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فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال ششم، شماره 23، پاییـز 1397

دریافت: 1396/2/6        پذیرش: 1396/5/3
رسول محمد جعفری1

چکیده 

حفــظ و تبییــن اخبــار پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( و امامــان پیشــین، از جملــه وظایــف اهــل بیــت 
ــای  ــای فض ــه اقتض ــام( ـ ب ــا )علیه الس ــیرۀ امام رض ــم در س ــن مه ــت. ای ــوده اس ــام( ب )علیهم الس
ــرت  ــه از آن حض ــود به طوری ک ــده می ش ــراوان دی ــان ـ ف ــر روزگار ایش ــم ب ــی حاک ــی فرهنگ سیاس
ســؤال های متعــددی نســبت بــه روایــات معصومــان پیشــین شــده اســت. از ایــن رو، ایــن پژوهــش بــه 
روش توصیفــی ـ تحلیلــی، در پــِی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه رویکردهــای ایجابــی امام رضــا 
)علیه الســام( در مواجهــه بــا روایــات عرضه شــده بــه ایشــان کــدام اســت؟ یافته هــای تحقیــق نشــان 
از آن دارد کــه حضــرت در مواجهــۀ ایجابــی بــا روایت هــای عرضه شــده، چهــار رویکــرد را برگزیده انــد: 
1. تأییــد روایــات 2. تبییــن روایــات 3. جــری و تطبیــق روایــات 4. تصحیــح برداشــت های ســطحی از 
روایــات. در ایــن بیــن، تبییــن و تأییــد روایــات بــه ترتیب بــا 10 و 9 مــورد، بیشــترین فراوانی را داشــته 
اســت. روایــات عرضه شــده در موضوعــات مختلــف اعتقــادی، اخاقــی و فقهــی بوده انــد و بیشــترین 
ســهم را روایــات اعتقــادی بــا موضــوع امام شناســی بــه خــود اختصــاص داده اســت. گاه روایــات از زبــان 
ــام(  ــا )علیه الس ــه امام رض ــام( ب ــادق )علیهما الس ــام ص ــر و ام ــام باق ــه(، ام ــر )صلی اهلل علیه وآل پیامب
ــا  ــه معصــوم خــاص اشــاره نکــرده و ی ــا ب ــان در هنــگام عرضــۀ روایــت، ی عرضــه شــده اند و گاه راوی
عبــارت »روی عــن آبائــك« را بــه کار برده انــد. روایــات توســط راویــان مختلفــی عرضــه شــده  اســت 

کــه ســهم حســین بن خالــد و ابوصلــت هــروی بیــش از دیگــران بــوده اســت.

کلیدواژه ها: امام رضا )علیه السام(، عرضۀ روایات، مواجهه ایجابی، گونه های مواجهه، راویان.

    rasulmohamadjafari@yahoo.com :1. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

محمد جعفری، رسول )1397(. بررسی رویکردهای ایجابی امام رضا)علیه السام( 
در مواجهه با روایات عرضه شده به ایشان.

فصلنامه علمی- پژوهشی فرهنگ رضوی، 6 )3(، 153-180.
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                              در مواجهه با روایات عرضه شده به ایشان
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مقدمه

ــه( اهــل بیــت ایشــان )علیهم الســام( وظیفــه  پــس از وفــات رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل
ــد. ایــن  ســترگ تبییــن آیــات قــرآن و ســنت نبــوی و پاســداری از آن دو را عهــده دار بوده ان
وظیفــه بــه تناســب شــرایط سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی هــر دوره ظهــور می یافتــه اســت؛ 
ــا دشــمنان و کج اندیشــان منحــرف نمــود داشــته اســت و  ــاد فیزیکــی ب ــه شــکل جه گاه ب
ــوده اســت کــه البتــه جهــاد اول در برهــۀ  گاه در چهــرۀ جهــاد علمــی و فرهنگــی متبلــور ب
ــور آن  ــر حض ــر عص ــاد دوم در سراس ــام( رخ داده و جه ــه )علیهم الس ــات ائم ــی از حی اندک
بزرگــواران جریــان داشــته و در اشــکال و ابعــاد مختلــف بــروز کــرده اســت. اســتفاده از زبــان 
دعــا، شــاگردپروری، برپایی جلســات علمــی، احتجاجــات و مناظــرات، از جملۀ آنهاســت. دوران 
ــی  ــی از دوران های ــا 203ق، یک ــال های 183 ت ــۀ س ــام( در فاصل ــا )علیه الس ــت امام رض امام
اســت کــه جهــاد فرهنگــی در ابعــاد مختلــف آن ظهــور یافتــه اســت )رک: مفیــد، 1414ق، 

ج2: 247(.

ــت  ــش دوران امام ــائل پرچال ــی از مس ــه یک ــد ک ــت می آی ــون به دس ــای گوناگ از روایت ه
ــری  ــف فک ــای مختل ــاختۀ گروه ه ــای برس ــار و روایت ه ــیوع اخب ــام( ش ــا )علیه الس امام رض
بــوده اســت؛ از اهــل ســنت گرفتــه تــا غالیــان و حتــی برخــی شــیعیان. ایــن مســئله اصحــاب 
آن حضــرت را بــر آن داشــته تــا بــا عرضــه روایــات بــر ایشــان، صّحــت و ســقم آنهــا را جویــا 
شــوند. بــا جســتجوی گســترده در جوامــع حدیثــی، بــه روایت هــای فــراوان و متنوعــی در ایــن 
موضــوع دســت یافتیــم. مواجهــۀ امام رضــا )علیه الســام( بــا ایــن مســئله یکســان نبــوده اســت. 
اگــر روایت هــا از اصالــت برخــوردار بــوده آنهــا را تأییــد و در صــورت لــزوم تبییــن و تطبیــق 
نمــوده و اگــر راوی فهــم اشــتباهی از روایــت داشــته، فهــم صحیــح از آن را عرضــه می کرده انــد. 
چنانچــه روایت هــا بــه تحریــف دچــار یــا از اســاس مجعــول بــوده، تحریف و جعــل آن را آشــکار 
می ســاختند. لــذا، می تــوان گفــت، امام رضــا )علیه الســام( دو رویکــرد کلــِی ایجابــی و ســلبی 
در مواجهــه بــا روایت هــای عرضه شــده داشــتند. رویکردهــای مواجهــۀ ایجابــی عبــارت اســت 
از: تأییــد، تبییــن، تطبیــق و تصحیــح روایــات. رویکردهــای مواجهــۀ ســلبی نیــز تصریــح بــه 
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تحریــف و جعلــی بــودن روایــات را شــامل اســت.

پرداختــن بــه هــر دو رویکــرد ایجابــی و ســلبی بــه مجالــی گســترده تر نیــاز دارد. از ایــن رو، در 
مقالــۀ حاضــر تنهــا بــه مواجهــۀ اول پرداختــه می شــود. در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت 
تمــام مــوارد روش هــای ایجابــی احصــاء گــردد. بــر ایــن اســاس، پژوهــش بــه روش توصیفــی 
ــی امام رضــا  ــن پرســش اســت کــه رویکردهــای ایجاب ــه ای ــۀ پاســخ ب ــی ارائ ــی، در پ ـ تحلیل
ــدام اســت؟ در موضــوع  ــه ایشــان ک ــای عرضه شــده ب ــا روایت ه ــه ب )علیه الســام( در مواجه
ــام( و  ــا  )علیه الس ــوان: »امام رض ــا عن ــت ب ــه ای اس ــر، مقال ــن اث ــش، نزدیك تری ــورد پژوه م
ــه امام رضــا  ــه برخــی از احادیثــی کــه ب ــه اقتضــای بحــث، ب جاعــان حدیــث« کــه در آن ب
ــاره شــده  ــد، اش ــن کرده ان ــا را تبیی ــودن آنه ــی ب ــده و ایشــان جعل )علیه الســام( عرضــه ش
اســت. مباحــث پژوهــش، بــا چارچــوب و محتــوای متفاوتــی ســامان یافتــه و برای نخســتین بار 
ــراً  ــردد و ظاه ــث امام رضــا )علیه الســام( مطــرح می گ ــه احادی ــگاه ب ــوع ن ــن ن ــه ای اســت ک
تاکنــون تحقیقــی از ایــن منظــر بــه احادیــث ایشــان بلکــه دیگــر معصومــان )علیهم الســام(  

نپرداختــه اســت. لــذا، تحقیــق حاضــر در جهــت تــدارک ایــن خــأ صــورت می گیــرد. 

بــرای پاســخ بــه پرســش پژوهــش، جســتجوهای فراوانــی در جوامــع حدیثــی صــورت گرفــت 
و در مجمــوع 24 روایــت یافــت شــد کــه ذیــل چهــار محــور بررســی خواهــد شــد: 1. تأییــد 
روایــات 2. تبییــن روایــات 3. جــری و تطبیــق روایــات 4. تصحیــح برداشــت های ســطحی از 

روایــات.

1. تأیید روایات

ــر امام رضــا )علیه الســام( عرضــه  مــراد از تأییــد روایــت ایــن اســت کــه راوی حدیثــی را ب
داشــته و اصالــت صــدور آن را از معصومــان پیشــین پرســیده اســت و حضــرت نیــز در پاســخ، 
بــر درســتی آن صّحــه گذاشــته اســت. اگرچــه از منظــر دیگــر اصالــت روایاتــی کــه در ایــن 
پژوهــش تحــت عنوان هــای تبییــن، تطبیــق و تصحیــح بــه بحــث گذاشــته شــده، مفروغ عنــه 
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و به عبارتــی مــورد تأییــد حضــرت بــوده کــه بــه تبییــن آنهــا پرداختــه اســت، روایــات ایــن 
«، »َصَدَق«  بخــش بــا آنهــا دو فرق اساســی دارد: نخســت، حضــرت تعبیرهایــی چون »ُهــَو َحــقٌّ
و »نََعــْم« را در تأییــد ایــن روایت هــا بــه کار بــرده اســت. دوم، امــام )علیه الســام( هیــچ ســخن 

یــا توضیــح اضافــه ای دربــاره ایــن روایت هــا ایــراد نکــرده اســت. 

ــه، 9  ــراوان صورت گرفت ــا جســتجوهای ف ــی دارد. ب ــای فراوان ــات نمونه ه ــن دســته از روای ای
مــورد احصــاء گردیــد: 

ْنَيا ُمَمثََّلٌة لإِِلَماِم َكِفْلَقِة الَْجْوَزِة« 1-1  حدیث »الدُّ

ســماعه بن مهــران گویــد: امــام صــادق )علیه الســام( فرمــود: »دنیــا ماننــد نیمــۀ گــردو بــرای 
امــام تمّثــل می یابــد، امــا هیــچ چیــزی از آن را نمی طلبــد، در حالی کــه بــه همــۀ آن دسترســی 
دارد و چیــزی بــرای او پنهــان نیســت؛ همچنان کــه هــر یــك از شــما در بــاالی ســفره بــه هــر 
غذایــی کــه بخواهیــد دسترســی داریــد.« )صفــار، 1404ق، ج 1: 408؛ مفیــد،1413ق: 217(. 
ایــن روایــت بــه گســترۀ علــم امــام و امــکان دسترســی بــه تمــام نعمت هــای دنیــوی اشــاره 

دارد.      

ــر  ــد( ب ــل می یاب ــام تمث ــرای ام ــردو ب ــۀ گ ــد نیم ــا مانن ــث )دنی ــن حدی ــۀ نخســت ای جمل
امام رضــا )علیه الســام( عرضــه می گــردد و ایشــان حّقانیــت و صّحــت آن را تأییــد می کنــد. 
ــام(  ــا )علیه الس ــرای امام رض ــه ای ب ــه در برگ ــد ک ــل می کن ــری نق ــداهلل جعف ــن  عب حمزه ب
ــه حضــرت دادم و  ــه را ب ــد. برگ ــل می یاب ــام تمّث ــرای ام ــردو ب ــد نیمــۀ گ ــا مانن نوشــتم: دنی
گفتــم: فدایــت شــوم! شــیعیان ایــن حدیــث را نقــل کرده انــد و مــن آن را انــکار نکــردم. باوجود 
این، دوســت داشــتم از شــما نیز بشــنوم. امام )علیه الســام( در نوشــته نگریســتند، آن گاه آن را 
پیچیدنــد به طوری کــه گمــان کــردم بــر ایشــان گــران آمــد. ســپس فرمودنــد: »حــق اســت«. 

ســپس در پوســتینی چرمــی قــرار دادنــد )همــان(. 

به نظــر می رســد علــت ســؤال مکتــوب در حضــور امــام )علیه الســام( ناشــی از فضــای حاکــم 
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در جلســه و وجــود کســانی بــوده کــه امــکان طرح ســؤال به صــورت شــفاهی بــرای راوی فراهم 
نبــوده اســت. نحــوۀ پاســخدهی و رفتــار امــام )علیه الســام( در هنــگام جــواب بــه ســؤال نیــز 

مؤیــد این مســئله اســت.

ُلُه ِإاّل اإِلَماُم« 1-2  حدیث »َأنَّ اإِلَماَم ال ُيَغسِّ

از امــام کاظــم )علیه الســام( نقــل شــده کــه فرمودنــد: »از جملــه ســفارش های پــدرم ایــن 
بــود کــه چــون وفــات کــردم، کســی جــز تــو مــرا غســل ندهــد، زیــرا امــام را جــز امــام غســل 
نمی دهــد )ابــن شهرآشــوب مازندرانــی، 1376، ج 4: 224(. ایــن حدیــث در جوامــع روایــی از 
ال  امــام کاظــم )علیه الســام( نقــل شــده اســت، امــا بــا توجــه ســؤالی کــه ابراهیم بــن ابی َســمَّ
ــام(  ــادق )علیه الس ــام ص ــت از ام ــد روای ــر می رس ــرده، به نظ ــام( ک ــا )علیه الس از امام رض
ال گویــد: بــه امام رضــا  نیــز وجــود داشــته و اکنــون در دســترس نیســت. ابراهیم بــن ابی َســمَّ
)علیه الســام( نوشــتم: بــرای مــا از امــام صــادق )علیه الســام( نقــل شــده اســت کــه امــام را 
جــز امــام غســل نمی دهــد. نظــر شــما چیســت؟ بــه مــن نوشــت: »آنچــه بــه تــو رســیده حــق 

اســت« )حلّــی، 1421ق: 76(.

1-3  حدیث »َسابُِعَنا َقائُِمَنا«

در جوامــع روایــی از امــام باقــر )علیه الســام( روایــت شــده اســت کــه هفتمیــن فرزنــدم، قائم 
)عــج( اســت. ایــن روایــت را »نعمانــی« در کتــاب الغیبــه بــا اســنادش از علی بــن ابی حمــزه، 
ابوبصیــر و یکــی از موالــی آن حضــرت نقــل کــرده اســت )نعمانــی،1397ق: 96(، امــا »خــزاز 
رازی«  در کتــاب کفایةاألثــر بــا اســنادش از عبدالغفاربــن قاســم روایت کرده اســت )خــزاز رازی، 
1401ق: 250ـ252(. صّحــت ایــن روایــت از امام رضــا )علیه الســام( پرس وجــو شــده اســت؛ 
ــن  ــام »َذرِیح ب ــا نقــل از راوی دیگــری به ن ــا ایــن تفــاوت کــه ســؤال کننده، ایــن روایــت را ب ب
ــه  ــن صــورت اســت ک ــه ای ــت ب ــام )علیه الســام( پرســیده اســت. روای ــي« از ام یزیدالُمحارب
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ــارۀ شــما هیــچ ابهامــی  ــد: فدایــت شــوم! درب ــه امام رضــا )علیه الســام( می گوی ــی ب داوود َرقِّ
ــر )علیه الســام( شــنیده ام.  ــام باق ــح« از ام ــدارم مگــر حدیثــی کــه به واســطۀ »َذرِی ــه دل ن ب
امــام )علیه الســام( فرمــود: »چــه حدیثــی اســت؟« شــنیدم کــه فرمــوده اســت: اگــر خداونــد 
ــام(  ــر )علیه الس ــام باق ــح و ام ــود: »َذرِی ــرت فرم ــت. حض ــم ماس ــا قائ ــن م ــد، هفتمی بخواه

ــی، 1409ق: 373- 374(.  ــد« )کّش ــت گفته ان درس

 بــا توجــه بــه ماهیــت ایــن پژوهــش، در ایــن حدیــث دو نکتۀ مهــم نهفتــه اســت: 1. چنان که 
گذشــت، در جوامــع روایــی موجــود، ایــن روایــت از امــام باقــر )علیه الســام( به واســطۀ راویانــی 
غیــر از »َذرِیــح« نقــل شــده اســت 2. »َذرِیــح« در جرگــۀ اصحــاب امــام صــادق )علیه الســام( 
قــرار دارد )رک: طوســي، 1381ق: 203(. در جوامــع حدیثــی نیــز از او بــا یــك واســطه از امــام 
باقــر )علیه الســام( حدیــث نقــل شــده اســت؛ بــرای مثــال، به واســطۀ ابوحمــزۀ ثمالــی )صفــار، 
1404ق، ج 1: 104 و 478( یــا عمربــن حنظلــه )مجلســی، 1403ق، ج78: 338( از امــام باقــر 
)علیه الســام( گــزارش شــده اســت. بنابرایــن، مــراد داوود َرقِّــی از عبــارِت »به واســطه َذرِیــح از 
امــام باقــر  )علیه الســام( شــنیده ام« لزومــاً ایــن نخواهــد بــود کــه َذرِیــح به طــور مســتقیم از 

امــام باقــر )علیه الســام( شــنیده اســت.

وُه« 1-4  حدیث »َعَلْيُكْم بَِهَذا الَْبْيِت  َفُحجُّ

ــه امام رضــا )علیه الســام( عرضــه داشــتم: فدایــت شــوم! پــدرم  محمدبــن عبــداهلل گویــد: ب
نقــل کــرده اســت کــه بــه یکــی از پــدران شــما گفتــه شــد: در شــهر مــا، منطقــه ای جنگــی به 
نــام قزویــن و نیــز دشــمنی بــه نــام دیلــم وجــود دارد. آیــا اجــازه می دهیــد بــا آنــان جهــاد 
کنــم یــا در منطقــۀ جنگــی حضــور یابــم؟ ایشــان فرمودنــد: ملتــزم بــه ایــن خانــه )کعبــه( 
ــرار  ــه مرتبه تک ــی س ــرا را به تمام ــن ماج ــخص ای ــد. آن ش ــای آوری ــج آن را به ج ــید و ح باش
کــرد. ایشــان نیــز )هــر ســه بار( فرمودنــد: ملتــزم بــه ایــن خانــه باشــید و حــّج آن را به جــای 
آوریــد. در نوبــت ســوم افزودنــد: آیــا شــیعۀ مــا رضایــت نمی دهــد کــه در خانــه اش بمانــد و 
امــوال خــود را بــرای خانــواده اش هزینــه کنــد و منتظــر امــر مــا باشــد؟ در ایــن حالــت اگــر آن 
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را درک کــرد، ماننــد کســی اســت کــه همــراه رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( در جنــگ بــدر 
بــه شــهادت رســیده اســت. و اگــر آن را درک نکــرد، به ســان کســی اســت کــه در کنــار قائــم 
مــا چــون ایــن دو انگشــت شــهادت در خیمه گاهــش اســت. امام رضــا )علیه الســام( فرمــود: 
»درســت اســت، همین گونــه کــه از ایشــان نقــل شــده، صحیــح اســت« )کلینــی، 1407ق، ج 4: 

.)260

ــا  ــت امام رض ــه راوی خدم ــی ک ــود دارد: 1. روایت ــم وج ــۀ مه ــت دو نکت ــن روای ــاره ای درب
ــراوان، در  ــتجوهای ف ــود جس ــد، باوج ــد فرمودن ــان آن را تأیی ــزارش و ایش ــام( گ )علیه الس
جوامــع روایــی  یافــت نشــد امــا بــا عنایــت بــه تأییــد امام رضــا )علیه الســام( قطعــاً چنیــن 
ــك  ــه از کدام ی ــت ک ــرده اس ــاره نک ــت. 2. راوی اش ــده اس ــان وارد ش ــدران ایش ــی از پ حدیث
ــه احتمــال فــراوان، حدیــث از امــام  از پــدران آن حضــرت حدیــث نقــل شــده اســت ولــی ب
ــه  ــاد را ب ــاع، جه ــان و اوض ــه زم ــه ب ــا توج ــان ب ــده و ایش ــام( وارد گردی ــادق )علیه الس ص
ــابه،  ــای مش ــد. در روایت ه ــون می دیدن ــن خ ــدر رفت ــب ه ــته اند و آن را موج ــاح ندانس ص
ــهر  ــن ش ــار در ای ــه انتظ ــه ب ــان توصی ــه ایش ــده ک ــل ش ــام( نق ــادق )علیه الس ــام ص از ام
ــه  ــادق )علیه الســام( ب ــام ص ــد: ام ــل می کن ــود نق ــند خ ــا س ــی ب ــه کلین ــد؛ چنان ک کرده ان
عبدالملك بــن َعمــرو فرمودنــد: چــرا بــه مناطقــی کــه اهالــی ســرزمینت می رونــد، مهاجــرت 
یَصــهو ه،َعبَّــاَدان،َمصِّ نمی کنــی؟ عبدالملــك پرســید: کــدام مناطــق؟ حضــرت فرمودنــد: ُجــدَّ
قزویــن. عبدالملــك پرســید: بــرای انتظــار امرتــان و اقتــدا بــه شــما؟ فرمودنــد: بلــه بــه خــدا 

ــان، ج 5: 19(.    ــم! )هم قس

1-5  حدیث »ِإَذا َأَخَذ ِفي َطِريٍق َرَجَع ِفي َغْيِرِه«

در جوامــع روایــی اهــل ســنت از ابوهریــره نقــل شــده اســت کــه هــر گاه پیامبــر 
ــاز  ــد، ب ــه بودن ــه رفت ــیری ک ــر مس ــد، از غی ــد می رفتن ــاز عی ــه نم ــه( ب )صلی اهلل علیه وآل
ــی  ــای حدیث ــه، ج1: 412(. در کتاب ه ــا، ج2: 338؛ ابن ماج ــل، بی ت ــن حنب ــتند )اب می گش
ــن داوود، 1383ق: 426( از  ــی اســت ) اب ــه عام ــُکونی ک ــت به واســطۀ َس ــن روای ــز ای شــیعه نی
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پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( نقــل شــده اســت )ابن بابویــه، 1413ق، ج 1: 510(.     

ــت.  ــده اس ــع ش ــؤال واق ــورد س ــام( م ــا )علیه الس ــت از امام رض ــن روای ــقم ای صّحت وس
ــردم  ــت شــوم! م ــی دارد: فدای ــه امام رضــا )علیه الســام( عرضــه م ــع ب ــن بَِزی موســی بن عمرب
ــه( مســیری را می رفتنــد، از غیــر  ــد کــه هــرگاه رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل روایــت کرده ان
آن مســیر بازمی گشــتند. آیــا چنیــن می کــرد؟ امــام )علیه الســام( فرمــود: آری! مــن فــراوان 
ایــن کار را می کنــم. تــو نیــز انجــام بــده. ســپس فرمــود: ایــن عمــل روزی ات را افــزون می کنــد 

)کلینــی، 1407ق، ج 5: 314(. 

بــا تأمــل در ایــن دو روایــت و مقایســۀ آنهــا بــا یکدیگــر، چنــد مســئله قابــل بحــث بــه نظــر 
می رســد: 1. منظــور از مــردم، در جملــۀ »مــردم روایــت کرده انــد«)إِنَالنَّــاَسَرَوْوا( اهل ســّنت 
هســتند. ظاهــراً اصــل ایــن روایــت از طریــق اهل ســنت بــه جوامــع روایــی راه یافته اســت، زیرا 
گــزارش موجــود در مصــادر شــیعی نیــز به واســطۀ یــك راوی ســّنی مذهب و از رســول خــدا 
)صلی اهلل علیه وآلــه( نقــل شــده اســت. 2. در روایــات عاّمــه، انتخــاب مســیر متفــاوت بــا قیــد 
ــا )علیه الســام( به صــورت  ــت امام رض ــه در روای ــزارش شــده اســت، در حالی ک ــد گ ــاز عی نم
مطلــق آمــده اســت. دربــارۀ ایــن اختــاف نقل هــا چنــد احتمــال قابــل طــرح اســت. نخســت، 
روایــت منقــول از پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( به صــورت مطلــق نیــز موجــود بــوده اســت امــا 
در حــال حاضــر در مصــادر حدیثــی وجــود نــدارد. دوم، راوی بــا الغــای خصوصیــتـ  کــه مــورد 
ــوده اســت ـ از امــام )علیه الســام( ســؤال کــرده و امــام  تأییــد امام رضــا )علیه الســام( نیــز ب
پاســخ داده اســت. بــر ایــن اســاس، روایــت پیامبــر  )صلی اهلل علیه وآلــه( بــه روز عیــد محــدود 
نخواهــد بــود. ســوم، راوی در روز عیــد از حضــرت ســؤال کــرده اســت. بــا توجــه بــه زمــان و 
اســباب ورود حدیــثـ  کــه اکنــون در دســترس مــا نیســتـ  ذکــر قیــد عیــد الزم نبوده اســت.  

َم ِمْنُه َحّيًا« َم ِمَن الُْمْسِلِم َميِّتًا َما َحرَّ 1-6  حدیث »ِإنَّ اهللَ َحرَّ

از امــام صــادق )علیه الســام( نقــل شــده اســت کــه فرمودنــد: رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآله( 
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هــر آنچــه را کــه بــرای زنــدۀ مســلمان حرمــت گزاردنــد، بــرای مــردۀ مســلمان نیــز حرمــت 
نهادنــد. اگــر کســی بــا مــرده کاری کنــد کــه آن کار  از بیــن رفتــن زنــده را به دنبــال داشــته 

ــون، 1385ق ، ج 2: 423(.       باشــد، دیــه بــر عهــدۀ اوســت )ابن َحیُّ

حســین بن خالــد گویــد: از امام رضــا )علیه الســام( ســؤال کــردم: بــرای مــا از امــام 
صــادق )علیه الســام( حدیثــی نقــل شــده اســت کــه دوســت دارم آن را از شــما بشــنوم. امــام 
)علیه الســام(  فرمــود: چیســت؟ گفتــم: بــه مــن رســیده اســت کــه ایشــان دربــارۀ مــردی کــه 
ــد:  ــه( فرموده ان ــود: رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل ــود، فرم ســِر مــردی مــرده را جــدا کــرده ب
خداونــد هــر آنچــه را کــه بــرای زنــدۀ مســلمان حرمــت گــزارده، بــرای مســلمان مــرده نیــز 
حرمــت نهــاده اســت. اگــر کســی بــا مــرده کاری کنــد کــه آن کار هاکــت جــان زنــده اســت، 
ــام صــادق )علیه الســام(  ــود: ســخن ام ــدۀ اوســت. امام رضــا )علیه الســام( فرم ــر عه ــه ب دی
ــوده اســت )طوســی، 1407ق ،  ــن فرم ــه( چنی ــدا )صلی اهلل علیه وآل ــح اســت. رســول خ صحی
ــد کــرده اســت؛  ــت را تأیی ــت، امام رضــا )علیه الســام( دو روای ــن روای ج 10: 273ـ274(. در ای
نخســت مطلبــی کــه از ســیرۀ رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( گــزارش و دوم، روایتــی کــه از 

امــام صــادق )علیه الســام( نقــل شــده اســت.  

ــان  ــه امام رضــا )علیه الســام( بی ــات عرضه شــده ب ــد روای ــۀ تأیی ــورد از 9 نمون ــون 6 م تاکن
گردیــد. بــا توجــه بــه مجــال انــدک موجــود، بــه ذکــر مأخــذ ســه نمونــۀ باقی مانــده بســنده 

ــی، 1381ق، ج 2: 304. ــری،1413ق: 357؛ اربل ــی،1407ق،ج9: 363؛ حمی ــود: طوس می ش

2. تبیین روایات

ــم آن در  ــده، فه ــه می ش ــام( عرض ــا )علیه الس ــر امام رض ــه ب ــات ک ــری از روای ــتۀ دیگ دس
تــوان راوی نبــوده اســت، لــذا درصــدد ســؤال از حضــرت برآمــده و ایشــان معنــا و مفهــوم آن را 
بــرای راوی تبییــن می کردنــد. ایــن روایــات شــامل 10 مــورد و دو دســته هســتند: 1. تبییــن 

معنــای ظاهــری روایــت 2. تبییــن معنــای باطنــی روایــت.
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2-1  تبیین معنای ظاهری روایت 

مــراد ایــن اســت کــه امام رضــا )علیه الســام( مفهــوم مجمــل و مبهــم روایــت عرضه شــده 
را بــه وجهــی صحیــح و دقیــق تبییــن و روشــن کــرده اســت. بــا جســتجوهای صورت گرفتــه، 

هفــت روایــت یافــت شــد:

2-1-1  حدیث »ال َجْبَر َو ال َتْفِويَض بَْل َأْمٌر بَْيَن َأْمَرْيِن«

بَُریْدبــن عمیــر بــر امام رضــا )علیه الســام(  عرضــه مــی دارد کــه معنــای ایــن روایــت امــام 
صــادق )علیه الســام(: »الَجْبــَرَوالتَْفِویــَضبـَـْلأَْمــٌربَْیــَنأَْمَریْــِن« چیســت؟ امــام در پاســخ 
می فرمایــد: »هــر کــه ادعــا کنــد خداونــد افعــال مــا را انجــام داده و بــدان نیــز عــذاب می کنــد، 
بــه جبــر معتقــد شــده اســت و هــر کــه ادعــا کنــد خداونــد امــور خلــق و روزی آنــان را بــه 
حجت هایــش واگــذار کــرده، بــه تفویــض معتقــد شــده اســت. معتقــد بــه جبــر کافــر و معتقــد 
ــت؟  ــِن« چیس ــَنأَْمَریْ ــٌربَْی ــای »أَْم ــد: معن ــؤال می کن ــت. راوی س ــرک اس ــض مش ــه تفوی ب
ــه،  ــت« )ابن بابوی ــی اس ــر و نواه ــام اوام ــکان انج ــد: »ام ــام( می فرمای ــا  )علیه الس امام رض

1378ق، ج 1: 124(. 

ــام صــادق  ــرای نخســتین بار از ام ــِن«ب ــَنأَْمَریْ ــٌربَْی ــْلأَْم َ ــَضب ــَرَوالتَْفِوی ــه »الَجْب جمل
)علیه الســام( صــادر گردیــد، زیــرا جریان هــای فکــری و کامــی عصــر ایشــان از عهــدۀ مســئلۀ 
جبــر و اختیــار برنیامدنــد و یــا در دام جبــر افتادنــد و یــا بــه تفویض گرفتــار آمدند. امــام صادق 
ــد.  ــن« نامی ــر بین االمری ــر و تفویــض مطــرح و آن را »ام ــه ای بیــن جب )علیه الســام( راه میان
کلینــی و صــدوق از امــام صــادق )علیه الســام(  نقــل می کننــد: نــه جبــر صحیــح اســت و نــه 
تفویــض، بلکــه امــری بیــن آن دو امــر )امــر بین االمریــن( اســت. از امــام )علیه الســام( معنــای 
ــد:  ــن می کن ــی آن را روش ــا مثال ــام(  ب ــام )علیه الس ــود. ام ــؤال می ش ــن س ــر بین االمری ام
ایشــان می فرمایــد: »َمَثــل آن َمَثــل کســی اســت کــه او را در حال گناهــی دیــده و از آن برحذر 
مــی داری، ولــی او دســت برنمــی دارد. تــو بــه حــال خــودش رهایــش می کنــی و او آن گنــاه 
را به جــای مــی آورد. واگــذاری او به دلیــل عــدم پذیــرش کامــت، بــه ایــن معنــا نیســت کــه 
تــو او را بــه معصیــت فرمــان دادی« )کلینــی، 1407ق، ج1: 160؛ ابن بابویــه، 1398ق: 362(.
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چنان کــه از ایــن حدیــث پیداســت، امــام صــادق )علیه الســام( بــه شــکلی روشــن بــا بیــان 
مثــال، معنــای ســخن خویــش را آشــکار ســاخته اســت. حــال، محتمــل ســائل از امام رضــا 
ــِن« را  ــَنأَْمَریْ ــٌربَْی ــْلأَْم َ ــَضب ــَرَوالتَْفِوی ــی »الَجْب ــث یعن ــا صــدر حدی )علیه الســام( تنه
شــنیده باشــد و یــا اساســاً به دلیــل دشــواری معنــای ایــن، دوبــاره از امام رضــا )علیه الســام( 

ســؤال کــرده تــا بــه شــکلی واضح تــر معنــای ســخن بــرای او بیــان شــود.

2-1-2  حدیث »انَّ اإِلَماَم ال َيِلي َأْمَرُه ِإاّل ِإَماٌم ِمْثُلُه«

ــت  ــدران شــما روای ــا از پ ــرای م ــد: ب ــه امام رضــا )علیه الســام( می گوی ــن ابی حمــزه ب علی ب
شــده اســت کــه امــر )مربــوط بــه غســل و کفــن و دفــن( امــام را جــز امــام انجــام نمی دهــد. 
ــه او فرمودنــد: حســین بن علی )علیهما الســام( امــام بــود یــا نبــود؟  امام رضــا )علیه الســام( ب
ــخ داد:  ــد؟ پاس ــده دار ش ــر او را عه ــه کســی ام ــد: چ ــود. حضــرت فرمودن ــام ب ــخ داد: ام پاس
ــا  ــام( کج ــین )علیهماالس ــد: علی بن حس ــرت فرمودن ــام(. حض ــین )علیهما الس علی بن حس
ــد:  ــود. حضــرت فرمودن ــوس ب ــاد محب ــن زی ــه دســت عبیداهلل ب ــه ب ــود؟ پاســخ داد: در کوف ب
بــدون اینکــه آنــان بداننــد خــارج شــد و امــر پــدرش را عهــده دار گردیــد و ســپس بازگشــت، 
حــال آنکــه بــه علی بن حســین )علیهما الســام( قــدرت داد بــه کربــا بیایــد و امــر پــدرش را 
بــه دســت بگیــرد. بــه صاحــب ایــن امــر )امــام  جــواد )علیه الســام( ( قــدرت خواهــد داد تــا از 
بغــداد بیایــد و امــر )مربــوط بــه غســل و کفــن و دفــن( پــدرش را انجــام دهــد و بازگــردد. ایــن 
در حالــی اســت کــه او در حبــس و اســارت نیــز به ســر نمی بــرد )کّشــی، 1409ق: 464-463(.

علی بــن ابی حمــزه بطائنــی یکــی از ســران مذهــب منحــرف واقفیه اســت )نجاشــی، 1407ق: 
 ــت »انَّ ــردن روای ــا مطرح ک ــول نداشــت، ب ــت امام رضــا )علیه الســام( را قب ــه امام  250(. او ک
الَِمــاَمالیَلِــيأَْمــَرهُإاِلّإَِمــاٌمِمْثُلــُه« قصــد داشــت امــام را بــه  چالــش بکشــد و نبــوِد امــکاِن 
حضــور امــام جــواد )علیه الســام( به دلیــل بُعــد مکانــی بــرای تجهیــز آن حضــرت بــه هنــگام 
ــا  ــی ب ــت وحــدت مضمون ــن روای ــت ایشــان می پنداشــت. ای ــی امام ــر نف ــی ب ــات را دلیل وف
ــُلُهإاِلّالَِمــاُم« دارد. امــام )علیه الســام( ضمــن تأییــد ایــن روایــت،  الَِمــاَمالیَُغسِّ حدیــث »انَّ
ــه تجهیــز دفــن امــام حســین  ــا اســتناد ب ــارۀ خویــش ب کیفیــت تحقــق ایــن روایــت را درب
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)علیه الســام( توســط امــام ســجاد )علیه الســام( بیــان مــی دارد.

م« )انگشتر به دست کردن( 2-1-3  حدیث »تََختُّ

حســین بن خالــد بــه امام رضــا )علیه الســام( عرضــه مــی دارد: بــرای مــا روایــت شــده اســت 
ــان  ــر مؤمن ــد و امی ــر می کردن ــت تطهی ــه( انگشتربه دس ــدا )صلی اهلل علیه وآل ــول خ ــه رس ک
ــه( نیــز  )علیه الســام( نیــز چنیــن می کردنــد و نقــش انگشــتر رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل
ــد. گفتــم: انجــام آن  ــد: راســت گفته ان ــود. امــام )علیه الســام( فرمودن ــٌد َرُســوُل اهللِ« ب »ُمَحمَّ
بــرای مــا رواســت؟ فرمــود: آنــان انگشــتر را بــه دســت راســت می انداختنــد و شــما بــه دســت 

ــی، 1407ق، ج 6: 474(.   ــد  )کلین چــپ می اندازی

ــه تطهیــر پیامبــر  ــوط ب در ایــن حدیــث، امام رضــا )علیه الســام( ضمــن تأییــد روایــت مرب
ــا انگشــتر منّقــش بــه ذکــر و نیــز تطهیــر امیــر مؤمنــان )علیه الســام(  )صلی اهلل علیه وآلــه( ب
بــا چنیــن حالتــی، دربــارۀ چگونگــی امــکان آن، توضیــح می دهــد کــه آن بزرگــوران انگشــتر را 
بــه دســت راســت می انداختنــد و بــا دســت چــپ تطهیــر می کردنــد. شــایان ذکــر اســت، در 
جوامــع روایــی از امــام صــادق )علیه الســام( از پدرانشــان از امیــر مؤمنــان )علیه الســام( نقــل 
شــده اســت کــه رســول خــدا )صلــی اهلل علیه وآلــه( )در بیت الخــاء( بــا دســت چــپ تطهیــر 
ــٌد َرُســوُل اهلل« بــود، در دســت  می کردنــد، از ایــن روی انگشترشــان را کــه بــر آن نقــش »ُمَحمَّ

ــا: 186(.  ــعث، بی ت ــد  )ابن اش ــت می انداختن راس

2-1-4  حدیث »ِإيَّاُكمْ  َو الُْمَطلََّقاِت  َثالثًا ِفي َمْجِلٍس َواِحٍد«

از دیــدگاه اهــل ســنت، ســه طاقه کردن در یــك مجلــس رواســت. برابــر روایت هــای 
ســه گانۀ مســلم در صحیــح، ایــن اتفــاق در دوران خافــت عمــر و بــا اجــازۀ او صــورت گرفــت 
)رک: مســلم، بی تــا، ج4: 183ـ184(. ائمــه اطهــار )علیهم الســام( ایــن نــوع طــاق را صحیــح 
ــل شــده  ــام صــادق )علیه الســام( نق ــه، از ام ــر حــذر می داشــتند. از جمل ندانســته و از آن ب
اســت: بپرهیزیــد از ســه طاقه کردن زنــان در یــك مجلــس، زیــرا آنــان زنــان دارای همســر بــه 

ــی، 1407ق، ج 5: 424(.          ــی، 1407ق ، ج 8: 56؛ کلین ــد )طوس ــمار می آین ش
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 بــا ایــن مقدمــه، روایتــی از امام رضــا )علیه الســام( گــزارش می شــود کــه حضــرت، پایبنــدی 
ــام  ــان ام ــس از زب ــك مجل ــه طاقه کردن در ی ــز از س ــر )پرهی ــن ام ــف ای ــب مختل ــه جوان ب
صــادق )علیه الســام(( را دربــارۀ کســانی بیــان مــی دارد کــه بــه مذهــب تشــّیع معتقد هســتند. 

عبداهلل بــن طــاووس بــه امام رضــا )علیه الســام( می گویــد: بــرادرزاده ای دارم کــه بــه تزویــج 
ــام )علیه الســام(  ــد. ام ــاد می کن ــراوان از طــاق ی ــرم درآورده ام. او شــراب می نوشــد و ف دخت
فرمــود: اگــر از بــرادران دینــی تــو )شــیعه( اســت، مســئله ای بــر ســخن او مترتــب نمی شــود و 
اگــر از آنــان )اهــل ســنت( اســت، دختــرت را جــدا کــن زیــرا مقصــود او جدایــی و طاق اســت. 
گفتــم: فدایــت شــوم! آیــا از امــام صــادق  )علیه الســام( روایــت نشــده اســت کــه بپرهیزیــد از 
ســه طاقه کردن زنــان در یــك مجلــس، زیــرا آنــان زنــان دارای همســر به حســاب می آینــد؟ 
ــیعه(  ــان )ش ــه از برادرانت ــت ک ــی اس ــن زمان ــد: ای ــخ فرمودن ــام( در پاس ــا )علیه الس امام رض
باشــد، نــه از آنــان )اهــل ســنت( زیــرا هــر کــه بــه کیــش قومــی درآیــد، احــکام همانــان دربارۀ 

ــه، 1403ق: 263(. ــردد )ابن بابوی ــاری می گ او ج

2-1-5  حدیث »کفارات«

ــدا  ــول خ ــد رس ــی دارد: ای فرزن ــه م ــام( عرض ــا )علیه الس ــه امام رض ــروی ب ــت ه ابوصل
)صلی اهلل علیه وآلــه( از پدرانــت روایــت شــده اســت کــه هــر کــس در مــاه رمضــان جمــاع یــا 
افطــار کنــد، ســه کفــاره بــر عهــدۀ اوســت و از برخــی از ایشــان نیــز روایــت شــده اســت یــك 
کفــاره بــر عهــدۀ اوســت. بــه کدام یــك از دو حدیــث عمــل کنیــم؟ حضــرت فرمودنــد: بــه هــر 
دوِ آنهــا. هــر گاه مــردی در مــاه رمضــان جمــاع حــرام یــا افطــار بــا چیــز حــرام کنــد، قضــای 
آن روز و ســه کفــاره: آزادکــردن بنــده، روزۀ دو مــاه پی درپــی و اطعــام شــصت فقیــر بــر عهــده 
اوســت و اگــر جمــاع مشــروع یــا افطــار بــا چیــز حــال کنــد، یــك کفــاره بــر او واجــب اســت 
و اگــر فرامــوش کــرده بــود )کــه روزه اســت( چیــزی بــر او واجــب نیســت )طوســی، 1407ق ، 

ــان،1390ق، ج 2: 98-97(. ج 4: 209؛ هم

دربــاره روایــات منقــول از امــام صــادق )علیه الســام( در روایتــی کلینی از ایشــان آورده اســت: 
اگــر کســی یــك روز از مــاه رمضــان را عمــداً و هیــچ بــدون عــذری افطــار کنــد؛ یــا بایــد بنــده 
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آزاد کنــد یــا دو مــاه پی درپــی روزه بگیــرد و یــا شــصت فقیــر را اطعام کنــد )کلینــی، 1407ق، 
ج 4: 101(. در روایتــی دیگــر، شــیخ طوســی نقــل می کنــد: ســماعه بن مهــران از امــام صــادق 
)علیه الســام( دربــارۀ کفــارۀ مــردی کــه بــا همســرش در مــاه رمضــان جمــاع داشــته، ســؤال 
می کنــد. امــام )علیه الســام( می فرمایــد: آزادکــردن بنــده و اطعــام شــصت فقیــر و دو مــاه روزۀ 
پی درپــی و قضــای روزۀ آن روز )همــان، ج 2: 97(. ظاهــر ایــن دو روایــت تناقــض دارنــد زیــرا 
در روایــت اول ُمفِطــر، مخّیــر بیــن یکــی از ســه کفــاره اســت و در روایــت دوم ملــزم بــه کفــاره 
جمــع اســت. بــا حدیــث امام رضــا )علیه الســام( فــرق میــان ایــن دو مشــخص می شــود؛ بــه 
ایــن صــورت کــه روایــت اول ناظــر بــر افطــار بــا حــال اســت و روایــت دوم، ناظــر بــر افطــار بــا 
حــرام اســت. بــا اســتفاده از همیــن روایــت امام رضــا )علیه الســام( اســت کــه شــیخ طوســی 
دربــارۀ حدیــث دوم امــام صــادق )علیه الســام( احتمــال می دهــد کــه مــراد روایــت جمــاع بــا 
همســر در زمانــی )ماننــد ایــام حیــض و ظهــار قبــل از کفــاره( اســت کــه بــر او حــال نیســت 
یــا افطــار بــا چیــز حرامــی چــون شــراب و غیــر آن اســت کــه در ایــن صــورت کفــارات جمــع 

بــر او الزم اســت )همــان(.

بــرای دو نمونــۀ دیگــِر تبییــِن روایت هــای عرضه شــده بــر امام رضــا )علیه الســام(  بنگریــد 
بــه: کلینــی، 1407ق، ج 3: 416؛ همــان، ج 5: 441.    

2-2  تبیین معنای باطنی روایت

گاهــی روایــات معنایــی فراتــر از معنــای ظاهــری کــه راوی از آن می فهمــد، دارنــد. البتــه، بــر 
راوی نیــز خــرده نیســت زیــرا فهــم بشــری او بیــش از آن را اقتضــا ندارد و دسترســی بــه معنای 
باطنــی روایــات، در انحصــار کســانی اســت کــه بــه وحی و عالم شــهود متصل هســتند. بخشــی 
ــه  ــد؛ ب ــای می گیرن ــته ج ــن دس ــا )علیه الســام( در ای ــه امام رض ــده ب ــای عرضه ش از روایت ه
این صــورت کــه راوی بــا فهــم محــدودی کــه از ظاهــر روایــت داشــته، آن را بــر حضــرت عرضــه 
مــی دارد و ایشــان الیــۀ ظاهــری را کنــار زده، معنــا و مقصــود باطنــی حدیــث را بــرای مخاطب 

بیــان مــی دارد. در ایــن بــاب، ســه روایــت یافــت شــد: 
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2-2-1  حدیث »َخْمُس َتْكِبيَراٍت«

ــر و امــام صــادق )علیهما الســام( نقــل شــده اســت کــه پنــج  ــام باق ــت از ام در چنــد روای
تکبیــر نمــاز مّیــت، گرفته شــده از پنــج وعــده نمــاز یومیــه اســت کــه هــر یــك دارای تکبیــری 

اســت )رک: کلینــی، 1407ق، ج 3: 181ـ182(.

ــر در  ــج تکبی ــت پن ــد: عل ــؤال می کن ــت از اصحــاب س ــك نوب ــا )علیه الســام( در ی امام رض
نمــاز مّیــت چیســت؟ راوی گویــد: بــر امــام )علیه الســام( عرضــه داشــتم کــه روایــت کرده انــد 
ــر  ــن ظاه ــد: ای ــام )علیه الســام(  فرمودن ــه شــده اســت. ام ــه گرفت ــاز یومی ــج نم ــا از پن آنه
حدیــث اســت، امــا باطــن آن چنیــن اســت کــه خداونــد بــر بنــده اش پنــج فریضــه را واجــب 
ســاخت: نمــاز، زکات، روزه، حــج و والیــت. از ایــن رو، بــرای مّیــت از هــر فریضــه اش یــك تکبیر 
ــار تکبیــر بگویــد و هــر کــه آن را قبــول نکــرد،  را قــرار داد. هرکــه والیــت را پذیرفــت، پنج ب
چهــار بــار تکبیــر بگویــد. بــه ایــن دلیــل شــما پنــج تکبیــر گفتــه و مخالفان شــما چهــار تکبیر 

می گوینــد )ابن بابویــه، 1385ق، ج 1: 304 ؛ همــان، 1378ق، ج 2: 82ـ83( 

در ایــن روایــت امام رضــا )علیه الســام(  باطــن پنــج تکبیــر نمــاز مّیــت را دعائــم اســام یــا 
همــان پایه هــای پنجگانــۀ اســام بیــان داشــته اند کــه بــر اســاس روایــات فــراوان و در حــّد 
ــی،  ــت اســتوار شــده اند )رک: کلین ــاز، زکات، روزه، حــج و والی ــج اصــل: نم ــر پن اســتفاضه ب
1407ق، ج 2: 18-23(. اعتقــاد بــه خــدا و نبــوت پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( مــرز میــان کفــر 
ــر انســانی ردای  ــان، ه ــر زب ــا جاری ســاختن شــهادتین ب ــارت دیگــر، ب و اســام اســت. به عب
اســام را بــر تــن خواهــد کــرد. پــس از آن اســت کــه خــود را بــه انجــام فرایــض مهــّم چهارگانه 
ــف خواهــد دانســت. باوجــود ایــن، مســلمانان در اصــل  یعنــی نمــاز، زکات، روزه و حــج مکلّ
پنجــم یعنــی والیــت اهــل بیــت  )علیهم الســام( بــر یــك قــول نیســتند. اهــل ســنت ـ کــه 
اکثریــت مســلمانان را تشــکیل می دهنــد ـ بــه آن اعتقــاد ندارنــد. بنابرایــن، مقصــود امام رضــا 
)علیه الســام( از مخالفــان همــان اهــل ســنت هســتند کــه بــه گمــان آنــان بــر اســاس ســنت 
پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( چهــار تکبیــر در نمــاز مّیــت بایــد گفتــه شــود )شــافعی، 1403ق، 

ج1: 308(. 
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ــت اســام  ــی و حقیق ــه اســام حقیق ــان داشــته اشــاره ب آنچــه امام رضــا )علیه الســام( بی
ــات  ــا روای ــر ب ــر تمــام ایــن پنــج اصــل مبتنــی اســت. از همین روســت کــه براب اســت کــه ب
شــیعه، رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( بــر گروهــی پنــج تکبیــر و بــر گروهــی دیگــر چهــار 
ــاق می شــد  ــه نف ــم ب ــد آن شــخص مته ــر می گفتن ــار تکبی ــر گاه چه ــد. ه ــر می گفتن تکبی

ــی، 1407ق، ج 3: 181(. )کلین

2-2-2 حدیث »َمْن َشِرَب الَْخْمَر لَْم ُيْقَبْل لَُه َصالٌة َأْربَِعيَن َيْومًا« 

فریقیــن از رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( نقــل کرده انــد: هرکــس شــراب بنوشــد، خداونــد 
ــیدرضی، 1380: 229؛  ــه، 1413ق، ج 4: 8؛ س ــد )ابن بابوی ــول نمی کن ــاز او را قب ــل  روز نم چه
ــت  ــا روای ــا، ج2: 176(. شــاید در برخــورد اول ب ــل، بی ت ترمــذي، 1403ق، ج3: 192؛ ابن حنب
ــی  ــیله بزرگ ــن وس ــه ای ــته اند ب ــان خواس ــه ایش ــود ک ــور ش ــه( تص ــر )صلی اهلل علیه وآل پیامب
حرمــت ُشــرب خمــر را بیــان داشــته و مبتــا بــه آن را بدیــن وســیله انــذار دهنــد و یــا حتــی 

ممکــن اســت احتمــاالت دیگــری نیــز بــرای آن در حــد عقــول بشــری تصــور شــود. 

در ایــن بیــن امام رضــا )علیه الســام(  به دلیــل اتصــال بــه علــم لّدنــی، در بیانــی 
شــگفت انگیز حقیقــت و معنــای باطنــی وضــع عــدد چهــل روز را در حدیــث نبــوی  تبییــن 
ــر  ــا از پیامب ــرای م ــم: ب ــه امام رضــا )علیه الســام( گفت ــد: ب ــد گوی داشــته اند. حســین بن خال
)صلی اهلل علیه وآلــه( نقــل شــده اســت کــه هــر کــس شــراب بنوشــد، چهــل روز نمــاز او قبــول 
ــه یــك  ــد. گفتــم: چطــور چهــل روز  ـ ن ــد: درســت نقــل کرده ان نمی شــود. حضــرت فرمودن
روز کمتــر و نــه یــك روز بیشــتر ـ قبــول نمی شــود؟ امــام )علیه الســام( فرمودنــد: بــه ایــن 
دلیــل اســت کــه خداونــدـ  تبارک وتعالــیـ  آفرینــش انســان را تقدیــر کــرده و آن را چهــل روز 
به صــورت نطفــه قــرار داد، ســپس در طــول چهــل روز او را بــه علقــه تبدیــل کــرد، آن گاه در 
طــول چهــل روز او را بــه مضغــه تبدیــل کــرد. لــذا هــر گاه شــراب بنوشــد تــا چهــل روزـ  کــه 
بــه تعــداد روزهــای انتقــال خلقتــش اســت ـ اثــر آن در طبیعــت او باقــی می مانــد. همچنیــن، 
تمــام آنچــه می خــورد و می آشــامد تــا چهــل روز اثــر آن در طبیعــت آدمــی باقــی می مانــد 

ــی، 1407ق ، ج 9: 108(. ــی، 1407ق، ج 6: 402؛ طوس )کلین
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ایــن ســخن بــه ایــن حقیقــت اشــاره دارد که تغییــر کامــل در بــدن انســان و دگرگونــی آن از 
حالتــی بــه حالــت دیگــر، در کمتــر از چهــل روز اتفــاق نمی افتــد. لــذا ریشــه کنی باقی مانــده 

شــراب از بــدن کمتــر از آن مــدت رخ نمی دهــد )مجلســی، 1404ق، ج 22: 258(.     

َجَرة الَِّتي َأَكَل ِمْنَها آَدُم« 2-2-3 حدیث »الشَّ

ــارۀ درختــی کــه حضــرت آدم )علیه الســام( در بهشــت از میــوۀ آن  ــع فریقیــن درب در مناب
ــض  ــور )فی ــد، کاف ــور، حس ــت انگ ــود دارد؛ از درخ ــی وج ــای مختلف ــرد، گزارش ه ــاول ک تن
ــاد شــده اســت )ســیوطی،  ــا ی ــر و خرم ــا ســنبله، انجی کاشــانی، 1415ق، ج 1: 116ـ117( ت
ــته  ــود داش ــام( وج ــا )علیه الس ــر امام رض ــات در عص ــاف روای ــن اخت 1404ق، ج 1: 53(. ای
ــه امام رضــا  )علیه الســام( عرضــه مــی دارد: درختــی کــه آدم  ــت هــروی ب ــذا ابوصل اســت، ل
ــد. برخــی درخــت گنــدم،  ــود؟ مــردم در آن اختــاف دارن )علیه الســام( از آن خــورد، چــه ب
برخــی درخــت انگــور و برخــی درخــت حســد روایــت کرده انــد. امــام )علیه الســام( فرمــود: 
همــۀ اینهــا حــق اســت. گفتــم: چگونــه ممکــن اســت؟ حضــرت فرمودنــد: درخــت بهشــت 
ماننــد درخــت دنیــا نیســت و انــواع میوه هــا را دارد؛ لــذا در آن، گنــدم و انگــور نیــز وجــود دارد 

)ابن بابویــه، 1403ق: 124؛ همــان، 1378ق، ج 1: 306(. 

ــد،  ــه دارن ــی را کــه ظاهــر آنهــا اختــاف در درخــت منهی عن امام رضــا )علیه الســام( روایات
جمــع داللــی کــرده و تعــارض ظاهــری میــان آنهــا را مرتفــع ســاخته اســت. حضــرت در ایــن 
حدیــث، ظاهــر روایــات را گوناگونــی درخــت بهشــتی و باطــن و حقیقــت آن را وجــود درختــی 

واحــد بــا قابلیــت میوه هــای مختلــف بیــان داشــته اســت.

 

3. جری و تطبیق روایات

جــری و تطبیــق اصطاحــی برگرفته از ســخنان اهــل بیت )علیهم الســام( اســت )طباطبایی، 
1417ق، ج1: 41( و آن عبــارت اســت از انطبــاق الفــاظ و آیــات قــرآن بــر مصادیقــی غیــر از 
ــه  ــازل شــده اســت  )شــاکر، 1376: 147(. ایــن قاعــده محــدود ب ــاره آنهــا ن آنچــه آیــات درب
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آیــات قــرآن نیســت، زیــرا امام رضــا )علیه الســام( گاه مفاهیــم موجــود در روایــات عرضه شــده 
را بــر مصادیــق بیرونــی انطبــاق داده اســت.

 با واکاوی مجموع روایات عرضه شده به امام )علیه السام(  یك مورد یافت گردید:  

َفَهاَء...« 3-1  حدیث »َمْن َتَعلََّم ِعْلمًا لُِيَماِرَي بِِه السُّ

از امــام صــادق )علیه الســام( روایــت شــده اســت: هــر کــس علمــی بیامــوزد تــا بــدان بــه 
علمــا مباهــات ورزد یــا بــا ســفها مجادلــه کنــد و یــا دل هــای مردمــان را به خــود جلــب کند یا 
بگویــد: مــن رئیــس شــما هســتم، جایگاهــش در آتــش اســت )ابن َحیُّــون، 1385ق ، ج 1: 98(. 
ایــن حدیــث بــه نقــل از امــام باقــر )علیه الســام( )کلینــی، 1407ق، ج 1: 47( و نیــز رســول 
ــد، 1413ق:  ــه، 1413ق، ج 4: 363 ؛ مفی ــت )ابن بابوی ــده اس ــل ش ــه( نق خدا)صلی اهلل علیه وآل

 )251

ابوصلــت هــروی بــه امام رضــا )علیه الســام(  عرضــه مــی دارد کــه از امام صــادق )علیه الســام( 
روایــت شــده اســت: هــر کــس علمــی بیامــوزد تــا بــا ســفها مجادلــه کنــد یــا بــه علمــا بــدان 
ــد، در آتــش اســت. امام رضــا )علیه الســام(   ــه او روی آورن ــا عمــوم مــردم ب مباهــات ورزد و ی
ــد  ــد: جــدم صحیــح فرمــوده اســت. می دانــی ســفها کیســتند؟ گفتــم: خیــر ای فرزن فرمودن
ــتند؟  ــا کیس ــی علم ــتند. می دان ــا هس ــف م ــرایان مخال ــان قصه س ــود: آن ــدا. فرم ــول خ رس
ــه(  ــد )صلی اهلل علیه وآل ــای آل محم ــان علم ــود: آن ــدا. فرم ــد رســول خ ــر ای فرزن ــم: خی گفت
هســتند؛ کســانی کــه خداونــد طاعــت آنــان را فــرض و موّدتشــان را واجــب ســاخته اســت. امام 
)علیه الســام( ســپس فرمــود: معنــای جملــۀ »عمــوم مــردم بــه او روی آورنــد« را می دانــی؟ 
گفتــم: خیــر ای فرزنــد رســول خــدا. فرمــود: بــه خــدا قســم، یعنــی ادعــای امامــت بــه ناحــق 
اســت و هــر کــه آن را انجــام دهــد در آتــش اســت )ابن بابویــه، 1403ق 180؛ همــان، 1378ق، 

ج 1: 307(. 

ــه نقــل از امــام صــادق  ــارۀ ایــن حدیــث چنــد مســئله وجــود دارد: 1. راوی روایــت را ب درب
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ــرت،  ــر از آن حض ــت، غی ــه گذش ــا آنچ ــر ب ــه براب ــت، در حالی ک ــیده اس ــام(  پرس )علیه الس
ــود  ــی وج ــع روای ــز در جوام ــام( نی ــر )علیه الس ــام باق ــه( و ام ــر )صلی اهلل علیه وآل از پیامب
ــن  ــق امــام صــادق )علیه الســام( آن را شــنیده اســت. 2. ای دارد. احتمــاالً راوی فقــط از طری
ــق اســت. امام رضــا )علیه الســام( ضمــن  ــر مصادی ــم ب ــاب جاری ســاختن مفاهی ــات از ب روای
تصدیــق اصالــت صــدور روایــت از امــام صــادق )علیه الســام(، مفاهیــم روایــت را بــر اهــل بیــت 
)علیهم الســام( و مخالفانشــان جــاری می ســازد. روشــن اســت کــه مفــاّد روایــت امــام صــادق 
ــد، نیســت؛  ــان کرده ان ــه امام رضــا )علیه الســام(  بی ــی ک ــه مصادیق )علیه الســام( محــدود ب
ــل  ــق کام ــان مصادی ــراد آن حضــرت بی ــی نداشــته اند. م ــن هدف ــز چنی ــه ایشــان نی چنان ک

روایــت اســت. 

 4. تصحیح برداشت های سطحی از روایات

ــت؛  ــابه اس ــم و متش ــرآن دارای محک ــات ق ــد آی ــام( مانن ــان )علیهم الس ــث معصوم احادی
ــه، 1378ق، ج 1: 290(.  ــته اند )ابن بابوی ــح داش ــر آن تصری ــه امام رضــا )علیه الســام( ب چنان ک
فهــم متشــابهات آیــات بــدون توجــه بــه محکمــات آنهــا، کج فهمــی را در پــی خواهــد داشــت. 
ــات، برداشــت ناصــواب از متشــابهات آنهــا  ــه محکمــات روای همچنیــن نتیجــۀ بی توجهــی ب
ــیر  ــی از تفس ــام( ناش ــا )علیه الس ــه امام رض ــده ب ــات عرضه ش ــی از روای ــود. بخش ــد ب خواه
ــه  ــح را ارائ ــم صحی ــت ها، فه ــا سوء برداش ــه ب ــرت در مواجه ــت. حض ــوده اس ــا ب ــط آنه غل
می کردنــد. ممکــن اســت اشــکال شــود کــه مباحــث ایــن قســمت نیــز ذیــل عنــوان تبییــن 
روایــات قــرار می گیــرد. در پاســخ بایــد گفــت، دو تفــاوت اساســی بیــن ایــن بخــش بــا تبییــن 
روایــات وجــود دارد: 1. در تبییــن، راوی معنــای روشــنی از روایــت در ذهــن نــدارد، لــذا از امــام 
ــح برداشــت ها، راوی  ــا در تصحی ــت را دارد، ام ــای روای ــن معن )علیه الســام( درخواســت تبیی
بــا یــك پیش فــرض ناصــواب از معنــای روایــت نــزد امــام )علیه الســام( حاضــر شــده اســت 
2. در بخــش تصحیــح روایــات عرضه شــده، روایــات نوعــاً از متشــابهات هســتند در حالی کــه در 
تبییــن روایــات اعــم از متشــابهات می باشــند. امــا در زمینــۀ تصحیــح برداشــت های ســطحی از 

ــات، چهــار مــورد به دســت آمــد:   روای
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4-1  حدیث »انَّ الُْمْؤِمِنيَن َيُزوُروَن َربَُّهْم« و »انَّ َثَواَب  ال ِإلَهَ  ِإال اهللُ النََّظُر ِإلَى َوْجِه اهللِ«

ابوصلــت هــروی گویــد: بــه امام رضــا )علیه الســام(  عــرض کــردم: نظــر شــما دربــارۀ روایتــی 
کــه اهــل حدیــث نقــل می کننــد کــه »مؤمنــان در بهشــت پروردگارشــان را زیــارت می کننــد« 
چیســت؟ امــام )علیه الســام( فرمــود: ای اباصلــت! خداونــد بلندمرتبــه و واال پیامبــرش 
ــری  ــتگان برت ــران و فرش ــم از پیامب ــش اع ــۀ مخلوقات ــر هم ــه( را ب ــد )صلی اهلل علیه وآل محم
داد و طاعتــش را طاعــت خــود و پیــروی اش را پیــروی از خــود و ماقاتــش را ماقــات خــود 
ــرده  ــان ب ــدا را فرم ــت، خ ــَرد، در حقیق َ ــان ب ــر فرم ــس از پیامب ــر ک ــود: »ه ــرار داد و فرم ق
اســت.« )نســاء/ 80( و فرمــود: »در حقیقــت، کســانی کــه بــا تــو بیعــت می کننــد، جــز ایــن 
نیســت کــه بــا خــدا بیعــت می کننــد، دســت خــدا بــاالی دســت های آنــان اســت«)فتح/10(. 
ــم  ــد از وفات ــا بع ــم ی ــن را در حیات ــر کــس م ــود: »ه ــه( فرم و رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل
زیــارت کنــد، خداونــد را زیــارت کــرده اســت«. جایــگاه پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( در بهشــت 
برتریــن جایــگاه اســت. پــس هــر کــس او را در جایگاهــش زیــارت کنــد، خداونــد بلندمرتبــه 
و واال را زیــارت کــرده اســت. ابوصلــت هــروی گویــد: گفتــم ای پســر رســول خــدا )صلــی اهلل 
علیه وآلــه( معنــای ایــن روایــت کــه اهــل حدیــث نقــل کرده انــد: »ثــواب الإِلـَـهَإاِلاهللُ دیــدن 
چهــره خداونــد اســت« چیســت؟ امــام )علیه الســام( فرمــود: ای ابوصلــت! هــر کــس خداونــد 
ــا و  ــد، انبی ــر شــده اســت. چهــرۀ خداون ــد، کاف ــا توصیــف کن ــه چهــره ای چــون چهره ه را ب
ــد و دیــن و معرفتــش  ــه خداون ــان ب رســوالن و حجت هــای اوینــد؛ کســانی کــه به وســیله آن
ــر ]زمیــن [ اســت فانی شــونده اســت  ــد فرمــوده اســت: »هــر چــه ب توجــه می شــود. و خداون
ــوده  ــن/ 26ـ27(. و فرم ــد.« )رحم ــد مان ــی خواه ــروردگارت باق ــد پ ــکوه و ارجمن و ذاِت باش
ــه انبیــا  ــگاه ب اســت: »جــز ذات او همــه چیــز نابودشــونده اســت.« )قصــص/88(. بنابرایــن، ن
ــان در روز قیامــت  ــرای مؤمن ــی ســترگ ب و رســوالن و حجت هــای او در جایگاه هایشــان ثواب

اســت.« )ابن بابویــه ، 1398ق: 117ـ 118(.

ــر  ــت تأثی ــه، تح ــان عام ــث در می ــل حدی ــان اه ــامی، جری ــت اس ــده های نخس در س
ــات و  ــدند و آی ــد ش ــد معتق ــمانیت خداون ــه جس ــود، ب ــژه یه ــامی به وی ــه های غیراس اندیش
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روایــات متشــابه را مطابــق ایــن دیــدگاه تفســیر کردنــد. چنان کــه ابن جــوزی معتقــد اســت: 
عمــوم محدثــان ظاهــر صفــات خداونــد را بــه مقتضــای حــس حمــل کردنــد و در دام تشــبیه 
گرفتــار شــدند )ابن جــوزي،1421ق، ج1: 104(. در ایــن حدیــث، ابوصلــت دربــارۀ دو حدیــث 
ــات  ــت: 1. ماق ــرده اس ــؤال ک ــام( س ــا )علیه الس ــث از امام رض ــل حدی ــان اه ــود در می موج
مؤمنــان بــا خداونــد در بهشــت؛ چنان کــه اهــل ســنت از پیامبــر )صلــی اهلل علیه وآلــه( نقــل 
کرده انــد: »اهــل بهشــت پروردگارشــان را هــر روز جمعــه در تخــت آغشــته بــه کافــور زیــارت 
ــن حجــر از  ــا ذکــر تهلیــل. اب ــد ب می کننــد« )میبــدی، 1371، ج 8: 239(. 2. ماقــات خداون
عکرمــه ذیــل آیــه »لِلَّذیــَنأَْحَســنُواالُْحْســنیَوِزیــاَدۀٌ«1 )یونــس/26( نقل کــرده اســت:»لِلَّذیَن
أَْحَســنُوا« یعنــی کســانی کــه »الإِلـَـهإاِلّاهلل« می گوینــد، پــاداش آنــان »الُْحْســنی«)بهشــت( و 

ــا، ج8: 262(.   ــم( اســت« )ابن حجــر، بی ت ــد کری ــره خداون ــدن چه ــاَدۀٌ« )دی »ِزی

ــوم  ــد و مفه ــات نق ــن روای ــنت را از ای ــل س ــواب اه ــت ناص ــام( برداش ــا )علیه الس امام رض
صحیــح آن را بیــان داشــته اند. حضــرت بــرای تصحیــح فهــم ناصــواب از روایــت اول، آن را بــه 
ــر اســاس آیــات قــرآن  ــه ایــن صــورت کــه ب محکمــات آیــات و روایــات ارجــاع می دهنــد، ب
اطاعــت از پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( و بیعــت بــا ایشــان، همــان اطاعــت از خداونــد و بیعــت 
بــا ذات اقــدس الــه اســت. بــر همیــن اســاس، منظــور از ماقــات مؤمنــان بــا خداونــد، همــان 
ماقــات بــا رســول خــدا )صلــی اهلل علیه وآلــه( اســت. ســپس امــام )علیه الســام( بــه روایــت 
نبــوی ـ کــه ارجــاع بــه محکمــات روایــات اســت ـ اشــاره می کنــد کــه برابــر بــا آن، زیــارت 
ایشــان در حیــات و وفــات، زیــارت خداونــد به حســاب می آیــد. امام رضــا )علیه الســام( بــرای 
اصــاح برداشــت ناصــواب از روایــت دوم، از همــان شــیوۀ ســابق اســتفاده کــرده اســت. حضرت 
َشــيٍْءهالـِـٌکإاِلَّوْجَهــُه«) قصــص/ 88( بــه ایــن  ابتــدا بــا مبنــا قــراردادن آیاتــی چــون »ُکلُّ
ــه  ــات، ذات الهــی ـ ن ــل آی ــن قبی ــد کــه منظــور از »وجــه« در ای حقیقــت رهنمــود می کنن
ــك اال  ــوده اســت: »کل وجــوه هال ــد نفرم ــه اینکــه خداون ــه قرین چهــره و صــورت ـ اســت ب
َشــيٍْء« بــه ایــن معنــا کــه هــر شــیء و ذاتــی فناپذیــر اســت جــز  وجهــه« بلکــه فرمــود: »ُکلُّ
ذات باری تعالــی. امــام )علیه الســام( آن گاه مــراد از چهــره و صــورت خداونــد را همــان چهــرۀ 

1. برای کسانی که کار نیکو کرده اند، نیکویی ]بهشت [ و زیاده ]بر آن [ است.
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پیامبــران الهــی عنــوان می کننــد و از آنجاکــه آنــان حجــت خداونــد بــر مردمــان می باشــند، 
ــاری و نصــرت  ــه پیامبــران کــه همــان پیــروی از اوامــر و نواهــی ایشــان و ی ــگاه و توجــه ب ن

خداونــد اســت، به مثابــۀ دیــدن چهــرۀ خداونــد خواهــد بــود. 

4-2  حدیث » َأْصَحابِي  َكالنُُّجومِ « و » َدُعوا لِي َأْصَحابِي «

اهــل ســنت از پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( نقــل کــرده انــد: »اصحــاب مــن ماننــد ســتارگان 
هســتند. بــه هــر کــدام اقتــدا کنیــد هدایــت می شــوید.« )زیلعــي،1414ق، ج2: 229؛ غزالــي، 
ــد:  ــه( فرمودن ــدا )صلی اهلل علیه وآل ــول خ ــه رس ــد ک ــل کرده ان ــز نق 1417ق: 168ـ169(. و نی

»اصحابــم را بــه مــن واگذاریــد.« )نســائي، 1411ق، ج6: 271ـ272(.

ــه  ــه چگون ــت ک ــده اس ــش آم ــؤال پی ــن س ــام( ای ــا )علیه الس ــاب امام رض ــان اصح در می
ممکــن اســت همــۀ صحابــۀ پیامبــر )صلــی اهلل علیه وآلــه( مصــداق ایــن دو روایــت قــرار بگیرند 
ــان فاســق و فاســد  ــه برخــی از آن ــژه ای برخــوردار باشــند؟ در حالی ک ــاز وی ــن امتی و از چنی
ــا  ــن رو، از امام رض ــد. از ای ــری وارد کرده ان ــای جبران ناپذی ــام لطمه ه ــه اس ــی ب ــوده و برخ ب
)علیه الســام( دربــاره ایــن دو روایــت پیامبــر )صلــی اهلل علیه وآلــه( ســؤال شــد. امــام فرمــود: 
صحیــح اســت، ولــی مــراد پیامبــر )صلــی اهلل علیه وآلــه( کســانی هســتند کــه بعــد از ایشــان 
تغییــر و تبدیــل بــه وجــود نیاوردنــد. گفتــه شــد: چگونــه بایــد از تغییــر و تبدیــل آنــان آگاه 
شــد؟ امــام )علیه الســام( فرمــود: »آنــان )اهــل ســنت( از پیامبــر )صلــی اهلل علیه وآلــه( روایــت 
ــتر  ــه ش ــوند چنان ک ــده می ش ــن از حوضــم ران ــود: »برخــی از اصحــاب م ــه فرم ــد ک کرده ان
تشــنه از آب رانــده می شــود. می گویــم: خدایــا! اصحابــم! اصحابــم! گفتــه می شــود: نمی دانــی 
بعــد از تــو چــه بدعتــی ایجــاد کردنــد! آنــان را از ســمت چــپ بازداشــت می کننــد. می گویــم: 
ــارۀ  ــه( درب ــاد!«. بنابرایــن، آن ســخنان پیامبــر )صلــی اهلل علیه وآل ــان ب ــر آن لعنــت و نفریــن ب

ــه ، 1378:  ج2: 87(.  ــد« )ابن بابوی ــل به وجــود نیاوردن ــر و تبدی کســانی اســت کــه تغیی

الزم بــه ذکــر اســت، روایــت امــام )علیه الســام( در بیزاری جســتن پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( 
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از برخــی صحابــه، در بســیاری از معتبرتریــن جوامــع روایــی اهــل ســنت با اســناد مختلــف و با 
مضامیــن مشــابه وجــود دارد )بــرای نمونــه، رک: بخــاری، 1401ق، ج5: 24؛ مســلم، بی تــا، ج7: 
ــت متشــابه منقــول  ــا ارجــاع دو روای ــت مذکــور، امام رضــا )علیه الســام(  ب 67 و71(. در روای
ــه( کــه خــود اهــل ســنت آن  ــه روایتــی محکــم از پیامبــر )صلــی اهلل علیه وآل اهــل ســنت، ب
ــه( در  ــدا )صلی اهلل علیه وآل ــول خ ــخنان رس ــه س ــد ک ــن می کن ــد، روش ــل کرده ان ــز نق را نی

تمجیــد صحابــه، کلّیــت نــدارد و برخــی از آنــان از شــمول روایــات مــدح خــارج هســتند. 

4-3  حدیث »ال َتْبَقى  اأَلْرُض  بَِغْيِر ِإَماٍم«

محمدبــن فضیــل گویــد: بــه امام رضــا )علیه الســام( عرضــه داشــتم: آیــا زمیــن بــدون امــام 
می مانــد؟ فرمودنــد: خیــر. گفتــم: بــرای مــا از امــام صــادق )علیه الســام( روایــت شــده اســت 
کــه زمیــن بــدون امــام باقــی نمی مانــد مگــر هنگامــی کــه خداونــد بــر اهــل زمیــن یا بنــدگان 
ــد،  ــدون امــام باقــی نمی مان ــد: خیــر، ب خشــم گرفتــه باشــد. امام رضــا )علیه الســام(  فرمودن
زیــرا در ایــن صــورت زمیــن )آنهــا را( در خــود فــرو مــی بــرد )کلینــی، 1407ق، ج 1: 179(. 
شــایان ذکــر اســت، برابــر بــا برخــی روایت هــا، ایــن پرســش و پاســخ میــان احمدبــن عمــر و 
ــر  ــه، 1395ق، ج 1: 202( و ب ــار، 1404ق، ج 1: 489 ؛ ابن بابوی ــام( )صف ــا  )علیه الس امام رض
ــت  ــام( رخ داده اس ــا )علیه الس ــاء و امام رض ــن بن علی َوشَّ ــن حس ــر، بی ــاره ای دیگ ــاس پ اس

)صفــار، 1404ق، ج 1: 489؛ کلینــی، 1407ق، ج 1: 179(.

در ایــن روایــت، امام رضــا )علیه الســام( درصــدد تبییــن دقیــق مــراد امام صــادق )علیه الســام( 
و تصحیــح دریافــت راوی از کیفیــت خشــم گرفتن خداونــد اســت؛ گویــا معنــای روایــت بــر راوی 
مشــتبه گشــته و گمــان کــرده اســت کــه در این خشــم الهی زمیــن و ســاکنانش باقــی می مانند، 
لــذا امام رضــا )علیه الســام( برداشــت او را اصــاح می فرمایــد. بــه ایــن مطلــب عامــه مجلســی 
ــت  ــوده اس ــمی نب ــام( خش ــادق )علیه الس ــام ص ــود ام ــت: مقص ــته اس ــته و نوش ــن داش تفّط
کــه زمیــن و اهلــش را باقــی بگــذارد، بلکــه خشــمی اســت کــه زمیــن از بیــن رفتــه و نامــوزون 
ــی، 1404ق، ج 2: 297ـ298(.      ــدد )مجلس ــت می بن ــف از آن رخ ــه تکلی ــردد، به طوری ک می گ
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َماُء َو اأَلْرُض« 4-4  حدیث »اْسُكُنوا َما َسَكَنِت  السَّ

ــه امام رضــا )علیه الســام(  عرضــه مــی دارد: فدایــت شــوم! می خواســتم  ــد ب حســین بن خال
ــام  ــم. ام ــؤال کن ــرده، س ــل ک ــن زراره نق ــر از عبیدب ــن بکی ــه عبداهلل ب ــی ک ــارۀ حدیث درب
ــه  ــت ک ــرده اس ــل ک ــن زراره نق ــم: از عبیدب ــث؟ گفت ــدام حدی ــد: ک ــام( فرمودن )علیه الس
ــادق  ــام ص ــرد، ام ــروج ک ــگ خ ــرای جن ــن ب ــن حس ــه ابراهیم بن عبداهلل ب ــالی ک وی در س
)علیه الســام( را ماقــات کــرد. بــه ایشــان می گویــد: فدایــت شــوم! ابراهیــم ســخنانی را بــه 
ــت؟  ــاره چیس ــن ب ــما در ای ــر ش ــتافته اند. نظ ــوی وی ش ــز س ــردم نی ــت و م ــه اس ــم بافت ه
فرمودنــد: تقــوای الهــی پیشــه کنیــد و تــا زمانی کــه آســمان و زمیــن آرام هســتند، آرام گیرید 
ــَماُءَواألَْرُض(. عبداهلل بــن بکیــر معتقــد اســت کــه اگــر عبیدبــن زراره  )اْســُکنُواَمــاَســَکنَتِالسَّ
ــروج و  ــچ خ ــد، هی ــرده باش ــل ک ــام( نق ــادق )علیه الس ــام ص ــت را از ام ــن روای ــتی ای به راس
قیام کننــده ای نخواهــد بــود. امام رضــا )علیه الســام( فرمــود: حدیــث بــه همــان  صــورت کــه 
عبیدبــن زراره نقــل کــرده صحیــح اســت، امــا تأویــل عبداهلل بــن بکیــر درســت نیســت. مقصود 
امــام صــادق )علیه الســام( ایــن بــوده اســت کــه تــا زمانــی کــه آســمان از نــدا ســردادن بــه 
نــام صاحبتــان و زمیــن از فروبــردن ســپاهیان )ســفیانی( آرام هســتند، آرام گیریــد. )ابن بابویــه، 
1403ق: 266ـ267 ؛ همــان، 1378ق، ج 1: 310ـ311(، شــیخ طوســی نیــز بــا اندکــی تفــاوت 

ایــن حدیــث را در امالــی نقــل کــرده اســت ) طوســي، 1414ق: 412ـ413(.     

ــت  ــه ســؤال از اصال ــد را ب ــه آنچــه حســین بن خال ــد ک ــر می آی ــن ب ــت چنی ــر روای از ظاه
حدیــث امــام صــادق )علیه الســام( واداشــته، برداشــتی اســت کــه عبداهلل بــن بکیــر از روایــت 
ــام  ــث از ام ــدور حدی ــؤال، ص ــن س ــا ای ــه ب ــام( در مواجه ــا )علیه الس ــت. امام رض ــته اس داش

ــد.  ــر را ناصــواب می دان ــن بکی ــم عبداهلل ب ــرده و فه ــد ک صــادق )علیه الســام( را تأیی

ــوادگان  ــن حســن، از ن ــن عبداهلل ب ــد گفــت، ابراهیم ب ــت بای ــن روای در توضیــح بیشــتر ای
ــام  حســن )علیه الســام(، در ســال 145هجــری در بصــره شــورید )ابن کثیــر دمشــقی،  ام
1407ق، ج 10 :87(، شــورش او در امتــداد جریانــی بــود کــه پــدرش آن را بــا نــام مهدویــت 
ــدش  ــدر ابراهیــم( ابتــدا فرزن ــن حســن )پ ــود. عبداهلل ب در جامعــۀ آن روز مطــرح کــرده ب
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ــان، 1386:  ــرد )جعفری ــی ک ــد معرف ــم آل محم ــه« را قائ ــس زکّی ــه »نف ــب ب ــد ملق محم
371(. ســپس در نوبتــی از امــام صــادق )علیه الســام( می خواهــد کــه بــا محمــد به عنــوان 
مهــدی بیعــت کنــد. امــام )علیه الســام(  امتنــاع کــرده و مــی فرمایــد: نــه پســرت مهــدی 
ــه اکنــون زمــان آن اســت. عبــداهلل ایــن عمــل حضــرت را حمــل بــر حســادت  اســت و ن
ــد:  ــن نیســت! ســپس فرمودن ــد چنی ــه خداون ــد: ب ــام )علیه الســام( می فرمای ــد. ام می کن
هــر دو فرزنــد تــو )عبــداهلل و ابراهیــم( کشــته خواهنــد شــد )مفیــد، 1414ق، ج2: 192؛ 
ــه  ــه( در مدین ــدا محمــد )نفــس زکی ــا: 186(. در ســال 145، ابت ــی، بی ت ــرج اصفهان ابوالف
ــز کشــته شــد  ــه او نی ــم در بصــره شــورید ک ــل رســید و ســپس ابراهی ــه قت شــورید و ب

ــقی، 1407ق، ج 10 :86ـ87(. ــر دمش )ابن کثی

ــه  ــی ک ــا زمان ــود: »ت ــن زراره فرم ــه عبیدب ــه ب ــام صــادق )علیه الســام( ک ــۀ ام ــن جمل ای
آســمان و زمیــن آرام هســتند« به دلیــل سوء اســتفاده ای بــود کــه از عنــوان مهدویــت در آن 
زمــان شــکل گرفتــه بــود، عبداهلل بــن بکیــر بــه اشــتباه تصــور کــرده بــود کــه ایــن ســخن 
ــا  ــرد. امام رض ــر می گی ــار را در ب ــۀ اعص ــوده و هم ــق ب ــام( مطل ــادق )علیه الس ــام ص ام
ــه دو نشــانۀ حتمــِی ظهــور اشــاره می کننــد  )علیه الســام( در تصحیــح ایــن فهــم غلــط، ب
ــام صــادق )علیه الســام( مکنــون  ــت ام ــع قیــودی هســتند کــه در اطــاق روای کــه در واق
ــۀ  ــه صیح ــت ک ــی اس ــا زمان ــمان ت ــودن آس ــراد از آرام ب ــد: م ــان می فرماین ــد. ایش بوده ان
آســمانی یــا همــان بانــگ جبرئیــل بــر خــروج امــام عصــر )عــج( شــنیده شــود؛ چنان کــه در 
روایــات از امــام صــادق )علیه الســام( وارد شــده اســت کــه قائــم )عــج( زمانــی کــه صیحــۀ 
ــودن  ــی،1397ق: 289ـ2990( و منظــور از آرام  ب ــام می کنــد )نعمان جبرئیــل را بشــنود، قی
زمیــن، تــا قبــل از خــروج ســفیانی و فرورفتــن او و ســپاهیانش در زمیــن اســت کــه از امــام 
صــادق )علیه الســام( بــا عنــوان »خســف بیــداء« گــزارش شــده اســت )حمیــری،1413ق: 

ــی، 1397ق: 257(. 123؛ نعمان
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نتیجه گیری

از آنچه در این پژوهش به آنها پرداخته شد، نتایج  زیر حاصل می شود:

ــار روش را  ــده، چه ــای عرضه ش ــا روایت ه ــی ب ــۀ ایجاب ــام( در مواجه ــا )علیه الس  1. امام رض
برگزیده انــد: الــف( تأییــد روایــات، ب( تبییــن روایــات، ج( جــری و تطبیــق روایــات، د(تصحیــح 
برداشــت های ســطحی از روایــات. در ایــن بیــن، تبییــن و تأییــد روایــات توســط امــام به ترتیــب بــا 

10 و 9 مــورد، بیشــترین فراوانــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 

2- روایت هــای عرضه شــده در موضوعــات مختلــف اعتقــادی، اخاقــی و فقهــی بوده انــد. اغلــب 
روایات در مســائل اعتقادی با موضوعات خداشناســی، پیامبرشناســی، امام شناســی و انسان شناســی 
اســت و بیشــترین ســهم در روایــات اعتقــادی و بلکــه در تمــام روایت هــای عرضه شــده، بــه موضوع 
امام شناســی اختصــاص یافتــه اســت و ایــن بــه دلیــل ابهام هــا و بدفهمی هایــی بــوده اســت کــه در 

جــّو خفقــان دوران تیــرۀ حکومــت عباســی به ســراغ شــیعیان می آمــده اســت. 

3. روایــات از زبــان ســه معصــوم )پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه(، امــام باقــر و امــام صــادق 
ــل از  ــه نق ــه ب ــی ک ــب روایت ــه امام رضــا )علیه الســام( عرضــه شــده اند؛ اغل )علیهما الســام( ( ب
ــوده اســت کــه اهــل ســنت  ــوده، راوی درصــدد ســؤال از روایتــی ب ــه( ب پیامبــر )صلی اهلل علیه وآل
آن را نقــل کرده انــد. از زبــان امــام باقــر )علیه الســام( نیــز بیــش از یك بــار موجــود نیســت، امــا 
بســیاری از روایت هــا، از امــام صــادق )علیه الســام(  بــوده کــه  دلیــل آن کثــرت روایــات و راویــان 
ایشــان نســبت بــه دیگــر ائمه )علیهم الســام( بــوده اســت. همچنیــن در مــوارد فراوانــی راویــان در 
هنــگام عرضــۀ روایــت یــا اشــاره بــه معصومی خاص نکــرده یــا عبــارت »روی عــن آبائــك« را به کار 
برده انــد و ایــن ظاهــراً ناشــی از معلــوم  نبــودن امــام ناقــل حدیــث یــا وجــود روایــت به نقــل از چند 

امــام یــا اولویت بخشــی راوی بــه پی جویــی محتــوای حدیــث بــوده اســت.

4. عرضــۀ روایــات به واســطۀ راویــان مختلفــی صــورت گرفتــه اســت. در بیــن آنــان، حســین بن 
خالــد و ابوصلــت هــروی بیــش از دیگــران در ایــن روایــات حضــور دارنــد و ایــن احتمــاالً ناشــی از 

ذهــن پرسشــگر آنــان و کثــرت مؤانســت بــا امام رضــا )علیه الســام( بــوده اســت.
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