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نقش احاديث مشهور در شکل  گريی باور شيعه به 
پيوستگی سلسلۀ امامت 
بهدیث رجایی،1 بهدی قندی،2 ببمد قندهاپی3 

چکیده

کی از آن اســت که در  برخی روایات مشــهور اســالمی در میراث حدیثی مســلمانان حا
که حامل عادل علم دین و حافظ  کسی در میان امت وجود دارد  هر دوره ای بی شک 
آن اســت؛ از اهل بیــت و عتــرت پیامبر اســت و مایۀ هدایت امت ایشــان اســت؛ امام 
حّی زمان اســت و مردم موظف به شناســایی و بیعت با او هستند؛ به پادارندۀ حجت 
خــدا بــر خلــق اســت، چه مشــهور باشــد، چــه ناشــناس. از طــرف دیگــر، گزارش های 
که زمین هیچ گاه از  که شیعیان از ابتدا، معتقد بوده اند  کی از آن است  فرقه نگاران حا
که جانشین امام قبلی باشد، خالی نمی ماند و سلسلۀ امامت  وجود حجت و امامی 
پیوســته خواهــد مانــد. این اعتقــاد به وجه افتــراق شــیعۀ امامیه با دیگر فرق اســالمی 
کــه این اعتقــاد را »نســق« و شــیعیان امامــی را »اهل نســق«  بــدل گشــته بــود تــا حدی 
یخ فکر شیعۀ امامیه، نقش احادیث مذکور  می خواندند. در این پژوهش، با بررسی تار

را در شکل گیری این باور و وفاداری آنان را به آن احادیث نشان می دهیم.

یــخ فکــر شــیعه، نســق، اســتمرار سلســلۀ حجت هــای الهــی، حدیث  کلیدواژه هــا: تار
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ح مسئله1 1_ طر
کــه همواره  یــخ اســالم بــه شــمار می آینــد  حدیــث و کالم دو جریــان درهم تنیــده در تار

تعامالت متقابل و پویایی میان آن دو برقرار بوده اســت. نقش برخی احادیث مشــهور 

در پیدایــی عقایــد و فرقه هــای کالمی از یک ســو و تأثیر باورهــا و دیدگاه های اعتقادی 

گواه روشــنی بر این مدعا اســت. این  در برســاختن یا تحریف احادیث از ســوی دیگر، 

گاه تا بدان جا پیــش رفته که فرقه هــای کالمی، به  تعامــل دوســویه در شــق دوم خــود، 

جهــت قــوت و شــهرِت برخــی مضامیــن حدیثی، محکــوم به پذیــرش آن هــا بوده اند؛ 

یخی درون فرقــه ای، ایشــان را مجبور به  امــا درگــذر زمان، مواجهــه با واقعیت هــای تار

که انــکار احادیث  عقب نشــینی عملــی از مضامیــن آن احادیث نموده اســت. ازآنجا

مشــهور و متواتــر به ســادگی امکان پذیــر نبــود، در عمــل، ایــن عقب نشــینی در قالــب 

سیاســت هایی ماننــد »تغافــل« یا »تأویــل« رخ می نمود.2 با توجه به این امر، شــناخت 

کالمی هر فرقه می تواند یکی  احادیث مشهور و بررسی میزان تطبیق آن ها با آموزه های 

ک های مهم سنجِش میزان اصالت باورهای کالمی آن ها باشد؛ به این ترتیب که  از مال

میزان تغافل، تأویل یا تطابق هر مذهب، در قیاس با مضامین مشــهور و غیرقابل انکار 

گردد. یابی  حدیثی ارز

کتــب متقــدم  انگیــزۀ اصلــی مــا از ایــن پژوهــش، بررســی ادعــای مطــرح در بســیاری از 

که با نظرات خود،  1. با تشــکر از آقایان عبدالحمید ابطحی و رضا لواســانی و نیز خانم مریم والیتی 
ما را در بهبود مقاله یاری دادند.

کــه متکلمــان و بــزرگان فکــری یــک فرقــۀ مذهبی  2. »سیاســت تغافــل« در اینجــا بــه ایــن معنــی اســت 
واقعیت هــای  بــا  کــه  متواتــری  و  مشــهور  روایــات  متعــرض  خــود  اعتقادنامه هــای  تنظیــم  در 
امــا  و  می گیرنــد؛  نادیــده  کلــی  بــه  را  آن هــا  و  نمی شــوند  نیســت  ســازگار  خــود  فرقــۀ  یخــی  تار
کــه متکلمــان مزبــور در مقــام موّجــه نشــان  »سیاســت تأویــل« در اینجــا بــه ایــن معنــی اســت 
یخــی مذهــب خویــش، برخــالف عــرف زبانــی، در مقــام معنــی  دادن عقایــد فعلــی و واقعیــات تار
ــا  ــات برمی آینــد و آن هــا را از معانــی مســتعمٌل فیــه و مفاهیــم حقیقــی ی ــرای الفــاظ روای تراشــی ب
کــرده و برخــالف ســنت رایــج لغویــان، آن هــا را بــه نفــع باورهــا و  حتــی مجــازی عرفــی خــود خــارج 

اندیشــه های خویــش تأویــل می کننــد.
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کالم اســت مبنــی بــر آن کــه شــیعۀ امامیــه از  یــخ  فرقــه نــگاری و پژوهش هــای جدیــد تار

کــه »جهــان در هیــچ دوره ای از وجــود امامــی خالــی  قــرون نخســتین بــر ایــن بــاور بــوده 

کــه امامــی آشــکار باشــد یــا در  نبــوده اســت، و ایــن بــه ارادۀ خداونــد منــوط اســت 

غیبــت بــه ســر بــرد و از دیــدگان مــردم دور بمانــد، زیــرا جهــان هیچ وقــت از ›حّجــت‹ 

کتــاب  کــه شــیخ مفیــد در  خالــی نمانــده اســت«.1 ایــن اعتقــاد آن قــدر برجســته بــوده 

آن  در  را  شــیعه  فــرق  دیگــر  بــا  امامیــه  شــیعۀ  افتــراق  وجــه  اولیــن  اوائل المقــاالت، 

کــه امامیــه بــه وجــوب امامــت و وجــود )مصــداق( آن در هــر زمــان ایمــان دارد2  می دانــد 

و به عنــوان مهم تریــن وجــه افتــراق بــا دیگــر ِفــَرق اســالمی می نویســد امامیــه بــه خــالف 

کــه: »ال ُبــّد يف كل  یدیــه، مرجئــه و عمــوم اهــل حدیــث متفــق اســت  معتزلــه، خــوارج، ز
زمــان مــن إمــام موجــود حيتــج اهّلل عزوجــل بــه عــىل عبــاده«.3

یخ فکر شــیعه موجب شــده بــود تا برخی فرقه نــگاران متقدم،  اهمیــت ایــن باور در تار

نامــی مخصوص بر آن بگذارند: »نســق« یا »نســق اإلمامة«4 به معنای به هم پیوســتگی 

سلســلۀ امامت یا امامان. از طرف دیگر، در منابع حدیثی شــیعیان امامی و دیگر فرق 

اســالمی اعم از اهل ســنت و شــیعیان غیر امامی، روایات متعددی با مضمون »خالی 

کــرم و امیرالمؤمنین علی؟امهع؟ باقی  نمانــدن زمیــن و زمان از حّجت و امــام« از پیامبر ا

گون و طرق متعدد به نسل های بعد منتقل شده است. گونا که به الفاظ  مانده است 

بــه  بــا توجــه  کالمــی پیش گفتــه،  کــه اعتقــاِد  ایــن تحقیــق آن اســت  مــا در  فرضیــۀ 

کالم و حدیــث، نمی توانــد  توضیــح ابتدایــی ایــن بخــش راجــع بــه تأثیرگــذاری متقابــل 

بی ارتبــاط بــا ایــن احادیــث مشــهور باشــد؛ بنابرایــن مســئلۀ اصلــی مــا در ایــن پژوهــش، 

یــخ علــم کالم، 120 و مشــابه آن: انصــاری، حســن، دائرة المعــارف بــزرگ  1. حلبــی، علی اصغــر، تار
اسالمی، جلد 10، مدخل »امامت«، 138.

2. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقاالت، 38 _ باب دوم.
3. همو، 39 _ باب سوم.

4. به بخش آخر همین مقاله رجوع شود.
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ــا ایــن مضمــوِن مشــهور  یخــی و پدیدارشناســانۀ مواجهــۀ شــیعیان متقــدم ب تحلیــل تار

کالمــی شــیعه اســت.  ــاور معــروف  روایــی و ردیابــی نقــش ایــن روایــات در تکویــن آن ب

در ایــن مجــال، چهــار روایــِت شــاخص، شــامل »حدیــث ثقلیــن«، »حدیــث حافظــان 

کمیــل«  بــا او« و »حدیــث  ُعــدول«، »حدیــث وجــوب معرفــت امــام زمــان و بیعــت 

ــهرت  ــات، ش ــن روای ــی ای ــارز همگ ــی ب ــود. ویژگ ــد ب ــا خواه ــی م ــل و بررس ــای تحلی مبن

چشــمگیر آن هــا در میــان تمامــی مســلمانان و نقطــۀ اتفــاق همگــی آنــان، وجــوب وجــود 

فــردی بــا ویژگی هــای خــاص هدایتگــری و امامــت در هــر عصــر و زمــان اســت. الزم بــه 

یخــی دربــارۀ نقــش ایــن احادیــث در  ذکــر اســت بــا جســت وجوی فــراوان، پژوهشــی تار

ــاور شــیعه یافــت نشــد. شــکل گیری ب

در ایــن مقالــه، برای ســنجش فرضیــۀ پیش گفته، ابتــدا وضعیت احادیث یادشــده را 

کرده و ســپس ذیل هر حدیــث نمودهایی  یخی بررســی  از منظــر شــهرت حدیثــی و تار

یخی از باور شــیعیان متقدم به آن حدیث را مورد مداقه قرار داده ایم تا بدین وســیله  تار

یخ شــکل گیری باور شــیعۀ امامیه به مفهوم نســق روشن تر گردد. در این  گوشــه ای از تار

یکرد برخی از  بخش صرفًا از جهت تبیین روشن تر موضع شیعیان، نیم نگاهی نیز به رو

دیگر فرق اسالمی به احادیث مزبور یا بازتاب این احادیث در باورهای ایشان خواهیم 

یکردشان به این روایات نشان می دهیم.1 در  داشــت و سیاســت تغافل و تأویل را در رو

یخ  فصــل آخــر بر اســاس گزارش های فرقه نــگاران و مورخان، جایگاه این بــاور را در تار

فکــر شــیعۀ امامیــه به عنــوان فرقه ای شــاخص در وفــاداری اعتقــادی به ایــن مضموِن 

مشهور و غیرقابل انکاِر حدیثی، موردسنجش قرار می دهیم.

کـــه ایـــن روایـــات تـــا چـــه  1. بـــر اســـاس ایـــدۀ »اصالت پژوهـــی فرقه هـــا«، جـــای ایـــن پرســـش وجـــود دارد 
کالمـــِی فـــرق مختلـــف اســـالمی راه یافتنـــد؟ بااین حـــال تعـــّدد فـــرق اســـالمی  میـــزان در عقایـــد 
کـــه بتـــوان در  یـــخ تکاملشـــان، مانـــع از آن می شـــود  گســـتردگی تطـــور فکـــری آن هـــا در طـــول تار و 
یـــم.  گـــون بـــا ایـــن احادیـــث بپرداز گونا کامـــل مواجهـــۀ فکـــرِی تمامـــی فـــرق  ایـــن جســـتار بـــه بررســـی 

ـــت. ـــتقل اس ـــی مس ـــد پژوهش های ـــلمان، نیازمن ـــرق مس ـــک از ف ـــرد هری یک ـــع رو ـــی جام بررس
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 2_ روایــات مشــهور اســالمی در قــرون نخســتین دربــارۀ خالــی نمانــدن زمیــن از 
حجــت و امــام

که روایاتی مشهور در دورۀ پیش از غیبت  یخی به خوبی می توان نشان داد  ازلحاظ تار

گــردش بــود که به تصریــح یا به تلویــح از خالی نمانــدن زمین  امــام دوازدهــم شــیعه در 

از حجــت الهــی خبر می داد و میان عموم شــیعیان از شــهرِت غیرقابل انــکار برخوردار 

بــود؛ بلکــه در برخی موارد، این احادیث حتی میان عامۀ مســلمانان بیش از شــیعیان 

امامــی شــهرت داشــتند. طبق بســیاری از شــواهد، اطــالع از اصل اســتمرار حجج، از 

انحصــار نــزد خــواص اصحــاب ائمــه و متخصصــان حدیــث بیــرون بــود و به عنــوان 

 یــک عقیــدۀ مشــهور، حتی نزد عوام شــیعه گســترش یافته بــود و عموم آنــان به صورت

 صریح یا ضمنی به آن ملتزم بودند، بلکه این باور عمومی دامنه ای به وسعت جهان 

اسالم داشت.

برخــی از مهم تریــن ایــن احادیــِث مشــهور نبــوی، حدیــث »ثقلین«، حدیــث »معرفت 

که هر یک به صورت  ُکّل خلٍف ُعدول« هستند  امام« و حدیث »حافظان ُعدول یا فی 

یخ اشــاره  ضمنــی یــا به تصریــح، به تداوم سلســلۀ عالمــان و حافظان دیــن تا پایان تار

کنندگان حجت های الهی«  کمیل یا خالی نماندن زمین از اقامه  دارند و نیز »حدیث 

یــخ اســت و از امیرالمؤمنین علی،  کــه ناظــر بــه شــمول قاعدۀ وجــود حجــج در کل تار

کــه می آید،  خلیفــه و صحابــی ارجمنــد پیامبــر اســالم، نقــل شــده و البتــه همان طور 

برگرفته از آموزه های نبوی است. نقطۀ اتفاق همگی این روایات، خالی نماندن زمین 

که ویژگی های این امام یا حجت الهی متفاوت بیان  از حجت و امام اســت؛ هرچند 

که اطاعت یا شناختش واجب اســت، به پادارندۀ حجت الهی،  شــده اســت: امامی 

که تمســک بــه او در  کــه بــه دین خلوص می بخشــد، یــا بازمانــده ای از عترت  عادلــی 

گمراهی را تضمیــن می کند. البته داللت حدیــث معروف ثقلین  کنــار قرآن نجــات از 

که در آن به طــور ضمنی، و  بــر ایــن مســئله، کمی متفاوت از ســه تای دیگر اســت؛ چرا
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نــه به تصریــح، بــه مالزمه و همراهــی اهل بیت پیامبر با قرآن تا روز قیامت اشــاره شــده 

اســت. شــهرت برخی از این روایــات، مانند حدیث ثقلین و حدیــث کمیل، در میان 

گزارش  کــرد، می توان هــر  گر بشــود آن هــا را انکار  که ا شــیعه و غیــر شــیعه چنان اســت 

کشید! یخی دیگر را به چالش  تار

یم و مواجهۀ  یخی دربارۀ تک تک این احادیث می پرداز در ادامه به تفصیل به بحثی تار

یکرد برخی از دیگر فرق  شیعیان قرون نخست را با این احادیث از رهگذر مقایسه با رو

یم. اسالمی می کاو

2_ 1_ حدیث »ثقلین«

که به بقای شخصی هدایتگر  »حدیث ثقلین« ازجمله احادیث مشهور و متواتری بود 

از عترت و اهل بیت پیامبر تا قیام قیامت داللت داشت. این حدیث از طرق متعدد 
گروه، به تواتر موجود بود.1 شیعی و سنی نقل می شد و در منابع هر دو 

گزارش می کند: کرم؟ص؟ چنین  ترمذی به سند خود این حدیث را از پیامبر ا

بعـدی، احدهمـا اعظـم  لـن تضلـوا  بـه  مـا ان تمسـکتم  تـارک فیکـم  انـی 

کتـاب اهلل، حبـل ممـدود مـن السـماء الـی االرض، و عترتـی  مـن االخـر: 

کیـف  فانظرونـی  الحـوض،  علـی  یـردا  حتـی  یفترقـا  لـن  و  اهل بیتـی؛ 
فیهمـا.2 تخلفونـی 

کتبشــان اعم از  1. بــزرگان محدثــان شــیعه و اهــل ســنت از گذشــته تــا حــال، حدیــث ثقلیــن را در 
کتــب لغت و غیر آن آورده اند. )وشــنوی، قــوام الدین،  یخ،  صحاح، ســنن، مســانید، ِســیر، توار
کتــاب عبقات االنــوار )جلدهای 18-22( به بررســی ســند و  حدیــث الثقلیــن(. پنــج جلد آخــر 
گون این روایت متواتر و دالالت آن بررسی  گونا داللت حدیث ثقلین اختصاص یافته و نصوص 
شــده اســت. هم چنین مقالۀ »ثقلین، حدیث« در دانشــنامۀ جهان اســالم به مباحثی همچون 
گون، زمان و مکان ایراد حدیث، بهره وری متکلمان شــیعه از این حدیث  اســناد، نقل های گونا
در قــرون مختلــف، اســتفاده های ائمــه و وســعت آن، شــروح و نقدهای اهل ســنت بر حدیث و 

کاربردها و داللت های قرآنی حدیث پرداخته است.
2. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، 2/ 308.
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گر بدان تمســک جویید هرگز  من در میان شــما چیزی باقی می گذارم که ا
گمــراه نخواهیــد شــد و البته یکــی از آن هــا از دیگــری بزرگ تر  بعــد از مــن 
یخته از آســمان به ســوی زمین  یســمانی آو کــه ر کتاب خدا  اســت: یکــی 
است و دیگری عترتم اهل بیتم؛ و این دو هرگز از هم جدا نشوند تا آنکه بر 
کــه بعد از من با آن ها  گردند. پس به من نشــان دهید  حــوض نزد من وارد 

چگونه رفتار می کنید.

نقــل حدیــث ثقلیــن تــا به امــروز از طریق بیش از ســی تــن از صحابه در کتــب فریقین 

یــد بن ثابت،  ید بــن ارقم، ابوســعید خدری، ز بــه یــادگار مانده اســت؛ افــرادی مانند ز

جابــر بــن عبــداهلل انصــاری و علــی بــن ابــی طالــب.1 تواتــر ایــن حدیــث2 می توانســت 

که داللت آن بر لزوم تمســک به اهل بیت و عترت  گردد، چرا موجــب پذیــرش مفاد آن 

آن حضــرت تــا قیــام قیامت و به هدف هدایــت یافتن و گمراه نشــدن واضح بود؛3 اما 

بااین حــال، اهل بیت رســول خدا هرگز مرجعیت ویــژه و ماندگاری به عنوان ِعدل قرآن 

کتاب راه نجات، روایِت بیش از 24 تن از صحابه به نقل از آثار منتشرشدۀ فریقین  1. قاسم اف در 
کرده اســت. اما در ابتدای مقدمۀ جلد 18 عبقات االنوار که نویســندۀ آن به منابع  را جمع آوری 
کرم؟ص؟  کرده، آمده اســت: »این حدیث را متجاوز از 30 صحابۀ پیغمبر ا خطی بســیاری رجوع 
از آن حضــرت روایــت نموده اند ..«. طبــق نرم افزار جوامع الکلم، در منابع امروز اهل ســنت این 

حدیث حداقل از 11 صحابی به جا مانده است.
2. برای دیدن تواتر این روایت در حدیث شــیعه و اهل ســنت، ر.ک: شــانظری، جعفر و طباطبایی 

کتب شیعی و منابع اهل سنت. پوده، سّید مهران، متن متواتر حدیث ثقلین در 
3. ابن حجر مکی هیثمی به عنوان یک عالم ســنی ضد شــیعه، دربارۀ داللت حدیث ثقلین چنین 
کید شده، به از بین نرفتن افرادی از  که بر تمسک به اهل بیت تأ اظهار داشته: »در این احادیث 
اهل بیت تا روز قیامت که شایســتۀ آن تمســک باشــند اشارت رفته اســت، چنانکه کتاب خدا 
نیــز چنین اســت )تــا قیامت از بین نمــی رود(، و ازاین رو چنانکه بعدًا خواهیــم گفت اینان امان 
که می گفت در هر نسل از امت من اشخاص  گذشته  اهل زمین هستند. بر این موضوع حدیث 
گواهــی می دهــد«. )الصواعــق المحرقــه، 149( صرف نظــر  عادلــی از اهل بیــت مــن هســتند... 
از اینکــه افــراد مناســب برای تمســک، چه کســانی خواهند بــود، این گفتۀ ابن حجر، مشــخص 
ی این حدیث بــر عقیدۀ خالی نماندن زمین از افرادی الهی داللت دارد  کــه از دیدگاه و می کنــد 

و امت اسالم به وجود این افراد ازلحاظ تشریعی نیازمند است.
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نزد اهل سنت نیافتند! در عوض، نقل های دگرگون شده ای مانند »کتاب اهلل و سنتی« 

کم شــمارتر،2 بعضًا بیشــتر موردتوجه آنان قرار می گرفت.  علی رغم اســناد ضعیف تر1 و 

حتی برخی مدعی شــدند که تنها حجت پس از پیامبر، قرآن اســت3 و به تبع آن نقلی 

پیدا شد که در آن تنها از قرآن به عنوان یادگار و ثقل به جای مانده از پیامبر یاد می شد4 
گردید!5 و یا در تالشی متأخرتر، »عترت« در حدیث ثقلین به علمای امت تأویل 

ثقلیـن  حدیـث  بـه  التـزام  و  پذیـرش  در  مشـکلی  سـنت  اهـل  برخـالف  شـیعیان  امـا 

حدیـث  ایـن  بـه  اولیـه  شـیعیان  تابعیـن،  زمـان  از  گـون،  گونا شـواهد  طبـق  نداشـتند. 

عالقه منـد بـوده و از صحابـه دربارۀ آن پرسـش می نمودند و بدان استشـهاد می کردند.6 

که مســندش دربردارندۀ نزدیک 27 هزار حدیث ازجمله حدیث ثقلین اســت،  1. احمد بن حنبل 
کــه حدیــث »کتاب اهلل  کــم نیشــابوری نیــز  ایــن نقــل »کتــاب اهلل و ســنتی« را نیــاورده اســت. حا
و عترتــی« را بــر اســاس شــروط بخــاری و مســلم صحیــح می دانــد )المســتدرک، 3/ 109(، نقل 

»کتاب اهلل و سنتی« را غریب و ناآشنا می داند. )1/ 93(
2. شــانظری، جعفر و طباطبایی پوده، سّید مهران، همان، 194.

که قرآن را حّجةاهلل  3. در حدیثــی در کافــی، 1/ 246  دربارۀ این باور عامــه در زمان امام صادق؟ع؟ 
می داننــد بحــث شــده اســت. در کتب شــافعی و ابــن قتیبه نیز صحبــت از برخــی از اهل کالم 
کــه تنهــا حجیت قرآن را قبول داشــتند. البته ایــن اهل کالم محتماًل بخشــی از ظاهریان  اســت 
از پیروان خلفا بوده اند و نه لزومًا از معتزله. )آقایی، ســّید علی، قرآن بســندگی و انکار حجیت 

حدیث: بررسی خاستگاه و اندیشه های اهل قرآن / قرآنیون، 94(
 4. »ترکــت فیکــم مــا لــن تضلوا بعــده إن اعتصمتم به: کتــاب اهلل« نمونه: مســلم بن حّجــاج، صحیح،
 8/ 184. ابــو داود سجســتانی، ســنن، 1/ 326. ابــن ابــی عاصم، کتــاب الســنه، 390، ح 1334. 
جالــب آنکــه در منبــع آخــر، این حدیث در باب فضائل اهل بیت نقل شــده اســت، ای بســا از نظر 

که دنبالۀ آن محذوف شده است. نویسنده اصل حدیث فضیلتی برای اهل بیت بوده 
کتاب، این قول را به  5. حســینی موســوی، ســید عباس بن علی، نزهة الجلیس، 1/ 12. نویســندۀ 
حســن بــن علــی العجیمــی )1049 هـ _1113 هـــ(، عالم و محــدث حنفی مکه نســبت می دهد و 
کــه او کتابــی را بــا نام اقالــة العثرة ببیان معنــی العترة در این باب تدوین کرده اســت.  می گویــد 
کتــاب نویســندۀ حنفــی، با نام صحیــح إقالة العثــرة فی بیان حدیــث العترة، امــروزه به صورت 

خطی موجود است.
کــرده اســت  6. مثــاًل عطیــة بــن ســعد العوفــی از ابوســعید خــدری دربــارۀ مصادیــق عتــرت پرســش 
کــه برخــی محققیــن احتمــال  )ابن بابویــه، محمــد بــن علــی، کمــال الدیــن، 1/ 237( همان گونــه 
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بعضـًا از حضـرت علـی؟ع؟ نیـز دربـارۀ مصادیـق اهل بیـت در حدیـث ثقلیـن سـؤال 

از نسـل امـام حسـین؟مهع؟  ُنـه امـام  بـه خودشـان، حسـنین و  کـه آن حضـرت  می شـد 

گزارش هایـی مبنـی  اشـاره می کردنـد.1 همچنیـن در بسـیاری از منابـع حدیثـی شـیعه، 

بـر اسـتناد ائمـه بـه اصـل حدیـث دیـده می شـود؛ چنانکـه حضرت علـی پـس از خبردار 

کیـد  یـه، بـا اسـتناد بـه حدیـث ثقلیـن، بـر جایـگاه عتـرت تأ کی هـای معاو شـدن از هتا

کردنـد.2 امـام باقـر بـا اسـتناد بـه ایـن حدیث، گوشـزد می کردنـد که اهل سـنت برخالف 

یح المحاربی از اصحاب  کردند.3 حدیثی معروف از ذر دسـتورهای رسـول خدا عمل 

کـه در »اصـِل« بـه یـادگار مانـده از او نیـز موجود اسـت، بیانگر آن اسـت که  امـام صـادق 

امـام صـادق؟ع؟ خودشـان را به عنـوان مصـداق حدیـث ثقلیـن معرفـی می کردنـد.4 در 

اصـل کهـن ُدرسـت بـن ابی منصـور، ضمـن ذکـر احتجـاج آن حضـرت بـا عمـر بـن قیس 

کـرده و بر درسـتی و  کـه امـام بـه حدیـث ثقلین اشـاره  گـزارش شـده  ماصـر و اصحابـش، 
کیـد می کننـد.5 وجـوب التـزام بـه آن تأ

امــام رضــا؟ع؟ نیــز در یک مجلــس مناظره با علمای اهل ســنت در حضــور مأمون، به 

کنند، تنها  حدیث ثقلین اســتناد می کنند و آن ها بی آنکه در اصل حدیث تشــکیک 

یــد بــن ارقــم ایــن  کــه ز داده انــد )میــر حامــد حســین، عبقــات االنــوار، 19/ 917( محتمــل اســت 
روایــت را بــه فراخــور حــال تحریــف می کــرده اســت، لــذا عامــر بــن واثلــة اللیثــی )ابــن بابویــه، 
کمــال الدیــن، 1/ 238( و علــی بــن ربیعــه )ابــن حنبــل، احمــد، المســند، ح  محمــد بــن علــی، 
کــه نقــل درســت حدیــث  گواهــی می گرفتنــد  یــد بــن أرقــم  گانــه از ز 18887( در دیدارهایــی جدا
کــه طبــری آملــی  را شــنیده اســت. الزم بــه ذکــر اســت تمامــی ایــن ســه نفــر از تابعیــن در فهرســتی 
)د. 326 ق( از شــیعیان متقــدم بــه دســت داده اســت )المسترشــد فــی إمامــة، 194 و 197(، 

حضــور دارنــد.
1. ابن بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا، 1/ 57.

2. همو، معانی االخبار، 58.
3. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 414-413.

یح بن یزید المحاربی در األصول الستة عشر، 262. 4. همان، 414، ح 4 و أخبار ذر
5. األصول الستة عشر، 294.
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از معنای دقیق عترت در حدیث ثقلین و تفاوت آن با »آل« می پرســند و امام نیز آن را 
برای ایشان تبیین می کند.1

برابر با این گزارش ها، آنگاه که از ائمه؟مهع؟ از تفســیر و مدلول این حدیث ســؤال می شد، 

ایشان حدیث ثقلین را دلیلی بر وجود دائمی امامی از اهل بیت تا قیامت می دانستند.2 

ایــن آموزه هــای ائمه، مصداق عتــرت و معنای تالزم بین عترت و قرآن را برای شــیعیان 

که در هر زمان  که اجماع شیعه بر آن تحقق یافت  بیش ازپیش روشن می نمود؛ تا جایی 
در کنار قرآن، امامی از عترت به عنوان اهل بیت رسول خدا؟ص؟ وجود دارد.3

حدیـث  در  ثقـل  دو  ایـن  همیشـگی  تـالزم  از  نیـز  شـیعه  علمـای  سـیاق،  همیـن  بـه 

کـه قـرآن هسـت، اثبـات  ثقلیـن، وجـود امامـان عالـم بـه قـرآن و معصـوم را تـا آن هنـگام 

می کردنـد.4 طبـری آملـی )د.326 ق(، متکلـم شـیعه در ابتـدای قـرن چهـارم، عبـارت 

کـه تـا قیـام قیامت،  »لـن يفترقـا حـی يـردا عـىل احلـوض« را نشـان دهندۀ آن می دانسـت 

1. ابن شعبه، حسن بن علی، تحف العقول، 426.
2. صفار، محمد بن حســن، بصائر الدرجات، 434: »ال يزال كتاب اهّلل و الدليل مّنا يدل عليه حی 

يردا عىل احلوض«.
3. ابن بابویــه، محمــد بــن علی، کمال الدین، 1/ 115 به نقل از ابن قبه در نقض کتاب اإلشــهاد که 
ید علوی )د. 326 ق( که مانند  یدیــه را بر »عترت« می داند، در مقابل قول ابو ز اجمــاع امامیــه و ز
یدیــان، اهل بیــت را تمامــی فرزندان حضرت فاطمه می دانســته اســت. )همــان، 114( از  دیگــر ز
گفت وگوی این دوعالم در سرتاســر این رســاله )ازجمله همان، 94( روشــن اســت که اصل تالزم 

یدیه و امامیه بوده است. عترت با قرآن، مستقل از مصداق آن، موردتوافق و اجماع ز
یافــت می شــود: نخســت در »مــا ان  4. مســئلۀ اســتمرار حجــج الهــی، از دو عبــارت ایــن حدیــث، در
که مســلمانان در صورت  که نفی ابد اســت و ضمانت قطعی شــده  تمســکتم به لن تضلوا بعدی« 
تمسک به این دو ثقل الهی، تا ابد و هرگز دچار ضاللت نخواهند شد. این تمسک، تنها در صورتی 
کــه آنچه مردم باید به آن متمســک شــوند نیز الــی االبد موجود باشــد؛ وگرنه  گــردد  می توانــد محقــق 
ایــن وعــده، حکیمانــه نخواهد بود. دیگــر آنکه عبارت »انهما لــن یفترقا حتی یــردا علّیَ الحوض« 
کرده  کنار قرآن تا قیام قیامت اشاره  بسیار واضح به زنجیرۀ به هم پیوستۀ اشخاصی از اهل بیت در 
کسی از اهل بیت همراه قرآن نباشد، بین این دو ثقل،  گر در همۀ زمان ها  است. بنابراین عبارت، ا
افتراق پدید می آید. در بعضی نصوص همین مفهوم در ضمن عبارت »انهما لن ینقضیا حتی یردا 

علی الحوض« آمده است.
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امامـت برپـا و پیوسـته و منحصـر در اهل بیـت اسـت و خداونـد، خلـق را بـدون حجت 
رهـا نکـرده و نمی کنـد.1

یدیه دربارۀ حدیث  شیخ صدوق ماجرای مناظرۀ مکتوب یکی از متکلمان امامیه با ز

ثقلین و اســتدالل او بر پیوســتگی سلســلۀ امامت و حضور همیشگی امام معصوم در 

گزارش می کند: زمین را این گونه 

یدیــه و امامیــه اّتفاق دارند که رســول  کــه جمیع طبقــات ز  مــا می گوییــم 
خدا فرموده: »من از میان شما می روم اما دو بازماندۀ نفیس در میان شما 
کتــاب اهلل و دیگــری عترت و اهل بیتم اســت و  کــه یکی  باقــی می گــذارم 
آن دو خلیفــۀ مــن هســتند و از یکدیگــر جــدا نشــوند تا آنکه در بهشــت و 
کنــار حــوض بر من وارد شــوند«. همۀ فرقه ها این حدیــث را تلّقی به قبول 
کرده اند، پس الزم است که همواره همراه کتاب خدا یکی از عترت وجود 
داشــته باشــد؛ کســی که تأویل و تنزیل کتاب اهلل را به علم یقینی بداند و 
که رسول اهلل از مراد آیات إخبار  از مراد خدای تعالی خبر دهد، همچنان 
که از طریق خدای تعالی مراد اهلل را بیان  گر آن مخبر  می فرمود... و حتی ا
می کند ظاهر و هویدا نباشــد، بر ما واجب اســت که معتقد باشیم قرآن از 
که تأویل و تنزیل آن را بداند، برکنار  هم نشــینی با آن فرد از عترت رســول 

نیست، زیرا حدیث ثقلین آن را ایجاب می کند.2

شــیخ صدوق همچنین از ابن ِقِبۀ رازی، دیگر متکلم شــیعی، نقل می کند که او نیز بر 

اساس حدیث ثقلین، نیاز به وجود امامی از عترت را استنباط می کرده است، امامی 

که در هر زمان بدون نیاز به اجتهاد خطاپذیر، بلکه از طریقی معصوم، عالم به معنای 
قرآن باشد.3

1. »دل عىل اإلمامة أهنا قامئة متصلة حمصورة یف أهل بیته إیل يوم القيامة، و أن اهّلل تعایل ال يدع خلقه 
بال حجة« طبری، محمد بن جریر، المسترشد فی إمامة، 526.

2. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین، 1/ 63- 64.
3. همان، 1/ 113.
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2_ 2_ حدیث »حافظان ُعدول«

از دیگــر احادیث مشــهور میان تمام فرق مســلمان که می تواند بــر وجود حجت الهی و 

حافظ شریعت الهی داللت داشته باشد، این حدیث رسول خدا؟ص؟ است:

َغاِلیَن، َو 
ْ
یــَف ال ُه، َیْنُفوَن َعْنُه َتْحِر

ُ
ــٍف ُعُدول

َ
ُکّلِ َخل َم  ِمْن 

ْ
ِعل

ْ
ا ال

َ
َیْحِمــُل  َهــذ

َجاِهِلین.
ْ
یَل ال ِو

ْ
ُمْبِطِلیَن َو َتأ

ْ
 ال

َ
اْنِتَحال

بــار ایــن علــم را در هــر نســلی از ایــن امــت، اشــخاصی عــادل بــر دوش 

کنندگان و فرقه گرایی باطل پیشگان و  که تحریف غلو  کسانی  می گیرند؛ 

برداشت ها و قرائت های جاهالن را از ساحت آن دور می سازند.

کیــد پیامبــر بــر خالــی نماندن زمیــن از حامــالن و حافظان علــم دیــن در تعبیر »کّل   تأ

ف« بازتاب یافته بود.
َ
َخل

این روایت در میراث حدیثی فرق اسالمی از شهرت فراوانی برخوردار بود. طبق منابع 

حدیثــی موجــود از اهــل ســنت، این حدیث از ســوی حداقــل 11 تــن از صحابه روایت 

شــده اســت.1 خطیب بغدادی نقل می کند که احمد بن حنبل )د. 241 ق(، محدث 
و رجالی بزرگ اهل ســنت، این حدیث را نقل می کرد و صحیح می دانست.2

کتــاب البیــان و التبیین نگاشــتۀ جاحظ  یکــی از قدیمی تریــن مصــادر ایــن حدیث، 

معتزلــی )د. 255( اســت.3 در چنــد مصــدر قدیمــی به جامانده از اهل ســنت در قرن 

کتاب ابن قتیبه )د. 267 ق(، نیز این حدیث دیده می شود.4 ابن وضاح  سوم، مانند 

مروانــی )د. 287 ق( کتــاب البــدع خــود را بــا نقل همیــن حدیث با دو ســند و عینًا با 

ید بن علی  یدی، همین نقل را در مســند ز کرده اســت.5 در میراث ز همین الفاظ آغاز 

1. این آمار، با رجوع به طرف این حدیث در نزم افزار جوامع الکلم به دست آمده است.
2. خطیب البغدادی، احمد بن علی، شرف أصحاب الحدیث، 28.

3. الجاحظ، عمرو بن بحر، البیان و التبیین، 2 / 15.
4. دینوری، ابن قتیبة، عیون األخبار، 2 / 135.

5. ابن وضاح المروانی، البدع والنهی عنها، 25.
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)د. 122 هـــ( بــه نقل از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ شــاهدیم. نقل مزبــور در میراث حدیثی 
گردیده است.1 شیعۀ امامی نیز مکررًا روایت 

که برخی از اهل سنت، شاید به دلیل نیافتن مصداق عینی  شواهدی نشان می دهد 

برای حدیث، تالش می کردند که حتی اصل حدیث را زیر سؤال ببرند؛ ولی تالش این 
عده با مخالفت امثال احمد بن حنبل مواجه شد.2

یخِی  در ادامه، تالش های دیگری شکل گرفت تا روایت مزبور متناسب با واقعیات تار

اهل ســنت دربارۀ مصادیقی عام تر تفســیر شــود؛ مثــاًل خطیب بغدادی بــا آوردن بابی 

کتــاب شــرف اصحــاب الحدیث ضمــن نقل طرق ایــن حدیــث، آن را در منقبت  در 

کرده اســت تا روایت موردنظر را  ی تالش  کمی بعدتر، َنَوو محدثین دانســته اســت؛3 یا 

به »روات درســتکار حدیث« منصرف ســازد که خداوند در هر عصری کســانی از آن ها 

را خلــق می کنــد تا حافظ دین باشــند.4 تفســیر »ُعــدول« به محدثان، صــورت موجه تر 

کار بــه اســتفاده هایی منحط و  تفســیر ایــن حدیــث نــزد اهــل ســنت بــود، امــا گاه نیــز 

غیرمنطقی از این حدیث می کشــید. به عنوان مثال، در قرن ســوم، برخی از اهل سنت 

کافی  که برای احراز عدالت یک شــخص  از ایــن حدیــث این گونه اســتفاده می کردند 
که او محدث باشد.5 است 

در دیگر سو، استنباط شیعیان از مقام اشخاص عادل مذکور در روایت، مشابه همان 

برداشتی بود که از عترت و اهل بیت در حدیث ثقلین داشتند؛ اشخاصی معصوم که 

1. به عنوان نمونه، ابن اشعث، محمد بن محمد، الجعفریات، 245.
2خطیب البغدادی، احمد بن علی، همان، 29.

3. همان، 28 - 30.
ی در تهذیب نقل می کند.  ی در شرح حدیث »ال تزال طائفة من امتی« از َنَوو 4. این مطلب را مناو

ی، محمد عبدالرؤوف، فیض القدیر، 6/ 396. مناو
5. خطیــب البغــدادی، احمــد بــن علــی، همــان، 30. خطیــب قضاوتی از إســماعیل بن إســحاق 

کرده است. القاضی )د. 282 ق( را بر همین اساس نقل 
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گفتۀ رسول خدا، اعتبار بقا و حفظ خلوص دین، به علم و عصمِت خدشه ناپذیر  به 

آن هــا بــود. در تعــدادی از حدیث های امامیه به جــای تعبیر »عدوله«، تعبیر تفســیری 

کــه داللــت حدیــث را بــر مصــداق آن روشــن تر   ِمــن اهل بیتــی« دیــده می شــود 
ٌ

»َعــدل

که افراد مزبــور امامان امت هســتند. نمونه اش نقل  می ســازد و حتــی تصریح می شــود 

قرب اإلسناد از مسعدة بن صدقه است:

حدثنا جعفر بن محمد، عن آبائه: أن النبی صلی اهلل علیه و آله قال: »فی 

کل خلــف مــن أمتی عــدل من أهل بیتــی، ینفی عــن هذا الدین تحریف 

الغالیــن، و انتحــال  المبطلین ، و تأویل الجهال. و إن أئمتکم وفدکم إلی 
تکم«.1 اهلل، فانظروا من توفدون فی دینکم و صال

یــا در دیگــر تعابیــر، امامــان شــیعه بــا اســتناد بــه حدیــث »فــی کّل خلــف عــدوال«، به 

که وارث  که در هــر دوره ای، عالمــی از اهل بیت هســت  اصحــاب خــود می آموختنــد 

که ائمه بدون تصریح به  علم انبیا است.2 در تعدادی از احادیث نیز مشاهده می شود 

که در این حدیث برای حافظان ُعدول ذکر شــده  عیــن لفظ حدیــث نبوی، صفاتی را 

است، مختص امام یا عالمی از اهل بیت می دانند. امام باقر به ابوحمزه می فرمایند: 

زمیــن از عالمــی از مــا خالی نمی شــود؛ عالمی که هرگاه مــردم چیزی )به 

کاســتند، می گوید  که افزودند و هرگاه چیزی از آن  دین( افزودند می گوید 

ی در  کــه کاســتند، خداونــد ایــن عالــم را )از دنیــا( نمی بــرد مگــر اینکــه و
فرزندان خود فردی را با علمی به مانند خود ببیند.3

1. حمیری، عبداهلل بن جعفر، قرب االسناد، 77. حمیری این روایت را با یک واسطه، یعنی هارون 
بــن مســلم، از کتــاب مســعدة بن صدقۀ عامــی مذهب از معاصــران امام صــادق؟ع؟ نقل کرده 

است.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 1/ 32. 2. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 10؛ 

3. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین، 1/ 228 و طوســی، محمد بن حســن، الغیبة، 223 به 
نقــل از یکــی از کتاب های عبداهلل بــن جعفر حمیری. همین مضمون به نقل از امام صادق؟ع؟ 

نیز آمده است. ر.ک: صفار، محمد بن حسن، همان، 332.
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که اوصیــای پیامبر از نســل امام حســین؟ع؟ »تحریف  کید شــده  در حدیثــی دیگــر تأ
الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین« را از قرآن دور می ســازند.1

کــه حافظ دین باشــد، در  بــر اســاس ایــن آموزه ها، اســتدالل بــر نیاز ضــروری به امامی 

کالم متقدم شیعه منعکس شد. به عنوان یک نمونۀ متقدم از این استدالل می توان از 

ی در ضمن  که و کالمی فضل بن شاذان )د. 260 ق( با نام کتاب العل2 نام برد  رسالۀ 

بحــث از ضــرورت وجــود امام، یکــی از علت های این ضرورت را نیــاز امت به »امامی 

کــه از نابــود شــدن دیــن، تغییــر در ســنت ها و احــکام و افزودن های  حافــظ« می دانــد 
کند.3 کاستن های ملحدان جلوگیری  بدعت گذاران و 

2_ 3_ حدیث »وجوب معرفت امام زمان و بیعت با او«

در قرون نخســتین، حدیث مشــهور دیگری میان مســلمین رواج داشــت که به وجوب 

شــناخت امــام زنــدۀ زمان یا ضــرورت اقتدا و تعهد به ایشــان تصریــح می کرد. حدیث 

مزبــور در میــان شــیعه به حدیث »معرفــت امام« معروف اســت و شــامل این مضمون 

است: »َمن مات و مل يعرف اماَم زمانه، مات ميتًة جاهلّیًة«.
در اهل سنت نیز همین مضمون با اندکی تفاوت در لفظ،4 روایت شده است.5

 ایــن حدیــث نبــوی بــر لــزوم شــناخت امــام و پذیرش بیعــت و والیــت او در هــر زمان، 

1. ابن بابویه، محمد بن علی، همان، 281/1.
2. نجاشــی، احمــد بــن علــی، رجال، 307؛ این رســاله امروز در کتاب علل الشــرایع شــیخ صدوق 

باقی مانده است. )انصاری، حسن، همان، 138(
3. »لــو مل جیعــل هلــم إمامــا قيمــا أمينا حافظا مســتودعا لدرســت امللــة و ذهب الدين و غيرت الســن و 
األحــكام و لــزاد فيــه املبتدعــون و نقص منه امللحدون و شــبوا ذلک عىل املســلمنی« )ابن بابویه، 

محمد بن علی، علل الشرایع، 2/ 101(
4. بــا عباراتــی چــون: »من مات بغیر إمام«، »من مات و لیس علیــه امام«، »من مات ال طاعة علیه« 

و »من مات و لیس فی عنقه بیعة«
5. بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن حدیــث و طرق نقــل ســنی آن و نیز داللــت آن، ر.ک: فقیــه ایمانی، 

مهدی، شناخت امام یا راه رهایی از مرگ جاهلی.
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داللــت می کــرد و نتیجتــًا شــناخت یا بیعت با امــام را به عنوان امری ضــروری در دین 

گر کسی به آن ملتزم نگردد، بهره ای از اسالم نبرده و به مرگ جاهلی  می شناسانید که ا
خواهد مرد.1

در منابع اهل سنت این حدیث حداقل از هشت صحابی نقل شده است2 و بسیاری 

از مجامــع حدیثــی متقــدم آنــان، حداقل یکی از طــرق این حدیث را ذکــر کرده اند. در 

که حضرت علی بن ابی طالب بر اســاس این حدیث مردم  کهن ســنی آمده  یک نقل 
را به بیعت با خود فرامی خوانده است.3

علمای شیعه همچون شیخ مفید و عالمه مجلسی نیز دربارۀ این حدیث ادعای تواتر 

کرده اند.4 حدیث »وجوب ائتمام به امام زمان« با الفاظ مشــابه، عالوه بر اهل ســنت و 

یدیه5 و اسماعیلیه6 نیز نقل شده است. امامیه، توسط ز

1. دربــارۀ داللــت حدیــث بــر اینکــه امامــت از اصول دین اســت و نــه فــروع آن، ر.ک: اســفندیاری، 
موسی، حدیث مرگ جاهلی و داللت آن بر اصل انگاری امامت.

2. همان، 85.
کتابخانۀ  که به صورت مخطــوط در  3. أبــو بکــر بن خــالد النصیبــی )د. 510( در جزء حدیثی خــود 
کرده است:  الظاهریة مجامیع برجامانده است، این حدیث را مسندا به نقل از آن حضرت ذکر 
يَس 

َ
: " َمــْن َماَت َول

ُ
 اهّلِل يُقول

َ
ْعُت َرُســول يَبايْع، َفِإّنِ مَسِ

ْ
ْ يَبايْعــِى َفل : ›َمــْن ملَ

ُ
 يُقــول

ً
ْعــُت َعِليــا »... مَسِ

 یِف اإِلْســالم"‹« )نرم افــزار حدیثی جوامع 
َ

ــا َعِمل ــٍة، َفِهــی َميَتٌة َجاِهِليٌة حَياَســُب ِبَ يــِه ِإَمــاُم َعاّمَ
َ
َعل

الکلم، حدیث أبی بکر بن خالد النصیبی، ح 41( در منابع شیعه نیز مشابه این نقل از حضرت 
علی آمده اســت که موید وجود اصل حدیث اســت: »حدثى الصادق عن عىل قال: قال رســول 
 اهّلل؟ص؟›مــن مــات بغير إمام مجاعــة مات ميتة جاهليــة.‹« )برقی، احمد بن محمد، المحاســن،

.)155 /1 
4. مفید، محمد بن محمد، رسائل فی الغیبة، 1/ 12 و مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، 8/ 368.
الســـجاد، 33  کتـــاب جهـــاد االمـــام  5. محقـــق معاصـــر ســـیدمحمدرضا حســـینی جاللـــی در 
کـــرده اســـت: »ورواه یف )اجلامـــع الـــكایف( كمـــا  یدیـــه نیـــز نقـــل  ایـــن حدیـــث را از برخـــی مصـــادر ز
يـــة   یف االعتصـــام )5: 409( وقـــال: رواه اهلـــادی یف االحـــكام )2: 466( ودرر األحاديـــث اليحيو

)ص 177(«.
6. به عنوان نمونه، ر.ک: قاضی نعمان، تأویل الدعائم، 3 / 145



91

ا 
باب
د ا
اا
فا
ی 
مو
دف
 ر 
 تث
«ث
ی 
ار 
ی تا

و ي
ب 
یه
نر 
ور 
 ه
  ب

انی
ا 
م 
نت

گون  هرچند حدیث وجوب بیعت و طاعت امام زمان و بیعت با او با الفاظ و طرق گونا

در الســنۀ اهل ســنت تداول داشــت، هیچ یک از نقل های حدیث، مشــتمل بر نام آن 

گرفته شود نبود؛ مآاًل در صدر اسالم  گردن  که می بایســت بیعتشــان به  امام یا امامانی 

کی از آن  این خبر موردتوجه و استفادۀ دستگاه خالفت قرار داشت. برخی از شواهد حا

که به دنبال مشروعیت بخشی  یه و حامیان آن ها  کمان اموی مانند معاو که حا است 

کم  به حکومت خود بودند، با تغییر معنای امام به ســلطان و متعّین دانســتن آن در حا

کارکردی »مّداح السالطینی«  قدرتمند زمان، صرف نظر از شــیوۀ به قدرت رســیدن او، 

به این حدیث بخشــیده بودند و جهت دعوت مردم به بیعت و مشــروعیت بخشی به 

خالفت خود از آن اســتفاده می کردند.1 نقل های ســنی این حدیث از زبان عبداهلل بن 

کتب مختلف نقل شده است. قدیمی ترین نقل موجود اهل سنت،  یه در  عمر و معاو

در مســند ابــوداوود طیالســی در اواخــر قــرن دوم اســت که از عبــداهلل بن عمــر از پیامبر 

چنین نقل می کند:

َمــْن َمــاَت ِبَغیِر ِإَماٍم َمــاَت ِمیَتًة َجاِهِلیــًة، َوَمْن َنَزَع یًدا ِمــْن َطاَعٍة َجاَء یْوَم 
ُه.2

َ
َة ل ِقیاَمِة ال ُحّجَ

ْ
ال

1. به عنــوان نمونــه، می تــوان به این نکته اشــاره کرد که در اهل ســنت این حدیث از دو شــخصیت 
شــهیر نقــل شــده اســت: حضــرت علی بــن ابی طالــب؟ع؟ )منبــع ذکر شــده در پاورقــی قبل( و 
یة بن أبی سفیان )به عنوان نمونه: احمد بن حنبل، مسند أحمد، دار إحیاء التراث العربی،  معاو
یه تنها یکی از روات این حدیث اســت،  بیــروت، بی تــا، ح 16531(. با  وجود ایــن، بااینکه معاو
این حدیث در منابع مختلف، بیشــتر به نقل از او منتقل شــده اســت. برای مقایسۀ میزان تکرار 
نقل هــای صحابیــان مختلف در منابع اهل ســنت، ر.ک: نرم افزار حدیثــی جوامع الکلم، طرف 
کــه در کافی،  حدیــث »مــن مــات بغیر امام..«.. شــاهد دوم، گزارشــی از امام صادق؟ع؟ اســت 

کــه امــام در پــی اثبــات ضــرورت والیت به عنــوان یکــی از دعائم االســالم، به این   2/ 20 اســت 
یــه و یزید را  حدیــث رســول خــدا اســتناد جســته و ســپس در تعییــن مصادیــق آن، به ویــژه معاو
؟ع؟ و قال 

ً
بــه خــالف عامــه از مصادیــق امام بیــرون می داننــد: »و كان رســول اهّلل؟ص؟ و كان علّیا

ية و  يد بن معاو يــة مث كان احلســن؟ع؟ مث كان احلســنی؟ع؟ و قال اآلخــرون_ يز اآلخــرون كان معاو
حسنی بن عىل و ال سواء و ال سواء«.

2. ابو داود طیالسی، مسند، ح 2012.
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ی به محض انتســاب َحّجــاج به عنوان امیــر مدینه،  کــه و در دیگــر منابــع آمده اســت 

ی به عنوان نمایندۀ  کند تا با و که دست دراز  کرد  شبانه به خانۀ او رفت و درخواست 

کند. چون َحجاج سبب عجلۀ ابن عمر را پرسید، او به این  عبدالملک مروان بیعت 

که امشــب بمیرم و خدا با من چون  گفت بیم آن دارم  کرد و  ســخن رســول خدا اشــاره 
کند!1 اهل جاهلیت رفتار 

این اســتفاده های سیاســی از حدیث موجب شده بود که شهرت روایت مزبور در افواه 

اهل ســنت بیشتر از شهرت آن نزد شــیعه باشد. چنان که در چندین روایت از مجامع 

حدیثی متقدم شیعه نقل شده که اصحاب، از صحت یا معنای درست این حدیث 

کید  مشــهور نــزد عامــه، از ائمه؟مهع؟ ســؤال می کرده اند و آنــان نیز البته بر صحــت آن تأ
یدند.2 می ورز

کــه برای شــیعیان در اســتناد به حدیث مزبور وجود داشــت، برداشــتی  ابهــام دیگــری 

کــه گمان می کردند  تنــد و تکفیــری بود که ممکن بود از حدیث اخذ شــود. شــیعیانی 

کفر اســت، از اینکــه مضمون حدیــث به صــورت تندروانه  »مــرگ جاهلــی« مــرادف بــا 

تکفیــر جاهــالن را دربرداشــته باشــد، اســتعجاب می کردنــد و لــذا ســراغ ائمــه رفتــه و 

دربــارۀ درســتی و داللــت این حدیث مشــهور پرســش می کردند. ائمــه؟مهع؟ هم ضمن 

کفر و ضالل اســت  که مرگ جاهلــی اعم از  تائیــد درســتی حدیــث، بیان می فرمودنــد 

کــه امــام زمانشــان را نشناســند، لزومــًا کافر نیســتند، بلکه بعضــًا گمراه   و لــذا کســانی 
تلقی می شوند.3

 1. مفیــد، محمــد بــن محمــد، الفصــول المختــارة، 245. أبوحیان التوحیــدی، البصائــر و الذخائر،
7/ 151. نیز طور خالصه، طبری، محمد بن جریر، المسترشد، 177.

کلینــی، محمــد بــن  2. برقــی، احمــد بــن محمــد، محاســن، 1/ 92، 154/ ح 80 و 155/ ح 82. 
یعقوب، کافی، 1/ 376-377، سه حدیث اول از باب »باب من مات و لیس له إمام من أئمة 
ی، این حدیث را با عنــوان »قول العامه«  الهــدی« و نیــز همــان، 1/ 378. در ایــن نقل اخیــر، راو

آورده است.
3. برقی، احمد بن علی، همان، 1 / 154 و 155 ح 80 و ح 82.
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کرم؟ص؟  برخــالف ســنت رایــج در میان امامان شــیعه که بیشــتر احادیث را بــه پیامبر ا

کیــد بــر جنبــۀ  مســتند نمی کردنــد، امــا دربــارۀ ایــن حدیــث و احتمــااًل بــه جهــت تأ

احتجاجی آن، حدیث معرفت امام در بسیاری از اوقات به پیامبر اسناد داده می شد. 

کــه در دوران حضــور، حدیث  میــراث حدیثــی باقــی مانــده تا امروز نشــانگر آن اســت 

گون نقل شــده و در اصول اولیــۀ حدیثی به  گونا ی از امامــان  معرفــت توســط ده هــا راو

کّناســی از امام صادق؟ع؟  ثبت رســیده اســت. در یکی از کهن ترین این موارد، بشــیر 

که با استناد به این حدیث رسول خدا فرمودند: نقل می کند 

کتابش الزم دانسته است  که خداوند اطاعت از ما را در  ما قومی هستیم 

کــه مــردم از نشــناختن او معذور  و شــما بــه امامــت کســی قائــل شــده اید 

که بمیرد و سایۀ امامی  که رسول خدا فرموده است: »هرکس  نیستند؛ چرا

بر سر او نباشد، به مرگ جاهلی مرده است«.

 ایــن نقــل در برخــی اصــول حدیثی اصحاب ثبت شــده بــود؛ یکی در اصــل جعفر بن 

که تا به امروز باقی مانده2 و  محمد حضرمی1 )اصل حدیثی شــیعه در اواخر قرن دوم( 

دیگــری در اصــل یحیی حلبــی3 )از اصول معروف حدیثی در میانــۀ قرن دوم( که جزو 
کلینی در کافی و برقی در محاسن بوده است.4 منابع بدون واسطۀ 

یک نقل قدیمی دیگر در میراث حدیثی شیعه، یکی از مکاتبات احمد بن محمد بن 

1. دربارۀ این اصل ر.ک: مدرسی طباطبایی، سیدحسین، میراث مکتوب شیعه، 373 و 374.
2. األصول الستة عشر، 247-246.

3. دربارۀ این اصل ر.ک: مدرسی طباطبایی، سید حسین، همان،471 و 472.
 4. ایـــن حدیـــث بـــه نقـــل از یحیـــی بن عمـــران حلبـــی در کافی )8 / 146( و با تفاوت کمی در محاســـن

کتـــاب یحیـــی بن عمـــران حلبـــی از منابـــع قطعـــی در تألیـــف کافـــی بـــوده  )1 / 154( آمـــده اســـت. 
کافـــی، فصـــل 4- 39( همچنیـــن 3 حدیـــث  اســـت. )قربانـــی زریـــن، رضـــا، بازشناســـی منابـــع 
در بـــاب »مـــن مـــات ال یعـــرف إمامـــه« و حداقـــل 37 حدیـــث در دیگـــر ابـــواب بـــا ســـند یکســـان 
کتـــاب  ـــن دیگـــر، نشـــانگر نقـــل از  ـــه انضمـــام قرائ ـــه ب ک کتـــاب یحیـــی حلبـــی نقـــل شـــده اســـت  از 

ـــت. او اس
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أبی نصر بزنطی )د. 221( با امام رضا؟ع؟ است که در قرب اإلسناد حمیری حفظ شده 

که:  کرم استناد می فرمایند  است.1 طبق این سند، امام رضا؟ع؟ به این سخن پیامبر ا
ًة«.2 ْیِه ِإَماٌم َحّيٌ َيْعِرُفُه َماَت ِميَتًة َجاِهِلّیَ

َ
ْیَس َعل

َ
»َمْن َماَت َو ل

گذشــت زمــان و زوال دوران بنــی امیــه، اندیشــۀ سیاســی اهــل ســنت  از طــرف دیگــر، بــا 

کــه خلفــای  تکامــل یافــت و برخــی از علمــای اهــل حدیــث نیــز به مــرور متوجــه شــدند 

کــه در ایــن حدیــث بیعــت آنــان واجــب  جــور نمی تواننــد مصــداق امامانــی باشــند 

شــمرده شــده بــود. به عنــوان نمونــه، ابوحاتــم بــن حبــان )د. 354(، محــدث و رجالــی 

ــُه ِإَمــاٌم، َمــاَت َميَتــًة 
َ
يــَس ل

َ
بــزرگ اهــل ســنت، تنهــا مصــداق حدیــث »َمــْن َمــاَت َول

کــه طبــق برداشــت او از حدیــث،  کــرم؟ص؟ می دانســته اســت؛ چرا ــًة« را پیامبــر ا َجاِهِلي

ــر  کــه ب ــی  کمان ــه او اســت و حا ــوام دیــن ب کــه ق کســی اســت  امــام مذکــور در حدیــث، 

گزارش هــا نشــان  جامعــۀ اســالمی غلبــه یافته انــد، چنیــن جایگاهــی ندارنــد.3 ایــن 

کــه اواًل حدیــث مزبــور بیــش از آنکــه میــان شــیعه شــهرت داشــته باشــد، نــزد  می دهــد 

اهــل ســنت شــهرت داشــت؛ ثانیــًا بســیاری از اهــل ســنت، حدیــث را دربــارۀ امــام 

کــم وقــت می شــمردند. اقلیتــی از اهــل  زنــدۀ زمــان می دانســتند و مصــداق آن را حا

کــه اطاعــت نکــردن از  کمــان را شایســته چنــان مقامــی نمی دانســتند  ســنت هــم حا

آن هــا مســاوق بــا مــرگ جاهلــی باشــد و الجــرم از ظهــور روایــت دســت شســته، آن را بــه 

کــرم؟ص؟ راجــع می دانســتند. شــخصیت رســول ا

بــا راهنمایــی معصومیــن، حدیث معرفت امــام خیلی زود توانســت در منظومۀ فکری 

1. نامه نگاری های احمد بن محمد با امام رضا؟ع؟ نزد محدثان بعدی و صاحبان فهارس شناخته 
ی به این مکاتبات اشاره کرده و می نویسد: »لیق  شده بوده، تا جایی که شیخ طوسی در معرفی و
الرضا؟ع؟، و كان عظمي املنزلة عنده، و روی عنه كتابا« )طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 50( 
ی ما، دسترسی داشته  ظاهرا عبداهلل بن جعفر حمیری به این مکاتبات، به مانند دیگر کتب راو

کرده است. کامل در قرب االسناد، 348-352 نقل  و آن را به طور 
2. حمیری، عبداهلل بن جعفر، همان، 351.
3. ابن حبان، صحیح ابن حبان، 10/ 435.
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شــیعه جایــگاه مهمی پیدا کند و جمع بیشــتری از عالقه منــدان اهل بیت در قرن دوم 

متوجه درســتی این روایت شــدند. از ســید حمیری )د. 173(، شــاعر شــیعه، نیز نقل 

کی از اعتقاد به این حدیث سروده است: که شعری حا شده است 

فمن لم یکن یعرف إمام زمانه/و مات فقد القی المنیة بالجهل1؛ 

پس هرکس که امام زمانش را نشناسد و بمیرد، در حال جهل )جاهلیت( 

مرده است.

که مضمون این حدیث حتی در زمان امام  کی از آن اســت  یخی حا برخی شــواهد تار

یاد بن عیسی  کوفه قرار داشت. برای نمونه، أبو عبیدة ز باقر؟ع؟ نیز موردتوجه شیعیان 

الحــذاء از اصحــاب امــام باقر و امام صادق؟امهع؟ نقل می کند که پس از شــهادت امام 

باقــر؟ع؟، هنــوز از امــام بعــدی اطالعی نداشــته اســت؛ در آن هنــگام با ســالم بن ابی 

یدیه(، مواجه می شــود و در پاســخ پرســش  حفصــه، از بــزرگان جریــان َبتریــه )از فــرق ز

کنایه از اینکه هنــوز مصداق امام برایم  ٍد«؛  ّمَ  حُمَ
ُ

ــيِت آل ِئَّ
َ
ی از امــام بعــدی می گوید: »أ و

ک شده ای و هم  مشخص نیست. سالم با تمسخر به او می گوید: »پس هم خودت هال

کس بمیرد  کرده ای! مگر من و تو نزد ابوجعفر نبودیم و او می گفت هر  ک  دیگران را هال

و امامی نداشــته باشــد به مرگ جاهلیت مرده اســت؟« ابوعبیده پاســخ می دهد: »به 

که چنین بود«. جانم سوگند 

ابوعبیــده پــس از تشــّرف خــود بــه محضــر امــام صــادق و معرفــت بــه مقــام امامت آن 
حضرت، به ایشان می گرود.2

این گونه گزارش ها به خوبی گویای شهرت حدیث معرفت امام و مدلول آن نزد شیعیان 

امامی بود؛ به گونه ای که حتی غیر امامی ها نیز به خوبی مطلع بودند که شیعیان امامی 

کاربردهای حدیث معرفــت امام زمان  چنیــن عقیــده ای دارند. بدیــن ترتیب یکــی از 

1. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب، 1/ 246.
2. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 1/ 259، 509 و 510.
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برای شــیعیان، علم به وجود امام زنده _ ولو آن که او را نشناســند _ پس از درگذشــت هر 
امام و به بیان دیگر استمرار سلسلۀ امامت بود.1

کمیل 2_ 4_ حدیث 

روایــات مشــهور ثقلیــن و ُعــدول محافــظ دیــن و وجــوب ائتمــام بــه امــام زمــان، هــر یــک 

بــه نحــوی بــر تــداوم حجت هــای الهــی و امامــان هدایتگــر بعــد از پیامبر داللت داشــت؛ 

بااین حــال موضــوع تــداوم حجت هــای الهــی از ابتــدای خلقــت بشــر تــا قیامــت نیــز 

یــخ اســالم را در برمی گرفــت، در  گســتره ای فراتــر از تار کــه  به صــورت قاعــده ای اعــم 

آن هــا  بارزتریــن  گفــت  بتــوان  شــاید  داشــت.  انعــکاس  اســالمی  مشــهور  احادیــث 

کــه بــا جملــۀ »يــا كميــل! إّن هــذه القلــوب أوعيــة،  کمیــل« باشــد. ایــن روایــت  »حدیــث 

فخيُرهــا أوعاهــا« آغــاز می شــود، متنــی طوالنــی و فصیــح از امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ 

ــه منابــع حدیــث اهــل ســنت، شــیعۀ  ــا رجــوع ب ــارۀ فضائــل علــم حقیقــی اســت. ب درب

کــه ایــن روایــت بــا تفاوت هایــی از حداقــل پنــج  یافــت  یدیــه می تــوان در امامیــه و ز

گــون3 بــه نســل های  گونا یــاد نخعــی نقــل شــده و ســپس بــا طــرق  کمیــل بــن ز ی2 از  راو

کــه موردتوجــه خــاص شــیعیان  بعــد انتقــال یافتــه اســت. بخــش خاصــی از ایــن متــن 

کمیــل می فرماینــد: ــه  کــه امیرالمؤمنیــن خطــاب ب ــود  گرفــت، آنجــا ب ــرار  ق

یموت العلم بموت حاملیه؛ اللهم بلی ال تخلو األرض من قائم هلل بحجة؛ 

1. استناد به حدیث معرفت امام در بحران های جانشینی در کتبی مانند المقاالت و الفرق اشعری 
بازتــاب یافته اســت. علی الظاهر وجــه داللت حدیث »وجوب معرفت امام زمــان« بر لزوم وجود 
که اواًل الزمۀ وجوب معرفت امام زمان و تعهد  امام الهی نزد شــیعیان نخســتین از این بابت بود 
به او، وجوب وجود اوســت و ثانیًا امام مزبور شــخصیتی ربانی باید داشــته باشــد و اال معرفت و 

تعهد به او شرط ایمان و رهایی از مرگ جاهلی نخواهد بود.
یــان از کمیــل عبارت انــد از: ُفَضیــل بن َخدیج، عبدالرحمــن بن ُجْندب الَفــزاری، أبو صالح،  2. راو

مجاهد و عبیداهلل بن عمر بن موسی.
3. شیخ صدوق پس از نقل بسیاری از طرق این حدیث از مشایخ شیعه و اهل سنت، می نویسد: 

»و هلذا احلديث طرق كثيرة« )کمال الدین، 1/ 294(
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علــم بــا مرگ حاملینــش می میــرد، اال اینکه زمیــن هیــچ گاه از برپادارندۀ 

حجــت برای خدا خالــی نخواهد ماند )و لذا چون علم همواره حاملینی 

دارد هرگز نخواهد مرد(.

پس ازاین عبارت، عموم نسخه های شیعی این حدیث و بسیاری از نسخه های سنی 

آن، دارای این جمله هستند:

إما ظاهرا مشهورا و إما خائفا مغمورا لئال تبطل حجج اهلل و بیناته؛1 

خــواه )ایــن برپادارنــدۀ حجــت الهی( ظاهــر )غالــب( و مشــهور )نامدار( 

باشــد یــا خائف )مغلوب و هراســان( و مغمور )گمنام( باشــد )درهرحال 

گردد. باید باشد( تا مبادا حجت ها و بینات خداوند باطل 

کرم؟ص؟ نیز گزارش  در نقلی از امام عسکری، عباراتی شبیه به حدیث کمیل از پیامبر ا

کرم در خطبه ای پس  شــده است.2 همچنین طبق حدیثی از امام حسن؟ع؟، پیامبر ا
کرده اند.3 از بیان حدیث ثقلین، به مضمون خالی نبودن زمین از اهل بیت اشاره 

شــایان ذکر اســت حضــرت علی؟ع؟ افزون بــر کمیل، مضمون این حدیــث را مکررًا بر 

ٍة  ْرَضــک ِمْن ُحّجَ
َ
 ُتْخِلی أ

َ
ــک ال

َ
ّن
َ
کوفــه و خطاب به پروردگار عرضه داشــته اند: »أ منبــر 

ی اصل حدیث و  1. مدّرســی، ســید حســین، همان، 119. برای دیدن فهرســتی از منابع متقدم حاو
کمیل بنگرید به همان جا. به فهرســت نســخ ســنی مشــتمل بر بخش  نیز بخش خاص حدیث 
دوم حدیــث )إمــا ظاهرا مشــهورا و إما خائفا مغمــورا(، منابع زیر را نیز می تــوان افزود: ابن حمدون 
 )د.309 ق(، در التذکــرة الحمدونیــة، 68/1؛ محمــد بن محمد بن هبةاهلل الحســینی األفطســی 
)د. 515 ق(، در المجمــوع اللفیــف، 35؛ محمــد بــن علــی الحمیری األصبحــی الغرناطی )د. 
894 ق(، در روضــة األعــالم، 1/ 195 بــه نقل از حافظ أبونعیم اصفهانــی )د. 430 ق( در کتاب 
یاضــة المتعلمیــن. الطبــری المامطیری )360 هـــ( در نزهة األبصــار، 147. محقق منبع  مفقــود ر
کرده اســت.  اخیــر، محمــد باقر محمــودی، در پاورقی مصادر دیگــری را نیز برای این روایت ذکر 
محققــان ســنی التذکــرة الحمدونیــة نیز منابــع دیگری ماننــد عیــن األدب و لقاح الخواطــر را به 

فهرست مصادر این حدیث افزوده اند.
2. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین، 1/ 262، ح 8. 

3. خزاز، علی بن محمد، کفایة األثر، 163.
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ْو َخاِئٍف َمْغُموٍر«.1
َ
ُمَطاِع أ

ْ
یَس ِبال

َ
ِقک _ َظاِهٍر ل

ْ
ی َخل

َ
ک َعل

َ
ل

ــن  ــر تصریــح علمــای شــیعه، ماننــد ســعد ب کمیــل، عــالوه ب ــاب شــهرت حدیــث  در ب

عبــداهلل اشــعری،2 ابن قبــه،3 شــیخ صــدوق4 و نعمانــی،5 می تــوان بــه قــول ابوهــالل 

عســکری )د. 395 هـــ( و ابن عبدالبــر )د. 463 هـــ(، دو عالــم بــزرگ اهــل ســنت، اشــاره 

کــه اولــی ایــن حدیــث را مشــهور دانســته6 و دومــی نیــز بــه هنــگام نقــل بخــش اول  کــرد 

کــه بــه خاطــر ایــن شــهرت  حدیــث، می نویســد: »حدیثــی مشــهور نــزد أهــل علــم اســت 
مســتغنی از ســند اســت«.7

کــه ابن قبــۀ رازی )اواخــر قــرن ســوم و  کمیــل در قــرن چهــارم چنــان بــود  شــهرت حدیــث 

کــه می پرســد چــرا امامیــه  یــدی  اوائــل قــرن چهــارم( در پاســخ بــه انتقــاد یــک مخالــف ز

ــاور  ــه امامــی غایــب ب کنــون ب ــر وجــوب امــام ظاهــر اســتدالل می کردنــد، ا کــه همیشــه ب

ــد، می نویســد: دارن

امامیه همواره بر این باور بوده اند که امام، یا ظاهر و مشهور است یا غایب 

1. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 335 ح 3. همچنین اشعری، سعد بن عبداهلل، المقاالت 
که بســیار نزدیک اســت و احتماال  و الفرق. 104. نقل دیگری از الفاظ این خطبه نیز وجود دارد 
از کتاب مسعدة بن صدقة بوده است: ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الّدین، 1/ 302، ح 11. 
طبری، محمد بن جریر، دالئل اإلمامة، 530، ح 550: »َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة، َعْن أیب َعْبِد اهّلِل، َعْن 
َك 

َ
ٍة ل ُه ال ُبّدَ أِلْرِضَك ِمْن ُحّجَ ُهّمَ إّنَ

َّ
كوَفِة: ›الل

ْ
ُه َعىل ِمْنَبِر ال

َ
 یف ُخْطَبٍة ل

َ
ُه قال آباِئِه، َعْن َعىِل؟ع؟، أّنَ

 أْتباُع أْوِلياِئَك َبْعَد إْذ 
َّ

ُتَك َو ال يِضل  ُحّجَ
َ

 َتْبُطل
ّ

َمَك ِلَئال
ْ
ُمُهْم ِعل ِ

ّ
ِقَك، هْیدهِیْم إیل ديِنَك َو يَعل

ْ
َعىل َخل

ُه ِدفاٌع(‹«
َ
يَس ل

َ
ٍب )دالئل: ُمْكَتِتٌ ل طاِع أْو ُمْكَتِتٍ ُمَتَرّقِ ُ يَس ِبالْ

َ
ْم ِبِه، إّما ظاِهٍر ل َهَديهَتُ

2. اشعری، سعد بن عبداهلل، المقاالت و الفرق، 104.
ید  کتــاب االشــهاد ألبی ز کتــاب نقض  3. ابن بابویــه، محمــد بــن علــی، همــان، 1/ 114 بــه نقــل از 

العلوی از ابن قبه.
4. همان، 2/ 657.

5. نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، 106.
6. أبوهالل، دیوان المعانی، 1/ 328.

7. ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضله، 388.
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گر هیچ مستندی غیر از خبر کمیل نبود، باز همان  و مغمور، و دراین باره ا
کفایت می کرد.1

گذشــته از مســئلۀ شــهرت، برخــی از بزرگ تریــن علمــای حدیثــی اهــل ســنت، مانند 

خطیــب بغــدادی، ایــن حدیــث را از بهتریــن احادیث ازلحــاظ معنا و شــرافت لفظ2 

دانســته و بســیاری از رجالیــان اهــل ســنت ماننــد ابن حجر عســقالنی بــر صحت این 

که بــه تضعیف  گواهــی داده انــد.3 عجیب تــر آن کــه ابن جــوزی4 و ابن تیمیه5  حدیــث 

بی پایۀ احادیث مورد استناد شیعه شهرت دارند، در کتب و فتاوای خود مضمون این 

کرده اند. م دانسته اند و به آن استدالل 
ّ
حدیث را مسل

گون  حدیــث کمیــل از همــان زمان صدورش، خیلی زود مشــهور شــد و فرقه هــای گونا

بــدان اســتناد می کردند. بدیــن ترتیب جایگاه مهمی در ادبیات شــیعه و اهل ســنت 

کــرد. به عنــوان نمونــه ای از اهــل ســنت، می تــوان از خالــد بــن صفــوان تمیمــی  پیــدا 

کــه در میانــۀ نقــل داســتانی در حضــور هشــام بن  کــرد  )د. 135(،6 ادیــب تابعــی، یــاد 

ی در میانۀ داســتان از فرد حکیمی یاد  کرده بود. و عبدالملک به این حدیث اســتناد 

1. مدرســی، ســید حســین، میراث مکتوب، 120. از این ســخن ابن قبه معلوم شــود شــیعه از همان 
دورۀ صدر، ظهور یا غلبۀ اجتماعی را شرط امامت نمی دانسته است.

2. خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه، 1/ 50.
3. عسقالنی، ابن حجر، فتح الباری، 6/ 494.

4. ابن جوزی، صید الخاطر، 55.
کمیل، وجود پیوستۀ اقامه  ی بدون اسم بردن از حضرت امیر و با استناد به عین لفظ حدیث  5. و
کنندگان حجت های الهی را علت تحریف نشدن قرآن می داند: »وال تزال فيه طائفة قامئة ظاهرة 
يف كتبا وتغيیر شــرائعها مطلقــا ملا ينطق اهّلل  عــىل احلــق فلــم ينله ما نــال غيره من االديــان من حتر

يبصــرون بنوره اهــل العمی فإن    بــه القامئــنی حبجــة اهّلل وبیناتــه الذيــن حييــون بكتاب اهّلل املــویت و
ی،  االرض لــن ختلــو من قــامئ هّلل حبجة لكيال تبطل حجج اهّلل وبیناته« )ابن تیمیــة، مجموع الفتاو

)131 - 130 /25
6. خالد بن صفوان بن عبد اهلل بن عمرو بن األهتم التمیمی، از ادبا و فصحای بزرگ عرب در اواخر 

قرن اول.
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که از سلســلۀ حامالن حجت الهــی )ِمن بقایا َحَملِة الحّجة( بوده اســت. در  می کنــد 

ایــن مکالمــه، صفوان به صورت جملۀ معترضه می گوید: »و مل ختل األرض ِمن قامٍئ هّلل 
حبّجة یف عباده«.1

کی از آن است که عباسیان در ابتدای قرن دوم و در سرآغاز قیامشان،  برخی شواهد حا

بــا اســتناد بــه این حدیــث، به پادارندۀ حجــت خدا را از میــان خود می دانســتند.2 اما 

به مرور، عموم فرقه های اســالمی، شــاید به دلیل ناهمخوانی با آنچه در عمل از ســوی 

کرده و مصداق آن را  بنی العباس رخ داد، معنای »قائم هلل بحجة« در حدیث را تأویل 

نه شخص به پادارندۀ حجت های الهی، بلکه عقل3 یا قرآن4 دانستند. در برخی موارد 

نیــز آن اقامــه کنندۀ حجت خدا را که امیرالمؤمنین او را حامل علم می شــمرند، فردی 

از ابدال5 یا شخصی که صالحیت امامت و به پاداری حجت ها را از طریق زمامداری 

کردند. دارد6 تفسیر 

1. أبوالفــرج إصفهانــی، األغانــی، 419/2. ابن حمــدون، التذکــرة الحمدونیــة، 158/1. ایــن ماجــرا 
گردیده است. معروف بوده و در بسیاری از منابع نقل 

یخی گزارش شــده اســت که عباسیان دو پرچم با نام های سحاب و ظل  2. در بســیاری از منابع تار
داشته اند که حکمت نام گذاری پرچم دوم آن بوده که زمین از قائمی از عباسیان خالی نخواهد 
یــخ، 7 / 356 و ابن کثیر،  کــه از ظــل یــا ســایه خالــی نمی مانــد. )الطبــری، تار مانــد. همان گونــه 
البدایةوالنهایــة،10/ 30( بیتــی از شــعر مروان بــن أبی حفصه )قرن دوم( در مدح عباســیان نیز بر 
همین اعتقاد داللت می کند: »و أبناء عباس جنوم مضيئه/ إذا غاب جنم الح آخر زاهر« )الطبری، 

یخ، 8 / 348( تار
ی در پاسخ به استنباط  3. ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبة اهلل، شرح نهج البالغة، 1/ 115. و
کلمۀ حجت در عبارتی مشابه در خطبۀ اول نهج البالغه: »و مل خيل اهّلل سبحانه خلقه  امامیه از 

کرده است. من نیب مرسل أو كتاب منزل أو حجة الزمة« این تفسیر را ارائه 
یدیــه، در  کالم و فقــه ز 4. قاســم بــن ابراهیــم الرســی )د. 246 هـــ(، بزرگ تریــن متکلــم و نظریه پــرداز 

کتب ورسائل اإلمام القاسم الرسی، مسالۀ 260. مجموع 
یــد األزدی )د. 321 هـــ( لغوی معــروف از مردم زمــان خود نقل  5. أبــو بکــر محمــد بن الحســن بــن در

گروهی از زهاد هستند، خالی نمی دانند. )االشتقاق، 472( که  که زمین را از ابدال،  می کند 
6. )منسوب به( قاضی عبد الجبار، شرح االصول الخمسة، 514.
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شــیعیان امــا بــا منطبق دانســتن ایــن حدیث بــر امامان خــود به عنوان عالمــان ربانی، 

گزارش های  از همــان قــرن اول توجــه ویژه ای بــه این حدیث و مدلــول آن داشــتند. در 

کــه در پرســش ها، مناظرات و  متعــددی از روات و محدثیــن شــیعه نقــل شــده اســت 

گزارش شده است  مباحثات خود به این حدیث استناد می کرده اند. مثاًل در حدیثی 

گاه پرســش از امام ســجاد؟ع؟ دربارۀ امام بعــدی، بیان می دارد  کابلی به  کــه ابوخالــد 

که از امیرالمؤمنین برایمان چنین حدیثی نقل شــده و ســپس با ارجاع به این حدیث، 

گزارشــی دیگر، هشام بن حکم  تعیین امام بعدی را از امام ســجاد مطالبه می کند.1 در 

که ایشــان در بحث با یک زندیق برای اثبات نبوت به  از امام صادق؟ع؟ نقل می کند 

مدلــول عقلــی این حدیث )بدون اشــاره به قائل آن( احتجاج کردند.2 خود هشــام نیز 

که این اســتدالل عقلی را آموخته بود، در جریان گفتگو با یکی از دانشــمندان نصرانی 

چنین استدالل می کرد:

کــه خداونــد بــر نخســتین مخلوقاتــش  هیچ گونــه اتمــام حجتــی نیســت 

کــه پس ازآن ها می آیند تا واپســین  کرده باشــد، مگر آنکه بر کســانی  اقامــه 

مخلوقــات، نیــز برپا مــی دارد و به این ترتیب حجت ها باطــل نمی گردند و 
آیین ها و شیوه ها محو نمی شوند.3

کتــاب الرد  گــزارش مهمــی را در  در میانــۀ قــرن ســوم نیــز حســن بن موســی الخّشــاب، 

1. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین، 1/ 319، ح 2.
کتــاب الحجــة )1/ 168( را بــا »بــاب االضطــرار إلــی الحجــة« و بــا ذکر این حدیــث آغاز  کلینــی   .2
کرده اســت: »هشــام بن الحکم عن أبی عبد اهلل؟ع؟ أنه قال للزندیق الذی ســأله من أین أثبت 
األنبیــاء و الرســل؟ قــال: ›...ثبــت اآلمرون و الناهون عــن الحکیم العلیم فی خلقــه و المعبرون 
کل دهر و زمان مما أتت به الرسل و األنبیاء  عنه جل وعز و هم األنبیاء؟مهع؟ ... ثم ثبت ذلک فی 
مــن الدالئــل و البراهین لکی ال تخلو أرض اهلل من حجة یکــون معه علم یدل علی صدق مقالته 

و جواز عدالته.‹ «
که مبانی  کرده  3. ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید، 273. هشام در موردی مشابه صریحًا بیان 

گرفته است. )کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 170( خود را از امام صادق؟ع؟ 
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که پــس ازآن در مجامع مختلــف حدیثِی ما به یــادگار مانده  کرده  علــی الواقفــة1 ثبــت 

کمیل، امام  ی واقفی، با استناد به حدیث  گزارش، حسین بن بشار، راو است. در این 

که تــا آن موقع فرزندی نداشــتند. آن  رضــا؟ع؟ را شایســتۀ مقــام امامت نمی دانــد، چرا

حضــرت در مقام پاســخ، با تائید ضمنــی این حدیث، خبر از تولــد قریب الوقوع فرزند 
خود می دهند.2

گــزارش جالبــی نیز از نیمۀ قرن ســوم وجــود دارد که یکی از شــیعیان دربارۀ صحت دو 

حدیث مشــهور کمیل و معرفت امام، از امام عســکری؟ع؟ پرسش می کند و ایشان در 

که روز روشــن حقیقت  که این روایــات حقیقت دارنــد، همان گونه  پاســخ می فرماینــد 

که بدون معرفت او انسان  دارد. سپس در ادامه، فرزند خود را به عنوان مصداق امامی 
به مرگ جاهلی می میرد، معرفی می کنند.3

3_ نقش روایات مشهور در باور اجماعی شیعه به نسق
کرم در احادیث ثقلین، حافظان ُعدول و معرفت امام، بر  تا بدین جا دیدیم که پیامبر ا

وجود یک همراه قرآن از اهل بیت خود، حافظ عادل دین و نیز یک امام در هر دوره ای 

که در حدیث کمیل  کرده اند. مضمون خالــی نماندن زمین از حجت خدا نیز  کیــد  تأ

آمده است نیز در حقیقت بازگویی سخنی از پیامبر بود. این احادیث از طریق بزرگان 

گردید و بر باور بخشــی  گون در میان مســلمانان دست به دســت  گونا صحابه و با طرق 

از مســلمانان اثر گذاشــت. شــاید به خاطر همین اثر بود که در سال 35 هجری، پس از 

که برای پیشنهاد خالفت به نزد حضرت علی  قتل عثمان، برخی از مسلمانان مدینه 

آمــده بودنــد، در توضیح ضرورت خالفت ایشــان گفتند: »به ناچار بایــد مردم را امامی 

یخ گذاری آن، ر.ک: انصاری،  کتاب و تار 1. یکی از مهم ترین آثار امامیه در رد بر واقفه. برای معرفی 
کتاب الرد علی الواقفة از الحسن بن موسی الخشاب. حسن، متن 

کّشی، محمد بن عمر، رجال، 553.  .2
3. خزاز قمی، کفایة األثر، 296 و ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین، 2/ 409، ح 9.
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باشــد و مــا امروزه فردی الیق تــر از تو به امر خالفــت نمی یابیم«.1 البتــه به طور هم زمان، 

خلفــای امــوی و طرفدارانشــان نیــز از همیــن احادیــث بــه نفــع موقعیت سیاســی خود 

کردنش به سیرۀ  گذاشتن احادیث نبوی و ضمیمه  کنار هم  استفاده می کردند.2 اما با 

یافت می شــد  اهل بیت، حتی در آن روزگار ســخت پر از تحریف نیز، باز به ســادگی در

که بنی امیه، دشــمنان قدیمی پیامبر، نه از اهل بیت او هســتند و نه می توانند امامانی 

کــه عدم معرفت و اطاعتشــان مســاوق با جاهلیت اســت؛ نــه حافظان عادل  باشــند 

کنندگان حجت الهی. دین اند و نه اقامه 

از طــرف دیگــر، بــا راهنمایی امامان شــیعه و توضیح و تفســیر آنان، شــیعیان به زودی 

یافتنــد مصــداق همــۀ ایــن احادیــث، امامانــی از اهل بیت رســول خدا هســتند که  در

کــه به تفصیــل در بخــش احادیــث  زمیــن از وجــود آنــان خالــی نمی گــردد. همان گونــه 

آمــد، ائمــۀ اطهار؟مهع؟، احتمااًل به دلیل شــهرت این احادیث در میان مســلمین و نیز 

یشــۀ نبــوی این اعتقــاد، توضیحات خود را در بــاب خالی نبودن  کید بر ر بــه جهــت تأ

زمین از حجت در بسیاری از اوقات به عین الفاظ این احادیث نبوی مشهور مستند 

می کردنــد. این توضیحات ائمه، اهمیت این احادیث را در میان شــیعه بیش ازپیش 

کرد و مضمون مشــترک آن ها خیلی زود به باور کالمی شــاخصی در شــیعه بدل شــد.3 

که نویســندگان کتب فرقه نگاری از اعتقادات شیعۀ  گزارش ها  جالب آن که در برخی 

امامیــه آورده انــد، رّد پاهایــی از عیــن الفــاظ ایــن احادیــث مشــهور نبــوی به جــا مانده 

 است. ابومطیع مکحول بن الفضل نسفی )د 318 هـ(، محدث نامدار اهل سنت، در 

یخ، 4/ 427 و نیز با اندکی تفاوت، 4/ 429 1. الطبری، تار
2. همــان، 6/ 415. همچنیــن ر.ک: همیــن مقالــه، بخــش حدیــث »وجــوب معرفــت امــام زمــان و 

بیعت با او«
کی از آن اســت که کیســانیه، به عنوان قدیمی ترین فرقۀ منشــعب از شیعه  3. برخی از گزارش ها حا
کــه در اعتقــادات بســیاری بــا امامیه مشــترک بوده انــد، به »خالی نبــودن زمیــن از حجت الهی« 
اعتقــادی وثیــق داشــته اند. به عنوان نمونــه ر.ک: مفید، محمــد بن محمد، الفصــول المختارة، 

.297
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رسالة الرد علی البدع در ذیل امامیه، ایشان را به اوصافی معرفی کرده که عینًا برگرفته 

از روایات سابق الذکر است:

که  امامیــه می گوینــد دنیا خالی از امامی از فرزندان امام حســین نیســت 

ایــن امــام، عالــم )ترین( مردمــان زمین اســت، از احــدی علــم نیاموخته 

بلکــه جبرئیــل به او آموزانده اســت. پس آنگاه که بمیــرد، فردی همانند او 

بــه جایــش جایگزین می شــود، پس کســی که او را نشناســد، مرگش مرگ 

جاهلی اســت و دنیا از امامی ظاهر و مکشــوف یا امامی باطنی و وصف 
شده، خالی نیست.1

اعتقاد به جایگاه شــناخت امام الهی و نقش ضروری آن در ایمان، از ابتدا در تمامی 

فرقه های شــیعه متبلور بود،2 اما باور به »پیوســتگی سلســلۀ امامان« یا همان »استمرار 

بالانقطاع حجج الهی یکی پس از دیگری«، به اندیشۀ محوری برخی فرقه های شیعه،3 

گشــت. برخی از فرقه نگاران غیر شیعی این اعتقاد شیعیان  به خصوص امامیه، بدل 

امامی را »َنَســق« )=به هم پیوســتگی( نامیده و به جهت برجســتگی این اعتقاد، برای 

کهن فرقه  کتاب  یادکرد شــیعیان از اصطالح »اهل نســق« اســتفاده می کردند. در یک 

نــگاری معتزلــی، متعلــق بــه اوایل قرن ســوم4 که امروزه با نام مســائل االمامة شــناخته 

که در مقالۀ زیر تحقیق و منتشر شده است: ک: کتاب الرد علی أهل البدع واألهواء  1. ر. 
 Marie Bernand, Le Kitāb al_radd ʿalā l_bidaʿ d’Abū Muṭīʿ Makḥūl al_Nasafī ,p. 82

به نقل از رحمتی، غیبت صغری و نخستین بحران های امامیه، 61، پ 87.
2. طبــق نقــل ابن خلــدون، تمامــی فــرق شــیعه را امامیــه می خواندند، بــه دلیل آن کــه همگی آن ها 
که معرفت امام و تعیین او بخشــی ضروری از ایمان اســت:  به عنوان یک اصل اعتقاد داشــتند 
»هــؤالء يســمون اإلماميــة نســبًة إیل مقالهتم باشــتراط معرفة اإلمــام و تعيینه یف اإلمیــان و هی أصل 
گشــتند. )المقدمه،  عندهــم« )المقدمــه، 251( امــا بعدتر اثناعشــریه به عنــوان امامیــه مختص 

)255
3. در اســماعیلیه نیــز بــه خاطــر تأثیرپذیــری از آموزه هــای امامان نخســتین، از ابتدا ایــن باور وجود 

که باید در پژوهشی مستقل به آن پرداخته شود. داشته است 
یلفــرد مادلونــگ، متخصص فرق کالمی اســالم، این کتاب را متعلق به جعفر بن حرب معتزلی  4. و
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گــزارش جامعــی از فرقه های شــیعۀ امامیــه در دو قرن نخســت هجری آمده  می شــود، 

کــه نویســنده در آن، شــیعیان امامــی را اهل نســق نامیده و بــر اجماع آنان بــر اعتقاد به 

کتاب، همۀ شیعیان، به معنای طرفداران حضرت  کرده است. نویسندۀ  کید  نسق تأ

گــروه اول را که بــه نص بر  کــرده و  علــی؟ع؟، را پــس ازآن حضــرت بــه ســه گروه تقســیم 

امامت حضرت علی و امام حســن و دیگر امامان از نســل حضرت فاطمه قائل اند، در 

اعتقاد به »نسق« هم داستان می داند و می نویسد:

که به نســق امامت )به هم پیوســتگی سلسلۀ امامت( و  این فرقه آنانی اند 

که به ناچار پس از هر امامی باید  اســتمرار وصایت ایمان دارنــد و قائل اند 
امامی دیگر باشد و بعد از هر وصی ای وصی ای دیگر تا دنیا پایان پذیرد.1

ی اعتقــاد بــه نســق امامــت را به عنــوان مهم تریــن وجــه تمایز ایــن گروه از شــیعیان با  و
یدیه( دانســته و در بیشــتر یادکردهای خــود از دیگر  دیگــر فرقه های شــیعه )مشــخصًا ز
شــیعیان، شامل امامیه، اسماعیلیه، فطحیه و واقفه، از آنان با نام »أصحاب النسق« 
یخــِی مفّصل، به خوبی نشــان  گــزارش تار کرده اســت.2 ایــن  یــا »القائلــون بنســق« یــاد 
می دهد که عموم شــیعیان، و به طور مشــخص تمامی شیعیان امامی قرون نخستین، 
با تأثیرپذیری از احادیث نبوی و علوی، بر اعتقاد به نســق یا همان پیوســتگی امامت 
و اســتمرار وصایــت اجماع داشــته و اساســًا به ایــن صفت از دیگر فرقه های مســلمان 

ممتاز می شدند.

)د. 236 ق( می داند:
 Wilferd Madelung, Frühe mu‛tazilitische Häresiographie: das Kitāb al_Uṣūl des Ğa‛far b. 
Ḥarb?, Der Islam. Volume 57, Issue 2, Pages 220-236

کبــر، مســائل االمامة، 183: »هؤالء هــم الذين يدينون بنســق اإلمامة و تواتر  1. )منســوب بــه( ناشــی ا
 ویص من ویص إیل أن تفى الدنيا«.

ّ
 إمام من إمام و بعد كل

ّ
الوصية، يقولون: ال بّد بعد كل

2. نویســنده در انتهــای بخــش شــیعه نیز به تفصیــل به معرفی فرق مختلف شــیعه تــا زمان نگارش 
کتاب، یعنی حدودًا زمان امامت امام علی بن موسی الرضا؟ع؟، پرداخته و در انتها می نویسد: 
»و تــا بدیــن جا )گزارش( اختالف اصحاب امامت از قائلین به نســق، تــا زمانی که این کتاب را 

یم، پایان پذیرفت ..«. )همان، 204(. می نگار



106
13

94
ار   

   به
م _

ده
 هف

ارۀ
شم

ی  _  
هــــ

ـژو
ت پ

مام
مۀ ا

لنا
ص

ف

این باور عمومی که به اجماع شــیعیان بدل گشــته بود، در دیگر کتاب های فرقه نگاران 

قــرون ســه و چهــار نیز بازتاب داشــت. ســعد بن عبــداهلل اشــعری )د. 300 ق( نویســندۀ 

المقاالت و الفرق نیز از همین اجماع و پشتوانه های محکم حدیثی آن گزارش می دهد:

کــه از امامــان صــادق و راســت گو نقــل شــده اســت و در میــان  اخبــاری 

جماعت شیعۀ امامیه شک و تردیدی در صحت آن ها نیست و همیشه 

یان و استواری سندهای آن ها، موردقبول  به علت درستی و موثق بودن راو

که... هیچ گاه زمین از وجود حجت و امامی  کی از این اســت  بودند، حا

ی  گر یک ســاعت رو کــه جانشــین امــام قبلی باشــد، خالــی نمی مانــد و ا

کنان خود را فرو خواهد  زمیــن خالــی از وجود امام باشــد، زمین اهل و ســا

برد... این اســت شــیوۀ امامت، و این اســت روش و آیین آشکار و هدف 

کرده اند؛ و  کــه همیشــه شــیعۀ امامیۀ رســتگار بر آن اجمــاع و اتفــاق  الزم 

همین اجماع ما شیعیان تا روز درگذشت حسن بن علی )امام عسکری( 
رضوان اهلل علیه برقرار بود.1

کــی از خالی نماندن  که حا یخی با اشــاره بــه روایاتی  گزارشــی تار شــیخ صدوق نیز در 

زمیــن از حجــج الهــی هســتند، ایــن اخبــار را در تمــام طبقــات و فرقه هــای مختلــف 

شــیعه، شــایع دانســته و بیــان می کند که هیچ کس قــدرت انکار و جحد یــا تأویل این 

که زمین از او خالی نیست یا غالب  که امام زنده ای  اخبار را ندارد و همچنین این امر 

و شــناخته شــده و یا ترســان و پنهان اســت را مورد اجماع شیعه از روز نخست تا زمان 
کتاب می داند.2 نگارش 

یخ فکر  همگــی ایــن گزارش هــا حکایت گِر جایگاه بلند اندیشــۀ »نســق امامــت« در تار

شــیعۀ متقدم در قرون نخســتین و اثرپذیری شــدید آن از روایات مشــهور نبوی اســت. 

یخ عقاید و مذاهب شــیعه،  1. اشــعری، ســعد بــن عبــداهلل، همــان، 103-106؛ ترجمه به نقــل از: تار
181، 182 و 186.

2. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین، 2/ 657.
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این در حالی است که در نیمۀ اول قرن چهارم، دیگر فرقه های اسالمی، شاید به دلیل 

کالمی  یخ مذهبشان واقع شده بود، عماًل از باور  تطبیق نیافتن احادیث با آنچه در تار

به این احادیث دست برداشته بودند. طبق گزارش مسعودی )د. 346 هـ( فقهای اهل 

یدیه و  ســنت، معتزلــه، برخــی از خوارج،1 مرجئه، بســیاری از اهل حدیث، برخــی از ز

کرده اند  که خدا و رسول به امت تفویض  عموم مردم عوام در آن دوران اعتقاد داشتند 

کــه فــردی را بــه اختیــار خود انتخــاب کرده و بــه امامت بگمارنــد و برخــی از اعصار از 
که همان امام معصوم نزد شیعه است، خالی می ماند.2 حجت الهی، 

شیخ مفید )د. 413 هـ( نیز معتزله، خوارج، زیدیه، مرجئه و عموم اهل حدیث را در این 
اعتقاد که جایز است در زمان هایی طوالنی، زمین خالی از امام باشد، مّتفق می داند.3

نتیجه گیری

التــزام بــه روایات مشــهور نبــوی و علوی در باب لــزوم وجود حداقل یک تــن از عترت و 

که مایۀ هدایت امت باشد )حدیث  یخ  اهل بیت پیامبر؟مهع؟ در هر دوره ای از ادوار تار

ثقلین(؛ حامل عادل علم دین و حافظ آن باشــد )حدیث حافظان ُعدول(؛ امام حّی 

زمــان باشــد )حدیــث معرفــت امــام(؛ به پادارندۀ حجت خــدا بر خلق باشــد )حدیث 

که در میــان محدثان  کمیــل(؛ ممتازتریــن مشــخصه های تشــیع را شــکل داد؛ روایاتی 

شــیعه و اهل ســنت موردقبول واقع شــده بود. این احادیث نزد شیعیان، شکل دهندۀ 

کــه آن ها را از دیگر فرقه ها متمایز می ســاخت. از طرفی  مهم تریــن اصــول اعتقادی بود 

کیدشــان بر حصــر داللت احادیث در ایشــان،  بــه دلیــل رهنمودهــای ائمۀ اطهــار و تأ

شیعیان آن روایات را به صورت یکپارچه در تائید باور به وصایت الهی ائمه می دیدند 

کتچــی ایــن تخصیــص مســعودی را بــه نســبت تعمیــم در عبارت شــیخ مفیــد مرجوح  1. احمــد پا
می داند. ر.ک: تحلیلی بر داده های آثار شیخ مفید؟حر؟ دربارۀ خوارج، 132.

2. مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب، 1/ 48.
3. مفیــد، محمــد بــن محمد، اوائل المقاالت، 39 وبرای دو فرقۀ اول نیــز: همو، الفصول المختاره، 

.322
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و از طــرف دیگــر، در نگــرش شــیعی بــرای تمامــی صفــات ذکــر شــده در آن روایــات، 

کــه همانا امامــان اهل بیت؟مهع؟ بودند؛ ایــن امر موجب  مصــداق عینی وجود داشــت 

که شــیعیان با اطمینان بیشتری از مصداق داشتن و جّدی بودن این روایات  می شــد 

که َنَســفی، محدث متقدم اهل ســنت، در  کننــد. این دفاع آن چنان ُپرنمود بود  دفــاع 

بخــش مرتبــط با معرفی شــیعه از کتابش، از عین الفاظ این دســت احادیث به عنوان 

کرده است. باور شیعۀ امامیه یاد 

بدین ترتیب، همپا با شکل گیری اجتماعی جریان تشیع نخستین، احادیث مزبور در 
که در هرزمانی می بایست امامی  منظومۀ فکر شــیعیان امامی، این گونه نمود می یافت 
که قرین قرآن و  الهی در زمین حضور داشــته باشــد؛ چه ناشــناس و چه آشــکار؛ امامی 
ضامن هدایت امت است و با وجود او خلوص دین برای اهل زمان او حفظ می گردد؛ 
و با مرگ آن امام، به ناچار امامی دیگر از ســوی خداوند اقامه می شــود و بر مردم اســت 
تا آن امام جایگزین را به سرعت بیابند؛ و اال بدون شناخت آن حّجت الهی و ائتمام 
بــه هدایــت او بــه مــرگ جاهلــی خواهنــد مــرد. فرقــه نــگاران متعــدد، اجماع شــیعه بر 
کرده  کــرده، و بعضــًا از آن با نام »نســق« یاد  گزارش  ایــن پیوســتگی سلســلۀ امامــت را 
و شــیعیان را به طــور مشــخص »اهل نســق« نامیده انــد. این در حالی اســت که چنین 
نمودی از این احادیث مشــهور نبوی در ســاختار کالمی، برای دیگر فرقه های اســالمی 
گــزارش نشــده اســت. به طور خاص، اهل ســنت به مرور در یافتن یــا پذیرفتن مصداق 
واقعی این احادیث به مشــکل برخوردند؛ و طبیعتًا در موردی همچون حدیث ثقلین 
کنار احادیث به ســادگی عبور کرده یا بعضًا به تحریف آن دســت می زدند. در موارد  از 
یدی از تطبیق حدیث بر مصداق های  که برخی علمای سنی و ز دیگر نیز نشان دادیم 
خــاص، ابــا داشــتند و در داللت احادیث مزبور تســامح نموده، معانــی صفاتی مانند 
کرده، در حد شــئونی مثل ســلطنت  »امام«، »عدل« و »قائم هلل بحجة« را ساده ســازی 
قهری یا حدیث گویی تنزل می دادند یا مصادیقی غیرشخصی مانند عقل یا قرآن برای 

آن معرفی می کردند.



109

ا 
باب
د ا
اا
فا
ی 
مو
دف
 ر 
 تث
«ث
ی 
ار 
ی تا

و ي
ب 
یه
نر 
ور 
 ه
  ب

انی
ا 
م 
نت

 فهرست منابع

آقایی، ســیدعلی، قرآن بســندگی و انکار حجیت حدیث؛ بررســی خاســتگاه و اندیشــه های 
کالمی، سال اول، شماره سوم، پاییز 1389. اهل قرآن / قرآنیون، معرفت 

ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبة اهلل، شــرح نهــج البالغة البن أبی الحدید، مکتبة آیة اهلل 
المرعشی النجفی، قم، چاپ: اول، 1404 ق.

کستان، بی تا. ابن أبی عاصم، کتاب السنه، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمیة، پا
ابن اشــعث، محمد بن محمد، الجعفریات )األشــعثیات(، مکتبة النینوی الحدیثة، تهران، 

بی تا.
ابن بابویه، محمدبن علی )صدوق(، عیون أخبار الرضا، نشر جهان، تهران، 1378 هـ . ش.

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ ،  کمال الدین و تمام النعمة، دار الکتب اإلسالمیة، تهران، 1395 ق.
_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ ،  التوحید، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1398 ق.

ی، مجمع الملــک فهد لطباعة المصحف  ابن تیمیــة، أحمــد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاو
الشریف، المدینة النبویة، 1416 هـ/1995 م.

ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی، صید الخاطر، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1412 - 1992.
ابن حبان، أبوحاتم، صحیح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بیروت، الثانیة 1414 هـ . ق.

ابن حمدون، محمد بن الحسن، التذکرة الحمدونیة، بیروت، اول، 1996 م.
یع _ الدار التونســیة للنشــر،  إبن خلــدون، المقدمــة، مکتبــة ودار المدینة المنورة للنشــر والتوز

1984 م.
ید، محمد بن الحســن، االشــتقاق، مکتبة الخانجی، قاهرة، چاپ: ســوم، ق1378 /  ابن در

1958 م.
ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل أبی طالب، عالمه، قم، 1379 ق.

ابن شــعبه حرانی، حســن بن علی، تحف العقول عن آل الرســول؟ص؟، جامعه مدرســین، قم، 
1404 ق/ 1363.

ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضله، دار الکتب العلمیة، بیروت، 2000 م، 1421 ق.
ابن قتیبة الدینوری، عبداهلل بن مســلم، عیون األخبار، دار الکتب العلمیة، بیروت، م/1998 

ق1418.
ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، دار الفکر، بیروت، 1407/ 1986.

ابن وضــاح المروانــی القرطبی، محمد، البدع والنهی عنها، مکتبة ابن تیمیة، القاهرة _ مصر، 
مکتبة العلم، جدة، 1416 هـ .

ابوالصالح الحلبی، تقی بن نجم، تقریب المعارف، الهادی، قم، 1404 ق.
أبوحیان التوحیدی، علی بن محمد، البصائر و الذخائر، دار صادر، بیروت، چهارم، 1419 ق/1999 م.



110
13

94
ار   

   به
م _

ده
 هف

ارۀ
شم

ی  _  
هــــ

ـژو
ت پ

مام
مۀ ا

لنا
ص

ف

ابوداود الطیالسی، مسند إبی داود، دار هجر، مصر، األولی، 1419 هـ _ 1999 م.
یا، ط اول، بی تا. ابوداود السجستانی، سنن إبی داود، دار الفکر، سور

أبوهــالل عســکری، محمد بن عبداهلل، دیــوان المعانی، دار الغرب اإلســالمی، بیروت، 1424 
ق/2003 م.

اســفندیاری، موســی، حدیــث مرگ جاهلــی و داللت آن بر اصــل انگاری امامــت، فصلنامه 
امامت پژوهی، سال چهارم، شماره اول و دوم، شماره 13-14، بهار و تابستان 93.

إصفهانی، أبوالفرج، األغانی، بیروت، اول،  1415 ق.
انصاری، حسن، مدخل امامت، دائرة المعارف بزرگ اسالمی، جلد 10، دائرة المعارف بزرگ 

اسالمی، تهران.
گ  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ ،  متن کتاب الرد علی الواقفة از الحسن بن موسی الخشاب در سایت کاتبان، وبال

بررسی های تاریخی. )این متن در تاریخ اردیبهشت 95 در دسترس بود و بعدا حذف شد.(
https://web.archive.org/web/20160418231427/http://ansari.kateban.com/post/1553

برقــی، أحمــد بــن محمــد بن خالــد، المحاســن، تحقیــق جالل الدیــن محــدث، دار الکتب 
االسالمیة، قم، 1371.

کتچــی، احمــد، تحلیلی بــر داده های آثار شــیخ مفید؟حر؟ درباره خــوارج، مجموعه مقاالت  پا
کنگرۀ شیخ مفید، 1371.

ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع، بیروت، دوم، 1403 هـ . ق.
جاحظ، عمرو بن بحر، البیان و التبیین، دار مکتبة هالل، بیروت، م 2002.

حسینی أفطسی، محمد بن محمد بن هبةاهلل، المجموع اللفیف، بیروت، اول،  1425 هـ . ق.
حســینی جاللــی، ســیدمحمدرضا، جهاد االمام الســجاد، المجمــع العالمی ألهــل البیت، 

بیروت، 1431 هـ . ق.
األنیــس، مکتــب  األدیــب  منیــة  و  الجلیــس  نزهــة  حســینی موســوی مکــی، ســیدعباس، 

یة، قم، 1417. الحیدر
کالم در ایران و جهان، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ دوم،  یخ علم  حلبی، علی اصغر، تار

1376 ش.
حمیری، عبد اهلل بن جعفر، قرب اإلسناد، مؤسسة آل البیت علیهم السالم، قم، 1413 ق.

حمیری أصبحی الغرناطی، محمد بن علی بن األزرق، روضة األعالم بمنزلة العربیة من علوم 
اإلسالم، طرابلس، اول،  1429 هـ . ق.

خطیب بغدادی، أحمد بن علی، شرف أصحاب الحدیث، دار إحیاء السنة النبویة، أنقرة، 
1969 - 1389

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ ،  الفقیه والمتفقه، دار ابن الجوزی، الریاض، 1417 - 1996.



111

ا 
باب
د ا
اا
فا
ی 
مو
دف
 ر 
 تث
«ث
ی 
ار 
ی تا

و ي
ب 
یه
نر 
ور 
 ه
  ب

انی
ا 
م 
نت

خزاز رازی، علی بن محمد، کفایة األثر فی النّص علی األئمة اإلثنی عشر، بیدار، قم، 1401 هـ . ق.

یخ اسالم )دانشگاه  رحمتی، محمدکاظم، غیبت صغری و نخســتین بحران های امامیه، تار
باقرالعلوم(، شماره 25، بهار 1385.

الرســی، قاســم بــن ابراهیــم، مجمــوع کتب ورســائل اإلمام القاســم الرســی، برگرفته از ســایت 
الزیدیة به آدرس:

http://www.azzaidiah.com/kotob_mojamaah/aqeedh/magmou_kotob_wa_rasayel_
alkasem2.html
ســعد بن عبد اهلل اشــعری قمی، المقاالت و الفرق، مرکز انتشــارات علمی و فرهنگی، چاپ: 

دوم، 1360 ش.
یخ عقاید و مذاهب شیعه )ترجمه المقاالت والفرق(، ترجمه محمدجواد  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ ،  تار

کتاب، تهران، 1387 ش. مشکور، آشیانه 
کتب شــیعی و  شــانظری، جعفر؛ طباطبایی پوده، ســید مهران؛ متن متواتر حدیث ثقلین در 

منابع اهل سنت، حدیث پژوهی، شماره 12، پاییز و زمستان 1393.
ــی اهلل علیهم، مکتبة 

ّ
صفــار، محمــد بن الحســن، بصائر الدرجات فــی فضائل آل محمد صل

آیة اهلل المرعشی النجفی، قم، 1404 هـ . ق.
یخ األمم و الملوک، بیروت، دار التراث، ط الثانیة، 1967/1387. طبری، محمد بن جریر، تار
طبری آملی صغیر، محمد بن جریر بن رستم، دالئل اإلمامة، بعثت، قم، اول، 1413 هـ . ق.

کبیر، محمد بن جریر بن رســتم، المسترشــد فی إمامة علــی بن أبی طالب علیه  طبــری آملی 
کوشانپور؛ قم، چاپ: اول، 1415. السالم، 

طبری مامطیری، علی بن مهدی، نزهة األبصار ومحاســن اآلثار، المجمع العالمی للتقریب، 
اول، 1430 ق

کتــاب الغیبــة للحجــة، دار المعــارف  طوســی، محمــد بــن الحســن، الغیبــة )للطوســی(/ 
اإلسالمیة، قم، 1411 ق.

کتــب الشــیعة وأصولهــم وأســماء المصّنفیــن و أصحاب األصول،  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ ،  فهرســت 
ستاره، قم، 1420 ق.

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ ، رجال الکشی، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، مشهد، اول، 1409 ق.
عده ای از علماء، األصول الستة عشر، مؤسسة دار الحدیث الثقافیة، قم، اول، 1423 ق.

العســقالنی، أحمــد بــن علی بــن حجر، فتــح الباری شــرح صحیــح البخــاری، دار المعرفة، 
بیروت، 1379 ق.

قاسم اف، الیاس، راه نجات، مرکز چاپ و نشر، تهران، 1387.
قاضی عبد الجبار )منســوب به(، شــرح االصول الخمسة، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 

چاپ: اول، 1422 ق.



112
13

94
ار   

   به
م _

ده
 هف

ارۀ
شم

ی  _  
هــــ

ـژو
ت پ

مام
مۀ ا

لنا
ص

ف

قاضی نعمان، تأویل الدعائم، دار المعارف، قاهره، چاپ: اول، بی تا.
کافی و تأثیر آن بر اعتبار سندی روایات، پایان نامه ارشد  قربانی زرین، رضا، بازشناسی منابع 

دانشگاه تهران، تابستان 1388.
قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، دار الکتاب، قم، 1404 ق.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الکتب االسالمیة، تهران، 1407 ق.
مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 1403 ق.

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ ،  مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، دار الکتب اإلسالمیة، تهران، دوم، 1404 ق.

مدرسی طباطبائی، سید حسین، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری، ترجمه 
رسول جعفریان و علی قرائی، قم: مورخ، 1386 ش.

المســعودی، أبوالحســن علــی بن الحســین، مــروج الذهــب و معــادن الجوهر، تحقیق اســعد 
داغر، قم، دار الهجرة، چ دوم، 1409.

مســلم بــن الحجــاج، صحیــح مســلم، تحقیق محمــد فــؤاد عبدالباقــی، دار إحیــاء التراث، 
بیروت، بی تا.

مفیــد، محمــد بن نعمــان، الفصول المختــارة، الموتمر العالمی للشــیخ المفیــد، قم، چاپ: 
اول، 1413 ق.

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ ،  اوائل المقاالت، الموتمر العالمی للشیخ المفید، قم، چاپ: اول، 1413 ق.

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ ،  رسائل فی الغیبة، الموتمر العالمی للشیخ المفید، قم، چاپ: اول، 1413 ق.

یة الکبری، مصر،  ی، عبد الرؤوف، فیض القدیر شــرح الجامع الصغیــر، المکتبة التجار منــاو
1356 هـ . ق.

میر حامد حسین، عبقات االنوار، کتابخانه امیر المومنین، اصفهان، چاپ: دوم، 1366 ش.
کبر )منســوب به(، مســائل االمامة، مرکز مطالعات ادیان و مذاهب، قم، چاپ: اول،  ناشــئ ا

1386 ش.
نفیســی، شــادی، مدخــل »ثقلین، حدیــث«، دانشــنامۀ جهان اســالم، بنیاد دائــرة المعارف 

اسالمی، تهران.

نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، نشر صدوق، تهران، چاپ: اول، 1397 ق.

وشــنوی، قوام الدین، حدیث الثقلین، چاپ اول، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب 
االسالمیه، 1416 هـ . ق.

هیتمــی مکــی، احمد بــن حجر، الصواعق المحرقه فــی الرد علی اهل البــدع و الزندقه، دوم، 
قاهره، مکتبه القاهره، 1417 هـ . ق.

نرم افزار حدیثی جوامع الکلم، نسخه 4 .5 .



268268

دور األحاديث المشهورة في إيجاد عقيدة الشيعة 
ة حول تناسق سلسة األئّمَ

مهدي رجائي1، مهدي قندي2، محمد قندهاري3

الخالصة:

ة المشــهورة في كّل عهٍد عن وجود فرٍد عادٍل يحمل علم  ة من الروايات اإلســامّيَ
َ

تحكي عّد
ته،  ة من عترة رسول اهلل وأهل بيته؟مهع؟ وهو سبب هداية أّمَ الدين ويحافظ عليه بين أبناء األّمَ
ة اهلل على خلقه، سواء كان  باعه، والقائم بحّجَ فون بمعرفته واّتِ

َّ
وهو إمام زمانهم والناس مكل

 بينهم. 
ً
 بين الناس أو مغمورا

ً
مشهورا

يحكي لنا علماء الملل والنحل على أّن الشيعة منذ البدء كانت تعتقد بعدم خلّوِ األرض عن 
ة. ة، وكّل إماٍم يستخلفه إمام آخر، وبذلك تنعقد سلسلة مترابطة من األئّمَ الحّجَ

ة وغيرهم مــن الفرق   من الوجــوه الفارقة بيــن الشــيعة اإلمامّيَ
ً
 هــذا االعتقــاد وجهــا

َ
وقــد ُعــّد

ها: “أهل النسق” لهذه 
َ
يت الشيعة بأّن ى عرفت هذه العقيدة بـ :“النسق”، وُسّمَ ة، حّتَ اإلسامّيَ

العقيدة.

ة دور األحاديث المذكورة في  ح هذه الدراسة بعد قراءة تاريخ العقيدة عند الشيعة اإلمامّيَ توّضِ
إيجاد هذه العقيدة عند الشيعة، ووفائهم لها.

ة، حديث  ة: تاريخ الفكر الشــيعّي، النســق، استمرار سلســلة الحجج اإللهّيَ المفردات األساســّيَ
ة. الثقلين، حديث كميل، حديث معرفة اإلمام، حديث عدول األّمَ
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the Formation of Shiite Belief in the 

Unbroken Succession of Imamate
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Abstract 
Within the Muslims' heritage of hadith, some of the well-known Islamic 
traditions indicate that, in any given era, there is undoubtedly one 
righteous individual who undertakes the knowledge of religion and 
preserves it. That person is from among the Ahl Al-Bayt(household of 
the prophet); guides the prophet's followers; is the live Imam of the era 
and therefore the people are obliged to know him and swear allegiance 
to, and establishes God's authority among people, whether he is known 
or anonymous. On the other hand, some accounts by the researchers 
of denominations indicate that Shiites, from the very beginning, held 
that the world would never be devoid of an authority and Imam who 
is the successor of the former one; hence, the succession of Imamate 
would continuously last. This belief had become a point of departure 
between Imami Shiism and the other Islamic denominations to the extent 
that they called this belief '' Nasaq'', and Imami Shiites ''Ahl-e-Nasaq''. 
Investigating the history of Imami Shiite thought, the present study tries 
to demonstrate the role of the aforementioned hadiths in the formation 
of this belief as well as their loyalty to those traditions.   

Keywords: History of Shiite thought, Nasaq, the continuity of the 
succession of divine authorities, the hadith of Saqalein, the hadith of 
Komeil, the hadith of Knowing the Imam, the hadith of Odul.
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