 268دو فصلنامه كتاب قیم ،سال نهم ،شمارۀ بیست و یکم ،پاییز و زمستان 1398

 -1طرح مسأله
در منابع فریقین روایاتی وجود دارند که برخی از اهلسنت کوشیدهاند تا حسن رابطه اهلبیت
را با خلفای سهگانه به اثبات رسانند .دلیل این نوع تعامل ،مجال مفصلتری میطلبد .با دقت در
منابع شیعه و بهویژه اهلسنت میتوان دریافت برخی از این روایات از زمان صدور خود
بهگونهای دیگر انعکاس یافته و در برخی نیز از همان آغاز ،وضع و دس صورت گرفته است.
لذا آنچه به باور امروزین استحکام بخشیده ،تلقی نادرست و گنجاندن ناصحیح مفهومی در متون
دینی است که سبب شده مفهوم در مصداق واقعی خود خوش ننشیند؛ زیرا گاهی اساس یک
اعتقاد ،بر اساس روایتی بنا میگردد که چهبسا پشتوانه عقلیـ روایی نداشته و سبب ایجاد تنش
در اعتقادات دیگر نیز خواهد شد .یکی از این روایات ،سخنی است منسوب به امام صادق (ع)
که فرمود« :مَا أَرْجُو ِمنْ شَفَاعَةِ َعلِيٍّ شَيْئًا إِلّا َوَأنَا أَرْجُو ِمنْ شَ َفا َع ِة أبِي بَكْرٍ ِم ْثلَ ُه ،وَ لَقَدْ َولَّ َدنِی مَرَّتَ ْينِ
» با این توضیح که ایشان دومرتبه از خلیفه نخست متولد شده است و شبیه به امید شفاعتی که
از علی (ع) دارد ،از وی نیز انتظار دارد .سیاقسازی این حدیث در منابع حدیثی -بدین معنا که
این حدیث توسط محدثان اهل سنت در میان روایاتی قرار گرفته است که همه داللت بر رابطه
دوستانه صادقین (ع) و دیگر افراد از خاندان ابیطالب (ع) با خلفای ثالثه دارد -از این حکایت
دارد که امام به این دوبارزادگی افتخار و آن را فضیلتی برای خود تلقی کرده است .ضرورت این
پژوهش ازآنجا ناشی میشود که بدانیم باوجود آنکه برخی از شیعیان در کتب خود به آن استناد
کردهاند ،لکن حدیث مذکور تنها در کتابهای حدیثی اهلسنت ذکر شده است و اثری از آن،
در آثار حدیثی مشهور شیعه نیست؛ عالوه بر آنکه متن حدیث ،میتواند بازتابدهنده معنایی
متفاوت ازآنچه برخی از اهلسنت ادعا کردهاند باشد .چنانکه گفته آمد ،اهلسنت این روایت را
در میانه روایاتی گذاردهاند که همگی گویای فضیلت برای خلیفه نخست است و کوشیدهاند
بازتاب آن را در کیفیت رابطه امام صادق (ع) با اهلسنت و افراط شیعه در انعکاس این تعامل
نشان دهند ،تا جایی که برخی از اهلسنت تالش کردهاند با این حدیث نشان دهند شیعه در
ادعایش نسبت به ابوبکر در باطل است (ابنحجر هیثمی[1408 ،الف] ،ص84؛ مظفرنجفی،
 ،1422ج ،2ص .)21نوشتار حاضر ،گونههای متعدد این تعامل را از منظر احادیث اهلسنت و
امامیه و نیز اعتبار سندی و محتوایی روایت را با محوریت پرسشهای ذیل به ترازوی سنجش
سپرده و با روش تحلیلی -انتقادی به بحث نشانده است:
حدیث منسوب به امام صادق (ع) که در میان روایاتی از اهلسنت قرار گرفته که نشان از
حسن رابطه ایشان با اهلسنت دارد تا چه حد قابلاعتماد است؟ مصدر اصلی این حدیث
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چیست؟ آیا قابل استناد است؟ اسناد و طرق روایت تا چه حد قابلقبول است؟ آیا متن روایت
از استحکام الزم برخوردار است؟
هرچند این پژوهش از پیشینه عمومی در تکنگاریهای خاص مانند «الصّوارم املهرقة»
دراینباره بهصورت ضمنی برخوردار است ،اما مسأله اصلی هیچیک از دانشوران ،بررسی و
وارسی دقیق از فهم حقیقی سند و متن حدیث نبوده است .در پژوهشهای نشریافته ،کتاب یا
مقالهای با محوریت پاسخ به مسائل مدنظر این پژوهش یافت نشده است .مقاله حاضر میکوشد
پس از بررسی پیشینه و تاریخچه کاربست این روایت ،به کندوکاو در روایات اهلسنت و بررسی
سندی و متنی آن پرداخته و با نگاهی انتقادی به دیگر روایات ،آن را در سنجه بررسی قرار دهد.

 -2بررسی پیشینه و تاریخچه استناد به حدیث
 -1-2پیجویی حدیث در منابع اهلسنت
این حدیث بیشتر در کتابهای قرن ششم به بعد از اهلسنت مورد استقبال واقع شده است؛
اما با مصدریابی و تتبع در مسانید ،سنن ،کتب تاریخی و روایی دریافته میشود که نخستین کسی
که این روایت را در کتاب خویش نقل کرده ،دارقطنی (د385.ق) از بزرگان اهلسنت در کتاب
«فضائل الصحابة و مناقبهم و قول بعضهم فی بعض صلوات اهلل علیهم» است (دارقطنی،1419 ،
ص .)57ابن عساکر (571-499ق) صاحب «تاريخ مدينة دمشق» نیز آن را با سندی دیگر روایت
کرده است(ابنعساکر ،1415 ،ج ،44صص453ـ .))454وی جلد چهل و چهارم از «تاريخ مدينة
دمشق» را به سیره عمر بن خطاب اختصاص داده است (همو ،1415 ،ج ،44صص .)483-3ابن
عساکر این روایت را مانند دارقطنی -که در میان روایاتی نقل کرده که مربوط به والیتمداری
صادقین (ع) نسبت به شیخین است -در بخش فضایل مربوط به خلیفه دوم جای داده است
(همو ،ج ،44صص453ـ .)454مزّی نیز این حدیث را با طریقی طوالنی و در بخش ترجمه و
شرححال امام صادق (ع) در «تهذیب الکمال» روایت کرده است .وی به خاطر تمجید از مقام
امام صادق ( ع) روایاتی را که امام در فضیلت شیخین بیان کرده با اسناد و طرق متعدد یادآور
شده و ازاینرو درصدد تخطئه شیعه برآمده است (ر.ک .حافظ مزی ،1416 ،ج ،5صص-81 ،75
.)82

 -2-2پیجویی حدیث در منابع شیعی
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هیچ منبع حدیثی معتبر شیعه ،حدیث مورد بحث را نقل نکرده است .ضمن اینکه شماری از
علمای شیعه که از قرن هشتم به بعد ،آن را در کتاب خود ثبت کردهاند ،با توجه به منابع اهلسنت
آن را نقل کردهاند .خاستگاه این روایت در منابع شیعی را میتوان در کشف الغمّة اربلی به تماشا
نشست .اربلی این روایت را از حافظ عبدالعزیز بن اخضر جُنابَذی نقل کرده است .منقوالت وی
از کتاب «معامل العترة النبوية العلية و معارف أئمة أهل البيت الفاطمية العلوية» که اینک در شمار کتب
مفقود است ،فراوان مشهود است (ر.ک .اربلی ،1381 ،ج ،1صص،450 ،373 ،364 ،197 ،93 ،13
514 ،513 ،508 ،453؛ ج ،2صص،217 ،216 ،213 ،161 ،120 ،90 ،61 ،53 ،39 ،13 ،12 ،3
 267 ،218و  .)...جُنابَذی از علمای حنبلی اهلسنت محسوب میشود که به ابن اخضر شهرت
دارد و منسوب به جنابذ یکی از نواحی نیشابور و متوفی  611هجری است (ذهبی[1413 ،الف]،
ج ،22ص /31همو ،1410 ،ج ،44ص /75بغدادی ،بیتا ،ج ،1ص /579صفدی ،1420 ،ج،18
ص .)343بدیهی است که بنای اربلی در نگارش زندگانی ائمه (ع) ،مراجعه و تکیه بر منابع
اهلسنت عالوه بر منابع شیعی بوده است (برای مطالعه بیشتر ر.ک .عبدالمحمدی،1382 ،
صص .)206-159وی در مقدمه خود مینویسد« :در بیشتر نقلها ،به نقل کتابهای جمهور
(=اهل تسنن) اعتماد نمودم  ...و از کتابهای اصحابمان (=شیعیان) آنچه جمهور متعرض آن
نشده بودند را نقل کردهام» (اربلی ،1381 ،ج ،1ص .)5ازاینرو اربلی شرححال امام صادق (ع)
را از وی چنین نقل میکند« :حافظ عبدالعزیز بن اخضر جنابذی که خدایش رحمتش کناد گفت:
ابو عبداهلل جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ،مادرش ام فروه که نامش
«قُرَيبَة» دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق است و نام مادر قُرَيبة ،اسماء ،دختر عبدالرحمان
بن ابی بکر صدّیق است و ازاینروی جعفر گفت :ابوبکر دو بار مرا به دنیا آورده است( »...همان،
ج ،2ص.)161

 -3اعتبارسنجی حدیث
در ادامه مقاله به بررسی اعتبار روایت مذکور میپردازیم.

 -1-3بسامد و گونههای روایی
این حدیث به دو گونه متنوع در منابع سنی گزارش شده است:
گونه نخست ،روایت ابن عساكر است:

حدیث دوبارزادگی امام صادق (ع) از ابوبکر در سنجه نقد 271

« ...عن جعفر بن حممد قال :تاللّه حلدّثنی أبی أنّ عليا دخل علی عمر و هو مسجّی بثوبه ،فأثىن
عليه و قال :ما أحد من أهل األرض ألقی اللّه مبا فی صحيفته أحبّ [إلی] من املسجّی بثوبه .قال
حيىي  :م ذکر جعفر :أبابکر و أثىن عليه و قال :ولدنی مرتني» (ابن عساکر ،1415 ،ج ،44ص.)454
گونه دوم ،روایت مزّی كه به شرح زیر است:
« ...حفص بن غياث ،قال :مسعت جعفر بن حممد يقول :ما أرجو من شفاعة علی شيئا إال وأنا
أرجو من شفاعة أبی بکر مثله ،ولقد ولدنی مرتني» (ر.ک .حافظ مزی ،1406 ،ج ،5صص-81 ،75
.)82
پراکندگی اسناد در منابع متعدد شیعی و سنی مربوط به گونه دوم و قسمت پایانی روایت
است .چنانچه گذشت این روایت [یعنی گونه دوم] در «فضائل الصحابة» دارقطنی و سپس در
«تاریخ ابن عساکر» قابلپیگیری است .سند مزّی -بهغیراز وسائط مزّی تا دارقطنی -همان سند
دارقطنی است ،اما ما ابتدا به دلیل بسامد کمتر ،به بررسی سندی ابن عساکر میپردازیم و سپس
بررسی سندی مزّی و دارقطنی را به خاطر گستردگی بیشتر پی میگیریم .ازآنجاییکه تمامی
منقوالت ابن عساکر همراه با سند بیان شده است ،نشان میدهد سند برای وی ارزش
قابلتوجهی دارد ،پس بررسی سندی میتوان دراینباره راهگشا باشد.

 -2-3نقد سندی روایت
چون اربلی متن حدیث را از جنابذی بهصورت مستقیم و بدون سند نقل کرده است ،لذا از
ترسیم نمودار در مورد منابع شیعی خودداری کرده و به نقد اسناد موجود در منابع اهلسنت
پرداخته میشود.

بررسی سند ابن عساكر (571-499ق)

 .1أبوالقاسم

 .2أبومنصور

إسماعیل بن

بن شکروية

محمّد بن -

 .3أبوبکر
بن مردوية

 .4أبوبکر
الشافعی

 .5معاذ بن
المثنّى

الفضل

 .8جعفر
بن محمد

 .7یحیی

 .6مسدّد
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 .1تعابیر بلندی در مورد راوی «شماره یک» به کار برده شده ،اما ذهبی در پایان ترجمه وی
مینویسد :ابن عساکر هنگامی او را دید که اسماعیل پیر شده و حافظهاش دارای عیب بود؛ من
در حالی او را دیدم که از جهت روایی ضعیف شده بود و حافظهاش بهخوبی فعال نبود
(ذهبی[1413 ،الف] ،ج ،20ص.)86
 .2نام راوی شماره  2در کتب رجالی موجود نیست ،جز اینکه ابن عساکر باواسطه از وی
منقوالت فراوانی دارد (ابن عساکر ،1415 ،ج ،3صص364 ،272 ،18؛ ج ،4صص 36 ،12و.)...
 .3ابوبکر بن مردویه متوفی 410ق :رجالیان وی را توثیق کردهاند (ذهبی ،بیتا ،ج،3
ص /1050همو[ 1413 ،الف] ،ج ،17ص.)308
 .4ابوبکر شافعی متوفی 354ق :علمای رجالی وی را از ثقات و بزرگان حدیث اهلسنت
دانستهاند (همو ،بیتا ،ج ،3ص /880همو[1413 ،الف] ،ج ،16ص.)39
 .5معاذ بن مثنی متوفی 288ق :علیرغم اینکه برخی وی را توثیق کردهاند (خطیب بغدادی،
 ،1417ج ،13ص /137ذهبی[1413 ،الف] ،ج ،13ص /527همو ،1410 ،ج ،21ص )308اما
دیگر رجالیان در مورد وی به نقل از احمد بن حنبل گفتهاند« :هو رجل سوء ساقط العدالة» :وی
مردی بد و از عدالت ساقط است (ابن مفلح ،1410 ،ج ،3ص /35ابن أبی یعلی ،بیتا ،ج،1
ص.)399
 .6مراد از راوی ششم با شناخت طبقات ،مسدّد بن مسرهد از شاگردان روایی یحیی القطّان
است .رجالیان وی را متوفی 228ق و از راویان ثقه دانستهاند (ذهبی ،بیتا ،ج ،2ص /421همو،
[1413الف] ،ج ،10ص /590ابن حجر عسقالنی ،1404 ،ج ،10ص.)98
 .7با طبقهشناسی این مطلب را میتوان دریافت که منظور از یحیی(راوی شماره  ،)7یحیی
بن سعید القطان (د198 .ق) است که از بزرگان و ثقات اهلسنت به شمار میآید (ذهبی،
[1413الف] ،ج ،9ص /175ابن حجر عسقالنی[1415 ،ب] ،ج ،2ص.)303
ذهبی حدیث را در سیر اعالم النبالء (ر.ک .ج ،6ص )259اینچنین نقل میکند « ...لقد
ولدنی مرتني»؛ درحالیکه در مواضعی دیگر در همین کتاب و دیگر کتابهای خویش ،عبارت
«صدّيق» را افزوده است 1که درخور تأمل است (همو[1413 ،ب] ،ج ،1ص /295همو ،بیتا،
ج ،1ص /166همو[1413 ،الف] ،ج ،6ص /255همو ،1410 ،ج ،9ص .)88دیگر نویسندگان
نیز از او پیروی کردهاند (صفدی ،1420 ،ج ،11ص /98مناوی ،1415 ،ج ،2ص .)255برخی
« .1ولدنی الصديق مرّتني».
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مانند ابونصر بخاری نیز بهصورت ضمنی چنین عبارتی را آنهم نه از قول امام صادق (ع) نقل
کردهاند .وی در توضیح نسب امام صادق (ع) مینویسد« :أم الصادق عليه السالم أم فروة بنت
القاسم بن حممد بن أبیبکر ،وأمها أمساء بنت عبدالرمحان بن أبیبکر ،کان أبوبکر ولد الصادق عليه
السالم مرتني من قبل أمهاته» (بخاری ،1413 ،ص.)34

بررسی سند م ّزی (742-654ق)

 .1أبو الفرج عبدالرحمان بن أبی عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسی( :د.
682ق) و از بزرگان حدیث .این حدیث در دمشق بر مزّی عرضه شده است (ذهبی،1410 ،
ج ،51ص /106صفدی ،1420 ،ج ،18ص.)143
 .2أبو الذکاء عبدالمنعم بن یحیى بن إبراهیم الزهری( :د687 .ق) و جلیل القدر و رفیع
الذکر .این حدیث در مسجداالقصی بر مزّی عرضه شده است (ذهبی ،1410 ،ج،51
صص /310-309صفدی ،1420 ،ج ،19ص.)155
 .3أبوبکر محمد بن إسماعیل بن عبداهلل بن األنماطی األنصاری :تنها شخصیت رجالی که
در مورد او سخن گفته ذهبی است که از قول مزّی گفته است وی ازنظر شخصیتی خوب
توصیف میشود و از فرزندان محدثان است .در موضعی دیگر ،ذهبی گفته که وی در روایت
سهل و آسانگیر است .این حدیث در قاهره بر مزّی عرضه شده است (ذهبی ،1410 ،ج،51
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صص .)196-195نکته قابلتوجه اینکه وی از عبدالعزیز بن اخضر [جنابذی] که نقطه کلیدی
نقل اربلی در کشف الغمة است اجازه نقل روایت داشته است (همان ،ج ،51ص.)195
 .4أبوبکر عبداهلل بن أحمد بن إسماعیل بن فارس التمیمی :شیخ جلیل و عالی االسناد .این
حدیث در اسکندریه عرضه شده است (همان ،ج ،51ص.)222
 .5أبو البرکات داود بن أحمد بن محمد بن مالعب البغدادی( :د610 .ق) وی ساکن دمشق
بوده و تعابیر قابلتوجهی از توثیق در مورد وی به کار برده شده و این حدیث در دمشق بر
روات عرضه شده است (همو[1413 ،الف] ،ج ،22صص.)91-90
 .6قاضی أبوالفضل محمد بن عمر بن یوسف األرموی :وی فقیه شافعی و متوفی 547ق
است .این حدیث از سوی او در بغداد بر دیگران عرضه شده است (سمعانی ،1382 ،ج،5
ص /144ابن اثیر ،1385 ،ج ،11ص /175صفدی ،1420 ،ج ،4ص.)173
 .7الشریف أبو الغنائم عبدالصمد بن علی بن محمد بن الحسن بن المأمون :ثقه و صدوق و
متوفی 465ق و راوی روایات دارقطنی (خطیب بغدادی ،1417 ،ج ،11ص /47ذهبی،
[1413الف] ،ج ،18صص /222-221همو ،1410 ،ج ،31ص /170صفدی ،1420 ،ج،18
ص.)272
 .8الحافظ أبو الحسن علی بن عمر بن أحمد بن مهدی الدارقطنی :صاحب سنن معروف و
از نویسندگان بزرگ اهلسنت (ذهبی ،بیتا ،ج ،2ص /535ابن حجر عسقالنی ،1404 ،ج،5
ص.)296
 .9أبوبکر أحمد بن محمد بن إسماعیل االدمی :در مورد وی مطلبی ذکر نشده ،تنها برخی
از علمای اهلسنت روایاتی از او نقل کردهاند (بیهقی ،بیتا ،ج ،3ص /182دارقطنی،1417 ،
ج ،1صص 295 ،165 ،137 ،135 ،129 ،57 ،29و /...خطیب بغدادی ،1417 ،ج ،3ص84؛ ج،5
صص168 ،155 ،116 ،77؛ ج ،8صص 333 ،140و.)...
 .10محمد بن الحسین الحنینی :علیرغم روایاتی که از وی نقل شده (بیهقی ،بیتا ،ج،4
ص103؛ ج ،9ص /273دارقطنی ،1417 ،ج ،1ص144؛ ج ،2صص77 ،61؛ ج ،3صص،80
142؛ ج ،4ص )57اما رجالیان در مورد او هیچ اظهارنظری نکردهاند .حتی خود مزی در مورد
وی ،جز نقل روایت مورد بحث و روایتی شبیه به این مطلب ،نام و شرححالی از او بسط نداده
است .دیگران نیز نام او را صرفاً در میان روایات رجالی ذکر کردهاند (ذهبی ،بیتا ،ج،3
ص /1060همو[1413 ،الف] ،ج ،6ص259؛ ج ،7ص 358و .)...تنها خطیب بغدادی است که
سال وفات او را 78ق ذکر کرده ،او را کوفی خوانده و وی را توثیق کرده است (خطیب
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بغدادی ،1417 ،ج ،2ص .)222این در حالی است که سالمرگ او باید بیش از سال  78باشد و
وی نمیتواند راوی سوم از امام صادق (متوفی 148ق) باشد ،لذا نمیتوان او را همان راوی
مورد بحث دانست.
 .11عبدالعزیز بن محمد األزدی :در کتب اهلسنت از شخصی به نام عبدالعزیز بن محمد
ازدی روایاتی نقل شده است (دارقطنی ،1405 ،ج ،9ص /196ذهبی ،بیتا ،ج ،3ص .)163در
تهذیب الکمال تنها دو روایت از این راوی نقل شده که هر دو در موضوع امام صادق (ع) و
اظهار دوستی و محبت نسبت به خلیفه اول است (حافظ مزی ،1406 ،ج ،5صص )83-82اما
هیچ شرححال رجالی از وی در کتب رجالی یافت نمیشود .مصحح کتاب فضائل الصحابة
دارقطنی در پاورقی مربوط به این حدیث ،اِسناد این روایت را به دلیل عدم وجود هیچ
شرححالی از عبدالعزیز بن محمد ضعیف میداند (دارقطنی ،1419 ،ص.)58
 .12حفص بن غیاث :وی متولد 117ق است (ذهبی ،1413 ،ج ،9صص /34-22همو،
 ،1382ج ،1ص /567ابن حجر عسقالنی[1415 ،ب] ،ج ،1ص .)229برخی وی را ثقه ،معتمد
و قاضی کوفه در زمان هارون الرشید معرفی کردهاند و برخی ،شخصیت حدیثی او را برنتابیده-
اند (حافظ مزى ،1406 ،ج ،7صص /62-60ابن حجر عسقالنى ،1404 ،ج ،2ص )358ولى به
نظر میرسد همانگونه که ابو زرعه (د264 .ق) و یعقوببنشیبه (د262 .ق) تصریح کردهاند،
باید میان منقوالت او در کتب حدیثى و احادیث بسیارى که از حافظه نقل کرده است ،تفاوت
قائل شد (ر.ک .خطیب بغدادى ،1417 ،ج ،9ص /81حافظ مزى ،1406 ،ج ،7صص)61-60
بهویژه آنکه برخى نوشتهاند وى در اواخر عمر دچار فراموشى شد (ابن حجر عسقالنى،1404 ،
ج ،2ص )359یا پس از رسیدن به منصب قضا ،حافظهاش ضعیف گردید (ابن ابی حاتم،
 ،1371ج ،3ص /186باجى ،بیتا ،ج ،1ص .)513مبارکفوری مینویسد :حافظه حفص در پایان
عمرش ضعیف شده بود (مبارکفوری ،1410 ،ج ،2ص .)124ذهبی نیز گوید که اشتباهات
حفص فراوان بود (ذهبی ،1382 ،ج ،1ص )567و نیز ابوزرعة گفته است که حفص پسازاینکه
قاضی شد حافظهاش ضعیف شد (ابن ابی حاتم ،1371 ،ج ،3ص /186حافظ مزی ،1406 ،ج،7
ص /61ذهبی ،1382 ،ج ،1ص .)567ظاهراً همه مواردِ قدح و جرح او به همین سبب بوده
است (عجلی ،بیتا ،ج ،1ص /310ابن ابی حاتم ،1371 ،ج ،3ص /186ابن حبان ،1393 ،ج،6
ص /200ذهبی[1413 ،ب] ،ج ،1ص /343همو ،بیتا ،ج ،1ص /297حافظ مزی ،1406 ،ج،7
ص .)56ابن حجر او را در زمره مدلسان ذکر کرده است (ابن حجر عسقالنی ،بیتا ،ص.)20
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در میان راویان حفصبنغیاث یعنی طبقه بعدی روایتگران حفص ،کسی به نام عبدالعزیز بن
محمد ازدی یافت نشد .شیخ طوسی حفص را عامی مذهب و کتاب او را کتابی معتمد دانسته
است(طوسی ،1420 ،ص .)158عالمه حلی نیز او را در قسم دوم کتاب یعنی ضعفا و متوقفان
آورده است (عالمه حلی ،1411 ،ص .)218هیچیک از علمای رجالی شیعه ،حال رجالی او را
صریحاً بیان نکردهاند (کاظمی ،1425 ،ج ،1ص .)452با توجه به وجود روایات وی در کتب
شیعه (ر.ک .کلینی ،1388 ،ج ،2ص /628ابن بابویه ،1376 ،ص )62برخی از روایات او ،می-
ت برگرفتهاش از فرهنگ و مذهب خود یعنی اهلسنت را ،به خاطر مدلس بودن ،در
تواند ذهنی ِ
قالب روایات امام صادق (ع) نقل کرده باشد (برای نمونه ر.ک .روایات وی در مورد نزول
جملگی قرآن بر بیتالمعمور و سپس نزول بهصورت تدریجی) که برگرفته از تفکر اهلسنت
است .ازاینروست که روایاتی در این باب در شیعه نیز وارد شده است (قمی ،1404 ،ج،1
ص /66عیاشی ،1380 ،ج ،1ص /80برای مطالعه بیشتر ر.ک .کریمی و دیمهکار،1390 ،
صص.)43-22

 -1-2-3تحلیل و بررسی اسناد
در این بخش به بررسی اسناد روایت پرداخته و سپس تحلیلی از آن ارائه میشود:

 -1-1-2-3ضعف روات
 .1علیرغم اینکه روایت حافظ مزّی (742-654ق) محصول قرن هفتم یا هشتم است ،اما
اتصال سند در آن محفوظ است .بنا بر آنچه در مورد راویان مزّی در کتب رجالی نقل شده،
برای سه تن از افراد داخل این سند ،هیچ شرححالی یافت نمیشود ،ازاینرو مجهول هستند.
این افراد عبارتاند از :احمد بن محمد بن اسماعیل آدمی ،محمد بن حسین حنینی و عبدالعزیز
بن محمد ازدی؛ ضمن اینکه بنا بر قول رجالیان اهلسنت ،روایات حفص بن غیاث از جعفر
بن محمد قابلپذیرش نیست .1بنا بر این مطلب ،از اعتماد به روایت کاسته خواهد شد.
 .2اما در شیعه روایت اربلی (د692 .ق) به جنابذی (د611 .ق) بازمیگردد و اتصال سند در
آن قابل بازیابی نیست .چراکه فاصله میان جنابذی با امام صادق (ع) -که بنا بر نقل مزّی در سال

 .1سليمان بن خلف باجی از علمای اهلسنت در کتاب رجالی خويش مینويسد :علی بن مدينی میگويد :احاديث
حفص و حامت بن وردان از جعفر بن حممد ،منکر و غريقابل قبول است (ر.ک .باجی ،بیتا ،ج ،1ص.)513
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 148هجری به شهادت رسیده است (حافظ مزی ،1406 ،ج ،5ص -)97بسیار است .ازاینرو
روایت مرسله به شمار میآید و قابل استناد نخواهد بود.
 .3بهترین شاهد بر سنی بودن جنابذی ،استفاده وی از لفظ «صدّیق» برای ابوبکر است و این
در حالی است که اعتقاد شیعه بر این است که این لقب از القاب اختصاصی امیر مؤمنان علی (ع)
بوده است (کلینی ،1388 ،ج ،8ص /30ابن قولویه ،1356 ،ص /52ابن عقده ،1424 ،صص،18
 /20 ،19مفید[1413 ،ب] ،ص /6همو[1413 ،ج] ،ص 261و )...و همین لقب در منابع روایی
اهلسنت نیز به ایشان اختصاص داده شده است (ابن ماجه ،بیتا ،ج ،1ص /44حاکم نیشابوری،
بیتا ،ج ،3ص /112هیثمی[1408 ،ب] ،ج ،9ص /102ابن ابی شیبه ،1409 ،ج ،7ص /498نسائی،
 ،1411ج ،5ص /107همو ،بیتا ،ص /46طبرانی ،بیتا ،ج ،6ص /269ابن عبدالبر ،1412 ،ج،4
ص /1744ابن ابی الحدید ،1378 ،ج ،1ص 30و ج ،4ص 122و ج ،13صص،240 ،228 ،200
 /250متقی ،1409 ،ج ،11ص 616و ج ،13صص )153 ،122گرچه برای خلیفه اول نیز به کار
میرود (ابن حنبل ،بیتا ،ج ،1صص 9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3و /...بخاری ،1401 ،ج ،1صص203 ،86؛
ج ،2ص164؛ ج ،3ص 8و /...مسلم بن حجاج ،بیتا ،ج ،2صص146 ،126؛ ج ،3صص91 ،36
و .)...به همین دلیل است که این روایت ازنظر شیعه قابل استناد نخواهد بود .بدیهی است استناد
اهل سنت به این روایت با چنین مختصاتی باید از طریق رجال شیعی باشد نه رجال سنّی .ابن
حزم اندلسی از بزرگان اهلسنت معتقد است استدالل ما به روایات خود ،علیه شیعه امری
بیمعناست ،درحالیکه آنها چنین استداللی را پذیرا نیستند .همچنین آنها نیز نمیتوانند با توجه
به روایات خود علیه ما استدالل کنند ،درحالیکه ما آن روایات را قبول نداریم .ازاینرو الزم
است در برابر خصم به چیزی استناد شود که او قبول دارد و برای او حجت است (ابن حزم،
بیتا ،ج ،4ص.)159

 -2-1-2-3خصوصیت راویان اصلی
صرفنظر از در نظر گرفتن راویان سند ابن عساکر که کتاب تاريخ مدينة دمشق را ویژه راویان
دمشقی و روایات مربوط به مذهب خویش نوشته (ر.ک .ابن عساکر ،1415 ،ج ،1ص ،)5شش
تن از راویان ابتدایی روایت مزّی از منطقه شامات هستند که عبارتاند از .1 :ابن قدامة مقدسی،
 .2أبو الذکاء عبدالمنعم بن یحیى .3 ،أبوبکر محمد بن إسماعیل انماطی .4 ،أبوبکر عبداهلل بن
أحمد بن إسماعیل بن فارس التمیمی .5 ،أبو البرکات داود بن أحمد بن محمد بن مالعب بغدادی
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و  .6ابوالفضل محمد بن عمر بن یوسف ارموی؛ بنابراین چهار نفر اصلی که مزّی از همه این
چهار نفر با یک سند کامل ،این روایت را شنیده از شامات هستند.
هرکدام از این افراد جدای از در نظر گرفتن حال رجالی ،اهل منطقه شاماتاند که مختص
به دوستداران معاویه و بنیامیه و مبغضان امام علی (ع) است .یاقوت در معجم البلدان در مورد
شامات مینویسد« :از شگفتیهاى حمص که من آن را دریافتم بدى آبوهوای آن است که خرد
آدمى را فاسد مىکند تا آنجا که حماقت مردم آن بهصورت َمثَل و متلک درآمده است .گویند
دشمنى ایشان با على (ع) در جنگ صفین به کمک معاویه بیش از مردم دیگر شهرها بود؛ و بیش
از ایشان بر على (ع) مىتاختند و چون آن جنگ به پایان رسید و آن روزگار بگذشت مردم
حمص برگشته در دوستى على غلو کردند و بسیارى از ایشان به مذهب «نصیرى» شدند و بیشتر
امامى مذهباند و سلف را ناسزا گویند ،پس ایشان هم در آغاز و هم در انجام گمراه بودند و
هیچگاه به راه درست نمىرفتند» (یاقوت حموی ،1399 ،ج ،4ص .)304احادیث شامیان نیز
دارای خصوصیاتی است ،ازجمله اینکه در احادیث اهل شام ،کینه و بغض نسبت به علی (ع)
دیده میشود .ابن تیمیه به خاطر تعصب عنادگونهاش با شیعه در مورد اینگونه احادیث می-
نویسد« :در نظر اهل علم ،روایات اهل مدینه ،سپس اهل بصره و سپس اهل شام صحیحترین
احادیث است؛ اما احادیث کوفیان به کثرت دغل و عدم سالمت از علل ،مشهور است زیرا تفکر
غالب آنها شیعهگری است و شیعه نزد بیشتر محدثان اهلسنت ،اهل ساخت و پرداخت حدیث
و اهل دغل و خلل در احادیث بودهاند؛ اما احادیث شامیان صحیحترین احادیث است زیرا روات
اهل شام از مدرسه معاویه و آل مروان ،ائمه خوبان ،فارغالتحصیل شدهاند؛ نزد ابوهریره راوی
امویان و دستنشانده معاویه که بر مصلحت اسالم و مسلمین حریص و در امور دینی محتاط
بود» (ابنتیمیه ،بیتا ،ج ،20صص .)347 ،316سخن ابن تیمیه نشاندهنده این است که کارکرد
مدرسه معاویه بهخوبی در فارغالتحصیالن نمایان شد و میتوان راویان این سند حدیث را ازجمله
فارغالتحصیالن مدرسه اموی دانست (حسنی ،1398 ،ص .)50ازاینروست که در میان اهلسنت،
در مورد پذیرش احادیث شام اختالف است ،چنانکه از قول ابو حفص عمرو بن علی نقل شده:
تمام احادیث شامیان ضعیف است مگر تنی چند از آنان (ابن اثیر ،1385 ،ج ،4ص /281خطیب
بغدادی ،1417 ،ج ،10ص /18حافظ مزی ،1406 ،ج ،15ص /409ابن حجر عسقالنی،1404 ،
ج ،5ص.)307
ذهبی ،رجالی مشهور اهلسنت پس از نقل این روایت ،بدون ذکر سند مینویسد :جعفر
صادق (ع) از دست رافضه خشمگین بود و اگر میدید که آنها چه در ظاهر و چه در باطن
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متعرض جدش ابوبکر میشوند ،از آنها کینه به دل میگرفت .در این مطلب تردیدی وجود
ندارد ،اما رافضه قومی جاهل هستند که هوای نفس را پیروند( ...ذهبی ،1413 ،ج ،6ص.)255
این در حالی است که چون درصدد نقل روایات فضائل اهلبیت است ،باوجود سند صحیح به
اذعان خود ،اما «قلب خویش» را شاهد بطالن روایت تلقی میکند؛ یعنی یکی از قواعد و
معیارهای وی برای عدم پذیرش روایت ،قلب اوست (ر.ک .همان ،ج ،17ص175؛ ج ،19ص/47
همو ،1382 ،ج ،1ص82؛ ج ،3ص )180کما اینکه وی ذیل روایتی از پیامبر اسالم (ص) که
فرمود« :یا علی! دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداوند است» چون دلیلی رجالی بر
ضعف این روایت نمییابد ،مینویسد« :قلب شهادت میدهد که این روایت باطل است» (ر.ک.
همان ،ج ،1ص.)82

 -3-3نقد متنی روایت
متن روایت ابن عساکر بدین شرح است:
«جعفر بن محمد نقل کرد :سوگند به خدا که پدرم نقل کرد که علی (ع) بر عمر وارد شد
درحالیکه [عمر] خود را در لباسش پیچیده بود .علی (ع) بر او درود فرستاد و فرمود :احدی از
اهل زمین که خداوند به خاطر آنچه در صحیفهاش گذاشته است ،در نزد من از این کس که خود
را در لباسش پیچیده است ،محبوبتر نیست .سپس یحیی گفت که جعفر از ابوبکر نیز یاد کرد
و بر او درود فرستاد و فرمود :ابوبکر مرا دو بار زاده است( ».ابن عساکر ،1415 ،ج ،44ص)454
متن روایت مزّی نیز به شرح ذیل است:
«من از شفاعت علی (ع) به چیزی امید ندارم ،مگر آنکه مانند همان را از شفاعت ابوبکر
امیدوارم ،درحالیکه ابوبکر دو بار مرا زاده است» (ر.ک .حافظ مزی ،1406 ،ج ،5صص-81 ،75
.)82
بسیاری از نویسندگان شیعی پس از بیان کنیه امام ،به بخش دوم این دو روایت استناد جستهاند
و بیان کردهاند مادر امام ،امّ فروه که نام او را فاطمه دانستهاند (ابن شهر آشوب ،1379 ،ج،4
ص280؛ مجلسی ،1407 ،ج ،47ص ،)4از طرفی دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر است و از
طرف دیگر مادرش اسماء دختر عبدالرحمان بن ابی بکر است( ،کلینی ،1388 ،ج ،1ص472؛
طبری آملی صغیر ،1413،ص )248و بیان داشتهاند به همین دلیل است که امام صادق (ع) فرموده
ابوبکر مرا دو بار زاده است ،یعنی از دو طرف نَسب من به ابوبکر میرسد (مظفر ،1422 ،ج،2
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ص /20ابن عنبه ،1380،ص /195امین ،1403 ،ج ،1ص659؛ ج ،8ص /390مغنیه،1399 ،
ص /232الوند ،بیتا ،ص /28خوئی ،1372 ،ج ،15ص /49جواهری ،1417 ،ص /465شوشتری،
 ،1410ج ،12ص /213قراچه داغی ،1418 ،ص )41اما علیرغم نقل گسترده این روایت ،علمای
شیعی آن را نقد نکردهاند .نکته در خور توجه این که قرمانی یکی از مورخان اهل-
سنت(د1019.ق)  ،مادر امام صادق (ع) را ام فروة دختر قاسم بن محمد بن ابی سمرة خوانده
است (قرمانی ،بیتا ،ج ،1ص .)334در مورد این دگرگونی اسامی ،احتماالتی را میتوان بیان
کرد ،میتوان گفت که کلمه «ابی سمرة» مصحف از «أبی بکر» است ،اما احتمالی بدون دلیل است
و البته عدم ذکر اسم «قاسم بن محمد بن ابی سمرة» در کتابهای شرححال بدین معنا نیست که
چنین شخصیتی موهوم و مهمل است ،چه بسیار اشخاصی که نامشان به دالیل متعدد و اغراض
مختلفی در کتابهای تاریخی و تراجمنگاری نیامده است و چهبسا برخی از بزرگان چنان که در
بحار األنوار مشاهده میشود ،به این تعبیر بسنده کردهاند که مادر امام صادق« :أم فروة بنت القاسم
بن محمد» و از ذکر نام پدر محمد چشم پوشیدهاند( .مجلسی ،1407 ،ج ،47ص .)1و یا چه بسا
شهرت نام «قاسم بن محمد بن ابی بکر» به محض شنیدن این نام را به اذهان متبادر میکند که
«قاسم بن محمد» پسر ابوبکر است .احتمالی متصور است و آن اینکه شاید برخی کلمه ابوبکر
بر حسب عادت و انس ذهنی بدان افزودهاند کما اینکه وقتی از «أسماء» سخن به میان میآورند
به خاطر تبادر ذهنی «بنت عمیس» را بدان افزودهاند.
در ادامه به گزارههایی که میتواند این دو روایت را با چالش مواجه کند اشاره میشود ،ضمن
اینکه برخی از ایرادات طبق مبانی اهلسنت و برخی بر اساس مبانی شیعی است که پذیرش آن
را دشوار میسازد:

 -1-3-3تعارض با روایات و سنت
 .1در بررسی محتوایی این حدیث ،از عملکرد و گفتار ائمه در طول زندگانی خود میتوان
به غیرواقعی بودن این واقعه پی برد .بنا بر ادعای اهلسنت که این روایت را در میان روایاتی
ذکر کردهاند که گویا امام صادق (ع) بااینکه فرزند پیامبر (ص) است ،اما خود جزئی از اهلسنت
است ،رفتار شیعه را نسبت به اهلسنت برنمیتابد و همواره از دست ایشان رنجور بوده ،ازاینرو
امام به والدت خود افتخار میکرد؛ اما این در حالی است که امام در روایات متعددی که سیره و
روش ایشان را تبیین میکند ،به پذیرش امامت و والیت امیر مؤمنان (ع) مباهات و افتخار میکرد.
روایت ذیل ،این مطلب را بهخوبی نمایان میسازد:
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«والیت علی بن أبی طالب (ع) برای من محبوبتر از این است که او مرا به دنیا آورده است؛
چراکه قبول والیت او برای من واجب ،درحالیکه فرزند او بودن فضیلت و امتیازی محسوب
میشود( ».ابن بابویه ،1414 ،ص /112ابن شاذان ،1363 ،ص /125همو ،1423 ،ص/103
مجلسی ،1403 ،ج ،29ص .)651امام به فرزند بودن خود نسبت به امیر مؤمنان (ع) مباهاتی
ندارد ،اما برای داشتن والیت امیر مؤمنان (ع) افتخار میکند ،ازاینرو اینکه اینگونه احادیث در
سیاق مطالبی بیان شود که گویا امام صادق (ع) به نَسب خود فخرفروشی میکرد ،قابل توجیه
نیست .ضمن اینکه در حدیثی دیگر ،داشتن والیت را شرط افتخار برای خود بیان میکند و نه
رابطه نسبی را .امام میفرماید« :والیت پدرانم برای من ،دوستداشتنیتر از جان من است .والیت
آنها برای من مفید فایده است حتی اگر نسبتی با آنها نداشته باشم؛ ولی نسبت با آنها زمانی
که والیت آنها را نداشته باشم برایم سودی ندارد» (طبرسی ،1385 ،ص .)332روایات دیگری
که از فخرفروشی نسبت به حَسب و نَسب پرهیز داده است (ر.ک .ابن حنبل ،بیتا ،ج ،5ص/343
مسلم بن حجاج ،بیتا ،ج ،3ص /45بیهقی ،بیتا ،ج ،4ص /63کلینی ،1388 ،ج ،2صص-328
 ،329ح /6-1نهج البالغه ،خطبه  ،192ص/289کوفی اهوازی ،1402 ،ص )56همه حکایتگر
آن است که نمیتوان احتمال داد که امام صادق (ع) با بیان این مطلب به نسب خویش افتخار و
مباهات میکند بلکه آنچه برای امام صادق (ع) در سیره فردی و اجتماعی ،اصل و مبناست،
داشتن والیت امیر مؤمنان (ع) است.
 .2موضوع دستهای دیگر از روایات ،مسأله انقطاع انساب در روز قیامت است .در روایات
بیشماری در منابع فریقین ،از پیامبر (ص) سخن از قطع سبب و نسب در روز قیامت وارد شده،
سبٍ مُنْقَطِعٌ َيوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا مَا کانَ ِمنْ سَبَبِی
جز نَسبی که به پیامبر (ص) متصل استُ « :کل سَ َببٍ وَ نَ َ
وَ نَسَبِی» (ابن حیون ،1409 ،ج ،2ص506؛ ج ،3ص /5ابن بابویه ،1362 ،ج ،2ص /559حسکانی،
 ،1411ج ،1ص /174ابن ابی الحدید ،1387 ،ج ،12ص /106اربلی ،1381 ،ج ،1ص /30ابن
سعد ،1410 ،ج ،8ص /339بیهقی ،بیتا ،ج ،7صص /114 ،64هیثمی[1408 ،ب] ،ج ،4ص272؛
ج ،8ص216؛ ج ،9ص /173صنعانی ،بیتا ،ج ،6ص /164طبرانی ،1415 ،ج ،4ص257؛ ج،6
ص /357همو ،بیتا ،ج ،3ص45؛ ج ،11ص194؛ ج ،20ص 27و .)...پرسش اینجاست :امام
صادق ( ع) که به شفاعت خلیفه نخست امیدوار است و از نوادگان وی به شمار میآید ،برای
شفاعت ،چگونه نسبت وی در قیامت کارساز خواهد بود؟ درحالیکه اوالً بنا بر نقل منابع اهل-
سنت ،هر نسبی جز نسب رسول خدا (ص) در آن روز گسسته خواهد شد و ثانیاً نسب در
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شفاعت دخیل نیست .به تعبیری دیگر چرا امام خود را به نسلی متصل میکند که انقطاع آن در
قیامت قطعی و یقینی است؛ نسلی که هیچ چارهسازی و کارسازی از آن امید نمیرود؟! همچنین
امام به نسب خود امیدوار است ،حالآنکه در قیامت برای طلب شفاعت ،نسب کارساز نخواهد
بود .پس بر فرض پذیرش نسبت امام صادق (ع) با خلیفه نخست ،نمیتوان ادعا کرد که شفاعت
از کسی مورد انتظار است که صرفا به نسب پیامبر متصل باشد ،در آیات قرآن صفات و
خصوصیات دیگری برای فرد شفیع بیان شده که معقولتر است (ر.ک .بقره255 /2 :؛ یونس/10 :
18 ،3؛ طه109 /20 :؛ سبأ23 /34 :؛ نجم26 /53 :؛ زخرف86 /43 :؛ انبیاء28 /21 :؛ زمر43 /39 :؛
یس.)23 /36 :

 -2-3-3مسأله شفاعت
قسمت ابتدایی روایت مزّی حاوی مطلبی است که امام عالوه بر امید به شفاعت امیر مؤمنان
(ع) ،به شفاعت خلیفه نخست نیز امیدوار است .این در حالی است که آیات بیشماری مخاطب
خود را از توجه به نسب خود پرهیز داده است ،ازجمله این آیه که میفرماید﴿ :فَإِذا نُ ِفخَ فِی
الصُّو ِر فَال أَنْسابَ بَيْنَ ُهمْ َيوْ َمئِ ٍذ َو ال َيتَساءَلُون﴾ (مؤمنون« :)101 /23 :پس آنگاهکه در صور دمیده
شود[ ،دیگر] آن روز میانشان نسبت خویشاوندى وجود ندارد و از [حال] یکدیگر نمىپرسند».
توجه به آیات دیگر (ر.ک .مریم87 /19 :؛ شعراء89-88 /26 :؛ عبس 36-34 /80 :و )...نیز این
شوْا َيوْما لَا َيجْزِی وَالِدٌ َعنْ وَلَدِ ِه َو لَا َموْلُودٌ هُ َو
مهم را میرساند﴿ .يا َأيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکمْ وَ اخْ َ
ن وَالِ ِد ِه شَيْئا﴾ (لقمان« :)33 /31 :اى مردم ،از پروردگارتان پروا بدارید و بترسید از روزى
جَا ٍز عَ ْ
که هیچ پدرى به کار فرزندش نمىآید و هیچ فرزندى [نیز] به کار پدرش نخواهد آمد» .به
عبارتی کسی که به خاطر انتساب به فردی مشهور ،قصد شفاعتجویی از او را دارد ،در روز
قیامت چنین امری محقق نخواهد شد .ازاینرو روایت منقول از امام صادق (ع) با آیات صریح
قرآن نیز سازگاری ندارد ،گویا بنا بر چنین روایتی امام صادق (ع) از وجود چنین آیاتی آگاهی
نداشته است! قابل توجه اینکه اگر این روایت که مدلول ظاهری آن مشتمل بر حُسن رابطه میان
امام صادق (ع) و اهلسنت و بهویژه خلیفه نخست است ،مستمسک کسانی که به شفاعت قائل
نیستند قرار گیرد ،محل بحث نخواهد بود ،چراکه اصل شفاعت از نگاه ایشان منتفی است.
شاید نوراهلل شوشتری تنها کسی است که بهصورت ضمنی و مختصر در صحت این روایت
مناقشه کرده است .وی مینویسد :دلیل بر دروغ بودن این خبر همین بس که صاحب شفاعت
کبری ،جدش رسول خدا (ص) است .پس سزاوار نیست که آن حضرت شفاعت جدش را
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فراموش کرده باشد و اظهار امید به شفاعت غیر کرده باشد .به ویژه ابوبکر که خودش در آن روز
که مال و فرزندان سودى نمىبخشد ،شفاعتکننده و حمایتکنندهای ندارد مگر کسى که با قلب
سلیم به پیشگاه خدا آید (شوشتری ،1367 ،صص.)242-241

 -3-3-3مسأله نسب
چنانکه گزارش کردهاند ،نسب ابوبکر به خاندان بنیتیم بن م ّرة میرسد (طبرانی ،بیتا ،ج،1
ص /51ابن اثیر ،1409 ،ج ،3ص .)205بنا به شواهد تاریخ اهلسنت ،هنگامیکه پیامبر (ص) در
مکه آغاز به دعوت کرد از همه تیرهها افرادی به اسالم گرویدند .از تیره بنیتیم بن مرّه هم افرادی
به جمع یاران رسول خدا پیوستند؛ ابوبکر از آن دست بنیتیمیها بود که جزء نخستین ایمان
آورندگان محسوب میشود (طبری ،1387 ،ج ،2ص /317ابن عبدالبر ،1412 ،ج ،3صص،966
 /1092ابن ابی الحدید ،1378 ،ج ،13ص)215؛ اما بسیاری از بنیتیم نیز به شرک خود باقی
ماندند و به مخالفت و یا سکوت در برابر آیین جدید پرداختند .در این میان میتوان از ابوقحافه
پدر ابوبکر نام برد که تا فتح مکه (هشتم هجری) اسالم نیاورد (ابن قتیبه ،1992 ،ص /167ابن
اثیر ،1409 ،ج ،3ص .)374عبدالرحمان پسر ابوبکر نیز در نبرد بدر ،لشکر قریش را همراهی کرد
(ذهبی[1413 ،الف] ،ج ،2ص .)471بنیتیم بن مرّه ازنظر جمعیتی بسیار کمتعداد و ازنظر
اجتماعی جایگاهش ناچیز بوده است (طبری ،1378 ،ج ،3ص /209جوهری ،بیتا ،ص/64 ،38
ابن اثیر ،1385 ،ج ،2ص /326ابن ابی الحدید ،1378 ،ج ،1ص221؛ ج ،6ص 1)40بهگونهای که
به هنگام به خالفت رسیدن ابوبکر ،ابوسفیان میگوید «چه شده است که حکومت در دست
ذلیلترین قریش افتاده است؟!» (صنعانی ،بیتا ،ج ،5ص .2)451شیخ مفید دراینباره مینویسد:
«آنچه بر رذالت بنىتیم بن مره و بنىعدى داللت مىکند ،قول ابوسفیان به هنگام بیعت مردم با
ابوبکر است .وی در ترغیب بنىهاشم بر فسخ بیعت ابوبکر ،شعری سرود و سپس از امیر مؤمنان
(ع) درخواست نمود که دستش را برای بیعت دراز کند» (مفید[1413 ،ج] ،ص /248همو،
 .1در کتب تارخيی و حديثی تعبري «أقلّ حی من قريش» يا «أذلّ بيت فی قريش» ثبت شده است.
 .2در نقلی خود ابوبکر نيز به پستی خاندان خود اذعان منوده که اسالم سبب شد اين پستی و ناچيزی به آن هبا دهد:
«نازع أبوسفيان أبابکر فی أمر فأغلظ له أبوبکر فقال له أبو قحافة يا بنی! أتقول هذا ألبی سفيان شيخ البطحاء قال :إن
اهلل تعاىل رفع باإلسالم بيوتا و وضع بيوتا فکان مما رفع بيتک يا أبت و مما وضع بيت أبی سفيان» (ابن ابی -
احلديد ،1378،ج ،1ص.)222
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[1413الف] ،ج ،1ص .)190در جای دیگر عوف بن عطیه اشعاری دارد که آورده است« :اما
هنگام مشکالت بنوعدی و تیم پستترین تیرهها هستند .تو شهادت مده برای ایشان که جوانان
میدان رزماند؛ اما شیر (نوشیدنی) و شتر (حامل غذا را پیش بیاور)؛ وقتیکه آنان تیر در چله کمان
گذارند ،قطعاً تیره تیم ضرر به چیزی نمیرساند» (جمحی ،1422 ،ص .)69روایاتی در مورد
رذالت و پستی قبیله ابوبکر وجود دارد که درخور تأمل است (کشی ،1363 ،ج ،1ص /133ابن
طاوس ،1413 ،ص /147اربلی ،1381 ،ج ،1ص .)344ازاینرو میتوان چنین استنباط کرد که
بنیتیم بن مره نسبت به دیگر تیرههای قریش از جایگاه و منزلتی پایینتر برخوردار بوده است.
امیر مؤمنان (ع) اما ،در مورد محمد فرزند ابوبکر که در دامان خود بهعنوان «فرزندخوانده»
پرورش یافته بود فرموده است« :حممد ابنی من صلب أبیبکر» (ابن ابی الحدید ،1378 ،ج،6
ت إِلَّا وَ
ل َب ْي ٍ
ص .)53حتی امام صادق (ع) نیز در مورد محمد فرزند ابوبکر میفرماید« :مَا ِمنْ اهْ ِ
حمَّدُ ْبنُ َأبِیبَکر» :هیچ اهلبیتی نیست ،مگر آنکه
ت َس ْوءٍ مُ َ
ل َب ْي ِ
جبُ النجَبَاءِ ِمنْ اهْ ِ
مِنْهُمْ نَجِيبٌ وَ َأنْ َ
یک نفر از آنها نجیب است و نجیبترین نجیبان از اهلبیت بد ،محمد بن ابی بکر است» (کشی،
 ،1363ج ،1ص283؛ ج ،2ص .)286این سخنان نیز پستی قبیله ابوبکر را اثبات میکند؛ بنابراین
برای امام صادق (ع) مجالی برای افتخار باقی نمیماند .امام باقر (ع) نیز در مورد وی میفرماید:
محمد بن ابی بکر با علی (ع) بیعت کرد ،علیرغم اینکه از پدرش بیزاری میجست (همان ،ج،1
ص .)282باوجود چنین روایاتی ،نمیتوان ادعا کرد امام صادق (ع) انتساب خود به این قبیله را
سبب شرافت و جاللت خانوادگی خود تلقی کرده است.

 -4-3-3مسأله طیب مولد و دفع شبهه مقدر
یکی از اعتقادات شیعه ،دوری معصومان (ع) از هر پلیدی و عصیان است؛ به همین دلیل
است که شیعه بر اساس رویکرد خویش معتقد است جز وحی تشریعی ،تمامی شئونی که برای
پیامبر (ص) وجود دارد ،برای ائمه نیز در جریان است (کلینی ،1388 ،ج ،1ص /176طوسی،
بیتا ،ص /111طباطبایی ،1417 ،ج ،1ص276؛ ج ،4صص .)401-387در نتیجة این مطلب است
که ائمه از جهت «مولد» درنهایت پاکی هستند .بر این اساس ،روایت مزبور ممکن است با روایات
فراوانی که معصومان (ع) را به «اصالب شاخمة» و «ارحام مطهرة» پیوند میدهد تعارض داشته
باشد.
اما پاسخی که میتوان نسبت به این تعارض بدوی ارائه داد این است که با صرفنظر از
صحتوسقم چنین روایتی ،مراد از «اصالب شاخمة /طاهرة» یا «کرائم األصالب» (نهج البالغه،
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خطبه  ،94ص /39ابن قولویه ،1356 ،ص /230طوسی ،1407 ،ج ،6ص /114همو ،1411 ،ج،2
صص /789 ،721ابن مشهدی ،1419 ،صص /515 ،431 ،422مسعودی ،1426 ،ص /133ابن
ابی الحدید ،1378 ،ج ،7ص )64و «ارحام مطهرة /طاهرة يا زکية» (نهج البالغه ،خطبه  ،94ص/39
طوسی ،1407 ،ج ،6ص /114همو ،1411 ،ج ،2صص /789 ،721ابن مشهدی ،1419 ،صص،422
 /515 ،431مسعودی ،1426 ،ص /133ابن ابی الحدید ،1378 ،ج ،7ص )64این نیست که در
تمام سلسلههای نَسب [حتی نسبهای غیر اصلی] این مسأله وجود داشته باشد .به عبارتی مراد
از طهارت در این مواضع ،طهارت از پلیدی زنا و آلودگیهای جاهلی است ،چنانکه در ادامة
روایاتی که چنین اصطالحاتی در آن وجود دارد ،این مطلب ذکر شده است (طوسی ،1407 ،ج،6
ص /114همو ،1411 ،ج ،2ص /721ابن مشهدی ،1419 ،ص .)422پیامبر (ص) نیز در روایتی
به این مطلب اشاره میکند که من به دعای ابراهیم (ع) و از صلبهای پاک به وجود آمدم و
پلیدی جاهلیت به من نرسیده است (ابن بابویه ،1376 ،ص /624همو ،1395 ،ج ،1ص.)275
آنچه بهعنوان اصلی مسلم در اعتقادات شیعه وجود دارد ،این است که معصومان (ع) در سلسله
طولی انساب خود باید از اصالب بلندمرتبه و ارحام پاکیزه باشند (ر.ک .ابن بابویه،1414 ،
ص /110مفید ،1414 ،ص)139؛ به جهت آنکه آنها در جایگاه هدایتگری مردم قرار دارند و
فقدان نَسب پاکیزه ،موجب انزجار مردم خواهد شد (عالمه حلی ،1382 ،صص )497-493که
البته آیه تطهیر (احزاب )33 /33 :به این مطلب اشاره دارد .یا روایتی که پیامبر (ص) میفرماید:
«بعد از آنکه آدم را خلق کرد ،ما را به صُلب آدم منتقل کرد و بعد از آدم ،به صلب پدران طاهر
و پاک و مطهر منتقل نمود تا اینکه به دنیا آمدیم( ».خزاز رازی ،1401 ،ص .)71ابن عباس ذیل
آیه...﴿ :وَ تَق َُّلبَکَ فِی السَّا ِجدِينَ(﴾...شعراء )18 /26 :نقل کرده است که مراد از این آیه ،جابجا
شدن پیامبر از اصالب پاکیزه ،از پدری به پدری است تا آنکه خدا او را به پیامبری برگزید و نور
ایشان در پدرانش نیز ظاهر بود (هیثمی[1408 ،ب] ،ج ،7ص /86طبرانی ،بیتا ،ج ،11ص/287
ابن حجر عسقالنی ،بیتا[ج] ،ج ،4ص ،177ش  /4256طبریآملیکبیر ،1415 ،ص )649چراکه
اهل جاهلیت اهل عمل فحشا بوده و انسابشان ناصحیح بوده است (ابن شهرآشوب ،1379 ،ج،2
ص .)176البته مسأله روابط نامشروع در عرب جاهلی امر رایجی بوده است تا جایی که افرادی
چون زیاد بن ابیه را به دلیل مشخص نبودن پدر واقعی ،به پدری نامعلوم (ابن حجر عسقالنی،
 ،1415ج ،2ص )527و یا مادرش سمیه (طبری ،1387 ،ج ،5ص /214ابن اثیر ،1385 ،ج،3
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ص )441نسبت دادهاند؛ و به همین دلیل اگر در محیطی آلوده ،فرزندی از خاندان پاکدامن به
وجود آید ،امتیاز بزرگی برای او محسوب میشود.
بدیهی است که در صورت اشکال در مورد مادران امام سجاد (ع) (در مورد اسناد نَسب امام
سجاد (ع) ر.ک .کلینی ،1388 ،ج ،1ص /466مفید[1413 ،الف] ،ج ،2ص /137ابن شهرآشوب،
 ،1379ج ،4ص /49اربلی ،1381 ،ج ،2ص )83و حضرت مهدی (عج)(کلینی ،1388 ،ج،1
ص /515ابن بابویه ،1395 ،ج ،2ص /422مفید[1413 ،الف] ،ج ،2ص )339که از اشرافزادگان
ایران و روم بودهاند و اگرچه خود این دو بانو از زنان پاکیزه هستند ،اما پدربزرگ کسی مانند
شهربانو یعنی خسروپرویز همان فردی است که نامه رسول خدا (ص) را پاره کرد (ابن سعد،
 ،1410ج ،1ص /199یعقوبی ،بیتا ،ج ،2ص )77و مورد نفرین ایشان واقع شد و دیگر جنایات
ن الْمَيِّتِ
َی مِ َ
او نیز در تاریخ ثبت است (دینوری ،1368 ،ص )84اما بر اساس آیه قرآن ﴿ُيخْرِجُ الْح َّ
ن الْ َحیِّ﴾ (روم« :)19/30:زنده را از مرده بیرون مىآورد و مرده را از زنده بیرون
وَ ُيخْرِجُ الْمَيِّتَ مِ َ
مىآورد» گاهی سنت خداوند بر این قرار میگیرد که از نسل کافر ،مؤمن به وجود آید و یا از
نسل مؤمن ،فرد بیایمانی متولد شود (کلینی ،1388 ،ج ،2ص /5طبری ،1412 ،ج ،3ص15؛
ج ،21ص /21فخر رازی ،1420 ،ج ،17ص247؛ ج ،25ص )89که پسر نوح (ع) و برخی از
فرزندان ائمه (ع) شاهدی بر این مطلباند .ضمن اینکه دلیل و توجیه دیگری میتوان ارائه داد
و آن اینکه ارحام مطهره ،خود باید مطهره باشند ،بنابراین آبا و اجداد آن ارحام مطهره از بحث
خارج است .به همین دلیل حتی اگر آبا و اجدادشان آلوده بودهاند ،همینکه نجاستی از آبا و
اجدادشان به خود نگرفته باشند کافی است تا الیق انتقال این انوار باشند ،اما پدرانی که همواره
حامل این انوار بودهاند ،همگی باید مب ّرای از شرک و بیبندوباری باشند و این انوار از طریق
ارحام مطهره در صلب بعدی قرار گیرد؛ بنابراین منظور از «ارحام مطهرة» تنها مادرانی هستند که
همسر مستقیم امام بودند یا امامی که از آنها متولد شده است .چنانکه گذشت ،تاریخ از جایگاه
و شأن اجتماعی تیره ابوبکر ،یادکرد درخور توجهی نداشته ،اما این مطلب منافاتی با نسب ابوبکر
ندارد ،چراکه نقل قابلاعتمادی در سوء نسب وی ارائه نشده ،بلکه ظاهر برخی روایات ،نفی این
مطلب است (ابن سعد ،1410 ،ج ،3ص /126خوئی ،1400 ،ج ،3ص.)40

 -5-3-3تعارض با سیره امیر مؤمنان (ع) و حضرت زهرا (س)
علمای اهلسنت ،حُسن رفتار و برخورد مناسب امام صادق (ع) با اهلسنت را به خاطر
وجود این حدیث و نظایر آن وانمود کردهاند (ر.ک .دارقطنی ،1419 ،صص )67-47اما نسبت
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به سنت و روش اصیل امام صادق (ع) که برگرفته از رفتار و منش امیر مؤمنان (ع) است
چشمپوشی کردهاند .این سخن به حدی است که بزرگانی مانند دارقطنی در کتاب «فضائل
الصحابة» فصلی با عنوان «ذکر ما روی عن آل ابیطالب [و اوالد] علی عليهمالسالم فی ابی بکر و
عمر عليهماالسالم :ذکر روایات منقول از خاندان ابیطالب[ ،و فرزندان] و علی (ع) در مورد
ابوبکر و عمر» سامان بخشیده تا رابطه مناسب و مورد پسند امام با بسیاری از اعتقادات ایشان را
به نحو احسن جلوه دهد .چنین سبک نوشتاری در دیگر کتب روایی و رجالی اهلسنت وجود
دارد .مزّی ذیل عنوان جعفر بن محمد پس از معرفی نَسَ بی امام ،ابتدا به ذکر روایاتی که نشان-
دهنده این نوع ارتباط بوده ،پرداخته تا جایی که امام صادق (ع) را نسبت به مذهب شیعه منفور
جلوه داده است (ر.ک .حافظ مزی ،1406 ،ج ،5صص .)97-74این روش در کتاب ذهبی نیز پی
گرفته شده است (ذهبی[1413 ،الف] ،ج ،6صص .)270-255این در حالی است که هرکدام از
این دانشمندان ،به هنگام معرفی هرکدام از امامان ،تعبیر «اهلامشی العلوی» را برای ایشان به کار
می برند .توجه به این نکته مهم است که این دانشمندان امام صادق (ع) یا دیگر ائمه را جزء
فرزندان علی (ع) و حضرت زهرا (س) میدانند ،اما بهگونهای وانمود کردهاند که امام نسبت به
سیره و روش ایشان بیاطالع بوده و آنچه در منابع خود بهعنوان موضعگیریهایی که در جریان
سقیفه و  ...داشتهاند را فراموش کردهاند.
پرسشی بس پراهمیت است که چگونه ممکن است امام صادق (ع) ،سیره و روش جدش
امیر مؤمنان (ع) و حضرت زهرا (س) را فراموش کرده باشد درصورتیکه ایشان به شهادت
تاریخ در تمام عمرشان ،خالفت ابوبکر را به رسمیت نشناختند .قضیه غضب حضرت زهرا (س)
از شیخین تا آستانه از دنیا رفتن( 1ابن سعد ،1410 ،ج ،8ص /23ابن حنبل ،بیتا ،ج ،1ص/6
بخاری ،1401 ،ج ،4ص42؛ ج ،5ص /82مسلم بن حجاج ،بیتا ،ج ،5ص /154ابن حجر
عسقالنی ،بیتا [ج] ،ج ،6ص /139جوهری ،1413 ،ص /107بیهقی ،بیتا ،ج ،6ص /301ابن
حبان ،1414 ،ج ،11ص153؛ ج ،14ص /573ابن ابی الحدید ،1378 ،ج ،16ص 218و )...و یا
نفرین و شکایت از این دو توسط حضرت زهرا (س)( ،ر.ک .ابن قتیبه ،1410 ،ج ،1صص-30
 /32یعقوبی ،بیتا ،ج ،2ص )127در کتب روایی و تاریخی اهلسنت مشهور است؛ بنابراین
چگونه است که حضرت زهرا (س) از خلیفه نخست غضبناک و به دنبال هر نماز از او بر خدا

ت.
صلَّی اللَّ ُه َعلَيهِ وَ َسلَّ َم فَهَجَرَتْ أَبَا بَک ٍر َفلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّی تُوُِّفي ْ
ت فَا ِطمَةُ بِ ْنتُ رَسُولِ اللَّهِ َ
 .1فَغَضَِب ْ
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و رسول شکایت میکند ولی فرزندش امام صادق (ع) به انتساب به او افتخار نماید؟! همچنین
با تکیه بر پاسخی نقضی میتوان مدعی شد که چگونه ممکن است که نسبت امام صادق (ع) با
امیر مؤمنان (ع) افتخار نباشد ولی نسبت با ابوبکر افتخار باشد؟! چنانکه در کتب فریقین ثبت
شده است (کلینی ،1388 ،ج ،1ص ،)472در اینکه مادر امام صادق (ع) ،أم فروه از زنان پاکدامن
و عفیف و نوه محمد بن ابی بکر بوده است و همچنین محمد بن ابی بکر نیز از شیعیان خاص
علی (ع) بوده هیچ تردیدی نیست؛ ولی این مطلب تنها از جهت بیان نَسب فامیلی (پدران و
مادران) است ،بدون اراده کردن افتخار و مباهات (شوشتری ،بیتا ،ج ،1ص )67و هیچ فضیلتی
را برای ابوبکر ثابت نمیکند.

 -6-3-3بررسی سیاق روایات
چنانکه گذشت کسانی چون دارقطنی در کتاب فضائل الصحابة ،مزّی در تهذیب الکمال ،ذهبی
در سیر أعالم النبالء و دیگران ،حدیث « ...ولدنی ابوبکر مرّتني» را در میانه روایاتی قرار دادهاند
که از سیاق روایات متناوب ،برخورد سازنده و رابطه دوستانه امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و
یا دیگر افراد از خاندان ابیطالب (ع) با خلفای ثالثه یا اهلسنت برداشت میشود (دارقطنی،
 ،1419صص /96-47ابن عساکر ،1415 ،ج ،44صص /455-453حافظ مزی ،1406 ،ج،5
صص /83-74ذهبی[1413 ،الف] ،ج ،6صص .)259-255در بررسی مبتنی بر شناخت جامعه آن
روز و ترسیم فضای زندگانی این دو امام که قرار میگیریم ،در وجود روابط حسنه صادقین (ع)
با اهلسنت چنانکه در سخن و سیره ایشان مواردی مییابیم (کلینی ،1388 ،ج ،2ص /109ابن
بابویه ،1362 ،ج ،1ص17؛ ج ،2ص /355مجلسی ،1403 ،ج ،72صص )443-393تردیدی وجود
ندارد ،اما بررسی این روایات نیز خالی از لطف نیست .این روایات مشتمل بر موضوعاتی از این
قبیل است:
 توصیه به دوستی نسبت به شیخین و بیزاری از دشمنانشان ،چون دو امام هدایتاند(دارقطنی ،1419 ،صص /53-51ابن عساکر ،1415 ،ج ،54ص /285حافظ مزی ،1406 ،ج،5
ص80؛ ج ،26ص /140ذهبی[1413 ،الف] ،ج ،4ص402؛ ج ،6ص /258همو ،1410 ،ج،7
ص463؛ ج ،9ص /90ابن حجر عسقالنی ،1404 ،ج ،9ص.)312
 توصیه به محبت شیخین (اگر بدی به شما رسید به گردن من) (دارقطنی ،1419 ،صص،53 /69ابن عساکر ،1415 ،ج ،54صص.)288-287
 -اکاذیبی مبنی بر برائت اهلبیت از شیخین که از سوی مغیرة بن سعید رواج یافته (دارقطنی،
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 ،1419ص /54ابن شبه نمیری ،1410 ،ج ،1ص /201ابن عساکر ،1415 ،ج ،54ص.)288
 ایشان هیچ حقی از ما غصب نکردند حتی بهاندازه خردلی؛ هیچکسی جد خود را سبّ نمیکند (دارقطنی ،1419 ،ص /54ابن عساکر ،1415 ،ج،54ص /285حافظ مزی ،1406 ،ج ،5ص /80ذهبی[1413 ،الف] ،ج ،6ص /258همو ،1410 ،ج،9
ص.)90
 کسی که فضیلت شیخین را درنیابد نسبت به سنت جاهل مانده است (دارقطنی،1419 ،ص /60ابن عساکر ،1415 ،ج ،54ص /289ابن کثیر ،1407 ،ج ،9ص.)340
 امیدواری به اینکه خداوند به خاطر قرابت با ابوبکر به ایشان منفعتی رساند (دارقطنی، ،1419ص /61ابن عساکر ،1415 ،ج ،35ص /332ابن عدی ،1409 ،ج ،2ص /132حافظ مزی،
 ،1406ج ،5ص /80ذهبی[1413 ،الف] ،ج ،6ص /258همو ،1410 ،ج ،9ص /90ابن حجر
عسقالنی ،1404 ،ج ،2ص.)88
 هر دو ضجیع(هممضجع) پیامبرند (دارقطنی ،1419 ،ص /61ابن عساکر ،1415 ،ج،41ص388؛ ج ،44ص.)382
 وجود تولّی و استغفار و ترحّم برای ایشان (دارقطنی ،1419 ،ص /64حافظ مزی،1406 ،ج ،26ص /140ابن عساکر ،1415 ،ج ،54صص /286-285ابن کثیر ،1407 ،ج ،9ص /34ذهبی،
[1413الف] ،ج ،4ص /403ابن حجر عسقالنی ،1404 ،ج ،9ص.)312
 وجود نفاق برای کسی که به شیخین بغض داشته باشد (دارقطنی ،1419 ،ص.)68 صدّیق خواندن ابوبکر (همان ،ص )76و...حت
بدیهی است رویکرد شیعه به چنین روایاتی این است که در صورت وثوق به صدور و ص ّ
آنها ،در فضای تقیهای صادر شدهاند .امام صادق (ع) در دوره سوم ادوار زندگانی خویش که
دوران تثبیت دولت عباسی (148-145ق) را در برمیگیرد ،به شدت تحت فشار حکومت عباسی
قرار گرفت که بیشتر مواردِ تقیه ایشان و نیز روایات سفارش و ذکر فضائل تقیه ،مربوط به این
دوره است (ر.ک .کلینی ،1388 ،ج ،2صص .)221-217بدیهی است این دوره نه دوران عزت
اسالم ،بلکه دوره اقتدار بنیعباس به شمار میرود؛ امام صادق (ع) با فشار و اختناقی که منصور
عباسی ایجاد کرده بود (ر.ک .مسعودی ،1409 ،ج ،3صص )317-301حتی نتوانست وصی خود
را آشکارا اعالم کند و وصیت میان پنج نفر مردّد ماند که یکی از آنها خود منصور بود تا جان
وصی واقعی در خطر نیفتد (کلینی ،1388 ،ج ،1ص.)310
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در این شرایط است که امام با ابزار تقیه از حیثیت مذهب خویش حراست میکند تا جایی
که در مورد تعارضات موجود در مورد اعالم موضع صریح در مورد شیخین میفرمایند :اینان به
اتّهام خون عثمان هشتاد سال شما را نابود کردند و زدند و کشتند و به زندان افکندند و حالآنکه
میدانستند که شیعه و امیر مؤمنان (ع) در قتل عثمان دخالتی نداشتند (همان ،ج ،8ص .)189اگر
بخواهیم درباره ایشان سخنی بیان کنیم یا شما شیعیان مطلبی را به زبان بیاورید ،خون شما را
راحتتر از خون گربه به زمین میریزند (ابو الصالح حلبی ،1404 ،ص .)253شوشتری نیز پس
از نقل و نقد روایت مورد بحث مینویسد ...« :مگر اینکه هدف امام صادق (ع) از بیان این
جمالت تنها تقیه باشد» (شوشتری ،1367 ،ص)242؛ بنابراین برفرض صدور چنین حدیثی از
امام صادق (ع) آن را باید بر تقیه حمل کرد ،چراکه ادله متعددی که ازنظر گذشت ،با این روایت
سازگاری ندارد.

نتیجهگیری
 .1روایت « ...وَلَ َدنِی َأبُوبَکرٍ مَرَّتَني» از قول امام صادق (ع) در برخی کتب رجالی اهلسنت،
فضیلت و یا افتخاری برای ایشان تلق ی شده و در پی آن به منابع شیعی نفوذ پیدا کرده که البته
از جهاتی تأملبرانگیز است .ناقلِ نخستین این حدیث ،دارقطنی از محدثان بزرگ قرن چهارم از
اهلسنت است .سند دارقطنی که با چهار طریق قابلپیگیری است ،بنا بر مبانی خود اهلسنت
ضعیف محسوب میشود .گرچه این حدیث در شیعه از سوی اربلی در کشف الغمة مطرح شد،
اما ضمن ارسال تا ّم سند ،شواهدی وجود دارد که جنابذی ناقل حدیث در این کتاب ،سنّی است
و اعتماد به این حدیث را میکاهد.
 .2تقریباً روات اصلی روایت ،از شامات هستند که البته اهل شام به بغض و کینه نسبت به
امام علی (ع) و اهلبیت مشهورند و این از نتایج حضور و سلطنت معاویه در شام بوده است.
برخی راویان ،مجهول و برخی دارای تدلیس و رویکرد سنّیگری هستند و به همین جهت این
حدیث ،معتبر نیست.
 .3حدیث مزبور با روایات دیگری که از امام صادق (ص) صادر شده ،سازوار نیست .این
روایات نشان میدهد آنچه امام آن را سبب افتخار برای خویش میداند ،والیتمدار بودن است و
نه رابطه نَ سبی؛ چه اینکه انتساب به شخص و ه پرداختن به نسب و در پی آن فخرفروشی از
سوی معصومان و ازجمله امام صادق (ع) ،منهیعنه است.
 .4طلب شفاعت امام صادق (ع) از کسی که نه جزء شافعان قیامت معرفی شده و حتی خود
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نیازمند شفاعت پیامبر (ص) بوده ،از موارد قابلتأمل است .بر اساس آیاتی از قرآن ،توجه به
اینکه کسی به دلیل انتساب به فردی مشهور ،قصد شفاعتجویی از او را دارد مهم است؛ چراکه
در روز قیامت چنین امری محقق نخواهد شد .بنا بر چنین روایتی ،گویا امام صادق (ع) از وجود
چنین آیاتی آگاهی نداشته است! قابلتوجه اینکه اگر این روایت که مدلول ظاهری آن مشتمل بر
حُسن رابطه میان امام صادق (ع) و اهلسنت و بهویژه خلیفه نخست است ،مستمسک کسانی که
به شفاعت قائل نیستند قرار گیرد ،محل بحث نخواهد بود ،چراکه اصل شفاعت از نگاه ایشان
منتفی است.
 .5بنا بر شواهد موجود ،بنیتیم که خلیفه نخست از همین تیره است ،جزء خاندانهای بی
اعتبار قریش است ،ازاینرو افتخار به نَسبی که اصالتی ندارد ،بیمعناست.
 .6این آموزه شیعه که معصومان (ع) را مردمانی پاکنهاد و از «اصالب و ارحام طاهره»
می داند ،گرچه با این حدیث تعارضی ندارد ،اما چنانچه شبهه شود امام از تیرهای پست بوده و
یا حتی از طایفهای که به رذالت شهره یافته است ،پاسخ داده میشود که منظور از «اصالب و
ارحام» ،تولد یافتن از دامانی پاک است که از پلیدی زنا و آلودگیهای جاهلی به دور باشد.
 .7این حدیث با سیره و سبک برخورد امیر مؤمنان (ع) و حضرت زهرا (س) با مخالفان
خود تعارض دارد.
 .8با توجه به نکات مذکور ،نقل چنین روایتی در میان دیگر روایاتی که درصدد نمایش دادن
حسن رابطه صادقین (ع) با شیخین است ،با شخصیت و روحیه امام صادق (ع) قابل قیاس
نیست ،لذا نمیتوان بدان اعتماد کرد.
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___________________ .16؛ املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية؛ بريوت :يبنا ،يبتا.
___________________ .17؛ تقريب التهذيب؛ به کوشش :مصطفي عبد القادر عطا ،بريوت :دار
الکتب العلمية 1415 ،ق [ب].
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___________________ .19؛ طبقات املدلسني؛ به کوشش :عاصم بن عبداهلل قريوين ،يبجا :مکتبة
املنار ،يبتا.
___________________ .20؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ بريوت :دار املعرفة ،يبتا.
 .21ابن حزم ،علي بن امحد؛ الفصل يف االهواء و امللل و النحل؛ بريوت :دار الکتب العلمية ،يبتا.
 .22ابن حنبل ،امحد بن حممد؛ املسند؛ بريوت :دارصادر ،يبتا.
 .23ابن حيون ،نعمان بن حممد؛ شرح االخبار يف فضائل االئمة االطهار (ع)؛ به کوشش :حممدحسني حسيين
جاليل ،قم :دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسني1409 ،ق.
 .24ابن سعد ،حممد بن سعد؛ الطبقات الکربي؛ به کوشش :حممد عبد القادر عطا ،بريوت :دار الکتب العلمية،
 1410ق.
 .25ابن شاذان ،حممد بن امحد؛ الروضة يف فضائل أمرياملْمنني؛ به کوشش :علي شکرچي ،قم :مکتبة األمني،
 1423ق.
______________ .26؛ الفضائل؛ قم :رضي 1363 ،ش.
 .27ابن شبة منريي ،عمر بن شبة؛ تاريخ املدينة املنورة؛ به کوشش :فهيم حممد شلتوت ،قم :دار الفکر1410 ،
ق.
 .28ابن شهرآشوب ،حممد بن علي؛ مناقب آل ايب طالب (ع)؛ قم :عالمه 1379 ،ق.
 .29ابن طاوس ،علي بن موسي؛ اليقني باختصاص موالنا علي (ع) بإمرة املْمنني؛ به کوشش :امساعيل انصاري،
قم :دار الکتاب 1413 ،ق.
 .30ابن عبدالرب ،يوسف بن عبداهلل؛ االستيعاب؛ به کوشش :علي حممد جباوي ،بريوت :دار اجليل 1412 ،ق.
 .31ابن عدي ،عبداهلل بن عدي؛ الکامل؛ به کوشش :حيىي خمتار غزاوي ،بريوت :دار الفکر 1409 ،ق.
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 .33ابن عقدة ،امحد بن حممد؛ فضائل امرياملْمنني؛ به کوشش :عبدالرزاق حممدحسني حرز الدين ،قم :دليل ما،
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 .34ابن عنبة ،أمحد بن علي؛ عمدة الطالب يف أنساب آل ايبطالب؛ به کوشش :حممدحسن آل طالقاين ،جنف:
احليدرية 1380 ،ق.
 .35ابن قتيبة ،عبداهلل بن مسلم؛ االمامة و السياسة؛ به کوشش :علي شريي ،بريوت :دار األضواء 1410 ،ق.
_______________ .36؛ املعارف؛ به کوشش :ثروت عکاشة ،قاهرة :اهليئة املصرية 1992 ،م.
 .37ابن قولويه ،جعفر بن حممد؛ کامل الزيارات؛ به کوشش :عبداحلسني اميين ،جنف :دار املرتضوية1356 ،
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 .45باجي ،سليمان بن خلف؛ التعديل و التجريح؛ به کوشش :أمحد البزار ،مراکش :وزارة األوقاف و الشؤون
اإلسالمية ،يبتا.
 .46خباري ،سهل بن عبداهلل؛ سر السلسلة العلوية؛ به کوشش :سيد حممدصادق حبر العلوم ،قم :شريف رضي،
 1413ق.
 .47خباري ،حممد بن امساعيل؛ صحيح البخاري؛ بريوت :دار الفکر 1401 ،ق.
 .48بغدادي ،امساعيل؛ هدية العارفني؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب ،يبتا.
 .49بيهقي ،امحد بن حسني؛ السنن الکربي؛ بريوت :دار الفکر ،يبتا.
 .50مجحي ،حممد بن سالم؛ طبقات الشعراء؛ بريوت :دار الکتب العلمية 1422 ،ق.
 .51جواهري ،حممد؛ املفيد من معجم رجال احلديث؛ قم :حماليت 1417 ،ق.
 .52جوهري ،أمحد بنعبد العزيز؛ السقيفة و فدک؛ به کوشش :حممدهادي اميين ،بريوت :شرکةالکتيب1413 ،ق.
 .53حاجي خليفه ،مصطفي بن عبداهلل؛ کشف الظنون؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب ،يبتا.
 .54حافظ مزي ،يوسف بن عبد الرمحن؛ هتذيب الکمال يف أمساء الرجال؛ به کوشش :بشار عواد معروف،
بريوت :مؤسسةالرسالة 1406 ،ق.
 .55حاکم نيشابوري ،حممد بن عبداهلل؛ املستدرک علي الصحيحني؛ به کوشش :يوسف عبدالرمحن املرعشلي،
يبجا :يبنا ،يبتا.
 .56حسکاين ،عبيداهلل بن عبداهلل؛ شواهد التزنيل لقواعد التفضيل؛ به کوشش :حممدباقر حممودي ،هتران :جممع
إحياء الثقافة اإلسالمية 1411 ،ق.
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 .57حسين ،هاشم معروف؛ دراسات يف احلديث و املحدثني؛ بريوت :دار التعارف 1398 ،ق.
 .58خزاز رازي ،علي بن حممد؛ کفاية االثر؛ به کوشش :عبداللطيف حسيىن کوهکمري ،قم :بيدار 1401 ،ق.
 .59خطيب بغدادي ،امحد بن علي؛ تاريخ بغداد؛ به کوشش :مصطفي عبد القادر عطا ،بريوت :دار الکتب
العلمية 1417 ،ق.
 .60خوئي ،حبيب اهلل بن حممدهاشم؛ منهاج الرباعة يف شرح هنج البالغة؛ به کوشش :ابراهيم مياجني ،هتران:
مكتبة اإلسالمية 1400 ،ق.
 .61خوئي ،سيد ابوالقاسم؛ معجم رجال احلديث؛ قم :الثقافة اإلسالمية 1372 ،ق.
 .62دارقطين ،علي بن عمر؛ سنن الدارقطين؛ به کوشش :جمدي بن منصور سيد الشوري ،بريوت :دار الکتب
العلمية 1417 ،ق.
_____________ .63؛ علل الدارقطين؛ به کوشش :حمفوظ الرمحن زين اهلل سلفي ،رياض :دار طيبة،
 1405ق.
_____________ .64؛ فضائل الصحابة و مناقبهم و قول بعضهم يف بعض صلوات اهلل عليهم؛ مدينه:
مکتبة الغرباء األثرية 1419 ،ق.
 .65دينوري ،امحد بن داود؛ االخبارالطّوال؛ به کوشش :عبداملنعم عامر ،مجال الدين شيال ،قم :رضي1368 ،ش.
 .66ذهيب ،حممد بن امحد؛ تاريخ االسالم؛ به کوشش :عبدالسالم تدمري ،بريوت :دارالکتاب العريب 1410 ،ق.
________ .67؛ تذکرة احلفاظ؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب ،يبتا.
________ .68؛ سري اعالم النبالء؛ به کوشش :شعيب األرنؤوط ،بريوت :مؤسسة الرسالة 1413 ،ق [الف].
________ .69؛ الکاشف؛ به کوشش :حممد عوامة ،أمحد حممد منر اخلطيب ،جدة :دار القبلة 1413 ،ق [ب].
________ .70؛ ميزان االعتدال يف نقد الرجال؛ به کوشش :علي حممدالبجاوي ،بريوت :داراملعرفة،
1382ق.
 .71زرکلي ،خريالدين؛ االعالم؛ بريوت :دار العلم 1980 ،م.
 .72مسعاىن ،عبد الکرمي بن حممد؛ االنساب؛ به کوشش :عبدالرمحن بن حييي معلمي ،حيدرآباد :جملس -
دائرةاملعارف العثمانية 1382 ،ق.
 .73شوشتري ،حممدتقي؛ قاموس الرجال؛ قم :مؤسسة النشر اإلسالمي 1410 ،ق.
 .74شوشتري ،نوراهلل بن شريف الدين؛ الصوارم املُهرقة يف نقد الصواعق املُحرقة؛ به کوشش :جالل الدين
حسيين ،هتران :مطبعة النهضة 1367 ،ق.
_________________ .75؛ شرح إحقاق احلق؛ به کوشش :سيد شهاب الدين مرعشي جنفي ،قم :مکتبة
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آيةاهلل مرعشي جنفي ،يبتا.
 .76صفدي ،خليل بن ايبک؛ الوايف بالوفيات؛ به کوشش :أمحد األرناؤوط ،مصطفي ترکي ،بريوت :دارإحياء
التراث 1420 ،ق.
 .77صنعاين ،عبدالرزاق بن مهام؛ املصنف؛ به کوشش :حبيب الرمحن أعظمي ،يبجا :يبنا ،يبتا.
 .78طباطبائي ،سيد حممدحسني؛ امليزان يف تفسري القرآن؛ قم :دفتر انتشارات اسالمي 1417 ،ق.
 .79طرباين ،سليمان بن أمحد؛ املعجم االوسط؛ به کوشش :قسم التحقيق بدار احلرمني ،قاهرة :دار احلرمني،
 1415ق.
______________ .80؛ املعجم الکبري؛ به کوشش :محدي عبداملجيد السلفي ،دار إحياء التراث العريب،
يبتا.
 .81طربسي ،علي بن حسن؛ مشکاة االنوار يف غرر االخبار؛ جنف :املکتبة احليدرية 1385 ،ق.
 .82طربي آملي کبري ،حممد بن جرير؛ املسترشد يف إمامة علي بن أيبطالب (ع)؛ به کوشش :امحد حممودي،
قم :مطبعة کوشانپور 1415 ،ق.
 .83طربي آملي صغري ،حممد بن جرير؛ دالئل االمامة؛ قم :مؤسسة البعثة 1413 ،ق.
 .84طربي ،حممد بن جرير؛ تاريخ الطربي؛ به کوشش :حممد ابوالفضل ابراهيم ،بريوت :دار التراث 1387 ،ق.
 .85طوسي ،حممد بن حسن؛ الرسائل العشر؛ قم :مؤسسة النشر اإلسالمي ،يبتا.
_____________ .86؛ الفهرست؛ قم :مکتبة املحقق الطباطبائي 1420 ،ق.
_____________ .87؛ هتذيب االحکام؛ به کوشش :حسن موسوي خرسان ،هتران :دار الکتب اإلسالمية،
 1407ق.
_____________ .88؛ مصباح املتهجد؛ بريوت :مؤسسة فقه الشيعة 1411 ،ق.
 .89عبداملحمدي ،حسني؛ «نقد و ارزيايب کتاب الفصول املهمة يف معرفة االئمة»؛ تاريخ در آينه پژوهش،
ش 1382 ،3ش.
 .90عجلي ،أمحد بن عبداهلل؛ معرفة الثقات؛ املدينة املنورة :مکتبة الدار ،يبتا.
 .91عالمه حلي ،حسن بن يوسف؛ رجال العالمة احللي؛ به کوشش :حممدصادق حبر العلوم ،جنف :دار الذخائر،
 1411ق.
_________________ .92؛ کشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد؛ به کوشش :جعفر سبحاين ،قم:
مؤسسه امام صادق(ع)1382 ،ش.
 .93عياشي ،حممد بن مسعود؛ تفسري العياشي؛ به کوشش :سيدهاشم رسوىل حماليت ،هتران :املطبعة العلمية،
 1380ق.
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 .94فتال نيشابوري ،حممد بن امحد؛ روضة الواعظني و بصرية املتعظني؛ قم :رضي 1375 ،ش.
 .95قرماين ،امحد بن يوسف؛ أخبار الدول و آثار الدول يف التاريخ؛ حتقيق :امحد حطيط؛ فهمي سعد ،بريوت:
عامل الکتب .يبتا.
 .96قراچه داغي ،حممدعلي بن امحد؛ اللمعة البيضاء؛ به کوشش :سيد هاشم ميالين ،قم :اهلادي 1418 ،ق.
 .97قمي ،عباس؛ الکين و االلقاب؛ به کوشش :حممدهادي اميين ،هتران :مکتبة الصدر ،يبتا.
 .98قمي ،علي بن ابراهيم؛ تفسري القمي؛ به کوشش :طيب موسوي جزائري ،قم :دار الکتاب 1404 ،ق.
 .99کاظمي ،عبد النىب؛ تکملة الرجال؛ به کوشش :حممدصادق حبر العلوم ،قم :أنوار اهلدي 1425 ،ق.

 .100کرميي ،حممود؛ دميهکار گراب ،حمسن؛ «استدالل روايي شيخ صدوق بر نزول دفعي قرآن کرمي و نقد
ادله خمالفان»؛ جمله علوم حديث ،ش ،62زمستان  1390ش.
 .101کشي ،حممد بن عمر؛ رجال الکشي؛ به کوشش :مهدي رجايي ،قم :مؤسسة آل البيت 1363 ،ش.
 .102کليين ،حممد بن يعقوب؛ الکايف؛ به کوشش :علياکرب غفاري ،هتران :دار الکتب اإلسالمية 1388 ،ق.
 .103کويف اهوازي ،حسني بن سعيد؛ الزهد؛ به کوشش :غالمرضا عرفانيان يزدي ،قم :املطبعة العلمية1402 ،ق.
 .104الوند ،رمضان؛ االمام الصادق (ع) ،علم و عقيدة؛ بريوت :دار مکتبة احلياة ،يبتا.
 .105مبارکفوري ،حممد عبد الرمحن؛ حتفة االحوذي بشرح جامع الترمذي؛ بريوت :دارالکتب العلمية1410 ،ق.
 .106متقي ،علي بن حسام الدين؛ کزن العمال؛ به کوشش :بکري حياين ،الشيخ صفوة السقا ،بريوت :مؤسسة
الرسالة 1409 ،ق.
 .107جملسي ،حممدباقر؛ حبار االنوار؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب 1403 ،ق.
 .108مسعودي ،علي بن حسني؛ اثبات الوصية؛ قم :انصاريان 1426 ،ق.
_____________ .109؛ مروج الذهب و معادن اجلوهر؛ به کوشش :اسعد داغر ،قم :دار اهلجرة1409 ،ق.
 .110مسلم بن حجاج؛ صحيح املسلم؛ بريوت :دار الفکر ،يبتا.
 .111مظفر ،حممدحسن؛ دالئل الصدق لنهج احلق؛ قم :مؤسسة آل البيت (ع) 1422 ،ق.
 .112مغنيه ،حممدجواد؛ الشيعة يف امليزان؛ بريوت :دار التعارف 1399 ،ق.
 .113مفيد ،حممد بن حممد؛ االرشاد يف معرفة حجج اهلل؛ به کوشش :مؤسسة آل البيت (ع) ،قم :کنگره شيخ
مفيد 1413 ،ق [الف].
__________ .114؛ االمايل؛ به کوشش :حسني استادوىل ،علياکرب غفاري ،قم :کنگره شيخ مفيد1413 ،
ق [ب].
__________ .115؛ الفصول املختارة؛ به کوشش :علي مريشريفي ،قم :کنگره شيخ مفيد 1413 ،ق [ج].
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____________ .116؛ تصحيح اعتقادات االمامية؛ به کوشش :حسني درگاهي ،قم :کنگره شيخ مفيد،
 1414ق.
 .117مناوي ،حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني؛ فيض القدير؛ به کوشش :أمحد عبدالسالم ،بريوت :دار الکتب
العلمية 1415 ،ق.
 .118نسائي ،أمحد بن علي؛ السنن الکربي؛ به کوشش :عبدالغفار سليمان بنداري ،سيد کسروي حسن ،بريوت:
دارالکتب العلمية1411 ،ق.
___________ .119؛ خصائص أمري املْمنني (ع)؛ به کوشش :حممدهادي اميين ،هتران :مکتبة نينوي
احلديثة ،يبتا.
 .120هيثمي ،امحد بن حممد بن حجر؛ الصواعق املحرقة يف الرد علي اهل البدع و الزندقة؛ بريوت ،دار الکتب
العلمية 1408 ،ق[الف].
 .121هيثمي ،علي بن ايب بکر؛ جممع الزوائد و منبع الفوائد؛ بريوت :دار الکتب العلمية 1408 ،ق[ب].
 .122ياقوت محوي ،ياقوت بن عبداهلل؛ معجم البلدان؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب 1399 ،ق.
 .123يعقوىب ،امحد بن اسحاق؛ تاريخ اليعقوبی؛ بريوت :دار صادر ،بیتا.

