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 چکیده
که ینااز جمله  .به وجود آورده استنسبت به دین مبین اسالم که شبهاتی را  موضوعاتی مطرح شده ،برخی روایاتدر 

یر آسمان و آغاز کننده فتنه  فقهای آخرالزمان ین فقهاء در ز ور و با محمسأله روش. در نوشتار حاضر به انددانسته شدهبدتر
ری روایت وثوق صدوباید گفت:  در مقام اثبات صدور روایت ،تحلیلی ـتوصیفی  روش ای وکتابخانه گیری از منابعبهره

صحیح است و با توجه به مؤیدات  ،موثق و از نظر داللت ،از نظر سند مورد نظر حدیث رو،ازاینثابت است و  ،مورد بحث
 ،کننده ییدأ. از منظر فقه الحدیث هم با بررسی آیات قرآن و روایات ـ در قالب روایات تقرآنی و روایی قابلیت استناد دارد

عدم تقلید در آخر  ،صوم )ع(مع متعارض و جمع کننده ـ و حکم عقل به این نتیجه رسیدیم که مراد امام ،توضیح دهنده
و  دهشبلکه فقط ایشان از مشکالت آخرالزمان و اتفاقات آن یادآور  ،الزمان یا خدشه وارد کردن به ساحت تمام علماء نیست

ه ملکپیروی کرد و غیر از  ،مقصودشان این است که در این زمان نباید از هر فقیهی بدون اینکه هادی بودن وی احراز شود
یفته نشدن به امور دنیوی، ناامید نکردن مردم از رحمت الهی، متمایل بودن به آخرت،  :مانند م، موارد دیگریفقاهت و عل فر

 .از شرایط الزم فقیه است نیز، بودنرو کیصداقت و فتوا ندادن بدون بررسی، 
 فقهاء، آخر الزمان، اثبات صدور، وثاقت مخبری، وثوق صدوری. :گان کلیدیواژ
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 مقدمه -1
های اخیر افرادی با تمسک به برخی روایات، سعی در تخریب چهره فقهاء و علمای دین کرده متأسفانه در سال

است که  یشبهاتاز جمله  .(106ص ،2ج، 1437امیری، ک: .)ر 1اندها را رواج دادهو شبهاتی در باب تقلید از آن
ست ا چنینروایات  دست یکی از اینمضمون  .استد فقهای آخرالزمان در مور جاد شده کهیا یاتیبا استناد به روا

شاره میا زیرباشند که به جهت اختصار به مورد که ایشان بدترین فقهاء در زیر آسمان بوده و آغازکننده فتنه می
 :شود

ْبَراه   یَعل  » ْوَفل  یَم َعْن أب  یْبُن إ  ُکون   یه  َعن  النَّ ن  یَقاَل: َقاَل: أم   )ع(َعْبد  الله   یَعْن أب   یَعن  السَّ اَل َرُسوُل قَ  )ع(َن یُر اْلُمْؤم 
ه  

اس  َزَماٌن ال  یْأت  ی: َس )ص(اللَّ الَّ اْسُمُه یَعَلی النَّ ْساَلم  إ  َن اْْل  الَّ َرْسُمُه َو م  َن اْلُقْرآن  إ  اس  یْبَقی م  ه  َو ُهْم أْبَعُد النَّ ْوَن ب  َسمَّ
َرٌة َو ه   ُدُهْم َعام  ْنُه َمَساج  َن اْلُهَدی یم  َمان  َشرُّ ُفَقَهاَء َتْحَت  ؛َخَراٌب م  َك الزَّ ل   ُفَقَهاُء َذل  ْتَنُة  ظ  ْنُهْم َخَرَجت  اْلف  َماء  م  السَّ

لَ َو  ْم َتُعودیإ  ، 52ج، 1403مجلسی،  /25ص، 1406ک: صدوق، .نیز ر /308ص ،8ج، 1407نی، ی)کل« ه 
 (190ص

فرمودند: زمانی بر مردم  )ص(کند که حضرت رسول اکرم نقل می )ع(علی امام از  (ع)سکونی از امام صادق 
که آنان از اسالم ماند درحالیباقی نمی ،ای از قرآن و اسمی از اسالم که به آن خوانده شوندآید که جز نشانهمی

ر ین فقهای زیاست و فقهای این زمان بدترخراب  ،و از نظر هدایتآباد  ،مساجدشان از نظر بنا .دورترین مردمانند
 .2 گرددها باز میشود و به اینآسمان هستند که فتنه از ایشان آغاز می

این مانند این زمان است که اکثر »نویسد: مولی صالح مازندرانی در شرح خود بر کافی در ذیل این روایت می
ده همگی دارای این صفات ذکرشها )تابعین( که مخالف شیعه هستند و فقیهانشان تا زمان ما بعد آن صحابه و افراد
 .(412ص ،12ج، 1382)مازندرانی،  «شودباشند و از آنها فتنه و گمراهی آغاز میدر روایت می
)مجلسی، « ف علی المشهوریضع»نویسد: در ذیل این روایت می «مرآه العقول»عالمه مجلسی در  ،همچنین

این روایت در موردی وارد شده است که رسول خداوند »نویسد: می «بحاراألنوار»( و در 402ص ،26ج، 1404
 .(25ص ،108جق، 1403)مجلسی، « ترسیدنداز منافقی که داناست، می

ی به بررس ،را بررسی نموده و سپس روایت در این جستار، برای اثبات صدور حدیث، جهت سندی و داللی
 پردازیم تا هدف و مقصود امام از این فرمایش را دریابیم.این روایت با نگاه فقه الحدیثی می

                                                                                                                                 
                                                           

(، قائل به حرمت تقلید شده و این نظر را به محّدثان 140ص ،1جتا، تندرو، مانند محمدامین استرآبادی )استرآبادی، بی اخباریان. 1
با پذیرفتن تقلید آن را در صورتی حجت  ا برخی اخباریان معتدل(، امّ 140ص ،1ج، 1321اند )استرآبادی، بزرگ پیشین هم نسبت داده

 (.256ص ،1ج، 1423به استناد کتاب و سّنت معصومان باشد )بحرانی،  فقیه اند که فتوایو مجاز دانسته
ن دیگر در مورد این روایت فقط به بیان آن ا. به جز مولی صالح مازندرانی و عالمه مجلسی ـ که نظرشان در ادامه خواهد آمد ـ محدث2

/ صدوق، 459، ص26، ج1371/ فیض کاشانی، 610، ص1، ج1409اند )حر عاملی، پرداخته« رحمه الله»از طریق مرحوم کلینی 
 (.406، ص1412/ دیلمی، 253، ص1406

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
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ت این روایپژوهان و شارحان کتب حدیثی درباره چند حدیث ره باید گفت،تحقیق  این پیشینه ربارهد
انجام  ایمستقل هیچ کتاب یا مقالهدر مورد بررسی سندی و داللی این روایت به صورت ا امّ  ،اندداده توضیحاتی
های گاشتهبه ن ،همچنین بررسی سندی و محتوایی این روایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ،بنابراین .نشده است

که به طور تخصصی در این حوزه، مقاالت و کتب دارند و با رد فقه الحدیثی این گونه روایات  ـشهبازیان  محّمد
های مذمت بازنگرشی در روایت»و تنها در مقاله هم مراجعه گردید  ـحسن است که دستاویز جریان احمد ال

 ،روایت مورد بحث در این مقاله نیامده است و ثانیاا  ،الا ولی او ،به موضوع محل بحث اشاره شده است« فقهاء
 .مقاله حاضر از نظر بررسی سندی و تشکیل خانواده حدیثی نسبت به آن مقاله نوآوری دارد

یق سند و داللت -2   اثبات صدور حدیث از طر
 نمایند:ن از دو روش استفاده میحققادر راستای بررسی صحت و ضعف روایات، م

تک افراد ها بررسی سندی روایت است که در آن رجال حدیث مورد توّجه بوده و به بررسی تکیکی از آن
برای  .کنندخصوصیات شخصیتی بررسی می ومذهب  ،ثبت ،ها را از جهت صداقتپردازند و آنسلسله سند می

خص گیرد تا در ابتدا مشاینگونه بررسی، به کتب رجالی موجود مراجعه شده و اقوال رجالیان مورد بررسی قرار می
روایت  ،)ع(ی در رجال آن موجود هست یا خیر؟ در جهت دّوم بنا به فرموده خود اهل بیت و قدح گردد آیا خلل

باشد یا مثالا از راه شود تا معلوم گردد آیا از نظر داللت نیز بدون مشکل میعرضه می 2عقل و 1به قرآن و روایات
 .(149ص ،1391دلبری،  :ک.؟ )ریا شخصی هم سند و هم متن را جعل کرده است از معصوم صادر شده تقیه

در این مجال در جهت اثبات صدور روایت، ابتدا با روش متأخران به بررسی سندی حدیث خواهیم  ،بنابراین
 شود.واکاوی داللی )صدوری( روایت آورده می ،( و سپس76ص ،1382ک: مسعودی، .پرداخت )ر

یق سند -2-1  اثبات صدور از طر
گان عاظم رجالیان و بزربه نقل قول ا در رابطه با سند روایت بنا به روش متأخران یعنی وثوق سندی و مخبری

روایت مورد بحث دارای یک سلسله سند متصل از  گردد.نتیجه این بررسی متذکر می و در پایان شودپرداخته می
ثواب األعمال و عقاب »و  «کافی»در هر دو کتاب  است که )ع(تا امام معصوم و شیخ صدوق مرحوم کلینی 

سله سند است. در مورد مرحوم کلینی شهرت و معروفیت ایشان ما را از نقل شامل چهار طبقه در سل ،«األعمال

                                                                                                                                 
                                                           

ه  . »1
:    یف )ص(َقاَل َرُسوُل اللَّ ة  اْلَوَداع 

َذا َأَتاُکُم  َعَلیَّ  َقْد َکُثَرْت َحجَّ ار  َفإ  َن النَّ ْأ َمْقَعَدُه م  داا َفْلَیَتَبوَّ اَبُة َو َسَتْکُثُر َفَمْن َکَذَب َعَلیَّ ُمَتَعمِّ اْلَکذَّ
ه  َو 

َتاب  اللَّ ُضوُه َعَلی ک  یُث َفاْعر  ي َفاَل َتْأُخُذوا اْلَحد  ت 
ه  َو ُسنَّ

َتاَب اللَّ ه  َو َما َخاَلَف ک  ي َفُخُذوا ب  ت 
ه  َو ُسنَّ

َتاَب اللَّ ي َفَما َواَفَق ک  ت 
، )مجلسی« هب  ُسنَّ

 (.225، ص2ج ،1403
ه  . »2

َمْن ال َع )ص(َقاَل َرُسوُل اللَّ یَن ل  اْلَعْقل  َو ال د  ُه ب 
ما ُیْدَرُک الَخْیُر ُکلُّ ، همان/ مجلسی، 54، ص1407)ابن شعبه حرانی، « ْقَل َله: إنَّ

 (160، ص74ج
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( در مورد افراد موجود در سند اقوال 337ص ،1365ک: نجاشی، .کند )رنیاز میاقوال رجالیان در توثیق ایشان بی
 رجالیان به این شرح است:

ایشان نزد علمای علم رجال بسیار توثیق شده و در زمره  :یبوالحسن القمام بن هاشم یبراهابن  ی. عل1
 ،بر این اساسهای مختلف بوده است و ثقات و معتمدین شمرده شده است که دارای کتب و مصنفاتی در زمینه

عالمه حلی،  /237ص ،1392داود، ابن /260ص ،1365، یک: نجاش.)ر ر مورد ایشان اختالفی وجود نداردد
 .(100ص ،1417
در مورد ایشان توثیق خاصی از رجالیان ثیت نشده و تمام توثیقات ایشان  سحاق:ابو ام بن هاشم یبراها. 2

ایشان ابتدا کوفی بوده و سپس به قم نقل مکان کرده و در مورد  .گرچه با قرائنی توثیق ایشان محرز است .استعام 
یَث  َر َش ن نَ مَ  اّوُل »او گفته شده است:  یِّ  َحد  از شاگردان یونس بن  .(16ص ،1365، ی)نجاش« مُق ب  یَن الُکوف 

، یطوس /11ص ،1420ک: طوسی، .هایی نگاشته است )ربوده و کتاب )ع(عبدالرحمن از اصحاب امام رضا 
ایشان را  ،هیچ یک از اصحاب حلی در مورد ایشان آورده است: ( عالمه20ق، 1392داود، ابن /353ص ،1373

 .(5ص، 1417ش را قبول کنیم )عالمه حلی، مذمت و تعدیل نکرده است و بهتر این است که قول
زیسته است. وی در کتاب رجال شیخ و رجال برقی م مین یزید نوفلی در نیمه اول قرن سوحسین ب . نوفلی:3

 /54ص ،1342)برقی،  استه شمرده شده که در ری ساکن بود و همانجا دفن شد )ع(از اصحاب امام رضا 
شاعری ادیب بوده و در شهر ری ساکن بود و در همانجا فوت  نجاشی هم آورده است:. (355ص ،1373طوسی، 
 )ع(تمجید از امامان معصوم  درواخر عمرش از غالیان شده بود و ال بودند که در ئجمعی از قمیین قانموده و 

گوید: اما هیچ روایتی از نوفلی ندیدیم که نشانه غلو در مورد کرد و در ادامه مینقل می ایشان را از فضائل یبسیار
شاید منشأ نسبت غلو دادن به نوفلی  .(38ص ،1365باشد و حتی کتابی هم در مورد تقیه دارد )نجاشی،  )ع(ائمه 

ن ولی در آ ،گیریممسلمات می وزنقل کرد که االن ما آنها را ج )ع(این است که کلماتی در باب کرامات اهل بیت 
 .دور از ذهن بوده است برای برخی زمان

به  خودو طریق  وی به کتاب ، صرفاا به مدح یا ذم پرداختنبدون  ،نام این راوی در ذیلنجاشی  . سکونی:4
، 50ص ،1420شیخ طوسی نیز در هر دو کتاب فهرست )طوسی،  .(26ص ،1365)نجاشی،  است اشاره کردهآن 
فقط به بیان نام، طبقه و کتاب او  ،( بدون اشاره به مدح یا ذّم سکونی92، ش147، 1373، همانرجال )( و 9ش

د: اگر نویسدر کتاب اصولی خود، پس از بحث از شرایط ترجیح دو خبر متعارض می شیخ ،کند. البتهاکتفا می
ت مخالفی از راویان ، رواینخستروایتی از راویان مخالف مذهب بود، به دو شرط عمل به آن خبر واجب است: 

ی وقت»فرمایند: می )ع(شیعیان در آن موضوع نظر خاصی نداشته باشند. امام صادق  اینکه مدو ،امامیه نباشد
 روایت )ع(از امام علی  )مخالفان(هاای پیش آمد که روایت صحیحی در آن از ما نداشتید، به روایاتی که آنواقعه
دراج و سکونی  بنکلوب، نوح بن بن غیاث، غیاث به همین دلیل، علما به روایات حفص  .«اند، مراجعه کنیدکرده

شیخ صدوق  .(149ص ،1ج، 1417د )طوسی، نماینند، عمل میروایتی را نقل کناز علمای عامه، وقتی از ائمه ما 
ی»نویسند: وی می بارههم در ُکون  ُد السَّ َما َیْنَفر  ی ب   .(344، ص4ج ،1413 )صدوق،« َو ال ُاْفت 
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تنها چیزی که گفته شده این  اند.کدام از علمای علم رجال، او را متهم به عدم وثاقت نکردهبه هر حال هیچ
( و حتی برخی با لفظ ثقه از وی یاد 316ص ،1417عالمه حلی،  /28ص ،1ج، 1342)برقی، « عامی انه» :است

عالمه مجلسی در  .(144ص ،3ج، 1412فخر المحققین،  /252ص ،1ج، 1407)محقق حلی،  کنندمی
اق کنند و اتف، عمل مینقل کرده )ع(از امامان شیعه  یسکون روایاتی که: علمای امامیه به نویسدمی «االنواربحار»

: در نویسد( و آیت الله خویی نیز می253ص ،2ج، 1403دارند که روایات وی مورد قبول است )مجلسی، 
 .(106ص ،3ج، 1410شود )خویی، مجموع، در شیعه به روایات سکونی عمل می

کنند و دلیلی هم بر تضعیف وی ندارند بودن سکونی این است که علمای عامه او را تضعیف میمؤید ثقه
 دارد و روایاتی در فضل ائمه )ع( که تمایل به سمت ائمه شیعه ( و همین160ص ،4ج، 1416)محدث نوری، 

 باشد.از سوی اهل سنت تواند دلیل تضعیف او می ،نقل کرده
 ،البته .توثیق شده و ثقه هستند ،تمام افراد موجود در سلسله سند به دست آمد کهبا توّجه به مطالب بیان شده 

، این حدیث از جهت از آنجایی که وی نیز توثیق شده ولی ،باشدمعروف این است که سکونی از اهل سنت می
 .استموثقه  ،سند

یق محتوا -2-2  اثبات صدور از طر
ایت ، رواز این رهگذرمناسب است صدور حدیث را به لحاظ محتوا پیگیری کنیم و  ،در کنار ارزیابی سندی

سنجیم . دلیل سنجش با قرآن این است که چون قرآن به اجماع ب )ع(مذکور را با قرآن و سایر روایات اهل بیت 
 خود باشد ونص و ظواهر آن حجت قطعی می از هر گونه خلل و نقص خالی است و قرآن، فریقین و تصریح خود

)ع( لدنی از آنجایی که علم اهل بیت  ،همچنین ،اندهدر روایاتی به عرض روایت به قرآن امر کرد )ع( اهل بیت
ت و قول و تقریر ایشان حجت اس ،و ایشان مصون از خطا و اشتباه هستند و با استناد به آیه تطهیر تمام فعل است

، ک: کلینی.)راست زنند، بعد از قرآن، کالم ایشان عامل سنجش و فهم روایات حرف متناقض نمی )ع( اهل بیت
، 1399بروجردی،  /111ص ،27ج، 1414حر عاملی،  /576ص ،31ج، 1403مجلسی،  /8ص ،1ج، 1367

 .(260ص ،1ج

 تطابق با قرآن -2-2-1
ت یْهدیِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن ﴿ :استقرآن کتاب هدایت  ْقَومُ  یهِ  یِللَّ

َ
و هرگز امر به گمراهی و  (9/ 17)اسراء: ﴾ أ

 و خطایی در آن نیست. بودههای آن برای هدایت تمام امرها و نهی بنابراین،کند و مایه جهالت نیست و خالف نمی
سوره  7 و سوره نحل 43خداوند در دو آیه خوانی دارد. از جمله اینکه هم نمفاد روایت مذکور با آیات قرآ

ْکِر ِإن ُکنُتْم ال َتْعَلُموَن ﴿انبیاء  امر به مراجعه به اهل ذکر کرده است و از آنجایی که معنای آیه  ﴾َفاْسئُلوْا أْهَل الذِّ
ی، یطباطبا /270ص ،11ج، 1371، یرازیک: مکارم ش.شود )روسیع بوده و تمام دانشمندان را شامل می
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توان ولی با توجه به دو آیه ذیل می ،اصل رجوع به علماء ثابت است ،(254، ص14ج ،1390، نیمحّمدحس
 :استمورد تأیید  -بیان شده  یهاعلماء با توّجه به ویژگی حداقل در مورد برخی از -گفت: روایت مورد بحث 

َبَع َهواهُ َو کاَن أْمُرهُ ُفُرطا  َو ال ُتِطْع َمْن أْغَفْلنا ﴿الف(  فرمان آن : »(28  /18: )کهف ﴾َقْلَبُه َعْن ِذْکِرنا َو إتَّ
در این آیه . «ش کرده و کار او تباه شده استیروی هوای خویم و پیااد خود غافل کردهیکس مبر که قلب او را از 

 .نهی کرده است ،کندهواهای نفسانی خود پیروی میخداوند از پیروی از هر فردی که از یاد خدا غافل است و از 
با  ،باشد، پیروی از وی مورد نهی مستقیم الهی قرار گرفته است. بنابراین چنین، هر فردی که با توجه به اطالق آیه

را دارا باشند، در ذیل اطالق آیه  نفس یت از هوایاد خدا و تبعیغفلت از  علمایی هم که ویژگی ،توجه به این آیه
 گیرند.قرار می

ِذ یُّ ا أی﴿ب(  َعْلُتْم ُبوا َقْوما  ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلی َما فَ یُنوا أن ُتِص یَن آَمُنوا ِإن َجاءُکْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتبَ یَها أَلَّ
مبادا از  .تحقیق کنید ،اید، اگر فاسقی برایتان خبری آوردای کسانی که ایمان آورده» :(6 /49: )حجرات ﴾َن یَناِدمِ 

اید از خبر نب ،با توجه به این آیه. «پشیمان شوید ،ایدروی نادانی به مردمی آسیب برسانید، آنگاه از کاری که کرده
ال آورنده حبه بلکه ابتدا باید از صحت و سقم آن خبر مطلع شد و  ،پیروی کرد ،و به صرف خبر آوردن شخصیهر 

رد. پس بر مبنای این آیه، تا از حاالت یک عالم یقین پیدا نشود و اطمینان حاصل ک اوخبر و ثقه و عادل بودن 
زیرا ممکن است از روی هوای نفس  ،توان به صرف عالم بودن، از وی پیروی کردنمی ،عدالت آن معلوم نگردد

 انسان را به فتنه افکند.ت کند و یتبع

 هماهنگی با سنت قطعی -2-2-2
، 1391 ک: دلبری،.محتوایی روایات، مقایسه حدیث با سنت است )رهای اعتبارسنجی یکی دیگر از راه

یابیم. برای تأیید مضمون روایت مورد با این بررسی، به مقصود و مفهوم حدیث و صحت آن دست می و( 51ص
 گردد:حدیث از باب نمونه اشاره می چندبه  ،بحث

ت   )ص(َقاَل َرُسوُل الله  »الف(  ْن ُامَّ ْنَفان  م  َذا یص  ت   إ  ت   یَصَلَحا َصَلَحْت ُامَّ َذا َفَسَدا َفَسَدْت ُامَّ َل الله  ا َرُسویَل یق   یَو إ 
فرمایند: دو گروه هستند می )ص(پیامبر خدا ؛ (49ص ،2ج، 1403)مجلسی، « َو َمْن ُهَما َقاَل: اْلُفَقَهاُء َو ااُلَمَراءُ 

 ؛«فرمودند: فقیهان و حکام ؟گروه کدامندد! پرسیدند: آن دو شوامت من فاسد می ،که اگر فاسد شوند
ة   آَفةُ »فرمایند: می )ع( یب( امام عل ُر  اْلَعامَّ ُم اْلَفاج   عالم فاجر، آفت عوام؛ (137ص ،1410)آمدی، « اْلَعال 

 ؛«است
 ف  »فرمایند: می )ع(به نقل از پدرانش، از حضرت علی  )ع(ج( امام صادق 

نَّ ، َأ  یإ  ی َتْطَحُن َخْمساا َم َرحا َجَهنَّ
نیا أمیَل َلُه: َو َما َطْحُنَها یَما َطْحُنَها؟ َفق   یَفال َتْسَأُلون   َلَمُة یَرالُمؤم  َرُة الظَّ اُء اْلَفَسَقُة َو اْلَجَباب  َن؟ َقاَل: اْلُعَلَماُء اْلَفَجَرُة َو اْلُقرَّ

ز را خرد یابی است که پنج چی؛ در جهنم آس(142، ص2، ج1362)صدوق، « اْلَکَذَبةُ َو اْلُوَزَراُء اْلَخَوَنُة َو اْلُعَرَفاُء 
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ست ؟ فرمود: علمای فاجر یآنها چمؤمنان  ریای أمکند؟ گفتند: اب مییزها را آسید که چه چیپرسا نمییکند، آمی
  ؛«شه و کارداران دروغگویپانتیران خیخوانان فاسق و جباران ستمکار و وزو قرآن

َلی َداُوَد: اَل َتْجَعْل بَ »فرمودند:  )ص(امبر یپد(  ُه إ 
نْ یَو بَ  ین  یَأْوَحی اللَّ الدُّ  ب 

ماا َمْفُتوناا َك َع یا فَ یَنَك َعال  ق  یْن َطر  ُصدَّ
ت   ان من و خودت عالم یوحی کرد که: م )ع( دواوحضرت د؛ خداوند به (46، ص1، ج1407)کلینی، « یَمَحبَّ

 «.که تو را از راه محبت من باز خواهد داشت ا را قرار مده،یفته دنیفر
استی؛ آفت علما ر(136ص ،1410)آمدی، « اَسة  یآَفة  اْلُعَلَماء  ُحبُّ الرِّ »فرمایند: می )ع( ی( امام علـه

  .دوستی است

 نتیجه بررسی محتوایی و داللی -2-2-3
یز بلکه قرآن ن ،نص و ظاهر قرآن نیستبا توجه به آیات و روایات روشن شد که این روایت نه تنها مخالف با 

 شود که این روایت مخالفمشخص می )ع(با تحقیق در روایات سایر اهل بیت  ،کند و نیزاین روایت را تأیید می
حدیث محل بحث به اصطالح متأخران  ،بنابراین ها نیست و مضمون این روایت از طریق متعدد رسیده است.با آن

و به اصطالح قدماء، بر اساس قرائن موافقت با کتاب و سنت، صحیح و ثابت  در زمره احادیث موثق است
 االنتساب است.

مراد و مقصود اصلی معصوم از این  ،الحدیثیبا بررسی فقهباید  ،شدروشن  که صدور حدیث از معصوم حال
 د.وربه دست آ را سخن

 بررسی فقه الحدیثی -3
معنای اصطالحی حدیث است. فقه در لغت به معنای فهم عمیق و فقه الحدیث ترکیبی از معنای لغوی فقه و 

از  شود و منظوردقیق است و حدیث در اصطالح، به سخن، رفتار و تقریر معصوم یا حکایت این امور گفته می
 ث دانشیفقه الحدی ،مان است که با توجه به این ترکیبترکیب این دو، فهم درست و ژرف از گفتار و کردار معصو

 .(5ص ،1393؛ مسعودی، 51ص ،1391ک: دلبری، .)ر پردازدهای متن حدیث میه به بررسی داللتک است
ه فهم کنیم تا باز آیات و روایات و عقل استفاده می ،برای فهم بهتر و بیشتر روایت مورد بحث در این مقاله

ات اثب»با قرآن در مبحث  تین روایا بحث تطابقاز م یبخش. برسیم )ع(درست و دقیق مقصود امام معصوم 
 ابتدا به ذکر خانواده حدیثی به ادامه بحث پرداخته، در این مجال رو،ازاینگذشت و « صدور روایت از طریق محتوا

 نماییم.تطابق روایت با عقل را مطرح می ،این روایت پرداخته و بعد از آن

 فهم معنای روایت به کمک قرآن -3-1
واالترین متن اسالمی است که به اجماع کل مسلمین حجت و معتبر است و هیچ اضافه قرآن کریم بهترین و 
و از هرگونه  هدکرنازل  )ص(همان متنی است که جبرائیل امین بر پیامبر ختمی مرتبت  ،و کاستی ندارد و به یقین
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در  قرآن و عترت» در حدیث متواتر ثقلین فرمودند: )ص(است. همانگونه که پیامبر اکرم  مصونخطا و اشتباه 
 پس برای فهم دقیق روایت معصومان ،(34ص ،27ج ،1409خ حر عاملی، ی)ش« کنار هم، راه رستگاری هستند

باشیم و باید این سخنان با قرآن سنجیده می ،مراجعه به اصل و پایه سخنان ایشان که همان قرآن است نیازمند )ع(،
 شود.

ة  َفَلْوال َنَفَر ِمن کُ َو َما کاَن ﴿خداوند در آیه  یِن َو اْلُمْؤِمُنوَن ِلینِفُروا کاَفَّ ُهوا ِفی الِدَّ یَتَفَقَّ ْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَّ  ِلَّ ِفْرَقٍة ِمَّ
ُهْم یَ ِلیُ  و شایسته نیست مؤمنان همگی )به سوی » :(122 /9: )توبه ﴾ْحَذُروَن نِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلیِهْم َلَعَلَّ

ای در مدینه بماند( که در دین کند )تا طائفهای کوچ نمیچرا از هر گروهی از آنان، طایفه .کوچ کنند (جهاد میدان
گاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند؟! شاید )از مخالفت  )و معارف و احکام اسالم( آ

ن دهد و حتی ایو آموختن آن به دیگران فرمان میبه تفقه در دین  ،«فرمان پروردگار( بترسند و خودداری کنند
ر اهمیت و وجوب کفایی تفقه د بر این اساس، کهتر از جهاد دانسته است واجب ،وظیفه را برای بعضی از مومنین

 شود.دین مشخص می
بنا بر فرض  که ا قرآن است و آن را کنار بگذاریممخالف ب ،با توجه به این آیه یا باید بگوییم: روایت مورد بحث

به  یا باید ؛قبالا مورد اثبات قرار گرفت -چه سندی و چه داللتی  -زیرا صدور روایت  ،خالف واقع است ،اّولیه
ات ها که دارای خصوصیاز آن ای، بلکه عدهنیست ءفقها بررسی این بپردازیم و بگوییم: منظور این روایت تمام

در  ءروایت به دنبال کنار زدن و عدم تبعیت از تمام علمارو، ازاینند و امورد نهی روایت قرار گرفته ،خاصی هستند
 به دنبال تقیید مطلق این آیه است که نباید از هر عالمی پیروی کرد. )ع( بلکه امام معصوم ،آخر الزمان نیست

ْکِر ِإن ُکنُتْم ال َتْعَلُموَن َفاسَئُلوا ﴿با توجه به آیه  ،همچنین چه آن» :( 7 /21: انبیاء؛ 43 /16: نحل) ﴾أْهَل الذِّ
، یرازیک: مکارم ش.، علماء هستند )راهل ذکر یکی از مصادیقکه و با توجه به آن ،«از اهل ذکر بپرسید ،دانیدنمی را

ها (، چگونه ممکن است خداوند به انسان254ص ،1ج ،1390، نیی، محمدحسیطباطبا /270ص ،11ج، 1371
گران پیروی کنند؟ این مطلب از حکمت و عدالت خداوند به دور از فتنه ،اندکیدستور دهد که حتی در زمان 

ن آیه به نباید ای ،گر و گمراه کننده مردم باشندفتنه -حتی در آخرالزمان  -اگر قرار بود که علماء  ،است. بنابراین
 شد.صورت مطلق ذکر می

بعضی از زوایای معنای روایت مورد بحث و مقیدات پردازیم تا به تطبیق روایت مربوطه با آیات قرآن می اکنون
 توان از دو آیه ذیل استفاده نمود:آن روشن گردد که برای این هدف می

َبَع َهواهُ َو کاَن ْمُرهُ ُفُرطا  ﴿. 1 فرمان آن کس » :(28 /18: )کهف ﴾َو ال ُتِطْع َمْن أْغَفْلنا َقْلَبُه َعْن ِذْکِرنا َو اتَّ
مفهوم آیه چنین  .«ش کرده و کار او تباه شده استیروی هوای خویم و پیااد خود غافل کردهیمبر که قلب او را از 

 کند و به یاد خداست.است که پیرو کسی باشید که از هوای نفس خود پیروی نمی
ن ی. ب1اند: ون مفهوم داشتن جمله شرطیه را منوط بر سه امر دانستهیاصول»در اصول فقه بیان شده است که: 

بب شرط سبب و جزاء مس یعنی ،باشد ین آن دو رابطه سبب و مسّببی. تالزم و رابطه ب2 ،ط و جزاء مالزمه باشدشر
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 گانهشروط سهاین  . طبق(87، 1379)مظفر، « ن نباشدیدر ب یگریت شرط منحصر باشد و سبب دی. سبب3 ،باشد
اد افر بلکه از پیروی ،کنددر آخرالزمان نهی نمی ءشود که روایت مورد بحث، از تبعیت تمام علمامشخص می

 ن،. بنابرایگویدسخن میاند، ود هستند و از خدا و یاد او غافلپرستی که دنبال هوای نفسانی خدنیاپرست و مقام
اشد نه بو شخصیت و افکار وی می دنیاپرست که منظور امام، تبعیت از عالم شودروشن میبا توّجه به این آیه 

 ؛نسان نباید از ایشان پیروی نمایدبه صرف عالم بودن ا اینکه
ُه ال ِإَلَه ِإالَّ ﴿. 2 نَّ

َ
ا ِباْلِقْسِط ال ِإَلَه ِإالَّ َشِهَد اللُه أ آل ) ﴾ُم یُز اْلَحِک ی ُهَو اْلَعزِ  ُهَو َو اْلَمالِئَکُة َو ُاوُلو اْلِعْلِم َقاِئم 

اند که معبودی جز او مالئکه و دانشوران گواهی دادهان کرده، یجاد جهان منظم( عیخدا )با ا» :(18 /3: عمران
خداوند متعال در این آیه، علما را هم . «م استیست، توانا و حکیی جز او نیست و کارش به عدل است، خداین

کند و بعد از شهادت خود، شهادت فرشتگان و عالمان را به طور مطلق و بدون هیچ مرتبه با مالئکه ذکر می
لمین شهادتش ارزش داشته باشد، معنا العاکسی که در مقابل رب  ،شودو لذا مشخص می کندمیتخصیصی ذکر 
و  تعارض آیه به هنگام. داللت التزامی این آیه با منطوق روایت مورد بحث تعارض دارد و باشدندارد که فاسق 

 حکم آیه حجت است. ،روایت

 فهم معنای روایت به کمک احادیث دیگر -3-2
 موجبات فهمکه  استها با دیگر روایات و تشکیل خانواده حدیثی های فهم روایات، مطابقت آنیکی از راه

یعه از نظر ش )ع( باید این نکته را در نظر گرفت که تمام امامان کند.فراهم می )ع(مقصود معصومین  ما را از بهتر
مصون از خطا و اشتباه هستند و فقط از  زیرا ،ندارندها فرقی با هم باشند و به همین دلیل، روایات آنمعصوم می

ٌد َو َنْحُن َش »: )ع(گویند و بنابر روایت امام صادق واقعیات و حقایق سخن می ٌد َو َفْضُلَنا َواح  ْلُمَنا َواح  دیع   «ٌء َواح 
سخن یکی از اهل  ؛هستیمو ما یکی است و فضل ما واحد  ،؛ علم ما واحد(317ص ،26ج، 1403)مجلسی، 

م و لذا برای فه بودههمدیگر بلکه مکمل و مفسر  ،گاه با سخن دیگری متضاد و مخالف نیست، هیچ)ع(بیت 
 .(51، 1391ک: دلبری، .)ر باید به سایر روایات مراجعه کرد درست روایات

در  ،از این جهت قابل مالحظه است که با دیدن روایات مشابه و بعضاا  بدیهی است که تشکیل خانواده حدیث
شود و با کنار هم قرار علم حاصل می ،در موضوع مورد بحث )ع(نسبت به دیدگاه وسیع اهل بیت  ،ظاهر معارض

در  و کنیمبه معنا و مقصود واقعی و حقیقی کالم ایشان دست پیدا می ،های کالم معصومان مانند پازلدادن تکه
ای هستها و طرح دترجیح یک دسته از آن ،ها یا نهایتاا تر آن روایات یا جمع بین آنمنجر به فهم بهتر و کامل ،نتیجه
 شود.میدیگر 
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 روایات تأییدکننده -3-2-1
تطابق دارد و از عذاب فقهاء و علماء به صورت مطلق صحبت  ،با روایتی که بیان شد ،برخی از روایات کامالا 

با توجه به آیات گذشته و روایات آینده مقید  -مانند روایت مورد بحث  -اطالق این روایات  ،البته .آوردبه میان می
 گردد.می

 گردد:ها اشاره میاز باب نمونه به دو مورد از آن
ُر ف   یْأت  یا اْبَن َمْسُعوٍد ی»: پیامبر اکرم )ص( فرمودند(  1 اب 

اس  َزَماٌن الصَّ ض  یه  َعَلی د  یَعَلی النَّ ْثُل اْلَقاب  ه  م   َعَلی ن 
 ... ه 

َکفِّ َك َأْتَباُع  َو ُفَقَهاُؤُهْم  ا اْبَن َمْسُعوٍد ُعَلَماُؤُهْم یاْلَجْمر  ب  ه  َو َکَذل 
ُهْم َأْشَراُر َخْلق  اللَّ نَّ )طبرسی، « ُهْم َخَوَنٌة َفَجَرٌة َأال إ 

ان، نشیبر د د که صبرکنندهیای؛ ای پسر مسعود! زمانی بر مردم ب(125ص ،2ج، 1422یزدی حایری،  /450، 1412
گاه آ .انتکار و فاجرندیشان خی... ای پسرمسعود! علما و فقهای اردیخود بگ در دست ی است که آتشمانند کس

  .اندنیز چنین شانیروان اید و پنین خلق خدایباش که آنان بدتر
م  : »فرمودند )ع( ی( امام عل2 ُة اْلَعال  ق َزلَّ یَنة  ُتْغَرُق َو ُتْغر  ف  َسار  السَّ لغزش عالم ؛ (188، 1410)آمدی، « َکاْنک 

با توّجه به این  ،قابل ذکر است. کندگران را غرق مییشود و هم دهمچون شکستن کشتی است، هم خود غرق می
که   استمنظور از فتنه که در روایت مورد بحث ذکر شده، همین لغزش و گمراهی عالم  ،توان گفتروایت می

 د و از همین باب است که جامعه باید علمای خود را بشناسد.وشموجب گمراهی جامعه می

 دهندهروایات توضیح -3-2-2
کننده و فقیه هادی معرفی منظور خود را از فقیه گمراه )ع(اهل بیت  ،با توجه به روایاتی که در ادامه خواهد آمد

و  مراهگو مشخص کردند که مردم چگونه و با چه معیاری باید فقیه مناسب و هادی را بشناسند و چگونه از فقیه 
د شوها به ذکر یک روایت بسنده میکه در مورد هر کدام از این ویژگی -ها این مالک .گمراه کننده احتراز جویند

 عبارتند از: -
نْ یاذا َرأَ »: فرمود )ع(صادق امام  .. فریفته دنیا نباشد1 لدُّ  ل 

ّباا َم ُمح  ُموُه َعَلی د  یُتُم اْلَعال  ه 
نَّ ُکلَّ یا َفاتَّ ُکْم! َفإ  ب  ن   ُمح 

در ) ؛ اگر دیدید عالمی فریفته دنیاست، او را در دین متهم کنید(107ص ،2ج، 1403)مجلسی، « ُحوُط َما َأَحبَّ یَ 
  ؛را دوست دارد زیرا هر محبی غرق در آن چیزی است که او ،دین از وی پیروی نکنید(

ُه اَلی َداُودَ »: فرمود )ص( پیامیر اکرم .. فاجر و خائن نباشد2  ب  نَ  یلَع » َأْوَحی اللَّ
ه  َو َع  نایِّ : اَل «المُ السَّ  ه  یلَ َو آل 

ماا َمْفُتوناا یَو بَ  ین  یَتْجَعْل بَ  نْ  َنَك َعال  الدُّ َك َعْن َطر  یَ ا فَ یب  ت  یُصدَّ نیز رک: شیخ صدوق،  /46: 1ق، 1407)کلینی،« يق  َمَحبَّ
ا را قرار مده که یفته دنیان من و خودت عالم فریوحی کرد که م )ع(د ودا؛ خداوند متعال به (142ص ،2ج، 1413

  ؛ا از راه محبت من باز خواهد داشتتو ر
َغ » فرمود: )ص( پیامیر اکرم .دقیق و صحیح فتوا ندهد . بدون علم و تفقه و بدون فهم3 اَس ب  ر  یَمْن َأْفَتی النَّ

ْلٍم َکاَن َما  َن الدَّ یع  ُدُه م  ا یْفس  مَّ ْکَثَر م  ُحهُ یُن َأ ؛ هر که نادانسته و بدون علم (121ص ،2ج، 1403)مجلسی، « ْصل 
  ؛پردازدکه به اصالح آن میآن است ش از یب ،کندن تباه مییبرای مردم فتوی دهد، آنچه از د
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از قول  )ع( باقرامام . . مردم را از رحمت و مغفرت خدا دور و ناامید نکند )هم بشیر باشد و هم نذیر(4
اْلَفق  : »حضرت علی )ع( فرمود ُرُکْم ب  ه  َو َلْم یه  َحّقاا ؟ َمْن َلْم یَأاَل ُأْخب 

ْن َرْحَمة  اللَّ اَس م  ط  النَّ ُه اْلُقْرآَن َرْغَبةا َعنْ ْتُرك  یَقنِّ
ه  یاَلیَّ َغ  ن با خبر کنم؟ او کسی است که یه راستیاز فقشما را د یخواهمی ؛(830ص ،4ج، 1409)حر عاملی، « ر 

  ؛گر قرآن را فرو نگذاردیهای دمکتبل به ید نکند و با تمایمردمان را از رحمت خدا نوم
ُد ف  یإنَّ اْلَفق  »: فرمود )ع(باقر امام  .. متمایل به آخرت باشد5 اه  نْ  یه  الزَّ ُب ف  یالدُّ اغ  ُس  یا الرَّ ُك ب 

َرة  اْلُمَتَمسِّ ة  اْلْخ  نَّ
ب  
ل به آخرت و یا زاهد، متمایه کسی است که در امور دنی؛ فق(51ص ،2ج، 1403)مجلسی،  «)ص( یالنَّ
  ؛باشد (ص)امبر یکننده به سنت پملع

ْم : »فرمودحضرت عیسی )ع(  .. منافق و دورو نباشند6 یَن َعَلْیه  ذ 
َن اْلُعَلَماء  اْلَکَذَبة  الَّ ُظوا م  َیاُب  اْحَتف  وف  ال ث   صُّ

ْم َکَما َتْرُمُق الذِّ  ه  ب  ْن َتْحت  َحَواج  ه  اْلَخَطاَیا َیْرَمُقوَن م  ُروَن ب  ْرض  ُیَزوِّ
َ
َلی اأْل ْم إ  ه  ي ُرُءوس  س  ُف ُمَنکِّ َئاُب َو َقْوُلُهْم ُیَخال 

ْعَلهُ  ن ی؛ خود را از علمای دروغ(290ص ،26ج، 1406فیض کاشانی،  /375، ص  1404)ابن شعبه حرانی، « مف 
و  ن استیکنند( و سرهاشان فروافتاده و رو به زمکنند )ظاهرسازی مین بر تن مییهای پشمد که جامهیحفظ کن

 کنندی خود همه جا را برانداز میابروهار یپوشانند و از زن کار خطاهای خود را میینگرند و با اگر نمییبه جای د
  .شان مخالف کردارشان استیگفتار ا کنند ون مییهمانگونه که گرگان چن

 روایات متعارض -3-2-3
علماء و فقهاء را  ،بعضی روایات .باشدهای فهم معنای روایات رجوع به روایات متعارض مییکی از راه

با اطالق خود  بنابراین،کنند و ها را محدود نمیدانند و برای زمان خاصی آنمی )ع( جانشین انبیاء و معصومان
 برخی از این روایات عبارتند از: .شوندشامل زمان غیبت هم می

ُعوا ف  »امام عصر )ع( فرمودند: . 1 َعُة َفاْرج  ُث اْلواق  ا اْلَحَواد  ت  نث  یُرَواة  َحد   َلیَها ا  یَأمَّ
ُهْم ُحجَّ نَّ َو َأَنا  ُکْم یَعلَ  یا، َفإ 

ةُ  ه  َعلَ  ُحجَّ
ْم یاللَّ ی که یشامدهای؛ در پ(283، 1403، طبرسی /177،  1411سی، طو /484، 1395)صدوق، « ه 
  ؛شانیند و من حجت خدا برایبر شما د که آنان حجت منیث ما مراجعه کنیان احادیدهد، به راورخ می
ُسول  اْلُفَقَهاُء »: فرمودند )ص( پیامبر اکرم. 2 هان امانتداران ی(؛ فق216ص ،1ج، 1403)مجلسی، « ُأَمَناُء الرَّ

 ؛امبرندیپ
ْحَکام  َعَلی أَ  ور  االمُ  یار  َج مَ . »3

َ
ه   ید  یَو اأْل

اللَّ ض کاشانی، یف /172، 1404)ابن شعبه حرانی، « اْلُعَلَماء  ب 
 « ی استی؛ گردش امور و احکام به دست عالمان خدا(179ص ،15ج، 1406

 روایات جمع کننده -4 - 2 - 3
، جمع متعارض که در بخش سّوم آمد -در ظاهر  -در برخی از روایات بین حدیث مورد بحث و روایات 

 :شودها اشاره میهایی از آنبه نمونهصورت گرفته است که 
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ُم  االمامُ ». 1 ب   اْلَکاظ 
ه  َعن  النَّ ُسل  َما َلْم  یِّ )ع( َعْن آَبائ  نْ  یْدُخُلوا ف  ی)ص(: اْلُفَقَهاُء ُأَمَناُء الرُّ  ا َرُسوَل یَل: ی. ق  ایالدُّ

ه  
نْ  ی! َو َما ُدُخوُلُهْم ف  اللَّ َك َفاْحَذُروُهْم َعَلی د  ایالدُّ َذا َفَعُلوا َذل  ْلَطان  َفإ  َباُع السُّ ُکْم ی؟ َقاَل: اتِّ  ،1ج، 1407)کلینی، « ن 

شان ین اامبر خدا! وارد شدیا وارد نشده باشند. گفتند: ای پیامبرانند تا آن زمان که در دنیامانتدار پهان ی؛ فق(46ص
ر در کار دینتان از ایشان دوست؟ گفت: پیرو سالطین و حکام شدند پس هنگامی که چنین شدند یا به چیدر دن
  ؛شوید
د   یاالمام اْلَعْسَکر  . »2  ل 

ظاا ه  َحاف  َنْفس   ل 
ناا َن اْلُفَقَهاء  َصائ  ا َمْن َکاَن م  فاا َعَلی َهَواُه ُمط  ی)ع(: َفَأمَّ ه  ُمَخال  ْمر  ین 

َ
عاا أل 

ْلَعَوامِّ َأْن  َك اَل یَمْواَلُه َفل  ُدوُه َو َذل  ْم یَعة  اَل َجم  یُکوُن االَّ َبْعَض ُفَقَهاء  الشِّ یَقلِّ ه  حر  /263ص ،2ج، 1403)طبرسی، « ع 
ش باشد و با هوای ین خوینفس خود و نگاهبان د کهان که مالی؛ هر کس از فق(131ص ،27ج، 1409عاملی، 

جز  ستین امر نید کنند و ایش باشد بر عوام است که از او تقلیع فرمان خدای خوینفس خود مخالفت کند و مط
  ؛عه نه همگی آنانیهان شیعضی از فقدر ب

لُّ اْلُفتْ  االمام   ن  َع ». 3 ق  )ع(: اَل َتح  اد  َمْن اَل یالصَّ ه  َو  یْسَتْفت  یا ل  رِّ َصَفاء  س   ب 
ه  َعزَّ َو َجلَّ

َن اللَّ ه  َو  خالص  إم   َعَمل 
ه  ف  یَّ َعاَلن   ْن َربِّ ه  َو ُبْرَهاٍن م  ب   یت 

َلُم ْع یَ َأ َو اَل  ،زَّ َو َجلَّ َع  ه  ا َأْجَرُأُکْم َعَلی اللَّ یتالُف )ص(: َأْجَرُأُکْم ب   یُکلِّ َحاٍل ... َقاَل النَّ
ه  َتَعاَلی َو بَ یْدُخُل بَ یَ  یذ  لَّ اُهَو  هُ نَّ أ یاْلُمْفت  

ُز بَ یَن اللَّ ه  َو ُهَو اْلَحاج  َباد  ار  یَن ع  ة  َو النَّ  ،2ج، 1403)مجلسی، « َن اْلَجنَّ
پاکی ظاهر و اخالص عمل و برهانی ر و یبه صفای ضم« عّز و جل»؛ فتوی دادن، برای کسی که از خدای (120ص

ن نسبت ین شما در فتوی گستاختریگستاختر»فرموده است:  )ص(امبر یست ... پیآموزد روا نالهی، فتوی دادن نمی
رد، یگان خدای متعال و بندگانش قرار مییداند که واسطه ما فتوی دهنده )مفتی( نمییاست. آ« عّز و جل»به خدای 

  ؛؟است  و دوزخان بهشت یاو فاصله م و
گفت: اگر آن  )ع(اند که: مردی به امام صادق سوره بقره فرموده 79ذیل آیه  در )ع(. امام حسن عسکری 4

د و قبول کردن یگرفتند، پس چگونه آنان را به تقلشان فرا مییله علمایان، کتاب )تورات( را به وسیهودیگروه عوام از 
 کنند؟د مییهمچون عوام ما نبودند که از علما تقل هودیاز علما نکوهش کرده است؟ مگر عوام 

؛ اّما برابری است گر فرقیك جهت برابری و از جهت دیهود از یان عوام ما و عوام یفرمود: م )ع(امام صادق 
شان را نکوهش کرده یدشان نکوهش کرده همانگونه که عوام ایبدان جهت است که خدا عوام ما را به سبب تقل

ری علمای یگی آشکار و حرامخواری و رشوهینکه از دروغگویهود با ایاست و اّما فرق بدان جهت است که عوام 
سته یو شا فاسق است ،ن باشدین داشتند که هر کس چنیقیخود و دست بردن آنان در احکام خدا باخبر بودند و 

عوام  .دروی کردنید و پینگونه عالمانی تقلیو خلق باشد، باز از ا امبر خدایا پیان خدا و خلق یست که واسطه مین
د از یا و امور حرام مشاهده کنند و باز هم به تقلیز اگر از علمای خود فسق آشکار و تعصب نابجا و توجه به دنیما ن

فاسق مذمت کرده  د کردن از عالمانیشان را به سبب تقلیهودند که خدا ایز همچون قوم یشان ادامه دهند، آنان نیا
 است.

ن و مخالف با هوای خود و فرمانبردار امر خدا باشد، بر عوام یکه پاسدار نفس و حافظ د ءاّما آن کس از علما
 ءپس هر کس از علما .ستیعه، نه همه آنان، نیهان شین جز در بعضی از فقید کنند و ایواجب است که از او تقل



 
 
 

َمان  َشرُّ ُفَقَهاء َتْحَت » تیروا َك الزَّ ل   ُفَقَهاُء َذل  َماء   ظ   297 / سید ابوالقاسم حسینی زیدی    نقد یدر ترازو« السَّ

 ،کندزی را که از ما نقل مییهان فاسد رفتند، از او چیگر فقیی برود که دح شود و به راهیمرتکب کارهای زشت و قب
حر عاملی،  /263ص ،2ج، 1403طبرسی،  /88ص ،2ج، 1403د )مجلسی، یش قائل نباشید و حرمتی برایرینپذ

 .(94ص ،18ج، 1409

 فهم معنای روایت به کمک عقل -3-3
و در قرآن کریم به اندیشیدن و  1حجیت بخشیده استخداوند متعال به عقل بشری به عنوان پیامبر درونی 

دستور به اندیشیدن معنا نداشت. پس عقل به عنوان راه تشخیص  ،بوداگر عقل حجت نمی .تعقل فرمان داده است
م حک.باشدیکی از منابع فهم و درک قوانین و مقررات و احکام و اعتقادات و... می ،درست از غلط و فهم صحیح

یکی از بهترین ابزار در جهت فهم دقیق و صحیح روایات  ،قبول شارع است و عقل سلیم و صحیحعقل نیز مورد 
 :باشدما در جهت فهم معنای روایت رسان یاریتواند عقل از سه جهت می باشد.معصومین می

 رفع نیازهای جامعه -3-3-1
تمام مسائل فقهی و اعتقادی به تحقیق تواند زندگی خود را رها کند و در کند که هر انسانی نمیعقل حکم می

باید توان جامعه تقسیم شده و هر دسته از مردم به برآورده  ،روازاین .و تحصیل بپردازد و به درجه فقاهت برسد
ن اصفردی و اجتماعی خود به متخص ها باید در مسائلانسان بنابراین،نیاز اجتماع بپردازند و  بخشی خاص از کردن

.. مراجعه .در مورد بیماری به طبیب و در مورد ساخت و ساز به معمار و ،مثالا  ؛مراجعه فرماینددر آن موضوع 
ها در هر عصر و زمانی باید به متخصص رجوع کرده و از ها تقلید کنند. در احکام شرعی هم انساننموده و از آن

 /8ص ،1ج، 1418: غروی تبریزی، ک.)روی تقلید نمایند. این خود دلیلی بر حجیت تقلید در همه اعصار است 
پرست و کذاب نرود که موجب  طبیب دنیکند که سراغ ولی همین عقل حکم می ،(6ص ،1ج، 1404حکیم، 

ر جو دوبلکه عقل حکم به جست ،کندعقل حکم به پیروی از هر فقیهی نمی به همین دلیل،شود و مرگ وی می
 نماید.احوال فقیه می

 الهی قاعده لطف و حکمت -3-3-2
طاعت به مکلف  ،به معنای کاری است از جانب خدا که به وسیله آنکالمی  در اصطالحقاعده لطف که 

از آنجا که خداوند،  .(276، 1405فاضل مقداد،  /444، 1427و از معصیت دور شود )عالمه حلی،  گردد نزدیک
را خلق کند و وی را در گمراهی دهد، معنا ندارد انسان حکیم است و هیچ کاری را بدون حکمت انجام نمی

 بلکه بر وی الزم است در هر عصری به هدایت و راهنمایی مردم از طرق مختلف بپردازد. ،بیفکند
                                                                                                                                 

                                                           
باد  َو َبْیَن . »1 یما َبْیَن الع  ُة ف 

یُّ َو الُحجَّ ب 
باد  النَّ ُة الله  َعَلی الع  الله  علیه السالم قاَل ُحجَّ ی َعْبد  ، ح 25، ص1کلینی، ج) «الله  الَعقُل َعْن َأب 

22.) 
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ها را به گمراهی خداوند متعال مردم را هدایت نکند و آن ،ای خاص و حتی بسیار محدوداگر قرار باشد در دوره
تقلید  ،همانگونه که واضح است .باشد، دور می1ت و بندگی نیستاز حکمت آفرینش انسان که جز عباد ،بیندازد

هر عصری راه هدایت مردم را  شود و لذا خداوند باید درها میو پیروی از فاسق و منافق باعث گمراهی انسان
به امر خودشان که روایات مربوط به آن  -قرار دهد. در دوران غیبت کبری  کند و برای ایشان وسیله هدایت هموار

م توان گفت: در آخرالزمان تمانمی ،. در نتیجهودها رجوع نمباید از فقهاء تقلید کرد و به آن -در گذشته اشاره شد 
 د و اطاعت از ایشان باعث گمراهی شود.هستنو علماء فاسق  ءفقها

 عدالت الهی -3-3-3
مردم راه سعادت و شقاوت خود را برگزینند  خود  عدالت الهی اقتضا دارد که خداوند به هیچ کس ظلم نکند و 

دهد. معنا ها را مورد سنجش و قضاوت قرار میانسان ،ها در روز قیامتو خداوند هم بر مبنای همین انتخاب
ها از عالمان فاسق به مردم مسدود بود و آنراه هدایت برای  ،ندارد خداوند به خاطر اینکه در دوره زمانی خاص

ها در مقابل انسان ،ها را مورد مؤاخذه قرار دهد و به اصطالح اصولیانفرمان خود خداوند پیروی کردند، انسان
ک: اصفهانی، .)ر شود که بخواهد مردم را بازخواست نمایدخداوند عذر دارند و عدالت الهی مانع از این می

 .(230ص ،2ج، 1416مکارم شیرازی،  /172ص ،1ج، تابیصدر،  /12ص ،3ج، 1414
بر مبنای  ،پس اگر بپذیریم که تمام علمای آخرالزمان فاسق هستند و خداوند به پیروی از فاسق امر کرده است

ها را بازخواست کند و در آن تواندخداوند نمی ،اندلهی چون مردم به فرمان الهی جامع عمل پوشاندهعدالت ا
 پیروی کنند و موال ءچون امر موال بر این بود که از فقها ،اندواقع مردم گمراه نشده و راه شقاوت را پیش نگرفته

 تواند وی را بازخواست نماید.نمی

 گیری بحث فقه الحدیثنتیجه -3-4
یابیم، آیات و روایاتی که حکم به در می با توجه به آیات و روایات و تشکیل خانواده حدیثی و به حکم عقل

و دسته با رابطه بین د .شوندیدات آن تخصیص زده میؤبلکه توسط روایت مذکور و م ،عام نیستند ،کنندتقلید می
 تعارضی با هم ندارند.بنابراین، هم عموم و خصوص مطلق است و 

به دسته  هبلکه با توج ،کننده مردم هستندراهو گم ءتمام علمای آخرالزمان بدترین فقها که گویدپس روایت نمی
لب طارای مشکالت اخالقی بوده یا دنیاکننده هستند که دفقهایی گمراه ،دهندهکننده و روایات توضیحروایات جمع

ها بیشتر وجه ذکر ایشان آن است که در آخرالزمان چون امتحان .چنین نیستند در آن عصر همه علماء ولیباشند 
ییدکننده أدر بخش روایات ت )ص(همانگونه که در روایتی از پیامبر خدا  -شود شود و دینداری مشکل میمی

رو، ازاینکه دینداری برای مردم مشکل است، برای فقهاء نیز مشکل خواهد بود و مان صورت به ه -گذشت 

                                                                                                                                 
                                                           

ْنَس ِإال ِلَیْعُبُدوِن َو َما َخَلْقُت ﴿. 1  .(56 /51: )ذاریات ﴾اْلِجَنَّ َو اْْلِ
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در هر عصری باید راهنمایی برای مردم  ،بر مبنای قاعده لطف ،در نتیجه .ممکن است بعضی از فقهاء نیز بلغزند
 باشد و ایشان به فقیه صالح رجوع نموده و از وی پیروی نمایند.

 گیرینتیجه
 رو،ینازاشود و وثوق صدوری روایت مورد بحث ثابت می ،ه به بررسی سندی و داللی که بیان شدبا توج .1

رآنی و روایی قابلیت استناد این حدیث از نظر سند موثق و از نظر داللت صحیح است و با توجه به مؤیدات ق
 ؛دارد

عدم تقلید در آخرالزمان یا خدشه وارد کردن به  )ع(،مقصود امام که  روشن گردید در بحث فقه الحدیثی .2
 منظورشانند و کنمی ییادآور دوره را اتفاقات آنالزمان و مشکالت آخرفقط بلکه ایشان  ،ساحت تمام علماء نیست

پیروی کرد و غیر از ملکه  ،بودن وی احراز شوداین است که در این زمان نباید از هر فقیهی بدون اینکه هادی
 ؛دید کنفقاهت و علم، موارد دیگری هم الزم است که در فقیه موجود باشد تا فرد عامی از وی تقل

ینداری در زیرا صبر بر د ،توجه بیشتری نسبت به انتخاب الگو و امام خود داشته باشند مردم آخرالزمان باید .3
  تش است.آ آخرالزمان مانند نگهداری و صبر بر
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