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 ادلة عقلي ضرورت وجود حجت الهي
 و مسئله مهدويت

 
0Fگلياحمد شه ۱۲/۰۲/۱۳۹۵تاریخ دریافت: 

١ 
1Fعبدالحسين خسروپناه ۲۹/۰۷/۱۳۹۵تاریخ تأیید: 

٢ 

 چكيده
که در  از آن پیش است و شیعی از اختصاصات عقاید »ضرورت وجود حجت الهی« مسئله

با  اسالم، عرفا و متکلمان دارد. حکمای دینی هایدر آموزه فلسفه و عرفان مطرح شود، ریشه
مسئله در  این. اندآن پرداخته و تثبیت به تبیین از منظر خاصی های دینی، هر یک اقتباس از آموزه
 تجلی و در عرفان از طریق قاعدۀ امکان اشرف و نظام احسن، ،علت غائی از طریق فلسفه اسالمی

. شود قاعدۀ لطف، اثبات می و در علم کالم از طریق اسطۀ فیض،و و تاّم اسما و صفات الهی
براهین، وجود حجت  موضوع دارند. این وجودشناسانه به این رویکردی ،و عرفانی فلسفی براهین

دانند، اما می آن، ضروری گری و رهبرینظر از کارکرد هدایت را در نظام آفرینش، صرف الهی
 است. در این به رهبری جامعه امام و نیاز گری و هدایت نیبر کارکرد دی مبتنی کالمی براهین

شود. عالوه  ها اثبات می در همۀ دوره ضرورت وجود حجت الهی استدالل عقلی، پژوهش از طریق
بندی ادلۀ مذکور، استدالل دیگری بر اثبات ضرورت حجت الهی از طریق فطرت مطرح  بر صورت

 است، لذا اثبات وجود دائمی حضور حجج الهی ددر امتدا جا که مهدویت گردد. و از آن می
 کند.  موعود فراهم می اثبات وجود منجی را برای  زمینه حجت الهی،

 واژگان كليدي
 حجت الهی، ادلۀ عقلی، خلیفه الهی، مهدویت. 

                                                           
 ).shahgoliahmad@gmail.com( ایران. استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ١

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و عضو انجمن کالم اسالمی . ٢
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 مقدمه
مورد اشاره قرار گرفته است.  دینی هایدر آموزه »وجود حجت الهی ضرورت دائمی« مسئله

از انظار)  غایب و رسول و گاه به صورت امام معصوم (حاضر یا در قالب نبیحجت گاه  این

 ای از حجت خدا خالی لحظه کند که اگر زمیناشاره می از روایات مفاد برخی. شودظاهر می

به طور  از روایات دیگر ). برخی٢٧٢: ١ق، ١٣٩٥،  صدوق( بردباشد، اهل خود را فرو می

گاه از  هیچ زمین«آمده:  دیگر حدیثی ت خدا اشاره دارد. دراز حج مطلق به عدم خلّو زمین

در ادبیات دینی، از مسئله ضرورت  .)١٧٨: ١ق، ١٣٦٥(کلینی، » شودنمی حجت خدا خالی

، در فلسفه عملی به »خلیفۀ الهی«و » امام«، »نبی«، »رسول«، »حجت«حجت الهی به  وجود

و در کالم به عنوان » ولّی مطلق«و » ان کاملانس«، در عرفان به عنوان »حاکم«و » رئیس«عنوان 

ها  بندی آنشود. در این مقاله ضمن تبیین این ادله، به تحریر و صورتتعبیر می» امام«و » نبی«

پردازیم. رویکرد عقلی به این مسئله، حاوی این مطلب است که بعد از اثبات وجود خدا در می

ها اثبات کرد. این حجت الهی را در همۀ دورانتوان ضرورت وجود  عالم، از طریق عقل نیز می

بعد از اثبات ضرورت وجود حجت خدا در همۀ  دارد، زیرا تنگاتنگی پیوند با مهدویت مسئله

 شود که در این زمان حجت خدا کیست؟ اثبات عقلی این مسئله چالشیها، سؤال می دوران

 نیستند.  ای قائل دوره در هر که به وجود حجت الهی است و مذاهبی ادیان سایر برای

  موضوع مفاهيم
تعبیری دینی است که با مفاهیمی نظیر امام، والیت، خلیفه الهی و انسان » حجت خدا«

ابعاد  توصیف ای متفاوت برای واژگان دریچه از این هر کدام. بستگی معنایی دارد کامل، هم

به جهت تناسب  جا این .برندکار می که به حسب منظر، گاه تعابیر مختلفی به حجت خداست

از این اصالحات  هر یک اجمالی توضیح به با مفاهیم مرتبط در بحث، با موضوع و آشنایی

 پردازیم: می
: ١٣٨٩انسان کامل یکی از مباحث اساسی عرفان است (جوادی آملی،  :انسان کاملالف. 

). انسان ١٦: ١٣٦٧ی، را به کار برد (مطهر در قرن هفتم این تعبیر عربی بار ابن ). نخستین١٠٧

: ١٣٦٧مطهری، (نمونه و اعال  کامل و غیرکامل دارد و مراد از انسان کامل یعنی مانند هر چیزی

برسند  به درجۀ اعلی هماهنگ با یکدیگر انسانی هایکه همۀ ارزش انسانی )؛ یعنی٧

ت که اس بلکه انسان حقیقی ). مراد از انسان کامل، نوع انسان نیست،٣٤: ١٣٦٧(مطهری، 
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 ). انسان کامل مظهر اسم اعظم، جامع جمیع٨٩: ١٣٧٥انسان کامل است (قونوی،  بالفعل

)، ٦٨: ١، ١٣٧٥خلقت (خوارزمی،  )، علت غائی٥٩: ٣تا،  عربی، بی ابن( و صفات الهیاسما 

 تا تنزالت وجود و مراتب طبیعت از عقول، نفوس کلی، جزئی هستی جامع تمام حقایق

: ١٣٦٠سبزواری، (حضرات است  ) و محیط بر همۀ٤٨٠ـ٢٠: ١ق، ١٣٧٥قیصری، (

). تبیین عرفا از انسان کامل، ناظر به جایگاه او در قوس صعود و نزول و مقام و مرتبۀ ٧٢٣ـ٧١٤

 هستی
ً
شناختی به انسان  آن در اطوار و نشئات گوناگون هستی است؛ بنابراین رویکردی کامال

 کامل دارند. 

است  »برهان و دلیل« ایج دینی است که در لغت به معناییکی از اصطالحات ر :حجتب. 

  ). این٢٢٨: ٢ق، ١٤١٤منظور،  (ابن
ً
آن منظور  و روایی در استعمال قرآنی معنای لغوی دقیقا

شود که هر یك از دو طرف دعوا براي اثبات اطالق می شده است. حجت، در استعمال، زمانی

بوط به بحث و مناظرۀ علمي یا مربوط به عمل کنند، خواه مر مدعاي خویش، اقامۀ احتجاج مي

). وجود مبارك معصوم از سه جهت قول، فعل و تقریر، ١٢٧: ٢، ١٣٨٩آملی،  باشد (جوادی

و  از لحاظ مصداقی شامل نبی ). حجت الهی١٢٨: ٢، ١٣٨٩آملی،  حجت است (جوادی

ها موجب  ت آناطاع امام، حجت خدا بر بندگان است؛ بدین معنا که یا شود. نبیمی امام

 شودمی ها موجب غضب و عذاب الهی از دستورات آن رحمت و جّنت و سرپیچی

است که شخص صاحب  به این حجت نیز ). تمامیت٥٠٦: ٢ ، ١٣٦٦،  صدرالمتألهین(

باشد،  دچار خطا نشود و اگر چنین دین و تبلیغ وحی حجت، در نظر و اعتقاد و عمل و دریافت

)، زیرا اگر حجت الهی در نظر و عمل ٢٠٦: ٢ق، ١٤١٧بائی، طباط( تمام نیست حجت الهی

دچار هر گونه خبط و خطایی شود، نافی غرض، یعنی حجت بودن آن است. اگر حجت الهی 

 گیرد.  خطا کند، حجت بودن آن، در معرض شک و تردید قرار می

مّ «واژۀ امام از  ج. امام:
َ
). ٢٢: ١٢ق، ١٤١٤منظور،  ، به معنای قصد و تبعیت است (ابن»اال

گوید: امام امری است که مورد تبعیت و مقتدا باشد، چه انسان باشد راغب نیز دربارۀ امام می

است » ائمه«که در قول و فعل تبعیت شود یا کتاب؛ خواه حق باشد، خواه باطل و جمع آن 

ال از گوید: امام کسی است که مردم در اقوال و افع). عالمه طباطبائی می٢٠ق: ١٤١٢(راغب، 

 ). ٢٧٠: ١ق، ١٤١٧کنند (طباطبائی، او تبعیت می
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در علم کالم و فلسفه نیز با ریشۀ لغوی ارتباط دارد. امام، » امامت«معنای اصطالحی 

ها و حافظ شریعت و  پیشوایی و ریاست عامۀ دینی بر مسلمانان در امور دینی و دنیوی آن

ین، امام پیشوا و زعیم امت است و این ). بنابرا١٢: ٤٣، ١٣٨٣هدایت انسان است (قراملکی، 

 جنبۀ تکمیل نفوس، رهبری و هدایت  جنبه به ارتباط امام با مردم برمی
ً
گردد. در فلسفه عمدتا

ها به کمال شایسته و به فعلیت رساندن قوا و استعدادهای نفوس جامعه جهت رساندن انسان

ر مدینه فاضله و انتظام معیشت دنیا شود. در این رویکرد، شأن ریاست امام بها مطرح میانسان

 ) غلبه دارد. ٣٦٩ق: ١٣٧٧) و تدبیر مدینه (طوسی، ٩٧ق: ١٤٠٣(فارابی، 

 او را و جای نشیندمستخلف عنه می که به جای گویند می به کسی »خلیفه«: فهیخلد. 

و نایب  جانشین را به معنای خلیفه ). راغب اصفهانی،٢٦٧: ٤ق، ١٤١٠فراهیدی، ( گیردمی

نایب و  که چیزی در عرفان عبارت است از این ). خلیفه٢٩٤: ١ق، ١٤١٢راغب، ( داند یم

از مستخلف  و آثار و احکام، حاکی در تمام شئون وجودی ای که باشد، به گونه دیگری جانشین

 ). ١١٥: ١ق، ١٤١٧طباطبائی، (عنه باشد 

 خالفت حضرت آدم رود، مقصود ازبه کار می آن نیز اعتباری اگرچه خالفت به معنای

) به ٢٦ص: ( خالفت آیۀ است. از سیاق بلکه مراد خالفت تکوینی نیست، خالفت اعتباری

 اقوال نظیر برخی و خداوند است که مراد از خالفت مورد بحث، جانشینی آیددست می

ق، ١٤١٧طباطبائی، ( اند، صحیح نیستمفسران احتمال داده جن و نسناس که برخی جانشینی

١٤٨: ١.(  

مقام هستند،  ها بالقوه واجد این اختصاص دارد و همۀ انسان به نوع بشری الهی خلیفه مقام

 از استعداد خالفت بهره اما برخی
ً
متوسطند،  انسانی هایکه در کمال مندند و کسانی که صرفا

 الهی مرتبۀ خالفت های کامل از برترین ها متوسط است و انسان در آن الهی خلیفۀ ظهور

شدن علم به اسما  ). منشأ خالفت انسان، نهادینه٤١ـ٤٠: ٣، ١٣٨٩آملی،  جوادی( رندبرخوردا

 کسی ). خلیفه١٢٠: ٣، ١٣٨٩آملی،  انسان و مصداق اکمل و اشرف است (جوادی در نهاد

، ١٣٨٩آملی،  از مستخلف عنه داشته باشد (جوادی در صفات کمالی بیشتر است که سنخیت

  خالفت نیز ). حوزۀ١٨: ٣
ً
آملی،  جوادی( گیرد را در بر می و تمام هستی نیست زمین صرفا

بلکه مقصود آن است که  مستخلف عنه نیست، خلیفه، غیبت نیابت ). معنای١٠٨: ٣، ١٣٨٩

خداوند ـ تبارک و  از سوی سبحان است و در امر خدانمایی، خدای نمای تمام انسان کامل، آینۀ

 ). ١٧٥: ١٣٨٦آملی،  دارد (جوادی خالفت و نیابت تعالی ـ
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که اصطالحی قرآنی است و مشترک بین امام و نبی است، ناظر به بعد خالفِت » خلیفه«

حجت خداست. این خالفت دارای دو جنبۀ خالفت تشریعی و تکوینی است. خالفت تشریعی 

گردد و خالفت تکوینی، جنبۀ خالفت اسما و ناظر به جنبۀ تبیین و تبلیغ احکام شرع برمی

 جهان هستی است. صفات حق در 

دارند (ر.ک: فراهیدی،  گوناگونی های متفاوت و کاربرد معانی »و والیت ولّی « :تیوالهـ. 

نصرت و  را به معنای »ِوالیه«راغب  .)٤٠٦: ١٥ق، ١٤١٤منظور،  ؛ ابن٣٦٥: ٨ق، ١٤١٠

). ٨٠١: ١ق، ١٤١٢راغب اصفهانی، ( داند امور می و تصدی سرپرستی را به معنای »َوالیه«

قرب و  را به معنای والیت ، اصل معنای»ولّی « ضمن اشاره به تعدد معانی مه طباطبائیعال

نظیر: نصرت، اطاعت،  که به واسطۀ آن در اموری داند اجسام می و مکانی نزدیکِی زمانی

 ). ٣٦٨: ٥ ق، ١٤١٧طباطبائی، ( شود استعمال می امور جامعه نیز و سرپرستی محبت، تصدی

 جنبۀ حقی و والیت نبوت جنبۀ خلقی اشرف از آن است، زیرا نبوت وباطِن مقام  والیت،

تر است و از جهت حدوث، قدیمی دارند. والیت حدوث و دوامی و نبوت هر یک است. والیت

 ). ٢٩٨: ٦ق، ١٣٦٦صدرالمتألهین، ( پذیرداز جهت دوام، بقا دارد و نفاد نمی

و  به سرپرستی تشریعی والیت. شود می تقسیم »و تکوینی تشریعی«به دو قسم  والیت

بر عالم و آدم  به تصرف و احاطۀ ولّی  تکوینی و والیت بر اساس دستورات شریعت، ولّی  رهبری

 و باالصاله از اوصاف خدای داللت دارند. والیت،
ً
مظهر و  الهی سبحان است و خلفای ذاتا

  انبیا والیت او هستند. بنابراین، ظهور والیت مجالی
ّ

 خداوند قرار دارد.  والیت و اولیا در ظل

  :تحلیل و مقایسه

ک و دارای مفاهیمی» انسان کامل«و » حجت«، »خلیفه«، »ولّی « مفاهیم
ّ
مراتب  مشک

شود، مراد مصداق استعمال می دربارۀ امام یا حجت خدا مفاهیم که این مختلف هستند. زمانی

» حجت و امام«زمان قرار ندارد. رتبۀ او در آن  هم احدی تام و اعالمرتبۀ آن است، به طوری که

به  »خلیفه«موضوع علم عرفان است. مفهوم » انسان کامل، ولّی و خلیفه«موضوع علم کالم و 

انسان «و مفهوم  به جنبۀ تصرف و احاطۀ او بر عوالم امکانی »ولّی «الهی،  خالفت اسمای

 لحاظ به هاوتتفا در امام اشاره دارد. این به تحقق کمال صفات و صفات کمالی» کامل

است. این ه آن حجت الهی، مصداق یگانۀ وجود خارجی جنبۀ مصداقی، است، اما از مفهومی

ها و کارکردهای کند.وقتی به ویژگی تعابیر مختلف، از شئون گوناگون مصداق واحد حکایت می
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ر و شویم که مصداق همۀ این تعابیکنیم، متوجه این نکته میهر کدام از این مفاهیم توجه می

خصوصیات، یکی است؛ به عبارت دیگر، با نظر در ذات این مفاهیم، متوجه وحدت مصداقی 

بسته  را به عنوان یک مفهوم پایه با سایر مفاهیم هم» حجت الهی«شویم. اگر مفهوم  ها می آن

یابیم که ممکن نیست حجت خدا، غیر از امام، خلیفه و ولّی خدا باشد، مقایسه کنیم، درمی

ضای حکمت خدا این است که خالفت، امامت و والیت تامۀ خود را در فرد اکمل، اتم زیرا مقت

و افضل قرار دهد و از ناحیۀ قابل نیز انسانی که به مرتبۀ کمال انسانی نرسیده باشد، قابلیت 

دریافت این اوصاف را ندارد؛ بنابراین هم از ناحیۀ فاعلیت فاعل (حکمت الهی) و هم از ناحیۀ 

بل، امتناع وجود دارد. بنابراین مقصود از حجت الهی، خلیفه و جانشین خدا روی قابلیت قا

 ای است. زمین در هر دوره

استفاده شده است؛ در این » انسان کامل«در برخی ادله، با حفظ بستر بحث، از اصطالح 

صورت، مراد همان حجت خداست. اما این دو اصطالح (انسان کامل و حجت الهی) ناظر به 

توان حجت الهی به کار برد و ها به جای انسان کامل میحقیقتند؛ لذا در همان استداللیک 

ای ماند. انسان کامل و نیز حجت خدا در هر دوره چنان به قّوت خود باقی می مدعا و ادله هم

کند. به لحاظ فنی و ظهورات گوناگونی دارد که گاه در قالب نبی و گاه در قالب امام ظهور می

ها بین این دو اصطالح قابل ذکر است، اما با مقایسۀ خصوصیات انسان ی، برخی تفاوتمفهوم

 توان حجت الهی را مصداق انسان کامل دانست.  کامل و حجت خدا، می

 حجت الهيضرورت وجود  ةادل
 که هیچ وجود دارد، به نحوی زمین در روی الهی و خلیفۀ حجت الهی ای، در هر دوره

از  نبودن زمین مراد از خالی. نیست که حجت خدا حضور نداشته باشد زمانی از عالم دنیا

موضوع  ). این٢٢: ١٣٨٥زاده آملی،  است (حسن وجود حجت با بدن عنصری حجت خدا،

گردد، قلمرو ادعا می دلیل شود و بر آن اقامۀ ادعا می مسئله عقلی که به عنوان یک زمانی

کتاب خدا و عقل به  نظیر رت، شامل مواردیصو کنندۀ حدود استدالل است؛ در این تعیین

شود، ها شامل عقل و کتاب خدا می که حجت در آن شود. روایاتینمی عنوان حجت باطنی

به  روایات قبیل این مطلب از سیاق شود. ایناز حجت نمی عدم خلّو زمین شامل روایات

 «آید. تعبیر به دست می روشنی
ً
 و اّما خائفا

ً
 مشهورا

ً
 اّما ظاهرا

ً
کتاب و عقل را به عنوان » َمغمورا

اولئك «عبارت  است و نیز حجت الهی عنصری کند و ناظر به وجودمی بیرون دو حجت الهی

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

13 

 
 

 ض
لي

 عق
دلة

ا
ت

دوي
مه

ه 
سئل

و م
ي 

 اله
ت

حج
ود 

وج
ت 

ور
ر

 

و  اعم از امام، نبی کند. حجت نیزمی معنا را تأیید همین» خلفاء الله فی أرضِه و الدعاِة الی دینهِ 

که: کتاب  شود اینموارد نمی اینشامل  روایات در این حجت الهی که این است. دلیل رسول

معصوم همواره  کند و در غیرمی تحقق پیدا فقط با حجت تاّم الهی به مفسر دارد و این نیاز الهی

 تاّم الهی تواند حجتاقتران آن به خطا و اختالف نمی اختالف و خطا وجود دارد. اما عقل نیز

آثار و برکات حجت  نباشد. تمامّیت احتمال خطا و اشتباه در او باید باشد. حجت تاّم الهی

بتواند اسوه و  طریق است تا از این و نشئۀ مادی عنصری به حضور او در کسوت بدن نیز الهی

معنا اشاره دارند  به این نیز روایات. باشد مردم باشند و امکان تخاطب و تکلم با او میسر الگوی

جز  و وساطت او نیز شودتمام می امامکه حجت خدا بر بندگان به امام زنده، یعنی وجود مادی 

 :شود اشاره می به ادلۀ ادعا گردد. در ادامه محرز نمی به بدن عنصری

 قاعدة لطف  . استدالل از طريق1

قاعدۀ لطف در آثار . بر ضرورت وجود امام، قاعدۀ لطف است کالمی هایاز استدالل یکی

ذکر شده است، اما » امام«صطالح ، با اکالمی با اقتضای اثبات بحث امامت ائمه اطهار

 می» امام«به جای اصطالح 
ً
که گفته شد،  را به کار برد و چنان» حجت خدا«توان واژۀ  دقیقا

قاعده در  شود. اینمعنای حجت عام است و شامل نبی، رسول و امام در اصطالح کالم نیز می

) و ١٩٧ـ١٨١ق: ١٤١١مرتضی،  سید( مرتضی )، سید٥٩: ١ق، ١٤١٣مفید، ( مفید آثار شیخ

 ) مورد استناد قرار گرفته است. صورت استداللی١٣٩ـ١٣٠ق: ١٤٠٦،  طوسی( طوسی شیخ

 است:  قاعدۀ لطف چنین

 وجود امام لطف است؛  اول: مقدمۀ

 لطف بر خداوند واجب است؛  :دوم مقدمۀ

 وجود امام بر خداوند واجب است.  :نتیجه

 است و مقّرب. لطف محصل، لطفیلطف دو نوع است؛ محّصل  مقدمه اول: اثبات

 شود،می اراده و اختیار مکلف از روی خداوند موجب تحقق اطاعت آن از ناحیۀ که اعطای

 )٣٢٤ق: ١٤١٣حلی، ( کند نمی لطف نباشد، اطاعت تحقق پیدا ای که اگر این به گونه

که بنده را به اطاعت خدا  از هر چیزی (مانند ارسال رسل). لطف مقرب، عبارت است

 ،و تنذیر ) (مانند انذار١٨٦ق: ١٤١١ مرتضی،  سید( کند و گناه دورتر می تر و از عصیان نزدیک

 .)وعده و وعید
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مردم از  فقدان امام در جامعه موجب محرومیت لطف است، به طوری که امام نوعی وجود

مردم را امام،  .)گیردلطف هر دو نوع لطف محّصل و مقّرب را در بر می شود (این الطاف می این

 الهی تکالیف ها را به عبادات و انجام و و آن دهدانذار می و رذایل اخالقی از ارتکاب معاصی

دفع ظلم و فساد از جامعه  و رهبر برای دینی جامعه به زعیم نیاز کند. از سوی دیگر، می تشویق

 را برای ینهامور، زم است. امام با تحقق این ضروری دین، و دفاع از مظلومان و دفاع از حریم

 امور زمینۀ تحقق این آورد، به طوری کهفراهم می دینی عبادت مردم و انجام تکالیف تحصیل

 . شودها به خداوند می و تقرب آن دینی تکالیف تحصیل

از علت وجوب لطف بر خداوند صورت گرفته است.  متفاوتی تقریرهای مقدمۀ دوم: اثبات

). بر ١٣٥ق: ١٤٠٦طوسی، ( کنند وجو می ستج علت وجوب لطف را در حکمت الهی برخی

االطالق است،  علی اساس، افعال خداوند بر مدار حکمت است و چون خداوند، حکیِم  این

که با  شود حاصل می زمانی و این) الهی است (انجام تکالیف غرض و غایت خلقت او دارای

هم نشود (نصب امام)، فرا فراهم شود و اگر زمینه دینی انجام تکالیف شرایط، زمینۀ تمهید

و نقض غرض با حکمت او  گردد است محقق نمی شرعی غرض خداوند که انجام تکالیف

مانند ( ای نیز ). عده٣٢٤ق: ١٤١٣حلی، ( » به  الغرض  لیحصل  واجب  و اللطف«منافات دارد؛ 

ق، ١٤١٣مفید، ( کنندوجو می منشأ وجوب لطف را در جود و کرم خداوند جست) مفید شیخ

 بخل و امساکی االطالق است و هیچ جا که خداوند، جواِد علی اساس، از آن ). بر این٥٩: ١

 وسیله تا بدین سازد تحقق می شود می دینی انجام تکالیف برای سازی ندارد، آنچه موجب زمینه

و  حکمت الهی( وجوب لطف بر خداوند از هر دو طریق رسد،شوند. به نظر می مردم هدایت

 . مانعۀ الجمع نیستند دو طریق، ) قابل اثبات است و اینفضل و جود طریق

 با توجه لطف بودن وجود امام (مقدمه اول) و وجوب لطف بر خداوند حکیم :نتیجه اثبات

 واجب است.  که وجود امام بر خداوند حکیم شودگرفته می مقدمه دوم) نتیجه(

ارشاد و  امام، نظیر وجودی مردم در زمان غیبت، از آثار: که اشکال بر این استدالل این

 . لطف نیست دارای امام وجود لذا محرومند؛ هدایت

 جا چند نکته وجود دارد:  در این

:
ً
مورد پذیرش » در زمان غیبت، مردم از هدایت و ارشاد محرومند«کلیت این ادعا که  اوال

 برند،ره میمردم از امام به نیز در دوران غیبت شود استفاده می که از روایات چنان نیست؛
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). با مراجعه به ٩٠: ٥٢ تا،  مجلسی، بی( شوند می مند پشت ابر بهره گونه که از خورشید همان

حل . به انحای مختلف هستیم آن حضرت به امت اسالمی شاهد عنایت نیز غیبت تاریخ

آن حضرت در حق  شدگان، شفا دادن بیماران، دعای از گم گیری علما، دست معضالت علمی

گاه کردن علما از توطئه دشمنان جامعه اسالمی، تربیتامت اسال و مستعد  افراد شایسته می، آ

 موارد است.  از این کمال و... برخی

:
ً
به سر  در غیبت و شرایطی اوست. امام بنا بر مقتضیات از حضور عینی وجود امام غیر ثانیا

 و وجود موانعی بشریجامعۀ  آن حضرت، از جانب عدم استعداد و قابلیت علت غیبت. برندمی

اصل وجود : گویدمی خواجه نصیر گونه که  همان اند؛کرده ایجاد را آن هااست که خود انسان

شده است (حلی،  ما ایجاد است که از ناحیۀ اگرچه تصرف آن، لطف دیگری امام لطف است؛

 ).٣٦٢ق: ١٤١٣

:
ً
 به خاطر اصالح دین ثالثا

ً
اصل وجود امام، موجب . مردم نیست و دنیای وجود امام صرفا

 مردم از آثار مترتب بر آن است.  و دنیای شود و اصالح دینمی قوام هستی

 قاعدة امكان اشرف  . استدالل از طريق2

و دیگري » اشرف«ها  قاعدۀ امکان اشرف، اگر دو موجود امکاني که یکي از آن بر اساس

ف تحقق پیدا کند و موجود وجود داشته باشد، باید پیش از وجود اخس، موجود اشر» اخس«

ممکن اشرف، در  از وجود اخس، موجودیت اخس کاشف از وجود اشرف است، به طوری که

 . آیدرتبۀ پیش از آن به دست می

نظام عالم از  سیر نزولی. کنداستفاده می اثبات ضرورت امام قاعده برای از این مالصدرا

مراتب مادون و  راتب مافوق سبب پیدایشم. کندو اخس نزول می و اشرف به ادنی اعال مرتبۀ

 مقدم بر آن
ً
 از مراتب مافوق افاضه در مراتب مادون، فیض قابلیت با پیدایش. ها هستند ذاتا

 .شودمی

 عالم، تقدم مراتب و هاانسان اشرف و اکمل بودن وجود او بر سایر انسان کامل به جهت

بر بذر و نطفه  تقدم ذاتی نبات و حیوانگونه که  مؤخر است. همان زمانی حیث از اگرچه دارد،

جا که نوع  انسان کامل از آن ها هستند. بنابراین مقدم بر آن زمانی بذر و نطفه از حیث دارند، ولی

خود را از انسان  دارد. انواع اخس، قوام و موجودیت اشرف است، بر انواع اخس تقدم ذاتی

ل بر افراد اخّس انسانی، وجود فرد اشرف و کنند. مطابق این استدالل، با تأممی کامل دریافت
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شود. این استدالل، هم وجود فرد اعالی انسانی و هم تقدم آن بر سایر افراد و اکمل آن اثبات می

 کند. موجودات اخس را اثبات می

  پردازد:قاعده بر محل بحث، به طرح و دفع دو اشکال می این مالصدرا پس از تطبیق

 است و اجرای فوق عالم ماده) جاری( ن اشرف دربارۀ عالم ابدعیاتقاعدۀ امکا اول: اشکال

همواره احتمال دارد  زیرا نیست، به قوه و استعداد است، صحیح آن در عالم ماده که مسبوق

 نکند.  و فقدان استعداد الزم، تحقق پیدا ممکن اشرف به جهت مانع خارجی

است.  مانند حکم ابداعیات ع کلیو طبای حکم انواع طبیعی: گویدمالصدرا در پاسخ می

 فی انسان و اسب) نیز نظیر( ندارد، انواع طبیعی به قوه و استعداد نیاز گونه که ابداعیات همان

بما  است. نوع طبیعیه آن امور از عوارض و احوال انفعالی ذاته فاقد قوه و استعداد هستند و این

 شودول قاعدۀ امکان اشرف میاست؛ لذا مشم و فاقد عوارض مادی کلی هو نوع طبیعی،

منفک از عوارض مالحظه شود،  ). اگر نوع طبیعی٥٠٤ـ٥٠٢: ٢ق، ١٣٦٦صدرالمتألهین، (

و مخصصات عالم ماده است. نکتۀ دیگری که باید در  فاقد عوارض مادی مجرد است، زیرا

جهت  که: اگرچه امکان ذاتی عدم تحقق نوع اشرف به پاسخ به این اشکال بدان توجه شود این

تواند سبب تحقق موانع و عوایق وجود دارد، اما اگر از طریق ادله اثبات شود که نه تنها مانع نمی

 تحقق آن بر اساس ادله ضرورت دارد. در این صورت، صرف 
ً
فرد اشرف شود، بلکه اساسا

شود و ادلۀ دیگری امکان وقوعی چنین امکان ذاتی مانع اتمام استدالل و تحقق فرد اشرف نمی

 کند. فردی را اثبات می

ها وجود  آن نیب یتقدم ذاترند، گیینوع قرار م کیتحت  یجا که افراد انسان از آن دوم: اشکال

 و مدعا اثبات ستین رشیقابل پذ یافراد انسان ریلذا اشرف بودن انسان کامل از سا ؛ندارد

 . گرددینم

به حسب  یت افراد نوع انسانست که مماثلا مالصدرا بر آن در پاسخ این اشکال باید گفت

 یروحان ئهاما به لحاظ نش ،نوع قرار دارند کیهاست که در تحت  آن یعیه طبئو نش یبدن ۀماد

ست نفوس در ا سینا، بر آن مالصدرا برخالف ابن .رندگییقرار م یشماریتحت انواع ب کیهر 

شوند. ام نوع واحد میهر کد ،ابتدای حدوث وحدت نوعی دارند، اما در ادامه با حرکت تکاملی

بلکه ذات و حقیقت نفس  ،ملکات و معلومات چیزی جدای از ذات نفس نیستند، نیات ،اعمال

مالصدرا، شود (ها مختلف الحقیقه می آن ۀواسطه دهند؛ در نتیجه نفس برا تشکیل می
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مالصدرا، صفات شیطانی،سبعی، ملکی و بهیمی هر یک نوع انسان هستند (). ٧٦ :٢ق،١٣٦٣

 ).٢٩٢ق: ١٣٧٥

 ضيف ةواسط . استدالل از طريق3

تنزل  یخاص یاست و در نظام اسباب و مسببات از مجار ریو فراگ یازل، یدائم یاله ضیف

به  بیاز ملکوت به ملک و از غ ضیف ۀ. افاضشودیم ریتا به مراتب مادون سراز کندیم

با ُمفاض  گریت دو از جه ضیجهت به ُمف کیاست که از  ایوجود واسطه یشهادت، مقتض

  تیسنخ
ً
جهت  کیاز  ،قرار دارد یءدو ش نیکه واسطه و برزخ ب یزیچ هر داشته باشد. اساسا

،  (آشتیانی و مناسبت داشته باشد تیمادون سنخ ۀبا مرتب گریمافوق و از جهت د ۀبا مرتب دیبا

 .)٣٦٠ق: ١٣٨١

وجود  شود،یادر مو نظام اسباب و مسببات ص یهمواره از مجار یاله ضیجا که ف آن از

 ،او ۀاست تا خداوند به واسط یضرور نیعالم ملک و ملکوت و آسمان و زم نیواسطه و برزخ ب

 .واسطه قرار گرفتن را ندارد تیقابل یخود را نازل کند. هر موجود یبرکات و افاضات دائم

 نندتوایبا عالم ماده نم تیتجرد و عدم سنخ ۀبه جهت غلب )مانند عقول( مجردموجودات 

باشد و  یملکوت و هم جنبۀ و یساحت ماد یداراهم که  یباشند. موجود یاله ضیف یمجال

این موجود . دارد را ایسبحان به عالم دن یخدا ضیف ۀواسطقابلیت  ،باشد یاشرف انواع انسان

 ضیکه ف یکه در اصطالح شرع، همان حجت و امام است و تا زمان همان انسان کامل است

انسان کامل، «ضرورت دارد.  زین یوجود حجت اله ،ادامه دارد انینیک زمبر عالم مل یاله

به  ،مظهر فیض کامل خداست و تمام موجودات دیگر از فرشته تا جن و بشر و سایر موجودات

رابط بین زمین آنان  .)١١٧: ١٣٨٩ی، آملی (جواد» ندبر وجود او از انوار الهي فیض مي ۀواسط

 زمین و نظام هستي از فیوضات غیبي برخوردار ایشان،رکت مادي و آسمان هستند و به ب

بقاي ظاهري و معنوي نظام هستي از جمله زمین از برکت وجود امام  ،. در حقیقتشودمی

بر اساس این استدالل، وجود زمین و  .)٢٦٦: ١، ١٣٨٩ی، آملی است (جواد معصوم

نظام برقرار است، وجود مادی آسمان اقتضای وجود حجت الهی را دارد و تا زمانی که این 

ای وجود این واسطه نباشد، طرفین واسطه از  حجت و خلیفۀ الهی نیز ضرورت دارد و اگر لحظه

ای از  ها اگر زمین لحظه روند. این رویکرد متضمن معانی احادیثی است که بر اساس آنبین می

  .)٢٧٢: ١ق، ١٣٩٥،  صدوقبلعد (حجت خدا خالی باشد، اهل خود را فرو می
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  يعلت غائ . استدالل از طريق4

موجود که  نیترفیو شر نتریخلقت او، تحقق کامل تیکه غا کندیاقتضا م یاله حکمت

از  یکی یدارد. علت غائ نشیآفر یهمان انسان کامل است، باشد. انسان کامل نقش علت غائ

ق: ١٤٠٠نا، یس به آن وابسته است (ابن یءو تحقق وجود شبوده فاعل  تیمتمم فاعل یاجزا

٢٤٣(.  

 یعلت غائ ،و اشرف اسباب و مسببات، موجودات اعال ظامدر سلسله ن ،که آن حیتوض

وصول  ،نبات تینبات و غا ۀوصول به مرتبن، یخلقت زم تیغا .و اخس هستند یموجودات ادن

 ۀبتحقق مرت زنی انسان خلقت از هدف. اندانسان خلق شده یبرا زین واناتیو ح وانیح ۀبه مرتب

 ،شودیخلق م گرید زیچ یبرا یزیگاه چ کامل است. هر نانسا یعنی ،و اشرف آن اعال

 یءنکند، آن ش دایتحقق پ تیآن است و اگر غا تیغا تیوابسته به موجود یءآن ش تیموجود

ها متوقف  آن تیو استمرار آن به وجود غا نیآسمان و زم امیق . به سخن دیگر،رودیم نیاز ب زین

تحقق  زیمعلول ن ،با فقدان آن ؛ بنابرایندعالم را بر عهده دار یکامل نقش علت غائاست. انسان 

بلکه  شود،می هافقدان انسان کامل نه تنها موجب هالکت انسان ،اساس نی. بر اکندینم دایپ

 گرددیبساط عالم عناصر و افالک م یو نابود دنیفقدان انسان کامل موجب برچ

 ).٤٨٨ـ٤٨٧ :٢ ، ١٣٦٦صدرالمتألهین، (

موجود  زین نیآسمان و زم ،موجود نباشد یحجت اله ایاگر انسان کامل  ،که آن حاصل

که حجت  میرگی می جهینت ،)یموجود است (رفع تال نیجا که آسمان و زم از آن . ونخواهد شد

این استدالل نیز یکی از ادلۀ قوی در مسئله است؛ اما با یک  .موجود است (رفع مقدم) زین یاله

 چرا انسان کامل، علت غائی آفرینش است؟ آیا  ؤال مبنایی مواجه است و آن اینس
ً
که اساسا

 عقل اول ـ علت غائی هستی دانست؟نمی
ً
 توان فرض دیگری را ـ مثال

بر اساس مقدمات استدالل، روشن است. اگر اثبات شود که انسان کامل،  پاسخ این اشکال

 متوجه فرد ترین موجود هستی استشریف و ترینکامل
ً
، در این صورت غایت هستی ضرورتا

اکمل و اشرف است، زیرا اگر با وجود غایت اشرف، غایت اخس مقصود نظام آفرینش باشد، 

این با حکمت الهی ناسازگار است که موجود خسیس و ناقص بر شریف و کامل بدون جهت 

در مباحث سابق  رجحان، تفوق پیدا کند. اشرف بودن انسان کامل در بین موجودات نیز

 گذشت. 
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 يتجل . استدالل از طريق5

  ،عرفا
َ
مظهر  ای،در هر مرتبه ی. هر موجوددانندیم یم و آدم را مظهر اسما و صفات الهعال

 ۀهم افتیاستعداد در، یصفات رحمان است. موجودات عالم به جهت ضعف قابل یو مجال

کثرت و ظاهر  گرید یو در برخوحدت و باطن  یلذا در برخ ؛را ندارند یاسما و صفات اله

وحدت  ،و در موطن که کثرت غلبه دارد شودیوحدت مانع ظهور کثرت م ۀغلب .غلبه دارد

اسما و  ۀاست که در آن همای  ، وجود مرتبهیاسما و صفات اله تامّ  یتجل یوجود ندارد. مقتض

 یکثرت دارا نیهمان انسان کامل است که در ع نیکند و ا یصفات به عدالت و اعتدال تجل

باطن  یظاهر دارا نیظاهر و در ع ین باطن دارایکثرت، در ع یوحدت دارا نیوحدت، در ع

 ۀسبحان و واجد هم یاسما و صفات خدا ینما تمام ۀنیاست. انسان کامل مظهر تام و آ

هر موجودي که کمالش بیشتر باشد، کمال الهي را بیشتر و بهتر نشان «است.  یاله هایصورت

 ،انسان کامل، خدانما نیست ۀزدر میان موجودات عالم هستي، هیچ موجودي به اندادهد و  مي

گوني در کماالت  انسان کامل معصوم، از گونه ۀزیرا هیچ موجودي، حتي فرشتگان به انداز

اسما و  تامّ  یتجل قیعرفا از طر نیبنابرا .)٢٦٦: ٢، ١٣٨٩، جوادی» (وجودي برخوردار نیست

 . دانندیم یمل را ضرورصفات، وجود انسان کا

ممکن است اشکال شود که این استدالل در صدد اثبات مظهریت انسان کامل برای جمیع 

اسما و صفات الهی است، اما چه اشکالی دارد عقل اول که صور تفصیلی اشیا در آن است، 

 جا که علم اجمالی و تفصیلی واجب به اشیا، که: از آن مظهر تام قرار بگیرد؟ توضیح آن

 )، عقل اول نیز٢٦٦: ٢، ١٣٨٩، شود (جوادیسبب رؤیت اسما و صفت در مرایا و مظاهر می

تعالی از طریق علم به ذات، علم اجمالی به ماسوا دارد و  تواند این مقصود را تأمین کند. حقمی

جا که صور تفصیلی عقل اول معلول اوست و به علم حضوری در نزد حق حاضر است،  از آن

 ). ١٧٩ق: ١٣٨٦ترکه،  ر نزد واجب همان علم تفصیلی واجب به ماسواست (ابنحضور او د

شود، زیرا فقط پاسخ این اشکال با توجه به تقریری که از استدالل تجلی شد روشن می

تواند جامع جمیع نشئات عقلی، مثالی و عنصری باشد و موجودات  انسان کامل است که می

ک نشئه خاص، فاقد جامعیت جمعی اسما و صفات دیگر هر کدام به حسب تعین و غلبۀ ی

هستند. عقل اول جامع جمیع اسما تفصیلی در نشئه عقلی است و قابلیت مظهریت سایر 

 ). ١٩٩ق: ١٣٨٦ترکه،  نشئات را ندارد (ابن
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شود؛ از اشکاالت دیگری بر این استدالل وارد شده که تفصیل آن موجب تطویل کالم می

تواند مظهر تاّم اسما و صفات الهی باشد و نیازی به اثبات نیز میکه: عالم کبیر  جمله این

 موجودی دیگری به نام انسان کامل نیست. پاسخ این استدالل نیز با اندکی تأمل روشن

شود، زیرا عالم کبیر فاقد وحدت حقیقی است. ترکیب اجزای عالم کبیر، ترکیب اعتباری می

شود، برخالف اشد، مظهر تاّم اسما و صفات واقع نمیاست و موجوداتی که ترکیب آن اعتباری ب

 انسان کامل که به لحاظ نفس و بدن دارای وحدت حقیقی اعتدالی است. 

 . استدالل از طريق نظام احسن6

های امکانی فراوانی برای ترین نظام ممکن است. هر موجودی صورتنظام موجود، کامل

ین انحای صور ممکنه، اشیا را در بهترین موجود شدن در پیش روی دارد که خداوند در ب

تر و برتر از آن متصور و ممکن نیست. اشیا ای که خلقتی نیکسازد، به گونهصورت ظاهر می

ها با یکدیگر، به نیکوترین صورت  هم به مالحظۀ ساختمان وجودی و هم به مالحظۀ ارتباط آن

و نقلی قابل اثبات است که در های عقلی  اند. این ایده از طریق استداللممکن خلق شده

: ٧ق، ١٩٨١شود (ر.ک: مالصدرا، نظر می جا به جهت تفصیل بحث، از بیان ادله صرف این

 ).٢٠٠ـ١٠٧

ای در آن  ترین صورت ممکن است، تحقق حجت خدا در هر دورهاگر نظام عالم، کامل

، بر اساس اس
ً
تداللی که ضرورت دارد. تالزم بین مقدم و تالی از چند جهت است: اوال

گذشت، حجت و خلیفۀ الهی متمم علت غائی نظام آفرینش است و عدم تحقق علت غائی، 

شود و با اکمل بودن نظام احسن ناسازگار است، موجب نقص غرض و کاستی نظام آفرینش می

زیرا نظامی که هدف غائی آن محقق نشده باشد، نظامی ناقص و بر خالف حکمت الهی است؛ 

، بر اساس
ً
که نظام عالم، نظام اسباب و مسببات است و اشیا از مجاری وجودی خاصی  این ثانیا

آیند، وسایط فیض نیز یکی از این مجاری است که در درون نظام اسباب و مسببات  به وجود می

کند. وجود حجت الهی برای وساطت بین زمین و آسمان ضرورت دارد تا به تحقق پیدا می

باال و از جهت مادیت، به عالم مادی مرتبط شود و فیض الهی از  واسطۀ روحانیت خود، با عالم

آید. اکنون اگر وسایط فیض نباشند، نظام سبب و مسببات دچار تر فرود  طریق او به مراتب نازل

شود و نقص آن نیز فقدان وسایط فیض است که در نظام احسن چنین چیزی خلل و نقص می

 راه ندارد. 
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 شناسي ادله روش

وجود امام را از  اول، رهیافتی کالمی به مسئله حجت الهی است. این استدالل، استدالل

کند. بنابراین تا زمانی که خلق الهی و افراد بشری گری و ارشاد خلق اثبات می جنبۀ هدایت

وجود داشته باشند، وجود امام معصوم نیز ضرورت دارد. این ضرورت از ناحیۀ غیر، یعنی افراد 

 آید و دوام و استمرار به غیر است. یبشری به وجود م

سایر ادله، استدالل وجودشناسانه بر وجود انسان کامل دارند. این ادله، اصل وجود امام را 

کنند؛ البته ارشاد و هدایت، آثار متفرع نظر از کارکردهای هدایتی و ارشادی آن اثبات می صرف

انه به مسئله امامت دارند، از حیث هایی که رویکرد وجودشناسبر وجود امام است. استدالل

های کالمی ترجیح دینی بودن و فزونی مخاطب، بر روش قّوت استدالل، قدرت اقناع و برون

های وجودشناختی امام هستیم.  شاهد توجه بیشتر به استدالل مالصدراهای  دارند. در استدالل

به اثبات وجود  یلت غائامکان اشرف و ع ۀمانند قاعد ی،اصول فلسف یبرخ قیاز طرمالصدرا 

را از طریق ادلۀ  ضرورت مستمر وجود انسان کامل زی. عرفا نپردازد یانسان کامل م یدائم

 کنند.  وجودشناسانه اثبات می

در رویکرد مشائی و متعالیه به ضرورت وجود امام در میان مردم و واسط میان دریافت 

ارند؛ اما در رویکرد متعالیه و رویکرد خیرات و فیوضات از عالم باال و متعالی اتفاق نظر د

شود، ولی در رویکرد مشائی الزامات عرفانی بیشتر حیثیت معنوی امام منشأ این دریافت می

 رهبری امام از جامعه و هدایت مردم تا سرحد کماالتی که مستعد آن هستند، مدنظر قرار

و حیثیت سیاسی نیز دارد، توجه گیرد. در رویکرد متعالیه و رویکرد عرفانی اگرچه امام شأن می

). ٨٩: ١٣٨٨راد، به حیثیت معنوی او بیش از توجه به حیثیت سیاسی و هدایتی اوست (یوسفی

 ،)٣٦٢ق: ١٤١٣، نفوس (حلی لینقش او در تکم قیوجود امام را از طر مشایی ۀفالسف

) ٤٤١ق: ١٤٠٤، سینا عدالت (ابن یجامعه به ناظم و برقرار ازیفاضله و ن ۀنیمد یسرپرست

 داندیم زیچ کیو امام را  سیاول، واضع نوام سیرئلسوف، یف یمعنا ی. فارابدانند می یضرور

آن  یخواه کس داند، یاو امام را امام م .)١١٩ق: ١٤١٣، واحد داللت دارند (فارابی یاکه بر معن

 .)١١٩ق: ١٤١٣، خواه اطاعت شود و خواه اطاعت نشود (فارابی ؛ردیخواه نپذرد، یرا بپذ

، اشراق خی(ش ستین یخال یاله ۀفیگاه از خل چیه نیدارد که زم حیتصر زیسهروردي ن

 .)١٣: ٢ق، ١٣٧٥
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استدالل از طریق نظام احسن نیز استداللی وجودشناسانه است. این استدالل در صدد 

 انسان کامل در آن تحقق دارد. 
ً
است اثبات کند که اگر نظام احسن، نظام احسن باشد، ضرورتا

 نظام احسن بدون انسان کامل، عدم تصور دقیق نظام احسن است.  فرض

 استدالل ديگر بر ضرورت وجود حجت خدا: استدالل از طريق فطرت

 بندی این استدالل به شرح زیر است:صورت

 به انسان کامل گرایش دارند؛انسان مقدمۀ اول:
ً
 ها فطرتا

 رج است؛هر گرایش فطری دارای مابازاء در جهان خا مقدمۀ دوم:

 انسان کامل دارای مابازاء در جهان خارج است.  نتیجه:

های اصیل انسان، گرایش به انسان بر اساس این مقدمه، یکی از گرایش اثبات مقدمۀ اول:

ها کامل است. گرایش به انسان کامل، گرایش عمومی ثابت و پایدار در نهاد بشر است. انسان

 طالب و محّب انسان کامل هستن
ً
 د. البته این گرایش نیز ممکن است مانند سایرفطرتا

های فطری غبار غفلت، ظلم و گناه مانع شکوفایی آن شود، به طوری که در مواردی به گرایش

 گونه گردد و از گرایشی فطری به دشمن غالی انسان کامل تبدیل شود؛ همانضد آن تبدیل می

 یر گرایش به خداپرستی به مبارزههای فطری نظ که در طول تاریخ، افرادی با سایر گرایش

مالک فطری بودن در عقل عملی به آن است که انسان بالطبع به طرف آن کارها «اند. برخاسته

، با هدفی که در 
ً
، با ساختاری درونی انسان هماهنگ است و ثانیا

ً
گرایش دارد؛ کارهایی که اوال

رایش به انسان کامل با نظام ). گ٣٢: ١٣٨٧(جوادی آملی، » پیش دارد مناسب و سازگار است

 انسان کامل موجب 
ً
درونی و قوای انسان و غایت و مطلوب او سازگاری دارد؛ بلکه اساسا

 به کمال گرایش شکوفایی استعدادها و تعدیل قوای روحی و وصول به سعادت می
ً
شود. بشر ذاتا

و در انسان کامل دارد. مصداق کماالت نامتناهی، خداوند رحمان است و مظهر تاّم کماالت ا

است؛ بنابراین گرایش به انسان کامل در طول گرایش به خدای رحمان، به عنوان گرایش اصیل 

 ها تعبیه شده است. فطری، در نهاد انسان

ها همواره در بعدی کامل و در بعدی دیگر ناقص و در پوششی از خطا، لغزش و عیب انسان

تند که فاقد خطا و لغزش و جامع جمیع صفات و قرار دارند؛ لذا افراد، طالب وجود فردی هس

 کماالت باشد؛ که مصداق آن، همان انسان کامل یا حجت الهی است.
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اکنون این سؤال قابل طرح است که به چه دلیل گرایش به انسان کامل بر  اثبات مقدمۀ دوم:

حح وجود مصداق خارجی آن داللت دارد؟ آیا صرف وجود گرایش و تقاضایی در انسان ُمص

های فطری قابل طرح تواند باشد؟ این سؤال دربارۀ همۀ استداللتحقق خارجِی متعلق آن می

های فطری این مقدمه نهفته است و به این مسئله اختصاص ندارد، زیرا در کبرای همۀ استدالل

جا نیز صادق است.  شود، در اینشده است و همان پاسخی که در سایر مسائل فطری داده می

 های متعددی گفته شده است. برای نمونه، عالمه طباطبائی الل بر این مسئله، پاسخدر استد

هایی که در درون انسان وجود دارد مانند حب، اراده، جذب و حقیقت،  معتقد است، گرایش

: ١٢ق، ١٤١٧ها باید در خارج وجود داشته باشد (طباطبائی،  ذات اضافه هستند که متعلق آن

٢٧٢.( 

آن است که متعلق و طرف اضافه، بالفعل موجود است. رابطه » ذات اضافهحقیقت «معنای 

بین محّب، محبوب، رجا و مرجو از این قبیل است. اگر محّب به فعلیت رسید، محبوب بالفعل 

ها به  خواهد؛ اگر اراده بالفعل موجود بود، مراد آن نیز بالفعل موجود است. بازگشت همۀ اینمی

 اضافه، بدون متعلق وجود نخواهد داشت. این است که حقیقت ذات 

ها وجود دارد، متعلق آن نیز باید موجود بنابراین اگر گرایش به انسان کامل در انسان نتیجه:

باشد و تا زمانی که انسان وجود دارد این گرایش نیز در نهاد او تعبیه شده و مصداق آن نیز 

 همواره موجود است. 

نند برهان فطرت بر مسئله خداشناسی است. صغرای مقدمۀ میزان کارآیی استدالل فطرت ما

ها و کبرای آن نیز قابل اثبات فلسفی است. بر اساس این آن حاکی از شهود درونی انسان

 گرایش به انسان کامل مانند سایر امور فطری، امری فطری تلقی می
ً
شود. اثبات استدالل، اساسا

گونه که خدا از  خدا از این طریق است؛ همان وجود امام از طریق فطرت، نظیر اثبات وجود

شود، انسان کامل که خلیفه و حجت الهی و مظهر است نیز از طریق طریق فطرت اثبات می

 نیز به انسان کامل  فطرت قابل اثبات است. همان
ً
 انسان به خدا گرایش دارد، فطرتا

ً
گونه که فطرتا

 گرایش دارد. 

 ياستمرار حجت اله ت؛يمهدو
 خوریم: به دو مسئله برمی، ای در هر دوره یحجت اله اثبات وجوب وجود مستمّر از  بعد

. تعیین مصداق ٢. نوعی یا شخصی بودن مهدویت و بیان آن نسبت به موضوع محل بحث؛ ١
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های وجود حجت الهی،  عینی برای حجت الهی در این دوره. بر اساس مسئله اول، استدالل

کند. صورت زنده در نشئه عالم ماده با بدن مادی اثبات میوجود حجت الهی را در هر زمان به 

گردد، سنت است باطل می بنابراین بر اساس این موضوع، مهدویت نوعی که اعتقاد برخی اهل

زیرا بر اساس مهدویت نوعی، مهدی به عنوان یک حجت خدا هنوز به دنیا نیامده و در زمان 

آمد، و الزمۀ این دیدگاه خلّو زمین از حجت دیگری به لحاظ شرایط مناسب به وجود خواهد 

کنند. اما بحث دوم مربوط به تعیین مصداق ای است که عقل و نقل آن را رد میخدا در دوره

 قیمصداق، از طر نییگفته شده تع یکه در علوم عقل چنانبرای حجت الهی در این دوره است. 

تواند با یگونه موارد م نیاست. عقل در ا یگریبه آن از طرق د یابی راه ندارد و راه یبرهان عقل

اما ابد، یرا در یحجت اله اتیها و خصوصیژگیوات، یاز کل یاکنار هم قرار دادن مجموعه

مصداق  نییکه تع دیآیم شیسؤال پ نیاست. اکنون ا یعلوم عقل ۀمصداق خارج از حوز نییتع

خداوند  یۀکه از ناح این ؛ردمسئله وجود دا نیا یدو فرض برا ست؟یک ۀحجت و امام بر عهد

آن  یبرا یمختلف یهاصورت زی. فرض دوم نردیگبشر صورت  یۀاز ناح یامنصوب شود و 

شقوق متصور در آن  ۀلذا هم ،شودیبطالن به اصل فرض وارد م لیجا که دل از آن .متصور است

 نیا یعنی ؛است یاز شئونات اله یادر هر دوره یمصداق حجت اله نییشود. تعیباطل م زین

که  نهوگ لطف است. همان اعدهق ،مسئله نیا ۀاز ادل یکی. ردیگیخدا صورت م هیامر از ناح

قاعده قابل  نیا قیاز طر زینصب امام ن ،لطف قابل اثبات است ۀقاعد قیاصل وجود امام از طر

 ؛بر خداوند واجب است زینصب امام لطف است و لطف ن ،قاعده نیاثبات است. بر اساس ا

 . ردیگیاز جانب خدا صورت م زیآن ن نییخدا و تعیۀ از ناح یحجت اله نیبرابنا

است.  »عصمت« یحجت اله یهایژگیاز و یکی ،در علم کالم اثبات شده که چنان

 شود،یاست که مانع ارتکاب گناه م ینفسان ۀصفت راسخ ایملکه  ،نامتکلم دگاهیعصمت از د

 زیمصداق معصوم ن صیتشخ .)٣١٢: ١ق، ١٩٩٢ی، زانهرچند قدرت بر انجام آن را دارد (تفتا

گاه رایز ،خارج است بشر ۀاست که از عهد یاز امور  ۀتام به هم یاحراز عصمت متوقف بر آ

 یفرد برا یستگیو شا تیو احاطه به قابل یدوران زندگ ۀفرد در هم یو جوارح یحاالت جوانح

 . ستین سریبشر م یبرا زین یامر نیچن صیو تشخ ،است یاله میمنصب عظ نیا افتیدر

ائمه  ،امبریبعد از پ ،نقل شده است زین عامه قیکه از طر یوانافر یاتیروا نّص  طبق

حضرت  زیدوره ن نیو حجت خداوند در ا اند یحجت اله قیمصاد ،عیتش ۀگان دوازده
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، قوصد خیاست (ش یو فرزند امام حسن عسگر نیاز نسل امام حس یمهد

 .)٢٨٠: ١ق، ١٣٩٥

 یاری از فالسفه و عرفا نیز مصداق حجت الهی را در این دوره حضرت مهدیبس

و  و شصت سیصدعربی که دربارۀ مذهبش اختالف شدیدی وجود دارد، در باب  دانند. ابن می

کند. او در عبارات مختلفی از  مطرح می مهدي مباحثی را دربارۀ حضرت فتوحاتششم 

 او  خداکه اسم او، اسم رسول  و جور و اینوجود آن حضرت و قیام او بعد از ظلم 
ّ

و جد

 ).٣٢٧: ٣تا، عربی، بیگوید (ابن است، سخن می طالب حسین بن علی بن ابی

  جهينت
 زین یعقل قیاز طر، ینید یهاآموزه حیعالوه بر تصر »یحجت الهضرورت وجود « مسئله

 هایی گوناگون اثبات ادبیاتاین مسئله از طریق فلسفه، عرفان و کالم با قابل اثبات است. 

 شود.می

قوام  یۀما اوحضور  و ستین یخال یالهو خلیفۀ گاه از حجت  چیه نیزم ،اساس نیابر 

به حضور او در کسوت بدن  زین یآثار و برکات حجت اله تیّ است. تمام ضیو داوم ف یهست

علت  ی وتجل برهانض، یقاعده لطف، واسطه ف قیمسئله از طر نیاست. ا یه مادئو نش یعنصر

 ها اثباتدوره یرا در تمام یمذکور وجود حجت اله یهاقابل اثبات است. استدالل یغائ

. برهان علت شودیادعا اثبات نم ،دوره نیچند ایدوره  کیفرد در  کیو با صرف تحقق  کندیم

سئله م نای بر هابرهان نیترقیاز جهت استحکام و قوام از دق ضیامکان اشرف و واسطه ف ی،غائ

و مسئله  ندسته یاز ضرورت وجود حجت اله یوجودشناخت نییها تبستداللا نیاست. ا

د. در استدالل نکنیاثبات م یو برهان ینظر از مذهب خاص به روش عقل وجوب امام را صرف

 . ردیگ وجود امام حد وسط برهان قرار می دیآثار و فوا ،لطف ۀقاعد قیاز طر

در امتداد استمرار  تیمهدو رایز ،سته نیز تیات مهدومالزم با اثب یاثبات حجت اله

شود که در زمان ما حجت و با اثبات عقلی این مسئله، این پرسش مطرح میاست  یالهت حج

که تعیین مصداق از حوزۀ فلسفه و استدالل خارج است، لذا با  الهی کیست؟ با توجه به این

رسیم که امه نیز نقل شده، به این مطلب میرجوع به متون دینی و تصریح روایاتی که از طریق ع

 در زمان ما در امتداد حجج الهی است.  وجود عنصری حضرت حجت
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  ، چاپ پنجم.، قم، اسراءمیتسن )،١٣٨٩(ـــــــــــــــ،  .١٣

، مخبر، قم، اسراء ینیمحمد حسدیس :قیحقت، موجود موعود امام مهدي)، ١٣٨٩(ـــــــــــــــ،  .١٤

 چاپ ششم.

 ، چاپ سوم.، قم، اسراءانسان در قرآن یقیحق اتیح ،)١٣٨٦(ـــــــــــــــ،  .١٥

، چاپ ، تهران، اسالمیهج البالغةمنهاج البراعة في شرح نه)، ١٣٦٤ـ ١٣٤٧حسن، (  آملی،  زاده حسن .١٦

 .  چهارم

 .، تهران، امیرکبیرعیون مسائل النفس)، ١٣٧١(ـــــــــــــــ،  .١٧

 م، چاپ دوم.قم، الف الم می  ،نهج الوالیه)، ١٣٨٥(ـــــــــــــــ،  .١٨
، قم، مؤسسة النشر کشف المراد في شرح تجرید االعتقاد)، ق ١٤١٣(، حسن بن یوسفحلی،  .١٩

 . چهارم ، چاپاإلسالمي

 ، چاپ دوم.، تهران، مولیشرح فصوص الحکم)، ١٣٦٨الدین حسین بن حسن، ( تاجخوارزمی،  .٢٠

، الدار الشامیة ـ العلم بیروت، دار ـ ، دمشقالمفردات)، ق ١٤١٢اصفهانی، حسین بن محمد، ( راغب .٢١

  چاپ اول.

 ، چاپ اول. قم، هجرت   ،نهج البالغة )،ق١٤١٤( ابوالحسن محمد، رضی، .٢٢

، تهران، یانیآشت نیالد ل جال دیس :و مقدمه حی، تصحمجموعه رسائل)، ١٣٦٠(، یمالهاد، یسبزوار .٢٣

 .رانیانجمن حکمت و فلسفه ا
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 ،هانری کربن :، تصحیح و مقدمهجموعه مصنفات شیخ اشراقم)،  ١٣٧٥، (نیالد ، شهابیسهرورد .٢٤

 چاپ دوم.، سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیؤسیدحسین نصر و نجفقلی حبیبی، تهران، م

 . ، قم، شریف رضيتنزیه األنبیاء)، ق ١٢٥٠( ابوالقاسم علی بن حسین، مرتضی، شریف .٢٥

 .، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي الذخیرة في علم الکالم )، ق١٤١١(ـــــــــــــــ،  .٢٦

سسه مطالعات و تحقیقات ؤ، تهران، مشرح حکمة االشراق)، ق١٣٧٢الدین، ( شمسشهرزوری،  .٢٧

 ، چاپ اول.فرهنگی

 ، چاپ دوم. ، تهران، اسالمیهکمال الدین و تمام النعمة ،)ق١٣٩٥(محمد بن علی، ،  شیخ صدوق .٢٨

 .جهانی شیخ مفید ۀ، قم، کنگرأوائل المقاالت)، ق ١٤١٣(محمد بن محمد، مفید، شیخ  .٢٩
حامد  :حی، تصحنیلهأصدرالمت یرسائل فلسف مجموعه ،)ق١٣٧٥(، میبن ابراه محمدن، یصدرالد .٣٠

 ، چاپ سوم.حکمت ، تهران،یناج

 . ، چاپ اولسسه تحقیقات فرهنگیؤ، تهران، م مفاتیح الغیب)، ق١٣٦٣(ــــــــــــــ،  .٣١

 ، چاپ دوم.، قم، بیدار محمد خواجوی :، تحقیقتفسیر القرآن الکریم)، ق١٣٦٦(ــــــــــــــ،  .٣٢

، چاپ رهنگیتهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات ف، شرح أصول الکافي)، ق١٣٦٦(ــــــــــــــ،  .٣٣

   اول.

الدین آشتیانی، قم، بوستان ، تصحیح و مقدمه: سید جاللالمبدأ و المعاد )،ق١٣٨٠(ــــــــــــــ،  .٣٤

 کتاب.

 .، بیروت، دار االحیاء التراث العربياسفار)، ق١٩٨١(ــــــــــــــ،  .٣٥

 ، چاپ دوم.، قم، دارالکتب اإلسالمیهکمال الدین)، ق١٣٩٥صدوق، ( .٣٦

 .، قم، مکتبة النشر اإلسالمي المیزان في تفسیر القرآن)، ق ١٤١٧(ن، یمحمدحس دیس،  طباطبایی .٣٧

 نا.، به کوشش: محمدرضا جوزی، تهران، بیتلخیص المحصلق)، ١٣٧٧خواجه نصیر، (،  طوسی .٣٨

 ، چاپ دوم.، بیروت، دار األضواءاالقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد)، ق١٤٠٦(ـــــــــــــــ،  .٣٩

 .، بیروت، مؤسسه فقه الشیعهمصباح المتهجد)، ق١٤١١(، محمد بن حسن،  طوسی .٤٠

 .تهران، حکمتن، یاسی جعفر آل :قیتحق، قاتیالتعل)، ق١٣٧١ابونصر، (،  فارابی .٤١

 ، تحقیق: جعفر آل یاسین، بیروت، دار االندلیس.السعاده تحصیلق)، ١٤٠٣ـــــــــــــــ، ( .٤٢

 ، چاپ اول.وت، دار المناهل، بیراالعمال الفلسفیة)، ق ١٤١٣(ـــــــــــــــ،  .٤٣

 ، چاپ دوم.، قم، هجرتالعین)، ق ١٤١٠خلیل بن احمد، (، فراهیدی .٤٤

، قم، مؤسسه انتشارات المحجة البیضاء في تهذیب اإلحیاء)، ق١٤١٧کاشانی، مالمحسن، ( فیض .٤٥

 ، چاپ چهارم.اسالمی جامعه مدرسین

 اپ اول.، چ، تهران، مولیالنفحات اإللهیة)، ق١٣٧٥در الدین، ( ی،قونو .٤٦
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، تهران، شرکت انتشارات علمی و شرح فصوص الحکم)، ق١٣٧٥رومی، محمد داوود، ( قیصری .٤٧

 ، چاپ اول.فرهنگی

 .، تهران، دار الکتب اإلسالمیةالکافي)، ق١٣٦٥(کلینی،  .٤٨

 .هی، تهران، اسالمنواربحاراألتا)، ی(ب، یمجلس .٤٩

 .ینیمسسه امام خؤقم، م، معارف قرآن)، ١٣٧٦(، یمحمدتق، یزدی مصباح .٥٠

 وهفتم. ، چاپ چهل، تهران، صدراانسان کامل)، ١٣٧٦(، یمرتض، یمطهر .٥١

مجله ، »امامت در مقایسۀ دو رویکرد حکمت متعالیه و فلسفه مشاء« )،١٣٨٨(راد، مرتضی، یوسفی .٥٢

 ٩٤-٧٥ص ،٤، شحکومت اسالمی

 .١٢-١٩، ص ٤٣ش ،مجله موعود ،»چیستي و حقیقت امامت«،)١٣٨٣، (، احدفرامرز قراملکي .٥٣
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