فضيلت مشاهبت حضرت علی؟ع؟
با حضرت عيسی؟ع؟:
سري تطور يک روايت منقول از ابوصادق ازدی
[علی راد /1محمد قندهاری]2

چکیده
یــک از فضائــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ کــه در گذشــته معــروف بــوده امــااکنــون مغفــول واقــع شــده
اســت ،مشــابهت ایشــان بــا حضــرت عیســی؟ع؟ اســت .طبــق حدیثــی کــه در منابــع شــیعه
لســنت از ابوصــادق ازدی نقــل شــده اســت ،پیامبــر اکــرم؟لص؟ از خــوف آنکــه مــردم
و اه 
نسبت به امیرالمؤمنین؟ع؟ مشابه رفتار غلوآمیز مسیحیان نسبت به عیسی بنمریم؟ع؟،
برخــورد کننــد ،از بیــان فضائــل ممتــاز و واالی ایشــان خــودداری کردهانــد .ایــن حدیــث
در ســیر انتقــال میــان روات مختلــف اهــل ســنت ،عــاوه بــر آنکــه ماننــد دیگــر احادیــث،
گاه مــورد قبــول و گاه مــورد کتمــان واقــع شــده ،دچــار تطوراتــی نیــز شــده اســت کــه نتیجــۀ آن،
رواج نقــل خاصــی از حدیــث ،بهعنــوان یــک متــن ضدرافضــی بــوده اســت« :یــا علــی ،فیــک
ُ
مثــل مــن عیســى ،أبغضتــه یهــود حتــى بهتــوا أمــه ،و أحبتــه النصــارى حتــى أنزلــوه المنــزل
الــذی لیــس لــه» .در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش تحلیــل متــن _ اســناد ،بــه بررســی
قدمــت ،ســندها و نحــوۀ انتقــال ایــن حدیــث در شــیعه و اهــل ســنت میپردازیــم و تــاش
میکنیــم عــاوه بــر شناســایی متــن اصیــل حدیــث ،طــرق اصلــی نقــل روایــت را نیــز بازســازی
کنیــم؛ در کنــار آن بــه دالیــل رواج متــن تحریفیافتــه هــم خواهیــم پرداخــت.
کلیدواژهها :فضیلت مشابهت با عیسیبنمریم؟ع؟ ،ابوصادق ازدی ،سلیم بنقیس هاللی،
تطور فضائل امام علی؟ع؟.
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مقدمه

1

در میـراث حدیـث اسلامی ،احادیـث متعـددی از پیامبـر اکـرم؟لص؟ در بـاب فضائـل
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ رسـیده اسـت کـه همگـی آنهـا بـه یـک شـکل ثبـت نشـدهاند .در
مـورد برخـی از فضائـل مشـاهده میشـود کـه نویسـندگان اصـول حدیثـی و مؤلفـان سـیر
ً
و مغـازی در بیـن شـیعیان و اهـل ّ
سـنت ،صورتهایـی کاملا متفـاوت از آنهـا ارائـه
کردهانـد؛ بهنحویکـه بـا بررسـی ایـن نقلهـای متفـاوت و گاه متعارض ،میتـوان حدس
زد کـه برخـی از ایـن نقلهـا ،تطوراتـی را پشـت سـر گذاشـتهاند و ردیابـی آنهـا نیازمنـد
پژوهـش اسـت.
یکـی از ایـن اخبـار فضائـل کـه در کتـب مختلـف ،تحریرهایـی متفـاوت از آن به چشـم
میخورد ،حدیث «مشابهت امیرالمؤمنین؟ع؟ با حضرت عیسی؟ع؟» است که در آن،
پیامبر اکرم؟لص؟ برای حضرت علی؟ع؟ ،نوعی شـباهت با حضرت عیسـی؟ع؟ بیان
کردهاند .از قرون نخستین اسالمی تاکنون ،همواره این حدیث در زمرۀ فضائل آن حضرت
طبقهبنـدی میشـده اسـت؛ لـذا در ایـن مقالـه ،ایـن حدیـث را «فضیلـت مشـابهت»
مینامیـم.
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ن قیــس هاللــی بــه چشــم
قدیمیتریــن نقــل ایــن حدیــث در کتــاب منســوب بــه ســلیم بـ 
میخورد .راوی این کتاب ،ابان ،از سلیم ،از سلمان نقل میکند که پیامبر اکرم؟لص؟
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به امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند:
ُ
ي عیسـى ابـن مر یـم
ى فـ 
لـو ال أن تقـول طوائـف مـن أمتـي مـا قالـت النصـار 
ُ
لقلـت فیـک مقالـة تتبـع أمتـي آثـار قدمیـک فـي التـراب فیقبلونـه.
ا گــر خــوف آن نمیرفــت کــه گروههایــی از مســلمانان بــه گمراهــی بیفتنــد،
همانگونــه کــه نصــارا در عیســی بنمر یــم؟ع؟ اعتقــادی نادرســت پیــدا
 .1نویسـندگان مقاله بر خود الزم میدانند ،از دوسـتانی که نسـخۀ پیشنویس این مقاله را خواندند
و بـا نظـرات خـود بـه بهبـود و تکمیـل آن کمـک کردنـد ،تشـکر کننـد :آقایـان :محمدحسـین
افراختـه ،عمیدرضـا اکبـری ،محمدصـادق رضـوی ،احسـان روحـی ،علـی عـادلزاده و حسـین
عزیز پـور .بهطورو یـژه از آقـای دکتـر سـیدمحمدرضا لواسـانی سپاسـگزاریم کـه نقش مهمـی در رفع
ابها مهـای اولیـه داشـتهاند.

کردنــد ،هرآینــه در بــارۀ تــو نکاتــی را میگفتــم کــه مــردم [ا گــر از آنهــا مطلــع
شــوند] خــاک جــای پایــت را [بــه نیــت برکــت] برمیدارنــد و میبوســند.

بیرون از کتاب سلیم ،همین تحریر از فضیلت ،توسط روایان متفاوت با متون مختلف
نقل شده است .برخی از نقلها ،زمینۀ صدور را بازگشت پیروزمندانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟
از یک غزوه میدانند و برخی دیگر ،به این حدیث بهعنوان مقدمهای بر نزول آیۀ 57
سورۀ زخرف اشاره کردهاند .اما بسیاری دیگر ،تحریر متفاوتی از این فضیلت را روایت
کردهاند که متن آن ،تفاوت قابلتوجهی با نقل قبل دارد:
ُ
یـا علـي ،فیـک مثـل مـن عیسـى ،أبغضتـه یهـود حتـى بهتـوا أمـه ،و أحبتـه
النصـارى حتـى أنزلـوه المنـزل الـذي لیـس لـه.
نقــدر بــا او دشــمنی
ای علــیَ ،م َثــل تــو بهماننــد عیســی اســت کــه یهــود آ 
نقــدر بــا او دوســتی
ورزیدنــد کــه بــه مــادرش بهتــان زدنــد و نصــارا آ 
ورزیدنــد [و در آن افــراط کردنــد] کــه او را بــه جایگاهــی [از الوهیــت] بردنــد
کــه متعلــق بــه او نبــود.

از فضلیـت مشـابهت ،تحریـر سـومی نیـز در چرخـش بـوده اسـت کـه بسـیار بلندتـر از هـر
دو تحریـر قبلـی اسـت و برخلاف هـر دوی آنهـا ،فضیلـت مشـابهت را در زمینـۀ جنـگ
خیبـر و از طریـق جابـر بنعبـداهلل انصـاری از پیامبـر نقـل کـرده اسـت .در ابتـدای ایـن

هماننـد روایـات دیگـری کـه بـا چند متن متفاوت نقل شـدهاند ،در مورد ایـن روایات نیز
چند احتمال به ذهن میرسد :احتمال اول ،تعدد صدور حدیث از پیامبر اکرم؟لص؟
در مواقـع یـا منـازل مختلف اسـت؛ مشـابه اتفاقـی که برای حدیث ثقلین افتاده اسـت.
در احتمـال دوم ،بـا فـرض وحـدت و یکیبودن اصـل احادیث ،تفاوت تحریرها با توجه
ل بـهمعنـا یـا ادراج ،ریشـهیابی میشـود.
بـه برخـی آسـیبهای غیرعمـدی ،ماننـد نقـ 
احتمـال دیگـر آن اسـت کـه تغییراتـی عمـدی موجـب ایـن تفاوتهـا شـده باشـد کـه در
ایـن صـورت ،بایـد بتـوان از لحـاظ تاریخـی انگیـزهای بـرای تغییـر عمـدی متـن حدیـث

سيرتطور يکروايتمنقولاز ابوصادقازدی

تعـدادی دیگـر از فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه صـورت پیوسـته آمـده اسـت.

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

تحریر ،متن تحریر اول از حدیث «مشـابهت» ذکر شـده ،اما در ادامه ،حدیث منزلت و
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یافـت .کدامیـک از احتمـاالت بـه واقعیـت نزدیکتر اسـت؟

1

در ایـن مقالـه بـا دنبالکـردن نقلهـای متفـاوت از متـن و ادامـۀ حدیـث ،بـه دنبـال
پیداکردن پاسـخ این پرسـش در رابطه با فضیلت مشـابهت هسـتیم .در همین جهت،
در بخـش اول مقالـه ،بـا بهرهگیـری از روش تحلیـل متـن _ اسـناد 2شـبکۀ نقـل روایـت،
تلاش میکنیـم تـا حلقههـای مشـترک نقلهای مختلـف این روایت را شناسـایی کنیم
و میـزان اصالـت اصـل مضمـون حدیـث را فـارغ از نقلهـای مختلـف آن نشـان دهیـم.
سـپس در بخـش دوم ،بـا بررسـی الگـوی تفـاوت متـون روایـت و ارتبـاط آن بـا شـواهد
بیرونـی و زمینههـای تاریخـی ،میکوشـیم تـا سـیر تطـور ایـن فضیلـت را دنبـال کنیـم .در
ن عبداهلل
بخـش سـوم نیـز بـه بررسـی تحریـر سـوم فضیلت مشـابهت ،منسـوب به جابر بـ 
انصـاری خواهیـم پرداخـت .سـرانجام ،سـرنخهایی بـرای شـناخت بهتـر راوی اصلـی
ایـن فضیلـت ،یعنـی ابوصـادق ،ارائـه خواهـد شـد.

 _1تحلیل اسنادی روایات ابوصادق در باب فضیلت مشابهت
روایاتــی کــه در موضــوع تشــابه حضــرت علــی؟ع؟ بــا حضــرت عیســی؟ع؟ بــه مــا
َ
ـرف «لــوال أن تقــول»...
رســیدهاند ،چنــد دســتهاند :دســتۀ اول ،روایاتــی اســت کــه بــا طـ ِ
48

ذیــل آیــۀ  57ســورۀ زخــرف ،نقــل شــدهاند .طبــق ایــن روایــات پیامبــر اکــرم؟لص؟ پــس از

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و سوم _ بهار و تابستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

 .1الزم به ذکر است ،تاکنون هیچ پژوهشی دربارۀ این حدیث با درنظرگرفتن تمام تفاوتهای نقلها
و اسانید انجام نشده است .تنها یک مقاله با عنوان «همانندیهای علی؟ع؟ و عیسی؟ع؟
در سنت اسالمی» به صورت بسیار کوتاه ،چند نقل از حدیث را بدون واکاوی انتقادی ،مورد
استناد قرار داده است .از طرف دیگر ،حتی در موسوعههای بزرگ مناقب و فضائل ،مانند
«موسوعة االمامة في نصوص أهل السنة» نیز ،با اینکه برخی از متون از یک تحریر این روایت در
ّ
حبه؟ع؟ و ّ
بابی با عنوان «ما ورد في اإلفراط في ّ
الغلو فیه ،و أنهما من أسباب الهالك» (515/19
_  )539گردآوری شده ،اشارهای به تحریرهای دیگر نشده است که شاید به دلیل تفاوت زیاد
ن قیس و اینکه او راوی اصلی
متن این تحریرها باشد .عالوه بر این ،تاکنون به نقل کهن سلیم ب 
حدیث را متفاوت از دیگران ،سلمان فارسی معرفی میکند ،توجهی نشده است.
 .2بـرای آشـنایی مختصـر بـا ایـن روش و تاریخچـ ۀ آن ،ر.ک :موتسـكى ،هارالـد« ،حديثپژوهـى در
غرب :مقدمهاى در باب خاسـتگاه و ّ
تطور حديث» ،حديث اسلامى ،خاسـتگاهها و سـير تطور،
خگـذارى از روى سـندها.
بخـش  :2 _ 2تاري 

دریافــت خبــر پیــروزی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در یــک غــزوه ،بــه شــباهت ایشــان بــا حضــرت
عیســی؟ع؟ اشــاره میکننــد و ســپس بــا اعتــراض ،تعجــب یــا تمســخر برخــی ســران
قریــش نســبت بــه ایــن شــباهت مواجــه میشــوند .در ایــن هنــگام ایــن آیــه نــازل میشــود:
َ َ ّ َ �ضُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ثَ ً
لا إ� ذ�ا قَ� ْو ُمک ِم نْ� ُه ی� ِص ُّد ن
و�> 1.دســتۀ دوم ،روایــات دیگــری اســت
<و لما ِر ب� با� ن� مر ی�م م� ِ
کــه بــا َطــرف «یــا علــي ،فیــک مثــل مــن عیســى ،أبغضتــه یهــود و أحبتــه النصــارى» و بــا
حــذف زمینــۀ صــدور روایــت ،بــه نقــل اصــل شــباهت پرداختهانــد.
در مجمـوع هـر دو دسـته ،پرتکرارتریـن نقـل ،متعلق اسـت بـه ابوصـادق ازدی (م .قبل از
 80ق) ،محدث مهم اما ناشناس کوفه در قرن اول هجری 2،که نام او در بیشتر اسانید
روایـات ایـن دو دسـته مشـاهده میشـود .هرچنـد باقـی روات موجـود در سـند ،از جملـه
مشـایخ و روات از ابوصـادق ،در نقلهـای مختلـف متفـاوت اسـت ،امـا وجـه اشـتراک
بیشـتر ایـن نقلهـا ،اسـتناد حدیث بـه ابوصادق ازدی اسـت.
تمامی دیگر نقلهای فضیلت مشابهت ،یا مرسلاند ،یا با یک اسناد واحد به ما رسیده
است که میزان اصالت سند و متن آن ،با روش تحلیل متن _ اسناد قابل ردیابی نیست؛
تنها مورد استثنا ،در بخش سوم مقاله مورد بررسی جداگانه قرار خواهد گرفت .در ادامه،
دو دستۀ اصلی را با ذکر تحریر کامل از احادیث آن دسته مورد بررسی قرار میدهیم.
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 _1 _1دستۀ اول :روایات «لوال أن تقول »...با حفظ زمینۀ اصلی

اشـاره شـده اسـت:

ّ
ن حصیرة،
 ...حدثنا یحیى بنیعلی عن صباح المزني ،عن الحارث ب 

 .1زخرف.57 :
ً
 .2او در میـان طیفـی از شـیعیان کوفـه کاملا سرشـناس و مـورد وثـوق بـوده اسـت ،امـا شـاید بـه دلیـل
ً
تهـای سیاسـی هیـچگاه نخواسـت نـام و نسـب او فـاش شـود؛ لذا در طبقـات بعدی کامال
فعالی 
ناشـناس باقی میماند .دربارۀ او مقالۀ مفصلی از همین قلم در حال نگارش اسـت که در آیندۀ
نزدیـک ،منتشـر خواهـد شـد .بـرای اقـوال رجالیـان اهل سـنت و توثیقـات او ،ر.ک :مزی ،یوسـف،
تهذیب الكمـال.412/33 ،

سيرتطور يکروايتمنقولاز ابوصادقازدی

البتـه در برخـی از ایـن نقلهـا ،تنهـا بـه شـأن نـزول آیـه و ارتبـاط آن بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

در بیشـتر روایـات ایـن دسـته ،بـه زمینـۀ صـدور فضیلـت مشـابهت اشـاره شـده اسـت.

ً
ّ
ن ناجد ،قال :سمعت علیا؟ع؟ یقول:
ق قال :حدثنا ربیعة ب 
ي صاد 
عن أب 
ً
ق
ذ
�ض
1
ن
صدو�>.
مر�م ثم�لا إ��ا �ومک نم�ه ی�
ر� با� ن� ی
في نزلت هذه اآلیة< :و لما ب

امـا کاملتریـن نقـل موجـود را فـرات کوفـی (م 307 .ق) در دو حدیث پیاپی ،از حسـین
بـنسـعید اهـوازی (م .نیمـۀ قـرن سـوم) گـزارش کـرده اسـت کـه احتمـال مـیرود ،منبـع
او در ایـن نقلهـا ،کتـاب مناقـب حسـین بـنسـعید بـوده باشـد 2.در یکـی از دو نقـل،
ابوصـادق ازدی بـه طـور مرسـل ماجـرا را نقـل میکنـد کـه سـند آن بدیـن ترتیـب اسـت:
قال :حدثني الحسین بنسعید قال :حدثنا إسماعیل یعني ابن إسحاق
ن حصیرة عن أبي
قال :حدثنا یحیى بنسالم عن صباح عن الحارث ب 
3

صادق عن القاسم و أحسبه ابن جندب قال. ... :

طری ــق نق ــل از ابوص ــادق در ای ــن روای ــت مش ــابه روای ــت قب ــل اس ــت؛ ام ــا ش ــیخ او در
ایــن روایــت «القاســم» معرفــی شــده اســت؛ هرچنــد در میــان مشــایخ ابوصــادق ،هیــچ
ف ــردی ب ــا ن ــام «القاس ــم» ب ــه چش ــم نمیخ ــورد 4و ن ــام قاس ــم ب ــنجن ــدب نی ــز تنه ــا در
ن حصی ــره دی ــده میش ــود .ل ــذا ب ــه نظ ــر میرس ــد،
می ــان مش ــایخ مس ــتقیم ح ــارث بـ ـ 
عبارتــی از ســند کــه زیــر آن خــط کشــیده شــده ،بــه صــورت «عــن أبــيصــادق القاســم و
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 .1ابنبطریــق ،خصائــص الوحــی المبیــن ،ص 183؛ نیــز بــا طریقــی متفــاوت در :کوفــی ،فــرات بــن
ً
ابراهیــم ،تفســیر ،ص  ،403ح  .538ظاهــرا نســخۀ فــرات یــا منبــع او ،دچــار اشــکال شــده و
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یتــوان نــام
نــام ابوصــادق بــا راوی از او ،حــارث ،جابهجــا شــده اســت؛ امــا در نقــل ابنبطریــق م 
ن حصیــره مشــاهده کــرد .عیــن ایــن نقــل بــه عبــد الرحمــن
ابوصــادق را بــه عنــوان شــیخ حــارث بـ 

ن أبــینعــم بجلــی (م )99 .نیــز نســبت داده شــده اســت؛ ر.ک :حســکانی ،عبیــداهلل ،شــواهد
بـ 
التنزیــل، ،226/2ح .859
 .2فـرات نزدیـک بـه یکصـد حدیـث تفسـیری از حسـین بـنسـعید در کتـاب خـود آورده اسـت کـه
بیشـتر آنها از ائمۀ اطهار؟مهع؟ و یا از طرق امامیه اسـت .در میان اسـامی سـی جلد کتاب معروف
او (نجاشـی ،احمـد بـن علـی ،رجـال ،ص  )59کـه امـروزه از دسـت رفتهانـد« ،كتـاب المناقـب»
بیشـترین ارتبـاط را بـا احادیـث بازمانـده در تفسـیر فـرات دارد.
 .3كوفى ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر ،ص  ،407 _ 406ح .544
 .4عالوه بر این ،بسـیاری از روایات ابوصادق به صورت مرسـل نقل شـده اسـت و یا نقل کهنتر آن،
یشـیبه
یشـود؛ به عنوان نمونـه ،روایات ابوصـادق را در المصنف ابناب 
بـه صـورت مرسـل دیـده م 
مشاهده کنید.

أحســبه ابــن جنــدب» و افــزودۀ متأخــر یکــی از مستنســخین یــا راویــان حاضــر در اســناد
باشــد ،کــه چــون ابوصــادق را نمیشــناخته ،نــام او را بــر اســاس دیگــر احادیــث حــارث
بنحصی ــره ،ح ــدس زده اس ــت.

1

ن حصیـرة
الزم بـه ذکـر اسـت ،هـر دو راوی بعـد از ابوصـادق ،یعنـی أبوالنعمـان حـارث بـ 
األزدی (م .قبـل از  )150و صبـاح بـنیحیـى المزنـی (م .حـدود  2)160از بـزرگان تشـیع
زیـدی کوفـه در زمـان خـود بـه شـمار میرفتهانـد و از لحـاظ طیـف اعتقـادی ،بسـیار بـه
جارودیـه نزدیـک بودهانـد؛ بـه حـدی کـه بـه عنوان وجـه تمایز پیـروان صبـاح از دیگر فرق
زیـدی ،گفتـه شـده کـه وی دسـتور بـه لعـن علنـی شـیخین مـیداده اسـت.

3

روایت دومی که فرات کوفی از حسین بنسعید در همین باب نقل کرده است ،متنی
مشابه دارد و مانند روایت باال ،مرسل است؛ هرچند در نگاه ابتدایی ،نام ابوصادق در
سند روایت به چشم نمیخورد:
ن عیسـى بنزکریا قاال :حدثنا
قال :حدثني الحسـین بنسـعید و محمد ب 
ن عمیـر عـن أبیـه قـال :بعـث
یحیـى عـن الصبـاح المزنـي عـن عمـرو بـ 
ن سـالم الفـراء  صبـاح
ـند اسـماعیل بـن اسـحاق بـن راشـد راشـدی یحیـى بـ 
 .1سلسـلۀ س ِ
ن جنـدب ،بـه صـورت کامـل یـا ناقـص ،در
المزنيحـارث بـنحصیـرة ،بـرای نقـل از قاسـم بـ 
یخـورد؛ بـه عنـوان نمونه :ابنطـاوس ،علی بن موسـی،
اسـناد نقـل احادیـث متعـددی بـه چشـم م 

اسـم ابوصـادق گـزارش داده اسـت .لـذا تلاش یکـی از راویـان ایـن حدیـث بـرای شناسـایی او،
بعیـد بـه نظـر نمیرسـد.
 .2نجاشـی او را توثیـق کـرده (نجاشـی ،احمـد بـن علـی ،رجـال ،ص  )201و ابنغضائـری بعـد از
تذکـر بـه زیدیبودنـش ،او را تضعیـف کـرده ،ولـی اسـتفاده از احادیثـش بـه عنوان شـاهد را مقبول
میدانـد (ابنغضائـری ،احمـد بـن حسـین ،رجـال ،ص .)70
 .3نویسـندۀ المقـاالت و الفـرق در معرفـی فـرق زیدیـه ،یک فرقه را منتسـب به الصبـاح مزني خوانده
و ایـن اعتقـاد را بـه آنـان نسـبت داده اسـت (اشـعری قمـی ،سـعد بنعبـداهلل ،المقـاالت و الفـرق،
ص .)71

سيرتطور يکروايتمنقولاز ابوصادقازدی

(م ،)275 .دربارۀ نام ابوصادق پرسـیده اسـت (سجسـتانی ،ابوداود ،سؤاالت أبي عبید اآلجري،
ً
 .)315/2خطیـب بغـدادی نیـز در تار یـخ بغـداد ،531/16 ،از اختالفـات نسـبتا گسـترده دربـارۀ

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

الیقیـن ،ص  .367گفتنـی اسـت نـام ابوصـادق بـرای عمـوم راویـان حدیـث در چنـد طبقـۀ بعـد
ً
از او ،ناشـناخته بـوده اسـت؛ مثلا آجـری در آخریـن پرسـش از سـؤاالت خـود از ابوداود سجسـتانی
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ً
رسـول اهلل؟لص؟ علیـا إلـى شـعب فأعظـم فیـه الفنـاء . ...

1

ً
ایـن سـند قطعـا افتادگـی دارد؛ چراکـه راوی اصلـی ایـن حدیـث ،أبوالخطـاب عمـرو بـن
ً
عمیـر الهجـري ،در طبقـۀ شـش یـا هفت 2قـرار دارد و عادتا نمیتوانسـته از پدرش به طور
مسـند از پیامبر؟لص؟ نقل کند .دیگر اینکه او هیچگاه از پدرش نقلی نداشـته اسـت.
ن عمیـر بـوده اسـت 3و نیز با
حـال بـا توجـه بـه اینکـه ابوصـادق از جملـۀ مشـایخ عمـرو بـ 
توجـه بـه سـند روایـت قبلـی کـه از حسـین بـنسـعید بـا همان مشـایخ نقل شـده اسـت،
ً
4
احتمـاال عبـارت «أبـي» در سـند ایـن روایـت ،تصحیفشـدۀ «أبيصادق» اسـت.
ن سـعید ،از طریـق
تـا بدینجـا میتـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن دو روایـت حسـین بـ 
ابوصـادق ،از پیامبـر اکـرم؟لص؟ بـوده و واسـطهای بیـن او و حضـرت ذکـر نشـده اسـت.
متـن هـر دو نقـل ،بسـیار بـه هـم نزدیک اسـت .به دلیل اهمیـت باالی این متـن ،آن را به
صـورت بخشبندیشـده میآوریم:
5

 .1بعث رسول اهلل؟ص؟ علي بنأبي طالب؟ع؟ إلى شعب فأعظم فیه النبأ.
 .1كوفى ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر ،ص  ،406ح .543
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 .2بـرای شـرح حـال او ،ر.ک :مـزی ،یوسـف ،تهذیـب الكمـال .283/33 ،ممکـن اسـت او همـان
راو یای باشـد کـه طوسـی آن را در زمـرۀ روات از امـام صـادق؟ع؟ معرفی میکند (طوسـی ،محمد
بـن حسـن ،رجـال ،ص .)251
ً
 .3خطیـب بغـدادی ،احمـد ،تار یـخ بغـداد ،531/16 ،ح 4813؛ نیـز احتمـاال :ثقفـی ،ابراهیـم بـن
محمـد ،الغـارات 18/1 ،کـه حدیثـی از ابوصـادق را روایـت کـرده اسـت .در سـند آن ،بـه جـای
ً
يصـادق کـه احتمـاال فـردی کـه او را نمیشـناخته ،تلاش کـرده او را بـا طـارق
طـارق بخوانیـد :اب 
بـنشـهاب تطبیـق دهـد.
ن عمیـر عـن ابیـه (ثقفـی،
 .4اتفاقـی مشـابه در سـند حدیـث دیگـری از یحیـی بـنسـالم عـن عمـرو بـ 
ابراهیم بن محمد ،الغارات )13 _ 12/1 ،رخ داده است که محقق کتاب با ذکر «فعلى هذا یبعد
ً
روایة أبیه عن علي؟ع؟ فلعل في السـند سـقطا» به این سـقط متذکر شـده اسـت .جالب آن است
که در حدیث قبلی در الغارات ،همان متن عمرو بنعمیر ،از طریق «الصباح بنیحیى المزني عن
ً
الحارث بنحصیرة عن أصحابه» روایت شده است؛ منظور راوی از «اصحاب حارث» احتماال
ابوصادق بوده است که یکی از مشایخ اصلی وی بوده و به دلیل ناشناسبودن ،بسیاری اوقات،
از او به اشاره یاد میشده است.
 .5در یکـی از دو متـن ،بـه جـای عبـارت «فأعظـم فیـه النبـأ» ،عبـارت «فأعظم فیـه الفناء» تصحیف
شـده است.

 .2فأت ــاه جبرئی ــل؟ع؟ فأخب ــره عن ــه؛ فلم ــا رج ــع ق ــام إلی ــه رس ــول اهلل؟ص؟
فقبل ــه و جع ــل یمس ــح ع ــرق وج ــه عل ــي بوجه ــه و ه ــو یق ــول :ق ــد بلغن ــي
نب ــؤک و ال ــذي صنع ــت فأن ــا عن ــک راض.
 .3قــال :فبکــى علــي [؟ع؟] فقــال لــه رســول اهلل؟ص؟ :مــا یبکیــک یــا علــي؟
أ فــرح أم حــزن؟ قــال :و مــا لــي [أن] ال أفــرح و أنــت تخبرنــي یــا رســول اهلل
ل و [میکائیـل]
أنــک عنــي راض؟! قــال النبــي :إن اهلل و مالئکتــه و جبرئیـ 
عنــک راضــون.
ُ
 .4أمــا و اهلل لــو ال أن یقــول فیــک طوائــف مــن أمتــي مــا قالــت النصــارى فــي
ً
عیس ــى اب ــن مر ی ــم لقل ــت الی ــوم فی ــک مق ــاال ال تم ــر بم ــإ منه ــم قل ــوا أو
کثــروا إال قامــوا إلیــک [و] یأخــذون التــراب مــن تحــت قدمیــک یلتمســون
بذل ــک البرک ــة.

ً
 .5قــال :فقــال قر یــش :أ مــا رضــي حتــى جعلــه مثــا البــن مر یــم؟! فأنــزل اهلل
ََ ً
َََ ُ
لا � ذَ�ا قَ� ْو ُم َك م نْ� ُه َ�ص ُّد نَ
َ
ن
و� > قال :یضجو 
تعالى :
<ول ّما �ض ِر بَ� ا بْ� نُ� م ْر يَ� َم م ث� إ
ِ ي ِ
َ
ْ
َ
أ
ّ
ً
َ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ُ
َ
َ
َ
إ<� نْ� ه َو إ�لا ع بْ�د � ن�ع ْم ن�ا عل يْ� ِه َو ج�عل ن� ُاه َم ث�لا ِل بَ� ِـ�نى إ� ْس َر ِئا� ي� َل>.

در ادامـۀ نوشـتار حاضـر ،ایـن متـن پنجبخشـی را «تحریر اول» مینامیـم و به بخشهای
آن با شـمارههای مشخصشـده ،اسـتناد میدهیم.
برخـی دیگـر از مفسـرین ،مثـل علـی بـنابراهیـم قمـی (م .بعـد از  )307بخـش آخـر ایـن

1

ن کهیــل عــن أبــي صــادق عــن أبــي األعــز
 ...عــن األعمــش عــن ســلمة بـ 

ل اهلل؟ص؟ جالس فــي أصحابه
عــن ســلمان الفارســي؟ضر؟ قــال :بینمــا رســو 
إذ قــال :إنــه یدخــل علیکــم الســاعة شــبیه عیســى ابــن مر یــم فخــرج
ً
بعــض مــن کان جالســا مع رســولاهلل؟ص؟ لیکون هــو الداخل ،فدخل علي
بــنأبــي طالــب؟ع؟ فقــال الرجــل لبعــض أصحابــه :أمــا یرضــى محمــد
ً
أن فضــل علیــا علینــا حتــى یشــبهه بعیســى ابــن مر یــم و اهلل آللهتنــا التــي
کنــا نعبدهــا فــي الجاهلیــة أفضــل منــه ،فأنــزل اهلل فــي ذلــك المجلــس:
« .1أبی األعز» در اینجا ،تصحیف از «االغر» است.

سيرتطور يکروايتمنقولاز ابوصادقازدی

آوردهانـد:

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

ماجـرا را مطابـق تحریـر اول ذکـر کردهانـد ،امـا بخشهـای دیگـر را بـه صـورت خالصـه
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َ َ ّ َ �ضُ َ ْ نُ َ ْ َ َ َ ثَ ً
لا إ� ذَ�ا قَ� ْو ُم َك ِم نْ� ُه يَ� ِص ُّد ن
و�> یضجــون. ...
<ولما ِر ب� ا ب�� مر ي�م م�

1

مشـابهت قابلتوجـه بخـش آخـر متـن بـا بخـش آخـر تحریـر اول و اشـتراک
بـه قرینـۀ
ِ
ابوصـادق در سـند ،میتـوان بـا اطمینـان گفـت کـه بـا نقـل خالصهشـدهای از تحریـر
اول روبـهرو هسـتیم؛ امـا ایـن بـار بـه جـای ارسـال از ابوصـادق ،میبینیـم کـه حدیـث بـا
َ
یک واسـطه از سـلمان فارسـی روایت شـده اسـت 2.راوی از ابوصادقَ ،سـلمة بنکهیل

کوفـی (م ،)121 .از بـزرگان زیدیـه َبتریـه در زمـان خـود اسـت کـه روایـات متعـددی را از
َ
ابوصادق روایت کرده اسـتَ .سـلمه یا یکی از راویان بعد از او ،شـیخ ابوصادق در نقل
ایـن روایـت را «االغـر» ،محـدث شـیعی اهـل کوفـه ،معرفـی کـرده اسـت.

3

ً
نقـل تحریـر اول از حدیـث ،منحصـر بـه ابوصـادق نیسـت و شـواهدی بیرونـی دارد؛ مثلا
ابنماهیـار (م .پـس از  )328در تفسـیر خـود ،از امـام صـادق ،از پدرانشـان ،از حضـرت
علـی؟مهع؟ مشـابه نقـل تفسـیر قمـی را روایـت کرده اسـت:
ن جعفر
ن علي بـنمحمد ب 
ن علـي بـنجنـاح 4عن الحسـن ب 
 ...إبراهیـم بـ 
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 .1قمی ،علی بنابراهیم ،تفسـیر .286/2 ،الزم به ذکر اسـت عبارت «یدخل علیكم السـاعة شـبیه
تهـای
عیسـى ابـن مر یـم» خالص هشـدۀ بنـد چهـارم اسـت و کلمـۀ «یضجـون» نیـز یکـی از قرائ 
رسـیده از کلمـۀ «یصـدون» در آیـۀ مبارکـه اسـت کـه نـگارش بسـیار نزدیکـی بـا آن دارد .در هـر دو
روایـت اخیـر ،بـه صحـت ایـن قرائـت تأ کیـد شـده اسـت.

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و سوم _ بهار و تابستان 1397
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یشـود (هاللـی ،سـلیم
 .2نقـل فضیلـت مشـابهت از سـلمان فارسـی در کتـاب سـلیم نیـز مشـاهده م 
بـن قیـس ،کتـاب سـلیم بن قیـس.)891/2 ،
یشـوند ،امـا بـه تصر یـح
 .3الزم بـه ذکـر اسـت کـه در قـرن اول ،چنـد راوی بـا نـام «األغـر» شـناخته م 
ً
رجالیـان اهـل سـنت ،ایـن راوی کـه مـورد ارجـاع اهـل کوفـه بـوده اسـت ،کاملا ناشـناخته بـوده و
چیـک از آن راو یـان ،یکـی نیسـت .مـزی ذیـل مدخـل یـک راوی دیگـر بـا نـام مشـابه «سـلمان
بـا هی 
األغـر أبـو عبـد اهلل المدنـي» (مـزی ،یوسـف ،تهذیـب الكمـال )258/11 ،فرضیـۀ اتحـاد راوی مـا
بـا دیگـر «أغر »هـا را رد کـرده و میگویـد ،جـز آنکـه شـعبی نـام او را «مسـلم» دانسـته ،هیـچ اطلاع
دیگـری از او در دسـت نیسـت.
 .4راوی ابتـدای سـند بـا نـام «إبراهیـم بـنعلـی بـنجنـاح» ،شناختهشـده نیسـت .او میبایسـت
ن جناح یمامی باشـد که در اسـانید اهل سـنت حضور دارد؛ به عنوان نمونه:
ابراهیم بنمحمد ب 
طبرانـی ،سـلیمان ،معجـم الکبیـر .103/5 ،الزم بـه ذکـر اسـت نـام دو راوی قبـل از او نیـز در سـند
دچـار تصحیف شـده اسـت.

بـنمحمـد عـن أبیـه عـن آبائـه؟مهع؟  :أن رسـول اهلل؟ص؟ نظـر إلـى علـي؟ع؟ و
ً
أصحابـه حولـه و هـو مقبـل؛ فقـال :أمـا إن فیـک لشـبها مـن ابن مر یـم و لو ال
ُ
مخافة أن یقول فیک طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عیسـى ابن
ً
مر یـم ،لقلـت الیـوم فیـک مقـاال ال تمر بملإ من الناس إال أخـذوا من تحت
قدمیـک التـراب یبتغـون بـه البرکـة .فغضب من کان حول ه و تشـاوروا فیما
ً
بینهـم و قالـوا :لـم یـرض إال أن جعـل ابـن عمـه مثلا لبنـي إسـرائیل .فأنـزل
َ َ ّ َ �ضُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ثَ ً ذَ قَ ْ ُ َ نْ ُ َ ُّ نَ َ ُ
و� * َو ق�الوا
اهلل جـل اسـمه < :ولما ِر ب� ا ب� ن� مر ي�م م�لا إ��ا �ومك ِم�ه ي� ِصد
أ آ َ ُ َ خَ ْ ٌ أ ْ ُ َ َ �ضَ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ً َ ْ ُ ْ قَ ْ ٌ خَ ُ َ ْ ُ َ َّ
�� ِله تـ� نـ�ا � ي�ر �م هو ما ر ب�وه لك إ�لا ج�دلا ب�ل هم �وم � ِصم ن
و� * إ� ن� هو إ�لا
َ ٌ أْ َ ََ
َْ َ ً
1
ع بْ�د � ن� َع ْم ن�ا عل يْ� ِه َو جَ� َعل ن� ُاه َم ث�لا ِل بَ� ِـ�نى إ� ْس َر ِئا� ي� َل>. ...

بـا توجـه بـه عبـارت «عـن أبیـه عـن آبائـه؟مهع؟» ،انتهـای سـند روایـت را میبایسـت بدیـن
ن محمد عن أبیه عن آبائه؟مهع؟».
ن محمد عن جعفر ب 
ن علي ب 
ترتیب خواند« :حسن ب 
ن علي بنمحمد الهاشمي النوفلي (م .قبل از  ،)160راوی از امام صادق در این
حسن ب 
ن عبدالمطلب
ن الحارث ب 
سند ،محدث مدینه در قرن دوم است که از نوادگان نوفل ب 
به شمار میرود 2.مشابه همین روایت در کافی از ابوبصیر روایت شده ،اما در آن ،نام امام
صادق؟ع؟ از سند افتاده است:

3

 .1استرآبادى ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة ،ص .550
 .2ر.ک :مزی ،یوسف ،تهذیب الكمال.264/6 ،
 .3ابنشهرآشـوب همیـن حدیـث را بـه طـور مرسـل از ابوبصیـر روایـت کـرده اسـت (ابنشهرآشـوب،
محمـد بـن علـی ،مناقـب ،)264/1 ،که نام امام صادق؟ع؟ در آن ذکر شـده اسـت .عالوه بر این،
بخـش انتهایـی سـند حدیـث« :محمـد بـنسـلیمان الدیلمـي المصـري  أبیـه  أبـي بصیـر»
ً
نیـز در دیگـر مـوارد بـرای نقـل از امـام صـادق؟ع؟ اسـتفاده شـده اسـت؛ مثلا :کلینـی ،محمـد بـن
یعقـوب ،کافـی 422/1 ،و  50/8و صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات.464/1 ،

سيرتطور يکروايتمنقولاز ابوصادقازدی

بذلک البرکة .قال :فغضب األعرابیان و المغیرة بنشعبة و عدة من قریش

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

عدة من أصحابنا عن سهل بنزیاد عن محمد بنسلیمان عن أبیه عن
ً
أبي بصیر قال :بینا رسول اهلل؟ص؟ ذات یوم جالسا إذ أقبل أمیر المؤمنین؟ع؟
ً
فقال له رسول اهلل؟ص؟ :إن فیک شبها من عیسى ابن مری م و لو ال أن تقول
ُ
فیک طوائف من أمتی ما قالت النصارى في عیسى ابن مریم لقلت فیک
ً
ک یلتمسون
ب من تحت قدمی 
قوال ال تمر بمإل من الناس إال أخذوا الترا 
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ً
معه م فقالوا :ما رضي أن یضرب البن عمه مثال إال عیسى ابن مریم؛ فأنزل
ََ ً
َََ ُ
لا � ذَ�ا قَ� ْو ُم َك م نْ� ُه َ�ص ُّد نَ
َ
و�
اهلل على نبیه؟ص؟ فقال:
<ول ّما �ض ِر بَ� ا بْ� نُ� م ْر يَ� َم م ث� إ
ِ ي ِ
َ
َ
ّ
* َو ق َ� ُالوا أ� آ�ل َه تُـ� ن َـ�ا خَ� ْ� ٌر أ� ْم ُه َو َما �ضَ َر ُ� ُوه ل َك �لا َ� َد ًلا َ� ْل ُه ْم قَ� ْو ٌم خَ�ص ُم نَ
و� * إ� نْ�
ب
ِ
إ ج ب
ي
ِ
ْ
َ
أ
ً
َ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
ُ َّ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
1
ه َو إ�لا ع بْ�د � ن�عم ن�ا عل ي� ِه و ج�عل ن�اه م ث�لا ِل ب� ِـ�نى إ�س َر ِئا� ي�ل>. ...

الزم به ذکر است ،متن تحریر اول با تفاوتهایی در مضمون ،از طرقی غیر از ابوصادق
نیز رسـیده اسـت که در ادامۀ مقاله ،مورد اشـاره و بررسـی قرار میگیرد.
 _2 _1دستۀ دوم :روایات «فیک مثل من عیسى ،أبغضته یهود و أحبته النصارى»
تحریـر دیگـری نیـز از فضیلـت مشـابهت در میـان محدثین رواج پیدا کـرده که نقلهای
ً
ً
آن عمومـا در راوی اصلـی ،یعنـی ابوصـادق ازدی و نیـز بعضـا در ارتبـاط بـا آیـۀ  57سـورۀ
زخرف (بند  )5با تحریر اول مشـترک اسـت ،اما بندهای یکم تا سـوم از آن حذف شـده
و بنـد چهـارم نیـز ،بـا تفـاوت قابلتوجهی ،به صورت زیر ثبت شـده اسـت:
ُ
یا علي فیک مثل/شبه من عیسى ،أبغضته یهود حتى بهتوا أمه ،و أحبته
النصارى حتى أنزلوه المنزل الذي لیس له.
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امـروزه پرتکرارتریـن روایـت از ابوصـادق ازدی در مجامـع حدیثـی اهـل سـنت ،همیـن
َ
تحریـر از فضیلـت مشـابهت محسـوب میشـود کـه بیشـتر نقلهـای آن از طریـق َحکـم
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ن عبدالملـک قرشـی کوفی (م )170 .به ما رسـیده اسـت .یکـی از کاملترین نقلهای
بـ 
َ َ
موجـود از تحریـر دوم بـه روایـت حکـم ،بـه صـورت زیـر اسـت:
ً
 .1دعانــي رســول اهلل فقــال :یــا علــي ،إن فیک من عیســى مثــا ،أبغضته یهود
ُ
حتــى بهتــوا أمــه ،و أحبتــه النصــارى حتى أنزلــوه بالمنزل الــذي لیس به.
( .2ثم/قــال و) قــال علــي :و إنــه یهلــک فــي محــب مفــرط ،و مبغــض مفــرط
یحملــه علــى أن یبهتني.
 .3أال و إني لست بنبي ،و ال یوحى إلي ،و لکن أعمل بکتاب اهلل ،فما أمرتکم
مــن طاعــة بحــق ،علیکــم طاعتــي فیمــا أحببتــم و کرهتــم ،و ما أمرتکــم به أو
غیري من معصیة اهلل فال طاعة في معصیة.
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان،.57/8

 .4الطاعة في المعروف ،الطاعة في المعروف.

1

پـس از ایـن ،ایـن تحریـر از حدیـث را «تحریـر دوم» میخوانیـم .اهـل سـنت ایـن تحریـر را
َ
بـا طـرق متعـدد از َحکـم بـنعبدالملـک از حارث بنحصیـره از ابوصـادق ازدی روایت
َ
کردهانـد 2.در بیشـتر نقلهـای َحکـم بنعبدالملـک ،بنـد دوم وجـود دارد و مشـاهده
میشـود کـه ایـن بنـد بـا عباراتـی مثـل «قـال علـي» یـا «قـال :فـکان یقـول» آغـاز میشـود
و در ادامـۀ آن ،حدیـث معـروف علـوی« :هلک/یهلـک فـي (رجالن/صنفـان:).../
محـب مفـرط ،و مبغـض مفـرط» ذکـر شـده اسـت.
بـا توجـه بـه عبـارات مذکـور در ابتـدای ایـن بنـد ،احتمـال مـیرود یکـی از راویـان ،بـدون
ً
قصد انتسـاب این جمله به ابوصادق ،و صرفا بهعنوان یک شـاهد صدق ،این جملۀ
ِ
معـروف از حضـرت علـی؟ع؟ را نقـل کـرده اسـت .البتـه در برخـی نقلهـای متأخـر،
عبـارت «ثـم» یـا «قـال و» از ابتـدای نقـل حـذف گشـته کـه موجـب شـده ،بهنوعـی پدیدۀ
ادراج رخ دهد .درهرحال ،با بررسـی شـبکۀ اسـناد نقلهای تحریر دوم ،به نظر میرسـد
حلقـۀ مشـترک اصلـی و مسـئول بندهـای دوم تـا چهـارم ،حکـم بـنعبدالملک باشـد.
 .1ابناالعرابی ،احمد ،المعجم765/2 ،؛ حسکانی ،عبیداهلل ،شواهد التنزیل228/2 ،؛ عبداهلل بن
احمد بن حنبل ،السنة ،543/2 ،بخش  .3 _ 1هر سه از طریق أبو ّ
غسان مالك بنإسماعیل (م.
ن ثابت نیز این متن کامل را از حکم نقل
 )217از حکم .غیر از ابوغسان ،سلمة بنصالح و علیب 

از ابو عبدالرحمن سلمی از امیرالمؤمنین؟ع؟ از پیامبر اکرم؟لص؟ در کتب حدیثی اهل سنت
معروف است ،اما شاید تنها کسی که به غیر از او و ابوغسان مالك بنإسماعیل از طریق حکم،
این حدیث را به امیرالمؤمنین؟ع؟ نسبت داده ،سلیم بنقیس هاللی باشد (هاللی ،سلیم بن
قیس ،کتاب سلیم بن قیس ،ح  .)54جالب آنکه قاضی نعمان در شرح األخبار 391/3 ،همین
ّ
أبوغسان ،راوی از حکم بنعبدالملک ،نقل کرده است که
حدیث سلیم را به صورت مرسل از
نشاندهندۀ آشنایی او با نقل اصلی حدیث است .الزم به ذکر است کتاب أبوغسان از منابع
قاضی نعمان بوده که بیش از سی بار در کتابش از او نقل کرده است .درنتیجه عبارت «إبن
غسان» در ابتدای سند این نقل نیز تصحیف از «أبي غسان» است.
لهـای بعـدی ،بـه دلیل مجهولبـودن ابوصادق ،صالح نمیدیدند اسـم او
 .2هرچنـد در برخـی از نق 
در سلسـلۀ سـند بیاید (ابنعسـاکر ،علی ،همان.)294/42 ،
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علی الصحیحین .123/3 ،مضمون جملۀ آخر بند سوم ،یعنی «فال طاعة في معصیة ،»...به نقل

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

کردهاند؛ ر.ک :ابنعساکر ،علی ،تاریخ مدینة دمشق294/42 ،؛ نیشابوری ،حاکم ،المستدرك
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البتـه مشـابه ایـن نقـل از تحریـر دوم را دو نفـر از محدثیـن متشـیع (اما غیرامامـی) کوفه از
ن کثیر قرشـی
حـارث بـنحصیـره از ابوصـادق ازدی نقـل کردهانـد :أبو إسـحاق محمد ب 
ن عبدالملـک قرشـی مسـعودی (م.
کوفـی (م .قبـل از  )190و أبوعبدالرحمـن عبـداهلل بـ 
َ َ
ن مسـعود .هـر دو نفـر ماننـد حکـم ،شـیخ أبوصـادق در نقل
قبـل از  ،)200نـوادۀ عبـداهلل بـ 
ایـن فضیلـت را «ربیعـة بـنناجـذ» میداننـد ،اما در نقل بندهای دوم تـا چهارم از تحریر
ن کثیـر ،شـأن نـزول آیـۀ  57سـورۀ
دوم ،بـا یکدیگـر و نیـز بـا حکـم توافـق ندارنـد .محمـد بـ 
زخـرف (همـان بنـد پنجـم از تحریـر اول) را در انتهـای نقـل خود آورده اسـت 1و در روایت
ابوعبدالرحمـن مسـعودی ،هـم جملـۀ «هلـک فـي رجلان( »...بنـد دوم از تحریـر دوم) و
ً
هـم شـأن نـزول آیـۀ  57سـورۀ زخـرف ،در کنـار هم ذکر شـده اسـت 2که مشـخصا ترکیبی
ن حصیـره تطابـق
ناهمگـون اسـت؛ بهعلاوه ،طبقـۀ ابوعبدالرحمـن بـا طبقـۀ حـارث بـ 
نـدارد و بـه نظـر میرسـد ،وی از حـارث مسـتقیم نقـل نمیکنـد.
ل سـنت از تحریـر دوم حدیث،
همانطـور کـه گفتیـم بیشـتر نقلهای محدثین بزرگ اه 
ً
ن عبدالملـک اسـت و دو طریـق دیگـر ،تقریبـا متـروک واقـع شـدهاند.
از طریـق حکـم بـ 
ایـن مسـئله شـاید بـه دلیـل عـدم تناسـب طبقـۀ دو راوی دیگـر بـرای سـماع از حـارث
باشـد (علـت دیگـر ایـن مسـئله ،در بخـش تحلیـل متنـی روایـات ،خواهـد آمـد) .در هـر
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حـال ،تحریـر دوم حدیـث بـه نقـل حکـم بـن عبدالملـک ،بهخصـوص بندهـای اول
و دوم آن ،مـورد پسـند طیفهـای مختلـف اهـل حدیـث و نیـز زیدیـه بـوده اسـت .از
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محدثین قرن سوم ،بخاری (م 3،)250 .بالذری (م 4،)279 .ابراهیم ثقفی (م 5)283 .و
 .1كوفـى ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر ،ص  ،404ح 540؛ البتـه در نقـل بـزار ،احمـد بـن عمـرو ،البحـر
الزخـار ،11/3 ،ایـن افـزوده در انتهـای حدیـث دیـده نمیشـود کـه ممکـن اسـت ناشـی از تقطیـع
راوی از محمـد بـن کثیـر باشـد.
 .2كوفـى ،فـرات بـن ابراهیـم ،همـان ،ص  ،405 _ 404ح 542 _ 541؛ حسـکانی ،عبیـداهلل ،همـان،
.231/2
 .3بخاری ،محمد بن اسماعیل ،التاریخ الکبیر.246/3 ،
ً
 .4بالذری ،احمد ،أنسـاب االشـراف .362/2 ،در نقل او ،ابوصادق مسـتقیما از امیرالمؤمنین؟ع؟
روایـت میکنـد و وسـاطت ربیعه وجـود ندارد.
 .5ثقفـی ،ابراهیـم بـن محمـد ،الغـارات، .403 _ 402/2توجـه شـود کـه وی هنـگام نـگارش کتـاب
ً
الغارات زیدی بوده است .البته طبق نسخ فعلی کتاب ،نقل وی صرفا از ربیعة بن ناجذ است،
امـا ابنابیالحدیـد کـه بـه نسـخۀ کاملتر کتاب دسترسـی داشـته ،نـام ابوصادق را نیز در سـند این

ن حنبل
ن احمـد بـ 
نسـائی (م 1،)303 .همگـی بنـد اول و دوم از تحریـر دوم ،و عبـداهلل بـ 
(م 2)290 .بندهای اول تا سـوم از تحریر دوم را روایت کردهاند .محدثین سـنی متأخری
ً
3
کـه ایـن تحریـر را آوردهانـد نیـز عمومـا از نقل این بندها فروگـذار نکردهاند.
تـا بدیـن جـا طـرق مختلـف روایـت فضیلت مشـابهت به نقل از ابوصادق بررسـی شـد.
شـبکۀ اسـناد ایـن روایـت در نمـودار شـمارۀ  1بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت .در ایـن
نمـودار تلاش شـده تـا طریـق تحریرهـای اول و دوم بـا اسـتفاده از خطهـای متفـاوت،
امتـداد یابـد تـا از همدیگـر قابـل تشـخیص باشـند .اتصـال غیرمسـتقیم یـا باواسـطۀ
ن داده شـده اسـت .همانطـور کـه در نمـودار
دو راوی نیـز بـا خـط چیـن ( _ _ _ ) نشـا 
مشـخص اسـت ،حلقـۀ مشـترک حدیـث مشـابهت ،ابوصـادق ازدی اسـت کـه فـارغ
از تعییـن متـن اصلـی بیـن تحریـر اول و دوم ،بـا اسـتفاده از روش تحلیـل متـن _ اسـناد
میتـوان ادعـا کـرد کـه انتسـاب اصـل حدیـث یا همـان مضمون مشـابهت (فـارغ از وجه
شـبه) بـه وی قابلاطمینـان میباشـد و او در نیمـۀ دوم قـرن اول ،فضیلـت مشـابهت را
بـرای شـاگردان کوفـی خـود بازگـو کـرده اسـت.

4

گفتنی است که متن تحریر دوم این حدیث به راویان دیگری ،مانند محمد بنعبید اهلل
ن علی (م .حدود
ن محمد بنعمر ب 
ن عبد اهلل ب 
ی رافع (م .حدود  )150و عیسى ب 
بنأب 
ن عبد اهلل النخعي
 )150نیز نسبت داده شده است 5.همچنین در میانۀ قرن دوم ،شریک ب 
(م )177 .این حدیث را از طریق عثمان بنعمیر البجلي (م )150 .به زاذان الکندي

 .3به عنوان نمونه ،ابناالعرابی ،احمد ،المعجم.765/2 ،
 .4الزم بـه ذکـر اسـت هرچنـد ابوصـادق از نظـر تمامـی رجالیـان اهـل سـنت ثقـه بـوده و احادیـث
او قابلاطمینـان اسـت ،امـا بـا اسـتفاده از روش تحلیـل متـن _ اسـناد ،نمیتـوان بـا قاطعیـت،
بتـر از زمـان ابوصـادق بـرد.
انتسـاب ایـن فضیلـت را بـه زمانـی عق 
لهـای منتسـب بـه راوی اخیـر ،ر.ک :حسـکانی ،عبیـداهلل ،شـواهد التنزیـل ،،227/2
 .5بـرای نق 
ح  861 _ 860و برای راوی اول ،همان ،ص  ،233ح .868

سيرتطور يکروايتمنقولاز ابوصادقازدی

 .2عبـداهلل بـناحمـد بـن حنبـل ،السـنة544 _ 543/2 ،؛ نیـز در :همـو ،مسـتدرک فضائل الصحابة،
 793/2و .887

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

حدیـث گـزارش کـرده اسـت (ابنابیالحدیـد ،عبدالحمید ،شـرح نهج البالغـة.)105/4 ،
 .1نسـائی ،احمـد بـن علـی ،السـنن الكبـرى446/7 ،؛ همـو ،خصائـص أمیرالمؤمنیـن ،ص .۸۷
َ
جالب آن اسـت که نسـائی خود در زمرۀ تضعیفکنندگان َحکم اسـت (مزی ،یوسـف ،تهذیب
ً
الکمـال ،ص )112 _ 110؛ وی احتمـاال بـه نیـت احتجـاج ،ایـن حدیـث را از او نقـل کـرده اسـت.
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ی لیلى (م )82 .نسبت میداده است 1.از آنجا که
(م )82 .و نیز عبد الرحمن بنأب 
تعداد طرق هیچکدام از این نقلها از یک یا دو طریق تجاوز نمیکند ،امکان بررسی میزان
اصالت آنها وجود ندارد و نمیتوان نسبت به اصالتشان مطمئن بود؛ بهخصوص با توجه
به اینکه ،متون این اسانید ،مشابه نقل حکم بنعبدالملک است.
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نمودار شمارۀ  :1شبکۀ اسناد طرق نقل تحریر اول و دوم حدیث مشابهت
امیرالمؤمنین؟ع؟ با حضرت عیسی؟ع؟ به نقل از ابوصادق ازدی

 .1حسـکانی ،عبیداهلل ،همان،234/2؛ اسـترآبادى ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة ،ص  .550حلقۀ
مشـترک این نقلها شـریک است.

 _2تحلیل متنی روایات فضیلت مشابهت
معلوم شـد که ابوصادق ،فضیلت مشـابهت امیرالمؤمنین؟ع؟ با حضرت عیسـی؟ع؟
را روایـت کـرده ،امـا در نقـل ایـن فضیلـت ،دو تحریـر متفـاوت از متـن حدیـث بـه جـا
مانـده اسـت .تفـاوت متـن تحریـر اول و دوم فضیلـت ،نمیتوانـد ناشـی از تعـدد صـدور
حدیـث باشـد؛ بهگونـهای کـه دو متـن اصیـل بـه نقـل از ابوصـادق ،از پیامبـر اکـرم؟ص؟
رسـیده باشـد؛ 1چراکـه همانطـور کـه در بخـش قبـل آمـد ،ذیـل هـر دو تحریـر ،بـه شـأن
نـزول آیـۀ  57سـورۀ زخـرف اشـاره شـده و بسـیار بعیـد مینمایـد کـه ایـن آیـه ،دوبـار نـازل
شـده باشـد؛ بهطور یکـه پـس از بـار اول ،پیامبـر یـک تحریـر ،و پـس از بـار دوم ،تحریـر
دیگـری از فضیلـت را بیـان بفرماینـد.
از طـرف دیگـر ،مقایسـۀ متـن دو تحریـر ،احتمـال نقـل بـه معنـای حدیـث توسـط راویـان
بعـدی را نیـز منتفـی میکنـد .در تحریـر اول ،اوج فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مـورد تأ کید
قـرار گرفتـه اسـت؛ در حـدی کـه «اگـر مـردم از آنهـا مطلـع شـوند ،خـاک کـف پـای آن
وجـه شـباهت ،خـوف از غلـو در فضائـل آن
حضـرت را بـه نیـت برکـت برمیدارنـد» و ِ
وجه شـباهت ،گمراهی دو
حضرت ،همانند غلو مسـیحیان اسـت .اما در تحریر دومِ ،
گـروه افـراط و تفریطکننـدگان نسـبت بـه جایـگاه آن حضرت اسـت .روشـن اسـت که در
ایـن دو نقـل ،مدلـول حدیـث تغییـر یافتـه اسـت و ایـن ،فراتـر از تعریـف و حـدود «نقل به

تغییراتی عمدی شـده اسـت .برای شـناخت این انگیزهها باید به زمینههای تاریخی و
ً
جریانی روایت دقت کرد .تحریر اول قرائتی شدیدا شیعی از مقامات امیرالمؤمنین؟ع؟
ارائـه میکنـد کـه مدلـول آن ،اثبـات فضیلتـی بیهمتـا بـرای ایشـان اسـت 3.امـا تحریـر
بیشـتر طـرق نقـل هـر دو تحریـر از فضیلت،
نکـه
لسـنت ،همی 
 .1بـرای آشـنایان بـا سـنت حدیثـی اه 
ِ
بـه یـک راوی (ابوصـادق) منتهـی شـده اسـت ،قرینـهای مهـم بـر وحـدت اصل حدیث اسـت.
 .2پاکتچی ،احمد ،فقهالحدیث :مباحث نقل به معنا ،ص .31
 .3شـیخ مفیـد ،هنـگام ذکـر ایـن فضیلـت بـر ایـن بیهمتایـی تأ کیـد کرده اسـت (مفیـد ،محمد بن
محمد ،اإلرشـاد.)117/1 ،
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ایـن بـدان معنـا اسـت کـه متـن یکـی از ایـن نقلهـا در اثـر انگیزههـای بیرونـی ،دچـار

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

معنـا» در انتقـال احادیـث میباشـد.
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دوم ،موضعـی بسـیار متعادلتـر دارد و نشـاندهندۀ جایـگاه بیهمتایـی نیسـت .در
ادامـه ،بـا ریشـهیابی تاریخـی متنهـا و زمینههـای نقـل آنهـا ،میبایسـت بـه تعیین تحریر
اصیـل فضیلـت بپردازیـم.
بــرای یافتــن زمینــۀ تاریخــی تحریــر اول ،میبایســت بــه بخشهــای اول تــا ســوم ایــن
تحریــر توجــه کنیــم .در نیمــۀ قــرن چهــارم هجــری ،طبرانــی (م 1)360 .بــه نقــل از ابورافــع،
و نیــز قاضــی نعمــان (م 2)363 .بــه نقــل از ابنعبــاس ،اخبــار واحــدی را گــزارش
کردهانــد کــه بــا بخشهــای اول تــا ســوم تحریــر اول ایــن روایــت ،تطابــق دارنــد .عبــارت
کلیــدی تکرارشــده در تمــام ایــن نقلهــا ،عبــارت نبــوی «أنــا عنــک راض» یــا «اهلل/و
رســوله/و مالئکتــه/و جبریــل عنــک راضــون» اســت کــه میتوانــد ســرنخ مهمــی بــرای
یافتــن غــزوۀ مــورد اشــاره باشــد.
با پیگیری این سرنخ ،تمامی شواهد 3ما را به غزوۀ ذات السالسل رهنمون میشوند .طبق
ت فرماندهان قبلی در این غزوه ،پیامبر اکرم؟لص؟ حضرت
نقلهای شیعه ،پس از شکس 
علـی؟ع؟ را بـه فرماندهـی لشـکر میفرسـتند و ایشـان در یک حملـۀ صبحگاهی ،موفق
بـه شکسـت دشـمن میشـود .در ایـن هنـگام بـر پیامبـر اکـرم؟لص؟ سـورۀ «عادیـات»
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نـازل میشـود و پیامبـر بـه یارانشـان در مدینـه ،بشـارت پیـروزی در جنـگ را میدهنـد.

4

پـس از بازگشـت حضـرت علـی؟ع؟ از غـزوه ،پیامبـر اکـرم بـه اسـتقبال ایشـان در بیـرون
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شـهر میرونـد .علـی؟ع؟ ،بـا دیـدن پیامبـر از اسـب پیـاده شـده و طبـق نقـل امسـلمه،
 .1طبرانی ،سلیمان ،معجم الکبیر 320/1 ،و به نقل از او :اخطب خوارزم ،موفق ،مقتل الحسین؟ع؟،
۷۸/۱؛ شجری ،یحیی ،األمالي الخمیسیة.184/1 ،
 .2مغربی ،نعمان بن محمد ،شرح األخبار،.411/2
 .3غیر از تنها یک مورد که قاضی نعمان در شرح األخبار )412/2( ،محل صدور این عبارت را جنگ
خیبر دانسـته و البته پس از آن ،همین حدیث مشـابهت را آورده اسـت .به نظر میرسـد این نقل
قاضـی نعمـان همـان متـن سـوم حدیـث اسـت کـه از طریـق ابنلهیعه به آن دسترسـی داشـته و ما
در بخـش آخـر همیـن مقاله بـه آن میپردازیم.
 .4بـرای دیـدن تمامـی روایـات و شـأن نزولهـای وارد شـده در تفاسـیر ،ذیـل سـورۀ «العادیـات» و
اصالت شـأن نزول غزوۀ ذات السالسـل ،ر.ک :طباطبائی امین و دیگران« ،بررسـی تطبیقی میزان
ارتبـاط سـورۀ عادیـات بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در منابـع فریقیـن» ،امامتپژوهـی.147 _ 115/21 ،

تصمیـم بـه بوسـیدن پـای پیامبـر میگیـرد کـه در ایـن هنـگام پیامبـر بـه آن حضـرت
هلل تعالـى و رسـوله عنـک راضیـان» .بیشـتر نقلهـا در ادامـه،
نا 
ب فـإ 
میفرماینـد« :ارکـ 
بندهـای دوم تـا چهـارم از تحریـر اول را نیـز در بـر دارنـد کـه با این زمینۀ نقلشـده ،ارتباط
معنـاداری دارنـد.

1

گفتنـی اسـت غـزوۀ ذات السالسـل ،مـورد توجـه عمـرو بـنعـاص قـرار داشـته و حجـم
فوقالعـادهای از تبلیغـات از سـمت او بـرای تثبیـت جایگاهـش بـه عنـوان صاحـب
ً
پرچـم در ایـن غـزوه و حـذف روایـت شـیعی ،انجـام شـده اسـت و ظاهـرا ایـن مسـئله در
زمـان دیگـر خلفـای امـوی نیـز ادامـه داشـته اسـت؛ 2زیـرا بـا اینکـه شـیخ مفیـد ماجـرای
پیـروزی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ایـن غـزوه را از «أصحـاب اآلثـار» و «نقلـة األخبـار» نقـل
کـرده و ابنشهرآشـوب نقـل ایـن ماجـرا توسـط امـام صـادق؟ع؟ ،مقاتـل ،زجـاج ،وکیـع،
سـفیان ثوری ،سـدی ،ابوصالح و ابنعباس را از دو محدث اهلسـنت در قرن چهارم:
ن شـبل بناسـد الوکیل
أبوالفتـح هلال بـنمحمـد الحفـار (م )414 .و ابوالقاسـم علـی بـ 
(م .بعـد از  3)410گـزارش کـرده 4،امـروزه ،بهجـز نقـل امـام صـادق؟ع؟ و ابنعبـاس کـه
لهـای باقیمانـده از ایـن ماجـرا ،ر.ک :عاملـی ،جعفـر مرتضـی ،الصحیـح من سـیرة
 .1بـرای دیـدن نق 
النبـي االعظـم.232/20 ،
 .2بــه عنــوان نمونــه ،زهــری (م ،)123 .مــورخ امــوی ،گزارشــی از ایــن غــزوه ارائــه داده (صنعانــی،

نشــاندهندۀ جایــگاه ایــن غــزوه در گفتمان عثمانی اســت .در ادامۀ گــزارش ،به برخی تالشهای
عمرو بنعاص در جهت تثبیت جایگاه خود اشاره شده است .در همین راستا ،ر.ک :جوهری،
احمــد ،الســقیفة و فــدك ،ص  .66در کتــاب ســلیم نیــز ،شــاهد کهنــی در بــاب جعلیــات او در
راســتای ایــن غــزوه بــه جــا مانــده اســت کــه از لحــاظ قدمــت آن بســیار ارزنــده اســت :هاللــی،
ســلیم بــن قیــس ،کتــاب ســلیم بــن قیــس ،736/2 ،ح  .22بررســی شــواهد جعلیــات امــوی مرتبط
بــا ایــن غــزوه فراتــر از محدودیــت ایــن مقالــه اســت و انشــاءاهلل در مقالـهای مســتقل انجــام خواهــد
پذیرفــت.
 .3طوسی ،محمد بن حسن ،أمالی ،ص  .405وی از مشایخ سنی شیخ طوسی و نجاشی در بغداد
بوده که نجاشی برخی طرقش را به واسطۀ او آورده است.
 .4ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب،.140/3
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شــده و پــس از گــزارش ایــن جنــگ ،بــه اختالفــات زمــان خــاف امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میپــردازد کــه
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عبدالــرزاق ،المصنــف )452/5 ،کــه بــا عنــوان «غــزوة ذاتالسالســل و خبر علي و معاویة» شــروع
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در کتـب تفسـیری بـه جـا مانـده اسـت ،هیـچ اثـری از باقـی ایـن نقلهـا در کتـب سـیره و
مغـازی نمیبینیم.
بـا توجـه بـه ایـن نکتـه ،دیگـر عجیـب نیسـت کـ ه تحریـر اول از فضیلـت مشـابهت کـه
ضمـن ماجـرای غـزوۀ ذاتالسالسـل ،بـه اوج فضائـل آن حضـرت اشـاره کـرده نیـز بـا
سانسـور شـدید اهـل سـنت مواجـه شـده باشـد .طبـق برخـی نقلهـای مسـتقل ،احمـد

بـنحنبـل (م )241 .محـدث بـزرگ اهـل سـنت در نیمـۀ قـرن سـوم ،این نقل را در مسـند
خـود آورده بـوده ،امـا اکنـون اثـری از آن در کتـاب او یافـت نمیشـود 1.همچنیـن طبـق
نقـل ابنشهرآشـوب ،واعـظ خرگوشـی (م )407 .عبـارت «لـوال أن تقول طوائـف »...را در
کتـاب شـرف النبـي خـود نقـل کرده بوده اسـت 2ولی امروزه اثـری از آن در کتاب موجود،
مشـاهده نمیشـود.

ً
امــا برعکــس تحریــر اول ،تحریــر دوم در فراینــد انتقــال خــود ،اصــا بــا ایــن مشــکالت
روبـهرو نبــوده اســت .همانطــور کــه در بخــش قبــل آمــد ،محدثیــن بــزرگ اهــل ســنت از
تحریــر دوم حدیــث ،بهخصــوص از روایــت حکــم بــنعبدالملــک ،اســتقبال کردهانــد
ً
ن حصیــره تقریبــا متــروک شــد.
و شــاید بــه همیــن دلیــل ،دیگــر طــرق آن از حــارث بــ 
64

ضعــف
بــرای فهــم علــت اســتقبال از روایــت حکــم ،میبایســت توجــه داشــت کــه
ِ
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ن کثیــر ،نمیتوانــد علــت کنارگذاشتهشــدن
ابوعبدالرحمــن مســعودی و محمــد بــ 
نقــل آنهــا باشــد .میدانیــم محمــد بــن کثیــر مــورد قبــول بیشــتر رجالیــان نبــوده 3و
ً
ن عبدالملــک نیــز
ابوعبدالرحمــن مســعودی نیــز تقریبــا ناشــناخته بــوده ،امــا حکــم ب ـ 
 .1ابنابیالحدیـد در شـرح نهـج البالغـه 168/9 ،و نیـز احمـد بـنمحمد حافى حسـینی شـافعی در
ً
التبـر المـذاب (بـه نقـل از :مرعشـی ،شـهابالدین ،ملحقات إحقـاق الحـق ،)411/23 ،ظاهرا به
طـور مسـتقل از هـم ،بـه وجـود قسـمتی از تحریر اول در مسـند احمد تصریـح کردهاند.
 .2ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،همان،.264/1

نعـدی ،عبـداهلل ،الكامـل فـي الضعفـاء 498/7 ،و نیـز ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد ،تهذیـب
 .3اب 
ن معیـن که احادیث او را بدون اشـکال
التهذیـب .683/3 ،طبـق ایـن دو منبـع ،غیـر از یحیـی ب 
میدیـده ،دیگـر رجالیـان باالتفـاق او را تضعیـف میکردهانـد و برخـی نیـز احادیثـش از حـارث بـن
حصیـره را مـورد انتقـاد قـرار دادهاند.

ً
بیــش از آن دو تضعیــف شــده اســت 1.احتمــاال علــت مقبولنیفتــادن تحریرهــای ایــن
ـزول آیــۀ  57ســورۀ
ـیعی شــأن نـ ِ
دو نفــر از حدیــث مشــابهت ،ایــن بــوده کــه آنــان نقــل شـ ِ
ـان
زخــرف را در ادامــۀ روایــت خــود از حــارث آوردهبودنــد؛ امــری کــه مقبــول بیشــتر محدثـ ِ
2
راس ـتکیش اهــل ســنت نبــوده اســت.

ن عبدالملـک مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت؟ یـک علـت ایـن
امـا چـرا نقـل حکـم بـ 
امـر ،میتوانـد افـزودۀ «هلـک فـي رجلان »...در بنـد دوم از تحریـر او باشـد کـه مـورد
عالقـۀ محدثـان سـنی بـوده و انتسـاب ظاهـری آن بـه محدثان شـیعی (یعنـی حارث بن
حصیـرة و ابوصـادق) امـکان احتجاج به آن را دوچندان میکرده اسـت .نکتهای که در
فهـم بهتـر فضـای حاکـم بـر تحریـر دوم روایـت ،بـه خصـوص نقـل حکم بـنعبدالملک،
قابلتوجـه متـن روایـت بـا آموزههـای عامر بنشـراحیل شـعبی
کمـک میکنـد ،شـباهت ِ
(م .قبـل از  ،)109قاضـی کوفـه در انتهـای قـرن اول اسـت.

برایند بررسی اقوال دربارۀ احواالت شعبی از این قرار است که وی از لحاظ سیاسی راهی
میانـه اتخـاذ کـرده بـود .گفتـه شـده اهلبیت را دوسـت داشـت ولی رافضی نبـود .البته
در تقبیـح رافضـه (و علویـان بـه طـور عـام) بسـیار سرسـخت بـود و آنـان را الشـخور و االغ
خطاب میکرد .از نظر او جایگاه خلفا به ترتیب رتبۀ خالفتشان بود و لذا همۀ آنها محترم
بودند (برخالف رأی عثمانیان و علویان) .از نظر او خداوند عثمان و امیرالمؤمنین؟ع؟ را

ً
 .1یحیی بن معین او را تضعیف کرده و ابوحاتم رازی او را مضطربالحدیث خوانده است و تقریبا
هیچیک از رجالیان اهل سنت ،او را نهتنها توثیق نکردهاند ،که حتی قوی نیز ندانستهاند .ر.ک :مزی،
ً
یوسف ،تهذیب الکمال .112 - 110/7 ،ابنحبان که معموال متساهل بوده ،به منفردات او بدبین بوده
است« :ینفرد عن الثقات بما ال یتابع علیه» (ابنحجر عسقالنی ،احمد ،همان.)466/1 ،

ً
نجـوزی ،بـدون ارائـۀ هیچگونـه دلیلـی ،ایـن بخـش شـأن نـزول را مـردود میدانسـته اسـت
 .2مثلا اب 
نجـوزی ،عبدالرحمـن ،العلـل المتناهیـة.)227/1 ،
(اب 

3. Judd, Religious Scholars and the Umayyads: Piety _ minded supporters of the
Marwanid caliphate, pp 41 _ 51.

با تشکر از آقای دکتر رمضانیان پور بابت این ارجاع.
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بسـیار ناراحـت بـود و میگفـت« :حدیـث علـی را نـزد مـا منفـور سـاختهاند» .وی تلاش

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

خواهـد بخشـید 3.او از احادیثـی که شـیعیان کوفه از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقل میکردند،
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میکـرد بـا نقـل روایاتـی ،رابطـۀ میـان امیرالمؤمنیـن و دشمنانشـان ،بهخصـوص خلفای
سـهگانه و معاویـه را دوسـتانهتر جلـوه دهـد.

1

دشمن
او مردم را به چهار گروه محبین و مبغضین علی و عثمان تقسیم کرده بود و خود را
ِ
هر دو گروه مبغضین میدانست 2.وی مکرر فضائل شیخین را به امیرالمؤمنین نسبت
مـیداد؛ در حـدی کـه از آن حضـرت نقـل میکرد که دو خلیفۀ اول بهترین این امت بعد
از رسولخدا؟لص؟هستندو بهاصحابخودتأ کیدمیکردند که«ال یجتمعحبيو بغض
أبي بکر و عمر في قلب مؤمن» 3.طبق نقل شعبی ،امیرالمؤمنین؟ع؟ دور نمیدانست که
سـکینه بـر لسـان عمـر بـنخطـاب جـاری شـود 4.در همیـن راسـتا ،زمانـی کـه دسـتگاه
خالفت اموی حدیث «سـیدا کهول أهل الجنة» را به انس و دیگران نسـبت داده بود ،او
ً
مؤکـدا آن را بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نسـبت مـیداد 5.با توجه به این نظریات ،روشـن اسـت
گوناگون امیرالمؤمنین؟ع؟
که چرا شعبی ،حدیث «هلک في رجالن »...را نیز از اصحاب
ِ
نقل میکرده است.

6

امـا مهمتریـن نقلـی کـه در ایـن بـاب از شـعبی در دسـت اسـت ،قولـی اسـت کـه شـعبی
آن را بـه علقمـة بـنقیـس نخعـی (م ،)72 .فقیـه کوفـه و از اصحـاب امیرالمؤمنیـن؟ع؟
66

نقـل شـعبی ،علقمـة بـنقیـس از او پرسـیده کـه «أ تـدري
نسـبت مـیداده اسـت؛ طبـق ِ
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 .1ر.ک :عبـداهلل بـناحمـد بـنحنبـل ،السـنة .550/2 ،بـرای دیگـر منقـوالت شـعبی در ایـن بـاب،
نجـا را ببینیـد.
روایـات قبلـی هما 
 .2ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء٣٠٨/4 ،
 .3به عنوان نمونه :طبرانی ،سـلیمان ،معجم األوسـط182/4 ،؛ جوهری ،احمد ،السـقیفة و فدك،
ً
ص  .66شـیعیان زمـان او نیـز از ایـن منقـوالت او از امیرالمؤمنیـن تعجـب میکردنـد و بعضـا ایـن
احادیـث او را بـر امـام سـجاد و امـام باقـر؟امهع؟ عرضـه میکردنـد کـه آن حضـرات نیـز ایـن احادیـث
شـعبی را بـه شـدت رد میکردنـد (مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،االختصـاص ،ص .)128
 .4ابنابیشیبه ،عبداهلل ،المصنف.53/17 ،
 .5بررسـی شـبكه اسـناد ایـن روایـت حاکـی از آن اسـت کـه شـعبی حلقـۀ مشـترک قطعـی نقـل ایـن
روایـت جعلـی از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه :بـزار ،احمـد بـن عمـرو ،البحـر الزخـار،
 69 _ 66/3و .144/12
 .6مغربی ،نعمان بن محمد ،شرح األخبار.159/1 ،

ُ
ل عیسـى بنمریـمّ ،
أحبه
مـا مثـل علـي فـي هـذه األمـة؟» و خـودش پاسـخ داده کـه« :مثـ 
قـوم حتـى هلکـوا فـي حبـه ،و أبغضـه قـوم حتـى هلکـوا فـي بغضـه» .ایـن قـول حداقـل از
َُ
ن ابیخالد (م ،)136 .یکی
دو طریـق أبـو حکیـم ا کیـل (م .ابتدای قرن  )2و اسـماعیل بـ 
از مهمتریـن شـاگردان شـعبی ،از او نقـل شـده 1،بـدون آنکـه شـعبی یـا علقمـه بخواهنـد
ایـن تشـبیه را بـه امیرالمؤمنیـن یـا پیامبـر اکـرم؟لص؟ نسـبت دهنـد .اگـر در زمـان شـعبی
ایـن روایـت بـه صـورت مسـند از ایشـان وجـود داشـت 2،بـدون تردیـد شـعبی نیـز آن را بـه
ایشـان منسـوب میکـرد و نیـازی بـه نسـبتدادن آن بـه علقمـه نبـود .لذا به نظر میرسـد
کـه حداقـل در زمـان شـعبی (م .قبـل از  ،)109هنـوز متـن تحریـر دوم از حدیـث بـه نقـل از
ابوصـادق (م .قبـل از  )80در دسـت نبـوده اسـت.
غیرقابلانکار بین متن شعبی و تحریر دوم فضیلت مشابهت ،ما را
شباهت مهم و
این
ِ
ِ
ً
به سـمت این احتمال سـوق میدهد که در فرایند انتقال این فضیلت ،احتماال یکی
از راویـان متأثـر از شـعبی ،برداشـت خـود از «مشـابهت» را بـه جـای متـن اصلـی نشـانده
اسـت؛ برداشـتی کـه طبـق آن ،افـراط در حـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در حـدی کـه او را در
جایگاهی فراتر از شأنش بنشانیم (حتى أنزلوه بالمنزل الذي لیس به) نادرست است؛
ً
همانگونه که دشـمنی با آن حضرت نیز قابل پذیرش نیسـت .این برداشـت مشـخصا
بازتابـی از اعتـراض پیـروان شـعبی بـه دو طیـف علـوی و عثمانـی اسـت که طیـف اول،

تحریـر دوم افزودنـد کـه بـاز تقویتکننـدۀ همـان نظریۀ شـعبی بود.

3

 .1عبـداهلل بـن احمـد بـن حنبـل ،مسـتدرک فضائـل الصحابـة711/2 ،؛ ابنعبدالبـر ،یوسـف،
لهـا (مثـل عبـداهلل بـن احمـد بـن حنبـل ،السـنة)547/2 ،
اإلسـتیعاب .1130/3 ،در برخـی نق 
عبـارت علقمـة بـن ایـن صـورت ثبـت شـده اسـت« :لقـد غلـت هـذه الشـیعة فـي علـي؟ضر؟ كمـا
غلـت النصـارى فـي عیسـى ابـن مر یـم».
ـابه نقـل شـعبی از علقمـه ،از حسـن بصـری نیـز بـر جـا مانـده اسـت
 .2الزم بـه ذکـر اسـت نقلـی مش ِ
(صنعانـی ،عبدالـرزاق ،المصنـف ،)181/11 ،امـا ایـن نقـل نیز به پیامبر یا امیرالمؤمنین منسـوب
نشـده و بـه اصطلاح ،مقطـوع اسـت .احتمـال دارد یکـی از ایـن دو نقـل ،برگرفتـه از دیگـری باشـد.
شتــر ذکــر شــد ،بنــد دوم از ایــن تحریــر ،یعنــی عبــارت «هلک/یهلــك فــي
نطــور کــه پی 
 .3البتــه هما 

سيرتطور يکروايتمنقولاز ابوصادقازدی

دشـمن داشـته و دشـنام میدادنـد .چنـدی بعـد ،راویـان بعـدی نیـز بندهـای دیگـر را بـه

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

جایـگاه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را باالتـر از خلفـای سـهگانه میدیدنـد و طیف دوم ،ایشـان را
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َ
بــه نظــر میرســد َحکــم بــن عبدالملــک (م )170 .نقــش مهمــی در ایــن تطــور داشــته
اســت .او شــاگرد برخــی از شــاگردان شــعبی بــوده و ماننــد او ،فضائــل امیرالمؤمنیــن
و فضائــل عثمــان را بــه طــور همزمــان نقــل میکــرده اســت 1.وی انفــرادات خــاص و
منحصــر بــه فــردی در نقــل متــن برخــی روایــات معــروف داشــته اســت کــه بــه طــور ویــژه،
بایــد از نقــل متفــاوت وی از حدیــث معــروف جمــع قــرآن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ یــاد کــرد.
محدثیــن شــیعه و اهــل ســنت بــا طــرق متعــددی از ُســدی از عبدخیــر نقــل کردهانــد
َ
کــه« :علــی؟ع؟ اولیــن کســی بودنــد کــه متــن قــرآن را جمــع کردنــد» 2.امــا َحکــم بــن
عبدالملــک بــا همــان طریــق ســدی از عبدخیــر ایــن حدیــث را بــه گون ـهای نقــل کــرده
کــه مدلــول آن عکــس شــده و یــادآور آموزههــای شــعبی در راســتای حسنهنشــاندادن
رابطــۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا خلفــا اســت .طبــق نقــل وی ،آن حضــرت در پاســخ پرســش
ً
از اولیــن جمعکننــدۀ قــرآن میفرماینــد« :رحــم اهّلل أبــا بکــر کان أعظــم النــاس أجــرا فــي
القــرآن ،هــو أول مــن جمعــه بیــن اللوحیــن» 3.در اینجــا نیــز مشــاهده میشــود کــه
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رجــان ،»...حدیثــی معــروف منتســب بــه امیرالمؤمنیــن بــوده و هرچنــد توســط برخــی متکلمیــن
شــیعه متواتــر دانســته شــده (رازی ،خضــر ،التوضیــح األنــور ،ص  ،)631امــا بررســی طــرق گونا گــون
نقــل آن (مرعشــی ،شــهابالدین ،موســوعة االمامــة فــي نصــوص أهــل الســنة ،ص )539 _ 512
نیازمنــد تحقیقــی مســتقل اســت .برخــی طــرق حکایــت از آن دارد کــه ایــن جملــه ،بیشــتر
توســط برخــی از محدثیــن میان ـهروی کوفــه در قــرن دوم ،ماننــد وكیــع بــن جــراح (م )196 .روایــت
یشــده اســت کــه از عثمانیانــی کــه ســب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میکردهانــد و نیــز از علویانــی کــه
م 
ســب عثمــان میکردهانــد ،بیــزار بودهانــد .ابونعیــم فضــل بــندکیــن (م ،)219 .بــزرگ یکــی از فــرق
یکــرده
ز یــدی کوفــه در قــرن دوم نیــز متنــی را بــر علیــه انــگارۀ «وصایــت حضــرت علــی» روایــت م 
یشــده
کــه بــه همیــن جملــۀ «یهلــك فــي رجــان :محــب مفــرط ،و مبغــض مفــرط» ختــم م 
اســت (شــجری ،یحیــی ،األمالــي الخمیســیة58/1 ،؛ ابنعســاکر ،علــی ،تار یــخ مدینــة دمشــق،
.)395/42
 .1بـرای مشـاهدۀ نمونـهای از فضائـل امیرالمؤمنیـن ،ر.ک :همـان 164/42 ،و نمونـهای از فضائـل
عثمـان ،ر.ک :ترمـذى ،محمـد ،الجامـع الصحیـح.445/5 ،
 .2تمامی طرق و اسانید این روایت از سدی از عبدخیر ،در فصل ششم از کتاب سیفالدین کارا
دربارۀ قرآن امیرالمؤمنین آمده اسـت:
Kara, Seyfeddin, In Search of ʿAlī Ibn Abī Ṭālib’s Codex, pp. 131-151.

 .3ابونعیم ،احمد بن عبداهلل ،معرفة الصحابة58/1 ،

موضــوع حدیــث و ســند آن مطابــق همــان نقــل معــروف میباشــد ،امــا متــن حدیــث
بــه گون ـهای تغییــر یافتــه اســت کــه فضائــل ابوبکــر از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ روایــت شــود و
بدینترتیــب روابــط حســنه بیــن خلفــا اثبــات گــردد!
در هر حال ،اصل فضیلت مشـابهت به دلیل پیشـگویی وقوع غلو دربارۀ آن حضرت،
مـورد پسـند گروههـای «ضـد رافضـه» قـرار گرفتـه بـود؛ 1بهخصـوص ،تحریـر دوم حدیـث
بـه نقـل حکـم بـنعبدالملـک کـه بـا تأ کید بـر اینکه «گـروه مفـرط در حـب آن حضرت،
جهـت ضدیـت بـا رافضـه کاراتـر بـود و از طـرف دیگـر ،تأ کیـد آن
هلا ک میشـوند» در
ِ
بـر اینکـه «بغـض آن حضـرت نیـز موجـب هلا ک اسـت» کمـک میکـرد تـا اعتـدال در
اعتقـاد بـه حضـرت علـی؟ع؟ در جایگاه خلیفـۀ چهارم ،حفظ شـود .به همین جهت،
ایـن تحریـر در قـرن سـوم مـورد اسـتناد طیـف اعتدالـی اهـل حدیـث و نیـز زیدیـه بـوده و
محدثیـن قـرون بعـدی نیـز شـاید بـه همیـن دلیـل ،از نقـل آن فروگـذار نکردنـد.
بـه عنـوان نمونـه ،وقتـی آجـری (م ،)360 .محـدث بـزرگ اهـل سـنت ،در کتـاب خـود،
در بـاب «بـاب ذکـر مـا جـاء فـي الرافضـة و سـوء مذهبهـم» بـه دنبـال ذکـر روایـات ضـد
ً
رافضـی اسـت ،پـس از آنکـه بـه ایـن قـول زهـری اسـتناد میکند کـه« :ما رأیت قوما أشـبه
بالنصـارى مـن السـبائیة» ،همیـن تحریـر دوم از فضیلـت مشـابهت بـه نقـل از حکـم را
مـیآورد 2.یـا میبینیـم کـه ابنعبدالرحمـن ملطـى (م )377 .در کتـاب فرقهشناسـی

فـي عیسـى لقـد بغضـوا إلینـا حدیثـه) ایـن نقـل از حدیـث را بـه گروههـای روافـض ربـط
داده اسـت.

3

 .1بـه عنـوان یکـی از متقدمتریـن اسـتنادات بـه حدیـث مشـابهت علیه شـیعه ،میتوان بـه گفتگوی
منصـور بـا امـام صـادق؟ع؟ ارجـاع داد کـه در آن ،منصـور بـا اسـتناد بـه ایـن گفتـۀ منسـوب بـه
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،از امـام صـادق؟ع؟ میخواهـد کـه ایشـان نیـز نسـبت بـه غلـو شیعیانشـان
واکنـش نشـان دهنـد (صـدوق ،محمـد بـن علـی ،امالـی ،ص .)611البتـه نقـل منصـور افـزودۀ
«یهلـک فـي اثنـان» را نیـز در ادامـه دارد کـه موجـب شـک بـه اصالـت آن نقـل میشـود.
 .2آجری ،محمد بن حسین ،الشریعة.2532/5 ،
 .3ابنعبدالرحمن ملطى ،التنبیه و الرد على أهل األهواء و البدع ،ص .113

سيرتطور يکروايتمنقولاز ابوصادقازدی

ذکـر سـخن پیشگفتـۀ شـعبی (لقـد غلـت هـذه الشـیعة فـي علـي کمـا غلـت النصـارى

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

خـود ،بعـد از ذکـر فـرق روافـض ،بـه ایـن تحریـر از فضیلـت مشـابهت اسـتناد کـرده و بـا
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 _3تحریر سوم فضیلت مشابهت :نقل منسوب به جابر
در برخـی کتـب فضائـل اهلبیـت؟مهع؟ ،نقـل کاملتـری از متـن فضیلـت مشـابهت بـه
ن عبـداهلل انصـاری منتسـب شـده اسـت .در ایـن نقـل ،زمینـۀ صـدور فضیلـت
جابـر بـ 
مشـابهت ،بازگشـت پیروزمندانۀ امیرالمؤمنین از جنگ خیبر معرفی شـده و در ادامه،
لیسـتی از دیگـر فضائـل امیرالمؤمنیـن بـه چشـم میخـورد .متـن معـروف جابـر از قـرار زیر
است:
لما قدم علي؟ع؟ على رسول اهلل؟ص؟ بفتح خیبر قال له رسول اهلل:
ُ
لو ال أن تقول فیک طوائف من أمتي ما قالت النصارى للمسیح عیسى بن
ً
مر یـم لقلـت فیـک الیـوم قـوال ال تمـر بملإ إال أخـذوا التـراب مـن تحـت
رجلیـک و مـن فضـل طهـورک یستشـفوا بـه؛
و لکنحسبکأنتکونمنيو أنامنکترثنيو أرثکو أنکمنيبمنزلةهارون
من موسى إال أنه ال نبي بعدي؛

ً
و أنک تبرئ ذمتي و تقاتل على سنتي و أنک غدا على الحوض خلیفتي؛
و أنـک أول مـن یـرد علـي الحـوض و أنـک أول مـن یکسـي معـي و أنـک أول
ُ
داخـل الجنـة مـن أمتي؛
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و أن شیعتک على منابر من نور مبیضة وجوههم حولي أشفع لهم و یکونوا
ً
غدا في الجنة جیراني؛
و أن حربک حربي و سلمک سلمي و أن سرک سري و عالنیتک عالنیتي و أن
سریرة صدرک کسریرتي؛
و أن ولدک ولدي و أنک تنجز عداتي؛
و أن الحق معک و أن الحق على لسانک و قلبک و بین عینیک؛ اإلیمان
مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمي و دمي؛
و أنـه لـن یـرد علـی الحوض مبغض لـک و لن یغیب عنه محب لک حتى
یرد الحوض معک.

ً
قـال :فخـر علـي؟ع؟ سـاجدا ثـم قـال :الحمد هلل الـذي أنعم علي باإلسلام و
علمنـي القـرآن و حببنـي إلـى خیـر البر یـة خاتم النبیین و سـید المرسـلین

ً
ً
إحسـانا منـه و فضلا منـه علـي .قـال :فقال النبـي؟ص؟ :لو ال أنـت لم یعرف
المؤمنـون بعدي.

قدیمیتریـن نقـل ایـن متـن ،در کتـاب الکامـل المنیـر فـي اثبـات والیـة امیرالمؤمنیـن
منسـوب بـه قاسـم بـن ابراهیـم رسـی (م ،)246 .امـام زیدیـان یافـت میشـود 1.همیـن
متـن را (بـا تفاوتهایـی انـدک) ،دیگـر محدثـان شـیعه و اهـل سـنت بـا همیـن سلسـلۀ
سـند و بـدون اشـار ه بـه قـوت و ضعـف آن ،روایـت کردهانـد :طبـری آملـی (م )326 .در

المسترشـد 2،شـیخ صـدوق (م )381 .در امالـی 3،کراجکـی (م )449 .در کنـز الفوائـد

4

و الرسـالة العلو یـة 5،ابنمغازلـی (م )483 .در مناقـب 6و طبرسـی (م )548 .در إعلام
الوری 7به نقل از کتاب المعرفة نوشتۀ ابراهیم بنمحمد ثقفی (م )283 .که امروزه در
دسـترس نیسـت .ابنابیحاتم رازی (م )327 .رجالی اهل سـنت نیز در العلل ،بخش
آغازیـن ایـن متـن را بـا سلسـلۀ سـند مشـابه نقـل کـرده اسـت 8.بسـیاری از محدثیـن
اسلامی نیـز همیـن متـن منتسـب بـه جابـر را بـه صـورت مرسـل ذکـر کردهاند که بـه دلیل
ً
9
تطبیـق عیـن الفـاظ ،احتمـاال طریقـی مشـابه در دسـت داشـتهاند.

 .3صدوق ،محمد بن علی ،امالی ،ص .96
 .4كراجكى ،محمد بن علی ،كنز الفوائد.178/2 ،
ن بشـار تصحیـف
ن یسـار بـه مسـل م بـ 
 .5همـو ،الرسـالة العلو یـة ،ص  .69در ایـن نقـل ،نـام مسـلم بـ 
شـده اسـت.
 .6ابنمغازلی ،علی ،مناقب ،ص .215
 .7طبرسی ،فضل بن حسن ،إعالم الورى ،ص .186
 .8ابنابیحاتـم رازی ،العلـل ،ص  .303وی بـه خاطـر حضـور حسـن عرنـی ،محـدث زیـدی کـه
راوی از کادح اسـت ،ایـن نقـل را تضعیـف کـرده اسـت.
 .9ازجملــه :حســامالدین محلــى (م )652 .عالــم ز یــدی در الحدائــق الوردیــة39/1 ،؛ قاضــی نعمــان
مغر بــی (م )363 .عالــم اســماعیلی در شــرح األخبــار381/2 ،؛ نیــز دو نویســندۀ بــزرگ معتزلــی:
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 .2طبرى آملى ،محمد بن جریر بن رستم ،المسترشد في االمامة ،ص .636 _ 633

71
فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

 .1رسـی ،قاسـم بن ابراهیم ،الكامل المنیر ،ص  .60 _ 58هرچند انتسـاب این کتاب به قاسـم رسـی
ً
مورد تردید واقع شـده اسـت ،اما به گفتۀ برخی محققان ،این متن احتماال متعلق اسـت به یک
نویسـندۀ اسـماعیلیمذهب در همـان دوران (انصـاری ،حسـن ،بررسـیهای تاریخـی در حـوزۀ
اسلام و تشـیع ،ص .)430 _ 427

ُ
عبـارت «لـو ال أن تقـول فیـک طوائـف مـن أمتـي »...در ابتـدای متـن حدیـث ،شـباهت
بسـیاری بـا بنـد چهـارم از تحریـر اول از ابوصـادق دارد ،ولـی زمینـۀ صـدور ،جنـگ خیبر
معرفـی شـده و باقـی متـن حدیـث نیـز ،متفـاوت اسـت .بـرای تحلیـل اسـتناد حدیـث،
میبایسـت تکتک افراد موجود در سـند حدیث را بررسـی کنیم .تمامی طرق نقل این
متـن ،بـه ایـن سـند ختـم میشـود :کادح بنجعفر (آخـر قرن دوم)  عبـد اهلل بنلهیعة
الحضرمـي (م  )174 .عبـد الرحمـن بـنزیـاد بـنأنعم إفریقي (م  )156 .مسـلم بن
یسـار الطنبـذي (م  )110 .جابـر بـنعبـد اهلل انصـاری (صحابـی رسـول خدا).
حلقۀ مشترک شبکۀ اسناد این روایت ،ابوعبداهلل کادح بنجعفر ،راوی پرهیزکار کوفی
در اواخر قرن دوم است که ازجملۀ راویان از امام صادق؟ع؟ 1و مورد توثیق محدثین و
رجالیان مختلف بوده است .احمد بنحنبل او را به عنوان فردی «فاضل خیر صالح»
معرفی کرده 2و نقلهای او را مشکلدار نمیدیده است 3.ابوحاتم رازی او را از عابدان و
بسیار راستگو یافته 4و ابراهیم بنمحمد ثقفی نیز او را از ابدال میدانسته است 5.در
نقل کتاب الکامل المنیر ،عبدالرزاق صنعانی از کادح و دو راوی دیگر همعرض او،
و آنها از ابنلهیعه روایت میکنند 6.این امر ،نشاندهندۀ عدم انفراد کادح در نقل این
حدیث است .با توجه به این اوصاف ،به نظر نمیرسد مسئولیت این متن و سند بر
72

عهدۀ او باشد .بدینترتیب به سراغ شیخ کادح ،یعنی ابنلهیعه میرویم.
ن لهیعة الحضرمي (م )174 .محدث پرکار مصری ،که حلقۀ مشترک واقعی
عبداهلل ب 
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حا کــم جشــمی (م )494 .در تنبیــه الغافلیــن ،ص  145و خطیــب خوارزمــی (م )567 .در
المناقــب ،ص  158کــه هـردو بــه صــورت مرســل از یــک کتــاب مفقــود ناصــر اطــروش (م،)304 .
داعــی بــزرگ ز یــدی ،روایــت جابــر را نقــل کردهانــد.
 .1صدوق ،محمد بن علی ،همان ،ص 472؛ استرآبادى ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة ،ص .489
 .2خطیب بغدادی ،احمد ،تاریخ بغداد.290/13 ،
 .3ابنابیحاتم ،عبدالرحمن ،الجرح و التعدیل.176/7 ،
 .4همان.
 .5طبرسی ،فضل بن حسن ،همان.
 .6رسی ،قاسم بن ابراهیم ،الكامل المنیر ،ص  .58در متن چاپشده ،آن دو راوی که عبدالرزاق
ن محـرز و شـبر بـنالسـري هسـتند کـه بـه نظـر میرسـد تصحیف
از آنهـا روایـت میکنـد ،محمـد بـ 
ن جعفر الهذلي و بشـر بنالسـري البصري باشـند.
شـدۀ محمد ب 

بسـیاری از احادیـث اهـل سـنت از جملـه ایـن حدیـث اسـت 1،مـورد انتقـاد بسـیاری از
رجالیـان اهـل سـنت واقـع شـده اسـت 2.ازجملـۀ انتقـادات بـه او ایـن بوده کـه در نقل از
مشـایخ خـود ،تدلیـس میکـرده اسـت؛ بـ ه عنوان نمونـه ابنحبان ،رجالی سـهلگیر اهل
سـنت ،در وصـف او گفتـه اسـت« :یدلـس عـن أقـوام ضعفـاء على أقـوام ثقـات» 3.البته
برخـی محدثیـن اهـل سـنت در دفـاع از او ایـن احتمـال را مطـرح کردهانـد کـه خطاهـای
او در نقل ،ناشـی از آن بوده که پس از سـوختن کتبش ،از حافظه نقل میکرده اسـت.

4

هرچـه هسـت ،در بسـیاری از مرویـات او انفـرادات عجیبـی در متـن یـا سـند مشـاهده
میشـود 5کـه بسـیاری از آنهـا قابـل پیگیـری هسـتند؛ بـه عنـوان نمونـه ،وی تحریـری از
 .1ابنحجـر در فتـح البـاري در مواضـع متعـدد ،اشـکاالت متنـی و سـندی نقلهـای او را متذکـر
شـده اسـت؛ ازجملـه ،در یـک مـورد (ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد ،فتـح البـاري )283/4 ،او را
«مـدار» نقـل روایـت دانسـته اسـت .در بـارۀ این اصطالح بنگر یـد به :ینبل ،خوتیـر« ،بازنگری برخی
شهـا و نمون ههـا ،به کوشـش و ویرایش
خگـذاری حدیـث :رو 
اصطالحـات در علـوم حدیـث» ،تاری 
خگـذاری
علـی آقایـی؛ و پاسـخ بـه آن از :ازکان ،خالـد« ،حلقـۀ مشـترک و پیونـدش بـا مـدار» ،تاری 
شهـا و نمون ههـا ،بـه کوشـش و ویرایـش علـی آقایـی.
حدیـث :رو 

 .2بـرای دیـدن لیسـتی از انتقـادات محدثیـن اهـل سـنت بـه او ،ر.ک :الـرزو ،حسـن مظفـر ،اإلمـام
المحـدث عبـد اهلل بـن لهیعـة ،فصـل دوم.

 .5ب ــرای دی ــدن انف ــرادات ابنلهیع ــه در ح ــوزۀ فضائ ــل ،ب ــه عن ــوان نمون ــه بنگری ــد ب ــه :حدی ــث نه ــی
عم ــر از بیاحترام ــی ب ــه امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ (طوس ــی ،محم ــد ب ــن حس ــن ،امال ــی ،ص )431ک ــه
در راس ــتای تمای ــات وحدتگرایان ــۀ او اس ــت .عجیبتـــر از همـــۀ اینهـــا روایتـــی اســـت ک ــه
وی در ب ــاب بخشید هش ــدن هم ــۀ صحاب ــه ب ــه نق ــل از حذیف ــه بازگ ــو میک ــرده اس ــت« :یك ــون
ألصحاب ــي بع ــدي زل ــة ،یغفره ــا اهلل له ــم بصحبته ــم ،و سیتأس ــي به ــم ق ــوم بعده ــم ،یكبه ــم اهلل
ً
عل ــى مناخره ــم ف ــي الن ــار» ک ــه انتس ــاب آن ب ــه حذیف ــه احتم ــاال در جه ــت اقن ــاع ش ــیعیان ب ــه
عدالــت صحابــه بــوده اســت .ابنلهیعــه در هربــار نقــل ایــن حدیــث از حذیفــه ،طریــق متفاوتــی

سيرتطور يکروايتمنقولاز ابوصادقازدی

 .4ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد ،همـان ،بـه نقـل از نیشـابوری ،حاکـم« :لـم یقصـد الكـذب و إنمـا
حـدث مـن حفظـه بعـد احتـراق كتبـه فأخطـأ».

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

 .3ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد ،تهذیـب التهذیـب .331/5 ،ایـن ویژگـی هماکنـون نیـز در درصـد
یشـود .بـا رجـوع بـه نرمافـزار جوامعالکلـم معلـوم میشـود کـه
قابلتوجهـی از روایـات او مشـاهده م 
وی از بیـش از نیمـی از مشـایخ ادعایـی خـود ،تنهـا یـک روایـت را نقـل کـرده اسـت و بسـیاری از
آنهـا نیـز از غیـر طریق او شناخت هشـده نیسـتند .این ویژگـی کثرت تفردات ،میتواند نشـاندهندۀ
عـدم اصالـت مشـایخ ادعایـی او باشـد.
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ن عبد الرحمن األسـدي نقل کرده اسـت؛
مغـازی عـروة بـنزبیـر را از أبـو األسـود محمـد ب 
ً
گرگـور شـولر و نیـز اندریـاس گورکه نشـان دادهانـد که احتماال ابنلهیعه ،تحریر ابواالسـود
ن زبیـر را بـا بهرهگیـری از متـون و منابـع دیگـری جعـل کـرده و سـندی
از مغـازی عـروة بـ 
ادعایـی را بـرای آن ایجـاد کرده اسـت.

1

ابنلهیعـه شـیخ خـود در نقـل ایـن حدیـث را عبـد الرحمـن بـن زیـاد بـن أنعـم إفریقـی
(م )156 .معرفی کرده که او نیز توسط بسیاری از رجالیان اهل سنت تضعیف یا متهم
ً
بـه تدلیـس شـده اسـت؛ مثلا ابنحبـان دربـارۀ او گفتـه اسـت کـه «یـروي الموضوعـات
عـن الثقـات ،و یأتـي عـن األثبـات مـا لیـس مـن أحادیثهـم» 2.مهمتـر آنکـه او قاضـی
مصـر در زمـان مـروان دوم یـا مـروان حمـار ( ،)۱۳۲–۱۲۷آخریـن خلیفـۀ امـوی بـوده اسـت.
شـیخ عبدالرحمـن در سـند ابنلهیعـه ،أبـو عثمان/أبـو علقمة مسـلم بنیسـار الطنبذي
ِ
(م )110 .اسـت کـه نـزد بسـیاری از محدثیـن ،ناشـناخته بـوده و در مجموعـۀ روایـات او،
هیـچ نقلـی از جابـر بـنعبداهلل انصاری به چشـم نمیخورد .دربـارۀ او گفتهاند که رضیع
عبدالملـک بـنمـروان بـوده اسـت؛ لذا جای شـگفتی نیسـت کـه وی جـز این فضیلت،
هیـچ روایتـی در فضائـل اهلبیـت؟مهع؟ نقـل نکـرده اسـت .البته تنها فضیلتی کـه دربارۀ
صحابـه از او نقـل شـده ،حدیثـی اسـت کـه در فضل عثمـان روایت میکرده اسـت.

3
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حـال بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن تحریـر ،لیسـت بلنـدی از فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟،
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کـه زمینـۀ صـدور آنهـا یکـی نبـوده ،بـه طـور ناهمگونـی در کنـار هـم قـرار گرفتـه اسـت،
حـدس اولیـه آن اسـت کـه ابنلهیعـه ،لیسـتی از فضایـل امیرالمؤمنیـن ،شـامل تحریـر
را ارائ ــه داده اس ــت (طبران ــی ،س ــلیمان ،معج ــم األوس ــط300/3 ،؛ ابنحج ــر عس ــقالنی ،احم ــد،
المطال ــب العالی ــة )75/17 ،ک ــه ای ــن مس ــئله میتوان ــد ناش ــی از ضع ــف حافظ ــه ی ــا تدلی ــس
مش ــایخ او باش ــد.
 .1گورکـه ،اندر یـاس« ،روایـت تاریخـی حدیبیـه :پژوهشـی دربـارۀ گـزارش عروة بنزبیر» ،ترجمۀ سـید
علـی آقایـی ،نامۀ تاریخپژوهـان 8 ،و .282/9
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد ،همان.159/6 ،
 .3اسـحاق بـنراهو یـه (م ،)238 .در مسـند 451/2 ،از طریـق همـان عبدالرحمن بنزیاد مذکور در
سـند حدیـث مـورد بحـث ،ایـن فضیلـت را از او نقـل کـرده که «عثمان شـبیه ابراهیم نبی اسـت و
مالئکـه از او حیـا میکنند!».

اول از فضیلـت مشـابهت را در دسـت داشـته اسـت کـه همـه یـا برخـی از آنهـا ،از طریـق
جابـر روایـت شـده بودنـد؛ امـا او بعـد از احـراق کتـب یـا ضعیفشـدن حافظـهاش،
در تشـخیص یکپارچـه یـا گسسـتهبودن عبـارات ایـن لیسـت 1،بیـان زمینـۀ روایـت
ً
ن عبـداهلل انصاری،
(ذاتالسالسـل یـا خیبـر) ،و نیـز احتمـاال ارائـۀ طریـق خود بـه جابر ب 
دچـار اشـتباه شـده اسـت 2.ایـن نظریـۀ بدبینانـه کـه مسـئولیت نهایـی نقـل را بـر عهـدۀ
ابنلهیعـه میگـذارد ،مشـابه نظـری اسـت که موتسـکی با پیجویی نقلهـای ابنلهیعه
از مقتـل ابـن أبـی الحقیـق بـه آن رسـیده اسـت .او بـا بررسـی نقلهـای مختلـف ایـن
مقتـل ،بـه ایـن احتمـال رسـیده کـه متـن ابنلهیعـه از ایـن واقعـه ،بسـیار شـبیه روایـت
زهـری از ایـن واقعـه اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه برخـی نـکات جدیـد بـه آن افـزوده شـده و
ً
3
متـن نهایـی اشـتباها بـه عـروة بـنزبیـر نسـبت داده شـده اسـت.
امـا حـدس مـوازی دیگـر آن اسـت کـه جابـر بـنعبـداهلل انصـاری کـه از دلبسـتگان بـه
امیرالمؤمنین؟ع؟ بود ،لیستی از فضائل آن حضرت را آماده کرده بوده و در هر مجلس،
بخشـی از آن را بـرای شـاگردان خـود میخوانـده اسـت .ایـن مشـابه کاری اسـت کـه از
ابنعبـاس روایـت شـده اسـت .لیسـت فضائل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ به نقـل از ابنعباس،

از لحـاظ احتجاجـی ،قـوت بیشـتری پیـدا کند .این پدیده در سـند حدیثی دیگـر از ابنلهیعه نیز
یشـود؛ وی ماجرایـی تخیلـی از رجـوع بـه ترتیـب ابوبکـر ،عمـر ،عثمـان و علـی؟ع؟ نـزد
مشـاهده م 
نعـدی ،عبـداهلل ،الکامـل فـي الضعفـاء)450/2 ،
پیامبـر در بسـتر مـرگ را گـزارش کـرده اسـت (اب 
یشـود .او ایـن نقل را بـه ابنعمر انتسـاب داده که
کـه در انتهـا ،بـه حدیـث شـیعی معروفـی ختـم م 
نعـدی ،ایـن متـن و سـند عجیـب ،بیارتبـاط بـا شـدت افراط او در تشـیع نبوده اسـت.
از نـگاه اب 
روشـن اسـت ابنلهیعـه هیـچ میانـهای بـا امامیـه یـا زیدیـه نداشـته و ایـن «تشـیع» ،بـه معنـای عـام
آن در آن زمان اسـتفاده شـده اسـت.

3. Motzki, The Murder of Ibn Abi l _ Huqayq; On the Origin and Reliability of some
Maghazi Reports, 224.

سيرتطور يکروايتمنقولاز ابوصادقازدی

 .2احتمال دارد که برای محکمکاری ،از طرق گمنام ضد شـیعه به جابر نسـبت داده شـده باشـد تا

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

 .1الزم بـه ذکـر اسـت بسـیاری از روایـات تلفیقـی ،کـه حاصـل تلفیـق چندیـن روایـت پراکنـده و
ً
غیرهمزمـان هسـتند ،ابتدائـا بـه صـورت گسسـته توسـط یکـی از راویـان در یـک مجلـس روایـت
شـده بو دهانـد ،امـا بعدهـا بـه مـرور زمـان با حذف عبـارات میانی ،بـه صورت یک روایـت یکپارچه
ً
درآمدهانـد؛ اتفاقـی کـه لزومـا بـه معنـای نیـت نادرسـت هیچیـک از راویـان نیسـت.
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در کتـب گوناگـون باقیمانـده اسـت 1.جالـب آنکـه تجمیـع لیسـتی از فضائـل و بیـان
آن در یـک مجلـس ،از خـود امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز مکـرر و بـا طـرق گوناگـون نقـل شـده
اسـت 2.لیسـت جابر از فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز حداقل از سـه طریق به ما رسـیده
کـه متـن آن در هـر طریـق ،متفـاوت از طـرق دیگـر اسـت و ایـن ،نشـاندهندۀ اسـتقالل
طـرق اسـت 3.درنتیجـه میتـوان احتمـال داد کـه ابنلهیعـه از طـرق خـود ،بـه یکـی از
لیسـتهای فضائـل جابـر دسـت یافتـه و شـاید تنها بـه هنگام بیـان زمینۀ صـدور ،غزوۀ
ذاتالسالسـل را بـا غـزوۀ خیبر اشـتباه گرفته اسـت.

4

ً
 .1مثلا :ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسـند181 _ 179/5 ،؛ نسـائى ،احمـد بـن علـی ،السـنن
الكبـرى417 _ 416/7 ،؛ ابنعسـاکر ،علـی ،تار یـخ مدینـة دمشـق.101 _ 97/42 ،
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 .2یـک نقـل پرتکـرار آن بـا طـرق بسـیار ،حدیـث مناشـدۀ رحبـه اسـت (بـرای دیـدن یـک گـردآوری
جدید اما ناقص از اسـانید آن ،ر.ک :جواد ،ابراهیم ،إحیاء الغدیر في مدینة الکوفة :دراسـة حول
مناشـدة الرحبـة ،الفصـل األول) کـه حداقـل در یکـی از نقلهـای آن ،بـه روایـت شـیخ صـدوق از
ابوطفیـل ،بندهـای چهـارم و پنجـم فضیلـت مشـابهت (مطابـق تحریـر اول) بـا فاصلـۀ کمـی جزء
مفـاد مناشـدۀ رحبـه قـرار گرفتهانـد (صـدوق ،محمـد بـن علـی ،خصـال ،ص  .)557شـعبی نیـز
از اصحـاب مختلـف امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقـل کـرده کـه آن حضـرت در خطبـهای واحـد ،لیسـتی
از فضائـل مشـهور خـود را بیـان فرمودنـد (مغربـی ،نعمـان بـن محمـد ،شـرح األخبـار.)159/1 ،
لیسـت دیگری نیز به نقل از ابان بن ابیعیاش از ابوطفیل از آن حضرت در مقدمۀ کتاب سـلیم
(هاللـی ،سـلیم بـن قیـس ،کتـاب سـلیم بـن قیـس )564 _ 562/2 ،آمـده اسـت.
 .3بـرای دیـدن دو لیسـت متفـاوت دیگـر از فضائـل امیرالمؤمنیـن بـه نقـل از جابـر ،ر.ک :مغر بـی،
نعمـان بـن محمـد ،همان412/2 ،؛ اسـترآبادى ،علی ،تأویل اآلیات الظاهـرة ،ص  .632هر دوی
لهـا شـامل ایـن فضیلـت مشـابهت نیز میباشـند .نقل اول ،مشـابه متن ابنلعهیه اسـت،
ایـن نق 
امـا در ابتـدای آن ،عبـارت «إنـي عنـک راض» (کـه در غـزوۀ ذاتالسالسـل بیـان شـده) را اضافهتـر
دارد کـه بـاز بـه جنـگ خیبـر نسـبت داده شـده اسـت .دربـارۀ نقـل دوم نیـز عبـارت انتهـای متـن
قابـل توجـه اسـت« :قـال جابـر :فلمـا فـرغ عمار مـن حدیثه أقبل سـلمان فقال عمار :و هذا سـلمان
ً
كان معنـا؛ فحدثنـي بـه سـلمان أیضـا كمـا حدثنـي عمـار» .ایـن عبـارت ،شـباهت ز یـادی بـا مدل
لهـای موجـود در کتـاب سـلیم بـن قیـس دارد و بسـیار جالـب اسـت کـه در برخـی نسـخ کتـاب
نق 
سـلیم (حدیـث  ،)62بـه سـلیم نیـز لیسـت فضائلـی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نسـبت داده شـده (که با
ً
توجـه بـه تکـرار خطـاب «یـا سـلمان» در ابتـدای هـر فـراز ،احتمـاال همـۀ لیسـت منقـول از سـلمان
بوده اسـت) که انتهای آن لیسـت ،همین فضیلت مشـابهت در کنار حدیث منزلت بیان شـده
اسـت .ایـن دو فضیلـت در لیسـت فضائـل جابـر نیـز همیشـه کنـار هـم قـرار گرفتهاند.
 .4در مفید ،محمد بن محمد ،االختصاص ،ص  150 _ 144لیست متأخری از فضائل امیرالمؤمنین
ن یزید اللیثي از مشایخ مدائنی و متوفای حدود  200ق) نقل شده
به نقل از ابندأب (عیسى ب 

در هـر حـال ،میبایسـت متـن فعلـی از تحریر سـوم را از انفـرادات ابنلهیعه تلقی کرد که
از لحاظ اعتماد تاریخی ،قابل مقایسـه با تحریر اول و اسـتنادش به ابوصادق نیسـت.

جمعبندی
در ایـن تحقیـق ،بـا بهکارگیـری روش تحلیـل تاریخـی متن _ اسـناد ،معلوم شـد که اصل
فضیلـت مشـابهت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا حضـرت عیسـی؟ع؟ بـه نقـل از ابوصـادق
ازدی ،اصالـت دارد و جـزء مجموعـۀ بزرگـی از فضایـل آن حضـرت اسـت کـه میتـوان
تاریـخ آن را بـه قـرن اول بازگردانـد .سـه تحریـر متفـاوت از متـن این فضلیت به دسـت ما
رسـیده اسـت کـه بـا بررسـی شـواهد تاریخـی بـه نظر میرسـد ،تحریـر اول با عبـارت «لوال
أن تقـول طوائـف ،»...در جریـان غـزوۀ ذاتالسالسـل از پیامبـر اکرم؟لص؟ صادر شـده و
ً
تحریر دوم با عبارت «إن لک شـبها بعیسـی بن مریم» ،با تأثیرپذیری از مکتب شـعبی،
قاضـی کوفـه در آخـر قـرن اول ،پدیـد آمـده اسـت .شـواهد حاکـی از آن اسـت کـه حکـم
بـن عبدالملـک ،از شـاگردان مکتـب شـعبی ،نقش مهمـی در تطور متن تحریـر دوم ایفا
کـرده اسـت .تحریـر سـوم متـن نیـز که بـه نقـل از جابر بن عبداهلل انصاری رسـیده اسـت،
در حقیقـت حاصـل تقطیـع بخـش اصلـی تحریـر اول و قرارگرفتـن آن در میـان لیسـتی
ً
از فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت کـه تدویـن ایـن لیسـت ،توسـط خـود جابـر یـا نهایتـا

بـا مراجعـه بـه دیگـر اسـانید ابوصـادق از پیامبـر؟لص؟ و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،متوجـه
ً
میشـویم ،ابوصـادق معمـوال بـه طـور مرسـل از ایشـان نقـل میکـرده اسـت و همانطـور
کـه در بخـش تحلیـل اسـناد دیدیـم ،دو نقـل تحریـر اول نیـز مرسـل اسـت و ایـن میتوانـد
نشـاندهندۀ اصالـت بیشـتر ایـن نقلهـا باشـد .از طـرف دیگـر ،متـن تحریـر اول صورت
است که در آن نیز ،فضیلت مشابهت به جنگ خیبر نسبت داده شده است .بعید نیست که
او برای گردآوری این لیست بزرگ  70فضیلتی ،از لیست جابر کمک گرفته باشد و لذا منشأ
این انتساب همان لیست جابر باشد .اما احتمال دیگر ،آن است که حدیث «مشابهت» ،مانند
حدیث ثقلین و برخی فضائل دیگر ،بیش از یک بار توسط پیامبر اکرم؟لص؟ بیان شده باشد.

سيرتطور يکروايتمنقولاز ابوصادقازدی

اصالـت تحریـر اول متـن بـا شـواهد دیگـری نیـز قابـل تأییـد اسـت؛ ازجملـه اینکـه،

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

ابنلهیعـه انجـام پذیرفته اسـت.
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نزدیکتـری بـه دیگـر احادیـث ابوصـادق دارد .شـایان ذکر اسـت بـه جز ابوصـادق ازدی،
تنهـا کسـی کـه در قـرن اول بـه ایـن کنیـه شـناخته میشـده ،ابوصـادق سـلیم بـنقیـس
هاللـی اسـت .در جـای دیگـر نشـان داده خواهـد شـد کـه ابوصـادق ازدی همـان کسـی
اسـت کـه کتـاب سـلیم بـه او منسـوب اسـت .بـا توجـه بـه ایـن مطلـب ،تطابـق متـن
تحریـر اول حدیـث ابوصـادق بـا کهنتریـن نقـل رسـیده از ایـن فضیلـت کـه در کتـاب
ن قیـس هاللـی بـه جـا مانـده اسـت 1،حاکـی از اصالـت تحریـر اول و
ابوصـادق سـلیم بـ 
غیراصیلبـودن تحریـر دوم منسـوب بـه ابوصـادق اسـت.

2

78
تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و سوم _ بهار و تابستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

شهـای
 .1نقـل ابـان بـن ابـی عیـاش از سـلیم در کتـاب سـلیم بـه صـورت تقطیعشـده اسـت و بخ 
ُ
ي عیسـى ابن
ىف 
ابتدایـی و انتهایـی را نـدارد « :لـو ال أن تقـول طوائـف مـن أمتـي مـا قالـت النصـار 
ُ
مر یـم لقلـت فیـک مقالـة تتبـع أمتـي آثـار قدمیـک فـي التـراب فیقبلونـه» .طبـق گفتگویـی کـه از
ابـان بـن ابیعیـاش و حسـن بصـری ضمـن حدیـث  58کتـاب بـه جامانـده ،بـه نظـر میرسـد کـه
ابوصـادق (سـلیم بـن قیـس) متـن کامـل تحریـر اول را بـرای شـاگردان خـود روایـت کـرده بـوده ،امـا
ابـان تنهـا بخشـی از تحریـر کامـل آن را در کتـاب حاضـر نقـل کـرده اسـت.
 .2تفصیـل هـر دو مسـئله در مقالـۀ در دسـت تدویـن از محمـد قندهـاری در بـارۀ اسـانید ابوصـادق،
خواهـد آمد.

فهرست منابع
کتابها
آجری ،ابوبکر محمد بنحسین ،الشریعة ،چاپ دوم :دار الوطن ،الریاض 1420 ،ق.
ابنابیحاتم رازی ،عبد الرحمن بن محمد ،العلل ،ابن حزم ،بیروت 1424 ،ق.
ابنابیشیبه ،عبداهلل ،المصنف ،دار القبلة ،جده 1427 ،ق.
ابنبطریـق ،یحیـی بـن حسـن ،خصائـص الوحـي المبین فـي مناقب أمیـر المؤمنیـن ،دار القرآن
الکریـم ،قـم 1417 ،ق.
ابنجوزی ،عبد الرحمن ،العلل المتناهیة ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 1403 ،ق.
ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد ،المطالـب العالیـة بزوائـد المسـانید الثمانیـة ،دار العاصمـة ،دار
الغیـث ،ریـاض 1420 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،تهذیب التهذیب ،دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت 1404 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،فتح الباري ،دار المعرفة للطباعة و النشر ،بیروت.
ابنحنبل ،احمد بنمحمد ،فضائل الصحابة ،چاپ چهارم :دار ابن الجوزي ،قاهره 1430 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،مسـند اإلمـام أحمـد بـنحنبـل ،چـاپ اول :مؤسسـة الرسـالة ،بیـروت،
 1416ق.
ابنشهرآشـوب مازندرانـی ،محمـد بـنعلـی ،مناقـب آل أبـي طالـب؟مهع؟ ،چـاپ اول :عالمـه،
قـم 1379 ،ق.
ن موسـى ،الیقیـن باختصـاص موالنـا علـي؟ع؟ بإمـرة المؤمنین ،چـاپ اول:
ابنطـاوس ،علـى بـ 
دار الکتـاب ،قـم 1413 ،ق.

ابنعبدالرحمـن ملطـى ،التنبیـه و الـرد علـى أهـل األهـواء و البـدع ،چـاپ اول :مکتبـة مدبولـي،
قاهـره 1413 ،ق.
ابنعـدی جرجانـی ،عبـداهلل ،الکامـل فـي الضعفـاء ،دار الفکـر للطباعـة و النشـر و التوز یـع،
بیـروت 1409 ،ق.
ن حسین ،الرجال ،چاپ اول :دار الحدیث ،قم 1364 ،ش.
ابنغضائری ،احمد ب 
ن أبـي طالـب؟ع؟ ،دار األضـواء ،بیـروت،
ن محمـد ،مناقـب اإلمـام علـي بـ 
ابنمغازلـی ،علـی بـ 
 1424ق.
ابونعیـم ،احمـد بـن عبـداهلل ،معرفـة الصحابـة ،چـاپ اول :دار الکتـب العلمیـة ،منشـورات
محمـد علـی بیضـون ،لبنـان _ بیـروت 1422 ،ق.
اخطـب خـوارزم ،موفـق بـن احمـد ،المناقـب ،جماعـة المدرسـین فـي الحـوزة العلمیـة بقـم،
مؤسسـة النشـر اإلسلامي ،قـم 1411 ،ق.

دزا قداصوبا زا لوقنم تياور کي روطت ريس:؟ع؟یسيع ترضح اب ؟ع؟یلع ترضح تهباشم تليضف

ابنعبدالبـر ،یوسـف بـن عبـداهلل ،اإلسـتیعاب فـي معرفـة األصحـاب ،چـاپ اول :دار الجیـل،
بیـروت 1412 ،ق.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،مقتل الحسین؟ع؟ ،أنوار الهدی ،قم 1381 ،ش.
اسـترآبادى ،علـى ،تأو یـل اآلیـات الظاهـرة فـي فضائل العترة الطاهرة ،چاپ اول :مؤسسـة النشـر
اإلسلامي ،قم 1409 ،ق.
اسحاق بنراهویه ،مسند ،دار األیمان ،مدینه.
اشـعرى قمـى ،سـعد بـن عبـداهلل ،المقـاالت و الفـرق ،چـاپ دوم :مرکـز انتشـارات علمـى و
فرهنگـى ،تهـران 1360 ،ش.
انصاری ،حسـن ،بررسـیهای تاریخی در حوزۀ اسلام و تشـیع (مقالۀ  ،)37کتابخانۀ مجلس،
تهران 1390 ،ش.
ن سلیمان ،البرهان في تفسیر القرآن ،مؤسسۀ بعثت ،قم 1374 ،ش.
بحرانى ،سید هاشم ب 
بـزار ،احمـد بـن عمـرو ،البحـر الزخـار المعـروف بمسـند البـزار ،مکتبـة العلـوم و الحکـم ،مدینـه،
 1430 _ 1409ق.
بالذری ،أحمد ،أنساب االشراف ،چاپ اول :دار الفکر ،بیروت 1417 ،ق.
پاکتچـی ،احمـد ،فقـه الحدیـث :مباحـث نقـل بـه معنـا ،دانشـگاه امـام صـادق؟ع؟ ،تهـران،
 1393ش.
ترمذى ،محمد بن عیسى ،الجامع الصحیح و هو سنن الترمذي ،دار الحدیث ،قاهره 1419 ،ق.
ن سـعید بنهلال ،الغارات أو اإلسـتنفار و الغارات ،چـاپ اول :دار
ثقفـی ،ابراهیـم بـنمحمـد ب 
الکتاب اإلسلامي ،قم 1410 ،ق.
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جـواد ،ابراهیـم ،إحیـاء الغدیـر فـي مدینـة الکوفـة :دراسـة حـول مناشـدة الرحبـة ،المکتبـة
المتخصصـة بأمیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ ،مشـهد 1439 ،ق.
جوهری ،احمد ،السقیفة و فدک ،مکتبة نینوى الحدیثة ،تهران.
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حاکـم جشـمی ،محسـن بـنمحمـد ،تنبیـه الغافلیـن عن فضائـل الطالبیین ،شـمس الضحی،
تهـران 1383 ،ش.
حاکـم حسـکانی ،شـواهد التنزیـل لقواعـد التفضیـل ،مجمـع إحیـاء الثقافـة اإلسلامیة ،تهران،
 1411ق.
حاکم نیشابوری ،المستدرک على الصحیحین ،دار المعرفة ،بیروت.
خطیـب بغـدادى ،احمـد بـنعلـى ،تاریخ بغداد ،دار الکتب العلمیة _ منشـورات محمد علی
بیضـون ،بیروت 1417 ،ق.
ذهبی ،محمد بن أحمد ،سیر أعالم النبالء ،چاپ سوم :مؤسسة الرسالة ،بیروت 1405 ،ق.
رازی حبلـرودی ،خضـر بـن محمـد ،التوضیـح األنـور فـي دفع شـبه األعـور ،تحقیق :سـید مهدی
رجایـی ،کتابخانـۀ عمومـی آیتاهلل مرعشـی نجفی ،قـم 1383 ،ش.

الـرزو ،حسـن مظفـر ،اإلمـام المحـدث عبـد اهلل بـن لهیعـة ،دراسـة نقدیـة تحلیلیـة مقارنـة فـي
تصحیـح منزلتـه و أحادیثـه ،دار الجیـل ،بیـروت 1416 ،ق.

ن ابراهیـم؟] ،الکامـل المنیـر في اثبات والیـة امیرالمؤمنین علي بـنابي طالب،
[رسـی ،قاسـم بـ 
تحقیـق عبدالولـي یحیى هادی ،مؤسسـة دلتا للطباعة و النشـر ،بیـروت ۱۴۲۳ ،ق.
سجسـتانی ،ابـوداود ،سـؤاالت أبـيعبیـد اآلجـري أبـا داود السجسـتاني ،الجامعـة اإلسلامیة،
مدینـه 1399 ،ق.
شـجری ،مرشـد بـاهلل یحیـی بـن حسـین ،األمالـي الخمیسـیة ،دار الکتـب العلمیـة ،بیـروت،
 1422ق.
صدوق ،محمد بنعلی ،األمالي ،چاپ ششم :کتابچى ،تهران 1376 ،ش.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الخصال ،جامعۀ مدرسین ،قم 1362 ،ش.
ّ
صفـار ،محمـد بـنحسـن ،بصائر الدرجات في فضائل آل ّ
محمد صلـى اهلل علیهم ،چاپ دوم:
مکتبة آیة اهلل المرعشـي النجفي ،قم 1404 ،ق.
صنعانی ،عبدالرزاق ،المصنف ،المجلس العلمي ،جنوب أفریقیا 1390 ،ق.
طبرانی ،سلیمان بناحمد ،المعجم األوسط ،چاپ اول :دار الحرمین ،قاهره 1415 ،ق.
طبرسی ،فضل بنحسن ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،چاپ سوم :اسالمیه ،تهران 1390 ،ق.
ن رسـتم ،المسترشـد في إمامة علـي بنأبي طالـب؟ع؟ ،چاپ
طبـرى آملـى ،محمـد بـنجریـر بـ 
اول :کوشـانپور ،قم 1415 ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن ،امالی ،مؤسسة البعثة ،دار الثقافة ،قم 1414 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،رجال ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم 1373 ،ش.
عاملی ،جعفر مرتضى ،الصحیح من سیرة النبي األعظم ،دار الحدیث ،قم 1426 ،ق.
عبداهلل بن احمد بن حنبل ،السنة ،دار ابن القیم 1406 ،ق.
[قمی ،علی بنابراهیم؟] ،تفسیر القمي ،دار الکتاب ،قم 1404 ،ق.

ن یعقوب ،الکافي ،دار الکتب االسالمیة ،تهران 1407 ،ق.
کلینی ،محمد ب 
کوفـى ،فـرات بـنابراهیـم ،تفسـیر فـرات الکوفـي ،چـاپ اول :مؤسسـة الطبـع و النشـر فـي وزارة
اإلرشـاد اإلسلامي ،تهـران 1410 ،ق.
محلـى ،حمیـد بـناحمـد ،الحدائـق الوردیـة في مناقب األئمـة الزیدیة ،چـاپ اول :مکتبة بدر،
صنعا 1423 ،ق.
مرعشی ،شهابالدین ،موسوعة االمامة في نصوص أهل السنة ،صحیفۀ خرد ،قم 1430 ،ق.
مزی ،یوسف ،تهذیب الکمال ،مؤسسة الرسالة ،بیروت 2002 ،م.
مغربـی ،نعمـان بـنمحمـد ،شـرح األخبـار فـي فضائـل األئمـة األطهـار؟مهع؟ ،چـاپ اول :جامعـۀ
مدرسـین ،قـم 1409 ،ق.

سيرتطور يکروايتمنقولاز ابوصادقازدی

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،کنز الفوائد ،چاپ اول :دار الذخائر ،قم 1410 ،ق.

فضيلتمشابهتحضرتعلی؟ع؟باحضرتعيسی؟ع؟:

کراجکى ،محمد بنعلى ،الرسـالة العلویة في فضل أمیر المؤمنین؟ع؟ على سـائر البریة سـوى
رسـول اهلل؟ص؟ ،چاپ اول :دلیل ما ،قم 1427 ،ق.
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[مفید ،محمد بنمحمد؟] ،اإلختصاص ،چاپ اول :الموتمر العالمي اللفیة الشـیخ المفید،
قم 1413 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،اإلرشـاد في معرفة حجج اهلل على العباد ،چاپ اول :کنگرۀ شـیخ مفید،
قم 1413 ،ق.
مصنفـي الشـیعة المشـتهر برجـال النجاشـي،
نجاشـی ،احمـد بـن علـي ،فهرسـت اسـماء ِّ

تصحیـح موسـی شـبیری زنجانـی ،چـاپ نهـم :انتشـارات جامعـۀ مدرسـین ،قـم 1429 ،ق .
نسـائی ،احمـد بـن شـعیب ،خصائـص أمیـر المؤمنیـن علي بنأبـي طالب ،المکتبـة العصریة،
بیـروت 1424 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،السنن الکبرى ،چاپ اول :مؤسسة الرسالة ،بیروت 1421 ،ق.
نویری ،احمد بنعبد الوهاب ،نهایة األرب في فنون األدب ،چاپ اول :نویری ،قاهرة 1423 ،ق.
هاللى ،سلیم بنقیس ،کتاب سلیم بنقیس الهاللي ،چاپ اول :الهادي ،قم 1405 ،ق.

مقاالت
خگـذاری حدیث :روشها و نمونهها ،به
ازکان ،خالـد« ،حلقـۀ مشـترک و پیونـدش با مدار» ،تاری 
کوشـش و ویرایش علی آقایی ،حکمت ،تهران 1393 ،ش.
امامی ،علیاشرف و قنبری ،سروش و حسنزاده ،مهدی« ،همانندیهای علی؟ع؟ و عیسی؟ع؟
در سنت اسالمی» ،الهیات تطبیقی ،شمارۀ  1394 ،14ش.
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ی امیـن ،طاهرهسـادات و اخـوان مقـدم ،زهـره و شـهیدیفر ،فریبـا« ،بررسـی تطبیقـی
طباطبائـ 
میـزان ارتبـاط سـورۀ عادیـات با امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در منابع فریقین» ،امامتپژوهی ،شـمارۀ ،21
 1396ش.

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و سوم _ بهار و تابستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

گورکـه ،اندریـاس« ،روایـت تاریخـی حدیبیـه :پژوهشـی در بـارۀ گـزارش عـروة بـنزبیـر» ،ترجمـۀ
سـید علـی آقایـی ،نامـۀ تاریخپژوهـان ،شـمارۀ  8و  ،9زمسـتان  85و بهـار .86
موتسـكى ،هارالـد« ،حديثپژوهـى در غـرب :مقدمـهاى در بـاب خاسـتگاه و تط ّـور حديـث»،
حديث اسلامى ،خاسـتگاهها و سـير تطور ،به کوشـش هارالد موتسکی و ترجمه زیرنظر مرتضی
کریمینیـا ،دارالحدیـث ،قـم 1390 ،ش.

ینبـل ،خوتیـر« ،بازنگـری برخـی اصطالحـات در علـوم حدیـث» ،تاریخگذاری حدیـث :روشها
و نمون ههـا ،بـه کوشـش و ویرایـش علـی آقایـی ،حکمـت ،تهـران 1393 ،ش.
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فضيلة مشابهة اإلمام علي؟ع؟ بالنبي عيسى؟ع؟:
سير ّ
تطور رواية منقولة عن أبي صادق األزدي
علي راد / 1محمد قندهاري
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الخالصة:
من فضائل أمير المؤمنين؟ع؟ التي كانت معروفة في األزمنة السـابقة ولكنها اليوم مغفول
عنهـا هـي مشـابهته بالنبـي عيسـى (عليـه وعلـى نبينـا وآلـه السلام) .وبن ً
ـاء علـى مـا ورد فـي
المصادر الشـيعية والسـنية عن أبي صادق األزدي أن النبي؟ص؟ كان يمتنع عن بيان فضائله
ً
ً
الخاصـة ومناقبـه؟ع؟ خوفـا علـى وقـوع النـاس فـي الغلـو ،نظيـرا لمـا يعتقـده النصـارى فـي
النبـي عيسـى بـن مريـم (عليـه وعلـى نبينـا وآله السلام).
ً
وهـذا الحديـث نتيجـة لتداولـه بيـن مختلـف الـرواة مـن أهـل السـنة ـ مضافـا إلـى أنـه كسـائر
ً
األحاديـث جوبـه بالقبـول تـارة وأخـرى بالكتمـان ـ اعتـوره تطـورات عديـدة نتيجـة رواج نقل
خـاص منـه وكنـص فـي ذم الرافضـة ،نحـو« :يـا علـي ،فيـك مثـل مـن عيسـى أبغضتـه اليهـود
حتـى بهتـوا أمـه ،وأحبتـه النصـارى حتـى أنزلـوه المنـزل الـذي ليـس لـه».
ً
فـي هـذه الدراسـة اعتمـادا علـى منهـج تحليـل النـص واألسـناد يتعـرض الكاتـب إلـى تقييـم
قدمـة النـص وأسـانيده وكيفيـة تـداول الحديـث بيـن الشـيعة وأهـل السـنة ،ويسـعى إلـى
تشـخيص النـص األصيـل للحديـث ،وإعـادة صياغة طرق روايته األصيلـة ،مع توضيح لدالئل
تحريـف متـن الحديـث وداللتـه.
المفردات األساسية :منقبة التشابه بالنبي عيسى؟ع؟ ،أبو صادق األزدي (راوي) ،سليم بن
قيس الهاللي ،تطور فضائل أمير المؤمنين؟ع؟.
 .1أستاذ مساعد في كلية اإللهيات بجامعة طهرانali.rad@ut.ac.ir :
 .2طالب مرحلة الدكتواره في علوم القرآن والحديث بجامعة طهرانghandehari@ut.ac.ir :

The virtue of similarity between Imam Ali
and Jesus Christ : evolution of a quote by
Abu Sadeq Azodi

Ali Rad1 / Mohammad Ghandehari2
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A virtue of Imam Ali will-known in the past but veiled in the current era
is his similarity to jesus christ. According to a quote referenced in Shia
and Sunni writings from Abu Sadiq Azodi,
Prophet deliberately refrained from explaining the high virtues, lofty
qualities and elevated status of Imam Ali to public fearing that lay Muslims
would – as chritians did in the era of christ- would show exaggration in
their reactions towards Imam Ali. In the process of historically quoting
and requoting, ideas fluctuated between accepting or rejecting the veracity
of current hadith, just like any other hadith in sunni writings. This
hadith had some degrees of evolutions in the course of history too. As a
result, a new text which carries anti-Rafezi implications. It is as follows
ُ
 و أحبته النصارى حتى أنزلوه المنزل، أبغضته یهود حتى بهتوا أمه، فیک مثل من عیســى،«یا علي
.»الذي لیس له
The current study adopts a text-proof analytical method and investigates
the age, evidences and the method of transferrencefor this Hadith in the
course of history in sunni and Shia writings. The current study then seeks
to identify the truthful factual quote and reconstruct the real mathods of
requoting. It will also cast some useful insight on the reasons behind the
prevelance of distorted hadith.
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