
 

 كتاب قیّم یپژوهشیعلم ۀفصلنامدو 
 نوزدهم ۀشمار، (1397) شتمهسال  

 

 کاوشی در جایگاه رجالی حاتم بن اسماعیل و تأمّلی در روایات مُسنَد وی از امام صادق)ع(

 1رسول محمّدجعفري
 2حميدرضا بصيري
 3حسين محققي

 چکیده
ز ار ااز جمله راويان عامّی مذهب در اسناد روايات فريقین است كه بسی« حاتم بن اسماعیل كوفی مدنی»

امام صادق)ع( را از مشايخ حاتم معرفی ، امام صادق)ع( نقل روايت كرده است. علماي رجالی اهل سنت
 مُسند تلقّی، وي را در جرگه اصحاب آن حضرت برشمرده و رواياتش را از ايشان، اند و رجالیان شیعهكرده
تم ش است كه جايگاه رجالی حاتحلیلی در پی پاسخ به اين پرس اند. اين پژوهش با روش توصیفی ـكرده

رسد حاتم رواياتش را بن اسماعیل و وضعیت روايات مُسنَد وي از امام صادق)ع( چگونه است؟ به نظر می
 واسطه از امام صادق)ع( نقل نکرده بلکه به صورت مرسل بوده باشد.بی

ها ترديدي نیست؛ از آن ياپاره در مجعول يا محرَف بودن، حاتم روايات رغم مضمون صحیح بسیاري از به 
رسد رويکرد بايسته گرچه احتمال جعل و تحريف روايات از سوي حاتم منتفی است. در مجموع به نظر می

 ،بايد احتیاط كرد و روايات او را به مثابه مرسات، آن است كه در مواجهه با روايات حاتم از امام صادق)ع(
 تلقی نمود. 

 تحريف.، جعل، ارسال، سند، اسماعیل بن اتمح، (ع)صادق واژگان كلیدي: امام
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 مقدمه -1
، ندکنهاي ديني ايفا مياحاديث سهم بسزايي در دريافت آموزه، بعد از قرآن، در آيين اسام

براي شناخت احاديث ، طورکه براي شناخت قرآن علوم مختلفي شکل گرفتهمان، روياز اين
علمي که در آن از احوال راويان به جهت ، مدهاي گوناگوني مانند علم رجال به وجود آنيز دانش

علم ، (. بنابراين11ص، 1410، شود )سبحانيهاي قبول اخبار بحث ميدارا بودن يا فقدان ويژگي
 رجال مقّوم اصالت روايات است. 

مسلک در بسياري از اسناد روايات شيعه قرار دارند. براساس ديدگاه راويان عامّي
راويِ عاّمي وجود داشته باشد و او و ديگر ، ورتي که در سند روايتيدر ص، پژوهان شيعهحديث

حديث قابل پذيرش خواهد بود که در ، توثيق گردند و سند نيز متصل باشد، راويان آن سند
، کجوري شيرازي/ 4ص، 1ج، تابي، گويند )عامليحديث موثّق مي، اصطاح به اين حديث

عدم ، گفته )عدم وثاقت راوي عامّيحور پيش( و در صورتي که يکي از سه م18ص، 1382
جوري شود )کوثاقت ديگر راويان و عدم اتصال سند( دچار خدشه باشد؛ روايت ضعيف تلقي مي

 (. 188-187صص، 1382، شيرازي
 ،يکي از راويان عامّي که در اسناد روايات فريقين از امام صادق)ع( فراوان حديث نقل کرده

هاي اباند. کتکتب رجالي به معرفي او پرداخته، روياز اين، ي استحاتم بن اسماعيل کوفي مدن
، امام صادق)ع( را از مشايخ حاتم بن اسماعيل برشمرده و کتب رجال شيعه، رجال اهل سنت

 اند.و روايات او از آن حضرت را مُسند تلقّي کرده وي را در شمار اصحاب امام صادق)ع( آورده
تاکنون معرفي حاتم بن اسماعيل و بررسي روايات مُسند او از ، بنا به جستجوهاي انجام شده

در حالي که با توجه به حجم روايات فراواني که ، )ع( موضوع هيچ پژوهشي نبوده امام صادق
انجام پژوهشي مستقل در اين زمينه ، از حاتم در مصادر حديثي فريقين گزارش شده است

پرسش  در پي پاسخ به اين، ـ تحليليروش توصيفيلذا اين نوشتار با ، رسدضروري به نظر مي
ه چگون( ع)است که جايگاه رجالي حاتم بن اسماعيل و وضعيت روايات مُسنَد وي از امام صادق

 است؟
حاتم بن اسماعيل معرفي و اقوال رجاليان در ، جستار ابتدا اين در، باا پرسش به پاسخ براي

س دايل تشکيک در نقل روايات مُسند وي از سپ، شودجرح و تعديل وي به بحث گزارده مي
روايات حاتم بن اسماعيل از امام صادق)ع( در جوامع ، گردد. در ادامهامام صادق)ع( مطرح مي

اي از روايات وي از امام به مجعول يا محرَف بودن پاره، شناسي و در نهايتگونه، روايي فريقين
 شود. صادق)ع( اشاره مي
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 در كتب رجال فريقین  حاتم بن اسماعیل -2 

بني »از قبيله « بني عبدالمدان بن ديان»پيمان هم، حاتم بن اسماعيل مکنّي به ابو اسماعيل
جا به مدينه مهاجرت کرده است )ابناست. حاتم در کوفه به دنيا آمده و از آن« حارث بن کعب

プم┕ي ダص╋ه »ت: شيخ طوسي در شرح حال او آورده اس، رو(. از اين425ص، 5ج، بي تا، سعد
درباره زمان هجرت حاتم به مدينه ، (. در کتب رجال و تراجم194ص، 1381 ، )طوسي« كوي

اما در ، گزارشي در دست نيست و حتي از تاريخ وادت وي هم سخني به ميان نيامده است
ـ که مصادف با دوران  ق 186سال  يعني، منابعي آمده است که حاتم پس از مهاجرت تا وفات

، عدسالرشيد بودـ در مدينه ماند )همان(. بخاري با اندکي اختاف نسبت به ابنخافت هارون
، 3ج، تابي، ق نوشته است )بخاري 187 ااولي سالتاريخ وفات حاتم را جمعه هفتم جمادي

 (. 527ص، 1ج، تابي، باجيخلف/ 77ص

 جرح و تعديل حاتم بن اسماعیل -2-1
هاي مختلفي وجود دارد؛ جرح و تعديل حاتم بن اسماعيل گفته در، در کتب رجال اهل سنت

. از (168ص، 1406، نسائي)دانند او را قوي نمي« الضعفاءو المتروکين»برخي همچون نسائي در 
 ،اند که حاتم در نقل حديث با اتکا به حافظهنيز نقل است که برخي ادعا کرده« احمد بن حنبل»

، 3ج، 1371، )رازي کتاب حديثي او صاحيت نقل روايت داردذلک مع، شدهبه غفلت دچار مي
بسياري از رجاليان اهل سنت وي را توثيق ، (. درمقابل190ص، 5ج، 1406، مزّي/ 257ص

سعد که ابن(؛ چنان181ـ180صص، 11ج، 1420، صفدي/ 108ص، 12ج، 1407، اند )ذهبيکرده
، 5ج، اتبي، سعدابن ) «مヂمونベ ک┇ر ﾅプ┕يث ث╃〞کベ[ »: نويسددرباره او مي« الکبري الطبقات»در 
حبان وي را در جرگه و ابن ( 275ص، 1ج، 1405، عجلي)الثقات  ف〞و عجلي در معر (425ص

 .(210ص، 8ج، 1393، حبانابن)اند ثقات آورده
از نسائي درباره وي چنين نقل « التهذيبتهذيب »حجر در و ابن« الکمالتهذيب »مزّي در 

که اين ، (111ص، 2ج، 1404، حجرابن/ 190ص، 5ج، 1406، مزّي) «ليس به بヂ├»: کنندمي
ان حجر نيز از او با عنوگزارش بر خاف گفته پيشين نسائي در جرح حاتم است. ذهبي و ابن

 . (170ص، 1ج، 1405، حجرابن/ 428ص، 1ج، 1382، ذهبي)اند صدوق ياد کرده
 ،أبوداوود، مسلم، يعني بخاري، صحاح ستّه حاتم بن اسماعيل در اسناد روايات مؤلفان

( و اين شاهدي 181-180صص، 11ج، 1420، ماجه قرار دارد )صفدينسائي و ابن ، ترمذي
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وثيق قول به ت، ديگر بر توثيق حاتم از منظر محدثان اهل سنت است. بنابر مجموع آراء و شواهد
 اقوي از تضعيف وي است.، حاتم در ميان اهل سنت

/ 224ص، 5ج، 1407، کليني: براي نمونه ر.ک)در اسناد روايات شيعي نيز واقع شده نام حاتم  
اما از جرح و ، اندو کتب رجال شيعه نام او را ثبت کرده( 476 و 475، 469، 383صص، 6ج

 ،دانند )نجاشيداود او را از رجال عاّمه مياند و نجاشي و ابنتعديل وي سخني به ميان نياورده
نجاشي و شيخ طوسي او را از اصحاب امام ، ( و برقي236ص، 1392، داوودابن/ 132ص، 1365

، 1381، طوسي/ 147ص، 1365، نجاشي/ 44ص، 1342، برقي)ند اصادق)ع( به شمار آورده
 .(194ص

دانند و هر يک با طريق متفاوت خود به نجاشي و شيخ طوسي حاتم را صاحب کتاب مي
ئ عن ج┷ف┙ بن ﾊ]┕»اشي تا امام صادق)ع( به اين صورت است: اند؛ طريق نجکتاب او اشاره کرده

]ベ[هيم بن س╋يプ┙بド م┕ بنダ بن ┕[ﾊ ئ عنｳي┟ﾅプ ل┷╋ويプ ن┟ﾅプ ن بن ع╋ي بن┟ﾅプ هプ┕｠ي عダ ئعن 
( و طريق شيخ 132ص، 1365، )نجاشي «عن ج┷ف┙ بن ﾊ]┕ بک┃ベبهئ عن حベم بن ドمベعيلئ عن ダبيه

« حベم عنئ عن ドب┙プهيم بن س╋ي]ベ[ئ عن مي┕ئ プمفّ┫لعن ダيئ ص┏ベب》ベ〝 من ダعدّ»طوسي چنين است: 
، 1413، المفضّل ضعيف است )خوييابي به( که طريق شيخ طوسي 118ص، 1420، )طوسي

 (. 159ص، 5ج
رسد که اتهام برخي از علماي رجال اهل سنت در خصوص نقل روايت حاتم بن به نظر مي

 . ليل قرار گرفتن وي در طرق روايات شيعه باشدبه د، اسماعيل از ضعفا يا جرح او

 مشايخ حديثی حاتم بن اسماعیل -2-2
استادان حديثي  ـ به معرفي مشايخ حديث، پس از شناساندن راوي، هاي رجال معمواًکتاب

 ذکر نفر 47 تا 2 بين را مشايخ حديثي حاتم بن اسماعيل، پردازد. رجاليان اهل سنتمي ـ راويان
 هاشم بن اسحاق و جعفر بن محمد، بشير بن مهاجر، بخاري در تاريخ کبير، براي نمونه .اندکرده
ئ ج┷┕ بن ダى├(. ابوحاتم رازي 77ص، 3ج، تابي، از مشايخ او دانسته است )بخاري ┘プ )ع(
 ،داند )رازيرا مشايخ حاتم ميصخر و جعفر بن محمد)ع( يأب، يحييمحمد بن أبي، حرملۀابن

ب┣ر بن プموベج┙ ى برد: حبان از دو نفر به عنوان مشايخ حاتم نام مي(. ابن257ص، 3ج، 1371
 )┴(┕[ﾊ (. ذهبي به هفت شيخ وي اشاره کرده است: 210ص، 8ج، 1393، حبان)ابنج┷ف┙ بن
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ع]┙プ[  ئم┛┘└م┷ベىي〞 بن ダبیئ ج┷ي┕ بن ع｟┕プل┙منئ خ┇يم بن ع┙プ╄ئ ع｟ي┕ي┛ي┕ بن ダيئ ه┣ベ′ بن ع┙ى〝 

 (. 107ص، 12ج، 1407، همو/ 518ص، 8ج، 1413، )ذهبي)┴(  صプ  └ベل╃┧ر ى ج┷ف┙
ها امام نفر رسانده که از جمله آن 47الکمال تعداد مشايخ حديثي حاتم را به مزّي در تهذيب 

نفر را به عنوان مشايخ حاتم  12حجر بيش از (. ابن187ص، 5ج، 1406، )ع( است )مّزي صادق
، (110ص، 2ج، 1404، حجرها نياورده است )ابن( را جزء آن)ع اما امام جعفر صادق، برشمرده

نکته مهمي وجود ، ع( را در رديف مشايخ حاتم ذکر نکرده) امام صادق، حجرکه چرا ابندر اين
 شود. دارد که در همين پژوهش بدان پرداخته مي

 تشکیک در نقل روايات مُسنَد حاتم بن اسماعیل از امام صادق)ع( -3
)ع( را در زمره مشايخ حاتم بن اسماعيل ياد  امام صادق، کتب رجال اهل سنتبسياري از  

اند و گويا )ع( دانسته وي را جزء اصحاب امام صادق، اتفاقکرده و کتب رجال شيعه نيز به
شاهدي بدون ، )ع( در جوامع روايي فريقين روايات فراوان حاتم بن اسماعيل از امام صادق

رسد حاتم به نظر مي، اما به رغم اقوال رجاليان و روايات فريقين ،مناقشه بر اين مدعا است
در جرگه شاگردان و راويان ، )ع( نقل حديث نکرده و احتمااً از امام صادق، طور مستقيمبه

 ايشان نبوده است.
از پيشوايان حديثي  ـ (ق 234علي بن مديني )م. ، نخستين کسي که به اين حقيقت پي برده

┘ىي ]حベم بن プمベعيل[ عن ج┷ف┙ عن ダبيه ダحベ└يث »کند: حجر از او چنين نقل ميابنـ است؛ عاّمه
ベس》┕هダ سيلプ┙( ع) امام صادقـ حاتم بن اسماعيل از جعفر : »(111ص، 2ج، 1404، حجرابن)« م

عاوه بر «. ها را به ايشان اِسناد داده استاحاديث مرسل نقل و آن ( ـع) امام باقرـ از پدرش  ـ
ها )ع( را جزء آن امام صادق، نفر از مشايخ حاتم را ياد کرده 12که بيش از با اين، حجربنا، آن

ق( نيز در  474باجي )م. سليمان بن خلف، حجر(. پيش از ابن110ص، 2ج، نياورده است )همان
همين سخن علي بن مديني را درباره حاتم گزارش کرده است )ر.ک: « التعديل و التجريح»کتاب 
 (. 527ص، 1ج، تابي، باجيخلف

حجر سخن علي بن مديني را دربارۀ حاتم بن اسماعيل صحيح باجي و ابنخلف، ظاهراً
سخن علي بن مديني نيز قطعاً مستظهر به دليل . اندگزارش کرده، اند که آن را بدون نقددانستهمي

ه توان حدس زد کوي مي اما با توجه به قول، ها دسترسي نداريميا دايلي بوده که اکنون بدان
( )ع با امام صادق، حاتم يا در مدينه نبوده يا در صورت حضور، )ع( به هنگام حيات امام صادق
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اي از عمر خود را در مدينه گذرانده احتمااً حاتم بخش عمده، ماقات نداشته است. اگرچه
)ع( بوده؛ زيرا  صادقمعلوم نيست که حضور او در مدينه هنگام حيات امام ، با وجود اين، است
 هاي)ع( در سال ق. است و امامت امام صادق 187 يا 186 وي متوفاي سال، طور که گذشتهمان
حدود چهل سال بين ، بنابراين، (180ـ179صص، 2ج، 1413، مفيد)ق بوده است  148 تا 114

ز کوفه به و به احتمال قوي مهاجرت حاتم ا، )ع( تا وفات حاتم فاصله وجود دارد شهادت امام
 )ع( بوده است.  مدينه پس از دوران شهادت امام صادق

امکان ، )ع( که در صورت حضور حاتم در ايام حيات امام صادق دارد وجود نيز احتمال اين
ماقات با آن حضرت فراهم نبوده؛ زيرا دوازده سال پاياني عمر امام )ع( با خافت منصور 

از  يبرخوردار و مورد توجه بسيار ين زمان از شهرت علمجا که امام در آزمان بود و از آنهم
ه علويان که نسبت ب يقطعاً منصور باتوجه به کينه شديد، فقيهان و محدثان اهل سنت بوده است

، جعفريان) دادآزاد به او نمي يآن حضرت را به شدت زير نظر گرفته و اجازه زندگ، داشت
)ع( و تعطيلي جلسات علمي  ه بيشتر امام(. منصور براي محدود ساختن هرچ367ص، 1386
خلّکان آمده است: که در گزارش ابنچنان، حق افتا را در انحصار عالمان عامّه قرار داد، ايشان
ذئب ديگري حق فتوا ندارد داد که جز مالک بن انس و ابن ابياي در مدينه ندا سر ميمنادي

مالک را اعقل و ، ايمنصور در جلسه، هبييا براساس نقل ذ، (135ص، 4ج، تابي، خلّکان)ابن
خورد که اگر زنده بماند اقوال او را بسان آيات قرآن بنگارد و اعلم مردم خطاب کرد و سوگند 

، (. بنابراين209ص، 1ج، تابي، ها وادار کند )ذهبيبه تمام شهرها بفرستد و مردم را به عمل بدان
امکان ماقات وي با آن ، )ع( يات امام صادقبه فرض حضور حاتم در شهر مدينه به هنگام ح

ممکن نبوده ، گرديدبراي او که از راويان عامّه قلمداد مي، آميزحضرت در چنين فضاي اختناق
 است. 

رسد علي بن مديني براساس يکي از اين دو احتمال پيشين است که روايات باري به نظر مي
 ع( را مرسل دانسته است. ) حاتم از امام صادق

)ع( بارها به وسيله حکومت عباسي به  که امام صادقممکن است گفته شود با توجه به اين
(؛ احتمال دارد که حاتم بن اسماعيل محضر 123ص، 1ج، 1421، عراق احضار گرديده )مظفر

امام را در کوفه درک کرده باشد؛ در پاسخ به اين سخن بايد گفت: اواً در هيچ يک از نصوص 
ايشان در ، که خواهد آمدبلکه چنان، ع( در مرکز شهر کوفه اشاره نشده است) به حضور امام

، 2ج، 1995، شود )حموياي که بدان نجف گفته ميدر منطقه، سه ميلي کوفه ـشهر حِيرَه 
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 2و منصور 1)ع( در ايام حکومت سفّاح امام، ( ـ سکني گزيده بودند؛ ثانياً بنا بر روايات328ص 

ولي در آنجا تحت مراقبت و نظارت حکومت بوده است و مردم ، در حيره حضور داشته
ند مند گردراحتي نزد امام بيايند و از محضر علمي و معنوي آن حضرت بهرهتوانستند بهنمي

در ، طور که براساس روايتي معروفهمان، (26ص، 1ج، 1421، مظفر/ 482ص، 1383، ي)مطهر
 خود، ن براي سؤال از حکم شرعي سه طاق کردنيکي از شيعيا، )ع( در حيره زمان حضور امام

، 1409، رساند )ر.ک: قطب الدين راوندي)ع(  را پنهاني و در لباس فردي خيارفروش به امام
)ع( در حيره و در حضور سفّاح از روي تقيّه روزه خود را  يا طبق رواياتي امام، (642ص، 2ج

 (. 84-83صص، 4ج، 1407، کند )کلينيافطار مي
 هاي رجالي درخصوص ارسال روايات حاتم از امام صادقتنها مدرک موجود در کتاب اگرچه

شواهد و قرائني ، با وجود اين، حجر از علي بن مديني استباجي و ابن)ع( همان گزارش خلف
توان سخن علي بن مديني را تقويت کرد تا اين مطلب را تأييد کند که در دست است که مي

 )ع( نداشته است و اين قرائن بدين شرحند:  روايت از امام صادق واسطهحاتم نقل بي
حاتم بن اسماعيل در اصل اهل کوفه بوده و بعدها در مدينه ، سعدبر اساس گزارش ابن -1

هارون الرشيد بدرود حيات گفته است  ق. در دوران خافت 186سکني گزيده و در سال 
)ع( به مدت سي  ست که دوران امامت امام کاظماين در حالي ا، (425ص، 5ج، تابي، سعدابن)

ق.  179 و تا سال( 215ص، 2ج، 1413، مفيد)ق. بوده  183 تا 148 هايو پنج سال و طي سال
، انجعفري)برده است در مدينه به سر مي، هارون الرشيد دستور توقيف ايشان را صادر کرد که

که چگونه حاتم بن اسماعيل  جاي تأمل است، (239ص، 2ج، 1413، مفيد/ 401ص، 1386
ولي از امام ، )ع( را در مدينه درک و از آن حضرت حديث نقل کرده باشد محضر امام صادق

ـ روايتي نقل نکرده است و حتي و پنج سال از امامتش را در مدينه گذراندهـ که سي )ع( کاظم
 اند. رجاليان وي را در جرگۀ راويان ايشان به شمار نياورده

)ع( بستر نشر معارف ديني و تربيت  )ع( مانند امام صادق ته شود که براي امام کاظماگر گف
با  اند؛ در پاسخ بايد گفتشاگردان فراهم نبوده و ايشان فرصت تدريس و بيان روايات نداشته

                                                           

1ｳک╋ي( ستプ 》└┙شو┙ حر《 ن╃ل ک ┘└ ┌ベن┛└ سّف )┴(  └ベص ′ベمプ ┘يت └┘خ┧و┤ ح┫وプى ┘ى└ ｳئ 4┈ئ ق140ئ . ک╋ي
 (. 4ك-3كصص

 . ﾊ]┕ بن مش┙プ ′┚ِプ┚ پ┕┘┠ ┘ىプيي └┘ خ┧و┤ ح┫و┘ پ┕┘┠ به م┙プ《 プمベ′ صベ└  )┴( ن┛└ م》┧و┘ └┘ شو┙ حر《2
]ベم( ستプ 》└┙ک ┠┘プ┛قك┤ئ ك┈ئ گ.) 
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ذلک مع، زمان بود)ع( با حکومت منصور عباسي هم که دهه نخست امامت امام کاظموجود اين
وزيدند به برگزاري جلسات علمي و پرسش و پاسخ براي شيعيان مبادرت مي، اًآن حضرت غالب

امام ، در دوران ده ساله زمامداري مهدي عباسي، چنينهم، (260ص، 1393، )خضري و ديگران
تربيت شاگرد و ايجاد ارتباط ميان خود و رهبران شيعه در ، نقل حديث، )ع( به تدريس کاظم

(. پس از دوران منصور و مهدي 386ص، 1386، ند )جعفرياناشتغال داشت، نواحي مختلف
، 8ج، 1378، )طبري ق. 193در عصر حکومت هارون الرشيد تا زمان وفات وي به سال ، عباسي

فشار و آزار حکومت عباسي دچار گرديد و مجالي ، )ع( به حبس ( است که امام کاظم342ص
(. 260ص، 1393، د )خضري و ديگرانهايي اينچنين نداشتنبراي برگزاري جلسات و فعاليت

براي امام کاظم)ع( و شيعيان مزاحمت ، ازم به بيان است که هارون در اوايل حکومت خود
اما با مسالمت و احترام با ايشان ، که بارها آن حضرت را احضار کردکرد و با آنايجاد نمي

بن اسماعيل جهت شاگردي  ظاهرًا مانعي براي حاتم، بنابراين، (262ص، )همان1کردبرخورد مي
 )ع( وجود نداشته است.  و حضور در محضر امام کاظم

اين در حالي است که در بين راويان عامّه افرادي هستند که در عصر هر دو امام حضور  
 ،اند. براي نمونهداشته و در زمره شاگردان ايشان به حساب آمده و از هر دو امام حديث نقل کرده

، ( از راويان عامّي مذهب است )طوسي134ص، 1365، ق.( )نجاشي 194حفص بن غياث)م. 
(. وي از معتمدان هارون الرشيد بوده و هارون او را ابتدا در منصب قضاوت 158ص، 1420

در رديف  نجاشي او را(. 134ص، 1365، سپس قضاوت کوفه را بدو سپرد )نجاشي، بغداد گمارد
اه خويي ( و آيت135ص، شمرده است )همان)ع( بر ع( و امام کاظم) اصحاب امام صادق

                                                           

1′ベمプ ]┕ي شプ┕ن┚ 》┘ベست. آ[ئ . └┘بプ في ن╃ل╋┃ﾋ م┃┷┕└ ى ┘ベ｠خプمي 》└ベس┃فプ ─ベيプين ┘ىプ ┴و[ﾉ ┚プ چهベمプ ين کهプ └شو ′
 ╈ベس ┚プ ]ست که م┙ت｟ه └ى′ آプ 》└ベ┃فプ ]プ┕ى[ به ┚ن┘ベبه └ست ه ┘ベظم )┴( └ى بベ9ق1ک  ベ3ك1ت  ┘ベبه م┕─ چو ｳ┷ي . 

ベﾍプمي┕《 ى به شوベ└─ آ[ ح┫┙─ م》┋┙ گ┙└ي┕《 ى م┕─ ┚مベ[ ┚ن┕プ[ └┘ م┙ت｟ه ﾏ┟ت قي┕ ن┣┕《 プست. └┘بベ┘《  سベ╈ به طو╈
]ベمو┘خ ─プ┘ベشプ ┚プ غر ′ベمプ ]┕ي شプ┕ىلن ( ن╃ل93┤ئ 1┈ئ 1404ئ )ص┕ى ئ └ليل ┚نプ ┚プ ′ベمプ ي└プ┚آ ┚プ کيベيي حベه

(. ب┙خي م┷┃╃┕ن┕ که ﾏ┟┃ن 393┤ئ 6ك13ئ ج┷ف┙يプ]ベن┕ )┚ن┕プ[ هベ┘ى[ プست که آ[ ┘プ ب┟يベ┘ي プ┚ ┘ىプ ─プخ｟ベ┘ بيベ[ ک┙└《
گ┙└└ که هベ┘ى[ به  . ب┙مي9ق1به سベ╈ ئ تベ┘يخ ث｟ت ش┕《 プ┚ └س┃گري ى ح｟س プمベ′ کベظم )┴( └┘ ┚مベ[ هベ┘ى[ プل┙شي┕

┙《 ى プب┃┕プ به ب┧ئ プن┕؛ آ[ ح┫┙─ ┘プ └س┃گر ک┙└《نگベ┘[ آ[ ┘プ مف┧ل ┖ک┙ ک┙└《حج ┘فت ى └┘ طي ج┙يベي که تベ┘يخ
ئ 1393ئ به شوベ└─ ┘سベن┕《 プست )خ┫┙ي ى └يگ┙プ[« س》┕ي بن شベهک»└┘ ┚ن┕プ[ ئ بغ┕プ└ ف┙س┃ベ└《 ى س┙ベﾍプ′ بهئ سپس
┤263 .) 
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روايت را از آن دو امام نقل کرده است  87نويسد: حفص در جوامع روايي شيعه بيش از مي 

 (. 152ص، 6ج، 1413، )خويي
 ،براي نمونه رجوع کنيد به: کافي )کليني، )ع( فراوان است روايات حفص از امام صادق

معاني ، (519و  408ص، 1ج، 1413، فقيه )صدوقمن ايحضره ال، (46و  35ص، 1ج، 1407
(. 231و  177ص، 1ج، 1407، اأحکام )طوسي( و تهذيب 156و  30ص، 1403، اأخبار )صدوق

، 2ج، 1407، )ع( بنگريد به: کافي )کليني هايي از روايات حفص از امام کاظمبراي نمونه
، 6ج، 1407، )طوسي اأحکام تهذيب، (343ص، 1403، معاني اأخبار )صدوق، (606ص
طه امکان درک مستقيم و باواس، اگر حاتم بن اسماعيل بسان حفص بن غياث، بنابراين، (377ص

)ع( نيز حضور به هم  قاعدتاً بايد در جلسات علمي امام کاظم، داشت)ع( را مي امام صادق
 است. هاي رجالي فريقين به آن اشاره نشده رساند در حالي که در هيچ يک از کتابمي

، 1420، عنه است )شهرستانيلقاي راوي و مروي، يکي از شروط بخاري در نقل روايات -2
که از حاتم بن اسماعيل چند روايات وي به رغم آن، (. با توجه به اين روش علمي84ص، 2ج

، شود. مؤيد آنامام صادق)ع( ديده نمي، هاکدام از آنولي در سند هيچ، 1گزارش کرده است
بشر بن  ،قتيبۀ بن سعيد، عبد اه حجبي، نويسد: بخاري از قعنبيباجي است که ميسخن خلف

يد يز، عروهإبراهيم بن حمزه و غير آنان از حاتم بن اسماعيل از کساني چون هشام  بن ، يعيس
، اجيبمزردر و جعيد بن عبد الرحمن روايت نقل کرده است )خلفبن أبي ي〞معاو، عبيدبن أبي

 پيداست که وي امام صادق)ع(را در زمره مشايخ حاتم نياورده است. ، (527ص، 1ج، تابي
عصر بودن را هم، لقا را شرط ندانسته و صرفاً، ـ که در نقل روايتمسلم، برخاف بخاري

واسطه حاتم بن اسماعيل از امام (ـ چند روايت به371ص، 1ج، بي تا، داند )سبحانيکافي مي
  2صادق)ع( نقل کرده است.

                                                           

(. ح┕ث》ベ ع｟┕プل┙من بن يونس ح┕ث》ベ 55┤ئ 1┈ئ 1401ئ . ب┙プي مونه: ح┕ث》ベ حベم بن ドمベعيل عن ﾄプ┷┕ ... )ベｹ┘ي1
]ベم( ...بن يوسف ┕[ﾊ عيل عنベمド بنプ مベ219┤ئ 2┈ئ ح)]ベي ع｟ي┕... )مダ عيل عن ي┛ي┕ بنベمド م بنベح ベ《ئ . ح┕ث

 (.33┤ئ 5┈ئ (. ح┕ث》ベ حベم プبن ドمベعيل عن ﾊ]┕ بن يوسف... )مベ[109┤ئ 3┈
(. شي｟〞 49┤ئ 2┈ئ تベيئ . ب┙プي مونه: ق┃ي｟〞 عن حベم بن ドمベعيل عن ج┷ف┙ بن ﾊ]┕ عن ﾊ]┕ بن プم》╇┕┘... )م┟╋م2

 ئプل┕┘プى┘└ي كامベ عن ج┷ف┙ عن ダبيه... )مベ[ یل ┌ ى ح┕ث》ベ ق┃ي｟〞 ح┕ث》ベ ع｟┕ プل┷┛ي┛ ي┷》قベا ح┕ث》ベ حベم بن ドمベعي
شي｟〞 ى ドس┏ベ  بن ドب┙プهيم كامベ عن حベم بن ドمベعيل عن ج┷ف┙ بن ﾊ]┕ عن ダبيه... (. ح┕ث》ダ ベبوب╇┙ بن ダي15┤ئ 3┈

]ベ(.ق19┤ئ 5┈ئ )م 
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ممکن است اشکال شود که بخاري به خاطر تعصب به مذهب خود و مخالفتي که نسبت به 
واسطه حاتم از امام صادق)ع( روايتي گزارش نکرده است؛ در پاسخ بايد به، شيعه روا داشته

هرچند بخاري در نقل روايات مربوط به فضايل و مناقب اهل بيت)ع( بخل داشته ، گفت: اواً
 ،بنابراين، بن اسماعيل از امام صادق)ع( در موضوعات فقهي و سيره استروايات حاتم ، است

عنه( وجود گفته )عدم لقاي راوي و مروياي بر عدم نقل بخاري جز دليل پيشظاهرًا انگيزه
چندين روايت از امامان ، بخاري به رغم دخالت دادن تعصب مذهبي در نقل روايات، ندارد؛ ثانياً

، 2ج، 1401، ت که روايات وي از امام علي بن حسين)ع( )بخاريشيعه)ع( گزارش کرده اس
، 3؛ ج69ص، 1ج، و احاديث او از امام محمد بن علي)ع( )همان، (124ص، 6و ج 258ص
 از آن جمله هستند. ، (121و  78ص، 5؛ ج56ص، 4؛ ج163و  58-57ص

 هااي از آنه)ع( و تأمّلی در پار شناسی روايات حاتم بن اسماعیل از امام صادقگونه -4
در جوامع روايي فريقين به واسطه حاتم بن اسماعيل روايات فراواني در موضوعات و ابواب 

ها نيز در جوامع روايي اهل سنت جاي غالب آن، مختلف از امام صادق)ع( گزارش شده که البته
وار در مونهن، سپس، شودشناسي اين روايات پرداخته ميابتدا به گونه، اند. در ادامه تحقيقگرفته

 گردد. ها به امام صادق)ع( تشکيک ميخصوص انتساب برخي از آن

 شناسی روايات حاتم بن اسماعیل از امام صادق)ع( در جوامع روايی فريقینگونه -4-1
)ع( در دو بخش جوامع روايي اهل  هاي روايات حاتم از امام صادقذيل اين عنوان گونه

 گردد: ش ميسنت و شيعه به تفصيل ذيل گزار
با الف( روايات حاتم بن اسماعیل از امام صادق)ع( در جوامع روايی اهل سنت: 

)ع( با حذف  روايات حاتم از امام صادق، جستجوي انجام شده در جوامع روايي اهل سنت
فقهي و سيره است. وي در موضوعات ، روايت در موضوعات مختلف معارفي 114، مشابهات

، 1ج، 1409، شيبۀابن أبي/ 425ص ، 1ج، تابي، اي نمونه ر.ک: بيهقيبر) پنج روايت، معارفي
ـ در ابواب فقهي، (243ص، 2ج، 1410، ابوداوود/ 284ص، 2ج، تابي، حاکم نيشابوري/ 244ص
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و در خصوص سيره  1در مسائل متنوع فقهي، روايت 90حجم روايات را در بر داردـ  که بيشترين 

 نقل کرده است.  2روايت 19، )ع( و صحابه معصومان
در جوامع روايي ب( روايات حاتم بن اسماعیل از امام صادق )ع( در جوامع روايی شیعه: 

)ع( گزارش  به نقل از امام صادق ـ که نوعا فقهي هستند ـ روايت 8از حاتم در مجموع ، شيعه
، 2ج، 1371، برقي) احکام نوشيدن، (475ص، 6ج، 1407، کليني) )ص( شده است: سيره پيامبر

، کليني) نفقه، (617ص، 2ج، 1371، برقي) عکس و نقاشي، (383ص، 6ج، 1407، کليني/ 580ص
                                                           

(؛ ペ( صا〝: سي┛└《 ┘ىプيت )ب┙プي مونه ┘.ک: 213ى  1ك1┤ئ 1┈ئ 1409ئ شي｟〞. ダ( طوベ┘─: └ى ┘ىプيت )┘.ک: プبن ダي1
ئ 1ى ┈ 433┤ئ 2ى ┈ 4ك2┤ئ 1┈ئ ك134ئ ن┟ベئي/ 15┤ئ 3ى ┈ 49┤ئ 2┈ئ تベيئ م┟╋م/ ق5┤ئ تベيئ شベف┷ي
/ 95┤ئ 1404ئ ベｹ┘ي/ ك42┤ئ 1┈ئ 1410ئ └プىى└؛ プيق11┤ئ 2ى ┈ 3ك3┤ئ 1┈ئ 1409ئ شي｟〞؛ プبن ダيقق4┤
┘ىプيت )ب┙プي مونه  ق(؛ ┈( ┚کベ─: 1ك1┤ئ 3ى ┈/ 122┤ئ 3ى ┈ 6ك┤ئ 2┈ئ تベيئ بيو╃ي/ ق23┤ئ تベيئ قベ┘ي

ئ 5ى ┈ 161┤ئ 4ى ┈ 131┤ئ 4ى ┈ 322┤ئ 3┈ئ تベيئ بيو╃ي/ 49ى  10┤ئ 3┈ئ 1409ئ شي｟〞┘.ک: プبن ダي
ئ 4┈ئ 1414ئ ح｟プ]ベبن/ 263┤ئ 5ى ┈ 413┤ئ 2┈ئ ك134ئ ┘ىプيت )ب┙プي مونه ┘.ک: ن┟ベئي 44(؛ └( حج: 152┤
ئ شي｟〞プبن プي/ 304┤ئ 4┈ئ 1414ئ ح｟プ]ベبن/ 3┤ئ 5┈ئ 1412ئ ┘プهويهプبن/ 44┤ئ 2┈ئ 1349ئ └プ┘مي/ 304┤

(؛ هـ( 112┤ئ 5ى ┈ 104┤ئ 4ى ┈ 429┤ئ 1┈ئ تベيئ بيو╃ي/ 109┤ئ ك140ئ ني┣ベبو┘ي/ 229┤ئ 4┈ئ 1409
(؛ 406┤ئ كى ┈ ق1┤ئ قى ┈ 190┤ئ 6ى ┈ 302┤ئ 5ى ┈ 122┤ئ 5┈ئ 1409ئ شي｟〞┘ىプيت )┘.ک: プبن ダي 4بيع: 

ئ 5ى ┈ ك1┤ئ 4┈ئ 1409ئ شي｟〞プبن ダي/ 335┤ئ ق┈ئ تベيئ ┘ىプيت )ب┙プي مونه ┘.ک: بيو╃ي كى( نکベ┌ ى طا : 
ئ تベيئ ┘ىプيت )┘.ک: بيو╃ي 4(؛ ┚( ح┕ى└ ى └يベ─: 145ى  ك10┤ئ 4┈ئ 1412ئ ┘プهويهプبن/ 3ك3┤ئ كى ┈ 133┤
(؛ ┌( プبوペプ 4ك4┤ئ 6┈ئ 1409ئ شي｟〞プبن ダي/ ق19┤ئ 5┈ئ تベيئ ┟╋مم/ 1ق┤ئ 12┈ئ تベيئ ح┋┙プبن/ ك3┤ئ ك┈

صو′ ئ (ق5┤ئ 3┈ئ 1403ئ بペベ )ه┙ بベي يک ┘ىプيت( گ┛プ┘┠ ش┕《 プست: جوベ└ )ت┙م┗ي ك┘ىプيت که └┘  كم┃ف┙قه: 
ئ プحکベ′ سوプ┘ ش┕[ ب┙ م┙کب )مベ[ئ (1ق┤ئ 6┈ئ プحکベ′ عکس ى ن╃ベشي )مベ[ئ (499┤ئ 2┈ئ 1409ئ شي｟〞)プبن ダي

ئ (1ق5┤ئ 5┈ئ プحکプ ′ベکل )مベ[ئ (9ك2┤ئ 4┈ئ プحکベ′ شو┙ مکه )مベ[ئ (151┤ئ 4┈ئ プ┘┄ )مベ[ئ (116┤ئ ق┈
]ベم( ┘┗ن ′ベحکプ ق45┤ئ 6┈ئ .) 

ئ بيو╃ي/ كق4┤ئ 5┈ئ ك134ئ ن┟ベئي/ 114┤ئ تベيئ ┘ىプيت )ب┙プي مونه ┘.ک: ダي プل┕نيベ كダ( سر《 پيベمر)┤(:  -2
ى  409┤ئ قى ┈ 513┤ئ 5ى ┈ 21┤ئ 2┈ئ 1409ئ شي｟〞プبن ダي/ 164┤ئ 1┈ئ تベيئ مベجهプبن/ 2ق┤ئ ق┈ئ تベي
(؛ 6ك4┤ئ قى ┈ 121┤ئ 6┈ئ 1409ئ شي｟〞┘ىプيت )┘.ک: プبن ダي 2(؛ ペ( سر《 プمベ′ ع╋ي)┴(: ك46ى  411┤ئ ك┈

ئ 4ى ┈ ق23┤ئ 3┈ئ 1409ئ شي｟〞プبن ダي/ 20┤ئ 3┈ئ 1404ئ ┘ىプيت )┘.ک: طرプي 4┈( سر《 プمベ′ ح┟ن)┴(: 
ئ 6┈ئ 1409ئ شي｟〞プبن ダي/ 142┤ئ 3┈ئ 1403ئ ┘ىプيت )┘.ک: ت┙م┗ي 2┘ىプيت(؛ └( سر《 ح┟》ن)┴(: )└ى 2ق1┤
┤63]ベک: م.┘( يتプيک ┘ى :)┴(└ベ┋س ′ベمプ 》سر )به: 3ك3┤ئ 1┈ئ (؛ هـベ┏ي 3(؛ ┚( سر《 صプيت )┘.ک: طرプئ ┘ى
 (. 31┤ئ قى ┈ 112┤ئ 3┈ئ 1409ئ شي｟〞プبن ダي/ 2ك1┤ئ 2┈ئ تベي
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، (476و  469ص، 6ج، همان) تخّتم، (79و  78ص، 7ج، 1407، طوسي/ 224ص، 5ج، 1407
 و أکل (402و 401ص، 1414، طوسي) حج، (635ص، 2ج، 1371، برقي) سوار شدن بر مرکب

 . (62ص، 1411، ابنا بسطام)
ن و نوشيد، عکس و نقاشي، سوار شدن بر مرکب، تختّم، شايان ذکر است شش روايت )حج

ولي با مضامين مشترک در جوامع روايي اهل سنت نيز گزارش شده ، نفقه( با سندهاي متفاوت
 است. 

 اي از روايات حاتم بن اسماعیل از امام صادق)ع( تأملی در پاره -3-2
تم رواياتي به نقل از امام صادق)ع( گزارش شده که در مجعول يا در جوامع حديثي از حا

 ها از سه حالت خارج نيست:ها هيچ ترديدي نيست. وجود حاتم در اسناد آنمحَرف بودن آن
حاتم ناآگاهانه و به دليل ارسال  -2حاتم اين روايات را جعل يا تحريف کرده باشد؛  -1

ها را وضع جاعان حديث آن -3واضعان نقل کرده باشد؛  ها را ازآن، روايات از امام صادق)ع(
 نام حاتم را در آنها درج کرده باشند.، کرده و براي اعتبار دادن به سند

احتمال اول تقريبا منتفي است؛ زيرا با توجه به وثاقتي که حاتم نزد عامّه ، از اين سه احتمال
بعيد است که او به جعل و تحريف ، هدارد و با عنايت به عدم جرح او در ميان رجاليان شيع

اين  ،گيرد. براساس احتمال دوماحتمال دوم و سوم قوت مي، بنابراين، روايات اقدام کرده باشد
، امکان وجود دارد که روايات از زبان امام صادق)ع( جعل شده باشد و چون حاتم نزد آن حضرت

 از روي قصور به راوي يا راويان اعتماد ،حديث را از ايشان نشنيده، طور مستقيمحاضر نبوده و به
 کرده و روايات را گزارش نموده است.

تن عاوه بر جعل م، براي قبواندن روايت، زيرا جاعان حديث، احتمال سوم نيز بعيد نيست
، روايت يونس بن عبد الرحمان است، کردند. مؤيد اين ادعا سند آن را نيز وضع مي، حديث

و بسياري از اصحاب ( ع)جا برخي اصحاب امام باقردر آن، عراق رفتم به»: گويدجا که ميآن
( ع)ها را بر امام رضاآن، هايشان را گرفتماز آنان حديث شنيده و کتاب، را يافتم( ع)امام صادق

ابوالخطاب : فرمود، سپس، ندانست( ع)بسياري از احاديث را از امام صادق( ع)امام، عرضه کردم
خدا ابوالخطاب و اصحاب او را لعنت کند ، بستدروغ مي( ع)امام صادق به( بن سعيد 〝مغير)

، 1409، کشي)« دادنددستبرده و تغيير مي( ع)هاي اصحاب امام صادقکه تا امروز در کتاب
 . (224ص
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هايي از روايات مجعول و محرّف منقول از حاتم گزارش و در بوته اکنون با اين مقدمه نمونه 

 شود: نقد نهاده مي

 امام حسن)ع(:  مطاق بودن -الف
 اي»: )ع( نقل کرده است که امام علي)ع( به کوفيان فرمود حاتم بن اسماعيل از امام صادق

به خدا : مردي از قبيلۀ همدان گفت. حسن را زن مدهيد؛ زيرا او مردي ِمطاق است، مردم کوفه
اهدارد و اگر نپسنديد طاق اگر پسنديد نگ، آوريمدختران خود را به همسري او در مي، سوگند

(. در روايتي ديگر حاتم از 70ص، 1416، سعدابن/ 172ص، 4ج، 1409، شيبهابن أبي) 1«دهد
 ستاند وحسن)ع( پياپي زن مي»: کند که فرمودامام صادق)ع( به نقل از امام علي)ع( روايت مي

، 1409، شيبهابن أبي) (2رددگداد و من گمان بردم که اين طاقها سبب دشمني بين قبائل طاق مي
 . (172ص، 4ج

دوران امامت ايشان با ، برانگيز است. از نظر سياسينقل اين روايات از امام صادق)ع( تأمل
ين گيرد که اهاي تاريخي اين احتمال قوت ميبا بررسي، آغاز حکومت عباسيان مقارن شده بود

بر زبان منصور ، د؛ زيرا در همان دورانعباس پديدار شده باشاتهام ناروا در آغاز خافت بني
 .)ع(ـ جاري شده است )ع( و قاتل فرزندان امام مجتبي ـ مخالف سرسخت اهل بيتدوانيقي

 ،عبداه بن حسن يمنصور پس از دستگير: الذهب چنين گزارش کرده است مسعودي در مروج
اي حمد و ثن، بر منبر رفته، دند)ع( که همراه با او قيام کرده بو برادران و ديگر ياران اهل بيت

شما ، اي اهالي خراسان»: آنگاه گفت، )ع( درود فرستاده خداوند را به جاي آورده و بر محمد
ند به خداوند سوگ، ايدبا بهتر از ما بيعت نکرده، اگر با غير از ما بيعت کنيد، پيروان و ياوران ماييد

آن که  تا، ديم و به هيچ روي متعرض آنان نشديمما فرزندان ابوطالب را با خافت وانها، همتابي
در  مردم. ناچار به حکميت تن داد، طالب خافت را به دست گرفت و موّفق نشدابي علي بن

که تا آن، صاحيت زمامداري او به اختاف نظر دچار شده و يکپارچگي آنان از هم گسيخت
 عليحسن بن ، پس از وي. تل رساندنداو را به ق، پيروان و ياران و معتمدانش بر او شوريده

                                                           

1╈ベخ｟س: . قダش بنش عش]س┙س┕ｧ[مش┏س ベسئ ┙سن╈ベِتمش: قベحس ｳثسｧ┕عيلس حسベمド ئ بنش┕ٍｧ[بيِهئ عسن جس┷فسِ┙ بِن مش┏سダ سئ عسن╈ベس عس╋ي)┴(: ق╈ベهلس : قダ ベي
ベ ┘سِضي ダمش┟سكس ىس مベ كسِ┙《س ]سفسئ ىسプِه لس》ش┛سىｩجس》ｧهش: هس]ش┕سプ[س  ِمنش ┘سجشٌل ا تش┛سىｩجوﾅプ プس┟سنس بنس عس╋ي فسバنｧه ┘سجشٌل ِم┯اٌ . فس╃ベ╈ئ プل╇وفسِ〞
 .طس╋ｧقس
حسِ┟｟شتش ダس[ش يس╇شو[س عس┕سプىس〝س ِفي  یمسベ ┚سプ╈س プلش┏س┟سنش يس┃س┛سىｧ┈ش ىس يش┯س╋ｩقش حس┃ｧ: )┴( قسベ╈س عسِ╋ي: . حس┕ｧثس》سベ حسベِتمش عسنش جس┷شفسٍ┙ عسنش ダسِبيِه قسベ╈س2

 . プلش╃س｟سベِئِل
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 همعاوي از که اموالي قبال او مرد حکومت نبود. در، حکومت را به دست گرفت. به خدا سوگند
هاي را که شد. معاويه او را از خافت خلع کرد و دارايي فريفته، او وليعهدي وعدۀ و ستاند

يک ، حسن به زنان روي آورد. آورداز چنگش برون ، داشت و اموالي را که معاويه بدو داده بود
 که درشد تا آنزندگاني او بدين منوال سپري مي، دادکرد و روز ديگر طاق مي روز ازدواج مي
 .(300ص، 3ج، 1409، مسعودي)« بستر جان سپرد

به گمان بسيار قوي منصور اولين جاعل اين : نويسديکي از محققان مي، براساس اين خطبه 
هايي است که سادات حسني به راه اند. علت آن نيز قيامن از او برگرفتهسخن است و مورخا

ن را منصور عبداه بن حس، انداختند که تا مرز فروپاشي حکومت منصور پيش رفت. در پي آن
اي آکنده از دشنام به اميرمؤمنان)ع( و فرزندانش خواند دستگير کرد و براي اهالي خراسان خطبه

 .(452ص، 2ج، 1413، قرشي)را برساخت و به امام حسن)ع( نسبت داد  و در آن چنين دروغي
دست کمي از ، حاکمان عباسي در بدي و تعصب: نيز نوشته است« هاشم معروف حسني»

 مشارکت داشتند. عباسيان، امويان نداشتند و با آنان در جعل احاديثي که به ضرر علويان بود
داشتند؛ زيرا غالب کساني که عليه ظلم قيام کردند از ورزي ها کينهطور ويژه نسبت به حسنيبه

ـ يکي از دو حسني به عبداه بن حسن، فرزندان و نوادگان امام حسن)ع( بودند و چون منصور
در ميان جمع فراواني خطبه خواند و به علي بن ، ـ را دستگير کردپاخاسته عليه ظلم و جور

، 2ج، 1382، يمعروف الحسن) ابوطالب دشنام داد امام حسن)ع( و همۀ زادگان، طالب)ع(ابي
 . (555-554صص

که گذشت با توجه به روايات مِطاقيت امام حسن)ع( از اساس دروغ است. چنان، بنابراين
رسد بعيد به نظر مي، اقوال رجاليان دربارۀ حاتم بن اسماعيل و عدم انتساب وي به جعل حديث

گردد که حاتم حديثي ست که اين احتمال تقويت ميکه اوجاعل اين احاديث باشد و اين جا
يا واضعان متن و سند روايت را ، مجعول و منتسب به امام صادق)ع( را با واسطه نقل کرده باشد

 جعل کرده به حاتم نسبت داده باشند. 
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 حديث ثقلین:  -ب 

رم)ص( حاتم از امام صادق)ع( از امام باقر)ع( از جابر روايت آورده است که پيامبر اک
 گمراه، گذارم تا زماني که به آن تمسّک جوييددر ميان شما کتاب خدا را باقي مي»فرمودند: 

 (. 175ص، 7ج، 1409، شيبۀ)ابن أبي 1«شويدنمي
ـ ـ بدون ذکر نام اهل بيت)ع(پيامبر)ص( مسلمانان را به تمّسک به قرآن، در اين روايت
پيامبر)ص(  ،يقين با اسنادي شبيه به روايت مزبوراين در حالي است که در فر، توصيه کرده است

ثير کطبراني و ابن، که ترمذيچنان، تمسّک به قرآن همراه با اهل بيت را سفارش فرموده است
اند: در روز از امام صادق)ع( از امام باقر)ع( از جابر روايت چنين کرده« زيد بن حسن»واسطه به

من ميان شما ، اي مردم»فرمود: بر شترش ديدم که ميپيامبر)ص( را در حال حج سواره ، عرفه
 2«ويدشگمراه نمي، ها تمسّک جوييدتا زماني که به آن، گذارمکتاب خدا و اهل بيتم را به جاي مي

 (. 186ص، 7ج، 1419، کثيرابن/ 89ص، 5ج، 1415، طبراني/ 327ص، 5ج، 1403، )ترمذي
باقر)ع( از جابر از پيامبر)ص( نقل است که در منابع شيعه نيز با سندي متفاوت از امام 

ثقل اکبر که کتاب خدا است و ثقل ، گذارممن در ميان شما دو چيز گرانبها به جاي مي»فرمودند: 
ها تمسّک بجوييد به گمراهي و تغيير دچار تا زماني که به آن، اصغر که اهل بيتم هستند

 (. 414ص، 1ج، 1404، )صفار 3«شويدنمي
 بدون واسطه گزارش، اگر روايتي که حاتم از امام صادق)ع( نقل کرده، اين روايات با توجه به

 ،که بخش مهمي از آن حذف گردد. ظاهراًنه اين، گرديدقطعاً بايد به تمامي منعکس مي، شدمي
اي براي تحريف روايت نداشته و گزارش دگرسان روايت يا از نقل باواسطه خود حاتم نيز انگيزه

 اند. سند و متن را برساخته، ه است يا جاعاننشأت گرفت

                                                           

تس┙سكتش في╇شم مسド ベ[ش تسِ┫ّ╋وプ: « プهش عس╋سيِه ىس سس╋ｧمس قسベ╈س یفسٍ┙ عسن ダبيِه عسن جベبٍ┙ ダنسプ ベل》ｧيش صس╋ｧ عسن جس┷ئ . حس┕ｧثسｳ حベِتمش بنش ドمベعيلس1
 «. بس┷┕س《 ド[ش プع┃س┧س]┃شم ِبِه ِك┃ペベس プِه

2┕ٍｧ[س┟سِن عسنش جس┷فسِ┙ بِن مش┏سﾅプ سي┕ش بنش┚ ベخش｟س┙سنダ ｨل╇ويプ ل┙سمِنプ ┕ِ｠نس┧┙ش بشنش عس ベ《ثسｧ┕ِبيِه عس . حسダ سعسن╈ベِه قسプ ┕ِ｠بٍ┙ بِن عسベنش جس :
يسダ ベيｨوプ ベل》ベｧ├ش :  فس┟سِ]┷ش┃شه يس╃شو╈شنسベقسِ┃ِه プل╃س┧شوプِئ يس┓ش┯شبش ی┘سダيشتش ┘سسو╈س プِه صس╋ｧي プهش عس╋سيِه ىس سس╋ｧمس ي حس┋ｧِ┃ه يسو′س عس┙سفس〞س ىس هشوس عس╋»

ベي تس┙سكتش في╇شم مسｩنド خس┗تشم ِبه لسن تسダ ]ドهلس بسييダ ِه ىس ِع┃┙سيプ سペベ┃ِك プو╋ّ┫ِ .» 
ダسِبي جس┷شفسٍ┙ ┴ عسنش جسベِبِ┙ بشِن عس｟شِ┕  . حس┕ｧثس》سベ مش┏س]ｧ┕ش بشنش プلش┏ش┟سيشِن عسِن プل》ｧ┫شِ┙ بشِن شش┷سيشٍب عسنش خسベِلِ┕ بشِن مسプ ｦ└ベلش╃س╋سベِنِ┟يｩ عسنش ┘سجشٍل عسنشص

 تس]س┟ｧ╇ش┃شمش ِبِو]سベ لسベ تسِ┫╋ｨوプ ىس : ドِنｩي تسベِ┘ٌ╄ ِفي╇شمش プل┇ｧ╃س╋سيشِن プل┇ｧ╃سلس プلشヂسكش｟س┙س ىس プل┇ｧ╃سلس プلشヂسصشغس┙س ドِ[شو╈ش プل╋ｧِه )┤(プل╋ｧِه プلشヂسنش┧سベِ┘يｩ قسベ╈س: قسベ╈س ┘سسش
  プل┇ｧ╃سلش プلشヂسصشغس┙ش ِع┃ش┙سِتي ىس ダسهشلش بسيشِ┃ي. ِبヂسيشِ┕ي╇شمش ىسسس｟سٌب طس┙سفشهش ِبيسِ┕ プل╋ｧِه ىس سس｟سٌب طس┙سفشهش  プل╋ｧهِ  لسベ تس｟س┕ｧلشوプ ...プل┇ｧ╃سلش プلشヂسكش｟س┙ش ِك┃سペベش 



 1397نوزدهم، پايیز و زمستان  ۀشمارهشتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  292

 
 
 
 
 

 حديث سه طاقه كردن در يک مجلس:  -ج
╇ٍ┙ حس┕ｧثس》ダ ベبوبس»حاتم از امام صادق)ع( به نقل از امام باقر)ع( از امام علي)ع( روايت کرده است: 

نتس عس╋سيｧ حس┙プٌ′ فسِويس ダ: جشلش ِلベم┙سダِتِهプ┖ド قベ╈س プل┙ّس: قベ╈س نسベ حベِتمش بنش ドمベعيلس عسن جس┷فسٍ┙ عسن ダبيِه عسن عس╋يｦ قベ╈س 
، هرگاه مردي به زنش بگويد تو بر من حرام هستي(: »55ص، 4ج، 1409، شيبه)ابن أبي« ثساٌ┄

 «. به منزله سه طاقه کردن است
اين روايت به طور قطع از مجعوات است که به امام صادق)ع( نسبت داده شده است. دايل 

، گنجدها در اين مجال نمين براي برساختگي آن اقامه کرد که پرداختن به همه آنتوافراواني را مي
توان به روايات معارض آن استناد جست. مي، اما به تناسب روايت نسبت داده شده به امام

از امام صادق)ع( است که از ايشان « زُراره»ترين روايت در اين باب حديث صحيح صريح
چيست؟ محدثان ، گويد تو بر من حرام هستيه مردي که به زنش ميپرسد: نظر شما دربارمي

داد. امام صادق)ع( اند که ايشان آن را به منزله سه طاق قرار ميعراق از امام علي)ع( نقل کرده
علي)ع( اين جمله را به منزله طاق قرار نداده است و اگر قدرت ، گويندآنان دروغ مي»فرمودند: 

 (. 135ص، 6ج، 1407، )کليني 1«شکستميداشتم سر آنان را م

را نقل « プسنتس عس╋سیｧ حس┙プٌ′»نه تنها امام صادق)ع( از امام علي)ع( جمله ، براساس اين روايت 
 داند. شدّت رد کرده است و آن را دروغي بيش نميبلکه نسبت اين سخن را به ايشان به، نکرده

 گیرينتیجه
حاتم بن اسماعيل روايات متعددي از امام ، ي فريقينچه گذشت در جوامع روايبراساس آن 

کتب رجال اهل سنت و شيعه وي را از شاگردان و صحابه ، رويصادق)ع( نقل کرده است. از اين
غالباً حاتم را توثيق نموده و رجاليان شيعه از مدح ، اند. رجاليان عامّهامام صادق)ع( معرفي کرده

ورت هاي صبا بررسي، د. صرف نظر از وثاقت يا عدم وثاقت ويانو ذمّ او سخني به ميان نياورده
رسد انتساب حاتم به شاگردي در محضر امام صادق)ع( و نقل روايات مُسند از گرفته به نظر مي

روايات را به صورت مرسل از ، ايشان صحيح نباشد؛ زيرا از علي بن مديني نقل است که حاتم
هاي امامت ق. است و سال 187 يا 186 ي متوفاي سالکرده است. و)ع( گزارش مي امام صادق

                                                           

ٍ┙ ┴ قسベ╈س: قش╋شتش لسهش مسベ تس╃شو╈ش ِفي فس. عسِ╋يｨ بشنش ドِبش┙سプِهيمس عسنش ダسِبيِه عسِن プبشِن ダسِبي عش]سيشٍ┙ عسنش عش]س┙س بشِن ダش┖سيش》س〞س عسنش ┚ش┘سプ┘س〝س عسنش ダسِبي جس┷ش1
 يس┋ش┷س╋شوسベ طس╋سベقً ىس لسوش كسベ[س ِلي جس┷س╋سوسベ ثس╋سベثً فس╃سベ╈س كس┗سبشوプ لسمش (┴)ダسِتِه ダسنشِت عس╋سيｧ حس┙سプٌ′ فسバِنベｧ نش┙شىسی ِبベلشِ┷┙سダ  ِプس[ｧ عسِ╋ّيً ┘سجشٍل قسベ╈س ِلベمش┙س

 .عس╋سيشِه سش╋ش┯سベٌ[ لسヂسىشجس┷شتش ┘سダشسسهش... 
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 )ع( تا تقريباً چهل سال بين شهادت امام، بنابراين، ق. بوده است 148 تا 114)ع(  امام صادق 

، لذا اگرچه حاتم مدت زيادي از عمر خود را در مدينه گذرانده، وفات حاتم فاصله وجود دارد
حتي با فرض ، باشد( ع) نگام حيات امام صادقبا وجود اين معلوم نيست که اين حضور در ه

با  ،معلوم نيست که با توجه به شرايط سياسي آن زمان، (ع) حضور حاتم در حيات امام صادق
 ايشان ماقات داشته است.

)ع( را در  اگر حاتم محضر امام -1شواهد ديگري نيز مؤيد سخن علي بن مديني است: 
قاعدتاً بايد مانند راوياني چون حفص بن غياث از ، دمدينه درک کرده و حديث نقل کرده باش

 -2کرد؛ ـ روايت مياست و پنج سال از امامتش را در مدينه گذرانده)ع(ـ که سي  امام کاظم
که وي از حاتم عنه است و با آنلقاي راوي و مروي، يکي از شروط بخاري در نقل روايات

شود. برخاف ديده نمي( ع) امام صادق، هاآناما در سند هيچ يک از ، رواياتي گزارش کرده
ـ داندعصر بودن را کافي ميهم، لقا را شرط ندانسته و صرفاً، که در نقل روايت ـمسلم، بخاري

 نقل کرده است. ( ع) چند روايت به واسطه حاتم بن اسماعيل از امام صادق
فقهي و ، ختلف معارفياز حاتم روايات فراواني در موضوعات م، در جوامع روايي فريقين

در مجعول ، هاسيره به نقل از امام صادق)ع( وجود دارد. به رغم مضمون صحيح بسياري از آن
ها از سه حالت وجود حاتم در اسناد آن. ها هيچ ترديدي نيستاي از آنيا محرَف بودن پاره

غير متعمدانه نقل ناآگاهانه و  -2جعل يا تحريف روايات به وسيله حاتم؛  -1: خارج نيست
جعل حديث به وسيله واضعان  -3)ع(؛  ها به امام صادقروايات برساخته واضعان و انتساب آن

 . و قرار دادن نام حاتم در اسناد
لذا  ،احتمال اول به دليل جايگاه روايي حاتم در ميان فريقين منتفي است، از اين سه احتمال

، )ع( جعل شده و چون حاتم نزد امام( ع)دقيا براساس احتمال دوم روايات از زبان امام صا
به راوي يا راويان اعتماد کرده و روايات را ، حاضر نبوده و مستقيما حديث را نشنيده است

 عاوه بر جعل، براي قبواندن روايت، جاعان حديث، يا طبق احتمال سوم، گزارش نموده است
با  در مواجهه، اند. بنابراينسناد گنجاندهسند آن را نيز وضع کرده و نام حاتم را در ا، متن حديث

ها ترديد نمود و )ع( بايد با احتياط برخورد کرد و در مُسند بودن آن روايات حاتم از امام صادق
 روايات او را مرسل تلقي کرد. 
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