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کالمی شیخ طوسی در  کید بر  ،پاسخ به شبهات مهدویتروش شناسی  با تا
 کتاب الغیبه

 1یاسداهلل مصطفو
کبر روستا   2یئا

 چکیده
که در نگرش ایجابی و سلبی  یهای  ترین اندیشه  از برجسته «مهدویت»آموزه  اسالمی های  فرقهاست 

گرفته است. پس از غیبت صغر امام غایب  های تردید برانگیز درباره  ، فقدان امام حاضر و طرح سوالاجای 
که اندیشمندان امامی ؛های نوپدید علیه نظرگاه امامیه  و انگاره نظیر شیخ طوسی در صدد  ،سبب شد 
در پاسخ را  یخ طوسیوه شی، شتحلیلی -یفیتوصروش ش با یق فراپیگویی به شبهات برآیند. تحق  پاسخ

کتاب یبه شبهات مهدو کرده  ،«بهیالغ»ت در  کاوبررسی   یافزون بر ارائه الگوهاخ، یروش ش یاست. وا
کردن  ؛تیمتناسب با عصر حاضر در عرصه پاسخ به شبهات مهدو های جدید در تعمیق   زمینهبه فراهم 

کمك م  پژوهش گویی به   رویکرد شیخ طوسی در پاسخ ،پژوهش یها  افتهیکند. بر اساس   یهای مهدوی 
کاربست روا ،مختلم یها  شبهات فرقه ه و اصول ی، دانش رجال و درایل عقلیاز اجماع، دال ؛اتیعالوه بر 
گرفته  ات استفاده یات قرآن و روایخ و آیل عقلی، از تاریز افزون بر دالیاست. در شبهات مفروض نبهره 
 .کرده است

کلیدی  .: شیخ طوسی، الغیبه، مهدویت، روش شناسیواژگان 
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 مقدمه
مربوط به آن؛ از مدهای اهم و پیشغیبت امام دوازد ؟ع؟،یپس از شهادت امام حسن عسکر

ترین مسائل پیش روی امامیه بود. فقدان امام حاضر، سبب سرگردانی و چند دستگی آنان   مهم
که ش ؛شد فرقه  14ان، به امام پس از ایشمسئله در مواجهه با  ؟ع؟ازدهمیان امام یعیتا جایی 

های مخالم   ر فرقه. از سویی، پیروان دیگ(84ص :1386 )نوبختی، مختلم منشعب شدند
کم بر جامعه را دو چندان  کردن شبهات علیه امامیه، سرگشتگی حا تا  کردند؛شیعه نیز با مطرح 

که به تعبیر نعمانی درباره امام  تر افراد بیش ؛«زمانهم إمام یف لیالقل إال عایجم شکوا» :جایی 
عالمان شیعه  ،یادشدهعوامل . براساس (28: ص1422، در تردید بودند )نعمانی دوازدهم؟جع؟
شیخ  .آن پرداختندمربوط به ت و مسائل ید به مهدویخ مفیشو  خ صدوقی، شیهمچون نعمان

کتاب یعیاول شتراز از عالمان  یکیز به عنوان یطوسی ن مقوله و آثاری در تبیین  ها به نگارش 
کتاب در بیان انگیزکه  کرد؛ چنانامام غایب اقدام مربوط به غیبت و پاسخ به شبهات  ه تألیم 

   .(1ص :1411شیخ طوسی، )کرده است به همین نکته اشاره « الغیبه»
کتاب  شان به یژه ایگاه ویو جادر این پژوهش  یخ طوسیش« الغیبه»با توجه به محور بودن 

کتب اربعهیاز نو یکیعنوان  روش شیخ  ،یا  نظام واره   تحقیق پیش رو سعی دارد با ارائه ؛سندگان 
کاوی قرار دهد. پاسخدر را طوسی   گویی به شبهات مهدویت مورد وا

کنون تحقیقی با مسئله پژوهش حاضر  ،تتبت فراوانبراساس  مقایسه »افت نشد. مقاله یتا
کشفی وتوسط  ،«رویکرد مهدویت نگاری شیخ صدوق و شیخ طوسی عباس  محمد جواد صداقت 

کشفی و همامی،همامی  صدوق و شیخ طوسی در کرد شیخ به مقایسه روی ؛(1396 )صداقت 
نگارنده مذکور، پرداخته است. در پژوهش « الغیبه»و « کمال الدین و تمام النعمه»های   کتاب

کتاب را بررسی و مقایسه  یکل یساختار صوری و محتوا و روش هر دو محدث را بدون کرده هر دو 
کرده است.  کتاب مطرح  کل  تحلیلی »اله مقدر تقسیم بندی و تفکیک شبهات، ناظر به مباحث 

کتاب الغیبه شیخ طوسیبسترشناسا کچایی،)« نه درباره  ه ئ(؛ نویسنده بر ارا1393 احمدی 
کتاب الغیبه کتاب،  متمرکز شده تحلیل زمان شناختی از  است. وی ضمن تحلیل محتوایی این 

کلی شیخ در بررسی مباحث غیبت امام، بدون تفکیک شبهات مطرح  گذرا به روش  به صورت 
کرده است. اشار ؛شده  ،ی)رستم« یخ طوسیبة شیکتاب الغ یلیو تحل یفیتوص یبررس»کتاب در ه 
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و محتوا  یث پژوهیث حدیبة، آن را از حیکتاب الغ یازهایان امتینگارنده ضمن ب (؛1392
گونه یمعرف یشناس کرده است؛ ولییز بیرا ن خیدر عصر ش یتفکر مهدو یها  و  به روش  ان 
کارشناسی در ت نپرداخته است. یپاسخ به شبهات مهدونه یدر زم یخ طوسیش یشناس پایان نامه 
 نگارنده در پی (؛1391، خردادصبائی) «ر آثار شیخ طوسیبررسی مهدویت د»با عنوان  ،ارشد

تاریخ و  ص مباحث مهم و اساسی مهدویت نظیر،های شیخ طوسی در خصو  استخراج دیدگاه
کتاب الغیبه و  نتظار وبت، اشخصیت امام مهدی، نائبان و مدعیان، غی دیگر آثار شیخ ظهور در 

 .طوسی بوده است
کتاب الغیانعکاس  تیفرارو، با تمرکز بر شبهات مهدونوشتار   یبه روش شناس ؛بةیافته در 
گویی به . بدیهی است بررسی روش شیخ طوسی در است پرداخته یخ طوسیش ییپاسخگو پاسخ 

 .کند ایجاد می ه پژوهی مهدویهای جدیدی را در شبه  شبهات مهدویت، زمینه

 مروری بر زیست نامه شیخ طوسی الف(
در  ق( 385در سال ) ،از اندیشمندان بنام شیعه «یخ طوسیش»مشهور به  ،«بن حسنمحمد »

گذراندن تحص ، یشابور، رین یبه شهرها یالت مقدماتیشهر نوقان طوس متولد شد. وی پس از 
همانند اند؛  او را ستوده. عالمان دانش رجال با صفات ممتازی کردقم و سپس بغداد مهاجرت 

، یحل) س الطائفةیرئشیخ االمامیه،  ؛(403ص :1416، ینجاش) نیأصحابنا، ثقة، ع یل فیجل
وی در  .(334ص ،18ج :1413)ذهبی،  میصاحب التصان عة ویخ الشیشو ( 249: ص1417
کتاب تهذیب االحکام را نگاشت و در همین دورشد د حاضر یخ مفیدر درس ش ق408سال  ه 
کرخ مورد چپاول و غارت یخانه ش ق،449در سال  .(504، ص4: ج1389، یطهران) خ در 

گرفت (. این 16ص ،16ج :1358، یابن جوزو  339ص ،8ج :1415ر، ی)ابن اث مخالفان قرار 
گردید در سال . ایشان (160، ص9: ج1403ن، ی)أم رخدادها سبب هجرت شیخ طوسی به نجم 

  .(14_8: ص1417 ،یطوس خی)شاز دنیا رفت  ق460

کتاب الغیبه (ب  نگاهی اجمالی بر 
در هشت فصل سامان یافته  ،اثر شاخص شیخ طوسی در موضوع مهدویت ،«الغیبه»کتاب 
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 :است
بیان  ،یهای انحراف  ، نقد عقاید نحله: اثبات لزوم وجود امام و وجوب عصمت ویفصل اول

 و برخی موضوعات دیگر؛ مام در دوره اختفاغیبت و اثربخشی ا   فلسفه
 ؟جع؟ با تکیه بر سنجه عقل و روایات؛فصل دوم: اثبات والدت امام زمان

کنندگان با امام زمان  ؟جع؟؛فصل سوم: ذکر روایات دیدار 
 زات و توقیعات حضرت در زمان غیبت؛فصل چهارم: معج

 ؟جع؟؛فصل پنجم: بازگفت موانت ظهور امام عصر
 ؟جع؟؛بررسی وکیالن و سفرای امامفصل ششم: 

 های ظهور؛ نشانه ضوعات مهم مهدوی، مانند عمر حضرت وفصل هفتم: بیان مو
 و سیره اخالقی ایشان.  ؟جع؟فصل هشتم: بازگویی برخی از صفات امام

 شیخ طوسی به شبهات مهدویت گوییروش شناسی پاسخ
واجب بودن »ه دو اصل یو بر پاکرده مباحث اثباتی را بیان  ،کتاب الغیبه شیخ طوسی در طلیعه
مختلم درون  یها  های فرقه  نظرگاه ؛«وجوب امامت امام دوازدهم»و « امام معصوم در هر زمان

کشیده است یعیش که را مطرح دیگری  یمفروض یها  اشکال ،نیافزون بر ا .را به چالش  کرده 
کی از  گفتن یشبهات موجود در جامعه علمحا گون های  فرقهت شبهات اس یآن روزگار است.  گونا
کتاب الغبه صورت پر یفرض یها  و اشکال کنده، در پنج فصل اول  گسترده است. از ایا  ،رو  نیبه 

که پس از دسته بندنکته ن یرو بر ا  شیرسالت نوشتار پ گرفته  به روش  ،شبهات طرح شده یقرار 
ارائه  یا  نظام واره طرح نهین زمیبپردازد و در ات یدر پاسخ به شبهات مهدو یخ طوسیش یشناس
 .کند

 مختلفهای  فرقه. شبهات 1
گروه از فرقه یخ طوسیش کاوش ید آمده درون امامیپد یها  شبهات چهارده  و به کرده ه را 

گزار  :قرار داده است یابیمورد ارزها را  این شبههها،   و وسعت آن یفراخور اثر 
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 . سبائیه1_ 1 
 رو،  نی. از ا(192ص :1411ی، طوس)اند   همچنان زنده ؟ع؟امیر مؤمنان ،«سبائیه»به اعتقاد 

کاربست  ،ن سببیبه هم؛ دهیدر تناقض د ؟جع؟ت امام دوازدهمین اعتقاد را با مهدویخ ایش با 
و حتی تمامی  ؟لص؟د در رحلت پیامبریرا ترد ؟ع؟ریشك در شهادت حضرت ام ،یل عقلیدل

ت به نقل از جابر بن یبا استناد به چهار رواخ در ادامه ی(. ش193، صهمان) صحابه دانسته است
 ؟لص؟گویی و وصیت پیامبرپیشبر  یمبن ؛(194، صهمان) و صفوان بن یحیی عبداهلل انصاری
کرده  یاد شده را با روش نقلیشه فرقه یاند ؛درباره شهادت آن حضرت ؟ع؟به حضرت امیر نقد 

  است.

کیسانیه2 _1  . 
خ در یش .(195و 18، صهمان) حنفیه استوار استت محمد بن یبر مهدو «کیسانیه»باور 
 است:کرده ل ارائه ین شبهه، شش دلیبا ا ییارویرو
  ؟ع؟؛شهادت حجراالسود به امامت امام سجاد. 1-2-1
به زمینه    . شیخ طوسی در این(18، صهمان) ایشان روایات متواتر در اثبات امامت. 1-2-2

بسنده ( 195و 160، صهمان) بن أبی فاختهثویر و حسین بن ذکر دو روایت از فضیل بن یسار 
 است؛ کرده
 (؛19، صهمان) اخبار متواتر از زبان رسول خدا بر امامت ائمه دوازدگانه . 1-2-3
کرده است 14روایت از اهل تسنن و  11به  ،در این خصوص یو همان، ) روایت از شیعه اشاره 
 ؛(155ر 127ص
ت محمد بن حنفیه است ه امام معّین، یقینی بودن رحلاعتقاد به امامت دوازد   الزمه. 1-2-4
 (؛19، صهمان)
 (؛18، صهمان) بر عصمت محمد بن حنفیه وجود ندارد ینص. 1-2-5
کیسانیه دلیل باطل بودن آن است انقراض فرق. 1-2-6  (.19، صهمان)ه 

کاربست دل ،خ در سه محور نخستیاست ش یگفتن استفاده از گر با یو در سه بخش د یل نقلیبا 
کرده است.ی، پندار ایل عقلیدل  ن فرقه را نقد 
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 . ناووسیه3 _1
 ، زنده بودن و مهدی بودن آن حضرت معتقد است؟ع؟به امامت امام صادق ،«ناووسیه»
کشیار ناووسپند ،یل عقلیه بر دو دلیخ نخست با تکیش .(21، صهمان)   ده است:یه را به چالش 
، امکان شك درباره شهادت ائمه قبل را به دنبال ؟ع؟قد در شهادت امام صادیترد .1-3-1
 ؛(196و  21، صهمان) دارد
که در سفسطه، قضایچه ا ؛(21همان، ص) این نظریه سفسطه است .1-3-2 شبه  یاین 

کار م یجا  حق، به ه یمقدمات شب ،( و مبدأ آن226ص: 1374، ی)خوانسارند رو  یحق به 
ن باور است یابر خ یش .(192، ص2ج :1384، یزدی)مصباح  ات استینیقیه یا شبیمشهورات 
گونه عمل یخود، بد یاثبات مدعا یه برایکه ناووس ك در شهادت امام یو با تشکاند  کردهن 
 ش هستند.یبه دنبال اثبات پندار خو ،تیو سوء استفاده از مفهوم مهدو صادق؟ع؟

و صحت امامت امام  ؟ع؟شهادت امام صادقمسئله  بر شهرت یمبن یل نقلیخ سپس سه دلیش
( و صحت روایات همانن بودن امامت در دوازده نفر)یمتع ؛(196ص :1411ی، طوس) ؟ع؟کاظم

 است.کرده ذکر  ؛(197ر 196صهمان، ) وصیت امام ششم و تعیین جانشین توسط آن حضرت

 . فطحیه4 _1
دالیل  پایه ؛ بر(85همان، ص) ؟ع؟فرزند امام صادق ،خ در نقد باورمندان به امامت عبداهللیش
کردار عبداهلل را با عصمت ناسازگار دانسته و در  ،یو نقل یعقل وجوب عصمت امام، اعمال و 
 همان(.) استکرده را ابطال  یه امامت ویجه نظرینت

 . واقفیه5 _1
که در منابت  ؛(133ص :1387ان، یفرمان و 379، ص8ج تا: سبحانی، بی)« هیواقف»فرقه 
به مهدی  ؛(169، ص1ج: 1404، ی)شهرستاناست  اد شدهی «هیواقف»ن از آن به عنوان ینخست

کاظم رسد   به نظر می .(198و ص 23ص :1411ی، طوس) باورمند هستند ؟ع؟موعود بودن امام 
گذاریا یگستردگ کم بر جامعه، شیخ را بر ابر آنان  ین دسته و اثر  که بیفضای حا ش ین واداشته 
گیباور ا یانحرافهای  فرقهر یاز سا کاون   یابیدر دو بخش به ارز یو .قرار دهد یروه را مورد وا

 آنان پرداخته است:
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 هینخست: نقد باور واقف
ث شهادت امام یت، شهرت و استفاضه احادیابتدا با ذکر شش روا ،«هیواقف»خ در نقد اعتقاد یش
کاظمیسپس هفده روا و (32-23همان، ص)است  اد آور شدهیرا  ؟ع؟کاظم درباره  ؟ع؟ت از امام 

 ؟ع؟در صورت زنده بودن امام هفتمکند  میان ی( و ب32ر42صهمان، نقل ) ؟ع؟امامت امام رضا
در  یخ طوسیش ،قتیدر حق .(32همان، ص) نبود ؟ع؟به سپردن امامت به امام رضانیازی 
است. شیخ در نهایت با ثبت کرده استخراج  یعقل ای جهینت ،اد شدهیات یر، از روایبخش اخ

کرامات امام رضا هشت روایت بر صحت امامت آن حضرت  (؛76-71؟ع؟ )همان، صدرباره 
کاظم عقیدهو کرده استناد   . کشیده استبه چالش  ؟ع؟واقفیه را در خصوص مهدی بودن امام 

 ها  آندالیل دوم: رد 
کرده است. قبل از پرداختن  ،شیخ طوسی در این بخش چهل روایت مورد تمسک واقفیه را ذکر 

گفتنیات واقفیبه نقد روا به پنج دسته قابل  ،ث مورد استناد آنان از جهت محتوایاست احاد یه، 
 :انقسام است

کاظم1  واقفیه در این خصوص به پنج روایت از ابن یسار ؟ع؟:. انتساب صفت قائمیت به امام 
ت از ی( و دو روا48همان، ص) (؛ حسن بن هارون44همان، ص(؛ یزید الصائغ )43همان، ص)

 .کرده است(؛ استناد 53و  48همان، صبن سنان )عبداهلل 
همان، ) واقفیه با اتکا بر شش روایت از ابن سعید مدائنی: . همنام موسی بودن قائم2
(؛ دو همان(؛ محمد بن مروان )46همان، ص(؛ زید شّحام )همان(؛ حنان بن سدیر )45ص

کابلی ) کاظم57همان، صروایت از ابو خالد  همچون  ،نجات دهنده امترا مهدی و  ؟ع؟(؛ امام 
 .خوانده استدر برابر فرعون  ؟ع؟حضرت موسی

کاظم3 واقفیه بر پایه شش روایت از عبداهلل بن غالب ؟ع؟: . صاحب األمر خواندن امام 
(؛ اعین بن 54همان، ص(؛ حازم بن حبیب )50همان، ص(؛ اسماعیل البزاز )49همان، ص)

، همان(؛ ابی عبداهلل النعمان )57مان، صه) (؛ عبداهلل الرجانی56همان، ص) عبدالرحمن
همان، ( و مفضل بن عمر )60همان، ص(؛ ابو بصیر )59همان، ص(؛ عبداهلل الکاهلی )58ص
کرده است.را به عنوان صاحب امر امت  ؟ع؟امام هفتم ؛(61ص  عنوان 
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کاظم4 ولید واقفیه بر اساس چهار روایت از ابو ؟ع؟: . اقامه عدل و داد در زمین توسط امام 
(؛ اسماعیل بن منصور زبالی 50همان، ص(؛ صارم بن علوان جوخی )48همان، صطرائفی )

امام  ؛(53همان، ص) ( و بقباقه52همان، ص(؛ یحیی بن اسحاق علوی )51همان، ص)
کننده عدل و داد در زمین معرفی  ؟ع؟کاظم  .کرده استرا اقامه 
کاظم5 ( و روایت مفضل همان) ایت ابوبصیرواقفیه با نقل رو ؟ع؟:. فرج امت به دست امام 

گشایش امور امت را به امام هفتم ؛(58همان، صبن عمر )  نسبت داده است. ؟ع؟فرج و 
کنده و یکه از مجموع نقدهااست به نقد آن پرداخته  ،تیل هر روایشیخ طوسی ذ ، سه یپرا
 گردد:  یروش مستفاد م

 ی. قاعده عدم حجیت خبر واحد در اثبات امور اعتقاد1
، 1: ج1401 ،کرد )طوسید را ثابت یتوان عقا  یبا خبر واحد نمبر پایه دیدگاه شیخ طوسی، 

کاربست اصل  .(345 -344، ص1تا: ج  بی ،و طوسی 7-6ص شیخ در مواجهه با این روایات با 
کابلی، محمد بن مروان، ابن سعید مدائنی، یزید صائغ»یادشده روایت ابن یسار،  حسن ، ابو خالد 

اعتبار دانسته است. به   را بی ابوبکر األرمنیو  علی بن رباط، اعین بن عبدالرحمن، بن هارون
که ش ،اعتقاد وی ها اعتماد   به آن ،ان و مخالفانیعیاولین دلیل بر بطالن اخبار واقفیه این است 
 (.63: ص1411ی، طوس) اند  نکرده

 . تضعیف سند روایت2
 رجاله»روایت یزید صائغ را با تعبیر  .استکرده رح ه را نیز جیث واقفیشیخ طوسی راویان احاد

( و روایت حنان بن سدیر را نیز به دلیل سستی سند و 44همان، ص) میتضع ،«نیمعروف ریغ
 .(46همان، ص) فاقد اعتبار دانسته است ؟مهع؟عدم استناد به یکی از ائمه

 داللت روایت  ی. بررس3
کاوشیخ طوسی روایات واقفیه را به لحاظ داللت  کاربرد ش ینیز وا وه یکرده است. وی با 

بازگفت مفهوم روایت، تأویل بردن روایت، بیان احتماالت آن و تبیین تناقض روایت با مبنای 
 :استکرده ث آنان را از نظر داللی تضعیم یواقفیه، احاد
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کسی : بیان معنای دقیق روایت الم( شیخ طوسی روایت حدید ساباطی را در واقت تکذیب 
کاظمدانست که مدعی است امام  زیرا  است؛ بدون وصیت و انتخاب جانشین از دنیا رفته ؟ع؟ه 
روایت عبداهلل  یو .(57همان، ص) شد ؟ع؟و وصی او جانشین امامکرد وصیت  ؟ع؟امام

( و 62همان، صعلی بن معاذ ) ،(61همان، ص)، مفضل بن عمر»(، 59همان، ص) الکاهلی
کرده است. ( را با همین روش تبیهمانبقباقه )  ین 
 یی ظاهری آن به معنااگرداندن لفظ از معنبرست از ا عبارت «تأویل: »تأویل روایت ب(
کننده از دیدگاه که  یپنهان کتاب و سنت باشدتفسیر  ، یوطیس و 72ص :1405)جرجانی،  موافق 
ذیل را ات یمورد استناد واقفیه، روا یها  شیخ طوسی در سنجش شماری از نقل .(39ص: 1424
کرده است:  با بهره (، یزید 44: ص1411ی، طوس) ابن یسارگیری از روش تأویل معنا و مفهوم، رد 
(، ابو خالد 46همان، ص) (، محمد بن مروان45همان، ص(، ابن سعید مدائنی )همان) صائغ
و  48همان، ص) (، عبداهلل بن سنان48همان، ص(، حسن بن هارون )47همان، صکابلی)
 (، اعین بن عبدالرحمن51همان، ص) (، اسماعیل البزاز49همان، ص) بن غالب (، عبداهلل53
(، ابی عبداهلل 58همان، ص) (، مفضل بن عمر57همان، ص(، عبداهلل الرجانی)56همان، ص)

همان، (، مفضل و عبدالرحمن بن حجاج )60همان، ص(، ابو بصیر )59همان، ص) النعمان
 .(61ص

که امام صادقیت ابن یل روایان تأویدر ب یخ طوسیش ،به عنوان نمونه ال » :فرمود ؟ع؟سار 
که میت ایروا یچه بسا معنا :دیگو  یم ؛«والقائم أب ینسجنی ارتباط « قائم»ان من و ین باشد 
گر مقصودیستیك پدر نیکه من و او از  نیا ای ؛ستین یو فرزند یپدر احتمال اول باشد، به  ،م. ا

ممکن است بر اساس احتمال  ییاز سو .ح نشده استیتصر ؟ع؟بن جعفر یامام زمان بودن موس
کاظمیمقصود امام، غ ،دوم ر از امام یغ یفرد ،«قائم»ممکن است  یعنی ؛باشد ؟ع؟ر از امام 
که امام صادق ؟ع؟هفتم ن یه بر ایفطحکه  چنان ؛ستندیك پدر نیو آن فرد، فرزند  ؟ع؟باشد 
 ؟ع؟عبداهلل افطح امام است و عبداهلل و امام صادق ،فرزندش ؟ع؟پس از امام صادقکه باورند 
ن ین احتمال، احتجاج به ایبا توجه به ا .بلکه عبداهلل پسر امام است ،ستندیك پدر نیفرزند 
کاظمیروا که امام  اد شده در یت یروا ،ن صورتیچون در اباشد؛  میباطل  ؛است« قائم»، ؟ع؟ت 

 .(44، صقابل جمت است )همان زیه نیظر فطحست و با نینمتعین ه ینظر واقف
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کاربست شیوه تأویل،  ،شیخ طوسی در نقد روایات یادشده: بیان احتماالت ج( افزون بر 
کرده احتماالت ممکن  رد »را به احتمال  ، مقصود اماماست. وی در روایت ابن یساررا عنوان 

کابلیدر دو روایت ابو خال و (همان)است دانسته « کردن دیدگاه اسماعیلیه نیز انگیزه و هدف  د 
که امام زمان امام کسانی دانسته  عیل بن جعفر یا دیگران را اوالد اسما ؟جع؟را به احتمال، رد 
رد دو دیدگاه منکران بقای دال بر روایت احمد بن حارث را نیز  .(47همان، ص) دانند  می
 .(60همان، ص) داند  شان مییدر این مدت طوالنی و یا مدعیان از دنیا رفتن ا ؟جع؟قائم
 ،ث واقفیهیشیخ طوسی بر ناسازگاری برخی از احاد: تبیین تناقض روایت با مبنای واقفیه د(

خوِد با دیدگاه  ؛(59همان، ص) ( و ابی عبداهلل النعمان51همان، صنظیر روایت داود بن زربی )
کید   است.  کرده واقفیه تا

 . محمدیه6 _1
 اعتقاد دارند ؟ع؟فرزند امام هادی ،بن علیت محمد یبه امامت و مهدو «محمدیه»فرقه 

بهره برده  ییروش رواکاربست ها از   رد اعتقاد آنبرای  یخ طوسی(. ش198و  82همان، ص)
ر  198ص، همان) ؟ع؟یحسن عسکر ت امامث بر اثبات امامیچهار حدزمینه ن یدر ا یو .است
کرامات ایشان ت معجی( و ده روایت با محور200 ت ی( و چهار روا218ر  203همان، ص)زات و 
 است.کرده ثبت  ؛(203ر  200همان، ص) ؟ع؟شان در زمان امام هادییبر وفات ا یمبن

 ؟ع؟. معتقدان به زنده بودن امام عسکری7_1
کاربرد دلیخ در بطالن باور ایش گروه، با  گاهیو عقل یل نقلین   ی، پس از استدالل به علم و آ

کیبر روا ؛(218صهمان، ازدهم )ینسبت به شهادت امام   یاست. وورزیده د یات شهادت امام تا
کردن به ذکر  ؟ع؟ را قوام ث، نظریه حتمی بودن شهادت امام عسکرییك حدیبا بسنده 

ل بر بطالن ین فرقه را دلیدر ادامه انقراض ا ،نیافزون بر ا .(219ر  218همان، ص) بخشد  می
 (.همان) معناست  یب یت، سرنگونیرا در صورت حقانیز ؛داند  یها م آن

 ؟ع؟. معتقدان به رجعت امام عسکری8 _1
همان مهدی او شود و   ه میزندرحلت پس از  ؟ع؟ازدهمیامام که گروهی معتقدند 

 .ان شده استیب یو نقل یل عقلیاز دال یا  ختهیآم   هیز بر پاین فرقه نیاست. پاسخ ا ؟جع؟موعود



ت 
بها
ه ش
خ ب
پاس
 در 
سی
طو
یخ 
ی ش
کالم
سی 
شنا
ش 
رو

... 
 

 

65 

 ؛(220همان، ص) ان شدیب ؟ع؟یمام عسکرخ معتقد است بر اساس آنچه در اثبات شهادت ایش
به پندار زنده شدن امام پس از شهادت  ،نیافزون بر ا .گردد  یاد شده اثبات میده یبطالن عق
ه، از یهمچون واقف یانیپذیرش این ادعا، قبول سخن مدع   ن الزمهیاست. همچننیازمند دلیل 
واقفه را  ین فرقه ادعایاکه  یدر حال ؛(همان) است ؟ع؟ازدهمیمعتقدان به رجعت امام  یسو
 یخالگویای ه یات امامیروا ؛(همان) ؟ع؟یافزون بر شهادت امام عسکر ،یرند. از طرفیپذ  ینم

ن از حجت از یبودن زم یخالبا ده فرقه مذکور، یکه قبول عق یدر حال ؛ن از حجت استینبودن زم
 .(221ر  220صن، هما) است ، مالزمشانیتا رجعت ا ؟ع؟زمان شهادت امام حسن عسکری

یازدهمین  ؟ع؟را امام عسکرییز؛ ن ادعا استیگر بر بطالن اید یلیز دلیگانه ن  ائمه دوازده اتیروا
گر حق  ؛اند  منقرض شدهنیز به این اعتقاد قائالن  .(221، ص همان) امام است که ا در حالی 
 (.همان) رفتند  نباید از بین می ،بودند

 ؟ع؟. معتقدان به فترت پس از امام عسکری9 _1
ن یدر پاسخ ا یخ طوسیاند. ش  شدهمعتقد  ؟ع؟ازدهمیگروهی به فترت پس از شهادت امام 

ک یل عقلیدسته، بر دل این نظریه، عالم هستی در دوران فترت    بر پایهکه  چناناست؛ کرده د یتا
 ماند  یزمین از حجت خالی نم ،یکه بر اساس دالیل عقلی و شرع یدر حال ؛بدون امام است

زیرا فترت به معنای خالی بودن  ؛تمسک این فرقه به فترت انبیا نیز صحیح نیست .(همان)
 .(همان) دانیم  ها واجب نمی  زمان ه ما آن را در هر حال و در همهاست ک ؟لص؟زمان از پیامبر

 (.همان) ها است  ل بر بطالن آنیز دلین فرقه نیانقراض ا

 ؟ع؟. معتقدان به امامت برادر امام عسکری10 _1
گروهی به امامت جعفر بن علی معتقد شده و امامت حضرت یپس از رحلت امام  ازدهم؟ع؟، 

کردند. شیمهد کاربست ادله روا یخ طوسی؟جع؟ را انکار  از هر دو،  یا  ختهیز آمیو ن ی، عقلییبا 
کرده است. به اعتقاد یقینی یاعتقاد ا گروه را نقد  امامیه؛ پس از امام حسن و امام حسین؟امهع؟ ن 

ن مطلب به ذکر سه یدر اثبات ا ی(. و225و  85امامت در دو برادر جمت نخواهد شد )همان، ص
کرده است )همان، ص ، امام باید از یل عقلین، بر اساس دالی(. افزون بر ا226ر225روایت بسنده 

که جعفر از علم بهره  همه امت به احکام االهی عالم (. 222ای نداشت )همان، ص تر باشد؛ در حالی 
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گر این فرقه بر حق بودند، منقرض نمییهمچن شرط امامت « عصمت» ییشدند )همان(. از سو  ن ا
(. 226و  222که سیره و سلوك جعفر بن علی با عصمت منافات دارد )همان، ص یاست؛ در حال

کرده است )همان، صیاد شده، دو روایخ در اثبات مطلب یش  (.227ر226ت ذکر 

 ؟ع؟. معتقدان به فرزند نداشتن امام عسکری11 _1
گروهی ن نگرش به دو دسته یخ در نقد ایفرزندی نداشت. ش ؟ع؟امام حسن عسکری ،به باور 

   هیبر پا یخ طوسیاست؛ به اعتقاد شه کرد، استناد یو شرع یاز برهان عقل یبیز ترکیو ن ییل روایدل
 .(222همان، ص) این پندار باطل است نفر منحصرند؛دوازده به کند ائمه   که اثبات می یاتیروا

که فرزندی  ،رود  که هیچ امامی از دنیا نمیکرده است ان ین با ذکر چهار روایت، بیهمچن مگر این 
ن یالزمه ا ،ییاز سو .(223ر  222همان، ص) بیند  برای او به دنیا آمده و جانشین خودش را می

که به او رجوع شود یاعتقاد خال  .(83همان، ص) شدن زمان از وجود امامی است 

 و مردد در والدت فرزندشان ؟ع؟. معتقدان به امامت یقینی امام عسکری12 _1
ثابت دانسته و معتقدند والدت فرزند آن حضرت  ینیقیرا  ؟ع؟ازدهمیگروهی امامت امام 

از  یا  ختهی، آمییل رواین دسته از دالیدر پاسخ ا یخ طوسیش .(223و  82همان، ص) نیست
، دالیل اثبات صحت امامت فرزند یبهره جسته است. به باور و یل عقلیدلاز ز یعقل و نقل و ن

 کند  در دوازده نفر، این دیدگاه را مخدوش می ؟مهع؟و انحصار امامان ؟ع؟امام حسن عسکری
که فرزند او به  ،رود  ات هیچ امامی از دنیا نمییروا   هیبر پا ،ییاز سو .(223همان، ص) مگر این 

یک  ،ث ذکر شدهیافزون بر چهار حد ،شیخ طوسی .بیند  ش را مییو جانشین خوآید  میدنیا 
ن بر پایه دالیل عقلی و شرعی، یهمچن .(224همان، ص) کند  ینه نقل مین زمیگر در ایروایت د

که به او رجوع شودزم استدالل  ،خیبه اعتقاد ش .(همان) خالی باشد ،ان هرگز نباید از وجود امامی 
گروه به روایت یا اد شده خبر یث یرا حدیز ؛باطل است ؛«تمسکوا باالول حتی یصح لکم االخر»ن 

وجوب اد شده را تأویل برده و آن را دلیل بر یت یروا سعد بن عبداهلل ،نیافزون بر ا واحد است،
گاه  ،زیرا به اقتضای این تعبیر ؛داند  یجانشین م اعتقاد به امام قبلی همچنان واجب است و هر 

را  شود تا خداوند اذن ظهور او  یه در غیبت باشد، از احوال او بحث نمیامام بعدی به خاطر تق
 اند  منقرض شدهبه این اعتقاد قائالن ن، یعالوه بر ا .(همان) صادر فرماید و امامتش ظاهر شود
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   .(225همان، ص)

 ؟ع؟. معتقدان به انقطاع امامت پس از امام عسکری13 _1
منقطت پس از پیامبر؟لص؟ نظیر نبوت  ؟ع؟،گروهی معتقدند امامت پس از امام حسن عسکری

گ کاربست عقل و نقلیو ن یاز روش نقل یریشده است. شیخ طوسی با بهره  گروه را  ،ز  اعتقاد این 
که  میان یب یو است و هباطل دانست بر پایه دالیل عقلی و شرعی، زمین هرگز نباید از وجود کند 
گانه بودن ائمهیروا .(همان)هی خالی باشد حجت اال اثبات والدت دالیل ز یو ن ؟مهع؟ات دوازده 
کرده این دیدگاه را مخدوش  ؛(251ر 229همان، ص) ؟ع؟یپس از امام عسکر ؟جع؟امام عصر
 (.همان) اند  افتهی  انقراض مذکور گروه  ،نیافزون بر ا .(225همان، ص)است 

 . معتقدان به امامت سیزده امام14 _1
که حضرت حجتدیگر گروهی  اوالدی  ؟جع؟به امامت سیزده امام معتقد و بر این باور بودند 

از روش  ،ن فرقهیخ در نقد پندار ایفرزندشان به امامت رسیده است. ش ،داشته و پس از ایشان
که خلفای پیامبر؟لص؟بهره جسته و معتقد است  یو عقل یلنق را دوازده نفر بر  بر اساس روایاتی 

گروه باطل استی، اعتقاد ااند شمرده گروه ،نیافزون بر ا .(228همان، ص) ن  ها   انقراض این 
 (.همان) دلیل مستحکمی بر باطل بودن اعتقاد شان است

در ادامه در جدول  ،یادشده یها  ت فرقهدر پاسخ به شبها یخ طوسیاست روش ش یگفتن
کاربست  گردیده و در جدول شماره دو نیز میزان نسبی  توسط  دالیلشماره یک به تفکیک بیان 

 شیخ در پاسخ به این شبهات نمایش داده شده است.
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کاربست دالیل توسط شیخ طوسی در پاسخ به شبهات   فرقه 14میزان 

 گزاره تاريخي علم درايه علم رجال علم اصول تركيب عقلي و شرعي دليل عقلي دليل روايي

 دليل روايي
48% 

 دليل عقلي
29% 

 تركيب عقلي شرعي
9% 

 علم اصول
4% 

 گزاره تاريخي
 علم درايه 4%

 علم رجال 4%
2% 

 علم اصول تركيب عقلي شرعي دليل عقلي دليل روايي

 علم رجال علم درايه گزاره تاريخي

گانه فراوانی کاربست دالیل در پاسخ به شبهات فرقه های چهارده   نسبی 
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 شبهات مفروض شیخ .2
کاو کتاب الغ های فرقهشبهات  یشیخ طوسی افزون بر وا شماری از شبهات  ،بهیمختلم، در 

فإن » ( و6همان، ص) قالی أن (؛ 5همان، ص)« نیالمتأخر وجدت لبعض» ت را با تعابیریمهدو
کرده است. به نظر م ؛(همان)« لیق  یمطرح در فضاگویای شبهات  ،اتین ادبیرسد ا  یذکر 

گفتن ینخبگان کتاب  یجامعه است.  است این صنم از اشکاالت در فاصله فصل اول تا پنجم 
کنده« الغیبه»  ند:شو  لحاظ محتوا به چهار بخش تقسیم میاد شده به ی یرادهایاند. ا  پرا

 ؛شبهه( 5. اصل غیبت )1 ر2
 ؛شبهه( 10. فلسفه غیبت )2ر2
 ؛شبهه( 3. والدت امام )3ر2
 .شبهه( 1. طول عمر امام )4ر2

 . اصل غیبت1_ 2
« لیفان ق»ر یمتاخران و دو اشکال را با تعب یسه شبهه را از برخ یخ طوسیش ،ن بخشیدر ا
 است:کرده مطرح 
که یم ما ال یهمانند تکلمسئله ن یا .ح استیبت قبیم با وجود غیتکلوجوب  :اول طاق است 
گر برا یحت گرددو حسنی  یآن خوب یا همان، ) است یهمچنان وجه قبح در آن باق ؛اثبات 
 (؛5ص

، همان) هاست  لزوم وجود امام در همه زمانمسئله موجب نقض  ،بتیاعتقاد به غ دوم:
 (؛6ص

ولی این فایده با امام غایب  ؛کند  مردم را از اعمال زشت و قبیح دور می ،وجود امام سوم:
چون امام مبسوط الید  ؛نیستتفاوتی بین وجود امام غایب و عدم امام و لذا  شود  حاصل نمی

 (.همان) نیست
ن شبهه معتقد یدر جواب به اول :بهره جسته است یل عقلیخ در پاسخ به هر سه اشکال از دلیش
هر عملی  ،ایثان ؛اند  ان نکردهیو وجه قبح را بکرده ل مطرح یدل یب یین افراد ادعایا ،اوالکه است 

که ظلم، بیهوده، دروغ، جا هیچ   در این دارای مفسده و یا از روی جهل باشد و زمانی زشت است 
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االهی منافی نیست؛ با لطم ، بید نبودن امام غایمبسوط ال ییاز سو .(همان) کدام وجود ندارد
بت امام ین حضور و غیب ،نیاست. بنابرا یهرا دلیل ما در دو حال حضور و غیبت امام لطم االیز
اما مبسوط  ؛ام استخلق و ایجاد ام ،آن چه به خدا بستگی دارد .وجود نداردتفاوتی ث ین حیاز ا
  .(7، صهمان) گردد  بر میمکلفان د نبودن امام به یال

ك ین مدعا با تکنیاثبات ا یبرا یو .(همان) داند  یز مغالطه مین اشکال را نیدوم یخ طوسیش
کاربست دل که اصل شناخت خدا لطم ین باوریچگونه بر ا ،دارد  یان میب یل نقضیطرح سؤال و  د 

کافر نیبا ا ،است گر مع  یخدا را نم ،که  کافر به کردن مکلم  ،باشد یار شناخت ظاهریشناسد؟ و ا
د خداوند راه شناخت خود را مشخص و امکان ین باوریکه بر ا یدر حال ؛ح استیشناخت خدا قب
این در اقدام به شناخت خدا، کوتاهی دلیل به  یاما و ؛استکرده سر یکافر م یوصول به آن را برا

کسب شناخت خدا قبیح   نیدست داده است؛ از ا فت و لطم را ازمعر کافر به  کردن  رو موظم 
همان، ) لطم بودن آن نیز ساری استدلیل پاسخ در مورد امامت در زمان غیبت و این  .نیست
  .(8ص
در پاسخ به اشکال سوم معتقد است مستشکل مقدمات را وارونه جلوه داده و  یخ طوسیش

باز بودن دست امام چه در زمان غیبت و چه در زمان  ،عهیشرا به باور یز ؛استکرده مغالطه 
گر امام به واسطه غیبت مبسوط الید نبود9همان، ص) حضور واجب است باز هم وجودش  ،( و ا

که مردم بر خود وارد  یا  ز ضربهیعدم فرمان برداری از امام و عدم بسط الید ن .واجب است است 
کس  یان می، بینقض یلیخ در ادامه با دلیش اند. کرده گر از  ت اداره جامعه را دارد، یکه صالح یدارد ا

را آنان معتقدند یز ؛کند  یمنت نم ین فردین چنییاهل حل و عقد را از تع یکس ؛نشوداطاعت 
ن ین افراد است با ایپاسخ ما همانند ا ،نیبنابرا .شرعا واجب است ین فردیچنکردن مشخص 

که ما وجود امام را عقال واجب  معلوم استمسئله ن یا ها معتقدند شرعاً   م و آنیدان  یم تفاوت 
 .(همان)

 کند:  یمطرح م« لیفان ق»ر یبت با تعبینه اصل غیگر در زمیدو اشکال د یخ طوسیش
که خداوند، فرمان تفاوتی چه اول:  که امام وجود داشته و غایب باشد تا زمانی  است بین این 

که  اصال وجود نداشته باشد و هر امام برداری ما از ایشان را ببیند و حضرت را آشکار فرماید و این 
که ما عزم اطاعت از ایشان را داریم، او را به وجود بیاورد  ؛(13همان، ص)؟ وقت خدا دانست 
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که ما  هر وقتدوم:  کند؛   داریم او را ایجاد میآمادگی فرمانبرداری از امام برای خداوند بداند 
که طبق عقیده  .(همان) شود  ا ظهور او در چنین زمانی واقت میشم همان طور 

گزاره یل عقلیراد اول از دلیخ در پاسخ به ایش کرده است یخیتار   و   ،یبه اعتقاد و .استفاده 
کسی  که  ؛کند  بر ما واجب نمی، که موجود نیسترا خداوند اطاعت از  ما ال »امر به این، چرا 

که در مدت سه سال مخفی شدن رسول خدا  همان همان(.است)« یطاق در شعب  ؟لص؟گونه 
که در غار ثور بودند گفت   اطاعت از پیامبر بر مردم واجب بود و نمی ،ابیطالب و نیز هنگامی  توان 

که  کنندمردم مکلفند از پیامبری  در پاسخ به اشکال  .(15همان، ص) موجود نیست، اطاعت 
احوال در حد توان بر ما  ین باور است فرمانبرداری از امام در تمامیبر ا ،یل عقلیدل   هیبر پا ،دوم

ست و این اشکال در صورتی صحیح است یتکلیم درست ن ،زیرا در غیر این صورت ؛واجب است
 .(13همان، ص) نباشیممکلم ضرت که در غیبت و ظهور بر اطاعت از ح

 . فلسفه غیبت 2_2
کرده است «فلسفه غیبت»شیخ طوسی  با این تفصیل  ؛را با برهان عقلی حکمت خداوند تفسیر 

کودکان و از این قبیل امور بر اساس حکمت    ر فلسفهینظ ؟جع؟،که غیبت امام دوازدهم بیماری 
سبب در زمینه وی با طرح ده اشکال  .(85ص همان،) ها را ندانیم  آندلیل گرچه جزئیات  ؛است

 :ها پرداخته است  به بررسی و رد آن ؟جع؟؛غیبت امام زمان
 عدم اقامه دلیل بر توجیه غیبت، دلیل بطالن اعتقاد به امامت حضرت است اشکال اول:

 :(86همان، ص)
کاربست دلیش ن باور یو بر اپرداخته مذکور راد یبه نقد ا ،ه بر برهان حکمتیو تک یل عقلیخ با 
کافران است   الزمهکه است  که ظاهراً ؛ مبنی بر این این سخن پذیرش دیدگاه  با  معتقدند افعالی 

که وقتی با دلیل  ؛کنند  یم نبودن فاعل خود داللت میبر حک ،نیستندموافق حکمت  در حالی 
ن حکمت حمل موارد به ظاهر مشتبه و ناسازگار با آن را بر هماشد؛  ثابتحکیم بودن خداوند 

ع بر اثبات امامت ایشان است. وقتی با دالیل  ؟جع؟کنیم. علت غیبت امام زمان  می نیز فر
گونه که با امامت ا  یحمل م یا  مختلم امامت امام ثابت شد، غیبت حضرت هم به  شان یشود 

 .(همان) سازگار باشد
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که  ؛شود  میآدمیان به امام عصر؟جع؟ نچرا خداوند مانت آسیب رساندن  اشکال دوم: چنان 
 :(89همان، ص)کرد؟ را از هنگام بعثت تا زمان ابالغ رسالت از دشمنان حفظ  ؟لص؟امبریپ

 یتیممنوع ،نخست :معتقد است منت خداوند دو نوع است یل عقلیبا تمرکز بر دل یخ طوسیش
گر بر پامغایر که با تکلیم  یمنع ،دوم و که با تکلیم منافات نداشته باشد  ،نوع دوم   هیاست. ا

ار منافات دارد و نقض یبا تکلیم و اخت؛ خداوند به اجبار مانت آزار رساندن مردم به امام شود
کند یدر مورد پیامبر هم الزم بود خداوند و .(329و  89همان، ص) غرض است را یز ؛را حفظ 

را راه زی ؛اما در مورد امام چنین نیست ؛ساخت  آسیب به ایشان ابالغ رسالت را غیر ممکن می
 .(90همان، ص) شناخت شریعت قبل از امام برای مردم مشخص شده است

 :(همان)؟ علت غیبت امام زمان عج چیست اشکال سوم:
، علت مهم یل عقلیو دل یخیز استناد تاریات، و نیم از روایر مستقیغ یریگ  با بهره یخ طوسیش
در شعب  که ؛ چناناست یهاالض یتنها واسطه فامام را یز ؛داند  یبت را حفظ جان امام میغ
گر خداوند مصلحت را در  ییاز سو .(همان)کردرا حفظ  امبر؟لص؟یثور، جان پ طالب و غاریاب ا

کمک مالئکه م ؟جع؟تقویت امام زمان کار را انجام میدانست،   یبا  با توجه  ،نیبنابرا .داد  این 
کار به مصلحت  شود می  مشخصبه ثبوت حکمت و لزوم رفت مانت از تکلیم مکلفان،  که این 

  .(92همان، صای وجود داشته است )  نبوده و چه بسا در آن مفسده
گر ترس، امام زمان اشکال چهارم: چرا پدران ایشان  است؛ کردهمجبور را به غیبت  ؟جع؟ا

 :(همان)؟ کردند  به تقیه عمل می ،که از دشمنان در خوف بودند
کاربرد ش یخ طوسیش حضرت معتقد است با توجه به روایات متواتر دال بر قیام  یوه نقلیبا 

با  ط امام عصر؟جع؟یگویای تفاوت شران شاخصه را یا یو .، جای تقیه نیستمهدی؟جع؟
داشتند پس از شهادت، جانشینی  افزون بر این، سایر امامان؟مهع؟ن دانسته است. یشیامامان پ

کسی  ،که در صورت شهادت ام عصر؟جع؟است؛ بر خالف ام که صالحیت امامت را دارا بوده
 .(331 -330و 93 -92، ص همان) شود  جانشین ایشان نمی

که یبین وجود امام غا اشکال پنجم: که در آسماندر دسترس ب  چه ؛ ها باشد  نیست با امامی 
 :(93همان، ص)تفاوتی هست؟ 
گر امام در آسمان ا یبه اعتقاد واست. افته یتمرکز  یخ بر روش عقلین اشکال، شیدر پاسخ ا
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بین آسمان و  ؛داشته باشداشراف تام باشد و تمام اخبار اهل زمین به او برسد و بر احوال مردم 
گر مطلت نباشد، به منزله عدم استتفاوتی زمین   .(همان) نیست و ا

گر حدود اال اشکال ششم: گر است  ساقط شوند، نسخ شریعت یهدر زمان غیبت امام، ا و ا
کسی باباقی هستند با  کند  د آنیتوجه به غیبت امام چه   :(94همان، ص)؟ ها را اقامه و اجرا 
حدود بر عهده مستحقان باقی است و هنگام  ، اجرای در زمان غیبت ،یخ طوسیبه اعتقاد ش

گر آن گر مرده باشند  ها زنده بودند، امام حد را جاری می  ظهور امام، ا گناه عدم اجرای حد  ،کند و ا
در زمان غیبت ن اقامه حدود یبنابرا .اند    دهبت امام شیکه موجب خوف و غی است کسانبر عهده 

که برا  زیرا برپاداشتن حدود زمانی واجب میاست؛ نسخ نشده  مانعی آن  یامام از اجرا یشود 
کاربست جواب نقض ،خ در ادامهیش .(همان) وجود نداشته باشد این اشکال را متوجه  یبا 
که ا کنندمخالفان دانسته  حکم  ،در این صورت ؛گر اهل حل و عقد نتوانستند امامی را انتخاب 

گر بگویند حدود ساقط می  هی چه میحدود اال که این  شود؟! ا نسخ شریعت است به معنای  ،شود 
که  گر بگویند بر عهده مستحق باقی است، همان جوابی است  کردید و ا که شما ما را بدان متهم 

 .(همان) گفته شد
گر راهی   چگونه می ،با توجه به غیبت امام هفتم:اشکال  توان به اعتقادات حق رسید؟ ا

گر با  پس به امام غایب  ،رسیم  به حق میدالیل نیست، خداوند مردم را در حیرت قرار داده و ا
 :(95، ص همان) ستیننیازی 
های   برهان :توان به حق رسید  معتقد است از دو راه می ،یل عقلیدلتوسل به با  یخ طوسیش

وجود  ،بنابراین .در هر زمان به وجود امام معصوم نیازمندیم ،عقلی و دالیل نقلی. افزون بر این
 .(همان) تواند جایگزین او باشد  کسی یا امری نمیدلیل، هیچ ایشان لطم است و به همین 

گر  اشکال هشتم: کتمان راویان احادیث، برخی از دستورا اعتقاد باشند و کرده های شرعی را 
 شود:   یهم فقط از طریق امام فهمیده شود، چهار فرض مطرح م

کشته شدن غادلیل از طرفی امام هم به  کندان ید حق را بینخست: امام با  ب است؛ یترس از 
کشته شدن  ؛دوم: باید امام ظاهر شود گر خطر  پس ترس از  ایشان وجود داشته باشد.حتی ا

 دلیل موجهی برای غیبت نیست؛  ،کشته شدن
که از امت پنهان مانده  سوم: امام ظاهر نمی که در شوند  میساقط  اند، شود و آن دسته از احکام 
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که شریعت گردد؛  میشیعه از اجماع امت اسالمی خارج  ،این صورت زیرا امت اسالمی اجماع دارند 
 پیامبر تا روز قیامت الزم االجرا است؛ 

گذاشته شده  ،در این صورت ؛شود  اقط نمیچهارم: تکلیم س تکلیم غیر مقدور به عهده مردم 
گردیده   :(96همان، ص) وجود نداردراهی آن به که برای رسیدن است و عملی واجب 

کاربرد دل یخ طوسیش   :دهد  یاد شده را پاسخ میدر دو محور، چهار فرض  یل عقلیبا 
که امام مدت طوالنی گر خداوند بداند  کشته شدن مجبور به تقیه  نخست: ا بوده و ترس از 

که برای رسیدن به آن ؛توسط دشمنان وجود دارد کسانی  راهی ها   آن دسته از تکالیم از عهده 
 ؛(همان) دنشو  برداشته می ؛ندارند

گر نقل  هستند.دستورهای دینی تا روز قیامت ثابت  ،دوم: از سویی بر اساس اجماع امت پس ا
که امام بتواند ظهور و حق را  ع قطت شود، این اتفاق در زمانی خواهد بود  بخشی از احکام شر

 یخ در ادامه با توجه به آرایزمان ظهور همان وقت است. ش ،قتی( و در حقهمان)کند اعالم 
گر علت غیبت  ،ید مرتضیسدیدگاه    هیکه بر پاکند  می یادآوریش یعالمان هم عصر خو امام ا

که موجب این ترس شده کسانی است  کشته شدن توسط  بخشی اند، ضرر از دست دادن   ترس از 
 .(97همان، ص) هاست  های دینی، متوجه خود آناز دستور

 :(همان)؟ شان چیست  از شیعیان و دوستداران علت غیبت امام اشکال نهم:
کاربست دل یخ طوسیش که  میان یب یل عقلیبا   ،از تمامی دوستداران شدن امام یمخفکند 
گر  ،بنابراین .ستین ییقین کسی ظاهر نشودامام ا که این امر به عمل   یآن شخص م ،برای  داند 

 ،ید مرتضیسدیدگاه    هیخ در ادامه بر پایاست ش یگفتن .(99همان، ص) گردد  خودش باز می
ج نیزاست؛ اصل سؤال را باطل دانسته  کننده از دو فرض خار  :ستیرا هدف سؤال 

پس محب او نسبت  است. نخست: در زمان غیبت برای دوستداران امام لطم حاصل نشده
چون است؛ را لطم در مورد شیعیان حاصل شده یز ؛ن فرض باطل استیا .نداردتکلیفی به امام 

که هر لحظه امکان ظهور او پابرجاستیعلم به وجود امام غا گناه و  ؛ب  اجرای موجب ترك 
 (؛ 104، صهمان) شود  یواجبات م

ها ظهور   اما چرا برای آناست؛ مندان حضرت فوت نشده   دوم: لطم وجود امام از عالقه
 .(همان) را ظاهر بودن امام در هر حالتی الزم نیستیز ؛ز باطل استین احتمال نیا ؟کند  نمی
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را به واسطه وجود یز ؛ن، لطم وجودی امام از طریق دیگری حاصل شده استیافزون بر ا
اعتماد مذکور  ،اما در غیر این صورت ؛عت اعتماد دارندیشر یدن تمامیشیعیان به رسحضرت، 
ها وجود داشت   ن رفتن آنیا از بی ،شدن بسیاری از احکام دین یشود و احتمال مخف  حاصل نمی

 (.105همان، ص)
برداشته  ؟جع؟که ترس از جان امام زماندریافت توان هنگام ظهور   یچگونه م اشکال دهم:

که وحی نمیده استش که نعلم بدیهیشود؟ یا از طریق   ؟ آیا با وحی، به امام   ندارداز به تفکر ی؟ 
گمان آور است و جان امام را به خطر مییاماره ن .استهم منافی با تکلیم  و همان، )؛ اندازد  ز 
 :(331ص
کاربست ش یخ طوسیش بیان خداوند به وسیله علم و که معتقد است  ییوه رواینخست با 
رسیدن ظهور را به  زمان غیبت و هنگامه از بین رفتن ترس و فراو پدران امام زمان؟جع؟،  امبریپ

 ، امام عصر؟جع؟نیبنابرا .مصالحی این امر مخفی استدلیل اما به  است؛ آن حضرت خبر داده
کند  میان یت ظن غالب، بیبر حج ی، مبنیدر ادامه با احتمال عقل یکند. و  به اماره مراجعه نمی

که یبد ؛ممکن است ظن غالب مالك باشدکه  کمک اماره و عالیم ن صورت  گمان قوت و به 
کم یقدرت برا گرددیا یت برایحا  همان(.) شان حاصل 

 . والدت امام3 _2
 :کند  یراد مطرح میسه ا نه والدت امام زمان؟جع؟یدر زم یخ طوسیش

 :(105همان، ص) تغیر عادی اس والدت مخفیانه امام عصر؟جع؟ اشکال اول:
به نقل از  یو .ات قرآن بهره جسته استیخ و آیاز نقل تار ،اد شدهیپاسخ به اشکال  یخ برایش
ک یخ طبریتار که مادرش از ترس قتل او توسط جد پدر  یخسرو اشاره میبه والدت   یکند 
انه یوالدت مخفبیان در ادامه به  یخ طوسیش .(همان) والدتش را پنهان داشت ،خسرویک

( و معتقد است همان) که در قرآن بازگو شده، پرداخته ؟ع؟یو حضرت موس ؟ع؟میحضرت ابراه
 .(106همان، ص) هاست  این نمونهمانند هم  ؟جع؟والدت حضرت حجت

اما مادرش را وصی  ؛فرزندی داشته باشد ؟ع؟چگونه ممکن است امام عسکریاشکال دوم: 
 :(107همان، ص)؟ موقوفات و صدقات خود قرار دهد
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است  دانستهکشته شدن حفظ جان فرزندش از را  ؟ع؟یعمل امام عسکر علت یخ طوسیش
که برا  یذکر م ؟ع؟ر آن را از امام صادقینظ ،خیسپس با استناد به تار همان(؛) حفظ جان  یکند 

  .(108همان، ص)کردند مشخص  یپنج نفر را به عنوان وص ؟ع؟امام هفتم
نان از زمان یتوسط افراد مورد اطم یحت ؟جع؟عدم اطالع از مکان امام زمان اشکال سوم:

 :(همان) خارج از عرف و عادت است یامر ؛والدت تا زمان ظهور
به پاسخ شبهه گونه  این ،ات قرآنیو آ یل عقلیات و دلیخ و روایبا استناد به تار یخ طوسیش
 :پردازد  یممذکور 

را در  ؟ع؟، امام زمان؟جع؟تعدادی از اصحاب خاص امام عسکری ،نخست: به اعتقاد شیعه
 (؛109ر 108همان، ص) اند  دهیشان دیزمان حیات ا
که یکی از دیگری  ،روایات بر پایهدوم:   استتر  طوالنیآن حضرت دارای دو غیبت است 

ان ندار و مورد اطمینیران دیاخبار امام به وسیله سف ،در غیبت اول .(163 -162همان، ص)
همان، ) رسد  خبر حضرت به مردم نمیغیبت دوم، اما در  ؛شد  مردم، به شیعیان رسانده می

 (؛109ص
کردن شخصی کند و به خاطر  عرف و ،سوم: ممکن است خداوند در مورد پنهان  عادت را نقض 

که در ظهورش است  پاره کند ،ای از مصالح و نیز موانعی   (؛همان) وی را مخفی 
کریم نیز دارای پیشینه تاریخی استچهارم: موضوع غیب  ،از میان پیامبران .ت در قرآن 

شدند. همچنین در قرآن به مجبور نیز به غیبت  ؟علهم؟حضرت خضر، موسی، یوسم و یونس
کهم و صاحب حمار اشاره شده است  (؛111ر 109همان، ص) غیبت اصحاب 

کردهکه است هایی   دارای نمونهپنجم: مسئله غیبت در تاریخ نیز  گزارش   ؛اند  مورخان آن را 
که غیبتنظیر جم  ها سر زده است  دت از آنها و حاالت خارج از عا  اعتی از حکمای روم و هند 

 .(112همان، ص)

 . طول عمر امام4 _2
که   مبنی بر این ؛استکرده ك شبهه ذکر ی ؟جع؟درباره طول عمر امام عصر یخ طوسیش

کمال قوه عق که به ادعای بقای آن حضرت در  ل و جوانی، نقض عادت یا همان معجزه است 
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 .(همان) دارداختصاص انبیا 
کاربست تاریش  اد شده را پاسخ یراد یضمن سه محور، ا ،ات قرآنیات و آیخ، عقل، روایخ با 
 :دهد  یم
گواهی تاریخ، تعداد فراوانی زیرا  ؛. طول عمر نقض عادت نیست1  اند؛ داشتهعمر طوالنی به 

همچنین سلمان  و بوده یپیامبردار  عهدهسال فقط  950 نوححضرت  ،تصریح قرآنمثاًل به 
کرده یفارسی عمر که دجال در عصر پیامبر  طوالنی داشته است. برخی روایت  وجود  ؟لص؟اند 

کند، زنده است که قیام  ، 4ج :تا  یبو القشیری النیسابوری،  113همان، ص) داشته و تا زمانی 
کهنساالن همچون لقمان بن عاد یو(. 2246ص ربیت  و در ادامه داستان بیش از بیست نفر از 

 (؛125ر 113همان، ص) استکرده بن ضبت را ذکر 
کرده 2 کوتاهی و طوالنی بودن عمرها جاری  که عادت را بر  . این عالم مصنوع صانعی است 

کردن عمر تواناست  است. همان آفریننده بر طوالنی  (؛125همان، ص) تر 
که پیری بر انسان عارض شود3 واجب بر خود اما این امر را  ؛. خداوند عادت را بر این قرار داده 
 (.126همان، ص) قادر است این عادت را در مواردی جاری نکند ،بنابراین است. نکرده
بیان  3در ادامه در جدول شماره  ،در پاسخ به شبهات مفروض یخ طوسیاست روش ش یگفتن

کاربست  4ول شماره گردیده و در جد  توسط شیخ در پاسخ به شبهات یاددالیل نیز میزان نسبی 
  آمده است: ،شده
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 طول عمر والدت امام فلسفه غیبت اصل غیبت

میزان کاربست دالیل  توسط شیخ طوسی در پاسخ به شبهات مفروض

 آیات قرآن گزاره تاریخی دلیل روایی دلیل عقلی

 دلیل عقلی
 گزاره تاریخی 55%

19% 

 دلیل روایی
16% 

 آیات قرآن
10% 

فراوانی نسبی کاربست دالیل در پاسخ به شبهات مفروض 

 آیات قرآن دلیل روایی گزاره تاریخی دلیل عقلی
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گیری  نتیجه 
که شیعه با گون در   بود و فرقهرو  روبه فقدان امام در عصری  گونا به  ،خودجهت استحکام های 

شیخ طوسی بر پایه قرآن و   ؛پرداخته بودند «تیمهدو»از جمله  ،هیامام یه باورهایشبهه عل یالقا
نه یمنحرفان را در زمهای  وزیدند و دیدگاهعه مبادرت ید شیت عقایات و سنجه عقل، به تثبیروا

گویی مسئله اصلی مورد مناقشه قرار داد.  ؟جع؟یامام مهد کاوی روش پاسخ  نوشتار حاضر، وا
کتاب یکتاب الغیبه است. شت در یشیخ طوسی به شبهات مهدو اد یخ در فصل اول تا پنجم 

کنده مطرح و نقد  ،شده که بخشکرده دو دسته شبهه را به صورت پرا به شبهات چهارده  یاست؛ 
که در آن عصر مطرح بود یگر شبهات مفروضید یو بعض یعیفرقه درون ش . بر اساس اند هاست 

ر یبه شرح ز یعیدرون ش یها  ات فرقهدر پاسخ به شبه یخ طوسیشپژوهش، روش  یها  افتهی
 است:
کاربست عقل و روا«هیسبأئ» ، دو «هیناووس» ؛یل نقلیو سه دل یل عقلی، سه دل«هیسانیک» ات؛ی، 
ل یسه دل ،«هیواقف» ؛یل نقلیك دلیو  یل عقلیك دلی، «هیفطح» ؛یل نقلیو سه دل یل عقلیدل
 ت؛یاحتماالت مختلم در داللت رواان یات و بیل روایه، تاوی، علم اصول، رجال، دراینقل
ل یك دلیو  یل نقلیك دلی، «ازدهمیقائالن به زنده بودن امام » ؛یل نقلی، سه دل«هیمحمد»
و  یل عقلیك دلیو  یل نقلیو دو دل ی، سه دلیل عقل«؟ع؟یقائالن به رجعت امام عسکر» ؛یعقل
 ؛یشرع - یل عقلیو ذکر دل یعقلل ی، تمرکز بر دل«؟ع؟ازدهمیقائالن به فترت بعد از امام » ؛یشرع
گزاره تار یل عقلی، دو دلیل نقلیك دلی، «؟ع؟یبه امامت برادر امام عسکرمعتقدان »  ؛یخیو دو 
 ؛یو شرع یاز برهان عقل یبی، ترکیل نقلی، دو دل«؟ع؟ازدهمیقائالن به فرزند نداشتن امام »
ك ی، یل نقلی، سه دل«زندشاند در والدت فریو ترد؟ع؟ یامام عسکر ینیقیمعتقدان به امامت »
قائالن به انقطاع امامت پس از امام »؛ یو شرع یل عقلیك دلیه و یل درایك دلی، یل اصولیدل
باورمندان »و سرانجام  یشرع – یل عقلیك دلیل عقلی و یك دلیی، یل روای، دو دل«؟ع؟ازدهمی

 .یل عقلیك دلیو  یل نقلیك دلی، «زده امامیبه س
خ را بر اساس محتوا چهار دسته یشبهات مفروض مطرح شده توسط ش ،نگارندههمچنین 

 است:کرده 
گزاره تاریل عقلیسه شبهه با دل :شبهه( 5بت )یاصل غ کاربست عقل و  و  یخی، شبهه چهارم با 
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، 7، 6، 5، 2، 1شبهه  :شبهه( 10بت )یفلسفه غ. استشده پاسخ داده  یل عقلیشبهه پنجم با دل
کاربست دل 9، 8 گزاره تار 3و شبهه  یعقلل یبا  ر یو استفاده غ یل عقلی، دلیخیبا استناد به 

والدت . پاسخ داده شده است یو عقل یل نقلیاز دل یریگ با بهرهنیز  10ات، و شبهه یم از روایمستق
گ 1شبهه  :شبهه( 3امام ) خ، و یات و تاریکاربرد روابا  2ات قرآن، شبهه یخ و آیاز تار یریبا بهره 
شبهه(  1طول عمر )شده است. پاسخ داده  یل عقلیخ و دلیات، تاریکاربست قرآن، روا با 3شبهه 

 و قرآن پاسخ داده شده است. یی، روای، عقلیخیتارکه آن نیز با استناد به دالیل 
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