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چکیده
یکی از شواهد روایی امامیه در باب عدد ائمه ،حدیث شهادت خضر؟ع؟ بر دوازده
امام؟مهع؟ است که کلینی و برخی محدثین دیگر بهواسطۀ احمد بن محمد بن خالد برقی

در کتابهای خود آوردهاند .برقی نقل دیگری از این حدیث را در بخش کتاب العلل
از المحاسن ،بدون اسامی کامل ائمه؟مهع؟ آورده ،که این امر موجب بروز تردیدهایی در
اصالت نقل کامل آن شده است .این مقاله از خالل تطبیق اسناد حدیث خضر نشان
میدهد منبع اصلی این حدیث با ذکر کامل اسامی ائمه؟مهع؟ ،کتاب راوی اصلی آن،
ابوهاشم جعفری بوده که از آنجا به نگاشتههای محدثان بعدی چون الکافی کلینی راه
پیدا کرده است .در ادامه ،مقاله میکوشد علت اختالف به وجود آمده بین سند و متن
نقل المحاسن با نقل دیگر کتابهای حدیثی را تبیین نماید .بدین منظور ،با بررسی
آماری احادیث کتاب العلل از المحاسن نشان داده میشود که این بخش از کتاب،
در واقع کتابی از محمد بن خالد برقی است که توسط پسر وی تکمیل شده است و بروز
اختالفات متنی و سندی نیز ،ریشه در سبک حدیثنگاری برقی پدر و پسر دارد.
کلیدواژهها :حدیث خضر ،ابوهاشم جعفری ،محمد بن خالد برقی ،احمد بن محمد
بن خالد برقی ،المحاسن ،احادیث ائمۀ اثناعشر.
* تاریخ دریافت ،93/6/15 :تاریخ پذیرش.93/9/25 :
 .1دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران . ghandehari@ut.ac.ir
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مقدمه
در سنت حدیثی شیعه ،احادیث متعددی از پیامبر اکرم و ائمه اطهار؟مهع؟ در تعیین
اسامی دوازده امام رسیده است که نویسندگان اصول و جوامع حدیثی شیعه ،آنها را
ثبت کردهاند؛ اما با گذر زمان و تدوین جوامع روایی ،این اصول از بین رفته و از اینروی
بسیاری از منابع اولیۀ این احادیث به دست ما نرسیده است .در این مقاله ،نمونهای
موردی و پر مناقشه در این زمینه ،واکاوی شده است.
یکـی از اخبـاری کـه در بسـیاری از کتابهـای حدیثـی بـه چشـم میخـورد ،حدیثـی
مشـهور بـه «حدیـث خضـر» اسـت .ایـن حدیـث بـه دلیـل ذکـر شـدن نـام تمامـی دوازده
امـام از ز بـان حضـرت خضـر؟ع؟ ،از دیربـاز مـورد اسـتناد امامیـه بوده اسـت .ابوالصالح
حلبی (د 447 .ق) این حدیث را در زمرۀ روایات خاصه بر اثبات عدد ائمه آورده و در
کتاب خود این حدیث را غیر واحد و پرتکرار میداند 1.کراجکی (قرن پنجم) بر شهرت
بـودن صحـت ایـن حدیـث تأ کید کرده و سیدهاشـم بحرانـی (قرن یازدهم)
و اجماعـی ِ
نیـز آن را مشـهور خوانـده اسـت .علاوه بـر ایـن ،ابوطالـب هارونـی (د 424 .ق)
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نیـز در ردیـهای کـه علیـه امامیـه نوشـته اسـت ،بـه ایـن حدیـث اشـاره کـرده و آن را
«متظافـر نـزد آنـان» خوانـده اسـت .کراجکـی در قـرن پنجـم بـر شـهرت و اجماعـی
2
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بـودن صحـت ایـن حدیـث تأ کیـد کرده 3و سـید هاشـم بحرانی نیز آن را مشـهور خوانده
ِ
 .1و منـه مـا تناصـرت بـه الروایـة مـن حدیـث خ
الضـر؟ع؟ و سـؤاله أمیـر املؤمنی�ن ؟ع؟ عـن املسـائل
فأمـر احلسـن؟ع؟ بإجابتـه عهنـا فأجابـه فأظهـر خ
الماعـة اإلقـرار هلل سـبحانه
الضـر؟ع؟ حبضـرة ج
بالربوبیـة و ملحمـد؟ص؟ بالنبـوة و ألمیـر املؤمنی�ن ؟ع؟ باإلمامـة و احلسـن و احلسی�ن و التسـعة مـن ولـد
احلسی�ن ؟ع؟( ....ابوالصلاح حلبـی ،تقـی بـن نجـم ،تقریـب المعـارف)421 ،
ً
ً
خ
 .2مث خبر النص عیل االثین عشر ان کان متظاهرا (متظافرا) عندهم عیل ما یدعون ،فلم کانوا یتلفون....
(صاحب بن عباد ،نصرة مذاهب الزیدیه .)165 ،باید دانست این کتاب بهاشتباه به صاحب
بن عباد نسبت داده شده و در اصل الدعامة فی تثبیت االمامة نوشتۀ ابوطالب هارونی است.
(برای مطالعۀ بیشتر ر.ک :رحمتی ،محمدکاظم ،غیبت صغری و نخستین بحرانهای امامیه،
مجلۀ تاریخ اسالم)73 _ 72 /25 ،
ّ
ّ
 .3واحلدیث مشهور ن
بی الشیعة ،جم َم ٌع عیل صحته عند الطائفة اإلمامیة( .کراجکی ،محمد بن علی،
االستنصار فی النص علی ّ
األئمة األطهار)128 ،

اسـت 1.ایـن حدیـث در مصـادری چـون تفسـیر علـی بـن ابراهیـم ،الکافـی کلینـی،
الغیبـة نعمانـی و برخـی کتابهـای شـیخ صدوق نقل شـده اسـت 2.حدیـث خضر در
الکافـی باواسـطۀ احمـد بـن محمـد بـن خالد برقی از ابوهاشـم ،داود بن قاسـم جعفری،
از امـام جـواد؟ع؟ نقـل شـده و محتـوای آن ازاینقـرار اسـت:
امیرالمؤمنین؟ع؟ وارد مسجدالحرام شدند که مردی پیش آمد و به
حضرت سالم کرد ،آن حضرت جوابش فرمود و او گفت« :ای امیرالمؤمنین!
سه مسئله از شما میپرسم ،اگر جواب گفتی ،میدانم که آن مردم [که بعد
از پیامبر حکومت را تصرف کردند] دربارۀ تو مرتکب عملی شدند که خود
را محکوم ساختند و در امر دنیا و آخرت خویش آسوده و در امان نیستند؛
و اگر جواب نگفتی ،پی میبرم که تو هم با آنها برابری!» امام علی؟ع؟
به او فرمود« :هر چه خواهی از من بپرس!» او گفت« :به من بگو _1 :وقتی
انسان میخوابد روحش کجا میرود؟  _2چگونه میشود که انسان گاهی
به یاد میآورد و گاهی فراموش میکند؟  _3چگونه میشود که فرزند انسان
مانند عموها یا دائیهایش میشود؟» امام علی؟ع؟ رو به امام حسن؟ع؟
کرده و فرمود« :ای ابا محمد! جوابش را بگو» .امام حسن جوابش را فرمود؛

 .1بحرانی ،هاشم بن سلیمان ،البرهان فی تفسیر القرآن.712/4 ،
 .2اسناد و آدرس تمامی منابع حدیث در ادامۀ مقاله خواهد آمد .الزم به ذکر است بسیاری از
محدثین امامیه این حدیث را صحیح خواندهاند؛ مانند عالمۀ مجلسی در مرآة العقول،
.203 /6
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سپس آن مرد گفت:
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أش َه ُد َعل َر ُج ٍل ِم ْن ُول ِد ال َس ِن ل ُيكن َو ل ُي َس ّمى حت َيظه َر أ ْم ُره ف َي ْم
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عدال كما م ِلئت جورا و السلم عليك يا أ ِمير الؤ ِم ِن و ر
حة ِ
سپس آن مرد برخاست و رفت .امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمود« :اى ابا
محمد! دنبالش برو و ببین کجا میرود؟» امام حسن؟ع؟ فرمود« :همینکه
پایش را از مسجد بیرون گذاشت نفهمیدم کدام جانب از زمین خدا را
گرفت و رفت!» امیرالمؤمنین فرمود« :ای ابا محمد! او را میشناسی؟»
امام حسن پاسخ میدهد« :خدا و پیغمبرش و امیرالمؤمنین داناترند»
حضرت فرمود« :او حضرت خضر؟ع؟ است».
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همانطـور کـه اشـاره شـد ایـن حدیـث در الکافـی بهواسـطۀ احمـد بـن محمد بـن خالد
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برقـی (د 280 .ق) نقـل شـده اسـت .بایـد توجـه داشـت کـه برقـی خـود صاحـب کتـاب
المحاسـن اسـت کـه یکـی از قدیمیتریـن جوامـع حدیثـی بهجامانـده از احادیـث
امامیـه در قـرن سـوم بـه شـمار مـیرود و فقـط بخشـی از آن ،یعنـی حـدود  11فصـل از

حـدود  90فصـل ،امـروزه در اختیـار ما اسـت 2.حدیث خضر در بخش موسـوم به کتاب
العلـل ،از بخشهـای بهجامانـده از المحاسـن ،نیـز نقـل شـده اسـت.برقی این حدیث
العفـري رفـع احلديـث قـال قـال أبـو
أب هاشـم ج
را در آنجـا بـا سـند «عنـه عـن أبيـه عـن ي
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی .525/1 ،کلینی این حدیث را با سند دیگری از برقی نیز ذکر
کرده است که در ادامه خواهد آمد.
 .2عالوه بر این  11فصلی که در نسخۀ چاپی آمده است بخش مکارم االخالق و مکارم االفعال از
المحاسن نیز ب ه تازگی یافت شده و بهطور جداگانه به چاپ رسیده است .ر.ک :برقی ،احمد بن
محمد بن خالد ،مکارم االخالق و مکارم االفعال من المحاسن ،مقدمۀ مصحح.

عبـداهلل» از امـام صـادق؟ع؟ نقـل کـرده اسـت؛ ولـی نکتـۀ حائـز اهمیـت آن اسـت که او
بـه گاه ذکـر شـهادات خضـر ،ایـن عبـارات را آورده اسـت:
أشهد أن ال إله إالاهلل وحده ال شریک له و أشهد أن حممدا عبده و رسوله و
ن
امیراملؤمنی ویص حممد حقا حقا و مل أزل أقوله و أشهد أنک
أشهد أن أباک

ن
احلسی وصیک حیت أیت عیل آخرهم.
وصیه و أشهد أن

1

مسئلۀ مهمی که از مقایسۀ این دو نقل پدیدار میشود آن است که در نقل کلینی و
محدثان پسین که بیشتر آنها حدیث خود را از برقی گرفتهاند ،اسامی ائمه؟مهع؟
بهصورت کامل ذکر شده است ،درحالیکه کتاب المحاسن برقی از این اسامی خالی
است و بهجای آن عبارت «حیت أیت عیل آخرهم» آمده است .این مسئله باعث شده
است که برخی پژوهشگران ،نص بر دوازده امام در نقل کامل این حدیث را نمونهای از
اخبار برساختۀ امامیه در نسلهای پسین بدانند که برای توجیه باور آنان به دوازده امام،
به نقل متقدم حدیث خضر (نقل برقی در المحاسن) افزوده شده است.

2

ن کولبرگ با تطبیق نقل حدیث خضر در المحاسن با نقل کامل آن در تفسیر قمی و الکافی
 .2اتا 
نتیجه گرفته است که محدثین امامیه در قرن سوم (ازجمله برقی) به انحصار امامت در دوازده
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ن
املؤمنی؟ع؟ املسجد و معه احلسن؟ع؟ ،فدخل رجل فسلم علیه فرد علیه شبهیا
 .1دخل أمیر
ن
بسالمه ،فقال یا أمیر املؤمنی! جئت أسألک ،فقال :سل! قال :أخبرین عن الرجل إذا نام أین
تکون روحه؟ و عن املولود الذی یشبه أباه کیف یکون؟ و عن الذکر و النسیان کیف یکونان؟ قال:
ن
املؤمنی؟ع؟ إیل احلسن؟ع؟ فقال :أجبه؛ فقال احلسن :إن الرجل إذا نام فإن روحه
فنظر أمیر
متعلقة بالریح و الریح متعلقة باهلواء ،فإذا أراداهلل أن یقبض روحه جذب اهلواء الریح و جذبت
الریح الروح و إذا أراداهلل أن یردها یف مکاهنا جذبت الروح الریح و جذبت الریح اهلواء فعادت إیل
مکاهنا؛ و أما املولود الذی یشبه أباه ،فإن الرجل إذا واقع أهله بقلب ساکن و بدن غیر مضطرب
وقعت النطفة یف الرحم فیشبه الولد أباه و إذا واقعها بقلب شاغل و بدن مضطرب فوقعت النطفة
یف الرحم فإن وقعت عیل عرق من عروق أعمامه یشبه الولد أعمامه و إن وقعت عیل عرق من
عروق أخواله یشبه الولد أخواله؛ و أما الذکر و النسیان ،فإن القلب یف حق و احلق مطبق علیه،
فإذا أراداهلل أن یذکر القلب سقط الطبق فذکر .فقال الرجل :أشهد أن ال إله إالاهلل وحده ال شریک
ن
املؤمنی ویص حممد حقا حقا و مل أزل أقوله
له و أشهد أن حممدا عبده و رسوله و أشهد أن أباک أمیر
ن
احلسی وصیک حیت أیت عیل آخرهم؛ فقال :قلت ألیب عبداهلل:
و أشهد أنک وصیه و أشهد أن
؟ع؟ مفن کان الرجل؟ قال :خ
الضر؟ع؟( .همو ،المحاسن 332/2 ،و )333
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مقالۀ حاضر با تمرکز بر طرق نقل حدیث خضر و بررسی رابطۀ دو نقل متفاوت آن و
ریشهیابی این تفاوتها ،میکوشد مسئلۀ انتقال این حدیث را به نحو علمیتری
تبیین کند .به همین جهت نخست به جستوجوی منبع کلینی و دیگر محدثین
در نقل این حدیث میپردازیم تا از این رهگذر اصالت نقل کامل حدیث خضر را در
احادیث فصل مشابه در
منابع متقدم بررسی کنیم؛ سپس میکوشیم تا با بررسی تمامی
ِ
المحاسن ،تفاوتهای سند برقی در نقل این حدیث 1را ریشهیابی کنیم .در گام آخر نیز
به این مسئله پرداخته میشود که در فرض دسترسی به نقل کامل حدیث خضر ،چرا
برقی در کتاب العلل المحاسن اسامی امامان را ذکر نکرده است.

2
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 _1بررسی اصالت نقل کامل حدیث خضر
قبل از شروع بحث بایسته است به این پرسش مهم پاسخ داد که اگر در نقل یک روایت،
بین یک منبع متقدم و یک منبع متأخر ،اختالفی (اعم از زیاده یا نقصان یا تبدیل) وجود
داشته باشد ،آیا صحیح است که منشأ این اختالف را منبع متأخر دانست؟ پاسخ
این پرسش در حالت کلی منفی است .برای انتساب اختالفات به منبع دوم ،الزم
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امام باور نداشتهاند و پس از قرن سوم ،با تغییر یافتن اوضاع ،این باور در آنان شکلگرفته است.
ً
سیر بحث او تلویحا به خواننده القا مینماید که احادیث قرن سوم (مانند حدیث خضر) نیز
متناسب با باور جدید بهروز شدهاند :ر.کKohlberg, From Imāmiyya to Ithnā-’ashariyya, :
p. 523.
این مقاله بهطور کامل ترجمه و نقد شده است؛ ر.ک :الویری ،محسن ،نقد نظریهای در پیدایش
شیعۀ اثنیعشری ،مجلۀ دانشگاه امام صادق؟ع؟ ،شمارۀ اول؛ اما بااینحال ،علت تفاوت
نقلهای حدیث خضر تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
 .1چنانچه اشاره شد ،در سند کلینی نام پدر برقی به چشم نمیخورد و حدیث از امام جواد؟ع؟ نقل
شده است؛ درحالیکه المحاسن آن را بهواسطۀ پدر برقی و دستآخر بهصورت مرفوع از امام
صادق؟ع؟ نقل کرده است.
 .2انگیزۀ طرح سؤال آخر ،در حقیقت بررسی مقدمۀ این استدالل کولبرگ و دیگر اشکال کنندگان
باور انحصار عدد ائمه در دوازده ،از هیچ
بوده است که مدعیاند فهرست نهایی دوازده امام و ِ
طریقی (ازجمله نقل کامل حدیث خضر) در قرن سوم شناختهشده نبوده است؛ چراکه اگر چنین
بود ،برقی میبایست آن را در المحاسن ذکر میکرد.

است ابتدا مرجع بودن منبع اول برای منبع دوم اثبات گردد ،سپس با بررسی قرائن،
انتساب تحریفات به منبع دوم نشان داده شود .در مورد حدیث خضر نیز همین قاعده
پابرجاست؛ اما با بررسی ادعاهای دال بر تحریف این حدیث ،مشاهده میگردد این
پیشفرض که منبع کلینی و محدثین بعدی برای نقل حدیث خضر ،همان حدیث
موجود در المحاسن است ،هیچگاه اثبات نشده است؛ اما بر مبنای آن و با توجه به
تفاوت موجود بین محتوای نقلهای مختلف حدیث ،این ادعا طرح شده که کلینی و
دیگران ،بخش شهادات خضر را بر حدیث موجود در المحاسن افزودهاند و این بخش
اصالت ندارد.
الزم به ذکر است که بخش عمدۀ کتاب المحاسن برقی به دست ما نرسیده است .در
بیان نجاشی ،نسخه المحاسن مشتمل بر  90بخش (کتاب) و در بیان شیخ طوسی افزون
از  100بخش ،شامل موضوعاتی از فقه و حکمت و آداب و علل شرعی و توحید و سایر
مراتب اصول و فروع دین ،بوده است 1.المحاسن هرچند الهامبخش تألیف بسیاری
از کتابهای بعدی و نیز از مراجع تألیف آنها بود ،اما متأسفانه از قرون میانه با انتقال
بسیاری از محتوای آن به جوامع بعدی ،نسخههایش مفقود شد و امروزه تنها بخش
بزرگ زمان خود بوده و ب ه غیر از این کتاب ،حدود  120کتاب دیگر نیز در علوم مختلف
تألیف نموده که اسامی این کتابها در فهرستهای متقدم ،موجود است؛ اما هیچیک
از آنها نیز به دست ما نرسیده است 2.بنابراین روشن است که از نیافتن حدیث کامل
خضر (حاوی اسامی ائمه) در اندک قسمتهای بازمانده از تنها کتاب موجود برقی،
ً
نمیتوان نتیجه گرفت که الزاما او این حدیث را به شکل کامل در هیچ جای دیگری از
 .1قربانی زرین ،رضا و دیگران ،احمد بن محمد بن خالد برقی در آیینه المحاسن ،مجلۀ لسان
صدق ،شمارۀ  .21در منبع یاد شده ،تحلیلی از اختالف بین دو فهرست در نام بردن از کتابهای
المحاسن نیز آمده است.
َ
 .2شبیری زنجانی ،سید محمدجواد ،دانشنامۀ جهان اسالم ،2 ،مدخل برقی ،ابوجعفر احمد بن
محمد بن خالد.

حدیث شهادت خضر بر دوازده امام:
بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی

اندکی از آن (تنها یازده فصل) به دست ما رسیده است .همچنین برقی از مصنفین
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آثارش نیز نقل نکرده و دیگران آن را جعل کرده و به او نسبت دادهاند! 1همچنین سند
متفاوت این دو حدیث ،خود شاهدی بسیار مهم است که نشان میدهد منبع کلینی
و دیگران در نگارش این حدیث ،نقل موجود در کتاب العلل المحاسن نبوده است .تا
اینجا میتوان گفت که فرض اصلی و مبنایی اشکال ،هیچگاه اثبات نشده است و لذا
اشکال به کلینی یا محدثین بعدی در همین حد ناوارد است.

2

آنچه بیان شد این پیشفرض را که کتاب العلل المحاسن منبع نقل این حدیث
در مصادر پسین است ،موردتردید جدی قرار میدهد؛ اما پرسشی که پیش روی ما
قرار دارد و باید پاسخ گفت آن است که اگر کلینی و محدثان دیگر ،این حدیث را از
کتاب العلل المحاسن برنگرفتهاند ،پس منبع آنان در نقل این خبر چه بوده است؟
بهمنظور پاسخ بدین پرسش الزم است طرق این حدیث در منابع گوناگون موردبررسی
قرار گیرد:

224
فصـلنامه امامت پژوهی _ شماره دوازدهم _ زمستان 1392

ً
 .1وجود اسم احمد بن محمد بن خالد برقی در سند کلینی الزاما به معنای آن نیست که کلینی
ً
سند
حدیث را از روی کتاب برقی و آنهم الزاما المحاسن ،نوشته است .الزم به ذکر است در ِ
بیش از  1500حدیث الکافی ،نام برقی به چشم میخورد (ر.ک :نرمافزار درایةالنور) که اکثر آنها در
المحاسن فعلی موجود نیست.
 .2عالوه بر نکتۀ باال ،باید توجه داشت که اصل فرض متقدمتر بودن نقل المحاسن ،تنها در فرضی
معتبر است که شاکلۀ سنت انتقال حدیث را در شیعه معتبر بدانیم؛ در این صورت ،بهطور
نقضی اشکال رفع میگردد .توضیح بیشتر آنکه با معتبر دانستن سنت انتقال ،در حقیقت
پذیرفتهایم که حدیث خضر از منابع قبل از غیبت نشأت گرفته است .ولی در صورت نپذیرفتن
این سنت ،اصل انتساب حدیث موجود در المحاسن فعلی به برقی ،زیر سؤال میرود؛ چراکه
میدانیم قدیمیترین نسخۀ بازمانده از این حدیث در الکافی (متعلق به قرن هفتم و هشتم،
ر.ک :صدرائی خویی ،علی ،کافی پژوهی در عرصۀ نسخههای خطی ،)353 _ 351 ،متقدم بر
قدیمیترین نسخۀ المحاسن (متعلق به قرن دهم و یازدهم ،ر.ک :مقدمۀ محقق بر المحاسن،
تحقیق سید مهدی رجائی )58 _ 56/1 ،است؛ این امر در کنار شهرت کلینی به «أثبت الناس»
(نجاشی ،احمد بن علی ،رجال )377 ،و شهرت کتاب او به «أضبط األصول» (مجلسی،
محمد باقر ،مرآة العقول ،)3 /1 ،به نقل الکافی اعتباری باالتر از المحاسن موجود میبخشد.
بهعبارتدیگر ،در فرض نپذیرفتن شاکلۀ اعتبار سنت انتقال حدیث در شیعه ،باید به نقل
نسخههای موجود از کتابهای حدیثی اکتفا کرد که در این صورت ،به علت قدمت ،شهرت و
کثرت نسخههای الکافی در طول زمان ،نقل کلینی اصالت باالتری خواهد داشت.

سـند برخـی از محدثینـی کـه حدیـث خضـر را بـا ذکـر نـام تمامـی ائمـه (بـه نقـل از امـام
جـواد؟ع؟ و باواسـطۀ ابوهاشـم جعفـری و پـس از او برقـی) و باواسـطههای مختلـف نقـل
کردهانـد ،ازاینقـرار اسـت:
 _1کلینـی (د  329ق) در کتـاب الحجـة الکافـی در «بـاب مـا جـاء فـی االثنـی عشـر و النـص
علیهـم؟مهع؟» ،حدیـث « :1عـدة مـنأصحابنـا ،عـن أمحـد بـن حممـد البریق عن أیبهاشـم

العفـری عـن أیبجعفـر الثـاین؟ع؟»
داود بنالقاسـم ج
ّ
 _2کلینـی در حدیـث  2همـان بـابّ :
حممـد بـن حییی عـن ّ
«حدثنی ّ
حممـد بـن احلسـن الصفار
عـن أمحـد بـن أیب عبـداهلل عـن أیب هاشـم ِمثلـه َس ً
ـواء ،قـال حممد بن حییی فقلت ملحمد
1

بـن احلسـن یـا أبـا جعفـر وددت أن هـذا خ
البـر جاء من غیر جهة أمحـد بن أیب عبداهلل قال
ن 2
فقـال لقـد حدثین قبل احلیرة بعشـر سـنی».

 _3کاتـب نعمانـی در الغیبـة (نوشـته شـده در فاصلـۀ  336تـا  342ق)« :3أخبرنـا عبدالواحد

بنعبـداهلل بـن یونـس املوصلی ،قـال حدثنـا حممـد بن جعفـر ،قال حدثنا أمحـد بن حممد

العفـری ،عـن أیب جعفـر حممـد بـن
بـن خالـد ،قـال حدثنـا أبـو هاشـم داود بنالقاسـم ج

علی؟امهع؟ عـن آبائـه؟مهع؟ قـال»...:

4
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 _4شـیخ صـدوق (د  381ق) در کمالالدیـن ،عللالشـرایع و عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟:

العفـری ،عـن أیبجعفـر
بنأیبعبـداهلل البـریق ،قـال حدثنـا أبوهاشـم داود بنالقاسـم ج

الثـاین حممـد بـن علی؟امهع؟»...

5

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.525 /1 ،
 .2همان.526/1 ،
 .3شبیری زنجانی ،سید محمدجواد ،نعمانی و مصادر غیبت ،مجلۀ انتظار موعود.256/18 ،
ً
 .4نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة ،58 ،ح  .2برابر با دیگر اسناد الغیبة ،راوی از برقی ظاهرا جعفر
بن محمد بن الحسن القرشی الرزاز ،دایی پدر ابوغالب زراری (د 368 .ق) است.

 .5إبنبابویه ،محمد بن علی ،کمالالدین ،313 ،ح 1؛ همو ،عللالشرایع ،96 /1 ،ح 6؛ همو ،عیون
اخبار الرضا؟ع؟ ،65 /1 ،ح .35

حدیث شهادت خضر بر دوازده امام:
بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی

«حدثنـا أیب وحممـد بناحلسـن ریضاهللعهنمـا ،قـاال حدثنـا سـعد بنعبـداهلل وعبـداهلل
ً
بنجعفـر احلمیـری وحممـد بنحییی العطـار وأمحـد بنإدریـس مجیعـا ،قالـوا حدثنـا أمحـد

 _5شیخ مفید (د  413ق) در الغیبة« :1أخبرنا عبدالواحد بنعبداهّلل بنیونس املوصیل ،قال:
حممد بن جعفر ،قال :أخبرنا أمحد بن ّ
أخبرنا ّ
حممد بن خالد ،قال :أخبرنا أبو هاشم داود
العفری ،عن أیب جعفر ّ
حممد بن عیل؟امهع؟ ،عن آبائه؟مهع؟ ،قال»...:
بن القاسم ج

2

 _6شـیخ طوسـی (د  460ق) در الغیبة 3از طریق کلینی ،طبرسـی (د  548ق) در إعالمالوری

4

به نقل از شیخ صدوق ،کراجکی (د  449ق) در االستنصار 5و ابنشهرآشوب (د588ق)

در المناقـب 6بـه نقـل از شـیخ مفیـد و کیدری (قـرن  )6در بصائر األنـس بحضائر القدس

7

بـه نقـل از شـیخ طوسـی ،شـیخ صـدوق ،محمـد بـن حسـن صفـار (د  290ق) ،عبـداهلل
بنجعفـر حمیـری (قـرن  ،)3محمـد بنیحیی عطار (قـرن  )3و أحمـد بنإدریس قمی (د
 306ق) ،حدیـث خضـر را از امـام جـواد؟ع؟ روایـت کردهاند.

8

 .1گفتنی است کتاب فی الغیبة اثر شیخ مفید (نجاشی ،احمد بن علی ،همان )401 ،که در قرون
گذشته موجود بوده ،هماکنون به دست ما نرسیده است .این نقل شیخ مفید را عالم قرن ششم،
ابن شهرآشوب ،در المناقب ( ،)286 /1عالم قرن هفتم ،یوسف بن حاتم شامی عاملی ،در الدر
النظیم فی مناقب األئمة اللهامیم ()793 _ 792؛ و عالم قرن نهم ،بیاضی عاملی ،در الصراط
المستقیم إلی مستحقی التقدیم ( )111 /2نیز تأیید کردهاند.
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 .2به نقل از رازی حبلرودی ،خضر بن محمد ،التوضیح األنور فی دفع شبه األعور480 ،؛ با توجه به
یکسان بودن سند نقل نعمانی با مفید ،احتمال انتساب اشتباه کتاب نعمانی به مفید نیز وجود
دارد.
 .3و هبــذا اإلســناد عــن حممــد بــن یعقــوب عــن عــدة مــن أصحابنــا عــن أمحــد بــن حممــد البــریق....
(طوســی ،محمــد بــن حســن ،الغیبــة.)154 ،
 .4الفصـل الثـاین :یف ذکـر بعـض األخبـار التی جـاءت مـن طریـق الشـیعة اإلمامیـة یف النص علی إمامة
االثنی عشـر مـن آل حممـد؟مهع؟ ...و أمـا الضـرب الثـاین و هـو ما روی من النصـوص عیل أعیان األمئة
االثنی عشـر؟ع؟؛ مفـن ذلـک مـا رواه الشـیخ أبـو جعفـر بـن بابویـه...؛ (طبرسـی ،فضـل بـن حسـن،
إعالمالـوری بأعلام الهـدی ،386 ،بـا همـان سـند شـیخ صدوق)
 .5کراجکی ،محمد بن علی ،همان.128 ،
 .6روی الشیخ املفید حدیث خ
ن
الضر و حمبته إیل أمیر املؤمنی و سؤاله عن مسائل و( . ...ابن شهر
آشوب ،محمد بن علی ،المناقب)286/1 ،

 .7این کتاب امروزه در دسترس نیست .این استناد به نقل از عاملی نباطی در الصراط المستقیم إلی
مستحقی التقدیم ( )111/2آمده است.
 .8همچنین ابن جریر طبری (د قرن  5ق) در دالئل اإلمامه 174 ،این حدیث را با ذکر نام تمامی

تمامی محدثان یادشده ،این خبر را از برقی از ابوهاشم با ذکر نام تمام ائمه نقل کردهاند.
عالوه بر اینها ،در منابع شیعه ،نقل حدیث خضر از غیر طریق برقی نیز دیده میشود.
 _7در تفســیر منســوب بــه علــی بــن ابراهیــم قمــی (د 307 .ق) در ذیــل آیــۀ  42ســورۀ زمــر،
العفــری عــن
ایــن حدیــث بــا ســند «حدثــی أیب عــن أیب هشــام 1عــن داود بــن القاســم ج
أیبجعفــر حممــد بنعــی بنمــویس؟مهع؟ قــال »...:ثبــت شــده اســت.

2

راوی اصلی حدیث ،ابوهاشم داود بن قاسم جعفری (د 261 .ق) 3از تبار جعفر طیار و
از بزرگان اصحاب ائمه (امام رضا ،امام جواد ،امام هادی و امام عسکری؟مهع؟) بوده
است 4.قرائن تاریخی حاکی از آناند که وی عمری طوالنی داشته 5و در حدود نیمۀ قرن
دوم به دنیا آمده است 6.شیخ طوسی او را صاحب اخبار و مسائلی از اهلبیت؟مهع؟ و
ائمه؟مهع؟ به نقل از أبو جعفر محمد بن علی شلمغانی (د ۳۲۲ .ق) آورده است« :و حدثین أبواملفضل
حممد بن عبداهلل قال :حدثین أبوالنجم بدر ابن الطبرستاین قال :حدثین أبو جعفر حممد بن عیل
قال :روی عن أیب جعفر الثاین؟ع؟ أنه قال ». ...:مسعودی (د 346 .ق) در اثبات الوصیة ( )160و
طبرسی (د 588 .ق) در احتجاج ( )266/1نیز حدیث خضر را به طور مرسل از امام جواد و با ذکر
نام تمامی ائمه؟مهع؟ آوردهاند.
 .1روشن است که این نام ،تصحیف ابوهاشم است.

 .3سمعانی ،عبدالکریم بن محمد ،األنساب .289/3 ،البته ابوهاشم کتاب خود را باید قبل از سال
 252نگاشته باشد؛ چراکه به نقل سمعانی در آن سال به زندانی در سامرا برده شده و چند سال
بعد فوت کرده است( .همان)
 .4طوسی ،محمد بن حسن ،فهرست ،181 ،مدخل داود بن قاسم.
 .5طبق نقلی در مقاتل الطالبیین ،أبوهاشم جعفری (داوود بن القاسم بن اسحاق بن عبداهلل
بن جعفر بن أبیطالب) در زمان نوادۀ زید بن علی ،نزدیکترین نسل جعفر و شیخ بنیهاشم
بهحساب میآمده است( .ابوالفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،مقاتل الطالبیین)547 ،
 .6پدر ابوهاشم ،قاسم بن اسحاق ،از اصحاب امام صادق؟ع؟ (نجاشی ،احمد بن علی ،همان،
156؛ طوسی ،محمد بن حسن ،رجال )271 ،و نیز از همراهان محمد نفس زکیه دانسته شده

حدیث شهادت خضر بر دوازده امام:
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 .2همان .249/2 ،الزم به ذکر است که در نسخۀ مطبوع ،این تفسیر پس از ذکر پاسخ سؤال اول ،بقیۀ
ماجرا بهصورت اجمالی آمده است« :و قد میض ذکر السؤاالت الثالثة» که اشاره به نقل جلوتر این
ماجرا در همین کتاب دارد که با ذکر نام تمامی ائمه؟مهع؟ همراه است( .قمی ،علی ابن ابراهیم ،تفسیر،
)44/2؛ البته محتمل است در نسخهای از تفسیر که عالمۀ مجلسی در اختیار داشته (بحاراألنوار،
 )39 /58نقل کامل حدیث با همین سند (با ذکر نام تمامی ائمه؟مهع؟) موجود بوده باشد.
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اشعار نیکو دربارۀ ایشان میداند .همچنین وی را صاحب کتابی میخواند و طریق
خود را به آن میآورد.

1

تــا همینجــا میتــوان ادعــا کــرد اولیــن منبــع حدیــث خضــر ،کتــاب ابوهاشــم جعفــری
بــوده اســت؛ چراکــه در ســنت حدیــث امامیــه ،عمــدۀ احادیــث بهصــورت مکتــوب
راوی صاحــب کتــاب نبــوده امــا
منتقــل شــده و نقــل حدیثــی کــه در کتــاب یــک ِ
بهصــورت شــفاهی بــدو منســوب میگشــت ،مــورد تشــکیک واقــع میشــد2؛ بنابرایــن
از همســویی محدثیــن بــزرگ بــر نقــل ایــن حدیــث از ابوهاشــم ،میتــوان وجــود ایــن
حدیــث را در کتــاب او اســتنتاج کــرد .ایــن احتمــال وقتــی تقویــت میشــود کــه بدانیــم
طبــق فهرس ـتهای امامیــه ،احمــد بــن محمــد بــن خالــد برقــی راوی معــروف کتــاب
ابوهاشــم بــوده اســت 3.ازایــنرو بــا توجــه بــه تطابــق انتهــای ســند حدیــث خضــر در
نقلهــای بــاال بــا طریــق کتــاب ابوهاشــم جعفــری ،میتــوان احتمــال داد کــه چهــار نقــل
اول (یعنــی نقــل اول کلینــی ،نعمانــی ،صــدوق و مفیــد) همگــی از کتــاب ابوهاشــم
228

است (نویری ،أحمد بن عبد الوهاب ،نهایة األرب .)50/25 ،لذا تولد ابوهاشم نیز میبایست در
حدود نیمۀ قرن دوم باشد.
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 .1طوسی ،محمد بن حسن ،فهرست 181 ،و  .182یکی از معاصرین ادعا کرده که وی اهل کتاب
و روایت یا حدیث نبوده است و کتاب منتسب به او ،ساختگی است (بهبودی ،محمد باقر،
معرفة الحدیث .)109 ،این ادعا بهطور کامل پاسخ داده شده است (ر.ک :قربانی زرین ،رضا،
اصالت حدیث شیعه با رویکرد مقامات ائمه؟مهع؟ تا پایان قرن چهارم بخش )4 _ 6 _ 3؛ جالب
آنکه ناقد احتمال داده است علت تشکیک در کتاب ابوهاشم ،احتوای آن بر روایت خضر دربارۀ
دوازده امام باشد! ازآنجاکه اصل اشکال ،شواهد محکمی به همراه ندارد ،از آن میگذریم.
 .2مدرسی طباطبایی ،سید حسین ،میراث مکتوب ،15 ،پاورقی .14
 .3طریــق طــویس بــه کتــاب ابوهاشــم :أخبرنــا بــه عــدة مــن أصحابنــا عــن أیب املفضــل عــن ابــن بطــة
عــن أمحــد بــن أیب عب ـداهلل عــن أیب هاشــم( .طوســی ،محمــد بــن حســن ،همــان)؛ صــدوق نیــز
العفــری
طریــق خــود را بــه روایــت ابوهاشــم اینگونــه ذکــر میکنــد :و مــا کان فیــه عــن أیب هاشــم ج
فقــد رویتــه عــن حممــد بــن مــویس بــن املتــوکل _ ریضاهلل عنــه _ عــن عــی بن احلسـ�ن الســعدآبادی،
العفــری( .ابنبابویــه ،حممــد بــن عــی ،مــن
عــن أمحــد بــن أیب عب ـداهلل البــریق ،عــن أیب هاشــم ج
الیحضــره الفقیــه.)517/4 ،

بــوده کــه برقــی آن را روایــت میکــرده اســت .عــاوه بــر ایــن ،نقــل هفتــم نیــز نشــانگر
ایــن اســت کــه حدیــث خضــر در اصــل کتــاب ابوهاشــم موجــود بــوده اســت 1.همچنیــن
منبــع نقــل کلینــی در ســند دوم الکافــی بهاحتمالقــوی ،یکــی از کتابهــای محمــد
بــن حســن صفــار اســت 2کــه او نیــز بــرای نقــل ایــن حدیــث ،از کتــاب ابوهاشــم یــا برقــی
اســتفاده کــرده اســت.

3

حال با توجه به اینکه کتابهای ابوهاشم در سنت حدیث امامیه بهصورت تحدیثی
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 .1علی بن ابراهیم از طریق پدرش به کتاب ابوهاشم اجازه داشته است .نقل وی از پدرش از ابوهاشم،
در اسانید متعددی از الکافی و غیر آن مشاهده میشود؛ مانند :ابنبابویه ،محمد بن علی ،عیون
راوی
أخبار الرضا؟ع؟ 256/2 ،همچنین کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان .118/1 ،پس تنها ِ
کتاب ابوهاشم ،برقی نبوده است.
ً
 .2احتماال کتاب مناقب او (نجاشی ،احمدبنعلی ،همان )354 ،که امروزه باقی نمانده است.
ً
تفکیک سند دوم از سند اول برای یک روایت ،عمدتا ناشی از آن است که منبع نقل دوم متفاوت
بوده است؛ لذا نقل صفار در سند دوم الکافی ،زیرمجموعۀ نقل اول محسوب نمیشده و اضافه
کردن آن بهصورت سندی موازی ،وافی نبوده است .این احتمال با نقل کیدری در بصائر األنس
(مورد  6از همین فهرست) مبنی بر نقل این روایت توسط محمد بن حسن صفار ،سازگار است.
 .3اگر فرض کنیم این روایت در زمان انتقال به صفار مکتوب بوده است ،دقت در پاسخ صفار در سند
دوم الکافی ،این احتمال را که منبع اصلی نقل این حدیث کتاب ابوهاشم جعفری و نه المحاسن،
بوده است تقویت میکند« :فقال :لقد حدثین قبل احلیرة بعشر ن
سنی» (کلینی ،محمد بن یعقوب،
همان) .دربارۀ توجیهات مختلف این گفتۀ محمد بن یحیی و نیز پاسخ محمد بن حسن ،ر.ک:
بحر العلوم ،محمد مهدی بن مرتضی ،الفوائد الرجالیة343 _ 341/1 ،؛ خویی ،سید ابوالقاسم،
معجم رجال الحدیث266_ 265 /2 ،؛ و مجموعهای از نقل قولها در مقدمۀ المحاسن ،تصحیح
محدث ارموی .مؤلف الفوائد الرجالیة به استناد احادیث فراوانی که از برقی دربارۀ دوازده امام و
امام غایب؟جع؟ نقل شده ،بهطورقطع مراد از «حیرت» را دورۀ غیبت صغرا میداند ،نه حیرت و
سردرگمی شخص برقی (به نقل از الویری ،محسن ،همان .)74_ 73 ،بدین ترتیب برقی در حدود
ً
سال  ،250حدیث خضر را برای صفار روایت کرده است که قاعدتا این روایت باید اندکی پساز آن
باشد که برقی به نیت دیدار با امام هادی؟ع؟ به سامرا سفر کرده و پسازآن ،در بغداد با ابوهاشم
مالقات کرده است( .شبیری زنجانی ،سید محمدجواد ،همان) بدین ترتیب با توجه به فوت
برقی در سال ( 280همان) و روایت شدن محاسن توسط افرادی مانند نوۀ او (طوسی ،محمد بن
حسن ،الفهرست ،)54 ،نگارش کتاب المحاسن را باید متعلق به زمانی پسازآن نقل دانست .لذا
بهاحتمال بیشتر ،صفار روایت برقی از کتاب ابوهاشم را شنیده بوده است.

(با سماع و قرائت) 1به نسلهای بعدی منتقل شده بود 2و تا قرنها بعد در دسترس
بوده است ،3میتوان به وجود حدیث خضر در کتاب ابوهاشم جعفری اطمینان یافت؛
چراکه از منظر تاریخی ،اینکه چند محدث بهطور مستقل از یکدیگر 4حدیثی را به نقل
ً
5
از برقی و به یک صورت تحریف کنند ،عادتا ممکن نیست.
بنابرایـن ،آنچـه بیـان شـد نشـان میدهـد کـه منبـع اصلـی حدیـث خضـر بـا نقـل کامـل
 .1برای آشنایی با اهمیت و میزان رواج این سنت در نقل کتابهای متقدم امامیه ،ر.ک :قندهاری،
محمد ،تحمل کتب حدیثی در شیعۀ امامیه تا زمان شیخ طوسی.51 _ 45 ،
ّ
 .2برای مشاهدۀ یک نمونه از نقل با طریق برقی از کتاب ابوهاشم با الفاظ تحدیث (حدثنا) ،این
سند را مالحظه کنید« :حدثنا أیب ریضاهلل عنه قال حدثنا سعد بن عبداهلل قال حدثنا أمحد
العفری قال :کنت أتغدی مع أیب
بن أیب عبداهلل البریق قال حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم ج
احلسن؟ع؟( »...ابنبابویه ،محمد بن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟ .)228 /2 ،طریق نعمانی به
حدیث خضر نیز دارای الفاظ تحدیث کامل است.
 .3عبارات ّ
کشی در رجال ( )571در نیمۀ قرن چهارم ،شاهد آن است که وی به روایات کتاب

230
فصـلنامه امامت پژوهی _ شماره دوازدهم _ زمستان 1392

ابوهاشم دسترسی داشته است .همچنین بهعنوان نمونهای دیگر ،میتوان به حدیثی از ابوهاشم
در باب توحید اشاره کرد که بخشهای تقطیع شدهای از آن در کتابهای حدیثی متقدم برجا
مانده (با طرق متعدد از ابوهاشم در الکافی 118/1 ،و ابنبابویه توحید )83 ،و نقل کامل آن
حدیث در کنار حدیث بلند دیگری از او در االحتجاج ( ،)443 _ 441 /2گواه دسترسی طبرسی
(در قرن ششم) به آن کتاب است .گفتنی است ابن عیاش جوهری (د 401 .ق) ،نیز به روایات او
دسترسی داشته و برخی از آنها را در کتابی به نام أخبار أبی هاشم الجعفری گردآوری کرده بود.
(نجاشی ،احمد بن علی ،همان86 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان )78 ،که پارههایی از آن
نیز در إعالم الوری (بهعنوان نمونه )375 _ 371 ،باقی مانده است.
 .4ممکن است اشکال شود که با توجه به پدیدۀ «تبدیل اسناد» که برخی از محققین به رخداد آن در
کتابهای حدیثی متقدم اشاره کردهاند (ر.ک :مقدمۀ نرم افزار درایة النور) ،نقل صدوق و نعمانی
نبود
در حقیقت از الکافی بوده است؛ اما با توجه به ذکر شدن پاسخها در نقل نعمانی و صدوق و ِ
این پاسخها در نقل الکافی (به دلیل تقطیع کلینی متناسب با عنوان باب مربوط) این احتمال
ً
دربارۀ نقل حدیث خضر عادتا منتفی است.
 .5گفتنی است آندره نیومن بدون توجه به منبع اصلی حدیث خضر و تنها با توجه به اسناد این
حدیث در تفسیر قمی و الکافی نتیجه گرفته که نقل کامل حدیث خضر (با ذکر اسامی ائمه؟مهع؟)
حداقل در زمان برقی در قم رواج داشته است.

)(Newman, Andrew, The Formative period of Twelver shi,ism, p.66, n. 53

اسـامی ائمـه؟مهع؟ و بـه نقـل از امـام جـواد؟ع؟ ،کتـاب ابوهاشـم جعفـری بـوده اسـت
کـه بیشـتر محدثیـن بعـدی بـه آن کتـاب از طریـق برقـی دسترسـی داشـتهاند 1.در پـی
روشـن شـدن ایـن نکتـه ،سـؤال دیگـری ممکـن اسـت مطـرح شـود :اگـر منبـع اصلـی این
حدیـث بـرای برقـی و کلینـی و دیگـران ،کتـاب ابوهاشـم جعفـری بـوده اسـت ،چـرا برقـی
بایـد ایـن حدیـث را در کتـاب العلـل المحاسـن بـا تفاوتهایـی ،هـم از جهـت سـندی
و هـم متنـی ،نقـل کـرده باشـد؟ بررسـی ایـن دودسـته تفـاوت را در دو بخـش پیـش رو
دنبال میکنیم.

 _2علت تفاوتهای سندی نقل برقی در المحاسن
پیشتر اشاره شد که سند حدیث خضر در کتاب المحاسن به شرح زیر است:
العف ــری رف ــع احلدی ــث ق ــال :ق ــال :أب ــو
عن ــه ع ــن أبی ــه ع ــن أیب هاش ــم ج

عبـــداهلل؟ع؟. ...:

2

برقـی پـدر (محمـد بـن خالـد)
بهعبارتدیگـر ایـن حدیـث در المحاسـن ،باواسـطۀ ِ

از ابوهاشـم جعفـری بهصـورت مرفـوع بـه امـام صـادق؟ع؟ نسـبت داده شـده اسـت.

 .1البته همانطور که در ابتدای این بخش ذکر شد ،احتمال دیگر _ هرچند که مرجوح است _ ،
نقل کلینی و محدثین دیگر از کتابهای برقی است .در این فرض ،برقی روایت را از ابوهاشم
شنیده و در کتاب خود وارد کرده است .البته در این فرض نیز به علت امکان دسترسی به اکثر
کتابهای وی در قرون اولیه (شیخ طوسی به دسترسی خود به شماری از کتابهایی با عنوان
المحاسن تصریح میکند( .طوسی ،محمد بن حسن ،همان ،))35 _25 ،تحریف در نقل از او،
قابلمشاهده بود و به نگاشتههای بعدی تسری نمییافت.
 .2برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن.332 /2 ،
 .3همانگونه که اشاره شد ،سند متفاوت این دو حدیث خود شاهدی بسیار مهم است که نشان
میدهد منبع کلینی و دیگران در نگارش این حدیث ،المحاسن نبوده است ،بلکه باید منبعی
متقدم بر هر دو (کلینی و برقی) وجود داشته که این خبر از آن گرفته شده است.

حدیث شهادت خضر بر دوازده امام:
بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی

برقی پسـر (احمد بن محمد
درحالیکـه پیشتـر دیدیـم کلینـی و دیگران ،این ماجرا را از ِ
ً
ً
3
بـن خالـد) مسـتقیما از ابوهاشـم جعفـری و مسـندا از امـام جـواد؟ع؟ روایـت میکننـد.
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بنابرایـن دو تفـاوت اصلـی سـندی بیـن ایـن دو نقـل وجـود دارد :تفـاوت نخسـت مرتبـط
با حضور برقی پدر اسـت؛ و تفاوت دوم در امامی اسـت که روایت از او نقل شـده اسـت.
در مورد تفاوت نخست ،این ابهام وجود دارد که اگر اصل خبر ،روایتی یکسان و متعلق
برقی پسر بدون حضور پدرش ،جزء سلسلۀ
به کتاب ابوهاشم جعفری بوده است که ِ
راویان این کتاب بوده ،چرا باید در سند این حدیث در کتاب المحاسن نام پدر وی نیز
ذکر شده باشد؟
بــه نظــر میرســد پاســخ بــه ایــن ســؤال در گــروی تمرکــز بــر منابــع برقــی پســر در نــگارش

کتــاب المحاســن باشــد .از آنجاکــه حدیــث خضــر در کتــاب العلــل المحاســن
آمــده ،در همیــن راســتا تمــام  130حدیــث کتــاب العلــل را بهدقــت بررســی کــرده 1و
کوشــیدیم بــا مقایســۀ اســناد آنهــا بــا دیگــر نقلهــای برقــی و اطالعــات موجــود در
فهرس ـتهای متقــدم ،منابــع آنهــا را از المحاســن اســتخراج کنیــم .حاصــل بررســی
بهصــورت جــدول پیوســت ،قابلمشــاهده اســت .نتیجــۀ ایــن بررســی بــه شــرح
232

زیر است:
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برقی پدر) است.
 91 .1حدیث به نقل از پدر نویسنده ،محمد بن خالد برقی (یا ِ

 15 .2حدیـث 2بـه نقـل از محمـد بـن علـی ابوسـمینه بـوده کـه وی کتابهایـی ماننـد

بهـای حسـین بـن سـعید داشـته اسـت .البتـه بیشـتر ایـن احادیـث (تمـام آنهـا
کتا 
بهغیـراز حدیـث  38و  )58از ابوسـمینه از محمـد بـن اسـلم نقل شـده کـه طبق قرائنی

3

 .1بــر اســاس جسـتوجوی نویســنده ،تاکنــون هیــچ پژوهــش کاملــی دربــارۀ اســناد و منابــع المحاســن
بهخصــوص کتــاب العلــل انجــام نشــده اســت .تنهــا یــک مقالــه بــه فرانســوی دربــارۀ کتــاب
العلــل المحاســن نگاشــته شــده کــه آن نیــز بــه بررســی محتــوا پرداختــه اســت .ر.کVilozny, :
)Réflexions sur le Kitab al-‘Ilal d’Ahmad b. Muhammad al-Barqi (m. 274 ou 280

 .2احادیث  105 ،104 ،58 ،38 ،33 ،31 ،30 ،29 ،28 ،26 ،25 ،24 ،17 ،12 ،10و  .106حدیث 12
از دو منبع نقل شده است.
 .3مهمترین قرینه ،تعلیق بر محمد بن أسلم در روایات  31 ،30 ،29 ،26 ،25و  33با توجه به اسناد
روایات قبلی است.

بهتـر آن اسـت کـه منبـع ایـن  13حدیـث را کتاب محمد بن اسـلم طبـری در نظر بگیریم
که ابوسـمینه راوی آن بوده اسـت.

1

 6 .3حدیث (احادیث  )95 ،89 ،88 ،87 ،76 ،18از کتاب ابویوسف یعقوب بن
یزید األنباری السلمی نقل شده است.

2

 .4احادیث  82 ،81و  94از کتاب الجامع فی الفقه از علی بن محمد القاسانی
انتخاب شده است.

3

 .5حدیث  61و ( 103و حدیث  21 ،6و  49باواسطۀ پدرش) از یکی از کتابهای حسن
بن محبوب اخذ شده که برقی یکی از راویان آن بوده است.

4

 .6حدیث  ۹۷از عبداهلل بن الصلت أبو طالب القمی که برقی راوی آن بوده است.

5

 .7حدیث  98از کتاب علی بن حسان الواسطی که برقی راوی آن بوده است.

6

 .8برای دوازده حدیث باقیمانده نیز میتوان احتماالتی داد که به دلیل پراکندگی و
کمبود قرائن از ذکر آنها صرفنظر میکنیم.

7

 .2همان ،مدخل  .1215حدیث  95به نقل از محمد بن خالد و یعقوب بن یزید است.
 .3همان ،مدخل .669
ً
 .4طوسی ،محمد بن حسن ،همان .162 ،گفتنی است برقی در المحاسن بیش از  110بار مستقیما
از کتابهای حسن بن محبوب نقل کرده است و تنها در کتاب العلل (حدیث  21 ،6و )49
باواسطۀ پدرش از او روایت نقل میکند.
 .5نجاشی ،احمد بن علی ،همان564 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان.449 ،
 .6نجاشی ،احمد بن علی ،همان726 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان.394 ،
یتـوان احتماالتـی داد :حدیـث  15و  116از
ـث باقیمانـده م 
 .7دربـارۀ
منابـع  8حدیـث از ایـن  12حدی ِ
ِ
بهـای حسـن بـن علـی بـن فضـال ،حدیـث  60و  80از کتـاب نـوادر ابراهیـم بـن هاشـم
یکـی از کتا 
بهـای الجامـع یـا نـوادر
(نجاشـی ،احمـد بـن علـی ،همـان ،)18 ،حدیـث  86و  130از یکـی از کتا 
احمـد بـن محمـد بـن ابـی نصـر بزنطـی (همـان ،)180 ،حدیـث  84از کتـاب عبـداهلل بـن محمـد
صاحـب الحجـال و حدیـث  32نیـز از کتـاب حسـن بـن علـی الوشـاء ،نقـل شـده باشـد.
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البــی ...،أخبرنــا أبــو احلســن أمحــد بــن حممــد بــن مــویس قــال :أخبرنــا
 .1حممــد بــن أســلم الطبــری ج
أبــو عــی بــن مهــام قــال :حدثنــا عبیــد بــن کثیــر عــن حممــد بــن عــی عــن حممــد بــن أســلم بکتابــه.
(نجاشــی ،احمــد بــن علــی ،همــان ،مدخــل  )999الزم بــه ذکــر اســت در ســند حدیــث  ،29محمــد
بــن اســلم بــه علــی بــن أســلم تصحیــف شــده اســت.

همانطور که مشخص است ،حدود  70درصد ( 91حدیث) نقلهای برقی در کتاب
برقی پدر در کمتر
العلل به نقل از پدرش است؛ درحالیکه در سرتاسر کتاب المحاسنِ ،

از  28درصد روایات حضور دارد 1.اگر این نتیجه را در کنار این دادۀ تاریخی بگذاریم که
(برقی پدر) نیز ،کتابی با همین نام (کتاب العلل) داشته ،2مشخص
محمد بن خالد ِ
(برقی پسر) در هنگام نگارش کتاب
میشود که درواقع احمد بن محمد بن خالد
ِ
المحاسن ،کتاب العلل پدر خویش را مبنا قرار داده است .از همین رو باید باشد که

وی در کتاب العلل از بسیاری مشایخ بال واسطۀ خود ،باواسطۀ پدرش نقل کرده 3یا
باوجود داشتن امکان نقل مستقیم چند حدیث ،سند منقول از پدرش را بهصورت
مرفوع ثبت کرده است 4.بهعبارتدیگر اتکای برقی بر کتاب پدرش ،موجب شده که در
این بخش از المحاسن ،با نقلهای باواسطۀ برقی پسر از مشایخی مواجه شویم که طبق
ً
طرق موجود در فهارس ،او مستقیما کتاب آنها را روایت کرده ،اما به هنگام نقل روایت
آنان در کتاب العلل ،نقل خود را باواسطۀ پدرش مقید ساخته است 5.بنابراین نتیجه
234
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 .1محاسبۀ درصد نقل از محمد بن خالد در المحاسن در پژوهشهای مختلف ،به نتایج متفاوتی
منجر شده است،)Newman, The Formative Period of Twelver Shiism, p. 53( %28 :
( %27.9قربانی زرین ،رضا ،همان )25 ،و ( %26.51حسینی ،سید علیرضا و دیگران ،بازخوانی
سیرۀ حدیثی محمد بن خالد برقی ،مجلۀ پژوهشهای قرآن و حدیث .)59/45 ،طبق بررسی
انجام شده در منبع آخر ،درصد نقل احمد بن محمد برقی از پدرش در دیگر بخشهای مجلد
دوم المحاسن ازاینقرار است :کتاب السفر ،%23 :کتاب المآکل ،%25.4 :کتاب الماء،%21 :
کتاب المنافع ،%12.1 :کتاب المرافق.%24.7 :
 .2نجاشی ،احمد بن علی ،همان.335 ،
ً
 .3برقی در سرتاسر المحاسن ،مستقیما از ابن ابی عمیر و ...روایت میکند ،اما در کتاب العلل
تمامی نقلهای او از این مشایخ به نقل از پدرش است.
 .4در چندین روایت این امر قابلمشاهده است .بهعنوان نمونه ،ح  79از کتاب العلل« :و عنه عن
ن
احلسی عن جعفر بن بشیر»...
أبیه رفع احلدیث قال قال جعفر بن بشیر و حدثین حممد بن

 .5مانند نقل باواسطۀ پدرش از علی بن نعمان (کتاب العلل ،ح )4؛ درحالیکه برقی راوی کتاب او
بوده (طوسی ،محمد بن حسن ،همان )282 ،یا نقل باواسطۀ از علی بن حکم (ح  )5که برقی
یکی از دو راوی معروف این کتاب بوده است( .نجاشی ،احمد بن علی ،همان )271 ،از همین

میگیریم که مهمترین منبع برقی در نگارش کتاب العلل المحاسن ،کتاب پدرش بوده
و  91حدیث ،ازجمله حدیث خضر نیز ،از همین کتاب اخذ شدهاند.

1

با فهم این نکته ،میتوان از راز تفاوت صدر اسناد حدیث خضر در نقل المحاسن با
برقی پدر ،برخی از روایات ابوهاشم جعفری را
دیگر نقلها پرده برداشت؛ در حقیقتِ ،

برقی پسر نیز این روایات را در کتاب العلل المحاسن
در کتاب العلل خود آورده بوده که ِ
ً
به نقل از پدرش نقل کرده 2و طبعا به هنگام نقل آنها ،دیگر به کتاب ابوهاشم جعفری
رجوع نکرده است 3.این در حالی است که محدثین بعدی که کتاب ابوهاشم جعفری
را از طرق مختلف در اختیار داشتهاند ،به هنگام نقل همین روایات از کتاب ابوهاشم،
ً
ً
نام طریق خود (بعضا نام برقی و بعضا نام دیگر راویان کتاب) را در سند نقل این
احادیث ذکر کردهاند.

4

در مـورد تفـاوت دوم سـندها ،یعنـی تفـاوت در امامـی کـه حدیـث بـه او منسـوب شـده

 .1البته برقی پدر نیز بهنوبۀ خود 13 ،روایت از این روایات را از کتاب العلل حسین بن سعید (نجاشی،
احمد بن علی ،همان ،مدخل  )1208و روایت  16را از کتاب العلل اسماعیل بن مهران (طوسی،
محمد بن حسن ،همان ،مدخل  )32اخذ کرده است .حدیث  12کتاب نیز در این دو منبع
مشترک بوده است.

 .2احادیث  83و  99از کتاب العلل.
 .3هرچند احتمال دارد این بخش از کتاب المحاسن قبل از آن زمانی نگاشته شده باشد که برقی
ً
کتاب ابوهاشم را مستقیما از نویسندهاش اجازه گرفته است.
 .4غیــر از حدیــث خضــر (ح  ،)99ح  83نیــز بــا طــرق مختلــف بــه نقــل از ابوهاشــم در نگاشــتههای
محدثیــن بعــدی ثبــت شــده اســت .ر.ک :کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان ،118/1 ،ح 12؛
ابنبابویــه ،محمــد بــن علــی ،التوحیــد ،83 ،ح  1و 2؛ نقــل کامــل و بــدون تقطیــع ایــن حدیــث:
طبرســی ،احمــد بــن علــی ،اإلحتجــاج.441/2 ،

حدیث شهادت خضر بر دوازده امام:
بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی

قرار است نقل باواسطۀ او در کتاب العلل از محسن بن أحمد قیسی (ح  ،)9إسماعیل بن مهران
(ح  ،)16عمرو بن عثمان الخزاز (ح  )19و . ...گذشته از اثر منابع مکتوب در نقلهای باواسطۀ
برقی در المحاسن ،در کتابهای فهرستی با آثاری مواجه هستیم که برقی یکبار بیواسطه و
یکبار باواسطۀ یکی از مشایخش در طریق آنها قرار دارد؛ مانند طرق کتاب زکریا بن آدم (طوسی،
محمد بن حسن ،همان)207 ،
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ً
اسـت ،باید گفت اوال آشـنایان با حدیث شـیعه از دیدن نقلهای یک حدیث یکسـان
از امامـان مختلـف تعجـب نمیکننـد؛ چراکـه امامـان بارهـا حدیـث خـود را منقـول از
حدیث پدرانشـان دانسـته بودند 1و در بسـیاری از اوقات امامان متأخر به این امر تصریح
ً
نیـز میکردنـد و حدیـث را بـه نقـل از امامـان متقدم روایت میکردند .ثانیـا این امر خاص
ً
حدیـث خضـر نیسـت؛ مثلا در حدیـث معـروف دیگـری نیـز که به نقـل از امـام جواد؟ع؟
اسـت ،2میبینیـم همیـن حدیـث در کتـاب المحاسـن بهصـورت «رفعـه قـال :قـال:

أبوعبـداهلل؟ع؟ .» ...:ضبـط شـده اسـت 3.همچنیـن مـوارد دیگـری را نیـز در المحاسـن
میتـوان یافـت کـه در آنهـا یـک حدیـث با طریق مشـترک به نقـل از دو امام آمده باشـد.
ً
ثالثا ماجرای سؤال و جواب خضر ،طبق اشارۀ نعمانی ،از امام جواد؟ع؟ به نقل از
ً
پدرانشان بوده است« :عن أیب جعفر حممد بن عیل؟امهع؟ عن آبائه؟مهع؟»؛ بنابراین کامال
4

محتمل است که در کتاب ابوهاشم جعفری ،امام جواد؟ع؟ این حدیث را به نقل از
آبائشان از امام صادق؟ع؟ نقل فرموده باشند و اکثر محدثین بعدی ،همانگونه که
236

شیوۀ شیعۀ امامیه بوده است ،5آن را از آخرین امام (امام جواد؟ع؟) و برقی آن را از اولین
امام موجود در سند (امام صادق؟ع؟) نقل کرده باشد .مراجعه به کتاب المحاسن و
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 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،53/1 ،ح .14
 .2املؤمن حیتاج إیل خصال :توفیق مناهلل و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه (مجلسی ،محمد
باقر ،بحار األنوار.)65/72 ،
 .3عنـه عـن حممـد بـن عیسی عـن بعـض أصحابـه رفعـه قـال قـال أبـو عبـداهلل؟ع؟ ال یسـتغین املؤمـن
عـن خصلـة و بـه احلاجـة إیل ثلاث خصـال توفیـق مـناهلل عـز و جـل و واعـظ مـن نفسـه و قبـول
ممـن ینصحـه (برقـی ،احمـد بـن محمـد ،همـان)604/2 ،

 .4جالبترین نمونۀ آن ،روایت دیگری از ابوهاشم جعفری است« :عنه عن حممد بن عییس عن أیب
العفری قال أخبرین األشعث بن حامت أنه سأل الرضا؟ع؟ عن یشء من التوحید فقال...
هاشم ج
عنه عن حممد بن عییس عن أیب هاشم عن أیب جعفر؟ع؟ حنوه»( .همان ،239/1 ،ح )215
ً
 .5این شیوۀ محدثین شیعه در نگه نداشتن سلسلۀ سند منقول از هر امام و متقابال شیوۀ اهل سنت
در نقل متصل از امامان شیعه از پدرانشان (عن أبیه عن ،)...در مقایسۀ اسناد احادیث مشترک
در شیعه و اهل سنت ،بهسادگی قابلمشاهده است.

دقت در مواردی که در آن عبارت «عن آبائه» آمده است ،این احتمال را تأیید میکند:
برقی در  111حدیث المحاسن ،روایت از ائمه را با قید «عن آبائه» مقید کرده که غیر
از موارد نقل از مشایخ ّ
سنی مانند َسکونی ،در اکثر موارد ،این احادیث به نقل از پدر
اوست .بهعبارتدیگر ،به نظر میرسد پدر وی (محمد بن خالد) در بسیاری از مواقع،
سلسلۀ اسناد را از امامی تا امام دیگر ادامه میداده است .بدین ترتیب دربارۀ حدیث
برقی پدر این سلسله را بهصورت «رفعه عن ایب عبداهلل؟ع؟»
خضر نیز میتوان گفت که ِ
درآورده است.

1

 _3علت ذکر نشدن اسامی در نقل المحاسن
پساز آن که روشن شد منبع نقل حدیث خضر در کتابهای محدثین پسینتر از برقی،
کتاب المحاسن نبوده ،بلکه منبعی متقدم بر تمام این مصادر ،یعنی کتاب ابوهاشم

جعفری بوده است؛ ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا کتاب المحاسن
حاوی اسامی ائمه؟مهع؟ نیست؟ بهعبارتدیگر ،اگر برقی مطابق با سند کلینی ،این
حدیث را با نام تمام ائمه از طریق ابوهاشم در اختیار داشته ،چرا خود آن را در کتاب
قبل از هر پاسخی دوباره خاطرنشان میسازیم که با توجه به از دست رفتن اکثر ابواب
کتاب المحاسن و نیز دیگر کتابهای برقی ،ما نمیدانیم که آیا برقی نقل کامل این
ً
ً
حدیث را جایی ثبت کرده بوده یا خیر؟ از اینرو نفیا یا اثباتا نمیتوان در اینباره
قضاوت کرد؛ اما اگر دربارۀ نقلی از حدیث خضر که در کتاب العلل المحاسن موجود
 .1الزم به ذکر است برخالف محاسبۀ نویسندگان مقالۀ بازخوانی سیره حدیثی محمد بن خالد
برقی ،ارساالت برقی پدر در کتاب المحاسن ،قابلتوجه است .از  868حدیث محمد بن
خالد در المحاسن فعلی ،دستکم در  92حدیث به ارسال تصریح شده است( .این عدد با
جستوجوی عباراتی مانند «رفعه/الحدیث»« ،مرسال»« ،عمن رواه/ذکره» به دست آمده
است ).این میزان ارسال (بیش از  ،)%10با توصیفی که در رجال ابنغضائری آمده («یعتمد
المراسیل») نیز سازگار است( .ابن غضائری ،احمد بن حسین ،الرجال)93/1 ،

حدیث شهادت خضر بر دوازده امام:
بر رسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی

المحاسن نیاورده است؟

237

است اشکال شود ،باید گفت که این سؤال از عدم آشنایی با روش حدیث نگاری برقی
پسر و پدر ناشی شده است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
در بین محدثین سنی و شیعه ،تبویب کتابها و اینکه روایات مشابه را زیر یک موضوع
آورده و قسمتهای غیر مربوط با عنوان باب را نقل نکنند ،از دیرباز امری مرسوم بوده

است؛ 1همچنان که خود برقی بار دیگر در همین کتاب المحاسن و در بخش کتاب
العلل ،در نقل حدیث  ،63فقط قسمتهای مربوط بهعنوان باب را از حدیث
انتخاب نموده و به تقطیع خود تصریح نموده است« :جاء نفر إیل رسولاهلل؟ص؟ فقالوا

یف حدیث سألوه عنه طویال :یا حممد! 2.»...درحالیکه نقل کامل این حدیث در دیگر
کتابها ،ازجمله از طریق خود برقی اما با سندی دیگر ،آمده است 3.در مورد حدیث
خضر منقول در المحاسن نیز باید توجه کرد که این حدیث در کتاب العلل آمده است
که هدف از نگارش آن ،بیان علت نقل پدیدههای مختلف است ،نه اعتقادات و
امامت؛ لذا او سؤاالت خضر و پاسخهای امیرالمؤمنین؟ع؟ را که به این موضوع مرتبط
238

بوده در آنجا ذکر کرده و آخر روایت را که شامل نام تمام ائمه بوده و بهعنوان باب ارتباطی
نداشته ،با عبارت «حیت ایت عیل آخرهم» خالصه کرده است 4.کما اینکه وقتی شیخ
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کلینی این روایت را در کتاب الحجه الکافی نقل میکند ،از ذکر پاسخهای داده شده
به سؤاالت خضر که در ارتباط با موضوع باب نیست ،صرفنظر کرده است.
بـرای روشـنتر شـدن علـت تفـاوت متـن حدیـث خضـر در نقـل برقـی بـا دیگـران ،آگاهـی
از شـیوۀ برقـی در تقطیـع و خالصهسـازی احادیـث نقـش مؤثـری دارد .لـذا بازهم به سـراغ
 .1تقطیع احادیث ،اختصاص به جوامع ّ
متأخر ندارد؛ بلکه در کتب اربعه هم نمونههای بسیاری
را میتوان یافت؛ ر.ک :مهدویراد ،محمدعلی و دیگران ،بررسی آسیب تقطیع نادرست در
روایات ،مجلۀ علوم حدیث.135 ،
 .2برقی ،احمد بن محمد ،همان.322/2 ،
 .3ابنبابویه ،محمد بن علی ،امالی.187 ،
 .4جالب است که برقی در حدیث دیگری نیز از عبارت مشابه «إلی آخره» برای نشان دادن تقطیع
َّ
غیر ُمخل خود ،استفاده کرده است( .برقی ،احمد بن محمد ،همان)93/1 ،

بررسـی آمـاری احادیـث کتـاب العلـل میرویـم .بـا تطبیـق دادن احادیـث کتـاب العلـل
المحاسـن بـا نقلهـای مشـابه آن در دیگـر کتابهـا ،متوجه وجـود تفاوتهایی در متون
تعـداد زیـادی از ایـن احادیـث میشـویم.

در جدول پیوست ،سعی شده است احادیث مشابه با اخبار کتاب العلل المحاسن
در دیگر کتابهای حدیثی ،از جهت متنی با هم مقایسه گردند .اگر چندین روایت
ً
ً
مشابه یافت میشد ،روایتی ترجیح داده میشد که اوال متقدمتر بوده و ثانیا سند آن
بیشترین مشابهت را با سند برقی در المحاسن داشته باشد .در فرآیند مشابه یابی
برای هر روایت المحاسن ،پنج حالت زیر رخ داد (هر حالت با تعداد موارد رخدادش
آمده است):
 _1یافت نشدن هیچ روایت مشابهی 32( .روایت)
 _2نقل از محاسن :وجود روایت مشابه با همان سند برقی در المحاسن 6( .روایت)
 _3نقل از برقی :وجود روایت مشابه به نقل از برقی اما با سندی متفاوت از المحاسن.
( 9روایت)
 _4نقل از منبع برقی :وجود روایت مشابه بدون وساطت برقی اما به نقل از منبع برقی.1
 _5نقل مستقل :وجود روایت مشابه با سندی متفاوت ،بدون نقل از برقی یا منبع برقی.
( 35روایت)

در همان ابتدای امر مشخص گردید که از  98روایتی که مشابهی برای آنها یافت شد،
 %35روایات در نقل المحاسن تقطیع یا خالصهشدهاند؛ اما برای دقت بیشتر آمار به
ّ
نظر میرسید که بهتر باشد تنها روایاتی مد نظر قرار گیرند که با نقل المحاسن ،منبعی
ً
مشترک نیز داشته باشند؛ چراکه در غیر این صورت ،علت تفاوت متن را نمیتوان لزوما
در شیوۀ برقی منحصر دانست .در اینبین ،روایات دستۀ  2و  3و  4برای ما اهمیت دارد
 .1با توجه به اینکه عمدۀ روایات این بخش از برقی پدر است ،منظور از منبع برقی در این حالت،
منبع برقی پدر یا پسر است.

حدیث شهادت خضر بر دوازده امام:
بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی

( 48روایت)
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ً
که مجموعا  63روایت هستند .تعداد احادیث این سه دسته ،چیزی در حدود %40
تمامی روایات کتاب العلل میشود که در آنها تقطیع یا خالصهسازی صورت گرفته
است .این عدد بهخصوص ازآنجهت قابلتوجه است که بسیاری از این موارد ،در
جهت حذف توضیحات نامربوط به موضوع باب بوده است.
برای مقایسۀ دقیقتر با مورد حدیث خضر ،اگر دامنۀ روایات مشابه را به کتاب الکافی محدود
سازیم ،از  65روایت دارای مشابه در الکافی 41 ،روایت در سه دستۀ فوقالذکر قرار میگیرند
که پس از تطبیق با روایت مشابه در الکافی ،معلوم میگردد که  %39آنها خالصهشدهاند.
میبینیم که درصد تقطیعات ،تغییر محسوسی نکرد .لذا میتوان نتیجه گرفت که برقی
(پدر یا پسر) در جهت تبویب بهتر یا به خاطر التزام بهاختصار ،به تقطیع و خالصهسازی

1

روایات میپرداخته که این شیوۀ او ،با بررسی تطبیقی روایات کتاب العلل بهخصوص
روایات بلند آن ،قابل مشاهد است.

2

از آنچه بیان شد بهاختصار میتوان نتیجه گرفت که برقی یا پدرش در حداقل کتاب
العلل المحاسن ،اخبار را بهصورت خالصهشده نقل کرده و تنها بخشهای مرتبط
240

با عنوان باب را آوردهاند .این مطلب میتواند وجه قابل قبولی برای کوتاهتر بودن نقل
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حدیث در المحاسن باشد؛ بهویژه وقتی بدانیم که بخش ذکر شده از پاسخهای امام
ً
حسن؟ع؟ نیز طبق نقلهای باقیمانده در دیگر نگاشتهها ،مشخصا خالصهشده و از
ً
نظر تعداد کلمات ،حدودا به نصف تقلیل یافته است3؛ لذا جا دارد ادعا کنیم برقی
 .1الزم به ذکر است در اکثر قریب ب ه اتقاق روایات بلندی که در ستون آخر جدول پیوست با «تقطیع
در محاسن» مشخص شدهاند ،آنچه مشاهده میشود خالصهسازی بخشی طوالنی از روایت
است و نه لزوما تقطیع (نقل تنها بخش مربوط از روایت).
 .2عالوه بر بررسی تطبیقی با دیگر کتب ،در المحاسن روایاتی با سند و متن یکسان را میتوان یافت
که در بار دوم نقلشان اندکی خالصه شدهاند؛ بهعنوان نمونه ،حدیث  87در  ،329 /2با حدیث
 225در  241/1مقایسه شود .در حدیث دوم ،تمامی عبارت «فقلت :ال و اهلل! ما أدری إال أین أراه
أکبر» به «فقلتاهلل اکبر» خالصه شده است.

 .3پاسخ سؤاالت حضرت خضر؟ع؟ در الغیبة نعمانی ،حدود  230کلمه و در المحاسن حدود 120
کلمه است.

بهمانند شیوۀ خود در نقل دیگر احادیث بلند ،بخش اعظم شهادات خضر را که طبق
نقل الکافی ،حدود  130کلمه بوده است ،با عبارت  4کلمهای «حیت ایت عیل آخرهم»
جایگزین کرده است .همچنین باید توجه داشت که این عبارت که برقی یا پدر او،
از آن برای خالصهسازی بهره برده است ،بهخودیخود نشانگر آن است که نزد وی
تعداد و نام ائمه معلوم بوده است و تحلیل برخی از محققین غربی مبنی بر نامعلوم
بودن تعداد ائمه برای محدثین پیش از غیبت ،انگارهای ناصواب است 1.با توجه
به توضیحات باال ،بههیچعنوان از آن نمیتوان نامعلوم بودن امامان دیگر نزد او را
برداشت کرد.

2

گذشـته از ایـن مـوارد ،بایـد اضافـه کـرد که نقل برقـی در کتاب العلل خالـی از اضطراب
نیسـت .جملـۀ ذکـر شـده در انتهـای نقـل او کـه ّ
هویـت حضـرت خضـر؟ع؟ را معیـن
ً
میسـازد ،طبعا باید از امیرالمؤمنین؟ع؟ باشـد ،ولی در پاسـخ پرسـش فردی نامعلوم،
از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده اسـت .ممکـن اسـت احتمـال داده شـود کـه ایـن امـر بـه
خاطـر نقـل شـدن حدیـث خضـر (در المحاسـن) از امـام صـادق؟ع؟ بـوده و لـذا ایـن
جملـه نیـز از ایشـان نقـل میشـود؛ امـا بایـد توجـه داشـت کـه علیبـن ابراهیـم قمـی در

241

 .1اگر به موضوع باب (علتها) هم توجه نکنیم ،این خالصهسازی برقی بازهم قابلدرک است؛
میدانیم که برقی (یا پدرش) در اواخر عصر حضور میزیستهاند که دورۀ جانشینی امامان به انتها
نزدیک شده بود و دیگر نیازی به ذکر نام ائمۀ بعدی نبوده است؛ چراکه از دوازده امام تنها امام
دوازدهم باقی مانده بود که شیعیان از قبل منتظر ایشان بودهاند .آندره نیومن در تحلیل خود از
ً
علت تفاوت دو حدیث ،تلویحا به این وجه (عدم ضرورت ذکر اسامی در آن زمان) اشاره کرده
است .ر.کNewman, Andrew, The Formative Period of Twelver Shiism, p. 66, n. 53 :

حدیث شهادت خضر بر دوازده امام:
بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی

 .2همانگونه وی در خالصهسازی حدیثی دیگر از کتاب العلل (روایت  )23نام حسنین؟امهع؟ را که در
انتهای اصل روایت آمده ،نیاورده و ذکر آنان را ملحق به نام پدرشان امیرالمؤمنین؟ع؟ کرده است.
همچنین در حدیث دیگری از محاسن ( ،)98 /1ذکر ائمه؟مهع؟ از نسل امیرالمؤمنین؟ع؟ با عبارت
ن
املؤمنی؟ع؟ إیل آخرهم» خالصه شده است .الزم به ذکر است عبارت «آخرهم» در
«من لدن أمیر
این احادیث بهتنهایی نشان میدهد که نزد برقی ،تعداد ائمه محدود و محصور بوده است؛ در غیر
این صورت ،واژۀ «آخرهم» معنا ندارد .وی با آوردن لفظ «آخرهم» ،بهطور ضمنی به مشخص بودن
آخرین امام که ذکر او در حدیث  126همین کتاب العلل رفته نیز ،اشاره کرده است.

تفسـیر خـود ،حدیـث خضـر را از غیـر طریـق برقـی و ابوهاشـم و بـا سـندی منتهـی بـه امـام
صـادق؟ع؟ نقـل نمـوده اسـت 1.مقایسـۀ نقـل برقـی بـا نقـل تفسـیر قمـی ،حاکـی از آن
اسـت کـه نقـل المحاسـن نمیتوانـد از امـام صـادق باشـد؛ چراکـه در تفسـیر قمـی نیز این
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت کـه ّ
هویـت خضـر را بیـان میکنـد.
عالوه بر این با توجه به دیگر ناهمخوانیهای موجود در متن حدیث منقول در المحاسن،2
به نظر میرسد این اضطرابها ناشی از آن باشد که محمد بن خالد ،حدیث خضر را نه
از روی کتاب ابوهاشم ،که به اتکای حافظۀ خود ثبت کرده است  .با توجه به سن برقی و
ابوهاشم و زمان احتمالی مالقات آن دو 3نتیجه میگیریم که ابوهاشم در اواخر عمر خود
برقی پدر( 4یعنی
کتابش را به برقی پسر اجازه داده بوده است؛ بنابراین در زمان حیات ِ
در حدود  30سال قبل از اجازۀ کتابش به برقی پسر) به احتمال زیاد هنوز کتاب خود را
تکمیل نکرده بوده و این ماجرا نهایتا بهطور شفاهی و متکی بر حافظه ،در کتاب محمد
بن خالد برقی ثبت شده است.
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 .1ابتــدای ایــن نقــل حدیــث خضــر بــا ذکــر نــام تمامــی ائمــه؟مهع؟ اینگونــه اســت :فحدثــی أیب عــن
یوســف بــن أیب محــاد عــن أیب عب ـداهلل؟ع؟ قــال ...:و عنــه قــال :أقبــل أمیــر املؤمن ـ�ن ؟ع؟ یومــا و
یــده عــی عاتــق ســلمان و معــه احلســن؟ع؟ حــی دخــل املســجد( . ...قمــی ،علــی ابــن ابراهیــم،
تفســیر )44/2 ،بــه نظــر میرســد نــام راوی آخــر ،تصحیــف شــدۀ «یوســف بــن حمــاد» باشــد کــه
بــه گــزارش نجاشــی ( )451راوی کوفــی و صاحــب کتابــی بــوده اســت .از دورۀ حیــات او اطالعــی
در دســت نیســت ،امــا طبــق ســند شــیخ صــدوق ،وی بــرادر محمــد بــن حمــاد بــوده اســت
یکــرده
(ابنبابویــه ،محمــد بــن علــی ،الخصــال )448/2 ،کــه پــدرش از امــام صــادق؟ع؟ نقــل م 
اســت (نجاشــی ،احمــد بــن علــی ،همــان)371 ،؛ بنابرایــن نقــل او از امــام نیــز محتمــل اســت؛
ّ
بهخصــوص اگــر بدانیــم طبــق روایتــی در قصــص االنبیــاء راونــدی ( )158وی روایتــی را از مفضــل
(بازهــم دربــارۀ خضــر) نقــل کــرده اســت.
 .2در نقل المحاسن پرسش خضر در باب شباهت فرزند به پدرش نیز ،با پاسخ داده شده همخوانی
ِ
کامل ندارد.
 .3ن.ک :پاورقیهای  5و  6ص  227و پاورقی  2ص  229همین مقاله.
 .4حوالی سال ( 220قربانی زرین ،رضا ،همان.)14 ،

نتیجهگیری

بررسی تحلیلی اسناد حدیث شهادت خضر؟ع؟ بر دوازده امام؟مهع؟ نشان میدهد این
خبر با ذکر کامل اسامی ائمه؟مهع؟ در کتاب ابوهاشم جعفری که از ثقات اصحاب ائمه
بوده ،وجود داشته است .سپس از آن کتاب به آثاری چون کتاب الکافی کلینی و دیگر
منابع حدیثی امامیه در قرن سوم و چهارم راه یافته است .بررسی آماری احادیث کتاب
العلل که در این مقاله صورت گرفته است ،نهتنها به منبع یابی حدیث خضر کمک
میرساند ،بلکه از علت وجود تفاوت در نقل برقی و دیگران نیز رمزگشایی میکند .منبع
نقل حدیث خضر و  70درصد احادیث کتاب العلل ،کتابی از پدر برقی با همان نام
کتاب العلل بوده است که برقی پسر برای نقل احادیث این بخش ،بهطور کامل بر نقل
پدر اتکا کرده است و ازاینروی نام او بهعنوان واسطۀ نقل در سند اضافه شده است .از
برقی پدر ،خالصهسازی اسناد بوده که به مرفوع شدن
طرف دیگر ،معلوم شد که شیوۀ ِ
آنها میانجامیده است .این شیوه موجب شده تا نقل امام جواد؟ع؟ از آبائشان از امام

صادق؟ع؟ ،در سند اصلی حدیث به سند «رفعه عن الصادق؟ع؟» در نقل المحاسن
تقلیل پیدا کند .همچنین رمز تفاوت متن احادیث نیز ،در شیوۀ برقی پدر یا پسر در
اثر خود را در حدود  40درصد احادیث این بخش نشان داده است .همچنین توجه به
سن راویان و اضطراب حدیث در نقل المحاسن ،نمایانگر نقل شفاهی برقی پدر است.

حدیث شهادت خضر بر دوازده امام:
بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی

تقطیع و خالصهسازی احادیث متناسب با موضوع و عنوان باب خود نهفته است که
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جدول پیوست:
بررسیتطبیقی احادیث کتاب العلل از المحاسن ( با ذکر منبع نقل)
با احادیث مشابه در الکافی و دیگر کتب حدیثی
صاحب کتاب منبع نقل مشابه حدیث وضعیت نقل مشابه
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1

محمد بن خالد

_

وضعیت تقطیع

2

محمد بن خالد

کافی243 ،8 ،

نقل از برقی

تقطیع در محاسن

3

محمد بن خالد

کافی455 ،2 ،

نقل از برقی

_

4

محمد بن خالد

بصائر الدرجات،
328 ،1

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

5

محمد بن خالد

_
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6

محمد بن خالد

کافی35 ،6 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در نقل
مشابه

7

محمد بن خالد

کافی382 ،5 ،

نقل مستقل

_

8

محمد بن خالد

کافی90 ،4 ،

نقل مستقل

تقطیع در محاسن

9

محمد بن خالد

_

10

محمد بن أسلم

کافی369 ،7 ،

نقل از برقی

تقطیع در محاسن

11

محمد بن خالد

کافی403 ،7 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در نقل
مشابه

12

محمد بن خالد

تهذیب328 ،3 ،

نقل از منبع برقی

_

13

محمد بن خالد

کافی550 ،3 ،

نقل از منبع برقی

_

14

محمد بن خالد

_

15

ابن فضال

کافی577 ،3 ،

نقل از منبع برقی

_

16

محمد بن خالد

کافی349 ،7 ،

نقل مستقل

_

17

محمد بن أسلم

کافی206 ،7 ،

نقل مستقل

_

18

يعقوب بن يزيد

_

20

محمد بن خالد

کافی179 ،7 ،

نقل از منبع برقی

_

21

محمد بن خالد

کافی94 ،3 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

22

محمد بن خالد

کافی92 ،3 ،

نقل از برقی

تقطیع در محاسن

23

محمد بن خالد

کافی185 ،7 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

24

محمد بن أسلم

کافی374 ،4 ،

نقل مستقل

تقطیع در نقل
مشابه

25

محمد بن أسلم

کافی245 ،6 ،

نقل مستقل

_

26

محمد بن أسلم

کافی498 ،5 ،و
اختصاص218 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

27

محمد بن خالد

کافی72 ،3 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

28

محمد بن أسلم

کافی499 ،6 ،

نقل از برقی

_

29

محمد بن أسلم

کافی433 ،3 ،

نقل از محاسن

تقطیع در محاسن

30

محمد بن أسلم

کافی376 ،5 ،

نقل مستقل

تقطیع در محاسن

31

محمد بن أسلم

کافی208 ،3 ،

نقل مستقل

_

32

حسن بن علي
الوشاء

کافی385 ،1 ،

نقل مستقل

تقطیع در محاسن

33

محمد بن أسلم

کافی453 ،3 ،

نقل مستقل

تقطیع در محاسن

34

محمد بن خالد

علل الشرایع،2 ،
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نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

35

محمد بن خالد

کافی227 ،3 ،

نقل از منبع برقی

_

36

محمد بن خالد

_

37

محمد بن خالد

علل الشرایع299 ،1 ،

نقل مستقل

_

38

محمد بن علی

کافی170 ،3 ،

نقل مستقل

_
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19

محمد بن خالد

کافی185 ،7 ،

نقل از منبع برقی

_
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39

محمد بن خالد

کافی181 ،3 ،

نقل از منبع برقی

_

40

محمد بن خالد

کافی383 ،4 ،

نقل مستقل

_

41

محمد بن خالد

_

42

محمد بن خالد

کافی499 ،5 ،

نقل از منبع برقی

_

43

محمد بن خالد

علل الشرایع،2 ،
383

نقل از محاسن

_

44

محمد بن خالد

خصال292 ،1 ،

نقل از برقی

تقطیع در نقل
مشابه

45

محمد بن خالد

علل الشرایع،2 ،
345

نقل مستقل

_

46

محمد بن خالد

کافی93 ،5 ،

نقل مستقل

تقطیع در محاسن

47

محمد بن خالد

علل الشرایع،2 ،
542

نقل از منبع برقی

_

48

محمد بن خالد

کافی498 ،3 ،

نقل مستقل

_

49

محمد بن خالد

کافی548 ،3 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

50

محمد بن خالد

_
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51

محمد بن خالد

کافی377 ،4 ،

نقل مستقل

_

52

محمد بن خالد

علل الشرایع،2 ،

نقل از منبع برقی

_
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53

محمد بن خالد

خصال387 ،2 ،

نقل مستقل

_

54

محمد بن خالد

کافی94 ،4 ،

نقل از منبع برقی

_

55

محمد بن خالد

کافی33 ،5 ،

نقل از منبع برقی

_

56

محمد بن خالد

علل الشرایع،2 ،
438

نقل مستقل

_

57

محمد بن خالد

علل الشرایع439،2،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

58

محمد بن علی

_

59

محمد بن خالد

کافی125 ،5 ،

نقل از منبع برقی

_

60

إبراهيم بن هاشم

کافی520 ،2 ،

نقل از منبع برقی

_

61

حسن بن محبوب

_

62

محمد بن خالد

علل الشرایع،2 ،
338

نقل از محاسن

_

63

محمد بن خالد

امالی صدوق،
187

نقل از برقی

تقطیع در محاسن

64

محمد بن خالد

علل الشرایع،2 ،
334

نقل مستقل

تقطیع در محاسن

65

محمد بن خالد

_

66

محمد بن خالد

_

67

محمد بن خالد

کافی346 ،3 ،

68

محمد بن خالد

_

69

محمد بن خالد

تهذیب184 ،2 ،

70

محمد بن خالد

_

نقل مستقل
نقل مستقل

_
تقطیع در محاسن
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72

أيوب بن نوح

تهذیب281 ،3 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

73

محمد بن خالد

کافی373 ،3 ،

نقل مستقل

_

74

محمد بن خالد

_

75

ابن فضال

_

76

يعقوب بن يزيد

استبصار422 ،1 ،

77

محمد بن خالد

_

78

محمد بن خالد

_

79

محمد بن خالد

_

نقل مستقل

_
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71

حفص بن سالم
أبووالد الحناط

کافی449 ،3 ،

نقل از منبع برقی

_
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80

إبراهيم بن هاشم

کافی508 ،3 ،

نقل مستقل

تقطیع در نقل مشابه

81

علي بن محمد
القاساني

کافی28 ،5 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

82

علي بن محمد
القاساني

علل الشرایع،2 ،
442

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

83

محمد بن خالد

کافی118 ،1 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

84

عبداهلل بن محمد
صاحب الحجال

کافی219 ،8 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

85

محمد بن خالد

بصائر الدرجات،
522 ،1

نقل مستقل

تقطیع در نقل
مشابه

86

أحمد بن محمد
بن أبي نصر

کافی402 ،6 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

87

يعقوب بن يزيد

کافی118 ،1 ،

نقل مستقل

_

88

يعقوب بن يزيد

_

89

محمد بن خالد

علل الشرایع،2 ،
570

90

العباس بن معروف

_

نقل از منبع برقی

_

91

محمد بن عیسی

علل الشرایع،2 ،
415

نقل از منبع برقی

_

92

محمد بن خالد

علل الشرایع،2 ،
509

نقل از منبع برقی

_

93

محمد بن خالد

کافی184 ،4 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در نقل
مشابه

94

علي بن محمد
القاساني

کافی85 ،2 ،

نقل از منبع برقی

_

95

محمد بن خالد
يعقوب بن يزيد

کافی351 ،3 ،

نقل مستقل

تقطیع در محاسن

96

محمد بن خالد

_

97

عبداهلل بن الصلت

_

98

علي بن حسان

_

ي
الواسط 
99

محمد بن خالد

کافی525 ،1 ،

نقل از برقی

تقطیع در محاسن

100

محمد بن خالد

علل الشرایع8 ،1 ،

نقل مستقل

_

101

محمد بن خالد

علل الشرایع،2 ،

نقل از محاسن

_

583
102

محمد بن خالد

کافی382 ،5 ،

نقل از منبع برقی

_

103

حسن بن محبوب

علل الشرایع،1 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

104

محمد بن أسلم

کافی242 ،6 ،

105

محمد بن علی

_
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تقطیع در محاسن

106

محمد بن أسلم

کافی245 ،6 ،

نقل مستقل

_

107

محمد بن خالد

عیون اخبار،2 ،

نقل مستقل

تقطیع در نقل

83
108

محمد بن خالد

کافی65 ،1 ،

نقل از منبع برقی

_

109

محمد بن خالد

علل 436 ،2

نقل مستقل

_

110

محمد بن خالد

کافی191 ،4 ،

نقل مستقل

تقطیع در محاسن

111

محمد بن خالد

تفسیر قمی،2 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

112

محمد بن خالد

113

محمد بن خالد

224
علل الشرایع،2 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

435
علل الشرایع،2 ،
399

نقل از محاسن

_
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مشابه

249

250

114

محمد بن خالد

علل الشرایع،2 ،
398

نقل از منبع برقی

_

115

محمد بن خالد

کافی189 ،4 ،

نقل از منبع برقی

_

116

ابن فضال

کافی561 ،4 ،

نقل از منبع برقی

_

117

محمد بن خالد

کافی526 ،4 ،

نقل مستقل

_

118

محمد بن خالد

_

119

محمد بن خالد

_

120

محمد بن خالد

_

121

محمد بن خالد

_

122

محمد بن خالد

کافی498 ،5 ،

123

محمد بن خالد

_

124

محمد بن خالد

_

125

محمد بن خالد

_

نقل از منبع برقی

تقطیع در نقل
مشابه
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126

محمد بن خالد

کافی579 ،2 ،

نقل از محاسن

_

127

محمد بن خالد

کافی489 ،4 ،

نقل مستقل

تقطیع در نقل
مشابه

128

محمد بن خالد

کافی519 ،4 ،

نقل از منبع برقی

تقطیع در محاسن

129

محمد بن خالد

کافی184 ،4 ،

نقل از منبع برقی

_

130

أحمد بن محمد
بن أبي نصر

کافی428 ،4 ،

نقل از منبع برقی

_

فهرست منابع

ابن شهر آشوب مازندرانی ،محمد بن علی ،مناقب آل أبی طالب؟مهع؟ 4 ،جلد ،عالمه _ قم،
چاپ :اول 1379 ،ق.
ابوالصالح الحلبی ،تقی بن نجم ،تقریب المعارف 1 ،جلد ،الهادی _ قم ،چاپ :اول 1404 ،ق.
ابن بابویه ،محمد بن علی (صدوق) ،الخصال ،جامعه مدرسین ،قم.1362 ،
______________،عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،نشر جهان ،تهران.1378 ،
______________ ،من ال یحضره الفقیه ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم 1413 ،ق.
______________ ،کمال الدین و تمام النعمة ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران 1395 ،ق.
ابن غضائری ،أحمد بن الحسین ،الرجال ،دار الحدیث ،قم.1364 ،
اصفهانی ،علی بن حسین (ابو الفرج) ،مقاتل الطالبیین ،تحقیق سید احمد صقر ،بیروت ،دار
المعرفة ،بی تا.
الویری ،محسن ،نقد نظریهای در پیدایش شیعه اثنیعشری ،فصلنامۀ پژوهشی دانشگاه امام
صادق ،سال اول ،شمارة دوم.1374 ،
برقی ،أحمد بن محمد بن خالد ،المحاسن ،تحقیق جالل الدین محدث ،دار الکتب االسالمیة،
قم.1371 ،
______________ ،المحاسن ،تحقیق سید مهدی رجائی ،تحقیق سیدمهدی رجائی ،المجمع
العالمی ألهل البیت ،بیجا.1432 ،

______________ ،رجال ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 1383 ،ق.
بهبودی ،محمد باقر ،معرفة الحدیث ،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران1362 ،
حســینی ،ســیدعلیرضا؛ بهرامــی ،علیرضــا؛ بازخوانــی ســیرۀ حدیثــی محمــد بــن خالــد برقــی؛
پژوهشهــای قــرآن و حدیــث (مقــاالت و بررســیها) :دوره  ،45شــماره  ،2پاییــز و زمســتان .1391
ضر رازی حبلرودی ،خضر بن محمد ،التوضیح األنور فی دفع شبه األعور ،محقق :سیدمهدی
رجایی ،کتابخانه عمومی آیتاهلل مرعشی نجفی ،قم 1383 ،ش.
رحمتی ،محمد کاظم ،غیبت صغری و نخستین بحرانهای امامیه ،تاریخ اسالم ،شماره ،25
بهار .1385
سمعانی ،عبد الکریم بن محمد ،األنساب ،مصحح :عبد الرحمن بنیحیی معلمی ،دائرة
المعارف العثمانیة ،حیدرآباد ،بیتا.
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______________ ،مکارم االخالق و مکارم االفعال من المحاسن ،مصحح :محمد برکت ،علوم
الحدیث ،العدد .1420 ،5
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شبیری زنجانی ،سید محمدجواد ،نعمانی و مصادر غیبت ( ،)1انتظار موعود ،شماره  ،18بهار و
تابستان 1385
(منتسب به) صاحب بن عباد ،نصرة مذاهب الزیدیه ،تحقیق ناجی حسن ،الدار المتحده
للنشر ،بیروت 1986 ،م
صدرائـی خویـی ،علـی ،کافـی پژوهـی در عرصـۀ نسـخههای خطـی ،محقـق :حسـینی اشـکوری،
صـادق ،موسسـه علمـی فرهنگـی دار الحدیـث ،سـازمان چـاپ و نشـر ،قـم۱۳۸۷ ،
طبرسی ،احمد بن علی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج 2 ،جلد ،نشر مرتضی _ مشهد ،چاپ :اول،
 1403ق.
طبرســی ،فضــل بــن حســن ،إعــام الــوری بأعــام الهــدی 1 ،جلــد ،اســامیه _ تهــران ،چــاپ :ســوم،
 1390ق.
طبری آملی صغیر ،محمد بن جریر بن رستم ،دالئل اإلمامة 1 ،جلد ،بعثت _ ایران؛ قم ،چاپ:
اول 1413 ،ق.
طوسی ،محمد بن الحسن ،رجال ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم1373 ،
ّ
______________ ،فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء
المصنفین و أصحاب األصول ،ستاره،
قم 1420 ،ق.
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عاملی نباطی ،علی بن محمد ،الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم ،المکتبة الحیدریة،
نجف ،چاپ اول 1384 ،ق.
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قربانی زرین ،رضا؛ معارف ،مجید؛ احمد بن محمد بن خالد برقی در آیینه المحاسن ،لسان
صدق ،شماره  ،1تابستان .1391

______________ ،اصالت حدیث شیعه با رویکرد مقامات ائمه؟مهع؟ تا پایان قرن چهارم (پایان نامۀ
دکترا) ،دانشگاه تهران ،تابستان .1393
قطب الدین راوندی ،سعید بنهبةاهلل ،قصص األنبیاء؟مهع؟ ،مرکز پژوهشهای اسالمی ،مشهد،
چاپ اول 1409 ،ق.
قندهاری ،محمد ،تحمل کتب حدیثی در شیعۀ امامیه تا زمان شیخ طوسی (پایان نامۀ ارشد)،
دانشگاه تهران ،شهریور .1392
قمی ،علی ابن ابراهیم ،تفسیر القمی ،دار الکتاب ،قم 1404 ،ق.
کراجکی ،ابوالفتح محمد بن علی ،االستنصار فی النص علی االئمه االطهار (االستبصار) ،به
تصحیح محمد اسالمی یزدی ،میراث حدیث شیعه ،دفتر دوم.
کشی ،محمد بن عمر ،رجال ّ
ّ
الکشی 1 ،جلد ،مؤسسه نشر دانشگاه مشهد ،مشهد ،چاپ اول،
 1409ق.

کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،دار الکتب االسالمیة ،تهران 1407 ،ق.
مجلسی ،محمد باقر ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،دار إحیاء التراث العربی،
بیروت ،چاپ دوم 1403 ،ق.
______________ ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول 26 ،جلد ،دار الکتب اإلسالمیة _ تهران،
چاپ :دوم 1404 ،ق.
مدرسی طباطبائی ،سید حسین ،میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری ،ترجمۀ رسول
جعفریان و علی قرائی ،قم :مورخ 1386 ،ش.
مسعودی ،علی بن حسین ،إثبات الوصیة لإلمام علی بن أبی طالب 1 ،جلد ،انصاریان _ ایران؛
قم ،چاپ :سوم.1426 / 1384 ،
مهدویراد ،محمدعلی؛ دلبری ،سیدعلی ،بررسی آسیب تقطیع نادرست در روایات ،فصلنامه
علوم حدیث ،سال  ،15شماره اول.
نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة 1 ،جلد ،نشر صدوق _ تهران ،چاپ :اول 1397 ،ق.
نویری ،أحمد بن عبد الوهاب ،نهایة األرب فی فنون األدب ،نویری _ قاهرة ،چاپ :اول 1423 ،ق.
Kohlberg, Etan, From Imāmiyya to Ithnā-’ashariyya, Bulletin of the School of
Oriental and African Studies, Volume 39, Issue 03, October 1976.
Newman, Andrew, The Formative Period of Twelver Shi’ism: Hadith as Discourse
Between Qum and Baghdad; Richmond: Curzon, 2000.

Quarante Ans Après - Hommage à Etan Kohlberg, Turnhout, 2009, pp. 417-35.

نرم افزار درایة النور (نسخه  ،)1.2مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،سال .90
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Vilozny, Roy, Réflexions sur le Kitab al-‘Ilal d’Ahmad b. Muhammad al-Barqi (m.
274 ou 280) in Amir-Moezzi M. A. and Bar-Asher M. M. (eds.), Le Shi’isme Imamite
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حديث شهادة الخرض عىل اثني عرش ّية األ ّمئة
دراسة أصالة الخرب وكيفية انتقاله من األصول
الروائ ّيةإىلالجوامعالحديث ّية

محمدالقندهاري

1

296
الخالصة:

من الشواهد الروائ ّية عند اإل َمام ّية يف باب عدد األ ّمئة حديث شهادة الخرض عىل أنّ األ ّمئة اثنا َع َش
إماماً ،وهو ما ينقله الكليني وسائر املح ّدثني عن أحمد بن محمد بن خالد الربقي .وقد أورد الربقي نق ًال
آخر للحديث يف كتاب العلل من املحاسن ،ولكن مل يورد أسامء األ ّمئة كام ًال ،وهو ما أوجد شكوكاً عند
البعض حول أصالة النقل الكامل.
هذه املقالة ومن خالل تطبيق أسانيد هذا الحديث ،توضّ ح أنّ املصدر األ ّول لهذا الحديث مع ذكر
أسامء األ ّمئة كاملة هو كتاب أيب هاشم الجعفري ،وعنه نقل املح ّدثون يف كتبهم كالكليني يف الكايف،
ثم تسعى املقالة لتفسري هذا االختالف بني سند ومنت املحاسن مع سائر املنقوالت يف الكتب الحديث ّية
األخرى؛ وذلك مع مالحظة أحاديث كتاب املحاسن ي ّتضح أنّ هذا القسم من كتاب املحاسن هو يف
الواقع كتاب آخر ملحمد بن خالد أكمله ولده من بعده ،وأنّ ظهور االختالف متناً وسنداً لالختالف يف
املنهج بني الربق َّي ْي الوالد والولد.
املفردات األساس ّية :حديث الخرض ،أبو هاشم الجعفري ،محمد بن خالد الربقي ،أحمد بن محمد بن
خالد الربقي ،كتاب املحاسن ،أحاديث األ ّمئة اال ْثني َع َش.
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Abstract

One of the ancient evidences posed by Imāmī scholars, concerning the
number of Imams, is the testimony of Khiḍr to the twelve Imams with
the names of all 12 Imams, which is narrated by Kulaynī and some
other traditionalists on the authority of Ahmad b. Muḥammad b. Khalid
al-Barqī (274 or 180 AH). Al-Barqī has narrated another version of the
hadith in an extant Chapter (al-ʿilal) of his famous book, al-Maḥāsin,
in which full names of Imams are not mentioned. This variation has
casted doubt upon originality of the tradition.
Through studying the chain of transmitters of the Khidr-tradition, this
article aims to show that the origin of the hadith which contains full
names of Imams is the book of the main narrator, Abū Hāshim al-Jaʿfarī
(261 AH), from where it has been cited in later works such as al-Kāfī.
Furthermore, by examining statistically all hadiths in the chapter of alʿilal, this study tries to find the roots behind the differences between
the versions in al-Maḥāsin and other hadith collections. The study of
the chains of hadiths in al-Maḥāsin shows that al-ʿilal was originally
the book of al-Barqī’s father, Muḥammad b. Khālid, completed later
by al-Barqī. Moreover, it is demonstrated that the textual differences,
find their roots in the methods of hadith compilation of the father and
his son.

Keywords: The Khidr-tradition, Abu Hāshim al-Jaʿfarī, Muḥammad b.
Khālid al-Barqī, Aḥmad b. Muḥammad al-Barqī, al-Maḥasin, hadiths
concerning Twelve Imams, Hadith Transmission
1. Graduate students, University of Tehran (ghandehari@ut.ac.ir).

