مرجعیت از سوی امامان

 ،فراتر از توثیق
مهدی الهیجی 8
رسول طالئیان 4

پیروان معصومان

در مناطق مختلفی از جهان آن روز حضور داشتند .بسیاری از این مناطق

از حیث جغرافیایی با یکدیگر متّصل بوده و بسیاری هم پراکنده بودند .مناطق متّصل ،دارای پهنایی
گ سترده بود .این گستره و پراکندگی در کنار فراوانی پیروان ،مانع از آن بود که همه مردم بتوانند
پرسش های خود را رو در رو از امام پرسیده و پاسخ بگیرند .از این رو امامان

نمایندگانی را در

دانش اه و آموزه اهی

مناطق مختلف ،تعیین می کردند تا پاسخگوی نیازهای مردم باشند .گروهی از این نمایندگان،

قرآن و حدیث

پاسخگوی پرسش های علمی مردم بودند .معصومان

 ،این افراد را از جهت علم و تقوا ،شایسته

مرجعیت مردم دانسته و آن ها را معرّفی می کردند؛ چراکه بدون داشتن شرایط علمی و عملی ،ارجاع
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به آنان ،انداختن مردم در پرتگاه یا اغرای به جهل بود .نفی مرجعیت از برخی از ناشایستگان نیز در
همین راستا انجام میشد 3 .اعطای گواهی مرجعیت مردم در هر گستره ای که باشد ،امری فراتر از
توثیق فردی یک راوی است .کسی که از سوی امام ،شایستگی مراجعه و اظهار نظر دینی را مییابد،
پیشتر ،علم و تقوایش ثابت شده است .از این رو اثبات این مقام برای هر راوی ،نه تنها در توثیق وی
کافی است بلکه شأن ویژه او را نزد امام و در جامعه آن روز نشان میدهد.

 .8پژوهشگر حو زه علمیه قم.
 .4پژوهشگر حو زه علمیه قم.
 .3ن .ک :الغیبة  ،ص.433
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برخی از کسانی که در روایات ،چنین جایگاهی برای آنان نقل شده ،عبارتند از:
محمد بن مسلم 6 ،زرارة بن اعین 5 ،ابان بن تغلب 1 ،ابوبصیر

سلمان فارسی2 ،

اسدی 1 ،برید بن معاویة 3 ،ابوبصیر مرادی81 ،

عبد الملک بن جریج 88 ،مفضّل بن عمر 84 ،عمر بن حنظلة 83 ،یونس بن عبد الرّحمن 82 ،عثمان بن
سعید عَمری  86و محمد بن عثمان عَمری85 .
«محمّد بن مسلم» یک نمونه از موارد مورد اشاره است .عبد اهلل ابی یعفور میگوید:
خدمت امام صادق

رسیدم و عرض کردم« :نمیتوانم هر

زمانی که خواستم ،نزد شما بیایم و شما را ببینم .اطرافیان نزد من
کنم؟» امام فرمودند « :چرا نزد محمّد بن مسلم ثقفی نمیروی؟ او
دانشش را از پدرم گرفته و نزد ایشان ،جایگاه داشته

به «فیض بن مختار» توصیه میکنند که هرگاه به دنبال دانش

 .2ن .ک :االختصاص  ،ص 88؛ رجال الکشّی  ،ج ، 8ص.65
 .6ن .ک :االختصاص  ،ص 418؛ رجال الکشّی  ،ج ، 8ص .313
 .5ن .ک :رجال الکشّی  ،ج ، 8ص.326
 .1ن .ک :رجال النّجاشی  ،ج ، 8ص  13؛ رجال الکشّی  ،ج ، 4ص.544
 .1ن .ک :رجال الکشّی  ،ج ، 8ص.211
 .3ن .ک :االختصاص  ،ص 55؛ رجال الکشّی  ،ج ، 8ص.331
 .81ن .ک :همان.
 .88ن .ک :الکافی  ،ج ، 6ص.268
 .84ن .ک :رجال الکشّی  ،ج ، 4ص.541
 .83ن .ک :الکافی  ،ج  ، 3ص.416
 .82ن .ک :رجال الکشّی  ،ج ، 4ص.112
 .86ن .ک :الکافی  ،ج ، 8ص.331
 .85ن .ک :همان.
 .81رجال الکشّی  ،ج ، 8ص .313
 .81همان  ،ص.321
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ما بودی به این مرد مراجعه کن .فیض می گوید :هنگامی که جهت اشاره امام
« زرارة بن اعین» را میفرمایند81 .

را نگریستم ،دیدم

قرآن و حدیث

در نمونه ای دیگر ،امام صادق

است81 ».

دانش اه و آموزه اهی

می آیند و پرسشهایی می کنند که پاسخ همۀ آنها را نمیدانم .چه

کنار هم آمدن اسامی در فهرستی که گذشت به این معنا نیست که ه مه این ها در یک رتبه از
علم و تقوا قرار دارند؛ بلکه نشان دهنده آن است که افراد مذکور ،شرایط الزم را برای مرجعیت شیعه
و یا گروهی از شیعه در بخشی از دانش اهل بیت

داشته اند .کسی که امام

او را شایسته

مراجعه علمی بدانند ،نه تنها نیازمند توثیق دیگران نیست بلکه میتواند مصدر توثیق واقع شود .از
این رو چنین اجازه ای را که شبیه اجازه اجتهاد و فتوا در دوران پسین است ،میتوان فراتر از توثیق،
قلمداد کرد.

کتابنامه
 .8رجال الکشّی ،ابوعمرو کشّی ،گزینش شیخ طوسی ،تحقیق سید مهدی رجایی ،قم :مؤسّسة آل
.4

دانش اه و آموزه اهی

.3
.2

قرآن و حدیث

.6

البیت
8212 ،ق.
فهرس اسماء مصنّفی الشّیعة ،احمد بن علی نجاشی ،تحقیق سید موسی شبیری زنجانی ،قم،
جامعۀ مدرّسین ،پنجم8285 ،ق.
االختصاص ،منسوب به شیخ مفید ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم ،جامعۀ مدرّسین ،دوم8282 ،ق.
الغیبة ،محمّد بن حسن طوسی ،تحقیق عبداهلل تهرانی و علی احمد ناصح ،قم ،مؤسسۀ معار ف
اسالمی ،اوّل8288 ،ق.
الکافی ،محمّد بن یعقوب کلینی ،تحقیق علی اکبر غفاری ،تهران ،دار الکتب االسالمیة ،پنجم،
8353ش.
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