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 *در بوته نقد« (علیه السالمسؤال از مصحف امام علی)»روایت 
 1دیمه کار گراب محسن

 2زهرا خراسانی
 چکیده 

از دیرباز مورد توجه مفسران و ، های منحصر به فرد تفسیری و تنزیلی آن)ع( با ویژگیمصحف امام علی
در قالب خطابه و پاسخ  روایاتیدر مصادر روایی اهل سنت  با این وجود؛ رآنی بوده استدانشمندان علوم ق

جز  )ص( ایشان از میراث رسول خداکه  بدین مضمون گزارش شده است، ز آن امام همامراوی ا به سؤال
ا ب، )ع( نظیر امام علیوجود مصحف بی ،به عبارتی دیگر ای با مضامین محدود در اختیار ندارد.صحیفه
از ارزش  ،. با نظر به اینکه این دسته از روایاتمنحصر به فرد تفسیری و تنزیلی آن نفی شده استهای ویژگی

رو نوشتار پیش ،سازدهمام خدشه وارد می به شخصیت علمی آن امام )ع( فروکاسته و نیز مصحف امام علی
تفرد ، یافته است. ضعف سندیها سامان ور اعتبارسنجی این دسته از گزارشهای نقلی به منظبا تکیه بر گونه

 ،همچنین اضطراب متنی به ضمیمه تعارض با مسلمات تاریخی و روایی، غرابت و شذوذ، پی در إسناددرپی
ار ادله و قرائن گوناگون دیگر بیو جایگاه علمی ایشان در کن )ع(تعارض با مقوله امامت و وصایت امام علی

 سازد.را بیش از پیش نمایان می تااعتباری و احتمال برساختگی این روای
 .متن حدیث حدیث، نقد نقد سند، میراث نبوی، کتب ششگانه، )ع(مصحف امام علی: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
 :شده است چنین گزارش، )ع(متعدد از امام علی طرقروایتی به ، جوامع روایی اهل سنتاز در بسیاری 
ٌل ُه َرُج یَأْو َفْهٌم ُأْعِط ،  ِکَتاُب الَلهِ ِإاَل ، َهْل ِعْنَدُکْم ِکَتاٌب َقاَل ال»: به امام علی)ع( عرضه داشتم: ابوجحیفه گوید

آیا نزد شما کتابی)غیر از قرآن( هست؟ »؛ (203ص، 1ج، تابی، )بخاری «.َفِة..یَما ِفی َهِذِه الَصِح  َأْو ، ُمْسِلٌم 
و فهمی که )در مورد قرآن( به مسلمانی  در نزد ما چیزی وجود ندارد مگر کتاب خدا: حضرت در پاسخ فرمود

مقدار ) ِعقل: در صحیفه چیست؟ فرمود: ود دارد. راوی پرسیدباشد و نیز آنچه در این صحیفه وج ارزانی شده
 .«شود)شرایط( آزادی اسیر و اینکه مسلمان به سبب قتل کافر کشته نمی، دیه(

ِس »، «باب العاقل»، «العلم ةکتاب»های های متعدد این روایت در باببخاری گونه
َ
، «رِ یباب َفَکاِك األ

َن یباب ِذَمُة اْلُمْسِلِم »و «َنةِ یباب َحَرِم اْلَمدِ »، «هِ یباب ِإْثِم َمْن َتَبَرَأ ِمْن َمَوالِ »، «ْقَتُل اْلُمْسِلُم ِباْلَکاِفرِ یباب ال »
باب ِفی اْلِعْلِم َواْلُغُلوِّ ِفی »بابی با عنوان در آن را ویژه هب .کرده استنقل  «ْسَعی ِبَها َأْدَناُهْم یَوِجَواُرُهْم َواِحَدٌة 

 ( گزارش نموده97ص، 24ج، تابی، بخاری«)ِنُکْم..ی َتْغُلوا ِفی دِ اِب اَل ا َأْهَل اْلِکتَ یِن َواْلِبَدِع ِلَقْوِلِه َتَعاَلی یالدِّ 
چه ؛ گذاری نموده استعنوان به تحریفرد عقائد شیعیان یا متهم نمودن آنان ی این باب را در گویا و؛ است

وردهآ یغلو نموده و به بدعت رو )ع(اینکه وی شیعیان را غالی دانسته که در دینشان و در نگرش به امام علی
که نووی این روایات ری افاده همین مطلب باشد. همچنانتعدد نقل این روایت از ناحیه بخا چه بسا سر   و اند

)ع(  و اهل بیت )ع(امام علی به در بطالن دیدگاه روافض و شیعیان نسبت)ع( علی را تصریحی از ناحیه امام
 ]مخالفان[ و شیعیان و هارافضی ( خط بطالنی است بر ادعای)ع]و استدالل[ علی کالم این»: دانسته است

موارد ، شریعتهای ( از اسرار دانش و احکام دین و گنجینهصپیامبر)»اند بر اینکه نیز آنچه ساخته و پرداخته
گاهی داشته باشند، ( آموخته استعلی)عزیادی را تنها به  ونه لذا اینگ، «بدون اینکه دیگران از آن اطالع و آ

ن ای و، ای است که هیچ پایه و اساسی ندارند]اختراعات[ فاسدانه هاینامعتبر و ساخته و پرداخته، ادعاها
 . (143ص، 9ج، 1392، )نووی «( بر ابطال آنها کافی استسخن علی)ع

و نیز مصحف  )ع( مقام امامت امام علی با آن تعارض و روایی کهن مصادردر روایت این نقل تعدد به نظر
بار یا ده تا از این رهگذر اعترا در بوته نقد قرار دامزبور  روایت، این نوشتار، )نک ادامه نوشتار( نظیر ایشانبی
 اعتباری آن نمایان گردد. بی

خچه به تاری« پژوهانمصحف امام علی)ع( از منظر قرآن»مقاله  در که است گفتنینیز  به لحاظ پیشینه
نقد و بررسی روایات اهل سنت پیرامون »و در مقاله آن  و سرانجام هاویژگی، کتابت مصحف، آوریگرد

آوری و نگاشته شدن قرآن به دست امام علی)ع( و علل عدم پذیرش به اثبات جمع« مصحف امام علی)ع(
ای در خصوص این نگاری ویژهتاکنون تکاما ، پرداخته شده استر منابع فریقین د دستگاه حاکمآن از سوی 

 .سامان نیافته است، آن به صورت تخصصی و به تفصیل بررسی شود یروایت که سند و محتوا

 های نقل روایتگونه-2
 : از امام علی)ع( نقل شده است این روایت به دو صورت

 



 
 
 

 
 

  293کار گراب / محسن دیمه در بوته نقد« السالم( هی)علیسؤال از مصحف امام عل» تیروا

 امام علی)ع(راوی از سؤال -2-1
آیا نزد شما »؛ «..؟َهْل ِعْنَدُکْم ِکَتاٌب »: کندال میؤی از امام علی )ع( سراوگونه از نقل روایت این رد
با عبارات  راوی سؤال، روایات دیگردر  (.203ص، 1ج، تابی، بخاری)« هست؟.. )غیر از قرآن(کتابی

آیا نزد شما چیزی غیر از قرآن »؛ ..«َس ِفی اْلُقْرآِن یَهْل ِعْنَدُکْم َشْیٌء َما لَ »متعددی گزارش شده است. 
آیا نزد شما چیزی »؛ « َما ِفی ِکَتاِب الَلهِ ِإاَل  َهْل ِعْنَدُکْم َشْیٌء ِمَن اْلَوْحِی »؛ (489ص، 22ج، همان)« هست؟

الَلِه َصَلی َخَصُکْم َرُسوُل أَ »، (111ص، 11ج، همان)« ؟.. هست، استاز وحی غیر از آنچه در کتاب الله 
مورد خاص و متمایزی را به شما ]تعلیم[ داده است؟  آیا رسول خدا)ص(»؛ «ٍء؟..یِه َو َسَلَم ِبَش یالَلُه َعلَ 

 .(1567ص، 3ج، تابی، )مسلم «]مطالب و یا مسائلی را به صورت خصوصی به شما تعلیم داده است؟[
َأْو َما ِفی َهِذِه ، ُه َرُجٌل ُمْسِلٌم یَأْو َفْهٌم ُأْعِط ، ِکَتاُب الَلهِ  ِإاَل ، َقاَل ال»... : فرموددر پاسخ  )ع(امام علی

ِس  ْقُل اْلِع : َفِة َقاَل یَفَما ِفی َهِذِه الَصِح : َفِة. َقاَل ُقْلُت یالَصِح 
َ
ر نزد ما د»؛ «ْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَکاِفرٍ یُ َو ال ، رِ یَو َفَکاُك األ

مگر کتاب خدا و فهمی که )در مورد قرآن( به مسلمانی ارزانی شده باشد و نیز آنچه در ، چیزی وجود ندارد
)شرایط( آزادی اسیر و ، )مقدار دیه( ِعقل: در صحیفه چیست؟ فرمود: راوی پرسیداین صحیفه وحود دارد. 

امام  گفتنی است پاسخ. (203ص، 1ج، تابی، )بخاری« ان به سبب قتل کافر کشته نمی شوداینکه مسلم
، 22ج و 111ص، 11ج، همان) در دیگر روایات گزارش شده است علی)ع( نیز با اندکی اختالف در الفاظ

 .(1567ص، 3ج، تابی، مسلم/ 489ص

 در خطبه )ع(امام علیبیان  -2-2
 ُمَعَلَقةٌ  ةٌ َف یَصِح  هِ یفِ  ٌف یَس  هیَعلَ  َو  آُجر   ِمْن  ِمْنَبرٍ  َعَلی َعِلی   َخَطَبَنا»: ابراهیم تیمی از پدرش نقل کرده است

 َهایفِ  ِإَذاَو  اإِلِبِل  َأْسَناُن  َهایفِ  َفِإَذا َفِة. َفَنَشَرَهایالَصِح  َهِذهِ  ِفی َوَما الَلهِ  ِکَتاُب  ِإاَل  ْقَرأُ یُ  ِکَتاٍب  ِمْن  ِعْنَدَنا َما َوالَلهِ  َفَقاَل 
 ْقَبُل یَ  ال، َن یَأْجَمِع  الَناِس  َو  اْلَماَلِئَکةِ  َو  الَلهِ  َلْعَنةُ  هِ یَفَعلَ  َهاَحَدًثایفِ  َأْحَدَث  َفَمْن ، َکَذا ِإَلی 1رٍ یَع  ِمْن  َحَرمٌ  َنةُ یاْلَمدِ »

ِإَذا «َعْدالً  اَل  َو  َصْرًفا ِمْنهُ  الَلهُ   لَلهِ ا َلْعَنةُ  هِ یَفَعلَ  َأْخَفَرُمْسِلًما َفَمْن ، َأْدَناُهْم  ِبَها ْسَعییَ  َواِحَدةٌ  َن یاْلُمْسِلِم  ِذَمةُ » هِ یفِ  َو
ِإَذا «َعْدالً  اَل  َو  َصْرًفا ِمْنهُ  الَلهُ  ْقَبُل یَ  اَل ، َن یَأْجَمِع  الَناِس  َو  اْلَماَلِئَکةِ  َو   هِ یَعلَ فَ  هِ یَمَوالِ  ِإْذِن  رِ یِبغَ  َقْوًما َواَلی َمْن » َهایفِ  َو

؛ (97، ص24تا، ج)بخاری، بی «َعْدالً  اَل  َو  َصْرًفا ِمْنهُ  الَلهُ  ْقَبُل یَ  اَل  َن یَأْجَمِع  الَناِس  َو  اْلَماَلِئَکةِ  َو  الَلهِ  َلْعَنةُ 
-بسته بود و صحیفه در حالی که ]حمایل[ شمشیری، خواندعلی)ع( بر منبری از آجر بر ما خطبه می»

 به خدا قسم از کتابی که ما قرائت»: پس فرمود؛ ای]کتابی[ بر آن ]حمایل ششیر[ آویزان]بسته[ شده بود
سپس آنرا باز کرد که در آن مطالبی از « کنیم در نزد ما نیست مگر کتاب خدا و آنچه در این صحیفه است.می

مدینه ]نیز مانند مکه[ حرم است و حدود آن از " ]کوه[ »در آن آمده که همچنین، قبیل دیه دندان شتر آمده بود
 ،فتار یا سخن ناشایستی[از او سر بزندعملی ]ر، پس هرکس در آن محدوده، عیر" تا فالن جا ]کوه ثور[ است

چ عمل مستحب و یدر حالی که خداوند ه، مورد لعنت خداوند و فرشتگان و تمامی مردم قرار خواهد گرفت
کی است و یمان مسلمانان یپ»در آن آمده که همچنین« کند.ای[ را از او قبول نمیواجبی ]و یا توبه و فدیه

                                                           
 .بوده است یموضع ایکوه  نام.  1



 1401 بهار و تابستان، 26شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  294

 

 

 مورد لعنت خداوند، مان مسلمانی را نقض کندیپس هرکس امان و پ، تن حق برخوردار اسینشان از ایکمتر
چ عمل مستحب و واجبی ]و یا توبه و یدر حالی که خداوند ه، و فرشتگان و تمامی مردم قرار خواهد گرفت

به ، ای[ خود را بدون اذن موالی خودهر کس ]برده»در آن آمده که همچنین« کند.ای[ را از او قبول نمیفدیه
 ،مورد لعنت خداوند و فرشتگان و تمامی مردم قرار خواهد گرفت، م )یا قبیله و موالی( دیگری منتسب سازدقو

، تایب، )بخاری «کندای[ را از او قبول نمیدیهچ عمل مستحب و واجبی ]و یا توبه و فیدر حالی که خداوند ه
 .(97ص، 24ج

)ابن  اهل سنت نیز گزارش شده است مصادر روایی در سایر مزبور های متعدد روایتگونهگفتنی است 
 نب احمد /378ص، 3ج، 1430، ودابی دا /254ص، 1ج، 1404، ابویعلی /30ص، 9ج، 1414، حبان
، ابن فتوح /670ص، 3ج، 1430، ابن ماجه /428و  304صص، 2ج و 267ص، 2ج، 1420، حنبل

 . (46ص، 38ج، 1415، ابن عساکر /80ص، 1ج، 1423

 )ع(امام علیمصحف سؤال از اهم اشکاالت روایت  -3
 : دهدمی را نشان آنهااعتباری کند که بیمی اشکاالت متعددی به ذهن خطورهای نقل این روایات از گونه

 مشتمل بر تفسیر و بیان نبوی)ع( نفی وجود مصحف خاص امام علی -1-3
 ال  إِ  ْقَرأُ یُ  ِکَتاٍب  ِمْن  ِعْنَدَنا َما َوالَلهِ »: بر باالی منبر فرمود )ع(امام علیدر روایت چنین نقل شده است که 

 (.97ص، 24ج، تابی، )بخاری «َفةِ یالَصِح  َهِذهِ  ِفی َوَما الَلهِ  ِکَتاُب 
جز قرآن و مصحف ، طور مطلق وجود هرگونه مصحفیهحضرت از اساس و ب، از روایت بخشاین  در

با ویژگی، )ع(نظیر امام علیوجود مصحف بی ،به عبارتی دیگر کند.را رد می احکامای از مشتمل بر پاره
، تأویل آیات تفسیر و، مصحفی که شامل بیان نبوی .نفی شده استآن تفسیری و تنزیلی های منحصر به فرد 

تسنن نیز بلکه علمای اهل ، های مصحف را نه تنها علمای شیعیاین ویژگی؛ است بوده قیعم یاسرار و معان
 : بدان اذعان دارند

)ع( قرآن را یعل: است گزارش نمودهگونه این سیرین)ع( از قول ابن درباره مصحف امام ابن عبدالبر -
، البر)ابن عبد شود یم افتیدر آن  یاریشود علم بس افتیآن نوشته است، اگر مصحف او  لیتنز هیبر پا

 .(974ص، 3ج، 1412
ل نزو بیدر خانه نشست و قرآن را به ترت یپس از وفات رسول خدا )ص(، عل» ابن جرزی گزارشبه  -

، یزر)ابن ج «نشده است افتیبود، اما  یاریدر آن دانش بس شد،یم افتیکرد. اگر مصحف او  یجمع آور
-ب نزول جمعیدر خانه نشست و قرآن را به ترت یعل، ص() از وفات رسول خدا پس»؛ (4ص، 1ج، 1403

 .«ه استنشدافت یاما ، بود یاریدر آن دانش بس ،شدیافت میاگر مصحف او . کرد یآور
 «توانندهرگز نمی، اگر جن و انس گرد هم آیند تا این مصحف را تألیف کنند»: نویسدمی سیوطی نیز -

  .(204ص، 1ج، 1394، )سیوطی
)ص( نازل  که بر رسول خداای ههر آی»: )ع( روایت کرده است حاکم حسکانی نیز از حضرت علی -

قرائت آن را به من یاد داد و آن را بر من امال کرد و من آن را با خط خود نوشتم و تأویل و تفسیر و ناسخ ، شد
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پس ، و منسوخ و محکم و متشابه آن را به من تعلیم داد و از خدا خواست فهم و حفظ آن را به من یاد دهد
 . (48ص، 1ج ،1411، حسکانی) «حتی یک حرف از آن را فراموش نکردم

از امارت من کراهت داری؟ حضرت » ابوبکر به امام علی )ع( گفت: :است گزارش نموده نیزبالذری  -
کنم همانگونه که نازل  یآورکه قرآن را جمع یام که عبا بر دوش نگذارم تازمانمن سوگند یاد کرده، نه»: فرمود

 . (578ص، 1ج، 1417، )بالذری «شده است
ُکْم َکَما ُأْنِزَل َعَلی َنبِ »: الف و الم از آن حذف نشده است یحت یچ حرفیه -  هِ یِزْد فِ یَ  َلْم ، ُکْم یِّ َهَذا ِکَتاُب َربِّ
 (.1779ص، 9ج، 1406، فیض کاشانی /86ص، 1414، )ابن بابویه «ْنُقْص ِمْنُه َحْرفیَ َو َلْم ، َحْرٌف 

ن یه اکح است یصح یع( در صورت) یهمانند مصحف عل یف قرآنیجن و انس از تأل یر و ناتوانیعلم کث
ام )ص( آن را به ام . مصحفی که خود پیامبرداده باشد یات در خود جایرا عالوه بر متن آ یق فراوانیقرآن حقا

 : شده است گونه بیاناین نیز شیعی مصادرکه در چنان، ل قرآن داردیل و تأویو اشتمال بر تنزامال فرمود 
ای که بر هیل هر آینازل کرد و تأو ص() محمده که خداوند بر یهر آ»: ع( به طلحه فرمود) یعلامام  -

 /675ص، 2ج، 1405، هاللی) «امبر و خط خودم در نزد من هستیپ یبه امال ،ص( نازل شد) محمد
 .(65ص، 26ج، 1403، مجلسی
ا همانا خدا تنزیل و تأویل ر: به من فرمود )ع( به خدا سوگند جعفر بن محمد»: گویدابوالصباح کنانی  -

یز تعلیم ن به خدا سوگند به ما: سپس فرمود. )ع( آموخت )ص( آن را به علی تعلیم داد و رسول اللهبه پیامبرش 
 .(442ص، 7ج، 1407، کلینی) «داده است

 ال،مث؛ شته استوجود دا نیز حقایقی از سبب نزول و شأن نزول، )ع( علیامام در مصحف  افزون بر آن -
اهل حق و باطل ذکر شده بود. شواهد این ادعا در منابع  یهانام، در ذیل آیات مربوط به کافران و منافقان

 «ینصر بزنط یابابن»بود. امام آن را به )ع(  ار امام رضاین مصحف در اختیا»: روایی گزارش شده است
ِذ یَلْم ﴿ه یر آیش را در تفسیمصحف را گشود و نام هفتاد نفر از قر یامانت داد. بزنط  ﴾..َن َکَفُروا.یُکِن الَّ

گاه شدیامام از ا ید. وقتید (98/1: نةیب) ، 2ج، 1407، )کلینی «پس گرفت یکتاب را از بزنط، ن امر آ
 .(521ص، 12ج، 1404، مجلسی /631ص

 یا جامعه «)ع(کتاب علی» رویکرد حداقلی به -2-3
)ع( به  و خط امام علی )ص( ای است که به امالی رسول خداصحیفه« جفر جامعه»)ع( یا  علی کتاب

بسیار یز ن )ع( تاهل بی .و تکالیف شرعی وجود داشته است کلیه احکام ،در این صحیفهآمد. رشته تحریر در
 .اندن را برای اصحاب خویش بیان داشتهاز آای هو مطالب ارزند هنمودبه این کتاب استناد 

ولی مردم ؛ یا ابامحمد جامعه در نزد ماست»: )ع( در روایتی خطاب به ابوبصیر فرمود امام صادق -
ای صحیفه»: )ع( فرمود جامعه چیست؟ امام، فدایت شوم: ابوبصیر سؤال کرد«. دانند جامعه چیستنمی

 و با دستخط علی)ع( برخاسته دو لب آن حضرت که ار با امالی رسول خدا)ص(، راعذ است به طول هفتاد
ی که در ؛ تمام حالل و حرام و همه احکام مورد نیاز مردم در آن است نوشته شده و حتی دیه خراش و خط 
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یه چنین حتی د… »: داد و فرمود بدن او را فشار، )ع( با استیذان از ابوبصیر آنگاه امام«. پوست بدن ایجادشود
، 1ج، 1407، )کلینی «در این صحیفه آمده است...، شود ای نیز اگر از راه ظلم بر کسی واردفشار ساده

 (.151ص، 1ج، 1404، / صفار239ص
 و «حکم بن عیینه»در روایتی به منظور رفع اختالف در برخی از مسائل در حضور )ع(  باقر امام -

م امیرالمومنین: به فرزندش فرمود، «محمد بن عذافر صیرفی» )ع( را بیاور. ]ابن عذافر  برخیز کتاب جد 
خط  علی  ،این کتاب»: فرمود)ع(  آنگاه امام باقر ،آورد کتابی بسیار بزرگ و درهم پیچیده، [ فرزند امام: گوید

 «محک»و خطاب به کند له مورد اختالف را استخراج أو به آن نگاه کرد تا پاسخ مس «و امالی رسول خداست
ولی به خدا سوگند علم ؛ خواهید رو کنیدبه هر کجا می، ابا محمد تو و سلمه و ابوالمقدام»: چنین فرمود

 «نخواهید یافت، گردیدکسانی که جبرئیل بر آنان نازل می]اهل بیت )ع([ جز در نزد همورد اعتماد را ب
 (. 360ص، 1365، )نجاشی
در نزد ما علمی هست که با وجود آن نیازی به مردم نداریم و این مردم هستند »: )ع( فرمود امام صادق -

وجود  خدا و دستخط علی در نزد ما کتابی با امالی رسول»: دافزوامام سپس «. باشندکه به ما نیازمند می
، صفار /241ص، 1ج، 1407، )کلینی «...ای است که تمام حالل و حرام در آن استو این صحیفه دارد

 .(582ص، 3ج، 1406، فیض کاشانی /154ص، 1ج، 1404
ارث  ر رسول خدا رایشمش )ع( طالبعلی بن ابی: گفتندم و برخی مییی بودیدر جا»: دیگو «ابی اراکه»

را ارث  ایفهیاستر آن حضرت را ارث برده است و برخی معتقد بودند که صح: گفتندبرخی میو  برده است
: فرمودوارد شد و  امام علی )ع(ن هنگام یبود. در ا )ص( ر حضرت رسولیبرده است که در غالف شمش

که نآ بدون، ك سال صحبت خواهم کردی، مینه فراهم شود و بتوانم با شما سخن بگویاگر زم !خدا سوگندبه
، 1404 ،صفار) «...دارم اهل بیتشخدا و های فراوانی از رسولفهیمطلبی را تکرار کنم. به خدا سوگند که صح

 .(37ص، 26ج، 1403، مجلسی /149ص، 1ج
چنین وانمود شده است که  ـ است« کتاب علی)ع(»رسد همان که به نظر میـ در روایت مورد پژوهش 

ه و امان دادن ، حرم بودن مدینه و حدود آن: جزئی نوشته شده است مانندای از احکام تنها پارهدر آن  ذم 
 تعدادی از گناهان کبیره. و عدم جواز قتل مسلمان در مقابل کافر، برابری خون مسلمانان، مسلمان به کافر

در روایات شیعه « کتاب علی)ع(»مضامین محدود این صحیفه در منابع اهل سنت در مقایسه با جامعیت 
 ست.ا مل برانگیزأت

در عهدنامه مشابه احکام موجود ، منابع اهل سنت در روایاتمضامین موجود در این صحیفه  افزون بر آن
ه مدینه در بین آنها منعقد پس از ورود ب، )ص( است که توسط رسول خدا بین مهاجرین و انصار و یهودیان

چه بسا آنگاه که از  ....»: دراین باره گویدطوری که صبحی صالح  .(32ص، 3ج، 1411، )ابن هشام گردید
مگر کتاب خدا یا فهمی که به مسلمانی ، نه: آیا کتابی نزد شما وجود دارد؟ فرمود: کردند که سؤالعلی)ع( 

 ،ِعقل: در این صحیفه چیست؟ حضرت گفت: شد سؤال، اعطا شود و نیز آنچه در این صحیفه وجود دارد
جز سخن گفتن از همان قرارداد حضرت نظری ، شودکه مسلمان به قتل کافر کشته نمی آزادی اسیر و این

با توجه به  «....رفتمهمی از صحیفه مذکور به شمار می زیرا احکام جزء؛ زمان پیامبر)ص( نداشت
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پژوهش از ارزش و جامعیت آن  روایت موردرسد ود در صحیفه و عهدنامه به نظر میهمانندی احکام موج
 .فرو کاسته است، مصحف

 )ع(عادی عموم مسلمانان برای امام علی فهمتعیین  -3-3
نه مگر »: امام علی)ع( در پاسخ به راوی که آیا چیزی از رسول خدا)ص( نزد شماست؟ چنین فرمودند

 .«..ُه َرُجٌل ُمْسِلٌم یَأْو َفْهٌم ُأْعِط  »... دهدکتاب الله و فهمی که خداوند به یک مرد مسلمان می
اما ، فهم لدنی: دوم، م عادی یک مسلمانفه: اول؛ شوداز آن برداشت میاین فراز ایهام دارد و دو احتمال 

نی به ویژه از مراتب از فهم لد عموم مسلمانان، از آنجا که فهم در روایت به مسلمان نسبت داده شده و طبعاً 
چنانکه بخاری این روایت را در نفی غلو نقل ، کنداحتمال اول بیشتر به ذهن خطور می، اندبهرهبیباالی آن 

؛ است گذاری گویا تعریضی به شیعیان داشته( که با این عنوان97ص، 24ج، تابی، )بخاریاست  کرده
. ستا دانسته علی )ع(که نووی این روایت را ناظر به نفی دیدگاه امامیه نسبت به جایگاه علمی امام همچنان

 (.143ص، 9ج، 1392، )نووی کالم وی را در مقدمه مقاله آوردیم
فهم امام علی)ع( را همانند فهم  که استمطلب این درصدد القای به احتمال قوی  فراز از روایت نایلذا 

 مسلمانیک امام علی)ع( جز قرآن کریم و فهم عادی  ،دیگر. به عبارتی دمسلمان و عادی جلوه دهیک انسان 
 )ص( چیز دیگری از ایشان در اختیار ندارد.  و یک صحیفه مختصر مشتمل بر روایات معدودی از رسول خدا

کند می اقتضا الهیحکمت ، رودبمعانی و معارف قرآن از بین  از آنجا که نبایدبا رحلت رسول خدا)ص( 
ی و فهم همه معارفی را که رسول  اشته د رابیان کرده اکرم )ص( در بین امت فردی باشد که توان و امکان تلق 

 دارد آن از حکایت همگی مشهور و متعدد اسناد. و همه معانی و معارف قرآن را از آن حضرت فراگرفته باشد
ی در از کودک، بعثت از پیشحتی ایشان . چنین شخصی امیرمؤمنان علی بن ابی طالب)ع( بوده است که

 .بود آن حضرت مالزم)ص(  خدا رسول همواره در طول بعثت تا زمان رحلت دامان پیامبر نشو و نما یافته و
)ص( به سبب خویشاوندی نزدیک و منزلت  جایگاه مرا نزد رسول خدا»: در خطبه قاصعه آمده است

ای را برای من )نکته تازه افراشتدر هر روز از اخالق خود پرچمی را برای من برمی. دانید... مخصوص می
شد و من او را )کوهی در مکه( مجاور می داشت. هر سال در ِحراءکرد( و مرا به پیروی از آن وا میآشکار می

)س( و من که سومی آن دو  )ص( و خدیجه دید. در آن روز غیر از رسول خدامیدیدم و غیر من او را نمی
دیدم و بوی نبوت را استشمام ای در اسالم به وجود نیامده بود. نور وحی و رسالت را میهیچ خانه، بودم
؟ ستچی، ای رسول خدا! این ناله: ناله شیطان را شنیدم و گفتم، که وحی بر او نازل شدکردم. هنگامیمی

 ،شنوماین شیطان است که از عبادت خویش مأیوس گردیده است. به راستی تو آن چه را که می: فرمود
)نهج  «روی...بینی جز اینکه تو پیامبر نیستی و تو وزیری و به راه خیر میمی، بینمشنوی و آنچه را که میمی

 .(399ص، 1381، البالغه
وجل خداوند، یعل یا: فرمود)ص(  خدارسول »: ت کرده استیروا اصفهانیم یابونع به من دستور ، عز 

ُذن  یِلَنْجَعَلَها َلُکْم َتْذِکَرًة َوَتِع ﴿: ه نازل شدین آیو ا؛ یبدان داد تو را نزد خود نگهدارم و آموزشت دهم تا
ُ
 َها أ
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 «یدانش هست یتو گوش شنوا. ابند و بفهمندیشنوا قرآن را در یهاگوش»؛ (12 /69: حاقةال) ﴾ة  یَواعِ 
 .(67ص، 1ج، 1405، )اصبهانی
)ص( فراگرفته و  علی)ع( همه معانی و معارف قرآن و تنزیل و تأویل آن را از رسول خداامام ، روازاین

گاه بوده و توان تفسیر و تبیین همه  ن را داشته و دومی آنهامانند خود آن حضرت به همه معانی و معارف قرآن آ
 .. روایات فراوانی شاهد این مدعاستمفسر مصون از خطا بوده است

بَن  َی وإَن َعلِ ،  َلُه َظهٌر وَبطٌن ما ِمنها َحرٌف إاَل ، إَن الُقرآَن ُانِزَل َعلی َسبَعِة أحُرٍف »: فرمود )ص(پیامبر -
اِهِر والباِطن یأب  .(65ص، 1ج، 1405، )اصبهانی «طاِلٍب ِعنَدُه ِعلُم الظ 

ِإَن ، َوَعَلی َمْن َنَزَلْت ، َن َنَزَلْت یَوأَ ، َما َنَزَلْت یٌة ِإاَل َوَقْد َعِلْمُت فِ یَما َنَزَلْت آ، َوالَلهِ »: فرمود )ع(امام علی -
 .(99ص، 2ج، 1417، بالذری /338ص، 2ج، 1968، )ابن سعد «َطْلًقاَوِلَساًنا  َقْلًبا َعُقواًل  یَوَهَب لِ  یَربِّ 

دی از مناین همراهی و بهره ه وخلوت و همنشینی داشت)ص(  پیامبر گرامی اسالم باپیوسته امام علی)ع( 
ای که هیچ کدام از صحابه چنین گونهبه ،)ص( ادامه یافت بارک پیامبرم علوم نبوی تا لحظات پایانی عمر

دانند که )ص( می اصحاب رسول خدا»: فرمایدمی مام )ع( خود در این بارها. دارا نبودندرا  ممتازیموقعیت 
آمد )ص( در خانه من به نزدم می داد. بسا بود رسول خدابا هیچ کس جز من این کار را انجام نمیآن حضرت 

داد و هرگاه پرسشپاسخ مرا می، کردمهرگاه از او سؤال می ...شد. و این همنشینی بیشتر در خانه من واقع می
 ،ای از قرآن بر پیامبر)ص( نازل نشدکرد. هیچ آیهبا من سخن آغاز می ،کردممیشد و سکوت هایم تمام می

 ،مگر این که قرائت آن را به من آموخت و آن را بر من امال کرد و من آن را با خط خودم نوشتم و تأویل و تفسیر
 (.64ص، 1ج ،1407، )کلینی «...محکم و متشابه و خاص و عام آن را به من تعلیم داد، ناسخ و منسوخ

چنانکه  علم همه کتاب نزد اوست حال آنکه، توان مانند یک فرد مسلمان عادی دانستفهم ایشان را نمی
، 1422، ثعلبی) اندبدان اشاره کرده (43 /13: رعد) ﴾...َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِکَتاِب ..﴿: مفسران در ذیل آیه

دریای  و همگان در برابر (307ص، 1ج، 1416، یقندوز /400ص، 1ج، 1411، حسکانی /303ص، 5ج
که اگر فهم و دانش چنان (236ص، 1413، مفید /12ص، 1414، طوسی)بیش نیستندای هقطر، بیکران علم او

، 39ج، 1403، / مجلسی8ص، 1376، )ابن بابویه همه را در برخواهد گرفت، او را بین زمینیان تقسیم کنند
 (.37ص

، 1ج، 1413، )مفید «َباُبَها ی  َو َعلِ  َنُة اْلِعْلِم یَأَنا َمدِ »: در توصیف امام علی )ع( نظیر با وجود روایات نبوی
 ی  َعلِ  یِمْن َبْعدِ  یُأَمتِ  َأْعَلُم »، (118ص، 3ج، 1411، شابورییحاکم ن /307ص، 1395، بابویهابن /33ص

ْکَثَرُهْم ِعْلمًا َو َأْفَضَلُهْم »، (38ص، 18ج، 1403، مجلسی/13ص، 1376، بابویه)ابن «َطاِلب یْبُن َأبِ  ِحْلمًا  َأ
َساَلةِ »ای چون و نیز اوصاف ویژه (136ص، 43ج، 1403، مجلسی) «َو َأَوَلُهْم ِسْلما  ُخَزاَن »و « َمْعِدَن الرِّ

 چنین اتهامی به ایشان نارواست. (.96ص، 6ج، 1407، )طوسی «اْلِعْلم

 امام علی)ع(نفی میراث نبوی نزد  -4-3
جز صحیفه )ص( از میراث رسول خدا (ع) که امام علیکننده این مطلب است محتوای روایت منعکس

یات رود روایگمان م، این اساس بر .)در عنوان قبلی بدان پرداخته شد( ددر اختیار ندارای با مضامین محدود 
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)ع( به جز  این باشد که امیر المؤمنیندادن مذکور در مصادر روایی اهل سنت تالشی نرم در راستای نشان
د وجو ایاین امر به نحو بسیار ظریف و زیرکانه .)ص( در اختیار ندارد صحیفه مذکور چیزی از رسول خدا

المؤمنین)ع( نفی نزد امیر ـ های امامت استنشانهکه از  را ـ (ص) ویژه سالح رسول خدابه و رایه، درع
با سایر مردم از حیث برخورداری از میراث نبوت ندارد و میراث علمی و  لذا او نیز تفاوت چندانی، کندیم

دارد. بر در اختیار ن، )ص( که به نوعی برتری وی را نسبت به دیگران ثابت نماید میراث دیگری از رسول خدا
کید بسیاری به میراث علمی پیامب ،این اساس  ررویارویی نرم روایات مذکور با روایات اهل بیت)ع( که تأ

به خوبی ، نزد امام علی )ع( دارد های امامتبه عنوان یکی از نشانه آن حضرتسالح وجود )ص( و اکرم 
 نمایان است.

سخن به میان آمده است ، رسدبه پیامبر دیگر می یکه از پیامبر ها و مواریثیاز امانت، در آیات متعددی
ماُن یَو َوِرَث ُسلَ ﴿آیه ، به عنوان نمونهاند. تأویل نمودهتفسیر و ، این آیات را به ودایع امامت )ع( و اهل بیت

 تأویل و، به تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی که از جمله ودایع امامت هستند( 27/16: )نمل ﴾ ..داُوَد 
 : تفسیر گردیده است

و ما از محمد  محمد از سلیمان به ارث برد.، همانا سلیمان از داوود به ارث برد»: فرمود )ع(امام صادق -
این علم است؟! حضرت : ابوبصیر عرضه داشت، به ارث بریم. صحف ابراهیم و الواح موسی نزد ماست

، ی)کلین «آیدبلکه آن است که روز به روز و ساعت به ساعت پدید می، این علم نیست ای ابامحمد: فرمود
 .(18ص، 3ج، 1404، مجلسی /225ص، 1ج، 1407
)ع(  انمیاراتی به سلیبه راستی خدا اخت»: یگری به موسی بن اشیم فرمودامام صادق)ع( در روایت د -

ْمِسْك ِبَغ ﴿: داد و فرمود
َ
ْو أ

َ
امبر خود یاراتی هم به پیو اخت (39/  38: )ص ﴾ِر ِحساب  یهذا َعطاُؤنا َفاْمُنْن أ

ُسوُل َفُخُذوُه َو ما َنهاُکْم َعْنُه ...﴿: داد و فرمود آنچه به رسول  .(7/ 59: )حشر ﴾...َفاْنَتُهواما آتاُکُم الرَّ
 .(266ص، 1ج، 1407، )کلینی «ده استنمو رآن را به ما واگذا، )ص( واگذار شده خدا

ز هر امامی ا یاد شده است که)ص( به عنوان میراث امامت  خدا سالح رسول از فراوانی هایگزارشدر 
اند که آن ل دانستهیاسرائیدر بن «تابوت»ن سالح را به منزله ایاهل بیت )ع( شده است. به امام بعدی منتقل 

که  )ص( نزد هر خداسالح رسول همچنانکه ؛ نبوت او بود ای بنشانه وجود داشت،که  زد هرتابوت در ن
اُب َأَن َمَثَل بَ »: روایات اختصات یافته استدسته از ابوابی به این  ،نشانه امامت اوست. در منابع روایی ،باشد

، 3ج، 1404، مجلسی /238ص، 1ج، 1407، )کلینی «لیِإْسَرائِ  یَبنِ  یَرُسوِل الَلِه ص َمَثُل الَتاُبوِت فِ  ِساَلِح 
 .(53ص

َه ﴿در آیه شریفه  «امانات»در روایات متعددی افزون بر آن  َماَناِت ِإَلی یِإنَّ اللَّ
َ
وا اْْل ْن ُتَؤدُّ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
أ

ْهِلَها
َ
، هایی که نزد امام است و باید به امام بعد از خود بسپاردها و سالحبه کتاب( 58 /4: نساء) ؛﴾...أ

ِئَمِة ِمْن ِساَلِح »عنوان  باکلینی بابی را . تفسیر و تاویل شده است
َ
 «َرُسوِل الَلِه ص َو َمَتاِعه َباُب َما ِعْنَد اأْل

 .کندمیگزارش و هفت روایت را در این رابطه  داده اختصاص( 232ص، 1ج، 1407، کلینی)
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کتب و علم و ، که باید امام سابق مقصود ما هستیم: فرمودالذکر فوق در تفسیر آیهامام باقر)ع( 
 .(276ص، 1ج، 1407، )کلینی«های امامت( را به امام بعد از خودش بسپاردسالح)نشانه

 : درسیده بو ( به ارثبه امام علی)ع پیامبر اکرم )ص( سالح
ش یان متاع خویدر م )ص( رسول خدا: کند که حضرت فرمودابوبصیر از امام صادق)ع( نقل می -
ع( ) نی و استر شهبائی داشت که در ترکه او بود و همه به علی بن ابی طالبیی و زازهیری و زرهی و نیشمش

 امام علی)ع( همانطورکه .(211ص، 26ج، 1403، مجلسی /234ص، 1ج، 1407، ینی)کل «دیبه ارث رس
 : اندبه این فضیلت خویش احتجاج نموده

)ع( مردم را به خدا  امیر المؤمنین ،که عمر کشته شدهنگامی»: )ع( نقل کرده است ام باقرجابر از ام -
آیا کسی در میان شما هست که سالح رسول خدا و مرکب و خاتم او را جز  قسم! سوگند داد که شما را به خدا

 .(218ص، 26ج، 1403، مجلسی /182ص، 1404، )صفار «نه: من به ارث برده باشد؟ گفتند
بعد از  )ص(اینکه سالح رسول الله  اهل سنت مبنی بر تاریخی در منابع حدیثی شیعه و هاینقل گزارش

عدم وجود گزارش صحیحی مبنی بر اینکه سالح  و، نه به سایرین و علی)ع( به ارث رسیده امامبه آن حضرت 
ت ادعای امامان معصوم به ، )ص( به افرادی غیر از امام معصوم رسیده باشد رسول الله دلیل دیگری بر صح 

 . )ص( است داران پیامبر اکرمعنوان جانشینان و میراث
 ،اتصال به عالم غیب و اعجاز در شمار مهمترین لوازم، معرفت، یقین و قدرت، برتری در علم، عصمت

هر به ها را خالفت و وصایت است که خداوند این امکانات و توانمندی، کماالت و شرایط مقام امامت
، لومع، امام وارث همه کتب ،بنابراین. به حجج الهی پیشین عطا کرده است، که مصلحت دانستهای اندازه

 .رسل و اوصیاء پیشین است، های انبیاءمعجزات و اتصال به عالم غیب و دیگر توانمندی، تعصم، معارف
 . ون نبوت به جز نبوت در امامت اهل بیت)ع( وجود داردئتمام ش ،به عبارتی دیگر

 از ناحیه خلفاء و تالش برای دستیابی به آن« مصحف»عدم پذیرشتعارض با  -5-3
برخورد شدید )ع( مصحف امام علیدر مواجهه با خلفاء حاکی از آنست که های مشهور فریقین گزارش

 : مصحف آن امام همام را به هیچ وجه نپذیرفتندنموده و
کند. از یآورکه قرآن را جمع یزمان نماز عبا بر دوش نگذارد تا یجز برا، سوگند خورد)ع( یامام عل -

ـ که در مسجد جمع  یقرآن گردآور، از آن از مردم کناره گرفت تا قرآن را گردآورد. پس، رونیا شده را نزد مردم 
: فتفه دوم برخاست و گیخل .کتاب را به آنان نشان داد، پس از اشاره به حدیث ثقلینشده بودند. ـ برد. امام 

ت)ع(  م. امامیندار یازیبدان ن؛ ز مانند آن هستیش ما نیپ، شودیافت می یاگر نزد تو قرآن  پس از آن که حج 
، گشتاش برامام کتاب را برداشت و به خانه»: دیفرمایم)ع(  کتاب را برگرداند. امام صادق، بر آنها تمام کرد را

ُه مِ ﴿: نمودتالوت میه را ین آیکه ایدرحال َخَذ اللَّ
َ
ِذ یَوِإْذ أ وُتوا اْلِکَتاَب َلُتبَ یَثاَق الَّ

ُ
اِس َواَل تَ ِی  َن أ ُه ِللنَّ ْکُتُموَنُه ُننَّ

، 1403، )مجلسی («187 /3: )آل عمران ﴾ْشَتُروَن یَ اًل َفِبْئَس َما یَفَنَبُذوهُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشَتَرْوا ِبِه َثَمًنا َقلِ 
، 1ج، 1404، صفار /5ص، 1368، شهرستانی /41ص، 2ج، 1379، ابن شهر آشوب /52ص، 89ج

 .(193ص
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 مانند سایر مصاحف)ع( مصحف امام علی، مذکوراگر بنابر مفاد روایات ، مطلب فوق نبا در نظرگرفت
 : کندبه ذهن خطور می تاین سؤاال ،با سایر مصاحف قرآنی نداشته است بوده و هیچ تفاوتی

که در بدو  است)ع( گر برخورد شدید خلفاء با مصحف امام علیچرا اسناد تاریخی و روایی بیانالف( 
بسیاری نمودند تا این مصحف را به نحوی از امام بستانند و از  در ادامه نیز تالش، امر به هیچ وجه نپذیرفتند

ت فرستاد که مصحف حضر)ع(  عمر بن خطاب کسی را نزد امام علیکه  «طلحه»مانند گزارشی از . بین ببرند
 /660-656صص، 2ج، 1405، هاللی) را بگیرد و به نزد عمر ببرد که حضرت مصحفشان را به آنها ندادند

 .(42-41صص، 89ج، 1403، مجلسی
چه نیازی به جمع قرآن از ناحیه ، اندی مانند سایر مصاحف عثمانی داشتهمصحف)ع(  اگر امام علیب( 

وقتی  ،دیگر بیانبه ؛ چه جمع اول در زمان ابوبکر و عمر و چه جمع دوم در زمان عثمان ؟!ستبوده اخلفاء 
ه دیگر چه ضرورتی داشت، مانند سایر مصاحف عثمانی بوده است دقیقاً  )ع( که مصحف اختصاصی امام علی

است که خلفاء در اقدامی تاریخی به جمع قرآن همت بگمارند و کشته شدن برخی از قاریان و حافظان را 
از آن زمان تاکنون جمع قرآن به عنوان یکی از فضائل و اقدامات تاریخی خلفاء  ؟! جالب آنکهبهانه کنند

، دابی داو /306ص، 15ج، تابی، )بخاری اندنیز به این مهم اقدام ننموده)ص(  اکه رسول خدد یقلمداد گرد
 . (359ص، 10ج، 1414، ابن حبان /56ص، 1430

مصحف همانندی با ثبوت  اند کهین گزارش از این نکته غفلت نمودهشگفت آنکه سازندگان و روایتگران ا
و پیش از آغاز )ص( در زمان رسول خدا)ع( توسط امام علیجمع قرآن ، مصاحف عثمانی با )ع(امام علی

و موازی کاری  معنااقدام تاریخی جمع قرآن توسط خلفاء بی ،بر این اساس .شودمی ثابتکمیته جمع قرآن 
های خاصی داشته و متفاوت از مصاحف ویژگی علی )ع( حضرتاگر مصحف از سوی دیگر، . بوده است

اعتبار خواهد و ابراهیم تیمی و قیس بن عباد بیدر این صورت روایات مذکور از ابوجحیفه ، عثمانی بوده است
رداریب یادداشتبیانی و تبیین نبوی و  که اقدام تاریخی جمع قرآن توسط خلفاء زدودن وحیهمچنان. شد

در مصاحف  «هالل   تاُب نا کِ سبُ ُح »سازی شعار است و پیادهص(  )های صحابه از بیان تفسیری رسول خدا
 . دارد)ص(  ر خدشه به رسالت تبیینی رسول خداقرآنی است که این ام
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 : گیردفرازهای پیش رو راویان طبقات آغازین سند مورد بررسی قرار میر د

 َابوُجَحْیفه -1-4
از  ،از طایفه بنی ُسوائة بن عامر بن َصعَصعه، «َابوُجَحْیفه»مشهور به « ه بن َمْسلمهالل وهب بن عبد»

 م علینرسیده بود. اما )ع( بود. وی به هنگام رحلت پیامبر)ص( به بلوغ صحابه پیامبر)ص( و یاران امام علی
را نیز « وهب الخیر»لقب  و )ع( در زمان خالفت خود مسئولیت اداره شرطه و بیت المال را برعهده او نهاد

، 1415، / ابن حجر1619ص، 4ج، 1412، عبدالبر/ ابن428ص، 5ج، 1415، )ابن اثیر به وی اعطا نمود
، )بغدادی رفت نئ)ع( بود و به همراه او به مدا (. ابوجحیفه در جنگ نهروان در رکاب علی626ص، 6ج

های کوفه درگیر فتنه، قمری 71قمری تا کشته شدن مصعب بن زبیر در سال  40از سال .(213ص، 1ج، 1417
ای از تاریکی است. او در اواخر ها در هالهگوناگونی بود که نقش ابوجحیفه و موضع او در جریان آن سال

هدیه ارسال شده از ، برخالف تنی چند از عالمان کوفه، شر بن مروان اموی بر عراقبه هنگام امارت ب، عمر
(. وفات ابوجحیفه در امارت بشر بن 316ص، 6ج، 1417، )بالذری جانب بشر را بدون مخالفت پذیرفت

 (.716ص، 3ج، 1411، )حاکم نیشابوری مروان در کوفه واقع شد
 اند)ع( برشمرده برقی و خوئی او را از یاران خاص حضرت علی و اندوی را توثیق نموده دانشمندان شیعی

(. گفتنی است یکی از روایات 394ص، 1342، / حلی5ص، 1342، / برقی165ص، 20ج، 1413، )خوئی
 حدیث نص، شودگانه از طریق روایات اهل سنت بدان استناد میکه در اثبات امامان دوازده، مهم ابوجحیفه

 (. 716ص، 3ج، 1411، )حاکم نیشابوری ستآن حضرت اد دوازده خلیفه پس از )ص( بر وجواکرم  پیامبر

 شعبی -2-4
َهْمدان به شمار  طائفه ولی از؛ است« ِحْمیر»کوفی از اهالی « شعبی»معروف به ، «عامر بن شراحیل»

مکحول اند. (. وی عالمه عصر خویش بوده و او را اعلم فقها دانسته246ص، 6ج، 1968، )ابن سعد آیدمی
لیکن در رجال امامیه به شدت تضعیف شده ؛ (332ص، 7ج، تابی، )ذهبی «تر از شعبی ندیدمعالم»: دیگو

، 10ج، 1413، )خویی «نمایدن)ع( معرفی مییر المؤمنیکذاب و دشمن ام، فاجر، ثیخب»خوئی او را ؛ است
 (.152ص

 مطرف -3-4
، 10ج، 1404، )ابن حجر او را ثقه خوانده« تهذیب التهذیب»ابن حجر در ، «مطرف بن طریف کوفی»

 توصیف کرده و روایاتی در مدح و توثیق وی گزارش نموده است محدث و قدوة، را امام وی ( و ذهبی156ص
 (.159ص، 11ج، بی تا، )ذهبی
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 یمیم تیإبراه -4-4
، 1ج، 1419، )ذهبی است« م الرباب أبو أسماءیت»معروف به ، «یمیك تید بن شریزیم بن یإبراه»

( و 65ص، 9ج، تابی، / ذهبی154ص، 1ج، 1404، / ابن حجر285ص، 6ج، 1968، / ابن سعد58ص
 صص، 6ج، 1968، / ابن سعد154ص، 1ج، 1404، )ابن حجر هایی در مدح وی نیز نقل شده استگزارش

 فقاهت وابراهیم تیمی را ثقه دانسته و او را با اوصافی چون ، (. ذهبی65ص، 9ج، تابی، / ذهبی285-286
)ابن  خوانده است« ثیصالح الحد»ابوحاتم رازی وی را  و (65ص، 9ج، تابی، )ذهبی علم ستوده است

، 1393، )ابن حبان مراتب عبادت وی را ستوده است« الثقات»(. ابن حبان در 154ص، 1ج، 1404، حجر
/ 154ص، 1ج، 1404، / ابن حجر58ص، 1ج، 1419، )ذهبی (. او به دست حجاج به قتل رسید7ص، 4ج

 (.65ص، 9ج، تابی، ذهبی

یک تیمی )پدر ابراهیم تیمی( -5-4  یزید بن شر
، 6ج، 1415، )ابن حجر شده است معرفیشده قوم خویش و ثقه چهره شناخته، «یزید بن شریک تیمی»

ذهبی او را از امامان کوفه  ( و549ص، 6ج، 1415، )ابن حجر (. ابن حجر وی را فقیه نام برده549ص
 (.65ص، 9ج، تابی، )ذهبی شمردبرمی

 )اعمش( مان بن مهرانیسل -6-4
 .(342ص، 6ج، 1968، )ابن سعد است« اعمش»و لقبش « ابومحمد»اش کنیه، «سلیمان»نام او 

(. به 283ص، 11ج، تابی، )ذهبی المقرئین و المحدثین دانسته استاإلسالم و شیخشیخ، ذهبی وی را امام
، 9ج، 1417، )بغدادی مذهب بودمحدث توانمند کوفه و نیز فردی شیعه« اعمش»، گفته خطیب بغدادی

وجود ندارد. ، که اعمش از بزرگان شیعه استای درباره اینگونه شبهههیچ»: (. خویی در مدح وی گوید7ص
 (.206ص، 9ج، 1413، )خوئی «این سخن مورد اتفاق شیعه و سنی است

و در  (2ر شمارهنمودا-1)نمودار شماره در دو طبقه آغازین، «از امام علی)ع( سؤال»سند روایت در گونه 
در ، دچار عارضه تفرد است (4 )نمودار شماره خود آغازیندر سه طبقه « بیان امام علی)ع( در خطبه»گونه 
نظرات ها و اختالف آن از ناحیه خلفاء و برخی مخالفتکه چنین گزارشی با توجه به فضای جمع قرحالی
بهکه اسلوب آن به خطچنان، به فرض صدور به تعدد و به شهرت نقل گرددای هرفت که چنین خطابمی انتظار

 این روایتتناسب ندارد.  ،نعکاس یافتهالبالغة اویژه در نهجهای ماندگار آن امام همام که در مصادر روایی به
ه لحاظ محتوا در سطح بسیار ب آنبه لحاظ محتوایی نیز دچار عارضه تنزل معنایی است و فرازهای بعدی 

های بیانی روایت دارد. افزون بر آن تنوع گونهقرار )ع( امام علی معروفهای تری از مضامین واالی خطبهپایین
رو قابل دو احتمال پیشمزبور ت بر این اساس در خصوص روای، نیز بر دشواری ارزیابی آن افزوده است

 : تصور است
 ضعف ، های بیانی آن چه بسا به دالئلی چون نقل به مضمونتعدد و تنوع گونه: احتمال صدور روایت

نقل شفاهی و فاصله زمانی طوالنی میان صدور تا ، عدم ضبط دقیق از ناحیه راویان و یا ناسخان، حافظه
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ویژه به ،چه بسا به تناسب فضای تقیه از حضرت صادر شده باشدنگارش روایت باشد. لذا بر فرض صدور 
 علی الخصوص،ها ی و آرام نمودن اختالفات و جنجالانگیزی در میان امت اسالمبه منظور جلوگیری از فتنه

 .در ماجرای مصاحف عثمانی و جریان جمع قرآن از ناحیه خلفاء پیشین
 1)نمودار شماره ( و نیز دو طبقه تفرد راوی4 )نمودار شماره راویپی درلیکن با توجه به سه طبقه تفرد پی -

های دیگر چندان صادر شده است و گونه، ها بر فرض صدوراین گونه تنها یک گونه از، (3نمودار شماره و
یکن اجماال قدر متیقن مجموع گونهل، هرچند که تشخیص گونه اصلی صادر شده دشوار است، اعتبار ندارد
 باید مالک و معیار قرار گیرد.  های مذکور

زیرا ، سازدنمی روایت مزبور را از زمره روایات آحاد و تفرد خارج، های بیانیضمن اینکه تعدد گونه -
 1 )نمودار شماره و نیز در دو طبقه متوالی (4 )نمودار شماره قه متوالیبها برآیند نقل تفرد در سه طتعدد گونه

که تنوع بیانی همچنان، باید که راویان متعدد باشندمی است و شهرت روایی وقتی تحقق (3نمودار شماره و
 سازد. می عارضه اضطراب متنی را پدیدار، در عین تفرد متوالی

به مردم در روزهای آغازین خالفت ابی)ع( همچنین نظر به شهرت روایات ارائه مصحف امام علی -
ورد روایت م، )که بنا بر شواهد و قرائن گوناگون)ع( حکومت امام علی بکر و عدم فاصله طوالنی آن تا دوران

ز آمیویژه در فضای تقیهو نیز تالش معصومان بعدی به، بحث در دوران زعامت حضرت صادر شده است(
در قالب )ع( های مصحف امام علیدر ارائه برخی از فرازها و بخش، مروان و بنی عباسبنیدوران حکومت 

امام  تمال صدور این روایت ازاح، ی از قیدها و توضیحات تفسیری در مقام تفسیر نصوص قرآنیافزودن برخ
 رسد.می حتی از باب تقیه بسیار بعید به نظر)ع( علی
 ع بیانی در نوع سؤال و پاسخ به آن: احتمال برساختگی روایت د و تنو  ین نه از روی عوامل پیش، تعد 
، های بیانیکه یک روایت همراه با تعدد گونه ناحیه جاعالن حدیث باشدبلکه از روی ظرافت نقل از ، باشد

اغراضی چون نفی عهد وصایت و امامت و نیز کاستن از جایگاه ، اغراض گوناگون سازندگان آن را نمایان سازد
 و عادی نشان دادن مصحف ایشان و اغراض دیگر.  ارزشو کم)ع( علمی امام علی

اند که تنوع ر بعدی به این نکته عنایت نداشتهگان روایت و محدثان روایتغافل از آنکه گویا سازندگ -
« اضطراب متنی»بلکه عارضه  ،شودنمی یینه تنها سبب شهرت روایی و اعتبارزا ،بیانی در عین تفرد متوالی

 سازد. می را در پی دارد که این امر احتمال برساختگی آن را بیش از پیش نمایان« تعارض محتوایی»و 
لیکن این دسته از روایات در سده  ،اگرچه برخی از راویان طبقات آغازین سند در شمار شیعیان هستند -

امامی نقل شده و وجود برخی از راویان شیعه در سلسله سند رم از ناحیه محدثان و مصادر غیرسوم و چها
رود این روایت از طریق اصول می که گمانی به این روایت نشده است. همچنانسبب اعتماد محدثان امام

ها به منظور ن دسته از گزارشمأه و مصادر اولیه و کهن امامی نیز نقل نشده باشد. ضمن اینکه سازندگان ایاربع
برند تا اعتبار روایت می معموال از اسامی راویان شیعی در سند بهره ،القاء مضامین ناروایی از این قبیل

 برساخته را نمایان سازند.
 و تفرد در و نیز در دو طبقه متوالی متوالی قهبدر سه ط رو افزون بر تفردروایات پیش ،ساین اسابر  -

امامی در خصوص مصحف های روایی امامی و غیرا برخی از گزارشبا توجه به تعارض آن ب، امامیمصادر غیر
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دچار ، مسلمات تاریخیو تعارض با امامت و وصایت آن امام همام و ناهمخوانی با برخی )ع( امام علی
 سازد. می گرروایت را بیش از پیش جلوه« بودن متروک»است و « شذوذ معنایی»و « غرابت»

 گیرینتیجه
در دو طبقه ، «از امام علی)ع( سؤال»در گونه  محل بحث سند روایت، به لحاظ بررسی إسنادی .1

درحالی، عارضه تفرد است دچار خوددر سه طبقه آغازین « بیان امام علی)ع( در خطبه»و در گونه  آغازین
که پس از جریان جمع قرآن در )ع( زعامت امام علی که چنین گزارشی با توجه به فضای صدور آن در دوران

رفت که می انتظار، ها بودهیخی همراه با برخی از مخالفتهای تارفاء بوده و بنابر برخی از گزارشزمان خل
لوب افزون بر این اس .تعدد و به شهرت از ناحیه راویان گوناگون نقل گرددبه فرض صدور به ای هچنین خطاب
ویژه در نهج البالغة انعکاس یافته تناسب ندارد. های ماندگار آن امام همام که در مصادر روایی بهآن به خطبه

اینکه فرازهای چه ، گرددمی تنزل معنایی در آن پدیدار، هاالی به محتوای این دسته از گزارشبا نگاهی اجم
ه لحاظ محتوا در سطح ب ،نقل شده)ص( بعدی روایت که به عنوان سخنان قصاری به یادگار از رسول خدا

 دارد. )ع( شده امام علیهای شناختهای نبوی و خطبهتری از مضامین واالی سخنان زیببسیار پایین
، از باب تقیه است رو در خصوص روایت مزبور احتمال صدور روایتپیش هاییکی از احتمال .2

و علی ها ی و آرام نمودن اختالفات و جنجالانگیزی در میان امت اسالمویژه به منظور جلوگیری از فتنههب
این صورت طبعا  پیشین که در یدر ماجرای مصاحف عثمانی و جریان جمع قرآن از ناحیه خلفا الخصوص،

عدم ضبط دقیق از ، ضعف حافظه، نقل به مضمون چه بسا به دالئلی چون ،های بیانی آنتعدد و تنوع گونه
نقل شفاهی و فاصله زمانی طوالنی میان صدور تا نگارش روایت باشد. لیکن با ، ناحیه راویان و یا ناسخان

تحقق عارضه ، در زمره آحاد بودن آن، امامیتفرد در مصادر غیر، پی در طبقات آغازین روایتدروجود تفرد پی
همچنین نظر به شهرت ، های بیانی روایتحتوایی به دلیل تعدد و تشتت گونهم اضطراب متنی و تعارض

به مردم در روزهای آغازین خالفت ابی بکر و عدم فاصله طوالنی آن تا )ع(  روایات ارائه مصحف امام علی
و  مروانبنی حکومت آمیزصومان بعدی به ویژه در فضای تقیهو نیز تالش مع )ع( دوران حکومت امام علی

در قالب افزودن برخی از قیدها و )ع(  های مصحف امام علیدر ارائه برخی از فرازها و بخش، عباسبنی
اب حتی از ب )ع(احتمال صدور این روایت از امام علی، توضیحات تفسیری در مقام تفسیر نصوص قرآنی

 رسد.می تقیه بسیار بعید به نظر
ود نفی وج، مشتمل بر تفسیر و بیان نبوی( )عنفی وجود مصحف خاص امام علیاشکاالتی چون  .3

و  از علوم ایشانبهره بسیار ناچیز ، )ع(تعیین فهم عادی عموم مسلمانان برای امام علی، «)ع(کتاب علی»
 از ناحیه خلفاء« مصحف»تعارض با عدم پذیرش ، )ع( میراث نبوی نزد امام علیوجود نفی ، احادیث نبوی

ر این ب «شذوذ معنایی»و « غرابت» ،ناهمخوانی با برخی مسلمات تاریخی، و تالش برای دستیابی به آن
سازد. یم را بیش از پیش نمایان احتمال برساختگی روایتروایت بلکه « متروک بودن» کهاست  روایت وارد

ع بیانی در نوع سؤال و پاسخ به آنممکن است لذا  د و تنو  از روی ظرافت نقل از ناحیه جاعالن حدیث ، تعد 
اغراضی ، اغراض گوناگون سازندگان آن را نمایان سازد، های بیانیکه یک روایت همراه با تعدد گونه اشدب
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ارزش و عادی نشان دادن و کم )ع(چون نفی عهد وصایت و امامت و نیز کاستن از جایگاه علمی امام علی
 مصحف ایشان و اغراض دیگر. 

لیکن این دسته از روایات در ، شمار شیعیان هستنداگرچه برخی از راویان طبقات آغازین سند در  .4
امامی نقل شده است و وجود برخی از راویان شیعه در ادر غیرسده سوم و چهارم از ناحیه محدثان و مص

رود این روایت از می که گمانی به این روایت نشده است. همچنانسلسله سند سبب اعتماد محدثان امام
ینکه سازندگان این نشده باشد. ضمن ا گزارشدر اولیه و کهن امامی نیز و مصا چهارصدگانهطریق اصول 

 معموال از اسامی راویان شیعی در سند بهره ،ها به منظور القاء مضامین ناروایی از این قبیلدسته از گزارش
 ند تا اعتبار روایت برساخته را نمایان سازند.دبرمی
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 و مآخذ منابع
یم-  ق. 1415، انتشارات دارالقرآن الکریم: تهران، محمدمهدی، فوالدونده ترجم؛ قرآن کر
 .ش 1381، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی: قم، دشتیه محمد ترجم، سیدرضی؛ نهج البالغه-
 1415، ةیدار الکتب العلم: جابی؛ معرفة الصحابة یأسد الغابة ف؛ ، علی بن ابی الکرمیجزر ریأثابن .1
 .ق
 .ش 1376، کتابچی: تهران؛ یاْلمال؛ محمد بن علی، هیبابوابن .2
 .ش 1362، نیجامعه مدرسدفتر انتشارات اسالمی : قم؛ الخصال؛ ــــــــــــــــــــــــــ .3
 ق. 1414، دیخ مفیکنگره شقم:  ؛ةیإعتقادات اإلمام؛  ـــــــــــــــــــــــــ .4
 ش. 1395، نیجامعه مدرسدفتر انتشارات اسالمی : قم؛ دیالتوح؛  ـــــــــــــــــــــــــ .5
 .تابی، ة الکبرییالمطبعة التجارمصر: ؛ القراءات العشر یالنشر ف؛ شمس الدین، یزرابن ج .6
 ش. 1393، ةیدائرة المعارف العثمان: هند؛ الثقات؛ محمد، حبانابن .7
 ق. 1414، مؤسسة الرسالة: روتیب؛ حبانصحیح ابن؛ ـــــــــــــــــ .8
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