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مقاله پژوهشی
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چکیده 

در روایــات وارد شــده از اهــل بیــت، نشــانه های گوناگونــی بــرای شــناخت امــام معصــوم ذکر شــده اســت. 
ذکــر ایــن نشــانه ها از ایــن جهــت بــوده اســت کــه شــیعیان در هــر عصــری بتواننــد امــام زمــان خــود را 
بشناســند و نیــز مدعیــان امــر امامــت رســوا شــوند. از نشــانه های گوناگونــی کــه بــرای اثبــات والیــت امــام 
ــا طــرح ســواالتی از  ــه ایــن معنــا کــه شــیعیان ب معصــوم بــر مــردم ذکــر شــده، پرســش از امــام اســت. ب
مدعــی امامــت، بتواننــد حقانیــت یــا  بطــالن دعــوی او را احــراز کننــد و از تحیــر در امــر امامــت رهایــی 
یابنــد. در میــان روایــات مختلفــی کــه مســئله  ســوال از امــام را بــه عنــوان راهــی بــرای شناســایی امــام حــق 
ــت وی  ــات حقانی ــرای اثب ــام را ب ــش از ام ــات پرس ــی روای ــود. برخ ــده می ش ــی دی ــمرده اند، تعارضات برش
حجــت دانســته  و در مقابــل، روایتــی از امــام رضــاg ســوال را حجــت ندانســته و در عــوض نشــانه های 
دیگــری را غیــر از ســوال از مدعــی امامــت بــرای اثبــات امامــت حجــت می دانــد. ایــن تعــارض آشــکار میان 
روایــت امــام رضــا g و روایــات دیگــر در زمینــۀ  حجیــت ســوال از معصــوم، مســئلۀ اصلــی  ایــن مقالــه و بــه 

دنبــال راه حلــی بــرای آن اســت.
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مقدمه

از آنجــا کــه مســئلۀ تعــارض در روایات از جمله مســائل بســیار اساســی و کارآمــد در حدیث پژوهی 
اســت، تســلط و آگاهــی کامــل در ایــن زمینــه بــر هــر حدیث پژوهــی الزم و ضــروری می نمایــد؛ چرا 
کــه روایــات متعــارض در اغلــب ابــواب فقهــی و غیــر فقهــی پراکنــده اســت و وجــود چنیــن روایاتی 
در کتــب حدیثــی، موجــب طعــن بــر منابــع حدیثــی شــیعه گشــته و همــواره موجبــات نگرانــی 
ــه همیــن دلیــل برخــی شــیعیان  ــان، متکلمــان و فقیهــان را فراهــم کــرده اســت. شــاید ب محدث
از همــان قــرون ابتدایــی بــه نــگارش آثــاری در ایــن زمینــه پرداختنــد. بــه عنــوان نمونــه یونــس 
بــن عبدالرحمــن)د 208 ق( کتابــی بــا عنوان»اختــالف الحدیــث و مســائله« نگاشت)طوســی، 
بــی تــا:511( و محمــد بــن احمدبــن داوود )د368 ق( نیــز کتابــی بــا عنــوان »مســائل الحدیثیــن 
المختلفتیــن« تصنیــف کرد)نجاشــی، 1407ق: 384(. در قــرن چهــارم شــیخ طوســی مبحــث 
ــمند  ــاب ارزش ــتن  دو کت ــا نوش ــرار داد و ب ــه ق ــورد توج ــی م ــث اصول ــن مباح ــارض را در ضم تع
»تهذیــب و اســتبصار« تالش هــای خــود را در رفــع تعــارض روایــات فقهــی بــه  نهایــت رســاند. پــس 
از شــیخ طوســی، مبحــث تعــارض ادلــه، بــه ســبب تاثیــر و اهمیــت آن در اســتنباط احــکام فقهی، 
از مهم تریــن مباحــث اصــول فقــه شــد و تــا قــرن حاضــر پژوهــش هــای اصولیــان و فقیهــان در ایــن 

زمینــه ادامــه یافتــه اســت.

ــواب  آنچــه از زمــان شــیخ طوســی تاکنــون در ایــن زمینــه انجــام شــده، بررســی تعــارض در اب
ــه ابــواب غیــر فقهــی از جملــه ابــواب شــامل روایــات اعتقــادی کمتــر پرداختــه  فقهــی بــوده و ب
شــده اســت. برخــی چــون عالمــه مجلســی در مــرآة العقــول و بحــار االنــوار در ایــن زمینــه تــالش 
ــض و ...  ــر و تفوی ــی، جب ــم اله ــدر، عل ــا و ق ــد قض ــادی مانن ــات اعتق ــی موضوع ــد و برخ کرده ان
بیشــتر مــورد توجــه حدیث پژوهــان قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن شایســته اســت در جهــت رفــع 
تعــارض روایــات اعتقــادی دیگــری ماننــد موضــوع امامــت، قدمــی برداشــت و راه تحقیــق در ایــن 

زمینــه را بــر پژوهشــگران ایــن عرصــه همــوار نمــود.
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طرح مسئله

تعــارض اخبــار عبــارت اســت از تنافــی و ناســازگاری عرفــی در مفــاد و مدلــول دو یــا چنــد 
خبر)انصــاری، 1419ق، ج4 : 11(. ایــن مســئله در قــرن چهــارم و پنجــم یکــی از اشــکاالت کالمــی 
اهــل ســنت بــر شــیعه بــه شــمار می رفــت)ر.ک: طوســی، 1407ق، ج 1:2و 3(. بــه همیــن دلیــل 
علمــای شــیعه از همــان زمــان، درصــدد رفــع ایــن اشــکال برآمدند و شــروع به نوشــتن کتــب حدیثی 
کردنــد چنانکــه نویســندگان کتــب اربعــه، انگیــزه خــود را رفــع تعــارض و تناقــض ظاهری موجــود در 
احادیــث ذکــر کرده انــد )1(. کلینــی و صــدوق، راه حــل رفــع تعــارض را درج احادیــث موافق بــا فتاوای 
خــود دانســتند و کتــب خــود را بــا همیــن شــیوه نگاشــتند. به ایــن امید کــه اخبــار مخالف بــه تدریج 
منســوخ گــردد)2(. شــیخ طوســی شــیوۀ  متفاوتــی را در رفــع تعــارض روایــات فقهــی برگزیــد و با جمع 
احادیــث متعــارض در دو کتابــش، بــه دنبــال شناســایی آســیب هایی بــود کــه بــر احادیــث عــارض و 

موجــب تعــارض شــده است)طوســی،1390ق، مقدمــه کتــاب:5-2(.

بــا مطالعــه احادیــث بــه جــا مانــده از زمــان کلینــی تــا کنــون معلــوم می شــود کــه شــیوۀ  کلینــی 
هــر چنــد در جــای خــود ســتودنی بــود؛ اما نتوانســت شــبهۀ تعــارض اخبــار را از میــان ببــرد و تاثیر 
بســزایی در طــرد همــه اخبــار متعــارض نداشــت؛ زیــرا پــس از وی، محدثــان دیگــری ماننــد شــیخ 
طوســی دســت بــه نــگارش کتبــی بــه هــدف رفــع تعــارض اخبــار زدنــد و ایــن نشــان می دهــد کــه 
تــا زمــان شــیخ طوســی اخبــار متعــارض در میــان روایــات شــیعه وجــود داشــته و موجــب تحّیــر 
ــا آنجــا کــه برخــی از وجــوه شــیعیان از علمــا تقاضــای نوشــتن  ــود ت برخــی شــیعیان گردیــده ب
کتبــی بــرای رفــع ســردرگمی شــیعیان کردنــد)3(. بــا اینکــه کلینــی در مقدمــۀ کتابــش از برخــی 
مبانــی گزینــش اخبــار از میــان اخبــار متعــارض ســخن گفتــه)رک: کلینــی، 1407ق، ج1: 8 و9( 

در عیــن حــال در همیــن کتــاب نیــز شــاهد احادیــث متعــارض هســتیم.

ــن  ــوان مهم تری ــه عن ــی ب ــاب کاف ــث کت ــی از احادی ــارض برخ ــع تع ــزه  رف ــا انگی ــش ب ــن پژوه ای
کتــاب حدیثــی شــیعه کــه عــالوه بــر روایــات فقهــی، روایــات اعتقــادی و اخالقــی را نیــز در بــردارد، 
بــه ســراغ روایاتــی رفتــه کــه از نشــانه های اثبــات امامــت ســخن می گوینــد. کلینــی ایــن روایــات را 

در بابــی  بــا عنــوان »کتــاب الحجــه« گنجانــده اســت. 
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در ایــن روایــات نشــانه هــای گوناگونــی بــرای شــناخت امــام معصــوم ذکر شــده اســت تا شــیعیان 
در هــر عصــری بتواننــد امــام زمــان خــود را از مدعیــان امــر امامــت تشــخیص دهنــد. یکــی از ایــن 
نشــانه هــا پرســش از امــام اســت. بــه ایــن معنــا کــه شــیعیان بــا طــرح ســواالتی از مدعــی امامــت، 
ــد.  ــی یابن ــر امامــت رهای ــر در ام ــد و از تحی ــا  بطــالن دعــوی او را احــراز کنن ــد حقانیــت ی بتوانن
اکثــر روایاتــی کــه در ایــن موضــوع وارد شــده، پرســش از امــام را بــرای اثبــات حقانیــت وی حجــت 
دانســته اند. امــا تــک  روایتــی از امــام رضــا g نیــز وارد شــده کــه بیــان مــی کنــد ســوال حجــت 
نیســت و در عــوض، امــام رضــا g نشــانه هــای دیگــری را غیــر از ســوال از مدعــی امامــت بــرای 
اثبــات امامــت ذکــر کــرده. بررســی ایــن تعــارض آشــکار میــان روایت امــام رضــا g و روایــات دیگر 
در زمینــه حجیــت ســوال از معصــوم، مســئلۀ اصلــی ایــن مقالــه و بــه دنبــال راه حلــی بــرای آن 

اســت. 

روش کار در ایــن مقالــه بدیــن ترتیــب اســت کــه احادیــث کتــاب الحجــه کافــی در موضــوع مــورد 
بحــث، یــک بــه یــک بررســی می شــود. ایــن احادیــث اگــر بــا احادیــث ابــواب دیگــر از ایــن کتــاب 
یــا بــا احادیــث کتــب حدیثــی دیگــر، متعــارض بــود، گام اول بررســی ســندی روایــات متعــارض 
ــازد. گام دوم  ــی س ــرف م ــات را برط ــارض روای ــود تع ــه خ ــود ب ــندی، خ ــح)4( س ــت. گاه ترجی اس
ــات نگشــود، بررســی  ــث اســت. اگــر بررســی ســندی گــره از تعــارض روای بررســی متنــی احادی
متنــی و کمــک گرفتــن از روش هــای جمــع عرفــی)5( یــا تاویــل روایــات مــی توانــد مشــکل تعــارض 

روایــات را برطــرف کنــد. 

نشانه های شناخت امام در روایات

در کتــاب کافــی بــاب »االمــور التــی توجــب حجــة االمــام« احادیثــی وجــود دارد دربــارۀ اینکــه 
چگونــه می تــوان بــه صحــت دعــوی امامــت یــک شــخص پــی بــرد. در ایــن احادیــث، نشــانه های 
گوناگونــی بــرای امــام ذکــر شــده و در کنــار نشــانه هایــی چــون فرزنــد بــزرگ پــدر بــودن، دارای 
ــی، 1407ق، ج 1 :284، ح 1، 3، 4، 5،6؛  ــودن)6( و...)کلین ــّی ب ــودن، وص ــری ب ــت و برت فضیل
ــام  ــش از ام ــئله پرس ــعودی،1426ق: 208( مس ــه، 1362، ج1: 116، ح98 و99؛ مس ابن بابوی
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نشــانه دیگــری اســت کــه شــیعیان بــه کمــک آن بتواننــد امــام خــود را تشــخیص دهنــد.

پرسش از امام، راهی برای تشخیص امامت

از نشــانه هایــی کــه در برخــی روایــات بیــان شــده، مســئلۀ پرســش از امــام اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه اگــر شــخصی ادعــای امامــت داشــت بــا ســواالتی از وی، حقانیــت ادعــای وی آشــکار یــا رســوا 
شــود. احادیثــی را کــه بــا موضــوع پرســش از امــام معصــوم در کافــی دیــده می شــود، می تــوان بــه 
دو دســته تقســیم کــرد؛ در برخــی روایــات، ســوال کــردن از امــام، وظیفــه شــیعیان و راهــی بــرای 
اثبــات حقانیــت ائمــه شــمرده شــده، برخــی روایــات بیــان کننــده رفتــار شــیعیان عصــر حضــور 
ائمــه b اســت کــه بــا ســوال کــردن توانســتند امــام عصــر خویــش را شناســایی کننــد و در مقابل، 
روایتــی از امــام رضــا g نیــز ســوال را حجــت ندانســته و راه هــای دیگــری بــرای اثبــات امامــت 
ــق  ــی دقی ــه بررس ــد ب ــبب ش ــوع، س ــن موض ــات ای ــان روای ــارض می ــن تع ــت. همی ــمرده اس برش

ســندی و متنــی روایــات مذکــور بپردازیــم تــا گــره ناگشــوده آن بــاز شــود.

1-1. روایات دسته  اول: پرسش از امام راهی برای یافتن حقیقت

در ایــن دســته روایــات دو گونــه روایــت وجــود دارد: روایاتــی کــه از ائمــه  b نقــل شــده و مضمون 
ــۀ دوم  ــرای تشــخیص امامــت وی اســت و گون ــودن پرســش از امــام ب آن هــا حکایــت از حجــت ب
روایاتــی اســت بیانگــر تجربــه راویانــی کــه بــه دنبــال یافتــن امــام، از مدعیــان امامــت پرســش هایی 

ــد. ــرح می کردن مط

1-1-1. روایات گونۀ نخست: راه تشخیص امام، پرسش از وی است

در همیــن بــاب، احادیثــی پرســش از امــام را در تشــخیص امامــت وی، حجــت دانســته و پاســخ 
بــه ســواالت را از ویژگی هــای امــام برشــمرده انــد. ماننــد روایتــی کــه امــام پاســخ دادن بــه ســوال را 
از ویژگی هایــی ذکــر می کنــد کــه بــرای مراجعــه کننــدگان گــواه صــدق امامــت باشــد تــا جایی کــه 



190

سال هشتم، شماره 31، پاییـز 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

اگــر مســتمعان ســاکت باشــند، امــام خــود آغــاز ســخن کنــد و خبرهایــی دهــد تــا امامتش بــر آنان 
روشــن گــردد)7(.

ایــن مســئله نشــان مــی دهــد کــه تســلط علمــی و حاضــر جوابــی مدعــی امامــت گاه در درجــه 
 g باالیــی از اهمیــت بــرای تشــخیص امــام از غیــر امــام قــرار دارد. در روایتــی دیگــر، امــام صــادق
نــوع ســوال را محــدود بــه حــالل و حــرام نمودنــد و فرمودنــد: بــرای تشــخیص حقانیــت مدعــی 

امامــت، دربــارۀ حــالل و حــرام از او ســوال کنیــد)8(.

در بــاب »مــا یجــب علــی النــاس عنــد مضــی االمــام« نیــز در ضمــن روایتــی طوالنــی بــه ایــن 
مســئله اشــاره شــده کــه اگــر در ادعــای امامــت، کســی شــریک امــام بــود، راه تشــخیص حــق، 

ســوال از مدعــی امامــت اســت)9(.

1-1-2. گونۀ دوم: روایات بیانگر تجربه راویان در پرسش از مدعیان امامت

روایــات دیگــری کــه مــی تــوان در دســتۀ اول جــای داد روایاتــی اســت مبنــی بــر توجــه شــیعیان 
و جوینــدگان حقیقــت امــر امامــت کــه بیــان مــی کنــد راویــان بــا ســوال از امــام توانســته اند بــه 
حقانیــت امــام عصــر خــود پــی  ببرنــد. نمونه هایــی از ایــن اهتمــام را کلینــی در » َبــاُب َمــا ُیْفَصــُل 

َماَمــة« گــرد آورده اســت: ْمــِر اْلِ
َ
ِبــِه َبْیــَن َدْعــَوی اْلُمِحــقِّ َو اْلُمْبِطــِل ِفــي أ

 1. محمــد بــن ســائب کلبــی کــه نســب شــناس بــوده، نقــل می کنــد کــه: بــه مدینــه رفتــم، در 
حالــی کــه از موضــوع امامــت و خالفــت اطالعــی نداشــتم. در مســجد گروهــی مــرا بــه عبدالّلــه 
بــن حســن ارجــاع دادنــد امــا چــون نــزد وی رفتــم و پرســش هایی را مطــرح کــردم، متوجــه شــدم 
کــه وی صالحیــت ایــن کار را نــدارد. گــروه دیگــری مــرا بــه امــام صــادق g راهنمایــی کردنــد و 
چــون نــزد آن حضــرت رفتــم، امــام ضمــن پاســخ گویی بــه پرســش های فقهــی ام، مــرا بــه مطالبــی 
در موضــوع انســاب، توجــه داد و شــگفتی مــرا برانگیخــت. وقتــی از نــزد آن حضــرت بیــرون رفتــم، 
گفتــم اگــر چیــزی باشــد این جاســت)کلینی، 1407ق، ج 1: 349، ح6 )ترجمــه روایــت بــا 

تلخیــص((.
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هرچنــد ایــن روایــت از برتــری علمــی امــام ششــم بر بنی الحســن خبــر می دهــد، امــا از تعابیر آن 
اســتفاده می شــود کــه کلبــی در جســت وجوی امــام زمــان خــود بــوده اســت. مثــاًل می گویــد وارد 
مدینــه شــدم و چیــزی دربــاره »هــذا االمر«)امامــت و خالفــت( نمی دانســتم)10()صادقی،1394: 

.)54

2. نمونــه  دیگــر روایتــی از هشــام بــن ســالم اســت کــه در ضمــن آن بیــان می کنــد: هنگامی کــه 
پــس از وفــات امــام صــادق g، مــردم بــر اســاس روایتــی از امــام مبنــی بــر وجــود امامــت در فرزنــد 
بزرگ تــر بــه شــرط نبــود عیــب در او، عبدالّلــه، فرزنــد بــزرگ آن حضــرت را بــه عنــوان امــام شــناختند. 
مــن و صاحــب الطــاق نــزد عبدالّلــه رفتیــم و از او چیزهایــی پرســیدیم کــه پیش تــر از پدرش پرســیده 
بودیــم. او پرســش مــا را جــواب درســتی نــداد. پــس از خانــه اش بیــرون آمدیــم و متحیــر بودیــم کــه 
ســراغ چــه کســی برویــم. در ایــن هنــگام شــخصی مــرا خوانــد و به دلیــل تــرس از جاسوســان منصور 
عباســی، از صاحــب طــاق خواســتم دور شــود تــا اگــر اتفاقــی افتــاد بــرای یک نفر باشــد. پــس دنبال 
آن شــخص رفتــم و او مــرا بــه خانــه ابوالحســن)امام کاظــم( بــرد از ایشــان ســواالتی کــردم و یقیــن 
نمــودم کــه امامــت در ایشــان اســت)کلینی، 1407ق، ج 1: 351، ح7)ترجمــه روایــت بــا تلخیص((.

3. روایتــی دیگــر از شــخصی واقفــی )حســین بــن عمــر بــن یزیــد( اســت کــه بــرای اتمــام حجــت 
نــزد امــام رضــا g مــی رود و از ایشــان ســواالتی می پرســد کــه پیــش از آن پــدرش از پــدر امــام 
پرســیده بــود و بــا پاســخ هایی کامــال مشــابه بــا پاســخ های امــام کاظــم g روبــه رو می شــود و بــه 

واقفــه پشــت کــرده و بــه امــام رضــا g روی می آورد)کلینــی، 1407ق، ج 1: 354، ح10(.

ایــن دســت روایــات کــه حکایــت از پرســش های مــردم از شــخص مدعــی امامــت دارد، در کافــی 
و دیگــر کتــب حدیثــی بســیار اســت)ر.ک: کشــی، 1363، ج 2: 674 و632؛ کلینــی، 1407ق،  

ج 1: 343- 367(.

1-2. روایات دستۀ  دوم: سوال در تشخیص امام، حجت نیست

در میــان ایــن روایــات گوناگــون، روایتــی از امــام رضــا g وجــود دارد کــه ضمــن اشــاره به وصیت 
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و ســالح در نشــانه های امامــت، ســوال از امــام را دلیــل بــر امامت نمی دانــد)11(. 

تعارض ظاهری احادیث دوگانه

ــات وجــود  ــام معصــوم، دو دســته روای ــارۀ  مســئلۀ ســوال پرســیدن از ام چنانکــه ذکــر شــد درب
دارد کــه بــه ظاهــر بــا هــم متناقــض جلــوه می کننــد. مضمــون مجمــوع روایــات دســته اول بیــان 
حجیــت ســوال از معصــوم اســت و پرســش از امــام یکــی از راه هــای تشــخیص امــام معرفــی شــده 
اســت. در مقابــل ایــن روایــات، روایــت دیگــری پرســش و پاســخ را دلیــل و نشــانه ای بــرای اثبــات 
حجیــت امــام نمــی دانــد. از آن جــا کــه پرســش از مدعــی امامــت از آســان ترین راه های تشــخیص 
امــام بــرای عــوام و خــواص اســت، تعارضــی کــه در ایــن روایــات دیــده مــی شــود، در حجیــت آن 

تشــکیک وارد کــرده و جوینــدگان حقیقــت را متحیــر مــی ســازد. 

رفع تعارض روایات 

بــرای رفــع تعــارض ایــن روایــات، شایســته اســت در قــدم اول بــه بررســی اســناد آن هــا بپردازیــم. 
ــا کنــار گذاشــتن آن و ترجیــح  ــود، ب در ایــن حالــت اگــر روایــت متعــارض دارای ســند ضعیــف ب
روایــت معتبــر، تعــارض از بیــن خواهــد رفــت و نیــازی بــه جمــع یــا تاویــل روایــات نخواهــد بــود. اما 
اگــر روایــات همگــی معتبــر و صحیــح الســند بــود، قــدم دوم جمــع عرفــی میــان آن هاســت. بدیــن 
معنــا کــه گاه بــا دقــت در فضــای صــدور حدیــث، پرســش راوی و یا میــزان فهــم راوی، الفــاظ به کار 
رفتــه در روایــت و... می تــوان مــراد حقیقــی امــام را فهمیــد و تعــارض ظاهــری میــان روایــات را رفــع 

کــرد؛ وگرنــه ناچــار بــه توقــف در فهــم ایــن دســته روایــات خواهیــم شــد)12(.

1-3.  بررسی سندی

ــا  ــه آی ــردد ک ــوم گ ــا معل ــود ت ــی می ش ــه بررس ــته، جداگان ــر دس ــات ه ــندی، روای ــی س در بررس
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می تــوان بــا ترجیــح ســندی، تعــارض ایــن روایــات را برطــرف کــرد یــا بایــد از طریــق متــن روایــات و 
بهره گیــری از روش جمــع عرفــی، رفــع تعــارض کــرد؟

3-1-1. روایات گونۀ نخست از دستۀ  اول

ــام از  ــوال از ام ــد س ــان می کن ــه بی ــود دارد ک ــت وج ــه روای ــته، س ــن دس ــت از ای ــۀ نخس در گون
ــت: ــت اس ــخیص امام ــانه های تش نش

ــِد ْبــِن اْلُحَســْیِن َعــْن َیِزیــَد َشــِعٍر  َعــْن َهــاُروَن ْبــِن َحْمــَزَة َعــْن َعْبــِد  ــُد ْبــُن َیْحَیــی َعــْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ُة َعَلْیــِه َقاَل  ِعــي َلــُه َمــا اْلُحجَّ ْمــِر اْلُمدَّ

َ
ــُب َعَلــی َهــَذا اْل ــِه ع اْلُمَتَوثِّ ِبــي َعْبــِد اللَّ

َ
ْعَلــی َقــاَل: ُقْلــُت ِل

َ
اْل

ُل َعــِن اْلَحــاَلِل َو اْلَحَراِم ...)کلینــی، 1407ق، ج 1: 284، ح2(.
َ
ُیْســأ

تمامی راویان این حدیث توسط رجالیان توثیق شده اند: 

محمــد بــن یحیــی أبو جعفــر العطــار القمــي )نجاشــی، 1407ق: 353،ابــن داودحلــی، 1383: 
340، عالمــه حلــی ، 1411ق: 157(، محمــد بــن الحســین بــن أبــي الخطــاب أبــو جعفــر الزیــات 
ــن  ــد ب ــی، 1348: 508، یزی ــا: 400، کش ــی ت ــی، ب ــی، 1407ق: 334، طوس الهمداني)نجاش
إســحاق شــعر )کشــی، 1348: 605(، هــارون بــن حمــزة الغنــوي الصیرفــي )نجاشــی، 1407ق: 

437؛ ابــن داود حلــی، 1383: 914(.

ــی،  ــی،1348: 319؛ خوی ــن است)کش ــزو ممدوحی ــز ج ــام« نی ــی آل س ــی مول ــد العل   »عب
ــود. ــد ب ــن)13( خواه ــث حس ــق حدی ــذا طری 1410ق، ج9 : 254( ل

ــاٌد َعْن  َثَنا َحمَّ ْحَمــِن َقــاَل َحدَّ ــِد ْبــِن ِعیَســی َعــْن ُیوُنَس ْبــِن َعْبــِد الرَّ َعِلــيُّ ْبــُن ِإْبَراِهیــَم َعــْن ُمَحمَّ
ُن َلُکــْم ) کلینــی، 1407ق،  ُه َســُیَبیِّ ُلوَنُه َفِإنَّ

َ
ــِه ع....َقــاَل َتْســأ َبــا َعْبــِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
ْعَلــی َقــاَل: َســأ

َ
َعْبــِد اْل

ج 1: 378، ح2(.

ــان ایــن  ایــن حدیــث نیــز دارای ســندی معتبــر و صحیــح اســت چــرا کــه رجال شناســان، راوی



194

ــد:  ــل نموده ان ــث را تعدی حدی

ــد  ــن عبی ــی ب ــن عیس ــد ب ــی،1407ق:  260(، محم ــم  )نجاش ــن هاش ــم ب ــن إبراهی ــي ب عل
)کشــی، 1348:  538، نجاشــی،1407ق:  334(، یونــس بــن عبــد الرحمن  )نجاشــی، 1407ق: 
447؛ کشــی، 1348:  556؛ طوســی، 1381:  346 (، حمــاد بــن عثمــان النــاب  )نجاشــی، 
1407ق: 143(، عبــد العلــی بــن أعیــن )کشــی، 1348: 319؛ خویــی، 1410ق، ج 9:  255(.

ِبــي اْلَحَســِن ع ُجِعْلــُت 
َ
ِبــي َبِصیــٍر َقــاَل: ُقْلــُت ِل

َ
ــِد ْبــِن َعِلــيٍّ َعــْن أ ْحَمــُد ْبــُن ِمْهــَراَن َعــْن ُمَحمَّ

َ
أ

ِبیــِه ِفیِه ِبِإَشــاَرٍة 
َ
َم ِمــْن أ ــُه ِبَشــْي ٍء َقــْد َتَقــدَّ ُلَهــا َفِإنَّ وَّ

َ
ــا أ مَّ

َ
َمــاُم َقــاَل َفَقــاَل ِبِخَصــاٍل أ ِفــَداَك ِبــَم ُیْعــَرُف اْلِ

ُل َفُیِجیــُب ...) کلینــی، 1407ق،ج 1: 285، ح7(.
َ
ــًة َو ُیْســأ ِإَلْیــهِ   ِلَتُکــوَن َعَلْیِهــْم ُحجَّ

از آن جــا کــه رجالیــان »محمــد بــن علــی ابــو ســمینه« را تضعیــف کــرده  )طوســی، بی تــا: 412؛ 
کشــی، 1348: 545؛ ابــن غضائــري،  1364: 95(  و برخــی در وثاقــت »احمــد بن مهــران« تردید 

نمودهاند)ابــن غضائــري،   1364: 2(، ســند ایــن حدیــث ضعیــف بــه شــمار می آید.

نتیجــه: از آن جــا کــه در میــان ایــن ســه روایــت، یــک حدیــث صحیــح الســند )حدیــث دوم(، یک 
حدیــث حســن )حدیــث اول( و یــک حدیــث ضعیــف وجــود دارد )حدیــث ســوم( و مضمــون آن هــا 
بــه یکدیگــر نزدیــک اســت، حدیــث ســوم از لحــاظ مضمونــی، می توانــد شــاهد)14( و مویــدی بــرای 

روایــت صحیــح الســند و حســن قــرار گیــرد.

3-1-2. روایات گونۀ دوم از دستۀ اول

ــش از  ــان در پرس ــه راوی ــر تجرب ــات بیانگ ــتۀ   اول)روای ــات دس ــۀ  دوم از روای ــندی گون ــی س بررس
مدعیــان امامــت( کــه در میــان روایــات بــاب »َمــا ُیْفَصــُل ِبــِه َبْیــَن َدْعــَوی اْلُمِحــقِّ َو اْلُمْبِطــِل ِفــي 

ــة« قــرار دارنــد، بدیــن شــرح اســت: َماَم ــِر اْلِ ْم
َ
أ

ــي َســَماَعُة  ْخَبَرِن
َ
ــاَل أ ــيٍّ َق ــِن َعِل ــِد ْب ــْن ُمَحمَّ ــٍد َع ــِن ُمَحمَّ ــی ْب ــِن اْلُمَعلَّ ــٍد َع ــُن ُمَحمَّ  اْلُحَســْیُن ْب

ْعــِرُف َشــْیئًا ِمــْن َهــَذا 
َ
ــاَبُة َقــاَل: َدَخْلــُت اْلَمِدیَنــَة َو َلْســُت أ سَّ ْخَبَرِنــي اْلَکْلِبــيُّ النَّ

َ
ْبــُن  ِمْهــَراَن َقــاَل أ

ْمِر...)کلینــی، 1407ق،ج 1: 349، ح6(.
َ
اْل
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ســند ایــن روایــت بــه دلیــل وجــود محمدبــن علــی ابــو ســمینه کــه شــرح ضعــف وی گذشــت 
و مجهــول بــودن محمدبــن ســائب کلبی)طوســی، 1381: 145؛ برقــي، 1383: 20؛ ابــن 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــف ب ــی،1383: 312( ضعی داودحل

ِبــي َیْحَیــی اْلَواِســِطيِّ َعــْن ِهَشــاِم 
َ
ــِد ْبــِن ِعیَســی َعــْن أ ْحَمــَد ْبــِن ُمَحمَّ

َ
ــُد ْبــُن َیْحَیــی َعــْن أ ُمَحمَّ

ــِه ع ... )کلینــی، 1407ق،ج 1: 351، ح7(. ِبــي َعْبــِد اللَّ
َ
ــا ِباْلَمِدیَنــِة َبْعــَد َوَفــاِة أ ْبــِن َســاِلٍم َقــاَل: ُکنَّ

در ســند ایــن روایــت، ســهیل بــن زیــاد ابــو یحیــی واســطی قــرار دارد کــه حدیــث او گاه معــروف 
و گاه منکــر اســت و جایــز اســت از آن بــه عنــوان شــاهد و مویــدی بــرای احادیــث صحیــح الســند 
دیگــر اســتفاده نمود)ابــن غضائــري،  1364: 66(. نجاشــی بــه نقــل از برخــی شــیعیان صاحــب 
نظــر، وی را در امــر حدیــث چنــدان اســتوار ندانســته اســت کــه ایــن داوری بــا داوری ابــن غضائری 

بــه طــور اصولــی در یــک راســتا قــرار مــی گیــرد )نجاشــی، 1407ق:192(.

ْو َغْیــِرِه َعــْن َعِلــيِّ ْبــِن اْلَحَکِم َعــِن اْلُحَســْیِن  ْبــِن ُعَمَر 
َ
ــٍد أ ْحَمــِد ْبــِن ُمَحمَّ

َ
ــُد ْبــُن َیْحَیــی َعــْن أ ُمَحمَّ

َضــا ع ...)کلینــی، 1407ق،ج 1: 354، ح10(. ْبــِن َیِزیــَد َقــاَل: َدَخْلُت َعَلــی الرِّ

ــال  ــه ارس ــه ب ْو َغْیــِرِه( ک
َ
ــات زنجیــرۀ ســند )أ ــی از حلق ــودن یک ــول ب ــث، مجه ــن حدی در ای
می انجامــد، حکــم ضعیــف را بــرای ایــن حدیــث بــه دنبــال دارد.

نتیجــه: احادیــث گونــه دوم همگــی دارای ضعــف ســندی بــوده لــذا در روایــات دســته اول تنهــا 
احادیــث گونــه اول کــه ســوال از امــام را نشــانه تشــخیص امامــت بیــان کــرده انــد، مقبــول اســت.

3-1-3. روایت دستۀ  دوم

تــک روایــت ایــن دســته کــه بیانگــر عــدم حجیت ســوال در تشــخیص امــام اســت،  دارای ســندی 
ــت: صحیح اس

ِبــي اْلَحَســِن 
َ
ْحَمــَد ْبــِن ُعَمــَر َعــْن أ

َ
ــِد ْبــِن ِعیَســی َعــْن ُیوُنــَس َعــْن أ َعِلــيُّ ْبــُن ِإْبَراِهیــَم َعــْن ُمَحمَّ

اَلَلــُة َعَلْیــِه اْلِکَبــُر َو اْلَفْضــُل َو  ْمــِر َفَقــاَل الدَّ
َ
اَلَلــِة َعَلــی َصاِحــِب َهــَذا اْل ْلُتُه َعــِن الدَّ

َ
َضــا ع َقــاَل: َســأ الرِّ

ْوَصــی ُفــاَلٌن ِقیــَل ِإَلــی ُفــاَلِن ْبــِن ُفــاَلٍن َو ُدوُروا 
َ
ْکــُب اْلَمِدیَنــَة َفَقاُلــوا ِإَلــی َمــْن أ ــُة ِإَذا َقــِدَم الرَّ اْلَوِصیَّ
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ٌة)کلینــی، 1407ق،ج 1: 285(. ــا اْلَمَســاِئُل َفَلْیــَس ِفیَهــا ُحجَّ مَّ
َ
ــاَلِح َحْیُثَمــا َداَر َفأ َمــَع السِّ

راویــان ایــن روایــت همگــی تعدیل شــده اند: علی بــن ابراهیــم )نجاشــی، 1407ق: 260؛ عالمه 
حلــی ، 1411ق: 100 (؛ محمدبــن عیســی )نجاشــی،1407ق: 341؛ ابــن داودحلــی،   1383: 
 298(؛ علــي بــن الحکــم النبــاري )طوســی، بــی تــا:  264(؛ معاویــة بــن وهــب البجلي )عالمــه 

حلــی ، 1411ق:  93(.

3-1-4. نتیجه بررسی سندی 

بــا توجــه بــه بررســی هایی کــه بــر روی اســناد ایــن روایــات انجــام شــد، معلــوم می شــود کــه بــا 
کنــار زدن روایــات ضعیفــی کــه شــاهدی هم بــرای اعتبــار بخشــی آن ها یافت نشــد، بقیــه  احادیث 
دارای ســندی صحیــح و لــذا معتبــر اســت. هرچنــد روایــات گونــۀ دوم از دســته اول کــه حاکــی 
تجربــه راویــان در پرســش از مدعیــان امامــت اســت، همگــی ضعیــف اســت امــا مضمــون آن هــا 
تاییــد کننــده روایــات گونــه اول بــوده بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن روایــات، راوی عملکــرد خویــش را 
در پرســش از مدعیــان امامــت گــزارش مــی کنــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ترجیــح ســندی در 
صورتــی رفــع تعــارض مــی کنــد کــه برخــی روایــات، ضعیــف الســند باشــند، لــذا بــا روش ترجیــح 

ســندی نمی تــوان تعــارض دســته اول و ســوم را بــر طــرف کــرد.

3-2. بررسی متنی

در بســیاری از روایــات شــیعه ائمــه خــود را مســئول و مصــداق اهــل الذکــر معرفی کرده و پرســش 
از امــام را بــر شــیعیان واجــب دانســته اند)کلینــی، 1407ق،ج 1: 211، ح7؛ مجلســی، 1404ق، 
ج 2: 427(. ایــن روایــات مربــوط بــه زمانــی اســت کــه شــیعیان، امــام عصــر خــود را شــناخته اند و 
قبــال امامــت وی برایشــان محــرز شــده و الزم اســت در امــور دیــن و دنیــای خــود بــه امــام مراجعــه 
کننــد و از ایشــان ســوال بپرســند. در ایــن شــرایط امــام بــر اســاس مصالــح موجــود پاســخ می دهــد 
یــا از بــاب تقیــه یــا رعایــت حــال راوی یــا وجــود افــراد مختلــف الحــال در یــک مجلــس و ... ممکــن 
اســت پاســخی بــه ســوال ندهــد یــا پاســخ را به زمــان دیگــری موکــول نمایــد)در برخــی روایــات این 
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شــرایط ذکــر شــده: کلینــی، 1407ق، ج 1: 257، ح3 وج 1 :211، ح3((.

روایاتــی کــه در ایــن پژوهــش در دســته  اول جــای گرفتــه انــد و ســوال از امــام را یکــی از راه هــای 
تشــخیص امــام معرفــی می کننــد، مربــوط بــه زمانــی اســت کــه امــام وفــات یافتــه و شــیعیان بــرای 
یافتــن امــام بعــدی، ســردرگم و متحیــر هســتند. امــام بــا پاســخ بــه ســواالت آن هــا، ایشــان را بــه 
تشــخیص درســت امــام عصرشــان هدایــت می کنــد و مجالــی بــرای مدعیــان امــر امامــت باقــی 
نمی گــذارد. دلیــل ایــن ادعــا از متــن روایــات بــه دســت می آیــد زیــرا در متــن روایــت، ســوال راوی 

از تشــخیص مدعــی امامــت اســت.

بــا دقــت در مضمــون روایــات ایــن دســته، معلــوم می شــود ایــن تعــارض بــدوی)15( بــا روش جمــع 
عرفــی بــه راحتــی قابــل رفــع اســت. ایــن نکتــه نیــز درخــور ذکــر اســت کــه تعــارض یــا بــه وجــه 
تناقــض اســت یــا تضــاد. در تحقــق تناقــض هشــت شــرط وجــود دارد)16()المظفــر، 1370،ج1: 

165و 166( کــه در صــورت نبــود هریــک از شــروط، دو مســئله متناقــض نخواهنــد بــود. 

میــان روایــات دســته  اول و روایــت امــام رضــا تناقضــی آشــکار وجــود دارد. هــر دو روایــت در صــدد 
بیــان نشــانه هایی بــرای تشــخیص امــام اســت تــا شــیعیان، امــام عصــر خــود را بشناســند و از تحیر 
ــوال  ــرای س ــا ب ــد ت ــر می کن ــانه ها ذک ــره  نش ــیدن را در زم ــوال پرس ــته  اول س ــوند. دس ــارج ش خ
ــا اْلَمَســاِئُل  مَّ

َ
کننــده حجــت را تمــام  کنــد. روایــت امــام رضــا g بــه صراحــت بیــان می کند کــه »َفأ

ٌة«)کلینــی، 1407ق، ج 1: 285(. َفَلْیــَس ِفیَهــا ُحجَّ

ــات، دارای ســند صحیــح و معتبــر و از لحــاظ موضــوع و  چنانکــه بیــان شــد هــر دو دســته روای
محمــول نیــز متفــق اســت؛ زیــرا مربوط بــه زمان وفــات امام اســت و شــیعیان بــه دنبال نشــانه های 

شــناخت امــام معصــوم مــی گردنــد.

عالمــه مجلســی در توجیــه ایــن روایــات می گویــد: مــراد از اینکــه ســوال حجــت نیســت، یعنــی 
دلیــل بــرای عــوام نیســت زیــرا پرســش و پاســخ از امــام، کار هرکســی نیست)مجلســی، 1403ق، 
ــا ذکــر همیــن نکتــه،  ج 25: 167؛ مجلســی، 1404ق، ج 3 : 206(. مالصالــح مازندرانــی نیــز ب
بیــان می کنــد که حجیــت ســوال از امــام، مخصــوص خــواص اســت)مازندرانی، 1382، ج 6: 94( 
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زیــرا ســواالت مربــوط بــه دیــن و شــریعت، نظــری و قــراردادی بــوده و مربــوط بــه جعل شــارع اســت 
و بــا هیــچ یــک از حقایــق عینــی و علــوم ظاهــری قابــل تطبیــق نیســت. بــه همیــن منظــور جــواب 
واقعــی را کســی تشــخیص مــی دهــد کــه متخصــص و مجتهــد در امــر دیــن باشــد لــذا بــرای هــر 

عامــی، تشــخیص مطلــب دلیــل بــر امامــت نیســت. 

هــر چنــد بــا توجــه بــه ســیرۀ عقــال رجــوع عــوام بــه خــواص از بــاب رجــوع بــه اعلــم وخبره اســت 
و در همــۀ علــوم و مســائل بشــری ســاری و جــاری اســت؛ امــا دربــارۀ حدیــث مــورد بحــث، ایــن 
ادعــا نیازمنــد دلیــل اســت چــرا کــه اگــر امــام رضــا g می خواســت چنیــن دیدگاهــی را بیــان 
کنــد چنانکــه عالمــه مجلســی و مالصالــح مازندرانــی گفتــه انــد، می توانســت بــا آوردن اســتثناء، 
خــواص را اســتثنا کنــد؛ بنابرایــن چنیــن برداشــتی از ایــن حدیــث چنــدان موجــه و قابــل قبــول به 
نظــر نمی رســد زیــرا روایــت درصــدد بیــان ویژگــی هایــی بــرای تشــخیص امــام بــرای کســی اســت 
کــه بــه دنبــال یافتــن امــام اســت و اشــاره ای بــه خــواص نــدارد مخصوصــا اینکــه بیــان می کنــد 
ــویی  ــد«. از س ــی می کنن ــام راهنمای ــی ام ــه وص ــد او را ب ــردم بپرس ــود و از م ــهر ش ــون وارد ش »چ
دیگــر، روایاتــی کــه توصیــه بــه پرســش از مدعــی امامــت می کننــد نیــز روایاتــی عــام بــوده و در 
هیــچ یــک از آن هــا ســوال کننــده را از عــوام مــردم جــدا نســاخته اســت. بــا دقــت در متــن روایــات 
کــه توضیــح آن در ذیــل خواهــد آمــد، راه رفــع تعــارض ایــن روایــات، دقــت در موضــوع و محمــول و 

ســواالت راویــان از امــام اســت کــه پاســخ ائمــه بــر ایــن اســاس متفــاوت شــده اســت.

احادیثــی کــه ســوال کــردن را نشــانه  شــناخت امــام معرفــی می کننــد )روایــات دســته اول( زمانی 
از امــام صــادر شــده کــه راوی می پرســد چگونــه مدعــی امامــت را تشــخیص دهیــم کــه امــام اســت 
یــا خیــر؟ در حدیــث ذیــل راوی بــه دنبــال یافتــن حجتــی علیــه مدعــی امامــت اســت تــا بطــالن 

دعــوی وی را آشــکار نمایــد:

ــِد ْبــِن اْلُحَســْیِن َعــْن َیِزیــَد َشــِعٍر  َعــْن َهــاُروَن ْبــِن َحْمــَزَة َعــْن َعْبــِد  ــُد ْبــُن َیْحَیــی َعــْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ــُة َعَلْیــِه  ِعــي َلــُه َمــا اْلُحجَّ ْمــِر اْلُمدَّ

َ
ــُب17 َعَلــی َهــَذا اْل ــِه ع اْلُمَتَوثِّ ِبــي َعْبــِد اللَّ

َ
ْعَلــی َقــاَل: ُقْلــُت ِل

َ
اْل

ُل َعــِن اْلَحــاَلِل َو اْلَحــَراِم ...18) کلینــی، 1407ق، ج 1: 284، ح2(.
َ
َقــاَل ُیْســأ

یــا در ایــن حدیــث، راوی فــرض را بــر ایــن گــذارده کــه امــام در وصی بودن شــریکی داشــته باشــد 
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و امــام می فرمایــد از مدعــی ســوال کنید:

ــاٌد  َثَنــا َحمَّ ْحَمــِن َقــاَل َحدَّ ــِد ْبــِن ِعیَســی َعــْن ُیوُنــَس ْبــِن َعْبــِد الرَّ َعِلــيُّ ْبــُن ِإْبَراِهیــَم َعــْن ُمَحمَّ
ُه  ُلوَنُه َفِإنَّ

َ
ــِة َقــاَل َتْســأ ْشــَرَك ِفــي اْلَوِصیَّ

َ
ــِه .... ُقْلــُت َفــِإْن أ َبــا َعْبــِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
ْعَلــی َقــاَل: َســأ

َ
َعــْن َعْبــِد اْل

ُن َلُکــْم )کلینــی، 1407ق،ج 1: 378، ح2(. َســُیَبیِّ

بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن دو حدیث، زمانــی پرســش از امام الزم اســت کــه در مقابــل وی، مدعی 
امامــت وجــود دارد و در وصــی بــودن بــا امــام مشــترک بــه نظــر می رســد وگرنــه بــر اســاس روایــت 
امــام رضــا g، زمانــی کــه عالمــات مختلــف امامــت در کســی وجــود دارد و اهــل شــهر بــه وصــی 
بــودن وی از ســوی پــدرش گواهــی می دهنــد، نیــازی بــه ســوال از ایشــان نیســت و بایــد بــا دیــدن 
همیــن نشــانه ها، امامــت وی را پذیرفــت. از ســوی دیگــر در آن دو روایــت، راوی بــرای تشــخیص 
امــام از مدعــی امامــت، بــه دنبــال نشــانه  اســت و فــرض ســوالش را بــر ایــن نهــاده که راه تشــخیص 
مدعــی امامــت کــدام اســت، در حالی کــه در روایــت امــام رضــاg، راوی از چگونگــی ثبــوت امــر 

امامــت بــرای شــخصی ســوال می کنــد و فــرض وجــود مدعــی منتفــی اســت:

ِبــي اْلَحَســِن 
َ
ْحَمــَد ْبــِن ُعَمــَر َعــْن أ

َ
ــِد ْبــِن ِعیَســی َعــْن ُیوُنــَس َعــْن أ َعِلــيُّ ْبــُن ِإْبَراِهیــَم َعــْن ُمَحمَّ

اَلَلــُة َعَلْیــِه اْلِکَبــُر َو اْلَفْضــُل َو  ْمــِر َفَقــاَل الدَّ
َ
اَلَلــِة َعَلــی َصاِحــِب َهــَذا اْل ْلُتُه َعــِن الدَّ

َ
َضــا ع َقــاَل: َســأ الرِّ

ْوَصــی ُفــاَلٌن ِقیــَل ِإَلــی ُفــاَلِن ْبــِن ُفــاَلٍن َو ُدوُروا 
َ
ْکــُب اْلَمِدیَنــَة َفَقاُلــوا ِإَلــی َمــْن أ ــُة ِإَذا َقــِدَم الرَّ اْلَوِصیَّ

ــٌة.  ــا اْلَمَســاِئُل َفَلْیــَس ِفیَهــا ُحجَّ مَّ
َ
ــاَلِح َحْیُثَمــا َداَر َفأ َمــَع السِّ

ائمــه b نشــانه هایی را بــرای تشــخیص امــام عصــر بــرای شــیعیان ذکــر کرده انــد از جملــه: نص 
یــا وصیــت آشــکار، فرزنــد بزرگ تــر، فضــل و برتــری در عمــوم ویژگی هــای شــخصی و خانوادگــی، 
ماننــد پرهیــزکاری در حــّد اعلــی و نداشــتن عیــوب ظاهــری، داشــتن وقــار، فضــل و برتــری ویــژه 
در علــم، بــه ارث بــردن اســلحه و میــراث پیامبــر خــدا ماننــد زره، شمشــیر، پرچــم، ســپر ، مغفــر و 
ــش  ــه پرس ــازی ب ــانه ها نی ــن نش ــود ای ــا وج ــس ب ــی، 1407ق، ج1: 233، ح 1 و 3(. پ نیزه )کلین
از امــام نیســت؛ امــا زمانــی کــه شــیعیان بــه ســبب وجــود مدعیانــی بــرای امامــت دچــار تحیــر 

می گشــتند، ســوال از مدعــی امامــت راهــی بــرای رســوا شــدن وی بــود.
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نتیجه گیری

بررســی روایاتــی کــه در حجــت بــودن ســوال از امــام به هدف تشــخیص امامــت وی دچــار تعارض 
هســتند چنیــن نتیجــه مــی دهــد کــه ســوال کــردن از امــام بــرای تشــخیص امامــت وی زمانــی 
ضــرورت می یابــد و حجــت اســت کــه مدعــی امــر امامــت بــا ســوال هایی کــه از او می شــود، مرتبــه 
علمــی خــود را بــروز دهــد و بدیــن ســان امامــت امــام برحــق آشــکار گــردد. ایــن برداشــت از متــن 
روایاتــی بــه دســت مــی آیــد کــه راوی، در متــن روایــت بــه وجــود مدعــی امامــت اشــاره می کنــد. 
امــا در آن جــا کــه مدعیانــی بــرای امــر امامــت وجــود نــدارد و امامــت در مصــداق واحــدی در یــک 
شــخص تعّیــن و تشــخص پیــدا کــرده و بــا نشــانه هــای گوناگــون، امامتــش ثابــت شــده، ســوال در 
مقــام اثبــات امامــت موضوعیــت نــدارد. بنابرایــن دو دســته روایــت متعارض نمــا ناظــر بــه دو مقــام 

مختلــف و دو مکانــت متفــاوت اســت و در واقــع تعارضــی در میــان نیســت.
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پی نوشت

1 . کلینــی در مقدمــۀ »الکافــی« یکــی از دالیــل خــود را در نوشــتن کافــی وجــود احادیــث مختلــف ذکــر می کنــد)رک: کلینــی، 
1407ق، ج1: 8(. شــیخ طوســی نیــز در مقدمــۀ کتــاب تهذیــب االحــکام ابتــدا بــه واقعیــت تضــاد و تعــارض موجــود در روایــات 
شــیعه در آن دوران و در نتیجــه طعــن مخالفــان بــه شــیعیان اشــاره می کنــد و پــس از آن توصیــه شــیخی فاضــل را چاره جــوی ایــن 
مشــکل یــادآور می شــود و می نویســد: »دوســت مــن بــه مــن گفــت: در ایــن شــرایط بــه تألیــف کتابــی اهتمــام کنــم کــه بتوانــد 

اخبــار متناقــض و احادیــث اختالفــی را بــه نحــوی بــا یکدیگــر جمــع کند...«)طوســی، 1407ق، ج 1: 2(.
2 . کلینــی در مقدمــه »الکافــی« بــا اشــاره بــه قــول معصــوم دربــاره اخــذ یکــی از روایــات متعــارض از ســر تســلیم، در صورتــی 
کــه بــا روش هــای ترجیــح نتــوان روایــات را ترجیــح داد)کلینــی، 1407ق، ج1: 9( بــه صــورت ضمنــی نشــان می دهــد کــه یکــی از 

اهــداف وی در نوشــتن کتابــش، امیــد بــه منســوخ شــدن روایــات مخالــف بــوده اســت.
3 . رجوع شود به مقدمه کتاب های: الکافی، تهذیب االحکام ، االستبصار و من الیحضره الفقیه.

4 . ترجیــح بــه معنــای برتــری دادن چیزی بــر چیــز دیگــر اســت)فیومی،1414ق، ج 2: 219؛ ابن منظــور، 1414ق، ج2: 446(  در 
اصطــالح، ترجیــح عبــارت اســت از بیــان رجحــان و امتیــاز یکــی از دو روایــت متعــارض و تقویــت آن بــه وجهــی از وجــوه تقویــت 

کــه بــدان ســبب بــر دیگــری مقــدم می شــود)دلبری، 1386: 160(.
ــره  ــود از آن به ــاورات خ ــندند و در مح ــم آن را می پس ــالی عال ــام و عق ــرف ع ــه ع ــی ک ــی )جمع ــع عرف ــوارد جم ــم م 5 . اه
می گیرنــد. )صــدر، 1986م، ج2: 222(( عبارتنــد از: حمــل عــام بــر خــاص، حمــل مطلــق بــر مقیــد، حمــل مجمــل بــر مفصــل، 
ــر  ــر کراهــت، حمــل ب ــر رخصــت و رفــع خطــر، حمــل صیغــه  نهــی ب ــر اســتحباب، حمــل صیغــه  امــر ب حمــل صیغــه  امــر ب
مجــاز، حمــل بــر تخییــر، حمــل روایــت بــر واقعــه ای خــاص، حمــل روایــت بــر قــدر متیقــن، حمــل روایــت بــر حــاالت خــاص 

مکلف)مظفــر،1370،ج2: 207-205(.
6 . هــر چنــد برخــی نشــانه ها در ظاهــر، دربــارۀ برخــی ائمــه صــادق نیســت؛ امــا بــا کنــار هــم قــرار دادن احادیــث می تــوان بــه 
حقیقــت مســئله پــی بــرد. بــه عنــوان نمونــه یکــی از نشــانه هایــی کــه در روایــات شــمرده شــده، ایــن اســت کــه امــام »اکبــر ولــد 
أبیــه« باشــد. ایــن نشــانه دربــارۀ برخــی، همچــون امــام باقــر محقــق نیســت، چــون بــه پــدرش امــام ســجاد ایــراد گرفتــه می شــود 
کــه چــرا فرزنــد بــزرگ تــرش را وصــی خــود نکــرده اســت. حلقه هــای مغفــول هــای کــه باعــث ایجــاد ایــن تعــارض شــده اســت، 
وجــود قیدهــای دیگــری اســت کــه در روایــات دیگــر بــه آن هــا اشــاره شــده از جملــه افضلیت)کلینــی، 1407ق، ج 1: 284، ح1( و 

نداشــتن عیب)همــان، ح6( بــرای فرزنــد بزرگ تــر. پــس بــا وجــود ایــن قیدهــا تعارضــی در ایــن روایــات وجــود نــدارد.
َمــاُم َقــاَل  ِبــي اْلَحَســِن ع ُجِعْلــُت ِفــَداَك ِبــَم ُیْعــَرُف اإْلِ

َ
ِبــي َبِصیــٍر َقــاَل: ُقْلــُت أِل

َ
ــِد ْبــِن َعِلــيٍّ َعــْن أ ْحَمــُد ْبــُن ِمْهــَراَن َعــْن ُمَحمَّ

َ
7 . أ

ُل َفُیِجیــُب َو ِإْن ُســِکَت َعْنُه 
َ
ــًة َو ُیْســأ ِبیِه ِفیــِه ِبِإَشــاَرٍة ِإَلْیــهِ   ِلَتُکــوَن َعَلْیِهْم ُحجَّ

َ
َم ِمــْن أ ــُه ِبَشــيْ ٍء َقــْد َتَقــدَّ ُلَهــا َفِإنَّ وَّ

َ
ــا أ مَّ

َ
َفَقــاَل ِبِخَصــاٍل أ

ــاَس ِبــُکلِّ ِلَســاٍن ...)کلینــی، 1407ق، ج 1 :285، ح7(. ــُم النَّ  َو ُیْخِبــُر ِبَمــا ِفــي َغــٍد َو ُیَکلِّ
َ
اْبَتــَدأ

أبــو بصیــر گویــد: بــه أبوالحســن g گفتــم: فدایــت شــوم، امــام بــا چــه شــناخته می شــود؟ گفــت: در جــواب فرمــود بــه چنــد 
خصلــت: بــا چیــزی کــه از پــدر در بــاره او ســابقه دارد )ماننــد نــّص بــر او و ســپردن علــم امامــت بــه او( بــه اشــاره بــه وی تــا دلیــل 
امامــت باشــد. هــر چــه از او پرســند جــواب گویــد و اگــر در برابــر او خامــوش نشــینند او خــود آغــاز ســخن کنــد. می توانــد از فــردا 

خبــر دهــد. بــا مــردم جهــان بــه هــر زبانــی می توانــد ســخن گویــد...
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ِبــي 
َ
ْعَلــی َقــاَل: ُقْلــُت أِل

َ
ــِد ْبــِن اْلُحَســْیِن َعــْن َیِزیــَد َشــِعٍر  َعــْن َهــاُروَن ْبــِن َحْمــَزَة َعــْن َعْبــِد اأْل ــُد ْبــُن َیْحَیــی َعــْن ُمَحمَّ 8 . ُمَحمَّ

ْقَبَل َعَلــيَّ َفَقاَل 
َ
ُل َعــِن اْلَحــاَلِل َو اْلَحــَراِم   َقــاَل ُثــمَّ أ

َ
ــُة َعَلْیــِه َقاَل ُیْســأ ِعــي َلــُه َمــا اْلُحجَّ ْمــِر اْلُمدَّ

َ
ــُب َعَلــی َهــَذا اأْل ــِه ع اْلُمَتَوثِّ َعْبــِد اللَّ

ــاَلُح  ــاِس ِبَمــْن َکاَن َقْبَلــُه َو َیُکــوَن ِعْنَدُه السِّ ْوَلــی النَّ
َ
ْن َیُکــوَن أ

َ
ْمــِر أ

َ
َحــٍد ِإالَّ َکاَن َصاِحــَب َهــَذا اأْل

َ
ــِة َلــْم َتْجَتِمــْع ِفــي أ َثاَلَثــٌة ِمــَن اْلُحجَّ

ْوَصــی ُفــاَلٌن َفَیُقوُلــوَن ِإَلــی 
َ
ْبَیــاَن ِإَلــی َمــْن أ ــَة َو الصِّ ْلَت َعْنَهــا اْلَعامَّ

َ
ِتــي ِإَذا َقِدْمــَت اْلَمِدیَنــَة َســأ اِهــَرِة الَّ ــِة الظَّ َو َیُکــوَن َصاِحــَب اْلَوِصیَّ

ُفــاَلِن ْبــِن ُفاَلٍن)کلینــی، 1407ق، ج 1 : 284، ح2(.
عبــد األعلــی گویــد: بــه امــام صــادق g گفتــم: آن کــه بــه ناحــق بــر مســند امامــت جســته و مدعی آن اســت چــه دلیلی بــر رد 
او اســت؟ فرمــود: از احــکام حــالل و حــرام از وی پرســند، ســپس رو بــه مــن کــرد و فرمــود: ســه دلیــل هســت کــه در کســی جمــع 
نباشــد جــز ایــن کــه  بــه حــق صاحــب مقــام امامــت اســت: اولــی  و احــق باشــد نســبت بــه امــام ســابق بــر خــود و ســالح نــزد او 
باشــد و وصــّی معــروِف امــام ســابق باشــد بــه طــوری کــه وقتــی تــو وارد شــهر مدینــه شــدی از عمــوم مــردم و از بچه هــا پرســیدی: 

فــالن امــام بــه چــه کســی وصیــت کــرده؟ بگوینــد: بــه فــالن پســر فالن.
ْلُت 

َ
ْعَلــی َقاَل: َســأ

َ
اٌد َعــْن َعْبــِد اأْل َثَنــا َحمَّ ْحَمــِن َقــاَل َحدَّ ــِد ْبــِن ِعیَســی َعــْن ُیوُنــَس ْبــِن َعْبــِد الرَّ 9 . َعِلــيُّ ْبــُن ِإْبَراِهیــَم َعــْن ُمَحمَّ

ُن َلُکْم؛  ــُه َســُیَبیِّ ُلوَنُه َفِإنَّ
َ
ــِة َقــاَل َتْســأ ْشــَرَك ِفــي اْلَوِصیَّ

َ
ــِه ع ... ُقْلــُت َفــِإْن أ َبــا َعْبــِد اللَّ

َ
أ

عبــد األعلــی گویــد: از امــام صــادق g پرســیدم ... مــن گفتــم: اگــر شــریك در وصیــت داشــته باشــد؟ فرمــود: از شــخص امام 
بپرســید کــه او محققــًا بــرای شــما بیــان می کند)کلینــی، 1407ق، ج 1: 378، ح2(.

10 . بــا کمــک روایــات و اشــعار آن دوره ثابــت می گــردد آن جــا کــه بحــث از امامــت و خالفــت بــوده، »هذااالمــر« بــه همیــن 
معنــا اســتعمال می شــده اســت. بــه عنــوان نمونــه در شــعر ذیــل کــه منســوب بــه عبــاس بــن ابــی مطلــب و دربــارۀ مســئله خالفت 
ْمــَر ُمْنَحِرفــًا             َعــْن َهاِشــٍم ُثــمَّ ِمْنُهــْم َعــْن 

َ
ْحَســُب َهــَذا اأْل

َ
پــس از پیامبــر اســت، مــراد از هذااالمــر خالفــت اســت: َمــا ُکْنــُت أ

ِبــي َحَســن  )هاللــی، 1405ق، ج 2: 576(
َ
أ

ــی، 1407ق، ج1: 299، ح6؛ ج1: 285،ح5؛ ج1: 284،ح2؛ ج1:  ــد: کلین ــوع کنی ــا رج ــن معن ــی در ای ــاهده روایات ــرای مش )ب
333،ح4(. 

ْلُتُه َعــِن 
َ
َضــا ع َقــاَل: َســأ ِبــي اْلَحَســِن الرِّ

َ
ْحَمــِد ْبــِن ُعَمــَر َعــْن أ

َ
ــِد ْبــِن ِعیَســی َعــْن ُیوُنــَس َعــْن أ 11 . َعِلــيُّ ْبــُن ِإْبَراِهیــَم َعــْن ُمَحمَّ

ْوَصــی 
َ
ْکــُب اْلَمِدیَنــَة َفَقاُلــوا ِإَلــی َمــْن أ ــُة ِإَذا َقــِدَم الرَّ اَلَلــُة َعَلْیــِه اْلِکَبــُر َو اْلَفْضــُل َو اْلَوِصیَّ ْمــِر َفَقــاَل الدَّ

َ
اَلَلــِة َعَلــی َصاِحــِب َهــَذا اأْل الدَّ

ــٌة ؛ ــا اْلَمَســاِئُل َفَلْیــَس ِفیَهــا ُحجَّ مَّ
َ
ــاَلِح َحْیُثَمــا َداَر َفأ ُفــاَلٌن ِقیــَل ِإَلــی ُفــاَلِن ْبــِن ُفــاَلٍن َو ُدوُروا َمــَع السِّ

احمــد بــن عمــر گویــد: از امــام رضــا g درمــورد دلیــل بــر صاحــب امــر امامــت پرســیدم، فرمــود: دلیــل آن کبــر )ســن( و 
فضــل و وصیــت اســت، تــا آنجــا کــه چــون کاروانــی بــه مدینــه وارد شــوند و بگوینــد فــالن امــام بــه کــه وصیــت کــرده؟ گوینــد: به 
فــالن پســر فــالن، شــما بــا ســالح بگردیــد هــر کجــا آن گردیــد، کــه همــراه بــا امامــت اســت، امــا صــرف مســائل دلیــل نمی شــوند               

) کلینــی، 1407ق، ج 1: 285، ح5(.
12 . روش برخــورد بــا روایــات متعــارض در ایــن مقالــه، تاســی از روش شــیخ طوســی در االســتبصار اســت کــه ابتــدا از ترجیــح 
ســندی بهــره می بــرد و پــس از آن اگــر روش ترجیــح، جوابگــو نبــود از روش جمــع عرفــی بهــره می گیــرد )رک: دلبــری، 1386، 

سراســر کتــاب(.
ــي،  ــی ، 1390 ، ج1: 5؛ شــهید ثان ــی ممــدوح باشــد، اطــالق می شــود )شــیخ بهائ ــه راوی آن امام ــی ک ــث متصل ــه حدی 13 . ب

.)85 1408ق، ج1: 
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14 . »الحدیــث الــذی یشــارک فیــه رواتــه رواة الحدیــث الفــرد لفظــا و معنــی او معنــی فقــط، مــع االختــالف فــی الصحابــی« 
یعنــی حدیثــی کــه راویــان آن بــا راویــان یــک حدیــث منفــرد از جهــت لفــظ و معنــا یــا فقــط در معنــا مشــارکت کنند)طحــان، 

1404ق: 141؛ عتــر، 1412ق: 418(. )درایــه نــگاران شــیعه چنیــن اصطالحــی را عنــوان نکــرده اند)نفیســی، 1386: 277(. 
15 . گاه تنافــی را می تــوان بــا روش هــا و راه حل هایــی برطــرف نمــود کــه ایــن قســم تعــارض را »تعــارض بــدوی« یــا »تعــارض 
غیــر مســتقر« نامیده انــد و در مقابــل »تعــارض مســتقر« قــرار دارد کــه در آن، دو روایــت متعــارض بــه هیــچ عنــوان قابــل جمــع 

نیســت )هاشــمي شــاهرودي، بــی تــا ، ج7: 42(.
16 . در تناقــض هشــت وحــدت شــرط دان/ وحــدت موضــوع و محمــول و مــکان/ وحــدت شــرط و اضافــه، جــزء و کل/ قــوه 

و فعــل اســت و در آخــر زمــان )براتــی، 1394، ج3: 170(.
17 . آنکه بدون داشتن استحقاق امر امامت را اراده می کند )طریحي،  1375،  ج 2: 179(.  

18 . عبــد االعلــی گویــد: بــه امــام صــادق g عــرض کــردم: کســی کــه منصــب امامــت را غصــب کــرده و مدعــی آن اســت، 
چــه دلیلــی بــر رد اوســت؟ فرمــود: راجــع بــه حــالل و حــرام از او بپرســند ...
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ـــــــــــــــــــ . )1404ق(. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. قم: دار الکتب اإلسالمیة،. ــ 
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ـ مسعودی، علی بن حسین. ) 1426ق(. إثبات الوصیة لإلمام عليّ بن أبي طالب. قم: انصاریان.
ـ مظفر، محمد رضا. )1370(. اصول الفقه. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم.

ـ نجاشی، احمد بن علی. )1407ق(. رجال النجاشي . قم: انتشارات جامعه مدرسین.
ـ نفیسی، شادی. )1386(. درایه الحدیث)بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین(. تهران: سمت. 

ـ هاشمی شاهرودی، محمود. )بی تا(. بحوث فی علم االصول. المجمع العلمي للشهید الصدر.
ـ هاللی، سلیم بن قیس. )1405ق(. کتاب سلیم بن قیس الهاللي. قم: الهادی. 


