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کیدهچ
یکی از مسائلی که در تاریخ تشیع همواره محل بحث بوده است، مسألۀ ظن به امامت اسماعیل پس 

لیه و گاه امامیه بیان شده است. دالیلی که سبب ظــن ع) است که در کتب اسماعی(صادقاز شهادت امام
تــر، توجــه و به امامت اسماعیل شده است، عبارت است از: روایات دال بر تعلق امامت به فرزند بزرگ

بودن اســماعیل و شناخت مفهوم بــداء، شــایعۀ زنــدهمحبت امام به اسماعیل، وجود نص ساختگی، عدم 
ري از معرفی علنی امام. این دالیل در پژوهش حاضر بررسی و نقــد تأثیر خفقان دورة عباسی در جلوگی

خواهد شد.
ع) بــا مضــمون (بــاقردر این مقاله، براي شناسایی عوامل احتمالی جعل، روایاتی از ائمۀ پس از امام

هــا هاي دوازده امام واکاوي و تبیین شده است. این روایات که مخالفان امامت اسماعیل به آنمعرفی نام
شده هیچ کدام بــر امامــت با نموداري از راویان نشان خواهد داد که عوامل مطرحاند، همراه ستناد کردها

ع) در تعیین امام بعدي صورت نگرفتــه اســت و (صادقاسماعیل داللتی نداشته و خطایی از جانب امام
ألۀ امامــت اســماعیل را توان مجعول راویان دانست. در این راستا، طــرح مســامام را نمیروایات دوازده 

ع) بــه علــت خفقــان دوران (کاظمموســیهاي مردم و محذوریت امام در معرفــی امامزنیباید در گمان
وجو کرد.حکومت عباسی جست

ع)(اسماعیل، امامت، بداء، منابع امامیه، ظن، روایات دوازده امام: هاکلیدواژه

.21/03/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 12/10/1392خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

یخ مباحث کالمــی مــدنظر قــرار گرفتــه اســت، ترین مسائلی که همواره در تاریکی از مهم
چگونگی و علت ظن به امامت اسماعیل در اوایل ظهــور اســالم اســت. پژوهشــگران مســائل 

اند.تاریخی و کالمی پیوسته در صحت این مسئله تردید کرده
در این تحقیق، با بررسی دالیل ظن بــه امامــت اســماعیل و تحلیــل روایــات دربــاب ایــن 

وجو کرد یا آن ع) جست(د شد که این گمان را باید در روایات معصومانموضوع آشکار خواه
ع) (را باید ناشی از یک توهم عامیانه دانست که به نوعی از برداشــت غلــط از روایــات ائمــه

گیرد. دربارة پیشینۀ تحقیق و وقوع بداء در امامت اسماعیل و دالیل ظن به امامت سرچشمه می
رشتۀ تحریر درآمده است؛ از آن جمله به کتــب مکتــب در فراینــد هایی بهوبیش نوشتهوي کم

و تــاریخ و عقائــد اســماعیلیه )126-114تکامل،فراینددرمکتبطباطبایی،تکامل (مدرسی
ع) فرزنــد خــود، (صــادقامام«نویســد: توان اشاره نمود. دکتر فرهاد دفتري در این باره میمی

در صحت و درستی این تصمیم و قراردادن نص برگزید.را از طریق نص به جانشینی اسماعیل
گونــه دهد، جاي هیچامامت به نام اسماعیل که اساس و شالودة ادعاي اسماعیلیه را تشکیل می

گران ) شایان ذکــر اســت تحلیــل112اسماعیلیه، عقائدوتاریخ(دفتري،» شک و تردید نیست.
بندي کامل روایات عل روایات یا بدون جمعتاریخ اسماعیلیه، بدون تحلیل و بررسی احتمال ج

که طورياند؛ بهموافق و مخالف عقیدة امامیه در این باب، به تحلیلی سطحی از موضوع پرداخته
؛ 31اســالمی،فــرقفرهنــگمشکور،:گاه در برداشت از مفهوم روایات دچار اشتباه شده (نگ

والســنۀوالکتــابفــیالبــداءوسخالن؛ سبحانی،4/135المستقیم،الصراطتفسیربروجردي،
) یا تنها با استناد به تعدادي از روایــات، 82الطاهرة،العترةأقوالوأحادیثحجیۀحولرسالۀ

نکردن کامل روایات مربوط به اسماعیل سبب شده اســت بندياند. جمعتحلیلی کلی ارائه کرده
وقوع بداء در امامت اسماعیل را صدوق روایات در مسألۀمفید و شیختا بزرگانی همچون شیخ

اي همچون ). اگرچه عده66اعتقادات، ؛ مفید، تصحیح69/ 1الدین، توجیه کنند (صدوق، کمال
رســد )، بــه نظــر می83(طوسی، الغیبۀ، اند طوسی به معناي صحیح این روایت اشاره کردهشیخ

.بررسی دوبارة روایات براي شناسایی عوامل احتمالی جعل ضروري است
تحلیلــی و کالمــی و بــا اســتفاده از منــابع -نویسندگان این پژوهش با رویکــردي تــاریخی

آوري و بررسی و نقد دالیل ظن به امامت اسماعیل که به تاریخی و کالمی و رجالی و با جمع
صورتی جامع و بر مبنایی استقرائی براي اولین بار انجام گرفته اســت، منشــأ ایــن موضــوع را 
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روایــات «و » روایــات بــداء«خواهند کرد. در این راستا، آنان اسناد و صــحت تحلیل و بررسی

را ارزیابی خواهند کرد.» دوازده امام
همچنین شایان ذکر است که هدف از این تحقیق، اســتخراج همــۀ دالیــل ظــن بــه امامــت 

تمــال بر ایــن، احهاست تا ادعاهاي فرقۀ اسماعیلیه رد شود. عالوهاسماعیل و بررسی و نقد آن
تنها از ص) و منصوب خداوند، در تعیین جانشین بعدي نه(عنوان جانشین پیامبرخطاي امام، به

بعد کالمی، بلکه از منظر تاریخی نقد و باطل شود.
سؤاالت تحقیق:

دالیل گمان به امامت اسماعیل چیست؟
ع) در فضاي عمومی جامعه به امامــت جانشــین خــود آشــکارا اشــاره(آیا حضرت صادق

کردند؟
آیا روایاتی که بر نصب اسماعیل به امامت داللت دارد و روایات وقوع بداء در امامت وي 

قابل اعتماد است؟
بینی اسامی دوازده امام ع) با مضمون پیش(صادقع) و امام(باقرشده از امامآیا روایات نقل
قابل اعتماد است؟

نیافتن توان تعلقند ارشد امام، چگونه میبا وجود روایاتی صحیح دربارة تعلق امامت به فرز
امامت به اسماعیل را توجیه کرد؟

بررسی دالیل ظن به امامت اسماعیل
آنجانشــینويکــهانتظــار داشــتندايعــدهکــهبود)ع(صادقامامارشدفرزنداسماعیل

آمدهدوجوبهشیعهجامعۀدرنیزشایعاتی) حتی340؛ صفار، 41(طوسی، الغیبۀ،شودحضرت
طوســی، ؛ 385(نــگ: خصــیبی، جانشینی خود معین فرموده اســت آشکارا بهرااوامامکهبود

). درگذشت غیرمنتظرة اسماعیل مشکالتی را از نظر عقیدتی براي گروهــی از 200و 82الغیبۀ، 
ع) اسماعیل را به جانشــینی (صادقپنداشتند اماموجود آورد؛ چراکه از یک طرف میشیعیان به

ع) از طریــق خداونــد (د نصب کرده است و از طرف دیگر معتقد بودند نحوة تسلسل ائمهخو
شود. کسانی ص) معرفی می(مشخص شده است و هر امامی براساس تعیین امام قبلی یا پیامبر

رو شــدند تــا جــایی کــه دانستند، با مشکالت مشابهی روبــهع) را عالمان به غیب می(که ائمه
محمد پیش از ایــن جعفربن«داشتند: پس از مرگ اسماعیل، چنین اظهار میگروهی از شیعیان، 

گفته بود که پس از من اسماعیل امام است؛ حال آنکه او در روزگار پدرش مرد و اگر خداوند 
رو، ازایــن» گذشــت.وي را از امامت اســماعیل آگــاه ســاخته بــود، او پــیش از پــدرش درنمی
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) 59در امامت وي بــدگمان شــدند (نــوبختی، مشــکور، محمد را دروغگو خواندند وجعفربن

بر وقوع بداء دربارة اسماعیل در جامعۀ شیعه مطرح بود که خود بــر همچنین روایاتی نیز مبنی 
)327/ 1کلینی، افزود (این مشکالت می

در نهایت، برخی معتقد شدند که اسماعیل نمرده است، بلکه پدرش بــراي حفــظ جــان او 
عنوان امام زندة غایب اکنون جانشین پدر است. برخی نیز به حــق جانشــینی هپنهانش کرده و ب

هــا، فرقــۀ اســماعیلیه اسماعیل و امام شدن وي اعتقاد پیدا کردند. درنتیجــۀ ایــن بینشمحمدبن
ترین فرق اسالمی شکل گرفت.عنوان یکی از قدیمیبه

تر است. امامت متعلق به فرزند بزرگ1
؛144/ 3جعفر بــود (جــوینی،بنع) اســماعیلصــادق (فرزنــد امــامتــریناز آنجا که بزرگ

) و بنا بر برخی روایات و سوابق موجود معموالً فرزند 553؛ مفید، ساعدي، 4اهللا همدانی، فضل
اي از شیعیان بر پایۀ امامت اسماعیل شکل شد، انتظارات عدهارشد به جانشینی امام شناخته می

گرفت.
گونــه پاســخ شــد، اینکه از نشانۀ شناختن امام سؤال میحیح هنگامیدر روایاتی با سند ص

باشد و ترین فرزند پدرش میها این است که بزرگازجملۀ آن: امام را عالماتی است«دادند: می
آمــده ع)(صــادقامامازدیگــر. در روایتــی)285/ 1(الکلینی، »داراي فضیلت و وصیت است

» باشــدنداشــتهوجــودعیبــیاودرکهدر صــورتیاســت؛گبــزرفرزنددرامامتامر«:است
ســالمبنهشام«با این مضمون نقل شده اســت: در کافینیزدیگري). روایت285/ 1(الکلینی، 

عبــداهللا(جعفربنعبــداهللادورهمــهمــردمبودیم.مدینهدر) ع(صادقاماموفاتازپس: گوید
صــاحبومــناست.االمرصاحباوپدرشازعدبکهداشتنداتفاقوبودندآمدهگرد) افطح
صادقامامازکهبوداینبراياوبهتوجهاینوبودنداونزدهممردمورفتیماونزدهمالطاق

» باشــدنداشــتهعیبــیاینکــهشــرطبــهاست؛بزرگپسردرامامتامر: کهداشتندروایت) ع(
ــاي،  ــی، کمره ــه،) و615/ 2(کلین ــاندر ادام ــدیراوی ــتثح ــانپیکیفی ــهبردنش ــتب امام

تر از اند. این موضوع بیانگر این نکته است که معیارهایی اساسیکردهذکرراع)(جعفربنموسی
تربودن براي تشخیص امام مطرح بود.بزرگ

نقد
آنچه در نقد این استدالل باید مدنظر قرار گیرد، این است که دالیل دیگري نیز براي امامت 

در برخی روایات اثري از کبر سن نیست، بلکه بیشتر بر فضیلت جانشین امــام بیان شده است.
ســپردنواوبــرنصّدارد، مانندسابقهاودربارةپدرازکهچیزيامام باتکیه شده است؛ مثالً

خــاموشاوبرابــردراگروگویدجوابپرسند،اوازشود. هرچهشناخته میاوبهامامتعلم
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تواندمیزبانیهربهجهانمردمبادهد.خبرفرداازتواندکند. میآغازسخنخوداوبنشینند،

/ 2کنند (کلینی، کمرهــاي، وگوگفتمترجمبدوناوباتوانندمیزبانیهراهلوبگویدسخن
فرمودنــد. گاهی نیز امام به فراخــور مخاطــب عالئــم را بیــان می)7، ح285/ 1الکلینی، ؛ 385

: فرمــودچیســت؟امــامازبعــدامــامنشــانۀ: گفــتم) عبــاقر (امــامبه: گویدمیبن وهب معاویه
)4ح ،284/ 1لهو و لعب (الکلینی، ازبودنکناروخوبپرورشویزادگحالل

رسد کبر سن به شرط نداشتن عیــب در امــام یکــی از معیارهــاي در هر صورت به نظر می
اي را بــه خطــا واداشــت، اشــتباه در آنچه عــدهاما ؛ )285/ 1الکلینی، شناخت امام بوده است (

تــري بــود کــه پــس از شــهادت ع) فرزند بزرگامام (برداشت از سخن امام بود؛ چراکه منظور 
صادق ). به همین سبب، امام386ترین فرزند (نگ: خصیبی، ایشان وجود دارد و نه مطلقا بزرگ

از درگذشت اسماعیل یا ســیدمحمد ع) نیز به فراخور این تصور هرگاه پیش (يهادع) و امام(
يعسکرحسنع) و امامکاظم (شد، امامت آنان را انکار و به امامت امامها سؤال میاز امامت آن

/ 1؛ الکلینی، 315/ 2االرشاد، ،دیمف؛ 290، االختصاص،دیمف؛ 340کردند (صفار، ع) اشاره می(
ع) بر صادق (که با پذیرش نص امامرفتاما این جهالت در میان برخی تا آنجا پیش می؛ )325
).140دانستند (حلبی، ع) اقدام ایشان را خطا و اسماعیل را همچنان محق امامت میکاظم (امام

اند، این ظن مردم در آن دوره خللی بر عقاید و تاریخ شیعه وارد اي گمان کردهکه عدهچنان
عقاید مالك و معیار است، سخنان )؛ چراکه آنچه در132–131سازد (مدرسی طباطبایی، نمی

ع) که (يعسکرکه حضرت ي جامعۀ شیعه. چنانهاگمانو عملکرد معصوم است و نه افکار و 
دادن مسالۀ بداء و تغییر در وصایت ایشان نیز با همین شبهۀ بداء همراه بود، به نوعی با بیان رخ

انــد (کلینــی، در علم الهی بیان کردهآنچه مردم انتظار داشتند، مخالفت خود را با تغییر و تحول 
327.(

به عملکرد اسماعیلع) نسبت صادق (. توجه و مراقبت امام2
توجــه و کننــد اســماعیل امامــت یافــت،گمــاناي یکی دیگر از عواملی که سبب شد عده

ع) بــه ســتایش اســماعیل (گاه حضرت صــادقبه او بود. ع) نسبت صادق (محبت خاص امام
ع) هنگام درگذشت (صادقهمچنین روایاتی از جزع فراوان امام.)194/ 3کلینی، پرداختند (می

.)242/ 47األنوار،وي خبر داده است (مجلسی، بحار
صــادقحضرتوبودتربزرگهمهازبرادرانتماممیاندراسماعیل«: نویسدمیمفید شیخ

ايعدهوکردمیمهربانیبه اومههازبهتروداشتمیدوستفرزندان بیشترسایرازرااوع)(
نائــلخالفــتبــه منصــبونشــیندمیاوجايبــهپــدرشازپــساوکردندمیخیالشیعهاز

احتــراموداردمــیدوســتبســیاررااوهــمپــدرشوتربزرگبرادرانهمۀاززیراگردد؛می
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).553(مفید، ساعدي، »کندمی

نقد
دو دیدگاه دربارة اسماعیل وجود دارد:اساً در این زمینه، باید یادآور شد که اس

ع) بــه ســتایش اســماعیل (هــا امــام صــادقشود که طبــق آناز یک سو، روایاتی یافت می
انــدآنگروهی بــر )؛ از سوي دیگر، 242/ 47األنوار، ؛ مجلسی، بحار194/ 3پردازد (کلینی، می
که یی داشترفتارهاحتی، بلکه صادق (ع) منصوص به امامت نبودنه تنها از جانب اماميوکه

امــام (ع) راینیجانشــیســتگیشاصــوالًاو تردید شود و ایاخالقتیصالحشد درباعث می
،دیگــریو روایــاتاتدر ایــن روایــ. )66؛ صــدوق، اإلمامــۀ، 50(طوسی، الغیبــۀ، نداشته باشد 

و بــه انجــام برخــی معاصــی مــتهم شــده اســت (صــدوق،اسماعیل شخصی ناشایست معرفی
، )ع(جعفرصادقامامحضرت؛ مجلسی، خسروي، زندگانی299/ 5؛ کلینی، 159/ 1الدین، کمال
اگــر بنابراین، ؛ )125/ 3(ر.ك: خوئی،اي معتقد بودند که او شرابخوار است)؛ ازجمله عده237

وبرسدامامتشامخمقامبهکهنداشتلیاقتبود،میزندههمع)(صادقاز امامپس اسماعیل 
خــودجانشــینیازرااوع) نیــز(صــادقکه حضــرت سازد؛ چنانخودجانشینرااوع)(ماما

که اسماعیل رفتاري ناشایســت داشــت، امامــت وي را ساخت. همچنین ایشان هنگامیمحروم
).176زینب، ابیکردند (ابنع) اشاره می(کاظمانکار و به امامت امام

شود. شرابخواربودن وي داللت کند، یافت نمیدر هر صورت، روایتی که در کتب شیعه بر 
عنوان دارو، خانــدان نبــوت را از حتی در روایتی، اســماعیل بــا پرهیــز از نوشــیدن شــراب بــه

صــحت ایــنعلما نیــز بــر فــرضاز). بعضی414/ 6کند (کلینی، شرابخواري بري معرفی می
موســی الکــاظمبناسماعیلنوشید،میشرابکهاسماعیلیازمقصودکهباورنداینبرروایات

الــدین دال بــر ). آنچــه از روایــت کتــاب کمال318/ 3امــین، جعفر (بنبود و نه اســماعیل) ع(
توان دریافت، این است که شــیطانی خــود را بــه چهــرة اســماعیل شرابخواربودن اسماعیل می

خــود را بــه توانــددرآورد، نه آنکه اسماعیل خود شراب نوشیده باشد. از آنجا که شــیطان نمی
).70/ 1الدین،توان به اسماعیل نسبت داد (صدوق، کمالچهرة امام دربیاورد، امامت را نمی

تــوان روایــت هرروي، اگرچه ما در اینجا درصدد نیستیم این روایات را تحلیل کنــیم، میبه
مشهورسخنانازالخطاب این روایات دانست. را به نوعی فصل) ع(شده از حضرت صادقنقل
تــوبــه حــالمناندوه«: ایستاده بود، چنین استاسماعیلقبرکنارکههنگامیع)(صادقامام

اوبرکهمنحقّازاسماعیلکهراآنچههمۀمنالها،باراست.توجدائیبرمناندوهازبیش
بــه اوکهخودتازراحقّیهرنیزتوبخشیدم.به اونموده است،کوتاهیبودي،کردهواجب
). درواقــع، 389زینــب، ابی(ابن» ببخشبه مناست،نمودهکوتاهیآندراووايکردهواجب
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بندي کرد که اگرچه اســماعیل شــرابخوار و اهــل چنــین کبــائري نبــود، توان جمعگونه میاین

).50پردازد (طوسی، الغیبۀ، شواهدي نیز در برخی از روایات وجود دارد که به تخطئۀ وي می
قضاوت دربارة شخصیت جناب اسماعیل ، در نقد این دلیل باید توجه داشت کهطورکلیبه

اما راحتی استنباط کرد؛توان از روایات بهع) را نمی(و تأیید رفتار ایشان توسط حضرت صادق
کردند، این توهم را براي ع) براي تربیت اسماعیل ابراز می(توجه و محبتی که حضرت صادق

چون وي جانشین امام خواهد بود، ایشان تا آن اندازه به او توجه داشتند؛ اي پدید آورد کهعده
عنوان فرزند ایشان در جامعۀ شــیعه شــناخته ع) به اسماعیل که به(صادقکه توجه امامدرحالی

تر امام، توجهات مردم را عنوان فرزند بزرگشد، امري طبیعی بود. ولی موقعیت اسماعیل، بهمی
به ع) نســبت(صــادقهاي امامها و نگرانیاي از مراقبتکه عدهطوريرد؛ بهبه سوي او جلب ک

اسماعیل، امامت او را استنباط کردند.
. وجود نص مظنون بر امامت اسماعیل3

ع) و چه پس از آن نقــل صادق (دربارة امامت اسماعیل، روایات متعددي چه در زمان امام
ان ببرند نصــی بــر امامــت اســماعیل وجــود دارد اي از شیعیان گمشده است که سبب شد عده

که )؛ چنان203؛ مستوفی، 385/ 1خلدون، گنابادي، ؛ ابن4ءاهللا همدانی، ؛ فضل145/ 3(جوینی، 
عهده گیرد و بر این امر از مردم پدرش به اسماعیل فرمود که امامت را پس از وي به«گفتند: می

)80عبداهللا، (سعدبن» ایشان است!پیمان گرفت و به آنان اطالع داد که او امام
توان بر روایات فرزند ارشد، به روایت زیر درباب نص مظنون بر امامت اسماعیل میعالوه

ع) نقل شده است:(يهادع) از حضرت (يعسکرحسن اشاره کرد که در ماجراي امامت امام
بَهُوَعبْدِاللَّــهِأَبُوعَعَلَیهِدَلَّمَابَعْدَإِسْمَاعِیلَفِیلِلَّهِبَدَا« ) 200و 82(طوســی، الغیبــۀ، » نَصــَ

او راهنمــایی کــرد و او را ) بهعصادق (درمورد اسماعیل بدا حاصل شد بعد از آنکه حضرت «
1»نصب نمود.

نقد
قاسم نقل کرده و تنها در کتــاب الغیبــه عبداهللا اشعري از داود بنروایت مذکور را سعدبن 

طورکه رسد؛ زیرا همانستن اصل روایت چندان معقول به نظر نمیدانطوسی آمده است. جعلی
توان دید، اگرچه روایت خبر واحد اســت، گونــاگونی راویــان احتمــال می1در نمودار شمارة

مفید از قــول کلینــی در دهد. مشابه همین روایت را کلینی در کافی و شــیخجعل را کاهش می
عبداهللا، جاي ســعدبنانــد. در آنجــا واســطه بــهردهقاســم نقــل کاالرشاد خــود از زبــان داودبن

) برخالف 178نجاشی، ؛ 427ی، رجال، طوسعبداهللا (محمد است. حال اگرچه سعدبنبناسحاق

.استرفتهکاربه،)ع(عسکريحسنامام فرزندسیدمحمد،دربارةتنهااست،شدهاشاره»نصب«بههاآندرکهروایاتی-1
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) (که رمی به غلو شده است) ثقه خوانــده شــده اســت، 384محمد (طوسی، رجال، بن اسحاق
هــا نیــز از واژة اند، امــا در آننقل کردهبه اینکه این دسته از روایات را راویان دیگر نیزباتوجه

شــدن ایــن کلمــه در روایــت را بــه برداشــت توان داخلنصب سخنی به میان نیامده است، می
به وجود تنها یک روایت با این به عبارت دیگر، باتوجه؛ طوسی نسبت دادعبداهللا یا شیخسعدبن

خصــوص وان روایت مذکور و بهتمضمون و وجود دالیل متقن برخالف آن به هیچ عنوان نمی
در اصل روایــت، رسدهمچنین به نظر میع) دانست. معصوم (را منتصب به امام » نصب«کلمۀ 

هاي اس توصیهبراسواما راویان بعدي، این روایت را نقل به معنا است؛سخنی از نصب نبوده
و برداشت شخصی خــود )80/ 27حر عاملی، : (نگ، روایت را نقل به مضمون کردهمعصومان

اند.در فهم روایت را در نقل آن دخالت داده
دهــد روایت دیگر در کتاب کافی است که فقط از وقوع بداء در امامت اســماعیل خبــر می

شــود تــا جا به تحلیل این روایات پرداختــه میدر این).319/ 2االرشاد، ،دیمف؛ 327/ 1(کلینی، 
توان صحیح دانست.مشخص گردد که آیا روایات دال بر بداء در امامت اسماعیل را می

دهد، در خالل روایاتی است که مربوط به روایاتی که از وقوع بداء دربارة اسماعیل خبر می
نــابراین، بررســی صــحت ایــن بع)، اســت؛(هاديبداء در امامت سیدمحمد، فرزند ارشد امام

روایات مستلزم بررسی روایات مربوط به بداء دربارة امامت سید محمد است. رســم نمــوداري 
راویان براي شناسایی عوامل احتمالی جعل روایت به ما کمک خواهد کرد تا بتــوانیم قضــاوتی 

تر ارائه دهیم.تر و کاملدقیق
هــا از راویــان مجهــول و ضــعیف زیر نام آنافراد موثق با کشیدن خط 1در نمودار شمارة 

1اند.متمایز شده

شده در چهار طریق زیر سند روایت صحیح و مسند است:در اسناد ارائه
بن الحســینعبــدالجبار (امــامی، ثقــه جلیــل) محمــدبن ): محمدبن203* (طوسی، الغیبۀ، 

(امامی، ثقه جلیل)عبداهللاشده: سعدبنالخطاب (امامی، ثقه جلیل)، اسناد بازسازيابی
شــده: اســناد بازسازيالقاسم الجعفري (امامی، ثقه جلیل)،): داودبن 203* (طوسی، الغیبۀ، 

وهبجعفر بنبن موسی عبداهللاسعدبن
وهــب جعفربن بن موسیجعفر العریضی (امامی، ثقه جلیل)بن): علی326/ 1* (کلینی، 

محمد عالن بنعلیمالک (ثقه علی التحقیق)محمدبن جعفربن(امامی، ثقه علی التحقیق)
الکلینی (امامی، ثقه)

.استشدهبیانالنوردرایهافزارنرمدرکهاستزنجانیشبیرياهللاآیتظراتنبراساسراویاندربارةقضاوت-1
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جعفربن بنشده: موسیجعفر العریضی اسناد بازسازيبن): علی423/ 4شهرآشوب، * (ابن

قولویهمحمدبن جعفربن عبداهللا االشعري)سعدبن(وهب
رســد، وایات معقول به نظر نمیتوان دید احتمال جعل در رطورکه در نمودار زیر میهمان

هاي مشترك در نقل روایت بررسی که حلقههرچند این روایت جزء اخبار واحد است. هنگامی
عبداهللا )، ســعدبن100؛ حلی، 261محمد عالن الکلینی (نجاشی،بنشود علیگردد، مشاهده می

یضــی (طوســی، جعفــر العربن)، علی178؛ نجاشــی، 79؛ حلی، 216القمی (طوسی، الفهرست، 
القاســم الجعفــري ) و داودبــن 430؛ کشــی، 359؛ طوســی، رجــال، 92؛ حلی، 265الفهرست، 

؛ نجاشــی، 182؛ طوسی، الفهرســت، 386-375اند (طوسی، رجال، هاشم) ثقه خوانده شده(ابی
؛ حلی، 384محمد رمی به غلو و ضعیف خوانده شده است (طوسی، رجال، بن) و اسحاق156
محمد الکــوفی (جعفــربن) و حسن االفطس مجهول است. جعفربن42/ 1ائري، الغض؛ ابن200

)؛ امــا 418طوســی توثیــق کــرده اســت (طوســی، رجــال، مالک الفزاري) را نیز شیخمحمدبن 
بــه ). باتوجه 48/ 1غضائري، ؛ ابن122اند (نجاشی،الغضائري و نجاشی او را تضعیف کردهابن

که در بین ایــن روایــات، روایــات ساختۀ جاعالن دانست؛ چنانتوان آن را ساختار روایت نمی
بنابراین، در مرحلۀ بعد بررســی )؛82؛ طوسی، الغیبۀ، 326/ 1شود (کلینی، صحیح نیز یافت می

متن روایت و مفهوم بداء در اولویت خواهد بود تا میزان صحت آن مشخص شود.
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وم بداء دربارة اسماعیل را ساختۀ اســماعیلیان صدوق روایات حاوي مفهافرادي چون شیخ

1به ساختار راویان در نمودار شمارة ). این سخن باتوجه69/ 1الدین، دانند (صدوق، کمالمی
مفید بــداء را مربــوط بــه عمــرِ طور، شــیخو وجود روایات صحیح، سخن موثقی نیست. همین

ع) لطف کــرد و (صادقخداوند بر امامرفت و شدن اسماعیل میداند که بیم کشتهاسماعیل می
).66اعتقادات، وي کشته نشد (مفید، تصحیح

دهد و در آن روایــات بــه وقــوع وجود روایاتی که از وقوع بداء دربارة سیدمحمد خبر می
ع) بــا مخاطــب قــراردادن (يهــادکــه امــامطوريبداء دربارة اسماعیل نیز اشاره شده است؛ به

الکلینی، دهند (و نه دربارة سیدمحمد) (وقوع بداء دربارة وي خبر میع) از (يعسکرحسنامام
تــوان فــرض به آنکه معناي صحیحی براي این روایات نمی) و همچنین باتوجه326-327/ 1

مفید نیز به نوعی مصادره به مطلوب روایت است.کرد، این سخن شیخ
شــدهنقل) عصادق (امامازکهخبرياما: «نویسدمیدربارة معناي صحیح بداءطوسیشیخ

ازبعــدامــاماســماعیلکهکردندمیخیالمردمزیرااهللا،منبدایعنی،اسماعیل؛فیهللابداکه
صــادقاماملــذاکردنــد،میتصــوراشتباهکهفهمیدندرفت،دنیاازوقتیولیاست،صادقامام

).83(طوسی، الغیبۀ، ...»لاسماعیفیاهللامنبدایعنی،اسماعیل؛فیهللابدا: «فرمود
ع) بــراي صــادق (شود، حدیثی است که در آن امــامروایتی دیگري که در اینجا بررسی می

بن ). در اسناد این روایت افرادي چون حکم472صفار، امامت اسماعیل دست به دعا برداشتند (
بــه باتوجه) کــه 283الزبیر و واقفــی مــذهبی چــون البطــائنی قــرار دارد (طوســی، الفهرســت،

بودن وي و اینکه تنها یک روایت با این مضمون وجود دارد، به بررســی بیشــتر نیــازي نفعذي
نیست.

نصیر طوسی در کتاب تلخــیص المحصــل (طوســی، تلخــیصدر روایتی دیگر که خواجه 
صادق کند، حضرت) بدون ذکر اصل روایت فقط به مضمون آن اشاره می422-421المحصل، 

ع) کــاظم (مقام خود قرار دادند؛ اما بداء حاصــل شــد و حضــرت موســیرا قائمع) اسماعیل (
مقام انتخاب شدند.عنوان قائمبه

رود منظــور توان یافــت، اگرچــه احتمــال مــیاکنون در کتب شیعه نمیچنین روایتی را هم
واقع بندي این روایات درخواجه همان روایات وقوع بداء دربارة اسماعیل باشد، خواجه با جمع

مفید دربــارة شــیخ.جاي اصل روایات مطرح کرده اســتنوعی برداشت خود از روایات را بهبه
اند نشــدهقائــلمااصحابازیکهیچ«:نویسدمیبر امامت اسماعیل در کتب شیعهروایات دال
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نقلراروایتیچنینباشد وشدهوارداسماعیل،فرزندش،امامتدربارةصادقامامازنصیکه

). همچنــین 309،هالفصول المختــار(مفید، » مشهورهروایاتنهوشاذروایاتدرنهاند،کردهن
نصیر طوسی به کتب اسماعیلیان و برخوردهاي وي بــا به دستیابی خواجه ممکن است باتوجه 

آنان این روایت را از کتب آنان نقل کرده باشد که درهرصورت، خود خواجه نیز به خبر واحد 
بنابراین، روایتی مطمئن در حوزة اعتقادات نخواهد بود.؛ اشاره داردبودن آن 

بــر ع) مبنیائمــه (در روایــت دیگــري نیــز بــه اعتقــاد گروهــی از عامــۀ مــردم در عصــر 
؛ طوسی، 385ع) اشاره شده است (خصیبی، صادق (شدن اسماعیل به امامت توسط اماممنصوب
عنوان یکی از دالیل گمان به امامت وي مطرح که به)326زینب، ابی؛ ابن340؛ صفار، 41الغیبۀ، 
است.

بر ظن به امامت اســماعیل در کتب شیعه روایات فراوانی دالدر پاسخ باید توجه داشت که 
و327/ 1ها در میان برخی از شیعیان وجــود دارد (کلینــی، و سیدمحمد پیش از درگذشت آن

؛ مفیــد، 66؛ صــدوق، اإلمامــۀ، 340فار، ؛ صــ386-385؛ خصــیبی، 326؛ طوسی، الغیبــۀ، 351
عنوان امام نداشته اســت. ها داللتی بر نصب اسماعیل بهیک از آناما هیچ؛12)315/ 2االرشاد، 

وجو کرد کــه در بررســی هاي غلط آن گروه از مردم باید جستعامل این تفکر را در برداشت
هــاي مختلــف ع) در موقعیتصــادق (مایم. اگرچه اماعلت این ظن در این مقاله به آن پرداخته

کنــد، صدوق اشــاره میشیخطورکههمانکه سعی داشتند تا این توهم را از اذهان بزدایند، چنان
کــه امــام را کردن وي خودداري کردنــد؛ درحالیحتی در هنگام مرگ اسماعیل نیز امام از کفن

).160/ 1الدین، کرد (صدوق، کمالفقط امام کفن می
شده بــر امامــت اســماعیل بــر به اینکه ادلۀ مطرحایان یادآوري است که باتوجهسرانجام ش

بــر امامــت » نصــب«محوریت روایات بداء شکل گرفته است و تنها یک روایت بــا ذکــر لفــظ 
نیــز » نصــب«تیــروااسماعیل داللت دارد، باید به تشخیص دقیق معناي بداء پرداخت. دربارة 

هــا در آن» نصــب«ن با روایات دیگري که به هیچ عنوان از لفظ به تشابه ظاهري بسیار آباتوجه
به اینکه این روایــت تنهــا در کتــاب الغیبــه نقــل شــده اســت، استفاده نشده و همچنین باتوجه

:کیســت، پاســخ دادنــداوازبعدقائمشدسوالامامازکههنگامیکهکردوجوجستروایاتیدرتوانمیرااین امرعلت-1
داللت ندارد.آنوقوعبرله،مسئبهعمومیظنگذشت،طورکههمانالبته).285/ 1فرزندم (کلینی، ترینبزرگ

دربارة. صادقامامازغیربه(البتهشدمیامامتر،بزرگفرزندکهبودگونهاینداد،میرخپیشیناماماندربارةآنچهمعموالً-2
نیزايعدهو)77/ 4شهرآشوب،(ابن) ع(سجادامام ازتربزرگرااکبرعلیايعدهکهچناناست؛اختالفنیز) ع(حسینامام 
امامفرزندانمیانامامبودناکبربهنیزروایاتدرو]] 135/ 2: 1413) االرشاد(مفید،[دانندمیتربزرگفرزندرا) ع(سجادامام

].385و284،285/ 1: 1407اکلینی،. [استشدهاشارهپیشین
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کنــد که روایات بسیاري خــالف آن را اثبــات میتوان آن را معتبر دانست؛ چنانوجه نمیهیچبه
/ 1الــدین، ؛ صــدوق، کمال143طوسی، الغیبۀ، ؛12و11، 9، 6ح ،313-312/ 1نگ: کلینی، (

خــزاز ؛210، االختصــاص، مفیــد؛ 93و 62زینــب، ابی؛ ابن291؛ طوسی، األمــالی، 308و 252
.)143رازي، 
خفقان دورة عباسی و محذوریت در معرفی عمومی امام. 4

و هاي مختلف جانشین خود را به اصحاب خاص معرفــیع) در مناسبتصادق (حضرت 
کردنــد؛ امــا خفقــان دورة عباســی مــانع از آن بــود تــا حال، امامت اسماعیل را نفی میدرعین

رو، ایشان براي عنوان جانشین معرفی کنند. ازاینع) را آشکارا بهکاظم (ع) حضرت صادق (امام
ع) کوشیدند نوعی ابهام در اذهان باقی بمانــد تــا بــا گــذر زمــان و کاظم (حفظ جان حضرت 

مرور برطرف شود.ع) این ابهام بهصادق (دن به زمان شهادت حضرت شنزدیک
شــعاربــاراچــون قــدرتســوگرفتند. ازیکع) درپیشائمه (باايدوگانهعباس رفتاربنی
بــاخشــنیبســیاربرخوردتوانستندنمیبودند،گرفتهدستبه)ص(امبریپبیتاهلازحمایت

حکومــتهايبودنــد پایــهدرصدداینکهبهیگر، باتوجهسوي دباشند. ازداشتهاین بزرگواران
خــوداهــدافوامیــالمطــابقجامعه،درراع)امامان (فعاالنۀحضوررا تحکیم کنند،خویش

درصــددهمــوارهامــاداشــتند،مینگهحدوديتاراآناناحترامظاهر،دررو،ازاینیافتند.نمی
اگــر او «کنــد: از منصور، خلیفــۀ عباســی، نقــل میابوایوب نحوي بودند. ایشانکردنکنریشه
عنوان وصی خود قــرار داده، او را نــزد خــویش بخــوان و ع)) فرد مشخصی را بهصادق ((امام

ــزن! تقیــه در امــر )351/ 1ی، ک: کلینــو نیــز نــ13روایــت،310/ 1(کلینــی، » گــردنش را ب
که از زراره دربارة وصی آنجا پیش رفت که هنگامی) تاعکاظم (شدن مسألۀ امامت اماممشخص

ع) اجازة ابراز این امــر را دریافــت نکــرده بــود، امام (ع) سؤال شد، چون هنوز از صادق (امام
خفقــان دورة عباســی پس بایــد از). 75/ 1الدین، موضوع را به قرآن حواله داد (صدوق، کمال

عنوان عاملی غیرمستقیم در ظن به امامت اسماعیل نام برد.به
جعل روایات دربارة امامت اسماعیل. 5

اي نیز روایــاتی دربــارة امامــت اســماعیل جعــل و در جامعــۀ آن روز تــرویج کردنــد. عده
کجــااز: «نویســدصدوق در پاسخ به شبهۀ زیدیه دربارة وجود نص بر امامت اسماعیل میشیخ
روایتکهاستخبرکدامآنکرده؟صادراسماعیلامامتبرنصمحمدجعفربنکهگوییدمی

اســماعیلبه امامــتکهدرآوردندمردمیراخبراینهماناکرده است؟قبولچه کسیوکرده
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).69/ 1الدین، ؛ صدوق، کمال158/ 1اي، کمره(صدوق،» ندارداصلیوشدندقائل

ع)، جعلــی در روایــت صــورت (دلیل برداشت اشتباه راوي از سخن امامبههمچنین گاهی
شده را باید در آثار اسماعیلیان اما منبع اصلی تحریف)؛82گرفته است (نگ: طوسی، الغیبۀ، می

هاي شروع دعوت اســماعیلی تــا ظهــور اسماعیلی از نخستین سالمکتوبکه آثاریافت؛ چنان
بــاتــااندکردهاصالحوحذفها را فاطمیان دستخوشآنیااستماندهجايبهکمترفاطمیان

(حبیبی مظاهري، دائرةالمعارف بزرگ اسالمی).شودسازگارآنانرسمیاعتقادات
. ندانستن مفهوم بداء عامل ظن به امامت اسماعیل6

کننده در ظن به امامت اسماعیل ایفــا کــرده اســت، مســألۀ بــداءاز مواردي که نقشی تعیین
ع) دربارة جانشین پــس از صادق (که برخی از مورخان با قاطعیت از تغییر نظر اماماست؛ چنان

عنوان امري بــدیع در تــاریخ امامیــه ) و برخی عقیدة بداء را به112(دفتري، دهند خود خبر می
).120دانند (نگ: مدرسی طباطبایی، گرفته از عقاید کیسانیه متقدم مینشأت

نقد
مطلب باید توجه داشت که ندانستن مفهوم درست بداء را نه تنها در اعتقــادات در نقد این 

عنوان معضــلی تــاریخی همــواره محــل توان یافت، بلکه ایــن مســأله بــهبرخی از مورخان می
جریــر، پــس از بن سو، فردي چــون ســلیمانکه سبب شد از یکطوريوگو بوده است؛ بهگفت

اند امامان رافضیان دو گفتار در میان شیعیان خود نهاده«ید: مرگ اسماعیل، به یارانش چنین بگو
گاه سخن ایشان را دروغ نینگارند و آن دو یکی بداء و دیگري تقیــه ها هیچآویز آنتا به دست

زینب بــا ابی). از سوي دیگر، اشخاصی چون ابوالخطاب محمدبن59(نوبختی، مشکور، » است
یروان خود و مردم بپردازند و مسألۀ وقــوع بــداء در امامــت دستاویز قراردادن بداء به فریفتن پ

).59اسماعیل را مستمسک خود قرار دهند (نوبختی، مشکور، 
در نقد نظریۀ امکان وقوع بداء در اصل امامت باید گفت دربارة اصل حقیقت بداء، باتوجه 

/ 21(حر عاملی، ماندبه ذکر آن در آیات قرآن و روایات، جایی براي طرح این شبهه باقی نمی
شتصوّر [آنچه«»:یحْتَسِبُونیکونُوامالَمْاللَّهِمِنَلَهُمْبَدا(«سورة زمر 47خداوند در آیۀ ). 537

از حصول بداء دربارة ســتمگران خبــر ») گرددیمآشکاربرایشانخداجانبازکردند،ی] نمرا
بنــابراین، هرچنــد ؛ نتظار نداشتنددهد که درواقع ظاهرشدن امري است که ستمکاران آن را امی

به اشکاالت کالمی آن، به معنی وقوع تغییــر در توجه ممکن بود جامعۀ شیعه مفهوم بداء را، بی
طورکه در روایات معصومان نیز مطرح )، همان133مشیت الهی بگیرند (نگ: مدرسی طباطبایی، 
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؛111/ 4األنــوار، جلسی، بحاردانستند (میشان حصول بداء در علم خداوند را محال میااست،

بــه تــوان روایات زیر میبه). همچنین باتوجه 444؛ الصدوق، التوحید،277و 147/ 1الکلینی، 
:معناي صحیح بداء دست یافت که همان تغییر است در آنچه مردم انتظار دارند

روایاتی که )،527/ 1کلینی، ع) روایت شده است ((صادقکه از امام»امامدوازده «روایات 
ع) را محال (بینی ائمه) و بداء در اخبار و پیش279-277/ 1کلینی، کنندة امام (خداوند را تعیین

) و برخــی روایــات 35/ 1؛ مفیــد، االرشــاد، 444؛ صدوق، التوحیــد، 147/ 1اند (کلینی، دانسته
ردنــد (مجلســی، ع) پیش از درگذشت اسماعیل، امامت وي را انکار ک(صادقبر اینکه اماممبنی
).340؛ صفار، 290؛ مفید، االختصاص، 251-250/ 47األنوار، بحار

توان به برداشت عمومی نسبت داد که خداوند در آن امري کــه از آن درحقیقت، بداء را می
ع) به این (صادقکه امامرفت، نه آنچه قرار بود واقع شود، دگرگونی ایجاد کرد؛ چنانانتظار می

).336اند (صدوق، التوحید،بداء در امامت اسماعیل اشاره کردهنکته دربارة 
ذاتدربارةبداءاند گفتهخدادربارةبداءتفسیروتوجیهدر تأیید این مدعا، متکلمان نیز در

لــوحدرآنکــهحــالوکنندتصورطوريراحکمیوامريبندگانکهاستمعنیبه اینخدا
بداناست،مخفیبندگانازاست،محفوظلوحدرمرقومهآنچچونوباشدآنازغیرمحفوظ

کــههنگامیوکننــدمیمشــاهدهقدرعالمیااثباتومحولوحدرراآنخالفوتوجه ندارند
کننــد،میفکــرآنچــهخــالفومعلوماست،مرقومومضبوطمحفوظلوحدرآنچهآنانبراي

). برخی از فالسفه نیــز 391/ 1(سجادي، استشدهحاصلبداءبرند کهمیگمانشود،آشکار
در کتب خود به شرح و تبیین مسألۀ بداء پرداخته و آن را مطــابق و در راســتاي قضــاي الهــی 

).382-373اند (طباطبایی،تبیین کرده
ع) و صــادق (توان از ابداعات زمان امــامهمچنین باید توجه داشت که مفهوم مبداء را نمی

ع) بلکه پیش از (صادقاعتقاد به بداء نه تنها از زمان امامر ثقفی دانست. برگرفته از عقاید مختا
کــه دقیقــاً بــه همــان طوريآن نیز در روایات شیعه و از زبان امامان پیشین بیان شده اســت؛ به

) و نه در 147-146/ 1کند (کلینی، ع) اشاره می(معناي برگرفته از روایات پس از امام صادق
داد.هاي خود انجام میبینیر براي توجیه پیشمعنایی که مختا

خواهدآنچهبهراخویشاصحابوداندمیوحیطریقازراموضوعاتیبودمختار مدعی
افتــاد، بــه مقصــود خــود دســت میاتفــاقبــود،گفتــهاوکهچنانآناگرحالداد؛میخبربود،
طاهر، شفیعی کدکنی، (مطهربن»شدحاصلبدأشماپروردگاربراي: «گفتمیوگرنهیافت؛می
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ع) براي جلوگیري از تــنش در (صادقتوان این عقیده را از ابداعات امامبنابراین، نمی)؛64/ 1

ع) معرفی کــرد؛ چراکــه (صادقشمار آورد و اعتقاد کیسانیه را سمبلی براي اعتقاد امامشیعه به
ش از حوادث مربوط به اســماعیل نیــز بداء در نظر امامیه همواره معنایی ثابت داشته است و پی

ع) آن را تعریف کرده بود.(باقرامام
انگاشتن اسماعیل عاملی در گمان به امامت وي. زنده7

هنگام درگذشت او را ) درعصادق (انگاشتن اسماعیل عاملی شد تا گروهی سخن امامزنده
نویســد: بــاره مینوبختی درایندال بر تقیه بدانند و وي را همان امام غایب موعود تصور کنند. 

گروهی مرگ اسماعیل در زمان پدرش را انکار کردند وگفتنــد ایــن نیرنگــی بــود کــه پــدرش 
ساخته و از بیم مردمان او را پنهان کرده است. چنــان پنداشــتند کــه اســماعیل نمــرده اســت و 

. )61مشــکور، نخواهد مرد تا اینکه زمین از آن وي گردد و به کار جهانیان پــردازد (نــوبختی،
ازوي پــسبلکــهبود؛نمردهلیاسماعگفتندداشتند،انتسابلیاسماعبهکههمچنین جماعتی

کرد درخواست کمکاوازمعلولبیماريکهدیدندبصرهبازاردررااوبود.زندهسالپنجپدر
شد بیناکرد ودعانابینابرورفتوبرخاستوشفا یافتبیمارگرفت واودستلیاسماعو

).5ی، همداناهللا(فضل
نقد

ع) در تشیعصادق (در نقد این ادعا باید توجه داشت که با وجود تأکیدات مکرر حضرت 
مانــد. جنازة اسماعیل و انکار امامت وي پیش از مرگ او، جایی براي طرح این شبهه باقی نمی

از دفــن او، شیو پــلیعاســماپــس از مــرگی، ســاعاتنیاعــبنةمنقول از زراریتیبرپایۀ روا
خود را دربــارة مــرگ فرزنــدش شــاهد گرفــت کینزدارانیتن از سیصادق (ع) حدود امام

حال، گروهی مرگ اسماعیل را انکار و این کــار امــام را بااین).267-266/ 1، شهرآشوبابن(
إِنَ«ت:ع) آمده اســصادق (در روایتی از حضرت ماندن اسماعیل دانستند. اي براي محفوظتقیه

لِیفْتِنَ بِهِ النَّاسَ وَ إِنَّهُ لَایتَصَوَّرُ فِی صُورَةِ نَبِــی وَ صُورَتِهِی فِیتَصَوَّرُ لَیإِسْمَاعِیبِابْنِقَدْوَلِعَشَیطَاناً 
یطَانُ تَمَثَّلَ لَــهُ یمُتْ فَإِنَّمَا ذَلِک الشَّلَاوَصِی نَبِی فَمَنْ قَالَ لَک مِنَ النَّاسِ إِنَّ إِسْمَاعِیلَ ابْنِی حَی لَمْ

مَاعِیل شــیطان درمــورد پســرم یراســتبه«)؛ 269/ 47األنــوار، (مجلســی، بحــار» فِی صُورَةِ إِســْ
صورت هیچ نبی و صورت او درآمد تا مردم را بفریبد و حقیقتاً شیطان بهاسماعیل ولع کرد و به

بدان که شیطانی است آید. پس اگر کسی از مردم به تو گفت اسماعیل زنده است، وصی درنمی
»صورت اسماعیل درآمده است.که به
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امامبررسی روایات دوازده

بودن وقــوع بــداء دادن محــالنشانامام ازجمله دالیلی است که امامیه براياحادیث دوازده
در اینجــا بــه تحلیــل .)70/ 1الــدین، کننــد (صــدوق، کمالدربارة امامت اسماعیل استفاده می

در نگاه نخست .ع) خواهیم پرداختصادق (ع) و امامباقر (شده از امامامام نقلروایات دوازده
هــاي بینی نامبر پیشع) مبنیصادق (ع) و امامباقر (رسد روایات از امامان پس از امامنظر میبه

یــده د2طورکــه در نمــودار شــمارةپرداختۀ جاعاالن روایــات باشــد. همانوع) ساخته ائمه (
آوري شــده اســت تــا بتــوان عوامــل ع) جمــعامام (شود، روایاتی با این مضمون از این دو می

؛ صــدوق، 143طوســی، الغیبــۀ، ؛ 527/ 1،الکلینــیاحتمالی جعــل روایــات را تشــخیص داد (
، االختصــاص، مفیــد؛ 63-62زینب، ابی؛ ابن291؛ طوسی، األمالی، 308و 252/ 1الدین، کمال
حلقۀ مشترك این روایــت را کــه بکــربن، 2به نمودار شمارةباتوجه ).143ي، خزاز راز؛ 210

؛ 74-44/ 1الغضــائري، انــد (ابنسالم هستند، رجالیــان تضــعیف کردهبنصالح و عبدالرحمن
هاي دیگر که طــرق منفــرد دارنــد، افــراد ). همچنین در شاخه109؛ نجاشی، 298و239حلی، 
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443؛ کشی، 250؛ نجاشی، 232علی، (حلی، بنو پسرش، الحسنحمزهابیبنفاسدي چون علی

)، 258؛ حلــی، 416عمر (نجاشــی،بن)، مفضل546و328سنان (نجاشی، ) یا محمدبن552و
؛ طوســی، 83هالل (طوســی، الفهرســت،) و احمدبن242حلی، ؛287شمر (نجاشی، عمروبن

خورند.ر سند این روایات به چشم می) قرار دارند. افراد مجهول دیگري نیز د384رجال،
بودن این روایات را نمایان توان جعلیآسانی نمیاما باید در طرف مقابل توجه داشت که به

ســالم، بن صالح، عبــدالرحمنتواند ساختۀ افرادي چون بکربنساخت؛ چراکه این روایات نمی
ســت؛ زیــرا ایــن افــراد در طــول ســنان دانیزید و محمدبنحمزه و پسرش، جابربن ابیبنعلی

انــد و از آن زمــان تــا ق) روایت نقل کرده220ع) (شهادت (جوادزندگی خود حداکثر از امام
سال فاصله بود.35شدن امامت آخرین امام هنوز مشخص

؛526/ 1کلینــی، ع) ((جوادع) وامــام(جعفــربنهمچنین روایات صحیح دیگري از موسی
) با این 136ع) (طوسی، الغیبۀ، (يهاد) و روایتی از امام15/ 7رعاملی، ؛ ح106صدوق، اإلمامۀ، 

مضمون نقل شده است.
و ضــعیف از راویــان مجهــولهــاآندر نمودار باال، افراد موثق با کشیدن خط در زیر نــام 

تــوان داراي اســناد مســند و صــحیح هاي روایــی زیــر را میبر این مبنا، شاخه1اند.متمایز شده
دانست:

سالم (امامی، بنعبدالرحمنبصیر (امامی، ثقه جلیل)): ابی3، ح527/ 1: 1407* (کلینی، 
صــالح (ثقــه علــی التحقیــق و ربمــا یضــعف)بکربنثقه علی التحقیق، قیــل انــه ضــعیف)

حماد (امامی، ضعیف بعض الضعیف و التحقیق انه ثقه)ابیبنصالح الحســن بــن ظریــف
جعفر الحمیري (امامی، ثقــه بنعبداهللامحمد عالن الکلینی (امامی، ثقه)بن(امامی، ثقه) و علی

عبداهللا (ثقه جلیل)یحیی العطار (ثقه عین) و محمدبنمحمدبنجلیل)
ــدوق، کمال ــدین، * (ص ــی308/ 1ال ــ): اب ــدالرحمن،ریبص ــالمبنعب ــربن،س ــالح بک ص

جعفر بنی، ثقــه جلیــل) و عبــداهللاعبداهللا (امــامظریف، ســعدبنبنحماد و حسنابیبنصالح
الحمیري

بنابــراهیم،صــالحبکــربن،سالمبنعبدالرحمن،ریبص): ابی252/ 1الدین: * (صدوق، کمال
(موسی المتوکلمحمدبنابراهیم (امامی، ثقه جلیل)بنعلیهاشم (ثقه جلیل علی التحقیق)

قه علی التحقیق)ابراهیم (امامی، ثبنعلیو احمدبن)لیجلامامی، ثقه 

.استشدهبیانالنوردرایهافزارنرمدرکهتاسزنجانیشبیرياهللاآیتنظراتبراساسراویاندربارةقضاوت-1
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محمدبناحمدبن (امامی، ثقه جلیل)القاسمداودبن): ابوهاشم 106* (صدوق، اإلمامۀ، 

یحیــی العطــار و جعفر، محمدبنبنعبداهللا، عبداهللاسعدبنخالد البرقی (امامی، ثقه جلیل)
ادریس (امامی، ثقه جلیل)احمدبن 

بن علــیهاشــم (بن ابــراهیمامامی، ثقه جلیــل)جندب (بن): عبداهللا15/ 7حرعاملی، (* 
یعقوب الکلینیمحمدبن )ابراهیم

بنعبداهللا، موسیسعدبن،صالحبکربن،سالمبن عبدالرحمن،ریبصیاب:)62زینب،ابی*(ابن
)407)(نجاشی، اصحابنامحمد القمی (هو ثقه من 

بصــیر، صــحیح از طریــق ابیشــود بیشــتر، ایــن روایــات بــا اســنادطورکــه دیــده میهمان
صالح نقل شده است که ممکن است احتمال جعل روایت توسط سالم و بکربنبنعبدالرحمن

بن شود، این روایت از طریق عبــداهللاکه در نمودار دیده میاین شاخه را محتمل سازد؛ اما چنان
چنین وجود افــراد القاسم در اسنادي صحیح و نیز دیگران نقل شده است. همجندب و داودبن 

هاي میانی و نقل این روایت توسط بیست نفر از راویــان بــراي صــاحبان کتــب بسیار در حلقه
سازد.اعتبار میروایی احتمال جعل را بی

هــاي عباســی ع) به دلیل شدت خفقانی که حکومتائمه (ذکر این نکته ضروري است که 
کردنــد تــا دسته از روایــات را بیــان میصورت بسیار محدود اینایجاد کرده بودند، کمتر و به

اما باید توجــه کــرد کــه محــدودبودن ایــن روایــات دال بــر ؛ خطري امام بعدي را تهدید نکند
ع) از اسامی امامان بعد از خود نیست؛ چراکه بنابر روایات ائمه (ها یا ناآگاهی بودن آنمجعول
و 62/ 1؛ صــفار،104اهــوازي،فیانــد (کــوع) عالم به غیب و مخزن علــم الهیائمه (متواتر، 

/ 2آملــی،؛ طبــري137رازي، خــزاز؛194-193کلینــی،؛152التوحید، بابویه،؛ ابن103-106
ــی،158 ــنص، ؛ کش ــه،؛ ابن306ال ــه، ؛ ابن610/ 2بابوی ــی،272/ 2: 1378بابوی ؛ 96/ 6؛ طوس
).307و 35الدین،کمالبابویه،ابن

ع)(کاظمموسیدالیل امامت امام
طورکه تاکنون مشخص و تبیین شد، عواملی که سبب ظن به امامت اســماعیل شــدههمان

دهد؛ بلکه عموماً ایــن گمــان کدام داللت و سندي متقن دال بر امامت وي ارائه نمیاست، هیچ
نکردن صحیح سخنان امام و تالش جاعالن و سودجویان در جعل روایــات مــرتبط بــوده درك

ع) ارائه شــود. در ایــن راســتا، (کاظماینجا الزم است ادلۀ امامت اماماست. در هر صورت، در 



77هیاز منظر منابع اماملیامت اسماعظن به املیو نقد داللیتحل1394پاییز و زمستان
ع) بایــد ایشــان را جانشــین (کاظمبه دالیل متقن بر امامت اماممشخص خواهد شد که باتوجه

ع) دانست.(صادقبرحق امام
ع) از جانــب خداونــد (کاظمموسیع) درگذشت، امام(صادقهجري که امام148در سال 

عباس منتقل شده بــود. دربــارة امیه به بنیبرعهده گرفت. در آن دوران، قدرت از بنیرهبري را
توان اشاره کرد (براي نمونه ع) به روایات فراوان و صحیح و موثقی می(کاظمدالیل امامت امام

ها پیش از مرگ اســماعیل ع) مدت(صادق). امام12و 11، 9، 6، ح313-312/ 1نگ: کلینی، 
عنوان ع) در گهواره بودند، به امامت ایشان اشاره و آن حضــرت را بــه(کاظمکه امامو هنگامی

بر این، روایات فراوان دیگــري وجــود جانشین خود به برخی از اصحاب معرفی کردند. عالوه 
دارد که باوجود ضعف در اسناد روایت، روایات صحیح دیگر و مــتن روایــات مؤیــد صــحت 

: کــردمعرض) ع(صادقامام به«: گویدمیمختاربـنروایات، فـیضهاست. در یکی از این آن
هنگام،ایندرماست؟) امام(کسیچهتوازبعدبده.نجاتدوزخآتشازوبـگـیـررادستم
مــنســـؤالبـــهپـاســـخدر) ع(صـادقامـامشـد.واردبـود،کـودكکـهع)(کـاظـمامام 
اســـتایـن؛»بـِهِفـَتـَمـَسَّکصـاحـبـکـمهـذا«:فرمودوکرد) ع(کاظمموسی امام بهاشاره

).216/ 2(مفید، » کنتمسکاوبهپسشما.) امامو(صـاحـب
هاي هاي پیشین مشــخص شــد، یکــی از نشــانهکه در قسمتنکتۀ دیگر این است که چنان

شتن عیب بــود و ایــن ترین فرزند امام بودن پس از فوت ایشان به شرط نداشناخت امام بزرگ
/ 2؛ کلینی، کمرهــاي، 285/ 1الکلینی، ع) محقق بود (نگ:(کاظمموسی نشانه تنها دربارة امام

ص) و (امــام کــه از پیــامبرتوان اشاره کرد که روایات دوازده). همچنین به این مطلب می615
صادقمیان فرزندان امامع) اشاره دارد، از (ع) نقل شده است و بر تعداد معین ائمه(دیگر ائمه

بر این، در روایات ع) و پنج فرزند ایشان تحقق یافت. عالوه (کاظمموسی ع) تنها دربارة امام (
ع) پیش از ایشان نقل شده است، نــام (ع) و ائمۀ(صادقع) و امام (باقرامام که از امام دوازده

طوســی، الغیبــۀ، ؛ 527/ 1،الکلینــیست (ع) آمده ا(صادقعنوان جانشین امامع) به(کاظمامام
، مفید؛ 93و 62زینب، ابی؛ ابن291؛ طوسی، األمالی، 308و 252/ 1الدین، ؛ صدوق، کمال143

).143خزاز رازي، ؛ 210االختصاص، 

گیرينتیجه
عنوان عامل اصلی ظن به امامت اسماعیل در زمان حیات وي نام برد، توان از آن بهآنچه می
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تــوان طــور میع) است. همین(صادقتر امامبزرگفرزندبهامامتتعلقبردالیاتوجود روا

ع) به اسماعیل، وجود نــص ســاختگی، ندانســتن مفهــوم بــداء و شــایعۀ (توجه و محبت امام
عنوان عواملی مطرح کرد که پس از درگذشت اسماعیل سبب ظــن بــه بودن اسماعیل را بهزنده

ع) نتوانند به معرفــی (صادقحکومت عباسی سبب شد تا امامامامت وي شد. همچنین خفقان
ع) در فضاي عمومی جامعه بپردازند کــه ایــن نیــز بــر تردیــد برخــی دربــارة (کاظمعلنی امام

افزود.ع) می(صادقشناسایی جانشین امام
ترین فرزندترین فرزند، تعلق امامت به بزرگبنابر آنچه گذشت، منظور امام از امامت بزرگ

اي با استناد به این موضــوع ایشان پس از فوت امام به شرط نبودن عیب در او است. ولی عده
در ایجاد ظن اولیه به امامت اسماعیل نقش مهمی ایفا کردند. نکتۀ دیگري که باید به آن اشــاره 
کرد، روایات وقوع بداء است که سبب شد تا دوباره به این موضوع دامن زده شــود و اگرچــه 

وان این روایات را مجعول دانست، منظور از بداء همان تغییر در گمــان مــردم بــود و نــه تنمی
عنوان امــام براین، روایاتی با لفظ صریح نصب اســماعیل بــهتغییر در امر حقیقت امامت. عالوه

ها را ساختۀ و زاییدة ذهن راویان دانست. در پایان، با رسم نموداري توان آنوجود دارد که می
امــام نشــان داده شــد کــه ایــن دســته از روایــات باتوجــه بــه نمــودار و ن روایــت دوازدهراویا

بودن احتمال جعل در آن از وثاقت برخوردار است.ضعیف
تــوان برداشــت ع) در مسئلۀ معرفی جانشــین می(صادقها و عملکرد امامآنچه از فرمایش

ارات صــریح در معرفــی علنــی ع) بنابر مصلحت مقتضی، از عبــ(صادقکرد، این است که امام
کردن مشکالت آتی ناشــی از معرفــی صــریح وي خــودداري ع) براي برطرف(کاظمموسیامام
کردند. ایشان در همان زمان نیز در برخورد با خواص یاران خود آشــکارا بــه معرفــی امــام می
شــدن کوشیدند تا در گــذر زمــان و بــا برطــرفپرداختند، ولی در فضاي عمومی جامعه میمی

طور کامل از میان برود.خطرات پیش روي امام بعدي، این ابهام به

منابع
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ق.۱۴۰۹السالم، چاپ اول، البیت علیهم، قم، مؤسسة آلوسائل الشیعهحسن، حر عاملی، محمدبن 
یخ علم کالم در ایران و جهاناصغر، حلبی، علی .۱۳۷۶، تهران، اساطیر، چاپ دوم، تار
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، عبــداللطیف حســینی کــوهکمری، قــم، عشــرکفایة األثر فی النّص علی األئمة اإلثنیمحمد، بنخزاز رازی، علی
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یخ، اســماعیلیان و فاطمیــانالله، رشیدالدین فضل پــژوه، تهــران، علمــی و ، ترجمــۀ محمــدتقی دانشجامع التوار
.۱۳۸۱فرهنگی، چاپ سوم، 

.۱۳۷۳ران، چاپ سوم، ، تهران، دانشگاه تهفرهنگ معارف اسالمسجادی، جعفر، 
الله مرعشی نجفی.، مکتبه آیتاحقاق الحق و ازهاق الباطلالدین، شوشتري، نورالله بن شریف
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(حواشی بر بحاراالنوار)، محقق و مصحح: های عالمه طباطبائی بر عالمه مجلسینقدطباطبایی، محمد حسین، 

تا.مرتضی رضوی، چاپ اول، بی
ق.۱۳۹۰القدیمة)، تهران، اسالمیه، چاپ سوم، -(طإعالم الوری بأعالم الهدیحسن، بن طبرسی، فضل
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اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهــران، دارالکتــب اإلســالمیة، اإلسالمیة)، علی-(طالکافی_____________، _

ق.۱۴۰۷چاپ چهارم، 
ق.۱۴۰۲، غالمرضا عرفانیان یزدی، قم، المطبعة العلمیة، چاپ دوم، الزهدسعید، بنکوفی اهوازی، حسین

۱۴۰۳یروت)، بیروت، دارإحیاء التراث العربــی، چــاپ دوم، ب-(طبحار األنوارمحمدتقی، مجلسی، محمدباقربن
ق.

(ع)، ترجمۀ موسی خسروی، تهــران، اســالمیه، جعفرصادقزندگانی حضرت امام___________________، 
ق.۱۳۹۸چاپ دوم، 

.۱۳۸۹، ترجمه هاشم ایزدپناه، تهران، غزال، چاپ هشتم، مکتب در فرایند تکاملمدرسی طباطبایی، حسین، 
اکبر غفاری و محمود محرمی زرندی، ایران، قم، الموتمر العالمی اللفیــة ، علیاالختصاصمحمد، د، محمدبنمفی

ق.۱۴۱۳الشیخ المفید، چاپ اول، 
، مؤسسة آل البیت علیهم السالم، قــم، کنگــرۀ شــیخ الله علی العباداإلرشاد فی معرفة حجج_____________، 

ق.۱۴۱۳مفید، چاپ اول، 
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.۱۳۸۰ها و مدارس علمیۀ خارج از کشور، ، سازمان حوزهشناخت مذاهب اسالمیواحد تدوین کتب درسی، 

های اینترنتیسایت
ـــا ـــدگی مق ـــاد نماین ـــاورۀ نه ـــگاهادارۀ مش ـــری در دانش ـــم رهب ـــر بزرگ«ها، م معظ ـــت پس ـــرامام ، ۱۳۸۴، »ت

www.quran.porsemani.ir.
.www.andisheqom.netاندیشۀ قم، پرسش و پاسخ، اسماعیلیه، عقائد اسماعیلیه، 
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