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 چکیده

در ) ع(بر اساس دالیلی مانند شیوۀ اصـحاب ائمّـۀ متـأخّر          » الحدیث  مشکلة«یحیی محمد در    
ت و اخـتالف شـیعه در       های گوناگون شیعی، حیـر      گیری فرقه   برخورد با مسألۀ امامت، شکل    

 به نوّاب اربعه و برداشت عدم اعتقاد بـه          کافیامامت امام بعد در هر دوره، عدم عرضۀ کتاب          
با توجه به دیدگاه خاص مکتب قم دربارۀ غلو، به انکار علم و عصمت              ) ع(علم و عصمت ائمّه   

یاسـی و   پرداخته است که البته ادعـای او خـالی از اعتبـار اسـت؛ زیـرا وضـعیت س                  ) ع(ائمّه
که به سبب تضییقات ائمّۀ جور بـا تقیـۀ شـدید            ) ع(اجتماعی شیعیان در دوران ائمّۀ متأخّر     

سـاخت و     بـه ایـشان را محـدود و مـشکل مـی           ) ع(ایشان همراه بود، دسترسی اصحاب ائمّه     
سـازی شـیعیان      که عواملی مانند آمـاده      گردید؛ چنان   سبب نقل روایات کمتری از ایشان می      

داری راویان شیعه به ضبط صـحیح اسـناد و از بـین     ر غیبت، تعهّد و امانتبرای ورود به عص  
. داد  را کاهش مـی   ) ع(نیز نقل مستقیم روایت از ائمۀ معاصر      ) ع(ها و مکتوبات ائمّه     رفتن نامه 

 به نوّاب اربعه نیز به سبب عواملی مانند وجـود جـوّ نـاامنی و تقیـه،           کافیعدم عرضۀ کتاب    
 نزد کلینی، عدم معاشرت مـستقیم کلینـی بـا نـوّاب     کافیایات وجود قرائن صحت صدور رو   

اعتمـادی بـه نایبـان آنـان          یا بـی  ) ع(اربعه است و نشانۀ تردید کلینی در علم و عصمت امام          
از سـوی بزرگـان و مـشایخ قـم در           ) ع( افزون بر آنکه ذکر فضائل و صفات الهی ائمّه          نیست؛

و اثبـات خالفـت الهـی    ) ع( غیب و عـصمت ائمّـه     آثار روایی آنان، نشانۀ اعتقاد راسخ به علم       
 . اند آنان در روایاتی بوده که به جمع و نقل آن همّت گماشته

  
 .الحدیث مشکلة امام شناسی، یحیی محمد،  ،)ع(، عصمت ائمه)ع(علم ائمه: ها کلید واژه
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 طرح مسأله
یخ زنـدگی  و لزوم حضور امام و حجّت بر حـق در همـۀ ادوار تـار       »امامت«اعتقاد به اصل    

های نبـوی و صـیانت از    ترین شاخصۀ تفکّر شیعی در استمرار تعالیم و آموزه بشر، اساسی 
هـا در ایـن       گویی بـه شـبهه      ها و پاسخ    از این رو زدودن ابهام    . اصول و فروع اسالمی است    

توان به ردّ     ترین شبهات طرح شده در این حوزه می         از مهم . نماید  حوزه امری ضروری می   
 در  ١یحیـی محمّـد   . از سوی برخی نویسندگان متأخّر اشاره کـرد       ) ع(  ائمّه علم و عصمت  

را با استناد به قلّت روایـات اصـحاب ائمّـۀ           ) ع(، علم و عصمت ائمّه    ٢الحدیث  مشکلةکتاب  
 به نـوّاب اربعـه، اخـتالف و حیـرت اصـحاب             کافیاز ایشان، عدم عرضۀ کتاب      ) ع(متأخّر
های گوناگون شیعه نفی کرده و سـلوک   گیری فرقه در جانشینی امام بعد و شکل   ) ع(ائمّه

از رویکـرد کنـونی شـیعه بـه آن           متفـاوت    »امامـت «را در مواجهه با امر      ) ع(اصحاب ائمّه 
 هـای    در حقیقـت در صـدد نفـی ویژگـی            و از این رهگـذر،     )٢٨٣یحیی محمّد،   (برشمرده  

آنیم بـه تحلیـل   از این رو در این تحقیـق بـر       . برآمده است ) ع(اساسی علم و عصمت ائمّه    
  ای طوالنی اسـت،     از آنجا که این بحث دارای پیشینه      . انتقادی این دسته از ادلّه بپردازیم     

های عالمان و اندیشمندان شیعه به شبهات مورد توجّه بوده است؛ امّـا واقعیّـت آن                  پاسخ
 . پیشینۀ مکتوبی نداردثالحدی مشکلةاست که پاسخ به شبهات یحیی محمدّ در کتاب 

 
 در مواجهه با امر امامت) ع(سلوک اصحاب ائمّۀ متأخّرـ ١

 و  یبـی  علم غ  برخوردار از را  ) ع(هائمّکه   یات روا  برخی ین مضام یان وجود تعارض م   شبهۀ
و امام ) ع(ی اصحاب امام هاداز جمله )ع( سلوک اصحاب امامان متأخّر بااند    شامل دانسته 

                                                                                                                                                                             
 ،فهم الدین والواقع: برخی تألیفات وی عبارتند از.  استمقیم لندن  عراقیمعاصرمنتقد یحیی محمد . ١

 الحدیث شکلةماو در بخش دوم کتاب  .الحدیث  و مشکلةنقد العقل العربی فی المیزان، منطق فهم النص
. تلویحاً به انکار حجیت حدیث در استنباط احکام شرع پرداخته و احادیث شیعه را ناکارآمد خوانده است

که بسیاری از متون  است؛ چنان) ع(و علم و عصمت ائمه» امامت«های او مسألۀ  ترین بحث از محوری
: نکـ (. ند مورد نقد قرار داده استدار) ع(ای به علم و عصمت ائمه روایی شیعه را از این جهت که اشاره

) ع( شیوۀ اصحاب ائمۀ متأخّرالحدیث مشکلةنویسندۀ کتاب . )٣٠٧-٢٨١الحدیث،  یحیی محمّد، مشکلة 
در جامعه ) ع(های اصحاب ایشان با وجود حضور امام معصوم از جمله اعتماد به روایات ائمۀ قبل و کتاب

را در تناقض با ) عج( به نوّاب امام عصرکافیۀ کتاب و تدوین علم رجال و جرح و تعدیل و عدم عرض
 ).٢٨٣ همانجا،: نکـ (. اشاره دارند) ع(داند که به علم و عصمت ائمه روایاتی می

 .م٢٠٠٧  ی،مؤسسة االنتشار العرب   بیروت، ،الحدیث مشکلة  ،  یحیی محمد. ٢



 ١٠٣ )ع( در علم و عصمت ائمّۀ شیعه تحلیل انتقادی ادلّۀ اختالف

ـ  هـای   یتکه با تکلّف و تحمّل مشقّت به نقل روا        ) ع(یعسگر  اهتمـام    قبـل  ۀ از ائمـ   ی ظنّ
بـرای نمونـه،    . از سوی برخی گردیده است    ) ع(سبب نفی علم و عصمت ائمّه      ،ورزیدند  یم

 ۀ معاصـر بـا ائمـ      یـت پـر روا  ، به گروهی از مـشایخ       الحدیث  مشکلةیحیی محمّد در کتاب     
 بـا وجـود   اشاره کرده است کـه   ـ  ینی کلیخ ـ از مشا »یحییمحمّد بن «  مانند)ع(متأخّر

کـه     چنـان  ؛ندا نقل کرده  یشان از ا  ی کم یار بس یات، روا )ع(یرگمعاصرت با امام حسن عس    
بـه شـمار    ) ع(یو امـام هـاد    ) ع( امـام جـواد    معاصر که   »یاحمد بن محمّد بن خالد برق     «

 دارد و بـه  یار، از ضـعفا منقـوالت بـس     زنـده بـوده    یز ن )ع(یرگ و در زمان امام عس     رود  می
ـ عوامـل    نیـ ا.  اعتماد کرده است   یلمراس  معاصـر بـا امامـان    یخمـشا ۀ عـدم اعتقـاد     گمان

 .)٢٨٥، جاهمان( کرده است را ایجاد یب آنانعلم شامل و غبه ) ع(متأخّر
سـرایت   یـز نمانند کلینی    )ع( متأخر ۀ معاصر ائمّ  یخبر مشا را   شبهه ینایحیی محمّد،   

فتـه و از     بوده، بـه عـراق ر      ی صغر یبت معاصر دوران غ   ینیکلبدین ترتیب که    . داده است 
امّا .  نقل کرده است   یث، حد ده بو یز بغداد که در آن زمان وطن نوّاب اربعه ن         یخ مشا یبرخ

ـ کتاب خود  ی سال در نواحیست آگاه بوده و مدّت بتصحیح آن یّت را که به اهم ـ  کافی 
 )ع( امام یبان به نا  ، آن جستجو کرده   یل تکم ی را برا  یثی حد یها   و کتاب  یانگوناگون، راو 

در ها     کتاب یبرخ از دیدگاه یحیی محمّد،      . داشته، عرضه نکرده است    ان معاشرت که با آن  
 یاری قـرار گرفتـه و بـس        آنـان   طعـن  یـا به نوّاب اربعه عرضه شده و مورد قبول         آن زمان   

 تـوان   ینمـ  و    بودن از آنان سؤال شده اسـت       یّت به رغم کم اهم    ی شخص یا یمسائل شرع 
 بـه  ینـی  خـدمت کل   یّـت ا با در نظر گـرفتن اهم       ر )ع( امام یندگان به نما  یکاف ۀعدم عرض 

 عدم  بهرا   ینیکلیحیی محمّد با طرح این شبهه،       .  دانست عقالئی و مقبول   بعد   یها  نسل
 کتاب خود   ییدعدم تأ هراس از    یا) ع( امام یندگان و سفارت نما   یابت ن وثوق و اطمینان به   

 .)٢٨٤، جاهمان( از سوی آنان متّهم کرده است
 

 یتدر نقل روا) ع(ر متأخّۀئمّ اصحاب اروشـ ١ـ١
، ی صغر یبت غ ۀ و در آستان   )ع( متأخّر ۀ در دوران ائمّ   یعیان ش ی و اجتماع  یاسی س یتوضع

  )ع( به امامانیعیان محدود شی دسترساز عوامل و ظلم خلفا ید شدیۀ، تق)ع(حصر امامان
 کرده بـود  یجاد را اظنّ ین ایان، بر ضدّ عبّاسیعیان مکرّر شهای یام قیرا ز؛بوددر آن دوره    

 رو از سـال  یناز ا. گیرند ی قرار می و ساماندهیت مورد حمایعه امامان شی از سوانکه آن 
، امـام   )ع(مخصوصاً امام رضا  ) ع(ه بر ائمّ   عبّاسیان  حکومت یتخت به بعد، اقامت در پا     ٢٠٧
 نظـام  آن گـسترش     یجـۀ  کـه نت   شـد  یلتحم) ع(یو امام عسگر  ) ع(ی، امام هاد  )ع(جواد



 ١٣٩٠، پاییز و زمستان٢                                   مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و چهارم، شماره            ١٠٤

در گوناگون  د در بالیعیان شیپراکندگ )٦٢ ـ ٢/٦٠ طوسی، االستبصار، :ـ  نک( .وکالت بود 
 یـز  به سبب فـشار و اختنـاق ن        ی، صغر یبتتا غ ) ع(ائمّه دوران حضور    یانیشصت سال پا  

 ی برا  شیعیان  ، رو یناز ا . بود) ع( با امامان  یم کننده در کاهش ارتباط مستق     یت تقو یعامل
 حج  یّامدر ا ) ع( با امام  یدار، د )ع( مانند اعزام افراد نزد امام     ییها  از روش ) ع(هارتباط با ائمّ  

ـ . نمودند  ی م یافت آنان را در   یات و روا  کردهو مکاتبه استفاده      ی بـا سـامانده    یـز ن) ع(هائمّ
 وکالـت،   نظاماستفاده از    .)٥٤٧ یان،جعفر( دادند  نشان می  امر اهتمام    ین خود به ا   یوکال

 منـاطق ماننـد کـشّ و سـمرقند          ین نامه، به دورتر   لۀیبه وس ) ع( امامان یاتسبب نشر روا  
 و  یف دسـت بـه کـار تـأل        یاری افراد بس  یزن) ع( پس از امام صادق    .)٥٥٠،  جاهمان( گردید
 از  یشگیریو پ ) ع(یت نشر علوم اهل ب    ی برا یگر و ارسال آنها به نقاط د      یات روا یآور  جمع

نیـز از   ) ع( امـام کـاظم    .فزوده شد  ا ها  یّت فعّال ین ا ۀانحرافات شدند و با مرور زمان بر دامن       
 و در   نـد سوی حاکمان عبّاسی، از جمله منصور، مهدی، هادی و هارون تحت مراقبت بود            

 تنـگ شـد کـه راویـان،         ایـشان ای بر      و عرصه به گونه    ندزمان هارون بارها به زندان افتاد     
هـایی   کنیـه توانستند به صراحت از ایشان یاد کنند بلکه ناگزیر از           نمی نقل روایات هنگام  
 اسـتفاده  »العـالم « و »الـصالح  العبد« یا از القابی مانند ،یاد» الحسن واب« و  »ابراهیم  واب«مانند  

هـای علـوم      شـاخه دیگـر    فقهی و    گوناگون آنچه محدّثان در ابواب      با این همه،  . کردند  می
س از   امامان پـ    سایر اند بیش از مرویاتی است که از        روایت کرده ) ع(اسالمی از امام کاظم   

، »عبـدالرحمن بـن الحجـاج     «،  »حـسان بـن مهـران     «افرادی مانند   که    چنان اند؛  آوردهوی  
 شـاگردان   »اسحاق بـن جعفـر صـادق      « و   »اسماعیل بن موسی  «،  »اسحاق بن عمّار کوفی   «

: ـ نکـ ( رونـد  به شمار می) ع(برجسته و راویان فقیه و محدّثان دانشمند مکتب امام کاظم       
 .)٣٣٣دیث شیعه، معارف، پژوهشی در تاریخ ح

 از امـام    یت به سبب نقل کم روا     که) ق٢٨٠ یا ٢٤٧م (یاحمد بن محمّد بن خالد برق     
 حفـظ   ی، بـرا  انـد   معاصرت با آنان بر او خرده گرفته      با وجود   ) ع(یو امام عسگر  ) ع(یهاد
 را بـه نگـارش   »المحاسـن « حوادث جانکاه آن روزگار، کتاب       یاندر م ) ع(یت اهل ب  یراثم

 یـری گ  در هنگـام امامـت، سـخت      ) ع(کم بودن سنّ امـام    ،  )ع(ان امام جواد  در زم . درآورد
، در عین حال  .  افزوده بود  یعیانبا ش یشان   ارتباط ا  یلبر تقل ) ع(حکومت و عمر کوتاه امام    

علیـرغم وضـعیّت سـخت      را برشـمرده و     ) ع( امـام جـواد    یان تن از راو   ١١٣ ی طوس یخش
 ی، بـاق  یعه شـ  یثیدر منابع حـد   ) ع( واد از امام ج   یت روا ٢٢٠ از   یشبسیاسی آن روزگار    

؛  بود ینگار   نامه یعیان،و ش ) ع( امام یان ارتباط م  یر مس ین برتر ، شرایط ین ا در. مانده است 
ـ دشوار   یط است که در آن شرا     یعی طب یاربسامّا   ـ       از نامـه   سیاریب .  رفتـه باشـد    ینهـا از ب



 ١٠٥ )ع( در علم و عصمت ائمّۀ شیعه تحلیل انتقادی ادلّۀ اختالف

 از علـم  ی و اصـحاب، در هـر فرصـت       یعیان خود گواه آن اسـت کـه شـ         ین ا )٤٨٩همان،  (
 یـشوایان  پ در تبعیّت از فرمـان     همواره   یعیانافزون بر آنکه ش   . شدند  یمند م   بهره) ع(ئمّها
 متـضمّن  هـای  ب کتـا یج به تـرو ی، و فرهنگی فکر های  یّت بر انجام فعّال   ی خود، مبن  ینید

 در  از این رهگـذر    و   پرداختند  ی قبل محفوظ مانده بود، م     یها  که از زمان  ) ع(ه ائمّ یاتروا
در پاسخ به سـؤال     ) ع(امام جواد . کوشیدند  ی آثار سلف م   یای و اح  یعهقائد و فقه ش   نشر ع 

 مانـده   ی مخفـ  یـه  تق یل که به دل    ائمّۀ پیشین   از کتب اصحاب   یت روا ۀاصحاب خود دربار  
 )ع( رو سنّت نقل از امامان قبـل       ین از ا  .)٤٩٥همان،  ( ١» فإنّها حقّ  بهاحدّثوا  «: بود، فرمود 
. استمرار داشته اسـت   ) ع(ه به سبب نور واحد بودن ائمّ      یعهدر ش  همواره   یشانو اصحاب ا  

 یثُ وَ حَدِ  ی جَدِّ یثُ حَدِ ی أَبِ یثُ وَ حَدِ  ی أَبِ یثُ حَدِ یثِیحَدِ«: نقل است که  ) ع(امام صادق  از
ـ  یثُ وَ حَـدِ   ینَ الْمُؤْمِنِ یرِ طَالِبٍ أَمِ  ی بْنِ أَبِ  ی عَلِ حَدِیثُ یجَدِّ ـ  ینَ الْمُـؤْمِنِ  یـرِ  أَمِ ی عَلِ  یثُدِ حَ

ِه عَـزَّ وَ جَـل           یثُ وَ حَدِ   رَسُولِ اللَّهِ     .)٢/١٨٦ ،   اإلرشـاد  ،شـیخ مفیـد   (»  رَسُولِ اللَّهِ قَـوْلُ اللـَّ
 یعی دانش ش  ی اصل ۀ پشتوان یگر، د اماماندر دست اصحاب    ) ع(ه ائمّ یاتوجود روا بنابراین  

 .)٥٥٥ یان،جعفر( رود به شمار می
 کار آمـدن    ی با رو  . همچنان ادامه داشت   عیانی فشار بر ش   یزن) ع(ی دوران امام هاد   در

 ی وکال یفرصت سازمانده ) ع( هادی  فشار کاسته شد و امام     ین از ا  ی اندک ی،منتصر عبّاس 
 را در ی و کالمی فقهایه  کتابیعیان زمان، ش یندر ا . ند کرد یداخود را در بالد مختلف پ     

 یان در م)ع(با امامنگاری،  و بیشتر با نامه وکال یق داشتند و مشکالت خود را از طر یاراخت
 ی از سـو   یـارت در قالب دعا و ز     نیز   یعی از معارف ش   یاری بس .)٥١٢ همان،( گذاشتند  یم

 مـؤثر در    ی و اجتمـاع   یاسـی  بـه مـسائل س     گریختـه  جسته و   شد  ی م صادر )ع( متأخّر ۀائم
 بـه   یـک نزد) ع(ی از اصحاب امـام هـاد      .)٥٢٢همان،  (  اشاره داشت  یعه ش یاسی س یاتح

 یده به دست رس   گوناگون در ابواب    یاتی نفر آنان روا   ١٨٠اند که از      ناخته شده  نفر ش  ١٩٠
 .)٥١٢، جاهمان( است

، ٢ خود یعیان و ش  یاران یان در م  رغم محبوبیّت فراوان   علی یزن) ع(ی حسن عسگر  امام
 ۀ شـبک  اسـتمرار و وحـشت از     ) عج( هراس از تولّد امام عصر     یان، عبّاس توزی  ینهبه سبب ک  

                                                                                                                                                                             
جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ مَشَایخَنَا : )ع (الَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِیعَنْ محمّد بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ شَینُولَةَ قَ. ١

 وَ کَانَتِ التَّقِیةُ شَدِیدَةً فَکَتَمُوا کُتُبَهُمْ وَ لَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا )ع(رَوَوْا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 
 ).١/٥٣  ینی،کل: ـ نک(. فَقَالَ حَدِّثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقصَارَتِ الْکُتُبُ إِلَینَا 

 .٥٤٢ـ٥٤٠، یانجعفر: ـ نک. ٢
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در محاصره و    )٥٣٨،  جاهمان(  که از مدّتها قبل شکل گرفته بود       یعیان ش منظّم و متشکّل  
 نگهبانـان و جاسوسـان    و محدود شدیار بسایشان با  یعیان و مالقات ش   ندتنگنا قرار گرفت  

 بـا  یم مـستق یدار امکان د.)٧، یقرش( شدند ی میشان افراد با ایدارمانع از دعمالً  حکومت  
را فقـط هنگـام عبـور دادن        ) ع( از اصـحاب، امـام     یاری بود و بس   یده به حدّاقل رس   یشانا
از حتّی ، )ع(ی از امام عسگریعیدر توق. کردند ی مالقات می خاصّ ۀ از شهر به منطق    یشانا

 منـع   ی جـان  یـت  به سبب نبـودن امن     یشان،ابه   اشاره نمودن اصحاب     یسالم کردن و حتّ   
 . )٥٣٩ یان،جعفر: ـ نک( ١کرده است
احساس نیاز کمتـر شـیعیان بـه          و )ع(باط با امامان معصوم   سخت بودن ارت  رو،   از این 

سماع حضوری به سبب در اختیار داشتن پشتوانۀ عظیم منـابع و نـصوص جـامع فقـه و                   
به جـا مانـده بـود و پـشتوانۀ     ) ع(و امام کاظم) ع(معارف مذهب که پس از عصر صادقین   

 ۀ ائمـ  یـات اروتعـداد معـدود      یـل  عمـده دال   شـد، از    محسوب مـی  شیعیان  محکمی برای   
 دوران ی برایعیان شی سازآماده  لزوم از سوی دیگر،)٢٨بهبودی، : ـ نک(.  است)ع(متأخّر

 یله وسـ  یـن  بود تا به ا    یعیانبا ش ) ع( ارتباط کمتر امامان   ی برا ای  ینه زم در حقیقت  یبتغ
افـزون بـر     ٢. آشنا کنند  یات و روا  ین د ی از فقها  ی در مسائل شرع   یفآنان را به کسب تکل    

زرگان شیعه از آنجا که به درک دقیـق و ضـبط صـحیح روایـات تعهّـد داشـتند و                  ب اینها
، از نقـل  سوء حافظهدادند، گاه به دلیل کمی سنّ یا      داری را بر علوّ سند ترجیح می        امانت

در بـسیاری از    عمـالً     ، از ایـن رو    .کردنـد   روایات یا اسناد آن به شیخ حدیث خودداری می        
یل کمی سنّ یا عـدم لقـاء بـا آنـان بـا وجـود معاصـرت بـا                    به دل ) ع(هموارد، اصحاب ائمّ  

 از  .مستند کنند ) ع(ههایی به ائمّ    اند روایات خود را از طریق واسطه        ترجیح داده ) ع(امامان
توان به عبدهللا بن مسکان، حماد بن عیسی و یونس بن عبـدالرحمن               جملۀ این افراد می   

 .)٣١٣معارف، تاریخ عمومی حدیث، : ـ نک(اشاره کرد 
 

 به نوّاب اربعه یکاف ۀ عرضعلل عدم ـ١ـ٢
 ـ  در  ی بن محمّد سـمر یـ عل) عج( چهارم امام عصریب نایابت سال پس از نیک کلینی

 )٣/٣٣٠بحرالعلـوم،   ؛  ٥/٤٣٣ ،ابن حجـر  : ـ  نک(  هجری ٣٢٧ی در سال    زمان مقتدر عبّاس  

                                                                                                                                                                             
  أَحَدٌ وَ لَا یشِیرَیوْمَ رُکُوبِهِ فَخَرَجَ تَوْقِیعُهُ أَلَا لَا یسَلِّمَنَّ عَلَیَّ) ع(اجْتَمَعْنَا بِالْعَسْکَرِ وَ تَرَصَّدْنَا لِأَبِی محمّد .١

  .   )٥٠/٢٧٠ ، ألنوارا بحاری،جلسم(. نُونَ عَلَىَّ فَإِنَّکُمْ لَا تُؤْمَوَ لَا یومِئَ بِیدِهِ إِلَیَّ
 .٩٣٨ و ٩٣٥، ٩١٠طوسی، شماره : ـ برای نمونه نک. ٢



 ١٠٧ )ع( در علم و عصمت ائمّۀ شیعه تحلیل انتقادی ادلّۀ اختالف

 یـه  جوّ تق  .)٣٤٠ ی،مستوف( و شورش بود     ی ناامن یر که سخت درگ   یشهر. وارد بغداد شد  
  ی تجارت و کسب عاد    ند و به  ع نبود یمشهور به تش  ) عج( امام عصر  یبان بود که نا   یبه حدّ 

 یز ن ی بن محمّد سمر   یعل. آنان پدید نیاید  نسبت به    سوءظنّ   ینتا کمتر اشتغال داشتند   
 حـوادث گونـاگون و      یـه،  تق یـت  بغـداد و رعا    گـار در   و تـار آن روز     یـره  ت یبه سبب فـضا   

 رو  یناز ا  .)٢٨٩ـ٢٧٩ ی،موسو(  نداشت یّت فعّال ی برا یا  مجال گسترده  اذهان،   یپراکندگ
و در ـ  سـخت بـود    یـز  با نامه نی حتّی به ویکه دسترسـ  به او  یکاف ۀکتابامکان عرض

 صادر شده بود،    یعات توق ی فقط تعداد کم   ی صغر یبت که در طول هفتاد سال غ      یطیشرا
بسیاری  دانشمندان رجال،  یح به تصر  ،یگر د ی از سو  .)٧٩ ی،تهرانبزرگ  آقا(وجود نداشت   

: ـ نکـ (بهره برده است   از آنهای، کاف یف بوده و او در تأل     ینیار کل یاصول اربعمئه در اخت   از  
 یماصول، مانند سـماع مـستق     این   خاصّ استفاده از     یای مزا افزون بر آنکه   .)٣/٤٧٨،  نوری

 بـه صـدور     ینـان ، اطم هـا ن در آ  یانو کم بودن احتمال خطا و نس      ) ع(ه از ائمّ  آنهاصاحبان  
 یـات  سبب اعتماد قدما را به صحت روا       ها الفاظ مندرج در اصول و وثوق به صدور آن         ینع

 یکی و نزد  ینی قرائن در نزد کل    ینوجود ا  .)١٢٦ـ٢/١٢٨ ی،بزرگ تهران آقا( نمود  یفراهم م 
بـه   کـه    ینـد  را برگز  یاتی روا یان م ینها و اصول، سبب شد او از ا         او به عصر مؤلّفان کتاب    

 بـه   »یکـاف « ۀکه در مقدّمـ     چنان. وثوق داشت ) ع( به صدور آنها از معصوم     یا ینانآنها اطم 
 در آن دوره، بـا  یگری فرد دیچ و هینی کلین بنابرا.)٨ ینی،کل(  است این نکته اشاره شده   

شـرعاً   نبـوده و     یـات  به صدور تـک تـک روا       قطعیوجود قرائن مذکور، مأمور کسب علم       
 با وضـع اصـطالحات      ، متأخّر یها  در دوره .  است گرفته  ی قرار م   مالک عمل  یات روا ینهم

هـا در    کتـاب یر موجـود در سـا  یـات  بـا روا   یکاف در   یثی اگر حد   عمالً ١،یثی حد ۀچهارگان
 کـه گمـان صـدور آن از         شـد   ی عمـل مـ    یتی به روا  یات،تعارض بود، با سنجش اسناد روا     

 ی بـود کـه برخـ      یـات  اسـناد روا   ییاب متأخّران در ارز   یار تنها مع  ینا.  باشد تر  یمعصوم قو 
 وجـود   یاری مع ین قدما چن  یدگاه از د  امّا ساخت؛  ی م یف سند ضع  یث را از ح   یکاف یاتروا

 از  یـات از صـدور روا   عـادی    ینـان  بـا اطم   ینـی  کل شـود   ی رو مـشخّص مـ     یـن از ا . نداشت
 کوشـش که به سبب قرائن موجود در آن زمان حاصل کـرده بـود، آنهـا را بـا      ) ع(معصوم

که از نظر شرع و عـرف او را         در میان نبود     یلی جمع نمود و دل    یکاف خود در    ۀ سال یستب
 ،همـو ( دیـد  ی در آن نمی نقص و ضعفیرا زملزم کند؛  به نوّاب اربعه     یکاف کتاب   ۀبه عرض 
راه علم مفتوح   ) ع( حضور معصوم  ۀ در دور  از سوی دیگر، تنها    .)٧٩ـ٧٨ ی، الکاف یرسالة ف 

                                                                                                                                                                             
 .یفثّق، ضعو حسن، میح،صح .١
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 و از ایـن     آور است    تنها رجوع به امارات و قرائن علم       یفتکل یبت، غ ۀو باز است امّا در دور     
 ی به علم واقعصول حی به نوّاب اربعه برایکاف ۀ که سبب عرضی عاملینی، کلۀ در دوررو،

 یه با تکینی کل یث، حد یرش قدما در پذ   یار طبق مع  یرا ز )همان(. باشد، وجود نداشته است   
 . کرده استیکاف  کتابیناقدام به تدو آور موجود به قرائن علم

دلیل بر رواج عرضۀ کتب به نوّاب اربعـه           نیز  بن روح  ین به حس  ی کتاب شلمغان  ۀعرض
ـ  یبت، در عصر غ   یعه ش یف تأل ٦٥٠٠ از مجموع    یرازنبوده است؛     از چنـد کتـاب آن       یش ب

 اسـت کـه     ی شلمغان یفالتکل عرضه نشده که از آن جمله کتاب      بر آنان    خاصّ   لهم به عل  
 یـین  تع ی، بـرا  )ع( امـام  یلۀحراف او از مذهب حق و لعن او بـه وسـ            آن، به سبب ان    ۀعرض
 آنکـه   بـه ویـژه    )٣ یهی،فق(. صحیح نیست  یکاف آن با    یاس انجام شد و ق    یعیان ش یفتکل
 بوده و تنها دو سال آخر عمر خود را در بغداد به سر ی، ساکن ری نجاشیح به تصرینیکل

 آن   افراد قرار داشته و پـس از نـشر         یارت در اخ  یکاف یها   احتماالً قبل از آن نسخه     وبرده  
 از  )٣٦٨،   علم الرجـال   ی ف یاتکل ی،سبحان(. مترتّب نبوده است   آن   ۀبر عرض  ای  یده فا نیز
 با  یات از نوّاب اربعه نقل نشده و تعداد روا        ، بدون واسطه  یکاف در   یتی روا یچ ه یگر د یسو

 ینا.  معدود استیار بس،یف از صاحبان تألینی کلیشتر به سبب نقل بیز نیشانواسطه از ا
 بر این اسـاس،    .)همان( با نوّاب اربعه است      ینی کل یم بر عدم معاشرت مستق    یا  خود نشانه 
 نبوده و متّهم ساختن صاحب کتـاب        ینی بر نوّاب اربعه، سبب مذمّت کل      یکاف ۀعدم عرض 

 . استیل بدون دلییادّعا) ع( امامیبان به نااعتمادی ی به ب،یکاف
 

 ه و امامتهای شیع فرقهـ ٢
 و حـوادثی    »واقفیه«،  »فطحیه«،  »زیدیه«،  »کیسانیه«های گوناگون اعم از       نشو و نمای فرقه   

توقّـف برخـی    و  رخ داده   ) عج(تا زمان امام عصر   ) ع(که در مورد جانشینی امامان معصوم     
 در  »حماد بـن عیـسی    « و   »جمیل بن دراج  «،  »احمد بن محمّد بن ابی نصر     «اصحاب مانند   
ای   ها نیـز شـبهه      و ورود برخی از بزرگان اصحاب به این فرقه        ) ع(وسی کاظم امامت امام م  

از ) ع(است که برخی نویسندگان مانند یحیی محمّد، آن را نشانۀ عدم برخـورداری ائمّـه              
نزد اصحاب، عدم وجود نصّ بر تعیین امـام         ) ع(هعلم و عصمت، مشخّص نبودن تعداد ائمّ      
 ).٢٩٧ـ٢٩٠یحیی محمّد، : ـ نک( اند آن دانستهبعد و ساختگی بودن احادیث مربوط به 

 
  و موضع شیعههای اختالف ریشهـ ٢ـ١

با ) ص( اکرمیامبر و پس از رحلت پیه اولّیها  مسلمانان از همان سالیانشروع اختالف م



 ١٠٩ )ع( در علم و عصمت ائمّۀ شیعه تحلیل انتقادی ادلّۀ اختالف

هایی فکـری   پیدایش دشواریسبب ،  و خلط امامت و خالفتیشان اینیاختالف در جانش  
 سـرآغاز   ین ا اگر یدشا.  جامعۀ اسالمی قابل مالحظه است     گردید که آثار آن همچنان در     

 یه امام یعۀا ش امّ. شد  ی م یت به سرمنزل تکامل هدا    ی، اختالفات فکر  ین با کمتر  ، بشر نبود
 )ع(یعه امامان شـ   . به دور ماند   ی خود از گزند خطوط انحراف     یشوایان پ ییهمواره با راهنما  

 یل از اعتقادات اصی پاسدارهموارهکردند و ها سکوت ن ها و انحراف  در برابر بدعتگاه یچه
 یعهبـه شـ   ) ع( امام صـادق   یرومند ن یرهبر. دانستند  ی م یعیان خود و ش   یفۀ را وظ  یاسالم

 گـروه از    ین و نخـست   یدبخششدّت   افکار و انحرافات     ۀ در برابر هجم    آنان را  توان مقاومت 
 در برابر غـالت     )ع(های شدید صادقین    گیری  موضع.  را شکل داد   یعه و عالمان ش   حکیمان

و زنادقه و پس از آن مرجئه، قدریه، معتزله و قائالن به رأی و قیاس نشان از تالش آنان                   
: ـ  بـرای نمونـه نکـ     ( رود  به شـمار مـی    ها از اذهان مسلمانان       در رفع اثرات سوء این گروه     

 ).٢/٣٧٣کلینی، ؛ ٥٤١ و ٥٢١، ٣٢٨، رجالال اختیار معرفةطوسی، 
 

 های نام برده شده در کتب ملل و نحل همۀ فرقهتردید در اصالت ـ ٢ـ٢
گیـری آنهـا بـه سـبب          هایی که یحیی محمد و امثال او مدعی شـکل           بسیاری از فرقه  

های ملل    اند؛ زیرا نویسندگان کتاب     فرقه نبوده   اند،    اختالف در جانشینی امام معصوم شده     
هـای خـود      یف کتاب و نحل غالباً بدون تحقیق دست به نگارش زده و مدارک آنها در تأل             

گاه انتسابات مخالفان هر فرقه و گاه مطالب مشهور بین مردم همان زمان بوده است کـه             
کـه     چنـان  .)٢/١٥٣عـسگری،   ( ها از نظر علمی قابل اعتمـاد نیـست        کم بعضی از آن     دست
توان سالیق، عقائد و تلقّی نویسندگان کتب ملـل و نحـل نـسبت بـه تـشیّع، پـیش                      نمی
به اعتقـاد   . وناگونی مانند فشار حکّام جور بر آنان را از نظر دور داشت           ها و شرایط گ     فرض

 قابل  یر غ ی نقل شده است جز در کتابها      یعه ش ۀ که دربار  ی از اکثر اختالفات   علمای شیعه، 
 نکتۀ دیگر آنکه برخی مخالفان با پیـروی     .)٤١٣ ،ربانی: ـ  نک( شود  ی نم یافت یاعتماد اثر 

تعـداد نـام    های زودگـذر و کـم   گیری می گاه به برخی جهت   ای مغرضانه و غیر عل      از شیوه 
ها چندان دوام نیافته و بـسیار زود از میـان             حال آنکه بسیاری از این گروه     . اند  فرقه نهاده 

سیّد مرتضی عسگری وجود این تعداد زیاد فرقـه را در شـیعه نپذیرفتـه و آن را                  . اند  رفته
را  یا   اختالفات فرقـه   یتواقعحل دانسته و    ساخته و پرداختۀ اذهان صاحبان آثار ملل و ن        

 بـه اعتقـاد وی،    .  ملل و نحل ذکر شـده اسـت        یها   که در کتاب    چیزی دانسته   از آن  یرغ
نـسبت داده شـده صـحت دارد و         ) ع(یت اهل ب  یروان که به پ   ییها   از اختالف  یدرصد کم 
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 ۀ سـاخت  هی ماننـد سـبائ    یـسانیه  ک ۀ، فرقـ  برای نمونه .  است یپرداز   دروغ نتیجۀ آنها   یشترب
 .)٢/١٥٣عسگری، : ـ نک(  ملل و نحل استیها  کتابیسندگان نویالخ

بـه  در عصر حضور خـود       را   یعیان ش وارههم) ع(اماماناز اینها که بگذریم، از آنجا که        
های منحـرف     گیری فرقه   مانع از شکل   ساختند، عمالً   ی آشنا م  یرف و اعتقادات اسالم   امع
کردند   زندگی می  از افراد که دور از امام        یا   عدّه ،امام امّا گاه پس از شهادت هر        شدند؛  می

ـ  ) ص( اکـرم  یامبر پ یث نسبت به احاد   یو معرفت اندک    را  یداشـتند، چنـد روز    ) ع(هو ائمّ
 یـف  و کـسب تکل رسیدند می آنان به حضور امام ی علماآنکه تا  شدند  ی م یدچار سرگردان 

رافـات بـه وجـود آمـده نیـز بـا       انـدک انح . توان فرقـه نهـاد    کردند که نام آنان را نمی       یم
برای نمونه عبدهللا افطح پس از . گشت شد و نابود می در نطفه خفه می   ) ع(مجاهدت ائمّه 

ای او را امام بعد پنداشتند تا آنکـه           تنها هفتاد روز زنده بود و عدّه      ) ع(شهادت امام صادق  
 حـال نویـسان     امّـا شـرح   . بازگشتند) ع(امر بر ایشان آشکار گردید و به سوی امام کاظم         
 ۀ به جـز فرقـ     .ای در شیعه معرّفی کردند      همین عمل را در این زمان اندک به مثابۀ فرقه         

 چنـدان  نـامبرده شـده در کتـب ملـل و نحـل        یها   فرقه یر سا ، و غالت  یدیه ز یلیه،اسماع
 یبت نیز، در زمان غ   .)١٩٣ـ٢/١٩٢ همان،: ـ  نک(اند    و ظهور و بروز نداشته     یونیر ب یتواقع

 از  ان مربوط به آن   یاتو روا به نام و نسب شناخته شده بودند         همگی) ع(یعهام ش دوازده ام 
 تنهـا   یان امامت نداشت و سودجو    ی کس جرأت ادّعا   یچ برخوردار بود که ه    یچنان شهرت 

هـای    هـا و اندیـشه      آمـوزه  نیز) ع(ائمّهشاگردان  . کردند  یرا م ) عج( امام عصر  یابت ن یادّعا
 یبـت غعـصر   تـا آخـر     را  ) ع(و علوم ائمّـه   ) ص(مبر اکرم صحیح در زمینۀ قرآن، سنّت پیا     

به ثبت رسانده و در دسترس مـسلمانان قـرار داده            کوچک و بزرگ     یها   در کتاب  یصغر
کـه    گرایی در این دوران وجـود نداشـت؛ چنـان           بودند و از این رو، در حقیقت امکان فرقه        

منجـر بـه    عمـالً   بود که    یات روا دربارۀمحدود به اختالف نظر     های این عصر تنها       اختالف
 .)جاهمان( گردید یان و اصولخباریانظهور ا
 

 )ع(علت اختالف در جانشینی امام معصومـ ٢ـ٣
 نـصّ امـام قبـل دربـارۀ     ،های شناخت امـام بعـد   ، یکی از راهروایاتبرخی از  اساس  بر

 از امـام    »عبدهللا بن ابی یعفـور    « و   »سلیمان بن خالد  «برای نمونه،   . معرّفی وی بوده است   
 مگر آنکه جانشین خـود      ؛رود  یک از ما امامان از دنیا نمی        هیچ:  که اند  کردهنقل  ) ع(صادق

گیـری برخـی      توان شکل   از این رو، نمی    .)١/٢٢٧کلینی،  : ـ  نک(د  کنرا مشخّص و معرّفی     
 بـر امامـت و جانـشین امـام          های محدود و بعـضاً ناشـناخته را سـبب نبـودن نـصّ               فرقه



 ١١١ )ع( در علم و عصمت ائمّۀ شیعه تحلیل انتقادی ادلّۀ اختالف

امری طبیعی بود که بـه سـبب        ) ع(اختالف در جانشینی امام معصوم     .دانست) ع(معصوم
 .کـرد   بروز مـی  ،   در آن دوران    سیاست تقیه  اثر حاکمیّت  و در     در هر دوره   خطرات موجود 

ای بود که در صورت افشای نام امام بعـد، جـان وی    گونه  به) ع(هشرایط سیاسی عصر ائمّ   
صیت خود پنج نفر را جانشین خود معرّفی        در و ) ع(که امام صادق    افتاد؛ چنان    خطر می  به

ـ      یناز ا  .)٤٧/٣،  یمجلس :ـ  نک( ندکرده بود   از خـواصّ شـاگردان      ی برخـ  ی رو مـردم و حتّ
 .یافتند آن دست می به یق تحقا و بشناختند ی را نم)ع(امامحقیقی  ینجانش) ع(هائمّ

کان جعـل و   زیرا ام؛کرد  نام امام، مشکلی را حلّ نمی     کتبی از سوی دیگر صرف اعالم    
 گروهی سودجو و قدرت طلب نیـز  ، چه بسادر این میان  . دست بردن در آن وجود داشت     

پراکنـدگی شـیعیان    . کردند   و مردم را به سوی خود جذب می        داشتند  برمیداعیۀ امامت   
و عدم دسترسی آنان به راهی برای کسب اطمینان از امام بعد، نیز             گوناگون  در شهرهای   

  .)٣٧٩جعفریـان،   ( سـاختند   امـام را بـا مـشکل مواجـه مـی          ناخت  از عواملی بودند که ش    
 یانحرافـ ) ع( از امامـان   یکـی  بود که در هر دوره پـس از شـهادت            یعی طب یار بس ینبنابرا

 و از ایـن رو،      رفت  از میان می   خود،   یبه علم اله  ) ع( که با احتجاج امامان    گرفت  یشکل م 
نبودن نـصّی بـر امامـت او یـا          دلیل   تواند  نمی) ع(اختالف در امامت جانشین امام معصوم     

 .)٥٧٥همان، ( تلقّی گرددساختگی بودن روایات مربوط به آن 
منکران وجود نصّ امامت، از این نکتۀ اساسی غافلند که انتقال امامـت از طریـق نـصّ،                  

و ) ع(به امامت آغاز شد و از او به امام حـسن          ) ع(در نصب امام علی   ) ص(توسط پیامبر اکرم  
ادامـه  ) ع(منتقل گردید و سپس به ترتیب در نسل امام حـسین ) ع( امام حسین  از ایشان به  

کـه     چنـان  .)١٣٧،١٥٥،  الغیبة؛ طوسی،   ٩٩ ،٥٧عمانی،  ن ؛٥٣٥،  ١/٥٢٥کلینی،  : ـ  نک(یافت  
 یهـا   پرسـش شیعیان برای پی بردن به هویت جانشین هر امـام عمـالً راهکارهـایی ماننـد                 

 . یگر را از ایشان آموخته بودندو موارد د ی معجزه، خبر گرفتن از وصیدن دی،علم
 

 واقفیهـ ٢ـ٤
ای از افراد برجسته و وکـالی          قمری، عدّه  ١٨٣در سال   ) ع(پس از شهادت امام کاظم    

که عبارت بودند از علی بن ابو حمزه بطائنی، عثمان بن عیسی الرواسی، زیاد بن               ) ع(امام
عید المکـاری و منـصور بـن یـونس          مروان القندی، احمد بن ابی بشر السرّاج، ابن ابی سـ          

در اختیـار داشـتند، منکـر    ) ع(بزرج؛ به قصد تصاحب اموالی که به سبب وکالـت از امـام           
آنان را  ) ع( که به سبب توقف آنان در امامت امام کاظم         شهادت و وفات آن حضرت شدند     

ادی  در عین حال، دربارۀ برخـی از پیـروان عـ           .)٤٤،  الغیبةطوسی،  : ـ  نک( واقفیه نامیدند 
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) ع(این فرقه، این احتمال وجود دارد که به سبب القای شبهۀ مهدویت امام موسی کاظم              
از سوی سران این فرقه، اغفال شده و واقعاً این شبهه را تصدیق کرده باشند؛ برای نمونه                 

 انجـام اعمـال     سـبب  بـه    را »محمّد بن بـشیر   «خون  ) ع(امام رضا بر اساس برخی روایات،     
 ).٣/١٢٨٤٦، مامقانی: ـ نک( کردزشت مباح اعالم 

به سبب  ) ع(در جانشینی امام کاظم    یرتحآنچه باید به آن توجه داشت آن است که          
، احتمـالی دیگـر    خطرات   یا یه تق یدن، امام بعد نبوده بلکه به سبب نپرس       دننامشخص بو 

 از سـوی برخـی وکـالی    ورزی و عالقه بـه زخـارف دنیـوی        طمعو   لجاجت، تعصب، عناد  
خالف آن   تصاحب اموالی که در اختیار داشتند،        برای علم به حقیقت،   با   ه که بود) ع(امام

 )ع(مدعی زنده بودن و غیبت امام کـاظم ) ع( پس از شهادت امام کاظم    و نمودند   یغرا تبل 
 ).٩٥جعفری، : ـ نک( کردند  ی و سردرگمیرت مردم را دچار ح وندشد

 )ع( کـاظم  یامام موسـ  در آن به    است که   نصر بن قاموس    شاهد بر این ادعا روایتی از       
 امـام   یوقتـ  . نمـود  ی شـما را معرفـ     یدم، امام بعد پرسـ    ۀمن از پدر شما دربار    : کردعرض  
 یـدیم،  مردم اختالف افتاد؛ من و دوسـتانم شـمارا برگز          یان م ید،به شهادت رس  ) ع(صادق

.   کـرد  ی را معرفـ   )ع(یفرزنـد خـود علـ     ) ع( شما خواهد بود؟ امام    ین جانش یحال چه کس  
 .)٤٥١،  معرفة الرجالیاراخت ی،؛ طوس١/٣١٣ نی،یکل(

 

 )ع(همکتب قم و علم و عصمت ائمّـ ٣
 و غالب نشان دادن عقیدۀ حوزۀ       »غلوّ«وارد ساختن دو ویژگی علم و عصمت به حوزۀ          

ـ   یحیی محمد دربارۀ یکی دیگر از شبهات ،آنحدیثی قم دربارۀ   ) ع(ه علـم و عـصمت ائمّ
برابر غلوّ در حقّ آنان و منطبـق بـا          ) ع(لم و عصمت ائمّه   بر این اساس، اعتقاد به ع      .است

ایـن شـبهه بـا      اصـل   . مانند شیخ صدوق است   و افرادی   دیدگاه مشایخ حوزۀ حدیثی قم      
یحیـی  : ـ  نکـ (  محمّـد   یحیـی   مـستند    استناد به سخنی از وحید بهبهانی شکل گرفته و        

. ام واقع شده است    علم و عصمت ام    ی در نف  ١دیگر از معاصران   یو جمع  )٢٨٦محمّد، ص   
 از متقدمان، به یاریظاهراً بس«: آورده است» یهالفوائد الرجال« دوّم یدۀ در فا ی بهبهان وحید

                                                                                                                                                                             
 یۀ اولی ابرار، تلقی علمایۀ نظریقرائت فراموش شده؛ بازخوان« با نام یا در مقالهنیز  یورمحسن کد. ١

 علم، یژگیبه نقد و ش،١٣٨٥ یبهشت، ارد٣ ۀ، شمارمدرسه ۀ، در فصلنام» از امامتیعیاسالم ش
 یندمکتب در فرا در کتاب یی طباطبای مدرسکه ؛ چنانعصمت و نص و نصب امام پرداخته است

 یی، طباطبایمدرس: ـ نک.  استیکرد روین اگر بیان ارائه کرده که یع تطور تشیر از سیگزارش ،تکامل
 .ش١٣٨٩، تهران، کویر، چاپ هشتم،  پناهیزد هاشم اۀ، ترجم تکاملیندتب در فرامک



 ١١٣ )ع( در علم و عصمت ائمّۀ شیعه تحلیل انتقادی ادلّۀ اختالف

 یگاه جا)ع(ه بر آن بودند که ائمّیش خوی بر اساس اجتهاد و رأ   ی،غضائر   و ابن  یان قم یژهو
 یز جـا شانیبه باور ا.  از عصمت و کمال دارندی مشخصۀ از رفعت و جاللت و مرتبای  یژهو
 اعتقاد  ین غلو و ارتفاع است و در ا       ی کار ین را فراتر نهاد که چن     ی پا یگاه جا ین از ا  یستن

فراتـر از   . شـمردند   ی را هم غلو مـ     ی سهو از نب   ی چون نف  ای  یده رفتند که عق   یشتا آنجا پ  
ـ    یض هر گونه تفو   ین،ا  کـه در آن اخـتالف وجـود دارد، مبالغـه در             یـضی  تفو یـا ه   بـه ائمّ

 و اغـراق در شـأن و        روی  یاده از آنان، ز   یبه، نقل خوارق عادات شگفت و عج      معجزات ائمّ 
 یی و نواقص، اظهار قدرت و توانا      یبها از ع  یاریشان و پاک دانستنشان از بس     یبزرگداشت ا 

 مسبّب اتهام به یا را غلو ین نهان آسمان و زمی علمشان به رازهایادکرد و   آنان ی برا یادز
 یـشان  نهـان و بـا ا      یعیان شـ  یـان  در م  یـان  رو کـه غال    یـن  از ا  یـژه  به و  پنداشتند،  یغلو م 
 .)٣٨ ص ی،بهبهان( »دند بویمخفان  آنین و بیختهدرآم

 اخـتالف   ۀ او دربار  ی تنها قضاوت ظاهر   ۀ نشان ١»ظاهراً« عبارت   ید با ق  ی، بهبهان گزارش
 خـود بـر     یبهبهـان .  مسائل از جمله امامت است     ی برخ ۀ گذشتگان دربار  یدگاهو تضارب د  

 ابـن   یـا  یـان  قم یـشۀ  کرده است؛ امّا طبـق نقـل او در اند          ید به عصمت تأک   یانتقاد قم اع
 من ینةمرتبة مع( خاصّ یا از حدّ و مرتبه   ) ع( امام یا) ص(یامبر اگر نقل فضائل پ    ی،غضائر

.  متفاوت است  ی که البته با غلوّ ذات     شد  ی غلوّ محسوب م   کرد،  ی تجاوز م  )العصمة و الکمال  
کردند؛  ی می تلقّیر تقص»یسهوالنب« مانند ی را در مسائلیان اعتقاد قماه ی بغداددر مقابل،
از . نداشته است ) ع(ه با عصمت ائمّ   یمنافاتی   اعتقاد به سهوالنب   یان، قم یدگاهدر د هرچند  
ـ        یخ اعتقاد مشا  نیز ی بهبهان ید وح یها  نگاشته برداشـت  ) ع(ه قم به عدم عصمت و علم ائمّ

یحیـی محمّـد در کتـاب       امّـا    .انـد    مخـالف بـوده    یضتفـو  تنهـا بـا غلـوّ و         آنان. شود  ینم
ای خاص از     درجه و مرتبه  «ای به آنچه بهبهانی آن را اعتقاد به           ، هیچ اشاره  الحدیث  مشکلة

 . خوانده، نکرده است»عصمت در دیدگاه قمیان و ابن غضائری
در غلـو در ذات، غلـوّ       :  سه نوع است   »غلو«در علم کالم    که  از سوی دیگر باید دانست      

و ) ص(یـامبر غلوّ در ذات آن است کـه اشـخاص بـزرگ ماننـد پ             . صفات و غلوّ در فضائل    
 غلوّ  که  ؛ چنان  برسانند یت و ربوب  یترا از حدّ ذات خود خارج کرده و به مقام الوه          ) ع(هائمّ

ماننـد  .  آن صـفات اسـت     د فاقـ  ی برتر به موجـود    ی موجود یژگیهایدر صفات، انتساب و   
 انتساب اوصـاف    یزغلوّ در فضائل ن   ). ع(ه ائمّ یا) ص(یامبره پ  ب ی خلقت اله  یضانتساب تفو 

 بشر  ی ممکن برا  یراست؛ مانند نسبت دادن علوم غ     ) ع(هو ائمّ ) ص(یامبر به پ  یفوق انسان 

                                                                                                                                                                             
 .٢٨٦یحیی محمّد، ص: ـ نک.  را از عبارات وحید بهبهانی حذف کرده است»ظاهراً«یحیی محمّد، قید . ١
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 رایج، برخالف تصوّر    یز، از غلوّ ن   یعه ش ی از علما  یاری منظور بس  .)١٩٦ ی،کاشف( یشانبه ا 
 غـالت را در هنگـام نمـاز         ی برخـ  انیکه قمّ   انچن.  باشد نه غلوّ در صفات     یغلوّ در ذات م   

 معتقـدان   یراز. را کشف کنند  های الحادی      به فرقه  آنانو گرایش    ی تا غلوّ ذات   آزمودند  یم
آنچـه متکلّمـان و      .)١١٦ ،غلـو   یصـفر ( دانـستند   ی مـ  یز ترک واجبات را جا    ی،به غلوّ ذات  

 حـدّ   درمعـصومان را     یـان، قم.  اختالف داشتند، غلوّ در صفات اسـت       آن در   یعه ش یعلما
 محـسوب   ی او را غـال    نهـاد،   ی پا از آن فراتر م     ی و اگر کس   دانستند  ی از فضائل م   یمشخص

  آورده) ع(ههای خود از فضایل و صفات الهی ائّمـ           بزرگان و مشایخ قم در کتاب      .کردند  یم
و خالفت الهی ایشان را در روایاتی کـه بـا دقّـت و زحمـت بـه جمـع و نقـل آن همّـت                          

 : آورده است) ع(هشیخ صدوق در عصمت ائمّکه  چنان. اند  اثبات نمودهگماشتند،
 سـت کـه ایـشان معـصوم  و          ا ه و مالئکـه ایـن     اعتقاد ما در شأن انبیاء و رسل و ائمّ        «

ــ کبیـره و صـغیره ـ      یهـیچ معـصیت  آلـودگی هـستند، مرتکـب    گان از هـر   شده پاکیزه
مـأمور  بـه آن     و هـر چـه       آنان امر کنـد    به   ، هر چه  کنند  ي نم ینافرمانخدا را   شوند و     ینم

حق ایـشان  ه ب نداند از احوالشان معصوم   ي و هر که ایشان را در حال       دهند  انجام می شوند  
 و اعتقاد ما در شأن ایـشان آن   کافر استه باشدشدجاهل ایشان ه شده و هر که بجاهل  

 و در هیچ حالى دان میشه معصوم و کامل و تمام و عالمست که از ابتداء امرشان تا آخر ها
 )٩٦ابن بابویه، : ـ نک(» نیستندمعصیت و جهل  ،نقصه از احوالشان متصف ب

 غالیان  ١ سورۀ آل عمران   ٧٤ و   ٧٣همو بالفاصله در نفی غلو و تفویض با اشاره به آیۀ            
زیرا آنان مقام ربوبیت خداوند را کوچک شمرده        . و مفوضه را از کافران بدتر دانسته است       

رو آشکار است آنچه در اندیشۀ شیخ        از این . کردند  قام خدایی متصف می   ه م  را ب  آدمیانو  
به مقام ربوبیت اسـت نـه اتـصاف    ) ع(هخورد، رساندن ائمّ    صدوق در نفی غلو به چشم می      

 .)١٢٠همان، : ـ نک (آنان به علم و عصمت
غـالت بـا    .  غلوّ در قرن سـوم بـود       یان رشد جر  یعی طب یجۀ با غالت، نت   انی قمّ برخورد

ـ  ید شـد  یجود برخوردها و  ی بـرا  ی مـساعد  هـای   ینـه  دوره زم  یـن بـا آنـان، در ا     ) ع(ه ائمّ
 ممانعـت از اقـدامات غـالت و         ی رو دانـشمندان قـم بـرا       یـن از ا . یافتنـد  خود   یّتهایفعّال

 یرفتن ماننـد نپـذ    ی، اقدام کرده و عقائد خاصّ     )ع(همّ به ائ  ی از انتساب مقام ربوب    یریجلوگ

                                                                                                                                                                             
 لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لِی مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لکِنْ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یؤْتِیهُ اللَّهُ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ یقُولَ. ١

کُونُوا رَبَّانِیینَ بِما کُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکِتابَ وَ بِما کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَ ال یأْمُرَکُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَالئِکَةَ وَ النَّبِیینَ 
  .)٧٤و ٧٣/ آل عمران ( ذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَأَرْباباً أَ یأْمُرُکُمْ بِالْکُفْرِ بَعْدَ إِ



 ١١٥ )ع( در علم و عصمت ائمّۀ شیعه تحلیل انتقادی ادلّۀ اختالف

 آنـان بـود، از خـود        یگری از روح اخبـار    ی که ناش  یسهوالنب یرش پذ یا) ع(ه ائمّ یبعلم غ 
 یّع تـش یّات و عکـس آن از ضـرور   یـست  ن یرفتـه  پذ یعیکه امروزه در کالم ش     نشان دادند 
که را   یافراد به سبب روحیۀ دینی خود، گاه        قمّیان. )٧٧ـ٧٨ ی،جبّار( شود  یمحسوب م 

 غـالت و    یهـا    بـه گـروه    تعلّـق م داشتند) ع(هاعتقاد باطنی و عرفانی در مورد ائمّ      هرگونه  
پـس از اطمینـان از عقائـد وی، از    خاسـتند؛ امّـا    ی به مقابله برم  و با او   نددانست می حیابا

 .)٣/٥٣، خوئی: ـ نک(کشیدند  اتهام خود  به او دست می
را کامالً پذیرفته و آن را لطفی از سوی خداوند در           ) ع(هشیخ مفید نیز که عصمت ائمّ     

 یـة،  اعتقـادات االمام   یح، تـصح  شـیخ مفیـد   (خویش دانسته اسـت،     حقّ بندگان برگزیدۀ    
و خارج ساختن فـضائل آنـان از        ) ع(ه غلوّ را به معنای انتساب مقام الوهیت به ائمّ         ١)١٣٠

ـ          حدّ مجاز به مقام خدائی         کـه  دانـسته و آورده اسـت     ) ع(هو نه نفـی علـم و عـصمت ائمّ
 امامان نسل او را به مقام خـدایی و          و) ع(غالیان، متظاهران به اسالم هستند که امام علی       

آنـان فراتـر   کـه از حـد    شـمارند  برمی و برای آنان فضائلی از دین و دنیا      رسانند  مینبوّت  
 .)١٣١، جاهمان( ٢است

 یر تقـص  یـا  و مصداق غلـوّ      »یسهو النب « مسائل مانند    ی برخ دربارۀ هر صورت، نزاع     در
، نشان از اختالف آنـان در       )ع(هات ائمّ  مبالغه در معجز   یا مکتب قم و بغداد        ینبودن آن ب  

که نشان از غالب بـودن تفکّـر          چنان. یست عصمت ن  یا ی علم لدنّ  ی، مانند نصب اله   یامور
 دو طرف نـزاع، بـه        آشکار است که هر     و در هر حال    رود  به شمار نمی   در آن عصر     یانقم

 .)٨ ی،رضائ( اند و معجزات آنان اعتقاد داشته) ع(هعصمت ائمّ
 

 ریگی نتیجه
 هـدف  ا ب یعه، اهل سنّت و ش    یثدر دو بخش حد   » یثالحد  مشکلة« محمّد در کتاب     یحیی

                                                                                                                                                                             
العصمة من هللا تعالى لحججه هی التوفیق و اللطف و االعتصام « :گوید شیخ مفید در بیان عصمت می. ١

 من علم أنه ی علیمن الحجج بها عن الذنوب و الغلط فی دین هللا تعالى و العصمة تفضل من هللا تعال
 القبیح و ال مضطرة یعل المعتصم و لیست العصمة مانعة من القدرة علیتمسک بعصمته و االعتصام ف

 أنه إذا فعله بعبد من یء الذی یعلم هللا تعال  الحسن و ال ملجئة له إلیه بل هی الشییللمعصوم إل
عبیده لم یؤثر معه معصیة له و لیس کل الخلق یعلم هذا من حاله بل المعلوم منهم ذلک هم الصفوة و 

 .١٣٠، تصحیح اعتقادات االمامیةشیخ مفید، : ـ نک. »األخیار
 األلوهیة و ی إل)ع(و الغالة من المتظاهرین باإلسالم هم الذین نسبوا أمیرالمؤمنین و األئمة من ذریته .٢

شیخ : ـ نک. » ما تجاوزوا فیه الحد و خرجوا عن القصدی الدین و الدنیا إلیالنبوة و وصفوهم من الفضل ف
 . ١٣١، قادات االمامیةتصحیح اعتمفید، 
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 را مـورد    یم عظـ  یـراث  م یـن  ا ی مبـان  ین، در فهم د   »یث حد  نصّ ییعدم کارآ «نشان دادن   
بـه منظـور ارائـۀ شـواهدی         طرح مباحث تاریخی  وی با   . است و شبهه قرار داده      یکتشک

در آرای گذشتگان و تعمـیم آن بـه همـۀ           ) ع(هئمّمبنی بر عدم اعتقاد به علم و عصمت ا        
 وارد نمودن اشکاالتی    هبرای به چالش کشیدن اندیشۀ امامت در شیعه ب         و   علمای شیعه   

 بـه   کـافی با مسألۀ امامت، عدم عرضۀ کتـاب        ) ع(مانند نحوۀ مواجهۀ اصحاب ائمۀ متأخر     
، حیـرت و    )ع(دربـارۀ علـم و عـصمت امـام        حوزۀ حـدیثی قـم      نوّاب اربعه، دیدگاه خاص     

پرداختـه  های گوناگون در هـر عـصر          گیری فرقه   و شکل ) ع(هاختالف شیعه در امامت ائمّ    
 : استمردود با دالئل زیر  که ادعاهای اواست
 بـه سـبب      بـه صـورت نـسبی،      از ایـشان  ) ع( متأخّر ۀنقل کم راویان مصاحب با ائمّ     ـ  ١

  بـوده اسـت؛    یبـت ن غ  دورا ی بـرا  یعیان شـ  ی ساز  آماده  و های سیاسی   شرایط و محدودیت  
افزون بر آنکه بزرگان شیعه به سبب تعهّد به درک دقیق و ضبط صحیح روایات و تـرجیح                  

از نقـل   ) ع(داری بر علوّ سند، گاه به دلیل کمی سنّ، سوء حافظه یا عدم لقاء با امـام                  امانت
ـ             روایات یا اسناد آن به شیخ حدیث خودداری می         ا کردند و از این رو، با وجـود معاصـرت ب

 .کردند مستند می) ع(هایی به ائمّه ترجیحاً روایات خود را از طریق واسطه) ع(امامان
از سوی کلینی    را   آنها به   کافی خفقان در زمان نوّاب اربعه، اجازۀ عرضۀ کتاب          جوّـ  ٢
 او را   ینـی کلنـزد   کافی   بر وثوق به صدور روایات        افزون بر آنکه وجود قرائن دالّ      ؛داد  نمی

 نیـز بـر خـالف ادعاهـای          بر نوّاب اربعـه    کتب حدیثی  ۀعرضکرد؛    ینم آن ۀملزم به عرض  
 شلمغانیالتکلیف  ها مانند     برخی کتاب  ۀعرضمنحصر به    و نبوده است    یج را یامر موجود،
 ی، بـرا )ع( اماماز سوی از مذهب حق و لعن او نویسندۀ آنبه سبب انحراف    تنها   بوده که 

 .ه است انجام شدیعیان شیف تکلیینتع
.  نـه صـفات  اسـت؛ غلـوّ در ذات  ، »غلـوّ «مفهـوم   از یعه شی از علما یاریمنظور بس ـ  ٣

 پـا از آن     ی و اگـر کـس     دانـستند   ی از فضائل م   ی حدّ مشخص  دارای را   )ع(معصومانیان  قمّ
ـ   هرگزکردند و  ی محسوب می او را غال نهاد،  یفراتر م  را ) ع(ه اعتقاد به علـم و عـصمت ائمّ

ـ   ذکر فضائل و ص   . شمردند  میغلو ن  از سـوی بزرگـان و مـشایخ قـم در           ) ع(هفات الهی ائمّ
 . های آنان نیز گواه بر این مدعاست کتاب
امری طبیعـی بـود کـه بـه سـبب خطـرات             ) ع(اختالف در جانشینی امام معصوم    ـ  ٤

پراکنـدگی شـیعیان در شـهرهای       . داد   سیاسـت تقیـه، رخ مـی       مقام اجرای موجود و در    
جملـۀ  برای کسب اطمینان از امـام بعـد، نیـز از             و عدم دسترسی آنان به راهی        گوناگون

 یـل  دل .سـاختند   عواملی بودند که شناخت امام را به جز برای خواص با مشکل مواجه می             



 ١١٧ )ع( در علم و عصمت ائمّۀ شیعه تحلیل انتقادی ادلّۀ اختالف

.  اسـت   بوده فرقۀ واقفیه پیروان  کاری مانند     یب و فر  تقوا  ی وجود افراد ب   ،م مرد یرت ح یگرد
حبان کتب ملل و نحـل نیـز       های برخی صا    سازی   فرقه در این میان نباید از    افزون بر آنکه    

 . غفلت نمود
 

 کتابشناسی
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