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روایت « ُف َق َه ُاء َذل َك َّ
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چکیده
در برخی روایات ،موضوعاتی مطرح شده که شبهاتی را نسبت به دین مبین اسالم به وجود آورده است .از جمله اینکه
فقهای آخرالزمان بدترین فقهاء در زیر آسمان و آغاز کننده فتنه دانسته شدهاند .در نوشتار حاضر به روش مسألهمحور و با
بهرهگیری از منابع کتابخانهای و روش توصیفی ـ تحلیلی ،در مقام اثبات صدور روایت باید گفت :وثوق صدوری روایت
مورد بحث ،ثابت است و ازاینرو ،حدیث مورد نظر از نظر سند ،موثق و از نظر داللت ،صحیح است و با توجه به مؤیدات
قرآنی و روایی قابلیت استناد دارد  .از منظر فقه الحدیث هم با بررسی آیات قرآن و روایات ـ در قالب روایات تأیید کننده،
توضیح دهنده ،متعارض و جمع کننده ـ و حکم عقل به این نتیجه رسیدیم که مراد امام معصوم (ع) ،عدم تقلید در آخر
الزمان یا خدشه وارد کردن به ساحت تمام علماء نیست ،بلکه فقط ایشان از مشکالت آخرالزمان و اتفاقات آن یادآور شده و
مقصودشان این است که در این زمان نباید از هر فقیهی بدون اینکه هادی بودن وی احراز شود ،پیروی کرد و غیر از ملکه
فقاهت و علم ،موارد دیگری مانند :فر یفته نشدن به امور دنیوی ،ناامید نکردن مردم از رحمت الهی ،متمایل بودن به آخرت،
فتوا ندادن بدون بررسی ،صداقت و یکرو بودن نیز ،از شرایط الزم فقیه است.
واژگان کلیدی :فقهاء ،آخر الزمان ،اثبات صدور ،وثاقت مخبری ،وثوق صدوری.
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 -1مقدمه
متأسفانه در سالهای اخیر افرادی با تمسک به برخی روایات ،سعی در تخریب چهره فقهاء و علمای دین کرده
و شبهاتی در باب تقلید از آنها را رواج دادهاند( 1ر.ک :امیری ،1437 ،ج ،2ص .)106از جمله شبهاتی است که
با استناد به روایاتی ایجاد شده که در مورد فقهای آخرالزمان است .مضمون یکی از این دست روایات چنین است
که ایشان بدترین فقهاء در زیر آسمان بوده و آغازکننده فتنه میباشند که به جهت اختصار به مورد زیر اشاره می
شود:
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َ
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َ
َ
َّ
«علی ْب ُن إ ْب َراهی َم ع ْن أبیه عن الن ْوفلی عن َّ
السکونی ع ْن أبی ع ْبد الله (ع) قال :قال :أمی ُر ال ُم ْؤمنی َن (ع) قال رسول
ْ َ َّ
َّ
ُْ
َ
َّ
َ
ٌ
ُ َّ
ْ َ َ َّ
الله (ص)َ :سیأتی علی الناس َز َمان ال ی ْبقی م َن الق ْرآن إال َر ْس ُم ُه َو م َن اْل ْسالم إال ْاس ُم ُه ی َس َّم ْون به َو ُه ْم ْأب َعد الناس
ْ ُ
َ
اب م َن ْال ُه َدی؛ ُف َق َه ُاء َذل َك َّ
م ْن ُه َم َساج ُد ُه ْم َعام َر ٌة َو هی َخ َر ٌ
الز َمان َش ُّر ُف َق َه َاء َت ْح َت ظل َّ
الس َماء م ْن ُه ْم خ َر َجت الف ْت َنة
َ َ
َو إلیه ْم ت ُعود» (کلینی ،1407 ،ج ،8ص /308نیز ر.ک :صدوق ،1406 ،ص /25مجلسی ،1403 ،ج،52
ص)190
سکونی از امام صادق (ع) از امام علی (ع) نقل میکند که حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند :زمانی بر مردم
میآید که جز نشانهای از قرآن و اسمی از اسالم که به آن خوانده شوند ،باقی نمیماند درحالیکه آنان از اسالم
دورترین مردمانند .مساجدشان از نظر بنا ،آباد و از نظر هدایت ،خراب است و فقهای این زمان بدترین فقهای زیر
آسمان هستند که فتنه از ایشان آغاز میشود و به اینها باز میگردد .2
مولی صالح مازندرانی در شرح خود بر کافی در ذیل این روایت مینویسد« :این مانند این زمان است که اکثر
صحابه و افراد بعد آنها (تابعین) که مخالف شیعه هستند و فقیهانشان تا زمان ما همگی دارای این صفات ذکرشده
در روایت میباشند و از آنها فتنه و گمراهی آغاز میشود» (مازندرانی ،1382 ،ج ،12ص.)412
همچنین ،عالمه مجلسی در «مرآه العقول» در ذیل این روایت مینویسد« :ضعیف علی المشهور» (مجلسی،
 ،1404ج ،26ص )402و در «بحاراألنوار» مینویسد« :این روایت در موردی وارد شده است که رسول خداوند
از منافقی که داناست ،میترسیدند» (مجلسی1403 ،ق ،ج ،108ص.)25
در این جستار ،برای اثبات صدور حدیث ،جهت سندی و داللی روایت را بررسی نموده و سپس ،به بررسی
این روایت با نگاه فقه الحدیثی میپردازیم تا هدف و مقصود امام از این فرمایش را دریابیم.

ّ
 .1اخباریان تندرو ،مانند محمدامین استرآبادی (استرآبادی ،بیتا ،ج ،1ص ،)140قائل به حرمت تقلید شده و این نظر را به محدثان
بزرگ پیشین هم نسبت دادهاند (استرآبادی ،1321 ،ج ،1صّ ،)140اما برخی اخباریان معتدل با پذیرفتن تقلید آن را در صورتی حجت
و مجاز دانستهاند که فتوای فقیه به استناد کتاب و ّ
سنت معصومان باشد (بحرانی ،1423 ،ج ،1ص.)256
 .2به جز مولی صالح مازندرانی و عالمه مجلسی ـ که نظرشان در ادامه خواهد آمد ـ محدثان دیگر در مورد این روایت فقط به بیان آن
از طریق مرحوم کلینی «رحمه الله» پرداختهاند (حر عاملی ،1409 ،ج ،1ص /610فیض کاشانی ،1371 ،ج ،26ص /459صدوق،
 ،1406ص /253دیلمی ،1412 ،ص.)406
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درباره پیشینه این تحقیق باید گفت ،هر چند حدیثپژوهان و شارحان کتب حدیثی درباره این روایت
توضیحاتی دادهاندّ ،اما در مورد بررسی سندی و داللی این روایت به صورت مستقل هیچ کتاب یا مقالهای انجام
نشده است .بنابراین ،بررسی سندی و محتوایی این روایت ،ضرورتی انکارناپذیر است .همچنین ،به نگاشتههای
ّ
محمد شهبازیان ـ که به طور تخصصی در این حوزه ،مقاالت و کتب دارند و با رد فقه الحدیثی این گونه روایات
که دستاویز جریان احمد الحسن است ـ هم مراجعه گردید و تنها در مقاله «بازنگرشی در روایتهای مذمت
ا
ا
فقهاء» به موضوع محل بحث اشاره شده است ،ولی اوال ،روایت مورد بحث در این مقاله نیامده است و ثانیا،
مقاله حاضر از نظر بررسی سندی و تشکیل خانواده حدیثی نسبت به آن مقاله نوآوری دارد.

 -2اثبات صدور حدیث از طریق سند و داللت
در راستای بررسی صحت و ضعف روایات ،محققان از دو روش استفاده مینمایند:
یکی از آنها بررسی سندی روایت است که در آن رجال حدیث مورد ّ
توجه بوده و به بررسی تکتک افراد
سلسله سند میپردازند و آنها را از جهت صداقت ،ثبت ،مذهب و خصوصیات شخصیتی بررسی میکنند .برای
اینگونه بررسی ،به کتب رجالی موجود مراجعه شده و اقوال رجالیان مورد بررسی قرار میگیرد تا در ابتدا مشخص
گردد آیا خلل و قدحی در رجال آن موجود هست یا خیر؟ در جهت ّدوم بنا به فرموده خود اهل بیت (ع) ،روایت
ا
به قرآن و روایات 1و عقل 2عرضه می شود تا معلوم گردد آیا از نظر داللت نیز بدون مشکل میباشد یا مثال از راه
تقیه از معصوم صادر شده یا شخصی هم سند و هم متن را جعل کرده است؟ (ر.ک :دلبری ،1391 ،ص.)149
بنابراین ،در این مجال در جهت اثبات صدور روایت ،ابتدا با روش متأخران به بررسی سندی حدیث خواهیم
پرداخت (ر.ک :مسعودی ،1382 ،ص )76و سپس ،واکاوی داللی (صدوری) روایت آورده میشود.

 -1-2اثبات صدور از طریق سند
در رابطه با سند روایت بنا به روش متأخران یعنی وثوق سندی و مخبری به نقل قول اعاظم رجالیان و بزرگان
پرداخته میشود و در پایان نتیجه این بررسی متذکر میگردد .روایت مورد بحث دارای یک سلسله سند متصل از
مرحوم کلینی و شیخ صدوق تا امام معصوم (ع) است که در هر دو کتاب «کافی» و «ثواب األعمال و عقاب
األعمال» ،شامل چهار طبقه در سل سله سند است .در مورد مرحوم کلینی شهرت و معروفیت ایشان ما را از نقل
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« .1قال َر ُسول الله (ص) فی َح َّجة ال َو َداع :قد کث َرت َعل َّی الکذ َابة َو َس َتکث ُر ف َم ْن کذ َب َعل َّی ُم َت َع ِّمدا فل َی َت َب َّوأ َمق َعد ُه م َن َّالنار فإذا أتاک ُم
ََ َْ ُ ُ
َُ ُ
ْ
َ َ َ َ َ َ َ َّ
َّ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ
ُ َ ُ
اب الله َو ُس َّنتي فال تأخذوا به» (مجلسی،
اب الله َو ُس َّنتي فخذوا به و ما خالف کت
ال َحدیث ف ْاعرض ُوه َعلی ک َتاب الله و سنتي فما وافق کت
 ،1403ج ،2ص.)225
َ َ ْ َْ َ َ
َّ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ُّ ُ ْ َ ْ
ُ َّ
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َ
« .2قال َر ُسول الله (ص) :إنما یدرک الخیر کله بالعقل و ال دین لمن ال عقل له» (ابن شعبه حرانی ،1407 ،ص /54مجلسی ،همان،
ج ،74ص)160
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اقوال رجالیان در توثیق ایشان بینیاز میکند (ر.ک :نجاشی ،1365 ،ص )337در مورد افراد موجود در سند اقوال
رجالیان به این شرح است:
 .1علی بن ابراهیم بن هاشم ابوالحسن القمی :ایشان نزد علمای علم رجال بسیار توثیق شده و در زمره
ثقات و معتمدین شمرده شده است که دارای کتب و مصنفاتی در زمینههای مختلف بوده است و بر این اساس،
در مورد ایشان اختالفی وجود ندارد (ر.ک :نجاشی ،1365 ،ص /260ابنداود ،1392 ،ص /237عالمه حلی،
 ،1417ص.)100
 .2ابراهیم بن هاشم ابو اسحاق :در مورد ایشان توثیق خاصی از رجالیان ثیت نشده و تمام توثیقات ایشان
عام است .گرچه با قرائنی توثیق ایشان محرز است .ایشان ابتدا کوفی بوده و سپس به قم نقل مکان کرده و در مورد
ُ
ُ
ََ َ َ ُ
او گفته شده استّ « :اول َمن نش َر حدیث الکوف ِّی َین بقم» (نجاشی ،1365 ،ص .)16از شاگردان یونس بن
عبدالرحمن از اصحاب امام رضا (ع) بوده و کتابهایی نگاشته است (ر.ک :طوسی ،1420 ،ص /11طوسی،
 ،1373ص /353ابنداود1392 ،ق )20 ،عالمه حلی در مورد ایشان آورده است :هیچ یک از اصحاب ،ایشان را
مذمت و تعدیل نکرده است و بهتر این است که قولش را قبول کنیم (عالمه حلی ،1417 ،ص.)5
 .3نوفلی :حسین بن یزید نوفلی در نیمه اول قرن سوم میزیسته است .وی در کتاب رجال شیخ و رجال برقی
از اصحاب امام رضا (ع) شمرده شده که در ری ساکن بود و همانجا دفن شده است (برقی ،1342 ،ص/54
طوسی ،1373 ،ص .)355نجاشی هم آورده است :شاعری ادیب بوده و در شهر ری ساکن بود و در همانجا فوت
نموده و جمعی از قمیین قائل بودند که در اواخر عمرش از غالیان شده بود و در تمجید از امامان معصوم (ع)
بسیاری از فضائل ایشان را نقل میکرد و در ادامه میگوید :اما هیچ روایتی از نوفلی ندیدیم که نشانه غلو در مورد
ائمه (ع) باشد و حتی کتابی هم در مورد تقیه دارد (نجاشی ،1365 ،ص .)38شاید منشأ نسبت غلو دادن به نوفلی
این است که کلماتی در باب کرامات اهل بیت (ع) نقل کرد که االن ما آنها را جزو مسلمات میگیریم ،ولی در آن
زمان برای برخی دور از ذهن بوده است.
ا
 .4سکونی :نجاشی در ذیل نام این راوی ،بدون پرداختن به مدح یا ذم ،صرفا به کتاب وی و طریق خود به
آن اشاره کرده است (نجاشی ،1365 ،ص .)26شیخ طوسی نیز در هر دو کتاب فهرست (طوسی ،1420 ،ص،50
ش )9و رجال (همان ،147 ،1373 ،ش )92بدون اشاره به مدح یا ّذم سکونی ،فقط به بیان نام ،طبقه و کتاب او
اکتفا میکند .البته ،شیخ در کتاب اصولی خود ،پس از بحث از شرایط ترجیح دو خبر متعارض مینویسد :اگر
روایتی از راویان مخالف مذهب بود ،به دو شرط عمل به آن خبر واجب است :نخست ،روایت مخالفی از راویان
امامیه نباشد ،دوم اینکه شیعیان در آن موضوع نظر خاصی نداشته باشند .امام صادق (ع) میفرمایند« :وقتی
واقعهای پیش آمد که روایت صحیحی در آن از ما نداشتید ،به روایاتی که آنها(مخالفان) از امام علی (ع) روایت
کردهاند ،مراجعه کنید» .به همین دلیل ،علما به روایات حفص بن غیاث ،غیاث بن کلوب ،نوح بن دراج و سکونی
از علمای عامه ،وقتی از ائمه ما روایتی را نقل کنند ،عمل مینمایند (طوسی ،1417 ،ج ،1ص .)149شیخ صدوق
َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ُ
السکونی» (صدوق ،1413 ،ج ،4ص.)344
هم درباره وی مینویسند« :و ال افتی بما ینفرد
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به هر حال هیچکدام از علمای علم رجال ،او را متهم به عدم وثاقت نکردهاند .تنها چیزی که گفته شده این
است« :انه عامی» (برقی ،1342 ،ج ،1ص /28عالمه حلی ،1417 ،ص )316و حتی برخی با لفظ ثقه از وی یاد
میکنند (محقق حلی ،1407 ،ج ،1ص /252فخر المحققین ،1412 ،ج ،3ص .)144عالمه مجلسی در
«بحاراالنوار» مینویسد :علمای امامیه به روایاتی که سکونی از امامان شیعه (ع) نقل کرده ،عمل میکنند و اتفاق
دارند که روایات وی مورد قبول است (مجلسی ،1403 ،ج ،2ص )253و آیت الله خویی نیز مینویسد :در
مجموع ،در شیعه به روایات سکونی عمل میشود (خویی ،1410 ،ج ،3ص.)106
مؤید ثقهبودن سکونی این است که علمای عامه او را تضعیف میکنند و دلیلی هم بر تضعیف وی ندارند
(محدث نوری ،1416 ،ج ،4ص )160و همین که تمایل به سمت ائمه شیعه (ع) دارد و روایاتی در فضل ائمه
نقل کرده ،میتواند دلیل تضعیف او از سوی اهل سنت باشد.
با ّ
توجه به مطالب بیان شده به دست آمد که تمام افراد موجود در سلسله سند ،توثیق شده و ثقه هستند .البته،
معروف این است که سکونی از اهل سنت میباشد ،ولی از آنجایی که وی نیز توثیق شده ،این حدیث از جهت
سند ،موثقه است.

 -2-2اثبات صدور از طریق محتوا
در کنار ارزیابی سندی ،مناسب است صدور حدیث را به لحاظ محتوا پیگیری کنیم و از این رهگذر ،روایت
مذکور را با قرآن و سایر روایات اهل بیت (ع) ب سنجیم  .دلیل سنجش با قرآن این است که چون قرآن به اجماع
فریقین و تصریح خود قرآن ،از هر گونه خلل و نقص خالی است و نص و ظواهر آن حجت قطعی میباشد و خود
اهل بیت (ع) در روایاتی به عرض روایت به قرآن امر کردهاند ،همچنین ،از آنجایی که علم اهل بیت (ع) لدنی
است و ایشان مصون از خطا و اشتباه هستند و با استناد به آیه تطهیر تمام فعل ،قول و تقریر ایشان حجت است و
اهل بیت (ع) حرف متناقض نمیزنند ،بعد از قرآن ،کالم ایشان عامل سنجش و فهم روایات است (ر.ک :کلینی،
 ،1367ج ،1ص /8مجلسی ،1403 ،ج ،31ص /576حر عاملی ،1414 ،ج ،27ص /111بروجردی،1399 ،
ج ،1ص.)260

 -1-2-2تطابق با قرآن

َّ
َْ
َّ َ ْ ُ َ
قرآن کتاب هدایت استِ ﴿ :إن هذا الق ْرآن ی ْهدی ِللتی ِهی أق َو ُم﴾ (اسراء )9 /17 :و هرگز امر به گمراهی و

خالف نمیکند و مایه جهالت نیست و بنابراین ،تمام امرها و نهیهای آن برای هدایت بوده و خطایی در آن نیست.
مفاد روایت مذکور با آیات قرآن همخوانی دارد .از جمله اینکه خداوند در دو آیه  43سوره نحل و  7سوره
ُ
َ ْ ُ ْ ْ َ ِّ ْ
َ َ َ
اسئلوا أهل الذکر ِإن ک ُنت ْم ال ت ْعل ُمون﴾ امر به مراجعه به اهل ذکر کرده است و از آنجایی که معنای آیه
انبیاء ﴿ف
ِ
وسیع بوده و تمام دانشمندان را شامل میشود (ر.ک :مکارم شیرازی ،1371 ،ج ،11ص /270طباطبایی،

 290دو فصلنامه کتاب قیم ،دوره  ،11شماره  ،24بهار و تابستان 1400

ّ
محمدحسین ،1390 ،ج ،14ص ،)254اصل رجوع به علماء ثابت است ،ولی با توجه به دو آیه ذیل میتوان
گفت :روایت مورد بحث  -حداقل در مورد برخی از علماء با ّ
توجه به ویژگیهای بیان شده  -مورد تأیید است:
ُ
ْ
ُ
َ
َْ ْ َْ َ
َّ َ
الف) ﴿ َو ال ت ِط ْع َم ْن أغفلنا قل َب ُه ع ْن ِذکرنا َو إت َب َع هواهُ َو کان ْأم ُرهُ ف ُرطا﴾ (کهف« :)28 /18 :فرمان آن
ِ
کس مبر که قلب او را از یاد خود غافل کردهایم و پیروی هوای خو یش کرده و کار او تباه شده است» .در این آیه
خداوند از پیروی از هر فردی که از یاد خدا غافل است و از هواهای نفسانی خود پیروی میکند ،نهی کرده است.
با توجه به اطالق آیه ،هر فردی که چنین باشد ،پیروی از وی مورد نهی مستقیم الهی قرار گرفته است .بنابراین ،با
توجه به این آیه ،علمایی هم که ویژگی غفلت از یاد خدا و تبعیت از هوای نفس را دارا باشند ،در ذیل اطالق آیه
قرار میگیرند.
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ٌ َ
َ َُ
َ
ُّ َ
ْ
اسق ِبن َب ٍأ ف َت َبینوا أن ت ِصی ُبوا ق ْوما ِب َج َهال ٍة ف ُت ْص ِب ُحوا علی َما ف َعل ُت ْم
ب) ﴿یا أیها أل ِذین آمنوا ِإن جاءکم ف ِ
َ
ن ِاد ِمی َن﴾ (حجرات« :)6 /49 :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،اگر فاسقی برایتان خبری آورد ،تحقیق کنید .مبادا از
روی نادانی به مردمی آسیب برسانید ،آنگاه از کاری که کردهاید ،پشیمان شوید» .با توجه به این آیه ،نباید از خبر
هر شخصی و به صرف خبر آوردن ،پیروی کرد ،بلکه ابتدا باید از صحت و سقم آن خبر مطلع شد و به حال آورنده
خبر و ثقه و عادل بودن او اطمینان حاصل کرد .پس بر مبنای این آیه ،تا از حاالت یک عالم یقین پیدا نشود و
عدالت آن معلوم نگردد ،نمیتوان به صرف عالم بودن ،از وی پیروی کرد ،زیرا ممکن است از روی هوای نفس
تبعیت کند و انسان را به فتنه افکند.

 -2-2-2هماهنگی با سنت قطعی
یکی دیگر از راههای اعتبارسنجی محتوایی روایات ،مقایسه حدیث با سنت است (ر.ک :دلبری،1391 ،
ص )51و با این بررسی ،به مقصود و مفهوم حدیث و صحت آن دست مییابیم .برای تأیید مضمون روایت مورد
بحث ،به چند حدیث از باب نمونه اشاره میگردد:
َ
َ َ ُ َ
ُ
َ َ
ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َُّ
الف) «قال َر ُسول الله (ص) ص ْنفان من امتی إذا صلحا صلحت امتی و إذا فسدا فسدت امتی قیل یا رسول الله
ُ
َ َ ُْ َ
َو َم ْن ُه َما قال :الفق َه ُاء َو اال َم َر ُاء» (مجلسی ،1403 ،ج ،2ص)49؛ پیامبر خدا (ص) میفرمایند :دو گروه هستند
که اگر فاسد شوند ،امت من فاسد میشود! پرسیدند :آن دو گروه کدامند؟ فرمودند :فقیهان و حکام»؛
ْ
َُ ْ
َْ
ب) امام علی (ع) میفرمایند« :آفة ال َع َّامة ال َعال ُم الفاج ُر» (آمدی ،1410 ،ص)137؛ عالم فاجر ،آفت عوام
است»؛
َ َ َّ َ َ ا َ ْ َ ُ َ ْ ا َ
َّ
ج) امام صادق (ع) به نقل از پدرانش ،از حضرت علی (ع) میفرمایند« :إن فی جهنم رحی تطحن خمسا ،أ
َّ َ ُ
ُْ َْ َ ُ ْ َ
َ َ ْ َ َْ َ
َفال َت ْس َأ ُلونی َما َط ْح ُن َها؟ َفقی َل َل ُهَ :و َما َط ْح ُن َها یا أمی َر ُ
المؤمنی َن؟ قال :ال ُعل َم ُاء الفج َر ُة َو الق َّر ُاء الف َسقة َو الج َباب َر ُة الظل َمة
ْ
ْ َ َُ ْ َ ْ َ َ ُ
َو ال ُو َز َر ُاء الخ َونة َو ال ُع َرف ُاء الکذ َبة» (صدوق ،1362 ،ج ،2ص)142؛ در جهنم آسیابی است که پنج چیز را خرد

روایت « ُف َق َه ُاء َذل َك َّ
الز َمان َش ُّر ُف َق َهاء َت ْح َت ظل َّ
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میکند ،آیا نمیپرسید که چه چیزها را آسیاب میکند؟ گفتند :ای أمیر مؤمنان آنها چیست ؟ فرمود :علمای فاجر
و قرآنخوانان فاسق و جباران ستمکار و وزیران خیانتپیشه و کارداران دروغگو»؛
َ ْ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ا َ ْ ُ ا ُّ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ
د) پیامبر (ص) فرمودند« :أوحی الله إلی داود :ال تجعل بینی و بینك عالما مفتونا بالدنیا فیصدك عن طریق
َ
َمح َّبتی» (کلینی ،1407 ،ج ،1ص)46؛ خداوند به حضرت داوود (ع) وحی کرد که :میان من و خودت عالم
فریفته دنیا را قرار مده ،که تو را از راه محبت من باز خواهد داشت».
هـ) امام علی (ع) میفرمایندَ « :آفة ْال ُع َل َماء ُح ُّب ِّ
الری َاسة» (آمدی ،1410 ،ص)136؛ آفت علما ریاست
دوستی است.

 -3-2-2نتیجه بررسی محتوایی و داللی
با توجه به آیات و روایات روشن شد که این روایت نه تنها مخالف با نص و ظاهر قرآن نیست ،بلکه قرآن نیز
این روایت را تأیید میکند و نیز ،با تحقیق در روایات سایر اهل بیت (ع) مشخص میشود که این روایت مخالف
با آنها نیست و مضمون این روایت از طریق متعدد رسیده است .بنابراین ،حدیث محل بحث به اصطالح متأخران
در زمره احادیث موثق است و به اصطالح قدماء ،بر اساس قرائن موافقت با کتاب و سنت ،صحیح و ثابت
االنتساب است.
حال که صدور حدیث از معصوم روشن شد ،باید با بررسی فقهالحدیثی ،مراد و مقصود اصلی معصوم از این
سخن را به دست آورد.

 -3بررسی فقه الحدیثی
فقه الحدیث ترکیبی از معنای لغوی فقه و معنای اصطالحی حدیث است .فقه در لغت به معنای فهم عمیق و
دقیق است و حدیث در اصطالح ،به سخن ،رفتار و تقریر معصوم یا حکایت این امور گفته میشود و منظور از
ترکیب این دو ،فهم درست و ژرف از گفتار و کردار معصومان است که با توجه به این ترکیب ،فقه الحدیث دانشی
است که به بررسی داللتهای متن حدیث میپردازد (ر.ک :دلبری ،1391 ،ص51؛ مسعودی ،1393 ،ص.)5
برای فهم بهتر و بیشتر روایت مورد بحث در این مقاله ،از آیات و روایات و عقل استفاده میکنیم تا به فهم
درست و دقیق مقصود امام معصوم (ع) برسیم .بخشی از مبحث تطابق این روایت با قرآن در مبحث «اثبات
صدور روایت از طریق محتوا» گذشت و ازاینرو ،در این مجال به ادامه بحث پرداخته ،ابتدا به ذکر خانواده حدیثی
این روایت پرداخته و بعد از آن ،تطابق روایت با عقل را مطرح مینماییم.

 -1-3فهم معنای روایت به کمک قرآن
قرآن کریم بهترین و واالترین متن اسالمی است که به اجماع کل مسلمین حجت و معتبر است و هیچ اضافه
و کاستی ندارد و به یقین ،همان متنی است که جبرائیل امین بر پیامبر ختمی مرتبت (ص) نازل کرده و از هرگونه
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خطا و اشتباه مصون است .همانگونه که پیامبر اکرم (ص) در حدیث متواتر ثقلین فرمودند« :قرآن و عترت در
کنار هم ،راه رستگاری هستند» (شیخ حر عاملی ،1409 ،ج ،27ص ،)34پس برای فهم دقیق روایت معصومان
(ع) ،نیازمند مراجعه به اصل و پایه سخنان ایشان که همان قرآن است ،میباشیم و باید این سخنان با قرآن سنجیده
شود.
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ٌ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
ْ َّ ْ ُ ْ َ
َ َ َ ُْ ُ َ
َ ُ
ْ َ َ
ون ل ُ
الد ِین َو
ینفروا کافة فلوال نفر ِمن ک ِل ِفرق ٍة ِمنهم ط ِائفة ِلیتفقهوا ِفی ِ
خداوند در آیه ﴿و ما کان المؤ ِمن ِ ِ
َ َ ََّ
َ
َ
َ َ
ِل ُی ِنذ ُروا ق ْو َم ُه ْم ِإذا َر َج ُعوا ِإل ِیه ْم ل َعل ُه ْم َی ْحذ ُر ون﴾ (توبه« :)122 /9 :و شایسته نیست مؤمنان همگی (به سوی
میدان جهاد) کوچ کنند .چرا از هر گروهی از آنان ،طایفهای کوچ نمیکند (تا طائفهای در مدینه بماند) که در دین
(و معارف و احکام اسالم) آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود ،آنها را بیم دهند؟! شاید (از مخالفت
فرمان پروردگار) بترسند و خودداری کنند» ،به تفقه در دین و آموختن آن به دیگران فرمان میدهد و حتی این
وظیفه را برای بعضی از مومنین ،واجبتر از جهاد دانسته است که بر این اساس ،اهمیت و وجوب کفایی تفقه در
دین مشخص میشود.
با توجه به این آیه یا باید بگوییم :روایت مورد بحث ،مخالف با قرآن است و آن را کنار بگذاریم که بنا بر فرض
ا
ّاولیه ،خالف واقع است ،زیرا صدور روایت  -چه سندی و چه داللتی  -قبال مورد اثبات قرار گرفت؛ یا باید به
بررسی این بپردازیم و بگوییم :منظور این روایت تمام فقهاء نیست ،بلکه عدهای از آنها که دارای خصوصیات
خاصی هستند ،مورد نهی روایت قرار گرفتهاند و ازاینرو ،روایت به دنبال کنار زدن و عدم تبعیت از تمام علماء در
آخر الزمان نیست ،بلکه امام معصوم (ع) به دنبال تقیید مطلق این آیه است که نباید از هر عالمی پیروی کرد.
ُ
َ َ ُ ْ َ ِّ ْ
َ َ َ
همچنین ،با توجه به آیه ﴿فاسئلوا أهل الذکر ِإن ک ُنت ْم ال ت ْعل ُمون﴾ (نحل43 /16 :؛ انبیاء« : )7 /21 :آنچه
ِ
را نمیدانید ،از اهل ذکر بپرسید» ،و با توجه به آنکه یکی از مصادیق اهل ذکر ،علماء هستند (ر.ک :مکارم شیرازی،
 ،1371ج ،11ص /270طباطبایی ،محمدحسین ،1390 ،ج ،1ص ،)254چگونه ممکن است خداوند به انسانها
دستور دهد که حتی در زمان اندکی ،از فتنهگران پیروی کنند؟ این مطلب از حکمت و عدالت خداوند به دور
است .بنابراین ،اگر قرار بود که علماء  -حتی در آخرالزمان  -فتنهگر و گمراه کننده مردم باشند ،نباید این آیه به
صورت مطلق ذکر میشد.
اکنون به تطبیق روایت مربوطه با آیات قرآن میپردازیم تا بعضی از زوایای معنای روایت مورد بحث و مقیدات
آن روشن گردد که برای این هدف میتوان از دو آیه ذیل استفاده نمود:
َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ُُ
﴿ .1و ال ت ِطع من أغفلنا قلبه عن ِذکرنا و اتبع هواهُ و کان مرهُ فرطا﴾ (کهف« :)28 /18 :فرمان آن کس
ِ
مبر که قلب او را از یاد خود غافل کردهایم و پیروی هوای خو یش کرده و کار او تباه شده است» .مفهوم آیه چنین
است که پیرو کسی باشید که از هوای نفس خود پیروی نمیکند و به یاد خداست.
در اصول فقه بیان شده است که« :اصولیون مفهوم داشتن جمله شرطیه را منوط بر سه امر دانستهاند .1 :بین
شرط و جزاء مالزمه باشد .2 ،تالزم و رابطه بین آن دو رابطه سبب و ّ
مسببی باشد ،یعنی شرط سبب و جزاء مسبب

روایت « ُف َق َه ُاء َذل َك َّ
الز َمان َش ُّر ُف َق َهاء َت ْح َت ظل َّ
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باشد .3 ،سببیت شرط منحصر باشد و سبب دیگری در بین نباشد» (مظفر .)87 ،1379 ،طبق این شروط سهگانه
مشخص میشود که روایت مورد بحث ،از تبعیت تمام علماء در آخرالزمان نهی نمیکند ،بلکه از پیروی افراد
دنیاپرست و مقامپرستی که دنبال هوای نفسانی خود هستند و از خدا و یاد او غافلاند ،سخن میگوید .بنابراین،
با ّ
توجه به این آیه روشن میشود که منظور امام ،تبعیت از عالم دنیاپرست و شخصیت و افکار وی میباشد نه
اینکه به صرف عالم بودن انسان نباید از ایشان پیروی نماید؛
َّ
َ َ ُ َ َّ ُ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
الئکة َو اولو ال ِعل ِم ق ِائما ِبال ِق ْس ِط ال ِإل َه ِإال ه َو ال َعز ی ُز ال َح ِکی ُم﴾ (آل
﴿ .2ش ِهد الله أنه ال ِإله ِإال هو و الم ِ
ِ
عمران« :)18 /3 :خدا (با ایجاد جهان منظم) عیان کرده ،مالئکه و دانشوران گواهی دادهاند که معبودی جز او
نیست و کارش به عدل است ،خدایی جز او نیست ،توانا و حکیم است» .خداوند متعال در این آیه ،علما را هم
مرتبه با مالئکه ذکر می کند و بعد از شهادت خود ،شهادت فرشتگان و عالمان را به طور مطلق و بدون هیچ
تخصیصی ذکر میکند و لذا مشخص میشود ،کسی که در مقابل رب العالمین شهادتش ارزش داشته باشد ،معنا
ندارد که فاسق باشد .داللت التزامی این آیه با منطوق روایت مورد بحث تعارض دارد و به هنگام تعارض آیه و
روایت ،حکم آیه حجت است.

 -2-3فهم معنای روایت به کمک احادیث دیگر
یکی از راههای فهم روایات ،مطابقت آنها با دیگر روایات و تشکیل خانواده حدیثی است که موجبات فهم
بهتر ما را از مقصود معصومین (ع) فراهم میکند .باید این نکته را در نظر گرفت که تمام امامان (ع) از نظر شیعه
معصوم میباشند و به همین دلیل ،روایات آنها فرقی با هم ندارند ،زیرا مصون از خطا و اشتباه هستند و فقط از
ٌ َ ْ ُ
ْ
َ
ٌ َ
واقعیات و حقایق سخن میگویند و بنابر روایت امام صادق (ع)« :عل ُم َنا َواحد َو فضل َنا َواحد َو ن ْح ُن شی ٌء َواحد»
(مجلسی ،1403 ،ج ،26ص)317؛ علم ما واحد ،و فضل ما واحد است و ما یکی هستیم؛ سخن یکی از اهل
بیت (ع) ،هیچگاه با سخن دیگری متضاد و مخالف نیست ،بلکه مکمل و مفسر همدیگر بوده و لذا برای فهم
درست روایات باید به سایر روایات مراجعه کرد (ر.ک :دلبری.)51 ،1391 ،
ا
بدیهی است که تشکیل خانواده حدیث از این جهت قابل مالحظه است که با دیدن روایات مشابه و بعضا ،در
ظاهر معارض ،نسبت به دیدگاه وسیع اهل بیت (ع) در موضوع مورد بحث ،علم حاصل میشود و با کنار هم قرار
دادن تکههای کالم معصومان مانند پازل ،به معنا و مقصود واقعی و حقیقی کالم ایشان دست پیدا میکنیم و در
ا
نتیجه ،منجر به فهم بهتر و کاملتر آن روایات یا جمع بین آنها یا نهایتا ،ترجیح یک دسته از آنها و طرح دستهای
دیگر میشود.
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 -1-2-3روایات تأییدکننده

ا
برخی از روایات کامال ،با روایتی که بیان شد ،تطابق دارد و از عذاب فقهاء و علماء به صورت مطلق صحبت

به میان میآورد .البته ،اطالق این روایات  -مانند روایت مورد بحث  -با توجه به آیات گذشته و روایات آینده مقید
میگردد.
از باب نمونه به دو مورد از آنها اشاره میگردد:
ْ
ََ
ْ ُ َْ
ََ
َ
ٌ
َ
 )1پیامبر اکرم (ص) فرمودند« :یا ْاب َن َم ْس ُعود یأتی علی َّالناس َز َمان َّ
الصاب ُر فیه علی دینه مثل القابض علی
ٍ
ْ َ ْ َ ِّ
ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
ُ
ْ
ود علماؤهم و فقهاؤهم خونة فجرة أال إنهم أشرار خلق الله و کذلك أتباعهم» (طبرسی،
الجمر بکفه ...یا ابن مسع ٍ
 /450 ،1412یزدی حایری ،1422 ،ج ،2ص)125؛ ای پسر مسعود! زمانی بر مردم بیاید که صبرکننده بر دینشان،
مانند کسی است که آتش در دست خود بگیرد ...ای پسرمسعود! علما و فقهای ایشان خیانتکار و فاجرند .آ گاه
باش که آنان بدترین خلق خدایند و پیروان ایشان نیز چنیناند.
َّ ُ ْ
َّ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ
َ ْ
 )2امام علی (ع) فرمودندَ « :زلة ال َعالم کانک َسار السفینة تغرق و تغرق» (آمدی)188 ،1410 ،؛ لغزش عالم
همچون شکستن کشتی است ،هم خود غرق میشود و هم دیگران را غرق میکند .قابل ذکر است ،با ّ
توجه به این
روایت میتوان گفت ،منظور از فتنه که در روایت مورد بحث ذکر شده ،همین لغزش و گمراهی عالم است که
موجب گمراهی جامعه میشود و از همین باب است که جامعه باید علمای خود را بشناسد.

 -2-2-3روایات توضیحدهنده
با توجه به روایاتی که در ادامه خواهد آمد ،اهل بیت (ع) منظور خود را از فقیه گمراهکننده و فقیه هادی معرفی
و مشخص کردند که مردم چگونه و با چه معیاری باید فقیه مناسب و هادی را بشناسند و چگونه از فقیه گمراه و
گمراه کننده احتراز جویند .این مالکها  -که در مورد هر کدام از این ویژگیها به ذکر یک روایت بسنده میشود
 عبارتند از:َ
ْ
َ
ا
َ
َ
َّ
َّ
ُ
َّ ُ
ُّ ْ
َ
 .1فریفته دنیا نباشد .امام صادق (ع) فرمود« :اذا َرأی ُت ُم ال َعال َم ُمح ّبا للدنیا فاته ُم ُوه علی دینک ْم! فإن کل ُمحب
ُ َ َ
َی ُحوط َما أح َّب» (مجلسی ،1403 ،ج ،2ص)107؛ اگر دیدید عالمی فریفته دنیاست ،او را در دین متهم کنید (در
دین از وی پیروی نکنید) ،زیرا هر محبی غرق در آن چیزی است که او را دوست دارد؛
َ ْ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َّ ُ َ
 .2فاجر و خائن نباشد .پیامیر اکرم (ص) فرمود« :أوحی الله الی داود «علی نبینا و آله و علیه السالم» :ال
َ َ ا ْ ا ُّ ْ َ َّ َ َ َ
َْ ْ
تج َعل َبینی َو َبی َنك عالما َمف ُتونا بالدنیا ف َی ُصدك ع ْن طریق َم َح َّبتي» (کلینی1407،ق /46 :1 ،نیز رک :شیخ صدوق،
 ،1413ج ،2ص)142؛ خداوند متعال به داود (ع) وحی کرد که میان من و خودت عالم فریفته دنیا را قرار مده که
تو را از راه محبت من باز خواهد داشت؛
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ
 .3بدون علم و تفقه و بدون فهم دقیق و صحیح فتوا ندهد .پیامیر اکرم (ص) فرمود« :من أفتی الناس بغیر
َّ َ ْ َ
ْ َ َ ْ ُ
عل ٍم کان َما یفسد ُه م َن الدی ُن أ کث َر م َّما ی ْصل ُح ُه» (مجلسی ،1403 ،ج ،2ص)121؛ هر که نادانسته و بدون علم
برای مردم فتوی دهد ،آنچه از دین تباه میکند ،بیش از آن است که به اصالح آن میپردازد؛

روایت « ُف َق َه ُاء َذل َك َّ
الز َمان َش ُّر ُف َق َهاء َت ْح َت ظل َّ
الس َماء» در ترازوی نقد  /سید ابوالقاسم حسینی زیدی 295

 . 4مردم را از رحمت و مغفرت خدا دور و ناامید نکند (هم بشیر باشد و هم نذیر) .امام باقر (ع) از قول
َّ َ
ْ
ُْ َ ْ ا َ ْ
حضرت علی (ع) فرمودَ « :أ َال ُأ ْخب ُر ُک ْم ب ْال َفقیه َح ّق اا ؟ َم ْن َل ْم ی َق ِّنط َّالن َ
اس م ْن َرح َمة الله َو ل ْم ی ْت ُرك الق ْرآن َرغ َبة عن ُه
َ َ
ال َّی غیره» (حر عاملی ،1409 ،ج ،4ص)830؛ میخواهید شما را از فقیه راستین با خبر کنم؟ او کسی است که
مردمان را از رحمت خدا نومید نکند و با تمایل به مکتبهای دیگر قرآن را فرو نگذارد؛
َّ ْ َ
ُّ
َّ ُ
َ ْ ُ َ َ ِّ ُ ُ َّ
الد ْنیا َّ
الراغ ُب فی اْلْخرة المتمسك بسنة
الزاهد فی
 .5متمایل به آخرت باشد .امام باقر (ع) فرمود« :إن الفقیه
َّ
النبی (ص)» (مجلسی ،1403 ،ج ،2ص)51؛ فقیه کسی است که در امور دنیا زاهد ،متمایل به آخرت و
عملکننده به سنت پیامبر (ص) باشد؛
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
 .6منافق و دورو نباشند .حضرت عیسی (ع) فرمود« :احتفظوا من العلماء الکذبة الذین علیه ْم ثیاب الصوف
َ َْ
ْ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ َ ُ َ ُ
َ َْ َ
َ
ِّ
َ ُ
َ
ُ َ
اب َو ق ْول ُه ْم ُیخالف
ُم َنکسي ُر ُءوسه ْم إلی األ ْرض ُی َز ِّو ُرون به الخط َایا َی ْر َمقون م ْن ت ْحت ح َواجبهم کما ترمق الذئ
َ
ف ْعل ُهم» (ابن شعبه حرانی ، 1404 ،ص  /375فیض کاشانی ،1406 ،ج ،26ص)290؛ خود را از علمای دروغین
حفظ کنید که جامههای پشمین بر تن میکنند (ظاهرسازی میکنند) و سرهاشان فروافتاده و رو به زمین است و
به جای دیگر نمینگرند و با این کار خطاهای خود را میپوشانند و از زیر ابروهای خود همه جا را برانداز میکنند
همانگونه که گرگان چنین میکنند و گفتار ایشان مخالف کردارشان است.

 -3-2-3روایات متعارض
یکی از راههای فهم معنای روایات رجوع به روایات متعارض میباشد .بعضی روایات ،علماء و فقهاء را
جانشین انبیاء و معصومان (ع) میدانند و برای زمان خاصی آنها را محدود نمیکنند و بنابراین ،با اطالق خود
شامل زمان غیبت هم میشوند .برخی از این روایات عبارتند از:
َ ْ
ُ ْ ُ َ
َ َّ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ
َ َ َُ َ
 .1امام عصر (ع) فرمودند« :أ َّما ال َح َوادث الواق َعة ف ْارج ُعوا فیها الی رواة حدیثنا ،فإنهم حجتی علیکم و أنا
ُ َّ ُ َّ َ َ
حجة الله علیه ْم» (صدوق /484 ،1395 ،طوسی /177 ، 1411 ،طبرسی)283 ،1403 ،؛ در پیشامدهایی که
رخ میدهد ،به راو یان احادیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا برایشان؛
 .2پیامبر اکرم (ص) فرمودندْ « :ال ُف َق َه ُاء ُأ َم َن ُاء َّ
الر ُسول» (مجلسی ،1403 ،ج ،1ص)216؛ فقیهان امانتداران
پیامبرند؛
ُ َ َْْ َ ََ َ
َّ
ْ ُ ََ
َ َ
« .3مجاری االمور و األحکام علی أیدی العلماء بالله» (ابن شعبه حرانی /172 ،1404 ،فیض کاشانی،
 ،1406ج ،15ص)179؛ گردش امور و احکام به دست عالمان خدایی است»

 -4 - 2 - 3روایات جمع کننده

در برخی از روایات بین حدیث مورد بحث و روایات  -در ظاهر  -متعارض که در بخش ّ
سوم آمد ،جمع

صورت گرفته است که به نمونههایی از آنها اشاره میشود:
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َ ْ ُُ
َ
َ
ُّ ْ
ُ « .1
االمام ْال َکاظ ُم (ع) َع ْن َآبائه َعن َّالنب ِّی (ص)ْ :ال ُف َق َه ُاء ُأ َم َن ُاء ُّ
الر ُسل َما ل ْم یدخلوا فی الدنیا .قیل :یا َر ُسول
ُ ُ
ُّ ْ َ َ ِّ َ ُ ُّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ
َّ
ُ
وه ْم علی دینک ْم» (کلینی ،1407 ،ج،1
الله! َو َما ُدخول ُه ْم فی الدنیا؟ قال :اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذر
ص)46؛ فقیهان امانتدار پیامبرانند تا آن زمان که در دنیا وارد نشده باشند .گفتند :ای پیامبر خدا! وارد شدن ایشان
در دنیا به چی ست؟ گفت :پیرو سالطین و حکام شدند پس هنگامی که چنین شدند در کار دینتان از ایشان دور
شوید؛
ُ َ ا ََ ََ ُ ُ ا َ
َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ا َ ْ
َ ا
َْ ْ َ
ْ
« .2االمام العسکری (ع) :فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا ألمر
ِّ َ
َ َ َ ُ ُ َّ
َ َُ
َ َ ْ
َ ْ َ ِّ ُ
َم ْوال ُه فلل َع َو ِّام أن یقلد ُوه َو ذلك ال یکون اال َب ْعض فق َهاء الشی َعة ال َجمیعه ْم» (طبرسی ،1403 ،ج ،2ص /263حر
عاملی ،1409 ،ج ،27ص)131؛ هر کس از فقیهان که مالک نفس خود و نگاهبان دین خو یش باشد و با هوای
نفس خود مخالفت کند و مطیع فرمان خدای خو یش باشد بر عوام است که از او تقلید کنند و این امر نیست جز
در بعضی از فقیهان شیعه نه همگی آنان؛
َ َّ
َ َ ُّ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
َ « .3عن االمام َّ
الله َع َّز َو َج َّل ب َص َفاء س ِّره َو إخالص َع َمله وَ
الصادق (ع) :ال تحل الفتیا لمن ال یستفتی من
َّ َ َ َ
َ َ
ََ
َ ُُ
ُ َ ُ ُ َ َ َّ َ
ُ ِّ َ
عالن َّیته َو ُب ْر َه ٍان م ْن َر ِّبه فی کل ح ٍال  ...قال َّالنبی (ص) :أ ْج َرأک ْم بالفتیا أ ْج َرأک ْم علی الله ع َّز َو َجل ،أ َو ال َی ْعل ُم
ْ
َّ َ َ
َّ
ْ ُ ُ
ْ ْ َّ
ْ َ
ال ُمفتی أن ُه ُه َو الذی َیدخل َبی َن الله ت َعالی َو َبی َن ع َباده َو ُه َو ال َحاج ُز َبی َن الج َّنة َو َّالنار» (مجلسی ،1403 ،ج،2
ص)120؛ فتوی دادن ،برای کسی که از خدای « ّ
عز و جل» به صفای ضمیر و پاکی ظاهر و اخالص عمل و برهانی
الهی ،فتوی دادن نمیآموزد روا نیست  ...پیامبر (ص) فرموده است« :گستاخترین شما در فتوی گستاخترین نسبت
به خدای « ّ
عز و جل» است .آیا فتوی دهنده (مفتی) نمیداند که واسطه میان خدای متعال و بندگانش قرار میگیرد،
و او فاصله میان بهشت و دوزخ است ؟؛
 .4امام حسن عسکری (ع) در ذیل آیه  79سوره بقره فرمودهاند که :مردی به امام صادق (ع) گفت :اگر آن
گروه عوام از یهودیان ،کتاب (تورات) را به وسیله علمایشان فرا میگرفتند ،پس چگونه آنان را به تقلید و قبول کردن
از علما نکوهش کرده است؟ مگر عوام یهود همچون عوام ما نبودند که از علما تقلید میکنند؟

امام صادق (ع) فرمود :میان عوام ما و عوام یهود از یك جهت برابری و از جهت دیگر فرق است؛ ّاما برابری

بدان جهت است که خدا عوام ما را به سبب تقلیدشان نکوهش کرده همانگونه که عوام ایشان را نکوهش کرده
است و ّاما فرق بدان جهت است که عوام یهود با اینکه از دروغگو یی آشکار و حرامخواری و رشوهگیری علمای
خود و دست بردن آنان در احکام خدا باخبر بودند و یقین داشتند که هر کس چنین باشد ،فاسق است و شایسته
نیست که واسطه میان خدا و خلق یا پیامبر خدا و خلق باشد ،باز از اینگونه عالمانی تقلید و پیروی کردند .عوام
ما نیز اگر از علمای خود فسق آشکار و تعصب نابجا و توجه به دنیا و امور حرام مشاهده کنند و باز هم به تقلید از
ایشان ادامه دهند ،آنان نیز همچون قوم یهودند که خدا ایشان را به سبب تقلید کردن از عالمان فاسق مذمت کرده
است.
ّاما آن کس از علماء که پاسدار نفس و حافظ دین و مخالف با هوای خود و فرمانبردار امر خدا باشد ،بر عوام
واجب است که از او تقلید کنند و این جز در بعضی از فقیهان شیعه ،نه همه آنان ،نیست .پس هر کس از علماء
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مرتکب کارهای زشت و قبیح شود و به راهی برود که دیگر فقیهان فاسد رفتند ،از او چیزی را که از ما نقل میکند،
نپذیرید و حرمتی برایش قائل نباشید (مجلسی ،1403 ،ج ،2ص /88طبرسی ،1403 ،ج ،2ص /263حر عاملی،
 ،1409ج ،18ص.)94

 -3-3فهم معنای روایت به کمک عقل
خداوند متعال به عقل بشری به عنوان پیامبر درونی حجیت بخشیده است 1و در قرآن کریم به اندیشیدن و
تعقل فرمان داده است .اگر عقل حجت نمیبود ،دستور به اندیشیدن معنا نداشت .پس عقل به عنوان راه تشخیص
درست از غلط و فهم صحیح ،یکی از منابع فهم و درک قوانین و مقررات و احکام و اعتقادات و ...میباشد.حکم
عقل نیز مورد قبول شارع است و عقل سلیم و صحیح ،یکی از بهترین ابزار در جهت فهم دقیق و صحیح روایات
معصومین میباشد .عقل از سه جهت میتواند یاریرسان ما در جهت فهم معنای روایت باشد:

 -1-3-3رفع نیازهای جامعه
عقل حکم میکند که هر انسانی نمیتواند زندگی خود را رها کند و در تمام مسائل فقهی و اعتقادی به تحقیق
و تحصیل بپردازد و به درجه فقاهت برسد .ازاینرو ،باید توان جامعه تقسیم شده و هر دسته از مردم به برآورده
کردن بخشی خاص از نیاز اجتماع بپردازند و بنابراین ،انسانها باید در مسائل فردی و اجتماعی خود به متخصصان
ا
در آن موضوع مراجعه فرمایند؛ مثال ،در مورد بیماری به طبیب و در مورد ساخت و ساز به معمار و ...مراجعه
نموده و از آنها تقلید کنند .در احکام شرعی هم انسانها در هر عصر و زمانی باید به متخصص رجوع کرده و از
وی تقلید نمایند .این خود دلیلی بر حجیت تقلید در همه اعصار است (ر.ک :غروی تبریزی ،1418 ،ج ،1ص/8
حکیم ،1404 ،ج ،1ص ،)6ولی همین عقل حکم میکند که سراغ طبیب دنی پرست و کذاب نرود که موجب
مرگ وی میشود و به همین دلیل ،عقل حکم به پیروی از هر فقیهی نمیکند ،بلکه عقل حکم به جستوجو در
احوال فقیه مینماید.

 -2-3-3قاعده لطف و حکمت الهی
قاعده لطف که در اصطالح کالمی به معنای کاری است از جانب خدا که به وسیله آن ،مکلف به طاعت
نزدیک گردد و از معصیت دور شود (عالمه حلی /444 ،1427 ،فاضل مقداد .)276 ،1405 ،از آنجا که خداوند،
حکیم است و هیچ کاری را بدون حکمت انجام نمیدهد ،معنا ندارد انسان را خلق کند و وی را در گمراهی
بیفکند ،بلکه بر وی الزم است در هر عصری به هدایت و راهنمایی مردم از طرق مختلف بپردازد.
ََ
ُ َّ ُ
َ ُ َّ ُ
َ ُ
َّ
َ َ َ
العقل» (کلینی ،ج ،1ص ،25ح
« .1ع ْن أبی ع ْبدالله علیه السالم قال حجة الله علی العباد النب ُّی َو الحجة فیما َب ْی َن العباد َو َب ْی َن الله
.)22
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اگر قرار باشد در دورهای خاص و حتی بسیار محدود ،خداوند متعال مردم را هدایت نکند و آنها را به گمراهی
بیندازد ،از حکمت آفرینش انسان که جز عبادت و بندگی نیست ،1دور میباشد .همانگونه که واضح است ،تقلید
و پیروی از فاسق و منافق باعث گمراهی انسانها میشود و لذا خداوند باید در هر عصری راه هدایت مردم را
هموار کند و برای ایشان وسیله هدایت قرار دهد .در دوران غیبت کبری  -به امر خودشان که روایات مربوط به آن
در گذشته اشاره شد  -باید از فقهاء تقلید کرد و به آنها رجوع نمود .در نتیجه ،نمیتوان گفت :در آخرالزمان تمام
فقهاء و علماء فاسق هستند و اطاعت از ایشان باعث گمراهی شود.

 -3-3-3عدالت الهی
عدالت الهی اقتضا دارد که خداوند به هیچ کس ظلم نکند و خود مردم راه سعادت و شقاوت خود را برگزینند
و خداوند هم بر مبنای همین انتخابها در روز قیامت ،انسانها را مورد سنجش و قضاوت قرار میدهد .معنا
ندارد خداوند به خاطر اینکه در دوره زمانی خاص ،راه هدایت برای مردم مسدود بود و آنها از عالمان فاسق به
فرمان خود خداوند پیروی کردند ،انسانها را مورد مؤاخذه قرار دهد و به اصطالح اصولیان ،انسانها در مقابل
خداوند عذر دارند و عدالت الهی مانع از این میشود که بخواهد مردم را بازخواست نماید (ر.ک :اصفهانی،
 ،1414ج ،3ص /12صدر ،بیتا ،ج ،1ص /172مکارم شیرازی ،1416 ،ج ،2ص.)230
پس اگر بپذیریم که تمام علمای آخرالزمان فاسق هستند و خداوند به پیروی از فاسق امر کرده است ،بر مبنای
عدالت الهی چون مردم به فرمان الهی جامع عمل پوشاندهاند ،خداوند نمیتواند آنها را بازخواست کند و در
واقع مردم گمراه نشده و راه شقاوت را پیش نگرفتهاند ،چون امر موال بر این بود که از فقهاء پیروی کنند و موال
نمیتواند وی را بازخواست نماید.

 -4-3نتیجهگیری بحث فقه الحدیث
با توجه به آیات و روایات و تشکیل خانواده حدیثی و به حکم عقل در مییابیم ،آیات و روایاتی که حکم به
تقلید میکنند ،عام نیستند ،بلکه توسط روایت مذکور و مؤ یدات آن تخصیص زده میشوند .رابطه بین دو دسته با
هم عموم و خصوص مطلق است و بنابراین ،تعارضی با هم ندارند.
پس روایت نمیگوید که تمام علمای آخرالزمان بدترین فقهاء و گمراهکننده مردم هستند ،بلکه با توجه به دسته
روایات جمعکننده و روایات توضیحدهنده ،فقهایی گمراهکننده هستند که دارای مشکالت اخالقی بوده یا دنیاطلب
باشند ولی همه علماء در آن عصر چنین نیستند .وجه ذکر ایشان آن است که در آخرالزمان چون امتحانها بیشتر
میشود و دینداری مشکل میشود  -همانگونه که در روایتی از پیامبر خدا (ص) در بخش روایات تأییدکننده
گذشت  -به همان صورت که دینداری برای مردم مشکل است ،برای فقهاء نیز مشکل خواهد بود و ازاینرو،
َُُْ
َ َ َ َ ْ ُ ْ ََّ َ ْ ْ َ
ون﴾ (ذاریات.)56 /51 :
﴿ .1و ما خلقت ال ِجن و ِاْلنس ِإال ِلیعبد ِ
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ممکن است بعضی از فقهاء نیز بلغزند .در نتیجه ،بر مبنای قاعده لطف ،در هر عصری باید راهنمایی برای مردم
باشد و ایشان به فقیه صالح رجوع نموده و از وی پیروی نمایند.

نتیجهگیری
 .1با توجه به بررسی سندی و داللی که بیان شد ،وثوق صدوری روایت مورد بحث ثابت میشود و ازاینرو،
این حدیث از نظر سند موثق و از نظر داللت صحیح است و با توجه به مؤیدات قرآنی و روایی قابلیت استناد
دارد؛
 .2در بحث فقه الحدیثی روشن گردید که مقصود امام (ع) ،عدم تقلید در آخرالزمان یا خدشه وارد کردن به
ساحت تمام علماء نیست ،بلکه ایشان فقط مشکالت آخرالزمان و اتفاقات آن دوره را یادآوری میکنند و منظورشان
این است که در این زمان نباید از هر فقیهی بدون اینکه هادیبودن وی احراز شود ،پیروی کرد و غیر از ملکه
فقاهت و علم ،موارد دیگری هم الزم است که در فقیه موجود باشد تا فرد عامی از وی تقلید کند؛
 .3مردم آخرالزمان باید توجه بیشتری نسبت به انتخاب الگو و امام خود داشته باشند ،زیرا صبر بر دینداری در
آخرالزمان مانند نگهداری و صبر بر آتش است.
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منابع و مآخذ
 -قرآن کریم ،ترجمه :ناصر مکارم شیرازی ،دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی.1373 ،

.1آمدی ،عبدالواحد؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ چ ،2قم :دار الکتاب اْلسالمی 1410 ،ق.
.2استرآبادی ،محمد امین؛ الفوائد المدنیة؛ قم :بینا بیتا.

.3امیری ،علی حسین؛ سرخاب و سفید آب ،بینا1394 ،ش.
َ
الحکم و المواعظ من آل الرسول؛ چ ،2قم :جامعه
.4ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول فیما جاء من ِ

مدرسین 1404 ،ق.

.5بحرانی ،یوسف بن احمد؛ الدرر النجفیة؛ لبنان ،شرکة دار المصطفی (ص) ْلحیاء التراث1423 ،ق.
.6برقی ،احمد بن محمد؛ الرجال؛ تهران :دانشگاه تهران1342 ،ش.

.7حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة؛ قم :مؤسسة آلالبیت1409 ،ق.

.8ـــــــــــــــــــــــــــــ؛ الفصول المهمة فی أصول األئمة (تکملة الوسائل)؛ قم :مؤسسه معارف اسالمی امام
رضا (ع)1418 ،ق.
.9حلی ،جعفر بن حسن؛ المعتبر فی شرح المختصر؛ تصحیح :محمدعلی حیدری و سیدمهدی شمسالدین ،قم:
مؤسسۀ سیدالشهداء (ع)1407 ،ق.
.10حلی ،حسن بن علی بن داود؛ الرجال؛ تهران :دانشگاه تهران1342 ،ش.

.11حکیم ،محسن؛ مستمسک العروة الوثقی؛ قم :مؤسسة دار التفسیر1404 ،ق.
.12خوییّ ،
سید ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث؛ قم :مرکز نشر آثار شیعه1410 ،ق.

.13دلبریّ ،
سید علی؛ آسیب شناسی فهم حدیث؛ مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،مشهد1391 ،ش.
.14دیلمی ،حسن بن ّ
محمد؛ أعالم الدین فی صفات المؤمنین؛ قم :مؤسسة آل البیت علیهم السالم 1408 ،ق.
.15شهید ثانی ،زین الدین بن علی؛ البدایة فی علم الدرایة؛ قم :محالتی1421 ،ق.

.16ـــــــــــــــــــــــــــــــ؛ مسالک االفهام؛ تحقیق :مؤسسه المعارف اْلسالمیه ،قم :مؤسسه المعارف
اْلسالمیهّ ،اول1416 ،ق.
.17صدر ،محمدباقر؛ دروس فی علم األصول؛ قم :مؤسسة النشر اْلسالمی ،بیتا.

.18صدوق ،محمد بن علی؛ ثواب األعمال و عقاب األعمال؛ چ ،2قم :دار الشریف الرضی1406 ،ق.
.19ـــــــــــــــــــــــــ؛ الخصال؛ قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه1362 ،ش.

.20ـــــــــــــــــــــــــ ؛ کمال الدین و تمام النعمة؛ چ ،2تهران :اسالمیه1395 ،ق.

.21ـــــــــــــــــــــــــ ؛ من ال یحضره الفقیه؛ تصحیح :علیاکبر غفاری ،چ ،2قم :جامعۀ مدرسین حوزه علمیه،
1413ق.
.22طوسی ،محمد بن حسن؛ العدة فی االصول؛ قم :ستاره1417 ،ق.

.23ـــــــــــــــــــــــــ ؛ الغیبة؛ قم :دار المعارف اْلسالمیة1411 ،ق.
.24ـــــــــــــــــــــــــ ؛ الفهرست؛ قم :ستاره1420 ،ق.
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الز َمان َش ُّر ُف َق َهاء َت ْح َت ظل َّ
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.25ـــــــــــــــــــــــــ ؛ کتاب الرجال؛ تحقیق :جواد قیومی ،چ ،3قم :مؤسسة النشر اْلسالمی التابعة لجامعة
المدرسین1373 ،ق.

َّ
.26طبرسی ،ابومنصور احمد بن علی؛ اْلحتجاج علی أهل اللجاج؛ مشهد :نشر مرتضی1403 ،ق.
.27طبرسی ،حسن بن فضل؛ مکارم األخالق؛ چ ،4قم :الشریف الرضی1412 ،ق.
.28عالمه حلی ،حسن بن یوسف؛ خالصة األقوال؛ تحقیق :جواد قیومی ،قم :مؤسسه نشر الفقاهة1417 ،ق.
.29ـــــــــــــــــــــــــــــــ؛ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ،مشهد :مجمع البحوث االسالمیة1412 ،ق.
.30ـــــــــــــــــــــــــــــــ؛ کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد؛ قم :موسسة النشر االسالمی1427 ،ق.
َّ
.31غروی االصفهانی ،محمدحسین؛ نهایة الدرایة فی شرح الکفایة؛ قم :مؤسسة آل البیت (ع) ْلحیاء التراث1414 ،ق.
.32غروی تبریزی ،علی؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی؛ قم :انتشارات لطفی1418 ،ق.
.33کلینیّ ،
محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ چ ،4تهران :اْلسالمیة1407 ،ق.
.34فاضل مقداد ،عبدالله؛ إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین؛ قم :انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی1405 ،ق.
.35فخر المحققین ،محمد بن حسن حلی؛ إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد؛ قم :اسماعیلیان 1387 ،ق.
.36فیض کاشانی ،محمدمحسن؛ الوافی؛ اصفهان :کتابخانه امام أمیرالمؤمنین علی (ع)1406 ،ق.
.37مازندرانی ،محمد صالح بن احمد؛ شرح الکافی؛ تهران :المکتبة اْلسالمیة1382 ،ق.
.38مامقانی ،عبدالله؛ تنقیح المقال فی علم الرجال؛ قم :مؤسسه آل البیت (ع) الحیاء التراث1423 ،ق.
.39مجلسیّ ،
محمد باقر؛ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار (ع)؛ چ ،2بیروت :دار إحیاء التراث العربی

1403 ،ق.
 .40ــــــــــــــــــــ؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول؛ چ ،2تهران :دار الکتب اْلسالمیة1404 ،ق.

.41مسعودی ،عبدالهادی؛ روش فهم حدیث؛ تهران :دانشکده علوم حدیث1389 ،ش.
.42مظفر ،محمدرضا؛ اصول فقه؛ چ ،2قم :اسماعیلیان1379 ،ش.

.43مکارم شیرازی ،ناصر؛ انوار االصول؛ قم :مدرسة االمام امیرالمؤمنین (ع)1416 ،ق.
.44ــــــــــــــــــــــ؛ تفسیر نمونه؛ چ ،27تهران :دار الکتب اْلسالمیة1371 ،ش.

.45نجاشی ،احمد بن علی؛ رجال النجاشی؛ چ ،6قم :مؤسسة النشر اْلسالمی التابعة لجامعة المدرسین1365 ،ش.

.46نوری ،میرزا حسین؛ خاتمة المستدرک؛ قم :ستاره1416 ،ق.
َّ
.47یزدی حایری ،علی؛ إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب «عجل الله تعالی فرجه الشر یف»؛ تحقیق :علی
عاشور بیروت :اعلمی1422 ،ق.

