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  نظريه امامت در ترازوي نقد

  اركان اصلي نظريه

هاي فراواني را پشت سر نهاده و  نظرية امامت، از ابتداي تكون تاكنون فراز و نشيب

لكـن  . انـد  هاي مختلفي از آن داشـته  عالمان و متكلمان شيعه در طول تاريخ، قرائت

هرت بيشـتري داشـته و خصوصـاً در عصـر     يك قرائت خاص همـواره رواج و شـ  

هاي ديگر گسـترانده و شـكل تفسـير رسـمي را پيـدا       حاضر سطرة خود را بر تلقي

  :اركان اين تلقي خاص به شرح زير است. كرده است

ضرورت دارد و بر خداونـد واجـب   ) ص(وجود امامان معصوم پس از پيامبر ) الف

امـان معصـومي را بـه عنـوان     است براي رهبري و هدايت امت و حفظ شريعت، ام

  )اصل وجوب و ضرورت امامت(جانشينان پيامبر اسالم نصب كند، 

كه اولين آنهـا   -دوازده امام معصوم را) ص(خداوند براي دوران پس از پيامبر ) ب

به امامت امت نصب  -باشد مي) ع(ابيطالب و آخرينشان حضرت مهدي  بن امام علي

  )گانه زدهنصب الهي امامان دوا. (نموده است

امامان معصوم، به دليل نصب الهي، عصمت و علم مصون از خطا و اشـتباه، بـر   ) ج

لكـن  . امور ديني و دنيوي امت، رياست دارند و سخن آنها حجت قاطع اسـت   كلية
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شأن اصلي آنها تفسير دين و حفظ شريعت است و اگـر بـه دليـل شـرايط خـاص      

مرجعيت دين آنهـا همچنـان بـاقي    جامعه، بر مسند قدرت و حكومت نباشند، مقام 

  .است

ليـاقتي مـردم و تهديـد دسـتگاه حكـومتي و خـوف        دوازدهمين امام، به دليل بي) د

شهادت، به فرمان الهي و تا مدتي نامعلوم، غايب شده است و در آخر الزمان ظهور 

  .دنيا را از ظلم و فقر و فساد و گمراهي نجات دهد  كند تا همة مي

كوشيم تا نشان دهيم كه اوالً ادلة ارائه شـده بـراي اثبـات نظريـة      در اين نوشتار مي

دهد و ثالثاً شواهد  امامت ناتمام است، ثانياً ناسازگاري دروني، اين نظريه را رنج مي

از آنجـا كـه متكلمـان شـيعه،     . كنـد  و قرائني وجود دارد كه اين نظريه را نقض مـي 

يم بحـث خـود را از فلسـفة نبـوت     شو دانند، مجبور مي امامت را استمرار نبوت مي

  .آغاز كنيم

  فلسفة نبوت

نخسـت آنكـه چـرا خداونـد     . شود در بحث فلسفة نبوت، دو سئوال مهم مطرح مي

پيامبران به سوي بشر فرستاده است، دوم آنكه آيا بعثت پيامبران، ضـرورت دارد يـا   

جـوب و  اينكه پيامبران، موهبتهاي الهي هستند و در ارسال آنهـا بـه سـوي بشـر، و    
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تـوان   پيداست كه براي يافتن پاسخ سئوال اول، مي. ضرورتي رد كار نبوده و نيست

به تعاليم پيامبران و كتابهاي آسماني آنها رجوع كرد و فهميـد كـه هـدف و غـرض     

اما در مورد سئوال دوم، كار به ايـن سـادگي   . خداوند از ارسال رسل چه بوده است

ضرورت نبوت باشيم، بايد با دليـل عقلـي و   اگر قائل به وجوب و . و آساني نيست

  .اين مدعا را اثبات كنيم) بدون استفاده از تعاليم پيامبران(پيشين 

متكلمان شيعه قائل به وجوب و ضرورت بعثت پيامبران هستند و اين ضـرورت را  

ما در اينجا از ميان ادلة متعـددي كـه   . دانند مقتضاي حكمت الهي و قاعدة لطف مي

ن مدعا اقامه شده اسـت، دو نمونـه را آورده و بـه نقـد و بررسـي آنهـا       در اثبات اي

ادلة ضرورت نبوت   پردازيم و معتقديم كه با مباني ارائه شده در اين نقدها، همة مي

  .توان نقد كرد را مي

  )مقتضاي حكمت الهي(دليل اول 

خت اين دليل بر مبناي نقصان علم و دانش بشري و عدم كفايت عقل انسان در شنا

  :راه كمال و سعادت اقامه شده است

  .خداي متعال انسان را براي تكامل اختياري آفريده است. الف«
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تكامل اختياري درگرو شناخت صـحيح راجـع بـه سـعادت و شـقاوت دنيـا و       . ب

  .آخرت است

  .كند عقل انسان براي چنين شناختي كفايت نمي. ج

تضاء دارد كـه بـراي اينكـه    نتيجة اين مقدمات اين است كه حكمت خداي متعال اق

در اختيـار انسـان   ) وحي(نقض غرض از خلقت انسان پيش نيايد، خدا راه ديگري 

قرار دهد تا از آن راه پي به سعادت دنيا و آخرت ببرد و بتواند كمال اختياري پيـدا  

  »1.كند

  :شبيه همين استدالل، در جاي ديگر و با تعابيري متفاوت چنين آمده است

حركت به سوي خـدا، بسـوي كمـال مطلـق و تكامـل        فرينش انسان،هدف از آ. 1«

  .معنوي در تمام ابعاد است

تواند به انجام  بدون شك انسان اين راه را بدون رهبري يك پيشواي معصوم نمي. 2

  .رهبري يك معلم آسماني ممكن نيست برساند و طي اين مرحله بي

                                           

، باب 1علم اليقين، ج : فيض كاشاني: همچنين رجوع كنيد به 320راهنماشناسي، ص : مصباح يزدي، محمد تقي. 1

  .االضطرار الي الرسل
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ضـروري  ) ص(پيـامبر اسـالم    بعثت پيامبران و نصب امامان معصوم بعـد از : نتيجه

   1» .آيد است و در غير اين صورت نقض غرض از جانب خداوند الزم مي

همانطور كه بوضوح معلوم است، اينگونه ادله مـدلولي نـام دارنـد و در پـي اثبـات      

رد ميـان  ) اعم از پيامبر يا امـام (ضرورت وجود پيشوايان معصوم و معلمان آسماني 

  :نگاهي انتقادي به مقدمات اين دليل بيندازيماما خوب است . مردم هستند

درست است كه خداونـد بـه دليـل حكـيم بـودن، كـار عبـث و بيهـوده انجـام           .1

تـوان غـرض او از آفـرينش انسـان را بـه روش عقلـي        دهد، اما چگونه مي نمي

كشف كرد و حتي آنرا به همة انسانها تعميم داد؟ فراموش نكنيم كه ادلة اثبـات  

يعني اوالً مقدمات آنهـا  . اي عقلي و پيشيني هستند بران، ادلهضرورت بعثت پيام

بايد از قبل و به روش عقلي اثبات شده و ثانياً قبل از بعثت پيـامبران هـم قابـل    

كنيم كه خداونـد هنـوز    زندگي مي) يا مكاني(فرض كنيم در زماني . اقامه باشند

از بعثـت يـك پيـامبر    پيامبري به سوي مردم نفرستاده و يا اينكه ما هنوز خبري 

دانيم كه خالق مـا خـداي يكتاسـت و ايـن      در چنين فضايي فقط مي. ايم نشنيده

حال چگونه با تحليلهـاي  . دهد خدا حكيم است و كار عبث و بيهوده انجام نمي

] به عنوان مثال[توان فهميد كه غرض خداوند از آفرينش انسان  عقلي صرف مي

                                           

  .، نقل به مضمون241پنجاه درس اصول عقايد، ص : مكارم شيرازي، ناصر. 1
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بتوانيم حكم كنيم كه براي تحقق آن غرض، تكامل اختياري است، تا بعد از آن 

بايد پيامبر هم بفرستد؟ الزمة منطقي حكمت الهي اين است كه از آفـرينش هـر   

توانـد مصـاديق    امـا ايـن هـدف مـي    . هدفي داشته باشـد ) مثالً انسان(موجودي 

) يـا غـرض  (توان با دليل عقلي و پيشـين، هـدف    شماري داشته باشد و نمي بي

اندكي تأمـل در  . را كشف كرد) مثالً انسان(موجودي خاص خداوند از آفرينش 

دهد كه ايـن ادلهـه از دو    نشان مي) مانند دليل مورد بحث(ادله ضرورت نبوت 

اول اينكـه قبـل از ارسـال رسـوالن الهـي و بـدون       . كننـد  پيش فرض تغذيه مي

كـه  توان به اين نتيجه رسيد  استفاده از تعاليم آنها، با تحليلهاي عقلي محض مي

. انسان براي پيمودن راهي خاص و رسيدن به مقصدي خاص آفريده شده است

در گـرو شـناخت   ) براي رسيدن بـه هـدف آفـرينش   (دوم آنكه پيمودن اين راه 

هيچكدام از ايـن دو  . مجهوالني است كه عقل از دست يابي به آنها عاجز است

ة اول توضـيح  در مورد غير قابـل اثبـات بـودن مقدمـ    . مقدمه قابل اثبات نيستند

. دانـيم  مختصري داديم و تفصيل مطلب را به دليل وضوحي كه دارد، الزم نمـي 

فرض كنيم كه ما بـا دليـل عقلـي و    . دوم نياز به توضيح بيشتري دارد  اما مقدمة

ايم كه غرض خداوند از آفرينش انسان، تكامل اختياري و يا مثالً  پيشيني فهميده
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تـوان نشـان داد كـه عقـل      اما چگونه مي. رسيدن به سعادت دنيا و آخرت است

شـود، كـافي    انسان براي شناختن و پيمودن راهي كه به ايـن هـدف منتهـي مـي    

تـوان   نيست؟ اگر غرض خداوند از آفرينش انسان، تكامل اختيـاري باشـد، مـي   

گفت كه عمل كردن به احكـام عقـل و فطـرت و وجـدان و اخـالق، انسـان را       

رساند و نيـازي بـه رسـوالن الهـي احسـاس       مي تكامل) اي از حداقل به درجه(

حال براي اثبات ضرورت بعثت پيامبران، ابتدا بايد نشان داد كه كمال . شود نمي

چيـزي  ) كه انسان را براي رسيدن به آن خلـق كـرده اسـت   (مورد نظر خداوند 

فراتر از آن است كه بتوان با عمل كـردن بـه احكـام عقـل فطـري و اخـالق و       

اين مقدمه قابل اثبات نيست و تاكنون نيز هيچ دليـل  . آن رسيدوجدان بشري به 

اينجاست كـه دور پنهـان ايـن ادلـه،     . و برهاني براي اثبات آن اقامه نشده است

تـوان فهميـد كـه     بدون استفاده از تعاليم پيـامبران، چگونـه مـي   . شود آشكار مي

عهـدة   رسيدن به كمال مورد نظر خداوند درگروي شناخت حقايقي است كه از

را از راه عقـل و  ) كمال مـورد نظـر خداونـد   (= آيد؟ مگر ما مقصد  عقل برنمي

گـوييم بـا پـاي     ايم كه مي بدون استفاده از تعاليم پيامبران الهي ديده و يا شناخته

تـوان   عقل و با عمل كردن به احكام عقل و اخالق فطري و وجدان بشري نمـي 
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از آفـرينش انسـان، پيمـودن    به آن رسيد؟ حال فرض كنيم كه غـرض خداونـد   

تـوان   اما بـاز هـم مـي   . راهي خاص براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت باشد

فرض كرد كه عمل كردن به احكام عقل و فطرت و اخـالق و وجـدان بشـري،    

كـه كـامالً   (رسـاند و لـذا همـين احتمـال      انسان را به سعادت دنيا و آخرت مي

در اينجا نيز بـراي اثبـات   . كند مي، ادعاي ضرورت نبوت را نقض )عقالي است

ضرورت بعثت پيامبران، ابتدا بايد نشان دهـيم كـه سـعادت دنيـا و آخـرت در      

گروي ايمان به حقايقي خاص و عمل بـه وظـايفي خـاص اسـت كـه عقـل از       

شناخت آنها عاجز است و عمل كردن به احكام عقـل و فطـرت و وجـدان بـه     

  . براي انسان تأمين كند تواند سعادت دنيا و آخرت را تنهايي نمي

مشـتمل بـر دور و   ) و ادلة مشـابه آن (اي، دليل مورد بحث  بدون اثبات چنين مقدمه

اما با دليل عقلي و پيشـيني و بـدون اسـتفاده از تعـاليم     . شود مصادره به مطلوب مي

زيرا اگر سخن از سعادت دنيا باشد، . اي را اثبات كرد توان چنين مقدمه پيامبران نمي

ت كه نيازي به رسوالن الهي وجود ندارد و بشر با بكارگيري عقل و دانـش و  پيداس

تواند به تدريج براي خود دنيـايي آبـاد بسـازد و     تجربه و با روش آزمون و خطا مي
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اگر سعادت آخرت نيز مطرح باشد، معلـوم اسـت كـه تعيـين شـرط آن بـه عهـدة        

  . خداوند است

مل كردن به احكام عقل و فطـرت و  اگر خداوند بخواهد شرط سعادت آخرت را ع

اخالق و وجدان بشري قرار دهد، پيداست كه نياز ضروري به ارسال رسوالن الهـي  

زيرا بنا به فرض كه مورد قبول متكلمان شيعه نيـز هسـت، عقـل    ( كند احساس نمي

قادر به شناخت حسن و قبح اعمال و مصاديق عدل و ظلـم اسـت و بـراي همـين     

و اگر بخواهد سعادت آخرت را در گروي شـرايطي  ) ودش حجت باطني شمرده مي

قرار دهد كه عقل انسان از شناخت آنها عاجز است، الجـرم بـه طريقـي كـه خـود      

بنابراين ما بـا  . كند آدميان را با آن شرايط آشنا مي) مثالً ارسال پيامبران(صالح بداند 

كنـد و   نقض ميدو احتمال كامالً عقاليي روبرو هستيم و همين، ضرورت نبوت را 

اكنون شايد آشكار شـده  . گذارد تا او چه تصميمي بگيرد كار را به عهدة خداوند مي

بايسـتي پـيش فرضـها و    » تعيين تكليف براي خداونـد «باشد كه براي فرار از اتهام 

در غيـر  . مقدمات ادلـة ضـرورت نبـوت، بـه روش عقلـي و پيشـين اثبـات شـوند        

ممكن است بگوييد كـه  . رسد اممكن به نظر مياينصورت، تبرئه شدن از اين اتهام ن

ما در همة مواردي كه پيش از اين آمده با دو يا چند احتمال روبرو هستيم كه عقـل  
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تواند اثبات كند و يا ترجيح دهد و اتفاقاً به همين دليل، الزم  انسان هيچكدام را نمي

م احتمـال،  است پيامبراني از طرف خداوند مبعوث شوند و به مـا بگوينـد كـه كـدا    

صحيح و مورد نظر خداست تا ما از حيرت و سـرگرداني نجـات يـابيم و تكليـف     

براي خـروج از حيـرت و معلـوم    (پاسخ ما اين است كه حكم عقل . خود را بدانيم

اين نيست كه بايد پيامبراني مبعوث شوند تا به آدميان بگوينـد كـدام   ) شدن تكليف

كند اين است كـه اگـر    بدان حكم ميآنچه عقل . يك از آن احتماالت صحيح است

احتماالتي كه الزمة منطقي آنها ارسال رسوالن الهي اسـت درسـت باشـد، خداونـد     

شود كه ضرورتي  فرستد و اگر نفرستد، معلوم مي حتماً رسوالني را به سوي بشر مي

بـا ادعـاي   ) اي شرطي اسـت  كه مشتمل بر گزاره( اما اين حكم . در كار نبوده است

  .اي ناپيمودني دارد ت فاصلهضرورت نبو

كنيم، ممكن است تكرار اشـكال قبلـي محسـوب     اشكالي كه در اينجا مطرح مي .2

لكن به نظر ما چنين نيست و قصد ما نگاه كردن به دليل مـورد بحـث، از   . شود

سـعادت و  «توضيح اينكه در مقدمة دوم اين دليل سخن از . اي ديگر است زاويه

پيش فـرض ايـن مقدمـه، توانـايي عقـل در      . تآمده اس» شقاوت دنيا و آخرت



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  ١٢

در اين مـورد سـه نكتـة    . اثبات معاد، بدون استفاده از تعاليم رسوالن الهي است

  .مهم را بايد در نظر داشت

خصوصـاً در  (اين پيش فرض، مورد ترديد بسـياري از فيلسـوفان و متكلمـان    . الف

زم نگاهي نقادانه و قرار گرفته است و قضاوت قاطع در مورد آن مستل) عصر حاضر

  .موشكافانه به اين ادله و بررسي نقدهاي مخالفان و دفاعيات موافقان است

فرض كنيم وجود جهان آخرت و زندگي پس از مـرگ، بـا دليـل عقلـي قابـل      . ب

بـدون  (توانـد وجـود معـاد     اما مسلم است كه عقل انسان، حداكثر مـي . اثبات باشد

يكـي در  (ود دو نوع زنـدگي پـس از مـرگ    را اثبات كند و اثبات وج) جزئيات آن

از عهده عقل خارج است و لـذا قبـل از اثبـات وجـود     ) بهشت و ديگري در جهنم

بهشت و جهنم و اينكه بعضي از انسانها سر از اولي و بعضـي ديگـر سـر از دومـي     

  .توان سخن از سعادت و شقاوت آخرت زد آورند، مي درمي

فرض كرد كه سعادت و شـقاوت آخـرت،   توان  با صرف نظر از نكات فوق، مي. ج

نتيجة عمل كردن و يا عمل نكردن به مقتضـاي عقـل و فطـرت و وجـدان بشـري      

به عبارت ديگر حتي ارگ با دليل عقلي و پيشين، وجود زندگي پس از مرگ . است

و پاداش و كيفر اخروي در اثر اعمال دنيوي را بتوان اثبات كرد، نتيجة چنين دليلـي  
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تواند باشد كه انسانهاي خـوب، سـعادتمند و انسـانهاي بـد، شـقي       بيش از اين نمي

زيـرا  . لكن اين مقدار، براي اثبات ضرروت بعثت پيـامبران كـافي نيسـت   . شوند مي

بـا  (لـذا مقدمـة دوم   . آيـد  مي شناخت خوب و بد و يا عدل و ظلم از عهدة عقل بر

بـات كنـيم كـه    براي اثبات ضرورت نبوت، ابتدا بايد اث. ناتمام است) فرض صحت

رسيدن به سعادت آخرت، عالوه بر عمل كردن به احكام عقل و اخالق و وجـدان،  

اثبـات ايـن   . شرايط ديگري هم دارد كه شناخت آنه از عهدة عقل بشر بيرون اسـت 

كاري است كارستان، كـه تـاكنون هـيچ    ) وجدان استفاده از تعاليم انبياء(مدعا، عقل 

  .نيامده استفيلسوف يا متكلمي از عهدة آن بر

ايـم كـه غـرض خداونـد از      حال فرض كنيم كه با دليل عقل و پيشـين فهميـده   .3

آفرينش انسان، تكامل اختياري و رسيدن به كمـال معنـوي اسـت و بـراي ايـن      

منظور، بايد از راهي خاص رفت و به حقايقي خاص ايمان آورد و بـه وظـايفي   

توانـد كشـف    نها را نميخاص عمل كرد كه عقل انسان به تنهايي هيچكدام از اي

توان ضرورت بعثت پيـامبران را   اما آيا با مفروض گرفتن اين مقدمات، مي. كند

آنچـه از ايـن مفروضـات و    . نتيجه گرفت؟ به نظر ما پاسخ باز هم منفـي اسـت  

توان نتيجه گرفت جز اين نيست كه خداوند حتماً بايد انسـان را در   مقدمات مي
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اما هـدايت  . يت كند تا نقض غرض پيش نيايدشناخت راه و مقصد ياري و هدا

. تواند به راههاي مختلف انجام پذيرد و بعثت پيامبران تنها راه ممكن نيسـت  مي

انسانها را هدايت كند  -مثالً هدايت باطني -تواند از راههاي ديگري خداوند مي

يعنـي  (و به كمال مطلوب برساند، همانطور كه پيامبران را اينگونه هدايت كـرد  

توان سخن  و چون چنين است، ديگر نمي) براي هدايت پيامبران، پيامبر نفرستاد

ممكن است بگوييد كه همة انسانها ظرفيت و قابليـت  . از ضرورت نبوت گفت

و ثانياً ظرفيت » داد حق را قابليت شرط نيست«اما اوالً . هدايت باطني را ندارند

ـ    و قابليت را هم خدا مي هـاي   ا قابليتهـاي مختلـف، بهـره   دهد و ثالثـاً انسـانها ب

برند و خداوند نيز هر كس را به اندازه ظرفيتي كـه   مختلفي از هدايت باطني مي

كند، همانطور كه در داستان بعثت پيامبران نيز چنـين   به او داده است هدايت مي

يعني هر انساني به اندازة ظرفيت و قـابليتي كـه دارد، از تعـاليم پيـامبران     . است

باز هم براي اثبات ضرورت بعثت پيامبران، ابتدا بايد ثابت كنيم . كند ياستفاده م

در غير اينصـورت، قائـل   . كه هدايت باطني انسانها توسط خداوند، محال است

شدن به ضرورت نبوت، تعيين تكليـف كـردن بـراي خداسـت و ايـن بـا ادب       

اگر به هـر  نمايد و آن اينكه  تذكر يك نكته نيز ضروري مي. بندگي منافات دارد
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دليلي فهميده باشيم كه هدايت شـدن مـا توسـط خداونـد، ضـرورت دارد و از      

) …خواب، الهـام، مكاشـفه و   (طرفي مشاهده كنيم كه خبري از هدايت باطني 

توانيم نتيجه بگيريم كه يا زمان مورد نظر خداوند براي آغاز هـدايت   نيست، مي

پيامبراني را بـراي هـدايت مـا    باطني نرسيده است و يا اينكه خداوند قصد دارد 

مبعوث كند و شايد زمان مورد نظر خداوند براي بعثـت پيـامبري الهـي نيامـده     

زيـرا بـا دو احتمـال    . توان حكم به ضرورت نبـوت داد  يعني باز هم نمي. است

  .يابد مواجه هستيم كه معلوم نيست كدام يك تحقق مي

لهـي، ارسـال پيـامبران از    اگر اين دليل درست باشد و بنا به مقتضاي حكمت ا  .4

سوي خداوند ضرورت داشته باشـد، الزمـة منطقـي آن ايـن اسـت كـه در هـر        

اي از منـاطق   عصري صدها هزار پيامبر مبعوث شود، بطوري كه در هـر منطقـه  

زمين يك پيامبر وجود داشته باشد تـا مـردم سراسـر جهـان همـواره        روي كرة

مند  هاي پيامبران بهره تها و راهنماييبتوانند بطور مستقيم و بدون واسطه از هداي

حال آيا بر طبق مقـدمات  . در حالي كه در هيچ عصري چنين نبوده است. شوند

دليل مذكور، خداوند در بسياري موارد، خالف حكمت عمل نكـرده و مرتكـب   
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نقض غرض نشده است؟ اين اشكال از طرف برخي عالمان شـيعه بـدين نحـو    

  :پاسخ داده شده است

اند سخني صواب  مبعوث شده …شود كه انبياء در منطقه خاصي نچه گفته مياوالً آ«

امتي نبود مگـر آنكـه در ميـان آن امـت     : گويد چرا كه خود قرآن صريحاً مي. نيست

ثانياً مقتضاي حكمت خدا ايـن اسـت كـه     …اي فرستاده شد  نذير و هشدار دهنده

آن راه بتواننـد حقـايقي را كـه     راهي بين خدا و انسان باشد كه انسانها با استفاده از

ولي مقتضاي حكمـت ايـن نيسـت كـه     . براي شناخت راه كمال نياز دارند بشناسند

شايد انسانهايي نخواهند از اين راه اسـتفاده  . ببرند  حتماً همة انسانها از اين راه بهره

كنند و اين عدم استفاده، مربوط به سوء اختيار خودشان باشد و اصالً شايد كسـاني  

كنند، مـانع اسـتفادة ديگـران هـم      گيري نمي عالوه بر اينكه خودشان از اين راه بهره

در چنين مواردي گناه اين محروميت از نبوت به گـردن اشـخاص مـانع     …بشوند 

  1. »است و از طرف خدا كوتاهي نشده است

در آن . را در نظـر بگيريـد  ) ص(زمان پيامبر اسـالم  . اما اين پاسخ قانع كننده نيست

زمان كه ايشان مشغول هدايت مردم عربستان بودند، راهنمـا و هـدايتگر ميلياردهـا    

هاي آمريكا، اروپا، آفريقا، اقيانوسيه و حتي بقيه  انسان ديگر در صدها كشور از قاره
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كشورهاي آسيا مانند چين، ژاپن، كره، مـالزي، اتحـاد جمـاهير شـوروي و دههـا و      

كردنـد چـه كسـي     ياهاي دور افتاده زندگي مياي كه در اقيانوسه و در صدها جزيره

كـرد؟ شـايد در هـر     هدايت مـي ) يا راه كمال(بود؟ كدام پيامبر آنها را به راه راست 

و آيـة قـرآن هـم     -هاي دور پيامبري مبعوث شده بـود  درگذشته  يك از اين مناطق،

م از در هيچكدا) ص(اما حداقل در زمان بعثت پيامبر اسالم  -گويد بيش از اين نمي

اين مناطق پيامبري وجود نداشت و تعاليم پيامبران پيشين هم بنا به ادعاي شـيعه و  

سني تحريف شده بود و بنابراين بر طبق ادلة ضـرورت نبـوت، نيـاز ضـروري بـه      

اما چرا در هيچكدام از آن مناطق پيامبري نيامد و عمـالً  . پيامبر جديد وجود داشت

  نقاط كرة زمين از تعاليم پيامبران محروم ماندند؟ نسلهاي بسياري از انسانها در اكثر

اختيـار هنگـامي     چطور ممكن است سوء اختيار آنها باعث محروميتشان شود؟ سوء

دهد كه خداوند پيامبري براي آنان بفرستد و آنها بـه اختيـار خـود، دعـوت      معنا مي

زمـان پيـامبر    در(در حالي كه مردم آن منـاطق  . پيامبر را نپذيرند و به او پشت كنند

هـاي الهـي    اند تا در اثر سوء اختيار، از نعمت هدايت با پيامبري روبرو نشده) اسالم

نيز توجيـه    )مخالفان و دشمنان پيامبر(اما ايجاد مانع از طرف ديگران . محروم شوند

تعاليم پيامبر اسالم بـه  ) به عنوان مثال(اگر سئوال اين باشد كه چرا . موجهي نيست

                                                                                                                    

  46راهنما شناسي، ص : مصباح يزدي، محمد تقي. 1
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زمـين از    زيادي از مردم در منـاطق ديگـر كـرة     گسترش نيافت و عدة سراسر جهان

تعاليم او محروم ماندند، در اين صورت شايد بتوان گفـت كـه يكـي از عوامـل آن     

اما سئوال مـا ايـن   . هاي دشمنان پيامبر بود ايجاد مانع از طرف مخالفان و كارشكني

براي مردم نقـاط ديگـر   ) ندر همان زما(نيست، سئوال ما اين است كه چرا خداوند 

اي مانع ارسال رسوالن الهـي در آن منـاطق    توان گفت عده آيا مي. نيز پيامبر نفرستاد

اي منتظـر بعثـت پيـامبري بودنـد تـا       توان گفـت در آن منـاطق، عـده    شدند؟ آيا مي

هـاي خداونـد را نقـش بـر آب كننـد؟ و آيـا        بالفاصله او را به قتل رسانده و نقشه

هـاي خـود    ديد و براي همـين از نقشـه   هديدي را در مقابل خود ميخداوند چنين ت

مشـكل  » ايجاد مانع از طرف دشمنان« بينيم كه متوسل شدن به  صرف نظر كرد؟ مي

چرا كه خداوند، خـود بايـد بـه فكـر ايـن      . كند ضرورت تعدد پيامبران را حل نمي

بـه گـوش    مشكل باشد و نگذارد مخالفـان و سـتمگران، مـانع رسـيدن پيـام الهـي      

درست است كه هدايت الهي نبايد جبري باشد، اما مقتضـاي  . انسانهاي ديگر شوند

اين است ) و هر برهاني كه بخواهد ضرورت نبوت را اثبات كند(برهان مورد بحث 

انسانها   به گوش همة -مثالً پيامبران متعدد -ممكن  كه تعاليم الهي بايد به هر وسيلة

ر باشند كه راه راست را انتخاب كنند يا طريق ضـاللت و  برسد و آنگاه انسانها مختا
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اي  عــده) ص(فــرض كنــيم در زمــان پيــامبر اســالم . گمراهــي را در پــيش گيرنــد

اما آيا خداوند . شدند كردند و مانع گسترش تعاليم او به نقاط ديگر مي كارشكني مي

زمين هـم   هاي مخالفان، در نقاط ديگر كرة توانست براي خنثي كردن كارشكني نمي

پيامبراني مبعوث و مردم آن نقاط را نيز به راه راسـت هـدايت كنـد؟ مگـر غـرض      

خداوند از آفرينش مردم نقاط ديگر جهان، رساندن آنها به كمال نبـود و مگـر آنـان    

هـاي پيـامبران الهـي     براي رسيدن به كمال، نياز ضـروري بـه هـدايتها و راهنمـايي    

  :نداشتند؟ اگر واقعاً

خدا اين است كه راهي بين خدا و انسـان باشـد كـه انسـانها بـا       مقتضاي حكمت«

اســتفاده از آن را ه بتواننــد حقــايقي را كــه بــراي شــناخت راه كمــال نيــاز دارنــد  

  1».بشناسند

بلكه بـراي مـردم تمـام نقـاط     . اي در عربستان باز شود اين راه نبايد فقط براي عده

ي كه هيچگاه چنين نبوده اسـت و  درحال. ديگر جهان هم بايد چنين راهي باز باشد

در طول تاريخ، همواره اكثريت قريب به اتفاق مردم جهان، از وجود پيـامبران الهـي   

از اينها گذشته فرض كنـيم كـه مخالفـان و سـتمگران،     . و تعاليم آنان محروم بودند

شدند، اما آيا در آن زمان، امكان عملـي گسـترش    مانع گسترش تعاليم پيامبران نمي
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عاليم به سراسر جهان بطوري كه در تمام كشورهاي جهان، مـردم هـر شـهر و    اين ت

روستايي عين اين تعاليم را بدون كوچكترين تحريف و كم و زيـاد شـدن دريافـت    

كه وسايل مسـافرت جـز    –وجود داشت؟ آيا در هزار و چهارصد سال پيش  -كنند

مسافرت پيامبر بـه   امكان -اسب و شتر و قايقهاي بادي و پارويي چيز ديگري نبود

بود؟ وانگهـي   …صدها كشور درو افتاده مانند كانادا، نيوزلند، ژاپن، چين، آلمان و 

مگر مسافرت به تنهايي كافي است؟ پيامبر بايد در هر كـدام از آن كشـوره چنـدين    

آنگـاه حسـاب   . سال اقامت كند تا مجموعه تعاليم اسالم را به گوش همـه برسـاند  

مبر به تمام مناطق دنيا مسافرت كند و تعاليم اسالم را بـه گـوش   كنيد براي اينكه پيا

همة مردم جهان برساند به چند صد سال عمر نياز دارد؟ اگر وظيفه گسترش تعاليم 

. شـود  پيامبر در سراسر جهان را به عهده پيروان او بگذاريد باز هم مشكل حل نمـي 

ر را بطور كامـل و صـحيح يـاد    چرا كه اوالً تعداد اصحاب و پيرواني كه تعاليم پيامب

بسيار كم است در حالي كه براي اين منظور نيازمند ) مانند سلمان و ابوذر(اند  گرفته

دهها و صدها هزار انسان تعليم يافته هستيم كه باز هم در يك زمان كوتـاه رسـيدن   

به اين هدف ممكن نيست و در دراز مدت هم مشكل محروميت بسياري از انسانها 

ثانياً اصحابي كه به عنوان شـاگرد و نماينـده پيـامبر بـه     . ماند ود باقي ميبه قوت خ

                                                                                                                    

  همان. 1
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اند چگونه به مردم آن نقاط اثبات كنند كـه در فـالن    نقاط ديگر كره زمين سفر كرده

ايـم   منطقه پيامبري مبعوث شده است و ما شاگردان و نمايندگان او هسـتيم و آمـده  

كنيم؟ اگر مردم از اين نمايندگان، معجزه تا از طرف او شما را به راه راست هدايت 

تكليـف   -كه البته عاجز هم هسـتند  -بخواهند و اينان از آوردن معجزه عاجز باشند

چيست؟ مگر نبايد و حياتي بودن اين تعاليم به مردم اثبـات شـود تـا هـم مـردم را      

ام جذب كند و هم راه عذر و بهانه را به روي مخالفان ببندد و حجت را بر آنها تمـ 

كند؟ ثالثاً اگر به ادلة عقلي ضرورت عصمت پيامبران و امامان توجه كنيم، خـواهيم  

ديد كه متوسل شدن به نمايندگان و شاگردان پيامبر يا امام معصوم در تناقض بـا آن  

چرا كه شاگردان و نمايندگان، معصوم نيستند و ممكن اسـت در درك و  . ادله است

اري آن در حافظه و انتقال آن به ديگران، مرتكـب  فهم اين تعاليم و يا ضبط و نگهد

ممكن است بگوييد كه نيازي به معصـوم بـودن   . شوند) وحتي خيانت(خطا و سهو 

كند و خطاها و  پيامبر، خودش آنها را كنترل مي. شاگردان و نمايندگان پيامبر نيست

ترل صـدها  اما اين راه حل نيز عملي نيست و كن. نمايد اشتباهات آنها را تصحيح مي

  1.محال است) يعني پيامبر(هزار نماينده در سراسر جهان، توسط يك نفر 

                                           

صـفحات       از   رجوع كنيد به. ام ام، توضيحات بيشتري در اين مورد آورده ي جعفر سبحاني دادهاي كه به آقا در نامه. 1

  .همين كتاب
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انـد كـه ادلـة     گفتـه . انـد  اي ديگر پاسخ داده اي مشكل ضرورت تعدد را به گونه عده

كنند كه حكمت الهـي، اقتضـاي ارسـال     ضرورت نبوت فقط اين مطلب را ثابت مي

هاي آن مساعد باشد و موانعي هم رد  رسل را دارد، اما به شرطي كه شرايط و زمينه

بينـيم   كنيم ولي اگر مـي  ما با دليل عقلي فقط ضرورت نبوت را اثبات مي. كار نباشد

كه در بعضي مناطق يا در بعضي زمانها پيامبري مبعوث نشده اسـت عقـل مـا فقـط     

ـ  مي ع تواند اين را دريابد كه حتماً موانعي در كار بوده است حتي اگر نتواند آن موان

را كشف كند بنابراين عدم تعدد پيامبران در يك عصر، ناقض ادلة ضـرورت نبـوت   

ها و  زيرا نظام آفرينش با همة پديده. كند اما اين پاسخ نيز مشكل را حل نمي. نيست

اوالً . هسـتي حكمفرماسـت    او بـر همـة    قانونهايش، مخلوق خداوند اسـت و ارادة 

، )مثالً بعثـت پيـامبران  (خواهد كاري كند  توان تصور كرد كه خداوند مي چگونه مي

شوند؟ پس علـم   مانع انجام آن فعل توسط او مي -كه براي ما مجهولند -اما عواملي

شود؟ ثانياً چطور ممكـن اسـت    و قدرت اليتناهي و سلطنت مطلقة خداوند چه مي

خداوند انسان را براي پيمودن راهي خاص و رسيدن به هدفي خاص بيافرينـد كـه   

شناخت آن عاجز و لذا محتاج و نيازمند به راهنمايي پيـامبران باشـد، ولـي     عقل از

اي بيافريند كه مـانع   هاي آنرا بگونه همين خدا جهان هستي و نظام آفرينش و پديده
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بعثت پيامبران و لذا مانع تحقق غرض خودش از آفرينش انسان شود؟ اگر خداونـد  

ان بيافرينـد و قصـدش نيـز هـدايت مـردم      انسان را ذاتاً نيازمند به راهنمايي پيـامبر 

هـا و شـرايط مناسـب آنـرا      سراسر جهان توسط پيامبران الهي باشد، خودش زمينـه 

  .دارد مي اي نزند از ميان بر كند و موانع را تا جايي كه به اختيار انسان لطمه فراهم مي

بـاز هـم   كـرد، آنگـاه     فرض كنيم خداوند اصالً پيامبري مبعوث نمي  از اينها گذشته،

كه بـراي   -شد كه ارسال پيامبران بر خداوند واجب است، اما حتماً موانعي گفته مي

امـا اينگونـه   ! باعث شـده اسـت كـه خداونـد پيـامبري نفرسـتد       -اند بشر ناشناخته

. خاصيت كردن مـدعاي ضـرورت نبـوت اسـت     توجيهات، تنها هنري كه دارند، بي

آن اينكـه اگـر در هـر عصـري تعـداد      تذكر يك نكته شايد خالي از فايده نباشـد و  

منـد   هـاي الهـي بهـره    پيامبران آنقدر زياد بود كه مردم اكثر نقـاط جهـان از هـدايت   

نصـيب   قليلي از مردم در بعضي نقاط، از اين نعمت الهـي بـي    شدند و فقط عدة مي

گويد عواملي مجهول، مانع ارسال رسـل در   كه مي(ماندند، شايد توجيهات فوق  مي

اما نكته مهم اين است كه به عنوان . تا حدودي قابل پذيرش بود) اند شده آن مناطق

در ) هـاي دور  مانند بسياري از زمانهاي ديگر در گذشته(مثال در زمان پيامبر اسالم، 

مبعوث ) در عربستان(= اي از خاورميانه  سراسر دنيا فقط يك پيامبر، آنهم در گوشه
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ها و تعـاليم رسـوالن الهـي     جهان از هدايت شده يعني اكثريت قريب به اتفاق مردم

شرايط مساعد براي ارسال پيامبران، فقط در عربستان وجود داشـت؟  . بهره بودند بي

بايد كمـي بينديشـيم و   ! و آيا خداوند فقط در عربستان توانست بر موانع غلبه كند؟

هـاي مناسـب بـراي بعثـت      به اين سئوال پاسخ دهيم كه از كـدام شـرايط و زمينـه   

در زمـان پيـامبر اسـالم در هـيچ     ] به عنـوان مثـال  [توان سخن گفت كه  پيامبران مي

توان سخن گفت كه در  كجاي جهان جز عربستان وجود نداشته و از كدام موانع مي

صدها كشور و هزاران جزيره و شهر و روستا در سراسر جهان وجود داشـته، ولـي   

ه در آن زمان، خداونـد فقـط   در عربستان وجود نداشته و همين باعث شده است ك

  در عربستان پيامبري مبعوث كند؟

نظر كنيم و بپرسيم كه باالخره تكليف  اكنون بيائيم و از اشكال ضرورت تعدد صرف

دهها ميليارد انساني كه در طول تاريخ، از تعاليم پيامبران الهي محـروم ماندنـد چـه    

ايـن نيسـت   ) ل مورد بحثمانند دلي(شود؟ آيا الزمة منطقي ادلة ضرورت نبوت  مي

رسـند؟   كه هيچكدام از اين انسانه به سعادت آخرت و كمال مورد نظر خداوند نمي

) نه مقصر(اند  اند كه چون اين انسانها قاصر بوده اي در پاسخ به اين سئوال گفته عده

لذا در روز قيامت، معذورند و خداوند با لطـف و رحمـت خـود بـا آنهـا برخـورد       
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چهارچوب احكام عقل فطري و اخالق و وجدان بشـري بـا آنهـا     كند و فقط در مي

نمايد و اگر اين افراد، در زندگي دنيا، در حـد وسـع و تـوان خـود بـه       احتجاج مي

رسـند و در   احكام عقل فطري و اخالق و وجدان عمل كرده باشند به سـعادت مـي  

ا مدعاي سخن ما اين است كه همين پاسخ، ب. شوند دچار مشكل مي  غير اينصورت،

» مالـك يـوم الـدين   «دهد كـه خداونـد    ضرورت نبوت در تناقض است و نشان مي

توان مدعي شد كه بدون استفاده از تعاليم پيامبران، رسيدن به سـعادت   است و نمي

منظور ما اين نيست كه حتي اگر پيامبراني مبعوث . آخرت محال است، اشتباه نشود

ود، باز هم نيازي به اسـتفاده از ايـن تعـاليم    شوند و تعاليم الهي آنان به ما عرضه ش

تـوانيم راه مسـتقل ديگـري در پـيش      براي رسيدن به سعادت آخرت نداريم و مـي 

تـوان حكـم كـرد كـه تنهـا راه       گوييم در مقام دليل عقلي و پيشين، نمي مي. بگيريم

رت بـه عبـا  . رسيدن انسانها به سعادت، بعثت پيامبران و استفاده از تعاليم آنان است

» ضـرورت «زيـرا معنـاي   . بود» ضرورت نبوت«توان قائل به  ديگر، از اين منظر نمي

در اين بحث اين است كه بدون ارسال رسل، رسيدن انسـانها بـه سـعادت آخـرت     

محال است در حالي كه اگر تعيين شرط براي رسيدن به سعادت آخرت را به عهدة 

بلكه بايد . ضرورت نبوت بدهيم توانيم از پيش، حكم به خداوند بگذاريم ديگر نمي
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اكنـون بـه بعـد ديگـر ايـن      . گيري در اين مورد را به عهدة خداوند بگذاريم تصميم

اشكال بپردازيم، يعني مسأله غـرض خداونـد از آفـرينش انسـانهايي كـه از تعـاليم       

بدون شك الزمة منطقي دليل مورد بحث اين است كه . پيامبران الهي محروم ماندند

توانند راه تكامل را طي كنند و به كمال معنـويي مـورد    به هيچ وجه نمي اين انسانها

  اند و عـواملي مجهـول، مـانع اسـتفادة     از طرفي مقصر هم نبوده. نظر خداوند برسند

حال فرض كنيم كه اين افراد، در روز قيامـت از  . آنان از تعاليم و حياتي شده است

شوند تـا   ي كه عواملي مانع از آن ميدانست مگر خودت نمي! خدايا«: خداوند بپرسند

پيامبراني به سوي ما بفرستي و ما را بـه راه كمـال هـدايت كنـي، پـس چـرا مـا را        

اي نيافريدي كه نيازي به راهنمايي و هدايت پيامبران آسماني نداشته باشـيم و   بگونه

 خودمان بتوانيم اين راه را طي كنيم؟ اگر هم اين كار برايـت مقـدور نبـود چـرا بـا     

الهامات غيبي ما را به راه كمال هدايت نكردي؟ و اگر اين هم مقدور نبـود و هـيچ   

راه ديگري هم وجـود نداشـت، پـس اصـالً چـرا مـا را آفريـدي؟ آيـا خلقـت مـا           

) خصوصاً با توجه به علمي كه از عدم تحقق غرض خودت از خلقـت مـا داشـتن   (

در ايـن  » وده است؟كاري لغو و بيهوده و لذا خالف حكمت و حتي خالف عدل نب

  صورت، پاسخ خداوند چه خواهد بود؟
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. مانـد  اگر اين دليل درست بود، زمين در هيچ عصري از پيامبران الهي خالي نمي .5

و ) ع(ها، مانند دورة زماني بين حضرت عيسـي   در حالي كه در بسياري از دوره

كه بيش از ششصد سال طـول كشـيد، در هـيچ كجـاي دنيـا      ) ص(پيامبر اسالم 

پيداست كه با توجه به توضيحات پيشين، توسل به . ري از پيامبري الهي نبودخب

كارشكني و ايجاد مانع از طـرف مخالفـان و   «، »سوء اختيار مردم«عواملي مانند 

براي حـل  » شدند اي كه مانع ارسال رسل مي وجود عوامل ناشناخته«و » دشمنان

  .اين مشكل نيز ناكارآمد هستند

  )طفل  قاعدة(دليل دوم 

اكثر متكلمان قديم و بسياري از معاصران، براي اثبات ضرورت امامـت، بـه قاعـدة    

  :پردازيم ابتدا به معناي واژة لطف مي. اند لطف متوسل شده

  :رود در اصطالح متكلمان، لطف به دو معنا به كار مي«

لطف محصل، فعلي است كه در صورت وقـوع آن، انسـان مكلـف، بـا اختيـار       )1

دهـد و يـا از انجـام     كه اطاعت خداوند در آن است، انجام مـي خويش فعلي را 

  .كند معصيتي خودداري مي
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لطف مقرب، فعلي است كه در صورت وقوع، شخص مكلف، به انجام طاعـت   )2

به اين معنا كه زمينة مساعدي براي اطاعـت از  . شود و ترك معصيت نزديك مي

  .آيد خداوند فراهم مي

اسـت كـه پـاي تكليـف     ] مطـرح [لطف در جايي شود كه  از تعاريف باال روشن مي

نسبت به شخص كـه مكلـف بـه    ] به عبارت ديگر[در ميان باشد؛ ) عقلي يا شرعي(

اموري كه اگر واقع شوند، ) 1: انجام يا ترك كاري است، دو دسته امور وجود دارند

اموري كه ) 2دهد  شخص از روي اختيار خويش، آنچه را كه مكلف است انجام مي

ايجـاد امـور   . سـازد  وقوع، زمينه را براي انجام تكليف آماده و مهيـا مـي  در صورت 

  1».دستة اول، لطف محصل و ايجاد گروه دوم، لطف مقرب است

همانطور كه ديديم در تعريف فوق، مكلف بودن انسان مفروض واقع گرديده و بـر  

كـه موجـب   ) از طـرف خداونـد  (مبناي آن گفته شده است كه لطف، فعلـي اسـت   

د انسانها با اختيار خود به انجام تكليف بپردازند و يا در زمينة انجام تكليـف  شو مي

پيداست كه با توجه به اين تعريف، وجوب لطف، مشروط بـه  . براي آنها فراهم آيد

» وجـوب لطـف  «براي توضيح بيشتر، به دليلي كه براي اثبـات  . وجود تكليف است

  :اقامه شده است، توجه كنيد
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ايـن  ) و وضع قوانين شـرعي (غرض خداوند از تكليف بندگان ترديدي نيست كه «

بر اين . است كه آنان با انجام طاعت و ترك معصيت، شايستة پاداش و ثواب شوند

، مكلـف بـا   )كه مقدور اوست(اساس، اگر خداوند بداند كه در صورت وقوع فعلي 

آن يـا دسـت كـم بـه انجـام      ) لطف محصل(دهد  اختيار خويش طاعتي را انجام مي

و با اين حال، خداوند آن فعل را محقق نسـازد، الزم  ) لطف مقرب(شود  نزديك مي

كنـد كـه    اما عقل حكم مي. آيد كه غرض خويش از تكليف بندگان را نقض كند مي

بنابراين حكمت . نقض غرض كاري قبيح و از ساعت حكمت خداوند به دور است

عل مورد بحث را انجـام دهـد   كند كه براي اجتناب از نقض غرض، ف الهي اقتضا مي

  .و اين همان وجوب لطف است

: گيرنـد  متكلمان به منظور ايضاح بيشتر اين استدالل، معموالً از يك تمثيل كمك مي

داند كه آمدن او منوط به مقدماتي  كند و مي شخصي فردي را به ميهماني دعوت مي

ل اگـر شـخص   حـا ). مانند فرستادن راهنما يا اعـالم نشـاني محـل ميهمـاني    (است 

ميزبان، بر انجام مقدمات مذكور توانا باشد و با اين حال، از اين كار خودداري كند، 

                                                                                                                    

  24و 23، ص 2آموزش كالم اسالمي، ج –سعيدي مهر، محمد . 1
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كند و فعـل او را قبـيح و بـرخالف حكمـت      عقل او را به نقض غرض محكوم مي

  1».شمارد مي

مفروض گرفته شده است و بـا چنـين فرضـي،    » وضع قوانين شرعي«در اين دليل، 

بـه عبـارت ديگـر اگـر     . شـود  بر خداوند واجب مـي ) آمد به معنايي كه(البته لطف 

پذيرفته باشيم كه خداوند ما را به جايي دعوت كرده است بايد اين را هم بپـذيريم  

اما سئوال اين است كه چگونه با دليل . وظيفة اوست) به هر نحوي(كه دادن آدرس 

كه خداوند تكاليفي توان فهميد  عقلي و پيشين و بدون استفاده از تعاليم پيامبران مي

اي، بشر را از كم و كيـف آن آگـاه    شرعي براي بشر وضع كرده و حاال بايد به گونه

كند؟ در پاسخ، به اين سئوال، دليلي اقامه شده است كه بر مبناي آن، وضـع قـوانين   

  :شرعي و تكاليف دين بر خداوند واجب است

سپاسـگزاري از خداونـدي   (» شكر منعم«ما انسانها تكاليف و وظايفي عقلي، مانند «

داديم كه عقل، ما را » لزوم شناخت آفريدگار عالم«و ) كه به ما نعمت بخشيده است

از سوي ديگر، ترديدي نيست كه بعثت انبياء به دليل آنكه . كند به انجام آن الزام مي

با آوردن تكاليف شرعي همراه است، زمينه را براي عمـل بـه تكـاليف عقلـي مهيـا      

                                           

قواعد الحرام، ص   ؛ اين ميثم بحراني،351عالمه حلي، كشف المراد، ص : نيز رجوع كنيد به -25و  24همان، ص . 1

  278و فاضل مقداد السيوري، ارشاد الطالبين، ص  521؛ قاضي عبدالجبار، شرح االصول الخمسه، ص 118و 117
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يرا عمل به تكاليف شرعي، ما را به انجام تكليـف عقلـي خـود نزديـك     سازد، ز مي

به عنوان مثال، با اداي نمـاز و پرداخـت زكـات، بخشـي از وظيفـة عقلـي       (كند  مي

  )پذيرد سپاسگزاري از خداوند نعمت بخش انجام مي

شـود كـه وضـع     ، آشـكار مـي  )و با نظر به تعريف لطـف (با توجه به اين دو مقدمه 

و ابالغ تكاليف دين، لطفي است كـه مـا را بـه اداي تكـاليف عقلـي      قوانين شرعي 

كند و از آنجا كه لطف بر خداوند سبحان واجـب اسـت، نتيجـه     خويش نزديك مي

اما ابالغ تكـاليف شـرعي   . شود كه وضع و ابالغ شرعي، بر خداوند واجب است مي

) ليف شـرعي يعني ابالغ تكا(بدون بعثت پيامبران ممكن نيست و چون ذي المقدمه 

   1».بر خداوند واجب خواهد بود) يعني بعثت پيامبران(واجب است، مقدمة آن 

  :در مورد اين دليل، نكات زير قابل توجه است

آمـد، ايـن   » وجوب لطـف «با رجوع مجدد به دليلي كه پيش از اين براي اثبات  .1

ـ   از طرف خداوند وضع شده» تكاليف عقلي«آيد كه آيا  سئوال پيش مي ر اند تـا ب

خداوند واجب آيد كه براي نزديك شدن بشر به انجام تكاليف عقلـي و انجـام   

توان گفت كه تكاليف عقلي  بهتر آنها، قوانين شرعي و ديني وضع كند؟ البته مي

                                           
  27و  26همان، ص . 1
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، در حقيقت از طرف خداونـد وضـع   )به دليل اينكه عقل مخلوق خداست(هم 

  .دتوان از اين اشكال صرف نظر كر در اين صورت مي. اند شده

بعثت انبياء با آوردن تكـاليف شـرعي همـراه    « در اين دليل گفته شده است كه  .2

بـه عبـارت   . اي ضرورت عقلي و منطقي ندارد در حالي كه چنين مالزمه» است

توان فرض كرد كه بعثت پيامبران براي تشـويق و ترغيـب انسـانها بـه      ديگر مي

بـه عنـوان   [و يـا  ) ويهاي اخـر  از طريق بيان پاداش(انجام همان تكاليف عقلي 

در مورد مبداء و معاد، معنـاي حقيقـي   (براي تعليم حقايق آسماني ] مثالي ديگر

توان با دليل عقلي و پيشين حكم  نمي. باشد) …سعادت، كيفيت حشر و نشر و 

كرد كه اگر پيامبراني از طرف خداوند مبعوث شوند، حتمـاً تكـاليف شـرعي و    

  .ديني هم خواهند آورد

نين شـرعي و تكـاليف   ضرورت وضـع قـوا  «، قصد بر اين است كه دراين دليل .3

به روش عقلي و پيشيني و با اين فرض كه ما در وضعيت قبـل از نبـوت   » ديني

اكنون سئوال ما اين . بريم، اثبات شود و عدم آشنايي با تعاليم پيامبران به سر مي

آوردن تكـاليف شـرعي،   «توان گفـت كـه    است كه در چنين فضايي، چگونه مي

عمـل بـه تكـاليف    «و يـا  » سـازد  ي مهيـا مـي  زمينه را براي عمل به تكاليف عقل
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تـوان بـدون    مگر مي» كند؟ شرعي، ما را به انجام تكاليف عقلي خود نزديك مي

» تكاليف شـرعي «استفاده از تعاليم پيامبران و فقط با كمك عقل، از كم و كيف 

كه قرار است وضع شود، آگاهي يافت تا بتوان چنين احكامي صادر كرد؟ پـيش  

توان فهميد كه اگر پيامبراني مبعوث شوند، تكاليفي  ران، چگونه مياز بعثت پيامب

: با خود خواهند آورد؟ اين حكم كه …و » پرداخت زكات«و » نماز«مانند اقامة 

با اداي نمـاز و پرداخـت زكـات، بخشـي از وظيفـة سپاسـگزاري از خداونـد        «

ء يـا دليـل   از كجا كشف شده است؟ از تعاليم انبيا» پذيرد بخش انجام مي نعمت

سراپا پسـيني  » ضرورت نبوت»  عقلي و پيشيني؟ همة سخن ما اين است كه ادلة

  .هستند

آوردن تكاليف شرعي، زمينه را براي عمل به تكاليف «معناي اين اين سخن كه   .4

چيست؟ اگر معناي آن اين باشد كه بدون آوردن تكـاليف  » .سازد عقلي مهيا مي

عقلي نيست، چنين معنايي بوضـوح باطـل    شرعي، انسان قادر به انجام تكاليف

تواند به لزوم انجام بعضي  معناي چنين سخني اين است كه عقل فقط مي. است

حكم كند ولي راه و روش درست انجام اين تكاليف را ) مثالً شكر منعم(كارها 

داند و لذا محتاج راهنمايي شدن است و پيامبران با آوردن تكاليف شـرعي،   نمي
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بـه عنـوان مثـال، پيـامبران بـا آوردن      . دهنـد  ام آن را نشان ميروش درست انج

گوينـد كـه چگونـه از خداونـد،      بـه مـا مـي    …تكاليفي مانند نماز و زكـات و  

عقـل انسـان،   . اما اين توجيه نيز صبغة عقلي و پيشيني نـدارد . سپاسگزاري كنيم

كشـف  ) حـداقل فـي الجملـه   (براي انجام هر تكليف عقلـي، روش آن را هـم   

يـا بـه عبـارت دقيقتـر،     (تكليفي عقلي » لزوم شكر منعم«به عنوان مثال . كند مي

فهمد كـه بـا تشـكر زبـاني و      است كه آدمي با رجوع به عقل خود مي) اخالقي

) اي از وظيفــه حــداقل مرتبــه(هــاي الهــي،  درســت از نعمــت  قلبــي و اســتفادة

انجام اين وظيفه  شكرگزاري را انجام داده است و اگر خداوند، مرتبة باالتري از

، الجرم ايـن مطلـب را بـه    )تواند آنرا كشف كند كه عقل انسان نمي(را بخواهد 

. دهـد  رساند و به او تعليم مي به گوش انسان مي) مثالً با ارسال پيامبران(نحوي 

) بـا اتكـاء بـه عقـل خـود     (به عبارت ديگر حكم عقل ايـن نيسـت كـه انسـان     

تكاليف عقلي خود عمل كنـد و حتمـاً بايـد     تواند بفهمد كه چگونه بايد به نمي

. پيامبراني بيايند تا روش صحيح عمل به تكاليف عقلي را بـه انسـانها بياموزنـد   

به عنـوان روش انجـام تكـاليف    (همينطور حكم عقل اين نيست كه آنچه عمل 

فهمــد، كــافي نيســت و خداونــد چيــزي بــيش از آن را از آدميــان  مــي) عقلــي
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، ابتـدا  )و آوردن تكاليف شرعي(ضرورت بعثت پيامبران  براي اثبات. خواهد مي

تواند روش صحيح انجام تكـاليف عقلـي را كشـف     بايد ثابت كرد كه عقل نمي

. كند فهمد، كافي نيست و نظر خداوند را تأمين نمي كند و يا اينكه آنچه عقل مي

  ؟پذير است؟ چگونه اما آيا اثبات چنين مطلبي با روش عقلي و پيشيني امكان

شـود كـه لطـف     آمـد، معلـوم مـي   ) در ابتداي اين بحث(با تعريفي كه از لطف  .5

) ارسـال رسـل  (شماري داشته باشد كه يكي از آنها، نبـوت   تواند مصاديق بي مي

را نتيجـه  » ضـرورت نبـوت  «تـوان   منطقاً نمـي » وجوب لطف«بنابراين از . است

هـدايت بـاطني   مـثالً  (توانـد از راههـاي ديگـري     زيرا لطف خداوند مي. گرفت

به عبارت ديگر آنچه بر خداونـد  . صورت پذيرد) انسانها از طريق الهامات غيبي

واجب است، اين است كه كاري كند تا زمينة انجام تكاليف آماده شود و انسانها 

با اختيار خود به انجام تكليف بپردازند، اما اينكه خداوند اين كـار را چگونـه و   

تـوان   اراده و انتخاب خـودش بسـتگي دارد و نمـي   از چه طريقي انجام دهد، به 

وجـوب  «مگر اينكه بگوييم بر طبق قاعـدة  ! يك راه خاص را بر او تكليف كرد

در اين صورت بـه نتـايج   . شود مصاديق لطف بر خداوند واجب مي  همة» لطف
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مثالً بر طبق اين مدعا، هدايت باطني انسـانها و تعلـيم احكـام    . رسيم غريبي مي

  !نيز بر خداوند واجب است …يق ديني از طريق الهامات غيبي و الهي و حقا

لطف، بعثت پيامبران ضرورت دارد، پس چرا خداوند اين   اگر واقعاً بنا به قاعدة .6

كرد و هميشـه   معدودي از انسانها مي  لطف را در هر زماني فقط شامل حال عدة

ند؟ به عنوان مثـال  ماند اكثريت قريب به اتفاق مردم دنيا از اين لطف محروم مي

در زمان پيامبر اسالم، آيا فقط لطف به مردم عربستان بر خداونـد واجـب بـود؟    

آيا بر خداوند واجب نبود در همان زمان، به مردم كانادا، ژاپن، مكزيك، استراليا 

توان پرسـيد كـه    هم لطف كند و پيامبري به سوي آنان بفرستد؟ و باز مي …و 

دورة زماني بـين حضـرت عيسـي و پيـامبر     (ل چرا حداقل به مدت ششصد سا

اين لطف بكلي تعطيل شد و خداوند در اين مدت پيـامبري بـراي مـرد    ) اسالم

  نفرستاد؟

هـاي   ايجـاد زمينـه  : اند كه عبارت است از لطف را به گونة ديگري هم تعريف كرده

در . مناسب براي هدايت انسان به سوي مقصدي كه غرض از آفرينش او بوده است

فضا، وجوب لطف به اين معناس كه بر خداوند واجب اسـت كـه انسـان را در     اين

راه رسيدن به مقصدي كـه بـراي آن آفريـده، راهنمـايي و يـاري كنـد و شـرايط و        



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  ٣٧

بر مبناي ايـن تعريـف   . هاي تسهيل و تسريع در پيمودن اين راه را فراهم آورد زمينه

ان را در راه رسـيدن بـه   يعنـي انسـ  (بعثت پيامبران لطف اسـت : گفته شده است كه

پـس بعثـت   . و لطف بر خداوند واجب است) كند هدف از آفرينش خود، ياري مي

  .پيامبران بر خداوند واجب است

اشـكاالت گذشـته بـر آن وارد      برهان لطف با اين تقرير نيز ناكارآمد اسـت و همـة  

و آن در اين تقرير نيز از يك پيش فرض اثبات نشده، استفاده شـده اسـت   . شود مي

آمده   اينكه گويي غرض خداوند از آفرينش انسان، از پيش و به روش عقلي بدست

پيمودن راهي خاص و رسيدن به مقصدي خاص كه عقـل از  : و آن عبارت است از

شناخت آن عاجز است و آنگاه بر مبناي همين پيش فرض، گفتـه شـده كـه نبـوت     

اما اگر غـرض از  ). كند مييعني انسان را در رسيدن به آن مقصد ياري (لطف است 

توان سخن گفت و نه از مصاديق  آفرينش انسان نامعلوم باشد، نه از قاعدة لطف مي

  .آن

  بندي بحث ضرورت نبوت جمع

سخن ما در باب نبوت اين است كه ادعاي ضرورت بعثت پيامبران، با قواعد عقلـي  

د كه براي خداوند كن و واقعيتهاي تاريخي سازگار نيست و مقام بندگي نيز اقتضا مي
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آنچه مسلم است، اين اسـت كـه خداونـد پيـامبراني را بـراي      . تعيين تكليف نكنيم

هدايت و راهنمايي بشر به سوي سعادت دنيا و آخرت مبعوث نموده و ما نيز بايـد  

اول . مهـم را نبايـد فرامـوش كنـيم      اما دو نكتـة . از تعاليم و مياني آنها استفاده كنيم

اي خـاص از نعمـت    ياري از زمانها، در حالي كـه مـردم منطقـه   اينكه حداقل در بس

وجود پيامبري الهي برخوردار بودند، مردم اكثر نقـاط ديگـر كـرة زمـين از داشـتن      

  ارادة] حـداقل در آن زمـان  [دهـد كـه    چنين نعمتي محروم بودند و همين نشان مي

بـود و از   خداوند به هدايت مردم آن مناطق از طريق وحي و نبـوت تعلـق نگرفتـه   

توان گفت كه البد سـعادت   آنجا كه سعادت آخرت در نهايت بدست خداست، مي

دوم اينكـه  . شده است تأمين مي -داند كه خدا مي -مردم آن مناطق، به طريق ديگري

توانيم بگـوييم كـه ارادة خداونـد     اگر سعادت و كمال را امري ذو مراتب بدانيم، مي

بر اين تعلق گرفته است كه بعضـي از   -عوث كردهكه پيامبر را مب –در بعضي موارد 

انسانها با دسترسي به تعاليم پيامبران و پذيرش آگاهانـه و آزادانـة ايـن تعـاليم، بـه      

درجات و مراتب باالتري از هدايت و سعادت و كمال برسند و در مـوارد ديگـري   

سـعادت   كه پيامبر نفرستاده، عقل و فطرت و وجدان را به وسيله رسيدن به كمال و

كنـد   آخرت قرار داده است، تعمق و تأمل در اين دو نكته، اين حقيقت را آشكار مي
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بـا طـرح يـك    . كه خداوند از آفرينش همة انسانها غرض واحدي نداشـته و نـدارد  

) نـه همـه  (اگر غرض خداوند از آفـرينش بعضـي   : شود سئوال منظور ما روشن مي

حجـت  (احكام عقل و فطـرت و وجـدان   انسانها اين باشد كه آنها با عمل كردن به 

از كمال معنوي برسند و همين ماية سعادت  -هر چند نازل -به مرتبة خاص) باطن

آيد؟ ممكن است بگوييد بر  آنها در دنيا و آخرت شود، كدام محذور عقلي پيش مي

و ما خلقت الجن و االنـس اال ليعبـدون،   : گويد از سورة ذاريات كه مي 56طبق آية 

اما آية مذكور منافاتي با مـدعاي  . اند ن براي عبادت پروردگار آفريده شدههمة آدميا

يعنـي  (زيرا در اين آيه سخن از راه آمده است، نه مقصد؛ و چون ايـن راه  . ما ندارد

تواند شكلهاي مختلفي داشته باشد، لـذا طبيعـي اسـت كـه بـه نتـايج و        مي) عبادت

توان فرض كرد كـه   مي. ختم شود) كه اختالف بين آنها رتبي است(غايات مختلفي 

اند، اما اين خداوند اسـت كـه تعيـين     انسانها براي عبادت خداوند آفريده شده  همة

شـود   با اين توضيحات، روشـن مـي  . كند عبادت هر قومي و يا انسان كدام است مي

كه هدف ما از طرح نقدهايي كه بر فلسفة نبوت از ديدگاه شيعه وارد كرديم، ترديد 

، و بـين ايـن دو   »اصل نبوت«است، نه انكار » ضرورت نبوت«ك در ادعاي و تشكي

  .فرق بسياري است
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  )تبيين نظرية رايج(امامت 

  :به اعتقاد عالمان و متكلمان شيعه. كنيم از تعريف امامت آغاز مي

  .1امامت عبارت است از رياست عامه بر جامعة اسالمي در امور دين و دنيا«

ت كه نه تنها در امور دين جلودار است بلكـه در امـور دنيـا    امام كسي اس«: بنابراين

هم پيشواست و رياست او اختصاصي به امور دنيا و يا امـور آخـرت نـدارد، بلكـه     

  2».شود مي -چه ديني و چه دنيوي -امور  فراگير است و شامل همة

  اما شأن اصلي امام چيست؟

   3».دن اسالم استامام حافظ و نگهبان شريعت و مرجع مردم براي شناسان«

امام يعني كارشناس امر دين، كارشناس حقيقي كه به گمان و اشتباه نيفتـد و خطـا   «

  4».برايش رخ ندهد

حتي شرط عصمت و منصوب بودن از طرف خدا به خاطر ايـن اسـت كـه وظيفـة     

اصلي و فلسفة وجودي امامان معصوم، هدايت و راهنمايي مردم و بيان احكام الهي  

  :است

                                           

  318راهنماشناسي، ص : مصباح يزدي، محمد تقي. 1

  317پيشين، ص . 2

  873، ص 4مجموعه آثار، جلد : مطهري، مرتضي. 3

  874همان، ص . 4
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بايد از سوي خدا تعيين گردد، چرا كه او بايد همچون ) ص(جانشين پيامبر  امام و«

اي باشـد تـا بتوانـد     معصوم از گناه و خطا، و داراي علـم فـوق العـاده   ) ص(پيامبر 

رهبري مادي و معنوي امت را بر عهده گيرد، اساس اسالم را حفظ كند، مشـكالت  

  1».اسالم را تداوم بخشد احكام را تبيين نمايد، حقايق قرآن را شرح دهد و

اي شـده   در احاديث امامان شيعه نيز اگر به ضرورت وجود امامـان معصـوم اشـاره   

است، دليل اين ضرورت، هدايت و راهنمايي انسانها و بيـان احكـام الهـي و اتمـام     

  .عنوان گرديده است -از طريق بيان صراط مستقيم و حقايق دين -حجت بر مردم

  :ندفرماي مي) ع(امام صادق

زمين هيچگاه از حجت خالي نمانده تا حالل و حرام را به مردم ياد دهد و آنان را «

  2».بسوي راه راست هدايت كند

  :فرمايند نيز مي) ع(امام محمد باقر

. امام نگذاشته اسـت  خدا از هنگامي كه آدم را قبض روح كرد، هيچگاه زمين را بي«

در آينده نيز . بر بندگانش حجت استكند و  امام، مردم را به جانب خدا هدايت مي

  1»زمين بدون امام باقي نخواهد ماند تا حجت باشد بر بندگانش

                                           

  261د و هشتاد پرسش و پاسخ، ص يكص: مكارم شيرازي، ناصر. 1

  178اصول كافي، جلد اول، ص . 2
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  :فرمايند مي) ع(باز هم در روايت ديگري، امام صادق 

اگـر آنـان نباشـند خـدا شـناخته      . اوصياي پيغمبر درهاي ارتبـاط بـا خـدا هسـتند    «

   2».كند به واسطه آنان خدا بر بندگانش احتجاج مي. شود نمي

  اما نقطة اصلي اختالف شيعه و سني در مسأله امامت كجاست؟

مقامـات    غير از مقام تلقي و ابـالغ وحـي همـة   ) ص(بعد از پيامبر : گويد شيعه مي«

پيامبر باقي است و بايد آن مقامات به عهدة شخصي باشد كه از طرف خـدا تعيـين   

  3».شود

  :اين است كهبه عبارت ديگر نزاع اصلي بين شيعه و سني بر 

گويد الزم است خداي متعال بعد از ختم نبوت، كسي را تعيـين كنـد كـه     شيعه مي«

تدبير امور ديني و دنيوي جامعة اسالمي را به عهدة او بگذارد ولي اهل تسـنن ايـن   

  4».پذيرند عقيده را نمي

حـال  . اسـت ) ص(پس شيعه قائل به ضرورت نصب امامان معصوم بعـد از پيـامبر   

  .اند لمان شيعه براي اثبات اين تئوري چگونه استدالل كردهببينيم عا

                                                                                                                    

  همان، ص. 1

  همان، ص. 2

  راهنماشناسي، ص: مصباح يزدي، محمد تقي. 3

  پيشين، ص. 4
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  ادلة عقلي ضرورت امامت: دليل اول

خـاتم انبيـاء   ) ص(با توجه به اينكه دين اسالم آخرين دين آسماني و پيامبر اكـرم  «

است و همچنين با توجه به اينكه هدف الهي از ارسال پيامبران اين بـوده كـه ديـن    

اگر بعـد از پيـامبر اسـالم    . باشد و حجت بر آنان تمام شودحق در ميان مردم باقي 

، امامي نصب نشود كه حقايق دين را براي مردم بيـان و مجمـالت را رفـع و    )ص(

كليات را تفصيل نمايد، دين در معرض مسخ شدن و باالخره محـو و نـابود شـدن    

در قـرآن   چرا كه حقايق دين آنطور كه مـردم بتواننـد اسـتفاده كننـد،    . گيرد قرار مي

از . وجود ندارد و ما براي عمدة احكام و حقايق ديني محتاج سـنت پيـامبر هسـتيم   

طرفي روايات پيامبر ضمانت بقاء ندارد و در معرض فراموشي و از بين رفتن بـوده  

كرد و در بـين روايـات،    عالوه بر اين دست سياست روز با روايات بازي مي. است

ده و خـود قـرآن هـم كـه قابـل تأويـل و       دا روايات دروغـين و سـاختگي جـا مـي    

  پس در صورت نبودن كسي كه بعد از پيـامبر همـة  . تفسيرهاي گوناگون بوده است

ويژگيها و مقامات آن حضرت بجز نبوت و رسالت را داشته باشد، يعني مثل خـود  

، معصوم و از خطا و اشتباه در عمل و قول مصون باشد تـا كالمـش در   )ص(پيامبر 
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گـردد   دين حجت باشد، ختم نبوت، نقض غرض از بعثت را سبب ميتبيين حقايق 

  1».و مخالف با حكمت الهي خواهد بود

اگر بيانـات  «: بر طبق دليل فوق نكته اساسي در نياز به امام معصوم در اين است كه

و ايشان تمامي آنچه را  …پيامبر در تفصيل و تبيين مراد الهي مصون از تحريف بود

يامت نياز دارند به تفصيل بيان كرده بودنـد، ديگـر از ايـن جهـت     كه مردم تا روز ق

دانيم كه  ولي مي. نبود)] ص(يعني نصب امام معصوم بعد از پيامبر [نيازي به امامت 

يعني نه پيامبر تمام تفاصيل احكام را كه تا روز قيامت مورد نياز است . چنين نيست

حفـظ و مصـونيت گفتـار پيـامبر را     اند و نه اينكه خداي متعال ضمانت  بيان فرموده

   2».كرده است

توجه داشته باشيد كه اين دليل براي اثبات ضـرورت وجـود امـام معصـوم بعـد از      

بـه عبـارتي   . اقامه شده است نه امام به معناي عام و بدون قيد معصـوم ) ص(پيامبر 

و ديگر در اينجا عالوه بر ضرورت وجود كساني كه هم حافظ تعاليم پيامبر باشـند  

، ضرورت عصمت آنها نيـز ادعـا شـده    )ص(هم مفسران قرآن و سنت رسول اكرم 

يعني در اين استدالل بطور ضمني و تلويحي ادعا شده اسـت كـه عالمـان و    . است
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توانند حاظ تعاليم پيامبر و ادامـه دهنـدة راه او در    نمي -كه معصوم نيستند -فقيهان

و اين مطلب توسط بسياري از . باشندتفسير قرآن و بيان احكام الهي و حقايق ديني 

  :اي از آن نگاه كنيد به نمونه. عالمان شيعه به صراحت ذكر شده است

شوند از آياتي كه  استنباط احكام رويدادهاي بيشماري كه تا روز رستاخيز واقع مي«

اند و يا احاديث بسيار محدودي كه از پيامبر اكرم  در قرآن پيرامون احكام وارد شده

بشـر عـادي     اند كار بسيار مشكل و پيچيده و از عهدة بارة احكام وارد شدهدر) ص(

تواند از اين مدارك  هرگز يك بشر عادي با علم محدود خود نمي …باشد بيرون مي

محدود، احكام موضوعات و رويدادهاي روز افزون جامعة اسـالمي را اسـتخراج و   

است كه بـا تعـاليم الهـي و غيبـي،     اي الزم  بلكه فرد اليق و شايسته. استنباط بنمايد

محـدود اسـتخراج كـرده و در اختيـار امـت        احكام اين نوع حـوادث را از آن ادلـة  

  1».بگذارد

پس بنا به استدالل عقلي كه آمده، وجود امامان معصـومي كـه بعـد از    . بسيار خوب

ق ، هم حافظ تعاليم به جاي مانده از او باشند و هم احكام الهي و حقاي)ص(پيامبر 

ناگفته را به مردم بازگو كنند و هم پاسخ مسائل و موضوعات جديد در هر عصـري  

  :اما اگر چنين است، بايد به چند سئوال مهم پاسخ داد. را بدهند، ضرورت دارد
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حصر تعداد امامـان معصـوم در عـدد دوازده چـه تـوجيهي دارد و چگونـه بـا         .1

گر به مقدمات دليـل فـوق   افتد؟ ا مقدمات بكار رفته در دليل مذكور سازگار مي

) ص(، نصب امامان معصوم بعد از پيامبر )يا علت(بينيم سه دليل  توجه كنيم مي

. ناگفته ماندن بسياري از حقايق و تعـاليم الهـي ب  . الف: را ضروري كرده است

امكان بوجود آمـدن مسـائل و موضـوعات    . ج) ص(خطر تحريف تعاليم پيامبر 

انـد و مخصـوص    سه عامـل، عـواملي هميشـگي    اما اين. جديد در اعصار آينده

خطر تحريف و نابودي تعاليم پيامبر، هميشـه و در همـة   . دوران خاصي نيستند

آيند و  اعصار وجود دارد، مسائل و موضوعات جديد، در هر عصري بوجود مي

تمام شدني نيستند و از همه مهمتر، حقايق دين هم به دليل ذوبطون بودن قرآن، 

حقـايق و تعـاليم     توان گفت كـه همـة   و در هيچ عصري نمي تمام شدني نيست

الهي و اسرار و رموز وحي كشف و بيان شده و به قول معروف كفگيـر بـه تـه    

بنابراين اگر استدالل فوق درست باشد، الزمة منطقي آن اين . ديگ خورده است

در هر عصري امام معصومي وجود داشته باشد، كه ) ص(است كه بعد از پيامبر 

و جلوي تحريف و نـابودي آنهـا را   (م حافظ تعاليم پيامبر و امامان قبلي باشد ه

و هم حقايق ناگفته را به مردم بگويد و هم پاسخ مسـائل و موضـوعات   ) بگيرد

                                                                                                                    

  24رهبري امت، ص : سبحاني، جعفر. 1



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  ٤٧

و اين روند بايد تا روز قيامـت، فقـط   . جديد و احكا حوادث نوظهور را بگويد

ض نيست؟ وقتـي عوامـل   آيا اين تناق. دوازده نفر امام معصوم نصب كرده است

ضرورت دهنده، به نصب امـام معصـوم، هميشـگي هسـتند و هيچگـاه از بـين       

روند، هر تعداد امامان معصوم در عـدد دوازده، چگونـه بـا حكمـت الهـي       نمي

  افتد؟ سازگار مي

اگر اين دليل درست باشد، نتيجة منطقي آن ضرورت وجود امامان متعدد در هر  .2

و به عبارت دقيقتـر؛  (هاي اسالمي  ر سراسر سرزمينعصر و پراكنده بودن آنها د

است، بطوري كه در هـر شـهر و روسـتايي حـداقل يـك امـام       ) در سراسر دنيا

معصوم وجود داشته باشد تا ارتباط مستقيم و بالواسطه بـا امـام معصـوم بـراي     

پذير باشد و حال آنكه در هيچ عصري چنـين نبـوده    همة مسلمانان جهان امكان

اي وجود يك امام معصوم كافي است  است بگوييد كه در هر دورهممكن . است

امـا  . توانند به شاگردان و نمايندگان او مراجعه كنند و مردم نقاط ديگر جهان مي

و تمـام اسـتداللهايي كـه    (چرا كـه در ايـن اسـتدالل    . اين پاسخ پذيرفته نيست

كـه  ( امامـان » ضرورت عصمت«، ادعاي )درصدد اثبات ضرورت امامت هستند

نيز منـدرج اسـت و   ) دار شوند قرار است مرجعيت ديني و دنيوي مردم را عهده
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اين است كه غير ) و ادلة مشابه(در دليل مورد بحث » ضرورت عصمت«معناي 

تواند وظايف امام معصوم را انجام دهد و نيـاز ضـرروي مـردم بـه      معصوم نمي

قيم و بالواسطة مردم بـا  بنابراين ارتباط مست. هدايت و راهنمايي را برطرف كند

تواند  شود و رابطة غير مستقيم و با واسطه، نمي امام معصوم، الزم و ضروري مي

مخصـوص    وافي به مقصود باشد، حتي اگر اين واسطه، شاگرد ممتاز و نماينـدة 

  .امام باشد

يعنـي  [بايسـتي از زمـان اولـين پيـامبر      اگر اين دليل درست بـود، خداونـد مـي    .3

تا آخرين پيامبر، همواره بعد از هر پيامبر تشـريعي، پيـامبران   )] ع(حضرت آدم 

كرد تا حـافظ تعـاليم آن پيـامبر و مفسـر      تبليغي و يا امامان معصومي نصب مي

به عبارت ديگر زنجيرة پيامبران و يا امامان معصـوم در  . كتاب آسماني او باشند

و به عنوان مثال  دانيم كه چنين طرحي اجرا نشد اما مي. شد هيچ زماني قطع نمي

كه در آن ميـان نسـلهاي    -خداوند بعد از حضرت عيسي و تا زمان پيامبر اسالم

نه پيامبر تبليغي فرسـتاد و نـه امـام معصـومي      -زيادي از انسانها آمدند و رفتند

حـال آيـا ضـرورت    . نصب كرد و دين مسيح نيز پـس از مـدتي تحريـف شـد    

، )ص(ان بعثت پيامبر اسـالم  حداقل تا زم) ع(نداشت كه دين حضرت مسيحي 
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توسط پيامبران تبليغي و يا امامان معصوم، از تحريف و نابودي مصون بماند تـا  

كردنـد، از رسـيدن بـه كمـال و      از يك طرف مردمي كه در آن دوره زندگي مي

سعادت محروم نشوند و هم در زمان پيامبر اسـالم، مسـيحيان بـه راحتـي و بـا      

بـه  ) مبر قبلي آنه واقعاً نويد پيامبر بعدي را داده بـود از اينكه پيا(اطمينان خاطر 

. دين اسالم مشرف شوند؟ فراموش نكنيم كه دليل عقلي تخصيص بردار نيسـت 

تـوان   درست باشند، نمـي ) از جمله دليل مورد بحث( اگر ادلة ضرورت امامت 

داريم آنها را فقط و فقط براي دوران پس از پيامبر اسالم اقامه كرد، زيرا دليلي ن

توانسـت تمـام حقـايق ديـن و احكـام الهـي       ) ع(كه اثبات كند حضرت عيسي 

مربوط به آن دوره و يا دوران پس از خود را بگويد و يا بعـد از آن حضـرت و   

در زمانهاي آينده امكان نداشت مسائل، مشكالت و موضوعات جديـدي پـيش   

حتـي  . ده نشده بـود بيايد كه در زمان او مطرح نبوده و لذا پاسخي هم به آنها دا

همه چيز را گفتـه بـود و مسـائل جديـد هـم درآينـده بوجـود          اگر آن حضرت

پـس طبـق   . آمد، حداقل خطر تحريف و نابودي تعاليم او كه وجود داشـت  نمي

بايسـتي   ، مـي )ع(اين دليل خداوند براي حفظ كتـاب انجيـل و تعـاليم عيسـي     

  . كرد صب ميفرستاد و يا امامان معصومي ن پيامبران تبليغي مي
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كنـد،   امامان معصوم ضرورت پيدا نمي» وجود«اگر اين دليل درست باشد، فقط  .4

شود  آنها در جامعه و در طول تاريخ نيز واجب و الزم مي» حضور مستمر«بلكه 

و اين با غيبت طوالني امام دوازدهم و عدم دسترسي مردم به يك امام معصـوم  

و استحكام اين دليل بگذاريم؛ بايد  اگر بنا را بر صحت. در تناقض آشكار است

گـذرد، ديـن    بگوييم، اكنون كه هزار و دويست سال از غيبت امام معصـوم مـي  

، امامي )ص(اگر بعد از پيامبر اسالم «: نگاه كنيد! اسالم مسخ يا نابود شده است

نصب نشود كه حقايق دين را براي مرد بيـان و مجمـالت را رفـع و كليـات را     

  1».گيرد ن در معرض مسخ شدن و باالخره نابود شدن قرار ميتفصيل نمايد، دي

بيـان  . الـف : شـود  در دليل مورد بحث، وظايف اصلي امام در سه چيز خالصـه مـي  

امـا  . گويي به مسائل و موضـوعات جديـد   پاسخ. حفظ تعاليم پيامبر ج. ها ب ناگفته

ذير اسـت و  انجام اين سه وظيفه فقط در صورت حضور امام در ميان مردم امكان پ

حال تكليـف مـردم در   . تواند انجام دهد امام غايت هيچكدام از اين وظايف را نمي

عصر غيبت چيست و چه كسي بايد حقايق ناگفته و احكام حـوادث و موضـوعات   

را ) و امامـان قبلـي  (جديد را به آنها بگويد و جلوي جعل و تحريف تعاليم پيـامبر  

ابود شود؟ هر پاسخي كه بـه ايـن سـئواالت    بگيرد و نگذارد دين خداوند مسخ يا ن
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نيز هست و لذا دليل مـورد  ) ص(بدهيم، منطقاً قابل سرايت به دوران پس از پيامبر 

مثالً ممكن است انجام اين وظـايف در دوران غيبـت را بـه    . كند بحث را نقض مي

اما با اين كار اساس استدالل مـورد بحـث زيـر سـئوال     . عهدة فقهاي امت بگذاريد

اگر عالمان و فقيهان امت قادر بـه انجـام ايـن وظـايف باشـند، ديگـر چـه        . رود مي

مانـد؟ متكلمـان شـيع هنگـام      ضرورتي براي نصب امامان معصوم بعد از پيامبر مـي 

  :گويند مي) ص(اثبات ضرورت نصب امامان معصوم پس از پيامبر 

از آيـاتي كـه   شوند  استنباط احكام رويدادهاي بيشماري كه تا روز قيامت واقع مي«

اند و يا احاديـث محـدودي كـه از پيـامبر اسـالم       در قرآن پيرامون احكام وارد شده

و از عهدة بشر عـادي    اند، كار بسيار مشكل و پيچيده احكام وارد شده  دربارة) ص(

  .باشد بيرون مي

توانـد از ايـن مـدارك محـدود،      هرگز يك بشر عادي با علم محدود خود نمي.. …

ت و رويدادهاي روز افزون جامعة مسلمانان را استخراج و اسـتنباط  احكام موضوعا

اي الزم است كه با تعاليم الهي و غيبي، احكام ايـن   بلكه فرد اليق و شايسته. بنمايد

  1».نوع حوادث را از آن ادلة محدود استخراج كرده و در اختيار امت بگذارد

                                           

  24رهبري امت، ص : سبحاني، جعفر. 1
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تكليـف  «ي از ايـن قبيـل كـه    شوند و سئواالت آنگاه وقتي با معماي غيبت مواجه مي

مردم در دوران غيبت چيست و حقايق ناگفته را از زبـان چـه كسـي بايـد شـنيد و      

گيرد،  گريبان آنها را مي» مسائل  و موضوعات جديد را با چه كسي بايد مطرح كرد

كنند و كاري را كه به اعتراف خودشان، بشر عـادي   مرجعيت دين فقها را مطرح مي

گذارنـد و ايـن يـك     ز توان انجام آنرا ندارد، به عهدة آنها مـي هرگ) غير معصوم(= 

اند كه اوالً عامل اصلي غيبت امام  در پاسخ به اين اشكال، گفته. تناقض آشكار است

لياقتي مردم از يـك طـرف و تهديـد دسـتگاه      يعني بي. اند دوازدهم، خود مردم بوده

وجود آورده بـود، عامـل   حكومتي در آن زمان، كه خوف شهادت امام دوازدهم را ب

اصلي غيبت ايشان شده است و ثانياً فايدة امام معصوم، فقـط بيـان احكـام الهـي و     

مرجعيت ديني مردم نيست و بود امام فوايد ديگري دارد كه در صورت غايب بودن 

امام غايب مانند خورشيد پشت ابر اسـت كـه هـر چنـد در     . شود هم عايد امت مي

. بهره نيستند شود، اما مردم از وجود آن حضرت، بي نمي ميان مردم نيست و شناخته

دهيم كه اين پاسخ كافي  نشان مي) آيد كه در ذيل مي(ما در نقد و بررسي دليل دوم 

  .كند نيست و مشكل غيبت را حل نمي

  دليل دوم
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متكلمان سنتي شيعه، براي اثبات ضـرورت نصـب امامـان معصـوم پـس از پيـامبر       

هايي  كه بر طبق آن ايجاد عوامل و شرايط و زمينه -اعدة لطفبا استفاده از ق  ،)ص(

كند، بر خداوند واجـب   كه رساندن انسانها به هدف آفرينش را تسهيل و تسريع مي

  :اند كه خالصه آن چنين است دليل اقامه كرده -است

  .لطف است) ص(نصب امام معصوم بعد از پيامبر . الف

  .لطف بر خداوند واجب است. ب

  . ، بر خداوند واجب است)ص(نصب امام معصوم بعد از پيامبر : نتيجه

  :به عبارتي ديگر

توانند آنگونه كـه بايـد و شـايد، راه     اگر امام معصوم در بين مردم نباشد، مردم نمي«

لطفـش   …سعادت را بشناسند و بپيمايند و چون خداوند بـه بنـدگانش لطـف دارد   

  1» .را انجام دهد) عصوميعني نصب امام م(كند كه اين كار  اقتضا مي

شود كه اگر نصب امام لطف و لطف بـر خـدا واجـب اسـت،      حال وقتي سئوال مي

پس چرا از هزار و دويست سال پيش تاكنون، اين لطف از انسانها دريغ شده است، 

اش عدم دسترسـي مـردم بـه     آيا غيبت امام دوازدهم، كه نتيجه: و به قول فخر رازي

  :شنويم ست؟ چنين پاسخ مياوست، خالف قاعدة لطف ني
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يعنـي وجـود امـام لطـف اسـت و      (وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و غيبته منـا  «

يعنـي  ). تصرف او در امور لطف ديگري است و غيبـت او از ناحيـة خـود ماسـت    

وجود امام لطف است، چه در ميان امت حاضر و چه غايب باشد، متصرف باشد، يا 

جامعه را بر عهد داشته باشد يـا نداشـته    غير متصرف، يعني چه حكومت و رياست

. ايـن لطـف اسـت   . همين كه شخص معصوم در جامعه وجـود داشـته باشـد   . باشد

خدا هم چنين كـرده و زمـين را   . قاعدة لطف وجود چنين شخصي را اقتضاء ميكند

داري امـور مـردم    همچنين تصرف امام و عهده. از امام معصوم خالي نگذاشته است

اما ايـن  . باشد ف ديگري است و اين هم مقتضاي قاعدة لطف ميبه دست ايشان لط

يعنـي كـاري نكننـد كـه     . لطف شرطي دارد و آن اينكه مردم مانع اين لطف نشـوند 

خداي متعال يازده امـام را نصـب كـرد و    . باعث محروميت خودشان زا امام گردند

مردم قـدر ايـن    لكن. رساندند كردند و به مردم بهره مي آنان در بين مردم زندگي مي

حال بـا   …اي شهيد كردند هاي بزرگ را ندانستند و هر كدام از ائمه را بگونه نعمت

شد و ديگر براي هميشـه   ماند شهيد مي چنين وضعيتي اگر آخرين امام هم ظاهر مي

لـذا غيبـت او بـراي ايـن بـود كـه مـردم بـه         . ماندند مردم از نعمت امام محروم مي

                                                                                                                    

  407راهنماشناسي، ص : مصباح يزدي، محمد تقي. 1
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اگر جامعة اسالمي چنـان رفتـاري    …مت دچار نشوندمحروميت ابدي از نعمت اما

  1.»ساخت با يازده امام ديگر نكرده بود، خدا هم آنان را از حضور امام محروم نمي

تـالش بـراي يـافتن پاسـخ     . ناتواني اين پاسخ در حل معماي غيبت آشـكار اسـت  

  :سئواالت زير، خالي از فايده نيست

ام معصوم به تنهـايي لطـف اسـت،    شود كه صرف وجود ام به چه دليل گفته مي .1

حتي اگر غايب باشد و مردم هيچگونه دسترسي بـه او نداشـته باشـند و او نيـز     

توانـد عـاملي مـؤثر در     نتواند تصرفي در امور بكند؟ در چنين حالتي چگونه مي

رسيدن انسانها به هدف آفرينش باشـد؟ وقتـي بـراي اثبـات ضـرورت امامـت       

  :گوييم مي

توانند آنگونه كه بايد و شايد، راه  بين مردم نباشد، مردم نمي اگر امام معصوم در«

  2»سعادت را بشناسند و بپيمايند

زيـرا مـردم در اثـر عـدم     . توانيم امام غايب را مصداقي از لطف بدانيم ديگر نمي

بـه عبـارتي ديگـر،    . توانند راه سعادت را بشناسند و بپيماينـد  دسترسي به او نمي

امـا اگـر   . طف باشد، به خاطر انجام وظايف امامت استوجود امام معصوم اگر ل

                                           

  407راهنماشناسي، ص : مصباح يزدي، محمد تقي. 1

  407راهنماشناسي، ص : مصباح يزدي، محمد تقي. 2



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  ٥٦

توان وجود او را لطـف   در اثر غيبت، قادر به انجام اين وظايف نباشد، چگونه مي

  دانست در حالي كه با عدمش فرقي ندارد؟

چـه كسـاني   » ما«، منظور از )عامل غيبت او ما هستيم(= » غيبته منا«در جملة . 2

وجـود  ) ع(با آنكه در زمان امـام حسـن عسـگري    است؟ آيا گويندة اين سخن، 

دانـد؟ اگـر    خارجي نداشته، خودش را نيز جزو عامالن غيبت امام دوازدهـم مـي  

اي در هزار و دويست سال پيش نسبت به امامان معصـوم جفاپيشـه كردنـد،     عده

. هاي آينده چوب گناهان آنهـا را بخورنـد   نبايد دهها ميليارد انسان ديگر در زمان

كند كـه مقصـر دانسـتن     ضرورت امامت، بر ما آشكار مي  به محتواي ادلةنگاهي 

زيـرا  . اي در هزار و دويست سال پيش، پاك كـردن صـورت مسـئله اسـت     عده

تا در پاسـخ  (سخن در اين نيست كه چه عاملي موجب غيبت امام دوازدهم شد 

ت كـه  ، سخن در اين اس)لياقتي مردم و يا خوف شهادت را مطرح كنيم به آن، بي

شود و ديگر  اگر ادلة ضرورت امامت درست باشند، غيبت امام معصوم محال مي

متكلمان شيعه . تواند باعث غايب شدن امام شود هيچ عاملي و هيچ حكمتي نمي

در . شـود  كنند كه اگر تقصير را به گردن مردم بيندازند، مشكل حل مـي  گمان مي

بايسـتي   ، خداوندي ميحالي كه در صورت صحت مقدمات ادلة ضرورت امامت
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گناهـان و طرفـداران و    ممكن، جان او را حفظ كند و نگذارد كه بي  به هر وسيلة

  .هاي او محروم شوند ها و راهنمايي مشتاقان آن امام، از هدايت

افتـاد؟ در   سئوال اين است كه در صورت شهادت امام دوازدهم چـه اتفـاقي مـي   . 3

مـردم بـراي هميشـه از    «ر اين صـورت  پاسخ به اين سئوال گفته شده است كه د

مردم به محروميـت  «لذا غيبت او براي اين بود كه » ماندند نعمت امام محروم مي

  :شود اما در اينجا دو سئوال مطرح مي» .ابدي از نعمت امامت دچار نشوند

توانست امام ديگري بعـد از   خدا نمي) در صورت شهادت امام دوازدهم(مگر . الف

حصر تعداد امامان معصوم در عـدد دوازده، ضـرورت عقلـي يـا      او نصب كند؟ آيا

حتي به قيمت محروم شـدن  (شرعي دارد كه خداوند مجبور به حفظ امام دوازدهم 

  شود؟) گناه در آينده دهها و صدها ميليارد انسان بي

شدند كه حاال  مردم در صورت شهادت امام دوازدهم از كدام نعمت محروم مي. ب

و نجات او از شهادت، از آن نعمت برخوردارند؟ امـام غـايبي    با غيبت آن حضرت

كه مردم هيچگونه دسترسي به او ندارند و او نيز هيچكدام از وظايف اصلي امامـت  

توانـد   چگونـه مـي  . تواند انجام دهد نمي) كه در ادلة ضرورت امامت آمده است(را 

كه فايدة وجـودي   اند براي مردم نعمت محسوب شود؟ در پاسخ به اين سئوال گفته
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بلكه فوايد تكويني هم بر وجـود  . امام معصوم، فقط مرجعيت ديني و دنيوي نيست

مثالً وجـود  . امام مترتب است و براي تحقيق اين فوايد، نيازي به حضور امام نيست

امام معصوم، واسطة فيض الهي است، اگر امام معصوم نباشد، زمين اهلـش را فـرو   

تواند مشكالت مردم را حل كند،  تصرفات تكويني خود، مي برد، امام دوازدهم با مي

بيماران را شفا دهد، فريادرس گمشدگان در بيابان باشد، توطئه دشمنان را نقش بـر  

اول اينكه هيچكدام از ايـن قضـايا   : اما دو نكته را نبايد فراموش كنيم …آب كند و 

غير قابل اثبـات متوسـل    قابل اثبات نيست و نبايد براي فرار از تناقض، به مدعيات

اينها واقعيت داشته باشد، باز هم معماي غيبت حـل    دوم اينكه حتي اگر همة. شويم

. مانـد  ضرورت امامت به قوت خود بـاقي مـي    شود و تناقض غيبت امام با ادلة نمي

شـد   از اين راه اثبات نمي) ص(چرا كه ضرورت نصب امامان معصوم بعد از پيامبر 

اي در بيابانها گم شوند و خطـر مـرگ آنهـا را تهديـد      ن است عدهكه در آينده ممك

هاي العالج مبتال شـوند و نيـاز بـه شـفا گـرفتن داشـته        اي به بيماري كند و يا عده

گويي به سئواالت مردم و حفظ تعـاليم پيـامبر    بلكه بيان احكام الهي و پاسخ. باشند

  .كرد را اقتضا مياز خطر تحريف و نابودي ضرورت نصب امامان معصوم ) ص(
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كند كه پيامبراني براي هدايت  گونه كه حكمت خداوند ايجاب مي همان«: اگر واقعاً 

كند كه بعد از پيامبران در هـر عصـر و زمـاني     انسانها بفرستد، حكمتش ايجاب مي

پيشوايي از سوي خدا براي هدايت انسانها وجود داشته باشد تا شرايع انبياء و اديان 

ر تحريف و تغيير حفظ كنند، نيازهاي هر زمان را مشخص سـازند و  الهي را از خط

مردم را بسوي خدا و عمل به آيين پيامبران دعوت نمايند، در غير اينصورت هـدف  

مانـد، بشـر از راه هـدايت بـاز      آفرينش انسان كه تكامل و سعادت است عقـيم مـي  

  1» .شوند گردد و مردم سرگردان مي ماند، شرايع انبياء ضايع مي مي

شود و متوسـل شـدن    در اين صورت غيبت طوالني امام معصوم، امري محال مي

الزمـة منطقـي ايـن ادلـه ايـن      . كند به فوايد ديگر وجود امام مشكلي را حل نمي

هدف آفرينش، عقيم مانده و شرايع انبياء ضـايع  ) در زمان غيبت(است كه اكنون 

  آيا اينها پذيرفتني است؟ .گرديده و بشر راهي به سوي هدايت و سعادت ندارد

چـرا كـه   . كنـد  قياس امام غايب، به خورشيد پشت ابر نيز مشكلي را حـل نمـي  

ضرورت وجود خورشيد به خاطر گرما و نوري است كه . الفارق است قياسي مع

توانند جلوي نور و حرارت آنرا به طور  رسد و چون ابرها نمي از آن به زمين مي

آنهـم بـه مـدت كوتـاه و      -رشـيد در پشـت ابرهـا   كامل بگيرند، قرار گرفتن خو

                                           

  75، ص )اي از عقايد اماميه شرح فشرده(اعتقاد ما: مكارم شيرازي، ناصر. 1
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امـا ضـرورت وجـود امـام     . با فلسفة وجودي خورشـيد منافـاتي نـدارد    -موقت

حال آيـا امـامي كـه غايـب     . معصوم، به دليل نياز ضروري مردم به هدايت است

پـس  . تواند راهنما و هدايتگر مردم باشد؟ مسـلماً پاسـخ، منفـي اسـت     است، مي

خورشـيدي كـه پشـت ابرهاسـت،     . شت ابر صحيح نيستقياس او با خورشيد پ

اما آيا امامي كه غايب است، همـان  . همان فوايد قبلي را دارد، اما كمي محدودتر

يعني هدايت و راهنمايي مـردم، حفـظ تعـاليم پيـامبر از تعريـف و      (فوايد قبلي 

  دارد؟ -اگر چه كمتر و محدودتر -را) نابودي و مرجعيت ديني و دنيوي مردم

دانستند و خطر شـهادت نيـز امـام     كنيم مردم آن دوران، قدر امامان را مي فرض .5

افتـاد؟ آيـا امـام     در ايـن صـورت چـه اتفـاقي مـي     . كرد دوازدهم را تهديد نمي

رفـت و   از دنيـا مـي  ) شد اش تمام مي كه عمر طبيعي(دوازدهم بعد از چند سال 

ند؟ يـا اينكـه آن   شد مردم تا روز قيامت از نعمت وجود امام معصوم محروم مي

مانـد و بـه    يافت و تا روز قيامت زنـده مـي   حضرت، عمر چندين هزار ساله مي

پرداخت؟ واضـح اسـت كـه در هـر دو حالـت بـا        هدايت و راهنمايي مردم مي

  .شويم مشكل مواجه مي
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لياقتي مردم و يا خوف شهادت، باعث غايب شدن امـام دوازدهـم شـده     اگر بي .6

ايب نشدند و به شهادت رسيدند؟ در پاسخ به اين است، پس چرا امامان قبلي غ

  :سئوال گفته شده است كه

، امامان معصـوم نبودنـد و يـا بودنـد ولـي غايـب از       )ص(اگر بعد از رسول خدا «

شد و اين خالف حكمـت خـدا از بعثـت     ديدگان مردم، دين تحريف و يا محو مي

   1».پيامبر بود

سالم را به ديگـران رسـاندند و همـين    ا …امامان ما در طول دويست و پنجاه سال «

انتقال اسالم حقيقي از اين نسل به نسل بعدي باعث شد كه حقايق اسالم را از اهل 

  2».دريافت نمودند) ع(بيت 

كشيد كه اسالم در دست حاكمـان   اگر در اين مدت امامان غايب بودند، طولي نمي«

دش هـيچ شـباهتي   آمد كه بـا واقعيـت خـو    شد و دين به صورتي درمي تحريف مي

، در طـول ايـن   )ص(خالصه حكمـت نصـب امـام بعـد از وفـات پيـامبر       . نداشت

لكن حكمت الهي اقتضـاي بـيش از ايـن را    . دويست و پنجاه سال، تحقق پيدا كرد

يعني اگر آخرين امام هم حاضر در ميان مردم بودند بـه سرنوشـت پـدران    . نداشت
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آمدنـد و زنـدگي    ران سـال مـي  شـدند و آينـدگان كـه در طـول هـزا      خود مبتال مي

خـداي متعـال حضـرت مهـدي     . گشـتند   از نعمت وجود امام محروم مي. كردند مي

گيـري   براي زماني كه مردم تدريجاً با بهره. را براي آخرالزمان ذخيره قرار داد) عج(

از تعاليم باقي مانده از ساير امامان در عالم منتشر شـده اسـت راه صـحيح را جويـا     

ان را براي مبارزه با كفر و ظلم آماده كنند و در آن زمان امـام عصـر   شوند و خودش

  ».ظهور فرمايند

  :در اينجا دو سئوال مطرح ميشود

اگر حكمت الهي در نصب امامان معصوم، آن چيزهايي باشد كه در ادلة اثبات . الف

مـثالً دويسـت و   (اي خـاص   توانـد در دوره  ضرورت امامت آمده است، چگونه مي

تحقق پيدا كند و ديگر اقتضاي بيش از آن را نداشته باشد؟ آيـا بعـد از   ) الپنجاه س

  از بـين رفتـه بـود؟ آيـا همـة     ) ص(سال، خطر تعريف و نابودي تعاليم پيامبر  250

حقايق دين و احكام الهي كه تا روز قيامت مورد نياز مردم است بيـان شـده بـود و    

  ديگر چيزي براي گفتن باقي نمانده بود؟

  

 


