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 چکیده
بحثث بثر محثور  نیا انیآن است. گرچه بن نینگارش و تدو ریمسأله تأخ ث،یحد تیحج یاز دالئل در نف یکی

مکتوبثا   ییدر جهثت نارسثا یاشکاالت« محمد ییحی»مانند  یاهل سنت شکل گرفته است اما برخ ثیحد خیتار
 میتعمث عهیشث ثیرا نسبت به حد ثیحد نیتدو ریتأخ یامدهایاند تا پمطرح کرده عهیش ا یعصر صدور روا یثیحد

اسثت.  قیثتحق نیا یهدف اصل افتهیانتشار  ،«ثیمشکلة الحد»اشکاال  که در کتاب  نیو پاسخ به ا یبررس دهند.
و اصحابشثان اسثت. امثا از  عهیامامان ش یثیسنت، مکتوبا  حد نیتدو ریدر مخالفت با تأخ عهیمستند ش نیترمهم

)ص(،  یعدم ارتباط با سنت نبثو ،یباطنو  یبیچون دربرداشتن مطالب غ یلمکتوبا  به دالئ نیمحمد ا ییحیمنظر 
یمقالثه مث نیث. نگارندگان در ادیسنت اثبا  نما نیرا در تدو عهیش یادعا تواندینم یبودن، انتحال و نابود یشخص
متعثدد،  دو شثواه نیدر عصر حضور امامان معصوم )ع(، با قثرا عهیش ثیحد نیتدو خیتار یپس از بازشناس کوشند

 .ندیمحمد را اثبا  نما ییحی یعااد ینادرست ایو  یدرست
محمد،  ییحیو شبها ،  ثیحد عه،یامامان ش ،یثیمکتوبا  حد عه،یش ثیسنت، حد نیتدو: هاکلیدواژه

 .ثیمشکلة الحد

                                                 
 .15/10/1395: یینها بیتصو خی؛ تار19/07/1394وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

One of the reasons that undermines the authenticity of a Hadith is the delay in its 

composition and compilation. Although this discussion has revolved around the history of 

Sunni Hadith, some scholars such as "Yahya Muhammad" have raised issues regarding the 

deficiencies of scribing and compiling Shiite Hadiths at the time of their issuance so that 

they can extend the consequences of delayed compilation of hadiths to Shi'a traditions as 

well. The analysis and response to issues raised in the book “The Problems of Hadith”, is 

the main purpose of this research. The primary evidences offered by the Shi'a that helps 

refute the claim regarding the hindrance in compilation of tradition are written hadiths of 

the Shi’a Imams and their companions. However, as Yahya Muhammad argues, these 

written hadiths, on the account of considerations such as discussion of Unseen and spiritual 

matters, dissociation with the Prophet’s tradition, personalization, and annihilation, do not 

refute the Shi'a claim about compilation traditions. In this paper, the authors attempt to 

explore the verity or falsehood of Yahya Muhammad’s claims after revisiting the history of 

the Shiite hadiths compilation during the life of the Infallible Imams (AS) based on existing 

evidences and resources. 

 

Keywords: Compilation of tradition, Shiite Hadith, Written Hadiths, Shi’a Imams, Hadith 

and Ambiguities, Yahya Mohammad, Problems of Hadith. 
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 قدمهم

های پدید آمده در این حثوزه از آغثاز صثدور تثا درک وضعیت حدیث و روند دگرگونینگاه تاریخی به 
ای به حدیث به عنثوان دومثین منبثع تشثریع کند تا بینش واقع بینانهمرحله تدوین مصادر روایی، کمک می

اسالم پس از قرآن کریم داشته باشیم. همچنثان کثه بسثیاری از اختالفثا ، همچثون سثالمت حثدیث یثا 
ای کثه در تثرین و اولثین مسثألهتوان از رهگذر بررسی تاریخی آن کشف کثرد. مهمبودن آن را میمغشوش 

تواند اعتبار و وثاقت تثاریخی حثدیث را بثه چثالش کشثاند تاریخ حدیث با آن مواجه هستیم و در واقع می
ده است که نقل مسأله کتابت حدیث و نقل شفاهی آن است؛ از گذشته تا به حال همواره این سؤال مطرح بو

 شفاهی حدیث تا چه زمانی تداوم داشت و کتابت آن از چه زمانی آغاز گردید؟
تواند تردیدآور باشد و راه را برای تحریثف و تغییثر گیری از قدر  حافظه و ذهن مینقل شفاهی با بهره

ت. بثر ایثن اسثا  کند بنابراین برای اطمینان بیشتر و تردیدزدایی بایثد از کتابثت و نگثارش بهثره جسثباز 
مورخان و محققان در دو صف موافقان و مخالفان، تالش خود را به اثبا  نگارش و یا عدم نگارش حدیث 

 معطوف نمودند.
برخی خاورشناسان بر این باورند که کتابت حدیث پس از قرن دوم آغاز گردیده و حتی برخی پا را فراتر 

توان به گلدزیهر اشاره کرد؛ وی بر ایثن که به عنوان نمونه میگذاشته و کتابت آن را به قرن سوم نسبت دادند 
نظریه اصرار دارد که نقل شفاهی تا پایان قرن دوم به طول انجامیده است و آغاز تدوین متثون حثدیثی نیمثه 

 (.38نخست قرن سوم هجری بوده است )ر.ک: موتسکی، 
ف معتقد به کفایثت قثرآن در دیثن و از بسندگی مواجه هستیم که از یک طردر این مسیر با جریان قرآن

طرفی دیگر مخالف سنت است از همین مسأله در جهت تضعیف اعتبار حثدیث بهثره جسثته اسثت. ایثن 
معتقد است که عدم تثدوین حثدیث در زمثان پیثامبر )ص( و « اهل القرآن»یا « قرآنیون»جریان موسوم به 

شود )ر.ک: الهی بخثش، اعتبار سنت محسوب میامتداد آن تا قرن دوم و سوم هجری یکی از موانع اصلی 
242.) 

گرچه بنیان این اشکال بر محور تاریخ حدیث اهل سنت شکل گرفته است امثا در ایثن میثان برخثی از 
اهمیت جلوه دادن مکتوبا  حدیثی شیعه در عصثر اند ضمن بیتالش نموده 1«یحیی محمد»قرآنیون نظیر 

ن حدیث، پیامدهای تأخیر تدوین حدیث را نسبت به تثاریخ حثدیث ها در تدویصدور و ناکافی دانستن آن

                                                 
م در عراق به دنیا آمد و سالیانی را در بیروت، قم و مشهد گذراند و در این اثناء  1959 که در سالیحیی محمد، منتقد معاصر عراقی است  .1
الفلسففة والعرففا    ، فهم الدین والواقع مدخل الی فهم االسالم،، مشکلة الحدیث های تفکر اسالمی عرضه کرد. مانند:ها تألیف درباره روشده

های خود منتشر ساخته است. که در وب سایت رسمی وی ها مقاله در ارائه دیدگاهو... عالوه بر این آثار، یحیی محمد ده واالشکالیات الدینیة
 (/http://www.fahmaldin.comر.ک: وب سایت فهم الدین یحیی محمد ) درج شده است

http://www.fahmaldin.com/index.php?id=723
http://www.fahmaldin.com/index.php?id=148
http://www.fahmaldin.com/index.php?id=156
http://www.fahmaldin.com/index.php?id=151
http://www.fahmaldin.com/index.php?id=151
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اشکاالتی در جهت نارسایی مکتوبثا   1«مشکلة الحدیث»شیعه نیز، تعمیم دهند. از این رو وی در کتاب 
ها هدف اصلی این تحقیق است. بدین منظثور عصر صدور روایا  شیعه مطرح کرده که بررسی و پاسخ آن

گثردد و سث س اریخ حثدیث شثیعه در عصثر حضثور امامثان معصثوم )ع( اشثاره میهایی تابتدا به ویژگی
 گیرد.های یحیی محمد در این زمینه مورد اعتبار سنجی قرار میاشکاال  و پرسش

 
 های تاریخ حدیث شیعه در عصر صدور روایاتویژگی

محققان شثیعه در  رسد تاریخ حدیث شیعه از آفت تأخیر تدوین مبراست. در میان مورخان وبه نظر می
این جهت هیچ اختالفی نیست که تاریخ حدیث شیعه همواره با تشویق بر نشر و کتابت حدیث همراه بثوده 

(. تحلیل تثاریخی حثدیث شثیعه را 272اند )ر.ک: ابوریه، است. همانطور که برخی از قرآنیون اشاره کرده
 باید با در نظر گرفتن موارد ذیل مورد بررسی قرار داد.

 نی وودن صرر ددور روایا  و اترا  آن وا دوره تدوین ووام  حدیییطوال -1
شثود و آرای صثحابه و تثابعین از جنبثه دایره حجیت حدیث اهل سنت تنها به سنت نبثوی مربثوط می

ارتباط و اتصالشان به پیامبر )ص( مورد توجه قرار گرفته است بنابراین در واقع عصثر صثدور حثدیث تنهثا 
ود حیا  پیامبر )ص( یعنی بیست و سه سال خواهد بود که تا زمثان تثدوین جوامثع منحصر به زمان محد

ق(، صثحی  بخثاری )م  241ق(، مسند احمد بثن حنبثل )م  171حدیثی همچون موطأ مالک بن انس )م 
ق(، حداقل بیش از یک قرن و نیم فاصله افتاده است. این مسأله در کنثار  261ق( و صحی  مسلم )م  256

گانه توسط برخثی صثحابه، بسثتر را فثراهم ت منع نقل و نگارش حدیث در عصر خلفای سهپذیرش سیاس
 هایی همچون استشراق و قرآنیون حجیت حدیث را منکر شوند.نموده تا از این رهگذر جریان

اما در مورد شیعه باید گفت عصر صدور حدیث با زمانی نسبتًا طوالنی همراه بوده است. زیرا به عقیده 
امان معصوم )ع( براسا  دالیل عقلی و نقلی فراوان، وارثان و جانشینان بر حق پیامبرند و از مراتب شیعه ام

(، آیثه 55(، آیه والیت )مائثده: 33اند. دالیلی همچون: آیه تطهیر )احزاب: علم و عصمت نبوی بهره گرفته
بثه 1وحثدیث منزلثت2ین ( و نیز احادیثی همچون حثدیث ثقلث124(؛ آیه امامت )بقره: 59اطاعت )نساء: 

                                                 
ی بفه واکفاوی مشفکالت مو فود در     انتقفاد  ضمن انکار حجیت حدیث در استنباط احکام شرع، با رویکردی تحلیلفی، « الحدیث ۀمشکل» .1

از: انسداد علم توثیق، انسفداد علفم    اندعبارتاحادیث شیعه و اهل سنت طی دو بخش  داگانه پرداخته است. اشکاالت وی بر حدیث شیعه 
ی چهفار کتفاب ر فالی شفیعه را بیفا  کفرده اسفت و در اشفکال دوم         هفا چفالش انسداد علم داللت حدیث؛ در اشکال اول  روایت حدیث و

ی چهارگانه حدیثی شیعه را تحلیل نموده است. در نهایت در بخش پایانی اشکاالت محتوایی حدیث شیعه را تعفار،،  هاکتابهای یینارسا
مرکز اصلی وی در این بخش خدشه بر احادیث کافی در موضوع امامت، علفم و عصفمت امفام    تحریف و خرافه دانسته است. ضمن اینکه ت

 .م( 2007یحیی محمد،  است )ر.ک:
نیفز   ؛148 /3حفاکم نیشفابوری،    ؛233 /1 )ارشاد مفید،« تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی اهل بیتیا  تمسکتم بهما لن تضلوا ابداًی نإ» 2.

 (.329 /5؛ ترمذی، 189/ 5احمد،  ر.ک: مسند
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 (.540-590باشد )تفصیل بیشتر ر.ک: عالمه حلی، خوبی بیانگر عصمت و والیت آنان می
از این رو گفتار، رفتار و تقریر امامان اهل بیت )ع( همچون سنت نبثوی بثرای شثیعیان حجیثت دارد و 

امثام زمثان )عث ( روی همین حساب دوره صدور حدیث شیعه از عصر پیامبر )ص( آغاز و تا عصر غیبت 
گیرد و این زمان با دوره پیدایش جوامع حثدیثی اتصثال دارد. سال را در برمی 250یابد که بیش از ادامه می

ق تثدوین  327زیرا اولین جامع حدیثی شیعه یعنی کافی شیخ کلینی در دوران غیبت صغری قبثل از سثال 
گیری صثدور حثدیث شثیعه نیثز حله اوج(. همچنین در عصر صادقین )ع( که مر14/ 1شده است )کلینی، 

باشد با پدیده نگارش اصول اربعمائه )اصول چهارصدگانه( مقارن است، اصولی که منشأ اصلی پیدایش می
 جوامع حدیثی است و در جای خود از آن سخن خواهیم گفت.

 مقاوله وا سیاست من  نقل و نگارش حدیث -2
اللی آن، از طریثق اهثل سثنت نقثل شثده و در احادیث منع کتابت حدیث گذشته از ضعف سندی و د

منابع روایی آنان آمده است )ر.ک: خطیب بغدادی، فصل اول(. این در حالی است که در منابع شیعی هیچ 
شود. بنابراین در نگاه شیعه مسأله آغثاز تثاریخ حدیثی مبنی بر مخالفت با نقل و کتابت حدیث، یافت نمی

هایی از سوی امامان با هیچ چالشی مواجه نیست. عالوه بر آن، حرکتتدوین حدیث از زمان پیامبر )ص(، 
هثا بثدین تثرین آنمعصوم )ع( در جهت مقابله با سیاست منع نگارش حدیث صور  گرفته است کثه مهم

 اند:شرح
 او : تشویق و ترغیب معرومین )ع( وه نشر حدیث

ای تفاو  نبوده بلکه اقداما  گستردهامامان معصوم )ع( در مقابل جریان منع نقل و تدوین حدیث، بی
منابع حثدیثی  .است انجام دادند. از جمله این اقداما ، تشویق و ترغیب شفاهی بر نقل و نگارش حدیث

کید دارند؛ بثه  شیعه سرشار از روایاتی است که به صور  مستقیم یا غیر مستقیم بر نقل و نگارش حدیث تأ
« نضر الله عبدا سثمع مقثالتی فوعاهثا و حفظهثا و بلغهثا...»ت که: عنوان نمونه، از پیامبر )ص( منقول اس

/ 1)میثانجی، « قیدوا العلثم بالکتابثه»(. از امام علی )ع( هم روایت شده است که فرمود: 403/ 1)کلینی، 
361.) 

ص  1اند. )همثان، ج دیگر امامان معصوم )ع( نیز هر کدام به نحثوی در ایثن تشثویق، سثهمی داشثته
360-681) 

 م: اقدام صملی معرومین )ع( در وهت ثبت و ضبط روایا دو 
از جمله اقداما  معصومین )ع( در جهت مقابله بثا سیاسثت منثع نشثر و توسثعه حثدیث، کتابثت و 

                                                                                                                   
 (.120 /7؛ مسلم نیشابوری، 107 /8)کلینی، « انت منی بمنزله هارو  من موسی اال انه النبی بعدی» 1.
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نگارش آن است که یا به دست مبارک خود آنان انجام شده و یا با امالی آنان صثور  پذیرفتثه اسثت. ایثن 
 یابد.شود و تا امام عصر )ع ( ادامه میمی نگارش از زمان خود پیامبر )ص( آغاز

انثد از: صثحیفة های تاریخی و روایی، برخی از مکتوبا  ائمه معصومین )ع( عبار بر اسا  گزارش
النبی )ص(، کتاب علی )ع(، مصحف فاطمه ) (، صحیفه سجادیه که به امالی امام سجاد )ع( و کتابت 

-23و توقیعا  امام زمان )ع( )ر.ک: مدرسثی طباطبثایی،  فرزندانشان صور  گرفته، صحیفة الرضا )ع(،
 (.341-235؛ مهدوی راد، 62

 سوم: کتاوت حدیث توسط یاران اهل ویت )ع(
توان آن را در راستای مقابله با سیاسثت منثع نشثر و نگثارش حثدیث بثر شثمرد سومین اقدامی که می

)ع( بثا تربیثت شثاگردان و اصثحاب اقداما  یاران ائمه )ع( در تدوین حدیث اسثت. امامثان معصثومین 
ترین دستاوردهای حدیثی شثیعه خاص، زمینه را جهت توسعه و نگارش حدیث فراهم آوردند. یکی از مهم

گیری تدوین روایا  در عصر حضور است، اصول اربعمائه اسثت )دربثاره اصثول که بهترین دلیل بر شکل
 (.347-341ی راد، ؛ مهدو65/ 1؛ شوشتری، 3اربعمائه ر.ک: ابن شهر آشوب، 

اهمیت این اصول از آنجاست که اواًل: موجب اعتبار بخشی احادیث موجود است زیرا احتمال غلثط و 
در تحمل حدیث کم است گذشته از آن که در علثم « سماع»گیری از روش خطا و نسیان در آن به دلیل بهره

 (.127/ 2انی، شود )آقابزرگ تهررجال داشتن اصل برای راوی مدح و حسن محسوب می
سرنوشت اصول: شواهد و قراین حاکی از آن است که این اصول تا زمان پیدایش جوامع حدیثی وجثود 

ها، کم کم به دست فراموشی س رده شثدند و بثه اند اما پس از آن و به دنبال عدم رغبت به استنساخ آنداشته
انثد ق( از بثین رفته 448در سثال ) سوزی کتابخانه کثرخ بغثدادمرور زمان و در پی حوادثی همچون آتش

اصل از این اصول توانسته در گذر زمان سالم بماند و در حال حاضر به زیثور  16(. هم اکنون 136)همان، 
 (.1363چاپ آراسته شده است )ر.ک: االصول السته عشر، 

هثا خثی از آنعالوه بر اصول اربعمائه، شمار دیگری از اصحاب ائمه )ع( نیز دارای تألیفثاتی بودنثد بر
(، زیثد بثن علثی )ع(، 253(، ابو عبید الله بثن ابثی رافثع )مهثدوی راد، 16اند از: ابو رافع )صدر، عبار 

(، نصر بن مزاحم المنقری )ر.ک: نصر بن مزاحم، وقعثة صثفین(، 90ابوحمزه ثمالی )طوسی، الفهرست، 
محمد حسین بن محمثد بثن فضثل (، ابو 249(، هشام بن حکم )ابن ندیم، 669/ 1جابر بن حیان )امین، 

(. 307( و فضثل بثن شثاذان )نجاشثی، 218(، محمد ابن ابی عمیثر )طوسثی، الفهرسثت، 57)نجاشی، 
تالیفا  این افراد که غالبًا با محتوای سنت معصومین )ع( نگارش یافته بهتثرین شثاهد بثر تثدوین حثدیث 

 شیعه است.
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 تدوین حدیثجایگاه مکتوبات حدیثی اهل بیت )ع( و اصحابشان در 

ها هیچ مجالی را برای تردید در اصالت و که مشخص است، کثر  روایا  وارده درباره این کتابچنان
ها توسط امامان معصوم )ع( بهترین سند در جهت گذارد. نگارش و یا امالی برخی از آناعتبار آن باقی نمی

 اثبا  تدوین حدیث در عصر نبوی )ص( و عصر معصومین )ع( است.
توان نتیجه گرفت کثه جریثان مکتثب سوی دیگر با عنایت به مقام امامت و عصمت امامان )ع(، می از

 اهل بیت )ع( از ابتدای عصر پیامبر )ص( موافق با کتابت حدیث بوده و عماًل بدان اقدام نموده است.
 

 شبهات و اشکاالت

کثرده و بثا طثرح سثؤاال  و هثا تردیثد با این وجود برخی از قرآنیون در صحت و صداقت این گزارش
اند نارسایی اینگونه مکتوبا  را در تدوین حدیث اثبا  نمایند. بخشی از این اشکاال ، اشکاالتی کوشیده

کند. قسمت دیگری متوجثه سثایر مکتوبثا  متوجه مکتوباتی است که تدوین حدیث نبوی را نیز اثبا  می
 یاد شده است.

 سنت نبوی )ص( الف: اشکاال  مکتووا  حدییی مرتبط وا
باتوجه به جایگاه امام علی )ع( و حضثر  فاطمثه ) ( نسثبت بثه پیثامبر )ص(، طبیعثی اسثت کثه 

باشد. این مکتوبا  شامل: صحیفة النبی های ایشان حاکی از تدوین حدیث نبوی و تأیید ایشان نیز نگاشته
هثا مطثرح دربثاره آنهایی شود که اشکاال  و پرسثش)ص(، کتاب علی )ع(، و مصحف فاطمه ) ( می

 شده است.
 دحیفة النبی )ص( -1

این نوشته را پیامبر خدا )ص( بر امام علی )ع( امالء نموده است و در منابع اهل سنت به صحیفه علثی 
قلت لعلی هل عنثدکم کتثاب؟ قثال ال اال »گوید: )ع( مشهور است. بخاری آورده است که ابو جحیفه می

ا فی هذه! قال قلت: فما فی هذه الصحیفه؟ قال: العقل، فکثاک االسثر و کتاب الله، او فهم اعطیه رجل او م
ان ال یقتل مسلم بکافر؛ به علی )ع( عرض کردم آیا نزد شما کتابی وجود دارد؟ گفت خیر مگر کتاب خدا یا 
فهمی که به شخص داده شود یا آنچه در این صحیفه است. گفتم در آن چیست؟ فرمود: ِعقل )مقدار دیثه(، 

 (.36/ 1)بخاری، « شود.ی اسیر و اینکه )در مساله قصاص( مسلمان در مقابل کافر کشته نمیآزاد
(. بثه عنثوان نمونثه: از امثام 274/ 7در منابع شیعی نیز گزارش این صحیفه وجود دارد )ر.ک: کلینی، 

 (.111/ 2)میانجی، « ان علیا )ع( وجد کتابا فی قراب سیف رسول الله )ص(.»صادق )ع( منقول است: 
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تواند بهترین دلیل بر کتابثت حثدیث با توجه به اینکه این صحیفه در زمان پیامبر )ص( نگاشته شده می
 در عصر نبوی )ص( به حساب آید.

 اشکاال  وارده ور این دحیفه:
تردید و شک ما این است که اگر علثی )ع( »گوید: ابوریه در اصل وجود چنین کتابی خدشه کرده و می

توانثد ای نمیه را به حثال دیثن مسثلمانان سثودمند اسثت بنویسثد ماننثد چنثین صثحیفهخواست آنچمی
پاسخگوی او باشد که آن را در غالف شمشثیر نگهثداری کنثد بلکثه وی بایثد هثزاران حثدیث مهثم بثرای 

 (96)ابوریه، « هایش صادق بود!کرد در تمامی نوشتهنوشت و اگر اراده میمسلمانان می
چگونه قابل جمع است که امام علی )ع( کتابی مختصر در دیا  داشته و هثم » گوید:یحیی محمد می

ها بار، های جامعی که اورا میلیونهای جامع و غیبی دیگری نیز داشته باشد و با وجود این کتابزمان کتاب
« کند چه نیازی به چنین کتاب کوچک هست که آن را در غثالف شمشثیر خثود نگهثداری کنثد!نیاز میبی
 (.189حیی محمد، )ی

 وررسی و پاسخ
گیرد که به گمان این جماعت امام علثی )ع( توان در جواب گفت که این اشکاال  از آنجا منشأ میمی

کرده است در حالی خود بطور مستقل اقدام به کتابت صحیفه نموده و آن را در غالف شمشیر نگهداری می
 که حقیقت چیز دیگری است:

فه از شخص پیامبر )ص( است نه امام علی )ع(، پیامبر آن را امال فرموده و امیر اواًل: محتوای این صحی
شثود کثه مومنان )ع( آن را نگارش کرده است. بنابراین صحیفه، بخشی از میراث پیامبر )ص( محسوب می

گویثد به امام علی )ع( رسیده است. یکی از محققان اهل سنت نیثز پثس از بررسثی نصثوص مختلثف می
« ذی نفهمه من الخصوصیه، ان هذه الصحیفه کانت عنثد رسثول اللثه )ص( و اعطاهثا لعلثی )ع(اذن: ال»

 (.41)فوزی، 
ثانیًا: تمام محتوای آن، مکتوبا  علی )ع( نبوده است بلکه قسمتی از آن توسط آن بزرگوار نگارش شده 

)ص( که پس از ورود آن  است و نه تمامی آن؛ گواه سخن این است که مفاد این صحیفه در عهد نامه پیامبر
 .(348/ 2حضر  به مدینه میان مهاجران و انصار و یهودیان منعقد کرد وجود دارد )ر.ک: ابن هشام، 

گونه که برخی از روایا  صثراحت دارنثد، ایثن صثحیفه در غثالف شمشثیر پیثامبر )ص( ثالثًا: همان
 مربوط به پیامبر )ص( است. شد و س س این شمشیر به دست علی )ع( س رده پس اصل آننگهداری می

ای بود که امام علی )ع( به رسم یادگار نزد خود در غالف نتیجه آن که صحیفه مزبور صرفًا دست نوشته
داشت. از این رو ارتباطی به نگارش حدیث توسط آن حضر  ندارد تا اشکاال  یثاد شثده شمشیر نگه می
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 پیش آید.
 کتاب صلی )ع( -2

اند کثه بثه صثحیفه جامعثه معثروف کتابی را به امام علی )ع( نسبت دادهها در منابع حدیثی و فهرست
است. البته اسامی دیگری همچون صحیفه الفرائض، صحیفه العتق و الجفر نیز بثرای آن ذکثر شثده اسثت 

 (.205؛ معارف، شناخت حدیث، 71)حسینی جاللی، 
مالی پیثامبر )ص( )صثفار، هایی همچون: اهای حدیثی، کتاب امام علی )ع( ویژگیبر اسا  گزارش

( و شثاهدانی از اصثحاب امامثان 68(، ودیعه امامت )طباطبائی، تاریخ حدیث شیعه عصر حضثور، 180
اند که در حثدود پنجثاه (. برخی از محققان تعداد راویان آن را شمارش کرده338/ 2دارد )ر.ک: عسکری، 

 (.45-43نفرند )معارف، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، 
اند که شامل سازی کردهز محققان به تفصیل بیشتری محتوای آن را بر اسا  روایا  وارده، شبیهبرخی ا

موارد ذیل است: الف: فروع: نماز، روزه، ح ، جهاد، معاصی و مناهی، بیع، نکاح و طلق، اطعمه و اشربه، 
ه: روایا  باطنی و  قضا رو شهادا ، ارث و حدود روایا  ب: اخالق ج: عقاید و فضایل د: قصص االنبیاء

 (.35-32مالحم )ر.ک: مدرسی طباطبائی، 
 مرحف فاطمه )س( -3

کنثد، مصثحف ترین اسنادی که موافقت پیامبر )ص( با کتابت و نشر حدیث را اثبثا  مییکی از مهم
ترین کتاب حدیثی شثیعه همچثون کثافی حضر  فاطمه ) ( است. بر اسا  روایا  معتبری که در مهم

گرفته است. دربثاره (، دختر پیامبر )ص( دارای مصحفی بوده که علوم فراوانی را در بر می41/ 1وجود دارد )
این مصحف احادیث گوناگونی وارد شده است که توسط برخی از محققان معاصر، مورد تحلیل قرار گرفتثه 

 (.418-377است )ر.ک: همان؛ مهدوی راد، 
حضر  فاطمه ) ( دچار حزن شدیدی شثد  بر اسا  روایا  پس از آنکه پیامبر )ص( رحلت فرمود

و خداوند جبرئیل را فرستاد تا حضرتش را تسلی بخشد و او را از جایگاه پدرش و نیز از حثوادث آینثده، بثا 
 (.178؛ صفار، 241/ 1گیرد )کلینی، خبر سازد و امام علی )ع( نیز کتابت آن را به عهده می

( و احکثام فقهثی بثوده 171ارتباط با قثرآن )همثان، حجم این مصحف سه برابر قرآن و محتوای آن بی
-59( و صرفا شامل حوادث آینده از قبیل: سرنوشت و آینثده ذریثه فاطمثه ) ( )همثان، 240/ 1)کلینی، 

شود. این مصحف ) ( پس از آن، میان سلسله امامثان ( می169(؛ نام حاکمان و فرمانروایان )صفار، 60
 (.182ت تاسرانجام بدست امام زمان )ع ( رسیده است )همان، اهل بیت )ع(، دست به دست گشته اس
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 ناکافی بودن این مکتوبات در باب تدوین حدیث

ها را مورد تردید قرار دهثد یحیی محمد کوشیده است تا با ایراد اشکاالتی بر این دو کتاب اواًل وجود آن
نبوی اثبا  کند. این اشثکاال  بثدین و ثانیا: نارسایی آن را به عنوان شاهدی برای نگارش حدیث در عصر 

 اند:شرح
تصدیق وجود چنین کتابی مالزم با پذیرش علم به مغیبا  و دانشی شمولی است که خود  اشکا  او :

وذلثک لمثا تثیثره مثن اشثکاال  »گثردد: های قرآن، منتهی میاشکاال  فراوانی را برانگیخته و به رد آموزه
ولو کنت اعلم الغیب الستکثر  من »له تعالی یقول بلسان نبیه الکریم: خاصة بالعلم الشمولی والغیبی، وال

 (.189( )یحیی محمد، 188)االعراف: « الخیر وما مسنی السوء
چگونه ممکن است یک نفر تمامی این علوم را از آغاز خلقت تا برپایی قیامت، گثرد آورد  اشکا  دوم:

کثذلک کیثف »طنیه یا مطالب سحر آمیز در میان نباشثد: و در آن پای علوم باطنی مورد ادعای عارفان یا با
امکن لشخص ما ان یجمع ویکتب کل هذا العلم من بدایة الخلق وحتی یوم القیامة؛ ما لم یکن ذلثک مثن 

 )همان(« کالذی یدعیه العرفاء والباطنیة -او السحریة  -العلوم السریة 
ی، ارتباطی به مسثائل نگثارش عمثومی های شخصنوشتهها مانند سایر دستاین کتاب اشکا  سوم:

نوشثتند!: بثرداری فثردی میندارد و همانند دیگر مکتوباتی است کثه سثایر صثحابه بثه دلیثل حفثر و بهره
فالمالحر ان الکتب السابقة هی کتب شخصیة ال عالقة لها بالتداول العام، وهی من هذه الناحیة ال تثدل »

)ص( فحالها کحال ما عرفناه عن عدد من الصحابة الذین کثانوا علی تشجیع نشر الکتابة المرویة عن النبی 
 )همان(.« یدونون حدیث النبی لحفظه واالفادة منه شخصیًا.

 وررسی و پاسخ
شود که از موارد اختالفی شیعه و اهثل سثنت چالش نخست او به مسئله علم غیب امام )ع( مربوط می

ه عنوان نمونه ر.ک: سبحانی، علم غیب، آگثاهی سثوم؛ اند )باست و محققان شیعه به تفصیل بدان پرداخته
شود که در قرآن کثریم بثا دو مظفر، علم االمام؛ نمازی شاهرودی، علم غیب(. تنها به این مطلب اشاره می

گروه از آیا  مربوط به علم غیب مواجه هستیم. دسته اول آیاتی است که علم غیب را مخصثوص خداونثد 
( و دسته دوم آیاتی است که آگاهی بثر علثم 188؛ اعراف: 65؛ نمل: 77؛ نحل: 59داند )مانند: انعام: می

(. یحیی محمد تنها بر پایه گروه 179؛ آل عمران: 27نماید )مانند: جن: غیب را برای غیر خداوند اثبا  می
ایثن  توان بهنخست، در صدد انکار علم غیب برآمده است در حالی که با در نظر گرفتن آیا  دسته دوم می

نتیجه رسید که علم غیب ذاتی و استقاللی تنها منحصر به خداوند است و منافاتی ندارد که برخی از بندگان 
؛ مثروی و 213/ 10الهی از علم غیب نسبی و تبعی برخوردار باشند )طباطبایی، المیزان فی تفسیر القثرآن، 
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 (.18مصطفوی، 
ین مکتوبا  نزد شیعیان، ممکن است برخی از اما در خصوص اشکال دوم: با توجه به جایگاه خاص ا

ها مبالغه کنند و در آن علوم سحری و باطنی نیز جای دهند اما بررسثی روایثا  وارده غال  در محتوای آن
( 31دهد که تنها شامل احکام فقهی است )ر.ک: مدرسی طباطبائی، در خصوص کتاب علی )ع( نشان می
نسبت به این موضوع است نثه اینکثه مفهثوم جامعیثت همثه علثوم و و منظور از جامعیت، فراگیر بودن آن 

کثه پثیش از ایثن نیثز بیثان گردیثد صثرفًا ها را در برگیرد! همچنین مصحف حضر  زهثرا ) ( چنانرشته
دربردارنده اخبار و حوادثی است که به آینده اهل بیت )ع( مربوط بوده است. ضمن اینکه بثا وجثود سثابقه 

و از آن جمله امام علی )ع( با مقوله سحر، امکان ندارد که از آن بهثره گرفتثه باشثند مخالفت اهل بیت )ع( 
 (.79، خ 126البالغه، ترجمه محمد دشتی، )ر.ک: نه 

دلیل است چراکه پیشثوایی امثام بثرای مسثلمانان بثه ویثژه در مورد اشکال سوم گرچه صرفًا ادعایی بی
امر که اهتمام به نگارش حدیث عمومی است. اما باید افزود  شیعیان خود بهترین شاهد و قرینه است بر این

که طبق نص برخی از روایا  هر گونه احتمال کتابت صحیفه یاد شثده بثه منظثور محفثون مانثدن آن نثزد 
پیامبر )ص( به علثی )ع( »شخص امام مردود است: چنانکه در روایتی از امام باقر )ع( نقل شده است که: 

ترسید فرامثوش کثنم؟! پیثامبر کنم بنویس! علی پرسید ای پیامبر خدا آیا میتو امال می فرمود: آنچه را که بر
ام کثه تثو را حثافر گردانثد بطثوری کثه تثو را ترسم و از خثدا خواسثتهپاسخ داد از تو به جهت نسیان نمی

فرمثود  اند ای پیثامبر خثدا؟فراموشکار نسازد؛ لیکن برای شریکانت بنویس! علی پرسید شرکای من کیست
 (.169)صفار، « امامانی که از نسل تو هستند...

بر اسا  این روایت کتابت این صحیفه به منظور پیشگیری از فراموشی صور  نگرفته اسثت بلکثه در 
گیثری مثردم از برداری فرزندان معصوم امیر مؤمنان )ع( و در مرحله بعثد بهثرهمرحله نخست به انگیزه بهره

 های شخصی این مکتوبا  است.گر نفی جنبهاهل بیت )ع( است و این امر خود بیان
 ب: اشکاال  سایر مکتووا  حدییی صرر ددور روایا 

های ذکر شده از مکتوبا  حدیثی امامان و اصحابشان در جهثت بر اسا  دیدگاه یحیی محمد گزارش
 یل قاصر است.نشر و گسترش حدیث نبوی به دلیل اشکاال  ذ

های یاد شده هیچ ارتباطی به کتابت حدیث پیثامبر )ص( نداشثته اسثت و تشثویق کتاب اشکا  او :
ائمه )ع( به کتابت حدیث مربوط به مرویا  خودشان بثود نثه پیثامبر )ص( و آنهثا غالبثًا هماننثد تثابعین، 

لیس لها عالقة بکتابة الروایة عن ویالحر ان الکتب المذکورة »دادند: احادیث را به پیامبر )ص( نسبت نمی
النبی،.... وقد یقال ان االئمة فی هثذا العهثد انمثا یوصثون بکتابثة الحثدیث لکثن امثا دون النبثی، حیثثان 
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االحادیث التی یشجعون علیها هی تلک المرویة عنهم، وانهم فی الغالثب ال ینسثبون الحثدیث الثی النبثی 
کموقف مثا ریینثاه لثدی بعثض التثابعین مثن تفضثیل نسثبة  مباشرة، فقد یکون موقفهم علی هذا االفتراض

 (.191)یحیی محمد، ....« الحدیث الی ما دون النبی لتفادی ما قد یکون فی الروایة من زیادة او نقصان 
از بیشتر این مکتوبا  در حال حاضر اثری باقی نیست و چه بسا واقعیت نداشته باشثند.  اشکا  دوم:

سایر مصنفا  اصحاب نیز این مطلب وجود دارد که بر اثر گذشت زمان و نابودی در باره اصول اربعمائه و 
وان اغلبها ال یعلثم عنهثا شثیء، فقثد ال »ها میان عالمان متأخر پیرامون وثاقتشان اختالفاتی پدید آمده: آن

 )همان(.« یکون لها اثر وال حقیقة...
که با « کتاب السنن و االحکام و القضایا»انند ها ظاهرًا جنبه انتحال دارند، مبرخی از آن اشکا  سوم:

کتاب محمد قیس بجلی یکی است و نیز کتاب سلیم بن قیس هاللی که بسیار دانشمندان شیعی آن را انکار 
وکما اظهر بعض المحققین ان کتاب السنن واالحکام والقضایا البی رافع هو نفس کتاب البجلی، »اند: کرده

 )همان(.« و مضمونه نفس المضمون....
های صثحیحی کثه داری از کتابهیچ تالشی از سوی ائمه )ع( در جهت حفر و نگه اشکا  چهارم:

مرجع عموم مردم در هنگام اختالفشان باشد، صور  نگرفته است. با وجود اینکه شرایط زمانی متنثوعی را 
نگارش آن وجود داشثت: های اصلی شیعه نوشته شد امکان در اختیار داشته و همانند عصر غیبت که کتاب

مع هذا ال یظهر لدی االئمة سعی لالحتفان بکتب صحیحة للحدیث یرجع الیها النا  عنثد االخثتالف، »
رغم ان ظروفهم المتنوعة طیلة ثالثة قرون کانت تسم  بمثل هذا السعی مثلما سثمحت ببقثاء الکثیثر مثن 

 (.195)همان، « کتب االصحاب التی عول علیها الشیعة فی عصر الغیبة
 تحلیل یحیی محمد از این اشکا :

تری برخوردار بوده اسثت تر از درجه اهمیت پاییناز نظر ائمه این مسأله در مقایسه با مسائل مهم  -1
تثری بثه تثدوین حثدیث اقثدام که در نتیجه این رویکرد شبیه زمان پیامبر و صحابه است که به دالیثل مهم

مسألة اهمیة لوجود ما هو اهم منها، وعلی هذا الفثرض یکثون حاصثل اما الن االئمة لم یعطوا ال»اند! نکره
 .)همان(« فعلهم هو کحاصل فعل النبی )ص( ومن بعده الصحابة

اند زیثرا بعثدًا احتمثال انثد از تثدوین هثرا  داشثتهاز آنجا که ائمه صاحب اعمال ریی و نظر بوده -2
ن ذوی الریی الذین یخافون تقیید العلم ومن ثثم النهم کانوا م»بازگشت آنان از نظر ارائه شده وجود داشت: 

 )همان(.« یتراجعون عنه کما حصل مع عدد من علماء السلف.
ها به خاطر تقیه و مانند آن از اقدام به تدوین حدیث خثودداری کردنثد تثا بثا نشثر اخثتالف در آن -3

ک افتثراض آخثر هثو انهثم وهنا»اقوالشان رد گم کنند که پیامد این فرضیه تضییع حقایق دینی خواهد بود. 
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ابتعدوا عن سلک التدوین لغرض التمویه بجعل الخالف فی کلماتهم ونشثرها بثین اصثحابهم العتبثارا  
التقیة وما شاکلها؛ کالذی یصوره علماء الشیعة وتدل علیه الکثیر من الروایا . لکن خطورة هذا الفرض هو 

 )همان(.« انه یفضی الی تضییع الحقیقة الدینیة.
 پاسخی و وررس 

 پاسخ اشکا  او 
این اشکال در گذشته نیز توسط برخی از عالمان اهل سنت نظیر ابن حجر هیتمی مطثرح شثده اسثت. 

 (.185/ 1)ابن حجر هیتمی، « اذ لیس لنحو الرافضه روایة و ال درایة...»...نویسد: وی می
علی )ع( با امالی پیامبر  در پاسخ باید گفت تعدادی از مکتوبا  یاد شده همچون صحیفه جامعه امام

)ص( و با نظار  ایشان نگاشته شده است بنابراین مستقیمًا حاکی از نگارش حدیث نبثوی اسثت. امثا در 
مورد برخی دیگر که حاوی مرویا  سایر معصومین )ع( است، همچنانکه پیش از این اشاره شد؛ به عقیده 

( و حثدیث متثواتر ثقلثین 59طاعثت )نسثاء: شیعه حدیث اهل بیت )ع( به دالیل مختلثف از جملثه آیثه ا
( و کاماًل با حدیث نبوی منطبق است. ائمه معصومین )ع( نور 20( حجیت دارد )مؤدب، 294/ 1)کلینی، 

ساله دانست. زیثرا  250توان به مثابه یک انسان واحدند و به همین دلیل دوران تمامی معصومین )ع( را می
ت سنت آنان نیست. گرچه برخی به دلیل شرایط زمانی ممکن است از ها از جنبه حجیهیچ تفاوتی میان آن

 موقعیت باالتری برخوردار شده باشند.
 آید:انطباق حدیث ائمه معصومین )ع( بر سنت نبوی از موارد ذیل به دست می

 اشتراک با پیامبر )ص( در اتصال به سرچشمه علوم  -1
ای است. سرچشمه آن همان منبعی اسثت کثه علثم های مکتبی و مدرسهعلم امام )ع( فراتر از آموخته

پیامبر )ص( است. پیامبر )ص( از طریق وحثی عثالم گردیثد، سثایر ائمثه )ع( نیثز از طریثق شثنیدن آوای 
ها برخوردار از معارف غیبی بودند. لقب محدث برای ائمه )ع( که در روایا  آمده فرشتگان بدون رؤیت آن

روش غیبی است. بنابراین با انطباق منبثع علثم پیثامبر )ص( و سثایر ( حاکی از این نوع س270/ 1)کلینی، 
 گردد.ها اثبا  میائمه )ع( همگونی سنت آن

 برخورداری از علم موروثی پیامبر )ص( -2
شود سنت اهل بیت )ع( و پیامبر )ص( را یکی بدانیم این اسثت کثه یکی دیگر از عواملی که باعث می

توان به فرمایش امثام علثی )ع( اند. به عنوان نمونه مییامبر )ص( گرفتهامامان معصوم )ع( علم خود را از پ
گویی کردند یکی از راویان گفت: آیثا علثم غیثب داریثد؟ استناد کرد؛ ایشان وقتی آینده جنگ جمل را پیش

سث س « یا اخا کلب لیس هو بعلم غیب و انما هو تعلثم مثن ذی علثم»امام )ع( در جواب خندید و گفت: 
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و ما سوی ذلک فعلثم علمثه »...فرماید: شمارد و در ادامه میموارد علم غیب را بر اسا  قرآن می امام )ع(
البالغه، ترجمه محمد دشثتی، خ )نه « الله فیه فعلمینه و دعا لی بأن یعیه صدری، و تضطم علیه جوانحی

128.) 
هثا میثراث علثم کتابپیش از این هم درباره کتاب علی )ع( و مصحف فاطمه ) ( بیان شد که ایثن  

کردنثد. بنثابراین نبوی و علوی برای سایر ائمه )ع( گردید و امامان معصوم )ع( نیثز بارهثا بثه آن اسثتناد می
 اند.ها برگرفته از میراثی است که از پیامبر )ص( گرفتهاحادیث آن

 استناد به قرآن -3
حدیث بثا محوریثت قثرآن یکی دیگر از عوامل هماهنگی حدیث معصومین )ع( با حدیث نبوی، بیان 

گردد همانطور که از امام است به این معنی که ریشه تمامی سخنان و رفتارهای معصومین )ع( به قرآن بر می
(. این روایت بیانگر ایثن 60/ 1)کلینی، « اذا حدثتکم بشئ فاسألونی من کتاب الله»باقر )ع( منقول است: 

همانطور که پیامبر )ص( نیز حسب دستور الهی ماهیثت  است که کالم ائمه )ع( تبیین معارف قرآنی است.
 (.44تبیین قرآن را دارد )نحل: 

( و اسثتناد بثه 53/ 1در کنار موارد یاد شده، اسناد روایا  توسط امامان )ع( به پدران و اجداد )کلینثی، 
ان بثا پیثامبر ( نیز همگونی سنت امام24/ 3سنت نبوی در سیره اهل بیت )ع( )به عنوان مثال ر.ک: کلینی، 

-259؛ معثارف، شثناخت حثدیث، 301سازد )برای تفصثیل بیشثتر ر.ک: عسثکری، )ص( را آشکار می
253.) 

توان نتیجه گرفت که از نظر شثیعه ارزش تثدوین احادیثث امامثان معصثوم )ع( بثا تثدوین بنابراین می
 کند.احادیث نبوی برابری می

 پاسخ اشکا  دوم
گر چه اغلب مکتوبا  حدیثی عصر حضور متاسفانه تا کنثون بثاقی  در پاسخ به این اشکال باید گفت

ای را بثر شود که اعتبار حدیث اهل بیت را از اصل انکار کنیم و فایثدهاند اما چنین آفتی دلیل آن نمینمانده
هایی وجود داشثته و برخثی از بزرگثان و ها در مراحل پیشین مترتب ندانیم. همین که بدانیم کتابوجود آن

توان حقیقت تاریخی آن را نیز قبول کثرد. ایثن شثیوه مثورد پثذیرش ها را گزارش کنند میمای برجسته آنعل
های توصیفی، مستقیم و غیر مستقیم افراد موثق درباره فالن کتاب را تلقی به قبول عرف عقالست که گزارش

رفثتن انکثار کنثد خثالف سثیره  هثا را بثه دلیثل از بثینپذیرند. بنابراین اگر شخصثی آنکنند و آن را میمی
 عقالست.

ها در گذر زمان از بین رفته است اما این اصثول در مورد اصول اربعمائه نیز گفتنی است گر چه اکثر آن
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بندی و های دیگر در اختیار مؤلفان جوامع حدیثی قرار گرفته و آنان پس از طبقهمستقیمًا یا با واسطه نگاشته
 (.247ا مورد باز نشر قرار دادند )همان، ها رتبویب احادیث اصول، آن

بنابراین صرف اینکه دانسته شود اصول و کتبی وجود داشته که خمیر مایه جوامع حثدیثی پثس از خثود 
بوده نشانگر اهمیت این اصول است. ضمن اینکه هدف از بیان مکتوبا  حدیثی عصر حضور امامان )ع(، 

ت حدیث در شیعه به صور  رای  و عمومی وجود داشته است این است که اثبا  کنیم مسأله تدوین و کتاب
تواند واقعیت تدوین حدیث شیعه رساند و نمیها در زمان حاضر خللی به این مسأله نمیو فقدان آن کتاب

 دار سازد.را خدشه
 پاسخ اشکا  سوم

هثا بثه آنگرچه برخی از مکتوبا  ممکن است انتحال به حساب آیند و خود ساخته باشند اما درصثد 
 ها را زیر سؤال برد.تواند حجم انبوه مکتوبا  حدیثی و سالمت آنای اندک است که نمیاندازه

السنن »ضمن اینکه صرف شباهت برخی کتب به یکدیگر، دلیل بر انتحال آن نیست؛ مثاًل درباره کتاب 
نگثارش درآمثده و در  گفتنی است اصل آن به صور  کامل توسط امام علثی )ع( بثه« و االحکام و القضایا

ادامه برخی اصحاب مانند ابورافع و محمد بن قیس بجلی تمثام یثا بخشثی از آن را بثه نگثارش در آوردنثد 
 نماید.(. بنابراین شباهت این دو کتاب کاماًل طبیعی می239)مهدوی راد، 

 اشکا  چهارمپاسخ 
هثا دسثت خثط اند که برخثی از آنکه قباًل بازگو شد امامان معصوم )ع( مکتوبا  متعددی داشتهچنان

امام صثادق )ع( »نویسد شد. شهید اول میخود آنان بوده و برخی دیگر توسط اصحاب و راویان کتابت می
های مسائل چهارصد مصنف نوشته و اصحاب معروف آن حضر  نزدیک بثه چهثار هثزار نفثر از از پاسخ

از امثثام بثثاقر )ع( و یثثاران بقیثثه ائمثثه  کردنثثد( و همچنثثینعثثراق و حجثثاز و خراسثثان و شثثام )کتابثثت می
 (.59)شهید اول، « )ع()مکتوباتی وجود داشته است(.

توانثد گفته به امامان مورد تردید قرار گیرد اما اجمثااًل میگرچه ممکن است صحت انتساب موارد پیش
را بثه کتابثت و این مطلب را اثبا  کند که امامان شیعه همواره دست به قلم بوده و یاران و اصحاب خویش 

کردند. بنابراین اصل مطلب که گسترش فرهنگ نگارش حدیث در شیعه در دوران عصثر نگارش تشویق می
حضور ائمه )ع( و صدور احادیث است غیر قابل تردید خواهد بود. اما این اشکال که چرا ائمه )ع( همچون 

ای بثر اصثحاب دربثاره ایثن مطلثب امام صادق )ع( اقدام به تدوین کتاب جامع حدیثی نکردند یا توصثیه
 های فراوانی دارد از جمله آن که:نداشتند تا بر آن محافظت شود مطلب دیگری است که تحلیل

هثا اند و شاید به دلیل جامعیت کتثاب آنها داشتهبرخی از معصومین )ع( تا حدی از اینگونه اقدام -1
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دیدند. یعنی با وجود کتاب صحیفه جامعثه سایر ائمه )ع( نیازی به نگارش مجدد کتاب جامع حدیثی نمی
توانسثت امام علی )ع( و مصحف فاطمه ) ( در اختیار امامان )ع( نگارش کتاب جامع حدیثی دیگر نمی

 در اولویت ائمه )ع( قرار گیرد.
داد. ها اجازه چنین اقدامی نمیشرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر امامان معصوم )ع( به آن -2

عبثا ، امیه و بنیهای سیاسی و نظامی میان بنیباقر )ع( و امام صادق )ع( به دلیل کشمکش در دوران امام
اوضاع کمی بهتر از گذشته بود که منجر به صدور بیشترین میراث حدیثی شیعه گردیثد. امثا در زمثان امثام 

سثایر ائمثه )ع( گیری شروع شد؛ بطوری که امام کاظم )ع( در زندان بود و کاظم )ع( به بعد دوباره سخت
هثای متأخر نیز زیر نظر حکومت بودند. امام هادی و عسکری )ع( در منطقه نظامی در سایه سثیاه سثر نیزه

زیستند و حکام جور همواره به دنبال مدرک و سندی بودند که ایشثان را بثه شثهاد  برسثانند. حکومت می
گرفتنثد )ر.ک: ت و مکاتبثه بهثره میهایی همچثون وکالثبرای همین، ائمه )ع( برای تروی  حدیث از روش

 ه )ع((.مر ائصش آن در عقآلت و نان وکازمجباری، س
بردند که در عمل، امکان نگثارش کتثاب ای به سر میطرفه آن که امامان شیعه )ع( غالبًا در شرایط تقیه

 ها وجود نداشت.جامع حدیثی برای آن
)ع( بثه ویثژه نسثبت بثه شثیعیان از یثک سثو و  مرجعیت و رهبری علمی و معنوی امامان معصوم -3

شد که امامان فرصت نگارش کتاب جامع پیدا گستردگی و پراکندگی شیعیان در بالد مختلف مانع از آن می
 کنند.

های گوناگون فقهی و کالمثی موجثب در دوران صادقین )ع( تنوع و گسترش جریانا  فکری و مشرب
هثای فرهنگثی دو امام )ع( جهت حفر و بقای تفکر اسالمی فعالیتتقارب آراء و افکار وسیعی شد که این 

ای همچون برگزاری مجثالس عمثومی، منثاظره و احتجثاج بثا مخالفثان، تربیثت شثاگردان تبلیغی گسترده
(. بنثابراین طبیعثی اسثت تثدوین کتثاب 223برجسته روی آوردند )ر.ک: معارف، تاریخ عمومی حدیث، 

 گرفت.ار میجامع حدیثی در اولویت بعدی قر
همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که در طول تاریخ شرایط و بسثترهای خاصثی موجثب تثدوین 

گردید به عنوان مثال نگارش جوامع حدیثی شیعه در هنگثامی مثورد اعتنثا قثرار گرفثت کثه کتب جامع می
اری مناسب از مصنفا  اولیه بردها احسا  نیاز کردند. وجود اختالفا  حدیثی فراوان، عدم بهرهمؤلفان آن

ها از جمله دالیلی بود که امثال شیخ کلینثی و به دلیل عدم ترتیب و تبویب، پراکندگی احادیث و تعارض آن
 شیخ صدوق و شیخ طوسی را بر آن داشت تا جهت رفع این مشکال  اقدام به تدوین جوامع حدیثی کنند.

نوز شکل نگرفتثه بثود. بثه دلیثل حضثور امثام، اما در عصر صدور و حضور ائمه )ع( این مشکال  ه
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توانستند در صور  تعارض و اختالف حدیث مستقیمًا به امام مراجعه کنند و یا مکاتبه نمایند. اصحاب می
در واقع شرایط تدوین حدیث در عصر ائمه )ع( شبیه تدوین قرآن در عصر پیامبر )ص( است. کثه در آنجثا 

هایی از صحابه نوشتهآوری نشده بود و صرفًا دستاند قرآن کامل گردگفتهنیز بنابر آنچه مورخان و محققان 
رفت بنابراین امکان جمع قرآن بثه به وجود آمد زیرا با حضور پیامبر )ص( هر لحظه احتمال نزول وحی می

(. در عصثر ائمثه )ع( نیثز همثین 230-228صور  یکجا و کامل در عصر نبثوی نبثود )ر.ک: حجتثی، 
است زیرا عصر هر امامی به دلیل مباحثث گونثاگون فرهنگثی و اجتمثاعی موجثب صثدور  احتمال معقول

شد بنابراین امکان تدوین کتاب جامع حدیثی به دلیل احتمال صثدور حثدیث جدیثد احادیث گوناگون می
آوری حدیث وجود نداشت. اما بالفاصله پس از غیبت این احتمال از بین رفته و علمای شیعه اقدام به جمع

 تدوین جوامع حدیثی کردند. و
های یحیی محمد در چرایی عدم نگثارش کتثاب جثامع حثدیثی از سثوی ائمثه )ع( طرفه آنکه تحلیل

های مع الفثارق تواند بر مبنای واقع بینی عصر ائمه )ع( باشد بلکه بیشتر ساخته ذهن و بر اسا  قیا نمی
نوع فعالیت علمثی فثراهم اسثت و بثه راحثت است توگویی امامان معصوم را در فضایی امن که بستر همه 

 نویسند تصور کرده است.شنوند و میگویند و میمی
 

 گیرینتیجه

توان یه این نتیجه رسید که تدوین سنت بر اسا  نگرش شیعه، مسیر تاریخی براسا  آنچه گذشت می
با  حدیثی شیعه در متفاوتی را طی کرده بطوری که با پدیده تأخیر تدوین حدیث مواجه نشده است. مکتو

دوران حضور ائمه معصومین )ع( بهترین شاهد در مقابله با سیاست منع نقل و نگثارش حثدیث محسثوب 
شود. گر چه بیشتر این مکتوبا  که توسط امامان و اصحابشان تثدوین یافتثه، در حثال حاضثر از بثین می

اصلی، وجود داشته و حلقه اتصال، میان  اند، اما در زمان تدوین جوامع حدیثی به عنوان منابع و مصادررفته
 اند.هعصر امامان شیعه و مولفان جوامع بود

درباره محتوای این مکتوبا  گفتنی است، گرچه از منظر شیعه احادیث ائمه )ع( با روایا  نبوی )ص( 
ور کند اما در عین حال برخی از این مکتوبا  مانند کتاب علی )ع( و مصحف فاطمثه ) ( بطثبرابری می

گر سنت نبوی )ص( است. پیشوایی امامان نیز مانع آن است که مکتوبا  آنان را شخصثی مستقیم حکایت
هثا، غیثر تلقی کنیم. بر این اسا  اشکاال  یحیی محمد از قبیل شخصی بودن مکتوبا  و نابود شثدن آن

ن کتثاب جثامع ها به دلیل وجود علم غیبی، و عثدم تثالش امامثان در جهثت تثدویمنطقی بودن برخی آن
 حدیثی، پذیرفتنی نیست.
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