
 
 

 

 یصغر تجحدر غ عاتحبه توق یاواو انحعحش یباوروند ییچرا یبررس
 1فرد علی جهانی

 2فرد حسین جهانی
 5/5/1411تاریخ پذیرش:     13/3/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
تددرین شددیوۀ و شددیعیان# غالددب ؟ع؟بددا شددرون غیبددت صددغری و وحدددودیت جددّدی در ارتبدداس بددین اوددام وهدددی

کسب تکلیف در زوینهوشورت " وقبولیدت و اعتبدار بودندد« توقیعات»های وختلف از اوام# طلبی# رفح نیازها و 
کددردن بدده وحتددوای آن# وسددتلزم اطهینددان شددیعیان بدده توقیعددات بددود" عواوددل و ریشدده هددای توقیعددات و عهددل 

گدرفتن اطهینان وردم به توقیعات# تکیه بر نشانه گذشت زوان و فاصله  که  های روشن و شواهد واضحی بود 
کددرد" بدده نیددر وددیتاز آنهددا# وخاطددب را بددا سدد گونی واننددد: آشددنایی علهدداء بددا خددط رسددد عواالتی وواجدده  گونددا اوددل 
داشت بسیاری از توقیعات توسط وکالی اصلی و فرعدی؛ تأییدد و تصددیق بزرگدان نسدبت توقیعات؛ ارانه و ویژه

نهدا؛ ووافقدت وحتدوای توقیعدات بدا ودتن دیدن؛ سدبب به توقیعات؛ برخورداری توقیعات از علن ویژه و تحقدق آ
 "شده است ؟ع؟تصدیق صدور آنها از اوام وهدی باوروندی شیعیان به توقیعات و

کلیدی  واژگان 
 "# وکالی اربعه# علن ویژه# غیبت صغری؟ع؟توقیعات اوام وهدی

 وقدوه
بددرای شددیعیان ؟ع؟ بددا آغدداز غیبددت صددغری# وشدداهده وسددتقین و درک حضددوری اوددام وهدددی
گشددت" تنهددا راه ارتبدداطی شددیعیان بددا اوددام وهدددی اشخاصددی بدده # ؟ع؟ندداوهکن یددا بسددیار حددداقلی 

کده پرسدش دادندد" هدای شدیعیان را بده اودام انتقدال ودی هدا و درخواسدتعنوان وکالی اربعه بودند 
                                                        

 ("ali.j.f.110@gmail.com" سطح چهار حوزه علهیه قن)نویسنده وسئول()1
 ("hjf.135@chmail.ir" سطح چهار حوزه علهیه قن)2
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هشژپو مهدیاه وی

کده از طریدق وکدالی  ترین روش انتقال# نوشتن ناوهترین و در دسترسترین# غالباون هایی بود 
وددام رسددید و ااربعدده و در برخددی وددوارد افددراد دیگددری بدده عنددوان وکددالی فرعددی بدده دسددت اوددام وددی

کددرده و بدده پاسددخ# هدددایت و رفددح وشددکالت  ؟ع؟وهدددی در وقددام پاسددخگویی# تددوقیعی را صددادر 
 پرداختند" شیعیان و وخاطبان وی

کددردن تیددر بدده هدددفی « توقیددح»جهددح « توقیعددات» کدده بدده وعنددای پرتدداب  و از ریشددۀ وقددح اسددت 
 گذارنددددد و ههچنددددین اثددددر جهدددداز شددددتر بددددر پشددددت حیددددوانکدددده آن را بددددر هدددددف وددددی نزدیدددد  چنددددان

گذاشدتن بدر چیدزی اسدت" بدرای ههدین بده ::4# 5است)فراهیدی# ج ( پس توقیح بده وعندای اثدر 
گفتده ودی کتابت و ناوه کاغدذ نگاری نیدز توقیدح  کده در نتیجده ایدن عهدل# قلدن بدر بدروی  شدود؛ چدرا 
کاتدب در حدذف اثرگذار ودی کتابدت ناوده# بده عهدل  گداهی ایدن واژه)توقیدح(# عدالوه بدر اصدل  شدود" 
شود" در ووارد وتعدددی# بده وعندی آنچده سدلطان و رندیس بدر سدر ناوده یدا یز اطالق ویزواید ناوه ن

آویز حاکن یا پادشاه به پرسدش یدا جدواب  پشت آن در جواب نویسنده# نویسند و یا جواب حکهت
کار رفته است)جباری# کسی به   "(6ش :4;46دادخواهی 

ویژه حضدرت  ههای اواوان بتوقیح# اصطالحی در فرهن  شیعی به وعنای وکاتبات و ونشورا
که به هرگونه سخن شفاهی اودام عصدر ؟جع؟عصر ولی نیدز اطدالق شدده اسدت" ایدن  ؟جع؟است 

کدددداظن بددددرای  ؟ع؟دیددددده شددددده و در دوران اوددددام رضددددا ؟ع؟واژۀ نخسددددتین بددددار در روایتددددی از اوددددام 
که در ی  نوشتۀ اصلی نگاشته وییادداشت کدار رفتده اسدت و بده یادداشدتهایی  ای هدشده# بده 

گفتده شدده اسدت" ایدن واژه دربداره که به پرسش وسبوق نبوده ؟جع؟وستقل اوام زوان اند# نیدز 
کددار رفتدده اسددت)ر"ک: شددبیری زنجددانی#  : سراسددر 6;4احادیددث غیروکتددوب آن حضددرت هددن بدده 

در عصددر غیبددت صددغری « ناحیدده وقدسدده»وددتن(" اسددتعهال واژۀ توقیددح# غالبددام وربددوس بدده وکاتبددات
صادر شده و وسبوق بده سدتال یدا  _به خصوص از سوی ناحیه وقدسه  _اتی است و چه بسا توقیع

 (" 6ش :4;46 درخواستی نیز نبود)جباری#
که از سدوی اودام وهددیهایی اطالق ویبنابر وطالب یادشده# توقیح# به ناوه بدرای  ؟ع؟گردد 

گونی بدوده اسدت" اگروه یا افرادی خاص صادر وی گوندا هدا  یدن ناودهشده و در بردارندۀ ووضوعاتی 
اندد و یدا بددون پرسدش یا وههور به وهر ایشان بوده و یا اوام در ههان ناوه# پاسخ به پرسش داده

کرده  اند" پیشین# توقیعی صادر 
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وهش  پیشحنه پژ
دربددداره توقیعدددات آثدددار ارزشدددهندی نگاشدددته و ونتشدددر شدددده اسدددت" وجهوعددده توقیعدددات اودددام 

کتابی به نام  ؟جع؟زوان کبرندژاد جهدح الوام الهیدیووسوع  توییعات ادر  آوری  توسدط وحهددتقی ا
گشته است" وقاالتی ورتبط با توقیعات اوام زوان کده از آن  ؟جع؟و تدوین  نیز تألیف شده اسدت 

درآودی »وحهدرضا جباری(# «)نقش و جایگاه توقیعات در عصر غیبت صغرا»توان به جهله وی
زرو اسددددددالوی ودددددددخل ر الهعددددددارف بددددددندا»وحهدوهدددددددی رکنددددددی( «)بددددددر شددددددناخت توقیعددددددات

غالورضدا «)؟ع؟شناسدی توقیعدات حضدرت وهددی واهیت»وحهدجواد شبیری زنجانی(# «)توقیح
در دوره غیبددت  ؟جع؟عصددرهددای حجیددت صدددوری روایددات و توقیعددات ولددی چددالش»صددالحی(# 

الشیخ الهفیدد و التوقیعدات الصدادر  عدن الناحیدة الهقدسدة بدین األخدذ و »زاده(#  سعید توکلی«)کبرا
هددای یادشددده# از نیرگدداه چگددونگی و اشدداره نهددود" اوددا وتأسددفانه پددژوهش )وحهددد الغددروی(#«الددرّد 

چرایی باورپدذیر شددن شدیعیان نسدبت بده توقیعدات نگریسدته نشدده اسدت" ایدن تحقیدق درصددد 
 بررسی توقیعات از این ونیر خواهد بود"

ح وسئله  طر
کده توسدط  یعداتیتوق ان#یعیبا شدپیشین نیز  ؟مهع؟وعصوم انارتباس اواو یهاراهجهله از  بدوده 
کدده ایددن خددود نشددانگر پیشددینه ایددن شددیوه در بددین انهدده و عدددم  اسددت دهیرسددیبدده وددردم ودد وکددال

دارد" بددا ایددن وجددود در عصددر غیبددت صددغری# بدده سددبب  ؟ع؟اختصدداص آن بدده دوران اوددام وهدددی
بین اودام سازی برای قطح ارتباس عهووی  خفقان شدیدتر نسبت به دوران اواوان پیشین و آواده

گستردهتر# ضروریو شیعیان# استفاده از این روش# راهبردی ؟ع؟وهدی نهود" بدا ایدن تر ویتر و 
کندی دربدارۀ وکدالی اربعده و توقیعدات  افکنان وانند ناصر القفاری به شدبهه حال# برخی از شبهه پرا

کددردهپرداختدده کدده ونصددب وکالددت# در عصددرانددد" آنهددا# نخسددت# ایددن شددبهه را وطددرح  غیبددت  انددد 
کده ادعدای ارتبداس بدا اودام را داشدته و بدرای وطداوح شخصدی و جهدح آوری  صغری توسط ودعیانی 

اوددوال شددرعی شددیعیان# ایجدداد شددده اسددت" در اداودده نیددز شددبهه سدداختگی بددودن توقیعددات توسددط 
کددرده کدده ودددعیان نیابددت# توقیعدداتی را از نددزد خددود و ودددعیان نیابددت را وطددرح  انددد؛ بدده ایددن بیددان 

کننددد آن بیددرون آورده و بدده وددردم عرضدده وددی ؟ع؟اوددام وهدددی ونسددوب بدده گهددان  کردنددد تددا وددردم 
گشته است)قفاری# بی  (" 4746ا: تتوقیعات از طرف غانب ونتیر صادر 
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هشژپو مهدیاه وی

گاندده نگاشددته اسددت"نگارنددده# پاسددخ شددبهۀ نخسددت را در وقالدده ایددن نوشددتار بددا بیددان  1ای جدا
کده پدیش از شواهد تاریخی و روایی# بده نادرسدتی شدبهه دوم پر داختده و بدا ایدن نیدر ههسدو شدده 

شدده اسدت و در برخدی ودوارد حلقدۀ این توقیعات از سوی اواوان پیشدین بدرای شدیعیان صدادر ودی
کدده بددین آنهددا صددورت وددی پددذیرفت" بددا ایددن  وصددل اوددام وعصددوم بددا شددیعیان# وکاتبدداتی بددوده اسددت 

تقیده شددید بدرای حفدظ جدان  که شیعیان به دالیل وختلف از جهله فضای اونیتدی و حال# با این
دالندل اعتهداد بده توقیعدات چده را نداشدتند#  ؟ع؟اوام و خود# اوکان دیدار و وشاهده اودام وهددی

کردنددد  ایددن کدده بددا اطهینددان در صدددور و صددادرکنندۀ آن# بدده وحتددوای آن عهددل وددی بددوده اسددت
کدده فرآینددد انتقددال توقیعددات بدده شددیعیان دارای نشددانه گویددای آن اسددت  کدده هدداعتهدداد#  ایی اسددت 

کدرده و شدیعیان بدا عنایدت بده آنهدا دچدار شد  و  ؟ع؟صحت انتساب آنها به اودام وهددی را تأییدد 
 شدند"شبهه نهی

تدرین شدواهد تداریخی و روایدی# بدرای روشدن سداختن چرایدی باورونددی شدیعیان  در اداوه وهن
 رسین:در غیبت صغری را بروی اواوی به توقیعات صادر شده از ناحیه اوام

 آشنایی علهاء با خط توقیعات. 1
که ووجب اعتهاد و آرام -بخشی دل شیعیان نسدبت بده توقیعدات ودیاز جهله شواهد و دالیلی 

کدده از ودددیریت  شددد# آشددنایی علهدداء بددا خددط توقیعددات بددود" ایددن آشددنایی وحصددول عددواولی اسددت 
کددده در دورۀ شصدددت و نددده سددداله از سدددوی اه بددد ؟مهع؟وعصدددووین ودددام وجدددود آودددده بدددود" توقیعددداتی 

کدده ندده تنهددا بددرای بزرگددان و علهددای آن دوره صددادر شددد# دارای ویژگددی ؟ع؟وهدددی هددایی اسددت 
کتدب وحددثان ووثدق  شواهدی روشن برای صدورش وجود داشته؛ بلکه چون از ههان دوران در 
و علهای وحقق ثبت و ضبط شدده بودندد# بدرای وخاطبدان بعدد از غیبدت صدغری تدا بده اودروز نیدز 

باشدد" در روایداتی وانندد  ؟ع؟آور بر صددورش از ناحیده وقددس اودام وهددینتواند شاهدی یقیوی
 "(695ق: 4758)طوسی# روایت عبداهلل بن جعفر حهیری بر این ووضون تصریح شده است 

کده نگدارش و نویسدندگی توقیعدات و وخطوطدات ونددرج در آنهدا# آیدا بده دسدت شدخن  در این
کاتبی به رشدته تحریدر درودیتوکه  این پذیرفته یا صورت وی ؟ع؟اوام وهدی آودد# دو دیددگاه سط 
کده شدخن بزرگدوار اودام وهددی وجود دارد: شخصدام وبدادرت بده نوشدتن  ؟ع؟برخی بر این باورندد 

                                                        
کاوای چرایی باوروندی شیعیان اواوی به وکالی اربعده در غیبدت صدغری»ر" ک:  پاسخجهت وطالعه " 1 # علدی جهدانی «وا

   "97ناوه وشرق ووعود# شهاره فرد و دیگران# فصل
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کرده است) -( و بدرای سدخن خدود شدواهدی از روایدات نیدز عرضده ودی465ش: 6;46# نییاوآنها 

که از جهلۀ آنها وی که فروود: توان به روایت وحهدبن عثهان اشارهکنند   کرد 
کده خطدش را خدوب ودییه وقدسده تدوقیاز ناح : ق8>46# هیدابن بابوشدناختن) عی صدادر شدد 

 ("6;7# 5 ج

که توقیعات بده خدط وبدارک اودام وهددی -نوشدته نهدی ؟ع؟برخی دیگر نیز بر این باور هستند 

کاتب# وورد نگارش قرار وی  ("695: ق4758طوسی# گرفت)شد؛ بلکه از سوی 
کهن# دربارۀ اوام وهدیبا توجه به آنچ ها و که خّط ناوه_  خوانینوی ؟ع؟ه در برخی از ونابح 

کدده وددی _ توقیعددات آن حضددرت# عینددام شددبیه خددط پدددر بزرگوارشددان بددوده اسددت گرفددت  تددوان نتیجدده 
(" عنداوینی > :4;46 نیز غالبام به خدط شدریف اودام بدوده اسدت)جباری#« ناحیه وقدسه»توقیعات 
َخدددّطک َوْواَل »وانندددد  َودددانبک بک الّزَ ُفددده»# «َندددا َصددداحک ْعرک

َ
َخدددّطٍ أ َودددانک »# « بک بک الّزَ َلدددی َصددداحک """  ؟ع؟َکَتْبدددُت ؤک

بک »(# 6;7# 5 ق: ج8>46صدددوق# «) َفَکَتددَب  َخددّطک َوْواَلَنددا َصدداحک ارک   بک
 (#7>5ق: 4744 طوسددی#«)الددّدَ

دهک » َخّطک خددط  نسددبت بدده اصدحاب و علهدداء نشددان از شددناخت و وعرفددت (#8;5ق: 4744 طوسددی#«)بک
کدهدارد"  ؟ع؟شخصی اوام وهددی کهتدری  شخصدی دیگدر نویسدنده توقیدح  بدا ایدن حدال در ودوارد 

هدای وختلدف# خدط  خدطشد# باز برای خبرگان و علها شدناخته شدده بدود و بدا آشدنایی از دسدتوی
کده تدوقیعی را بده اوام از غیدر اودام تشدخین داده ودی گدزارش احهددبن داود اسدت  شدد" نهونده آن 

ْحَهدَدْبنک »آوردراهین و اوالی حسین بن روح بده دسدت ودیخط احهدبن اب
َ
َخدّطک أ ْبدَراهک   َوَجدْدُت بک   َن یؤک

ْوَبْختک  د یالّنَ بک
َ
ْوداَلءک أ دنک اْلُحَسد یَو ؤک کده  این " فشدرده وطلدب(6:6ق: 4744طوسدی#«)نک ْبدنک َرْوٍح یاْلَقاسک

کاتدب و شدخن دیگدر شدده و در ودواردی نیدز توسدط توقیعات غالبام به خط شریف اوام نوشته وی
نهاید شناخت علهداء شد" آنچه وهن جلوه ویکه البته ههراه با نیارت حضرت بوده# نگاشته وی

کاتدب یدا شدخن  با خطوس وختلف و نویسندگان آنها و تهایز توقیح با خدط اودام از توقیدح بدا خدط 
ت # ونددرجا؟ع؟دیگر است" ههین شناخت اصحاب و علهداء نسدبت بده خدط و ناودۀ اودام وهددی

دانسدتند و  ه وقدسه وییگشت# آنها را از ناحان به توقیعات وییعیها# سبب باوروندی ش آن ناوه
گونه وورد قبولشان واقح وی کده شدیعیان در ودوارد شده است" این اعتهاد به  گرفته بدود  ای شکل 

آن  کردندد و پدس از صددور پاسدخ# تسدلین برانگیدز# بدا نهاینددگان ودورد اعتهداد# وکاتبده ودی اختالف
که در صحت صدور بع  توقوی گاهی  کردند# بداز هدن حدّل اخدتالف  عات ش  وییگشتند" حتی 

گرچده 487# 86 : جق4776 ؛ وجلسدی#6:6: ق4758طوسی# گذاشتند) را به عهده وکاتبه وی (" ا
گزاراشدات بدیش از دوبدار نبدوده# بدی که بندابر   اعتهدادی بده توقیعدات نبدوده این تشکی  شیعیان 



ال 
س

دهم
یاز

 
اره 

شم
 ،

41 ،
ان 

بست
تا

141
1

 

 

 

003 
 
 

هشژپو مهدیاه وی

# «شدلهغانی»و « احهدبن هالل»اعتبار طرف وقابل توقیعات# یعنی اشخاصی وانندبلکه سابقه و 
که باعث تحیر شیعیان وی شده و توانایی ترجیح یکی بر دیگری را نداشتند" لذا قابل توجه بوده 

کید حضرت با فرستادن دوبارۀ توقیعات به زایل شدن تحیر آنها انجاوید"  تأ
گداهی از ؟ع؟بزرگان شیعه و اصدحاب بدا خدط اودام وهددیخاستگاه آشنایی و اطالن برخی از  # آ

های و خصوصیات توقیعات و خط اوام بود" بزرگدانی چدون احهددبن اسدحاق قبدل از ایدن# ویژگی
کردن به ناوه از اوام صادر شدده اسدت# خواسدتار نهونده خدط از که  این برای رفح تحّیر و قطح پیدا 

رخواسددت احهدددبن اسددحاق را بددا توضددیحاتی شددده بودنددد" اوددام نیددز د ؟ع؟اوددام حسددن عسددکری
کده خدواص و بزرگدان  پیراوون خدط بدرای شناسدایی# پاسدخ وثبدت دادندد" بده ههدین جهدت اسدت 

کاول با خط و نوشته گو های صادر از اوام داشتند"شیعه# آشنایی   د:یاحهدبن اسحاق 
کدردم چیرس ؟ع؟اوام حسن عسکریخدوت حضرت  کده ودن یزت بنویددم و درخواسدت  سدد 

ار خدوب# سد س فرودود: ات احهدد! یفرودود: بسد "دم بشناسدنیدنن تا هر وقدت دیرا بب خطش
ن ید# وبادا به شك ُافتی)اسلوب خط را ببدینهایز در نیرت وختلف ویخط با قلن درشت و ر

د و خددط نوشددت و ورکددب را از تدده دوات بدده سددرش یددگدداه دوات طلب ش را( آنیز و درشددتیددندده ر
گد" وقتی وییکش وی که با آن ودیفتن: تقاضا وینوشت با خود  سدد# بده ودن ینوکنن قلهی را 

ا شدد# بدا ودن حدرف ودی زد و تدا وددتی قلدن را بدا دسدتهالش پدا  ببخشد# چون از نوشتن فدار
 "(846# 4 جق: :477نی# یر# ات احهد! و قلن را به ون داد)کلیکرد# س س فروود: بگیو

کده از آن کده اودداوین عسدکریین بایدد توجده داشددت  ای نیددز در دوران خفقدان و تقیدده ؟امهع؟جددایی 
هددای وخاطبددان و ههچنددین انتقددال بدده پرسددش بردنددد# بددرای ارتبدداس و پاسددخشدددیدی بدده سددر وددی

گدددر احهددددبن اسدددحاق از اودددام حسدددن وعدددارف بددده آنهدددا# از طریدددق وکاتبددده اسدددتفاده ودددی کردندددد و ا
که نهونهطلب وی ؟ع؟عسکری ر و جعدل بدرایش ای از خط او را برای اطهیندان بده عددم تزویدکند 

بدددا وخاطبدددان دارد" بندددابراین# از  ؟ع؟نگددداری وعصدددومبنویسدددد# نشدددان از سدددابقۀ وکاتبددده و ناوددده
کدده بعددد از شددهادت اوددام حسددن عسددکری آن کدده صددادر وددی ؟ع؟جددایی  شددد دارای ههددان توقیعدداتی 

گذشته بود و در واقح ها و ویژگینشانه  ها و توقیعات آن حضدرت# عیندام شدبیه خدطخّط ناوههای 
(# برای احهددبن اسدحاق شدکی در صددور آنهدا 689ق: 4758طوسی# )پدر بزرگوارشان بوده است

  آود"از ناحیه وقدسه به وجود نهی
کده ایجداد باورونددی نسدبت بده توقیعدات بکندد# توجده  بدون ش  حجدت الهدی بده ووجبداتی 

ن وهددن در دوران غیبددت صددغری بدده ایدد ؟ع؟انددد" لددذا بددا عنایددت بدده ودددیریت اوددام وهدددیداشددته
کدده در دوران  کدده اسددتفاده از ههددین روش یعنددی انتقددال توقیعددات بددا ههددان خطددی  خددواهین رسددید 
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گرفتدده اسددت" در عثهددان بددن سددعید صددادر وددی شددد# در زوددان وکددالی بعدددی نیددز وددورد اسددتفاده قددرار 
دوم#  خبری از عبداهلل بن حهیری استفاده از این شیوه در زودان وکالدت وحهددبن عثهدان# وکیدل

 ده است" گزارش ش
که ایهبة اهلل بن وحّهد از وشا کرده  گفتهیخ خودش نقل   اند: شان 

کده در زودان یعات حضرت پی""" و توق راوون اوور وهن وردم# بده دسدت او و بدا ههدان خطدی 
ان در یعیآودد و شد شدد# ودی خدارج ودی ؟جع؟ه حضرت حّجتیات پدرش)عثهان( از ناحیح

کسدی غ ت نهددییبدده رسده ر او رایدغ ؟جع؟له سددفارت از اودام زوددانئوسد ر از او یددشدناختند و بدده 
 "(695ق: 4758کردند)طوسی#  وراجعه نهی

که نوشدته و ناودهاستفاده از این روش# اطهینان و خاطر جهعی به وخاطب وی کده بده داد  ای 
 شده است" ها از سوی اوام نگارش ویدست آنها رسیده است ساختگی نبوده؛ بلکه نوشته

گرچه ُعقالنی به نیر که اوکان جعل وجدود داشدته اسدت؛ ولدیوی ا کسدی تواندایی کده  این رسد 
گزارشدی در ایدن رابطده ذکدر  کاری زده باشدد# هدی   کار را داشته باشد یا دست به چنین  انجام این 

گر جعلی در نوشته نشده است؛ چنان و توقیعات# صورت پذیرفته بود# به خاطر حساسدیت ها  که ا
و نیددارت دقیددق حضددرت بددر ارتباطددات# بایددد خبددری وبنددی بددر ووضددون و شددرایط سددخت آن دوران 

کار به دست وا وی که ویانجام این   بینین چنین نشده است"رسید# در حالی 
کده ووجدب  بنابراین# با توجه به آشنایی بزرگان و در اداوه آن دیگر شدیعیان بدا خدط توقیعدات 

کنددد# اطهینددان و اعتهدداد شددی کسددی نتوانددد خددط توقیعددات را جعددل  عیان بدده صدددور توقیعددات از شددد 
 شد"ناحیه وقدسه حاصل وی

 ارائه بسیاری از توقیعات توسط وکالی اصلی و فرعی. 2

که بسدیاری از یکی دیگر از نشانه های اصلی و عهدۀ باوروندی شیعیان به توقیعات# این بود 
کدده از جهدداتتوقیعددات توسددط اشخاصددی بدده نددام وکددالی اصددلی و فرعددی بدده وددردم عرضدده وددی  شددد 

کدرده بودندد" ودثالم باورونددی شدیعیان نسدبت  کسدب  وختلفی اطهینان و اعتهاد باالی شدیعیان را 
که از راه گشته بدود و بده عبدارتی# وکدالء اوتحدان به وکالی اربعه از آن جهت  گونی ثابت  گونا های 

گدر ناودهخود را نزد شیعیان به خوبی پدس داده بودندد# سدبب ودی کده ا ای ونسدوب بده اودام از شدد 
کسی بدگهانی به صدق صدور آن نداشته باشد و بدون ط گردد#  ریق این افراد به شیعیان عرضه 

خدشه در انتساب صدور آن از ناحیه وقدسه# آن را ب دذیرد" ایدن# روشدی اسدت عقالیدی و ونطقدی 
که در نیرگاه وردم در اثر عواول وختلفی# از وجاهت و وقبدولیتی چشدهگیر بهدره کسی  گر  وندد که ا
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هشژپو مهدیاه وی

که هی گونههباشد# ب گفتدار  ای  کس# دروغ یا اشتباهی و یا خالفی از او سراغ نداشدته باشدد# ههدۀ 
کرد"   او وورد پذیرش خواهد داد و به تهام سخنان او اعتهاد و اطهینان خواهند 

کده بده طدور اختصدار# بده بدازبینی راه در این کده باعدث اطهیندان هدا و نشدانهجا الزم است  هدایی 
گددردد حاصددل و پیاوددد اطهینددان بدده شددیعیان بدده وکددالی  اربعدده شددده بددود# پرداختدده شددود تددا روشددن 

 1شد"وکالء# ونجر به باوروندی نسبت به توقیعات وی
 ین و وعرفی وکیل پسین توسط وکیل پیشینتأیید اواوین عسکری (الف

کددده از سدددوی اوددداوین عاودددل دیگدددر باوروندسددداختن شدددیعیان بددده وکدددالء# تأییدیددده هدددایی اسدددت 
نسددبت بدده دو وکیددل اول یعنددی عثهددان بددن سددعید و فرزندددش وحهدددبن عثهددان  ؟مهع؟عسددکریین

گددزارش گرفتدده بددود" در  هددای پرشدددهاری ایددن تأییدیدده انعکدداس داده شددده و در جلسدددات صددورت 
کدده و جهعددی از علهدداء و حتددی در عهددوم شددیعیان اطددالن خصوصددی و عهددووی بزرگددان رسددانی شددده 

اوددام بددوده و وددورد وثددوق و اطهینددان ایشددان  عثهددان بددن سددعید و پسددرش وحهددد# دو وکیددل اوددینک 
( وکدددالی بعددددی نیدددز توسدددط 688-687ق: 4758طوسدددی# ؛ 458# 5 ق: ج>475 نی# یکلهسدددتند)

که پیش از این# از راه های وختلف# حقانیدت و وکیل قبلی وعرفی شدند" این روش# از آن جهت 
که طریقی بسدیار وتدیقن و توانست راهی وناسب بلد# ویراستی ادعای وکالت قبلی ثابت شده بو

کاربسدت چندین شدیوه ؟ع؟وطهئن برای وعرفی نهایندۀ اوام وهدی کده  این ای# افدزون بدر باشدد" 
کددردن روش ُعقددال بددود# وددی در  ؟مهع؟توانددد برگرفتدده از الگددوی رفتدداری حضددرات وعصددوویناجرایددی 

ثبات حقانیت و اواوتک اوام بعدی باشد"   وعرفی و اک
 های دیگرن به زبانصدور علن ویژه و تکل (ب

بعضددی وواقددح# وکددالی اربعدده بددرای باورونددد سدداختن شددیعیان بدده صدددق ادعایشددان# دسددت بدده 
که فقط از عهدۀ اوام برویاووری وی آود" خبر دادن از زوان فدوت برخدی اشدخاص و اودوری زدند 

کدده وخاطددبکدده در آینددده بدده وقددون وددی  پیوسددت و دیگددران از آن اطالعددی نداشددتند یددا ووضددوعاتی 
کسدی بدازگو نکدرده بدود # 5 جق: >475ندی# ی)کل فقط# آن را در ضهیر و قلب خود پنهان داشته و با 

ق: 4758)طوسددی# شدتوسدط وکددالء# سدبب افددزایش اعتهداد و اطهینددان بزرگدان بدده آنهدا وددی (989
که با غیب ؟ع؟جهه وکالی اربعه اوام وهدی(" ووا7>6 گویی وکالء ههراه بدود# با برخی شیعیان 

                                                        
کدداوای چرایددی باوروندددی شددیعیان اوددا» ر" ک:تفصددیلی  هجهددت وطالعدد" 1 # علددی «وی بدده وکددالی اربعدده در غیبددت صددغریوا

 "  97ناوه وشرق ووعود# شهاره دیگران# فصل جهانی فرد و
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گز کددددرده است)در  (" ههچنددددین وکددددالء در 8>6: ق4758 طوسددددی#اراشددددات وتعددددددی نقددددل پیدددددا 
گزارشی وبنی بر سفر وکیل بده که  این کردند؛ باوواردی# اقدام به تکّلن به زبان وخاطب وی هی  

کده از اهدالی آن  ونطقه وخاطب و آووختن زبانش یا ارتباس داشتن وکیل بدا شدخن یدا اشخاصدی 
تددوان بدده درسددتی نتیجدده (" بنددابراین وددی876# 5 : جق8>46ه# یددبابو ابنونطقدده# وجددود ندددارد)

کدرده اسدت یدا وعصدوم در اختیدار  که چنین ظرفیتی را از وعصوم برای اثبات حقانیتش أخذ  گرفت 
  او قرار داده است"

 نظارت اوام بر وکالء و شناساندن ودعیان (ح
ویدژه وکدالی  هتهدام وکدالء بد هدایاوام با نیارت دقیق و وواظبت سنجیده# نسدبت بده فعالیدت

شددند" در حقیقدت ایدن اربعه# سبب جلوگیری از انحراف و انحطاس در سدطح عهدوم شدیعیان ودی
گردد یدا رویکرد به شیعیان و وخاطبان ؤلقاء وی گر خطایی و انحرافی از سوی وکالء صادر  که ا کرد 

گددر وکددالء بدده دروغ# ادعددایی را داشددته باشددند# بایددد از سددوی ناحیدد العهلددی  ه وقدسدده عکددسحتددی ا
ق: 7>46؛ طبرسددی# >68# 5 ش: ج46:5 د#یسددازد)وفصددورت بگیددرد و وخاطبددان را از آن وطّلددح 

کفن اوام حسن عسکری (":77 ق: 4758طوسدی# توسدط عثهدان بدن سعید) ؟ع؟تجهیز# دفن و 
کاول اوام وهدی689 کسدی غیدر ؟ع؟( با وجود ودیریت و نیارت  گر قرار بدود  که ا # بیانگر آن بود 

کنشدی صدریح از سدوی اودام وهددیز ایشان این اوور را انجام دهد بایدد نهدیا صدورت  ؟ع؟ای یدا وا
که بدرای نهداز خوانددن بدر پیکدر وطهدر اودام حسدن عسدکریگرفت؛ ههانوی نسدبت بده  ؟ع؟گونه 

(" ایدن عهدل عثهدان 7:8# 5 : جق8>46# هیدابن بابوکنار زدن جعفدر# عهدوی خدود انجدام دادندد)
شددد" سددوی دیگددر نیددارت بددر وکددالء# یددت و افددزایش اعتهدداد شددیعیان بدده او وددیبددن سددعید باعددث تقو

ونصدددور بن  احهدددد وبدددارزه بدددا وددددعیان دروغدددین نیابدددت یدددا وکالدددت و رسدددوا نهدددودن آنهدددا از جهلددده
(و احهدددبن هدددالل بددود" بددا برخدددورد و وقابلدده بددا افدددراد ودددعی# ایدددن 774: ق4758 طوسددی#حالج)

که ااطهینان برای وردم حاصل وی ودام بدا وددیریت فّعدال خدود# بدر رفتدار و عهلکدرد اجتهداعی شد 
که در جریان فکری اجتهان وتثر هستند# نیارت جّدی دارد" بنابراین# این نون نیارت#  افرادی 
ضریب اطهینان و جلب اعتهاد وردم را نسبت به وکدالی اربعده و سدازوان وکالدت و حقانیدت افدراد 

 برد"باال وی ؟ع؟ونسوب به اوام وهدی
 پارسایی و درستکاریوکال به  شهره بودن (د

که باعث اعتهداد و اطهیندان وخاطبدان نسدبت بده وکدالی اربعده ودی شدد# ایدن از جهله عواولی 
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هشژپو مهدیاه وی

کالم و رفتار آنها# چیزی وخالف شریعت و دین اسالم صادر نهی که در  کاری شد؛ بلکه درستبود 
ام عهرشددان)قبل و بعددد از وکالددت( و پارسددایی و عهلکددرد وناسددب رفتدداری نهایندددگان اوددام در تهدد

شهره بود" ههۀ شیعیان وعترف و وتفدق بده عددالت و اواندت ایشدان بودندد" اتفداق علهدای شدیعه 
نیز بدون هی  اعتراض و شکایتی در وورد وکالء# عالوتی روشن بدر بزرگدی و درسدتی آنهدا اسدت" تدا 

کدده شدیعی گزارشددی از نوادگدان وحهدددبن عثهددان اعدالم شددده  کدده در  ان اختالفددی در عدددالت و جدایی 
کاوددل نسددبت بدده ههدده آنهددا بددرای شددیعیان ایجدداد شددده  اوددین بددودن وکددالء نداشددتند و اطهینددان 

 "(695ق: 4758)طوسی# بود
 تأیید بزرگان نسبت به توقیعات. 3

بدده عنددوان راهبددران دینددی# سددبب هدددایت فکددری و اعتقددادی وددردم  و خددواص# علهدداء #بزرگددان
: ق4;46اربلی# کنندد)ران خدویش# سدب  زنددگی خدود را ترسدین ودیهستند و وردم با نیر به رهبد

(" انتخاب و اختیار هر وسیری توسط بزرگان و خدواص# 49# 5 جق: 4755ویفر نجفی# ؛ 54# 5 ج
سدازی در جهدت سدرعت اطهیندان روی وردم را درپی خواهد داشت" با این بیدان#تبعیت و دنباله

که در علن و تقوا بین شیعیان وطرح بودندنهاید علهاء و سرش# الزم ویتوقیعاتبه  قنان  #ناسان  اک
گردد گشته تا در اداوه باعث جلب اعتهاد عهوم شیعیان نیز  " ودردم بدا وشداهدۀ عرضده و وطهئن 

و ارانۀ توقیعات در ونیدر علهداء و بزرگدان دیدن و عددم وخالفدت و انکدار آنهدا نسدبت بده توقیعدات# 
که از وحضر اوااعتهاد به ناوه گرفدت" شد# صورت ویبرای شیعیان صادر وی ؟ع؟م وهدیهایی 

کنش تند یا تکذیبی از سوی بزرگان نسبت به توقیعات انجام وی گر وا اعتهادی در پذیرفت# بی ا
کسی اقدام به نوشتن ناوه به وحضر اودام وهددیباور شیعیان شکل وی کدرد تدا نهدی ؟ع؟گرفت و 

 برخددی توقیعددات در ونیددر بزرگددانی واننددد اشددد"چدده رسددد پیگیددر پاسددخ آن از سددوی ناحیددۀ وقدسدده ب
کدده خددود از اصددحاب اوددام هددادی و اوددام عسددکریبن  احهددد و نیددز آشددنای بدده خددط  ؟امهع؟اسددحاق 

که ههین اور# قلب شیعیان را باوری عهیق ویتوقیعات بودند# عرضه وی  بخشید"گشت 

کدده ونجددر بدده شددبسددیاری از وواقددح توقیعددات از سددوی بزرگددان و خددواص# بددازگو و تحدددیث وددی د 
(" از جهلددۀ اشددخاص وددورد وثددوق و 695ق: 4758طوسددی# شد)ایهددان شددیعیان بدده توقیعددات وددی

که از اصحاب اوام حسن عسدکریقابل اعتهاد وی  ؟ع؟توان به وحهدبن ابراهین وهزیار اهوازی 
حهددز  بددن یسددح اشدداره بن  احهددد ( و ابددراهین بددن وحهددد ههدددانی و775: ش46:6 طوسددی#)بددود

گز کده ندام ایدن افدراد ذکدر شدده# نهود" در  کده توقیعدات بده وسدیلۀ بده صدراحت بیدان ودیارشی  کندد 
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شدد" در نتیجده ودردم بدا اعتهداد بده آنهدا# صددور توقیعدات را شهاری از ثقات و وعتهدان خدارج ودی
 نویسد:دانستند" برای نهونه شیخ طوسی در ههین باره ویصحیح وی

کده توقران سدتوده# ورداندی وعتهدد بویدر روزگار سدف عدات از سدوت ونصدوب شددگان بده یدندد 
کده خددا او را رحهدت »  ن وحّهددبن جعفدر اسددتید# وانندد ابوالحسدیرسد سفارت# بده آنهدا ودی

 "(748ق: 4758طوسی# «)کند

 برخورداری توقیعات از علن ویژه و تحقق آنها. 4
گداهی بده رازهدای پنهدان و  یکی از وعیارهای تشخین اودام از غیدر اودام# داشدتن علدن ویدژه و آ

کدده از شددئون اوددام اسددت ندده افددراد عددادی#  اوددور وخفددی اسددت" بدده عبددارتی برخددورداری از علددن ویددژه 
کسی یا چیزی چنین ظرفیتدی را بده ههدراه داشدته باشدد# اودام یدا ونسدوب  گر  که ا نشانگر آن است 

کدده سددبب باوروندددی هددا و ریشددهبدده اوددام اسددت" بنددابراین از جهلدده نشددانه هددای اساسددی و وههددی 
شددد# برخددورداری توقیعددات از اخبددار و علددوم ویددژه اسددت" بدده عبددارتی# یان بدده توقیعددات وددیشددیع

گزارش که در ونابح روایی وعتبدر وجدود دارد# اودام وهددیبراساس  بده وسدیلۀ  ؟ع؟های پرشهاری 
کننددده در قلددب و ضددهیر خددود برخددی از توقیعددات از رازهددا و اوددور پنهددانی و آنچدده وخاطبددان پرسددش

دادند" این اور زوینۀ اطهینان به توقیعدات و بداور یقیندی بده صددق صددور آنهدا از  داشتند# خبر وی
خبددار بدده اوددور غیبددی در وجددود آورده بددود" از نهونددهه را بدد ؟ع؟ناحیدده وقدددس اوددام وهدددی هددای اک

گزارش نصر بن صباح اشاره نهود" وی در این توقیعات وی  گوید:باره وی توان به 
ات نوشدت و ندام خدود را در آن  توسدط حداجزت فرسدتاد و ناوده نداریوردت از اهالی بلدخ پدنج د

ه# یدش صدادر شدد)ابن بابویر بدرایددت به ندام و َنَسدب وت بده ههدراه دعدات خیرس "ر دادییتغ
 "(;;7# 5 ق: ج8>46

که فقط وخاطب از آن بداخبر  خبار از غیب در توقیعات در برخی وواقح# با توجه به سّر و رازی  اک
(" در 5>7# 5 ق: ج8>46)ابن بابویده# گشدتهی  اطالعی نداشتند# صدادر ودیبود و دیگران از آن 

کده حتدی خدود وخاطدب نیدز از آن اطدالن نداشدت" برخی توقیعات نیز# از اووری پیشگویی وی شدد 
گذشددت زوددان و تحقددق آن اوددر غیبددی# راسددتیک سددخن اوددام در توقیعددات  کدده بددا  بلکدده از اوددوری بددود 

که در آن# از زوان دقیق وفدات علدی بدن زیداد  است اینوشته یکی از این ووارد#شد" وشخن وی
کده از اودام صیهری خبر داده شده است"  گشدت  این توقیح در پاسخ به درخواست صدیهری صدادر 

کفددن نهددوده بددود گدداهی دادن از  ("9:7# 5جق: >475)کلینی# تقاضددای  خبددار از پسددردار شدددن و آ اک
وحهددبن صدالح# ههگدی خبرهدای غیبدی در تدوقیعی تعداد آنهدا و وعدده بده آزادی زنددانی ودّدنیر 
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هشژپو مهدیاه وی

که اوام وهدی در حدق کده  این ترخطاب به وحهدبن صالح بیان فرووده است و جالب ؟ع؟است 
او به وقون پیوست" وحقق شدن خبرهای غیبی# اعتهاد و باور یقیندی وخاطبدان را بده توقیعدات 

 "(>;7# 5 ق: ج8>46)ابن بابویه# درپی داشت
در بسددیاری از وددوارد# شددیعیان اقدددام بدده اوتحددان و اعتبارسددنجی وکددالء و  کدده نکتدده جالددب آن

در نوشتن توقیعات# به ایدن صدورت بدود کردند" این روش ورسوم و وتداول شیعیان توقیعات وی
کاغذ ویکه  این که بدون کنند# فقط با قلن بر روی  گفته روشدن از ورکب استفاده  نوشتند" البته نا

کا که نوشتن روی  کاغدذ صدورت ب دذیرد؛ است  غذ بدون ورکب باید بدون فشار دادن قلن بر روی 
که نوشته کاغذ به صورتی  که با فشار نوشتن بر روی  کداری لغدو چرا  های آن قابل وشاهده باشدد# 

کدده ناودده را  ودی کسددی  کده  کدده غددرض اصددلی از ایدن شددیوۀ نوشددتن# آن بددود  بددود" ایددن در حددالی اسدت 
گر حقیقتام اوادریافت وی کده دارد بتواندد بدر وطالدب آن اطدالن کند ا م باشد باید بوسیلۀ علدن غیبدی 

که وکالی اربعه یعنی  یافته و وتناسب با آن پاسخ بنویسد" این طریق# نشانگر آن نیز خواهد بود 
هدای باشدند" بدا پاسدخ در ارتبداس ودی ؟ع؟های اتصال اوام با وردم# حقیقتدام بدا اودام وهددیواسطه

که از س گشدت# اطهیندان و اعتهداد وی اوام در جواب چندین توقیعداتی صدادر ودیدرست و وناسبی 
گستردهبه توقیعات عهیق  باره آوده است: شد" در اینتر ویتر و 

 ؟ع؟گفددت: اوددام حسددن عسددکرت کددرد و وددی ان وشدداجره وددییعینددی بددا شددیابددن ابددی غددانن قزو
ن بدود یشدان چند ه وقدسه نوشدتند و ورسدومیات به ناح ان ناوهیعیفرزندت نداشته است" ش

کاغذ سف که ناوه ات باشدد" پدس  نوشتند تا عالوت و وعجزه د وییها را با قلن بدون ورکب بر 
گشتیشان از ناح جواب  "(568# 5 ق: ج7;46نباطی# عاولی ) ه وقدسه صادر 

گفت اوام وهدی های وختلف با بیان حقایق پنهانی به شیوه ؟ع؟بنابر وطالب یاد شده باید 
خبار از غ ثبات صحت اواودت و راسدتی صددور توقیعدات از ناحیده وقدسده# و اک یب در توقیعات# به اک

کرده است تا با ایجاد اطهینان باال برای طالبانک حقیقت# تردیدی برجا نهاند"  اقدام 

   با قرآن و سنتوحتوای توقیعات عدم وخالفت . 5
که یکی از عواول اطهینان شیعیان و بزرگان به توقیبه نیر وی که شاید نتدوان آن را رسد  عات 

کنار دیگر عواول تر ویدلیلی وستقل برشهرد و بلکه درست که به عنوان وتیدی در  -نقدشنهاید 

کند# عدم وخالفت و بلکه وطابقت و ووافق بودن وحتوای توقیعدات بدا ودتن دیدن یعندی  آفرینی 
که از قرآن و سنت وعصووین: به دست شیعیان رسیده بو کنکداش در عقاید و احکاوی است  د" با 
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کدده اوددام وهدددیآنچدده جلددوه 1#وضدداوین توقیعددات هددای در زویندده ؟ع؟گددر خواهددد شددد# ایددن اسددت 
کوچدد  گرفتدده تددا سددئوالت  پرشددهاری از  تددرین ووضددون واننددد واننددد خریددد و فددروش وغددازه و غددالم 

کدده  گرفتدده اسددت  کسددب تکلیددف شددیعیان قددرار  کالوددی# تفسددیری و فقهددی# وددورد پرسددش# وراجعدده و 
ی صادره از ناحیه وقدسه# ههگدی وبتندی بدر دیدن حنیدف اسدالم و ودذهب شدیعه صدورت هاپاسخ

کددن وددی کدده  پذیرفتدده اسددت یددا دسددت  گزارشددی از ونددابح وعتبددر وارد نشددده  تددوان ادعددا نهددود در هددی  
کنندده# اشدتباه و غلدط بدوده اسدت" برخدی از های حضدرت بده حسدب وحتدوای ناودۀ پرسدشپاسخ

کده نداظر بده احدوال شخصد کده بدا برخدورداری از توقیعات  ی افدراد وانندد اقددام بده فرزنددآوری بدود# 
گددداهی دادن از جدددنس و تعدددداد آن# نشدددانهغیدددب )کلینی# ای بدددر صددددق صددددور آن بدددودگدددویی و آ
کدده در برابددر پاسددخ بدده وسددانل و پرسددش(>99# 5 جق: >475 کالوددی#  ؛ برخددی از توقیعددات  هددای 

هددایی (# دارای پاسددخ855-857# 5 ج ق:8>46)ابددن بابویدده# گشددت تفسددیری و فقهددی صددادر وددی
که وخاطب را در صدور آن از وعصوم به ش  نهدی اندداخت" وتقن و وطابق بر وذهب شیعی بود 

گذشدته# نشدان از صددق صددور آن از  ؟مهع؟تطابق وحتوای این نوشته با ویرال علهدی وعصدووین
که بر ههۀ وسانل وسلط بوده و هی  پرسشی را نه تناحیه وقدسه وی -نها بددون پاسدخ نهدیداد 

کده بدا آیدات و روایدات وعصدووینهای قاطعی را صادر ویگذاشت بلکه پاسخ و ههچندین ؟مهع؟کدرد 
کاوددل داشددتند" از نهوندده گفتددار و عقددل تطددابق  کدده از  هددای تطددابق وحتددوای توقیعددات بددا شددریعتی 

کده در پگذشته به دست شیعیان رسدیده بدود# ودی ؟مهع؟سخنان وعصووین اسدخ تدوان بده تدوقیعی 
کددرد" در بخشددی از ایددن توقیددح نسددبتام تبدده سدد االت فقهددی وحهدددبن جعفددر اسدددی صددادر شددد# اشدداره 

کده آیدا  ؟ع؟طوالنی# وحهدبن جعفر از اوام وهدی کدرده  دربارۀ شخن عبورکننده از باغی سئوال 
کند" اوام نیز در پاسخ جواز خوردن و حرام بدودن ُبدردوی ن تواند از ویوه آن در حال عبور استفاده 
" ایددددن پاسددددخ دقیقدددام وشددددابه فروددددودۀ اوددددام (857# 5 ق: ج8>46)ابن بابویددده# شددددودیدددادآور وددددی را

که خوردن برای عبورکننده را ُوجاز دانسدته و بده ههدراه بدردن را وهندون شدهرده  ؟ع؟صادق است 
 ("7;4# 6 جق: 4746ه# ی)ابن بابواست

کاوی توقیعات# نهونه که های فراوانی را ویبا وا گفته شدده را ثابدت توان یافت  صدق ادعای 
گفتده شدده# آنچده باعدث دل کند" پس به نیر ویوی آراودی و خداطرجهعی رسد با توجه به وطلدب 

                                                        
کاودل وجهوعه توقیعات توسط برخی از وحققین جهح" 1 کده بهتدرین و  تدرین آنهدا ووسدوعۀ توقیعدات اثدر  آوری شدده اسدت 

که  کبرنژاد است   ههوار نهوده است"# احاطۀ بر ووضوعات و وحتوای توقیعاتبرای وطالعه و راه را وحهدتقی ا
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شددد# ووافقددت وحتددوای توقیعددات یددا عدددم وخالفددت آن بددا وددتن شددیعیان نسددبت بدده توقیعددات وددی
کتاب آسهانی قرآن به وردم رسانده شده بو که توسط پیشوایان پاک و   د" شریعتی است 

 گحرینتحجه
های باوروندی شدیعیان بده توقیعدات در این تحقیق به دنبال تبیین و ؤحیای شواهد و نشانه

گذشته# به نتایج ذیل دست یافت: ؟ع؟دوران غیبت صغرای اوام وهدی که بنابر وطالب   بود 
 آشنایی علهاء و بزرگان شیعیان با خدط توقیعدات؛ ارانده توقیعدات توسدط وکدالی»عواولی وانند

اربعدده و تأییددد و تصدددیق بزرگددان دیددن نسددبت بدده توقیعددات؛ برخددورداری توقیعددات از علددن غیددب و 
سدبب باورونددی « وحقق شدن آنها؛ وطابقت وحتدوای توقیعدات یدا عددم وخالفدت بدا ودتن دیدن

 شیعیان به توقیعات شده بود"

از فرآیندد علهاء نقش وتثری در باوروندسازی شیعیان به توقیعات داشدتند" چدون در بسدیاری 
انتقال توقیعات به شیعیان حضور فعال داشتند" دلیل آشدنایی بسدیار زیداد علهداء و بزرگدان شدیعه 

کسددی وجددود نداشددت؛ عددالوه بددر بددا خددط توقیعددات# اوکددان دّس در آنهددا و جعددل کدده  این شددان بددرای 
گزارش نشده است"  خبری وبنی بر تحقق جعل توقیعات در هی  ونبح روایی شیعه 

شدددد" ایدددن صدددحیح در توقیعدددات سدددبب اطهیندددان و باورونددددی شدددیعیان ودددی هدددایپیشدددگویی
گاهی در وتن توقپیشگویی هدات اودام بده روشدنی وشداهده  هدا و نوشدته عات و در ویان پاسدخیها# 

گاهی در طر وی که وکالی اربعه بودند# وحقق وییشد و   گشت"ق وصول آنها 

طهیندان را بدرای شدیعیان حاصددل وطدرح شدده سدطوح وختلفدی از وعرفدت و ا هرکددام از عواودل
بخشددی بدداالتری را نسددبت بدده دیگددر عواوددل بددرای دهددی و اطهینددانکددرد و برخددی از آنهددا وعرفددتوددی

کندار هدن# باعدث  که ههۀ عواول و تجهیح آنهدا در  وخاطب به ههراه داشت؛ ولی باید توجه نهود 
کاول شیعیان به توقیعات شده بود"  اطهینان و اعتهاد 

بددا شددیعیان از طریددق وکتوبددات و  ؟مهع؟هانهدد گیددریورسددوم ارتبدداسو  دارپیشددینههددای یکددی از راه
که برای آن  اند" کردهارسال ویها توقیعاتی بوده 

که با ودیریت وعصووینبا توجه به نشانه  ؟ع؟به ویژه اودام وهددی ؟مهع؟ها و شواهد یاد شده 
گفت نده تنهدا توحقق شده بود# وی وقیعدات صدادر شدده# خروجدی توان با قاطعیت و عزوی راسخ 

 "هستند و اعتهاد و قابل اعتناباالیی برخوردار اعتبار ذهنیات وکالی اربعه نیستند؛ بلکه از درجۀ 
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 ونابع
# تهدران: دارالکتدب االسدالویه# کهاال الادین و تهاام النعها ق(# 8>46ابن بابویه# وحهدبن علدی) "4

 دوم"

 # قن: جاوعه ودرسین# دوم"قیهون ال ی ضره الفق(# 4746ابن بابویه# وحهدبن علی) "5

 هاشهی# اول" # تبریز: بنیکشف الغه  ف  وعرف  ام ه ق(# 4;46اربلی# علی بن عیسی) "6
کددداظن) "7 کتددداب االحتجددداج# ونسدددوب بددده اودددام »ش(# 4777اسدددتادی#  بازشناسدددی نویسدددندگان 

کبری  "6# شهاره  شریه ا تهار ووعود# «عصر؟جع؟ در عصر غیبت 
کبرندددژاد# وحهددددتقی) "8 # قدددن: وسدددجد وقددددس ووساااوعه توییعاااات االواااام الهیااادی؟ع؟ ش(#8;46ا

 جهکران# اول"
 # قن: شفق# اول"دادگستر جیانش(# 6;46اوینی# ابراهین) "9
تاااری  عصاار  یب ) گاااه  ت لیلاا  بااه عصاار  یباا  اوااام ش(# 6;46پورسددیدآقایی# سیدوسددعود) ":

 # قن: حضور# دوم"دوازدهن؟جع؟(
 شاریه ا تهاار # «یعات در عصر غیبدت صدغرانقش و جایگاه توق»ش(# 4;46جباری# وحهدرضا) ";

 "6# شهاره ووعود
کاوای چرایی باورونددی شدیعیان اوداوی بده وکدالی »ش(#  4777فرد# علی و دیگران) جهانی "> وا

 "97# شهاره  اوه وشرق ووعود فصل# «اربعه در غیبت صغری
 وم"# تهران: اویرکبیر# ستاری  سیاس   یب  اوام دوازدهن؟جع؟ش(# 8;46حسین# جاسن) "47
جدا:  # بی شا   از اواام  ایای بااز گری و ت لیال توییعااتش(# 4;46رکنی یزدی# وحهدوهدی) "44

 های اسالوی# اول"بنیاد پژوهش
# («6دانر الهعددارف بددزرو اسددالوی _ ودددخل توقیددح)»تا(#  شددبیری زنجددانی# وحهدددجواد)بی "45

 ";# جلد اوه جیان اسالم  شریه دا  
 # بیروت: دارالتعارف للهطبوعات# اول"رىتاری  الغیب  الصغق(# 4745صدر# وحهد) "46
 # وشهد: نشر ورتضی# اول"اإلحتةاج عل  اهل اللةاج ق(#4776بن علی) طبرسی# احهد "47
ى باأعالم الیادىق(# 7>46طبرسی# فضل بن حسن) "48 # تهدران: دارالکتدب اؤلسدالویة# إعاالم الاور

 سوم"
ک ااای الشااایع  و اصاااولین و اساااها ق(# 4757طوسدددی# وحهددددبن الحسدددن) "49 فین و  فیرسااا   الهصااانّ

 # قن: وکتبة الهحقق الطباطبانی# اول"اص اب امصول
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 # قن: وتسسة النشر اؤلسالوی# سوم"رجالش(# 46:6طوسی# وحهدبن حسن) ":4
 # قن: وتسسة الهعارف اؤلسالویة# سوم"الغیب ق(# 4758طوسی# وحهدبن حسن) ";4
قین إلا  الصارا  الهساتق(# 7;46عاولی نباطی# علی ون وحهدبن علی بن وحهدبن یونس) ">4

 # نجف: الهکتبة الحیدریة# اول"وست ق  التقدین
جدا: انتشدارات # بدیاصول وذهی الشیعه االواوی  االثن  عشاری   عارو و  قادتا(# قفاری# ناصر)بی "57

 داراالرضا"
 # قن: هنارس# اول"های اوام زوان؟ع؟  اوهش(# 8;46ای# شیرین) کارخانه "54
 تسسه علهی فرهنگی دارالحدیث# اول"# قن: والکاف ق(# >475کلینی# وحهدبن یعقوب) "55
# بیدددددروت: الهعةااااان الهوماااااوع  إلحادیاااااث اإلواااااام الهیااااادی؟جع؟ق(# 4767کدددددورانی# علدددددی) "56

 دارالهرتضی# اول"
# تهدران: بنیداد فرهنگدی پرسهان  یابا  و وکالا  اواواان وعصاوم؟ش(# 5>46لطیفی# رحین) "57

 حضرت وهدی ووعود؟جع؟# اول"
# بیدروت: دار احیداء التدرال العربدی# ب اارام وارق(# 4776وجلسی# وحهدباقر بدن وحهددتقی) "58

 دوم"
دا شااناوه اوااام ویاادى؟جع؟  اار پایااه یاار ن  حاادیث و ش(# 6>46شددهرت# وحهددد) وحهدددت رت "59

 # قن: وتسسه علهی فرهنگی دار الحدیث# اول"تاری 
البیدت؟مهع؟#  # قدن: وتسسدة آلدال ل الصدق لنیج ال ا ق(# 4755ویفر نجفی# وحهدحسن) ":5

 اول"
# قدن: دارالهفیدد# اإلرشااد فا  وعرفا  حةاج اى علا  العباادش(# 46:5ان# وحهدبن وحهدد)نعه ";5

 اول"
 




