دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی
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چالشهای حجیت صدوری روایات و وتقیعات
ی
1
ول عصر  در دورۀ غیبت کربی
_____________________ سعید توکلیزاده_____________________ 2
سخن ائمۀ اطهار پس از قرآن ،مهمترین منبع تبیین و تفسیر دین است .صدور
آموزهها از نهاد امامت گاه به صورت شفاهی و در قالب روایت و گاه کتبی و در
شکل توقیع ابراز شدهاند .نگاشتۀ حاضر میکوشد با سنجۀ صدور روایات و
توقیعات منتسب به حضرت ولیّ اهلل االعظم در دورۀ غیبت ،به ارزشگذاری
این دو بپردازد .این مهم با روش تحلیلی و از دادههای کتابخانهای واکاوی شده
است .برآیند این پژوهش آنکه صدور روایت و صدور توقیع در زمان غیبت
صغری با اشکال مبنایی خاصی مواجه نیست؛ اما صدور روایت در زمان غیبت
کبری با ایرادات جدیای روبهرو است که از جملۀ آنها مفاد آخرین توقیع در

تاریخ تأیید مقاله89/11/89 :
 .1تاریخ دریافت مقاله89/7/1 :
 .8دانشآموختۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم و دانشجوی دکتری تخصصی کالم امامیه ،دانشگاه قرآن و
saeed.tavakkoli.zadeh@gmail.com
حدیث ،قم.
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عصر غیبت صغری و همچنین خدشه در تطبیق معیار حجیت خبر واحد بر
روایات عصر غیبت کبری است .برای علم به صدور توقیع و بستن راه جعل ،دو
مالک یعنی خط حضرت و صدور به نائب خاص معیار است که هر دو نشانه در
زمان غیبت کبری با دشواری جدی روبهرو است.
واژگان کلیدی :حجیت خبر واحد ،غیبت کبری ،روایت ،توقیع ،نائب خاص.

مقدمه

عصر غیبت به عنوان یک چالش بزرگ در برابر امامیه ،خود در برگیرندۀ چالشهایی خورد و

پیرامونی است .یکی از این چالشها چگونگی ارتباط با حجت خدا به ویژهه پژا از عصژر
غیبت صغری است .از مقولههای پیوند یافته به این امر ،چگونگی مواجهه بژا سژخنان نقژ
شده از امام عصر

در زمانۀ غیبت است .به دیگر بیان ،چژالش حژدیث در عصژر غیبژت

یکی از محورهای پرتالطم در این بازۀ زمانی است که بازگشت آن به جایگاه حدیث است.
از همان روزهای نخستین پیدایش دین اسالم و برانگیخته شدن رسول خدا ، ابزاری به
عنوان انتقال دهندۀ آموزههای دینی در بستر جامعۀ ایمانی وجود داشته که عهدهدار گسترش و
بسط معارف به جای جای قلمرو اسالمی بوده است؛ چیزی که از آن به حدیث تعبیر میشود.
از سوی دیگر ،در آموزههای دینی جایگاهی با واال برای اه بیت به عنوان ادامه
دهندگان مسیر هدایت پا از وجود مبارک رسول خدا ترسیم شده است؛ تا آنجا که
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

هیچ چیز دیگری نمیتواند جایگزین این جایگاه شود .حدیث ثقلین که از سوی رسول
خدا در مناسبتهای گوناگون ایراد شده ،نمونهای گویا از نقش بیبدی این نهاد مقدس
یعنی ن هاد امامت است .کارکرد حدیث عبارت است از کاشفیت و حکایت از سنت و سنت
نیز به اجماع تمامی اصحاب حجت است؛ یعنی برای نمونه ،سخن محمد بن مسلم از آن
رو برای ما ارزشمند است که بازتاب دهندۀ سخن امام صادق است.
مهمترین حیثیت و کارکرد حدیث ،واقعنمایی یا حکایتگری آن از سنت است .بر این
اساس ،اگر خواسته باشیم به حدیثی ملتزم شویم ،نخست باید صدور حدیث احراز شود و
آنگاه جهت صدور حدیث و داللت حدیث واکاوی شود .با توجه به آنچه گذشت ،میان اعتبار
منبع و مسیر انتقال آن تمایز است .آنچه اکنون در دسترس ماست حاکی از سنت است و در
صورتی حجت است که از راه درستی در دسترس قرار گیرد .اکنون سؤال این است که آیا
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روایات و توقیعاتی که از امام عصر در زمان غیبت صادر شده ،دارای اعتباری همانند
روایت معصوم در عصر حضور است؟ منشأ این چالش به وضعیت جدید زیست امام یعنی
عصر غیبت و راهکار اعتبارسنجی و راستی آزمایی محتوای منقول از ایشان بازگشت دارد .البته
در امور غیر مهم مانند ادعیه و زیارات ،آن سختگیریهای فقهی الزم نیست .بنابر این آنچه
کانون توجه بحث است استنادات فقهی به اینگونه روایات و توقیعات است.

پیشینه

دربارۀ روایات و توقیعات حضرت مهدی

آثار گرانبهایی وجود دارد که شاید مهمتژرین آن،

موسوعۀ شانزده جلدی «مجموعه روایات مهدوی» باشد که مجلد آخژر آن بژه کژالم مهژدوی
اختصاص دارد .این مجموعۀ وزین به همت موسسژۀ موعژود ،گژردآوری شژده اسژت .کتژاب
«مجموعه نامهها و فرمایشات امام عصر

در غیبت صغری» نوشتۀ آقای عادل خدمت از

دیگر آثار در این موضوع است .همچنین آقای محمدمهژدی رکنژی در مقالژۀ «درآمژدی بژر
شناخت توقیعات» به جمعآوری توقیعات از منابع کهن و دستهبندی آنها پرداخته است.
آنچه در این آثار ،بیشتر مورد عنایت قرار گرفته است ،جمعآوری و تبویب احادیث
مهدوی با رویکرد عصر غیبت صغری است؛ در حالی که روایات و توقیعات مختلفی در
دوران غیبت کبری به ایشان منسوب است که تحقیق جامعی در موضوع حجیت صدوری

مفهومشناسی

چالش :واژۀ «چالش» در لغتنامههای فارسی ضژبط و معنژا شژده اسژت؛ امژا کژاربرد رایژ و
امروزی آن ،با معانی لغتنامهای آن متفاوت است .دهخدا چالش را به معنژای جنژ و جژدال،
حمله و یورش میداند 1.نزدیكترین معانی برای چالش عبارتند از :جدال ،تالش و یورش که این

مفاهیم نه به شک تطابقی ،بلکه به صورت التزامی یا تضمنی در کژاربرد چژالش قابژ مالحهژه
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آنها انجام نشده است .هدف این مقاله پر نمودن چنین خألی است.

 .1دهخدا ،لغت نامه ،ج ،19ص.66
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است .معادلدانستن « »Challengeبا چالش امر دقیقی نیست؛ زیرا مواجهه با وضژعیتی جدیژد و
سخت که نیازمند تالش فراوان و سرنوشتساز است همواره مستلزم جن و جدال نیست.
در تبیین تفاوت مفهومی چالش با واژگان همنشین یا جانشین آن میتوان گفت :چالشها
ناظر به عوام بیرونی است؛ برخالف مسائ که ناظر به عوام درونی است .چالشها با
فرصتها متفاوتاند؛ هر چند چالش میتواند به فرصت تبدی شود .نیز چالشها و خطرات
متفاوتاند؛ چه آنکه یکی از اهداف بررسی چالشها ،کاهش خطرات است.
در حقیقت هرچند چالشها بیم آفرینند؛ اما همین بیمها و دغدغهها ،عاملی تأثیرگذار و
برانگیزنده برای دستیابی به راهبردهای نو یدبخش است و اگر مواجهه با چالشها بر اساس
مبانی فکری و چارچوب عملی و رفتاری مبتنی بر حقیقت ،عقالنیت و منطق انجام گیرد،
هرگز چالشها ،به تهدید و بحران تبدی و تأو ی نخواهند شد.

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399
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1

توقیع« :توقیع» به متنی گفته میشود که در ادامۀ نامهای نگاشته میشود 8.این نوع سخن
گفتن ،در کلمات امامان دارای پیشینه است 3.گویا ،اول بار این واژه در کلمات امام
کاظم دیده شده است 4.در اصطالح مباحث مهدویت ،توقیع ،منحصر به این گونه
نوشتهها نیست؛ بلکه نوشتهای که به صورت مستقیم از جانب حضرت ولیعصر صادر
شده باشد و به دنبال نامهای نباشد نیز توقیع دانسته میشود5؛ بلکه در سخن محدثان ،گاه
سخنان شفاهی ایشان ،توقیع خوانده شده است 6.از آنجا که توقیع ،در بیشتر موارد به
صورت نوشتار و مکاتبه صورت گرفته است برخی از فقها در اعتماد و اعتبار به آن
خدشههایی دارند7؛ ولی در ظاهر ،این تردیدها ،ناشی از وجود احتمال در مکاتبه است که

 .1برای آگاهی بیشتر از مفهوم چالش ر.ک :علی ذو علم ،تاملی در مفهوم چالش ،ماهنامۀ زمانه ،شمارۀ
 ،36شهریور  ،1394صص.37-34
 .8ابن فارس ،معجم مقايیس اللغة ،ج ،6ص.134
 .3ر.ک :کلینی ،الکافی ،ج ،1ص 59و  101و  121و 910؛ ج ،1ص599؛ ج ،8ص.252
 .4حمیری ،قرب اإلسناد ،ص.112
 .5ابن بابویه ،كمال الدين و تمام النعمة ،ج ،8ص.493
 .6همان ،ص.902
 .7ر.ک :حلی ،المعتبر فی شرح المختصر ،ج ،1ص413؛ کرکی ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،ج،1
ص457؛ عاملی ،روض الجنان فی شرح ارشاد األذهان ،ج ،8ص.555

در برخورد شفاهی نیست 1.با این حال ،اگر با قرائن و شواهد به سخن معصوم یقین حاص
2
شود فرقی میان گفتار و نوشتار ایشان نیست.
حجیت صدوری :بعد از قرآن کریم ،مهمترین منبع برای دستیابی به احکام خداوند،

«سنت» است« .سنت» در لغت ،به معنای طریقه 3و در اصطالح فقهای امامیه ،عبارت
است از :قول ،فع و تقریر معصوم 4.7در حجیت سنت ،تردیدی نیست؛ ولی به این دلی
که اغلب سنت به شک مستقیم از معصوم دریافت نمیشود و توسط دیگران گزارش
میشودژ که این گزارش« ،خبر»« ،روایت» ،و «حدیث» نام داردژ اگر ابهامی باشد در این
نوع گزارشهای از سنت است .از این رو برای استناد به سنت ،نخست باید اص صدور از
معصوم ثابت شود که ادلۀ اعتبار قول ثقه دامنه و محدودۀ آن را مشخص میکند.
در ادامه نخست به ارزشگذاری روایات در زمان غیبت پرداخته میشود و آنگاه اعتبار
سنجی توقیعات در این بازۀ زمانی مورد بررسی قرار میگیرد.

حجیت خبر ثقه در عصر غیبت

در زمان غیبت صغری با چالش مدعیان دروغین روبژهرو هسژتیم .بژرای تشژخیص مژدعی

راستین از دروغین به پشتوانهای مانند اجماع امامیه یا تواتر روایی نیاز داریژم و بژدون چنژین
ا
پشتوانهای عمال حدیث نیز در این دوران با چالش عدم حجیت روبهرو خواهد بود .هرچنژد
را شنیده و آن را نق میکرد؛ اما نق روایت از غیر این طریق مسموع نبود.
این مسأله در بازۀ غیبت کبری با دشواری مضاعف همراه بود .پرسش اینجاست که آیا
در زمان غیبت کبری- ،با توجه به اینکه حسب باور دانشیان رجال ،خبر ثقه حجت است-
در صورت تشرف فرد ثقهای به خدمت حضرت بقیة الله االعهم و گفتگو با ایشان،
حدیثی را از حضرتش بشنود و آن را نق نماید ایرادی در پذیرش آن وجود دارد؟! و آیا بین
 .1حلی ،النهاية و نکتها ،ج ،3ص.66
 .2مجلسی ،بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار األئمة األطهار ،:ج ،8ص.167
 .3راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص525؛ ابن اثیر ،النهاية فی غريب الحديث و األثر ،ج ،2ص.505
 .4برای نمونه نکژ :قمی ،القوانین المحکمة فی األصول ،ج ،2ص118؛ خراسانی ،كفاية األصول ،ج ،1ص.22
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نائب خاص حضرت که از سوی ایشان معرفی عمومی شده بود ،در مالقات با ایشان روایتی
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روایت فردی مانند زراره که به مدینه میرود و امام

صادق

را زیارت کرده و حدیثی

میشنود و آن را برای کسانی نق میکند  -که ای بسا حضرت را هم ندیده باشد  -و بین
ا
خبری که مثال سید بن طاووس یا مقدس اردبیلی در تشرف خود ،آن را استماع کرده و برای
دیگری بیان میکند تفاوت وجود دارد؟!
در گام نخست به نهر میرسد در هر دو مورد ،فرد ثقهای از محسوسات خود نق
میکند و حجت است؛ چه آنکه مقتضی برای حجیت یعنی خبر ثقه از معصوم موجود است
و مانعی نیز وجود ندارد.
هرچند علمای امامیه کمتر به این بحث پرداختهاند؛ ولی اشاراتی به برخی زوایای این
مطلب کردهاند .برای نمونه ،یکی از اقسام اجماع« ،اجماع تشرفی» است .بدین معنا که
یکی از نوادر روزگار در زمان غیبت به خدمت حضرت بقیة الله مشرف میشود و حدیثی
را از ایشان میشنود؛ ولی به هنگام بازگو ی ِی رأی معصوم ،ژبه دالیلیژ نگو ید که من خود از

امام شنیدهام ،بلکه در قالب ادعای اجماع ،به این نکته اشاره کند که رأی معصوم را احراز
کرده است؛ چه آنکه ارزش اجماع به رأی امام است و چون امام ،واحدی مث جمع است؛

1
فقیه
بنابر این از چنین گزارشی به اجماع تعبیر میکند .هرچند اجماع تشرفی برای ِ
تشرفیافته حجت است -؛چراکه وی به نهر معصوم یقین دارد-؛ ولی آیا نق چنین خبری

برای دیگران حجت است؟ به دیگر سخن ،آیا دیگران باید چنین خبری را تصدیق نمایند؟
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

برخورد بزرگان با این مسأله گوناگون است :عدهای از نهر ثبوتی آن را بدون اشکال میدانند،

هر چند در مقام اثبات ،یافتن موردی برای آن را سخت میدانند 8.و برخی دیگر ،از نهر
ثبوتی و قطع نهر از مقام خارج و تطبیق ،آن را قبول نمیکنند.

3

در فقه نیز نمونههایی برای این موضوع در گذشته در میراث حدیثی شیعه یافت میشود؛
چنان که در حال یا آینده امکان تحقق این امر وجود دارد ،و پیامد پذیرش یا رد این گونه از
 .1خراسانی ،كفاية األصول ،ج ،8ص318؛ نائینی ،فوائد األصول ،ج ،3ص.151
 .8خراسانی ،كفاية األصول ،ج ،8ص315؛ مشکینی ،اصطالحات األصول و معظم ابحاثها ،ص85؛
سبحانی ،المحصول فی علم األصول ،ج ،3ص.811
 .3خویی ،مصباح األصول (مباحث حجج و أمارات) ،ج ،1ص136؛ امام خمینی ،تنقیح األصول ،ج،3
ص139؛ فاض لنکرانی ،دراسات فی الصول ،ج ،3ص.168
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روایات میتواند خود را در میزان اعتماد یک فقیه یا مجتهد دینی برای تبیین آموزههای دینی و
احکام شرعی نمایان سازد.
از نمونههای پیشین ،روایتی دربارۀ دعای استخاره از حضرت حجت در زمان غیبت
کبری است .در این گزارش ،سید بن طاووس از محمد بن محمد آوی حسینی از حضرت
صاحب األمر چنین نق میکند که ایشان فرمودند:
سورۀ حمد را ده مرتبه میخوانی ،حداق سه بار ،اگر نشد یک بار ،و بعد سورۀ قدر را ده
َّ ِّ َ
َ ْ َ
مرتبه میخوانی و بعد این دعا را سه بار میخوانی« :الل ُه َّم ِإني أ ْس َت ِخ ُیرك ِل ِعل ِمك ِب َع ِاق َب ِة
ْ َ ُْ َ ْ َ ْ ُ
َّ
ْ َ َ ْ َ ُْ َ
ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ِّ َ
ور الل ُه َّم ِإن کان األ ْم ُر الفال ِن ُّي ِم َّما
ور و أست ِشیر َك ِلحس ِن ظني ِبك ِفي المأم ِ
ول و َالمحذ ِ
األم ِ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
َْ َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
قد ِنیطت ِبال َب َرک ِة أعج ُازُه َو َب َو ِاد ِیه َو حفت ِبالک َر َام ِة أ َّی ُام ُه َو ل َی ِال ِیه ف ِخ ْر ِل َي الل ُه َّم ِف ِیه ِخ َی َر اً ت ُر ُّد
َْ ُ َ
َ ُ َ َُ ا
ا َّ
َ َ َ
َّ ِّ
َ َ َْ
وس ُه ذلوال َو تق َعض أ َّی َام ُه ُس ُرورا الل ُه َّم ِإ َّما أ ْم ٌر فآت ِم ُر َو ِإ َّما ن ْه ٌي فأن َت ِهي الل ُه َّم ِإني
شم
َْ َ ُ َ َ ْ َ َ ََا َ
َ
أست ِخیرك ِبرحم ِتك ِخیرً ِفي ع ِافیة» .بعد نیت کرده و قطعهای از تسبیح را میگیری[ .و بعد
1
شروع به شمارش میکنی] اگر باقیمانده زوج بود ،انجام بده و اگر فرد آمد ،انجام نده.

محمد بن محمد آوی در حالی مستقیم از حضرت صاحب

الزمان

نق روایت

میکند که در زمان غیبت کبری میزیسته و نزدیک به  200سال از زمان شروع غیبت کبری
گذشته است .البته همین روایت با اندک اختالف از امام صادق نیز روایت شده است.

8

فقیهی مانند صاحب جواهر به این روایت اعتماد نموده است .وی در بیان معنا و اقسام
اما مسألۀ اعتباربخشی به حدیث منقول از ثقه در دورۀ غیبت کبری ،با چالشهایی روبهرو
است که نیازمند بررسی و پاسخگویی در جهت رسیدن به نتیجهای استوار است.
موانع پذیرش حجیت روایت در عصر غیبت کبری
در ادامه بازدارندههای اصلیای که موضوع حجیت نق ثقه از امام زمژان در دورۀ غیبژت
کبری را با ابهام روبهرو ساخته ،مطرح و هر یک بررسی میشود.

 .1حر عاملی ،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشريعة ،ج ،9ص.91
 .8همان ،ج ،87ص.863
 .3نجفی ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،18ص.163
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استخاره ،استخاره با تسبیح را نام میبرد و به امام صادق و امام زمان نسبت میدهد.
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 .1توقیع حضرت حجّت

شاید مهمترین ایرادی که به حجیت روایات از امام زمان

در زمان غیبژت کبژری متوجژه

است ،آخرین توقیعی است که از حضرتش در پایان عصر غیبت صغری صژادر شژد .شژیخ
صدوق چنین نق میکند:
حسن بن احمد المکتب میگوید :در سالی که شیخ علی بن محمد سمری -قدس الله
روحه -در بغداد درگذشت ،چند روز قب از وفاتش در محضرش بودم و توقیعی را برای
مردم خارج ساخت که نسخۀ آن چنین است:
ْ َّ
الر ْحمن َّ
الله َّ
الر ِح ِیم ای علی بن محمد سمری! خداوند اجر برادرانت را در عزای تو
ِبس ِم
ِ
ِ
عهیم گرداند که تو ظرف شش روز آینده خواهی مرد ،پا خود را برای مرگ مهیا کن و به
احدی وصی ت مکن که پا از وفات تو قائم مقام تو شود که دومین غیبت واقع گردیده
است و ظهوری نیست؛ مگر پا از اذن خدای عزوج و آن بعد از مدتی طوالنی و
قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم واقع خواهد شد و به زودی کسانی نزد شیعیان من
آیند و ادعای مشاهده کنند .بدانید هر که پیش از خروج سفیانی و صیحۀ آسمانی ادعای
َّ
مشاهده کند دروغگوی مفتری است ،و ال حول و ال قوً إال بالله العلي العهیم.
گو ید :از این توقیع استنساخ کردیم و از نزد او بیرون آمدیم و چون روز ششم فرا رسید بازگشتیم
و او در حال احتضار بود به او گفتند :وصی شما از پا شما کیست؟ گفت :برای خدا امری
است که خود او رسانندۀ آن است و درگذشت و این آخرین کالمی بود که از او شنیده شد.
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

شیخ طوسی نیز -با اختالف ناچیز -همین روایت را از شیخ صدوق نق میکند.
بر اساس این توقیع ،این انگاره شک

1

8

گرفته است که ادعای مشاهدۀ حضرت مهدی

در زمان غیبت کبری از سوی نهاد امامت ،دروغ و افترا دانسته شده است .با نفی امکان
مشاهدۀ حضرت در دورۀ عصر غیبت کبری ،موضوع نق روایت نیز که الزمۀ آن تشرف به
محضر امام است منتفی خواهد بود و به اصطالح سالبه به انتفای موضوع خواهد شد؛ چه
آنکه مدعی نق روایت از امام بر اساس این توقیع ،دروغگو است.

3

 .1ابن بابویه ،كمال الدين و تمام النعمة ،ج ،8ص.516
 .8طوسی ،الغیبة ،ص.385
 .3سیدمحمد صدر در «موسوعة اإلمام المهدی» و یدالله دوزدوزانی در «تحقیق لطیف حول توقیع الشریف» و
علیاکبر ذاکری در کتاب «چشم به راه مهدی» به تحلی سندی و محتوایی این توقیع پرداختهاند.
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در تحلی اشکال برآمده از توقیع اخیر الزم است به محورهایی توجه کرد:
ارزيابی سندی روايت :این خبر دارای سه راوی است :شیخ صدوق ،حسن بن احمد

ِّ
مکتب و علی بن محمد سمری.

شیخ صدوق از اجالی اصحاب امامیه است و علی بن محمد سمری نیز نائب خاص
حضرت است که گویای وثاقت وی است .اما اندیشوران رجال ،حسن بن احمد ِّ
مکتب را
مهم گذاشتهاند و سخنی از وثاقت یا ضعف وی مطرح نیست .گویا نخستین فردی که ایراد
ّ
جنة المأوی ،این توقیع را مرس
سندی به توقیع مزبور دارد ،محدث نوری است .وی در کتاب

و ضعیف دانسته و مینویسد :خود شیخ طوسی به این حدیث عم نکردهاند؛ چرا که خود
ا
ایشان تشرفات مختلفی را بیان کردهاند و عمال با حدیث ،مخالفت کردهاند؛ زیرا هر تشرفی ،با
مشاهده مالزمه دارد .عالوه بر اینکه به تواتر ،تشرفات برای ما نق شده است و ما نمیتوانیم
همۀ اینها را رد کنیم و علما نیز آنها را قبول کردهاند .بنابر این هرچند ظاهر توقیع ،مالقات را رد
میکند؛ ولی باید حدیث را توجیه کرد .آنگاه وی به بیان برخی توجیهات میپردازد.

1

البته باید دانست که ابومحمد حسن بن احمد ،استاد شیخ صدوق است و توقیع را
بدون واسطه از نائب چهارم علی بن محمد سمری گزارش میکند .از این رو در سند سقطی
وجود ندارد .طبقۀ روات نیز این دیدگاه را تأیید و بر این اساس سند متص است.
نموده و تشریف یا توقیعی منتسب به دوران غیبت کبری را بازتاب نداده است .با این حال،
ضعف سند توقیع ،به جهت مهم بودن حسن بن احمد ِّ
مکتب پابرجاست ،هر چند برخی
از محققان معاصر بر این اندیشهاند که طرح نشدن دیدگاه اندیشوران رجالی در ذی عنوان

یک راوی نمیتواند دلیلی بر ضعف او به شمار آید.8

مهم بازرسی راهکارهای اثبات اعتبار سند حدیث است .افزون بر ادعای اعتماد شیخ
صدوق به توقیع مذکور و همچنین سایر محدثان تا محدث نوری که با خدشه روبهرو است،
دو راهکار برای اعتباربخشی به سند ارائه شده است:

چالشهای حجیت روایات و توقیعات ول ّی عصردر دوره غیبت کبری

نکتۀ دوم اینکه شیخ طوسی نیز تشرفات و توقیعات را تنها در زمان غیبت صغری نق

 .1نوری ،جنة المأوی في ذكر من فاز بلقاء الحجة ،صص.161-158
 .8شبیری زنجانی ،كتاب نکاح ،ج ،1ص.3664-3663
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الف :طلب رحمت شیخ صدوق :یکی از راههایی که موجب اطمینان عرفی به وثاقت
یک فرد است رسم و روش یک راوی ،در احترام و تجلی از یک استاد خاص است؛ چراکه
بعید است یک محدث برای کسی که وثاقتش برای او محرز نیست ،پی در پی تقاضای
رحمت نماید! محقق خویی میگوید که حسن بن احمد مکتب از مشایخ شیخ صدوق
است و ایشان برای حسن بن احمد در کتاب «کمال الدین» دعای ترحم نمودهاند که این امر
نشانهای بر اعتماد تلقی شده است 1.اما تفحص در کتاب «کمال الدین» گویای این سخن

نیست؛ چه آنکه صدوق بر حسن بن احمد در این کتاب دعا نفرموده است.
با این همه ،یکی از مشایخ صدوق فردی به نام حسن بن احمد ِّ
مؤدب است که شیخ
صدوق بعد از نام او در کتاب «عیون اخبار الرضا »و «معانی األخبار» رضوان الهی را برای
وی میخواهد 8.اما لقب وی « ِّ
مؤدب» است نه « ُمک ِّتب» و در کتابی غیر از «کمال الدین».

البته دو لقب « ِّ
المکتب» و « ِّ
المؤدب» از نهر معنا نزدیک به هم هستند .ابن منهور
َ َْ ْ ا
ُ ْ
َ
داد...المک ِت ُب :معلم .لحیانی میگوید:
مینویسد« :ک َّت َب الرج و أ ک َت َبه ِإکتابا :کتاب یاد او
الم َک ِّت ُب کسی است که کتابت تعلیم میدهد» 3.از طرف دیگر ِّ
ُ
مؤدب ،یعنی معلم علوم
ادبیات عرب از نحو و صرف و لغت.

4

شاهد مطلب اینکه یکی از مشایخ صدوق فردی است به نام حسین بن ابراهیم بن احمد
بن هشام که شیخ صدوق در برخی موارد ،لقب « ِّ
المکتب» و گاهی صفت « ِّ
المؤدب» را
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399
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برای ایشان میآورند.

5

نتیجه آنکه از این منهر ،حسن بن احمد مکتب توثیق میشود.
ب :تصحیف :در راهکاری دیگر برای اعتمادسازی به سند ،ادعای تصحیف در سند
حدیث شده است .یعنی حسن بن احمد راوی نیست ،بلکه واسطۀ در نق همان حسین بن
 .1خویی ،معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرجال ،ج ،5ص .878یاد آور اینکه خود محقق خویی
طلبیدن رحمت الهی را از امارات وثاقت نمی دانند( .همان ،ج ،1ص)74
 .8ابن بابویه ،عیون اخبار الرضا ،ج ،1ص 888و ج ،8ص174؛ همو ،معانی األخبار ،ص.345
 .3ابن منهور ،لسان العرب ،ج ،1ص.688
 .4نوری ،خاتمة المستدرک ،ج ،4ص.83
 .5ابن بابویه ،عیون اخبار الرضا ،ج ،1ص78؛ همو ،األمالی ،ص435؛ همو ،التوحید ،صص 85و  178و
 884و  898و 416؛ همو ،الخصال ،ج ،8صص 431و .451

ابراهیم بن احمد بن هشام ِّ
مکتب است و در اینجا تصحیف صورت گرفته است .با پذیرش
تصحیف و افزودن این نکته که شیخ صدوق از حسین بن ابراهیم بن احمد بسیار حدیث
نق نموده 1و همچنین برای وی طلب رضوان و رحمت الهی داشته ،میتوان به بازسازی
سند روایت با رویکرد اصالح و اعتباربخشی پرداخت.
اگر به عنوان ایراد چنین گفته شود که در سند این توقیع حسن بن احمد است در حالی
که فرد مزبور حسین بن ابراهیم بن احمد است؛ یعنی نام جد ایشان احمد است ،نه نام

پدرشان8؛ در جواب میگوییم :انتساب راوی به جد در رجال امری متعارف است .و اگر
چنین شبهه آورید که کنیۀ فرد مزبور «ابو محمد» است و این کنیه با اسم حسن میسازد و نه

حسین3؛ میگوییم :هرچند این کنیه بیشتر برای اشخاصی میآید که حسن نام دارند؛ ولی
کنیۀ ابومحمد برای افر ِاد حسین نام هم آمده است 4.از بزرگانی که این احتمال را دادهاند

محقق قهپایی است .ایشان بعد از اینکه در متن کتاب نام راوی این توقیع را حسن بن احمد
میآورد در تعلیقهای که خود ایشان به عنوان تصحیح سند میآورند مینویسند« :الحسین
ِّ
5
المکتب الخ».
بن ابراهیم بن احمد بن هشام
با این همه ،این ادعا هر چند میتواند برطرف کنندۀ اشکال باشد؛ اما دلیلی برای اثبات
آن اقامه نشده است؛ زیرا احتمال اتحاد ابومحمد حسن بن مکتب با حسین بن ابراهیم از

نمیبیند 7.افزون بر این شیخ صدوق در نقلی نام هر دو (حسن بن احمد و حسین بن

 .1ر.ک :ابن بابویه ،الخصال ،ج ،1ص 314و ج ،8صص 431و  543و  578و 651؛ همو ،عیون اخبار
الرضا ،ج ،8ص814؛ همو ،كتاب من ليحضره الفقیه ،ج ،4صص  488و  476و 518؛ همو ،األمالی،

صص  411و  418و  435و  545و  558و . ...
 .8کریمیان ،اعتبار سنجی و فقه الحديث آخرين توقیع ،ص.8
 .3همان.
 .4خویی ،معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرجال ،ج ،6ص 833و ج ،7ص 81و. ...
 .5قهپایی ،مجمع الرجال ،ج ،7ص.181
 .6خویی ،معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرجال ،ج ،5ص ،878ش.8786
 .2ابن بابویه ،معانی الخبار ،ص ،46ش 59و ص ،49ش.68
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سوی اندیشوران دانش رجال طرح نشده است 6.محقق غفاری نیز میان این دو ارتباطی
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ابراهیم بن احمد) را در کنار یکدیگر ذکر میکند.

1

با وجود آنچه اشاره رفت ،این نق از مصادیق توقیع است و ویهگی هر توقیع ،اختصاص
و ارتباط مخفیانه است ،برخالف روایت ،که ممکن است در جلسۀ رسمی ادا شود ،و از
همین جهت ،قاعده آن است که سختگیری محدثان در پذیرش توقیعات بیشتر از روایات
باشد .با این حال ،بیشتر علمای ما به این توقیع اعتماد کردهاند که این شاهدی قوی و
اطمینان بخش بر صحت آن میتواند تلقی شود.
ارزيابی محتوای حديث :مفهوم این روایت در بین علمای ما مورد کنکاش قرار گرفته
ا
است که ذیال بدان اشاره میگردد:
الف :انکار اص مالقات و مشاهده :آیت الله دوزدوزانی از جمله محققانی است که بر
اساس این توقیع ،افزون بر مقابله با مدعی مالقات ،به انکار امکان هر گونه مالقات در
عصر غیبت با آگاهی به اینکه فرد هنگام مالقات ،حضرت

حجت

را رؤیت کرده،

میپردازد .وی در تبیین این داللت از توقیع مینگارد:

تعبیر حضرت در این توقیع به « َف َق ْد َو َق َعت ْال َغ ْی َب ُة َ
التامة؛ به تحقیق غیبت کبری شروع شد»
ِ

صریح در این است که غیبت ،تا زمان مرگ سمری  -نائب چهارم  -ناقص بوده است و

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

نقصان به این است که در زمان غیبت صغری امکان مالقات و مشاهده وجود داشته است؛
اما اآلن « َف َق ْد َو َق َعت ْال َغ ْی َب ُة َ
التامة»؛ یعنی رؤیت برای احدی امکان ندارد و بر همین اساس
ِ
َ َ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َّ َ َّ َ َ َّ
در ادامۀ حدیث آمده «فال ظهور ِإال بعد ِإذ ِن الل ِه عز و ج ؛ پا ظهوری نیست مگر بعد
از اذن الهی» .پا معنی چنین میشود :غیبت تامه شروع شده؛ پا هیچ کا نمیتواند
حضرت را ببیند تا روز ظهور.

8

وی در تکمی این نگاه مینویسد:
توقیع سه مسأله را بیان میکند :انتهای نیابت خاصه ،پایان غیبت صغری ،وجود کسانی که
ادعای مشاهده دارند و وظیفۀ ما تکذیب آنان است .فرق جوهری بین غیبت صغری و
کبری در دو چیز است :وجود وصایت و نیابت در غیبت صغری؛ نقصان در غیبت صغری
به اینکه امکان مشاهده وجود داشته است.

3

 .1همو ،عیون اخبارالرضا ،ج ،1ص.888
 .8دوزدوزانی ،تحقیق لطیف حول التوقیع الشريف ،ص.7
 .3همان ،ص.9
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الم َ
شاه َد ًَ َقب َ ُخ ُروج ُّ
محقق دوزدوزانی در ترجمان عبارتَ « :ف َمن اد َعی ُ
الس َفیانی و
ِ
ِ
َّ َ
یحة َف ُهو َکذ ٌ
اب ُم َفت ٌر؛ کسی که قب از خروج سفیانی و صیحه ادعای مشاهده کند،
الص ِ

کذاب مفتر است» بر این باور است که این عبارت ظهور در مجرد رؤیت دارد ،نه رؤیت با

نیابت .به عبارت دیگر نفرموده :مشاهده با ادعای وکالت و نیابت .وی میافزاید به قرینۀ
ََ ْ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ ُ ََ ُ
َّ
َّ َ ْ َّ َ
التامة فال ظ ُه َور ِإال َب ْعد ِإذ ِن الل ِه ع َّز َو َج »
صدر روایت که فرمود« :فقد وقع ِت الغیبة
1
میگوییم مدار کالم این است که در زمان غیبت کبری مشاهده بر هیچ کا امکان ندارد.
َ
َ ُ
وص ِإلی
ت
با این همه ،این وجه پسندیده نیست؛ چراکه در توقیع چنین آمده است« :ال
َِّ
َ َ َُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ ُ ََ ُ
َّ َ ْ َّ َ
التامة فال ظ ُه َور ِإال َب ْعد ِإذ ِن الل ِه ع َّز َو َج ؛ به
أحد یقوم مقامك بعد وف ِاتك فقد وقع ِت الغیبة
احدی وصیت مکن که پا از وفات تو قائم مقام تو شود که غیبت کبری واقع گردیده است
و ظهوری نیست؛ مگر پا از اذن خدای عز و ج ».
ََ ُ
َّ
َّ َ ْ
َّ
َ
عجیب است که ایشان جملۀ «فال ظ ُه َور ِإال َب ْعد ِإذ ِن الل ِه ع َّز َو َج » را برفقرۀ قب یعنی
« َف َق ْد َو َق َعت ْال َغ ْی َب ُة َ
التامة» متفرع میکنند و نتیجه میگیرند که پا ظهوری برای هیچ کا
ِ
َ
ََ ْ َ َ َ ْ َ َْ ُ
َ ُ
َ
وص ِإلی
نیست؛ ولی
همین عبارت «فقد وقع ِت الغیبة التامة» را بر عبارت قبلش ،یعنی «ال ت ِ
َ
َ َ ُ
َ
أحد َیق ُوم َمق َامك» متفرع نمیکنند که در این صورت ظهور معنایی توقیع چنین میشود:
«کسی را نائب خاص خود نکن؛ چراکه غیبت کبری شروع شده ،پا ظهوری به عنوان

عبارت است از عدم وصیت بر قائم مقامی و در علم اصول چنین گفتهاند که اگر در جمله،
تعبیری باشد که صالحیت قرینیت داشته باشد ،معنای جمله به همان قرینه حم میشود.

8

عالوه آنکه قبول داریم غیبت صغری نقصان دارد؛ ولی به چه دلی منهور از نقصان ،رؤیت و
مشاهده است؟ شاید وجه نقصان غیبت کبری ،نبود نیابت خاصه است .به عبارت دیگر ،فرق
جوهری بین دو غیبت ،وصایت و نیابت خاصه است که فقط در غیبت صغری وجود دارد.
نکتۀ دیگر اینکه در ادامۀ توقیع شریف چنین آمده« :هر کسی که ادعای مشاهده کرد

چالشهای حجیت روایات و توقیعات ول ّی عصردر دوره غیبت کبری

نیابت برای احدی نیست».
ُ
ََ
به دیگر بیان ،عبارت «فال ظ ُه َور» اطالق ندارد ،بلکه محتم القرینیه وجود دارد که

 .1همان ،صص.57-56
 .8خویی ،مصباح األصول ( مباحث حجج و امارات) ،ج ،1ص874؛ امام خمینی ،تنقیح الصول ،ج ،1ص.99
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کذاب و مفتر است» و آیت الله دوزدوزانی تصریح میکنند« :واجب است کسی را که

عالم سر بزند» 1در حالی که سیرۀ
ادعای مشاهده کرده است ،تکذیب کنیم هر چند از ِ

مدعیان صرف مشاهده را تکذیب کنند ،بلکه فقط کسانی را
علمای ما چنین نبوده است که
ِ
که ادعای نیابت داشتهاند تکذیب کردهاند .افرادی نهیر محمد بن نصیر نمیری 8و احمد بن

هالل کرخی 3از این دستهاند.

کالم آخر آنکه در برخی روایات ،نه تنها اص ارتباط نفی نشده؛ بلکه مالقات تعدادی از
خواص شیعه با حضرتش در زمان غیبت کبری ،تأیید شده است .به عنوان نمونه در روایتی
چنین آمده است:
امام صادق فرمود :برای قائم دو غیبت است :یکی کوتاه و دیگری طوالنی؛ در
غیبت اول ،فقط شیعیان مخصوص از مکان حضرت خبر دارند ،و در غیبت دیگر ،به غیر
از دوستان مخصوصش ،کسی از جای او خبر ندارد.

4

روشن است که مراد روایت ارتباط خواص شیعه با ایشان است ،نه اینکه این افراد فقط از
جایگاه ایشان بدون هر نوع ارتباطی اطالع دارند .مؤید آن ،روایتی دیگر است که به غیبت
حضرت اشاره میکند و اینکه به ناچار در زمان غیبتش گوشهگیری نموده و «چه خوب

منزلیست مدینه و در سی وحشتی نیست» 5.ظاهر این گزارش ،وجود سی نفر در کنار
حضرت است .همانگونه که آنچه از این نق از غیبت به ذهن میرسد ،غیبت دوم و تامه
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

است و نه غیبت صغری.
ب :انکار ادعای مالقات :این دیدگاه بر آن است که نه تنها امکان و وقوع مالقات پذیرفتنی
است ،بلکه مالقات همراه با شناخت آن حضرت نیز پذیرفته شده است؛ اما مالقات کننده،
حق ندارد مشاهدۀ خود را برای دیگران بازگو کند .اربلی مینگارد :کسی که حضرتش را ببیند،

 .1دوزدوزانی ،تحقیق لطیف حول التوقیع الشريف ،ص.94
 .8خویی ،معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرجال ،ج ،19ص.317
 .3همان ،ج ،3ص.151
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.341
 .5همان.
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معلوم است که ادعای رؤیت و مشاهده ندارد و اگر کسی چنین ادعا نماید دروغگوست.

1

همچنین محقق خویی معتقد است ادعای رؤیت در زمان غیبت ،مسموع نیست 8.به دیگر

بیان ،این نگاه به تقویت انکار ادعای مالقات توسط مالقات کننده میپردازد 3.هر چند این
ُ َ َ
َ
المشاهدً» ژ؛
ظاهر روایت نزدیک است ژ؛ چراکه در توقیع آمده است « َمن ادعی
دیدگاه به ِ
ِ
ولی صدر روایت که مربوط به نیابت است با این وجه ناسازگار است.
ج :انکار مشاهده با عنوان نیابت و وصایت :این دیدگاه ژ که گویا شهرت بیشتری دارد ژ
بر این اساس استوار است که این روایت هر نوع مشاهدهای را رد نمیکند؛ بلکه ارتباطی به-
سان ارتباط نواب را مردود میشمرد .مجلسی که گویا نخستین اندیشوری است که این نگاه
را مطرح میکند در توضیح آن مینویسد :شاید این روایت حم میشود بر کسی که ادعای
مشاهده همراه با نیابت کرده است؛ یعنی کسی که ادعا دارد اخبار را از طرف حضرت به

شیعیان به همان شک سفرای خاص ایشان میرساند 4.بر این اساس ،یکی از مؤلفههای
انکار ،نق اخبار از سوی حضرت بیان شده است.
برخی دیگر از عالمان پا از مجلسی نیز این تفسیر از روایت را اختیار کردهاند.

5

نتیجه آنکه سند این روایت مشکلی ندارد و داللت آن هم به مشاهده با ادعای نیابت مربوط
است؛ بنابر این اگر فرد ثقهای در زمان غیبت کبری به خدمت حضرت حجت مشرف شد و

 .2ادله حجیت خبر واحد

در تقریر حجیت روایات از حضرت صاحب الزمان در زمژان غیبژت ،بژه ادلژۀ حجیژت

خبر واحد تمسک شده است؛ ولی برآیند تحلی این دلی  ،عدم حجیژت ایژن نژوع روایژات
است که در دو مطلب خودنمایی میکند:
 .1اربلی ،كشف الغمة في معرفة األئمة ،ج ،8ص.539
 .8خویی ،مصباح األصول ( مباحث حجج و امارات) ،ج ،1ص.136
 .3سلیمیان ،درسنامۀ مهدويت ،ج ،8ص.115
 .4مجلسی ،بحار األنوار الجامعه لدرر اخبار الئمه الطهار ،ج ،58ص.151
 .5اصفهانی ،مکیال المکارم في فوائد دعاء للقائم ،ج ،8ص418؛ امام خمینی ،تنقیح الصول ،ج،3
ص138؛ طبسی ،تا ظهور ،ج ،1ص878؛ مکارم شیرازی ،انوار األصول ،ج ،8ص.369

چالشهای حجیت روایات و توقیعات ول ّی عصردر دوره غیبت کبری

ادعای نیابت و بابیت نکرد و حدیثی نق نمود از جهت توقیع شریف ،مانعی وجود ندارد.
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 .1.2خبر غیر متعارف

همانگونه که در علم اصول ثابت شده است برای رسیدن به حکم الهی باید از طرق
متعارف اقدام کرد و وصول به حکم با رم و جفر و خواب و مکاشفه و مانند آن حجت
نیست .شیخ انصاری تصریح میکند هر چند حجیت قطع ،ذاتی است و هر فردی که به
قطع رسید باید بدان عم کند؛ ولی اگر مجتهدی از راههای غیرمتعارف ،قطع به حکم
شرعی قطع پیدا کرد ،حکم او بر مقلدانش نافذ نیست ،هر چند خود او باید به قطعش عم

کند 1.میرزای نائینی نیز در این زمینه مینگارد :احکام مقیدند به اینکه از مث رم و جفر و

خواب و از این قبی امور غیر متعارف ،به دست نیامده باشند 8.بر اساس این اص و مبنا،
ادعای تشرف در زمان غیبت و اخذ روایت از حضرت ،با توجه به اینکه امری غیر متعارف
شنیدن در هنگام تشرف ،هر چند ایرادی ندارد و از امور حسی
است حجت نیست .آری
ِ

است؛ ولی در دورۀ غیبت کبری امری عادی نیست و لذا حجت نمیباشد .به دیگر بیان ،هر
چند میان روش رم و جفر با ادعای مالقات امام تفاوت است؛ اما با توجه به قید عصر
غیبت کبری ،باید ادعای مالقات در این دوره را ذی عنوان کلی غیرمتعارف قرار داد.
در تبیین این سخن ،نخست باید دانست که در عصر حضور نیز اینگونه نبوده است که
ا
تمامی شیعیان برای دریافت احکام و مسائ دینی خود ،شخصا به محضر امام برسند؛ بلکه
محدثانی برجسته و شناخته شده وظیفۀ انتقال معارف به جامعۀ امامیه را برعهده داشتهاند.
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

حتی در مدرسهای مانند مدرسۀ حدیثی  -کالمی قم ،در بازۀ دورۀ حضور ،مالقات مستقیم
محدثان نامی و بزرگ این دوره با ائمه ،پیوسته نبوده است و تنها در موارد معدودی
صورت گرفته است .هرچند در چرایی این اتفاق ،تبیینهای متفاوتی قاب طرح است؛ اما
بدون شک دریافت روایت با واسطه حتی از سوی محدثان بزرگ در دورۀ حضور امری غیر
متعارف به شمار نمیآمده است .دامنۀ این سخن تا دورههای بعد نیز ادامه یافته است،
چنانکه اکنون محدثان و فقهای امامیه ،بر اساس دریافت با واسطه (شخص یا کتاب) از
میراث حدیثی شیعه به استنباط احکام و تبیین مسائ دین میپردازند .اما کنار هم قرار گرفتن
ُ

 .1انصاری ،فرائد الصول ،ج ،1صص.6-5
ُ
 .8نائینی ،فوائد الصول ،ج ،3ص.14
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دو عنوان ،موجب خدشه در تطبیق عنوان «متعارف» بر روایت از امام عصر شده است؛
نخست دریافت روایت از امام دوازدهم؛ دوم عصر غیبت کبری .تقسیم دورههای زندگانی
امام دوازدهم به سه دورۀ عصر حضور ،عصر غیبت صغری و عصر غیبت کبری با مؤلفههای
اختصاصی هر دوره موجب تمایز میان دریافت روایت در عصر غیبت با عصر حضور و
حتی تفاوت میان دورۀ کوتاه غیبت و دورۀ بلند آن شده است.

1

امام خمینی با اشاره به سیرۀ عقال ،این مبنا را در حجیتبخشی به موضوع مورد بحث با
خدشه روبهرو میداند و با مقایسۀ روایتگری از امام زمان در عصر غیبت کبری با سایر
امور غیر متعارف -مانند دریافت از جنها ،-شمول دلی حجیت خبر فرد ثقه بر این موارد
را نمیپذیرد و مینویسند:

حجیت خبر فرد ثقه ،بنای عقالست؛ یعنی روش عقال این است که در امور مربوط
تنها دلی
ِ

به زندگی خویش به حرف کسی که به او اطمینان دارند ،گوش داده و مبنای زندگی خود قرار
میدهند .این بنای عقال فقط در مورد امور محسوس و یا غیر محسوسی است که نزدیک به
حا است .اینگونه هم نیست که در هر امر محسوسی ،این بنا باشد؛ بلکه فقط در
جاییست که َ
مخب ٌربه ،امر عجیب و غریبی نباشد ژ بلکه امری عادی و متعارف باشدژ؛ چرا که
ما در روش عملی عقال سراغ نداریم که به این نوع خبرها اعتنا کنند .مانند روایت جن که هر
چند محسوس باشد؛ ولی عقال به نق سخنان از جنیان اعتماد نمیکنند .از همین جهت

اص عدم خطا در این گونه موارد نیز جایگاه ندارد .امام خمینی در این زمینه ادامه میدهد:
همانگونه که احتمال دروغ عمدی با ادلۀ حجیت خبر دفع نمیشود ،اص عدم خطا ژ که
از اصول عقالیی است ژ در امور غریبۀ غیر متعارف جاری نمیشود.

3

نفا تشرف ،هر چند خبر دادن از امور محسوس است؛ اما الزم
البته باید توجه نمود که ِ

است آن محسوس ،متعارف باشد؛ یعنی امری غیر عادی را بیان نکند .در نتیجه اص ادعای
 . 1ویهگیهایی همانند بازگشت مردم از باور به مهدویت نشان دهندۀ شک گیری تفاوتی اساسی میان عصر
غیبت و عصر حضور است و آن تقلی یافتن حداکثری ارتباط با نهاد امامت است.
 .8امام خمینی ،انوار الهداية في التعلیقة علی الکفاية ،ج ،1ص.855
 .3همان ،ص.856
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است که اگر کسی در زمان غیبت کبری ،کالمی از امام زمان نق کند و بگوید خودم از
8
ایشان شنیدم ،مورد قبول واقع نمیشود و دلیلی برای حجیت این نهر وجود ندارد.
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تشرف با چالش روبهرو است ،تا چه رسد که در بیشینۀ این مسأله ،سخن از نق روایت از
امام عصر و حجیت آن طرح شود .امام خمینی معتقد است :هر کا ادعای تشرف به

محضر ایشان کند ،ادعایی کرده که با ادلۀ حجیت خبر واحد قاب اثبات نیست 1.در
تقریرات درس ایشان ،با واکاوی بیشتر و تبیین جزئیات دقیقتری از نقشنمایی بنای عقال و
میزان اعتنای عقال به خبر واحد آمده است:
تنها دلی تمام برای حجیت خبر واحد ،استقرار بنای عقال بر عم بر این نوع خبرهاست و چون
بنای عقال ،دلی لبی است ،بنابر این باید به صورت قطعی بنای آنها را بر موردی احراز کنیم.
مخبربه مختلفاند؛ زیرا ٌ
اخبار نیز به اعتبار ٌ
مخبربه یا امر محسوس به نحو متعارف است؛
مانند سماع زراره و یا محسوس به گونۀ غیر متعارف است؛ آنجا که امر غریبی است؛ مانند
دیدن جن و یا خبر غیر محسوسی است که مبادی حسی دارد مانند شجاعت و ملکۀ عدالت
و سخاوت و یا غیر محسوسی است که مبادی محسوس بعید از حا دارد؛ مانند اجتهاد.
ا
قطعا خبر واحد قسم اول و سوم حجت هستند؛ اما قسم دوم و چهارم ،بنای عقال بر قبول
مخبر ثقه باشد ژ فراوان و قوی است؛
چنین خبری نیست؛ زیرا احتمال اشتباه ژ هر چند ِ

چونکه احتمال اشتباه امر بر او و تصویر صورت جن در ذهنش ژ به خاطر تخیالت ژ
میرود .همین گونه است اخبار رؤیت حضرت ولیعصر.

8

با پذیرش عدم شمول مبنای حجیت خبر واحد یعنی بنای عقال -به دلی قوام خطا در
ادعای روایتگر از امام عصر ،-این پرسش مطرح میشود که یقین ،امری متکی به
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روایت راوی برای دیگران ،چگونه میتوان از پیامدهای
حجیت
شخص است و با عدم
ِ
ِ
یقین شخص برای خودش چشم پوشی کرد؟ در پاسخ باید توجه کرد که یقین دو گونه

است؛ یقینی که تنها قاب اتکای فرد یقین کننده است و دامنۀ اثرگذاری آن محدود است و
یقینی که افزون بر فرد یقین کننده ،امکان اتکای دیگران بر آن نیز فراهم است .دانشوران
علم اصول به تفاوت ارزش گذاری میان این دو یقین توجه دادهاند ،چنانکه از شیخ
انصاری گذشت.

3

 .1همان.
 .8امام خمینی ،تنقیح األصول ،ج ،3ص139؛ همو ،تهذيب األصول ،ج ،8ص.488
 .3انصاری ،فرائد األصول ،ج ،1صص.6-5
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 .1/1حدسی بودن

چنانکه در دانش اصول اثبات شده است در صورتی که مستند حجیت خبر واحد ،سیرۀ
عقال باشد ،خبر حدسی مشمول دلی حجیت قرار نمیگیرد؛ چه آنکه سیرۀ عقال فقط در
خبر از امور محسوس و یا حدسیات نزدیک به حا جریان دارد .لذاست که شیخ انصاری
معتقد است ادلۀ خاصهای که برای حجیت خبر عادل اقامه کردهاند فقط بر حجیت ِاخبار
حسی داللت میکند 1.بنابر این در زیر و زبر یک خبر ،نباید حدس ،وجود داشته باشد؛ نه
در مخبرعنه و نه در خبر و نه در رسیدن به خبر؛ یعنی راه شناخت کسی که از او خبر نق
میشود باید حسی باشد و خبر را هم حسی درک کرد و راه ما به خبر هم حسی باشد.
ا
در نق از امام صادق ژ مثالژ وجود خبر حسی امکان داشت؛ ولی مقایسۀ زمان امام
صادق با دوران غیبت حضرت حجت صحیح نیست؛ چرا که امام صادق در مدینه
بودند و همۀ مردم ایشان را میشناختند که چه شمایلی دارند ،چه موقع درس میدهند ،چه
شاگردانی دارند ،خدمه و همراهان حضرت چه افرادی هستند و خالصه تمام ویهگیهای
حضرت مشخص و شناخته شده بوده است؛ ولی در زمان غیبت ،از کجا میشود دانست که
مالقات شونده ،امام زمان است؟ هیچ راه حسی برای تشخیص این امر نیست .در حقیقت،
فرد مشرف شده ،حدس میزند که ایشان امام زمان هستند .در بهترین حالت ،ناق  ،شخصی
خبر حدسی مورد اعتنا نیست 8.امام خمینی نیز به همین موضوع اشاره میکند.

3

 .3روایات بازدارنده

موضوعات شبیه مح بحژث و اسژتخراج یژک
ارشات پیرامون
ِ
با مراجعه و تحلی برخی گز ِ

نتیجۀ کلی ،به این مطلب میرسیم که نق روایت از امام عصر در زمان غیبت ،مورد نهی
قرار گرفته است .به عنوان نمونه ،یکی از عنژاوینی کژه در آثژار فقهژی بررسژی شژده اسژت

«کهانت» است« .کهانت» در لغت به معنای کسی است که از آیندۀ کائنات به کمک جن و
 .1همان ،ص191؛ همچنین ر.ک :نائینی ،فوائد األصول ،ج ،3ص149؛ صدر ،مباحث األصول ،ج ،8ص.585
 .8رضوی ،نهاية المأمول فی شرح كفاية الصول ،صص.116-115
 .3امام خمینی ،تنقیح الصول ،ج ،3ص.139
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را میبیند و با کمک قرائنی حدس میزند که امام زمان را مشاهده کرده است؛ در حالی که
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سببهای دیگر خبر میدهد و مدعی معرفت اسرار است 1.سژید حسژن مصژطفوی معتقژد
است کاهن کسی است که ادعای ارتباط با غیب دارد ،به هر وسیلۀ حژق یژا بژاطلی باشژد.

8

معمول فقها نیز ضمن بیان حرمت کهانت ،کاهن را کسی دانستهاند که صاحبی از جن ،به او
اخبار غیبی را میرساند.

3

روایات متعددی در حرمت کهانت وجود دارد 4.مانند این روایت:
هیثم میگوید :به امام صادق عرض کردم همراه ما در جزیره مردیست که مردم نزد او رفته
مال سرقتی و شبیه آن از وی سؤال میکنند و او هم بدانها خبر میدهد .آیا ما هم از او
و از ِ

چیزی سؤال کنیم؟ ایشان فرمودند :پیامبر اکرم فرمودهاند :هر کا پیش ساحر یا کاهن
ا
5
یا کذابی رود و گفتههایش را تصدیق نماید قطعا به کتاب خدا کفر ورزیده است.

شیخ انصاری به پیروی از صاحب جواهر 6بر این باور است که ظاهر روایتِ ،اخبار از

غایبات به صورت جزمی را حرام دانسته است؛ خواه از کهانت باشد و خواه به غیر از آن.

7

فیض یکی از محرمات را اخبار جزمی از غایبات میداند 9.بنابر این تصدیق هر نوع خبر

غیبی که به صورت جزم اسناد داده شده باشد حرام است.

البته هر چند شاید بشود در این چالش ایراداتی بیان نمود؛ 8ولی به هر روی ،از جنبۀ

تأیید قاب پذیرش است.
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 .1ابن اثیر ،النهاية في غريب الحديث و األثر ،ج ،4ص.814
 .8مصطفوی ،التحقیق في كلمات القرآن الکريم ،ج ،11ص.189
 .3حلی ،تحرير األحکام الشرعیة ،ج ،8ص861؛ همو ،تذكرة الفقهاء ،ج ،18ص145؛ عاملی ،مسالك
األفهام ،ج ،3ص189؛ نجفی ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،88ص.98
 .4حر عاملی ،تفصیل وسائل الشیعة ،ج ،11ص 374و ج ،17ص.148
 .5ابن ادریا ،السرائر ،ج ،3ص583؛ حر عاملی ،تفصیل وسائل الشیعة ،ج ،17ص.151
 .6نجفی ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،88ص.88
 .7انصاری ،كتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات ،ج ،8ص .38البته آنچه که در روایت نهی شده
است تصدیق کسی است که خبر از غیب می دهد ،نه صرف اخبار از غیب.
 .9فیض کاشانی ،مفاتیح الشرائع ،ج ،8ص.83
 8ر.ک :تبریزی ،هداية الطالب إلی أسرار المکاسب ،ج ،1ص 115؛ خویی ،مصباح الفقاهة ،ج،1
ص418؛ تبریزی ،إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب ،ج ،1ص847؛ فاض لنکرانی ،تفصیل
الشريعة في شرح تحر ير الوسیلة -المکاسب المحرمة ،ص.817

حجیت توقیعات در عصر غیبت

هر چند تعداد توقیعات بسیار اندکی در بین شیعیان ژ و واقع ژ وجود دارد؛ ولی جالب اسژت
دانسته شود که برخی از متفکران معاصر اه سنت ،معتقدند بیشتر احکام و عقاید شیعه بژه

وسیلۀ توقیع از امام زمان گرفته شده است!
محمد رشید رضا مینویسد:
آنها [شیعیان] بیشتر مذهبشان را ژ همانگونه که خود اعتراف کردهاند(!) ژ از نامههای
دروغینی که هیچ عاقلی شک در افترا بودنشان ندارد ،گرفتهاند .از رافضیها تعجب است که
صاحب این نامهها را صدوق میدانند ،در حالی که او بسیار دروغگوست؛ زیرا وی از دین
مبین دور است .او میپندارد مسألهای را در نامهای مینویسد و سپا آن را شبانه داخ
سوراخ درختی میگزارد ،آنگاه [حضرت] مهدی جوابش را خواهد نوشت .این نوشتهها
در نزد رافضیها از قویترین داللتها و محکمترین برهانهاست .بدا به حال آنان!

1

عالمه امینی در نقد این سخن بیاناتی دارند که برای بحث مفید است .ایشان میفرماید:
سزاوار بود که رشید رضا نوشتههایش را به یکی از شیعیان و یا یک انسان منصفی میداد
تا ابتدا او مطالعه کند؛ زیرا دروغهایی که نوشته ،کاشف از سوء نیت اوست .چگونه بر
یک محقق ،مخفی شده است که شیعیان به نوشتههای [منسوب به] امام منتهر عم
نمیکنند .چنانکه هیچ یک از محمدهای سه گانه 8هیچ یک از این نوشتهها و توقیعات
موجب بیداری محقق است که بزرگان شیعیان میدانستند نتیجۀ اینگونه نوشتهها ،نابودی
و انکار حضرت حجت است.
از این رو گو یا ایشان نهی شده بودند از اینکه آثار صادر از ناحیۀ مقدسه را در تألیفاتشان
بیاورند با اینکه آنان خود ،راو یان آنها بودهاند .ایشان چنین کردند تا مذهب عترت از طریق
جعفری صحیح به مذهب مهدوی تبدی نشود و مردان متعصب کوردل ،مجالی نیابند که
بگو یند مذهب امامی ه از امام غائبی ژ که به گمان آنان وجود خارجی ندارد ژ گرفته شده و
از نامههای دروغین ژ طبق عقیدۀ آنها ژ پیروی میکنند و این خود یکی از اسرار امامت
است که وثاقت و اعتماد به کتب اربعه را زیاد میکند.
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صادره از ناحیۀ مقدسه را در کتب اربعه که مهمترین آثار شیعی هستند نیاوردهاند .و این

 .1رشید رضا ،رسائل السنة و الشیعة ،ص.61
 .8محمد بن یعقوب کلینی ،محمد بن علی بن بابویه ،محمد بن حسن طوسی.
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شما ببینید ،کلینی ،با اینکه در زمان غیبت صغری و در بغداد میزیسته و میان او و سفرای
چهارگانه فاصلهای نبوده؛ ولی نشانهای از توقیعات امام منتهر در کتاب کافیاش دیده
نمیشود ،با اینکه توقیعات دیگر امامان را آورده است.
همچنین شیخ صدوق ،با وجودی که تعدادی از توقیعات را در کتاب دیگرش کمال الدین
آورده؛ ولی هیچ یک را در کتاب من ال یحضره الفقیه خود نیاورده است.
شی خ طوسی نیز چنین برخورد کرده است .او با وجود نق توقیعات در کتاب الغیبة ،هیچ
کدام از این نامهها را در دو کتاب مهمش تهذیب و استبصار نیاورده است.
شاهد دیگر اینکه شیخ صدوق و شیخ طوسی از کلینی ،توقیع اسحاق بن یعقوب از طرف ناحیه
مقدسه را روایت کردهاند؛ 1که در آن ،سه مسأله وجود دارد که ایشان حکم این سه را در
کتب اربعه آوردهاند :حرمت آبجو 8،حالل کردن خما برای شیعیان 3،پول زن خواننده 4،حال
با اینکه ایشان حکم این سه مسأله را در کتب اربعه عنوان کردهاند ،ولی به غیر از این توقیع،
استدالل آوردهاند و هیچ عین و اثری از توقیع در آن استداللها ،دیده نمیشود.
بنابر این علت روی گردانی بزرگان حدیث ،از این روایاتی که از امام منتهر صادر شده
اصول تدوین یافته ،چیزی از آنها ذکر میشد ،باب ایراد و
است ،این است که اگر در این
ِ
طعن به مذهب امامیه ،به صورت کام گشوده میگردید و زبان مفتریان و تهمت زنان به

روی آنان دراز میشد.
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5

البته هر چند تعابیر ایشان اطالق دارد و هرگونه نوشتهای از حضرت حجت را با
بی ِمهریُ ،مهر عدم قبول میزنند؛ ولی توقیعات در زمان غیبت صغری ،دچار ایرادی نیست.
اینک به اثبات این مقوله میپردازیم و توقیع را در هر دو دوره مورد واکاوی قرار داده و تمایز
دورههای غیبت صغری و کبری را به تصویر میکشیم:

 .1ابن بابویه ،كمال الدين و تمام النعمة ،ج ،8ص493؛ طوسی ،الغیبة ،ص.881
 .8کلینی ،الکافی ،ج ،6ص488؛ ابن بابویه ،كتاب من ل يحضره الفقیه ،ج ،3ص 563و ج ،4ص55؛ طوسی،
تهذيب األحکام ،ج ،8صص186-184؛ همو ،اإلستبصار فیما اختلف من األخبار ،ج ،4صص.87-84
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص549-539؛ ابن بابویه ،كتاب من ل يحضره الفقیه ،ج ،8صص45-38؛ طوسی،
تهذيب األحکام ،ج ،4صص186-181؛ همو ،اإلستبصار فیما اختلف من األخبار ،ج ،8صص.68-54
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،5صص181-118؛ ابن بابویه ،كتاب من ل يحضره الفقیه ،ج ،3ص178؛ طوسی،
تهذيب األحکام ،ج ،6صص358-357؛ همو ،اإلستبصار فیما اختلف من األخبار ،ج ،3صص.68-61
 .5امینی ،الغدير فی الکتاب و السنة و الدب ،ج ،3صص.381-399

 .1توقیع در عصر غیبت صغری
سنجۀ صحت توقیع در عصر غیبت صغری با دو معیار است :الف :صدور توقیع بژه نائژب؛
ب :تشخیص خط حضرت.
همۀ توقیعات حضرت مهدی توسط نواب خاص آن حضرت در طول غیبت صغری
برای افراد ظاهر میشد و ارتباط کتبی با حضرتش فقط از طریق ایشان انجامپذیر بود؛ به
صورتی که حتی وکالی آن حضرت ،نامههای خود و دیگران را نزد نائب امام میفرستادند و
ا
از او پاسخ دریافت میکردند و اساسا فلسفۀ نیابت خاصه نیز همین است؛ وگرنه اگر هر
کسی بتواند به شرف گرفتن توقیع نائ آید دیگر چه نیازی به نائب خاص بود؟! 1در دورۀ

نیابت خاص ،نواب اربعه با ارتباط نگارشی با حضرت حجت ،افزون بر کانال امن برای
اتکا به خبر واحد ،از توان تشخیص خط امام برخوردار بودند .نمونههای موجود از توقیعات
عصر غیبت صغری گویای این ادعا است .محمد بن همام از جناب محمد بن عثمان عمری

نق میکند که میگفت« :توقیعی به خطی که میشناختم صادر شد» 8.از این رو در عصر
غیبت صغری مسیری امن برای انتقال معارف با واسطهای معین شده وجود داشت .اسحاق
بن یعقوب میگوید از جناب محمد بن عثمان عمری درخواست نمودم پاسخ نامهای را که
در آن پرسشهای خود را مطرح کرده بودم به من برساند ،که «توقیعی به خط موالی ما
به هر دو گزینه میدهد و به گونۀ دقیقتر پیوند خط امام عصر با پدرشان را نیز مورد اشاره
قرار میدهد و مینویسد:
توقیعات صاحب األمر به وسیلۀ عثمان بن سعید و فرزندش محمد بن عثمان به
شیعیانشان و خواص پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری رسیده میشد که در آن امر و
نهی و جوابهای سؤاالت شیعیان بود ،به همان خطی که در زمان حیات امام حسن
عسکری صادر میشد.

4

 .1سلیمیان ،نشريه مبلغان ،ص.148
 .8ابن بابویه ،كمال الدين و تمام النعمة ،ج ،8ص.493
 .3همان.
 .4طوسی ،الغیبة ،ص.356
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این امر یعنی معیار کانال معین شده افزون بر توجه به خط در دوره هر یک از نواب
خاص مالک قرار میگرفت .عبدالله بن جعفر حمیری میگوید وقتی ابوعمرو عثمان بن
سعید از دنیا رفت نامهها به خطی که با آن مکاتبه مینمودیم ،به ما رسید مبنی بر جانشینی

ابو جعفر محمد بن عثمان.1

توقیعات صادر شده در این زمان دامنۀ گستردهای از موضوعات را در بر میگرفت :امور
شخصی ،تربیتی ،مباحث عقیدتی ،اخالقی و در برخی موارد فقهی .حال اگر سند ما به یک
توقیع در زمان غیبت صغری ،تمام باشد مشکلی در پذیرش آن وجود ندارد.
 .2توقیع در عصر غیبت کبری

هر چند نمونههای اندکی از توقیعات در زمان غیبت کبری وجود دارد8؛ ولی با توجژه بژه دو

مالکی که بیان شد ،دانسته میشود اعتماد به نگاشتههای عصر غیبت کبری به عنوان توقیژع
حضرت ،با دو خدشۀ جدی روبهرو است .نخست ،نبود کانال امن یعنژی نژواب خژاص بژه
دلی پایان یافتن دورۀ عصر غیبت صغری و دوم ،نبود معیار تشخیص خژط امژام .بژه دیگژر
بیان ،چالش دوم متوقف بر چالش نخست است؛ یعنی آنچه باعث اعتماد بژه توقیژع صژادر
شده در عصر غیبت صغری بود تشخیص نائب خاص امام بود کژه در عصژر غیبژت کبژری
مطرح نیست .بر این اساس ،در زمان غیبت کبری هیچ یک از این دو نشژانه وجژود نژدارد و
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

بنابر این همۀ توقیعات در ایژن زمژان ،از حجیژت بژه دور اسژت؛ چژرا کژه راهکژاری بژرای
اعتباربخشی به این نگاشتهها در عصر غیبت کبری وجود ندارد .عالوه بر اینکه ژ همانگونژه
که گذشت ژ در نق حدیث مسیرهای غیر متعارف از حجیت برخوردار نیستند.
آری ،در صورتی که برای راوی یا دیگران با توجه به قرائن و شواهد و امژوری چژون جاللژت
قدر و منزلت راوی قطع به صدور حاص شود روایت حجت است؛ ولی چنژین حجیتژی از
مقولۀ اطمینان است ،وگرنه ادلۀ حجیت خبر واحد همچنان از شمول آن عاجزند.

 .1همان ،ص.368
 .8شاید مهمترین این توقیع منسوب به حضرت بقیة الله توقیع به شیخ مفید باشد که در احتجاج به آن
ِ
اشاره شده است( .ر.ک :طبرسی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ج ،8صص)488-485
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جمعبندی و نتیجهگیری

 .1بر اساس مبانی به عنوان پشتوانۀ عقلی شیوۀ تعام با منابع معرفت ،توسعۀ مبنای پذیرش
روایت در عصر حضور به عصر غیبت با تغییر در الگو مواجه شده و پذیرفته نیست.
 .2ادلۀ حجیت خبر واحد ،چالشی اساسی در نگرش حجیت روایات در عصر غیبت
کبراست؛ زیرا سیرۀ عقال در امور غیر متعارف و امور حدسی جاری نیست.
 .1شاید بتوان از برخی روایات چنین برداشت کرد که تصدیق هر نوع اخبار غیبی مورد
نهی شریعت است.
 .5نه تنها مدعیان نق روایت و توقیع از سوی امام عصر در دوران غیبت با تنگنای
حجیت روبهرو هستند ،بلکه فقها و محدثان امامیه نیز نمیتوانند چنین نق هایی را به عنوان
منبع استنباط و تشریع احکام شرعی قرار دهند.
 .5توقیعات در زمان غیبت کبری با توجه به نبود نائب خاص و راهی مطمئن در صحت
انتساب ،مورد پذیرش نیست.
 .6تنها راه حجیتبخشی به این روایات دستیابی به اطمینان از روی شواهد و قرائن است.

منابع و مآخذ
چالشهای حجیت روایات و توقیعات ول ّی عصردر دوره غیبت کبری

 .1ابن اثیر ،مبارک ،النهاية في غر يب الحديث و األثر ،قم :اسماعیلیان ،چ1112 ،5ش.
 .2ابن ادریا ،محمد ،السرائر الحاوي لتحر ير الفتاوي(والمستطرفات) ،تحقیق موسوی ،حسن
بن احمد ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ1510 ،2ق.
 .1ابن بابویه ،محمدبنعلی ،التوحید ،تحقیق حسینی،هاشم ،قم:جامعۀ مدرسین ،چ1158 ،1ق.
 ،_______ .5األمالی ،تهران :کتابچی ،چ1121 ،1ش.
 ،_______ .9الخصال ،تصحیح غفاری ،علیاکبر ،قم :جامعۀ مدرسین ،چ1112 ،1ش.
 ،_______ .1كمالالدين و تمامالنعمة ،تحقیق غفاری،علیاکبر ،تهران:اسالمیه،چ1159 ،2ق.
 ،_______ .2عیون أخبارالرضا ،تصحیحالجوردی،مهدی ،تهران:نشر جهان ،چ1128 ،1ق.
 ،_______ .8معانیاألخبار ،تصحیح غفاری،علیاکبر ،قم:دفترانتشاراتاسالمی،چ1501 ،1ق.
 ،_______ .5كتاب من ل يحضره الفقیه ،تصحیح غفاری ،علی اکبر ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی ،چ1511 ،2ق.
 .10ابن فارس ،احمد ،معجم مقايیس اللغة ،قم :مکتب اإلعالم االسالمی ،چ1505 ،1ق.
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 .11ابن منهور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت :دار الفکر ،چ1515 ،1ق.
 .12اربلی ،علی بن عیسی ،كشف الغمة في معرفة األئمة ،تحقیق رسولی محالتی ،هاشم ،تبریز:
بنیهاشمی ،چ1181 ،1ق.
 .11اصفهانی ،محمد تقی ،مکیال المکارم في فوائد دعاء للقائم ،قم :مؤسسة اإلمام
المهدي ،چ1528 ،9ق.
 .15امینی ،عبدالحسین ،الغدير فی الکتاب و السنة و الدب ،قم :مرکز الغدیر ،چ1511 ،1ق.
 .19انصاری ،مرتضی ،كتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات ،قم :کنگرۀ جهانی
بزرگداشت شیخ اعهم انصاری ،چ1519 ،1ق.
ُ
 ،_______ .11فرائد الصول ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ1511 ،9ق.
 .12تبریزی،جواد ،إرشادالطالب إلی التعلیق علیالمکاسب،قم:موسسۀاسماعیلیان،چ1511 ،1ق.
 .18تبریزی ،فتاح ،هداية الطالب إلي أسرار المکاسب ،تبریز :چاپخانۀ اطالعات ،چ1129 ،1ق.
 .15جعفری ،جواد ،ديدار با امام عصر و توقیع علی بن محمد سمری ،مشرق موعود ،ش.12
 .20حر عاملی ،محمد بن حسن ،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشر يعة ،قم :مؤسسة
آل البیت ،چ1505 ،1ق.
 .21حلی ،حسن بن یوسف ،تحر ير األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة ،تحقیق بهادری،
ابراهیم ،قم :مؤسسۀ امام صادق ،چ1520 ،1ق.
 ،_______ .22تذكرة الفقهاء ،قم :مؤسسة آل البیت ،چ1515 ،1ق.
 .21حلی ،جعفر بن حسن ،المعتبر في شرح المختصر ،تحقیق و تصحیح حیدری ،محمد علی و
دیگران ،قم :مؤسسة سید الشهداء ،چ1502 ،1ق.
 ،_______ .25النهاية و نکتها ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ1418 ،1ق.
 .29حمیری ،عبدالله بن جعفر ،قرب اإلسناد ،قم :آل البیت ،:چ1511 ،1ق.
 .21خراسانی ،محمد کاظم ،كفاية األصول ،قم :موسسة النشر االسالمي ،چ1510 ،1ق.
 .22خمینی ،روح الله ،انوار الهداية في التعلیقة علی الکفاية ،تهران :موسسۀ تنهیم و نشر آثار امام
خمیني ،چ1519 ،2ق.
 ،_______ .28تنقیح األصول ،تقریر تقوی اشتهاردی ،حسین ،تهران :موسسۀ تنهیم و نشر آثار
امام خمینی ،چ1518 ،1ق.
 ،_______ .25تهذيب األصول ،تقریر سبحانی ،جعفر ،تهران :موسسۀ تنهیم و نشر آثار امام
خمینی ،چ1521 ،1ق.

چالشهای حجیت روایات و توقیعات ول ّی عصردر دوره غیبت کبری

 .10خو یی ،ابوالقاسم ،مصباح األصول (مباحث حجج و امارات) ،تقریر واعظ حسینی
بهسودی ،محمد سرور ،قم :مکتبة داوری ،چ1512 ،9ق.
 ،_______ .11مصباح الفقاهة ،تقریر توحیدی ،محمد علی[ ،بیجا][ :بینا][ ،بیتا].
 ،_______ .12معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرجال[ ،بیجا][ :بینا] ،چ1511 ،9ق.
 .11دوزدوزانی ،یدالله ،تحقیق لطیف حول التوقیع الشر يف[ ،بیجا][ :بینا][ ،بیتا].
 .15دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،تهران :دانشگاه تهران1118 ،ش.
 .19ذاکری ،علی اکبر ،چشم به راه مهدی ،قم :بوستان کتاب ،چ1182 ،9ش.
 .11ذو علم ،علی ،تأملی در مفهوم چالش ،ماهنامۀ زمانه ،شمارۀ  ،11شهریور .1185
 .12راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقیق عدنان داودی صفوان،
بیروت :دارالعلم ،چ1512 ،1ق.
 .18رشید رضا ،محمد ،رسائل السنة و الشیعة ،قاهره :دارالمنار ،چ1211 ،2ق.
 .15رضوی ،حسن ،نهاية المأمول في شرح كفاية األصول ،تهران :حقیقت ،چ1150، 1ق.
ُ
 .50سبحانی ،جعفر ،المحصول في علم الصول ،تقریر جاللی مازندرانی ،محمود ،قم :موسسۀ
امام صادق ،چ1515 ،1ق.
 .51سلیمیان ،خدامراد ،درسنامۀ مهدويت ،تهران :بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود ،چ،1
1182ش.
 ،_______ .52نشریۀ مبلغان ،شمارۀ  ،19آذر .1181
 .51شبیری زنجانی ،موسی ،كتاب نکاح ،قم :موسسه پهوهشی رای پرداز ،چ1515 ،1ق.
 .55صدر ،محمد باقر ،مباحث األصول ،تقریر حائری ،کاظم ،قم :مکتب اإلعالم اإلسالمی،
چ1508 ،1ق.
 .59صدر ،محمد ،موسوعة اإلمام المهدي ،بیروت :دارالتعارف1512،ق.
 .51طبرسی ،احمد بن علی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،تحقیق خرسان ،محمد باقر ،مشهد:
نشر مرتضی ،چ1501 ،1ق.
 .52طبسی ،نجم الدین ،تا ظهور ،تهران :بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود ،چ،1
1188ش.
 .58طوسی ،محمد بن الحسن ،اإلستبصار فیما اختلف من األخبار ،تحقیق خرسان ،حسن،
تهران :دارالکتب اإلسالمیة ،چ1150 ،1ق.
 ،_______ .55تهذيب األحکام ،خرسان ،حسن ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چ1502 ،5ق.
 ،_______ .90الغیبة ،تحقیق تهرانی و ناصح ،قم :دار المعارف اإلسالمیة ،چ1511 ،1ق.
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 .91عاملی ،زین الدین ،روض الجنان في شرح إرشاد األذهان ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی ،چ،1
1502ق.
 ،_______ .92مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة ،چ،1
1511ق.
 .91فاض لنکرانی ،محمد ،تفصیل الشر يعة في شرح تحر ير الوسیلة -المکاسب المحرمة ،قم:
مرکز فقه األئمة األطهار ،چ1522 ،1ق.
 ،_______ .95دراسات في األصول ،تقریر موسوی ،صمدعلی ،قم :مرکز فقه األئمة
االطهار ،چ1510 ،1ق.
 .99فیض کاشانی ،محسن ،مفاتیح الشرائع ،قم :کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی ،چ[ ،1بیتا].
 .91قمی ،ابوالقاسم ،القوانین المحکمة فیاألصول ،قم :احیاء الکتب اإلسالمیة ،چ1510 ،1ق.
 .92قهپایی ،عنایة الله بن علی ،مجمع الرجال ،اصفهان :نشر روشن1182 ،ق.
 .98کرکی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،قم:آلالبیت ،چ1515 ،2ق.
 .95کریمیان ،محمود ،اعتبار سنجی و فقه الحديث آخر ين توقیع ،دو فصلنامۀ حدیث حوزه،
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