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چکیده
نمـداران از ضـرورت وجـود حجـت بر روی زمین آن اسـت کـه ،در نبود وی،
درک اغلـب دی 
یشـود .هرچنـد ایـن مطلـب بهدرسـتی یکـی از اساسـیترین ابعـاد
زمیـن و اهـل آن نابـود م 
این موضوع به شـمار میرود ،ولی این ،تنها وجهی از وجوه گوناگون این موضوع اسـت؛ در
ً
ایـن میـان ،زوایـای مهـم دیگری نیز وجـود دارند که غالبا مورد غفلت قرار میگیرند .جایگاه
و اهمیـت ایـن موضـوع ،میطلبـد کـه آن زوایـا ،شـکافته شـده و ایـن موضـوع از جوانـب
نمـداران تبدیل
متفـاوت ،مـورد توجـه قـرار گیـرد تا بهتدر یـج به عقیدهای راسـخ در میان دی 
عظیـم از روایـات و در قالـب وجوهـی مختلـف بیان فرمودهاند .ارائـۀ چندین وجه برای این
موضـوع ،علاوه بـر تأثیـر ژرف در ارتقـای سـطح معرفـت مخاطبـان نسـبت بـه حجـج الهی و
عمقبخشـیدن بـه آن ،آثـار دیگـری را نیـز در پـی دارد .نوشـتار پیـشرو ،بـا روشـی توصیفـی _
ـات کافی شـریف و دیگر مصادر حدیثی کهن مورد کنکاش
تحلیلـی ایـن موضـوع را در روای ِ
و جسـتجو قـرار داده و بـا معرفـی شـش وجـه و ُبعـد گوناگون برای موضـوع اضطرار به حجت
الهـی ،سـعی دارد میـزان اهتمـام و تأ کیـد اولیـای دیـن؟مهع؟ بـه ایـن موضـوع را بیان کند.
تهـا ،حجـت ناطـق ،اسـوۀ الهـی ،تفسـیر
کلیدواژ ههـا :اضطـرار بـه حجـت ،سلسـلۀ حج 
دیـن ،بقـای زمیـن.
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ع؟همئا مالک رد یهلا تجح هب رارطضا هوجو

تهـای الهـی را ضمـن مجموعـهای
شـود .ازایـنرو امامـان؟مهع؟ ،موضـوع اضطـرار بـه حج 
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مقدمه
بر اساس آیۀ «استخالف» 1ارادۀ خداوند بر وجود خلیفهای الهی بر روی زمین تعلق گرفته
علت این امر را ،لزوم وجود مستمر 3حجتی الهی بر بندگان
است .روایات وارده ذیل آیهِ 2،
بیان میکند؛ ازاینروی وجود سلسلهای متصل از حجج پروردگار در میان بندگان
امری ضروری است و به جهت تکرارپذیری آن ،میتوان آن را از جملۀ قواعد و قوانین
تغییرناپذیر حاکم بر عالم به حساب آورد .قرآن کریم از قوانین و قواعد اینچنینی ،به
سنت الهی تعبیر میکند 4.بیشک این سنت و قاعدۀ الهی ،خالی از حکمت نیست
و اهدافی را دنبال میکند که بخشی از آنها در مجامع حدیثی بیان شدهاند.
َ
ْ
شـیخ کلینـی و عالمـه مجلسـی هرکـدام بابـی را تحـت عنـوان َ«ب ُ
ـاب ِالض ِط َـر ِار ِإلـی
ْ َ
ال ُح ّجة»5در کافی شـریف و بحار االنوار به این امر اختصاص دادهاند و در آن ،سـخنان
َ
امامـان؟مهع؟ در خصـوص ابعـاد احتیـاج عالـم بـه حجـت را بیـان داشـتهاند .بـا رجـوع
ً
بـه ایـن دو بـاب درمییابیـم کـه امامـان؟مهع؟ بهصـورت کاملا طراحیشـده و هدفمنـد،
ابعـاد اضطـرار بـه حجـت پـروردگار را ضمـن وجوهـی گوناگـون نمایانـده و توجـه دیگـران
را بهسـوی آن جلـب کردهانـد .ایشـان ایـن مسـئله را گاه از جهـت نیـاز تکوینـی زمیـن بـه
وجـود حجـت و نابـودی آن در نبـود وی بیـان فرمودهانـد و گاه ضـرورت وجـود حجـت
36

بـرای بیـان احـکام را یـادآور شـدهاند و گاه بـه وجـوه دیگـر اشـاره کردهانـد.
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اهمیت ارائه وجوه مختلف برای این موضوع ازآنجهت است که اغلب دینمداران
این ضرورت را تنها در یک ُبعد _ نابودی زمین و اهل آن در نبود حجت _ میدانند؛
هرچند این مطلب بهحق ،یکی از اصلیترین نیازها به وجود حجت است ،ولی
َ �ذْ
< .1و ِإ�

ْ �أَ
ق َ َ ُّ َ ْ َ ئ َ نّ
َ َ
لا�ك ِ ة� ِإ� ِ� ي� ج� ِاع ٌل ِ�ف ي� ال ْر ِ ض� خ� يل� ف� ة�> بقره.30 :
�ال ر ب�ك ِللم ِ

.2قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسـیر36 /1 ،؛ مسـعودی ،علی بن حسـین ،اثبات الوصیة ،ص « :17عن
ً
أميرالمؤمنيـن؟ع؟ قـال إناهلل تبـارك و تعالـى أراد أن يخلـق خلقا بيده ...قال إني جاعل في األرض
خليفـة يكون حجة لي فـي األرض على خلقي».
 .3لزوم استمرار حجتهای الهی از بهکارگیری فعل مضارع «یکون» در روایت به دست میآید.
َّ
ََ
ً
َ
َ َت َ َّ َّ َ
ُ نَّ ةَ َ نْ قَ ْ أَ ْ َ ْ ن َ قَ ْ َ َ
ُ َّ َ َّ
<س ن� ة� الل ِه ِ�ف ي� ال ذ ِ ي�� نَ� خ�ل ْوا ِم نْ� ق� بْ� ُل َو ل نْ� � ِ�ج د ِل ُس ن� ِ ة� الل ِه ت� ْب� ِد ي�لا> فتـح23 :؛ <س�� م� �د �رسل�ا � ب�لك
.4
نْ ُ ُ ن َ َ َ تَ ُ ُ نَّ ت ن َ تَ ْ ً
َ ُ ؤْ نُ نَ َ قَ ْ خَ َ تْ ُ نَّ ةُ ْ �أَ َّ
َ
ن
ِم� رس ِل�ا و لا � ِ�ج د ِلس� ِ��ا �ح ِو ي�لا> اسـراء77 :؛ <لا ي�� ِم�و� ِب� ِه و �د �ل� س�� ال و ِل ي��> حجـر.13 :
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی168 /1 ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.1 /23 ،

ً
ضرورت وجود حجت زوایای مهم دیگری نیز دارد که غالبا مورد غفلت قرار میگیرد.
فقدان این نوع نگرش به مبحث اضطرار به حجت و نقش سازندۀ آن در معرفتافزایی
و شناخت حجج پروردگار ،ضرورت تحقیق و بررسی این موضوع را الزم میسازد .الزم
به ذکر است که مراد از وجوه اضطرار ،ابعاد و جهاتی است که در کالم امامان؟مهع؟ برای
اطالق
وجود حجتهای الهی بیان شده است .نکتۀ دیگر اینکه ،با توجه به
ضرورت ِ
ِ
حجت الهی در لسان روایات بر تمامی انبیاء 1،بهویژه نبی خاتم 2،و اوصیای انبیاء،

3

مراد از حجت در این نوشتار نیز ،تمامی این برگزیدگان الهی میباشد.
مقالـۀ حاضـر میکوشـد تـا بـا کنـکاش در روایـات ائمۀ اطهـار؟مهع؟ و با تکیه بـه داللتها
و لـوازم سـخنان آن بزرگـواران ،وجـوه و ابعـاد اضطـرار بـه حجتهـای الهـی را بـه دسـت
آورده و حاصـل آن را ضمـن شـش وجـه ارائـه کنـد.

 _1وجه اول :ضرورت وجود حجت برای بقای زمین
خداونـد عزوجـل ازجملـۀ اهـداف آفرینـش زمیـن ،سـکونت 4،ایجـاد بسـتری بـرای
زندگـی 5،و اسـتقرار و آرامـش بـر روی آن 6را بیـان فرمـوده اسـت؛ البتـه تحقـق این هدف،

هع؟همئا مالک رد یهلا تجح هب رارطضا هوجو

 .1کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،169 /1 ،ح 2؛ طبـری آملـی ،محمد بن جریر بن رسـتم ،دالئل
االمامـة ،ص 90؛ همـو ،نوادر المعجزات ،ص .205
ُْ ُ َ ْ
َّ َ ُ َ َ
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ
َ َ
ّ َ
َ
ُ
ـول اهلل ...السلام عليـك يـا حجـة اهلل» ...
الرضـا؟ع؟ :ك ْيـف
ـت ِل ِبـي ال َح َس ِـن
« .2قل
السلام علـى رس َ ِ
ِ
َّ َ ُ َ
َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ
َ
اهَّلل
اهَّلل؟ص؟ كان هـو الحجـة ِمـن ِ
ر.ک :مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،المـزار ،ص 172؛ « ...أن رسـول ِ
َ َ ْ
َعلـى خل ِقـه » ...ر.ک :کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،169 /1 ،ح .2
 .3صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات ،468 /1 ،ح 1؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان،
 ،296 /1ح 3؛ ابنبابو یـه ،علـی بـن حسـین ،االمامـة و التبصـرة ،ص 32؛ صـدوق ،محمـد بـن
علـی ،کمـال الدیـن ،135 /1 ،ح 3؛ همـو ،علـل الشـرائع ،196 /1 ،ح 7؛ طبـری آملـی ،محمـد بـن
جریـر بـن رسـتم ،همـان ،ص .438
ً
أَ َ نَ
ْ �أَ َ
 �< .4ل ْم ��ج ْ َع ِل ال ْر ض� ِك ف� تا�ا> مرسلات25 :؛ تفسـیر قمـی ،کفـات را بـه محـل سـکونت معنـا کـرده
و ذیـل آیـه ،آورده اسـت کـه امیرمؤمنـان؟ع؟ نظـری بـه گورسـتان افکنـده و فرمودنـد« :هـذه کفـات
االمـوات» قمـی ،علـی بـن ابراهیـم ،همـان.400 /2 ،
ً
أَ َ نَ ْ َ ْ �أَ َ
 �< .5ل ْم ��ج ع ِل ال ْر ض� ِمهادا> نبأ.6 :
ْ �أَ َ َ ً
أَ َ
ّ �< .6م نْ� جَ� َع َل ال ْر ض� ق�رارا> نمل.61 :
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منـوط بـه ضوابـط و شـرایطی اسـت کـه از مهمتریـن آنهـا ،وجـود و بقـای حجـت الهـی بـر
روی زمیـن اسـت .ایـن امـر ،خـود وجهـی از وجـوه نیاز به حجت میباشـد کـه در روایات
متواتـر ،مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛ مرحـوم کلینـی ایـن روایـات را ذیـل بابـی تحـت
َ ُ ََ َْ َ َ َ ْ ُ
َ
ـاب أ ّن ال ْرض ل تخلـو ِم ْـن ُح ّجـة» گـردآوری کـرده اسـت؛ 1صفـار در بصائـر
عنـوان «ب
الدرجـات 2و صـدوق پـدر در االمامـة و التبصـرة مـن الحیـرة 3نیـز بابـی را بـه ایـن عنـوان
اختصـاص دادهانـد .دیگـر مصـادر روایـی نیـز بـه طـور پراکنـده بـه ایـن روایـات اشـاره
کردهانـد 4 .گویـا روایـات مذکـور از فقـر ذاتـی زمیـن و نیـاز تکوینـی آن بـه وجـود حجـت
الهـی حکایـت دارنـد؛ یعنـی به نظر میرسـد ادامۀ حیات زمین بـدون حجت ،ناممکن
خواهـد بـود.
تفـاوت ایـن وجـه بـا پنـج وجـه دیگـر اضطـرار بـه حجـت ،ایـن اسـت کـه در ایـن وجـه ،از
نقطهنظـر نیـاز «زمیـن» بـه حجـت ،بـه موضـوع نگریسـته شـده ،درحالیکـه وجـوه دیگـر،
گوناگـون نیـاز بشـر بـه حجـت الهـی میباشـند .ایـن نحـوۀ اضطـرار بـه
ناظـر بـه ابعـاد
ِ
حجـت ،بـه سـه شـکل در کالم امامـان نمـود یافتـه اسـت:
 _1 _1وجود حجت ،قانونی حا کم بر روی زمین
38
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در دسـتهای از روایـات متواتـر 5،لـزوم وجـود حجـت بـر روی زمیـن و نیـاز بـه او ،بهعنـوان
َّ َّ َ
یکی از قوانین حاکم و غیرقابل تغییر مطرح شـده اسـت؛ عباراتی همچون «الل ُه َّم ِإن ُه ل
َ َ ْ َ ُ َّ
َ
َّ َّ َ
َ
َّ َ َ
ْ َ
ـت ال ْرض ِإل َو ِهلل فیها ال ُح ّجـة»« 7،الل ُه َّم ِإنك
ُبـد لـك ِم ْـن ُح َج ٍـج ِفـي أ ْر ِضـك»«َ 6،ما زال ِ
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.178 /1 ،
 .2صفـار ،محمـد بـن حسـن ،همـان ،484 /1 ،بـاب ان االرض ال تخلـو مـن الحجـة و هـم االئمة؟مهع؟
و  ،488 /1ح  1تـا  ،8بـاب ان االرض ال تبقـي بغیـر امـام لـو بقیـت لسـاخت.
ّ
 .3ابن بابویه ،علی بن حسین ،االمامة و التبصرة ،ص  ،25باب ّأن األرض ال تخلو من حجة.
 .4همـان ،ص  ،30ح 12؛ خـزاز ،علـی بـن محمـد ،کفایـة اال ثـر ،ص 163؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی،
علـل الشـرائع ،197 /1 ،ح  12و  15تـا .21
 .5شـیخ صـدوق در کمـال الدیـن ،پنـج سـند بـرای آن ذکـر کـرده و در ادامـه ،آن را دارای طـرق کثیـره
معرفـی میکنـد؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمـال الدیـن.294 /1 ،
 .6همان.339 /1 ،
 .7همان ،178 /1 ،ح .3

َ َ َ َْ
َ ُ ْ َ َ
ل تخ ِلـي أ ْرضـك»«ِ 1،إ ّناهلل ل ْـم َيـدع ال ْرض» ،بـه روشـنی از قانـون و ارادهای الهی بر وجود
ِ
2
حجتی بر روی زمین ،حکایت دارد.
نکتـه تأملبرانگیـز اینکـه ،امامـان معصـوم در سـخنان خـود ،از عبـارات دربردارنـدۀ
سـوگند بـه نـدرت اسـتفاده میکننـد و ایـن قانـون از مـوارد نـادری اسـت کـه ایشـان بـر آن
مصـداق عینـی حجـت را نیـز معیـن کـرده و
قسـم یـاد کردهانـد 3.ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ گاه
ِ

سـوگند یـاد کردهانـد کـه خودشـان ،حجـت آن زمـان میباشـند 4.بـه طـور مسـلم ،غرض

کوشـبهه یـا اسـتبعاد از حتمیت ایـن قاعده،
عمـده از ایـن نحـوۀ بیـان ،رفـع هرگونـه ش 
تبدیـل آن بـه عقیـدهای راسـخ میـان مـردم میباشـد.
و
ِ
در برخـی روایـات دربردارنـدۀ ایـن قاعـده ،بـه جـای کلمـۀ حجـت ،واژۀ امـام و یـا عالـم
بـه کار رفتـه اسـت؛ یعنـی گاه قاعـدۀ مذکـور در قالـب البدیـت وجـود امـام بـر روی زمیـن
َّ
َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ 5
اهَّلل ال ْرضِ ...إل َو ِف َيها
بیان شـده اسـت«ِ :إن الرض ل تخلو ِإل و ِفيها ِإمام»« ،ما ترك
َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َْ
ِإ َمام»؛ 6گاه در قالب وجود عا ِلمی الهی مطرح شـده اسـت«ِ :إن اهَّلل لم يدع الرض ِبغي ِر
ِ
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،178 /1 ،ح .7
ْ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ
َّ
َْ َ
َّ َ َ ُ ْ
« .2الل ُه َّـم ِإنـك ل تخ ِلـي ال ْرض ِمـن حج ٍـة لـك علـى خل ِقـك» صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر
الدرجـات ،486 /1 ،ح 15؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،178 /1 ،ح 7؛ صـدوق ،محمـد
بـن علـی ،همـان 293 /1 ،و  294در  5حدیـث.

 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،179 /1 ،ح .9
 .5همان.
 .6برقـی ،احمـد بـن محمـد ،همـان92 /1 ،؛ صفـار ،محمـد بـن حسـن ،همـان485 /1 ،؛ کلینـی،
محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،179 /1 ،ح 8؛ ابنبابویـه ،علـی بـن حسـین ،همـان ،ص  29و 31؛
نعمانـی ،محمـد بـن ابراهیـم ،همـان ،ص 138؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،ثـواب االعمـال،
ص 205؛ همو ،کمال الدین230 /1 ،؛ همو ،علل الشرائع ،197 /1 ،ح  11و 13؛ و با الفاظی مشابه
َ ُ ُ َْ ُ َ
َ َ
ـون ال ْرض ل ْي َس ِف َيها ِإ َم ٌام؟ قال :ال»...؛
در :کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همان ،178 /1 ،ح « :1تك
َ
َ َ َ
َّ
اهَّلل َأ َج ُّـل َو َأ ْع َظ ُم م ْن َأنْ
همـان ،ح «ُ :4ق ْل ُ
ـت َل ُـه َت ْب َقـى ْال ْر ُض ب َغ ْيـر إ َ
َ
ـام؟ قـال :ل»؛ همان ،ح «ِ :6إن
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َْ َ َ
َي ْت ُـرك ال ْرض ِبغ ْي ِـر ِإ َم ٍام َع ِادل».

هع؟همئا مالک رد یهلا تجح هب رارطضا هوجو

 .3جمعـی از اصحـاب ،اصـول سـتة عشـر ،ص 90؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،179 /1 ،ح
8؛ برقی ،احمد بن محمد ،المحاسـن92 /1 ،؛ ابنبابویه ،علی بن حسـین ،همان ،ص  29و 31؛
نعمانـی ،محمـد بـن ابراهیـم ،الغیبـة ،ص 138؛ صـدوق ،محمـد بـن علی ،همـان230 /1 ،؛ همو،
علل الشـرائع ،179 /1 ،ح  11و .13
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َ َْ َ َ َ َ َ
َ ّ َ َ َْ َ َ
َعا ِل ٍـم»« 1،ف ِإ ِنـي ل ْـن أ َد َع ال ْرض ِبغ ْي ِـر َعا ِلـم»«ِ 2،إ ّن ال ْرض ل ت ْبقـى ِبغ ْي ِـر َعا ِلـم» 3و مـواردی
َ َ
َ
َّ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ
ماننـد اینهـا 4،و گاه بـا عباراتـی نظیـر «الل ُه َّـم ِإنك ل تخ ِلي أ ْرضك ِم ْن ُح ّجـة لک» 5و ِ«إ ّن
َْ َ َ َ ْ ُ
َ
ال ْرض ل تخلـو ِم ْـن ُح ّجـة» 6از وجـود حتمـی حجـت ،سـخن بـه میان آمده اسـت.
این مضامین واحد که با سه لفظ امام ،عالم و حجت بیان شدهاند ،و قرائن همراهشان،
مقصود از تمامی آنها ،همان حجت الهی است؛ لکن از آنجا که
نشان میدهند که
ِ
هر حجتی از شأن پیشوایی و علم الهی برخوردار است ،در مواردی ،از حجت ،به
وسیلۀ این دو شأن ،یاد شده است؛ به عبارت دیگر ،میتوان گفت رابطۀ منطقی میان
این سه لفظ در روایات اضطرار ،تساوی است .مؤید این سخن آن است که محدثین
و دانشمندانی همچون مرحوم کلینی و صدوق پدر ،همین معنا را برداشت کرده و
تمامی این روایات را ذیل عنوان« ،ان االرض ال تخلو من حجة» گردآوری کردهاند؛

7

بزرگانی همچون شیخ صدوق و حسن بن سلیمان حلی ،مراد از امام در این روایات را
جنس امام ،یعنی پیشوای الهی دانستهاند 8.بنابراین شواهد و قرائن مذکور حاکی از
آن است که در این روایات ،مراد از امام و عالم ،همان حجت الهی است.
40

 _2_1تأ کید بر جنبۀ اتصال حجتهای روی زمین
مجموعـهای از روایـات ،نیـاز زمیـن بـه وجـود حجـت را بـا تأ کیـد بـر جنبـۀ اتصـال و
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پیوسـتگی حجتهـا مطـرح کردهانـد؛ بدیـن معنـا کـه همـواره حجتهـای الهـی ،یکی
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،178 /1 ،ح .5
 .2برقی ،احمد بن محمد ،همان.235 /1 ،
 .3صفار ،محمد بن حسن ،همان.116 /1 ،
 .4همان ،326 /1 ،ح  1و  ،327ح  7و  ،332ح .8
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.436 /1 ،
 .6همان ،437 /1 ،ح 9؛ صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین ،ص  ،222ح .9
 .7کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان178 /1 ،؛ ابنبابویـه ،علـی بـن حسـین ،االمامـة و التبصـرة،
ص .25
 .8ص ــدوق ،محم ــد ب ــن عل ــی ،همـــان4 /1 ،؛ حلـــی ،حســـن بـــن ســـلیمان ،مختص ــر البصائ ــر،
ص .492

َ َ
ُ َ
«ح ّجـة َب ْعـد ُح ّجـة»_ 1روی زمیـن وجـود داشـتهاند و هریـک ،پـس از
پـس از دیگـری _
انجام مأموریت خود ،جایگاه خود را به دیگری سـپردهاند .سـخن از برقراربودن اتصال
حجتهـا از زمـان حضـرت آدم؟ع؟ 2و تأ کیـد بـر رهانشـدن زمیـن بـدون امـام و حجـت
متصـل حجتهـا بـر روی زمیـن میباشـد.
الهـی نیـز ،حاکـی از وجـود سلسـلۀ
ِ

3

چنیـن مضامینـی ایـن نتیجـه را بـه دسـت میدهـد کـه دوران فتـرت رسـوالن و انبیـای
الهی _ مانند فاصلۀ زمانی میان دوران حضرت عیسی؟ع؟ و بعثت پیامبر اکرم؟لص؟_
هیـچگاه بـه معنـای فتـرت حجـج الهـی نبـوده اسـت؛ زیرا قانـون وجود حجـت و اتصال
میـان آنـان ،و نیـز تصریـح برخـی روایـات 4،حکـم میکنـد کـه در آن دوره نیـز حجتها بر
5
روز قبـل از
روی زمیـن وجـود داشـت ه باشـند .البتـه از عمومیـت ایـن قاعـده ،تنهـا چهـل ِ

برپایـی قیامـت اسـتثناء شـده کـه علـت آن ،بستهشـدن دربهـای توبـه و نـزول عـذاب
الهـی بـر مـردم آن دوران و برپایـی قیامـت بـر آنـان عنوان شـده اسـت.

6

موجب نابودی زمین و اهل آن
نبود حجت،
ِ _3_1
ِ

7
جهـت ایـن
متواتـر اضطـرار بـه حجـت ،بـا مضامینـی مشـابه،
روایـات
مجموعـهای از
ِ
ِ
ِ

 .3همان ،179/1 ،ح .8
َّ َ
َّ ّ ْ َ
ُُ
َْ َ َْ
الن ِب ّي ِإلى خروج الن ِبي الخر» همان.296 /1 ،
ض
« .4بين قب ِ
ِ
ِ
ِ
 .5همـان339 /1 ،؛ ابنعقـده ،احمـد بـن محمـد ،همـان ،ص 145؛ نعمانـی ،محمـد بـن ابراهیـم،
همـان ،ص .137
 .6کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،330 /1 ،ح 1؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمـال الدیـن/1 ،
 ،229ح .24
 .7جمعـی از اصحـاب ،اصـول سـتة عشـر ،ص  ،16ح  10و ص  140ح 7؛ صفـار ،محمـد بـن حسـن،

هع؟همئا مالک رد یهلا تجح هب رارطضا هوجو

 .1همـان339 /1 ،؛ ابنعقـده ،احمـد بـن محمـد ،فضائـل امیرالمؤمنیـن ،ص 145؛ نعمانـی ،محمد
بـن ابراهیم ،الغیبـة ،ص .137
َ َ َ َ َ ُ َْْ َ ُ ْ ُ ََ َ
ُ َ َ َّ َ َ َ ٌ ُ ْ َ َ
اهَّلل مـا تـرك اهَّلل الرض منـذ قبـض اهَّلل آدم ِإل و ِفيهـا ِإمـام يهتـدى
« .2عـن أبـي جعفـر؟ع؟ قـال :قـال :و ِ
َ
ِب ِـه ِإلـى اهَّلل» برقـی ،احمـد بـن محمـد ،المحاسـن ،92 /1 ،ح 45؛ صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر
الدرجات ،332 /1 ،ح 8؛ ابنبابویه ،علی بن حسین ،همان ،ص  29و  ،31ح  10و 15؛ صدوق،
محمد بن علی ،علل الشرائع ،197 /1 ،ح  11و  13و ص  ،201ح 32؛ کلینی ،محمد بن یعقوب،
همـان ،178 /1 ،ح .8
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نبـود حجـت را موجـب نابـودی زمیـن 1و
اضطـرار را نیـاز حیاتـی زمیـن دانسـتهاند و ِ
زمینیان 2بیان کردهاند .متالطمشدن زمین مانند امواج دریا در نبود حجت ،توصیفی
در این خصوص اسـت 3که به سـلب آرامش و اسـتقرار زمین ،و زی رورو شـدن و نابودی
آن اشـاره دارد .گاه ایـن امـر بـا دقـت بیشـتری مطـرح شـده و نبـود حجـت الهـی در طـول
یـک روز 4و یـا سـاعت 5و یـا حتـی یـک چشـمبرهمزدن 6موجـب نابـودی و دگرگونی زمین
عنـوان شـده اسـت .تعابیـر مذکـور بـه طور واضـح ،اوج نیاز زمین به حجـت الهی را بیان
کـرده و نابـودی زمیـن و اهـل آن را ،ضمـن مجموعـهای از روایـات ،از جهـات اضطـرار بـه
حجـت الهـی معرفـی کردهاند.
ممکـن اسـت ایـن سـؤال مطـرح شـود کـه اگـر زمیـن بدیـن حد بـه وجـود حجـت نیازمند
اسـت ،چـرا بـا عـروج حضـرت عیسـی و معـراج پیامبـر اکـرم؟لص؟_ کـه زمیـن از وجـود
ِ
همـان، ،488 /1ح  1تـا  ،8بـاب أن األرض ال تبقـي بغيـر إمـام لـو بقيـت لسـاخت؛ کلینی ،محمد
بـن یعقـوب ،کافـی ،179 /1 ،ح  10تـا 13؛ ابنبابویـه ،علـی بـن حسـین ،االمامـة و التبصـرة ،ص
 ،30ح 12؛ خـزاز ،علـی بـن محمـد ،کفایـة اال ثـر ،ص 163؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،عیـون اخبـار
الرضـا؟ع؟ ،272 /1 ،ح  1و 4؛ همـو ،کمـال الدیـن ،204 /1 ،ح  14و  15و ص  ،207ح 22؛ همـو،
علـل الشـرائع ،198 /1 ،ح  17و ص  ،199ح .21
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 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،179 /1 ،ح  10و  11و .13
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 .2جمع ــی از اصح ــاب ،هم ــان ،ص  140و 395؛ صفـــار ،محمـــد بـــن حس ــن ،هم ــان489 /1 ،؛
خــزاز ،علــی بــن محمــد ،همــان ،ص 163؛ نعمانــی ،محمــد بــن ابراهیــم ،همــان ،ص  139و 141؛
ص ــدوق ،محم ــد ب ــن عل ــی ،االمال ــي ،ص 189؛ هم ــو ،عی ــون اخب ــار الرض ــا؟ع؟ ،279 /1 ،ح  1و
4؛ هم ــو ،کم ــال الدی ــن ،204 /1 ،ح  14و  15و 207 /1؛ هم ــو ،عل ــل الش ــرائع 198 /1 ،و 199؛ ام ــام
عســکری ،حســن بــن علــی ،تفســیر ،ص 331؛ طبــری آملــی ،محمــد بــن جریــر بــن رســتم ،دال ئــل
االمامــة ،ص 436؛ همــو ،نــوادر المعجــزات ،ص 385؛ طبرســی ،احمــد بــن علــی ،االحتجــاج،
.317 /2
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،179 /1 ،ح .12
 .4جمعـی از اصحـاب ،همـان ،ص  ،140ح 7؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمـال الدیـن،204 /1 ،
ح .14
 .5کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،179 /1 ،ح 12؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،همـان،202 /1 ،
ح  1و  3و .4
 .6همان ،204 /1 ،ح .15

حجـت خالـی گشـته _ نابـود نشـده اسـت؟ پاسـخ آن اسـت کـه هرچنـد در اینگونـه
مـوارد ،زمامـدار امـور و حجـت فعلـی بـر روی زمیـن حاضـر نبـوده ،لکـن خلأ مذکـور بـه
حجت جانشـین_ وصی حضرت عیسـی و امیرمؤمنان؟ع؟ _ تأمین شـده
واسـطۀ وجود
ِ
و عدمنابـودی زمیـن تضمیـن شـده اسـت.
بنابرایـن در ایـن روایـات ،وجـود متصـل حجتهـا ،بـه عنـوان قانونی الهی مطرح شـده و
نبـود ایشـان موجـب نابـودی زمیـن و اهـل آن دانسـته شـده اسـت؛ ایـن امـر ،خـود یکـی از
وجـوه اضطـرار بشـر بـه حجـت الهی بـه شـمار میآید.

 _2وجه دوم :ضرورت وجود حجت برای بیان دین و احکام آن
بیشـک یکـی از مهمتریـن نیازهـای بشـر بـرای رسـیدن بـه سـعادت اخـروی ،یادگیـری
معـارف و احـکام دیـن اسـت .ازایـنرو امامـان بـر تحقـق ایـن امـر بسـیار تأ کیـد فرمودند،
تـا جایـی کـه سـخن از تأدیـب و تنبیـه اصحـاب جهـت کسـب احـکام دیـن بـه میـان
ً
آوردهانـد 1.ایـن نـوع تأ کیـد ،قطعـا از اهمیـت ایـن موضـوع حکایـت دارد .روشـن اسـت
کـه میبایسـت متناسـب بـا ایـن نیـاز حیاتـی ،معلمانـی الهـی بـرای تعلیـم بشـر بـر روی
زمیـن قـرار داده شـود؛ 2لـزوم وجـود ایـن معلمـان یکـی از وجـوه اضطـرار به حجت اسـت؛
خداونـد از طریـق حجـج خویـش ،بشـر را بـا معـارف و امـور دیـن آشـنا میسـازد 3.در
محاسـن ،بابـی بـا عنـوان «بـاب ال تخلـو األرض مـن عالـم» را بـه این مطلـب اختصاص
داده اسـت 4 .بـا نگاهـی بـه ایـن روایـات ،میتـوان گفـت کـه ایـن ضـرورت ،بـه دو گونـه
بیـان شـده اسـت:
 .1برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن229 /1 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،31 /1 ،ح .8
 .2صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،331 /1 ،ح  1تا .3
 .3همـان468 /1 ،؛ کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر ،ص 398؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب،
همـان296 /1 ،؛ ابنبابو یـه ،علـی بـن حسـین ،همـان ،ص 32؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمـال
الدیـن216 /1 ،؛ همـو ،علـل الشـرائع196 /1 ،؛ طبـری آملـی ،محمـد بـن جریـر بـن رسـتم ،دال ئـل
االمامـة ،ص .438
 .4برقی ،احمد بن محمد ،همان.234 /1 ،

هع؟همئا مالک رد یهلا تجح هب رارطضا هوجو

روایـات اضطـرار بـه حجـت ،ایـن نیـاز بشـر مطـرح شـده و برقـی در کتاب
مجموعـهای از
ِ
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 _1 _2عالمی الهی ،همواره بر روی زمین
برخـی روایـات از حضـور همـوارۀ عالمـی الهـی روی زمیـن ،از زمـان پیدایـش آن خبـر
میدهنـد 1.از ویژگیهـای ایشـان ایـن اسـت کـه مـردم بـه علـم او نیازمندنـد ،درحالیکه
او از تمامـی آنـان بینیـاز اسـت 2.از زمـان حضـرت آدم ،ایـن سلسـلۀ عالمـان وجـود
داشـت ه و هـر کـدام آنـان ،از دنیـا نمیرفـت تـا اینکـه عالمـی ماننـد خویـش را جایگزیـن
سـازد 3.مرحـوم برقـی در محاسـن ،شـش روایـت دال بـر ایـن معنـا را بیـان کـرده اسـت.

4

پیشتـر بـر اسـاس شـواهد و قرائـن بیـان شـد کـه منظـور از «عالـم» در ایـن روایـات،
همـان حجـت الهـی اسـت؛ ز یـرا خداونـد وی را حجـت بـر مـردم قـرار داده 5و دلیـل بـر
حجتبودنـش ،علـم الهـی او بیـان شـده اسـت 6.بـر همیـن اسـاس ،برقـی روایاتـی کـه در
آنهـا از «عا ِلـم» بـا لفـظ «حجـة» یـاد شـده و روایاتـی کـه در آنهـا بـه لفـظ «عا ِلـم» تصریـح
شـده را در یـک بـاب جمـع کـرده اسـت؛ 7ایـن امـر نشـان میدهـد کـه ایشـان نیـز در
اینگونـه روایـات ،مـراد از عالـم را همـان حجـت الهـی میدانسـته اسـت.
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از مجمـوع هشـت روایتـی کـه مرحـوم صفـار در ایـن معنـا نقـل کـرده 8،در سـه روایـت ،از
ُ ْ
ٌ َ
«عالـم» بـا عبارتـی همچـون َ«ر ُجـل ِم ّنـا َي ْع ِـرف ال َحـق» یـاد شـده اسـت 9.مرحـوم صـدوق
َّ
َ
در کمـال الدیـن تعبیـر ِ«إل َو ِف َيهـا ِم ّنـا َعا ِلـم» را نیـز نقـل کـرده اسـت؛ 10ممکـن اسـت در
وهلـۀ اول ایـن معنـا بـه ذهـن خطـور کنـد کـه بـر ایـن اسـاس ،همیشـه عالمـی از جنـس
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امامـان اهلبیـت؟مهع؟ _ نـه امـام بـه معنـای مطلـق پیشـوای الهـی _ بـر روی زمیـن وجـود
 .1همان ،ح .191
 .2همان ،ح .194
 .3همان ،ح .196
 .4همان 234 /1 ،و  ،235ح  191و  197 - 194و .201
 .5مسعودی ،علی بن حسین ،اثبات الوصیة ،ص .22
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،168 /1 ،ح .1
 .7برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن.234 /1 ،
 .8صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،331 /1 ،ح  1و  2و .9 - 4
 .9همان ،ح  4و  5و .9
 .10صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین ،228 /1 ،ح .1

ی عا ِلـم
داشـته اسـت؛ امـا وجـود قرائنـی ایـن معنـا را رد میکنـد؛ ازجملـه اینکـه ،معرفـ 
مذکـور در روایـات بـه عنـوان حجـت الهی 1،داللت بـر آن دارد که اینگونه تعابیر ،ناظر به
شـأن حجتبـودن امامـان صـادر شـده اسـت ،نـه امامبـودن آنهـا؛ یعنـی مـراد ایـن اسـت
میـان مـا سلسـلۀ حجـج ،بـر روی زمیـن وجـود داشـته کـه
کـه ،همیشـه فـردی عا ِلـم از ِ
برخـی در قامـت پیامبـران الهـی _ ماننـد حضـرت آدم؟ع؟ _  2و برخـی بـه شـکل امامـان
و اوصیـای انبیـا ظاهـر شـدهاند .شـاهد مدعـا ایـن اسـتکـه صفـار ،ایـن روایـات را در
3
بابـی تحـت عنـوان ٌ
«بـاب فـي األئمـة؟مهع؟ أنهـم ورثـوا علـم آدم و جمیـع العلمـاء» آورده
و اهلبیـت؟مهع؟ را میـراثدار و ادامهدهنـدۀ سلسـلۀ عالمـان و حجتهـای الهـی
پیشـین ،اعـم از پیامبـران و اوصیـاء ،معرفـی کرده اسـت .لزوم حضور عالـم الهی بر روی
زمیـن کـه در ایـن مجموعـه از روایـات مطـرح شـده ،بـه روشـنی وجـود ضرورتـی از جانـب
انسـانها بـه حجتهـای الهـی را نشـان میدهـد.
 _2_2عالمان الهی ،معلمان دین و حالل و حرام
گون ـهای دیگــر از روایــات ،ضــرورت وجــود حجــت را بدیــن جهــت دانســتهاند کــه او،
عالــم بــه حــال و حــرام 4،و معلــم مــردم 5در ایــن خصــوص اســت .وجــود چنیــن عالمی،

 .2در  14روای ــت ،حض ــرت آدم اولی ــن ف ــرد از ای ــن سلس ــلۀ عالم ــان معرف ــی ش ــده و حجته ــای
بع ــدی ،یک ــی پ ــس از دیگ ــری ،می ــراثداران عل ــوم ایش ــان دانس ــته ش ــدهاند؛ ر.ک :صف ــار ،محم ــد
ب ــن حس ــن ،هم ــان 114 /1 ،و 115؛ کلین ــی ،محم ــد ب ــن یعق ــوب ،هم ــان ،22 /1 ،ح  2و  4و  5و
 ،223 /1ح .8
 .3صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،116 /1 ،ح 6؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان،222 /1 ،
ح .2
 .4برقـی ،احمـد بـن محمـد ،همـان ،234 /1 ،ح  194و 202؛ صفـار ،محمـد بـن حسـن ،همـان/1 ،
 ،484ح  1و 8؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،178 /1 ،ح 3؛ نعمانـی ،محمـد بـن ابراهیـم،
الغیبـة ،ص 138؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمـال الدیـن ،229 /1 ،ح 24؛ طبـری آملی ،محمد
بـن جریـر بـن رسـتم ،دال ئـل االمامـة ،ص .434
 .5برقی ،احمد بن محمد ،همان ،234 /1 ،ح .192

هع؟همئا مالک رد یهلا تجح هب رارطضا هوجو

 .1کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان285 /8 ،؛ ابنبابویـه ،علـی بـن حسـین ،االمامـة و التبصـرة،
ص 30؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،همـان135 /1 ،؛ همـو ،علـل الشـرائع ،196 /1 ،ح .7
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همچنیــن موجــب شــناخت دیــن ،را هورســم اطاعــت 1،و هدایــت مــردم 2خواهــد بــود.
البتــه نیــاز بــه شــناخت حــال و حــرام ،تنهــا یکــی از جوانــب نیــاز بشــر بــه ایــن عالــم
الهــی اســت و در واقــع ،او تــوان پاســخگویی بــه تمامــی آنچــه مــردم بــدان نیازمندنــد
را دارد 3.بــر اســاس ایــن روایــات ،خداونــد عزوجــل بــا اســتقرار چنیــن عالمانــی بــر روی
زمیــن ،بــه نیازهــای اساســی بشــر در خصــوص شــناخت حــال و حــرام ،شــیوۀ بندگــی و
اطاعــت ،مســیر هدایــت و بــه طــور کلــی ،تمامــی علوم مــورد نیاز او ،پاســخ داده و شــرایط
را بــرای اســتفادۀ بنــدگان ،مهیــا ســاخته اســت؛ ازایــنرو ،عــدم رجــوع بــه حجتهــا
و عالمــان الهــی و عــدم وســاطت آنــان در ایــن خصــوص ،موجــب جهــل و گمراهــی
انســانها خواهــد بــود .ایــن اخبــار در صــدد معرفــی منبــع و مســیر صحیــح دســتیابی
بــه دیــن و احــکام آن بــه مردمانــد .طبیعــی اســت کــه ایــن امــر ،همانطــور کــه میتوانــد
ً
مســتقیما و بیواســطه از طریــق حجــت الهــی صــورت پذیــرد ،میتوانــد بــه واســطۀ
راویــان و اصحــاب مــورد اطمینــان نیــز محقــق شــود.

صیانت دین و کتب آسمانی از
 _3وجه سوم :ضرورت وجود حجت برای
ِ
تحریف ،تأویل و تفسیر
46

صیانـت دیـن از گزنـد انحـراف و بدعت،
نیـاز بـه دیـن از نیازهـای اساسـی بشـر اسـت و
ِ
ضـرورت دیگـری در ایـن خصـوص بـه شـمار میآیـد؛ ازایـنرو حـدود شـرعی و دینـی،
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جداناپذیـر از مفسـران الهـی _ حجتهـای پـروردگار _ معرفـی شـده 4و تأویـل 5و تفسـیر
ِ
ً
صحیـح کتـب آسـمانی 6بـه پیامبـران و امامـان سـپرده شـده اسـت .طبیعتـا بـدون
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.114 /8 ،
 .2ابنبابویه ،علی بن حسین ،همان ،ص .32
 .3برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن ،234 /1 ،ح .192
ً
« .4أبـىاهلل عـز ذكـره أن يحـدث فـي خلقـه شـيئا مـن الحـدود و ليـس تفسـيره فـي األرض» کلینـی،
محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،247 /1 ،ح .2
 .5قمـی ،علـی بـن ابراهیـم ،تفسـیر260 /2 ،؛ عیاشـی ،محمـد بـن مسـعود ،تفسـیر عیاشـی16 /1 ،؛
ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب.268 /3 ،
 .6صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات200 /1 ،؛ قمی ،علی بن ابراهیم ،همان.192 /1 ،

صیانت حجتها دین و کتب آسـمانی ،مطابق هواها و امیال نفسـانی تأویل و تفسـیر
خواهنـد شـد .ازایـنرو ،تفسـیر صحیـح مسـائل دیـن ،از ابتـدای عالـم _ کـه بـا آفرینـش
شـب قـدر آغـاز گردیـد _ تـا انتهـای عالـم ،هرسـاله در شـب قـدر بـر حجـت الهـی نـازل
میشـود 1.ایـن تفاسـیر ،از علـم خـاص الهـی سرچشـمه گرفتهانـد و حجـج الهـی بـه
واسـطۀ آنهـا ،قـادر بـه تشـریح و تبییـن صحیـح مسـائل دیـن میشـوند .جزئیـات ایـن
علـم اختصاصـی بـه گونهای اسـت که شـخصیتهای بزرگی همچـون ابنعباس از آن
مطلـع نبودنـد و در فهـم آن دچـار اشـتباه شـدهاند.

2

حجتهـای الهـی عهـدهدار جبـران تحریـف و زیـادی و نقصـان در دیـن نیـز معرفـی
ً
شـدهاند 3.تحریـف و زیـادی و نقصـان در دیـن ،لزومـا بـه دسـت مغرضـان و منافقـان
تحقـق نمییابـد ،بلکـه گاه ایـن امـر توسـط مؤمنـان رخ میدهـد؛ 4از آنجـا کـه تعمـد
در ایـن عمـل ،عاملان را از دایـرۀ ایمـان خـارج میکنـد ،اطلاق «مؤمنـون» بـر آنـان در
روایـات ،شـائبۀ ّ
تعمـد در ایـن خصـوص را منتفـی میکنـد .درنتیجـه میتـوان ایـن امـر را
ناشـی از عواملی همچون سـهو ،اجمال یا فقدان دلیل کافی برای مسـئلهای از مسـائل
دین دانسـت .این مسـئله گاه به دسـت مردم 5و مسـلمانان 6تحقق یافته است؛ ممکن
اسـت انتسـاب ایـن مـوارد بـه مـردم و مسـلمانان در روایـت ،بـه وقـوع آن از جانـب عامـه

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،250 /1 ،ح .7
 .2همان ،247 /1 ،ح .2
 .3صفـار ،محمـد بـن حسـن ،همـان ،332 /1 ،ح  1و  2و  6و  7و  ،486 /1ح 10؛ کلینـی ،محمـد بـن
یعقـوب ،همان ،178 /1 ،ح .2
 .4همان.
 .5همان ،ح  4و  5و  8و 9؛ صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین ،228 /1 ،ح 21؛ طوسی ،محمد
بن حسن ،الغیبة ،ص .223
 .6صفار ،محمد بن حسن ،همان ،331 /1 ،ح  3و  ،486 /1ح .12
 .7همان؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،178 /1 ،ح .2

هع؟همئا مالک رد یهلا تجح هب رارطضا هوجو

اشـاره داشـته باشـد .عالـم و حجـت الهـی پـس از وقـوع زیـادت و نقصـان در دیـن ،بـه
جبـران آنهـا پرداختـه 7،و مؤمنـان و مسـلمانان را از ّ
تحیـر و آشـفتگی در مسـائل دیـن
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میرهاند؛ 1او حق را از باطل تمیز میبخشـد 2.روایاتی که بدانها اشـاره شـد ،بهروشـنی
لـزوم وجـود حافـظ و نگاهبـان دیـن در برابـر خطـر انحـراف و بدعـت را یکـی از نیازهـای
بشـر بـه عالـم و حجـت الهی معرفـی میکند.
حجت
پیشتر گذشت که مراد از عالم در این روایات ،حجت الهی است که اطالق آن،
ِ
غائب را نیز در بر میگیرد؛ بر این اساس ،یکی از شئون و وظایف حجت غائب ،جلوگیری
از وقوع انحراف در دین است .نکتۀ قابل توجه این است که انحراف ایجادشده ،در چه
صورت ،دخالت حجت الهی را در پی خواهد داشت؟ آیا کمترین انحراف و فاصلهگیری
از مسیر صحیح دین ،موجب دخالت و تصحیح وی میشود یا الزم است اصل دین با
خطر جدی انحراف مواجه شود؟ مسئلۀ دیگر اینکه مداخلۀ حجت ،شرایط اجتماعی
خاصی را میطلبد یا تحت هر شرایطی او باید ورود پیدا کند؟
ظاهــر ادلــه ،حاکــی از ایــن اســت کــه گاه حجــت الهــی بــه دلیــل شــرایط و موانــع
اجتماعــی خــاص ،تــوان تغییــر برخــی مســائل انحرافــی را نــدارد .نهتنهــا حجــت غائــب،
بلکــه گاه حجــت ظاهــری چــون امیرمؤمنــان؟ع؟ نیــز بــه دلیــل عــدم اطاعــت مــردم،
قــادر بــه تغییــر برخــی بدعتهــا _ همچــون نمــاز تراویــح ،خــوردن مارماهــی ،نهــی از
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متعتیــن _ نیســت 3.در نتیجــه ،صیانــت و جبــران بدعتهــا توســط حجــت ،مربــوط
بــه بدعتهایــی اســت کــه شــرایط تغییرشــان فراهــم باشــد و یــا وجــود آنهــا ،اصــل و
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اســاس دیــن را بــا خطــر نابــودی مواجــه ســازد .پــس انحرافــات خــرد و اندکــی کــه آســیبی
بــه کلیــت دیــن نمیرســانند و علمــای راســتین ،قــادر بــه تبییــن آن هســتند ،موجــب
مداخلــۀ حجــت الهــی نمیشــود.
بایـد بدانیـم کـه عـدم آ گاهـی از چگونگـی اقـدام حجـت غائـب در برابـر انحرافـات
و سـازوکار اصلاح بدعتهـا توسـط وی ،منافاتـی بـا اصـل ثبـوت ایـن امـر نـدارد؛ چـه
اینکـه دیگـر شـئون ایشـان در عصـر غیبـت ،از جملـه هدایـت بنـدگان ،نیـز بـه طـور
 .1صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،332 /1 ،ح  1و  3و  6و  8و  ،486 /1ح .12
 .2همان ،ح  4و .5
 .3مظفر ،محمدحسن ،دالئل الصدق ،174 /6 ،به نقل از شرح نهج البالغه از ابنابیالحدید.

اجمـال مطـرح شـده 1و جزئیـات و چگونگـی انجـام آن ،تبییـن و تشـریح نشـده اسـت.

 _4وجه چهارم :ضرورت وجود حجت برای پذیرش طاعات
خداونـد عزوجـل عمدهتریـن هـدف آفرینـش انسـان را عبـادت و رسـیدن بـه قـرب الهی
عنـوان کـرده اسـت 2.تحقـق ایـن هـدف اساسـی ماننـد هـر هـدف دیگـری ،شـروط و
لوازمی دارد که توسـط اولیای دین بیان شـدهاند 3.یکی از اساسـیترین شـرطهای این
مسـئله ،که فراوان مورد تأ کید قرار گرفته ،اعتقاد به ّ
ولی و حجت الهی اسـت؛ ازاینرو
والیـت ّ
ولـی الهـی ،برتـر از عباداتـی همچون نمـاز ،زکات ،حج و روزه بیان شـده
پذیـرش
ِ
اسـت 4.بزرگانـیهمچـون مجلسـی ،بابـی را تحت عنوان «ال تقبل األعمـال إال بالوالیة»
بـه ایـن امـر اختصـاص دادهانـد 5.در برخـی روایـات ،عـدم اعتقـاد بـه حجـت الهـی،
موجـب بطلان تمامـی عبـادات ،بلکـه غضـب الهـی بیـان شـده اسـت 6.فراتـر اینکـه
عبـادت مخالفـان و منکـران ولـی و حجـت الهی ،برابر با زنا دانسـته شـده اسـت 7.تکرار
ایـن مطلـب در کالم امامـان ،موجـب تبدیـل آن بـه عقیـدهای راسـخ میـان اصحـاب
« .1و أنـك ال تخلـي أرضـك مـن حجـة لـك علـى خلقـك ظاهـر ليـس بالمطـاع أو خائـف مغمـور كيلا
تبطـل حججـك و ال يضـل أوليـاؤك بعـد إذ هديتهـم» کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافـی،335 /1 ،
ح .3
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 .2ذاریات.56 :

 .4برقـی ،احمـد بـن محمـد ،المحاسـن286 /1 ،؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،18 /2 ،ح 1
و  3و  ،21 /2ح 8؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،خصـال278 /1 ،؛ عیاشـی ،محمـد بـن مسـعود،
تفسـیر عیاشـی191 /1 ،؛ مغر بـی ،نعمـان بـن محمـد ،دعائـم االسلام.2 /1 ،
 .5ر.ک :مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.166 /27 ،
 .6کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،375 /1 ،ح 2؛ برقـی ،احمـد بـن محمـد ،همـان ،92 /1 ،ح
47؛ ابنعقـده ،احمـد بـن محمـد ،فضائـل امیرالمؤمنیـن ،ص  ،148ح 140؛ نعمانـی ،محمـد بـن
ابراهیـم ،الغیبـة ،ص  ،128ح .2
 .7کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.160 /8 ،

هع؟همئا مالک رد یهلا تجح هب رارطضا هوجو

 .3اشـاره بـه فرمایـش پیامبـر ا کـرم؟لص؟ در حجةالـوداع دارد کـه فرمـود ...« :مـا مـن شـيء يقربكـم مـن
الجنـة و يباعدكـم عـن النـار اال و قـد امرتكـم بـه و مـا مـن شـيء يقربكـم مـن النـار و يباعدكـم عـن
الجنـة اال و قـد نهيتكـم عنـه » ر.ک :جمعـی از اصحـاب ،اصـول سـتة عشـر ،ص 23؛ برقـی ،احمد
بـن محمـد ،المحاسـن278 /1 ،؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان.74 /2 ،

امامان شـده اسـت .به همین جهت ،در مناظرهای که مؤمن طاق با زید شـهید داشـته
و بـه تأییـد امـام نیـز رسـیده ،عـدم موافقـت و تأییـد «حجـةاهلل» بـر عملـی خـاص ،عالوه
بـر بطلان آن ،موجـب عقوبـت الهـی بیـان شـده اسـت 1.ایـن نحـوۀ اسـتدالل نشـان از
وضـوح ایـن مسـئله نـزد اصحـاب دارد.
هرچنـــد اغلـــب ایـــن دســـت روایـــات ،ناظـــر بـــه والیـــت اهلبیـــت؟مهع؟ و تأثیـــر آن در
پذیــرش طاعــات اســت 2،لکــن ایــن بــه معنــای عــدم جریــان ایــن اصــل در مــورد انبیــاء
و حجته ــای اله ــی پیش ــین نیس ــت .ش ــاهد ب ــر ای ــن مطل ــب آنک ــه ،کمتری ــن ش ــک و
تردی ــد در دل مؤمن ــان بنیاس ــرائیل نس ــبت ب ــه رس ــالت حض ــرت عیس ــی؟ع؟ موج ــب
عــدم پذیــرش عبــادت آنــان میشــد؛ 3لــذا قانــون عــام و فراگیــر در تمامــی دورانهــا آن
اس ــت ک ــه:

َ َ
ّ َ ْ َ َ
ـادة ُي ْجه ُـد فیهـا َن ْف َسـ ه ب َلا إ َم َ
َ َ
ـاد ٍل ِم َـناهلل ف ِـإ ّن َس ْـع َي ُه
ـام ع ِ
ِإن مـن داناهلل ِب ِعب ٍ ِ
ِ ِ ٍ
َ َْ
ول.
غ ْي ُـر مق ُب ٍ

در ادامـۀ ایـن روایـت ،بـه جریـان ایـن قانـون در امـت پیامبـر اکـرم؟لص؟ نیـز تأ کیـد شـده
اسـت 4.روشـن اسـت کـه در ایـن عبـارات ،مـراد از امـام ،معنـای لغـوی آن یعنـی مطلـق
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پیشـوا و مقتـدا اسـت کـه قابـل صـدق بـر هـر حجتـی از حجتهـای الهـی میباشـد؛ در
َ
َ
َ
َ
برخـی روایـات از آدم؟ع؟ بـا عبـارت «إ َم ٌ
هَّلل و هـو ُح ّجةاهلل َعلی ِع َب ِاده»
ـام ُي ْه َتدى ِب ِه ِإلى ا 
ِ
تعبیـر شـده 5کـه شـاهدی بر این مدعاسـت.
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« .1فإن كان هلل في األرض حجة فالمتخلف عنك ناج و الخارج معك هالك و إن ال تكن هلل حجة
في األرض فالمتخلف عنك و الخارج معك سواء» ر.ک :همان ،174 /1 ،ح .5
 .2برقـی ،احمـد بـن محمـد ،همـان ،90 /1 ،ح 38؛ کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر ،ص  ،74ح
47؛ خـزاز ،علـی بـن محمـد ،کفایـة األ ثـر ،ص  152و 153؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،عیـون اخبار
الرضـا؟ع؟ ،58 /1 ،ح 27؛ همـو ،کمـال الدیـن ،252 /1 ،ح 2؛ جوهـری ،احمـد ،مقتضـب اال ثـر،
نشـاذان ،محمـد بـن احمـد ،مائـة منقبـة ،ص 39؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،همـان/27 ،
ص 11؛ اب 
.166
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،400 /2 ،ح 9؛ مفید ،محمد بن محمد ،امالی ،ص  ،3ح .2
 .4برقی ،احمد بن محمد ،همان 92 /1 ،و  ،93ح .47
 .5همـان ،92 /1 ،ح 45؛ صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات ،485 /1 ،ح 4؛ کلینـی،
محمـد بـن یعقـوب ،همـان.179 /1 ،

مرحـوم برقـی نیـز از ایـن عبـارات ،معنـای لغـوی امـام و ضـرورت وجـود پیشـوای الهـی
را برداشـت کـرده اسـت؛ بـه همیـن جهـت ،پـس از بابـی تحـت عنـوان «عقـاب مـن لـم
ً
یعـرف إمامـه» ،بالفاصلـه بـاب «عقـاب مـن اتخـذ إمامـا مـناهلل إمـام جـور» را ذکـر کـرده
اسـت؛ 1رودررو نهـادن امـام حـق و امـام جـور ،بهخوبـی نشـان میدهـد کـه او از امـام،
معنـای عـام (پیشـوا) را برداشـت کـرده اسـت .پـس امـام در ایـن روایـات ،بـه معنـای
اصطالحـی و خـاص ،یعنـی مقـام اعطایی به حضرت ابراهیم پـس از عبودیت ،نبوت،
رسـالت و خلـت ،نیسـت و در معنـای لغـوی بـه کار رفتـه اسـت.
نتیجـه اینکـه لـزوم اعتقـاد بـه حجـت زمان در طول تاریخ ،سـنتی حتمـی و تاثیرگذار بر
طاعـات مؤمنـان بـوده و فقـدان آن موجـب بطلان اعمـال میشـده اسـت .ایـن
پذیـرش
ِ
امـر ،کاشـف ُبعـدی دیگـر از ابعـاد نیـاز بشـر بـه حجت الهی اسـت که در مجموعـهای از
روایـات ،نمود یافته اسـت.

 _5وجه پنجم :ضرورت وجود حجت برای رفع اختالف بشر
انســان بالطبــع موجــودی مدنــی ،یعنــی متمایــل بــه زندگــی جمعــی بــا همنوعانــش
اســت و بــرای کســبوکار و گــذران زندگــی ،چــارهای جــز همزیســتی و همراهــی بــا
دیگــر انســانها نــدارد 2.ایــن همزیســتی بــه ســبب غرایــز و تمایالتــی نفســانی ،همچــون

نیســت .یکــی از نیازهــای انســان ،تعییــن مرجعــی اســت کــه هنــگام طغیــان تمایــات
نفســانی _ دینــی و بــروز نــزاع و درگیــری بــا دیگــران ،بــه آن مراجعــه کنــد و مســائل خــود
 .1برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن.93 /1 ،
 .2مازندرانی ،محمد بن صالح ،شرح الکافي.194 /1 ،
ُ ُّ شَّ
َّ
ّ
 .3آل عمران :14 :زُ
ال� َه ت
ال�ساء>.
<� ِيّ� نَ� ِل نل� ِاس ح ب�
وا� ِم نَ� نِ
ِ
ْ َّ
ُ ّ َّ
َْ
َّ َ
ْ َْ
اط� ِر ال ُم ق� ن� َط َر ِ�ة ِم نَ� ذال�ه بِ� َو ال ِف��ض ة�>.
 .4همان ...< :ز� ِي� نَ� ِل نل� ِاس ...ال ق� ن� ي
نَّ ْ نْ نَ
سا� َل�ظَ ُل ٌ
وم>.
 .5ابراهیمِ ...< :34 :إ�� ال ِإ��
نَّ ْ نْ نَ خُ قَ َ ُ ً
 .6معارجِ ...< :19 :إ�� ال ِإ��سا� � ِل� هلوعا>.

هع؟همئا مالک رد یهلا تجح هب رارطضا هوجو

شــهوت 3،حــب مــال 4،تمایــل بــه ظلــم و تعــدی 5،طمــع و حــرص شــدید 6و تعصــب
ً
دینــی و مذهبــی ،نوعــا خالــی از نــزاع ،درگیــری و دس ـتاندازی بــه حقــوق همنوعــان
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ت الهــی معرفــی
لوفصــل ســازد؛ ایــن مرجــع در کالم امامــان ،حج ـ 
را از ایــن طریــق ح 
شــده اســت 1.ازجملــه ویژگیهــای حجــت الهــی میتــوان بــه ،ناطــق ،قیــم و متولــی
رســمی کتــب آســمانی بــودن اشــاره کــرد2 .ضــرورت وجــود ایــن مرجــع الهــی در تعــدادی
از روایــات کافــی شــریف مطــرح شــده کــه بــه آنهــا اشــاره میشــود:
وجود رافع اختالف در عالم
 _1 _5لزوم
ِ
ّ
نیاز به حجت و داوری الهی در منازعات بین بشـر ،باوری مسـلم نزد اصحاب امامان
کمک مثالهایی در عالم تکوین،
بوده اسـت؛ از این رو آنان به هر وسـیله ،از جمله به
ِ
سـعی در تبییـن و القـای ایـن بـاور بـه دیگـران داشـتند .هشـام بـه حکـم در مناظـرهای بـا
َ
عمـرو بـن عبیـد ،وجـود َحکـم و داوری تکوینـی میـان جـوارح انسـان را حاکـی از وجـود
فصل حیرت
آن در عالـم تشـریع دانسـته اسـت .وی از نیـاز اعضـاء بـه قلب برای حـل و
ِ

و نـزاع میـان آنهـا ،وجـود حاکـم و داوری الهـی میـان خیـل عظیـم انسـانها را بـه قیـاس
اولویـت ثابـت کـرده و از ایـن طریـق نیـاز بشـر بـه وجـود حجـت الهـی را مطـرح کـرده
اسـت 3.ایـن اسـتدالل کـه تأییـد و تحسـین امـام را به همراه داشـته ،بهروشـنی ضرورت
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و نیاز بشر به وجود حجت الهی را بیان کرده است.
همچنیـن در جریـان یار یطلبیـدن زیـد شـهید از مؤمـن طـاق بـرای قیـام خـود ،مؤمـن
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طـاق اسـتداللی بیـان کـرده کـه مـورد تمجیـد امـام صـادق؟ع؟ قـرار گرفتـه اسـت .وی
همراهـی بـا حجـت الهـی را ملا ک و فصلالخطابـی بـرای شـناخت حـق یـا باطلبـودن
افـراد در منازعـات و درگیریهـا معرفـی کـرده کـه بـه واسـطۀ آن میتـوان بـه کشـمکشها
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،169 /1 ،ح .5 - 2
 .2همان ،169 /1 ،ح .2
 .3برگرفتـه از اسـتدالل هشـام بـن حکـم در مناظـره بـا عمـرو بـن عبیـد کـه بـه امـر امـام صـادق؟ع؟
در محضـر ایشـان بازگـو شـده اسـت .همـان ،170 /1 ،ح 3؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمـال
الدیـن ،208 /1 ،ح 23؛ همـو ،علـل الشـرائع194 /1 ،؛ علمالهدی ،سـید مرتضـی ،امالی176 /1 ،؛
ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب ،246 /1 ،بـه نقـل از عیـون اخبار الرضا؟ع؟ و محاسـن؛
طبرسـی ،احمـد بـن علـی ،االحتجـاج.368 /2 ،

و اختالفهـا پایـان داد 1.در مناظـرۀ هشـام بـن حکـم بـا مـرد شـامی در محضـر امـام
صـادق؟ع؟ ،یکـی از الطـاف خداونـد بـه بشـر ،وجـود حجتهایـی بیـان شـده کـه
مایـۀ الفـت و دفـع تشـتت و اختلاف میـان مـردم میباشـند .ایـن سـخنان کـه تقریـر
و تأییـد امـام را بـه همـراه داشـته 2،بـر لـزوم وجـود رافـع اختلاف اشـاره دارد .همچنیـن
حجـت مبیـن اختالفـات امـت ،عهـدی گرفتهشـده از پیامبـر
لـزوم جانشـینکردن
ِ
ِ
لوفصـل
عنـوان شـده اسـت 3.دیگـر اینکـه ،ویژگـی فصلالخطاببـودن امامـان در ح 

منازعـات مـردم ،بابـی را در بصائـر الدرجـات 4بـه خـود اختصـاص داده و در روایـات
فـراوان دیگـری 5نیـز مطـرح شـده اسـت .ایـن روایـات بـه روشـنی حاکـی از نیـاز بشـر بـه
حجت الهی رافع اختالف میباشند.
ِ
ممکن اسـت این سـؤال مطرح شـود که ،اگر خداوند رفع اختالف بشـر را تنها به دسـت
حجـت خـود نهـاده اسـت ،از چـه روی در مقاطعـی از تاریـخ حجتهـا دور از دسـترس
حجت
مـردم قـرار میگیرنـد؟ آیـا ایـن امـر ،موجـب نقض غـرض و تردیـد در اصل نیـاز به
ِ
رافـع اختلاف نخواهـد بـود؟ در پاسـخ میتـوان گفت که در دسـترس مردمبودن حجت
الهی و بهرهمندی از ایشـان ،به ایجاد زمینهها و رفع برخی موانع نیازمند اسـت .زندگی
در شـرایط تـرس و خفقـان و لـزوم مراعـات تقیـه _ کـه تـا زمـان ظهـور امـام عصـر؟جع؟
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 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،174 /1 ،ح .5
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 .2همان ،172 /1 ،ح .4
 .3قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر.193 /1 ،
 .4صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.266 /1 ،
 .5هاللـی ،سـلیم بـن قیـس ،کتـاب سـلیم بـن قیـس713 /2 ،؛ برقـی ،احمـد بـن محمـد ،المحاسـن،
199 /1؛ کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر ،ص  145و  178و 396؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب،
همـان ،197 /1 ،ح  1و  2و 198 /1؛ ابنعقـده ،احمـد بـن محمـد ،فضائل امیرالمؤمنین ،ص 166؛
خـزاز ،علـی بـن محمـد ،کفایـة اال ثـر ،ص 258؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،مـن ال یحضـره الفقیـه،
612 /2؛ همـو ،خصـال 415 /2 ،و  643و 644؛ همـو ،عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟ 207 /2 ،و  228و
274؛ همـو ،کمـال الدیـن263 /1 ،؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،االختصـاص ،ص  222و  283و
305؛ طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب االحکام97 /6 ،؛ همو ،االمالي ،ص  205و  206و 626؛
عیاشـی ،محمد بن مسـعود ،تفسـیر عیاشـی.16 /1 ،

ادامـه خواهـد یافـت _  1بزرگتریـن مانـع اجـرای اهـداف و آرمانهـای حجتهـای الهـی
_ ازجمله رفع اختالف میان بشر _ به شمار میآید.
گاه تهدید ،رعب و تقیه در جامعه به حدی بوده که حجت حاضر و ظاهر ،نهتنها قادر
بـه حـل اختالفهـای میـان مـردم نبـوده ،بلکـه بـرای حفاظـت از خـود و پیـروان ،مجبـور
بـه القـای اختلاف میـان آنـان میشـده اسـت 2.چنیـن شـرایطی ،علاوه بـر ممانعـت از
تحقق اهداف حجت الهی ،گاه موجب میشـود که ایشـان ،جهت شناسـاندن ارزش
وجـودی خویـش ،بـرای مدتـی از میـان مـردم رخـت بربنـدد .بنابرایـن یکـی از مهمتریـن
شـرایط رفـع اختلاف میـان بشـر توسـط حجـت الهـی ،ایجـاد جامعـهای امـن و آرام و بـه
دور از رعـب و تقیـه از حاکمـان جـور میباشـد .تنهـا در ایـن صـورت حجـت الهـی قـادر
بـه انجـام ایـن مهـم میباشـد و میتوانـد بـا آزادی کامـل بـه بیـان حـق و رفـع اختلاف و
نـزاع میان انسـانها بپـردازد.
در زمـان ظهـور حکومـت حضـرت مهـدی؟جع؟ و برچیدهشـدن شـرایط تقیـه و نبـود
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بیعـت حاکمـان و ظالمـان بـر عهـدۀ ایشـان ،جلـوۀ حقیقـی رفـع اختالفات مردم توسـط
ُ ْ ُ َ َ ْ
ُ
ات ال َب ْيـن»«َ 3،يل َّـم
حجـت الهـی ،نمـود خواهـد یافـت؛ اوصافـی همچـون «يص ِلـح ِب ِـه ذ
َّ
ْ َ
الش ْـعث»ُ « 4،ي َب ّي ُـن ل َّلنـاس َمـا َي ْخ َتل ُف َ
ـون ِفيـه»«َ 5،ي ْج َم َـع ِب ِـه الك ِلـم» 6،بهخوبـی وقـوع
ِب ِـه
ِ
ِ ِ
ِ
ایـن امـر در دولـت ایشـان را بیـان میکنـد .پـس میتـوان گفـت کـه ایـن وجـه اضطـرار،
در شـرایط عـادی ،قاعـدهای عـام و قابلاجـراء اسـت؛ لکـن مشـروط بـر اینکـه بسـتر و
 .1استرآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة ،ص .526
 .2صفـار ،محمـد بـن حسـن ،همـان ،386 /1 ،ح  2و  ،385 /1ح  8و  ،386 /1ح 11؛ کلینـی،
محمـد بـن یعقـوب ،کافـی ،256 /1 ،ح 2؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،همـان ،ص .330
 .3کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان314 /1 ،؛ ابنبابویـه ،علـی بـن حسـین ،االمامـة و التبصـرة،
ص 78؛ صدوق ،محمد بن علی ،عیون اخبار الرضا؟ع؟.24 /1 ،
 .4همان.
 .5همان.
 .6شـهید اول ،محمـد ،مـزار ،ص 209؛ کفعمـی ،ابراهیـم ،بلـد االمیـن ،ص 286؛ همـو ،مصبـاح،
ص .498

زیرسـاخت مناسـب آن مهیـا شـود .موانـع ایجادشـده توسـط مـردم ،موجـب عـدم
بهرهمنـدی از حجتهـا در ایـن ویژگـی مهـم شـده اسـت.
حجت ناطق
 _2_5لزوم وجود
ِ
روایــات بــه طــور صریــح ســخن از لــزوم وجــود حجتــی رافــع اختــاف در میــان بشــر
ِ
بــه میــان آوردهانــد ،لکــن همــان نصــوص ،ایــن حجــت را ،کتــاب آســمانی و میــراث
مکتــوب انبیــاء نمیداننــد 1.دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه کتــب آســمانی ،عــاوه بــر
اینکــه ممکــن اســت تحریــف لفظــی یــا معنــوی شــوند ،بــه دلیــل صامتبــودن ،توانایــی
تشــریح ریــز مســائل و حــل اختــاف در آنهــا را نــدارد .بــر ایــن اســاس ،کتــب آســمانی
ـت رافــع اختــاف نیســتند ،بلکــه صامتبــودن آنهــا همــواره دســتاویزی
نهتنهــا حجـ ِ
بــرای تحمیــل معانــی گوناگــون و مطابــق بــا امیــال و اغــراض گمراهــان قــرار گرفتــه
اســت 2.از ایــن روی در آیــات قــرآن بــر لــزوم وجــود مبینــی الهــی در کنــار کتــاب ،تأ کیــد
شــده 3و در کالم امامــان؟مهع؟ نیــز ،از احتجــاج بــه کتــاب در منازعــات و اختالفــات فکــری
و عقیدتــی ممانعــت شــده و رجــوع بــه ســخن ّ
مبیــن و ّقیــم آن _ حجــت ســخنگو _ الزم

دانســته شــده اســت 4.پــس میتــوان گفــت ،کتــب الهــی هیـچگاه بــه طــور تــام و مطلــق
و بــدون انضمــام بیــان حجــت ناطــق ،قابلیــت احتجــاج را ندارنــد .در واقــع از منظــر
آســمانی و عالــم بــه تمــام آن اســت و بــا اســتناد بــه آن ،امــر و نهــی مینمایــد؛ 5از طرفــی،
 .1کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،169 /1 ،ح  2و  ،246 /1ح 1؛ صـدوق ،محمـد بن علی ،علل
الشرائع.192 /1 ،
 .2امیرمؤمنـان؟ع؟ در فرمایـش خـود بـه ابنعبـاس هنـگام احتجـاج بـا خـوارج بـه ایـن معنـا اشـاره
ُ ُ
َ ُ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َّ ٌ ُ ُ ُ َ ُ ُ
ـوه تقـول َو َيقولـون» ابنابیالحدیـد،
اصمهـم ِبالقـر ِآن ف ِـإن القـرآن حمـال ذو وج ٍ
فرمودنـد« :ل تخ ِ
عبدالحمیـد ،شـرح نهـج البالغـة.71 /18 ،
نْ ُ نْ تُ ْ تُ ؤْ نُ نَ َّ َ ْ َ ْ ْ خآ
شَ ْ فَ ُ ُّ ُ َ َّ َ َّ
فَ َ ْ ُ
ُ
ول ِإ�� ك��م �� ِم�و� بِ�الل ِه و ال ي�و ِم ال� ِ�ر>؛
�ف� � ي� ٍء �ردوه ِإ�لى الل ِه و الرس
<�َ ِإ� نْ� ت� ن� زَا�ع ت� ْم ي 
 .3نسـاء:59 :
ِ
َ
َ
نُ �زّ َ َ ْ ْ َ َ َ ّ ُ ْ َ تَ فَ ّ
َ أ نْ �زَ ْ ن َ ْ َ ذّ ْ َ تُ َ ّ َن نّ َ
َ
ُ
ن
ال�كر ِل� ب� يِ�� ِلل� ِاس ما � ِ ل ِإ�ل ي� ِهم و لعلهم ي���كر و�>؛ نحـل< :64 :و ما
َنحـل< :44 :و �� ل�ا �ل�ك
ِإ ي َّ ُ َ ِ َ ُ َّ
خْ تَ َ فُ ف َ ُ ً َ َ ْ َ ةً قَ ْ ُ ؤْ نُ
ذ
ُ
َ
ّ
أ� نْ��زَ ْل ن�ا َع َل يْ� َك ْال ِك ت� َ
ن
ن
ا� ِإ�لا ِل ت� ب� يِ�� لهم ال ِ� ي� ا��ل�وا � ي� ِه و هدى و رحم� ِل�و ٍم ي�� ِم�و�>.
ب
 .4ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،همان.71 /18 ،
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،169 /1 ،ح  2و  ،246 /1ح .1

هع؟همئا مالک رد یهلا تجح هب رارطضا هوجو

ـخنگوی الهــی اســت کــه برپادارنــده ،قیــم و متولــی کتــاب
ـرد سـ
روایــات ،حجــت ،آن فـ ِ
ِ
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پاســخگویی بــه معضــات پیچیــدهای کــه حکــم آن در ظاهــر کتــاب ،ســنت و اجمــاع
امــت 1وجــود نــدارد ،از جانــب خداونــد بــه ایشــان محــول شــده اســت 2.بــر ایــن اســاس
میتــوان گفــت ،از دیگــر وجــوه اضطــرار بــه حجــت آن اســت کــه تمامــی خلــق در هــر
زمــان بــه وجــود حجتــی رافــع اختــاف و ناطــق نیــاز دارنــد کــه او متولــی و قیــم کتــب
آســمانی میباشــد .آنچــه بیــان شــدُ ،بعــدی دیگــر از ابعــاد نیــاز و اضطــرار بشــر بــه
حجــت الهــی بــه شــمار میآیــد.

 _6وجه ششم :ضرورت وجود حجت برای امکان تأسی
بشـر بـرای تعالـی و پیشـرفت خـود در هـر زمینـهای ،نیـاز بـه فـردی الگـو و اسـوه دارد تـا او
را در مراحـل مختلـف زندگـی یـاری کنـد و بـه سـرمنزل کمـال برسـاند .دیـن بـه عنـوان
یکـی از جوانـب زندگـی بشـر ،از ایـن مسـئله مسـتثنا نیسـت .ازایـنرو ،در برخـی آیـات

3

و روایـات 4بـر لـزوم الگوپذیـری مؤمنیـن از انبیـاء تأ کیـد شـده اسـت .این مسـئله تـا بدان
حـد اهمیـت دارد کـه امامـان معصـوم؟مهع؟ نیز خـود را ملزم به الگوپذیری از رسـول خدا

5

و دیگـر انبیـاء 6دانسـتهاند؛ ایـن امـر خـود تأ کیـدی مضاعـف بـر لـزوم وجـود اسـوه بـرای
56

انسـانها بـه شـمار میآیـد .تأمیـن ایـن نیـاز میطلبـد کـه تمهیداتـی در ایـن خصـوص
در نظـر گرفتـه شـود کـه ازجملـۀ مؤثرتریـن آنهـا ،همراهـی حجتـی الهـی بـا انسـانها بـرای
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آموزش شـیوۀ زندگی و بندگی میباشـد .از طرفی وجود این الگو ،باب هرگونه احتجاج
و اعتـذار بنـدگان در پیشـگاه الهـی بـرای پیمـودن بیراهههـا و انحرافـات و همچنیـن
 .1بنـا بـه شـرحی کـه عالمـه مجلسـی بیـان کرده اسـت؛ ر.ک :مجلسـی ،محمدباقـر ،مرآة العقـول/3 ،
.70
 ...« .2أقـول قـد عرضـت لبعـض أهـل األرض مصيبـة مـا هـي فـي السـنة و الحكـم الـذي ليـس فيـه
اختلاف و ليسـت فـي القـرآن أبـىاهلل لعلمـه بتلـك الفتنـة أن تظهـر فـي األرض و ليـس فـي حكمـه
راد لهـا و مفـرج عـن أهلهـا » ...کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی ،246 /1 ،ح .1
 .3ممتحنه4 :؛ احزاب.21 :
 .4طبرسی ،فضل بن حسن ،إعالم الوری ،ص 239؛ دیلمی ،حسن ،إرشاد القلوب.334 /2 ،
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.270 /15 ،
 .6طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج.189 /1 ،

جهـل بـه مسـائل دیـن را خواهـد بسـت 1.گونـهای از روایـات ،بـر ایـن وجـه اضطـرار بـه
حجـت ،تأ کیـد کردهانـد کـه بـه دو نمونـه از آنهـا اشـاره میشـود:
میان دو نفر
 _1 _6لزوم وجود اسوۀ الهی ،حتی در ِ
تأ کیـد بـر لـزوم وجـود الگـو و اسـوۀ الهـی در کنـار بشـر حتـی در خاصتریـن شـرایط و
حـاالت ،امـری تعجببرانگیـز اسـت .در کتـاب کافـی و بصائـر الدرجـات بابـی تحـت
َ
َ
ْ َ
َّ َ ُ َ َ َ َ ُ
ـاب أ َّن ُـه َل ْـو َل ْـم ْیب َق ِفـي ْال ْ
عنـوان َ«ب ُ
کان أ َحد ُه َما ال ُح ّجة» 2ذکر شـده که
ض ِإل رجلا ِن ل
ر
ِ
وجـود حجـت الهـی نهتنهـا در میـان انبوهـی از خلـق ،بلکـه حتی در
روایـات آن ،بـر لـزوم
ِ
صـورت باقیمانـدن دو نفـر بـر روی زمیـن نیـز ،تأ کید شـده اسـت 3.این معنا بـه حد تواتر
در روایاتـی بـا الفـاظ مشـابه نقـل شـده اسـت؛ بـا ایـن تفاوت کـه در برخی از آنهـا به وجود
امـام ،میـان دو نفـر اشـاره شـده اسـت 4.نکتـۀ مهم در این روایات آن اسـت کـه در برخی
از آنهـا ،وجـه اضطـرار اینطـور بیـان شـده اسـت:
َ
َ
َ
َ َ ٌ ََ
َ َّ
َ
َ
َ
َ
َّ ّ َ
َ ْ 5
اهلل َع ّز َو َجل أن ُه ت َرك ُه ِبغ ْي ِر ُح ّج ٍة ِهلل عليه.
ِلئل َي ْح َت ّج أ َحد على ِ
ایـــن تعبیـــر در ظاهـــر ،نتیجـــۀ عـــدم نصـــب حجـــت الهـــی را احتجـــاج بنـــدگان در
پیش ــگاه اله ــی بی ــان میکن ــد ،لک ــن در حقیق ــت و درون خ ــود ،حاک ــی از ض ــرورت
وجــود شــخصی الگــو از جانــب خداونــد اســت؛ شــخصی کــه بهواســطۀ گفتــار و کــردار
تم ــام کن ــد .ای ــن ض ــرورت ت ــا ب ــودن آخری ــن ف ــرد آدمی ــان ب ــر روی زمی ــن ،ادام ــه دارد؛ ب ــه
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،180 /1 ،ح .3
 .2همان179 /1 ،؛ صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.487 /1 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،180 /1 ،ح 6 - 1؛ صفار ،محمد بن حسن ،همان،487 /1 ،
ح 5 - 2؛ ابنبابو یـه ،علـی بـن حسـین ،االمامـة و التبصـرة ،ص  ،30ح 13؛ صـدوق ،محمـد بـن
علـی ،علـل الشـرائع ،196 /1 ،ح  6و .10
 .4صفـار ،محمـد بـن حسـن ،همـان ،487 /1 ،ح 2؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان،180 /1 ،
ح  3و .5
 .5همـان ،180 /1 ،ح 3؛ ابنبابو یـه ،علـی بـن حسـین ،همـان ،ص 30؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی،
همـان ،196 /1 ،ح .6

هع؟همئا مالک رد یهلا تجح هب رارطضا هوجو

و تقریــر خــود ،مســیر صحیــح زندگــی را بــه بشــر بیامــوزد و از ایــن طریــق ،حجــت را بــر آنهــا
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همیــن جهــت حجــت و الگــوی الهــی پــس از تمامــی انســانها از دنیــا خواهــد رفــت.

1

برخــی روایــات ،ضــرورت وجــود الگــوی الهــی را در قالــب نیــاز بــه وجــود دعوتکننــده
ب ــه س ــوی خداون ــد مط ــرح کردهان ــد 2.روش ــن اس ــت ک ــه ف ــرد دعوتکنن ــده ،تنه ــا از
دو طری ــق قول ــی و فعل ــی میتوان ــد ای ــن برنام ــه را ب ــه ط ــور صحی ــح و کام ــل ب ــه انج ــام
رس ــاند .بنابرای ــن داع ــی ال ـیاهلل ،ب ــه عبارت ــی دیگ ــر هم ــان الگوی ــی اس ــت ک ــه ب ــا ق ــول و
فع ــل خ ــود ،م ــردم را ب ــه تأس ــی از خوی ــش ف ــرا میخوان ــد.
بیـان نیـاز بـه حجـت و الگـوی الهی در قالب تمثیل به فرد نـادر _ وجود حجت حتی در
ِ
میـان دو نفـر _ علاوه بـر اینکـه از ارادۀ حتمـی بر وجود الگو در هر شـرایطی خبر میدهد،
از شـدت اضطـرار بشـر در ایـن زمینـه نیـز حکایـت دارد .بـه عبارتـی دیگـر میتـوان گفـت
انتخـاب ایـن نـوع بیـان ،اوج ضـرورت وجـود حجـت و اسـوۀ الهـی برای انسـانها تحت
ِ
هر شـرایطی را ترسـیم مینماید.
ممکـن اسـت بـه نظـر بیایـد کـه الگوپذیـری از حجـت ،تنهـا در صـورت وجـود حسـی و
ظاهـری وی در میـان مـردم و بهرهگیـری از گفتـار و کـردار ایشـان قابـل تحقـق اسـت؛
یعنـی عـدم وجـود حجـت در برهـهای از زمـان ،اصـل اسـوهپذیری را منتفـی میکنـد و
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درنتیجـه ،ضـرورت مذکـور ،بـا تردیـد مواجـه میشـود.
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در پاسـخ بـه ایـن اشـکال ،میتـوان گفـت کـه تحقـق ایـن امـر ،تنهـا بـه وجـود حسـی و
ظاهـری حجـت خالصـه نمیشـود ،بلکـه نیـاز بـه الگـوی الهـی ،علاوه بـر ایـن ،میتواند
مکتـوب برجایمانـده از او تأمیـن شـود .شـاهد بـر ایـن
از طریـق آثـار منقـول و گفتـار
ِ
مدعـا ،تأسـی و الگوپذیـری امامـان از نبـی مکـرم اسلام؟لص؟ 3و دیگر پیامبـران الهی 4و
 .1کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی ،180 /1 ،ح 3؛ ابنبابویـه ،علـی بـن حسـین ،همـان ،ص 3؛
نعمانـی ،محمـد بـن ابراهیـم ،الغیبـة ،ص 140؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،همـان.196 /1 ،
 .2کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،178 /1 ،ح 3؛ طبـری آملـی ،محمـد بـن جریـر بـن رسـتم،
دال ئـل االمامـة ،ص .434
 .3طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج.190 /1 ،
 .4همان.189 /1 ،

حضرت فاطمه؟اهع؟ 1اسـت .پرواضح اسـت که این تأسـی و الگوگیری ،مبتنی بر حس
و شـهود نبـوده و از طریـق آثـار مکتـوب و منقـول از آنـان ،محقـق شـده اسـت 2.از طرفـی
روایـات اینچنینـی ،تنهـا سـخن از اصل ضرورت و اضطرار خلـق به وجود الگوی الهی
بـه میـان آوردهانـد و ایـن ضـرورت را منحصـر بـه وجـود حسـی و ظاهـری ندانسـتهاند؛ بـه
تعبیـری دیگـر ،هرچنـد طبـق ظاهـر روایـات ،اصـل در وجـود حجـت و اسـوۀ الهـی ،بـه
شـکل محسـوس و ظاهـری اسـت؛ ولـی اسـتمرار وجـود حسـی و ظاهـری وی مشـروط
بـه آن اسـت کـه بشـر ،مانعـی بـرای آن ایجـاد نکنـد و خـود ،موجـب محرومیـت از آن
نعمـت حجـت ظاهـری و ازبینبـردن یکـی پس
نشـود .ازجملـۀ مهمتریـن موانـع ،کفـران
ِ
از دیگـری آنـان اسـت ،بـه طـوری کـه حیـات آنان را بـا خطر مواجه سـازد .در این صورت
نعمـت حضـور حجـت سـلب ،و امـکان تأسـی ،تنهـا از طریـق روایـات و آثـار مکتـوب،
میسـر خواهد شـد.
 _2_6همراهی اسوه با انسانها در عالم دنیا
ضـرورت وجـود اسـوهای الهـی همـراه بشـر ،در گونـهای دیگـر از روایـات ،مـورد اشـاره
واقـع شـده و بـر اسـاس ایـن اخبـار ،حجـت پـروردگار همـراه انسـانها میباشـد 3.اینکـه
زمیـن بـدون حجـت بـر خلـق باقـی نمیمانـد 4،بـه وضـوح حاکـی از همراهـی حجـت بـا
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انسانهاسـت .اتمام حجت بر مردم توسـط وی 5نیز –که لزوم آن در روایات مورد تأ کید

 .2در برخـی روایـات ،آمـده اسـت کـه امـام زینالعابدیـن؟ع؟ جهـت تأسـی بـه عبـادات امیرمؤمنـان،
به کتاب علی؟ع؟ مراجعه کرده و در آن نظر میافکندند؛ ر.ک :حلی ،حسـن بن یوسـف ،کشـف
الیقیـن ،ص .188
ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
« .3قـال أبـو عبـد اهلل؟ع؟ :الحجـة قبـل الخل ِق و مع الخل ِق و بعد الخلق» کلینی ،محمد بن یعقوب،
همـان ،177 /1 ،ح 4؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،كمـال الديـن ،ص  ،221ح 5؛ صفـار ،محمـد
بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات ،487 /1 ،ح 1؛ ابنبابویـه ،علـی بـن حسـین ،االمامـة و التبصـرة،
ص  ،135ح 149؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،االختصـاص ،ص  :3بـه صـورت مرسـل و بـدون
«بعـد الخلـق».
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،179 /1 ،ح .8
 .5همان ،440 /1 ،ح .3
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 .1طوسی ،محمد بن حسن ،الغیبة ،ص .286

واقـع شـده _ جـز از طریـق همراهـی مسـتمر و مـداوم ،امکانپذیـر نیسـت .مـوارد ذکرشـده
در ایـن عبـارات ،معنـای صحیحـی جـز ایـن نـدارد کـه وی ،بـا رفتـار و گفتـار خویـش،
الگـوی صحیـح را در اختیـار بشـر قـرار میدهد و از این طریق ،نیاز بشـر به الگویی الهی
جهـت تلقـی احـکام ،اخلاق ،و شـیوۀ زندگـی را برآورده میسـازد.

ْ َ ْ
نکتـۀ قابـل توجـه اینکـه ،وجـود «ال» جنـس در عبـارت برخـی روایـات _ َ«م َـع الخل ِـق» _
حاکـی از آن اسـت کـه ّ
ـت ایـن الگـوی الهـی ،تمامـی انسـانها را در بر میگیـرد؛ ولی
معی ِ
حجـت الهـی بـه چـه شـکل میتوانـد تمامـی انسـانها را همراهی کنـد؟ به طـور مثال در
ایـن عصـر ،همراهـی مذکـور چگونه تحقـق مییابد؟
هرچنـد نحـوۀ تحقـق ایـن امـر بـه تفصیـل بیـان نشـده ،ولـی همانطـور کـه بیـان شـد،
چنانچـه همراهـی الگـو ،محـدود بـه حضـور حسـی و ظاهـری نشـود و روایـات و اخبـار
قو
وارده در خصـوص شـیوۀ زندگـی آنهـا را نیـز در بـر گیـرد ،ایـن همراهـی ،قابـل تحقـ 
ً
باورپذیـر خواهـد بـود .ازطرفـی ،سـنت معصومـان غالبـا سـوق بـه پیـروی و الگوپذیـری
از حجـت الهـی ناموجـود بـوده اسـت و در آن ،وجـود حسـی مدخلیتـی نداشـته اسـت؛
لـذا همانطـور کـه حجـت الهـی بـه واسـطۀ روایـات و سـنت مکتـوب و منقـول ،همـراه
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مؤمنـان بـوده ،بـه همین شـیوه تمامی بشـر را همراهی میکند و الگـوی الهی را در اختیار
آنـان قـرار میدهـد.
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حاصـل ایـن دسـت روایـات آن اسـت کـه یکـی از وجـوه اضطـرار بـه حجتهـای الهـی
در کالم امامـان ،ضـرورت وجـود اسـوهای الهـی در امـور دیـن بـرای انسـانها اسـت .بـر
ایـن اسـاس ،انسـانها جهـت نیـل بـه هدایـت و سـعادت خـود ،بـه اسـوه و الگـوی الهـی
نیـاز دارنـد.

 _7وجوه اضطرار ،شئونی برای حجتهای الهی
در مجموعهروایاتـی کـه بـه آنهـا اشـاره شـد ،وجـوه اضطـرار و نیـاز بشـر بـه حجـت الهـی
مطـرح شـده اسـت ،امـا ایـن بـه معنـای رفـع نیازهـای مذکـور در هـر شـرایطی از طـرف
حجـت الهـی نیسـت .بـه عبارتـی دیگـر –بـه جـز وجـه ضـرورت وجـود حجـت بـرای
بقـای زمیـن کـه ضرورتـی تکوینـی اسـت _ وجـوه دیگـر حاکـی از اضطـرار بشـر بـه وجـود

حجـت اسـت و الزامـی بـرای حجـت الهـی ایجـاد نمیکنـد؛ زیـرا محقـق شـدن هـر یـک
از ایـن مـوارد ،تابـع شـرایط و موقعیـت مناسـب اسـت و بـه صالحدیـد حجـت الهـی در
انجـام یـا عـدم انجـام آن نیـز بسـتگی دارد .میتـوان گفـت این وجـوه ،در عیـن حالی که
حاکـی از اضطـرار و نیـاز بشـر بـه حجتها میباشـند ،خـود جزئی از شـئون و اختیارات
حجتهـای الهـی هسـتند .مـراد از شـأن ،واگـذاری صالحیتـی بـه حجـت الهی اسـت
که وی بنا به صالحدید خود و سـنجش شـرایط و موقعیت موجود ،انجام یا ترک فعلی
را برمیگزینـد؛ 1بـه طـور مثـال دانسـتن احـکام دین ،هرچند یکی از وجوه اضطرار بشـر به
حجـت اسـت ،ولـی پاسـخ بـه پرسـشهای دینی مـردم تکلیفی قطعی بـر عهدۀ حجت
الهی نیسـت .مرحوم صفار بابی متشـکل از  13روایت را به این عنوان اختصاص داده
پرسـش از امامـان _ بـه عنـوان مصادیق حجتهـای الهی در ایـن امت _ امر
کـه مـردم بـه
ِ

شـدهاند ،لکـن پاسـخدادن بـه آنهـا ،بـه خواسـت و ارادۀ حجتهـا موکـول شـده اسـت.

2

مشـابه ایـن روایـات در کافـی نیـز حاکـی از آن اسـت کـه پاسـخگویی بـه سـؤاالت مـردم،
تکلیفـی حتمـی بـر عهـدۀ امامـان نبوده اسـت.

3

الـزام حجتهـا بـر ایـن امـر را میتـوان ناشـی از شـرایط خفقـان و تقیـه ،ناتوانـی
عـدم ِ
سـؤالکننده از درک پاسـخ و مـواردی از ایـن دسـت دانسـت .همچنیـن برخـی از ایـن

بـه حجـت بـرای بیـان حلال و حـرام در مناطـق دو ردسـت ،موجـب میشـد کـه عدهای
از ثقـات اصحـاب ،همچـون زکریـا بـن آدم ،موظـف بـه رفـع ایـن نیـاز شـوند 4.تحقق این
شـأن در عصر حضور به دسـت عدهای از اصحاب ،نشـان از آن دارد که شـئونی مانند
 .1ایـن تعر یـف برگرفتـه از مجموعـه روایاتـی اسـت کـه بیـان مسـائلی ماننـد حلال و حـرام را بـرای
امامـان ،غیرالزامـی دانسـتهاند.
 .2صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.38 /1 ،
َ
َ َّ َ ْ َ ّ َ
اهَّلل ْال َخ ْلـقَ
َ
يـن أ َم َـر ُ
الذ ْكـر ّال ِذ َ
ُ
 .3کلینـی ،مح ْم َـد بـن یعقـوب ،کافـی ،210 /1 ،ح  8و  ،9بـاب أن أهـل ِ ِ
َ ُ
َ
ِب ُسـؤا ِل ِه ْم ُه ُـم ال ِئ ّمـة؟مهع؟.
 .4مفید ،محمد بن محمد ،االختصاص ،ص .87
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شـئون نیازی به حضور مسـتقیم حجت الهی ندارد و ممکن اسـت از جانب ایشـان به
ً
جهات و اشخاصی دیگر محول شود تا از آن طریق به انجام رسد؛ مثال عدم دسترسی
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بیـان حلال و حـرام و رفـع اختلاف _ و هـر آنچـه کـه تحـت عنـوان «الحـوادث الواقعـة»
میگنجـد _ در عصـر غیبـت میتوانـد بـه روات احادیـث و فقهـای جامعالشـرایط،
واگـذار گـردد 1.الگـو و اسـوهبودن بـرای مـردم نیز از شـئونی اسـت که با نبـود حجت الهی
ظاهـر نیـز ،از طریـق روایـات و اخبـار حاکی از سـیره و روش آنها ،قابل تحقق خواهد بود.
بنابرایـن شـرایط و موانـع پیشآمـده در مسـیر تحقـق ایـن ضرورتهـا و نیازهـای بشـر بـه
حجـت الهـی ،موجـب شـده کـه راههـای جایگزیـن و غیرمسـتقیم ارائـه شـود.
نتیجهگیری
اعتقـادی اضطـرار بـه حجـت الهـی و لـزوم ارتقای سـطح معرفت مردم
اهمیـت موضـوع
ِ

در ایـن خصـوص ،ایجـاب مینمـود کـه امامـان؟مهع؟ ابعـاد و جهـات مختلـف ایـن
اضطـرار را بـرای مخاطبـان ارائـه کـرده و توجـه آنـان را بـه سـوی آن جلـب کننـد؛ ازایـنرو
ایـن موضـوع در کالم آنـان بـه شـیوههای مختلـف و از زوایای گوناگونی مـورد تأ کید واقع
شـده و بـه صـورت منسـجم بیـان شـده اسـت .حاصـل فحـص و تتبـع ایـن موضـوع در
کالم امامـان ،شـش وجـه بـود کـه هریـک از جهتـی بـه بیـان این اضطـرار میپردازنـد؛ این
وجـوه عبارتانـد از:
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 .1ضرورت وجود حجت برای بقای زمین؛
 .2ضرورت وجود حجت برای بیان احکام؛
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 .3ضـرورت وجـود حجـت بـرای صیانـت دیـن و کتـب آسـمانی از تحریـف ،تأویـل
و تفسیر؛
 .4ضرورت حجت برای پذیرش طاعات؛
 .5ضرورت وجود حجت برای رفع اختالف بشر؛
 .6ضرورت وجود حجت برای امکان تأسی.
بررسی و طرح هریک از وجوه مذکور ،به بیان نکاتی دیگر منجر شد:
 .1صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمـال الدیـن484 /2 ،؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،الغیبـة ،ص 291؛
طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،اعلام الـوری ،ص 452؛ طبرسـی ،احمـد بـن علـی ،االحتجـاج/2 ،
.470

نخســت :نابــودی زمیــن در نبــود حجــت الهــی بــا عــروج حضــرت عیســی؟ع؟ و یــا
معــراج پیامبــر؟لص؟ قابــل نقــض نیســت؛ زیــرا در ایــن دو حادثــه ،ماننــد دوران فتــرت
انبی ــا ،وص ــی و جانش ــین آن ــان _ ک ــه خ ــود ،حج ــت اله ــی ب ــوده _ ب ــر روی زمی ــن حض ــور
داشـــتهاند.
دوم :روایاتـی کـه بـه ضـرورت وجـود حجت برای معرفی اصـول و فروع دین و حالل و
حـرام تأ کیـد میکنـد ،بـه معنای لزوم دسترسـی مسـتقیم و دریافت بیواسـطه از ایشـان
نیسـت ،بلکـه ایـن روایـات در صـدد معرفـی مسـیر صحیـح دسـتیابی بـه معارفانـد؛
هرچنـد ایـن امـر بـه واسـطۀ ثقات از روات و اصحاب محقق شـود؛ بر همین اسـاس نقل
ثقـات و روات احادیـث اهلبیـت؟مهع؟ مـورد تأییـد قـرار گرفته اسـت.
سـوم :الزمـۀ اسـوهبودن حجتهـای الهـی ،وجـود حسـی و ظاهـری آنـان نیسـت.
امامـان؟مهع؟ بـا اینکـه پیامبـران و امیرمؤمنـان را در میـان خـود نداشـتند ،بـا مراجعـه بـه
آثـار مکتـوب و منقولشـان ،بـه آنـان تأسـی میکردنـد.
چهـارم :بـه جـز اضطـرار بـه حجـت بـرای بقـای زمین که نیـازی تکوینی اسـت ،دیگر
وجوه اضطرار ،شـأنی از شـئون حجت و از وظایف غیرالزامی وی اسـت .یعنی حجت
الهـی میتوانـد متناسـب بـا شـرایط و موقعیتهـای پیشآمـده ،راههـای دیگـری را بـرای
رفـع آن نیازهـا جایگزین کند.
روایـات اضطـرار بـه حجـت الهـی ،معنـای لغـوی ،یعنـی مطلـق پیشـوا و مقتـدای
در
ِ
الهـی اسـت کـه رابطـۀ منطقـی میـان آن و حجـت ،تسـاوی اسـت؛ لـذا بزرگانـی همچون
برقـی ،کلینـی ،صفـار و مجلسـی تمامـی آنهـا را بـه همـراه روایـات اضطـرار بـه حجـت
الهـی منـدرج کردهانـد .بـر ایـن اسـاس ،ایـن معنـای امـام ،غیـر از معنـای اصطالحـی و
خـاص امـام اسـت کـه تنهـا بـه حضـرت ابراهیـم _ و برخـی فرزنـدان وی ،یعنـی امامـان
اهلبیـت؟مهع؟_ آن هـم پـس از طی مراتب و مقاماتی همچون عبودیت ،نبوت ،رسـالت
و خلـت اختصـاص یافتـه اسـت .روشـن اسـت کـه امـام بـه ایـن معنـا ،اخـص مطلـق از
حجـت میباشـد.
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پنجـم :شـواهد و قرائـن درون روایـات حاکـی از آن اسـت کـه مـراد از لفـظ «امـام»
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ششـم :پیـش از بررسـی تفصیلـی روایات ،یافتن شـش وجه بـرای اضطرار به حجت
الهـی بـاوری دور از انتظـار بـود و ایـن امـر بـا کنـکاش ،محقـق شـد؛ این پژوهـش میتواند
الگویـی مناسـب باشـد بـرای اینکـه دیگـر گزارههـا ،مفاهیـم و معـارف نـاب اعتقـادی با
تعمـق در کالم امامـان؟مهع؟ مـورد فحـص و جسـتجو قـرار گیـرد و میـزان اهتمـام و تأ کیـد
امامـان بر آنها روشـن شـود.
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قـم 1409 ،ق.
برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن ،دار الکتب اإلسالمیة ،قم 1371 ،ق.
جوهـری بصـری ،احمـد بـن عبدالعزیـز ،مقتضـب األ ثـر فـي النـص علـی األئمـة اإلثنـی عشـر،
انتشـارات طباطبائـی ،قـم.
حلی ،حسن بن سلیمان ،مختصر البصائر ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم 1421 ،ق.
حلـی ،حسـن بن یوسـف ،کشـف الیقیـن في فضائل أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،وزارت ارشـاد ،تهران،
 1411ق.
خزاز رازی ،علی بن محمد ،کفایة األثر في ّ
النص علی األئمة اإلثنی عشر ،بیدار ،قم 1401 ،ق.
دیلمی ،حسن بن محمد ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،شریف الرضي ،قم 1412 ،ق.
شهید اول ،محمد بن مکی ،مزار ،مدرسۀ امام مهدی؟جع؟ ،قم.

صدرالدیـن شـیرازی ،محمـد بـن إبراهیـم ،شـرح اصـول کافی ،مؤسسـۀ مطالعـات و تحقیقات
فرهنگـی ،تهـران 1383 ،ش.
صدوق ،محمد بن علی ،الخصال ،جامعۀ مدرسین ،قم 1362 ،ش.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،علل الشرائع ،داوری ،قم 1385 ،ش.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،نشرجهان ،تهران 1387 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،فضائل األشهر الثالثة ،داوری ،قم 1396 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،التوحید ،جامعۀ مدرسین ،قم 1398 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،امالی ،کتابچی ،تهران 1376 ،ش.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،کمال الدین و تمام النعمة ،اسالمیه ،تهران 1395 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،من ال یحضره الفقیه ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم 1413 ،ق.
صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات فـي فضائـل آل محمـد؟مهع؟ ،مکتبـۀ آیـتاهلل
مرعشـی ،قـم 1404 ،ق.
طبرسی ،أحمد بن علی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،نشر مرتضی ،مشهد 1403 ،ق.
طبرسی ،فضل بن حسن ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،اسالمیه ،تهران 1390 ،ق.
طبری آملی صغیر ،محمد بن جریر بن رستم ،دالئل اإلمامة ،بعثت ،قم 1413 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،نوادر المعجزات في مناقب األئمة الهداة؟مهع؟ ،دلیل ما ،قم 1427 ،ق.
طبـری آملـی کبیـر ،محمـد بـن جریـر بـن رسـتم ،المسترشـد فـي إمامة علـی بـن أبيطالب؟ع؟،
کوشـانپور ،قـم 1415 ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن ،امالی ،دار الثقافة ،قم 1414 ،ق.
عدهای از علما ،اصول الستة عشر ،دار الشبستري للمطبوعات ،قم 1363 ،ش.
عریضـی ،علـی بـن جعفـر ،مسـائل علـی بن جعفر و مسـتدرکاتها ،مؤسسـة آل البیـت؟مهع؟ ،قم،
 1409ق.
علم الهدی ،علی بن حسین ،األمالي ،دار الفکر العربي ،قاهره 1998 ،م.
عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر عیاشی ،المطبعة العلمیة ،تهران 1380 ،ق.
فی�ض کاش�انی ،محمدمحسـن ب�ن ش�اه مرتض�ی  ،الوافـي ،کتابخانـۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟،
اصفهـان 1406 ،ق.
قمی ،علی بن ابراهیم  ،تفسیر قمی ،دار الکتاب ،قم 1404 ،ق.
کفعمی ،ابراهیم بن علی ،البلد االمین و الدرع الحصین ،مؤسسۀ اعلمی ،بیروت 1418 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،المصباح ،مؤسسة فقه الشیعة ،بیروت 1411 ،ق.

هع؟همئا مالک رد یهلا تجح هب رارطضا هوجو

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،تهذیب االحکام ،دار الکتب االسالمیة ،تهران 1407 ،ق.
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کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،دار الکتب االسالمیة ،تهران 1406 ،ق.
کوفـی ،فـرات بـن إبراهیـم ،تفسـیر فـرات الکوفـي ،مؤسسـة الطبـع و النشـر فـي وزارة اإلرشـاد
اإلسلامي ،تهـران 1410،ق.
مازندرانی ،مالصالح ،شرح الکافي _ األصول و الروضة ،المکتبة االسالمیة ،تهران 1382 ،ق.
مجلسـی ،محمدباقـر بـن محمدتقـی ،بحـار االنـوار الجامعـة لـدرر اخبـار االئمـة االطهـار ،دار
االحیـاء التـراث العربـي ،بیـروت 1403 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،مـرآة العقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول ،دار الکتـب االسلامیة ،تهـران،
 1404ق.
مس ــعودی ،عل ــی ب ــن حس ــین ،اثب ــات الوصی ــة لإلم ــام عل ــی ب ــن ابيطال ــب ،انصاری ــان ،ق ــم،
 1384ش.
مظفر ،محمدحسن ،دالئل الصدق لنهج الحق ،مؤسسۀ آل البیت؟مهع؟ ،قم 1422 ،ق.
مفید ،محمد بن محمد ،امالی ،کنگرۀ شیخ مفید ،قم 1413 ،ق.
هاللی ،سلیم بن قیس ،کتاب سلیم ،الهادي ،قم 1405 ،ق.
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وجوه االضطرار إلى ّ
اإللهية في كالم ّ
الحجة ّ
األئمة؟مهع؟
السيد أحمد نقيزادة

1

182

الخالصة:
المتشرعة من ضرورة وجود ّ
ّ
الحجة على األرض هو ّأن في صورة عدم
ّإن ما يدركه أغلب
ّ
أساسيات أبعاد هذا
وجوده تسيخ األرض بأهلها ،ولو كانت هذه العقيدة الصحيحة من
ّ ّ
ّ
المتعددة في هذا الموضوع.
الموضوع ،إل أنه ليس الوجه الوحيد من بين الوجوه
ّإن منزلة ّ
وأهمية هذا الموضوع يقتضي دراسة جميع جوانبه ،وإلقاء الضوء على جميع
ّ
ّ
ليتحول إلى عقيدة راسخة بين المتشرعة والمتدينين؛ ولهذا السبب فقد قام
زواياه،
ّ
األئمة؟مهع؟ ببيان موضوع وجوه االضطرار إلى وجود الحجج اإللهية من خالل مجموعة
عظيمة من الروايات ،وفي صور مختلفة.

ً
ّ
وإن لعرض هذه الوجوه المختلفة مضافا إلى تأثيره العميق على ّ
رقي مستوى الناس
وفهمهم لوجود الحجة اإللهية لها آثار ونتائج كثيرة.
وهذه المقالة تسعى لبيان مقدار اهتمام وتأكيد أولياء الدين؟مهع؟ إلى هذا الموضوع ،وذلك
من خالل اعتماد المنهج الوصفي _ التحليلي ،وتقوم بدراسة األخبار الواردة في الكافي
الشريف وسائر المصادر الحديثية القديمةّ ،
ليتم بذلك التعريف عن ستة وجوه وأبعاد
مختلفة من وجوه االضطرار إلى ّ
الحجة ّ
اإللهية.
ّ
ّ
الحجة ،سلسلة الحجج ،الحجة الناطقة ،األسوة
األساسية :االضطرار إلى
المفردات
ّ
اإللهية ،تفسير الدين ،بقاء األرض.

ّ
الجعفرية.
 .1طالب مرحلة البحث الخارج في الحوزة العلمية ،باحث في مؤسسة الثقافة
Sa.naghizadeh1@gmail.com

Ahlul-Bayt (AS) has been approved. The necessity of being an Oswah
of divine authority is not its sensual and superficial existence. Except
for the urgency of authority for the survival of the Earth that is a genetic
need; other aspects of urgency are a dignity of the authority and its nonobligatory duties.
Keywords: Divine Authority, Orator Authority, Divine Oswah,
Interpretation of Religion, Heavenly Books, Survival of Earth, Imam.
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Aspects of Urgency in Divine Authority in
the Words of Imams (AS)


Sayyed Ahmad Naghizadeh 1

Abstract
Imams (AS) have expressed the issue of urgency in divine authorities in
a large collection of narratives and in various forms. The present study
aims to investigate the issue of “urgency for divine authority” in the
narratives by “Kitab al-Kafi” and other ancient Hadiths narrators, and to
study the amount of attention and emphasis of the religious authorities
on this issue, using a descriptive-analytical method. In this regard, the
present study seeks to provide the following aspects and dimensions of
the urgency of divine authorities by examining the narratives of Imams
(AS) and referring to the implications and prerequisites of their words:
the necessity of the existence of authority for the survival of the Earth,
the expression of religion and the religious orders, the possibility of
following, the elimination of human disagreement, the preservation
of religion and the heavenly books of distortion, interpretation and
explanation, the acceptance of obedience. An examination of each of
the aforementioned aspects showed that the destruction of the earth
in the absence of divine authority was not violated by the ascension
of Jesus (AS) or the ascension of the Prophet (PBUH). The narrations
that emphasize the necessity of the existence of the authority for the
introduction of the Ancillaries of the Faith, and halal and haram, do not
mean the need for direct access and immediate access to them, but these
narratives seek to introduce the correct path of access to the knowledge;
Although this can be performed due to the trust towards knowledgeable
people and sahabah, this trustworthy quotes and narratives of hadiths of
.1Undergraduate from Third Lessons in Qom Seminary, Researcher of Jafari Culture Foundation, Sa.naghizadeh1@gmail.com

194

