
چکیده1

اعتق���اد ب���ه امامت، س���نگ بن���ای اصلی تفکر ش���یعه به ش���مار  م���ی رود. به دلی���ل همین 

اهمی���ت، در می���ان اصحاب ائم���ه؟مهع؟، اظهار ی���ا عدم پرده ب���رداری از برخ���ی مقامات و 

فضائل اهل بیت؟مهع؟ باعث ش���ده اس���ت که فرقه نگاران اسالمی، شیعیان را در فرقه های 

نس���بتًا متعددی دس���ته بندی کنند. عبداهلل بن ابی یعفور یکی از بزرگ ترین اصحاب امام 

ی در موضوعات مرتبط با امامت نقل شده است.  صادق؟ع؟ است که روایات فراوانی از و

یخی، تالش نموده اند از او به عنوان  برخی از نویسندگان جدید با استناد به چند گزارش تار

ک���ه اعتقادی ب���ه مقامات اله���ی اهل بیت؟مهع؟  کنند  نمون���ه ای از معتدلی���ن ش���یعه تعبیر 

گزارش ها شکل  کتفا به حداقل  یخی داشته و با ا یکردی تار که رو نداشته است. این نگاه 

گرفته اس���ت موجب گردیده تا به عنوان دس���تاویزی بر تکاملی بودن باورهای ش���یعی و نیز 

گیرد. نوشتار  وجود اختالف عقیدتی در میان اصحاب معاصر ائمه؟مهع؟ مورد استناد قرار 

که با بررس���ی روایات رس���یده از عبداهلل بن ابی یعفور، به صورت  پیش رو در پی آن اس���ت 

ی در موضوع امامت دس���ت یاب���د. همچنین در این  پدیدارشناس���انه ب���ه دیدگاه دقی���ق و

یخی مورداس���تفاده در نوشته های مذکور نیز به عرصه چالش و نقد علمی  مقاله، روش تار

کشیده شده است.

کلیدواژه ها: عبداهلل بن ابی یعفور، مقامات امامان، امامت، علمای ابرار.
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مقدمه
بحث در موضوع مقامات اهل بیت؟مهع؟ همواره در میان ش���یعیان وجود داشته است. 

فرقه نگاران اهل س���نت تالش داش���ته اند اختالفات میان اصح���اب ائمه؟مهع؟ را بزرگ 

که  جل���وه داده و معتقدی���ن ب���ه آن ها را یک فرقه به ش���مار آورن���د و چنین وانمود ش���ود 

یادی تقسیم شده اند. بسیاری از اصحاب به تمامی  شیعیان به فرقه های درون گروهی ز

مقامات اهل بیت؟مهع؟ اعتراف داش���ته اند و ائمه اطهار؟مهع؟ نیز اعتقادات آن ها را تأیید 

فرموده اند؛ از س���وی دیگر عده ای برخی از این مقامات را نپذیرفته و در میان ش���یعیان 

به مقصره معروف شده اند.

به عنوان مثال، آقای مدرسی طباطبایی با استناد به محدوده کم مساحتی از روایات و 

یخی در مورد عبداهلل معتقد است که او شیعه ای معتدل و میانه رو بوده  گزارش های تار

است1 که البته این اعتدال در نظر ایشان در مقابل غلّو تعریف می شود؛ به عبارت دیگر 

که مقامات فرا بش���ری را برای ائمه معتقد نبوده و ایش���ان را  کس���انی هس���تند  این عده 

تنها علمایی ابرار می دانس���ته اند. نویسنده مذکور برای تقویت انگاره خویش به دنبال 

که چنین  گیرد  یخی است تا این تصویر در ذهن مخاطب نقش  نمونه های محدود تار

افرادی در میان اصحاب ائمه؟مهع؟ به صورت گسترده و شناخته شده وجود داشته اند.

یخی صرف و سطحی، و  که نگاه تار از نظر روش ش���ناختی، این حقیقت مطرح است 

بدون اعتنا به مس���ائل پدیدارشناسی2 نمی تواند بازگوی بینش وسیع و عمیق یک فرد 

گروه عظیم  که آیا تنها با استناد به یک نفر می توان یک  باشد3 و نیز بررسی خواهد شد 

را دارای چنین باوری دانست؟

1. Modarressi, Crisis and Consolidation, p 31; Modarressi, Tradition and Survival, p 104.

2.  مبن���ای روش پدیدارشناس���انه، بی���ان و توصیف آم���وزه های اعتقادی و نقش و کارک���رد آنها در نظام 
یابی آن از  اعتق���ادی ی���ک دین یا یک مذهب اس���ت. ای���ن روش، به توصی���ف و بیان موض���وع و ارز

دیدگاه پیروان آن دین یا مذهب می پردازد.

3.  Mohammed Awais Refudeen, Phenomenology versus Historicism: The Case of Imamate, 
Amierican Journal of Islamic Social Sciences 15, 1998, pp.63-73.
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و اما از نظر محتوایی در مقاله حاضر س���عی ش���ده اس���ت با بررس���ی گس���تره افزون روایات 

گردد. یادی پرده برداری  عبداهلل بن ابی یعفور، از باور اصیل او در مورد امامت تا حدود ز

که در  که به دلیل حساس���یتی  از نظ���رگاه تحلیل محتوای روایات، این نظریه دنبال ش���ده 

یان در مورد نقل احادیث وجود داشته است، افراد تالش داشته اند روایاتی را نقل  میان راو

که مضمون آن را پذیرفت���ه و یا بدان باورمند بوده اند؛ بنابراین برای دس���ت یافتن به  کنن���د 

کم  اعتقادات اصحاب ائمه؟مهع؟ _ حداقل به صورت نس���بی_ و نیز یافتن فضای ذهنی حا

که از آن ها به ما رس���یده است، روشی قابل اعتماد به نظر می رسد.  کاوش روایاتی  بر آن ها، 

عب���داهلل ب���ن ابی یعفور به عن���وان یکی از اصحاب ائم���ه؟مهع؟ از این قاعده مس���تثنا نبوده و 

که صریحًا  ی، باید تمامی روایات رس���یده از او را  برای دس���ت یافتن به باورهای امامتی و

گیرند. کامل مورد تحلیل قرار  یا تلویحًا به موضوع امامت مرتبط هستند، در یک منظومه 

کنون نوش���ته ای درباره بررس���ی محتوایی روایات ابن ابی یعفور س���امان نیافته است؛  تا

تنها دو مقاله مستقیمًا در مورد شخصیت عبداهلل ابن ابی یعفور به رشته تحریر درآمده 

کید بر  اس���ت. این نوش���ته ها عبارت ان���د از:  تبیین معنایی اصطالح علمای اب���رار با تأ

جریانات فکری اصحاب ائمه1 نوشته آقایان محمدجعفر رضایی و نعمت اهلل صفری 

که نویسندگان تالش داشته اند به تبیین دقیق معنای علمای ابرار بپردازند؛  فروش���انی 

دیگری عبداهلل بن ابی یعفور، متکلمی ناش���ناخته از تبار ُمحّدثان امامیه2 نوشته آقای 

که نویسنده در پی اثبات متکلم بودن عبداهلل ابن ابی یعفور بوده  حسین منصوری راد 

ی کوشیده است نشان دهد که عبداهلل عالوه بر اهتمام به موضوعات فقهی،  است. و

به موضوعات اعتقادی هم توجهی ویژه داشته است.

کید  1. رضایی، محمد جعفر و صفری فروشانی، نعمت اهلل، تبیین معنای اصطالحی علمای ابرار با تأ
بر جریانات اصحاب ائمه، فصل نامه اندیشه نوین دینی، سال 8، زمستان 91، ش 31، 78-63

2. منصوری راد، حسین، عبداهلل بن ابی یعفور؛ متکلمی ناشناخته از تبار ُمحّدثان امامیه، نقد و نظر، 
سال هفدهم، شماره اول، بهار 1391، 164-152
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همچنین مقاله ای دیگر با عنوان دس���ته بندی های شیعیان در عصر صادقین1 نوشته 

گذرا به اعتقادات عبداهلل  آقای س���عید شفیعی، نه به گونه ای مستقیم بلکه اش���اره ای 

بن ابی یعفور داشته است.

کتاب س���نت و پایایی،  کتاب بحران و تثبیت2 و  آقای مدرس���ی طباطبایی نیز در دو 

گ���ذرا به برخ���ی اعتقادات  کتابشناس���ی می���راث مکتوب ش���یعیان متقدم3 اش���اره ای 
عبداهلل بن ابی یعفور داشته است.4

1 _ شخصیت شناسی عبداهلل بن ابی یعفور

عب���داهلل بن ابی یعفور در دوران امام���ت امام باقر و امام صادق؟امهع؟ زندگی می کرد. او از 

ی را وقدان ی���ا واقد6 و یا قیس بن منصور7 ذکر  موال���ی بن���ی عبدالقیس5 بوده و نام پدر و

1. ش���فیعی، س���عید، دس���ته بندی های ش���یعیان در عصر صادقین، فصل نامه شیعه شناس���ی، س���ال 
چهارم، شماره 15، پاییز 85، 234-199

کت���اب ب���ا عن���وان  Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shi'ite Islam( .2( ای���ن 
مکتب در فرآیند تکامل توسط آقای هاشم ایزدپناه، به فارسی ترجمه شده است.

کت���اب با  Tradition and Survival a Bibliographical Survey of Early Shi'ite Literature( .3( ای���ن 
عنوان میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین، توسط آقایان رسول جعفریان و سید علی قرایی 

به فارسی ترجمه شده است.

4. Hossein Modarressi, Crisis and Consolidation, p 31; Modarressi, Hossein, Tradition and 
Survival, p 104.

5. برقی، احمد بن محمد، رجال، 22.

6. نجاش���ی، احمد بن علی، رجال، 213؛ طوس���ی، محمد بن الحس���ن، رجال، 223؛ عس���قالنی، ابن 
کمال، 436/7. مزی، وقدان  کوال، علی بن هبة اهلل، اال حج���ر، تهذیب التهذیب، 452/11؛ ابن ما
را مش���هورتر دانس���ته اس���ت. )مزی، یوس���ف بن عبدالرحمن، تهذیب الکم���ال، 460-459/30(. 
یخ الکبیر، 410/8؛  برخی منابع فقط از وقدان اس���م برده اند. )بخاری، محمد بن اس���ماعیل، التار
اب���ن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، الجرح و التعدی���ل، 247/9؛ ابن حبان، محمد، الثقات، 

.)651/7

7. ابن داوود، حسن بن علی، الرجال، 212 ]چاپ نجف[ و 390 ]چاپ تهران[.
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ی در س���ال طاعون از دنیا  ی اط���الع چندانی وجود ندارد اما و کرده ان���د. از س���ال تولد و

رفته اس���ت.1 طبری و ابن اثیر، س���ال طاعون را 130 دانسته2 اما باقی مورخان سال 131 

را نوش���ته اند.3 بنابراین او در س���ال 130 یا 131 و در زمان حیات امام صادق؟ع؟ از دنیا 

رفته است.

در کتاب ه���ای رجال���ی، او را از بزرگان و ثقات اصحاب امام صادق؟ع؟ دانس���ته اند.4 

ش���یخ مفید در رس���اله عددیه خود او را جزء کسانی دانسته اس���ت که حالل و حرام از 

کسی طعنی در مورد آن ها بیان ننموده و هیچ ذمی در  طریق آن ها به ما رسیده است، 

کتاب های رجالی اهل سنت نیست  مورد آن ها نرس���یده اس���ت.5 از عبداهلل، نامی در 

اما پدر او توس���ط عالمان رجالی اهل س���نت توثیق ش���ده اس���ت6 و برادر او، یونس ابن 
ابی یعفور را برخی از اینان توثیق و برخی تضعیف نموده اند.7

ب���ا توجه به کتاب معجم رج���ال الحدیث و همچنین نرم افزار درایة النور، از عبداهلل بن 

ابی یعفور 562 روایت در کتب اربعه نقل ش���ده است. همچنین از او در کتب دیگری 

مانند محاس���ن، تفس���یر عیاش���ی، غیبت نعمان���ی، کامل الزی���ارات، معان���ی االخبار، 

کشی، محمد بن عمر، رجال، 246.  .1

یخ، 393/5 یخ، 401/7؛ ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التار 2. طبری، محمد بن جریر، تار

یخ  یخ، 398؛ دینوری، ابن قتیبه، همان، 470؛ ذهبی، محمد بن احمد، تار 3. ابن خیاط، خلیفه، تار
االس���الم، 500/8؛ ابن س���عد، محمد، طبق���ات، 11/7، 13، 14، 21 و 60. راغ���ب اصفهانی از پنج 
طاع���ون بزرگ در اس���الم نام برده اس���ت که یک���ی از آن ها در س���ال 131 اتفاق افتاده اس���ت )راغب 

اصفهانی، حسین بن محمد، محاضرات االدباء، 502/4(.

4. در این زمینه ر.ک: مامقانی، عبداهلل، تنقیح المقال، 165/2-167؛ خوئی، سید ابوالقاسم، معجم 
رجال الحدیث،107-100/10.

یه، 25. 5. مفید، محمد بن محمد، جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤ

6. مزی، یوسف بن عبدالرحمن، همان، 460-459/30.

7. ابن عدی، عبداهلل، الکامل فی ضعفاء الرجال، 2633/7؛ عس���قالنی، ابن حجر، لس���ان المیزان، 
450/7؛ ب���ه ص���رف اینکه نام این دو نفر در کتاب های رجال���ی فوق آمده، نمی توان آن ها را از اهل 

سنت دانست.
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توحی���د، خص���ال، کمال الدین و تمام النعمة، ثواب االعم���ال و عقاب االعمال، علل 

که تعداد آن ها به 97 روایت  الش���رایع و کتاب های امالی س���ه گانه، حدیث نقل ش���ده 

کتب اربعه، تع���داد پنج روای���ت از امام  می رس���د. از می���ان 562 روای���ت نقل ش���ده در 

باق���ر؟ع؟، 505 روایت از امام صادق؟ع؟ و چهار روایت به صورت ُمضَمر )س���ألته(1 نقل 

ش���ده اس���ت. تعداد 28 حدیث را نیز از ب���زرگان اصحاب ائمه مانن���د ابوحمزه ثمالی، 

���ی ب���ن خنیس و اس���حاق بن عمار روای���ت کرده اس���ت؛ بنابراین اب���ن ابی یعفور را 
ّ
معل

یخ ش���یعه ب���ه ش���مار آورد که درصد  می ت���وان از سرش���اخه های اصل���ی حدی���ث در تار

یانی که از ابن  بس���یاری از احادیث را مستقیمًا از امام صادق؟ع؟ نقل نموده است. راو

یان  یاد بوده و بس���یاری از آن ها از بزرگان راو ابی یعفور نیز نقل حدیث نموده اند بس���یار ز

شیعه به شمار می روند؛ افرادی مانند ابان بن عثمان )84 روایت(، عبداهلل بن مسکان 

)54 روایت(، حماد بن عثمان )35 روایت(، منصور بن حازم )40 روایت(، هش���ام بن 

سالم )15 روایت(، عالء بن رزین )45 روایت(، حنان بن سدیر )23 روایت(، موسی بن 

ی نقل حدیث کرده اند. از میان افراد فوق، سه نفر اول  کیل )26 روایت( و دیگران، از و ا

کتاب های رجالی توثیق شده اند. از اصحاب اجماع بوده و باقی نیز در 

در احادیث رسیده از امام صادق؟ع؟ مدح های بلیغی در مورد ابن ابی یعفور بیان شده 

و همان طور که نجاشی نیز اشاره کرده است2، او موردعنایت ویژه امام صادق؟ع؟ بوده 

اس���ت. ایش���ان او را به »كان يصدق علینا« س���توده اند.3 در روایتی آمده است که ایشان 

فرموده اند:

قس���م به قرابت من به رس���ول اهلل، در این زمان هیچ کس نس���بت به خدا و 

1. تعری���ف حدی���ث مضمر چنین اس���ت: حدیثی که گوینده آن مش���خص نیس���ت و ی���ا لفظ ضمیر به 
که ناقل حدیث در آن از الفاظ »س���ألته،  صورت مبهم و مجمل آورده ش���ده باش���د؛ مانند حدیثی 

کرده بدون آنکه مرجع ضمیر مشخص باشد. قلت له و ...« استفاده 

2. نجاشی، احمد بن علی، همان، 213.

3. حلی، حسن بن یوسف، رجال، 107.
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رسول و امامش از او مطیع تر نبود.1

که با حضرت داشته ،  ایشان در نامه ها و پیغام هایی، ابن ابی یعفور را به ادامه عهدی 

ی، ایش���ان در نامه ای به مفّضل بن عمر،  تش���ویق نموده اند.2 همچنین پس از وفات و
کرده اند.3 که با ابن ابی یعفور داشته اند، با مفّضل تجدید  عهدی را 

همان طور که می دانیم عرضه دین بر امامان، امری مرسوم در زمان حضور اهل بیت؟مهع؟ 

بوده اس���ت.4 در روایت���ی، ابن ابی یعفور دی���ن خود را به امام ص���ادق؟ع؟ عرضه نمود و 

ایش���ان عالوه بر تأیید اعتق���ادات او، برخی دیگر از جنبه ه���ای امامت اهل بیت؟مهع؟ و 

ی دین خود  که و گزارشی نقل شده است  ی تبیین نمودند. در  استدالل بر آن را برای و

را به امام صادق؟ع؟ ارائه کرد و در مورد اعتقاد به امامت، به آیه اولی االمر )آیه 59 سوره 

نساء( استناد نمود؛ ایشان عالوه بر صّحه گذاشتن بر اعتقاد او، استدالل به آیه والیت 
)آیه 55 سوره مائده( را نیز به او تعلیم دادند.5

ی در روز قیامت از  که و همچنین در مورد جایگاه عبداهلل در آخرت نقل ش���ده اس���ت 
یان امام باقر و امام صادق؟امهع؟ خواهد بود.6 حوار

ی، مش���ابه این تعابیر در جاه���ای متفاوتی از همان  1. کش���ی، محمد ب���ن عمر، همان، 249؛ در مورد و
کتاب و نیز کتاب های دیگر، نقل شده است. ر.ک: همان، 246 و 250؛ ابوغالب زراری، احمد بن 

یخ آل زراره، 115. محمد، تار

2. مفید، محمد بن محمد، االختصاص، 195.

کشی، محمد بن عمر، همان، 249.  .3

یاد العطار  4. برای نمونه، اس���ماعیل بن جابر )کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 188/1(، حس���ن بن ز
)مفید، محمد بن محمد، االمالی، 32( و عبدالعظیم حس���نی )خزاز قمی، علی بن محمد، کفایة 
ئم���ه االثنی عش���ر، 287؛ صدوق، محمد ب���ن علی، امال���ی، 339؛ همو،  االث���ر ف���ی النص علی اال
صف���ات الش���یعه، 48( دین خود را به یکی از ائمه عرضه نموده و ایش���ان نی���ز اعتقادات او را تأیید 

فرموده اند.

5. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر، 327/1.

کشی، محمد بن عمر، همان، 10. 6. مفید، محمد بن محمد، االختصاص، 61 و 62؛ 
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گونه شناسی روایات عبداهلل بن ابی یعفور  _ 2

کرده است. در مسائل  عبداهلل بن ابی یعفور در تمامی علوم دینی، روایات فراوانی نقل 

کالم���ی روای���ات فراوانی در توحید و قض���ای الهی1 و نبوت2 دارد و نی���ز روایات فقهی3 و 

ی این نکته به چشم  ی به ما رس���یده اس���ت. در روایات فقهی و اخالقی4 بس���یاری از و

کاوش فقیهانه بوده و از علت احکام و حکمت  که او در برخی موارد در پی  می خ���ورد 

آن ها سؤال می کرده است.

3_ اعتقادات ابن ابی یعفور درباره موضوعات مرتبط با امامت

روایات رس���یده از عبداهلل بن ابی یعفور درباره موضوعات مرتبط با امامت، از اهمیت 

ی  واالیی برخوردار هس���تند و آنچه در این نوش���تار مورد اهمیت است بررسی روایات و

در این زمینه است.

3 _ 1 _ ضرورت وجود و معرفت نسبت به امام

یخ، از مهم ترین اعتقادات  ضرورت وجود امام در هر زمان و اتصال وصایت در طول تار

که خدا  که در میان ش���یعه رواج داش���ته اس���ت این بوده  ش���یعه اس���ت. از اعتقاداتی 

ی زمین حجتی قرار داده اس���ت و این سلس���له حجج الهی  از ابت���دای خلق���ت، ب���ر رو

کرم؟ص؟ رسیده و پس از ایشان نیز ائمه اطهار؟مهع؟ مقام  ادامه داش���ته است تا به پیامبر ا

گر حجت الهی در زمین نباش���د، زمین اهلش را در خود  حجت اهلل را داش���ته اند؛ زیرا ا

فرومی ب���رد. این اعتقادات، مضمون روایات فراوانی اس���ت که برخی از آن ها از عبداهلل 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 115/1. 1. صدوق، محمد بن علی، توحید، 314؛ 

2. همان، 175.

3. در بسیاری از ابواب فقه، نام ابن ابی یعفور به چشم می خورد.

4. ص���دوق، محم���د بن علی، خص���ال، 168 و 268؛ همو، ث���واب االعم���ال، 201 و 319؛ همو، معانی 
االخبار، 164 و 185؛ مفید، محمد بن محمد، االمالی، 141 و 181.
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بن ابی یعفور به دس���ت ما رس���یده اس���ت. در حدیثی از او نقل شده است: »زمین یک 

روز نی���ز ب���دون امامی از ما که امت به او پناه ببرند باقی نمی ماند«.1 همچنین او از امام 

که وصی و جانش���ین خود را  صادق؟ع؟ نقل نموده اس���ت: »امام، زمانی از دنیا می رود 

ی بن خنیس در تفس���یر آیه 
ّ
کند«.2 همچنین او به نقل از معل بشناس���د و به او وصیت 

ْهِلهـــا< از امام صادق؟ع؟ نقل 
َ
ماناِت ِإلی  أ

َ
أ

ْ
وا ال ْن ُتـــَؤّدُ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
58 س���وره نس���اء >ِإّنَ اهلَل َیأ

کرده اس���ت: »خدا به هر امامی دس���تور داده است که تمامی آنچه را که نزد ایشان بوده 

که زمین هیچ گاه  است، به امام بعدی بدهد«.3 در حدیثی دیگر از او نقل شده است 

بدون امام باقی نمی ماند و همچنین دو امام در یک زمان نخواهند بود مگر اینکه یکی 
از آن ها صامت باشد.4

ع���الوه ب���ر ض���رورت وجود ام���ام در هر زمان، ض���رورت معرفت نس���بت به ایش���ان نیز از 

ویژگی های فکری ش���یعه اس���ت و روای���ات فراوانی در مورد ضرورت معرف���ت به امام از 

 َيعِرف ِإماَم 
َ

ک���رم؟ص؟ و ائمه اطهار؟مهع؟ نقل ش���ده اس���ت. روایت »َمن م���اَت َو مل پیامب���ر ا

���ًة« را می توان از روایات متواتر در میان مس���لمانان دانس���ت.5  َزماِن���ِه م���اَت میَتًة جاِهلّيَ

عبداهلل از امام صادق؟ع؟ در مورد معنای این حدیث س���ؤال نموده اس���ت و ایشان در 

ی از امام  که مرگ چنین ش���خصی مرگ گمراهی اس���ت. در ادامه و توضیح فرموده اند 

1. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، 230.

کلین���ی، محمد ب���ن یعقوب، هم���ان، 277/1 و 474؛ صفار، محمد بن حس���ن، بصائر الدرجات،   .2
.841/2

3. هم���ان، 843؛ عیاش���ی، محمد بن مس���عود، هم���ان، 249/1؛ کلینی، محمد ب���ن یعقوب، همان، 
277/1؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب االحکام، 425/1 و 223/6.

4. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، 233.

5. حمیری، عبداهلل بن جعفر، قرب االس���ناد، 351؛ برقی، احمد بن محمد، محاس���ن، 251/1-253؛ 
ص���دوق، محمد ب���ن علی، ثواب االعمال، 244و 245؛ حنبل، احمد بن محمد، مس���ند، 96/4؛ 
نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح، 3،/1478؛ طیالسی، سلیمان بن داوود، مسند، 425/3؛ 
کتاب های دیگر و با الفاظ مختلف. هیثمی، علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد، 218/5 و بسیاری 
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گر کس���ی امروز هم به امام معرفت نداشته باشد به مرگ جاهلیت  کرده است: ا س���ؤال 
مرده است؟ ایشان فرمودند: بله.1

یکی از نتایج معرفت به امام، قبولی اعمال به واس���طه آن معرفت و عدم قبولی اعمال 

ب���دون آن اس���ت. در گفتگوی���ی بین اب���ن ابی یعفور و ام���ام ص���ادق؟ع؟، قبولی اعمال 

به واسطه اعتقاد به والیت امام عادل الهی بیان شده است. همچنین ایشان در ادامه 
فرموده اند: فرِد بی اعتقاد به امام الهی، اصاًل دین ندارد.2

در پرس���ش و پاسخی دیگر میان ابن ابی یعفور و امام صادق؟ع؟ در مورد چرایی قبولی 

اعم���ال به واس���طه اعتقاد ب���ه امام الهی و ع���دم قبولی ای���ن اعمال بدون ای���ن اعتقاد، 

حضرت فرموده اند: »س���یئات امام جائر، حس���نات اولیائش و حس���نات امام عادل، 

س���یئات اولیائش را از بین می برد«.3 مش���ابه همین اس���تدالل در روایت���ی دیگر نیز نقل 

ُه َخْیٌر ِمْنها َو ُهْم ِمْن َفَزٍع 
َ
َحَسَنِة َفل

ْ
شده است که امام صادق؟ع؟ در مورد آیه >َمْن جاَء ِبال

َیْوَمِئٍذ آِمُنوَن<، عمل صالح را به معرفت امام و اطاعت از ایشان تفسیر نموده و همان 
استدالل را بیان فرموده اند.4

گر  که مردم، یا امام جائر دارند و یا امام عادل؛ و ا از این روایات چنین برداشت می شود 

کسی والیت امام عادل را نپذیرفت، تحت والیت امام جائر قرارگرفته است. لذا زمانی 

ک���ه ف���ردی امامت امام جائ���ر را پذیرفت، نه تنه���ا اعمال او موردپذی���رش خدای متعال 

 ق���رار نخواهد گرفت، بلکه س���یئات ام���ام جائر نیز موجب از بین رفت���ن اعمال نیک او 

خواهد شد.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 376/1.  .1

2. همان، 375؛ عیاشی، محمد بن مسعود، همان، 138_ 139؛ نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، 
.133_132

3. طوسی، محمد بن حسن، امالی، 903.

4. همان، 623.
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3 _ 2 _ برائت از دشمنان اهل بیت؟مهع؟

ی���خ تفک���ر ش���یعه، اعتق���اد ب���ه برائ���ت از دش���منان  یک���ی از مهم تری���ن آموزه ه���ا در تار

اهل بی���ت؟مهع؟ بوده و روای���ات فراوانی از ائمه؟مهع؟ در مورد لزوم اعتقاد به برائت رس���یده 

اس���ت؛ تا جایی که بدون اعتقاد به برائت، والیت اهل بیت؟مهع؟ نیز پذیرفتنی نیست. 

علمای شیعه، اقرار به والیت اهل بیت؟مهع؟ را بدون اعتقاد به برائت از دشمنان ایشان 

کافی ندانس���ته اند.1 اعتقاد به برائت را می توان وجه ممیزه ش���یعه با باقی فرق اس���المی 

دانس���ت. عبداهلل بن ابی یعفور باوجود تقیه ش���دید و حفظ ظواه���ر، روایات فراوانی در 

مورد اعتقاد به برائت نقل نموده است.

ابن ابی یعفور در روایتی از امام صادق؟ع؟ چنین نقل می کند:
ِقَياَمِة َو ال 

ْ
ْم َي���ْوَم ال هْيِ

َ
 َيْنُظُر اهلُل ِإل

َ
َث���ٌة ال

َ
:  َثال

ُ
َب���ا َعْبِد اهلِل؟ع؟ َيُقول

َ
ْع���ُت أ مَسِ

ُه َو َمْن َجَحَد 
َ
ْيَس���ْت ل

َ
َعى ِإَماَمًة ِمَن اهلِل ل ِلمٌي؛ َمِن اّدَ

َ
ْم َعذاٌب أ ُ هِيْم َو لَ ُيَزّكِ

2. ً
ِم َنِصیبا

َ
ْسال ِ

ْ
ٍن ِفي اإل

َ
ٍن َو ُفال

َ
ّنَ ِلُفال

َ
 ِمَن اهلِل َو َمْن َزَعَم أ

ً
ِإَماما

دو ف���راز اول در م���ورد ادع���ای دروغی���ن امام���ت و ان���کار ام���ام اله���ی اس���ت. فراز س���وم 

نش���ان دهنده اعتق���اد اب���ن ابی یعفور ب���ه برائت از دش���منان اهل بی���ت؟مهع؟ و به ویژه دو 

ک���ه دو خلیفه اول،  خلیف���ه اول اس���ت. در ای���ن روایت به صراحت بیان ش���ده اس���ت 

بهره ای از اسالم نبرده اند. این روایت نشان دهنده اعتقاد راسخ ابن ابی یعفور به برائت 

از دشمنان اهل بیت؟مهع؟ و بی دینی آن ها است.

که در بس���تر م���رِگ3 خّط���اب ُجَهنی � از دش���نام دهندگان  از عبداهلل نقل ش���ده اس���ت 

1. صدوق، محمد بن علی، االعتقادات، 106.

2. عیاش���ی، محم���د بن مس���عود، همان، 178؛ کلین���ی، محمد بن یعقوب، هم���ان، 373/1 و 374؛ 
نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 112.

که در لحظه م���رگ، اهل بیت؟مهع؟ نزد فرد محتضر حاضر می ش���وند.  3. روای���ات فراوان���ی تصریح دارند 
مرح���وم عالمه مجلس���ی در کتاب بحاراالنوار، ی���ک باب را به این موضوع اختصاص داده اس���ت. 

)مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، 173/6_ 202( .
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 ب���ه اهل بی���ت؟ع؟ و از نزدی���کان خ���وارج � حاض���ر ب���وده اس���ت؛ در این لحظ���ه خّطاب

کردم؟«. او این واقعه را به امام صادق؟ع؟   زیر لب می گفت: »یا علی! چرا با تو چنین 

خب���ر داده و ایش���ان فرموده ان���د: »ب���ه خدای کعب���ه ایش���ان ]امیرالمؤمنی���ن؟ع؟[ را دیده 

اس���ت«.1 با توجه ب���ه روایات، این ش���خص، امیرالمؤمنین؟ع؟ را در لحظ���ه مرگ دیده 

گ���وارش در آخ���رت را به او  اس���ت و ایش���ان نه تنه���ا او را تس���لی ن���داده  بلکه جای���گاه نا

نشان داده اند.

ک���ه بر اعتقاد عبداهلل به برائت پرده برمی دارند، احادیثی اس���ت که در  از دیگ���ر روایاتی 

ی به ما رس���یده اس���ت. در روایتی از او آمده است: »در آب  مورد نجاس���ت ناصبی از و

که از غس���اله حم���ام بیرون می آید غس���ل نکنید«، امام ص���ادق؟ع؟ دلیل آن را  چاهی 

کرده اند. در ادامه، امام؟ع؟ می فرمایند: وجود غساله ولد الزنا و غساله ناصبی بیان 
خ���دا خلقی نجس تر از س���گ نیافریده اس���ت و ناص���ب اهل بیت؟مهع؟ از 

سگ نجس تر بوده و نزد خدا پست تر از سگ است.2

لعن قاتلین سید الشهداء؟ع؟ و اعتقاد به دوزخی بودن آن ها، از دیگر مصادیق برائت 

کرم؟ص؟ به امام  در تفکر ش���یعه اس���ت. ابن ابی یعفور در روایتی در مورد محبت پیامبر ا

در روایتی معروف از حارث َهْمدانی، امیرالمؤمنین؟ع؟ فرموده اند: هر شخصی که از دنیا می رود من 
را می بیند )مفید، محمد بن محمد، امالی، 6؛ طوسی، محمد بن حسن، همان، 894(.

کرده اس���ت: »در لحظه مرگ، پیامبر  ابن ابی یعفور نیز روایتی بدین مضمون از امام صادق؟ع؟ نقل 
کرم؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ به نزد انسان مؤمِن محتضر آمده و او را تسلی می دهند«.) برقی، احمد  ا

بن محمد، همان، 281/1(.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 133/3و134.  .1

2. هم���ان، 14؛ ص���دوق، محمد بن علی، علل الش���رایع، 292/1؛ روایات پیرامون عدم جواز اس���تفاده 
از غس���اله حمام به دلیل وجود غس���اله نصرانی، یهودی، مجوس���ی و ناصبی _ که از همه آن ها بدتر 
یاد اس���ت. ش���یخ صدوق نیز به همین دلیل به عدم جواز تطهیر با غس���اله حمام  اس���ت _ بس���یار ز
یس در س���رائر بیان می کند که روایات  فتوا داده اس���ت )همو، من ال یحضره الفقیه، 10/1( و ابن ادر
یس، محمد بن  کند. )اب���ن ادر فراوان���ی در این زمینه وجود داش���ته و دراین ب���اره ادعای اجماع می 

یس الحلی، 166/8(. احمد، موسوعه ابن ادر
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حسین؟ع؟ از قول خدای متعال نقل نموده است:
لعنت، دش���منی، عذاب، ننگ و بدبختی بر قاتل، دشمن، آزاردهنده و 

کننده با او ]امام حسین؟ع؟[ خواهد بود.1 منازعه 

ع���الوه ب���ر روای���ات نقل ش���ده پیش���ین در م���ورد اعتقاد به دش���منی ب���ا دش���منان اولیه 

اهل بیت؟مهع؟، ابن ابی یعفور به برائت از تمامی دش���منان حضرت سیدالشهدا؟ع؟ نیز 

اعتقاد داشته است.

3 _ 3 _ اعتقاد به نص بر امام

یکی دیگر از اعتقادات شیعه، انتصابی بودن امام از سوی خدای متعال است. به این 

معنا که انتخاب امام تنها از سوی خدای متعال است و فقط او می تواند این جایگاه را 

گر خدا و رسول امری را مقدر کردند مردم  به امام اعطا کند. بنا بر آیه 36 سوره احزاب: »ا

که خدا و رس���ولش حکمی  حق اختیاری در آن ندارند«. با توجه به این آیه، در اموری 

داده اند، حق انتخاب در آن برای مردم س���لب شده است. از آنجایی که امامت، یکی 

کریم و همچنین فرمایشات چندباره  از موضوعاتی است که در آیات متعددی از قرآن 

کرم؟مهع؟، به آن اش���اره ش���ده اس���ت، مردم هیچ حقی در انتخ���اب امام ندارند.  پیامبر ا

امام رضا؟ع؟ در خطبه معروف خود در مرو، به همین آیه و آیات دیگر در مورد انتصابی 
بودن امام استدالل فرموده اند.2

 اب���ن ابی یعف���ور در م���ورد یک���ی از باوره���ای رای���ج در آن زم���ان از ام���ام ص���ادق؟ع؟،

 چنین می پرسد:

مردى والیت ش���ما را قبول دارد و از دش���من ش���ما بیزارى می جوید و حالل 

ش���ما را حالل و حرام ش���ما را حرام می داند و می پندارد ک���ه امر ]امامت[ در 

1. ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، 70.

2. این خطبه در بس���یاری از کتاب های حدیثی نقل ش���ده است. برای مثال ر.ک: صدوق، محمد بن 
علی، معانی االخبار، 95_ 101.
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میان ش���ما است و از ش���ما به دیگران منتقل نشده اس���ت ولی می گوید که 

آنان در میان خودش���ان اختالف دارند و هرگاه همگی بر یك نفر گرد آمدند 

و گفتند امام این اس���ت ما هم می گوییم: امام همین است؛ ]این اعتقاد او 

چگونه است؟[

گر با چنین عقیده ای بمیرد، به مرگ جاهلّیت  حضرت در مورد این باور می فرمایند: »ا
مرده است«.1

ای���ن حدیث درواقع اعتقاد به انتخاب غیر الهی امام و اجماع بر یک فرد به عنوان امام 

یخی، این اعتقاد در آن زمان متعلق به بتریه بوده  را قویًا نفی می کند. بنا به ش���واهد تار

کرم؟ص؟ بر امیرالمؤمنین؟ع؟ بودند2 و باور داشتند پس ازآنکه  است که منکر نص پیامبر ا
با امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت شد، آنگاه آن حضرت امام شدند.3

ای���ن س���ؤال ابن اب���ی یعفور از امام؟ع؟، نش���ان دهنده حساس���یت او نس���بت ب���ه افکار 
ی با آن ها است.4 انحرافی و همچنین درگیری فکری و

3_ 4_ علم امام و منابع آن

در تفکر ش���یعه، ام���ام اختصاصات���ی وی���ژه دارد. ویژگی هایی مانند افت���راض الطاعه، 

والیت تش���ریعی، والی���ت تکوینی، عصمت، عل���م غیب، جای���گاه واالی ائمه؟مهع؟ در 

جه���ان خلق���ت و پس ازآن در عالم برزخ و قیامت، همه و همه از ویژگی هایی هس���تند 

که در تفکر ش���یعه مخصوص به امام بوده و هیچ کس از چنین اختصاصاتی برخوردار 

نیس���ت. در روای���ات رس���یده از عب���داهلل ب���ن ابی یعف���ور به بس���یاری از ای���ن اعتقادات 

به صراحت یا به دلیل التزامی اشاره شده است.

1. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 133 و 134.

کبر، مسائل االمامه، 201، مفید، محمد بن محمد، اوائل المقاالت، 40. 2. ناشی ا

3. اشعری، علی بن اسماعیل، مقاالت االسالمیین، 137/1.

4. منصوری راد، حسین، همان، 157.
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پی���ش از پرداخت���ن به روایات ابن ابی یعف���ور در مورد علم امام، الزم اس���ت به روایتی از 

کارگشا است. ایشان فرمودند: که در بررسی روایات بعدی  امام صادق؟ع؟ اشاره شود 
علم ما غابر و مزبور، َنکت در قلب و َنقر در گوش ها بوده است. جفر احمر 

و جف���ر ابیض و مصحف فاطم���ه و صحیفه جامعه که تمامی آنچه مردم 
به آن احتیاج دارند در آن وجود دارد.1

کاظم؟ع؟ در تبیین معنای این حدیث فرموده اند: امام 
که پیش ازاین به ما رسیده است و مزبور، آن علمی  غابر، آن چیزی است 

است که ]در حال حاضر و آینده[ به ما می رسد و نکت، الهامی است که 
گوش ما است.2 ئکه در  به قلب ما می شود و نقر، سروش مال

در این روایت، برخی از منابع علم امام در اعتقادات شیعه بیان شده است و مبنایی 

که در  برای بررس���ی روایات رس���یده از اب���ن ابی یعفور در موض���وع علم امام خواه���د بود 

بخش بعدی بدان خواهیم پرداخت.

در ادام���ه ضمن توضیح هرکدام از مفاهیم فوق، به روایت نقل ش���ده از عبداهلل اش���اره 

خواهد شد.

کتاب علی؟ع؟ 3_ 5 _ صحیفه جامعه یا 

که بیشتر مربوط به مسائل فقهی بوده است، کتاب علی؟ع؟  یکی از منابع علم امامان 

گفته شده است. در این  که به آن صحیفه جامعه نیز  یا صحیفه علی؟ع؟ بوده اس���ت 

دش«3 وجود  کت���اب، تمامی موضوعات موردنیاز مردم از حالل و حرام حتی »ارش احلن

1. مفی���د، محمد بن محمد، االرش���اد، 186/2؛ طبرس���ی، احمد بن علی، االحتج���اج، 134/2؛ همو، 
اعالم الوری باعالم الهدی، 284.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 264/1؛ صفار، محمد بن حسن، همان، 563/1.  .2

3. دی���ه خراش. منظور از این عبارت آن اس���ت که در ای���ن کتاب حتی حکم کوچک ترین موضوعات 
فقهی نیز بیان شده است.
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داش���ته اس���ت. هرچند در برخی روایات از وجود اخبار وقایع آینده نیز در آن خبر داده 

کرم؟ص؟ و خط امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده است.  ش���ده اس���ت. این کتاب به امالی پیامبر ا

کاظم؟ع؟، چگونگی امالء از س���وی رسول اهلل؟ص؟ و نوشتن آن  در روایتی از امام موس���ی 

توس���ط امیرالمؤمنین؟ع؟ توضیح داده شده اس���ت.1 برخی از اصحاب ائمه؟مهع؟ مانند 
کتاب را دیده اند.3 و 4 زراره2، این 

کرده است: ابن ابی یعفور از امام صادق؟ع؟ نقل 
که طول آن هفتاد ذراع است و در آن هر آنچه  یم  ما ]ائمه[ صحیفه ای دار

مردم به آن نیاز دارند حتی ارش الخدش وجود دارد.5

3 _ 6 _ جفر و مصحف حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟

که آثار انبیای پیشین به همراه مصحف حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟ در  جفر پوستی بوده 

کرم؟ص؟، فرشته ای  آن نگهداری می ش���ده اس���ت. بنا به روایات6، پس از وفات پیامبر ا

کتاب بصائر الدرجات و اختصاص  1. همان، 900/2-902؛ مرحوم عالمه مجلسی این روایت را از دو 
کرده اس���ت. )مجلس���ی، محمدباق���ر، هم���ان، 26/26( در کتاب چاپ ش���ده از اختصاص  نق���ل 
که  یاد منظ���ور عالمه، کتاب مختصر البصائر بوده اس���ت؛ چرا ای���ن روایت یافت نش���د. به احتمال ز
این حدیث در این کتاب نقل ش���ده اس���ت. )حلی، حس���ن بن س���لیمان، مختصر البصائر، 186( 
به خص���وص اینک���ه رمز اختصاصی این دو کتاب نیز ش���بیه هم اس���ت، احتم���ال دارد مصححان 

کتاب در خواندن نسخه خطی مرتکب اشتباه شده باشند.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 94/7 و 397/3.  .2

کتاب هفتاد ذراع بوده و مانند ران شتر معمولی یا شتر دوکوهانه  یان، طول این  گزارش این راو 3. طبق 
بوده است )»مثل فخذ البعیر« یا »مثل فخذ الفالج«(.

4. به گزارش یکی از اصحاب، امام باقر؟ع؟ در یک موضوع فقهی این کتاب را آورده و به ایش���ان نش���ان 
داده اند. )همان، 125/7؛ طوس���ی، محمد بن حس���ن، االستبصار، 149/4؛ حر عاملی، محمد بن 

حسن، وسائل الشیعة، 198/26(.

5. صفار، محمد بن حسن، همان، 268/1.

که در  کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 240/1. البته در برخی روایات آمده اس���ت  6. هم���ان، 289؛ 
جف���ر ابیض، کتب انبیای پیش���ین، حالل و حرام، مصحف حض���رت فاطمه؟اهع؟ و تمامی احکام 
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نزد حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟ می آمد و به ایشان تسلی می داد و وقایع آینده را برای ایشان 

بیان می کرد. س���خنان آن فرش���ته توس���ط امیرالمؤمنین؟ع؟ نوشته ش���ده و به مصحف 

حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟ معروف شده است. در این کتاب، مسائل حالل و حرام وجود 

نداشته، بلکه تنها علم وقایع آینده جهان در آن بیان شده است. به عنوان مثال، ظهور 

زنادقه در س���ال 128 1 و عدم موفقیت قیام های بنوحس���ن، مانن���د قیام نفس زکیه2، با 

گزارش شده است. کتاب جفر از حضرت صدیقه طاهره؟اهع؟  استناد به 

امام رضا؟ع؟ نیز پس از نوش���ته ش���دن والیت عهدی ش���ان، در یادداشتی بر این حکم، 

نوش���تند: »جفر و جامعه برخالف این موضوع داللت دارن���د«.3 یعنی حکومت پس از 

مأمون به ایشان نخواهد رسید.

کتاب جفر تا بدان حد مهم بوده است که داشتن آن و نگاه کردن به آن از اختصاصات 

امام و همچنین از نشانه های شناخت او بوده است. امام کاظم؟ع؟ در نص بر امامت 

امام رضا؟ع؟ فرموده اند: امام رضا به همراه ایشان در کتاب جفر و جامعه نگاه می کنند 

فقهی وجود داش���ته اس���ت. مرحوم عالمه مجلس���ی در توضیح این حدیث نوش���ته است: »ممکن 
کتاب  کتب انبیای پیش���ین و  اس���ت این عبارت ]و تمامی احکام فقهی وجود داش���ته اس���ت[ به 
که تصریح دارند در مصحف حضرت فاطمه؟اهع؟ حالل و  حالل و حرام بازگردد؛ بنابراین با روایاتی 

حرام نیست، منافاتی ندارد« )مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، 58-57/3(.

1. همان؛ صفار، محمد بن حسن، همان، 289.

کلین���ی، محمد بن یعقوب، هم���ان، 242/1. عبدالملک بن اعین از ام���ام صادق؟ع؟ در مورد قیام   .2
یدیه، حکومت به او خواهد رسید؟ امام  که آیا باوجود یاری معتزله و ز کرد  محمد نفس زکیه سؤال 
کمان تا روز قیامت در آن نوشته شده است فرمودند:  که اسامی حا کتابی  در پاسخ با استناد به دو 

»نام محمد بن عبداهلل ]نفس زکیه[ در آن وجود ندارد«.

ئمه، 128/3؛ ابن طقطق���ی، محمد بن علی،  3. اربلی، علی بن عیس���ی، کش���ف الغمه فی معرف���ه اال
الفخری فی آداب السلطانیه، 160؛ اربلی در سال 667 خط امام رضا؟ع؟ را در شهر واسط به چشم 
خود دیده است. نویسندگان اهل سنت نیز به نوشته شدن این یادداشت اشاره نموده اند. )طاش 
کب���ری زاده، احمد بن مصطفی، مفتاح الس���عاده، 550/2؛ حاجی خلیف���ه، مصطفی بن عبداهلل، 

کشف الظنون، 603/2(.
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کند.1 و تنها نبی یا وصی نبی می تواند در آن نگاه 

که امام ص���ادق؟ع؟ فرموده اند دو  در روایتی از حس���ین بن ابی العالء نقل ش���ده اس���ت 

جفر دارند؛ یکی جفر احمر و دیگری جفر ابیض؛ در جفر ابیض، کتب انبیای پیشین، 

مانن���د زبور داوود، تورات موس���ی، انجیل عیس���ی و صحف ابراهیم و ح���الل و حرام و 

مصح���ف حضرت فاطمه زهرا وجود دارد؛ آی���ۀ قرآنی در آن ]مصحف حضرت فاطمه 

زه���را؟اهع؟[ نبوده و دربردارنده تمامی آنچه مردم به آن نیاز دارند، اس���ت. در جفر احمر، 

گفتگو، ابن  که صاحب س���یف از آن اس���تفاده می کند. در ادامه این  س���الحی اس���ت 

ابی یعفور از ایشان پرسیده است:
آیا بنوحس���ن این را می دانند؟ امام فرمودند: به خدا قس���م بله؛ همان گونه 

ک���ه روز و ش���ب را می شناس���ند؛ اما حس���ادت و دنیاپرس���تی، آن ه���ا را به 

گر حق را به وسیله حق طلب می کردند برایشان کشانده است؛ اما ا  انکار 
 بهتر بود.2

3 _ 7 _ تحدیث

کلین���ی در کتاب ش���ریف کافی،  از دیگ���ر مناب���ع عل���م امام، تحدیث اس���ت. مرح���وم 

باب���ی را به »فرق میان رس���ول و نبی و ُمحّدث«3 و باب���ی را به »ُمحّدث بودن ائمه؟مهع؟«4 

که فرش���ته را  اختصاص داده اس���ت. امام باقر و امام صادق؟امهع؟ ُمحّدث را ش���خصی 

کرده اند.5 در برخی روایات، این تحدیث  نمی بیند اما صدای آن را می ش���نود، معرفی 

1. کلین���ی، محم���د بن یعقوب، هم���ان، 312/1؛ صدوق، محمد بن علی، عی���ون اخبار الرضا، 31/1؛ 
مفید، محمد بن محمد، االرشاد، 249/2_250؛ طوسی، محمد بن حسن، الغیبه، 36.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 240/1. 2. صفار، محمد بن حسن، همان، 279/1؛ 

3. همان، 176و 177.

4. همان،270و 271؛ مرحوم عالمه مجلس���ی در باب »انهم ُمحّدثون مفّهمون«، تعداد 47 حدیث در 
کرده است. )مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، 85-66/26(. مورد این مقام اهل بیت؟مهع؟ نقل 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 271/1.  .5
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از سوی روح القدس معرفی شده است.1 در روایات دیگری بیان شده است که فرشته، 

ه( و یا در گوش ایش���ان سروش���ی نجوا می کند  ِ به قلب امام الهام می کند )َينُكُت ف َقلبݫ
)َينُقُر ف أذِنه(.2

کرده است: ابن ابی یعفور از امام صادق؟ع؟ سؤال 
که به قلب امیرالمؤمنین؟ع؟ الهام می ش���ده اس���ت و در  یم  ما اعتقاد دار
گفته می شده است؟ امام در پاسخ فرمودند:  گوش ایشان مانند س���روش 
امیرالمؤمنی���ن ُمح���ّدث بوده ان���د. بازهم م���ن، جمله خود را تک���رار کردم. 
ام���ام در پاس���خ فرمودن���د: در روز بن���ی نضیر، جبرئیل در س���مت راس���ت 
امیرالمؤمنی���ن و میکائی���ل در س���مت چ���پ ایش���ان بوده ان���د و ایش���ان را 

تحدیث می کردند.3

آنچ���ه در ای���ن روای���ت، مه���م و مدنظ���ر نگارنده اس���ت، توجه ب���ه این امر اس���ت که ابن 

ابی یعفور عبارت »إنا نقول« را به کاربرده که بر وجود این اعتقاد در میان حداقل بخشی 

از جامعه شیعه داللت دارد.

3 _ 8 _ انتقال علم از امامی به امام بعدی

یکی دیگر از منابع علم امام، انتقال علم از یک امام به امام دیگر اس���ت. بنا بر روایات 

کرد، به آس���مان نرفته و این علم از آن زمان  که با حضرت آدم؟ع؟ هبوط  فراوان، علمی 

کرم؟ص؟ رسیده و پس ازآن به ائمه؟مهع؟  به انبیا و اوصیای ایشان منتقل شده تا به پیامبر ا
منتقل شده است.4

1. مجلس���ی، محمدباقر، همان، 18-66، باب »جهات علومهم و ما عندهم من الکتب و انه ینقر فی 
آذانهم و ینکت فی قلوبهم«. مرحوم عالمه مجلسی تعداد 149 روایت در این باب آورده است.

هبم و اذهنم«. 2.صفار، محمد بن حسن، همان، باب »ما يفعل باالمام من النكت و القذف و النقر ف قلو

3. مفید، محمد بن محمد، االختصاص، 286؛ صفار، محمد بن حسن، همان،569/1 و 571.

4. هم���ان، 2، 805_ 811؛ برقی، احمد بن محمد، محاس���ن، 366/1؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفس���یر، 
367/1 و بسیاری منابع دیگر.
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کرده است: ابن ابی یعفور از امام صادق؟ع؟ نقل 
]امیرالمؤمنی���ن[ عل���ی بن ابی طالب، عالم این امت ب���ود و علم بین ما به 

گذاشته می شود و هر امامی از ما، قبل از مرگ، جانشینی برای خود  ارث 
که تمامی علم او ]امام قبلی[ را می داند.1 دارد 

3 _ 9 _ جایگاه سالح نزد ائمه؟مهع؟

کریم2، مادر حضرت موس���ی؟ع؟ از ترس فرعونیان، ایش���ان را در  بر اس���اس آیات ق���رآن 

تابوت���ی قرار داد و در رود نیل انداخت، آب تاب���وت را به نزد فرعون برد و موجب نجات 

حضرت موس���ی؟ع؟ ش���د. این تابوت نزد یهودیان از قداس���ت ویژه ای برخوردار بوده و 

که در داس���تان طالوت نیز  از نش���انه های نبوت یا رهبری به ش���مار می رفت، به گونه ای 

دلی���ل رهبری او، همراه داش���تن تابوت بوده اس���ت3. در روایتی نقل ش���ده که حضرت 

موس���ی؟ع؟ در این تابوت، الواح و نش���انه های نبوت را قرار داده و به وصی خود یوش���ع 

سپرد. تا زمانی که این تابوت در میان بنی اسرائیل بود آن ها در خوشی و سعادت بودند 

تا اینکه به دلیل اعمال ناشایستش���ان، تابوت به آس���مان عروج کرد و موجب بدبختی 

بنی اس���رائیل و س���لطه جالوت بر آن ها ش���د؛ جن���اب طالوت با آوردن تاب���وت به عنوان 
نشانۀ رهبری خود، بنی اسرائیل را با خود همراه نموده و جالوت را شکست دادند.4

س���الح رس���ول خدا در میان مس���لمین، جایگاهی مانند تابوت در میان بنی اسرائیل را 

داشته است. در زمان امام صادق؟ع؟، بنوحسن مانند عبداهلل محض و محمد نفس 

زکیه، قیام کردند و برای اثبات مش���روعیت خود مدعی ش���دند که سالح رسول اهلل؟ص؟ 

1. صفار، محمد بن حسن، همان، 909/2.

2. طه/39و 40؛ قصص/7_13.

3. بقره/248؛ در روایتی از امام صادق؟ع؟ نقل ش���ده اس���ت که بنی اسرائیل شرط قبول حکم طالوت 
را آوردن تابوت بیان نمودند. )عیاشی، محمد بن مسعود، همان، 132/1(.

4. قمی، علی بن ابراهیم، همان، 81/1.



183

؟مهع؟ 
ان

مام
ت ا

مــا
مقا

ت و  
مام

اه ا
ایگ

ی ج
اس

شن
دار 

دی
پ

فور
ی یع

ن اب
هلل ب

بدا
د ع

قای
ر ع

د

کرده و فرمودند: عبداهلل و پسرانش  نزد آن ها اس���ت. امام صادق؟ع؟ این مسئله را نفی 
آن را ندیده اند مگر اینکه عبداهلل آن را نزد امام سجاد دیده باشد.1

همچنین ایش���ان فرموده اند: سالح رس���ول اهلل؟ص؟ ابتدا به امیرالمؤمنین؟ع؟ و سپس به 
باقی ائمه؟مهع؟ به ارث رسیده است.2

کرده است: ابن ابی یعفور از امام صادق؟ع؟ نقل 
که  جایگاه س���الح در این امت مانند تابوت در میان بنی اس���رائیل است 

هرکجا تابوت قرار داشت نبوت نیز در آنجا بود و در این امت هر جا سالح 
باشد امامت نیز همان جاست.3

3 _ 10 _ حجیت الهی و والیت تشریعی اهل بیت؟مهع؟

یخ، اعتقاد به والیت تشریعی  یکی از مهم ترین ش���اخصه های تفکر ش���یعه در طول تار

کرم؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ بوده اس���ت. این مقام در لسان روایات  و تفویض امر دین به پیامبر ا

به مقام »افتراض الطاعة« تعبیر ش���ده اس���ت.4 ائمه اطهار؟مهع؟ در روایات بسیاری این 

کرم؟ص؟ و هم برای خودش���ان بیان نموده اند. بسیاری از احکام  مقام را هم برای پیامبر ا

کرم؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ تشریع ش���ده اند؛ تحریم تمامی مسکرات،  اس���المی توس���ط پیامبر ا

داخ���ل کردن پدرب���زرگ در میراث، توقیت نمازها و تعیین دی���ه برای اعضای مختلف 

که  کرم؟ص؟ تشریع شده اند. ائمه اطهار؟مهع؟ نیز فرموده اند  بدن، همگی از س���وی پیامبر ا

تمامی آنچه به رسول اهلل؟ص؟ تفویض شده بود، به ما هم تفویض شده است.5 در روایتی 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 233/1.  .1

2. همان، 234.

3. همان، 238؛ صفار، محمد بن حسن، همان، 332/1.

4. همچنین برای بررس���ی در مورد گس���تره اعتقاد به این مقام امامان در میان ش���یعیان، رجوع کنید به 
یخی باورمندی شیعه به مقام مفترض الطاعه بودن امام،  محمد علی دزفولی، »بررس���ی شواهد تار

کید بر سه قرن اول«، فصلنامه امامت پژوهی، شماره 9؛ بهار 92، صص 29_68. با تأ

يض اىل رسول اهلل« و باب »ف أن  یاد هستند. ر.ک: همان، باب »التفو 5.  روایات در این زمینه بسیار ز
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از ابن ابی یعفور چنین آمده است:
ْمِرِه 

َ
ٌد ِبأ ِة ُمَتَفّرِ َوْحَداِنّيَ

ْ
���ٌد ِبال َحٌد ُمَتَوّحِ

َ
ُبو َعْب���ِد اهلِل؟ع؟: ِإّنَ اهلَل َواِحٌد أ

َ
 أ

َ
َق���ال

ُة  ُن ُحّجَ ْ ىِبي  َيْعُفوٍر نَ
َ
ْمَر ِديِنِه َفَنْحُن ُهْم َيا اْبَن أ

َ
���ْم أ هْيِ

َ
َض ِإل  َفَفّوَ

ً
قا

ْ
���َق َخل

َ
َخل

ِمِه 
ْ
 ِعل

َ
اُنُه َعى  َوْحِیِه َو ُخّزَ

َ
َمَناُؤُه َعى

ُ
ِقِه َو أ

ْ
 َخل

َ
اهللِ  ِفي ِعَباِدِه َو ُشَهَداُؤُه َعى

َواِعي َو 
ْ
ُبُه ال

ْ
اِطُق َو َقل ِتِه َو ِلَس���اُنُه الّنَ ّيَ ِذي ُيْؤىَت ِمْنُه َو َعْيُنُه ِفي َبِر

َّ
َو َوْجُهُه ال

 َسِبیِلِه ِبَنا ُعِرَف 
َ

اُعوَن ِإىل ْمِرِه َو الّدَ
َ
وَن ِبأ

ُ
َعاِمل

ْ
ُن ال ْ ْيِه َو نَ

َ
 َعل

ُّ
ِذي َيُدل

َّ
َباُبُه ال

َنا َما ُعِبَد اهلل. 1
َ

ْوال
َ
 اهلِل َو ل

َ
ُء َعى

َّ
ِدال

َ ْ
ُن األ ْ اهلُل َو ِبَنا ُعِبَد اهلُل نَ

این روایت بیانگر بس���یاری از اعتقادات شیعه _ همچون تفویض امر دین به ائمه؟مهع؟، 

حج���ت اهلل ب���ودن ایش���ان، ش���اهد بر خل���ق ب���ودن ایش���ان، امین ب���ودن آن ها ب���ر وحی، 

گنجینه داری علم الهی و دیگر فضائل نقل شده در این روایت _ در مورد امام و جایگاه 

ایشان است.

 وجود ابن ابی یعفور در س���ند این روایت و نقل بی واسطه اش از امام صادق؟ع؟، نشان 

از اعتقاد بسیار واالی او نسبت به اهل بیت؟مهع؟ و مقام ایشان دارد.

از می���ان تمام���ی مقامات نقل ش���ده در ای���ن روایت، تنه���ا به مهم ترین آن ه���ا که بحث 

تفوی���ض ام���ر دین به ائمه؟مهع؟ بوده اس���ت، اش���اره ش���د. بر اس���اس این روای���ت، برخی 

نظری���ات مبنی ب���ر اینکه عبداهلل بن ابی یعف���ور مقامات اهل بیت؟مهع؟ را قبول نداش���ته 

است، اشتباهی ناروا و ناشی از عدم تحقیق و نیز اتکا به چند نقل مجمل بوده است.

از دیگر ش���واهد اعتقاد عبداهلل بن ابی یعفور به مقام »افتراض الطاعة«، شهادتی است 

ی نزد امام صادق؟ع؟ داده اند. در روایتی نقل ش���ده اس���ت  یدیه در مورد و که دو نفر از ز

يض  کلینی، محمد بن یعقوب، همان، باب »التفو مئه« و  ما فوض اىل رس���ول اهلل فقد فوض اىل اال
مئه ف امر الدين«. اىل رسول اهلل و اال

1. صف���ار، محمد بن حس���ن، همان، 132/1 و 201؛ صدوق، محمد بن عل���ی، التوحید، 152؛ کلینی، 
محمد بن یعقوب، همان، 193/1. این روایت در این سه کتاب با الفاظ مختلف نقل شده است. 

کتاب توحید انتخاب شد. که در متن آمد، از  کامل ترین آن ها 
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یدیه نزد امام صادق؟ع؟ آمده و از ایش���ان در مورد مقام »افتراض الطاعه«  که دو نفر از ز

گفته اند  کوفه  کردند. این دو نفر به ایشان عرضه داشتند: »عده ای از ثقات اهل  سؤال 

ایشان ]امام صادق؟ع؟[ مفترض الطاعة هستند«.

کتاب های بس���یاری نقل شده است اما آن عده نام برده نشده اند1؛ تنها  این روایت در 
کّشی نام عبداهلل بن ابی یعفور به چشم می خورد.2 کتاب رجال  در 

که در آن از اعتقاد عبداهلل ابن ابی یعفور به افتراض الطاعه سخن  عالوه بر روایت فوق 

ی به امام صادق؟ع؟ عرضه داشته است: به میان آمده، در روایتی و
که نصف آن حالل و نصف  کنید و به من بفرمایی���د  گ���ر اناری را نصف  ا

دیگر حرام است از شما خواهم پذیرفت.3

ای���ن روای���ت نش���ان دهن���ده اطاعت مح���ض او نس���بت به امام اس���ت. عالوه ب���ر این، 

او حدیث���ی از ام���ام ص���ادق؟ع؟ در مورد حرمت فت���وای »بغیر ما ان���زل اهلل« و کفر چنین 
کرده است.4 شخص فتوا دهنده ای نقل 

ی فرمایشات  با کنار هم گذاشتن این روایت و جمله ابن ابی یعفور، معلوم می شود که و

امام را مطابق »ما انزل اهلل« و ایشان را عالم به علم غیب می دانسته است.

از دیگ���ر نش���انه های اعتقاد به والیت تش���ریعی، جای���گاه کراهت و عالقه امام اس���ت. 

در توضی���ح ای���ن جمل���ه باید گف���ت در بس���یاری از روای���ات رس���یده از اهل بیت؟مهع؟ و 

اصحاب ایش���ان � بنا بر مبنای اعتقاد به والیت تش���ریعی امام � توج���ه ویژه ای به اینکه 

کراهت دارند، وجود داشته است.  امام چه عملی را دوس���ت داش���ته و یا از چه عملی 

1. هم���ان، 232؛ صفار، محمد بن حس���ن، هم���ان، 316/1-317؛ مفید، محمد بن محمد، االرش���اد، 
187/2؛ طبرسی، احمد بن علی، اعالم الوری، 285.

کشی، محمد بن عمر، همان، 427.  .2

3. همان، 249.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 407/7.  .4
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امام���ان؟مهع؟ در روای���ات فراوان���ی به اینکه خود یا پدرانش���ان عملی را خوش داش���ته و یا 
ناروا می دانسته اند، استدالل فرموده و چیز بیشتری نفرموده اند. اصحاب نیز مخالفتی 

کتفا نموده اند. نکرده و تنها به استدالل امام به سیره خودشان یا پدرانشان ا

به عنوان نمونه از پدر حنان بن سدیر نقل شده است:

یاد مص���رف کنند،  ک���ه افراد خرم���ا ز امام س���جاد؟ع؟ دوس���ت داش���ته اند 
که رسول اهلل؟ص؟ به خرما عالقه داشتند.1 چرا

در این روایت از دو عالقه نام برده شده است: یکی عالقه امام سجاد؟ع؟ که موردتوجه 

ک���ه مورد  ک���رم؟ص؟ به خرما  پ���در حن���ان بن س���دیر بوده اس���ت و دیگ���ری عالق���ه پیامبر ا

گرفته است. استدالل امام سجاد؟ع؟ قرار 

یاد هستند و عمومًا نشان دهنده اهتمامی است که اصحاب  این قبیل روایات بسیار ز

کراهت ایشان از عملی داشته اند. ائمه؟مهع؟ نسبت به عالقه امام به فعلی یا 

کرده است و امام به   در روایتی، ابن ابی یعفور از امام صادق؟ع؟ در مورد حکمی سؤال 

کراهت پدرش���ان اس���تناد فرموده اند.2 یا در روایتی دیگر عبداهلل از عالقه امام باقر؟ع؟ به 
گوشت سخن به میان آورده است.3

3 _ 11 _ احادیثی در موضوع مهدویت

یت و غیبت و ظهور  یخ، اعتقاد به مهدو یکی از مهم ترین اعتقادات شیعه در طول تار

حضرت صاحب الزمان؟ع؟ بوده اس���ت. از ابن ابی یعفور در این زمینه هم روایاتی نقل 

شده است. در روایتی، اعتقاد به تمامی ائمه؟مهع؟ و انکار امام زمان؟ع؟، همانند اعتقاد 

کرم؟ص؟ تش���بیه شده است.4 او از امام صادق؟ع؟ نقل  به همه انبیا؟مهع؟ و انکار پیامبر ا

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 345/6. 1. برقی، احمد بن محمد، همان، 341/2؛ 

2. همان، 501.

3. برقی، احمد بن محمد، همان، 252/2.

4. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، 338 و 410.
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کامل شده و  که در زمان ظهور امام زمان؟ع؟ به معجزه ایشان عقول مردم  نموده است 

علم آن ها افزایش می یابد.1 این روایات نش���ان از اعتقاد شخص ابن ابی یعفور به ظهور 

حضرت بقیة اهلل؟جع؟ دارد.

ک س���ازی و غربال  ع���الوه ب���ر این، از اب���ن ابی یعف���ور در مورد س���ختی دوران غیبت و پا

ئم ظه���ور4 و مدت  کن���ار ام���ام زمان حض���ور دارن���د،3 عال ک���ه در  مس���لمانان،2 اف���رادی 

حکومت امام عصر؟ع؟5 نیز  روایاتی نقل شده است.

3 _ 12 _ فضائل اهل بیت؟مهع؟

ک���ه نش���ان دهنده دی���دگاه عب���داهلل ب���ن ابی یعف���ور در موضوع  ع���الوه ب���ر روای���ات ف���وق 
ی روایات���ی در مورد فضائ���ل و مناقب اهل بیت؟مهع؟ نقل کرده اس���ت  امام���ت اس���ت، و

ک���ه نش���ان دهنده اعتقاد عمیق و عالقه او نس���بت به ایش���ان اس���ت. ابن اب���ی یعفور،   
 ب���ه نق���ل از ابوحمزه ثمالی از ام���ام باقر؟ع؟ درب���اره علت نام گ���ذاری روز جمعه، چنین 

نقل می کند:
ک���رم[  ا ]پیامب���ر  والی���ت  ب���ر  را  خل���ق  میث���اق،  روز  در  متع���ال   خ���دای 

ک���رد و ب���ه همی���ن دلی���ل آن را روز جمعه  محم���د و وص���ی ایش���ان جم���ع 
کرد.6 نام گذاری 

یارت سیدالش���هدا؟ع؟، اس���تجابت دعا در زیر قبه ایش���ان و ش���فا در تربت  فضیلت ز

گر  کربال بر هیچ کس پوش���یده نیس���ت. در روایتی از ابن ابی یعفور نقل ش���ده اس���ت که ا

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 25/1؛ صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، 675.  .1

2. کلین���ی، محمد بن یعقوب، هم���ان، 370؛ نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 204؛ طبری، محمد 
بن جریر، دالیل االمامه، 456_457.

3. همان جاها.

ئل االمامه، ص 487؛ نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 303 و 306 4. طبری، محمد بن جریر، دال

5. همان، 331.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 415/3؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب االحکام، 3/3.  .6
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ی مقدور نشد و به نزد قبر ]امام[ حسین  کار برای و کس���ی خواست به حج برود اما این 
کفایت می کند.1 کار، حج او را  گذراند، این  رفت و عرفه را در آنجا 

یارت  گر فضیلت ز ی نقل کرده اس���ت که امام صادق؟ع؟ فرمودند »ا در حدیثی دیگر و

ی به امام صادق؟ع؟ عرضه  کربال را برای ش���ما می گفتم حج را فورًا ت���رک می کردید«.2 و

یارت  یارت شما کشاند، ایشان فرمودند: »به ز که شوق دیدار شما مرا به ز داشته است 

کسی حق  که چه  که حق او بر تو از من بیشتر است«. سپس امام در پاسخ او  کسی برو 

کن و حوائج  یارت ]امام[ حسین برو و نزد ایشان دعا  بیشتری بر او دارد، فرمودند: »به ز
خود را از خدا بخواه«.3

در حدیثی دیگر در مورد فضیلت تربت حضرت سیدالشهدا؟ع؟، ابن ابی یعفور از امام 

که برخی افراد، تربت امام حس���ین را می خورند و ش���فا  کرده اس���ت  صادق؟ع؟ س���ؤال 

گرفته و برخی دیگر شفا نمی گیرند. ایشان در پاسخ فرموده اند:

نه به خدا قس���م! هرکس���ی ترب���ت امام حس���ین را با اعتقاد ب���ه اینکه خدا 
گرفت.4 به واسطه آن تربت، به او نفع می دهد بخورد، شفا خواهد 

4 _ بررسی ادعای عدم اعتقاد عبداهلل بن ابی یعفور به مقامات اهل بیت؟مهع؟

با توجه به آنچه گفته شد، عبداهلل بن ابی یعفور به مسئله امامت اعتقادی عمیق داشته 

و به بسیاری از مقامات، فضائل و مناقب اهل بیت؟مهع؟ اذعان نموده است. باوجوداین، 

برخی از نویس���ندگان با اس���تفاده از برخی نقل ها مدعی ش���ده اند عبداهلل بن ابی یعفور از 

شیعیاِن معتدل بوده و بسیاری از مقامات الهی اهل بیت؟مهع؟ را قبول نداشته است.

1. ابن قولویه، جعفر بن محمد، همان، 157.

2. همان، 266 و 267.

3.  همان، 168 و 169.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 588/4. 4. همان، 274؛ 
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که می گوید: از جمله این افراد مدرسی طباطبایی است 
که امامان، علم���اٌء ابراٌر اتقیا بوده ان���د. او یک بار   عب���داهلل اعتقاد داش���ت 
���ی بن ُخَنیس_ یکی از خادم���ان امام صادق؟ع؟ _ 

ّ
در ای���ن موضوع با ُمَعل

گزارش،  که امامان را نبی می دانس���ت بحث داشته اس���ت؛ بر اساس این 
کرده اند.  ���ی را تخطئ���ه 

ّ
 ام���ام ص���ادق؟ع؟ عب���داهلل را تأیید فرم���وده و معل

یادی داش���ته اس���ت.  این اعتقاد عبداهلل صراحتًا در آن دوران طرفداران ز
ی���ادی از کس���انی که طرف���دار ای���ن اعتقاد ضد   در زم���ان م���رگ او تع���داد ز
کردن���د. )کّش���ی،  پی���دا  او حض���ور  تش���ییع جن���ازه  بودن���د در  او   غل���ّوی 

رج���ال، ص 247( برخ���ی از فرق���ه ن���گاران مس���لمان، اولی���ن آن ه���ا اب���ن 
یه نام برده اس���ت   المقعد در زمان مهدی عباس���ی، از فرقه ای به نام یعفور
ک���ه دیدگاهی  ک���ه آش���کارا به طرفداران عب���داهلل بن ابی یعفور اش���اره دارد 
کالم���ی و فرق���ه ای داش���ته اند. به عنوان مث���ال،   معت���دل در موضوع���ات 
و  نمی دانس���تند  جای���ز  را  کالم���ی  موضوع���ات  در  منازع���ه   آن ه���ا 
برخ���الف غالی���ان )نوبخت���ی، فرق الش���یعه، ص 65؛ س���عد ب���ن عبداهلل 
 اش���عری، المق���االت و الف���رق، ص 69(، اعتقاد به امام���ت را جزء اصول 
 دین ب���ه ش���مار نمی آوردند )ابوالحس���ن اش���عری، مقاالت االس���المیین،
ی���ه  ب���ا فرق���ه غال���ی یعفور ای���ن فرق���ه آش���کارا    ج 1، ص 122(؛ بنابرای���ن 
 ک���ه طرف���داران محم���د ب���ن یعف���ور بوده ان���د )خوارزم���ی، مفاتی���ح العلوم،

 ص 50( متفاوت هس���تند. غالیان در دوران حیات و بعدازآن به ش���دت 
علیه عبداهلل ابن ابی یعفور و طرفدارانش فعالیت داش���تند. )به طورکلی، 
ک���ه نمایانگ���ر تفکرات   غالی���ان از اصح���اب اصل���ی و عالم ام���ام صادق 
زم���ان  در   .)148 و   138 ص  )کّش���ی،  داش���تند  نف���رت  بودن���د،   ام���ام 
کنند،  کردند از او بدگویی  حی���ات او، آن ها حتی در حضور امام، ت���الش 
اما امام همواره از او حمایت کردند )کّش���ی، ص 246(. غالیان جمعیت 
ک���ه در تش���ییع جن���ازه او حض���ور داش���تند، ب���ه مرجئه ش���یعه   فراوان���ی را 
ک���رده )کّش���ی، ص 247( و تالش نمودند آن ه���ا را متهم کنند که   ملق���ب 
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که آن ها معتقد بودند  در عقاید خود به اهل س���نت تمایل داش���ته اند چرا
ائمه سرشتی انسانی دارند نه خدایی.1

کتاب فوق نوشته، می گوید:  که بعد از  کتاب دیگرش  مدرسی در 
که  کوف���ه بود  گ���روه معتدل تر ش���یعیان  عب���داهلل ب���ن ابی یعف���ور متعلق به 

مخال���ف انتس���اب جنبه ه���ای فرا بش���ری به اهل بی���ت ]علیهم الس���الم[ 

بوده ان���د. روای���ات او، به ع���الوه جم���الت دیگ���ران در مورد او، ای���ن اعتقاد 

کنی���د: Modarressi, Crisis: 30_ 31( او مرجع  را ثاب���ت می کنن���د )ن���گاه 

مهمی برای مردم کوفه در امور دینی به شمار می رفت )کّشی، 161_ 162(. 

یه ن���ام برده اند که بر اس���اس  برخ���ی از فرق���ه ن���گاران، فرقه ای ب���ه نام یعفور

کوفه  کّش���ی )ص 266( چند ده���ه پس از وف���ات ابن ابی یعف���ور در  نق���ل 

یس���تند و دیدگاه معتدلی در موضوعات مختلف کالمی داشته اند.   می ز

 )نوبخت���ی، فرق الش���یعه، ص 65؛ س���عد بن عبداهلل اش���عری، المقاالت

،1 ج  االس���المیین،  مق���االت  اش���عری،  ابوالحس���ن  69؛  ص  الف���رق،  و    

 ص 122(. گزارش فوق الذکر در کتاب کّشی این احتمال را ثابت می کند 

ک���ه فرقه ای به این نام هرگز وجود نداش���ته  و این ن���ام تنها به اعتقاداتی که 

خود عبداهلل بن ابی یعفور داش���ته است اش���اره دارد، نه به فرقه ای خاص 
و مشخص.2

ه���ر دو نق���ل باال را به عمد کامل ذکر کردیم تا به صورت مس���تقل و دقیق بررس���ی ش���ود. 

کتاب فوق بدین شرح است: چکیده مدعای نویسنده دو 
گویای اعتقاد معتدل او است. 1. روایات عبداهلل 

2. عبارت »علمای ابرار« نشانه این است که ابن ابی یعفور، اعتقادات فرا 

بشری برای ائمه؟مهع؟ قائل نبوده است.

1. Modarressi, Crisis and Consolidation, pp 30-31.

2. Modarressi, Tradition and Survival, p 104.
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3. بر اس���اس افراد شرکت کننده در تشییع او باید نتیجه گرفت که عقاید 

یادی داشته است. او طرفداران ز

4. اصطالح »مرجئه شیعه« مجعول غالت است.

یه« پیروان عبداهلل بن ابی یعفور معرفی می شود و درجای  5. یکجا »یعفور

دیگر این نام تنها دربردارنده اعتقادات فردی او معرفی شده و به این 

دلیل، وجود فرقه ای با این نام، یکسره منتفی دانسته شده است.

کتاب بح���ران و تثبیت( و یا خود  یه )در  6. ازجمل���ه باورهای فرق���ه یعفور

کتاب س���نت و پایایی( ندانس���تن موضوع امامت  عبداهلل )به تعبیر 

کالمی  ج���زو اصول دین و نیز جایز ندانس���تن بح���ث در موضوعات 

برشمرده شده است. به ادعای نویسنده کتاب این اعتقاد برخالف 

غالت دانسته شده است.

یم که پیروان محمد بن یعفور هستند و ربطی  یه غالی ای دار 7. فرقه یعفور

یه ندارند. به فرقه مقصره یعفور

در بررس���ی این ادعاها باید دانس���ت که به لحاظ روش���ی اصل و محور قرار دادن منابع 

ی موردنظر، چگونه انسان را در  غیر شیعه و نیز نپرداختن به تمامی روایات منقول از راو

چنین دام روشی ای می اندازد.

کرده است که یک به یک باید بررسی  نویسندۀ مذکور مدعاهای باال را بر مستنداتی بنا 

که اعتقاد داشتند  یه  کتاب مقاالت االسالمیین در مورد فرقه یعفور نمود: اواًل نقلی در 

معرفت امام ضروری نبوده و جهل نسبت به مقام ائمه؟مهع؟ جایز است و افراد نسبت 

کافر هس���تند. این اعتقادات به تعبیر نویس���نده  ب���ه اصل معرف���ت امام، نه مؤم���ن و نه 

مذکور برخالف عقاید غالت شمرده شده است.

ی و  گزارش بدگویی غالت نزد امام صادق؟ع؟ نس���بت ب���ه عبداهلل و طرفداران و دوم، 

برچسب خوردن تشییع کنندگان عبداهلل به مرجئه شیعه است.
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که به  س���وم، روایات نقل ش���ده از ابن ابی یعفور و ی���ا جمالت دیگران در مورد او اس���ت 

اعتقاد آقای مدرسی دلیل بر معتدل بودن عبداهلل است؛ 

ی بن خنیس در مورد نبی ندانس���تن 
ّ
گ���زارش گفتگوی ابن اب���ی یعفور با معل و چه���ارم، 

که ابن ابی یعفور در مورد ائمه؟مهع؟ به جای واژه »نبی« از عبارت »علماٌء  ائمه؟مهع؟ است 

کرده است.  ابراٌر اتقیاٌء« استفاده 

4_ 1_ بررسی روایات منقول از عبداهلل 

که در بخش های باال از عبداهلل بن ابی یعفور نقل ش���د، او به  ب���ا توجه به تمامی روایاتی 

ی نسبت به شأن  بسیاری از مقامات اهل بیت؟مهع؟ اعتراف داشته و معتدل دانستن و

و جای���گاه ائمه؟مهع؟ _ مطابق روایت مدرس���ی _ گمانی بیش نیس���ت. پس چگونه آقای 

مدرس���ی با پیش���نهاد اینکه با مراجعه به روایات او می توان به اعتقادات معتدلش پی 

برد، بسندگی مغالطه آمیزی بر مدعای خویش می کند؟

بای���د تأکید نمود ازقضا ارجاع هایی که ایش���ان به مطالعه آن ها توصیه می کنند )کلینی، 

محم���د بن یعق���وب، کاف���ی، 277/1 و 133/3؛ کّش���ی، محمد بن عم���ر، 305 و 307 و 

مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، 53/23( مؤید نظریه این نوشتار است که عبداهلل، هم 

لزوم معرفت به امام را قبول داش���ته و هم وجوب ارجاع دادن امور به س���وی ایش���ان را )الّرد 

الی���ه(. به خصوص س���ؤالش در مورد حدی���ث »من مات و لم یعرف ام���ام زمانه« و روایات 

پیرامون برائت و قبولی اعمال به واس���طه معرفت به امام، ش���اهد این اعتقاد اس���ت. لذا 

حتی شخصی دانستن اعتقادات منسوب به آن فرقه در مورد عبداهلل مردود است.

4_2_ بررسی فرقه یعفوریه 

ی باید پرداخت. ابوالحس���ن  الف( برای نقد این قس���مت به نقد منبع مورد اس���تناد و

کتاب مقاالت االس���المیین در ذیل بابی با عنوان »و اخلتفت الروافض ف  اش���عری در 
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مئه هل يسع جهلهم و هل الواجب عرفاهنم فقط ام الواجب عرفاهنم و القیام بالشرائع  اال

یه سخن به میان آورده است که می پندارند  الىت جاء هبا الرسول« از فرقه ای به نام یعفور

جهل)عدم معرفت( نس���بت به ائمه دارای جواز اس���ت و حکم مؤمن و کافر بر شخص 
معتقد و غیر معتقد به آن، جاری نمی شود.1

ذکر چند نکته در مورد این فرقه ضروری است:

اواًل رابطه اعتقاد به ضروری نبودن معرفت نسبت به ائمه و یا عدم منازعه در امر دین، 

با اعتدال در عقاید مش���خص نیست. به عبارت دیگر نویسنده در کل مدعی است به 

که معتقد به آن اصل نیستند لذا  یه  که چنین نظریه ای داش���تند، یعفور خالف غالت 

معتدل اند.

بط���الن چنین اس���تداللی از درونش پیداس���ت. اینک���ه نویس���ندگانی اعتقاداتی مانند 

یان  که راو وجوب معرفت نسبت به امام را شاخصه غالت دانسته اند، دلیل نمی شود 

آن ها را غالی بدانیم. 

کرده است که شیعیان، اصحاب ابی الخطاب )که در آن دوران  کّش���ی در روایتی نقل 

جزء غالت به ش���مار می رفته ان���د( را به بغض چهار نفر )زراره، محمد بن مس���لم، برید 

کتاب���ش، در مورد  یه و ابوبصیر( می ش���ناختند؛ آقای مدرس���ی نی���ز در پاورقی  ب���ن معاو

اینکه عبداهلل بن ابی یعفور همواره از س���وی غالیان مورد بدگویی واقع می ش���ده است 

ب���ه این حدیث اش���اره نم���وده و این اف���راد را عالم و از اصحاب برجس���ته امام دانس���ته 

یان، جزء  گ���روه از راو ی، این   اس���ت )پاورق���ی ش���ماره 83 ص 31(، پس ب���ه اعت���راف و

غالیان نبوده اند. 

کتاب های حدیث���ی، تمامی افراد فوق احادی���ث فراوانی در مورد وجوب  ب���ا مراجعه به 

معرف���ت ام���ام نقل کرده ان���د. به طور مثال در ب���اب »معرفة االمام و ال���رد الیه« در کتاب 

1. اشعری، علی بن اسماعیل، همان، 116/1.
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کاف���ی، از ه���ر چهار نفر مذکور حدیث نقل ش���ده اس���ت.1 و ی���ا در روایت مع���روف »ُبِن 

االس���الُم عى َخس« به نقل از زراره، اعتقاد به والیت، شرط قبولی تمام اعمال والیت 

بیان شده است.2 

که در ای���ن صورت، عبداهلل  به این ترتی���ب یا باید ای���ن افراد را نیز جزء غالیان دانس���ت 

 ب���ن اب���ی یعفور نیز ج���زء غالیان خواهد ب���ود؛ و یا اینکه ای���ن اعتقاد را ج���زء اعتقادات 

که در این حال���ت بازهم مدع���ای ابتدایی جناب مدرس���ی مردود  غلّوآمی���ز ندانس���ت 

خواهد بود.

از دیگر نقدهای روشی بر نوشته ایشان آن وارد است آنکه در مورد غالیان ادعا می شود 

کرده اند. حال آنکه در پانوش���ت مربوط  یادی  آن ها بر ضد عبداهلل و پیروانش فعالیت ز

فقط از عبداهلل نام برده شده و سخنی از پیروانش به میان نیامده است! حتی عبارت 

ک���ه از عبداهلل   ِمن اصحاِبنا« اس���ت 
ٌ

کنن���ده به ص���ورت »رجل ی در م���ورد فرد ش���تم  راو

کرده و تصریحی به غالی بودن این »رجل« ندارد! بدگویی 

یه، فرقه ای غالی هس���تند وجود دارد که  ثانی���ًا نقل متناقض���ی مبنی بر اینکه فرقه یعفور

پیروان شخصی به نام محمد بن یعفور معرفی شده اند.3 درباره این مدعا نیز _ صرف نظر 

از اینکه پایه گذار این فرقه را فرد دیگری معرفی می کند و نه عبداهلل بن ابی یعفور _ باید 

1. کلین���ی، محم���د بن یعقوب، همان، 180/1، 181، 183 و 185. روایات فراوان دیگری نیز از این افراد 
در دیگر کتاب های حدیثی نقل ش���ده اس���ت به عنوان نمونه ر.ک: برقی، احمد بن محمد، همان، 
176/1 و ص 245؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفس���یر، 92/1؛ صفار، محمد بن حسن، همان، 80/1؛ 
عیاش���ی، محمد بن مس���عود، هم���ان، 151/1 و 375؛ نعمان���ی، محمد بن ابراهی���م، همان، 128. 

این ها نمونه هایی از روایات این افراد در موضوع وجوب معرفت امام بود.

کلینی، محمد  2. برقی، احمد بن محمد، 446/1 و 447؛ عیاش���ی، محمد بن مس���عود، همان، 191؛ 
ثه،86؛ این روایت  بن یعقوب، همان، کافی، 18/2؛ صدوق، محمد بن علی، فضائل االشهر الثال
یان مختلف مثل ابوحم���زه ثمالی و مفضل بن عمر نقل  در بس���یاری از کتاب ه���ای حدیثی و از راو

کتاب های نام برده، این حدیث را از زراره نقل نموده اند. شده است. 

3. خوارزمی، محمد بن احمد، مفاتیح العلوم، 31.
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گر عبداهلل را یکی از اعضای این فرقه بدانیم بر اس���اس این فرض  ک���رد که حتی ا توج���ه 

معتدل بودن عبداهلل نفی می شود نه اثبات. 

ثالثًا گذش���ته از اس���تدالل های فوق، در مورد روش آقای مدرس���ی نیز باید یادآوری کرد 

که نویسنده معتقد است غالیان، معرفت به امام را از ارکان اسالم می دانستند و برای 

مدعای خود به دو کتاب المقاالت و الفرق )ص 69( و فرق الش���یعه )ص 65( ارجاع 

می دهد. با مراجعه به صفحه 69 کتاب المقاالت و الفرق، از فرقه ای به نام هاش���میه 

که معتقد به امامت در فرزندان عباس  از زیرش���اخه های عباسیه نام برده شده اس���ت 

بودند و باور داش���تند امام، عالم به همه چیز اس���ت و او در تمامی امور به منزله رس���ول 

کافر و حتی  کسی به امام معرفت نداشت خدا را نشناخته، مؤمن نبوده و  گر  اس���ت و ا

که آن ها نیز  مش���رک است. و در ادامه، اش���عری از فرقه ای به نام ُرَوندیه اسم برده است 

همین اعتقادات را در مورد ابومسلم داشته  و معتقد بودند منصور عباسی خدا است. 

کتاب فرق الشیعه نیز عینًا همین تفکرات ذکر شده است. در 

که اساس���ًا به هیچ عن���وان نمی توان این اف���راد را جزء جامعه ش���یعه  نکت���ه اینجاس���ت 

که معتقد ب���ه امامت فرزندان عباس بوده اند. پ���س ارتباط دادن آن ها به  دانس���ت، چرا

ش���یعه و آن ها را در زمره غالت ش���یعه به شمار آوردن، بسیار ش���گفت آور و از محققی 

چون ایشان بسیار بعید است!

یه باید گفت فخ���ر رازی این فرقه را تاب���ع فردی به نام  ب( در ادام���ه بررس���ی فرق���ه یعفور

ابی یعفور ذکر کرده و شاخصه اعتقادی آن ها را »جواز انتقال امامت بعد از امام صادق 

ب���ه فرزن���دان ایش���ان و یا غیر آن ه���ا« بیان کرده اس���ت.1 این ش���خص نمی تواند عبداهلل 

ک���ه اختالف این فرقه در م���ورد امامت، بعد از ش���هادت امام  ب���ن ابی یعفور باش���د؛ چرا

گفته ش���د عبداهلل در سال 130 یا 131  که  صادق؟ع؟ بوده اس���ت؛ حال آنکه همان طور 

1. رازی، فخرالدی���ن، المحص���ل، 581و582. خواج���ه نصی���ر ن���ام این ف���رد را یعفور ثبت کرده اس���ت. 
)طوسی، نصیرالدین، تلخیص المحصل، 410(.
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یعنی هجده یا هفده س���ال قبل از ش���هادت ایش���ان از دنیا رفته است. همچنین خود 

عب���داهلل ب���ن ابی یعفور روایتی در م���ورد نص بر امامت امام موس���ی کاظم؟ع؟ و گمراهی 

عده ای از ش���یعیان پس از ش���هادت ایشان و برائت خدا و رس���ولش از آن ها، نقل کرده 

اس���ت.1 آیا قابل قبول اس���ت فردی که روایتی را پیرامون نص بر امامت امام کاظم؟ع؟ و 

کرده، در امامت پس از امام صادق؟ع؟ دچار شک  گمراهی عده ای بعد از ایشان نقل 

ش���ود؟ ل���ذا فرد مذکور، ش���خصی غیر از عبداهلل ب���ن ابی یعفور بوده اس���ت و باید گفت 

ی عبداهلل بن ابی یعفور دانس���ته اند2 اش���تباهی  ک���ه این فرقه را دنباله رو تمام���ی افرادی 

فاحش مرتکب شده اند.

از سوی دیگر، اصل وجود چنین فرقه ای توسط برخی محققین نفی شده است3و4

با توجه به شواهد فوق، اصل ادعای وجود چنین فرقه ای غیرقابل اثبات به نظر می رسد 

که استناد به یک فرد  و انتساب آن ها به عبداهلل بن ابی یعفور لغزشی مهلک است. چرا

برای اثبات فرقه ای به اس���م او یا به رس���م او، تالش���ی غیرعلمی و طاقت فرساس���ت که 

نتیجه ای جز فراهم آوردن اس���باب مالمت نویسنده و ماللت خواننده را در پی ندارد. 

ی در کتاب دوم،  با مقایس���ه دو اثر پیش گفته از جناب مدرس���ی، معلوم می ش���ود که و

یکس���ره از نظر خود در کتاب اول عقب نش���ینی کرده و این فرقه را برس���اخته دانس���ته و 

ی نیز بسیار عجیب  همه را اعتقادات ش���خص عبداهلل می خواند. البته این س���خن و

کشی، محمد بن عمر، همان، 462.  .1

.Modarressi, Crisis and Consolidation, p 31 2. فان اس، جوزف، علم الکالم و المجتمع، 453/1؛

 3. جعفری���ان، رس���ول، اس���وه های بش���ریت: امام ه���ادی؟ع؟، مجله نور عل���م، مرداد و ش���هریور 1371، 
شماره 46، 96.

کتاب ابن المقعد  کتاب ابن المقعد معتقد است نوشته شدن  4. سید جعفر مرتضی العاملی در مورد 
و انتس���اب چنین فرقه هایی به ش���یعه برس���اخته ی سیاست های حکام عباس���ی بوده اند؛ مرتضی 
العاملی، سید جعفر، العباسیون فی مواجهه المد الفکری فی عهد االمام الکاظم، مجله المنطلق، 

ربیع االول 1410، العدد 59، 119.
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که ایشان انتساب این اعتقادات را به عبداهلل مفروض گرفته و باوجوداینکه  است؛ چرا

این فرقه را دروغین دانس���ته اس���ت بدون هیچ دلیلی انتس���اب این باورها را به عبداهلل 

کرده است. مسلم فرض 

4_3_ بررسی گستره و اعتقاد تشییع کنندگان

یادی در تشییع جنازه عبداهلل و نتیجه گیری همسانی اعتقادات  در مورد حضور عده ز

گفت: گستره باورهای ابن ابی یعفور در میان مردم، باید  ایشان و فزونی 

اوال ادعای نویس���نده کتاب)ص 31( مبنی بر اینکه غالت برچس���ب »مرجئه ش���یعه«1 

را به بس���یاری از ش���رکت کنندگان در تش���ییع جنازه عبداهلل زده اند، بدون هیچ دلیل و 

مدرکی اس���ت. چون در ظاهر روایت، این فرمایش توس���ط امام صادق؟ع؟ بیان ش���ده 

کرده اند نه غالت.2  است و ایشان این اصطالح را برای ایشان جعل 

ک���ه در تحلیل برخی نویس���ندگان مغفول مانده اس���ت،  ب���ه نظر می رس���د نکت���ه  مهمی 

ع���دم توج���ه آن ها به تقی���ه عبداهلل اب���ن ابی یعفور و کتم���ان اعتق���ادات امامتی اش نزد 

مخالفی���ن بوده اس���ت. او در میان عامه م���ردم، باورهای خود را ب���روز نمی داده و حتی 

کرده اس���ت3؛ امام صادق؟ع؟ نی���ز در مواردی ابن  در برخی موارد، تش���یع خود را انکار 

کن���د، نهی فرموده اند.4   اب���ی یعفور را از اینکه حض���رت را به عنوان امام به مردم معرفی 

 ب���ه همین دلی���ل عقاید او نزد اهل س���نت و نویس���ندگان آن ها چندان ش���ناخته نبوده

کشی، محمدبن عمر، همان، ص 247.  .1

2. ای���ن نقل در کتاب رجال کش���ی آمده اس���ت و لفظ »مرجئه ش���یعه« برای آن ها به کاررفته اس���ت. با 
کرباس���ی انجام داده اند، لفظ مرجئه شیعه در آن زمان، بر معتقدین به  کبر اقوام  که آقای ا تحقیقی 
کبر، مرجئه شیعه، نقد و نظر،  کرباس���ی، ا عقاید نزدیک به بتریه اطالق می ش���ده اس���ت. رک: اقوام 

شماره 67، 66-34.

کلین���ی، محم���د ب���ن یعق���وب، هم���ان، 404/7؛ طوس���ی، محم���د بن حس���ن، تهذی���ب االحکام،  .3 
.278/6 

4. عیاشی، محمد بن مسعود، همان، 327
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ک���ه اعتق���اد چندانی ب���ه اهل بی���ت؟مهع؟ و مقامات   اس���ت و او را ی���ک ش���یعه معمولی 

 ایش���ان نداش���ته اس���ت، شناس���انده اند. اب���ن ابی یعف���ور روای���ات مختلف���ی در م���ورد 

ی تا بدان  کرده اس���ت1 و خ���ود به خوبی عامل به این احادیث بوده اس���ت. و تقیه نقل 

 ح���د تقی���ه را رعایت می ک���رد که به تصریح خوی���ش، به عیادت ناصبی���ان و خوارج نیز 
می رفته است.2

ی آن بوده3،  ی به روایت »كونوا دعاة الناس بغیر السنتكم« که خود راو به دیگر س���خن و

کرده است. به همین دلیل با فرق دیگر مانند مرجئه شیعه، و به هدف  به خوبی عمل 

جذب و دعوت ایشان روابط خوبی داشته و همین امر موجب حضور تعداد فراوانی از 
گردیده است.4 آن ها در تشییع جنازه او 

لذا بین حس���ن روابط اجتماعی با هم عقیده بودن دو فرد یا جریان، باید تفکیک قائل 

شد و از یکی، دیگری را استنتاج ننمود. تشییع پیکر عبداهلل نیز از این اصل مستنثنی 

نیس���ت و چهره مقبول او در میان مردم را می توان به دلیل معاش���رت هوش���مندانه او با 

مقصره شیعه برای جذب ایشان به اهل بیت؟مهع؟ دانست.

4_4_ بررسی گفتگوی معلی و عبداهلل

در م���ورد نف���ی مقام���ات اهل بیت؟مهع؟، مس���تند جناب مدرس���ی و برخی نویس���ندگان 

ی بن خنیس و ابن ابی یعفور در مورد نبی دانستن 
ّ
که میان معل گفتگویی است  دیگر، 

ی امام را نبی می دانس���ته و ابن ابی یعفور معتقد 
ّ
ائمه؟مهع؟ صورت پذیرفته اس���ت. معل

ب���ه »علماء ابرار و متقی بودن اوصیاء« بوده اس���ت. امام ص���ادق؟ع؟ در حضور این دو 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 218/2 و 221 و 370. 1. برقی، احمد بن محمد، همان، 401/1؛ 

2. همان، 133/3.

3. همان، 78/2 و 105.

کشی، محمد بن عمر، همان، 247.  .4
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کی باش���د( ما نبی  که حا که معتقد باش���د )به نقلی دیگر: از قولی  کس���ی  فرموده اند: از 
هستیم بیزاری می جویم.1

ای���ن نویس���ندگان از ای���ن نقل نتیج���ه گرفته اند که اب���ن ابی یعفور اعتق���ادی به فضائل 

اهل بی���ت؟مهع؟ نداش���ته و ائم���ه؟مهع؟ را فق���ط عالمانی نیکوک���ردار و متقی می پنداش���ته 

است.2 در مقام داوری این بحث، چند نکته به نظر می رسد.

نکت���ه اول اینک���ه در زمان امام باقر و امام صادق؟امهع؟ بحث از رابطه میان نبی و امام در 

جامعه شیعه وجود داشته است. ایشان برای تمایز میان نبی و امام و چگونگی رابطه 

که ب���ه  رابطه ای خاص میان امام  ث _ 
َ

ینی مانند عالم و ُمحّد ئک���ه، عناو ایش���ان با مال

با فرش���ته اش���اره دارند _ مطرح نمودند.3 در روایتی که از ابن ابی یعفور در مورد تحدیث 

ئک اشاره شد نیز همین معنا قابل برداشت است. مال

نکته دوم اینکه در بسیاری از روایات رسیده از اهل بیت؟مهع؟، ایشان لفظ عالم را برای 

کار برده اند اما نه در معنای امروزی آن.4 ُمحّدث نوری در خاتمه مس���تدرک،  خ���ود به 

یادی از ائمه؟مهع؟ را نام برده اس���ت. از آن میان، لقب عال���م در آن دوران برای  الق���اب ز
کار می رفته است.5 کاظم؟امهع؟، به  برخی از ائمه، ازجمله امام صادق و امام 

که  نکته س���وم اینکه لف���ظ ابرار در روایات بس���یاری در مورد ائمه؟مهع؟ به کاررفته اس���ت 

یافته می ش���ود. به ویژه اینکه الفاظی که قبل یا بعد این  همان معنای عصمت از آن  در

1. همان 120.

2. کدیور، محس���ن، قرائت فراموش ش���ده، بازخوانی نظریه علمای ابرار، فصلنامه مدرسه، اردیبهشت 
85، شماره 3، 102-92.

گاهی از علم امامان، فصلنامه امامت پژوهی، تابس���تان 90، ش���ماره  3. ابطحی، عبدالحمید، فرآیند آ
2، 68-87 به ویژه 85-82.

4. ب���رای بح���ث تفصیلی در این زمین���ه ر.ک: رضایی، محم���د جعفر و صفری فروش���انی، نعمت اهلل، 
همان، 73-70.

5. نوری، میرزا حسین، خاتمة المستدرک، 285-281/1.
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لف���ظ به کاررفته اند همگی بر عصمت اهل بیت؟مهع؟ دالل���ت دارند. به عنوان نمونه، در 

ين «1، ازآنجایی که ش���رط  وُهْم َهاِديَن َمْهِدّيِ َبْعُتُموُه���ْم َوَجْدُتُ ���ِ�نِ اّتَ
َ
ْبَراٌر ل

َ
ٌة أ مِئَّ

َ
حدی���ِث »أ

ی محض از ائمه؟مهع؟ دانس���ته شده اس���ت، می توان از لفظ »ابرار« همان  هدایت، پیرو

معنای عصمت را برداشت نمود.

همچنی���ن در حدی���ث زیر هم لفظ »ابرار« ب���ا توجه به فرازهای موج���ود در این حدیث، 

تبیین می شود.

ْرَكاِن َتْوِحیِدَك َو َدَعاِئِ 
َ
ِم���َك َو أ

ْ
اِن ِعل ٍد ُخّزَ ّمَ ٍد َو آِل ُمَ ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعى

ّ
ُه���ّمَ َص���ل

َّ
الل

ْتِقَياِء 
َ ْ
ِقَك األ

ْ
ِتَك َو ِخَيَرِتَك ِمْن َخل ّيَ ِديِنَك َو َمَعاِدِن َكَراَمِتَك َو َصْفَوِتَك ِمْن َبِر

َباُه َهَوى.2
َ
ا َو َمْن أ َ ج

َ
َتاُه ن

َ
اُس َمْن أ  ِبِه الّنَ

َ
ْبَتى ُ َباِب الْ

ْ
ْبَراِر َو ال

َ ْ
َجَباِء األ الّنُ

که لفظ ابرار در آن ها برای اهل بیت؟مهع؟ به کاررفته، فراوان هستند  روایاتی ازاین دس���ت 

 و ب���رای تبیی���ن دقی���ق معنای ابرار بای���د به تمامی روایات���ی که دارای این لفظ هس���تند، 
رجوع نمود.3

ی چه دیدگاه  نکته چهارم اینکه در روایات رس���یده از ابن ابی یعفور مشاهده شد که و

عمیق���ی نس���بت به مس���ئله امامت و مقام���ات اهل بیت؟مهع؟ داش���ته اس���ت؛ بنابراین 

ی به مقامات اهل بیت؟مهع؟ ناشی از عدم تحقیق است. ادعای عدم اعتقاد و

نتیجه گیری

ب���ا توجه به آنچه گفته ش���د، عبداهلل بن ابی یعفور به عن���وان یکی از اصحاب ائمه؟مهع؟، 

اعتق���ادی ژرف به فضائل اهل بیت؟مهع؟ و جایگاه و مقامات ایش���ان داش���ته اس���ت. با 

ی زمین و  ی به ضرورت وجود امام در رو بررسی روایات رسیده از او معلوم می شود که و

1. خزاز قمی، علی بن محمد، کفایة االثر، 199.

2. مجلسی، محمدباقر، همان، 320/95.

3. ب���رای بح���ث تفصیلی در این زمین���ه ر.ک: رضایی، محم���د جعفر و صفری فروش���انی، نعمت اهلل، 
همان، 77-73.
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یت باور داشته است.  معرفت نسبت به ایشان، والیت تشریعی امام، عصمت و مهدو

ی همچنی���ن برائت از دش���منان اهل بی���ت؟مهع؟ را معتقد بوده و به فضائلش���ان مانند  و

کنار ضریح آن حضرت، اذعان داشته  ش���فا در تربت امام حسین و استجابت دعا در 

ی توانس���ته اس���ت تقیه را مراعات نموده و عقاید  اس���ت. باوجوداین اعتقاد عمیق، و

که  خود را از مخالفین مذهب ش���یعه پنهان نماید. این اقدام او موجب ش���ده اس���ت 

ی نسبت دهند. عقایدش نزد ملل و نحل نویسان پنهان مانده و اتهاماتی ناروا را به و

برخی نویس���ندگان جدید نیز با اس���تناد به همی���ن نقل ها، منکر اعتق���اد ابن ابی یعفور 

یه و اعتقاد آن ها به جواز جهل نس���بت  ب���ه مقامات اهل بیت؟مهع؟ ش���ده اند. فرقه یعفور

که این فرقه _ برفرض وجود  به ائمه؟مهع؟ یکی از دالیل این افراد اس���ت؛ ولی ثابت ش���د 

_ هی���چ ارتباط���ی با عبداهلل ب���ن ابی یعفور نداش���ته اند و چنین مضامین���ی در باورهای 

عبداهلل نمی گنجد.

که  که دیگر ش���اهد این افراد اس���ت، توضیح داده ش���د  پیرام���ون عبارت »علماء ابرار« 

عالم و علما در لس���ان روایات، به نوع خاصی از علم و رابطه امام با فرش���ته اشاره دارد. 

همچنین ابرار نیز در فضای روایات، به معنای معصوم است.

یخی برخی محققی���ن بود که مورد نقد و  کید فراوان این نوش���تار، بر روش شناس���ی تار تأ

که اتخاذ پارادایم مناس���ب برای ورود به  گرفت و نی���ز توجه به این مطلب  ی ق���رار  کاو وا

یخ اندیش���ه، و نیز عدم غفلت از ش���ناخت پدیداری باورها از لوازم اصلی  مباحث تار

برای تحلیل امامیه است.
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گاه���ی از عل���م امام���ان، فصل نام���ه امام���ت پژوه���ی، ش���ماره 2،  ابطح���ی، عبدالحمی���د، فرآین���د آ
 تابستان 90

اب���ن اب���ی حات���م، عبدالرحمن بن محم���د، الج���رح و التعدیل، حیدرآب���اد، مطبعة دائ���رة المعارف 
نظامیه، 1953 م

یخ،  بیروت،  دار صادر،  1965 م ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التار
یس الحلی، تصحیح سید محمد مدهی الموسوی  یس، محمد بن احمد، موسوعة ابن ادر ابن ادر

الخرسان، قم، دلیل ما، 1386 ش
اب���ن حب���ان، محمد، الثق���ات، تح���ت مراقبة محم���د عبدالمعید خ���ان، حیدرآباد، مطبع���ة دائرة 

المعارف نظامیه، 1973 م
کاظم موسوی میاموی، تهران، دانشگاه تهران،  ابن داوود، حس���ن بن علی، الرجال، تصحیح سید 

1342 ش
اب���ن داوود، حس���ن بن علی، الرج���ال، تصحیح س���ید محمدص���ادق بحرالعلوم، نج���ف، مطبعه 

یه، 1392 ق الحیدر
ابن سعد، محمد، الطبقات الکبیر، تحقیق ادوارد زاخاو، لیدن، بریل، 1322 ق

کتبی،  اب���ن طقطقی، محمد بن علی، الفخری فی آداب الس���لطانیه، عنی بنش���ره محم���ود توفیق 
قاهره، مطبعة الرحمانیة، بی تا

ابن عدی، عبداهلل، الکامل فی ضعفاء الرجال، تحقیق لجنة من المختصین، بیروت، دار الفکر، 
1404 ق

یخ آل زراره، بی جا، مطبعة الربانی، 1399 ق ابو غالب زراری، احمد بن محمد، تار
ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، تصحیح عبدالحسین امینی، نجف، دار المرتضویه، 

1356 ش
کمال ف���ی رفع االرتیاب عن المؤتلف و المختلف فی االس���ماء و  ک���وال، علی بن هبةاهلل، اال اب���ن ما

الکنی و االنساب، قاهره، دار الکتاب االسالمی، بی تا
ئمة، بیروت، دار االضواء، 1985 م اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفه اال

اشعری قمی،  س���عد بن عبداهلل،  المقاالت و الفرق، تصحیح محمد جواد مشکور، تهران، مؤسسه 
مطبوعاتی عالیی، 1963 م

اش���عری، علی بن اس���ماعیل، مقاالت االس���المیین، تصحیح محمد محیی الدین عبدالحمید، 
قاهره، مکتبه النهضه المصریه، 1950 م

اصفهان���ی، راغب، محاضرات االدباء و محاورات الش���عراء و البلغاء، بی���روت،  دار مکتبه الحیاه، 
1961 م

 فهرست منابع
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کب���ر، مرجئ���ه ش���یعه، مجل���ه نقد و نظ���ر، س���ال هفدهم، ش���ماره س���وم، پاییز 91،   اق���وام کرباس���ی، ا
شماره 67

کب���ر، ناش���ئ، مس���ائل االمام���ه، تصحی���ح عل���ی رض���ا ایمان���ی، ق���م، مرک���ز مطالع���ات ادی���ان و   ا
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مراجعات لعقائد عبد الّله  بن أيب يعفور حول اإلمامة ومقامات األمئة

محّمد حسين أفراخته

الخالصة:

یعتمد الفكر الش��يعي يف أساس بنائه عىل االعتقاد باإلمامة. ونظرا ملا لهذا العنرص من األهّمّية 

بني أصحاب األمّئة؟مهع؟؛ كان إلظهار أو كتامن بعض مقامات وفضائل أهل البيت؟مهع؟ دور يف دفع 

موّرخي الفرق اإلسالمّية لتصنيف الشيعة ضمن فرق كثريٍة نسبّيا.

وعبدالّله  بن أيب يعفور هو أحد أعظم أصحاب اإلمام الصادق؟ع؟، وقد وردت الروايات العديدة 

عنه حول موضوعات ذات صلٍة باإلمامة.

واستند بعض الكّتاب املعارصين إىل بعض املنقوالت التاريخّية يف سعيهم لعّد هذا الرجل ضمن 

معتديل الشيعة الذين ال يعتقدون باملقامات اإللهّية ألهل البيت.

وهذه الرؤية الناتجة من سلوكّية تاريخّية تكتفي يف تشكلها بالحّد األدىن من املنقوالت أّدت إىل 

اّتخاذها ذريعًة يستشهدون بها عىل تكاملّية العقائد الشيعّية وعىل وجود الخالفات العقائدّية بني 

أصحاب األمّئة؟مهع؟ املعارصين لهم.

وهذا املقال يهدف إىل دراسة الروايات الواردة عن عبد الّله  بن أيب يعفور، والتوّصل من خالل ذلك 

إىل موقفه الدقيق من موضوع اإلمامة. كام تتضّمن املقالة نقدا علميا للمنهج التاريخي الذي تّتبعه 

تلك الكتابات املذكورة وما يف ذلك املنهج من نقاط الضعف.

ّ
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Re-Reading Ideas of ‘Abdullah Ibn
AbiYa’fur concerning Imamate and

 Stations of the Imams (A.S)  
Mohammad HosseinAfrakhteh 1

Abstract
Belief in Imamate is the cornerstone of Shi‘i thought. Because of this 
importance and the fact that companions of the Imams (A.S) revealed or 
concealed some stations and virtues of the Imams (A.S), those who have 
written about various Shi‘i groups have classified them under numerous 
sects. ‘Abdullah Ibn AbiYa’fur is one of the greatest companions of Imam 
Sadiq (A.S) who have narrated many hadiths about issues concerning 
Imamate. Relying upon some historical reports, some modern authors have 
tried to regard him as being among moderate Shi‘is who do not believe in 
Divine stations of the Household (A.S). Because of its historical approach and 
since it has sufficed to a very small number of reports, this view has been 
used as an evidence for the claim that Shi‘i beliefs are of an evolutionary 
nature and there are some ideological disagreements among companions 
contemporary to the Imams (A.S). The present writing tries to discuss 
hadithsnarrated by ‘Abdullah Ibn AbiYa’fur and, in this way, find a more 
accurate idea about “Imamate”. Also, in the present article, the historical 
methodology used in the above-mentioned writings has been scientifically 
criticized and challenged.

 

1. Postgraduate in History of Islam, Univesity of Tehran.
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