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کاوشی در جایگاه رجالی حاتم بن اسماعیل و تأمّلی در روایات مُسنَد وی از امام صادق(ع)
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چکیده
«حاتم بن اسماعیل كوفی مدنی» از جمله راويان عامّی مذهب در اسناد روايات فريقین است كه بسیار از
امام صادق(ع) نقل روايت كرده است .علماي رجالی اهل سنت ،امام صادق(ع) را از مشايخ حاتم معرفی
كردهاند و رجالیان شیعه ،وي را در جرگه اصحاب آن حضرت برشمرده و رواياتش را از ايشان ،مُسند تلقّی
كردهاند .اين پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ به اين پرسش است كه جايگاه رجالی حاتم
بن اسماعیل و وضعیت روايات مُسنَد وي از امام صادق(ع) چگونه است؟ به نظر میرسد حاتم رواياتش را
بیواسطه از امام صادق(ع) نقل نکرده بلکه به صورت مرسل بوده باشد.
به رغم مضمون صحیح بسیاري از روايات حاتم ،در مجعول يا محرَف بودن پارهاي از آنها ترديدي نیست؛
گرچه احتمال جعل و تحريف روايات از سوي حاتم منتفی است .در مجموع به نظر میرسد رويکرد بايسته
آن است كه در مواجهه با روايات حاتم از امام صادق(ع) ،بايد احتیاط كرد و روايات او را به مثابه مرسات،
تلقی نمود.
واژگان كلیدي :امام صادق(ع) ،حاتم بن اسماعیل ،سند ،ارسال ،جعل ،تحريف.
 .1س ي
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 -1مقدمه
در آيين اسام ،بعد از قرآن ،احاديث سهم بسزايي در دريافت آموزههاي ديني ايفا ميکنند،
از اينروي ،همانطورکه براي شناخت قرآن علوم مختلفي شکل گرفت ،براي شناخت احاديث
نيز دانشهاي گوناگوني مانند علم رجال به وجود آمد ،علمي که در آن از احوال راويان به جهت
دارا بودن يا فقدان ويژگيهاي قبول اخبار بحث ميشود (سبحاني ،1410 ،ص .)11بنابراين ،علم
رجال مقوّم اصالت روايات است.
راويان عامّي مسلک در بسياري از اسناد روايات شيعه قرار دارند .براساس ديدگاه
حديثپژوهان شيعه ،در صورتي که در سند روايتي ،راويِ عامّي وجود داشته باشد و او و ديگر
راويان آن سند ،توثيق گردند و سند نيز متصل باشد ،حديث قابل پذيرش خواهد بود که در
اصطاح به اين حديث ،حديث موثّق ميگويند (عاملي ،بيتا ،ج ،1ص /4کجوري شيرازي،
 ،1382ص )18و در صورتي که يکي از سه محور پيشگفته (عدم وثاقت راوي عامّي ،عدم
وثاقت ديگر راويان و عدم اتصال سند) دچار خدشه باشد؛ روايت ضعيف تلقي ميشود (کجوري
شيرازي ،1382 ،صص.)188-187
يکي از راويان عامّي که در اسناد روايات فريقين از امام صادق(ع) فراوان حديث نقل کرده،
حاتم بن اسماعيل کوفي مدني است ،از اينروي ،کتب رجالي به معرفي او پرداختهاند .کتابهاي
رجال اهل سنت ،امام صادق(ع) را از مشايخ حاتم بن اسماعيل برشمرده و کتب رجال شيعه،
وي را در شمار اصحاب امام صادق(ع) آورده و روايات او از آن حضرت را مُسند تلقّي کردهاند.
بنا به جستجوهاي انجام شده ،تاکنون معرفي حاتم بن اسماعيل و بررسي روايات مُسند او از
امام صادق (ع) موضوع هيچ پژوهشي نبوده ،در حالي که با توجه به حجم روايات فراواني که
از حاتم در مصادر حديثي فريقين گزارش شده است ،انجام پژوهشي مستقل در اين زمينه
ضروري به نظر ميرسد ،لذا اين نوشتار با روش توصيفيـ تحليلي ،در پي پاسخ به اين پرسش
است که جايگاه رجالي حاتم بن اسماعيل و وضعيت روايات مُسنَد وي از امام صادق(ع) چگونه
است؟
براي پاسخ به پرسش باا ،در اين جستار ابتدا ،حاتم بن اسماعيل معرفي و اقوال رجاليان در
جرح و تعديل وي به بحث گزارده ميشود ،سپس دايل تشکيک در نقل روايات مُسند وي از
امام صادق(ع) مطرح ميگردد .در ادامه ،روايات حاتم بن اسماعيل از امام صادق(ع) در جوامع
روايي فريقين ،گونهشناسي و در نهايت ،به مجعول يا محرَف بودن پارهاي از روايات وي از امام
صادق(ع) اشاره ميشود.
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 -2حاتم بن اسماعیل در كتب رجال فريقین
حاتم بن اسماعيل مکنّي به ابو اسماعيل ،همپيمان «بني عبدالمدان بن ديان» از قبيله «بني
حارث بن کعب» است .حاتم در کوفه به دنيا آمده و از آنجا به مدينه مهاجرت کرده است (ابن
سعد ،بي تا ،ج ،5ص .)425از اينرو ،شيخ طوسي در شرح حال او آورده است « :م ي ص ه
كوي» (طوسي ،1381 ،ص .)194در کتب رجال و تراجم ،درباره زمان هجرت حاتم به مدينه
گزارشي در دست نيست و حتي از تاريخ وادت وي هم سخني به ميان نيامده است ،اما در
منابعي آمده است که حاتم پس از مهاجرت تا وفات ،يعني سال  186ق ـ که مصادف با دوران
خافت هارون الرشيد بودـ در مدينه ماند (همان) .بخاري با اندکي اختاف نسبت به ابنسعد،
تاريخ وفات حاتم را جمعه هفتم جماديااولي سال  187ق نوشته است (بخاري ،بيتا ،ج،3
ص /77خلفباجي ،بيتا ،ج ،1ص.)527

 -1-2جرح و تعديل حاتم بن اسماعیل
در کتب رجال اهل سنت ،در جرح و تعديل حاتم بن اسماعيل گفتههاي مختلفي وجود دارد؛
برخي همچون نسائي در «الضعفاءو المتروکين» او را قوي نميدانند (نسائي ،1406 ،ص .)168از
«احمد بن حنبل» نيز نقل است که برخي ادعا کردهاند که حاتم در نقل حديث با اتکا به حافظه،
به غفلت دچار ميشده ،معذلک کتاب حديثي او صاحيت نقل روايت دارد (رازي ،1371 ،ج،3
ص /257مزّي ،1406 ،ج ،5ص .)190درمقابل ،بسياري از رجاليان اهل سنت وي را توثيق
کردهاند (ذهبي ،1407 ،ج ،12ص /108صفدي ،1420 ،ج ،11صص180ـ)181؛ چنانکه ابنسعد
در «الطبقات الکبري» درباره او مينويسد« :ک

ث م مون ک ر

يث» (ابن سعد ،بيتا ،ج،5

ص )425و عجلي در معرف الثقات (عجلي ،1405 ،ج ،1ص )275و ابن حبان وي را در جرگه
ثقات آوردهاند (ابنحبان ،1393 ،ج ،8ص.)210
مزّي در «تهذيب الکمال» و ابنحجر در «تهذيب التهذيب» از نسائي درباره وي چنين نقل
ميکنند« :ليس به ب

» (مزّي ،1406 ،ج ،5ص /190ابنحجر ،1404 ،ج ،2ص ،)111که اين

گزارش بر خاف گفته پيشين نسائي در جرح حاتم است .ذهبي و ابنحجر نيز از او با عنوان
صدوق ياد کردهاند (ذهبي ،1382 ،ج ،1ص /428ابنحجر ،1405 ،ج ،1ص.)170
حاتم بن اسماعيل در اسناد روايات مؤلفان صحاح ستّه ،يعني بخاري ،مسلم ،أبوداوود،
ترمذي ،نسائي و ابن ماجه قرار دارد (صفدي ،1420 ،ج ،11صص )181-180و اين شاهدي
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ديگر بر توثيق حاتم از منظر محدثان اهل سنت است .بنابر مجموع آراء و شواهد ،قول به توثيق
حاتم در ميان اهل سنت ،اقوي از تضعيف وي است.
نام حاتم در اسناد روايات شيعي نيز واقع شده (براي نمونه ر.ک :کليني ،1407 ،ج ،5ص/224
ج ،6صص 475 ،469 ،383و  )476و کتب رجال شيعه نام او را ثبت کردهاند ،اما از جرح و
تعديل وي سخني به ميان نياوردهاند و نجاشي و ابنداود او را از رجال عامّه ميدانند (نجاشي،
 ،1365ص /132ابنداوود ،1392 ،ص )236و برقي ،نجاشي و شيخ طوسي او را از اصحاب امام
صادق(ع) به شمار آوردهاند (برقي ،1342 ،ص /44نجاشي ،1365 ،ص /147طوسي،1381 ،
ص.)194
نجاشي و شيخ طوسي حاتم را صاحب کتاب ميدانند و هر يک با طريق متفاوت خود به
کتاب او اشاره کردهاند؛ طريق نجاشي تا امام صادق(ع) به اين صورت است« :عن ج ف بن
بن م بن ب هيم بن س ي

عن

ئ عن ي ع ه

عن بيهئ عن ح م بن م عيلئ عن ج ف بن

ن بن ع ي بن

ن ل وي

ئ
ي ئ

بک به» (نجاشي ،1365 ،ص )132و طريق شيخ

طوسي چنين است« :عدّ من ص ب ئ عن ي مف ّلئ عن مي ئ عن ب هيم بن س ي

ئ عن ح م»

(طوسي ،1420 ،ص )118که طريق شيخ طوسي به ابيالمفضّل ضعيف است (خويي،1413 ،
ج ،5ص.)159
به نظر مي رسد که اتهام برخي از علماي رجال اهل سنت در خصوص نقل روايت حاتم بن
اسماعيل از ضعفا يا جرح او ،به دليل قرار گرفتن وي در طرق روايات شيعه باشد.

 -2-2مشايخ حديثی حاتم بن اسماعیل
کتابهاي رجال معمواً ،پس از شناساندن راوي ،به معرفي مشايخ حديث ـ استادان حديثي
راويان ـ ميپردازد .رجاليان اهل سنت ،مشايخ حديثي حاتم بن اسماعيل را بين  2تا  47نفر ذکر
کردهاند .براي نمونه ،بخاري در تاريخ کبير ،بشير بن مهاجر ،هاشم بن اسحاق و جعفر بن محمد
(ع)

از مشايخ او دانسته است (بخاري ،بيتا ،ج ،3ص .)77ابوحاتم رازي ج

بن ى ئ

ابنحرملۀ ،محمد بن أبييحيي ،أبيصخر و جعفر بن محمد(ع) را مشايخ حاتم ميداند (رازي،
 ،1371ج ،3ص .)257ابنحبان از دو نفر به عنوان مشايخ حاتم نام ميبرد :ب ر بن مو ج ى
ج ف بن

( ) (ابنحبان ،1393 ،ج ،8ص .)210ذهبي به هفت شيخ وي اشاره کرده است:
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ه

بن ع ى ئ ي ي بن يع ي ئ خ يم بن ع

ل رىجف ص

ئ ج ي بن ع ل منئ م ىي بن بیم

ئع

( ) (ذهبي ،1413 ،ج ،8ص /518همو ،1407 ،ج ،12ص.)107

مزّي در تهذيب الکمال تعداد مشايخ حديثي حاتم را به  47نفر رسانده که از جمله آنها امام
صادق (ع) است (مزّي ،1406 ،ج ،5ص .)187ابنحجر بيش از  12نفر را به عنوان مشايخ حاتم
برشمرده ،اما امام جعفر صادق (ع) را جزء آنها نياورده است (ابنحجر ،1404 ،ج ،2ص،)110
در اينکه چرا ابنحجر ،امام صادق (ع) را در رديف مشايخ حاتم ذکر نکرده ،نکته مهمي وجود
دارد که در همين پژوهش بدان پرداخته ميشود.

 -3تشکیک در نقل روايات مُسنَد حاتم بن اسماعیل از امام صادق(ع)
بسياري از کتب رجال اهل سنت ،امام صادق (ع) را در زمره مشايخ حاتم بن اسماعيل ياد
کرده و کتب رجال شيعه نيز بهاتفاق ،وي را جزء اصحاب امام صادق (ع) دانستهاند و گويا
روايات فراوان حاتم بن اسماعيل از امام صادق (ع) در جوامع روايي فريقين ،شاهدي بدون
مناقشه بر اين مدعا است ،اما به رغم اقوال رجاليان و روايات فريقين ،به نظر ميرسد حاتم
بهطور مستقيم ،از امام صادق (ع) نقل حديث نکرده و احتمااً ،در جرگه شاگردان و راويان
ايشان نبوده است.
نخستين کسي که به اين حقيقت پي برده ،علي بن مديني (م 234 .ق) ـ از پيشوايان حديثي
عامّهـ است؛ ابنحجر از او چنين نقل ميکند « :ىي [ح م بن م عيل] عن ج ف عن بيه ح يث
م سيل س ه » (ابنحجر ،1404 ،ج ،2ص« :)111حاتم بن اسماعيل از جعفر ـ امام صادق (ع)
ـ از پدرش ـ امام باقر (ع) ـ احاديث مرسل نقل و آنها را به ايشان اِسناد داده است» .عاوه بر
آن ،ابنحجر ،با اينکه بيش از  12نفر از مشايخ حاتم را ياد کرده ،امام صادق (ع) را جزء آنها
نياورده است (همان ،ج ،2ص .)110پيش از ابنحجر ،سليمان بن خلفباجي (م 474 .ق) نيز در
کتاب «التعديل و التجريح» همين سخن علي بن مديني را درباره حاتم گزارش کرده است (ر.ک:
خلفباجي ،بيتا ،ج ،1ص.)527
ظاهراً ،خلفباجي و ابن حجر سخن علي بن مديني را دربارۀ حاتم بن اسماعيل صحيح
ميدانستهاند که آن را بدون نقد ،گزارش کردهاند .سخن علي بن مديني نيز قطعاً مستظهر به دليل
يا دايلي بوده که اکنون بدانها دسترسي نداريم ،اما با توجه به قول وي ميتوان حدس زد که
به هنگام حيات امام صادق (ع) ،حاتم يا در مدينه نبوده يا در صورت حضور ،با امام صادق (ع)
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ماقات نداشته است .اگرچه ،احتمااً حاتم بخش عمدهاي از عمر خود را در مدينه گذرانده
است ،با وجود اين ،معلوم نيست که حضور او در مدينه هنگام حيات امام صادق (ع) بوده؛ زيرا
همانطور که گذشت ،وي متوفاي سال  186يا  187ق .است و امامت امام صادق (ع) در سالهاي
 114تا  148ق بوده است (مفيد ،1413 ،ج ،2صص179ـ ،)180بنابراين ،حدود چهل سال بين
شهادت امام (ع) تا وفات حاتم فاصله وجود دارد ،و به احتمال قوي مهاجرت حاتم از کوفه به
مدينه پس از دوران شهادت امام صادق (ع) بوده است.
اين احتمال نيز وجود دارد که در صورت حضور حاتم در ايام حيات امام صادق (ع) ،امکان
ماقات با آن حضرت فراهم نبوده؛ زيرا دوازده سال پاياني عمر امام (ع) با خافت منصور
همزمان بود و از آنجا که امام در آن زمان از شهرت علمي برخوردار و مورد توجه بسياري از
فقيهان و محدثان اهل سنت بوده است ،قطعاً منصور باتوجه به کينه شديدي که نسبت به علويان
داشت ،آن حضرت را به شدت زير نظر گرفته و اجازه زندگي آزاد به او نميداد (جعفريان،
 ،1386ص .)367منصور براي محدود ساختن هرچه بيشتر امام (ع) و تعطيلي جلسات علمي
ايشان ،حق افتا را در انحصار عالمان عامّه قرار داد ،چنانکه در گزارش ابنخلّکان آمده است:
منادياي در مدينه ندا سر ميداد که جز مالک بن انس و ابن ابيذئب ديگري حق فتوا ندارد
(ابنخلّکان ،بيتا ،ج ،4ص ،)135يا براساس نقل ذهبي ،منصور در جلسهاي ،مالک را اعقل و
اعلم مردم خطاب کرد و سوگند خورد که اگر زنده بماند اقوال او را بسان آيات قرآن بنگارد و
به تمام شهرها بفرستد و مردم را به عمل بدانها وادار کند (ذهبي ،بيتا ،ج ،1ص .)209بنابراين،
به فرض حضور حاتم در شهر مدينه به هنگام حيات امام صادق (ع) ،امکان ماقات وي با آن
حضرت در چنين فضاي اختناقآميز ،براي او که از راويان عامّه قلمداد ميگرديد ،ممکن نبوده
است.
باري به نظر ميرسد علي بن مديني براساس يکي از اين دو احتمال پيشين است که روايات
حاتم از امام صادق (ع) را مرسل دانسته است.
ممکن است گفته شود با توجه به اينکه امام صادق (ع) بارها به وسيله حکومت عباسي به
عراق احضار گرديده (مظفر ،1421 ،ج ،1ص)123؛ احتمال دارد که حاتم بن اسماعيل محضر
امام را در کوفه درک کرده باشد؛ در پاسخ به اين سخن بايد گفت :اواً در هيچ يک از نصوص
به حضور امام (ع) در مرکز شهر کوفه اشاره نشده است ،بلکه چنانکه خواهد آمد ،ايشان در

شهر حِيرَه ـ سه ميلي کوفه ،در منطقهاي که بدان نجف گفته ميشود (حموي ،1995 ،ج،2
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ص )328ـ سکني گزيده بودند؛ ثانياً بنا بر روايات ،امام (ع) در ايام حکومت سفّاح 1و منصور

2

در حيره حضور داشته ،ولي در آنجا تحت مراقبت و نظارت حکومت بوده است و مردم
نميتوانستند به راحتي نزد امام بيايند و از محضر علمي و معنوي آن حضرت بهرهمند گردند
(مطهري ،1383 ،ص /482مظفر ،1421 ،ج ،1ص ،)26همانطور که براساس روايتي معروف ،در
زمان حضور امام (ع) در حيره ،يکي از شيعيان براي سؤال از حکم شرعي سه طاق کردن ،خود
را پنهاني و در لباس فردي خيارفروش به امام (ع) رساند (ر.ک :قطب الدين راوندي،1409 ،
ج ،2ص ،)642يا طبق رواياتي امام (ع) در حيره و در حضور سفّاح از روي تقيّه روزه خود را
افطار ميکند (کليني ،1407 ،ج ،4صص.)84-83
اگرچه تنها مدرک موجود در کتابهاي رجالي درخصوص ارسال روايات حاتم از امام صادق
(ع) همان گزارش خلفباجي و ابنحجر از علي بن مديني است ،با وجود اين ،شواهد و قرائني
در دست است که مي توان سخن علي بن مديني را تقويت کرد تا اين مطلب را تأييد کند که
حاتم نقل بيواسطه روايت از امام صادق (ع) نداشته است و اين قرائن بدين شرحند:
 -1بر اساس گزارش ابنسعد ،حاتم بن اسماعيل در اصل اهل کوفه بوده و بعدها در مدينه
سکني گزيده و در سال  186ق .در دوران خافت هارون الرشيد بدرود حيات گفته است
(ابنسعد ،بيتا ،ج ،5ص ،)425اين در حالي است که دوران امامت امام کاظم (ع) به مدت سي
و پنج سال و طي سالهاي  148تا  183ق .بوده (مفيد ،1413 ،ج ،2ص )215و تا سال  179ق.
که هارون الرشيد دستور توقيف ايشان را صادر کرد ،در مدينه به سر ميبرده است (جعفريان،
 ،1386ص /401مفيد ،1413 ،ج ،2ص ،)239جاي تأمل است که چگونه حاتم بن اسماعيل
محضر امام صادق (ع) را در مدينه درک و از آن حضرت حديث نقل کرده باشد ،ولي از امام
کاظم (ع)ـ که سي و پنج سال از امامتش را در مدينه گذراندهـ روايتي نقل نکرده است و حتي
رجاليان وي را در جرگۀ راويان ايشان به شمار نياوردهاند.
اگر گفته شود که براي امام کاظم (ع) مانند امام صادق (ع) بستر نشر معارف ديني و تربيت
شاگردان فراهم نبوده و ايشان فرصت تدريس و بيان روايات نداشتهاند؛ در پاسخ بايد گفت با
ى ى يت خ و
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وجود اينکه دهه نخست امامت امام کاظم (ع) با حکومت منصور عباسي همزمان بود ،معذلک
آن حضرت غالباً ،به برگزاري جلسات علمي و پرسش و پاسخ براي شيعيان مبادرت ميوزيدند
(خضري و ديگران ،1393 ،ص ،)260همچنين ،در دوران ده ساله زمامداري مهدي عباسي ،امام
کاظم (ع) به تدريس ،نقل حديث ،تربيت شاگرد و ايجاد ارتباط ميان خود و رهبران شيعه در
نواحي مختلف ،اشتغال داشتند (جعفريان ،1386 ،ص .)386پس از دوران منصور و مهدي
عباسي ،در عصر حکومت هارون الرشيد تا زمان وفات وي به سال  193ق( .طبري ،1378 ،ج،8
ص )342است که امام کاظم (ع) به حبس ،فشار و آزار حکومت عباسي دچار گرديد و مجالي
براي برگزاري جلسات و فعاليتهايي اينچنين نداشتند (خضري و ديگران ،1393 ،ص.)260
ازم به بيان است که هارون در اوايل حکومت خود ،براي امام کاظم(ع) و شيعيان مزاحمت
ايجاد نميکرد و با آنکه بارها آن حضرت را احضار کرد ،اما با مسالمت و احترام با ايشان
برخورد ميکرد(1همان ،ص ،)262بنابراين ،ظاهر ًا مانعي براي حاتم بن اسماعيل جهت شاگردي
و حضور در محضر امام کاظم (ع) وجود نداشته است.
اين در حالي است که در بين راويان عامّه افرادي هستند که در عصر هر دو امام حضور
داشته و در زمره شاگردان ايشان به حساب آمده و از هر دو امام حديث نقل کردهاند .براي نمونه،
حفص بن غياث(م 194 .ق( ).نجاشي ،1365 ،ص )134از راويان عامّي مذهب است (طوسي،
 ،1420ص .) 158وي از معتمدان هارون الرشيد بوده و هارون او را ابتدا در منصب قضاوت
بغداد گمارد ،سپس قضاوت کوفه را بدو سپرد (نجاشي ،1365 ،ص .)134نجاشي او را در رديف
اصحاب امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) برشمرده است (همان ،ص )135و آيتاه خويي
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مينويسد :حفص در جوامع روايي شيعه بيش از  87روايت را از آن دو امام نقل کرده است
(خويي ،1413 ،ج ،6ص.)152
روايات حفص از امام صادق (ع) فراوان است ،براي نمونه رجوع کنيد به :کافي (کليني،
 ،1407ج ،1ص 35و  ،)46من ايحضره الفقيه (صدوق ،1413 ،ج ،1ص 408و  ،)519معاني
اأخبار (صدوق ،1403 ،ص 30و  )156و تهذيب اأحکام (طوسي ،1407 ،ج ،1ص 177و .)231
براي نمونههايي از روايات حفص از امام کاظم (ع) بنگريد به :کافي (کليني ،1407 ،ج،2
ص ،)606معاني اأخبار (صدوق ،1403 ،ص ،)343تهذيب اأحکام (طوسي ،1407 ،ج،6
ص ،)377بنابراين ،اگر حاتم بن اسماعيل بسان حفص بن غياث ،امکان درک مستقيم و باواسطه
امام صادق (ع) را ميداشت ،قاعدتاً بايد در جلسات علمي امام کاظم (ع) نيز حضور به هم
ميرساند در حالي که در هيچ يک از کتابهاي رجالي فريقين به آن اشاره نشده است.
 -2يکي از شروط بخاري در نقل روايات ،لقاي راوي و مرويعنه است (شهرستاني،1420 ،
ج ،2ص .)84با توجه به اين روش علمي ،وي به رغم آنکه از حاتم بن اسماعيل چند روايات
گزارش کرده است ،1ولي در سند هيچکدام از آنها ،امام صادق(ع) ديده نميشود .مؤيد آن،
سخن خلفباجي است که مينويسد :بخاري از قعنبي ،عبد اه حجبي ،قتيبۀ بن سعيد ،بشر بن
عيسي ،إبراهيم بن حمزه و غير آنان از حاتم بن اسماعيل از کساني چون هشام بن عروه ،يزيد
بن أبيعبيد ،معاوي بن أبي مزردر و جعيد بن عبد الرحمن روايت نقل کرده است (خلفباجي،
بيتا ،ج ،1ص ،)527پيداست که وي امام صادق(ع)را در زمره مشايخ حاتم نياورده است.
برخاف بخاري ،مسلمـ که در نقل روايت ،لقا را شرط ندانسته و صرفاً ،همعصر بودن را
کافي ميداند (سبحاني ،بي تا ،ج ،1ص)371ـ چند روايت به واسطه حاتم بن اسماعيل از امام
صادق(ع) نقل کرده است.
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ممکن است اشکال شود که بخاري به خاطر تعصب به مذهب خود و مخالفتي که نسبت به
شيعه روا داشته ،به واسطه حاتم از امام صادق(ع) روايتي گزارش نکرده است؛ در پاسخ بايد
گفت :اواً ،هرچند بخاري در نقل روايات مربوط به فضايل و مناقب اهل بيت(ع) بخل داشته
است ،روايات حاتم بن اسماعيل از امام صادق(ع) در موضوعات فقهي و سيره است ،بنابراين،
ظاهر ًا انگيزه اي بر عدم نقل بخاري جز دليل پيشگفته (عدم لقاي راوي و مرويعنه) وجود
ندارد؛ ثانياً ،بخاري به رغم دخالت دادن تعصب مذهبي در نقل روايات ،چندين روايت از امامان
شيعه(ع) گزارش کرده است که روايات وي از امام علي بن حسين(ع) (بخاري ،1401 ،ج،2
ص 258و ج ،6ص ،)124و احاديث او از امام محمد بن علي(ع) (همان ،ج ،1ص69؛ ج،3
ص 58-57و 163؛ ج ،4ص56؛ ج ،5ص 78و  ،)121از آن جمله هستند.
 -4گونهشناسی روايات حاتم بن اسماعیل از امام صادق (ع) و تأمّلی در پارهاي از آنها
در جوامع روايي فريقين به واسطه حاتم بن اسماعيل روايات فراواني در موضوعات و ابواب
مختلف از امام صادق(ع) گزارش شده که البته ،غالب آنها نيز در جوامع روايي اهل سنت جاي
گرفتهاند .در ادامه تحقيق ،ابتدا به گونهشناسي اين روايات پرداخته ميشود ،سپس ،نمونهوار در
خصوص انتساب برخي از آنها به امام صادق(ع) تشکيک ميگردد.
 -1-4گونه شناسی روايات حاتم بن اسماعیل از امام صادق(ع) در جوامع روايی فريقین
ذيل اين عنوان گونههاي روايات حاتم از امام صادق (ع) در دو بخش جوامع روايي اهل
سنت و شيعه به تفصيل ذيل گزارش ميگردد:
الف) روايات حاتم بن اسماعیل از امام صادق(ع) در جوامع روايی اهل سنت :با
جستجوي انجام شده در جوامع روايي اهل سنت ،روايات حاتم از امام صادق (ع) با حذف
مشابهات 114 ،روايت در موضوعات مختلف معارفي ،فقهي و سيره است .وي در موضوعات
معارفي ،پنج روايت (براي نمونه ر.ک :بيهقي ،بيتا ،ج ،1ص  /425ابن أبيشيبۀ ،1409 ،ج،1
ص /244حاکم نيشابوري ،بيتا ،ج ،2ص /284ابوداوود ،1410 ،ج ،2ص ،)243در ابواب فقهيـ
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که بيشترين حجم روايات را در بر داردـ  90روايت ،در مسائل متنوع فقهي 1و در خصوص سيره
معصومان (ع) و صحابه 19 ،روايت 2نقل کرده است.
ب) روايات حاتم بن اسماعیل از امام صادق (ع) در جوامع روايی شیعه :در جوامع روايي
شيعه ،از حاتم در مجموع  8روايت ـ که نوعا فقهي هستند ـ به نقل از امام صادق (ع) گزارش
شده است :سيره پيامبر (ص) (کليني ،1407 ،ج ،6ص ،)475احکام نوشيدن (برقي ،1371 ،ج،2
ص /580کليني ،1407 ،ج ،6ص ،)383عکس و نقاشي (برقي ،1371 ،ج ،2ص ،)617نفقه (کليني،
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 /122ى 3ئ

ى يت (ب ي مونه .ک:

1ق)ئ حک سو ش

9ك)2ئ حک

ب م کب (م ئ

کل (م ئ 5ئ

 /114ن ئيئ ك134ئ 5ئ

 /164بن يشي ئ 1409ئ 2ئ

ق)5ئ صو

1ق)5ئ

كق /4بيو يئ

 21ى 5ئ

 513ى قئ

 409ى

 411ى ك)46؛ ) سر م ع ي( ) 2 :ى يت ( .ک :بن يشي ئ 1409ئ 6ئ

 121ى قئ

6ك)4؛

) سر م ح ن( ) 4 :ى يت ( .ک :طر يئ 1404ئ 3ئ

 /20بن يشي ئ 1409ئ 3ئ

2ق (1ى ى يت)؛ ) سر ح ن( ) 2 :ى يت ( .ک :ت م يئ 1403ئ 3ئ
)63؛ هـ) سر م س

يت ئ 2ئ

( ) :يک ى يت ( .ک :م ئ 1ئ

2ك /1بن يشي ئ 1409ئ 3ئ

 112ى قئ

ق 23ى 4ئ

 /142بن يشي ئ 1409ئ 6ئ

3ك)3؛ ) سر ص به 3 :ى يت ( .ک :طر يئ
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 ،1407ج ،5ص /224طوسي ،1407 ،ج ،7ص 78و  ،)79تختّم (همان ،ج ،6ص 469و ،)476
سوار شدن بر مرکب (برقي ،1371 ،ج ،2ص ،)635حج (طوسي ،1414 ،ص401و  )402و أکل
(ابنا بسطام ،1411 ،ص.)62
شايان ذکر است شش روايت (حج ،تختّم ،سوار شدن بر مرکب ،عکس و نقاشي ،نوشيدن و
نفقه) با سندهاي متفاوت ،ولي با مضامين مشترک در جوامع روايي اهل سنت نيز گزارش شده
است.

 -2-3تأملی در پارهاي از روايات حاتم بن اسماعیل از امام صادق(ع)
در جوامع حديثي از حاتم رواياتي به نقل از امام صادق(ع) گزارش شده که در مجعول يا
محرَف بودن آنها هيچ ترديدي نيست .وجود حاتم در اسناد آنها از سه حالت خارج نيست:
 -1حاتم اين روايات را جعل يا تحريف کرده باشد؛  -2حاتم ناآگاهانه و به دليل ارسال
روايات از امام صادق(ع) ،آنها را از واضعان نقل کرده باشد؛  -3جاعان حديث آنها را وضع
کرده و براي اعتبار دادن به سند ،نام حاتم را در آنها درج کرده باشند.
از اين سه احتمال ،احتمال اول تقريبا منتفي است؛ زيرا با توجه به وثاقتي که حاتم نزد عامّه
دارد و با عنايت به عدم جرح او در ميان رجاليان شيعه ،بعيد است که او به جعل و تحريف
روايات اقدام کرده باشد ،بنابراين ،احتمال دوم و سوم قوت ميگيرد .براساس احتمال دوم ،اين
امکان وجود دارد که روايات از زبان امام صادق(ع) جعل شده باشد و چون حاتم نزد آن حضرت،
حاضر نبوده و بهطور مستقيم ،حديث را از ايشان نشنيده ،از روي قصور به راوي يا راويان اعتماد
کرده و روايات را گزارش نموده است.
احتمال سوم نيز بعيد نيست ،زيرا جاعان حديث ،براي قبواندن روايت ،عاوه بر جعل متن
حديث ،سند آن را نيز وضع مي کردند .مؤيد اين ادعا ،روايت يونس بن عبد الرحمان است،
آنجا که ميگويد« :به عراق رفتم ،در آنجا برخي اصحاب امام باقر(ع) و بسياري از اصحاب
امام صادق(ع) را يافتم ،از آنان حديث شنيده و کتابهايشان را گرفتم ،آنها را بر امام رضا(ع)
عرضه کردم ،امام(ع) بسياري از احاديث را از امام صادق(ع) ندانست ،سپس ،فرمود :ابوالخطاب
(مغير بن سعيد) به امام صادق(ع) دروغ ميبست ،خدا ابوالخطاب و اصحاب او را لعنت کند
که تا امروز در کتابهاي اصحاب امام صادق(ع) دستبرده و تغيير ميدادند» (کشي،1409 ،
ص.)224
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اکنون با اين مقدمه نمونه هايي از روايات مجعول و محرّف منقول از حاتم گزارش و در بوته
نقد نهاده ميشود:
الف -مطاق بودن امام حسن(ع):
حاتم بن اسماعيل از امام صادق (ع) نقل کرده است که امام علي(ع) به کوفيان فرمود« :اي
مردم کوفه ،حسن را زن مدهيد؛ زيرا او مردي مِطاق است .مردي از قبيلۀ همدان گفت :به خدا
سوگند ،دختران خود را به همسري او در ميآوريم ،اگر پسنديد نگاهدارد و اگر نپسنديد طاق
دهد»( 1ابن أبيشيبه ،1409 ،ج ،4ص /172ابنسعد ،1416 ،ص .)70در روايتي ديگر حاتم از
امام صادق(ع) به نقل از امام علي(ع) روايت ميکند که فرمود« :حسن(ع) پياپي زن ميستاند و
طاق ميداد و من گمان بردم که اين طاقها سبب دشمني بين قبائل گردد( )2ابن أبيشيبه،1409 ،
ج ،4ص.)172
نقل اين روايات از امام صادق(ع) تأملبرانگيز است .از نظر سياسي ،دوران امامت ايشان با
آغاز حکومت عباسيان مقارن شده بود ،با بررسيهاي تاريخي اين احتمال قوت ميگيرد که اين
اتهام ناروا در آغاز خافت بنيعباس پديدار شده باشد؛ زيرا در همان دوران ،بر زبان منصور
دوانيقيـ مخالف سرسخت اهل بيت (ع) و قاتل فرزندان امام مجتبي (ع)ـ جاري شده است.
مسعودي در مروج الذهب چنين گزارش کرده است :منصور پس از دستگيري عبداه بن حسن،
برادران و ديگر ياران اهل بيت (ع) که همراه با او قيام کرده بودند ،بر منبر رفته ،حمد و ثناي
خداوند را به جاي آورده و بر محمد (ع) درود فرستاده ،آنگاه گفت« :اي اهالي خراسان ،شما
پيروان و ياوران ماييد ،اگر با غير از ما بيعت کنيد ،با بهتر از ما بيعت نکردهايد ،سوگند به خداوند
بيهمتا ،ما فرزندان ابوطالب را با خافت وانهاديم و به هيچ روي متعرض آنان نشديم ،تا آن که
علي بن ابيطالب خافت را به دست گرفت و موفّق نشد ،ناچار به حکميت تن داد .مردم در
صاحيت زمامداري او به اختاف نظر دچار شده و يکپارچگي آنان از هم گسيخت ،تا آنکه
پيروان و ياران و معتمدانش بر او شوريده ،او را به قتل رساندند .پس از وي ،حسن بن علي
 .1ق  :خس سن مش س ش بنش شع س سئ ق س :حس ثس حس تِمش بنش م عيلسئ عسن جس فس ِ بنِ مش س ٍئ عسن بيهِئ ق س :ق س عس ي( ) :ي هلس
ل و سف ِئ ا تش سىجو س سنس بنس عس ي فس نه سجشلٌ مِ ا ٌ .فس

ق.
سط س

ن سه ش س س :ىس هِ لسش سىجس هشئ سف س سضِي شم سكس ىس م كس ِ س
سجشلٌ ِم ش

ح ِ شتش س ش يس شو س عس س ىس س فِي
ن سبِيهِ قس س :قس س سع ِي ( ) :مس س س شل س سنش يسس سى ش ىس يش س قش حس ی س
ح ِتمش سعنش جس شفس ٍ سع ش
ح سثس س
 .2س
ل.
شل سس ِئ ِ
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حکومت را به دست گرفت .به خدا سوگند ،او مرد حکومت نبود .در قبال اموالي که از معاويه
ستاند و وعدۀ وليعهدي او ،فريفته شد .معاويه او را از خافت خلع کرد و داراييهاي را که
داشت و اموالي را که معاويه بدو داده بود ،از چنگش برون آورد .حسن به زنان روي آورد ،يک
روز ازدواج مي کرد و روز ديگر طاق ميداد ،زندگاني او بدين منوال سپري ميشد تا آنکه در
بستر جان سپرد» (مسعودي ،1409 ،ج ،3ص.)300
براساس اين خطبه ،يکي از محققان مينويسد :به گمان بسيار قوي منصور اولين جاعل اين
سخن است و مورخان از او برگرفتهاند .علت آن نيز قيامهايي است که سادات حسني به راه
انداختند که تا مرز فروپاشي حکومت منصور پيش رفت .در پي آن ،منصور عبداه بن حسن را
دستگير کرد و براي اهالي خراسان خطبهاي آکنده از دشنام به اميرمؤمنان(ع) و فرزندانش خواند
و در آن چنين دروغي را برساخت و به امام حسن(ع) نسبت داد (قرشي ،1413 ،ج ،2ص.)452
«هاشم معروف حسني» نيز نوشته است :حاکمان عباسي در بدي و تعصب ،دست کمي از
امويان نداشتند و با آنان در جعل احاديثي که به ضرر علويان بود ،مشارکت داشتند .عباسيان
بهطور ويژه نسبت به حسنيها کينهورزي داشتند؛ زيرا غالب کساني که عليه ظلم قيام کردند از
فرزندان و نوادگان امام حسن(ع) بودند و چون منصور ،عبداه بن حسنـ يکي از دو حسني به
پاخاسته عليه ظلم و جورـ را دستگير کرد ،در ميان جمع فراواني خطبه خواند و به علي بن
ابيطالب(ع) ،امام حسن(ع) و همۀ زادگان ابوطالب دشنام داد (معروف الحسني ،1382 ،ج،2
صص.)555-554
بنابراين ،روايات مِطاقيت امام حسن(ع) از اساس دروغ است .چنانکه گذشت با توجه به
اقوال رجاليان دربارۀ حاتم بن اسماعيل و عدم انتساب وي به جعل حديث ،بعيد به نظر ميرسد
که اوجاعل اين احاديث باشد و اين جاست که اين احتمال تقويت ميگردد که حاتم حديثي
مجعول و منتسب به امام صادق(ع) را با واسطه نقل کرده باشد ،يا واضعان متن و سند روايت را
جعل کرده به حاتم نسبت داده باشند.
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ب -حديث ثقلین:
حاتم از امام صادق(ع) از امام باقر(ع) از جابر روايت آورده است که پيامبر اکرم(ص)
فرمودند« :در ميان شما کتاب خدا را باقي ميگذارم تا زماني که به آن تمسّک جوييد ،گمراه
نميشويد»( 1ابن أبيشيبۀ ،1409 ،ج ،7ص.)175
در اين روايت ،پيامبر(ص) مسلمانان را به تمسّک به قرآنـ بدون ذکر نام اهل بيت(ع)ـ
توصيه کرده است ،اين در حالي است که در فريقين با اسنادي شبيه به روايت مزبور ،پيامبر(ص)
تمسّک به قرآن همراه با اهل بيت را سفارش فرموده است ،چنانکه ترمذي ،طبراني و ابنکثير
بهواسطه «زيد بن حسن» از امام صادق(ع) از امام باقر(ع) از جابر روايت چنين کردهاند :در روز
عرفه ،پيامبر(ص) را در حال حج سواره بر شترش ديدم که ميفرمود« :اي مردم ،من ميان شما
کتاب خدا و اهل بيتم را به جاي ميگذارم ،تا زماني که به آنها تمسّک جوييد ،گمراه نميشويد»

2

(ترمذي ،1403 ،ج ،5ص /327طبراني ،1415 ،ج ،5ص /89ابنکثير ،1419 ،ج ،7ص.)186
در منابع شيعه نيز با سندي متفاوت از امام باقر(ع) از جابر از پيامبر(ص) نقل است که
فرمودند« :من در ميان شما دو چيز گرانبها به جاي ميگذارم ،ثقل اکبر که کتاب خدا است و ثقل
اصغر که اهل بيتم هستند ،تا زماني که به آنها تمسّک بجوييد به گمراهي و تغيير دچار
نميشويد»( 3صفار ،1404 ،ج ،1ص.)414
با توجه به اين روايات ،اگر روايتي که حاتم از امام صادق(ع) نقل کرده ،بدون واسطه گزارش
ميشد ،قطعاً بايد به تمامي منعکس ميگرديد ،نه اينکه بخش مهمي از آن حذف گردد .ظاهراً،
خود حاتم نيز انگيزه اي براي تحريف روايت نداشته و گزارش دگرسان روايت يا از نقل باواسطه
نشأت گرفته است يا جاعان ،سند و متن را برساختهاند.
ه سع سيهِ ىس سس سم قس س« :تس سكتش في شم مس
ح ثس ح ِتمش بنش م عيلسئ عسن جس فس ٍ عسن بي ِه عسن ج ب ٍ نس ل يش صس ی ش
 .1س
سب س

ش عس س شم بِهِ ِك

ش تس ِ ّو

س هِ».

ن جس ب ٍ بنِ عس ِ هِ قس س:
ن جس فس ِ بنِ مش س ٍ عسن بِيهِ عس ش
ح سث سن ش شبنش سع ِ ل سمنِ ل وي خشس سن سي ش بنش س سنِ سع ش
 .2س

ص ي هش سع سيهِ ىس سس مس ي حس ِه يسو س عس سفس س ىس هش سو عس ی نس قسِهِ ل س شو ئِ يس ش شبش سف س ِ ششه يس شو ش :يس يو ل
« س شيتش سسو س هِ س
ني ست سكتش في شم سم

خس تشم بِه لسن تس ِ ّو كِ

س هِ سى عِ سي هلس بسيي».

ش

ن جس بِ ِ شبنِ عس ش ِ
ن سبِي جس شفس ٍ سع ش
ن سجشلٍ سع ش
ح سثس مش س ش شبنش شل ش س شينِ سعنِ ل ش ِ شبنِ شش س شيبٍ عسنش خس لِ ِ شبنِ مس لش س س ِن ِي سع ش
ص .س
صغس س ِ ش ست س شش شم بِ ِو س لس تس ِ و ىس
ل ِه شل سشن س ِي سق س :سق س سسشو ش ل هِ ( )ِ :ني تس ِ ٌ فِي شمش ل س س شينِ ل سلس شل س شكس س ىس ل سلس شل س ش

صغس ش عِ ش ستِي ىس سهشلش بس شيِي.
سل ستس لشو  ...ل سلش شل س شكس ش كِس ش ل هِ سسسبٌ طس سفشهش بِيس ِ ل هِ ىس سسسبٌ طس سفشهش بِ س شي ِي شمش ىس ل سلش شل س ش

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

ج -حديث سه طاقه كردن در يک مجلس:
حاتم از امام صادق(ع) به نقل از امام باقر(ع) از امام علي(ع) روايت کرده است« :حس ثس بوبس ٍ
ج فس ٍ عسن بيهِ عسن سع ي ق س:
ق س سن ح تِمش بنش م عيلس عسن س

ق س ل سّجشلش ِل م س تِهِ :نتس سع سي حس ٌ فس ِويس

ثسا ٌ» (ابن أبيشيبه ،1409 ،ج ،4ص« :)55هرگاه مردي به زنش بگويد تو بر من حرام هستي،
به منزله سه طاقه کردن است».

اين روايت به طور قطع از مجعوات است که به امام صادق(ع) نسبت داده شده است .دايل
فراواني را ميتوان براي برساختگي آن اقامه کرد که پرداختن به همه آنها در اين مجال نميگنجد،
اما به تناسب روايت نسبت داده شده به امام ،ميتوان به روايات معارض آن استناد جست.
صريحترين روايت در اين باب حديث صحيح «زُراره» از امام صادق(ع) است که از ايشان
ميپرسد :نظر شما درباره مردي که به زنش ميگويد تو بر من حرام هستي ،چيست؟ محدثان
عراق از امام علي(ع) نقل کردهاند که ايشان آن را به منزله سه طاق قرار ميداد .امام صادق(ع)
فرمودند« :آنان دروغ ميگويند ،علي(ع) اين جمله را به منزله طاق قرار نداده است و اگر قدرت
داشتم سر آنان را ميشکستم»( 1کليني ،1407 ،ج ،6ص.)135
براساس اين روايت ،نه تنها امام صادق(ع) از امام علي(ع) جمله «سنتس عس سی حس ٌ» را نقل
نکرده ،بلکه نسبت اين سخن را به ايشان بهشدّت رد کرده است و آن را دروغي بيش نميداند.

نتیجهگیري

براساس آنچه گذشت در جوامع روايي فريقين ،حاتم بن اسماعيل روايات متعددي از امام

صادق(ع) نقل کرده است .از اينروي ،کتب رجال اهل سنت و شيعه وي را از شاگردان و صحابه

امام صادق(ع) معرفي کردهاند .رجاليان عامّه ،غالباً حاتم را توثيق نموده و رجاليان شيعه از مدح

و ذمّ او سخني به ميان نياوردهاند .صرف نظر از وثاقت يا عدم وثاقت وي ،با بررسيهاي صورت

گرفته به نظر ميرسد انتساب حاتم به شاگردي در محضر امام صادق(ع) و نقل روايات مُسند از

ايشان صحيح نباشد؛ زيرا از علي بن مديني نقل است که حاتم ،روايات را به صورت مرسل از

امام صادق (ع) گزارش ميکرده است .وي متوفاي سال  186يا  187ق .است و سالهاي امامت
ن سبِي جس ش سف ٍ قس س :شق شتش لسهش مس تس شو ش فِي
ن ش س س س عس ش
ن شع س س شبنِ ش س شيس س سع ش
ن سبِيهِ سعنِ شبنِ سبِي شع س شي ٍ سع ش
 . 1سع ِي شبنش ِشب س هِي سم سع ش
ت عس سي حس س ٌ فس ِن نش شىسی بِ شل ِ س ِ س سع ِيًّ ( ) جس س سوس سث س ثً فس س س كس سبشو لس شم يس ش س شوس سط س قً سى لس شو كس س لِي
ل سق س ِل شم س سِت ِه سشن ِ
سجش ٍ

ج شتش س شسسهش. ...
سع س شيهِ شس ش س ٌ سل س شى س
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امام صادق (ع)  114تا  148ق .بوده است ،بنابراين ،تقريباً چهل سال بين شهادت امام (ع) تا
وفات حاتم فاصله وجود دارد ،لذا اگرچه حاتم مدت زيادي از عمر خود را در مدينه گذرانده،

با وجود اين معلوم نيست که اين حضور در هنگام حيات امام صادق (ع) باشد ،حتي با فرض

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

ايشان ماقات داشته است.

شواهد ديگري نيز مؤيد سخن علي بن مديني است -1 :اگر حاتم محضر امام (ع) را در

مدينه درک کرده و حديث نقل کرده باشد ،قاعدتاً بايد مانند راوياني چون حفص بن غياث از

امام کاظم (ع)ـ که سي و پنج سال از امامتش را در مدينه گذرانده استـ روايت ميکرد؛ -2
يکي از شروط بخاري در نقل روايات ،لقاي راوي و مرويعنه است و با آنکه وي از حاتم

رواياتي گزارش کرده ،اما در سند هيچ يک از آنها ،امام صادق (ع) ديده نميشود .برخاف

بخاري ،مسلمـ که در نقل روايت ،لقا را شرط ندانسته و صرفاً ،همعصر بودن را کافي ميداندـ
چند روايت به واسطه حاتم بن اسماعيل از امام صادق (ع) نقل کرده است.

در جوامع روايي فريقين ،از حاتم روايات فراواني در موضوعات مختلف معارفي ،فقهي و

سيره به نقل از امام صادق(ع) وجود دارد .به رغم مضمون صحيح بسياري از آنها ،در مجعول

يا محرَف بودن پارهاي از آنها هيچ ترديدي نيست .وجود حاتم در اسناد آنها از سه حالت

خارج نيست -1 :جعل يا تحريف روايات به وسيله حاتم؛  -2نقل ناآگاهانه و غير متعمدانه

روايات برساخته واضعان و انتساب آنها به امام صادق (ع)؛  -3جعل حديث به وسيله واضعان
و قرار دادن نام حاتم در اسناد.

از اين سه احتمال ،احتمال اول به دليل جايگاه روايي حاتم در ميان فريقين منتفي است ،لذا

يا براساس احتمال دوم روايات از زبان امام صادق(ع) جعل شده و چون حاتم نزد امام (ع)،

حاضر نبوده و مستقيما حديث را نشنيده است ،به راوي يا راويان اعتماد کرده و روايات را

گزارش نموده است ،يا طبق احتمال سوم ،جاعان حديث ،براي قبواندن روايت ،عاوه بر جعل

متن حديث ،سند آن را نيز وضع کرده و نام حاتم را در اسناد گنجاندهاند .بنابراين ،در مواجهه با
روايات حاتم از امام صادق (ع) بايد با احتياط برخورد کرد و در مُسند بودن آنها ترديد نمود و
روايات او را مرسل تلقي کرد.
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