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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399

مقاله پژوهشی

دریافت: 1396/8/3  پذیرش: 1396/11/3
رسول محمد جعفری1  

چکیده 

ف در عصــر امــام رضــاg، در مــوارد فــراوان راویــان  بــا گســترش نظام منــد احادیــث مجعــول و محــرَّ
اصالــت احادیــث را از آن حضــرت جویــا می شــدند. در صــورت وقــوع جعــل و تحریــف در روایــت، امــام 
ــودن آن را  ــول ب ف و مجع ــرَّ ــن، مح ــای متق ــا و مالک ه ــری از معیاره ــا بهره گی ــمند و ب ــورت روش ــه ص ب
بیــان کرده انــد. بــه طــور کلــی امــام دو معیــار درونــی و بیرونــی را در نقــد ایــن روایــات بــه کار بســته اند. 
ــا دو دســته از معیارهــا:  ــرد، ب ــا دقــت در مضمــون حدیــث صــورت می پذی ــی را کــه ب ایشــان نقــد درون
1. معیارهــای درون دینــی 2. معیارهــای بــرون دینــی انجــام داده انــد؛ معیارهــای درون دینــی را قــرآن، 
روایــات و مســلمات دینــی و مذهبــی و معیارهــای بــرون دینــی را عقــل و حــس و تجربه می توان دانســت. 
نقــد بیرونــی کــه ارزیابــی احادیــث بــا اســتفاده از مراجعــی مثــل ســند، منبــع و مأخــذ حدیــث اســت، در 
ســیره امــام رضــاg بــا نقــد راویــان تحقــق یافتــه اســت، ایشــان بــا اشــاره بــه منشــأ جعــل و تحریــف 
کــه همــان وجــود راویــان کــذاب باشــد، احادیــث را نقــد کرده انــد. امــام گاه بــه صــورت ترکیبــی از چنــد 
معیــار بــرای نقــد روایــات بهــره گرفته انــد کــه در بیــن معیارهــای بــه کار گرفتــه از دو معیــار روایــات و عقــل 

بیــش از دیگــر معیارهــا اســتفاده کرده انــد.

کلیدواژه ها: امام رضاg، روایات عرضه شده، تحریف، جعل، معیارهای نقد.
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مقدمه

همــگام بــا نــزول آیــات قــرآن، پیامبــرn تبییــن آن هــا را بر عهده داشــت. پــس از رحلت ایشــان 
ایــن مهــم را خانــدان آن حضــرت کــه همــان امامــان دوازده گانــه باشــند، عهــده دار شــدند. از بین 
ایــن دو ثقــل، قــرآن بــه دلیــل اعجــازش از هــر گونــه تحریــف و تغییــر در الفاظــش مصــون مانــد؛ 
امــا روایــات پیامبــرn و اهــل بیتــش بــا تحریــف و جعــل مواجــه شــد. ســودجویان، منافقــان، 
اهــل کتــاب نومســلمان و غیــر اینــان بــا انگیزه هــای مختلــف ســخنان از پیــش ســاخته ای را بــه 
آن بزرگــواران نســبت دادنــد. رســول خــداn در حیــات مبــارک خــود در واکنــش بــه ایــن تهدیــد، 
ــی، 1380ق:  ــید رض ــده دادند)س ــش دوزخ وع ــه آت ــان را ب ــودند و واضع ــراض گش ــه اعت ــان ب زب
665(. بــه تبــع ایشــان اهــل بیتbنیــز در مواجهــه بــا تحریفــات و مجعــوالت خامــوش نماندند. 
آن بزرگــواران بنــا بــر اقتضائــات و شــرایط سیاســی و فرهنگــی حاکــم بــر جامعــه، عــالوه بــر ایــن 
ــه طــور کلــی معــارف اصیــل  ــد، اخــالق و احــکام و ب ــات قــرآن و تشــریح عقای ــه تبییــن آی کــه ب
ف و مجعــول نیــز اقــدام  ــات محــرَّ ــا ســنت ها و روای ــه مبــارزه ب اســالمی همــت می گماشــتند، ب
می کردنــد. در میــان اهــل بیــت، تــالش علمــی و فرهنگــی امــام رضــاg در ابعــاد مختلــف نمود 

چشــمگیری داشــت.

ــل  ــت؛ اه ــان داش ــفناکی جری ــه اس ــه گون ــث ب ــف حدی ــل و تحری ــاg جع ــام رض ــر ام در عص
حدیــث در عامــه، جریــان هــای فکــری منحــرف، حاکمــان عباســی و غیــر اینان بــا اهــداف دینی، 
نــژادی، سیاســی، اجتماعــی و غیــره، گاه از زبــان پیامبــرn و گاه از زبــان ائمــهb حدیــث جعل 
می کردنــد. در میــان جریــان اهــل حدیــث، معتقــدان بــه تشــبیه خداونــد بــه هنــگام تبییــن آیــات 
متشــابه، فــراوان از روایاتــی اســتفاده می کردنــد کــه یــا تحریــف یــا جعــل شــده بــود و غالــب روایات 
مجعــول نیــز از یهــود کــه تفکــری تشــبیه گرا داشــتند، اقتبــاس می شد)شهرســتانی، 1364، ج1: 
121(، مقامــات دولــت عباســی نیــز کــه از خطــر ناشــی از شــیعیان و بــه ویــژه امامیــه آگاه بودنــد، 
کوشــیدند تــا توجــه مــردم را از حقــوق اهــل بیــت منحــرف کننــد، لــذا احادیثــی از قــول پیامبــر
 gعبــاس و نــه امــام علــی ،nجعــل  کردنــد کــه حکایــت از آن داشــت امــاِم بعــد از پیامبــر n
اســت)محمد حســین، 1385: 239(. همچنیــن جریان هــای انحرافــی ماننــد ُغــالت در جعــل 
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حدیــث و نســبت دادن آن بــه اهــل بیــت بــه منظــور تخریــب شــخصیت آنــان در میــان مــردم نقــش 
فعالــی داشــتند)همان(. بــر همیــن اســاس امــام رضــاg اخبــاری کــه مخالفــان دربــارۀ والیــت 
برســاخته اند بــه ســه دســته تقســیم کــرده اســت:    1.اخبــار غلــو آمیــز، 2. اخبــار تقصیــر در امــر 
امامــت، 3. اخبــار عیــوب دشــمنان ایشــان. حضــرت ســپس در توضیــح این ســه دســته فرمودند: 
مــردم چــون غلــو دربــارۀ مــا را بشــنوند، شــیعیان را تکفیــر می کننــد و چــون تقصیــر را بشــنوند، بــه 
همــان مقــدار بــه مــا معتقــد می گردنــد و اگــر عیــوب دشــمنان مــا را بــه اســم بشــنوند، مــا را نیــز به 

ــه، 1378ق، ج 1: 303-304(.  ــنام دهند  )ابن بابوی ــم دش اس

چنیــن فضــای فکــری و اجتماعــی و سیاســی ای اقتضــا مــی کــرد بســیاری از احادیــث موجود بر 
امــام رضــاg عرضــه گــردد. پــاره ای از ایــن احادیــث را امــامg تأییــد یــا کج فهمــی رخ داده در 
آن هــا را تصحیــح کرده انــد)از ایــن روایــات در نوشــتاری دیگــر ســخن گفته ایــم( امــا پــاره ای دیگــر 
از ایــن احادیــث را حضــرت بــا بهره گیــری از معیارهــای گوناگــون بــه بوتــه نقــد نهــاده و مجعــول یــا 
محــرف بــودن آن هــا را نمایانده انــد. ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه تحلیــل 
معیارهــای امــام رضــاg در نقــد روایــات عرضــه شــده بــر ایشــان کــدام اســت؟ بــا بررســی های 
صــورت گرفتــه بــه تحقیــق مســتقلی در موضــوع پیــش رو)بررســی و تحلیــل معیارهــای امــام رضــا

g در نقــد روایــات عرضــه شــده بــر ایشــان( دســت نیافتیــم.

پیشــینۀ تحقیقــات مرتبــط بــا این موضــوع به دو دســته قابل تقســیم اســت: الــف. پژوهش هایی 
ــه بررســی مــوردی برخــی از احادیــث مــورد نقــد امــام رضــاg پرداخته انــد؛ مقــاالت: 1.  کــه ب
شــاکر و موســوی حرمــی)1390(: »خداگونــه بــودن انســان؛ روایتــی اســرائیلی یــا آمــوزه مشــترک 
ــه  ــت »إن الل ــی روای ــندی و دالل ــی س ــی)1393(: »بررس ــاکر سلماس ــی؟«، 2. ش ــان ابراهیم ادی
ــث  ــی)1390(: »تحقیــق در متــن و اســناد حدی ــوان و آذرخش ــه«، 3. پهل ــی صورت ــق آدم عل خل
اّن اللــه خلــق آدم علــی صورتــه و نقــد دیــدگاه ابــن عربــی«، 4. نصیــری)1387(: »نقــد و بررســی 
روایــات هــاروت و مــاروت«، از ایــن قبیــل هســتند، ب. تحقیقاتــی کــه در زمینــه مالک هــای نقــد 
حدیــث ســامان یافتــه  اســت. بــرای نمونــه در مقالــۀ »مالک هــای نقــد متــن حدیــث بــر اســاس 
منابــع روایــی فریقیــن«، نویســنده بــه بیــان مالک هــا و معیارهــای نقــد حدیــث پرداختــه و بــرای 

هــر یــک از آن هــا یــک یــا چنــد روایــت اشــاره کــرده اســت.  
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پژوهش هــای دســته اول، بــه اقتضــای پژوهــش صرفــا بــه بررســی یــک روایــت از روایات مــورد نقد 
امــام رضــاg پرداخته انــد، لــذا ایــن تحقیقــات اوال بســیاری از روایــات عرضــه شــده بــر امــام رضــا
g و نقــد شــده بــه وســیله ایشــان را تبییــن نکــرده انــد، ثانیــا از معیارهــای آن حضــرت در نقــد 
روایــات بحــث نکرده انــد. پژوهش هــای دســته دوم نیــز در صــدد آن نبوده انــد کــه ایــن معیارهــای 
نقــد حدیــث را بــر اســاس نقــد خــود اهــل بیــتb و بــه ویــژه امــام رضــاg تبییــن کننــد، مضاف 
ــه نقــد ســند در ســیره ائمــهb نیــز نپرداختــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن  ــر آنکــه ب ب
پژوهــش اوال، بــا احصــای روایــات عرضــه شــده بــه امــام رضــاg، آن هــا را یکجــا جمــع آوری کرده 
اســت، ثانیــا، در جوامــع روایــی فریقیــن جســت وجو کــرده تــا اصــل و مصــدر حدیــث و معصومــی 
را کــه راوی بــه نقــل از ایشــان حدیــث را بــه امــام رضــاg عرضــه کــرده، شناســایی کنــد، ثالثــا، بــا 
تحلیــل محتــوای روایــات، معیارهایــی را کــه امــام رضــاg در مواجهــه بــا روایات مجعــول و محرف 
بــه کار بســته اســت بــه صــورت روشــمند و بــا تکیــه بــر معیارهــای مــورد اســتناد حدیــث پژوهــان 
تبییــن کــرده اســت، بــه نظــر می آیــد تاکنــون تحقیقــی با چنیــن هــدف و رویکــردی ســامان نیافته 

اســت و ایــن پژوهــش متکفــل ایــن خــأل اســت.

 ،gپیــش از ورود بــه اصــل بحــث، درخــور یــادآوری اســت کــه طبــق روایــات منقــول از امــام رضا
علــم ایشــان ســه خاســتگاه دارد: 1. پیامبــرn: یکــی از اهالــی فــارس از امــام رضــاg ســؤال 
می کنــد کــه آیــا غیــب مــی دانــد؟ امــام در پاســخ می فرمایــد کــه علــم ایشــان از پیامبرn رســیده 
اســت و پیامبــرn از جبرئیــل و جبرئیــل از خداونــد دریافــت کــرده اســت)کلینی، 1407ق: ج 1: 
256(،  2. جامعــه، َجْفــر اکبــر و اصغــر و مصحــف حضــرت فاطمــه)س(: امــام رضــاg در روایتی 
یکــی از نشــانه های امــام را در اختیــار داشــتن جامعــه بــه طــول هفتــاد متــر، َجْفــر اکبــر و اصغــر 
و مصحــف حضــرت فاطمــه)س( بیــان می دارد)ابن بابویــه ، 1413ق، ج4: 419(، 3. الهــام و 
تحدیــث: از امــام رضــاg نقــل اســت کــه علــوم انبیــا و ائمــهb بــر خــالف علــوم مــردم عــادی از 
مخــزن علــم الهــی نشــأت می گیــرد، لــذا علــم امام برتــر از علــم مردمــان زمــان خود اســت)کلینی، 
1407ق: ج 1: 202(. در جمع بنــدی ایــن ســه منبــع علــم حضــرت بایــد گفــت کــه علــم ایشــان 
در هــر ســه حالــت یــا بــه طــور مســتقیم یــا بــا واســطه پیامبــرn، مصحــف حضــرت فاطمــهh و 
... منشــأ الهــی دارد و از لــدن و نــزد بــاری تعالــی فــرود آمــده اســت و اغلــب معیارهای امــامg در 
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نقــد روایــات عرضــه شــده، زیــر مجموعــه ایــن موهبــت خــاص الهــی اســت. از آن جــا کــه مواجهــه 
حضــرت، روشــمند و درس آمــوز بــرای اصحــاب و آینــدگان بــوده اســت، بایــد معیارهــای ایشــان بــا 
تفکیــک دقیــق علمــی و منطقــی تبییــن گــردد، از ایــن رو مباحــث پیــش رو در دو محــور کلــی نقد 

درونــی و بیرونــی روایــات مطــرح و تحلیــل می شــود.

1. نقد درونی روایات  

»نقــد درونــی یــا محتوایــی در برابــر نقــد بیرونــی، بــه معنــای دقــت در درون مایــه و محتــوای یــک 
حدیــث بــرای اطمینــان از درســتی آن است«)مســعودی، 1388: 230(. نقــد درونــی خــود بــا دو 

دســته از معیارهــا محقــق می شــود: 1. معیارهــای درون دینــی، 2. معیارهــای برون دینــی. 

1-1. معیارهای درون دینی

حدیث پژوهــان معیارهــای نقــد درون دینــی را قــرآن، روایــات و مســلمات دینــی و مذهبــی 
دانســته اند)ر.ک:مســعودی،255-235:1388(.

1-1-1. قرآن  

ــرآن  ــر ق ــد آن را ب ــی بای ــر روایت ــون ه ــری از مضم ــش از بهره گی ــه، پی ــات عرض ــاس روای ــر اس ب
عرضــه کــرد و در صــورت عــدم مخالفــت و تعــارض بــا آیــات تلقــی بــه قبــول شــود)ر.ک: کلینــی، 
1407ق، ج 1: 96(، روایاتــی کــه بــا قــرآن مبایــن اســت، قطعــًا بــا عتــرت طاهــره نیــز مباین اســت 
و بــه علــت یگانگــی مــالك معیــت و تضــاد، ضــد یکــی از دو همــراه ضــد دیگــری نیــز هســت. پــس 
آنچــه ضــّد قــرآن اســت، بــا عتــرت طاهــره نیــز ضّدیــت دارد، حّتــی اگــر ظاهــرًا به ایشــان منتســب 
باشــد)جوادی آملــی، 1389 »الــف«: 132(. بنابرایــن چنیــن روایاتــی قطعــا از زبــان معصومــان 
ــی از  ــا یک ــان، صریح ــد الرحم ــن عب ــس ب ــه یون ــاب ب ــاg خط ــام رض ــت، ام ــده اس ــادر نش ص
معیارهــای پذیــرش روایــت را عــدم مخالفت بــا قــرآن اعــالم فرمودند)کشــی، 1۴۰9ق: 224(. این 



158

سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

معیــار در مبانــی قرآنــی آن حضــرت در حجیــت ذاتــی قــرآن و عــدم تحریــف آن ریشــه دارد، آن جــا 
ــه تباهــی دچــار  ــر زبان هــا ب ــد: »... قــرآن در طــول زمان هــا کهنــه نمی گــردد و ب کــه فرمــوده ان
نمی شــود، زیــرا بــرای زمانــی خــاص تعلــق نــدارد و دلیــل روشــن و حجــت بــرای همــه مــردم قــرار 
ــگام  ــرت در هن ــاس آن حض ــن اس ــر همی ــت«)ابن بابویه، 1378ق، ج 2: 130(. ب ــده اس داده ش

مواجهــه بــا روایــات عرضــه شــده، از معیــار عرضــه روایــات بــه قــرآن بهــره جســتند، نمونــه:

ْیِن« َم  َبْیَن َنِبیَّ
َ

ْؤَیَة َو اْلَکال َه َقَسَم  الرُّ 1-1-1-1. حدیث »إنَّ اللَّ

اهــل ســنت از ابــن عبــاس نقــل کــرده انــد: خداونــد کالم را بــرای موســیg، خّلــت را بــرای 
ــی  ــی، 1404ق، ج11: 286(. در روایت ــرار داد)طبران ــدn ق ــرای محم ــت را ب ــمg و رؤی ابراهی
ة، از علمــای عامــه، از امــام رضــاg ســؤاالت متعــددی درباره احــکام و معــارف دینی مطرح  ُبوُقــرَّ

َ
أ

می کنــد؛ در بخشــی از ایــن روایــت، ابوقــّره از خبــر مزبــور ســؤال می کنــد: بــرای مــا روایــت شــده 
اســت خداونــد رؤیــت و کالم را میــان دو پیامبــر تقســیم کــرد: »کالم را بــرای موســیg و رؤیــت را 
بــرای محمــدn قــرار داد«، امــامg فرمــود: پــس چــه کســی از جانــب خداونــد بــه جــن و انــس 
رســانده کــه چشــم هــا او را درنمی یابند)االنعــام، 103(، دانــش آنــان او را احاطه نکند)طــه،110(، 
چیــزی ماننــد او نیست)الشــوری، 11(؛ آیــا محمــدn ایــن را نگفتــه اســت؟ ابوقــره گفــت: بلــه! 
ــان خبــر می دهــد کــه  ــه آن ــد و ب ــه ســوی همــه خلــق مــی آی ــه مــردی ب امــامg فرمــود: چگون
ــه امــر خــدا دعــوت می کنــد و می گویــد:  ــه ســوی خــدا ب ــان را ب از جانــب خــدا آمــده اســت و آن
ــزی  ــه، 110(، چی ــه نکند)ط ــان او را احاط ــش آن ــام، 103(، دان ــم ها او را در نمی یابند)االنع چش
ماننــد او نیست)الشــوری، 11(؛ ســپس می گویــد: مــن او را بــا چشــمم دیــدم و دانــش مــن او را 
احاطــه کــرد و او بــه صــورت بشــر اســت؛ آیا حیــا نمی کنیــد؟ زندیقان نتوانســتند چنین ســخنی را 
بــر او نســبت دهنــد و بگوینــد: از جانــب خــدا چیــزی مــی آورد ســپس خــالف آن را عمــل می کند« 
در ادامــه ابوقــّره بــه امــامg می گویــد: آیــا روایــات را تکذیــب می کنــی؟ امــامg می فرمایــد: 
اگــر روایــات مخالــف باشــد بــا قــرآن و اجمــاع مســلمانان -که بر عــدم احاطــه علمی و دیدن چشــم 
هــا و مثلیــت خداونــد مبتنــی اســت- تکذیــب می کنم)کلینــی، 1407ق، ج 1: 96 ؛ ابن بابویــه  ، 

1398ق: 112-111(.   
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در ایــن روایــت امــام رضــاg بــا اســتفاده از دو معیــار، مجعــول بــودن روایــت عامــه را نشــان داده 
اســت؛ روش اول، اســتناد بــه چنــد آیــه قــرآن و عرضــه روایــت بــر آن هاســت؛ بــه ایــن صــورت کــه 
ــات مــورد  ــر اســاس آی ــل رؤیــت اســت، در حالــی کــه ب ــد شــیئی قاب طبــق روایــت عامــه، خداون
ــه  ــه الزم ــدگان ک ــه دی ــکان احاط ــتن و ام ــل داش ــمانیت، مث ــد از جس ــامg خداون ــتناد ام اس
دیــدن هــر شــیء مرئــی اســت، منــزه اســت لــذا دیــدن خداونــد امــری محــال اســت، روش دوم: 
بهره گیــری از اجمــاع مســلمانان اســت کــه از آن جلوتــر بــا عنــوان »مســلمات دینــی و مذهبــی« 

بحــث خواهیــم کــرد.

1-1-2. روایات

ــات  ــه روای ــتناد ب ــده، اس ــه ش ــات عرض ــد روای ــاg در نق ــام رض ــی ام ــار درون دین ــن معی دومی
صحیــح اســت. حجیــت ایــن معیــار را خــود ایشــان در حدیثی خطــاب به یونــس بــن عبدالرحمان 
بیــان کردنــد، آن جــا کــه فرمودنــد: ســخن مــا )اهــل بیــت( موافــق بــا قــرآن و ســنت اســت، مــا از 
خــدا و رســولش حدیــث نقــل می کنیــم و نــه دیگــران تــا در ســخن مان تناقــض باشــد. در همیــن 
روایــت یونــس از امــام صــادقg نیــز نقــل کــرده اســت: تنهــا آن دســته از احادیــث مــا را بپذیــرد 
کــه موافــق قــرآن و ســنت باشــد یا بــرای آن شــاهدی از احادیــث قبلی مــا بیابید)کشــی، 1۴۰9ق: 
ــا  ــرت ب ــه حض ــود دارد ک ــی وج ــات فراوان ــاg روای ــام رض ــه ام ــده ب ــه ش ــات عرض 224(. در روای
اســتناد بــه اصــل روایــت، وجــود تحریــف در روایــت عرضــه شــده را نمایانــده اســت. بــه عبــارت 
دیگــر در روایــات عرضــه شــده بــه آن حضــرت، ایشــان هــرگاه از معیــار روایــات بــرای نقــد اســتفاده 

کــرده انــد، وجــود تحریــف و افتادگــی در حدیــث را نشــان داده انــد، نمونــه هــا:

»
ً
 َخَطأ

ً
ٌر َقَتَل َرُجال 1-1-2-1.حدیث »ُمَدبَّ

هشــام بــن احمــر گویــد: از امــام رضــاg پرســیدم: حکــم بــرده)ای کــه وعــده داده انــد پــس از 
مــرگ صاحبــش آزاد شــود( در صورتــی کــه فــردی)آزاد( را غیــر عمــد بــه قتــل رســاند، چیســت؟ 
امــامg فرمودنــد: در ایــن بــاب چــه چیــزی بــرای شــما روایــت شــده اســت؟ عرضــه داشــتم: 
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ــرار داده مــی شــود و  ــار اولیــای دم ق از امــام صــادقg روایــت شــده اســت کــه کامــال در اختی
چــون صاحبــش کــه بــدو وعــده آزادی داده بــود، وفــات کــرد، آزاد می شــود، امــامg می فرمایــد: 
عجیــب اســت، خــون مســلمانی پایمــال می شــود؟ راوی عرضــه مــی دارد: چنیــن بــرای مــا روایــت 
شــده اســت، امــامg فرمــود: بــه اشــتباه بــر پــدرم نســبت داده ایــد، کامــال در اختیــار اولیــای 
دم قــرار داده می شــود، چــون صاحبــش کــه بــدو وعــده آزادی داده بــود، وفــات کــرد، بــه قیمــت 
خــون بهــا بردگــی می کند)کلینــی، 1407ق، ج 7: 307؛ طوســی، 1407ق، ج 10 : 198(. 
روایتــی را کلینــی بــا ســند خــود از جمیــل بــن دراج نقــل می کنــد کــه وی از امــام صــادقg ایــن 
مســئله را ســؤال کــرده اســت، امــامg در پاســخ می فرمایــد: بــا موالیــش مصالحــه می کنــد، اگــر 
نپذیرفــت، بــرده در اختیــار اولیــای مقتــول قــرار می گیــرد و چــون موالیــش کــه بــدو وعــده آزادی 
ــن  ــل ای ــس از نق ــی پ ــت. کلین ــده او نیس ــر عه ــزی ب ــردد و چی ــد، آزاد می گ ــات کن ــود، وف داده ب
ــه قیمــت خون بهــا بردگــی می کنــد)َو  روایــت می نویســد: در روایتــی دیگــری آمــده اســت کــه ب

ْخــَری َو ُیْسَتْســَعی ِفــی ِقیَمِته()کلینــی، 1407ق، ج 7: 305(.
ُ
ِفــی ِرَواَیــٍة أ

  امــام رضــاg بــا علــم بــه اصــل روایــت امــام صــادقg، بــه تحریــف در روایــت نقل شــده اشــاره 
فرمودنــد. گفتنــی اســت روایــت دومــی کــه کلینــی از امــام صــادقg گــزارش کــرده اســت)َو ِفی 
ْخــَری َو ُیْسَتْســَعی ِفــی ِقیَمِتــه(، منطبــق بــا روایــت امــام رضــاg اســت. شــیخ طوســی 

ُ
ِرَواَیــٍة أ

نیــز بــر ایــن دیــدگاه اســت، وی پــس از نقــل چنــد روایــت می نویســد: ایــن روایــات ایــن چنیــن 
مطلــق وارد شــده اســت کــه چــون مــوال وفــات کنــد، بــرده آزاد مــی شــود، در حالــی کــه شایســته 
اســت بگوییــم کــه چــون مــوالی بــرده بمیــرد، ســزاوار اســت کــه بــرده به انــدازه قیمــت دیــه مقتول 
بردگــی کنــد تــا خــون مســلمان هــدر نــرود، وی آن گاه بــرای تأییــد نظــر خــود حدیــث امــام رضــا

g را گــزارش می کند)طوســی، 1390ق، ج 4: 275(.

1-1-2-2. حدیث »أکل اللحم«

از دیگــر احادیثــی کــه امــام رضــاg تحریــف در آن را نشــان داده اســت، رابطــه گوشــت 
ــه  ــتم ک ــه داش ــاg عرض ــام رض ــه ام ــد ب ــد گوی ــن خال ــین ب ــت؛ حس ــی اس ــد ُخلق ــوردن و ب نخ
مــردم می گویندهــر کــس ســه روز گوشــت نخــورد، ُخلقــش بــه بــدی می گرایــد، فرمودنــد: دروغ 
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ــه بــدی گرایــد و آن بــه دلیــل  می گوینــد. هــر کــس چهــل روز گوشــت نخــورد، ُخلــق و بدنــش ب
انتقــال آثــار گوشــت بــه نطفــه در مــدت چهــل روز اســت)کلینی، 1407ق، ج 6: 309(. تأثیر چهل 
روزه نخــوردن گوشــت در بــد ُخلقــی از پیامبــرn، امــام علــیg و امــام صــادقg نقــل شــده 
 gاســت)برقی، 1371ق، ج 2: 464-466 ؛ کلینــی، 1407ق، ج 6: 309(. بنابرایــن نقــد امــام
مبتنــی بــر روایــات صحیحــی اســت کــه از پدرانــش نقــل شــده و موجــود بــوده اســت. امــا شــاید 
دلیــل خاســتگاه ســخن ناصــواب میــان مــردم، فهــم وارونــه ای باشــد کــه آنــان از احادیــث مشــابه 
داشــته اند؛ آن جــا کــه امــام صــادقg در نوبتــی بــه عمــار ســاباطی و در نوبتــی دیگــر بــه ادریــس 
بــن عبد اللــه توصیــه کرده انــد کــه گوشــت ســه روز یــک بــار مصــرف گــردد)ر.ک: برقــی، 1371ق، 
ج 2: 470(. محتمــل اســت امثــال ایــن گونــه روایــات، بــه طــور دقیــق و صحیــح بــه مــردم منتقــل 
نشــده باشــد. اگــر اشــکال شــود از کجــا معلــوم کــه جملــه حســین بــن خالــد: »مــردم می گوینــد 
ــاور غلــط  ــه تحریــف در روایــت اشــعار دارد، شــاید ایــن ب هــر کــس ســه روز گوشــت نخــورد...« ب
خــود مــردم بــوده اســت؟ در پاســخ می گوییــم، ســخن تنــد امــام رضــاg کــه فرمودنــد: »دروغ 
می گوینــد« بــر تحریــف داللــت دارد، در صورتــی کــه ایــن امــر صرفــا یــک بــاور غلــط بــود، لزومــی 

نداشــت کــه آن را بــا ایــن لحــن تنــد تکذیــب کننــد. 

1-1-2-3. حدیث »نام گذاری فرزند به نام محمد و علی« 

 gروایــت شــده اســت کــه حســین بــن ســعید گویــد: مــن و ابــن َغیــالن مدائنــی نــزد امــام رضا
رفتیــم، ابــن َغیــالن بــه ایشــان گفــت: خداونــد کار شــما را بــه صــالح آورد! بــرای مــن نقــل شــده 
اســت کــه هــر کــس جنینــی داشــته باشــد و نیــت کنــد کــه او را محمــد نــام گــذارد، فرزنــدش پســر 
خواهــد شــد. آیــا ایــن صحیــح اســت؟ امــام فرمــود: بلــه، همچنیــن هــر کــس جنینــی داشــته 
باشــد و نیــت کنــد کــه او را علــی نــام گــذارد، فرزنــدش پســر خواهــد شــد، ســپس فرمــود: علــی 
همــان محمــد و محمــد همان علــی اســت، هــر دو یکــی هســتند )کلینی، 1407ق، ج 6: 11(. در 
ایــن روایــت، راوی اظهــار می کنــد کــه بــرای او نقــل شــده اســت کــه اگــر کســی نــام محمــد بــرای 
جنیــن خــود بگــذارد خداونــد بــه او فرزنــد پســر خواهــد داد، امــام در واکنش بــه روایــت راوی اظهار 
مــی دارد کــه اگــر کســی فرزنــد خــود را علــی نیــز نــام بگــذارد، خداونــد بــدو فرزنــد پســر خواهــد 
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داد، بــه نظــر مــی رســد حضــرت بــا ایــن بیــان خــود بــه حــذف و افتادگــی روایــت اشــاره می کنــد 
و معیــار ایشــان در تحریــف روایــت، ســنت پیامبــرn بــوده اســت، زیــرا در جوامــع روایــی از رســول 
خــداn نقــل شــده اســت کــه هــر کــس جنینــی داشــته باشــد و نیــت کنــد کــه او را محمــد یــا 

علــی نــام گــذارد، فرزنــدش پســر خواهــد شــد )همان: 12(.   

شــایان ذکــر اســت برخــورداری از فرزنــد پســر به مقتضــای حکمت الهــی اســت، از ایــن روی این 
ــِت تاّمــه  بــرای تولد  روایــات داللــت ندارنــد بــر ایــن کــه نــام گــذاری فرزنــد بــه نام محمــد و علــی، ِعلَّ
فرزنــد پســر اســت تــا تصــور شــود کــه با وجــود ایــن علــت، وجــود معلــول ضــروری و حتمی اســت، 
ــِت غیــر تاّمــه  بــه حســاب می آیــد کــه در صــورت وجــود  نام گــذاری فرزنــد بــدان نام هــا حداکثــر علَّ
علــل دیگــر، ممکــن اســت معلــول محقــق شــود،1 همان طور کــه اثرگــذاری امــوری چــون دعــا، 
صدقــه و صلــۀ رحــم علــت تامــه در افزایــش رزق و طــول عمــر و جلوگیــری از حــوادث ناخوشــایند 

. نیست

 »g1-1-2-4. حدیث »تزویج علی بن حسین

احمــد بــن محمــد بــن ابــی نصر گویــد: از امــام رضــاg پرســیدم حکــم ازدواج همزمان بــا دختر 
و ام ولــد متعلــق بــه پــدر آن دختــر چیســت؟ حضــرت فرمودنــد: اشــکال نــدارد، گفتــم: بــرای مــا 
از پــدرت نقــل شــده اســت کــه امــام ســجادg بــا دختــر و ام ولــد امــام حســنg ازدواج کــرد، 
یکــی از شــیعیان از مــن خواســته تــا در ایــن بــاره از شــما ســؤال کنــم، امــام رضــاg فرمودنــد: 
ایــن چنیــن نیســت، امــام ســجادg بــا دختــر امــام حســنg و ام ولــدی متعلــق بــه علــی بــن 
حســین شــهید)حضرت علــی اکبــر( ازدواج کــرد. امــام ســجادg ایــن مطلــب را در نامــه ای بــه 
اطــالع عبدالملــک بــن مــروان رســاند، عبدالملــک در جــواب نامــه ایشــان را)بــه دلیــل ازدواج بــا ام 
ولــد( ســرزنش کــرد، امــام ســجادg چــون نامــه را خوانــد، فرمــود: علــی بن حســینg )اشــاره 
بــه خودشــان اســت( خــود را پاییــن مــی آورد و خداونــد او را بــاال می برد)کلینــی، 1407ق، ج 5: 

 .)361

1. علــت تامــه علتــی اســت کــه بــا تحقــق آن معلــول محقــق می شــود، و معلــول در تحقــق خــود، احتیــاج بــه غیــر آن نــدارد، و علــت 
غیــر تامــه، علتــی اســت کــه معلــول در تحقــق خــود بــه آن و غیــر آن محتــاج اســت)جوادی آملــی، 1386، ج2-2: 318(.
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أم  ولــد در اصطــالح کنیــزی اســت کــه از صاحــب خــود بــاردار شــده و بــه هنــگام ملکیــت همــان 
صاحبــش وضــع حمــل کند)احمــد ، 1415ق: 68(. در روایــت ابــن ابــی نصــر ابتــدا از امــام رضــا
ــر  ــان دخت ــدر هم ــد پ ــا ام ول ــپس ب ــری ازدواج و س ــا دخت ــه ب ــی ک ــم ازدواج کس ــاره حک g درب
ــه  ــر در ادام ــی نص ــن اب ــد، اب ــکال می دان ــدون اش ــام آن را ب ــد، ام ــؤال می کن ــد، س ازدواج می کن
 gدربــارۀ روایتــی کــه از پــدر آن حضــرت، آن گونــه کــه خواهــد آمــد، ظاهــرا مــراد امــام صــادق
 gــد امــام حســن ــر و ام ول ــا دخت ــر اســاس آن امــام ســجادg ب ــد کــه ب اســت، ســؤال می کن
ازدواج کــرده اســت کــه البتــه مؤیــد حکــم امــام نیــز اســت. بــا وجــود ایــن کــه طبــق پاســخ امــام 
رضــاg ازدواج امــام ســجادg بــا ام ولــد امــام حســنg بــدون اشــکال اســت، امــا حضــرت 
نقــل راوی را برنتافتــه و آن را ناصــواب می دانــد و بیــان می کنــد کــه ایشــان بــا دختــر امــام حســن
ــام رضــاg در  ــرg ازدواج کــرده اســت، ام ــی اکب ــرادر شــهیدش، حضــرت عل ــد ب g و ام ول
ادامــه اشــاره می کنــد کــه آن حضــرت ازدواج بــا ام ولــد را بــه اطــالع عبدالملــک رســانده اســت و 
وی بــه دلیــل خــوی نژادپرســتانه و دون انــگاری کنیــزکان، در نامــه ای ایــن عمــل امام ســجادg را 
نکوهیــده اســت، آن حضــرت نیــز پــس از خوانــدن نامــه اظهــار می دارنــد که ایشــان تواضع پیشــه 

ــت می کنــد.  ــد عظمــت و بزرگــی عنای ــد و خداون می کنن

چنــان کــه اشــاره شــد روایتــی کــه ابــن ابــی نصــر بــا تعبیــر »عن أبیــک« بــر امــام رضــاg عرضه 
مــی دارد، ظاهــرا مــرادش وجــود روایتــی از امــام صــادقg اســت، چــرا کــه کلینــی بــا ســند خــود 
 gبــا کنیــز امام حســن gنقــل کــرده اســت: امــام ســجاد gاز راوی مجهولــی از امــام صــادق
ازدواج کــرد و عبدالملــک بــن مــروان در نامــه ای ایشــان را بــه دلیــل تــن دادن بــه چنیــن ازدواجــی 
شــماتت می کنــد و آن حضــرت نیــز در نامــه ای پاســخ او را می دهد)کلینــی، 1407ق، ج 5: 345-

     .)346

ــد روایتــی کــه از امــام صــادقg نقــل  ــه نظــر می آی ــه ســخنان امــام رضــاg، ب ــا توجــه ب ب
گردیــده اســت، مقــرون بــه صحــت نباشــد؛ در میــان شــارحان فیــض کاشــانی بــه این امــر تفطن 
داشــته و نوشــته اســت: بــر اســاس روایــت امــام رضــاg، آن کنیــز متعلــق بــه علــی بــن حســین 
شــهید و نــه امــام حســنg بــوده اســت و ظاهــرا روایــت امــام رضــاg بــه دلیــل صحــت اســناد 
و اشــتمال بــر خطــای موجــود در ایــن روایــت، صحیــح باشــد)فیض کاشــانی، 1406ق، ج 21: 
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 ،gف امــام صــادق 92-93(. بنابرایــن امــام رضــاg بــا اشــراف بــه اصــل روایــت غیــر محــرَّ
تحریــف رخ داده در آن را تبییــن کردنــد.

َماُم ِإالَّ َو َلُه َعِقٌب« ِ
ْ

1-1-2-5. حدیث »اَل َیُکوُن ال

علــی بــن ابــی حمــزه بطائنــی بــر امــام رضــاg وارد شــده و از ایشــان ســؤال مــی کنــد: تــو امــام 
هســتی؟ امــام می فرمایــد: بلــه، می گویــد: از جــدت جعفــر بــن محمــدg شــنیده ام کــه امــام، 
امــام نیســت مگــر آن کــه دارای نســل و فرزنــد باشــد. امــام رضــاg فرمــود: ای شــیخ! فرامــوش 
ــه فراموشــی زده ای؟ جعفــرg چنیــن نگفــت بلکــه فرمــود: امــام، امــام  ــا خــود را ب کــرده ای ی
 gنیســت مگــر آن کــه دارای نســل و فرزنــد باشــد، غیــر از امامــی کــه بــرای او حســین بــن علــی
رجعــت می کنــد، او نســلی نــدارد. علــی بــن ابــی حمــزه عرضــه مــی دارد: راســت گفتــی فدایــت 

گــردم، از جــدت چنیــن شنیدم)طوســی،1411ق: 224(. 

در ایــن روایــت منظــور از عبــارت »امامــی کــه بــرای او حســین بــن علــیg رجعــت می کنــد«، 
امــام عصــرf اســت کــه بــر اســاس روایــات، پــس از ظهــور ایشــان، امــام حســینg رجعــت 
ــب  ــران مذه ــی، از س ــزه بطائن ــی حم ــن اب ــی ب ــی،1403ق، ج 53: 103(. عل می کند)مجلس
منحــرف واقفیــه است)نجاشــی، 1407ق:  250(، او کــه بــه امامــت امــام رضــاg اعتقــاد 
ــت  ــیدن امام ــش کش ــه چال ــدد ب ــادقg، درص ــام ص ــت ام ــی از روای ــذف بخش ــا ح ــت، ب نداش
ایشــان، بــه جهــت فقــدان فرزنــد بــود. گفتنــی اســت امــام جــوادg در ســال 195 هجــری متولد 
ــخ شــهادت امــام رضــاg در ســال 203  ــا احتســاب تاری شــدند)مفید، 1414ق، ج2: 273(، ب
هجری)همــان، ج2: 247(، ایشــان در زمــان شــهادت پــدر هشــت ســال بیــش تــر نداشــتند، لــذا 
احتمــاال در زمــان عرضــه روایــت بــه امــام رضــاg، فرزندشــان متولــد نشــده بــود و علــی بــن ابــی 
حمــزه ایــن گونــه مــی خواســت امامــت آن حضــرت را منکــر گــردد؛ امــام رضــاg در مواجهــه 
بــا ایــن روایــت، پاســخی دقیــق و مناســب مــی دهنــد؛ ایشــان بــا احاطــه ای کــه بــه روایــات امــام 
صــادقg و بلکــه روایــات همــه پدرانشــان، داشــتند، افتادگــی و تحریــف در روایت را متذکر شــده 
و وجــه صحیــح آن را بدیــن صــورت بیــان مــی دارد کــه تنهــا امامــی کــه نســلی نــدارد، امــام عصــر
f اســت. منطــوق ایــن پاســخ حضــرت تحریــف روایــت را نشــان داده اســت و مفهــوم آن اثبــات 
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امامــت خــود و امامــان پســین تــا امــام عصــرf اســت؛ امــری کــه واقفیــه بــر خــالف آن اعتقــاد 
داشــتند. 

کشــی روایــت پیــش گفتــه را اندکــی متفاوت تــر گــزارش کــرده اســت: علــی بــن ابــی حمــزه بــر 
امــام رضــاg عرضــه مــی دارد: بــرای مــا روایــت شــده اســت کــه امــام از دنیــا نمــی رود مگــر آن 
ــت نشــده  ــری روای ــما طــور دیگ ــرای ش ــا ب ــد: آی ــامg می فرمای ــد، ام ــود را می بین ــه نســل خ ک
اســت؟ می گویــد: خیــر، امــامg می فرمایــد: ســوگند بــه خداونــد روایــت شــده اســت کــه بــه 
غیــر از قائم)کــه نســل نــدارد(. علــی بــن ابــی حمــزه گویــد: آری ســوگند بــه خــدا این جــزء حدیث 
بــود، امــام رضــاg فرمــود: وای بــر تــو! چگونــه جرئــت می کنــی کــه مطلبــی را بــه مــن بگویــی 
کــه بخشــی از آن را فــرو می گــذاری؟ ای شــیخ! تقــوا پیشــه کــن و از کســانی مبــاش کــه از دیــن 
ــا  ــت را ب ــن روای ــد )کشــی، 1۴۰9ق: 463-465(، شــیخ صــدوق ای ــاز می دارن ــد متعــال ب خداون
تفصیــل بیشــتر نقــل کــرده اســت)ابن بابویه ، 1378ق، ج 2: 209-210(. در ایــن روایــت امــام بــا 

علــم بــه اصــل روایــت بــه شــکلی صریح تــر بــه افتادگــی روایــت اشــاره فرمــوده اســت.

شــایان ذکــر اســت در منابــع روایــی موجــود، اصــل روایــت امــام صــادقg کــه امــام رضــاg به 
افتادگــی آن اشــاره کردنــد، وجــود نــدارد. تنهــا روایــت مشــابه از امــام صــادقg ایــن اســت کــه 
راوی از ایشــان ســؤال مــی کنــد، آیــا ممکــن اســت کــه امــام درگــذرد و نســلی نداشــته باشــد، امــام 
صــادقg می فرمایــد: چنیــن نخواهــد بــود مگــر خداونــد بــر آنــان غضــب کــرده و امــر آنــان را 

ــه ، 1395ق، ج 1: 204(. ــاره کند)ابن بابوی چ

1-1-3. مسلمات دینی و مذهبی

مســلمات دینــی و مذهبــی آموزه هایــی هســتند کــه بــا تواتــر بــرای پیــروان آن دیــن و مذهــب بــه 
واســطه نقــل و دلیل هــای اســتوار چنــان ثابت شــده اســت کــه تردیــد در آن را روا نمی داننــد)ر.ک: 
ــد  ــاg در نق ــام رض ــی ام ــای درون دین ــز از مالک ه ــار نی ــن معی ــعودی، 1388: 252(. ای مس

روایــات عرضــه شــده اســت، نمونــه:   
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ْیِن« َم  َبْیَن َنِبیَّ
َ

ْؤَیَة َو اْلَکال َه َقَسَم  الرُّ 1-1-3-1. حدیث »إنَّ اللَّ

همان طور کــه گذشــت امــام رضــاg در مواجهــه بــا روایــت رؤیــت الهــی بــا چشــم َســر بــه ابوقــره 
فرمودنــد: اگــر روایــات مخالــف باشــد بــا قــرآن و اجمــاع مســلمانان کــه بــر عــدم احاطــه علمــی و 
دیــدن چشــم هــا و مثلیــت خداونــد مبتنــی اســت، تکذیــب می کنم)کلینــی، 1407ق، ج 1: 96 
؛ ابن بابویــه  ، 1398ق: 111-112(. مــراد حضــرت از اجمــاع، غیــر از اجمــاع منقــول و محصــل 
مطــرح در فقــه اســت. مقصــود ایشــان همــان اتفــاق مســلمان، خــواه شــیعه و خــواه ســنی بــر غیر 
قابــل رؤیــت بــودن خداونــد اســت کــه بــا عقــل و نقــل از مســلمات دینــی آنــان بــه حســاب می آید، 
از ایــن روی امــامg روایــت رؤیــت را بــا معیــار مســلمات دینــی و مذهبــی مســلمانان نقــد کــرده 

است.

1-2. معیارهای برون دینی 

معیارهــای برون دینــی در نقــد روایــات عبــارت هســتند از: عقــل، حــس و تجربــه، علــم قطعــی و 
تاریــخ معتبــر)ر.ک: مســعودی، 1388: 257-274(. امــام رضــاg برخــی از ایــن معیارهــا را بــه 

تفصیلــی کــه در ادامــه می آیــد در نقــد روایــات عرضــه شــده، بــه کار بســته اند.

1-2-1. عقل

منظــور از عقــل، عقلــی اســت کــه باالتــر از حــس، خیــال، وهــم و گمــان اســت کــه همــان عقــل 
ــی، 1387:  ــوادی آمل ــر می دهد)ج ــد و نظ ــی می اندیش ــای کل ــور قضای ــت و در مح ــی اس برهان
ــه اللــه« اســت عقــل برهانــی نیــز »مــا ألهمــه اللــه«  ــه کــه نقــل معتبــر »مــا أنزل 187( همان گون
 gاســت و ایــن هــر دو، منبــع معرفــت دینی اند)جــوادی آملــی، 1389 »ب«: 13(. امــام رضــا
چنیــن عقلــی را دوســت و همــراه هــر انســانی شناســانده اســت)کلینی، 1407ق، ج 1: 11( و آن 
را حجــت خداونــد بــر بنــدگان دانســته اســت کــه بــه وســیله آن، هــر کــه ســخن راســت بــه خداونــد 
نســبت دهــد، تصدیــق می کنــد و هــر کــه ســخن دروغ بــر خداونــد ببنــدد، تکذیــب می کند)ابــن 
شــعبه حرانــی، 1404ق: 450 ؛ ابن بابویــه  ، 1385، ج 1: 122(. در هندســه معرفتــی امــام رضــا
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g یکــی از معیارهــای نقــد روایــات، بهره گیــری از ایــن عقــل برهانــی اســت، نمونه هــا: 

ا َغِضَب ...«
َ

َه ِإذ 1-2-1-1. حدیث »انَّ اللَّ

ــر  ــا ایــن کــه ب ــر عــرش می دمــد ت ــد هــر گاه غضــب کنــد ب اهــل ســنت نقــل کرده انــد: خداون
حامالنــش ســنگین می آید)ذهبــی، 1382ق، ج1: 290 ؛ ابــن حجــر عســقالنی،1390ق، ج1: 

 .)485

ة از امــام رضــاg می پرســد: »آیــا تکذیــب می کنــی روایتــی کــه )از پیامبــر( نقــل شــده  ــرَّ ُبوُق
َ
أ

ــد آن را از  ــل می کنن ــرش را حم ــه ع ــتگانی ک ــد، فرش ــب می کن ــی غض ــد وقت ــه خداون ــت ک اس
ســنگینی ای کــه بــر دوش خــود احســاس می کننــد، می فهمنــد و بــه ســجده می رونــد و زمانــی 
کــه خشــم فروکــش کــرد ســبک می شــوند و بــه جایــگاه خــود بــاز می گردنــد؟« امــامg در نقــد 
ایــن روایــت فرمــود: بــه مــن از حالــت خداونــد بگــو از زمانــی کــه ابلیــس را لعــن کــرد تــا امــروز کــه 
بــر او غضبنــاک اســت، چــه وقــت راضــی می شــود؟ در حالــی کــه بــه گفتــه تــو بایــد همچنان بــر او 
و دوســتان و پیروانــش غضبنــاک باشــد؛ چگونــه بــه خــود اجــازه می دهــی پــروردگارت را بــه تغییــر 
از حالــی بــه حــال دیگــر توصیــف کنــی و آن چــه بــر مخلوقات شایســته اســت بــه او نســبت دهی؟ 

منــّزه و بلنــد مرتبــه اســت)کلینی، 1407ق، ج1: 131(.

امــامg بــا اســتفاده از عقــل برهانــی، مجعــول بــودن ایــن روایــت را تبییــن کــرده اســت؛ کانــون 
اســتدالل حضــرت جملــۀ »چــه وقــت راضــی می شــود؟« اســت، فیــض کاشــانی در توضیــح آن 
نوشــته اســت: ایــن جملــه بدیــن معناســت کــه اگــر حــال غضــب خــدا متفــاوت بــا حــال رضایــش 
باشــد و بــه زعــم تــو خداونــد بــر ابلیــس در طــول ایــن مــدت طوالنــی غضبنــاك اســت؛ بنابرایــن در 
طــول ایــن مــدت نبایــد بــرای خداونــد نســبت بــه کســی حالــت رضــا بــه وجــود آمــده باشــد)فیض 

کاشــانی، 1406ق، ج1: 500(. 

اَس  َعِبیٌد َلَنا«  1-2-1-2. حدیث »إَن  النَّ

کلینــی بــا ســند خــود از محمــد بــن زیــد طبــری مــی کنــد کــه امــام رضــاg بــه اســحاق بــن 
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موســی بــن عیســی عباســی فرمودنــد: شــنیده ام کــه مــردم می گوینــد: مــا گمــان می کنیــم کــه 
مــردم بنــده مــا هســتند، بــه پیوند خویشــاوندیم با رســول خداn ســوگند! هرگــز آن را نگفتــه ام و از 
هیــچ یــک از پدرانــم نشــنیده ام و از هیــچ کــه از آنــان نیــز نرســیده اســت؛ مــن می گویــم: مــردم بنده 
مــا در طاعــت خداونــد و پیــرو مــا در دیــن هســتند؛ شــاهدان بــه اطــالع غایبــان برســانند)کلینی، 

1407ق، ج 1: 187(.

در روایــت دیگــری صــدوق بــا ســند خــود از ابوصلــت هــروی نقــل کــرده اســت کــه وی بــه امــام
g عرضــه مــی دارد: ای فرزنــد رســول خــدا! ایــن چیســت کــه مــردم از شــما نقــل می کننــد؟ 
ــتند،  ــما هس ــده ش ــردم بن ــد م ــا می کنی ــما ادع ــه ش ــن ک ــم: ای ــزی؟ گفت ــه چی ــد: چ فرمودن
فرمودنــد: »بــار الهــا، ای پدیــد آورنــده آســمان ها و زمیــن، دانــای نهــان و آشــکار«، تــو شــاهدی 
کــه آن را هرگــز نگفتــه ام و از هیــچ یــک از پدرانــم نیــز نشــنیده ام کــه گفتــه باشــند و تــو عالمــی 
بــه ظلم هایــی کــه ایــن امــت در حــق مــا روا داشــته اند و ایــن از آن ظلم هاســت، ایشــان ســپس 
بــه ســوی مــن آمدنــد و فرمودنــد: ای عبــد الســالم! اگــر آن گونــه کــه نقــل کرده انــد همــه مــردم 
بنــده مــا هســتند، پــس مــا از چــه کســی آنــان را خریــداری می کنیــم؟ گفتــم: ای فرزنــد رســول 

ــه، 1378ق، ج 2: 184-183(. ــی فرمایید)ابن بابوی ــت م ــداn! راس خ

جملــه امــامg در روایــت دوم: »همــه مــردم بنــده مــا هســتند، پــس مــا از چــه کســی آنــان را 
خریــداری می کنیــم«، بهره گیــری از برهــان خلــف1 کــه اســتداللی عقلــی اســت بــرای ناصــواب 
نشــان دادن، اتهــام الوهیــت ائمــهg اســت، توضیــح آنکــه در جامعــه آن روز مالکیــت بــردگان بــا 
خریــداری آنــان محقــق می شــد، ائمــهg نیــز چــون دیگــر افــراد جامعــه بــه خریــداری بــردگان 
کــه البتــه بــا هــدف تربیــت یــا آزاد ســازی آنــان بــود، اقــدام می کردنــد. طبــق کالم حضــرت اگــر 
ــه  ــان ها و از جمل ــه انس ــک هم ــورت مال ــن ص ــند، در ای ــته باش ــت داش ــردم ربوبی ــر م ــهg ب ائم
بــردگان خواهنــد و خریــداری آنــان دیگــر توجیهــی نــدارد. کارکــرد برهــان خلــف در ایــن روایــت 
بــه ایــن صــورت اســت کــه امــامg بندگــی ائمــهg و عــدم الوهیت شــان بــر مــردم را بــا ابطــال 

مالکیــت، بــدون خریــد بــر بــردگان اثبــات می فرمایــد.

1. برهان خلف، برهانی است که هدف، اثبات مطلوب با ابطال نقیضش است)تهانوی ، 1996م  ، ج1: 760 (.
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شــایان ذکــر اســت برخــی دانشــیان دربــاره ایــن روایــات نوشــته اســت: ایــن دو روایــت بــه خوبــی 
ــت(،  ــق )والی ــئله ح ــك مس ــوژه ای از ی ــن س ــا گرفت ــه ب ــاس چگون ــی عب ــه بن ــد ک ــان می ده نش
کوشــیده اند مــردم را از ائمــهb دور نــگاه دارند)جعفریــان، 1386: 449(. جعفــر مرتضــی عاملی 
بــا اســتفاده از ایــن روایــت می نویســد: مأمــون بــا ایــن شــایعات دروغیــن و امثــال آن هــا در صــدد 
ایــن بــوده کــه از جایــگاه امــام و محوریــت ایشــان بکاهــد و اعتمــاد مــردم بــه علویــان را به طــور عام 

و بــه ایشــان را بــه صــورت خــاص متزلــزل کند)مرتضــی عاملــی ، 1416ق: 374(. 

نَّ اْلِهْنَدَبا َیْقُطُر َعَلْیِه«
َ
1-2-1-3. حدیث »أ

جعــل حدیــث چنــان گســتره موضوعــی داشــت کــه حتــی گیاهــان خوراکــی و دارویــی را نیــز در 
برگرفتــه بــود؛ یحیــی بن ســلیمان گویــد: امــام رضــاg را در خراســان در باغــی دیدم که مشــغول 
خــوردن ســبزی تــره بودنــد، بــه ایشــان عــرض کــردم: فدایــت شــوم! مــردم روایــت می کننــد کــه 
بــر کاســنی هــر روز قطــره ای از بهشــت فــرو می ریــزد، امــامg فرمودنــد: اگــر هــر روز قطــره ای از 
بهشــت بــر کاســنی فــرو می ریــزد، در ایــن صــورت تــره بایــد در آب بهشــت داخــل باشــد، گفتــم: 

بــی اســاس اســت؟ حضــرت فرمودنــد: مــورد اعتنــا نیســت)برقی، 1371ق، ج 2: 513(.

ــه یــک گیــاه وجــود دارد.  در روایــت عرضــه شــده بــه حضــرت، مــدح مبالغه آمیــزی نســبت ب
ــه ایــن صــورت کــه  ــد؛ ب ــا اســتدالل عقلــی، پاســخ نقضــی داده ان امــامg در نقــد آن ابتــدا ب
اگــر چنیــن مدحــی بــرای گیــاه کاســنی وجــود داشــته باشــد، ســبزی تــره بــه دلیــل خــواص 
مهم تــرش بایــد مدحــی افزون تــر نســبت بــه کاســنی داشــته باشــد، ســپس امــام بی اعتبــاری 
روایــت را گوشــزد می کننــد، جملــۀ پایانــی ایشــان »مــورد اعتنــا نمــی باشــد«، ظاهــرا بــر مجعول 
بــودن روایــت داللــت دارد، برخــی دانشــیان نیــز چنیــن احتمالی داده انــد؛ پاکتچی می نویســد: 
امــام رضــاg فهــم ظاهــری از معنــای حدیــث و شــاید حتــی اصــل صــدور حدیــث را بــا تکیــه 
بــر عقالنیــت عرفــی و بــا هشــدار دادن بــه نامعقــول برداشــت، بــه نقــد گرفتــه اســت)پاکتچی، 

.)118 :1392
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1-2-1. حس و تجربه

محسوســات و بــه ویــژه مشــاهدات همــواره بــرای انســان جــزو معلومــات نخســتین و یقین هــای 
قابــل اعتمــاد بــوده است)مســعودی، 1388: 267(. از ایــن روی احادیثــی کــه مضامیــن آن هــا در 
ارتبــاط بــا امــور حســی و تجربــی بــوده در صورتــی کــه بــا محسوســات و تجربــه قطعــی انســان ها 
در تعــارض باشــد، در اعتبــار آن بایــد تشــکیک کــرد، لــذا از دیگــر معیارهــای امــام رضــاg در نقد 

روایــات عرضــه شــده، بهــره گیــری از حــس و تجربــه بشــری اســت، نمونــه:

1-2-1. حدیث »شفاء العین«

محمــد بــن علــی گویــد بــه امــام رضــاg گفتــم کــه اهــل مدینــه می گوینــد آبــی کــه با آن غســل 
شــده اســت، شــفای دیــدگان اســت؛ فرمودنــد: دروغ می گوینــد، چگونــه آبــی کــه جنــب از حرام، 
زنــاکار و ناصبــی کــه بدتریــن آن افــراد و همــه مخلوقــات خداونــد اســت، بــا آن غســل کــرده انــد، 
شــفای دیــدگان اســت؟ شــفای دیــدگان بــا قرائــت ســوره حمــد، معوذتیــن، آیــة الکرســی، بخــور 
ــامg »دروغ  ــر ام ــت) کلینی، 1407ق، ج 6: 503(. از تعبی ــدر اس ــّر2 و ُکن ــط1، ُم ــا ُقْس دادن ب
می گوینــد«، روشــن اســت کــه ســخن مــردم مدینــه مســتظهر بــه روایتــی برســاخته در ایــن زمینــه 
بــوده اســت. حضــرت بــا بهره گیــری از روایــات پــدران مکرم شــان و تجربــۀ بشــری، ضمــن رد تأثیــر 
شفابخشــی باقی مانــده آِب غســل حمام هــای  عمومــی، اســباب واقعــی شــفابخش را دو دســته از 
عوامــل معنــوی و طبیعــی دانســته اند؛ 1. بــا بهره گیــری از روایــات پــدران مکرم شــان)ابنا بســطام ، 
ــفای  ــوی ش ــباب معن ــی را اس ــن و آیه الکرس ــد، معوذتی ــوره حم ــت س 1411ق: 139-140( قرائ
دیــدگان بیــان فرموده انــد، 2. بــا اســتفاده از تجربــۀ بشــری اســباب طبیعــی درمان دیــدگان را دارو 
درمانــی بــا بخــور ُقْســط، ُمــّر و ُکنــدر دانســته اند. اگرچــه بــرای ایشــان آگاهــی بــه ایــن امــور در 
علــم الهــی ریشــه دارد مــع ذلــک دیگــر انســان ها یــا بــا تجربــه مکــرر قبــال بــدان دســت یافته انــد 

یــا بــا کاربســت دســتور العمــل امــامg آن را تجربــه کــرده و بــدان دســت خواهنــد یافــت.

1. چوبی هندی است که برای بخور و دارو استفاده می شود)فراهیدی، 1409ق، ج 5: 71(.
2. نام دارویی تلخ مزه است)ابن منظور، 1414ق، ج 5: 167(.
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2. نقد بیرونی روایات    

منظــور از نقــد بیرونــی، ســنجش حدیــث بــا اســتفاده از اطالعــات بیرونــی مانند: ســند حدیث، 
منبــع و مأخــذ حدیــث، راویــان واقــع در ســند و هــر گونــه اطــالع بیرونی حدیــث است)مســعودی، 

.)217 :1388

2-1. احادیث »تشبیه و جبر«

یکــی از موضوعاتــی کــه جاعــالن دربــاره آن بــه جعــل و انتشــار روایاتــی بــه نــام ائمــهb اقــدام 
ــهb از  ــات، ائم ــن روای ــاد ای ــق مف ــود. طب ــان ها ب ــر انس ــد و جب ــبیه خداون ــئلۀ تش ــد، مس کردن
معتقــدان بــه جبــر انســان و جســمانیت خداونــد بــه شــمار می رفتنــد. حســین بــن خالــد بــه امــام 
رضــاg عرضــه مــی دارد: ای فرزنــد رســول خــداn! مــردم بــر پایــه اخبــاری کــه از پــدران شــما 
نقــل شــده مــا را بــه عقیــده جبــر و تشــبیه متهــم می کننــد؛ امــامg فرمــود: ای فرزنــد خالــد! 
اخبــاری کــه از پیامبــرn در ایــن زمینــه روایــت شــده افــزون تــر از اخبــاری اســت کــه از پــدران 
مــن در تشــبیه و جبــر نقــل شــده اســت، در ایــن صــورت بایــد گفــت رســول خــداn بــه تشــبیه و 
 nجبــر اعتقــاد داشــت. حســین بــن خالــد مــی گویــد: آنــان )مخالفــان( می گوینــد: رســول خدا
چنیــن ســخنانی را نگفتــه و از زبــان ایشــان جعــل کرده انــد، امــامg فرمــود: بــه آنــان بگوییــد: 
بــر پــدران مــن نیــز ایــن روایــات جعلــی را بســته اند، هــر کــس بــه تشــبیه و جبــر معتقــد باشــد کافر 
و مشــرک اســت و مــا از او در دنیــا و آخــرت بیــزار هســتیم، چنیــن روایاتــی را غــالت کــه عظمــت 
خداونــد را ُخــرد شــماردند،جعل کــرده و بــه مــا نســبت دادند)ابن بابویــه ، 1398ق: 363-364 ؛ 

ــان، 1378ق، ج1: 142-143(. هم

ــل  ــه قاب ــی ک ــای روایات ــر منه ــبیه و جب ــر تش ــی دال ب ــیعه، احادیث ــی ش ــع روای ــروزه در جوام ام
تأویــل عقلــی هســتند، وجــود نــدارد، امــا از روایــت مزبــور مــی تــوان فهمیــد کــه در عصــر امــام رضا
g روایاتــی دروغیــن در جبــر انســان و جســمانیت خداونــد جعــل و منتشــر گردیــده بــود، ایــن 
روایــت بــه منزلــه محکمــات روایــات اســت و بــر ایــن اســاس روایــات منقــول از اهــل بیــتb در 
جبــر و تشــبیه و بلکــه در تمــام موضوعــات کالمــی، اگــر بــه وجــه صحیحــی قابــل تأویــل نباشــند، 
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برســاختۀ دسیســه گران اســت. امــامg روایــات تشــبیه و جبــر را بــا دو معیــار درونــی و بیرونی نقد 
کرده انــد: 

ــد  ــات را نق ــون روای ــف مضم ــان خل ــا بره ــه ب ــت ک ــل اس ــری از عق ــا بهره گی ــی ب ــار درون 1. معی
کرده انــد؛ بــا ایــن توضیــح کــه همان طــور کــه مخالفــان یــا همــان عالمــان اهــل ســنت، وجــود 
انبــوه روایــات در تشــبیه و جبــر از زبــان رســول خــداn را برنتافتــه و آن هــا را جعلــی می داننــد، 

همیــن طــور ایــن نــوع روایــت از لســان ائمــهb نیــز برســاخته خواهــد بــود.

 2. معیــار بیرونــی کــه در ایــن قســمت مــد نظــر اســت، بــا اشــاره امــامg بــه مأخــذ حدیــث 
اســت، ایشــان بــه درســتی خاســتگاه ایــن روایــات مجعــول را غــالت می داننــد، آنان کســانی بودند 
کــه بــه الوهیــت ائمــه معتقــد شــدند و محرمــات شــریعت را مبــاح می دانســتند و فرایــض شــریعت 
را از وجــوب ســاقط می کردند)بغــدادی ، 1408ق: 17(؛ آنــان معتقــد بودنــد کــه هــر کــس امــام را 
شــناخت هرچــه خواســت انجــام دهد)اشــعری قمــی، 1360: 39(. لــذا به ســبب آن کــه در بدنام 
کــردن شــیعه ســهم بســزایی داشــتند، مــورد تنفــر امامــان بودنــد. آنــان خطر جــدی برای شــیعیان 
بــه حســاب می آمدنــد؛ زیــرا بــه نــام امامــانb روایاتــی را جعــل کــرده و بدیــن وســیله شــیعیان را 

کــه پیــرو ائمــهb بودنــد بــه انحــراف می کشــاندند)جعفریان، 1386: 491-490(.

2-2. حدیث »جواز استماع غناء«

کلینــی بــا ســند خــود از یونــس بــن عبــد الرحمــان آورده کــه وی گویــد: بــه امــام رضــاg عرضه 
داشــتم، فــالن عباســی از شــما نقــل کــرده اســت کــه غنــاء را جایــز دانســته اید، امــامg فرمــود: 
ــم:  ــرد، گفت ــؤال ک ــاء س ــاره غن ــن درب ــم، او از م ــه او نگفت ــن ب ــن چنی ــد، ای ــق دروغ می گوی زندی
ــزد امــام باقــرg از حکــم غنــاء ســؤال کــرد، ایشــان فرمــود: فالنــی! هنگامــی کــه  شــخصی ن
خداونــد میــان حــق و باطــل جدایــی افکنــد، غنــاء بــا کــدام یــک از آن دو خواهــد بــود؟ وی گفــت: 

بــا باطــل، امــام باقــرg فرمــود: بــه درســتی حکــم کردی)کلینــی، 1407ق، ج 6: 435(.

در ایــن روایــت امــامg بــا اســتفاده معیــار بیرونــی از جعــل روایــات پــرده برداشــته اند. ایشــان 
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راوی را بــا دو وصــف: 1. زندیــق کــه بــه حــوزه بــاور مربــوط اســت. 2. دروغگــو کــه بــه حــوزه رفتــار 
ــه  ــرت در ادام ــد. حض ــاد می دان ــل اعتم ــر قاب ــت وی را غی ــرده و راوی ــف ک ــت، تضعی ــوط اس مرب
روایــت صحیــح را بیــان فرموده انــد. گفتنــی اســت راوی در ایــن حدیــث بــا کنایه)فالنــی( یــاد شــد 
و ظاهــرا معلــوم نیســت جاعــل حدیــث کیســت، امــا بــا مراجعــه بــه روایتــی کــه صــدوق از ریــان بن 
صلــت نقــل کــرده، آن شــخص قابــل شناســایی اســت؛ ریــان بــه امــام رضــاg عرضــه مــی دارد: 
ای مــوالی مــن! ابراهیــم بــن هاشــم عباســی از شــما روایــت کــرده اســت کــه اســتماع غنــاء را جایز 
دانســته اید، امــامg فرمــود: آن زندیــق دروغ می گویــد، او از مــن دربــاره غناء ســؤال کــرد، گفتم: 
امــام باقــرg فرمــوده اســت: هنگامــی کــه خداونــد میان حــق و باطــل جدایــی افکند، غنــاء چه 
جایگاهــی خواهــد داشــت؟)ابن بابویه ، 1378ق، ج 2: 14(. هشــام بــن ابراهیــم عباســی را فضــل 
بــن ســهل گماشــته بــود تــا مراقــب امــام رضــاg باشــد و بــر ایشــان ســخت گیری کند)مرتضــی 

عاملــی ، 1416ق: 374(.

نتیجه گیری

بر اساس آن چه گذشت، نتایج ذیل حاصل شد:

1. در زمــان امــام رضــاg، بــه قــدری دامنــه جعــل و تحریــف گســترش یافته بــود که در مــواردی 
اصالــت احادیــث بــر راویــان مشــتبه شــده و درصــدد یافتــن حقیقــت برآمده انــد از ایــن روی افــراد 
متعــددی بــرای پــی بــردن بــه صحــت و ســقم روایــات، آن هــا را بــر امــام رضــاg عرضــه می کردند. 
ایشــان نیــز بــرای تبییــن جعــل و تحریــف رخ داده بــه صــورت قاعده منــد بــا بهره گیــری از معیارهــا 

و مالک هــای گوناگــون ایــن روایــات را بــه چالــش می کشــیدند.

2. از تحلیــل نــوع مواجهــه امــامg، دو معیــار کلــی نقــد درونــی و بیرونــی بــه دســت آمــد. نقــد 
ــا دو دســته از معیارهــا: 1.  ــا دقــت در مضمــون حدیــث صــورت می پذیــرد، خــود ب درونــی کــه ب
معیارهــای درون دینــی، 2. معیارهــای برون دینــی محقــق شــده اســت. معیارهای نقــد درون دینی 
آن حضــرت در نقــد روایــات عرضــه شــده عبارتنــد از: قــرآن، روایــات و مســلمات دینــی و مذهبــی. 



174

سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــه  ــد ب ــت »رؤیــت خداون ــا بهره گیــری از قــرآن و مســلمات دینــی و مذهبــی روای امــام رضــاg ب
وســیله حضــرت محمــدn« را نقــد کــرده اســت. بــا اســتفاده از روایــات، تحریــف در احادیــث: 
»قتــل غیــر عمــد بــه وســیله بــرده«، »بــد ُخلقــی بــه ســبب تــرک خــوردن گوشــت در ســه روز«، 
»نام گــذاری فرزنــد بــه نــام محمــد« و »مســئله لــزوم تــداوم نســل در امامــت« را نشــان داده انــد. آن 
حضــرت هــرگاه از معیــار روایــات بــرای نقــد بهــره جســته اند، وجــود تحریــف و افتادگــی در حدیــث 
ــس و  ــل و ح ــات: عق ــد روای ــاg در نق ــام رض ــی ام ــای برون دین ــا معیاره ــته اند. ام ــان داش را بی
تجربــه بودنــد. آن حضــرت بــا اســتفاده از عقــل برهانــی کــه حجیــت آن را نیــز مــورد تأییــد و تأکیــد 
ــد«،  ــب خداون ــگام غض ــتگان در هن ــر دوش فرش ــرش ب ــنگینی  ع ــات »س ــد، روای ــرار داده بودن ق
»عبودیــت مــردم بــرای ائمــهb« و »فــرود آمــدن روزانــه قطــره ای از بهشــت بــر کاســنی« را نقــد 
کــرده و مجعــول بــودن آن هــا را بــا اســتدالل عقلــی ثابــت کرده انــد. امــام رضــاg بــا اســتفاده از 
ــا باقی مانــده آب غســل« را نقــد کــرده  معیــار حــس و تجربــه بشــری، روایــت »شــفای دیــدگان ب
اســت و اســباب طبیعــی درمــان دیــدگان را کــه بــا تجربــۀ بشــری قابــل اثبــات اســت، بهــره گیــری 

از بخــور ُقْســط، ُمــّر و ُکنــدر تبییــن فرمــوده اســت. 

3. نقــد بیرونــی کــه ارزیابــی احادیــث بــا اســتفاده از امــوری ماننــد ســند، منبــع و مأخــذ حدیــث 
اســت، در ســیره امــام رضــاg بــا نقــد راویــان تحقــق یافتــه اســت. ایشــان احادیــث »تشــبیه و 
جبــر« را کــه بــه ائمــهb منســوب گردیــده اســت از مجعــوالت غالیــان عنــوان کــرده و روایات شــان 
را مــردود دانســته اند. امــامg همچنیــن حدیــث »جــواز اســتماع غنــاء« را ریشــه در تحریــف راوی 

زندیــق و دروغگــوی آن یعنــی هشــام بــن ابراهیــم عباســی اعــالم مــی دارد. 

4. امــام رضــاg در برخــی مــوارد بــه صــورت ترکیبــی از چنــد معیــار بــرای نقــد روایــات بهــره 
 گرفته انــد. در بیــن معیارهــای بــه کار رفتــه، معیــار روایــات بــه دلیــل لــزوم تبییــن شــکل صحیــح 
روایــت و عقــل برهانــی، بــه ســبب آن کــه دارای حجیــت ذاتــی در نقد و اســتدالل اســت، بیشــترین 

ــته اند. ــرد را داش کارک
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