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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 36، زمستان 1400

دریافت: 1399/9/9  پذیرش: 1399/10/21
علیرضا حیدری نسب1، حسین خاکپور2، فریبا چمنی3  

چکیده 

ــاره ای  ــن، پ ــود ای ــا   وج ــد. ب ــنگ قرآن ان ــار هم س ــت اعتب ــالمی و از جه ــارف اس ــۀ دوم مع ــات، پای روای
خصوصیــات به ویــژه بــرای روایــات تفســیری چــون ضعــف ســند، اســباب تردیــد در صحــت برخــی از آن هــا 
را فراهــم آورده انــد. یکــی از ایــن روایــات، روایتــی از امــام رضــاg اســت، مبنــی بــر اینکــه مــراد از »مــؤذن« 
ــت.  ــیg اس ــام عل ــَن( ام اِلِمی ــی الظَّ ــِه َعَل ــُة اللَّ ْن َلْعَن

َ
ــْم أ ٌن َبْیَنُه ــَؤذِّ َن ُم ذَّ

َ
ــأ ــوره اعراف)َف ــه 44 س در آی

آلوســی کــه شــماری روایــت از امــام رضــاg در تفســیر خــود آورده، ایــن روایــت تفســیری کالمــی را از 
طریــق اهــل ســنت نــاوارد و درنتیجــه دور از صحــت دانســته اســت. بررســی و تحلیــل گزارش هــای مرتبــط 
نشــان می دهــد، به رغــم وجــود زمینــه بــرای تردیــد در صحــت برخــی طــرق ایــن حدیــث، طــرق برتــر نقــل 
آن در مصــادر شــیعه چــون طــرق قمــی و کلینــی از وصــف صحــت برخــوردار بــوده، می توانــد شــواهدی 
بــرای تصحیــح نقــل آن در مصــادر اهــل ســنت چــون طــرق حاکــم حســکانی باشــد. لــذا ورود ایــن روایــت 
رضــوی از طــرق مختلــف در مصــادر فریقیــن، در کنــار برخــورداری آن از انــواع شــواهد معنایــی، چــون 
نقــش انحصــاری بــرای انســان در محشــر، موقعیــت خــاص اهل بیــتb در شــریعت، به ویــژه شــخصیت، 
ســابقه و رفتــار امــام علــیg دســتمایه های کافــی بــرای اثبــات اعتبــار و صحــت کلــی حدیــث  اســت. 
یافته هــای پژوهــش همچنیــن نشــان می دهــد اســتبعاد آلوســی بیــش از آنکــه نتیجــه تحقیق باشــد ریشــه 

در تعصبــات مذهبــی او دارد.
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1. مقدمه 

روایــات بــه ســبب فقــدان قالــب اعجــازی از طرفــی و صراحــت در تعبیــر از ســوی دیگــر، 
سرنوشــت متفاوتــی داشــته و در مســیر ناهمــوار نقــل و انتشــار خــود، به  اقتضــای بار معنایی شــان 
مــورد اختــالف واقــع شــده اند. ایــن مشــکل در ارتبــاط بــا روایــات تفســیری مضاعــف می نمایــد؛ 
زیــرا ایــن روایــات کــه گاه در مقــام تعییــن مصــداق صــادر گشــته اند، معمــواًل فاقــد ســند کامــل 
و متصــل هســتند)دیاری، 1390: 44(. از جملــه ایــن روایــات اختالفــی کــه ارتبــاط مســتقیمی 
بــا محــور عمــده اختالفــات فریقیــن، یعنــی مســئله خالفــت نیــز دارد اخبــار مناقــب امــام علــی
g اســت. عیاشــی، قمــی و کلینــی از امــام رضــاg روایــت کرده انــد کــه حضــرت در تفســیر 
آیــۀ 44 ســوره اعــراف فرمــود: مــراد از مــؤذن، امــام علــیg اســت)قمی، 1404ق، ج1: 231؛ 
کلینــی، 1363، ج1: 426(. برخــی مفســران اهــل ســنت بــدون ذکــر دلیــل، در صحــت حدیــث 
ــور را  ــۀ مذک ــؤذن در آی ــراد از م ــی، م ــیر روح المعان ــی، در تفس ــد. آلوس ــد کرده ان ــه تردی پیش گفت
ترجیحــًا یکــی از فرشتگان)اســرافیل، مالــک جهنــم یــا ...( دانســته و روایــت امــام رضــاg را بــه 
دلیــل عــدم ورود از طــرق اهــل ســنت و اینکــه امــام علــیg، همزمــان در حظایــر قدســی اســت، 
دور از صحــت شــمرده است)آلوســی، بی تــا، ج8: 123(. گفتنــی اســت بــرای تفســیر پــاره ای از 
آیــات، به ویــژه آن دســته کــه بــا عوالــم بــاال و تجربه ناپذیــر چــون قیامــت مرتبــط هســتند، راهــی 
جــز اســتفاده از نقــل وجــود نــدارد. از قــرآن در ارتبــاط بــا مــراد از »مــؤذن« در آیــۀ فوق الذکــر کــه 
در زمینــه گفت وگــوی اهــل محشــر اســت، مطلــب زیــادی قابل اســتفاده نیســت. برخی مفســران 
گفته انــد: »مــؤذن« در ایــن آیــه نکــره آمــده چراکــه هــدف آیــه، اعــالم حکــم بــوده اســت. ایــن امــر 
از امــور غیبــی اســت کــه بایــد بــرای تفســیرش بــه روایــات مراجعــه کرد)طنطــاوی، بی تــا، ج5: 

276؛ رشــیدرضا، 1990م، ج8: 379(.

در ارتبــاط بــا تعییــن مــراد از »مــؤذن«، شــماری روایــت با صیغــۀ تمریض )قیل یــا ُروَی( وارد شــده 
ــاره ای بررســی ها ضــرورت دارد؛ به ویــژه آنکــه گفتــه  اســت کــه بــرای ارزش گــذاری آن روایــات، پ
شــده اســت: در تفســیر ایــن آیــه روایتــی وارد نشــده و آنچــه ذکــر شــده اســت هــم قابــل اعتمــاد 
ــن  ــؤذن« در ای ــراد از »م ــا م ــط ب ــیری مرتب ــات تفس ــا، ج5: 276(. از روای ــت)طنطاوی، بی ت نیس
آیــه، دو قــول قابــل اســتفاده اســت: الــف. مــراد از آن یکــی از فرشــتگان الهی)جبرئیل، اســرافیل، 



131
اعتبارسنجی روایت امام رضا g در تفسیر آیۀ 44 سورۀ اعراف     )حیدری نسب و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 36، زمستان 1400

نگهبــان جهنــم یــا ...( باشــد. ایــن قــول از ابــن عبــاس و عمدتــًا در تفاســیر اهــل ســنت نقل شــده 
اســت. ب. مــراد از آن امیــر مؤمنــانg اســت. ایــن تفســیر مبتنــی بــر شــماری روایــت اســت کــه 

عمومــًا در میــراث حدیثــی شــیعه، هــم از ابــن عبــاس و هــم از طریــق امامــانb رســیده اســت.

2. پیشینه

بررســی های انجــام شــده پیرامــون پیشــینۀ پژوهــش پیــش رو نشــان می دهــد پــاره ای توضیحات 
و منابــع نقــل دربــاره ایــن روایــت در کتــاب »شــرح احقــاق الحق«)مرعشــی نجفــی، بی تــا، ج3: 
394( آمــده اســت و برخــی مفســران هنــگام تفســیر آیــۀ 44 ســورۀ اعــراف بــا ذکــر بعضــی روایــات 
در صــدد تفســیر مــراد از مــؤذن برآمده انــد؛ عالمــه طباطبایــی پــس از آنکــه ضمــن تدبــر در قــرآن، 
انســان بــودن مــؤذن را برگزیــده، بــه ذکــر دیدگاه هــای آلوســی و رشــیدرضا و ایــراد نقدهایــی بــر 
ســخنان ایــن مفســران پرداختــه اســت)طباطبایی، بی تــا، ج8: 120 و 139(. داوری چلقائــی نیــز 
طــی مقالــه ای ضمــن ذکــر و بررســی مختصــر 13 مــورد روایتــی که آلوســی در تفســیر خــود از امام 
رضــاg آورده اســت، بــه آیــه 44 اعــراف و تفاســیر مختلــف »مــؤذن« توســط مفســران و دیــدگاه 
آلوســی و بررســی آن توســط عالمــه طباطبایــی پرداختــه اســت. ســپس از نقــل ایــن روایت توســط 
حســکانی و اینکــه آلوســی دلیلــی بــر نفــی صحــت روایــت رضــوی نداشــته به  عنــوان شــواهدی بر 

بطــالن دیــدگاه آلوســی اســتفاده کــرده اســت)داوری چلقائــی، 1399: 130(. 

 gبــا   وجــود ایــن، تحقیــق پیــش رو در پــی بررســی کامــل ســندی و متنــی روایــت امــام رضــا
و نقــد دیــدگاه   آلوســی اســت و بیشــتر نــوآوری اش در ایــن اســت کــه ابتــدا بــه تفصیــل، ســند 
حدیــث را بررســی و تحلیــل و بــا وجــود برخــی زمینه هــا بــرای تشــکیک در صحــت ســند، آن را 
تصحیــح کــرده اســت. ســپس در بحــث داللــی،  محتــوای حدیــث را بــا ارائــه قرایــن و شــواهد 
متعــدد تأییــد می کنــد. به نظــر می آیــد روایــت تطبیــق »مــؤذن« بــر امــام علــیg کــه از طــرق 
مختلــف روایــی در مصــادر فریقیــن وارد شــده اســت، هــم از نظــر ســند و هــم از جهــت مضمــون 
ــی  ــات مذهب ــه در تعلق ــت آن، ریش ــه صح ــبت ب ــی نس ــتبعاد آلوس ــوده و اس ــح  ب ــل تصحی قاب

ــعری وی دارد. اش
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3. گونه های تفسیر مؤذن

بســیاری از مفســران اهــل ســنت، مــراد از »مــؤذن« در آیــۀ 44 ســورۀ اعــراف را تعییــن نکرده انــد. 
رشــیدرضا می گویــد: دربــارۀ مــراد از مــؤذن روایتــی وارد نشــده اســت؛ آن از امــور غیبــی اســت کــه 
بایــد مســتند بــه وحــی باشــد. معمــواًل کار امــور غیبــی به ویــژه دربــارۀ آخــرت بــه عهــده فرشــتگان 
ــد؛  ــرای آن پرداخته ان ــه تعییــن مصــداق ب است)رشــیدرضا، 1990م، ج8: 379(؛ امــا عــده ای ب
برخــی از آنــان بــدون ذکــر ســند یــا روایتــی، مــراد را یکــی از فرشــتگان خوانده اند)نســفی، بی تــا، 
ج2: 13؛ قرطبــی، 1405ق، ج7: 209(؛ مقاتــل، وی را نگهبــان جهنــم دانســته اســت)مقاتل، 
1424ق، ج1: 392( و بعضــی دیگــر گفته  انــد کــه مــراد از آن صاحــب صــور اســت)واحدی، 
1388ق، ج1: 395 ؛ فخــر رازی، بی تــا، ج14: 85(. در ایــن میــان آلوســی ضمــن اشــاره به اقوال 
مختلــف، روایــت امــام رضــاg را مبنــی بــر اینکــه مــراد، امــام علــیg باشــد، بعیــد شــمرده و 
ٌن« ، مــراد از وی بنــا بــر روایتــی از ابــن عبــاس، صاحــب صــور  َن ُمــَؤذِّ ذَّ

َ
چنیــن گفتــه اســت: »َفــأ

اســت؛ همچنیــن گفتــه شــده کــه منظــور، نگهبــان آتــش باشــد؛ نیــز آمــده اســت کــه فرشــته ای 
جــز ایشــان بــوده کــه خــدای واالمرتبــه آن فرمــان را بــه ایشــان می دهــد. روایــت شــیعیان از امــام 
رضــاg و ابــن عبــاس مبنــی بــر اینکــه او علــیg باشــد از روایاتــی اســت کــه از طریــق اهــل 
ســنت ثابــت نیســت و بعیــد اســت کــه ایــن امــام درحالی کــه در حظایــر قدســی اســت مــؤذن هــم 
ــه  ــوذن« در آی ــراد از »م ــده ای م ــته، ع ــن دو دس ــل ای ــا، ج8: 123(1. در مقاب ــی، بی ت باشد)آلوس
فــوق را امــام علــیg دانســته اند. بــه عنــوان نمونــه، ابــن مردویــه از امــام باقــرg نقــل کــرده 
اســت کــه فرمود: مــراد، حضرت علــیg اســت)ابن مردویــه، 1424ق: 243؛ إربلــی، 1405ق: 
328 و 330(. حاکــم حســکانی نیــز بــا ذکــر پنــج روایــت کــه اغلــب از طــرق روایــی شــیعه اســت، 
مــراد از مــؤذن را امیــر مؤمنــانg دانســته اســت. از جایــی کــه تفســیر او بــا تفاســیر دیگــر تفــاوت 

دارد از آن بــا تفصیــل بیشــتر یــاد می شــود. او چنیــن آورده اســت:

- أبوعبــد اللــه شــیرازی بــرای مــا نقــل کرد کــه أبوبکــر جرجرائــی گفت: أبــو أحمد بصــری چنین 

1. هــو علــی مــا روی عــن ابــن عبــاس رضــی اللــه تعالــی عنــه صاحــب الصــور علیــه الســالم و قیــل: مالــك خــازن النــار و قیــل: ملــك مــن 
المالئکــة غیرهمــا یأمــره اللــه تعالــی بذلــك. و روایــة المامیــة عــن الرضــا و ابــن عبــاس أنــه علــی کــرم اللــه تعالــی وجهــه ممــا لــم یثبــت مــن 

طریــق أهــل الســنة و بعیــد عــن هــذا المــام أن یکــون مؤذنــًا و هــو إذ ذاك فــی حظائــر القــدس.
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نقــل نمــود: مغیــرة بــن محمــد گفــت: عبدالغفــار بــن محمــد بــرای مــا نقــل کــرد: مصعــب بــن 
َن  ذَّ

َ
ســالم از عبدالعلــی تغلبــی و او از محمــد بــن حنفیــه نقــل نمــود کــه علــیg دربــاره آیــه »َفــأ

اِلِمیَن«)اعــراف،44( فرمــود: آن مــؤذن مــن هســتم. ــِه َعَلــی الظَّ ْن َلْعَنــُة اللَّ
َ
ٌن َبْیَنُهــْم أ ُمــَؤذِّ

- فــرات بــن إبراهیــم کوفــی گفــت: علــی بــن عتــاب برایــم چنیــن حدیــث کــرد کــه جعفــر بــن 
ــرای مــا نقــل نمــود: محمــد بــن عمــر از قــول یحیــی بــن راشــد و او از قــول کامــل از  عبداللــه ب
أبوصالــح نقــل کردنــد کــه ابــن عبــاس گفــت: در حقیقــت بــرای علــی بــن أبــی طالــب در کتــاب 
َن  ذَّ

َ
خــدا نام هایــی وجــود دارنــد کــه مــردم بــه آنهــا آگاه نیســتد ]ازجملــه[ قــول خــدای تعالــی »َفــأ

ٌن َبْیَنُهــْم« اســت؛ او آن مــؤذن میــان اهــل محشــر اســت کــه می گویــد: أال لعنــة اللــه علــی  ُمــَؤذِّ
الذیــن کذبــوا بوالیتــی و اســتخفوا بحقــی1. 

- أبوالنضــر عیاشــی گفــت: محمــد بــن نصیــر بــرای مــا نقــل کــرد کــه أحمــد بــن محمــد بــرای ما 
گفــت: حســین بــن ســعید، از قــول محمــد بــن فضیــل، از ابــن أذینــه دربــارۀ قــول خــدای متعــال 

ٌن َبْیَنُهــْم« گفــت: آن مــؤذن أمیرالمؤمنین باشــد. َن ُمــَؤذِّ ذَّ
َ
»َفــأ

- و او از قــول حســین بــن ســعید بــرای مــا نقــل نمــود کــه محمــد بــن حســین، از محمــد بــن 
فضیــل، از ابــن أذینــه، از حمــران از قــول أبــی جعفــر مثــل آن را نقــل نمــود.

- گفــت: ]و[ جعفــر بــن أحمــد برایــم حدیــث نمــود، کــه گفــت: عمرکــی و حمــدان بــرای مــا نقل 
کردنــد کــه محمــد بــن عیســی، از یونــس، و او از ابــن أذینــه از حمــران از أبــی جعفــر نقــل نمــود که 

مــراد از مــؤذن، أمیرالمؤمنینg اســت)حاکم حســکانی، 1411ق، ج1: 267(.

ابوحیــان اندلســی نوشــته: گفتــه شــده اســت کــه وی همــان إســرافیل، صاحــب صــور اســت؛ 
همچنیــن نقــل اســت کــه مــراد، جبریــل می باشــد؛ بــه گروهــی شــادی و بــه گروهــی شــدت و 
غضــب را اعــالم مــی دارد. دیگــر آنکــه مــراد فرشــته ای غیــر از جبرئیــل و نامعیــن اســت)ابوحیان 

اندلســی، 1422ق، ج4: 303(.

ــته اند)قمی، 1404ق، ج1: 231؛  ــیg دانس ــام عل ــؤذن را ام ــًا آن م ــیعه عموم ــران ش مفس

1. همانا لعنت خدا بر کسانی است که والیت مرا کذب و حقم را سبك دانستند.
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عیاشــی، بی تــا، ج2: 17؛ طبرســی، 1415ق، ج4: 259؛ طباطبائــی، بی تــا، ج8: 120 و 
ــا تدبــر  139؛ مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1374، ج6: 181(. در ایــن بیــن عالمــه طباطبایــی ب
در قــرآن، تفســیری متفــاوت دربــارۀ مــراد از »مــؤذن«، ارائــه کــرده اســت؛ او نوشــته اســت: ... در 
بــاره اینکــه مــؤذن، انســان، جــن یــا فرشــته باشــد از تدبــر در کالم خــدا معلــوم می شــود کــه او از 
جنــس بشــر اســت؛ زیــرا در هیــچ جــای قــرآن نیامده اســت که جــن در عالــم آخــرت درباره انســان 
نقشــی داشــته باشــد. امــا فرشــتگان در آخــرت، واســطه و عامــل اجــرای دســتورهای پــروردگار در 
عالــم مــرگ، بهشــت و جهنم انــد؛ ولــی برای شــان در محشــر کــه مرحلــه َبعــث، ســؤال، شــهادت 
و صــدور حکــم نهایــی اســت نقشــی ذکــر نشــده اســت. تنهــا بــرای انســان، ازجملــه در آیــات 46 
و 49 اعــراف، 27 نحــل و 56 روم از برخــی نقش هــا ســخن گفتــه شــده اســت. از مالحظــه ایــن 
نمونــه نقش هــای انحصــاری بــرای انســان، کــه بایــد بــه ســبب محبــت خــدا بــه او باشــد چنــان بــه 

ــا، ج8: 120(.  ــد انســان باشــد)طباطبایی، بی ت ــد کــه مــؤذن بای ذهــن می آی

مــکارم شــیرازی نیــز اذان امــام علــیg در محشــر را ادامــه نقــش ایشــان در دنیــا و تبلیــغ برائت 
دانســته، موضــع حضــرتg در برابــر ســتمگران در دنیــا را شــواهد صدقــی بــرای روایــت رضــوی 

شــمرده اســت)مکارم شــیرازی و دیگــران، 1374، ج6: 182(.

4. نیم نگاهی به دیدگاه آلوسی دربارۀ روایات امامیان

محمــود آلوســی بــا آنکــه نســبت بــه امامــان علــی و رضــاb عنایــت خــاص نشــان داده اســت، 
صحــت روایــت رضــوی را بعیــد می دانــد. از ظاهــر بیــان وی بــر می آیــد کــه اســتبعاد او بــه ســبب 
ــر  عــدم ورود ایــن روایــت از طریــق اهــل ســنت و همچنیــن حضــور همزمــان حضــرت در حظای
قدســی اســت؛ امــوری کــه از دیــدگاه مذهبــی خــاص آلوســی نشــأت گرفتــه و نادرســتی آن نــزد 
اهــل علــم معلــوم اســت. از اظهــارات او دربــارۀ امامیــان و روایــات آنــان چنــان دانســته می شــود که 
وی بــه ایشــان عنــاد داشــته و ســعی بــر تکذیــب و تخطئــه روایات شــان دارد. او امامیــان را بــرادران 
یهــود و نصــارا و ســخن آنــان را افترایــی و مجتمــع بــر کفــر دانســته اســت؛ لــذا بدتریــن تعابیــر را 
ــق  ــام منط ــار دور از مق ــا، ج10: 100 و 104(. رفت ــی، بی ت ــه  کار می برد)آلوس ــان ب ــه آن ــبت ب نس
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و تحقیــق آلوســی ســبب شــده اســت تــا رشــیدرضا کــه خــود در عنــاد بــا شــیعه دســت کمــی از 
آلوســی نــدارد نیــز گاهــی اوقــات در مقــام دفــاع از شــیعه برآید)رشــیدرضا، 1990م، ج6: 193(. 
رشــیدرضا ســخنان آلوســی دربــارۀ ایــن روایــت رضــوی را نقــد و تــا حــدودی تعدیــل کــرده اســت؛ 
او نوشــته اســت: پایه گــذاران منابــع جــرح و تعدیــل راویــان، قواعــد و منابــع رجالــی را بــر اســاس 
گرایش هــای مذهبــی بنــا نکرده انــد. بــر ایــن اســاس برخــی از پیشــوایان جــرح و تعدیــل چــون 
عبدالــرزاق و حاکــم، شــیعه علــیg بــه  شــمار آمده انــد. هیــچ فــردی رجالــی نیســت مگــر آنکــه 
ــت  ــن روای ــه ای ــس هنگامی ک ــت. پ ــرده اس ــم ک ــت حک ــیعیان در روای ــیاری از ش ــت بس ــه عدال ب
بــا ســندی صحیــح نقــل شــود قابــل پذیــرش اســت و حضــور امــامg در حظایــر قــدس مانــع 
از حضــورش در محشــر نیســت. اگــر بــرای نســبت  دادن ایــن اذان بــه امــام علــیg مفهومــی 
ــا پاداشــی از ســوی خــدا در نظــر باشــد قطعــًا و حتــی بــدون ســند صحیــح هــم  چــون فضــل ی
قابــل پذیــرش اســت؛ البتــه مادامی کــه ســاختگی یــا معــارض بــا روایتــی بــا ســند قوی تــر یــا متــن 
ــه  ــه  عنــوان بخشــی از پاســخ ب ــر نباشــد)همان، ج8: 379(1. گرچــه بیــان رشــیدرضا ب صحیح ت
دیــدگاه آلوســی نیکوســت لیکــن بــرای بررســی تفصیلــی اعتبــار حدیــث رضــوی و نقــد دیــدگاه 
آلوســی، بررســی روایــات ایــن بــاب، طــرق ورود، وضعیــت اســناد و مالحظــه شــواهد معنایــی آن 

ــرورت دارد. ض

5. بررسی سندی روایت

از جملــه طــرق اعتبارســنجی روایــات، بررســی وضعیــت ســندی آن اســت کــه در صــورت 
برخــورداری یــک روایــت از ســند متصــل و صحیــح، اعتمــاد بــر آن آســان می شــود. در ایــن مقــام، 
و از جایــی کــه روایــاِت مبنــی بــر فرشــته بــودن »مــؤذن«، فاقــد ســند بــوده، امــکان بررســی ندارند، 

تنهــا روایاتــی بررســی ســندی می شــود کــه مــراد را امــام علــیg دانســته اند:

ِتِهــْم َمــْن ُیَعــدُّ ِمــْن ِشــیَعِة َعَلــیٍّ  ِئمَّ
َ
ْعِدیــِل ِلــُرَواِة الَْثــاِر َلــْم َیَضُعوَهــا َعَلــی َقَواِعــِد اْلَمَذاِهــِب َوَقــْد َکاَن ِفــی أ 1. ِإنَّ َواِضِعــی ُکُتــِب اْلَجــْرِح َوالتَّ

ــُة ِبَســَنٍد َصِحیــٍح  َواَی ــِذِه الرِّ ــْت َه ــِإَذا َثَبَت ــْم، َف ــیَعِة ِفــی ِرَواَیِتِه ــَن الشِّ َل َکِثیــًرا ِم ــدَّ ــْد َع َحــٌد ِإالَّ َوَق
َ
ــْم أ ــا ِمْنُه ــِم، َوَم اِق َواْلَحاِک زَّ ــرَّ ــِد ال ــِه َکَعْب َوآِل

َم اللــُه َوْجَهــُه َمْعًنــی ُیَعــدُّ ِبــِه َفِضیَلــًة  ِذیــِن ِإَلْیــِه َکــرَّ
ْ
أ ْســَناِد َهــَذا التَّ ــا َنْعِقــُل ِلِ َقِبْلَناَهــا، َواَل َنــَری َکْوَنــُه ِفــی َحَظاِئــِر اْلُقــْدِس َماِنًعــا ِمْنَهــا، َوَلــْو ُکنَّ

َصــحَّ َمْتًنــا.
َ
ْو أ

َ
ْقــَوی َســَنًدا أ

َ
ْو ُمَعاَرًضــا ِبِرَواَیــٍة أ

َ
ِحیــِح، َمــا َلــْم َیُکــْن َمْوُضوًعــا أ ــَنِد الصَّ َواَیــَة ِبَمــا ُدوَن السَّ ْو َمُثوَبــًة ِعْنــَد اللــِه َتَعاَلــی َلَقِبْلَنــا الرِّ

َ
أ
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5-1. روایت رضوی در منابع روایی شیعه

ــرق  ــت از ط ــته اس ــیg دانس ــام عل ــؤذن را ام ــراد از م ــه م ــی ک ــیعه، روایت ــی ش ــع روای در مناب
مختلــف از قــول امامــان علــی، باقــر و رضــاb وارد شــده اســت. از جملــه محدثان شــیعه، علی بن 
ابراهیــم، عیاشــی، کلینــی و صــدوق بــه نقــل ایــن روایــت پرداخته انــد. قمــی آن را از طریــق محمد 
بــن فضیــل چنیــن آورده اســت: فإنــه حدثنــی أبــی عــن محمــد بــن الفضیــل عــن أبــی الحســن
g قــال المــؤذن أمیرالمؤمنیــنg یــؤذن أذانــًا یســمع الخالئــق کلهــا و الدلیــل علی ذلــك قول 
ــِه َو َرُســوِلِه« فقــال أمیرالمؤمنینg کنت أنــا الذان  ذاٌن ِمــَن اللَّ

َ
اللــه عزوجــل فــی ســورة بــراءة »َو أ

فــی الناس)تفســیر قمــی، 1404ق، ج1: 231(. عیاشــی هــم هماننــد قمی، از طریــق محمد بن 
َن  ذَّ

َ
فضیــل آورده اســت کــه گفــت: از امــام أبوالحســن رضــاg دربــاره ایــن ســخن پــروردگار »َفــأ

 gاِلِمیــَن« نقل اســت کــه فرمــود: آن مؤذن أمیــر المؤمنین ْن َلْعَنــُة اللــه َعَلــی الظَّ
َ
ٌن َبیَنُهــْم أ ُمــَؤذِّ

است)عیاشــی، بی تــا، ج2: 17(. کلینــی نیــز همیــن روایــت را از طریــق احمــد بــن عمــر حــالل و 
ْحَمَد 

َ
ــاِء َعــْن أ ــٍد َعــِن اْلَوشَّ ی ْبــِن ُمَحمَّ ــٍد َعــْن ُمَعلَّ این گونــه نقــل کــرده اســت: »اْلُحَســیُن ْبــُن ُمَحمَّ

ْن َلْعَنُة الله 
َ
ٌن َبیَنُهــْم أ َن ُمــَؤذِّ ذَّ

َ
َبــا اْلَحَســِن g َعــْن َقْوِلــه َتَعاَلــی »َفــأ

َ
ْلُت أ

َ
ِل َقــاَل َســأ ْبــِن ُعَمــَر اْلَحــالَّ

ِمیــُر اْلُمْؤِمِنیــَنg «)کلینــی، 1363، ج1: 426(. 1
َ
ُن أ اِلِمیــَن« َقاَل اْلُمــَؤذِّ َعَلــی الظَّ

شــیخ صــدوق چنیــن نقــل کــرده اســت: أبوالعبــاس محمــد بــن إبراهیــم بــن إســحاق 
طالقانی)رحمــه اللــه( بــرای مــا حدیــث کــرد؛ گفــت: عبدالعزیز بــن یحیی جلــودی در بصــره برای 
مــا نقــل نمــود کــه مغیــرة بــن محمــد بــرای مــا گفــت: رجــاء بــن ســلمه بــرای مــا حدیــث گفــت که 
عمــرو بــن شــمر، از جابــر جعفــی، از أبــی جعفــر محمــد بــن علــی b نقــل نمــود: أمیرالمؤمنیــن 
علــی بــن أبــی طالــب صلوات الله علیــه، در کوفــه و پــس از برگشــت از نهــروان، وقتــی شــنید کــه 
معاویــه بــه او دشــنام و لعــن گفتــه أصحابــش را بــه  قتــل می رســاند، بــرای ایــراد خطبــه برخاســت 
ــد از  ــی دارم؛ بپرهیزی ــای خاص ــرآن نام ه ــن در ق ــید! م ــود:  ... آگاه باش ــخنرانی نم ــن س و چنی
اینکــه در صــدد تصاحــب آن عنوان هــا برآییــد کــه در دیــن خــود گمــراه گردیــد! خداونــد عزوجــل 
اِدِقیــَن« مــن آن صــادق هســتم؛ مــن در دنیــا و آخرت مؤذن هســتم؛  می فرمایــد: »َوُکوُنــوا َمــَع الصَّ

1. حســین بــن محمــد از معلــی بــن محمــد از وشــا و او از قــول احمــد بــن عمــر حــالل روایــت کــرد کــه از امــام رضــا g دربــارۀ مــراد 
اِلِمیــَن( پرســیدم. گفــت: مــؤذن امیر مؤمنانg اســت. ْن َلْعَنــُة اللــه َعَلــی الظَّ

َ
ٌن َبیَنُهــْم أ َن ُمــَؤذِّ ذَّ

َ
ســخن پروردگار)َفــأ
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اِلِمیــَن« آن مــؤذن منــم.  ْن َلْعَنــُة اللــه َعَلــی الظَّ
َ
ٌن َبیَنُهــْم أ َن ُمــَؤذِّ ذَّ

َ
خداونــد عزوجــل فرمــود: »َفــأ

ــِه َوَرُســوِلِه« و ]صاحــب[ آن أذان مــن هســتم)ابن بابویــه، 1379: 59(. َذاٌن ِمــَن اللَّ
َ
فرمــود: »َوأ

بــا توجــه بــه جایــگاه برتــر روایــی قمــی و کلینــی و اتصــال طرق نقــل آنــان ترجیحــًا اســناد روایات 
ایشــان بررســی می شــود. وثاقــت قمــی و کلینــی مــورد اتفــاق رجالیــان شــیعه اســت. بلکــه در 

اقــوال رجالیــان تســنن هــم قــدح یــا جرحــی نســبت بــه کلینــی دیــده نمی شــود.

5-1-1. بررسی سندی روایت قمی

در طریق روایی قمی تا معصومg دو راوی وجود دارند:

ــتوده اند و از  ــا او را س ــان تنه ــت. رجالی ــدر اوس ــی و پ ــتین قم ــم، راوی نخس ــن هاش ــم ب  ابراهی
تصریــح بــه وثاقتــش خــودداری کرده انــد. نجاشــی چنیــن نوشــته اســت: إبراهیــم بــن هاشــم أبــو 
إســحاق ، قمــی کوفــی الصــل بــود. بــه قــم منتقــل شــد. أبوعمــرو کشــی گفــت: او شــاگرد یونــس 
ــاران مــا  ــود. در ایــن ســخن کشــی تأمــل وجــود دارد. ی بــن عبدالرحمــن از أصحــاب رضــاg ب
گوینــد: او نخســتین کســی اســت کــه حدیــث کوفیــان را در قــم نشــر داد. برایــش کتاب هایــی 
اســت؛ از آن جملــه »النــوادر« و »کتــاب قضایــا أمیــر المؤمنیــنg « اســت )نجاشــی، 1416ق: 
16؛ طوســی، 1417ق: 11(. البتــه حضــور مکــرر ابراهیــم بــن هاشــم در روایــات تفســیر علــی بن 
ابراهیــم قمــی و »مــن الیحضــره الفقیــه« کــه صاحبــان آن هــا مدعــی نقــل از افــراد ثقــه هســتند 
حکایــت از توثیــق عــام در بــاره علــی بــن ابراهیــم دارد!)به عنــوان نمونــه: قمــی، 1404ق، ج1: 

30، 32، 34، 36؛ ابــن بابویــه، بی تــا، ج1: 352، 562 و ج3: 190(.

»محمــد بــن الفضیــل«؛ شــیخ طوســی ابــن فضیــل را یک بــار در ضمــن یــاران امــام کاظــم
g آورده و ضعیــف خوانــده و بــار دیگــر در شــمار اصحــاب امــام رضــاg آورده و او را 
أزدی صیرفــی، متهــم بــه غلو)یرمــی بالغلــو( و البتــه صاحــب کتــاب دانســته است)طوســی، 
ــر،  ــن کثی ــن فضیــل ب 1415ق: 343 و 365(. نجاشــی نیــز چنیــن نوشــته اســت: محمــد ب
صیرفــی أزدی أبــو جعفــر أزرق، از راویــان امامــان کاظــم و رضــاc و دارای کتــاب و مجموعــه 
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مســائل بــوده اســت. محمــد بــن حســین بــن أبــی الخطــاب راوی کتــاب اوســت و جماعتــی 
ــی، 1416ق: 367(. ــت کنند)نجاش ــخه را روای ــن نس همی

ــیخ  ــل در کالم ش ــن فضی ــه اب ــف ب ــبت ضع ــل نس ــد دلی ــر می آی ــواهد ب ــه از ش ــه ک آن گون
ــر  ــن ام ــی از ای ــه خوب ــو« ب ــی بالغل ــارت »یرم ــت. عب ــو اس ــه غل ــودن او ب ــم ب ــی، مته طوس
ــه  ــف ب ــینیان ضع ــزد پیش ــو ن ــه غل ــام ب ــه اته ــت گرچ ــد گف ــه بای ــن زمین ــت دارد. در ای حکای
ــو  ــه غل ــام ب ــرف اته ــد ص ــان می ده ــی ها نش ــل و بررس ــا تأم ــت؛ ام ــده اس ــاب می آم حس
ــه  ــه ک ــرا همان گون ــت؛ زی ــف راوی نیس ــل ضع ــه آن، دلی ــر وج ــدون ذک ــینیان  ب ــط پیش توس
بعضــی بــزرگان چــون وحیــد بهبهانــی گفته انــد اتهــام بــه غلــو توســط پیشــینیان، مســلکی 
ــرای  ــه ســادگی، حتــی ب ــان در ایــن جهــت افــراط کــرده؛ ب ــوده کــه آن شــایع و اجتهــادی ب
ــی  ــوارد حت ــی م ــه در برخ ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب ــه  کار برده ان ــو را ب ــبت غل ــه نس ــزرگان طایف ب
 bــان ــرای معصوم ــه ب ــات عالی ــه مقام ــتن ب ــا باورداش ــی« ی ــهو النب ــه »س ــاد ب ــدم اعتق ع
چــون علــم غیــب را اندیشــه هایی غالیانــه می دانســته اند؛ امــوری کــه نــزد متأخــران 
مقبــول نبــوده، و بعضــی از ایــن امــور از بدیهیــات بــاور امامیــان بــه نظــر می آید)بهبهانــی، 
بی تــا: 79 و93؛ بروجــردی، 1416ق، ج4: 198؛ منتظــری، 1408ق، ج1: 428(. بــر 
اســاس ایــن تحلیــل، نســبت غلــو بــه محمــد بــن فضیــل، ســبب ضعــف او نیســت؛ به ویــژه 
ــان  ــی از اعی ــویی بزرگان ــدارد و از س ــف او ن ــخنی از تضعی ــی س ــر، نجاش ــی برت ــه رجال آنک
ــاب او را نقــل  ــی الخطــاب کت ــن اب ــن حســین ب ــان، بیــش از 40 نفــر چــون محمــد ب محدث
کرده اند)نجاشــی، 1416ق: 367؛ صافــی، 1423ق، ج2: 472(؛ و بــا توجــه بــه آنکــه 
مشــایخی چــون اصحــاب اجمــاع از قبیــل صفــوان بــن یحیــی، احمــد بــن محمــد بــن ابــی 
ــد  ــل کرده ان ــث نق ــن از او حدی ــن عبدالرحم ــس ب ــوب و یون ــن محب ــن ب ــی، حس ــر بزنط نص
ــوان گفــت  ــن فضیــل اســت، می ت ــات محمــد ب کنــده از روای و منابعــی چــون کتــب اربعــه آ

ــت.  ــوردار اس ــار برخ ــند و اعتب ــت س ــی از صح ــق قم ــوی از طری ــث رض حدی
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5-1-2. بررسی طریق کلینی

کلینی با چهار واسطه از معصومg نقل کرده است:

»حســین بــن محمــد«؛ نجاشــی او را ابومحمــد عبداللــه بــن عامر، شــیخی از مشــایخ شــیعه، ثقه 
و دارای کتــاب »النــوادر« معرفــی کــرده است)نجاشــی، 1416ق: 218(. ظاهــرًا شــیخ طوســی او 
را حســین بــن احمد بــن عامــر شناســانده است)طوســی، 1415ق: 424(. میرداماد او را حســین 
بــن محمــد بــن عامــر اشــعری قمــی و از بــزرگان مشــایخ کلینــی دانســته اســت کــه وی از او روایات 
بســیار، از جملــه از طریــق عمویــش عبداللــه بــن عامــر نقــل کــرده و به اســم جــدش عامر اشــعری 
ــاد،  ــت میردام ــی، 1404ق، ج2: 496، پانوش ــرده است)طوس ــح ک ــون تصری ــع گوناگ در مواض

مجلســی، 1420ق: 66؛ تفرشــی، 1418ق، ج2: 114؛ خویــی، 1413ق، ج7: 83(.

»معلــی بــن محمــد«؛ نجاشــی نوشــته اســت:  أبوالحســن بصــری مضطــرب الحدیــث و المذهب 
اســت؛ کتاب هایــش نزدیــک بــه قبــول اســت. از جملــه کتاب هایــش کتــاب الیمــان و درجاتــه و 
زیادتــه و نقصانــه، کتــاب الدالئــل، کتــاب الکفــر و وجوهــه، کتــاب شــرح المــودة فی الدیــن، کتاب 
التفســیر، کتــاب المامــة، کتــاب فضائــل أمیرالمؤمنیــنg، کتــاب قضایــاهg، کتــاب المــروءة 

)المــروة( و کتــاب ســیرة القائم)عــج ( است)نجاشــی، 1416ق: 418(.

عالمــه حلــی هــم ضمــن نقــل ســخن نجاشــی از قــول ابــن غضائــری چنیــن آورده اســت: معلی 
بــن محمــد بصــری أبومحمــد، برخــی احادیــث اش معــروف و پــاره ای منکر اســت؛ از ضعفــا روایت 

کــرده و جایــز اســت مرویاتــش به  عنــوان شــاهد ذکــر شــود)حلی، 1417ق: 259(.

عالمــه مجلســی وجــود ]معلــی [ بــن  محمــد بصــری را از جایــی کــه از مشــایخ اجــازه اســت مضر 
بــه ســند روایــت ندیــده است)مجلســی، 1420ق: 181(. البتــه همــو هنگام شــرح روایــت کلینی، 
بــدون هرگونــه توضیحــی، آن حدیــث را بنــا بــر مشــهور ضعیــف خوانــده اســت)همان، 1404ق، 

ج5: 87(.

مامقانــی پــس از ذکــر و بررســی اقــوال مختلــف رجالیــان دربــارۀ معلــی گویــد: روایتــش از ضعفــا 
ضــرری بــه روایــات او از ثقــات نمی زنــد. فســاد مذهبــش هــم ثابــت نیســت؛ و اینکــه شــیخ اجــازه 
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ــا، ج3: 233(. ــاز می ســازد)مامقانی، بی ت ــوده اســت او را از توثیــق بی نی ب

آقــای خویــی پــس از ذکــر تفصیلــی موقعیــت روایــی معلــی و نقــل دیــدگاه رجالــی نجاشــی در 
بــاره اش چنیــن نتیجــه گرفتــه اســت: ظاهــر آنکــه وی ثقــة و روایاتــش قابــل اعتمــاد اســت. ســخن 
ــع از وثاقتــش نیســت.  ــده اســت مان ــث و مذهــب مضطــرب خوان نجاشــی کــه او را از نظــر حدی
ــر  ــی اگ ــت؛ و حت ــت نیس ــد ثاب ــان گفته ان ــی رجالی ــه برخ ــه ک ــب، همان گون ــش در مذه إضطراب
ثابــت هــم دانســته شــود بازهــم بــا وثاقــت او منافــات نــدارد. معنــای إضطرابــش در حدیــث باید آن 
باشــد کــه او گاهــی روایتــی معــروف و بعضی اوقــات روایاتــی منکــر نقــل می کنــد و ایــن نیــز منافــی 
وثاقتــش نیســت. ســخن نجاشــی کــه گفــت »و کتبه قریبــة« بر ایــن امــر تأکیــد دارد. روایــت معلی 
از ضعفــاء آن گونــه کــه ابــن غضائــری گفــت، بــه فــرض ثبــوت، آســیبی بــه عمــل بــه روایاتــش از 
طریــق ثقــات نمی زنــد. لــذا آنچــه آشــکار می نمایــد اینکــه وی مــورد اعتمــاد اســت. واللــه العالــم. 
هرگونــه باشــد طریــق صدوق)قــدس ســره( بــه معلــی بــا واســطه پــدرش، محمــد بــن حســن، و 
جعفــر بــن محمــد بــن مســرور)رضی الله عنهم(، از طریــق حســین بــن محمــد بــن عامــر، از معلــی 
بــن محمــد بصــری، طریقــی صحیــح اســت؛ جــز آنکــه طریــق شــیخ طوســی بــه وی بــه ســبب 

وجــود ابوالمفضــل و ابــن بطــة ضعیــف اســت )خویــی، 1413ق، ج 19: 280(.

ــن ابــی نصــر،  بررســی ها نشــان می دهــد معلــی از مشــایخ ثقــه ای چــون احمــد بــن محمــد ب
حســن بــن علــی بــن فضــال و حســن بــن علــی وشــاء اســتفاده کــرده و مشــایخ ثقــه ای از کلینــی 
چــون حســین بــن محمــد بــن عامــر از وی بســیار نقــل کرده انــد. همچنیــن آثــار متعــدد معلــی در 
فقــه، تاریــخ و کالم از تخصــص و تبحــر او در ایــن حوزه هــا حکایــت دارد. بــا توجــه بــه اینکــه حــدود 
700 روایــت از طریــق معلــی در کتــب اربعــه وارد شــده اســت، نمی تــوان پذیرفــت کــه اصحــاب 
کتــب اربعــه کــه جوامــع خــود را بــرای رفــع مشــکالت شــرعی مکلفــان فراهــم آورده انــد صدهــا 
ــر ایــن اســاس و  ــات از طریــق کســی نقــل کــرده باشــند کــه خــود مشــکل داشــته اســت. ب روای
مطابــق آنچــه عمــوم رجالیــان دربــارۀ معلــی ذکــر کرده انــد وجــود او در ایــن روایــت رضوی آســیبی 

بــه صحــت و اعتبــارش نمی زنــد.

»الوشــاء، الحســن بــن علــی بــن زیــاد«؛ نجاشــی در ایــن  باره نوشــته اســت: وشــاء بجلــی کوفی، 
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أبوعمــرو کشــی گفــت: کنیــه اش ابومحمــد وشــاء و او نــوه دختــری إلیــاس صیرفــی خــزاز، از یاران 
ــی، 1416ق:  ــت دارد)نجاش ــاس روای ــدش إلی ــه از ج ــوده ک ــیعه ب ــوه ش ــاg و از وج ــام رض ام
39(. احمــد بــن عمــر الحــالل، أحمــد بــن  عمــر حــالل  )خــالل(، شــیره )عســل( فــروش، کوفــی 

أنماطــی، ثقــة و ردی الصــل  بــود )طوســی، 1415ق: 352(. 

نگارنــدگان مقالــه از مجمــوع آنچــه ذکــر و بیــان شــد، نتیجــه می گیرنــد که ضعیــف  خوانــدن این 
حدیــث رضــوی از ســوی عالمــه مجلســی، بی وجــه بــوده؛ مطابــق مبانــی متأخــران ایــن روایــت 

رضــوی از مالک هــای صحــت و اعتبــار برخــوردار اســت.

5-2. روایت رضوی در مصادر اهل سنت

برخــالف آنچــه آلوســی گفتــه اســت ایــن روایــت از طریــق اهل ســنت نیــز وارد شــده اســت. یکی 
از ایــن منابــع »شــواهد التنزیــل« حاکــم حســکانی اســت. او از پنــج طریــق ازجملــه چنیــن روایت 

ــت:  کرده اس

»أخبرنــا أبوعبداللــه الشــیرازی قــال: أخبرنــا أبوبکــر الجرجرائــی قال: حدثنــا أبو أحمــد البصری 
قــال: حدثنــا المغیــرة بــن محمــد قــال: حدثنــا عبــد الغفــار بــن محمــد، قــال: حدثنــا مصعــب بن 
ســالم، عــن عبدالعلــی التغلبــی: عــن محمــد بــن الحنفیــه عن علــی قــال: »فــأذن مــؤذن بینهم 

أن لعنــة اللــه علــی الظالمین« فأنــا ذلــک المؤذن«حاکــم حســکانی، 1411ق، ج1: 267(.

ابــن مردویــه اصفهانــی نیــز دربــارۀ مــؤذن چنیــن آورده اســت: »عــن أبی جعفــر الباقــرg قال: 
هــو علّیg« )ابــن مردویــه، 1424ق: 243؛ إربلــی، 1405ق: 328(.

5-2-1. بررسی راویان حاکم حسکانی

حاکــم حســکانی در روایــت اول، آن حدیــث را بــا هشــت واســطه از معصــومg نقل کرده اســت. 
در اینجــا نیــز بــه بررســی ســندی روایــت نخســت حســکانی کــه از طــرق روایــی اهــل ســنت بــوده، 
ســندش متصــل بــه  نظــر می آیــد بســنده و بــه روایــت ابــن مردویــه تنهــا اشــاره می شــود. راویــان 
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حســکانی این گونــه معرفــی شــده اند: 

ــیرازی  ــه ش ــن باکوی ــه ب ــن عبیدالل ــه ب ــن عبدالل ــد ب ــه محم ــن باکوی ــیرازی؛ اب ــه ش ابوعبدالل
صوفــی أبــو عبداللــه شــیخ صوفیــان در روزگارش، عالــم بــه طــرق روایــی آنــان، جامــع حکایــات 
و سیرت هایشــان بــود. بــا مشــایخ آنــان دیــدار و از آنــان دانــش أخــذ کــرد. در نیشــابور، در خانــۀ 
کوچــک ســلمی ســکونت گزیــد. هم نشــینی های خوبــی بــا مشــایخ آنجــا داشــت. حدیث، ســماع 
و روایــت نمــود؛ جــز آنکــه ثقات دربــاره ســماعات حدیثــش توقــف کردند)فارســی، 1403ق: 27(. 
ذهبــی نوشــته اســت: محمــد بــن عبداللــه بن عبیداللــه بــن باکویــه، أبوعبداللــه شــیرازی، یکی از 
بــزرگان مشــایخ صوفیــه اســت. از محمــد بــن خفیــف زاهــد، محمــد بــن قاســم بــن ناصــح کرجــی 
در شــیراز، أبوبکــر قطیعــی در بغــداد، أبوأحمــد بن عــدی در گــرگان، أبویعقوب نجیرمــی در بصره، 
و ... حدیــث شــنید. أبوالقاســم قشــیری، عبدالواحــد بــن أبی القاســم قشــیری، أبوبکــر بــن خلــف 
شــیرازی، عبدالوهــاب بــن أحمــد ثقفــی و ... از او ســماع کردنــد. یــک جــزء از حدیثــش بــه دســت 
مــا رســیده اســت. إســماعیل بــن عبدالغافــر فارســی گفــت: از أباصالــح أحمــد بــن عبدالملــک 
مــؤذن شــنیدم کــه می گویــد: در أجــزاء أبوعبداللــه بــن باکویــه نــگاه کــرده و آثــار ســماع را در آن 
نیافتــه اســت. نیکوترین مســموعات وی همان حکایــات اوســت )ذهبــی، 1407ق، ج29: 244(. 

او در 428 هجــری فــوت کرد)صفــدی، 1420ق، ج3: 261(.

ابوبکــر جرجرائــی؛ محمــد بــن أحمــد بــن محمــد أبوبکــر جرجرائــی مفیــد، از محمــد از یحیــی 
مــروزی، أبوشــعیب حرانــی و خلقــی دیگــر روایــت کــرد. راوی اخبــاری منکــر از افــرادی مجهــول 
اســت. أبوالولیــد باجــی گفــت: برخــی اســناد روایــی مــورد ادعــای جرجرائــی را انــکار نمــودم. او 
کــه از جهــت نقــل متهــم بــود در ســال 378ق بــا 94 ســال ســن در بخــاری وفــات یافت)ســمعانی، 

1408ق، ج3: 20(.

ابو احمد بصری؛ وی مجهول می نماید.

ــارّی و  ــه أنص ــن عبدالل ــد ب ــب، از محم ــرّی أدی ــّی أزدّی بص ب ــم مهلَّ ــد؛ أبوحات ــن محم ــره ب مغی
عبداللــه بــن رجــاء و گروهــی دیگــر حدیــث نقــل کــرد. محمــد بــن مرزبــان و محمــد بــن یحیــی 
ــوّکل و  ــدح مت ــود. م ــرا ب ــید و خوش س ــود. در ادب درخش ــدوق ب ــد. ص ــل کرده ان ــّی از او نق صول
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جــز او را گفــت. در 278ق فــوت کــرد. از طریــق أنصــاری برایــش کتــاب بزرگــی دیــدم )ذهبــی، 
.)475 ج20:  1407ق، 

عبدالغفار بن محمد؛ وی نیز مجهول به نظر می رسد.

مصعــب بــن ســالم؛ مصعــب بــن ســالم تمیمــی کوفــی، از ابــن جریــج و ابن شــبرمه حدیــث نقل 
کــرد. أحمــد، زیــاد بــن أیــوب و شــماری دیگــر از او نقــل کردنــد. علــی بــن مدینــی او را ضعیــف 
خوانــد. أبوحاتــم گفــت: در جایــگاه صــدق قــرار دارد. از ابــن معیــن دربــاره اش دو قول نقل اســت. 

ابــن حبــان گفــت: کثیــر الغلــط بــود. بــه او احتجــاج نمی شــود )ذهبــی، 1382ق، ج4: 120(.

عبدالســالم تغلبی)ثعلبــی(؛ عبدالعلــی بــن عامــر، از ابــن حنفیــه، ســعید بــن جبیــر و 
ــو زرعــه او را  ــد. أحمــد و أب ــت دارد. إســرائیل، شــعبه و خلقــی از او نقــل کرده ان أبوالبختــری روای
ضعیــف دانســته اند. أحمــد گفــت: روایتــش از ابــن حنفیــه چون ریــح اســت. گویــی آن را ناصحیح 
دانســت. ســفیان ثــوری هــم او را ضعیــف شــمرد. أحمــد بــن زهیــر از یحیــی نقــل کــرد: آن گونه که 

ــد، قــوی نیســت. گفتــه شــده کــه در 129ق فــوت کرد)ذهبــی، 1382ق، ج2: 530(. بای

محمــد بــن حنفیــه؛ ذهبــی او را ســید امــام، ابوالقاســم و ابوعبداللــه معرفــی کــرده کــه همزمــان 
 gــا ســال مرگ ابوبکــر والدت یافــت. او را دارای بیشــترین و صحیح تریــن روایــت از امــام علــی ب

خوانده اند)ذهبــی، 1413ق، ج4: 110(.

بر اساس آنچه در کالم رجالیان تسنن دیده می شود سند این روایت صحیح نیست. 

5-2-2. روایت ابن مردویه

ــه، 1424ق: 243  ــت)ابن مردوی ــی اس ــل بررس ــر قاب ــوم و غی ــه نامعل ــن مردوی ــی اب ــق روای طری
ــند  ــا س ــت ی ــف صح ــد وص ــنت، فاق ــل س ــات اه ــه روای ــی، 1405ق: 328 و 330(. گرچ ؛ اربل

ــد. ــوی باش ــت رض ــی روای ــت معنای ــر صح ــواهدی ب ــد ش ــن می توان ــد لیک متصل ان
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6. بررسی محتوایی و داللی روایت رضوی

ــن شــواهد دو  ــد. ای ــر صحــت محتــوای روایــت امــام رضــاg وجــود دارن ــی ب شــواهد گوناگون
گونه انــد:

6-1. شواهد خاص

پــاره ای شــواهد بــه صراحــت بــر صحــت مضمــون روایــت رضــوی و نقــش ویــژۀ امــام علــیg در 
محشــر داللــت دارد کــه برخــی از آن هــا چنیــن  اســت:

6-1-1. اذان و تبلیغ برائت

بــه اتفــاق فریقیــن، پیامبــرn امــام علــیg را بــرای تبلیــغ ســورۀ برائت فرســتاد و او در محشــر 
حــج اکبــر بیــزاری خــدا و رســولn از مشــرکان ســتمگر را اعــالن کــرد و بــه ایــن دلیــل، ایشــان 

خــود را مــؤذن در دنیــا خوانــد. برخــی مفســران چنیــن آورده انــد: امــام ســجادg فرمــود: علــی
g در کتــاب خــدا اســمی دارد کــه مــردم آن را نمی دانند؛ پرســیده شــد کــه آن چیســت؟ فرمود: 
ــکانی،  ــت)حاکم حس ــر اس ــج اکب ــادی[ اذان در روز ح ــیg ]من ــوله«، عل ــه و رس ــن الل »اذان م

ــا، ج3: 211(. ــیوطی، بی ت 1411ق، ج1: 304 ؛ س

ــان  ــه هم ــر ادام ــطحی برت ــت؛ در س ــازه ای نیس ــر ت ــت ام ــر قیام ــیg در محش ــام عل اذان ام
موقعیــت و مأموریت امامg در دنیاســت)مکارم شــیرازی و دیگــران، 1374، ج6: 82(. بر اســاس 
برخــی اخبــار امــامg پــس از برگشــت از جنــگ نهــروان، هنگامــی کــه شــنید معاویــه حضــرت را 
ــن  ــود: م ــت و فرم ــخن برخاس ــرای ادای س ــاند، ب ــل می رس ــاران او را به قت ــد و ی ــنام می گوی دش
مــؤذن در دنیــا و آخــرت هســتم. آن گاه بــا قرائــت آیــۀ 44 ســورۀ اعــراف خــود را مصــداق آن مــؤذن 
و بــا قرائــت آیــۀ 3 ســورۀ توبــه خــود را )منــادی( آن اذان دانســت)ابن بابویه، 1379: 59؛ قنــدوزی، 

1416ق، ج1: 302(.
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6-1-2. تقسیم گری بهشت و آتش

شــماری حدیــث در بــاب تقســیم بهشــت و آتــش توســط امــام علــیg وارد شــده اســت. برخی 
محدثــان از جملــه حافــظ ابــن عقــده بــه جمــع راویــان و طــرق مختلــف ورود ایــن روایــت در یــک 
کتــاب پرداخته اند)نجاشــی، 1416ق: 94 و 233؛ آقابــزرگ تهرانــی، 1403ق، ج15: 163(. 
اصحــاب معاجــم بــه ایــن حدیــث مشــهور در ذیــل مــادۀ »قســم« اســتناد کرده اند)ابــن منظــور، 
1405ق، ج12: 479 ؛ زبیــدی، 1414ق، ج17: 569(. ایــن روایــت پرتکــرار بــه گونه هــای 
 gمختلــف در میــراث حدیثــی فریقیــن آمــده اســت؛ ازجملــه آمــده اســت کــه بــا محبــت علــی
ــمنان را وارد  ــت و دش ــود را وارد بهش ــتان خ ــان دوس ــود و ایش ــدا می ش ــی ج ــتی از جهنم بهش
ــاض، 1409ق،  ــی عی ــد، 1414ق: 213؛ قاض ــه ، 1417ق: 100؛ مفی ــش می کند)ابن بابوی آت
ج1: 338؛ ابــن مغازلــی، 1426ق: 81؛ خوارزمــی، 1414ق: 294؛ هیتمــی، 1385ق: 126(. 
آلوســی نوشــته اســت: معنــای ســخن امــامg کــه خــود را بخش کننــده بهشــت و آتــش خوانــد، 
ــس  ــد؛ پ ــراه من ان ــی هم ــد؛ گروه ــت دو گروه ان ــن ام ــراد ای ــه اف ــت ک ــد آن اس ــح باش ــر صحی اگ
هدایت یافته انــد و گروهــی علیــه مــن هســتند کــه بــر گمراهــی باشــند؛ پــس دســته همــراه مــن در 
بهشــت و دســته دیگــر در آتش اند)آلوســی، بی تــا، ج30: 119(. ایــن مضمــون در برخــی بیانــات 
مفســران در تفســیر اصحــاب اعــراف وارد شــده و آمــده اســت کــه مــراد از اصحــاب اعــراف اهــل  
بیــتb و علــیg اســت کــه بــر اعــراف ایســتاده اند؛ دوســتان و دشــمنان خــود را می شناســند 
ــا جهنــم می رانند)طبرســی، 1415ق، ج4: 262؛ ثعلبــی، 1422ق، ج4:  ــه ســوی بهشــت ی و ب
ــات نیــز از موقعیــت ممتــاز امــامg در محشــر  236؛ قرطبــی، 1405ق، ج7: 212(. ایــن روای

حکایــت دارد.

g6-1-3. عبور از صراط فقط با اذن امام علی

در برخــی احادیــث آمــده اســت کــه امــام علیg نخســتین کســی اســت کــه در قیامــت در برابر 
پــروردگار زانــو زده بــه طــرح دعــوا و شــکایت می پردازد)بخــاری، 1401ق، ج5: 7 و 242؛ حاکــم 
نیشــابوری، بی تــا، ج2: 386؛ هیتمــی، 1385ق: 126(. پیامبــرn فرمــود: عبــور از صــراط جــز 
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بــا اذن علــیg ممکــن نیســت. ایــن روایــت نیــز از موقعیــت خــاص امــام علــیg در محشــر 
حکایــت دارد. برخــی مصــادر ایــن روایــت از ایــن قرارند)خوارزمــی، 1414ق: 71؛ محــب طبــری، 
بی تــا، ج3: 138 و 232؛ هیتمــی، 1385ق: 126؛ قنــدوزی، 1416ق، ج1: 255 و 337 و ج3: 

.)230

g6-1-4. سؤال از والیت امام علی

ُهــْم َمْســُئوُلوَن«)صافات،24(1 نقــل شــده کــه بــر ســؤال از  شــماری روایــت ذیــل آیــه »َوِقُفوُهــْم ِإنَّ
ــا ذکــر  والیــت امــام علــیg و موقعیــت ممتــاز وی در قیامــت داللــت دارد. حاکــم حســکانی ب
 gروایــات متعــدد و همچنیــن موفــق خوارزمــی مــراد از مــورد ســؤال در آیــۀ فــوق را والیــت امــام
دانســته اند)حاکم حســکانی، 1411ق، ج2: 160؛ خوارزمــی، 1414ق: 275(. ابــن حجــر 
هیتمــی نیــز ضمــن ذکــر آیــۀ فــوق، ابتــدا روایــت ابوســعید خــدری را مبنی بــر اینکه مــراد از ســؤال 
در قیامــت، والیــت علــیg اســت، یــاد و ســپس اضافــه کــرده اســت کــه شــاید همیــن معنــا، 
مقصــود واحــدی باشــد؛ آنجــا کــه دربــارۀ آن آیــه گفتــه اســت: ... یعنــی از والیــت علــی و اهل بیــت
b ســؤال می شــود؛ زیــرا خــدا بــه پیامبــرش فرمــان داده اســت تــا بــه مــردم بفهمانــد کــه بــرای 
ــا نزدیکانــش و معنــی کالم  تبلیــغ رســالت اجــری از آن هــا نمی خواهــد جــز مــودت و دوســتی ب
ایــن اســت کــه از آن هــا ســؤال خواهــد شــد آیــا حــق والیــت، آن چیــزی کــه پیامبــر آن هــا را بــدان 
ســفارش نمــوده بــود، بــه جــا آوردنــد یــا آن را تبــاه کــرده؛ اهمــال نمودنــد؛ تــا مــورد بازخواســت 

ــند)هیتمی، 1385ق: 149(. باش

چنیــن جایگاهــی بــرای امــامg ســبب شــده اســت تــا آلوســی پــس از نقــل ایــن آیــه و ذکــر 
ــن عبــاس و ابوســعید خــدری کــه مــراد را  ــات اب ــه ذکــر روای ــات متفــاوت، از قــول امامیــان ب روای
والیــت علــیg دانســته اند، پرداختــه و آن را تقویــت کــرده اســت. البتــه او بــدون هــر دلیلــی برای 
ایجــاد تعدیــل در مناقــب، از والیــت دیگــر خلفــا هــم یــاد کــرده اســت. او می نویســد: بهتریــن ایــن 
گفته هــا آنکــه از عقایــد و اعمــال و در رأس آن از »الالــه اال اللــه« ســؤال می شــود؛ و بــه ایــن جهــت 

1. نگه شان دارید که از آن ها پرسش می شود.
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ــت برادرانــش، خلفــای  ــد او را همــواره گرامــی دارد و همچنیــن از والی ــت علــی کــه خداون از والی
ــا، ج23: 80(1.  راشــدین کــه خــدا از همــه آنــان خشــنود باشــد پرســیده می شود)آلوســی، بی ت

6-1-5. همیاری همیشگی امامg برای پیامبرn و اسالم

ــر  ــا، بهت ــالم در دنی ــریعت اس ــا ش ــاط ب ــیg در ارتب ــام عل ــت ام ــش و موقعی ــر نق ــروری ب م
می توانــد صحــت روایــت اذان امــامg در محشــر قیامــت را نشــان دهــد. شــواهد می گویــد کــه 
آن امــامg از روزهــای آغازیــن دعــوت پیامبــرn در نقــش شــریک کار پیامبــرn ظاهر شــد. در 
جریــان یــوم النــذار به عنــوان بــرادر، جانشــین و وصــی رســول خــدا n معرفــی شــد)ابن ســعد، 
ــه  ــاب مدین ــی و ب ــان، وص ــوالی مومن ــرار، م ــا، ج2: 63(؛ از اب ــری، بی ت ــا، ج1: 187؛ طب بی ت
علــم صاحــب رســالت به شــمار آمد)آلوســی، بی تــا، ج29: 158؛ ج15: 158 و ج27: 3(. در 
ــا خانــواده خــود در صحنــه حضــور یافــت؛ امــری کــه  جریــان مباهلــه و روز سرنوشــت، همــراه ب
موقعیــت خــاص ایشــان نــزد پیامبــرn را نشــان داد و قوی تریــن دلیــل بــر فضــل عتــرت دانســته 
شد)زمخشــری، 1385ق، ج1: 434(. آیــات وزارت و مشــارکت هــارون با موســیg)طه، 32-9( 
و حدیــث منزلــت بــا بیاناتــی دیگــر موقعیــت امــامg را نشــان داد)نیشــابوری، بی تــا، ج7: 120؛ 
آلوســی، بی تــا، ج13: 235(. آن امــامg در عمــوم جنگ هــای پیامبــرn نقشــی تعیین کننــده 
بــه  عهــده گرفــت و صاحــب لــواء حضــرت بــود؛ در برخــی صحنه هــا مجــروح می شــد و پرچــم از 
دســتش می افتــاد. پیامبــرn دربــاره اش می فرمــود: علــی صاحــب لــوای مــن در دنیــا و آخــرت 
ــدوزی، 1416ق، ج1:  ــی، 1414ق: 329 ؛ قن ــا، ج3: 156؛ خوارزم ــری، بی ت ــت)محب طب اس
370؛ ج2: 166(. از جایــی کــه حضــرت، در دنیــا و آخــرت پیش آهنــگ امــت، شــاهد و شــفیع 
آنــان بــوده اســت، تعبیــر پرچمــداری امــامg بــرای پیامبــرn در دنیــا و آخــرت می توانــد بیانگر 

موقعیــت خــاص آن امــامg در محشــر قیامــت باشــد. 

ــل  ــر ســر تأوی ــل قــرآن نبــرد کــرد، امــامg ب ــر ســر نشــر اســالم و تنزی اگــر رســول خــداn ب
ــن  ــه ای ــا، ج3: 139( و ب ــابوری، بی ت ــم نیش ــکار نمود)حاک ــان پی ــان و مارق ــان، باغی ــا ناکث آن، ب

ــه اال اللــه و مــن اجلــه والیــة علــی کــرم اللــه تعالــی  1. ... و اولــی هــذه القــوال ان الســؤال عــن العقایــد و العمــال و رأس ذلــک الال
وجهــه و کــذا والیــة إخوانــه الخلفــاء الراشــدین رضــی اللــه تعالــی عنهــم أجمعیــن.
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ترتیــب حکــم اســالم در مواجهــه بــا باغیــان را تبییــن نمــود؛ لــذا جــا دارد آن امــامg در امتــداد 
همیــن ظلم ســتیزی، در محشــر قیامــت نتیجــه نهایــی آن کارزارهــا و ســوء رفتارهــا، یعنــی حکــم 

محکومیــت ظالمــان و اســتقرار لعنــت بــر آنــان را اعــالم  نمایــد.

ــِه َو َیْبُغوَنَهــا  وَن َعــْن َســِبیِل اللَّ ِذیــَن َیُصــدُّ گفتنــی اســت تأمــل در آیــات مــورد بحــث، ازجملــه »الَّ
ِعَوًجــا َو ُهــْم ِبالَِْخــَرِة َکاِفُروَن«)اعــراف،45( نشــان می دهــد ظالمــان ســه وصــف دارنــد؛ مانــع راه 
خــدا و به دنبــال ایجــاد انحــراف بــوده بــه آخــرت هــم کافرنــد؛ و مطابــق آنچــه مــورد اشــاره قــرار 
گرفــت جبهــه مقابــل امــامg به ویــژه معاویــه جامع ایــن اوصــاف بودنــد؛ حضرت هنگام شــنیدن 
ســتمگری های معاویــه چــون قتــل شــیعیان و ... لــب بــه ســخن گشــوده از آینــده دردناکــی کــه در 

انتظارشــان اســت یــاد کــرد و فرمــود: مــن مــؤذن در دنیــا و آخــرت هســتم.

بــه ایــن صــورت کارنامــه حضــرت  در مقابلــه بــا ظالمــان و دفــاع از مظلومــان شــاهدی دیگــر بــر 
ــی  ــه این جهان ــار و کارنام ــه رفت ــه اینک ــه ب ــا توج ــردد؛ و ب ــامg می گ ــر ام ــه ب ــاق آی ــت انطب صح
ــد  ــن می نمای ــامg روش ــر ام ــؤذن ب ــاق م ــد انطب ــل می یاب ــم و تکام ــر تجس ــان در دار دیگ مکلف

ــران، 1374، ج6: 181(. ــیرازی و دیگ ــکارم ش )م

6-2. شواهد عام

پــاره ای شــواهد نیــز وجــود دارد کــه  بــر موقعیــت ممتــاز امــام علــیg در ضمــن جمــع حکایت 
داللــت دارد.

6-2-1. اهل بیتb شاهدان بر امت

ــات از گفت وگــو در محشــر و برپایــی محکمــه، گرفتــن و احضــار شــهود می گوینــد و  بعضــی آی
ســخن از شــهادت انبیــاb و اولیــا در آن صحنــه دارند)نســاء،41، نحــل، و ...( در برخــی آیــات 
ســخن از رؤیــت اعمــال و ِاشــراف بــر آن در میــان اســت؛ قمــی در تفســیر آیــه »ُقــِل اْعَمُلوا َفَســَیَری 
ــه،103( نقــل می کنــد کــه مــراد از مؤمنانــی کــه مشــرف  ــْم َوَرُســوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن«)توب ــُه َعَمَلُک اللَّ
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بــر اعمــال امت انــد اهــل بیــتb هســتند)قمی، 1404ق، ج1: 304(. کلینــی در تفســیر 
ایــن نمونــه آیــات بابــی بــا پنــج روایــت بــا عنــوان »ان االئمــة شــهداء اللــه علــی خلقــه« گشــوده 
ــًة  مَّ

ُ
اســت)کلینی، 1363، ج1: 190(. همچنیــن بــه مناســبت تفســیر آیــه »َوَکَذِلــَك َجَعْلَناُکــْم أ

ُســوُل َعَلْیُکــْم َشــِهیًدا«)بقره،143( در روایات آمده  ــاِس َوَیُکــوَن الرَّ َوَســًطا ِلَتُکوُنــوا ُشــَهَداَء َعَلــی النَّ
اســت کــه مــراد از امــت وســطی کــه شــاهد بــر مــردم هســتند، اهــل بیــتb اســت. ایشــان بــر 
اعمــال مخالــف بــا حــق مــردم در دنیــا و آخــرت گواه اند)حاکــم حســکانی، ج1: 119؛ طبرســی، 
ــا توجــه بــه آنکــه بســیاری از افــراد ایــن امــت، در دنیــا فاقــد صالحیــت  1415ق، ج1: 417(. ب
علمــی و درنتیجــه فاقــد شایســتگی بــرای شــهادت هســتند، شــهادت آنــان در قیامــت هرگــز قابل 
ــوان گفــت از فهــم و  ــا قاطعیــت می ت ــذا تنهــا گروهــی از امــت کــه ب تصــور و پذیــرش نیســت؛ ل
ــوده و از  ــرn ب ــهادت پیامب ــورد ش ــوردار و م ــاری، 1401ق، ج4: 30( برخ ــی متفاوت)بخ علم
طــرف دیگــر شایســتگی شــهادت بــر اعمــال امــت را دارنــد خانــدان حضــرت و در صــدر آنــان امــام 
علــیg هســتند. ایــن نمونــه آیــات و روایــات کــه کم شــمار هــم نیســت، می توانــد شــواهدی بــر 

صحــت روایــت رضــوی باشــد. 

7. نتیجه گیری

همان گونــه کــه عالمــه طباطبایــی گفتــه بررســی و تدبــر در قــرآن و اســتعماالت قرآنــی نشــان 
می دهــد در مرحلــه حشــر در عالــم آخــرت، نقشــی جــز بــرای انســان ذکــر نشــده اســت؛ لــذا 
ــا ســند  مــؤذن بایــد انســان باشــد. روایــت امــام رضــاg کــه فاقــد هرگونــه روایــت معارضــی ب
صحیــح یــا متصــل اســت از طــرق مختلــف در منابــع فریقیــن وارد شــده اســت؛ جــز آنکــه طــرق 
روایــی آن نــزد شــیعه از شــمار و اعتبــار بیشــتری برخــوردار اســت. هــر دو طــرق روایــی برتــر ایــن 
روایــت در مصــادر شــیعه، طــرق قمــی و کلینــی صحیــح بــوده، شــواهد متعــدد معنایــی آن در 
ــی روایــت رضــوی در  ــق روای ــار، صحــت کل روایــت را تأییــد می کننــد. گرچــه طری قــرآن و اخب
مصــادر اهــل ســنت ضعیــف می نمایــد لیکــن صحــت آن در مصــادر شــیعه می توانــد شــواهدی 
ــم  ــه عل ــت مدین ــت، بابی ــرادری، وزارت، وصای ــون ب ــی چ ــد. اوصاف ــای آن باش ــت معن ــر صح ب
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پیامبــرn تقســیم گری بهشــت و آتــش بــرای امــام علــیg و پرچمــداری همیشــگی ایشــان 
بــرای پیامبــرn کــه مــورد اتفــاق فریقیــن و از جملــه آلوســی اســت؛ همچنیــن موقعیــت برتــر 
عتــرت و امــام علــیg در شــریعت از وجــود نقــش ممتــاز حضــرت در قیامــت و صحــت روایــت 
رضــوی حکایــت دارنــد. بــا آنکــه آلوســی از امــام علــیg همــواره بــا تکریــم یــاد و بــه برخــی 
مناقــب حضــرت اشــاره کــرده، انــکار برخــی روایــات مناقــب ایشــان چــون روایــت رضــوی مــد 
نظــر بایــد ریشــه در رقابــت و تعصــب مذهبــی اشــعری شــدید او داشــته باشــد کــه اصــل را بــر 

تخطئــه مذهــب امامــی و روایات شــان گذاشــته اســت.
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