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چکیده
پس از تاحید و نبات ،زیر نمییترین عقمید
امامم اممممن معصااااه اب ی
خام امممیه اسا ا ر ا این پژوبش رای ا ااعمی کتمب «االمممة و النص» که
ا منم ع خاا ایشمن
مدعی وجاا معم ض رای نصاا اسممی اممممن امممیه
اثبمت شده اس ؛
گرایده ،تااتر معنای نصاا مشتل ر نمه بلهی ایشمن
تام ا ررض وجاا وای بمی معم ض ،اعتبم آنبم مخدوش گراار ا این اساااتم
نخسا وحدت ا کمن تااتر اطالححی ،نزا اانشلندان رریقین تبیین شده ،سپس
 55حدیث ( 7ما ا از اب ساان و  84ما ا از شاایعه) مشااتل ر نمه بلهی
اممممن  ،از  12منبع اس ا اوش ش ایعه و اب ساان  ،م  09ساالسااله سااند
آا سابی شاااده اسا ا ر ا مرحلهی عد جه تبیین تااتر ا تلمه طبقهبمی
اویمن ،معیم زممنی تقریبی رای بر طبقهی وائی معین شاااده اسا ا ر ا پمیمن
نتیجاهی شااالم ش اویمن بر طبقه ،وجاا  12طا ا م ی 89 ،تم عی و حدوا 09
اوی رای طبقمت میمنی تم کتمببمی نمق آن نصا اس ر نیز ا رخی طبقهبم
اختحف مذببی اویمن یمن شده اس ر
واژههای کلیدی :اممم  ،اممم خمطه ،تااتر ،نصا  ،اسممی ائلهر

 .1دانشجوی دکتری دانشگاه امیرالمؤمنین .h1.soleymanifar@chmail.ir
 .2دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.shakerinh@gmail.com ،

کالم اسالمی ،سال ،27
شماره  ،108صفحه68 – 53 :

 .1مقدمه
اممم خمطااه ،اثبمت اممم رای ررا یم ارراای خم اسا که ا این ناشااتم  ،ه
وسا ایلهی تبیین تااتر اطاااالححی ا نصاااا نبای مشاااتل ر نمه بلهی اممممن
اماممیاه  ،رای ایشااامن پیگیری میشااااار ا منم ع رریقین ،وایمت سا ایم ی از
اشم ه اا ا و ا سیم ی از منم ع شیعه و رخی منم ع
ه تعداا اممممن
پیممبر
نیز ذکر گرایده اسا ر رخی متکللمن شیعه ه وجاا
اب سان  ،نمه بلهی آنمن
نص متااتر ر نامه اماممامن اماممیاه  ،اشااام ه و ا اثبامت امامم یمزاه اممه پس از
امیراللؤمنین  ،ادان اساااتناما نلااهاند (مفید81 ،2821 ،؛ علم الهدی:1 ،2829 ،
280؛ حلی107 ،2821 ،؛ رمضاا مقداا )178 ،2819 ،بر چند ه ذکر آن نصااا و
تبیین تااتر آنبم نپرااختهاندر رخی نیز م وجاا ذکر نصاااا  ،ه ر ساای ساااندی و
تبیین تااتر اطالححی آنبم نپرااختهاند (حر عمملی)2815 ،ر
ر این اساامس ناآو ی این پژوبش ،تبیین و اثبمت تااتر نصااا مشااتل ر نمه
ا تلمه طبقهبمی اویمن اسا  ،که تعداای از آن نصاا ا منم ع
بلهی اممممن
اس اوش اب سن نیز نق شدهاندر
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رامیادهی اثبامت تااتر آن نصاااا  ،تبیین ربمنی جدید ر حقمنی اممم اممممن
و ا نتیجه ساااهال پمساااب ه شااابهمت مبتنی ر وجاا وایمتِ ه ظمبر
امممیه
معم ض اسا ر از این جلله اسا شبهمت «ریص نا » ا کتمب «االمممة و النص» که
ه اهبم گزا ش وایی و تم یخی از منم ع شاایعه اسااتنما کراه و مدعی تعم ض آنبم م
1
شده اس ر
نصا نمهبمی اممممن
پرسااش اطاالی ا این پژوبش ،آن اساا که چگانه می تاان رای اثبمت اممم
ا ثم کرا؟
اممممن امممیه  ،تااتر نصا نبای مشتل ر نمه بلهی ایشمن
پرساااشباامی ررعی ا این پژوبش عباام تنااد از :تعریف و ا کاامن اطااالی تااتر
اطااالححی چیس ا ؟ معیم زممنی بر طبقهی وایی چند ساامش اس ا ؟ آیم بر طبقهی
 .1روشننن اسننک کد در فرت ارارت و ع م امناج عمع عرفی ،با اثبات اواار نصننوا اسننامی ،این نصننوا مم م و
حجک خواهن بود.

وایی ،اه تعاداا کامری از رراوانی اویمن رخا اا اسا ا ؟ آیم ا میمن طبقمت اویمن،
اانشلندان عممه نیز وجاا اا ند؟
جلعآو ی اطحعامت و ت لیا اااهبم ا این پژوبش مبتنی ر وشبمی کحمی،
وایی و جملی از ایدگمه رریقین خاابد اار
 .2تعریف تواتر

امم تااتر ا اطاالح اس کم ا چهم سمح عللی یعنی رقه ،اطاش رقه ،حدیث
و منالق کام را اا ار ا ااامه نرر اانشااالندانی ا ائه میگراا که جممع علاه مختلف
ااه و یم ه علم حدیث و جمش ،شهرت یشتری ااشتهاندر
نخس سخن رخی اانشلندان شیعه ذکر میگراا:
شایب مفید (ه  821ق)« :ررر وایتی اس که گروهبمیی که ه حد سیم ی و انتشم
ساایدهاند آن ا نق کراه مشااند ،ا حدی که ه جه عرف و عمات اجتلمع آنمن ر
کذب م مش اسا ررر و گمبی ملکن اس جلعی م تعداای کلتررررر ،خبری ا نق کنند
که از شامبد حمش آنمن وررر تفموت انگیزهبمشامن اانساته شاا که م یکدیگر تبمنی نکراه
اند،ررر» (مفید)88 ،2821 ،ر

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

عحمه حلی (ه  710ق)« :تااتر عبم ت از سیدن پیا پی وای بم ه گاش اس ؛
خبری عد از خبریررر» سااپس ا چند طااف هی عد شاارب اان عدای خم ا ا
کراه ،و پس از آو ان نررات مختلف از عدا پنج تم پنجمه ،چنین مینایسااد« :و حق ر
خحف اینبمسا و ضم الهای ا این ما ا نیس و عدا معلامی وجاا ندا اررر» (حلی،
120 ،100 :1 ،2815ا )112ر
شااهید ثمنی (ه  005ق)« :آن خبری اساا که اویمن آن ا ساایم ی تعداا ،ه
حدی رسااند که تبمنی آنبم ر ا وغ از جه عرف و عمات م مش مشااد»ر سااپس ا
ما ا عده شارب اان عدا خمطای از اویمن چنین مینایساد« :و خبر متااتر من صر
ا عدا خمطای نیسا ؛ لکه آنچه معتبر اسا عدای اسا که وطااف ا حاساات مله
تبمنیررر] ایجما نلمید ،پس گمبی ا رخی اویمن م اه نفر یم کلتر حمطاا میشااااا و
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لغا شااانامسااامن عرب م یمنبمیی کم و یش متفموت ،تااتر ا وطاااف چیزی
اانسااتهاند که ه تد یج و پیا پی حمط ا شاااا (ررابیدی211 :4 ،2829 ،؛ جابرى،
281 :1 ،2829؛ ز یدی)549 :7 ،2828 ،

44

گمبی م یکصد نفر بم حمط نلیشااررر» (جبعی عمملی)01 ،2894 ،ر
عحمه مممقمنی (ه  2152ق)« :خبر عدهای اسا که ا سایم ی ه حدی سیده
اند که تبمنی ایشامن ر ا وغسمزی ا عرف و عمات م مش اس ررر» و پس از آنکه اقااش
عللام ا ام هی شااارب اان عادا خام (از جلله عدا چهم ه مال) ا نق میکند،
چنین مینایساد« :رررو این اقااش بله مط اس ؛ زیرا بر یک از این عدابم گمبی مفید
علم میشاا و گمبی نلیشاا ،پس معیم نیس » (مممقمنی40 :2 ،2822 ،ا )09ر
اانشالندان اب سن نیز ا تعریف تااتر و یمن ا کمن آن تفموت چندانی م شیعه
ندا ند:
ا ن حزه اندلسا ای (ه  850ق)« :خبری اسا ا که گروبی کثیر عد از گروه کثیر
رساد و این خبری اسا که بیچ او مسللمنی
ایگر آن ا نق کنند تم ه پیممبر
ا وجاب عل ه آن اختحف نلیکنندررر» او گرچه ا ا تدا گروه کثیر ا مقاه تعریف
قرا اااه اس ؛ امم پس از مثمشبمیی رای خبر متااتر ،ه تفصی اختحف اقااش ا ما ا
تعاداا الزه رای اویامن پرااختاه ،و ا مقمه جلع ندی ،چنین میگاید« :ررربرگمه او
نفر و یشاتر یمیند که یقین نلمییم آنمن یکدیگر ا محقمت ننلااهاند و اسایسه نکراه
انادررر و بریاک حادیثی طاالنی نق کند که ملکن نیسا ا حمررهی او نفر ر تالید
ممنند آن ه طا اتفمقی بلمبنگ شااا و بریک آن ا ر اساامس مشمبدهی حسی نق
کندررر پس آن خبری اسا و مالم ق حقیق اس که دون شک چم های جز تصدیق
آن نیس ررر» (ا ن حزه ،اإلحکمه07 ،ا297؛ نیز رک :الل لی)215 :1 ،ر
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ا ن الصاح (ه  081ق) :او که نزا اب سن پد علم حدیث شلراه میشاا ،ا
تبیین خبر متااتر چنین مینایسااد« :ررر خبر کساامنی اساا که ه طا دیهی از نق
آنمن ،یقین ه ا ساتی خبر حمطا میشااا و مید این شارب ا تلمه سند (از ا تدا تم
انتهم) وجاا ااشته مشدررر» (ا ن طح )107 ،2890 ،ر
این تعریف نیز م تعریفبمی گذشااته نمساامزگم نیساا  ،زیرا ه یقین ،زممنی خبر
نق شااده ماجت تصاادیق یقینی اساا که ا ما ا اویمن آن ،احتلمش تبمنی ر ا وغ
عماتم م مش مشد؛ چنمنکه او نیز عدا خمطی ا شرب ندانسته اس ر
سایاطی (ه  022ق)« :و آن حدیث کسامنی اسا که از نق ایشمن ،علم ضرو ی
ه اساتگایی حمط شاا ه این طا ت که اجتلمع ممنند آنمن ر ا وغ ملکن نبمشد و
از اوش سااند تم آخر آن حچنین مشااد] و لذا عل ه آن ،دون ث ا ما ا حعدال ]

جمش آن واجت اساا و نم ر حطااع ،تعداا معینی از اویمن ا آن شاارب نیساا ررر»
(سیاطی ،یتم)107 :1 ،ر
البمنی (ه 2819ق)« :رررلکن اگر حدیث م ساندبمی متعدا و از سای تعداا زیمای
طا م ه ح ه مم] رساد ،ه آن حدیث ،حدیث طا یع متااتر میگایند و حدیث ط یع
متااتر یعنی از جه ثبات ا قاهی قرآن کریم اس ررر» (البمنی)142 :1 ،2812 ،ر

جلع ندی تعریف بمی مال ا می تاان چنین ا ائه کرا« :خبر ااان اویمن از امری
م ساااس که ه الی تعداا ساایم آنمن یم تفموتبمی مذببی ،ساایمساای و ماقعیتی،
امکمن تبمنی آنمن ر حست عمات وجاا ندا ا و لذا خبر آنمن ،مفید یقین اس »ر
مهلترین ا کمن ا تعریف تااتر نزا اانشلندان رریقین «عده امکمن تبمنی اویمن»
اسا ا که احراز این کن می تااند معلاش سااابتبمیی ممنند او ی مکمن زندگی و ا
نتیجه یقین ه عده محقمت ایشااامن ،و یم اختحف عقیده و گرایشبمی سا ایمسااای آن
اویمن ا ماضاااع خبر یم غیر آن او مشااد (طاساای42 :1 ،2827 ،؛ حلی:1 ،2815 ،
110؛ مممقمنی290 ،2822 ،؛ کتمنی ،یتم)25 ،ر
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نیز غملت اانشاالندان ر عده لزوه وثمق اویمن و عده لزوه تعداای خم از آنمن،
تصاااریع نلااهاند که الی آن ،عده تاقف احراز کن اطااالی تااتر یعنی «عده امکمن
تبمنی اویمن» ر آن او شارب اسا ؛ چنمنکه یکی از اانشالندان معمطر ا این زمینه
چنین آو اه اسا « :ا کلترین عدای که تااتر م آن م قق میشاا اختحف کراهاند
و حق این اسا که عدا خمطای ا آن شرب نیس  ،معیم خبر ااان عدهای اس که
از تعلد ایشمن ر ا وغگایی ایلنی حمط شاا» (سب منی)11 :2824 ،ر
اقسامه خبر متااتر اسا کم لفری و معنای بستندر تااتر لفری آن اس که بله
ی اویمن ،مضالان خمطای ا م کللمتی یکسامن نق کنند و تااتر معنای آن اس که
بلهی اویمن ،معنمی یکساامنی ا م جلحتی مختلف یمن نلمیندر ممنند نق جنگبمی
متعادای که حضااارت علی نقش مؤثری ا آنبم ایفم نلااهاند که شاااجمع آن
حضااارت ،الزمهی آنبمسا ا ؛ لذا آن ا متااتر معنای ه حسااامب میآو ند (مممقمنی،
)227 -225 :2 ،2822ر
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از تعبیر «تعداا سیم ی ط م ه» ا یمن این حدیثشنمس اب سن نیز می تاان
عده شرب اان عدا خم ا استفماه نلاار
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 .3نصوص اسامی ائمه
پیش از اشام ه ه نصاا اسممی و شلم ش آنهم ،مشخصهبمی حداقلی مد نرر ا
نصا ر سی شده ذکر میگراا:
2ر ااشااتن سااند متصاا ؛ 1ر یمن اممم رای ارراای خم (ائلهی اوازاهگمنهی
امممیه) ،که این مقمه ملکن اسا ا م ه کم رتن لفم اممه یم خلیفه یم وطا ای ،وا ث،
حج ( ه طاا ت ماللق) و یم بر لفم محزه م معنمی اممم یمن شاده مشد؛ 1ر اشم ه
ه اوازاه تن اان اممممن حق (ارراا معین) که یم ه طااراح یم ه طااا ت ضاالنی ا
وای بمی ما ا استنما وجاا اا ا؛ 8ر نمه بلهی اوازاه اممه ر
از آنجم که آو ان متن تلمه آن نصا ا این پژوبش امکمنپذیر نیس  ،ه ذکر
متن رخی احمایث از اب سان ه عناان نلانه و ذکر منم ع ایگر نصاا سنده می
گراار ساااپس جها تبیین تااتر نصاااا م تعیین زممن تقریبی بر طبقهی وایی و
طبقه ندی اویمن بر سند ،تعداا آنبم ا بر طبقه مشخص و ا ائه میگراار
 .4منابع اهل سنت و نام امامان
ا منم ع اب سان سایم نق شده اس  ،امم
احمایث رضامئ اممممن امممیه
ا ماا ا م دوای میتاان احمایثی ا یمر که ا آنبم اممم رای اممممن امممیه
نق شااده اس ا ر ا این
م ذکر نمه بلهی ایشاامن بلراه سااند متص ا تم پیممبر
پژوبش  7حدیث م ذکر متن یم آا س ا ائه میگراار
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2ر ا ن ا ی الفاا س 821( 1ق) ا «اال عان حادیثم من منمقت امیراللامنین

»

اسا
ا که مشااتل ر نمه بلهی اممممن امممیه
حدیثی مسااند ه پیممبر
تصریع ر اممم ایشمن نق کراه که ترجلهی متن آن ،بلراه تلخیص چنین اس :

م

«برکه اوسا اا ا خدا ا ا حملی محقمت کند که ه او اقبمش نلااه مشد ،پس
تا ا ولی قرا ابد و برکه اوس ا اا ا ،خدا ا ا حملی که از او اض ای اس ا محقمت
ا نمه
نلمید ،پس پسار تا حسن ا ولی قرا ابد حو ه بلین ترتیت بلهی اممممن

« .1امنام ،حناف  ،محمق ،رحنا  ،أبوالفتح محم بن أحم بن محم بن فارس ابن أبي الفوارس سنننال البد اد  ،در 333
قمری بد دنیا آم  ....او بد شننارهای بصننره ،فارس و خراسنناج سننفر نمود و عمع ح یث کرد و اصنننیف کتاب نمود و بد
حف و شنننایسنننتگی و مررفنک مشننناور بود .در  214بن رود حیات گفک .همچنین خطیب بد ادی بد اخذ ح یث از او
اعتراف کرده اسک (ذهبی442 :11 ،1212 :؛ بد ادی :بیاا)363 :1 ،

راند و سااپس ررمااند ]:اینبمررر ائلهی بدیررر بسااتند» (ا ن ا ی الفاا س ،یتم)8 ،
این حدیث ا شایب حر عمملی نیز از طرق عممه نق کراه اسا (حر عمملی:1 ،2815 :
 00و )109ر
1و1ر خاا زمی حنفی ( 504ق) او حدیث ا «مقت ال سا این » (خاا زمی،
نق کراه اس ر یکی از
 11 288 :2 ،2824و  )18مشاتل ر نمه بلهی اممممن
آن او حدیث چنین اس :

 8تم 0ر جاینی شااامرعی ( 719ق) ساااه حدیث ا «ررائد السااالالین» (جاینی،
 211 :1 ،2899و  121 :1و  )112 :1نق کراه اس ر یکی از آنبم چنین اس :
«وطای و خلیفه ی پس از من علی اس و عد از او او سبط من حسن و حسین،
و عد از حسااین ررزندش علی ،و عد از علی ررزندش م لّد ،و عد از م لد ررزندش
جعفر ،و عد از جعفر ررزندش ماسااى ،و عد از ماساای ررزندش علی ،و عد از علی
م لد ،و عد از م لد ررزندش حساان ،و عد از حساان ررزندش حجّة ن ال ساان ن
علیّ»ر

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 .5منابع شیعه و نام امامان

ا آنبم ذکر شده ،سیم اس ر ا این
ا منم ع شیعه احمایثی که نمه اممممن
پژوبش  84ما ا که نمه بلهی ایشاامن ا آنبم بلراه تصااریع ه اممم مشااد ،یمر
شدر ا ااامه ه ذکر منبع آن نصا سنده میشاا:
7ر علی ن ا رابیم (ه قرن  )1ا «تفسیر قلی» (قلی)85 -88 :1 ،2898 ،ر
4ر ا ن م ایه ( 110ق) ا «االمممة و التبصرة» (ا ن م ایه ،یتم)229 ،ر
0ر شیب کلینی (  110ق) ا «کمری» (کلینی)047 :1 ،2897 ،ر

29ر مسعاای (  180ق) ا اثبمت الاطیة (مسعاای)172 ،2811 ،ر
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«شاابی که مرا ه معراج راند خداوند جلی ه من ررماا :رررای م لد تا و علی و
ا از نا خاا خلق نلااهررر آیم اوس ا اا ی ایشاامن ا
رمطله و حساان و حس این
بینیررر نمگهمن ایده ،علی ،رمطله ،حسان ،حسااین ،علی ن ال سااین ،م لّد ن علىّ،
جعفر ن م لّد ،ماساااى ن جعفر ،علی ن ماساااى ،م لّد ن علی ،علی ن م لّد،
ال ساان ن علی ،و مهدی ا یک م نا انی او بم جلع بسااتندررر پس ررماا :ای
م لد اینبم حجتهمی من بستندررر»ر

45

22ر ا ن حلدان خصیبی ( 118ق) ا «الهدایة الکبری» (خصیبی)177 ،2820 ،ر
21ر ا ن عقاده ( 111ق) ا «رضااامئا حمیر اللؤمنین
)200 -208ر

» (ا ن عقاده،2818 ،

 21تم 89ر خزاز ازی (ه ،ق )8یساا و بشاا حدیث ا «کفمیة االثر ری النص
علی االئلة االثنی عشااار» (خزاز 14 -10 ،2829 ،و  89و  50 -50و  01 -02و -71
 75و  49 -70و  45 -42و  214 -210و  259 -280و  250و  201و  207 -200و
 275و  277و  240 -245و  209 -247و  205و  120 -121و  181 -182و 188
و  180و  184و  154 -155و  109و  100و )198ر
 82تم 81ر شاایب طاادوق ( 142ق) او حدیث ا «کلمش الدین» و یک حدیث ا
«عیان اخبم الرضم » (طدوق 151 :2 ،2105 ،و 154؛ بلا)54 :2 ،2174 ،ر
88ر نعلمنی (ه ،قرن  )8ا «الغیبة» (نعلمنی)01 ،2107 ،ر
85ر طبری (ه ،ق  ،)5ا «االئ االمممة» (طبری ،االی )880 ،ر
 80تم 80ر جابری صااری ( 892ق) چهم حدیث ا «مقتضاات االثر» (جابری،
یتم 4 ،و  0و  19و  12و )14 -11ر
59ر شیب مفید ( 821ق) ا «االختصم » (مفید)197 ،2821 ،ر
52ر ا ن شاامذان قلی (زنده تم 821ر رک :خایی )27 :20 ،2891 :ا «مأة منقبة
من طریق العممة» (ا ن شمذان)72 ،2897 ،ر
من منمقت امیراللامنین و االئلة
51ر ح االفتع کراجکی ( 880ق) ا «االستنصم » (کراجکی 21 ،2895 ،و )218ر
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 51تم 55ر شایب طاسای ( 809ق) سه حدیث ا «الغیبة» (طاسی210 ،2822 ،
و  259و )171 -179ر
 .6تبیین و اثبات تواتر نصوص
نتیجهی ر س ای منم ع ما ا اشاام ه ،وجاا  55نص ،مشااتل ر نمه بلهی اممممن
اسا ر البته رخی نصا اا ای یش از یک سند بستندر مراجعه ه منم ع
امممیه
ذکر شاده و شالم ش اسانما آن نصاا  ،نشامنگر وجاا  09سند متص اس ر اثبمت
تااتر معنای این نصااا و ا نتیجه یقین ه طاادو معنمی مشااترک اممم ( م الفم
متفاموت) ،رای اساااممی بلاهی امامممن  ،متاقف ر احراز کلیتی قم تاجه رای
اویمن بر طبقه اساا که ماجت یقین عقحیی ه عده امکمن تبمنی آنمن گراار پیش از

اقداه ه شااالم ش اویمن بر طبقه الزه اسا ا معیم زممنی خمطا ای رای بر طبقهی
وای گری مشخص گراا تم تاان تعداا اویمن بر طبقه ا ر سی نلاار
 .7معیار زمانی برای هر طبقه

 .8عدم امکان تبانی راویان
پس از طبقه ندی اویمن ر اساامس معیم زممن ندی ،نتیجهی ر سای و شاالم ش
تعاداا اویمن بر طبقه ،ماجت یقین بر منصاااف حقیق جا ،ه عده امکمن تبمنی آنمن
اس ر ا ااامه تاضیع تکلیلی ا ائه میشاار

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

ا طبقهی نخسا  12طا م ه وجاا اا ا که از جللهی آنبم اط مب کسم
یعنی حضاارت علی و رمطلهی زبرا و اممه حساان و اممه حساین بسااتندر
نیز ا بلین طبقه وجاا اویمنی م گرایشامت مختلف سایمسی ،سبت یقین ه است مله
ی تبمنی آنمن ر جع اهبم وایتی اسا که مضلان مشترکشمن اممم یکی از ط م ه
(حضااارت علی ) و یمزاه تن از اوالا طمبرین ایشااامن اسا ا ر از جللهی آنمن
میتاان ه ارراا زیر اشم ه نلاا:
عمیشاه و اه سالله  ،سللمن و ا ابریره ،ا اذ  ،جم ر ن عبداهلل و اسممة ن زید،
عباداهلل ن جعفر طیام و عباداهلل ن علر ،عباداهلل ن عبامس و ح اسا اللی پیشاااکم
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رای ر سای اویمن بر طبقه ،نخسا ساندبم ه طا ت علاای چیده شد تم بر
ه کتمب نمق آن حدیث و ایفبمی
ساتان یمنگر یک سالساله سند از پیممبر
ارقی نشااامنگر طبقاهی اویمن ه ل م زممن وای گری ایشااامن گراار ه طا مثمش
ایف نخسا از مال ،مر اب ه طا م ه و ایف اوه تم عین اسا و ه بلین ترتیت تم
جمیی که ه مؤلف کتمببم ختم شااار ر سی و مقمیسهی تعداا اویمن بر سلسله سند
که ا رمطاالهی زممنی ورمت نایسااندگمن (کتمببمی مشااتل ر نصااا ) تم حل
قرا گررتاهاناد و تقسا ایم زمامن میامن ورامت نایساااناده و حل آن
پیاممبر
ر آن تعداا ،نشاامنگر آن اس ا که ه طا تقریبی زممن بر طبقه89 ،
حضاارت
سامش ااه اسا ر نمگفته نلمند ،تقسایم طبقمتی آیة اهلل العرلی روجرای و تاضیع
ایشااامن ا کتمب «ترتیت اسا امنید الکمری» ،نیز این عدا ا تمیید مینلمید ( روجرای،
ترتیت)222 ،ر مخفی نیساا که گمبی یک نفر ه الی علر طاالنی یم غیر آن ،ا او
و یم حتی سه طبقه وای گری نلااه اس ر
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پیممبر
سللهر

 ،حذیفة ن یلمن و ح اایاب انصااام ی ،جم وا ن منذ عبدی و علر ن حه

ا عصاار تم عین 89 ،نفر وایتگر آن نص اا بسااتند که بم ه ل م تعداا مال و
بم ه ل م طافمت متفموت سیمسی و غیر آن ،امکمن تبمنی آنمن ر حست عمات م مش
اس ر ارراا زیر از جللهی ایشمن بستند:
کعت األحبم  ،ساااعید ن جبیر ،مجمبد ن جبر ،ساااملم ن عبداهلل ن علر (ناهی
خلیفهی اوه) و ا ا سللة ن عبد الرحلن ن عاف1ر
ا طبقهی سااه نیز  89اوی وجاا اا ا که ا کنم ز گمن شایعه یعنی حضرت
مقر و حضارت طاماق  ،عمللمن و اویمنی از عممه ممنند حسن صری ،2شعبة ن
ال جمج 3و م لد ن اللنکد  4قرا اا ندر وشان اسا که تبمنی چنین شخصی بمیی
ر جع نصاطی مشتل ر نمه بله اممممن امممیه

از نرر عرری م مش اس ر

ا طبقهی چهم ه تم بفتم نیز ه طا متاسط حدوا  09اوی وجاا اا ا که خاا
عدای قم تاجه اساا ر یماآو میشاااا که این اویمن ا یشااتر ماا ا حدیثبمیی
طاالنی و مختلف که بلگی مضاالانی مشااترک اا ند ا بلراه ذکر ساالسااله اویمنی
متفاموت نق کراهاند؛ لذا تبمنی آنمن ر جع امکمن عقحیی ندا ار چنمنکه ر حسااات
عمات م مش اس ا که بلهی آنبم ه طا تصااماری و یخبر از یکدیگر ،مرتکت جع
آن مضلان شده مشندر
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ا طبقهی بشاتم نیز  55اوی قرا اا ا که رخی از آنمن ساانی مذبت بسااتند،
ممنند :علی ن سانمن ماطالی و پسرش علی (خایی ،)80 :21 ،2891 ،ح اجعفر م لد
ن الحق ن سااام ق ن قرین األنبم ی (مممقمنی ،)101 :7 ،2812 ،ح ا ال ساااین عبد
الصاالد ن على ن م لد ن مکره الالسااتی (مممقمنی101 :7 ،2812 ،؛ منصااا ی،
)115 :2 ،2814ر

 .1او راوی از عایشننند ،ابوهریرة و مدیرة اسنننک .ذهبی او را بد حاف  ،ینی از اعالم م یند ،فمید ،مجتا  ،حجک اوصنننیف
کرده اسک (ذهبی.)343 :1 ،1212 :
 .2مورد اوعد مؤلفاج صنحا سنتد بوده و از او (با واسنطد) نمل ح یث کردهان و نزد ذهبی ممامی رفیع داشتد و او را امام
در علم و عمل شمرده اسک (ذهبی 131 :3 :اا .)113
 .3ذهبی او را بد «أمیرالمؤمنین در علم ح یث ،ثبک و حجک» اوصیف نموده اسک (ذهبی.)433 :13 ،1212 :
 .4ذهبی او را بد امام ،حاف  ،ق وه و شیخ االسالم اوصیف کرده اسک (ذهبی.)413 :1 ،1213 :

و نیز ارراای ا میمن اویمن طبقهی بشاتم ،از عللمی ساارشاانمس شیعه بستند،
ممنند :کلینی (ه  110ق) ا «کمری» ،مسااعاای (ه  180ق) ا «اثبمت الاطاایة» ،ا ن
ام ایاه (ه  110ق) ا «االماممااة و التبصااارة» ،ا ن عقاده (ه  111ق) ا «رضااامئا
امیراللؤمنین »ر
اختحف ماذببی و تعاداا امالی اویامن ا این طبقه ( 55اوی) ،برگانه احتلمش
تبمنی ر جع نصا اسممی ا از ین می رار

م لاا ن م لد بروی که شایب حدیث ا ن ا ی الفاا س ساانی مذبت اس (ذببی،
 2828ق)118 :27 ،ر
و ارراای ا میمن اویمن طبقهی نهم ،از عللمی سارشانمس شایعه بستند ،ممنند:
نعلامنی (ه 109ق) ا «الغیباة» ،خزاز ازی (ه آخر ،ق  ) 8ا «کفامیااة االثر» ،شااایب
طاادوق (ه  142ق) ا «عیان»« ،خصاامش» و غیر آن او ،ا ن عیمش جابری (ه 892
ق) ا «مقتضت االثر»ر
اختحف ماذببی و تعاداا امالی اویامن ،برگانه احتلمش تبمنی ر جع نصاااا
اسممی ا از ین می رار
ا طبقهبمی ابم و یمزابم 28 ،اوی وجاا اا ا که یشااتر آنبم طاامحبمن کتمب
بمیی بساتند که ه نق نصاا اسممی پرااختهاندر رخی از ایشمن شخصی بمی زیر
بستند:
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ا ن ا ی الفاا س (ه  821ق) ا «اال عان حادیثام من منمقت امیراللامنین »،
شایب مفید (ه  821ق) ا االختصم  ،شیب کراجکی (ه  880ق) ا االستنصم  ،شیب
ا ن شمذان قلی (قرن 8و  )5ا مأة منقبة ،و شیب طاسی (ه  809ق) ا الغیبةر
ا میمن مؤلفمن مال ،امکمن تبمنی ر حساات عمات م مش اساا ؛ زیرا یکی از آنمن
ا ن ا ی الفاا س ،از عمللمن سااانی مذبت و ما ا تاثیق و تمیید جمش شااانمسااامن اب

 .1ذهبی در سنننیر اعالم النبالء او را بند عالمند ،فمید ،حاف  ،متفنن و عالم عصنننر اوصنننیف و مذهب او را عریری مررفی
نموده اسک.
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ا طبقاهی نهم نیز  19اوی وجاا اا ا کاه رخی از آنامن ،اویمن و عللمی اب
سان بستند ،ممنند :ا االفرج معمری ن زکریم قمضی غداا( 1ذببی،)288 :11 ،2828 ،
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سن اس

1

او از استماش م لاا ن م لد بروی و سند او حدیث ا نق کراه اس ر

وشن اس که ر حست عمات ،تبمنی او م عمللمن شیعه ا جع نصا
م مش اس ر
امممیه

اممم اممممن

مخفی نماند که نزدیک به همهی نصـــو و ســـلســـهی اسـ ـ اد ها ،توسـ ـ
حدیثنویسـا قر های چهارم و پ جم نقل شـدهاند که کتب نا تاک و در دسترس
اســتل ا ا چ دا نیازی به بررســی تعدد و تواتر راویا طبقههای بعد وجود ندارد .این
در حاای اســت که لااما دیگری از اهل ســ ت در قر های بعد ،بدو اندک تأملی به
اقدام نمودهاند .این خود بهترین مؤید
نقل نصــو متنــمن امامت اماما امامیه
برای صـحت نقل لااما دو قر م کور اسـت .از جمله خوارزمی ح فی (م 065ق) که
پیش از این دو حــدیــث از او نقــل دردیــد .همچ ین جوی ی ح فی (م  035ق) کــه
نصـــو متعـددی را نقـل کرده و برخی از هـا ککر دردیـد .نیز ق دوزی ح فی (م
 4921ق) که به درستی نصو التماد و برخی از ها را در کتاب خود نقل کرده
است.
ر
نتیجهگیری
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ر اساامس آنچه گذشا تااتر اطااالححی نزا عللمی رریقین ،خبر ااان اویمن از
امری م ساااس اساا که ه الی تعداا ساایم یم تفموتبمی مذببی ،ساایمساای و
ماقعیتی ایشاامن ،امکمن تبمنی آنمن ر حساات عمات وجاا ندا ار بل نین ا خبربمی
 ،معیم زممنی رای بر طبقهی اویمن ،ر مبنمی تشاااکی
سا ایده از پیممبر اکره
و
جدوش اسانما نصاا و شالم ش واسالهبمی میمن مؤلفمن تم نبی مکره اسحه
نیز تمیید رقیه حدیث شاانمس معمطاار آیة اهلل العرلی روجرای  ،حدوا  89ساامش
اسا ا ر نیز رراوانی الزه رای اویامن ا بر طبقه احراز گراید؛ زیرا ا طبقهی اوش 12
طا م ی ،ا طبقه اوه  89تم عی و ا طبقمت ساااه تم بفتم ه طا متاسااط  09اوی
وجاا اا ا و این اویمن ا  09سالساله ساند متعلق ه  55نص مشاتل ر نمه اممممن
وجاا اا ند که ا  12کتمب شایعی و  5کتمب ساانی آو اه شاادهاندر چنمن
امممیه
که ا طبقهبمی عد اختحف مذببی اویمن م معرری عمللمنی ساارشاانمس از عممه ،یمن

 .1پیش از این ممام بلن او نزد اهل سنک از ذهبی و بد ادی نمل گردی .

گرایدر
ثم اس و یقین
نم راین تااتر معنای نصاا اساممی بلهی اممممن امممیه
از ساااای پیممبر
ه طااادو مضااالان مشاااترک آنبم یعنی اممم اممممن امممیه
حمطاا میگراار لذا م تاجه ه اعتبم نص نبای ر اممم  ،نزا بلهی ررقه
اکره
بمی کحمی ( رک :منی )141 ،2147 ،اممم ایشمن مبربن و یقینی اس ر

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری
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فهرست منابع
2ر ا ن حزه اندلساای ،ح ام لد علی ن ححلد ،یتم ،اإلحکام فی أصوو ا اکحکام،
م قق :ححلد م لد شمکر ،اا اآلرمق الجدیدة ،یروتر
1ر ر رررررررررررررررررررررررررررررر ،یتم ،المحلی ،اا الفکر ،یجمر

1ر ا ن ا ی الفاا س ،م لاد ،یتام ،االربع ن حدیثا من مناقب امیرالم منین

،

ینم ،یجمر
8ر ا ن م ایه ،علی ن حس این ،یتم ،اإلمامة و التبصوورم من الحیرم ،مؤسااسااة آش
البی ع ،قم ،اوهر

5ر ا ن شاامذان ،م لد ن احلد 2897 ،ق ،مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و
اکئمة  ،مد سة اإلممه اللهدى ،قمر
0ر ا ن طاااح  ،عثلامن ن عباد الرحلن2890 ،ق ،هعرفة أن اع عل م الحدیث و
یعرف بمقدمة ابن الصالح ،م قق :نا الدین عتر ،اا الفکر اللعمطر ،یروتر
7ر ا ن عقده کارى ،احلد ن م لد 2818 ،ق ،فضائل أمیر المؤمنین

 ،الی مم،

قمر

4ر البمنی ،م لد نمطر الدین2812 ،ق ،ماس عة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد
ناصر الدین اکلبانی ،مرکز النعلمن للب اث و الد اسمت اإلسحمیة ،طنعم ر
0ر روجرای ،حسین ،ترتیت حسمنید الکمری ،ررر
29ر غداای ،خالیت احلد ن علی ،یتم ،تاریخ بغداد او مدینة السووالم ،اا الکتمب
العر ی ،یروتر

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و هشت
55

22ر ذببی ،شااالس الادین م لاد ن احلد2828 ،ق ،سوویر اعالم النبالء ،م قق:
ا نئاب ،مؤسسة الرسملة ،یروت ،ابمر
21ر رررررررررررررررررررررررررررررر ،یتم ،تذکرم الحفاظ ،اا إحیم التراث العر ی ،یروتر
21ر منی گلپمیگمنی ،علی 2147 ،ق ،امامت در بینش اسالمی ،استمن کتمب ،قمر
28ر ز یدی ،م لد مرتضا ای 2828 ،ق ،تاج العروس ،م قق :علی شااایری ،اا الفکر،
یروتر
25ر جبعی عامملی ،زین الادین (شاااهیاد ثمنی) 2894 ،ق ،الرعایة فی علم الدرایة،
ت قیق :عبد ال سااین م لد علی قمش ،مکتبة آیة اهلل العرلى اللرعشاای النجفی،
قم اللقدسة ،اوهر

20ر جابری ،اساالمعی

ن حلما2829 ،ق ،الصاا م  -تاج اللغة و صووحاح العربیة،

م قق /مص ع :احلد عبد الغفا عالم  ،اا العلم لللحیین ،یروتر

27ر جابری صاری ،احلد ن عبد العزیز ،یتم ،مقتضب اکثر فی النص علی اکئمة
اإلثنی عشر  ،انتشم ات طبمطبمیی ،قمر
24ر جاینی ،ا رابیم ن م لد 2899 ،ق ،فرائد السووم ین ،مؤسااسااهی م لاای،
یروتر
انتشم ات اعللی ،یروتر
19ر حلی ،حساان ن یاسااف2821 ،ق ،کشووا المراد ،م تعلیقمت حساان زااه آملی،
مؤسسة النشر االسحمی ،قمر
12ر رررررررررررررررررررررررررررررر2815 ،ق ،نهایة ال ص و ا الی علم االص و ا ،ماسااسااة االممه
الصماق

 ،قمر

11ر خزاز ازی ،علی ن م لاد 2829 ،ق ،کفایة االثر فی النص علی االئمة االثنی
عشر ،نشر یدا  ،قمر
11ر خصیبى ،حسین ن حلدان 2820 ،ق ،الهدایة الکبرى ،البحغ ،یروتر

18ر خاا زمی ،مارق ن احلد 2824 ،ق ،مقتل الحسین

 ،ت قیق :م لد سلموی،

نشر اناا الهدی ،قم( ،او جز ا یک مجلد)ر
15ر خایی ،ا ا القمسم 2891 ،ق ،معجم رجاا الحدیث ،اا الزبرا ،یروت ،ساهر
10ر ساااب منی  ،جعفر 2821 ،ق ،اإللهیات على هدى الکتاب و السوونة و العقل ،
اللرکز العمللی للد اسمت اإلسحمیة ،قم ،ساهر
قم ،چهم هر
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17ر رررررررررررررررررررررررررررررر  2824 ،ق ،اص ا الحدیث و احکامه ،مؤسسة النشر االسحمی،
14ر ساایاطی ،جحش الدین ،یتم ،تدریب الراوی فی شوورح تقریب الن اوی ،م قق:
ح اقتیبة نرر م لد رم یم ی ،اا طیبة ،یجمر

10ر رررررررررررررررررررررررررررررر  ،یتام ،بغیة ال عام فی طبقات اللغ یین والنحام ،تصااا یع:
خمنجی ،م لد امین ،مالبعة السعماة ،مصرر

19ر طاادوق ،م لد ن علی 2105 ،ق ،کماا الدین و تمام النعمه ،اسااحمیه ،تهران،
چمپ اوهر

12ر رررررررررررررررررررررررررررررر  2174 ،ش ،عی ن اخبار الرضا

 ،نشر جهمن ،تهرانر
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11ر طاساای ،م لد ن حساان 2827 ،ق ،العدم فی اص و ا الفقه ،نشاار م لد تقی
عحقبندیمن ،قمر
11ر رررررررررررررررررررررررررررررر 2822 ،ق ،الغیبة ،ت قیق :تهرانی ،اا اللعم ف اإلسحمیة ،قمر
18ر ررابیدی ،خلی

ن احلد 2829 ،ق ،العین ،ت قیق :اکتر مخزومی و ساااممرائی،

بجرت ،قم ،اوهر
15ر قلی ،علی ن ا رابیم 2898 ،ق ،تفسیر قمی ،اا الکتمب ،قم ،ساهر
10ر کراجکی ،ا ا الفتع ،م لد ن علی 2895 ،ق ،االسوتنصوار ،اا االضااا  ،یروت،
اوهر
17ر کلینی ،م لد ن یعقاب 2897 ،ق ،الکافی ،ت قیق/تصاا یع :علی اکبر غفم ی و
م لد آخاندی ،اا الکتت االسحمیه ،تهران ،چهم هر
14ر مممقمنی ،عبداهلل 2822 ،ق ،مقباس الهدایة فی علم الدرایة ،م قق :م لد ضاام
مممقمنی ،مؤسسة آشالبی  ،:قمر

10ر مساااعااى ،علی ن ال ساااین  2811 ،ق ،إثبات ال صوویة لامام علی بن ابی
طالب  ،انتشم ات انصم یمن ،قم ،ساهر
89ر مقداا ،رمضا  2895 ،ق ،إرشاد ال البین إلی نهج المسترشدین ،ت قیق :سید
مهدی جمئی ،انتشم ات کتم خمنه آی اهلل مرعشی  ،قمر
82ر مفیاد ،م لاد ن م لد 2821 ،ق ،نکت االعتقادیة ،اللؤتلر العمللی للشااایب
اللفید ،قمر
81ر رررررررررررررررررررررررررررررر 2821 ،ق ،مختصر التذکرم بأص ا الفقه ،نشر کنگرهی جهمنی
شیب مفید ،قمر

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و هشت
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81ر رررررررررررررررررررررررررررررر 2821 ،ق ،اختصاو ،نشر کنگرهی جهمنی شیب مفید ،قمر

88ر منصا ی ،نمیف ن طح ن علی 2814 ،ق ،الدلیل المغنی لشی خ أبی الحسن
الدارق نی ،اا الکیمن للالبمعة و النشر و التازیع ،اللللکة العر یة السعاایةر
85ر نعلمنی ،م لد ن ا رابیم 2107 ،ق ،الغیبة ،نشر طدوق ،تهرانر

