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معدودی از اهل سیت آمده و عدم صحت آن از سوی بزرگان ایشان مطرح گردیده ،در اثر حدیثی شیخ
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مقدمه
حدیث ثقلین که اهمیت و همراهی دو ثقل(کتاا

ا و عتارپ ایاا ر )را یاادآور

است .حال در عدود روایاتی از نابع اهل سانت ،عتارپ و اهال بیات حاذ و وا
«سنتی» جایگزین آن شده است که در این باره تحقیقاپ وسیعی صورپ گرفته اسات
از جمله یتوان به حدیث الثقلین به روایت رحوم وشنوی قمای اشااره کارد کاه باا
اشار آیت ا بروجردی آغاز و در نهایت به اندیشۀ تقری ی انجا یاد و وجاب ترفیاع
دیدگاه اهل سنت نس ت به شیعه گردید.
از دیگر آثار برجسته در این راستا ،رسالة فی حدیث الثقلین نوشته آیاتا

یالنای

است که با بررسی وا گان ،راویان و داللتهای این حدیث ،گام ؤثری در ایان راساتا
برداشته است .تألیف صدها کتا و قاله نشان از اهمیت این طلب دارد.
آنچه این تحقیق را حائز اهمیت و تفاوپ از سایر نوشتهها ایکناد ،بررسای روایات
ثقلین با ع ارپ «کتا ا و سنتی» در اثر حدیثی شای صادو  ،کماالالادین و تماام
النعمه است که تنها ن ع شیعی است که ایان روایات را در خاود گنجاناده اسات .باا
بررسی این روایت در کتا نامبرده و دیگر آثار صدو از جمله عانی االخ اار ،روش
فقه الحدیثی خاصی از وی ارائه یگردد که تا کنون بهعنوان یک روش فقاه الحادیثی
طرح نشده است .این نوشتار بر آن است روایت اذکور را در ناابع اهال سانت باه
اجمال بررسی نموده ،صحت یا عدم صحت آن را گزارش و ساس علات نقال آن را
توسط صدو طرح و یکی از روشهای فقه الحدیثی ایشان را کاه نای بار ییانش
روایاپ است ،ارائه کند.
 .۱بررسی منابع عامه
ا از بررسی نابع اهل سنت ،حدیث ثقلین با ع ارپ «کتا

ا و سنتی یا سنة ن یه»،

در نابع ذیل شاهده شد که نقل روایاپ بر اساس ترتیب تاریخی بدین نوال است:
1ا .1الموطأ« :و حدثنی عن الک ،أنه بلغه أن رسول ا صلی ا علیاه و سالم قاال:
ترکت فیکم أ رین لن تضلوا ا سکتم بهما :کتا ا و سنة ن یاه (».الاک ، 1041،ج،2
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یشود تا ادا دوری از هر کدام وجب ضاللت و گمراهی گردد ،بهرغم اخاتال در
برخی ع اراپ آن ،صحتش از سوی همگان اذیرفته و کرر در نابع فریقین نقل شاده
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ص)988
1ا .2السیرة الن ویه :قال ابن اسحا  ...« :و قد ترکت فیکم ا إن اعتصامتم باه فلان
تضلوا أبدا ،أ را بینا ،کتا ا و سنة ن یه(».حمیری ، 1191 ،ج ،0ص1422ا)1421

أبی صالح عن أبی هریره قال :قال رسول ا صلی ا علیه و سلم :خلفت فیکم شاییین
لن تضلوا بعدهما کتا ا و سنتی و لن یتفرقا(». ...شافعی ، 1011 ،ج ،1ص)014
1ا .0سنن الدارقطنی« :حدثنا أبوبکر الشافعی ،نا أبو ق یصة حمد بن ع دالرحمن بن
عمارة بن القعقاب ،نا داود بن عمرو ،نا صالح بن وسی ،عن ع دالعزیز بن رفیع ،عن أبی
صالح ،عن أبی هریره قال :قال رسول ا صلی ا علیه و سلم :خلفت فیکم شییین لان
تضلوا بعدهما :کتا ا و سنتی ،و لن یتفرقا(». ...دارقطنی ، 1011 ،ج ،0ح)0008
1ا . 0المستدرک :الف« .حدثنا أبو بکر احمد بان اساحا الفقیاه ،ان اأ الع ااس بان
الفضل االسقاطى ،ثنا اسماعیل بن ابى اوی  .و اخ رنی اسماعیل بن حمد بان الفضال
الشعرانى ،ثنا جدى ،ثنا ابن ابى اوی  ،حدثنى ابى ،عن ثور بن زید الدیلى ،عن عکر ة،
عن ابن ع اس ...« :انى قد ترکت فیکم ا ان اعتصمتم به فلن تضالوا ابادا کتاا

ا و

سنة ن یه». ...
« .اخ رنا أبو بکر بن اسحا الفقیه ،ان أ حمد بن عیسى بن السکن الواساطی ،ثناا
داود بن عمرو الض ى ،ثنا صالح بن وسى الطلحى ،عن ع د العزیز بن رفیاع ،عان اباى
صالح ،عن ابى هریرة رضى ا عنه ،قال :قال رسول ا صلى ا علیه وآله و سلم( :انى
قد ترکت فیکم شییین لن تضلوا بعدهما :کتاا

ا و سانتى و لان یتفرقاا(».)...حااکم

نیشابوری ، 1011 ،ج ،1ص)81
1ا .1السنن الک ری :الف(« .أخ رنا) أبو ع دا الحافظ أخ رنی إسماعیل بن حماد
بن الفضل الشعرانی ثنا جدی ثنا ابن أبی أوی

ثنا أبی عن ثاور بان زیاد الادیلی عان

عکر ة عن ابن ع اس رضی ا عنهما ان رسول ا  ...انای قاد ترکات فایکم اا ان
اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتا ا و سنة ن یه».
(« .أخ رنا) أبوالحسین بن بشران العدل ب غداد أن ا أبو أحمد حمزة بن حماد بان
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1ا .1الغیالنیاپ« :حدثنا ابوق یصة حمد بن ع دالرحمن بن عمارة بان القعقااب بان
بشر ة الض ی ،ثنا داود بن عمرو ثنا صالح بن وسی الطلحی عن ع دالعزیز بن رفیع عن
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الع اس ثنا ع دالکریم بن الهیثم أن ا الع اس بن الهیثم ثنا صالح بن وسای الطلحای عان
ع دالعزیز بن رفیع عن أبی صالح عن أبی هریره رضی ا عنه قال :قال رسول ا صلی
ا علیه و سلم( :إنی قد خلقت فیکم ...أو عملتم بهما کتاا ا و سانتی و لان تفرقاا

ال غدادی قال حدثنا ال غوی قال حدثنا داود بن عمرو الض ی قال حدثنا صالح بن وسای
الطلحی قال حدثنا ع دالعزیز بن رفیع عن أبی صالح عن أبی هریره قال :قال رساول ا
صلی ا علیه و سلم( :إنی قد خلفت فیکم اثنتین لن تضلوا بعادهما أبادا کتاا ا و
سنتی)».
« .حدثنا ع دالرحمن بن یحیی قال حدثنا أحمد بن سعید قال حادثنا حماد بان
إبراهیم الدی لی قال حدثنا علی بن زید الفرائضی قال حدثنا الحنینی عن کثیر بن ع ادا
بن عمرو بن عو عن أبیه عن جده قال :قال رسول ا صلی ا علیه و سالم ...( :اا
تمسکتم بهما کتا ا و سنة ن یه(».)...ابن ع دال ر ، 1191 ،ج ،20ص)111
1ا .9االلماب« :و قال علیه السالم فیما أخ رنا به القاضی أبو علی الحسین بن حّمد ا
رحمه ا ا قراءة نی علیه ،قال :أخ رناا الشای اة اام أباو الفضال أحماد بان أحماد
األص هانی ،قال :أخ رنا أبو نعیم أحمد بن ع دا الحافظ ،قال :أخ رنا ع دا بان حماد
بن جعفر ،أخ رنا بنان بن احمد القطان ،أخ رنا ع دا بن عمر بن أبان ،أخ رنا شعیب بن
إبراهیم ،أخ رنا سیف بن عمر ،عن أبان بن إسحا األسدی ،عن الص اح بن حمد ،عن
أبی حازم ،عن أبی سعید الخدری ،قال :قال رسول ا صلى ا علیه [و آله] و سالمم...(:
إنی قد ترکت فیکم الثقلین کتا
ص9ا)8

ا و سنتی فال تفسدوه(».)...قاضی عیاا، 1198 ،،

1ا .8کنز العمال:
ا «خلمفت فیکم شییین لن تضلموا بعدهما  ،کتا
فی الغیالنیاپ عن أبی هریرة) ح910

ا و سنتی و(». ...أبوبکر الشاافعی

ا «ترکت فیکم شییین لن تضلوا بعدهما  ،کتا

ا وسنتی ،و لن یتفرقا حتاى یاردا

على الحو(.»،ک عن أبی هریرة) ح911
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حتی(».)...بیهقی ،بیتا ،ج ،14ص)110
1ا .1التمهید :الف« .حدثنا ع دالرحمن بن اروان قاال حادثنا أحماد بان سالیمان

بررسی رو

ا «إن الشیطان قد یی
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أن یع د بارضکم....کتا
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ا و سانة ن ایکم(»...ک عان ابان

ع اس) ح801
ا « ...فلن تضلموا أبد ،کتا ا و سنة ن یه (».عن ابن ع ّاس) ح800

و)191
1ا .14الجا ع الصغیر(:به نقل از ابی هریره)
الف« .خلفت فیکم شییین لن تضلوا بعدهما :کتا

ا و سنتی ،و لن(». ...سایوطی،

 ، 1041ج ،1ح)1821
« .ترکت فیکم شییین لن تضلوا بعادهما :کتاا
ح)1292

ا و سانتی ،و لان(». ...هماان،

شایان ذکر است که وجود این روایت در کتا هاای دیگار اهال سانت ،حااکی از
طلب جدیدی نیست و در واقع نقل همین روایت بهصورپ کرر است ینانکه ایان
گفته با بررسی روایاپ فو قابل تأیید و تکرار کرراپ در همین طالب نیاز شاهود
است.
 .2دیدگاه برخی علمای عامه دربارۀ روایت مذکور
در بررسی احادیث ثقلین با ع ارپ «کتا ا و سنتی» یا «و سنة ن یه» ،به ذکر نظریااپ
برخی از بزرگان اهل سنت بسنده یکنیم که قابال تأ ال اسات .حااکم نیشاابوری در
المستدرک ،در ادا ۀ حدیث ذکور ینویسد« :و ذکر االعتصام بالسنة فی هذه الخط اه
غریب(».حاکم نیشابوری ، 1011 ،ج ،1ص )81کاه کااربرد وا غریاب در صاورتی
است که روایت طرود و خالف شهور باشد.
در همین کتا  ،بعد از ذکر حدیث ثقلین با ع اارپ «کتاا ا و عترتای» ع اارپ
«هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین» به یشم یخورد(.همان ،ص)148
ابو نذر سا ی از علمای اهل سنت بیانی شابه به گفتۀ حاکم داشته ،اینویساد« :و
علیه فال یصح ن هذه االحادیث فی االعتصام بالسنة اع الکتاا حادیث نفساه و ال
بغیره و إن ذلک غریب کما ذکره الحاکم (».صری ،بیتا ،ص )01روایات کتاا

ا و
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کتا ا و سنتی ،لن یتفرقا حتى یردا علیّ الحو(.،أبو نصر السجزی فی اةباناة .و
قال :غریب جدّاً ا عن أبی هریرة)( تقی هنادی ، 1048 ،ج ،1ح ،800ص 111و 190
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سنتی ،صحیح نیست و ینانکه حاکم گفته است غریب است.
در کنز العمال آ ده است« :کتا ا و سنتی لن یتفرقا حتی یردا علی الحو(».،ابو
نصر السجزی فی االبانة و قال غریب جداً عن ابای هریره().المتقای الهنادی، 1041 ،

ترکتم و انی ترکتکم علی المحجة ال یضاء النقیة لیلها کنهارها ان تمسکتم بها لن تضالوا
بعدی کتا ا و عترتی و ات اب أصحابی و سنتی(».صنعانی ،بیتا ،ج ،1ص)11
 .3بررسی سندی روایت مذکور
حال برای وضوح بیشتر و صحت گفتاار علماای اهال تسانن ،ایرا اون عادم صاحت
حدیث ثقلین با ع ارپ «کتا
ذکور رهنما خواهد بود.
ابتدا از قدیمی ترین کتا

ا و سنتی یا سنة ن یه» ،داقه و بررسی سندی روایااپ
اهل سنت ،یعنی الموطأ آغاز یکنیم که ع اارپ «کتاا

ا و سنة ن یه» ذیل حدیث شمار  1این کتا  ،بدون ساند طارح گردیاده و روایات
قطوب و رسل است زیرا وفاپ الک در سال  118اتفا افتاده و فاصلۀ زیاادی باین
ایشان تا ایا ر وجود دارد و واساطۀ یاان الاک تاا ایاا ر شاخ
همچنین دربار اعت ار کتا
خواندنی است.

نیسات.

الموطأ به قلم علمای اهل تسنن طال ی رقم زده شاده کاه

ابن ع دال ر در جا ع بیان العلم ینویسد :لیث یگوید  14ورد از طالب نقلشده
از الک را دیدم که خالف سنت ایا ر بود(.ابن ع دال ر ، 1189 ،ج ،2ص)109
سیوطی نیز در تنویر الحوالک ینین ینویسد :اانصد و اندی سند ،سیصد حدیث
رسل و بیش از هفتاد حدیث را یافتم که خود الک عمل به آن را ترک کارده اسات.
همچنین احادیث ضعیف در کتا وی وجود دارد(.سیوطی ، 1019 ،ج ،1ص)9
گفتۀ حاجی خلیفه در کشف الظنون بدین نوال است« :الموطأ فی الحادیث اال اام
الک بن أن  ...و هو کتا قدیم ارک قصد فیاه جماع الصاحیح لکان انماا جماع
الصحیح عنده ال علی اصطالح أهل الحدیث ألنه یری المراسایل و ال الغااپ صاحیحة
کذا فی النکت الوفیه(».حاجی خلیفه ،بیتا ،ج ،2ص )1841ط ق این بیان ،گریه الاک
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ج ،1ح)800
صنعانی در الموضوعاپ ،یکی از احادیث جعلی را این حدیث یداند« :ذرونی اا
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به عقید خود احادیث صحیحه را جمعآوری کرده است ولای بایاد دانسات کاه ایان
احادیث ط ق اصطالح شهور نیست زیرا الک راسیل و بالغاپ را نیاز صاحیح باه
شمار آورده است.

اعت ار است .راوی این گفته ابن اسحا است که ورد قدح و جرح رجالشناسان قارار
گرفته و به تدلی و قدری بودن و تشیع تهم است.
در دو سند واقع در المستدرک و السنن الک ری ،اسماعیل بن أبی اویا

و اسارش

واقع شدهاند که گفتههای بزرگان و علمای اهل سنت دربار این ادر و اسار خوانادنی
است.
تهذیب الکمال« :قال عاویة بن صالح ،عن یحیی :أبو اوی

و ابنه ضاعیفان .و قاال

ع دالوها بن أبی عصمة ،عن أحمد بن أبی یحیی ،عن یحیی بن عین :ابن أبی اوی
و أبوه یسرقان الحدیث .و قال النسائی :ضعیف .و(»...المزی ، 1040 ،ج ،1ص)121
الجرح و التعدیل« :أبو اوی

یکتب حدیثه و ال یحتج به .عاویة بن صالح الد شقی،

قال :سمعت یحیی بن عین ،یقول :أبو اوی
ص)82

المدنی لای

بثقاة(».رازی ، 1112 ،ج،0

فتح الملک العلی« :و قال سلمة بن ش یب :سمعت اسماعیل بن أبای اویا

یقاول:

ربما کنت أصنع الحدیث الهل المدینة اذا اختلفوا فی شیء فیما بینهم(».حسنی غربای،
 ، 1041ص)11
در انج سند ذکرشده نام صالح بن وسی الطلحی ،قابل رؤیت است کاه الزم اسات
اطالعاتی راجع به این فرد در نابع اهل سنت بدانیم.
«قال ابن عین :لی

بشیء و قال ایضا صالح و اسحا ابنا وسی لیساا بشایء و ال

یکتب حدیثهما.
قال ال خاری :نکر الحدیث عن سهیل بن أبی صالح.
قال النسائی :ال یکتب حدیثه ضعیف و قاال فای وضاع آخار تاروک الحادیث».
(عسقالنی ، 1040 ،ج ،0ص)100
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این روایت در سیر ابن هشام ،که وفاتش  18سال بعد از الک بن ان است ،نیاز
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در کتا

جا ع فی الجرح و التعدیل ذکر شده است« :قال ال خاری :نکار الحادیث.

و قال أبو حاتم :ضعیف الحدیث .و قال التر ذی :قد تکلم بعض أهل العلم فی الصالت
بن دینار ،و فی صالح بن وسی ،ان ق ال حفظهماا و(». ...ابوالمعااطی و همکااران،
سیر أعالم الن الء نیز کتو است.

در یزان االعتدال ،راجع به داود بن عمرو الض ی ال غدادی یخوانیم« :قال أبوزرعة
و أبوحاتم :نکر الحدیث(».ذه ی ، 1192 ،ج ،2ص ،11ح)2111
در دو سند ذکرشده در التمهید و تنویر الحوالک ،نام کثیر بن ع دا بان عمارو بان
عو

دیده یشود ،که اطالعاپ درباره این فرد در نابع اهل سنت ینین است :الکا ل

فی ضعفاء الرجال ،الجزء السابع ،ن اسمه کثیر( ،)1088/1ص( 191کثیر بن ع دا بن
عمرو بن عو المزنی ،دینیٌ):
ا «حدثنا یحیی بن زکریا ...قال لی احمد بن حن ل :ال تحدث عن کثیار بان ع ادا
المزنی شییا.
ا حدثنا ابن أبی عصمة ،ثنا أبوطالب احمد بن حمید سألت احماد بان حن ال ،عان
کثیر بن ع دا بن عمرو بن عو  ،قال :نکر الحدیث لی بشیء».
همچنین در یزان االعتدال(ج ،1ص )111تحت این نام یخوانیم« :قال إبن عاین:
لی

بشیء .قال الشافعی و أبوداود ،رکن ن أرکان الکذ

و ضر

احمد علی حدیثه.

و قال الدارقطنی و غیره :تروک .و قال أبوحاتم :لای باالمتین .و قاال النساائی :لای
بثقة(».برای طالعۀ بیشتر نک :عسقالنی ، 1040 ،ج ،9ص)111
در سند وجود در االلماب بهترتیب از افرادی انند شعیب بان اباراهیم ،سایف بان
عمر ،أبان بن اسحا االسدی و الص اح بن حمد نام برده شده اسات کاه نوشاتههاای
ذیل دربار این افراد است.
در لسان المیزان ،ذیل نام شعیب بن ابراهیم آ ده است« :روایة کتب سیف عناه فیاه
جهالة انتهی .ذکره ابن عدی و قال :لی بالمعرو و له أحادیث و أخ ار و فیاه بعاض
النکرة(».عسقالنی ، 1184 ،ج ،1ص)100
فرد دیگر ،سیف بن عمر ال رجمی است .ابن حجر راجع به او ینویسد« :قاال ابان
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 ، 1012ص)181
شایان ذکر است همین ع اراپ در کتا
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عین :ضعیف الحدیث و قال رة فلی
حدیثه حدیث الواقدی و قال أبوداود :لی
(همو ، 1040 ،ج ،0ص)208

235

خیر نه و قال أبوحاتم :تروک الحدیث یشا ه
بشیء و قال النسائی و الدارقطنی :ضاعیف».

یخوانیم« :و کان من یروی الموضوعاپ عن الثقاپ و هو الذی روی عان ارة عان
ع دا عن الن ی صلی ا علیه و سلم استحیوا ن ا حق الحیااء .و قاال العقیلای فای
حدیثه وهم و یرفع الموقو (».همان ،ج ،0ص)108
در کتا

یزان االعتدال نیز بیان شده است« :قال ابن ح اان :یاروی الموضاوعاپ».

(ذه ی ، 1192 ،ج ،2ص)140
گفتنی است در نابع اهل سنت ،طالب زیادی دربار جرح و ذم این افراد کتاو
است که بیان آنها از حوصلۀ بحث ا خارج است.
با توجه به بررسیهای انجامشده ،روایاپ یادشده به دالیل تعددی نمیتواند قابال
اذیرش باشد زیرا روایت واقعشده در الموطأ و سیر ابن هشام ،رسل و قطوب است
و ساخت سند برای این روایت در نابع دیگر ،به گفتۀ سیوطی بهواساطۀ ابان ع ادال ر
صورپ اذیرفته است(.سیوطی ، 1019 ،ص )109در ضمن ،سند انج روایت شاترکاً
از صالح بن وسی از ع دالعزیز بن رفیع از أبی صالح و در نهایت باه اباوهریره نتهای
یگردد.
شایان است این روایت در هیچیک از نابع عت ر اهل سنت ا صحاح سته و ساند
احمد بن حن ل ا بیان نشده است .از طرفی ینانکه در قد ه بیان شد ،روایاپ فراوانی
در نابع اهل سنت با ع ارپ «کتا ا و عترتی ،اهل بیتی» نقل شده است که روایاپ
زبور ،یارای هماوردی با آن را ندارد .بناابراین ،ضاعف ساند و خالفات باا حادیث
صحیح ،انع از اذیرش احادیث ذکور است.
 .4بررسی روایت مذکور در منابع شیعه
ا از بررسی حدیث ثقلین در نابع عا ه و ای بردن به ضعف سندی و حتاوایی آن،
الزم است این روایت در نابع شیعه نیز بررسی شود .با سیری در نابع حدیثی شایعه،
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در تهذیب التهذیب ،ذیل نام أبان بن اساحا االسادی آ اده اسات« :األزدی فقاال
تروک الحدیث»(همان ،ج ،1ص ،94ش )110و ذیال ناام الصا اح بان حماد یناین
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به دست آ د که حدیث ثقلین با ع ارپ «کتا

ا و سنتی» ،فقط در یک اثر حدیثی باا

عنوان کمالالدین و تمام النعمه تألیف شی صدو  ،بادین صاورپ ذکار شاده اسات:
حدَّثَنَا ُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَینِ بْنِ حَفْ ٍ الْخَثْعَمِای قَاالَ
«حَدَّثَنَا ُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْ َغْدَادِی قَالَ َ

بَعْدِی أَبَداً َا أَخَذْتُمْ بِهِمَا وَ عَمِلْتُمْ بِمَاا فِیهِمَاا کِتَاا َ اللَّاهِ وَ سُانَّتِی وَ(». ...ابان بابویاه،
 ، 1040ج ،1ص)210
عال ه جلسی نیز در بحار االنوار ،این روایت را از شی صدو نقال و ذیال ایان
روایت رقوم فر وده است« :هذا ن تحریفاپ أبی هریرة المدل

الوضاب ،و قد عرفت

ن اخ ار کثیرة انه قال[ :و عترتی] و خ ر الثقلین ن االخ اار المتاواترة التای ال یشاک
فیها (».جلسی ، 1041 ،ج ،21ص)112
حال ،با بررسیهای انجامشده و وضوح ضعف سندی و حتوایی حدیث ،سؤاالتی
از این ق یل رخ ینماید.
الف .یگونه شی صدو با اینکه خود از رجالیون است و به گفتاۀ شای طوسای،
جلیل القدر ،حفظة بصیر بالفقه و االخ ار و الرجال است(طوسای ، 1010 ،ص )018و
خود در خصال ،ابوهریره را تکذیب نموده و اینویساد« :ثالثاة کاانوا یکاذبون علای
رسول ا  ،ابوهریرة و أنا

بان الاک و ا ارأة»(ابان بابویاه ،بایتاا [الاف] ،ج،1

ص ،)181این حدیث را ذکر نموده است؟
 .آیا ذکر این روایت دال بر اذیرش ع ارپ «کتا

ا و سنتی» بهجای «کتا

ا

و عترتی» از سوی شی صدو است؟
ج .آیا ذکر این روایت فقط به ثابۀ نقل روایات اسات یاا حکایات از تأییاد شای
صدو بر این طلب دارد؟
د .آیا صدو وا «سنتی» را تراد «عترتی» دانسته است؟
در ادا ۀ طلب بر آنیم تا با بررسی روایاپ ثقلاین در کتاا کماالالادین و عاانی
االخ ار و دیگر آثار شی صدو به این سؤاالپ ااس داده و علل وجاود ایان روایات
ضعیف را در کتا

کمالالدین دریابیم.
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4ـ .۱احتماالتی دربارۀ روایت «کتاب اهلل و سنتی» در اثر صدوق

گفتنی است در جریان ااس گویی به سؤاالپ طرحشاده و وقاوب روایات باا ع اارپ
«کتا

ا و سنتی» در بین احادیثی با ع ارپ «کتا

ا و عترتی و اهل بیتی» ،از یناد

احتمال اول :شی صدو با ذکر ایان حادیث ،عادم اهمیات جاایگزینی «سانتی»
بهجای «اهل بیتی و عترتی» را بیان کرده و با بیاعتنایی از آن گذر یکند.
احتمال دوم :جو حاکم بهگونهای است که تمام علما و حدثین عا اه و خاصاه از
وا سنت برداشتی جز عترپ نداشتهاند و بدین نوال شی صدو علایرغام ضاعف
سندی ،با تکیه بر حتوا به نقل روایت یاردازد.
احتمال سوم :شخ

شی صدو تعریف خاصی از سنت داشته که هامطاراز باا

عترپ است.
احتمال چهارم :وقوب این روایت در بین روایاپ دیگر برای ت یین و رفع هر گوناه
ابها ی از ا ر عترپ است و با بیاانی غیر ساتقیم ،دال بار عادم ااذیرش وا «سانتی»
بهجای «عترتی» است و اینکه صدو بدون القای ذهنیاپ خویش باه خاطاب ،وی را
به تفکر و تأ ل دربار سیله وا یدارد.
4ـ .2نکتهها و ضرورتها
4ـ2ـ .۱نکاتی در راستای فهم موضوع
ق ل از ورود به بحث به بیان نکاتی یاردازیم که دانستن آنها بارای وضاوح طلاب،

ضروری ینماید.
الف .شی صدو کتا کمالالدین را در اواخار عمارش نگاشاته اسات و انگیاز
تألیف این کتا را تحیر ردم ز ان و وجود ش هاپ در ا ر غی ت و درخواسات شای
نجمالدین بیان یکند .تا اینکه در عالم رؤیا ا ام هادی را زیاارپ نماوده کاه در
طوا خانۀ خدا به او یفر اید« :لِمَ لَا تُصَنِّفُ کِتَاباً فِی الْغَی َةِ حَتَّى تُکْفَى َا قَدْ هَمَّک؟»
و او گریان از خوا بیدار شده و از همان روز به تاألیف کتاا ایااردازد .بناابراین
هد

از تألیف این کتا  ،رفع ش هه از حضور قدس ا ام ز ان ،بهعناوان عتارپ

طهر و وصی ایا ر است(.ابن بابویه ، 1040 ،ج ،1ص2ا )1حال آنکه شی صادو
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نظر حتمل است.
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در قد ۀ کتا

ن ال یحضره الفقیه بیان یکند« :لَمْ أَقْصِدْ فِیهِ قَصْدالْمُصَنِّفِینَ فِی إِیارَادِ

جَمِیعِ َا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْپُ إِلَى إِیرَادِ َا أُفْتِی بِهِ وَ أَحْکُمُ بِصِحَّتِهِ(»...ابن بابویه ،بیتا [ ]،
ج ،1ص )1در صورتی که دربار روایاپ وجود در کتاا کماالالادین یناین بیاانی

( ائده )1 :است که به گفتۀ فسران در غدیر خم و بعد از ابالغ والیت علای ناازل
شد .بنابراین یتوان گفت این انتخا نام حکایت از توجه صدو باه وجاود اارک
حضرپ علی بهعنوان عترپ و اهل بیت ایا ر است .ینانکاه آ اده اسات« :و
یون کمال دین در والیت و ا ا ت على است و کمال ا ا ت نیز به وجود ساعود
دوازدهمین وصى ایا ر اکرم تحقاق اىیاباد ،شای صادو ناام کتاا
کمالالدین و تمام النعمة گذاشت(».ابن بابویه1192 ،ش ،ج ،1ص)8

خاود را

ج .ع ارپ صدو در قد ۀ کتابش حاکی از توجه خااص ایشاان باه تاوأم باودن
«کتا ا و عترپ» است« :و أشهد أن حمدا ع ده و رسوله و ...و أوصى بالتمسک
به و بعترته األئمة بعده ص و أنهما لن یفترقا حتى یردا علیاه حوضاه(». ...ابان بابویاه،
 ، 1040ج ،1ص)1
د .قد ۀ کتا شا ل احثی کال ی در اث اپ حقانیت عقید ا ا یه است.
ه .عنوانها و سرفصلها از جمله «بحوث فای اال ا اة و العصامة» و ت یاین سایله
خالفت و ...دال بر وجود وارثان و اوصیای الهی و همچنین وجود ارک اهل بیت
بهصورپ خاص است.
و .با وجود اینکه کتا عانی االخ ار ق ل از این کتا به نگاارش در آ اده اسات،
اثری از این روایت در آن شاهده نمیشود .عادم ذکار ایان روایات در کتاا عاانی
االخ ار ،که کتا

فقه الحدیثی است ،به این دلیل است که «در فقه الحدیث ایشانگاار

صحت روایت وجود دارد به این عنا که حدث آنگاه به بیان دالیل و ایامهای روایت
یاردازد که ایشانگار او صحت سندی و تنای روایات باشاد(».نصایری1184 ،ش،
ص )12صحت این ادعا ،روایاپ آغازین کتا
عنای قصود حدیث است که تسمیۀ کتا

عاانی االخ اار نای بار فهام و درک
به این نام نیز ،بر این اساس تنای اسات.
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نداشته و اذعان ندارد که کتابش خالی از احادیث ضعیف باشد.
 .نام کتا برگرفته از آیۀ «الْیوْمَ أَكْمَلْتُ لَُمت ْ دنَتَُُم ْ وَ أََْمَمْتُ یَلَتی مُ ْ َنِْمَتنت »...

بررسی رو

فقه الحدیثی شیخ صدوق در چییش هیدسی روایات ثقلین

حال آنکه ویژگی نگارش عانی االخ ار در ورد کتا

239

کمالالدین نتفی است.

ز .گفتنی است روایت ورد بحث از جعابی ،از شای شترک شی صدو  ،که در
بغداد با وی دیدار داشته ،نقل شده است .ذاکراپ و نشستهای علمی شی صدو با

به نابع ا ا یه است.
برخی عتقدند ا کان خلط برای شی صدو در روایااپ جعاابی(و انتقاال آن باه
ا ا یه) بهدلیل سفر ار شغله از تعلیم و تعلم در بغداد اسات ( ؤد و ساتار1181 ،ش،
ص )211حال یگونه مکن است شی صدو با توصیفاپ شی طوسی نی بر بصیر
و آگاه بودنش به رجال(طوسی ، 1011 ،ص ،)211بهدلیل سافر ار شاغله از تعلایم و
تعلم ،روایت ضعیف را صحیح و روایت عا ه را از ا ا یه انگاشاته و بادون توجاه باه
راویان آن ،روایت را بیان نماید؟
4ـ .3پاسخ به احتماالت مطرحشده

حال با در نظر گرفتن نکاپ ارائهشاده و بررسای سایله ،باه ااسا گاویی احتمااالپ
طرحشده یاردازیم.
پاسخ احتمال اول :با توضیحاپ شی صدو تحت عنوان « عنی العترة و اآلل و»...
در انتهای همین با

و بیان روایاپ نی بر «کتا

ا و عترتی اهل بیتی» ،و گشاایش

بابی با عنوان « عنی الثقلین و العترة» در کتا عاانی االخ اار ،و توضایحاپ فصالی
دربار وا «عترپ» و در ای آن فتح با « عنی اآلل و االهال و العتارة و اال اه» ،ایان
احتمال نا مکن ینماید.
پاسخ احتمال دوم :احتمال دوم نیز بعید به نظر یرسد زیرا حاکم نیشاابوری کاه
توفای  ، 040از علمای عا ه و عاصار باا شای صادو
المستدرک ،همراهی «کتاا

توفاای  191اسات .در

ا و سانتی» ،در ایان ساخن را غریاب ایداناد(.حاکم

نیشابوری ، 1011 ،ج ،1ص )81و دیگر آنکه در هماین کتاا  ،بعاد از ذکار حادیث
ثقلین با ع ارپ «کتا ا و عترتی» ،ع ارپ «هذا حدیث صحیح علی شرط الشایخین»
به یشم یخورد(.همان ،ص )148و نیز از علمای ا ا یه کسی جز شی صادو ایان
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روایت را نقل نکرده است و عدم نقل دیگران حاکی از عدم اذیرش آنهاست ینانکه
عال ه جلسی در بحار االنوار ا از نقل این روایات از کتاا
تحریفاپ ابوهریره یداند (.جلسی ، 1041 ،ج ،21ص)112

یاا طارازی یافات نشاد

ینانکه بالعک در کتا عانی االخ ار که اثری فقه الحدیثی است ،با ت یین وا سنت
و عترپ ،تفاوپ این دو کلمه کا الً شهود است .ینانکه ذیل با « عنای الجماعاة و
الفرقة و السنة» ،در بیان وا سنمت ینین آ ده است ...« :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَ ِیرِ الْمُؤْ ِنِینَ ب
فَقَالَ أَخْ ِرْنِی عَنِ السُّنَّةِ وَ الْ ِدْعَةِ وَ ...فَقَالَ أَ ِیرُ الْمُؤْ ِنِینَ ب السُّنَّةُ َا سَنَّ رَسُولُ اللَّاهِ ص
وَ(». ...ابن بابویه1111 ،ش ،ص )100که ط ق فر ایش حضرپ علای :سانمت راه و
روشى است که ایا ر قرر فر وده است(.همو1112 ،ش ،ص)104
وا عترپ نیز «اصحا کساء» عنا شده است ...« :عَنْ أَبِی بَصِایر قَاالَ قُلْاتُ لِاأَبِی
عَ ْدِ اللَّهِ ب َنْ آلُ ُحَمَّدٍ ص قَالَ ذُرِّیتُهُ فَقُلْتُ أَهْلُ بَیتِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الْأَوْصِایاءُ فَقُلْاتُ َانْ
عِتْرَتُهُ قَالَ أَصْحَا ُ الْعَ َاءِ فَقُلْتُ َنْ أُ َّتُهُ قَالَ الْمُؤْ ِنُونَ الَّذِینَ صَدَقُوا بِمَا جَاءَ بِهِ ِنْ عِنْادِ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُتَمَسِّکُونَ بِالثَّقَلَینِ اللَّذَینِ أُ ِرُوا بِالتَّمَسُّکِ بِهِمَا کِتَا ِ اللَّهِ عَازَّ وَ جَالَّ وَ
عِتْرَتِهِ أَهْلِ بَیتِهِ الَّذِینَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْ َ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً وَ هُمَاا الْخَلِیفَتَاانِ عَلَاى
الْأُ َّةِ بَعْدَهُ ب(».همو1111 ،ش ،ص)80
روایت دیگری از عانی االخ ار ینین است« :ایغم ر خدا فر ود :هر حکمى کاه
در قرآن یافتید به کار گیرید و در ترک آن عذرى ندارید ،و هر حکمى که در قرآن ن ود
و در حدیثى از ن بود ،ا عذرى براى شما در ترک سانمت ان نخواهاد باود ،و در
هریه حکمى از سنمت و حدیثى از ن ن ود ،ا

هریه اصحا

ان گفتناد شاما نیاز

همان را بگویید زیرا ثَل اصحا ن در بین شما همانند اختران اسات ،و هرکادام از
شما که آنان را راهنماى خود گرفتید شما را هدایت کنناد ،و اگار باه گفتاۀ هریاک از
اصحا

ن اعتماد کنید هدایت شدهاید ،و اختال

است ،شخصى عر ،کرد :یا رسول ا اصحا
بیت ن(».همو1112 ،ش ،ص)101

اصحا

ان باراى شاما رحمات

تو یه کسانى هساتند؟ فر اود :اهال

در روایاپ ذکرشده تفاوپ وا گان سنمت و عترپ بهوضوح دیده شد .ا

احتماال
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سوم نیز نتفی گردید.
پاسخ احتمال چهارم :با توجه به روایتی که شای صادو از بغادادی باا ع اارپ
«عترتی اهل بیتی» یآورد و سه روایت دیگر با همین ع ارپ از حسان بان ع ادا از
جدال احسن از سوی شی صدو و حاکی از عدم اذیرش این طلب از سوی ایشاان
است .از جهتی توضیحاپ و تحلیل وی دربار عنی عترپ ،دلیلی اسات بار ق ولیات
وا عترپ ،نزد شی صدو و تأییدی است بر این گفتار .از دیگر روشهاای دبراناۀ
شی صدو در قام احتجاج ،بیان این تک روایت(با ع ارپ «کتا ا و سنمتی») است
در یان روایاتی که تضمن «کتا ا و عترتی» است که خود نوعی آ ادهسازی ذهان
خاطب بر اذیرش روایت به بیان حداکثری است.
احتمال دیگری که نقل این روایت شاذ را در باین روایااپ تاواتر از ساوی شای
صدو تقویت یکند ،فضای حاکم بر احثاپ و ناارراپ و وجاود شا هاپ در آن
ز ان بوده است .لذا عقل حکم نموده تا با درایت به تحلیل آن ارداخته و با نقال دیگار
روایاپ از سوی عا ه و خالفین اهل بیت در رد این روایت شااذ باا بیاانی لاین و
نکو بکوشد ،در غیر این صورپ دلیلی بر نقل این روایت از سوی شی صدو نیست.
4ـ .4بررسی روایات ثقلین در کتاب کمالالدین و تمام النعمه
روایت ثقلین با ع ارپ «کتا ا و سنمتی» ،ذیل عنوان «با اتصاال الوصایة ان لادن

آدم ،»...که یکی از طوالنیترین ابوا این کتا است ،ذکر شده اسات .ایان باا
دارای  10روایت بوده و روایت زبور ،روایت  01این با است .این با ینانکاه از
نا ش ایداست ،سیلۀ وصیت ایا ران ،ایرا ون جانشینی بعد از ایشان را حکایت نموده
و از حضرپ آدم آغاز و به حضرپ ختمی رت ت نتهی یگردد.
در احادیث شمار  1تا  ،01ایا ر خود را سید الن یین و وصی خاویش را ساید
الوصیین و اوصیای خویش را سید اوصیا ینا د .این در حالی است که اوصیای ایشان
در حدیث ،همان اهل بیت و عترپ طهر ایشان عرفی شدهاند.
در حدیث شمار  ،2با بیان آیاپ تعددی ،از جمله آیاپ شریفۀ «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ
َ
ل نیمْرا َن َیلَى الِْتا َلمنی َ
ل ِإبْراهنی َ َو آ َ
َو َموح ًا َو آ َ

َ َبِْت
مُریَت ً َب ِْهمتها ْنت ْ

ا َو اللَّته سَتمنی
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یَلنی »(آل عمران11 :ا )10و آیاپ ت رکۀ « ...وَ َموحاً هَدََُا ْنتَْ ََْْت م وَ ْنتَْ ُمریَتنتهن داودَ وَ
س تلَیمانَ وَ ...وَ ْن تَْ آبتتامنهِ ْ وَ ُمریَتتاَنهِ ْ وَ إِهْتتواَنهِ ْ وَ ااْتََْیُتتاه ْ وَ هَ تدََُاه ْ إِلتتى صنتترا

ْسْتَقنی ا(»...انعام90 :ا )98بر این گفتار که «بعد از ایغم ر باهراساتى خادا اهال بیات
جرى ساخته و آنها را اوصیا و اح اء خود نموده و بعد از ایغم ر حجیت ایشان را در
ا ت تث یت نموده(»...ابن بابویه1192 ،ش ،ج ،1ص )129صحه گذارده و وجود ارک
حضرپ علی و به دن ال ایشان ،اهل بیت را تاذکر ایگاردد .باه دن اال ایان
روایت ،سیلۀ خالی ن ودن ز ین از حجت و وجود ارک اهل بیت در باین ا ات
ایا ر و بیان اطاعت از اولوااال ر در کنار اطاعت از ایا ر و ذاپ اقدس احدیت،
و ت یین اولوااال ر کاه فرزنادان حضارپ علای و حضارپ فاطماه هساتند و
جانشینی ائمه اطهار یکی ا از دیگری ارداخته و با روایتی یون « ...عَنِ الْحَسَانِ

بْنِ زِیادٍ قَالَ قُلْت لِأَبِی عَ ْدِ اللَّهِ ب هَلْ تَکُونُ الْأَرْ ُ،إِلَّا وَ فِیهَا إِ َامٌ قَالَ لَا تَکُونُ إِلَّا وَ فِیهَا
إِ َامٌ عَالِمٌ بِحَلَالِهِمْ وَ حَرَا ِهِمْ وَ َاا یحْتَااجُونَ إِلَیاه»(هماو ، 1040 ،ج ،1ص ،)221بار
خالی ن ودن ز ین از حجت الهی تأکید یورزد.
روایاپ  00تا  01حاکی از وصیت ایا ر نی بر دو ثقل عظیم الشأن «کتا

ا

و عترتی ،اهل بیتی» است .ذکر این طلب بعد از تفصیل دربار عترپ و وصاایت بعاد
از ایشان ،که در روایاپ اق ل بیان شد ،دال بر اهمیت وضوب است .ا ا در روایت 01
بهناگاه ،حدیث ثقلین با ع ارپ «کتا ا و سنمتی» رخ ینماید .ایان روایات باا ایان
ع ارپ در بین روایاپ دیگر نا أنوس به نظر یرسد زیرا وا «عترتی» در این روایت
به «سنمتی» دل شده است .به دن ال این روایت ،روایاپ بعد با تأکیاد بار کتاا

ا و

عترتی و اهل بیتی ،دقیقاً عترپ را اهل بیت ایا ر عرفی نموده و با توضیح ثقلاین،
تمسک به آن دو را ت یین ینماید .حدیث  ،11طلاب را باا فر اایش زی اای اوالی
تقیان ادا ه داده ،که یفر اید« :خداى تعالى ا را ااکیزه ساخت و حفظ نمود و ا
را گواهان بر خلقش قرار داد و حجتهاى ز ین نمود و ا را هماراه قارآن قارار داد و
قرآن را همراه ا کرد ،ا از قرآن جدا نشویم و آن نیز از ا جدا نشود(».همو1192 ،ش،
ج ،1ص)002
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با فر ایش حضرپ علی نی بر همراهی اهل بیت با قرآن و قارآن باا

اهل بیت و با تأکید بر وصیت رسول خدا بر ترک خلیفتین کاه هماان کتاا ا و
عترتی ،اهل بیتی است و با عرفی دقیق عترپ و جانشینان بعد از ایا ر ا حضارپ

هوشمندانۀ روایاپ و طرح سیلۀ وصاایت از حضارپ آدم تاا خااتم و ت یاین
عنای ثقلین به قرآن و عترپ ،ا از تغییر سیری که بهناگااه باا ذکار روایات  01در
یید ان صدو ایجاد شد ،جدداً در ادا ه ،سیر به حالات ق ال برگشات .ایان تغییار
سیر ناگهانی و سس

برگشت به سیر گذشته ،در ساختار هندسی نظم بیان روایااپ

و نتیجهگیری شی صدو  ،عجیب به نظر یرسد و بعیاد اینمایاد کاه ایشاان ایان
ناهمگونی را توجه نشده و تعمداً آن را ایجاد نکرده باشد .آنچاه بیشاتر جلاب توجاه
یکند عنوان « عنی العترة و اآلل »...است که بعد از حدیث ثقلاین و ذکار قصاود آن
گشوده ی شود که یقیناً ذکر این طالب بعد از طالب ذکور بیحکمات ن اوده و در
ت یین هریه بهتر ع ارپ «عترتی و اهل بیتی» و رفع هرگونه ابهام از آن یکوشاد .وی
با ایجاد ساختار هندسی و ررافت خاص ،خاطب را ورد خطا قرار داده و با او باه
گفتوگو ینشیند و از این طریق ،خاطب را به تأ ل وا یدارد تا به حقیقت رهنماون
گردد ،و در انتها با بیان حقیقت ،به دفاب از حقانیت عقاید شایعه ایااردازد .در واقاع
صدو برای ت یین روایاپ ،همانند یک هندس ،ساختار ذهنی بسیار نظمای دارد کاه
در بیان قصود آن ،نظام هندسی خاصی را به کار یگیرد تا ضمن آن نظاام ،اسااس و
شالود فهم روایت را بنا کند .لذا بایسته است گفته آید نقال برخای روایااپ نتقلاه و
ضعیف در بعضی آثار شی صدو آن هم در عصر احیای تنقیح سند ،نه بهدلیل خلاط
و اشتغال ایشان به ا ر سفر و تعلیم و تعلم است ،بلکه نقلی است دبراناه در راساتای
تقویت عقاید ا ا یه و از برای ت یین است نه تأیید و بنا بار حکمات و صالحتی باوده
است (.داقه در این با تأییدی است بر این گفتار)
گفتنی است  0روایت از  10روایاپ ،در عانی االخ ار نیز نقل شده است و صدو
بهطور فصل باه تفهایم وا «عترتای» ارداختاه اسات .ا اا روایات اذکور فقاط در
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کمالالدین آ ده است.
در بیان روش فقه الحدیثی صدو با ساختار هندسی نظم یینش روایااپ و عادم
اذیرش روایت ثقلین با ع ارپ «کتا ا و سنمتی» از جانب وی ،نمونۀ دیگاری ارائاه
 .5نمونهای از چینش روایات در معانی االخبار
5ـ .۱چینش محتوایی
ذو هنری و هندسی هوشمندانۀ شی صادو در راساتای تفهایم و ت یاین روایااپ،
وجب شکلگیری یکی از روشهای فقاه الحادیثی وی ،کاه هماان ییانش هندسای
روایاپ است ،گردید که در ناوب خاود بای نظیار و قابال وصاف اسات .نموناههاای
گستردهای از هنرنمایی صدو در آثارش شهود است ینانکه این روش نیز در کتا
عانی االخ ار ،ذیل با « عنى اآلل و األهل و العترة و األ ة» ،قابل شاهده اسات .ایان
با

که شا ل سه روایت از ا ام صاد  اسات ساعی در ت یاین وا گاان آل ،أهال،

عترپ و ا ت دارد ا ت یین  0وا ه در  1روایت ا صدو اولین روایت را از ادرش این
ینین نقل ینماید:
ع دا بن یسره گوید :به ا ام صاد  عر ،کاردم اا اىگاوییم :اروردگاارا
رحمت فرست بر حمد و آل حمد و گروهى ىگویند «آل حمد» اییم ،فر ود :جز
این نیست کاه آل حماد آن شخصاى اسات کاه خداوناد عزوجال ازدواج او را بار
حمد حرام کرده است(.ابن بابویه1112 ،ش ،ص)221
این روایت که تنها به شرح وا «آل» یاردازد ،نشان یدهد در ذهن سائل ،افاراد
زیادی با عنوان آل ایا ر قرار گرفتهاند که با جوا

ا ام صادیق حدود گشاته

و زنان ایا ر ،از این حیطه خارج یشوند.
دو ین روایت صدو از استادش ،حمد بن الحسن است:
حمد بن سلیمان دیلمى از ادرش نقل نموده که به ا ام صاد  عار ،کاردم:
فدایت گردم ،آل یه کسانى هستند؟ فر ود :فرزندان حمد ،گفتم :ا اهل کیست؟
فر ود :ائمه .ارسیدم فر ود خداوند بزرگ« ،أَدْهنلموا آلَ فنرْیَوْنَ أَشَدَّ الَِْذابِ»(داخل کنیاد
کسان فرعون را در سختترین کیفرها)( ؤ ن )01 :یعنى یه؟ فر اود :باه خادا قصاد
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نشده گر دختر او(.ابن بابویه1112 ،ش ،ص)221
در این روایت ،عالوه بر سؤال از وا «أهل» که وا جدیدی در روایات اسات در
ااس به ارسش راوی دربار وا «آل» ،با ذکر ثال صدا آن یعنی فرزندان ایا ر

خاطر سسارد.
روایت سوم نیز به نقل از ادر صدو بدین ع ارپ است:
ابوبصیر گوید :به ا ام صاد  عر ،کردم :آل حمد کیاناناد؟ فر اود :دود اان
او .ارسیدم :اهل بیت او یه کسانى هستند؟ فر ود :ائمهاى که وصىّ اویند .گفتم :عترپ
کیست؟ فر ود[ :انج تن] اصحا «کسا» .عر ،کردم :ا تش یه کساانىاناد؟ فر اود:
ؤ نانى که به هریه از نزد خدا آ ده است تصدیق نمودند و به دو ییز گران هاایى کاه
أ ور گشتهاند تا تمسک جویند ،ینگ زدند :کتا
همان اهل بیت و خاندان اویند. ...

خدا و عترپ رساول خادا کاه

در این نقل دلنشین ،عالوه بر تکرار در نقال عناای «آل» و «اهال» ،دو وا جدیاد
«عترپ» و «ا ت» نیز ت یین یگردد(.همان ،ص)222
شی صدو  ،با گزینش تناسب این روایاپ از خانواد حدیثی و یینش زی ای آن،
همچون علمی زیرک و دلسوز عمل نموده که سعی دارد اابهاای شاگردش ایش رفته،
جاذبۀ یادگیری را در او افزایش دهد و او را علم بیا وزد.
از این نمونه ،یتوان به روایاپ با « عناى الصاالة الوساطى» « ،عنای الثقلاین و
العتره» و ...اشاره کرد.
5ـ .2چینش سندی

افزون بر یینش روایاپ از لحاظ حتوایی ،شی صدو در یینش سندی روایاپ نیاز
دارای ت حر است .هریند که ارداختن به این قوله جالی وسیع یطل د ا ا با نگااهی
گذرا ،این زی ایی قابل رؤیت است یناانکاه روایااپ باا « ان کنات اواله فعلای
واله»(همو ، 1111 ،ص )10بیانگر این طلب است .با ذکور شتمل بر  9روایت
است که  1روایت آن از جِعَابِی(از شای شترک صدو ) و روایت آخر از بغدَادِی(از
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شای عا ی صدو ) ،است .وی با نقل از راویان عا ی انند شریک بن ع دا قاضی،
عطاء بن أبی رباح ،ان بن الک و ...به نقل روایت دربار قام ا ام علی ارداختاه
است .آخرین روایت این با از ان بن الک بدین ضمون است ...« :سَمِعْتُ رَسُولَ

َنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ َنْ خَذَلَه(».همان ،ص)11
حال آنکه ان بن الک بن نضر بن ضمضم یکی از  1تنی باود کاه بار ایاا ر
دروغ یبستند(.نک :همو ،بیتا [الف] ،ج ،1ص )181و کسی است که در نابع ا ا یاه
از نحرفان ا ام علی شمرده شده است و همترین علت شهرپ او در انحارا

از

ا یرالمؤ نین ،عالوه بر کنارهگیری وی در آن روزگار ،روایت عرو به « ناشاده»
اساات(.همو ، 1011 ،ص 190اباان قتی ااه1814 ،م ،ج ،1ص )094شاای فیااد عاادم
تصدیق ان از فر وده ایاا ر « ،ان کنات اواله فعلای اواله» در حاق حضارپ
علی را در ارشاد بیان کرده است (.فید ، 1011 ،ج ،1ص)101
ذکر ینین روایاتی از عا ه و فردی با این توصایف و ییانش ساندی آن ،نشاان از
ذو هنری باالی صدو و توجه به ساختار هندسای و ییانش روایااپ در شاناخت
هریه بهتر عنای قصود دارد .ینانکه ع ارپ ذیل صدو  ،از ایان روش ر زگشاایی
یکند.
«نحن نستدل على أن الن ی ص قد ن علاى علای بان أبای طالاب و اساتخلفه و
أوجب فر ،طاعته على الخلاق باألخ اار الصاحیحة و های قسامان (.»...ابان بابویاه،
1111ش ،ص« )11دلیل ا در اث اپ این وضوب کاه ایغم ار باه ا ا ات علاى
تصریح فر وده ،و اطاعتش را بر همگان واجب شمرده و آشاکارا وى را خلیفاه خاود
ساخته است ،اخ ار صحیحه ىباشد .و آنها دو گونهاند .1 :اخ ارى که همۀ سلمانها
بر آن اتفا دارند ،به این عنى که خالفین عقید ا نیز تن آن را همچون ا (شیعیان)
نقل کردهاند ا ا در توضیح و بیان فهوم آن با ا وافق نیستند ،یعنى عناى راهریاش
را کنار گذاشته و به عانى خال

راهرى تأویل کردهاند .2 .و اخ ار دیگرى اسات کاه

آنان( خالفین) با ا خالفت دارند در نقل آن(».همو1112 ،ش ،ص)100
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گفتنی است عالوه بر یینش زی ای روایاپ از حیث حتوا و سند در راساتای فهام
حدیث ،یینش هنر ندانۀ ابوا

توسط صدو نیز در عنای قصود رهگشاست.

 .1بنا بر طالب ذکرشده ،صدو حدثی زیرک ،عالمی وقعیتشاناس و شار باه
شرایط ز انی ،کانی و روایی است .وی که برخوردار از هوش و حافظاۀ قاوی باوده،
یداند کجا و یگونه به بیان حقایق بسردازد و با خاطب خاویش باهصاورپ نقلای و
عقلی سخن گوید .هندسی و طراحای سااختار ناساب و هوشامندانه در گازینش و
یینش حتوایی و بعضاً سندی روایاپ و اباوا و تجمیاع خاانواد حادیثی ،هریناد
حدیث ضعیف ،برای بیان تحلیل و استدالل و رسایدن باه حقیقات و فهام حادیث از
دیگر روشهای تحسینبرانگیز فقه الحدیثی شای صادو اسات .وی کاه عاالوه بار
ذکاوپ ،از ذو هنری باالیی در نظمدهی ساختار هندسی خاانواد حادیثی برخاوردار
است ،این قریحه را در راستای فهم عنای قصود حدیث به کار یگیرد و باا ییانش
زی ای روایاپ ،با تدبر و بادون دخالات دادن نظار شخصای خاویش ،ساعی ایکناد
خاطب را به تفکر و تأ ل وادارد تا خود طریق صحیح را برگزیند.
 .2به نظر یرسد شی صدو با بیان برخی روایااپ و نقال اقاوال حادثان اهال
ال راه را بارای نقال روایااپ ا ا یاه و تقریاب اذاهب و فار اساال ی
سنت ،تقااب ً
یگشاید زیرا نظر به نشستها ،احثاپ و ذاکراپ علمی ایشاان باا اهال تسانن و
عظمت روحی و اهتمام ایشان به سیلۀ هم تقریب ذاهب اسال ی و وحدپ عا اه و
خاصه و حضور برخی شای عا ه در سلسله ساند برخای روایااپ ایشاان ،شااید آن
صلحت و حکمت نهفته ،با توجه به قتضای ز ان شی صدو ایجاد تاألیف قلاو ،
تعا ل روایی یا تعا ل علمی و یا وارد دیگری باشد .دستیابی به اخوپ دینی باا تأکیاد
بر شترکاپ و بررسی اختالفاپ با زبان لین و جدال احسن ،ینانکه آیه شریفه تاذکر
یگردد «ادْع إِلى سَِْی ِ رَبیكَ بِالْحنُْمَ ِ وَ الْمَوْین َظ ِ الْحَسَتَُ ِ وَ اتادنلْه ْ بِتالَّتن هنت أَحْسَتَم»...
(نحل )120 :از خصوصیاپ بارز شی صدو است .ینانکه بهجاای انکاار تعصا انه،
روایاپ عا ه را هریند برخال

عقاید ا ا یه باشد و هریند که با ذکر روایاپ ضعیف
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ورد طعن قرار گیرد ،نقل نموده و با روشی نیکو و جادال احسان آن را اورد داقاه
قرار داده ،با ررافت خاص استدالل کرده ،حق را ینمایاند یناانکاه در تمجیاد وی
اقوال علمای اهل سانمت گاواه بار ایان گفتاار اسات(.خطیب بغادادی ، 1011 ،ج،1

شی صدو به ائمه عصو ین و ترویج و ت لیغ و تفهیم دین خادا و رساولش
ینان در ساختار و هندسه آثارش تأللئ اسات کاه باا طالعاۀ آثاارش ،ساایۀ قا ات
برافراشتۀ علمی و عنویاش را بر سار خاویش گساترده و خاود را در حضار اساتاد
یبینی .روحش شاد و راهش اررهرو باد.
منابع
 .1قرآن جید ،ترجمۀ آیتا کارم شیرازی.
 .2ابن بابویه ،حمد بن علی ،کمالالدین و تمام النعمه ،تصحیح علیاک ر غفاری ،قم :جا عاه درساین
حوزه علمیه قم. 1040 ،
 .1اااااااااااا  ،کمالالدین و تمام النعمه ،ترجمۀ نصور اهلوان ،تصحیح علیاک ر غفااری ،2 ،قام:
نشر دارالحدیث1192 ،ش.
 .0اااااااااااا  ،اال الی ،1 ،قم :وسسه ال عثه. 1011،
 .0اااااااااااا  ،الخصال ،قم :جا عه درسین فی الحوزة العلمیه ،بیتا [الف].
 .1اااااااااااا  ،عانی االخ ار ،ترجمۀ ع دالعلی شاهرودی ،تهران :دارالکتب االسال یه1112 ،ش.
 .1اااااااااااا  ،عانی االخ ار ،با تصحیح علیاک ر غفاری ،قام :جا عاه درساین حاوزه علمیاه قام،
1111ش.
 .9اااااااااااا  ،ن ال یحضره الفقیه ،با تصحیح علیاک ر غفااری ،2 ،قام :جا عاه درساین حاوزه
علمیه قم ،بیتا [ ].
 .8ابن ع دال ر ،جا ع بیان العلم و فضله ،بیروپ :دارالکتب العلمیه. 1189 ،
 .14اااااااااااا  ،التمهید ،تحقیق صطفی بن احمد العلاوی و حمدع اد الک یار ال کاری ،المغار :
وزارة عموم االوقا و الشؤون االسال یة. 1191 ،
 .11ابن قتی ه ،ع دا  ،المعار  ،بهکوشش ثروپ عکاشه ،قاهره :بینا1814 ،م.
 .12ابوالمعاطی النوری و همکاران ،الجا ع فی الجرح و التعدیل ،1 ،بیجا :عالم الکتب. 1012 ،
 .11بیهقی ،احمد بن حسین ،السنن الک ری[ ،بی جا] :دارالفکر ،بیتا.
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 .10حاجی خلیفه ،کشف الظنون ،با تحقیق حمد شر الدین یالتقایا و رفعت بیلگه الکلیسی ،بیاروپ:
دار إحیاء التراث العربی ،بیتا.
 .10حاکم نیشابوری ،حمد بن ع دا  ،المستدرک علی الصاحیحین ،1 ،بیاروپ :دارالکتاب العلمیاه،
. 1011

 .11حسینی یالنی ،سید علی ،رسالة فی حدیث الثقلین ،1 ،قم :یاران. 1019 ،
 .19حمیری ،ابن هشام ،السیرة الن ویة ،تحقیق حمد حییالدین ع دالحمید ،صر :کت اة حماد علای
ص یح و أوالده. 1191 ،
 .18خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاری بغداد ،بیروپ :دارالکتب العلمیه. 1011 ،
 .24دارقطنی ،سنن الدارقطنی ،تحقیق جدی بن نصور سید الشوری ،1 ،بیروپ :دارالکتاب العلمیاه،
. 1011
 .21ذه ی د شقی ،شم الدین ،سیر أعالم الن الء ،8 ،بیجا :ؤسسة الرسالة. 1011 ،
 .22اااااااااااا  ،یزان االعتدال ،تحقیق علای حماد ال جااوی ،1 ،بیاروپ :دارالمعرفاة للط اعاة و
النشر. 1192 ،
 .21رازی ،ع دالرحمن ،الجرح و التعدیل ،1 ،بیروپ :دار إحیاء التراث العربی. 1112 ،
 .20سیوطی ،جاللالدین ،الجا ع الصغیر ،بیروپ :دارالفکر للط اعة و النشر و التوزیع. 1041 ،
 .20اااااااااااا  ،تنویر الحوالک ،تحقیق الشی

حماد ع ادالعزیز الخالادی ،1 ،بیاروپ :دارالکتاب

العلمیه. 1019 ،
 .21شافعی ،ابوبکر حمد بن ع ادا  ،الفوائاد(الغیالنیااپ) ،تحقیاق حلمای کا ال أساعد ع ادالهادی،
الریا :،دار ابن جوزی. 1011 ،
 .21صنعانی ،ابوالفضل حسن بن حمد ،الموضوعاپ ،بیجا :ط عة دارالما ون للتراث ،بیتا.
 .29طوسی ،حمد بن حسن ،الفهرست ،تحقیق جواد قیو ی اصفهانی ،قم :الفقاهه. 1011 ،
 .28اااااااااااا  ،رجال الطوسی ،تحقیق جواد قیو ی اصفهانی ،قم :ؤسسه نشر اسال ی. 1010 ،
 .14عسقالنی ،ابن حجر ،تهذیب التهذیب ،1 ،بیروپ :دارالفکر للط اعة و النشر و التوزیع. 1040 ،
 .11اااااااااااا  ،لسان المیزان ،2 ،بیروپ :ؤسسة األعلمی للمط وعاپ. 1184،
 .12قاضی عیا ،بن وسی ،االلماب الی عرفة اصول الروایة و تقیید السماب ،تحقیق سید احماد صاقر،
 ،1قاهره :کت ة دارالتراث. 1198 ،
 .11کل رگ ،اتان ،کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او ،ترجمۀ سید علی قرائی و رساول جعفریاان،
 ،1قم :کتابخانه عمو ی حضرپ آیتا رعشی نجفی1111 ،ش.
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 .11حسنی غربی ،احمد بن حمد بن الصدیق و فتحالملاک ،باا تحقیاق حمادهاادی اال ینای،2 ،
اصفهان :کت ة اال ام ا یرالمو نین علی. 1041 ،

۲۵۰

دو فصلیامه حدیثپژوهی ،سال دهم ،شماره وزدهم ،بهار و تابستان 139۷

 .10الک بن ان  ،الموطأ ،تصحیح و تعلیق حمد فؤاد ع دال اقی ،بیروپ :دار إحیااء التاراث العربای،
. 1041
 .10تقی هندی ،کنز العمال ،تحقیق الشی بکری حیانی ،بیروپ :ؤسسة الرساله. 1048 ،
 .11جلسی ،حمدباقر ،بحار االنوار ،ط عة الثانیه ،بیروپ :ؤسسة الوفا. 1041 ،

 .19صری ،ابو نذر سا ی ،الزهرة العطرة فی حدیث العترة(أهال بیات الن ای ،)بیاروپ :دارالکتاب
العلمیة ،بیتا.
 .18فید ،حمد بن حمد بن النعمان ،االرشاد فی عرفة حجج ا علای الع ااد ،تصاحیح ؤسساه آل
ال یت ،1 ،قم :کنگره شی فید. 1011 ،
 .04ؤد  ،سید رضا ،و حسین ستار« ،بررسای نقاش رواپ شاترک در اخ اار نتقلاه» ،دو فصالنا ه
علمیاژوهشی حدیثاژوهی ،سال ششم ،شمار یازدهم ،بهار و تابستان .1181
 .01نصیری ،علی ،روششناسی نقد احادیث ،1 ،قم :وحی و خرد1184 ،ش.
 .02نوری و دیگران ،الجا ع فی الجرح و التعدیل ،1 ،بیروپ :للدار. 1012 ،
 .01وشنوی قمی ،قوامالدین حمد ،حدیث الثقلین ،شرح حمد واعاظزاده خراساانی ،تهاران :جماع
العالمی للتقریب بین المذاهب االسال یه ،عاونیة شؤون االعالم. 1011 ،
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 .11زی ،جمالالدین ،تهذیب الکمال ،تحقیاق بشاار عاواد عارو  ،2 ،بیاروپ :ؤسساة الرسااله،
. 1040

