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 جلسۀ אول

)صلی אهللا علیه و آله(عصر پیامبر 



 

 مقدمه
جانشینان : سؤאل شد. مورد رحمت خویش قرאر دهرא  جانشینان میاخدא: فرمود) علیه و آلهلی אهللا ص (رسول خدא

کنند و   سخنان مرא روאیت می،آیند  من می پس אزکسانی که:  אی رسول خدא؟ فرمود،شما چه کسانی هستند
 ١.دهند می   رא به مردم تعلیمهاآن

دومین مرجع مهم و معتبر در  ،  پس אز قرآن کریم،)علیهم אلسالم(و אئمه ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر سنت 
ان در  حقیقتی אست که خدאوند منّ،جاودאنگی אین ذخیرۀ بزرگ  אعتبار و.شناخت אحکام و عقاید אسالمی אست

تنها رאه . نموده אست مسلمانان ضرورتی قطعی אعالم رא تذکر دאده و رجوع به آن رא برאی  آیات مختلف آن
 به روאیات אست؛ بنابرאین باید با حدیث، که אدعای حکایت کردن سنت ق مرאجعه אز طری به سنتیابی دست

 در علوم حدیثی مورد بحث و بررسی قرאر ثزوאیای گوناگون حدی. رא دאرد، آشنا شد) لی אهللا علیه و آلهص(پیامبر 
ایی با تاریخ حدیث ـ به خصوص تاریخ حدیث شیعه ـ یکی אز دאنشهای אبتدאیی در אین مسیر آشن. گیرد می
 .אست

نشیبی رא پشت   تاریخ پرفرאز و، אز אبتدאی صدور آن تا زمانی که به دست ما رسیده אستثحدی  אستگفتنی
شناسایی سیر . אستو شیرینی رא به خود دیده  ی تلخها با حوאدث مختلفی موאجه شده و دورאن،سر گذאرده

 و پیشامدهای معاصر با آن در هاאلؤ و توجه به سفرאز و فرودهای آنمتفاوت و   های  دوره،تاریخی حدیث شیعه
 .زوאیای گوناگون آن تأثیر مستقیم دאرد به صدور، فهم متن و کاوش در وثوق

אین אدوאر אز  .ف אستی مختلهادورאن گفته در  آشنایی با موضوعات و مسائل پیشثمقصود אز تاریخ حدی
 بدیهی אست که حدیث در .گردد معاصرین منتهی می  زمان رسول خدא شروع شده و به دورאن متأخرین و بلکه

آن    مشخصات و دستاوردهایی دאرد که دאنشمندאن אسالمی אز توجه بهنو متأخری  یک אز دو دورۀ متقدمین هر
 همین مشخصات، موجب تمایز حدیث شیعه אز .אند אر دאده رא مد نظر قرهاغافل نبوده و در مطالعات خود آن

 .ت گردیده אستحدیث אهل سنّ
 .مختلف خوאهد پردאخت  های در دوره شیعه درس تاریخ حدیث شیعه به بررسی سیر تحوالت حدیث

صدر אسالم تا پایان نیمۀ אول قرن   با پیدאیش و سیر تکاملی حدیث אزسعی بر آن אست تادر אین مجموعه 
 .مباحث آیندۀ ما رא روشن خوאهد ساخت אندאز نمودאر زیر چشم.  بیشتر آشنا شویمسوم

                                           
ـ  ،ن بعدی ون مِ یأتُ ذینَאلّ:  قالَ ؟אهللا  یا رسولَ  کَفائُلَن خُ  مَ :لی ق ؛فائیلَم خُ حَرْא مَّهُللّ א ):صلی אهللا علیه و آله    ( אهللا    قال رسولُ  .١  وونَرَ یَ
، کتـاب مـن ال یحـضره אلفقیـه        به شیخ صـدوق،     محمد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمی معروف          ؛  اسَها אلنّ مونَلِّعَیُ حادیثی وَ أ

  .٢٠ص , ٤ج , مؤسّسة אلنشر אالسالمی, تحقیق علی אکبر غفاری، قم



 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛پیدאیش حدیث 
 ؛چگونگی تعامل مسلمانان صدر אسالم با حدیث 
 ؛)صلی אهللا علیه و آله ( های نشر حدیث توسط پیامبر אکرم شیوه 
 ؛) علیه و آلهصلی אهللا(  ی حدیث در عصر پیامبر אکرمهاویژگی 

 
 
 

 نمـاد بـارز     ، در محیطی پا به عرصۀ وجود نهاد که אز جهت زمـانی و مکـانی               )لی אهللا علیه و آله    ص (پیامبر אکرم 
ـ ) جاهلیت (های אین دورאن  ی تبیین ویژگ  .ماندگی فرهنگی بود   جهل و عصبیت و عقب      ترسـیم دورאن    ه منظـور  ب

برאی بنا نهـادن فرهنگـی نـو و متعـالی           )  علیه و آله   صلی אهللا  (خدאفرسای رسول    پس אز بعثت و زحمات طاقت     
 .الزم אست

 
 
 
 

 نگاهی به فرهنگ جاهلی
 . بودאنسانی   دور אز אخالق و آدאب ی برאی مردمانین برگرفته אز خرאفاتی سیاه و غیر عقال،رهنگ دورאن جاهلیف

ن  مردمان رא به خاک و خورسیده אز پیشینیان،  אرث خویی به  خشونت و درنده،אی ی قبیلهها، جنگ عصبیت
 .کشید می

 و گوش بسته رא אسیر نادאنی خود کرده  אطالع و چشم دאر فرهنگ و אعتقاد بوده و مردم بی کاهنان، طالیه
 .بودند

אی مورد  ی قبیلههاشدند تا در جنگ گور می   به بهانۀ غیرتمندی زنده به ـهای אلهی אین هدیهـ دخترאن 
 .دتارאج یا אسارت قرאر نگیرن

 .گنجید ل هم نمی تحقق مدنیت، حتی در تخیمشتری بود و  بییאنسانیت متاع. کرد فحشا بیدאد می
مدאری אز میان  طلبی و عدאلت  حق وزورگویی و ظلم قدرتمندאن بر ضعیفان، אمری رאیج و پذیرفته شده بود

 .آنان رخت بربسته بود
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ماندگی فرهنگی آن   نماد بارز عقب نیزو چوب  پرستی و کرنش در مقابل موجودאت خودساخته אز سنگ بت
 .دورאن אست

 رא אز دیگر ملل و صاحبان فرهنگ جدא ساخته  یزرع منطقۀ حجاز، مردمان آن سرزمین محیط خشک و لم
   برאی آنانـ روم و אیرאن، همانند یونان ـ  تفکر و تعقل مردم متمدن آن دورאن معارف אلهی و حتی ثمرאت. بود

 .بیگانه بود
 .אست ـ نیز محروم بودندالزمۀ אبتدאیی هر אجتماع ـ که حکومت نان אز آ

 در خدمت فحشا و پردאخت و شرאب می אسب وـ فقط به توصیف زن، شعر ـ تنها مظهر فرهنگی آن دورאن 
 .کرد  کمک میخویی و دور אز عقل و تعقل بود و به روאج بیشتر جاهلیت درنده

نخوت ناشی אز جهل نیز بر אین فرهنگ אفزوده   אگر تکبر و.ود و جهلآنچه در میان آنان بود تنها جهل ب
  .آید شود، نمایی אز جاهلیت قبل אز بعثت به دست می

زندگی رא در حضور پادشاه  אین فرهنگ و) لیه אلسالمع( برאدر بزرگوאر אمام علی[طالب  אبی  بن جناب جعفر
 :אست  نجاشی چه زیبا تصویر کرده ،حبشه

به ، خوردیم وشت حیوאن مرده رא میگ ،پرستیدیم  رא میهاجاهل بودیم که بتما مردمانی 
رא فرאموش   همسایگان،خویشان بریده بودیم و אز ردهوآ رویکارهای ناشایست سوی 
 ٢.خوردند  حق ضعیفان رא می و قدرتمند ماقوید بودیم و אفرא  کرده

 
 
 
 
 یدאیش حدیثپ

 ت، فرهنگ و אخالقدورאنی چنین سیاه و تاریک و در مکانی دور אز مدنیدر ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אکرم 
 خدא،های رسول یویژگ. معرفت رא بر אین محیط دیجور تابانید به رسالت مبعوث شد و نور علم و عشق و

طلبی   ندאی حق،  موجب شد که طبقات فرودست جامعه ،نسب و مقبولیت عمومی אیشان تبلندمرتبگی شخصی
 .ری حضرت رא بپذیرند و گرد אیشان حلقه زنندمحو و عدאلت

عالوه بر توجه به قرآن، ۀ دین و آیین جدید موجب شد که ئو אرא) صلی אهللا علیه و آله(ظهور پیامبر אسالم 
 به عنوאن خبری جدید و موضوع  حضرت نیزگفتار و کردאر، )صلی אهللا علیه و آله(معجزۀ جاوید پیامبر אکرم 

 کنشها و وאکنشهای אیشان در ،)صلی אهللا علیه و آله( سخنان پیامبر. ن مردم אشاعه یابددر بی بحث آن روزگار
شالودۀ אبتدאیی آمد  پدید می אتفاقات تلخ و شیرین و گزאرشهایی که אز آن وقایع و سخنان  ووقایع  باهموאجه

 .ریزی کرد  رא پایهنشر آنحدیث و 
 אلقا یمجلس  خاص یا به صورت سخنرאنی عمومی دررאدیفکه به א) صلی אهللا علیه و آله(موאعظ پیامبر 

 ، حاکم بر مکهאگرچه جوّ. شد می   به صورت حدیث نقل نبودندحاضر در آن مجلسکسانی که شده بود، برאی 

                                           
؛ »فُعیا אلضَّ نّ مِ ویُّقَ אل لُکُأ و یَ  وאرَ אلجِ ئُسنَ  و رحامَ אأل عُقطَ و نَ  شَوאحِی אلفَ تِأ و نَ  ةَیتَ אلمَ لُکُأ و نَ  صنامَ אألَ دُُعبُ نَ ةٍلی جاهِ هلَأ ا قوماً نّکُ«. ٢

مکتبـة  , ، تحقیق مصطفی سـقا و אبـرאهیم אألنبـاری، قـم           )אلسیرة אلنبوّیه (هشام    سیرة אبن عبدאلملک بن هشام بن أیوب אلحمیری،       
 .٢٢٣ص , ١چاپ אول، ج ,  هـ ١٣٥٥אلمصطفی، 



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٧

صلی אهللا علیه و (پیامبر هجرت  אما با ،زیادی به אیشان بپیوندند سالۀ אول بعثت تعدאد  ده آن شد که در אزمانع
رویکرد به حدیث و مقدمات پرسش אز پیامبر در موضوعات  ،گسترش جغرאفیایی אسالمینه و  به مد)آله

صلی אهللا ( به پیامبر یمسلمانان در هر کار و موضوع تازه. אفزون یافت   بیشتر شد و אحادیث אهمیتیگوناگون
در هر ) آله  علیه وصلی אهللا(سخنان پیامبر . طلبیدند  و אز אیشان رهنمود میندکرد میمرאجعه ) آله علیه و
دאنش و بینش در چنین شرאیطی . کرد می   رאهنما و رאهگشا بود و مردم رא به طریق هدאیت رهنمونאی زمینه

 .بود) آله صلی אهللا علیه و( برگرفته אز قرآن و אحادیث پیامبر ،صحابهبیشتر 
 خدאزندگی مردم بود و رسول   نونمالک و قا) صلی אهللا علیه و آله(هدیۀ אلهی و معجزۀ جاوید پیامبر  قرآن

صلی (خدא رسول . کنندۀ אحکام و معارف אلهی آن نقرآن و تبیی کننده، معلم و مفسر אبالغ) صلی אهللا علیه و آله(
بهتر . رسانید و آنان رא در طریق حق به کمال می ندانمای  رאه رא بر مردم می،و عمل خود با سخن) آله אهللا علیه و

 :دورאن پس אز بعثت گفته אست  طالب گوش دهیم که در توصیف ن جعفر بن אبیאست باز هم به سخ
تا אینکه خدאوند پیامبری אز خود ما در میانمان برאنگیخت؛ پیامبری که نسب و  ...

אو ما رא به سوی خدא فرא خوאند تا אو رא به . تش بر ما آشکار بودعفرאستگویی و אمانت و 
پرستیدیم  بپرستیم و سنگها و بتهایی که ما و پدرאنمان مییگانگی یاد کنیم و تنها אو رא 

 رحم و نیکی به همسایگان אمر אمانت، صلۀ گفتار، אدאی אو ما رא به رאستیِ. کنار بگذאریم
ریزیها باز دאشت و אز کارهای ناشایست، سخن باطل، دروغ،  کرد و אز حرאمها و خون

 ٣.د نهی کرمال یتیم و تهمت زدن به زنان پاکخوردن 
 .ل فکری و عملی بودیو مسا  مرجع و ملجأ مسلمانان در حل تمامی مشکالت) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر 

 در حل אختالفات، אیشان  گوید، مرجع بودن ، پذیرفتن آنچه می)صلی אهللا علیه و آله(אطاعت אز پیامبر 
در אعمال دنیوی و ) صلی אهللا علیه و آله ( خدא  معارف قرآنی و غیر قرآنی אز אیشان و אلگو بودن رسولآموختن

 .אست אهللا کد کتابمؤ هایאخروی אز سفارش
 
 
 
 

 )آله صلی אهللا علیه و (خدאی حدیث در عصر رسول هابرخی ویژگی

  در تحدیث خدא روش رسول)אلف
 سخن  قدאست یافتنِ باالخره و،تشکیل حکومت دین جدید،אبالغ ، )صلی אهللا علیه و آله( شخصیت ویژۀ پیامبر

 تبعیت אز آن و אنتقال آن معارف ،אشتیاق به یادگیری سخن و عمل אیشان   موجب شد کهآن حضرت،و عمل 
در אعالم تعالیم دینی روش  )صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  . در بین تودۀ مسلمانان روאج یابد،دیگرאن  به
 :شف نمودتوאن شیوۀ אیشان رא ک אند که אز برخی אحادیث می אی دאشته ویژه

                                           
 نَخلَعَ مـا کنّـا نَعبُـدُ نَحـنُ و          نَعبُدَهُ و   إلی אهللاِ لِنُوَحِّدَهُ و    صِدقَهُ و أمانَتَهُ و عِفَافَهُ، فَدَعانا      حَتّی بَعَثَ إِلَینا رسوالً مِنّا، نَعرفُ نَسَبَهُ و       «. ٣

 אلکَـفِّ عـن אلمَحـارِمَ و    صِلةِ אلرَّحِمِ و حُسنِ אلجـوאرِ و  آباؤُنا مِن دونِهِ مِنَ אلحِجارَةِ و אألَوثانِ و أَمَرَنا بِصِدقِ אلحدیِث و أدאءِ אألمانةِ و           
 پیـشین، ؛ عبدאلملک بن هشام بن אیوب אلحمیـری،         »قَذفِ אلمُحصَناتِ  أکلِ مالِ אلیتیمِ و    ولِ אلزّورِ و  و ق  אلدِّماءِ و نَهانا عن אلفوאحشِ    

 .٢٢٤ ص
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 ٤.کردند می   بیانیאحادیث رא در زمان و موقعیت مناسب) صلی אهللا علیه و آله( پیامبر: توجه به موقعیت
کردند و در چند   אز طوالنی کردن سخن و پرگویی خوددאری می، آن حضرت در هنگام אبالغ:پرهیز אز پُرگویی
 ٥.אحتی آنها رא حفظ کنند تا شنوندگان به رکردند  مقصود خود رא بیان می،جملۀ کوتاه

کردند تا  می کلمات و سخنان مهم خود رא سه مرتبه تکرאر گاه )صلی אهللا علیه و آله( پیامبر :تکرאر کلمات مهم
 ٦.آن رא درک کندشنود خوب بفهمد و  هرکه آن رא می

 
 
 
 رویکرد عمومی )ب

ی بیدאر شده بود، هادل  که سبب جذب ) آلهصلی אهللا علیه و( رفتار نمونۀ پیامبر אکرم  وگذشته אز صفات پسندیده
.  به عنوאن یک تکلیف אلهی حجیت پیدא کند،אیشان سخنان  توجه به کهرهنمودهای قرآنی نیز سبب گردید 

و ﴿، ﴾هوאتَانْ فَم عنهُهاکُما نَ  وذوهُخَُ فَسولَ אلرَّمُما آتاکُ﴿، ﴾سولَطیعوא אلرَّ أ وطیعوא אهللاَأ﴿ نزول آیاتی همچون
 אخذ کهموجب شد ...  و ﴾ةٌنسَ حَةٌسوَ אُ אهللاِکم فی رسولِلَ و﴿؛ ﴾وحیٰ یُحیٌا وَلّإ هو  إنْ عن אلهویقُطِنما یَ

روزمرۀ    تا آنجا که אکثر مردم در زندگی،یابد و نقل آن نیز در بین مردم معمول گردد   روאج شایانی،حدیث
 .کردند خویش به کالم و رفتار آن حضرت אستناد می

 نمودن و نقل  کردن بدאن عمل، )صلی אهللا علیه و آله(یادگیری سخن و عمل پیامبر   اقانه در پی مشت،مردم
دאرאی عمری کوتاه بود، گسترش یافته و  و نتیجه آن شد که علم حدیث، با وجود آنکه نوپا. مطابق آن بودند

 .حدیثی אز אیشان بشنوند یده وکردند تا به خدمت אیشان رس نشینان مسیری طوالنی رא طی می بادیه. فرאگیر شد
 .گونه موאرد جلوۀ بیشتری دאشت در אین های אخالقی و آدאب معاشرت، توصیه

 אطالعی אز معارف אلهی و بشری ن و بیی آهاکاری پیشینۀ زمان جاهلیت، تخصص ندאشتن در علوم و ریزه
موظف بود که   هم )אهللا علیه و آلهصلی ( باشد و پیامبر ی و فهم אکثر صحابه در حد معمولها شد که سؤאل موجب

 . با آنان سخن بگوید،به مقدאر فهم مردم
 ٧. سخن بگوییم فهمشانۀبا مردم به אندאزאیم که   אمر شدهءما گروه אنبیا

 

                                           
؛ أبوعبدאهللا محمد بـن     »اینلَ عَ ةِامَّ אلسَّ ةَرאهکَ ،امِیّألא فی   ةِوعظَالمَنا بِ لُوَّخَتَیَ) هِ و آلِ   علیهِ ی אهللاُ لَصَ (کان אلنبیُّ  «:گوید مسعود می  אبن. ٤
 .٢٥، ص ١ هـ، چاپ چهارم، ج ١٤١٠کثیر،  دאر אبن, ، تحقیق مصطفی دیب אلبغا، بیروتصحیح אلبخاریماعیل بخاری، אس
لَا یَسرُدُ אلکالمَ َکسَردِکُمْ هذא وَ لکن کان إذא تَکلَّمَ تَکَلَّمَ فَصالً بَینَهُ یَحفَظُهُ مَن سَـمِعُهُ؛ אحمـد                   ) صلی אهللا علیه و آله    (کانَ אلنبیُّ   . ٥
، ٣ هــ، ج  ١٤١٤دאر אلکتب אلعلمیه، چاپ אول،    ,  אلحسین بن علی אلبیهقی، אلسنن אلکبری، تحقیق محمد عبدאلقادر عطا، بیروت           بن
 .٢٠٧ص
، پیـشین، ص  أبوعبدאهللا محمد بن אسماعیل بخاری؛ » عنهُمَهَّفَی تَ حتّاًها ثالثعادَأ مَةٍلِکَ بِمَلَّکَذא تَإه نَّإ «:گوید אنس بن مالک می   . ٦
٣٢. 
أبوجعفر ثقة אالسالم محمـد بـن یعقـوب بـن אسـحاق אلکلینـی               ؛  » مهِقولِ عُ درِلی قَ  عَ اسَ אلنَّ مَلِّکَنُن  رنا أَ مِأُ اءِنبی אأل عاشرَ مَ حنُنَ«. ٧

  .٢٣ ، ص١ج  هـ، چاپ دوم، ١٣٨٩دאر אلکتب אالسالمیه، , ، تحقیق علی אکبر غفاری، تهرאنאلکافیאلرאزی، 
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 آموزی  همگانی نبودن فرهنگ دאنش)ج
 آن،אی وقت گذאردن بر  آموختن ونسبت بهزندگانی عادی و روزمرۀ אصحاب و عدم فرهنگ و بینش آنان 

 در میان آنان، فرهنگ شقدאست و )صلی אهللا علیه و آله( به حدیث پیامبر  موجب شد که با وجود عالقه
سؤאل کند و  אز حضرت  شخص دیگری کهدאدند بیشتر صحابه ترجیح می. پای نگیردآموزی   دאنشجویی و دאنش

 .کسب فیض نمایند )آله و علیه אهللا صلی(پیامبر   آنان אز جوאب
 سلمان، אبوذر و حذیفه ؛بودند  نگر و دقیق ین میان برخی אز صحابه با عموم مردم تفاوت دאشته و ژرفدر א 

شخصیتی منحصر )  علیه و آله صلی אهللا(شاگرد خاص پیامبر אکرم ، )علیه אلسالم(אمام علی . אز אین گروه هستند
 :فرماید حابه می دربارۀ رفتار صیشان א.حدیث אست  به فرد و אستثنایی در אخذ و فهم

 ؛نبودند  אهل پرسش و طالب درک و فهم )صلی אهللا علیه و آله(همۀ אصحاب رسول خدא 
صلی אهللا (بیاید و אز پیامبر   ذریهگنشین و یا ر  بادیهیتا جایی که دوست دאشتند عرب

مد مگر آ یم موردی پیش ن سؤאل کند تا آنان گوش فرא دهند، ولی برאی من )علیه و آله
 ٨.کردم می پرسیدم و حفظ می) آله صلی אهللا علیه و( رא אز پیامبر آن که

 :אنس بن مالک نیز گفته אست
 چیزی بپرسیم אز אمام علی )صلی אهللا علیه و آله(خوאستیم אز رسول خدא  ما هرگاه می

چون ؛ خوאستیم تا آن رא سؤאل کنند سلمان فارسی یا ثابت بن معاذ می یا) علیه אلسالم(
 ٩.صحاب بر سؤאل کردن אین سه نفر بودند אجسورترینِ

 
 
 
  شایع بودن حفظ)د

بیشتر  ناآشنایی سبب به ،روאج אین شیوه. آن زمان بود به سینه سپردن و حفظ کردن حدیث شیوۀ رאیج در
  نفر قدرت خوאندن و نوشتن١٧مشهور אست که در אبتدאی بعثت تنها  .بوده אست  صحابه با کتابت و نوشتن

یادگیری آن    به)ه و آلهصلی אهللا علی(  سخنان پیامبر صحابه با حفظ کردنِبیشتر طبیعی אست که ١٠.אند دאشته 
صلی אهللا (  سخنان پیامبر،در بسیاری אز موאرد  گسترش یابد ونقل به معنا אین روش موجب شد که. אقدאم کنند
 .با אلفاظ مشابه و مترאدف نقل شود) علیه و آله

 
 
 

                                           
ـ حِیُن کانوא لَإی  حتّهُمُفهِستَیَ  وهُلُأسیَ  ن کانمَ)  و آلهِ  علیهِ ی אهللاُ صلَّ ( אهللاِ سولِ رَ صحابِأ  کلُّ یسَلَ«. ٨  و  عرאبـیُّ  אألیءَجـ  أن یَونَبُّ

ـ       ؛  »...هُظتُفِ و حَ  نهُ عَ هُلتُأَا سَ لّإ یءٌن ذلک ش   بی مِ  رُّمُیَ کان ال  عوא و سمَ حتی یَ  هُلَأسیَ فَ ئُאلطارِ ن אلشریف אلرضی محمد بن אلحـسین ب
 هــ،   ١٣٦٩، قـم    )علیه אلـسالم  (אنتشارאت אإلمام علی    , ، تحقیق سید کاظم محمدی و محمد دشتی       نهج אلبالغه موسی אلموسوی،   

 .٢١٠ خطبۀچاپ دوم، 
، تحقیق אحمـد אلمحمـودی، مؤسـسة    طالب علیه אلسالم אلمسترشد فی אمامة אمیرאلمؤمنین علی بن אبیمحمد بن جریر אلطبری،     . ٩

 .٢٦٣ هـ، ص ١٤١٥, ه لکوشانبور، تهرאنאلثقافة אالسالمی
 .٥٨٠، ص ٣ هـ، ج ١٣٧٩، مکتبة אلنهضة אلمصریه، قاهره، چاپ فتوح אلبلدאنאحمد بن یحیی بن جابر معروف به بالذری، . ١٠
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  کتابت حدیث)ه

  ویج فرهنگ کتابتترـ ١
رא ترغیب به نوشتن سخنان خود و هر مطلب علمی دیگر  אصحاب خود) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

 ١١.»علم و دאنش رא با نوشتن در بند کنید «:فرمود אیشان می. کرد می
پسین باقی ی هاآیندگان و نسل  فرمان دאد که سخنان אیشان رא بنویسد تا برאی) علیه אلسالم(به אمام علی 

 ١٢.»رساند  آخرت به شما سود مییاאین علم رא بنویسید که در دنیا  «:فرمود  میهمچنین .بماند
 حدیث  آن برאی کتابتةאبوشا   نامه پس אز خوאندن خطبه در مسجد خیف و درخوאست شخصی بزیو ن
 ١٣.» بنویسیدة برאی אبوشا]אین خطبه رא[ «:فرمود

 
 
  وجود کتابت به صورت محدودـ ٢

) صلی אهللا علیه و آله( خدא شدۀ رسول  بر زبان رאندهکه אهمیت אلفاظِ)  و آله صلی אهللا علیه(بعضی אز یارאن پیامبر 
) و آله  صلی אهللا علیه(آوری سخنان پیامبر   تدوین و جمع، به نوشتنکتابت نیز دאشتند دאنستند و قدرت بر رא می

های  نامه نوشتن پیمان نظیر אین گروه אست که عالوه بر ی و بیشخصیت אصل) علیه אلسالم(אمام علی  .پردאختند
 رא نیز אز سخنان پیامبر )علیه אلسالم(علی  אمام کتاب و) علیه אلسالم( علی אمام صحیفۀهای  رسمی، مجموعه

که אست  )علیه אلسالم(ی אمام علی های جامعه و جفر نیز אز کتابهاکتاب. آورده אست گرد )صلی אهللا علیه و آله(
در آینده ) علیه אلسالم(های אمام علی  دربارۀ نگاشته (.یکسان باشد) علیه אلسالم(ممکن אست با کتاب אمام علی 

 ).با تفصیل بیشتری سخن خوאهیم گفت
 אز...  عبدאهللا بن عمرو عاص و سلمان فارسی، אبوذر غفاری، عبدאهللا بن عباس، جابر بن عبدאهللا אنصاری،

 حدیث אز پیامبر  پانصدزیאبوبکر ن. אند رא نوشته) صلی אهللا علیه و آله( ه אحادیث پیامبرאی هستند ک ه صحابجمله
 ١٤. رא سوزאندها جلوگیری אز אختالف آنبهانۀ هخالفت خود و ب  نوشته بود که در زمان) صلی אهللا علیه و آله(

های  خوאست تا نگاشته)  و آلهאهللا علیه  یلص( قبل אز تصمیم به منع نگارش حدیث אز صحابۀ پیامبر خلیفۀ دوم
آوری، همۀ آنها رא  خود رא آوردند و خلیفه پس אز جمعهای حدیثی  آنان نیز نوشته. روאئی خود رא نزد אو بیاورند

 .אند אشته  به نگارش حدیث אشتغال د אز صحابهشود که تعدאد قابل توجهی  אز אین گزאرش معلوم می١٥.سوزאند
 
 

                                           
، م אلـسالم  بحار אألنوאر אلجامعة لدرر أخبـار אألئمـة אألطهـار علـیه           ؛ محمدباقر بن محمدتقی אلمجلسی،      »قَیِّدوא אلعلمَ بالکتابه  «. ١١

  .١٢٤، ص ٥٨، بیروت هـ، ج ١٤١٢دאر إحیاء אلترאث، , تحقیق دאر إحیاء אلترאث
کنـز  אلـدین אلهنـدی،       عالءאلدین אلمتقی بن حـسام    : ک.؛ ر »אُکتُبُوא هذא אلعلمَ، فإنَّکم تَنتَفِعُونَ به إمّا فی دُنیاکُم أو فِی آخِرَتِکُم           «. ١٢

 .٢٦٢، ص ١٠ هـ، ج ١٣٩٧مکتبة אلترאث אالسالمی، ,  صفوة אلسقا، بیروت، تصحیحאلعمّال فی سنن אألقوאل و אألفعال
 .٩٥، ص ٣ ج أبوعبدאهللا محمد بن אسماعیل بخاری،؛ »ةٍشا یب ألאوبُکتُאُ «.١٣
אلدین אلهندی، پیـشین،      ؛ عالءאلدین אلمتقی بن حسام    ٥ص  ، مکتبة אلحرم אلمکی،     تذکرة אلحفاظ אلدین ذهبی،     אبوعبدאهللا شمس . ١٤
 .٢٩٤٦٠، ح ٢٨٥ ، ص٥ج 
 .٥٢ص  هـ، ١٤٢٢، بیروت، אلمکتبة אلعصریه، تقیید אلعلم،  خطیب بغدאدی.١٥
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  ترد אحادیث منع אز کتاب ـ٣
אصحاب خود رא אز نوشتن ) صلی אهللا علیه و آله(که پیامبر אکرم   در برخی אز متون حدیثی אهل سنت آمده אست

صلی אهللا علیه و (  با سخنان دیگر پیامبر، אین متون عالوه بر آنکه معلوم אلصدور نیستند١٦.کرد می  حدیث منع
 بنابرאین ؛معارض אست  و همچنین سیرۀ عقالییکردهنوشتن אمور مهم אمر   بعضی אز آیات قرآن که به) آله

 .حجیت ندאرد
 
 
 
  پیدאیش אحادیث دروغ)و

در بین אصحاب אیشان، طبیعی אست که ) صلی אهللا علیه و آله(با در نظر گرفتن אهمیت و قدאست אحادیث پیامبر 
نسبت دهند تا  ) آلهصلی אهللا علیه و( سخنانی رא جعل کرده و به پیامبر ،سودجویان و دنیامدאرאن بعضی אز

 :אین جریان برخورد کرده و فرموده אست به شدت با) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر . سودی نصیب خود کنند
 ١٧. بر من دروغ ببندد جایگاهش در آتش אستکسی که عمدאً

 
 
 
 

 های نشر حدیث شیوه

  جلسات مسجد)אلف
  אحادیث پیامبره در آنکشد  مسجد تشکیل می در אی یهای درس אست که حلقه  در روאیات بسیاری نقل شده

 :گوید  مالک می אنس بن .شد نیز مذאکره می) صلی אهللا علیه و آله(
ض یخوאندند و فرא قرآن می ،نشستند حلقه می  حلقه ،شد هنگامی که نماز صبح خوאنده می

 ١٨.آموختند و سنن رא می
 
 
 
  تعلیم پیامبر)ب

אحکـام  . مبعـوث شـد    مردم  به جهت تعلیم معالم دین و تزکیۀ      ) علیه و آله  صلی אهللا   ( پیامبر عظیم אلشأن אسالم   
אبوعبـدאلرحمن   .ت نیکـوی خـویش رא گـسترאند       طریق سـنّ    آموخت و אز אین    ه رא به صحابه می    د حقّ یشرع و عقا  
 :گوید سلمی می

                                           
 .٤/٢٢٩٨/٧٢אبوعبدאهللا محمد بن אسماعیل بخاری، پیشین، . ١٦
ـ   بکر אلهیثمی،     نورאلدین علی بن אبی   ؛  »ارِ אلنَّ مِن هُدُقعَ مَ أْوَّبَتَلیَ فَ دאًعمِّتَ مُ لیَّ عَ بَذَن کَ مَ«. ١٧ ، تحقیـق   د و منبـع אلفوאئـد     مجمـع אلزوאئ

 .١٤٣، ص ١ ج  هـ، چاپ אول،١٤١٢دאر אلکفر، , عبدאهللا محمد درویش، بیروت
 .١٣٢بکر אلهیثمی، پیشین، ص  نورאلدین علی بن אبی. ١٨
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 برאی ما نقل ،آموختند  به ما می رא قرآن که،)صلی אهللا علیه و آله(אصحاب رسول خدא 
 آموختند אز آن ده آیه قرآن می) صلی אهللا علیه و آله(ر بپیام  که אزوقتید که آنان کردن

قرآن و : گفتند  و می... گرفتند می گذشتند تا هر آنچه علم و عمل دربارۀ آیه بود یاد نمی 
 ١٩.گرفتیم  همه رא با هم فرא،علم و عمل

אهتمام   بلکه אیشان در آموزش زنان نیز،تאختصاص به مردאن ندאش) صلی אهللا علیه و آله(تعلیم پیامبر 
 : אست در روאیت آمده؛دאشتند

 پس ؛ به شما دسترسی ندאریم، ما در مجالس مردאن:زنانی نزد رسول خدא آمدند و گفتند
گاه شما  خانۀ فالنی وعده: حضرت فرمود. یمیبیا  تا به حضور شمایدروزی رא قرאر بگذאر

 ٢٠.ن روز به نزد אیشان رفت آدر) آلهصلی אهللا علیه و ( و پیامبر. باشد
 
 
 
  های پیامبر  خطبه)ج

ل مهم یאجتماعات بزرگ אز وسا  אزه خاص و אستفادیهادر موقعیت) صلی אهللا علیه و آله( سخنرאنیهای پیامبر
 باید دو خطبۀ مهم رא אز میان هار مناسبتیهای نماز جمعه و سا عالوه بر خطبه .رود אنتشار حدیث به شمار می

 .غدیر خم و دیگریخطبۀ فتح مکه  یکی ؛نام برد) صلی אهللا علیه و آله(مشهور و جامع پیامبر   ادیثאح
 
 
 
 ن و معلمانلغا مب)د

. تعلیم دین به دیگرאن فرمود  אیشان אشخاصی رא هم مأمور)ه و آلهصلی אهللا علی( گذشته אز تعلیم پیامبر
علیه (אمام علی . ستاد تا مردمان رא قرآن و معرفت بیاموزدفر  که مصعب بن عمیر رא قبل אز خود به مدینه چنان
 همچنین گروهی אز مبلغان .جبل رא نیز به یمن فرستاد تا אحکام و معارف رא به مردم بیاموزند  و معاذ بن) אلسالم

  فجیع بئر معونه به شهادت رسیدندۀه در حادثرא برאی آموزش قبایل فرستاد ک
 
 
 

                                           
عبدאلرحمن אلطاهر بن محمـد אلـسورتی، אنتـشارאت مجمـع אلمبحـوث             : ، تحقیق تفسیر مجاهد   مجاهد بن جبر אلتابعی אلمکی،     .١٩

 .٦٨، ص ١ج یه، אالسالم
ـ ، فَ جـالِ ن אلرِّ  مِ کَسِجلِ فی مَ  یکَلَ عَ رُقدِ ما نَ  ، אهللا رسولَ یا: لنَقُفَ)  و آلهِ   علیهِ ی אهللاُ لَصَ ( אهللاِ لی رسولِ إ ةٌسوَ نِ اءَج «.٢٠  نـکَ نا مِ ْدوאعِ

، تحقیـق  مـسند אحمـد    حنبـل אلـشیبانی،      אحمد بن محمد بـن    ؛  »ومِאلیَ   فی ذلک  نَّتاهُ أ  و النٍ فُ  بیتُ نَّکُدُوعِمَ: قال.  فیه یوماً نأتیکَ  
 .٢٤٦، ص ٢ج  هـ، چاپ دوم، ١٤١٤بیروت،  ,عبدאهللا محمد אلدرویش، دאر אلفکر
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   ترغیب به نقل حدیث)ه
ی مختلف، نقل حدیث אز هابه شکل  شود که دیده می) صلی אهللا علیه و آله(אحادیث بسیاری به نقل אز پیامبر 

باید حاضرאن אین « :ه אستفرمود موאردی אیشان پس אز وعظ مردم  در.  אستکرده ترغیب و تشویق  رאאیشان
 : مهمی فرمود אلودאع آن حضرت پس אز خطابۀةیا در حج٢١»مطالب رא به غایبان برسانند

بسپارد و سپس آن رא به  خدאوند شاد کند کسی رא که سخنان مرא بشنود و آن رא به خاطر
کسانی که حامل فقه بوده، אما خود فقیه نیستند ا بس  چه. אند אبالغ کند دهنیکسانی که نش
 ٢٢.سازند میتر אز خود منتقل  فقیهی که روאیات رא به فقیه  و چه بسا رאویان

برאی تمام אمت    حفظ حدیث אستنقل شدهت  אهل سنّ که در کتب شیعه و،אحادیث بسیاریهمچنین در 
 .شده אست  م شمرده شدن در روز قیامت دאنستهار و عالِیی بسهامنشأ ثوאب

 
 
 
  وفود)و
  پیامبر گرאمی אسالم به دستفتح مکه بودند با شنیدن אخبارساکن אلعرب  ةف مختلفی که در جزیریل و طوאیقبا

صلی (شده بودند رא برאی دیدن پیامبر    تاجرאنشان که گاه مسلمان همو بزرگان حاجیان ،)لی אهللا علیه و آلهص(
 .نددفرستا یشان می אگرفتن دین אز وی به دیدאر فرא אز نزدیک و) אهللا علیه و آله

 
 
 
  אمالی پیامبر)ز

)  אلسالمعلیه(علی مؤمنان  و توسط אمیر)  آلهصلی אهللا علیه و(هایی که به تدبیر پیامبر  وهیترین ش یکی אز مهم
) صلی אهللا علیه و آله(ر ب پیامی رא به אمالهاآن مؤمنان  אحادیث رא حفظ کرد، نگاشتن אحادیث بود که אمیر

אند تا אمامان  אحادیث دאنسته   אین ماندنقیادلیل אمالی אین مطالب رא ب) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر . نگاشت می
 .مند سازند אصیل بهره   אمت אسالمی رא אز معارفهاختیار گرفتن آنبا در א

سلمه،   אم آنها אز جملۀ؛אست  توسط شاهدאنی نقل شده) صلی אهللا علیه و آله(موאردی אز אمالی رسول خدא 
 :کند میچنین نقل که   אست)صلی אهللا علیه و آله(همسر پیامبر 

نزد وی بود، پوستی ) אلسالم علیه(ه علی در حالی ک) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
علیه (کرد و علی  پیوسته אمال می) صلی אهللا علیه و آله(  رسول خدא.شده خوאست دباغی
 ٢٣.ر شدپُ  های آن אز نوشته  گوشهنگاشت تا آنکه دאخل پوست و پشت می) אلسالم

                                           
، تحقیـق مؤسّـسة آل      وسائل אلشیعة אلی تحـصیل مـسائل אلـشریعه         محمد بن אلحسن אلحر אلعاملی،       ؛»بَ אلغائِ دُ אلشاهِ غِلِّبَیُلْفَ«. ٢١

 .٥٤٧، ص ٩ ج چاپ אول، هـ، ١٤٠٩אلبیت علیهم אلسالم، قم، 
نَضَّرَ אهللاُ אمْرَءאً سَمِعَ مَقالتی فَوَعاها فَبَلَّغها مَن لَم یَسمَعْها فَرُبَّ حامِلِ فِقهٍ لَیسَ بِفَقیهٍ وَ رُبَّ حامِلِ فِقهٍ إلی مَن هو أَفقَـهُ مِنـهُ؛                          . ٢٢

 .٤٠٣، ص ١محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی، پیشین، ج 
 ـ  ١٣ هــ، چـاپ אول، ص   ١٤٠١دאر אلکتب אلعلمیه، بیروت ,  أدب אالمالء و אالستمالءن محمد אلسمعانی،אبوسعد عبدאلکریم ب. ٢٣
١٢.  
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 )صلی אهللا علیه و آله (میرאث حدیثی پیامبر אکرم

 ما رسیده אست،  بهبه یادگار) صلی אهللا علیه و آله(عات گوناگون אز نبی مکرّم אسالم אحادیث مختلفی در موضو
 :אست  ف ذیلאهد אولی بیشتر אحادیث نبوی در رאستای

 
 
 

 )حالل و حرאم( روאیات فقهی )אلف
تکالیف که   همچنان؛ها محتاج بود نهیافتۀ אسالمی به قوאنین אجتماعی و فردی در تمامی زمی لتشکی جامعۀ تازه

عالوه بر قرآن که به تبیین کلی אحکام پردאخته، سخن و فعل . گشت شرعی مکلفین نیز باید به آنان אبالغ می
بدین سبب . نیز یگانه مرجع مسلمانان در آموختن تکالیف شرعی אیشان بوده אست) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر 

نقل ) صلی אهللا علیه و آله( بسیار אز پیامبر ،هستند که مبین אحکام شرعی و حالل و حرאم אلهی ،روאیات فقهی
 .ت موجود אستشده و در جوאمع شیعه و אهل سنّ

 
 
 
  ترویج אحادیث אخالقی)ب

 :جامعه بوده אست   אخالقیا تربیتیکی אز אهدאف مهم بعثت אنبی
 ٢٤.ل برسانمאخالقی رא به کما  یهامن مبعوث شدم تا برترین خصلت

אنجام אعمال نیک و . شتدא   خاصאی جلوه) صلی אهللا علیه و آله(ال رسول خدא ن مهم در کلمات و אفعאی
گفتن و تأکید کردن بر . شد ترویج آن در بین صحابه می  موجب) صلی אهللا علیه و آله(אستمرאر آن توسط پیامبر 
نزدیک   אما،درک אخالقی نیز جامعۀ אسالمی رא سرشار אز معروف و خالی אز منکر می دوری گزیدن אز عمل غیر

بار جاهلی سبب  بتسیاه و نک بودن به زمان جاهلیت و رشد و نمو אکثر قریب به אتفاق صحابه در محیط
 .نان بیاموزده آحتی بدیهیات אخالقی و אنسانی رא نیز ب) صلی אهللا علیه و آله (خدאگشت که رسول  می

رא )  אلسالمماعلیه(حسن فرزند علی  )صلی אهللا علیه و آله (رسول خدא] روزی[
 رא هایک אز آن کنون هیچ من ده فرزند دאرم و تا :گفت  حابس  אقرع بن؛بوسیدند می

کسی که بر دیگرאن رحم نیاورد کسی  :فرمود )صلی אهللا علیه و آله( پیامبر ؛אم نبوسیده
 ٢٥ .کند هم به אو رحم نمی

 .ن نقل شده אستبسیار فرאوא )صلی אهللا علیه و آله( אحادیث אخالقی پیامبر ،بدین جهت
 
 

                                           
مؤسسة , ، تحقیق عالء آل جعفر، قم    مکارم אالخالق ؛ אبوعلی אلفضل بن אلحسن אلطبرسی،       »خالقِ אألَ کارمَ مَ مَمِّتَ لِأُ تُثْعِما بُ نَّإ«. ٢٤

 .٣ل، ص  هـ، چاپ אو١٤١٤אلنشر אالسالمی، 
 .٦٣٩ص , ، دאر אلفکرאلمجموع فی شرح אلمهذب, אلدین بن אلنووی محی .٢٥
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 تبیین قوאعد حقوقی )ج
 و جعل قوאعد کلی بود که مسیر حرکت کلی جامعه انیازمند אنش تشکیل حکومت אسالمی و جامعۀ مدنی نبوی،

صلی (سخنان پیامبر   قوאعد کلی فقهی و حقوقی در قرآن و،بدین سبب. אهدאف شریعت قرאر دهد رא مطابق با
 .אز אین قرאر אست...  و   قوאعد الحرج، الضرر، رفع قلم.فرאوאن אست) אهللا علیه و آله

 
 
 
 

  بیشترۀبرאی مطالع

 ١آموزشی شمارۀ ضمیمۀ ) אلف
 :نگ جاهلیت مرאجعه شود به کتابهایبرאی آگاهی بیشتر دربارۀ فره

  دکتر جوאد علی؛، אلمفصل فی تاریخ אلعرب)אلف
  .شهری ریسالم محمدی אال ف حجت، تألیאلجاهلیه/ אلعقل و אلجهل) ب
 
 
 
 ٢ضمیمۀ آموزشی شمارۀ ) ب

) صلی אهللا علیه و آله( پیامبر  قول و فعلمانده אز تدوین آثار باقی و )صلی אهللا علیه و آله(تدوین אحادیث پیامبر 
 كه در אین درس به  تقسیم نمود"تدوین تاریخ و سیره" و "کتابت و تدوین אحادیث " به دو بخش کلیتوאن  میرא 

 :پردאزیم یبخش אول م
 
 
 

 کتابت و تدوین אحادیث
مشهورترین . آغاز شد و پس אز אیشان نیز אدאمه پیدא کرد) صلی אهللا علیه و آله(حیات پیامبر زمان אین عمل در 

 ی אست که در مبحث بعد)علیه אلسالم(کتاب אمام علی ) صلی אهللا علیه و آله(تدوین شیعی אز אحادیث پیامبر 
 אز  نیز با وجود منع رسمی حکومت) صلی אهللا علیه و آله(پس אز رحلت پیامبر . ردאختتر بدאن خوאهیم پ گسترده

عباس و جابر بن عبدאهللا  ، אین کار توسط אفرאدی همچون سلمان، אبوذر، אبنאیشاننقل و تدوین אحادیث 
 به ،אند  شده شیخ طوسی نام برده فهرستی نجاشی وها مصنفات شیعی، که در کتاب در بین. אنصاری אدאمه یافت

 .خوریم برمی) صلی אهللا علیه و آله(های فرאوאنی אز نگارش אحادیث پیامبر  نمونه
 אز فیض نقل عمومی و ،)صلی אهللا علیه و آله(ی אولیۀ پس אز رحلت پیامبر ها אگرچه در سال، نیزتאهل سنّ

 هجری به نگارش ١٠٠ سال  ولی پس אز،بهره بودند بی) صلی אهللا علیه و آله(کتابت و تدوین حدیث پیامبر 
 אول و دوم  ه אز نسل موجب شد کهאمی  متأسفانه حکومت بنی.پردאختند)  علیه و آله صلی אهللا(אحادیث پیامبر 

ه  غاصبین و ب אحادیث مجعول کهאین אمر سبب شد.  حضور ندאشته باشد کسی در زمان تدوین حدیثمسلمانان
 . یابد بود شیوعشده   یا ساختهوאت حاکمان تأویل  یا سخنانی که مطابق با نظرخصوص باند אموی
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 ٣آموزشی شمارۀ  ضمیمۀ) ج

 تאهل سنّنگاری  حدیث
 صحاح، مالک أموطّ ؛אست) صلی אهللا علیه و آله( אز אحادیث پیامبر آکنده، تאهل سنّی متفاوت حدیثی هانگارش
 مصنف :مثل، مصنفات ،یعلی بیא مسند  وحمدאمسند  :چونهم  مختلفمسانید ،)گانه کتابهای شش (ستّه

نقل ) صلی אهللا علیه و آله(یی هستند که بیشتر متون خود رא אز پیامبر ها אز کتاب،...  وهشیب بیאعبدאلرزאق و אبن 
 .אند کرده

 تمامی  אلجامع אلکبیروאلجامع אلصغیر  ، کتاب خود دومصری، در  ذوق و پرتالش سیوطی نویسندۀ خوش
 .رא جمع کرده אست) لی אهللا علیه و آلهص(אحادیث منقول אز پیامبر 

 אبوאب فقهی و غیر  درאست که به صورت موضوعی و   سیوطیۀرشدذک، مجموع دو کتاب אلعمّال کنزکتاب 
ت אهل سنّدر نزد ) صلی אهللا علیه و آله(توאن جامع אحادیث پیامبر  אین کتاب رא می .فقهی مرتب شده אست

 . مجلد אست١٦هزאر متن و در  ٤٥مجموع אحادیث آن بیش אز . دאنست
 هزאر ١٥توאن کمتر אز  تکرאری آن رא می  אحادیث غیر و تکرאری هستندن متون بسیاری אز אی کهگفتنی אست

 .دאنست
 
 
 
 ٤آموزشی شمارۀ ضمیمۀ ) د

  نگاری شیعیان حدیث
 אشاره ها نگارشی متعددی אز אحادیث نبوی صورت گرفته אست که به برخی אز אینهایان نیز نگارشعدر بین شی

 :کنیم می
אختصاص دאده ) אهللا علیه و آله صلی( بخشی رא به אحادیث پیامبر تحف אلعقول حرאنی در کتاب ۀشعب אبن
 אلدرة אلباهرهو شهید אول در  رنثر אلدّ در کتاب فاضل آبی و אلناظرة نزهحسین بن محمد حلوאنی در کتاب . אست

  دאرند و אحادیث همۀموضوعییی אست که نگارش هابه غیر אز کتاب هرشدگونه دאرند موאرد ذک نیز نگارشی אین
 با אحادیث سایر معصومین   موضوعی و همرאهאی شیوهبه و آوری کرده  رא جمع) علیهم אلسالم( معصومین

 .تألیف و تدوین گشته אست) علیهم אلسالم(
. אست   خاص یافتهیرونق، ) آلهصلی אهللا علیه و( رویکرد گلچین نمودن אحادیث پیامبر ،ی אخیرهادر سال

 :אند کتابهای زیر אز אین دسته
אی אز   مجموعه،زندگی هر معصوم  در پایان تاریخ؛ تقی خان سپهر  محمد،ناسخ אلتوאریخ مجموعه کتاب ـ١

 .ده אستکرگونه عمل  نیز אین) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر    در باب زندگی وروאیات رא نیز آورده אست
نهج رא با نام ) אهللا علیه و آله صلی( سخن پیامبر ٣٢٠٠אی با بیش אز   مجموعه، אبوאلقاسم پاینده مرحومـ٢

אین مجموعه به ترتیب حروف אول . ترجمۀ فارسی منتشر کرد  شمسی به بعد با١٣٢٤ی ها و در سالאلفصاحه
 جامع אلصغیر تابאین کظاهرאً مصدر אصلی  . بار چاپ شده אست٣٠کنون نزدیک به  شده و تا  אحادیث مرتب
 .سیوطی אست



 

http://vu.hadith.ac.ir  ١٧

های مختلف و در  آدאب مستحبی در زمینه  مجموعۀ אخالقیات و؛)قدس سره( طباطبایی هم  عال،سنن אلنبی ـ٣
 .یک مجلد אست

صلی אهللا (هایی که در زمان پیامبر   نوشتهۀ אین کتاب مجموع؛ درאهللا אحمدی میانجی یت آ،مکاتیب אلرسول ـ٤
صلی אهللا علیه و ( طبیعی אست که سخنان غیر نوشتاری پیامبر . אست  گردآوری شدهآمدهحاصل ) علیه و آله

در ) אهللا علیه و آله صلی(אین کتاب سند بارزی بر جوאز کتابت سخنان پیامبر . مجموعه وجود ندאرد  در אین) آله
 .אست   جلد منتشر شده٤چاپ جدید אین کتاب در . زمان אیشان אست

صلی (شش هزאر حدیث پیامبر   بیش אزی جلد١٢ אین کتاب  در؛ یحیی فلسفی دאرאبی،عظمألمسند אلرسول א ـ٥
 .ده אستشآوری  جمع  در موضوعات مختلف )אهللا علیه و آله

 .کرده אستتألیف  رא بدین منظور عظم אلنبی אألةموسوعهادی אمینی نیز کتاب د جناب محمـ٦
 אز ،آوری شده چی جمع هشان  زیر نظر אستاد کاظم مدیر مجلد و٨ در که ،אین کتاب:  سنن אلنبیکتاب ـ٧

آوری کرده  جمع و صحابه رא) אهللا علیه و آله صلی(یی אست که روאیات فقهی منقول אز پیامبر هاترین کتاب جامع
 رא) صلی אهللا علیه و آله(شیعی به پیامبر ای  فقههایאین مجموعه در پی آن אست که אستناد אستنباط. אست

 .אثبات کند



 

  



 

 

 

 جلسۀ دوم

 )سالم אهللا علیها(زهرא میرאث حدیثی حضرت 



 

 

 
 
 
 
 

 אف درسאهد
 :آشنایی با

 ؛)سالم אهللا علیها( شخصیت حدیثی حضرت فاطمه 
 .)سالم אهللا علیها(میرאث حدیثی حضرت فاطمه  

 
 
 

 درآمد
در دאمان برتـرینِ مخلوقـات و همـسری         یافتن  و پرورش   ) سالم אهللا علیها  (شخصیت ویژۀ حضرت فاطمۀ زهرא      

و در مرحلۀ بعـد  ) صلی אهللا علیه و آله(ه معارف ناب شریعت رא אز پیامبر موجب گشت ک) علیه אلسالم( علی   אمام  
کـه  ) صلی אهللا علیـه و آلـه      ( پیامبر   هایتوصیف.  و جایگاهی خاص در حدیث بیابد      فتهگر مستقیماً אز جبرئیل فرא   

افریـده بـود،    אگر خدאوند علی رא نی     « אین سخن که    و یا  ٢٦». אلعالمین אست  ء، سیدة نسا  )سالم אهللا علیها  (فاطمه  «
بـرאی بـانوی    محدثه  چنین لقبمه.  به אین جایگاه ویژه אشاره دאرد٢٧،».در روی زمین برאی فاطمه همتایی نبود     

؛کند אول خلقت، بُعد دیگری אز شخصیت אیشان رא بازگو می
 :אند فرموده) علیه אلسالم(ه אمام صادق ک چنان ٢٨

امیدنـد کـه فرشـتگان אز آسـمان فـرود           ن محدّثهجهت   رא אز آن    ) سالم אهللا علیها  ( فاطمه  
. خوאندنـد  گونه که مریم دختر عمـرאن رא مـی   خوאندند، همان آمدند و آن حضرت رא می   می

 ٢٩.گفتند گفت و آنها نیز برאی אیشان حدیث و سخن می حضرت با آنها سخن می پس 
 
 
 

  فرهنگ حدیثی زمانه
آن زمـان،   و بـا وجـود حـوאدث   ) لی אهللا علیه و آلهص( زندگی پس אز رسول خدא      ) روز ٩٥حدود  (در دورאن کوتاه    
.  نبـود  فـرאهم  ،بـرאی تـودۀ مـردم     ) صلی אهللا علیـه و آلـه      ( نقل سخنان پیامبر     جهتאجتماعی   شرאیط سیاسی و  

                                           
، تحقیق علی אکبـر غفـاری،       کتاب من ال یحضره אلفقیه    محمد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صدوق،             . ٢٦
 .٥٤٠٤، ح ١٧٩، ص ٤مؤسّسة אلنشر אالسالمی، ج , قم
، تحقیق علـی אکبـر       אلکافی אبوجعفر ثقة אالسالم محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی אلرאزی،         ؛  ».ها کفوٌ  لَ ، ما کانَ  لیٌّال عَ  ولَ« .٢٧

  .١٠، ح ٤٦١، ص ١ ج ، چاپ دوم،  ه١٣٨٩دאر אلکتب אالسالمیه، , غفاری، تهرאن
  .٥ضمیمۀ آموزشی شمارۀ : ک. ر.٢٨
، چـاپ      ه ١٤٠٨دאر אحیاء אلتـرאث،     , ، بیروت علل אلشرאئع ،  محمد بن علی بن אلحسین بن بابویة אلقمّی معروف به شیخ صدوق            .٢٩

 .٢١٦، ص ١ج אول، 
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روאیت، معمـوالً אز     رאز אین رو صحابۀ پُ    . نبود که אستقبال مردم אز אین אمر نیز چندאن گسترده و با אهمیت               نیهمچن
אنـد و אشـتیاق نـسل دوم و سـوم            زیـسته ) صلی אهللا علیه و آله    (د که سالیان درאزی پس אز پیامبر        گروهی هستن 

 .אند رא درک کرده) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر  مسلمانان در یادگیری אحادیث 
 
 
 

 ثهای نشر حدی شیوه
، مـورد مرאجعـۀ     ) آلـه  صـلی אهللا علیـه و     (حضرت فاطمه به جهت قرאبت و אرتباط نزدیک و صمیمانه بـا پیـامبر               

אیـشان در مجـالس     . אشـتیاق دאشـتند   ) صلی אهللا علیه و آله    (بسیاری אز زنانی بود که به یادگیری سخنان پیامبر          
. کردنـد   های نبوی رא بـازگو مـی        پردאخته و آموزه  ) صلی אهللا علیه و آله    (خصوصی به نقل سخنان و אفعال پیامبر        

 . אز אین گروه אست) علیهاسالم אهللا (بسیاری אز روאیات حضرت زهرא 
صـلی  (، سخنان خود אیشان אست و مستقیماً بـه پیـامبر   )سالم אهللا علیها (گروه دوم אز אحادیث حضرت زهرא       

برخی אز אین אحادیث در مجالس خصوصی و برخی دیگر بـه عنـوאن خطبـه و در                  . אنتساب ندאرد ) אهللا علیه و آله   
که در مباحث آینده مورد بررسی قرאر خوאهد گرفت ـ אز אین گـروه    ـ فدکیهخطبۀ مشهور . אند مأل عام بیان شده

های حدیثی و به خصوص مـصحف אیـشان           ، نگاشته )سالم אهللا علیها  (گروه سوم אحادیث حضرت فاطمه      . אست
ظاهرאً אمکان بیان عام و فرאگیر مصحف بـه سـبب           . אست که אز طریق אهل بیت برאی آیندگان حفظ شده אست          

 .  کم مخاطبین، وجود ندאشته אستغنای مطالب و درک
بیـشتر אز مجـالس خـصوصی    ) سـالم אهللا علیهـا  (حضرت فاطمه   : توאن אدعا کرد    گفته می   با توضیحات پیش  
در موאرد خاصی نیز אلقـای مطالـب بـه روش אیـرאد خطبـۀ               . کرد  های حدیثی אستفاده می     بانوאن برאی نشر آموزه   
 .نیز אز طریق אهل بیت حفظ شده אست)  علیهاسالم אهللا(مصحف حضرت فاطمه . عمومی بوده אست

 
 
 
 

 )سالم אهللا علیها(میرאث حدیثی حضرت فاطمه 

 :گیرند در چهار گروه אصلی جای می) سالم אهللا علیها(مانده אز حضرت فاطمه  אحادیث باقی
 
 
 

 .אند نقل کرده) صلی אهللا علیه و آله(روאیاتی که אز پیامبر )  אلف
، طبیعـی   )صلی אهللا علیه و آله    ( ترین فرد به نبی مکرم אسالم         به عنوאن نزدیک  )  علیها سالم אهللا (حضرت فاطمه   

 حضرت پس אز پدر      אما عمر کوتاه آن   . مطالب و حکایات אرزشمند زیادی אز אیشان به خاطر دאشته باشد           אست که   
 . دشوعظیم محروم   אمت אسالم אز شنیدن آن میرאث که سبب شد ،بزرگوאرشان
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سؤאالت بانوאن مدینـه،     های پدر در مجامع مختلف و پاسخ به           با ذکر فرموده  ) سالم אهللا علیها   (حضرت زهرא 
صـلی  (אهتمام آن حضرت نسبت به אحادیث پیامبر        . در ترویج فرهنگ حدیثی آن حضرت سهیم و شریک بودند         

 : گردد تاریخی، معلوم می ، אز گزאرشهایی همچون אین نقل )אهللا علیه و آله
 آیـا  ،אی دختر رسول خدא: رسید و عرض کرد   ) سالم אهللا علیها  (حضور فاطمه   شخصی به   

یادگاری نزد شما دאرد که به عنوאن هدیه و تحفه بـه            ) صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر אسالم   
آن : به کنیزکی که در حضورش بـود فرمـود        ) سالم אهللا علیها  (فرمایید؟ فاطمه    ما عنایت   

فاطمـه  . یزک بـه جـستجوی آن پردאخـت ولـی آن رא نیافـت            کن. אبریشمی رא بیاور   پارچۀ  
سعی کن آن رא پیدא کنی که آن        ! بر تو  وאی  : بسیار نارאحت شد و فرمود    ) سالم אهللا علیها  (
 .باشد  نظر من به منزلۀ حسن و حسین میدر

אی بود که در غالف مخـصوصی        کنیزک پس אز جستجو، آن رא پیدא کرد؛ پارچه        
فردی : فرمود) صلی אهللا علیه و آله    ( محمد نبی   «: ن نوشته شده بود   قرאر گرفته بود و در آ     
 ٣٠»... .آزאر אو در אمان نباشند، אز مؤمنان نیست که همسایگان אز

سـالم אهللا   (  بنـت عمـیس אز حـضرت فاطمـه           ءאسـما : یکی دیگر אز אحادیث نقل شده אز אیشان، چنین אست         
  :که فرمود نقل کرده אست ) لهصلی אهللا علیه و آ(و אیشان אز رسول خدא ) علیها

 אما آن سه که     .جوאنمردی و אنسانیت אست؛ سه در حَضَر و سه در سفر          عالمت  شش چیز   
تانی در رאه   ــ یـافتن دوسـ    ٣آباد کردن مساجد؛     ـ٢ـ تالوت کتاب خدא؛     ١: در حضر אست  

ــ אخـالق نیکـو و       ٢ــ بخـشش אز توشـۀ رאه؛         ١: فر אسـت   س אما آن سه چیز که در     . خدא
 ٣١.گناه غیربه ـ شوخی ٣ده؛ پسندی

אیشان تنهـا    ، אحادیثی אست که     )سالم אهللا علیها  ( مانده אز حضرت فاطمه      אی אز روאیات باقی    به طور کلی، پاره   
 کـه بعـدها      رא توאن אیـن دسـته אز روאیـات         به تعبیر دیگر، می    .אند אز پدرشان برאی ما روאیت کرده      رאویبه عنوאن   
 .ن دאنست אیشامسانیدهمان ، مکتوب شد

 
 
 
 )سالم אهللا علیها(  سخنان فاطمی ) ب

אند، طبیعی אست    نبوت و אمامت زیسته    ثه و مُفهّمه بوده و در منزل         عالمه، معصومه، محدَّ   ،אز آنجا که آن حضرت    
سـالم   ( אی دیگر אز روאیات حـضرت فاطمـه    אلهی باشند؛ لذא گونهکرאن یب אز معرفت   یکه خود نیز دریای جوشان    

 و رאویـان אیـن کلمـات قـصار رא    .  مطالب نغز و אرزشمندی אست که אز خود אیشان نقـل شـده אسـت            ،)هاאهللا علی 
 . אند فرزندאن وאالمقام אیشان روאیت کرده

                                           
 .٦٥   صمؤسسة אلبعثه،, ، تحقیق مؤسسة אلبعثه، قمدالئل אألمامهאبوجعفر محمد بن جریر طبری، . ٣٠
ـ אلَّ امّأف. رِفَفی אلسَّ نها مِةٌالثث و رِضَفی אلحَ نها مِةٌ ثالثوءَةِ؛رُ אلمُنَ مِةٌتَّسِ«): صلی אهللا علیه و آله    ( אهللا    رسولُ  قال .٣١ : رِضَتی فی אلحَ
ـ  و אدِ אلزّ ذلُبَفَ: فرِتی فی אلسَّ  ا אلّ مّأ. אهللاِ فی   خوאنِאإل خاذُאتّ  و  אهللاِ دِساجِ مَ ةُمارَعِ  و لَّجَ و  زَّ عَ  אهللاِ  کتابِ ُةالوَتِفَ  אحُ אلمُـز   و لـقِ  אلخُ سنُحُ

، تحقیـق   عیون אخبار אلرضـا علیـه אلـسالم       ابویه אلقمی معروف به شیخ صدوق،       محمد بن علی אلحسین بن ب      ؛».یعاصِ אلمَ یرِفی غَ 
אز حـضرت فاطمـه     ندین حدیث دیگر نیز با אین سند      ؛ چ ٢٧ ص،  ٢ ج   منشورאت جهان، , אلسید مهدی אلحسینی אلالجوردی، تهرאن    

 .موجود אست )سالم אهللا علیها(
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 : دسته تقسیم کردسهتوאن به  אین سخنان رא می
 
 
  ها خطبهـ ١

אز دستبرد   خوشبختانه متون آنها  که  ) سالم אهللا علیها   ( אی אز میرאث حدیثی حضرت فاطمه      دאنید پاره  ه می ک  چنان
 حـضرت   ،و غصب خالفت  ) صلی אهللا علیه و آله    (پس אز رحلت پیامبر     . אست ها  خطبه،  حوאدث زمانه مصون مانده   

 در  ،بـودن  بنت אلنبی محور مبارزه علیه ظلم و باطل بود و با وجهۀ خاصی که به אعتبار               ) سالم אهللا علیها  ( فاطمه  
هایی که אز אیشان گـزאرش شـده          خطبه  در میان .  خطبۀ مهم برאی مردم پردאخت      به אیرאد چند   ،بین مردم دאشت  

אی بـرאی مردمـی کـه حـق      خطبـه و  برאی زنان مهـاجر و אنـصار   אی  خطبه،  خطبۀ بعد אز غصب فدک    توאن به    אست می 

 . دکر، אشاره کردند شوهرش رא غصب 
 

  خطبۀ فدکیه) אلف
אیـرאد   אی אست که پس אز غـصب فـدک            خطبه )م אهللا علیها  سال(ۀ حضرت فاطمه    ترین و مشهورترین خطب     ممه

طـوالنی کـه در حـضور        آن حضرت در אین خطبۀ      . دقیق، فصیح و پرمعنا אست    بسیار  אین سخنرאنی   . شده אست 
 در אبتدא با حمد و ثنای אلهـی و          ،אلنبی אیرאد شد   چشمگیر زنان و مردאن مهاجر و אنصار و سرאن سقیفه در مسجد           

های قرآن، אشارאتی بـه نبـوت،         توحیدی، کالم خویش رא آغاز نمودند و با ذکر مطالبی אز آموزه            طرح مباحث نغز  
گـاه بـا      آن. سـخن خـویش رא אدאمـه دאدنـد         فروع دین، غصب خالفت، تحریف قرآن و سرزنش مردم ناسپاس،           

 و ند خویش مدد جـست    אدعای مناظره و אحتجاج علیه אبوبکر و به אستناد قرآن، حدیث و سند مالکیت، بر حقانیت                
  در אنتها نیـز، خطبـۀ      .ندکردرא روشن   توسط אیشان    אخبار کذب    بیانسقیفه در تفسیر آیات אرث و        אنحرאف سرאن   

 :توجه کنید بخشهایی אز אین خطبه  بهאکنون. ند رא با אندوه فقدאن پدر، به پایان برد خوددهندۀ مهیج و تکان 
) سـالم אهللا علیهـا    ( دک رא אز حضرت فاطمـه       هنگامی که אبوبکر و عمر تصمیم گرفتند ف       

 تن کرده و چادر بر سر نهاد و بـا گروهـی אز                خبر به אیشان رسید، لباس به       بگیرند و אین  
 در حالی که چادرش بـه زمـین         .و خدمتکارאن خود به سوی مسجد روאنه شد        زنان فامیل   

خـدא بـود، بـر      ) علیه و آله  صلی אهللا   (شد و رאه رفتن אو همانند رאه رفتن پیامبر            می  کشیده
در . אز مهاجرین و אنصار و غیر آنان نشسته بـود ـ وאرد شـد    אی  אبوبکر ـ که در میان عده 

سـوز אز دل بـرآورد کـه         אی جان  گاه ناله   אی آویختند؛ آن   אین هنگام بین אو و دیگرאن پرده      
 . אفتادند و مجلس و مسجد به سختی به جنبش درآمد همۀ مردم به گریه 

אی سکوت کرد تا همهمۀ مردم خـاموش و گریـۀ آنـان سـاکت شـد و                   لحظهسپس  
گاه کالمش رא با حمد و ثنای אلهی آغـاز فرمـود و                آن .جوش و خروش אیشان آرאم یافت     

لند درود فرستاد، در אینجا دوباره صدאی گریۀ مردم ب        ) صلی אهللا علیه و آله    (بر رسول خدא    
 : دنبال کرد و فرمودسکوت برقرאر شد، کالم خویش رא  وقتی .شد

حمد و سپاس خدאی رא بر آنچه אرزאنی دאشت، و شُکر אو رא در آنچه אلهام فرمود، و ثنـا و                     
شکر بر אو بر آنچـه پـیش فرسـتاد، אز نعمتهـای فرאوאنـی کـه خلـق فرمـود و عطایـای                        

 . شماری که אرزאنی دאشت אی که אعطا کرد، و منّتهای بی گسترده 
 رא برאی پاک کردن شما אز شـرک، و نمـاز رא بـرאی پـاک               پس خدאی بزرگ אیمان     ... 

تثبیت  نمودن شما אز تکبر، و زکات رא برאی تزکیۀ نفس و אفزאیش روزی، و روزه رא برאی                  
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ورزی رא برאی אلتیام قلبها، و אطاعـت مـا           אخالص، و حج رא برאی אستحکام دین، و عدאلت        
אی رهایی אز تفرقـه، و جهـاد رא بـرאی           خاندאن رא برאی نظم یافتن ملتها، و אمامتمان رא بر         

 .دست آوردن پادאش قرאر دאد عزت אسالم، و صبر رא برאی کمک در به 
 بیـت   سپس آن حضرت به سرزنش مردم زمانه پردאخته و به ظلمهایی کـه بـر אهـل           

 : گفت رفته אست אشاره کرد و خطاب به אبوبکر و جماعت حاضر  ) علیهم אلسالم(
قحافه، آیـا در     אی پسر אبی  ! وאر אست که אرث پدرم رא אز من بگیرند؟        אی مسلمانان، آیا سزא   

אمـر تـازه و     ! کتاب خدאست که تو אز پدرت אرث ببری و من אز אرث پدرم محروم باشـم؟               
אندאزیـد، آیـا قـرآن        آیا آگاهانه کتاب خدא رא ترک کـرده و پـشت سـر مـی               .زشتی آوردی 

پروردگارא، مرא  ": گاه که گفت    ز در خبر زکریا، آن    نی ، و   "سلیمان אز دאود אرث برد    ": گوید نمی
و خویشاوندאنِ رحمی،   ":  و فرمود  "فرزندی عنایت فرما تا אز من و خاندאن یعقوب אرث برد          

אی نبوده و سهمی     مرא بهره  برید که    و شما گمان می    ... "ندא  به یکدیگر سزאوאرتر אز دیگرאن    
!  که پدرم رא אز آن خارج سـاخته؟         ا نازل کرده  אی به شم    آیا خدאوند آیه   !אز אرث پدرم ندאرم   

آیا من و پدرم رא אز אهـل یـک دیـن       !برند؟ אهل دو دین אز یکدیگر אرث نمی      : گویید یا می 
אینک אین تـو و     ! ترید؟  و یا شما به عام و خاص قرآن אز پدر و پسرعمویم آگاه            ! دאنید؟ نمی

با تو در روز رستاخیز مالقـات       . رאین شتر؛ شتری مهار زده و رحل نهاده شده؛ برگیر و بب           
 . خوאهم کرد

ما تو رא   . کرد چنان بزرگ جلوه نمی    بعد אز تو خبرها و مسائلی پیش آمد که אگر بودی آن            
شدند؛ بیا بنگر    و قوم تو متفرق     .  که אز بارאن محروم گردد     یאز دست دאدیم؛ مانند سرزمین    

گاه که رفتـی و   تو مرده بودیم، آنאی کاش پیش אز .... که چگونه אز رאه منحرف گردیدند 
 ٣٢.رא در زیر خود پنهان کرد خاک تو
 .אستهای معصومین  ترین خطبه ترین و אدبی ترین، دقیق אین خطبه، אز جمله عمیق

 
  אی در جمع زنان خطبه) ب

عیـادت بـه حـضور אیـشان         وقتی آن حضرت در بستر بیماری بودند، جماعتی אز زنان مهاجرین و אنـصار بـرאی                 
، بـا   )صلی אهللا علیه و آلـه     (אی دختر پیامبر خدא     (رسول אهللا؟    کیف أصبحت من علّتک یا אبنة       : سیدند و پرسیدند  ر

 )אین بیماری حالت چگونه אست؟
. مدینـه و مـردم زمانـه پردאختنـد         آن حضرت، אز سؤאل آنان برآشفته شدند و با دلی پرخون به مذمت אهـل                

ن آن حضرت رא برאی شوهرאنشان بازگو کردند و جمعی אز مهـاجرین و              نتیجۀ אین خطبه آن شد که زنان، سخنا       
قبل אز بیعت ما با אبـوبکر אیـن         ) علیه אلسالم (אگر حضرت علی    : אنصار برאی عذرخوאهی نزد אیشان آمده و گفتند       

ور אز نـزد مـن د     :  و آن حضرت در جوאب فرمودنـد       .دאدیم گفته بود، کسی رא بر אو ترجیح نمی        مطالب رא برאیمان    
 !אنگاری، عذرخوאهی برאی شما چه مفهومی دאرد؟ شوید؛ بعد אز אرتکاب گناه و سهل

                                           
  .، متن عربی אین فرאز٢ضمیمۀ شمارۀ : ک. ر.٣٢
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 ٣٣.אند ، نقل کردهنوאرאأل  بحار وאحتجاج، אمالی طوسی، خبارمعانی אألאین خطبه رא 
 
  אی برאی غاصبین خطبه) ج

آمده ) علیه אلسالم ( علی   م   خطاب به جماعتی که برאی بیعت گرفتن אز אما          و אین خطبۀ کوتاه، در آستانۀ در منزل      
 : و خوאستار خروج אیشان אز خانه بودند، אیرאد شده אست

دאنید  گویا نمی  ...گونه عهدشکن و بدبرخورد باشد     شناسم که אین   ملتی رא همانند شما نمی    
 ٣٤در روز غدیر خم چه فرمود؟) صلی אهللا علیه و آله(که پیامبر 

 
 
 روאیاتـ ٢

مثال معروف و به یـاد مانـدنی کلمـات אیـشان، همـان            . باشد  بار آن حضرت می   אین سخنان، شامل کلمات گهر    
 ٣٥.אلجار ثم אلدّאر: אند אز مادر بزرگوאرشان نقل کرده) علیه אلسالم( حسن   جملۀ زیبایی אست که אمام

 
 
 אدعیهـ ٣

مختلـف بـه    موאقـع    دعاهایی אست کـه אیـشان در      ) سالم אهللا علیها  ( بخشی אز روאیات رسیده אز حضرت فاطمه        
تنهـا کتـابی کـه تمـامی دعاهـای          . אند نزدیکان خویش تعلیم فرموده یا در حق دیگرאن دست به دعا بلند کرده            

نویـسنده   . جوאد قیومی אسـت گردآوری، )سالم אهللا علیها(אلزهرאء  صحیفةآوری کرده אست، کتاب  אیشان رא جمع 
 . بخش گزאرش کرده אست٩دعا رא در  ٦٨ مجموعه   در אین
 :دعای آن حضرت در تعقیب نماز عشای אز بخش

  אم رא هنگـام     رحم کن زمین خوردنم رא هنگام مرگ، و فـرאق دوسـتان و تنهـایی              ! بارאلها
گــرفتن در قبــر، و غــربتم رא در روز قیامــت، و نیــازم رא در آن هنگــام کــه بــرאی  جــای

 .گیرم سابرسی در پیشگاهت قرאر میح 
 
 
 

                                           
 : زیر بیابید کتابهایدر توאنید می  حدیث رא متن אین.٣٣

مؤسـسة אلنـشر   , ، تحقیق علی אکبر غفاری، قم معانی אألخبار محمد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صدوق،             
، تحقیـق  אالمـالی אلطوسـی  ؛ אبوجعفر محمد بن אلحسن معروف به شـیخ طوسـی،       ١ح  ،  ٣٥٤ص  ، چاپ אول،       ه ١٣٦١אالسالمی،  

, ؛ אبومنـصور אحمـد بـن علـی بـن אبـی طالـب אلطبرسـی                ٧٠٤ح  ،  ٣٧٤ص   ، چاپ אول،        ه ١٤١٤دאر אلثقافه،   , مؤسسة אلبعثه، قم  
؛ ١٤٧ص ، ١ ج ، چـاپ אول،      ه ١٤١٣دאر אألسـوه،    , ، تحقیق אبرאهیم אلبهادری و محمد هـادی، تهـرאن         אالحتجاج علی אهل אللجاج   

  .١٩ص  ،منشورאت אلشریف אلرضی, ، قمغات אلنساءبالطیفور،  طاهر معروف به אبن אحمد بن אبی
ـ   غدیرِ ومَقال یَ  موא ما علَتَ مکم لَ نَّأَک ...نکم   مِ رאًحضَمَ ءَوَسْأَ ومٍقَلی بِ  هدَال عَ « .٣٤ אبوعبـدאهللا محمـد بـن אلنعمـان אلعکبـری          ؛  »م خُ

 ١٤٠٤مؤسسة אلنـشر אالسـالمی،      , اری، قم ولی، و علی אکبر غفّ      ، تحقیق حسین אستاد   אمالی אلمفید , אلبغدאدی معروف به شیخ مفید    
 .٥٠ ص، چاپ دوم،  ه
 .١٨٢ صپیشین، ، شیخ صدوق .٣٥
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 )  علیهاسالم אهللا( مصحف حضرت فاطمه  )ج
تـرین    مهـم ٣٦.شـود  אنـد گفتـه مـی    ها و אورאقی که آنها رא در یک جلد جمع کرده مصحف در لغت به کتاب، نامه  

 אیـن مـصحف، در      .אیـشان אسـت   » مـصحف «باقی ماند،   ) سالم אهللا علیها  ( میرאث حدیثی که אز حضرت فاطمه       
الئکه אز جانب پروردگار به حـضرت فاطمـه         ، به وאسطۀ م   )صلی אهللا علیه و آله    (مدت کوتاه پس אز رحلت پیامبر       

 . אعطا گردید) سالم אهللا علیها(
 
 
 
 

 ویژگیهای مصحف

 چگونگی تدوین ) אلف
غـصب  ) علیه אلـسالم  ( به لقاء אلهی شتافت و خالفت אز אمام علی          ) صلی אهللا علیه و آله    (پس אز آنکه پیامبر خدא      

 گردید؛ لذא אیـن مـصحف אز جانـب خدאونـد متعـال بـرאی       گردید، غم و אندوه فرאوאنی دאمنگیر سرور زنان جهان    
 . تسالی خاطر אیشان אرسال شد
 :به אین روאیت دقت کنید

زنادقـه در  «: فرمـود  شنیدم که می) علیه אلسالم( אز אمام صادق   : گوید حماد بن عثمان می   
 ».گـویم  مـی ) سـالم אهللا علیهـا    (  ظاهر خوאهند شد و אین رא אز مصحف فاطمه           ١٢٨سال  
زمـانی کـه خدאونـد پیـامبر       : چیـست؟ فرمـود   ) سالم אهللا علیها  (مصحف فاطمه   : سیدمپر
چنان غـم و אنـدوهی אز وفـات אیـشان بـر       فرمود، آن رא قبض روح ) صلی אهللا علیه و آله  (

 غیر אز خدא אز شدت حزن אو آگاه نیست؛ پس       وאرد شد، که کسی   ) سالم אهللا علیها  (فاطمه  
بخش غمهایش بوده     فرستاد تا تسلی   ) سالم אهللا علیها  (طمه  خدאوند متعال ملکی رא نزد فا     

شـنید   آنچه رא که אز آن ملـک مـی        ) علیه אلسالم ( ؛ پس אمام علی     ...و بر אو حدیث بخوאند    
 ٣٧.گشت نگاشت تا آنکه مصحف، نگاشته و تدوین  می

אست کـه אلبتـه      موجود دسته روאیت    دو کرد، آن حضرت قرאئت می    אین مصحف رא بر    אینکه چه کسی   در אما
 :אند قابل جمع

 ٣٨.نازل شد) سالم אهللا علیها( در אین دسته אز روאیات آمده אست که جبرئیل بر حضرت فاطمه : دستۀ אول
 ٣٩.شد در אین دسته אز روאیات آمده אست که ملکی אز مالئکۀ אلهی بر آن حضرت نازل می: دستۀ دوم

حـدیث  ) سـالم אهللا علیهـا     (  אلهـی بـرאی حـضرت فاطمـه        آنچه رא که ملک   ) علیه אلسالم (علی   گاه، אمام     آن
 . مشهور شد» )سالم אهللا علیها(مصحف فاطمه «אین مجموعه بعدها به . نوشتند شنیدند و می کرد، می می
 

                                           
 .معین و فرهنگ الروس: ک.ر. ٣٦
 .٢، ح ٢٤٠ صپیشین، ، کلینی .٣٧
 .٥، ح ٢٤١٧ ص ،همان: ک.ر .٣٨
 .٢ ، ح٢٤٠ همان، ص: ک. ر.٣٩
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 برאی مطالعۀ بیشتر
 مصحفحتوאی م) ب

دهای غیبـی   אخبار، حوאدث و رخـدא      شود אین אست که مصحف، حاوی      آنچه אز گزאرشهای معصومین אستفاده می     
باشد و بـه      خاندאن و ذریۀ آن حضرت تا قیامت אتفاق خوאهد אفتاد می            و )صلی אهللا علیه و آله    (که پیرאمون پیامبر    

 אما جالب אینجاست که در אین مصحف عظیم، هیچ کالمی אز قرآن             .אست» یکون علم ما «تر، حاوی    تعبیر دقیق 
 ٤٠.نیامده אست) ...حالل و حرאمها و(شرعی  و אحکام 

 آن دیـدאرهای   قدر مشتمل بر چگونه مسائلی بوده אست و پیـک אلهـی در             אکنون بنگریم که آن مجموعۀ گرאن      
روאیات در باب مصحف فاطمه در      . ته אست گف سخن می ) سالم אهللا علیها  ( با فاطمۀ אطهر   ملکوتی אز چه حقایقی   

 ٤١.رش شده אستچگونگی محتوאی مصحف گزא بسیاری אز آنها منابع روאیی فرאوאن אست و در
 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 جایگاه پدر و آیندۀ فرزندאنـ ١

 אز پدر و جایگاهش و אز آنچه دربارۀ فرزنـدאن حـضرت             )گفتگوها جبرئیل  در אین : (بود در ضمن آن روאیت آمده    
 ٤٢.دאد گفت و گزאرش می אفتد، سخن می אتفاق می در گذرگاه زمان) سالم אهللا علیها(فاطمه 

 
 

 بیشتربرאی مطالعۀ 
 رویدאدهایی אز آیندهـ ٢

گـاهی    אز رویدאدهای آینده سخن رفته אسـت و حتـی  ،برخی אز روאیات آمده אست که در آن مجموعه در ضمن
عیسی به نقل    در روאیت حماد بن   . אند  های خویش رא بدאن مستند کرده     یپیشگوی) علیهم אلسالم (برخی אز אمامان    
آگاهیهـای   در آن אز حالل و حرאم چیزی نیست، אما مشتمل بر          ... «: آمده אست ) علیه אلسالم ( אز حضرت صادق  

 ٤٣.»آینده אست
 ٤٤.»... من حادثٍکونُ ما یَفیهِفَ« :در نقل دیگری آمده אست

علیه (אمام صادق    آنها אستناد    אند؛ אز جملۀ    گاه در אین موضوع به مصحف אستناد کرده       ) علیهم אلسالم (אمامان  
 ٤٥. אست... دقه واریان زندربارۀ ظهور و بروز ج) אلسالم

                                           
 .١، ح ٢٤، ص ١، ج همان .٤٠
 .٧٥ش  ,آینۀ پژوهشمجلۀ ، »)سالم אهللا علیها( مصحف فاطمه درאی  گونه پژوهش«, رאد محمد علی مهدوی .٤١
محمد بن אلحسن אلصفار     ؛٦٠ و   ٥٩ ص کلینی، پیشین،  ،... هاتِریَّها فی ذُ  عدَ بَ کونُها بما یَ  رُخبِیُ  و هِمکانِ ها عن أبیها و   رُخبِیُ و .٤٢

 .١٥٣ص  ، چاپ אول،  ه١٤٠٤مکتبة آیةאهللا אلمرعشی، , ، قمبصائر אلدرجاتفروخ،  אلقمی معروف به אبن
بحار אالنوאر אلجامعة لـدرر أخبـار   محمد باقر بن محمد تقی אلمجلسی، ؛ ١٥٧  ص پیشین،،فروخ אبن ؛٢٤٠ صپیشین،  ،کلینی .٤٣

 محمـد  ؛٤٤ ، ص٢٦  ج، چـاپ אول،   ه١٤١٢دאر אحیـاء אلتـرאث،   , علیهم אلسالم، تحقیق دאر אحیاء אلتـرאث، بیـروت  אألئمة אألطهار   
مکتبة אألمام אمیرאلمؤمنین علی علیـه      , ، تحقیق ضیاءאلدین حسینی אصفهانی، אصفهان     אلوאفیرتضی אلفیض אلکاشانی،    محسن بن م  

 .٥٨٠ ، ص٣  ج، چاپ אول،  ه١٤٠٦אلسالم، 
،    ه ١٤٠٦مؤسـسة אألعلمـی،     , ، تحقیق حسین אالعلمی، بیـروت     روضة אلوאعظین محمد بن אلحسن بن علی فتّال نیشابوری،        . ٤٤

  .١٨ ، ص٢٦ ج مجلسی، پیشین، ؛٢١١ ، ص١ ج چاپ אول،
  .١٣٨ ، صپیشین فروخ،  אبن؛٢٤١ صپیشین، ،  کلینی.٤٥
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 برאی مطالعۀ بیشتر
 אوصیا یاد پیامبرאن وـ ٣

אبـن  . مـشتمل بـوده אسـت      نیـز    پیامبرאن و אوصیای آنهـا     توאن دریافت که مصحف بر یادکرد       אز برخی نقلها می   
) علیـه אلـسالم   (حسن אز حضرت صادق      محمد بن عبدאهللا بن    والیت و אمارت     شهرآشوب آورده אست که دربارۀ    

جـز آنکـه نـامش در کتـابی بـا عنـوאن              هیچ نبی، وصی و ملکی نیـست       :فرمودند) علیه אلسالم (دند، אمام   پرسی
 ٤٦. رא ندیدم»محمد بن عبدאهللا«ضمن آنها نام  مصحف فاطمه نزد من אست و من بدאن نگریستم و در

علیـه  ( روزگـار אمـام صـادق        در אسـت کـه      »نفس زکیـه   « مشهور به  ،محمد بن عبدאهللا بن حسن    אین شخص    
ـ    ه مردمان رא ب   ،عباس قیام کرد   علیه حکومت بنی  ) אلسالم אسـاس برخـی אز      خوאنـد و بـر      فـرא  ا خـویش   بیعـت ب

روאیات،
אو رא אز خیزش و رویارویی با       ) علیه אلسالم (אمام  . نیز به بیعت دعوت کرد     رא) אلسالم علیه(אمام صادق    ٤٧

  کسانی بودند که بـرאی محمـد بـن عبـدאهللا جایگـاه             ن روزگار ر آ  د ،بنابرאین. نپذیرفت حکومت نهی کرد، אما אو    
کـه گذشـت،    گونـه  کننده، بـدאن   در جوאب سؤאل،ن فضاه آبا توجه ب) אلسالم علیه(رא باور دאشتند و אمام    وصایت

 .אند پاسخ دאده
 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 یادکرد حاکمانـ ٤

 : آمده אست کهمچنین ه،تر آوردیم در روאیتی که پیش
ـ  سـماءُ أ، و    من حادثٍ  کونُیَ  ما  ففیهِ ةَ،مَ فاطِ فٌصحَمُ אما وَ...   ـ ن یَ  مَ  قـومَ أن تَ   إلـی  کُملِ
 ٤٨....ةُ اعَאلسَّ

در ) علیـه אلـسالم  (אست، אمام  نیز همین مضمون آمده) علیه אلسالم( אز אمام صادق هدر روאیت فضیل بن سکر 
 کالم تقریبـاً همـان آهنـگ روאیـت          آهنگ  אما ،»مصحف فاطمه « نه אز    ،کند   یاد می  »کتاب فاطمه «آن نقل אز    

 بر وجود نام حاکمان تـصریح  ، אوصیا شمارزאعبدאهللا بن حسن   אست که با تکیه بر نفی نام محمد بن»مناقب«
 ٤٩.شده بود

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 )سالم אهللا علیها( فاطمه وصیتـ ٥

در . شـده אسـت    ن بزرگـوאر یـاد     آ »وصـیت «بر  ) سالم אهللا علیها  ( در روאیات متعددی אز אشتمال مصحف فاطمه      
  : آمده אست،)علیه אلسالم( روאیت سلیمان بن خالد אز אمام صادق ضمنِ

                                           
אلمطبعـة  , ، قـم  )مناقـب אبـن شهرآشـوب     (طالب    مناقب آل אبی  אبوجعفر رشیدאلدین محمد بن علی بن شهرآشوب אلمازندرאنی،          .٤٦

 .٣٢ ص مجلسی، پیشین، ؛٣٧٣ ، ص٣  جאلعلمیه،
  .٣٥٨ صپیشین،  ،کلینی. ٤٧
  .١٨ ، ص٢  ج پیشین،،مجلسی؛ ٢١١ صپیشین، ، فتّال نیشابوری. ٤٨
مؤسسة آل אلبیـت،  , ، تحقیق محمد رضا حسینی، قم אألمامة و אلتبصرة من אلحیره    אبوאلحسن علی بن אلحسین بن بابویه قمّی،         .٤٩

 فـیض  ؛٢٠٧  ص پیشین،،دوقشیخ ص؛ ٢٤٢ ، ص١ جپیشین،  ،کلینی؛ )، تحقیق جاللی ١٨٠ ص (= ٥٠ص   ، چاپ אول،     ه ١٤٠٧
  .٥٨٤ صپیشین، ، کاشانی
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 ٥٠ ... )سالم אهللا علیها(ةَ مَ فاطِةُ وصیَّ فیهِنَّإ فةَمَ فاطِفَصحَمُ وאجُخرِیُلِ و... 
אز دوگونه وصـیت  ) لیهاسالم אهللا ع(روאیات مرتبط با فاطمۀ אطهر    در یست؟وصیت چ که مرאد אز    אکنون بنگریم    

قطعه باغ و وصیتی سیاسی دربارۀ چگـونگی برخـورد حاکمیـت بـا آن                بط با چند  ت وصیتی مر  :سخن رفته אست  
 . باشدموאرد ذکر شده و گویا مرאد אز وصیت ،مرאسم تدفین حضرت و مسائل مرتبط با

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 אی אز אخبار غیبی نمونه) ج

کردنـد،    مطـرح » אمام مهدی« محمد بن عبدאهللا بن אلحسن رא به عنوאن          ،ری אمویان  که عباسیان در درگی    زمانی
بیـت آمـاده     حکومـت אهـل    با آنان مخالفت کرد و در جوאب کسانی که زمینه رא برאی             ) علیه אلسالم ( אمام صادق   

 : دیدند، فرمود می
حکومـت  نگاه کردم و هیچ پادشاهی نیـست کـه          ) سالم אهللا علیها  (من در کتاب فاطمه     

در مـصحف، نـامی אز       نام אو و پدرش در مصحف نگاشته شده אست؛ אمـا              مگر آنکه    ،کند
 ٥١.ندیدم که به حکومت برسند) علیه אلسالم(فرزندאن אمام حسن 

 نکته

 אیـن مطلـب     یشناسند، مغرضانه یا ناآگاهانه سعی در אلقا       می» مصحف«ت که قرآن رא با نام       بعضی אز אهل سنّ   
، قـرآن   )علیه אلسالم ( یا صحیفۀ אمام علی     ) سالم אهللا علیها  ( عیان אز مصحف حضرت فاطمه      دאرند که مقصود شی   

در . نمایند  رא مطرح می   ٥٢خاصی אست که با قرآن مشهور مسلمانان تفاوت دאرد و در پی آن، אتهام تحریف قرآن               
ز قرآن شـما در مـصحف   به خدא سوگند که یک حرف هم א       « :فرماید می) علیه אلسالم ( همین زمینه، אمام صادق     

 ٥٣».نیست
در لغت و زبان عرب به هر نوشتاری که به شکل کتاب درآمده و میان               » مصحف« که عنوאن    شایان ذکر אست   

بـا אصـطالح مـصحف کـه         که אین عنوאن     شت هرگز نباید پندא   شده אست و    دو جلد قرאر گرفته باشد، אطالق می      
بـه کـار   . ...  بن کعب وبیّمسعود، مصحف عایشه، مصحف אُمصحف عبدאهللا بن  : های قرآنی مانند    برאی نگاشته 

مطرح کنـد  علیه شیعه   رאאساس אتهام کهنه و بیאین  ،برخی نقلها توאن بر אساس نیز نمی. رفته، همسو אست می
 ٥٤.אز بین رفتن بخشی אز آن معتقد אست به تحریف قرآن و ،که شیعه با باور به مصحف فاطمه

 
 

                                           
مـرآة אلعقـول    مجلسی،  ؛  ٥٨٣ ، ص ٣ جپیشین،  ،   فیض کاشانی  ؛٢٤١ صپیشین،   ،کلینی؛  ١٥٨  و ١٥٧  ص فروخ، پیشین،   אبن .٥٠

 ، ص ٣ج  ، چـاپ אول،        ه ١٤٠٤دאر אلکتب אألسـالمیه،     , ، تحقیق אلسید هاشم אلرسولی אلمحلّاتی، تهرאن      فی شرح أخبار آل אلرسول    
٥٨.  
 ؛» شـیئاً  فیـهِ نِسَ אلحَلِدوُلِ دتُجَما وَ فَ أبیهِ و אسمِ هِاسمِ فیه بِ  کتوبٌک إلّا و هو مَ    ملِلک یَ  مِ یسَلَ، فَ  فاطمةَ  فی کتابِ  رُ أنظُ کنتُ« .٥١
  .٤٥٨ص پیشین،  ،کلینی؛ ٣، ح ١٦٩ ص فروخ، پیشین، אبن
طـرح   بـا در אیـن كتـاب      نویسنده  ،     ه ١٤١٨، بیروت، دאر אلصفوه،     ه عند אلشیع  ةحقیقة مصحف فاطم  אکرم برکات عاملی،    : ک. ر .٥٢

 . ت، پاسخ مناسبی به آنها دאده אستאهل سنّ شبهات 
  .١ ، ح٢٣٩ص پیشین، ، کلینی ؛» وאحدٌرفٌکم حَن قرآنِ مِ ما فیهِאهللاِوَ  «.٥٣
  .٧٥  ش،آینۀ پژوهش مجلۀ رאد، ویمحمد علی مهد ،»)سالم אهللا علیها( مصحف فاطمه אی در گونه پژوهش«:  برگرفته אز.٥٤
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  ودیعۀ אمامت) د
ز אאمانت نزد אیـشان نگهـدאری و          به عنوאن یکی אز منابع علم אئمه، به صورت        ) سالم אهللا علیها  ( فاطمه  مصحف  

رسـیده אسـت کـه אیـشان در         ) علیـه אلـسالم   (אطهـار    روאیتهای مختلفی אز אئمـۀ      . شود میرאث אمامت شمرده می   
در کتب حدیثی شیعه نیـز      . אند  ستهج  אز آن بهره می   پیشامدها و رویدאدهای مختلف به אین کتاب مرאجعه کرده و           

به هـر  . אند شیعه، توفیق مشاهدۀ אین مصحف رא دאشته  دهد برخی אز بزرگان       گزאرشهایی آمده אست که نشان می     
 .موجود אست) علیه אلسالم(عصر  م אمامت در دست אما تقدیر، אین مصحف همچنان به عنوאن ودیعه و نشانۀ

 
 
  مصحف حجم) ه

 حدودאً سـه   بسیار مفصل بوده و   ) سالم אهللا علیها  ( ، مصحف حضرت فاطمه     )علیه אلسالم (  طبق بیان אمام صادق   
: فرمایـد  مورد حجم مـصحف، مـی      بصیر در   بیאدر پاسخ به سؤאالت     ) علیه אلسالم ( אمام صادق   . אستبرאبر قرآن   

 ٥٥.»، سه برאبر אین قرآن شماست)سالم אهللا علیها(مصحف فاطمه «
 
 
   سیره)د

 بـه   ،אست که אز زندگی و سیرۀ عملی آن حضرت          אحادیثی   )سالم אهللا علیها  (ز روאیات حضرت فاطمه     گروه آخر א  
 شـیعه،    مـورد پـذیرش    بر طبق אصـول   که  دאنیم   شده אست و می      نقل ،) אلسالم معلیه(عنوאن یکی אز معصومین     

وאنند برאی אستخرאج אحکام    ت  و فقها می   ردبرאی دیگرאن حجیت دא    ) علیهم אلسالم (کلیۀ אفعال و אعمال معصومین      
 . אستناد کنند אلهی به آن 

باط אحکـام   نאسـت منظـور   بیت به ما رسیده אست تنها بـه           אلبته تمام نقلهایی که אز زندگی و سیرۀ عملی אهل         
 به  ، که به عنوאن אسوه و אلگویی نیک برאی ما به یادگار مانده            ،شرعی نیست، بلکه بسیاری אز אین אحادیث عملی       

 . אخالقی مربوط אست ادی ومسایل عب 
 

 نمونه
 ٥٦.زد در نماز، אز ترس خدאی تعالی نفس نفس می) سالم אهللا علیها( فاطمه 

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 )رאویان (شاگردאن

אسماء  نامهایی چون   به   ،אند ، روאیت نقل کرده   )سالم אهللا علیها  ( در میان شاگردאن و رאویانی که אز حضرت فاطمه          
 .خوریم  و عبدאهللا بن عباس بر میرאفع، سلمان فارسی، جابر بن عبدאهللا אنصاری بیא بنت بنت عمیس، زینب

دسـت مـا     دאن אیشان به     אز طریق فرزن   ،)سالم אهللا علیها  ( شایان ذکر אست که بیشتر אحادیث حضرت فاطمه         
 .رسیده אست

                                           
 .١، ح ٢٣٩ص پیشین، ، کلینی؛ »تٍאرّ مَکم هذא، ثالثُ قرآنِثلِ فیه مِفٌصحَمُ« .٥٥
عـدّة אلـدאعی و نجـاة       אحمد بن محمد بن فهـد אلحلّـی،          تعالی؛    אهللاِ ةِن خیفَ  مِ الةِ فی אلصَّ  جُنهَتَ)  علیها  אهللاِ سالمُ (ةُمَکانت فاطِ  .٥٦

 .١٣٨ ص مکتبة وجدאنی،,  موحّدی، تهرאن، تحقیق אحمدאلساعی



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٣١

 ١  آموزشی شمارۀ  ضمیمۀ

 )اسالم אهللا علیه( شناسی אحادیث حضرت فاطمه  کتاب
تـوאن אز کتـب    مـی  ، کتابهای نسبتاً متنوعی نوشته شده אست که )سالم אهللا علیها( دربارۀ روאیات حضرت فاطمه     
 : زیر به عنوאن نمونه یاد کرد

  ؛تאز علمای אهل سنّ) ق.  ه ٩١١م (، عبدאلرحمن سیوطی )سالم אهللا علیها( مسند فاطمه  ـ١
  ؛ شیخ عزیزאهللا عطاردی،)سالم אهللا علیها (مسند فاطمة אلزهرאء ـ٢
  ؛אالسالمی حسین شیخ ، سید)سالم אهللا علیها (مسند فاطمة אلزهرאء ـ٣
 ؛، مهدی جعفری)سالم אهللا علیها(  مسند فاطمه ـ٤
بطحـی  א، مرحـوم بحرאنـی بـه همـرאه مـستدرکات            )سـالم אهللا علیهـا    ( ، بخش حضرت فاطمـه      عوאلم אلعلوم  ـ٥

 ؛ مجلد٢אصفهانی، 
 .، مرحوم دشتی)سالم אهللا علیها( جموعۀ موضوعی سخنان حضرت فاطمه ، منهج אلحیاة ـ٦
 
تـاریخ   ، بـه بیـان      )سالم אهللا علیها   (  کتاب אول، عالوه بر ذکر روאیات حضرت فاطمه        پنجالزم به ذکر אست که       

 . مقدאری تفاوت دאرند» کتاب مسند«با تعریف مشهور אز אز אین رو  ؛אند زندگی אیشان نیز پردאخته
 
 
 

 ٢  آموزشی شمارۀ  ضمیمۀ

ـ هـا علـی رَ    مارَت خِ ثَها ذلک، ال  غَلَکاً و بَ  دَفَ)  علیها  אهللاُ سالمُ(  ةَمَ فاطِ نعِ علی مَ  مرُ و عُ   أبوبکرٍ عَمّا أجمَ  لَ هُنَّأَ ها و  أسِ
ـ  مُرُخـ ها، مـا تَ   ولَیُ ذُ أُطَها، تَ ومِ قَ اءِسَنَ و هاتِدَفَن حَ  مِ ةٍمَّت فی لُ  لَقبَ و أَ  ,هالبابِجِت بِ لَمَאشتَ ـ  تُشیَ مِ   אهللاِ  رسـولِ  شیةَها مِ

ـ شدٍ و هو فی حَکرٍبَ ت علی أبیلَخَدَ  تّی، حَ) و آلهِصلی אهللا علیهِ ( ـ فَ م،هِیـرِ  و غَ و אألنـصارِ هـاجرینَ ن אلمُ مِ ت نیطَ
ـ مهِ أُ مَّ، ثُ سُجلِאلمَ  جَّارتَ، فَ کاءِالبُ لها بِ  ومُ אلقَ شَجهَ أَ ةًنَّأَت   أنَّ مَّت، ثُ سَلَجَ فَ ءَةٌالها مُ ونَدُ ـ ت هَ لَ ـ    . ةًنیئَ  نَکَحتّـی إذא سَ
ـ  عـادَ ، فَ هِ علـی رسـولِ    الةِ و אلـصَّ   لیهِ عَ ناءِ و אلثَّ   אهللاِ حمدِ بِ  אلکالمَ تِحَتَفتَإِم،  هُتُورَت فَ أَدَ و هَ  ومِ אلقَ شیجُنَ  فـی   ومُ אلقَ
 ): علیها אهللاِسالمُ( ت قالَها فَالمِت فی کَ عادَ،وאکُمسَا أَمَّلَم، فَهِکائِبُ

ها و  أَدَ אبتَ مٍعَنِ  ن عُمومِ ، مِ دَّمَما قَ  بِ ناءُ، و אلثَّ  مَلهَ علی ما أَ    אلشُّکرُ هُ و لَ  مَنعَ علی ما أَ   هللاِمدُ אلحَ
ـ طهیـرאً لَ   تَ  אإلیمانَ  אهللاُ لَعَجَ فَ ...אالها وَ نٍنَ مِ مامِ أسدאها، و تَ    آالءٍ سُبُوغِ ـ  کُ  و  ن אلـشِّرکِ  م مِ
ثبیتـاً   تَ  و אلـصِّیامَ   مـاءً فِـی אلـرِّزقِ      و نَ  لنَّفسِ لِ زکیةً تَ کاةَبرِ و אلزَّ  אلکِ  کم عنِ نزیهاً لَ  تَ אلصَّالةَ

ـ   تَنا نِ  و طاعَ  نسیقاً لِلقُلُوبِ دلَ تَ  و אلعَ  لدّینِ و אلحَجَّ تَشییدאً لِ    لِإلخالصِ تَنـا   و إمامَ  ةِظامـاً لِلمِلَّ
ـ   یُّأَ. ألجرِ א  عَلی אستیجابِ  ةً و אلصَّبرَ مَعُونَ   إلسالمِ و אلجِهادَ عزّאً لِ    ةِأماناً للفُرقَ  ، سلمونَهـا אلمُ

قـد جئـتَ    لَ! رثُ أبـی؟  أَ  و ال  باکَأَ  ، أفی کتابِ אهللاِ تَرِثُ    ةَقُحافَ یابنَ أبی !  عَلی إِرثی؟  بَلِغُأَ

ـ  اً، أفَعلَی عمـدٍ   شَیئاً فریّ  ـ  و نَ م کتـابَ אهللاِ   کتُرَ تَ  وَرِث وَ﴿: هـورِکم، إذ یقـولُ   ظُرآءَوه وَمُذتُبَ

نک فَهَب لی مِن لَدُ   ﴿: کریا إذ قالَ   زَ رِبَאقتَصَّ مِن خَ   ل فیمَا قا )١٦ /نمل( ،﴾سلیمانُ دאوُود 

عـضُهم أولـی    بَ أولـوא אألرحـامِ   وَ﴿ :و قـالَ   )٦ /مریم( ﴾عقوَب یَ آلِ  ولیاً یرِثُنی و یرِثُ مِن    

 أرِثُ مِن أبـی و ال       لی، و ال   ةَحَظوَ م أن ال  عَمتُو زَ  ... )٦ /אحزאب (﴾אهللاِ   فی کتابِ  ببَعضٍ
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 لّتَـینِ ال   مِ إنَّ أهـلَ  : قولـون أم هـل تَ   !  أخَـرجَ أبـی مِنهـا؟         یـةٍ آ بِ אهللاُ صَّکمُنا، أفَخَ نَیرَحِمَ بَ 
ـ  مِ  أبی مِن أهلِ   لستُ أنَا وَ   أوَ! وאرَثان؟تَیَ ـ  ةٍلَّ ـ م أعلـمُ بِ   أم أنـتُ  ! ؟دةٍ وאحِ و   صوص אلقـرآنِ  خُ

 فَنِعمَ אلحَکـمُ . حَشرِک   یومَ تَلقاکَ   ةٌ مَرحُولَ   ةٌفَدونَکها مَخطُومَ!  مِن أبی و אبنِ عَمّی؟ هِعُمومِ
ـ  بطِلـون و ال   אلمُ رُخـسَ  یَ    ةِ אلـسّاع  نـدَ  و عِ   و אلمَوعدُ אلقِیامَـةُ    حمّدٌعیمُ مُ  و אلزَّ  אهللاُ م إذ  عُکُنفَیَ
 حِـلُّ عَلیـه عـذאبٌ      و یَ  هِخزیِ یُ ذאبٌ عَ أتیهِیَ   مَن  تَعلمونَ  و لَسَوفَ   مُستقرٌّ  نَبإٍ لِّکُمون و لِ  تَندِ
  .مُقیمٌ

 :کرد و فرمود) صلی אهللا علیه و آله(رو به سوی قبر پیامبر ) سالم אهللا علیها( در پایان خطبه، فاطمه  
ـ   إ  تَکثِر אلخُطَـبُ   دَها لم  لو کنتَ شاهِ   ثَةٌ و هَنبَ  اءٌ أنبَ کَعدَ بَ د کانَ قَ   אألرضِ دناک فَقـدَ  نّـا فَقَ
مـضَیتَ و    انا لمَّّ وتُ صادفَ  کان אلمَ  بلَکَ قَ فلَیتَ... تَغِب لَّ قَومُک فَاشهَدهُم و ال    ها و אختَ  لَوאبِ

  ٥٧.بُتُحالَت دونَک אلکُ
 
 
 

 ٣ شمارۀ  آموزشیضمیمۀ

  :مصادر خطبۀ فدکیه
 ؛١٤ص  طیفور، قرن چهارم،  ، אبنبالغات אلنساء ـ١
 ١١١، ص  قرن چهارم ، محمد بن جریر طبری، همامدالئل אإل ـ٢
 ؛٣١٢، ص ١ ، ج  مقرن شش אحمد بن علی אلطبرسی،  ، حتجاج אـ٣
 ؛١٠٨، ص ٢ج  قرن هفتم،  ربلی، אلفتح אإل بیאאبن   ، هکشف אلغمـ ٤
 .٢١١ ، ص ١٦ج  אلحدید، قرن هفتم،  بیאאبن   ه؛شرح نهج אلبالغـ ٥
 مـسعود پورسـید    ، نوشـتۀ  چشمه در بستر  توאنید به کتاب     برאی آگاهی אز مجموع متون و مصادر אین خطبه، می          

 . آقایی مرאجعه کنید
 

 
 

 ٤ ضمیمۀ آموزشی شمارۀ

 ٥٨مصحف و قرآن

אسـم   »مـصحف « ، عنـوאن   אصطالح عالمان و مفـسرאن     یز لغت و ن   رظאز ن که   کنیم  باری، بر אین نکته تأکید می     
شـده   به قرآن نیز אطالق مـی ، تر אز صدر אسالم  روزگارאنی وאپسینאسمאین ، بلکه نبوده  برאی قرآن کریمخاصی
ـ  ما (= جلد کتاب ) لتِ(در میان دو     های قرאر گرفته    אی אز نگاشته    مجموعهא  ر »مصحف«شناسان،    وאژه .אست  ینَبَ
ـ أل،  فاًصحَ، مُ فُصحَ אلمُ یَمِّسُ وَ «: آمده אست  ترین فرهنگ لغوی     کهن در. گویند) ینتَفَّאلدَّ ـ  أی جُ  ؛فَصـحِ  أُ هنَّ  لَعِ

                                           
 .٣٠٢ ـ ٢٩٧ص ,  چشمه در بستر,مسعود پور سید آقایی .٥٧
  .٧٥ش ، آینۀ پژوهش مجلۀ رאد، محمد علی مهدوی ،»)سالم אهللا علیها (אی دربارۀ مصحف فاطمه گونه پژوهش« :ک. ر.٥٨
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אگـر بـه    .  در روאیات نیز نشانگر معنای لغوی آن אسـت         ه وאژ نאی کاربرد   ٥٩.»ینِتَفَّאلدَّ ینَ بَ ةِکتوبَ אلمَ فِحُلصُّعاً لِ جامِ
 .  با عنایت به אین جهت بوده אست، گفته شده»مصحف« قرآن هم

مَـن    و ةٍنَسَا حَ ه ألفَ ت لَ  کانَ فِصحَ فی אلمُ  رآنَאلقُ أَرَمَن قَ ):  و آلهِ   علیهِ صلی אهللاُ (  بیِّن אلنَّ عَ
ـ هُنُّظُأَ ـ فَ فِصحَ אلمُیرِ فی غَهُأَرَقَ ـ  ألفِِ کَ قال  » مـصحف «کـه قـرآن رא در     آن٦٠ةٍ؛نَسَحَ

بخوאنـد ـ بـه    » مصحف«که در غیر  و آن قرאئت کند، دو هزאر حسنه אز آنِ אو خوאهد بود
 .گمانم گفت ـ هزאر حسنه

رא אی با ویژگی یاد شده ـ یعنی قرאر گـرفتن در میـان دو لـتِ جلـد ـ        אست که هر مجموعه همین پایه بوده بر 
  :به אین نص تاریخی بنگرید. گفتند مصحف می

 فی  بناهُ أصَ ومِ אلرُّ فِصاحِن مَ  مِ فٌصحَمُ: لتُ قُ אألوزאعیَّ لتُأَزאری قال سَ   אلفَ אسحاقِ  ن أبی عَ
 ٦١...! مهِیرِ أو غَهِالدِبِ

 ٦٢. هجـری زنـدگی رא بـدرود گفتـه אسـت           ١٥٧هجری دیده به جهان گشوده و بـه سـال            ٨٨ אوزאعی به سال   
אی  مجموعه یخی نشانگر آن אست که אین وאژه در قرن אول، مفهومی عام دאشته و به هرאین نص تار سان بدین
 . شده אست  אطالق میمذکور ویژگی با
 :אمال کند، ننوشت و گفت אز אبوسعید خُدری خوאستند تا حدیث 

ـ یُ مَـن  مد کان فیکُقَ نها وؤوقرَ تَفَ مصاحِ هُوَنلُجعَ أتَ .یئاًم شَ کُبُکتُنَ ال ـ ثُّدِحَ  !نـهُ  عَظُحفَنَنا فَ
خوאهیـد قـرآن رא        آیا مـی   .نویسیم   چیزی نمی  ٦٣؛مکُتِیَّ عن نِ  حنُظنا نَ فِما حَ ا کَ نَّ عَ אظواحفَفَ

کـه   در میان شما کـسانی بودنـد      که    در حالی ! خوאنید؟  چونان مصاحفی قرאر دهید که می     
ردیم، کـ  گونه که ما حفظ می     کردیم، شما نیز بدאن     گفتند و ما حفظ می      برאی ما حدیث می   

  .حفظ کنید
و چنین אست کاربرد אین وאژه در بیان و         .  نه قرآن  ، کتاب אست  »مصاحف«روشن אست که مرאد אبوسعید אز وאژۀ         

ـ    ،جاحظبرאی نمونه   .  אین گونه אست   بنان عالمان پیشین    تقـسیمی کـه در تـدوین کتـابش روא دאشـته،             ۀ بـر پای
 ٦٤.»...  ووאنِیَ אلحَ من کتابِانیُ אلثَّفُصحَلمُ אوهُتلَُی ، ووّلُאأل فُصحَ אلمُمَّتَ «:نویسد می

  : نوشته אست،مصادر אلشعر אلجاهلی ،کتاب אرجمندش  در،آقای ناصرאلدین אألسد 

                                           
 حسن بکائی، طبع و نشر مؤسسة אلنشر אألسالمی، قـم،           ، تحقیق محمد  )ترتیب کتاب אلعین  (אلعین  , خلیل بن אحمد אلفرאهیدی   . ٥٩

، تحقیـق אحمـد بـن    אلصحاح تاج אللغه و صـحاح אلعربیـه  אبونصر אسماعیل بن حمّاد جوهری،       ؛١٢٠، ص   ٣، چاپ אول، ج        ه ١٤١٤
بـن مکـرم بـن    אلـدین محمـد    ؛ אبوאلفضل جمال١٣٤٨، ص ٤، چاپ چهارم، ج   ه١٤١٠دאر אلعلم مالیین،  , عبدאلغفور عطّار، بیروت  

 .١٨٦، ص ٩، چاپ אول، ج   ه١٤١٠دאر صادر، , ، بیروتلسان אلعربمنظور אلمصری، 
، چـاپ دوم،       ه ١٣٣٤אنتشارאت אسماعیلیان،   , ، تحقیق موسوی زندی، قم    אلبرهان فی تفسیر אلقرآن   هاشم بن سلیمان بحرאنی،     . ٦٠
 .٥٤٦، ص ١ج 
 .١٧٧ص روت، دאر אلکتب אلعلمیه، ، بیکتاب אلمصاحفدאود سجستانی،  عبدאهللا بن אبی. ٦١
 .٤٨٨، ص ٦دאر صادر، ج , ، بیروتאلطبقات אلکبریمحمد بن سعد کاتب אلوאقدی، . ٦٢
  .٣٦ص خطیب بغدאدی، پیشین، . ٦٣
 .٣٨٨، ص ١ج ,   ه١٣٨٨, אلمجمع אلعربی אلعالمی אلعربی אإلسالمی, אلحیوאن, جاحظ. ٦٤
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  אلکتابِ قَطلَ مُ دون بهِ قصِیَ  و فِصحَ אلمُ  لفظَ جموعِאلمَ قون علی אلکتابِ  طلِ یُ ذلکَکانوא کَ  و
 אطـالق   »شـده  کتاب جمـع  « هر   ظ مصحف رא بر   گونه آنان لف    بدین؛  ... ٦٥هُحدَ وَ ال אلقرآنَ 

 . دبوکتاب  نه فقط قرآن، بلکه مطلق ،منظورشانکردند و  می
رא بنگـرد و در وصـف آن بخوאنـد           »مصحف« به محض אینکه عنوאن      ،سان אگر کسی چون آقای قصیمی       بدین 

به تحریف قرآن بـاور دאرد،  آورد ـ و بپندאرد که شیعه   که چندین برאبر قرآن بوده אست ـ که پس אز אین خوאهیم 
 ٦٦. یا غرض آمیخته به مرض،אز سر جهل אست گمان یا بی
 
 
 

 ٥ ضمیمۀ آموزشی شمارۀ

دربـارۀ  )  אلـسالم علیه (صادق حضرت.  אست»ثهمحدَّ«لقب ) سالم אهللا علیها(אز جمله אلقاب وאالی فاطمۀ אطهر   
  :אست אین منقبت فرموده

אند    نامیده »ثهمحدَّ«فاطمه رא אز אین رو      . نه پیامبر  ، بود »ثهمحدَّ « دختر رسول خدא   ،فاطمه
 ، عمـرאن دختـر  ،گونـه کـه بـا مـریم     شدند و همان بر אو نازل می که فرشتگان אز آسمان
 ... گفتند می گفتگو دאشتند با אو سخن

 وאال  منقبت אینخاطر   رא به    )سالم אللـه علیها  ( فاطمه   بر پایۀ אین روאیت، حضرت    ) علیه אلسالم (حضرت صادق    
ـ ثمحـدَّ  אین تفسیر אز .کند ستاید و אین عنوאن رא تفسیر می می  یعنـی אینکـه، محـدَّث، سـخنِ پیـک אلهـی رא        
 :مختلف آمده אست روאیات بسیاری با אلفاظ  در ـبیند شنود و אو رא نمی می

 . یئاًشَ رییَ ال  ووتِ אلصَّعُسمَذی یَ אلَّثُحدَّאلمُ
 ... رאهُ أن یَیرِن غَ مِهُثَدِّحَیُ فَکِلِ אلمَ کالمَعُسمَذی یَ אلَّهَو فَ،ثُحدَّאلمُ
 تُنکُ و یَ  نهِذُ فی أُ  رُنقُل یَ یئاً بَ ری شَ یَ ال م و هُدیثَحَ  و ةِکَالئِ אلمَ  کالمُ عُسمَذی یَ אلَّ،  ثُدَّحَאلمُ
 .هِلبِقَ  فی

صـلی אهللا علیـه و   ( אهللا ل رسویو אوصیا) علیهم אلسالم ( אمامان   ، در روאیات بسیاری   ،ثبا همین تصویر אز محدَّ     
ت نیـز אز یکـسو      عالمان אهـل سـنّ    . אند  ث دאنسته شده   محدَّ ، سلمان ی همچون نهاد پاک کردאرאن و حتی نیک  ) آله

 همین تـصویر رא کـه אز روאیـات شـیعی بـرאی              ،سوی دیگر  אند و אز     پذیرفته  رא ث در فرهنگ אسالمی   وجود محدَّ 
ث ـ بـرخالف آنچـه برخـی אز      عنوאن محـدَّ ،بنابرאین. אند آوردهخود ی و روאی  در منابع تفسیری،אیم ث آوردهمحدَّ

پردאختـه و    ـ چیـزی نیـست کـه شـیعه آن رא سـاخته و              אند  کوشیدهدر אلقای آن    پندאشته یا    تفاضالن אهل سنّ  
אسالمی همگانی بوده و روאیـات و نـصوص       باور به אین عنوאن در میان مذאهب      . پیشوאیانش رא بدאن ستوده باشد    

 : אند باره نوشته در אینی  אمینۀعالم. نیز در منابع فریقین آمده אستآن 
 و معتقدنـد کـه      هـستند قائل   ث در אسالم  ی همگی به وجود محدَّ    دאنشمندאن شیعه و سنّ   

 گیرنـده و گـوش     אلهـام (ث  بـشری محـدَّ   بایـد   یقیناً  )  علیه و آله   صلی אهللاُ ( אز پیامبر پس  

                                           
  .١٣٩ص ، ١٣٦٧ت، دאر אلجلیل، چاپ ، بیرومصادر אلشعر אلجاهلیناصرאلدین אسد، . ٦٥
، قم، مرکـز אلغامـدین للدرאسـات        دفاع عن אلکافی  ثامر هاشم حبیب אلعمیدی،     : ک.گونه کسان و آثارشان ر     برאی آگاهی אز אین   . ٦٦

 .٣٥٣ ص، ٢ ج،   ه١٤١٥אالسالمیه، 
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 بـا   ه باشد؛ אنسانی که تمـام گفتـار و کـردאرش          وجود دאشت ) فرאدهنده به حدیث فرشتگان   
صحبت و همـرאز چنـین       هم.  אست وندفرאمین אلهی مطابق و مورد تصدیق و تصویب خدא        

ث آنچـه   אی אست که وאسطۀ فیض אز جانب خدאسـت و شـخص محـدَّ               فرشته فردی، آن 
 אعتقاد شیعیان אین אسـت کـه      . کند  پذیری به آن عمل می     فرمان گیرد با کمال    دستور می 

صـلی  ( پیـامبر پس אز   ند که   א   دאنشمندאن سنی نیز قائل    .هستندث  ۀ אطهار همگی محدَّ   אئمّ
دאشته باشد تا فرشتگان با אو حدیث گوینـد و אز   ث وجودباید بشری محدَّ) אهللا علیه و آله

 .رא به אو نشان دهند جانب خدאی تعالی رאههای حق و باطل
ت نیز بر روאیاتی چند مـستند  سخن عالمان אهل سنّ سان بدین. ه אست در منابع فریقین آمد،آوردیم که אین باور   

  :نویسد می بخاری .אست در صحاح آمدهآنها روאیاتی אست که  ۀאست که אز جمل
کونوא  أن یَ  یرِن غَ  مِِ مونَلِّکَ یُ  رجالٌ سرאئیلَ إ ن بنی م مِ کُبلَ قَ ن کانَ د کان فیمَ  قَلَ: بیُّقال אلنَّ 
 .رُمَعُفَ حدٌأم نهُتی مِمَّأن ن مِکُفإن یَ. ءَأنبیا

  :همگون با אین نقل رא مسلم چنین آورده אست 
  بنَ رَمَعُ  نَّإ ف حدٌأم  نهُتی مِ مَّأن فی   کُن یَ إ، ف ثونَحدَّم مُ کُبلَ قَ مِمَאأل د کان فی  قَ: بیِّ אلنَّ نِعَ
 .منهُ مِابَطّאلخَ

ثون، حـدَّ مُ فـسیرُ تَ «: گفتـه אسـت  »ثونمحـدَّ «کند کـه در تفـسیر       وهب نقل می    خود אز قول אبن    ،گاه مسلم   آن 
  .»مونلهَمُ
  :אند  نوشته،بحثی אرجمند در אین زمینهאرאئۀ پس אز ) حـمـه אهللار(  אمینیۀعالم 

. אنـد   بـوده  که در میان אمتهـای پیـشین        ث، چنان אند محدَّ   در میان אین אمت، مردمانی بوده     
 ، אیـن جایگـاه  .אنـد  ث بـوده  محدَّیلمانعاאند אما   پیامبر نبوده   پاکش،  فرزندאن  و אمیرمؤمنان

کریمـۀ نبـی     (یقۀ طـاهره  ویژۀ آنان و ویژۀ منصب אمامت آنها نبوده و نیست، بلکه صـدّ            
ث محدَّ) علیهم אلسالم (باری، تمام אمامان    . ث بود  سلمان فارسی محدَّ   ؛ثه بود  محدَّ )אعظم
אسـاس    بـر  ،حقـایق  ث به אموری آگاه אست که     ثی אمام نیست، و محدَّ    אما هر محدَّ  . بودند

شیعه بدאن باور    אین אست آنچه  . شود  אلهام می به אو   آنچه رאههایش در روאیات آمده אست،       
 بـدون  ؛אسـت  و אین אست آنچه در نصوص فریقین دربارۀ محدَّث آمده. دאرد و نه جز آن

آنچـه   باره سخنی بـرخالف    אختالف در میان مذאهب אسالمی و بدون אینکه شیعه در אین          
 ٦٧. آن باور دאرند، گفته باشدهدیگرאن ب

                                           
  .٧٥ ش ،آینۀ پژوهشلۀ مج ,رאد محمد علی مهدوی, »)سالم אهللا علیها(אی دربارۀ مصحف فاطمه  گونه پژوهش« .٦٧



 

  



 

 ٣٧

 

 جلسۀ سوم

 )علیه אلسالم(حدیث در عصر אمام علی 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
  :آشنایی با

 ؛)علیه אلسالم(پژوهی אمام علی  ویژگیهای شخصیتی و حدیث 
 ؛ فرهنگ زمانهشرאیط و 
 ؛)علیه אلسالم(های نشر حدیث توسط אمام علی  شیوه 
هللا صـلی א  ( در زمان پیامبر אکـرم       )علیه אلسالم ( میرאث حدیثی אمام علی      تالشها و  

  ).علیه و آله
 
 
 
 

 درآمد

 برאی  سایر معصومین معصوم אست و אقوאل و אفعالش همانند        دومین  אمام אول شیعیان و     ) علیه אلسالم (אمام علی   
 نیـز אمـام     ،)صـلی אهللا علیـه و آلـه       ( در אرتبـاط بـا אحادیـث نبـوی           ، یعنی אز منظر دیگر  .  حجت אست   ما شیعیان 

 .شاخص אستو אی متمایز  چهره) علیه אلسالم( علی
. و دیگر صحابه با وی قابل قیاس نیـستند        אست  ) صلی אهللا علیه و آله    (نگار در زمان پیامبر      אو پرکارترین حدیث   

. אز آن برخـوردאر بـوده אسـت       ) علیه אلسالم (אین همه به سبب خصوصیات و ویژگیهایی אست که تنها אمام علی             
در تـرویج אحادیـث نبـوی رא        ) علیـه אلـسالم   (אمام علی   یادکرد אین ویژگیها بدאن سبب אست که אهمیت و نقش           

 :کنیم אینک به אجمال به بعضی אز אین خصوصیات אشاره می. برאی همه، به ویژه غیر شیعیان، روشن سازیم
 
 
 
 

 ویژگیهای شخصیتی אمام

  همرאهی پیامبر אز بدو تولد) אلف
 :آمده אست) صلی אهللا علیه و آله(ر و رאبطۀ אیشان با پیامب) علیه אلسالم(دربارۀ کودکی אمام علی 

 سـال   ٣٠ )صلی אهللا علیـه و آلـه      ( پیامبر   ،دیده به جهان گشود   ) علیه אلسالم (وقتی علی   
אو عـشق   دאشت و بـه       شدت دوست می   رא به ) علیه אلسالم ( آن حضرت علی     .ندسن دאشت 
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نزدیک بستر من قرאر     אو رא    ۀگهوאر ":فرمود   می אسد  بنت ۀکه به فاطم  אی     گونه  به ؛ورزید   می
אو رא هنگـام    . رא بـه عهـده گرفتـه بـود        ) علیه אلسالم (  تربیت אمام علی   بیشتر    پیامبر ."ده

ریخـت و هنگـام خـوאب         کرد و شیر رא جرعـه جرعـه در کـام אو مـی                 شستشو پاکیزه می  
گفت و אو     دאد و در بیدאری با אو کودکانه سخن می          אش رא آهسته آهسته حرکت می       گهوאره
 ٦٨.دאد ی سینۀ خویش قرאر میرא رو

 
دستی حضرت  گاه که هنوز کودکی چندساله بود به تقدیر אلهی و به سبب فقر و تنگ آن) علیه אلسالم(علی  

 منتقل گشت و رسماً در دאمان رسول خدא پرورش )صلی אهللا علیه و آله(، به خانۀ پیامبر )علیه אلسالم(אبوطالب 
אز אبتدא با شخص אول آفرینش همرאه باشد و تحت ) علیه אلسالم(م علی  تقدیر אلهی אین بود که אما٦٩.یافت

 ٧٠.تربیت אو بزرگ شود
 
 
 
  אولین مسلمان) ب

در . אستبیشتر אز هر صحابی دیگر ) صلی אهللا علیه و آله(با پیامبر ) علیه אلسالم(مدت زمان همرאهی אمام علی 
 ؛ אو אیمان دאشتینیز به پیامبر) صلی אهللا علیه و آله(ر قبل אز بعثت رسمی پیامب) علیه אلسالم(وאقع אمام علی 

: گویند میدאشت نام אو  ت در بزرگאهل سنّ  بسیاری אزאز אین رو . کرنش نکردیگاه در نزد بت به سبب آنکه هیچ
 .برند رא برאی אیشان به کار نمی» رَضِیَ אهللاُ عَنه« و همانند دیگر صحابه لفظ ٧١»هُجهَ وَ אهللاُمَکرَّ«
ـ      ۀبـه گفتـ   .  אو אولین مردی بود که אیمـان آورد        ، بعثت ی و آغاز رسم   یس אز نزول وح   پ  علیـه   (ی خـود אمـام عل

 ):אلسالم
 رא  ی و یدیـدم و جـز مـن کـس         ی مـن אو رא مـ      .گزیـد  یهر سال در حرא خلوت م     ] پیامبر[
אی   در هـیچ خانـه  نـد אی که رسول خدא و خدیجـه در آن بود           آن هنگام جز خانه    .دید ینم

 بـر אو فـرود آمـد        یکه وحـ    یمن هنگام .  رאه نیافته بود و من سومین آنان بودم        یمسلمان
ـ   : خدא אین آوא چیست؟ گفت ۀאی فرستاد :  گفتم . شیطان رא شنیدم   یآوא  شـیطان  ۀאیـن نال

شـنوم و     ی آنچه رא مـن مـ      یشنو  ی تو م  . אست شتهیوس گ أאست که אز پرستش خویش م     

                                           
إجْعَلی «: ثالثون سَنَةً، فَأَحَبَّهُ رَسولُ אهللا حُبّاً شَدیدאً وَ قال لَها         ) صلَّی אهللاُ عَلَیهِ وَ آلِهِ    (علیاً و لِرَسولِ אهللا     ] فاطمةُ بنتُ أَسَدٍ  [وََلَدَتْ  . ٦٨

رَ تَربِیَتِهِ وَ کانَ یُطَهِّرُ عَلیّاً فی وَقتِ غَسلِهِ وَ یُوجِرُه אللَّـبَنَ عِنـدَ شُـرْبِهِ وَ                  یَلی أکثَ ) صَلّی אهللاُ عِلیهِ َو آلِهِ    (وَ کان   » .مَهدَهُ بِقُرْبِ فِرאشی  
کـشف אلیقـین فـی فـضائل     یُحَرِّکُ مَهدَهُ عِندَ نَومِهِ وَ یُناغیهِ فی یَقِظَتِهِ وَ یَجْعَلُهُ عَلَی صَدْرِهِ؛ سلیم بـن قـیس אلهاللـی אلعـامری،                      

منصور אلحسن بن یوسف بن علی بن אلمطهر אلحلّی معروف به אلعلّامه، تحقیق علی آل                 אلدین אبی   ، جمال سالمأمیرאلمؤمنین علیه אل  
 .١٢، شمارۀ ٣٢، چاپ אول، ص   ه١٤١١, کوثر، مجمع إحیاء אلقافة אالسالمیه، قم

دאلقادر عطـا، دאر אلکتـب   ، تحقیـق مـصطفی عبـ   אلمستدرک علی אلـصحیحین אبوعبدאهللا محمد بن عبدאهللا אلحاکم אلنیسابوری،    . ٦٩
 .٦٦٦، ص ٣، چاپ אول، ج   ه١٤١١, אلعلمیه، بیروت

 . همین درس١ضمیمۀ آموزشی شمارۀ : ک.ر. ٧٠
، تحقیــق عبــدאلوهاب بــن אلــصوאعق אلمحرقــة فــی אلــردّ علــی أهــل אلبــدع و אلزندقــهאحمــد بــن حجــر אلهیثمــی אلکــوفی، . ٧١

 .١٢٠ص ، چاپ دوم،   ه١٣٨٥, عبدאللطیف،مکتبة אلقاهره، مصر
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ی ـ  رو  یوزیری و بر رאه خیر م  وی تو پیامبر نیستبینم، جز אینکه  ی آنچه رא من میبین  یم
 ٧٢.و مؤمنان رא אمیری ـ 

 و مالزم آن )صلی אهللا علیه و آله(همیشه همرאه پیامبر ) علیه אلسالم( سالۀ بعثت، אمام علی ٢٣در دورאن  
אین موقعیت ویژه مخصوص به אیشان אست و هیچ کس دیگر در אین ویژگی با אیشان شریک . حضرت بود

 .نیست
صلی אهللا علیـه و  (، دخت بزرگوאر پیامبر عالمیان ۀبا بانوی برگزید) علیه אلسالم (یدر سال אول هجرت، אمام عل  
 طبیعی אسـت کـه      .شدتر   صمیمانه) صلی אهللا علیه و آله    (אیشان با پیامبر     ی قبل ی صمیم ۀאزدوאج کرد و رאبط   ) آله

در خانـۀ   ) علیه אلـسالم  (و حضور אمام علی     ) علیه אلسالم ( علی   در خانۀ אمام  ) صلی אهللا علیه و آله    (حضور پیامبر   
 . אرتباط مستقیمی با אین وصلت دאرد) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر 

 
 
 
 

 پژوهی אمام  حدیثیویژگیها

   ذهن جستجوگر)אلف
نـا بـر    אما بآمد، می بر فهم عمیق و دقیق صدد کمتر فردی در ورنگ بود   کمیدر صدر אسالم فرهنگ پرسشگر  

 شان بـا  در بیان تفاوتאیشان خود .  آموختن علوم نبوی بود    یهمیشه در پ  ) علیه אلسالم  (ی אمام عل  یشوאهد تاریخ 
 :فرماید  یאصحاب دیگر م

آن رא אز אو    یِ   یارאن رسول خدא چنان نبودند که אز אو چیـزی پرسـند و دאنـستن معنـ                 ۀهم
آنان   אز אو چیزی پرسد و     אی رسیده אهر  אز و یآنجا که دوست دאشتند عرب بیابان     ا   ت ؛خوאهند
پرسیدم و بـه      آن رא אز אو    یمن نگذشت جز آنکه معن    ذهن   چیزی بر    که،  در حالی  ؛بشنوند

 ٧٣.خاطر سپردم
  : دوم گفته אستۀ خلیف؛ یادگیری و تعلیم نبودندیאصحاب دیگر پیامبر چندאن در پ 

ـ منزل من با مسجد پیامبر فاصله دאشت و یک روز در میان من               אم بـه مرکـزِ      ا همـسایه  ب
 رא در جریان אخبار آن روز مدینـه قـرאر           یدیگر] پس אز بازگشت  [آمدیم و    یشهرِ مدینه م  

 ٧٤.دאدیم  یم

                                           
ۀ  خطبـ  چاپ سوم، , ١٣٧١, אنتشارאت و آموزش אنقالب אسالمی    , ترجمۀ سید جعفر شهیدی   , نهج אلبالغه , گردآوری سید رضی   .٧٢
 .٢ضمیمۀ آموزشی شمارۀ : ک.؛ ر١٩٢
ءَ אلْأَعْرَאبِی وَ   حَتَّی إِنْ کانُوא لَیحِبُّونَ أَنْ یِجی مَنْ کانَ یسْأَلُهُ وَ یسْتَفْهِمُهُ  )هِ آلِ  وَ لیهِ عَ ی אهللاُ صلَّ(وَ لَیسَ کلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ אللَّهِ       «. ٧٣

؛ אلشریف אلرضـی محمـد بـن        »ءٌ ِإلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَ حَفِظْتُه      حَتَّی یسْمَعُوא وَ کانَ لَا یمُرُّ بِی مِنْ ذَلِک شَی         ) علیه אلسَّالم (هُ  لْאلطَّارِئُ فَیسأََ 
,  تحقیق سید کاظم محمدی و محمد دشتی، אنتشارאت אالمام علی علیـه אلـسالم، قـم                ،نهج אلبالغه אلحسین بن موسی אلموسوی،     

 . ٢١٠ ۀخطب، چاپ دوم،   ه١٣٦٩
، چـاپ    ه١٤١٠, کثیـر، بیـروت   ، تحقیق مصطفی دیـب אلبغـا، دאر אبـن   صحیح אلبخاریאبوعبدאهللا محمد بن אسماعیل بخاری،   . ٧٤

  .١٠٤، ص ٣ ج چهارم،
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   وقت خاص آموزش)ب
صلی אهللا علیـه و     ( אفرאد در محضر پیامبر      ۀ و دور אز هم    ی אز روز رא به تنهای     یزمان خاص ) علیه אلسالم  (یאمام عل 
 :فرماید  یباره م در אین) علیه אلسالم(אمام علی . گرفت  ی توشه برمאیشانز علم و אخالق گذرאنید و א  یم) آله

 ۀ אز شب رא قرאر دאده بود که خدאوند در آن زمـان بـه وאسـط                یرسول خدא برאی من ساعت    
 ٧٥.بخشید  یאیشان مرא تعلیم و سود م

 :فرماید  ی دیگر میو در سخن 
 چنانچه אیـشان مـشغول      ؛شدم  یر پیامبر وאرد م   که ب   بود یسحرگاهان برאی من ساعت    در

 ورود ۀ אجـاز نبـود دאد و אگر مـشغول نمـاز     ی مرא אذن ورود م"אهللا سبحان "نماز بود با گفتن  

.فرمود  یم
٧٦ 

 
 
 
  کتابت قدرت بر) ج
یـامبر  پ ٧٧.بـود ) علیه אلـسالم   (ی אز آنها אمام عل    ی نوشتن بودند که یک    بهقادر  אفرאد אندکی    ، ظهور אسالم  زماندر  

 کـودک אنـصار     ١٠ر کرد که به     نوشتن بودند مخیّ  قادر به    که   رא نیپس אز جنگ بدر אسیرא    ) صلی אهللا علیه و آله    (
 شـیوع آن در میـان       ی ول ، אز هجرت روאج پیدא کرد     پسאگرچه خوאندن و نوشتن      ٧٨.نوشتن بیاموزند تا آزאد شوند    

 .بوده אست بزرگان صحابه کند
د؛  بو هאز کاتبان و نویسندگان برگزید    ) علیه אلسالم  (ی אمام عل  ،)لی אهللا علیه و آله    ص (خدא رسول   ۀدر میان صحاب   

 همانند قرאردאد صلح    ، مهم ی אز قرאردאدها  یبود و برخ  ) صلی אهللا علیه و آله    ( پیامبر   ی אیشان کاتب رسم   אز אین رو  
 تفسیر مأثور   ۀ אولین نویسند  نکاتب خاص قرآن بود   عالوه بر   ) علیه אلسالم  (یאمام عل . رא אیشان نگاشت   ،حدیبیه

 :فرماید  یباره م  در אینאیشان.  بودیو دیگر نکات قرآن
گاه  ، آن کردمن قرאئت    رא بر    אیشان آن  אینکه אز قرآن بر پیامبر نازل نشد مگر         یא  هیچ آیه 

 آن رא به خط خویش نگاشتم و پیامبر تفسیر، تأویـل، ناسـخ و               من نیز . کردبر من دیکته    
 ٧٩. من آموختبهو متشابه و خاص و عام آیه رא منسوخ، محکم 

                                           
؛ אحمـد بـن     »هـا بِی  نـ عَنفَ یَ  أنْ  بما شـاءَ   لَّجَ وَ زّ عَ  אللّهُ ینِعُفَنْ یَ یلِ אللَّ نَمِ )هِ آلِ  وَ لیهِ عَ ی אهللاُ صلَّ (אللّهِ  سولِ رَ نْ مِ ةٌ ساعَ ی ل تْکانَ«. ٧٥

، ح ٣١٧ ص،  ١، چـاپ دوم، ج         ه ١٤١٤, ، تحقیق عبدאهللا محمد אلدرویش، دאر אلفکر، بیروت       مسند أحمد محمد بن حنبل אلشیبانی،     
١٢٨٩. 
 هُنُ ذאک إذْ  کانَفَی،   ب حَبَّلّی سَ صَ یُ  کان قائماً  فإنْ،  )هِ آلِ  وَ لیهِ عَ ی אهللاُ لّصَ ( אللّهِ سولِ رَ یلَ فیها عَ  لُخُ أدْ رِحَ فی אلسَّ  ةٌ ساعَ ی ل تْکانَ«. ٧٦
 . ٥٧٠، ح ١٦٧ ص؛ همان، »ی لنَ أذِیلّصَ یُنْکُیَ  من لَ إ وی،ل
 ص،  ٤ ج, دאر אألندلس , אحمد אلزین و אبرאهیم אالبیاری، بیروت     : ، تحقیق یدאلعقد אلفر אبوعمر אحمد بن محمد بن ربّه אألندلسی،        . ٧٧
אند؛    نفر قادر به نوشتن بوده     ١٧کند که هنگام ظهور אسالم در قریش فقط            با سند خویش روאیت می     فتوح אلبلدאن ؛ بالذری در    ١٥٧

 . ١١٠٤، ح ٥٨٠، ص ٣ج ،   ه١٣٧٩ه، قاهره، ، مکتبة אلنهضة אلمصریفتوح אلبلدאنאحمد بن یحیی بن جابر معروف به بالذری، 
 .١٠٥ص  ،١، دאر صعب، بیروت، ج مکاتیب אلرسولعلی بن حسین علی אالحمدی אلمیانجی، . ٧٨
ی وَ عَلَّمَنِـی تَأْوِیلَهَـا وَ           آیةٌ مِنَ אلْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَنِیهَا وَ أَمْلَاهَا عَلَی فَ         لَّی אهللاُ عَلَیهِ وَ آلِهِ    فَمَا نَزَلَتْ عَلَی رَسُولِ אللَّهِ صَ     «. ٧٩ کتَبْتُهَـا بِخَطـِّ

אبوجعفر ثقة אإلسالم محمـد بـن یعقـوب بـن אسـحاق              ؛»تَفْسِیرَهَا وَ نَاسِخَهَا وَ مَنْسُوخَهَا وَ مُحْکمَهَا وَ مُتَشَابِهَهَا وَ خَاصَّهَا وَ عَامَّهَا            
 .٤، ح ٦٤ ص، ١، چاپ دوم، ج   ه١٣٨٩, المیه، تهرאنאکبر غفاری، دאر אلکتب אإلس ، تحقیق علیאلکافیאلکلینی אلرאزی، 
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 )علیه אلسالم(אهتمام پیامبر به آموزش علی ) د
علیـه  (بـه آمـوزش אمـام علـی         ) صلی אهللا علیـه و آلـه      (گونه که אز مباحث پیشین معلوم شد، پیامبر אکرم            همان
صـلی אهللا   (אیستاد، پیامبر     از می אز سؤאل کردن ب   ) علیه אلسالم (حتی אگر אمام علی     . אی دאشت   אهتمام ویژه ) אلسالم

 .نمود منتقل می) علیه אلسالم(کرد و معارف رא به אمام علی  خود سخن رא آغاز می) علیه و آله
) صلی אهللا علیه و آلـه     (چگونه אست که بیش אز دیگر אصحاب پیامبر         : و آن هنگام که شخصی אز אیشان پرسید        

 : کنید؟ אیشان پاسخ دאدند حدیث نقل می
] خـود [دאد و چنانچه ساکت بـودم، אیـشان           کردم، مرא خبر می     ر אز پیامبر سؤאل می    من אگ 
  ٨٠.نمود می] به خبر دאدن[آغاز 

من درِ شهر علم و     «: فرماید  موال می . אند   خوאنده خازنُ علمِ אلنّبی  رא  ) علیه אلسالم (بدین سبب אست که אمام علی        
 ٨١».کنندۀ علم رسول خدאیم وאرث و ذخیره

 : فرماید می) علیه אلسالم(به אمام علی ) صلی אهللا علیه و آله (و پیامبر 
بعـد אز مـن آنچـه رא کـه مـردم            . تو وאرث علم من و אمام و خلیفۀ پـس אز مـن هـستی              

  ٨٢.آموزی دאنند به آنها می نمی
، کـه در دههـا کتـاب حـدیثی          »أنا مَدینَةُ אلعِلمِ وَ عَلیُّ بابُها، فَمَن أرאدَ אلعِلمَ فَلْیَأتِ אلبابَ          «حدیث بسیار مشهور     

صلی אهللا علیه   (رא در تعلم و تعلیم علم پیامبر        ) علیه אلسالم (شیعه و אهل سنّت نقل شده אست، جایگاه אمام علی           
 ٨٣.دهد نشان می) و آله

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 عدم فرאموشی ) ه

אهل سنّت نیـز    . موشی پیرאسته אست  אز نسیان و فرא   ) علیه אلسالم (مطابق אعتقادאت حقّۀ ما شیعیان، אمام معصوم        
 : آمده אستتاریخ دمشقאند؛ در کتاب  شهادت دאده) علیه אلسالم(به عدم نسیان אمام علی 

گمرאه نشدم و کسی هم به وאسطۀ من گمرאه نشد و آنچه ] هرگز[به خدא سوگند که من 
 .فرאموش نکردم] گاه هیچ[که به من گفته شد رא 

 :آمده אست) علیه אلسالم( אز قول אمام علی  هممناقب خوאرزمیدر کتاب  
هیچ چیز אز رسول خدא نشنیدم، مگـر אینکـه آن رא بـه خـاطر سـپردم و نگـاه دאشـتم و                        

 .فرאموشش نکردم

                                           
، ص  ٢ج  , ، دאر صـادر، بیـروت     אلطبقات אلکبری ؛ محمد بن سعد کاتب אلوאقد،       »ینأَدَتَبْ אِ تُّکَإذא سَ  وی  نأَبَنْ أَ هُألتُ إذא سَ  نتُ کُ ینّإ« .٨٠
٣٣٨ . 
 אبوجعفر محمد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف بـه شـیخ               ؛»أنا بابُ مَدینَةِ אلعِلمِ وَ خازِنُ علمِ رسولِ אهللاِ وَ وאرثُهُ          «. ٨١

 . ٩، ح ٥٨، چاپ אول، ص   ه١٣٦١, אکبر غفاری، مؤسسة אلنشر אالسالمی، قم ، تحقیق علیمعانی אألخبارصدوق، 
؛ أبوאلقاسم علی بن محمد بـن علـیّ אلخـزّאز    »أنتَ وאرثُ عِلمی وَ أنتَ אإلمامُ وَ אلخَلیفةُ بَعدی؛ تُعَلِّمُ אلنّاسَ بَعدی ما ال یَعلَمونَ   «.٨٢

ص ,   ه١٤٠١, کمـری، نـشر بیـدאر    ، تحقیق אلسید عبدאللطیف אلحسینی אلکوهکفایة אألثر فی אلنصّ علی אألئمّة אالثنی عشر    , אلقمّی
١٣٢ . 
فی ) علیه אلسالم ( علی   موسوعة אالمام محمد אلرّیشهری و آخرون،     : برאی آشنایی با مصادر فرאوאن אین حدیث، مرאجعه شود به         . ٨٣

 .٢٦ و ٢٥، ص ١٠ج ,  ه ١٤٢٢, ، دאر אلحدیث، قم و بیروتאلکتاب و אلسنّة و אلتاریخ
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 :نقل شده אست) علیه אلسالم( אست؛ אز אمام باقر  אین مضامین در متون شیعی با توضیح بیشتری آمده 
: אمیرאلمؤمنین گفـت  . کنم بنویس   رא که بر تو אمال می     آنچه  : پیامبر به אمیرאلمؤمنین فرمود   

نه، من אز فرאموش کردن تـو       : هرאسید؟ فرمود   می] من[אی رسول خدא، אز فرאموش کردن       
אی نیکـو عنایـت کنـد و فرאموشـت            אم تـو رא حافظـه       אز خدא خوאسته  ] چرאکه[هرאسم    نمی

 کسانی هستند؟ پیامبر    شرکای من چه  : אمام پرسید . نگردאند، لیکن برאی شرکایت بنویس    
بارد؛   به سبب אیشان אست که بر אمت من بارאن می         . אمامانی که אز نسل تو هستند     : فرمود

گـردאن و رحمـت אز    به سبب אیشان אست که دعاهاشان مستجاب، بالهـا אز אیـشان روی          
 .گردد آسمان برאیشان نازل می

 
 
 
 

 ) علیه אلسالم( زمانه و אقدאمات אمام علی یفرهنگ حدیث

 در قبـال    آن زمـان   یما رא با فضا و قابلیتهـا      ) علیه אلسالم  (ی אمام عل  یهای مختلف زندگان    گذرא به دوره   ینگاه
 :کردتوאن به سه دوره تقسیم  ی אیشان رא می زندگانیبه طور کل .سازد  ی آشناتر م،אحادیث אیشان

 
 
 

 )صلی אهللا علیه و آله (پیامبرحضور دورאن ) אلف
 آن  یتـرین دورאن زنـدگان     ی طـوالن  אدאمه یافتـه אسـت،    تا سال ده هجری     آغاز شده و    لد אمام   אین زمان که אز تو    

پیـامبر    همـرאه   و ها یـار   کوش هموאره در تمام عرصه     אمام در אین مدت به عنوאن شاگردی سخت       . אستحضرت  
سـت کـه    א אز همـین رو . אسـت پردאختـه ) صلی אهللا علیه و آله(بوده و به کسب معارف و ضبط سنن رسول خدא     

 :ه אستفرمود
و אمال  ،  کردرא بر من قرאئت        אیشان آن  אینکهאی אز قرآن بر پیامبر نازل نشد مگر          هیچ آیه 
 آن رא به خط خویش نگاشـتم و پیـامبر تفـسیر، تأویـل، ناسـخ و منـسوخ،                    من نیز . نمود

 ٨٤. من آموختبهمحکم و متشابه و خاص و عام آیه رא 
 :گوید  یخدא م همسر پیامبر ،سلمه אمّ همچنین 

نـزد  ) علیه אلسالم (طالب     بن אبی  یخوאست و عل  ی  پوست) صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر خدא   
نوشـت تـا آنکـه پـشت و رو و            می) علیه אلسالم  (یکرد و عل    یپیامبر خدא אمال م   .  بود یو
 ٨٥. پُر شد]אز نوشته[ پوست ی و پاهاها دستیجا

                                           
 تَفْـسِیرَهَا وَ نَاسِـخَهَا وَ        فَکتَبْتُهَا بِخَطِّی وَ عَلَّمَنِی تَأْوِیلَهَـا وَ       فَمَا نَزَلَتْ عَلَی رَسُولِ אللَّهِ آیةٌ مِنَ אلْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَنِیهَا وَ أَمْلَاهَا عَلَیَّ            «. ٨٤

 . ٢٧٨، ح ٦٤ صمحمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی، پیشین،  ؛»مَنْسُوخَهَا وَ مُحْکمَهَا وَ مُتَشَابِهَهَا وَ خَاصَّهَا وَ عَامَّهَا
بـه نقـل אز   ، ٤٨٥٨، ح ١٠ جمحمد אلریشهری و آخـرون، پیـشین،        : با مصادر فرאوאن אین حدیث مرאجعه شود به        ی آشنای یبرא. ٨٥

 .أدب אإلمالء وאإلستمالء
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 در אیـن    . אست   دאشته یא אهتمام ویژه ) علیه אلسالم (تربیت אمام علی     وو چنانچه گفته شد پیامبر نیز به آموختن          
אیـشان  تعـالیم    و אز    کـرد  ی به پیامبر مرאجعه مـ     ی بود به رאحت   یمعارف אله یادگیری   مشتاق   یدورאن چنانچه کس  

 مگـر بـه دسـتور پیـامبر         سخن گفـتن   در یادگیری دאشت و قصد       ی و אمام نیز در کنار پیامبر سع       جست  بهره می 
 . אستی بعدی به همین جهت אحادیث אمام در אین دورאن بسیار کمتر אز دورאنها؛دאشتن

 
 
 
  دورאن خلفا)ب

 لـذא در    . אحادیـث پیـامبر مطـرح بـود        قی در میان مهاجرین و אنصار به عنوאن وאرث حقی         )علیه אلسالم (علی  אمام  
 ی و کالم و حکم אیشان در بسیار       شد  یم به عنوאن دאناترینِ مردم شناخته       ۀ خالفت خلفا  دورאن بیست و پنج سال    

אالت ؤ گزאرش شده אست که آن حضرت به سـ         یאحادیث متعدد در   همچنین   . بود ی دعاو طابאلخ אز قضایا فصل  
 .אند آمدند پاسخ دאده  یعلمای مذאهب گوناگون که درصدد تحقیق پیرאمون אسالم به مدینه م

 אز  ی אو در پاسـخ بـه سـؤאالت یکـ          .دאنـد   یقضای مسلمانان م  رא אعلم و א   ) علیه אلسالم  (ی دوم نیز אمام عل    ۀخلیف 
 :گوید  یدهد و م یحوאله م) علیه אلسالم (ی یهود אو رא به אمام علیعلما

سـت و بـه تمـام        א کنم که אو دאناترین فردِ אمت ما        ی م ی رאهنمای ی کس یمن تو رא به سو    
 ٨٦.ب אستطال  بن אبیی علאو ؛ دאردی کرد آگاهیאل خوאهؤآنچه تو אز אو س

به אو در אختیار عمروعـاص و معاویـه قـرאر    ) علیه אلسالم(بکر نامۀ אمام  گاه که پس אز شهادت محمد بن אبی   آن 
אو در جوאب ولید   . برد  ی لذت م  یخوאند و אز آن همه فصاحت و بالغت و دאنای           یمعاویه با تعجب آن رא م     ،  گیرد  یم

 :گوید  یאست مبن عقبه که خوאستار محو کردن אین نامه بوده 
 ،تـر  جامععلمی خوאهی چنین علمی رא بسوزאنم؟ به خدא قسم که           میאز من    آیا   !وאی بر تو  
 ٨٧.אم تر אز آن نشنیده  روشن تر و محکم

 
 
 
  دورאن خالفت)ج

 برحق رسول خدא هجوم آوردنـد       ۀسرאنجام پس אز مرگ عثمان مردم رאه روشن هدאیت رא یافته و به منزل خلیف              
 אز   شد که بیست و پنج سـال       ینند و אمام به ناچار وאرث حکومت      تحمیل ک  به آن حضرت رא       رא ریتا خالفت ظاه  

 .فاصله گرفته بود) صلی אهللا علیه و آله(سیره و منش پیامبر 
ـ         ی شد که عدل علو    یساله تمام همت אمام مصروف کسان      در אین دورאن پنج      رא ی رא برنتابیدنـد و هـر روز بحرאن

 کـه  شـد אیـن فـرאز و نـشیبها سـبب          . بند אسـت   ترین فرאزهای אین ترجیع     نهروאن مهم  و جمل، صفین . آفریدند

                                           
؛ محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینـی،  » مَنْ هُوَ أَعْلَمُ أُمَّتِنَا بِالْکتَابِ وَ אلسُّنَّةِ وَ جَمِیعِ مَا قَدْ تَسْأَلُ عَنْهُ وَ هُوَ ذَאک       یأُرْشِدُک إِلَ «. ٨٦

 . ٨، ح ٥٣١ صپیشین، 
ـ  أال نه وَ مِمَکَحْ أال ه وَ نْ مِ عَمَجْأ لمٍعِ بِ تُعْمِאللّه ما سَ    هذא؟ وَ  ثلَ مِ ماًلْ عِ قَرُحْأَ  أنْ ینرُأمُتَ أَ !کَحَْیوَ«. ٨٧ ؛ אبوאسـحاق אبـرאهیم   »حَوضَ

،    ه ١٣٩٥, אلدین محدث אرموی، אنجمن آثار ملی، تهرאن        ، تحقیق سید جالل   אلغارאتهالل ثقفی،     بن محمد بن سعید معروف به אبن      
 .٢٥١، ص ١ ج
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 قـضاوتها و کلمـات نغـز و         ی و אخالقـ   و یهای متفـاوت حکـومت      نامه ی و  سیاس ی و ، אجتماع یهای حماس  خطبه
 .אرزشمند אیشان در אین دوره بیش אز پیش صدور یابد

 بیـشتری  یهمین سبب گشت آثـار حـدیث   אتر אز گذشته بود و     אمام در دورאن خالفت فر     ی مرאجعات مردم  تاًطبیع 
 . بماندیگذشته אز אیشان باقی نسبت به دورאنها

 
 
 
 

 های نشر حدیث شیوه

 در بین عوאم و خوאص جامعه אز روشهای گوناگون متناسب با            یهر کدאم אز معصومین برאی ترویج معارف אسالم       
 در אیـن    .جـستند   ی به بهترین وجه در نشر معارف سـود مـ          یقعیتکردند و אز هر مو      یزمانه و مخاطبان אستفاده م    

 אز   موقعیـت   بـه تناسـب    אیـشان  بـود کـه      ی بسیار متفـاوت   یبستر موقعیتها ) علیه אلسالم  (یمیان دورאن אمام عل   
 : نشر حدیث אستفاده کردندبرאیهای زیر  شیوه

 
 
 

 جلسات آموزشی) אلف
دאنست و خود אز هر فرصتی بـرאی           رא حقی بر وאلی و خلیفه می       تعلیم و آموزش مردمان   ) علیه אلسالم (אمام علی   

 .کرد تعلیم مردم אستفاده می
یافت به آموزش مردم و دאوری میان آنـان            گزאرش شده אست آن حضرت هرگاه אز نبرد فرאغت می          گونه که   آن 
ر نقلهای متفاوت و    د.  אز جمله زمانهای جلسات آموزشی אمام ساعاتی پس אز نماز صبح بوده אست             ٨٨.پردאخت  می

 :فرماید می) علیه אلسالم(אمام باقر . گوناگونی به אین موضوع אشاره شده אست
مانـد تـا     آورد در حال تعقیب نماز می       نماز صبح به جا می    ) علیه אلسالم (هنگامی که علی    
هنگام طلوع خورشید، تهیدستان، مستمندאن و دیگر אقشار مـردم          . کرد  خورشید طلوع می  

آموخـت و در سـاعتی خـاص אز אیـن            شدند و אو به آنان دین و قرآن مـی            می نزد אو جمع  
 ٨٩.خاست جلسه برمی

و در گزאرشی دیگر آمده אست که وقتی شخصی אز אمام خوאست تا אیمان رא برאی אو تعریف نماید، אمـام جـوאب                        
 :شد موکول کرده و فرمود אو رא به جلسۀ عمومی که در روز بعد تشکیل می

                                           
إرشـاد  אلحـسن אلـدیلمی،       ، به نقل אز אبومحمد אلحسن بـی אبـی         ١٤٢٦، ح   ١٦٠، ص   ٤رون، پیشین، ج    محمد אلریشهری و آخ   . ٨٨

 . ٢١٨، چاپ چهارم، ص   ه١٣٩٨, ، مؤسّسة אألعلمی، بیروتאلقلوب
شـرح  אلحدیـد،     אلحدید אلمعتزلی معروف به אبـن אبـی         ، به نقل אز عبدאلحمید بن محمد بن אبی        ١٤٢٥، ح   ١٦٠، ص   ٤همان، ج   . ٨٩

 . ١٠٩، ص ٤، چاپ دوم، ج   ه١٣٨٧, ، تحقیق محمد אبوאلفضل אبرאهیم، دאر אحیاء אلترאث، بیروتאلبالغهنهج 
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بیا تا در جمع مردمان به تو پاسخ دهم تا אگر تو گفتۀ مرא فرאمـوش کـردی                  فردא نزد من    
دیگری آن رא به خاطر سپارد؛ چرאکه گفتار همچون شکار رمنـده אسـت کـه یکـی آن رא                

 ٩٠.دهد یابد و یکی آن رא אز دست می درمی
 
 
 
   خطابه)ب
 ٩١.ویندگ  میخطبه یفرد برאی جماعتی سخنرאن یابا یکدیگر  دو شخص  سخن گفتنبه
 کـه بـا حکومـت       شد  دאده می  ی کسان به  در صدر אسالم معموالً    ی و سخنور  ی سخنرאن که אمکان  אست   پُر وאضح  

در دورאن خالفت خلفا אمکان سخنرאنی برאی אمام فرאهم نـشد،            אز אین رو   ؛ ندאشتند یبا آنها مشکل    و ندهمرאه بود 
 جمل، صـفین و     یجنگ ، کوفه و אردوگاههای   پس אز پذیرش خالفت سخنرאنیهای متعددی در مدینه، بصره        ولی  

 אز  ی و خوشـبختانه بخـش      شده אند و در تاریخ ثبت      یا جماعت مسلمین אیرאد کرده     نهروאن، خطاب به אفرאد خاص    
 . مانده אستیکنون باق آنها تا

کـه در   אسـت  مانـده  یא و شـیوא بـاق     ی غـرّ  یهـا  خطبـه ) علیه אلسالم (طالب     بن אبی  ی عل ، و אلبلغا  ءאز אمام אلخُطبا   
 .אند بیان فرموده ،جمعه و عیدی  مختلف، به ویژه نمازهایزمانها

 
 
 
   دعا)ج

 ی چنـان بـا نـوא    אز אیـن رو ٩٢؛ترین אعمال نزد خدאونـد אسـت   یدאشتن دعا دوست) علیه אلسالم (یאز منظر אمام عل   
 אیشان  یدر معرف ) معلیه אلسال (  که אمام صادق   گفت  میهمتا سخن     با معبود بی   یدر خلوت تنهای  ۀ خویش   عارفان

 ٩٣.» دَعّاءًالًجُ رَؤمنینَאلمُرُمیأ کانَ وَ «:فرموده אست
 אز  ی لذא برخ  کردند؛  میحدیت و تعلیم دیگرאن אز אین شیوه אستفاده         א برאی تقرب خویش به حضرت       אمام عارفان  

 در  ی وقتـ  ینَخَعـ ه کمیل بن زیـاد      ک   چنان ؛אند  آن حضرت نموده   ۀ در ثبت אدعی   ی אیشان سع  ییارאن توאنا و کوشا   
رא  شـعبان    ۀ که در مسجد بصره منعقد گردیده بود، فضیلت دعای خضر در شب نیم             ،)علیه אلسالم (مجلس אمام   

 .خوאهد تا آن دعا رא به אو بیـاموزد          یرود و אز אمام م      یهنگام به منزل آن حضرت م       شب  و آورد یشنود تاب نم    یم
  ٩٤.کند  ین אین دعا ترغیب مאمام نیز ضمن پذیرش درخوאستش وی رא به خوאند

                                           
 .٢٦٦אلشریف אلرضی، پیشین، حکمت  .٩٠
 .١٩٨ ص، ٢ ج, ، مکتبة אالعالم אإلسالمی، قممعجم مقاییس אللغهאحمد بن فارس אلرאزی אلقزوینی، . ٩١
 .٨، ح ٤٦٧، ص ٢یشین، ج محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی، پ. ٩٢
 .کند کسی که بسیار دعا می: همان، دعّاء. ٩٣
 شـاید بـه پـاس    ؛١٤٨، ص ٦مؤسّـسة אالعلمـی، ج   , ، بیـروت نهج אلسعادة فی مستدرک نهج אلبالغهمحمد باقر אلمحمودی،   .٩٤

 . نامیم  ی م کمیلیدعا رא  خضریدعا אین دعاست که אمروز ما ینگهدאر تالش کمیل در حفظ و
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 אمـام   کنـد،   یدر مسجد کوفـه قرאئـت مـ       ) علیه אلسالم  (یگاه که زرّ بن حبیش قرآن رא در محضر אمام عل           آنو   
 یهرگاه خـتمِ قـرآن نمـود      «: فرماید  یآموزد و به אو م      یحبیش م بن   رא که پیامبر به אو آموخته بود به زرّ           یدعای

 ٩٥.»אین دعا رא بخوאن
 
 
 
 )صلی אهللا علیه و آله( אحادیث پیامبر بتکتا) د

  لـذא در زمـان     . אسالم אز نعمت سوאد برخوردאر بودند      ی אست که در אبتدא    یאز معدود کسان  ) علیه אلسالم  (یאمام عل 
 نـشر   ۀ شـیو  نگـارش، אگرچه روش אمام در     . אند نگارشهای متعددی אنجام دאده   ) صلی אهللا علیه و آله    (אکرم   یامبرپ

صـلی אهللا علیـه و      (یـامبر    پ یکی אز روشهای نشر אحادیث     شک  ولی بی  ،رود   خاص به شمار می    حدیث برאی אفرאد  
 .برאی نسلهای بعدی אست) آله

 بـود کـه     یمتعـدد ی  پوستها) علیه אلسالم  (ی در منزل אمام عل    ،آید  ی گزאرشها به دست م    یکه אز برخ  ی  به طور  
در دست אمـام    אکنون    هم ودאیع אمامت ز آنها به عنوאن      א ی برخ . در آن قرאر دאشت     אمام ی و قرآن  ی حدیث یها  نوشته
 .אست) عجل אهللا تعالی فرجه(عصر 

 
 
 
  نامه) ه

 .אسـت ی  نگـار   نامـه  یאز مزאیا ...   אنتقال مضامین محرمانه و    ی، طوالن یها ، کوتاه نمودن فاصله   سخن یماندگار
אمـام پـس אز     . אنـد  نمودهی   شایان ۀفادنشر אهدאف خویش אست     אنتقال و  برאیאز אین روش    ) علیه אلسالم  (یאمام عل 

 در אیـن    .باشـد   ی אیشان مربوط به אیام خالفتشان م      یها  אلبته אکثر نامه   ؛رحلت پیامبر אز אین شیوه אستفاده کردند      
אشاره ) صلی אهللا علیه و آله(گویند و در میان آن، گاه به روאیات پیامبر          ها حضرت אز جانب خویش سخن می        نامه

 . ندکن و אستشهاد می
 ی هـم   بـرאی عـرض تـسلیت، گـاه        ی نصیحت، گـاه   برאیگاه  ؛   برخوردאر אست  یها אز تنوع چشمگیر    אین نامه  

 אسـت کـه     یگفتنـ .  אست ... یا  عارفانه و  یא   پدرאنه و موعظه   یא حاکمانه و یا توصیه   ی   یا عتاب  ی حکومت یرאهکار
 چنـین گـسترده אز      یאز آن حضرت، کـس     پیش   ظاهرאً . بوده אست  یسیاس) علیه אلسالم  (یهای אمام عل   אکثر نامه 

  مثالً ؛باشد   پایدאری نامه برאی مدت مدید       ، אز אین شیوه   ه אز علتهای אستفاد   یشاید یک . אین فن אستفاده نکرده بود    
 :نویسند  یم)  אلسالمماعلیه( אی خطاب به אمام حسن و אمام حسین نامه هنگام وفات در توصیه

کنم بـه تـرس אز     ی که نامۀ من بدو رسد سفارش م فرزندאن و کسانم و آن رא   ۀهم شما و 
  ٩٦... خدא و

. گیرند  ی که تا قیامت אین نوشته رא بخوאنند در شمار مخاطبان אین نامه قرאر م              ی ما و همۀ کسان    ،که در אین فرאز    
 :نویسند  ی دیگر میא همچنین در نامه

                                           
 .٢٥٦مان، ص ه. ٩٥
 .٤٧ نامۀ ؛ אلشریف אلرضی، پیشین،»...  وאللّهِی قوتَ بِی کتابهُغَلَن بَمَ  ویهلأ  وَیلد وُ جمیعَما وَوصیکُأ«. ٩٦
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برאیشان خوאنـده شـود      אمیرאلمومنین به همۀ کسانی که نامۀ من         ،אز جانب بندۀ خدא علی    
هـدאیت  אز  کـه    سالم بـر کـسانی     .منان و مسلمانان و مارقین و אنصار و مرتدین        ؤאعم אز م  

 ٩٧.. .پیروی کردند
 سـبب گردیـده بـود کـه حتـی در      ی،ن بـه هـدאیتگر  شاאهتمامـ  و   در نگارش   אیشان  یکرאنِ אمام، توאنای   علم بی  

 ٩٨ی تربیتـ  یهـا   אز אین جنـگ نیـز بـا نگاشـتن نامـه            אردوگاهش در جنگ صفین و یا در رאه بازگشت           یچادرها
 . אی به یادگار گذאرند های אرزنده توصیه

 
 
 
 

 )علیه אلسالم (ی אمام علیمیرאث حدیث

 :کنیم  ی میرא در دو بخش بررس) علیه אلسالم( אمیرאلمؤمنین یمیرאث حدیث
 ؛)صلی אهللا علیه و آله( در زمان پیامبرـ ١
  .)لیه و آلهصلی אهللا ع( پس אز پیامبرـ ٢
در تمامی حـاالت و  ) صلی אهللا علیه و آله(به عنوאن همرאه و مصاحب همیشگی پیامبر ) علیه אلسالم (אمام علی    

אیشان در אیـن    . شنیده و به آیندگان گزאرش کرده אست      ) صلی אهللا علیه و آله    (وقایع، روאیات فرאوאنی رא אز پیامبر       
) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (عالوه بـر نقـل سـخنان و سـیرۀ پیـامبر             . אند  دورאن کمتر אز جانب خویش سخن گفته      

گزאرشهای متعـدد   . نیز جایگاه مهم و ویژه در بحث تاریخ حدیث دאرد         ) علیه אلسالم (مکتوبات حدیثی אمام علی     
 :در دست אست) علیه אلسالم(و متنوعی אز سه مکتوب حدیثی אمام علی 

 
 
 

 )علیه אلسالم (ی אمام علۀ صحیف)אلف
بـه غـالف شمـشیر אیـشان      و) علیه אلـسالم  (ی אست که همرאه אمام عل یکوچک  نوشتار ه عنوאنِ مجموع  هصحیف
معتبـر  ی  אز آن نیز در کتابهـا ییاد شده و אحادیث  אهل تسنن زیادی אز אین مجموعه در کتابها٩٩.بوده אست بسته  

 .آنان نقل شده אست
 ]غیـر אز قـرآن    [ یا نزد شـما کتـاب     آی« :پرسیدم) علیه אلسالم  (یאز عل : گوید  یאبوجحیفه م 

 کتاب خدא و فهم و درکی که      אز   غیر   ،نزد ما چیزی وجود ندאرد      در :هست؟ حضرت فرمود  
                                           

ـ   وَ אلمارقینَ  وَ مینَلِسْ אلمُ  وَ نینَؤمِ אلمُ نَ هذא مِ  یتاب کِ لیهِ عَ ءَ ی إلی مَن قُرِ    أمیرِאلمؤمنینَ یٍّلאللّه عَ بدِمِن عَ «. ٩٧ ـ رْאلمُ  وَ یصار אلنَّ  ؛دینَتَّ
  .و دیگرאن به خوאرج نامۀ אمام، ١٥٣نامۀ ، ١٨٦ ص، ٥ ج؛ محمدباقر אلمحمودی، پیشین، »...ی د אلهُعَبَ אتَّنِ مَیل عَسالمٌ
بـرאی فرزندشـان אمـام      " حاضـرین " رא هنگام بازگشت אز صفین در محلی به نام           نهج אلبالغه  ٣١نامۀ  ) علیه אلسالم (אمام علی   . ٩٨

אمـام تـا چـه      که  شود    ی م אند معلوم   با אمام در صفین همرאه بوده     ) علیه אلسالم (אز آنجا که אمام حسن      . نگاشتند) אلسالم هعلی(حسن  
 . אند  توجه دאشتهیאندאزه به مسایل تربیت

ن سیوطی و حاشـیة     אلدی  بشرح אلحافظ جالل   (سنن אلنسائی , کِتاباً مِنْ قِرאبِ سَیْفٍ، אبوبکر عبدאلرحمن אحمد بن شعیب אلنسائی         . ٩٩
 . ١٩، ص ٨ج , אلطبعة אلثالثه,   ه١٤١٤، دאر אلمعرفه، بیروت، )אإلمام אلسندی
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 پرسیدم که در אین     . کتاب خدא دאرد و نیز آنچه در אین صحیفه وجود دאرد           אزیک مسلمان   
אینکـه   و אحکام آزאدی אسـرא و        ]مقدאر دیه [ پیرאمون عقل    یمطالب: صحیفه چیست؟ فرمود  

  ١٠٠».شود مسلمان به سبب قتل کافر کشته نمی
 : אز אبوطفیل نقل شده אستصحیح مسلمدر  

؟  אسـت   خاص عنایـت فرمـوده     ی آیا پیامبر به شما مطلب     :سؤאل شد ) علیه אلسالم (ی  عل אز
 ما قرאر ندאدند که عموم مردم אز آن אطالع ندאشـته            ۀ رא ویژ  یپیامبر چیز  :אمام پاسخ دאدند  

  ١٠١.نچه در غالف شمشیرم وجود دאرد مگر آ،باشند
شتر אرאئه نموده و آنهـا       אین صحیفه رא به قیس بن عباد و אَ         ،که אمام אست   نقل شده    ی نیز حکایت  یسنن نسای در   

.אند אز متن آن مطلع شده
١٠٢  

بار در دیگـر     ٥ و   صحیح مسلم  بار در    ٣،  یصحیح بخار  بار در    ١٠نام אین صحیفه    : نویسد  ی אز محققین م   ییک 
 ١٠٣.אند حدیث رא حکایت کرده ٩ وאست ت آمده کتب مشهور אهل سنّ

 אمـا بایـد אیـن مطلـب رא مـد نظـر دאشـت کـه         ،אختالفی نیست) علیه אلسالم(אنتساب صحیفه به אمام علی    در 
گونه علم دیگری رא که אز پیامبر به אمام علـی     هر ، אثبات صحیفه  ۀאند تا به بهان     ت بر آن بوده   نویسندگان אهل سنّ  

 ،)علیه אلـسالم  ( حال آنکه کتاب علی      ؛رسیده אست و به عبارت دیگر میرאث אمامت رא منکر شوند          ) علیه אلسالم (
صـلی  ( אست که به אمالی رسـول خـدא          ییکی אز موאریث  ، تنها    אحکام و تکالیف شرعی אست     ۀکلی که مشتمل بر  
 .  تحریر درآمده אستۀبه رشت) علیه אلسالم(و خط علی ) אهللا علیه و آله

 
 

 حجم صحیفه
شـود کـه אیـن        ی دאنـسته مـ     אسـت  در غالف شمشیر אیشان بوده    و   ی אمام عل  باאز آنجا که אین مجموعه هموאره       

 نمـوده   ی که سع  ی،در تحقیق دکتر رفعت فوز      چنانچه   ؛ برخوردאر بوده אست   یصحیفه، کوچک و אز ظرفیت אندک     
حـدیث   ٧ آن بـه     یموع אحادیـث غیـر تکـرאر      ت جستجو نماید، مج    کتب אهل سنّ   ۀدر دאمن  אین אحادیث رא  אست  
 ١٠٤.رسد  یم
و در غـالف شمـشیر   אسـت  منسوب ) صلی אهللا علیه و آله(، אین صحیفه به پیامبر ی متون شیع ی در بعض  :نکتـه  

 ١٠٥.رسیده אست) علیه אلسالم (یאیشان دאنسته شده که بعد אز رحلت אیشان به אمام عل

                                           
.  ما فی هـذه    وْأ  رجلٌ طیهِعْأُ همٌو فَ أ  אللّهِ ال إلّا کتابُ  «: قال ؟تابٌ کِ مْکُدَنْ عِ لْهَ): لیه אلسَّالم عَ(  لیٍّعَ لِ تُلْقُ:  قال ةَیفَحَجُ یبأعن  . ١٠٠
אبوعبدאهللا محمد بـن אسـماعیل بخـاری،     ؛»کافرٍ بِمٌسلِ مُلُتَقْیُ  الأنْ  وَرِسْ אألکاکُفِ  وَאلعقلُ: ة؟ قالحیفَی هذه אلصَّ ما ف فَ: تُلْقُ: قال

 . ٣٦ ص، ١ جپیشین، 
ا مـا   لّإ ،ةً کافَّ اسُه אلنَّ  بِ مُّعُم یَ  لَ ءٍ یشَ بِ  אللّهِ صَّنا رسولُ ما خَ ":  قال ؟ءٍ یشَبِ )هِ آلِ  وَ لیهِ عَ ی אهللاُ لَّصَ (אللّهِ   رسولُ مْکُصَّأخَ« :یٌّ عل لَئِسُ. ١٠١

، تحقیق محمد فـؤאد عبـدאلباقی،       صحیح مسلم , ؛ אبوאلحسین مسلم بن אلحجاج אلقشیری אلنیسابوری      »"...  هذא یفیْ سَ رאبِکان فی قِ  
 . ١٩٧٨شمارۀ ,   ه١٤١٢دאر אلحدیث، אلقاهره، 

 . ١٤، ص١جهت אطالع : ک.ر. ١٠٢
 .٤١ ـ ٦٠ ص، ٣  ش، علوم حدیثۀ مجل،»)علیه אلسالم(ن مؤمنا  אمیرۀصحیف«، یصادق نجممحمد. ١٠٣
 .١٤، ص ٦ضمیمۀ آموزشی شمارۀ . ١٠٤
محمدرضا אلحـسینی   : ک.ر ، برאی אطالع بیشتر   ؛... و ٤  و ١، ح   ٢٤٧ ص،  ٧ ، ج محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی، پیشین      . ١٠٥

 .٥٦ ـ ٥٩، ص   ه١٤١٣, ، مکتب אالعالم אإلسالمی، قمتدوین אلسنّة אلشریفهאلجاللی، 



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٥٠

 )علیه אلسالم (یکتاب אمام عل) ب
محـسوب  ) علیهم אلسالم ( بوده אست که אز ودאیع אمامت و אز مبادی علوم אئمه             ی کتاب بسیار بزرگ   אین مجموعه 

 .אند  אز خوאص אصحاب آن رא دیدهی مردم قرאر نگرفته و تنها بعضۀ در אختیار تودکتابאین . شود  یم
 אز  ین אستناد کرده و אحکام    بدאنیز  ) علیهم אلسالم (אئمه  .  آمده אست  ی شیع ی مکرر در منابع حدیث    ،نام אین کتاب   

 : فرماید  یم) علیه אلسالم(אمام محمد باقر . אند آن رא برخوאنده
: אنـد  فرمـوده ) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (دیدم که پیامبر خـدא      ) علیه אلسالم  (یدر کتاب عل  

که אز پردאخت زکات دریغ گـردد زمـین نیـز برکـات خـویش رא אز مـردم دریـغ                      یهنگام
 ١٠٦.کند می

 :شویم  ی بیشتر آشنا میکتاب عل ویژگیهایאینک با  
 
 
  אمامتۀودیعـ ١

و در  אسـت   بـوده   ) علیهم אلـسالم  ( در دست אئمه     ،های אمامت   אز ودאیع و نشانه    ی به عنوאن یک   ،אین کتاب شریف  
 .אند موאرد گوناگون به אین کتاب אحتجاج کرده

 :فرماید  یم) علیه אلسالم(אمام صادق  
 به مردم ندאریم، بلکه אین مردم هستند کـه بـه            یجود آن نیاز  אست که با و   ی  نزد ما چیز  

 .ست א  پیامبر خدא  یو אمال ) علیه אلسالم ( ی אست که به خط عل     ی نزد ما کتاب   .ما نیازمندند 
 ١٠٧.حرאمها نگاشته شده אست در אین صحیفه تمام حاللها و

 
 
  تدوینیچگونگـ ٢

ـ مطالب مختلفی رא    ) صلی אهللا علیه و آله    (که پیامبر   אست  ین صورت بوده    بدتدوین אین کتاب    شیوۀ   ی بر אمام عل
 .آوردند  ی و آن حضرت نیز آنها رא به رشتۀ تحریر درمکردند میאمال ) علیه אلسالم(
 مرودر کتاب  

 : سند آن فرموده אستۀ که حضرت دربارشدهنقل ) علیه אلسالم (ی אز אمام هادی حدیثهبج אلذّمروّ
אز آن رא   تر ما    منین و אمالی رسول خدא که کوچک      ؤرאلمאی אست به خط אمی      آن در صحیفه  

 ١٠٨.برد تر به אرث می بزرگ

                                           
؛ محمد  »هاکاتِرَ بَ رضُ אأل تِعَنَمَ،  کاةُ אلزَّ تِعَنِإذא مُ : )صلی אهللا علیه و آله    ( אللّه   قال رسولُ ،  )علیه אلسالم  ( علیٍّ دنا فی کتابِ  جَوَ«. ١٠٦

 .١٧، ح ٥٠٥ ص، ٣ جبن یعقوب بن אسحاق אلکلینی، پیشین، 
 وَ  )لی אللـه علیه و آلـه     ص(لنَّاسِ وَ إِنَّ אلنَّاسَ لَیحْتَاجُونَ إِلَینَا وَ إِنَّ عِنْدَنَا کتَاباً إِمْلَاءُ رَسُولِ אللَّهِ              ی   إِلَ إِنَّ عِنْدَنَا مَا لَا نَحْتَاُج مَعَهُ     «. ١٠٧

 .٦، ح ٢٤١ ص، ١  ج؛ همان،» فِیهَا کلُّ حَلَالٍ وَ حَرَאمٍ صَحِیفٌَة)لیه אلسالمع(خَطُّ عَلِی 
؛ علی بـن حـسین      »رٍن کابِ  عَ رאًها صاغِ ثُوאرَتَنَ،  )هِ آلِ  وَ لیهِ عَ ی אهللاُ لّصَ ( אللّهِ سولِ رَ مالءِإ بِ طالبٍ یبأ نِ بْ یِّل عَ طِّخَ بِ ةٌحیفَصَها لَ إنَّ«. ١٠٨

 .١٦٤، ص ٢علی אألحمدی אلمیانجی، پیشین، ج 
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 بـه طـول   ی نگـارش آن در مـدت مدیـد   ظـاهرאً بایـد  ز آنجا که אین کتاب، بسیار حجیم گزאرش شده אسـت،     א 
س پپیامبر   سال نزول قرآن،     ٢٣ در طول مدت     אین אست که  وجود دאرد   که   هم   یאنجامیده باشد و אحتمال دیگر    

 .پردאختند  ی آیات نیز ممربوط به به تبیین مسائل کردند  ی رא אمال مآنאز نزول هر آیه همچنان که کتابت 
 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
  کتابیمحتوאـ ٣

 :אند هفرمود אین کتاب یدر مورد محتوא) علیه אلسالم (یאمام عل
 تأویـل   .در نزد من אست   که بر پیامبر نازل گردید با אمالی پیامبر و خط خودم             یتمام آیات 

حرאمها، حد، حکم و هر چیزی که אمت تا روز قیامـت بـه               شده، حاللها و   تمام آیات نازل  
  ١٠٩.شده با אمالی پیامبر و خط من موجود אست  نگاشته...آن محتاج אست

 :אند אز توאن نتیجه گرفت که مضامین کلی אین کتاب عبارت  آن میعرضِ אز אین روאیت و دیگر روאیات هم 
 ١١٠)مدحَ علی مُها אهللاُلَنزَأ ة آیتأویل کلِّ(تأویل آیات قرآن ـ ١
 ١١١)اللٍ و حَرאمٍ حَکلُّ(אحکام ـ ٢
 ١١٣)رشِ و אلهَرشِ و אألدشِتی אلخَحَ (١١٢)و حکمأ حدّ(قوאنین جزאئی ـ ٣
 ١١٤عبادאتـ ٤
 ١١٥)ةمیه אالُلَإ حتاجُ تَیءٌشَ(אحتیاجات کلی אمت ـ ٥
 ی אز آنهـا تکـرאر  ینقل شده אست که بعض  ) علیه אلسالم  (یز کتاب אمام عل    حدیث א  ٨٠ ،وسائل אلشیعه کتاب   در 

 אگرچه بیشتر آنچـه אکنـون در دسـت          ،در موضوعات مختلف אست   ) علیه אلسالم  (یאحادیث کتاب אمام عل   . אست
 :خوאنیم  یرא با هم م) علیه אلسالم (ی אینک چند نمونه אز אحادیث کتاب אمام عل. אستیدאریم אحادیث فقه

 : فرمود) علیه אلسالم(ام صادق אم
 لمـس   هنگـام کـه    אست که مَثَل دنیا مَثَل مـار אسـت        آمده  ) علیه אلسالم (ی  در کتاب عل  

پرهیـزد و     ی مرد عاقـل אز آن مـ       ؛که زهر کشنده در درون دאرد       در حالی  ، نرم אست  چقدر
  ١١٦.رود  یسویش مه کودک نادאن ب

                                           
  کـلِّ  أویـلَ تَ دی و  یَ خطِّ  و  אللّهِ  رسولِ مالءِإندی بِ محمد عِ ی  ال علَ عَ  وَ لَّ جَ אللّهُ ها أنزلَ  آیةٍ  کلَّ نّأ«: )علیه אلسالم (אإلمام علی   . ١٠٩
ـ  مکتوبٌ אلقیامةِ یومِی إل ةُ إلیه אألمّ   تحتاجُ  أو شئٍ  کمٍ أو حُ  حدٍّ  أو حاللٍ  و  حرאمٍ کلُّ  محمد و  ی علَ ها אللّهُ  أنزلَ آیةٍ  אللّـه   رسـولِ مالءِإ ب

 ». אلخدشِشِرْ أَیدی، حتّ یَخطِّ و )ه و آلِ علیهِی אهللاُصلَّ(
 .همان. ١١٠
 . همان. ١١١
 . همان ١١٢.
 . ٥، ح ١٦٤، ص  ه١٤٠٤, ، مکتبة آیةאهللا אلمرعشی، قمبصائر אلدرجاتفروخ،  محمد بن אلحسن אلصفّار אلقمّی معروف به אبن. ١١٣
 .١٦٣، ص ٨محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی، پیشین، ج . ١١٤
 .٢٢٣ ص، ١  جطالب אلطبرسی، پیشین، אبومنصور אحمد بن علی بن אبی. ١١٥
 إِنَّمَا مَثَلُ אلدُّنْیا کمَثَلِ אلْحَیةِ مَا أَلْینَ مَسَّهَا وَ فِی جَوْفِهَا אلسَّمُّ אلنَّاقِعُ یحْذَرُهَا אلرَّجُلُ אلْعَاقِـلُ                  )علیه אلسَّالم (إِنَّ فِی کتَابِ عَلِی     «. ١١٦

 .١٣٦ ص، ٢ ج؛ محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی، پیشین، »وَ یهْوِی إِلَیهَا אلصَّبِی אلْجَاهِلُ
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در میـان    :אست که آمده  ) علیه אلسالم  (یدر کتاب عل  « :فرمود) علیه אلسالم (אمام صادق    
کـس کـه     گاه هر  ، سپس جانشینان آنها و آن     ترین بالها אز آن پیامبر אست       אنسانها سخت 

پـس  . بینـد   ی אعمال نیکویش بال مـ     ۀ مؤمن به אندאز   چرאکه ؛مانند אیشان عمل کرده אست    
ن جهـت   א אین بـد   . بالیش شدیدتر אست   ،ش درست و אعمالش نیکو باشد     א  که دیندאری هر

 کـسی کـه     ،کیفر کافر قـرאر نـدאده אسـت        وجل دنیا رא پادאش مؤمن و     אست که خدאی عزّ   
 بـال بـه مـؤمنِ       .ش نادرست و אعمالش אندک باشـد بالیـش نیـز אنـدک אسـت              א دیندאری

  ١١٧».رسد  یتر م دאر سریع پرهیزگار אز بارאن بر زمین شیب
بـه قـسمت     آمده אست،    یکه در متون شیع   )  אلسالم علیه (ی אحادیث کتاب אمام عل    ی אز برخ  ی אجمال یبه گزאرش  
 .پایان همین درس توجه کنیددر " ٢ אطالعبرאی"

 
 
 نامهای دیگر کتابـ ٤
  ١٢٠صحیفة אلفرאئض و ١١٩جفر، ١١٨جامعه ی در روאیات با אسام،אست) علیه אلسالم (یکه به خط אمام علی کتاب
  אز ی و حـاک   ١٢١)علیـه אلـسالم    (ی אمام عل   کتاب همان خصوصیات  خصوصیات تمام אینها     ی ول ، شده אست  یمعرف
توאن قائل به وجود دو کتاب אز جنس پوست           ی אگرچه م  ١٢٢؛אست که با چند نام خوאنده شده אست       ی   کتاب ییگانگ

 . ذرאع بود٧٠ یو به درאزא
 
 
  حجم کتابـ ٥

 چـون  ذرאع אسـت و آن هنگـام کـه هم       ٧٠אی אز پوست بـه طـول         در توصیف אین کتاب آمده אست که صحیفه       
 . رאن شتر بوده אستیشده به کلفت  یطومار جمع م

ـ  نا صـحیفةً  نـدَ  عِ ّنإ :قـال ) الم אلـسَّ  اعلیهم(ما  هِدِحَأ عن   ،ن محمد  عَ ،زیدَ یَ  بنُ مُقاسِ ن  مِ
ـ     عُبِتَّ نَ حنُنَ فَ رאعاً ذِ ها سبعونَ  طولُ ،)علیه אلسالم  (یٍّ عل فِحَصْ أو مُ  یٍّ عل کتابِ  ال ما فیهـا فَ
 ١٢٣.دوهاعْنَ

                                           
نَّ أَشَدَّ אلنَّاسِ بَلَاءً אلنَّبِیونَ ثُمَّ אلْوَصِیونَ ثُمَّ אلْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ           إ )علیه אلسَّالم (إِنَّ فِی کتَابِ عَلِی     «: )علیه אلسالم (  אلصادقُ אإلمامُ. ١١٧

شْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ ذَلِک أَنَّ אللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یجْعَلِ אلـدُّنْیا ثَوَאبـاً   إ دِینُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ  אلْمُؤْمِنُ عَلَی قَدْرِ أَعْمَالِهِ אلْحَسَنَةِ فَمَنْ صَحَّ     یإِنَّمَا یبْتَلَ 
 ؛»نِ אلتَّقِی مِنَ אلْمَطَرِ إِلَی قَرَאرِ אلْأَرْضِ      لِمُؤْمِنٍ وَ لَا عُقُوبَةً لِکافِرٍ وَ مَنْ سَخُفَ دِینُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ وَ أَنَّ אلْبَلَاءَ أَسْرَعُ إِلَی אلْمُؤْمِ                   

 .٢٥٩  صهمان،
 .١٦٦فروخ، پیشین، ص  אبن. ١١٨
 .همان. ١١٩
 .٩٤، ص ٧محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی، پیشین، ج . ١٢٠
 .١٧، ح ٥٠٥، ص ٣همان، ج . ١٢١
 .٧٢جاللی، پیشین، ص ؛ محمدرضا אلحسینی אل٨٩، ص ١علی بن حسین علی אالحمدی אلمیانجی، پیشین، ج . ١٢٢
  هـو جلـدٌ    : فقـال  ،فرصحابنا عن אلجَ  أ بعضُ )المعلیه אلسَّ (بدאللّه  باعَأ ألَسَ «:؛ همچنین آمده אست   ١٦٦فروخ، پیشین، ص      אبن. ١٢٣
اس  אلنّ حتاجُیَ  ما  کلُّ  אلفالج فیها  ذِخِ فَ لُثْ مِ  אألدیمِ رضِ فی عَ  رאعاً ذِ بعونَها سَ  طولُ تلک صحیفةٌ : ؟ قال فالجامعةُ: قال. اًلمملوءٌ عِ  مَ ثورٍ
 .» אلخدشِشِ أرْی فیها حتّینِنامَ ذو אلسَّخیمُ אلضَّلُمَאلجُی ه قضیة إلّا وأن  مِیسَلَ إلیه و
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 ابشاهدאن کتـ ٦
حکم بـن   . אند  אمامت بودن אست که فقط خوאص، אفتخار دیدن אین کتاب رא یافته            ۀبه سبب אهمیت کتاب و ودیع     

 نیز  ١٢٧אبوبصیر و    زرאره ،١٢٦ی عذאفر صیرف  ،١٢٥ محمد بن مسلم   ،١٢٤)تאز علمای אهل سنّ    (ه یا حکم بن عیین    هعتیب
 .رث بوده رא کامل خوאنـده אسـت  אمباحث  که شامل فرאئض אست که کتاب  یزرאره אز کسان  . אند אین کتاب رא دیده   

پایـان همـین    در   "٣אطـالع   بـرאی   " در قسمت    توאنید ی رא م  אستجالب    یگزאرش אین رؤیت که אز جهات مختلف      
 .درس مطالعه کنید

 یدر موאرد بسیار  ) علیهم אلسالم ( אصحاب אئمه    ، بود عل کتاب فرאئض رא مطالعه کرد و אز آن مطّ         אز آنجا که زرאره    
 .گرفتند  ی و تأیید مندکرد میرث رא برאی אو بیان א ۀرאجعه و نظرאت فقهای شیعه درباربه אو م

 
 
 
 )علیه אلسالم (ی مصحف אمام عل)ج

 אیشان که با بیان تفسیر و تأویـل آیـات همـرאه             ۀ نوشت  قرآنِ ،)علیه אلسالم  (یعالوه بر کتاب و صحیفۀ אمام عل      
ـ      یא  אولین مجموعـه   .شمرد) علیه אلسالم  (ی אمام عل  ی مکتوبات حدیث  אزتوאن    یبوده אست رא نیز م      ی کـه אمـام عل

 یآور و دفـن جمـع     کفـن     غـسل،  ،و فرאغت אز تجهیز   ) صلی אهللا علیه و آله    (پس אز رحلت پیامبر     ) علیه אلسالم (
گوناگون بود و در آن به عام و خاص، مطلق و مقید، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ،                  ی   با حوאش  ینمودند قرآن 

 .آیات אشاره کرده بودند...   و آدאب، אسباب نزول وسنن
 אسـت کـه آن      ی אطالعـات  یدهـ  های سابق و سـامان      نوشته یآور  در نظر دאشت که אین کار تنها جمع        یدאلبته با  

بـاره    در אیـن  ) علیـه אلـسالم   ( چنانچه אمام    .ه بودند کردحضرت در طول دورאن نزول قرآن אز رسول خدא دریافت           
 :فرماید  یم

گـاه    آن کرد؛من قرאئت     אز قرآن بر پیامبر نازل نشد مگر آنکه אیشان آن رא بر            یא   آیه هیچ
) صلی אهللا علیـه و آلـه  ( آن رא به خط خویش نگاشتم و پیامبر من نیز .بر من دیکته نمود   

 ١٢٨.من آموخته عام آیه رא ب تفسیر، تأویل، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و خاص و
 
 
 

 ١  شمارۀیضمیمۀ آموزش

 : فرماید  یخود حضرت در אفتخار به אین منزلت خاص م

                                           
 .٢٦٠، ص   ه١٤٠٨, ، دאر אالضوאء، بیروت)فهرس أسماء، مصنّفی אلشیعه(رجال אلنجاشی אحمد بن علی אلنجاشی، . ١٢٤
 .٣، ح ٩٨، ص ٧شین، ج محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی، پی. ١٢٥
 .٣٦٠אحمد بن علی אلنجاشی، پیشین، ص . ١٢٦
 .١، ح ١١٩محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی، پیشین، ص . ١٢٧
طِّی وَ عَلَّمَنِی تَأْوِیلَهَـا وَ       آیةٌ مِنَ אلْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَنِیهَا وَ أَمْلَاهَا عَلَی فَکتَبْتُهَا بِخَ          )صلی אهللا علیه و آله    (فَمَا نَزَلَتْ عَلَی رَسُولِ אللَّهِ      «. ١٢٨

 ص،  ١ جمحمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی، پیشین،         ؛»تَفْسِیرَهَا وَ نَاسِخَهَا وَ مَنْسُوخَهَا وَ مُحْکمَهَا وَ مُتَشَابِهَهَا وَ خَاصَّهَا وَ عَامَّهَا            
 .٢٧٨، ح ٦٤
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ـ القِبِ) صـلی אهللا علیـه و آلـه        ( אهللاِ سولِن رَ عی مِ وضِم مَ متُلِد عَ  قَ وَ ـ  אلقَ ةِرאبَ ـ نزِ אلمَ  وَ ةِریبَ  ةِلَ
نی سُّمِیُ  وَ هِرאشِ فِ فینی  فُکنُیَ  وَ هِدرِ صَ ینی إل مُّضِ یَ دٌلَأنا وَ   وَ هِجرِنی فی حُ  عَضَوَ. ةِصیصَאلخَ
ـ    ةًذبَ لی کَ  دَجَ ما وَ   وَ نیهِمُلقِ یُ مَّ ثُ ئَ אلشَّ غُمضَکان یَ   وَ هُرفَنی عَ مُّشِ یُ  وَ هُدَسَجَ ال   وَ ولٍ فـی قَ
ـ  طیمـاً  فَ  أن کـانَ   نٍدُن لَ مِ) صلی אهللا علیه و آله     (هِ بِ  אهللاُ نَرَد قَ قَلَ  وَ علٍ فی فِ  ةًطلَخَ  مَ أعظَ
ـ  لَ مِ אلعالَ  أخالقِ نَحاسَمَ  وَ مِکارِ אلمَ ریقَ طَ هِ بِ کُسلُ یَ هِتِالئکَن مَ  مِ کٍلَمَ ـ لَ  وَ هُهـارَ نَ  وَ هُیلَ د قَ
ـ  لـی فـی کـلِّ    عَ یرفَ هِ أمِّ رَ أثَ صیلِ אلفَ باعَ אتَّ هُعُبِ أتَّ نتُکُ ـ ومٍ یَ ـ  مِ ـ  وَلمـاً  عِهِن أخالقِِ نی رُأمُ یَ
  ١٢٩.هِ بِدאءِقتِاإلبِ

 
 
 

 ٢ شمارۀ یضمیمۀ آموزش

ةٍ بِحِرَאءَ فَأَرَאهُ وَ لَا یرَאهُ غَیرِی وَ لَمْ یجْمَعْ بَیـتٌ وَאحِـدٌ یوْمَئِـذٍ           وَ لَقَدْ کانَ یجَاوِرُ فِی کلِّ سَنَ      
 وَ خَدِیجَةَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَی نُورَ אلْـوَحْی          )لی אللـه علیه و آله    ص(فِی אلْإِسْلَامِ غَیرَ رَسُولِ אللَّهِ      

صلی אللــه   (دْ سَمِعْتُ رَنَّةَ אلشَّیطَانِ حِینَ نَزَلَ אلْوَحْی عَلَیهِ         وَ אلرِّسَالَةِ وَ أَشُمُّ رِیحَ אلنُّبُوَّةِ وَ لَقَ       
 فَقُلْتُ یا رَسُولَ אللَّهِ مَا هَذِهِ אلرَّنَّةُ فَقَالَ هَذَא אلشَّیطَانُ قَدْ أَیسَ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّـک                 )علیه و آله  

  ١٣٠. بِنَبِی وَ لَکنَّک لَوَزِیرٌ وَ إِنَّک لَعَلَی خَیرٍتَسَْمعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَی مَا أَرَی إِلَّا أَنَّک لَسْتَ
 
 
 

 ٣  شمارۀیضمیمۀ آموزش

  :یدفرما  یباره م در אین) علیه אلسالم (یאمام عل
 کلَّ یوْمٍ دَخْلَةً وَ کلَّ لَیلَةٍ دَخْلَـةً         )لی אللـه علیه و آله    ص(وَ قَدْ کنْتُ أَدْخُلُ عَلَی رَسُولِ אللَّهِ        

 أَنَّـهُ  )صلَّی אهللا عَلیهِ و آلِه(یهَا أَدُورُ مَعَهُ حَیثُ دَאرَ وَ قَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ אللَّهِ ینی فِ لِفَیخْ
صـلَّی אهللا   (لَمْ یصْنَعْ ذَلِک بِأَحَدٍ مِنَ אلنَّاسِ غَیرِی فَرُبَّمَا کانَ فِی بَیتِی یأْتِینِی رَسُولُ אللَّـهِ                

یتِی وَ کنْتُ إِذَא دَخَلْتُ عَلَیهِ بَعْضَ مَنَازِلِهِ أَخْلَانِی وَ أَقَـامَ عَنِّـی               ذَلِک فِی بَ    أَکثَرَ )عَلیهِ و آلِه  
نِسَاءَهُ فَلَا یبْقَی عِنْدَهُ غَیرِی وَ إِذَא أَتَانِی لِلْخَلْوَةِ مَعِی فِی مَنْزِلِی لَمْ تَقُمْ عَنِّـی فَاطِمَـةُ وَ لَـا                  

جَابَنِی وَ إِذَא سَکتُّ عَنْهُ وَ فَنِیتْ مَسَائِلِی אبَْتدَأَنِی فَمَا نَزَلَـتْ            أَحَدٌ مِنْ بَنی وَ کنْتُ إِذَא سَأَلْتُهُ أَ       
 فَکتَبْتُهَـا    آیةٌ مِنَ אلْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَنِیهَا وَ أَمْلَاهَـا عَلَـیَّ          )صلَّی אهللا عَلیهِ و آلِه    (عَلَی رَسُولِ אللَّهِ    

ا وَ نَاسِـخَهَا وَ مَنْـسُوخَهَا وَ مُحْکمَهَـا وَ مُتَـشَابِهَهَا وَ              بِخَطِّی وَ عَلَّمَنِی تأویلهَـا وَ تَفْـسِیرَهَ       
خَاصَّهَا وَ عَامَّهَا وَ دَعَا אللَّهَ أَنْ یعْطینی فَهْمَهَا وَ حِفْظَهَا فَمَا نَسِیتُ آیةً مِنْ کتَابِ אللَّهِ وَ لَـا                    

 دَعَا وَ مَا تَرَک شَیئاً عَلَّمَهُ אللَّهُ مِنْ حَلَـالٍ وَ لَـا              عِلْماً أَمْلَاهُ عَلَی وَ کتَبْتُهُ مُنْذُ دَعَا אللَّهَ لِی بِمَا         
حَرَאمٍ وَ لَا أَمْرٍ وَ لَا نَهْی کانَ أَوْ یکونُ وَ لَا کتَابٍ مُنْزَلٍ عَلَی أَحَدٍ قَبْلَهُ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْـصِیةٍ    

                                           
 .١٩٢ خطبۀאلشریف אلرضی، پیشین، . ١٢٩
 .همان. ١٣٠
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مَّ وَضَعَ یدَهُ عَلَی صَدْرِی وَ دَعَا אللَّهَ لِی أَنْ یمْلَأَ     سَ حَرْفاً وَאحِدאً ثُ   إِلَّا عَلَّمَنِیهِ وَ حَفِظْتُهُ فَلَمْ أَنَ     
قَلْبِی عِلْماً وَ فَهْماً وَ حُکماً وَ نُورאً فَقُلْتُ یا نَبِی אللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی مُنْذُ دَعَوْتَ אللَّهَ لِی بِمَا                     

کتُبْهُ أَ فَتَتَخَوَّفُ عَلَی אلنِّسْیانَ فِیمَا بَعْدُ فَقَالَ لَـا  ءٌ لَمْ أَ   سَ شَیئاً وَ لَمْ یفُتْنِی شَی     دَعَوْتَ لَمْ أَنَ  
  ١٣١.لَسْتُ أَتَخَوَّفُ عَلَیک אلنِّسْیانَ وَ אلْجَهْلَ

 
 
 

 ٤ شمارۀ یضمیمۀ آموزش

ت و در    مجمـوع אیـن متـون رא אز کتـب אهـل سـنّ              یدکتر رفعـت فـوز    : )علیه אلسالم (ی   אمام عل  ۀدربارۀ صحیف 
. ه אست کرد منتشر   )صلی אهللا علیه و آله    (عن رسول אهللا    ) علیه אلسالم (طالب     بن אبی  ییفة عل صح با نام    یא رساله

که بیـشتر آنهـا مـتن یکـسان و          אست  نقل کرده   ) علیه אلسالم  (ی حدیث אز صحیفۀ אمام عل     ٣٥אو در אین کتاب     
 . حدیث אست٧ אین مجموعه یمتون غیر تکرאر. سند متفاوت دאرند

 
 
 

 ١شمارۀ  אطالع برאی

 )علیه אلسالم(دربارۀ صحیفۀ אمام علی 
 : אز قیس بن عباد نقل شده אست  ،یسنن نسایدر  ):علیه אلسالم( אمام علی ۀدربارۀ صحیف

ـ ) صلی אهللا علیه و آلـه  ( אهللاِبیُّ نَیکَلَإ دَهِل عَهَ: لناقُ فَیٍّ، علی إلرُشتَ אألنا وَ أ قتُلَنطَإ  یئاًشَ
ـ  تابـاً  کِ جَخرَأفَ.  هذא یا ما کان فی کتاب    لّإال  : ؟ قال اسِ אلنّ ی إل دهُعهَم یَ لَ ـ   مِ ـ  رאبِن قِ  ،هِیفِ سَ
 لُقتَیُ أال ال . مم أدناهُ هِتِمَّذِ بِ یسع یَ م وَ وאهُ سِ یل عَ دٌم یَ  هُ م وَ هُ دمائَ وאؤکافَ تَ نونَؤمِאلمُ: ذאإفَ
ـ  لَیـهِ لَعَ فَثاًحـدِ  مُیو أو أهِفسِ نَیلعَ فَثاًدَ حَثَحدَأن  مَ. هِهدِعَ بِ هدٍ ال ذو عَ    وَ رٍکافِ بِ نٌؤمِمُ  ةُعنَ
 ١٣٢.عینجمَأ اسِ אلنّ وَةِالئکَ و אلمَאهللاِ

 
 
 

 ٢شمارۀ  אطالع برאی

 ):علیه אلسالم (یکتاب عل گزאرش زرאره و
 کـه پـیش אز خوאنـدن        یא نکته.  رא کامل خوאنده אست    کتاب فرאئض  אست که    ی زرאره אز کسان   ، گفته شد  که  چنان

 آن رא بـه تـصور خـویش نادرسـت           ،אسـت کـه زرאره پـس אز دیـدن کتـاب           متن زیر دאنستن آن مفید אست آن        
 با فقـه    ، در آن زمان   دهد אو   که نشان می  אست  ) علیه אلسالم  (یدאنسته که אین کتاب عل      ی אگرچه אو نم   ؛پندאرد  یم

                                           
 .٦٤ن אسحاق אلکلینی، پیشین، ص محمد بن یعقوب ب. ١٣١
 .١٩ ص، ٨ جپیشین، ، אبوبکر عبدאلرحمن אحمد بن شعیب אلنسائی. ١٣٢
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  تـشرف زرאره بـه  ی دیدن אین کتاب در אبتد  אند که ظاهرאً    به همین جهت گفته    ؛دאشته אست ن کامل   یشیعه آشنای 
 کـرده و بـا نظـرאت        شـاگردی  אهل سنّت  علمای   نزدچون زرאره قبالً    . بوده אست ) علیه אلسالم (خدمت אمام باقر    
 :خوאنیم می ٩٤ص  ،٧ج  ،کافی گزאرش אین رؤیت رא אز کتاب .ه אستآنان آشنا بود

الَ مَا أَجِـدُ أَحَـدאً   عَنِ אلْجَدِّ فَقَ) علیه אلسَّالم(سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ   :  قال ه، عن زرאر  هذینأعمر بن   
 قُلْتُ أَصْلَحَک אللَّهُ فَمَـا قَـالَ فِیـهِ أَمِیـرُ            ،)علیه אلسَّالم (قَاَل فِیهِ إِلَّا بِرَأْیهِ إِلَّا أَمِیرَאلْمُؤْمِنِینَ       

حَک  قُلْـتُ أَصْـلَ    ، قَالَ إِذَא کانَ غَدאً فَالْقَنِی حتی أُقْرِئَکهُ فِی کتَابٍ         ،)علیه אلسَّالم (אلْمُؤْمِنِینَ  
אللَّهُ حَدِّثْنِی فَإِنَّ حَدِیثَک أَحَبُّ إِلَی مِنْ أَنْ تُقْرِئَنِیهِ فِی کتَابٍ فَقَالَ لِـی אلثَّانِیـةَ אسْـمَعْ مَـا                    
أَقُولُ لَک إِذَא کانَ غَدאً فَالْقَِنی حتی أُقْرِئَکهُ فِی کتَابٍ فَأَتَیتُهُ مِنَ אلْغَدِ بَعْـدَ אلظُّهْـرِ وَ کانَـتْ                    

تِی کنْتُ أَخْلُو بِهِ فِیهَا بَینَ אلظُّهْرِ وَ אلْعَصْرِ وَ کنْتُ أَکرَهُ أَنْ أَسْأَلَهُ إِلَّا خَالِیاً خَـشْیةَ                  سَاعَتِی אلَّ 
علیـه  (أَنْ یفْتِینِی مِنْ أَجْلِ مَنْ یحْضُرُهُ بِالتَّقِیةِ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَیهِ أَقْبَـلَ عَلَـی אبْنِـهِ جَعْفَـرٍ                   

علیـه  (لَهُ أَقْرِئْ زُرَאرَةَ صَحِیفَةَ אلْفَرَאئِضِ ثُمَّ قَـامَ لِینَـامَ فَبَقِیـتُ أَنَـا وَ جَعْفَـرٌ       فَقَالَ  ،)אلسَّالم
 فَقَامَ فَأَخْرَجَ إِلَی صَحِیفَةً مِثْلَ فَخِذِ אلْبَعِیرِ فَقَـالَ لَـسْتُ أُقْرِئُکهَـا حتـی       ،فِی אلْبَیتِ ) אلسَّالم

حَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِیهَا أَحَدאً أَبَدאً حتی آذَنَ لَک وَ لَـمْ یقُـْل حتـی    تَجْعَلَ لِی عَلَیک אللَّهَ أَنْ لَا تُ   
 فَقَالَ لِی مَا    ؟یأْذَنَ لَک أَبِی فَقُلْتُ أَصْلَحَک אللَّهُ وَ لِمَ تُضَیقُ عَلَی وَ لَمْ یأْمُرْک أَبُوک بِذَلِک              

فَـذَאک لَـک وَ کنْـتُ رَجُلًـا عَالِمـاً بِـالْفَرَאئِضِ وَ              أَنْتَ بِنَاظِرٍ فِیهَا إِلَّا عَلَی مَا قُلْتُ لَک فَقُلْتُ          
אلْوَصَایا بَصِیرאً بِهَا حَاسِباً لَهَا أَلْبَثُ אلزَّمَانَ أَطْلُبُ شَیئاً یلْقَی عَلَی مِنَ אلْفَرَאئِضِ وَ אلْوَصَایا لَـا                 

 إِذَא کتَابٌ غَلِیظٌ یعْرَفُ أَنَّـهُ مِـنْ کتُـبِ           أَعْلَمُهُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَیهِ فَلَمَّا أَلْقَی إِلَی طَرَفَ אلصَّحِیفَةِ        
אلْأَوَّلِینَ فَنَظَرْتُ فِیهَا فَإِذَא فِیهَا خِلَافُ مَا بِأَیدِی אلنَّاسِ مِنَ אلصِّلَةِ وَ אلْـأَمْرِ بِـالْمَعْرُوفِ אلَّـذِی                  

ـ            ی آخِـرِهِ بِخُبْـثِ نَفْـسٍ وَ قِلَّـةِ          لَیسَ فِیهِ אخْتِلَافٌ وَ إِذَא عَامَّتُهُ کذَلِک فَقَرَأْتُهُ حتی أَتَیتُ عَلَ
تَحَفُّظٍ وَ سَقَامِ رَأْی وَ قُلْتُ وَ أَنَا أَقْرَؤُهُ بَاطِلٌ حتی أَتَیتُ عَلَی آخِرِهِ ثُـمَّ أَدْرَجْتُهَـا وَ دَفَعْتُهَـا      

حِیفَةَ אلْفَـرَאئِضِ فَقُلْـتُ    أَ قَرَأْتَ صَ :فَقَالَ لِی ) علیه אلسَّالم (إِلَیهِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ لَقِیتُ أَبَاجَعْفَرٍ      
 قَـالَ   .ءٍ هُوَ خِلَافُ مَا אلنَّاسُ عَلَیهِ      نَعَمْ فَقَالَ کیَف رَأَیتَ مَا قَرَأْتَ قَالَ قُلْتُ بَاطِلٌ لَیسَ بِشَی          

ی אللــه علیـه و      لص(فَإِنَّ אلَّذِی رَأَیتَ وَ אللَّهِ یا زُرَאرَةُ هُوَ אلْحَقُّ אلَّذِی رَأَیتَ إِمْلَاءُ رَسُولِ אللَّهِ               
بِیدِهِ فَأَتَانِی אلشَّیطَانُ فَوَسْوَسَ فِی صَدْرِی فَقَالَ وَ مَا یدْرِیهِ          ) علیه אلسَّالم ( وَ خَطُّ َعلِی     )آله

بِیدِهِ فَقَالَ لِی قَبْـلَ     ) علیه אلسَّالم (وَ خَطُّ عَلِی    ) صلی אللـه علیه و آله    (أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ אللَّهِ     
 لَا تَشُکنَّ وَدَّ אلشَّیطَانُ وَ אللَّهِ إِنَّک شَککتَ وَ کیـفَ لَـا أَدْرِی أَنَّـهُ إِمْلَـاءُ                   ، یا زُرَאرَةُ  أَنْ أَنْطِقَ 

بِیدِهِ وَ قَدْ حَدَّثَنِی أَبِـی عَـنْ        ) علیه אلسَّالم (وَ خَطُّ عَلِی    ) صلی אللـه علیه و آله    (رَسُولِ אللَّهِ   
حَدَّثَهُ ذَلِک قَالَ قُلْتُ لَا کیفَ جَعَلَنِـی אللَّـهُ فِـدَאک وَ             ) یه אلسَّالم عل(جَدِّی أَنَّ أَمِیرَאلْمُؤْمِنِینَ    

نَدِمْتُ عَلَی مَا فَاتَنِی مِنَ אلْکتَابِ وَ لَوْ کنْتُ قَرَأْتُهُ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ لَرَجَوْتُ أَنْ َلـا یفُـوتَنِی مِنْـهُ                     
 .حَرْفٌ

 حـائز   یرجـال نجاشـ    مـتن موجـود در کتـاب         ،م بن عتیبه  توسط حک ) علیه אلسالم  (یدر مورد رؤیت کتاب عل     
  :אهمیت אست
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ـ جَفَ) علیه אلـسالم   (رٍعفَجَ  أبی ندَ عِ ةَیبَتَ عُ  بنِ مِکَ אلحَ عَ مَ نتُکُ :فی قال یرَ אلصِّ رِذאفِن عَ عَ  لَعَ
ـ    لَاختَ، فَ ماًکرِ مُ هُلَ) علیه אلسالم (کان أبوجعفر     و هُسألُیَ علیـه  ( عفرقـال أبـوجَ    فَ یءٍفا فـی شَ
ـ تَفَ  وَ ظیماً عَ دروجاً مَ تاباً کِ جَأخرَ فَ .لیٍّ عَ  کتابَ جْأخرِفَ! م قُ ،یَّنَیا بُ " :)لسالمא ـ تَفَفَ( هُحَ  وَ) هُحَ
ـ    :)علیه אلـسالم  (ر  عفَ أبوجَ هُفقال لَ . ةَسألَ אلمَ جَ حتی أخرَ  رُنظُ یَ لَعَجَ علیـه   (لـیٍّ  عَ طُّ هـذא خَ

 ،محمد باأیا  :  قال م وَ کَ אلحَ یَل عَ لَو أقبَ ) هصلی אهللا علیه و آل     ( אهللاِ سولِ رَ و إمالءُ ) אلسالم
 قَ أوثَ لمَ אلعِ دونَجِتَ  ال אهللاِ وَ، فَ ماالً و شِ  میناًم یَ ئتُ شِ  حیثُ قدאمِאلمِ أبو ة و مَلَ و سَ  ب أنتَ אذهَ
 ١٣٣.)علیه אلسالم (م جبرئیلُیهِلَ عَلُنزِٰ کان یَومٍ َقندَ عِنهُمِ

                                           
 .٣٦٠ صאحمد بن علی אلنجاشی، پیشین، . ١٣٣



 

 



 

 

 

 جلسۀ چهارم

پس אز پیامبر) علیه אلسالم(تالشهای حدیثی אمام علی 



 

 

 
 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین

ـ    ی خـانوאدگ  ی و ویژگیهـا   ی با توجه به خـصوصیات شخـصیت       پیشین گفته شد که   ث  در مباح  علیـه  ( ی אمـام عل
) صـلّی אللّـه علیـه و آلـه    (אخذ אحادیـث אز پیـامبر    گیری وفرא ۀبرאی אیشان در زمین  ی   موقعیتهای مناسب  ،)אلسالم

  بـا  ناسبتم  و گون اشکلهای گون  به   ،های مختلف حیات خویش     در دوره  و אین موجب شد تا אیشان     فرאهم گشت   
  .بکوشند در نشر آن ،زمان

به کتابت حـدیث אشـتغال      ) صلّی אللّه علیه و آله     ( در زمان پیامبر   )علیه אلسالم ( ی که אمام عل   ریافتیمچنین د مه 
 . אز آن دورאن گزאرش شده אستی متنوعۀ و مجموعאند دאشته

 .ا خوאهیم شدحضرت در دورאن پس אز پیامبر آشن   آنیی حدیثهاאینک با تالش 
  
 
 
 

 )علیه אلسالم(ی  אمام علیمیرאث حدیث

 به آیندگان  )علیه אلسالم ( یאز طریق אمام عل   ) صلّی אللّه علیه و آله    ( אحادیث پیامبر    شد که ر درس پیشین אشاره     د
نقـل  رא  ) صلّی אللّـه علیـه و آلـه       ( پیامبر   مطالب با عنوאن رאوی،     )علیه אلسالم ( אمام    به دیگر سخن،   .رسیده אست 
  شـخص  پردאزیم کـه אز     یمی   אحادیث ی به بررس   در אین درس   .کمتر אز جانب خود سخن گفته אست      و  کرده אست   

 هنهج אلسعاد در کتاب אرزشمند    . مستند نیست ) صلّی אللّه علیه و آله    ( به پیامبر    אیشان صادر شده אست و مستقیماً     
ا ترین آنهـ   نقل شده که بزرگ   ) لّی אللّه علیه و آله    ص( در زمان حیات پیامبر      )علیه אلسالم ( یسخن אز אمام عل   پنج  

ـ     ظـاهرאً  . אست )سالم אللّه علیها  (با حضرت زهرא      در مرאسم אزدوאج   )علیه אلسالم (خطبۀ عقد אمام علی       ی אمـام عل
 .نوشته אستچیزی   کمتر אز خود سخن گفته یا ) صلّی אللّه علیه و آله( در حضور پیامبر )علیه אلسالم(
 بـه אیـرאد     ، عالوه بر نقل سـخنان אیـشان       ،)علیه אلسالم ( ی אمام عل  ،)صلّی אللّه علیه و آله    (پیامبر  پس אز رحلت     

 .نظیر خویش رא نمایان ساخت  ی نامه و کتاب پردאخت و وجه دیگری אز شخصیت بیخطابه و אنشا
 :کنیم ی میא بررس در אین دوره رא در دو فصل مجزّ)علیه אلسالم( یאحادیث אمام عل 

  پذیرش حکومت؛ قبل אزیها ها و نوشته گفته )אلف
 . حکومتپذیرش بعد אز یها ها و نوشته گفته) ب
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  حکومت پذیرش قبل אز یها ها و نوشته گفته) אلف
 : توجه فرماییدآنهابه دو نمونه אز ؛  אز אین دوره در אختیار ما قرאر گرفته אستی کمאحادیث نسبتاً

به غسل و کفن אیشان مـشغول       ) علیه אلسالم ( یאمام عل که  ) لّه علیه و آله   صلّی אل ( پس אز رحلت رسول خدא       ـ١
) صلّی אللّه علیه و آله    ( پیامبر   بعد אز  ۀساعده جمع شده و درصدد تعیین خلیف       ی بن ۀ אنصار و مهاجرین در سقیف     ،بود
ـ    ) صلّی אللّه علیه و آله    ( محقر خود به تجهیز پیامبر       ۀ אمام که در خان    .بودند رא  پیـامبر    یدن ملکـوت  مشغول بـود ب

 : پردرد گفتندیبا دل ومورد خطاب قرאر دאده 
 کـه אز    یאنـدوه .  زشت אست مگر در فرאق تـو       یتاب بی تو و   ست مگر بر مرگِ    א صبر نیکو 

 چه پس אز آن، خرد אست و       هر אندوه دیگر، چه پیش אز آن و        مرگ تو رسد بزرگ אست و     
 ١٣٤.مقدאر بی

 :ست אکه در אختیار ما   אستیهای  אز زیباترین مرثیه،دشکالم אیشان پس אز دفن همسر شهیـ ٢
کنار تو فرود آمده و چه زود   دخترت که אکنون در    سالم من و   אی پیامبر خدא،   سالم بر تو  

 مـن אنـدک אسـت و        ی تـو شـکیبای    ۀ بر مرگ دخت برگزید    ،رسول خدא ی  א. به تو پیوست  
ر دهد کـه چگونـه אمتـت گـرد          زودی دخترت تو رא خب     ه  ب ...توאنم אز دست رفته      طاقت و 
אینهـا  . אز אو بخوאه   خبر حال ما   بپرس و   سرگذشت رא אز אو    ۀهم .بر אو ستم کردند    آمدند و 
 ١٣٥.یتو אز یادها نرفته بود  نگذشته بود وی بود که אز مرگ تو دیریدر زمان

ر به یـاد دאشـتند و بـه         رא کمت یشان   مردم نیز א   )علیه אلسالم (ی   אمام عل  ینشین  خانه ۀسالبیست و پنج    در دورאن    
علیـه  ( אمـام    مـا א. گزאرش نشده אست  אمام   زیادی אز    نوشتۀجهت سخن و       بدین ؛ خو کرده بودند   یفرهنگ عموم 

 کـه خلیفـۀ دوم      ی هنگـام  .دאد  ا حد אمکان אنجام می     אفرאد جامعه אست ت    ی خود رא که هدאیت تمام     ۀ وظیف )אلسالم
 در میدאن حاضر     وی  توصیه کرد که   )علیه אلسالم ( ی אمام عل  شرکت کند  در جنگ با אیرאن یا روم        گرفتتصمیم  

 .نشود و אو هم پذیرفت
 
 
 
  حکومت پذیرشها پس אز نوشته ها و گفته) ب

ـ .  خالفـت אیـشان אسـت      ۀسـال  پنج مربوط به دورאن     )علیه אلسالم ( یبیشترین حجم میرאث ماندگار אمام عل      ی عل
 خلفـا    ثانیـاً  ، همه به سخنان אیشان توجه دאشتند      אوالًبنابرאین   ؛ אمام بالغت بود بر منصب خالفت      )علیه אلسالم (

 אحادیث متعددی   سبب به همین    ؛نگاشتند یها و بیانات مهم אیشان رא م        رא همرאه دאشتند که نامه     یکاتبان معموالً
قـسیم  تـوאن ت   ی رא در אین دورאن به چند دسته م       )علیه אلسالم ( یسخنان אمام عل  .  مانده אست  یאز آن حضرت باق   

 :کرد
 

                                           
گـردآوری  ؛  »جَلَـلٌ ک لَ عـدَ بَ ک و بلَإنّه قَ   و لیلٌجَلَ  ک بِ صابَ אلمُ نَّ إ یک و لَ إلّا عَ  بیحٌقَ لَ عَزَ אلجَ إنَّ نک وَ  إلّا عَ  میلٌجَ لَ برَ אلصَّ نّإ«. ١٣٤

  .٢٩٢ حکمت ,١٣٧٦, تهرאن, بنیاد نهج אلبالغه, ترجمۀ عبدאلمحمد آیتی, نهج אلبالغه, سید رضی
ـ   אللّـهِ  سـولَ لَّ یـا رَ   ک، قَ  بِ حاقِאللِّ ةِریعَאلسَّ ک وَ وאرِی جِ  فِ ةِلَازِک אلنّ تِ אبنَ نِعَ  وَ ینّ عَ  אللّهِ یک یا رسولَ  لَ عَ אلسالمُ« .١٣٥ ـ   عَ ک یتِفِن صَ
 هـدُ  אلعَ یطُلِمْلَ ذא وَ هَ،ا אلحالَهَرْخبِאستَ  وؤאلَها אلسُّفِحْأها فَضمِ هَیلک عَتِ אُمَّرِضافُک بتَتُאبنَ سَتُنَبِّئُکَ وَ ...ی  دلُّجَنها تَ  عَ قَّرَ  وَ یبرِصَ
 .٢٠٢ خطبۀ؛ گردآوری سید رضی، پیشین، »کرُ منک אلذِّلُم یخْلَ و
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  ها خطبهـ ١
  ها نامهـ ٢
 ها  قضاوتـ٣
  دعاهاـ ٤
  אشعار ـ٥
 
 
 ها  خطبهـ ١

אی אز میـرאث حـدیثی אمـام رא شـامل      خطبه، که همان سخنان شخص برאی مخاطبین خاص אست، بخش ویژه       
 .گردد می

אز یک منظـر    . دאر אست ها در زمانهای گوناگون אیرאد شده אز تنوع و جذאبیت خاصی برخور             אز آنجا که אین خطبه     
 : تقسیم کرد سخنان حماسیو   موאعظ،توحیدی و معرفتیها رא به אنوאع  توאن خطبه می

 
  ی و معرفتی توحیدیها خطبه) אلف
بـه   . صادر شده אست)علیه אلسالم ( ی אز אمام عل   ی، در توصیف خدאوند تبارک و تعال      یهای توحید  ترین خطبه  ناب

 :אین سخن توجه کنید
 سـت و کمـالِ     א شناخت אو تصدیق به وجود אو       کمالِ شناخت خدאوند אست و    ساس دین، א

 אو  ییگـانگ   و یکمالِ אعتقاد به یکتای    ست و  א یگانه دאنستن אو   یکتا و  تصدیق به وجود אو   
אی  آمیـزه  به و ئ אز هر شا   یپرستش אو زمان    و یא آمیزه به و ئدور אز هر شا   ،  ست א پرستش אو 

 گوאه بر אین אست که غیـر אز         ی زیرא هر صفت   ؛صفت شود  هر   ینف پاک باشد که אز ذאت אو     
 ١٣٦.گوאه بر אین אست که غیر אز صفتِ خود אستی هر موصوف خود אست و  موصوفِ

 : نویسد  ی متحف אلعقولر کتاب د) ٤ م قرن( ی حرّאنۀشعب אبن 
 توحیدی אمام رא که به دست ما رسیده אست گرد آوریم،            و کلمات صرفاً   ها אگر تمام خطبه  

 ١٣٧.حجم אین کتاب خوאهد شدۀ  آن به אندאزیستردگگ
شود که   یپس אین مطلب روشن م     . אست نهج אلبالغه  کتاب    نزدیک به دو برאبر    تحف אلعقول دאنیم که کتاب      یم 

 ما אز قرن چهـارم      یسف چقدر אز معارف حدیث    أ با کمال ت   ثانیاً بوده و  بیانات توحیدی  אز سخنان אمام     ی بسیار אوالً
 .ین رفته אستبه بعد אز ب

 
 )یهای אخالق توصیه (عظאمو) ب

 صورت موعظه אز אیشان  ه  אست که بی مباحث אخالق)علیه אلسالم( یمانده אز אمام عل یبسیاری אز سخنان باق

                                           
صدِیقِ بِـهِ تَوحِیـدُهُ وَ کمـالُ تَوحِیـدِهِ אإل                  أوَّلُ אلدِّینِ مَعرِفَتُهُ وَ ک    «. ١٣٦ خـالصُ لَـهُ وَ کمـالُ       مالُ مَعرِفَتِهِ אلتَّصدِیقُ بِهِ وَ کمـالُ אلتـَّ
 رضـی،   گردآوری سـید  » خالصِ لَهُ نَفی אلصِّفاتِ عَنهُ لِشَهادَةِ کلِّ صِفَةٍ أنَّها غَیرُ אلمَوصُوفِ وَ شَهادَةِ کلِّ مَوصُوفٍ أنَّهُ غَیرُ אلصِّفَة                 אإل

، تحقیق  تحف אلعقول عن آل אلرسول صل אهللا علیه و آله         , شعبه  ؛ אبومحمد אلحسن بن علی אلحرאنی معروف به אبن        ١خطبۀ  پیشین،  
 .٦١ص  ، چاپ دوم،  ه١٤٠٤, مؤسسة אلنشر אإلسالمی، قم, אکبر غفاری علی
 .همان. ١٣٧
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بـر אیـن    دאنـستند  یمـ  مرهون موعظه  رא١٣٨ دلیزنـدگان  حیات و حضرت  با توجه به אینکه آن    . صادر گشته אست  
 ی و אز هـر فرصـت      ند دאشـت  یא  موאظبت ویـژه   ، אز غفلت و دنیامحوری אست     پرهیزدر   که رאهکاری مناسب     ،روش
 .کردند אستفاده می موعظه رאیب
تـوאن دאنـست     یم» ...  خطبته و  ی ما یقول ف    کان کثیرאً  )علیه אلسالم (  علیاً نّإصحابه،  أ یکان یوص « אز عبارאت  

 .אند ته به موعظه نمودن، אهتمام دאشدאئماً) علیه אلسالم(که אمام 
 )علیه אلـسالم  ( یאند که אمام عل     آورده یعبارאت متفاوت   روאیات و  ١٤١ی، و سید رض   ١٤٠شیخ مفید  ١٣٩،شیخ صدوق  

 :فرمودند یو مه پردאخت  یارאن خویش ۀهر شب در مسجد کوفه پس אز نماز عشا با صدאی بلند به موعظ
 کردن در میان     رفتن کنید، زیرא ندאی کوچ     ۀخود رא آماد   !خدאی بزرگ شما رא رحمت کند     

 אعمـالِ   ۀبا آماده کردن توشـ     و  به ماندنِ در אین جهان رא کم کنید        ه عالق .شما بلند אست  
هولنـاک  ی  منزلها  سخت و  یها  زیرא در مقابل شما گردنه     ، آخرت آورید  یسو ه   رو ب  ،نیک
 ١٤٢... آور وجود دאرد که ناچار باید در آنها وאرد شوید ِترس

  :کند ی مروאیتضی دیگر سید رنی در بیا 
 سـخن مـردم رא موعظـه نکننـد و           یدر אبتـدא   شد که אیشان بر فرאز منبر رونـد و          کم می 
 ١٤٣...  אللّهَאقو אتَّاسُها אلنَّیُّ أ:نفرمایند

 فرאگیـر در زمـان      ۀ چـون بلیـ    .אی دאرد   جایگاه ویژه  ، به تقوא و همچنین زهد نسبت به دنیا        ۀ توصی ،در אین میان   
 . که پس אز فتوحات در زمان خلفا به چرب و شیرین دنیا عادت کرده بودندبودنی  مردمابیאیشان دنیاطل

و توجـه بـه     یی   به پارسا  ه אز توصی  های متعددی אز אمام نقل شده אست که مملوّ          کلمات و خطبه   نهج אلبالغه در   
 אنـدאم  بـه  دنـد لـرزه  کر مـی رא אیـرאد    אءغـرّ  ۀ אمام خطبـ   تی به عنوאن نمونه در خبر آمده אست که وق         ؛آخرت אست 

  ١٤٤.گریستند میخوف אز کردאر خویش   אز شدتگیجمل شنوندگان אفتاده بود و
 
 سیسخنان حما) ج

 قوم خـویش    خی تاری ۀدر میان عرب رسم بود که قبل אز آغاز جنگ فرماندهان و سرאن قبایل با یادآوری پیشین                
 سّـی با تأ ولی   ،کردند یوه אستفاده م   نیز אز אین شی    )علیه אلسالم ( علی אمام   ؛پردאختند می خود   یبه تشجیع نیروها  

                                           
، تحقیق سید کاظم محمـدی      نهج אلبالغه وسی אلموسوی،   ؛ אلشریف אلرضی محمد بن אلحسین بن م       »أحی قَلبَک بِالمَوعِظَة  « .١٣٨

 .٣١ ۀ نام، چاپ دوم،  ه١٣٦٩, ، قم)علیه אلسالم(و محمد دشتی، אنتشارאت אإلمام علی 
، مؤسـسة אألعلمـی، بیـروت،    أمالی אلـصدوق , أبوجعفر محمد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمی אلمعروف بالشیخ אلصدوق . ١٣٩

 .٥٨٧ص ,      ه١٤٠٠אلطبعة אلخامسه، 
، تحقیـق   אإلرشاد فـی معرفـة حجـج אهللا علـی אلعبـاد           محمد بن محمد بن אلنعمان אلعکبری אلبغدאدی معروف به شیخ مفید،            . ١٤٠

 .٢٣٤، ص ١ هـ، چاپ אول، ج ١٤١٣, ، قم)علیهم אلسالم(، مؤسّسة آل אلبیت )علیهم אلسالم(مؤسّسة آل אلبیت 
 .٢٠٤ אلشریف אلرضی، پیشین، خطبۀ .١٤١
ـ أ نَّإ فَ אدِ אلزّ نَکم مِ تِرَضْحَا بِ  مَ حِالِصَوא بِ بُلَقَאنْ نیا وَ  אلدُّ یلَ عَ ةَرجَوא אلعُ لُِّقأَ  وَ حیلِالرَْ بِ  فیکمْ یَودِ نُ دْقَ فَ کم אللّهُ مَحِوא رَ زُهَّجَتَ«. ١٤٢ کم امَمَ
ترجمـۀ محمـد جـوאد    , نهج אلبالغـه , ، گردآوری سید رضیج אلبالغهنه؛  »یهالَ عَ رودِوُ אلْ نَ مِ دَّبُ ا لَ ةًولَهُ مَ ةًوفَخُ مَ لَنازِمَ  وَ אًود کؤُ ةًبَقَعَ

 .٢٠٤ خطبۀ ,١٣٧٤, אساطیر, تهرאن, شریعت
 .٣٧٠، تحقیق سید کاظم محمدی و محمد دشتی، حکمت نهج אلبالغهאلشریف אلرضی، . ١٤٣
 و  لـوبُ  אلقُ فـتِ جِّ و رُ   אلعیونُ کتِ و بَ  ها אلجلودُ ت لَ رَّعَشَ אقِ طبةِهذه אلخُ  بِ بَطَا خَ مَّلَ) علیه אلسالم (ه  نَّ أَ ی אلخبرِ و فِ « : قال אلشریفُ  .١٤٤
 אز ی بخـش . אستنهج אلبالغه  ٨٣خطبۀ   خطبۀ غرאء  (٨٣ خطبۀ   ؛ אلشریف אلرضی، پیشین،   »אءَرّ אلغَ ةَبَطْخُذه אلْ ی هَ مِّن یسَ  مَ اسِ אلنّ نَمِ

 ) .بخوאنید ٣ אین خطبه رא در ضمیمۀ
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دאده و به جای تفاخر بـه گذشـتگان         هی   رא رنگ אل   سیگونه بیانات حما   אین) صلّی אللّه علیه و آله     (به پیامبر אکرم  
 :کردند میترغیب نی خود אنسامی و  אسالۀאیشان رא به بهشت و وظیف
ن خاص خـود گـشوده       بندگا وی بهشت که خدאوند بر ر     ی אست אز درها   ریبعد جهاد د   אما
هرکـه آن رא     .سـت  א سپر ستبر אو   ویی  جوشن אستوאر خدא    و ی پرهیزگار ۀ جهاد جام  .אست

 و محنـت و   د  پوشـان  بـر אو  نی  زبـو   و ی خـوאر  ۀאز آن رخ بتابد خدאوند جام      ناخوش دאرد و  
کیفر آنکـه אز جهـاد تـن زده אسـت אز              بالیش در میان گیرد و دلش رא در پرده دאرد و به           

 ١٤٥.بهره ماند بیאز عدאلت  ت کشد ولّذکارش به م د وحق دور אفت
نیز با  هی  گا  یارאن خویش رא تقویت کند و      سیشنا  دشمنان پردאخته تا دشمن    فیبه معر  ها نیز   خطبه بعضیدر   و 

 :کند می آنان در جنگ אنتقاد هیزبان پُر אز کوتا
گفتم کـه پـیش אز        و آشکار، شما رא به نبرد با אین قوم فرא خوאندم          روز، در نهان و    شب و 

هایـشان   در خانـه  می  به هیچ قو   به خدא سوگند،  . آنکه سپاه بر سرتان کشند بر آنها بتازید       
کـار   قدر אز کارزאر سر برتافتید و      نیز آن  شما .مگر آنکه زبون خصم گشتند     تاخت نیاوردند 

ما رفت  رא بر گردن یکدیگر אندאختید و یکدیگر رא نصرت ندאدید تا هرچه دאشتید به باد یغ               
 ١٤٦.سرزمینتان جوالنگاه دشمنانتان گردید و

بالغـت אسـت کـه אز אبتـدא همـه رא بـه تعجـب        بـه  گونه زیبا و آمیخته  بیانات אمام آن  مطالب و  میتما :١ۀ  نکت 
کـه  نی  نزد کـسا  تی  ح  مردم، ۀ در بین تود   )علیه אلسالم (لی   אمام ع  یها  خطبه ی אز علل فرאگیر   کی ی .دאشت  میوא

ی تـوאن سـبب مانـدگار      مـی אلبتـه    . بوده אسـت   کالم אو سخن و بالغت    یی   زیبا ،אند هم نپذیرفته אمامت אیشان رא    
ـ            یبسیار یی  دאنـست کـه مخالفـان بـه جهـت زیبـا            یبالغـ  وی   אز بیانات אیشان رא نیز وجود همـین نکـات אدب
 . کردند ی می אدبیات عرب אز آن نگهدאرگیناپذیر آن هموאره به عنوאن میرאث فرهن وصف

 אرث، قضاوت و حدود و دیات אز زمینۀتنها در . ، אندک אستباب مدینة אلعلـم  אز   قهی ف هایمتأسفانه سؤאل  :٢ۀ  نکت 
 .دست ما رسیده אست ه  ب)علیهما אلسالم( شده אست که אز طریق אمام باقر و אمام صادق هاییאیشان سؤאل

  .شویم میآشنا ) ه אلسالمعلی(لی  אز אحادیث אمام عی با موضوعات دیگرنهج אلبالغهدر بحث شناخت  
تـوאن در אیـن    میאند که   نموده)علیه אلسالم (لی  آوری אحادیث אمام ع      در جمع  عیدאنشمندאن متعددی س   :٣ۀ  نکتـ  

  אز אیـن   خـی  بـا بر   لی אجما یی برאی آشنا  .نام برد  ١٥٠ی אستاد محمود   و ١٤٩ی آمد ١٤٨ضی،سید ر  ١٤٧جاحظمیان אز   
 . فرماییدمرאجعه  ٥ شمارۀ ۀتوאنید به ضمیم میکتابها 

 
 

                                           
 وَ دِرعُ אللّه אلحَصِینَةُ وَ جُنَّتُـهُ אلوَثِیقَـةُ          ین أبوאبِ אلجَنَّةِ فَتَحَهُ אللّه لِخاصَّةِ أولِیائِهِ وَ هُوَ لِباسُ אلتَّقوَ           فانَّ אلجِهادَ بابٌ مِ    ،أمّا بَعدُ « .١٤٥

سهابِ وَ أُدِیلَ אلحَـقُّ مِنـهُ        قَلبِهِ بِاإل  ی عَلَ ةِ وَ ضُرِبَ  ئَ ثَوبَ אلذُّلِّ وَ شَمِلَهُ אلبَالءُ وَ دُیثَ بِالصَّغارِ وَ אلقَما          فَمَن تَرَکهُ رَغبَةً عَنهُ ألبَسَهُ אللّهُ     
 .٢٧ خطبۀ, ترجمۀ عبدאلمحمد آیتی, نهج אلبالغه, ؛ گردآوری سید رضی»بِتَضییعِ אلجِهادِ وَ سِیمَ אلخَسفَ وَ مُنِعَ אلنَّصَفَ

 .٢٧خطبۀ همان،  .١٤٦
  .مئة کلمه. ١٤٧
 .نهج אلبالغه. ١٤٨
  .غرر אلحکم .١٤٩
 .بیروت, ، مؤسّسة אألعلمیهج אلسعادة فی مستدرک نهج אلبالغهنمحمدباقر אلمحمودی،  .١٥٠
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 ها  نامهـ ٢
یـز  هـا ن     אین نامه  ١٥١. مربوط به دورאن خالفت אیشان אست      )علیه אلسالم (ی  های אمام عل   אکثر قریب به אتفاق نامه    

ی بند گونه دسته  אیشان رא אین  ی  ها توאن نامه   می.  حکمت و موאعظ ناب אست     ،ها مشحون אز معارف    همانند خطبه 
 :نمود

 
 نامه به کارگزאرאن) אلف
هـا    در אیـن نامـه     .אسـت ی  علـو تی   حکـوم  یهـا  نامـه   بخـش  )علیه אلـسالم  ( علیدאد زیادی אز مکتوبات אمام      تع

 رא ی علـو یی و قـضا گـی فرهنعی، אجتماسی، سیانی مبا. بیان شده אستنی   به روش  یحکومت علو ی  ها شاخصه
و  یمحـور  حـق : نـد ک  یی مـی   خودنمـا  سـی محـور אسا  دو  هـا     אیـن نامـه    می در تما  .ها به دست آورد   آنتوאن אز    می

 ی به حکومت علـو بییا  در رאهعی ما که س  ای و رאهنم  یحکومت علو لی   אص های  ه شاخص ، אین دو  .یمحور عدאلت
 .، هستنددאریم

بلنـدترین و زیبـاترین   آن رא  تـوאن    ی و مـ   رد אمام قرאر دא   ی سیاس یها نامهقلّۀ   یدر אین میان عهد مالک بر بلندא       
אرتباط  سندرא بهترین      آن ی و به حق بایست    ١٥٢אستدאشته  אی    شهرت ویژه  אز دیرباز حضرت دאنست که    مکتوبات  

 :نویسد  ی آنجا که م؛ دאنستحکومت با مردم
 نیازمنـدאن و  אز بینوאیان و چاره، گروه فرودَستانِ بی دیگر آنکه خدא رא در نظر گیر در موردِ       

آن  אیـن و    پـیشِ ی دسـت گـدאی    ، אز אین گروه   ی زیرא بعض  ؛رنجورאن گرفتارאن و  ناتوאنان و 
 آن  ی بنابرאین حقِّ آنان رא که خدאی بـزرگ אدא         ؛ ندאرند ی روی گدאی  یبرخ کنند و  یدرאز م 

هـم אز     بخـش و   یאلمـال نـصیب    بـه آنـان هـم אز بیـت         و رא אز تو خوאسته אسـت אدא کـن        
אما ،   ده یא  که به دستِ مسلمانان گشوده شده אست بهره        ی هر والیت  هایمحصوالتِ زمین 
  ١٥٣. همچون نزدیکانشان دאشته باشندی אین طبقه باید سهمدورאفتادگانِ

 :فرماید یم کند و یبه مالک אشتر گوشزد م  رאینزدیکان وאل  تأثیر عوאم و خوאص و، دیگریفرאز در و 
ـ          گسترشِ عدאلت و    در حق و   یرو باید که میانه   و  ۀعمل به آنچه که بیش אز هر چیز مای
  یِ زیـرא ناخـشنود    ؛ترین کارها باشـد    یدאشتن دوست تودۀ مردم אست در نظر تو        یِخوش دل

تـوאن אز    ی مـردم مـ    یدر طریق خـشنود    سازد و  یثر م א  ی خوאص رא ب   یِتودۀ مردم خرسند  
ـ    چـ یک אز אفـرאدِ مـردم هم       هیچ  کرد و  یپوش ان چشم  خاصّ یِناخشنود ان ون طبقـۀ خاصّ
 کمتر אز   یهنگامِ سخت به    بر دوشِ فرمانروאیند و    ی بار یزیرא אینان به هنگامِ آسان    ؛  نیستند
دهـش    אنصاف رא ناخوشـایند دאرنـد و در برאبـر عطـا و             ،خیزند  אو برمی ی   به یار  یهر کس 
 ١٥٤.ندא ناسپاس

همچنـین در   .  אسـت  ی بصره، عثمان بن حنیف نوشته شده אست نیـز خوאنـدن           ی که به وאل   هنهج אلبالغ  ٤٥نامۀ   
 : آمده אست، فارس بودی که وאل، به زیاد بن אبیهینامۀ مول

                                           
 אیـشان در دسـت      ی قبـل אز خالفـت رسـم       )علیه אلسالم (אز אمیرאلمؤمنین   ،   همانند نامه به سلمان و אبوذر      ی، معدود یها  نامه .١٥١
  .٨ ـ ١٢ ص، ٤ جمحمدباقر אلمحمودی، پیشین، : ک.ر. تאس
 . شناخته شده אست אهل سنّت معروف در قرن אول نزد شیعه وهای و کتاب אز مکتوباتאی که عهد مالک به گونه .١٥٢
, ترجمۀ محمـدجوאد شـریعت  , نهج אلبالغه, ؛ گردآوری سید رضی  »... حِیلَةَ لَهُم   مِنَ אلَّذِینَ ال   ی فِی אلطَّبَقَةِ אلسُّفلَ    אللّهَ ثُمَّ אللّهَ « .١٥٣
 .٥٣ نامۀ
 .٥٣همان، نامۀ . ١٥٤
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 و کبیرאً أ  صغیرאً یئاً شَ  אلمسلمینَ ءِ ی فَ مِنْ تَنْک خُ ی أنَّ نِغَلَن بَ ئِ لَ ادقاً صَ ماًسَ قَ  باللّهِ مُ אُقسِ یإنّ
  ١٥٥.المאلسَّ و . אألمرِئیلَ ضَهرِ אلظَّقیلَ ثَرِفْ אلوَلیلَک قَعُدَ تَةًدَّیک شَلَ عَنَّدَّشُأَلَ

 
  وصایا)ب

و در شدیدترین אوقات و אحـوאل אز توصـیه بـه آشـنایان و       مسلمین   ۀلیف حتی در مقام خ    )علیه אلسالم ( یאمام عل 
 پس אز پایان جنگ صفین و خیانت אطرאفیان אمام و مکـر و حیلـۀ                هنهج אلبالغ  ٣١نامۀ  . شد  غافل نمی نزدیکان  

 אیـن  .نوشـته شـده אسـت   ) علیه אلسالم(خطاب به אمام حسن    معاویه و عمروعاص و در مسیر بازگشت به کوفه          
 و با فرאغ بال بـه نوشـتن آن          یאگر אمام در حالت عاد    و   ی אست  و אخالق  ی زیباترین مسائل تربیت   مشتمل بر نامه  

 : کنند  אمام توصیۀ خویش رא چنین آغاز می. ی شودتلقآن حضرت  ۀتوאنست معجز یمنیز کرد   אقدאم می
در ی  ش رو که عمـر   معترف به گذشت زمان     در آستانۀ فنا و    ی؛ אز پدر  ... من אلوאلد אلفان  

 אست که بـه     یبه فرزند خود که آرزومند چیز      ....تسلیم گردش روزگار شده      رفتن دאرد و  
 ١٥٦. אو روאن אستی مصائب به سوی که تیرهایپسر .دست نیاید

 : دیگر אز אین نامه آمده אستیدر قسمت 
بـه یقـین نیرومنـد      بمیـرאن و یپارسای  و یبه پرهیزگار  دאر و   دل خویش به موعظه زنده    

 کـه بـه مـرگ       یوאدאرش نما  به ذکر مرگ خوאر کن و      به حکمت روشن ساز و     دאن و گر
هجـوم روزگـار و      אز حملـه و     و یچشمش رא به فجایع אین دنیا بگـشا       . خویش אقرאر کند  

אخبار گذشتگان رא بر אو عرضـه دאر و אز آنچـه بـر سـر                .  شب و روز برحذر دאر     هایکژتابی
آن  אنـد و   در آنچه کرده   آثارشان بگذر و   و ها ر خانه ب . آگاهش ساز  ،تو رفته אست    پیشینیانِ

دید که אز جمع دوسـتان      هی   خوא ؛אند نظر کن   آن جایها که فرود آمده     אند و  جایها که رفته  
پـس منزلگـاه     .بودی   אز آنها خوאه   یتو نیز یک   אند و  به دیار غربت رخت کشیده     אند و  بریده

 ١٥٧.آخرتت رא به دنیا مفروش خود رא نیکو دאر و
 ، نیـز  دאرنـد ی آگـاه ی کـه آمـادگ    ، אصحاب ی گاه نسبت به برخ    ؛ها همیشه به فرزندאن و نزدیکان نیست       توصیه 

 . رא مالحظه کنیدیبه حارث همدאن ٩٦ ۀنام. صورت گرفته אست
 
  نامه به مردم)ج
جمـل بـه    مثالً پـس אز جنـگ   . شهرها بوده אست  ی به אهال  ینگار  نامه )علیه אلسالم (ی  אز אبتکارאت אمام عل   ی  یک

 نامۀ אیشان به مـردم      .אند  خود و شکست سپاه جمل قرאر دאده       یمردم کوفه نامه نوشته و آنان رא در جریان پیروز         
هـم نامـه    ...   مدینـه و   ، همچنین به مـردم مـدאئن      ؛ آمده אست  نهج אلبالغه مصر برאی معرفی مالک אشتر نیز در        

 حـوאدث پـس אز      یאند و تمام    به مردم کوفه نوشته     אست که  یא های مفصل אیشان نامه     אز نامه  ییک. نوشته אست 
 . אند تا אوאخر حکومت خود رא به تفصیل توضیح دאده) صلّی אللّه علیه و آله(پیامبر 

                                           
 .٢٠، تحقیق سید کاظم محمدی و محمد دشتی، نامۀ غهنهج אلبالאلشریف אلرضی،  .١٥٥
 .٣١ نامۀ, ترجمۀ عبدאلمحمد آیتی, نهج אلبالغه, گردآوری سید رضی .١٥٦
 .٣١ نامۀهمان،  .١٥٧
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 אز یهـای   قطعـه یسید رض.  آمده אست١٦٠کشف אلمحجّه و ١٥٩אلمسترشد ١٥٨،אلغارאتمفصل אین نامه در کتابهای     
 . نقل کرده אستلبالغهنهج א در ی بلند رא در موאرد مختلفۀنام אین

 
  نامه به دشمنان)د
 معاویـه   یجنگ تبلیغـات  .  به معاویه و عمروعاص و دیگر دشمنان אست        یאمام عل ی  ها  אز نامه  یدאد بسیار زیاد  تع

 אین دو دشمن دیرین خود بنویـسد  ی برאی متعدد یها علیه אمام و אتهام قتل عثمان موجب شد که حضرت نامه          
ـ  ، آن دو نفر אسـت     یها و در جوאب نامه   ی   و تبلیغات  یها سیاس  ه אکثر אین نامه   אگرچ. و وقایع رא شرح دهد      در  ی ول

 ١٦١.ضمن آن به אخالق و موعظه و علم و אستدالل نیز پردאخته شده אست
 
 
  قضاوتهاـ٣

و ) آلـه صلّی אللّه علیه و     (אین توصیف אولین بار در کالم پیامبر        . אند دאنسته همّ אأل یأقض رא   )علیه אلسالم ( یאمام عل 
 در یمـن بـه قـضاوت      ) صـلّی אللّـه علیـه و آلـه        (אیشان در زمان حیات پیامبر      .  شد یسپس بر زبان صحابه جار    

 یدعـاو .  אز אیـشان گـزאرش شـده אسـت         متعددینیز قضاوتهای   سکوت   ۀسالبیست و پنج     در دورאن    .پردאختند
ـ  که خلفا به ناحق حکم نموده بودند معموالً با دخالت      یمشکل و یا موאرد     و قـضاوت  )علیـه אلـسالم  ( یאمام عل
 ١٦٢.»رُمَ عُکَلَهَ لَیُّلال عَ ولَ«:  אشاره کرد مشهور عمرۀ جملتوאن به باره می  در אین .یافت یאیشان پایان م

 معمـوالً در نقـل      ی تـاریخ  ی کتابهـا  . خالفـت بیـشتر گـزאرش شـده אسـت          ۀسال پنج אمام در دورאن     هایقضاوت 
 غیـر   یאند که چگونه אز رאههـا       و حکم کردن אمام پردאخته     ی بازجوی ۀ به شیو  )علیه אلسالم ( یقضاوتهای אمام عل  

 و  وت قـضا  ی بـه אسـتنتاج مبـان      ی فقها و نویسندگان אحادیـث فقهـ       ی ول ،کرده אست  یمعهود حقیقت رא کشف م    
אی مـا  آنچه بر . אند رא تبیین کرده  ) علیه אلسالم ( אمام   یאز אین متون پردאخته و مکتب قضای       روش אستنباط شیوه و  

 در نامـه بـه      )علیـه אلـسالم   (אمـام   . אستخالفت  قبل و بعد אز      ،)علیه אلسالم ( یאمام عل ی  مهم אست سیرۀ قضای   
 :نویسد یمالک אشتر م

 سـعۀ   یِزیر دستت رא برگـزین کـه دאرא         مردمِ میان مردم برترین فردِ   ی   دאور یگاه برא  آن

 خود رא بر אو     یزه و لجاج رأ   دو طرف دعوא در ستی     کارها بر אو سخت نیاید و      صدر باشد و  

                                           
אلدین محـدّث אرمـوی، אنجمـن     ، تحقیق سید جاللאلغارאتهالل ثقفی،   אبوאسحاق אبرאهیم بن محمد بن سعید معروف به אبن        . ١٥٨

 .٣٠٢، ص ١، ج   ه١٣٩٥, آثار ملی، تهرאن
، تحقیـق אحمـد אلمحمـودی،      طالـب علیـه אلـسالم       אلمسترشد فی إمامة أمیرאلمؤمنین علی بن أبـی       محمد بن جریر אلطبری،     . ١٥٩

 . ٤٠٨ ـ ٤٢٧، ص   ه١٤١٥, مؤسسة אلثقافة אإلسالمیة لکوشانبور، تهرאن
 .٢٣٥ ـ ٤٦٩ص . ١٦٠
 بـه   غلَ ما شَ  لَفضَأ فإنّ   عدُا بَ مَّאَ. فیانَسُ یبأ  بنِ  معاویةَ ی إل میرאلمؤمنینَأ یٍ عل للّهِبدא عَ نْمِ«: گونه אست  ها אین   אز نامه  ی مثالً یک  .١٦١
یان یبـدِ  نیاه ودُ ه و فی دینِیان بالمرءِ یزرِورَאلزُّ  ویَאلبغ  نَّ إ یبه وَ ن عَ  مِ مُیسلِ ه و ضلَ فَ بُیستوجِ ه و علَه فِ  بِ نُ ما یحسِ  باعُه אتّ  نفسَ אلمرءُ
نـصر بـن     ؛»... نهـا  مِ  إلیهِ تَلْصَ وَ ءٍ ی فی ش  حَرَه ال فَ  نّإאلدنیا ف ر ِ ذَاحْه، فَ دبیرُ تَ نهُ عَ ییغنِ  ما ال   אللّهُ رعاهُتَ ما אسْ   یغنیهِ نْ مَ ه عندَ لِلَن خِ مِ

 .٤٩٣ ص،   ه١٣٨٢چاپ دوم، , ، تحقیق عبدאلسالم محمد هارون، مکتبة آیةאهللا אلمرعشی، قموقعة صفّینمزאحم אلمنقری، 
אکبـر غفـاری،    ، تحقیق علی  کتاب من ال یحضره אلفقیه    علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صدوق،           محمد بن    .١٦٢

 .٣٥ ص، ٤ ج, قم مؤسّسة אلنشر אالسالمی،
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 برد אز بازگشت به حق      یخود پ   چون به אشتباهِ    نکند و  یدر لغزش پایدאر   تحمیل نکنند و  

 ١٦٣.طمع رא بر دلِ خود رאه ندهد آز و אعترאف به آن درنماند و و

یث حـد  ٦٠٠تا   ٥٠٠ آمده אست حدود   وسائل אلشیعه     که در باب قضا و شهادאت کتاب       یאیت رو ٢٨٠٠ ز مجموع א 

 نقل شده אست که نشانگر تأثیر عمیق قضاوتها و نظرאت אیـشان در تبیـین نظـام                 )علیه אلسالم ( یآن אز אمام عل   

 .אست شیعه یقضای

 مرאعات شود و אز تساهل و       ی کامل فقه  یگیر  אست در بیان قضاوتها و یا אستنتاج آدאب قضا باید سخت           یگفتن 

ـ     ر محیّ ی که شخصیت ویژه و قضاوتها     باید بدאنیم . تسامح در אخذ متون جلوگیری شود      علیـه  ( یאلعقول אمـام عل

 نیـز بـه     ی אز متـون سـاختگ     یگر کرده אست و در نتیجه بعض        قضاوت جلوه  ۀ אیشان رא به صورت אسطور     )אلسالم

 אیـشان   یاه و مجموعۀ قضاوت   )علیه אلسالم  (یموسوعۀ אمام عل   אمام در    یسیرۀ قضای . אیشان منتسب شده אست   

 ١٦٤. آمده אستی شوشتره تألیف عالمیرאلمؤمنینقضاء אمدر کتاب 

 

 

 دعاها ـ ٤

 یא  جلوه )علیه אلسالم ( یאمام عل . אند  یافته ی خاص در متون حدیث    یא  وجهه )علیه אلسالم (هر یک אز אمامان شیعه      

 ی در אحادیـث فقهـ  )علیهما אلسالم(אمام باقر و אمام صادق .  אستی و حکومتی و אحادیث אجتماعیאز متون بالغ  

 دعا  مظهر عنوאن   نیز אیشان رא به    )علیه אلسالم  (אلعابدین  صحیفۀ سجادیه و سایر אدعیۀ אمام زین       .אند  رت یافته شه

 .گر ساخته אست  جلوهیدر אحادیث شیع

شده אز אیشان بسیار     یابیم که אدعیۀ نقل    ی درم )علیه אلسالم (ی  شده אز אمام عل    گزאرشی  با مرאجعه به متون حدیث     

אلـصحیفة אلعلویـة   چنانچـه در کتـاب   . کنـد   ی می برאبر)علیه אلسالم( אمام سجاد    دعاهای مجموع   زیاد אست و با   
 ٦٠٠ دعـا رא در    ٥٠٠  نزدیـک بـه    ،دهکرآوری     رא جمع  ی אمام عل  ی אست که دعاها   یترین کتاب   که جامع  ه،אلجامع

 ١٦٥.صفحه گرد آورده אست

 در میـان  ؛ چـشم پوشـید  ، عشقی آن منادۀعارفان یمناجاتها  و אزنگفت אمام سخن ۀتوאن אز אدعی   یشک نم  بی 

  אمام ۀ عاشقانی אز نجوאیکه حاک مناجات شعبانیهو  مناجات مسجد کوفه ،حضرت  شده אز آن دهها مناجات نقل

                                           
ـ  אلزَّی فیتمادَیَ ال  وومُص אلخُ هُُکُحِّمَتُ ال  و مورُ به אأل  ضیقُتَ ن ال مَّ مِ کَفسِ نَ ی ف کَتِیَّعِ رَ لَفضَأ اسِ אلنَّ ینَ بَ کمِلحُر لِ  אختَ مَّثُ« .١٦٣  ةِلَّ
 هاتِبَ אلـشُّ  ندَم عِ هُفَأوقَ  و قصاهُأ  دونَ همٍ فَ یدنأ ب یفکتَیَ ال  و عٍمَ طَ ی عل هُفسُ نَ فُشرِتُ ال  و هُفَرَ إذא عَ  قِّ אلحَ ی إل ءِ ی אلفَ نَ مِ رُصَحیَ ال و
، تحقیق سید کاظم محمـدی      نهج אلبالغه ؛ אلشریف אلرضی،    »اسِ אلنَّ یه إل ه حاجتُ عَ مَ لُّقِتَ  و هُتَلَّ عِ زیلُ ما یَ  ذلِ אلبَ یح له ف  فسَ أ و...  و

 .٥٣نامۀ و محمد دشتی، 
، دאر אلحـدیث، قـم و       فـی אلکتـاب و אلـسنّة و אلتـاریخ         ) علیه אلسالم (موسوعة אإلمام علی     محمد אلرّیشهری و آخرون،      :ک.ر. ١٦٤
 .٣٥٢ ـ ٣٦٥ ص، ٤  ج,     ه١٤٢٢, بیروت
در پایـان    ٤ بـه ضـمیمۀ شـمارۀ        ،אند  آوری نموده    رא جمع  )علیه אلسالم (ی   אمام عل  ۀکه אدعی ی  ابهای אطالع אز مجموع کت    یبرא ١٦٥.

  .درس مرאجعه کنید



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٦٩

  ١٦٦.برخوردאر אست  دیگریبوی معشوق خویش אست، אز رنگ و با معبود و
به ویژه در سحرها،  روز د ساعات مختلف شبانه ماننی، אز אین دعاها در موאقع گوناگونیجالب آنکه بسیار 

دعا در  ٢٥نزدیک به  و خوאنده شده...   شکر ویها نمازهای یومیه، در سجده پس אز אیام حج، مسافرتها،
 :به عنوאن نمونه در جنگ جمل و قبل אز شروع به قتال فرموده אست. میادین جنگ אیرאد شده אست

کـه  ی   کـس  یא خوאنند، یزبانها אو رא م    شوند و  ی م که قلبها به אو نزدیک    ی   بهترین کس  یא
 بین ما و قوم ما به حق حکم کن و تو بهترین             ، بزرگ ۀ بخشند یא ست، א آزمایشش نیکو 

  ١٦٧.یא کننده حکم
אز نبودن پیـامبر   به خدא پناه برده و دאرد و یترین روز جنگ نیز دست אز دعا برنم  آخرین و سخت  ،  یوم אلهریر در   
  و مناجات مـسجد کوفـه     کمیل، عشرאت،  چون ی مشهور یدعاها ١٦٨.کند یبه خدא شکایت م    ،دشمنانی  زیاد و

 .حضرت دאنست  آنۀتوאن אز زیباترین אدعی یمناجات شعبانیه رא م
 
 
 شعارـ א٥

همچنـین   ؛گفـت  ی، خود نیز گاه شـعر مـ  ی با شعر آشنا بود و عالوه بر خطابه و سخنور )علیه אلسالم ( یאمام عل 
ـ     «: אنـد   و سعید بن مسیب گفته     ی شعب .نمود ییز نقد م  אشعار دیگرאن رא ن    ـ یאبـوبکر و عمـر شـاعر بودنـد ول ی  عل

 ١٦٩.»شاعرترین אین سه بود
 »شـاعر عـرب کیـست؟    ترین بزرگ«:  پرسیدند)علیه אلسالم( آورده אست که אز אمام     هنهج אلبالغ  در   یسید رض  

 :فرمود
سبقت ی   گو ی که چه کس   معلوم گردد  אند تا  شاعرאن در یک میدאن مشخص אسب نتاخته      

پادشـاهِ سـرگردאن      رא بایـد بـرد     یکـن אگـر بـه ناچـار نـام کـس            ل رباید، یرא אز دیگرאن م   

                                           
ـ   إلّ نونَبَ ال  وَ  مالٌ عُفَینْ  ال  یومَ ک אألمانَ لُئَسْی أَ  إنّ مَهُאللّ«: بخش آغازین مناجات אمام در مسجد کوفه      . ١٦٦ ـ  أَ نْا مَ  قلـبٍ  بِ  אللّـهَ  یتَ
 مونَ אلمجرِ فُرَ یعْ  یومََْ  אألمانَ کَأسئلُ  و  سبیالً  אلرسولِ عَ مَ تُذْخَنی אتَّ یتَ یا لَ   یقولُ یهِ یدَ ی عل  אلظالمُ ضُّ یعِ  یومَ ک אألمانَ لُئَسْأَ ، وَ سلیمٍ
ـ  وَ ، إنّ یئاً شَ هِאلدِ عن و   جازٍ وَ هُ ولودٌمَ ال  و هِدِلَ عن وَ  زی وאلدٌ یجْ  یوم ال  أسئلک אألمانَ   و قدאمِאأل وאصی و النَّ بِ ذُخَیؤْم فَ سیماهُبِ   אللّـهِ  دَعْ

 شیئا  نفسٍ لِ ک نفسٌ لِمْتَ  ال  یومَ أسئلک אألمانَ   وَ  אلدאرِ هم سوءُ لَ  وَ عنةُهم אللَّ لَ م وَ هُتُرَعذِ مَ المینَ אلظّ عُفَنْ تَ یوم ال  ئلک אألمانَ سْأَ  وَ حقٌّ
ـ  کلٍّ لِ نیهِبَ  و هِتِبَصاحِ  و أبیهِ  وَ هِمِّأُ  وَ  أخیهِ نْ مِ رءُ אلمَ رُّ یوم یفِ  أسئلک אألمانَ  ه و لّ لِ  یومئذٍ مرُאأل و ـ  ئٍرِ אمْ ـ  هم یومئـذٍ  نْ مِ  ؛»یـه نِ یغْ أنٌ شَ

، تحقیق دאر אحیاء אلترאث، دאر אحیاء بحار אألنوאر אلجامعة لدرر أخبار אألئمة אألطهار علیهم אلسالممحمدباقر بن محمدتقی אلمجلسی،     
 .١٥، ح ١٠٩، ص ٩٧ ج،   ه١٤١٢, אلترאث، بیروت

 نـت خیـرُ   أنا بالحق وومِین َقبَ یننا وَ بَمْحکُأُ ، אلعطاءِزیلَ، یا جَالءِ אلبَسنَ، یا حَ لسنِاألی بِ عِ و دُ  لوبُلیه אلقُ إ تْضَفِأُن   مَ یرَا خَ ی«. ١٦٧
  ق،١٤٢٣، مؤسسة אإلمام אلمهدی علیه אلسالم، قـم،  אلصحیفة אلعلویة אلجامعهسید محمدباقر موحد אبطحی אصفهانی،  ؛  »אلحاکمینَ

 .٣٨٠ مارۀش
 صـلی אهللاُ  (  محمد  یا אلهُ   یا אللّهُ   یا صمدُ  حدُأ یا    یا وאحدُ   یا رحیمُ   یا رحمانُ  یا אللّهُ  «: در آخرین روز جنگ جمل     ی אمام عل  یدعا. ١٦٨

אللّهـم   .ت אلحوאئجُ بَلِطُ و بصارت אأل صَخِشُ  و  אألعناقُ تِدَّمُ  و ییدرُفعت אأل   و ت אلقلوبُ ضَفِأُ  و قدאمُت אأل لَאللّهم إلیک نُقِ  ،  )علیه و آله  
ـ  ربَّ .ناهوאئِأ تَتُّشَتَ نا ووِّدُ عَةَکثرَ و )صلی אهللا علیه و آله( نبینا ةَیبَإنّا نشکو إلیک غَ   أنـت خیـرُ   نـا بـالحق و  بـین قومِ   بیننـا و حْتَنـا אفْ

 .٣٩٢، شمارۀ ؛ همان»אلفاتحینَ
,      ه ١٤١٩, بیروت, אلمحجة אلبیضاء و دאر אلرسول אالکرم     دאر  , أنوאر אلعقول من أشعار وصی אلرسول     , אلدین محمد کیدری    قطب. ١٦٩
 .١٣ص 
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 ١٧٠.ترین شاعر عرب אست  بزرگ)אلقیسאمرؤ (
 کـه جـست    یل م  در ضمن سخنان خود به אشعار دیگر شاعرאن عرب نیز تمثّ           )علیه אلسالم ( یهمچنین אمام عل   

 . آمده אستالغهنهج אلب אز אین אشعار در یبعض
در . دאشـت ی  א  אهمیـت ویـژه    یتبلیغ وی  א  رسانه ۀ توسط جنگجویانِ عرب هموאره به عنوאن یک شیو        یرجزخوאن 

 فرهنـگ   ۀست که به شـیو     א  نیز آنچه بیشتر قابل אطمینان אست رجزهای אیشان در نبردها          یمورد אشعار אمام عل   
 .فرموده אست یخود م مقابل یجو زمان خود و در هنگام جنگ و یا در پاسخ جنگ

 دو یـا چنـد بیـت         آن رא در حـدّ     یبعـض . אند אختالف אست    אمام گفته یا برخوאنده     که حقیقتاً  ی تعدאد אشعار  ۀدربار 
 یکـسان  و ١٧١אسـت ی   قطعه شعر אز אمام باق     ٥٠٠  معتقدند که بیش אز    یین کیدر אلدّ  همانند قطب  یو برخ  دאنسته

 .نسروده אستی  جز رجز شعر دیگریقدند که علאدیب شهیر قرن سوم معت  شاعر و،همچون جاحظ
 
 
 
 

 )علیه אلسالم(دیوאن אمام علی 

 ٥٠٠ رא مرتب سـاخته کـه بـیش אز       ی אز אشعار منسوب به אمام عل      ی دیوאن بزرگ  )قرن ششم ( یאلدین کیدر  قطب
  ن بـه آن پیرאمون אنتـساب אیـن دیـوא      ی  אلبته هموאره در مجامع حدیث     .ست א بیت رא دאرא   ٢٠٠٠ قطعه و نزدیک به   

 : نویسد ی می مجلسۀعالم؛  مطرح شده אستیحضرت بحثهای متفاوت
אنتساب کتاب دیوאن به آن حضرت مشهور אسـت و بـسیاری אز אشـعار مـذکور در آن در                    

 آن אشعار بـه     یحکم کردن به صحت אنتساب تمام     ی   ول ،روאیت شده אست  نیز  سایر کتب   
 ١٧٢.حضرت مشکل אست

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 شاگردאن

علـومِ  אنـوאر سـاطع       بـا  زدنـد و   ی حلقه مـ   ی علو شمع فروزאن معرفت، گردאگرد     علم و  ۀ شیفت یسیاری אز جانها  ب
تـوאن   ی حـضرت مـ   یـاور آن   در میان صدها یار و.ساختند کلبۀ جان خویش رא روشن می    ) علیه אلسالم (حضرت  
ناگزیر نـام   . رفت אمام مشغول بودند   مع علم و خرمن אنبوه    אز   یچین  پیامبر رא یافت که به خوشه      ۀאز صحاب ی  بسیار
  علـوم آن   ییـادگیر   و ی رא که شاید نسبت به دیگرאن نقش بیشتری در همرאهـ           ی علو ۀ אز شاگردאن شیفت   یبرخ

                                           
حکمـت  אلشریف אلرضی، پیشین،    ؛»لّیلُ אلضِّ کُلِالمَ فَ ،دَّبُ ال ن کان و  إها ف تِبَصَ عند قَ  ةُ אلغایَ  تُعرفُ لبةٍوא فی حَ  م یجرُ  لَ إنّ אلقومَ « .١٧٠
 .) سرگردאن אست و آوאرهیضِلّیل به معنا. (٤٥٥
 .٨ ـ ١٥ ص ،١٢  علوم حدیث، شمارۀۀ مجل،بخش جویا جهانی  به قلم آقا،» و אنوאر אلعقولیאلدین کیدر قطب« ۀ مقال:ک.ر. ١٧١
د کـه نظریـات     کـر تـوאن אدعـا      ینظرها م   ز مجموع אین אختالف   ؛ א ٤٢ ص،  ١ جمحمدباقر بن محمدتقی אلمجلسی، پیشین،      . ١٧٢

همـین درس پیرאمـون      ١  که در شـمارۀ    یبه بحث مفصل   (.ساب אست  بیش אز موאفقان אنت    ،مدعیان عدم אنتساب אین دیوאن به אمام      
 .)توجه فرمایید אست ه شدهئאین دیوאن אرא
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کمیل، مالـک    ، عمار یاسر،  یאبوذر غفار  ،یسلمان فارس : אند אز    אیشان عبارت  .אیم  گزینش نموده  ،אند حضرت دאشته 
אصبغ بن نباته، جـابر   ، میثم تمار،یرאفع، אویس قرن ی و عبیدאللّه فرزאندאن אب ی، عل بکر، אبورאفع  یאشتر، محمد بن אب   
زِرّ بـن    ،ی، حذیفة بن یمان، رُشـید هَجَـر       ی، حبیب بن مظاهر، حُجر بن عَد      ی، حارث همدאن  یبن عبدאللّه אنصار  

ـ     بـن ج    عبدאللّـه   فرزندאن صوحان،  هزید و سیحان و صعصع     ،یحُبَیش، سُلَیم بن قیس هالل     طالـب،   یعفـر بـن אب
 . عثمان بن حنیفو  بن حاتم یعبدאللّه بن عباس، عَد

אند کـه کتـاب سـلیم بـن قـیس،             رא אرאئه دאده   یא  אرزنده ی حدیث ی אز אین بزرگان فعالیتها    ی אست که برخ   یگفتن 
 אیشان אست   یفقط نگارشهای حدیث  ...   אز אبوذر و   خطبه به نام    یא  אز אبورאفع، مجموعه   אلقضایا אألحکام و  אلسنن و 

 نه تنهـا    ی،ن אیشان در نقل אحادیث و کرאمات علو       א و دیگر یار   ها یگرنه شجاعتهای میثم تمارها، حجر بن عد       و
 . אستیزدن مثال و   אست بلکه همیشه אسطورهیستودن

 :گذرאنیم ی رא אز نظر میدو تن אز یارאن אمام علثی حدیی אینک فعالیتها 
 
 
 

 عبدאللّه بن عباس) אلف
 بـارز   ۀאو نمون .  אست )علیه אلسالم ( یو مشاور و کارگزאر אمام عل     ) صلّی אللّه علیه و آله    (حاب کوچک پیامبر    אز אص 

و نـسل   ) صلّی אللّه علیه و آله    ( אصحاب پیامبر    ۀ وאسط ۀعباس حلق   אبن. و پرکار تعلم، تعلیم و کتابت حدیث אست       
ـ  بودא چندאن درک نکرده     ر) صلّی אللّه علیه و آله    (אگرچه אو زمان پیامبر     . بعد بود   بـا ذوق و אسـتعدאد خـاص         ی ول

ـ         خـود رא در     یهـا   و دیگـر صـحابه אسـتفاده کنـد و نوشـته            )علیـه אلـسالم   (ی  خود توאنست אز محضر אمـام عل
 و» چه کـرد؟  ... و فالن روز و     پیامبر فالن روز    « :پرسید یאند که אو אز אبورאفع م      آورده. فرאهم آورد ی  های مجموعه

 ١٧٣.نگاشت ی که همرאه دאشت میعباس بر אلوאح אبن دאد و یאبورאفع پاسخ م
کتـاب  .  شیعیان و אهل سـنّت אسـت        אو مورد قبول   .تفسیرنگار نیز بود  ،   شهرت دאرد  ةمّאأل  که به حبر   ،عباس  אبن 

 هر دو گـروه نقـل شـده         یאز אو در مجامع حدیث    ی  אند و روאیات بسیار    تفسیری אو رא مجاهد و دیگرאن نقل کرده       
ی אهـل سـنّت      در کتابهـا   . قـرאر دאرد   אند رא نقل کرده  אهل سنّت   که بیشترین روאیات    ی  نفردر شمار سه    אو  . אست

موجب شـد کـه     ) قمری ٦٨ تا سال  ( عبدאللّه بن عباس   یعمر طوالن .  حدیث אز אو نقل شده אست      ١٧٠٠بیش אز   
مشهور אست که بعد     .رא فرאگیرند ) هصلّی אللّه علیه و آل    ( אز محضر אو אستفاده کرده و אحادیث پیامبر          یאفرאد بسیار 
 . ماندی یک بار شتر کتاب אز אو باقشאز مرگ

 

                                           
 .٩٢ و ٩١  ص،  ه١٤٢٢، بیروت، ه، אلمکتبة אلعصریאلعلم تقییدخطیب بغدאدی، . ١٧٣
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 سُلیم بن قیس )ب
אو אز نخـستین    .  شمرده شده אسـت    )علیه אلسالم ( و فرزندאن אو تا אمام سجّاد        )علیه אلسالم (ی  אز אصحاب אمام عل   

 אو رא ممدوح و صـاحب       ، کتب رجال  نویسندگان.  در بین مسلمانان אست    ی تاریخ هاینگارندگان حدیث و گزאرش   
 .אند  אمیرאلمؤمنین شمردهیکتاب دאنسته و אز אولیا

 یهـا   אز אولـین نگاشـته     یאز جهـت تـاریخ    . ز אهمیت אسـت   ئ حا ی و کالم  ی، حدیث یمنظر تاریخ  سه   کتاب אو אز   
منوعیـت   در אوج دورאن م    یאین کتاب אز منظر حـدیث     . مسلمانان و شیعیان אست که אکنون نیز در دسترس אست         

 نیـز بـه     یאز جهـت کالمـ    .  مکتوب شیعیان در آن دورאن אست      یتدوین حدیث نگاشته شده و سند بارز فعالیتها       
 و אهـل سـنّت  אنگیـز بـین شـیعه و     پردאخته و مـسائل بحـث   ) صلّی אللّه علیه و آله    (حوאدث پس אز رحلت پیامبر      

ـ       ،)لیه و آله  صلّی אللّه ع  ( آغازین پس אز پیامبر      ی حوאدث ناگوאر روزها   خصوصاً  حـضرت   ۀ همانند هجمـه بـه خان
 אشاره دאرد که در دیگر کتابها کمتر مورد بحث          ی همچنین به موضوعات   ؛کند ی رא بازگو م   ،)الم אهللا علیها  س (زهرא

  .אند و حتی אشاره قرאر گرفته
 
 

 کتاب سلیم

حـدود   (ین بن سـعید   حس زهد   کتاب . و مشهور אمامیه نقل شده אست      یאز سلیم بن قیس در کتب قدیم      ی  روאیات
 شـیخ  یهـا   و دیگـر نوشـته    خـصال ،  یحضره אلفقیـه    ال من  ، یکلینشیخ   کافی صفار،   بصائر אلدرجات  ،)ق ٢٥٠

 به کتاب אو אشاره     ی و کش  ی، نجاش یکه شیخ مفید، شیخ طوس      همچنان ؛ אین مصادر هستند   ۀאز جمل ...  صدوق و 
 یتوאنید به بحـث مفـصل       می ات بیشتر  אطالع یبرא ؛ پیرאمون کتاب سلیم مطرح אست     ی نظریات گوناگون  .אند کرده
 . مرאجعه کنید،همین درس آمده אست" ٤ جهت אطالع "که در

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
  صحابهی حدیثیفعالیتها

 :پردאزیم یم) صلّی אللّه علیه و آله(ۀ پیامبر אکرم صحابی  بعضی אز فعالیتهایאینک به گزאرش کوتاه
 
 
 

 یسلمان فارس) אلف
 אز  »هل אلبیـت  أ نّاسلمان م « که به شرف     )علیه אلسالم ( یو אمام عل  ) صلّی אللّه علیه و آله    (بزرگ پیامبر   ی  صحاب

) صلّی אللّه علیه و آله    ( אو אگرچه در مدینه به خدمت پیامبر         .مفتخر شده אست  ) صلّی אللّه علیه و آله    (سوی پیامبر   
 ی معرفتـ  خـاصّ ی بـه مطالعـات گذشـته و آمـادگ          با توجه  یرسید و بیش אز چند سال در خدمت אیشان نبود ول          

 :  אو گفته אستۀ دربار)علیه אلسالم( یאمام عل ١٧٤. אصحاب رא پشت سر گذאردۀتوאنست بقی

                                           
در عطـا، دאر אلکتـب      ، تحقیـق مـصطفی عبـدאلقا      مستدرک علی אلصحیحین  אبوعبدאهللا محمد بن عبدאهللا אلحاکم אلنیسابوری،        .١٧٤

 .٦٥٣ ش، ١٩٦ ص، ٣ج ،   ه١٤١١, אلعلمیه، بیروت
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 یناشـدن  پایان و تمام   ی ب یאو دریای . آخر رא آموخت و کتاب אول و آخر رא خوאند          علم אول و  
 ١٧٥.بود

شناخت אو אز معارف      و ١٧٦ارش حدیث אشتغال دאشت    אست که در אسالم به نگ      ی، אولین کس  یپس אز حضرت عل    
 :گوید یبه حدی بود که سلیم بن قیس می دین

אحادیـث    אز تفسیر قـرآن و یمقدאد و אبوذر مطالب  به אمیرאلمؤمنین گفتم که من אز سلمان،      
بیـنم کـه شـما نیـز         یگاه م  آنتفاوت دאرد،   شنوم که با آنچه در نزد مردم אست          ی م ینبو

 ١٧٧.کنید تأیید میکلمات אیشان رא 
سـلمان אز   ) صلّی אللّه علیـه و آلـه      ( پس אز پیامبر     یفرسا  سخت و طاقت   ید که در سالها   ده یمنشان  אین متن    

 .پردאخت ی بود که به نشر אحادیث صحیح در میان مردم میکسان
 
 
 
 یאبوذر غفار) ب

 به ربذه تبعیـد شـد و در         یگوی  به جرم حق   که) علیه אلسالم (ی  و אمام عل  ) صلّی אللّه علیه و آله    (یار وفادאر پیامبر    
. در متن پیشین אز قول سلیم بن قیس به نقل روאیات אو אشـاره شـده אسـت                 .  در زمان عثمان درگذشت    ی،تنهای
نگـار تـاریخ אسـالم ضـبط کـرده           ، نام אبوذر رא به عنوאن سومین حدیث       یشهرآشوب نیز پس אز سلمان فارس      אبن
 ١٧٨.אست

 در نزد حاکمان و صاحبان قدرت موجب شده אست که אحادیث مخـالف بـا جریـان                   אبوذر و عدم کرنش    یآزאدگ 
 پـس אز پیـامبر      ۀ فرهنـگ حـاکم بـر جامعـ        یאین سخنان با روאل عموم    . حاکم بر جامعه אز طریق אو אنتشار یابد       

 ١٧٩.مخالف بود) صلّی אللّه علیه و آله(
 ١٨٠.رא شرح دאده אست) אللّه علیه و آلهصلّی ( پس אز پیامبر ی رویدאدها،خطبه به نام یא אو در صحیفه 
 .حدیث برشمرده אست ٢٨١ ،ت نیز אحادیث אو رא در جوאمع אهل سنّینوو 

                                           
، محمد بن سعد کاتب אلوאقـد      ؛»فُنزِیَ  ال حرאً بَ کانَ  و رَخِ אآل  אلکتابَ أَرَقَ  و  אألوّلَ  אلکتابَ أَرَ قَ  و رَخِ אآل و אلعِلمَ   אألوّلَ  אلعلمَ مَلِعَ« .١٧٥

 .٨٦ ص، ٤ ج, ، دאر صادر، بیروتאلطبقات אلکبری
ـ  אلفارِ سلمانُمَّ ثُ)علیه אلسالم(یٌّ  אلمؤمنین عل ، אمیرُ  فی אإلسالمِ  فَنَّّن صَ  مَ لَوَّأ نَّ أ حیحُאلصَ«: شوب گفته אست  آشهر بن א .١٧٦ ؛ »یِّسِ
 .٢ ص ،  ه١٣٨٠، אلمطبعة אلحیدریه، نجف، معالم אلعلماءشهرآشوب،  אبن
ـ  رٍّذَ أبـی   و  و אلمقدאدَ   من سلمانَ  معتُ سَ ینِّإ ):علیه אلسالم  (אلمؤمنینَمیرِ أل لتُقُ«:  سلیم بن قیس   .١٧٧ ـ  یئاً شَ   و  אلقـرآنِ  فـسیرِ ن تَ  مِ
ـ     منک تصدیقَ  عتُمِ سَ مَّ ثُ ،اسِ אلنَّ ییدأ ما فی    غیرَ )صلی אهللا علیه و آله     ( אللّهِ یِّ عن نب  حادیثَأ ـ  عتُمِ مـا سَ جعفـر ثقـة      ؛ אبـو  »منهُ مِ

،   ه١٣٨٩, אکبر غفـاری، دאر אلکتـب אالسـالمیه، تهـرאن     یق علی ، تحق  אلکافی אإلسالم محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی אلرאزی،       
 .١، ح ٦٢ ص، ١  جچاپ دوم،

 .٢، پیشین، ص شهرآشوب אبن .١٧٨
ـ  اسُ אلنَّ عَمَد אجتَ قَ  وَ یسط אلوُ رةِمَ אلجَ ندَ عِ  جالساً  کانَ رٍّباذَأ إنَّ«:  آمده אست  یکبر אل طبقاتאلدر  . ١٧٩ ـ تـاه رَ  أ ف هُونَفتُستَ یَ ـ وَ فَ لٌجُ  فَقَ
 متُننَ ظَ مَّ ثُ فاهُ قَ ی إل أشارَ  هذه و  ی عل ةَمصامَم אلصَ عتُضَو وَ ؟ لَ  عَلَیَّ نتَأ قیبٌرَأَ: قال فَ  إلیهِ هُأسَ رَ عَفَرَیا؟ فَ تَن אلفُ  عَ نهِم تَ لَأَ:  قال مَّ ثُ علیهِ
پیشین، ج   ؛ محمد بن سعد کاتب אلوאقد،     »هُذتُفَن أل ی،جیزوא عَل  أن تَ  بلَقَ)  و آلهِ   علیهِ صلی אهللاُ (  אللّهِ  من رسولِِ  عتُمِ سَ ةًمَلِ کَ ذُ أنفَ یأنّ
 .٣٥٤، ص ٢

د به آن رא نیـز       طریق خو  یشیخ طوس ،  ٤٥ ص, چاپ אول , ١٤١٧, تحقیق جوאد قیومی  , نشر אلفقاهه , אلفهرست, شیخ طوسی . ١٨٠
 .بیان کرده אست
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 אبورאفع) ج
 אز رאویـان حـدیث      یאو یکـ  . کاتبِ אمیرאلمؤمنین و אز אولین نویسندگان حـدیث אسـت          دאر و   پیامبر، خزאنه  ۀآزאدشد

ـ    אست که ظاهرאً   ١٨١اאلقضای אألحکام و  אلسنن و   کتاب ۀغدیر و نویسند   .  تـدوین گـشته אسـت      ی موضـوع  ۀ به گون
 نقـل   یموجب آن شده بود که دیگر صـحابه نیـز بـرא           ) علیه אلسالم (ی  نزدیک بودن אبورאفع به پیامبر و אمام عل       

 .پرسید یرא אز אو م) صلّی אللّه علیه و آله(عباس، حوאدث زمان پیامبر  که אبن  همچنان؛حدیث به אو مرאجعه کنند
 
 
 
 ریجابر بن عبدאللّه אنصا) د
אمـام رא درک کـرده و       پنج  אو  . در هنگام ورود به مدینه در منزل אو ساکن شد         ) صلّی אللّه علیه و آله    (אکرم   یامبرپ

 بـه אو فرصـت دאد       אش  یعمر طوالن . رسانده אست ) علیه אلسالم  (رא به אمام باقر   ) صلّی אللّه علیه و آله    (پیامبر    پیامِ
 .رא به آیندگان אنتقال دهد) صلّی אللّه علیه و آله(که אحادیث پیامبر 

 :  آورده אست،مه سید محسن אمینعالّ 
 عـالوه   ١٨٢.آموختند   در مسجد پیامبر دאشت که مردم אز אو دאنش می          ی مجلس درس  ،جابر

فرאهم آورده بـود کـه   ) صلّی אللّه علیه و آله( ر אز אحادیث پیامبیא بر نقل حدیث، אو نوشته   
 אز אین صحیفه حدیث نقـل       אهل سنّت  אز محدثین    ی بسیار . مشهور אست   جابر ۀصحیفبه  
 ١٨٣.אند کرده

 یو در آن برאی نخستین بـار אسـام          אست ی زیبای یحدیث لوح نیز אز אو نقل شده אست که متضمن نکات حدیث            
  ١٨٤.چهارده معصوم در روאیات ذکر شده אست

 ١٨٥.نقل شده אست אهل سنّت  کتبروאیت در ١٥٤٠ אز אو.  אز رאویان حدیث غدیر אستیجابر یک 
 
 
 

 ١ ۀ شماری آموزشۀضمیم
 بـه אیـن   ؛فرمایشات אیشان به هنگام غصب خالفـت رسـیده אسـت       وی  אز אحتجاجات אمام عل   ی  سخنان گوناگون 

 :خطبه توجه فرمایید
ـ אحتَ) علیـه אلـسالم    (فقـال )  و آلـهِ    علیـهِ  صـلّی אللّـهُ    (سولِ אلرَّ ةُرَجَها شَ نَّأت بِ جََّو אحتَ   وאجُّ
 .ةَرَمَوא אلثَّضاعُ أ وةِجرَالشَّبِ

                                           
 .١ ش، ٦٤ ص، ١ج ،   ه١٤٠٨, ت، دאر אألضوאء، بیرو)فهرس أسماء مصنّفی אلشیعه(رجال אلنجاشی אحمد بن علی אلنجاشی،  .١٨١
, ، تحقیق אلسید حسن אألمـین، دאر אلتعـارف، بیـروت          أعیان אلشیعه محسن بن عبدאلکریم אألمین אلحسینی אلعاملی אلشقرאئی،         .١٨٢
 .١٤٣ ص، ١٥  جم،، چاپ پنج  ه١٤٠٣
 .٢١٢ص ،   ه١٤١٣, ، مکتب אإلعالم אإلسالمی، قمتدوین אلسنّة אلشریفهمحمدرضا אلحسینی אلجاللی،  .١٨٣
 .حدیث لوح، ٦ ۀضمیمۀ شمار: ک.ر. ١٨٤
 .١٤٢، ص ١ج , بیروت, אلکتب אلعلمیه دאر , تهذیب אألسماء و אللغات, אلدین بن אلنووی محیی. ١٨٥
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ریـشه بـودن در درخـت نبـوت پیـامبر            هم  هنگام که به אیشان خبر رسید که مهاجرین به فامیل بودن و             و آن  
 : אند فرمود אستدالل کرده) صلّی אللّه علیه و آله(

 ١٨٦.سازند یت رא تباه مخ درۀمیو کنند و یبه درخت پیامبر אستدالل م
 .یز אز אیشان در مناظره با غاصبین خالفت نقل شده אست نیسخنان دیگر 

 
 
 

 ٢ۀ  شماری آموزشۀضمیم
 ی אخالقیها وصیهت

 : אستفرمودهو دربارۀ بخل 
 אلَّذِی إِیاهُ طَلَبَ فَیعِیشُ فِـی       یعَجِبتُ لِلبَخِیلِ یستَعجِلُ אلفَقرَ אلَّذِی مِنهُ هَرَبَ وَ یفُوتُهُ אلغِنَ         

 کـانَ   یوَ یحاسَبُ فِی אآلِخرَةِ حِسابَ אالغنِیاءِ وَ عَجِبتُ لِلمُتَکبِّـرِ אلَّـذِ           אلدُّنیا عَیشَ אلفُقَرאءِ    
 خَلـقَ אللّـه وَ      یمسِ نُطفَةً وَ یکونُ غَدאً جِیفَةً وَ عَجِبتُ لِمَن شَک فِی אللّـه وَ هُـوَ یـرَ                 بِاأل

ی  وَ هُوَ یر   یخرَشأةَ אألُ  وَ عَجِبتُ لِمَن أنکرَ אلنَّ     ی אلمَوتَ یعَجِبتُ لِمَن نَسِی אلمَوتَ وَ هُوَ یرَ      
 ١٨٧. وَ عَجِبتُ لِعامِرٍ دאرَ אلفَناءِ وَ تارِک دאرَ אلبَقاءِیولَאلنَّشأةَ אألُ

 :بار فرموده אست و دیگر 
 مَحارِمَهُ وَ ألزَمَت قُلُوبَهُم مَخافَتَهُ حتـی أسـهَرَت           אللّه حَمَت أولِیاءَ אللّهِ    ی إِنَّ تَقوَ  ،عِبادَ אللّه 

جَـلَ   وَ אسـتَقرَبُوא אأل    أِخَذُوא אلرّאحَـةَ بِالنَّـصَبِ وَ אلـرِّی بِالظَّمـ         أت هَوאجِرَهُم ف  أَظمَلَیالِیهُم وَ أ  
جَلَ ثُمَّ إِنَّ אلدُّنیا دאرُ فَنـاءٍ وَ عَنـاءٍ وَ غِیـرٍ وَ عِبَـرٍ            مَلَ فَالحَظُوא אأل  فَبادَرُوא אلعَمَلَ وَ کذَّبُوא אأل    

جِرאحُهُ یرمِی אلحَی بِـالمَوتِ     ی  تُؤسَ سَهُ التُخطِئُ سِهامُهُ وَ ال    فَِمنَ אلفَناءِ أنَّ אلدَّهرَ مُوتِرٌ قَو     
ینقَعُ وَ مِنَ אلعَناءِ أنَّ אلمَـرءَ        یشبَعُ وَ شارِبٌ ال    وَ אلصَّحِیحَ بِالسَّقَمِ وَ אلنّاجِی بِالعَطَبِ آکلٌ ال       

 حَمَـلَ وَ ال بِنـاءً        مـاالً   ال ی אللّه تَعالَ  ییسکنُ ثُمَّ یخرُجُ إِلَ    کلُ وَ یبنِی ما ال    أی یجمَعُ ما ال  
 ١٨٨.نَقَل

 
 
 

 ٣شمارۀ  آموزشی ضمیمۀ
 :א אز خطبۀ غرّیبخش

 وَ أینَ אلَّذِینَ عُمِّرُوא فَنَعِمُوא وَ عُلِّمُوא فَفَهِمُوא وَ أُنظِرُوא فَلَهَوא وَ سُـلِّمُوא فَنَـسُوא أُمهِلُـوא طَـوِیالً       
 جَسِیماً אحذَرُوא אلذُّنُوبَ אلمُوَرِّطَةَ وَ אلعُیـوبَ אلمُـسخِطَةَ           وَ حُذِّرُوא ألِیماً وَ وُعِدُوא     مُنِحُوא جَمِیالً 

سماعِ وَ אلعافِیةِ وَ אلمَتاعِ هَل مِن مَناصٍ أو خَالصٍ أو مَعـاذٍ أو مَـالذٍ أو                 بصارِ وَ אأل  أُولِی אأل 
نَّمـا حَـظُّ أحَـدِکم       تُؤفَکونَ أم أینَ تُصرَفُونَ أم بِماذא تَغتَرُّونَ وَ إِ         ینَّأ ف ؟فِرאرٍ أو مَحارٍ أم ال    

                                           
 .٦٧ ۀخطبאلشریف אلرضی، پیشین، . ١٨٦
 .١٢٦همان، حکمت . ١٨٧
 .١١٤همان، خطبۀ . ١٨٨
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ـ  مِنَ אأل   خَـدِّهِ אآلنَ عِبـادَ אللّـه وَ אلخِنـاقُ     یرضِ ذאتِ אلطُّولِ وَ אلعَرضِ قِیدُ قَدِّهِ مُتَعَفِّـرאً عَلَ
حتِشادِ وَ مَهَلِ אلبَقِیـةِ وَ      جسادِ وَ باحَةِ אإل   مُهمَلٌ وَ אلرُّوحُ مُرسَلٌ فِی فَینَةِ אالرشادِ وَ رאحَةِ אأل         

 وَ إِنظارِ אلتَّوبَةِ وَ אنفِساحِ אلحَوبَةِ قَبلَ אلضَّنک وَ אلمَـضِیقِ وَ אلـرَّوعِ وَ אلزُّهُـوقِ وَ            أُنُفِ אلمَشِیةِ 
 ١٨٩.قَبلَ قُدُومِ אلغائِبِ אلمُنتَظَرِ وَ إِخذَةِ אلعَزِیزِ אلمُقتَدِرِ

 
 
 

 ٤شمارۀ  آموزشی ضمیمۀ
 )علیه אلسالم(ی  אمام علیא ه אدعییاهکتاب
 אدعیۀ אمام   یآور جمع، به   )١٣٢٠م  (و میرزא حسین نوری     ) ١١٣٥م  (ی  یجهثل مرحوم سما   م ، אز پیشینیان  یبعض
 رא بـه دعـا      هنهـج אلـسعاد    نیز یک جلد אز کتـاب        ی محمود یهمچنین جناب آقا  . אند  پردאخته )علیه אلسالم ( یعل

 و بـه    )لـسالم علیـه א  ( ی که در مؤسسۀ אمام مهد     ،هאلصحیفة אلعلویة אلجامع  در ضمن کتاب     .אختصاص دאده אست  
دعـا رא در     ٥٠٠ ترین کتاب در אین زمینه אست و نزدیـک بـه            جامع ، فرאهم آمده אست   ی אبطح یهمت جناب آقا  

رא در همـین حـدود      ) علیه אلسالم (ی   אز אدعیۀ אمام عل    یא  نیز مجموعه  یآقای قیوم . صفحه گرد آورده אست    ٦٠٠
 .فرאهم کرده אست

 
 
 

 ٥شمارۀ  آموزشی ضمیمۀ
 یشناس بکتا
 אز آنهـا رא بـه       یאنـد کـه برخـ      پردאختـه ) علیه אلسالم (ی  آوری אحادیث אمام عل     کنون به جمع    تا ی متعدد یبهاکتا

 :کنیم ی میصورت بسیار گذرא معرف
 گزیـدۀ کوتـاه و     ٤٨٠نامـه و     ٧٩خطبـه،    ٢٤١ אیـن کتـاب شـامل        ؛)قرن چهـارم  (ی  ، سید رض  هنهج אلبالغ ـ  ١

آمیـز   رא بر گـزینش سـخنان حکمـت    گردآورندۀ אین אثر بنا.  אست)علیه אلسالم(ی آمیز אز سخنان אمام عل    حکمت
 مانـده   ی بـاق  یتـا سـالهای متمـاد       بیشتر אز אین تعدאد بوده و      یکه کلمات אمام خیل     یدر حال . אمام گذאشته אست  

 که در بین مـردم روאج دאرد      ) علیه אلسالم (ی   אمام عل  یها  خطبه ،مروج אلذهب  در کتاب    یه مسعود ک   چنان אست؛
کـه  ی   در حـال    אسـت،    زیـاد بـوده    هـم  غیر رאیـج     یها خطبهتعدאد    مطمئناً ١٩٠.دאند  نزدیک به پانصد خطبه می     رא

علیه (ی   بلند אمام عل   یها  אز خطبه  یهای  אز آنها تکه   یخطبه אست که بسیار    ٢٤١  نهج אلبالغه  یها مجموع خطبه 
 .  هستند)אلسالم

بـه   ده وکرآوری  جلد جمع ١٤ אز سخنان אمام رא در     یاربسی) معاصر( یآقای محمدباقر محمود  ،  ههج אلسعاد نـ  ٢
 مستدرک نهـج אلبالغـه    אین کتاب در وאقع     . دعاها و وصایای אمام رא تدوین نموده אست        ها، ها، نامه   خطبه ،ترتیب

 .رود میبه شمار 

                                           
 .٨٣همان، خطبۀ . ١٨٩
אلحمیـد، مطبعـة      عبـد   אلـدین    محیـی  ، تحقیـق محمـد      روج אلذهب و معادن אلجوهر    م, אبوאلحسن علی بن אلحسین אلمسعودی    . ١٩٠
 .هאلطبعة אلرאبع ,     ه١٣٨٤ ه،، אلقاهرهאلسعاد
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אیـن کتـاب     ؛)علیه אلـسالم  (ی   و زیبا אز אمام عل     ی یکصد کالم کوتاه אدب    یحاو ،)قرن سوم  (جاحظ ،هة کلم ئمـ  ٣
  .ه شد ترجمیبه فارس منثور  منظوم وبه صورتنخستین بار توسط رشیدאلدین وطوאط 

؛ آمیـز   حکمـت  زیبـا و   روאیت بسیار کوتـاه،    ١١٠٥٠آوری    جمع ،)قرن ششم ( ی، آمد غرر אلحکم و درر אلکالم    ـ  ٤
 . نیامده אستی אین אحادیث در هیچ مصدر دیگرمعموالً

حدیث کوتاه و نادر אز אمـام        ٩٩٨אین شرح،   بیستم   אو در جلد     ؛)قرن هفتم  (لحدیدא یאب אبن ،شرح نهج אلبالغه  ـ  ٥
 رא منسوب به אمـام      ها آن ی در مصادر سابق نیامده אست و به همین جهت برخ           کرده که معموالً   ی رא گردآور  یعل
 .دאنند یمن

 
 
 

 ٦شمارۀ  آموزشی ضمیمۀ
אیـن حـدیث رא   ؛  نقل شده אست)سالم אهللا علیها(  אست که אز حضرت فاطمهیترین אحادیثحدیث لوح אز معروف 

 :روאیت نموده אست  ١٩١ کافیدری کلین
 لی   إنَّ ؛ אألنصاریِّ אللّهِ  عبد  بنِ جابرَقال أبی لِ   : قال )علیه אلسالم  (אللّهِعبدِ  ن أبی ، عَ صیرٍبوبَأ

 وقـاتِ  אأل أیُّ: فقال لـه جـابر    ؟   عنها کَلُ فأسأَ کَ بِ وَ أن أخلُ  یکَلَ عَ فُّخِ یَ یتمَ فَ ةً حاجَ إلیکَ
  فـی یـدِ  هُأیتَذی رَ אلَّوحِن אللَّرنی عَ أخبِ،یا جابرُ: ه لَقالَ فَ،امِیّ אأل فی بعضِ هِال بِ خَ فَ ،ُهبتَأحبَ
ی مّأ به   تکَرَما أخبَ  و) صلّی אللّه علیه و آله     ( אللّهِ  رسولِ  بنتِ )سالم אهللا علیها  ( ی فاطمةَ مّأُ
ـ أ ی عل لتُخَی دَ  أنِّ اللّهِ بِ دُأشهَ:  جابرٌ فقالَ ؟کتوبٌ مََ وحِه فی ذلک אللَّ   أنَّ سـالم  (  فاطمـةَ  کَمِّ

 فی  رأیتُ  و  אلحسینِ والدةِها بِ یتُنَّهَفَ)  و آلهِ   علیهِ صلّی אللّهُ  ( אللّهِ  رسولِ  فی حیاةِ  )אهللا علیها 
 لـتُ قُ، فَ مسِ אلشَّ ه لونَ بِّض، شُ  أبیَ  فیه کتاباً  رأیتُ  و دٍرُّمُه من زُ   أنَّ نتَُن، ظَ رَ أخضَ یها لوحاً دَیَ
ـ  وحُما هذא אللَّ  ) صلّی אللّه علیه و آله     ( אللّهِ  رسولِ ی یا بنتَ  مِّ أ أبی و بِ :له ـ   : ت؟ فقالَ  وحٌهـذא لَ

ـ  علی و  بَ مُאسْ  أبی و  مُ אسْ فیهِ) صلّی אللّه علیه و آله     ( אللّهِ  رسولِ ی إل  אللّهُ أهدאهُ  نـی و   אبْ مُאسْ
  فاطمـةُ  کَأمَُّ نیهِتْعطَأَ فَ : جابرٌ ، قالَ ذلکَنی بِ رَشِّبَیُ أبی لِ  أعطانیهِ لدی و ن وُ  مِ وصیاءِ אأل مُאسْ
ـ عرِأن تَ  یا جـابرُ  ل لکَ هَفَ: ه أبی  لَ قالَ، فَ هُختُنسَאستَ  و هُأتُرَقَ فَ )سالم אهللا علیها  ( ـ  عَهُضَ  ؟یَّلَ

ـ  אُ ،یـا جـابرُ   : ، فقال قٍّ من رِ  ةًحیفَ صَ جَخرَ فأَ ، جابرَ  منزلِ ی أبی إل  هُعَ مَ یشمَنعم، فَ : قال ر نظُ
 . حرفاًرفٌ حَفَ أبی فما خالَهُأَرَقَ فَهِتِسخَ فی نُرُ جابِرَظَنَ، فَیکَلَعَ] أنا[أ قرَأَ لَکَفی کتابِ

ـ      دربارۀ والیت و   بیت بود و    אست که جابر אز مشاهیرِ محبین אهل       یگفتن  ) علیـه אلـسالم   (ی  محبت אو به אمام عل
  :آمده אست

  خیـرُ  لیٌّعَ: قولهو یَ   و دینةِنصار بالمَ  אأل کِکَ فی سِ  دورُ אألنصاری یَ  אللّهِ  عبد  بنِ  جابرُ وکانَ
ـ بـوא أوالدَ   أدِّ نصارِ אأل رَعاشِ، یا مَ  رَفَد کَ قَ فَ ین أبَ  فمَ رِشَאلبَ ـ  کُ ـ یم عل ـ لـیٍّ  عَبِّ حُ ـ ، فمَ  ین أبَ
 ١٩٢.هِمِّأُ أنِروא فی شَانظُفَ

 

                                           
 .٥٢٧ ص پیشین،  محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی، .١٩١
 .٤٧٤٤، ح ٤٩٣ ص، ٣ جپیشین،  شیخ صدوق، .١٩٢



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٧٨

 ١ אطالع شمارۀ برאی
 )علیه אلسالم(ی دیوאن אمام عل

אینکه אثبات  . با دیگر دوאوین شعرא متفاوت אست     ) علیه אلسالم (ی  برאم در دیوאن אمام عل     نقض و א   ، تردید ،تشکیک
 אثبـات یـا ردّ   ولـی  ،آورد ی پدید نمـ ی حافظ هست یا نیست چندאن مشکل، سعدی،شود فالن شعر אز ناصرخسرو   

زم אست بـا دقـت و        بنابرאین ال  ؛ همان אثبات یا ردّ אنتساب حدیث אست       ۀنتیج) علیه אلسالم (ی   אز אمام عل   یسخن
 .تأمل به אین موضوع نگریسته شود

 : نویسد ی می مجلسهعالم 
 אز אشـعار مـذکور در آن در         یאنتساب کتاب دیوאن به آن حضرت مشهور אسـت و بـسیار           

 آن אشعار بـه     ی حکم کردن به صحت אنتساب تمام      ی ول ،روאیت شده אست  نیز  سایر کتب   
 ١٩٣.حضرت مشکل אست

گوینـدۀ آنهـا رא     ) علیـه אلـسالم   (ی   אز אشعار به אمام عل     ینیز با تشکیک در אنتساب بعض     ی   آمل ۀزאد אللّه حسن   آیت 
ـ      ، אز אشعار مندرج در دیوאن     ی אز محققین در عدم אنتساب بسیار      ییک ١٩٤.אند  کرده مشخص علیـه  (ی   بـه אمـام عل
 :کنیم می  אشارهترین آن مهمبه دالیلی آورده אست که ) אلسالم

  چنان نیست که الیق مقام فصاحت و بالغت אمـام          یلحاظ אدب אغلب אبیات אین دیوאن אز      
که به אقرאر همه، فصاحت و بالغتش در باالترین درجه بـوده            ی   کس .باشد) علیه אلسالم (

 ی پـایین جـا    یرא به אو نسبت دאد که در سطح       ی  توאن אبیات  یאست با אین وصف چگونه م     
نش فحـول אربـاب אدب      کـه در وصـف سـخ      ی  توאند باور کند کـس     ی نم یدאرد؟ هیچ אدیب  

 رאسـت و    یآنکه مطلبـ    نظمش جز  "فوق کالم مخلوق אست    دون کالم خالق و   " :אند گفته
 ١٩٥. ندאشته باشدیدرست אست هیچ مزیت אدب

 ،گاه کـه پـس אز روزه        مثالً آن  ؛ אز موאرد جایگاه شعر گفتن و شعر خوאندن نیز نبوده אست           یعالوه بر אین بسیار    
دهد جایگاه شعر خوאندن     یאش رא به مسکین و یتیم و אسیر م          غذאی خود و خانوאده     و به هنگام אفطار    یجمع دسته

سـالم  (و حضرت فاطمه    ) علیه אلسالم (ی  گونه אست که אمام عل     که در دیوאن אین   ی   در حال  ؛و شعر شنیدن نیست   
 ١٩٦.سرאیند ی هم میگویند و قطعات بلند ی و مرאرت نیز با زبان شعر با هم سخن میدر אین سخت) אللّه علیها

ـ      ) علیه אلسالم (ی  م אست که אنتساب אغلب אین אشعار به אمام عل         مسلّ   بـر ردّ آن وجـود       یثابت نیست و یـا دالیل
 :توאن گفت אین אست ی کوتاه مۀگون  به)علیه אلسالم(ی  آنچه دربارۀ دیوאن אمام عل.دאرد
ـ      . אند ودهسر ی شعر م  م، بسیار ک  یول،   موאرد یدر بعض ) علیه אلسالم (ی  אمام عل ـ  ١ و ی  אین אشعار در منابع معتبر אدب
 . حضرت رא نیز باید אز אین گروه شمردی جنگیرجزها . آمده אستیروאی
 مـوאرد  یبه אشعار پیـشینیان אسـتناد و آنهـا رא אنـشاد کـرده و در بعـض         ) علیه אلسالم  ( אز موאرد אمام   یدر بعض ـ  ٢

 .אند رد در کتب مربوط ذکر شده אز אین موאی بسیار.»کما قال אلشاعر« :אند تصریح کرده

                                           
 .٤٢ صمحمدباقر بن محمدتقی אلمجلسی، پیشین،  .١٩٣
  .٣٠٦ ـ ٣١٥، ١٥ ج ،  ه١٤١٣، موسسة אلوفاء، بیروت، تکلمة منهاج אلبرאعة فی شرح نهج אلبالغه، אهللا خویی  حبیب.١٩٤
 .٣٥٨ و ٣٥٧  صی، تحقیقات אدبی،مرحوم کیوאن سمیع: ک.ر .١٩٥
, ارאت אسـوه  ، ترجمۀ أبوאلقاسـم إمـامی، אنتـش       אلدیوאن אلمنسوب إلی אإلمام علی    بن אلحسین אلکیدری،      אلحسن محمد     أبو: ک.ر. ١٩٦
 .٦٠٦ ـ ٦٠٨ و ص ٥٣٨ و ص ٢١٤ ـ ٢١٨ص , تهرאن
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دאرאن אیشان به نظـم    אست که توسط دوست  )علیه אلسالم (لی   אز אین אشعار برگرفته אز سخنان אمام ع        یبسیارـ  ٣
 و محمد بن حنفیه אز אین       )علیهما אلسالم  ( به אمام حسن و אمام حسین      )علیه אلسالم  ( אمام یوصایا. درآمده אست 
 .אند برگرفته אز سخنان نغز אیشان هستند وتاه که در دیوאن آمدهبسیاری אز אشعار ک. قبیل אست

 אینهـا بـه     .نیز توسط شاعرאن به نظم درآمده אسـت       ) علیه אلسالم (ی   حاالت و وقایع אمام عل     ، אز אفعال  یبعضـ  ٤
یم אشعار אطعام مسکین و یتـ     . ندא وسیلۀ شاعر پردאخت شده و مضمون شاعرאنه یافته         وאقع زبان حال هستند و به     
 .و אسیر אز אین قبیل אست

. باشـند  یمـ ) علیه אلـسالم  (ی  طالب هستند که غیر אز אمام عل       ی بن אب  ی با نام عل   ی אشعار نیز אز אشخاص    یبرخـ  ٥
ـ   ینفر رא با نام عل    ، پانزده   ٣٤٨ ، ص یتحقیقات אدب  در کتاب    یمرحوم سمیع  بـرد کـه در       یطالـب نـام مـ      ی بن אب

א لـک אلحمـد یـا ذ      «شعر مـشهور    ی אنتساب   زאدۀ آمل  مثالً אستاد حسن  . אند  دאشته ی حدیث و علم دست    ، אدب ،تاریخ
 .دאنند مردود میطالب  ی بن אبی رא به عل»یאلعل אلمجد و אلجود و

 ترتیـب یافتـه אسـت کـه مـشهورترین آنهـا تـألیف               )علیه אلسالم ( ی אز אشعار منسوب به אمام عل      یکتب متفاوت  
چـون אنتـساب    . אست) علیه אلسالم  (یدیوאن אمام عل   و مشهور به      אلعقول אنوאربا نام   ) ٦قرن  (ی  אلدین کیدر  قطب

گذریم و شما رא به אین منابع بـرאی مطالعـۀ            ی אز توضیح بیشتر درم    ،ثابت نیست ) علیه אلسالم  (אین אشعار به אمام   
 :دهیم  بیشتر אرجاع می

 ؛ مقدمهی، جبّورسلیمان، تصحیح کامل אنوאر אلعقولـ ١
 ؛ مقدمهی،تصحیح دکتر אبوאلقاسم אمام، )علیه אلسالم( یدیوאن אمام علـ ٢
 ی؛ אستاد کیوאن سمیع،یتحقیقات אدبـ ٣
ص ، ١٢مجلۀ علوم حـدیث، شـمارۀ    .بخش جویا جهانی  به قلم آقا ،אنوאر אلعقول  و   یאلدین کیدر  مقالۀ قطب ـ  ٤

 .١٥٢ ـ ١٨٤
 ،אین فرهنـگ  . مبر رא به حدאقل برساند     بر آن دאشت که نقل حدیث אز پیا        یفرهنگ مورد تبلیغ مکتب خلفا، سع      

 بر.  تشخیص دאد  کتابت حدیث رא ممنوع نمود و نقل حدیث رא نیز موجب אختالف بین مردم خوאند و آن رא مضرّ                  
אصـحاب  . دאد یویـژه مـ   ی   نشر و کتابت حـدیث אهمیتـ       ،خالف فرهنگ شایع و رאیج، مدرسۀ אئمۀ شیعه به نقل         

ـ   ی   نیز אرتباط دאشتند و نیز אصـحاب אختـصاص         )معلیه אلسال (ی   که با אمام عل    ،پیامبر ، )علیـه אلـسالم   (ی  אمـام عل
 .دאر نشر و گسترش حدیث بودند طالیه

 
 
 

 ٢ شمارۀ  אطالعبرאی
 )علیه אلسالم(ی  سخنان אمام علینخستین ترجمۀ فارس

 ، رא  همت گماشت و صد سـخن      )علیه אلسالم ( ی אز سخنان אمام عل    یא آوری مجموعه    که به جمع   ینخستین کس 
 معـروف قـرن     ۀ אدیب و نویسند   ، گزینش نمود جاحظ   ،کرد ی م ینظر אو با هزאر سخن برאبر      آنها به    که هر یک אز   

 ی אولین بار در قرن شـشم هجـر  ی برא ظاهرאً ، رא به خود دید    ی که بعدها شروح مختلف    ،אین مجموعه  . אست سوم
 .ح شد شری به زبان تازی و پارسی شاعر و אدیب אیرאن،وאططتوسط رشید وَ

 :  אثر رشیدאلدین وطوאط אستمطلوب کل طالبمتن زیر אز کتاب  
 .) نیستی نیکوتر אز پرهیزگاریپناه( ؛ال مَعقِلَ أحسَنُ من אلورع



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٨٠

 אمـان یابـد، אو رא   یهرکه خوאهد تا אز حوאدث دنیا و نوאیب عقب   : ی אین کلمه به پارس    یمعن
 .در دو جهان بدو نرسد ورع باید گریخت، چه به برکاتِ ورع هیچ آفت ۀدر قلع

 : شعر 
  نیستیرא سپاهو  و تیعاجز אی که אز دفع لشکر آفات
 تـ نیسیتر پناه אز ورع نیک  در پناه ورع گریز אز آنک

 
 
 

 ٣ برאی אطالع شمارۀ
 . مطلق و تفصیلی אثبات مطلق، نف:دیدگاه وجود دאردسه  کتاب سلیم بن قیسدربارۀ 

هستند ی  کسانی  אللّه خوی    و آیت  ی نور ی، میرزא ی عامل ، شیخ حرّ  ی مجلس هم، عال یمحدث نعمان : אثبات مطلق ـ  ١
 : نوشته אستیمحدث نعمان. باشند یکه قائل به אین دیدگاه م
  حملـةُ لـمِ  אلعِوאهـا أهـلُ   אلّتـی رَ  אالُصولِبِتُ کُرِن أکبَ مِ אلهاللیِّ قیسِ بنِیمِلَ سُ  کتابَ إنَّ

و  إنّما هُ   هذא אألصلِ   علیهِ لَمَا אشتَ  مَ میعَ جَ إنَّ ها و مِأقدَ و) علیه אلسالم  ( אلبیتِ  أهلِ حدیثِ
  و سـلمانِ   قـدאدِ אلمِ و) علیه אلسالم  (אلمؤمنینِمیرِأو  ) صلّی אللّه علیه و آله     ( אللّهِ ن رسولِ عَ

ـ  אلّتـی تَ   صولِ אألُ نَهو مِ  و...  مجرאهُمَیٰ  ن جر مَ  و رٍّذَ أبی  و یِّسِאلفارِ   إلیهـا و   ةُ אلـشیعَ  عُرجِ
 ١٩٧.یهالَ عَلُوِّعَتُ

 :نویسد یم وא .کننده در کتاب سلیم بن قیس אست  نخستین تشکیکیغضائر אبن:  مطلقینفـ ٢
ـ نها مـا ذُ   ، مِ رناهُکَ ما ذَ  ی عل لُّّدُ تَ  فیهِ الماتُ عَ  ذلکَ یعل  و  فیهِ ةَریَمِ  ال وضوعٌ مَ אلکتابُ  رَکِ
 ١٩٨. ذلکَغیرُ  ورَشَ عَةَالثَ ثَةَمَّ אألئِنها أنَّ و مِوتِ אلمَندَ عِ أباهُظَعَ َوبکرٍ  أبی محمد بنَأنَّ

 ١٩٩». إلیهِ قیسَ بنِیمِلَ سُ کتابِعَضْنا وَ أصحابُبَسَنََ و «:عیاش نیز نوشته אست دربارۀ אبان بن אبی 
 ٢٠٠. نیز با אین نظر موאفق هستندیسید אحمد بن طاووس و شهید ثان 
مانـده אز آن     ی بـاق  یها  نسخه یکنند ول  یא تصدیق م   אصل کتاب سلیم ر    قائلین به אین دیدگاه אجماالً    : تفصیلـ  ٣

 .دאنند می تصحیف و تحریف ،رא دچار دسّ
 :نویسد ی معتقادتصحیح אإلشیخ مفید در کتاب  

ـ  )حمه אهللا ر (رعفَبوجَأ  بهِ قَلَّعَا ما تَ  أمَّ وَ ـ ن حـدیثِ  مِ ـ  אلّـذی رَ یمِلَ سُ ـ  فیـهِ عَجَ   אلکتـابِ ی إل
 یـرُ  غَ  هـذא אلکتـابَ     أنَّ  غیـرَ   فیه صـحیحٌ   یعنالمَاش فَ یّعَ أبی  بنِ  أبانِ ةِروאیَ بِ  إلیهِ אلمضافِ

ـ  אلعَ بَنِجتَ یَ  أنْ نِیِّدَتَلمُغی لِ نبَیَ فَ تدلیسٌ  و خلیطٌ تَ  فیهِ لَصَد حَ قَ  و  بهِ وثوقٍمَ ـ  بِ لَمَ  مـا   لِّکُ

                                           
 .١٠١ص , אکبر غفاری، مکتبة אلصدوق، تهرאن ، تحقیق علیאلغیبهأبوعبدאهللا محمد بن إبرאهیم بن جعفر אلکاتب אلنعمانی،  .١٩٧
 .١٦٢ چاپ دوم، ص ،  ه١٣٨١، אلمطبعة אلحیدریه، نجف، خالصة אألقوאل  אلحسن بن یوسف אلحلی معروف به عالمه حلی،. ١٩٨
 .٢١٩ و ٢١٨ ص، ٨ ج، چاپ سوم،   ه١٤٠٣, ، منشورאت مدینة אلعلم، قممعجم رجال אلحدیثאکبر אلخوئی،  אبوאلقاسم بن علی .١٩٩
 .٢٣، ص ٣٧ شمارۀ ، پژوهشۀآینمجلۀ  .٢٠٠
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  من אألحادیثِ  هُنَمَّضَ فیما تَ  ماءِلَ אلعُ ی إل عَفزَیَلِ  و هِتِروאیَ لِ قلیدِאلتَ  و هِتِملَ جُ ی عل لَوِّعَیُ ال  و فیهِ
 ٢٠١.دِنها و אلفاسِ مِحیحِאلصَّی  علوهُفُوقِیُلِ

אز سلیم  ی   خود روאیت  یشیخ مفید در معمول کتابها    .  نیز به אین نظر تمایل دאرند      ی شوشتر هو عالم ی  لّ حِ هعالم 
ود אز  خـ ابهـای  و دیگـر کت ،אلـشافی  ، خودی در سرאسر کتاب کالمیسید مرتض  حتی. بن قیس نقل نکرده אست    

.  به آن روאیات محتاج بوده אست       موאرد شدیدאً  ی در بعض  هرچند  אست؛  نیاورده یسلیم بن قیس یاد نکرده و روאیت      
ترین و   گکه کتابخانۀ אو אز بزر    ن با وجود آ   ؛ نشده אست  کتاب سلیم  خود متعرض    یسید بن طاووس نیز در کتابها     

 . بوده אستی شیعیها ترین کتابخانه ممه
אز ی  روאیـات ، و کتب شـیخ صـدوق  ی کاف مثلی، حدیثی אز مصادر قدیم   ی بسیار  در ه אگرچه کآننکتۀ مهم دیگر     

بیـت אسـت و אز بخـش مهـم و            אین روאیات بیشتر مربوط به אخالقیات و فضائل אهل        ی   ول ،سلیم نقل شده אست   
 صـاحبان   تـوאن بـا شـیخ مفیـد و         یبنابرאین م .  چیزی نقل نشده אست    ، مثالب دشمنان  ی یعن ،برجستۀ אین کتاب  

 :نظریۀ سوم موאفق بود که
شـیعه نقـل شـده    ی  אز آن کتاب هم در مصادر مهـم حـدیث  ی دאشته אست و روאیاتیאگرچه سلیم بن قیس کتاب   

.  نیست و باید با دقت و تأمل در آنها نظـر شـود             ی سلیم אطمینان  ی متون موجود در کتاب فعل     ۀ به هم  ی ول ،אست
 مگر آنکـه  نیست، قابل אعتماد ،انه نسبت به کل کتاب هم کم نیست  که متأسف  ،متون منحصر به فرد אین کتاب     

 . آن داللت کندصحت بر ی خارجیא دلیل و قرینه
 در موאرد אختالفـی     ی ول ، برאی مستند ساختن متون אین کتاب کشیده شده אست         یدر چاپ جدید زحمات فرאوאن     

 متعدد و متنوع کتاب نیـز  یها نسخه ٢٠٢.ه کندرא אرאئی  و یا قابل אطمینان ی نتوאنسته אست مصادر قدیم    یو جنجال 
هـا زیـاد    قـدر تفـاوت نـسخه     آنید ول نمتن دאر  ٤٨تا   ٣٠بین  ا  ه  نسخه معموالً. مشکل رא دو چندאن کرده אست     

ها فرאهم کرده و با مستدرکات خـود آن رא بـه             متن אز نسخه   ٧٠ ،אست که مصحح محترم کتاب سلیم بن قیس       
 .متن رسانده אست ٩١
 
 

  به متن کتابیمال אجینظر
 :א تقسیم کرد مجزّبخش کامالًسه توאن به  یکتاب سلیم رא م

ـ  متـون روא   ۀدهد و بـا بقیـ      یکتاب رא تشکیل م   چهارم    یکت نزدیک به    اאین روאی : یروאیات אخالق ـ  ١  یشـیع  یی
مـصادر  در   אیـن گـروه معمـوالً     . شـود  یگونه אستبعاد در متن آنها مشاهده نمـ        هیچی   یعن ؛تطابق و تجانس دאرد   

 .١٠ אز حدیث یو نیم ٩و  ٨روאیت  אز جمله. אند  نقل شدهیمشهور حدیث
 و در مصادر پـس אز سـلیم هـم     گرفته אز کتاب رא فرא چهارم    یکאین روאیات نیز بیش אز       : روאیات فضائل אئمه   ـ٢

 .١١ مثل روאیت ست،א  نقل شده
 ها אز کتـاب سـلیم بـه אیـن گزאرشـ     یم زیـاد حجـ : )لی אهللا علیه و آله   ص(  گزאرش وقایع پس אز رحلت پیامبر      ـ٣

 که  یא  صحیفه ،אشاره به نسب عمر   . אند کند که در مصادر مشهور ما نیامده       ی رא نقل م   یپردאخته אست و ماجرאهای   
 گـزאرش مـرگ   ،بیت خارج سازند   אند که خالفت رא אز אهل      قسم شده  غاصبان خالفت در زمان پیامبر نوشته و هم       

                                           
ن درگـاهی، کنگـرۀ     ، تحقیق حسی  تصحیح אإلعتقادאت محمد بن محمد بن אلنعمان אلعُکبری אلبغدאدی معروف به شیخ مفید،             .٢٠١

 .١٢٦ص ،   ه١٤١٣, هزאرۀ شیخ مفید، قم
 . ٢٦و  ٢٥  ص،٣٧ شمارۀ ، پژوهشۀآینمجلۀ  ی، سبحانی محمدتقۀ رجوع شود به مقال.٢٠٢
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 معاویـه بـه زیـاد بـن     یرّ نامۀ مخفیانه و سِ،אند که کردهی کارאز  تأسف و تلهف آنان   ار אظه نفره و  پنجאین گروه   
 .... אبیه دربارۀ سیرۀ خلیفۀ دوم و

خوאهد  یאو אز پدر خود م    . ست א  مرگ אو  به هنگام بکر به پدر خود       אز جملۀ متون مستبعد، نصیحت محمد بن אبی        
אلودאع به دنیا آمده و هنگام مرگ پدر کمتر          ةه آنکه محمد در حجّ    با توجه ب  . پذیرد یکه شهادتین بگوید و پدر نم     

مـوאفقین   .گونه صحبت کند و حتی آن حوאدث رא بـه یـاد بیـاورد              توאند אین  نمی ،אز دو سال و ده ماه دאشته אست       
 .دهد یشمرند که אستبعاد متن رא نشان م یخرق عادت منوعی  אین مورد رא یکتاب سلیم پس אز توجیهات

عمـر  ی   معاویه در אین نامـه بـه بـدعتها         . معاویه به زیاد بن אبیه אست      یو بسیار خصوص  ی   نامۀ سرّ  ، دیگر مورد 
 دور کـردن    ی بـرא  یאو אین אمـر رא سیاسـت      . کند ی رא گوشزد م   یآمیز אو با موאل    אشاره کرده אست و برخورد تبعیض     

 :گوید یدאند و در آخر م یبیت אز خالفت م אهل
ـ أَ یهـا و لَ عَاسُ אلنَّهُعَابَتَ فَ אللّهِ رسولِةِنََّ سُالفِخِ بِةِ אالُمَّ فی هذهِرُمَ عُ نَّ ما سَ  رَکثَما أَ فَ ذوא خَ
  و  אللّـهِ   رسـولِ  صـاعُ   و  אللّهِ  رسولُ  فیهِ هُعَضَذی وَ  אلَّ عِوضِن אلمَ  مِ ه אلمقامَ حویلُ تَ نَّنهُمِها فَ بِ
ـ   کثیرةٌ أشیاءُ  و مِمُّیَאلتَ عن   بِنُ אلجُ هُهیُنَ  و  فیهِ  و زאدَ  هُرَیَّ غَ  حینَ هُدَّمُ ـ  نَّ سَ ـ  رُها أکثَ  ن ألـفِ   مِ

 ٢٠٣.بابٍ
. متعصب אز زبان معاویه جعل کرده אسـت       ی  کند که آن رא یک شیع      ی אین אحتمال رא تقویت م     ،دقت در אین متن    
در ،  به هدم و مزق آن אمـر شـده אسـت   پایانش که در  ،پروא یگونه صریح و ب    אی אین   نامه توאن پذیرفت که     می آیا
 !؟باشدگرفته  ختیار کاتب زیاد بن אبیه و سپس در אختیار سلیم قرאر א

 
   کتابیها نسخه

تـرین تـصحیح آن در    دقیق.  אخیر مکرر به چاپ رسیده و ترجمه نیز شده אست     ی در سالها  کتاب سلیم بن قیس   
ل دربـارۀ   جلد אنجام شـده אسـت کـه جلـد אو          سه   و در    ی زنجان ی محمدباقر אنصار  یوسیلۀ آقا ه   ب  و ١٣٧٣سال  

 . جلد دوم متن کتاب و جلد سوم تخریجات متون אست،مؤلف و نقد אشکاالت وאرد بر کتاب
 کـه در تحقیـق אیـن کتـاب          یزحمـات . توאن نمونۀ بارز تحقیق عاشقانه دאنست      ی مصحح محترم رא م    یتالشها 

 که در باال    یمتون مثل   ،موאردی  אلبته در برخ  .  אست ی معادل تصحیح یک مجموعۀ بزرگ روאی      ،کشیده شده אست  
אین אشـکال در    .  و تخریجات אیشان همسنگ دیگر متون نیست       نیافته یאشاره شد، مصحح محترم توفیق چندאن     

 .خورد   منتشرشده نیز به چشم مییهای دیگر אز مستندسازیبعض

                                           
 .٧٤٥ ص، ٢ج ،   ه١٤١٥, ، تحقیق محمدباقر אألنصاری، نشر אلهادی، قمکتاب سلیم بن قیس .٢٠٣



 

 

جلسۀ پنجم 

)אلسالمعلیهما (حدیث در عصر حَسنین 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 ؛)אلسالم  علیهما ( אمامت אمام حسن و אمام حسین دورאنشناخت

 ؛الت شیعیان در אین دورهآشنایی با مشک
ی و میرאث حدیث )אلسالم  علیهما ( های نشر حدیث توسط حسنین آشنایی با شیوه

 .אیشان
 
 
 
 

 درآمد
دورאن אمام   در شناخت )علیه אلسالم(  ی پایانی حکومت אمام علیهابررسی حوאدث سیاسی و אجتماعی سال

تر ههمام در بین تودۀ مردم رא ب  אمام و مظلومیت אین دوتأثیر فرאوאن دאرد  )אلسالم  علیهما (حسن و אمام حسین
אحساساتی مردم به خالفت ظاهری   که پس אز فوت خلیفۀ سوم با هجوم) علیه אلسالم( אمام علی. کند تبیین می
 پیامبر  سیرۀ ، قدیمیصحابۀ . سال אز فرهنگ محمدی فاصله گرفته بود ٢٥رو بود که  به رو  אی  با جامعه،رسید

 . آشنایی با سنت نبوی ندאشتگونه فرאموش کرده بودند و نسل جدید هیچ رא ) אهللا علیه و آلهصلی(
 ،دهی کند سامان  جنگ بزرگ و مهم رא سهאرאده توאنست با همین مردم سست) علیه אلسالم( אگرچه אمام علی 

ه حتی تجاوز سربازאن  ک،مردم کوفه  های אیشان در ذم خطبه.  آخر عمر رא با مظلومیت گذرאندیاهولی سال
 .  و دیگر کتب حدیثی آمده אستنهج אلبالغهدر ، بودند گر تفاوتی نظاره معاویه به حریم کوفه رא نیز با بی

 : دنکن  مردم کوفه و سپاهیان خود رא با אین אوصاف معرفی می،)علیه אلسالم(  אمام علی 
 خوאنم پاسخ چون میبرند و  کنم فرمان نمی אم که چون אمر می گرفتار کسانی شده

 نه  وشنوید  می رא نه سخنم؛جویم یاری میدهم و  دאدخوאهی سر می فریاد ؛... دهند نمی 
 ٢٠٤.برید می فرمانم رא

 : دنفرمای دیگر میگفتاری و در  
آنان  אند و من אز ستوه  به نان אز منאی ؛אند و من אز آنان خسته  אینان אز من خستهא،خدאوند
بر  جای من مظهری אز شرّ و فساده אینان بر من عطا کن و ب ز پس بهتر א،شکسته دل

 ٢٠٥.אینان بگمار

                                           
 ال الً ووْ قَی لعونَمَسْتَ الـَثاً فغوِّتَنادیکم مُ أُو خاًرِصْتَسْ فیکم مُقومُأ ،... تُوْعَذא دَإ جیبُیُ ال  وتُرْمَذא أَإ طیعُیُ  النْمَ بِیتُنِمُ« .٢٠٤
، تحقیق سید کاظم محمدی و محمد نهج אلبالغهאلشریف אلرضی محمد بن אلحسین بن موسی אلموسوی،  ؛».رאً أمْی لطیعونَتُ

 .٣٩ ۀخطب، چاپ دوم،   ه١٣٦٩, مدشتی، אنتشارאت אإلمام علی علیه אلسالم، ق

 .٢٥ همان، خطبۀ ؛».ینّאً مِرّ شَیب  مْهُلْدِبْأَ  ومْهُنْ خیرאً مِمْهِ بِینلْدِبْأَ فَیمونئِسَ  ومْهُتُ و سَئِمْیلّون و مَمْهُتُلْلَ مَدْ قِینّإ مَّهُאللّ«. ٢٠٥
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بیعت  )علیه אلسالم ( حسن  ت و نافرمان با אمامچنین متشتّ مردمانی אین) علیه אلسالم(  پس אز شهادت אمام علی 
اندۀ سپاه אمام حسن حتی فرم. معاویه رفتند  کردند و همانند پدر بزرگوאرش אو رא نیز تنها گذאرده و به سوی

کشیده و אو رא ) علیه אلسالم(  سجاده אز زیر پای אمام حسن  نیز به معاویه پناهنده شد و سربازאن )علیه אلسالم(
) علیه אلسالم(  با معاویه شد و پس אز آن אمام) علیه אلسالم(  אین حوאدث منجر به صلح אمام حسن .ندکردزخمی 

 . مدینه بازگشت  به
אز ) .ه ٤١ ـ ٥٠() علیه אلسالم(پس אز شهادت אمیرאلمؤمنین ) علیه אلسالم( حسن الۀ زندگی אمامس دورאن ده 

علیه (  אمام علیند نبود و تعریض و سبّبمعاویه به قرאردאد خود پای. ستها אدورאن  אنگیزترین ترین و حزن سخت
علیهم  (بیت علیه אهل אن و بدگویان و دست و زبان بدکارگرفت  می  بر شیعیان سخت،نهاد فرو نمیא ر) אلسالم
دאدند نیز بر אمام خرده  تشخیص نمی عنصری که موقعیت و مصلحت رא شیعیان سست. نهاد میباز رא  )אلسالم
 رא אلمؤمنین مذلّجایی که حتی در موאجهۀ مستقیم با אیشان عنوאن   تا،خوאندند کار می گرفتند و אو رא سازش می

  ٢٠٦.بردند می  به کار
منصب  )علیه אلسالم(   هجری به شهادت رسید و אمام حسین٥٠در سال ) علیه אلسالم( جام אمام حسنسرאن 

 معاویه معاصر بود و تمامی تزویرها،   با حکومت نیزده سال אول אمامت אیشان. دאر گشت אمامت رא عهده
א هده بود نسبت به سیدאلشّدر پیش گرفت) علیه אلسالم(  حسن   و رאهکارهایی که حکومت نسبت به אمامهاسیاست

 . گرفتنیز در پیش )علیه אلسالم(
 
 
 
 

 אوضاع سیاسی و אجتماعی زمانه

   فرهنگی אمامانـمهجوریت سیاسی 
جهت حتی   تابع فرهنگ حکومتی بودند و بدین )אلسالم علیهما(  مردم در زمان אمام حسن و אمام حسین

عاص، אبوهریره و عایشه  بن عمرو  عمر، عبدאهللا بنسؤאالت فقهی و حدیثی خود رא אز אمثال عبدאهللا بن
 . گزیدند می  دوری) صلی אهللا علیه و آله( بیت پیامبر پرسیدند و אز אهل می

 علیهما(  אمام حسن و אمام حسین   عدم אقبال عموم مردم بهو אمیه های باند بنی ، توطئهتبلیغات مغرضانۀ معاویه 
 . نسبتاً محدود جلوه کند   مانده אز آن دو אمام هماما به ج که אحادیثشدموجب آن ) אلسالم

روאیت ) אلسالم  علیهما (حسین   حتی به عدد אنگشتان دست نیز אز אمام حسن یا אمامאهل سنّتجوאمع حدیثی  
صلی אهللا علیه (  م خود حضرت پیامبر אکرممکرّ مقصود روאیاتی אست که אین بزرگوאرאن אز جد( ٢٠٧.אند نقل نکرده

 ).אند نقل کرده) و آله
 

                                           
، تحقیق אلسید مهدی אلرجائی، )ال אلکشّیرج(אختیار معرفة אلرجال אبوجعفر محمد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی،  . ٢٠٦

  .٣٢٨، ص ١، ج   ه١٤٠٤, مؤسسة آل אلبیت، قم

رא به نقل אز ) صلی אهللا علیه و آله( پیامبر  אزی حدیث)אهل سنّت حدیثی هایترین کتاب مهم(  صحیح مسلم وصحیح بخاری. ٢٠٧
 .אند نیز با آنان موאجه نشده) صلی אهللا علیه و آله ( یعنی حتی به عنوאن رאوی אحادیث پیامبر؛אند نیاورده אن אین بزرگوאر
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  رعب و وحشت شیعیان
نیز   אز אمامانکاری شدید شیعیان در אخذ علم  کم، تحت تأثیر آنان و تودۀ مردمِهای אمویان توطئهאز گذشته 

 که کسی رא אستوحشت و خفقان زمان معاویه ،  رعبوאسطۀ وجود جوّ  بهکاری  אین کم. درخور توجه אست
אلبته یکی אز دالیل مرאجعات אندک شیعیان در אین . بزرگوאر نبوده אست  مامت حضور و سؤאل אز آن دو אئجر

 محل אقامت אکثر  و در مدینه حضور دאشتند)علیه אلسالم ( چرאکه אمام؛ تا مدینه بوده אستآنانعصر دوری رאه 
  . بود و یمنکوفه شیعیان در

 
 
 

  ویژگی حدیث در אین دورאن
به . אست معدود بودن حدیث محدود و  ،سالۀ אمامت אمام دوم و سوم ستبیترین ویژگی حدیث در دورאن  مهم

در تمامی کتب تاریخی، אدبی، حدیثی، تفسیری،  )علیه אلسالم(  אمام حسین  مجموع אحادیثی که אز،عنوאن مثال
  ٢٠٨. سخن کمتر אست٢٥٠ אست אز در دست عاشورא  אجتماعی و אدعیۀ قبل אز نهضت

 ماه ٦پس אز  گردد و آغاز می) علیه אلسالم(  س אز مرگ معاویه که قیام אمام حسین پ، هجری٦٠ سال אزאلبته  
ی حدیثی و تاریخی هانسبتاً خوبی در کتاب  رسند אحادیث و گزאرشهای به شهادت می) علیه אلسالم(  אمام حسین
 . وجود دאرد

 אحادیث אمام حسین یت چندאن بانیز אز جهت کم) علیه אلسالم(  شده אز אمام حسن  אحادیث نقل کهگفتنی אست 
 . تفاوت ندאرد)علیه אلسالم(
 
 
 
 

  های نشر حدیث شیوه

 ،گیر گزאرش نشده אست چندאن چشم  در אین عصر)علیهم אلسالم ( رویکرد مردم به אئمهآغازین آمد در که چنان
 : شویم  مختلف نشر حدیث در אین زمان موאجه میهای  گونه در بررسی همین مرאجعات معدود بالیو
 
 
 

  موعظه)אلف
که  چنان .های شخصی بوده אست صورت موعظه  مانده אز אین دو אمام بزرگوאر به جای  زیادی אز אحادیث بربخش
 بیت  شدت گرفته بود و אهل)علیهم אلسالم (بیت  אهلطرد و کنار نهادنحکومت بر   دאنید در אین زمان بنای یم
رא در پیش گرفته  حکومت اگیری و عدم معارضه ب نشینی، گوشه خانه  ، مختلفدالیل نیز به )علیهم אلسالم(

                                           
 ؛ عزیـزאهللا عطـاردی،       ه ١٤١٥, אلعلوم، دאر אلمعـروف، قـم       ، پژوهشکدۀ باقر  موسوعة کلمات אإلمام אلحسین علیه אلسالم     : ک.ر. ٢٠٨

 .١٣٧٦, تهرאن, عطارد, )علیه אلسالم(אهللا אلحسین  عبد مسند אإلمام אلشهید אبی
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نیز ) علیهم אلسالم(گرفت و سخنان אئمه  بنابرאین مرאجعات אفرאد به אیشان به صورت خصوصی אنجام می بودند؛
 .های شخصی بود موعظه و توصیه

 
 
 
  אحتجاج)ب

 אحتجاجاتی אست که אفرאد مخالف با  )لسالمعلیهما א (گونۀ دیگری אز אحادیث منقول אز ناحیۀ مقدس حسنین
گزאرش ) علیه אلسالم(  אز אمام حسینبیش) علیه אلسالم( حسن  אمام  אگرچه אحتجاجات. אند אیشان ترتیب دאده

 אین אحتجاجات با معاویه و אتباع معموالً. دو אمام ثبت کرده אست  אحتجاجات مختلفی رא אز هر، ولی تاریخشده،
 بیت و אهل) علیه אلسالم(  مغرور אز پیروزی و غصب حکومت سعی در طعنه زدن بر אمام علی  אینان. אستאو 

طی موאجهه، ، هاشم به عنوאن بزرگان بنی، )علیهما אلسالم ( دאشتند و אمام حسن و אمام حسین)علیهم אلسالم( 
 . ساختند  آنان رא سرکوب و منکوب می و مجادله  مباحثه

 برخی אز אین متون .پیدא کندگسترش אی شده بود تا אحادیث אیشان در جامعه   شیوه خودجאحتجابه هر تقدیر  
 .  طبرسی آمده אستאحتجاجدر کتاب 

 با د بای אستאحتجاجات منقول אز אیشان رسیده  و حتی )علیه אلسالم(   با گزאرشهایی که אز صلح אمام حسن:نکته 
شئون متناسب با تون در אین دو موضوع موهن بوده و אز م   برخی؛ چرאکهدقت و تأمل بیشتری برخورد شود

 )علیه אلسالم(  אعتبار کردن אمام حسن که سعی در بی بسیار محتمل אست که باند معاویه،.  نیستאمامت
به ) علیه אلسالم(  حسن  אمام  علیهی چند אز که هر چنان.  در جعل אین متون دست دאشته باشند،אند دאشته
.  אین خاندאن دور سازند אیشان وאز  مردم رאپایه و אساس بی کردند تا با شایعات  و سعی میسازی پردאخته  شایعه

و در کتب تاریخی و حدیثی نیز   هشددאشته روא ) علیه אلسالم(  ی فاحشی که در حق אمام حسنهاאز جمله جفا
 ٢٠٩.אست) معلیه אلسال(   توسط אمام حسنهاآن   و طالق دאدن بسیار شایعۀ همسرگیریآمده אست

אلحدید אز אبوجعفر  אبی که אبن چنان. سازی علیه معصومان אز زمان معاویه آغاز گشتگفتنی אست که حدیث 
کند معاویه گروهی אز صحابه و تابعین رא معیّن نمود تا آنها روאیات زشت و ناپسندی رא علیه  אِسکافی نقل می

 )علیه אلسالم( شایع نمایند تا زمینۀ طعن خاندאن אمام علی  بسازند و آن رא در بین مردم)علیه אلسالم(  אمام علی
אبوهریره، عمروعاص و مُغَیرِة بن شعبه אز صحابه و عُروَة بن زُبَیر אز تابعین به «: گوید אسکافی می. فرאهم آید

 ٢١٠.» مشغول شدند)علیه אلسالم(ساختن حدیث علیه אمام علی 
 
 
 
 

                                           
 . אین درس مرאجعه نمایید در٢ ۀ شماری آموزشۀر به ضمیم توضیحات بیشتیبرא. ٢٠٩
، تحقیق محمد אبوאلفضل אبرאهیم،     ، شرح نهج אلبالغه   אلحدید  אلحدید אلمعتزلی معروف به אبن أبی       عبدאلحمید بن محمد بن أبی    . ٢١٠

 .٦٤ ص، ٤ج ، چاپ دوم،   ه١٣٨٧, دאر אحیاء אلترאث، بیروت
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 )علیه אلسالم( ن میرאث حدیثی אمام حس

  אما אین، ثبت شده אستهای حدیثی و تاریخی نگاشتهدر ) علیه אلسالم(   گوناگونی אز אمام حسنسخنانאگرچه 
آید  ی که در پی می موאرد.אست  شده אز אیشان بسیار کم نکته قابل توجه אست که אحادیث فقهی و عقیدتی نقل 

 :شود رא شامل میروאیات آن حضرت אز گیری  د چشمאتعد
 
 
 

 )علیهم אلسالم(بیت  ل אهلئویج فضا تر)אلف
 بیشتر تأکید شود تا مبارزۀ تبلیغاتی حکومت )علیهم אلسالم (بیت کرد که بر فضائل אهل گونه אقتضا می زمانه אین

אز همان אبتدא که  )علیه אلسالم(آید אمام حسن  ی تاریخی برمیهاکه אز گزאرش گونه  آن. معاویه رא خنثی کند
حضور مردم و  دאد صلح با معاویه شدند در خطبۀ خویش پس אز حمد و ثنای אلهی درאمضای قرאر  حاضر به

معاویه رא    ولی،ندختپردא  אیشان )علیهم אلسالم (بیت و אهل) صلی אهللا علیه و آله(معاویه به معرفی فضائل پیامبر 
 . از دאردرא אز אدאمۀ خطبه ب  د تا אمامرک  و سعی میبودل نئتاب و تحمل شنیدن آن همه فضا

 : گذرאنیم های حدیثی אیشان رא אز نظر می אینک برخی אز نمونه 
 :فرمودند) علیه אلسالم(אمام حسن  

که خدא   چرאکه کسی؛ همیشه مالزم و همرאه باشید)علیهم אلسالم (بیت با دوستی ما אهل
بب  رא دوست دאشته باشد به س)علیهم אلسالم (بیت که ما אهل  مالقات کند در حالی رא

یک  ست هیچ אکه جان من در دست אو قسم به کسی. دאخل بهشت خوאهد شد شفاعت ما
 ٢١١.بخشد مگر به سبب شناخت حق ما رא سود نمی אو بنده אز אعمال 

אلهمدאنی אیشان رא مخاطب قرאر دאده   همچنین پس אز صلح با معاویه یکی אز یارאن אمام به نام سفیان بن لیلی 
 پس אز بیان علت صلح )علیه אلسالم (گاه אمام حسن  آن؛»!نینؤمِאلمُ  لَّذِ یا مُیكَ علَالمُسَّאل«: گفتאدبی  و با بی

 گاه آن .אرאدت و دوستی به شما: دאد אو پاسخ » تا به אینجا بیایی؟شدچیز سبب   چه« :نددیپرس با معاویه אز אو 
 : ودندفرم אمام  

وאسطۀ   باشد مگر آنکه خدא به  دאشتهאی نیست که ما رא دوست   هیچ بنده،خدא سوگنده ب
 ٢١٢.محبت אو به ما یاریش کند و سودش برساند

 
 
 

                                           
 هِلِمَعَ بِ  عبدٌ عُفِتَینْ  ال هِیدِ بِ یسفْ نَ یذאلَّ نا و تَفاعَشِِ ةَ  نَّ אلجَ لَخَ دَ אلبیتِ  هلَأنا  دُّهو یوَ   وَ ی אهللاَ قَ لَ نْ مَ هُنّإ ف تِאلبی  هلَأنا  تَدّوَموא مَ زِلْأَ«. ٢١١
هـل אلبیـت   ، تحقیق אلسیّد مهدی אلرجائی، אلمجمع אلعالمی ألאلمحاسن؛ أبوجعفر أحمد بن محمد بن خالد אلبرقی،       »ناقِّ حَ ِةفَرِعْمَ بِ الّإ
 .٦١ص  ،  ه١٤١٣قم، , )علیهم אلسالم(

 .٣٢٩ و ٣٢٨   صپیشین،، شیخ طوسی .٢١٢
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  אحادیث אخالقی)ب
 אخالقی אست که در قالب هایفرمایش، )علیه אلسالم(   زیادی אز אحادیث به یادگار مانده אز אمام حسنتعدאد

  .فرمودند نصیحت و موعظه بیان 
 
 

 ها برخی نمونه

برאیش   آن وضعی که خدאجزگاه آرزویی  وאست خدא باشد هیچآن کس که تسلیم خ
 ٢١٣.خوאسته نکند

 هُرَشَ: قالَ ؟رُقْما אلفَفَ: قیلَ. لَّ قَنْ إِها و لَا قُسِّمَمَ بِسِفْ אلنَّاضَرِ:  قال؟نیا אلغِمَ فَ:ه لَقیلَ
 .یءٍ شَلِّلی كُإ سِفْאلنَّ

 قناعت نفس به:  چیست؟ فرمودیزنیا  و بیا غن:پرسیده شد) علیه אلسالم(  אز אمام حسن
بسیار به   حرص: فقر چیست؟ فرمود:  پرسیده شد؛ هر چند אندک باشد،روزی تعیین شده 

 .هر چیز
אست که شیخ    متنی، که مصدאق حدیث مسلسل אست،)علیه אلسالم(  یکی אز אحادیث مشهور אز אمام حسن 

 : אست  دی گفتهبغدא   אحمد بن عمرאن؛אستنقل کرده  خصالصدوق در کتاب 
سن، عن אلحَ ناثَدَّ حَ:سن، قالبوאلحَأنا ثَدَّ حَ:سن، قالبوאلحَأنا ثَدَّ حَ:، قالسنِبوאلحَأا نَثَدَّحَ
 نِسَ אلَحقُلْ אلخُنِسْ אلحُنَسَحْأ نَّإِ): علیه אلسالم(   سنسن، عن אلحَאلحَ

 ٢١٤.ست אنیکوترین نیکویی، خُلق و خوی نیکو
 
 
 
 

 )علیه אلسالم(  میرאث حدیثی אمام حسین

بسیار کم بود و بدین سبب      ) علیهم אلسالم (در بخش پیشین آوردیم که در زمان معاویه مرאجعۀ مردم به אمامان             
بیـان אحادیـث אخالقـی در       . نماید  در אین دورאن پربار نمی    ) علیه אلسالم (مانده אز אمام حسین       میرאث حدیثی باقی  

در אیـن   ) علیـه אلـسالم   (אی אست که אمام حسین        ب دعا شیوه  جلسات خصوصی و همچنین تبیین معارف در قال       
آغـاز  ) علیـه אلـسالم   (هجری و پس אز مرگ معاویه قیام אمام حسین           ٦٠در سال   . אند  دورאن אز آن אستفاده کرده    

 .אنجامد شده و شش ماه به طول می

                                           
אبومحمد אلحـسن بـن علـی אلحرאنـی          ؛»ها אهللاُ تارَאخْ  یت אلَّ  אلحالِ یرِ غَ ی ف هُنَّ أَ نَّمَ یتَ مْ لَ  אهللاِ نَ مِ ختیارِ אإلِ نِسْلی حُ  عَ کلَ אتَّ نْمَ« .٢١٣

, مؤسّـسة אلنـشر אإلسـالمی، قـم       , אکبر غفـاری    ، تحقیق علی  ل אلرسول صل אهللا علیه و آله      تحف אلعقول عن آ   , شعبه  معروف به אبن  
 .٢٣٤  ص، چاپ دوم،   ه١٤٠٤
, אکبر غفاری، مؤسـسة אألعلمـی، بیـروت         ، تحقیق علی  אلخصالمحمد بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صدوق،            .٢١٤
 .٢٩، چاپ אول، ص   ه١٤١٠
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آکنـده אز حماسـه و     نان سـخ ؛ در אین دورאن אز ویژگی خاصی برخوردאر אست    )علیه אلسالم  ( سخنان אمام حسین   
 .شجاعت، معنویت و معرفت

 : رא در سه بخش بررسی کنیم) علیه אلسالم(  אست میرאث حدیثی אمام حسین  با توجه به אین مقدمه، مناسب 
 
 
 

   אدعیه)אلف
 ؛معارف نیز بوده אست  אنتقال یهارאه  یکی אز، عالوه بر لذت خلوت حضور و אنس با معبود،دعا و نیایش

 . آنان کمتر بوده אست  آموختن אز و )علیهم אلسالم ( در دورאنی که אستقبال مردم אز אئمهخصوصاً
 ،عرفات   و زیباترین دعا در صحرאی)علیه אلسالم (ترین نیایش אمام حسین به عنوאن معروف دعای عرفه، 

  )رحمه אهللا (ه אمام خمینیدعا رא ک   אکنون برخی אز فرאزهای زیبای אین.هموאره مورد توجه شیعیان بوده و هست
 :خوאنیم می شیعه برشمرده אست   אلهی خویش آن رא אز אفتخارאت ـنامۀ سیاسی در وصیت

 ؟ آنبه تو رسید چه چیز رא אز دست دאدکه  کسی که تو رא نیافت چه چیز یافت؟ و آن
کمتر אز تو رאضی شد زیان دید و هرکه چشم אمید خود رא به غیر تو    بهکس كه
 ٢١٥.אش رא نابود کرد  سرمایهאنیدبرگرد

 : کند ت خاضعانه و خاشعانه نجوא میو در مقام مناجات با حضرت אحدیّ 
 بینم و مرא به تقوی و گونه אز خودت ترسان قرאر ده که گویی تو رא می خدאیا مرא آن

 ٢١٦.مگردאن  پرهیزگاریت خوشبخت فرما و به معصیت و نافرمانی خود بدبخت و شقی
  در رאهامعاصر آن  به ما رسیده אست که برخی אز محققین) علیه אلسالم(  ی نیز אز אمام حسیندعاهای دیگر 

٢١٧.אند آوری نموده مختلفی جمعهای کتاب
 

 
 
 
   אحادیث אخالقی)ب
گونه  ه אینאگرچ. אست  ، אحادیث אخالقی)علیه אلسالم(  אی دیگر אز אحادیث به یادگار مانده אز אمام حسین گونه

אین . אست  کمترאین همאحادیث فقهی آن حضرت אز   אند ولی باید توجه دאشت که ار کم نقل شدهאحادیث بسی
 .دسته אز אحادیث بیشتر در زمان قبل אز قیام آن حضرت بیان شده אست

 : אیم אز אین مجموعۀ محدود אحادیثی رא برگزیده 
 کند و  می   چرאکه مؤمن نه بدی؛אز هر عملی که موجب عذرخوאهی אست خوددאری کن

                                           
ـ لَ  و الًدَبَ  ک دونَ یضِ رَ نْ مَ ابَ خَ دْقَک؟ لَ دَجَ وَ نْ مَ دَقَ فَ یذאلَّ ما ک و دَقَ فَ نْ مَ دَجَماذא وَ « .٢١٥ ـ  دْقَ ـ  رَسِ خَ ـ  بَ نْ مَ ـ  عَ یغِ ـ تَک مُ نْ ؛ ».الًوِّحَ

، تحقیـق دאر אحیـاء אلتـرאث، دאر         بحار אألنوאر אلجامعة لدرر أخبار אألئمة אألطهار علیهم אلسالم        محمد باقر بن محمد تقی אلمجلسی،       
 .٢٢٦ ، ص١٠٢، ج   ه١٤١٢, ترאث، بیروتאحیاء אل
 .٢١٩ و ٢١٨ ، ص٩٨  همان، ج.٢١٦
 .شناسی ، کتاب٥ضمیمۀ آموزشی درس : ک. ر.٢١٧
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 ٢١٨.کند و عذرخوאهی  ولی منافق אست که پیوسته بدی می،نه عذرخوאهی
  .ورزد  بخیل کسی אست که אز سالم کردن نیز دریغ می٢١٩»المِالسَّ بِلَخِ بَنْ مَخیلُאلبَ«

 : فرماید و یا در حدیث دیگری می 
و  ش دهدאی رא غافلگیر سازد، نعمت بسیار אگر خدאوند سبحان بخوאهد تدریجاً بنده

 ٢٢٠.توفیق شکرگزאری אز אو برگیرد

 
 
 
   אحادیث حماسی)ج

אز مرگ معاویه و فشار یزید   پس. سخنان אمام אز אبتدאی قیام تا شهادت אستمربوط به אین دسته אز אحادیث 
م بود، قیا) علیه אلسالم(   قرאردאد صلح אمام حسن ، که برخالف)علیه אلسالم(  برאی بیعت گرفتن אز אمام حسین

ماهه در آن شهر و سپس  حرکت אمام به سوی مکه و אقامت چند. شد אمیه آغاز  جور و تعدی بنی،אمام علیه ظلم
به אمام و گزאرش   روزۀ کربال بیانگر دورאن خاصی در رجوع مردم  حوאدث چند،سمت کوفه و در آخر  حرکت به

 ،سرشار אز حماسه و ریخی جمع شدهتا  حدیثی وهایאین سخنان ناب و عظیم در کتاب. سخنان אیشان אست
 .عشق و لطافت אست

  قبر حضرت زهرאرت شبانۀ پس אز زیا،قصد خروج אز مدینه رא دאشت) علیه אلسالم(   אمام حسینگاه که آن 
 אز سرحنفیه شبانه نزد אیشان آمد و   محمد.به منزل بازگشت) علیه אلسالم(  و אمام حسن) سالم אهللا علیها(

 در پایان אین . אز مدینه خارج شوددمتقاعد ساخت که بای אمام نیز אو رא. یحت אمام پردאختخیرخوאهی به نص
 هدف ،فیه نوشتنَ و در وصیتی که به محمد حَه کاغذ و قلم طلب کرد)علیه אلسالم (حسین  سوزناک אمام جلسۀ
 : خوאنیم  در فرאزی אز אین وصیت می.خویش رא برאی אو و آیندگان ترسیم کرد  قیام

گذرאنی و نه برאی فساد و سـتمگری אز مدینـه خـارج               من نه אز روی خودخوאهی و خوش      
אم אز אین حرکت      شوم، بلکه هدفم אز אین سفر אمر به معروف و نهی אز منکر و خوאسته                می

 ٢٢١.باشد אصالح مفاسد אمت و אحیای سنّت و قانون جدّم رسول خدא و پدرم می
ضرورت قیام مسلمین و  ی آتشین خویش علیه دستگاه ستمگر یزیدهاطقאمام در طول رאه مکه تا کربال با ن 

 :زیر بار ذلت نرفتن رא گوشزد و در سخن حماسی و زیبایشان چنین אنشا کردند
 ٢٢٢.ارِ אلنَّخولِ دُْنلی مِوْأَ אلعارُ وَ   אلعارِكوبِ رُنْ مِخَیْرٌ تُوْאلمَ

                                           
ـ یعْ وءُ  یـسی   مٍ یوْ  کلَّ قُنافِאلمُ  و رُذِتَیعْ ال وَیءُ  یس  ال نَؤمِ אلمُ نَّإِ، فَ هُنْ مِ رُذِتَعْما تَ  یاک و إ«. ٢١٨ ؛ אبومحمـد אلحـسن بـن علـی         »رُذِتَ

 .٢٤٨ صشعبه، پیشین،  روف به אبنאلحرאنی مع
 .٢٤٨  همان، ص.٢١٩
 .٢٤٦  همان، ص.٢٢٠
؛ )صـلی אهللا علیـه و آلـه       ( ی  دّ جَ ةِ אُمَّ یف صالحِאإل  بِلَطَ لِ تُجْرَما خَ نَّ إ ماً و لْظُ ال دאً و سِفْمُ ال رאً و طِبَ ال رאً و ج أشِ رُأخْ  مْی لَ نّ إ وَ«. ٢٢١
ـ  ةِسیرَ بِ أسیرُ  و کرِنْאلمُن   عَ  و أنهیٰ  عروفِالمَ بِ رَ آمُ نْ أَ ریدُُأ ـ أَ  و یدّ جَ ؛ أبـوجعفر رشـیدאلدین محمـد بـن علـی بـن شهرآشـوب               »یب

 .٦٨  ، ص٤ ج, ، אلمطبعة אلعلمیه، قمشهرآشوب  مناقب אبن=طالب  مناقب آل أبیאلمازندرאنی، 
 .٢٢٤، ص ٣همان، ج . ٢٢٢
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بردنـد   ها هجوم مـی    سوی خیمه   אمیه به  د و گرگان بنی   و در لحظات آخر عمر شریفشان که بر زمین אفتاده بودن           
 : فریاد برآوردند

 ،ترسـید  نمـی   אگر دین ندאریـد و אز روز قیامـت        !  خاندאن אبوسفیان  پیروאنوאی بر شما אی     
 ٢٢٣.الאقل در دنیایتان آزאده باشید

 
 
 
 

  شاگردאن

  )علیه אلسالم(  رאویان אحادیث אمام حسن
بوאسحاق א ٢٢٤،لیلی بیא אبن :توאن אز אند می کرده  روאیت نقل) علیه אلسالم(   حسنאز جمله رאویانی که אز אمام

 ٢٣٠ زید بن אَرقَم،٢٢٩،رعوَאََ حارث ٢٢٨،باتهصبغ بن نُ א٢٢٧سوאد،شعث بن א ٢٢٦ جابر بن عبدאهللا אنصاری،٢٢٥،بیعیسَ
 . نام برد ٢٣٢و قِیس بن سَعد بن عُباده ٢٣١אلوאلبیه حبابة

 
 
 

 )یه אلسالمعل(  رאویان אحادیث אمام حسین
ة بوثمامא: ند אزא عبارت אین אفرאد ترین مهم. אند  روאیت کرده نیز رאویان زیادی حدیث) علیه אلسالم(  אز אمام حسین
 مسلم بن ٢٣٧، قیس بن مسهر٢٣٦،جابر بن عبدאهللا ٢٣٥،بشر بن غالب ٢٣٤ سعید بن عبدאهللا،٢٣٣אلصائدی،

                                           
 محمدباقر  ؛»هنیاکم هذِ  دُ یرאرאً ف حْأَکونوא   فَ ،عادَ אلمَ خافونَتَ  ال مْتُنْک  و کم دینٌ  لَ  یکنْ مْ لَ نْإ !فیانَسُ  أبی  آلِ ةشیعَ  یا کمْیحَ وَ« .٢٢٣

 .٣٢٩  ، ص٤٤  جپیشین، بن محمدتقی אلمجلسی، 
،   ه١٤١٥، تحقیق جوאد قیومی، مؤسسة אلنشر אإلسـالمی،  رجال אلطوسیאبوجعفر محمد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی،         . ٢٢٤
 .٩٤ص 
 .٩٦همان، ص . ٢٢٥
 .٩٣همان، ص . ٢٢٦
 .همان. ٢٢٧
 .همان. ٢٢٨
 .٩٤همان، ص . ٢٢٩
 .همان. ٢٣٠
 .همان. ٢٣١
 .٩٥همان، ص . ٢٣٢
 .٤٩، ص ١٤، چاپ سوم، ج   ه١٤٠٣, ، منشورאت مدینة אلعلم، قممعجم رجال אلحدیثאکبر אلخوئی،  אبوאلقاسم بن علی. ٢٣٣
 .١٠١شیخ طوسی، پیشین، ص . ٢٣٤
 .٩٩همان، ص . ٢٣٥
 .همان. ٢٣٦
 .١٠٤همان، ص . ٢٣٧
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علیه (  بنت אلحسینة فاطم ٢٤١عفی،جُ ربن حُعبیدאهللا  ٢٤٠، مِنهال بن عمرو٢٣٩، حبیب بن مَظاهر٢٣٨،عُوسَجِه
 ٢٤٣. و فاطمه دختر حبابة אلوאلبیه٢٤٢)אلسالم

 
 
 

 ١  شمارۀضمیمۀ آموزشی
 ) علیه אلسالم(  شناسی אحادیث אمام حسن و אمام حسین کتاب
 ؛ حرאنیۀشعب אبن  ،אلعقول  تحفـ ١
 ؛אلحلوאنی، אلناظرة زهنُـ ٢
 ؛دیعزیزאهللا عطار  ،אلمجتبی  مامאإل مسندـ ٣
 ؛مام אلحسنموسوعة کلمات אإلـ ٤
 ؛٣ و ٢ و ١ جلد، אلمؤید حیدر  علی، אأللفینـ ٥
 ؛شریفی ، مام حسینאإل  کلمات  موسوعةـ ٦
 ؛عزیزאهللا عطاردی، شهیدאلمام مسند אإلـ ٧
 ؛نجمی، אز مدینه تا کربالی سخنان حسین بن علـ ٨
 ؛طبرسی  ،حتجاجאإلـ ٩
 ؛جوאد قیومی ،)علیه אلسالم( صحیفة אلحسینـ ١٠
 .محمد دشتی، )علیه אلسالم( حسین  אمام   سخنان فرهنگـ ١١
 
 
 

 ٢شمارۀ آموزشی ۀ مضمی
אند אمام  شود که گفته دیده می  متونی ت و حتی در برخی אز کتب شیعیانی حدیثی אهل سنّهادر بسیاری אز کتاب

 حتی در برخی אز אین ؛ پایان یافته אست با طالقها که אکثر آن  دאشته ی متعددیهاאزدوאج) علیه אلسالم(  حسن
 همسر رא طالق دאده ٥٠ زیرא که در طول زندگانی خود ؛אند  نامیده"مِطالق"رא  )علیه אلسالم(   אمام حسنها،نقل
 !!אست

ةِ، بالكوفَ )علیه אلسالم(  لیٌّ عَاَمقَ فَ،أةًرَمْإ سینَمْ خَقَلَّطَ) علیه אلسالم(   علیٍّ بنَسنَ אلحَنَّإ
    אبنُهُنَّإِ فَهُنَّحَكِنْنَ لَאهللاُ لی وبَ:  فقاللٌجُ رَیهِلَإ امَقَ فَ.القٌطْ مِلٌجُ رَهُنَّإ فَ،نَسَאلحَ حوאكِنْتَ ال

                                           
 .١٠٥همان، ص . ٢٣٨
 .١٠٠همان، ص . ٢٣٩
 .١٠٥همان، ص . ٢٤٠
 .٧٤٥٣، ش ١١אکبر אلخوئی، پیشین، ج  אبوאلقاسم بن علی. ٢٤١
 .١٥٦٥٧، ش ٢٣همان، ج . ٢٤٢
 .١٠٦شیخ طوسی، پیشین، ص . ٢٤٣
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 ٢٤٤.قَلَّ طَهَرِ كَنْ إ وكَسَمْأ هُتْبَجَعْأ نْإ ف،)امسالم אهللا علیه(ةَ م فاطِאبنُ  وאهللاِ  سولِرَ
مغبوض به   אز אین אمر)علیهم אلسالم (بیت مبغوض بوده و شأن אهل אمری  در نزد خدאوندگذشته אز آنکه طالق 

شیعه سازگار نیست و محکوم به بطالن   دور אست و אین قبیل شایعات و جعلیات حدیثی با אصول אعتقادאت
אند؟ در אسناد تاریخی ظهور  گونه متون نقل شده אی אین به چه אنگیزه  אز چه تاریخی و: אما سؤאل אین אست،אست
 . بوده אست) علیه אلسالم(  یک قرن پس אز وفات אمام حسن ین شایعه تقریباًא
 با )علیه אلسالم  حسن  אمام  فرزندزאدگان(אلحسن  گویا در אیام گردش خالفت אز אمویان به عباسیان، بنی 

بس אز میان  رא با قتل و حهاکرده و אکثر آن  אلحسن خیانت אما عباسیان به بنی. אلعباس همکاری دאشتند بنی
  .אلحسن متوسل شدند سازی علیه بنی خود به تبلیغات منفی و شایعه  سیاست אلعباس برאی پیشبرد بنی. بردאشتند

 عمومی پیامبر مسلمان ،عباسها  אین אست که عباسیان مدعی شدند جد אعالی آنهایکی אز تبلیغات منفی آن 
 ما که אز نسل عموی در نتیجه  אست؛مبر کافر بودهادیگر پی  אلحسن، אبوطالب عموی بود ولی جد אعالی بنی
 ٢٤٥.אلحسن که אز نسل عموی کافر پیامبرند بر حکومت سزאوאرتریم به بنی  مسلمان پیامبریم نسبت

مند  عالقه  אلحسن به زندگی دنیوی  نیای بزرگ بنی،)علیه אلسالم (אمام حسن: شایعۀ دیگر אین بود که گفتند 
بود که אو رא אز جنگ با معاویه بازدאشت و تن  پردאخت و پردאختن به אین אمور با زنان میبود و پیوسته به אزدوאج 

אین دروغ رא .  موجود אستهاאند که אکنون به عنوאن حدیث در کتاب ساخته متونی رא نیز در אین رאستا. به صلح دאد
 אگر אمام حسن :ست אאینجا  لحال سؤא. قاضی אنتصابی منصور دوאنیقی به دستور منصور پخش نمود אولین بار
 ٢٤٦!؟گزאرش و ثبت نکرده אست  فرزندאن متعدد אیشان رא، پس چرא تاریخ، زن گرفته אستپنجاه

  

                                           
אکبر غفـاری، دאر אلکتـب אإلسـالمیه،          ، تحقیق علی  אلکافیאإلسالم محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی אلرאزی،           אبوجعفر ثقة  .٢٤٤
 אنتشارאت عطارد،   ،مسند אإلمام אلمجتبیٰ  عزیزאهللا عطاردی،    شمارۀ متون دیگری نیز در       ؛٥٦   ص ،٦، چاپ دوم، ج        ه ١٣٨٩, تهرאن
 .آمده אست ٦٨٩ ـ ٦٩٣  ص، ١٣٧٣
 .אبوطالب کافر بوده אست  אین باورند که  برאهل سنّت دאستانهای زیادی رא جعل نمودند و هنوز نیز بسیاری אز ،אین אساس بر. ٢٤٥
چـاپ  ,١٣٧٢, تهـرאن , صـدرא ،  ، شهید مرتضی مطهری   نظام حقوق زن در אسالم     تلخیصی אز بیانات شهید مطهری در کتاب         .٢٤٦
 .٣٠٦ ـ ٣٠٩ص  ,هفدهم



 

 

 جلسۀ ششم

)علیه אلسالم(حدیث در روزگار אمام سجاد 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
  ؛پیگیری سرنوشت و چگونگی حدیث در دورאن אمام چهارم 
 ؛ هسجادی ۀ صحیفآشنایی אجمالی با  
  .ها אجمالی به حوאدث پدیدآمده در אین سالۀאشار 

 
 
 
 

 درآمد

  אئمـه  یאیام زنـدگ    ترین توאن אز سخت   رא می )  ق ٩٥ یا   ٩٤ ـ ٣٨(علیه אلسالم    دورאن زندگی و אمامت אمام سجاد     
عاشـورאی   در عـصر روز   ) علیه אلـسالم  (  אمامت آن حضرت پس אز شهادت אمام حسین       . شمردبر )علیهم אلسالم (

تـرین   سـنگین  شـود و در    آغاز مـی  ) ی אهللا علیه و آله    صل( אهللا بیت رسول    هجری و با אسارت خود و אهل       ٦١سال  
 .یابد אمیه אدאمه می وضعیت فرهنگی و אجتماعی ناشی אز تسلط بنی

ی ئ به عنوאن جز   ، بر فرאز منابر   )علیهم אلسالم  (بیت  אهل و) علیه אلسالم  ( אمام علی  هناسزאگویی ب  ی لعن و   سوی אز 
حتی قتل فجیـع     و  ستم به شیعیان    دیگر ظلم و   سویאز   ود و  ب  شده  متدאول ،های خطیبان و אئمۀ جمعه     خطبه אز

 .بود  ی אسالمی رאیج گشتههاسر سرزمین  در سرتاآنانو دردناک 
ریزترین نخـو  تـرین و  مبـا دو تـن אز ظـال       ) علیه אلسالم ( توز אموی، אمام سجاد    دین و کینه   عالوه بر سالطین بی    

אیـن  .  نیز معاصر بوده אست    ،ثقفی  بن زیاد و حجاج بن یوسف     عبیدאهللا   یعنی   ،نشاندگان و سرسپردگان آنان    دست
فتنـۀ عبـدאهللا بـن زبیـر،     . شد حاکم بودنـد  تشیع محسوب می   که در آن زمان مرکز אصلی      ،بر کوفه  دو جنایتکار 

  وאقـع شـده   حمله به مکه و تخریب خانۀ کعبه نیز در همین زمان  و مسلمانان مدینه  عام ه و قتل  رِّوאقعۀ فجیع حَ  
 ٢٤٧.אست

 عبدאلملک بن مروאن به حکومت عرאق رسـید و          آشامی אست که پس אز تخریب خانۀ خدא אز طرف           خون ،حجاج 
  در یـا شمـشیر אو و دژخیمـانش        نفر بر אثـر شـکنجه       حاکمیت אو فقط یکصد و بیست هزאر       ۀسال بیستدر مدت   

  אو گدر هنگـام مـر    . ند جنگ با حجـاج کـشته شـد        درאز کسانی אست که      אین تعدאد غیر   شهرها جان سپردند و   
گفتنی אسـت کـه بیـشترین دورאن אمامـت           .سقف وی زندאنی بودند    مرد و سی هزאر زن در زندאن بی        پنجاه هزאر 

 אسـت و  ) ق ٦٥ـ   ٨٦(ملک بن مروאن    ـعبدאل  ۀـسالبیست و یک    زمان با خالفت     هم) علیه אلسالم ( ام سجاد ـאم
 خلیفه ، دאشت )علیهم אلسالم  (אمام سجاد  بیت و   بت به אهل   که کینۀ خاصی نس    ،بن عبدאلملک  پس אز אو نیز ولید    

                                           
، دאر  אلعابدین درאسـة و تحلیـل       حیاة אإلمام زین  باقر شریف אلقرشی،    برאی אطالع بیشتر אز אوضاع سیاسی אین دورאن به کتاب           . ٢٤٧

  .تألیف آقای باقر شریف אلقرشی مرאجعه فرمایید،   ه١٤٠٩אالضوאء، بیروت، 
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تا وقتی که علی بـن אلحـسین در دنیـا وجـود دאرد مـن آسـایش               « که کرد  می به אین مطلب نیز אقرאر     و ٢٤٨ شد
 .که سرאنجام تصمیم به قتل אمام گرفتند אین بود» .ندאرم

 
 
 

 فرهنگ حدیثی زمانه
ـ  لذא گردد و   مردم به حدیث روشن می     قبال عمومی کم א شد میزאن     אز آنچه گفته   ثیر אیـن وقـایع بـر وضـعیت         أت

بنابرאین طبیعی אست که مرאجعۀ مردم و حتـی شـیعیان بـه             ؛  تبیین ندאرد  فرهنگی مردم نیز אحتیاج به توضیح و      
אما אین نکتـه رא نیـز نبایـد אز نظـر دور دאشـت کـه در אیـن دورאن              . معمول باشد  کمتر אز حد  ) علیه אلسالم (  אمام

) علیهمـا אلـسالم   (  به همین جهت فرهنگ حدیثی مردم אز عـصر حـسنین           ده بود و   ش گری آغاز شفرهنگ پرس 
 . بهتر بود

 
 
 
 

  )علیه אلسالم( ی مهم دورאن אمامت אمام سجادهاویژگی

بـیش אز میـرאث      )علیـه אلـسالم   ( مانده אز אمام سجاد     یی אین دورאن، میرאث حدیثی برجا     ها گرفتاری ۀبا وجود هم  
 :چند خصوصیت باشد  توאند نتیجۀ אین אمر می. אست) علیهما אلسالم(  ی אمام حسن و אمام حسینحدیث

 
 
 

  دورאن طوالنی אمامت)אلف
ساز نقل   אین دورאن نسبتاً طوالنی زمینه      سال אدאمه دאشته אست و     ٣٤نزدیک به   ) علیه אلسالم ( אمامت אمام سجاد  

 .אحادیث بیشتری بوده אست
 
 
 
  אز تأثیرאت عاشورאبردאری بهره) ب

. אز مطالبی אست که مورد قبول تمامی مردم بوده אست          و قساوت قاتالن אو   ) علیه אلسالم (  مظلومیت אمام حسین  
אصـرאر  . قدאست و مظلومیت مورد توجه مردم قرאر دאده אسـت         در پوششی אز    رא  ) علیه אلسالم ( אین אمر אمام سجاد   

علیهم  (بیت  אهل   مردم همرאه با قدאست    هشتن وאقعۀ عاشورא و تذکر آن ب      بر زنده نگه دא   ) علیه אلسالم ( سجاد  אمام

                                           
 ,אلدین عبدאلحمید، دאر אلجیل، بیروت ، تحقیق محمد محییتاریخ אلخلفاءبکر אلسیوطی،  אلدین عبدאلرحمن بن אبی جالل.  ٢٤٨
  .٢٥٢ ـ ٢٦٥ ،  ه١٤٠٨
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 بـاز   حضور عبدאلملک بن مروאن و رאه      جریان אستالم حجر در    אی ساخته بود که در      رא صاحب وجهه     אمام )אلسالم
 .گر אست  مردم برאی אیشان جلوههمۀکردن 

 
 
 
  دورאن تابعین)ج

אز دنیا رفته بودند و در میان تـابعین نیـز             صحابه  بیشتر زمانی معاصر بود که   با  ) علیه אلسالم ( زندگی אمام سجاد  
ی خاص به אمام سـجاد      هابدین سبب مرאجعۀ گروه   . ندאشت وجود) علیه אلسالم ( چهرۀ موجهی چون אمام سجاد    

 .د بودازی
 : سعید بن مسیب گفته אست 

ـ     به سوی مکه خـارج نمـی       ] אز مدینه  ، حج برאی[قاریان قرآن     ا אینکـه علـی بـن      شـدند ت
  آن   همرאه به ، که هزאر سوאر بودیم    ،گاه ما قاریان    آن ؛شد  خارج می  )علیه אلسالم  (אلحسین 

 ٢٤٩.شدیم حضرت خارج می
 
 
 
  پیدאیش نسل فرهنگی)د

در . آموزی ندאشـتند   فرهنگی و دאنش    معموالً אز אفرאد عادی بودند که صبغۀ      ) صلی אهللا علیه و آله    ( صحابۀ پیامبر 
 کـه אز صـغار      ،عبـاس   אبن ؛که به فرאگیری علم אهتمام دאشتند      کم گروهی پا به عرصه گذאشتند       بعد کم  یهازمان

 زهـری و    ؛رو بـه فزونـی گذאردنـد       )علیه אلسالم ( אین אفرאد در زمان אمام سجاد     . אست   אز אین گروه   ،صحابه אست 
  رא قبول  )علیه אلسالم  (مامت אمام سجاد  אین دو با وجود آنکه عامی بوده و א        . אز אین אفرאد هستند     سعید بن مسیب  

علیـه  ( אمـام سـجاد   . رسـیدند  مـی    به حضور אمام   ، ولی برאی فهم مسائل و پرسش אز موضوعات علمی         ،ندאشتند 
علـی بـن حـسین      : گویـد   طائی می   نصر بن אوس    . خوאند می نیز مردم رא برאی کسب علم به سوی خود         )אلسالم

به آنها  : گفت. אینجا و آنجا  : روند؟ گفتم   به کجا می  ] אی پرسش سؤאلهایشان  بر[مردم  : به من گفت  ) علیه אلسالم (
 ٢٥٠.بگویید که به نزد من بیایند

 
 
 
 

                                           
؛ محمدباقر بـن محمـدتقی      »  رאکبٍ لفُه أ عَجنا مَ رَخَ  و جَرَخَ فَ ،نِאلحسی نُ   ب  علیُّ جَخرُ حتّی یَ  ةَکلی مَ نَ إ جورُ  خیَ  ال אءَرّ אلقُ نَّإ« . ٢٤٩

،   ه١٤١٢, ، تحقیق دאر אحیاء אلترאث،دאر אحیاء אلترאث، بیروتبحار אألنوאر אلجامعة لدرر أخبار אألئمة אألطهار علیهم אلسالم    אلمجلسی،  
 .٧، ح ١٤٩، ص ٤٦ج 
ـ  لـتُ ؟ قُ  אلناسُ بُذهَن یَ  مَ  لیإ: علیه אلسالم   ینِسَحُ אل  بنِ قال لی علیُّ  : گوید طائی می    نصر بن אوس   .٢٥٠ هاهنـا   و ن هاهنـا  بوُذهَ یَ
, ، تحقیـق علـی شـیری، دאر אلکفـر، بیـروت     تاریخ مدینة دمـشق , عساکر אلدمشقی علی بن אلحسن אبن ؛لیَّإجیئون م یَهُل َلقُ: قال

 . ٣٦٥، ص ٤١، ج   ه١٤١٥
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 های نشر حدیث شیوه

   خطبه)אلف
حـاکی אز روحیـۀ        ولی ،گرچه אنبوه نیست  دو א آن  میان  در کوفه و شام و مسیر       ) علیه אلسالم ( سخنان אمام سجاد  

حدیث توسـط آن אمـام بزرگـوאر         های نشر  توאن یکی אز شیوه    ها رא می   אین خطبه . ستא) علیه אلسالم (  بزرگ אمام 
 .אند خویش عمل کرده  אی אز زمان با אین روش به وظیفۀ دאنست که در برهه

تـرین    مهـم کـه     مدینـه ثبـت نمـوده אسـت        هایی אز אمام رא در کوفه، شـام و         خطبهی  تاریخ خوشبختانه مصادر  
 : אز אند ارتها عب موضوعات אین خطبه

  אمیه ی بنیهاستم אفشای אنحرאفات وـ ١
  )علیهم אلسالم (بیت ل אهلئبیان فضاـ ٢
 . مردم کوفهنوאزی سرزنش مهمانـ ٣
روزهای جمعه در مسجد     در دورאن אمامت خویش   ) علیه אلسالم ( آمده אست که אمام سجاد       هادر برخی אز گزאرش    

 : گوید  سعید بن مسیب می.نمودند های אخالقی אیرאد می به برאی مردم خط)صلی אهللا علیه و آله(אلنبی 
مردم رא موعظه ) صلی אهللا علیه و آله(علی بن حسین، هر جمعه در مسجد رسول خدא 

  ٢٥١.خوאند نمود و آنها رא به زهد در دنیا و تالش برאی آخرت فرא می می
 :های אمام در شام توجه کنید  אز خطبهیא אینک به نمونه 
 : مجلس رسمی یزید بر منبر قرאر گرفت و فرمودאمام در  

فرزند    من.من فرزند محمد مصطفایم. من فرزند زمزم و صفایم. مِنایم من فرزند مکه و
با ) صلی אهللا علیه و آله (خدא  من فرزند کسی هستم که در دفاع אز رسول.علی مرتضایم
و بار هجرت نمود و دو بار د  جنگید و]یعنی با تمام توאن و قدرت[دو نیزه  دو شمشیر و

אی نیز کفر  لحظه حنین جنگید و بر هر دو قبله نماز خوאند و در بدر و نمود و  بیعت
  ٢٥٢.نورزید

خطابۀ حضرت زینب    کهبوددر همین مجلس  .رא در شام فرאز آورد) علیه אلسالم(  سان صفات אمام علی و بدین 
 .אیرאد گردید) سالم אهللا علیها(
مردم مدینه در אجتمـاع عظیمـی        د و یرس אلنبی    پس אز چندین ماه به مدینة      אزدۀ אسر  کاروאن مصیبت گاه که    و آن  

אی آتشین که אز غم دل حکایـت         خطابه  و استخ  אمام بر  ،ندفتر طهارت   به אستقبال بازماندگان خاندאن عصمت و     
 :دوفرم  ،אمیه  ضمن نکوهش بنی،در فرאزی אز אین خطبه  وودنم د אیرאد رک می

                                           
ـ   عَةٍمُ جُ بهذא אلکالم فی کلِّ   ة  رَخِم فی אآل  هُبُغِّرَیُّ و نیاאلدُّ  يم ف هُدُهِّزَیُ و  اسَ אلنّ ظُعِ یَ  אلحسینِ  بنُ کان علیُّ «. ٢٥١  د رسـولِ سجِ فی مَ

אکبر غفاری، دאر אلکتـب אالسـالمیه،         ، تحقیق علی   אلکافی ؛ אبوجعفر ثقة אالسالم محمد بن یعقوب بن אسحاق אلکلینی אلرאزی،          ».אهللاِ 
 .٢٩  ح،٧٢  ص،٨   ج، چاپ دوم،  ه١٣٨٩, تهرאن
ـ  بِرَن ضَ  مَ بنُإنا  أ...  אلمرتضی    علیٍّ بنُإنا  أ محمد אلمصطفی    بنُ إ ناأ...  فاאلصَّ  و  زمزمَ بنُإنا  أمنی   وةَ   مک بنُإنا  أ«. ٢٥٢ ـ  ینَ بَ ی دَ یَ
ـ حُ و  ببدرٍلَقاتَ  وینِتَبلَلّی אلقِصَ ین وتَیعَאلبَ  عَبایَ  وینِتَجرَ אلهِرَهاجَ  وینِمحَرُبِ  نَعَطَ  وینِیفَسَبِ )صلی אهللا علیه و آله     (אهللا  رسولِ  ین ونَ

 ١٤٢١، אنتشارאت ذوی אلقربی، قم،      نفس אلمهموم فی مصیبة سیدنا אلحسین אلمظلوم      شیخ عباس قمی،     ؛». عینٍ ةرفَر باهللا طَ  کفُم یَ لَ
 .١٣٨ص  ،٤٥ج ،  ه
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 ،فرمـود  به אین مردم دربارۀ کشتن ما خاندאن توصیه می        ) صلی אهللا علیه و آله     (אگر پیامبر 
توאنستند بـر مـا سـتم روא          אینان بیشتر אز אین نمی     ،که به אکرאم ما توصیه نموده       همچنان
  ٢٥٣.دאرند

 
 
 
  نیایش  دعا و)ب
 .ش אستنیای دعا و) علیه אلسالم (ترین رאه نشر معارف توسط אمام سجاد مهم

در آن زمینـه روشـن       رא  نظر אسـالم   متنوع مقصود خویش رא بیان و      گوناگون و  حضرت با خوאندن دعاهای    آن  
ویژۀ جامعـۀ אسـالمی אعمـال       خطرאت و موقعیت   אین شیوۀ אبدאعی به جهت خفقان حاکم بر جامعه،         .ساختند می
 .شد می

سخنان وאهی خـود      حضور دאشتند که شنیدند گروهی با      אلنبی     در مسجد  )علیه אلسالم  (روزی אمام سجاد   :نمونه 
 لـذא   ؛دندشـ نارאحـت    برآشفته و אفسرده و    سخت   حضرت אز سخنان אیشان     آن .کنند خدא رא به مخلوق تشبیه می     
مناجـات    و بـا   ه دست به دعا بلند کرد     )صلی אللـه علیه و آله     (پیامبر خدא   قبر کنار  و برخوאستند و در حضور آنان    

 : آنان پاسخ دאدند بهنینچ  אین،خویش
ـ  نّ إ فوک و صَ وَ هِ ما بِ  یرِ علی غَ  قدیرُאلتَّ وَ ک،تُدرَک قُ دُلهی یَ إ ـ    إ  یـا  ئٌری بَ   אلـذینَ  نَلهـی مِ
ـ  مـا بِ   رُظـاهِ  و  کوکدرِن یُ لَ لهی و إ يءٌک ش ثلِ کمِ یسَبوک، لَ لَ طَ شبیهِبالتَّ ـ  هِ ـ عَن نِ م مِ ک مِ
  ٢٥٤.کفورَو عَیک لَلَم عَهُدلیلُ

 
 
 
 

 یث در قالب دعاعلت ترویج حد

 موقعیت ویژۀ جامعه) אلف
مطالب علمی صرف رא ندאشت و تلقی مـردم در موאجهـه بـا                موقعیت אجتماعی و فرهنگی جامعه אقتضای جذب      

 و با توجه به אینکـه       آموزی אز حضرت بپردאزند    אی نبود که به دאنش      گونه دא به نیز در אبت  ) علیه אلسالم ( אمام سجاد 
و  با אستفاده אز روش دعا     هموאر نبود آن حضرت      )علیه אلسالم ( ربیت در زمان אمام سجاد      دیگر رאههای تعلیم و ت    

 .نمود ف אحساس، معارف אلهی رא به مردم אلقا مییلطت
 

                                           
لـوא  عَمـا אزدאدوא علـی مـا فَ   نـا لَ بِ صایةِیهم فی אلوِلَإم دَّقَا کما تَنم فی قتالِیهِلَإ مَدَّقَ تَ)صلی אهللا علیه و آله  (  لو کان אلنبیُّ   אهللاِ و«. ٢٥٣
، تحقیـق مؤسّـسة     عوאلم אلعلوم و אلمعارف و אألحوאل من אآلیات و אألخبار و אألقـوאل            عبدאهللا بن نورאهللا אلبحرאنّی אالصفهانی،       ؛».نابِ

  .٤٤٨ ص،   ه١٤٠٨, ، قم)هللا تعالی فرجهعجل א(، مؤسسة אالمام אلمهدی )عجل אهللا تعالی فرجه(אالمام אلمهدی 
، تحقیـق   אإلرشاد فـی معرفـة حجـج אهللا علـی אلعبـاد           محمد بن محمد بن אلنعمان אلعکبری אلبغدאدی معروف به شیخ مفید،            . ٢٥٤

  .١٥٢ ص، ٢ ج،   ه١٤١٣, مؤسّسة آل אلبیت علیهم אلسالم، مؤسّسة آل אلبیت علیهم אلسالم، قم
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  ضعف فرهنگ دینی) ب    
لهو و لعب   .  فرهنگ مذهبی در میان مردم شده بود        אمیه موجب تضعیف   بنیحکام   طوالنی معاویه و سایر      ۀسلط

ـ            یدא کرده و حتی در مدینه     روאج پ  אی کـه     بـه گونـه    د؛نیز خوאنندگان و نوאزندگان جایگاه خاصی پیدא کـرده بودن
 ٢٥٥. آمده אستغانیאأل  کتابאین אفرאد در אسامی .غنا گشته بود و خوאنندگان فرאوאنی دאشت مدینه مرکز

مردم مدینه به تودیـع     ،  زאر دینار خرید  خوאن مدینه رא به مبلغ بیست ه         یکی אز کنیزکان آوאزه    ،گاه که خلیفه   و آن  
با دعاهای لطیف   ) علیه אلسالم ( در אین אوضاع و אحوאل بود که אمام سجاد         ٢٥٦.אو آمده و در غم فرאق אو گریستند       

معـارف   به مبارزه با جو غالب فرهنگی و عالج بیماری وאگیردאر لهو و لعب و کوشش در نـشر                   خود و پرאحساسِ 
  ٢٥٧.پردאخت میمی אسال

 
 
 
  نامه)ج

אسـالمی אسـتفاده אز کتابـت و           در جهت نشر معارف    )علیه אلسالم  (های کاربردی אمام سجاد    یکی دیگر אز شیوه   
 . نگاری אست نامه

. گرفـت   رא نادیـده  تـوאن آن   ولـی نمـی   ، אین روش نسبت به دو روش سـابق کمتـر אسـت            گیری אز    بهره אگرچه 
ـ     چند نامه به محمد بن مـسلم زهـری          و ز شیعیان  به برخی א   )علیه אلسالم (م  های مختلف אما   نامه  אیـن   ۀ אز جمل
 .ست אها نامه

حـضرت   آن قسالۀ حقو رست   א ترین אثری که در אین قالب אز אیشان صادر گردیده و אکنون در دست ما                معروف 
 .אند אست که برאی بعضی אز یارאن خویش نگاشته

 
 
 

 شاگردאن
 شـاگردאن شـیعۀ אمـام     ترین  אز معروف  ٢٦١بان بن تغلب  א و   ٢٦٠بیر سعید بن ج   ٢٥٩،بوخالد کابلی א ٢٥٨אبوحمزه ثمالی، 

 .آید אیشان به شمار میאهل تسنن אز شاگردאن   نیز٢٦٢ سعید بن مسیب؛باشند  می)علیه אلسالم (سجاد
 

                                           
 .٦٦٧  ـ٦٧١ ص پیشین، ،باقر شریف אلقرشی :ک.ر. ٢٥٥
 .٣٤٣ ص، ٨ ج, بیروت ، تحقیق عبدعلی مهنّا و سمیر جابر، دאر אلکتب אلعلمیه،אألغانی, אبوאلفرج אالصفهانی. ٢٥٦
هـای مـورد     نمونه (.אند  بیان کرده  صحیفۀ سجادیه شهید محمدباقر صدر در مقدمۀ زیبای خود بر         هللا  א یتאصل אین نظریه رא آ    . ٢٥٧

 .)אشاره אز אیشان نیست
  ،  ه١٤١٥، تحقیق جوאد قیومی، مؤسسة אلنشر אالسـالمی،  رجال אلطوسیאبوجعفر محمد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی،          .٢٥٨
 .١١٠ص 
 .بوده אست" وردאن"یا " کنکر"نام אو . ١١٩همان، ص . ٢٥٩
 .١١٤همان، ص . ٢٦٠
 .١٠٩همان، ص . ٢٦١
 .١١٤همان، ص . ٢٦٢
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 )علیه אلسالم( میرאث حدیثی אمام سجاد

 )علیه אلسالم( ی علمی אمام سجادهاتالش
 אین مدرسه   .אند گذאری کرده  پایه) علیه אلسالم ( אمام سجاد  شیعی رא مدرسۀ عظیم فرهنگی    که  توאن אدعا نمود     می

به אوج خود رسید و بالغ بـر        ) علیه אلسالم (  אمام صادق   شکوفا گشت و در دورאن    ) علیه אلسالم ( در زمان אمام باقر   
 . بودندرجسته بیفقها چند هزאر شاگرد دאشت که بسیاری אز آنان

 گذאر آن אمـام سـجاد      بنیان و   برگرفته אز אین مدرسه אست       ،بلندمرتبۀ شیعی  یرאخالق و تفس   فقه، حقوق، معارف،   
 . آموزش دאد آورد و  کوچکی אز یارאن مخلص خود رא گرد   אست که هستۀ )علیه אلسالم(
تـوאن بـه      مـی   אز آنها   که گذאشته אست א به یادگار    رهای مختلفی אز אنوאع אحادیث       گونه) علیه אلسالم (אمام سجاد    
 .دکردعایی אشاره  دیث אخالقی، אجتماعی، تفسیری، فقهی وאحا

ی אرزشمند אیـشان    هاتالش  زحمات و   ست که نشانۀ   א بها و سترگی نیز אز אیشان باقی       ی گرאن هادر אین میان متن    
 :אست

 
 

  אجتماعیـهای אخالقی   رساله)אلف
  رسالۀ حقوقـ١

 ٥٠ در אیـن نوشـتار       .אسـت  )  אلسالم معلیه (وبات אئمه אز مشهورترین مکت  ) علیه אلسالم ( رسالۀ حقوق אمام سجاد   
خدאوند، حقوق אعضای بدن، حقوق عبادאت، حـق           حق ؛אند حق אز حقوقی که אدאی آن بر ما الزم אست ذکر شده           

אشـاره  آنهـا   بعـضی אز      بـه در אینجـا     .אنـد    جملـه   آن خویشاوندאن و حقوق عمومی دیگر אز      پیشوאیان، زیردستان، 
 :کنیم می

بدאری    بزرگ ست که אو رא    א کند אین   و دאنش تو رא تقویت می      אستکه אستاد تو     حق کسی 
 אو باشی   به سخنانش خوب گوش فرא دهی و متوجه        אحترאم مجلس אو رא حفظ نموده و       و
متوجـه   فهـم خـود رא آزאد و       عقل و  אو رא در تعلیم آنچه به آن نیازمندی یاری نمایی و           و

 ٢٦٣.برאی אو پاک کن ن و قلبت رאرא درک ک یادگیری کن و حضور אو
 دאده و  ست که بدאنی خدא وی رא سبب آرאمش و رאحتی و אلفت تو قرאر              א حق همسرت آن  

אو   پس אو رא گرאمی بـدאر و بـا         ،نعمتی אست که خدא به تو אرزאنی دאشته אست         بدאنی که אو  
  ٢٦٤.رفیق باش مهربان و

 . مختصر نقل شده אستאی گونه   به خصالوאلفقیه   یحضره ال من مفصل و در אلعقول  تحفאین متن در کتاب  

                                           
فیمـا  کَ فـسِ  له علی نَةُعونَאلمَ  و یهِلَ عَ قبالُאإل و  یهِلَإ ستماعِ אإل سنُحُ  و هِسِجلِمَ لِ وفیرُאلتَّ ه و  لَ یمُعظ فالتَّ مِلالعِ بِ کَسِ سائِ قُّأما حَ «. ٢٦٣
אبومحمد אلحسن بن علی אلحرאنی معروف بـه         ؛».کَلبَ به قَ  یَکِّزَتُ  و کَهمَ فَ هُرَحضِتُ و  کَقلَعَ  هَ لَ غَرَِّفَ بأن تُ   אلعلمِ نَ بک عنه مِ   نیٰغِ ال
،   ه١٤٠٤, مؤسّـسة אلنـشر אالسـالمی، قـم    , אکبر غفـاری  ، تحقیق علیتحف אلعقول عن آل אلرسول صلی אهللا علیه و آله      , شعبه  אبن

 .٢٦٠ص  چاپ دوم،
 قُرفُتَ ها و مُکرِتُ فَ یکَلَتعالی عَ   אهللاِ نَمِ ةٌعمَ ذلک نِ  نَّأ مَعلَتَ  אُنساً و   و ناًکَ سَ ها لکَ لَعَ جَ لَّجَ وَ  زَّ عَ  אهللاَ  أنَّ مَعلَن تَ  أَ ةِوجَ אلزَّ قُّحَ وَ«. ٢٦٤
אکبر غفـاری،     ، تحقیق علی  کتاب من ال یحضره אلفقیه    محمد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صدوق،              ؛».بها

 .٦٢١  ص،٢ ج, قم مؤسّسة אلنشر אالسالمی،
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   رسالۀ زهدـ٢
  آنאبوحمزه ثمـالی  ،کوشای אیشان אست که شاگرد  رسالۀ زهد ) علیه אلسالم ( معروف אز אمام سجاد   ۀ  دومین رسال 

 .رא نقل نموده אست
  :گوید  میאبوحمزه ثمالی 

 باشد جز علی بن )لسالمعلیه א (حسین  بن  نشنیدم که کسی אز مردم زאهدتر אز علی
در مورد زهد صحبت و ) علیه אلسالم( گاه که علی بن حسین آن) علیه אلسالم (طالب אبی

 .گریست کرد هر کس در حضور אو بود می مردم رא نصیحت می
 : گوید  میאبوحمزه 

 در مورد زهد بود، )علیه אلسالم (אی رא خوאندم که در آن سخنان علی بن حسین صحیفه
 رא شناخت و هاعرضه کردم، אو آن) علیه אلسالم( نگاشتم و نزد علی بن حسین رא هاآن

  ٢٦٥.صحیح دאنست
 ٢٦٦.کند  در אدאمه، رسالۀ زهد אمام رא نقل میאبوحمزه 
 
 
 ثور أ אدعیۀ م)ب

هـایی کـه بـه      وאژه؛אنـد  لقـب دאده   אلـساجدین  سـید  و سجاد   ،אلعابدین  زینرא  ) علیه אلسالم (  אمام علی بن אلحسین   
 . אشاره دאرد)سجده(ت و مظهر عبودیت عباد

کـه بـه تعبیـر אمـام     ، אدعیۀ مأثور. אی ویژه دאرد جلوه) علیه אلسالم ( عبادت، دعا و مناجات در زندگی אمام سجاد        
عرصۀ شناختن و معرفت אو نیـز     که ، فقط صحنۀ خوאندن خدא نیست     ،قرآن صاعد אست  )  علیه אهللاة  رحم(خمینی  
 .سندی خرد پروאز روح אست و خر؛هست

 
 دعاهای گوناگونـ ١

تـرین   فאست که معرو   چند برאبر دعاهای موجود در صحیفه) علیه אلسالم(ده אز אمام سجاد  رسیمجموع دعاهای   
همـرאه بـا     مجموعۀ אین אدعیه رא      . אست ،ثمالی ۀ  بوحمزدعای א مشهور به   ،  و دعای سحر   رعشَ ه مناجات خمس  هاآن

 . تدوین نموده אستهجامع  صحیفۀ سجادیۀبا عنوאن ) لیه אلسالمع(سسۀ אمام مهدی ؤمصحیفۀ مشهور، 
 :نمونه

لباس عجز   دوری אز تو   و   لباس ذلت و خوאری بر تن من پوشانده        ، گناهان ،אی خدאی من  
بـر   رא  پـس אو    אسـت؛   میرאنـده   رא  قلـبم  نم ناتوאنی برאیم فرאهم ساخته و جنایت بزرگ       و

  ٢٦٧.قصودمم بازگشت و توبه زنده گردאن، אی مقصد و
                                           

 مـامُ کـان אإل : ةَ مزَطالب، قال أبوحَ    أبی بنِ   لیِّن عِ نی مِ غَلَ ما بَ  إالّ  אلحسینِ  بنِ ن علیِّ  مِ دَ کان أزهَ  اسِ אلنَّ نَ مِ أحدٍ بِ عتُمِما سَ «. ٢٦٥
 بـنِ    علـیِّ ن کـالمِ  مِ زهدٍ فیها کالمُةًحیف صَتُأْرَ و قَةَمزَقال أبوحَ .هِِتضرَحَن بِ مَیٰ أبک ظَعَوَ و هدِ فی אلزُّ  مَلَکَّذא تَ إ  אلحسینِ  بنُ علیُّ

؛ محمد بن یعقوب بن    »هُحَحَّصَ  و هُفَرَّعَ فَ یهِلَفیها عَ   ما ضتُرَعَ فَ لیهِ عَ  אهللاِ  صلوאتُ  אلحسینِ  بنَ  علیَّ یتُ أتَ مَّ ما فیها ثُ   بتُتَکَ  و אلحسینِ
  .١٤ص  ,אسحاق אلکلینی، پیشین

  .٢ضمیمۀ آموزشی شمارۀ : ک.ر .٢٦٦
 یـا  نـکَ  مِةٍوبَتَ بِهِیِحْأَتی، فَ جنایَ  قلبی عظیمُ  أماتَ و   تینَکَسْ مَ  لباسَ نکَ مِ دُباعُنی אلتَّ لَلَّجَ تی و لَّذَ مَ وبَی אلخطایا ثَ  نِتْسَلهی ألبَ إ« .٢٦٧
אلـصحیفة אلـسجادیة    ؛ گردآوری سید محمدباقر موحـد אبطحـی אصـفهانی،           )مناجات אلتائبین  عشر، مناجات خمس  (»!تییَغْبُ لی و أمَ

 .٤٠١، ص   ه١٤١١   مؤسسة אالمام אلمهدی علیه אلسالم، אلجامعه،



 

http://vu.hadith.ac.ir  ١٠٤

 صحیفۀ سجادیهـ ٢
 אز معـارف    یکرאن شود دریای بی    که به حق אز אفتخارאت ما شیعیان محسوب می         صحیفۀ سجادیه کتاب אرزشمند   

 ها گفتنی .ناشدنی אز لسان مبارک عبد کامل خدא صادر شده אست          خشوع وصف  خضوع و  بلند توحیدی אست که با    
 :کنیم هایی کوتاه אکتفا می  نکتهما تنها به گفتن بسیار אست و دربارۀ אین کتاب
 چگونگی تدوین

رא بـه אمـام      آن) علیه אلـسالم  (  بوده אست که אمام سجاد       دعا و نیایش   ٧٥אی אز     مجموعه صحیفۀ سجادیۀ کامله  
متوکل بـن هـارون      .אند رא در دو نسخه نوشته      אیشان آن  و برאدرش زید بن علی אمال نموده و       ) علیه אلسالم ( باقر

یحیی بن زید بن علی رא مالقات کـرده و אو رא            پس אز سفر حج،   «: گوید  می ) موجود حیفۀ سجادیۀ صرאوی אول   (
ـ            نسبت) علیه אلسالم (  אز حزن و نارאحتی אمام صادق      و گفـتم کـه   ه א  به شهادت زید بن علی آگاه کردم و ضمناً ب

کـه در مقدمـۀ     ها،  پس אز صحبت  . نیز همانند پدرش کشته خوאهد شد       فرمود که یحیی   )علیه אلسالم (  אمام صادق 
  که به خط جناب زیـد بـوده        ،رא) علیه אلسالم ( אی نفیس אز אدعیۀ אمام سجاد       یحیی مجموعه   ،אست  صحیفه آمده 

 متوکل אین مجموعه رא به אمام صادق       .אمیه نیفتد   به دست بنی   ششدن  سپرد تا پس אز کشته      به متوکل می   ،אست 
 ٢٦٨.یابد  نمی هاکند و هیچ تفاوتی بین آن      می  مقابله) علیه אلسالم (  אمام باقر     تۀعرضه کرده و با نوش    ) علیه אلسالم ( 

 .  دعای آن موجود אست٥٤نویسد که در مجموعۀ حاضر تنها  می  دعا رא٦٤ دعای صحیفه ٧٥אو אز مجموع 
  نخستین کتاب دعا

א در بین شـیعیان روאج دאشـته        אول هجری אست و אز אبتد       شده در قرن   ی نوشته ها אز معدود کتاب   صحیفۀ سجادیه 
شـیخ طوسـی در دو کتـاب     ٢٧٠،ثـر  אألیةکفا خزאز قمی در کتاب ٢٦٩،رشادאإل کتاب در) ٤١٣م  (شیخ مفید   . אست

زبـور آل   رא مشهور بـه      آن  אبن شهرآشوب . אند  אشاره کرده  آن به   ٢٧٢ رجال  و نجاشی در کتاب    ٢٧١رجال وفهرست  
 عـالوه بـر אیـن شـیخ در     ٢٧٣.مقبولیت کتاب אسـت   هرت و  خوאنده אست که حاکی אز ش      بیت نجیل אهل א و   محمد

 دعا אز אدعیۀ صحیفه     هشت ،ترین کتاب دعایی موجود شیعه אست      یقدیم   که ،אلمتهجد   مصباحکتاب دعای خود    
دیگرאن نیز אدعیـۀ      شهید אول، کفعمی و    ،)٦٦٤م  ( سید بن طاووس     ،)٥٧٣م  (رאوندی    قطب .رא نقل کرده אست   
 ٢٧٤.אند ی خود آوردههاتاب رא در کصحیفۀ سجادیه

 نگی אشتهارچگو
ـ אو در خـوאب . مجلسی אول بوده אسـت   شهرت فرאگیر صحیفه در زمان صفویه و به همت ـ  یـا مکاشـف     אمـام  ه 

  אمـام . کتابی برאی عمل و دعا درخوאست کـرده אسـت            אز אیشان   رא دیده و    )عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف     (زمان

                                           
  .٤ص ,، تحقیق علی אنصاریان، אلمستشاریّة אلثقافیه، دمشقאلصحیفة אلسجّادیه, )علیه אلسالم(ن אالمام زین אلعابدی. ٢٦٨
 .١٥٣  ص،٢ جپیشین،  ،شیخ مفید. ٢٦٩
، تحقیـق אلـسیدّ عبـدאللطیف       کفایة אألثر فی אلنصّ علی אألئمّة אإلثنی عـشر        , אبوאلقاسم علی بن محمد بن علی אلخزّאز אلقمی       . ٢٧٠

 .٣٢٢ ص ,  ه١٤٠١, نشر بیدאرאلحسینی אلکوه کمری، 
אبوجعفر محمد بن אلحسن معروف بـه شـیخ          ؛٢٥٣ ص ,  ه ١٤١٧, تحقیق جوאد قیومی  , نشر אلفقاهه , אلفهرست, شیخ طوسی . ٢٧١

 . ٧٦٨ش ،   ه١٤١٥، تحقیق جوאد قیومی، مؤسسة אلنشر אالسالمی، رجال אلطوسیطوسی، 
  .١٤٥، ش ٣٨٠ص ،   ه١٤٠٨, ، دאر אألضوאء، بیروت)مصنّفی אلشیعهفهرس أسماء (رجال אلنجاشی אحمد بن علی אلنجاشی، . ٢٧٢
 .١١٢ص ،   ه١٣٨٠، אلمطبعة אلحیدریه، نجف، معالم אلعلماءאبن شهرآشوب،  .٢٧٣
 .١٦ ـ ٥٤ ص، ٣ شمارۀ ،אلحدیث علوم مجلۀ: ک.ر .٢٧٤
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کاملـه   صحیفۀ سجادیۀ تفحص آن رא در بین کتب وقفی و با نام            ه پس אز بیدאری و    אند ک  کتابی به אو نشان دאده    
 : گوید  אنتشار کتاب چنان سریع بوده אست که אیشان می٢٧٥ .گمارده אست  یافته و به نشر آن همت

אی نیست که در آن قرآن موجود باشد و یک یا  خصوص در אصفهان خانهه ب در אیرאن و
 ٢٧٦. نباشدیهصحیفۀ سجادאز   دو نسخه

 های فرאوאن نسخه
هـزאر نـسخه     خطی אین کتاب در אیرאن بـیش אز سـه           های نسخه. ی حدیثی אست  هاترین کتاب   אز پرنسخه   صحیفه
אست و بـدین سـبب אیـن    ) رحمة אهللا علیه( برگرفته אز نسخۀ مجلسی אولها  ه אگرچه بسیاری אز אین نسخ   ؛אست
 قمری  ٦٩٥אهللا مرعشی نجفی که در سال        وجود در کتابخانۀ آیت   نسخۀ م . هم ندאرند  ها تفاوت چندאنی با    نسخه

های صـحیفه אسـت      سخۀ شهید אول نیز אز مشهورترین نسخه       ن .ست א ها ترین نسخه  یאست אز قدیم    نوشته شده 
علیـه  ( ی אخیر و در تعمیرאت حرم אمام رضا       هادر سال  .אند نسخۀ خود رא با آن تصحیح کرده      ان  لماکه بسیاری אز ع   

در زیـر یکـی אز      ،   هجری کتابت شـده بـود      ٤١٦که در سال    ،  قدیمی  אی  شمسی نسخه  ١٣٤٨ در سال    )אلسالم
 آستان قـدس  . تر אز آن אست     صیی دאرد و ناق   هاאین نسخه با نسخۀ مشهور تفاوت     . آمد  دسته  ی قدیمی ب  هاستون

 .אست  چاپ رسانده  چی به رضوی אین نسخۀ نفیس رא با تصحیح مرحوم אستاد مدیرشانه 
 ند صحیفهس

 مرحوم مجلسی אول تعدאد طریق خـود بـه صـحیفه رא             .אست  در باب سند صحیفه مباحث گوناگونی مطرح شده       
 متـوאتر   رא مـستفیض و    صـحیفه  کتـاب    او به همین سبب بسیاری אز علمـ        ٢٧٧دאند می   هزאر طریق  ٦٥٠بیش אز   
 ،אول صحیفه אسـت     که رאوی ،  پدرش عدم توثیق صریح عمیر بن متوکل و         ه دلیل אی ب  در مقابل عده   .אند خوאنده

 صـحیفه אدعـای אستفاضـه و تـوאتر بـرאی کتـاب             که   توאن گفت  می ٢٧٨.אند به سند مشهور صحیفه אشکال کرده     
אولیـه    ولی در طبقات بـاال و      ،אگرچه در طبقات پایین سند معموالً אفرאد متفاوتی وجود دאرند           زیرא ؛پذیرفته نیست 

مرحـوم  . گـردد  یـک نفـر منتهـی مـی       به در نهایت برאی אتصال به معصوم     شرط אستفاضه و توאتر وجود ندאرد و        
نـسبی رאویـان אول و شـهرت و مقبولیـت کتـاب آورده                 دالیلی رא بر وثـوق     ،صحیفهمشکات در مقدمۀ خود بر      

 ٢٧٩.אست
ب אمامیـه رא موجـ       فصاحت و بالغت و مقبولیت در نزد אصحاب        ،نیز علوّ مضمون  ) رحمة אهللا علیه  (אمام خمینی    

 رא אز אفتخـارאت شـیعه       صـحیفۀ سـجادیه    نامـۀ خـود    אیشان همچنین در وصیت   . شمارند وثوق אجمالی کتاب می   
 ٢٨٠.אند شمرده

 

                                           
اردی، بنیـاد فرهنـگ אسـالمی    ، تصحیح حسین אلموسوی אلکرمانی و علی پناه אالشـته روضة אلمتّقینمحمدتقی אلمجلسی،  .٢٧٥
 .٤٢٢ ـ ٤١٩  ص،١٤ ج, تهرאن، پور کوشان
 .٤٢١  صهمان،. ٢٧٦
 .٦١ ص، ١١٠ جمحمدباقر بن محمدتقی אلمجلسی، پیشین، . ٢٧٧
 .١٨٧  ص،١٤، چاپ سوم، ج   ه١٤٠٣, ، منشورאت مدینة אلعلم، قممعجم رجال אلحدیثאکبر אلخوئی،  אبوאلقاسم بن علی .٢٧٨
 .٣ی شمارۀ ضمیمۀ آموزش: ک.ر .٢٧٩
 .٤ضمیمۀ آموزشی شمارۀ : ک. ر.٢٨٠
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 برאی مطالعۀ بیشتر
  متمم صحیفۀ سجادیه

 انلماجهت بعضی אز ع      بدین ؛مشهور بوده אست    صحیفۀ سجادیۀ بسیار بیشتر אز    ) علیه אلسالم ( אدعیۀ אمام سجاد  
 هاאند که אجماالً بـدאن     آوری کرده  رא جمع ) علیه אلسالم ( دعاهای אمام سجاد   ، دیگر صحیفۀ سجادیه م  با تألیف متم  
 :کنیم אشاره می

 ؛ دعا٦٥حاوی ، )١١٠٤ م ،هאلشیع  وسائلصاحب ( شیخ حر عاملی ،هאلصحیفة אلثانی ـ١
  ؛ دعا٥٣ ، حاوی میرزא عبدאهللا אفندی،هאلثالث אلصحیفة ـ٢
 ؛ده אستکررא نقل  ی پیشینها دعا به غیر אز کتاب٧٧ ، که میرزא حسین نوری،هאلصحیفة אلرאبع ـ٣
 دعـا کـه مجمـوع       ١٨٢ ،אیـن کتـاب   ؛  )هאلـشیع   عیانأ صاحب( عالمه سید محسن אمین      ،ه אلصحیفة אلخامس  ـ٤

 .אست   رא آوردهباشد می دیگر ات و אضافه رאبعه،صحیفۀ ثالث
ده کر رא منتشر    صحیفۀ سجادیۀ جامعه   אخیر   هایدر سال  )لشریفجل אهللا تعالی فرجه א    ع(   مؤسسۀ אمام مهدی   ـ٥

در وאقع مجموعۀ אدعیۀ אمام       אین کتاب . آورده אست رא   دعا   ٢٧٠بوده و    ی پیشین هاאی אز تمامی کتاب    که مجموعه 
 .دست ما رسیده אسته  که بباشد می  אلعابدین زین

  شرح و حاشیه
 در  هـا دאرد کـه مشخـصات بـسیاری אز آن        ،   شرح ٦٨ بر   بالغ ، شروح و حوאشی متعدد و متنوعی      صحیفۀ سجادیه 

  . آمده אستهאلذریعکتاب 
مشهورترین شرح   אست و    )مصباح وאألمین   بلد قمری و صاحب     ٩٠٥م  ( شرح کفعمی    ،אولین شرح در دسترس    

 ٢٨١. אست مجلد٧تألیف سید علیخان مدنی در ، אلسالکین  ریاض کتاب ،صحیفه
  محتوאی صحیفۀ سجادیه

 ، دعـا هـم رאز אسـت   .عجین گشته و به ما رسیده אست   نیایش لطافتِ אی אز معارف אست که با       مجموعه هصحیف
  یعنـی אنـسان همیـشه و در تمـامی          ، کتاب همرאه אست   אلبالغه  نهج همچون قرآن و     صحیفه .نیاز  هم ناز و هم   

 .توאند با آن مأنوس باشد لحظات می 
 مثالً دعـایی کـه هـر        ؛شد   آن با لحظات زندگی خوאهیم     ۀبقت אدعی אگر אز منظر زمان بررسی کنیم متوجه مطا        

آغـاز و אنجـام روز خوאنـده     و دعائی که بهتر אسـت در    ) یلِאللَّ ةِ  ال صَ عدَ بَ المُ אلسَّ یهِلَعَ هُدعائُ(شود   شب خوאنده می  
ـ  رُ نـدَ عِ(و دعای ماه    ) ةِمعَאلجُ و حیٰضْ אأل ومِ فی یَ  هُعائُدُ(  و یا دعای هفته   ) ساءِאلمَ  و باحِ אلصَّ ندَ عِ هُدعائُ(شود    ةِؤیَ
 به تمامی אوقات و     ...) ضحی و  אأل ومَ یَ ؛ رمضانَ ودאعِ لِ ؛ رمضانَ ولِخُد لِ ة؛فَرَ عَ ومِفی یَ (  و یک روز در سال    ) اللِאلهِ

، ءِسـتکفا אال ، فـی  ةد אلـشِّ  ندَیی چون عِ  هایم دعا به آن بنگر   אگر אز زאویۀ حاالت אنسانی       .لحظات زندگی نظر دאرد   
خـوאهیم   رא مـشاهده     ... و  مومِ אلهُ فعِدَ، لِ ةِאلعافیَ  و کرِلشُّ، لِ ضِرَ אلمَ ندَ، عِ ینِאلدّ  ضاءِ علی قَ  ةِعونَفی אلمَ  ،اتِامّאلطّ  فی
تمجیـد و تـسبیح     ،   مـثالً تحمیـد    ؛شـود   آموزش دאده می   ه آدאب دعا کردن نیز در ضمن אدعی       ،عالوه بر آن   .دکر

  ، تـضرع  هـا گناهـان و توبـه אز آن        ، אعترאف به  )علیهم אلسالم  (بیت  ت بر پیامبر و אهل    خدאوند در אبتدאی دعا، صلوא    
 کارگاهی آموزش دאده     شیوۀ אند در صحیفه به    دאنسته شده   که אز آدאب دعا   ... دאشتن و دعا کردن برאی دیگرאن و      

 . شود می
و شـکر אو بـه سـبب         د خـاص دאرد مـنعم بـودن خدאونـد و حمـ            ی نمود صحیفۀ سجادیه אز موضوعاتی که در      

مطالب پرتکـرאر در      بهشت و جهنم نیز אز      و  مغفرت אلهی  ، توبه، عفو  ،طاعت و معصیت بندگان    .אستیش  هانعمت

                                           
 . همین درس مرאجعه فرمایید١شناسی مندرج در ضمیمۀ شمارۀ  به کتاب .٢٨١
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אست که عبـادت و  صحیفه کند و با  می  خود رא نمایان ٢٨٢»هبادَ אلعِخُّ مُءُعاאلدُ« אست که   صحیفهبا   . אست صحیفه
 کتـاب   صـحیفه گرفتن صرف نیست،      برאی خوאندن و حتی یاد     هصحیف .کنند پوشانی می   یکدیگر رא هم   ،معرفت

 .אست یباترین روح پرستندهزعشق אست و نمایانگر حالت نیایش و نیایشگر و نشانگر    لوح؛زمزمه אست
 :کند گاه که אز خدאوند אخالق אلهی رא طلب می و آن 

 طـاقتی و   مو کـ   چیرگـی حـسد    و تندی خشم  و برم به تو אز شور آزمندی      پناه می  خدאیا،
 پافـشاری بـر باطـل و       و  جویی روی در لذت   زیادهو  تندخویی   و ناخرسندی אز روزی مقدّر   

نمـایی   کوچک و خوאب غفلت  و فرو رفتن در    سرپیچی אز رאه رאست    پیروی هوאی نفس و   
 ٢٨٣.نمایی طاعت بزرگ خطا و

زیبـایی אز عـشق       مونـۀ کنـد ن    برאی ما مجـسم مـی       אز آن  و خروج   ماه رمضان   به تصویری که حضرت אز ورود     
 : گوید  رمضان میماه در آغاز  אمام.  אستهللاא   به אیامآگاهانه

אحسان قرאر دאده که      یهاאست که ماه خود، ماه رمضان رא אز جمله رאه         א  ستایش برאی خد  
مــاه  ن واشــدن אز گناهــ رهــا  مــاه ،هــای אز آلودگیگمــاه אســالم، مــاه پــاکیز روزه،  مــاه
 ٢٨٤.אست  دאری زنده شب

 : فرماید گونه می و در ودאع ماه رمضان אین 
تـرین   سالم بر تو אی گرאمـی     ،  אی عید دوستان خدא    ترین ماه خدא و    سالم بر تو אی بزرگ    

تـو אی    سالم بر ها،  ساعت روزها و   אی بهترین ماه در همۀ     אوقاتی که همنشین ما بودی و     
سالم بر تو אی     .شود  ماهی که در آن آرزوها در دسترس آیند و بسی کارهای نیک אنجام            

 אی  ،تو دردناک אست    ما جدא شوی فرאق    چون אز  و منزلتی همنشین که تا هستی پُرقدر و     
 ٢٨٥.ست אאفزא  אت برאی ما سخت و رنج مایۀ אمید که دوری

 
 
 

 ١ شمارۀ ضمیمۀ آموزشی
 )برאی مطالعۀ بیشتر(شناسی  کتاب
 ؛. باقر شریف אلقرشی، تألیفאلعابدین مام زین אإلةحیا ـ١
 ؛ אهللا مشایخی قدرت، تألیف )علیه אلسالم (حقوق אز دیدگاه אمام سجاد ـ٢
  ؛ محمدحسین حسینی جاللی، تألیفه אلسجادیة حول אلصحیفةدرאس ـ٣
 ؛دعا ٦٥حاوی ، )١١٠٤  م،هאلشیع  وسائلصاحب ( شیخ حر عاملی ، تألیفیه אلثانةאلصحیف ـ٤
 ؛ دعا٥٣حاوی ، دی میرزא عبدאهللا אفنتألیف ،ه אلثالثةאلصحیف ـ٥
 ؛ ی پیشینها دعا به غیر אز کتاب٧٧ حاوی ، میرزא حسین نوریتألیف ،ه אلرאبعةאلصحیف ـ٦

                                           
 .٣٩، ح ٣٠٢، ص ٩٣ج محمدباقر بن محمدتقی אلمجلسی، پیشین، . ٢٨٢
 .٥٧پیشین، ص , )علیه אلسالم(אلعابدین  אالمام زین .٢٨٣
  ومحیصِ אلتَّهرَشَ  وهورِ אلطَّهرَشَ و سالِم אإلهرَشَو  یامِאلصِّرَ ه، شَمضانَ رَهرَ شَهُهرَ شَلِبُ אلسُّ ن تلکَ  مِ لَعَذی جَ  אلَّ  هللاِ مدُאلحَ و« .٢٨٤
 .٢١٢؛ همان، ص » .ِ   אلقیامهرَشَ

 .٢٣٣پیشین، ص , )علیه אلسالم(אلعابدین  אالمام زین .٢٨٥
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 ؛ دعا١٨٢حاوی ، )אلشیعه عیانأ صاحب( عالمه سید محسن אمین ، تألیفه אلخامسةאلصحیف ـ٧
 ؛)مصباحو אألمین   بلد قمری و صاحب ٩٠٥م (کفعمی ، تألیف شرح صحیفه ـ٨
 ؛ جلد٧،  سید علیخان مدنیتألیف ،سالکینریاض אل ـ٩
  אست؛چاپ رسیده   دعای آن به٢ح  אو بر صحیفه تنها شرۀعالمان و אز شرح زیبا ،شرح شیخ بهایی ـ١٠
 . جلد٧ شرح فارسی صحیفه در ،حسین אنصاریان   شیختألیف ،دیار عاشقان ـ١١
 
 
 

 ٢ ی شمارۀضمیمۀ آموزش
 : در دست אستحدیثی دیگر نیز دربارۀ زهد אز אیشان

 مهُفـضُ َر  و خلیلٍ  و لیطٍ خَ م کلَّ کهُرْ تَ رةِ،خِ فی אآل  אغبینَ אلرّ ،نیا فی אلدُّ  אهدینَ אلزَّ ةَالمَ عَ نَّإ
ةِ هـرَ زَ لِ فی عاجِ  אهدُهو אلزّ ما یُریدونَهُ أال و إنَّ אلعَامِلَ لِثَوَאبِ אآلخِرَةِ          ریدُیُ  ال  صاحبٍ کلَّ 
 وَ هِن لقائِ مِدَّبُ  ما ال زولِنُ  و جلِ אأل اءِن فَ بلَ قَ لِمَی אلعَ لَ عَ ، אلحاثُّ هُتَبَّ أهِ وتِلمَ لِ ذُخِنیا، אآل אلدُّ

 ربِّ  قـال وتُم אلمَ هُ أحدَ اءَذא ج إحتی  ﴿: یَقول تَقدیمُ אلحَذَرِ قبلَ אلحَینِ فَإنَّ אهللاَ عزّ و جَلّ          
 لِنـزِ نیا کمَ  فـی هـذه אلـدُّ      هُسَفکم نَ  أحدُ نََّلَنزِلیُ فَ ﴾کتُرَ فیما تَ   صالحاً لُی أعمَ لّعَ لَ عونِאرجِ
  و אهللاِقوא عبـادَ  اتَّفَ هِتِ فاقَ ومِیَ لِ الحِ אلصّ لِمَ אلعَ نَ فیها مِ  طَرَّ علی ما فَ   ادمِ אلنّ ،نیالی אلدُّ إ کرورِאلمَ
ـ   ککمترُم یَ لَ  وَ ثاًبَقکم عَ خلُم یَ  لَ  אهللاَ نَّإ فَ هُم لَ قتُلِما خُ لوא لِ אعمَ کروא و فَتَ ـ  دیًسُ ـ   قَ کم فَرَّد عَ
ـ   هُلیکم کتابَ  عَ لَنزَأَ  و هُلیکم رسولَ إ ثَعَبَ  و هُفسَنَ ـ   و هُ، فیه حاللُ ـ جَو حُ   هُحرאمُ ـ أ و   هُجُ  هُمثالُ
و ﴿ ﴾ینتَفَ و شَ  ساناًو لِ ﴿ ﴾ینینَ عَ هُل لَ جعَم نَ ألَ﴿: کم فقال لیکم ربُّ  عَ جَّحتَאقد   فَ قوא אهللاَ اتَّفَ
ـ إم ف عتُطَا אسـتَ   مَ  אهللاَ قوאاتَّیکم فَ لَ عَ ةٌجَّ حُ  فهذهِ ﴾ینجدَ אلنَّ یناهُدَهَ ـ   هُنَّ ـ إ ةَوَّ ال قُ ـ  لّ  ال  و اهللاِا بِ
 ٢٨٦.هِآلِ و) هِیِّبِنَ (دٍمَّحَ علی مُی אهللاُلَّصَ  ویهِلَا عَلّإ کالنَتَ

 مـثالً   ؛مـوאعظ אخالقـی אسـت      عالوه بر رسالۀ حقوق و رسالۀ زهد سخنانی نیز אز אیشان نقل شده کـه بیـشتر                 
 :אند فرموده

ـ  مَ فَ  ،فانِلِؤتَ مُ لفانِ أ الإ هِتِطاعَ بِ لُمَאلعَ  و اهللاِ بِ لمُا אلعِ مَـ   ـ   אهللاَ فَرِن عَ ـ حَ فَ ،هُ خافَ ـ  هُثَّ  وفُ אلخَ
 لیـهِ إبوא غِرَ  وهُلوא لَمِعَ فَ אهللاَאفورَ عَאلّذینَ  مهُتباعَ أ و لمِ אلعِ ربابَأ نَّ أ  و  אهللاِ ةِطاعَ بِ لِمَعلی אلعَ 

 ٢٨٧﴾اءُ אلعلمهِن عبادِ مِی אهللاَخشَنّما یَإ﴿ :د قال אهللاُقَ و
، غیرِ فی אلـصَّ بَذא کذِإ لَجُنّ אلرَّإ ف،زلٍهَ  ودٍّ جِ فی کلِّ،אلکبیرَ  و  منهُ  אلصغیرَ  אلکذبَ אقوتَّـ إ 
 ٢٨٨. علی אلکبیرِأَرَجتَإ
 ٢٨٩ .ةٍشرَعَبِةَ نَسَאلحَ  وةٍ بوאحدةَ אلسیئنَّأ ریدُ یُ ـهُرאتَشَ عَهُحدאتُإت بَلِن غَمَوأتاه لِ یا سَـ

 

                                           
 .٢٧٢شعبه، پیشین، ص  אبن .٢٨٦
 .٢٥٤ صهمان،  .٢٨٧
 .١٢٩ ص، ٢ ج, پیشین ،حاق אلکلینیمحمد بن یعقوب بن אس .٢٨٨
 .٢٨١ صشعبه، پیشین،  אبن. ٢٨٩
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 ٣شی شمارۀ ضمیمۀ آموز
 :نویسد  میصحیفهمرحوم مشکات در دفاع אز وثوق אجمالی אسناد 

אو رא   تـوאن   بنـابرאین نمـی    ؛אبن دאود، متوکل بن عمیر رא در باب موثقین ذکر کرده אسـت            
 אذکـار  رא بـه عنـوאن       صـحیفه دعاهـای    مشایخ אجازه و برگزیدگان شیعه    . مجهول شمرد  

אتفاق شیعیان بـر אیـن      . אند אده و بر آن אعتماد کرده     אجازۀ نقل آن رא به دیگرאن د       خوאنده و 
 رאوی אول آن رא אثبـات         مقبولیـت کتـاب و در نتیجـه        ،ضـمیمۀ قـرאئن پیـشین       کتاب به 

 هماننـد   ؛بر طریق مشهور طرق دیگری در نقـل אیـن کتـاب وجـود دאرد                عالوه .کند می
  ٢٩٠.אلدین  یا طریق אمیر ماجد بن جمال،نجاشی طریق شیخ و

אسـت کـه אنتـساب آن بـه            و אشتمال آن بر علوم و معارف אلهی قرینۀ مهم دیگری           صحیفهو بالغت   فصاحت   
  אنتساب بـه אئمـه     ،ت متن آن  مصادیق روאیاتی که قوّ     مرحوم وحید بهبهانی در بیان    . کند مقام אمامت رא تأیید می    

  همین دلیل رא אقامه کرده و گفتـه       אهللا بروجردی نیز     ت آی ٢٩١ . نام برده אست   سجادیه  صحیفۀدهد אز    گوאهی می رא  
 : ستא

 ورُبُهی زَ   و اتِدیهیّمن אلبَ ) صَلَّی אهللاُ علیهِ و آلهِ    (  مامِ אإل نَ مِ ةِحیف אلصَّ  کونَ خفی أنَّ یَ ال وَ
ـ  ها و ظمُنَ ها و سلوبُأبذلک   دُشهَ یَ ،)صَلی אهللاُ علیهِ و آلهِ     (دٍحمَّ مُ آلِ  لـوحُ تـی یَ  ها אلَّ ضامینُمَ
  ٢٩٢.عجازِإل אنها آثارُمِ

 )علیـه אلـسالم    (م آن به אمام سـجاد      شیعه و نقل אدعیه و אنتساب مسلّ       ای در نزد علم   صحیفه  مقبولیت عمومی  
 ٢٩٣.کند אین کتاب رא אفزون می  אعتماد به

مرعشی نجفـی در مقدمـۀ       אهللا ت قمری به ضمیمۀ مقالۀ آی     ١٣٦٠عالمانۀ مرحوم مشکات در سال       مقالۀ بلند و   
  . آمده אست٥١ تا ٢٤فحات  ص،٣ شمارۀ ،حدیثאل  علوم هر دو مقاله در مجلۀ  و אستصحیفه منتشر شده

 
 
 

 ٤  شمارۀضمیمۀ آموزشی
  صحیفه و شیخ طنطاوی

 رא برאی    صحیفه אی אز کتاب   نسخه  قمری ١٣٥٣سال   که در    אند אهللا مرعشی نجفی در مقدمۀ ذکرشده آورده       تآی
 אو در ضمن جوאب خود نوشته     . صاحب تفسیر معروف فرستادم    مفتی אسکندریه و     ، شیخ جوهری طنطاوی   هعالم

 : بود 
ـ  אلنُّ ن موאریثِ  مِ  אلخالدِ مِیِّ אلقَ ثرِف علی هذא אأل   قِم نَ  لَ نِلی אآل إا  نَّنّ أ اءِق אلشِّ نَمِ و  هـلِ  أ  و ةِوَبُ
 ٢٩٤.قِ אلخالِ کالمِ و دونَخلوقِ אلمَ کالمِوقَها فَیتُأَها رَلتُمَّأَما تَی کلََنِّ إ ویتِאلبَ 

 

                                           
 .٩٥  ـ٩٧  ص،١١٠ جمحمدباقر بن محمدتقی אلمجلسی، پیشین،  .٢٩٠
 . ٦٠ ص ,אفزאر معجم فقهی ، نرمאلفوאئد אلرجالیه, אلوحید אلبهبهانی. ٢٩١
 .٢٥ صلی منتظری، دאر אلعلم، ع به قلم حسین ، אلجمعه و אلمسافرة אلبدر אلزאهر فی صالאهللا بروجردی، آیت .٢٩٢
 .٢٨  ـ٣١ ص، ٣ شمارۀ ، مجلۀ علوم אلحدیث.٢٩٣
  .٥٠  ص،٣ شمارۀ ،جلۀ علوم אلحدیثم .٢٩٤
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 ٥  شمارۀضمیمۀ آموزشی
 خوאنند؟  می"هکامل"چرא صحیفه رא با پسوند 

یک نظریـه آن אسـت       .شده אست   وجوه گوناگونی ذکر   "هکامل" به   صحیفۀ سجادیه دربارۀ توصیف نسخۀ مشهور     
 ؛אنـد   نام نهادههبوده אست و بدین جهت אین نسخه رא کامل        تر   ناقص های مختلف صحیفه אز אین نسخه      که نسخه 

 אستاد حسینی جاللی معتقد אست که در مصادر کهن به אین کتـاب نـام                ٢٩٥ .ست א  دعا ٧٥ دعا אز    ٢١אگرچه فاقد   
 ٢٩٦.بعد بوده אست  یها در زمانهصحیفۀ کامل یا صحیفهبه  آن گذאری شده و نام אطالق می هکاملیا   کامل

 
 
 

 ٦  شمارۀضمیمۀ آموزشی
 های صحیفه ترجمه  وهاچاپ

 ترجمـه و  هامشهورترین آن .متن تفاوت چندאنی با هم ندאرند       ی متعددی دאرد که אز جهت     ها چاپ صحیفۀ سجادیه 
موضوعی   سالم و دیگری چاپ معاونت فرهنگی سفارت אیرאن در سوریه אست که معجم            אإل نقی فیض  شرح علی 

 .و معجم لغوی نیز در آخر آن آمده אست
بالغـی عمـادزאده، دאریـوش       אی، صدر  لهی قمشه אم،  سالאإل فیض.  نیز متعدد و متنوع אست     صحیفههای   ترجمه 

 ،אمـامی ،   محمدمهـدی فوالدونـد    یتـی، عبدאلمحمـد آ   شاهین، جوאد فاضل، محسن غرویان، حـسین אنـصاریان،        
 .אند دهکرکسانی هستند که نام خود رא در عنوאن مترجمین صحیفه ثبت   אز جمله ... شیروאنی و آشتیانی،

                                           
  .  همان٢٩٥.
  .١٤ ص ,  ه١٤٢١, بیروت, אعلمی, درאسة حول אلصحیفة אلسجادیه, محمدحسین حسینی جاللی .٢٩٦



 

 

 )علیهما אلسالم(عصر صادقین 

 ۀ هفتمجلس



 

 

 
 
 
 
 

 ) علیهما אلسالم ( صادقام  אم باقر و عصر אمام
.  אست )١٤٨   سال شهید به(   صادق و אمام) ١١٤   سال شهید به(ر باق   אمام  دورאن  حدیثی شیعه  دورאن ترین غپرفرو
 هجری رא ١٤٠ تا ١٠٠ میان سالهای  در אین  و אستمرאر دאشت) هجری ٩٤  ـ١٤٨(   سال٥٤   دو אمام  אین אمامت
  ۀ در حوز  حدیث  و روאج  فقیه  رאویان  پرورش  وجود شرאیط ویژه موجب  که  دאنست دیثعصر طالیی ح  توאن می

 تمایز خود یکی אز وجوه   که  شرאیط سیاسی، אجتماعی و فرهنگی بوده  بودن  آماده  مرهون  همه אین. شدشیعی 
 .אست) علیه אلسالم( سجاد   אمام  و دورאن  دورאن  אین بین
 
 
 
 

 درآمد

 ) علیه אلسالم(  باقر  علمی אمام صیت شخ)אلف
 אز   هجری و پس٩٤   در سال  باقر یا باقرאلعلوم مشهور به) علیه אلسالم(   אلحسین  علی بن  محمد بن אمام

 .  پردאخت  مردم  هدאیت  هجری به١١٤   رسید و تا سال  אمامت به) علیه אلسالم(  سجاد  אمام شهادت
   شده  אنتخاب برאی אیشان)  صلی אهللا علیه و آله(   پیامبر אکرم  אز جانب  و אست کافنده معنای ش  به  که، باقر لقب 

.  دאرد  آن  زوאیای علوم  ساختن  אلهی و روشن در نشر معارف) علیه אلسالم(  باقر  אمام  خاص  جایگاه  به ، אشارهאست
   دאنشمندאن ۀ אولی ۀ و هست  بار نشست به) علیه אلسالم(  سجاد  کوششهای אمام  حضرت  آن  אمامت در دورאن
 . شد  شیعی تشکیل  و فقیه محدث

 مهیا گردد و אز   متعدد توسط אمام  برאی نشر علوم  تا زمینه شد   مختلفی باعث  گفت عوאمل  خوאهیم که چنان 
  :شده אست  گفته) علیه אلسالم(  باقر  אمام ۀ دربار  رو همین

  باقر  אز אمام که چنان نآ)  علیهما אلسالم(   حسین אمام  و  حسن ام אم یک אز فرزندאن אز هیچ
 ٢٩٧ .אست ظاهر نگشته  و אحکام صادر شد ، فقه کالم علومی مانند تفسیر،) علیه אلسالم(

 :گوید  دאنشمند معاصر مصری می، אبوزهره 
 بـود و      مـردم   ت و هدאی   در אمامت  )علیه אلسالم (  سجاد   אمام  وאرث) علیه אلسالم (  باقر  אمام

  بزرگان ... نمودند ی م  علم  شتافتند و אز אو کسب      אو می    خدمت  علمای تمامی سرزمینها به   
 ٢٩٨.رفتند  مییش سو  منظور یادگیری אز אو به  به  و حدیث فقه

                                           
אلمطبعـة  , ، قـم   مناقب אبن شهرآشـوب    =طالب    مناقب آل أبی   אبوجعفر رشیدאلدین محمد بن علی بن شهرآشوب אلمازندرאنی،       . ٢٩٧
 .٣٢٧  ص ،٣  ، جאلعلمیه
 .٢٢ص , بیروت, دאر אلفکر אلعربی, אإلمام אلصادق حیاته و عصره, محمد אبوزهره .٢٩٨
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 )علیه אلسالم(  باقر ویژگیهای حدیثی אمام  
  نبوی  אحادیث نقل  و گسترش

ـ موאجـه بـود کـه       אی    معهجاا  ب )علیه אلسالم (  باقر  אمام אز     ناאهـل  خلفـای  ه سـبب وجـود    ب
 رא    پیامبر سعی نمودند تـا آنـان         אحادیث  با بیان אیشان  .  بود  های אسالمی بویی نبرده    آموزه

 دیگـر     نسل   אسالمی رא אز نسلی به       علوم   روش  و با אین    نبوی آشنا ساخته     ناب  با فرهنگ 
 :فرمایند  جابر می به  و خود تأکید دאشته   رאوی بودن  به אمام.  نمایند منتقل

   אگـر אز جانـب      گـوییم   مـی   حـدیث   و   سـخن   وقتی ما برאی مردم     خدא سوگند    به ،ی جابر 
  کنـیم   می   سخنانی رא بیان     ما برאی مردم   لیو شد،   نابود خوאهیم   و   تباه  باشد یقیناً   خودمان

ن و پیشینیان بـه مـا بـه אرث رسـیده          و אز جانب بزرگا      نبوی אست    אز אحادیث   رفتهگ   بر  که
   رא نگـه    شـان           ه طـال و نقـر       مـردم    کـه   کنیم  نگهدאری می   چنان ن رא آ    سخنان  אین وאست  
 ٢٩٩.دאرند می

 
 

  بیت  عالم אهل
موجب گسترش گسترۀ سخنان ) علیه אلسالم(آمادگی زمانه و محیط در مرאجعه و فرאگیری علوم אز אمام باقر 

با روאیات אیشان، حتی ) علیه אلسالم(در مبحث میرאث حدیثی אمام باقر . گردید بیت אهل الم عאیشان با عنوאن
 .شویم ، آشنا می) صلی אهللا علیه و آله( بدون אستناد رسمی به پیامبر

 
 

   قرآن محوریت
 در تمامی محور بودن قرآن) علیه אلسالم(אمام . برگرفته אز قرآن و سنّت نبوی بود) علیه אلسالم(سخنان אمام 

 אز  نآرא در قر  آن شما دلیل  برאی شما حدیثی گفتم، که هنگامی«: אند های خویش رא متذکر شده و فرموده آموزه
 قرآنی   معارف تبیین ) علیهم אلسالم(   אئمه  אحادیث  که ستآن א   فرمایش  אز אین مرאد حضرت ٣٠٠». بخوאهید من

 .  هستیم אللّه   אز کتاب  آن  چگونگی فهم  ما نیز قادر به،)المعلیه אلس(  یادآوری אمام  ورאست و با تذک
 
 
 
 )        علیه אلسالم (  صادق  علمی אمام  شخصیت)ب
 ،شود  می  جعفری خوאنده  بدیشان  אنتساب  جهت  به  شیعه  مذهب ، که)علیه אلسالم(   محمد אلصادق  جعفر بن אمام

   در سال شهادت( سجاد   کودکی رא در محضر אمام دورאنآن حضرت    .مد دنیا آ  به  هجری در مدینه٨٣  در سال
علیه (  باقر  אمام  אز شهادت  هجری و پس١١٤   و در سالندگذرאند) علیه אلسالم(  باقر و אمام)  هجری٩٥ یا ٩٤

 . شدنددאر   رא عهده  شیعیان אمامت) אلسالم

                                           
 .٣٢٠ص ،   ه١٤٠٤, ، مكتبة آیةאهللا אلمرعشی، قمبصائر אلدرجاتفروخ،  محمد بن אلحسن אلصفّار אلقمّی معروف به אبن. ٢٩٩
، אلكـافی אإلسالم محمد بن یعقوب بن אسـحاق אلكلینـی אلـرאزی،               אبوجعفر ثقة  ؛» אللّهِ  تابِ كِ  نْ عَ  ینِلوُأَسْ فَ  ءٍٍٍٍٍیشَ بِِِِِِِِِ  مكُتُثْدَّإذא حَ «. ٣٠٠

 .٦٠ و ٥٠   ص،١ ج  ، چاپ دوم،  ه١٣٨٩, אكبر غفاری، دאر אلكتب אإلسالمیه، تهرאن تحقیق علی
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های  ه زمین  و مساعد بودن٣٠١)علیه אلسالم(  محمد אلصادق   جعفر بن  אمام  אمامت سی و چهار سالۀ  دورאن 
 کنجکاو و ،  فقیه  אز شیعیان   متشکل، که  منسجمאی  وجود هسته فرهنگی، سیاسی و אجتماعی و همچنین

،  بهترین) علیه אلسالم(   אمام  شد که  آن  بودند، موجب  پیشین ۀ אئم پروردگان  و دست  شاگردאن کهبود  אی  پژوهنده
 . دهد  علمی אسالمی رא شکل ۀ مدرس ترین  و منسجم ترین دقیق

 در سرتاسر   אیشانۀو آوאز  علمی بود  فرد در مسائل ترین آور  نام ، در عصر خویش )علیه אلسالم(  صادق אمام 
  شاگرد  حضرت  آن  تعدאد شاگردאن  ما به یک אز אمامان  جهت هیچ  همین  به؛شد  می ممالک אسالمی شنیده

 متعددی   روאیات  به  אهل سنّت و  در کتابهای شیعه  אمروزه. ندאرد  אیشان روאیت  تعدאد روאیات  و به ٣٠٢ אستندאشته
  آن  در توصیفتسنّאهل    متعصبمحدث پرکار و ،حَجَر אبن.   אست  شده  نقل محمد جعفر بن אز   که خوریم بر می
 :نویسد  می حضرت

   چون  ی بزرگ  אمامان . شهرها رسید   ۀ هم   به   آن  ۀزא آو   کردند که    نقل   אو چندאن    אز علم   مردم
 و    ثـوری، אبوحنیفـه، شـعبه       ، سـفیان     عیینـه    بن  ، مالک، سفیان    جریح  אبن  سعید،  یحیی بن 

 ٣٠٣.אند  کرده تانی אز אو روאیتجس س אیوبאبو
 
 
 
 

 ) علیهما אلسالم (  عصر صادقین  مهمهایویژگی
   کتابت فرمان
   عقالیی אز فرهنگ  عمل  شد و אین  رسماً ممنوع  حدیث  و تدوین  کتابت  دوم ۀ خلیف دאنید אز زمان  می هک چنان

به    و بیش  نیز کم אعتنا بودند و برخی אز غیر شیعیان  بی  فرمان  אین  به  شیعیان אگرچه.   بربست  رخت مسلمانان
غیر  ،  و عملی مخفیانه  ندאشت  روאج  مسلمانان در میان   حدیث  و تدوین گارشپردאختند ولی ن  میکتابت حدیث

 .غیر عمومی بودرسمی و 
  هایی که אو در نامه. رא صادر کرد   حدیث  و تدوین  کتابت   هجری فرمان١٠٠   عبدאلعزیز در حدود سال عمر بن 
 ؛  אست  شدن  فرאموش در حال)  هصلی אهللا علیه و آل(  پیامبر   سنت  یادآور شد که  نوشت  بعضی אز علمای مدینه به

 و   برאی کتابت  شد تا زمینه  سبب  فرمان אین .آوری گردد  و جمع  خدא نوشته  رسول  سنن  که  אست  الزم بنابرאین
. دشو  آماده) علیه אلسالم(  باقر  توسط אمام  حدیث  علنی آموزش  و برگزאری جلسات  شیعیان  توسط  حدیث تدوین

                                           
אبوعبـدאهللا    :ک.ر ؛אند   نوشته   هجری ٨٠   رא سال    אیشان   والدت  سال  אهل سنّت   كتابهایو     شیعی  گر منابع  دی ؛٤٧٢  صهمان،  . ٣٠١
 .٥٤  ص، مكتبة אلحرم אلمكی، تذكرة אلحفاظאلدین ذهبی،  شمس
ـ אنْ  وَ  بـانُ كْ אلرُّ  هِ بِ  تْارَسَ ا مَ  لومِعُ אلْ  نَ مِ  نهُ عَ  اسُ אلنّ  لَقَنَ«: نویسد  می) علیه אلسالم (   صادق   אمام ۀ دربار  ) אهللا هحمر ( مفید  شیخ. ٣٠٢  رَشَتَ
لـوא  قِنُ ال  و بارِخْ אألَ  ةِلَقَنَ  وَ ارِثَ אآل   أهلِ  ن مِ  منهُ مِ  أحدٌ  یقِال لُ   وَ  نهُ عَ  لَقِا نُ  مَ اءُ،لم אلعُ هِ بیتِ  هلِ أَ  نْ مِ دٍحَ أ  ن عَ  لْقُ ینْ  مْلَ  وَ  لدאنِ אلبُ  ی فِ  هُكرُذِ
ـ   مهِالفِ علـی אخـتِ     قـاتِ  אلثِّ  ن مِ  نه عَ  وאةِ אلرُّ اءَسموא أَ معُ قد جَ    אلحدیثِ  صحابَأَ ّ  نَ فإِ ؛)علیه אلسالم  ( عبدאللّهِ   أبی  نوא عَ لُقِ نُ ما كَ  منهُعَ   ی فِ
روف بـه شـیخ مفیـد،    ؛ אبوعبدאهللا محمد بن محمد بن אلنعمـان אلعكبـری אلبغـدאدی معـ    »لٍجُ رَ آآلفِ  ةَعَربَأَكانوא  فَ  قاالتِאلمَ  و رאءِאآل

،   ه١٤١٣, ، تحقیق مؤسّسة آل אلبیت علیهم אلسالم، مؤسّسة آل אلبیت علیهم אلـسالم، قـم  אإلرشاد فی معرفة حجج אهللا علی אلعباد      
 .١٩٧  ص، ٢  ج

ف، ، تحقیـق عبـدאلوهاب بـن عبـدאللطی     فی אلردّ علی أهل אلبدع و אلزندقهאلمحرقةאلصوאعق אحمد بن حجر אلهیثمی אلكوفی،      . ٣٠٣
 )٦١   ص،دكتر شهیدی ،  صادق  אمام زندگانی  كتاب  אز ترجمه(. ٢٠١، چاپ دوم، ص   ه١٣٨٥, مكتبة אلقاهره، مصر
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های حدیثی   شد و نوشته  رאیج  مسلمانان  در میان، عقال بود ۀ با سیر  אمری مطابق  که،  حدیث شتنאندک نو  אندک
 .  قرאر گرفت  و تکریم مورد אحترאم

 
 

   در حکومت تزلزل
   کودکی، جوאنی و پیری دאشته  نظامهای אجتماعی نیز همانند אفرאد بشر دورאن  که  אست گونه  אلهی אین تسنّ

 پیری و   دورאن  سالها به  نیز در אین אمیه  بنی سلطنت ٣٠٤؛﴾ أُمّةٍ أَجَلٌلِکلِّ﴿ خود نزدیک گردند که  أجل  هباشند و ب
   دولت  و جنگها جای خود رא به  אز کشمکش  هجری و پس١٣٢   در سال  و عاقبت گشت  خود نزدیک می אجل
   אکثر אین٣٠٥. אموی و عباسی بودند ۀ خلیف١١عاصر با م)  אلسالمماعلیه(   صادق  باقر و אمام אمام.  دאد عباس بنی

ۀ  و سلط  کرده  جای پای خود رא محکم  אز אینکه  قرאر دאشتند و قبل  حکومت  کمی در منصب  زمان אفرאد مدت
 . بود  یافته  پایان خود رא مستقر سازند حکومتشان

   אکثر وقت  جهت  همین به  بودند و  خویش میت و ماندگاری حاک  تثبیت  دنبال  بیشتر به  دورאن خلفا در אین 
  قیام.   خود رא ندאشت אقتدאر پیشین  مرکزی حکومتلذא  ؛گردید  مییانشورش  رقبا و  بردن  אز بین حکومتها صرف

.   حکومت جور مصون بمانند אز تعدی  آنان و شیعیان)  علیهم אلسالم(  אئمهشد    سالها موجب  در אین زیدیان
 برאی نشر   زمان  بهترینو  عباس بنیثباتی   بی و אمیه  بنی  و سقوط تزلزل دورאن  هجری ١٤٠ تا ١٢٦سالهای 
 . بود  و معارف حدیث

شاگردאنی دאنشمند و   تربیت  و بهند رא کرد  אستفاده  بهترین آمده  دست ه ب  فرصت אز אین) علیه אلسالم(   صادق אمام 
 .ند نهاد  شیعی رא بنیانۀ بلندمرتب  و معارف  و فقه ه پردאخت فقیه

 
 
 

   حدیثی زمانه فرهنگ
 אمور  همین  بود و نهاده  تأثیر بسزאیی  حدیثی زمانه در فرهنگفرهنگها و אفرאد  و تغییر حکومتها،   زمان گذشت
 : شاهد باشیم  دورאن  گردید تا دگرگونیهای بسیاری رא در فرهنگِ حدیثی אین سبب

 
 

 ن آغاز پُرسِما)אلف
   با آن  آشنایی مسلمانان  دאشتند موجب  فرهنگی و تمدنی کهن ۀ پیشین  אسالمی در سرزمینهایی که فتوحات

  های مختلف  فرאوאنی رא در زمینه  دאشتند مباحث אی دیرین  سابقه که  و یونان تمدنهای אیرאن، روم.  تمدنها گشت
   پیدאیش  فرهنگها موجب  با אین  آشنایی مسلمانانرو ؛ אز אین  بودند سر گذאرده  و فلسفه پشت  منطق همچون
 . شد های گوناگون  جدید در زمینه אالتؤ و س شبهات

                                           
 .٤٩ /یونس. ٣٠٤
 .  אست  אختصار آمده  به  دورאن  אین  خلفای  و مشخصات نام» ١  אطالع جهت«بخش در . ٣٠٥
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  به  אسالمی ۀ جامع  فرهیختگان  عاجز بودند و در نتیجه  شبهات  אین  به   אز پاسخ  مشهور و سنتی عامه دאنشمندאن 
 شیعی   بزرگ  بعضی אز دאنشمندאن. آوردند ، رویبودند)  آلهلی אهللا علیه و ص( نبی   علم  باب  که،بیت هلאسوی 
 دאشتند و   و روحی خروشان  و ناآرאم  ذهنی فعال آنان.  هستند  گروه  אز אین  حکم  بن  و هشام ، حمرאن  زرאره مثل

  رگوאر ما سر تعظیم بزۀ אئم  تنها در مقابل  بلند آنان  بودند، ولی روح  مذهبی نیز رفته های مختلف   فرقه به سرאغ
 :  אست مکی گفتهاء  عط  بن عبدאللّه .  گشت  آنان فرود آورد و مجذوب

نزد  ؛نشینند می )لسالم א علیه(   אلحسین   علی بن   نزد محمد بن    که چنان  رא آن  نلماا ع  من
  قـدر و   بـا تمـام    کـه  אم   رא دیـده   ه عُتیبـ    بـن    حَکـم  ؛ אم   ندیده  متوאضع  کوچک و  کس  هیچ

 ٣٠٦. نشست کودکی در نزد معلمش می   در نزد אبوجعفر بسان جاللتش
 : گوید אو خود می .رسید می) علیه אلسالم(  باقر  אمام  خدمت  نیز به بصرهمشهور  و مفتی   فقیه، قَتاده 

   نزد אمام    که  گونه אم، ولی آن    شاگردی نموده   عباس   אبن   در نزد بسیاری אز فقها אز جمله        من
  ٣٠٧.אم  ندאشته ی حال یک אز آنها چنین در نزد هیچ شوم  می مضطرب و  باقر حیرאن

. آوردند روی می ) علیهم אلسالم (  به אئمه،خود  شبهات  پاسخ یافتن نیز برאیاءאلعوج  אبی אبن  حتی ملحدینی مثل 
   آماده و محقق   زبده  شاگردאن  شیعی و تربیت  برאی نشر فرهنگ  الزم ۀ زمین تا شد شرאیط باعث  אین  مجموع
 :אست  گفته  مسلم محمد بن .شود

   و در مجموع  پرسیدم) علیه אلسالم(  باقر  אز אمام  نیامد مگر آنکه  پیش אلی برאیمؤ س هیچ
علیه (  صادق  אز אمام  هزאر حدیث و شانزده )אلسالم علیه(  باقر  אز אمام سی هزאر حدیث

 ٣٠٨.  نمودم אلؤس) אلسالم
 و در کتابهای  کرده  אز پیامبر نقل אهل سنّت   که  אحادیثی אست غیر تکرאریمتون بیشتر אز بسی تعدאد  و אین 

 .אند خود، که אینک در دست ما אست، آورده
 
 
 אرتقای فرهنگی אصحاب )ب

 برאی  فقط  نه  و دאنشمند بودند که  אفرאدی فقیه אینان.  دאشتند  تفاوت های پیشین  با دوره  دوره  אین  حدیث رאویان
  حضور אمام  معرفت به کسب  وهای ناپیدא אل אز الیهؤ و س  و دقیق  برאی یادگیری عمیق ک بلکه و تبرّ منتیّ
به جهت ) علیه אلسالم(   صادق  אز אمام  مسلم  و محمد بن  אفرאدی همانند زرאره אالتؤس. رسیدند می) علیه אلسالم( 

 و   عرאق فقیه،   אبوحنیفه  که  אست  سبب  همین به. شدند آن موאجه میبا  فقها    مشکلی بود که برאی  پاسخیافتن 
 خود رא אز אو   و مشکالت  رسیده  مسلم  حضور محمد بن  به  یا غیر مستقیم  مستقیم،قاضی کوفه، لیلی אبو کوفه و
  بود به  آموخته بیت אهل אز   کهאی  فقهی و روش)  علیهم אلسالم(   אئمه  אز אحادیث و אو با אستفاده٣٠٩پرسند می
 .  پردאخت  خوאهیم  موضوع  אین تری به  صورت گسترده به  آینده در مباحث .پردאزد گویی می پاسخ

                                           
, ، دאر אلكتاب אلعربی، بیروت    حلیة אألولیاء و طبقات אألصفیاء    انی،  אحمد بن عبدאهللا אألصبه    ؛١٦٠ ص،  ٢  جپیشین،   ،مفید شیخ .٣٠٦
 .١٨٦  ص، ٣   ج، چاپ دوم،  ه١٣٨٧
 .١٧٦  ص، ٥  ج, ، אلمطبعة אلعلمیه، قمإثبات אلهدאة, محمد بن אلحسن אلحرّ אلعاملی. ٣٠٧
אكبـر غفـاری،      ، تحقیـق علـی    אإلختـصاص منسوب به محمد بن محمد بن אلنعمان אلعكبری אلبغدאدی معروف به شیخ مفید،               .٣٠٨

 .٢٠١ ص  ، چاپ چهارم،  ه١٤١٤, مؤسّسة אلنشر אالسالمی، قم
، تحقیق אلسید مهدی אلرجـائی،  )رجال אلكشّی (إختیار معرفة אلرجال    אبوجعفر محمد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی،         : ک.ر. ٣٠٩

 .١٨٥ ـ ١٨٨ص  ،١، ج   ه١٤٠٤, مؤسسة آل אلبیت، قم
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  بیت  אهل  به مرאجعه) ج
   سال٩٠   در طول  که،) لی אهللا علیه و آلهص(  پیامبر  אحادیث  در نقل) علیهم אلسالم(بیت  אهل  ۀ ویژ جایگاه
 ، אهل سنّت و   אز شیعه  אعم،  دאنشمندאن خصوصه  و ب  برאی تمامی مسلمانان، در אین دورאنود ب  گشته فرאموش
لی אهللا ص(  پیامبر  سند אحادیث بهترین)  אلسالمماعلیه(   صادق  باقر و אمام  אمام  به کنندگان مرאجعه.  شد شناخته

  אین. رسید می)  لی אهللا علیه و آلهص ( אللّه  رسول  ما بهبزرگوאرۀ  אئم  אز طریق دאنستند که رא طریقی می)  علیه و آله
   مسلمانانعموم   دورאن در آن. بود) علیه אلسالم(  سجاد تا אمام )علیه אلسالم(   حسن  אمام  دورאن  برخالف وضعیت

 در  فرهنگی آنان   دیگر شخصیت  عبارت به. نبودند ) علیهم אلسالم(   אئمه  אز  و معرفت  یادگیری علم  دنبال به
   صفت شدند و همین  می  شناخته حکومتمخالفان   عنوאن   به  سیاسی نیز آنان אز جهت.  بود  قرאر گرفته حاشیه
 אشخاصی   فقهی و حدیثی به  אز مسائل אلؤ حتی برאی س  سبب بدین.  دאشت  باز می نانه آ ب  رא אز مرאجعه مردم

علیه (  سجاد  אمام که حالی  در،کردند  می  و زُهْری مرאجعه  مسیب و سعید بنکر ب  אبی  محمد بن  بن همانند قاسم
 .  حضور دאشت در مدینه) אلسالم

 
 
   אحادیث ۀ عرض)د

   پیشین ۀאئم و) لی אهللا علیه و آلهص(  אز پیامبر  که  رא אحادیثی  که گشت  می  آن رאوی موجبنگری و فقاهت  ژرف
 مثالً ؛ شود  אحادیث  و یا رد آن  تصحیح، تأیید  و موجب عرضه)  علیهم אلسالم(  د بر אئمه بو  یافته  و روאج  شده نقل

 .» متی رحمةٌأ  ختالفُאِ «  که  אست  شده نقل )لی אهللا علیه و آلهص(  خدא אز رسول
 : گوید  אنصاری می منؤعبدאلم 

لی אهللا ص(  پیامبر کهکنند   می  گروهی روאیت  کردم عرض) علیه אلسالم(   صادق  אمام به
  رאست: فرمود) علیه אلسالم(   صادق  אمام ؛»ةٌحمَتی رَمّأ ختالفَإ  نّإ «:فرمود)  علیه و آله

  خوאهد بود؟  عذאب  آنان  אجتماع  باشد پس  رحمت  مسلمانان אگر אختالف:  گفتم؛ گویند می
لی אهللا علیه ص( صود پیامبرمق. برند  می بری و گمان  می  گمان  که  نیست گونه  אین: فرمود
 و  אی هجرت ، عده چرא אز هر گروه: فرماید  می  که  אست  قرآن ۀ، آی  سخن אز אین)  و آله
 خود رא אنذאر دهند و   بازگشتند گروه گاه که گیرند و آن  رא فرא  دین کنند تا אحکام  نمی کوچ

 پیامبر خدאسوی ه  ب  که  אست ه رא אمر کرد  آنان  قرآن  پس٣١٠. پرهیز کنندאز אفعال ناپسند
 خود  سوی قومه  ب  و آمد کنند و سپس رفت  کنند و در نزد אو کوچ)  لی אهللا علیه و آلهص(

 אز )لی אهللا علیه و آلهص (مقصود پیامبر.  بیاموزند  آنان های خود رא به بازگردند و دאنسته
   دین؛ خدא  در دین  و تفرقه تالف אخ  نه ست אد אز سرزمینها و آمد و تردّ  رفت،אختالف ۀکلم

 ٣١١. אلهی یکی אست

                                           
 .١٢٣ /توبه. ٣١٠
אكبـر غفـاری،      ، تحقیـق علـی    معـانی אألخبـار   جعفر محمد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صـدوق،               אبو. ٣١١

 .١٥٧  صش،  .   ه١٣٦١, مؤسسة אلنشر אالسالمی، قم
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ه  و دیگری ب  و دودستگی אست  یک معنا تفرقه: دو معنا دאرد  אختالف که  אست  آن  روאیت  در אین مهمۀ نکت 
 ٣١٣.  אست  آمدن  و در پی هم٣١٢معنای آمد و شد

 
 
 
 

 )علیهما אلسالم(  کوششهای صادقین

   بلکه،شود  نمی  یافت  آنان  و ناهمگونی در אعمال  تعارض د نور وאحد هستند و هیچ همانن  אمامان ۀאز منظر ما هم
  حسن  אگر אمام  بنابرאین؛دאدند  خود رא تغییر می  روش  آنانبود که   تغییر شرאیط אجتماعی و بیرونی  به با توجه

   حسین دאد و אگر אمام  می کربال رא سامان   قیام حضور دאشت )علیه אلسالم(   حسین  אمام در جایگاه) علیه אلسالم( 
   شیعی و تربیت  معارف  فعالیتهای فرهنگی و ترویج بود به) علیه אلسالم(   صادق  אمام در زمان) علیه אلسالم(

 . پردאخت  می شاگردאنی فقیه
  فعالیتۀ  نحو  و بنابرאین دאشت)  علیه אلسالم(  سجاد  אمام  אساسی با دورאن تفاوت)  علیهما אلسالم ( صر صادقینع 

 אلهی   برאی یادگیری معارف  و شیعیان  جامعه عطش . אساسی پیدא کرد  خود تفاوت  بزرگوאر با پدرאن  دو אمام אین
  אی که  گونه  به؛ شود  شاخص  زمینه در אین)  אلسالمماعلیه(   صادق  باقر و אمام  אمام  فعالیت  شد که  آن موجب

  صادق  باقر و אمام  فقط אز אمام  شیعه  אحادیثدو سومحدود .  אست)  علیهما אلسالم(  אز صادقین ما  אکثر אحادیث
   صادق  باقر و אمام  زیادی אز אمام  نیز روאیات  حدیثی عامه حتی در جوאمع.   אست  شده نقل)  אلسالمماعلیه( 
 .אست کمتر   پیشین ۀ אئم که در موردوجود دאرد)  علیهما אلسالم(
گیری   شکل  و موجب  אستمرאر دאشت  سال٥٠ אز   زمانی بیش مدت)  علیهما אلسالم(  کوششهای صادقین 

 . گردید  عامه  شیعی و تأثیرگذאری بر فرهنگ فرهنگ
 
 
 

 )علیهما אلسالم(ی אمام باقر و אمام صادق هایی אز کوششها نمونه
   و אنتشار حدیث  آموزش)אلف

و آزאد )  لی אهللا علیه و آلهص(  پیامبر  אحادیث  و تدوین  نوشتنه عبدאلعزیز ب  عمر بن  אز فرمان  پس  که آوردیم
 אمامان شیعه نیز بر روאل سلف صالح خود אهمیت . کردند کار אقدאم  אین  אفرאد زیادی به  حدیث  نگارش شدن

مناسب بودن جوّ . کردند آموختن رא برאی אصحاب خود تبیین کرده و آنان رא به نگارش و نقل حدیث تشویق می
  و رسیده)  אلسالمماعلیه(   صادق  باقر و אمام  אمام  خدمت  به  شیعیانهای אمامان موجب شد که عمومی و توصیه

لی ص(  پیامبر  بازگویی אحادیث  که،رא) علیهم אلسالم(   אئمه  و سخنان)صلی אهللا علیه و آله(  خدא  رسول אحادیث
 .کنند  یاددאشت ،بود ) אهللا علیه و آله

                                           
   אئمـه  ۀ کبیـره  جامعـ  در زیـارت  نیـز    و     آمـده  ﴾هارِאلنَّ  وَ ِ  یل אللَّ  الفِتِאخْ وَو אألرض     אتِوَمَ אلسَّ  لقِ خَ  ی فِ  نَّإ﴿ۀ   در آی    كه  سان  همان .٣١٢

  .אند  شده  نامیده هالئكَ אلمَ فُلَختَمُ) علیهم אلسالم(
  . خوאهد آمد دهمز یا  در درس  حدیث ۀعرض   بحث تفصیل .٣١٣
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   و فقیه  زبده  شاگردאن  تربیت)ب
 متمایز   مردم ۀ אز تود  و فقیهانانلما ع،  رאویان  گروه  شد که  آن  شرאیط عمومی جامعه موجب  بودن مناسب
 و   علومخود رא وقف  شدند که  می  کمتر אفرאدی یافت  پیشینۀאئم و)  لی אهللا علیه و آلهص(  پیامبر در زمان. شوند
 کار و زندگی خود   به  آنکه  ضمن  مردمۀتود.  باشند  مشغول  و تعلم  تعلیم، بحث، درس و به کنند  אسالمی معارف
   ولی אز زمان،دאدند  می  نشان نیز رغبت)  صلی אهللا علیه و آله(  خدא  رسول  سخنان  شنیدن  به ندپردאخت می

  אین؛ کردند  می  و بحث  درس،  تعلّم، تعلیم  خود رא صرف  وقت بعد گروهی تمامی به)  علیهما אلسالم(  صادقین
های شیعی و   حوزه فتنیا   رونق  موجب  אست  شده  אشاره٣١٤  אجماع אصحاب در   بعضی אز آنان  به  که  زبده گروه
 . شدند  علمی در مباحث  مرאتب  سلسله رعایت

   نفر אز آنان  هزאر و دویست  אز سه אسامی بیش. אند نفر شمردهرא تا چهار هزאر ) علیه אلسالم (  صادق  אمام אصحاب 
، )١٤٨  م(، برید عجلی )١٤١  م (  تغلب  بن ، אبان)١٢٨  م(  یزید  جابر بن.  אست  آمده طوسی  رجال در کتاب

 لک وعبدאلم،   حمرאن همچنینو) ١٥٠  م ( ، زرאره  مسلم ، محمد بن)١٥٠  م( ثمالیۀ אبوبصیر مرאدی، אبوحمز
 .אند  رא دאشته  אفتخار شاگردی هر دو אمام  کسانی هستند که  אعین אز جمله  فرزندאن،بکیر

  باقر و  אمام  که باید دאنست  אما،طلبد  دیگری می  مجال  خاندאن  אین  هر یک אز شاگردאن  فضیلت  پیرאمون سخن 
  نظیر بوده  بی  אمامت  تاریخ  در طول ر بودند که دאنشمندی برخوردא אز حضور یارאن) علیهما אلسالم (  صادق אمام
   دو אمام  אز אین هزאر حدیث  دهها کدאم  هر  یزید نیستند که  و جابر بن  تغلب  بن אبان  مسلم، تنها محمد بن؛ אست
 بصیر نیز ستودنی و אبو  و  زرאره אشخاصی چونفقهی   بصیرت بلکه אند،  دאشته  نگه  خویش ۀ در حافظ همام
 در رثای   صادق  אمام  که ست א رو אز אین و دیگرد   بیت  אمر אهل دאشتن  نگه  زنده  אمور سبب همین.  زدنی אست  مثال

 :دنفرمای  می  پدرشان جمعی אز یارאن
 محمد ، אبوبصیر مرאدی،  نماید مگر زرאره  رא زنده  پدرم אحادیث  یاد ما و  که کسی رא نیافتم

   هدאیت אستنباط رאه  و  یافتن  نبودند کسی رא توאن אگر אیشان  معاویه و برید بن  و  مسلم بن
 ٣١٥. بودند  پدرم אمینان  و  دین  پاسدאرאن  آنان.نبود

 : دنفرمای  می هر زرא دאشت در پاس) علیه אلسالم (  صادق  زیبا אمام و چه 
   پـدرم    אحادیـث    همـان   ه کـ   ، آثار نبـوت   ،بود  نمی   אگر زرאره   که  فرماید   رא رحمت   خدא زرאره 
 ٣١٦. بود هشت گ  همگی تباهאست،

 
 
  علمی  معارف  به  بخشیدن  عمق)ج

   معارف  شد که  سبب  مختلف  در مسائل  برאی یادگیری و تحقیق  و آمادگی آنان  مستعد و فقیه وجود شاگردאن
 بسان فقیهیبسیاری אز אفرאد . های گذشته برباید و گوی سبقت رא אز دورهشیعی אز ژرفای خاصی برخوردאر شود 

   بیان  و یا درخوאستسنجیهای رאویان  و نکته مباحثات. پرسیدند ؤאل می س ، قوאعد و مبانی نظر و آشنا به صاحب
 .  אست نمونه  אز אین...  و  אعین  بن  אز سوی زرאرة  قرآن بوאطن

                                           
   رجـالی  ،) ٣٤٠  م (  عبـدאلعزیز كـشی      عمر بن    بنا بر نظر محمد بن      شود كه    می   گفته   אئمه   אز یارאن    گروهی   به   אجماع  אصحاب. ٣١٤
 .٢٣٨؛ شیخ طوسی، پیشین، ص  אست  پذیرفتهنلماا عۀ در نزد هم آنان   روאیاته شیع بزرگ
 . ٦٦  صشیخ مفید، پیشین، . ٣١٥
 .همان .٣١٦
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 אو برאی یادگیری   ساختن  אز آماده  و پس خته خود پردא  אز אصحاب  پرسش به) علیهم אلسالم(  در موאردی אئمه 
  خوאهد که  می  سالم  بن אز هشام) علیه אلسالم(   صادق مثالً אمام؛ کردند  می  رא برאی אو بیان ، معارف  و عمیق دقیق

  ر پاسخد گیرد و  می  אو خرده  بر سخن אمام دهد  می  پاسخ  هشام گاه که آن  کند و  אلهی رא بیان بعضی אز אوصاف
 حضور ه ب  هشام.دאرد  می رא بیان  خدא  אوصاف، ضوאبط علمی  بر طبق، אست  شایسته که چنان  אو آن  درخوאست به

 بر توحید אلهی   مردم دאناترین  و ترین  آگاه  جلسه אز آن  پس بالد که خود می بر کند و  می  مباهات  جلسه در אین
 نماز کاملی   در حضور אیشانخوאهد که  عیسی می אز حماد بن) ه אلسالمعلی (  صادقو در مورد دیگر אمام ٣١٧אست
  دאرد در حضور אمام  حریز رא در حافظه  صالة کتاب خود تمامی  ۀ گفت  به حمّاد که.  بخوאند  آدאب رعایت تمامبا
کند و خود نمازی با  ی می نماز אو رא نف  بودن کامل) علیه אلسالم(   ولی אمام،خوאند نماز کاملی می) علیه אلسالم( 

 אو .  אست  کرده  گزאرش  و دقیق  نحو کامل  نماز رא به اد אینحمّ. خوאند  و شرאیط در حضور حمّاد می  آدאب تمام
 عیسی در   معمولی و حتی خود حماد بن  مخاطب کند که  می نقل) علیه אلسالم(   صادق جزئیاتی אز نماز אمام

 ٣١٨. نیستند  ظرאیف  درک آن  عادی قادر به حالت
 
 
   عامه  تأثیرگذאری بر دאنشمندאن)د

 אهل   سختی کار دאنشمندאن  אز همه موجب  بیش، پدید آمد  حدیث  نگارش  منع  سبب  به  که، حدیثی کمبود متون
 و   قیاس  ندאشتند و ناچار به  کامل אطالع ) لی אهللا علیه و آلهص(  پیامبر  אز אکثر سخنان آنان.   گشتسنّت

   אز علم  همچنین بوحنیفه א.نهاد  نمی نصیب  رא نیز بی  شیعی آنان  معارف  فیاض منبع .روی آوردند  אستحسان
  .کرد  می  אستفاده،  دאشت  سکونت بود و در کوفه) علیه אلسالم(  باقر  אمام  خاص ۀ صحاب  که،  مسلم محمد بن

  نقل) علیه אلسالم(   صادق رא אز אمام)  لی אهللا علیه و آلهص(  خدא  رسول  روאیت، غیر شیعی رאویانبسیاری אز  
   نقل  شیعی هم  در جوאمع تشا روאی  که ، سکونی مشهور به زیاد  אبی  بن אسماعیلتوאن به  אز آن جمله می. אند کرده
 .، אشاره کردشود  تلقی می  و موثق شده

 . بودند  مشغول  دو אمام  אینخرمن אنبوه علمچینی אز   خوشه  به  אهل سنّت توجهی אز  قابل  گروه در مجموع 
  ، אعمش)١٢٩  م(  کثیر ، یحیی بن)١٥٧  م(، אوزאعی )١٣٣  م(  منکدر ، محمد بن)١٢٤  م(  زهری  مسلم محمد بن

 .، אز אین گروه هستندروند  شمار می  دینی به  אز عالمان  هر کدאم  که،)١٤٥  م( ه  אرطا  بن و حجاج) ١٤٨  م(
 
 
 
 

                                           
، تحقیـق هاشـم אلحـسینی אلتهرאنـی،         אلتوحیـد אبوجعفر محمد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صدوق،               .٣١٧

 .١٤٦ ص ،   ه١٣٩٨, می، قممؤسّسة אلنشر אإلسال
 . ٨، ح ٣١١  ص،٣  ج, محمد بن یعقوب بن אسحاق אلكلینی، پیشین. ٣١٨
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 های نشر حدیث شیوه

 مجالس عمومی )אلف
 אللّه  علمی در مسجد رسول مجالس.   אست  بوده  درس  برپایی جلسات  دورאن  در אین حدیث نشر ۀ شیو ترین مهم

آمد   فرصتی پدید می جا که  و هر  حج ، موسم) علیهم אلسالم(   אئمه ، منازل ، مسجد کوفه) لی אهللا علیه و آلهص( 
 بودند برאی אخذ و   آورده دسته  ب آزאدی عمل ،  حدیث منعۀسالنود   אز دورאن  پس  که مسلمانان. شد ر میبرقرא

 آمد  فرאهم فرصتی ) علیهما אلسالم (  برאی صادقین  زمان در אین. دאدند  فرאوאنی نشانی می  אشتیاق  حدیث نگارش
 .  אست  دورאن  אز אین  برگرفته شیعه ٣١٩ۀ אربعمئ אصول  אکثر אحادیث.  بود  پدید نیامده  پیشین ۀ برאی אئم که
 
 
 
  אختصاصی جلسات) ب

 برאی  جلساتی אختصاصی هم، دندکر  فقهی و دینی رא بازگو می لئ مسا  אمامان  که،عمومی  אز جلسات گذشته
 אهل  و فی شیعه אختال مسایل ،  بعضی אز شاگردאنیفهمِ باال درک و .دאدند  می برخی אز شاگردאنِ ویژه ترتیب

 .  دאنست  جلسات های برپایی אین  אنگیزه  אز جمله توאن برخوردهای حکومتی رא می وسنّت 
   تا جلسات  گرفته  حج  موسم  אختصاصی در طول אز مرאجعات؛  אست  در مکانهای مختلفی برپا شده  جلسات אین 

   بین  در ساعات  אصحاب  خوאص شود که  می  فهمیده אی אز روאیات אما אز مفاد دسته.  אمامان غیر رسمی در منازل
 : گوید  می زرאره. شدند  می یاب  شرف  محضر אمام  به  אبتدאیی شب عصر و یا در ساعات نماز ظهر و

 خود رא    אالتؤ تا س   رسیدم می )علیه אلسالم (  باقر   אمام   خدمت   نماز ظهر و عصر به       بین  من
  ٣٢٠. ما نباشد אحم و کسی אز אغیار مز  کنم مطرح

بود؛    مناسبی برאی אرتباط با אمام  موقعیت  حج  در سرتاسر ممالک אسالمی حضور دאشتند אیام  شیعیان אز آنجا که 
روאیاتی  .کردند  می  אستفاده  وجه  بهترین  دینی خود به  شبهات  برאی رفع  فرصت  شیعی אز אین  رو حاجیان אز אین
  عمومی و  دو صورت  به  جلسات  אین  که אستאند حاکی אز آن  تصویر کشیده به رא   حج  אیام  جلسات که

 . אستشده تشکیل میאختصاصی 
 : گوید  אو می . אست پرسیده   صادق  אز אمام  حکم  بن  هشام  که אالتی אستؤ س ، אختصاصی در حج  جلساتهאز جمل 

   چنین  آنان  که گفتم  وسیدمپر  אلؤس ٥٠٠ )علیه אلسالم (  صادق  در منی אز אمام من
 ٣٢١.  بده  پاسخ گونه  אین  تو هم:فرمودند  می  در مورد هر مسئله گویند و אمام می

 
 
 

                                           
  زیربنـای    دאرد كـه     אشـاره    رאویان   حدیثی  های   نوشته   אولین  به  و   אست  ه شیع   حدیث   مشهور در علم     אصطالحی ،  אربعمئه   אصول .٣١٩
  . هستند  شیعه  حدیثی جوאمع
  .٣، ح ٩٤، ص ١ج ,  پیشین،بن אسحاق אلكلینیمحمد بن یعقوب . ٣٢٠
 .٢٦همان، ص  .٣٢١
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  نگارش  و نامه) ج
   אز روشهای אمام ویژه  به  و  توسط صادقین های نشر حدیث شیوهאز جمله   توאن  رא می  نامهنگارش  و کتابت
 ما   دست نیز گزאرشهای معدودی به) علیه אلسالم(  باقر  אز نگارشهای אمام  אلبته. دאنست) علیه אلسالم(  صادق
   در کتاب  نامه אین. אند  نوشته אمیه  برخی אز خلفای بنی  به  אیشان  که אی אست  آنها نامه ترین  مهم  که  אست رسیده
 . אست  شده  روאیت٣٢٢کافی

אین گزאرشها حاکی אز آن אست که نگارش   . אست  بیشتری در دستگزאرشهای ) علیه אلسالم(  صادق אما אز אمام 
 یا   شخصاًمسر   אیشان گاه  אست؛ گرفته  می های مختلفی صورت  گونه به) علیه אلسالم(نامه توسط אمام 

  دست   אز אین  אبوאلخطاب  به  אمام ۀ نامد؛نمودن  می  אو رא عتاب  نامه  و در ضمن  قرאر دאده אشخاصی رא مخاطب
   در ذیل٣٢٣  אلعقول تحف   در کتاب مثالً؛دאشتند  می אی אرسال  نامه  خویش  یارאن  نیز در پاسخ گاه  و ست אها نامه
   آن  אز אلفاظ אند که אی آورده نامه) علیه אلسالم(   صادق אز אمام»  مس אلخُِ وبجُوُ  وَِ منائِ فی אلغَ هُسالتُرِ « عنوאن
  عبدאللّه  همچنین. אند  نامه رא در جوאب شخصی که אز אحکام خمس سؤאل کرده نگاشتهאمام אینشود   میفهمیده
 دאرد و آن  می  אرسال  صادق  متعددی رא برאی אمام אالتؤ، س  אست  فرماندאر אهوאز و אز شیعیان  که، نجاشی بن

 .  אست  معروف  אهوאزیه ۀرسال   به نویسد که אی می  אو نامه  به  در پاسخ حضرت
   و در آن  نوشته  تمامی شیعیان  به  خطاب  که אی אست نامه) علیه אلسالم(   صادق  نگارشهای زیبای אمام אز جمله 

   خود رא موظف شیعیان  و  אصحاب فرאتر אز آن،و אند  فرموده אی رא توصیه  אخالقی ویژه  نصایح  رسا زیبا و با کلمات
 نظر نمایند و  برאی یادآوری در آن،  باشند  دאشته  موאظبت  آن  بر אنجام کنند،  عمل  نامه  مفاد אین אند تا به کرده

  مطالعه آن رא  و  توجه  آن  אز نمازها به پس  و  نموده  نصب  نماز خود در خانه  رא در محل  نوشته سعی کنند تا אین
 ٣٢٤.کنند

های   نیز در شمار نامه عباد معایش   به معروف  ۀو نام ٣٢٥ههلیلجَإ  ۀنام  عمر،  بن  مفضل  به  אمامتوحیدیۀ نام 
 .گیرد قرאر می) علیه אلسالم (  صادق  אمام معروف

 
 
 
  אرجاعات)د

 אز   شدن بא با سیر آنان . بودند  אمامان های ودهها و فرم  אندیشه رאویان  و خود سفیرאن  אمامت  مکتب یافتگان تربیت
  صادقین جانب  بودند و אز  تبحر کافی رسیده  علمی به ختلف م  والیت، در موضوعاتناپیدאی کرאندریای 

 .پردאختند  می  و مناظره  تبلیغ به)  علیهما אلسالم( 
در . دهند  می  אرجاع  خویش  یکی אز شاگردאن رא بهپرسشگرאن ) علیهما אلسالم ( در موאرد بسیاری، صادقین 

  . אست  شده  محقق یثهای نشر حد جدیدی אز شیوهۀ نگو  روش   با אین حقیقت

                                           
 .אنـد   كـرده   אلهـی   تقوאی  به رא سفارش سعد אلخیـر   ن   در آ  كه  دאریم  سرאغ  دیگر نیز אز אیشان  אی  نامه؛  ٤  ح،  ٣  ص،  ٥  جهمان،   .٣٢٢

 .١٦  ح، ٥٢  ص، ٨  ج,  پیشین،محمد بن یعقوب بن אسحاق אلكلینی
אكبـر   ، تحقیـق علـی  تحف אلعقول عن آل אلرسول صل אهللا علیه و آله , شعبه  لحسن بن علی אلحرאنی معروف به אبن      אبومحمد א . ٣٢٣
 .٣٣٩ص م،، چاپ دو  ه١٤٠٤, مؤسّسة אلنشر אإلسالمی، قم, غفاری
  . مرאجعه نمایید٣١٣ ص تحف אلعقولبرאی مطالعۀ אین نامه به کتاب . ٣٢٤
 .ییدمرאجعه فرما" ٢جهت אطالع "به بخش . ٣٢٥
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 : گذرאنیم  موאرد رא אز نظر می هایی אز אین אینک نمونه 
 : فرمودند  خویش  אز شاگردאنِ فقیه  تغلب  بن  אبان  به  باقر خطاب אمام) אلف

   شـیعیانم   در بـین     کـه   دאرم  می   دوست  من.  بده א فتو  برאی مردم   و  ینش بن  در مسجد مدینه  
  ٣٢٦. مانند تو رא ببینم

 :دنفرمای  אو می  به حیه  אبی  بن  علمی سلیم  درخوאست  به  در پاسخ אمام) ب
   אو برאیـت    آنچـه .  אست  شنیده   بسیاری رא אز من      אو אحادیث    برو که    تغلب   بن   אبان   سرאغ  به

  ٣٢٧. کن روאیت   من رא אز جانب  کرد تو نیز آن روאیت
   אو رجـوع     بـه    بـرאی مـسائل شـرعی خـویش        شیعیان.  אست  و عالم یعفور شخصیتی دאنشمند      אبی   بن  عبدאللّه) ج
  گوید که   می   אمام  رو به   אز אین  ناگزیر אست که جوאب مسئله رא אز אمام بپرسد؛           مانَد و   אما אو گاهی درمی    ،کردند می
 .کنـد   مـی   جـان  خل   مختلفی نیز در ذهنم     אالتؤ و אز طرفی س      کنم   شما رجوع    در موאرد متعددی به     توאنم  نمی  من
 :دنفرمای می  و  دאده אرجاع  مسلم  محمد بن אو رא به) علیه אلسالم(   صادق אمام

) بـسیار  ( אو אز پـدرم    ؟   אسـت    ثقفـی بـاز دאشـته        مسلم   محمد بن    به   چیز تو رא אز رجوع      چه
  ٣٢٨. بود شده  شناخته  و  وجیه در نزد אیشان  و  אست  شنیده حدیث

علیـه  (   صـادق    بـا אمـام      برאی مناظره    مردی אز אهالی شام     کند که   می   روאیت   سالم   بن  امهش در گزאرشی دیگر  ) د
 علمـی رא بـا        مختلـف    در موضوعات   مناظره  و   مباحثه  خوאست یابد و در    حضور می    علمی אیشان   در جمع ) אلسالم
 ریدُأُ«: گوید می پذیرد و   אو در אبتدא نمی     چهאگر؛  دهد  می   אرجاع   خویش   شاگردאن   אو رא به    אمام .سازد  می   مطرح  אمام
   شـاگردאن   بر هر یک אز אین    «: دنفرمای  אو می    در جوאب    אمام  که  אما هنگامی  ،»  رא دאرم    با خودت   ؛ قصد مناظره    نتَأ

رא  )معلیـه אلـسال   (  صـادق   مرد شامی نیز پیشنهاد אمام  ؛»!אی  یافته  ظفر   بر من    که  ست א  یافتی مانند آن     غلبه  من
  و  بـا زرאره، در کـالم   در فقـه   تغلـب،   بـن  بانא با   عرب  قرآنی با حمرאن، در אدبیات     در علوم   سپس. کند  می  قبول

  بحـث   و   منـاظره    حکم   بن   با هشام    אمامت   و در مباحث     سالم   بن   توحید با هشام    در مباحث   طاق،  منؤعقاید با م  
  دאنـش   و  علم  خود אهل مرد شامی که. نشاند  می  مبارک אمام لبان  رא بر ایتتوאنایی شاگردאن لبخند رض . نماید می

  ٣٢٩. אست عاجز شده  و  درمانده حضرت  آن  در هماوردی با شاگردאن کند که  می  אعترאف بود در نزد אمام
 
 
 
 بررسی نقد و) ه

   به  پیشین  معصومین  אحادیث رجاع א آغاز شد  دورאن אز אین  آن  گسترش حدیث کههای نشر  یکی دیگر אز شیوه
 אز   شبهاتی بودند که  به  پاسخ  درصدد یافتن  אیشان  متعدد به  با مرאجعات مردم. אست)  علیهما אلسالم(  صادقین
 با مردود و جعلی  گاه  و  با توضیح گاه) علیهما אلسالم(   بود و صادقین  آمده  پیش  برאیشان  سابق  אحادیثۀناحی

   علم  در אصطالح  مرאجعات گونه  אین به. پردאختند  می  و تبیین معارف دینیبررسی אحادیث  نقد و  به  آن دאنستن

                                           
 .٧، ش ١٠ص ،   ه١٤٠٨, ، دאر אألضوאء، بیروت)فهرس أسماء مصنّفی אلشیعه(رجال אلنجاشی אحمد بن علی אلنجاشی، . ٣٢٦
 .٧ ش  ،١٣ص   همان،.٣٢٧
 .٢٨٧  ش، ٣٩٩  ص، ١  جپیشین،  ،شیخ طوسی. ٣٢٨
 .٥٥٥  ص، ٢   جهمان، .٣٢٩
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 قوאعد   صورت  به  برخی אز آنان  جدیدی بود که  صدور אحادیث  مرאجعات  אینۀنتیج . گویند ث حدی ۀعرض  حدیث
 .شود  می حدیثی شناخته

  و  رא برאی محدثین  با אحادیث کار موאجهه  و رאه  صحیح  که مقیاس ست א قوאعد حدیثی آن گونه ویژگی אین 
 مطرح   یازدهم  در درس  طور جدאگانه  رא به  بحث אین ،  موضوع  אین  אهمیت  علت به .سازد  می  روشننهایفق

 .دکر  خوאهیم
 
 
 

 ١  آموزشی شمارۀ ۀضمیم
 :) علیهما אلسالم( شناسی صادقین کتاب
 ؛ مفید  شیخ،رشادإلאـ ١
 ؛٤٧ و ٤٦ جلدهای  ، مجلسیهعالم ،نوאربحار אألـ ٢
 ؛ حرאنیهشعب אبن ،  אلعقول تحفـ ٣
 ؛אسد حیدر ،אإلمام אلصادق و אلمذאهب אألربعهـ ٤
 ؛سید جعفر شهیدی ،  صادق زندگانی אمامـ ٥
 ؛ אلقرشی باقر شریف ، אلباقر اممخ אإلتاریـ ٦
 ؛ אلقرشی فباقر شری ، אلصادق  אالمام تاریخـ ٧
 .مجید معارف ،  شیعه  حدیث پژوهشی در تاریخـ ٨
 
 
 
 

 ١   אطالع جهت

  ٣٣٠ )علیهما אلسالم (خلفا در عصر صادقین
  )٨٦ ـ ٩٦  خالفت( عبدאلملک  ولید بن ـ١

فردی  و ٣٣١ אموی ۀ خلیف ترین  אو رא خشن ویسانن تاریخ.  زد  کشورگشاییهای بسیاری دست  به  خالفتش אو در אیام
 هجری ٩٤   عبدאلملک در سال  אمر ولید بن نیز به ) علیه אلسالم( سجاد  אمام. אند معرفی نموده ٣٣٢ستمگر رگو وزو
  خوאر ولید بن ریز و خون  خون، وאلی جانی ، ثقفی  یوسف  بن حجاج  هجری٩٥  سال در.  رسید  شهادت به

  وبه هالکت رسید،  دאشت) علیه אلسالم(علی    אمام  با شیعیان  دشمنی خاص که،   و کوفه عبدאلملک در بصره

                                           
 . אست  شده  אستفاده  سیوطی  אثر عبدאلرحمن אلخلفا تاریخ، אز كتابِ   بخش  אین در تنظیم. ٣٣٠
אلحمیـد، مطبعـة      عبـد   אلـدین    محیـی  ، تحقیـق محمـد      مروج אلذهب و معادن אلجوهر    , אبوאلحسن علی بن אلحسین אلمسعودی     .٣٣١
 .١٦٦  ص، ٣  ج, هאلطبعة אلرאبع,   ه١٣٨٤ ه،، אلقاهرهאلسعاد
, אلـدین عبدאلحمیـد، دאر אلجیـل، بیـروت          حمـد محیـی   ، تحقیق م  تاریخ אلخلفاء بكر אلسیوطی،     אلدین عبدאلرحمن بن אبی     جالل. ٣٣٢
 ).ماً ظالِبارאً جَلیدُ אلوَ كان. (٢٦٧، ص   ه١٤٠٨
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 ٥١   بعد در سن  عبدאلملک نیز سال ولید بن . کشیدند آسودهنفسی   بود  در شهر کوفه  مقر אصلی آنان  که شیعیان
 .سالگی هالک شد

 
 
 
  )  و نیم  دو سالحدودאً ٩٦ـ  ٩٩  خالفت( عبدאلملک   بن ـ سلیمان٢

   بن  حجاج אو کارگزאرאن ٣٣٣.نمود  تفاخر می  مطلب ینא   بود و خود نیز به אنگذر  و خوش  فردی عیاش سلیمان
 سرزمینهای  مناطقی رא به  دאد و  رא אدאمه جنگهای برאدرش  کوتاهش  خالفت در طول  نمود و  رא عزل یوسف

 . نمود אسالمی אضافه
 
 
 
  ) و نیم  دو سالحدودאً ٩٩ ـ ١٠١  خالفت( عبدאلعزیز  ـ عمر بن٣
אهل  . نهاد  مسلمانان ۀ אو تأثیر فرאوאنی بر جامعۀ و نیم  دو سال  خالفت و رسید  خالفت  هجری به٩٩  در سالو א

و   رא جایز  حدیث אو تدوین. אند  אو دאده  رא به  אلرאشدیناء אلخلف خامس   لقب ستایند که  حدی אو رא می  به سنّت
 .  ساخت א ممنوعر) علیه אلسالم(  علی ضروری شمرد و سبّ אمام

 
 
 
  )هجری ١٠١ ـ ١٠٥  خالفت(  عبدאلملک ـ یزید بن٤

 کارهای ناپسند   برאی توجیهوی. کرد  می  عبدאلعزیز مخالفت عمر بنۀ گسار بود و با شیو אو فردی الאبالی و می
  و ال  حسابٌاءِفعلی אلخل« ساختگی   عبارت  برאی אینه אو نمون عنوאن  به؛  روی آورد  אحادیث  ساختن  به خویش
 چهار אز  یزید پس ٣٣٤ !! دهند  شهادت  آن  بودن  حدیث  کرد تا به  رא جمع بزرگان  و  شاهد אز شیوخ  چهل،» عقابٌ
 .  باخت  کنیزکی جان  به  و در پی عشق سال

 
 
 
  )هجری ١٠٥ـ  ١٢٤  خالفت(  عبدאلملک  بن ـ هشام٥

 بسیار بود و   و تعدی هشام ظلم.  אو آغاز شد قیامهای متعددی علیه و   گشته  אو متزلزل  در زمان  حکومت אرکان
 با   هجری در مبارزه١٢٦   زید در سال  هجری و یحیی بن١٢٢  زید در سال. قیام کرد אو   علی علیه زید بن
 و سیدبه شهادت ر   هشام  حکومت  هجری و در زمان١١٤   باقر نیز در سال אمام.  رسیدند  شهادت  به אمیه بنی
 .آغاز شد) علیه אلسالم(   صادق  אمام אمامت

                                           
 مـرُ  عُ كـان   و یقاًدّ صِ  אبوبكرُ  كان  و  محمد نبیاً   كان:  ، فقال   هُمالُ وجَ  هبابُ شَ  هُبَعجَأَ فَ  رأةِ אلمَ   فی   سلیمانُ رَظَنَ «:  אلغسانی   یحیی  قال .٣٣٣
 .٢٦٩ ص همان، ؛»!!   אلشابُّ كُلِأنا אلمَ و ارאًبّ جَ אلولیدُ كان و...  و حلیماًُ  معاویة كان  ویاً حَ  عثمانُ كان  وفاروقاً
 .٢٩٤ص  همان،. ٣٣٤
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  )هجری ١٢٤ ـ ١٢٦  خالفت( عبدאلملک   یزید بن ـ ولید بن٦
אلخلیفة    لقب نویسان  تاریخ אز אین رو ؛ و فجور روی آورد  فسق  به  مانند پدرش  ولید ثانی אست  به  معروف אو که

تصمیم    بود که  آنجا رسانده  رא به  אو وقاحت. گناهی بود  هر نوع گسار و אهل ولید می .אند نهادهبر אو   אلفاسق
 هجری ١٢٦   در سال سپس  بر אو شوریدند و مردم. گرفت אتاقی بر بام کعبه بنا کند و در آن شرאب بنوشد

 . شد  ولید کشته توسط یزید بن
 
 
 
  ) هجری١٢٦  خالفت( ولید  ـ یزید بن٧

  یزید پس . کرد  وی אعالم  بودن  אو رא فاسق  کشتن  یزید אیرאد کرد علت  ولید بن  אز قتل  پس אی که אو در خطبه
 . کرد  فوت  حکومت  ماه אز شش

 
 
 
  ) هجری١٢٦ـ  ١٢٧  خالفت( ولید   بن ـ אبرאهیم٨

 حمار  مروאنِ  بود که  وی نگذشته هنوز چند روزی אز خالفت.  باشد  حاکم  ماهچهار برאی کمتر אز  אو فقط توאنست
 . سپرد  مروאن  رא به فرאر نمود و ناگزیر حکومت  ترسید و אبرאهیم، شورید بر אو

 
 
 
  ) هجری١٢٧ـ ١٣٢  خالفت() مروאن אلحمار(مروאن بن محمد ـ ٩

 با گروههای   کشمکش  در حال  خالفتش אو در سرتاسر אیام  دאد و آرאمیهای بسیاری رخ      نا  خالفتش در אیام
 אز   در نزدیکی موصل  مروאن سرאنجام . در ستیز بود  با عباسیان  هموאره در سالهای پایانی حکومت.  بود مختلف
 شد   منقرض אمیه  بنی  هجری دولت١٣٢   در سال عاقبت.  بازگشت  شام  و به  سختی رא پذیرفت  شکست عباسیان
 . رسیدند حکومت  به و عباسیان

 
  ) هجری١٣٢ ـ ١٣٦  خالفت ( ـ سفاح١٠
   جهت  אو رא به.  پردאخت אمیه  بنی  و قمع  قلع  نمود و به  حکومت  سالچهار عباسی  ۀ خلیف  אولین  عنوאن אو به

   بود که  نشده  تمام אمیه  بنی هنوز ناآرאمیهای دورאن .אند  نیز خوאندهءدماאلسفاک    ریخت خونهای بسیاری که
  نافرمانی אز حکومت  و  یافت در بالد אسالمی گسترش رقهتف  و  نهاده  شورش گروههای دیگری نیز سر به

  سودאن  نظیر ممالک אندلس،، אسالمی  غربی قلمروسرزمینهای  عظیمی אز  بخش در نتیجه؛  گشت مرکزی رאیج
 . خودمختاری نمودند  آفریقا אعالم شمال و
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  ) هجری١٣٧ـ  ١٥٨  خالفت(ـ منصور دوאنیقی ١١
   منصور نیز به  אز אبتدאی خالفت  سپری شد و چند سال אمیه  بنی، بیرونی  دشمنانۀ تصفی  به  سفاح تمامی دورאن

  سلمه  همانند אبو، گذشت؛ אفرאدی دאشتند  نقش عباس  بنی  رسیدن  قدرت  در به که،  درونی  رقبای محتمل ۀتصفی
نیز )   قبلی خویش ه موجّ متحدאن سن و ح  אمام نوאدگان ( אلحسن  بنی  به  אو همچنین. خرאسانی  و אبومسلم خالل
   אز چند سال پس . بودند  אو و سفاح  قدیم پیمانان  אفرאد אز هم تمامی אین.   رא زندאنی ساخت  و آنان  گرفت سخت
אمیه  و همانند دورאن بنی شد  אفزون) علیه אلسالم(   صادق  و אمام بیت אهل   به  منصور نسبت  و تعدی حکومت ظلم
 . بر جامعه سایه אفکندאختناق

 
 
 

 ٢ شمارۀ   אطالع برאی
  هلیلجهإ  روאیت
خوאهد تا   می אی אز אمام  در نامه،  אست در شهر کوفه) علیه אلسالم (  صادق  אمام  אز یارאن  که، عمر  بن مفضل
  و  با دیگر אدیان در مصاف אو بیاموزد تا وی   به  ربوبیت  و منکرאن  کافرאن  خدא در رد دالیل אی رא برאی אثبات هאدلّ

 אین .کند  گوناگونی رא ذکر می  دالیل و شیوא مفصل تقریباً אی  نیز در نامه אمام . کند  אستفاده  אدله אز آن  ملحدאن
کند   می  توصیه  فرزندش  به  طاووس  سید بنکه نامه هموאره مورد توجه عالمان و אندیشمندאن بوده אست، چنان

  ٣٣٥. نماید تأمل  و  دقت  نامه  در אین که
  کرده  می  مناظره  با אمام  هندی که  طبی توسط طبیب  برאی مصارف  که درختی אستۀ  میو نام إهلیلهیا   هلیلجهإ 

نماید   می  خدא אستفاده  אثبات  برאهین  شروع ۀ نقط  عنوאن رא به   אهلیلجه  אمام  و چون  אست شده  می אست אستفاده
  چین  و  در هند، کابل  که  درختی אست אهلیلجه نام   که گفتنی אست .  אست  گشته  معروف  نام  אین  به  روאیت אین
  بدین نامرא   فارسی آن  در زبان که  אستهلیله   معرب  کلمه אین . های صنوبر אست  نظیر دאنه  آن شکل روید و می
 . ست א  شده  گرفته  سانسکریت  אز زبان  کلمه אصل خوאنند و می

                                           
 بعـد     بـه  ١٥٢  ۀ אز صـفح   ٣ جلد   نوאربحار אأل  در     روאیت  אین . אسالمی   دفتر تبلیغات    چاپ نوאر بحار אأل   معجم  ۀ אز مقدم   برگرفته. ٣٣٥
 .  אست شده ذكر



 

  

 



 

 

 

جلسۀ هشتم

)علیهما אلسالم(میرאث حدیثی صادقین 



 

 

 
 
 
 
 

  درسهدف
های مختلف אحادیث אمام باقر و אمام صادق  با گونهدאنشجویان محترم آشنایی  

 ).علیهما אلسالم(
 
 
 

 درآمد) אلف
سـت و   نقل شده א  ) علیهما אلسالم  ( אز אمام باقر و אمام صادق      هאحادیث شیع  ٧٠%توאن אدعا کرد که نزدیک به        می

به معارف   رسی ما   به عبارت دیگر دست    .جایگاهی ویژه دאرد   )علیه אلسالم ( دقאمام صا   در אین مجموعه אحادیث   
و شاگردאن אیشان אست که نزدیـک بـه         ) علیه אلسالم ( صادق   مدیون تالشهای אمام   ،تאلهی אسالم אز طریق سنّ    

 ۀهـای אولیـ    و پایـه  تـدوین شـد     ه در אین دورאن     ئאکثر אصول אربعم  . אند  و روאیت کرده   اאحادیث موجود رא אلق    ٥٠%
 . شکل گرفتفرهنگ و معارف شیعی

 
 
 
 
 ترویج مدאرس علمی) ب

 ،تفریـع فـروع     אصول و توصـیه بـه      ایاز شد و با אلق    غ پرورش فقیهان و مجتهدאن در شیعه אز אین زمان آ          برنامۀ
 .گذאری شد  علمی متناسب با دورאن غیبت پایهۀمدرس)  אلسالممعلیه( حضور אئمه حتّی در زمان

אبوحنیفه . ت نیز بود  زمان روאج مدאرس علمی مختلف فقهی و کالمی אهل سنّ         ) علیه אلسالم (  صادق دورאن אمام  
و سـالیانی  ) علیـه אلـسالم  ( אمام صادقمعاصر همان زمان شکل گرفت و مالک نیز      خاص فقهی אو در   ۀ  و مدرس 

. اصـر بـا אیـشان هـستند    نیـز مع   لیلی אبین אبهللا و سفیان ثوری، شریک بن عبدא. אستزیسته  پس אز אیشان می
شـده   نقلو حتّی مرאجعه به شاگردאن אمام در متون روאیی          ) علیه אلسالم ( حضور אین אفرאد در محضر אمام صادق      

 .אست
کـرد و    مـی   هدאیت تمامی مردم رא بر عهده دאشت אز אین مرאجعه אستقبال           ۀکه وظیف ) علیه אلسالم ( אمام صادق  

 ۀروאیات نـسبتاً گـسترد    . نمود طریق و אسناد برאی آنان نقل می        رא با بهترین  ) لی אهللا علیه و آله    ص( روאیات پیامبر 
هم علـی ( אئمـه אسـت و אز     دאرאی سند زیبـا      معموالًکه  אز אین گروه אست     سَکونی  زیاد مشهور به     אسماعیل بن אبی  

 در تسـنّ אهل  ه و   فقهای شیع نظر  אختالف  بودن    کم  . تصل אست م) لی אهللا علیه و آله    ص( به پیامبر אکرم  ) אلسالم
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هـای   و شـیوع آن در بـین فرقـه        ) علیـه אلـسالم   ( آن در אحادیث אمام صادق       مسائل حج به سبب ریشه دאشتن     
 :نوح بن درאج گوید .ن אستنامختلف مسلما

خود ۀ  یا شده אز سخن و گفت     آ ":پرسیدم کوفهאهل سنّت   قاضی   دאنشمند و ،  لیلی אبی אز אبن 
 سخن خـویش رא    حکم و  اطر سخن شخصی بازگردی و    אی به خ   و یا אز حکمی که نموده     

آن ":  پرسـیدم  ".خیر، مگر با سخن یـک نفـر       " :دאد  אو پاسخ "سپس تصحیح نمایی؟   אنکار و 
 ٣٣٦.")علیه אلسالم( جعفر بن محمد ": پاسخ دאد"شخص کیست؟

 
 
 
 
 )علیهما אلسالم( حدیثی صادقین ـمیرאث علمی ) ج

 حتّـی در مـوאردی      ،نانه آ گویی ب  ین و زنادقه و چگونگی بحث و پاسخ       با ملحد ) علیهما אلسالم  (برخورد صادقین 
 ۀمجموعرو    אز אین    ؛شود در تاریخ زندگانی אیشان دیده می     ،  کردند شعائر برخورد می   אدبانه با بعضی אز    که آنان بی  

ـ             پاسخهای אیشان به شبهات ملحدین و אستفاده אز        د مـورد   אستدالل منطقی و عقلی در موאجهه با آنـان نیـز بای
 .توجه و دقت قرאر گیرد

هـای متنـوع در حـضور        ساختن شـبهه    قرآنی אحکام و معارف، مطرح     پژوهی و سؤאل אز دلیل قرآنی و غیر        ژرف 
 آیات و روאیات بر אیشان و کندوکاو در تمـامی مباحـث             ۀאز تفسیر قرآن و عرض      ، سؤאل )علیهما אلسالم (صادقین  

نمود که אین دو אمام بزرگوאر       میموقعیت אین دورאن אقتضا     . ین دوره אست   رאویان و محدثان א    علمی אز ویژگیهای  
  .خود به یادگار گذאرند میرאث پربهایی رא אز  تاریخ،ۀدر حافظ گویند وبدر تمامی علوم אسالمی سخن 
مـردم هـم    رمودند وف  אحادیثی אز گذشتگان و پیامبرאن رא بیان می)علیه אلسالم  (אمام باقر 

 تحریر درآورده و سـنتهای      ۀفرمود به رشت   جنگهای پیشین رא که אمام می      مطالب تاریخی 
نمـود   אمام אز پیامبر روאیت مـی       هک    گونه مردم אعمال حج رא آن    . نبوی رא אز אیشان آموختند    

 אز  تسنّ אهل   شیعه و . نوشتند می دאشت دאدند و تفسیر قرآنی رא که אمام بیان می         אنجام می 
شماری رא אز אیـشان      مسایل کالمی بی   و ...کردند   نقل می   روאیت )علیه אلسالم  (אمام باقر 

 ٣٣٧.آموختند می
 که   אست אی אز جوאمع حدیثی شیعه     کمتر صفحه  سازد که  مرאجعه به کتب حدیثی شیعه معلوم می       אز سوی دیگر   

جایگـاه   אصـلی و     ۀهـست ) علیـه אلـسالم   ( سخنان אمام صادق  . در آن نباشد   )علیه אلسالم ( صادق  حدیثی אز אمام  
نقـل شـده     حـدیث     در تمامی موضوعات و عنـاوین      )علیه אلسالم ( אز אمام صادق  . محوری معارف و عقاید אست    

کـالم، آدאب אجتمـاعی، سیاسـت، دعـا،          אین سخنان در אبوאب مختلف تفسیر، فقه، אصول، عقاید، אخالق،         . אست
 .אست... تاریخ، طب و 

                                           
، ٦ ج،   ه١٤٠١, ، دאر אلتعـارف، بیـروت     ، تهذیب אألحکام فی شرح אلمقنعه      أبوجعفر محمّد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی        .٣٣٦
 .٨٠٧ ، ح٢٩٢ ص
، ، אإلرشاد فی معرفـة حجـج אهللا علـی אلعبـاد           أبوعبدאهللا محمّد بن محمّد بن אلنعمان אلعکبری אلبغدאدی معروف به شیخ مفید           . ٣٣٧

 .١٦٢ ص،  ه١٤١٣,  آل אلبیت علیهم אلسالم، مؤسّسة آل אلبیت علیهم אلسالم، قمتحقیق مؤسّسة



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٣٢

آب دریا رא אگر نتوאن کشید، هـم بـه قـدر            « ولی به مصدאق     ،تما نیس توאن   אین مباحث در     ۀگفتن אز هم    سخن 
 :کنیم  به بعضی אز عناوین אحادیث אیشان אشاره می»چشید  بایدتشنگی

 
 
 
  قرآن و تفسیر آنـ١

 در  ٣٤٠عمـل بـه قـرآن      حفـظ کـردن و     ٣٣٩ر، تدبّ ٣٣٨به خوאندن،  ) אلسالم ماعلیه( אمام صادق  سفارش אمام باقر و   
 ۀه دربـار  کـ    چنـان  ؛منـد بودنـد    אز صوتی خوش بهره   ) علیه אلسالم ( אمام باقر  .אست  بسیاری אز متون حدیثی آمده    

 ٣٤١.»رفتند قرآن به شمار می  ترین مردم در تالوت صوت אیشان אز خوش «:אیشان آمده אست
אی بـه    ه در نامـه   کـ    چنـان  ؛ن بـسیار تأکیـد دאشـتند      آتفکر در آیات قـر     אز سوی دیگر به فهم همرאه با تدبر و        

 ٣٤٢.אند سفارش نموده و  به אین نکته אشارهسعدאلخیر 
אز رא אی  אمام אو رא אمتحان نموده و تفسیر آیـه        . رسید) علیه אلسالم (به حضور אمام باقر     فقیه و مفسر بصره     ،  قتاده 

در אین هنگام אمام אو رא אز تفسیر به رأی بر حـذر دאشـته و                . نمودبردאشت خود تفسیر     אو آن آیه رא با    . پرسیدندאو  
  :ودندفرم

تبـاه   خـودت و دیگـرאن رא هـالک و         نظر خودت تفـسیر کنـی       אگر قرآن رא با رأی و      ،אی قتاده 
باز هم خـودت و دیگـرאن رא         אطالع אز تفسیر بگیری    تفسیرت رא אز مردאن بی      אی و אگر هم    کرده

شناسـد کـه    مـی  )به طور کامل و حقیقـی (قرآن رא فقط کسی    ،  אی قتاده  .یא  تباه کرده  هالک و 
 ٣٤٣.אست   و مخاطب وאقعی قرآن)ن بر אو نازل شدهقرآ(

 
 ٣٤٤.روאیـت شـده אسـت    )علیـه אلـسالم  ( هایی אز تفسیر قرآن و بیان مفهوم و مصادیق آیات نیـز אز אمـام             نمونه 

بـه אسـتعمال مجـازی یـد در قـدرت אشـاره کـرده و         אهللا و אنتساب آن به یـد  ۀسؤאلی دربار به  حضرت در پاسخ    
 :אند فرموده

ه خدאوند متعال ک  چنان؛شود  در کالم عرب به قوت و نعمت هم معنا می،ای دست به معنאلید
 ما دאود یاد کن که در אجرאی فرאمین ۀאز بند و؛ ﴾یدِیْأل אא ذنا دאودَبدَ عَکرْאذْ وَ﴿: فرماید می
 ما و بنای رفیع آسمان رא؛ ﴾ایناهَنَ بَاءَمאلسَّ َو﴿ :فرماید همچنین می و ٣٤٥.دیرومند بونبسیار ، ما

                                           
  و الٍهّ جُ ینَ بَ مٌعالِ  و هُهلُأی فیه   لِّصَیُ  ال رאبٌ خَ دٌسجِ مَ :لَّجَوَزَّ عَ هللاِ א إلی شکونَ یَ هٌالثَثَ «:فرمایند می) علیه אلسالم (אمام صادق   . ٣٣٨
، تحقیـق  אلکـافی אإلسالم محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی אلرאزی،  أبوجعفر ثقة  ؛». فیه رأُقْ الیُ بارُغُیه אل لَ عَ عَقَد وَ قَ  قٌلَّعَ مُ فٌصحَمُ

 .٣  ح،٦١٣   ص،٢ ج، چاپ دوم،  ه١٣٨٩, אکبر غفاری، دאر אلکتب אإلسالمیه، تهرאن علی
 اءِی للـضِّ حُفـتَ یَ  وهُ بـصرَ لّ جالٍجِلیَ فَ,جی אلدُّصابیحُمَ دی و אلهُنارُ مَیهِ فِرآنَ هذא אلقُ نَّإ «:فرمایند می )علیه אلسالم ( אمام صادق    .٣٣٩
 .٦٠٠  صهمان، ؛»ورِالنّ بِماتِلُ فی אلظُّستنیرُشی אلمُمْ کما یَ,رِیص אلبَقلبِةُ  حیافکرَאلتََّ   نََّإ ف,هُرَظَنَ

 .٦٠١همان، ص  ؛».ةِرَرَ אلبَ אلکرאمِةِرفَ אلسَّعَ به مَلُ אلعامِرآنِقُلْ لِظُאلحافِ«. ٣٤٠
 .٦١٦  صهمان، ؛». אلقرآنَئَتِهِرאقِتاً بِوْ صَاسِ אلنّنِسَحْ أنْمِ«. ٣٤١
 .١٦ ح ،٥٣ و٥٢ ص ،٨ ج همان،. ٣٤٢
 .٤٨٥ ح ،٣١١  صهمان،. ٣٤٣
 .١عجهت אطال :ک.ر برאی אطالع بیشتر، .٣٤٤
 .١٧ / ص.٣٤٥
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شود فالنی در نزد من دستهای زیادی دאرد،  وقتی گفته می و  ...٣٤٦به قدرت خود برאفرאشتیم
 به »ید «،»اءٌیض بَدٌندی یَ عِهُلَ«در عبارت  کرאمت دאرد و نیکویی و ،حسانست که א אمرאد אین

  ٣٤٧.אستمعنای نعمت 
 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 ؟ی قرآن چه آفاتی رא به دنبال دאردأفسیر به رت

حضرت گاه معنای آیه و گـاه مـصدאق آن رא بیـان             . نیز فرאوאن אست  ) علیه אلسالم ( سخنان تفسیری אمام صادق   
گیرد و برخی بیان باطن قرآن و همچنین تأویل آیـات            وאدی تفسیر قرאر می    برخی אز سخنان אیشان در    . אند کرده
: אنـد  فرموده ٣٤٨ هر چه روزیشان کردیم به فقیرאن אنفاق کنند         אز ؛﴾وَ مِمَّا رََزقْناهُمْ یُنْفِقُونَ   ﴿مثالً در تفسیر    ؛  אست

 ٣٤٩.ددهن خبر می אز آنچه به آنها آموختیم؛ »ونؤُنبِم یُلَّمناهُا عَمّمِ و  یأ«
  :فرمودند) علیه אلسالم( אج که پرسیده بود آیا אبلیس אز مالئکه بوده אست یا نه؟ אمامرّدر جوאب جمیل بن دَ
ـ  نها وَ  مِ یسَ أنه لَ  مُعلَ یَ هللاُ א کانَ نها وَ ه مِ نَّ أ ری تَ ةُکت אلمالئِ کانَ  وَ ةِکالئِ אلمَ نَکن مِ م یَ لَ م لَ
 ولـی مالئکـه گمـان       ،شیطان אز مالئکه نبـود    مَةً؛  ال کرא   وَ اءِمאلسَ مرِ أ نیئاً مِ لی شَ کن یَ یَ
 ستدאنست که אو אز آنان نی      אلبته خدא می   کردند که شیطان نیز در شمار אیشان אست و         می
 ٣٥٠.بودمطلبی هم برאی אو אز آسمان نیامده  אمت وو کر

وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا אللَّهُ وَ אلرَّאسِخُونَ فِي אلْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنـا وَ مـا                     ﴿ۀ  همچنین در تفسیر آی   
تفـسیر آیـات אلهـی رא        تأویـل و   مـا و  علم هـستیم     אستوאرאن در  ما ثابتان و  «: ندא فرموده ﴾یَذَّکرُ إِلَّا أُولُوא אلْأَلْبابِ   

 ٣٥١.»دאنیم می
که بسیاری אز آیات قرآن تفـسیر و تأویـل           دهد نشان می ) علیه אلسالم ( اوی روאیات تفسیری אمام صادق    کباز
 .אست  ه و یا مصدאق آن معرفی شدهدش

 ٣٥٢. مرאجعه کنیدאلبرهان  ونور אلثقلینبرאی بررسی بیشتر به کتابهای تفسیر مأثور همانند 
رسـد کـه      به نظر مـی    ٣٥٣.نسبت دאده אست  ) علیه אلسالم (  رא به אمام باقر    تفسیر قرآن  تابی با عنوאن   ک ندیم אبن

بخشهایی אز אیـن تفـسیر      . کند نقل می ) علیه אلسالم (  אست که אو אز אمام باقر      אبوאلجارود تفسیرאین تفسیر همان    

                                           
 .٤٧ /אلذאریات. ٣٤٦
، تحقیـق هاشـم אلحـسینی אلتهرאنـی،       אلتوحیدخ صدوق،   أبو جعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شی            . ٣٤٧

 .١  ح،١٥٣ ص، چاپ אول، ه١٣٩٨, مؤسّسة אلنشر אإلسالمی، قم
 .٣ /بقره. ٣٤٨
אکبـر غفـاری،    ، تحقیـق علـی  معـانی אألخبـار  أبوجعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صـدوق،        .٣٤٩

 .٢ ، ح٢٣ ص ش، ١٣٦١, مؤسسة אلنشر אإلسالمی، قم
، تحقیق אلسید هاشم אلرسولی אلمحلّاتی،      تفسیر אلعیاشی أبو אلنضر محمّد بن مسعود אلسلمی אلسمر قندی معروف به אلعیاشی،             .٣٥٠

 .١٥ ح،٣٣ ص،١ ج، چاپ אول، ه١٣٨٠, אلمکتبة אلعلمیة، تهرאن
 .١  ح،٢١٣  ص،١ ج, همان, محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی .٣٥١
مجموعۀ معـارف  . ت تفسیری نیز همانند دیگر روאیات الزم אست אز لحاظ سند و متن مورد دقت قرאر گیرد      گفتنی אست روאیا   .٣٥٢

 .ویژه روאیات تفسیری אنجام گیرد تری در روאیات و به  کند که تأویل و تدبر عمیق ما و خصوصاً تفسیر آیات אلهی אقتضا می
؛ شـیخ   »رئیس אلجارودیـه אلزیدیـه     روאه عنه אبوאلجارود زیاد بن אلمنذر،      ،)علیه אلسالم (کتاب אلباقر محمد بن علی      «: ندیم  אبن. ٣٥٣
 . ٣٦ص , ١٤١٧,تحقیق جوאد قیومی, نشر אلفقاهة, אلفهرست, طوسی
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 ولـی ظـاهرאً شخـصی غیـر אز علـی بـن              ،شده אست    نقل ،אبرאهیم אست که منسوب به علی بن      ،  تفسیر قمی در  
کتـاب אز     אحادیث אیـن  توאن گفت که אگرچه       در مجموع می  . אبرאهیم אین دو تفسیر رא در کنار هم قرאر دאده אست          

  بـه جـز אبوאلجـارود،      ٣٥٤. نیست مسلّم) علیه אلسالم ( نقل شده ولی تألیف آن توسط אمام       )علیه אلسالم ( אمام باقر 
אند که باید برگرفته אز روאیـات تفـسیری אمـام     אبان بن تغلب و جابر بن یزید جعفی نیز کتابهایی در تفسیر دאشته        

 .باشد ) אلسالمماعلیه( صادق  باقر و אمام
 
 
 دیعقاـ ٢

سـخنان  . ار مباحث دیگر و در میان مردم نقشی پررنـگ ندאشـت  کن نخستین אسالم در     ۀدی در سد  یمباحث عقا 
   آن بـه   ؛ لـذא אنتقـال     مخاطبان محـدودی دאشـت     ،حکمت و معرفت بود   مشحون אز    که   ،)علیه אلسالم ( אمام علی 

  .نمود نسلهای بعد مشکل می
مسائل کالمی و مباحث אعتقادی در بین مردم ـ شیعه و אهـل سـنّت ـ روאج     ) علیه אلسالم(אز زمان אمام باقر 

گـویی بـه      در پاسـخ  ) علیهمـا אلـسالم   (هتمام אین دو אمام     א.  بارور شد  )علیه אلسالم (یافت و در زمان אمام صادق       
. ریزی مکتب کالمی خاص شیعی موجب پدیدאر شدن علمی جدید شد که ریـشه در دیـن دאشـت         شبهات و پی  

در سخنان אمام   . بود که بنیاد مذهب شیعی بر آن قرאر گرفته بود         אمامت  ترین مسئله در شیعه       ترین و אبتدאیی    مهم
 جایگاه خاص אمام در نظام فکری شیعه تبیین شده و ویژگی و אوصـاف אمـام در سـخنان                    )علیه אلسالم (صادق  

 مـا علیه(سرتاسر کتابهای حدیثی ـ אعتقادی ما مزّین به אحادیث אمام باقر و אمام صـادق   . אیشان بیان شده אست
توאن مشاهده نمـود      می אصول کافی  אلتوحید رא در      אی אز صفحات کتاب     به طور مثال کمتر صفحه    .  אست )אلسالم

 :که אز روאیات אین دو אمام خالی باشد؛ مثالً زرאره گوید
آیا زمانی بوده که خدא باشد ولی چیزی نبـوده باشـد؟            : پرسیدم) علیه אلسالم (אز אمام باقر    
پس خدא کجا بوده אسـت؟ אمـام   : پرسیدم. خدא بوده و چیزی نبوده אست . آری: אمام فرمود 

 אین لحظه به پشتی خویش تکیه دאده بودند، رאسـت نشـستند و              که تا ) علیه אلسالم (باقر  
 ٣٥٥.مکان پرسیدی אی زرאره، سخنِ محالی گفتی، چرא که אز مکان ال: فرمودند

هـای    ، אز آشکارترین جلوه   )علیه אلسالم ( در شناخت אمام     نصّی جلی تأکید بر אلهی بودن منصب אمامت و وجود         
 که دربارۀ تمامی אئمه אز زمـان        )علیه אلسالم (علی   אمام  تنها دربارۀ  نصی جلی نه   .تبیین نظام אمامت شیعی אست    

شـک    بـی . אنـد   نیز به آن تأکید کرده    ) علیه אلسالم (وجود دאشته אست و אمام صادق       ) صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر  
 .אین אیده در مقابل نظر زیدیه بود که مالکهای خاصی رא برאی تعیین אمام برگزیده بودند

אلطاعه، خالی نبودن زمین אز حجت، نبودن دو אمام در زمان وאحد، אنتقال אمامـت אز بـرאدر ـ کـه      ترضאمام مف
 . تبیین شده אست)علیه אلسالم(در سخنان אمام صادق ...  אست ـ و ) אلسالمماعلیه(منحصر به حسنین 

                                           
 خـصوصاً  ,ماف   معار ۀمجموع. مورد دقت قرאر گیرد   الزم אست אز لحاظ سند و متن        یات تفسیری نیز همانند دیگر روאیات       روא. ٣٥٤

 .روאیات تفسیری אنجام گیردویژه  به تری در روאیات و  کند که تأویل و تدبر عمیق ضا می אقت،تفسیر آیات אلهی
بـرאی  . سـازد   אبوאلجارود و تضعیف و یا توثیق وی نیز نظرאت متفاوتی אبرאز شده אست که אستفاده אز آن کتاب رא مشکل مـی                  ۀدربار

، ٨  ج ، چـاپ سـوم،     ه١٤٠٣, ، منشورאت مدینة אلعلم، قـم     אلحدیثمعجم رجال   אکبر אلخوئی،     أبوאلقاسم بن علی   :ک.אطالع بیشتر، ر  
 .٤٨١٥، ش ٣٣٢ ص
 . ٧، ح ٩٠ص , همان, محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی .٣٥٥
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آن در مجموعـۀ     دربـارۀ אمامـت و توصـیف شـئون و ویژگیهـای              )علیه אلـسالم  (مجموعۀ روאیی אمام صادق     
مجلدאت . آوری شده אست     تألیف مرحوم سید کاظم قزوینی جمع      )علیه אلسالم (موسوعة אإلمام אلصادق    قدر    گرאن
 . حدیث در موضوع אمامت رא دربردאرد١٥٠٠ אین موسوعه نزدیک به ٨ و ٧
صفات אلهی אمام   در باب   . تعالی و قضا و قدر אست       אز دیگر مسائل کالمی مورد بحث در آن دورאن صفات باری           
گونه      به نفی دو گرאیش אفرאطی تعطیل و تشبیه پردאخته و در عین تأکید بر تنزیه ذאت باری אز هر                   )علیه אلسالم (

 ٣٥٦.کیفیت و ویژگیهای جسمانی بر אزلی بون صفات ذאت، همانند علم، تأکید کرده אست
אختیـار  ( بـا نفـی جبـر و تفـویض        ) معلیه אلـسال  ( אمام. אز مباحث مطرح آن دوره אست     نیز  موضوع قضا و قدر     

 אلهی،  ۀمباحث دیگری همچون قرآن، אرאد     .אند برאی אصحاب خود تبیین کرده     رא مرینمر بین אأل  אأل ۀ نظری ،)مطلق
) علیـه אلـسالم   ( ادق صـ   ، تعریف אیمان و بسیاری אز موضوعات دیگر אز مطالبی אست کـه در کلمـات אمـام                 אءبد

 .توضیح دאده شده אست
 
 
  فقهـ٣
بعـضی אز אسـباب و      . فقه אسـت  موضوع   در   )علیهما אلسالم  (אمام صادق  شده אز אمام باقر و     یشترین אحادیث نقل  ب

 :אز אین قرאر אستگونه אحادیث  אینعوאمل کثرت 
אحکـام یکـی אز      فهـم آن     ، مـسلمانان و شـیعیان بـود       ۀאحکام فقهی אز مسائل مورد אبتال و روزمر       אز آنجا که     ـ١

 .د گردیدگرفتن که مورد سؤאل مردم قرאر میאی   فرهیخته م عادی و فقیهانمردهای אصلی  دغدغه
موجب دوگانگی فرهنـگ فقهـی شـیعه و         ) لی אهللا علیه و آله    ص(  تغییرאت و تحوالت پدیدآمده پس אز پیامبر       ـ٢

 .ه بودشد تسنّאهل 
 . دאدند میرא تشکیل ) علیه אلسالم(  אصلی אصحاب خاص אمام صادقۀفقیهان هستـ ٣
 عظیمی אز   ۀאهتمام به تدوین אحادیث فقهی و نقل آن אز طرق صحیح و قابل אعتماد موجب شد که مجموع                 ـ  ٤

 .نسلهای آینده אنتقال یابد  אین אحادیث به
بـه  رא مبـانی و نظـرאت آنـان    ، پژوهندگانشد  در אین زمان موجب تسنّאهل  تشکیل نظامهای جدید فقهی      ـ٥
 .ند و در אین زمینه אز آن حضرت سؤאالتی بپرسندعرضه کن) علیه אلسالم( صادق אمام

 قیاس و گرאیش به رأی در میان مسلمانان و خـصوصاً در کوفـه گـسترش                 ،هجری אجتهاد אبتدאی قرن دوم    אز   
شـمرد و     رא معتبر نمی   تسنّאهل  אو بسیاری אز אحادیث     .  به אوج خود رسید    ) هـ ١٥٠ م(אبوحنیفه    یافت و در زمان   
 .کرد تکیه می ستحسان و نظر خودبیشتر به قیاس و א

 .کردنـد  مـی دאشتند که אز אجتهاد دوری کرده و به نصوص אسـتناد           قرאر  در مقابل אصحاب رأی، אصحاب حدیث        
موجب شـد کـه بـه אقـوאل         ،   دوم در منع تدوین حدیث پدید آمده بود        ۀبه سبب אقدאم خلیف     هک ، حدیثی آنان  فقرِ

 אثرگرאیـی   نهـا یقفאز  ) ١٧٩ م(و مالـک    ) ١٢٤ م( زهری   .ندجویتمسک     پیشینیان ۀصحابه و تابعین و حتّی سیر     
  و لیلـی  אبـی  وزאعـی، אبـن   אسـفیان ثـوری،      عالوه بر אینها  . دאدند هستند که مطابق با سنت بومی مدینه فتوא می        

 در آن   بحثهـای فقهـی   گـرفتن     موجب رونـق   در آن روزگار بودند که       تسنّאهل  شبرمه نیز אز فقیهان مطرح       אبن
 .ن شدندزما

                                           
 .١٠٨ و ١٠٧ همان، ص ٣٥٦.
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خـصوصاً   های شیعی و   در אین دورאن مسئولیت אصالح אنحرאفات در تمامی حوزه        که   ،)علیه אلسالم ( אمام صادق  
 .ندگفت میאشکاالت مختلف و گوناگون پاسخ   وت سؤאالند، بهرא بر عهده دאشت فقه

 אمـام بـاقر   فـرאوאن   تاً   روאیات نـسب   ،که منحصر به אحادیث فقهی אست      ،وسائل אلشیعه مند  زشمرאجعه به کتاب אر    
 شده אز אیشان אز جهت کثـرت پـس אز روאیـات אمـام صـادق            روאیات نقل  .دهد در فقه رא نشان می    ) علیه אلسالم (
 )لی אهللا علیه و آله    ص( אز پیامبر  سند אمامان معصوم و    با سلسله אین אحادیث   بسیاری אز متون    . אست )علیه אلسالم (

 .אند نقل شده
אی کـه     گونـه   بـه    ؛مند و مقتـدر شـد     אنفقه شیعه تو  )  אلسالم ماعلیه( باقر و אمام صادق   به سبب کوششهای אمام      

بزرگانی چون אبوحنیفه و شریک، قاضی کوفه، אز אهل سنّت به رאویان فقیهی همانند محمد بن مـسلم مرאجعـه                    
 .کردند می

 بنابرאین  ؛ن نیز تخصصی אست   بسیار فرאوאن و אستفاده אز آ     ) علیهما אلسالم  (شده אز صادقین   متون فقهی گزאرش   
 :کنیم به بیان یک حدیث אکتفا می گذریم و میدرאز تفصیل آن 

کند که شما אز کجا دאنستید و گفتید که مسح در وضو فقط   سؤאل می)علیه אلسالم (زرאره אز אمام محمد باقر 
 : فرمودند אمام لبخندی زدند و شود؟ می سر و پا شامل بخشی אز

فَاغْـسِلُوא  ﴿ :فرماینـد  مـی    در قـرآن خدאونـد متعـال       نیـاً אنـد و ثا    فرمـوده نکه پیـامبر    آ نخست
  شـود کـه در شـستن     אز אیـن آیـه دאنـسته مـی    ".در وضو صورتهایتان رא بشویید"؛  ﴾وُجُوهَکمْ

ـ  و﴿ :دنـ فرمای سپس خدאوند می   صورت سزאوאر אست تمامی صورت شسته شود،       ـ  إ کمیَدِأیْ  یلَ
ــאلمَ ــ وَ﴿: دنــفرمای  آنگــاه در فــرאزی دیگــر مــی،"ز آرنــجدســتهایتان رא א و"؛ ﴾قِرאفِ وא حُسَאْم
אز אین آیه دאنستیم که مسح برאی بخشی אز سر אست             و "هایتان سر مسح کنید אز  " ؛﴾کمؤسِرُبِ
خدאوند متعال مسح پا رא نیز عطف به مسح سـر           . شویم  متوجه می  ءبا رא אز معنای حرف    אین و

موده که حکـم    ن אلوجهرא عطف به     אلیدین گونه که  انهم ،אستنموده که باز مرאد بخشی אز پا        
 ٣٥٧.تאس  شستشوی دست هم مانند سر یکسان تلقی شده

 
 
 قوאعد کلی ـ٤

 آموزش אصول، قوאعد کلی אجتهاد و אستنباط، روش אجتهاد و پرورش شاگردאن فقیـه אز אهـدאف مهـم صـادقین                    
 .אست   بوده)علیهما אلسالم(
مـسائل آن رא     گـذאری نمـود و     ین کسی که علم אصول فقـه رא پایـه         نخست«: نویسد مرحوم سید حسن صدر می     

 قوאعد و   آن دو،  . بود )علیه אلسالم  (پس אز אو فرزندش אمام صادق      و) علیه אلسالم  (روشن ساخت אمام محمد باقر    
 ٣٥٨.»مسائل אین علم رא به شاگردאنشان آموختند

 بدو ) علیه אلسالم( אمام. گر به بار نشستن אین تالش بودبه אبان بن تغلب نمایان) علیه אلسالم( فرمان אمام باقر 

                                           
 ) آزאدۀترجم(. ٤ ، ح٣٠ ، ص٣ ، ج همان.٣٥٧
 .٩٥ ص،  ه١٣٣١، مطبعة אلعرفان، אلشیعة و فنون אإلسالمسید حسن صدر، صیدא،  ٣٥٨.
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 دאرم که אمثال تو در بین شیعیانم  من دوست می فتوא صادر کن،  برאی مردم در مسجد بنشین و«: ندא فرموده

 ٣٥٩.»دیده شود

 :ندفرمود هم به شاگردאن خود می) علیه אلسالم( و אمام صادق 

 و  ماسـت کـه بـه شـما אصـول      بر؛ عوאرَفْ أن تَ کمْیْلَعَ  و ولَ אألصُ یکمُلَ إ یَقِلْینا أن نُ  لَما عَ إنَّ

  ٣٦٠.بکاوید ست که فروع آن رא אبر شما قوאعد کلی אجتهاد رא بیاموزیم و

 

 

 برאی مطالعۀ بیشتر

 آمـده אسـت     )علیهما אلسالم  ( بسیاری אز אصول و قوאعد نقلی در سخنان صادقین         سو با آموزش قوאعد کلی،      هم 

 :کنیم ز آنها אشاره میکه به بعضی א

  فیهِککتَ ما شَکلَّ«: نقل کرده אست) علیه אلسالم (  فرאغ رא אز אمام باقر     ۀمحمد بن مسلم قاعد   :  فـرאغ  ۀ قاعد )אلف

بنا رא بر آنچه باید     زمان آن گذشته אست شک کردی،      اه در چیزی که محل و     گ هر ؛وا هُ  کمَ هِامضِی فَ ضَد مَ ا قَ مَّمِ

ـ  فقها با تکیه بر همین قاعده      ون ثمرאت بسیاری در فروع فقهی دאرد         אین قانو  ٣٦١.»باشد بگذאر  ه شـک بعـد אز       ب

 .کنند محل در نماز אعتنا نمی

ـ  ال ضِـرאرَ   ورَالضَرَ«حدیث ) لی אهللا علیه و آلهص(  به نقل אز پیامبر   )علیه אلسالم  (אمام باقر : الضَرَرۀ   قاعد )ب ی فِ

 و مباحث دقیق و سـنگین      ن قانون ثمرאت بسیاری در فروع فقهی      אی .אست  رא برאی زرאره نقل کرده     ٣٦٢»سالمِאإل

 .  دאردאصولی

ت نیـز אز אمـام   عالج تعارض بین אخبار و ترجیح روאیت مشهور یا موאفق کتـاب و سـنّ   :قوאعد تعادل و ترאجیح   ) ج

 .خطاب به زرאره אست نقل شده و )علیه אلسالم( باقر

فقـط   و گردد یقین با شک نقض نمی    «عبارت  אست که אز     ٣٦٣هאصول عملی אز  ترین אصل    مهم:  אصل אستصحاب  )د

 .آید به دست می» یقین دیگر אست که یارאی نقض یقین سابق رא دאرد

                                           
، در  ٧٣ ص،  ١ ج،  ه١٤٠٨, ، دאر אألضـوאء، بیـروت     )فهرس أسماء مـصنّفی אلـشیعة     (رجال אلنجاشی   أحمد بن علی אلنجاشی،     . ٣٥٩
 .منسوب אست) علیه אلسالم(  אین سخن به אمام صادقال کشیجر

علـیهم אلـسالم، قـم،      ، تحقیق مؤسّسة آل אلبیت      وسائل אلشیعة إلی تحصیل مسائل אلشریعة     محمّد بن אلحسن אلحرّ אلعاملی،      . ٣٦٠
 .٣٣٢٠١ ، ح٦١ ، ص٢٧ ج،  ه١٤٠٩
 .١٤  ح،٣٤٤   ص،٢  جهمان،  شیخ طوسی، ٣٦١.

 .٤  ح،٢٨٠ ص، ٥  جمحمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی،٣٦٢. 
، کـه   گذאر حکمی رא بیان نکرده به مجتهد אین אمکان رא دאده אست که با אسـتفاده אز אصـول عملیـه                     در موضوعاتی که قانون   . ٣٦٣

 . حکم آن موضوع رא אستخرאج نماید אست،قوאعد تعلیمی شارع אی אز قوאنین و جموعهمشامل 
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 بـن   هللابـه عبـدא   ؛ مثالً   אند  در روאیات گوناگون به אصحاب خود تعلیم دאده        )علیه אلسالم  (אین אصل رא אمام صادق     

אی ولی אکنون در پایدאری آن وضو شک کردی بنا رא بـر              ضو گرفته  و الًقب  אگر یقین دאشتی که    بکیر آموختند که  

 ٣٦٤.بقای وضو بگذאر مگر آنکه یقین به بطالن وضو نمایی

 אما در برخی אز אمـور یـا شـارع سـکوت             ،אی אز אمور رא شارع بیان کرده אست        حرمت پاره  حلیت و : یّتحِلل  صא) هـ

 بر مبنای אصل حلیّت، که      .گردد  جاری می  یّتلحِل  אصאینجا  در   که   خبر אست  م אز حکم آن بی    ف عالِ یا مکلّ  مودهن

ـ       אصل אوّ به عبدאهللا بن سنان آموختند،      ) علیه אلسالم (אمام صادق     مگـر   ؛سـت  א ت آن ل در هر چیز مـشکوک حلیّ

 ٣٦٥.آنکه حرمت آن ثابت گردد
 معنـا אسـت کـه      بـه אیـن      آن حکمی صادر نفرموده אسـت،     مورد  هر آنچه رא که خدאوند متعال در         :برאئتאصل   )و

אسـت  אستوאر   )علیه אلسالم  ( אمام صادق  ی אز אین قانون بر روאیت    ٣٦٦.ندست ه אز هر حکمی آزאد    بندگان در آن مورد   
بنـدگان رא مؤאخـذه       در وאقـع خدאونـد تنهـا در אمـوری          و ٣٦٧َ» نهیٌ یهِ فِ دَی یَرِ تَّ حَ قٌ مُطلَ یءٍ شَ لُّکُ «:ندکه فرمود 

 ٣٦٨ .آنها آموخته باشدאی به  کند که حکم آن رא به گونه می
) علیـه אلـسالم   (  و אکثرאً אز אمام صـادق      و بیش אز אین تعدאد אست     گفتنی אست که قوאعد فقهی و אصولی فرאوאن          

 . אند هدنقل شده و یا توسط אیشان گزאرش ش
 
 
  אخالقـ٥

ـ  معلیه( های אخالقی و تربیتی صادقین     گفته مانع אز آن نبود که سخنان و توصیه         موضوعات پیش  کـه  ) سالم אل
کـه  ) علیـه אلـسالم   (  دورאن אمـام صـادق     اًخـصوص ؛   به کناری نهاده شـود      بود فرهنگ אجتماع   موجب سازندگی 

پـی یـافتن     אنهـاده و در    آنان که مخزن علوم אلهی رא و      .  نیز بود  تسنّאهل  ری در میان    گ  مصادف با روאج صوفی   
در مقابـل אیـن     .  אنتخاب کردنـد   ز אین رאهها  یکی א رא به عنوאن    ف  سوی حقیقت و جاودאنگی بودند تصوّ     ه  رאهی ب 

 .نددنمو خود رא با سالح אخالق و دعا تجهیز می یارאن)  אلسالمماعلیه( אمام صادق ور  אمام باقאنحرאف אجتماعی،
 :کنیم אینک چند نمونه אز אحادیث אخالقی אین دو אمام رא مطالعه می 
 :אند هفرمودرفی شیعه  در مع)علیه אلسالم (אمام باقر :عرفی شیعیان حقیقیم

ـ التَّ بِ  إلّـا  فـونَ رَعْمـا کـانوא یُ      و هُطاعَ أ  و هللاَقی א  אتَّ نِمَ الّ إ ناتُما شیعَ  ـ אلتَ  و عِوאضُ  אءِأد  و عِشُّخَ
ـ  یـرאنِ  אلجِ دِهُّعَتَ  و نِیْدَوאلِالْ بِ رِّאلبِ  و الةِאلصَّ و  ومِאلصَّ  وَ هللاِ א کرِ ذِ ةِرَکثْ وةِ  مانَאأل ـ  אلفُ نَ مِ   و אءَرقَ

                                           
 .٤٤٥ح  ،١٥٩  ص،٢ جهمان، : ک.رهمچنین  ،٢٦٨ح  ،١٠٢  ص،١ جهمان،  شیخ طوسی،. ٣٦٤
؛ »هُ عدَتَ فَهِینِعَ بِنهُ مِلحرאمَ אفَعرِتَبدאً حتّی أ ک حاللٌ لَوَهُ فَحرאمٌ  و فیه حاللٌکونُ یَءٍ شیکلُّ« :)لیه אلسالمع(هللا قال אبوعبدא .٣٦٥
 ،فی אلجبن) لیه אلسالمع(هللا عبدא بیأعن :  بن سلیمان گفته אستهللا همچنین عبدא؛١٠٠٢ح  ،٢١٦  ص،٣ ج، אلفقیه  یحضره من ال
ج , همان,  إسحاق אلکلینی؛ محمّد بن یعقوب بن»مَیْتَةً فیه ک أنَّندَ عِیَشهَدאنِ هیدאنِ شَیَجیئَکتّی  حَحاللٌ  ک لَءٍی شَکلُّ« :قال
  .٢ح  ،٣٣٩  ص،٦

  .٣، ح ١٦٤  ص،١  جهمان، .٣٦٦

אکبر  ، تحقیق علیکتاب من ال یحضره אلفقیهأبوجعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صدوق،  .٣٦٧
  .٩٣٧ح  ،٢٠٨  ص،١ ج, غفاری، مؤسّسة אلنشر אإلسالمی، قم

  .٤ح  ،١٦٤ ص, همان, لکلینیمحمّد بن یعقوب بن إسحاق א .٣٦٨



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٣٩

 عـن   نِلـسُ  אألَ کـفِّ   و אلقرآنِوَةِ  التِ و  دیثِ אلحَ دقِصِ  و تامِیْאألَ  و مینَאلغارِ  و ةِکنَسْی אلمَ وِذَ
  ٣٦٩.اءِشیم فی אألهِ عشائرِاءَنمَکانوא אُ  ویرٍ خَنْ مِ إالّاسِאلنّ

אی جـز    به نـشانه   برند و  آنان که نسبت به خدא پرهیزگارند و אو رא فرمان          شیعیان ما نیستند مگر   
نمازگزאری و نیکوکاری  و دאری روزه بسیاری یادِ خدא و אمانت و  پردאخت ی و سرسپردگی و   فروتن

 و رאسـتی گفتـار و      یتیمانو  مستمندאن و وאمدאرאن     و مادر و وאرسی همسایگان نیازمند     به پدر و  
אیشان در هـر چیـز       شناخته نشوند و   بازدאشتنِ زبان אز مردمان جز به گفتار نیک        تالوتِ قرآن و  

 . خود باشندۀقبیل ین قوم وאم
بـه  אیـشان    ۀتوصی  به ما رسیده אست که     )علیه אلسالم (صادق  در موضوع شیعه نیز سفارشهای مختلفی אز אمام          

 ٣٧٠.شمار אست   بن جندب در אینهللاعبدא
 :فرمایند می همچنین در کالمی دیگر دوستدאرאن خویش رא مخاطب قرאر دאده و 

کم تَنَلـسِ أوא  ظُאحفَ سناً وَ  حُ اسِلنّوא لِ ولُ قُ ؛یناًینا شَ لَوא عَ کونُال تَ  ناً و یْنا زَ وא لَ  کونُ عَةِ،ی אلشِ رَعاشِمَ
 ٣٧١.لِوْ אلقَبیحِقَ و  ولِضُن אلفُوها عَکفُّ و

  با مردم بـه نیکـویی سـخن بگوییـد و           ؛عار ما   ننگ و  ۀ زینت ما باشید نه مای     ،אی گروه شیعیان  
 .گویی و کالم زشت بازدאرید آن رא אز زیاده ا محافظت کنید وهزبانهایتان رא אز نادرستی

 :ندא هفرمود رحم ۀ صلۀ دربار)علیه אلسالم (אمام صادق : رحمۀصل 

ی  فِ ئُنسِتُ  و  אلحسابَ رُسِّیَلوی و تُ   אلبَ عُدفَتَ  و موאلَی אأل مِّنَتُ  و عمالَکی אأل زَ تُ رحامِ אأل ةُلَصِ
 ٣٧٢.لِجَאألَ
و حساب رא آسان کند و عمر رא         و بال رא بگردאند    رא بیفزאید کردאرها رא بپاالید و אموאل         אرحام ۀصل

 .فزون سازد
 

 : نقل شده אست) علیه אلسالم(در باب قناعت אز אمام صادق  :قناعت 
 ذلـک   إِنَّ فَ ةِ،رَقدُی אلمَ ک فِ وقَ فَ وَن هُ لی مَ إ رْنظُال تَ   و رَةِدُقْی אلمَ ک فِ ونَ دُ وَن هُ ی مَ אُنظُرْ إِل 

 ٣٧٣.ک لَمَسِّقُا مَک بِ لَعُقنَأَ
به توאنگرتر אز خود خیره مشو که אین کار تو رא          دستی و سختی به فرودست خود بنگر و        در تنگ 
 .سازد آنچه قسمتت شده אست خشنودتر می  نسبت به

 
 

                                           
 אکبر ، تحقیق علیتحف אلعقول عن آل אلرسول صل אهللا علیه و آله, شعبه أبومحمّد אلحسن بن علی אلحرאنی معروف به אبن . ٣٦٩

 .رهاورد خردترجمه אز  ،٢٩٥ ص،  ه١٤٠٤, مؤسّسة אلنشر אإلسالمی، قم, غفاری

 شـیعیان در طـول تـاریخ אسـت و زیبـایی و طـرאوت       ۀندب وصیتی به هم    بن ج  هللابه عبدא ) لیه אلسالم ع( אمام صادق    ۀ توصی .٣٧٠
 و  ٣٠٣  ص همـان،  :ک. بـرאی مطالعـۀ אیـن توصـیه، ر         .ست א  ما ۀ هم ۀو عمل کردن به آن وظیف     אین توصیه   خوאندن  . خاصی دאرد 

٣٠٤. 
ؤسـسة אألعلمـی، بیـروت،    ، مأمالی אلـصدوق , أبوجعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمی אلمعروف بالشیخ אلصدوق . ٣٧١

 .١٧ح  ،٣٢٧ ص,  ه١٤٠٠אلطبعة אلخامسة، 
 .رهاورد خرد، ترجمه אز ٢٩٨ صشعبه، همان،  אبن .٣٧٢
 .٣٣٨ ح ،٢٤٤  ص،٨ ج, همان, محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی .٣٧٣
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  تاریخ و سیرهـ٦
 در. نگاری אسالمی אسـت     شروع تاریخ  ۀسالهای قرن دوم، نقط     אول هجری و همچنین آغازین     ۀسالهای آخر سد  

آوری گزאرشهای تاریخی אز صدر אسالم تـا آن زمـان پردאختـه و آنهـا رא                  אین دورאن گروهی אز محققان به جمع      
 ٣٧٤.کردند مدون می

 و مرجع بودن אیشان در تمامی مسائل موجـب شـد            )علیهما אلسالم  (אمام جعفر صادق   و حضور אمام محمد باقر    
) علیه אلـسالم  ( و אمام علی  ) لی אهللا علیه و آله    ص( پیامبرگزאرشهای تاریخی زمان      تاریخ אسالم  ۀکه مورخان אولی  

 شـیعیان   ۀعالقـ   نیز אز موضوعاتی بود کـه مـورد        )علیهم אلسالم  ( معصومین پیشین  ۀسیر. رא אز אیشان אخذ کنند    
 .دیگر بود

، )معلیـه אلـسال   (  یعنـی אمـام بـاقر      ،جعفر ت بسیاری אز وقایع و حوאدث אز زبان אبی        در کتابهای تاریخی אهل سنّ     
  فرאوאنی אز אمـام    های نقل قول  אلحدید شرح אبن אبی   و    صفین عةوقهمچنین    و تاریخ طبری  کتاب   ؛شود گزאرش می 

 .دאرد) علیه אلسالم(
 بـسیاری אز وقـایع عاشـورא رא         دنبود هسالچهار عاشورא   ۀدر جریان حادث  ) علیه אلسالم ( باقر   با توجه به אینکه אمام     

 )علیه אلسالم  ( چگونگی شهادت אمام حسین    برאی نمونه  .مودندنختلفی رא אرאئه    گزאرشهایی م  بعدها شاهد بوده و  
 ٣٧٥. نقل کرده אست)علیه אلسالم (باقر   אیشان رא طبری به طور کامل אز אمامۀو فرزند شیرخوאر

برאی مردم آنها رא  آگاه بودند ونیز  )علیه אلسالم (سیاسی אمام علی ـ    אز روشهای تربیتی)علیه אلسالم(אمام باقر  
) علیه אلسالم (  برخورد אمام علی   ۀدربار   مثالً . تا بسان میرאثی ماندگار در تاریخ אسالم باقی بماند         فرمودند بیان می 

 :אند هفرمود ،با بازאریان در بخشی אز یک متن طوالنی
ـ    گشتند و در حـالی     بازאر به بازאر می    بازאرهای کوفه رא   هر روز  אمیرאلمؤمنین   یبـر رو  ه  کـه تازیان

 و  تقـوאی אلهـی پیـشه کنیـد        ،אی بازאریـان    אی تجار و   :فرمودند د با صدאیی رسا می     دאشتن دوش
 ٣٧٦.کنید  منصفانه معامله

کـردن مطالـب تـاریخی       אمیه بود و زمینه برאی روشن      مصادف با אنقرאض بنی   ) علیه אلسالم ( دورאن אمام صادق   
و بـازگویی تـاریخ     ) لی אهللا علیه و آلـه     ص(  پیامبر ۀر تاریخ و سی   ۀتاریخی دربار   تصحیح گزאرشهای  ٣٧٧.فرאهم بود 

. تبیین گشته אست   به نحو زیبایی אنجام و    ) علیه אلسالم ( توسط אمام صادق  )  אلسالم معلیه(  پیشین ۀزندگانی אئم 
אیـن دو   . رنگ و بوی شـیعی نـدאرد      )  אلسالم معلیه(  אئمه بدون روאیات صادقین    ۀتوאن אدعا کرد تاریخ و سیر      می

אسرאئیلیاتی  کردن تاریخ אنبیای پیشین،     با روشن  ، عالوه بر تاریخ אسالم،    ) אلسالم معلیه( وאر و سایر אئمه   אمام بزرگ 
 אگرچه هنوز هم    ؛به کناری رאندند  رא  حبار و دیگر یهودیان روאج پیدא کرده بود         אأل   کعب ۀکه در جامعه و به وאسط     

 وجود دאرد که باید با معیـار نقـد متـون،    هل سنّتאخصوص ه ب  مسلمانان وابهایبعضی אز آن אسرאئیلیات در کت     
 . شناخته شودهسره אز ناسر

 

                                           
 .٢ شمارۀ  جهت אطالع :ک.ر .٣٧٤
 ص ،٤  ج, بیـروت  حمّد أبوאلفضل إبرאهیم، دאر אلمعـارف،     تحقیق م , تاریخ אلطبری أبوجعفر محمّد بن جریر אلطبری אإلمامی،        ٣٧٥.
 .٢٩٢ ـ ٢٩٤
 .٣  ح،١٥١  ص،٥ ج, همان,  محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی.٣٧٦
 ،آوری و تدوین شود و با بررسی دقیق زمان و مکان صدور آنها جمع) لیهما אلسالمع(شایسته אست روאیات تاریخی صادقین . ٣٧٧
 .یابی مردم معلوم گردد در هدאیت و رאه) لیهم אلسالمع( میه و فعالیتهای معصومینא هایی אز تاریخ بنی گوشه
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 ـ دعا٧
گونـاگونی   אیـن دعاهـا אز تنـوع و         در قالب دعا صادر شـده אسـت و         )علیهما אلسالم  (אی אز אحادیث صادقین    پاره
بـل مقایـسه بـا دعاهـای        قارسـیده אسـت      )علیه אلـسالم   (ه אز אمام باقر   ک אی  هאدعی  אلبته .אی برخوردאر אست   ویژه
 )علیـه אلـسالم   (  منقول אز אمام صـادق     ۀ אدعی ۀ نیست و در حقیقت مجموع     )علیه אلسالم  (شده אز אمام صادق    نقل

 عـالوه بـر پـرورش فکـری و          )علیهم אلسالم  (ن אست که אمامان   آאین مطلب نشانگر    . برگ و بار אست    بسیار پر 
 .אند دאده آنان نیز אهمیت فرאوאن می  نویمعکامل تعلمی شاگردאن و شیعیان خود به تهذیب و 

علیـه  ( هزאر دعای کوتاه و بلند در حاالت مختلف و زمان و مکانهـای متفـاوت אز אمـام صـادق                     نزدیک به یک   
بـیش אز   ) علیـه אلـسالم   ( آوری شده אز אمام صـادق       جمع ۀאدعی. رسیده אست  گزאرش شده و به دست ما     ) אلسالم
 و אز جملـه     )علـیهم אلـسالم    (پیشین  ۀضمن آنکه بسیاری אز دعاهای אئم     . אست) معلیه אلسال (  אمام سجاد  ۀאدعی
 .نقل شده و به دست ما رسیده אست) علیه אلسالم(  אمام صادقۀ سجادیه نیز به وאسطۀصحیف

 و در  ه אلـصادقی  ةאلـصحیف  و بـا نـام       هدعی אأل عةموسو ٤در جلد   ) علیه אلسالم (  אمام صادق  ۀ کامل אدعی  ۀمجموع 
 ٣٧٨.آوری شده אست به هزאر صفحه جمعنزدیک 

مـثالً در  . ممزوج به مسائل فقهی و در ضـمن آدאب عبـادאت אسـت      ) علیه אلسالم (  אمام صادق  ۀبسیاری אز אدعی   
 دعای آن مربـوط     ١٢ دعا در ضمن אعمال و آدאب نماز نقل شده אست که             ١٠٠  بیش אز  ه אلصادق ةאلصحیفکتاب  

مربـوط بـه روز      دعـا  ١٠باشد که نزدیک به      آن می مناسک   حج و    ۀر دعا دربا  ٧٠همچنین   . شکر אست  ۀبه سجد 
 دعای אین مجموعه مربوط به ١٥٠. ای אیام هفته و ماه نیز فرאوאن نقل شده אست         دعاه .عرفه و در عرفات אست    

 .אوقات و אیام אست
علیـه  (صـادق   دهنـدۀ کثـرت אدعیـۀ منقـول אز אمـام               نشان مفاتیح אلجنان مرאجعه به کتب אدعیۀ متعارف مانند        

 ٣٧٩. نیز نیامده אستمفاتیح אلجنانאست؛ אگر چه بعضی אز دعاهای אیشان در ) אلسالم
אی    گونـه    بـه  ٣٨٠به دعا خوאندن و دعا کردن אست؛      ) علیه אلسالم (نکتۀ مهم دیگر، توصیه و تشویق אمام صادق          

 .که پرورش و حیات شیعیان אو رنگ و بوی دعا دאشته باشد
 :فرمودند یم) علیه אلسالم(אمام  

عَلَیکُم بِالدُّعاءِ فإنَّکُم ال تَقرَبُونَ بِمِثلِـهِ و ال تَترُکُـوא صَـغیرةً أصـغَرُها أن تَـدعُوא بِهَـا، إنَّ                     
  ٣٨١.صَاحِبَ אلصِّغارِ هُوَ صاحبُ אلکِبارِ

 
 
 

                                           
لیـه  ع(  אمـام صـادق  ۀقرشی و سید محمدکاظم قزوینی نیز یک جلد אز کتابهـای خـود رא بـه אدعیـ    אلجناب آقای باقر شریف    . ٣٧٨
 .אست )علیه אلسالم (مام אلصادقة אإلموسوع ,نام هر دو کتاب. אند دאده אختصاص) אلسالم
صـادر شـده אسـت، ولـی        ) علیـه אلـسالم   (توאن אدعا نمود تمامی אین متون אز אمام صادق            تذکر אین نکته الزم אست که نمی      . ٣٧٩

مجموعۀ روאیات خصوصاً با توجه به روح حاکم بر آنها نشان אز روאج روح نیایش و عبودیت در میان شیعیان توسـط אمـام صـادق                          
 .یت حاکم بر جامعۀ شیعی و شاکلۀ نیایشگری آن مرهون אدعیۀ صادقیه אستشک معنو بی. دאرد) علیه אلسالم(

 .٢ۀ شمارۀ ضمیم: ک.ر. ٣٨٠
 .٤٦٦ ، ص٢ ج, همان, محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی. ٣٨١
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 ١ ۀشمارآموزشی  ۀضمیم
 : بیشترۀبرאی مطالع

 ؛ف אلقرشی، باقر شری)علیه אلسالم( مام محمّد אلباقر אإلاةحی ـ١
 ؛، باقر شریف אلقرشی)علیه אلسالم (مام אلصادق אإلاةحی ـ٢ 
 ؛אلبیت هلأ، אلمجمع אلعالمی لِ)لیه אلسالم ـع ـ د بن علی אلباقرممام محאإل (ةعالم אلهدאیأـ ٣
 ، آستان قدس رضوی؛جلوۀ אمامت در אفق دאنش) علیه אلسالم(אمام باقر ـ ٤
  ؛، باقر شریف אلقرشی)المعلیه אلس (مام אلصادقאإلموسوعة ـ ٥
  سید محمدکاظم قزوینی؛،)علیه אلسالم (مام אلصادقאإلموسوعة ـ ٦
  أحمد بن صالح بن طحان אلبحرאنی؛אلصحیفة אلصادقیة و אلدعوאت אلجعفریه،ـ ٧
 ؛سید محمدباقر אبطحی ،ه אلجامعةאلصادقی  وة אلباقریةאلصحیف ـ٨
 ؛چی کاظم مدیر شانه ،تاریخ حدیث شیعه ـ٩
 .، مجید معارفپژوهشی در تاریخ حدیث شیعهـ ١٠
 
 
 

 ٢شماره آموزشی  ۀضمیم
 : بر دعا)علیه אلسالم (تأکید אمام صادق

نَّ אلَّذِینَ یَسْتَکبِرُونَ عَـنْ عِبَـادَتِی       إ﴿ لَّجَ وَ  زَّّ عَ  אهللاُ الَتی قَ  אلَّ دَةُابَ אلعِ وَ هُ اءُعאلدُّ«: ددنفرمو می) علیه אلسالم ( مאما 
ـ  عاءَ אلـدُّ  نَّإ فَ ،نهُ مِ غَرِفَ د قَ  אألمرَ نَّإ لْقُال تَ   وَ ،لَّجَ وَ  زَّ عَ  אهللاَ عُ אُدْ ٣٨٢﴾...   بـن אعـین    ةو جنـاب زرאر   » .ةُبـادَ  אلعِ وَ هُ
ـ   و اءِضالقَک بِ یمانُإک  عُمنَی الیَ عنِیَ امَنَّإ«:  در توضیح אین روאیت گفته אست      ) אهللا علیه  ةرحم( ـ  أن تُ  رَدَאلقَ ـ  غَالِبَ  ی فِ
 ٣٨٣».یهِ فِدَجهَتَ  واءِعَאلدُّ
ـ  عَ اءُنـ ، אلثَّ لی אهللاِ إ عُرُّضَتَאلتوאن به    کردن رא نیز برאی אصحاب خود بیان کرده אست که می           حضرت آدאب دعا    ی لَ
 ةِ بـه  اصَّ אلخَ هِقاتِوْأی   فِ اءُع، אلدُّ ةَی אلحاجَ مَّسَ تُ هِآلِ بی و لی אلنّ  عَ الةُ، אلصَّ سلمینَ אلمُ ، אجتماعُ اءِعی אلدُّ فِ  حاحُلْ، אإل אهللاِ

 ٣٨٤.אشاره کرد... و ) ةِال אلصَّعدَبَ و رآنِאلقُאءَةِ ر قِندَعِ  وحارِسْ אألمثلُ(
 
 

 
 ١ برאی אطالع شمارۀ

 ) אلسالممعلیه(صادقین  قرآن در روאیات  تفسیر אزییها نمونه

                                           
 .٦٠/غافر. ٣٨٢
 .٤٦٧ص, همان, محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی .٣٨٣
لیه ع( صادق   که بسیاری אز روאیات آن אز אمام  اء،به بعد، کتاب אلدع    ٤٦٥  ص ,همان: ک.ا، ر آشنایی بیشتر با روאیات دع    برאی  . ٣٨٤
محمد אلرّیشهری و    ؛١٩ـ   ٣٢  ص ،٥ ج, ه١٤١٤, قم, مکتبة بصیرتی , موسوعة אإلمام אلصادق  , ؛ محمدکاظم قزوینی  אست) אلسالم

 .اءباب אلدع,  ه١٤٢٥אلحدیث،  دאر , ، قممیزאن אلحکمةآخرون، موسوعة 
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 ، سؤאل شد  ٣٨٥ ﴾بِی فَقَدْ هَوَی  وَمَن یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَ   ﴿ ۀآیغضب אهللا در     ۀدربار) علیه אلسالم ( אز אمام باقر   :١ ۀنمون
 ٣٨٦.عقاب אلهی دאنستند آن رא به معنای طرد و )علیه אلسالم( אمام

هـا  نَّإ«: אند  فرموده ٣٨٧﴾אلْغَاوُونَ فَکبْکبُوאْ فِیهَا هُمْ وَ   ﴿ ۀدر شأن نزول آی    )علیه אلسالم ( حضرت אمام باقر   :٢ۀ  نمونـ 
  ٣٨٨».هِرِیْی غَ إلهفوُ خالَمَّثُ ،مهِتِنَلسِأبِ دالًفوא عَصَ وَمٍوْی قَ فِتْلَزَنَ

ـ علَ الیَ ینَذِאلََّ  و ونَمُعلَ یَ ینَذِی אلَّ وِستَ یَ لْهَ﴿حضرت در بیان مصدאق אتم        همچنین آن  :٣ۀ  نمون ـ مـا یَ  نَّ إ ونمُ  کرُذَتَ
 در אین آیه فقـط مـا خانـدאن رسـالت هـستیم و مقـصود אز                 دאنند  میمرאد אز کسانی که     «: فرمودند ﴾لبابِوאألَولُأ

 ٣٨٩». شیعیان ما هستندصاحبان خرد، دشمنان ما و مرאد אز دאنند نمیی که کسان

  لَیْسَ אلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوאْ אلْبُیُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَکنَّ אلْبِرَّ مَنِ אتَّقَـی         وَ﴿ۀ   در تفسیر آی   )علیه אلسالم  (אمام صادق  :٤ۀ  نمون
  و لَّجَ وَ  زَّ عَ  אهللاُ فَرِعُ م ما هُ واللَ  وَ  تیؤْنها یُ ی مِ تِ אلَّ  אهللاِ بوאبُأم   هُ اءُیوصِאأل «:فرمودند ﴾بِهَاאأْتُوאْ אلْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَ    و
 ٣٩٠».هِلقِخی لَی عَعالَتَ بارک وَ تَ אهللاُجَّحتَאِم هِبِ
ـ  لِ یانٍبَ  و یِرْ אلجَ نَ مِ ةُوאیאلرِّ«: אند عالمه طباطبایی در ذیل אین روאیت آورده        ـ  אقٍصدَمِ ـ   مِ ـ آل א ادیقِصَن مَ  ٣٩١.».هِیَ

 .مبحث جری و تطبیق و بیان مصدאقی برאی آیه و تفاوت آن با تفسیر אز مباحث مهم در تفسیر مأثور אست
فَقَد ةَ   אلحِکم تَمَن یُؤْ   وَ اءُ مَن یَشَ  َ    مةیُؤْتِی אلحِک ﴿ۀ  در تفسیر حکمت در آی     )علیه אلسالم (אمام صادق   אز   :٥ۀ  نمون
 :نقل شده אست  روאیت سه﴾ کثِیرًא خَیرאًأُوتِیَ
 ٣٩٢».مامِאإلةُ فَرِعْمَ  و אهللاِعَةُ طاةِِیَی אآل فِةُکمَאلحِ« ـ١
 ٣٩٣».ینِی אلدِّ فِهُقُّفَאلتَّ  وةُفَرِعْאلمَةُ کمَאلحِ« ـ٢
 عَفَرْ أ  و عظمَأ ةٍعمَنِ بِ هِبدِلی عَ  عَ  אهللاُ مَلهَأ ما   تَلْ قُ وْلَ  وَ ،قِدْ אلصِّ ةُهرَشُ قوی و  אلتَّ میزאنُ  و ةِفَرِعْ אلمَ اءُی ضِ ةُکمَאلحِ« ـ٣
 ٣٩٤» ...﴾ةَکمَی אلحِیؤتِ﴿ لَّجَ وَ زَّ عَ אهللاُ قالَ:تُلْقُلَةِ، کمَ אلحِنَهی مِأبْ  ولَزَجْ أو
 

 
 

 ٢ برאی אطالع شمارۀ
 با ضوאبط و معیارهای אخذ حدیث)  אلسالمهمعلی(  אئمهۀ تاریخ و سیرلزوم سنجش אحادیث 

                                           
 .٨٢/ طه  ٣٨٥.
 . صفات אلهی אشاره دאردرۀ אین سؤאل و جوאب به یکی אز مباحث مهم دربا،١٩٩ص، ١شیخ حر عاملی، ج ه،فصول אلمهمאل. ٣٨٦
 .٩٤/ شعرאء . ٣٨٧
 .١٤٦ص  ،١ج , همان, محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی .٣٨٨
 .١٢٢ص  همان، .٣٨٩
 .٢ح , ١٩٣ص , همان. ٣٩٠
 אلنـشر אالسـالمی אلتابعـة لجماعـة אلمدرسـین بقـم             ةمؤسـس  قـرآن،     אلمیزאن فی تفسیر   عالمه سید محمدحسین طباطبائی،    .٣٩١

 .٥٩  ص،٢ ج אلمشرفه،
 .١١ح, ١٨٥ص همان،, محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی .٣٩٢
، تحقیق دאر إحیـاء אلتـرאث،       بحار אألنوאر אلجامعة لدرر أخبار אألئمة אألطهار علیهم אلسالم        محمّدباقر بن محمّدتقی אلمجلسی،      ٣٩٣.
 .٢٥ ح، ٢١٥  ص، ١  ج،  ه١٤١٢, ء אلترאث، بیروتدאر إحیا
  .٢١٥  ص، ١  جهمان،  .٣٩٤
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 با ضوאبط و معیارهای     ستینیز جزئی אز حدیث אست و بای      )  אلسالم همعلی(  אئمه ۀل در تاریخ و سیر    تحقیق و تأمّ   
 .ه شوددאخذ حدیث سنجی

 همانند تاریخ پادشاهان אیرאن و یا אوضاع و אحوאل אجتماعی و            ،אین معیارها با ضوאبط و مبانی אخذ متون تاریخی         
 אز آنجا   . تفاوت کلی دאرد   ،ن وسطی  אلعرب در زمان جاهلیت و یا روحیات مردم روم در قرو           ةمردم جزیر   فرهنگی

 گـشا  نان بـسیار بـا אهمیـت و رאه        ه آ فعلی ب و  نفی سخن     אنتساب یا  ،אلگو و אسوه هستند   )  אلسالم معلیه( אئمهکه  
 .ستא
هـای تـاریخی      بنـابرאین بـه نوشـته      ؛شده אست  متأسفانه متون سیره و تاریخ אز אبتدא با تساهل אخذ و منتقل می             

 .نیست  یאطمینان و אمید چندאن
 אمامـت و    ،אز شـئون حکـومتی و طـرد آنـان אز زمامـدאری            )  אلسالم معلیه( بیت عالوه بر אین، کنار نهادن אهل      

  אئمـه ۀאمیه موجـب شـد کـه تـاریخ و سـیر      خصوصاً پس אز روی کار آمدن بنی    گیری مخالفان  خالفت و موضع  
אی که    به گونه  ؛خوאرאن حکومت باشد   جیره  و אساس אز طرف درباریان     אز جعل و شایعات بی     مملوّ)  אلسالم معلیه(

علیه ( علی  مثالً برאی کوچک جلوه دאدن אمام     . جلوه دهد وאقعیّت   אین بزرگوאرאن رא خالف      آالیش  بی زیبا و    ۀچهر
אز ) علیـه אلـسالم   (  خوאستگاری حـضرت علـی     ۀی رא دربار  فمتون مختل )  אلسالم اعلیه( و حضرت فاطمه  ) אلسالم

אی مـوهن אسـت کـه        که مشحون אز جعل و تحریف אسـت بـه گونـه            אین گزאرشها . אند دهدختر אبوجهل جعل کر   
)  אلـسالم  اعلیهـ ( حضرت فاطمه  خوאستگاری  אند که پس אز אین     آنان گفته . گردد موجب אشمئزאز محقق تاریخ می    

 خود  دאمادهای سابق   אی خوאند و ضمن مدح     نارאحت شد و شکایت به پدر برد و حضرت غضبناک گشته و خطبه            
 خوאهـد کـه   אگـر אو مـی    : אز دאماد جدیدش گله کرد و گفـت       ) که אسالم نیاوردند و همسرאن خود رא طالق دאدند        (

 .رא بگیرد باید אبتدא دختر مرא طالق دهد)  یک אسالمۀدشمن شمار(دختر אبوجهل 
ر אیـن مـتن تـاریخی       مل د أت. ه آمده אست  مَخرَ بن مَ  رِسوَبه نقل אز مِ   ت  سنّאهل   ۀאین متن در تمامی صحاح ست      

ه سـایر گزאرشـهای تـاریخی       ببدین ترتیب   . گزאرش با ضروریات شرع مقدس تنافی دאرد        کند که אین   روشن می 
 ٣٩٥.نگریست   شکۀ دیدهنیز باید ب

 

                                           
 .٧٨ـ  ٧  ص،٢٣  شمارۀ،مجلۀ ترאثنا،  میالنی   سید علی حسینی،»جهل  علی بنت אبیةحدیث خطب« مقالۀ :ک.ر. ٣٩٥



 

 

ۀ نهمجلس

)علیهما אلسالم(شاگردאن صادقین 



 

 

 
 
 
 
 

 درآمد
 وאربزرگـ   مرهون تالش یارאن دאنشمند و متفکر آن دو אمـام          )علیهما אلسالم  (ماندگاری روאیات گستردۀ صادقین   

אز محـضر אیـن دو   ،  نفر آنان در دسـت אسـت   چهار هزאر אکنون نام نزدیک به       که, بسیاری אز אفرאد  אگر چه   . ستא
در ) فهم عمیق (و تفقه    تمام همت خود رא بر یادگیری علوم אسالمی       آنها  کمی אز   تعدאد   אما   ٣٩٦,אند אمام بهره برده  

رא درک کـرده و  ) علیـه אلـسالم  ( دورאن אمـام صـادق       الًمعمو) علیه אلسالم (אصحاب אمام باقر     .אند  کار بسته   آن به 
 ٣٩٧.شوند شاگرد אیشان نیز محسوب می

 کـه تقریبـاً    تـوאن אدعـا کـرد      אی نمودند و אز אیـن رو مـی          هر دو אمام در تربیت شاگردאن پژوهشگر تالش ویژه         
 به  )علیه אلسالم  (قرאمام با  . مقایسه با دورهای پیشین نیستند     شاگردאن אین دورאن אز جهت کمیت و کیفیت قابل        

علیـه   (بـه אمـام صـادق     رא  تربیت آنهـا     سفارش تعلیم و   که در آستانۀ وفات   خود توجه دאشت    به شاگردאن    حدی
 :فرمودند هم در جوאب پدر )علیه אلسالم ( و אمام صادقنمود) אلسالم

کمـال  گذאرم که אز جهت علـوم دینـی بـه          ی م   دهم و در حالی وא     אی پرورش می   آنان رא به گونه   
 ٣٩٨.رسیده و در هر شهری که باشند محتاج به علم شخص دیگری نباشند

 
 :ند אزא توאن به گروه אول אصحاب אجماع אشاره کرد که عبارت ترین אین אفرאد می אز مهم

 ؛ـ زرאره١ 
 ؛ـ معروف بن خربوذ٢
 ؛برید بن معاویه عجلی ـ٣
 ؛)بوبصیر مرאدیأیا (بوبصیر אسدی أـ ٤
 ؛ـ فضیل بن یسار٥
 ٣٩٩. محمد بن مسلمـ٦

                                           
אلنـشر אإلسـالمیه،    ، تحقیق جوאد قیـومی، مؤسـسة        رجال אلطوسی أبوجعفر محمّد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی،          :ک.ر٣٩٦. 
 .١٢٣ ـ ١٥١، چاپ אول، ص  ه١٤١٥
که نـزد  رא  אصحابی  مثالً؛ گویندطبقـه کنند یک   محدودی زندگی می   هر گروه אز رאویان رא که در مدت معین و          در علم رجال  . ٣٩٧

 و رא درک کـرده   ) علیـه אلـسالم   (אند یک طبقه و کسانی رא که تنهـا אمامـت אمـام صـادق                 شاگردی کرده ) علیهما אلسالم  ( صادقین
 .دهند قرאر می   بعدیۀאند در شمار طبق دهنموشاگردی אیشان رא 

دאر אلكتـب   , ، تحقیق علـی אكبـر غفـاری، تهـرאن         אلكافیأبوجعفر ثقة אإلسالم محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلكلینی אلرאزی،           ٣٩٨. 
، ٦  ج ، جلـد  ١٢, تحقیق عالمـه شـعرאنی    , فیشرح אصول אلکا  , صالح مازندرאنی   ؛ مال ١٠٦ ، ص ١ ج، چاپ دوم،     ه١٣٨٩،  هאإلسالمی
 .١٧٢ ص
, ، تحقیق אلسید مهدی אلرجـائی، قـم       )رجال אلكشّی (אختیار معرفة אلرجال    أبوجعفر محمّد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی،         . ٣٩٩

 .٤٣١ ۀ شمار،٥٠٧   ص،٢  ج ، چاپ אول، ه١٤٠٤مؤسسة آل אلبیت، 
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 . جابر بن یزید جعفی رא نیز باید به אین گروه אضافه کردأعین و بن تغلب، حمرאن بن أبانאفرאد بزرگی مثل 
 
 
 
 

 برترینها

 تر אز دیگرאن بوده و در حفظ میرאث علمی صـادقین           در میان مجموع شاگردאن אین دو אمام برخی אز آنها وאرسته          
 .אند رא متحمل شدهبیشتری   زحمت)علیهما אلسالم(
 و آنـان رא بـا       ه بـسیار نـام بـرد       و پدر بزرگوאرشـان     خود  مشترک  אز چهار نفر אز یارאن     )علیه אلسالم  (אمام صادق  

 أوتـادُ  ،٤٠١نقوابِ אلـسّ  ونَقُابِאلسّ ،طِسْقِالْ بِ ونَאمُوّאلقَ ،٤٠٠ هحرאمِ ه و حاللِ  علی هللاِ א اءُأمن ،اءبجَنُةُ  عبارאتی همچون أربع  
  ٤٠٤. دאد می و אیشان رא به بهشت بشارت ستود می ٤٠٣  أبیاءُأمن و ینِ אلدّاظُفّ حُ،٤٠٢  אلدینِمُأعال ،אالرضِ

 : دنفرمای می در روאیتی) علیه אلسالم(אمام کاظم  
 ,ترتیـب  منـادی بـه    رود و   در روز قیامت هر معصومی با حوאریون خویش به بهـشت مـی            

نوبـت بـه     وقتـی    .نـد خوא  فـرא مـی    رא   )علیهم אلسالم  (حوאریون هر یک אز چهارده معصوم     
، یعنـی   نفـر چهـار خیزنـد و אیـن    جمعی برمی رسد     می )علیهما אلسالم  (حوאریون صادقین 

 در جمع حوאریـون     مرאدی بصیر بوأ و   محمد بن مسلم  ،  بُرَید بن معاویه عجلی   ،  أعینزُرאرة بن   
 ٤٠٥. هستند)علیهما אلسالم (صادقین

 : دنفرمای  در رثای آنان می)علیه אلسالم (ت که אمام صادقאی אس کارאیی אین گروه به אندאزه عظمت و 
  אیشان ستارگان شیعیان من  ٤٠٦رفت  شد و אز بین می      می  منقطع אگر آنان نبودند آثار نبوت    

زینـت شـیعه     مـوאره ه אز آن رخـت بـر بـسته باشـند     یـا  و چه در دنیـا باشـند     ٤٠٧هستند
 ٤٠٨.هستند

های علمی دشمنان خنثـی شـده و بـدعتهای آنـان آشـکار               طئهه بود تا بسیاری אز تو     دوجود אین گروه سبب ش     
 ٤٠٩.گردد

 
 

                                           
 .٢٨٦  شمارۀ،١٧٠  ص همان،.٤٠٠
 .همان. ٤٠١
  .٤٣٢  شمارۀ،٢٣٨ ، صهمان. ٤٠٢
  .همان .٤٠٣

  .٢٧٨  شمارۀ،٣٨٨ ، صهمان ٤٠٤.
 . ٢٠  شمارۀ،١٠  ص،١  ، جهمان .٤٠٥
 .٢٨٦   شمارۀ،١٧٠  ص،٢  همان، ج. ٤٠٦
 .٢٢٠   شمارۀ،١٣٧ ، صهمان ٤٠٧.
  .٢٨٧   شمارۀ،١٧٠  ص،٢  ، جهمان ٤٠٨.
 .٢٢٠   شمارۀ،١٣٧ ص همان،. ٤٠٩
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 )علیهما אلسالم( با אصحاب خاص صادقین آشنایی

  پژوهـان هـر دوره رא بازکـاوی    شـود کـه فعالیـت حـدیث      آگاهی کامل אز تاریخ حدیث وقتی محقق می   شک  بی
אی    که نقش برجسته   ,)علیهما אلسالم  (قینאز אین رو به אختصار به معرفی אجمالی بعضی אز شاگردאن صاد           . نماییم

 :پردאزیم אند، می حدیثی دאشته  در پژوهشهای
 
 
 
 محمد بن مسلم ثقفیـ ١

 جایگاه علمی
کـه אز   אو   .مـد آ  ثروتمند و אز بزرگان و אشرאف کوفه به شـمار مـی           با אصل و نسب، فردی      محمد بن مسلم عربی     

در چندین سـال     ورفت  ی علوم אسالمی אز کوفه به مدینه        به شوق یادگیر   حدیث بود   علم و  گانشیفتو   انشیعی
سـپس بـه وطـن خـویش          و فـت گر علوم دینی رא فرא    ٤١٠)علیهما אلسالم  (אمام صادق  محمد باقر و    محضر אمام 

 .گشتباز
אو رא توصـیف      و بـا אلفـاظ رفیعـی کـه در فـرאز آمـد              نـد کرد  אو رא بسیار ستایش مـی      )علیه אلسالم  (אمام صادق  
رא خوאنـده   ) علیـه אلـسالم   (حمد بن مسلم אز معدود کسانی אست که بخـشی אز کتـاب אمـام علـی                  م .ندنمود می
گاه אختالفـات   تا بدאنجا که    شیعیان و حتّی غیر شیعیان بود      ۀאو در کوفه بسیار سرشناس و مورد مرאجع        ٤١١.אست

 ٤١٢. אستدهنمو حل می  نیز رא شیعهنلمااعلمی ع
 ٤١٣.کردنـد  به אو مرאجعه مـی ) علیه אلسالم( אز نظرאت אمام باقرאی آگاهی برلیلی  بیأبن إ و , قاضی کوفه ,شریک 

 :گوید میخود علمی אو همین بس که  در توصیف مقام
رא אز אیـن دو אمـام پرسـیدم تـا            هیچ سؤאل علمی و فقهی برאیم پیش نیامد مگر آنکه آن          

 شانزده  )ه אلسالم علی (אز אمام صادق   سی هزאر حدیث و   ) علیه אلسالم (אمام باقر    آنجا که אز  
 ٤١٤.هزאر حدیث شنیدم

، فـه صـحابنا بالکو  أوجـه   אی چـون     نویسان با توصیفات بسیار אرزنـده      همین توאنمندی אوست که در میان رجال       و 

تر אز محمد بن     کس در میان شیعه فقیه      هیچ  که אند و گفته  توصیف شده אست   ٤١٥وثق אلناس  أ من  و کان  ،، ورعٌ فقیهٌ
 ٤١٦.مسلم نبوده אست

                                           
یدخل  یسأله ثمّ کان) علیه אلسالم( جعفر ربع سنین یدخل علی أبی ةُ أ  بالمدین  مسلمِ  بنُ אقام محمّدُ «: گوید هشام بن سالم می   . ٤١٠

 . ٢٨٠ شمارۀ، ٣٩١  ، ص١  ، ج؛ همان»علی جعفر بن محمد
  .٩٣  ص،٧ ج, همان,  محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلكلینی٤١١.
جعفـر   بـو أقـال لنـا   : فسألناه عن ذلک אالّض قالتینا محمّد بن مسلم أ قط ف ةزرאر ما אختلفت أنا و   «: گوید هشام بن سالم می   . ٤١٢

؛ منسوب به محمّد بن محمّد بن אلنعمان אلعكبری אلبغدאدی معروف به شیخ مفید،              » فیها کذא و کذא    هللابوعبدאأفیها کذא و کذא و قال       
 .٥٣   ص، چاپ چهارم،ه١٤١٤مؤسّسة אلنشر אإلسالمیه، , ، تحقیق علی אكبر غفاری، قمאالختصاص

 .٢٧٥ ، شمارۀ٣٨٥ ، ص١  ج طوسی، همان، شیخ .٤١٣
  .٢٧٦ ، شمارۀ٣٨٦   ص،همان ٤١٤.
  .٢٧٨ شمارۀ ،٣٨٩ همان، ص. ٤١٥
  .٢٨٠ ، شمارۀ٣٩١  صهمان،. ٤١٦
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אو אز کـسانی     «:گویـد  مـی   אصحاب אمامیه برشمرده אسـت و      نهایمفید نیز محمد بن مسلم رא در شمار فق        شیخ   
 ٤١٧.»گونه نکوهشی به אو روא نیست אست که هیچ

 :گوید  می)علیه אلسالم (یعفور به אمام صادق بیأ بن هللاوقتی عبدא 
 آنهـا رא  ۀپاسخ همپرسند و من    سؤאالتشان رא אز من می     کنند و  شیعیان به من مرאجعه می    

 .אز سویی مرא توאن آن نیست هر وقت که بخوאهم خدمت شما برسم و ندאرم
 :دنیفرما می دهد و  אو رא به محمد بن مسلم אرجاع می)علیه אلسالم (אمام صادق

 אو אز پـدرم אحادیـث       ؟دאرد بـن مـسلم ثقفـی بـاز مـی          چه چیز تو رא אز مرאجعه به محمـد        
 ٤١٨.سرشناس بود  אی رم چهرهشنیده و در نزد پد) بسیاری(

 
 

 تالشهای حدیثی
 .אستنقل کرده    روאیات بسیاری رא אز אیشان       )علیهما אلسالم  (ار در عصر صادقین   ک אو به عنوאن یکی אز رאویان پر      

 אگـر چـه مرحـوم خـویی         ؛ حدیث אز محمّد بن مسلم نقل شده אسـت         ١٩٨٢ ٤١٩ در کتاب مسند محمد بن مسلم     
 ١٩٨٢ ولی بسیاری אز אین روאیـات تکـرאری هـستند و رقـم               ,دیث برشمرده אست   ح ٢٢٧٦روאیات אو رא      مجموع
نقـل  ) علیه אلسالم ( بدون وאسطه אز معصوم   אین אحادیث   شمار همگی    אنگشت به جز چند حدیث   . تر אست  صحیح
 ٤٢٠.אند شده

 الل و بـوאب אلحـ   أ فـی    ة مـسأل  ةربعمئـ אأل  شماری که روאیت کـرده אسـت تـألیف کتـاب           شته אز אحادیث بی   وی گذ  

بـه همـین علـت شـیخ مفیـد אو رא אز نویـسندگان                و قـرאر دאرد     در فهرست فعالیتهای حـدیثی אو     نیز   ٤٢١مאلحرא
 ٤٢٢. مورد אعتماد معرفی کرده אستאصولِ و  مصنفات

 ۀبـر پایـ   و  در معاوضـات    אین قاعده   . אست אز אو نقل شده      ٤٢٣عیب و خیار عیب    فقهی   ۀ אست که قاعد   شایان ذکر  
آمده مکاسب   آن در کتاب     لِ شکل گرفته و مفصّ    »عیب صل אلخلقْ فَزאدَ أو نَقِص فهو      أ یکلّ ما کان ف   «حدیث  
 ٤٢٤.אست

 

                                           
  .٢٦ و ٢٥ ص،  شیخ مفید، אنتشارאت مهرۀ، تحقیق אلشیخ مهدی، نجف، كنگرۀ هزאرجوאبات أهل אلموصلאلشیخ אلمفید،  ٤١٧.
 .٢٧٣ ، شمارۀ٣٨٣ ، ص١   ج، همان،شیخ طوسی٤١٨. 
  .آوری شده و توسط אنتشارאت جامعه مدرسین چاپ شده אست אین کتاب به همت جناب آقای بشیر محمدی جمع٤١٩. 
  .٢٣٣، ص١٧ ج، چاپ سوم، ه١٤٠٣منشورאت مدینة אلعلم، , ، قممعجم رجال אلحدیثأبوאلقاسم بن علی أكبر אلخوئی، : ک.ر ٤٢٠.
 ،٣٢٤ ص ، چـاپ אول، ه١٤٠٨دאر אألضوאء، , ، بیروت)فهرس أسماء مصنّفی אلشیعه   (شی  رجال אلنجا أحمد بن علی אلنجاشی،     . ٤٢١
 .٨٨٢ شمارۀ
  .٢٦ و ٢٥ص، همان   شیخ مفید،٤٢٢.
توאند معاملـه   אی אست که مشتری پس אز אتمام معامله چنانچه אز وجود عیبی در کاال אطالع پیدא کند می        خیار عیب نام قاعده   . ٤٢٣

  . دریافت کندتیدیگر رא بدون هیچ کاس  ر معاوضهیا   پول و،رא فسخ و ثمن
، قـم،   )علیهم אلسالم (، تحقیق مؤسّسة آل אلبیت      وسائل אلشیعة إلی تحصیل مسائل אلشریعه     محمّد بن אلحسن אلحرّ אلعاملی،       ٤٢٤.
  .٣٦٠ ، ص٥   ج،مکاسب ؛٩٧ ، ص١٨   ج، چاپ אول، ه١٤٠٩
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  عبادیاممق
تـرین אفـرאد معرفـی       متوאضـع  رאستگوترین و  ٤٢٥,نאو رא אز عابدتری    گذشته אز مقامِ شامخِ علمی محمد بن مسلم       

 .אند نموده
 .ستفرمانبردאری אز אمامان א אز ویژگیهای بارز אو אطاعت و

یم تا لقـب    ذکر کن بانی אو رא نیز     ا آسی ۀقضی) علیه אلسالم ( مناسب אست که برאی شناخت میزאن تبعیت אو אز אمام          
 :شود  אو به طحّان روشن

 אو  ۀ بن محمـد بـن خالـد دربـار         هللاعبدא. אشرאف و ثروتمندאن کوفه بود     دאنستید که محمد بن مسلم אز بزرگان،       
 :گوید می

אی محمـد    ": فرمودنـد   بـه אو   )علیـه אلـسالم    (אمام بـاقر   مرفه بود،  و دست אو فردی گشاده  

سبدی خرما تهیه کـرد و همـرאه         شتگ به کوفه باز    אو وقتیبر אین مبنا     "توאضع پیشه کن  
مانند   אیستاد و  ،آمد بود   که محلی پر رفت و     ، درِ مسجد جامع کوفه    ۀبا یک ترאزو در آستان    

אستند تا دست אز אین کـار بـردאرد و موجبـات             אو خو  بستگان. فروخت گردها خرما می   دوره
من  و  موالیم به من دستوری دאده אست      :אو در پاسخ گفت   . فرאهم نکند  شرمندگی آنان رא  

بان استد کنی آسـی     دאد و  اًبناست که حتم    אگر :خویشان אو گفتند   .کنم هرگز سرپیچی نمی  
 ٤٢٦.بانی مشغول شدابه آسی אو نیز پذیرفت و !شو

 ١٥٠ در سـال     )علـیهم אلـسالم    (بیـت  هـل אمسلم پس אز عمری تالش در رאه אحیـای یـاد            سرאنجام محمد بن    
 .وفات کرد   سالگیهفتادهجری و در سن 

 
 
 
 أعینبن  ة  زرאرـ٢
 .بـود  روم و אز مـردم       سَنسَن، کشیش مسیحی   ، אو دّج. ن مشهورترین رאوی شیعی אست    نسَبن أعین بن سَ   ة  رאرزُ

 قـرآن مـوالیش אو رא آزאد        بعـد אز فرאگـرفتن    ا بـه אسـارت مـسلمین درآمـد و           در یکی אز جنگه   , هپدر زرאر , أعین
 ٤٢٧. ساخت

 
 

 جایگاه علمی
 :گوید  אو میۀ نجاشی دربار؛אند  گروه אول אصحاب אجماع شمردهترین فردِ هیزرאره رא فق

 אو قـاری قـرآن،    . آمد אصحاب به شمار می    سرآمد و  حدیث شیعیان  در زمان خویش אستادِ   
 ٤٢٨.جمع بود فضایل در אو אی אز صفات و אدیب بود و مجموعه ، شاعر ومتکلم فقیه،

                                           
  .٣٨٩  ، ص١  جهمان،  ، شیخ طوسی٤٢٥.
 .همان٤٢٦. 
  .٣١٢ ، شمارۀ١٣٣  ص, چاپ אول, ١٤١٧, تحقیق جوאد قیومی, هنشر אلفقاه,  אلفهرست,یخ طوسی ش٤٢٧.
  .٤٦٣ شمارۀ ،١٧٥  ص، )رجال אلكشّی (אختیار معرفة אلرجال شیخ طوسی، ٤٢٨.
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فقـط  که خود گفته אست چهل سال אز عمر خود رא             چنان رא نموده و     )علیهما אلسالم  (אو سالها شاگردی صادقین    
 ۀ زرאره אز شاگردאنی بود کـه بـا وجـود علـم و فهـم و حافظـ      ٤٢٩. بوده אست)علیه אلسالم (אمام صادقدر محضر   

 ٤٣٠.بود یار، مقید به کتابتبس
 ٤٣١.رא مشاهده کرده و آن رא خوאنده אست) علیه אلسالم( کتاب אمام علی אز معدود אشخاصی אست که وی 
) علیـه אلـسالم  ( خـدمت אمـام   که مرאجعات دیگرאن کمتـر بـود    بین نماز ظهر و عصر     وقت אختصاصیِ در  زرאره   

ـ אز ویژگیهای زرאره پرسشهای دقیـق و         .شد شرفیاب می  .  אو و همچنـین سـؤאل אز دلیـل אحکـام אسـت             ۀفقیهان

ده نمـو و برאی زرאره بیان ) علیه אلسالم( אمام صادقرא   ﴾رجلکم أ مسحوא برؤوسکم و   أ و﴿ۀ   در آی  اءبـ אستدالل به   
 همرאه אست حـاکی אز  لِـمَ  همچنان که سؤאالت دیگر אو که با .)کردیم در مباحث پیشین به אین متن אشاره     (אست  

 .  אوست وجودجویی در پیروح پژوهش و 
 :گوید می، نویس معروف  رجال،کشی. گویی به سؤאالت نیز بسیار ستودنی אست توאنایی زرאره در پاسخ 

رسـید و درخوאسـت منـاظره بـا     ) علیـه אلـسالم   ( دאنشمندی אز אهالی شام به خدمت אمام صادق       
אو پـس אز    . د موکـول کـرد    אو رא به شاگردאن خـو      مناظره با ) علیه אلسالم (  אمام .אیشان رא دאشت  

 :فرمـود ) علیه אلـسالم  (  אمام ."خوאهم در علم فقه با تو مناظره کنم        می": مباحثه با چند نفر گفت    
 אمـام نمایـان     ۀ אو پایان یافت لبخند رضایت بر چهر       ۀوقتی مناظر  و" אی زرאره با אو مناظره کن     "
 ٤٣٢.دش

 ٤٣٣. אو نزد شیخ طوسی بوده אسترאلجب وعة אالستطاکتاب  زرאره کتابهای مختلفی نگاشته و 
خوאسـتند   های حدیثی خویش رא بـر אو عرضـه کـرده و אز אو مـی               برخی אز אصحاب همانند عمر بن أُذینه شنیده        

 ٤٣٤.متون صحیح رא تأیید و گزאرشات نادرست رא رد نماید
 

 مجالس درس
 دאد و  منـدאن آمـوزش مـی      هالقـ بـه رאویـان و ع      زرאره آنچه رא که אز אمامان آموخته بود با برپایی جلـسات درس            

 :گوید عمیر که خود אز برترین رאویان شیعه אست می بیأאبن  .אند אز رאویان אفتخار شاگردی אو رא دאشته  بسیاری
 ۀ אو بـا مقایـس     "!و باشکوه אسـت    چقدر مجالس درس شما زیبا    : "אج گفتم جمیل بن درّ   به אستادم 

بـن  ة  ما در مجلـس درس زرאر     ! خدא سوگند به   ":مجالس علمی زرאره گفت     با  خود مجلس درسِ 
 ٤٣٥.ودندبمکتب نشسته   همانند کودکانی بودیم که گردאگرد معلم درأعین

 :  آمده אست، אز نوאدگان زرאره،غالب زرאری بیأ ۀرسالدر  

                                           
اری، ، تحقیق علی אكبر غفـ كتاب من ال یحضره אلفقیه   محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صدوق،              ٤٢٩.
 .٣١١١  ، ح٥١٩ ، ص٢   جمؤسّسة אلنشر אإلسالمیه،, قم
  .٢١٠ ، شمارۀ٣٤٥ ، ص١  جهمان، ، شیخ طوسی. ٤٣٠

 .אیم در قسمتهای پیشین به אین گزאرش אشاره کرده٤٣١. 
 .٤٩٤ شمارۀ ،٥٥٥ ، ص٢  جهمان، .٤٣٢

 .١٣٤ ص, אلفهرست ،شیخ طوسی ٤٣٣.

 .١٠٠ و ٩٨، ٩٦، ٩٥ ،٩١همان، ص ,  محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلكلینی٤٣٤.

  .٢١٢ شمارۀ ،٣٤٦  ص،همان ٤٣٥.
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محکـم   آنکه אو رא با دالیل روشـن و        کرد مگر  با کسی بحث نمی    مناظره بود و   אو אهل بحث و   
متکلمین شیعه . دאشت אشتغال به عبادت بود زی که אو رא אز بحث باز می     تنها چی . ساخت قانع می 

 ٤٣٦.شاگردאن אویند
 

 :ندא در مدح אو فرموده) علیه אلسالم(چه زیبا אمام صادق  و 
 ٤٣٨.رفت אحادیث پدرم אز بین می  אگر زرאره نبود٤٣٧.خدא زرאره رא رحمت کند

 :ندא و نیز در توصیف زرאره و دوستانش فرموده 
 ٤٤٠.رفت אز دست می شد و نبوت قطع می نبودند آثار ٤٣٩ن چهار نفرאگر אی

 
 تالشهای حدیثی

وאسطه אز    روאیت אز زرאره گزאرش شده אست که אکثر قریب به אتفاق آنها بی             ١٩٢٠ أعین بن   ةمسند زرאر در کتاب   
جه به جاللـت شـأن       که با تو   ٤٤١ روאیت مضمره دאرد   ٨٧  אو .אند  نقل شده  )علیهما אلسالم  (باقر و אمام صادق     אمام

 .شود پذیرفته می) علیه אلسالم( زرאره و عدم سؤאل אو אز غیر אمام مضمرאتش به عنوאن حدیث אز معصوم
 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 وفات

 دنـو در سـن    ) علیـه אلـسالم   ( مدتی کوتـاه پـس אز شـهادت אمـام صـادق           , زرאره، شخصیت نامور حدیثی شیعه    
دو مـاه  بـه אینکـه אو    ولی تصریح بعضی אز متون ,אند  هجری نوشته١٥٠ سال وفات אو رא    . رحلت کرد  ٤٤٢ سالگی

در  ٤٤٣.بخـشد   هجـری رא قـوت مـی     ١٤٨אحتمـال سـال      زنده و در بـستر بـود      ) علیه אلسالم ( بعد אز אمام صادق   
و  )لـسالم  א علیـه (  پس אز אمام صادق    عهطاالزم אإل   و  אمام حیّ  ۀری אو دربار  یگ یماجرאی پ گزאرشهای تاریخی به    

 אشاره شده אست که صحت و سقم آن بحثی دقیق و عمیق             دن قاصد ویژه برאی روشن کردن אین مطلب       فرستا
) لـیهم אلـسالم  ع( معصوم  אمامی که در آن به نام دوאزده  تعارض אین متن با روאیات     شایان ذکر אست که   . طلبد  می

 . نظر قرאر گیردباید مدّ نیزتصریح شده אست 
 

                                           
، تحقیق محمـد رضـا אلحـسینی، قـم،       رسالة أبی غالب زرאری   أحمد بن محمد بن محمد بن سلیمان بن אلحسن بن אلجهم،            . ٤٣٦

 .٢٧  ص مركز אلبحوث و אلتحقیقات אالسالمیه،
 .٢١٧ شمارۀ ،٣٤٨  ص،مانه. ٤٣٧

  .٢١٠ ، شمارۀ٣٤٥ ، ص١  ج، )ل אلكشّیرجا (אختیار معرفة אلرجال ،شیخ طوسی ٤٣٨.

  . بوده אستبصیر بو أبن مسلم و بُرید، محمد مرאد אمام אز چهار نفر زرאره، ٤٣٩.
 .٢٨٦ ، شمارۀ٣٩٨ ، ص همان.٤٤٠
 .٢٤٧  ، ص٧  جهمان، ، أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی .٤٤١
  .٢٧  ، صهمانأحمد بن محمد بن محمد بن سلیمان بن אلحسن بن אلجهم،  ٤٤٢.
 .٢٢٦، ص ٨  جهمان، ، أبوאلقاسم بن علی أكبر אلخوئی٤٤٣. 
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 برאی مطالعۀ بیشتر
 وثاقت
 نقل  رجال کشی در     که بیشتر   אین متون  .ت زرאره آمده אست    در مذمّ   نسبتاً فرאوאنی  ایهتابهای رجالی گزאرش  ک در
 خویی پس אز نقل     אهللا  آیة.  و אز אین طریق به کتب رجالی رאه پیدא نموده אست محتاج دقت و تأمل אست                ٤٤٤شده
 :نویسد אین روאیات می  تمامی

אی אز روאیات     دسته اًثانی . ثابت نیست  )علیه אلسالم  (م صدور אکثر אین روאیات אز معصو      الًوא
  و اً چرא که אمام زرאره رא مخـصوص       ؛אست باید حمل بر تقیه نماییم       که صدور آنها یقینی   رא  

گذشـته אز   . آزאر قرאر ندهـد    مورد אذیت و   کرد تا حکومت אو رא     ت می אز روی دلسوزی مذمّ   
آنها אز جانب    ره آمده אست که به صدور     אین بیانات אحادیث مستفیض بسیاری در مدح زرא       

  ٤٤٥.אطمینان دאریم) علیه אلسالم (معصوم
 : ند به من فرمود)علیه אلسالم (אمام صادق:  آمده אست بن زرאرههللا عبدאۀصحیحدر  به عنوאن نمونه

 چـرא ؛  کنم ت می مذمّ تو رא  به אو بگو من به خاطر دفاع אز تو،         سالم مرא به پدرت برسان و     
אو  بـا  سـتیز  بـر  دאرند و  گردد دشمن می   نزدیک می  کسی رא که به ما     دشمنانکه مردم و    
 ٤٤٦.گیرند سرعت می

 
 
 
  بن تغلبأبان ـ٣
 رא  )علیهم אلـسالم   (אز مشهورترین رאویان و عالمان شیعی אست که محضر אمام سجاد، אمام باقر و אمام صادق               אو  

 نیز به وثاقت    تسنّ אهل אز گروه رאویانی אست که       ن أبا ٤٤٧.آنان مقام و منزلتی ویژه دאشته אست       درک کرده و نزد   
 .شمارند رא معتبر میبیشتر آنان وی ند و א אو معترف

 
 جایگاه علمی

 :אند  אو گفتهۀدربار
شناسـی   لغـت  אدبیـات و  حـدیث،   در علومی همچون قرآن،    ؛ در هر علمی پیشتاز بود     أبان

  ٤٤٨.رא אز دیگرאن ربوده بود  گوی سبقت
 حدیثی אو مـدیون سـالها شـاگردی صـادقین     ـ  توאنایی فقهی فقهی مختلفی دאشته אست و אو جلسات درسی و 
 ٤٤٩ .صاحب سبک بوده אست نیز نآ در قرאئت قر. אست)علیهما אلسالم(

                                           
  .٣٨١و  ٣٨٠ ، ص١  جهمان،  شیخ طوسی، ٤٤٤.
  .٢٤٥ ، ص٧  جهمان، ، أبوאلقاسم بن علی أكبر אلخوئی٤٤٥. 
  .٢٢١ ، شمارۀ٣٤٩ صهمان،  ، شیخ طوسی٤٤٦.
  .٧ شمارۀ ،١٠  صهمان،  أحمد بن علی אلنجاشی، ٤٤٧.
  .١١   ص،مان ه٤٤٨.

  .٥٨  ص,  אلفهرست،سیشیخ طو٤٤٩. 
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 أبـان  حاصل تالشهای علمـی      ٤٥٠... אلسقیفه و  אلمغازی، مبعث، אل و אلمبدأ   ،، אلفضائل אلغریب فی אلقرآن  کتابهای   
 .אست

 
 

 تالشهای حدیثی
ـ    بـه سـبب ژرف  وی.  قـرאر دאرد )علیـه אلـسالم    (אو در سند بسیاری אز אحادیث فقهی אمام صادق          ۀنگـری فقیهان

 .فرمایشات فقهی אمام دאشته אست  אی به دقت ویژه خویش توجه و
אمـام   .אرجاع אصحاب به وی نشانگر جایگاه علمی و معرفت حدیثی אوست           وאز אو   یفات بسیار אرزشمند אمام     وصت 

 :ندא به أبان بن عثمان فرموده) علیه אلسالم( صادق
 ٤٥١.کن  אز אو روאیت؛ هزאر حدیث אز من روאیت کرده אست  بن تغلب سیأبان

 :ند علمی אز אیشان دאشت دستور دאدۀحیه که درخوאست هدی بیأو به سلیم بن 
آنچـه رא کـه بـرאی تـو      بسیاری אز من شنیده אسـت   بن تغلب برو که אو אحادیث      أباننزد  
 ٤٥٢.توאنی אز جانب من روאیت کنی یت کرد میروא

 :ندאست که به אو فرمود )علیه אلسالم( برترین مدح אو در کالم אمام باقر شاید شیوאترین و 
دאرم که אمثـال تـو در بـین          من دوست می   برאی مردم فتوא صادر کن     در مسجد بنشین و   
 ٤٥٣.شیعیانم دیده شود

 . مفتی بوده אستنیز ) لیه אلسالمع(אو در زمان אمام صادق 
 אیـن   شـنیدن هنگـام   به   אمام   .وفات نمود ) علیه אلسالم ( هجری و در زمان حیات אمام صادق      ١٤١أبان در سال     

 ٤٥٤.»به خدא سوگند که مرگ أبان قلبم رא به درد آورد «:ددنخبر فرمو
 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 أعینحُمرאن بن ـ ٤

 . אسـت  أعینخاندאن  אند   ی رא אز خود به یادگار گذאشته      א  دهسترگهای بزرگ شیعی که فعالیتهای حدیثی        אز خانوאده 
 :نویـسد  אیـشان مـی   بـارۀ   ه شیخ طوسی در   ک  چنان؛  אند  بوده نویسنده رאوی و  محدث،  אفرאد אین خاندאن،   بسیاری אز 

 ٤٥٥.»تصنیفات زیادی هستند کتاب و دאرאی روאیات،  آل أعین«
که   کنند چند کتاب نیز در אین موضوع نگاشته شده         وאده یاد می  نویسان אز אین خان     رجال الًگذشته אز אینکه معمو    

 )٣٨٦  م(بوغالب زرאری   أ شخصیتی אز אین خانوאده یعنی       آن رא  که    אست  فی آل أعین   ةرسالترین آنها کتاب     مهم
 .אست  نگاشته

                                           
 .٥٧ ـ ٦٠  ص همان، ٤٥٠.
 .٧ ، شمارۀ١٢  صهمان،  أحمد بن علی אلنجاشی، .٤٥١

  .٧  ، شمارۀ١٣  مان، صه٤٥٢. 
 .٦١ شمارۀ ،٥٧   ص,شیخ طوسی، همان٤٥٣. 
 .٧ ، شمارۀ١٠  صهمان،  أحمد بن علی אلنجاشی، ٤٥٤.
 .٧٤ ص, شیخ طوسی، همان٤٥٥. 
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نیـز אز    אمـا دیگـر بـرאدرאن زرאره         ,אگرچه خاندאن أعین شهرت خویش رא در گام نخست مرهـون زرאره هـستند              
نـد  قرאر دאر چهار فرزند أعین که در شمار رאویان بزرگ حدیث           .برخوردאرند رفیعی در تاریخ حدیث شیعه      جایگاه
 .بُکیر زرאره و حمرאن، عبدאلملک،: ند אزא عبارت

  אکنون مختصری با زندگی بـرאدرش،      .در بخشهای آغازین אین درس با زرאره و فعالیتهای حدیثی אو آشنا شدید             
بیان  بزرگی אین تبار پاک رא     אی אز عظمت و    آشنا خوאهیم شد تا گوشه      که אفتخار تابعی بودن رא هم دאرد       ،حمرאن
 .باشیم  کرده

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 جایگاه علمی

لغـت تبحـر دאشـته       نحو و  در علومی چون قرאئت قرآن، حدیث،      حمرאن אز אساتید بزرگ حدیث در شیعه אست و        
  بهره برده אست   )علیه אلسالم  (به ویژه אمام باقر     و )علیهما אلسالم  (אز علوم صادقین  אو سالهای متمادی     ٤٥٦.אست

رهگـذر אحادیـث تفـسیری      אیـن   אز    قرאئـت نمـوده و     )علیـه אلـسالم    (یک دوره قرآن رא نزد אمام باقر      تا آنجا که    
 .אستروאیت کرده אز אیشان   رא٤٥٧אرزشمندی

 אو  ٤٥٨.کنـد   در دنیا و آخرت معرفی می      )علیهما אلسالم  (ن صادقین حمرאن رא אز حوאریو   ) علیه אلسالم  (אمام کاظم  
ت سـنّ  אهل قرآن   אء قُر ۀبا توجه به جایگاه ویژ    . نیز دאشته אست    رא )علیه אلسالم  (همچنین توفیق درک אمام سجاد    

 ٤٥٩.אند  توصیف کردهکبیر  مقرئبا אلفاظی چون   شمرده وאءوی رא در ردیف قر אند و یز אو رא ستودهن
 
 

 ی مطالعۀ بیشتربرא
 در نگاه אمامان

אو در طـول     . אسـت  )صـلی אهللا علیـه و آلـه        (شیفتگی אو بـه خانـدאن پیـامبر        אز ویژگیهای مهم حُمرאن אرאدت و     
  هنگـام  با אین حال به   . تردید رאه ندאد   به دل شک و    و ٤٦٠والیت خارج نشد   خط אسالم و   گاه אز  אش هیچ  زندگانی

دهـد تـا در مـورد         رא سوگند می   )علیه אلسالم  (عیان وאقعی نباشد אمام باقر     אینکه در شمار شی     אز ترس  مدینهترک  
 :فرمایند  به אو می)علیه אلسالم (אمام باقر. אظهار نظر کند  عقایدش

 .آخرت אز شیعیان ما هستی تو در دنیا و 
 :گوید صفوאن بن یحیی می 

صـلی  ( محمد ورد آل کرد تا سخنان אیشان در م      نشست سعی می   حمرאن هرگاه با دوستانش می    
) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (  گفتگوهایشان سخنی אز آل محمد     ندر میا  אگر باشد و  )אهللا علیه و آله   

                                           
 .٣٣٥  ص،١  ج،  ه١٤١٤، تهرאن، دאر אالسوه، ینة אلحكمسفینه אلبحار و مدشیخ عباس قمی، ٤٥٦. 
  .٣٠٥ ۀشمار، ١٧٧ ص، )رجال אلكشّی(אختیار معرفة אلرجال   شیخ طوسی،:ک.، ربرאی نمونه ٤٥٧.
 . ٢٠شمارۀ  ،١٠  ص،١  ، جهمان٤٥٨. 
دאر אلتعـارف،  , ن، بیـروت ، تحقیق אلسید حسن אألمـی   أعیان אلشیعه  محسن بن عبدאلكریم אألمین אلحسینی אلعاملی אلشقرאئی،         ٤٥٩.
  .جزری, אءطبقات אلقر به نقل אز ،٢٣٥   ص،٦  ج, ، چاپ پنجم ه١٤٠٣
  .٣٠٤  شمارۀ،٤١٢  ص  شیخ طوسی، همان،:ک. ر٤٦٠.
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نـان رא تـرک      آ بخـشید  אی نمی  سوی بازگردאند و چنانچه فایده      کرد آنان رא بدین    نبود تالش می  
 ٤٦١.شد می  کرد و אز مجلس אیشان خارج می

 :گوید  زرאره میکه چنان .مند بودند  نیز به אو عالقه)علیهما אلسالم (صادقین وعالقه دوسویه بوده  אین אرאدت و 
 رفـتم אیـشان אز مـن    )علیه אلـسالم  ( وقتی نزد אمام باقر  .در سنین نوجوאنی به حج مشرف شده بودم       

 אمـام سـرאغ     ".آری من زرאره پـسر أعـین هـستم        ": پاسخ دאدم " אز خاندאن أعین هستی؟    آیا: "ندپرسید
ـ ": فرمودنـد  و وقتی جوאب منفی مرא شنیدند     " آیا به حج آمده אست؟    " :پرسیدند گرفتند و  אحمرאن ر  ه ب

אو رא دیدی سـالم مـرא بـه          وقتی אو  .گاه گمرאه نخوאهد شد    هیچ و مؤمنین حقیقی אست   که אز  یدرست 
 ٤٦٢."برسان

 :ند به من فرمود)علیه אلسالم (אمام صادق: گوید زید شَحام می 
گـام در    אطاعـت کنـد و     دستورم رא  که سخنانم رא خوب پذیرא باشد و      من کسی رא نیافتم     

حمـرאن   یعفـور و   بیأ بن   هللاعبدא: مگر دو نفر که خدאیشان بیامرزد      گام یارאن پدرم گذאرد،   
نام آنها نزد مـا در      . ندهستאز شیعیان ما     و אند پاک  خالص و  ،دو مرد، مؤمن    אین .بن أعین 
عطـا فرمـوده    ) لی אهللا علیـه و آلـه      ص(ضرت محمد   ح  که خدאوند به   یمین אصحاب کتاب

 ٤٦٣.نوشته شده אست
 ٤٦٤.אند  گزאرش کرده١٣٠ رא در حدود سال حمرאنوفات نویسان  رجال אست که قابل ذکر 
 )علـیهم אلـسالم    (بیت  جایگاه אو نزد אهل    بریم که نشانگر عظمت حمرאن و      אین درس رא با روאیتی به پایان می        

 : شنیدم که אمام فرمود؛روزی سخن אز حمرאن به میان آمد: یدگو هشام بن حکم می :אست
دست אو رא خـوאهیم      .کنندگان حمرאن در روز قیامت هستیم      پدرאنم بهترین شفاعت   و  من

 ٤٦٥.هم وאرد بهشت شویم کنیم تا אینکه همگی با رهایش نمی گرفت و
 
 
 

 ١ۀ  شمارۀ آموزشیضمیم
 :بیشترۀ برאی مطالع

 ؛شیخ طوسی ،)رجال کشیمعروف به  (لאلرجاة ختیار معرفإـ ١
 ؛عبدאلحسین شبستری ،مام אلصادقאصحاب אإلـ ٢
 ؛هل אلبیت، אلمجمع אلعالمی أل)علیه אلسالم( مام محمد بن علی אلباقرאإل (عالم אلهدאیهأـ ٣
 ؛سید محمدباقر אبطحی ،هאلصادقی אلجامع  אلباقری وةאلصحیفـ ٤
 ؛، آل طعانאلدعوאت אلجعفریه אلصادقی وة אلصحیفـ ٥
 ؛، آستان قدس رضوی אمامت در אفق دאنشۀجلو) علیه אلسالم( مام باقرאـ ٦

                                           
  .٣١٠   شمارۀ،٤١٥   صهمان، ٤٦١.
  .٣٠٨  شمارۀ،٤١٤  ص ،١ ج همان، شیخ طوسی، ٤٦٢.
  ).با אندکی تغییر(  אردکانیحمد محیطیأترجمه אز  .٣١٣شمارۀ  ،٤١٧  ص،٢  ج ،همان٤٦٣. 
  .٢٣٥  ص، ٦  ج همان، ، محسن بن عبدאلكریم אألمین אلحسینی אلعاملی אلشقرאئی:ک. ر٤٦٤.
  .٣١٤شمارۀ  ،٤١٧  ص،٢  ج ،شیخ طوسی، همان٤٦٥. 
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 ؛، مجید معارفپژوهشی در تاریخ حدیث شیعهـ ٧
 ؛چی ،کاظم مدیر شانهتاریخ حدیث شیعهـ ٨
 ؛، باقر شریف אلقرشی)علیه אلسالم(مام אلصادق אإلاة حی ـ ٩
 ؛ باقر شریف אلقرشی،)علیه אلسالم( مام محمد אلباقر אإلاةحیـ ١٠
 ؛حمد محیطی אردکانی أ،)سری کتابهای رאویان نور( بن أعین ةزرאرـ ١١
 ؛بشیر محمدی ،مسند محمد بن مسلمـ ١٢
 ؛قرشیאل، باقر شریف )علیه אلسالم( مام אلصادق אإلعةموسوـ ١٣
 .، سید محمدکاظم قزوینی)علیه אلسالم( مام אلصادق אإلعةموسوـ ١٤



 

  



 

 ١٥٩

   

جلسۀ دهم

» غالت و حدیث«و » אصول אربعمئه«



 

 

 
 
 
 
 

  درس אهدאف
 : خود رسیدند  אوج  به )علیهما אلسالم ( در عصر صادقین با دو رُخدאد کهآشنایی 

تعبیر   مشهور ۀچهارصدگان   یا אصول  אربعمئه אصول   به  אز آن  که  حدیثی نگارشهای
 ؛شود می

 . بالعکس  و  بر אحادیث  غالیان  به  موسوم  אفرאطی تأثیر گروههای
 

 
 

  درآمد پیش
  هک چنان.  شد  نمایان  אز پیش  بیش  אمور فرهنگی  برخیۀگستر)  علیهما אلسالم (  صادق  باقر و אمام ر אمامدر روزگا

 در   رאیج  אمری  حدیث  خود رسید و نوشتن  אوج  به  دورאن  در אین پژوهی  حدیث  فرهنگ  گفتیم  قبل در درسهای
   ضروری  نکته  אین دאنستن.  شد  تدوین  مختلفی  کتابهای  که  نگذشت  گردید و چیزی  علم طالبان  و  شیعیان بین
 . جستجو نمود  دورאن  אین  در نگارشهای بایست  رא می  شیعی  אز אحادیث  بسیاری ۀ ریش  که אست

   به  مردم با دعوت  نمودند و  אستفادهء سو  دورאن  موجود در אین فضای  אز جویان  سود  دیگر برخی אز سویی 
 در   سعی  خویش  با نشر عقاید باطل ینان א شدند  یا غالیان  غُالت  به  موسوم  אفرאطی گروههای گذאر  پایه خویش
 تندرو   گروههای  با אین)علیهما אلسالم (  دو אمام  אین  حدیثی אز مبارزאتزیادی   بخش.  دאشتند  مردم  نمودن گمرאه
 . אنجامید)لیهم אلسالمع (  אیشان  موفقیت  نیز به  سرאنجام بود که

 :سخن خوאهیم رאند  غالت و   אربعمئه אصول  ا در مورد دو عنوאنم  درس  در אین 
 
 
 
 

   אربعمئه אصول
   دאرد که  אشاره  رאویان  حدیثی های  نوشته  אولین به  و  אست  شیعی  حدیث  مشهور در علم  אصطالحی  אربعمئه אصول
 . هستند  شیعه  حدیثی  جوאمع زیربنای  و پایه

حدیث وجود .   אست شده  می  تلقی  رאوی  برאی  مهم  אمتیازی بودن   אصل ۀنویسند   که  حد אست  بدאن  אصول אهمیت 
 .  אست  אمامیه  אصحاب  نزد قدمای  אعتبار آن ۀ نیز نشان چند אصلدر 
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   אصل تعریفـ ١
 אما در ؛  אست یز جارین   حدیثی  معنا در אصل אین  و  אستء  شی אساس  و ایهم  بن ،  پایه  معنای  به  در لغت אصل
 : کنیم  אکتفا می  بحرאلعلوم  عالمه  تعریف  ما در אینجا به. نظر وجود ندאرد  אتفاق  چندאن  אصل  אصطالحی تعریف

   گرفته  دیگری אز کتاب  و  مورد אعتماد بوده  که  کتابی  אز عنوאن ست א عبارت  شیعه  محدثین  در אصطالح אصل 
شود   می گفته گیرد و  قرאر می  אصل  در مقابل  کتاب  گاهی  چرא که ؛ نیست کتاب   مطلق، مرאد אز אصل.  باشد نشده
  ٤٦٦. אصلی نیز دאرد  و همچنین  אست کتابی)  فالنی (  برאی که
 
 
 
   تألیف  تاریخـ٢

   אکثر אین  که  אست  مسلّمهمچنین  . نیست  אختالفی ست א  شده  تألیف  אمامان  در زمان  אربعمئه  אصول در אینکه
 .אند  شده نگاشته)  علیهما אلسالم (  صادق  باقر و אمام  אمام  در زمان אصول

 مثالً .אند نوشته)  علیه אلسالم (  صادق  אمام  مشهور رא فقط شاگردאن  چهار صد אصل  معتقدند کهنلماا אز ع بعضی 
 :گوید میمعتبر لא   در کتاب  حلی محقق

  چهارصد تألیف  دאدند چهارصد نویسنده  אفرאد می אالتؤ س  به  صادق  אمام  که پاسخهایی אز
 ٤٦٧نامیدند  אصول آنها رא  نگاشتند که

 ٤٦٨.دאرند رא  نظر  نیز همین  بهایی پدر شیخ  دאماد و محقق ، شهید אول 
   אدعا کرد که توאن می)  علیهما אلسالم (  صادقین  دورאنۀ ویژ  و فرهنگی אجتماعی ،  سیاسی  موقعیت  به با توجه 

   صادق  אمام  شاگردאن  نقش אگرچه . אست  پدید آمده  دورאن  در אین  شیعه  حدیثی ۀ אولی  متون  אتفاق  به אکثر قریب
علیه  (  صادق אمام   دورאن  به  چهارصدگانه  بر אنحصار אصول  دلیلی  ولی،  אست بیشتر אز دیگرאن )علیه אلسالم(

אند אصحاب   چه آنکه در میان نویسندگان אصول که در کتابهای فهرست نام برده شده.  نیست در دست )אلسالم
 ٤٦٩.آیند دیگر אمامان نیز به چشم می

 
 
 
  تعدאد אصولـ٣

  در   אمامیه ثی حدی های  نوشته אند مجموع  نموده  אرאئه٤٧٠ فهرست   کتابهای  صاحبان  که  گزאرشهایی  به با توجه

                                           
 .٣٦٧   ص،٢ج, ، نرم אفزאر معجم فقهیאلفوאئد אلرجالیه, وحید אلبهبهانی. ٤٦٦
 .٥١ ص، ه١٣٦٤شارאت مؤسسۀ سید אلشهدא، قم، אنت ، אلمعتبرאلمحقق אلحلی،  .٤٦٧
אلروאشـح אلـسماویة فـی شـرح        ؛ میر محمّدباقر אلحسینی אلمرعـشی אلـدאماد،         ٦ ص, ١٢٧٢چاپ سنگی   , אلذکری, شهید אول . ٤٦٨

وصـول  אلـشیخ حـسین عبدאلـصمد אلعـاملی،         ؛  ٩٩ و ٩٨  ص ، چـاپ אول    ه١٤٠٥مكتبة آیة אهللا אلمرعشی،     , ، قم אألحادیث אألمامیه 
، ، تحقیـق אحـسان عبـاس، بیـروت دאر אلمـصادر           وفیات אألعیان خلكان،    ، چاپ دوم؛ אبن    ه١٣٨١، אلمطبعة אلحیدریة، نجف،     אألخیار
 .٤٠ص
 .هستند) علیه אلسالم(   صادق  אمام אند אز אصحاب  شده  شناخته  אصل صاحب   عنوאن  به  فهرست  در کتابهای که אکثر کسانی. ٤٦٩
 .  و طوسی  نجاشی אلفهرستمانند ، گویند  می فهرست کند  می آثار آنها رא درج  و گان نویسند  نام که کتابی  به. ٤٧٠
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پر وאضح אست که  ٤٧١.אند  دאنسته  هزאر و ششصد کتاب  אز شش  رא بیش  کبری  غیبت  تا אوאیل  حضور אمامان دورאن
   مطرح אلؤ س در אینجا אین .  אست  قبول قابل  و  طبیعی  אرقام  ذکر אین  شیعه  حدیثی  نگارشهای  کثرت  به با توجه
 شوند؟  می  شمرده אصل  نوشتارها  مقدאر אز אین  چه  که אست

 :نویسد  می  تهرאنی  آقا بزرگ  شیخ مرحوم 
 ٤٧٢.  نیست  ما مشخص  برאی  و یا אجمالی  دقیقۀ گون  به  تعدאد אصول متأسفانه

 رא   אز אصول بسیاری אند   منتشر شده  زمین  جای  در جای  شیعه  نویسندگان  چون  که  نیز معتقد אست  طوسی شیخ 
 ٤٧٣. نمود  جمع توאن نمی

 :کند  می  مفید نقل  شیخ  אز قول شهرآشوب  אبن 
 چهارصد، )علیه אلسالم (  عسکری تا روزگار אمام) علیه אلسالم (  علی  אز روزگار אمام אمامیه
 .شوند  می  نامیده אصول   نگاشتند که کتاب

   אما خود אو در کتاب ٤٧٤، گردید אندیشمندאن  و نظرאن  אز صاحب  بسیاری  مبنای شهرآشوب   אبن  قول  نقل אین 
 ٤٧٥.شمارد   عدد میهفتصد رא  تعدאد אصول طالب یبأ   آل مناقب

 
 
 
  نویسی   و فهرست  אنتقالـ٤

 אز   بسیاری  ماندگاری  سبب همین شد و  می  منتقل  بعدی  نسل  به کتابت  و  روאیت  نقل  אز طریق  אصولمعموالً
   אصول  بیشترین  هستند که  אز کسانی عُکبری تَلّ  موسی  بن عمیر و هارون   أبی  אبن یان م در אین . گردید אصول
 אز   אسناد بسیاری  در طریقعمیر أبی    אبن  نام  که  روست همین אز؛  نمودند  بعد منتقل  نسل  رא به  خویش ۀزمان
   کتاب٩٥خود نیز   و  کرده رא روאیت) یه אلسالمعل(   صادق  אمام  نفر אز אصحابصد  אو کتابهای.  قرאر دאرد אصول
 ٤٧٦.  אست دאشته

  ین معصوم  به  روאیات  אز אنتساب  آگاهی  برאی  אولیه  کتابهای لفانؤ و م  אصول  صاحبان شناخت بعدهای  در دوره 
  بهای کتا  نگارش  علت  همین به؛  برخوردאر شد אی  ویژه  אز אهمیت  אحادیث و صحت) علیهم אلسالم(

 .  گشت  رאیج نویسی  فهرست
   אصول  فهرست  خود رא به  کتاب אو یک.   پردאخت  אصول نگاری   فهرست  به  که  אست  کسی  אولین غضائری  אبن 

 .  אست  ما نرسیده  دست  به  دو کتاب  אین متأسفانه.  دאد  אختصاص  شیعه فات مصنّ  فهرست  رא به دیگری  و شیعه

                                           
אلبیـت   مؤسسة آل , قم) علیهم אلسالم(אلبیت  ، تحقیق مؤسسة آل مستدرک אلوسائل و مستنبط אلمسائل , میرزא حسین אلنوری  . ٤٧١

 . ه אلرאبع אلفائدة ،٣ جאلطبعة אألولی، ,  ه١٤٠٨) علیهم אلسالم(
 .١٣١ ص، ٢   ج، چاپ سوم، ه١٤٠٣دאر אألضوאء، , ، بیروتאلذریعة إلی تصانیف אلشیعه آقا بزرگ אلتهرאنی، .٤٧٢
 .٣٣  ص, چاپ אول, ١٤١٧, تحقیق جوאد قیومی, نشر אلفقاهه, אلفهرست, شیخ طوسی .٤٧٣
 . وجود ندאرد  مفید אثری  موجود شیخ  در کتابهای هر چند אز אین عبارت. ٤٧٤
אلمطبعـة  , ، قـم  )مناقب אبن شهرآشوب  (طالب    مناقب آل أبی  د אلدین محمّد بن علی بن شهرآشوب אلمازندرאنی،         أبوجعفر رشی . ٤٧٥

 .٢٥٤  ص،١  جאلعلمیه، 
 .١٤٢  ص، همان،   طوسی شیخ. ٤٧٦
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 در   شده  برده  نام  אصول مجموع. אند  پردאخته  אز אصول  بعضی  معرفی  به طوسی و  نجاشی  فهرست  م مه دو کتاب 
  نگاری   در مصادر فهرست  که معروف   אز אصول برخی .باشد  می  نویسنده١٢٠ אز   אصل١٢٠ אز  بیش   دو کتاب אین
 אند אز  عبارتאند آمده

   بن  جمیل אصل ،  یزید جُعفی  جابر بن אصل ،  ثمالیۀبوحمزأ  אصل ،  عثمان  بن  أبان אصل ،  تغلب  بن  أبان אصل 
 ... و   حکم  بن  هشام אصل ،  قیس  بن  سلیم אصل ،عمیر   أبی  אبن אصل ،אد زید زرّ אصل ،د زیا  حُمید بن אصل ، אجدرّ
 
 
 
 های אصول ـ ویژگیها و مشخصه٥

 ی موضوع  ترتیب  عدم) אلف
   ترتیبی  هیچ  بدون  אحادیث  که  אست  طبیعی  بوده  بیت  به خاطر حفظ آثار אهل صرفاً  אولیه  نگارشهای אز آنجا که
   شایان ذکر.شد  می  אصول  אز אین  دیگرאن  אستفاده شدنشکلم   موجب  خصوصیت  אینمعموالً شدند و  می نوشته
 .אند  وאحد بوده  موضوع ا در یکی  و بندی   موضوع  دאرאی  אز אصول تعدאد معدودیکه   אست

 
 
 ) علیهم אلسالم (  با אمامانت معاصر)ب

  هدאد   אصول ه ب אی  אعتبار ویژهه אز אمام وאسط  یا با یک وאسطه  بی نقل  و  با אمامان  אصول  صاحبان معاصر بودن
 . دאرد  بیشتری طمینان א  شده  نوشته  در عصر حضور אمام که  کتابی  به  خوאننده  که  אست بدیهی.  אست

 
 
   روאیت حتص) ج

 در   مکرر آن یا درج  مشهور و  אز אصولچند אصل در   در نزد قدما وجود حدیث  روאیت  صحت های  אز نشانه یکی
کاهش    رא موجب  وאسطه  بودن یا کم  و  بودن وאسطه  نیز بی  تهرאنی  آقا بزرگ شیخ ٤٧٧.  אست  بوده یک یا دو אصل

 ٤٧٨ .دאند یم اخط אحتمال
 
 
  بر مدح  داللت)د

   که  برخوردאر אست  فضایل  אز برخی  خویش عصرאن  دیگر هم  به  نسبت  אصل  صاحبۀ نویسند  که  نیست شکی
   אصل אند صاحب  گفته  برخی  باشد که  جهت  همین شاید به. باشد  می ضبط אحادیث  حفظ و  به  אهتمام  آن کمترین
 بر   داللتی  هیچ  خصوصیت  אین  باورند که  دیگر بر אین  برخی در مقابل ٤٧٩.دאرد نویسنده مدح بر   داللت بودن
توאن گفت صاحب אصل بودن نشانۀ  می ٤٨٠.  אست  شده  نیز ثابت  آن  خالف هک  ندאرد چنان  شخص  و وثوق عدאلت

 .مزیت و مدح نویسنده אست אگرچه אثبات وثاقت نکند
                                           

 .٢٦٩ ص, ١٣٩٨سال , قم, مکتبة بصیرتی, مشرق אلشمسین, شیخ بهایی. ٤٧٧
 .١٢٦  ص آقا بزرگ אلتهرאنی، همان،.٤٧٨
 .١٢٧  صهمان،. ٤٧٩
 .٢٣  ص،١ جچاپ سوم، ،  ه١٤٠٣منشورאت مدینة אلعلم، , ، قممعجم رجال אلحدیثאلقاسم بن علی أكبر אلخوئی،  أبو. ٤٨٠
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   אصول  سرنوشت)و
   رא با دشوאری  אز آنۀ و אستفاد مرאجعه  و  بوده  آن  אبتدאیی  تدوین  طبیعی ۀنتیج   אصول  موضوعی بندی  باب عدم

   به کرد ناچار بود که  می  تحقیق  فقهی در فرع یا  و  موضوع  در یک  که فقیهی  و هر محقق. ساخت روبرو می
 . یابد ینانخود אطمجستجوی علمی    کند تا به  مرאجعه  کتب  אینۀهم

 رא   متنوع  אحادیث  به یابی  دستو شوند   بندی موضوع   شیعه  حدیثی  کتابهای  دوم  شد تا نسل  سبب  مشکل אین 
   شیعی  حدیثی  کتابهای  دوم  אز نسل توאن  سعید رא می  بن  حسینۀگان  سی کتابهای .تر نمایند  کتابها آسان در אین
 . دאنست

نگاریهای موضوعی، אقبال به אصول کمتر شد و نسخه   ظهور جوאمع و همچنین تکطبیعی אست که پس אز 
   شیعی  کتابهای  زدن آتش  سقوط بغدאد و  همچون بعدها با بروز حوאدثی وبردאری و نشر آن متوقف گشت 

 . رفت  אز بین  در ضمن مجموعۀ بزرگ کتابهای شیعی אز אصول بسیاری
 رא   بیشتری  אدعا تأمل  אین ولی ٤٨١،  אست  شده  منتقل  جوאمع  کتابهای  به  אولیه  אصول م تما  معتقدند که  برخی אلبته 
   אحادیث  تمامی رسد که  نظر می אند و بعید به  پردאخته  فقهی  אحادیث  به  אولیه  حدیثی  جوאمع که  چرא؛طلبد می

 . باشد  بوده  فقهی  مباحث אصول
 رא   אربعمئه  אصول  به  אنتساب  אدعای  که  אست אی  مانده  باقی  تنها میرאث عشر لستة א אالصول  کتاب  حاضر در حال 

   אز معاصرین  همگی  آن  نویسندگان  رא دربردאرد که  شیعه ۀ אولی  نوشتار אز אصولشانزده   مجموعه אین ٤٨٢. دאرد
 .אند  بوده אئمه

 
 
 
 

  و حدیث غالت

  درآمدـ١
   شیعی ۀ جامع  به  آنان אنتسابو   غالیان   پیدאیش  شیعه  و کالم  حدیث  אعتنا در تاریخ بل و قا  مهم  אز حوאدث یکی
 . אست

 در  غُالتمقصود אز عنوאن  ٤٨٣.אستتجاوز אز حد و حدود هر چیز  ، و  אفرאط، אرتفاع  معنای  به در لغت :غلو 
   אمامانربوبیت   به  هستند که هایی ـ אفرאد یا فرقه  کار رود  به  قرینه  بدون  ـ چنانچه ناسیش   فرقه  علم אصطالح
  ٤٨٥.אند   אعتقاد دאشته  در آنان  خدאیی  روح یا حلول٤٨٤ شیعه

                                           
 .١٣٤ ص؛ آقا بزرگ אلتهرאنی، همان،  باور אست  بر אین  تهرאنی عالمه. ٤٨١
 . بفرمایید  مرאجعه٣  شمارۀ  אطالع  جهت  به  کتاب  بیشتر אز אین  אطالع برאی. ٤٨٢
 .٢٥ ص, ١٣٧٨, بنیاد پژوهشهای אسالمی, آستان قدس رضوی، مشهد, غالیان, نعمت אهللا صفری فروشانی .٤٨٣
بنابرאین غالت نیز قائل به خالق بـودن        . ربوبیت به صاحب אختیار بودن אست و אصطالحی غیر אز אلوهیت و یا خالقیت אست              . ٤٨٤
 .אند نبوده) علیهم אلسالم(אئمه 
 .١٥١ ص,چاپ سوم,  ش١٣٦٢, אشرאقی, تهرאن, های אسالم تا قرن چهارم ریخ شیعه و فرقهتا, جوאد مشکور محمد. ٤٨٥
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   در بین  و تفرقه  بر אیجاد אختالف  عالوه، دאشتند  غلو در ذאت  که خصوص کسانیبه  ،  غالت عقاید אفرאطی 
   به  غالت  אنحرאفی  تفکرאت ۀ بهان  به  و آنان یز قرאر گرفت ن אهل سنّت   و متعصبان  دستاویز حاکمان شیعیان
 . پردאختند  شیعیان  کل  و تحقیر و شماتت سرکوبی

 
 
 
   غالیان  پیدאیشـ٢

علیه (   علی  אمام  ربوبیت  به  عقیده  אو که  سبا و پیروאن  بن  و مذאهب عبدאللّه  یا فرق  و نحل  ملل در کتابهای
 سند و   خود رא بدون  معموالً مطالب که،   کتب  אین لفینؤم. אند  شده  شمرده  غالیان نخستینز  אدאشتند) אلسالم
 אز تفکر  رא نیز برگرفته) علیه אلسالم(   علی  אمام  و אمامت  بر وصایت  دאل  عقاید شیعی،کنند  می  عرضه مدرک
 مورد   هجری  אول های  دهه  تاریخی  אو در حوאدث  אو و نیز نقش  سبا و تفکرאت  بن عبدאللّه. شمرند  می سبائیه
نیز تفکرאت و حوאدث   شیعیانאز سوی  و   قرאر گرفته  سنّت אهل   غیر متعصب  محققین  شدید بعضی مخالفت

 .تاریخی مربوط به אو אنکار شده אست
   אنکار وجود شخصی  به ایت و در نه  دאده  אنجام  عسکری  سید مرتضی  رא عالمه  و بررسی جویی  پی ترین مفصل 

 عمر   بن سیفهای  بر ساخته و   توهماتۀ سبا زאیید  بن  تحقیق عبدאللّه در אین. אند  سبا رسیده  بن  عبدאللّه با نام
   نیز کذאب  سنّت אهل   رجال پردאز در کتابهای  دروغ مورخאین .  אست  شده  دאنسته سنّی و جعّال  کذّאب مورخ
   علی  אمام  مربوط به  رא که  تاریخی ۀو هر حادثبوده    אمویۀ بست  و گوش  چشم אو אز طرفدאرאن.  ت אس  شده شمرده

دאده    אرאئه  جدیدی سخنبا بازسازی مجدّد یک وאقعیت تاریخی  و  دهنمو   تحریف  אوست و یارאن) علیه אلسالم(
 .אست

  ها رא روشن  قصه  אین  بودن  کذب  روشنی  به  حوאدث  آن سبا در  بن  عبدאللّه  و نقش  تاریخی  گزאرشاتۀمطالع 
  توאن  رא نمی  אست  بوده  و غالیانه  אفرאطی  تفکرאت  دאرאی  سبا که  بن  عبدאللّه  با نام  وجود شخصی ولی ٤٨٦،کند می

 ٤٨٧.  אست  آمده نیز   و معتبر شیعی ، אصیل  قدیمی  عقاید אو در منابع  به  אو و אشاره نام. אنکار کرد
علیه (  سجاد  אمام تا زمان) علیه אلسالم(   حسن  אمام  شد אز زمان  باعث  بر جامعه  حاکم  و אختناق خشونتوّ ج 

 خصوص   به هجریصد   در سالهای  جامعه  و אجتماعی  سیاسی  گشایش  ولی، رאکد شود گری تفکر غالی) אلسالم
   אین ۀ دوبار  روאج  موجب אمیه  بنی  حکومت و تزلزل)   هجری٩٥  در سال (  ثقفی  یوسف  بن  حجاج  אز مرگ پس

 . پیدא کرد  طرفدאرאنی نیز شیعه  ناآگاهان  بعضی  و در میان تفکر گشت
 .پدید آمدند) علیهما אلسالم (  در عصر صادقین  غالیاِن شیعه های  אکثر فرقه  که  אست شایان ذكر 
 
 
 

                                           
 .  عسکری  سید مرتضی  عالمهۀ نوشت سبا  بن عبدאللّه   کتاب  شود به  بیشتر رجوع  אطالع برאی. ٤٨٦
 אو و  گـری   تفکـر خـارجی    بـه   با توجه،نددא  می  رאسبی  وهب  بن  عبدאللّه  متون آنها رא مربوط به   אین   در توجیه    عسکری  عالمه. ٤٨٧

توאنـد    نمـی   نظریـه   אیـن  که אلبته  نهروאن  در جنگ ) علیه אلسالم (   علی   אمام  دسته  ب  אو   شدن   و کشته    אو بر خوאرج     ریاست  همچنین
, نّة و אلتاریخ، قم و بیروت     فی אلکتاب و אلس   ) علیه אلسالم  (موسوعة אألمام علی  شهری و آخرون،      محمد אلرّی : ک.؛ ر  باشد   قبول  قابل

 .٢٩٨ـ ٣٠١، ص٣ج,  ه١٤٢٢دאر אلحدیث، 
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   غالیان  پیدאیش  عللـ٣
) علیهم אلسالم( אطهار ۀ אئم  به نسبت روאنی  ـ  توאند منشأ عاطفی  تفکر می  אین  به دل  אز אفرאد ساده  بعضی گرאیش
 و مرאد   و مرאم عقیدهکوشد تا  می   هر کس  که  אست طبیعی.  باشد دאشته) صلی אهللا علیه و آله(  پیامبر  بیت و אهل

   غالیانه  نظرאت  جعل אما گرאیشها و אسباب،  کند  خود رא توجیه گرאیش و   کرده  مطرح  هست خود رא فرאتر אز آنچه
 ٤٨٨. شمرد  ساده  رא نباید چندאن  אنحرאفی  حرکت  אین انندگ و گردאن  رهبرאن در سطح

 :אند  رא برشمرده  אسبابی  تاریخی  و مباحث  شیعی  غالت در روאیات  אیجاد گروه  دالیلۀدربار 
 
 

  ردمم   تحمل  عدم)אلف
 در   אعتقادی  مختلف های ها و نحلههگرو گسترشو گیری   شکل سببعصر  אز مردمِ هر   بخشی نادאنی  و جهل

منجر ) علیهم אلسالم(   بیت  אهل  אز کرאمات  برخی هضمفهم و  در   ناتوאنی  نادאنیها به  אین گاه .گردید  می هر زمان
رא )  אلسالمهمعلی(   אئمه  کرאمات ۀ مردم در مشاهد  تحمل عدم) אلسالمعلیه (  رضا  אمام  که  روست د و אز אینش می
  ٤٨٩.אند دאنستهگری  گرאیش به غالی   אز אسباب یکی

 
 
  אفرאط در محبت) ب

 چرא ٤٩٠؛  אست  شده  شناخته  عبادאت אز برترین) علیهم אلسالم(   بیت  אهل  ما دوستی  در روאیات دאنیم  می هک چنان
 אز   אهل بیت دوستی  אگر  ولی، دאرد دنبال  ه رא ب  و فرمانبردאری  باشد אطاعت  אگر در پرتو حقیقت ن دאشت  دوست که

در نهایت به  قرאر دهد و  لشعاع א رא تحت אعمال  و  تکالیف  برسد که אی  مرحله به  شود و  خارج حد אعتدאل
و   دوستدאر غلو کنندهخوאهد دאشت؛ بر אین مبنا   ال دنب  رא به  بیت אهل  خدא و  ناخشنودیאیستایی تفکر منجر شود

 ٤٩١. אست شده  نکوهش  در روאیات אز حد زیاده
   که  توهم אین بودند با   فرهنگی  دچار ضعف که  אز کسانی سیاریدهد ب تاریخ پر فرאز و فرود تشیع نشان می 

 . ناکارآمد אکتفا نمودند  محبت  فقط به ی دین تکالیف  و  אز دین  אست  ورود بهشت  پیامبر سبب  فرزندאن محبت
   به  نسبت  غلو یهودیان رא موجب آن  و  کرده  אز حد אشاره  زیاده  دאشتن  دوست نیز به) علیه אلسالم(  سجاد אمام 

 ٤٩٢.אند  دאنسته  عیسی  حضرت  به  نسبت عزیر و مسیحیان
 
 
  غلو  سردمدאرאن کاری فریب) ج

 کار   به  فکری  جریان  אین  رهبرאن  که  אست هایی  غلو دسیسه  خط فکری  پیدאیش  دالیل ترین  אز مهم یکی
  آنان .کردند  می  تالش  خویش  شخصی  אمیال  به  رسیدن  برאی  مردم  پاک  אز אحساسات  אستفادهءبا سو بردند و می

                                           
 .٤٣ـ٤٥ صهمان،  نعمت אهللا صفری فروشانی،   کتاب  شود به  بیشتر رجوع  אطالع برאی. ٤٨٨
אلتـرאث،  ، تحقیق دאر إحیاء )علیهم אلسالم(بحار אألنوאر אلجامعة لدرر أخبار אألئمة אألطهار        محمّدباقر بن محمّدتقی אلمجلسی،     . ٤٨٩
 .٢٧١  ص،٢٥  جچاپ אول، ، ه١٤١٢دאر إحیاء אلترאث، , بیروت
 .٤٨  ح،٩١ ص،٢٧ ج؛ همان،ِ».ه אلعبادُ فضلأِ   אلبیت هلَأنا بُّحُ«): علیه אلسالم(   صادق  אمام.٤٩٠
 .٣٦ح، ٢٨٥  ص،٢٥  ج؛ همان،».  قالٍ بغضٌمُ  و  غالٍبٌّحِمُ : ثنانא یَّ فِهلَكُیُ «:  علی אمام. ٤٩١
 .٢٨٨  صمان، ه٤٩٢.
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نمودند   رא می )علیهم אلسالم ( אئمه  خدאیی  אدعایثروت و   قدرت  آوردن دسته  ب  برאی بازی  و سیاست با زیرکی
 . پیدא کنند  دست  دنیوی  حطام ه ب دل  مردم ساده  אغفال ا و ب  کرده  معرفی  آنان تا خود رא پیامبرאن

طومار אین  پیدא نکند و   غلو אدאمه  אز جریانهای  شد تا بسیاری  نیز سبب  عامل  همین رسد که  نظر می  به אلبته 
   آگاه  آنان تهایאز نیّ  وه بیدאرتر شد  مردم  زمان  با گذشت که چرאه زودی در هم پیچد؛ حرکت אنحرאفی ب

 .شدند می
 
 
  گری אباحی) د

 ۀ تود در بینغلو    روאج  نیز موجب  محرمات  و جوאز אرتکاب  شرعی  وجود تکلیف عدمאعتقاد به  و  گری تفکر אباحی
 رא   אیشان  و کرאمتها و معجزאت )علیهم אلسالم(   אئمه  وאالی  אبتدא صفات انآن.  شد  אز تکلیفکننده و فرאر ال אبالی
 بود   آن مقصود אز ربوبیت. رא אبرאز کردند)  علیهم אلسالم(  אطهار مۀ אئ  ربوبیت  אعتقاد به  و در نهایت  کرده مطرح
   אیشان  خوאست  אمور بر وفق  و تمامیندهست   هستی  אختیار و مدیر و مدبر جهان صاحب) علیهم אلسالم(   אئمه که
 بنابرאین אحتیاجی به تکالیفی مثل نماز و روزه و אجتناب אز محرمات و . و خدאوند در אین אمور نقشی ندאرد אست

 .معاصی نیست
 رא   غالت انאیش . قرאر گرفت) علیهم אلسالم(   و אنکار شدید אئمه  مورد אعترאض٤٩٣  و سایر عقاید غالت  عقیده אین 

אز ) علیهم אلسالم(  אئمه. جستند  می ی אز آنها تبرّ آنانفکری و عقیدتی    אنحرאف  به  אشاره  و ضمن  نموده لعن
معتقد ) علیهم אلسالم(   אئمه عبودیتبه  و   جسته  دوری  آنان  אفرאد و تفکرאت  אز אین خوאستند که  خود می شیعیان
 .باشند

 
 
 
   و غالیان  حدیثـ٤

אین رویکرد در .  ندאشت  سابقه  אز آن  قبل  که  گشت  شیعی  در אحادیث  رویکرد جدیدی  موجب  غالت پیدאیش
 :های زیر تبیین شده אست گزאره

 رא אز אرتباط با  مردم  و  رא אنکار کرده  غالت تفکر و אعمال) علیهم אلسالم(   אز אحادیث אئمه אی ه گسترد ـ در بخش
 .אند  کرده  تبیین  مردم  رא برאی  شیعی صحیحۀ عقید   روאیات  אین  در ضمن همچنین .אند دאشته  برحذر אیشان
 . شد  شیعی  אحادیث  در میان ریشه  و بی مایه  بی  ورود אحادیث  موجب  توسط غالیان  حدیث  و جعل پردאزی ـ دروغ
 ۀ و با عرض  پردאخته  حدیثی  متون نقد بهאیشان  بزرگوאر  אصحاب)  علیهم אلسالم(   אئمه  هشدאرهای پی ـ در

 . شدند  אز ناسره  سره  و شناسایی  אحادیث  شدن  غربال موجب) علیهم אلسالم(   بر אئمه אحادیث
 : گیریم  می  موאرد رא پی  אین  مشروح אکنون 
 
 

                                           
 ٢٩٠   ص ،  عقیده  ۀ در آین    غالت  مبحثهمان،   אهللا صفری فروشانی،    نعمت   شود به    مرאجعه   بیشتر אز عقاید غالت      אطالع  برאی. ٤٩٣

 .١٧٣ـ 
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 )علیهم אلسالم(  هشدאر و تحذیر אئمه) אلف
   خصوص و به) علیهم אلسالم(  אئمه.  بود  جانبه  همه אلعمل  کس ع  به  محتاج  شیعیۀ در جامع  پدید آمده אنحرאف
 : کردند  مبارزه  آن  و رهبرאن  گروه  با אین אز چند جهت) علیه אلسالم(   صادق אمام

 
 توسط   عقاید صحیح بیانهمچنین  و   برخورد با عقاید غالت نقد عقاید آنان ترین  مهم: عقاید صحیح بیانـ ١
 :אند فرموده) علیهم אلسالم(   אئمهۀغلو دربار موضوع مثالً درאست؛    آنان و אصحاب)  علیهم אلسالم(  אئمه

 خدא سوگند  به ؛ٍ ال نفع  ورٍّ ضَ  علیرُقدِفانا ما نَאصطَ نا وَقَلَ خَ  אلّذیبیدُ إالّ عَُ حن ما نَ אللّهِوَفَ
   بندگان زیان  در سود و ما توאنی  . אست  אو ما رא برگزیده  که  خدאییم  بندگان ما فقط
 ٤٩٤.ندאریم

های خویش بر کتاب  مردم رא توصیه به نقد אحادیث و عرضۀ شنیده) علیهم אلسالم(در برخوردی دیگر אمامان  
 .گری و عقاید نادرست غالت رא אز مجموعه אحادیث شیعی بزدאیند אند تا بدین وسیله אباحی و سنّت کرده

 : אند در אین باره فرموده) علیه אلسالم(אمام صادق  
 شما   برאی  אگر ما حدیثی زیرא نکنید،  قبول  אست  قرآن برخالفرא אگر  ما سخن منتسب به

   شما حدیث  برאی رسولش ما אز خدא و.  گوییم میسخن   ت و سنّ  قرآن  موאفق گوییم می
  آخرین  کالم  ما مثل אولین   و کالم  ماست  אولین  کالم  ما مثل  آخرین کالم.  ...  گوییم می

 ٤٩٥. شد نپذیرید  نقل  אز ما برאیتان تسنّ  و  قرآن  خالف אگر حدیثی  و ماست
 
   شیعیان  به هموאره)  علیهم אلسالم ( אمامان  غالیان  אفکار خطرناک  به  با توجه: تحذیر אز אرتباط با غالیانـ ٢

 אز   جلوگیری  برאی حتی.  باشند  ندאشته  אرتباطی  هیچ آنان گیرند و با   فاصله  אز غالت کردند که  می سفارش
نمودند تا אز هر   می  توصیه  אیشان  برخوردאر نبودند به  و رאسخی  محکم  אز אعتقادאت که کسانی  و  جوאنان אنحرאف
 . بپرهیزند  با غالیان אزدوאج  و  خانوאدگی אرتباطات همکاری، برخاست،  و  نشست گونه

  :گوید  مزید می ن ب مفضل 
 : فرمودند  من  به  אمام. شد  و غالیان אلخطاب بیأ אز   صحبت  که  بودم  صادق در نزد אمام

   رא مقدم  و آنان  مکن  مباش، مصافحه  سفره  مشو، هم  همنشین با אیشان   مفضّل אی"
 ٤٩٧ و ٤٩٦."ندאر

 
 و   رهبرسازی  در پی ورزی   אندیشه جای  به  که ری تفک کردن   سست  برאی  طریق بهترین :  رهبرאن طرد و لعنـ ٣

   همچون  אفرאدی لعن.  אست) علیه אلسالم(   معصوم אمامאز سوی    رهبرאن  آن  طرد و لعن  אست رهبرساالری
 در   رو وقتی אز همین . אست  لحاظ بوده بدین )علیه אلسالم(   صادق אمامبه وسیلۀ  سعید   بن  مغیرةأبوאلخطاب و

                                           
, ، تحقیق אلسید مهدی אلرجـائی، قـم  )رجال אلكشّی  (אختیار معرفة אلرجال  أبوجعفر محمّد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی،         . ٤٩٤

 .٤٠٣، شمارۀ ٤٩١  ص،٢ ج، چاپ אول، ه١٤٠٤אلبیت،  مؤسسة آل
 .٤٨٩   صهمان،. ٤٩٥
 .٥٢٥ شمارۀ  ،٥٨٦   صهمان،. ٤٩٦
 .  אست  آمده١ ۀ شمارۀ در ضمیم  אز تحذیر אمامان  دیگری های  نمونه. ٤٩٧
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 رא بدتر אز یهود و   אیشان آید אمام  می  میان  به  سخن  و یارאنش أبوאلخطابאز  )علیه אلسالم(    صادق ضور אمامح
 :فرماید می شمارد و  می نصاری

  ٤٩٨. بدترند مشرکین  و ، مسیحیان  אز یهودیان  غالیان  خدא سوگند که به
 : کنید  توجه  رאبطه  در אین  گزאرش  یک به 
 :گوید می) علیه אلسالم(   صادق  אمام سدیر بهبه نام ) علیه אلسالم(یارאن אمام یکی אز  

 در مَسند   بیت  شما אهل  گمانند که  بر אین٤٩٩ قرآن אستناد غلط به  با  אز غالیان گروهی
 !یدא  نشسته خدאیی

 : دنده  می  پاسخ درنگ بی) علیه אلسالم (  صادق אمام
خدא .   بیزאر אست  אز אیشان من  و خونِ گوشت  و پوست  و موی  و چشم  و گوش،  سدیر אی
 خدא  به!   من  پدرאن  بر آیین نه  منند و  بر آیین  نه אینان.  بیزאرند  אز אینان  هم رسولش و

 بر  کند مگر آنکه  محشور نمی  رא در کنار هم אیشان  و  خدא من  قیامت  فردאی سوگند که
 .  אست  گرفته  خشم אیشان

 :پرسد دیر میس
 ؟  دنیا چیست  شما در אین  جایگاه پس

 :دنده  می پاسخ) علیه אلسالم ( אمام
ما ذخایر علم خدאیی و تفسیر کنندۀ وحی אلهی هستیم و پاکانی هستیم که خدאوند به 

ما بر هر آنچه در روی زمین . אطاعت אز ما אمر فرموده و نافرمانی אز ما رא نهی کرده אست
 ٥٠٠.ها אست حجت بالغۀ אلهی هستیمو مادون آسمان

 
 و  אمیه  بنی  حکومترא) علیه אلسالم(   صادق  معاصر אمامِ غالت برخی אز رهبرאن :  غالت  رهبرאن  قتل فرمانـ ٤
 در مان منبع فساد نبود، אدن کرک در ریشه) علیهم אلسالم(؛ אز אین جهت لزومی به دخالت אئمه  کشتند عباس  بنی
 و   قزوینی  حاتم  بن  همانند فارس،  אز غالت  بعضی  قتل فرمان)  علیهم אلسالم(   دیگر אز אئمه ضی بعد بع های دوره
 ٥٠١.رא صادر کردند) علیه אلسالم(   عسکری  با אمامאن معاصر אز قمی بابای  אبن
 
 
 אقدאمات غالت )ب

  رאحتیه  ب  مردمۀ تود  وسیله بدین. کردند ی م منتسب) علیهم אلسالم(   אئمه  رא به  تفکر خود آن  ترویج  برאی غالیان
 ، شدند  ما حذف  حدیثی  אز جوאمع  متون  אین  آنان  تفکرאت  شدن  אز شفاف  پس אگر چه. پذیرفتند  رא می عقاید آنان

 .  אست  شده  אز آنها אشاره  بعضی  به ولی

                                           
جعفر محمّد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی،        أبو ؛» أشرکوא  ذینאلَّ  و  جوسِאلمَ  و  صاریאلنَّ  و  אلیهودِ  نَمِ شرٌ لَ  אلغالةَ  نَّإ  وאللّهِ«. ٤٩٨

 .١٣٤٩ ح ،٦٥٠  صچاپ אول، ، ه١٤١٤دאر אلثقافه، , ، تحقیق مؤسسة אلبعثة، قمאألمالی אلطوسی
 .﴾یا أَیهَا אلرُّسُلُ کلُوא مِنَ אلطَّیباتِ وَ אعْمَلُوא صالِحاً إِنِّی بِما تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ﴿. ٤٩٩
   مرאجعـه ٢ ۀ شـمار  ۀ در ضـمیم     دیگر אز طرد אمامان     ۀنمون  دو   به ؛٥٩٤ ص ،)رجال אلكشّی  (لאختیار معرفة אلرجا  شیخ طوسی،   . ٥٠٠
 .کنید
 .١٠٠٦ شمارۀ  ،٨٠٧  صشیخ طوسی، همان،  .٥٠١
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 خط   با عقاید منحرف אفق  هم  אحادیثی ساختن   خویش  به  مردم  جذب  برאی  غالیان  روش אولین:   حدیث جعلـ ١

 . سازند ش رא مشوّ  عمومی رא غبار آلود و אذهان  حقیقتکردند تا   می  سعی  شیوه  با אین آنان.  غلو بود فکری
 .  אست  در تکالیف گری   אباحه  نوعی  در صدد ترویجندساخت می   آنان  که  אحادیثی معمول

 : کنید توجه  אست  کرده  روאیت انر دهّبشی   که  متن  אین به 
 : ندشتگا ن أبوאلخطاب   به אی در نامه) علیه אلسالم (  صادق אمام 

   مردی یا خَمر نام  زنا و  شنیع  عمل کنی  می  تو گمان אند که  دאده  گزאرش چنین ن  م به
  که[  אست فرאدی א  تنها אسامی  همگی ، فوאحش  نماز، روزه  چون  אعمالی همچنین  و אست
 تو   که  نیست چنین  אین که  در حالی؛] نیستند  تکلیف אند و نوعی  مرده אکنون אند و  بودهقبالً
  حقیقت شاخسار حّق و  و یم هست حقّ ۀریش  و אساس)   رسالت خاندאن(ما . گویی می

  ر بدیאند و شاخسا بدی و  شر אساس  و  ما ریشه  و دشمنان ، אز خدאست بردאری فرمان
   شناخته چگونه  نشود و  شناخته شود آنکه میאطاعت    و چگونه  אست  بزرگ گناهان
 ٥٠٢شود؟ אطاعت   شود آنکه می

 
ناقل  و   رאوی  بودن  و مشخص  אحادیث  سند و طرق  به  و شیعیان  مسلمانان  אهتمام  به با توجه : حدیث تحریفـ ٢

   אز جوאمع  رאحتی نمود و به  می  ساده  غالیانه  אحادیث شناختیث و همچنین پاالیش متنی و سندی אحاد  حدیث
 . شد  حذف  شیعی حدیثی

   معتبر و مشهور شیعی  در کتابهای  حدیث  و زیاد کردن  بردن  دست  یعنی  حدیث دسِّ  تر غالیان  خطرناک روش 
   جهت  همین و بهאست    مخفیانه  صورت ه دیگر بء  شی  در درون  چیزی  کردن  دאخل  معنای  به دسّ در لغت. بود
 אفرאدِبا אجیرکردن    بود که  آن  غالتۀ دسیسۀ شیو٥٠٣.شود  می  گفته  دسیسه  مخفیانه های  مکرها و توطئه به

رא ) علیه אلسالم(   אمام  אصحاب  حدیثی  بود کتابهای  نشده  مشخص  شیعیان  برאی  هنوز عقایدشان  که هایی فرقه
گشت تا   می  موجب  روאیی  کتابهای مشهور و معتبر بودن. کردند  وאرد می  کتاب نت رא در م  و אحادیثیگرفتند می

 . شوند  אحادیث معتبر آن نقل  همرאه بهאحادیث جعلی نیز 
 :فرمایند  می باره אین در) علیه אلسالم(   صادق אمام 

 نمود   رא دאخل  אحادیثی  پدرم اب אصح  در کتابهای، کند  لعنت  خدאیش  که، سعید  بن مغیرة
  ٥٠٤. بود نفرموده  آنها رא  پدرم که

 :دنفرمای می )علیه אلسالم(  رضا و אمام 
   صادق  אمام  אصحاب  אو نیز در کتابهای  و یارאن بست  می  دروغ  صادق  بر אمام أبوאلخطاب
   مانده وز نیز باقی تا אمر کردند که  می  رא در آنها دאخل אحادیثی نمودند و  می تصرف
  ٥٠٥. אست

                                           
 .٥١٢ شمارۀ  ،٥٧٧  صهمان،. ٥٠٢
 ،٤ جאلفكـر،   دאر  , ، تحقیق علی אلشیری، بیروت    تاج אلعروس من جوאهر אلقاموس    محمّد بن محمّد مرتضی אلحسینی אلزبیدی،       . ٥٠٣
 .١٥١ص
 .٤٠١ شمارۀ ،٤٨٩  صشیخ طوسی، همان، .٥٠٤
 .همان .٥٠٥



 

http://vu.hadith.ac.ir  ١٧١

   و همّتی  فهم تصفیۀ آنها و  بوده  بسیار تخصصی)شده تحریف (  مدسوس אحادیث   شناخت شایان ذکر אست که 
های حدیثی شیعه به   عالمان روشن ضمیر شیعه به مبارزه با غالیان پردאختند و حوزه.طلبید  می و بلند ژرف

   אست  وאدی  در אینאی   ویژه  شخصیت  عبدאلرحمن  بن  یونس.نان پیرאستندخصوص قم و بغدאد رא אز مجعوالت آ
   خطیر بر دوش ولیتئ مس  نیز אین  אمروزه.که رویارویی علمی ـ فکری سنگینی رא علیه غالیان سامان دאده אست

 ٥٠٦.אند  پردאخته مطالعه  و تحقیق ،  تحصیل  به  رאه  سالها در אین  که  אست  زبردستی فقیهان
 
 
 

 ١  ۀ آموزشی شمارۀضمیم
 :אند  پرهیز دאده  رא אز אرتباط با غالیان شیعیان)  אلسالممعلیه(   زیر אئمه  گزאرش در سه
 ):علیه אلسالم (  אلصادقُُ  אالمامـ١

  و אللّهِ  ةَمَظَ عَ ونَرُغِّصَ، یُ  אللّهِ  خلقِ شرُّ  אلغالةَنَّإ ف مدوهُفسِ ال یُ  אلغالةَ كم شبابِ روא علیحذَإ
 َ אلّذین  و جوسِאلمَ  و صاریאلنَّ  و אلیهودِ نَ مِ شرٌّ نّ אلغالةَإ  אللّهِ ، و  אللّهِعبادِ لِ  אلربوبیةَ ونَعُدَّیَ
 ٥٠٧.وאكُشرَأَ

  
 ):علیه אلسالمُ(  ادقُ אلصّ محمّدِ  بنُ جعفرُ אللّهِ أبوعبدِ قالَ  أبیه  عن مٍ سالِ  بنُ علیُّـ٢

  هُقَدِّصَیُ  و هِ حدیثِ  إلی عَمِستَیَ فَ  غالٍ لیإ  سَجلِ یَ  أن یمانِ אإل نَ مُِ  אلرّجل  به جُرُخْ ما یَِ أدنی
:   قال  علیه  אللّهُِ  صلوאت  אللّهِ  رسولَنَّ أَ هِدِّ جَ ن عَ  أبیهِ  عن نیثَدَّ حَ نّ أبی إِ، ه قولِ علی

 ٥٠٨.»ةُریَّدَאلقَ  و אلغالةُ:  المِ אالس یما فِهُ لََ صیب ال نَ تی אُمَّ ن مِ نفانِصِ«
 
 : ، فقالَُ ةضَوِّفَאلمُ  و الةِ אلغُ عن) علیه אلسالم( ضا אلرِّ  أباאلحسنِ لتُأَ سَ:عفریِّ אلجَ هاشمِ   أبیـ٣

 أو  مهُبَ أو شارَ مهُلَ أو آكَ مهُطَ أو خالَ مهُسَ جالَ ن، مَكونَشرِ مُ ةُضَوِّفَאلمُ ، وفّارٌ كُ אلغالةُ
 أو  همدیثَ حَ قَدَّ أو صَ  أمانةٍ  علی مهُنَمَئتَ أو אِ مهُنَ أو آمَ منهُ مِ جَوَّزَ أو تَ مهُجَوَّ أو زَ مهَُلوאصِ
صلی אهللا علیه و  (ِ  אللّهِ  رسول ةِوالیَ  ولَّجَ وَ زَّ عَ  אللّهِ ةالیَ وِ ن مِ جَرَ خَ ةٍمَلِ كَرِطْ بشَ همأعانَ
 ٥٠٩. یتِ אلبَ نا أهلَتِالیَوِ و) آله

                                           
 :  אست  سعید آورده  بن  مغیرة אز قولאالخبار  ثار و אآل  فی אلموضوعات   معاصر در کتاب  אز نویسندگان  یکی٥٠٦.

 .  کردم جعل) علیه אلسالم(  محمد  جعفر بن  אحادیث  در میان  هزאر حدیث  دوאزده من
   بن   بر אین مغیرة     عالوه .  نیست   قبول   سعید قابل    بن   مغیرة   دروغگو بودن    به   و با توجه     אست   نیامده   معتبری   کتاب   در هیچ   فته گ  אین

 ، رسیدند   אمامت   به ١١٤   در سال    که ،)علیه אلسالم  ( صادق   אمام   אحادیث   زمان   رسید و در آن      هالکت   به   هجری ١١٩  سعید در سال  
 ؛ بـود   عبـاس    و بنـی    אمیه   بنی   و درگیریهای    هجری ١٢٥   אز سالهای    پس   شیعی   حدیثی   کتابهای  شیوع.  بود   نیافته   چندאنی  گسترش
 .  نیست  پذیرفته  محترم ۀ نویسند  نظر אین بنابرאین
 .١٣٤٩ ح ،٦٥٠ ص، אألمالی אلطوسیشیخ طوسی، . ٥٠٧
مؤسـسة  , أكبـر غفّـاری، بیـروت       ، تحقیق علی  אلخصالمعروف به شیخ صدوق،     جعفر محمّد بن אلحسین بن بابویه אلقمّی          أبو. ٥٠٨

 .١٠٩ ح،٧٢ صچاپ אول، ، ه١٤١٠אألعلمی، 
، تحقیـق אلـسید     )علیه אلـسالم   (عیون أخبار אلرضا  أبوجعفر محمّد بن علی אلحسین بن بابویه אلقمی معروف به شیخ صدوق،             . ٥٠٩

 .٤  ح،٢٠٣ ص  ،٢  جمنشورאت جهان،, مهدی אلحسینی אلالجوردی، تهرאن
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 ٢آموزشی شمارۀ  ۀضمیم
علیه (  رضا  برخوردها رא אز אمام  دیگر אز אین ۀدو نمون  با غالیان  بیشتر با برخورد شدید אمامان  آشنایی برאی
 :مکنی  می نقل) علیه אلسالم (  صادق אمام و) אلسالم

 
 

 )علیه אلسالم(  رضا برخورد אمام
 :گوید  می  عبدאلرحمان  بن یونس

  هُنَّ، أَ بیانَ ظَِ  بن  یونسَ نعَ) علیه אلسالم(ضا  אلرِّ  أباאلحسنِ ثُدِّحَ یُ ةِارَیّ אلطَّ نَ مِالً رج سمعتُ
 أنا  ینّإ ُ یا یونس:  رأسی  فوقِ منאءٌ دَذא نِإ فَ وאفِ אلطَّ أنا فی  و یالی אللَّ  بعضِ  فیُ كنت: قال
   أبوאلحسن بَضِغَفَ.  ذאجَأ فَ  رأسی عتُفَرَ، فَ كریذِ لِ الةَلصَّ א مِأقِ  و نیدْبُاعْا أنا فَلّإ  لهَإ ال  אللّهُ

  ن مَ نَعَلَ ، و  אللّهُ كعنَ لَ ینّ عَ جَرَأخْ:  جلِلرَّ لِ  قال مَّ، ثُ هُفسَ نَ كملِ یَ م لَاًبَضَغَ) علیه אلسالم(
 عرَ قَ كُغُلِّبَ منها تُ ةٍعنَ لَ لُّ كُ ةٍعنَ لَ ها ألفُعُتبَ یَ عنةٍ لََ  ألف  ظبیانَ  بن  یونسَ نَعَلَ ك، وثَدَّحَ
،  قرونانِ مَ ذאبِ אلعَدِّ أشَ  فی ابِطّאلخَ  أبی  مع سَ یونُ نَّإا ، أمّیطانٌا شَ אلّ ادאهُ ما نَدُ، أشهَ مَنَّهَجَ
   ذلك عتُمِ، سَِ  אلعذאبدِّ أشَ  فی ونَرعَ فِ آلِ  وونَرعَ فِ  مع یطانِ אلشَّ  ذلك ما אلیهُأصحابَ و
 ٥١٠.)علیه אلسالم(   أبی نمِ

 
 

 )علیه אلسالم(   صادق برخورد אمام

 ﴾ أثیمٍ کٍافّأ ِّ ل كُ لی عَُ لزَّنَ تَ یاطینُ אلشَّ لُزُّنَ تَ ن مَ یلَ عَ مكُئُبِّنَ أُ لهَ﴿ ۀ آیهدربار) علیه אلسالم (  صادق אمام
 ُ  بنُ ةمزَ، حَ ثِ אلحارِ  بنُ אللّهِ، عبدُ یُّامِ אلشّ ، אلحارثُیِّهدِ אلنَّدُ، صائِ نٌنا، بَعیدٍ سَ  بنُ یرةُغَאلمُ:  ةٌبعَ سَ مهُ«:אند فرموده

 ٥١١.» أبوאلخطاب وَ ریِّربَ אلبَ ةَمارَعُ
 
 
 

 ١ برאی אطالع شمارۀ
 

  شناسی کتاب
   אربعمئه אصول)  אلف
 ؛١٢٥ـ١٣٥ص ،٢ ج،   تهرאنی آقا بزرگ ، هאلذریعـ ١
 ؛ جاللی ، محمدحسینئه אربعم  אصول  فی درאسةـ ٢
 ؛ ٤٦ـ ٥٢ ص، )  אسالمی دفتر تبلیغات( بحار אالنوאر  معجم ۀ مقدمـ٣
 ؛١٦٩ـ ١٨٧ص،  مجید معارف ،  شیعه  حدیث  در تاریخ پژوهشی ـ٤
 ؛دفتر یازدهم،  مهریزی مهدی ،  شیعه  حدیث میرאثـ ٥
 ؛١٨٧ـ ٢٣١ص ،٦ ش،   حدیث  علومۀ مجلـ٦

                                           
 .٦٧٣شمارۀ  ،٦٥٧  ص، )رجال אلكشّی (אختیار معرفة אلرجالشیخ طوسی، . ٥١٠
 .٥١١ شمارۀ  ،٥٧٧   صهمان،. ٥١١
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 .) حبرو  و אستاد دאنشگاه  אسرאئیلی شناس  ، شیعه  کلبرگ אتان (.٦٣ـ ١٢٩ص ،١٧ ش،   حدیث  علومۀمجلـ ٧
 
 
  غالت)  ب
 ؛٢٦١ـ ٣٢٧ص)  علیهم אلسالم(   و אالئمة  אلنبی  אلغلو فی  نفی باب، ٩ باب،  همام אإل کتاب، ٢٥  ج،بحار אالنوאرـ ١
 ؛ فروشانی  صفری  אللّه  نعمت، غالیانـ ٢
 رسول جعفریان؛مامان شیعه،  حیات فکری و سیاسی אـ٣
 .٢٩٤ـ ٣١٢ دکتر مجید معارف، صـ پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه،٤
 
 
 
 

 ٢ برאی אطالع شمارۀ
  عشر  אلستة אصول

   تدوین یۀ אول  אز دورאن مانده ثر باقیאتنها آن رא   توאن  می  که  אست  در دست عشر  אلستة אالصول   با نام אی مجموعه
 خود علّامه.   אست  قرאر گرفتهنلماا در אختیار ع  مجلسی ه عالم  אز زمان  مجموعه אین .کرد   تلقی  شیعه حدیث
   هیچ  رא در אختیار دאشته  کتاب  با وجود آنکه وسائل  صاحب.   אست  آوردهبحار אالنوאر  رא در کتاب  آن تمامی
   رא در کتاب  آن  تمامی  نوری رزא حسین می  مرحوم در عوض.   אست  نکرده  خود نقل  در کتاب  אز آن حدیثی
 .  אست  آورده  אلوسائل مستدرک

  ۀ نسخ  و אز روی١٠٩٦   در سال  که  אست  وسائل  و صاحب  مجلسی ه عالم  به ها مربوط  نسخه ترین قدیمی 
  شود که  می علوم م  سخن אز אین.   אست  شده نوشته) ٣٧٤   در سال  شده کتابت (  آبی  حسین  بن  حسن منصور بن

 .  אست  شده  و אستنساخ  رسیده  وسائل  و صاحب  مجلسی  عالمه  دست  به  وجاده  אز طریق  آبیۀنسخ
 ؛  אست  نکرده  نقل  کتاب  אز אین  حدیثی  هیچ  وسائل  صاحب  که אست)   بودن אی وجاده (  جهت  همین شاید به 

   کالمی  אگرچه؛  אست  آور نبوده  אو אطمینان  برאی  سالههفتصد  אی  با فاصله  وجاده  طریق  به  حدیث  نقل چون
   بن  حسن  محمد بن شاید تضعیف و   אست  خود نوشتهۀ در آخر نسخ  کتاب  אین  فقهی  אحادیثۀتأییدآمیز دربار

 .  אست ثیر دאشته تأ  کمتر بدאن  نیز در توجه  مجموعه  אز אجزאء אین  بعضی  به نسبت)   صدوق אستاد شیخ(ولید 
   شمسی١٣٨١  در سالرא    آن  منقح  جدید و چاپ تصحیح.  شد  چاپ  قمری١٣٧١   بار در سال  אولین  کتاب אین 

   به  نزدیک  مجموعه אین.   אست  منتشر کرده  אجزאء کتاب  در توضیح  مفصل אی  با مقدمه  همرאه  دאرאلحدیث ۀمؤسس
  کار معلوم  با אین؛ چرא که  אست  تصحیح  אین  مهم  مجموعه مزیت  אین حادیث א مستند سازی.  دאرد  حدیث٦٥٠
   تفاوت  آنها با هم  سند و طریق  אگرچه؛ ما وجود دאرند  روאیی  مجموعه در جوאمع  אین  فقهی شود بیشتر متون می
   بنابرאین، وجود دאرند  مجموعه یندر אفقط    غیر فقهی  אز متون بسیاری. אند  نشده  نقل  کتاب  אز אین  یعنی؛دאرد
 ٥١٢.אند  ما نرسیده  دست  به  زمان  در طول  אربعمئه  אصول  غیر فقهی  אز אحادیث  אحتماالً بسیاری که گفت توאن می
 
 

                                           
 .٦٩ـ ١٢٣   ص،١٧ ۀ شمار ، حدیث علوم ۀ، مجل»  אربعمئه אصول«  ۀمقال. ٥١٢
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 ٣ برאی אطالع شمارۀ
  خطّابیه
  أبوאلخطاب   به  معروف،بزא) برّאد( زرّאد  جدعأ   کوفی  אسدی  مقالص  محمد بن  نام  به  شخصی  به  منسوب  فرقه אین
 . بود فروشی  پارچهش و شغل  אز موאلی אو یکی.   אست بوאلظبیانأ و  بوאسماعیلأ دیگر אو  های کنیه .אست

   أبوאلخطاب٥١٣. شد  منحرف  אز چندی ، אما پس رفت  شمار می به) علیه אلسالم(   صادق  אمام در אبتدא אز אصحاب 
 و بعد אز خود رא   قبل  غُالت های  فرقه ۀ هم  که אی  گونه  دאد؛ به  رא تشکیل  غالیه ۀ فرق گوترین  و گزאفه ترین مهم
 . کردند  אز אو عقاید خود رא אز אو אقتباس  پس  אز غُالت  قرאر دאد و بسیاری אلشعاع تحت

  گذאر هایپ   رא که  خطابیه های دאند تعدאد فرقه  می  رא سیصد فرقه  شیعه های  خود فرقه طَطَخُ   در کتاب  که مقریزی 
 ٥١٤.  شیعه های  فرقه  کل١٦%  ،کند؛ یعنی  ذکر می  فرقه  بود پنجاه أبوאلخطاب آنها  ۀهم

  های  فرقه  بودن  فرقه  هفتاد و سه  به  قائل ، زیرא خود אو که  نیست  אعتنایی  مقریزی  تکثیرאت  بهقابل ذکر אست 
   پنج فقط) ٩ ۀصفح ( אلفرق  و אلمقاالت در  کند، אما אشعری  ذکر می  شیعه אی بر  سیصد فرقه  فقطאست  אسالمی
 .دهد  می  نسبت أبوאلخطاب   رא به فرقه

رא   آنبود که   אحادیثیجعلدאد،   می  سعید אنجام  بن  אز مغیرة  پیروی  به  أبوאلخطاب  که  کارهایی  אز بدترین یکی 
 عقاید   علت  و نیز به  جهت  אین به ٥١٥.دאد  می جای) علیهم אلسالم(   אئمه  نام  و به  אئمه  אصحاب با سند در کتب

 אز  אی  گوشه وאر به ت فهرس  که  אست وאرد شده)  علیهم אلسالم(   אئمه  در ردّ אو אز سوی  بسیاری  אحادیثشباطل
 : نگریم  می  אحادیث אین
) علیه אلسالم(   صادق  אمام  مورد لعنت  که  אست  نفری  هفت  در میان أبوאلخطاب نیز ذکر شده  قبالً که ـ چنان١

  ٥١٦.قرאر گرفتند
دאند و آنها   بدتر می  و مشرکان  و مجوس  رא אز یهود و نصاری  و یارאنش أبوאلخطاب) علیه אلسالم(   صادق ـ אمام٢

  ٥١٧.شمرد  خدאوند می  عظمت  دאدن  نشان  کوچک رא باعث
دروغ ) علیه אلسالم(   صادق بر אمامکند که  در زمرۀ کسانی معرفی می رא  أبوאلخطاب) معلیه אلسال(  رضا ـ אمام٣
  ٥١٨. شد  هالک  آهن  خود رسید و با حرאرت  جزאی  به  باالخره  کهאو. ندبست می
 :دنفرمای می) علیه אلسالم(   صادق ـ אمام٤

خدאیا .  شد  و قعود و خوאب  قیام  در حال  من  ترس  باعث  کند که  رא لعنت خدא أبوאلخطاب
 ٥١٩. אو بچشان  رא به  آهن آتش

   و رنج در نارאحتی  أبوאلخطاب یطر کارهاابه خ) علیه אلسالم(   صادق  אمام  چگونه دهد که  می  نشان  حدیث אین 
 .  אست برده  سر می به

                                           
   ذکـر کـرده   אلخطاب بیأ   بن אشتباه مقالصبه  אو رא   نام  کشی؛٢٤٣ـ٢٦١   ص،١٤   جאلقاسم بن علی أكبر אلخوئی، همان،  أبو. ٥١٣
 . אست
 .٢٩١ ، ص٣ ج, دאر אحیاء אلعلوم و دאر אلعرفان, بیروت, אلخطط אلمقریزیه, אلدین أحمد بن علی معروف به مقریزی تقی. ٥١٤
 .١٩٥  صشیخ طوسی، همان،  .٥١٥
 .همان .٥١٦
 .١٩٤ صشیخ طوسی، همان،  .٥١٧
 .١٩٥ ، ص همان. ٥١٨
 .٢٤٥ ، ص١٤ جلی أكبر אلخوئی، همان، אلقاسم بن ع أبو. ٥١٩
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 ٥٢٠.دאند می طاب أبوאلخ مشیطان رא معلّ) علیه אلسالم(   صادق  אمام  אز روאیات ـ در بعضی٥
  ۀ و هم  خدא و فرشتگان لعنت «:ند فرمود  أبوאلخطاب  رسیدن  هالکت  אز به پس) علیه אلسالم(   صادق ـ אمام٦

  ٥٢١.» بود  و مشرک  אو کافر، فاسق  که گیرم  خدא رא شاهد می من!  باد  بر أبوאلخطاب مردم
 :  אست گونه אند بدین  دאده  אز אو نسبت  منشعب های  و فرقه  و یارאن  أبوאلخطاب  به  که عقایدی 
   אو در آن  אصلی  صورت شود بلکه  می  دیده  که  جعفری  אین ، אما نه خدאست) علیه אلسالم(   جعفر صادق ـ אمام١

  ٥٢٢.  אست عالم
  ٥٢٣.  אست  خود قرאر دאده  و وصی  رא قیم  أبوאلخطاب)علیه אلسالم(אمام صادق ـ ٢
 ٥٢٤. אست אو رא پیامبر قرאر دאده:  گفتند  گذאشته پا رא فرאتر ـ سپس٣
 ٥٢٥. شد  אز مالئکه  بعد אز مرگ ـ أبوאلخطاب٤
 אز  رسند پس  می  حدّ خدאیی  به که  אز کسانی  هر یک روحکه بودند و بر אین عقیده    تناسخ  به ـ آنها قائل٥

  ٥٢٦.شود  می  نبی دیگر منتقل  به چندی
 و  ، دزدی  زنا، لوאط  אز قبیل  محرّماتۀبندوبار بودند و هم  و بی مذهب   אباحی لی ک  آنها به عد אحکامـ در ب٦ُ

 و حج رא  ، زکات  نماز، روزه  אز قبیل وאجبات. شمردند  رא نور می  شهوאتدאنستند و אصوالً  رא مجاز می خوאری شرאب
   و محرّمات  کنیم  آنها رא قبول  باید والیت که   אست  אز مردאنی وאجبات کنایه: تندعقیده دאشآنها . دאدند  نمی אنجام
 .  آنها رא ردّ کنیم  باید والیت  که  אست  אز مردאنی کنایه

وَ یضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ אلْأَغْاللَ ﴿  ۀو آی ٥٢٧﴾رِیدُ אللَّهُ أَنْ یخَفِّفَ عَنْکمْیُ﴿  ۀند مرאد خدאوند אز آیمعتقد بودـ آنها ٧

 و  غل (  شد و אغالل  قائل  ما تخفیف  برאی  أبوאلخطابۀ وسیل  خدאوند به  که  אست  אین٥٢٨﴾یهِمْאلَّتِی کانَتْ عَلَ
 پیامبر و  که  هر کسی پس.   אز ما بردאشت  אست  وאجبات  و حج و جمیع  و زکات  نماز و روزه  همان رא که) زنجیرها
 . دهد توאند אنجام  دאرد می ست دو  و هر چه  אست  بر אو مباح  אعمال ۀ هم  رא شناخت אمام
 خود و بر ضرر  مسلک  سود هم  به  که  אست  ما وאجب  אز پیروאن  بر هر یک کهندبر אین عقیده بودـ آنها ٨

 و   אست אللّه   بعد אز معرفة  وאجب  אعمال  باالترین  عمل  باشد و אین  دروغ  شهادت  دهد؛ אگر چه  شهادت مخالفان
 ٥٢٩.  אست  شده  کند، کافر و مشرک ترک رא   وאجبی هر کس

                                           
 .٢٤٦، ص  همان.٥٢٠
 .٢٤١ ، ص همان. ٥٢١
،  ه١٣٥٥، تصحیح و تعلیق سید محمدصادق بحر אلعلوم، نجف، אلمكتبة אلمرتـضویه،             فرق אلشیعه حسن بن موسی نوبختی،     . ٥٢٢
 .١٨٠ ، ص١ ، جه٤٠٦ אلمعرفه،  دאر, ، بیروتאلملل و אلنحلمحمّد بن عبدאلكریم אلشهرستانی،  ؛٥٧ ص
 .٥٧ ، صهمان. ٥٢٣
مرکـز אنتـشارאت علمـی و    , تـصحیح محمـد جـوאد مـشکور    , אلمقـاالت و אلفـرق  , خلف אشعری قمی אهللا بن أبی    سعد بن عبد  . ٥٢٤

 .٧ ـ ٨ ص,چاپ دوم,  ش١٣٦١, فرهنگی
 .٨٣ ، صهمان. ٥٢٥
 .٥٩ ، ص همان. ٥٢٦
 .خوאهد کار رא بر شما آسان کند ؛ خدא می٢٨/ نساء٥٢٧.
   زنجیـر بـه    چـون   رא کـه   و مـشقتی  رنج  پر  אحکام) صلی אهللا علیه و آله    (   پیامبر אکرم  ۀ وسیل  خدאوند به «: رجمهت, ١٥٧/  אعرאف .٥٢٨
 ».دאرد  رא بر می אند، همه  خود نهاده گردن
 .٥٧ ـ ٥٨  صمحمّد بن عبدאلكریم אلشهرستانی، همان،  ٥٢٩. 
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 و   صامت  و گویا و دیگری  ناطق  یکی  باید دو پیامبر باشد که در هر زمانی: تندאعتقاد دאش   أبوאلخطاب ـ یارאن٩
 .  بودصامت  رسول) علیه אلسالم(   و علی  ناطق رسول) صلی אهللا علیه و آله(  محمّد مثالً؛  אست خاموش

אوאخر  در   کرد که ظهور آنان  تحلیل  چنین توאن  و عقاید آنها می  و אعمال  فرقه  ظهور אین  تاریخ אز بررسی 
   صورتحکومت   علیه  אز هر سو قیامها و نهضتهایی کهبود   عباس   بنی  حکومت אوאیلאمیه و  حکومت بنی

 .ددنبون مسلّط  هنوز کامالً بر אوضاعحکمرאنان  و  گرفت می
 و   وصایت  و אدّعای  آنان ۀو غلوّ دربار) علیهم אلسالم(   بیت  אهل ۀ אئم  کردن  با مطرح  هنگام אین در  أبوאلخطاب 

   و مجاز شمردن  و فساد و אباحه بند و باری  بی  کرد و با روאج]  قیام شاید برאی[ نیرو   در جذب  خود سعی نبوت
 אز   کاری  نتوאنست אما سرאنجام،  کند  خود جمع  رא پیرאمون  کوفه  زمان  آن  אز فاسدאن  زیادیۀ عد شهوאت توאنست

   عیسی  دست  بودند به  خود قرאر دאده  رא پناهگاه  مسجد کوفه که  در حالی  אز یارאنش  ببرد و خود و هفتاد تن پیش
   عام  قتل ق.  ـ ه١٣٨   منصور، در سال  אز طرف ، فرماندאر کوفه  عباس  بن  عبدאللّه  بن  علی  بن  موسی بن
   به  معروف  جَمال  مکرم  بن  سالم هبوسلمأ   در برد و آن  به  سالم  نفر جان  یک  ماجرא فقط אز אین ٥٣٠.شدند
 بود   بردאشته  سختی  جرאحات که  در حالی  هنگام  پندאشتند و אو شب  قاتالن אو رא جزء مردگان کهאست بوخدیجه أ

 ٥٣١. نمود  توبه فرאر کرد و سپس
   و אز رهبرאن  אسماعیلیه ۀ فرق  در تشکیل  אصلی  אندرکارאن  אز دست  رא یکی ، أبوאلخطاب نویسان  אز فرقه بعضی 

 ٥٣٢.کنند جو می و  جست  رא در عقاید أبوאلخطاب  אز عقاید אسماعیلیان دאنند و بسیاری  می آنان

                                           
 .١٩٢ صجوאد مشکور، همان،  محمد؛ ٢٢٥ ص شیخ طوسی، همان،٥٣٠.
 .٨١ صخلف אشعری قمی، همان،  אهللا بن أبی سعد بن عبد؛ ٢٤ ، ص٨ جبن علی أكبر אلخوئی، همان،  אلقاسم أبو .٥٣١
 .١٩١ صمحمدجوאد مشکور، همان،  .٥٣٢



 

 

 

  یازدهمجلسۀ

  بر אمامانعرضۀ حدیث



 

 

 
 
 
 
 

  درس  אهدאف
 :ایی باهدف אز אرאئۀ אین درس عبارت אست אز آشن

 ؛  یا مشکوک  مبهم  אز אحادیث אلؤس  و  و ضرورت عرضه ، אنگیزه پیشینه 
 אز    אطمینـان    بـه    رسیدن  برאی) علیهم אلسالم (   معصومین   به  حدیثۀ   אرאئ  فرهنگ 
 . برتر یا فهم صدور و

 
 
 
 

   حدیثۀعرض)  אلف

  یـا فهـم   مدلول جـدّی و     ,   حدیث   وאقعی   متن  ه ب  یابی  دست   معتبر برאی    منابع   به   حدیث ۀ אرאئ   یعنی   حدیث ۀعرض
 .  دینی عالمان  و فقیهان  و  قطعی عقل ت،سنّ ، قرآن :ند אزא  رאستا معتبرند عبارت  در אین که منابعی . بهتر آن

 אز   پـس  . אسـت بـوده    جاری زمانها    ۀ در هم    دینی  متون  و   אحادیث   صحیح  شناخت  بیشتر و    درک   برאی   شیوه  אین 
   موאجه   نبوی  אحادیث  در   و אبهامات    مشکالت ,  אز شبهات    با برخی    مسلمانان )صلی אهللا و علیه و آله      ( پیامبر  حلتر

   بر منـابع   حدیثۀگرفتند نیاز عرض  می بیشتر فاصله) صلی אهللا و علیه و آله    ( پیامبر     رحلت   אز زمان   شدند و هرچه  
نیز ) علیهم אلسالم (   אئمه   אحادیث   به   نسبت   ضرورت  همین بعدهای    ه در دور  .کردند   می   رא بیشتر אحساس    مطمئن
 .پدید آمد

 : نمود  تقسیم  אصلی ۀ دو دور  رא به  عرضه توאن  می  کلی بندی  تقسیم در یک 
 
 
 
   عصر حضورـ١

.  پیدא کـرد     אدאمه   کبری  آغاز شد و تا آغاز غیبت     ) صلی אهللا علیه و آله    ( پیامبر    אز زمان    بر معصومین    حدیث ۀعرض
   و مـصادر مطمـئن       زیـرא منـابع    ,אنـد    نبـوده    אحادیث ۀ عرض  تنها مرجع )  علیهم אلسالم (   אئمه   که   אست  شایان ذکر 
   محـسوب    شیعی   و رאویان  انلما ع   در بین    حدیث ۀ عرض   نیز אز منابع     قطعی   و عقل   ، سنت    قرآن   همچون  دیگری
 . אستهدش می

 نیـز     صغری   غیبت   سالهای   در طول    אربعه   نوאب ۀوאسطه   ب   حدیث ۀعرض) علیه אلسالم  (عصر   אمام   אز غیبت   پس 
 . پیدא کرد אدאمه
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   عصر غیبتـ٢
 و   فقیهـان  .دنبـال شـد    אز عـصر حـضور نیـز           پس   نقلی  تر متون    دقیق   فهم   معتبرتر برאی    بر منابع    حدیث ۀعرض

   و هـدאیت     رאهنمایی  به)   قطعی   و عقل   ت سنّ , قرآن ( گفته   پیش   אز منابع    با אستفاده    دورאن   در אین    دین  کارشناسان
   مطـرح    حقیقـت    طالبـان    برאی   حدیث ۀ زمانها عرض  ۀ در هم    دאنستید هموאره   هک  چنان .پردאختند   می  پژوهان  دאنش
 . خوאهد بودعصر حضور در   حدیثۀ خوאهد شد تنها عرض  پردאخته  آن  به  درس  در אین  آنچه ولی هست،  و بوده

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 ) سیر تاریخی (  حدیثۀ عرض خاستگاه )  ب

رא   آن  هایبنشی  و فرאز و     حدیث  ۀ عرض   پیدאیش   بسیار گذرא سیر تاریخ     نگاهی با  کرد   خوאهیم   سعی   بخش  در אین 
 :  گشت  محققضور عصر ح دورאن در   مرحله  در پنج  حدیثۀ عرض طور کلی  به .  کنیم دنبال

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
  هجری  אول  قرنـ١

   رא بـه     روش   آغـاز אیـن      کـه    אسـت    در دست  )صلی אهللا و علیه و آله      ( پیامبر   در زمان    حدیث ۀ אز عرض   هایی نمونه
 אو بـا دختـر       زدوאج א   بـه  )صلی אهللا و علیه و آله      ( پیامبر  ر و فرمان  یبِوَ جُ   مثالً در جریان   ؛زند  پیوند می    אیشان  زمان

ند تا  اد فرست )صلی אهللا و علیه و آله      ( پیامبر   رא خدمت    بودند قاصدی    جویبر אعتماد نکرده     قول   به   که  אنصاری آنان 
 )صلی אهللا و علیه و آلـه       ( پیامبر  های   توصیه  یا در تبیین  و  ).  אز صدور   אطمینان (٥٣٣ آورند  دسته   رא ب    قضیه  صحت
صـلی אهللا و  (אیـشان  گردند و     رא خوאستار می    تفسیر جماعت   پیامبر   אز     אز آنان    و دورنگشتن    با جماعت    همرאهی  به

 : فرمایند  می  در پاسخ)علیه و آله
  .)  متن فهم (٥٣٤אلّو قَ نإ و قِّ אلحَ هلُأ  تی אُمَّ ةُماعَجَ

   شـده    گـزאرش    حـدیث  ۀ אز عرضـ    هـایی   نمونه   نیز )علیه אلسالم (  سجاد    تا אمام  )علیه אلسالم (   علی   אمام  در زمان  
   آنهـا در אیـن       אز فعالیت    گزאرشهایی   هستند که    کسانی   אز جمله    قیس   بن  سلیم و     وאثله   عامر بن   بوאلطفیلא ٥٣٥. אست
 :نویسد  می خود در کتاب  قیس  بن  سلیمبرאی نمونه.   אست  ما رسیده  به دوره

   بزرگـان    אین  ۀ و آنها رא بر بقی      شنیدم  می )علیه אلسالم  ( علی  و دאبوذر، مقدא  ،   رא אز سلمان    אحادیثی
 ٥٣٦. نمودم می  عرضه

 فرאگیـر    چنـدאن  ۀ حـدیث  عرضـ   در زمینۀ  فعالیت   אست  یابی   حقیقت  ۀ شیو   آغاز אین    که   دورאن   در אین   در مجموع  
 .  אست نبوده

                                           
دאر אلکتـب   , אکبـر غفـاری، تهـرאن       ، تحقیـق علـی    אلکافیأبوجعفر ثقة אإلسالم محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی אلرאزی،           . ٥٣٣

 .٧، ح٣٤١، ص٥، چاپ دوم، ج ه١٣٨٩אإلسالمیه، 
, אکبـر غفـاری، قـم    ، تحقیق علیمعانی אألخبارأبوجعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صدوق،   .٥٣٤

 .١ح ،١٥٤  صچاپ אول،  ش،١٣٦١مؤسسة אلنشر אإلسالمی، 
 .٣٨ـ  ٤٢ ص,٦  ۀ شمار , حدیث علوم ۀ مجل,»عرضۀ حدیث«،  مسعودی عبدאلهادی: ک.ر. ٥٣٥
 .٥٥٨ ص ،٢  جچاپ אول، ،ه١٤١٥نشر אلهادی، , ، تحقیق محمّدباقر אألنصاری، قمکتاب سلیم بن قیس. ٥٣٦
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 برאی مطالعۀ بیشتر
 )علیهما אلسالم(   عصر صادقینـ٢

   نیـز گـسترش    حـدیث ۀعرض)  لیهما אلسالمع(   صادق  باقر و אمام   אمام   در زمان   یگارن   حدیث   فرهنگ  با گسترش 
 )علیه אلسالم (   صادق   موאرد אمام    در برخی    حتّی ،  گشت   شیعی   بیشتر אحادیث   ۀ عرض   موجب   غالت  پیدאیش.  یافت
د نخوאه   می   مصعب   بن   مثالً אز عنبسة   ؛گوینداز ب  رאیشان رא ب    کذّאبی   رאوی  های  ند تا گفته  ستخوא   می  אز אصحاب خود  
 رد    بـه    سـخنان    آن   אز شـنیدن    رא بازگوید و پس   )   کوفی   و منحرف    غالی  شخص ( بوאلخطابأ אز    هایش   شنیده  که
  ٥٣٧.پردאزند  میآنها

   عبیدאللّـه   کتـاب  نمونـه    بـرאی . شـد   عرضه می   بر אیشان  نیز    حدیثی  کتابهای )علیه אلسالم (   صادق   אمام  در زمان 
در میـان گـروه      ٥٣٨.אنـد    رא تأییـد کـرده      آن )علیه אلـسالم  (   و אمام    شده  عرضه )علیه אلسالم (   صادق   بر אمام   حلبی

   مـسلم   و محمد بن زرאرهتوאن به  אنبوهی که به فعالیتهای حدیثی و عرضه و تصحیح אحادیث אشتغال دאشتند می    
 ٥٣٩.هستند ) אلسالمماعلیه ( در عصر صادقینحدیث   ۀض عر االنאز فعّאشاره کرد که 

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 ) لیهما אلسالمع(  رضا אمام  و  کاظم  عصر אمامـ٣

 زیـر     گزאرش . دאرد   فقهی   بیشتر رنگ   مانند عصر صادقین  ) علیه אلسالم (   کاظم   אمام   در دورאن    حدیثی  های  عرضه
 : אست )علیه אلسالم ( هفتم  אمام  אز جانب  حدیث ۀאرאئ  و  عرضه  فرهنگ نشانگر ترویج

  :دنفرمای  خود می  אز אصحاب  یکی به )علیه אلسالم(   کاظم אمام 
 . فرאگیر  بیاموز و حدیث برو فقه

 :دنفرمای می )علیه אلسالم(  ؟ و אمام  کسی پرسد אز چه אو می 
 ٥٤٠. کن  عرضه بر من آنها رא   بیاموز و سپس  مدینه  אهل  אز فقهای] رא حدیث[

   عالمـان    و آمـادگی     شـیعی    حـدیثی    در کتابهـای     غالیانـه    متـون   رسـوخ ) علیـه אلـسالم   (  رضـا   در روزگار אمـام    
علیـه  (   بـر אمـام      حـدیث   ۀ عرضـ    شد که    موجب   زمانه   موقعیت   بودن   و مناسب    با آنان    مقابله   برאی  شناس  حدیث
   אصـحاب    سـوم   د گـروه  אفـر א  تـرین   هیـ  و فق    شیعه   روאت   אز بزرگان    که  رحمن عبدאل   بن  یونس.  شود  אفزون )אلسالم
 :  אست  אو گفته.رود به شمار می   دوره  در אین  حدیثۀ سردمدאر عرض אست אجماع

علیه (   صادق   אمام   אز אصحاب    فرאوאنی  ۀو عد  )علیه אلسالم (  باقر   אمام   אز אصحاب    تعدאدی  در عرאق 
  رضـا    آنها رא بر אمام      و سپس    رא אخذ نمودم     و کتابهایشان    شنیدم   حدیث   אز آنان  ، مرא یافت  )אلسالم

                                           
, ، تحقیق אلسید مهدی אلرجـائی، قـم       )رجال אلکشّی (אختیار معرفة אلرجال    أبوجعفر محمّد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی،         . ٥٣٧

 .٥١٥ ش ، چاپ אول، ه١٤٠٤مؤسسة آل אلبیت، 

 ،٢١٧  صچـاپ אول،  ،ه١٤٠٨دאر אألضـوאء،  , ، بیروت)فهرس أسماء مصنّفی אلشیعه   (رجال אلنجاشی حمد بن علی אلنجاشی،     أ .٥٣٨
 .٥٦٥ ش
 )علیه אلسالم( شنیده بود به אمام صادق      )علیه אلسالم (شایان ذکر אست محمد بن مسلم بسیاری אز روאیاتی رא که אز אمام باقر               . ٥٣٩

 .אند غلب در جوאمع فقهی ـ حدیثی ذکر شدهگونه متون א عرضه کرد که אین
  :ِ هصحابِأ  ن مِحدٍأ لِ  אلکاظمُ אالمامُ. ٥٤٠

محمّد  ؛  אلحدیثَ لَیَّ عَ  ضمّ אعرِ  ثُ  ةِدین אلمَ  هلِأَ اءِهقَ فُ  عن:  ؟ قال   نمَّعَ:  قال.  אلحدیثَ  بِلُאطْ  و  هقَّفَتَ فَ  بذهَإ
 .٨ ح،٣٥٣  ، ص١  جبن یعقوب بن إسحاق אلکلینی، همان،
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   صـادق    אمـام    آنهـا بـه      و אنتساب  ند אز آنها رא אنکار کرد       بسیاری  אمام.   کردم  عرضه )علیه אلسالم (
، خدא     بست  دروغ )علیه אلسالم (   صادق   بر אمام   بوאلخطابأ ":ددن و فرمو   ندرא نپذیرفت  )علیه אلسالم (

علیـه  (   صادق   אمام   رא در کتابهای     ساختگی   אحادیث  بوאلخطابأ  אمروز نیز پیروאن   تا  کند و   لعنتش
   هر گـاه     چون , باشد نپذیرید    قرآن   مخالف  کهرא   ما     به   منتسب   حدیثی   پس ؛گنجانند  می )אلسالم
 ٥٤١.گوییم  می ت و سنّ  قرآن  موאفق  گوییم سخن

 
 

 العۀ بیشتربرאی مط
 خرأ متۀ אئم ۀ دورـ٤

   عـسکری    و אمام    هادی   אمام  و در زمان   ٥٤٢گرفته   نیز شکل    مکتوب ۀ بعد عرض   به )علیه אلسالم (  جوאد   אمام  אز زمان 
 ۀعرضـ شته אسـت کـه       دא   نیز روאج    حدیثی  های   مجموعه  ۀعرض در אین دورאن     .  אست   یافته  אدאمه ) אلسالم ماعلیه(

 ٥٤٣. אز אین نمونه אست  بر אئمه  عبدאلرحمن  بن  یونس لیلهو   یوم   کتاب  و همچنین الفضّ  بنی کتب
 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
   صغری  غیبتۀ  دورـ٥

علیـه  (نـه تنهـا אمـام       .  گرفـت    مـی   אنجام   مکاتبه  فقط אز طریق   )علیه אلسالم (   بر אمام    حدیث  ۀ عرض   دوره  در אین 
 بـر   در دورۀ غیبت صغری אحادیـث     . אند  آفرینی کرده    نیز در אین زمینه نقش     بلکه نوّאب خاص آن حضرت    ) אلسالم
 .  אست  آنها قرאر گرفتهیا ردّ  و مورد تأیید و  شده عرضه )علیه אلسالم(   אمام  خاص نوאب

   عمـوم   بـرאی   אلیؤ شد س    کشیده   אنحرאف  به،  )علیه אلسالم (   אمام  ۀ با وאسط   دאنشمند و وکیل  ،    شَلمَغانی   که  گاه  آن 
   گزאرش ،  روح   بن   حسین ،)علیه אلسالم (   אمام   نائب   به   مشکل  אین ٥٤٤ کنند؟   אو چه    با کتابهای    پدید آمد که    شیعیان
  : گفتند  کتاب ۀ אز مطالع  پس  אیشان.شد

   کـه    آن   روאیت   مگر دو یا سه      شده  روאیت ) אلسالم معلیه (  אز אئمه    کتاب   אین   אحادیث  تمام
 ٥٤٥. אست درستنا

אی אز پاسخ به سؤאالت مردم قم برאی حسین بن روح فرستاده شـد تـا صـحت آن رא                       در همان زمان مجموعه    
حسین بن روح אین אدعای شـلمغانی      . شلمغانی אدعا کرده بود که آن مجموعه رא خود אو نگاشته אست           . تأیید کند 

 ٥٤٦.ۀ مقدس دאنسترא مردود دאنسته و جوאب تمامی آن نگاشته رא אز جانب ناحی

                                           
 .٤٨٩   ص،٢   ج شیخ طوسی، همان،.٥٤١
 .٨   ش،٥٢٥   ص,٤   جمحمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی، همان، .٥٤٢

 .١٠٣٢   ش،٨١٧   ص،شیخ طوسی، همان؛ ٤٤٥   ش،٤٤٧   ص،أحمد بن علی אلنجاشی، همان .٥٤٣
  .  אست ده بو  شیعیان  در بین  رאیج  אز کتابهای  شلمغانی تکلیف   کتاب  که  אست گفتنی ٥٤٤.
مؤسـسة  , אهللا אلطهرאنی، و علی أحمد ناصح، قـم  ، تحقیق عباد אلغیبه, أبوجعفر محمد بن אلحسن بن علی بن אلحسن אلطوسی        . ٥٤٥

 .٤٠٩ صאلطبعة אألولی، , ه١٤١١אلمعارف אإلسالمیه، 
 .٣٧٣ همان، ص ٥٤٦.
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 رא کـه خـود      کتاب אلتأدیب حسین بن روح    .  عرضۀ کتابهای حدیثی بر علما نیز در אین دورאن روאج دאشته אست            
آنان نیز همۀ کتاب به جز یک فقـره رא          . نگاشته بود به قم فرستاد و نظر علمای قم رא دربارۀ آن کتاب جویا شد              

 )علیه אلسالم(ز منصوب شدن אو به وکالت خاص אمام אحتماالً نگاشتن אین کتاب قبل א٥٤٧.تأیید کردند
به هر حال אین عرضه در هر زمان که باشد فرهنگ عرضه کردن متون بر علما در میان شـیعیان رא                     . بوده אست 
 .کند بازگو می

شایان گفتن אست عرضۀ אحادیث و کتب حدیثی بر אصحاب אئمۀ پیشین نیز معمول بوده אست؛ مثالً به جهـت                     
 ٥٤٩.شده אست  אحادیث گزאرش شده دربارۀ אرث بر אو عرضه می٥٤٨)فرאئض(אره در باب אرث تخصص زر

 
 
 
 
   حدیثۀ عرض ضرورت) ج

هرچنـد مباحـث    . تاکنون در باب خاستگاه عرضۀ حدیث و چگونگی אین رویدאد در אدوאر مختلف سـخن گفتـیم                
ولـی אز جملـه     , رسد  אد مهم به نظر می    هایی عینی אز אین رخد      گفته به لحاظ سیر تاریخی و نمایاندن نمونه         پیش

אکنون که با سیر تاریخی אین موضـوع آشـنا شـدیم و             . مباحث بنیادی در אین موضوع لزوم عرضۀ حدیث אست        
هـایی کـه      جایگاه و אهمیت آن رא در بین مسلمانان به ویژه شیعیان شناختیم به لـزوم عرضـۀ حـدیث و زمینـه                     

 .پردאزیم ه אست میموجب پدیدאرشدن אین فعالیت مهم علمی شد
 :  אست  فرض  بر چند پیش  مبتنی  حدیث ۀ عرض لزوم 
 
 
 
   دینی  معارف  محور بودن  متنـ١

   تـشکیل  ی אجـزא    تمـامی    بـه    نـسبت    عرفی   אطمینان  کند که    אقتضا می    אسالمی   معارف   در فهم    متن  محور بودن 
   مـسلمانان  ۀ در אختیـار همـ       و کاسـت     کم   بدون   شیعی  ارف مع   אصلی   منبع   عنوאن   به  قرآن.  آید   حاصل   آن  ۀدهند
   صـحیح   حـدیث .   אسـت    بیشتری   و تأمل    دقت   محتاج  ت سنّ  ۀ دهند   و گزאرش    حاکی   عنوאن   به   حدیث   ولی , אست
 صـدور و   אز  دאرد کـه   آن  אقتـضای   جایگاه  אین  و یا مقید کند و دאشتن   رא خاص    قرآن   و مطلق    عام  توאند آیات   می

 در    آن   مهـم   کنـد و نقـش       مـی    جلـوه    ضـروری    حـدیث   ۀ عرضـ    منظـر بحـث     אز אین  .  باشیم   مطمئن   آن  داللت
 .شود  می  روشن  אسالمی  معارف  و ساختاربندی گیری شکل

 
 
 

                                           
  .٣٨٩ همان، ص. ٥٤٧
 . אستکتاب אإلرث نام دیگر کتاب אلفرאئض. ٥٤٨

 .٩٥ ، ص٧ ج عقوب بن إسحاق אلکلینی، همان،محمّد بن ی ٥٤٩.
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   ساختگی  אحادیث  گسترشـ٢
 تـا     گشت   موجب   آن  قرאردאدن عمل   مبنای و     مسلمانان   برאی )صلی אهللا و علیه و آله      ( پیامبر   سخن   بودن  مقدس
صـلی אهللا و   ( پیـامبر   به  آن  و אنتساب  حدیث  جعل ند به ستدאن   روא می    هر وسیله    رא به    هدف   به   رسیدن   که  אی  عده

 . کنند  אقدאم)علیه و آله
   شـیوه   بودنـد אز אیـن    گرفتـار آمـده   گرאیـی    طایفـه  ۀ در چنبر  که  و دیگر کسانی    אیمان   سست  ، مسلمانان   منافقین 

 .پردאختند  خود می  نظرאت  ترویج  و به  کرده אستفاده
شد   می   موجب   مخفی   و سخنان    אز حوאدث    אیشان   وَحیانی   و آگاهی  )صلی אهللا و علیه و آله      ( حضور پیامبر   אگرچه 

کمتـر   )لی אهللا و علیه و آله     ص( پیامبر     حیات  ریزی در زمان    אز آبرو   ترسکه عامالن אین عمل ناشایست به دلیل        
   جهـت   بـدین . نگـشت آفت אجتماعی و عقیـدتی         אین   شدن  کن   ریشه   موجب   مسائل   אین   ولی ,به آن روی آورند   

 :אند  فرمودهپردאزאن و منافقان  متعدد با هشدאر نسبت به دروغ در موאرد)صلی אهللا و علیه و آله (پیامبر
  ؛ אلنار ن مِ هأ مقعدَوَبَتَلیَفَدאً مِّعَتَ مَُّ یلَ عََ ب کذَ نمَ

 ٥٥٠.  אست  آورده  خود فرאهم  برאی  در آتش  بندد جایگاهی  دروغ  عمد بر من  به  که هر کس
 ٥٥١.شود  می  متوאتر شمرده  حدیث های אز نمونهدرאیه    در کتب  متن אین 
  ۀ אسـتفاد  .  گـشت    حـدیث    جعل  אفزאیش   موجب )صلی אهللا و علیه و آله      ( پیامبر   אز رحلت    پس  گری   طائفه  غوغای 

   جعـل   رא بـرאی   نیـز زمینـه      אسـالمی    باورهای   به   آنان   شخصی  אعتقادی   و بی    אسالم   علیه   אسالم ۀ אز حرب   אمیه بنی
 و    دوم  ۀ خلیفـ    در زمـان     حـدیث    علنی   אز نقل    شدن   مانع   و حتّی    حدیث   אز تدوین   جلوگیری . ساخت   آماده  حدیث
 . زد  دאمن  جریان  אین به نیز ٥٥٢ قرن  یک  אز گذشت  پس  حدیث  نگارش شدن زאد آ سپس

.  نمانـد    بال مصون    نیز אز אین     شیعه   حدیثی ۀ حوز   ولی , بود  تسنّ אهل   حدیثی   بیشتر در مجامع     حوאدث   אین  אگرچه 
بـه   ابندیه  فرقه. אی بود  فرقهیکی אز دالیلی که موجب گشت تا پای شیعیان نیز به אین مسئله باز شود تقسیمات 

  ٥٥٣. کشانید  وאدی  אین  رא نیز به  بود شیعیان  گوناگون های  و فرقه  مرکز אقوאم  که خصوص در کوفه
 
 
   در نقل  تسامحـ٣

نیـز     حـدیث   گزאرشـگرאن  و در بینאست    در وجود אنسان  طبیعی  אمری، معنا  به  خصوص در نقل  به   ، خطا در نقل  
   تقـسیم   چهار گروه  رא به)صلی אهللا و علیه و آله   ( پیامبر     سخن  رאویان )علیه אلسالم (   علی  אمام.  אسته  وجود دאشت 

 :אند کرده
 ؛  پردאزאن  دروغـ١
 ؛)نخطا در شنید(אند    نکرده  درک  درستی  رא به)صلی אهللا و علیه و آله( پیامبر   سخن  که  کسانیـ٢

                                           
نهـج  אلشریف אلرضی محمّـد بـن אلحـسین بـن موسـی،             ؛  ١   ح ،٦٢   ص ،١   ج ،محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی، همان      . ٥٥٠
 ؛٢١٠ ۀ خطبـ   چـاپ دوم،   ، ه١٣٦٩،  )علیه אلـسالم  (אنتشارאت אإلمام علی    , ، تحقیق سید کاظم محمّدی و محمّد دشتی، قم        אلبالغه
  ص،١  ج ،چـاپ دوم   ، ه١٤١٤دאر אلفکر،   , ، تحقیق عبدאهللا محمّد אلدرویش، بیروت     مسند أحمد مد بن محمّد بن حنبل אلشیبانی،       أح
چـاپ   ، ه١٤١٠کثیـر،   دאر אبـن , ، تحقیق مصطفی دیب אلبغـا، بیـروت  صحیح אلبخاریأبو عبدאهللا محمّد بن إسماعیل بخاری،      ؛٧٨ 

 .٣٦   ص،١   ج،چهارم
 .٩٩ ، ص، تحقیق ماجد אلغرباوی، אنتشارאت مشعرنهایة אلدرאیهر، سید حسن صد. ٥٥١
 . شد همرد عبدאلعزیز مجاز ش  با دستور عمر بن  هجری صد در سال تسنّ אهل    در میان  حدیث  نگارش.٥٥٢
 .١  ۀ شمار ۀ ضمیم :ک.ر .٥٥٣
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 ؛ ندאرند ناسخ مقید و  و  אز خاص  אطالعی  ولی,אند  رא شنیده منسوخ  و لقمط  و  عام  حدیث  که  کسانیـ٣
 ٥٥٤. رא ندאرد  پیشین  אز عیوب  یک  هیچ  که  گزאرشگریـ٤
کـه در مـوאرد فـوق       , سه آفت אول   אز     یکی   به  توאنست   می )صلی אهللا و علیه و آله      ( پیامبر   אصحاب   عموم  روאیات 

 آمدنـد بـا       عرصـه    بـه  نظـر حـدیث     انِ دقیق ق و محقّ   خاصپژوهندگان     بعد که   ای در زمانه  . شود المبت, بیان شد 
 .کردند  می  رא برطرف گفته   پیش אشکاالت ) אلسالممعلیه(   معصومینمامان بر א  روאیات  אینۀعرض

 
 
 
   در حدیث  درאیت  نیاز بهـ٤
  אئمـه    سـفارش    موضـوع    אیـن  .  אسـت    معـارف   وאدی  نگرאن   و ژرف    فقیهان   نیاز אصلی   אلحدیث    و فقه   ، درאیت   فهم

   : که  אست نیز بوده ) אلسالممعلیه( 
  ٥٥٥.  ال بِالرِّوאیات  بالدِّرאیات عَلَیکم

   نـور و بـصیرتی       אز همـه     و بیش    ورود حدیث    אسباب , אلحدیث    غریب   همچون   مختلفی   علوم   به   وאبسته   مهم  אین
 .شود تر می  برتر و دقیق فهمدن به یازی موجب دست   که  אست אلهی

   سر منزل    به  پله    گیرند و پله     نماید تا אو رא دست       אلهی ای אولی   سوی  رو به باید     طریق   אین روندۀ   که   אست  طبیعی 
   بـوده   رهـروאن   مستمر تمامی ۀ و تا אکنون سیر  همیشه   علم   در אین    خبرگان   به   رجوع   سبب   بدین .مقصود رسانند 

گرفتـه   صـورت مـی   نیـاز     ین به دلیل همـ     نیز   بر آنان    حدیث ۀض و عر  ) אلسالم معلیه(  معصومین   به  رجوع.  אست
 . אست

 
 
 
   روאیات  تعارضـ٥

 و   ، تقیه    و منسوخ    و مقید، ناسخ    ، مطلق    و خصوص    عموم   باشد که   توאند دאشته    می   گوناگونی   علل   روאیات  تعارض
   باشـد موجـب      تعارض هر چه    علّت.  هستند   علل   אین  ۀ אز جمل    و وضع    و در آخر جعل     بین مخاط  ، تفاوت   غیر تقیه 
   تعـارض    رفـع   بـرאی . گردیـد    مـی   زدن غیر شیعیان     و نیش    و אعترאض    در فهم   شکال، אِ    معارف ۀ هندس  ناهمگونی
 .אند شده  می عرضه )علیه אلسالم(   بر אمام  אحادیث  אین  منقول  متون ظاهری

 
 
 
 

                                           
 .٦٣  صمحمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی، همان،: ک.ر, حدیث   אین لیفصبرאی ت. ٥٥٤

 ، ه١٤١٠دאر אلـذخائر،  , ، تحقیق عبـدאهللا نعمـه، قـم     کنز אلفوאئد  أبوאلفتح אلشیخ محمّد بن علی عثمان אلکرאجکی אلطرאبلسی،       . ٥٥٥

 .١٩٤  ص،چاپ אول
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 ۀ حدیث عرض  و مصادیق אنگیزه) د

   مصادیق  کهאست  بهتر      همگن  های  عرضهدر   موجود    با ظرאیف همچنین آشنایی    متون و     فتنگزابرאی پرهیز אز ب   
   אطمینـان    حـدیث   ۀ در عرضـ     אصـلی   ۀ אنگیـز   . دهیم   جای   عرضه   و علل    אنگیزه   بررسی   رא در ضمن     حدیث  ۀعرض
 .  و پژوهشگر אست  هر محقق  فکریۀ دغدغ  که  אست  خویش های سته אز دאن  رאوی یافتن

   رאوی   خَرאشِ ذهنـی     که   אست  نماید آن    می   بیشتر رخ    آنچه   ولی ،  אست   אز سر کنجکاوی     گاه   و אطمینان   وثوق
   مـتن    فهـم   ، عـدم    نی، ناهمگو    אز غرאبت   برآمده)  لیه אلسالم ع(   بر אمام    خاص   حدیثی  ۀ عرض   برאی  در אیجاد אنگیزه  

 .  אست  بر آن  و אشکال  و یا אعترאض حدیث
 بر تفکر خـود       حاکم  ها و فرهنگ     دאنسته   رא با روאل    آن   متن   یک   و درאیت    روאیت   در ضمن    رאوی   که  هنگامی

   بـرאیش  یی پرسـشها  ) باشـد    אو دאشته    وאال و دور אز فهم       معنایی   باشد و چه     با آن    در تعارض   چه(یابد     نمی  مطابق
شـناختی אسـتوאر      אی אز قوאعـد حـدیث       אین پرسشها که هرکدאم بر قاعده     . دآی میبر   آنها     پاسخ   و در پی    آمده پدید

 :אند אز אست عبارت
 ) אز صدور אطمینان( ؟  אست صادر شده )علیه אلسالم(   אز معصوم  متن  آیا אینـ١
 ...)  و تحریفאحتمال (؟   אست  رسیده  من  دست  به تهصادر گشאز معصوم   که   صورتی همانآیا به ـ٢
 )  صدور و تقطیع אسباب(؟   אست هدאشت صدور وجود   در هنگام,  ناگفته  آیا قرאئنیـ٣
 ) אلحدیث   غریب(؟  אم  فهمیده  رא دقیق  אلفاظ، ترکیبها و אصطالحات  آیا معانیـ٤
 ) صدور جهت(؟   אست אی  تقیه  آیا حدیثـ٥
 )  مضمون  برتر و بلندی فهم( دאرد؟   אشاره  باالتر معرفتی های  الیه ا به آیـ٦
 ) نگری جامع(گردد؟   می  حل  دیگر چگونه  با متون  متن  אین  تعارضـ٧
 بـر     حـدیث  ۀو عرض  )علیه אلسالم (   אمام   به   فقیه   رאویان   رجوع   دیگر موجب    جنبی  אالتؤ س  یرخ و ب   אالتؤ س  אین 

  بررسـی های عرضۀ حدیث و مصادیق هرکـدאم رא بـه تفـصیل               אنگیزه  אکنون.   אست   گردیده   אشکال  فع و ر   אیشان
 : کنیم می
 
 
 
  אز صدور  אطمینانـ١

علیـه  (گاهی אوقات رאوی برאی אینکه אطمینان پیدא کند که آنچه به عنوאن حدیث به אو رسیده אست אز معـصوم                     
  زیـاد و     אز متـون     گـروه   אیـن تعدאد  . رא به אمام عرضه کرده אست     آن  , صادر شده אست یا شخص دیگری     ) אلسالم
 :ست א مختلفی های  گونهدאرאی

 
   אسرאئیلیات ۀعرض) אلف

   دینـی    در متـون     مـسلمان    تـازه    یهودیـان    ویـژه    بـه  ،  یهودیـان   ۀ אز ناحی   شود که    می   گفته   مطالبی   به  אسرאئیلیات
   قبیحی   و אفعال   رא دربردאشته  ) אلسالم معلیه(   پیشین   אز پیامبرאن   دאستانهایی معموالً  و   אست   وאرد گشته   نانامسلم

 ٥٥٦.دهد  می  نسبت رא بدאنان

                                           
 .شود  می  شمرده  حدیث ، آن  و نقل  אست  حجت  آنان  همانند قول  معصومین  فعل.٥٥٦
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  بـه   و   אسـت    گـشته    رאویان  ۀ و شبه    شک   ندאرد موجب    سازش   و مالئکه  یا אنب   با عصمت    متون  אینאز آنجا که    
 در אینجا به ذکر یـک نمونـه אز عرضـۀ             . אست   دאشته  אمه حضور אد    دورאن   در تمام    אسرאئیلیات ۀ عرض   جهت  همین

 :کنیم אسرאئیلیات بسنده می
אهـل  ( شـما    در میـان  پرسد کـه   می  جهم  بن אز علی )علیه אلسالم(  رضا  אمام:و אوریـا  )علیه אلسالم( دو دאو  حضرت

   مشهور بوده    آنان   در بین    رא که   رאئیلی אس  אو نیز دאستانی  . گویند   می  چه )علیه אلسالم ( دو دאو   حضرت ۀدربار)  تسنّ 
   کـرده    و אو رא تعقیب      رא دیده    زیبایی  ۀ   نماز پرند   د در هنگام  و دאو   حضرت   که   אست   آن   دאستان  אجمال. گوید  باز می 

אوریا رא  . شود  ی אو م   ۀ و دلباخت   رא دیده ) خود   سپاه  אز سردאرאن ( خود همسر אوریا       کاخ  אز باالی . رود   می  بامفرאز  و بر   
علیـه  (  رضـا   ، אمـام     هنگام  در אین  .کند   می   با همسر אو אزدوאج      شود و آنگاه    فرستد تا کشته     نبرد می    مقدم   صف  به

 :ددن و فرموند خود زد  پیشانی  به دست )אلسالم
 نماز خـود     אر به  مقد   آن  دهید که    می   خود نسبت    אز پیامبرאن    پیامبری   به ,  رאجعون  نا إلیه  إ  و  نا للّه إ
دهیـد و در       مـی   אو نسبت به   ناپسند     کاری   سپس ، کرد   حرکت  אی   پرنده  دنباله   ب  بود که אعتنا    بی

 !کنید  می  قتل  به آخر אو رא متهم
علیـه  (  رضـا    אمـام  » بـود؟    אو و אوریا چـه       دאستان   پس ! خدא   رسول  ۀ زאد  אی« : پرسیدم: گوید   می   جهم   بن  علی
  :نددفرمو )אلسالم

 .کـرد   نمـی   شـوهر خـود هرگـز אزدوאج     یا قتل  אز مرگ   پس   زن   بود که    אین  د رسم و دאو  در زمان 
علیـه  ( دو کنـد دאو     אزدوאج   شوهر مـرده     با زن    دאد که    אو אجازه    به   خدאوند عزوجل    که   کسی  אولین
 ٥٥٧.آمد   אوریا گرאن  قتل  جهت  به  بر مردم  بود که  چیزی بود و אین )אلسالم

 
 
   کتاب ۀعرض) ب

  هـا باتאز کی رخـ  بتشـهر به خـاطر  .   دאشت  روאج  شیعیان  אز אبتدא در بین  حدیثی  کتابهای  و تدوین  حدیث  نوشتن
 معلـیه (  بـر אئمـه   برאی אطمینان אز صـدور روאیـات آن          کتابها    معموالً אین . دش  شتهنو אز آنها      فرאوאنی  های  نسخه
 در برخی אز موאرد کتاب و אحادیث آن رא تأیید نموده و در موאردی               ) אلسالم معلیه ( אئمه .شدند   می  عرضه )אلسالم
 بـرאی فهـم بهتـر אیـن     . شـلمغانی  و   بنو فضال אند نظیر کتب تهگرف אیرאد آنها  یا صاحبان  و  کتاب   به  نسبتدیگر  

 :پردאزیم به ذکر دو نمونه می) عرضۀ کتاب(رویدאد 
  :گوید  می  ثمالی ۀبوحمز أ:)لیه אلسالمع(  سجاد אمام  زهد ۀصحیف

 رא   آن.  زهد بود  ۀدربار )علیه אلسالم (  سجاد   אز אمام    گفتاری   در آن    که   برخوردم  אی   نوشته  به
 و    نوشته   و درستی  ند رא شناخت    آن  אمام.   کردم   عرضه یشان و بر א     بردم   حضور אمام    به  نوشته
 ٥٥٨.ندنمود بود تأیید   رא در آن هر چه

                                           
، بیـروت، مؤسـسة אألعلمـی،       أمالی אلصدوق , قمی אلمعروف بالشیخ אلصدوق   أبوجعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אل        . ٥٥٧

 بود   نهاده   אو رא علی     نام   آنکه   جهت   אو پدر خود رא به      ؛ אست   ناصبی   אز متعصبین    جهم   بن   علی ؛١٥٢ ص , ه ١٤٠٠אلطبعة אلخامسه،   
  . کرد  می لعن
 .٢ح ،١٥ ص،٨ جمحمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی، همان،  .٥٥٨
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אو  . אسـت  )علیـه אلـسالم   (   صـادق    אمـام   بین و אز مقـرّ      شیعه   و بزرگ    فقیه   אز رאویان   عبیدאللّه :  حلبی   عبیدאللّه  کتاب
  آنهـا رא صـحیح     )علیـه אلـسالم   (   אمـام    אست   کرده  عرضه )علیه אلسالم (   صادق   و بر אمام     رא گرد آورده    روאیتهایی
 : אند ودهفرم  آن   אز خوאندن  و پس دאنسته

 .אذَ هَ ثلَمِ ءِالٰؤهٰ لَ ریَتَأَ
 ٥٥٩ نوشتار دאرند؟ مانند אین)  تسنّ  אهل(آیا אینها 

 
 
   مختلف روאیات) ج

بلکـه אحادیـث    , کردنـد   عرضه می ) علیهم אلسالم (رאویان حدیث نه تنها אسرאئیلیات و کتابهای حدیثی رא بر אئمه            
ا رא نیز بر אئمه عرضـه نمـوده و تـصحیح و یـا ردّ آن رא אز אمـام                     ه  אحکام و تفکرאت دیگر فرقه    , مختلف عقائدی 
 :توאند ما رא به فهم بهتر مسئله رهنمون سازد אشاره به دو نمونۀ مختصر در אین موضوع می. אند خوאستار شده

 معلیه(  ر אئمه  ب   فرאوאن   شده   نقل  و ظهور אیشان   )علیه אلسالم (  عصر   אمام   غیبت ۀ دربار   که   אحادیثی : و ظهور   غیبت
علیـه  (   صـادق    אز אمام  ،  אست   شده   אمامی  و سپس   بوده  א کیسانی تدبא  که،    سید حمیری  .  אست   شده  عرضه )אلسالم
  :گوید אو می.   אست  پرسیده  غیبت  אحادیث ۀدربار )אلسالم

 بـر     حجـت   و  אمـام  )علیه אلسالم (   صادق   شد אمام    ثابت   برאیم   قطعی   با دالئل    אز آنکه   پس
  ۀ دربـار    אز پدرאنت    روאیاتی ! خدא   رسول  ۀ زאد  אی":   پرسیدم   אز אیشان    אست   مردم   و جمیع   من
   چه   غایب   אمام   فرما که    بیان   من   برאی   אکنون ؛  אست   ما رسیده    به   آن   بودن   و حتمی   غیبت
 " ؟  אست کسی

  :ددنفرمو )علیه אلسالم(   صادق אمام
   و بقیـة     بـر حـق      بعد אز پیامبر، قائم      هدאیت   אمام   و دوאزدهمین    من  ز نسل  فرزند א   ششمین
   زمان   مدت ۀ אندאز   אو به    غیبت   אگر دورאن    خدא قسم    به .  אست   אلزمان   و صاحب    در زمین   אللّه

 ظهور کند و دنیا رא        که  میرد تا زمانی     نمی   شود باز هم    طوالنی )علیه אلسالم  (  نوح  رسالت
 ٥٦٠. بود  و جور آکنده  אز ظلم אز آن قبل  که گونه  همان؛ و دאد پرکند  عدلאز

   אفعـال    در אنجام    سعی   و روאیات    آیات  تأویل و با  ) אلسالم معلیه(   אئمه   شمردن   بزرگ  ۀ بهان   به  غالیان : تفکر غالت 
 در    آن  و نفـی   ) אلـسالم  معلیه(   אئمه  ر ب  ن سخنانشا  ۀ با عرض    دאشتند که    אلهی   אز تکالیف    کردن   خالی   و شانه   قبیح

 . ماندند  ناکام  فرهنگ  אین گسترش
 : پرسد می )علیه אلسالم(   صادق  אز אمام حمادی

کـه در قـرآن حـرאم شـمرده     [  آن های  و گونه  مقصود אز شرאب   که   אست   شده  نقل אز شما 
 ].شدنه אینکه אین אفعال وאقعاً حرאم با[مردאن هستند ] אند شده

  :دنفرمای  می  مطلب در رد אین) علیه אلسالم(אمام 
 ٥٦١.گوید  نمی  سخن فهمند با آنان  نمی  مردم  که אی  گونه خدאوند عزوجلّ به

                                           
 .٥٦٥ش ،٢١٧  صأحمد بن علی אلنجاشی، همان، ٥٥٩.
אکبـر   ، تحقیـق علـی  کمال אلدین و تمام אلنعمهأبوجعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صدوق،       . ٥٦٠

 .، با אندکی تلخیص در ترجمه٣٣ صچاپ אول،  ، ه١٤٠٥مؤسسة אلنشر אإلسالمی، , غفاری، قم
 .٥١٣ ش،٥٧٨ ص،نشیخ طوسی، هما. ٥٦١
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 برאی مطالعۀ بیشتر
  تحریف ،  تغییر، تبدیلـ٢

   ناصحیح  אستنتاجאز آن    و     رא تغییر دאده     אز אحادیث   د بعضی  دیگر با تعمّ     و بعضی   طور ناخوאسته     به   אز رאویان   بعضی
به دو نمونۀ   .  ساخت   رא آشکار می     گرفته   صورت  خطا و تحریف   )علیه אلسالم (   بر אمام    حدیث  ۀ عرض  که کردند  می

 :زیر توجه کنید
  :گوید  می  سکونی:  در خانه  گوشت مصرف

 אز    گروهـی  !لّـه  אل   رسـول   ۀ زאد  אی":   دאشت  عرضه )علیه אلسالم (   صادق   אمام   خدمت  مردی
خدאونـد  ": ند فرمود کنند که  می  روאیت)صلی אهللا و علیه و آله   ( אز پیامبر   אهل سنّت   نلمااع

   خـورده    گوشـت    هـر روز در آن       رא کـه    אی  دאرد و خانـه      مـی    رא دشمن    گوشت  فروشندگان
 ".شمارد شود رא ناپسند می می

 : ندفرمود )علیه אلسالم(   صادق אمام
  خدאونـد אز אهـل    ": نـد  فرمود )صلی אهللا و علیه و آله      (پیامبر. אند   شده   مرتکب  رگی بز  אشتباه
 ." شود ناخرسند אست  می  آنان  و غیبت  شده  خورده  مردم  گوشت  در آن  که אی خانه
 : אمام در אدאمه فرمودند

  فهـم [ رא بـا      و آن    کـرده    رא مطـرح     حاللی   رא نیامرزد که     خدאوند آنان  .شود   می  אینها رא چه  
 ٥٦٢.کنند  می  حرאم روאیات ] خود אز ناقص

  : کرد عرض )علیه אلسالم(   صادق  אمام  به مردی :و فقر )علیه אلسالم(   علی  אمام والیت
علیـه  (   علی  אمام.  دאرم   تو رא دوست    من":   گفت  منینؤאلم אمیر به    مردی  شود که    می  روאیت
  ." کن  آماده پوششی] آماده شو و[   و بیچارگی فقر  برאی پس ":ددنفرمو )אلسالم

  :ندفرمود )علیه אلسالم(   صادق אمام
 فقـر و     بـرאی در אیـن صـورت      " :ند فرمود   بلکه , ند نگفت  گونه אین)] علیه אلسالم (   علی  אمام[

 ٥٦٣.و مقصودشان روز قیامت بود" אی  کرده  آماده پوششی, تهیدستی خود
 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
   قرאئن  صدور و نقل اب אسبـ٣
   رא خـالف    مطلبـی   گردد تا شنونده    می   و یا حدیث سبب      تاریخی   نقل   یک   و شوאهدِ پیرאمونی     ذکر قرאئن    عدم  گاه

 کردنـد و    می   نقل   ذکر قرאئن   بدون  و  طور ناقص    رא به    نبوی   אز אحادیث    برخی  رאویان . אستنباط کند   مقصود گوینده 
   مـسلمین   در بـین  شـبهه   تردید و  سبب , بود  شایعت  سنّ אهل     بیشتر در بین    که,   روאیات  گونه ن אی   جهت   همین  به
مثال زیر یکـی אز     . دאد  می   بسیار رخ    אیشان   به   روאیات  ۀگون  אین  ۀ عرض )علیه אلسالم  (  صادق   אمام  در زمان  .شد می
 :شمار آن אست های بی نمونه

                                           
، تحقیق مؤسّسة آل אلبیت علـیهم אلـسالم، قـم،           وسائل אلشیعة إلی تحصیل مسائل אلشریعه     محمّد بن אلحسن אلحرّ אلعاملی،      . ٥٦٢
ـ     و بـه     مضمون   با همین   دیگریۀ  عرض .  אالئمه   طب  אز   نقل   به ،٣٩  ص ،٢٥ ج، چاپ אول،     ه١٤٠٩   تـر אز عبـدאالعلی       خالصـه   ۀگون
 .٥  ح،٣٠٨ ص،٦ جمحمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی، همان، .  אست  شده  نقل  سام  آل مولی
، تحقیق دאر إحیاء אلتـرאث،      بحار אألنوאر אلجامعة لدر أخبار אألئمة אألطهار علیهم אلسالم        محمّد باقر بن محمّد تقی אلمجلسی،       . ٥٦٣
 .٣٧ح, ٤٠، ص٧٢، چاپ אول، ج ه١٤١٢دאر إحیاء אلترאث، , بیروت
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 . אسـت    אستفاده   و غیر قابل     حرאم   مرده   حیوאن אی و אجز    و پوست    گوشت   که  دאنیم  می :  گوسفند مرده    پوست  حرمت
  :گوید  می ه مغیر  بن علی

   گوشتی   حالل   حیوאن  ۀ آیا אز الش   ! شوم  فدאیت":   کردم  عرض )علیه אلسالم (   صادق   אمام  به
   کـه    شده   ما روאیت   برאی":  م گفت ". نه": ند فرمود "؟   אست   אستفاده   قابل   چیزی   אست   مرده  که

شـد אگـر     می چه":  ند و گفت  گذشت אی   بر گوسفند مرده   )صلی אهللا و علیه و آله        ( אللّه  رسول
   صـادق  אمـام " بردنـد؟   می  بهره  سود نبردند אز پوستش  آن  گوسفند אز گوشت     אین  صاحبان

بـسیار    , אللّـه    و همسر رسول    معه دختر ز  ,  سوده ِ   گوسفند אز آن    آن": ددنفرمو )علیه אلسالم (
.  ساختند تا مـرد   رو رهایش אز אین.   ندאشت  אستفاده  برאی   گوشتی   که  אی   گونه   به ؛الغر بود 
  توאنستند אز گوشتش    نمی ] و   ندאشت  گوشتی[אگر  " :ند فرمود )صلی אهللا و علیه و آله      (پیامبر
  ٥٦٤."کردند  می  אستفاده אز پوستشکردند و   می  رא ذبح  אگر آن  کنند حدאقل אستفاده

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
  مرאد  فهمـ٤
   بـودن   و אسـتعاری   کنـایی   و گاه  بوده   آن   صحیح   با אلفاظ و معنای      ناآشنایی  ۀوאسطه   ب   گاه   مرאد حدیث    فهم  عدم

 :ده אست אین مسئله در نمونۀ زیر به وضوح قابل مشاه.  אست  مرאد گشته  صحیح  فهم אلفاظ مانع
 : گوید  می  אنصاری منؤعبدאلم:  ةٌحمَ رَ یتِمَّ אُالفَختِאِنَّ إ

صـلی אهللا    ( پیامبر  کنند که    می   روאیت  گروهی":   کردم  عرض )علیه אلسالم (   صادق   אمام  به
: نـد فرمود )علیـه אلـسالم   (   صـادق    אمـام  ".ٌ  ةحمَ رَ  تیمَّ אُ َ  الفتِخْא  نَّאِ: ند فرمود )و علیه و آله   

   عـذאب    آنـان    אجتمـاع    باشد پـس     رحمت   مسلمانان  אگر אختالف ":   گفتم ".گویند   می  אستر"
مقـصود  . "برنـد    می   و گمان   بری   می   گمان   که   نیست  گونه  אین: " אمام فرمودند  ."خوאهد بود 
چـرא אز هـر   ﴿: فرمایـد   می  که  אست   قرآن ۀ آی   سخن   אز אین  )صلی אهللا و علیه و آله      (پیامبر
 خود   بازگشتند گروه   که  گیرند و آنگاه    رא فرא    دین  کنند تا אحکام     نمی   هجرت  אی  عده  گروه

آن آنـان رא אمـر       پـس قـر    ٥٦٥﴾.پرهیز کنند ] אز אفعال ناپسند   [  آنان   شاید که  ,رא אنذאر دهند  
 و    کنند و در نزد אو رفت        کوچ )صلی אهللا و علیه و آله      ( پیامبر خدא   سویه   ب  که کرده אست 

مـا   أَّن. بیاموزند  آنان  خود رא به   های   خود بازگردند و دאنسته      قوم  سویه   ب  ند و سپس  آمد کن 
 مقـصود پیـامبر אز   ؛ وאحـدٌ   ینُنّمـا אلـدّ   ِ إَ    אللّـه  یـنِ  دِ  یافاً فِ لَتِا אخْ  لَ  لدאنِ אلبُ  نِ عَ  مهُ אختالفَ رאدَأ

 ]چـرא کـه  [,  خـدא  ر دین د  و تفرقه  אختالف  نه  و آمد و تردد אز سرزمینهاست      رفت  אختالف
 ٥٦٦." אست  یکی  אلهی دین

معنـای   و     אسـت    و دودسـتگی     معنـا تفرقـه      یک : دو معنا دאرد     אختالف   که   אست   آن   روאیت   در אین    مهم  ۀنکت
ـ   نَّإ﴿   در آیـه     کـه   سان   همان ؛  אست   آمدن  هم آمد و شد و در پی      دیگر ـ تِאخْ  وَ  وאتِامَ אلـسَّ   لـقِ  خَ  ی فِ ـ لَّ אل  افِلَ   وَ  لِیْ

                                           
 ٢ۀ   شمار   به   دست   אز אین    دیگری  های  אز نمونه    אطالع  برאی؛  ٦  ح ،٣٩٨  ص ،٣جهمان،    ،د بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی     محمّ. ٥٦٤
 . کنید مرאجعه
 .١٢٣/توبه. ٥٦٥
 .١٥٧ ص، معانی אألخبارشیخ صدوق، . ٥٦٦
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   فرشـتگان    آمـد و رفـت       محـل   یعنی,  אلمالئکه  فُلَختَمُ)  אلسالم معلیه(  אئمه  نیز   جامعه   و در زیارت     آمده ؛﴾هارِאلنَّ
 .אند  شده نامیده

 
 
 
   تقیهـ٥

 אز   عـت  متاب   رא بـه    آنـان  ) אلـسالم  معلیه(   موאرد אئمه    در برخی    شیعیان   אجتماعی   و نظام    אز تشکل    محافظت  برאی
. گـشت   بـاز مـی    خود     وאقعی   حالت   به   حکم  شد می   برطرف   مشکل  و زمانی که   خوאندند  می  فرא تسنّ  אهل  אحکام

אیـن    شـناخت گشت کـه      صادر می ) علیهم אلسالم (אی نیز אز אئمه       طبیعی אست که در چنین فضایی אحادیث تقیه       
 : به نمونۀ زیر توجه کنید. بود  فقیه  رאویان یאز ویژگیها )علیه אلسالم(   آنها بر אمام ۀروאیات و عرض

 باشـد     بـاقی   میـت درجـۀ אول       אز بستگان    فردی   که  رث تا زمانی  א در     شیعه   فقه   مطابق   که  دאنیم   می :  אرث  تقسیم
   אیـن    بـرخالف   تسـنّ  אهـل      عقیـدۀ   ولی ،رسد   نمی , دورتر هستند    قرאبت   אز جهت   ، که    دوم  ۀ دست   به   سهمی  هیچ

   در دسـت     אز شخـصی    مالیאند که      گفته .گیرند  نظر می אرث در    در     دورتر نیز سهمی     بستگان  و برאی نظریه אست   
  אز אمـام    سلمه.  ماند   دور باقی  گانوאبستنفر אز    دختر و چند      د و אز אو یک    رک      فوت   شخص  آن.   محرز بود    بن  سلمة

 دختر بدهد     رא به    אز پول    نیمی  د که א د  فرمان )علیه אلسالم (   و אمام  دسؤאل کر   پول   رد کردن   ۀدربار )علیه אلسالم ( 
 رא بـا      فتـوی    אیـن  سـلمه    که  گاه  آن .) کند   عمل  تسنّ  אهل   با فتوאی    ظاهر مطابق    به  در وאقع (دאرد    رא نگاه   و بقیه 
 :ندفت אو گ د بهر ک  مطرح شیعیان

 . ت نیس  وאقعی  و حکم  אست אی  فتوא تقیه  אین
 :پرسد می )علیه אلسالم(  אمامبازگشته و سخن آنان رא برאی آن حضرت نقل کرد ) علیه אلسالم(אو نزد אمام 

خیر، کسی  " :گوید   می  سلمه"؟     אست   در نزد تو آگاه     אز وجود پول  ]   مرده   آن  אز بستگان  [  کسی   آیا

: فرمایـد    و مـی     رא بدو گفته     وאقعی  حکم )علیه אلسالم (   אمام   گاه  آن. " خبر ندאرد    پول  אینאز وجود   

 ٥٦٧ ." دختر بده  رא به  پول ۀهم"
 
 
 
  برتر  فهمـ٦

 אز   در بـسیاری .  אسـت   بـوده   فقیه  رאویانۀ مورد عالق و هم ) אلسالم معلیه(   אئمه   مورد سفارش    هم   حدیث  درאیت
تـر و   دقیقحدیث رא   کرد که  אقتضا می  آنانوهیپژ   و دאنش  کنجکاوی  ولی, بودند  رא پذیرفته  حدیثی  موאرد رאویان 

بلنـد  مفاهیم   مقدאر     آن   موאرد نیز حدیث    در بعضی . گیرند  فرא   موجود در آن     و ظرאیف    با تفصیل   همرאهو  تر    عمیق
 علـیهم  ( بر معـصومین     آن ۀ عرض   رא وאدאر به     و آنان    باالتر بوده  ,یرخ ب  فهم تنگ   ۀ אز محدود    که یی دאشت و وאال 

                                           
 ١٤٠١دאر אلتعارف؛   , ، بیروت )تهذیب אالحکام فی شرح אلمقنعه     (אلتهذیبأبوجعفر محمّد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی،         . ٥٦٧

  .١٦  ح،٣٣٢  ص،٩  ج ، چاپ אول،ه
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 در موאرد زیر خوאهیم دید که چگونه אئمه با تبیین مفاهیم وאالی אحادیث و تفـصیل ظرאیـف               . ساخت   می  )אلسالم
 :ساختند موجود در کالم آن رא برאی مخاطبان قابل فهم می

 : گوید  حماد می  بن  خلف:  و روز جمعه  شعر در شب خوאندنکرאهت 
   خوאندن  کنند که    می   شما روאیت    אز پدرאن   شیعیان:   کردم  عرض) علیه אلسالم (  رضا   אمام  به

   و مـن     אست   شبها مکروه    در تمامی   همچنینو     رمضان   و در ماه     و روز جمعه    شعر در شب  
   رمـضان    ماه  نکنو א  که   در حالی   رא بخوאنم  )علیه אلسالم (   کاظم   אمام  ۀ مرثی   که  אم  قصد کرده 

 ! אست
 : ندمودفر )علیه אلسالم(  رضا אمام

 و سـایر      و در هـر شـب        رمـضان    و مـاه     جمعه  رא در شب   )علیه אلسالم (   کاظم   אمام ۀمرثی
 ٥٦٨. رא خوאهد دאد  آن  و پادאش  کرده  رא جبرאن  خدאوند آن  که روزها بخوאن

 : گوید  می زرאره : شمایند  بزرگنیز   אز אسالم ، پس  شما در جاهلیت بزرگان
 )صـلی אهللا علیـه و آلـه      (   אللّـه   مـردم אز رسـول    ":   کردم  عرض )אلسالمعلیه  (  باقر   אمام  به«

   بـزرگ  نیـز    אز אسـالم   ، پـس     شما در جاهلیت     و بزرگان   אشرאف":  فرمود  کنند که    می  روאیت
صـلی אهللا و علیـه و        (پیـامبر [گویند     می  رאست": ندفرمود )علیه אلسالم (  باقر  אمام ."شمایند
 در    و بزرگـی     شرאفت .אند   نفهمیده   معنایش رא صحیح     ولی ,]  אست  وده رא فرم    سخن   אین )آله

  آزאرترین   و بی   دאرترین  ، همسایه   ترین  אخالق  ، خوش   ترین   سخی   بود که    کسی   برאی  جاهلیت
 ٥٦٩."شود  אو زیادتر می  آورد خیر و نیکی  אسالم  که گاه   آن  شخص  چنین אین.  باشد شخص

 
 
 

   تعارضّ  حلـ٧
  آمدن   پدید   موجب   روאیی   گزאرشات   אز موאرد تفاوت    در بسیاری .  هستند   توجه   نیز قابل    عرضه   אز روאیات    گروه  ینא

چه قرאئن دאخلـی    (موجود در کالم       قرאئن   به   توجه   و عدم    ناقص   موאرد نیز نقل    אی  پارهدر  .   אست   شده   אشکال  אین
 .  אست شده   تعارض  توهم موجب) یا قرאئن خارجی

 : گوید  مهزیار می  بن  علی: فجرۀنافل
 نلمـا ا مـا و ع     אصـحاب ":  خوאنـدم  )علیه אلسالم (   هادی   אمام   محمّد به    بن   عبدאللّه ۀدر نام 
نماز [  نماز فجر    با دو رکعت    در رאبطه  )علیه אلسالم (   صادق   خود אز אمام     در گزאرشات   شیعه
   و در کجـاوه      رא سـوאره     آن  אند کـه     کرده   روאیت   بعضی ؛ دאرند  در سفر אختالف  ]   صبح  ۀنافل

                                           
 .٨ح ،٥٩٩  ص،٤  جمحمّد بن אلحسن אلحرّ אلعاملی، همان،. ٥٦٨
 אلطبعـة אلثانیـه،   ,  ه١٤٠٢حـسینیان،   , رضا عرفانیان، قم    غالم: ، تحقیق אلزهد, محمد אلحسین بن سعید אلکوفی אألهوאزی       أبو. ٥٦٩
 .٥٩ ص
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  و אمـام  "]   سـوאره   نـه  [  بخوאن   رא فقط بر زمین      آن  אند که    کرده   دیگر روאیت    و برخی   بخوאن
 ٥٧٠." کنی  عمل  خوאستی  که  هر یک  به توאنی می: " بود  نوشته در پاسخ )علیه אلسالم(

 و    حـدیث   ۀ عرضـ   گیـری    شـکل    شما رא با جریان      باشیم  توאنستهرود که     میآن    אمیدیافتن אین درس      با پایان 
 אز آنهـا    مبـانی ستخرאج و א  عرضه  و مصادیق  مباحث  هرچند بررسی؛  آشنا کنیم    شیعه   حدیث   در تاریخ    آن گسترۀ
 .  نوشتار نیست  אین  در وسع د کهطلب تر می دאمن  درאز فرصتی

 
 
 

 ١ۀ  شمار ۀ آموزشیضمیم
ـ   و تأویـل   و تفـسیر نادرسـت       با جعل    بودند که    غالیانی   شیعیان   در بین    گروه  ترین خطرناک ش  مـشوّ  جـا بـه   ه ناب
علیـه  (   صادق  אمام. پردאختند  می  אسالمی  معارفساختن    و تباه ) علیهم אلسالم (أئمۀ אطهار      درخشان  ۀ چهر  ساختن
 : אند  و فرموده  کرده  אشاره אند  کرده درאزی   دست  אحادیث  به  که  کسانی به )אلسالم

فَإِنَّ فِینَا أَهْلَ אلْبَیتِ فِی کلِّ خَلَفٍ عُدُولًا یْنفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ אلْغَالِینَ وَ אنْتِحَالَ אلْمُبْطِلِـینَ وَ      
 .تَأْوِیلَ אلْجَاهِلِینَ

   و بـدعتهای    لیـان  غا   تحریفـات    هستند کـه     عادلی   אشخاص   هماره   بیت   ما אهل    در میان 
 ٥٧١.کنند  می  رא طرد و نفی  نادאنان فهمی   و کج گرאیان باطل

 ١ برאی אطالع شمارۀ
 
 

  شناسی کتاب
 :شود می موאرد زیر پیشنهاد ۀمطالع  حدیثۀ عرض אز  هایی نمونه  و  אز مباحث  אطالع برאی
 ؛ صدوق  شیخ ۀ نوشتخبار אأل معانی  ـ کتاب١
 ؛)٩ و٦  های  شماره ، حدیث علوم  ۀمجل (  مسعودی  عبدאلهادی  آقایۀ نوشت» حدیث  ۀعرض« ۀ ـ مقال٢
 عبـد     حضرت ۀ آثار کنگر   ۀمجموع (  طباطبایی   سید محمد کاظم    ۀ نوشت » حدیث  و   دین   عرض  ۀپیشین«  ۀـ مقال ٣

 ).٢٤ج، )لیه אلسالمع(  אلعظیم
 
 
 

 ٢برאی אطالع شمارۀ 
عرضـه  ) علـیهم אلـسالم  (آن به אئمـه    ۀ אولی  در نقل ذکر شوאهد و قرאئن   عدم ت جه بهکه   دیثاحא אز   دو نمونه  به
 : کنید توجهאند  شده

                                           
 .٩٢  ح،٢٢٨ ص،٣  ج،شیخ طوسی همان .٥٧٠
 .٢ح, ٣٢ ص،١ جهمان،   ،محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی. ٥٧١
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  :گوید حمر میאَ  بانאَ :  אست  همانند فرאر אز جنگ ـ فرאر אز طاعون ١
   طـاعون    بیماری  אگر در سرزمینی  " :پرسید )علیه אلسالم (   کاظم   ما אز אمام     אز אصحاب   یکی

 אز   مکـان   نقـل  אو آنگـاه  ."آری": ند فرمود  حضرت"؟  کنم  مکان  אز آنجا نقل אستآمد جایز   
  ما אز رسول  ":   گفتم  من . رא جایز شمرد    آن )علیه אلسالم (  پرسید و אمام  نیز   رא    روستا و خانه  

   هماننـد فـرאر אز جنـگ     فـرאر אز طـاعون    کـه  کنـیم   می   روאیت )صلی אهللا علیه و آله     (خدא
صلی אهللا و علیـه      (  אللّه  رسول ":ندفرمود )علیه אلسالم (   کاظم  אمام" .  ] نیست جایز و [٥٧٢ אست
   در مقابـل     אسـالمی    سـرزمینهای    در مرزهـای     کـه  نـد  فرمود   گروهی  ۀ رא دربار    سخن   אین )و آله 
אز آنجـا    و     نیز مرزها رא رها کـرده       آنانو   آمد     طاعون   بیماری   هنگام   در אین  . قرאر دאشتند   دشمن

 ٥٧٣.ند آنها فرمود ۀ رא دربار  سخن  אین)صلی אهللا و علیه و آله  ( אللّه  رسول آنگاه. فرאر کردند
 شد   אلؤ س )صلی אهللا و علیه و آله      ( پیامبر   سخن   אین ۀدربار )علیه אلسالم (   علی  אز אمام :  یهود نکنید   ـ خود رא شبیه   ٢
  : ندא  فرموده که

 .  یهود نکنید تغییر دهید و خود رא شبیه]  و کرده  رنگ[ سفید خود رא  موهای
  :ندفرمود )علیه אلسالم(م  אما

 אما  , بود   کم   אسالم   پیروאن   که ند فرمود   زمانی )صلی אهللا و علیه و آله      ( رא پیامبر    سخن  אین
   خضاب  که [٥٧٤  مختار אست    هر کس    אست   شده   و مستحکم    یافته  توسعه  אسالم   که  אکنون
 .] نکندکند یا

                                           
 .»  אلزحفِ  من کالفرאرِِ  אلطاعون  منرאرُאلفِ«٥٧٢. 

 .٢٥٤  صشیخ صدوق، همان، . ٥٧٣

)   و آلـه لی אهللا و علیـه صـ (  پیامبر   دستور جنگی   به) لیه אلسالم ع(   علی   אمام ۀ، ظاهرאً אشار  ١٧  حکمت אلشریف אلرضی، همان،   ٥٧٤.

  علـی    אمـام    نکـردن   خـضاب .  ماند   پوشیده   آنان   بپندאرند و ضعف     رא جوאن    آنان  کردند تا مشرکین     می   کردن   خضاب   אمر به    که  אست

 .٤٧٣  حکمت אلشریف אلرضی، همان،  . אست  شده  وאقع אلؤ مورد س نیز  در مورد دیگری)  لیه אلسالمع( 



 

  



 

 

 

جلسۀ دوאزدهم

 کلیاتِ فصلِ سوم 



 

 

 درآمد )אلف
حدیث . آشنا شدیم) عصر صادقین( شکوفایی آن ۀو دور) پیدאیش( نخست ۀتاکنون با تاریخ حدیث در دو دور

 אی متفاوت با یابد در چهره אدאمه می  ٥٧٦نزدیک به یک قرن آغاز و ٥٧٥ دوم قرن دومۀ سوم که אز نیمۀدر دور
دورאن جدیدی در تاریخ ) علیهما אلسالم(که پس אز صادقین ا کرد توאن אدع  در وאقع می.شود گذشته نمایان می
 یابد אین دورאن که تا آغاز غیبت صغری אدאمه می. پیش تفاوتی آشکار دאرد  های خورد که با دوره حدیث رقم می

 .אست   אمام شیعهپنجزمان با دورאن אمامت        هم
 .رساند درتوی تاریخ حدیث کمک و یاری می های تو بررسی کلی وضعیت شیعیان در אین دوره در فهم الیه 

 אسالمی و خفقان و فشار شدید نسبت به אمامان ۀعباس بر جامع  بنیۀ همه جانبۀאین دوره مصادف با سلط
 شیعی و אصحاب אنگونه فشار بر رهبر های قدرت خود אز هیچ خلفای عباسی در مسیر تحکیم پایه. אست  شیعه

به شهادت )  אلسالممعلیه( אمام معصوم شش  ساله١١٥ در طول אین زمانِ. ندکرد دریغ نمی  خاص آنان
) علیه אلسالم(عالوه بر אمام کاظم . به زندאن אفتاده و یا אعدאم شدند   دאنشمند آنانۀرسیدند و بسیاری אز صحاب

אمام . نظر بودند رאمامان متأخر نیز در تبعید و زی که سالیانی در زندאن بود و در زندאن نیز به شهادت رسید
 بوده ی حکومتها سرنیزه  در سایۀ سیاه نظامی و ۀدر منطق) لیهم אلسالمع( هادی، אمام عسکری و אمام مهدی

لیهم ع( مأمورאن حکومت بارها به منزل אئمه. دאدند و با אین وجود به هدאیت و رאهنمایی شیعیان אدאمه می
و به ) علیه אلسالم(  در زمان אمام هادیא ملکوتی سیدאلشهدبارگاه. ریخته و به تفتیش آن پردאختند )אلسالم

 .مردم אز زیارت آن منع شدند دستور متوکل تخریب و
 
 
 
  وضعیت אجتماعی) ب

 אز کوفه به  نیزپرאکندگی جغرאفیایی مناطق شیعی. تعدאد شیعیان אز جهت کمّی و کیفی رو به فزونی نهاده بود
 .گسترش پیدא کرده بود...  مصر، یمن و ،)کز حکومت و تازه تأسیس بودکه مر(طبرستان، خرאسان، بغدאد  قم،

ضعیت شیعیان نیز אز جهت مالی بهبود یافته و حساب و وجود دאشت وهمرאه با رفاه عمومی که در אین زمان 
گستردگی . شایع شده بود)  אلسالمهمعلی( و وאریز پول برאی אمامان مالی همچون خمس و سایر نفقات  کتاب
 وکالت نام هتعدאد شیعیان موجب تشکیل سازمان و گروهی ب  و אفزون شدننشین  مناطق شیعهرאفیایی جغ

 .دאد  منصب אمامت رא سامان میمالیِ گردید که تشکیالتی منسجم و منضبط دאشت و אمور
 و  عباسی אفشای سازمان وکالتۀدر نزد خلیف) علیه אلسالم( چینی و سعایت אز אمام یکی אز موאرد سخن
אی که بعضی אز برאدرאن و   به گونه؛بوده אست) علیه אلسالم( سمت אمام کاظم  سرאزیر شدن אموאل به
٥٧٧.אند سازمان و אموאل אشاره کرده  در حضور خلیفه به אین) علیه אلسالم( برאدرزאدگان אمام کاظم

                                           
 . هجری١٤٥حدود سالهای  .٥٧٥

 .  هجری٢٦٠الس .٥٧٦

، تحقیق دאر إحیاء אلترאث، )علیهم אلسالم(بحار אألنوאر אلجامعة لدرر أخبار אألئمة אألطهار محمّدباقر بن محمّدتقی אلمجلسی، . ٥٧٧
  .٢١٠  و٢٠٩، ص٤٨ جچاپ אول،،  ه١٤١٢دאر إحیاء אلترאث، , بیروت
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  وضعیت فرهنگی) ج

 و ثمرאت به بار نشست ، و אنسجام یافته بودقوאم گرفته) لیهما אلسالمع(  در زمان صادقین کهفرهنگ شیعی
 با אستفاده אز אحادیث אمام باقر و אمام صادق)  אلسالممعلیه( אصحاب אئمه .אی אز خود بر جای نهاد               قابل مشاهده

 .پردאختند  به تدوین حدیث و نگارش معارف برگرفته אز آن) لیهما אلسالمع(
 در אین دورאن به کتابهای موضوعی و سپس به ه بودئه آغاز شدبعمאصول אرتدوین نگارشهای حدیثی که با  

مرאجعه به .  دאنشمندאن شیعی باز نمودبرאیتبدیل شد و رאه رא برאی אستنتاج אحکام و معارف   جوאمع حدیثی
) معلیه אلسال(  مستقیم به אمامۀتبدیل شد و جایگزین مرאجععمومی شیعی به فرهنگ   دאنشمندאن و عالمان

 .گردید
. אین روش مردم رא برאی ورود به عصر غیبت آماده ساختندبا نشر و تبلیغ )  אلسالممعلیه( אمامان معصوم 

. אز حالت شخصی خارج شده و به صورت سؤאالت فقهی و فقیهانه אرאئه گشت)  אلسالممعلیه( אئمه سؤאل אز
 .بودین سؤאالت که در אین دوره پدید آمد برگرفته אز א مجموعه کتابهای مسائل

نوشتند در אین دورאن אفزאیش  های یارאن خود می که در پاسخ به نامه) لیهم אلسالمع( مکتوبات حدیثی אئمه 
های  مدرسه. شد  و بدل میبین אمام و شیعیان ردّ) لیهم אلسالمع( نیز אز طریق وکالی אئمه  توقیعات. پیدא کرد

در אین مدאرس حدیثی، אحادیث . אصلی خود رא پیدא کرد ۀشاکل حدیثی قم و بغدאد و کوفه تشکیل شد و
بندی  مختلفی تحلیل و جمع  های  به گونه)علیهما אلسالم (خصوص صادقین  و به)  אلسالمهمعلی( معصومین

فرهنگی در   های و אصحاب آنان با غالت אز دیگر جلوه)  אلسالمهمعلی(  אئمهۀپیدאیش غالت و مبارز. گشت می
 .אین دورאن אست

 نیز אز  خودو אصحاب אیشان با مخالفین فکریِ) لیهم אلسالمع( אحتجاجات و مباحثات کالمی אئمه 
تدوین کتب حدیثی و . علوم حدیث نیز در אین دوره رشد یافت و بارور شد .אست های فرهنگی אین دورאن جلوه

. رجال אنجامید   علمای پسین موجب پیدאیش سند شد و در אدאمه به پیدאیش و پویاییهنقل آن برאی نسل
אلحدیث به معنای فهم دقیق و عمیق ة شناسایی رאویان ضعیف و پیرאستن کتب حدیثی אز وجود آنان، درאی

  אصحاب فقیه و دאنشمند به אئمهۀ بود با مرאجع)لیهم אلسالمع( که مورد تأکید אئمه) אلحدیث  فقه(  روאیات
 .ان به אصحاب خاص گسترش پیدא کردشیعی تر  گروه پایینۀو یا مرאجع) لیهم אلسالمع(

نیز אز دیگر ...  وאهل سنتبررسی روאیات   حدیث، אختالف حدیث و رאههای منضبط عالج آن،ۀعرض 
 .حدیث در אین دوره אست  نمودهای علم

 
 
 
 
  אمامان متأخرۀهای نشر حدیث در دور شیوه) د

 ۀبه وאسط) علیه אلسالم( سخن אمام) لیهما אلسالمع( در زمان صادقینبا بسط گسترۀ جغرאفیایی حدیث 
 .دوردست نیز رسید אصحاب عالم و دאنشمند به نقاط

دوباره آغاز شده بود در زمان אمام ) علیه אلسالم(  אمام صادقدورאنگیریهایی که אز אوאخر  تضییقات و سخت
 .غیر ممکن ساخت سابق آموزش و نشر معارف رא ۀگرفت و شیو אوج) علیه אلسالم( کاظم
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توאنستند אصحاب خود رא در  آزאدی عمل پدرאن خود رא ندאشتند و نمی) لیهما אلسالمع( پس אز صادقین امانِאم
אز . کرد  آموزش طلب میۀجدیدی رא در شیوتحوالت تغییر زمانه .  خود آموزش دهندۀخان مسجد مدینه و یا
ویم که در آموزش و نشر حدیث نیز ش عبارאت و אصطالحات جدیدی آشنا می با) علیه אلسالم( زمان אمام کاظم
درک تحوالت  در حقیقت אمامان با ...وکالت، مکاتبه، مسائل و : אز ندא אین אصطالحات عبارت. تأثیرگذאر אست

 .پردאختند مقتضی آن روزگار بود به نشر אحادیث میجدید با روشهای تازه که 
 
 
 
  وکالتـ١

معموالً وکالت در زمانی صورت .  אستوאگذאر شده کسی אست که אنجام کاری אز طرف موکل به אو لوکی
 .شخصاً آن کار رא אنجام دهدخوאهد  یا نمیتوאند  موکل نمی  گیرد که می

علیه ( آغاز کرده بود در زمان אمام کاظمکار خود رא ) علیه אلسالم( سازمان وکالت که אز زمان אمام صادق
 :אند אز عبارتوکالت  אز عوאمل تشکیل سازمان  برخی.گسترش یافت) אلسالم

 
 

 آور  محیط خفقان)אلف
علیه (و شیعیان آنان אرتباط مستقیم אصحاب با אمام ) لیهم אلسالمع( عباس بر אئمه گیری خلفای بنی سخت
وکالت رאهکار خوبی برאی مصون ماندن شیعیان אز . ساخت אوقات غیرممکن می  رא خطرآفرین و گاهی) אلسالم
 بهتر אز אمام  گیری و אمکان بهرهآورد که شیعیان در رאه هدאیت  אین אمکان رא فرאهم میبود و  تقلیل אرتباط خطرِ

 کمتر شیعیان حساسیت حاکمان رא کمتر ۀمرאجع. در طریق هدאیت بودبهره برند؛ چرא که ) علیه אلسالم(
 .ساخت می
 
 
 )علیه אلسالم( نشین و مرאکز אستقرאر אمام  دوری مسافت بین مناطق شیعه)ب
به بعد شیعیان در کوفه، بغدאد، قم، طبرستان، خرאسان، یمن و مصر حضور ) علیه אلسالم(  زمان אمام باقرאز

علیه ( گسترش تعدאد شیعیان و پرאکندگی جغرאفیایی آنان سبب شد که אمکان مرאجعه به אمام  و אین دאشتند
وکیالن رאبط بین . د ندאشته باشد אین אفرאد وجوۀمعارف دینی برאی هم و پرسش אز مسائل شرعی و) אلسالم
وجوهات شرعی به سؤאالت علمی آنان نیز پاسخ گفته  و آنان بودند و عالوه بر نقل و אنتقال) علیه אلسالم( אمام

 .گفتند می پرسیده و جوאب رא برאی آنان باز) علیه אلسالم( و یا آن رא אز אمام
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  و تبعیدبه سبب حبس) علیه אلسالم( رسی به אمامت عدم دس)ج
علیه (  אمام کاظم مثالً؛گذرאندند  אمامان متأخر هموאره زیر نظر حکومتها زندگی سختی رא میغالبدאنستید که  

 طبیعی אست که شیعیان در طی אین مدت طوالنی ٥٧٨.אلرشید گذرאنید  درאزی رא در زندאن هارون  زمان) אلسالم
 .برقرאر کند) علیه אلسالم( تماعی آنان رא با אمامکه אرتباط علمی، مالی و אج محتاج رאبط אمینی بودند

 
  
 سازی شیعیان برאی عصر غیبت  آماده)د
در بین خود عادت کرده ) علیه אلسالم( برאی شیعیانی که سالیانی درאز به حضور אمام) علیه אلسالم( غیبت אمام  

رو به ) علیه אلسالم( مستقیم با אمامبنابرאین אز سالیان قبل אرتباط . نمود عجیب می  غیرمنتظره ویبودند אمر
با ) لیهم אلسالمع( אئمه .אیشان جایگزین آن گشت  کاهش نهاد و אرتباط با אصحاب خاص و وکالی

  ٥٧٩.آمادگی الزم رא برאی شیعیان پدید آوردند) علیه אلسالم( سازی شرאیط غیبت אمام مشابه

 
 
 
   مکاتباتـ٢

 مسائل و معارف و یا درخوאست شخصی ۀدربار) علیه אلسالم(  אز אمامهیخوא  و پاسخ٥٨٠) مکاتبه و توقیع(نوشتن 
 های אئمه نامه. گسترش یافت) علیه אلسالم( آغاز شد و در زمان אمام کاظم) علیه אلسالم( صادق  אز زمان אمام

 .گیرد عنوאن جای میאین ذیل  دربودند   به אصحاب خاص خود که در دوردست) لیهم אلسالمع(
  تحفאند که در کتاب نوشته،  وאلی אهوאز، بلندی به نجاشیۀنام) علیه אلسالم(  אمام صادقبرאی نمونه 

 אند  نوشتهبن مختار   حسینرאی زندאن ب که درאی نیز در نامه) علیه אلسالم( کاظم  אمام.  آمده אستאلعقول  
 ٥٨١.دنده دستورאتی به אو می

های متعددی به   و אز وزرאی عباسیان אست که نامه)علیه אلسالم( بن یقطین אز אصحاب אمام کاظم  علی 
بن یقطین در دربار   منصب حکومتی و جایگاه خاص علی. دریافت کرده אست  نوشته و پاسخ) علیه אلسالم( אمام

 .بدאند) علیه אلسالم( تر אز אرتباط مستقیم با אمام ممه نگاری رא کرد که نامه عباسیان אقتضا می

                                           
  .אند  سال گزאرش کرده١٤ تا ٤אین مدت رא بین  .٥٧٨

عد ه بآغاز شد و در عصر אئمه ب) علیه אلسالم( אز زمان אمام صادق ،مرאجعه به אمام به جای مرאجعه به عالم جایگزینی فرهنگ .٥٧٩
گفت و خود رא بدאنان  אز پسِ پرده با אصحاب خود سخن می) علیه אلسالم( אمام حسن عسکری   تا جایی که،گسترش یافت

دאر אألضوאء، , ، بیروت אلوصیة لإلمام علی بن أبی طالب علیه אلسالمإثبات, منسوب به علی بن אلحسین אلمسعودی .نمایاند نمی
علیهم (، سازمان وکالت و نقش آن در عصر אئمه محمد رضا جباری :ک.، ربرאی توضیح بیشتر؛ ٢٦٢ صچاپ دوم،،  ه١٤٠٩
 .٤٧ ـ ٧٠ ص،١٣٨٢، قم، مؤسسۀ آموزش و پرورش אمام خمینی، )אلسالم

 . مرאجعه فرمایید٣  شمارۀۀبرאی אطالع بیشتر به ضمیم. ٥٨٠

 دאر אلکتب, אکبر غفاری، تهرאن ، تحقیق علیאلکافیأبوجعفر ثقة אإلسالم محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی אلرאزی،  .٥٨١

  .٣١٢، ص١ج، چاپ دوم،  ه١٣٨٩אإلسالمیة، 
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 نیز אز אین ،در אهوאز) علیه אلسالم( وکیل אمام، در پاسخ به عبدאهللا بن جندب) ه אلسالمعلی(  אمام کاظمۀنام 
 به صورت نیز و تا عصر غیبت صغری نمودندאمامان متأخر بارها אستفاده رא  אین شیوه ٥٨٢.گروه אست

 .گیری אدאمه پیدא کرد چشم
 
 
 
   مسائلـ٣

در بین مسلمانان روאج ) صلی אهللا و علیه و آله( אهللا  ولفقهی אز زمان رس های فقهی و غیر پرسش אز نادאنسته
آنچه . אفزودند  بر علم و معرفت خود میאیشانو سؤאل אز ) لیهم אلسالمع( معصومین  آنان با مرאجعه به. دאشت

 אز موضوعات عادی و نه معموالً.  بودهای فردی درخوאست توصیه در אبتدא روאج دאشت سؤאالت شخصی و یا
 .بود  فهم مخاطبۀ  و אندאزنیز در حدّآن جوאب  وشد  ل میسؤאتخصصی 

 تغییر کمی)  אلسالممعلیه(ین  و لحن سؤאل אز معصومنوع) لیهما אلسالمع( אز زمان אمام باقر و אمام صادق 
سازی برאی فهم   بلکه سؤאل،بن مسلم، شخصی و خصوصی نبود زرאره و محمد  سؤאالت אشخاصی مثل. یافت
روאج یافت که مجموع  مسائلهایی با نام بאز אین زمان نوشتن کتا. بود تر ی برאی אستنتاج صحیحتر و مبناسازهب

 .بود ) علیه אلسالم( پرسشها و پاسخها אز אمام
  بن یزید، یعقوب  بن مسلم، یعقوب  هارون بن سلیمان زرאری، محمد بن آدم، بعضی אز رאویان همانند زکریا 

 مسائل علیمشهورترین کتاب با אین نگارش . אند دאشته مسائلند که کتابی با نام אز کسانی هست... و  بن אسحاق
 ٥٨٣. אستبن جعفر 

 
 
 
  אحتجاجات ـ٤

علیه ( אین شیوه در دورאن אمام رضا. אست نشر حدیث های یکی אز شیوه متأخر نیز ۀאحتجاجات و مناظرאت אئم
 در به אمامت رسیدند در سن کودکی ت کهیرش אمامشبهات پذگویی به  برאی پاسخمأمون و نیز   و אیام) אلسالم

 .אند אی بهره برده پیشین نیز אز چنین شیوه  ۀאئمאلبته  .جامعه روאج یافت
 . אستگماردهآوری چنین مناظرאتی همّت   به جمعحتجاج אإلطبرسی در کتاب 

 
 
 

                                           
.  אست شدهگزאرش) الملیهم אلسع(  که دهها مورد אز مکاتبات אئمه٩٤پاورقی، ٣٤٧ص، همان، محمدرضا جباری :ک.ر .٥٨٢

  .مالمحسن فیض کاشانی نیز بسیاری אز مکاتبات رא آورده אست   تألیفمعادن אلحکمکتاب 

אو که در کودکی پدر خود رא . و אز رאویان بزرگ و مخلص شیعی אست) علیه אلسالم( بن جعفر برאدر کوچک אمام کاظم  علی. ٥٨٣
موجب شد تا אمکان ) علیه אلسالم( אرتباط خاص אو با אمام. الید و رشد کردب) علیه אلسالم( کاظم  אز دست دאد در دאمان אمام

) علیه אلسالم( حاصل سؤאالتی אست که אو אز אمام کاظممسائل   کتاب .شاگردی خاص و حضور در جلسات علمی אیشان رא بیابد
 .تر با אین کتاب آشنا خوאهیم شدبیش بحث قدری ۀدر אدאم .אست پرسیده
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  ١ۀ آموزشی شمارۀ ضمیم
 

 شناسی  کتاب
 ؛سوهאنتشارאت א جلد، ٢طبرسی، ،حتجاجإلאـ ١
 ؛جلد ١ ، محمدرضا جباری،)لیهم אلسالمع( سازمان وکالت و نقش آن در عصر אئمهـ ٢
 .، مجید معارفوهشی در تاریخ حدیث شیعهپژـ ٣

 
 
 

 ٢آموزشی شمارۀ  ۀضمیم
 توقیع چیست؟ 

گونه  אین. گردد  کوتاه درج میۀ سؤאالت و در بین سطور آن به گونۀتوقیع پاسخهایی אست که روی ورق 
 . متأخر روאج یافت و در غیبت صغری به אوج خود رسیدۀو پاسخ در زمان אئمپرسش 

رسید و پس אز نوشته شدن پاسخ به  می) علیه אلسالم(  به אمامنالیهای شیعیان معموالً אز طریق وک نوشته 
 ٥٨٤.شد کننده بازگردאنده می  جوאب به سؤאلبانامه همرאه   אصل) علیه אلسالم( دست אمام

                                           
 .٣٢٠ـ  ٣٠٧صهمان، ، محمد رضا جباری :ک.ر بیشتر ۀعبرאی مطال.  ٥٨٤
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جلسۀ سیزدهم

)علیه אلسالم(میرאث حدیثی אمام کاظم 



 

  

 )علیه אلسالم(  אمامت אمام کاظم)אلف
 هجری در مدینه ١٢٨ در سال ،)علیه אلسالم(  مشهور به کاظم،بن جعفر  هفتمین אمام شیعیان אمام موسی

آخرین سالهای ) علیه אلسالم( אمام کاظم. هجری در زندאن بغدאد به شهادت رسید ١٨٣متولد شد و در سال 
 .دکر درک د،ش نی آنان محسوب میزبو که سالهای ضعف و رא، אمیه حکومت بنی

به אوج خود ) علیه אلسالم( در آن سالها و تحت رهبری אمام صادق) علیه אلسالم(  حدیثی אمام باقرسۀمدر 
. یافت  אدאمه می سرعتمساعد بود و آموزش אصحاب فقیه و دאنشمند بهنیز سیاسی   אوضاع .شد نزدیک می

 هجری و پس אز شهادت אمام ١٤٨گاه که در سال   و آنن پذیرفت پایا אین دورאن کهمتأسفانه دیری نپایید
 عباسی ظالمحکومت  دאر گشت منصب אمامت رא عهده) علیه אلسالم( حضرت אمام کاظم) علیه אلسالم( صادق
 . کامل گسترده بودبه طور  ظلم و ستم خود رא ۀدאمن

 به پرسش و پس אز אیشانخت אمام رאویان دאنشمند برאی شنا) علیه אلسالم( پس אز شهادت אمام صادق 
به אصحاب خود آموخته و رאه ) علیهم אلسالم(אی بود که אئمه  אین روش شیوه. آزمون علمی متوسل شدند

 بیستدر جوאنی و در سن ) علیه אلسالم( دאنیم که אمام کاظم  می٥٨٥.شناسایی אمام حق אز باطل دאنسته بودند
אز رא طبیعی אست که مردم אمامت   زنده بودند ونیز) علیه אلسالم( אمامتر  برאدرאن بزرگ. سالگی به אمامت رسید

 .بدאنندتر   برאدر بزرگآنِ
  :گوید هشام بن سالم می 

  طاق بهאل  منؤ به همرאه م. ما در مدینه بودیم)علیه אلسالم (پس אز وفات אمام صادق
 با אین .ده بودند مردم نزد אو جمع ش.رفتیم )معروف به אفطح( منزل عبدאهللا بن جعفر

 که میزאن کردیم אز جمله سؤאل .אمام هفتم אست אز אو چند سؤאل پرسیدیم تصور که אو
 ."درهم آن زکات אست پنج  درهمدویستאز هر  ":چه مقدאر אست؟ گفت  زکات در درهم

 "!نیم رهم وددو : "گفت" درهم چه؟صد زکات  ":میپرسید
 بن سالم با زرنگی خاصی  گیرد و هشام درهم تعلق نمیت دویس אست که زکات به کمتر אز شایان ذکر 

هشام در אدאمه . אست  فطح موجب علم به عدم אمامت אو شدهأدرهم رא پرسیده אست و جوאب عبدאهللا صد زکات 
 سؤאالت رא به ۀאمام هم  پرسد که شرفیاب شده و אز אیشان سؤאالتی رא می) علیه אلسالم( به حضور אمام کاظم

 :گوید هشام می .دهد  میدرستی پاسخ
) علیه אلسالم (فضیل مالقات کردیم که آنها هم אز אمام کاظم بوبصیر وأپس אز آن با  

 ٥٨٦.هر دو به אمامت אیشان یقین پیدא کرده بودند و کرده بودند  سؤאالتی
  درنیزرא ها و دאنشمندאن آنها   سایر فرقه و شیعی نبودۀمنحصر به جامع) علیه אلسالم( رهبری אمام کاظم 
 :نویسد می) علیه אلسالم(  אمام کاظمۀمفید دربار  شیخ. گرفت بر می

 آن. کردند  روאیات بسیاری نقل می)علیه אلسالم (אز אمام کاظم )אی دسته אز هر گروه و(مردم 
אز رא قرآن אیشان . دبه کتاب خدא در عصر خویش بودن  ترین אیشان و دאنا  ترین مردم  حضرت فقیه 

אنگیزشان تالوت وقتی قرآن رא با صوت دل  אی که  به گونهکردند؛ م زیباتر قرאئت می مردۀهم

                                           
دאر אلکتـب  , אکبـر غفـاری، تهـرאن      ، تحقیـق علـی    אلکافیأبوجعفر ثقة אإلسالم محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی אلرאزی،           . ٥٨٥

 .ه אستقسمتهایی אز آن گزینش شدو تنها אین گزאرش مفصل אست ، ٣٥٢٣٥، ص١ج، چاپ دوم،  ه١٣٨٩אإلسالمیه، 
 .ه אستقسمتهایی אز آن گزینش شدو تنها אین گزאرش مفصل אست ، ٣٥٢٣٥، ص همان.٥٨٦
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 אلمجتهدین  زینرא   شد و مردم مدینه אیشان אی جاری می  هر شنوندهۀ אشک אز دیدنمودند  می
 ٥٨٧.نامیدند  می)مجتهدین  زینت(

صلی ( به پیامبر) علیه אلسالم( م کاظم حنبلیه، با אشاره به سند متصل אحادیث אماۀ אمام فرق،بن حنبل حمدأ 
 :گفته אست) אهللا و علیه و آله

 אین سلسله سند אگر بر مجنون خوאنده شود؛ فاقَأَ لَجنونِی אلمَلَ عَئَقُرِ ولَ سنادٌإهذא  
 ٥٨٨.هشیار خوאهد شد

 
 
 
 
  فرهنگ حدیثی زمانه) ب

 ولی ،بسیار شدید بود) لیهما אلسالمع( گیریهای منصور دوאنیقی نسبت به אمام صادق و אمام کاظم אگرچه سخت
هزאرאن صحابی دאنشمند در گوشه و کنار سرزمین .  حدیثی شیعه رא نابود کندۀאصلی مدرس  ۀنتوאنست شاکل

 .کردند  منتقل میعلوم و معارف شیعی رא به دیگرאن אسالمی پرאکنده بودند و
ان فقیه و دאنشمند شیعی در سالهای پس אز  حدیث و فقه شیعی با وجود رאویۀ مدرسکرد کهتوאن אدعا  می 
 . متنوع و فرאگیر بود که אمکان نابودی آن وجود ندאشت، شایسته،سان قدرتمند آن) علیه אلسالم( صادق  אمام

رא به عنوאن مرجع علمی به ) علیه אلسالم( در زمان حیات خود אمام کاظم) علیه אلسالم( אمام صادق 
 :אیشان فرموده אست  رهאصحاب خود معرفی کرده و دربا
אمور  شناخت אز آنچه مردم بدאن نیازمندند و در آگاهی و سخاوت و دאنایی، فهم و علم قضاوت،

 אو دری אز و ...  همگی در موسی بن جعفر جمع شده אست،دینشان با یکدیگر אختالف دאرند
 ٥٨٩.درهای אلهی אست

 
  :همچنین فرموده אست 

  پاسخ آنچه که در قرآن אست بپرسی אز هر) لیه אلسالم ـ ـ عאمام کاظم(אگر אز אین پسرم 
 ٥٩٠.تو رא عالمانه خوאهد دאد

  در زمان אمام کاظم،که אز سالیان پیش آغاز شده بود  אسالمی،ۀنفوذ عقاید و אنحرאفات فکری در جامع 
نجاریهای فکری در پاسخ به אصحاب خویش بسیاری אز ناه) علیه אلسالم( אمام. دאشت  نیز بروز) علیه אلسالم(

 .کرد ها رא برمال می هאین گرو

                                           
،  אإلرشاد فی معرفـة حجـج אهللا علـی אلعبـاد           أبوعبدאهللا محمّد بن محمّد بن אلنعمان אلعکبری אلبغدאدی معروف به شیخ مفید،           . ٥٨٧

 .  آزאدمۀترج، ٢٣٥، ص٢ج، چاپ אول، ه١٤١٣، )علیهم אلسالم(مؤسّسة آل אلبیت , ، قم)علیهم אلسالم(تحقیق مؤسّسة آل אلبیت 
 .٣٧٨، ص٢، جאلمطبعة אلعلمیه, ، قمطالب مناقب آل أبیأبوجعفر رشید אلدین محمّد بن علی بن شهرآشوب אلمازندرאنی،  .٥٨٨
لـسید  ، تحقیـق א   )علیه אلـسالم  (عیون أخبار אلرضا    أبوجعفر محمّد بن علی אلحسین بن بابویه אلقمی معروف به شیخ صدوق،             . ٥٨٩

 .٩، ح٢٤ ، ص١ جمنشورאت جهان،, مهدی אلحسینی אلالجوردی، تهرאن
 ،٣٣٥ ص  چـاپ אول،   ، ه١٤١٣،  )علـیهم אلـسالم   (، تحقیق مؤسسة آل אلبیت      قرب אإلسناد عبدאهللا بن جعفر אلحمیری אلقمّی،      . ٥٩٠
 .١٢٣٧ح
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אهل شد و گاه به صورت تجسیم و تشبیه در بین  گر می گاه به شکل غلو جلوه  شیعیۀعقاید אنحرאفی جامع 
 همچنان که عقیده به جبر و تفویض و אعتقاد به تناسخ در بین مردم گسترش ؛کرد پیدא می نمودسنّت 
 .یافت می

 مذهب سهپیشینیان   عالوه بر مذאهب. المی مذאهب مختلف فقهی نیز وجود دאشتعالوه بر אعتقادאت ک 
 .معاصر هستند) علیه אلسالم( ت نیز با אمام کاظم مذهب אهل سنّچهارאز 
 
 
 
 
 )علیه אلسالم(میرאث حدیثی אمام کاظم ) ج

 دאنشمند موجب و تربیت شاگردאن عالم و) لیهما אلسالمع( گسترش علوم و معارف شیعی در زمان صادقین
 حدیثی کوفه در אین عصر ۀحوز. گشت) علیه אلسالم( و معارف אسالمی در دورאن אمام کاظم   حدیثۀرونق حوز
 : گفته אستاءحسن بن علی אلوش .شکوفا بود

 .گفتند  می)علیه אلسالم( قال אلصادقشیخ رא مالقات کردم که نهصد در مسجد کوفه  
نهایت אستفاده ) علیه אلسالم( ن پرجوش و خروش אز حضور אمام کاظمچنی אی אین אست که مدرسه  طبیعی 

 .رא بنماید
نسبت فرאوאن אست و אین موضوع با توجه به دورאن به ) علیه אلسالم( مقدאر אحادیث אمام موسی بن جعفر 

 دورאن بیشتر عمر خود رא در) علیه אلسالم( אگرچه אمام کاظم .محتاج دقت و تأمل אست  سخت زندگانی אیشان
عوאمل אحادیثی که אز אیشان گزאرش شده אست    ولی به سبب وجود برخی،سخت منصور و هارون گذرאنیدند

 برאدر کوچک אیشان، ۀאحادیث به وאسط توאن به نقل بسیاری אز אز جمله می( حدیث אست دو هزאرنزدیک به 
) لیهم אلسالمع( صادقین אمام علی و אزبنابرאین حجم אحادیث منقول אز אیشان پس ؛ ) אشاره نمود،علی بن جعفر

 ٥٩١.אست) لیهم אلسالمع(  چهارم אز אئمهۀدر رد
 دאشت معموالً با کنایه אز یپیامدهای ناگوאر) علیه אلسالم( چون نقل روشن و شفاف روאیت אز אمام کاظم 

אیشان  روאیات یشتربدر ) علیه אلسالم( نام مشهور אمام کاظم. شد یاد می) علیه אلسالم( جعفر  אمام موسی بن
 ٥٩٢.نیز یاد شده אست אلصالح אلعبد وبرאهیم إ بوأאلعالم،  با אلفاظ) علیه אلسالم(  عالوه بر آن אز אمام. אستبوאلحسنأ

 .אند  بسیار کم אز אیشان روאیت نقل کردهتسنّאهل 

                                           
و متـون   ) علیـه אلـسالم   ( معـصومین  ۀ אحادیث אئم  ۀ אالسالم شیخ عزیزאهللا عطاردی زحمات فرאوאنی در تدوین مجموع         ةحج. ٥٩١

علیـه  ( مـام אلکـاظم  אإل مـسند  אین کتابها ۀאز جمل . אند رא به صورت مسند אمامان منتشر ساخته       یشان متحمل شده و آنها    ه א مربوط ب 
 .אست) علیه אلسالم( میرאث حدیثی אمام کاظم  אین کتاب منبع אصلی ما در تحقیق. تدر سه جلد אس )אلسالم
مقـصود אسـت و   ) علیـه אلـسالم  ( شود و گاه معصوم אرאده می) علیه אلسالم(  گاه אمام کاظمאلعالم ت که אز لفظאسشایان ذکر  . ٥٩٢

 بسیار تکرאر شده אست و حتی شهرت کتاب فوق بـه  فقه אلرضا در کتاب   אلعـالم لفظ     دوم אستعمال  ۀگون. אشاره به אمام خاصی ندאرد    
نقل کرده אمـام  ) علیه אلسالم( که אین روאیات رא אز אمام کاظم  אند کسی تصور کردهآن אست که بعضی   به دلیل    نیز   فقه אلرضا کتاب  
 .אست) علیه אلسالم( مطلق معصوم دقت در متن کتاب نشانگر آن אست که مقصود אز عالم در متن کتاب. אست) علیه אلسالم( رضا
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ت نسبت گیری حکوم نشانگر شدت خفقان و سخت) علیه אلسالم(  به אمام کاظمتسنّאهل  אندک ۀمرאجع 
 ٥٩٣.یشان אسته אب

 
 
 
 
  )علیه אلسالم( های حدیثی אمام کاظم گونه) د

 ولی אکثر آنها سؤאالت و روאیات ی אست،در موضوعات مختلف) علیه אلسالم( אحادیث نقل شده אز אمام کاظم
 :کنیم אحادیث אیشان אشاره می אکنون به אجمال به بعضی אز .فقهی אست

 
 
 
   عقلـ١ 

 کافی و אستدالل عقلی در کتاب قل عۀبه هشام بن حکم دربار) علیه אلسالم( دאمن אمام کاظم زسخن بلند و درא
 אین متن زیبا عالوه بر نشان دאدن جایگاه عقل در نظام معرفتی אنسان ٥٩٤. گزאرش شده אستאلعقول  تحف و

ه مورد אستناد  آیچهلدر אین متن نزدیک به . אستدالل به قرآن و روאیات معصومین نیز هست  شناسی روش
 ٥٩٥:قرאر گرفته אست

 خرد بر مردم تمام کرد ۀتها رא به وسیلتعالی حجّ به رאستی خدאی تبارک و אی هشام بن حکم،
: بیان کامل بر אیشان روشن ساخت و با دلیل آنان رא به پروردگاری خود رאه نمود و فرمود با و

رسوالن  خدאوند پیامبرאن و אی هشام، ... ﴾حیم אلرَّحمنُا هو אلرَّلّإله إ ال دٌאحِوَ  لهٌإم كُلهُ إو﴿
آنان که  )אز بندگان(پس . گسیل نفرمود مگر برאی آنکه אز جانب خدא خرد ورزند  رא بر بندگانش
 ترند و به فرمان خدא دאنا אند و شوند کسانی باشند که خدא رא بهتر شناخته  نیکوتر پذیرفته

 .آخرت رא دאرند و که وאالترین پایگاه دنیاخردمندترینشان آنانند  و خردشان بهتر אست
  دلیل אندیشیدن و دلیل خردمند אندیشه אست  برאی هر چیز دلیل و رאهنمایی אست و،אی هشام 

 ٥٩٦.چیز رא مرکبی אست و مرکب خردمند فروتنی אست و هر خموشی אست
 
 

                                           
 .٢ضمیمۀ شمارۀ : ک.ر. ٥٩٣
 تحف אلعقول  دیگر متن    ۀگوید موجود אست و نیم      عقل سخن می   ۀی که دربار   تنها אبتدאی متن   کافی אست در کتاب     قابل ذکر . ٥٩٤

تحـف   آخـر مـتن      ۀذکر אین نکته نیز مفید אسـت کـه تکـ          .  نیامده אست  کافیدیگر אشاره کرده در کتاب        که تفصیالً به موضوعات   
 .ب به سماعه آمده אستو خطا) علیه אلسالم( به نقل אز אمام صادق  کافی جنود عقل و جهل در کتاب ۀ دربارאلعقول
أبومحمّـد אلحـسن بـن علـی אلحرאنـی معـروف بـه         ؛١٣ ـ  ٢٠ص ،١محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی، همـان، ج : ک.ر. ٥٩٥
،  ه١٤٠٤, مؤسّـسة אلنـشر אإلسـالمیه     , قم, אکبر غفاری   ، تحقیق علی  )صلی אهللا علیه و آله    (تحف אلعقول عن آل אلرسول      , شعبه  אبن

 .٣٨٣ ـ ٤٠٢ صچاپ دوم،
 .٣٩٣ ص،رهاورد خرد ؛ترجمه אز پرویز אتابکی ،٣٨٦ ص همان،. ٥٩٦
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 عقائدـ ٢
مباحث אز אمام   موجب صدور روאیاتی در אین...  ، אمامت، واخدאوند و صفات אو، אنبیۀ روאج بحثهای کالمی دربار 

 .شده אست) علیه אلسالم( کاظم
  :گوید صفوאن بن یحیی می
: قالَفَ ":قالَ. لقِ אلخَنَ مِ وَ אهللاِنَ مِةِرאدَرنی عن אإلخبِأ) علیه אلسالم (אلحسنِ یبِأ لِلتُقُ
  هُتُرאدَإِ تعالی ف אهللاِنَ و أمّا مِعلِ אلفِنَ ذلك مِعدَم بَهُدو لَبْ ما یَ وَ אلضمیرُلقِ אلخَنَ مِةُرאدאإل
 عنه و هی ةٌنفیّ مَفاتُهذه אلصِّ  ورُكَّفَتَال یَ  ومُّهُال یَ ی ووِّرَ ال یُهُنَّأ ذلك لِیرُ ال غَهُحدאثُإ
 طقٍ و ال نُفظٍال لَ بِ﴾ونُكُیَن فَكُ﴿  لهُ ذلك یقولُ ال غیرُعلُ אلفِ אهللاِةُرאدَإِف  لقِ אلخَفاتُصِ
 ".ه لَه ال كیفَذلك كما أنَّلِ  كیفَال  و رٍفَکُّال تَ ومَّةٍِ ال هِ  ولسانٍبِ

 ." مخلوق رא برאیم بیان کنیدۀخدא و אرאد ۀ אرאد" :عرض کردم) علیه אلسالم(به אمام کاظم 
 آنچه پس אز آن אز אو سر آهنگ درونی אوست و ضمیر و   مخلوقۀאرאد": אمام فرمود

زیرא ؛ خلق کردن אوست، نه چیز دیگر آوردن و ی تعالی همان پدید خدאۀאما אرאد و زند می
صفات  אین صفات در אو نیست و. کند  گوید و تفکر نمی سخن نمی אندیشد و אو نمی

هرچه رא که . چیز دیگر   خدא همان فعل אوست نهۀپس אرאد. مخلوق אست) مختص(
فاصله خلق  بال باشد و میپس  باش،؛ ﴾کونیَفَ نکُ﴿: گوید  فقط می؛خوאهد خلق کند می
   چنانچه؛خدא چگونگی ندאردۀ אرאد  زبان و تفکر وۀسخن به وسیل  بدون لفظ و.گردد می

 ٥٩٧."ذאت אو چگونگی ندאرد
 אمامت و אمامان به نقل אز אمام ۀحدیث درباردویست نزدیک به ) علیه אلسالم( مسند אمام کاظمدر کتاب 

 .آمده אست) علیه אلسالم( کاظم
 
 
 
  قه فـ٣

 . אست مربوطبه אبوאب فقهی) علیه אلسالم( شده אز אمام کاظم  אز متون حدیثی گزאرششصت درصد نزدیک به 
 یخصوص علی بن جعفر در موضوعات فقهبه  روאج سؤאالت فقهی و دقت אصحاب و ۀدهند  نشان  אین نکته
 .אست

 ولی حجم ،אند ش کمّی یافتهאگرچه متون موجود به سبب نقل به معنا و گزאرشات متعدد یک متن گستر
 .گیر אست مقایسه با متون دیگر چشم زیاد آنان در

 
 
 
   موאعظـ٤

توאن  אی که می  به گونه؛چندאن گسترده نیست) علیه אلسالم( های گزאرش شده אز אمام روאیات אخالقی و موعظه
אمام : گونه تحلیل نمود  אینتوאن سبب אین אمر رא می. کرد   کل روאیات حضرت برآوردאز ده درصدکمتر  آن رא

                                           
 ).با אندکی تغییر( אز سید جوאد مصطفوی ۀترجم، ١٠ ص همان،،محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی. ٥٩٧
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رو ه ب گر رو با مخاطبان عادی موאجه باشند با אصحاب فقیه و پژوهش  بیش אز آن که) علیه אلسالم( کاظم
 فرهنگی آن زمان ۀموضوعات فقهی یا مسائل مطرح شده در جامع  ۀ بنابرאین سؤאالت آنان نیز دربار؛شدند می

 .یات کمتر مورد سؤאل قرאر گرفته אستאخالق بوده אست و بدین جهت بخش موאعظ و
 :حضرت توجه کنید در پایان אین بخش به چند نمونه אز موאعظ آن

  :אند   אمام فرمودهـ١
 شیئاً لَمِعَ  نْإ ه وَنْ مِزאدَتَاً אسْنَسَ حَلَمِ عَفَإنْ مٍوْ یَلِّ فی كُهُسَفْ نَبْحاسِ یُمْ لَنْنّا مَ مِسَیْلَ

 .یهلَ אِو تابَ אهللاَ رََغفَאستَ
 کرده بر آن بیفزאید و אز ما نیست هر کس که هر روز به حساب خود نرسد تا אگر نکو

 ٥٩٨.گاهش توبه آرد به در אگر بد کرده אز خدא آمرزش خوאهد و
  : )و حفرهأ (هُرَضَ حَقال عند قبرٍ  وـ٢

 .هرُ آخِحقیق أن یخافَه للُوّ أ شیئاً هذאإنَّه و ولِّأ فی دَ یزهَ أنْحقیقٌ لَهُرُیئاً هذא آخِ شَنِّإ
رאستی، چیزی که   به :گوری حضور یافت فرمود  هنگامی که بر سر)علیه אلسالم(אمام 

که   به رאستی چیزی و دهند  مهری قرאر پایانش אین باشد سزد که אز آغازش مورد بی
 ٥٩٩.آغازش אین باشد سزد که אز سرאنجامش بهرאسند

 
 
 
 
 )علیه אلسالم( אمام کاظم  شاگردאن) و

نسبت زیاد بوده به ) علیه אلسالم( عباس تعدאد شاگردאن אمام کاظم  دهشتناک بنی فشارهایبا وجود سختیها و
آمده אست که אز אیشان ) علیه אلسالم( نفر אز אصحاب אمامششصد  אسامی بیش אز هاگزאرش  در برخی. אست

 ٦٠٠.אند روאیت نقل کرده
 ٦٠١، طوالنی بودن مدت אمامت توאن مرهون عوאملی چون رא می) علیه אلسالم(کثرت شاگردאن אمام کاظم 

 אست بسیاری אز شایان ذکر .دאنست ٦٠٢نآرאمش نسبی بین خالفت منصور و هارو آموزی و روאج فرهنگ علم
مؤمن  بن حکم،   אفرאدی همچون هشام؛بودند) علیه אلسالم(  حضرت אز אصحاب אمام صادقۀلیشاگردאن אوّ

  ... طاق وאل
 : بن طاووس آورده אست نیز سید) علیه אلسالم( لمی אصحاب אمام کاظم نشاط عۀدربار

                                           
 .٣٩٦  صهمان،, شعبه אبن. ٥٩٨
 .٤١٧ ص،رهاورد خرد ،ی، ترجمه אز پرویز אتابک٤٠٨  صهمان،, شعبه אبن. ٥٩٩
 .٢٨٠ ـ ٥٧٠ ص،٣  ج، ه١٤٠٩چاپ ،  ش١٣٦٨، کنگرۀ جهانی אمام رضا علیه אلسالم، אلکاظم علیه אلسالممسند אإلمام . ٦٠٠
 )قمری ١٤٨ ـ ١٨٣ (. سال אدאمه دאشت٣٥نزدیک به ) علیه אلسالم( אمامت אمام کاظم. ٦٠١
سی به مدت بیش אز مهدی و هادی عبا)  هجری ١٧٠(تا آغاز خالفت هارون     )  هجری ١٥٨(אز پایان خالفت منصور عباسی      . ٦٠٢

گیریها نسبت به אمام و شیعیان قدری کاهش یافته بود و אمکان مرאجعه و سـؤאل            در زمان אین دو سخت     .سال خالفت کردند  یازده  
 .אز אمام تسهیل شده بود
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بودند که در مجالس אیشان حاضر ) علیه אلسالم(אی אز یارאن אمام موسی بن جعفر  گروه ویژه
گشود  که אمام لب به سخن می آنها همین.  بود٦٠٣کاغذهایی אز درخت آبنوس  همرאهشان شده و

 ٦٠٤.کردند ثبت می تند ونگاش یم رא دאد آن فتوאیی می و
محسوب ) علیه אلسالم(نیز אز شاگردאن אمام کاظم ) علیه אلسالم( گروهی אز یارאن متأخر אمام صادق

عمیر و عبدאهللا بن مغیره אز אین گروه   یبأ  بن یحیی و אبن  همچون صفوאن  گروه سوم אصحاب אجماع. شوند می
 .هستند

 :کنیم אشاره می) علیه אلسالم( اظمبه אجمال به برخی אز אصحاب אمام کאکنون 
 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
  بن حجاج  عبدאلرحمنـ ١

 کتبنجاشی אو رא در حدیث، صاحب . אست) لیهم אلسالمع( אز אصحاب אمام صادق و אمام کاظم و אمام رضاوی 
  :אست  توصیف אو گفته کند و در معرفی می

  ٦٠٥. ثبتاً وجهاًةً ثقةًکان ثق
  : אو فرموده אستۀدربار) لسالمعلیه א( אمام صادق

دאرم که در بین شیعه אمثال تو رא  من دوست . برאی مردم مدینه سخنرאنی کن
  ٦٠٦.ببینم

 ٦٠٧.אند نیز אو رא به بهشت بشارت دאده) علیه אلسالم( אمام کاظم
لی پس  و،توقف دאشت) علیه אلسالم( אبتدא در אمامت אمام رضا) علیه אلسالم( אو پس אز شهادت אمام کاظم
 ٦٠٨ .אز אو بیش אز پانصد حدیث در کتب אربعه نقل شده אست .حضرت رא پذیرفت  אز אثبات אمامت אیشان والیت

 ٦٠٩.صد حدیث אستنزدیک به ) علیه אلسالم( אحادیث אو אز אمام کاظم
 
 
 

                                           
 .گرאنبهاسـت  سـنگین و  سـخت،  چـوب آن سـیاه،  . رویـد  ی موریس م  ۀجزیر مادאگاسکار و  آبنوس درختی אست که در هند و      . ٦٠٣
 .٢٦ ص، ١ج ،رهنگ معینف

، تحقیق دאر إحیاء אلترאث،     )علیهم אلسالم (بحار אألنوאر אلجامعة لدرر أخبار אألئمة אألطهار        محمّدباقر بن محمّدتقی אلمجلسی،     . ٦٠٤
 .١٥٣ص ،٤٨ جچاپ אول،،  ه١٤١٢دאر إحیاء אلترאث، , بیروت
، ٢ ج چـاپ אول،   ،ه١٤٠٨دאر אألضـوאء،    , ، بیـروت  )ةفهرس أسـماء مـصنّفی אلـشیع      ( رجال אلنجاشی أحمد بن علی אلنجاشی،     . ٦٠٥
 .٦٢٨ۀ ، شمار٥٠ص
, ، تحقیق אلسید مهدی אلرجـائی، قـم  )رجال אلکشّی  (אختیار معرفة אلرجال  أبوجعفر محمّد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی،         . ٦٠٦

 .٨٣٠ۀ شمار ،٧٤٠، ص٢ ج،، چاپ אول ه١٤٠٤مؤسسة آل אلبیت، 
 .همان. ٦٠٧
 .٣١٨، ص٩ جچاپ سوم،،  ه١٤٠٣منشورאت مدینة אلعلم، , ، قممعجم رجال אلحدیثر אلخوئی، אکب أبوאلقاسم بن علی. ٦٠٨
 .٤٣٠، ص٣جمسند אإلمام אلکاظم علیه אلسالم، . ٦٠٩
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  بن یقطین   علیـ٢

 אو در دربار عباسیان منزلتی ۀخانوאد.  אز مبلغان عباسیان بودشپدرو ) لیهم אلسالمع( אو אز אصحاب خاص אئمه
در אین منصب باقی ) علیه אلسالم(  אمام کاظمۀخالفت هارون مقام وزאرت یافت و با אجاز אو در. خاص دאشتند

 .ماند
 نیزאند شیخ طوسی  بزرگی منزلت אو سخن گفته عالوه بر אینکه نویسندگان کتابهای رجالی در وثاقت و

  :آورده אست   ویۀدربار
  ٦١٠.شیعیان برخوردאر بود و) علیه אلسالم(می بلند در نزد אمام کاظم אو אز مقا

  :אند  وی فرمودهۀدربار) علیه אلسالم( אمام کاظم
 ٦١١.دنگیر  بر  هرگز علی بن یقطین رא در کنم که آتش دوزخ ضمانت می  من

سان بود که  آن) علیه אلسالم(  منزلت אو نزد אمام کاظم٦١٢ .روאیات بسیاری در مدح אو وאرد شده אست
  :אند آورده

لی إ بَتَكَ فَ،انی אلثّنِسَبوאلحَأم نهُ مِ،عَربَأ أو  بنینَالثَ ثَجَوَّزَ) علیه אلسالم( نسَباאلحَأ نَّإ
 . یكلَإهم هورَ مُرتُیَّصَ دی قَنّإو : طینَقْ یَ بنِعلیِّ

 אمام رضا  که،آورد سه یا چهار پسر خود رא به אزدوאج در) علیه אلسالم(وقتی אمام کاظم 
علیه (  فرزندאن אمامۀبن یقطین ده هزאر دینار به عنوאن مهری  علی، هم در شمار آنان بود

 אمام کاظم   خدمتۀ אزدوאج אیشان به عنوאن هدیهو سه هزאر دینار برאی ولیم) אلسالم
 ٦١٣.فرستاد) אلسالم علیه(

 ١٨٠بن یقطین نزدیک به   אز علی .تبوده אس مسائل آنها کتابۀ هایی אز حدیث دאشته که אز جمل אو نوشته
در تمامی مصادر شیعی ) علیه אلسالم( مجموع روאیات אو אز אمام کاظم٦١٤ .در کتب אربعه نقل شده אست  حدیث

 ٦١٥. مورد אست١٤٠نزدیک به 
 
 
 
   אلبطائنیةحمز بیأبن   علی ـ٣

  אو در زمان אمام موسی٦١٦.بودبوبصیر أ) عصاکش(و قائد ) لیهما אلسالمع( אز אصحاب אمام صادق و אمام کاظم
علیه ( محبوس بودن طوالنی אمام کاظم. وאالیی یافت و وکیل حضرت گردید  مقام) علیه אلسالم( بن جعفر 

 به אموאل موجب شد هحب دنیا و عالق. حضرت جمع شود سبب شد که אموאل زیادی در نزد وکیالن) אلسالم
آنان אدعا . אمام رא به نفع خود ضبط کنند   رא אنکار کرده و אموאل)علیه אلسالم( که بعضی אز آنان אمامت אمام رضا

                                           
 .٣٨٨ۀ شمار ،١٥٤ ص,چاپ אول, ١٤١٧,تحقیق جوאد قیومی, نشر אلفقاهة, אلفهرست, شیخ طوسی. ٦١٠
 .٨٠٧ۀ شمار ،٧٢٩ص ،)رجال אلکشّی (אختیار معرفة אلرجالشیخ طوسی، . ٦١١
 .٧٣٠ و ٧٢٩ص، همان. ٦١٢
 . ٨١٩ۀ ، شمار٧٣٢ صشیخ طوسی، همان،. ٦١٣
 .٢٣٧، ص١٢ جאکبر אلخوئی، همان، أبوאلقاسم بن علی. ٦١٤
 .٤٧٧ ص،٣ج، مسند אإلمام אلکاظم علیه אلسالم. ٦١٥
 .شود  می  هدאد   אست که به אفرאد نابینا نسبتمترאدف دل در فارسی  روشنبا بوبصیر در عربی أعنوאن . ٦١٦
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حمزه אز سرאن אین  بی أ بن  علی. کرد  زنده אست و در آینده ظهور خوאهد) علیه אلسالم( کردند که אمام کاظم
و وی د אن کردهلعنت  ترאجم אو رא نکوهش و نویسندگان کتابهای رجال و. אست ،אند که وאقفه نامیده شده، گروه

 ٦١٧.אند گذאر گروه وאقفه دאنسته رא بنیان
گزאرش حمزه بود سی هزאر دینار  بیأبن   نزد علی) علیه אلسالم( مقدאر پولی که پس אز شهادت אمام کاظم

چون . به مخالفت پردאختند) علیه אلسالم( یابی به حطام دنیا با אمام رضا دست  فکرאنش برאی هم אو و. شده אست
بودند و نزد مردمان وجهه و آبرو دאشتند برخورد با  )علیه אلسالم( بن جعفر  ز وکیالن אمام موسیرهبرאن وאقفه א

یارאن وفادאر و مخلص אیشان אین  و) علیه אلسالم( نمود، ولی بر אثر کوشش אمام رضا آنان سخت و مشکل می
 .توطئه ناکام ماند و طریق صحیح אمامت برאی مردمان روشن شد

אین نکته . حمزه رא لعن کرده و אو رא به عذאب جهنم وعده دאده אست بیأبن   علی)  אلسالمعلیه( אمام رضا
 علی. אند بوده) لیهم אلسالمع( عاقبتی کسانی אست که حتی عمری در محضر معصومین نشانگر سختی رאه و بد

 در کتب אربعه نزدیک .ستא  نقل کرده) لیهما אلسالمع( אمام کاظم حمزه روאیات زیادی אز אمام صادق و بیأبن  
 ٦١٨.بوبصیر אستأها אز ن حدیث אز אو موجود אست که بیشتر آ٥٥٠به 

 دאشته بوאب אلفقهأکتاب جامع فی  و  کتاب אلتفسیر،ةکتاب אلزکا، ةکتاب אلصالאو کتابهای حدیثی همچون 
 ٦٢٠.نقل کرده אست) علیه אلسالم( حدیث אز אمام کاظمی نود و ٦١٩.אست

אز ...  بن عبدאلرحمان و   یونس،بن محبوب   حسن، صفوאن، بزنطی،عمیر  بیأ  ن אبنبعضی אز بزرگان همچو
حمزه مسلماً شنیدن  بیأبن   با توجه به دوری کامل אین אشخاص پس אز אنحرאف علی. אند کرده  אو حدیث نقل
ان  شیعی آنان وین در زمان אستقامت و وکالت אو بوده אست، زیرא پس אز تشکیل گروه وאقفه بیو אین אحادیث אز
 .شود  معتبر شناخته میمذکور،بنابرאین روאیات . آنان هیچ אرتباطی با هم ندאشتند آمد و  پدیدאفترאق کامل 

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
  ماعهسَ ـ٤

 ۀکه دربار  کسانی برشمردهزءشیخ مفید אو رא ج. אست) علیه אلسالم( سماعه אز אصحاب אمام باقر و אمام کاظم
 : אست  هها گفتن آ

אحکام دین  فتوא و حرאم، و فقهای بزرگی אست که مردم مسائل حالل و  زعماۀאو در زمر
  وی אز. אستنکوهشی بر אیشان وאرد نگردیده قدح و کردند و אیشان אخذ می رא אز

 ٦٢١. אستمصنفات مشهور نویسندگان אصول و

                                           
؛ أبـوجعفر محمـد بـن אلحـسن بـن علـی بـن               غضائری  به نقل אز אبن    ،٢١٥ص،  ١١، ج אکبر אلخوئی، همان    أبوאلقاسم بن علی  . ٦١٧

אلطبعـة אألولـی،    , ه١٤١١مؤسسة אلمعارف אإلسـالمیه،     , אهللا אلطهرאنی، و علی أحمد ناصح، قم       ، تحقیق عباد  אلغیبه, אلحسن אلطوسی 
 .٦ ح،٦٣ص
 .٢٢٧ صهمان،. ٦١٨
 .٢١٥همان، ص. ٦١٩
 .٤٥٦ص، )علیه אلسالم(مسند אإلمام אلکاظم . ٦٢٠
 .٤١  و٢٥ص ،شیخ مفید، אنتشارאت مهرۀ ، تحقیق אلشیخ مهدی، نجف، کنگرۀ هزאرجوאبات אهل אلموصلאلشیخ אلمفید،  .٦٢١
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 حدیث به نقل אز אو در ١١٨٠. אند ه کتابی حدیثی אست که گروه زیادی آن رא روאیت کردۀسماعه نویسند
 ٦٢٣. مورد אست٣٥) علیه אلسالم(  روאیات אو אز אمام کاظم٦٢٢.آمده אست  کتب אربعه

نقل شده אست که به ) علیه אلسالم( گفتنی אست روאیات زیادی אز سماعه بدون ذکر نام אمام معصوم
کند مضمرאت אو رא  م حدیث نقل نمیمعصو با توجه به آنکه אو معموالً אز غیر. אست مضمرאت سماعه مشهور

 .روאیات سماعه مضمره אستچهل درصد حدود . دאنست )علیه אلسالم( توאن سؤאل אز معصوم می
. אند بن عبدאلرحمان אز אو روאیت نقل کرده  محبوب و یونس  אبن، بزنطی،عمیر بیأ  بزرگان روאت همچون אبن

با توجه به آنکه زرعه وאقفی بوده אست אحتمال وאقفی  .אست  ما رسیده  روאیات אو אز طریق زرعه بدست بیشتر
 ٦٢٤.אند رא مردود دאنستهن رجالی آ  که محققین دאده شده بودن سماعه نیز در کتب رجال 

 
 
 
 علی بن جعفر ـ٥

علیه ( אو تحت والیت برאدرش אمام کاظم. تאس) علیه אلسالم( ترین فرزند אمام صادق علی بن جعفر کوچک
نزد رجال نویسان ) علیه אلسالم( به عنوאن یکی אز شاگردאن رאستین אمام کاظم  و  یافتهو نمو رشد ) אلسالم

  .شناخته شده אست
) علیه אلسالم(  سؤאالت אو אز אمام کاظمۀאین کتاب مجموع.  אستمسائلکتاب مشهور علی بن جعفر کتاب 

شود و سؤאل و  آغاز می سألته آخر با لفظ معموالً אز אول تا  مسائلکتابهای .مختلف فقهی אست  وضوعاتمدر 
که روאیات مربوط به هر عنوאن در جایگاه אصلی خود   گاهن آ. گردد ذکر می) علیه אلسالم( سپس جوאب אمام

 تبدیل هאو یاد شده אست روאیت به مضمر شونده حذف شده و با ضمیر אز به سبب آنکه نام سؤאل قرאر گیرد
 .بستگی خوאهد دאشت کننده بار سؤאلخوאهد شد و אعتبار متن به אعت

 به مسائل علی بن جعفر علی بن جعفر رא بازیابی کرده و با عنوאن  مسائلאلبیت مجموع روאیات   آلۀموسس
.  حدیث دאرد٧٧٧ حدیث و مجموعاً ٣٤٨ حدیث و مستدرکات آن ٤٢٩  مسائل אصلیۀنسخ. رسانده אست  چاپ
 אین مجموعه علی بن جعفر .ست که در آخر کتاب آمده אست روאیت א٨٧دیگر علی بن جعفر نیز  روאیات

 حدیث در دست אست که ٨٦٤کند چه אز אو  ن شیعی معرفی میایکی אز پرکارترین محدث  عریضی رא به عنوאن
 ٦٢٥.אند نقل شده) علیه אلسالم( شمار همگی אز معصوم جز چند حدیث אنگشت  به
 
 
 

 ١ۀ آموزشی شمارۀ ضمیم
 

 شناسی  کتاب

                                           
 .٣٠١، ص٨ج، אکبر אلخوئی، همان أبوאلقاسم بن علی. ٦٢٢
 .٤٠٨، ص٣ج، )علیه אلسالم (مسند אإلمام אلکاظم . ٦٢٣
 .٢٩٩، صאکبر אلخوئی، همان أبوאلقاسم بن علی. ٦٢٤
 . مرאجعه کنید»١شمارۀ جهت אطالع « به مسائل علی بن جعفربرאی אطالع بیشتر אز کتاب . ٦٢٥



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٢١٤

 ؛ جهانی אمام رضاۀکنگری، محمد غرو ،)علیه אلسالم( مام אلکاظمאإلحکم  ال ومثأـ ١
 ؛دאر אلتعارف אهللا، محمدحسین فضل ، )علیه אلسالم( مام موسی بن جعفرتأمالت فی آفاق אإلـ ٢
 ؛ قمۀ علمیۀ مدرسین حوزۀאنتشارאت جامع شعبه حرאنی، نאب ،تحف אلعقولـ ٣
 ه؛دאر אلکتب אلعلمی  جلد،٢باقر شریف אلقرشی، ،)یه אلسالمعل( مام موسی بن جعفر אإلةحیاـ ٤
 ؛جلد١ ،)علیه אلسالم( علی بن جعفر بن محمد אلصادق مسائل علی بن جعفر،ـ ٥
 ؛ جهانی אمام رضاۀکنگر جلد، ٣אهللا عطاردی، عزیز ،)علیه אلسالم( مام אلکاظمאإل مسندـ ٦
 وאء؛ضدאر אأل אهیم مروزی،برإموسی بن  ،)علیه אلسالم( مام אلکاظممسند אإلـ ٧
 ؛، مالمحسن فیض کاشانیمعادن אلحکمـ ٨
 .وهشی در تاریخ حدیث شیعهپژـ ٩
 

 
 

 ٢آموزشی شمارۀ  ۀضمیم
  ٦٢٦.»אًدّ جِلیلٌ قَهُدیثُحَ «:ذهبی گفته אست

آنکه نام  چه ،تأمل אست  برאنگیز و قابل   نیز سؤאلعتدאلمیزאن אإلدر کتاب ) علیه אلسالم( بردن אز אمام کاظم نام
אیرאد تهمت رא به  هی ذکر کرده وذهبی توجیه ناموجّ.  אست אلرجالاءعتدאل فی ذکر ضعفمیزאن אإلکامل کتاب 

 .عقیلی نسبت دאده אست
 لمِ عِهذא وאرثُ «:گفته אست) علیه אلسالم(  אمام کاظمۀאلرشید نقل کرده که دربار  אگرچه مأمون אز هارون 
 و مأمون אین سخن و مشابه آن رא ٦٢٧». هذאندَعِ فَحیحَ אلصَّلمَ אلعِدتُرَأذא إ دٍمَّحَ مُ بنِرِعفَجَ  بیین هذא موسی بنُאلنَّ

گیریهای  لکن אین سخن خصوصی و در خفا بوده אست و אرتباطی با سخت ٦٢٨،شمارد دلیل بر تشیع خود می
 .ندאرد  در مأل عام) علیه אلسالم( هارون نسبت به אمام کاظم

 
 
 

 ١ ۀبرאی אطالع شمار
 کتاب مسائل علی بن جعفر
 ١٤٠אحتماالً در حدود سالهای (אست ) علیه אلسالم( ترین فرزند אمام صادق علی بن جعفر عُرَیضی کوچک

 אو ۀدربار. אست یافته رشد و نمو) علیه אلسالم(  אو تحت والیت برאدرش אمام کاظم.)אست  هجری متولد شده
  :אند گفته

 مِعالِ مَخذِأ علی رِوفُّ אلتَّ وَیهِلَإ طاعِنقِ موسی و אإلخیهِأ بِكِسُّمَلتَّא دیدَ شَ جعفرٍ بنُكان علیُّ
 ٦٢٩.نهُ مِینِאلدّ

                                           
 .٢٠١  ص،٤ ، ج، بیروت، دאر אلمعرفهمیزאن אإلعتدאل فی نقد אلرجالمحمد بن أحمد بن عثمان ذهبی، . ٦٢٦
 .٣٧٢ص  ،٢جرآشوب אلمازندرאنی، همان، رشید אلدین محمّد بن علی بن شه. ٦٢٧
 .٨٨ ص،١، جصدوق، همانشیخ . ٦٢٨
 .٢٤٤ص ،٢ج ، ه١٤١٤، تهرאن، دאر אألسوه،  אلبحار و مدینة אلحکمةسفینشیخ عباس قمی، . ٦٢٩
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علیه ( و אمام جوאد) علیه אلسالم( گیری אو نسبت به אمام رضا אخالص و معرفت علی بن جعفر אز موضع
  :گوید محمّد بن حسن بن عمار می .گردد معلوم می) אلسالم

 نهُ عَبُتُאكْ  نِیْتَنَ سَهُندَ عِتُْم אقَ و كنتُةِدینَالمَساً بِ جالِ محمّدٍ بنِعفرِ جَ بنِلیِّ عَندَ عِكنتُ
  علیِّ بنُ محمّدُبوجعفرُأ  علیهِلَخَذ دَإ) علیه אلسالم( باאلحسنأعنی  یَخیهِأن  مِعَمِما سَ
  بنُ علیُّبَثَوَف) صلی אهللا و علیه و آله( سولِאلرَّ  مسجدَ،אلمسجدَ) علیه אلسالم( ضاאلرِّ
 سْجلِ אمِّیا عَ): علیه אلسالم( رعفَبوجَأفقال له . هُمَظَّعَ  وهُدَ یَلَبَّقَفَ ِءدرِ ال وَאءٍذحِ ال بِرٍجعفَ
لی أ رٍعفَ جَ بنُ علیُّعَجَمّا رَلَ؟ فَ قائمٌأنتَ  وسُلِدی كیف أجْیِّیا سَ: فقال  אهللاُكَمَحَرَ
: ؟ فقال به هذא אلفعلَلُفعَ تَأنتَ  وبیهِأنتَ أ  یَقولونوَنَهُ یُوَبِّخو هُصحابُأ لَعَ جَهِسِجلِمَ
  هذאلَّّ و أهَةَیبَ هذه אلشَّلْهِّؤَ یُمْ لَ، هِتِیَحْ علی لِبضَقَ  و، لَّجَ وَ زَّ عَ אهللاُتوא אذא كانَسكُאُ

 ٦٣٠.بدٌ عَهُنا لَأل ما تقولون بَ مِ باهللاِعوذُه؟ نَضلُ فَرَ אُنكِهُعَضَ وَه حیثُعَضَوَ אلفتی و
 ٦٣١.کرد  خردسال رא جفت می)علیه אلسالم (אمام جوאد  و در متن دیگر آمده אست که אو کفشهای

 ٢٢٠و אحتماالً در אبتدאی אمامت אیشان یعنی پس אز سال  )علیه אلسالم( אو در زمان אمامت אمام هادی
ده که محل سکونت אو نیز  عُرَیض وאقع شۀقبر אو دאخل شهر مدینه و در منطق ٦٣٢.אست  هجری وفات نموده

 ،باشد ر ثابت نمیوذکم  علی بن جعفر موجود در قم به علی بن جعفرِۀمقبر   אست אنتسابشایان ذکر. بوده אست
 ٦٣٣.אند אدعا کرده  مثل مجلسی אول آن رאאی  عدهאگرچه

) لسالمعلیه א(  سؤאالت אو אز אمام کاظمۀאین کتاب مجموع.  אستمسائلکتاب مشهور علی بن جعفر کتاب 
 .אست  אین مجموعه به دو شکل مبوّب و غیر مبوّب به دست ما رسیده. مختلف فقهی אست  در موضوعات

  : مثالً در אین کتاب آمده אست؛ ترتیب خاصی ندאرد، אصلی אستۀکه ظاهرאً نسخ، غیر مبوّب ۀنسخ
ن  عَهُألتُ سَ وَطیرَی یَتّ حَهُكلُأ لُّحِال یَ: ؟ قالهُ أكلُلُّحِ هل یَرאدِ אلجَنَمِاءِ بن אلدّ عَهُألتُسَ وَ
ما هُیُّأ رَخَبوها אآلأوی ما و هَهُحدَأ جَوِزَّ أن یُدُّی אلجَوَفهَ  هتُبنَإ بانِخطُالن یَجُ رَتاهُأ لٍجُرَ
ن  عَهُلتُأَسَ ها وَدِّجَلِ أباها ها ونَّأ لِةِیَارِالجَ بِ أحقُّدُّی אلجَوَאلذی هَ: ؟ قالحَنكِ أن یَقُّأحَ
 ٦٣٤  ....تِیِّ אلمَنَ مِكیَّها אلذَّودِن جُل مِلُعزِ وكان یَمٌنَ غَهُت لَ كانَلٍجُرَ

) علیه אلسالم( شود و سؤאل و سپس جوאب אمام  آغاز میسألته  معموالً אز אول تا آخر با لفظ مسائلکتابهای
ه سبب آنکه نام که روאیات مربوط به هر عنوאن در جایگاه אصلی خود قرאر گیرد ب  گاه آن. گردد ذکر می
 خوאهد شد و אعتبار متن به هאو یاد شده אست روאیت تبدیل به مضمر شونده حذف شده و با ضمیر אز سؤאل

 .کننده بستگی خوאهد دאشت אعتبار سؤאل
 . قرאر گرفته אستا دאشته אست و مضمرאت سماعه مورد بحث بسیاری אز علم مسائلسماعه نیز کتاب

 אحادیثی ۀ مجموعسنادقرب אأل. אست   آمدهسنادقرب אألعفر در ضمن کتاب  علی بن جمسائل  مبوّبۀ نسخ

                                           
 .١٢ح ،٣٢٢ص ، همان،محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی. ٦٣٠
 .٨٠٤ۀ ، شمار٧٢٨ص ،٢ج ،)رجال אلکشّی(אختیار معرفة אلرجال   ،طوسی شیخ. ٦٣١
، تحقیق مؤسسة آل    مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها     أبوאلحسن علی بن جعفر אلحسینی אلعلوی אلهاشمی אلعریضی،          :ک.ر. ٦٣٢

 ٢٩ـ٣٢ ص، چاپ אول، ه١٤٠٩، )علیه אلسالم(אلمؤتمر אلعالمی لإلمام אلرضا , ، مشهد)علیهم אلسالم(אلبیت 
بنیـاد فرهنـگ    , حیح حسین אلموسوی אلکرمانی و علی پناه אإلشـتهاردی، تهـرאن          ، تص روضة אلمتّقین محمّد تقی אلمجلسی،    . ٦٣٣

 . ٤٨٧ص  ،٢٢ج، مستدرک אلوسائل :ک. ر؛١٩١ ص، ١٤ جאسالمی کوشان پور، 
 .٢٠ و ١٩ ،١٨، مسئله ١٠٩  ص همان،،أبوאلحسن علی بن جعفر אلحسینی אلعلوی אلهاشمی אلعریضی. ٦٣٤
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אکثر . نقل شده אست) لیهم אلسالمع( کم وאسطه אز אمام صادق، אمام کاظم و אمام رضا אست که با אسناد عالی و
افته علی بن جعفر אست که ترتیب موضوعی یمسائل   در کتاب) علیه אلسالم( אحادیث نقل شده אز אمام کاظم

 .אست
 حدیث دאرد و متن ٤٢٩متن غیر مبوّب . تعدאد אحادیث موجود در دو کتاب و حتی متون آن متفاوت אست

 حدیث אز אین دو مجموعه مشترک ٢٥٠ حدود .) مسائل نیستءحدیث نهایی آن جزشش ( حدیث ٥٣٣ مبوّب
یک אز אین   در هیچ  ذکر شده ضمن آنکه بعضی אز سؤאالت علی بن جعفر که در کتب فقهی ؛אست و بقیه منفرد

  .אست  کتاب نیامدهدو 
 به مسائل علی بن جعفرکرده و با عنوאن   علی بن جعفر رא بازیابیمسائلאلبیت مجموع روאیات   ل آۀموسس

)  حدیث٧٧٧و مجموعاً ( حدیث ٣٤٨ حدیث و مستدرکات آن ٤٢٩  مسائل אصلیۀنسخ. אست  رسانده  چاپ
אست אین مجموعه علی بن جعفر    روאیت אست که در آخر کتاب آمده٨٧ جعفر نیز دیگر علی بن  روאیات. دאرد

 حدیث در دست אست ٨٦٤ אز אو ، چه،کند یکی אز پرکارترین محدثین شیعی معرفی می  عریضی رא به عنوאن
 .אند نقل شده) علیه אلسالم( شمار همگی אز معصوم  که به جز چند حدیث אنگشت



 

  

 

جلسۀ چهاردهم

 )علیه אلسالم(حدیث در عصر אمام رضا 



 

  

 مقدمه
علیـه    ـ  سـال شـهادت אمـام صـادق    ( هجـری  ١٤٨ در سال ،)علیه אلسالم ( ملقب به رضا،ن موسیאمام علی ب
ـ אلسالم  و در אوج خفقان )علیه אلسالم(   هجری و پس אز شهادت אمام کاظم١٨٣در سال . در مدینه متولد شد)  

عهدی  نصب والیت  هجری به خرאسان مهاجرت نمود و م       ٢٠١در سال   . هارونی حاکم بر جامعه به אمامت رسید      
در روאیات بـا کنیـۀ أبوאلحـسن یـا          ) علیه אلسالم ( אمام رضا    . هجری به شهادت رسید    ٢٠٣رא پذیرفت و در سال      

  .شوند أبوאلحسن אلثانی معرفی می
. اسـت نهها برאی مـسلمانان، شـیعیان و אمامـان آ         نترین زما   אز پرحادثه  )علیه אلسالم  (دورאن אمامت אمام رضا    

אز سـوی   عهدی    عظیم وאقفه، پذیرش والیت    ۀ مرگ هارون، جنگ طوالنی אمین و مأمون، فتن        نابودی برمکیان، 
نگـاری אحادیـث     ، هجرت به خرאسان، گسترش مباحثات کالمـی و فقهـی، آغـاز جـامع              )علیه אلسالم  (אمام رضا 

 .بحث مربوط אستאین ترین وقایعی אست که به  אز مهم...  شیعی، پرورش گروه سوم אصحاب אجماع و
 
 
 
 

  وضعیت سیاسی) אلف

سـرکوب  .  جغرאفیـایی مـسلمانان دאنـست      ۀتـرین منطقـ     مسلط بر گـسترده    ۀتوאن مقتدرترین خلیف   هارون رא می  
رفت در زمان منـصور دوאنیقـی بـا شـدت            شورشها و منکوب کردن تمامی کسانی که אحتمال مخالفت آنان می          

 .دارون ش هویژهتمام אجرא شده و حکومتی مستقر تحویل گروه بعد به 
. אلعاده بخـشیده بودنـد    به خصوص برمکیان حکومت هارون رא قدرت فوق،وزیرאن مقتدر، مدبر و کارآزموده  

گیـری بـر آنـان و        دشمنی آنان با شیعیان و سخت     . زدنی بر אمور دאشتند    אلعاده و تسلط مثال    آل برمک نفوذ فوق   
 ٦٣٥. نیز بدאنان منتسب شده אست)אلسالمعلیه  ( حتی شهادت אمام کاظم. אمامان شیعه نیز مشهود אست

 معاصر با حکومت هارون و وزאرت برمکیان بود و طبیعـی אسـت              )علیه אلسالم  (آغاز دورאن אمامت אمام رضا     
אین وضـعیت دیـری بـه طـول         .  نیز بدین دورאن سرאیت کند     )علیه אلسالم  ( گیریهای زمان אمام کاظم    که سخت 

 فعالیـت بـرאی אمـام       ۀ هارون بر برمکیان برאمکه کالً نابود شده و زمینـ          گرفتن  با خشم  ١٨٨نینجامید و در سال     
 . فرאهم شد)علیه אلسالم (رضا

مـأمون  .  شـهر آویخـت  ۀ پیـروزی بـر دروאز  ۀ بـرאدر رא بـه نـشان    ۀسرאنجام مأمون بر אمین پیروز شد و سر بریـد         
 אو ۀאستداللهای قـوی و پختـ  . ودترین آنان ب ترین و باهوش   عباسی و אموی و یکی אز زیرک       ۀدאنشمندترین خلیف 

که برخورد با تمـام مـشکالتی         همچنان ؛ نبوغ علمی אوست   ۀدر موאجهه و مناظره با دאنشمندאن و متکلمین نشان        
אو  . نبوغ سیاسـی אوسـت     ۀهمه مشکالت نشان   دست آوردن خالفت با آن    ه  که پس אز مرگ هارون پدید آمد و ب        

مرکز حکومـت   ،   رא אز مدینه به مرو     )علیه אلسالم  (ویش אمام رضا  برאی پیشبرد مقاصد سیاسی و تحکیم قدرت خ       
 . رא مطرح نمود)علیه אلسالم  (عهدی אمام אحضار کرد و پیشنهاد خالفت و سپس والیت ،خویش
 . אز مدینه حرکت کرده و به خرאسان وאرد شدند٢٠١ در אوאیل سال )علیه אلسالم ( אمام

                                           
مؤسـسة آل  ,  تحقیق אلـسید مهـدی אلرجـائی، قـم    ،)رجال אلکشّی(ختیار معرفة אلرجال אأبوجعفر محمّد بن אلحسن אلطوسی،      . ٦٣٥

 .٥٠٣ ص، چاپ אول، ه١٤٠٤אلبیت، 
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 به قدری زیرکانه אست کهبرخی אز علمای شیعی رא نیـز بـه خطـا                )אلسالمعلیه   (نوع برخورد مأمون با אمام رضا     
 ٦٣٦.אندאخته אست

 
 
 
 
   فرهنگ حدیثی خرאسان)ب

نیـشابور، بخـارא،    . تـرین آنهـا بـود       و אز بـزرگ    تسنّאهل  ترین مرאکز حدیثی     خرאسان در آن هنگام یکی אز مهم      
 . رفت می راشمبه  در آن مقطع تسنّل אههای حدیثی  آورترین حوزه אز نام...  سمرقند، مرو، بلخ و

 هستند در همین    تسنّאهل  که אز مشهورترین مصنفین حدیثی       و نسائی     ترمذی ، مسلم ،دאنیم که بخاری   می
مندی مأمون به مباحـث علمـی و אعتقـادی و حـضور              عالقه. אند مقطع و در همین منطقه زیسته یا به دنیا آمده         
 .رت دאنشمندאن به خرאسان شده بودشخص خلیفه در مباحث موجب گسترش مهاج

 شـایان ذكـر   .  در אین منطقه به شکوفایی علمی بیشتر خرאسان کمـک کـرد            )علیه אلسالم  (حضور אمام رضا   
خرאسانیان کمتر אز مردمان مدینه تعصب دאشته و آمادگی بیشتری برאی درک معارف אسـالمی אز אمـام           که  אست  
 . دאشتند)علیه אلسالم (رضا
شـماری אز   . ز سالهای پیشین در خرאسان حضور دאشته و در אین منطقـه ریـشه دوאنـده بودنـد                 شیعیان نیز א   

 .אند  خرאسانی یا مروزی نامیده شده)علیهما אلسالم ( אصحاب صادقین
 ،خـصوص بـا عنـوאن ولیعهـد خالفـت عباسـی      به  ، در بین شیعیان خرאسان  )علیه אلسالم  (حضور אمام رضا   

 مباحثـه و  ،تشکیل جلسات علمـی  .سابقه بود بخشید که در دورאن گذشته بی ی و جسارت خاصی م  أتبدאنان جر 
سازی موאضع אعتقادی شیعه و       و حتی غیر مسلمان به شفاف      تسنّאهل   با دאنشمندאن    )علیه אلسالم  (  אمام ۀمناظر

 .تبیین معارف אعالی توحیدی אنجامید
ه توאنـایی موאجهـه و منـاظره رא در خـود            مأمون سالن بزرگی برאی مناظره אیجاد کـرده بـود و אفـرאدی کـ               
 متعدد و متنوعی אز אیـن       یاهگزאرش.کردند  بحث می  )علیه אلسالم   (دیدند در آنجا جمع شده و با هم یا با אمام           می

علیـه    (موضوع אصلی منـاظرאت אمـام     . אستمناظرאت در دست אست که موجب אفتخار و مباهات تمامی شیعیان            
 .دهد حیدی و אمامت تشکیل می رא بیشتر مباحث تو)אلسالم
 
 
 
 

                                           
، قـم، موسـسة אلنـشر       درאسـة و تحلیـل    ) علیـه אلـسالم   (אلحیاة אلسیاسیة لالمام אلرضـا      جعفر مرتضی אلعاملی،    رجوع شود به    . ٦٣٦

 .אند رאت برخی אز علما رא نقل و نقد کرده که مؤلف محترم نظ٢١٢ـ٢٤٢ص،  ه١٤٠٣אالسالمیه، 
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  های نشر حدیث  شیوه)ج

هـای مختلفـی بـرאی نـشر معـارف            אز شـیوه   )علیه אلـسالم   ( אمام رضا  ،گونه که در مبحث قبلی אشاره شد       همان
 :توאن אشاره کرد گرفتند که אز آن جمله بدین موאرد می אسالمی بهره می

 ؛ حدیث در جمع خصوصی و عمومیی אلقاـ١
 ؛ به سؤאالت پاسخـ٢
 ؛ مکتوبات حدیثیـ٣
 ).هایی אز אین متون خوאهد آمد های حدیثی نمونه در بخش گونه ( شرکت در مناظرאت و مباحثات علمیـ٤
 
 
 
 
 )معلیه אلسال ( میرאث حدیثی אمام رضا)د

.  گـشت  ت سـنّ   אهـل  های حـدیثی    در حوزه  ه در خرאسان موجب روאج حدیث شیع      )علیه אلسالم  (حضور אمام رضا  
   بیش אز روאیات אمام باقر و אمـام صـادق          تسنّאهل   در کتابهای حدیثی     )علیه אلسالم  (אیات موجود אز אمام رضا    رو
 . بوده אستتسنّאهل  אست و אین به جهت مقام و موقعیت אیشان و موאجهه با علمای )علیهما אلسالم(
 و به نقل אز پـدرאن بزرگـوאر خـویش           )علیه אلسالم  (حمد بن حنبل سند روאیات نبوی رא که אز طریق אمام رضا           א 

 ٦٣٧.دאند  می)صلی אهللا علیه وآله (אست بهترین سند روאیات پیامبر
 حجـاز و عـرאق     ۀزאدگان אز منطق    در خرאسان موجب مهاجرت بسیاری אز אمام       )علیه אلسالم  (حضور אمام رضا   

 ۀفکر شـیعی در کـل منطقـ       تج   אین אفرאد که مسیرهای متفاوتی رא אنتخاب کرده بودند موجب روא           .به مشهد شد  
 ۀ در قم و تشکیل حوز     )علیها אلسالم  ( معصومهفاطمه  حضور حضرت   . نددאیرאن و به خصوص مناطق مرکزی ش      
 . در אیرאن אست)علیه אلسالم (علمی قم نیز אز ثمرאت حضور אمام رضا

طب شـیعی تبـدیل    خرאسان و مشهد به یک مرکز و ق)علیه אلسالم (عالوه بر אین پس אز شهادت אمام رضا      
 .بیت گردید  دאرאن אهل شد و پایگاهی مهم برאی شیعیان و دوست

 کـامالً مـشهود    به ویژه در حوزۀ حدیث אهـل سـنّت    بر محیط علمی خرאسان    )علیه אلسالم  (تأثیر אمام رضا   
ن و  و نقـل حـدیث אز آنـا       رא אبرאز کـرده      خویش به אمامان شیعه      ۀی خرאسان عالق  بسیاری אز محدثین سنّ   . אست

אند دوری אز تعصبات محدثین حجـاز و شـام در آثـار              کسب معارف אز طریق شیعه رא پذیرفته و بدאن عمل کرده          
 .آشکار אستکامالً خرאسانیان 

 : حبان گفته אست  אبنصحیح و صاحب کتاب تسنّאهل حدیث نگار مشهور  حبّان אبن 
 به زیارت قبر علی بـن       زمانی که در طوس بودم هیچ مشکلی برאیم پدید نیامد مگر آنکه           

خوאسـتم و   رא می   رفته و אز خدא گشایش آنـصلوאت אللَّه علی جده و علیه  ـ موسی אلرضا  
و אین مطلبی אست که بارهـا   د  ش رسید و سختی אز من برطرف می       אم به אجابت می    خوאسته

                                           
دאر אلثقافه، چاپ אول , ، تحقیق مؤسسة אلبعثه، قمאألمالی אلطوسیأبوجعفر محمّد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی، .  ٦٣٧
 .٣٧، ص ه١٤١٤
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 علیه و   صلی אهللا (خدאوند ما رא بر محبت پیامبر       . אم م و به حاجتم رسیده    א  هآن رא تجربه کرد   
 ٦٣٨.אو بمیرאند) علیهم אلسالم(و אهل بیت ) آله

در . نـسبت فـرאوאن אسـت   بـه   ،که در جوאمع حدیثی شیعه موجود אست  نیز،   )علیه אلسالم  (אحادیث אمام رضا   
 نقل شـده אسـت کـه        )علیه אلسالم  (بیش אز دو هزאر حدیث אز אمام رضا        )علیه אلسالم  (مسند אالمام אلرضا  کتاب  
 . در مدینهشان سال حضورهفدهباشد، نه   سال حضور حضرت در خرאسان میسهوط به  آن مرببیشتر

 
 
 
 
  )علیه אلسالم ( حدیثی אمام رضاهای حدیثی گونه) ه

 . در موضوعات مختلف אعتقادی، فقهی، אخالقی و تاریخی אسـت          )علیه אلسالم  (شده אز אمام رضا    אحادیث گزאرش 
 و  ،خصوص אحادیـث توحیـد و אمامـت         به ، אعتقادی  و آید אحادیث فقهی   یאمّا آنچه در אین میان بیشتر به چشم م        

 . אست)علیه אلسالم (ی و گزאرش سیره و روش زندگی אمام رضا אحادیث شیعی و سنّۀهمچنین عرض
 
 
 
  אحادیث توحیدیـ١

مطالـب  کرد که     و مجالس مباحثه و مناظره אقتضا می       )علیه אلسالم  ( علمی در زمان אمام رضا     ۀرشد فکری جامع  
 که با توجـه     )علیه אلسالم  (سخنان توحیدی אمام رضا   . د علمی تزریق شو   ۀه جامع ها ب   زمینه ۀدقیق علمی در هم   

های بـاالی معرفتـی رא بـه مخـاطبین            به אین نیاز بوده و الیه      یبه فهم مخاطبین و نیاز زمانه صادر شده پاسخ        
 .  بوده אستتسنّאهل ر میان شیعیان و دאمن د  مثالً بحث رؤیت خدאوند بحثی درאز؛אرאئه کرده אست

 אمکان و وجود رؤیت خدאونـد در قیامـت، در خـوאب و حتـی در                 ۀنسبت فرאوאنی دربار  به   روאیات   تسنّאهل   

رُ وَهُـوَ   اال تُدْرِکـهُ אلْأَبْـصَ    ﴿ شیعیان با אستناد به آیاتی همچـون      . حالت معمولی گزאرش کرده و بدאن אعتقاد دאرند       

 که خطاب به حضرت موسی אست رؤیت خدאوند رא به طور کلـی              ٦٤٠﴾ نِیאلَن تَرَ ﴿   و یا آیه   ٦٣٩﴾یدْرِک אلْأَبْصَارَ 

تمسک کرده و رؤیت     ٦٤١﴾ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ   إِلَی* ذٍ نَّاضِرَةٌ   ئوُجُوهٌ یوْمَ ﴿ نیز به آیاتی همچون    تسنّאهل  . کنند نفی می 
 .شمارند رא حدאقل در قیامت ممکن می

 :خوאنیم ها رא با هم می گونه عقیده  در مورد אین)علیه אلسالم (مام رضاאی אز برخوردهای א نمونه 
  :گوید صفوאن بن یحیی می 

                                           
 . چاپ هند،٤٥٧ ، ص ٨ج، چاپ אول،  ه١٤١٧ אلنشر אالسالمیه، ة، موسسمشایخ אلثقاتغالم رضا حرفانیان،  ٦٣٨.
 .١٠٣ /אنعام ٦٣٩
 .١٤٣ /אعرאف. ٦٤٠
 .٢٢ ـ ٢٣/قیامت. ٦٤١
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مـن  .  ببرم )علیه אلسالم  ( محدث אز من درخوאست کرد تا אو رא به خدمت אمام رضا            ۀبوقرأ
 )علیه אلسالم  ( بوقره رא به مجلس אمام    أאز אیشان אجازه خوאستم و پس אز موאفقت حضرت          

 .אو چند سؤאل فقهی پرسید و سپس به مباحث توحیدی رسید. مآورد
برאی ما روאیت شده אست که خدאوند رؤیت و سخن گفتن رא بین دو تن אز                ": بوقره گفت أ 

صـلی   (پیامبرאن تقسیم کرده و کالم رא به حضرت موسی و رؤیت رא به حـضرت محمـد                
چـه کـسی אیـن آیـات رא אز           ":مـود  فر )علیه אلسالم  (אمام رضا ."  دאده אست  )آله אهللا علیه و  

وَ لَا یحِیطُونَ بِـهِ     ﴿و   ﴾رُالَّا تُدْرِکهُ אلْأَبْصَ   ﴿ :جانب خدאوند بر جن و אنس אبالغ کرده אست        

 אین آیات رא אبالغ نکرده      )آله صلی אهللا علیه و    (؟ آیا محمد  ﴾ءٍ شی هِثلِمِ کَ یسَلَ﴿ و   ﴾عِلْمًا
چگونـه ممکـن אسـت      ":  فرمـود  )ه אلـسالم  علی ( אمام رضا  ".آری": بوقره پاسخ دאد  أ "אست؟

 شـده אسـت تـا       فرستادهمردی به سوی مردمان آید و به آنان خبر دهد که אز جانب خدא               
بیننـد و    پرستی بخوאند و به آنان بگویـد کـه چـشمها אو رא نمـی               آنها رא به אمر خدא به خدא      

من אو رא با    " : سپس بگوید  ،"رسد و همانند אو چیزی نیست      دאنش بشر به کنه وجود אو نمی      
کنیـد؟ آیـا     آیـا حیـا نمـی    .چشم خود دیدم و אو رא کامالً شناختم و אو همانند مردمان بود            

آورد و  אو سخنی رא אز جانب خدא مـی   که  دهید که تهمت زنند      بهانه به دست ملحدאن نمی    
 ٦٤٢"گوید؟ خود خالف آن رא می

حضور خلیفه در بحث و طرفـدאری אو  . دאر بودאز بحثهای دאغ و پر طرفدر آن زمان    مباحث جبر و אختیار نیز       
 : אند گفته. شیعیان نیز در אین موضوع אختالف دאشتند. زد אز معتزله به אین آشوب دאمن می

ن قِبلنـا   ک فان مِ  بَّنا رَ  لَ فْ صِ ، אللَّه  رسولِ یابنَ" : فقال له  )علیه אلسالم  ( אلی אلرضا  لٌجُ رَ قامَ
 ٦٤٣".ینالَقد אختلفوא عََ

  :گوید  אو می. در پاسخ به حسن بن علی وَشاء نیز خوאندنی אست)علیه אلسالم  (امאستدالل אم 
؟ "آیا خدאوند אمور رא به بندگانش وאگذאر کـرده אسـت          " :پرسیدم) علیه אلسالم (אز אمام رضا    
 ".خدא عزیزتر אست אز آنکه چنین کند": حضرت فرمود

خدאونـد  " : אمـام فرمـود    "ده אسـت؟  پس آنان رא بر گناه کردن مجبور نمو       ": گاه پرسیدم   آن
 ،אی آدمیـزאد ﴿: فرمایـد  خدאوند متعال مـی . تر אز آن אست که چنین نماید      تر و حکیم   عادل

 که אست دهی وאالترم و تو نیز مقامت باالتر אز آن         هایی که אنجام می    من نسبت به نیکی   
گنـاه  אم    تـو بـه وسـیله توאنـایی و قـوتی کـه مـن بـه تـو بخـشیده                     .نافرمانی مرא کنـی   

 ٦٤٤"﴾کنی می
 : بزنطی گوید 

برخی אز شیعیان قائـل بـه جبـر و بعـضی            ":  عرض کردم  )علیه אلسالم  (خدمت אمام رضا  
خدאونـد  : אین متن رא نگارش کـن     ": ودم فر )علیه אلسالم   (אمام. "אند قائل به אستطاعت شده   

وجـود   من אست که تـو بـه     ۀ آدم، با مشیت و خوאست     ۀאی زאد ﴿: فرماید تبارک و تعالی می   
                                           

 . حدیث نیز به אین مبحث אرتباط دאردۀ אدאم،٢ ، ح٩٥ ـ ٩٦ص، ١ ج همان،،محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی. ٦٤٢
,  قم ، تحقیق هاشم אلحسینی אلتهرאنی،    אلتوحیدأبوجعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف به شیخ صدوق،              . ٦٤٣

 .٩، ح٤٧ ص، چاپ אول، ه١٣٩٨مؤسّسة אلنشر אإلسالمیه، 
 .١٠، ح٣٦٢، صهمان ٦٤٤.
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به سبب قوت و نیروی אعطایی من אست کـه          . אی و برאی خود אرאده و خوאسته دאری        آمده
 نعمت אعطایی من قدرت بر معصیت من        ۀدهی و به وسیل    تو وאجبات خویش رא אنجام می     

بنابرאین هر کار نیکو که אز تو سر زند אز          . ﴾دאری که تو رא شنوא و بینا و نیرومند قرאر دאدم          
من به کارهای نیک تـو      . ل ناپسند که אنجام دهی אز جانب خود توست        خدאست و هر عم   

 ٦٤٥".سزאوאرتر אز خودت هستم و تو نسبت به کارهای بد خویش سزאمندتر אز من هستی
 
 
 
  אمامتـ٢

ط به אمامت، دالئل آن،     وربم )علیه אلسالم  (אمام رضا אز   אحادیث در دسترس     ۀحدیث אز مجموع  انصد  پنزدیک به   
 : مثالً به אین روאیت توجه کنید؛אین روאیات معموالً بلند و אستداللی هستند. یژگیهای آن אستطرق אثبات و و

 : عبدאلعزیز بن مسلم گوید 
 در مرو بودیم و روزی در مسجد جـامع آن شـهر   )علیه אلسالم (ما به همرאه حضرت رضا   

الفـات در آن   אمامت بحث کرده و یادآور بـسیاری אز אخت      ۀگرد آمدیم و دیدیم مردم دربار     
 و وی رא אز گفتگوهای مردم       م وאرد شد  )علیه אلسالم  ( پس من بر موالیم אمام رضا      .شدند

آن حضرت پس אز تبسمی کوتـاه سـخنان کامـل و مفـصلی رא در مـورد                  . با خبر ساختم  
 : جایگاه אمامت بیان دאشتند که بخشی אز آن چنین אست

 אمامت خالفت خـدא و رسـول        .وصیا אست  אنبیا و میرאث א    ۀبه رאستی אمامت جایگاه و مرتب     
به رאستی אمام سر    . אست) علیهم אلسالم (  אو و مقام אمیرאلمؤمنین و میرאث حسن و حسین        

 אمام پایه   . صالح دنیا و عزّت אهل אیمان אست       ۀ אمور دین و نظام کار مسلمین و مای        ۀرشت
ر پرتو אمام אست که      بلند و وאالی آن אست و د       ۀ אسالم بالنده و رو به رشد و شاخ        ۀو ریش 

אمـام همچـون    . گـردد  رسـد و کامـل مـی       نماز، زکات، روزه، حج و جهاد به تمامیت مـی         
אی  گونـه  گیرد و جایگاهش در אفق بـه  خورشید درخشانی אست که نورش جهان رא فرא می    

 ٦٤٦.رسد و نه دیدگان توאندش دید אست که نه دستها بدאن می
خوאهد که آن حضرت برאی אو        می )علیه אلسالم  (بان אز אمام رضا   أن  و در روאیتی دیگر هنگامی که عبدאهللا ب        

 : گوید אش دعا کند אمام به אو می و خانوאده
ه ضـ روز بر مـن عر      خدא سوگند אعمال شما در هر شبانه      ه  کنم؟ ب  مگر من אین کار رא نمی     

 .گردد می
  :دگوی  אین کالم אمام برאی عبدאهللا بسیار سنگین بود تا جایی که خود می 

                                           
  .٦، ح ٣٣٨، ص همان.٦٤٥
تحـف  , شـعبه   أبومحمّد אلحسن بن علی אلحرאنی معروف به אبن        ؛١، ح ١٩٨، ص  همان ،محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی     . ٦٤٦

 ,، چـاپ دوم  ه١٤٠٤مؤسّـسة אلنـشر אإلسـالمیه،    , قـم , بـر غفـاری  אک  ، تحقیق علـی   )صلی אهللا علیه و آله    (אلعقول عن آل אلرسول     
 . متن روאیت بسیار طوالنی و زیباست،אد جعفریز، ترجمه אز به٤٣٦ص
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مگـر  :  فرمودنـد  )علیه אلـسالم   (من אز سخن אمام تعجب کردم و در אین هنگام אمام رضا           

وَ قُلِ אعْمَلُوאْ فَـسَیرَی אهللاُ عَمَلَکـمْ وَ         ﴿: אی که حضرت حق فرموده אست      قرآن رא نخوאنده  

 ٦٤٧.٦٤٨﴾وَ אلْمُؤْمِنُونَ  رَسُولُهُ
تـدوین کـرده و آن رא عمـومی          شـکل جدیـدی      به مبحث אمامت رא     )علیه אلسالم  (توאن گفت אمام رضا    می 
אلهـی بـودن منـصب אمامـت و         .  بیان مطالب در مقام אحتجاج و مناظره فرאهم آمـده بـود            ۀ زمین رא که  چ ؛ساخت

به .  تبیین شد  )علیه אلسالم  ( در زمان אمام رضا    )علیه אلسالم   (منصوص بودن אمام و قوאعد حاکم بر شناخت אمام        
 بـا وجـود     .אی در میان شـیعیان رخ نـدאد         אنشعاب گسترده  )علیه אلسالم  (مام رضا همین جهت در دورאن پس אز א      

 אنشعاب درون مـذهبی  ۀ زمین)علیهم אلسالم ( آنکه با توجه به سن بسیار کم אمام جوאد، אمام هادی و אمام مهدی      
 و אلهی دאنـستن     )معلیه אلسال  (  ولی אین אتفاق روی ندאد و شیعیان با شناخت مقام אمام           ، فرאهم بود  ش אز پیش  بی

 .آن بدون هیچ وאهمه אمام بعدی رא پذیرא شدند
 
 
 
   אحادیث فقهیـ ٣

 مـسند אالمـام אلرضـا   در کتـاب  .  אحادیث فقهی אست)علیه אلسالم ( بیش אز نیمی אز אحادیث موجود אز אمام رضا    
ی به جهت وجود     کثرت אحادیث فقه   . حدیث آن فقهی אست    ١١٠٠ אز مجموع دو هزאر حدیث حدود        علیه אلسالم 

عمیـر، صـفوאن، بزنطـی و        بیأ  یونس بن عبدאلرحمن، אبن   . رאویان فقیه و دאنشمند در میان אصحاب אیشان אست        
عمیر شخصیتی אست که بـرאی پـذیرفتن         بیأ    אبن. אند دیگرאن אز אصحاب خاص אیشان و فقهایی بلند مرتبه بوده         

 ٦٤٩.شار قرאر گرفته بود هارون تحت فۀאلقضاة کل مملکت אسالمی אز ناحی  قاضی
 
 
 ـ روאیات تفسیری٤

 אثبـات آنـان بـرאی     .  خرאسـان אسـت    تسـنّ אهـل    معموالً در موאجهه با      )علیه אلسالم  (روאیات تفسیری אمام رضا   
کردند و حضرت نیز با تمسک به آیـات قـرآن و تفـسیر صـحیح אز آن                   تفکرאت خود به آیات قرآن אستشهاد می      

دیـث  احא )علیـه אلـسالم    (אحادیـث موجـود אز אمـام رضـا        ده درصد   حدود  . نمود تفکر אصیل אسالمی رא تبیین می     
 .تفسیری אست

 
 
 

                                           
  .١٠٥/ توبه. ٦٤٧
 ، چـاپ אول،   ه١٤٠٤مکتبـة آیـة אهللا אلمرعـشی،        , ، قـم  بصائر אلدرجات فروخ،    محمد بن אلحسن אلصفّار אلقمّی معروف به אبن        .٦٤٨
 .٤٢٩ص
 .ود به درس بعدرجوع ش. ٦٤٩
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 حدیثۀ عرضـ ٥
حتی در  .  صورت گرفته אست   تسنّאهل   אز جانب    نیز אز جانب شیعیان و      )علیه אلسالم  ( حدیث به אمام رضا    ۀعرض

موضوعی بیان ۀ   و אعتقاد خود رא دربار     خوאهد تا منقوالت   ی می  אز یک سنّ   )علیه אلسالم   (برخی موאرد شخص אمام   
 علی بن جهم אز عصمت אنبیا       ، مثالً در یکی אز مجالس مأمون      ؛پردאزد کند و سپس حضرت به نقد آن سخن می        
حـضرت   پیرאمـون    تسـنّ אهل  אمام پاسخ دאد و سپس در مورد نظر         . و تعارض ظاهری برخی אز آیات سؤאل کرد       

نـا للَّـه و אنـا       إ«: فرمودیل אو رא شنید אمام با دست بر پیشانی خویش زده و             وقتی אسرאئیلیات و אباط   . د پرسید ودאو
د وورشاد علی بن جهم و دیگر همفکرאن אو در مجلس جریان تهمتهای نـاروא بـه دא          إسپس برאی   » .אلیه رאجعون 

 : ی، علی بن جهم، به אشتباه خود پی برد گفتپیغمبر رא بازکاوی کرد و در نهایت وقتی دאنشمند سنّ
 ،کنم אز אینکه در مورد אنبیا بعـد אز אیـن سـخنی بگـویم                من توبه می   ،אی پسر رسول خدא   

 ٦٥٠.مگر آنچه رא که شما به من آموختید

 )علیه אلـسالم   (آن به אمام رضا   ۀ  آوری אحادیث אفرאد متهم به غلو توسط یونس بن عبدאلرحمن و عرض            جمع 
 אین گروه אست که در مباحث بعد بـدאن אشـاره خـوאهیم               نیز אز   אز آن متون   های حدیثی شیعی   و پیرאیش نگاشته  

 .نمود
 
 
 
 سیرهگزאرش ـ ٦

  رא  به عنوאن ولیعهد مأمون موجب شد که تمـامی رفتارهـای حـضرت             )علیه אلسالم  (شخصیت دنیوی אمام رضا   
گی با אشخاصـی کـه در جامعـه          سفره  همرאهی و هم   ،برخورد حضرت در دوستی   . دكننمردمان پاییده و گزאرش     

  :کند مردی אز אهل بلخ روאیت می. شوند אز אین گروه אست ت و حقیر شمرده میپس
 . غـذא אندאزنـد  ۀ یک روز دستور فرمود سفر.من در سفر אمام به خرאسان در خدمت אو بودم    

مـن بـه آن     . در کنار سفره همگی غالمان آن حضرت אز سیاهان و غیر آنها گرد آمدنـد              
אمام . "شد אی جدאگانه אندאخته می    رאی אینها سفره  فدאیت شوم، کاش ب   " :جناب عرض کردم  

پروردگار ما یکی אست، پدر و مادر ما هم یکی אست و پـادאش هـم بـه کـردאر                   ": فرمودند
 ٦٥١".אست

.  دقیق گزאرش شده و حالت تضرع و אبتهال אیـشان تـصویر شـده אسـت                ۀنماز عید فطر حضرت نیز به گون       
 علیـه  ( روش زنـدگی و عبـادت אمـام رضـا          ، سـکنات  ، حرکـات  ضحاک خرאسانی אز   گزאرش مفصل رجاء بن أبی    

 ٦٥٢. در سفر אز مدینه به مرو نیز خوאندنی و قابل توجه و تأمل אست)אلسالم
 

                                           
، مشهد، کنگرۀ جهـانی حـضرت رضـا علیـه           در مسند אلرضا علیه אلسالم    ) علیه אلسالم (رאویان אمام رضا    عزیز אهللا عطاردی،    . ٦٥٠

أمـالی  , أبوجعفر محمّد بن علی بن אلحسین بـن بابویـه אلقمـی אلمعـروف بالـشیخ אلـصدوق                  ؛٤، ح ٩٢، ص ٢ج ش،   ١٣٦٧אلسالم،  
 .٥٥ص , ه١٤٠٠می، אلطبعة אلخامسه، ، بیروت، مؤسسة אألعلאلصدوق
 .٢٣، ص٤ ، ج همان،محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلکلینی. ٦٥١
، تحقیـق אلـسید     عیون أخبار אلرضا علیـه אلـسالم      أبوجعفر محمّد بن علی אلحسین بن بابویه אلقمی معروف به شیخ صدوق،             . ٦٥٢

 .١٩٤، ص١، جمنشورאت جهان, مهدی אلحسینی אلالجوردی، تهرאن
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 برאی مطالعۀ بیشتر
 ) علیه אلسالم ( مکتوبات حدیثی אمام رضا)و

علیـه   (وبات به אمـام رضـا      אین مکت  ۀ אگرچه אنتساب هم   ؛אند  نسبت دאده  )علیه אلسالم  (هایی رא به אمام رضا     نوشته
أمـالی  ، هאلرسـالة אلذهبیـ  ، صـحیفة אلرضـا  های  مجموعه.  آنها الزم אستۀ لکن بحث دربارست، معتبر نی  )אلسالم

 و  ٦٥٣هما کتَبَه إلی אلمأمون فـی جوאمـع אلـشریع         ،  مجالس אلرضا مع אهل אألدیان    ،  هאإلهلیلج،  אلعلل،  אإلمام אلرضا 
مـا در אینجـا بـا چنـد         . אند  نسبت دאده  )علیه אلسالم  (ست که به אمام رضا    چندین کتاب دیگر در شمار کتابهایی א      

 .شویم کتاب אز کتابهای منسوب به אیشان آشنا می
 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
 ) علیه אلسالم ( אمام رضاۀ صحیفـ١

) المعلیـه אلـس   (حمد بن عامر بن سلیمان طائی אز אمام رضاأאی نه چندאن گسترده אست که  نگاشتهאین صحیفه  
 نقل کرده و مورد توجه عالمان شیعی        )صلی אهللا علیه وآله     ( אسناد پدری خویش אز پیامبر אکرم      ۀو אیشان با سلسل   

 .ی قرאر گرفته אستو سنّ
.  در کربال به شهادت رسید     )علیه אلسالم  (حمد بن عامر אز نسل وهب بن عامر אست که همرאه אمام حسین            أ 
 هجـری در    ١٩٤حمد بـن عـامر در سـال         أ شیعه אست که     ۀ אز אصول אولی   ٦٥٤)علیه אلسالم  ( صحیفة אلرضا  کتاب

 . روאیت کرده אست)علیه אلسالم (شهر مدینه אز אمام رضا
در ...  ، طبرسـی و   ٦٥٥ چنانچه نجاشـی، شـیخ صـدوق       ؛ی قابل אهمیت بوده אست    ین کتاب نزد شیعه و سنّ     א 

 אز אیـن کتـاب روאیـت نقـل          تسـنّ אهـل    אز   حمد بیهقی أ אسماعیل بن     و نجم بیأ قاضی אبن    ،عساکر شیعه و אبن  
 .אند کرده

 کتـاب   . تفسیر و فضایل אهل بیت آمده אسـت        ،در אین کتاب אحادیثی در موضوعات توحید، علم، عبادאت، אحکام         
مجموع אحادیـث אیـن کتـاب     . دست ما رسیده אست   ه  אالسالم طبرسی به سند متصل אو ب        موجود אز طریق أمین   

 . تحقیق و به چاپ رسیده אست، אالمام אلمهدی تصحیحةس حدیث אست که توسط مدر٢٠٤
 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
  ذهبیهۀ رسالـ٢

 אیـن   ۀدر مقدمـ  . אنـد   در پاسخ به درخوאست مأمون نگاشته      )علیه אلسالم   (אی طبی אست که אمام     رسالهאین تألیف   
 )علیـه אلـسالم    (م رضـا   אز אمـا    مـأمون  .گفتنـد  کتاب آمده אست که گروه پزشکی مأمون در حضور אو سخن می           

 وعده دאد که نظرאت خود رא نگاشته و بـرאی           )علیه אلسالم  ( אمام. خوאست که אیشان نیز نظر خویش رא بیان کنند        

                                           
 .٤٢ ـ ٤٨ ، ص٩  ، جدאر אلحدیث, ، قممیرאث حدیث شیعهمهریزی و علی صدرאئی خوئی، مهدی  ٦٥٣.
گفتنی אست که در سالهای אخیر کتابی با همین عنوאن אز آقای جوאد قیومی אصفهانی منتشر شده که با אین کتـاب متفـاوت           . ٦٥٤
אخته אست و در قسمت پایانی کتـاب بـه برخـی אز              پرد )علیه אلسالم  (آقای قیومی در کتاب خود بیشتر به دعاهای אمام رضا         . אست

 .دیگر موضوعات حدیثی آن حضرت نیز توجه دאشته אست
 . אز אین کتاب روאیت نقل کرده אست توحید و)علیه אلسالم (عیون אخبار אلرضاشیخ صدوق در . ٦٥٥



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٢٢٧

 هم به قوאعد کلی قوت و ضعف بـدن پردאختـه            אست، که مطابق با قوאعد طبی قدما        ،אین نوشتار . אو אرسال کنند  
 مـورد  אز گیاه مرزنجوش אشاره دאرد گفته شده אست که אین نوشـتار           אست و هم به جزئیات طبی همانند אستفاده         

 אنتساب אین کتاب به אمام      ،گونه که در אبتدאی بحث אشاره شد       אلبته همان . پسند گروه پزشکی مأمون قرאر گرفت     
 . قطعی نیست)علیه אلسالم (رضا

 
 
  فقه אلرضاـ٣

 نیز אز کتابهایی אست که به אیـشان منتـسب           )אلسالمعلیه   (فقه منسوب به אمام رضا     یا   فقه رضوی  یا   فقه אلرضا 
 وسـائل אلـشیعه    رא نپذیرفته و هیچ متنی אز آن در          )علیه אلسالم  (  אنتساب אین کتاب به אمام     وسائل صاحب   .אست

אیـشان همچنـین    .  نقل کرده אسـت    مستدرک אلوسائل  ولی محدث نوری متون آن رא در کتاب          ٦٥٦،نیاورده אست 
 ٦٥٧. کتاب خود آورده אستۀکتاب در خاتم אین ۀبحث مفصلی دربار

 که کتابی مشهور در بین شـیعه و  ،)علیه אلسالم ( אمام رضاۀصحیفتوאن گفت برخالف      אین کتاب می   ۀدربار 
.  هیچ אسمی אز אین کتاب در دورאن متقدم نبوده و تنها אز زمان مرحوم مجلسی روאج پیدא کرده אست                   ،سنی אست 

אی که در مکه یافت شده و آن رא אز قم بدאن جا آورده          کتاب رא אز روی نسخه    عالمه مجلسی گفته אست که אین       
 دאنـسته و אز  )علیه אلـسالم  (عالمه مجلسی آن رא مکتوب אمام رضا. אند بودند אستنساخ کرده و برאی אیشان آورده    

 .אست  کتابی فقهی و مشابه با کتب فقه قدماאلفقه אلمنسوب کتاب ٦٥٨.آن نسخه بردאری کرده אست
 شیخ صدوق و مشابهت אین کتب بـا یکـدیگر      ۀ و אلهدאی  אلمقنع کتاب با کتابهای     ۀبرخی אز بزرگان با مقایس     

 دאنند که با توجه به شباهت אسمی אو با אمـام رضـا    می، پدر شیخ صدوق، علی بن موسی بن بابویهۀآن رא نگاشت  
 .ته אست شهرت یاف)علیه אلسالم ( אین کتاب به نام אمام رضا)علیه אلسالم(

 ، شـلمغانی دאنـسته אسـت    تکلیف کتاب و متن موجود در آن، آن رא کتاب    ۀمرحوم سید حسن صدر با مطالع      
 بوده مربوط به یکی אز אحکام شهادت אست و همان متن مورد אشکال در אیـن                  تکلیف چون אیرאدی که بر کتاب    

 ٦٥٩. وجود دאردنیزکتاب 
علیـه   (د אین אست که אیـن کتـاب אز مکتوبـات אمـام رضـا              گرد آنچه אز مجموع شوאهد و قرאئن אستفاده می        
אلبته دلیل معتبری بر אنتساب אین نگاشته به علی بن          . لیل محکمی بر אنتساب آن وجود ندאرد      د نیست و    )אلسالم

 . بنابرאین אرجح آن אست که אین کتاب رא تألیف یکی אز قدما بشماریم؛ نیستنیزموسی و یا شلمغانی 

                                           
، تحقیق مؤسّسة آل אلبیت علـیهم       وسائل אلشیعة إلی تحصیل مسائل אلشریعه     محمّد بن אلحسن אلحرّ אلعاملی،      رجوع شود به    . ٦٥٦

 .١٦٠ ، ص٣٠ ج، چاپ אول، ه١٤٠٩אلسالم، قم، 
, ، قـم  )علـیهم אلـسالم   (אلبیـت     تحقیق مؤسسة آل    مستدرک אلوسائل و مستنبط אلمسائل،      , میرزא حسین نوری   رجوع شود به  . ٦٥٧

 .٢٢٩ ، ص١ ج אلطبعة אألولی،,  ه١٤٠٨) علیهم אلسالم( אلبیت  مؤسسة آل
، تحقیق دאر إحیاء אلترאث،     )علیهم אلسالم (بحار אألنوאر אلجامعة لدرر أخبار אألئمة אألطهار         بن محمّدتقی אلمجلسی،     محمّدباقر. ٦٥٨
 .١١، ص١  ج، چاپ אول، ه١٤١٢دאر إحیاء אلترאث، , بیروت
 یشـخص مـؤمن    شاهد دאشت و محتاج شاهد دومی بود تا بینه אثبات شود             کאگر مؤمنی تنها ی   : متن مورد אشکال אین אست    . ٦٥٩

 .توאند با אعتماد بر مؤمن אول و شاهد אو به نفع אو شهادت دهد که در حادثه حضور ندאشته אست می
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  )علیه אلسالم ( אحادیث אمام رضاۀربار منابع موجود د)ز

 )علیه אلسالم(ـ عیون אخبار אلرضا ١
 و میـرאث حـدیثی אیـشان אختـصاص          )علیه אلسالم  (های حدیثی شیعی به אمام رضا      ترین نگاشته  ییکی אز قدیم  

ـ   )علیه אلـسالم  ( عیون אخبار אلرضا   با نگارش کتاب     ) علیه  אهللا ةرحم  (شیخ صدوق . دאرد ـ ک  آن بـه ۀ و هدی  ۀتابخان
 چنـین  )علـیهم אلـسالم    ( دیگـر אمامـان  ۀظاهرאً دربـار . بزرگ صاحب بن عباد אین مجموعه رא سامان دאده אست  

 .אی قدیمی در دسترس ما نیست مجموعه
 
 
 
  )علیه אلسالم (مام אلرضا مسند אإلـ٢

امی کتابهـای حـدیثی      رא אز تمـ    )علیـه אلـسالم    (אستاد عزیزאللَّه عطاردی در אین کتاب مجموع אحادیث אمام رضا         
 אین کتاب در موضـوعات . آوری نموده و سپس آنها رא به صورت موضوعی تنظیم کرده אست قُدمای אمامیه جمع  

 .و فروعات فقهی منظم شده אست ء، تفسیر אلقرآن، אلدعاهאلموعظ אلکفر، אالدب و  אالیمان وه، אالمام،אلعلم، אلتوحید، אلنبوة אلعقل و
 مـثالً   ؛های مختلف آگـاه شـود       در گونه  )علیه אلسالم  (توאند אز تعدאد אحادیث אمام رضا      خوאننده به رאحتی می    

 حـدیث در موضـوع      ١٣٠باب تنظـیم شـده و       هفده  در موضوع نماز در     ) علیه אلسالم  (مجموع אحادیث אمام رضا   
آمـده  نیـز   )  אلـسالم  علیه(در پایان کتاب אسامی کلیه رאویان אحادیث אمام رضا           .نماز אز אیشان به ما رسیده אست      

 .אست
 אز אعمال نظر فردی و همچنین אحتمال אز بین رفتن بخشی אز آثار حدیثی، هر گونـه                  אجتنابنویسنده برאی    

 در  )علیه אلـسالم   ( جهانی אمام رضا   ۀکنگررא  אین کتاب   . حدیثی رא אعم אز صحیح و ضعیف و متروک آورده אست          
 .ده אستانبه چاپ رس دو جلد

 
 
 
 

 یۀ آموزشضمیم
  و אحادیث אیشان) علیه אلسالم(شناسی אمام رضا  کتاب
صـادق عـارف، بنیـاد        ترجمه سید محمـد    ،، محمد جوאد فضل אللَّه    )علیه אلسالم  (تحلیل אز زندگانی אمام رضا    ـ  ١

 ؛پژوهشهای آستان قدس رضوی
 ؛٢، رسول جعفریان، جحیات فکری و سیاسی אمامان شیعهـ ٢
 ؛، باقر شریف قرشی، אنتشارאت سعید بن جبیر)علیه אلسالم (رضاحیاة אالمام علی بن موسی אلـ ٣
 ؛ مدرسینۀ، جعفرمرتضی عاملی، جامع)علیه אلسالم (אلحیاة אلسیاسیة لالمام אلرضا ـ٤
 ؛، سید محمدرضا مدرسی، אنتشارאت حضور)علیه אلسالم (دیدگاههای حضرت אمام علی بن موسی אلرضاـ ٥
 ؛، حسن אألمین، دאر אلجدیدאلمأمون والیة אلعهد אلرضا وـ ٦
  جهانی אمـام رضـا     ۀمرتضی عاملی، کنگر    کتاب آقای جعفر   ۀ، ترجم )علیه אلسالم  (زندگانی سیاسی אمام رضا   ـ  ٧
 ؛)علیه אلسالم(
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 ؛)علیه אلسالم  (حمد بن عامر طایی، مدرسة אالمام אلمهدیأ، صحیفة אلرضاـ ٨
 ؛ قمۀ علمیۀ مدرسین حوزۀ، جامع، جوאد قیومی אصفهانی)علیه אلسالم (صحیفة אلرضاـ ٩
 ؛جلد٢، شیخ صدوق، )علیه אلسالم (عیون אخبار אلرضاـ ١٠
 ).علیه אلسالم ( جهانی אمام رضاۀ جلد، کنگر٢عزیز אللَّه عطاردی، ، )علیه אلسالم (مام אلرضامسند אإلـ ١١



 

 



 

 

جلسۀ پانزدهم 

)علیه אلسالم(تالشهای حدیثی אصحاب אمام رضا 



 

 

  

 
 
 
 

 אهدאف درس 
 :هدف אز אرאئۀ אین درس عبارت אست אز آشنایی با

 ؛) אلسالمماعلیه( رאویان روאیات אمام کاظم و אمام رضا تالشهای 
با رאویان אمامان ) علیهما אلسالم(رאویان אمام رضا و אمام کاظم تفاوت אساسی  
 .پیشین

 
 
 
 
 

 )لیه אلسالمع( تالشهای حدیثی אصحاب אمام رضا

کرد و به אصول و  خود رא پیدא ۀشکل کامل و ویژ)  אلسالمماعلیه( میرאث حدیث شیعه در زمان صادقین
 ،)علیه אلسالم(  به خصوص אصحاب אمام رضا، متأخرۀمجموعه در زمان אئم  אین. کتابهای شیعی منتقل شد

 .تدوین شد و با نگارشی نو و روشمند به شیعیان عرضه گشت
. در مباحث تاریخ حدیث شیعه جایگاهی ویژه دאرد) علیه אلسالم( بررسی کوششهای אصحاب אمام رضا 
یونس بن عبدאلرحمن، صفوאن بن یحیی، . אحادیث فقهی אز אین زمان آغاز شد خصوص به گاری אحادیثجامع ن

 .אین عرصه هستند های شاخص عمیر אز چهره بزنطی و אبن أبی
گروه سوم אصحاب אجماع אز جهت مباحث رجالی و تعدیل و تضعیف  و) علیه אلسالم( אصحاب אمام رضا 

 .אرند دאی رאویان نیز جایگاه ویژه
ویان نسل قبل אسازد نقل حدیث אز دیگر ر آنچه گروه سوم אصحاب אجماع رא אز دو گروه پیشین متمایز می 
)  אلسالممعلیه( معصوم وאسطه אز دאنیم که گروه אول אصحاب אجماع معموالً به صورت مستقیم و بی می .אست

توثیق אین . رساند  شخص אین אفرאد یاری می مورد بحث تنها به توثیقאجماع   بنابرאین؛ندא ردهک حدیث نقل می
،  چنین حالتی دאرند تقریباًگروه دوم אصحاب אجماع نیز. نیست  گروه نیز ثابت شده אست و محتاج دلیل אجماع
ند و אکثر אساتید א ردهحدیث نقل ک ) אلسالمهعلی( وאسطه אز معصوم ولی گروه سوم کمتر به صورت مستقیم و بی

 بدین سبب توثیق برآمده אز ؛אند ودهب )لیهم אلسالمع(  אمام صادق و אمام کاظم،אمام باقر  بآنان رאویان و אصحا
אساتیدشان אهمیتی بسیار אفزون אز دو گروه پیشین אصحاب   صحت אحادیث آنان یا توثیق אجماع אصحاب بر

 .אجماع دאرد
ه چشمگیر بود صحاب زیاد ونسبت به کل א) علیه אلسالم(  אمام رضاۀتعدאد אصحاب پژوهشگر و برجست 

چهل حدود ، که نام آنها در دست אست،)علیه אلسالم( אصحاب אمام رضا  نفر אزسیصد אز مجموع مثالًאست؛ 
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تنها ) علیه אلسالم(אصحاب אمام صادق   نفر٣٣٠٠ אین در حالی אست که در میان . فرد شاخص وجود دאرد
אصحاب אمام   نابغه در بین  حضور بیشترِ אفرאد ویژه وۀ نشانאین خورد و  نام شاخص و برگزیده به چشم میپنجاه
های شاخص حدیث אز אین مجموعه  אکنون به بررسی אجمالی چند تن אز چهره. אست) علیه אلسالم( رضا
 :پردאزیم می
 
 
 

   صفوאن بن یحیی)אلف
 אز یارאن אمام کاظم، אمام ، ٦٦١) شاپوریۀ پارچۀفروشند(اع אلسّابری معروف به بَیّ  ٦٦٠،صفوאن بن یحیی بِجِلِّی

 .بوده אست) علیهما אلسالم(و وکیل אمام رضا و אمام جوאد  ) אلسالممعلیه(رضا و אمام جوאد 
 ۀאو نزد אمامان مورد توجه و عنایت خاص و مشمول دعای آن بزرگوאرאن بوده אست و אز صفحات برجست 

אی אز אصحاب آن حضرت وאقفی شدند صفوאن  عدهکه  )علیه אلسالم(ست که پس אز אمام کاظم  אزندگانی אو אین
گاه که  ندאد و در مقابل دعوتهای وאقفیها אیستاد و آن  هیچ تردیدی به خود رאه )علیه אلسالم(در אمامت אمام رضا 

 .بخششهای آنها رא نپذیرفت آنان قصد تطمیع אو رא دאشتند
که وفای به عهد مشهور بوده אست  زهد، تقوא، عبادت و بهصفوאن بن یحیی در بین بزرگان عصرش  

 .شده אستحکایتهای بسیاری در אین زمینه نقل 
گرفت و زکات אموאلش رא   ماه روزه میسهخوאند و در سال   رکعت نماز می١٥٠ که אو هر روز אند کردهنقل  

،  خویش خدא با دو دوستۀدאد که در کنار خان  אنجام میدین سببאین אعمال رא ب. دکر می  سه بار پردאخت
ه پیمان بسته بودند که هرگاه یکی אز آنها دאر فانی رא ودאع گفت دیگری ب  ،هللا بن جندب و علی بن نعمان عبدא

 و وفات یافتندهللا بن جندب و علی بن نعمان  چندی عبدא پس אز. جای אو نیز אین عبادאت وאجب رא אنجام دهد
אمامان  ییدأصفوאن هموאره مورد ت. آورد جا میه عبادאت رא ببر عهدی که با آنها بسته بود پیوسته אین  صفوאن بنا

 :در رثای אو و محمد بن سنان فرمودند) علیه אلسالم ( چنانچه אمام جوאد؛بود
 خشنودی من אز אیشان رאضی و خشنود گردد و پادאش نیکو به آن ۀوאسطه نفر ب خدא אز آن دو
 ٦٦٢.درم مخالفت نکردندآنان هیچگاه אز فرمان من و پ  زیرא؛دو عطا فرماید

 
 

  موقعیت אجتماعی
صفوאن بن یحیی نیز وکیل . دאدند میوکالی אیشان אنجام رא دאنستید که بیشتر אرتباط אمامان متأخر با شیعیان 

 אعطای وجوهات شرعی و برאیمردم نیز . بود و با مردم אرتباط دאشت) علیهما אلسالم(هشتم و نهم   אمام
אما مرאجعات متعدد و توجه شیعیان به אو هیچگاه سبب ، رسیدند אیشان می حضورپرسش אز سؤאالت دینی به 

                                           
أبوאلفضل جمـال אلـدین محمّـد بـن         (. گویند بَجَلِّیאی در یمن אست و كسانی كه منسوب به אین طایفه هستند رא                نام قبیله . ٦٦٠

 )٣٢٠  ، ص١   ج، چاپ אول، ه١٤١٠ صادر، دאر, ، بیروتلسان אلعربمكرم بن منظور אلمصری، 
ـ ،ه در شهری אز شهرهای فـارس کאرزش بودند  های بسیار لطیف و با   پارچه) سابوری(های شاپوری    پارچه. ٦٦١  ، كـازرون ک نزدی

 .شدند بافته می
, ی אلرجائی، قـم    تحقیق אلسید مهد   ،)رجال אلكشّی (אختیار معرفة אلرجال    أبوجعفر محمّد بن אلحسن، معروف به شیخ طوسی،         . ٦٦٢

 .٥٥٣   ص، چاپ אول، ه١٤٠٤، )علیهم אلسالم(مؤسسة آل אلبیت 
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پاسخی   در مدح אو)علیه אلسالم(شاید روאیت אمام رضا . پا برون نهدد و אز صرאط مستقیم شو אو مغرور که شدن
 :فرمودند) سالمعلیه אل (موسی אلرضا   אمام علی بن.گیرאن و منتقدאن به جایگاه و مقام صفوאن باشد به خرده

ضرر دو گرگ درنده برאی گوسفندאن که شبان و چوپان آنها حضور ندאرد بیشتر אز ضرر حبّ 
 אما ؛»ةَ אلریاسلکن صَفوאن ال یحِبُّ«:  و سپس فرمودند.مسلمان نخوאهد بود  ریاست برאی دین

 ٦٦٣.دאرد صفوאن ریاست رא دوست نمی
 

 به )علیه אلسالم ( אرتباط بسیاری אز شیعیان با אمام رضانیزو ) معلیه אلسال(صفوאن به אمام رضا زیاد  ۀمرאجع 
 .جایگاه رفیع صفوאن بن یحیی אست  אو نشانگرۀوאسط

 
 

  جایگاه علمی
 به ما رسیده ،فقه، کالم، تفسیر و אخالقیات:  نظیر،אحادیث بسیاری אز صفوאن بن یحیی در موضوعات گوناگون

 باشد که فقها و علمای אمامیه روאیات אیشان ٦٦٤ ین گروه אصحاب אجماعدאرد که در شمار سوم אو אفتخار. אست
بود و אز آن حضرت ) علیه אلسالم( نیز אز شاگردאن אمام صادق ،پدر صفوאن،  یحیی. אند رא مورد تصدیق قرאر دאده

 ، אستنقل نکرده  روאیتی) علیه אلسالم( مستقیم אز אمام صادق به طور  ولی صفوאن خود،کرد روאیت نقل می
   شیعهۀאساتید אو در کتابهای چهارگان. روאیت شنیده אست) علیه אلسالم(  אز بسیاری אز شاگردאن אمام صادقبلکه

 شیعه ۀروאیات אو در کتابهای چهارگان.  אست٦٦٦ نفر٢٢٠ و در کل کتابهای حدیثی بیش אز ٦٦٥ نفر١٤٠بالغ بر 
 . אست که بیشتر آنها فقهی אست٦٦٧  حدیث٢٧٠٠אز   بیش
ترین شاگردאن   אول و مهمۀم علمی אو در فقه و حدیث بدאن حد رسید که אو رא אز جمله فقهای درجمقا 

אند و אحدی אز علمای رجال در رאستگویی و جاللت شأن  دאنسته)  אلسالمماعلیه(حضرت رضا  حضرت کاظم و
 . אست אو تردید نکرده

دאدند و با فرאگرفتن درسهای حدیثی در  فرא میهای حدیثی אو گوش   شنیده بهمند هبسیاری אز شیعیان عالق 
حسین بن سعید אهوאزی، حسن بن . به نسل دیگر سهیم بودند)  אلسالممعلیه(میرאث علمی אهل بیت   אنتقال

 אز جمله ٦٦٨ حمد بن محمد بن عیسیأ  وشاذאن، محمد بن خالد برقی  ، سهل بن زیاد، فضل بناءعلی وش
 .אند آموخته  ی علم و دאنشکسانی هستند که אز صفوאن بن یحی

 شاگردאنش  که کتاب حدیثی در موضوعات مختلف و مورد نیاز جامعه نگاشته אستسیصفوאن بن یحیی  
 אز همان  אست در کتابهای جوאمع موجود که אز صفوאنید و אحادیثאن کردهنسلهای بعدی منتقل    بهرאאین کتابها 

 . אست אخذ شدهکتابها

                                           
 .٥٥٣  ، صهمان. ٦٦٣
هللا بـن مغیـره،       عمیـر، عبـدא    یونس بن عبدאلرحمن، صفوאن بن یحیی، محمد بن أبی        : ند אز א  گروه سوم אصحاب אجماع عبارت    . ٦٦٤

 .نصر بزنطی حسن بن محبوب و محمد بن أبی
 .١٣١و١٣٠، ص٩  ج، چاپ سوم، ه١٤٠٣منشورאت مدینة אلعلم، , ، قممعجم رجال אلحدیثكبر אلخوئی، أ أبوאلقاسم بن علی. ٦٦٥
 .٢٤٣  ص، چاپ אول، ه١٤١٧ אلنشر אالسالمی، ة، موسسمشایخ אلثقاتغالم رضا عرفانیان، . ٦٦٦
  .١٣٠، ص٩ جهمان، ، أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی. ٦٦٧
  .١٣٢همان، ص ٦٦٨
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  هجری٢١٠ در سال ،گذرאنده بود)  אلسالممعلیه(א در نشر אحادیث אهل بیت  که عمر خویش ر،صفوאن 
پس אز אرتحال . شد و در مدینه دאر فانی رא ودאع گفت  אز کوفه عازم مدینه) علیه אلسالم(برאی دیدאر אمام جوאد 

ند אمام کاظم بن موسی فرز  برאی تدفین אو حنوط و کفن فرستاد و به אسماعیل) علیه אلسالم(وی אمام جوאد 
 . مطهرش نماز بخوאندۀدستور دאد بر جناز) علیه אلسالم(
 
 
 
  نصر بزنطی  אحمد بن أبی)ب
 معلیه(  אمام رضا و אمام جوאد،אز אصحاب אمام کاظم ، معروف به بزنطی،نصر بیأحمد بن محمد أبوجعفر أ

 :ه אستאی برخوردאر بود אز مقام و منزلت ویژه) علیه אلسالم(رضا   بوده و در نزد אمام ٦٦٩)אلسالم
. کردند بونصر بزنطی אصالتاً אز خاندאنهای אیرאنی بوده که پدرאن אو در کوفه زندگی میأ

 که به غیر אعرאب ، موאلیאزمهرאن معروف بودند و به אصطالح آن روز   خاندאن אو به آل
و فقه   مهرאن گروهی אز אهل حدیثآل  در میان خاندאن .رفتند  به شمار می،شد گفته می
 ٦٧٠.ند که نام آنها در کتب رجال آمده אستهست

 
 

 بصیرت ستودنی

نمودند و گاه در אین  دאنید شیعیان پس אز رحلت برخی אز אمامان برאی شناخت אمام بعدی تفحص می چنانچه می
 ذهن گاهی نیز.  אست אمامان پایان پذیرفتهۀشدند که سلسل گروهی ساز جدאیی سر دאده و مدعی میمیان 
 به  با چنین قصدیسازאن  که جریانترین زمانی خطرناک. ساختند در تطبیق אمام بعدی منحرف می یان رאشیع

با  )علیه אلسالم(אمام کاظم   برخی אز یارאن و وکیالن. بود )علیه אلسالم(تکاپو אفتادند پس אز رحلت אمام کاظم 
  مدعی شدند که אمام هفتمبود،  شرعی های مالی אز وجوهات  אستفادهوءترین آنها س  که مهم،مقاصد خاصی

 . مشهور شدندوאقفیאین گروه به   بعدها.آخرین אمام شیعیان אست
کرد تحت تأثیر جوّ مسموم وאقفیها قرאر   زندگی می،پایگاه אصلی شیعیان، نصر نیز که در کوفه حمد بن أبیأ 

دست آوردن ه  אما برאی تفحص و ب،بوددر شک و تردید  )علیه אلسالم(گرفته بود و نسبت به אمامت אمام رضا 
 تا אز אمامت وی אطمینان  بپرسد)علیه אلسالم( چند آیه رא אز אمام رضا حقیقت قصد دאشت به مدینه رود و معنای

 ۀאمام در جوאب نام. یابی خوאست  شرفۀنوشت و אجاز )علیه אلسالم( אی به אمام رضا  نامهאز אین رو ؛حاصل کند
 : אو نوشت

 ولی معنای ،אند محوّل کرده   زیرא אمور بسیاری رא به من؛رت در مدینه مشکل אستفعالً حضو
 . אت بود אز من بپرسی چنین אست אی که در אندیشه سه آیه

 

                                           
  .٢٣٢، ص٢ ، جهمان. ٦٦٩
علیـه  (، مشهد، كنگرۀ جهـانی حـضرت رضـا          )علیه אلسالم (رאویان אمام رضا علیه אلسالم در مسند אلرضا         عزیز אهللا عطاردی،    .٦٧٠
 .٧٦ ص ش، ١٣٦٧، )אلسالم
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 ٦٧١. برطرف شدکامالًش  אمام رא مطالعه کرد شک و تردیدۀنصر وقتی پاسخ معجزه گون حمد بن أبیأ 
 
 

 )لیه אلسالمع( نصر نزد אمام رضا حمد بن أبیأموقعیت 
אی با אمام  بزنطی به אندאزه. אست آن حضرت ۀو مورد אحترאم و عالق) علیه אلسالم(אو אز رאویان بزرگ אمام رضا 

 .ه אستدش یاد صاحب אلرضا در برخی אز روאیات אز אو با عنوאن  مأنوس بوده که) علیه אلسالم(رضا 
نویسان پیوسته   ولی رجال، کرده אستک درنیزرא ) علیهما אلسالم(אگرچه אو زمان אمام کاظم و אمام جوאد  

روאیات موجود نیز نشانگر آن אست که אو در . אند نوشته) علیه אلسالم ( جاللت אو در عصر אمام رضارאجع به
خصوصی نیز پایان  گاه که همین جلسات. אستشرکت دאشته ) علیه אلسالم( مجالس خصوصی אمام رضا

 نصر أبی  حمد بنأאز ) علیه אلسالم (אند אمام رضا  خروج אز منزل אیشان رא دאشتهیافته و شاگردאن حضرت قصد می
 ٦٧٢. آن حضرت مهمان باشدۀخوאسته تا در منزل باقی بماند و حتی شب رא در خان می

 
  جایگاه علمی

 אو بزنطی فقیهی زبردست و محدثی عظیم אلشأن אست که علما و فقهای אمامیه אز قدیم و جدید پیوسته روאیات
 ٦٧٣.ی אو رא در شمار گروه سوم אصحاب אجماع دאنسته אستکشّ. دאنند  و قابل عمل می رא صحیح

אکنون در  هم.  אوستۀسؤאالت فقهی אو که אز فروعات دقیق علمی אست نشانگر אوج دقت و فهم فقیهان 
 شیعه بیش אز ۀارگانאو در کتابهای چه. خوریم  یا چند حدیث אز אو برمیکی   به دست کم کتابهای فقهیبیشتر
 ٦٧٤.دאرد روאیت ٨٠٠
 אز אمام کاظم و אمام جوאدنیز  אندکی אو روאیات אما אست،) علیه אلسالم(بیشتر روאیات بزنطی אز אمام رضا  

و אمامان پیشین نیز روאیت ) علیه אلسالم(אمام صادق  אساتیدش אزۀ אو با وאسط. אستنقل کرده ) علیهما אلسالم(
 .کند نقل می

 ءاد بن عیسی، صفوאن بن یحیی، عاصم بن حمید، عالاد بن عثمان، حمّאج، حمّبان، جمیل بن درّأیر، بوبصأ 
 همچنین کسانی چون ؛ بن مهرאن و دهها نفر دیگر אز אساتید و مشایخ بزنطی هستندةسماع بن رزین،

  وحمد بن یحییأمحمد بن عیسی، حسین بن سعید، علی بن مهزیار، محمد بن   حمد بنأهللا برقی،  بوعبدאأ
 روאیت אز وی در کتب אربعه نقل شده ١١٠٠ حدود .ند هستمحمد بن علی بن محبوب در شمار شاگردאن אو

 .אست
بزنطی .  אست روאیات فقهی و سپس روאیات کالمی)علیه אلسالم (های حدیثی אو אز אمام رضا گونه بیشترِ 

 که گویا مانند جوאمع ،אین کتاب. אستאلجامع ب ترین آنها کتا نگاشته که مهم کتابهای حدیثی مختلفی نیز
 . بوده אست، شیخ طوسی، همچوننویسان متقدم جوאمع  در دست بسیاری אز،حدیثی تدوین شده

                                           
، تحقیـق دאر إحیـاء      )علـیهم אلـسالم   (بحار אألنوאر אلجامعة لدرر أخبار אألئمـة אألطهـار          محمّد باقر بن محمّد تقی אلمجلسی،       . ٦٧١

  .٨  ، ح٢٦٥ ، ص٤٩   ج، چاپ אول، ه١٤١٢دאر إحیاء אلترאث، , بیروتאلترאث، 
 .٢٣٣ ، ص٢  جهمان، ، أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی. ٦٧٢
 .١٠٥٠ش ، ٥٩٩ صهمان، ، شیخ طوسی. ٦٧٣
 .٢٤٣ و ٢٣٦ ، ص٢  جهمان، ، أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی. ٦٧٤
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אو به غیر אز אین . אند بخشی אز روאیات خود رא אز אین کتاب نقل نموده معتبر ی در و حلّسرאئرאدریس در  אبن 
אو در אین کتاب אخباری رא .  رא نیز تألیف کرده אستروאیات אمام رضا و کتاب نوאدر و کتاب مسائل   کتاب،کتاب

 .ده אستکرگردآوری   شنیده) علیه אلسالم(که אز אمام رضا 
ثبت هجری  ٢٢١محدث نامدאر شیعه رא در سال   אین فقیه و،نصر بزنطی حمد بن أبیأرجال نویسان وفات  
 ٦٧٥.אند کرده

 
 
 
 عُمیر  محمد بن أبی)ج
אست  )علیهم אلسالم( تالشگر אمام کاظم، אمام رضا و אمام جوאد عمیر אز شاگردאن بزرگ و حمد محمد بن أبیأبوأ

عمیر در بغدאد به دنیا آمد و بیشتر  אبن أبی.  نقل کرده אست و شاگردאن آنانאز אین بزرگان  رאفرאوאنیو אحادیث 
کرد که حکومت  אو در دورאنی زندگی می. دکرسپری ،  یعنی بغدאد،عمر خویش رא در مرکز حکومت عباسی

در شهرها زندگی   ه تقیّبیشترین با رعایتده بود و آنان کرعباسی زندگی رא برאی شیعیان بسیار سخت 
 .کردند می

 کرد بارها به جرم شیعه بودن و  که در پایتخت حکومت عباسیان زندگی میعمیر أبیرو محمد بن  אز אین 
 .های حکومت رא متحمل شد زندאنها و شکنجهشیعیان  کتمان אسامی دیگر

 هزאر پانصدرفت و ثروت אو رא بیش אز  عمیر אز ثروتمندאن و تجار بزرگ بغدאد به شمار می אگرچه אبن أبی 
چنان אو رא در مضیقه و تنگنا قرאر دאدند که  אلرشید و سپس فرزندش مأمون آن  هارون   ولی٦٧٦،אند درهم نوشته
 دאرאیی و אموאلش رא نیز ۀفرسایی که بر אو تحمیل کردند کلی طاقت  های قها و شکنجهشال  زندאنها،عالوه بر
 ٦٧٧.نیز محتاج بود   درهمکאی ساختند که به ی و وضع אو رא به گونهکردند مصادره 

 
 

  ویژگیهای معنوی
אی بوده   گونههای طوالنی אو به عبادאت و سجده. پیشگان عصر خویش بود  אز مؤمنین و تقوאعمیر أبیمحمد بن 
 :فضل بن شاذאن گوید. شهرت دאشتشیعیان   که در بین

تو «: کرد و گفت  های طوالنی مالمت در عرאق مردی رא دیدم که دوستش אو رא به خاطر سجده
های  אت نیاز بیشتری به کسب و کار دאری و با چنین سجده مندی و برאی تأمین زندگی عائله

 دوست عابدش در جوאب אو »!گردی  و سرאنجام نابینا میمانی کردن باز می طوالنی אز کار
 زیرא ؛شد  کور میعمیر أبیباید אبن  می  طوالنی سبب نابینایی شود،ۀאگر قرאر باشد سجد«: گفت

 ٦٧٨.»گذאشت و تا هنگام ظهر در سجده بود  شکر میۀאو پس אز نماز صبح سر به سجد
 

                                           
 .همان. ٦٧٥
  .٢٨٣ ، ص١٤  ، جهمان. ٦٧٦
 .»رهملی دِإی هذא قتِ فی وَحتاجٌی مُنّإ هللاِ אوَ «:١٩ ، ح٢٧٣ ، ص٤٩  جهمان، ، محمّد تقی אلمجلسیمحمّدباقر بن . ٦٧٧
  .١١٠٦ش ، ٦٣٠ صهمان، ، شیخ طوسی. ٦٧٨
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 حاضر نشد که کاری خالف אحتیاط و ورع אنجام دست شده بود אو حتی هنگامی که بسیار فقیر و تنگ 
אش رא فروخت و پول آن   آگاه شد خانهعمیر أبیאند که یکی אز بدهکارאن אو وقتی אز فقر אبن  آورده   چنانچه؛دهد

 ولی وقتی محمد אز جریان فروش خانه آگاه ،אش به محمد دאد عنوאن پردאخت بدهی  رא که ده هزאر درهم بود به
  :א پس دאد و به אو گفتپول אو ر شد

فرموده ) علیه אلسالم( ولی אمام صادق ،که אمروز به یک درهم אین پول هم نیازمندم هر چند
  ٦٧٩.»بیرون کرد  אش אش نباید אز خانه خاطر بدهیه مرد بدهکار رא ب«: אست

 

 ؛אش بود مانهی عابدترین، با تقوאترین و رאستگوترین مردم ز אست که אو در نزد شیعه و سنّشایان ذکر 
 ٦٨٠.کند میبزرگان خود پردאخته אز אو یاد  که به مباهاتی نیز در کتابش دאنشمندאن سنّ چنانچه جاحظ אز

 
 جایگاه علمی

میرאث .  همسان אستعمیر أبیدر میان یارאن אمامان متأخر کمتر کسی אز جهت علم و فضل با محمد بن 
 .رود شمار میه محمد ب  متی سترگ به فقه و حدیث آل خد،روאیت هزאرאن حدیث تشکیل شده حدیثی אو که אز

مند به حدیث و یا تألیف کتابهای אرزشمند  אی אز عمر אو صرف تعلیم و تربیت شاگردאن عالقه بخش عمده 
 مقبولیت علمی אو در نزد علمای شیعه אست و ۀحضور אو در میان گروه سوم אجماع نشان .حدیثی گردید

یونس بن عبدאلرحمن که אو . אند وثاقت و جاللت علمی אو تردید به خود رאه ندאده رنویسندگان کتابهای رجال د
 ٦٨١.אز אو تمجید کرده و אو رא دریای علم خوאنده אستאند  ترین گروه سوم אجماع دאنسته رא فقیه

دیث ی نیز حאز عالمان و محدثین سنّ فقهای شیعه شاگردی نموده گذشته אز آنکه אو در نزد אمامان، علما و 
 אو אز אمامان ۀنگری אو در فقه و گستردگی روאیات فقهی و سؤאالت אندیشمندאن جامع. אست  و فقه رא آموخته

 .אوست   باالیکنشانگر بینش فقهی عمیق و در
جاللت علمی אو سبب گشت تا مأمون אز אو بخوאهد که جایگاه قضاوت رא در بخش قابل توجهی אز  

ان مأمون سرباز زد و به همین جهت אو رא به زندאن אندאخته و سخت فرم  ولی אو אز،حکومتش بپذیرد
 ٦٨٢.אش دאد شکنجه

در بین شیعیان نیز جاللت و  گزאرشهای موجود حکایت אز جلسات درس אو در محافل مختلف دאرد و 
ر  چنانچه در مجلسی که پانزده نفر אز علما و شیعیان در عرאق حضو؛شناخته شده بود عظمت علمی אو کامالً

بحثی پیرאمون توحید و صفات ، هشام بن حکم و هشام بن سالم  دאشتند بین دو عالم بزرگ علم کالم، یعنی
אختالف علمی آنها رא بشنود و אو به عنوאن حاکم و  عمیر خوאستند که  درگرفت و هر دو אز محمد بن أبیوندخدא

در آن مجلس بزرگانی אز   لی بود که و אین در حا٦٨٣.یک אز آنهاست دאنشمند قضاوت نماید که حق با کدאم
 .همچون جمیل بن درّאج نیز حضور دאشتند) علیه אلسالم(אصحاب אمام صادق 

                                           
  .١٩ ، ح٢٧٣ ، ص٤٩  جهمان، ، محمّد باقر بن محمّد تقی אلمجلسی. ٦٧٩
  .٢٨١ ، ص١٤  جهمان، ، أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی. ٦٨٠
 .كرאن אست عمیر در رفتن و توقفش همچون دریایی زیبا و بی بیأمحمد بن ؛ ٢٨٢ ، صهمان. ٦٨١
  .٢٧٩ ، صهمان. ٦٨٢
  .٥٠٠ش ، ٣٤٨ صهمان، ، شیخ طوسی. ٦٨٣
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  فعالیتهای حدیثی
علیهم (عمیر سالها در شهرهای کوفه، بغدאد، بصره و مدینه شاگردی אمامان شیعه و صحابی بزرگ אئمه  אبن أبی
در فعالیتهای  .دאشتאساتید و مشایخ حدیث دورאن خویش قرאر در شمار  و خود. کرده بوددرک رא ) אلسالم

  :حدیثی وی چند نکته حائز אهمیت אست

گفته شده که אو صد . عمیر وאسطۀ نقل و گزאرش بسیاری אز אصول אربعمئه بود محمد بن أبی :ۀ وصلـ حلق١
 .אصل رא برאی نسل پس אز خود روאیت کرده אست

ختناق شدید ناشی אز حکومت عباسی אو توאنست אحادیث بسیاری رא به  אبا وجود :برپایی جلسات درس ـ٢
آموزش אحادیث رא به دو صورت جلسات خصوصی درسی و یا אعطای کتابهای . خویش بیاموزد  شاگردאن

 .رساند حدیثی به אنجام می
حسن  ین وحمد بن محمد بن عیسی، حسأنجرאن،  بیأهللا برقی، אبن  بوعبدאأ  چونبسیاری אز رאویان بزرگ 

هللا،  فرزندאن سعید אهوאزی، علی بن مهزیار، فضل بن شاذאن، محمد بن خالد برقی، محمد بن عیسی بن عبدא
 . شاگردאن אویندۀ در زمر٦٨٤... مسلم، یعقوب بن زید و  هارون بن

عمیر به شاگردی אو شناخته شده بودند؛ چنانچه کشّی در توصیف  رسد که شاگردאن אبن أبی به نظر می 
 :گوید ی بن حکم میعل

 .... عمیر  تلمیذ אبن أبی
 ٦٨٥.عمیر אست אو شاگرد אبن أبی

 

 کتاب حدیثی אست که در میان یارאن אمامان ٩٤عمیر تألیف   אز فعّالیتهای بسیار مهم אبن أبی: تألیف کتابـ٣
علیه (دق אو همچنین کتابهای حدیثی بسیاری אز شاگردאن אمام صا. تعدאد نگارش کم نظیر אست  شیعه אین
رא نیز در אختیار دאشت و برאی شاگردאنی نظیر أحمد بن محمد بن عیسی אین گونه کتابها رא روאیت ) אلسالم
 .نمود می

عمیر در موضوعات گوناگونی، که بعدها در کتابهای جوאمع به صورت یک باب درآمد،  کتابهای אبن أبی 
 :ز אאند نام برخی אز אین کتابها عبارت. نگاشته شده אست

، ة אالستطاع،אلمتعه، مناسک אلحج ،فضائل אلحج، אلحج، هאالحتجاج فی אالمام، אءאلبَد، אالیمان אلکفر و 
  نوאدر،)لیه אلسالمع(  مسائل عن אلرضا،אلرضاع،  אلطالق، אلتوحید،אلمعارف،  אلصیام،ةאلصال ،هلیل یوم و، אلمالحم

 ٦٨٦... و
خورد که گویا אو אز نخستین אفرאدی   به چشم میالف אلحدیثאختدر میان אسامی کتابهای אو کتابی به نام  

 אین نگارش אو خدمتی در خور .شیعه אین بحث رא در قالب یک کتاب عرضه نموده אست  אست که در میان
 .رود تقدیر به علوم حدیث به شمار می

                                           
  .٢٨٨ ، ص١٤   جهمان،، أبوאلقاسم بن علی أكبر אلخوئی. ٦٨٤
  .١٠٧٩ ، ح٦١٢  صهمان،، شیخ طوسی .٦٨٥
  .٢٨١ و ٢٨٠ ، ص١٤  جهمان، ، أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی. ٦٨٦
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ن אهل حدیث شایع شده مباحث جبر و אختیار در میا )علیه אلسالم( توجه به אینکه در دورאن אمام کاظم با 
 ٦٨٧. رא نوشتאلجبر אلقدر و   علی אهلאلردّبود אو کتاب 

 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر

بسیاری אز دאنشمندאن شیعی אین . عمیر، نزدیک به چهارصد نفر هستند אساتید روאیی אبن أبی :ـ کثرت אساتید٤
 : אند که  عمیر پذیرفته سخن رא دربارۀ אبن أبی

 .ا عن ثقةٍال یروی و ال یرسل إلّ
عمیر قرאر گرفته و توثیق صریح ندאرند ثقه شمرده  بنابرאین بسیاری אز אفرאد که در طبقۀ אساتید אبن أبی 

 . خوאهند شد
 در یکی אز دفعاتی که אو به .عمیر رא به زندאن אندאخت چنانچه دאنستید حکومت عباسی بارها محمد بن أبی 

وقتی אبن . دکر کتابهای אو رא در محل אمنی دفن ۀتی کلیאز ترس تفتیشهای حکوم ٦٨٨خوאهرش زندאن رفت
 کتاب رא با چهلحال אو با אین . بود کتابهایش אز بین رفته ۀزندאن آزאد شد کلی عمیر پس אز چهار سال אز أبی

 .گذאشت نوאدرد و نام آن رא کرאش אحیا  کمک حافظه
 مرسلیات אو پس אز دفن کتابهایش به صورت کرد و روא با توجه به אینکه אو אز غیر عادل روאیت نقل نمی 

 אز علما و فقهای אمامیه אحادیث مرسل אو رא نیز مانند مسند شمرده و بدאن عمل  بسیارینقل شده אست
 .کنند می

شیعه نقل شده אست و کمتر بابی אز ۀ  فقط در کتابهای چهارگان٦٨٩ عمیر بیش אز پنج هزאر حدیث אز אبن أبی 
ت אمام اאو گذشته אز نقل روאی .ن یافت که نام אو در شمار رאویان אحادیث آن باب نباشدتوא می אبوאب فقهی رא

درّאج،   جمیل بن عین،أسحاق بن عمار، بکیر بن إאز بزرگانی چون  ) אلسالممعلیه( کاظم، אمام رضا و אمام جوאد
 بن سالم روאیت نقل کرده  بن وهب، هشام بن حکم و هشامةاد بن عثمان، ذریح بن یزید، زید شحام، معاویحمّ
 . روאیت در کتب אربعه نقل شده אست٥٣٠٠ אز אو نزدیک به .אست
ل رنجها و  پس אز عمری تالش علمی و تحمّ، אین محدث نامور شیعه،عمیر سرאنجام محمد بن أبی 

 ٦٩٠.تپیوس هجری به رحمت אیزدی ٢١٧در سال   ستمهای خاندאن عباسی
 
 
 

                                           
ده كـه   کـر سـؤאل   » ... هِمِّأ طنِی بَ  فِ عیدٌسَ عیدُسَّאل«پیرאمون حدیث نبوی    ) علیه אلسالم (عمیر אز אمام كاظم      در روאیتی אبن אبی   . ٦٨٧

، אلتوحیـد أبوجعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی معروف بـه شـیخ صـدوق،                 : ک.ر ؛אحتمال دאرد אز همین كتاب باشد     
 .٩٦  ص، چاپ אول،  ه١٣٩٨مؤسّسة אلنشر אإلسالمیه، , ق هاشم אلحسینی אلتهرאنی، قمتحقی
) علیـه אلـسالم   (אز شیعیان با فضیلت هستند كه در شمار رאویان אمام صادق             אیمنه  و سعیدعمیر به نامهای     أبیאبن  دو خوאهر   . ٦٨٨

 ص، چـاپ אول،      ه١٣٨٥دאر אلكتب אإلسالمیه،    , ، تهرאن ارمشكاة אألنوאر فی غرر אألخب    أبوאلفضل علی אلطبرسی،    . (شوند  شمرده می 
٣٥٥.(  
  .١٠١ ، ص٢٢   و ج٢٨٦ ، ص١٤  جهمان، ، أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی. ٦٨٩
  .٢٨١ ص, همان. ٦٩٠
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   یونس بن عبدאلرحمان)د
 אو אمام . بن عبدאلرحمن אز محدثان مشهور شیعه و علمای شناخته شده و معروف در عصر خویش אستیونس

 سالها در وی . ولی توفیق شاگردی آن حضرت رא ندאشته אست،رא در مکه زیارت کرده )علیه אلسالم(صادق 
 پردאخت و نزد آن دو )سالمعلیهم אل (محمد آل  به فرאگیری علوم ) אلسالمماعلیه( مکتب אمام کاظم و אمام رضا

 .هموאره مورد تأیید אیشان قرאر دאشت אمام بزرگوאر دאرאی אرج و قرب و منزلت گردید و
بیست سرאن وאقفه  )علیه אلسالم(אز ویژگیهای شخصیتی یونس آن אست که پس אز شهادت אمام کاظم  
 ولی אو ,دست بردאرد )علیه אلسالم( م رضادند تا אز تبلیغ אمامت אماکردرهم به قصد تطمیع به אو پیشنهاد  هزאر

 :که فرموده אست )علیه אلسالم( روאیت אمام صادق   آنان رא آشکار ساخت و با אستناد بهۀحاضر نشد و نقش
نمایند که אگر چنین  شود بر دאنشمندאن وאجب אست که دאنش خود رא آشکار وقتی بدعت در دین אیجاد می«

  من هرگز جهاد در رאه خدא و אمر אلهی رא ترک« :به آنها گفت» ل خوאهد شدنکنند نور אیمان אز אیشان زאی
 ٦٩١.»نخوאهم کرد

نظیر دیگری که یونس بن عبدאلرحمن אنجام دאد رودررویی شدید با غالیان و نفی روאیات  جهاد علمی بی 
אمام . عرضه کرد) سالمعلیه אل(آنان بود که آن روאیات با مبانی شیعی تنافی دאشت؛ لذא آنها رא بر אمام رضا 

یونس بن . تر کرد آن متون رא جعلی دאنست و یونس رא در مبارزۀ خویش علیه غالیان رאسخ) علیه אلسالم(
بدیل در عرصۀ عرضۀ حدیث و پیدאیش کتابهای حدیث و پیرאیش کتابهای  نظیر و بی عبدאلرحمن شخصیت بی

 .حدیثی אز گزאرشات موضوع و مجعول אست
 
 

 آغاز دشمنیها

 آنها به تخریب شخصیت وאالی אو کهسبب شد و موאجهۀ אو با غالیان  یونس با سرאن وאقفه ۀبرخورد قاطعان
 .دن یونس دאشته باشندکرאعتبار  متعدد سعی در بی  بپردאزند و هموאره با جعل دروغهای

.  بررسی نمودهوאقفغالت و روאیات مختلفی رא که در مذمت یونس وאرد شده אست باید در رאستای جعلیات  
نیز نسبت به אو در تردید برخی אز شیعیان  که  بوددهکربه حدی در میان شیعیان نفود   אین کلمات بی אساس

 .بودند
אی אز آن حضرت خوאست تا  در قم در نامه )علیه אلسالم(مهتدی عالم و وکیل אمام رضا   عبدאلعزیز بن 

 : ش نوشتندویبا خط خ )علیه אلسالم(  אمام رضا.نظرشان رא در مورد یونس بن عبدאلرحمن بفرمایند
 مردم قم با تو مخالفت ۀ هر چند که هم؛אو رא دوست بدאر و برאیش طلب رحمت کن

 ٦٩٢.کنند
 
 

                                           
 .٢٠٧ص , ٢٠ج , همان. ٦٩١
 .٢٠٤ص, همان. ٦٩٢
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  یونس در نزد אمامان
 عصر خود معرفی کرده فارسی سلمانیونس رא  )علیه אلسالم( ترین فضایل אو آن אست که אمام رضا אز مهم
 ) אلسالممعلیه(  אمام رضا، אمام جوאد، אمام هادی و אمام حسن عسکری هم متعددیدر گزאرشهای ٦٩٣.אست

 .אند کرده  אو به نیکی یادنموده و אزبرאی אو دعا 
 
 

 برאی مطالعۀ بیشتر
توאن به جوّ مسمومی که علیه אو وجود  در بازکاوی روאیات مربوط به یونس بن عبدאلرحمن به آسانی می 

نیز در  )علیه אلسالم( شد که گاهی אوقات אمام رضا علیه یونس سخنان منفی گفته میقدر  آن. برد دאشته پی
 یونس بن عبدאلرحمن אز معدود אفرאدی אست که معصومین . آنان مجبور به سکوت بودۀبرאبر سخنان بیهود

 .אند آنان رא توثیق کرده) علیهم אلسالم(
 :گوید جعفر بن عیسی می 

 در אین هنگام گروهی אز אهل . در آنجا بودنیز بودم و یونس )علیه אلسالم( نزد אمام رضا
: به یونس فرمود) علیه אلسالم(  אمام.حضرت אذن مالقات خوאستند  بصره آمدند و אز آن

تا به شما אطالع  اق پشت پرده قرאر گیرید و אز جای خود حرکت نکنیدتشما در آن א«
  אمام.ن عبدאلرحمن بدگویی کردندبصریان بر آن حضرت وאرد شدند و אز یونس ب. »دهم

 آنها هرچه در دل .گفتند ند و چیزی نمیه بودאندאخت   رא پایینانهم سرش) علیه אلسالم(
یونس در . بیاید آنگاه אمام به یونس אجازه دאد که אز אتاق بیرون. دאشتند گفتند و رفتند
دم من אز مذهب قربانت گر«: گفت) علیه אلسالم( کرد به אمام رضا حالی که گریه می

. »کنند من چنین رفتار می  ولی אصحاب من با،کنم دفاع می ) אلسالممعلیه(אهل بیت 
 وقتی که אمامت אز تو رضایت دאرد אز ،אی یونس«: فرمود) علیه אلسالم( אمام رضا

و شعور مردم با آنان سخن    متناسب با فهم، אی یونس.گونه سخنان دلگیر نباش אین
 ٦٩٤».مطالبی که درخور فهم و אستعدאد آنها نیست خوددאری کنبگو و אز بازگویی 

 
برאی یونس فضایل بسیاری در کتابهای حدیثی نوشته شده אست که با ذکر یکی دیگر אز אین فضایل אین  

  :نویسد  می، رجال نویس شهیر شیعه،یکشّ .بریم می  بخش رא به پایان
 ٦٩٥.אتٍرَّ مَالثَ ثَ ةَنَجَ אلسَونُ لیُِنَمِضَ )لیه אلسالمع( ضا אلرِّنَّأ

 .برאی یونس سه بار بهشت رא ضمانت کرد) علیه אلسالم( אمام رضا
 

 معلیه( هِ و آبائِهِ علی نفسِةَنَّ אلجَحمنِאلرَّ عبدِ بنِسَیونُ لِنَمِضَ )لیه אلسالمع( رعفَ أباجَأنَّ
 .)אلسالم

   بهشت رא برאی یونس) אلسالممعلیه(  خود و پدرאنشۀאز ناحی) علیه אلسالم( אمام جوאد
 .بن عبدאلرحمن ضمانت نمود

                                           
  .٢٠٢، صهمان. ٦٩٣
 ٣٠٢٠ص, همان. ٦٩٤

  .٩١١، ش٥٣٨ صهمان،، شیخ طوسی٦٩٥. 
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  موقعیت علمی
 :نویسد  مییونس نجاشی در مورد :  مرجع شیعیانـ١

אو .  علمای אمامیه بود و مقامی אرجمند دאشتۀهای برجست یونس بن عبدאلرحمن אز چهره
 ٦٩٦. شده و شاخص بودههمگان مقدم و در میان אهل حدیث شناخت در عصر خویش بر

 

تر و سرآمد علمای فقیه عصر  אی معتقدند که در میان گروه سوم אصحاب אجماع אو אز دیگرאن فقیه هعد 
خر אز جهت بینش و درک فقهی אز یارאن أ مترسد که אو و بعضی دیگر אز یارאن אمامانِ و به نظر می אست  خویش
 .تر باشند تر و فرهیخته   پیشین برجستهאمامانِ
 :گوید صیف جاللت یونس میفضل بن شاذאن نیز در تو 

 אست که אی  אو بهترین قمی.در قم بود) علیه אلسالم(عبدאلعزیز بن مهتدی وکیل אمام رضا 
توאنم  من همیشه نمی« :אم پرسیده) علیه אلسالم (אو برאیم نقل کرد که אز אمام رضا. دیده بودم

یونس بن  אز«: رمود אمام ف»کنم؟ אم رא אز چه کسی سؤאل  مسائل دینی؛شما رא زیارت کنم
 ٦٩٧».عبدאلرحمن سؤאل کن

 

موقعیت علمی یونس אز دیگرאن ممتاز باشد و که  بود شدهب ب س)علیه אلسالم ( אمام رضاسخنانگونه  אین 
 .دندکر چینی می  شاگردאن بیشتری אز خرمن علمی אو خوشهاًعلیه אو نبود یقین  אگر تبلیغات و شایعات منفی

 :گوید یف یونس میفضل بن شاذאن خود در توص 
تر אز یونس   سلمان فارسی نرسید و بعد אز אو نیز فقیهۀدر میان مسلمانان کسی در فقه به مرتب

 ٦٩٨.نشد  بن عبدאلرحمن دیده
 

به چهار نفر رسید که چهارمین آنها یونس بن ) علیهم אلسالم(بیت   که علوم אهل אستهمچنین گفته شده 
 ٦٩٩.عبدאلرحمن אست

تعدאد کتابهای אو رא . آورده אست  تحریر درۀאی به رشت  אرزندهاتیونس بن عبدאلرحمن تألیف :  تألیفات گستردهـ٢
אند אو بیشتر אز אین تعدאد کتاب  و برخی نیز گفته ٧٠٠אند ذکر کرده  عنوאنسی ،مانند کتابهای حسین بن سعید

 .نوشته אست
همچنین کتاب . علوم حدیث אستر אو در  یونس نشانگر تبحّאختالف אلحدیث و علل אلحدیثکتابهای  

 به طوری که در بسیاری  אست؛ یکی دیگر אز کتابهای אوست که در بین شیعیان فرאگیر بودههאللیل و  عمل אلیوم
بوده محتوאی אین کتاب ظاهرאً دعاهای شبانه روز  .شده אست אستفاده می  های شیعیان אز אین کتاب אز خانه
 .אست

                                           
  .١٩٨ ، ص٢٠جهمان، ، أكبر אلخوئی  بن علیأبوאلقاسم٦٩٦. 
 .٢٠٠، ص٢٠ ، ج همان٦٩٧.
  .٢٠١ ص همان،. ٦٩٨
  .٩١٧ ، ش٥٣٩   صهمان،، شیخ طوسی. ٦٩٩
 هر چند برخی مانند فضل بـن شـاذאن تألیفـات אو رא تـا هـزאر جلـد          ؛١٩٩، ص   ٢٠  جهمان،  ،  أكبر אلخوئی   أبوאلقاسم بن علی  . ٧٠٠
  .אین تعدאد مبالغه باشدرسد كه   אما به نظر میאند، دאنسته
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 مثالً אمام جوאد ست؛א دهشیید أآنان تאز سوی رها به אمامان متأخر عرضه شده و  باهאللیل عمل אلیوم وکتاب  
کند و אز אبتدא تا אنتهای آن  خالد در منزل אو אین کتاب رא مشاهده می بی أحمد بنأ هنگام عیادت )علیه אلسالم(

 :فرماید رא ورق زده و می
 ٧٠١َ.  یونسهللاُ  אمَحِ، رَ یونسَهللاُ  אمَحَِر

 آن ۀشود אمام پس אز مشاهد عرضه می) علیه אلسالم( تی אین کتاب به אمام عسکریهمچنین وق 
 :فرماید می

 ٧٠٢.کتاب نوری در روز قیامت به یونس عطا فرماید  خدאوند برאی هر حرفی אز אین
 :فرمایند  אین کتاب میو در روאیتی دیگر آن حضرت پس אز مدح 

 ٧٠٣.אین دین من و پدرאن من אست
، فضل אلقرآن، אلحسن موسی مسائله عن أبی، אلشرאیع، ثارآلجامع א: ند אزא تابهای אو عبارتبرخی دیگر אز ک 

 ...  و אلمکاسب،ةد علی אلغالאلرّ، تفسیر אلقرآن،  אلتجارאت،دאب אآل،אلمثالب، אلفقه  אلجامع אلکبیر فی
 صدوق אز אستادش  چنانچه شیخ؛مجموع کتابهای אو در نزد بسیاری אز علمای پیشین پذیرفته شده بود 
 :کند ولید نقل می אبن

 ،توאن به آنها אعتماد کرد אند و می کتابهای حدیثی یونس بن عبدאلرحمن همگی صحیح
 قابل אعتماد و  کهعیسی بن عبید אز یونس شنیده باشد  مگر کتابهایی که فقط محمد بن

 ٧٠٤.عمل نیست
 
رش کتاب و هم אز طریق برپایی جلسات درس به  یونس بن عبدאلرحمن هم אز طریق نگا: فعّالیتهای حدیثیـ٣

به خاطر شخصیت خاص و منحصر به فرد אو در بسیاری אز موאرد אز אو با نام یونس یاد . پردאخت نشر حدیث می
 روאیت با نام یونس بن ٢٦٣در کتب אربعمئه . شده و אسم کامل אو یعنی یونس بن عبدאلرحمن ذکر نشده אست

אکثر روאیات یونس مربوط به یونس بن عبدאلرحمن . با نام یونس نقل شده אست روאیت ١٠٥٢عبدאلرحمن و 
 .بنابرאین نزدیک به هزאر حدیث אز אو در کتب אربعه موجود אست. אست
 

با توجه . אند אی אز روאیات نیز به نکوهش یونس پردאخته אند پاره در کنار روאیات متعددی که אو رא مدح کرده:  نکته
 אفرאد ناشناخته و غیر قابل رא هاکه אکثر آن،  روאیات نکوهش کنندهۀو همچنین ضعف کلی به آنچه گفته شد

دن موقعیت אو کر مخالفین אو و به خاطر متزلزل ۀکه אین روאیات אز ناحی رسد به نظر میאند،  کردهאعتماد نقل 
 .ساخته شده باشد

رسی کرده و ضعف هر کدאم رא با دلیلهای  تمامی אین روאیات رא برمعجم رجال אلحدیثهللا خویی در  א تآی 
 .אست  روشن بیان کرده

 

                                           
 .٩١٣ ، ش٥٣٨ ص همان،، شیخ طوسی. ٧٠١
  .١٩٨، ص ٢٠  جهمان، ، أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی. ٧٠٢
  .٩١٥ ، ش٥٣٩  صهمان،، شیخ طوسی. ٧٠٣

  .١٩٩ ص همان،، أكبر אلخوئی  أبوאلقاسم بن علی٧٠٤.
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  موقعیت معنوی
אو אز علمای باتقوא .  یونس بیش אز آن אست که در אین نوشتار جمع گردد شخصیتیل و برجستگیهایئفضا

نوאن پوشی אو אز پولهای کالنی که سرאن وאقفیه به אو به ع چشم. آید حساب می   به خویشو پرهیزگار زمان
 .مدאری אوست والیت אند، نشانگر אوج دیندאری و رشوه پیشنهاد کرده

 :کند همچنین فضل بن شاذאن در مدح אو نقل می 
 ٧٠٥.جای آورد  یونس بن عبدאلرحمن پنجاه و چهار حج و پنجاه و چهار عمره به

ین توفیق رא به אو دאند که خدאوند א های خود می אو نگارشهای حدیثی خویش رא هم مدیون توسالت و روزه 
 :گوید می  אو خود.دאده אست

 ٧٠٦.بیست سال روزه گرفتم و بیست سال אز خدא خوאستم تا پاسخم رא گرفتم
رحم خویشان و ۀ ها به صلبحص: ده بودکرریزی  یونس بن عبدאلرحمن زندگی خود رא چنین برنامه 

 ٧٠٧.אی تألیف و نگارش کتاب قرאر دאده بود و بعد אز ظهر رא بر؛ظهر به عبادت مشغول بود؛ پردאخت برאدرאنش می
 . هجری در مدینه وفات کرد٢٠٨سرאنجام אین دאنشمند فرهیخته در سال  

 
 
 

 ۀ آموزشیضمیم
 :)لیهما אلسالمع( شناسی אصحاب אمام کاظم و אمام رضا کتاب
 ؛جلد ٢، کشی،  אلرجالةאختیار معرف ـ١
 ؛، شیخ طوسیאلفهرست ـ٢
 ؛جلد١هللا عطاردی،  ، عزیزאدر مسند אلرضا) אلسالمعلیه ( رאویان אمام رضا ـ٣
 ؛نژאد ، صفوאن بن یحیی، محمد אصغریرאویان نور ـ٤
 ؛عمیر، سید حمید میرخندאن ، محمد بن أبیرאویان نور ـ٥
 ؛جلد ٢بوאلعباس نجاشی، أ، رجال אلنجاشی ـ٦
 ؛جلد ٣، محمد علی عالمی دאمغانی، )لیهم אلسالمع( شاگردאن مکتب אئمه ـ٧
 .جلد ٢٥هللا خویی،  א ت، آیمعجم رجال אلحدیث ـ٨

                                           
  .٩١٧ ، ش٥٣٩  صهمان،،  شیخ طوسی٧٠٥.
 .٩١٨ ، شهمان. ٧٠٦

  .همان٧٠٧. 



 

  



 

  

 نزدهمشا جلسۀ

)علیهما אلسالم(حدیث در عصر אمام جوאد و אمام هادی 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛)علیهما אلسالم(های حدیثی در عصر אمام جوאد و אمام هادی  سیر حدیث و گونه
אوضاع فرهنگی و سیاسی جامعه، رشد مجدّد غالیان و گسترش مکتوبات موضوعی 

 حدیثی؛
 ).علیهما אلسالم( هادی رאویان و شاگردאن אمام جوאد و אمام

 
 
 
 
 

 )علیه אلسالم(  حدیث در عصر אمام جوאد)אلف

 אمامت ۀ تاریخچـ١
 پنج.  در مدینه به دنیا آمدی هجر١٩٥ در سال ،)علیه אلسالم( ، معروف به جوאدی بن موسیאمام محمد بن عل

 ٢٠٣ در سال ،)سالمعلیه אل(  پس אز شهادت אمام رضا. به مرو رفتیساله بود که پدرش با هجرت אجبار
 یحضرت در بعضאز آن .  سال دאشت به אمامت رسیدهفت بیش אز یکه کم) علیه אلسالم(  אمام جوאدی،هجر
بوجعفر אول أ که )علیه אلسالم ( باقریبا نام محمد بن علنباید  نام برده شده אست که یبوجعفر ثانأ  بهمتون

 .دكرאست אشتباه 
علیه ( غ אز موضوعات بسیار خطیر بود که אولین بار در زمان אمام جوאد و قبل אز بلویאمامت در سن کودک 
علیه ( אمام جوאددאل بر אمامت  معلوم بودن مقام אمام و مشخص شدن نصوص سبب به كهرخ دאده بود ) אلسالم
 در بین شیعیان رخ دهد ی شد و بدون آنکه אنشعابی طی אین مرحله به خوب و تک فرزند بودن אیشان)אلسالم

 :  کتب ملل و نحل آمده אستیدر برخ ٧٠٨.دشپذیرفته ) علیه אلسالم( אمامت אمام جوאد
دאنستند אز אیشان جدא شده و به  میشرط ) علیه אلسالم(  אمامی אز شیعیان که بلوغ رא برאیبعض

 .وאقفه پیوستند
رא ) لیه אلسالمع(  אگر אمامت אمام جوאدی زیرא آنان حت؛ و تردید אستک مورد ش به شدت אین گفتهیول 

 .אرندند) علیه אلسالم(  در אمامت אمام رضای بر رجوع به وאقفه و تردیدینپذیرفته باشند دلیل

                                           
،  ه١٣٥٥، تصحیح و تعلیق سید محمد صادق بحر אلعلوم، نجف، אلمكتبة אلمرتـضویه،    فرق אلشیعه سن بن موسی نوبختی،     ح. ٧٠٨
 .٨٨ص
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بحث אمامت در مورد  عبدאلرحمن بن حجاج ۀ سرאن شیعه رא در خانۀ אز متون تشکیل جلسیهمچنین برخ 
ا توجه به فضل و فهم یونس بن אین متون نیز ب. אند نقل کردهرא گزאرش و אعترאض یونس بن عبدאلرحمن 
 ٧٠٩.قابل پذیرش نیست) علیه אلسالم( عبدאلرحمن و قرאبت خاص אو با אمام رضا

 شیعیان مورد سؤאل ی همیشه برא، ندאشت و אین مسئلهی فرزندی سالگ٤٥تا سن ) علیه אلسالم( אمام رضا 
 : فرمود یخ آنها مدر پاس) علیه אلسالم( אمام رضا.  אستیچه کسאز אیشان بود که אمام بعد 

  وَقَّ אلحَیحیِ یُیقام مَثلِمِ بِومُ یقُیلبن صُ مِرٌکَ ذَی لدَلَ یویت حَی אللیال وَالیامُی أَمضِ ال تَ אللَّهِوَفَ
  ٧١٠. אلباطلَقُمحِیُ

 :فرمود یو یا م 
 ٧١١. خوאهم شد و אو אمام پس אز من אستیمن صاحب فرزند

ی  و عمو،)علیه אلسالم ( فرزند אمام صادق، بن جعفریمچون عل هیبزرگانאمامت אمام جوאد אز سوی تأیید  
 . مؤثر بوده אستبارهنیز در אین ) علیه אلسالم(  و אحترאم خاص אو به אمام جوאد)علیه אلسالم( אمام رضا

 و حضرت ی حضرت عیس،پس אز خود) علیه אلسالم( ضمن אعالم אمامت אمام جوאد) علیه אلسالم( אمام رضا 
 : فرمود ی و مزد مثال میرא )  אلسالمامعلیه(ی یحی

 ٧١٢.بوده אست) علیه אلسالم( سن آنان در هنگام نبوت کمتر אز אمام جوאد
 بود که در یرאههایپرسش אز אمام جدید و آزمودن אو برאی אطمینان خاطر و אثبات قدرت علمی نیز אز  

אمام  .بود)  אلسالممعلیه( معصومان ی אین روش خود برگرفته אز آموزشهاشد و وאقع میتثبیت אمامت مؤثر 
 אو رא دریافته و אو یت علم قوّ،به شیعیان توصیه کرده بود که با سؤאل کردن אز אمام جدید) علیه אلسالم( صادق

 ٧١٣.رא مورد آزمون قرאر دهند
 : آمده אستیدر متون روאی 

 کز ورود در یپس א  حضور خوאستند وۀ אجاز،)علیه אلسالم(  אز شیعیان אز אمام جوאدیگروه
 ٧١٤. ساله بودده) علیه אلسالم ( אمام جوאد، در آن هنگام.له سؤאل نمودندئ هزאر مسیجلسه אز س

 سال نهنیز ) علیه אلسالم( کننده نام برده شده و سن אمام در متن دیگر إبرאهیم بن هاشم نیز אز אفرאد سؤאل 
 مجلس ممکن کپاسخ یافتن آنها در یله و ئهزאر مسپرسیدن سی  אست که אمکان یطبیع ٧١٥.ذکر شده אست

 یא لهئ هزאر مسسیאل אز  سؤظاهرאً مقصود روאیت.  ساعت طول خوאهد کشیدصد به کنزدی نیست چون حدאقل

                                           
أبوאلقاسـم بـن     :ک.رهمچنـین   ؛  ١٠٨ص،   ه١٤١٢، قم، منشورאت אلشریف אلرضـی،        عیون אلمعجزאت   حسین بن عبدאلوهاب،   ٧٠٩.

  . در نقد אین متن٢٢٥، ص٢١ج، چاپ سوم،  ه١٤٠٣ مدینة אلعلم، منشورאت, ، قممعجم رجال אلحدیثعلی أكبر אلخوئی، 
, ، تحقیق אلسید مهدی אلرجـائی، قـم       )رجال אلكشّی (אختیار معرفة אلرجال    أبوجعفر محمّد بن אلحسن معروف به شیخ طوسی،         . ٧١٠

 .٨٢٨ ، ص٢ ج، چاپ אول،  ه١٤٠٤אلبیت،  مؤسسة آل
، چـاپ   ه١٤١٠، قم، )علیه אلسالم(، موسسة אإلمام אلمهدی قب אالئمة אلهدאةنوאدر אلمعجزאت فی منا  محمد بن جریر طبری،     ٧١١. 
 .١٧٢ ص ،אول

، تحقیـق   אلكـافی أبوجعفر ثقة אإلسالم محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلكلینـی אلـرאزی،             ؛  ٢٧٩ ، ص ٢ ، ج אرشادرجوع شود به    ٧١٢. 
 .٣٢١ ، ص١ ، ج، چاپ دوم ه١٣٨٩دאر אلكتب אإلسالمیه، , אكبر غفاری، تهرאن علی

 .٢٨٣ ، ص همان٧١٣.

 .٤٩٦  ص همان،٧١٤.

, אكبر غفاری، قـم  ، تحقیق علی  אالختصاص منسوب به محمّد بن محمّد بن אلنعمان אلعكبری אلبغدאدی معروف به شیخ مفید،               ٧١٥.
  .١٠٢  ص، چاپ چهارم،ه١٤١٤مؤسّسة אلنشر אإلسالمی، 
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 قرאر گرفته بوده و یا کنایه אز مقدאر یبوده אست که در طول سالیان درאز جمع شده و در אختیار دאنشمندאن شیع
 ٧١٦.زیاد سؤאالت بوده אست

 بود مقام و موقعیت ک زیریمأمون که خود عالم. در زمان مأمون بود) علیه אلسالم( مامت אمام جوאدآغاز א 
رא در دو مرحله در ) علیه אلسالم( אو אمام. شناخت و آن رא باور دאشت   یرא م) علیه אلسالم(  אمام جوאدیعلم
 אهل سنت معروف ی אیشان و علما بینیא  به بغدאد و تکریت فرא خوאند و مجلس مناظره٢١٥ و ٢٠٤ یسالها

 .کابین بست) علیه אلسالم( فضل رא با אمام  אو همچنین دختر خود אم. ترتیب دאد
 ی هجر٢٢٠ در سال ی، و ستمگر عباسک سفاۀخلیف،  معتصمیهجر ٢١٨پس אز مرگ مأمون در سال  
אیشان رא به شهادت ) یه אلسالمعل(  همسر אمامبه دسترא אز مدینه به بغدאد فرאخوאند و ) علیه אلسالم( אمام
 . خلیفه رفتیالنه به حرمسرאیفضل نیز به پاس אنجام אین عمل رذ אم. رساند

 
 
 
   نشر حدیثیها  شیوهـ٢

 دو شیوه نمود آنها در مجموع ی ول،چندאن گسترده نیست) علیه אلسالم( روאیات گزאرش شده אز אمام جوאد
 : دאردیبیشتر

 
 

 مکتوبات) אلف
אین شیوه در روאیات אمام .  کتابت یا توقیع روאج یافته بودۀ متأخر به شیوۀنشر حدیث در زمان אئم که گفته شد
 شکل به رسیده) علیه אلسالم( אمام جوאد  אزی که אحادیث سوم  یکحدود. بسیار بارز אست) علیه אلسالم( جوאد

 . بوده אستینگار  طریق نامه אز،بن مهزیاری خصوص سؤאالت علبه  ی،אز אحادیث فقهی بسیار. کتابت אست
 
 
 مباحثات) ب

 אهل سنّت،در دست אست که با دאنشمندאن بزرگ ) علیه אلسالم(  אز مباحثات و مناظرאت אمام جوאدلیمتون مفص
 با توجه  در مصادر حدیثی آمده אست كه. אنجام گرفته אست،אلقضاة مأمون ی قاض، کثمأ بن یبه خصوص یحی

آنان . אحترאم مأمون به אیشان مورد אعترאض عباسیان قرאر گرفت) علیه אلسالم( به سن بسیار کم אمام جوאد
 یא אو سؤאل ساده. ندوאدאشت) علیه אلسالم(  بن אکثم رא به سؤאل אز אمامی و یحیند تشکیل دאدیא مجلس مناظره

 رא به فروعات بسیار אمام سؤאل אو. پرسید) علیه אلسالم(  رא در حرم کشته אست אز אمامی که صیدیحرم مُۀدربار
 ٧١٧. تفریع کرد که موجب بهت אو و אنصرאف אز سؤאل شدیمتعدد و متفاوت

گانه رא بر  سهی در مناقب و فضائل خلفاאهل سنّت  אز متون حدیث ی دیگر بعضیهمچنین در مجلس 
 ییحیكه   אز אین متن آمده אستیدر قسمت. حضرت عرضه کردند و حضرت با دالیل معتبر به نقد آنها پردאخت

 : گفت د وكر) علیه אلسالم( رو به אمام جوאد
                                           

 .ی مرحوم شعرאنۀ، حاشی٢٩١ ، ص٧  ج,رאنیتحقیق عالمه شع, شرح אصول אلکافی, صالح مازندرאنی مال :ک.ر ٧١٦.
، تحقیـق إبـرאهیم     אالحتجـاج علـی أهـل אللجـاج       , طالـب אلطبرسـی      أبومنصور أحمد بن علی بن أبی      ؛٢٨٢ ، ص ٢ ، ج אرشاد. ٧١٧

 .٢٤١ ، ص٢  ج، چاپ אول، ه١٤١٣دאر אالُسوه، , אلبهادری و محمّد هادی به، تهرאن
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همانا آن  «:אند دوم فرموده و  אولۀ در فضیلت خلیف)صلی אهللا و علیه و آله (روאیت شده که پیامبر
پاسخ  אمام در فرمایید؟ ی אین روאیت چه مۀباررشما د؛ »ندא  پیرمردאن אهل بهشتسروردو 

 جوאن محشور ، אنسانها در بهشتۀکه هم  چرא؛رست אستناد وی אین خبر نیز ساختگ«: فرمودند
صلی ( تا در مقابل روאیت پیامبر אند אمیه ساخته یאین خبر رא بن. در آنجا نیستی پیر خوאهند شد و

 ٧١٨.قرאر گیرد» ندא  جوאنان אهل بهشتسرورحسین  حسن و« : که فرمود)אهللا و علیه و آله
گانه پرسیدند و   سهیאز אحادیث خود در فضائل و مناقب خلفادیگر  ی برخۀدرباردر אدאمۀ אین مناظره آنان  
 . به نقد آن متون پردאخت و آنها رא رد کردی و قرآنیبا دالیل عقالن) علیه אلسالم( אمام

 
 
 
 )علیه אلسالم(  אمام جوאدی میرאث حدیثـ٣
مجموع متون در دست אز . چندאن گسترده نیست) علیه אلسالم( אحادیث گزאرش شده אز אمام جوאدگفتیم که  

 :به سبب چند عامل אست) لیه אلسالمع( کم بودن אحادیث אمام جوאد.  متن אست٢٥٠אیشان کمتر אز 

 یبرخدورאن אمامت  سال אمامت کردند که نسبت به هفدهحدود ) لیه אلسالمع( אمام جوאد: مدت אمامتبودن کم 
 .אستی  زمان کم،אز אمامان دیگر

 در یدر حکومت مأمون و حت) لیه אلسالمع( تحت نظر بودن אمام: )لیه אلسالمع(  با אمامردم ممحدود بودن אرتباط
  ورא کاهش دאد) لیه אلسالمع( אمکان مرאجعه به אمام،  که دختر مأمون بود،توسط همسر خود  خویشۀخان

 .شد) لیه אلسالمع(  موجب کاهش سؤאل אز אمامیخفقان زمانه به طور طبیع

) لیهما אلسالمع( و متنوع אز אحادیث صادقینی  موضوعیدر دست بودن نگارشها :אز אحادیث جامع ینگارشها
 אز موضوعات و مسائل نظر شارع در ی چون در بسیار؛ شودقبلموجب شد که مرאجعه به אمام بسیار کمتر אز 

 .شد  یسؤאل م) علیه אلسالم( دسترس همگان قرאر گرفته بود و تنها در موضوعات خاص אز אمام

 : گرد آمده אستیهای در مجموعه) علیه אلسالم( سخنان אمام جوאد 
 ٧١٩. אز אحادیث אیشان رא آورده אستی بخشتحف אلعقول کتاب ـ١
مسند אمام  ،) אلسالممعلیه(  אمامان معصومی تشکیل مسندهای در رאستایאالسالم عزیزאللَّه عطاردت حجـ ٢

אین کتاب . در بر دאردرא ) علیه אلسالم(  روאیت אز אمام جوאد١٣٠ به طور تقریبی رא نیز منتشر کرده אست که جوאد
 . نیز پردאخته אست) علیه אلسالم( אمام جوאد  زندگیبه تاریخ

 حدیث ٤٣٤ حدود ،)علیه אلسالم(  باقر אلعلومۀ مؤسسیآور جمع، )علیه אلسالم( مام جوאدאإلموسوعة کلمات ـ ٣
 . אحادیث אستی אز آن تدوین موضوعینقل کرده که نیم) علیه אلسالم( אز אمام
در دو مجلد قطور ) عج(عصر  ی ولۀرא مؤسس) علیه אلسالم(  אحادیث אمام جوאدۀترین کتاب دربار گستردهـ ٤

 و با تکرאر אرאئه یتفصیلشیوۀ  آن رא به یتدوین موضوع) علیه אلسالم( سامان دאده و عالوه بر نقل אحادیث אمام
 .کرده אست

 
 

                                           
 .٢٤٧ ، صهمان. ٧١٨
אكبر   ، تحقیق علی  )صلی אهللا علیه و آله    (تحف אلعقول عن آل אلرسول      , شعبه   אلحرّאنی معروف به אبن    أبومحمّد אلحسن بن علی   . ٧١٩
  .٤٥٠ ـ ٤٥٧ ص, ، چاپ دوم ه١٤٠٤مؤسّسة אلنشر אإلسالمی، , قم, غفاری
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 ) علیه אلسالم( م جوאد אصحاب אماـ٤
یونس بن . شوند  یهم شمرده م) علیه אلسالم( אز אصحاب אمام جوאد) علیه אلسالم(  אز אصحاب אمام رضایبسیار

 אز אین گروه ینصر بزنط ی، و أحمد بن محمد بن אبیعبدאلرحمن، عبدאلرحمن بن حجاج، صفوאن بن یحی
 .هستند
، אبوهاشم یعبدאلعظیم حسنحسین بن سعید، دאرد، ) علیه אلسالم( ام با אمیکه مکاتبات فرאوאن،  بن مهزیاریعل

 אکنون אجماالً.  بن אسباط و زکریا بن آدم אز دیگر رאویان אمام هستندی، علی، أحمد بن محمد بن عیسیجعفر
 .کنیم  یאند אشاره م دאشتهدر خور  ی که در تاریخ حدیث شیعه نقشی تن אز کسانسه یبه زندگ

 
 

 ین سعید אهوאزحسین ب) אلف
 ٧٢٠.אست و אز آنان روאیت نقل کرده אست)  אلسالممعلیه(ی אو در شمار یارאن אمام رضا، אمام جوאد و אمام هاد

حسین بن سعید אصالتاً אهل کوفه بوده و אجدאد אو אز . אتفاق دאرند אو بودن در ثقه ی رجالینویسندگان کتابها
به ) علیه אلسالم(  אز یارאن معروف אمام رضای אست که برخشایان ذکر .אند بوده) علیه אلسالم( موאلیان אمام سجاد

ندیم حسین بن سعید و برאدرش رא در  אبن. אند رسیده) علیه אلسالم(  حسین بن سعید به خدمت אمام رضاۀوאسط
 :نویسد  یدאند و م  ی بزرگ عصرشان میشمار فقها

 . אلشیعةِلومِن عُ ذلک مِیرِ غَ وَبِناقِאلمَ و ثارِآلא  وَقهِالفِ بِماًلما عِهِ زمانِ אهلِعُوسََ
 ی אهوאز شد و مدتی در کوفه به همرאه برאدرش حسن بن سعید رאهیאو پس אز سالها تحصیل علوم אسالم 

 یعلאز جمله شاگردאن معروف אو در אهوאز  . کردی شیعیان אهوאز به تدریس و نقل روאیات سپری درسۀرא در حوز

 ی پایانیحسین بن سعید در سالها.  رא אز حسین بن سعید آموخته אستییث بسیاردאست که אحابن مهزیار 
  אقامت گزید و در همین شهر نیز بدرود،قم بودی  که אز علما،بانأعمرش به قم آمد و در منزل حسن بن 

 . گفتحیات
دאن حسین  دیگر אز شاگركسانی، سعد بن عبدאللَّه و ی بن محمد بن عیسأحمدبان، أحسین بن حسن بن  

אو با کمک . نگارش كرده אست אست که یא شهرت حسین بن سعید به تألیفات گسترده. אند بن سعید در قم بوده
ه  אو بیت و אعتبار کتابهاقوّ.  نگاشته אستی موضوع فقهی جلد کتاب در سی س، حسن بن سعید،برאدرش
 ٧٢١.ابل توجه دאنسته אست ق و مورد אعتمادی אو رא אز کتابهای אست که شیخ صدوق کتابهایحدّ

 دیگر אز رאویان حدیث ی بسیاركه حسین بن سعید در אین کتابها سبب شد یمحوریت موضوعات گزینش 
 جوאمع ی کتابهاۀאین موضوعات بعدها شالود. دن حسین بن سعید بنویسی مانند کتابهایא گانه  ی سینیز کتابها
 و אلزهد دو کتاب جزفانه سّأمت . مشهور شده بودز אو نی حسین بن سعید در زمان خودیکتابها. متقدم شد
 . אو به دست ما نرسیده אستی کتابهاۀبقی אلمؤمن

 در میان قدما بوده ی אز مشهورترین کتب حدیثی که یکی، بن محمد بن عیسأحمد نوאدر معتقدند یبرخ 
 .ه אستشد بن محمد منتشر أحمد حسین بن سعید אست که توسط ثالثین همان کتاب ،אست

                                           
 .٢٤٣ ، ص٥ جهمان، ، أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی. ٧٢٠
אكبـر   ، تحقیق علـی   كتاب من ال یحضره אلفقیه    ی معروف به شیخ صدوق،      أبوجعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّ        . ٧٢١

 . אولۀمقدممؤسّسة אلنشر אإلسالمی، , غفاری، قم
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 روאیات حسین ایهیאز ویژگ.  شیعه نقل شده אستۀ چهارگانی حدیث در کتابها٥٠٢٦אز حسین بن سعید  
 אمامان ی אمام باقر و حت، אز אمام صادقهبیشتر אحادیث אو با وאسط. بن سعید با وאسطه بودن אحادیث אوست

 . אستکאند אو אز אمامان متأخر بسیار ۀאست و אحادیث بدون وאسط)  אلسالممعلیه( پیشین
 
 
 عیسی بن محمد بن أحمد) ب

 אو ۀگیرאن که אقدאمات سختאست  قم ی حدیثۀ حوزۀشد  شخصیت معروف و شناختهیأحمد بن محمد بن عیس
 ۀمنطقو  پیش אز حجاز به قم مهاجرت کرده ی אو در زمانهاۀخانوאد.  زبانزد رجالیان אست، صیانت אز حدیثیبرא
 .  کرده بودند قم رא به عنوאن مسکن אنتخابیشیع

אز אو تنها در کتب אربعه . אست)  אلسالممعلیه(ی  אمام جوאد و אمام هاد، بن محمد אز אصحاب אمام رضاأحمد 
 به کنام نزدی. אست) علیه אلسالم(  آنها אز אصحاب אمام رضابیشتر حدیث نقل شده אست که ٢٣٠٠نزدیک به 

 . آمده אستی رجالی کتاب אز אو در کتابهاده
دقت و .  قم אستی حدیثۀ در زمان ریاست אو بر حوزی بن محمد بن عیسأحمدو شهرت אهمیت  

 . אز محدثین مشهور نیز אز قم אخرאج و تبعید شوندی אو در نقل حدیث موجب شد که برخیسختگیر
علت . شدگان هستند  אخرאجه אز جملی بن محمد بن خالد برقأحمد و ی صیرفیسهل بن زیاد، محمد بن عل 

 ی אز برقپس אز چندی ی بن محمد بن عیسأحمد אلبته ؛ نقل زیاد روאیت אز אفرאد ضعیف بوده אستیرقאخرאج ب
 بن محمد در نقل אز أحمد یאند با توجه به سختگیر  گفتهیبرخ.  حیثیت نمود و אو رא به قم بازگردאندۀאعاد

 ٧٢٢.ندهست ثقه و معتبر یאساتید אو همگکه توאن نتیجه گرفت  یאساتید ضعیف م
 بن محمد أحمدها و ی چون نقل زیاد אز אساتید ضعیف مورد אعترאض قم؛ نیستصحیح و کامل هאین نظری 

که אفرאد ضعیف   نقل روאیتی و معمولی روאل عادیول، אز قم شده אستی  بوده و موجب אخرאج برقیبن عیس
 . ندאشته אستیگرفته مشکل ی در بر منیزرא 
 
 
 آدمزکریا بن ) ج

  معصومی אست کهאست و אز معدود אفرאد)  אلسالمماعلیه(  אز אصحاب אمام رضا و אمام جوאدیزکریا بن آدم قم
 ٧٢٣.خوאنده אست) علیه אلسالم( شیخ صدوق אو رא صاحب אلرضا. אستكرده توثیق אو رא ) علیه אلسالم(

 :مرسیدم و گفت) علیه אلسالم(  بن مسیب گفته אست خدمت אمام رضایعل 
 ؛به شما در هر زمان برאیم فرאهم نیستی یاب  دور אست و אمکان دستمسکن من אز شما بسیار

אز «: در جوאب فرمود) علیه אلسالم( אمام رضا  فرאگیرم؟ی خود رא אز چه کسیپس معارف دین
 .٧٢٤»دنیا אمین אست که אو بر دین و گیر  فرאیزکریا بن آدم قم

                                           
 .٣٤٩ص ، چاپ سوم،  ه١٤١٤، مؤسسة אلنشر אإلسالمیه، كلیات فی علم אلرجالאلشیخ جعفر אلسبحانی، ٧٢٢. 
 .٤٧٠، ص٤ ج همان،،شیخ صدوق.  ٧٢٣
 .٨٥٨ص، ٢جهمان، ، شیخ طوسی.  ٧٢٤
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 شیعه אز אو ۀ چهارگانی در کتابها٧٢٥.אند ه دאنستمسائل در حدیث و همچنین صاحب ی کتابۀنگارندرא אو  
 .قبر אو در قم و در قبرستان شیخان وאقع شده אست ٧٢٦. روאیت نقل شده אستچهل

 
 
 
 

 )علیه אلسالم(ی  حدیث در دورאن אمام هاد) ب

 אمامت ۀ تاریخچـ١
 کنیز متولد ی אز مادری هجر٢١٢ بوאلحسن ثالث در سالأملقب به ) علیه אلسالم(ی  بن محمد אلهادیאمام عل
دאر   منصب אمامت رא عهده،)علیه אلسالم(  و پس אز شهادت אمام جوאدی سالگهشت در سن ٢٢٠ در سال ٧٢٧.شد

 . کردی سال شیعیان رא رهبر٣٤ ییعنی هجر ٢٥٤ و تا سال ی طوالننسبت ی بهشد و مدت
دچار )  אلسالمعلیه(ی  بنابرאین حضرت هاد؛ در زمان پدر بزرگوאرش حل شده بودکمشکل אمامت کود 

 .کشمکش و یا אختالف و سؤאل نگشت و אجماع شیعیان بر אمامت אیشان پدید آمد
אبتدא در مدینه אستقرאر دאشت و مردم مدینه نیز نسبت به אیشان אبرאز عالقه کرده و ) علیه אلسالم( אمام 

 .شمردند  یمحترم مدאنسته و  عابد و مالزم مسجد و نماز یאیشان رא فرد
معتصم که تا یکی . بودند با אیشان معاصر بودند که دو تن אز آنان بسیار ستمگر و جبار یعباسۀ خلیفشش  
 ید و جنایتهانمو خالفت  هجری٢٤٧ تا ٢٣٢ یمتوکل که در سالهادیگری خالفت کرد و هجری  ٢٢٧سال 
 .دانبه هالکت رسאو رא  ش مرتکب شد و عاقبت فرزندیبسیار
אو بر معتزله و شیعه سخت گرفت و אهل .  بودی بعدیمأمون و خلفاאز متفاوت  متوکل یسیاست فرهنگ 

 بر زאئرאن آن یو شخم زدن آن و سختگیر) علیه אلسالم( خرאب کردن حرم אمام حسین. حدیث رא حمایت کرد
رא אز مدینه به سامرא אحضار کرد ) علیه אلسالم(ی אمام هادهجری  ٢٣٣متوکل در سال .  אوستیאز دیگر کارها

 سال آخر عمر خویش رא در سامرא بیست )علیه אلسالم(ی אمام هاد.  אیشان باشدیאز نزدیک ناظر فعالیتهاتا 
ی  بدین سبب گاه אمام هاد؛ بزرگ بودی و همانند پادگانی نظامیسامرא مرکز خالفت متوکل و شهر. گذرאند

 .شود ی نام برده مینیز با لقب عسکر) علیه אلسالم(
 . در شهر سامرא به شهادت رسید و در همان شهر مدفون گردید٢٥٤در سال ) المعلیه אلس(ی אمام هاد 

 
 
 

                                           
  .١٣٢ص, چاپ אول, ١٤١٧,تحقیق جوאد قیومی, نشر אلفقاهه, אلفهرست, شیخ طوسی. ٧٢٥
 .٢٧٤، ص٧ ج همان،،أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی ٧٢٦.
אیـن  . زאده بودنـد    فرزنـدאن אیـشان كنیـز      ۀ ندאشـت و همـ     ی فرزند ،فضل  אم ، خویش یאز همسر אصل  ) علیه אلسالم ( אمام جوאد  .٧٢٧

 . سبب شكایت אو به مأمون نیز شده بودیفضل بود و حت دت אم אز موجبات حسایموضوع یك
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   نشر حدیثیها  شیوهـ٢
مکاتبات . אست) علیه אلسالم( همسان و همانند زمان אمام جوאد) علیه אلسالم(ی نشر حدیث در زمان אمام هاد

 در אحادیث ی پیشین نمود بارزۀو אئم) لهصلی אهللا علیه و آ(حضرت و پاسخ به سؤאالت و تفسیر روאیات پیامبر 
 .حضرت دאرند

پدید آمده بود ) علیه אلسالم( با مردم אز طریق وکال که אز زمان אمام کاظم)  אلسالممعلیه( אرتباط אمامان 
 به شکل منسجم و سازمان وکالت) علیه אلسالم(ی  متأخر گسترش یافت و در زمان אمام هادۀدر زمان אئم
 حضرت آمده یها تبیین حدود وکالت و אمر به אطاعت وکیل אرشد منطقه در نامه. ود آمدبه وج یتشکیالت
 ٧٢٨.אست
 אز אیرאن یدوباره فعال شده و در مناطق خاص) علیه אلسالم(ی که در زمان אمام هاد مبارزه با غالت 
. گیرد  ی میجا) معلیه אلسال(ی  אمام هادی فرهنگی فعالیتهاۀ خود یافته بودند نیز در دאمنی برאیپیروאن
، فارس بن ی، محمد بن نصیر نمیریبابا قم ، אبنه بن حسکی عل؛ غالت در אین زمان فرאوאن هستندیها فرقه

אز )  אز متون در تحریف قرآنی برخدۀات و جعل کننئ کتاب قرאۀنگارند (ی بن محمد سیارأحمد و یحاتم قزوین
 .אین گروه هستند

 ی و برאی فرهنگبا توجه به אین جوّ) علیه אلسالم(ی  אز جانب אمام هادهجامعאحتماالً صدور زیارت مشهور  
 . אز אفرאط و تفریط بوده אستی فرهنگ و معارف شیعنپیرאست

 
 
 
  )علیه אلسالم(ی  אمام هادیمیرאث حدیثـ ٣

 تا دوحدود و در ) علیه אلسالم( در دست אست بیش אز روאیات אمام جوאد) علیه אلسالم(ی  که אز אمام هادیروאیات
نقل شده ) علیه אلسالم(  روאیت אز אمامچهارصدحدود ) علیه אلسالم(ی در مسند אمام هاد.  برאبر آنهاستسه
 .אست
 یبرخوجود  אمامت אیشان و یبیشتر به جهت مدت طوالن) علیه אلسالم(ی  روאیات אمام هادفزونی 
 . آسایش در طول אین مدت بوده אستیدورאنها

 
 
 
 ییث حدیها گونهـ ٤

 : دאدی جای کلۀ دستچهارتوאن در   یرא م) علیه אلسالم(ی روאیات אمام هاد
 
 

 دیאحادیث אعتقا

 کالم ی و אستعاری رא در نیافته و با ظرאیف کنایی که تأویل هیچ متنی אهل حدیث و ظاهرگرאیانیروאج فعالیتها
در روאیات .  تنزیه گشته بود و تشبیه وی و صفات אلهیبیگانه بودند موجب روאج سؤאل אز مباحث توحید

                                           
 .٥١٣ صهمان، ، شیخ طوسی. ٧٢٨
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 ی فرهنگ אز جوّیخورد که ناش  یدن خدא فرאوאن به چشم مبو سؤאل אز جسم )علیه אلسالم(ی  אمام هادیتوحید
 .غالب אست

 : گویدیبِشر بن بَشّار نیشابور 
 که در אطرאف ما هستند در ینوشتم که کسان) علیه אلسالم(ی  به אمام هادیא در نامه

گویند که   ی אز آنان می معتقدند که خدא جسم אست و برخی گروه؛אرندتوحید אختالف د
: در جوאب من نوشتند) علیه אلسالم(ی  کدאم صحیح אست؟ אمام هاد؛خدא صورت אست

 شبیه אو نیست و به یشود و چیز ی دאرد و نه وصف می که نه حدیمنزه باد کس"
 ٧٢٩". نیست و אوست شنوא و بینایمانندش هم چیز

 :فرماید  یکننده م  دیگر אمام در پاسخ سؤאلیرشو در گزא 
. هر که معتقد אست که خدא جسم אست אز ما نیست و ما در دنیا و آخرت אز אو بیزאریم

 ٧٣٠.جسم حادث אست و خدא אو رא خلق کرده و پدید آورده אست
 که در אین موضوعِ  جبر و אختیار در دست אستۀدربار) علیه אلسالم(ی  אز אمام هادیمتن بسیار بلند و جالب 

  متون مربوط به غیبت אمام عصربه ویژهروאیات مربوط به אمامت و  ٧٣١ .گشاست بسیار رאه مشکل و پیچیده
 .خورد یبه چشم م) علیه אلسالم(ی نیز در روאیات گزאرش شده אز אمام هاد) علیه אلسالم(

 بزرگ و یא در وאقع فتنه قدیم یا حادث بودن قرآن אست که یمبحث شایع در آن زمان بحث אنحرאف 
 در و معتزله دو طرف אین حادثه بودند و)  بن حنبلأحمد یبه رهبر(אهل حدیث . ثمر بود  یمبنا و ب ی ب،دلیل  یب

پیروאن خویش رא אز ورود ) علیه אلسالم(ی אمام هاد. شد ی حبس و زندאن ردّ و بدل م، تکفیر، אتهاماتאین میان
 .دאشت میدر אین مباحث برحذر 

 
 یروאیات فقه

خفقان  אست که با توجه به یروאیات فقه) علیه אلسالم(ی  روאیات گزאرش شده אز אمام هادسی درصدبیش אز 
 אز אین متون אز طریق مکاتبه سؤאل شده و یبسیار. نسبت گسترده אستبه  حضرت یدورאن زندگحاکم بر 
 .אند  یافتهیپاسخ کتب

 
 دعا و زیارאت

زیارت . אست) علیه אلسالم(ی  مشهورترین متون گزאرش شده אز אمام هادی ولیست، نאین مجموعه אگر چه زیاد
که  ،אین زیارت. ها אست אین نمونهאز یکی  و با مضامین فوق אلعاده אست ی بس عالی کبیره که زیارتۀجامع

به سبب . اشدب می)  אلسالممعلیه(ت אئمه אאز مشهورترین زیار،  אستیشناس بسیار بلند و مشحون אز معارف אمام
 :پردאزیم  ی پیرאمون آن مکوتاه یبه توضیح شهرت אین متن
 زیارت جامعه

. ست א کبیره אز زیباترین و پر محتوאترین زیارتهاۀزیارت جامع)  אلسالممعلیه(  معصومینیدر میان زیارتها
 ی אو אز אمام زیارت.אست) علیه אلسالم(ی  אز אمام هادی بن عبدאللَّه نخعیسبب صدور אین زیارت درخوאست موس
                                           

  .٩، ح١٠٢صمحمّد بن یعقوب بن إسحاق אلكلینی، همان، .  ٧٢٩

، بیـروت، مؤسـسة אألعلمـی،       أمالی אلصدوق ,  أبوجعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمی אلمعروف بالشیخ אلصدوق            ٧٣٠.
 ٢ ، ح٤٧مجلس,  ه١٤٠٠ه، אلطبعة אلخامس

 .٤٥٨ ـ ٤٧٥صهمان، ، شعبه אبن :ک.ر אطالع אز אین متن یبرא. ٧٣١
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 معصومین ۀ زیارت همیکند که אوالً אز جهت بالغت کامل باشد و ثانیاً عبارאت و مضامین آن برא  یرא تقاضا م
 .آموزد  یزیارت جامعه رא به אو م) علیه אلسالم(ی  אمام هادبر אین אساس .قابلیت دאشته باشد) علیه אلسالم(

 אصول دین و ی دوره مبانکتوאن آن رא ترسیم ی  ی کامل אست که م رفیع زیارت چنان زیبا ویمتن و محتوא 
بر אثر تبلیغات غالیان مسموم بود و ) علیه אلسالم( یبا توجه به אینکه عصر אمام هاد.  دאنستیشناس ویژه אمام  به
شوאر و  بس دی אمامان کاریشد تبیین جایگاه אصل  ی کامًال غلط و نادرست אنجام میא  אمامان به گونهیمعرف

 رא آنچنان که ک جایگاه توحید، نبوت و אمامت مقام هر یکنمود و אمام در אین زیارت با تفکی ی میאلبته ضرور
 .אند سزאوאر بوده אست به تصویر کشیده

 :خوریم  یختصرگونه به موאرد زیر در زیارت جامعه برمم و ی نگاه אجمالکدر ی 
 مرتبه تکبیر پیش אز آغاز صد گفتن  و زیارت جامعهی و אنتها شهادتین در אبتدא، אثناذکر :محوریت توحید 

 بار تکبیر خوאننده رא אز ذکر אبتدאیی صد یگردد تا خوאننده אز خدא غافل نشود و به تعبیر مجلس  یزیارت، سبب م
 به  ضمائر غایب مفردبیشترهمچنین در طول زیارت . ددאر  یאینکه با אین عبارאت به غلو رهنمون شود بر حذر م

 :یابد  ی אرجاع میذאت אله
  ...هتِدرَقُکم بِبَ אجتَه وَرِسِّم لِکُ אختارَه وَیبِغَم لِضاکُ אرتَ وَهِلمِعِفاکم بِصطَאِ

 جهان که قلب یبه عنوאن کسانروشن ساختن جایگاه حقیقی אمامان شیعه  :تبیین صحیح جایگاه معصومین 
 אست ی عارضدאرند که در وجودشان ییو آنچه אز قدرت و توאنا قرאر دאرند ی خود نیز در طول ذאت אلهی ول،بوده

 . אستی موهبت אلهی و همگیو نه ذאت
توجه دאدن مسلمانان به کارنامۀ کامیاب : ) אلسالممعلیه( معصومین ی عبادی ـ سیاسۀتوجه به کارنام 

 نماز و روزه و یبرپایدر صدد  هموאرهو אند  زیسته אلعباد ساسَةکه در طول حیات خویش به عنوאن معصومین 
 : مهم زیارت אستیאند אز بخشها جهاد در رאه خدא بوده

  ... هِهادِ جِقَّ حَ אللَّهِیم فِدتُ جاهَوَ... 
 אین ۀ که در بردאرندی در زیارت جامعه عبارאت: مهم شیعیانی אز رאهکارهایبه عنوאن یکی  و تبریتأکید بر تول 
 :ون تکرאر شده אست مهم هستند بارها با אلفاظ گوناگۀنکت

نا مَلَّکم عَوאالتِمُبِِ...   אلطاعةُلُقبَکم تُ بموאالتِ ... אللَّهِیلإِ ئتُرِبَ ... کمولیائِأَلِ کم وَ لَوאلٍمُ... 
  ...نا دینِمَعالِ مَאللَّهُ

 : به عدم تمایز אئمهیها و معرفت کلی تمام אمامان در توאنایییکپارچگ 

 .کم وאحدةٌتَ طینَکم وَرَ نوکم وَروאحَ אَنَّ أَوَ... 
و رא ه صحیح אتصال مُلک و در روز قیامت تأکید بر مقام شفاعت آنها :  אرتباط خلق با خدאۀאمامان وسیل 

 .ملکوت
خورد که کاوش  یدر زیارت جامعه به چشم مدیگری  یشایان ذکر אست که موضاعات متعدد معرفت 
 .گنجد یدر אین مجال نم طلبد و ی رא میمستقل
 
 אعظمو

 در ، אز אین متونیא  مجموعه. אستی و אجتماعی אز אحادیث حضرت موאعظ אخالقیهمانند אمامان پیشین برخ
 : אز אین روאیات توجه کنیدیبه برخ. آمده אستتحف אلعقول کتاب 



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٢٥٨

 ٧٣٢.طاعُ و من أطاعَ אللَّهَ یُ یتَّقَ אللَّه یُیمَن אتَّقَ
و هر که אز خدא ] حرمتش رא نگه دאرندو [هر که אز خدא پروא کند אز אو پروא کنند  

 .فرمان بَرَد فرمانش بَرند
 ٧٣٣. شَرَّهُنُأمَن هانَت عَلَیه نَفسُه فال تَمَ 
 . شمارد אز گزند אو אیمن مباشکهر که خود رא سب 

 ٧٣٤.אلحیرُ منها عاه ون دَمِ فیها فَیستجیبَ لِ یدعَ بُقاعاً یحِبُّ أن یُهللاِ نَّإِ 
 رא که ی کسیدوست دאرد در آنها دعا شود تا دعا אست که یهای خدאوند رא بقعه 
אز آن جمله ) علیه אلسالم( رא خوאنده אست به אجابت رسانَد و محل قبر אمام حسین یو

 .אست
 
 
 
  شاگردאنـ٥
مجموع رאویان که . אند  אز אیشان نقل نکردهیروאیت زیاد) علیه אلسالم(ی رאویان אمام هاد  אز شاگردאن وکی  هیچ
توאن به   یאز رאویان مشهور حضرت م. אند نموده یا دو روאیت گزאرش کאند معموالً ی  نفر شمارش شده١٧٧ حدود
، حسین بن ی بن عبید، אیوب بن نوح، عبدאلعظیم حسنی بن مهزیار، محمد بن عیسی، علیبوهاشم جعفرأ

تن که در تاریخ حدیث شیعه و  سه یאز אین میان به زندگ.  بن هاشم و سهل بن زیاد אشاره کردإبرאهیمسعید، 
 .کنیم ی دאرند אشاره میمباحث مربوط به آن تأثیر بیشتر

 
 
  بن مهزیاریعل

رجالیون אو رא توثیق . אست)  אلسالممعلیه(ی  אز אصحاب אمام رضا، אمام جوאد و אمام هادی بن مهزیار אهوאزیعل
.  فارس אست که در אهوאز אقامت گزیده بودۀلد منطقאو متو. אند  ستودههאلروאی وאسع و אلقدر جلیلکرده و با عنوאن 

 : نوشته אستیجاشن
خدאوند .  مسلمان شدی نیز در کودکیعل": אند  گفتهیمسیحیت دאشت و حتۀ پدر אو پیشین

 אو אز אمام ".بر אو منت نهاد و رאه صحیح אمامت رא به אو نمایاند و אو رא قدرت تفقه بخشید
 روאیت نقل کرده و אز אصحاب مقرب و خاص אمام جوאد) م אلسالماعلیه(رضا و אمام جوאد 

بلند مرتبه و وکیل )  אلسالمهعلی(  بن مهزیار در نزد אمام جوאدیعل. אست) علیه אلسالم(
 ٧٣٥. אو صادر شده אستی برאی توقیعات فرאوאن و مناطق بودیאیشان در بعض

                                           
 .٥٠٢ ص ، رهاورد خرد؛٤٨٢ ص، همان ٧٣٢.
 .٥٠٤ ، صرهاورد خرد؛ ٤٨٣همان، ص ، شعبه אبن .٧٣٣
 .٥٠١ ، صرهاورد خرد؛ ٤٨٢ همان، ص.  ٧٣٤

 .٢٥٣ ، چاپ אول، صه١٤٠٨دאر אألضوאء، , ، بیروت)یعهفهرس أسماء مصنّفی אلش(رجال אلنجاشی  أحمد بن علی אلنجاشی، ٧٣٥.
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 אو در یروز  شبانهی خود شمرده و کوششهانظیر ی אو رא אز אصحاب بیא در نامه) علیه אلسالم( אمام جوאد 
 ٧٣٦.تابستان و زمستان رא مورد تقدیر قرאر دאده אست

. אست)  کتاب بیشتر אز آنسهو ( نگاشته که همانند تصنیفات حسین بن سعید ی کتاب حدیث٣٣مهزیار  אبن 
 ٧٣٧.ده אستنمو אو حدیث نقل ٤٣٧نیز در کتب אربعه 

 بن مهزیار دورאن غیبت رא ی عل که אستشایان ذکر. نقل کرده אستאو אز گروه سوم אصحاب אجماع حدیث  
  بر فرض ثبوت)علیه אلسالم(  بن مهزیار به خدمت אمام زمانی بنابرאین جریان تشرف عل؛ نکرده אستکدر

 ٧٣٨. אست، بن مهزیاری علۀزאد  برאدر، بن مهزیارإبرאهیم بن یمربوط به عل
 .شهور و مورد אعتناستم بن مهزیار در אهوאز ی قبر علکאین هم 

 
 

   بن هاشمإبرאهیم
رא ) علیه אلسالم(  אگر چه אو אمام رضا؛אست)  אلسالمماعلیه( إبرאهیم بن هاشم אز אصحاب אمام رضا و אمام جوאد

 .ده אستنمو אز אیشان نقل نی روאیتی ول،مالقات کرده
 ،همچنین إبرאهیم. אست، )لسالمعلیه א( ترین یارאن אمام رضا  אز بزرگ،אو شاگرد یونس بن عبدאلرحمن 

 ک رא نیز دری و نوفلیمحبوب، حماد بن عیس عمیر، אبن یبأ همچون حسین بن سعید، אبن ی بزرگیشخصیتها
  .אز آنان روאیت نقل نموده אست کرده و

 کرد و سپس אحادیث موجود یزندگدر آن شهر  ی متمادیکوفه بوده و سالها إبرאهیم بن هاشم אصالتاً אهل 
 אز ؛روאج دאد)  אلسالممعلیه( قم و شاگردאن مکتب אئمه یوفه رא به قم آورد و آن אحادیث رא در میان علمادر ک
قبول روאیات إبرאهیم .  کوفه رא در قم منتشر نموده אستیدאنند که میرאث حدیث ی مسی رא אولین کیرو و אین

 قم در אخذ حدیث و نشر آن بسیار یماکه عل   چرא؛ אحادیث אوستی قم نشانگر درستی علمایبن هاشم אز سو
 .سختگیر و אهل אحتیاط بودند

 ی بخش. אز אحادیث پدر رא نقل نموده אستی بسیاربوده و אز رאویان بزرگ شیعه ، بن إبرאهیمی عل،فرزند אو 
 .توאن مشاهده نمود  ی بن إبرאهیم میאز אین אحادیث رא در کتاب تفسیر عل

 حدیث رא ٦٢٠٠ده که אز אین تعدאد کر حدیث نقل ٦٤٠٠ شیعه ۀهارگان چیإبرאهیم بن هاشم در کتابها 
 ٧٣٩. نقل نموده אستی، عل،فرزندش

 و אلنوאدر آنها کتاب ۀ رא نگاشته אست که אز جملی متعددینویسد که إبرאهیم بن هاشم کتابها  ی مینجاش 
 .אست ٧٤٠)علیه אلسالم(  אمیر אلمؤمنینیقضایاکتاب 

                                           
مؤسـسة  , אهللا אلطهرאنی و علی أحمد ناصح، قـم        ، تحقیق عباد  אلغیبه,  أبوجعفر محمد بن אلحسن بن علی بن אلحسن אلطوسی         ٧٣٦.

  .٢١١ص אلطبعة אألولی، , ه١٤١١אلمعارف אإلسالمیه، 
 .١٩٩ ، ص٢ج همان، ،أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی.  ٧٣٧
مؤسـسة אلنـشر אإلسـالمیه،      , ، قـم  قاموس אلرجال فی تحقیق روאة אلشیعة و محـدّثیهم        محمّدتقی بن كاظم אلتستری،      :ک.ر ٧٣٨.
  .١٩٨ص همان، ،أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی؛ ٥٨٨، ص٧ج، چاپ دوم، ه١٤١٠
 .٣١٨ ـ ٣٢١، ص١ ، جهمان. ٧٣٩
 .٨٩ ، ص١  ج همان،،أحمد بن علی אلنجاشی. ٧٤٠
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 אز ی بدین جهت بسیار؛ نسبت به אو وجود ندאردی توثیق صریحی رجالی کتابهابا وجود مدح بسیار אو در
 ٧٤١.شمارند یعلما אحادیث אو رא حسن م

 
 

 سهل بن زیاد

. אست)  אلسالممعلیه(ی  و אمام حسن عسکری در شمار یارאن אمام جوאد، אمام هادی، سهل بن زیاد آدم،بوسعیدأ
 حدیث ٢٣٠٠ شیعه بالغ بر ۀ چهارگانیوאیاتش فقط در کتابها رא روאیت نموده که شمار ریאو אحادیث زیاد

 .אست
نجرאن،  یبأאبن : ند אزא ترین آنها عبارت  کرده که معروفک رא دریسهل بن زیاد אساتید و مشایخ بسیار 
، ی، حسین بن سعید، صفوאن بن یحیی بن محمد برقأحمد نصر، حسن بن محبوب، یبأ بن محمد بن أحمد

 و محمد بن حسن ی همچون محمد بن یحییکسان ... . ، وشاء وی نوفل، بن مهزیاریر، علعمی یبأمحمد بن 
 .אند صفار نیز אز سهل بن زیاد روאیت نقل کرده

 دیگر אو و یا ی کتابهای אما אز אسام،אند  رא نیز نسبت دאدهאلتوحید حدیثى با نام אی رسالهبه سهل بن زیاد  
 . در دست نیستیאرش دیگر به אو گزیאساس אنتساب کتابها

شیخ .  אستی سهل بن زیاد وثاقت و یا عدم وثاقت אو در نزد عالمان شیعی مورد بحث در زندگۀنکت 
 یجا نیز אو رא ثقه معرفکدאنسته و در یضعیف   در چند موضع אز אو یاد کرده אست که در دو موضع אو رאیطوس

. אند هאند و یا אو رא ضعیف دאنست  کردهیمورد אو خوددאرنویسان یا אز אظهار نظر در  אما دیگر رجال ٧٤٢،نموده אست
 :نویسد  ی در کتاب رجالش موی . دאشته אستیتندترین برخورد با אو رא نجاش

و أحمد بن محمد بن .  در نقل حدیث ضعیف و غیر قابل אعتماد אستیسهل بن زیاد رאز
 یو رא אز قم به ر אو شهادت دאده و אیبه غلو و دروغگوی  قمی אز بزرگان علمایعیس

 ٧٤٣.אخرאج نموده אست
 אین سخن در ی حت،אند אجمال پذیرفتهبه طور گونه تضعیفها قدما و متأخرین روאیات سهل رא  با وجود אین 

 .» سهل سهلٌیمر فאأل«:بین آنها رאیج شده אست که
ین روאیات  مثالً در ب؛ غلو در زمان آنهاستی در تضعیف قدما مشخص نبودن معناک אز علل تشکیییک 

دאشته باشد موجود )  אلسالممعلیه( که داللت بر غلو در ذאت و یا ربوبیت אئمه یگزאرش شده אز سهل متن
 .نیست
وجود .  نیز دאردی گزאرش شده אز سهل بن زیاد سند مشابه صحیح دیگریאز منظر دیگر אکثر روאیات فقه 

علما به سهل بن زیاد و قبول روאیات منفرد אو موجب אفزאیش وثوق  و کم بودن روאیات شاذ אسناد صحیح دیگر
 .ندא با אین אستدالل سهل بن زیاد رא توثیق کرده) ره (یאمام خمین. گردد  یم

 
 

                                           
 .معجم رجال אلحدیث: ک.هی بیشتر ربرאی آگا. ٧٤١
 .٣٣٨ ـ ٣٤١، ص٨ ج همان، ،أكبر אلخوئی أبوאلقاسم بن علی: ک. ر.٧٤٢

 .همان. ٧٤٣



 

  

جلسۀ هفدهم

حدیث در عصر אمام عسکری و אبتدאی عصر אمام 
 )علیهما אلسالم(زمان 



 

 

 )علیه אلسالم(حدیث در عصر אمام عسکری 

سالیانی .  هجری دیده به جهان گشود٢٣٢ در سال ، یازدهمین אمام شیعیان،)علیه אلسالم(  אمام حسن عسکری
علیه ( پس אز شهادت אمام هادی هجری،  ٢٥٤ و در سال ٧٤٤رאز همرאه پدر بزرگوאر خویش در سامرא به سر بردد

 سال بوده که شش) علیه אلسالم(  مدت אمامت אمام حسن عسکری. دאر گشت  منصب אمامت رא عهده،)אلسالم
 . در زندאن مهتدی سپری شده אستאز آنمدتی 
  شدن، موجب محدودאز سوی دستگاه حاکمیتکنترل محترمانه و دאئمی زندگی در محیط نظامی سامرא و  

 روز دودر هر هفته ) علیه אلسالم( در برخی אز متون آمده אست که אمام. بودشده אرتباط شیعیان با אیشان 
 .کرد بایست به مرکز حکومت مرאجعه می می

آن حضرت  با کرد رفت و آمد می به مرکز حکومت) علیه אلسالم(  אمام ی که در مسیر معموالًشیعیان 
شور و شعفی در ) به مرکز حکومت) علیه אلسالم(  روز مرאجعه אمام (ه در یوم אلنوب کهאند آورده. کردند میمالقات 

یافت  در خیابان حضور می) علیه אلسالم( אمام گاه که  آن. گشت آمد و خیابانها مملو אز جمعیت می مردم پدید می
 ٧٤٥.نمود  عبور میمردمאز میان ) علیه אلسالم(  אمام شد و هیاهو خاموش می

 موجب شد که ،)علیه אلسالم( نظر بودن شدید אمام  تحتنیز محیط خشن سامرא و خفقان حاکم بر آن و  
. برقرאر کنند אرتباط ات با شیعیان و توقیعات مکتوبرش نگاۀلאز طریق وکال و به وسی) علیه אلسالم( אمام 

برאی دورאن غیبت رא  الزم ۀ زمین، مستقیم با آنانۀ موאجهعدمیعنی حضور در میان مردم و  گونه؛ אرتباطی אین
 .صغری فرאهم آورد

 هنگام سخن گفتن با אصحاب به حتی ،)علیه אلسالم(  که אمام برخی گزאرشات تاریخی حاکی אز آن אست 
 ولی صورت ،شنیدند رא می) المعلیه אلس(  آنان صدאی אمام ؛کرد خویش نیز אز پس پرده با آنان صحبت می

 .دیدند אیشان رא نمی
 
 
 

 های نشر حدیث شیوه
 مکاتبه و توقیعـ ١

אز ) علیه אلسالم( کرد که بیشتر אحادیث אمام   אقتضا می،حاکم بر جامعهسیاسی  و وضعیت فضای אجتماعی
حسن عسکری بودم و من خدمتکار אمام  «:گوید  می، خادم خاص حضرت،אبودیان. طریق مکاتبه אنتشار یابد

. کند  به سفر آخرت خویش אشاره می،אو در אدאمه. »های حضرت به شهرهای مختلف بود אم رساندن نامه وظیفه
٧٤٦.رسد  אیشان به شهادت می، به אو خبر دאده بود که قبل אز بازگشت אو،در هنگام سفر) علیه אلسالم( אمام 

                                           
 .٩٤، ص ٢ ج ، تحقیق אحسان عباس، بیروت، دאر אلمصادر،وفیات אألعیانخلكان،  אبن. ٧٤٤
 .٢١٥ صمكتبة אلصدوق، , بر غفاری، تهرאنאك ، تحقیق علیאلغیبهأبوعبدאهللا محمّد بن إبرאهیم بن جعفر אلكاتب אلنعمانی،  ٧٤٥.
مؤسسة , אكبر غفاری، قم ، تحقیق علیكمال אلدین و تمام אلنعمه،  )شیخ صدوق (محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی         . ٧٤٦

 .١٤٩، ص ٢ج ، چاپ אول،  ه١٤٠٥אلنشر אإلسالمی، 
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های زیادی   نامه، با دست خویش،ل אز شهادتهمچنین در گزאرش شهادت حضرت آمده אست که شب قب 
 ٧٤٧.אند به مردم مدینه، قم و آوه نوشته

 
 
  سازمان وکالتـ٢

.  گسترده و فرאگیر تبدیل شده بود، به یک سازمان منسجم،وکیالن در אین سالهاو   نایبانتشکیالت אبتدאیی
. کرد אرتباطی مستمر برقرאر می) معلیه אلسال( سازمان وکالت، شخصی אرشد رא در رأس خود دאشت که با אمام 

 شناخته ،تر  پایینۀ به خصوص برאی وکیالن رد، شیعیانۀمقام و موقعیت وکیل אرشد و نائب خاص برאی هم
تشکیالتی و אرتباط رتبۀ و کرد  میتعیین نوאحی مختلف رא وکیالن ) علیه אلسالم( אمام . و پذیرفته شده بودشده 
علیه ( אمام «: آمده אستتاریخی گزאرش یک در برאی نمونه . نمود مشخص مییافته بین وکیالن رא  سازمان
 منصوب کرده ۀ بیهق و نیشابور אبرאهیم بن عبده رא به وکالت در منطق،אی به صورت رسمی طی نامه) אلسالم
 ٧٤٩».אند  به אرتباط بین وکیالن و وکیل אرشد אشاره کرده،אی دیگر  و در نامه٧٤٨אست
نشین و تحویل آن  אز تمامی مناطق شیعه) علیه אلسالم( آوری אموאل مربوط به אمام  معوکیالن عالوه بر ج 

و پاسخ ) علیه אلسالم( های شیعیان به אمام   و بدل کردن نامهیا وکیل אرشد אیشان، ردّ) علیه אلسالم( به אمام 
 .رא نیز بر عهده دאشتندها   نامهگانאمام به فرستند

 شخصیت عمومی و אجتماعی  کهتوאن گفت  حتی می. موجه אجتماعی بودندوکیالن معموالً אز אشخاص 
 . وکیالن معموالً אز شخصیتهای سرشناس علمی نبودندرو، אز אین  ؛ بر دאنش و علم אو مقدم بود،وکیل
 אموאل ۀبود و هم) علیه אلسالم(  شیعی، وکیل אرشد אمام ۀه و شناخته شد شخصیت موجّ،عثمان بن سعید 

 ،אحمد بن אسحاق אشعری.  دאشت رא بر عهدهفرزند אو محمد بن عثمان نیز منصب وکالت. رسید  میبه دست אو
.  قم بودۀنیز وکیل حضرت در ناحی) علیه אلسالم(  و بزرگان قم و אز אصحاب خاص אمام عسکری نلمااאز ع

 .ستن אالی پیشین یاد کردیم ـ یکی دیگر אز وکۀعلی بن مهزیار ـ که אز مکتوبات אو با אئم
 

 وکالی منحرف
אز אین و אحمد بن هالل ) دهقان(عروة بن یحیی .  برخی وکیالن مذموم نیز وجود دאشتند وکیالن אئمه،در میان
در אبتدאی  )علیه אلسالم( ه אمام عسکری ک چه آن؛אنحرאف אین دو نفر אز موضوعات مهم آن زمان بود. دאن جمله

 ،شخصی بسیار مقدس אحمد بن هالل نیز در میان مردم. ده بودکرصریحاً توثیق رא אمامت عروة بن یحیی 
 خاص، אز ۀ وجود وکیالن منحرف با אین پیشین٧٥٠. ظاهری مقبول بوددאرאیو ) علیهم אلسالم  (مصاحب אئمه

 ولی אین ،کرد אعتمادی مردم فرאهم می مسائل مهم در تاریخ شیعه אست که زمینه رא برאی تشکیک و بی
 אگر چه אین سؤאل ؛نیز با درک عمیق شیعیان אز مقام و منصب אمامت پشت سرگذאشته شدهنجار  هوضعیت ناب

                                           
 .همان. ٧٤٧
مؤسـسة آل   ,  تحقیق אلسید مهـدی אلرجـائی، قـم        ،)رجال אلكشّی ( ال  אختیار معرفة אلرج  أبوجعفر محمّد بن אلحسن אلطوسی،      . ٧٤٨

 .٧٩٧، ص ٢ج  ، چاپ אول، ه١٤٠٤אلبیت، 
 .٨٤٨همان، ص . ٧٤٩
, ٣، چـاپ سـوم، ج        ه١٤٠٣منشورאت مدینة אلعلم،    , ، قم معجم رجال אلحدیث  أكبر אلخوئی،     رجوع شود به أبوאلقاسم بن علی     . ٧٥٠
 .١٥٣ص  ,١٢؛ ج ١٤٩ص 
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به אنحرאف کشیده ) علیه אلسالم(  و مورد אعتماد مردم و אمام سرشناسکه چرא وکیالنی هنوز مطرح אست 
  ؟אند شده
 برאیسازی مردم  اده آمدرتوאن گفت که تأیید אولیه و אنحرאف پسین אین אفرאد  در تحلیل אین جریان می 

 وضعیت فعلی אفرאد אست و ممکن ، مالکفهمیدند می شیعیان بدین معنا که. تأثیر فرאوאن دאشتدورאن غیبت 
 אست،) علیه אلسالم(یا אز خوאص אمام  خود دאرد ۀرא در کارنام) علیه אلسالم( אست کسی که توثیق صریح אمام 

 .ساخت رאی ورود به عصر غیبت آماده میشیعیان رא بسازی،  אین زمینه. نیز منحرف شود
 
 
 

 )علیه אلسالم( میرאث حدیثی אمام حسن عسکری 
 ۀگیری فرهنگ مرאجع ، شکل) سالششفقط (، دورאن بسیار کوتاه אمامت אسالمی ۀفقان شدید حاکم بر جامعخ

که אحادیث باعث شد ...  مردم به دאنشمندאن شیعه، منظم و مرتب شدن کتابهای حدیثی و معرفتی شیعی و
 .بسیار کم باشد) علیه אلسالم( گزאرش شده אز אمام حسن عسکری 

 روאیت پنجاهאحادیث فقهی אین مجموعه در حدود . אستאز آن حضرت به ما رسیده  روאیت چهارصدحدود  
 .باشد می

ه پردאخته ک) علیه אلسالم( روאیات به بیان کرאمات و معجزאت אمام عسکری אین אز سی درصد بیش אز  
 در אرتباط با אمور مالی و تحویل ،برخی אز אین معجزאت. بسیاری אز آنها برאی אثبات אمامت אیشان بوده אست

 .گرفتن وجوهات شرعی אز کسانی אست که אز مناطق دوردست به سامرא آمده بودند
 
 

 رאویان

 نفر אز کسانی که אز ١٥٠ تألیف آقای عطاردی، אسامی نزدیک به ،)علیه אلسالم(  مسند אمام عسکری در کتاب 
 .אند یک یا دو روאیت نقل کردهتنها  ،אکثر אین אفرאد. آمده אست אند روאیت نقل کرده) علیه אلسالم( אمام عسکری 
 بلکه ؛شده אست تشکیل نمی) علیه אلسالم(  در کنار אمام ، منظمبه طور علمی گروهی که دهد  میאین آمار نشان

 .אند شنیده و نقل نموده) علیه אلسالم( ، چند روאیت אز אمام بیشتر אین אفرאد אز روی אتفاق
 به نام אفرאدی دورۀ آن حضرت،و محدثین ) علیه אلسالم( در میان אسامی אصحاب אمام حسن عسکری  

 ٧( عبدאللَّه بن جعفر حمیری ،) روאیت٢٧(، دאود بن قاسم جعفری ) روאیت٢٨(چون محمد بن حسن صفار 
 .خوریم اق، سهل بن زیاد، و عثمان بن سعید عمری بر می، אحمد بن אسح)روאیت

 
 

  حدیثی قمۀمدرس

אساتید حدیثی .  رونق گرفته و شکوفا شده بود،)علیه אلسالم(دورאن אمامت אمام عسکری  حدیثی قم در ۀسرمد
אختند که אز پرد  به تعلیم و آموزش مشتاقانی می،آمدند و همرאه با دאنشمندאن قم אز مناطقی مثل کوفه به قم می
 برخی אز אصحاب אمام عسکری .کردند  به قم مرאجعه می، برאی آموزش حدیث،אین شهر و אز نقاط אطرאف قم

 .، که پیشتر به آنها אشاره شد، אز بزرگان مدرسۀ حدیثی قم هستند)علیه אلسالم(
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 حدیثی ۀین مدرس علمی و مقبولیت אو در قم، بر אعتبار אۀریاست אحمد بن محمد بن عیسی بر אین جامع 
 قم دیدאر و مذאکره نلماا אسالمی به قم آمده و با عۀ حتی دאنشمندאنی אز دیگر مناطق علمی جامع؛אفزوده بود

 مورد بررسی قرאر ،بایست در نوشتاری جدא  می،ویژگیهای مدرسه حدیثی قم و אفرאد شاخص آن. کردند می
 :پردאزیم دאن אین مدرسه می אینک، برאی نمونه به شرح حال دو نفر אز شاگر.گیرند

 
 
 

 )علیه אلسالم(شاگردאن אمام عسكرى 
  محمد بن حسن אلصفارـ١

 :گونه ستوده אست نجاشی אو رא אین
 ٧٥١.ةِوאیَ في אلرِّقطِ אلسَّلیلُ، قَدرِ אلقَظیمُ، عَةٌقَن، ثِیّمّینا אلقُجهاً في אصحابِکان وَ

ئل کتب بها إلی محمد אلحسن بن علی אلعسکری مسا آنها ۀ کتاب دאشته אست که אز جملسیאو بیش אز  
کتاب بصائر  کتاب مشهور אو ٧٥٣. یاد شده אستحموله אین کتاب با نام ، در برخی متون٧٥٢. אست)علیه אلسالم( 

 . אستאلدرجات
 ٧٥٤. شیخ صدوق هم بوده אستאختیار در ،به صفار) علیه אلسالم( توقیعات אمام عسکری  
 אز אبرאهیم بن هاشم، אحمد بن محمد بن عیسی ،)علیه אلسالم( مام عسکری صفار عالوه بر نقل روאیت אز א 

 حدیث هشتصدمجموع אحادیث אو در کتب אربعه نزدیک به . و دیگر بزرگان قم نیز حدیث گزאرش کرده אست
 . هجری در قم درگذشت٢٩٠صفار در سال . باشد می

 
 
  عثمان بن سعید عمریـ٢

אو وکیل אمام عسکری و  . אست)علیهم אلسالم(   אمام عسکری و אمام زمانאز אصحاب مقرب אمام هادی،عثمان 
   אز אمام هادی و אمام عسکرییتوثیق صریح .و مورد אعتماد آنان بوده אست)  אلسالمماعلیه( אلحسن  حجة بن

 :گزאرش شده אستدربارۀ אو  )علیهما אلسالم(
אحکام و معارف دینی رא : پرسیدم) علیه אلسالم( אز אمام هادی : گوید אحمد بن אسحاق می

 ! رא قبول کنمیگیرم و سخن چه کس  فرאیאز چه کس
 :در جوאب فرمود) علیه אلسالم( אمام  
 و هُع لَاسمَ، فَولُقُي یَنِّعَي فَنَّ عَکَ لَ و ما قالَیؤدِّنّي یُعَنّي فَ عَیکَلَ אِدّیٰما أَتی فَقَمری ثِאلعَ
 .نُوأمُ אلمَةُقَ אلثِّهُنَّإِع فطِأَ

                                           
 .٣٥٤ ص، چاپ אول، ه١٤٠٨دאر אألضوאء، , ، بیروت)فهرس أسماء مصنّفی אلشیعه(رجال אلنجاشی لنجاشی، أحمد بن علی א. ٧٥١
 .٢٢٠ ص ,چاپ אول, ١٤١٧,تحقیق جوאد قیومی, نشر אلفقاهه, אلفهرست, شیخ طوسی. ٧٥٢
 ، چاپ אول،   ه١٤١٥، تحقیق جوאد قیومی، مؤسسة אلنشر אإلسالمی        رجال אلطوسی أبوجعفر محمّد بن אلحسن אلشیخ طوسی،       . ٧٥٣
 .٤٠٢ ص
אكبـر غفـاری،      ، تحقیق علی  كتاب من ال یحضره אلفقیه    ،  )شیخ صدوق (أبوجعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقمّی          . ٧٥٤
 .٦٧ ، ص٣ جمؤسّسة אلنشر אإلسالمی، , قم
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همچنین  ٧٥٥. شیخ عمری و فرزندش نقل شده אستۀدربار) علیه אلسالم( شبیه אین سخن אز אمام عسکری  
 ٧٥٦.خوאنده אست» ینالَنّا و אِ مِریبُ אلقَفیفُ אلعَمینُ אألاهرُطّאل«אو رא ) علیه אلسالم( در گزאرشی دیگر، אمام 

 در بزرگسالی تاجری مشهور بوده و به شغل ، بود)علیه אلسالم(  سالگی در خدمت אمام هادی یازدهאو که אز  
 .کنند ان معرفی میات و سمّ אین جهت אو رא با لقب زیّאز ه אست؛فروشی אشتغال دאشت فروشی و عسل روغن
 در بغدאد ، صاحب אالمریۀ سال وکالت אز ناحپنج در زمان غیبت صغری و پس אز ،عثمان بن سعید 

 .یارت مردم אست אو אکنون نیز محل زۀمقبر. درگذشت
 
 
 

 )علیه אلسالم( تفسیر منسوب به אمام عسکری 
 تفسیر منسوب به אیشان بحث אز، )علیه אلسالم(  میرאث حدیثی אمام عسکری در حوزۀترین مباحث  یکی אز مهم

אین . אلکتاب و بقره پردאخته אست فاتحةۀ تفسیری אست که تنها به سورروאیات  ۀ مجموع،אین کتاب. אست
 شیخ صدوق به نقل אز محمد بن قاسم אسترآبادی و אو به نقل אز یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن کتاب رא

 .אند نقل کرده) علیه אلسالم( محمد بن سیار و آن دو نیز אز אمام حسن عسکری 
אز قرن چهارم هجری که אین کتاب منتشر شده و در دسترس عموم قرאر گرفته אست، همیشه مورد بحث  

 .אند در אین باره אظهار نظر نمودهوאفقین و مخالفین بوده و م
 :نویسد אو می. غضائری אبرאز کرده אست گیری رא אبن  شدیدترین موضع:مخالفین

وی  رُאبٌ کذّعیفٌ ضَیهِوَ بابِ אبنُبوجعفرُأوی عنه  رَسترآبادیُّ אألرُسِّفَ אلمُ אلقاسمِ بنُحمدُمُ
  ٧٥٧. موضوعٌאلتفسیرُ و...  ینولَهجْ مَینِجلَ عن رَرویهِفسیرאً یَعنه تَ

 ه شوشتری، عالمهمحقق دאماد، عالم ٧٥٨غضائری موאفق אست  با کالم אبن، حلی در کتاب خالصههعالم 
برخی אز . هستند) علیه אلسالم( אز دیگر مخالفین אنتساب אین کتاب به אمام عسکری ،شعرאنی و آیةאللَّه خویی

 به ضعف سندی و אکثر آنها به ضعف محتوאیی )علیه אلسالم(ری مخالفین در رد אنتساب کتاب به אمام عسک
 ٧٥٩.אند  مورد אز אشکاالت رא بیان کردهچهلمرحوم شوشتری . אند  کردهستنادبرخی אز متون مندرج در کتاب א

 :دنویس میآیة אللَّه خویی نیز . אند ی אز متون ضعیف אشاره کردهא پارهمرحوم شعرאنی نیز به 
 ثلَ مِبَکتُ أن یَقٍقِّحَ مُمٍ عالِقامُ مَلَّ و جَوضوعٌ مَهُ في أنَّکُّشُ الیَفسیرِאلتَّ في هذא رُاظِאلنّ

 ٧٦٠.) אلسالمُعلیهِ(  ماِماألیف بِکَ فَفسیرِهذא אلتَّ

                                           
دאر אلكتـب  , ر غفـاری، تهـرאن   אكبـ   ، تحقیـق علـی    אلكافیأبوجعفر ثقة אإلسالم محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلكلینی אلرאزی،           . ٧٥٥

 .٣٣٠ ، ص١  ج، چاپ دوم، ه١٣٨٩אإلسالمیه، 
 ..٨٤٨ ، ص٢ جهمان، ، شیخ طوسی. ٧٥٦
 .١٨٤ص , قم, مکتبة אلمحمدی, جامع אلروאة, محمد بن علی אردبیلی. ٧٥٧
 .٤٠٥، چاپ دوم، ص ه١٣٨١، نجف، אلمطبعه אلحیدریه،  אألقوאلةخالص  ،)عالمه حلی(אلحسن بن یوسف אلحلی . ٧٥٨
 .١٥٢ ـ ٢٢٨، ص ١ ج ، ه١٣٩٦אكبر غفاری، مكتبة אلصدوق،  ، تحقیق علیאألخبار אلدخیله ،محمدتقی شوشتری. ٧٥٩
إلـی   אلتفـسیر אلمنـسوب   مرאجعه شـود بـه   ، אقوאلۀ بقیۀبرאی مطالع(؛ ١٥٩، ص  ١٣ج  אکبر אلخوئی، همان،      אبوאلقاسم بن علی  . ٧٦٠

 אلطبعة אألولـی،  ,  ه١٤٠٩،  )عج(مؤسسة אإلمام אلمهدی    , ، قم )عج(مام אلمهدی   ، تحقیق مؤسسة אإل   )علیه אلسالم (אإلمام אلعسکری   
 ).٧١٤ ـ ٧٢٠ص 
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 منسوب به ۀ در حالی که אگر אین نگاشت؛אند אی به אین کتاب نکرده  هیچ אشاره،بسیاری אز عالمان شیعی 
 ،)محاسنصاحب کتاب (برقی . کردند  אز آن אستفاده می،ر אختیار و مورد تأیید آنان بود د،)علیه אلسالم( אمام 

، ثقة אالسالم کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی و سید مرتضی אز אین )تفسیر قمیمؤلف کتاب (علی بن אبرאهیم 
 .گروه هستند

 بلکه با אعتماد بر کل کتاب و ؛شمرند مقصود אز موאفقین، کسانی هستند که אین کتاب رא موضوع نمی: موאفقین
 אگر چه ممکن אست ؛אند رא پذیرفته) علیه אلسالم(  אنتساب کتاب به אمام یאجمالبه طور یا برخی אز متون آن، 

 .برخی אز متون رא ضعیف و یا ناصحیح بدאنند
ری مجلسی، محدث نوه  رאوندی، شهید ثانی، مجلسی אول، عالمאلدین ، قطبאحتجاجشیخ صدوق، صاحب  
 .ا بزرگ تهرאنی אز אین گروه هستندغو آ

گونه یاد کردن رא   ولی אین؛ شیخ صدوق، محمد بن قاسم رא با دعای رضی אللَّه عنه یاد کرده אست:نظر مختار
دو نفر رאوی אصلی متن تفسیر نیز مجهول هستند و توثیق و אفزون بر آن، . توאن دلیل بر وثاقت אو دאنست نمی

بنابرאین با توجه به معیار وثوق سندی، אین کتاب ضعیف شمرده  . آنها موجود نیستددر موریا مدح خاصی 
 .شود می

بنابرאین ضعف سندی . دאرد» موضوع« تفاوت ماهوی با وصف ،»ضعیف«אست که وصف شایان ذکر  
 . ولی دلیلی بر وضع و جعل آن نخوאهد دאشت؛کند  متون آن رא אز حجیت ساقط می،کتاب
 אز حجیت ساقط אی که به لحاظ محتوאیی مشکل אساسی دאرند، به گونهموجود در کتاب نیز برخی אز متون  
 ولی دلیل بر جعلی بودن تمامی کتاب ،دهد  אگر چه אعتماد به کتاب رא کاهش می،وجود אین متون. אند شده
در آن زمان نیز با و حوאدث אشاره شده ) علیه אلسالم( زمان אدعا شده برאی אخذ مطالب אز אمام عسکری . نیست

 .گردد אین عیوب، موجب کاهش شدید وثوق به متن کتاب میمجموع . وאقعیات تاریخی مطابق نیست
. کتاب قابل توجه אست  ترین فقیه متأخر شیعه ـ در אعتماد بر برخی متون אین سخن شیخ אنصاری ـ بزرگ 

 والهُ مَمرِأطیعاً لِ مُهوאهُفاً لِخالِ مُینهِدِظاً لِ حافِهِفسِنَلِناً  صائِهاءِقَن אلفُ مِن کانَا مَمَّأف«אیشان پس אز نقل خبر 
 رُبَ هذא אلخَلَّدَ«: אند گونه نوشته אین) علیه אلسالم( به نقل אز تفسیر منسوب به אمام عسکری » دوهُلِّقَ أن یُوאمِلعَلِفَ
 ٧٦١.»ذبِ אلکِ عنِزِرُّحَالتَّ بِفَرِن عُ مَولِ قَبولِ قَوאزِ علی جَدقِ אلصِّ آثارُنهُ مِحُ אلالئِریفُאلشَ
 
 
 
 

 )علیه אلسالم( حدیث در אبتدאی אمامت אمام عصر
 

مخفی بودن والدت، .  هجری در سامرא متولد شدند٢٥٥ شعبان سال پانزدهمدر ) علیه אلسالم( אمام مهدی 
 سیزده تمامی  در روאیات معصومین گذشته وجود دאشته و אز،غیبت صغری و کبری و قیام و אنقالب مهدوی

 . نقل و بشارت دאده شده אست،معصوم پیشین
. نمود سعی زیادی می אز אین روאیات آگاه بود در کنترل بیت אمامت و یافتن אیشان کهحکومت عباسی  

 مخفی نگاه دאشته شد و تنها خوאص ، אز عموم مردم،אز אبتدאی والدت) علیه אلسالم( بنابرאین زندگی אمام مهدی 
 در کتابهای ،אسامی برخی אز אین אفرאد .کردند  אز آن אطالع دאشته و گاه حضرت رא مالقات می،عیانو مقربین شی

                                           
 .٨٦ص ، منشورאت مكتبة بصیرتی، قم، رسائل אلشهید אلثانیزین אلدین علی אلجبعی אلعاملی، . ٧٦١
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 که אشاره کرد) علیه אلسالم(  دختر אمام جوאد، حکیمه خاتونتوאن به אین אفرאد می ۀ אز جمل٧٦٢.حدیثی آمده אست
 .نموده אستگزאرش رא ) علیه אلسالم( والدت אمام 

، אمام حسن عسکری به شهادت رسید و )علیه אلسالم(  سالگی אمام مهدی پنج در  هجری و٢٦٠در سال  
گذאر برאی   ترین دورאن توאن سخت אین زمان رא می .منتقل شد) علیه אلسالم( منصب אمامت به אمام زمان 

، دאشتنان، شخصی مستور بود که تنها אز طریق نایبان خویش با مردم אرتباط آ چه آنکه אمام ؛شیعیان شمرد
 همرאه با تشکیل ،)علیهم אلسالم ( پیشینۀ سازی برאی آن در زمان אئم ولی آماده کردن مقدمات غیبت و زمینه
 مردم به عالمان دینی و در دست بودن میرאث عظیم حدیثی در ۀسازمان وکالت و فرאگیر شدن مرאجع

پشت سر گذאرند و אز אنشعاب و  موجب شد که شیعیان אین مرحله رא با کمترین خسارت ،های مختلف زمینه
 .دودستگی خطرناک مصون بمانند

و صالحیت ندאشتن ) علیه אلسالم( گذאر در אین وאقعه، تک فرزند بودن אمام عسکری  یکی אز عوאمل تأثیر 
ه تبیین مبانی و ؛ אلبتـ برאی אمامت بود) علیه אلسالم( دیگر بستگان אیشان ـ אز جمله جعفر برאدر אمام عسکری 

 .مؤثر بودنیز و ویژگیهای אو در تسهیل אمور ) علیه אلسالم(  אمام ۀتقدאت شیعه دربارمع
 :گونه برشمرده אست برخی אز مبانی پذیرفته شده و مقبول شیعیان رא אین، ق אلشیعهرَفِنوبختی در کتاب  
 . زمین אز حجت خالی نیستـ١
 .هد بوددر دو برאدر نخوא)  אلسالمماعلیه(  אمامت پس אز حسنین ـ٢
 . یکی אز آنها حجت خدאست، אگر دو نفر در روی زمین باشندـ٣

کس אز   بوده و هیچ)علیهم אلسالم (  برگرفته אز אحادیث معصومین،کند که אین مطالب אو در אدאمه אشاره می 
 ٧٦٣.شیعیان در آنها تردیدی ندאرد

های دینی  ر معارف و آموزهطبیعی אست که در دورאن غیبت، عالمان شیعی مرجعیت یافته و مرکز نش 
های حدیثی و آموختن و آموزאندن  بنابرאین توجه به حدیث و مجموعه.  رکن אستوאر אین معارف بودحدیث. بودند
 .אی عقالیی و پذیرفته شده بود  شیوه،آن
 
 
 

 سازمان وکالت
 متأخر ۀ و در دورאن אئم آغاز شد)علیهما אلسالم (  در زمان אمام صادق و אمام کاظم،گفتیم که وکالت אز אئمه

 ، وکالت به)علیهم אلسالم  (در سالهای پایانی حضور אئمه. گسترش یافت و نظام خاص خویش رא پیدא کرد
وکیل אرشد و . دאد  مقدسه رא سامان میۀ تشکیالتی فرאگیر و روشمند مسائل مالی و אرتباطی ناحیصورت

 .ساختند  بین אمام و مردم فرאهم می،א برאی אنتقال پیاموکالی مناطق زیردست با هم אرتباط دאشتند و زمینه ر

                                           
شـیخ  ( אلعكبـری אلبغـدאدی      أبوعبدאهللا محمّد بن محمّد بن אلنعمـان      ؛  ٥١٤ ص   محمّد بن یعقوب بن إسحاق אلكلینی، همان،      . ٧٦٢
، )علیهم אلـسالم  (مؤسّسة آل אلبیت    , ، قم )علیهم אلسالم (، تحقیق مؤسّسة آل אلبیت      אإلرشاد فی معرفة حجج אهللا علی אلعباد      ،  )مفید
 .٣٥١، ص ٢ج ، چاپ אول،  ه١٤١٣
 ، ه١٣٥٥ة אلمرتـضویه،    ، تصحیح و تعلیق سید محمدصادق بحر אلعلوم، نجف، אلمكتب         فرق אلشیعه حسن بن موسی نوبختی،     . ٧٦٣
 .١٠٨  ـ١١٠ص 
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عثمان بن سعید אز .  تأثیر فرאوאن دאشت، و مقبول نایب אول، در مقبولیت نظام وکالتسرشناسشخصیت  
 حتی حکومت .بود) علیه אلسالم(  אمام عسکری مورد تأییدو ) علیه אلسالم( نزدیکان و مقربان אمام هادی 

 .گذאشت ان אحترאم میعباسی نیز به אیش
 به خویش رא به عثمان ۀکنند  مرאجعه،)علیه אلسالم( در برخی אز گزאرشها آمده אست که אمام حسن عسکری  

אی بود که  گونه   عثمان بن سعید بهوجاهت و مقبولیت.  پولی אز אو قبول نکرده אستخودبن سعید אرجاع دאده و 
 وکیالن مناطق نیز אرتباط خود رא با مردم و وکیل  ور نگرفتکس قرא نیابت אو مورد אعترאض و تشکیک هیچ

 .אرشد حفظ کردند
دאر  ـ عهده) علیه אلسالم(  محمد بن عثمان ـ فرزند نایب אول و مورد تأیید אمام حسن عسکری ،پس אز وی 

 .سازمان وکالت رא هدאیت کرد)  سالچهلنزدیک به (אین مقام شد و برאی مدتی بسیار طوالنی 
که در دربار عباسی صاحب אست אز خاندאن نوبختی אو . باشد אمام می بن روح نوبختی نایب سوم حسین 

 دورאن غیبت صغری به پایان ،٣٢٩ علی بن محمد سمری بود که با مرگ אو در سال ،نایب چهارم. ندنفوذ بود
 .رسید

 
 
 
 س حدیثیאرمد

אی   جایگاه ویژه، در بین شیعیانو محدثانحدیث وضعیت خوبی دאشت ) علیهم אلسالم ( متأخرۀدر زمان אئم
אرتباط אستاد و شاگردی به . شدند بندی می  طبقه،دאنشمندאن دینی با توجه به تخصص آنان در حدیث. دאشتند
 ۀمدرس. مدאرس حدیثی با توجه به مبانی خاص خویش تشکیل شده و رشد کرده بود.  منظم برقرאر بودصورت

 ۀمدرس. بود و بسیاری אز محدثین مشهور آن به قم و بغدאد منتقل شده بودندحدیثی کوفه رو به زوאل نهاده 
 . پا گرفته بودنیز تأسیس بغدאد   حدیثی شیعه در شهر تازه

 پس אز شهادت ،شیعیان که אز אبتدאی تشکیل شهر در زمان منصور دوאنیقی در قسمتی אز شهر ساکن بودند 
 ۀآرאمش حاکم بر جامع.  در אختیار گرفتنداملکبه طور  کرخ رא ۀحلم)  אلسالمماعلیه( אمام کاظم و אمام جوאد

 موجب شد که نظام אقتصادی، אجتماعی و علمی ، مسلحانه علیه حکومت عباسیۀشیعی و دور شدن אز مبارز
 ر شیخ مفیدبا حضو حدیثی بغدאد در אین سالها شکل گرفت و ۀمدرس .شکوفا شودو  بدشیعی در بغدאد אستقرאر یا

 .غازین سالهای غیبت فرאگیر شد در آ) אهللارحمه(
به زمان אمام ریزی אین مدرسه  پایه .ترین مرکز حدیثی شیعه در אین سالها אست  حدیثی قم مهمۀمدرس 

بر و کوچ برخی אز محدثین کوفی بدین شهر، ) علیه אلسالم(  زمان אمام رضاآن به رشد و) علیه אلسالم( صادق 
 خویش رא برאی آنان فرستاد אلتأدیب معتبر بود که حسین بن روح نوبختی، کتاب  אین مدرسه آنچنان.گردد می

 .تا آن رא خوאنده و تأیید کنند
بابویه،  אحمد بن אسحاق قمی، אحمد بن محمد بن عیسی، علی بن אبرאهیم، محمد بن یحیی אلعطار، אبن 

 در אین ، در دورאن غیبت صغرییهای شاخص حدیث سالم کلینی و دیگر چهرهسود، ثقة אإلمحمد بن علی אأل
 .شهر زندگی کرده و به تعلیم و تعلم مشغول بودند

،  کافی،بصائر אلدرجات، تفسیر علی بن אبرאهیم، محاسن برقی : همانند،אولین نگارشهای ماندگار حدیثی 
دقت در نقل و . مدرسه نگاشته شده אستبه دست شاگردאن و אساتید نیز در אین شهر و  ... وه مامه و אلتبصرאأل

 .אست حدیثی قم ۀאند אز دیگر ویژگیهای مدرس کرده میشده تخطی  برخورد با کسانی که אز ضوאبط شناخته
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 )علیه אلسالم( میرאث حدیثی אمام مهدی 
 که نایبان و یا خادمان حضرت אز אیشان نقل )علیه אلسالم(ی אز אحادیث אمام مهدی به جز تعدאد بسیار کم

 . توقیع و مکاتبه אستۀگون ، بهآن حضرتمانده אز  حادیث بر جایא، دیگر אند کرده
 به ،)علیه אلسالم( ، بیش אز صد حدیث אز אمام زمان )علیه אلسالم( مام אلمهدی إلمعجم אحادیث אدر کتاب 
 . در پاسخ به سؤאالت و درخوאستهای شیعیان نقل شده אست،صورت توقیع

 :بندی کرد توאن در چند دسته تقسیم رא می) معلیه אلسال(  אز אمام درخوאستهای شیعیان
سؤאالتی فقهی אز آن حضرت ) علیه אلسالم(های خود به אمام  در نامه عبدאللَّه حمیری :سؤאالت فقهی )אلف

 ،در אین گروهـ  متن ـ که برخی אز آنها بسیار بلند و مشتمل بر دهها سؤאل فقهی אست دهحدود . پرسیده אست
حل تعارض אحادیث بوده    حدیث و در پی یافتن رאهۀز سؤאالت فقهی به صورت عرضبرخی א. گیرد جای می
 .אست
های غالیان و همچنین مسائل مربوط به  خصوص شبههبه  ، سؤאالت مربوط به אمامت: سؤאالت عقایدی)ب

 .گیرند غیبت در אین گروه جای می
 ؛ر مالی وکیالنو سؤאالت مربوط به אم)ج

אز مشهورترین درخوאستها، درخوאست  یکی. درخوאستها به אین موضوع אختصاص دאردبیشتر  : درخوאست دعا)د
علیه (  در پی אین درخوאست و دعای אمام زمان )رحمه אهللا  (شیخ صدوق. باشد  فرزند میدر خصوصبابویه  אبن

 .متولد شده אست) אلسالم
 معموالً در ردّ برخی אفرאد به ظاهر ،)ه אلسالمعلی(  אین گروه אز مکاتبات אمام زمان : لعن مدعیان دروغین وکالت)ه

 .אند  אست که به دروغ אدعای نیابت کردهسرشناس
אین אدعیه در کتاب . به آموزش دعا אختصاص دאرد) علیه אلسالم(  برخی אز متون صادر شده אز אمام : אدعیه)ی

 .آوری شده אست جمع) علیه אلسالم(  صحیفة אلمهدی
توאن   میאألنوאر بحار شیخ طوسی و אلغیبة، אلدین کمال رא در کتابهای )لیه אلسالمع( توقیعات אمام زمان  

 .مشاهده کرد
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