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چکیده
حفــظ و تبییــن اخبــار پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) و امامــان پیشــین ،از جملــه وظایــف اهــل بیــت
(علیهمالســام) بــوده اســت .ایــن مهــم در ســیرۀ امامرضــا (علیهالســام) ـ بــه اقتضــای فضــای
سیاســی فرهنگــی حاکــم بــر روزگار ایشــان ـ فــراوان دیــده میشــود بهطوریکــه از آن حضــرت
ســؤالهای متعــددی نســبت بــه روایــات معصومــان پیشــین شــده اســت .از ایـنرو ،ایــن پژوهــش بــه
ـی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه رویکردهــای ایجابــی امامرضــا
روش توصیفــی ـ تحلیلــی ،در پـ ِ
(علیهالســام) در مواجهــه بــا روایــات عرضهشــده بــه ایشــان کــدام اســت؟ یافتههــای تحقیــق نشــان
از آن دارد کــه حضــرت در مواجهــۀ ایجابــی بــا روایتهــای عرضهشــده ،چهــار رویکــرد را برگزیدهانــد:
 .1تأییــد روایــات  .2تبییــن روایــات  .3جــری و تطبیــق روایــات  .4تصحیــح برداشـتهای ســطحی از
روایــات .در ایــن بیــن ،تبییــن و تأییــد روایــات بــه ترتیب بــا  10و  9مــورد ،بیشــترین فراوانی را داشــته
اســت .روایــات عرضهشــده در موضوعــات مختلــف اعتقــادی ،اخالقــی و فقهــی بودهانــد و بیشــترین
ســهم را روایــات اعتقــادی بــا موضــوع امامشناســی بــه خــود اختصــاص داده اســت .گاه روایــات از زبــان
پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) ،امــام باقــر و امــام صــادق (علیهماالســام) بــه امامرضــا (علیهالســام)
عرضــه شــدهاند و گاه راویــان در هنــگام عرضــۀ روایــت ،یــا بــه معصــوم خــاص اشــاره نکــرده و یــا
عبــارت «روی عــن آبائــک» را بـهکار بردهانــد .روایــات توســط راویــان مختلفــی عرضــه شــده اســت
کــه ســهم حســینبن خالــد و ابوصلــت هــروی بیــش از دیگــران بــوده اســت.

کلیدواژهها :امامرضا (علیهالسالم) ،عرضۀ روایات ،مواجهه ایجابی ،گونههای مواجهه ،راویان.
 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهدrasulmohamadjafari@yahoo.com :
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مقدمه
پــس از وفــات رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) اهــل بیــت ایشــان (علیهمالســام) وظیفــه

ســترگ تبییــن آیــات قــرآن و ســنت نبــوی و پاســداری از آن دو را عهــدهدار بودهانــد .ایــن

وظیفــه بــه تناســب شــرایط سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی هــر دوره ظهــور مییافتــه اســت؛
گاه بــه شــکل جهــاد فیزیکــی بــا دشــمنان و کجاندیشــان منحــرف نمــود داشــته اســت و

گاه در چهــرۀ جهــاد علمــی و فرهنگــی متبلــور بــوده اســت کــه البتــه جهــاد اول در برهــۀ

اندکــی از حیــات ائمــه (علیهمالســام) رخ داده و جهــاد دوم در سراســر عصــر حضــور آن

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

امامــت امامرضــا (علیهالســام) در فاصلــۀ ســالهای  183تــا 203ق ،یکــی از دورانهایــی
اســت کــه جهــاد فرهنگــی در ابعــاد مختلــف آن ظهــور یافتــه اســت (رک :مفيــد1414 ،ق،

ج.)247 :2

از روایتهــای گوناگــون بهدســت میآیــد کــه یکــی از مســائل پرچالــش دوران امامــت

امامرضــا (علیهالســام) شــیوع اخبــار و روایتهــای برســاختۀ گروههــای مختلــف فکــری

بــوده اســت؛ از اهــل ســنت گرفتــه تــا غالیــان و حتــی برخــی شــیعیان .ایــن مســئله اصحــاب
صحــت و ســقم آنهــا را جویــا
آن حضــرت را بــر آن داشــته تــا بــا عرضــه روایــات بــر ایشــانّ ،

شــوند .بــا جســتجوی گســترده در جوامــع حدیثــی ،بــه روایتهــای فــراوان و متنوعــی در ایــن

موضــوع دســت یافتیــم .مواجهــۀ امامرضــا (علیهالســام) بــا ایــن مســئله یکســان نبــوده اســت.

اگــر روایتهــا 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 میکردهانــد.

چنانچــه روایتهــا بــه تحریــف دچــار یــا از اســاس مجعــول بــوده ،تحریف و جعــل آن را آشــکار

ـی ایجابــی و ســلبی
میســاختند .لــذا ،میتــوان گفــت ،امامرضــا (علیهالســام) دو رویکــرد کلـ ِ

در مواجهــه بــا روایتهــای عرضهشــده 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 گســتردهتر نیــاز دارد .از ایـنرو ،در

مقالــۀ حاضــر تنهــا بــه مواجهــۀ اول پرداختــه میشــود .در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت

تمــام مــوارد روشهــای ایجابــی احصــاء گــردد .بــر ایــن اســاس ،پژوهــش بــه روش توصیفــی

ـ تحلیلــی ،در پــی ارائــۀ پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه رویکردهــای ایجابــی امامرضــا
(علیهالســام) در مواجهــه بــا روایتهــای عرضهشــده بــه ایشــان کــدام اســت؟ در موضــوع

مــورد پژوهــش ،نزدیکتریــن اثــر ،مقالــهای اســت بــا عنــوان« :امامرضــا (علیهالســام) و

جاعــان حدیــث» کــه در آن بــه اقتضــای بحــث ،بــه برخــی از احادیثــی کــه بــه امامرضــا
(علیهالســام) عرضــه شــده و ایشــان جعلــی بــودن آنهــا را تبییــن کردهانــد ،اشــاره شــده

اســت .مباحــث پژوهــش ،بــا چارچــوب و محتــوای متفاوتــی ســامان یافتــه و برای نخســتینبار

اســت کــه ایــن نــوع نــگاه بــه احادیــث امامرضــا (علیهالســام) مطــرح میگــردد و ظاهــرا ً
تاکنــون تحقیقــی از ایــن منظــر بــه احادیــث ایشــان بلکــه دیگــر معصومــان (علیهمالســام)
نپرداختــه اســت .لــذا ،تحقیــق حاضــر در جهــت تــدارک ایــن خــأ صــورت میگیــرد.

بــرای پاســخ بــه پرســش پژوهــش ،جســتجوهای فراوانــی در جوامــع حدیثــی صــورت گرفــت

و در مجمــوع  24روایــت یافــت شــد کــه ذیــل چهــار محــور بررســی خواهــد شــد .1 :تأییــد

روایــات  .2تبییــن روایــات  .3جــری و تطبیــق روایــات  .4تصحیــح برداش ـتهای ســطحی از

روایــات.

 .1تأیید روایات
مــراد از تأییــد روایــت ایــن اســت کــه راوی حدیثــی را بــر امامرضــا (علیهالســام) عرضــه

داشــته و اصالــت صــدور آن را از معصومــان پیشــین پرســیده اســت و حضــرت نیــز در پاســخ،
صحــه گذاشــته اســت .اگرچــه از منظــر دیگــر اصالــت روایاتــی کــه در ایــن
بــر درســتی آن ّ

پژوهــش تحــت عنوانهــای تبییــن ،تطبیــق و تصحیــح بــه بحــث گذاشــته شــده ،مفروغعنــه
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و بهعبارتــی مــورد تأییــد حضــرت بــوده کــه بــه تبییــن آنهــا پرداختــه اســت ،روایــات ایــن

«صدَقَ »
بخــش بــا آنهــا دو فرق اساســی دارد :نخســت ،حضــرت تعبیرهایــی چون « ُهـ َو َحــقٌّ »َ ،

ـم» را در تأییــد ایــن روایتهــا بـهکار بــرده اســت .دوم ،امــام (علیهالســام) هیــچ ســخن
و «ن َ َعـ ْ
یــا توضیــح اضافـهای دربــاره ایــن روایتهــا ایــراد نکــرده اســت.

ایــن دســته از روایــات نمونههــای فراوانــی دارد .بــا جســتجوهای فــراوان صورتگرفتــه9 ،

مــورد احصــاء گردیــد:

«الدن َْيا ُم َم َّث َلۀٌ لِ ِ
إل َما ِم َك ِف ْلق َِة الْ َج ْوزَ ِة»
 1-1حدیث ُّ
ســماعهبن مهــران گویــد :امــام صــادق (علیهالســام) فرمــود« :دنیــا ماننــد نیمــۀ گــردو بــرای

امــام تم ّثــل مییابــد ،امــا هیــچ چیــزی از آن را نمیطلبــد ،در حالیکــه بــه همــۀ آن دسترســی
دارد و چیــزی بــرای او پنهــان نیســت؛ همچنانکــه هــر یــک از شــما در بــاالی ســفره بــه هــر
غذایــی کــه بخواهیــد دسترســی داریــد( ».صفــار1404 ،ق ،ج408 :1؛ مفیــد1413،ق.)217 :

ایــن روایــت بــه گســترۀ علــم امــام و امــکان دسترســی بــه تمــام نعمتهــای دنیــوی اشــاره

دارد.

جملــۀ نخســت ایــن حدیــث (دنیــا ماننــد نیمــۀ گــردو بــرای امــام تمثــل مییابــد) بــر
صحــت آن را تأییــد میکنــد.
امامرضــا (علیهالســام) عرضــه میگــردد و ایشــان ح ّقانیــت و ّ

ن عبــداهلل جعفــری نقــل میکنــد کــه در برگــهای بــرای امامرضــا (علیهالســام)
حمزهبــ 

نوشــتم :دنیــا ماننــد نیمــۀ گــردو بــرای امــام تم ّثــل مییابــد .برگــه را بــه حضــرت دادم و

گفتــم :فدایــت شــوم! شــیعیان ایــن حدیــث را نقــل کردهانــد و مــن آن را انــکار نکــردم .باوجود
این ،دوســت داشــتم از شــما نیز بشــنوم .امام (علیهالســام) در نوشــته نگریســتند ،آنگاه آن را

پیچیدنــد بهطوریکــه گمــان کــردم بــر ایشــان گــران آمــد .ســپس فرمودنــد« :حــق اســت».
ســپس در پوســتینی چرمــی قــرار دادنــد (همــان).

بهنظــر میرســد علــت ســؤال مکتــوب در حضــور امــام (علیهالســام) ناشــی از فضــای حاکــم
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در جلســه و وجــود کســانی بــوده کــه امــکان طرح ســؤال بهصــورت شــفاهی بــرای راوی فراهم

نبــوده اســت .نحــوۀ پاســخدهی و رفتــار امــام (علیهالســام) در هنــگام جــواب بــه ســؤال نیــز
مؤیــد این مســئله اســت.

 2-1حدیث َ
«أ َّن ا ِإل َما َم ال ُيغ َِّس ُل ُه ِإ ّال ا ِإل َما ُم»
از امــام کاظــم (علیهالســام) نقــل شــده کــه فرمودنــد« :از جملــه ســفارشهای پــدرم ایــن

بــود کــه چــون وفــات کــردم ،کســی جــز تــو مــرا غســل ندهــد ،زیــرا امــام را جــز امــام غســل
نمیدهــد (ابــن شهرآشــوب مازندرانــى ،1376 ،ج .)224 :4ایــن حدیــث در جوامــع روایــی از

سـ َّمال
امــام کاظــم (علیهالســام) نقــل شــده اســت ،امــا بــا توجــه ســؤالی کــه ابراهیمبــن ابی َ

از امامرضــا (علیهالســام) کــرده ،بهنظــر میرســد روایــت از امــام صــادق (علیهالســام)

س ـ َّمال گویــد :بــه امامرضــا
نیــز وجــود داشــته و اکنــون در دســترس نیســت .ابراهیمبــن ابی َ
(علیهالســام) نوشــتم :بــرای مــا از امــام صــادق (علیهالســام) نقــل شــده اســت کــه امــام را

جــز امــام غســل نمیدهــد .نظــر شــما چیســت؟ بــه مــن نوشــت« :آنچــه بــه تــو رســیده حــق
اســت» (ح ّلــی1421 ،ق.)76 :

«سابِ ُع َنا قَائِ ُم َنا»
 3-1حدیث َ
در جوامــع روایــی از امــام باقــر (علیهالســام) روایــت شــده اســت کــه هفتمیــن فرزنــدم ،قائم

(عــج) اســت .ایــن روایــت را «نعمانــی» در کتــاب الغیبــه بــا اســنادش از علیبــن ابیحمــزه،

ابوبصیــر و یکــی از موالــی آن حضــرت نقــل کــرده اســت (نعمانــی1397،ق ،)96 :امــا «خــزاز
رازى » در کتــاب كفايةاألثــر بــا اســنادش از عبدالغفاربــن قاســم روایت کرده اســت (خــزاز رازى،

صحــت ایــن روایــت از امامرضــا (علیهالســام) پرسوجــو شــده اســت؛
1401ق250 :ـّ .)252
بــا ایــن تفــاوت کــه ســؤالکننده ،ایــن روایــت را بــا نقــل از راوی دیگــری بهنــام « َذ ِریحبــن
يزيدالمحاربــي» از امــام (علیهالســام) پرســیده اســت .روایــت بــه ایــن صــورت اســت کــه
ُ
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داوود َرقِّــی بــه امامرضــا (علیهالســام) میگویــد :فدایــت شــوم! دربــارۀ شــما هیــچ ابهامــی
بــه دل نــدارم مگــر حدیثــی کــه بهواســطۀ « َذ ِریــح» از امــام باقــر (علیهالســام) شــنیدهام.

امــام (علیهالســام) فرمــود« :چــه حدیثــی اســت؟» شــنیدم کــه فرمــوده اســت :اگــر خداونــد
بخواهــد ،هفتمیــن مــا قائــم ماســت .حضــرت فرمــودَ « :ذ ِریــح و امــام باقــر (علیهالســام)

درســت گفتهانــد» (کشّ ــی1409 ،ق.)374 -373 :

بــا توجــه بــه ماهیــت ایــن پژوهــش ،در ایــن حدیــث دو نکتۀ مهــم نهفتــه اســت .1 :چنانکه

گذشــت ،در جوامــع روایــی موجــود ،ایــن روایــت از امــام باقــر (علیهالســام) بهواســطۀ راویانــی
غیــر از « َذ ِریــح» نقــل شــده اســت َ « .2ذ ِریــح» در جرگــۀ اصحــاب امــام صــادق (علیهالســام)
قــرار دارد (رک :طوســي1381 ،ق .)203 :در جوامــع حدیثــی نیــز از او بــا یــک واســطه از امــام

باقــر (علیهالســام) حدیــث نقــل شــده اســت؛ بــرای مثــال ،بهواســطۀ ابوحمــزۀ ثمالــی (صفــار،

1404ق ،ج 104 :1و  )478یــا عمربــن حنظلــه (مجلســی1403 ،ق ،ج )338 :78از امــام باقــر
(علیهالســام) گــزارش شــده اســت .بنابرایــن ،مــراد داوود َرقِّــی از عبــارتِ «بهواســطه َذ ِریــح از
امــام باقــر (علیهالســام) شــنیدهام» لزومـاً ایــن نخواهــد بــود کــه َذ ِریــح بهطــور مســتقیم از

امــام باقــر (علیهالســام) شــنیده اســت.

ت َف ُح ُّجو ُه»
 4-1حدیث « َع َل ْي ُك ْم بِ َه َذا الْ َب ْي ِ
محمدبــن عبــداهلل گویــد :بــه امامرضــا (علیهالســام) عرضــه داشــتم :فدایــت شــوم! پــدرم

نقــل کــرده اســت کــه بــه یکــی از پــدران شــما گفتــه شــد :در شــهر مــا ،منطقـهای جنگــی به
نــام قزویــن و نیــز دشــمنی بــه نــام دیلــم وجــود دارد .آیــا اجــازه میدهیــد بــا آنــان جهــاد
کنــم یــا در منطقــۀ جنگــی حضــور یابــم؟ ایشــان فرمودنــد :ملتــزم بــه ایــن خانــه (کعبــه)
باشــید و حــج آن را بهجــای آوریــد .آن شــخص ایــن ماجــرا را بهتمامــی ســهمرتبه تکــرار
ـج آن را بهجــای
کــرد .ایشــان نیــز (هــر سـهبار) فرمودنــد :ملتــزم بــه ایــن خانــه باشــید و حـ ّ
آوریــد .در نوبــت ســوم افزودنــد :آیــا شــیعۀ مــا رضایــت نمیدهــد کــه در خان ـهاش بمانــد و

امــوال خــود را بــرای خانــوادهاش 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 (صلیاهللعلیهوآلــه) در جنــگ بــدر

بــه شــهادت رســیده اســت .و اگــر آن را درک نکــرد ،بهســان کســی اســت کــه در کنــار قائــم

مــا چــون ایــن دو انگشــت شــهادت در خیمهگاهــش اســت .امامرضــا (علیهالســام) فرمــود:

«درســت اســت ،همینگونــه کــه از ایشــان نقــل شــده ،صحیــح اســت» (کلینــی1407 ،ق ،ج:4

.)260

دربــاره ایــن روایــت دو نکتــۀ مهــم وجــود دارد .1 :روایتــی کــه راوی خدمــت امامرضــا

(علیهالســام) گــزارش و ایشــان آن را تأییــد فرمودنــد ،باوجــود جســتجوهای فــراوان ،در
جوامــع روایــی یافــت نشــد امــا بــا عنایــت بــه تأییــد امامرضــا (علیهالســام) قطع ـاً چنیــن
حدیثــی از پــدران ایشــان وارد شــده اســت .2 .راوی اشــاره نکــرده اســت کــه از کدامیــک
از پــدران آن حضــرت حدیــث نقــل شــده اســت ولــی بــه احتمــال فــراوان ،حدیــث از امــام

صــادق (علیهالســام) وارد گردیــده و ایشــان بــا توجــه بــه زمــان و اوضــاع ،جهــاد را بــه

صــاح ندانســتهاند و آن را موجــب هــدر رفتــن خــون میدیدنــد .در روایتهــای مشــابه،
از امــام صــادق (علیهالســام) نقــل شــده کــه ایشــان توصیــه بــه انتظــار در ایــن شــهر

کردهانــد؛ چنانکــه کلینــی بــا ســند خــود نقــل میکنــد :امــام صــادق (علیهالســام) بــه
عبدالملکبــن َعمــرو فرمودنــد :چــرا بــه مناطقــی کــه اهالــی ســرزمینت میرونــد ،مهاجــرت

يصــه و
نمیکنــی؟ عبدالملــک پرســید :کــدام مناطــق؟ حضــرت فرمودنــدُ :جـ َّدهَ ،عبَّــا َدانَ ،م ِّص َ
قزویــن .عبدالملــک پرســید :بــرای انتظــار امرتــان و اقتــدا بــه شــما؟ فرمودنــد :بلــه بــه خــدا

قســم! (همــان ،ج.)19 :5

 5-1حدیث « ِإ َذا َأخَ َذ ِفي َط ِر ٍ
يق َر َج َع ِفي َغ ْي ِر ِه»
در جوامــع روایــی اهــل ســنت از ابوهریــره نقــل شــده اســت کــه هــر گاه پیامبــر

(صلیاهللعلیهوآلــه) بــه نمــاز عیــد میرفتنــد ،از غیــر مســیری کــه رفتــه بودنــد ،بــاز

میگشــتند (ابــن حنبــل ،بیتــا ،ج338 :2؛ ابنماجــه ،ج .)412 :1در کتابهــای حدیثــی
شــیعه نیــز ایــن روایــت بهواســطۀ َس ـ ُکونی کــه عامــی اســت (اب ـنداوود1383 ،ق )426 :از
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پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل شــده اســت (ابنبابویــه1413 ،ق ،ج.)510 :1
صحتوســقم ایــن روایــت از امامرضــا (علیهالســام) مــورد ســؤال واقــع شــده اســت.
ّ

موس ـیبن عمربــن ب َ ِزیــع بــه امامرضــا (علیهالســام) عرضــه م ـیدارد :فدایــت شــوم! مــردم

روایــت کردهانــد کــه هــرگاه رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) مســیری را میرفتنــد ،از غیــر
آن مســیر بازمیگشــتند .آیــا چنیــن میکــرد؟ امــام (علیهالســام) فرمــود :آری! مــن فــراوان

ایــن کار را میکنــم .تــو نیــز انجــام بــده .ســپس فرمــود :ایــن عمــل روزیات را افــزون میکنــد

(کلینــی1407 ،ق ،ج.)314 :5

بــا تأمــل در ایــن دو روایــت و مقایســۀ آنهــا بــا یکدیگــر ،چنــد مســئله قابــل بحــث بــه نظــر

 ر َو ْوا) اهل سـ ّنت
ـاس َ
میرســد .1 :منظــور از مــردم ،در جملــۀ «مــردم روایــت کردهانــد» (إ َِن النَّـ َ
هســتند .ظاهــرا ً اصــل ایــن روایــت از طریــق اهل ســنت بــه جوامــع روایــی راه یافته اســت ،زیرا
گــزارش موجــود در مصــادر شــیعی نیــز بهواســطۀ یــک راوی س ـ ّنیمذهب و از رســول خــدا
(صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل شــده اســت .2 .در روایــات عا ّمــه ،انتخــاب مســیر متفــاوت بــا قیــد

نمــاز عیــد گــزارش شــده اســت ،در حالیکــه در روایــت امامرضــا (علیهالســام) بهصــورت
مطلــق آمــده اســت .دربــارۀ ایــن اختــاف نقلهــا چنــد احتمــال قابــل طــرح اســت .نخســت،

روایــت منقــول از پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) بهصــورت مطلــق نیــز موجــود بــوده اســت امــا
در حــال حاضــر در مصــادر حدیثــی وجــود نــدارد .دوم ،راوی بــا الغــای خصوصیــت ـ کــه مــورد

تأییــد امامرضــا (علیهالســام) نیــز بــوده اســت ـ از امــام (علیهالســام) ســؤال کــرده و امــام
پاســخ داده اســت .بــر ایــن اســاس ،روایــت پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) بــه روز عیــد محــدود

نخواهــد بــود .ســوم ،راوی در روز عیــد از حضــرت ســؤال کــرده اســت .بــا توجــه بــه زمــان و
اســباب ورود حدیــث ـ کــه اکنــون در دســترس مــا نیســت ـ ذکــر قیــد عیــد الزم نبوده اســت.

 6-1حدیث «إ َِّن َ
اهلل َح َّر َم ِم َن الْ ُم ْس ِل ِم َم ِّيت ًا َما َح َّر َم ِم ْن ُه َح ّي ًا»
از امــام صــادق (علیهالســام) نقــل شــده اســت کــه فرمودنــد :رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآله)
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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 بهدنبــال داشــته
ح ُّيــون1385 ،ق ،ج.)423 :2
باشــد ،دیــه بــر عهــدۀ اوســت (ابن َ

حســینبن خالــد گویــد :از امامرضــا (علیهالســام) ســؤال کــردم :بــرای مــا از امــام

صــادق (علیهالســام) حدیثــی نقــل شــده اســت کــه دوســت دارم آن را از شــما بشــنوم .امــام

(علیهالســام) فرمــود :چیســت؟ گفتــم :بــه مــن رســیده اســت کــه ایشــان دربــارۀ مــردی کــه
س ـ ِر مــردی مــرده را جــدا کــرده بــود ،فرمــود :رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) فرمودهانــد:

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 هالکــت جــان زنــده اســت،
دیــه بــر عهــدۀ اوســت .امامرضــا (علیهالســام) فرمــود :ســخن امــام صــادق (علیهالســام)
صحیــح اســت .رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) چنیــن فرمــوده اســت (طوســی1407 ،ق،

ج273 :10ـ .)274در ایــن روایــت ،امامرضــا (علیهالســام) دو روایــت را تأییــد کــرده اســت؛
نخســت مطلبــی کــه از ســیرۀ رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) گــزارش و دوم ،روایتــی کــه از

امــام صــادق (علیهالســام) نقــل شــده اســت.

تاکنــون  6مــورد از  9نمونــۀ تأییــد روایــات عرضهشــده بــه امامرضــا (علیهالســام) بیــان

گردیــد .بــا توجــه بــه مجــال انــدک موجــود ،بــه ذکــر مأخــذ ســه نمونــۀ باقیمانــده بســنده

میشــود :طوســی1407،ق،ج363 :9؛ حميــرى1413،ق357 :؛ اربلــى1381 ،ق ،ج.304 :2

 .2تبیین روایات
دســتۀ دیگــری از روایــات کــه بــر امامرضــا (علیهالســام) عرضــه میشــده ،فهــم آن در

تــوان راوی نبــوده اســت ،لــذا درصــدد ســؤال از حضــرت برآمــده و ایشــان معنــا و مفهــوم آن را

بــرای راوی تبییــن میکردنــد .ایــن روایــات شــامل  10مــورد و دو دســته هســتند .1 :تبییــن
معنــای ظاهــری روایــت  .2تبییــن معنــای باطنــی روایــت.
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 1-2تبیین معنای ظاهری روایت
مــراد ایــن اســت کــه امامرضــا (علیهالســام) مفهــوم مجمــل و مبهــم روایــت عرضهشــده

را بــه وجهــی صحیــح و دقیــق تبییــن و روشــن کــرده اســت .بــا جســتجوهای صورتگرفتــه،

هفــت روایــت یافــت شــد:

يض بَ ْل َأ ْم ٌر بَ ْي َن َأ ْم َر ْينِ »
 1-1-2حدیث «ال َج ْب َر َو ال َت ْف ِو َ

ب ُ َريْدبــن عمیــر بــر امامرضــا (علیهالســام) عرضــه م ـیدارد کــه معنــای ایــن روایــت امــام
ـض بـ ْ َ
ـن أَ ْم َر ْيــنِ » چیســت؟ امــام در پاســخ
ـر ب َ ْيـ َ
ـر َو ال تَ ْفوِيـ َ َ
ـل أ ْمـ ٌ
صــادق (علیهالســام)« :ال َج ْبـ َ

میفرمایــد« :هــر کــه ادعــا کنــد خداونــد افعــال مــا را انجــام داده و بــدان نیــز عــذاب میکنــد،

بــه جبــر معتقــد شــده اســت و هــر کــه ادعــا کنــد خداونــد امــور خلــق و روزی آنــان را بــه

حجتهایــش واگــذار کــرده ،بــه تفویــض معتقــد شــده اســت .معتقــد بــه جبــر کافــر و معتقــد
َ
ــن أَ ْم َر ْيــنِ » چیســت؟
ــر ب َ ْي َ
بــه تفویــض مشــرک اســت .راوی ســؤال میکنــد :معنــای «أ ْم ٌ
امامرضــا (علیهالســام) میفرمایــد« :امــکان انجــام اوامــر و نواهــی اســت» (ابنبابویــه،

1378ق ،ج.)124 :1

ـض بـ ْ َ
ـن أَ ْم َريْــنِ » بــرای نخســتینبار از امــام صــادق
ـر ب َ ْيـ َ
ـر َو ال تَ ْفوِيـ َ َ
ـل أ ْمـ ٌ
جملــه «ال َج ْبـ َ

(علیهالســام) صــادر گردیــد ،زیــرا جریانهــای فکــری و کالمــی عصــر ایشــان از عهــدۀ مســئلۀ

جبــر و اختیــار برنیامدنــد و یــا در دام جبــر افتادنــد و یــا بــه تفویض گرفتــار آمدند .امــام صادق
(علیهالســام) راه میان ـهای بیــن جبــر و تفویــض مطــرح و آن را «امــر بیناالمریــن» نامیــد.

کلینــی و صــدوق از امــام صــادق (علیهالســام) نقــل میکننــد :نــه جبــر صحیــح اســت و نــه
تفویــض ،بلکــه امــری بیــن آن دو امــر (امــر بیناالمریــن) اســت .از امــام (علیهالســام) معنــای

امــر بیناالمریــن ســؤال میشــود .امــام (علیهالســام) بــا مثالــی آن را روشــن میکنــد:
ایشــان میفرمایــدَ « :م َثــل آن َم َثــل کســی اســت کــه او را در حال گناهــی دیــده و از آن برحذر
م ـیداری ،ولــی او دســت برنم ـیدارد .تــو بــه حــال خــودش رهایــش میکنــی و او آن گنــاه

را بهجــای م ـیآورد .واگــذاری او بهدلیــل عــدم پذیــرش کالمــت ،بــه ایــن معنــا نیســت کــه
تــو او را بــه معصیــت فرمــان دادی» (کلینــی1407 ،ق ،ج160 :1؛ ابنبابویــه1398 ،ق.)362 :
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چنانکــه از ایــن حدیــث پیداســت ،امــام صــادق (علیهالســام) بــه شــکلی روشــن بــا بیــان

مثــال ،معنــای ســخن خویــش را آشــکار ســاخته اســت .حــال ،محتمــل ســائل از امامرضــا
ـض بـ ْ َ
ـن أَ ْم َر ْيــنِ » را
ـر ب َ ْيـ َ
ـر َو ال تَ ْفوِيـ َ َ
ـل أ ْمـ ٌ
(علیهالســام) تنهــا صــدر حدیــث یعنــی «ال َج ْبـ َ
شــنیده باشــد و یــا اساس ـاً بهدلیــل دشــواری معنــای ایــن ،دوبــاره از امامرضــا (علیهالســام)
ســؤال کــرده تــا بــه شــکلی واضحتــر معنــای ســخن بــرای او بیــان شــود.
 2-1-2حدیث «انَّ ا ِإل َما َم ال َي ِلي َأ ْم َر ُه ِإ ّال ِإ َما ٌم ِم ْث ُل ُه»

علیبــن ابیحمــزه بــه امامرضــا (علیهالســام) میگویــد :بــرای مــا از پــدران شــما روایــت

شــده اســت کــه امــر (مربــوط بــه غســل و کفــن و دفــن) امــام را جــز امــام انجــام نمیدهــد.

امامرضــا (علیهالســام) بــه او فرمودنــد :حســینبنعلی (علیهماالســام) امــام بــود یــا نبــود؟
پاســخ داد :امــام بــود .حضــرت فرمودنــد :چــه کســی امــر او را عهــدهدار شــد؟ پاســخ داد:

علیبنحســین (علیهماالســام) .حضــرت فرمودنــد :علیبنحســین (علیهماالســام) کجــا

بــود؟ پاســخ داد :در کوفــه بــه دســت عبیداهللبــن زیــاد محبــوس بــود .حضــرت فرمودنــد:

بــدون اینکــه آنــان بداننــد خــارج شــد و امــر پــدرش را عهــدهدار گردیــد و ســپس بازگشــت،
حــال آنکــه بــه علیبنحســین (علیهماالســام) قــدرت داد بــه کربــا بیایــد و امــر پــدرش را

بــه دســت بگیــرد .بــه صاحــب ایــن امــر (امــا م جــواد (علیهالســام) ) 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 بهســر نمیبــرد (کشّ ــی1409 ،ق.)464-463 :

علیبــن ابیحمــزه بطائنــی یکــی از ســران مذهــب منحــرف واقفیه اســت (نجاشــی1407 ،ق:

«ان
 .)250او کــه امامــت امامرضــا (علیهالســام) را قبــول نداشــت ،بــا مطرحکــردن روایــت َّ
َ
ـر ُه إِ ّ
ـکان
ـام ِم ْث ُلـ ُه» قصــد داشــت امــام را بــهچالــش بکشــد و نبــو ِد امـ ِ
ال إ َِمـ ٌ
اإل َِمـ َ
ـام ال يَلِــي أ ْمـ َ
حضــور امــام جــواد (علیهالســام) بهدلیــل بُعــد مکانــی بــرای تجهیــز آن حضــرت بــه هنــگام
وفــات را دلیلــی بــر نفــی امامــت ایشــان میپنداشــت .ایــن روایــت وحــدت مضمونــی بــا
ـام ال يُ َغ ِّسـ ُل ُه إِ ّ
ـام» دارد .امــام (علیهالســام) ضمــن تأییــد ایــن روایــت،
حدیــث َّ
ال اإل َِمـ ُ
«ان اإل َِمـ َ
کیفیــت تحقــق ایــن روایــت را دربــارۀ خویــش بــا اســتناد بــه تجهیــز دفــن امــام حســین
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(علیهالســام) توســط امــام ســجاد (علیهالســام) بیــان م ـیدارد.
 3-1-2حدیث «ت ََخ ُّتم» (انگشتر بهدستکردن)

حســینبن خالــد بــه امامرضــا (علیهالســام) عرضــه مـیدارد :بــرای مــا روایــت شــده اســت

کــه رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) انگشتربهدســت تطهیــر میکردنــد و امیــر مؤمنــان

(علیهالســام) نیــز چنیــن میکردنــد و نقــش انگشــتر رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) نیــز
ـد َر ُسـ ُ
ـول اهللِ» بــود .امــام (علیهالســام) فرمودنــد :راســت گفتهانــد .گفتــم :انجــام آن
« ُم َح َّمـ ٌ
بــرای مــا رواســت؟ فرمــود :آنــان انگشــتر را بــه دســت راســت میانداختنــد و شــما بــه دســت

چــپ میاندازیــد(کلینــی1407 ،ق ،ج.)474 :6

در ایــن حدیــث ،امامرضــا (علیهالســام) ضمــن تأییــد روایــت مربــوط بــه تطهیــر پیامبــر
(صلیاهللعلیهوآلــه) بــا انگشــتر من ّقــش بــه ذکــر و نیــز تطهیــر امیــر مؤمنــان (علیهالســام)

بــا چنیــن حالتــی ،دربــارۀ چگونگــی امــکان آن ،توضیــح میدهــد کــه آن بزرگــوران انگشــتر را
بــه دســت راســت میانداختنــد و بــا دســت چــپ تطهیــر میکردنــد .شــایان ذکــر اســت ،در

جوامــع روایــی از امــام صــادق (علیهالســام) از پدرانشــان از امیــر مؤمنــان (علیهالســام) نقــل

شــده اســت کــه رســول خــدا (صل ـیاهلل علیهوآلــه) (در بیتالخــاء) بــا دســت چــپ تطهیــر
ـد َر ُسـ ُ
ـول اهلل» بــود ،در دســت
میکردنــد ،از ایــن روی انگشترشــان را کــه بــر آن نقــش « ُم َح َّمـ ٌ
راســت میانداختنــد(ابناشــعث ،بیتــا.)186 :

َات ثَالث ًا ِفي َم ْج ِل ٍ
س َو ِاح ٍد»
 4-1-2حدیث « ِإ َّيا ُك ْم َو الْ ُم َط َّلق ِ

از دیــدگاه اهــل ســنت ،ســهطالقهکردن در یــک مجلــس رواســت .برابــر روایتهــای

سـهگانۀ مســلم در صحیــح ،ایــن اتفــاق در دوران خالفــت عمــر و بــا اجــازۀ او صــورت گرفــت

(رک :مســلم ،بیتــا ،ج183 :4ـ .)184ائمــه اطهــار (علیهمالســام) ایــن نــوع طــاق را صحیــح

ندانســته و از آن بــر حــذر میداشــتند .از جملــه ،از امــام صــادق (علیهالســام) نقــل شــده
اســت :بپرهیزیــد از سـهطالقهکردن زنــان در یــک مجلــس ،زیــرا آنــان زنــان دارای همســر بــه

شــمار میآینــد (طوســی1407 ،ق ،ج56 :8؛ کلینــی1407 ،ق ،ج.)424 :5
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بــا ایــن مقدمــه ،روایتــی از امامرضــا (علیهالســام) گــزارش میشــود کــه حضــرت ،پایبنــدی

بــه جوانــب مختلــف ایــن امــر (پرهیــز از ســهطالقهکردن در یــک مجلــس از زبــان امــام

ـیع معتقد هســتند.
صــادق (علیهالســام)) را دربــارۀ کســانی بیــان مـیدارد کــه بــه مذهــب تشـ ّ
عبداهللبــن طــاووس بــه امامرضــا (علیهالســام) میگویــد :بــرادرزادهای دارم کــه بــه تزویــج

دختــرم درآوردهام .او شــراب مینوشــد و فــراوان از طــاق یــاد میکنــد .امــام (علیهالســام)
فرمــود :اگــر از بــرادران دینــی تــو (شــیعه) اســت ،مســئلهای بــر ســخن او مترتــب نمیشــود و

اگــر از آنــان (اهــل ســنت) اســت ،دختــرت را جــدا کــن زیــرا مقصــود او جدایــی و طالق اســت.

گفتــم :فدایــت شــوم! آیــا از امــام صــادق (علیهالســام) روایــت نشــده اســت کــه بپرهیزیــد از
س ـهطالقهکردن زنــان در یــک مجلــس ،زیــرا آنــان زنــان دارای همســر بهحســاب میآینــد؟
امامرضــا (علیهالســام) در پاســخ فرمودنــد :ایــن زمانــی اســت کــه از برادرانتــان (شــیعه)
باشــد ،نــه از آنــان (اهــل ســنت) زیــرا هــر کــه بــه کیــش قومــی درآیــد ،احــکام همانــان دربارۀ

او جــاری میگــردد (ابنبابویــه1403 ،ق.)263 :
 5-1-2حدیث «کفارات»

ابوصلــت هــروی بــه امامرضــا (علیهالســام) عرضــه مــیدارد :ای فرزنــد رســول خــدا

(صلیاهللعلیهوآلــه) 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 یــک
کفــاره بــر عهــدۀ اوســت .بــه کدامیــک از دو حدیــث عمــل کنیــم؟ حضــرت فرمودنــد :بــه هــر

د ِو 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 پیدرپــی و اطعــام شــصت فقیــر بــر عهــده

اوســت و اگــر جمــاع مشــروع یــا افطــار بــا چیــز حــال کنــد ،یــک کفــاره بــر او واجــب اســت
و اگــر فرامــوش کــرده بــود (کــه روزه اســت) چیــزی بــر او واجــب نیســت (طوســی1407 ،ق،

ج209 :4؛ همــان1390،ق ،ج.)98-97 :2

دربــاره روایــات منقــول از امــام صــادق (علیهالســام) در روایتــی کلینی از ایشــان آورده اســت:
اگــر کســی یــک روز از مــاه رمضــان را عمــدا ً و هیــچ بــدون عــذری افطــار کنــد؛ یــا بایــد بنــده
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آزاد کنــد یــا دو مــاه پیدرپــی روزه بگیــرد و یــا شــصت فقیــر را اطعام کنــد (کلینــی1407 ،ق،
ج .)101 :4در روایتــی دیگــر ،شــیخ طوســی نقــل میکنــد :ســماعهبن مهــران از امــام صــادق
(علیهالســام) دربــارۀ کفــارۀ مــردی کــه بــا همســرش در مــاه رمضــان جمــاع داشــته ،ســؤال

میکنــد .امــام (علیهالســام) میفرمایــد :آزادکــردن بنــده و اطعــام شــصت فقیــر و دو مــاه روزۀ

پیدرپــی و قضــای روزۀ آن روز (همــان ،ج .)97 :2ظاهــر ایــن دو روایــت تناقــض دارنــد زیــرا

مخیــر بیــن یکــی از ســه کفــاره اســت و در روایــت دوم ملــزم بــه کفــاره
در روایــت اول ُمفطِ ــرّ ،

جمــع اســت .بــا حدیــث امامرضــا (علیهالســام) فــرق میــان ایــن دو مشــخص میشــود؛ 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 امامرضــا (علیهالســام) اســت کــه شــیخ طوســی

دربــارۀ حدیــث دوم امــام صــادق (علیهالســام) احتمــال میدهــد 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).

ـن روایتهــای عرضهشــده بــر امامرضــا (علیهالســام) بنگریــد
بــرای دو نمونــۀ دیگ ـ ِر تبییـ ِ

بــه :کلینــی1407 ،ق ،ج416 :3؛ همــان ،ج.441 :5

 2-2تبیین معنای باطنی روایت
گاهــی روایــات معنایــی فراتــر از معنــای ظاهــری کــه راوی از آن میفهمــد ،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
از روایتهــای عرضهشــده بــه امامرضــا (علیهالســام) در ایــن دســته جــای میگیرنــد؛ بــه
اینصــورت کــه راوی بــا فهــم محــدودی کــه از ظاهــر روایــت داشــته ،آن را بــر حضــرت عرضــه

مـیدارد و ایشــان الیــۀ ظاهــری را کنــار زده ،معنــا و مقصــود باطنــی حدیــث را بــرای مخاطب

بیــان مـیدارد .در ایــن بــاب ،ســه روایــت یافــت شــد:
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ير ٍ
ات»
 1-2-2حدیث «خَ ْم ُ
س ت َْك ِب َ

در چنــد روایــت از امــام باقــر و امــام صــادق (علیهماالســام) نقــل شــده اســت کــه پنــج

میــت ،گرفتهشــده از پنــج وعــده نمــاز یومیــه اســت کــه هــر یــک دارای تکبیــری
تکبیــر نمــاز ّ
اســت (رک :کلینــی1407 ،ق ،ج181 :3ـ.)182

امامرضــا (علیهالســام) در یــک نوبــت از اصحــاب ســؤال میکنــد :علــت پنــج تکبیــر در

میــت چیســت؟ راوی گویــد :بــر امــام (علیهالســام) عرضــه داشــتم کــه روایــت کردهانــد
نمــاز ّ
آنهــا از پنــج نمــاز یومیــه گرفتــه شــده اســت .امــام (علیهالســام) فرمودنــد :ایــن ظاهــر

حدیــث اســت ،امــا باطــن آن چنیــن اســت کــه خداونــد بــر بنــدهاش پنــج فریضــه را واجــب

میــت از هــر فریضـهاش یــک تکبیر
ســاخت :نمــاز ،زکات ،روزه ،حــج و والیــت .از ایـنرو ،بــرای ّ

را قــرار داد .هرکــه والیــت را پذیرفــت ،پنجبــار تکبیــر بگویــد و هــر کــه آن را قبــول نکــرد،

چهــار بــار تکبیــر بگویــد .بــه ایــن دلیــل شــما پنــج تکبیــر گفتــه و مخالفان شــما چهــار تکبیر
میگوینــد (ابنبابویــه1385 ،ق ،ج 304 :1؛ همــان1378 ،ق ،ج82 :2ـ)83

میــت را دعائــم اســام یــا
در ایــن روایــت امامرضــا (علیهالســام) باطــن پنــج تکبیــر نمــاز ّ

ـد
همــان پایههــای پنجگانــۀ اســام بیــان داشــتهاند کــه بــر اســاس روایــات فــراوان و در حـ ّ
اســتفاضه بــر پنــج اصــل :نمــاز ،زکات ،روزه ،حــج و والیــت اســتوار شــدهاند (رک :کلینــی،

1407ق ،ج .)23-18 :2اعتقــاد بــه خــدا و نبــوت پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) مــرز میــان کفــر
و اســام اســت .بهعبــارت دیگــر ،بــا جاریســاختن شــهادتین بــر زبــان ،هــر انســانی ردای

ـم چهارگانه
اســام را بــر تــن خواهــد کــرد .پــس از آن اســت کــه خــود را بــه انجــام فرایــض مهـ ّ
یعنــی نمــاز ،زکات ،روزه و حــج مک ّلــف خواهــد دانســت .باوجــود ایــن ،مســلمانان در اصــل

پنجــم یعنــی والیــت اهــل بیــت (علیهمالســام) بــر یــک قــول نیســتند .اهــل ســنت ـ کــه
اکثریــت مســلمانان را تشــکیل میدهنــد ـ بــه آن اعتقــاد ندارنــد .بنابرایــن ،مقصــود امامرضــا
(علیهالســام) از مخالفــان همــان اهــل ســنت هســتند کــه بــه گمــان آنــان بــر اســاس ســنت

میــت بایــد گفتــه شــود (شــافعی1403 ،ق،
پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) چهــار تکبیــر در نمــاز ّ
ج.)308 :1
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آنچــه امامرضــا (علیهالســام) بیــان داشــته اشــاره بــه اســام حقیقــی و حقیقــت اســام

اســت کــه بــر تمــام ایــن پنــج اصــل مبتنــی اســت .از همینروســت کــه برابــر بــا روایــات

شــیعه ،رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) بــر گروهــی پنــج تکبیــر و بــر گروهــی دیگــر چهــار

تکبیــر میگفتنــد .هــر گاه چهــار تکبیــر میگفتنــد آن شــخص متهــم بــه نفــاق میشــد

(کلینــی1407 ،ق ،ج.)181 :3

ين َي ْوم ًا»
 2-2-2حدیث « َم ْن شَ ِر َب الْخَ ْم َر لَ ْم ُيق َْب ْل لَ ُه َصال ٌة َأ ْربَ ِع َ

فریقیــن از رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل کردهانــد :هرکــس شــراب بنوشــد ،خداونــد

ل روز نمــاز او را قبــول نمیکنــد (ابنبابویــه1413 ،ق ،ج8 :4؛ ســیدرضی229 :1380 ،؛
چهــ 
ترمــذي1403 ،ق ،ج192 :3؛ ابنحنبــل ،بیتــا ،ج .)176 :2شــاید در برخــورد اول بــا روایــت

پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) تصــور شــود کــه ایشــان خواســتهاند بــه ایــن وســیله بزرگــی

حرمــت شُ ــرب 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.

لدنــی ،در بیانــی
در ایــن بیــن امامرضــا (علیهالســام) بهدلیــل اتصــال بــه علــم ّ

شــگفتانگیز حقیقــت و معنــای باطنــی وضــع عــدد چهــل روز را در حدیــث نبــوی تبییــن

داشــتهاند .حســینبن خالــد گویــد :بــه امامرضــا (علیهالســام) گفتــم :بــرای مــا از پیامبــر

(صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل شــده اســت کــه هــر کــس شــراب بنوشــد ،چهــل روز نمــاز او قبــول

نمیشــود .حضــرت فرمودنــد :درســت نقــل کردهانــد .گفتــم :چطــور چهــل روز ـ نــه یــک
روز کمتــر و نــه یــک روز بیشــتر ـ قبــول نمیشــود؟ امــام (علیهالســام) فرمودنــد :بــه ایــن

دلیــل اســت کــه خداونــد ـ تبارکوتعالــی ـ آفرینــش انســان را تقدیــر کــرده و آن را چهــل روز

بهصــورت نطفــه قــرار داد ،ســپس در طــول چهــل روز او را بــه علقــه تبدیــل کــرد ،آنگاه در

طــول چهــل روز او را بــه مضغــه تبدیــل کــرد .لــذا هــر گاه شــراب بنوشــد تــا چهــل روز ـ کــه

بــه تعــداد روزهــای انتقــال خلقتــش اســت ـ اثــر آن در طبیعــت او باقــی میمانــد .همچنیــن،
تمــام آنچــه میخــورد و میآشــامد تــا چهــل روز اثــر آن در طبیعــت آدمــی باقــی میمانــد

(کلینــی1407 ،ق ،ج402 :6؛ طوســی1407 ،ق ،ج.)108 :9
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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 چه ـلروز اتفــاق نمیافتــد .لــذا ریش ـهکنی باقیمانــده
شــراب از بــدن کمتــر از آن مــدت رخ نمیدهــد (مجلســی1404 ،ق ،ج.)258 :22
 3-2-2حدیث «الشَّ َج َرة الَّ ِتي َأ َك َل ِم ْن َها آ َد ُم»

در منابــع فریقیــن دربــارۀ درختــی کــه حضــرت آدم (علیهالســام) در بهشــت از میــوۀ آن

تنــاول کــرد ،گزارشهــای مختلفــی وجــود دارد؛ از درخــت انگــور ،حســد ،کافــور (فیــض

کاشــانی1415 ،ق ،ج116 :1ـ )117تــا ســنبله ،انجیــر و خرمــا یــاد شــده اســت (ســيوطی،

1404ق ،ج .)53 :1ایــن اختــاف روایــات در عصــر امامرضــا (علیهالســام) وجــود داشــته
اســت ،لــذا ابوصلــت هــروی بــه امامرضــا (علیهالســام) عرضــه م ـیدارد :درختــی کــه آدم

(علیهالســام) از آن خــورد ،چــه بــود؟ مــردم در آن اختــاف دارنــد .برخــی درخــت گنــدم،

برخــی درخــت انگــور و برخــی درخــت حســد روایــت کردهانــد .امــام (علیهالســام) فرمــود:

همــۀ اینهــا حــق اســت .گفتــم :چگونــه ممکــن اســت؟ حضــرت فرمودنــد :درخــت بهشــت
ماننــد درخــت دنیــا نیســت و انــواع میوههــا را دارد؛ لــذا در آن ،گنــدم و انگــور نیــز وجــود دارد

(ابنبابویــه1403 ،ق124 :؛ همــان1378 ،ق ،ج.)306 :1

امامرضــا (علیهالســام) روایاتــی را کــه ظاهــر آنهــا اختــاف در درخــت منهیعنــه دارنــد،

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 میوههــای مختلــف بیــان داشــته اســت.

 .3جری و تطبیق روایات
جــری و تطبیــق اصطالحــی برگرفته از ســخنان اهــل بیت (علیهمالســام) اســت (طباطبایی،

1417ق ،ج )41 :1و آن عبــارت اســت از انطبــاق الفــاظ و آيــات قــرآن بــر مصاديقــى غيــر از
آنچــه آيــات دربــاره آنهــا نــازل شــده اســت(شــاكر .)147 :1376 ،ایــن قاعــده محــدود بــه
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آیــات قــرآن نیســت ،زیــرا امامرضــا (علیهالســام) گاه مفاهیــم موجــود در روایــات عرضهشــده

را بــر مصادیــق بیرونــی انطبــاق داده اســت.

با واکاوی مجموع روایات عرضه شده به امام (علیهالسالم) یک مورد یافت گردید:

 1-3حدیث « َم ْن َت َع َّل َم ِع ْلم ًا لِ ُي َم ِ
الس َف َها َء»...
ار َي بِ ِه ُّ
از امــام صــادق (علیهالســام) روایــت شــده اســت :هــر کــس علمــی بیامــوزد تــا بــدان بــه

علمــا مباهــات ورزد یــا بــا ســفها مجادلــه کنــد و یــا دلهــای مردمــان را به خــود جلــب کند یا

ح ُّيــون1385 ،ق ،ج.)98 :1
بگویــد :مــن رئیــس شــما هســتم ،جایگاهــش در آتــش اســت (ابن َ
ایــن حدیــث بــه نقــل از امــام باقــر (علیهالســام) (کلینــی1407 ،ق ،ج )47 :1و نیــز رســول

خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل شــده اســت (ابنبابویــه1413 ،ق ،ج 363 :4؛ مفیــد1413 ،ق:

)251

ابوصلــت هــروی بــه امامرضــا (علیهالســام) عرضــه مـیدارد کــه از امام صــادق (علیهالســام)

روایــت شــده اســت :هــر کــس علمــی بیامــوزد تــا بــا ســفها مجادلــه کنــد یــا بــه علمــا بــدان
مباهــات ورزد و یــا عمــوم مــردم بــه او روی آورنــد ،در آتــش اســت .امامرضــا (علیهالســام)
فرمودنــد :جــدم صحیــح فرمــوده اســت .میدانــی ســفها کیســتند؟ گفتــم :خیــر ای فرزنــد

رســول خــدا .فرمــود :آنــان قصهســرایان مخالــف مــا هســتند .میدانــی علمــا کیســتند؟
گفتــم :خیــر ای فرزنــد رســول خــدا .فرمــود :آنــان علمــای آل محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه)

هســتند؛ کســانی کــه خداونــد طاعــت آنــان را فــرض و مو ّدتشــان را واجــب ســاخته اســت .امام
(علیهالســام) ســپس فرمــود :معنــای جملــۀ «عمــوم مــردم بــه او روی آورنــد» را میدانــی؟

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 (ابنبابویــه1403 ،ق 180؛ همــان1378 ،ق،

ج.)307 :1

دربــارۀ ایــن حدیــث چنــد مســئله وجــود دارد .1 :راوی روایــت را بــه نقــل از امــام صــادق
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(علیهالســام) پرســیده اســت ،در حالیکــه برابــر بــا آنچــه گذشــت ،غیــر از آن حضــرت،

از پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) و امــام باقــر (علیهالســام) نیــز در جوامــع روایــی وجــود
دارد .احتمــاالً راوی فقــط از طریــق امــام صــادق (علیهالســام) آن را شــنیده اســت .2 .ایــن

روایــات از بــاب جاریســاختن مفاهیــم بــر مصادیــق اســت .امامرضــا (علیهالســام) ضمــن
تصدیــق اصالــت صــدور روایــت از امــام صــادق (علیهالســام) ،مفاهیــم روایــت را بــر اهــل بیــت

(علیهمالســام) و مخالفانشــان جــاری میســازد .روشــن اســت کــه مفــا ّد روایــت امــام صــادق

(علیهالســام) محــدود بــه مصادیقــی کــه امامرضــا (علیهالســام) بیــان کردهانــد ،نیســت؛

چنانکــه ایشــان نیــز چنیــن هدفــی نداشــتهاند .مــراد آن حضــرت بیــان مصادیــق کامــل
روایــت اســت.

 .4تصحیح برداشتهای سطحی از روایات
احادیــث معصومــان (علیهمالســام) ماننــد آیــات قــرآن دارای محکــم و متشــابه اســت؛

چنانکــه امامرضــا (علیهالســام) بــر آن تصریــح داشــتهاند (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)290 :1
فهــم متشــابهات آیــات بــدون توجــه بــه محکمــات آنهــا ،کجفهمــی را در پــی خواهــد داشــت.

همچنیــن نتیجــۀ بیتوجهــی بــه محکمــات روایــات ،برداشــت ناصــواب از متشــابهات آنهــا

خواهــد بــود .بخشــی از روایــات عرضهشــده بــه امامرضــا (علیهالســام) ناشــی از تفســیر
غلــط آنهــا بــوده اســت .حضــرت در مواجهــه بــا سوءبرداشــتها ،فهــم صحیــح را ارائــه

میکردنــد .ممکــن اســت اشــکال شــود کــه مباحــث ایــن قســمت نیــز ذیــل عنــوان تبییــن
روایــات قــرار میگیــرد .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
(علیهالســام) درخواســت تبییــن معنــای روایــت را دارد ،امــا در تصحیــح برداش ـتها ،راوی

بــا یــک پیشفــرض ناصــواب از معنــای روایــت نــزد امــام (علیهالســام) حاضــر شــده اســت
 .2در بخــش تصحیــح روایــات عرضهشــده ،روایــات نوعـاً از متشــابهات هســتند در حالیکــه در

تبییــن روایــات اعــم از متشــابهات میباشــند .امــا در زمینــۀ تصحیــح برداشـتهای ســطحی از
روایــات ،چهــار مــورد بهدســت آمــد:
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اب ال ِإلَ َه إِال اهللُ الن ََّظ ُر ِإلَى َو ْج ِه ا ِ
هلل»
«ان ث ََو َ
ون َربَّ ُه ْم» و َّ
 1-4حدیث َّ
ين َي ُزو ُر َ
«ان الْ ُمؤْ ِم ِن َ
ابوصلــت هــروی گویــد :بــه امامرضــا (علیهالســام) عــرض کــردم :نظــر شــما دربــارۀ روایتــی

کــه اهــل حدیــث نقــل میکننــد کــه «مؤمنــان در بهشــت پروردگارشــان را زیــارت میکننــد»
چیســت؟ امــام (علیهالســام) فرمــود :ای اباصلــت! خداونــد بلندمرتبــه و واال پیامبــرش
محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) را بــر همــۀ مخلوقاتــش اعــم از پیامبــران و فرشــتگان برتــری

داد و طاعتــش را طاعــت خــود و پیــرویاش را پیــروی از خــود و مالقاتــش را مالقــات خــود

ــرد ،در حقيقــت ،خــدا را فرمــان بــرده
قــرار داد و فرمــود« :هــر كــس از پيامبــر فرمــان ب َ َ
اســت( ».نســاء )80 /و فرمــود« :در حقيقــت ،كســانى كــه بــا تــو بيعــت مىكننــد ،جــز ايــن

نيســت كــه بــا خــدا بيعــت مىكننــد ،دســت خــدا بــاالى دسـتهاى آنــان اســت»(فتح.)10/
و رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) فرمــود« :هــر کــس مــن را در حیاتــم یــا بعــد از وفاتــم

زیــارت کنــد ،خداونــد را زیــارت کــرده اســت» .جایــگاه پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) 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 (صل ـیاهلل
علیهوآلــه) معنــای ایــن روایــت کــه اهــل حدیــث نقــل کردهانــد« :ثــواب ال إِل َـ َه إِال اهللُ دیــدن
چهــره خداونــد اســت» چیســت؟ امــام (علیهالســام) فرمــود :ای ابوصلــت! هــر کــس خداونــد

را بــه چهــرهای چــون چهرههــا توصیــف کنــد ،کافــر شــده اســت .چهــرۀ خداونــد ،انبیــا و
رســوالن و حجتهــای اوینــد؛ کســانی کــه بهوســیله آنــان بــه خداونــد و دیــن و معرفتــش
توجــه میشــود .و خداونــد فرمــوده اســت« :هــر چــه بــر [زمي ـن] اســت فانىشــونده اســت
و ذاتِ باشــكوه و ارجمنــد پــروردگارت باقــى خواهــد مانــد( ».رحمــن26 /ـ .)27و فرمــوده
اســت« :جــز ذات او همــه چيــز نابودشــونده اســت( ».قصــص .)88/بنابرایــن ،نــگاه بــه انبیــا

و رســوالن و حجتهــای او در جایگاههایشــان ثوابــی ســترگ بــرای مؤمنــان در روز قیامــت

اســت( ».ابنبابویــه1398 ،ق117 :ـ .)118

در ســدههای نخســت اســامی ،جریــان اهــل حدیــث در میــان عامــه ،تحــت تأثیــر

اندیشــههای غیراســامی بهویــژه یهــود ،بــه جســمانیت خداونــد معتقــد شــدند و آیــات و
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روایــات متشــابه را مطابــق ایــن دیــدگاه تفســیر کردنــد .چنانکــه ابنجــوزی معتقــد اســت:

عمــوم محدثــان ظاهــر صفــات خداونــد را بــه مقتضــای حــس حمــل کردنــد و در دام تشــبیه

گرفتــار شــدند (ابنجــوزي1421،ق ،ج .)104 :1در ایــن حدیــث ،ابوصلــت دربــارۀ دو حدیــث
موجــود در میــان اهــل حدیــث از امامرضــا (علیهالســام) ســؤال کــرده اســت .1 :مالقــات

مؤمنــان بــا خداونــد در بهشــت؛ چنانکــه اهــل ســنت از پیامبــر (صل ـیاهلل علیهوآلــه) نقــل
کردهانــد« :اهــل بهشــت پروردگارشــان را هــر روز جمعــه در تخــت آغشــته بــه کافــور زیــارت

میکننــد» (میبــدی ،1371 ،ج .2 .)239 :8مالقــات خداونــد بــا ذکــر تهلیــل .ابــن حجــر از
1
عکرمــه ذیــل آیــه «لِلَّذيـ َ َ
ذين
ـنى و ِزيــا َد ٌة» (يونــس )26/نقل کــرده اســت« :لِلَّ َ
ـن أ ْح َسـنُوا ال ْ ُح ْسـ َ
أَ ْح َسـنُوا» یعنــی کســانی کــه «ال إِلَــه إِ ّ
ال اهلل» میگوینــد ،پــاداش آنــان «ال ْ ُح ْســنى» (بهشــت) و
« ِزيــا َد ٌة» (دیــدن چهــره خداونــد کریــم) اســت» (ابنحجــر ،بیتــا ،ج.)262 :8
امامرضــا (علیهالســام) برداشــت ناصــواب اهــل ســنت را از ایــن روایــات نقــد و مفهــوم

صحیــح آن را بیــان داشــتهاند .حضــرت بــرای تصحیــح فهــم ناصــواب از روایــت اول ،آن را بــه
محکمــات آیــات و روایــات ارجــاع میدهنــد ،بــه ایــن صــورت کــه بــر اســاس آیــات قــرآن

اطاعــت از پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) و بیعــت بــا ایشــان ،همــان اطاعــت از خداونــد و بیعــت
بــا ذات اقــدس الــه اســت .بــر همیــن اســاس ،منظــور از مالقــات مؤمنــان بــا خداونــد ،همــان

مالقــات بــا رســول خــدا (صل ـیاهلل علیهوآلــه) اســت .ســپس امــام (علیهالســام) بــه روایــت
نبــوی ـ کــه ارجــاع بــه محکمــات روایــات اســت ـ اشــاره میکنــد کــه برابــر بــا آن ،زیــارت

ایشــان در حیــات و وفــات ،زیــارت خداونــد بهحســاب میآیــد .امامرضــا (علیهالســام) بــرای
اصــاح برداشــت ناصــواب از روایــت دوم ،از همــان شــیوۀ ســابق اســتفاده کــرده اســت .حضرت
ـي ٍء هالِـ ٌ
ـك إِ ّ
ال َو ْج َه ـ ُه»( قصــص )88 /بــه ایــن
ابتــدا بــا مبنــا قــراردادن آیاتــی چــون « ُك ُّل َشـ ْ

حقیقــت رهنمــود میکننــد کــه منظــور از «وجــه» در ایــن قبیــل آیــات ،ذات الهــی ـ نــه

چهــره و صــورت ـ اســت بــه قرینــه اینکــه خداونــد نفرمــوده اســت« :کل وجــوه هالــک اال
ـي ٍء» بــه ایــن معنــا کــه هــر شــیء و ذاتــی فناپذیــر اســت جــز
وجهــه» بلکــه فرمــودُ « :ك ُّل َشـ ْ
ذات باریتعالــی .امــام (علیهالســام) آنگاه مــراد از چهــره و صــورت خداونــد را همــان چهــرۀ

 .1براى كسانى كه كار نيكو كردهاند ،نيكويى [بهشت] و زياده [بر آن] است.
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پیامبــران الهــی عنــوان میکننــد و از آنجاکــه آنــان حجــت خداونــد بــر مردمــان میباشــند،

نــگاه و توجــه بــه پیامبــران کــه همــان پیــروی از اوامــر و نواهــی ایشــان و یــاری و نصــرت
خداونــد اســت ،بهمثابــۀ دیــدن چهــرۀ خداونــد خواهــد بــود.
ي َكالن ُُّجو ِم» و « َد ُعوا لِي َأ ْص َحابِي »
 2-4حدیث « َأ ْص َحابِ 
اهــل ســنت از پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل کــرده انــد« :اصحــاب مــن ماننــد ســتارگان

هســتند .بــه هــر کــدام اقتــدا کنیــد هدایــت میشــوید( ».زيلعــي1414،ق ،ج229 :2؛ غزالــي،

1417ق168 :ـ .)169و نیــز نقــل کردهانــد کــه رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) فرمودنــد:
«اصحابــم را بــه مــن واگذاریــد( ».نســائي1411 ،ق ،ج271 :6ـ.)272

در میــان اصحــاب امامرضــا (علیهالســام) ایــن ســؤال پیــش آمــده اســت کــه چگونــه

ممکــن اســت همــۀ صحابــۀ پیامبــر (صلـیاهلل علیهوآلــه) مصــداق ایــن دو روایــت قــرار بگیرند
و از چنیــن امتیــاز ویــژهای برخــوردار باشــند؟ در حالیکــه برخــی از آنــان فاســق و فاســد

بــوده و برخــی بــه اســام لطمههــای جبرانناپذیــری وارد کردهانــد .از ایــنرو ،از امامرضــا
(علیهالســام) دربــاره ایــن دو روایــت پیامبــر (صل ـیاهلل علیهوآلــه) ســؤال شــد .امــام فرمــود:

صحیــح اســت ،ولــی مــراد پیامبــر (صل ـیاهلل علیهوآلــه) کســانی هســتند کــه بعــد از ایشــان
تغییــر و تبدیــل بــه وجــود نیاوردنــد .گفتــه شــد :چگونــه بایــد از تغییــر و تبدیــل آنــان آگاه

شــد؟ امــام (علیهالســام) فرمــود« :آنــان (اهــل ســنت) از پیامبــر (صلـیاهلل علیهوآلــه) روایــت

کردهانــد کــه فرمــود« :برخــی از اصحــاب مــن از حوضــم رانــده میشــوند چنانکــه شــتر
تشــنه از آب رانــده میشــود .میگویــم :خدایــا! اصحابــم! اصحابــم! گفتــه میشــود :نمیدانــی

بعــد از تــو چــه بدعتــی ایجــاد کردنــد! آنــان را از ســمت چــپ بازداشــت میکننــد .میگویــم:
لعنــت و نفریــن بــر آنــان بــاد!» .بنابرایــن ،آن ســخنان پیامبــر (صل ـیاهلل علیهوآلــه) دربــارۀ
کســانی اســت کــه تغییــر و تبدیــل بهوجــود نیاوردنــد» (ابنبابوی ـه:1378 ،ج.)87 :2

الزم بــه ذکــر اســت ،روایــت امــام (علیهالســام) در بیزاریجســتن پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه)
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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 :بخــاری1401 ،ق ،ج24 :5؛ مســلم ،بیتــا ،ج:7

 67و .)71در روایــت مذکــور ،امامرضــا (علیهالســام) بــا ارجــاع دو روایــت متشــابه منقــول
اهــل ســنت ،بــه روایتــی محکــم از پیامبــر (صل ـیاهلل علیهوآلــه) کــه خــود اهــل ســنت آن

را نیــز نقــل کردهانــد ،روشــن میکنــد کــه ســخنان رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) در
تمجیــد صحابــه ،کلّیــت نــدارد و برخــی از آنــان از شــمول روایــات مــدح خــارج هســتند.

ى َ
ض بِغ َْي ِر ِإ َمامٍ»
األ ْر ُ 
 3-4حدیث «ال َت ْب َق 
محمدبــن فضیــل گویــد :بــه امامرضــا (علیهالســام) عرضــه داشــتم :آیــا زمیــن بــدون امــام

میمانــد؟ فرمودنــد :خیــر .گفتــم :بــرای مــا از امــام صــادق (علیهالســام) روایــت شــده اســت

کــه زمیــن بــدون امــام باقــی نمیمانــد مگــر هنگامــی کــه خداونــد بــر اهــل زمیــن یا بنــدگان
خشــم گرفتــه باشــد .امامرضــا (علیهالســام) فرمودنــد :خیــر ،بــدون امــام باقــی نمیمانــد،
زیــرا در ایــن صــورت زميــن (آنهــا را) در خــود فــرو مــی بــرد (کلینــی1407 ،ق ،ج.)179 :1

شــایان ذکــر اســت ،برابــر بــا برخــی روایتهــا ،ایــن پرســش و پاســخ میــان احمدبــن عمــر و
امامرضــا (علیهالســام) (صفــار1404 ،ق ،ج 489 :1؛ ابنبابویــه1395 ،ق ،ج )202 :1و بــر
اســاس پــارهای دیگــر ،بیــن حســنبنعلی َو َّشــاء و امامرضــا (علیهالســام) رخ داده اســت
(صفــار1404 ،ق ،ج489 :1؛ کلینــی1407 ،ق ،ج.)179 :1

در ایــن روایــت ،امامرضــا (علیهالســام) درصــدد تبییــن دقیــق مــراد امام صــادق (علیهالســام)

و تصحیــح دریافــت راوی از کیفیــت خشـمگرفتن خداونــد اســت؛ گویــا معنــای روایــت بــر راوی

مشــتبه گشــته و گمــان کــرده اســت کــه در این خشــم الهی زمیــن و ســاکنانش باقــی میمانند،
لــذا امامرضــا (علیهالســام) برداشــت او را اصــاح میفرمایــد .بــه ایــن مطلــب عالمــه مجلســی
ّ
تفطــن داشــته و نوشــته اســت :مقصــود امــام صــادق (علیهالســام) خشــمی نبــوده اســت

کــه زمیــن و اهلــش را باقــی بگــذارد ،بلکــه خشــمی اســت کــه زمیــن از بیــن رفتــه و نامــوزون
میگــردد ،بهطوریکــه تکلیــف از آن رخــت میبنــدد (مجلســی1404 ،ق ،ج297 :2ـ.)298
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الس َما ُء َو َ
ض»
«اس ُك ُنوا َما َس َك َن ِ
األ ْر ُ
ت َّ
 4-4حدیث ْ
حســینبن خالــد بــه امامرضــا (علیهالســام) عرضــه م ـیدارد :فدایــت شــوم! میخواســتم

دربــارۀ حدیثــی کــه عبداهللبــن بکیــر از عبیدبــن زراره نقــل کــرده ،ســؤال کنــم .امــام
(علیهالســام) فرمودنــد :کــدام حدیــث؟ گفتــم :از عبیدبــن زراره نقــل کــرده اســت کــه

وی در ســالی کــه ابراهیمبنعبداهللبــن حســن بــرای جنــگ خــروج کــرد ،امــام صــادق
(علیهالســام) را مالقــات کــرد .بــه ایشــان میگویــد :فدایــت شــوم! ابراهیــم ســخنانی را بــه
هــم بافتــه اســت و مــردم نیــز ســوی وی شــتافتهاند .نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟

فرمودنــد :تقــوای الهــی پیشــه کنیــد و تــا زمانی کــه آســمان و زمیــن آرام هســتند ،آرام گیرید
اء َو َ
ـكنُوا َمــا َسـ َ
(اسـ ُ
ض) .عبداهللبــن بکیــر معتقــد اســت کــه اگــر عبیدبــن زراره
األ ْر ُ
ـكنَ ِت َّ
 السـ َ
ـم ُ
ْ
بهراســتی ایــن روایــت را از امــام صــادق (علیهالســام) نقــل کــرده باشــد ،هیــچ خــروج و
ن صــورت کــه
قیامکننــدهای نخواهــد بــود .امامرضــا (علیهالســام) فرمــود :حدیــث بــه همــا 

عبیدبــن زراره نقــل کــرده صحیــح اســت ،امــا تأویــل عبداهللبــن بکیــر درســت نیســت .مقصود
امــام صــادق (علیهالســام) ایــن بــوده اســت کــه تــا زمانــی کــه آســمان از نــدا ســردادن بــه

نــام صاحبتــان و زمیــن از فروبــردن ســپاهیان (ســفیانی) آرام هســتند ،آرام گیریــد( .ابنبابویــه،

1403ق266 :ـ 267؛ همــان1378 ،ق ،ج310 :1ـ ،)311شــیخ طوســی نیــز بــا اندکــی تفــاوت
ایــن حدیــث را در امالــی نقــل کــرده اســت (طوســي1414 ،ق412 :ـ.)413

از ظاهــر روایــت چنیــن بــر میآیــد کــه آنچــه حســینبن خالــد را بــه ســؤال از اصالــت

حدیــث امــام صــادق (علیهالســام) واداشــته ،برداشــتی اســت کــه عبداهللبــن بکیــر از روایــت
داشــته اســت .امامرضــا (علیهالســام) در مواجهــه بــا ایــن ســؤال ،صــدور حدیــث از امــام

صــادق (علیهالســام) را تأییــد کــرده و فهــم عبداهللبــن بکیــر را ناصــواب میدانــد.

در توضیــح بیشــتر ایــن روایــت بایــد گفــت ،ابراهیمبــن عبداهللبــن حســن ،از نــوادگان

امــام حســن (علیهالســام) ،در ســال 145هجــری در بصــره شــوريد (ابنكثيــر دمشــقى،

1407ق ،ج ،)87: 10شــورش او در امتــداد جریانــی بــود کــه پــدرش آن را بــا نــام مهدویــت
در جامعــۀ آن روز مطــرح کــرده بــود .عبداهللبــن حســن (پــدر ابراهیــم) ابتــدا فرزنــدش
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زکیــه» را قائــم آل محمــد معرفــى كــرد (جعفریــان:1386 ،
محمــد ملقــب بــه «نفــس ّ

 .)371ســپس در نوبتــی از امــام صــادق (علیهالســام) میخواهــد کــه بــا محمــد بهعنــوان
مهــدی بیعــت کنــد .امــام (علیهالســام) امتنــاع کــرده و مــی فرمایــد :نــه پســرت مهــدی

اســت و نــه اکنــون زمــان آن اســت .عبــداهلل ایــن عمــل حضــرت را حمــل بــر حســادت
میکنــد .امــام (علیهالســام) میفرمایــد :بــه خداونــد چنیــن نیســت! ســپس فرمودنــد:

هــر دو فرزنــد تــو (عبــداهلل و ابراهیــم) کشــته خواهنــد شــد (مفيــد1414 ،ق ،ج192 :2؛
ابوالفــرج اصفهانــى ،بیتــا .)186 :در ســال  ،145ابتــدا محمــد (نفــس زكيــه) در مدينــه
شــوريد و بــه قتــل رســيد و ســپس ابراهيــم در بصــره شــوريد كــه او نيــز كشــته شــد
(ابنكثيــر دمشــقى1407 ،ق ،ج86: 10ـ.)87

ایــن جملــۀ امــام صــادق (علیهالســام) کــه بــه عبیدبــن زراره فرمــود« :تــا زمانــی کــه

آســمان و زمیــن آرام هســتند» بهدلیــل سوءاســتفادهای بــود کــه از عنــوان مهدویــت در آن

زمــان شــکل گرفتــه بــود ،عبداهللبــن بکیــر بــه اشــتباه تصــور کــرده بــود کــه ایــن ســخن
امــام صــادق (علیهالســام) مطلــق بــوده و همــۀ اعصــار را در بــر میگیــرد .امامرضــا

ـی ظهــور اشــاره میکننــد
(علیهالســام) در تصحیــح ایــن فهــم غلــط ،بــه دو نشــانۀ حتمـ ِ
کــه در واقــع قیــودی هســتند کــه در اطــاق روایــت امــام صــادق (علیهالســام) مکنــون

بودهانــد .ایشــان میفرماینــد :مــراد از آرام بــودن آســمان تــا زمانــی اســت کــه صیحــۀ

آســمانی یــا همــان بانــگ جبرئیــل بــر خــروج امــام عصــر (عــج) شــنیده شــود؛ چنانکــه در
روایــات از امــام صــادق (علیهالســام) وارد شــده اســت کــه قائــم (عــج) زمانــی کــه صیحــۀ

جبرئیــل را بشــنود ،قیــام میکنــد (نعمانــی1397،ق289 :ـ )2990و منظــور از آرامبــودن

زمیــن ،تــا قبــل از خــروج ســفیانی و فرورفتــن او و ســپاهیانش در زمیــن اســت کــه از امــام
صــادق (علیهالســام) بــا عنــوان «خســف بیــداء» گــزارش شــده اســت (حميــرى1413،ق:

123؛ نعمانــی1397 ،ق.)257 :
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نتیجهگیری
از آنچه در این پژوهش به آنها پرداخته شد ،نتایج زیر حاصل میشود:
 .1امامرضــا (علیهالســام) در مواجهــۀ ایجابــی بــا روایتهــای عرضهشــده ،چهــار روش را

برگزیدهانــد :الــف) تأییــد روایــات ،ب) تبییــن روایــات ،ج) جــری و تطبیــق روایــات ،د)تصحیــح

برداشـتهای ســطحی از روایــات .در ایــن بیــن ،تبییــن و تأییــد روایــات توســط امــام بهترتیــب بــا

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

 -2روایتهــای عرضهشــده در موضوعــات مختلــف اعتقــادی ،اخالقــی و فقهــی بودهانــد .اغلــب

روایات در مســائل اعتقادی با موضوعات خداشناســی ،پیامبرشناســی ،امامشناســی و انسانشناســی

اســت و بیشــترین ســهم در روایــات اعتقــادی و بلکــه در تمــام روایتهــای عرضهشــده ،بــه موضوع

امامشناســی اختصــاص یافتــه اســت و ایــن بــه دلیــل ابهامهــا و بدفهمیهایــی بــوده اســت کــه در

جـ ّو خفقــان دوران تیــرۀ حکومــت عباســی بهســراغ شــیعیان میآمــده اســت.

 .3روایــات از زبــان ســه معصــوم (پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) ،امــام باقــر و امــام صــادق

(علیهماالســام) ) بــه امامرضــا (علیهالســام) عرضــه شــدهاند؛ اغلــب روایتــی کــه بــه نقــل از

پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) بــوده ،راوی درصــدد ســؤال از روایتــی بــوده اســت کــه اهــل ســنت

آن را نقــل کردهانــد .از زبــان امــام باقــر (علیهالســام) نیــز بیــش از یکبــار موجــود نیســت ،امــا
بســیاری از روایتهــا ،از امــام صــادق (علیهالســام) بــوده کــهدلیــل آن کثــرت روایــات و راویــان
ایشــان نســبت بــه دیگــر ائمه (علیهمالســام) بــوده اســت .همچنیــن در مــوارد فراوانــی راویــان در

هنــگام عرضــۀ روایــت یــا اشــاره بــه معصومی خاص نکــرده یــا عبــارت «روی عــن آبائــک» را بهکار
بردهانــد و ایــن ظاهــرا ً ناشــی از معلــو م نبــودن امــام ناقــل حدیــث یــا وجــود روایــت به نقــل از چند
امــام یــا اولویتبخشــی راوی بــه پیجویــی محتــوای حدیــث بــوده اســت.

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

ذهــن پرسشــگر آنــان و کثــرت مؤانســت بــا امامرضــا (علیهالســام) بــوده اســت.
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منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدى فوالدوند.
ـ  ابناشعث ،محمدبنمحمد( .بىتا) .الجعفريات(األشعثيات) .تهران :مكتبةالنينوىالحديثة.
جهان. 
ـ ابنبابویه ،محمدبنعلی1378( .ق) .عيون أخبارالرضا(ع) .ج1و .2تهران :نشر 
ـ  ـــــــــــــــ 1385( .ق) .عللالشرائع .ج .1النجف :منشوراتالمکتبةالحيدريه.
ـ  ـــــــــــــــ 1395( .ق) .كمالالدين و تمامالنعمة .ج .1تهران :اسالميه.
ـ ــــــــــــــــ 1398( .ق) .التوحيد .قم :جامعه مدرسين.
ـ  ـــــــــــــــ 1403( .ق) .معانیاألخبار .قم :انتشارات اسالمى.
ـ  ـــــــــــــــ 1413( .ق) .مناليحضرهالفقيه .ج1و .4قم :دفتر انتشارات اسالمى.
ـ  ابنجوزى ،عبدالرحمنبنعلى1421( .ق) .تلبيس إبليس .ج .1بيروت :دارالفكر.
ـ ابنحجر ،شهابالدین احمدبن علی( .بیتا) .فتح الباري .ج .8بيروت :دارالمعرفه.
ـ ابنحنبل ،احمد( .بیتا) .مسند احمد .بیروت :دار صادر.
ح ُّيون ،نعمانبنمحمد مغربى1385( .ق) .دعائماإلسالم .قم :مؤسسه آلالبيت(ع).
ـ ابن َ
عليبن داود حلی1383( .ق) .الرجال .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ـ ابنداوود ،حسنبن ّ
ن شهرآشوب مازندرانى ،محمدبنعلى .)1376( .مناقب آل ابيطالب .ج .4نجف :المكتبهالحيدريه.
ـ اب 
ـ ابن كثير دمشقى ،اسماعيلبن عمر1407( .ق) .البدايةوالنهاية .ج .10بيروت :دارالفكر.
 ابنماجه ،محمدبنيزيد قزويني( .بیتا) .سنن ،بیروت :دارالفكر.ـ ابوالفرج اصفهانى ،علىبنحسين (بیتا) .مقاتلالطالبين .بيروت :دارالمعرفه.
الغمۀفي معرفۀاألئمۀ .تبريز :بنىهاشمى.
ـ اربلى ،علىبنعيسى1381( .ق).كشف ّ
ـ اکبرنژاد ،مهدی« .)1396( .امامرضا(ع) و جاعالن حدیث (بررسی بسترهای وضع حدیث و موضعگیریهای آن
حضرت در قبال این مسئله)» .فصلنامه علمی ـ پژوهشی فرهنگ رضوی .دوره  .5ش .17تابستان .1396صص
.157-186
ـ بخاری ،محمدبن اسماعیل1401( .ق) .الصحیح .ج .5بیروت :دارالفكر.
ـ ترمذي ،محمد1403( .ق) .سنن الترمذی .ج .3بیروت :دارالفكر.
ـ جعفریان ،رسول .)1386( .حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(ع) .قم :انصاریان.
ـ ح ّلى ،حسنبن سليمانبن محمد1421( .ق) .مختصر البصائر .قم :مؤسسهالنشراإلسالمي.
ـ حميرى ،عبداهللبن جعفر1413( .ق) .قرباإلسناد .قم :مؤسسه آلالبيت (ع).
النص علىاألئمهاإلثني عشر .قم :بیدار.
ـ خزاز رازى ،علىبن محمد1401( .ق) .كفايةاألثر في ّ
ـ زيلعي ،جمالالدین1414( .ق) .تخريجاألحاديث و اآلثار .رياض :دار ابنخزيمه.
ـ سیدرضي ،محمدبنحسين .)1380( .المجازاتالنبويه .قم :دارالحديث.
الدر المنثور في تفسير المأثور .ج .1قم :كتابخانه آيهاهلل مرعشى نجفى.
ـ سيوطی ،عبدالرحمن1404( .ق)ّ .
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ـ شافعی ،محمدبن ادریس1403( .ق) .کتاباألم .ج .1بیروت :دارالفکر.
ـ شاكر ،محمدكاظم ( .)1376روشهاى تأويل قرآن .قم :دفتر تبليغات اسالمى.
محمد(ص) .ج .1قم :مكتبة آيهاهلل المرعشي.
ـ صفار ،محمدبنحسن1404( .ق) .بصائرالدرجات في فضائل آل ّ
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ـ ـــــــــــــــ 1407(.ق) .تهذيباألحكام .ج8و9و .10تهران :دارالکتباالسالمیه.
ـ ـــــــــــــــ 1414( .ق) .األمالي .قم :دارالثقافة.
ـ غزالي ،ابوحامد1417( .ق) .المستصفى .بيروت :دارالكتبالعلميه.
ـ فیض کاشانی ،محمدمحسن1415( .ق) .ج .1تفسیرالصافی .تهران :مکتبةالصدر.
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ـ كلينى ،محمدبنيعقوب1407( .ق) .الكافي .ج .6-1تهران :دارالكتباإلسالميه.
ـ مجلسی ،محمدباقر1403( .ق) .بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار ائمةاألطهار .ج .78بیروت :داراحیاء التراث العربی.
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ـ مسلم ،مسلمبن حجاج قشیری( .بیتا) .صحيح مسلم .ج .7بيروت :دارالفكر.
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ـ نسائي ،احمدبن شعیب1411( .ق) .السنن الكبرى .بيروت :دارالكتبالعلميه.
ـ نعمانی ،محمدبن ابراهيم1397( .ق) .الغيبه .تهران :نشر صدوق.

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

