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صحفی بودن امامان ،انگارهای شاخص در
1
اعتبار احاديث اه ل بيت؟مهع؟
[سید عبدالحمید ابطحی]2

چکیده
در قـرن اول هجـری ،مطالبـۀ سـند از اصحـاب و تابعـان بـرای نقـل حدیث مرسـوم نبود.
بـه دلیـل پیدایـش اختالفـات میـان سـخنان منسـوب بـه پیامبـر؟لص؟ در قـرن دوم ،بـه
تدریـج مطالبـۀ سـند مـورد اقبـال قـرار گرفـت .در شـرایطی که ایـن رویه در میـان عالمان
حدیـث در حـال توسـعه بـود امامـان؟مهع؟ بـرای نقـل حدیـث بـه اسـاتید حدیثـی اتـکا
نمیکردنـد و از طریـق پـدران خـود روایاتـی را نقـل میکردنـد .ایـن روایات نیـز ،در مواردی
کـه بـرای آنهـا سـندی ارائـه میکردنـد ،مسـتند بـه مکتوبـات و صحفـی بـود کـه از طریـق
پدرانشـان رسـیده بود و این طریق از طرق شـیوخ شناختهشـدۀ حدیث نبود .این رویه،
موجـب شـد تـا ایشـان را «صحفـی» بخواننـد .ایـن مقالـه ،مفهـوم ایـن تعبیـر را تبییـن
میکنـد و نشـان میدهـد کـه ایـن ویژگـی ،بر خلاف نظر مطـرح کنندگانـش ،نهتنها مایۀ
قـوت طریـق اهلبیـت؟مهع؟ بـه پیامبـر؟لص؟ در نقـل حدیـث بـوده اسـت ،بلکـه طریـق
ایشـان را بـه یـک طریـق انحصـاری معتبـر تبدیـل کـرده اسـت.
کلیدواژهها :علم حدیث ،طریق ،صحفی بودن امامان؟مهع؟ ،مرسالت ائمه.
 .1تاریخ دریافت ،96/03/01 :تاریخ پذیرش96/07/20 :
 .2دکتری فلسفۀ دینhabtahi5@gmail.com ،
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مقدمه

ً
میـراث حدیثـی اهلبیـت؟مهع؟ شـامل احادیثـی اسـت کـه عمدتـا سـندش بـه امـام؟ع؟

ختـم میشـود و امـام سـند خـود را بـه پیامبـر؟لص؟ نقل نکرد ه اسـت .این رویـه در عموم
مـوارد ،کـه شـیعیان بـه ایشـان رجـوع میکردهاند و ایشـان را حجت خدا میشـناختهاند
امـری طبیعـی اسـت؛ امـا بـا توجـه بـه تعامل شـیعیان با جریانـات علمـی و حدیثی رایج
و توجـه جامعـۀ علمـی بـه بیانـات و احادیـث اهلبیـت و مراجعاتـی کـه افراد غیر شـیعه
بـه حضـرات بـه عنـوان عالـم داشـتهاند یـا رقابتهـا و حسـادتهایی کـه نسـبت بـه
امامـان و مواضـع علمـی ایشـان درکار بـوده اسـت ،نیـاز بـود کـه صحـت احادیـث آنهـا،
بـدون اسـتناد بـه مقـام علـم الهـی ایشـان ،مـورد دفـاع قـرار گیرد .دسـت کـم دو راهبرد در
ایـن زمینـه دیـده میشـود؛ یکی بیان سـند طالیـی هر امام از طریق پـدران گرامی خود به
پیامبـر؟لص؟ و دیگـری اسـتناد علـوم و احادیـث خـود بـه میراث اختصاصـی مکتوب و
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صحـف و نوشـتههای خـاص ایشـان کـه بـه خط علی؟ع؟ بـوده و در اختیار ایشـان بود.
ً
این مقاله راهبرد دوم را با توجه به بسـتر تاریخی آن ،خصوصا در دوران صادقین؟امهع؟،
مـورد بررسـی قرار داده اسـت.
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إسناد حدیث به پیامبر؟لص؟ معضل علم در قرن دوم
ابـن سـیرین (متوفـای  110هجـری) از تابعیهـای مشـهور و فقیـه بصـره اسـت 1.وی تعبیر
مشـهوری دارد کـه در آن آمده اسـت:
نکـه فتنـه واقـع شـد؛ بعـد
مـردم از إسـناد احادیـث پرسـش نمیکردنـد تـا ای 
از آن میگفتنـد کـه رجـال خودتـان را نـام ببر یـد تا با تأمل در آن اهل سـنت
شناسـایی شـده و حدیثشـان گرفتـه شـود و اهـل بدعـت هـم شناسـایی
شـده و حدیثشـان گرفتـه نشـود.

2

 .1ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری.143/7 ،
 .2نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم.15/1 ،

ً
بی ــان وی نش ــان میده ــد ک ــه ت ــا قب ــل از آنچ ــه وی فتن ــه مینام ــد ،اساس ــا مطالب ــۀ
س ــندی در کار نب ــوده اس ــت و احادی ــث ب ــدون س ــند نق ــل ش ــده و م ــورد اعتم ــاد ق ــرار
میگرفت ــه اس ــت .در اینک ــه منظ ــور از فتن ــه ک ــدام اس ــت محقق ــان اخت ــاف کردهان ــد؛
برخ ــی آن را فتن ــۀ زم ــان عثم ــان و برخ ــی آن را فتن ــۀ می ــان عل ــی؟ع؟ و معاوی ــه و برخ ــی
آن را فتنــۀ شــورش عبــداهلل بــن زبیــر در مکــه دانســتهاند؛ برخــی محققــان نیــز گفتهانــد
ً
ک ــه اساس ــا وی ب ــه فتن ــۀ خاص ــی نظ ــر نداش ــته اس ــت ،بلک ــه موض ــوع کث ــرت احادی ــث
موضوع ــه و اخت ــاف منق ــوالت از پیامب ــر و صحاب ــه ب ــود ک ــه موج ــب ن ــزاع و درگی ــری
می ــان م ــردم و طوای ــف و مناط ــق ش ــد 1.ب ــه بی ــان دیگ ــر وقت ــی نوع ــی تحی ــر ب ــرای م ــردم
واق ــع ش ــد در نق ــل احادی ــث مطالب ــۀ اس ــناد کردن ــد ول ــی قب ــل از آن ،ای ــن ام ــر مرس ــوم
ً
نبــوده اســت .از نظــرات محققــان برمیآیــد کــه مســلما ایــن امــر بعــد از جریــان عثمــان
واق ــع ش ــده اس ــت و در ای ــن دوره ،ب ــاد اس ــامی گس ــترش فراوان ــی پی ــدا ک ــرده و نق ــل
حدی ــث نی ــز دامن ــۀ بس ــیار گس ــتردهای یافت ــه ب ــود .ب ــه ای ــن ترتی ــب احادی ــث زی ــادی

و نمیگفتن ــد «س ــمعت رس ــول اهلل؟لص؟» .الزم اس ــت ب ــه ای ــن نکت ــه توج ــه ش ــود ک ــه
ً
صحابـــه هـــم یقینـــا در بیشـــتر مـــوارد در حضـــور رســـول خـــدا؟لص؟ نبودنـــد ولـــی بـــا
مجم ــوع ش ــنیدههای خ ــود مطال ــب را ب ــه پیامب ــر نس ــبت میدادن ــد و از تعبی ــر «ق ــال»
بودنــد ســند حــذف میشــد و اطمینــان خودشــان معیــار بــود .همیــن رویــه تــا حــدی در
تابعــان هــم تــداوم پیــدا کــرده بــود ولــی بــا چالشهــای عمــدهای روب ـهرو شــد 3.شــاهد
 .1بشار ،معروف عواد ،ذیل تاریخ مدینة السالم.13/1 ،
 .2پاکتچی ،احمد ،تاریخ حدیث ،ص .79-78
 .3همان ،فصل سوم ،مسئلۀ ارزیابی سند حدیث.

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

اس ــتفاده میکردن ــد 2.در ای ــن س ــبک ،حت ــی در مطلب ــی ک ــه از طری ــق واس ــطه ش ــنیده

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

بــدون ســند در جغرافیــای اســامی منتشــر شــده بــود .بــر ایــن اســاس برخــی محققــان
ً
بــر آن هســتند کــه اساســا در قــرن اول ،فرهنــگ إســناد در نقــل حدیــث وجــود نداشــته
ً
اس ــت؛ ب ــه بی ــان دیگ ــر اصح ــاب و تابع ــان عمدت ــا میگفتن ــد «ق ــال رس ــول اهلل؟لص؟»
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آن ،س ــخن حاک ــم در معرف ــة عل ــوم الحدی ــث اس ــت ک ــه میگوی ــد:
شهـای حدیـث دانـش مراسـیل اسـت؛ بـه ایـن
یکـی از سـختترین دان 
معنـا کـه محـدث حدیـث را از تابعـی نقـل میکنـد ولـی تابعـی میگویـد
«قـال رسـول اهلل؟مص؟».

وی برخی از تابعان مذکور را معرفی میکند؛ مثل سعید بن مسیب (م  )97در مدینه و
عطـاء بـن أبـی ربـاح (م  )114در مکـه و سـعید بن أبی هلال (م  )135در مصر و مکحول
دمشـقی (م  )118در شـام و حسـن بـن أبـی الحسـن (م  )110در بصـره و ابراهیـم بـن یزیـد
نخعـی (م  )96در کوفـه 1.ایـن نکتـه نشـان میدهـد کـه حجـم زیـادی از احادیـث بـدون
إسـناد از تابعـان در دسـترس بـوده اسـت کـه حاکـی از وجـود جریـان نقـل بـدون إسـناد
در قـرن اول میباشـد .جالـب اسـت کـه عطـاء بـن أبـی ربـاح در سـخن گفتـن عـادت
نداشـته اسـت میان رأی و اثر تمایزی قائل شـود مگر اینکه از او بپرسـند ،چنانچه ابی
جر یـح گـزارش کـرده اسـت 2.ایـن رفتـار وی موضـوع را سـختتر میکنـد؛ یعنـی ممکـن
اسـت برخـی از اقـوال تابعـان علاوه بر مسـند نبودن ،حدیث هم نباشـد .از شـواهد دیگر
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کـه نشـان از قـوت فرهنـگ نقـل بـدون سـند دارد متـن ابـن اسـحاق اسـت .او بسـیاری از
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روایاتـش را بـدون إسـناد آورده اسـت و بـرای باقـی روایـات هم در بسـیاری از موارد إسـناد
کاملـی ارائـه نـداده اسـت 3.همچنیـن ،بنـا بـر پژوهـش کایتانـی ،عـروة بـن زبیـر (م )94
کـه نخسـتین جمـعآوری کننـدۀ احادیـث نبـوی بـوده 4و ابـن اسـحاق از وی بسـیار نقـل
ً
کـرده ،از هیـچ سـندی بهـره نبـرده اسـت 5.البتـه سـخن در این نیسـت که اساسـا إسـناد
وجـود نداشـته اسـت _ حتـی نقلهایـی وجـود دارد کـه خـود پیامبـر بـه اسـناد حدیـث
 .1حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل ،معرفة علوم الحدیث ،ص .25
 .2ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری.22/6 ،
 .3رابسـون ،جیمـز« ،أسـناد در روایـات اسلامی» ،ضمـن کتـاب حدیـث اسلامی نوشـتۀ هارالـد
موتسـکی ،ص .296
 .4سزگین ،فؤاد ،تاریخ التراث العربي ،قسم .70/1 ،2
 .5رابسون ،جیمز ،همان ،ص .292

تأ کیـد کردهانـد _  1ولـی بـه نظـر میرسـد ایـن فرهنگ به صـورت جدی در قرن دوم شـایع
شـده اسـت؛ چنانچـه طبـق گزارشـی ،در مجلسـی کـه زهـری (م  )124حضـور داشـته
اسـت اسـحاق بـن أبـی فـروه «قـال رسـول اهلل؟لص؟» بـه کار بـرده و بـه خاطـر نقـل کـردن
احادیـث بـدون سـند ،مـورد حملـۀ زهـری قـرار گرفته اسـت 2.این گزارش نشـان میدهد
کـه در اوائـل قـرن دوم ،در عیـن اینکـه حساسـیت روی سـند شـکل گرفتـه اسـت ولـی
نقـل بـدون سـند هنـوز وجـود دارد بـه طـوری کـه از همیـن زهـری ،کـه از عالمـان حجـاز و
شـام در این دوره محسـوب میشـود ،نقل شـده اسـت که نسبت به نقل احادیث بدون
اسـناد انتقـاد میکـرد 3.در مجمـوع بـه نظـر میرسـد سـنت نقـل بـدون سـند حدیـث در
قـرن اول تـا حـد زیـادی رواج داشـته و مشـکالت و اختالفـات موجـب شـده اسـت کـه
تمایـل بـه مسندسـازی احادیـث بـه تدریـج توسـعه پیـدا کنـد .طبیعـی اسـت کـه ایـن
فرهنـگ بـرای عالمـان در قـرن دوم بـه یـک مشـکل بـزرگ تبدیـل شـده باشـد.

اعتبار نا کافی نوشتههای حدیثی قرن دوم
علاوه بـر نقـل بـی سـند حدیـث ،مسـئلۀ وضـع حدیـث هـم از مشـکالت میـراث علمـی
مدعـی بودنـد بـرای هـر رأی و نظـری کـه مـورد توجهشـان قـرار میگرفـت حدیـث جعـل
میکردهاند4.همچنیـن از خـوارج نقـل شـده اسـت کـه بـرای ترویـج نظراتشـان وضـع
 .1جالـب اسـت کـه ایـن دسـتور پیامبـر؟لص؟ را اهـل سـنت از طریـق امـام صـادق؟ع؟ از پدرانـش از

عبدالکر یـم ،أدب اإلملاء و االسـتمالء ،ص .11
 .2همان.
 .3همان ،ص .12
 .4اصفهانی ،ابونعیم ،حلیة األولیاء.39/9 ،

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

پیامبـر؟لص؟ نقـل کردهانـد« :ثنـا سـعید بـن عمـرو العنـزي عـن مسـعدة بـن صدقـة عـن جعفـر بـن
ّ
محمد عن أبیه عن علي بن الحسـین عن أبیه؟مهضر؟ قال :قال رسـول اهّلل؟مص؟ :إذا کتبتم الحدیث
ّ ً
ً
فاکتبـوه بإسـناده فـإن یـک حقـا کنتـم شـرکاء فـي األجـر و إن یک باطلا کان وزره علیه ».سـمعانی،

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

قـرن اول اسـت؛ بـه طـوری کـه از برخـی توبـه کننـدگان از جعـل حدیـث نقـل شـده کـه
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حدیـث میکردهانـد 1.ابـن جـوزی نمونههـای متعـددی نقـل میکنـد کـه عـدهای بـرای
تشـویق مـردم بـه دیـن ،حدیـث جعـل کردهانـد 2.همـو گزارشـات متعـددی ذکـر میکنـد
کـه عـدهای بـرای مطامـع مـادی بـه وضـع حدیـث روآوردهاند 3.ایـن مسـئله در زمان خود
پیامبـر؟لص؟ ریشـه داشـته و در قـرن اول خیلـی زود در جامعـه توسـعه پیـدا کرده اسـت.
بـه عنـوان شـاهد ،گـزارش جالبـی از یـک سـخنرانی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در دسـت اسـت
کـه ایشـان مـردم را از فتـوای بـدون علـم پرهیـز داده و تذکـر دادهانـد کـه گاه پیامبـر؟لص؟
مطلبـی را بیـان کردهانـد و بعـد از آن ،مطلـب دیگـری را جایگزیـن آن کردهانـد و گاه
ً
مطلبـی را فرمودهانـد و در غیـر موضعـش از آن اسـتفاده شـده و عملا بـه او دروغ بسـته
شـده اسـت .علقمـه و عبیـده سـلمانی کـه در جمـع ،حاضـر بودنـد از حضـرت سـؤال
کردهانـد کـه بـا ایـن اخباری که در نوشـتههای اصحاب وجـود دارد چه کنیم؟ حضرت
پاس�خ دادهان�د ک�ه از عالمـان خاندـان محمـد صلـوات اهلل علیهـم سـؤال کنیـد 4.ایـن
گـزارش نشـان میدهـد کـه در زمان خالفت حضرت علی؟ع؟ نوشـتههایی از أصحاب
در دسـترس بـوده اسـت ولـی حضـرت آنهـا را قابـل اعتمـاد ندانسـتهاند.
54

توسـعۀ جریـان وضـع و ثبـت احادیـث موضوعـه در مکتوبـات بـه گونـهای بـود کـه امـام
احمـد حنبـل (م  )241در ابتـدای قـرن سـوم بخشـی از میـراث مکتـوب قـرن دوم را غیـر
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معتبـر دانسـته و گفتـه اسـت کـه کتـب مغـازی و مالحـم و تفسـیر ریشـهای ندارنـد.

5

بـه اعتقـاد زرکشـی مـراد وی ایـن اسـت کـه اغلـب روایـات ایـن کتـب ،سـند صحیـح
ً
و متصـل بـه پیامبـر؟لص؟ ندارنـد؛ 6مثلا احمـد حنبـل تفسـیر کلبـی نسـابه( 7م  )146را
 .1ابن جوزی ،عبدالرحمان ،الموضوعات.20/1 ،
 .2همان.22/1 ،
 .3همان.25/1 ،
 .4محدثان قرن سوم ،االصول الستة عشر.180/1 ،
 .5سیوطی ،عبدالرحمان بن ابیبکر ،االتقان في علوم القرآن.443/2 ،
 .6ذهبی ،محمدحسین ،التفسیر و المفسرون.47/1 ،
 .7محمد بن سائب کلبی.

ً
تمامـا دروغ و اسـتفاده از آن را حـرام میدانسـت .یحیـی بـن معیـن میگفـت کـه ایـن
کتـاب را بایـد دفـن کـرد و وکیـع (م  )196بـر آن بـود کـه تفسـیر مقاتـل بن سـلیمان (م )150
کـه از مفسـران مشـهور بصـری بـود ،بایـد دفـن شـود 1.شـافعی کتـب واقـدی (م  )207را
دروغ میخوانـد 2و ادعـا میکـرد کـه اکثـر مکتوبـات ابـن اسـحاق (م  )151از اهـل کتـاب
نقـل شـده اسـت .ایـن گونـه گزارشهـا نشـان میدهـد کـه اعتماد بـه منابع مکتـوب قرن
دوم بـا مشـکالتی جـدی مواجـه بـود .وجـود اختالفـات شـدید و فتنهانگیـز میـان میراث
اصحابـی کـه بعـد از پیامبـر؟لص؟ در بلاد مختلـف صاحب کرسـی شـده بودند شـاهد
ایـن وضعیـت اسـت.

3

نقل اهلبیت از پدرانشان به جای مشایخ

ً
یکـی از تمایـزات أهلبیـت؟مهع؟ در علـوم خـاص ایشـان ،ایـن بـود کـه اساسـا اسـتاد و

شـیخ بـه معنـای مرسـوم نداشـتند و دانـش ایشـان مسـتند بـه پـدران ایشـان بـود و از ایـن
طریـق بـه پیامبـر؟لص؟ واصـل میشـد .ایـن طریـق کـه مسـیر داخلـی أهلبیـت؟مهع؟ بـود
بـرای هیـچ کـس دیگـری وجـود نداشـت .أهلبیـت؟مهع؟ در مـوارد متعـددی أصحـاب
از امـام باقـر؟ع؟ تقاضـا میکنـد کـه هـر وقـت حدیثـی بـرای وی میگوینـد سـندش را نیـز
بیـان کننـد ،حضـرت در پاسـخ میفرماینـد کـه حدیـث ایشـان از پـدر و جدشـان و از
رسـول خداسـت و آن هـم از جبرئیـل و از خداونـد اسـت؛ سـپس تأ کیـد میکننـد کـه

 .2خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغداد.223/3 ،
 .3قنوجی ،صدیق بن حسن ،ابجدالعلوم« ،123/1 ،لما انتشر اإلسالم و اتسعت األمصار و تفرقت
الصحابـة فـي األقطـار و حدثـت الفتـن و اختلاف اآلراء و كثـرت الفتـاوى و الرجـوع إلـى الكبـراء،
أخـذوا فـي تدو يـن الحديـث و الفقـه و علـوم القـرآن و اشـتغلوا بالنظـر و االسـتدالل و االجتهـاد و
االسـتنباط و تمهيـد القواعـد و األصـول و ترتيـب األبـواب و الفصـول و تكثيـر المسـائل بأدلتهـا و
إيـراد الشـبه بأجوبتهـا و تعييـن األوضـاع و االصطالحـات و تبييـن المذاهـب و االختالفـات .»

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

 .1نووی ،یحیی بن شرف ،تهذیب األسماء و اللغات ،ص .327

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

خـود را در مـورد ایـن زنجیـرۀ طالیـی نقـل از آبـاء ،ارشـاد کردهانـد .بـه عنـوان نمونـه ،جابـر
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ً
تمامـی احادیثـی کـه میفرماینـد دارای همیـن سـند اسـت 1.بنابـر ایـن گـزارش ،احتماال
جابـر در ابتـدای ارتباطـش بـا امـام سـند احادیـث را خواسـته اسـت و ایـن رونـد ،بـا
سـاختار علمـی رایـج در محیـط و جامعـه سـازگار بـوده اسـت؛ البتـه بعـد از آشـنایی و
انـس بیشـتر وی بـا أهلبیـت؟مهع؟ ایـن درخواسـت جایگاهـی نداشـته اسـت .گاه خـود
أهـل بیـت؟مهع؟ ایـن سـند را بـه أصحـاب بازگـو میکردهانـد تـا در مقـام بیـان بـه دیگـران
از آن غافـل نشـوند .طبـق گزارشـی دیگـر ،زراره بـا امـام باقـر؟ع؟ بـه عنـوان شـیخ حدیثـی
برخـورد میکنـد و امـام اصـرار میکننـد کـه بـه روش خودشـان روایـت پیامبـر را بـه وی
منتقل کنند .محمد بن شـریح از امام صادق؟ع؟ چنین گزارشـی را نقل کرده اسـت:

2

زراره خدمت امام باقر؟ع؟ میرسد و مسئلهای را در ارث جد ،از ایشان سؤال میکند.
حضـرت میفرماینـد کـه در ایـن موضـوع همـه بـه جـز امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مبتلا بـه رأی و
نظـر خودشـان هسـتند .وی درخواسـت میکنـد کـه حضـرت بیـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟را
نقـل کنـد .امـام از او میخواهـد کـه فـردای آن روز مراجعـه کند تا کتابـی را برای خواندن
56

قـول امیرالمؤمنیـن در اختیارتـش بگـذارد .وی اصـرار میکنـد کـه برایـم حدیـث بگویید
کـه آن را بیـش از خوانـدن در کتـب دوسـت مـیدارم ولـی حضـرت بـاز وی را بـه خوانـدن
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از روی یـک کتـاب ارجـاع میدهنـد .بههرحـال وی روز بعـد در وقـت مناسـبی کـه
کسـی نباشـد و اطمینـان کنـد کـه امـام از روی تقیـه سـخن نمیگویـد خدمـت حضـرت
میرسـد ،امـام از فرزندشـان جعفـر میخواهنـد کـه صحیفۀ فرایـض را بـرای زراره بیاورد.
زراره کـه خـودش عالـم و مطلـع از آراء بود ،کتاب را دریافت کرده و مشـاهده میکند که
محتـوای آن بـا آراء رایـج بیـن مـردم متفـاوت اسـت و بـا کراهـت و کمتوجهـی مطالعۀ آن
را تمـام میکنـد .روز بعـد کـه امـام باقـر؟ع؟ را مالقـات میکنـد حضـرت نظـر وی را جویـا
میشـوند؛ وی پاسـخ میدهـد کـه تمـام کتـاب را خوانـده ولی آن را باطـل و مخالف نظر
 .1مفید ،محمد بن محمد ،االمالي ،ص .42
 .2صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.301/1 ،

مشـهور یافته اسـت .امام باقر؟ع؟ قسـم یاد میکنند که آنچه زراره دیده خط علی؟ع؟
و املای پیامبـر؟لص؟ اسـت .خـود زراره نقـل میکنـد کـه بـه واسـطۀ وسوسـۀ شـیطان
تردیـد کـردم کـه ایشـان از کجـا میدانـد ایـن کتـاب بـه املای پیامبـر؟لص؟ و خـط امـام
علی؟ع؟اسـت؟ در همین موقع امام به وی میفرمایند که دچار شـک شـدی و تأ کید
میکننـد چطـور مـن نمیدانـم کـه ایـن نوشـته خـط امام علـی؟ع؟ و املای پیامبر؟لص؟
اسـت در حالـی کـه ایـن مطلـب را پـدرم از جـدم از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ حدیـث کـرده
اسـت .زراره از اینکـه کتـاب را سرسـری خوانـده و مطالـب در خاطـرش نمانـده اظهـار
ً
پشـیمانی کـرده اسـت 1.ظاهـرا زراره در ایـن ایـام هنـوز معرفـت کامـل بـه امامـت نداشـته
اسـت ،لـذا متـن ارائـه شـده را بـا تردیـد خوانـده اسـت .وی هنـوز بـه بطلان آراء مـردم
ً
قائـل نبـوده اسـت ولـی بـه دلیـل اعتمـادش بـه صداقـت امـام ،بـه حدیـث ایشـان کاملا
اعتمـاد میکـرده اسـت و هنگامـی کـه حضـرت میفرماینـد کـه ایـن کتـاب را از طریـق
پدرانـش نقـل میکنـد ،بـرای وی اطمینـان حاصـل میشـود .ایـن نمونـه نشـان میدهـد
کـه نظـام نقـل بـه واسـطۀ آبـاء از پیامبـر اکـرم؟لص؟ میتوانسـت در افزایـش اعتمـاد افـراد
بسـیار اثربخـش باشـد .بـر همیـن اسـاس مکتوبـات امامـان؟مهع؟ نیـز مـورد اعتمـاد بـود و
قـرار میگرفـت.
ذهب ــی در م ــورد ام ــام ص ــادق؟ع؟ گفت ــه اس ــت ک ــه وی ج ــز از پ ــدرش حدی ــث زی ــادی
ک ــه ام ــام صادق؟ع؟احادی ــث زی ــادی از پ ــدرش و آبائ ــش و جاب ــر نق ــل ک ــرده اس ــت.

3

عب ــاد ب ــن کثی ــر بص ــری ب ــه مجل ــس ام ــام ص ــادق؟ع؟وارد ش ــد درحال ــی ک ــه لب ــاس
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.95/7 ،
 .2ذهبی ،شمسالدین ،سیر أعالم النبالء.255/6 ،
 .3جرجانی ،عبداهلل بن عدی ،الکامل360/2 ،؛ ذهبی ،شمسالدین ،همان.257/6 ،

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

نق ــل نمیک ــرد و ه ــر دو از علم ــای مدین ــه بودن ــد 2.ابوأحم ــد ب ــن ع ــدی گ ــزارش ک ــرده

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

منابـع علمـی متفـاوت و اختصاصـی أهلبیـت از پیامبـر؟لص؟ مـورد شناسـایی افـراد
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ش ــهرت ب ــه ت ــن داش ــت .حض ــرت ب ــه او فرمودن ــد :ای ــن چ ــه لباس ــی اس ــت؟ او گف ــت
مگ ــر عیب ــی دارد؟ ام ــام پاس ــخ دادن ــد ک ــه پیامب ــر؟لص؟ فرم ــوده اس ــت ک ــه اگ ــر کس ــی
لب ــاس ش ــهرت در دنی ــا بپوش ــد در آخ ــرت خ ــدا لب ــاس ذل ــت ب ــر ت ــن او میکن ــد .وی
گف ــت چ ــه ک ــس ای ــن حدی ــث را ب ــه ش ــما گفت ــه اس ــت؟ حض ــرت فرمودن ــد ک ــه آی ــا
م ــرا مته ــم میکن ــی؟ ای ــن حدی ــث را پدران ــم از رس ــول خ ــدا نق ــل کردهان ــد 1.در ای ــن
گـــزارش مشـــاهده میشـــود کـــه عبـــاد وجـــود حدیـــث را مـــورد تردیـــد قـــرار میدهـــد و
حض ــرت ب ــه طری ــق اختصاص ــی خ ــود ک ــه طری ــق نق ــل از آب ــاء گرامش ــان اس ــت اش ــاره
میفرماین ــد؛ یعن ــی طری ــق علم ــی انحص ــاری ائم ــه ب ــه پیامب ــر؟لص؟ ب ــه گونــهای ب ــود
ک ــه ه ــر کس ــی را خاض ــع میس ــاخت ،ب ــه ط ــوری ک ــه حاک ــم نیش ــابوری ای ــن طری ــق را
اص ــح أس ــانید أهلبیت؟مهع؟معرف ــی ک ــرده اس ــت 2.در گزارش ــی از معل ــی ب ــن عثم ــان
آم ــده اس ــت ک ــه ف ــردی محض ــر ام ــام ص ــادق؟ع؟ در م ــورد محدث ــان س ــنی گف ــت ک ــه
ایشــان احادیــث خــود را از مشــایخ نقــل میکننــد؛ حضــرت از ایــن گفتــۀ وی ناراحــت
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ش ــده و فرمودن ــد ک ــه م ــا گاه ــی از اینه ــا حدی ــث میپرس ــیم درحالیک ــه خودم ــان ب ــه
حک ــم از ایش ــان آ گاهتری ــم و ه ــدف م ــا احتج ــاج ب ــا خص ــوم اس ــت و احتیاج ــی ب ــه
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پرس ــیدن از ایش ــان نداری ــم و ای کاش توانمن ــدی ابوجعف ــر را میدی ــدی ک ــه چگون ــه ب ــا
اینه ــا بح ــث میک ــرد و ایش ــان را ب ــا همانک ــه در دستش ــان ب ــود ال ــزام میک ــرد 3.ب ــه نظ ــر
میرس ــد ک ــه در ای ــن گفتگ ــو ط ــرف مقاب ــل حض ــرت ،ی ــا ش ــیعه نب ــوده ی ــا تح ــت تأثی ــر
ج ــو علم ــی محاف ــل مرس ــوم ب ــوده اس ــت و حض ــرت نی ــز ب ــه او گوش ــزد میکنن ــد ک ــه در
ً
نظ ــام علم ــی أهلبی ــت؟مهع؟ اساس ــا ش ــیخ و اس ــتاد ب ــه معن ــای مرس ــوم جای ــی ن ــدارد
 .1کشی ،محمد بن عمر ،إختیار معرفة الرجال ،ص .392
 .2حا کـم نیشـابوری ،محمـد بـن عبـداهلل ،معرفـة علـوم الحدیـث ،ص 55؛ ابنحجـر عسـقالنی،
احمـد ،سلسـلة الذهـب ،ص .10
 .3صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات .513/1 ،برای شرح روایت ر.ک :مجلسی ،محمدباقر،
بحـار االنوار ،216/2 ،بیان مرحوم فیروزآبادی.

و أه ــل بی ــت؟مهع؟ نی ــاز علم ــی ب ــه ای ــن طایف ــه ندارن ــد .هش ــام ب ــن س ــالم و حم ــاد ب ــن
عثمــان و دیگرانــی نیــز از امــام صادق؟ع؟گــزارش کردهانــد کــه حضــرت سلســلۀ ســند
خــود را بــه همیــن روش تــا کالم إلهــی برشــمردهاند 1.بــرای شــناخت ارزش ایــن سلســلۀ
س ــند ،ک ــه مش ــایخ در آن نیس ــتند ،گ ــزارش ابوبک ــر ب ــن اب ــی ش ــیبه کارس ــاز اس ــت؛ او
میگوی ــد صحیحتری ــن س ــند در می ــان اس ــناد ،نق ــل زه ــری 2از عل ــی ب ــن الحس ــین از
پ ــدرش از ق ــول ام ــام علی؟ع؟اس ــت 3.روش ــن اس ــت ک ــه در نظ ــر ابنابیش ــیبه وص ــول
س ــند ب ــه ام ــام عل ــی؟ع؟ ب ــرای پذی ــرش محت ــوای آن کاف ــی اس ــت؛ البت ــه ای ــن سلس ــله،
از نســائی بــه عنــوان یکــی از چهــار طریــق صحیــح بــه پیامبــر؟لص؟ نقــل شــده اســت.

4

مرسالت ائمه یا نقل مستقیم از پیامبر؟لص؟!
یکـی از مسـائل اختصاصـی أهلبیـت؟مهع؟ نقـل مسـتقیم آنهـا از پیامبـر؟لص؟ اسـت.
ایـن نکتـه گاهـی مستمسـک مخالفـان بـرای هجمـه علیـه ایشـان قـرار گرفتـه اسـت .در
گزارشی آمده است که امام باقر؟ع؟بعد از شهادت امام سجاد؟ع؟از قول پیامبر؟لص؟
احادیثی را به صورت مسـتقیم نقل میکردند ،تا جایی که این امر موجب شـد عدهای
مهـم دربـارۀ ایـن شـیوۀ نقـل این اسـت کـه امام متونـی در اختیار داشـتهاند کـه به امالی
مسـتقیم پیامبـر؟لص؟ و بـه خـط حضـرت علـی؟ع؟ بـوده اسـت؛ یعنـی هیچ واسـطهای
در کار نبـوده اسـت .ایـن منبـع اختصاصـی در اختیـار همـۀ ائمه؟مهع؟بـوده اسـت و

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی53/1 ،؛ مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد.186/2 ،
 .2زهری از فقهای سنی است که نسبت به امام سجاد؟ع؟ بسیار تسلیم و عالقهمند بود.
 .3ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،مختصر تاریخ دمشق.235/17 ،
 .4ابنحجر عسقالنی ،احمد ،همان ،ص .9
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.470/1 ،

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

هیـچ شـخص دیگـری نمیتوانسـت بـه ایـن روش از پیامبـر؟لص؟ بهصـورت مسـتقیم

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

در مدینـه ایشـان را بـه خاطـر نقـل مرسلات از پیامبـر ،بـه دروغگویـی متهـم کننـد 5.نکتۀ
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نقـل روایـت کنـد؛ ماننـد اینکـه نامۀ دسـتنویس فـردی را چندین نفر در اختیار داشـته
باشـند و همگـی از او بـه طـور مسـتقیم نقـل کننـد.
بنــا بــر گزارشــی ،مالــک از ابوبکــر بــن عیــاش علــت عــدم نقلــش از جعفــر بــن محمــد را
پرســیده اســت؛ وی بــا حالــت تعریــض گفتــه اســت کــه بــه او گفتــم :مگــر آنچــه را نقــل
میکنــی شــنیدهای؟ و او پاســخ داد کــه از طریــق پــدران خــود نقــل میکنــم 1.ایــن تعبیــر
ً
نشــان میدهــد کــه امــام احادیــث خــود را مســتقیما بــه پیامبــر؟لص؟ اســناد میدادهانــد
و در توجیــه آن ،بــه آبــاء خــود اســتناد کردهانــد .شــاهد دیگــر ایــن اســت کــه یحیــی بــن
معیــن از یحیــی بــن ســعید نقــل میکنــد کــه در احادیــث جعفــر فقــط احادیثــی کــه از
طریــق پــدرش بــه صــورت مســند نقــل کنــد حفــظ میشــود؛ 2منظــور وی حدیــث امــام
باقــر؟ع؟از جابــر از پیامبــر؟لص؟ در مــورد حــج بــوده اســت 3.از ایــن گــزارش برمیآیــد
کــه مشــکل آنهــا بــا امــام صادق؟ع؟ایــن بــوده کــه بــدون سلســلۀ ســند از پیامبــر؟لص؟
حدیــث نقــل میکــرد و اســاتید حدیــث آن روز زیــر بــار ایــن روش غیرمعهــود امــام
نمیرفتنــد .حتــی مالــک احتیــاط میکــرده اســت و بعــد از آنکــه حدیــث را از طریــق
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مشــایخش نقــل میکــرده از جعفــر بــن محمــد نیــز همــان را نقــل میکــرده اســت .گویــی
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طریــق معتبــری بــرای مرویــات حضــرت نمیشــناخته اســت! 4زیــرا حضــرت طریــق
خــود را نقــل نمیکردنــد.
پیشت ــر اش ــاره کردی ــم ک ــه حاک ــم نیش ــابوری اص ــح اس ــانید أهلبی ــت؟مهع؟ را جعف ــر
ب ــن محم ــد از پ ــدرش از ج ــدش از ام ــام عل ــی؟ع؟ میدانس ــته اس ــت؛ 5ول ــی ابنحج ــر
 .1جرجانـی ،عبـداهلل بـن عـدی ،الکامـل357/2 ،؛ ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد ،تهذیـب التهذیـب،
.103/2
 .2جرجانی ،عبداهلل بن عدی ،همان؛ مزی ،جمالالدین ،تهذیب الکمال.74/5 ،
 .3همان.
 .4همان.75/5 ،
« .5و أصـح أسـانید أهلالبیـت :جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـین بـن علـي ،عـن أبیـه ،عـن
جـده ،عـن علـي».

در ای ــن س ــند تش ــکیک میکن ــد؛ ب ــه ای ــن بی ــان ک ــه اگ ــر منظ ــور از ج ــدش عل ــی ب ــن
الحســین باشــد ،او علــی بــن ابیطالــب را ندیــده بــوده اســت و اگــر منظــور جــد محمــد
ب ــن عل ــی باش ــد ،او ه ــم ام ــام حس ــین؟ع؟ را درک نک ــرده اس ــت 1.ب ــه عبارت ــی بازه ــم
ب ــوی ارس ــال در ای ــن س ــند احس ــاس ک ــرده اس ــت .ذهب ــی میگوی ــد ک ــه ام ــام باق ــر؟ع؟
از پدران ــش ،یعن ــی پیامب ــر و عل ــی و حس ــن و حس ــین؟مهع؟ ،ب ــه ص ــورت مرس ــل روای ــت
نقـــل میکنـــد 2.او در جـــای دیگـــری گفتـــه اســـت کـــه اکثـــر احادیـــث وی از پـــدرش
مرس ــل اس ــت؛ 3یعن ــی روال معه ــود أه ــل س ــنت در اس ــناد آنه ــا رعای ــت نش ــده اس ــت.
وی میگویــد کــه امــام باقــر؟ع؟ در روایــت ماننــد پــدرش علــی بــن الحســین و فرزنــدش
جعفــر؟مهع؟ اســت و زیــاد حدیــث نقــل نمیکنــد؛ مجمــوع احادیــث ایــن ســه نفــر زیــاد
نیس ــت و ی ــک جل ــد ه ــم نمیش ــود 4.ایش ــان معتقدن ــد ک ــه احادی ــث امام ــان ش ــیعه
مرس ــل اس ــت و در واق ــع ریش ــۀ مس ــئله ای ــن اس ــت ک ــه ایش ــان دارای ش ــیخ و اس ــتاد
حدیثـــی نبودهانـــد و سلســـلۀ اســـناد عرضـــه نمیکردهانـــد .ایـــن موضـــوع بـــا وثاقـــت
ام ــام ن ــزد آنه ــا قاب ــل جم ــع اس ــت؛ یعن ــی روش ــن اس ــت ک ــه ب ــر اس ــاس ضواب ــط حدیث ــی
روایــت ایشــان اعتمــاد بــه روال أهلبیــت؟مهع؟ در نقــل علــوم نبــوی از طریــق مکتوبــات
اختصاص ــی اس ــت .ش ــاید اینک ــه ام ــام باقر؟ع؟میفرمودن ــد ک ــه اگ ــر کس ــی حدی ــث
م ــا را رد کن ــد پیامب ــر؟لص؟ را رد ک ــرده چ ــرا ک ــه م ــا از پیامب ــر؟لص؟ نق ــل میکنی ــم 5،ب ــه

 .1ابنحجر عسقالنی ،احمد ،سلسلة الذهب ،ص .21
 .2ذهبی ،شمسالدین ،سیر أعالم النبالء.401/4 ،
َ
ُ
َ
 .3همان«َ :257/6 ،و غا ِل ُب ِر َوایا ِته َع ْن أ ِب ِیه َم َر ِاسیل».
 .4همان.401/4 ،
 .5محدثان قرن سوم ،األصول الستة عشر ،ص .215

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

همی ــن مناب ــع اختصاص ــی اش ــاره داش ــته باش ــد.

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

مرس ــوم ،اینگون ــه روای ــات امامان؟مهع؟مرس ــل تلق ــی میش ــوند و ل ــذا مبن ــای اعتم ــاد ب ــه
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صحفی 1بودن پشتوانۀ مرسالت امامان
غـور در منابـع تراجـم اهـل سـنت نشـان میدهد که رویۀ ایشـان در علـم حدیث مراجعه
بـه اسـتاد اسـت و اگـر کسـی بـدون مراجعـه بـه اسـتاد از روی منابـع مکتـوب و صحـف
یشـود که اسـتاد ندیده اسـت و ایـن اتهـام ارزش دانش وی را
کسـب علـم کنـد ،متهـم م 
کاهـش میدهـد .صفـدی در کتـاب وافـي بالوفیـات میگویـد کـه اگـر شـاگردی زحمت
خوانـدن متـون نـزد اسـتاد را بـه خـودش ندهـد در معـرض خطـا قـرار میگیـرد .وی به این
جملـۀ معـروف علمـا اشـاره میکنـد کـه «ال تأخـذوا العلـم مـن صحفـي و ال مصحفـي»؛
بـه ایـن معنـا کـه حدیـث را بـر کسـی کـه آن را از روی مکتوبـات آموخته نبایـد قرائت کرد
و قـرآن را هـم نـزد کسـی کـه خـودش از روی مصحـف یـاد گرفتـه اسـت نبایـد خوانـد.

2

ایـن برچسـب در مـواردی بـرای تضعیـف راویـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت؛ بـرای
نمونـه ،ابـن حـزم در تضعیـف ابـن حبیـب ضمـن رد اتهـام تعمـد وی در خطـا میگویـد:
ً
«کان صحفیـا» 3،یعنـی از روی متـون مکتـوب و بـدون تعلیـم نـزد اسـتاد و شـیخ کسـب
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علـم کـرده اسـت .نمونـۀ دیگـر ،یکـی از راویـان بـه نام خلاص بن عمرو بصری اسـت که
بـه صحفـی بـودن متهـم شـده اسـت .بـرای درک ایـن مسـئله بایـد توجـهکـرد کـه یحیـی
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قطـان از نقـل احادیـث وی از علـی؟ع؟ خـودداری میکـرد و مشـهور شـده بـود کـه وی
از علـی؟ع؟ صحـف و نوشـتههایی در اختیـار داشـته اسـت و یـا ایـن نگرانـی وجـود
داشـت کـه وی از صحیفـۀ یکـی از اصحـاب علـی؟ع؟ بـه نـام حـارث اعـور کـه در نـزد
ً
او بـود حدیـث نقـل کـرده باشـد 4.وجـه مشـترک مـوارد مذکـور این اسـت کـه وی احتماال
 .1قرائـت لغـت َ
«ص َحفـی» بـا دو فتحـه اسـت و بـه ایـن معناسـت کـه صحیف ههـا را بـه خطـا قرائـت
میکنـد؛ قرائـت مرسـوم عـوام بـا دو ضمـه ُ
(ص ُحفـی) نیـز اشـتباه گویشـی (لحـن) اسـت .ر.ک:
زبیـدی ،مرتضـی ،تـاج العـروس315/12 ،؛ فیروزآبـادی ،محمـد بـن یعقـوب ،القامـوس المحیـط،
217/3؛ ابنمنظـور ،محمـد بـن مکـرم ،لسـان العـرب.187/9 ،
 .2صفدی ،صالح الدین ،الوافي بالوفیات.109/21 ،
 .3شبلی دمشقی ،محمد ،محاسن الوسائل ،ص .343
 .4مظفر ،محمدحسین ،اإلفصاح.45/2 ،

ً
احادیثـی کـه از شـیوخ نبـوده را از منابـع مکتـوب نقـل کـرده اسـت ،خصوصـا کـه ایـن
منابـع بـه علـی؟ع؟ منسـوب بـوده اسـت؛ لـذا وی متهـم بـه صحفـی بـودن شـده اسـت.
ایـن برچسـب در دوران متأخـر هـم بـرای برخـی دیگـر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت؛
مثـل ابـن حـزم یـا ابـن جـوزی یـا ابـن سـینا کـه بـه اسـتفاده از صحـف و افتـادن در خطـا
متهمانـد 1.راغـب اصفهانـی نیـز در کتـاب محاضراتـش نمونههایـی از هجـو کسـانی را
نقـل میکنـد کـه صحفـی بودهانـد و بـه همین مناسـبت این جملـۀ علمـا را نقل میکند
کـه« :از صحفـی علـم را نگیریـد».

2

در گزارشـی کـه صـدوق نقـل کـرده راوی بـه مناسـبتی بـه ابوحنیفـه تذکـر میدهـد کـه
فتـوای امـام صادق؟ع؟بـا رأی او تفـاوت دارد .ابوحنیفـه در پاسـخ میگویـد کـه مـن بـه
آنچـه جعفـر بـن ّ
محمـد دانـا اسـت داناتـرم ،چـرا کـه بـا رجـال و اسـاتید بسـیار مالقـات
کـردهام و از زبانشـان شـنیده و بهرههـا بـردهام ولـی جعفـر بـن ّ
محمـد صحفـی اسـت؛

یعنـی علمـش را از مکتوبـات اخـذ نمـوده و علمی که از افواه رجال گرفته شـده باشـد به
مراتب از علمی که از نوشـتهها اخذ شـده واالتر و بهتر اسـت 3.در این گزارش مشـاهده
میشـود کـه امـام صـادق؟ع؟ بـه صفت صحفی متصف شـدهاند که معنای آن اسـتاد
تلقـی کنـد .بههرحـال ائمـه؟مهع؟ نـزد اهـل علـم بـه صحفـی بـودن شـناخته شـده بودنـد؛
چنانچـه ابوأحمـد بـن عـدی 4در مـورد امـام صـادق؟ع؟ میگویـد کـه نسـخههایی کـه
بـه أهلبیـت؟مهع؟ تعلـق دارد در اختیـار وی میباشـد 5.بـر مبنـای همین سـازوکار اسـت

ي و ال
 .2راغـب اصفهانـی ،حسـین ،محاضـرات األدبـاء، :138/1قيـل ال تأخـذوا العلـم مـن صحفـ 
القـرآن مـن مصحفـي و هجـا بعضهـم أبـا حاتـم فقـال:
س
فإسناده الصحف و الهاج 
إذا أسند القوم أخباره ـ ـ 	م
		
 .3صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرائع.89/1 ،
 .4از فقهای شافعی قرن سوم و چهارم ،معروف به ابن قطان.
 .5جرجانی ،عبداهلل بن عدی ،الکامل360/2 ،؛ ذهبی ،شمسالدین ،سیر أعالم النبالء.257/6 ،

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

 .1خوانساری ،محمدباقر ،روضات الجنات،.262/5

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

ندیـدن و بهرهگیـری از منبـع مکتـوب اسـت کـه ابوحنیفـه تلاش میکنـد آن را کـم ارزش
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کـه بخـاری هـم در کتـاب صحیح خـود از امام صادق؟ع؟ نقل حدیـث نمیکند؛ چون
روش ایشـان سـماع یـا قرائـت نبـوده اسـت .البتـه وی بـر همین اسـاس در قبـال عمرو بن

شـعیب نیـز موضعگیـری میکنـد .عمـرو بـن شـعیب کتابـی بـه نـام الصحیفـة الصادقـة
را بـه جـدش عبـداهلل بـن عمـرو عـاص نسـبت میدهـد 1و از آن نقـل میکنـد ولـی ایـن
روایـات مـورد پذیـرش بخـاری قرار نمیگیـرد؛ چراکه او احادیث این کتـاب را به صورت
وجـاده نقـل میکـرده و از جـدش سـماع نکـرده بود.
بـرای تفسـیر درسـت قضـاوت عالمـان سـنی در مـورد ائمـه بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه
شـواهد متعـددی وجـود دارد کـه نشـان میدهـد امامـان اهلبیـت؟مهع؟ نیـز نسـبت بـه
مسـتند کـردن علـوم خـود بـه صحـف و میـراث مکتـوب رسـیده از پیامبر اعتنـای جدی
داشـتهاند .منصـور بـن حـازم در محضـر امـام صـادق؟ع؟ شـهرت ایشـان بـه داشـتن
مکتوبـات و صحیفـهای مفصـل حـاوی احتیاجـات مـردم را بیـان میکنـد و امـام هـم آن
را میراثـی از پیامبـر مینامنـد 2.محمـد بـن مسـلم میگویـد رویـۀ امـام صـادق؟ع؟ این بود
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که در پاسـخ گروههایی که خدمت ایشـان میرسـیدند و از میراث نبوی میپرسـیدند به
صحـف و کتبـی اشـاره میکردنـد کـه بـه خـط علـی؟ع؟ و املاء پیامبـر؟لص؟ بـود و آنها را
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از پدرانشـان بـه ارث بـرده بودنـد 3.گاهـی در بیـان ویژگـی ایـن صحیفه بـه اصحاب گفته
شـده اسـت کـه ایـن منبـع موجب احتیاج دیگران به امامان اسـت ولی ائمـه با وجود آن
 .1ب ــرای آش ــنایی ب ــا مجموعــهای از اخب ــار ک ــه عب ــداهلل ب ــن عم ــرو را ب ــه عن ــوان یک ــی از نویس ــندگان
احادی ــث نب ــوی معرف ــی میکن ــد ر.ک :اب ــن عس ــاکر ،عل ــی ب ــن حس ــن ،تار ی ــخ مدین ــة دمش ــق،
262-257/31؛ ف ــؤاد س ــزگین ای ــن صحیف ــه را ب ــه عن ــوان اولی ــن و مش ــهورترین مکت ــوب حدیث ــی
در ق ــرن اول معرف ــی میکن ــد؛ ســـزگین ،فـــؤاد ،تار ی ــخ الت ــراث العر ب ــي ،قس ــم 153/1 ،1؛ هم ــو
میگو ی ــد ک ــه بس ــیاری از ب ــزرگان حدیث ــی ق ــرن دوم و س ــوم مث ــل بخ ــاری و اب ــن حنب ــل و عل ــی
ب ــن المدین ــی و إس ــحاق ب ــن راهوی ــه روای ــت وی از ای ــن کت ــاب را ،چ ــون ب ــه روش س ــماع نب ــوده،
قبول نکردهاند.
 .2صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات139/1 ،و .146
 .3همان.155/1 ،

بـه دیگـران احتیاجـی ندارنـد 1.دقت شـود که اگـر امام بخواهد به علم الهی خود اسـتناد
کند نیاز نیسـت به این منابع مکتوب اشـاره کند و روشـن اسـت که اینگونه اسـتنادات
در قبـال رویـۀ علمـی فقهـا و علمـای روزگار بـوده اسـت .در گـزارش بکـر بن کـرب صیرفی،
بـه امـام صـادق؟ع؟ از اینکـه در جامعـه بـه شـیعیان برچسـب رافضـه زده میشـود و بـه
آنهـا عیـب میگیرنـد گلـه شـده اسـت .امـام فرمودهاند دلیل این برچسـب این اسـت که
شـیعیان ،دیگـران را کـه علمشـان بـه دروغ مشـوب اسـت رهـا کردهانـد و سـراغ اهلبیـت
رفتهانـد کـه علمشـان راسـت اسـت و سـند آن را وجـود چنیـن متـن مکتوبـی از پیامبـر
معرفـی کردهانـد 2.از ایـن تعابیر روشـن میشـود که روش و راهبـرد امامان در مقابل جامعۀ
سـنی و سـایر راویـان حدیـث ایـن بـوده اسـت کـه چنیـن سـندی را مطـرح میکردهانـد.
ی خویـش بـا امـام صادق؟ع؟گـزارش میکنـد کـه امـام
ابوبصیـر از یـک نشسـت خصوصـ 
در مقابـل دیگرانـی کـه حکـم و حدیـث بیـان میکردهانـد ،از کتابـی بـه نـام «جامعـه»
سـخن میگوینـد کـه آنهـا از آن بیخبـر و محرومنـد .امـام؟ع؟ در همیـن جلسـه محتـوای
«جامعـه» و سـایر منابـع مکتـوب و صحـف اختصاصـی خـود را بـرای وی معرفـی
میکننـد 3.نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه حضـرت در قبـال الگـوی حدیثـی و علمـی

حضـور داشـتهاند ،در قبـال منکـران وجـود میراث مکتوب از علـی؟ع؟ معرفی کردهاند.

4

اینکـه اسـتناد بـه میـراث مکتـوب توسـط امامـان در تقابـل بـا سـایر مدعیـان فتـوا مطـرح
امـام صـادق؟ع؟ بـا اشـاره بـه فتـاوای ابـن شـبرمه او را بـه عـدم دسترسـی بـه مکتوبـات
 .1همان142/1 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.241/1 ،
 .2صفار ،محمد بن حسن ،همان149/1 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.241/1 ،
 .3صفار ،محمد بن حسن ،همان143/1 ،و151؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.238/1 ،
 .4صفار ،محمد بن حسن ،همان144/1 ،و.151

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

میشـده امـری مسـلم اسـت ،چنانچـه ابوبصیـر از مذاکـرهای گـزارش میکنـد کـه در آن
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دیگرانـی کـه در جامعـه مشـغول بودهانـد ایـن منابـع را مطـرح میکننـد و البتـه در مـواردی
ً
نیـز همیـن منابـع ارزشـمند مکتـوب را در جلسـاتی بـزرگ ،کـه بعضـا شـصت نفـر در آن
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علـی؟ع؟ از پیامبـر؟لص؟ متهـم میکننـد 1.در گـزارش دیگـری ،امام صادق؟ع؟ با اشـاره
بـه عـدم دسترسـی ابـن شـبرمه بـه مکتوباتـی نظیـر جامعـه کـه بـه خـط علی؟ع؟ اسـت او
را بـه قیـاس در دیـن خـدا متصـف میکننـد 2و در جـای دیگـری بـا حملـه بـه اهـل قیـاس
و از جملـه ابوحنیفـه بـه مصحفـی کـه دیـن خدا در آن مکتوب شـده و نـزد اهلبیت؟مهع؟
اسـت اشـاره میکننـد 3.ائمـه گاهـی نیـز در تقابـل بـا دعـاوی علمـی بنـی الحسـن بـه
محرومیـت ایشـان از ایـن مصاحـف و میـراث مکتـوب اسـتناد کردهانـد 4.میدانیـم کـه
جریـان بنـی الحسـن موضـع انـکاری نسـبت بـه این میراث داشـتهاند و جالب اسـت که
آنهـا هـم از ایـن برچسـب بـرای انـکار برتـری علمـی اهلبیـت بهـره میبردنـد؛ بـه این معنا
کـه امـام را متهـم میکردنـد کـه خودش را با تعدادی نوشـته مشـغول کرده اسـت و قصد از
ً
ایـن تعریـض ایـن بـود کـه این نوشـتهها ارزش چندانی ندارنـد؛ مثال ،وقتـی این مطلب را
از طـرف عبـداهلل بـن حسـن بـه امام اعالم کردند که او شـما را صحفـی میداند ،حضرت
نیـز تأییـد کردنـد و فرمودنـد کـه مـا صحـف ابراهیـم و موسـی و عیسـی را از پـدران خـود بـه
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ارث بردهایـم 5.ارزش سـندی ایـن منابـع مکتـوب بـه حـدی باالبـوده کـه امامـان ،گاهـی
بـه شـیعیان خـود میفرمودنـد کـه اگـر امـر حکومـت بـه دسـت ایشـان بیفتـد همـه چیـز بـه
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همیـن صحـف مسـتند خواهـد بـود؛ چنانچـه محمـد بـن مسـلم از امـام باقر؟ع؟ایـن
مضمون را نقل کرده اسـت 6.البته اینکه در مواردی هم حضرات به سلسـلۀ سندشـان
بـه پیامبـر ،کـه از طریـق پدرانشـان بـود ،اسـتناد میکردنـد ،روش دیگـری بود کـه تنافری با
روش اسـتناد بـه صحـف نداشـت و آن را تکمیـل میکـرد.
 .1صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.146/1 ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.57/1 ،
 .3صفار ،محمد بن حسن ،همان.147/1 ،
 .4همان150/1 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.240/1 ،
 .5همان.364/8 ،
 .6صفار ،محمد بن حسن ،همان143/1 ،و164و.513

أهلبیت؟مهع؟ عالمانی غیر متعارف
بـا توجـه بـه مقدمـات ذکـر شـده میتـوان انتظار داشـت کـه طالبـان دانش یا عالمـان ،به
ایـن موقعیـت علمـی انحصـاری أهلبیـت؟مهع؟ اعتـراف کننـد و در عیـن حـال نسـبت
بـه الگـوی عالـم بـودن آنهـا ،کـه از طـرق کالسـیک آن زمـان نبـوده ،بدبیـن باشـند .عمـرو
بـن ابیمقـدام میگویـد کـه مـن هروقـت بـه جعفـر بـن محمـد مینگـرم مطمئـن میشـوم
کـه او از سلالۀ انبیـاء اسـت 1.وی در تأییـد ایـن برداشـت خود میگویـد« :گاه دیدهام که
او کنـار جمـره میایسـتد و میگویـد پرسـشهای خـود را بپرسـید 2».ایـن اسـتدالل وی
نشـان میدهد که نوع پاسـخگویی وی به مردم حاکی از علم خاصی اسـت که باید از
خانـۀ وحـی و نبـوت برخاسـته باشـد ،یعنـی علـم او متفاوت و مخصوص به سلالۀ نبی
است .صالح بن ابی االسود نیز گزارش کرده که شاهد بودم امام صادق؟ع؟میفرمود:
نکـه مـرا از دسـت بدهیـد از مـن پرسـش کنیـد؛ چـرا کـه بعـد از
«قبـل از ای 
مـن کسـی ماننـد مـن نمیتوانـد بـرای شـما حدیـث بگو یـد».

3

روشـن اسـت کـه ایـن گـزارش حکایـت از ادعـای حضـرت در جمع عمومی مـردم دارد و

بـه صـورت علنـی مدعـی طریـق اختصاصـی خـود بـه پیامبـر؟لص؟ بودهاند و بـا توجه به
شـرایط میفرمودنـد کـه بعـد از ایشـان ایـن راه مسـدود میشـود و ایـن روش بیـان علـوم
گزارشـی از ابوحنیفه نشـان میدهد که صیت علمی حضرت صادق؟ع؟ توسـعه یافته
بـود .حسـن بـن زیـاد میگویـد :شـنیدم از ابوحنیفـه سـؤال شـد کـه فقیهتریـن کسـی کـه
 .1جرجانی ،عبداهلل بن عدی ،الکامل.357/2 ،
 .2ذهبی ،شمس الدین ،سیر أعالم النبالء.257/6 ،
 .3همان.

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

نبـوی (توسـط حکومـت) بر مردم بسـته خواهد شـد.

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

نشـانۀ ایـن اسـت کـه مـردم به ایشـان مراجعه میکردهاند؛ زیرا کسـی که مـردم در اطراف
ً
او نیسـتند توصیه به پرسـیدن نمیکند .ضمنا این گزارش نشـان میدهد که حضرت
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دیـدهای کیسـت؟ وی پاسـخ داد :فقیهتـر از جعفـر بـن محمـد ندیـدهام 1.او بـه عنـوان
شـاهد کالم خـود نقـل میکنـد کـه منصـور بـا بیـان اینکـه مردم شـیفتۀ جعفـر بن محمد
شـدهاند از وی میخواهـد کـه حضـرت را در معـرض پرسـشهای خـود قـرار دهـد و او
نیـز چنیـن کـرده و حضـرت در پاسـخ سـؤاالت میگفـت کـه شـما چنیـن میگوییـد،
أهـل مدینـه چنـان میگوینـد و مـا نیـز چنیـن میگوییـم .پـس از آن ،ابوحنیفـه گفـت کـه
داناتریـن مـردم کسـی اسـت کـه بـه اختلاف مـردم آ گاهتـر باشـد 2.دقـت در ایـن گـزارش
نکاتـی را بـرای مـا آشـکار میکنـد:
 .1امـام صـادق؟ع؟ در زمـان منصـور بـه شـدت در میان مردم نفوذ معنـوی و علمی پیدا
کـرد ه بـود بـه طـوری که منصور از این شـیفتگی مردم آشـفته شـده بود.
 .2نفــوذ حضــرت در میــان مــردم بــه جهــت علــم ایشــان بــود و لــذا منصــور از ابوحنیفــه
خواســت کــه بــا مســائل مشــکل علمــی ایشــان را بیازمایــد و اگــر توانســت ،او را تخفیــف
کنــد.
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 .3رویـۀ حضـرت در بیـان اقـوال در مسـائل مختلـف علمـی و بیـان اقـوال أهـل کوفـه
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و أهـل مدینـه ،در مـذاق علمـی آن دوره ،روشـی علمـی تلقـی میشـده و لـذا ابوحنیفـه
میگویـد کسـی کـه از آراء و اختالفـات آ گاه باشـد عالمتـر اسـت و بـر همیـن اسـاس امـام
را افقـه یافتـه اسـت.
 .4اینکـه حضـرت در قبـال آراء و انظـار ،قول خودشـان یا أهلبیـت؟مهع؟ را هم جداگانه
مطـرح میکردنـد حاکـی از ایـن اسـت کـه آنهـا دارای مکتبـی مسـتقل بودهانـد و بـا
جریانـات مرسـوم علمـی نسـبتی نداشـتهاند ،بلکـه خودشـان منشـأ یـک جریـان علمـی
متفـاوت ،شـناخته میشـدند.
 .1جرجانی ،عبداهلل بن عدی ،همان.358/2 ،
 .2ذهبـی ،شـمس الدیـن ،تار یـخ االسلام (بشـار)828/3 ،؛ جرجانـی ،عبـداهلل بـن عـدی ،الکامـل،
357/2؛ ذهبـی ،شـمس الدیـن ،سـیر أعلام النبلاء.258/6 ،

روزی در ایـام حـج ،ربیـع بـه ابوجعفـر منصـور خبـر داد کـه یکی از غالمانش مـرده و غالم
دیگـرش سـر وی را بعـد از مرگـش بریـده اسـت .وی عصبانـی شـد و از ابـن شـبرمه و ابـن
ابی لیلی و سـایر قضات و فقهایی که نزد وی بودند حکم خواسـت؛ ایشـان گفتند که
در ایـن مـورد نـزد مـا چیـزی نیسـت .یکـی از آنهـا گفـت :اآلن کسـی بـه حـج آمـده کـه اگر
پاسـخی در ایـن مـورد وجـود داشـته باشـد نـزد وی اسـت .منصـور ،ربیـع را بـرای پرسـش
نـزد حضـرت فرسـتاد .امـام در ابتـدا فرمودنـد مـن مشـغول مناسـک هسـتم و فقهـا نـزد
ابوجعفـر هسـتند و از ایشـان بپرسـید .ربیـع گفـت کـه ایشـان در ایـن مـورد چیـزی بـرای
گفتـن ندارنـد 1.در ایـن قضیـه ،نکتـۀ مهـم و جالـب این اسـت کـه فقها و قضـات و خود
خلیفـه مـی پذیرنـد کـه اگـر علـم درسـتی در بـاب مشـکل پیش آمده وجود داشـته باشـد
در اختیـار امـام صـادق؟ع؟ اسـت.
مجموعـۀ شـواهد نشـان میدهـد کـه دانشـمندان و صاحبنظـران در مقابـل علـم
أهلبیـت؟مهع؟ خاضـع میشـدند و مجبـور بودنـد اعتـراف کننـد کـه علـم آنهـا بـه گونـۀ
منحصـری بـه پیامبـر؟لص؟ منسـوب و معتبـر اسـت .در قرن دوم شـهرت آنها به داشـتن

میکنـد کـه یـک بـار شـاهد احتـرام متمایز هارون الرشـید نسـبت به حضرت موسـی بن
جعفـر؟ع؟ بـوده اسـت و وقتـی از وی علـت آن را پرسـش میکنـد هـارون پاسـخ میدهد
دیگری آمده اسـت در مجلسـی که امام رضا؟ع؟ بحثی علمی پیرامون تناسـخ و دیگر
مطالـب مطـرح کـرده بودنـد خـود مأمون به امـام رضا؟ع؟میگوید کـه علم صحیح فقط
در ایـن خانـواده پیـدا میشـود و شـهادت میدهـد کـه علـوم پـدران حضـرت بـه ایشـان
 .1طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب األحکام271/10 ،؛ همو ،اإلستبصار.295/4 ،
 .2صدوق ،محمد بن علی ،االمالي ،ص 376؛ همو ،عیون االخبار.93/1 ،

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

کـه او وارث علـم انبیـاء اسـت و اگـر علـم صحیـح میخواهـی نـزد اوسـت 2.در گـزارش

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

علـم صحیـح ،ثبـات پایـداری پیـدا کـرد ،بـه طـوری کـه اعتـراف بـه آن از خلفـای بنـی
ً
عبـاس مکـررا گـزارش شـده اسـت؛ از جملـه ،ریـان بـن شـبیب از قـول مأمـون نقـل
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رسـیده اسـت 1.تعابیـری کـه توسـط مأمـون در مـورد أهلبیـت؟مهع؟ بـه کار رفتـه اسـت
نشـانگر این اسـت که در پایان قرن دوم انکار چنین وصفی از علم أهلبیت؟مهع؟ امری
صعـب تلقـی میشـده اسـت .زمینههـای ایـن شـهرت از قـرن اول شـروع شـده بـود کـه
شـواهد آن را در مـورد سـه امـام متذکـر میشـویم.

امام سجاد؟ع؟(م )95
زهـری یکـی از فقهـای معـروف و عالـم منطقـۀ حجـاز و شـام محسـوب میشـد 2.وی
نسـبت بـه امـام سـجاد؟ع؟ ابـراز عالقـه میکـرد و در مـورد ایشـان تعابیـر مختلفـی را بیان
کرده اسـت .سـفیان بن عیینه از زهری نقل میکند که با علی بن الحسـین مجالسـت
زیادی داشـته اسـت و در عین حال مدعی اسـت که از او فقیهتر ندیده اسـت و سـپس
تأ کیـد میکنـد کـه علـی بـن الحسـین حدیـث زیادی نقـل نمیکـرد 3.این گزارش نشـان
میدهـد کـه امـام سـجاد؟ع؟ در نظـام نقـل حدیـث کـه در حـال شـکلگیری در جامعـه
ً
بـود حضـور نداشـتند و اساسـا شـاگردی کسـی را نکـرده بودنـد کـه از وی حدیـث نقـل
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کننـد و شـهرت ایشـان بـه علـم و فقـه مربـوط بـه الگـوی اختصاصـی أهلبیـت؟مهع؟ در
ً
علـم بـود کـه صرفـا از طریـق آبـاء خویـش _ نـه مشـایخ _ عمـل میکردنـد .همیـن زهـری
نقـل میکنـد کـه در میـان أهلبیت؟مهع؟ علی بن الحسـین از همه افضل بود 4و در نقلی
میگویـد کـه او در قریـش افضـل بـود 5و یـا در میان أهل مدینه افضل بـود 6.زهری گزارش
 .1همان.202/2 ،
 .2ابن حجرعسقالنی ،احمد ،تهذیب التهذیب.445/9 ،
 .3ابـن کثیـر ،اسـماعیل ،البدایـة و النهایـة124/9 ،؛ ابن عسـاکر ،علی بن حسـن ،تاریخ ابن عسـاکر،
371/41؛ مـزی ،جمـال الدین ،تهذیـب الکمال.386/20 ،
 .4ابـن عسـاکر ،علـی بـن حسـن ،همـان372/41 ،؛ مـزی ،جمـال الدیـن ،همـان« :386/20 ،و قـال
شـعیب بـن أبـي حمـزة ،عـن الزهـري :کان علـي بـن الحسـین مـن أفضـل أهـل بیتـه».
 .5ابن عساکر ،علی بن حسن ،همان.366/41 ،
 .6نووی ،یحیی بن شرف ،تهذیب اللغات و االسماء ،ص .343

میکنـد کـه هـر حدیثـی بـرای علی بن الحسـین نقل کرده او را به آن آ گاهتر یافته اسـت.

1

سـعید بـن مسـیب کـه از فقهـای شـناخته شـده در یثـرب بـود و دربـارۀ او گفتـه شـده
اسـت که در میان تابعان ،علم کسـی از او وسـیعتر نبود 2،با امام سـجاد؟ع؟ همنشـینی
داشـته و در ورع و تقـوی و تدیـن امـام کلمـات زیـادی از وی نقـل شـده اسـت؛ 3از جمله
اینکـه علـی بـن الحسـین شـخصیت وارسـتهای اسـت کـه مشـابهی بـرای وی وجـود
نـدارد .وی معتقـد بـود کـه ایـن نکتـه بـرای همـه روشـن اسـت 4.او شـاهد تسـبیحی بوده
کـه امـام در سـجده فرمـوده بودنـد و در و دیـوار بـا ایشـان همـراه شـده بـود؛ او از حضـرت
تعلیم آن را خواسـته بوده و امام نیز از قول پدرشـان از قول جدشـان تسـبیح را نقل کرده
بودنـد 5.از قـول سـعید گـزارش دیگـری نقـل شـده اسـت کـه أصحـاب امـام و قاریـان
مدینـه جهـت مناسـک حـج حرکـت نمیکردنـد مگر زمانی کـه امام عازم حج میشـد و
گاه حـدود هـزار نفـر بـا ایشـان از مدینـه خـارج میشـدند 6.زیـد بن اسـلم از فقهـای مدینه
و مفسـر قـرآن بـود؛ وی در مـورد علـم ویـژۀ امـام سـجاد؟ع؟میگوید« :مـن از او فاضلتر در
میـان أهلبیت؟مهع؟ندیـدم 7».همـو میگویـد« :کسـی را در فهـم و حفـظ ماننـد علـی بـن
الحسـین ندیـدم 8».ابوحـازم نیـز میگویـد کـه در میـان بنـی هاشـم از او فاضلتـر نیافتـه

 .1ذهب ــی ،ش ــمس الدی ــن ،س ــیر أع ــام النب ــاء391/4 ،؛ اب ــن عس ــاکر ،عل ــی ب ــن حس ــن ،هم ــان،
.376/41
 .2ابن حجر عسقالنی ،احمد ،همان.85/4 ،
 .4کشی ،محمد بن عمر ،اختیار معرفة الرجال ،ص  ،117رقم .186
 .5همان ،رقم .187
 .6همان ،ص  ،117رقم  187و .188
 .7مزی ،جمال الدین ،همان.387/20 ،
 .8شیرازی ،ابراهیم ،طبقات الفقهاء.
 .9ابـن عسـاکر ،علـی بـن حسـن ،تار یـخ مدینـة دمشـق373/41 ،؛ مـزی ،جمـال الدیـن ،همـان،

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

 .3شریف قرشی ،باقر ،حیات االمام زین العابدین.128/1 ،

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

اسـت 9.یحیـی بـن سـعید از بـزرگان تابعیـن و از برترین فقها و علمـای دورۀ خودش بود.
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او نیـز همیـن شـهادت را در مـورد امـام مطـرح میکنـد 1و ابوبکـر بـن برقـی وی را افضـل
اهـل زمـان میدانسـت 2.ابوزرعـه و ابوحـازم نیـز در مـورد افقـه بودن امام شـهادت دادهاند
ابـن حبـان نیـز ایشـان را از افضـل بنـی هاشـم و فقهـای مدینـه دانسـته اسـت.

3

مجموعـۀ ایـن تعابیـر بـه روشـنی نشـان میدهـد کـه امـام بـه علـم و فقاهـت شـهرت
داشـتهاند و سـرآمد روزگار شـناخته میشـدند؛ چنانچـه علـی بـن مدینـی بـه شـهرت و
معـروف بـودن ایشـان در میـان فقهـا تصریح میکند 4.این شـهرت در حدی بـود که امام
خـوف سـوء اسـتفادۀ عـدهای از نـام ایشـان و ادعـای شـاگردی ایشـان را داشـتند .قاسـم
بـن عـوف گـزارش میکنـد کـه مـن بیـن علـی بـن الحسـین و محمـد بـن حنفیـه رفـت و
آمـد داشـتم و گاهـی نـزد ایـن و گاهی نـزد آن میرفتم .یکبار علی بن الحسـین خطاب
بـه مـن فرمودنـد کـه مراقـب بـاش در عـراق ادعـا نکنـی کـه مـا بـه تـو علمـی دادهایـم؛ بـه
خـدا قسـم کـه مـا چنیـن نکردهایـم و بپرهیـز از اینکـه بـه نـام مـا ریاسـت کنـی و بـه نـام ما
بخـوری 5.ایـن گـزارش حاکـی از ایـن اسـت کـه در زمـان امـام سـجاد؟ع؟ نفوذ و شـهرت
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علمـی حضـرت در عـراق بـه گونـهای اسـت که افـراد میتوانند به نام ایشـان مدعی علم
دیـن باشـند و بـر گـرده مـردم سـوار شـوند.
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بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد ،اینکـه در منابـع سـنی امـام را قلیلالحدیـث دانسـتهاند
_ آنهـم کسـانی کـه ایشـان را بـه فضـل و علـم و فقـه میشـناختند _ قابـل حمـل بـر ایـن
اسـت کـه امـام صحفـی بودنـد و نـزد شـیوخ و اسـاتید تعلیـم ندیـده بودنـد.
387/20؛ ذهبـی ،شـمس الدیـن ،همـان« :387/4 ،و قـال عبد العزیز بن أبـي حازم ،عن أبیه :ما
ً
رأیـت هاشـمیا أفضـل مـن علـي بـن الحسـین».
 .1ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری214/5 ،؛ مزی ،جمال الدین ،تهذیب الکمال.387/20 ،
 .2همان.388/20 ،
 .3مغلطای ،عالء الدین ،اکمال تهذیب الکمال.304/9 ،
 .4همان.
 .5کشی ،محمد بن عمر ،همان ،ص .124

امام باقر؟ع؟(م )114
محمــد بــن منکــدر میگویــد نــزد مــن کســی از علــی بــن الحســین فاضلتــر نبــود تــا
اینکــه پســرش محمــد را دیــدم 1.زبیــر بــن بــکار میگویــد کــه بــه محمــد شــکافنده علــم
میگفتنــد 2و در عیــن حــال گفتــه شــده امــام باقــر؟ع؟ ماننــد پــدر و فرزنــدش دارای آراء و
ً
فتــاوی بــوده اســت 3.ایــن تعبیــر حاکــی از ایــن اســت کــه امامــان شــیعه مســتقال بیاناتــی
در امــور و مســائل داشــتهاند کــه در ادبیــات علمــای حدیثــی ســنی فتــوا تلقــی میشــده
اســت .بــه بیــان دیگــر ،در فرمایشــات خــود بــه احادیــث رایــج و اقــوال صحابــه اســتناد
نمیکردهانــد.
از عبـداهلل بـن عطـاء مکـی نقـل شـده کـه حکـم بـن عتیبـه ،کـه در میـان علمـای سـنی
دارای موقعیـت و احتـرام بـود ،نسـبت بـه امـام باقـر؟ع؟ ماننـد شـاگرد در مقابل معلمش
عمـل میکـرد 4.همـو میگویـد جابـر بـن یزیـد جعفـی نیـز هـرگاه میخواسـت مطلبـی را
از امـام باقـر؟ع؟ نقـل کنـد میگفـت وصـی اوصیـاء و وارث علـوم انبیـاء برایـم حدیـث
گفـت 5.ایـن تعابیـر نشـانۀ تسـلیم ایشـان در برابـر موقعیـت انحصـاری علمـی امـام
باقر؟ع؟اسـت .آنهـا اعتـراف میکردنـدکـه ایشـان بهـرهای متفـاوت از پیامبـر اکـرم؟لص؟
کـه نشـان میدهـد وجـود علـم صحیـح نـزد أهلبیت؟مهع؟شـناخته شـده بـود ،گزارشـی
اسـت که قیس بن ربیع نقل میکند .وی میگوید از ابواسـحاق سـبیعی در مورد مسـح

 .1ابن حجر عسقالنی ،احمد ،تهذیب التهذیب.351/9 ،
 .2همان« :و قال الزبیر بن بکار :کان یقال لمحمد باقر العلم».
َ ْ َ
ُ َ
کن ل ُهم َم َسا ِئل َو ف َت ٍاو».
 .3همان« :و ل
 .4ابـن منظـور ،محمـد بـن مکـرم ،مختصـر تار یـخ دمشـق79/23 ،؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد،
االرشـاد.160/2 ،
 .5همان.

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

بـر کفـش پرسـیدم؛ وی گفـت :مـن شـاهد ایـن بـودم کـه مـردم بـر کفـش مسـح میکننـد

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

دارد که به واسطۀ آن میتوان او را وارث علوم انبیاء دانست .از نمونههای جالب دیگر
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تـا اینکـه بـه مـردی از بنیهاشـم برخـوردم کـه هرگـز ماننـد وی ندیـدم؛ از او دربـارۀ مسـح
بـر کفـش پرسـیدم و او مـرا از ایـن کار نهـی کـرد و گفـت امـام علـی؟ع؟ اینگونـه مسـح
نمیکـرد .ابواسـحاق میگفـت بعـد از نهـی وی دیگـر مـن نیـز اینگونـه مسـح نکـردم.
قیـس بـن ربیـع نیـز میگفـت بعـد از شـنیدن ایـن گـزارش از ابواسـحاق او نیـز اینگونـه
مسـح نکـرده اسـت 1.ایـن گـزارش بـه روشـنی نشـان میدهـد کـه طریـق أهلبیـت؟مهع؟
بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ راهـی قابل اعتماد تلقی میشـده اسـت و کالم امیرالمؤمنین؟ع؟
نیـز طریـق معتبـر دسترسـی بـه کالم نبـوی و دیـن تلقـی میشـده اسـت؛ 2لـذا ابواسـحاق
علیرغـم عمـل مرسـوم در جامعـه ،بـه بیـان امـام باقـر؟ع؟ اعتمـاد میکند و بر اسـاس آن
عمـل میکنـد.
يحيـى بـن عبدالحميـد حمانـى از معاويـه دهنـى روايـت كـرده اسـت کـه حضـرت
فَ ْ َ ُ أ
ذّ ْ نْ ُ
ك نْ� تُ� ْم لا تَ� ْع َل ُم نَ
و�> 3فرمـود« :أهـل ذكـر
ال�ك ِر ِإ��
باقـر؟ع؟ ذيـل آيـۀ شـريفۀ <�س ئ�لوا �هل ِ
مـا خانوادهايـم 4».شـيخ رازى گويـد معنـى هميـن آيـه را از محمـد بـن مقاتـل پرسـيدم؛
74

او مطابـق بـا رأى خـود پاسـخ داده و گفـت :أهـل ذكـر افـراد بخصوصـى نیسـتند بلكـه
مصداق اين آيه همۀ دانشمندانند .رازی گوید :هنگامى كه همين معنى را از نامبرده
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براى ابوزرعه نقل كردم از تفسـير به رأيى كه پسـر مقاتل كرده بود به شـگفت آمد .پس از
آنكه روايت حمانى را براى او نقل كردم تصديق كرده و گفت :محمد بن على راسـت
گفته ،آنان أهل ذكرند به جان خودم سـوگند ابوجعفر از بزرگترین دانشـمندان اسـت.
نَّ ف �ذَ َ َ َ ت ْ َ
ا� ِلل ُم تـ� َو ِّس ِم ي� نَ�> بـه خـدا قسـم میخـورد کـه
حکـم بـن عتیبـه در مـورد آیـه إ<�� �ِى ِلك لا ي� ٍ

5

 .1مغلطای ،عالء الدین ،الکمال تهذیب الکمال282/10 ،؛ مفید ،محمد بن محمد ،همان.161/2 ،
 .2مناسـب اسـت یـاد آور شـویم کـه ایـن نـکات مبتنـی بـر عـرف و بـا نگـرش تاریخی اسـت و مقامات
اهلبیـت فراتـر از ایـن مطالب اسـت.
 .3هر چه را ندانستيد از أهل ذكر بپرسيد.
 .4همان.
 .5همان.162/2 ،

محمـد بـن علـی یکـی از آنهـا بـوده 1.ایـن گزارشهـا نشـانۀ موضـع بلنـد امـام باقـر؟ع؟ در
فقـه و علـم دیـن نـزد عالمـان آن روزگار اسـت.
مســئله ایــن اســت کــه امامــان شــیعه ،از طریــق آبــاء خویــش و پیامبــر بــه علــم صحیــح
و اصی ــل دی ــن دسترس ــی داش ــتند و در تلق ــی عل ــم دی ــن ب ــه نظ ــام ش ــیوخ حدیث ــی
وابس ــته نبودن ــد .ذهب ــی در م ــورد ام ــام باق ــر؟ع؟ میگوی ــد :او از کس ــانی اس ــت ک ــه بی ــن
عل ــم و عم ــل جم ــع ک ــرده ب ــود و مش ــهور ب ــه باق ــر ب ــود؛ یعن ــی ریش ــه و زوای ــای عل ــوم دی ــن
را میدانس ــت 2.وی میگوی ــد ام ــام باق ــر؟ع؟ یک ــی از دوازده نف ــری اس ــت ک ــه ش ــیعیان
ایش ــان را تعظی ــم میکنن ــد و معتق ــد ب ــه عصم ــت ایش ــان هس ــتند و اش ــعاری نی ــز در
وص ــف موقعی ــت علم ــی ام ــام س ــروده ش ــده اس ــت؛ 3از جمل ــه آنه ــا س ــرودۀ مال ــک ب ــن
اعی ــن جهن ــی اس ــت ب ــه ای ــن مضم ــون ک ــه ه ــرگاه م ــردم بخواهن ــد ب ــه حقای ــق قرآن ــی
ً
کام ــا واق ــف ش ــوند بای ــد حلق ــۀ در خان ــۀ بزرگ ــی را ب ــه دس ــت بگیرن ــد ک ــه قری ــش _ ب ــا
آنک ــه أه ــل ق ــرآن و مردم ــی باکمالان ــد _ ریزهخ ــوار خ ــوان کم ــاالت او هس ــتند و ه ــرگاه
درصــدد اســتفاده از چنیــن بزرگــی برآمــدی و گفتــی پســر دختــر پیغمبــر خــدا کجاســت
ب ــه اص ــول و ف ــروع کم ــاالت قرآن ــی پ ــی ب ــردهای؛ او مانن ــد س ــتارۀ تابناک ــی اس ــت ک ــه
ممل ــو از عل ــم و کم ــال میباش ــد 4.آنه ــا معتقدن ــد ک ــه ایش ــان ب ــه تم ــام دی ــن معرف ــت
دارنــد 5.مســئله در همیــن نکتــه اســت کــه شــیعه ایشــان را بــه تمــام دیــن آ گاه میدانــد

 .1مغلطای ،عالء الدین ،همان.282/10 ،
ْ َ
َ
َ
َ
ُ
 .2ذهبـی ،شـمس الدیـن ،سـیر اعلام النبلاء« :402/4 ،و َ شـه َر أ ُبـو َج ْعفر :ب َ
العل َم ،أی:
الب ِاق ِـرِ ،م ْنَ :بق َـر ِ
ِ
ٍ ِ
َ َّ َ َ َ َ
َ
شـق ُه ،ف َع َـرف أ ْصل ُـه َو خ ِف ُیه».
 .3همان.
 .4همان.
 .5همان.

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

و در ایــن آ گاهــی نیــز وضعیتــی اختصاصــی بــرای ایشــان قائــل اســت کــه از روشهــای

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

چ ــراغ تاریک ــی شــبهای ت ــار مس ــافران اس ــت و مانن ــد کوهه ــای عظیم ــی اس ــت ک ــه
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مرس ــوم علمآم ــوزی در آن عص ــر متمای ــز و متف ــاوت ب ــوده اس ــت .روش ــن اس ــت ک ــه ب ــا
معیاره ــای عرف ــی أه ــل س ــنت منش ــأ عل ــم ایش ــان هم ــواره ی ــک مس ــئله تلق ــی ش ــده
اســت؛ بــه طــوری کــه ذهبــی در رفتــار و بــاور شــیعیان ،عقیــده بــه عصمــت ایشــان در
عل ــم دی ــن را مش ــاهده میکن ــد و ب ــه عن ــوان تعری ــض میگوی ــد:
عصمـت بـه مالئکـه و انبیـاء اختصـاص دارد و دیگـران خطـا نیـز دارنـد و
یشـود.
بخشـی از کالم ایشـان تـرک و برخـی اخـذ م 

1

نقش جابر در تثبیت موقعیت علمی امام باقر؟ع؟
جابربــن عبــداهلل انصــاری 2یکــی از أصحــاب پیامبــر؟لص؟ اســت کــه جنــگ بــدر را
درک کــرده بــود 3.وی عمــری طوالنــی داشــت و آخریــن صحابــی پیامبــر؟لص؟ اســت
کــه در مدینــه وفــات کــرد 4.او مــورد احتــرام مــردم بــود و در اواخــر عمــرش در مســجد
مدینــه حلقــهای داشــت و تعلیــم مــیداد 5.وی زمــان امــام باقــر؟ع؟ را درک کــرد؛ گاه
در مســجد پیامبــر؟لص؟ مینشســت و مرتــب میگفــت« :یــا باقــر العلــم» بــه طــوری کــه
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مــردم میگفتنــد جابــر هذیــان میگویــد؛ او در مقابــل ایــن ســخن میگفــت ،هذیــان
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نمیگویــم بلکــه ایــن ســخن مــن ناشــی از ایــن اســت کــه رســول خــدا بــه مــن فرمــوده تــو
یکــی از فرزنــدان مــرا خواهــی دیــد کــه همنــام مــن اســت و او علــم را بــه قــوت میشــکافد.
وی بــا چنیــن زمینــۀ اجتماعــی وقتــی بــا امــام باقــر؟ع؟ مالقــات کــرد و نشــانههای مــورد
 .1همان.
 .2جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري الخزرجي السلمي.
 .3بخـاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،التار یـخ الکبیـر207/2 ،؛ ابـن عبـد البـر ،یوسـف ،االسـتیعاب،
َ
َ
َّ
َ َ َ
األعمـشَ ،ع ْـن َأبـي ُس ْـف َ
یانَ ،ع ْـن جابـر ،قـال :کن ُ
ـت
« :220/1قـال ل َنـا ُم َسـددَ ،ع ْـن أ ِبـي َعوانـةَ ،ع ِـن
ِ
َ
َ
َ َ َ
ـدر».
أ ِمی ُـح أ
صحابـي المـاء یـوم ب ٍ
ِ

 .4ابـن حجـر عسـقالنی ،احمـد ،اإلصابـة فـي تمییـز الصحابـة546/1 ،؛ بغـوی ،ابوالقاسـم ،معجـم
الصحابـة.447/1 ،
 .5ابن حجر عسقالنی ،احمد ،همان؛ زرکلی ،خیر الدین ،االعالم.104/2 ،

نظــر پیامبــر؟لص؟ را در وی یافــت مرتــب ســر و روی او را میبوســید 1و اول و آخــر روز بــه
دیــدار وی میرفــت بــه طــوری کــه أهــل مدینــه از رفتــار وی و احتــرام بســیارش بــه ایــن
کــودک متعجــب میشــدند .ایــن رفتــار جابــر موجــب جلــب توجــه أهــل مدینــه بــه امــام
باقــر؟ع؟ و شــهرت ایشــان بــه جهــت پیــام و پیشبینــی رســول خــدا در مــورد ایشــان شــده
بــود 2.زمانــی کــه امــام باقــر؟ع؟ در مســجد رســول خــدا شــروع بــه بیــان حدیــث از پدرشــان
کردنــد ،عمــل ایشــان را جســارتآمیز میپنداشــتند و آنگاه کــه از قــول رســول خــدا بــه
نقــل حدیــث پرداختنــد بــه ایشــان اتهــام کــذب زده شــد؛ بــه ایــن بیــان کــه از کســی
روایــت نقــل میکنــد کــه او را ندیــده اســت و آنگاه کــه حضــرت میفرمودنــد جابــر آن را
بــرای مــن نقــل کــرده پذیرفتــه میشــد 3.در ایــن راســتا امــام باقــر؟ع؟ همــراه بــا دیگــران بــه
نــزد جابــر میرفتنــد و روایاتــی را مینوشــتند .عبــداهلل بــن محمــد بــن عقیــل میگویــد بــا
أباجعفــر نــزد جابــر میرفتیــم و روایاتــی را از وی بــر روی لوحهــا ثبــت میکردیــم 4و امــام
باقــر؟ع؟ حتــی بــرای شــیعیان ،گاه بــه واســطۀ جابــر نقــل روایــت میکردنــد و او را تکر یــم
میکردنــد تــا شــیعیان از ایــن طریــق نیــز بتواننــد از روایــات امــام باقــر؟ع؟ دفــاع کننــد.
محمــد بــن مســلم و زراره ایــن نکتــه را گــزارش کردهانــد کــه حضــرت نقــل از جابــر را
ً
از ایـن شـرایط نکاتـی را میتـوان اسـتفاده نمـود :اوال ،بـه دلیـل اینکـه أمـر امامـت در
 .1نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،مسند الصحیح.886/2 ،
 .3همان.
 .4ذهبی ،شمس الدین ،سیر أعالم النبالء.403/4 ،
َ
ْ ُ ّ ُ ُ ْ َ ُ َّ ُ ُ َ َ
ُ
 .5کشـی ،محمـد بـن عمـر ،همـان ،ص  ،43رقـم« :92أ ْح َمـد ْب ُـن َع ِل ّـي الق ِم ّـي شـقران السـلو ِل ّي ،قـال
ٍ
ُ
َ َ
َح َّد َث ِنـي إ ْدر ي ُـسَ ،عـن ْال ُح َس ْـين ْبـن َس ِـع ٍ َ ْ ُ َ َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ـور ْب ِن أذ ْي َنـةَ ،ع ْن
يد ،عـن محم ِـد ب ِـن ِإسـم ِاعيل ،عـن منص ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـتَ :مـا َل َنـا َو ل َجابـر َت ْـرو ي َع ْن ُـه؟ َف َق َـالَ :يـا ُز َر َار ُة! إ َّن َجاب ًـرا َق ْـد َكانَ
ُز َر َار َةَ ،ع ْـن َأبـي َج ْع َفـر؟ع؟ َق َـال ُ :ق ْل ُ
ِ ٍِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْ
نَّ َّ ذ فَ َ ضَ َ َ ْ َ ْ قُ ْ آ نَ َ ُّ
َ َْ َ
َ
َ
َ
َ
عاد>»
َي ْعل ُـم تأ ِو يـل ه ِـذ ِه الي ِـة ِإ<�� ال ِ� ي� �ر� عل ي�ك ال�ر�� لرادك ِإ�ل ى م ٍ

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

 .2کشی ،محمد بن عمر ،إختیار معرفة الرجال ،ص .42

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

مدنظــر داشــتهاند.

5
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میـان مـردم مدینـه ناشـناخته بـود امـام باقـر؟ع؟ بـه عنـوان مصـدر بیـان حدیـث پذیرفته
نمیشـدند و گاه بـه ایشـان تعریـض میشـد کـه بـدون رؤیـت پیامبـر؟لص؟ از ایشـان
روایـت نقـل میکنـد و از طـرف دیگـر فـردی مثـل جابـر بـه عنـوان صحابـی پیامبـر؟لص؟
مـورد احتـرام و مقبـول مـردم بـود و حدیـث او از پیامبـر؟لص؟ پذیرفتـه بـود .در کنـار ایـن
أمـر ،احتـرام خـاص جابـر بـه امام باقر؟ع؟ و مالقاتهای فـراوان وی با حضرت ،موجب
شـد کـه در جامعـه زمینـۀ توجـه ویـژه بـه امـام باقـر؟ع؟ سـریعتر فراهـم شـود و عـدۀ زیـادی
بـه واسـطۀ جابـر بـه احادیـث امـام باقـر؟ع؟ اعتمـاد کردنـد .در برخـی نقلهـا آمـده اسـت
کـه جابـر خدمـت امـام باقـر؟ع؟ رسـیده و گفتـه کـه پیامبـر؟لص؟ بـه مـن أمـر کـرده کـه بـه
شـما سلام ایشـان را برسـانم 1.بـر اسـاس گـزارش ابـی زبیـر روزی امـام سـجاد؟ع؟ همـراه
بـا فرزندشـان محمـد نـزد جابـر رفتـه بودنـد؛ جابر میپرسـد که ایشـان کیسـت؟ حضرت
میفرماینـد« :فرزنـدم محمـد اسـت» .جابـر میگریـد و میگویـد« :اجلـم نزدیـک اسـت»،
و بعـد رو بـه امـام باقـر؟ع؟ میگویـد« :پیامبـر؟لص؟ بـه تـو سلام رسـانده اسـت» 2.روشـن
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اسـت کـه در ابتـدای أمـر کـه مـردم سـالها از أهلبیـت؟مهع؟ دور بودهانـد و نسـلهای
جدیـد أهلبیـت؟مهع؟ را بـه عنـوان وارث علـم نبـی نمیشـناختند ،وجـود ایـن حمایـت
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انحصـاری در اقبـال جامعـه بـه امـام باقـر؟ع؟ نقـش آفریـن بـوده اسـت .دقـت شـود کـه
جابـر لقـب «باقـر العلـم» را پیشـاپیش از قـول پیامبـر؟لص؟ بـرای یکـی از فرزنـدان آن
حضـرت در جامعـه منتشـرکرده بـود و ایـن امـر زمینـۀ اجتماعـی بـرای اعتمـاد علمـی بـه
امـام باقـر؟ع؟ را مهیـا سـاخته بـود.

امام صادق؟ع؟(م )148
وثاقـت امـام مـورد اتفـاق علمـای أهـل سـنت اسـت .یحیـی بـن معیـن و یحیـی القطـان
 .1ابن عساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق.275/54 ،
 .2همان276/54 ،؛ ابن منظور ،محمد بن مکرم ،مختصر تاریخ دمشق.78/22 ،

امـام را موثـق دانسـتهاند 1.مالـک در موطـأ میگویـد« :جعفـر بـن محمـد از سـادات
أهلبیـت و از علمـای أهـل مدینـه اسـت 2».ابـو حنیفـه میگویـد« :فقیهتـر از جعفـر بـن
محمد ندیدهام 3».بسـتی در مورد ایشـان گفته اسـت که از سـادات أهلبیت از جهت
علـم و فقـه و فضـل بـوده اسـت 4.بنـدار نقـل میکند که جعفـر بن محمـد گاه از پدرش و
گاه از پدرانش نقل میکند؛ 5یعنی ایشـان به روش معهود نقل از شـیوخ التزامی ندارند.
ابن سعد میگوید جعفر بن محمد گاه احادیثش را به شنیدن از پدرش نسبت میداد
و گاه میگفـت آن را در نوشـتههای پـدرش یافتـه اسـت 6.ابـن سـعد ایـن تفـاوت را دلیـل
ضعـف احادیـث جعفـر میگیـرد ولـی ابـن حجـر پـس از نقـل کالم ابـن سـعد میگویـد
ایـن دوگانگـی نشـانۀ تثبـت وی اسـت کـه احادیـث را بـه روشهـای مختلفی نقـل کرده
اسـت و البته روشـن اسـت کالم ابن سـعد نوعی بهانه تراشـی اسـت .به هر حال ،نکتۀ
مهـم در ایـن گـزارش ایـن اسـت کـه امـام روایـات خـود را بـه نوشـتههای پدرانـش نسـبت
میداده اسـت.
نتیجهگیری
ادبیــات حدیثــی اهــل ســنت بــه ایــن ســمت گرایــش پیــدا کــرد کــه حدیــث بایــد طبــق
ضوابــط ســختگیرانهای از طریــق مشــایخ نقــل شــود و روشهــای دیگــر نقــل حدیــث بــه
اعتبــار آن خدشــه وارد میکنــد .آنــان بــر اســاس ایــن روش الگــوی نقــل حدیــث از طریــق

 .2مالک بن انس ،الموطأ.40/6 ،
 .3ذهبی ،شمس الدین ،تاریخ االسالم.828/3 ،
 .4مغلطای ،عالء الدین ،اکمال تهذیب الکمال.227/3 ،
 .5همان.
 .6ابن حجر عسقالنی ،احمد ،تهذیب التهذیب.103/2 ،

یا هراگنا ،ناماما ندوب یفحص

 .1جرجانی ،عبداهلل بن عدی ،الکامل.357/2 ،

ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

بــه دلیــل مشــکالت متعــددی کــه در نقــل حدیــث از پیامبــر؟لص؟ پیــش آمــده بــود
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نوشــتهها یــا از طریــق غیــر اســاتید و مشــایخ را مــورد طعــن قــرار میدادنــد .بــر ایــن اســاس
تعریضــات مختلفــی نســبت بــه اهلبیــت؟مهع؟ روا داشــتهاند و بــه علــت مســند نبــودن،
از نقــل احادیثشــان پرهیــز کردهانــد .در ایــن مقالــه روشــن شــد کــه آنچــه ایشــان عامــل
ضعــف دانســتهاند در واقــع نقطــۀ قــوت احادیــث اهلبیــت؟مهع؟ اســت؛ بنابرایــن نقــل
احادیــث توســط اهلبیــت؟مهع؟ از طریــق منابــع مکتوبــی کــه بــه خــط علــی؟ع؟ و امــای
پیامبــر؟لص؟ بــود برخــاف دیــدگاه مخالفــان ،نقطــۀ قــوت محســوب میشــود .ایــن
گنجینــۀ اختصاصــی ،منبــع بینظیــر احادیــث منقــول در مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ اســت
کــه دیگــران دسترســی بــه آن نداشــتهاند .صحفــی بــودن اهلبیــت؟مهع؟ برایــن اســاس
واقعیتــی بــود کــه آن را بــد میفهمیدنــد یــا نادیــده میگرفتنــد؛ امــا مزیتــی انحصــاری در
اتقــان روایــات اهلبیــت؟مهع؟ بــود .روشــن اســت کــه در ایــن مقالــه تحلیلهــا بــر مســئلۀ
علــم الهــی اهلبیــت؟مهع؟ متکــی نیســت و الگوهــای مرســوم دانــش حدیــث را معیــار
قــرار دادهایــم.
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التـراث ،قـم 1426 ،ق.

مفیـد ،ابـو عبـداهلل محمـد بـن محمـد ،االرشـاد فـي معرفـة حجـج اهلل علـی العبـاد ،کنگـرۀ شـیخ
مفیـد ،قـم 1413 ،ق.
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مغلطـای ،علاء الدیـن ،إکمـال تهذیـب الکمـال فـي أسـماء الرجـال ،تدو یـن أبـو عبدالرحمـان
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ع؟تيب لها ثيداحا رابتعا رد صخاش

مـزی ،جمـال الدیـن ،تهذیـب الکمـال فـي أسـماء الرجـال ،تدو یـن بشـار عـواد معـروف ،مؤسسـة
الرسـالة ،بیـروت 1400 ،ق.
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«صحفية» األئمة
من المالكات الشاخصة في اعتبار أحاديث أهل البيت؟مهع؟

1

السيد عبد الحميد األبطحي

2

الملخص:
ً
ً
لم يعهد المطالبة بالسند أمرا مرسوما في القرن األول الهجري عند الصحابة والتابعين في
نقل الحديث ،ولظهور االختالفات في المأثور من كالم ّ
النبي؟لص؟ ،لكنهم أقبلوا على
ً
ً
المطالبة بالسند تدريجا في القرن الثاني الهجري .وحيث كان هذا المنهج متداوال بين
العلماء في نقل الحديث وفي طور التوسع ،لم يكن األئمة؟مهع؟ يستندون في نقل الحديث
مشايخ ،بل كانوا يسندون األحاديث عن آبائهم؟مهع؟ .وكذلك كانت هذه الروايات في
عن
ٍ
بعض الموارد تستند إلى الكتب والصحف الواصلة إليهم عن طريق اآلباء ،ولم يكن هذا
ً
َّ
مما أوجب أن ّ
يسمونهم بـ « :الصحفيين».
الطريق في اإلسناد معهودا عن مشايخ الحديث؛
تروم هذه المقالة لتبيين وتوضيح هذا المفهومّ ،
وأن هذه الميزة لیست _ على خالف ما
ً
يطرحه المخالفون _ مصدر َّقوة طريق أهل البيت؟مهع؟ ّ
للنبي؟لص؟ فحسب ،بل تعتبر طريقا
ً َّ ً
خاصا بهم؟مهع؟.
معتبرا
الكلمات األساسية :علم الحديث ،الطريق ،صحفية األئمة؟مهع؟ ،مرسالت األئمة؟مهع؟
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Self-acquisition of knowledge for Imams,
a prominent premise to prove the validity
of hadiths from Imams1
Abstract

229

Seyyid Abd-Ul-Hamid Abtahi2

It was not common to ask for evidence from companions
and their affiliates to re-narrate a hadith. However, due to
differences found among the quotes ascribed to prophet,
the trend changed in the second century. Asking for the
evidence of a Hadith became a source of validating it. This
approach was then begging to take roots among Hadith
Scholars. However, Infallible Imams did not depend on
Hadith teachers to re-narrate a Hadith. Infallible Imams
attempted to narrate Hadiths through their ancestors. In
cases that infallible Imams did not provide evidence for a
Hadith, the hadith was extracted from books and accounts
that reached Imams through their parents. This method of
re-narrating a Hadith was not familiar for the scholars of
Hadith science at the time. As such, Infallible Imams were
called “sohofi” which can be roughly translated as a person
who self-acquires knowledge through books and resources
without a teacher. The current study explores this term
and seeks to point out that this state, contrary to the view
expressed by those coining it, strengthens the stance of Ahlul-Beit in re-narrating hadiths and increases the validity of
their method, making it a unique method.

Keywords: the Science of Hadith, the method, self-acquisition
of knowledge for Imams, Transmission of knowledge to Imams
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