بسم اهلل الرحمن الرحیم

چکیده
وجود حدیث دو بارزادگی از خلیفه نخست از قول امام صادق(ع) در منابع اهلسنت و ورود آن به
منابع شیعی ،دستاویز برخی از محدثان و رجالیان اهلسنت قرار گرفته است .دستاوردهای این حدیث و
احادیث مشابه ،حسن رابطه امام صادق(ع) با رویکردهای اهلسنت است که در خور توجه است .این
مقاله با رویکردی تحلیلی میکوشد تا سند و طرق آن را در سنجه نقد قرار دهد ،اما برای ارزیابی
حدیث ضمن بررسی سند و مصدر ،به دلیل متقن دیگری نیاز است و آن نقد متن است .تالش بر این
است که با بررسی در دیگر مصادر حدیثی و تاریخی ،روایت دارقطنی را که نخستین ناقل این حدیث
است ،مورد نقد و بررسی قرار گیرد .روایت مزبور ،ضمن تعارض با اخبار تاریخی وارد شده در کتب
اهلسنّت و یا حتی کتب شیعی ،از نظر ادلّهی قرآنی ،حدیثی ،عقلی ،رکاکت معنا و نیز تعارض با
روایات و سنت ،محل مناقشه است.
کلیدواژهها :امام صادق(ع) ،افتخار ،ابوبکر ،نسب ،شفاعت ،دوبارزادگی ،نقد حدیث.
1ـ بیان مسئله
در منابع فریقین روایاتی وجود دارند که برخی از اهلسنت کوشیدهاند تا حسن رابطه اهل بیت را با خلفای سه
گانه به اثبات رسانند ،دلیل این نوع تعامل ،مجال مفصلتری میطلبد ،با دقت در منابع شیعه و به ویژه اهلسنّت
می توان دریافت برخی از این روایات در زمان پیامبر یا پس از آن بدین شکل که رواج دارد ،وجود نداشته و
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 می-
گردد که چه بسا هیچ پشتوانه عقلی ـ روایی نداشته و سبب ایجاد تنش در اعتقادات دیگر نیز خواهد شد .یکی از
این روایات ،سخنی است منسوب به امام صادق(ع) مبنی بر این که امام دو مرتبه از خلیفه نخست متولد شده
است و شبیه به امید شفاعتی که از علی(ع) دارد ،از وی نیز مورد انتظار است .سیاقسازی این حدیث در منابع
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حدیثی چنین وانمود میکند که قول امام صادق(ع) از این حکایت دارد که امام به این دوبارزادگی افتخار می-
کند که البته نیازمند بررسی است .ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی میشود که بدانیم با وجود آنکه برخی از
شیعیان در کتب خود آن را مورد استناد قرار دادهاند ،لکن حدیث مذکور تنها در کتابهای حدیثی اهلسنت
ذکر شده است و در آثار حدیثی مشهور شیعه اثری از آن نیست؛ عالوه بر آنکه متن حدیث بازتابدهندهی
معنایی متفاوت از آنچه برخی از اهلسنت ادعا کردهاند ،باشد .اهلسنت این روایت را در میانه روایاتی گذارده-
اند 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 .مقاله حاضر گونههای متعدد این تعامل را
از منظر احادیث اهلسنّت و امامیه و نیز اعتبار سندی و محتوایی روایت را با محوریت پرسشهای ذیل به بوته
سنجش سپرده و با روش تحلیلیـانتقادی به بحث نشانده است:
حدیث منسوب به امام صادق(ع) که در میان روایاتی از اهلسنّت قرار گرفته که نشان از حسن رابطه ایشان با
اهلسنّت دارد ،تا چه حدّ قابل اعتماد است؟ مصدر اصلی این حدیث چیست؟ آیا قابل استناد است؟ اسناد و
طرق روایت تا چه حد قابل قبول است؟ آیا متن روایت از استحکام الزم برخوردار است؟
هرچند این پژوهش از پیشینه عمومی در تکنگاریهای خاص مانند الصوارم المهرقة در اینباره به صورت
ضمنی برخوردار است ،اما مسئله اصلی هیچ یک از دانشوران ،اکتشاف بطن حقیقی سند و متن روایت ،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 داده است.
2ـ بررسی پیشینه و تاریخچه استناد به حدیث
1ـ2ـ پیجویی 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(م 385هـ) از بزرگان اهلسنت در کتاب «فضائل الصحابةومناقبهم و قول بعضهم فی
بعض صلوات اهلل علیهم» است(.دارقطنی1419،ق ،ص )57ابن عساکر(499ـ 571هـ) صاحب «تاریخ مدینة دمشق»
نیز آن را با سندی دیگر روایت کرده است(.حاجیخلیفة ،بیتا ،ج ،1ص526 ،54؛ قمی،بیتا ،ج ،1ص .356وی
جلد چهل و چهارم از تاریخ مدینة دمشق را به سیره عمربنخطّاب اختصاص داده است(.ابنعساکر1415،ق،
ج ،44ص3ـ  )483ابن عساکر این روایت را چون دارقطنی ـ که در میان روایاتی نقل کرده که مربوط به
دوستمداری و والیتمداری صادقین(ع) نسبت به شیخین است،ـ در میان فضایل خلیفه دوم نقل کرده است.
مزّی نیز این حدیث را با طریقی طوالنی و در بخش ترجمه و شرح حال 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
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اسناد و طرق متعدد تذکر داده و از این رو در صدد تخطئه شیعه بر آمده است(.ر.ک :مزّی1416،ق،ج ،5ص،75
81ـ)82
2ـ2ـ پیجویی حدیث در منابع شیعی
هیچ منبع حدیثی معتبر شیعه حدیث مورد بحث را نقل نکرده است .ضمن اینکه تنی چند از علمای شیعه که از
قرن هشتم به بعد آن را در کتاب خود ثبت کردهاند ،با توجه به منابع اهلسنّت 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
عبدالعزیزبناخضر جُنابَذی نقل کرده ،منقوالت وی از کتاب «معالم العترة النبویة العلیة و معارف أئمة أهل البیت
الفاطمیة العلویة» که اینک در شمار کتب مفقود است ،فراوان مشهود است(.ر.ک :اربلی1381،ق ،ج ،1ص،13
587 ،583 ،580 ،522 ،520 ،519 ،518 ،516 ،514 ،513 ،508 ،453 ،450 ،373 ،364 ،197 ،93؛ ج  ،2ص،3
)403 ،375 ،350 ،345 ،306 ،269 ،267 ،218 ،217 ،216 ،213 ،161 ،120 ،90 ،61 ،53 ،39 ،13 ،12جُنابَذی
از علمای حنبلی اهلسنت محسوب میشود که به ابن اخضر شهرت دارد و منسوب به جنابذ یکی از نواحی
نیشابور و متوفی  611هجری است(.ذهبی1413،ق[الف] ،ج ،22ص31؛ همو1410،ق،ج ،44ص75؛ باشابغدادی،
بیتا،ج ،1ص579؛ صفدی1420،ق ،ج ،18ص343؛ زرکلی1980،م ،ج ،4ص28؛ قمی،بیتا ،ج،2
ص)157بدیهی است که بنای اربلی در نگارش زندگانی ائمه ،مراجعه و تکیه بر منابع اهلسنت بوده است(،برای
مطالعه بیشتر ،ر.ک :عبدالمحمدی1382 ،ش،ص159ـ )206وی در مقدمه خود مینویسد« :در بیشتر نقلها ،به
نقل کتابهای جمهور(=اهل تسنن) اعتماد نمودم  ...و از کتاب های اصحابمان(= شیعیان) آنچه جمهور
متعرض آن نشده بودند را نقل کردهام(.اربلی1381،ق ،ج ،1ص )5از این رو اربلی ترجمه امام صادق(ع) را از
وی چنین نقل میکند« :حافظعبدالعزیزبناخضرجنابذی که خدایش رحمتش کناد گفت :ابوعبداهلل جعفربن-
محمدبنعلیبنالحسینبنعلیبنابیطالب ،مادرش امفروه از طرفی دختر قاسمبنمحمدبنابیبکر است و از طرف
دیگر مادرش اسماء ،دختر عبدالرحمانبنابیبکرصدّیق است و از این روی جعفر گفت :ابوبکر دو بار مرا به دنیا
آورده است(»...همان،ج ،2ص)161
3ـ اعتبارسنجی حدیث
1ـ3ـ بسامد و گونههای روایی
این حدیث به دو گونه متنوع در منابع سنی گزارش شده است:
گونه نخست:
روایت ابنعساکر است:
« ...عن جعفربنمحمّد قال :تاللّه لحدّثنی أبی أنّ علیا دخل على عمر و هو مسجّى بثوبه ،فأثنى
علیه و قال :ما أحد من أهل األرض ألقى اللّه بما فی صحیفته أحبّ [إلی] من المسجّى بثوبه .قال
یحیى :ثم ذکر جعفر :أبابکر و أثنى علیه ،و قال :ولدنی مرتین(».ابنعساکر1415،ق ،ج،44
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ص)454
گونه دوم:
روایت مزّی که به شرح زیر است:
« ...حفصبنغیاث ،قال  :سمعت جعفربنمحمد یقول :ما أرجو من شفاعة علی شیئا إال وأنا
أرجو من شفاعة أبی بکر مثله ،ولقد ولدنی مرتین(».ر.ک :مزّی1406،ق،ج ،5ص 81 ،75ـ)82
پراکندگی استناد در منابع متعدد شیعی و سنّی مربوط به گونهی دوم و قسمت پایانی روایت است .همان طور که
گذشت این روایت [یعنی گونه دوم] در فضائل الصحابة دارقطنی و سپس در تاریخ ابنعساکر قابل پیگیری
است ،سند مزّی ـ به غیر از وسائط مزّی تا دارقطنی ـ همان سند دارقطنی است ،اما ما ابتدا به دلیل بسامد کمتر ،به
بررسی سندی ابنعساکر میپردازیم و سپس بررسی سندی مزّی و دارقطنی را به خاطر گستردگی بیشتر پی می-
گیریم .از آنجا که تمامی منقوالت ابنعساکر همراه با سند بیان شده است ،نشان میدهد سند برای وی ارزش
قابل توجهی دارد ،پس بررسی سندی میتوان در این باره راهگشا باشد.
2ـ3ـ نقد سندی روایت
بررسی سند ابنعساکر(499ـ571ق)

1ـ أبوالقاسم إسماعیل

2ـ أبومنصوربن

3ـ أبوبکربن

4ـ أبوبکر

بنمحمّدبنالفضل

شکرویة

مردویة

الشافعی

8ـ جعفربن
محمد

7ـ یحیی

5ـ معاذبنالمثنّى

6ـ مسدّد

1ـ تعابیر 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 وحافظهاش به خوبی فعال نبود(.ذهبی1413،ق[الف] ،ج ،20ص)86
2ـ نام وی در کتب رجالی موجود نیست ،جز اینکه ابن عساکر با واسطه منقوالت فراوانی دارد(.ابنعساکر،
1415ق،ج ،3ص364 ،272 ،18؛ ج ،4ص36 ،12و)...
3ـ متوفی410ق :رجالیان وی را توثیق کردهاند(.ذهبی،بیتا ،ج ،3ص1050؛ همو1413،ق[الف] ،ج ،17ص)308
4ـ متوفی354ق :علمای رجالی وی را ثقات و بزرگان حدیث اهلسنت دانستهاند(.همو،بیتا ،ج ،3ص880؛
همو[1413،الف]،ج ،16ص)39
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5ـ متوفی 288ق :علی رغم اینکه برخی وی را توثیق کردهاند(خطیببغدادی1417،ق،ج ،13ص137؛
ذهبی1413،ق[الف] ،ج ،13ص527؛ همو1410،ق ،ج ،21ص)308اما دیگر رجالیان در مورد وی به نقل از
احمدبنحنبل گفتهاند :هو رجل سوء ساقط العدالة :وی مردی بد و از عدالت ساقط است(.ابنمفلح1410ق ،ج،3
ص35؛ ابنأبییعلی،بیتا،ج ،1ص)399
6ـ این راوی با شناخت طبقات ،مسدّدبنمسرهد از شاگردان روایی یحیی القطّان است .رجالیان وی را متوفی
 228ق و از راویان ثقه دانستهاند(.ذهبی،بیتا ،ج ،2ص421؛ همو[1413 ،الف] ،ج ،10ص590؛
عسقالنی1404،ق،ج ،10ص)98
7ـ با طبقهشناسی این مطلب را میتوان دریافت که منظور از یحیی ،یحییبنسعیدالقطان(م198ق) است که از
بزرگان و ثقات اهلسنّت به شمار میآید(.ذهبی[1413،الف] ،ج ،9ص175؛ عسقالنی1415،ق[ب]،ج،2
ص)303
ذهبی ،حدیث را در سیر اعالم النبالء(ر.ک :ج ،6ص)259اینچنین نقل میکند «...لقد ولدنی مرتین»؛ در حالی
که در مواضعی دیگر در همین کتاب و دیگر کتابهای خویش ،عبارت «صدّیق» را افزوده است که در خور
تأمل است(،وی نوشته است« :ولدنی الصدیق مرّتین» همو1413 ،ق[ب] ،ج ،1ص295؛ همو ،بیتا ،ج ،1ص166؛
همو1413 ،ق[الف] ج ،6ص255؛ همو1410،ق ،ج ،9ص ).88دیگر نویسندگان نیز از او پیروی کرده-
اند(.صفدی1420،ق ،ج ،11ص98؛ مناوی1415،ق ،ج ،2ص )255برخی مانند ابونصر بخاری نیز به صورت
ضمنی چنین عبارتی را آن هم نه از قول امام صادق(ع) نقل کردهاند ،وی در توضیح نسب امام صادق(ع) می-
نویسد« :أم الصادق علیه السالم أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبی بکر ،وأمها أسماء بنت عبدالرحمان ابن
أبیبکر ،کان أبوبکر ولد الصادق علیه السالم مرتین من قبل أمهاته»(بخاری1413،ق ،ص)34

بررسی سند

مزّی( 654ـ 742ق)

1ـ ابنقدامة
2ـ عبدالمنعم
بنیحیی

3ـ

5ـ ابنمالعب
محمدبن

6ـ محمدبنعمر

7ـ عبدالصمدبن

األرموی

علی

8ـ الدارقطنی

اسماعیل

4ـعبداهللبناحمد
بناسماعیل

12ـ حفصبن

11ـعبدالعزیزبن

10ـمحمدبن

9ـ احمدبنمحمد

غیاث

محمد

حسین حنینی

بناسماعیل
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13ـ جعفربن
محمد

1ـ أبوالفرج عبدالرحمانبنأبیعمرمحمدبنأحمدبنمحمدبنقدامةالمقدسی :متوفی 682هـ و از بزرگان
حدیث(.این حدیث در دمشق بر مزّی عرضه شده است :ذهبی1410،ق ،ج ،51ص106؛ صفدی1420،ق ،ج،18
ص)143
2ـ أبوالذکاءعبدالمنعمبنیحیىبنإبراهیمالزهری :متوفی  687ق و جلیل القدر و رفیع الذکر(.این حدیث در
مسجد االقصی بر مزّی عرضه شده است .ذهبی1410،ق،ج ،51ص 309ـ 310؛ صفدی1420،ق،ج ،19ص)155
3ـ أبوبکرمحمدبنإسماعیلبنعبداهللبناألنماطیاألنصاری :تنها شخصیت رجالی که در مورد او مطالبی به کار
برده ذهبی است که از قول مزّی گفته است وی از نظر شخصیتی خوب توصیف میشود و از فرزندان محدثان به
شمار است ،در موضعی دیگر ذهبی گفته است وی در روایت سهل و آسانگیر است(.این حدیث در قاهره بر
مزّی عرضه شده است ،ذهبی1410،ق،ج ،51ص195ـ)196نکته قابل توجه این که وی از عبدالعزیزبن-
اخضر[جنابذی] که نقطه کلیدی نقل اربلی در کشف الغمة است اجازه نقل روایت داشته است(.همان ،ج،51
ص)195
4ـ أبوبکرعبداهللبنأحمدبنإسماعیلبنفارسالتمیمی :شیخ جلیل و عالی االسناد(.این حدیث در اسکندریه عرضه
شده است ،ذهبی1410،ق،ج ،51ص)222
5ـ أبوالبرکاتداودبنأحمدبنمحمدبنمالعبالبغدادی :متوفی  610ق و ساکن دمشق ،تعابیر قابل توجهی در
مورد وی به کار برده شده است(.این حدیث در دمشق بر روات عرضه شده است ،ذهبی1415،ق[الف] ،ج،22
ص 90ـ ).91
6ـ القاضی أبوالفضلمحمدبنعمربنیوسفاألرموی :وی فقیه شافعی و متوفی  547ق است(.این حدیث از سوی
او در بغداد بر دیگران عرضه شده است .سمعانی1382،ق ،ج ،5ص144؛ ابناثیر1385،ق ،ج ،11ص.175؛
صفدی1420،ق ،ج ،4ص)173
7ـ الشریف أبوالغنائمعبدالصمدبنعلیبنمحمدبنالحسنبنالمأمون :ثقه و صدوق و متوفی 465ق ،و راوی
روایات دارقطنی(.خطیببغدادی1417،ق،ج ،11ص47؛ ذهبی1413،ق[الف]ج ،18ص 221ـ 222؛
همو1410،ق،ج ،31ص170؛ صفدی1420،ق،ج ،18ص)272
8ـ الحافظأبوالحسنعلیبنعمربنأحمدبنمهدیالدارقطنی :صاحب سنن معروف و از نویسندگان بزرگ اهل-
سنت(.ذهبی،بیتا ،ج ،2ص535؛ عسقالنی1404ق ،ج ،5ص)296
9ـ أبوبکرأحمدبنمحمدبنإسماعیلاالدمی :در مورد وی مطلبی ذکر نشده ،تنها برخی از علمای اهلسنت
روایاتی از او نقل کردهاند(.بیهقی،بیتا،ج ،3ص182؛ دارقطنی1417،ق،ج ،1ص،165 ،137 ،135 ،129 ،57 ،29
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 295و...؛ خطیببغدادی1417،ق،ج ،3ص84؛ ج ،5ص77؛ ج ،5ص168 ،155 ،116؛ ج ،8ص333 ،140؛ ج
 ،12ص281؛ ج ،14ص35؛ ابنعساکر1415،ق ،ج ،13ص67؛ ج ،30ص164و)...
10ـ محمدبنالحسینالحنینی :علی رغم روایاتی که از وی نقل شده(بیهقی،بیتا ،ج ،4ص103؛ ج  ،9ص273؛
دارقطنی1417،ق،ج ،1ص144؛ ج  ،2ص77 ،61؛ ج  ،3ص142 ،80؛ ج  ،4ص .57اما رجالیان در مورد او هیچ
اظهار نظری نکرده اند .حتی خود مزی در مورد جز نقل روایت مورد بحث و روایتی شبیه به این مطلب ،نام و
شرح حالی از او بسط نداده است .دیگران نیز نام او را صرفا در میان روایات رجالی ذکر کردهاند(ذهبی،بیتا،
ج ،3ص1060؛ همو[«1413،الف] ،ج ،6ص259؛ ج  ،7ص358و)...تنها خطیب بغدادی است که سال وفات او را
هفتاد و هست ذکر کرده ،او را کوفی خوانده و وی را توثیق کرده است(.خطیببغدادی1417،ق،ج،2
ص)222این در حالی است که سالمرگ او باید بیش از سال  77باشد ،لذا نمیتوان او را همان راوی مورد بحث
دانست.
11ـ عبدالعزیزبنمحمداألزدی :در کتب اهلسنت در کتابهایی از کسی به نام عبدالعزیزبنمحمدازدی روایاتی
نقل شده(دارقطنی1405،ق،ج ،9ص196؛ ذهبی،بیتا ،ج ،3ص )163در تهذیب الکمال تنها دو روایت از این
راوی نقل شده که هر دو راوی در موضوع امام صادق(ع) و اظهار دوستی و محبت نسبت به خلیفه اول بیان شده
است(،مزّی1406،ق،ج ،5ص82ـ )83اما هیچ شرح حال رجالی در کتب رجالی یافت نمیشود .مصحّح کتاب
فضائل الصحابة دارقطنی در پاورقی مربوط به این حدیث ،اِسناد این روایت را به دلیل عدم وجود هیچ شرح
حالی از عبدالعزیزبنمحمد ضعیف میداند(.دارقطنی1419،ق ،ص)58
12ـ حفصبنغیاث :وی متولد117هجری است؛(ذهبی1413،ق ،ج ،9ص 22ـ 34؛ همو1382،ق ،ج ،1ص567؛
عسقالنی1415،ق[ب] ،ج ،1ص )229برخی وی را ثقه ،معتمد و قاضی کوفه در زمان هارون الرشید معرفی
کردهاند و برخی ،شخصیت حدیثی او را برنتابیدهاند؛(مزّى1406،ق،ج ،7ص60ـ62؛ عسقالنى1404،ق،ج،2
ص)358ولى به نظر میرسد همانگونه که ابوزرعه(متوفى264ق) و یعقوببنشیبه(متوفى262ق) تصریح
کرده اند ،باید میان منقوالت او در کتاب حدیثى و احادیث بسیارى که از حافظه نقل کرده است ،تفاوت قائل
شد؛(رجوع کنید به خطیب بغدادى1417،ق،ج ،9ص81؛ مزّى1406،ق،ج ،7ص60ـ )61بهویژه آنکه برخى
نوشتهاند وى در اواخر عمر دچار فراموشى شد(عسقالنى1404،ق،ج ،2ص)359یا پس از رسیدن به منصب قضا،
حافظهاش ضعیف گردید؛(رازی1371،ق،ج ،3ص186؛ باجى،بیتا،ج ،1ص)513مبارکفوری مینویسد :حافظه
حفص در پایان عمرش ضعیف شده بود(،مبارکفوری1410،ق،ج ،2ص)124ذهبی نیز گوید که اشتباهات حفص
فراوان بود(،ذهبی1382،ق ،ج ،1ص)567و نیز ابوزرعة گفته است که حفص پس از اینکه قاضی شد حافظهاش
ضعیف شد(رازی1371،ق،ج ،3ص186؛ مزی1406،ق ،ج ،7ص61؛ ذهبی1382،ق ،ج ،1ص)567ظاهراً همه
مواردِ قدح و جرح او ،به همین سبب بوده است(.عجلی،بیتا ،ج ،1ص310؛ رازی1371،ق ،ج ،3ص186؛ ابن-
حبان1393،ق،ج ،6ص200؛ ذهبی1413،ق[ب]،ج ،1ص343؛ همو ،بیتا ،ج ،1ص297؛ مزّی1406،ق ،ج،7
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ص)56ابن حجر او را در زمره مدلسان ذکر کرده است(عسقالنی،بیتا ،ص)20در میان راویان حفصبنغیاث
یعنی طبقه بعدی روایتگران حفص کسی به نام عبدالعزیزبنمحمدازدی یافت نشد .برقی و شیخ طوسی او را
عامی مذهب و کتاب او را کتابی معتمد دانستهاند؛(برقی1342،ش،ص448؛ طوسی1420،ق ،ص)158عالمه
حلی نیز او را در قسم دوم کتاب یعنی ضعفاء و متوقفین آورده است(.حلی1411،ق،ص)218هیچ یک از علمای
رجالی شیعه ،حال رجالی او را صریحا بیان نکردهاند(کاظمی1425،ق ،ج ،1ص)452با توجه به وجود روایات
وی در شیعه(ر.ک :کلینی1388،ق ،ج ،2ص628؛ صدوق1376،ش،ص)62برخی از روایات وی میتواند
ذهنیت برگرفتهاش از فرهنگ و مذهب خود یعنی اهلسنت را به خاطر مدلس بودن ،در قالب روایات امام
صادق(ع) نقل کرده باشد(.برای نمونه ر.ک :روایات وی در مورد نزول جملگی قرآن بر بیت المعمور و سپس
نزول به صورت تدریجی) که برگرفته از تفکر اهلسنت است .از این روست که روایاتی در این باب در شیعه نیز
وارد شده است(.قمی1404،ق،ج ،1ص66؛ عیاشی1380،ق،ج ،1ص80؛ برای مطالعه بیشتر ،ر.ک :کریمی-
ودیمهکارگراب1390،ش ،ص22ـ)43
1ـ2ـ3ـ تحلیل و بررسی اسناد
1ـ1ـ2ـ3ـ ضعف روات
1ـ علی رغم این که روایت مزّی( 654ـ 742هـ) محصول قرن هفتم یا هشتم است ،اما اتصال سند در آن محفوظ
است ،بنابر آنچه در مورد راویان مزّی در کتب رجالی نقل شده ،برای سه تن از افراد داخل این سند ،هیچ شرح
حالی یافت نمیشود ،از این رو مجهول هستند ،این افراد عبارتند از :احمدبنمحمدبناسماعیلآدمی ،محمدبن-
حسینحنینی ،عبدالعزیزبنمحمدازدی ،ضمن این که بنابر قول رجالیان اهلسنت گفته حفصبنغیاث از جعفر-
بنمحمد قابل پذیرش نیست 1.بنابر این مطلب ،از اعتماد به روایت کاسته خواهد شد.
2ـ اما در شیعه روایت اربلی(م692هـ) به جنابذی(م611هـ) بازمیگردد و اتصال سند در آن قابل بازیابی نیست.
چرا که فاصله میان جنابذی با امام صادق(ع) ـ که بنابر نقل مزّی در سال  148هجری به شهادت رسیده است-
(مزی1406،ق ،ج ،5ص)97ـ بسیار است ،از این رو روایت مرسله به شمار میآید و قابل استناد نخواهد بود.
3ـ بهترین 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 امیرمؤمنان علی(ع) بوده است(کلینی1388،ق ،ج،8
ص30؛ ابنقولویه1356،ق ،ص52؛ ابنعقدهکوفی1424،ق ،ص20 ،19 ،18؛ مفید1413،ق[ب]،ص6؛
همو1413ق[ج] ،ص261و)...و همین لقب در منابع روایی اهلسنّت نیز به ایشان اختصاص داده شده است(،ابن-
ماجه،بیتا،ج ،1ص44؛ نیشابوری،بیتا ،ج ،3ص112؛ هیثمی1408،ق ،ج ،9ص102؛ ابنابیشیبة1409،ق،ج،7
ص498؛ نسایی1411،ق،ج ،5ص107؛ همو،بیتا ،ص46؛ طبرانی،بیتا،ج ،6ص269؛ ابنعبدالبر1412،ق ،ج،4
 . 1سلیمانبنخلف باجی از علمای اهلسنت در کتاب رجالی خویش مینویسد :علیبنمدینی میگوید :احادیث حفص و حاتمبنوردان از جعفربنمحمد
منکر و غیر قابل قبول است ،ر.ک :باجی،بیتا،ج ،1ص.513
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ص1744؛ ابنابیالحدید1378،ق،ج ،1ص30؛ ج ،4ص122؛ ج ،13ص250 ،240 ،228 ،200؛ هندی،
1409ق،ج ،11ص616؛ ح ،13ص)153 ،122گرچه برای خلیفه اول نیز به کار میرود(.ابنحنبل ،بیتا،ج،1
ص 9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3و...؛ بخاری1401،ق،ج ،1ص203 ،86؛ ج ،2ص164؛ ج ،3ص8و...؛ قشیری-
نیشابوری،بیتا،ج ،2ص146 ،126؛ ج ،3ص 91 ،36و)...به همین دلیل است که این روایت از نظر شیعه قابل
استناد نخواهد بود .بدیهی است استناد اهلسنت 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 بی-
معناست ،در حالی که آنها چنین استداللی را پذیرا نیستند ،همچنین آنها نیز نمیتوانند با توجه به روایات خود،
علیه ما استدالل کنند ،در حالی که ما آن روایات را قبول نداریم .از این رو الزم است در برابر خصم به چیزی
استناد شود که او قبول دارد و برای او حجت است(.ابنحزم،بیتا ،ج ،4ص)159
2ـ1ـ2ـ3ـ خصوصیت راویان اصلی
سوای از در نظر گرفتن راویان سند ابن عساکر که تاریخ مدینة دمشق را مختص راویان دمشقی و روایات مربوط
به مذهب خویش نوشته ،شش تن از راویان ابتدایی روایت مزّی از منطقه شامات هستند که عبارتند از1 :ـ ابن
قدامة مقدسی؛ 2ـ أبوالذکاء عبدالمنعمبن-یحیى؛ 3ـ أبوبکرمحمدبنإسماعیلانماطی؛ 4ـ أبوبکرعبداهللبنأحمدبن-
إسماعیلبنفارسالتمیمی؛ 5ـ أبوالبرکاتداودبنأحمدبنمحمدبنمالعببغدادی و6ـ ابوالفضلمحمدبنعمربن-
یوسفارموی .بنابراین چهار نفر اصلی که مزّی از همه این چهار نفر با یک سند کامل این روایت را شنیده از
شامات هستند.
هر کدام از این افراد جدای از درنظر گرفتن حال رجالی ،اهل منطقه شامات ،که مختص به دوستداران معاویه و
بنیامیة و مبغضین امام علی(ع) هستند .یاقوت در معجم البلدان در مورد شام مینویسد« :ومن عجیب ما تأملته من
أمر حمص فساد هوائها وتربتها اللذین یفسدان العقل حتى یضرب بحماقتهم المثل ،إن أشد الناس على علی،
رضی اهلل عنه ،بصفین مع معاویة کان أهل حمص وأکثرهم تحریضا علیه وجدا فی حربه ،فلما انقضت تلک
الحروب ومضى ذلک الزمان صاروا من غالة الشیعة حتى إن فی أهلها کثیرا ممن رأى مذهب النصیریة وأصلهم
االمامیة الذین یسبون السلف ،فقد التزموا الضالل أوال وأخیرا فلیس لهم زمان کانوا فیه على الصواب»(حموی،
1399ق ،ج ،4ص )304احادیث شامیان نیز دارای خصوصیاتی است ،از جمله 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
مینویسد« :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 محدثین 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 فارغ التحصیل
شدهاند ،نزد ابوهریره راوی امویان و دستنشاندهی معاویه که بر مصلحت اسالم و مسلمین حریص و در امور
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دینی محتاط بود(».معروفحسنی1398 ،ق ،ص)50سخن ابن تیمیه نشاندهنده این است که کارکرد مدرسه
معاویه به خوبی در فارغ التحصیالن نمایان شد و میتوان راویان این سند حدیث را از جمله فارغ التحصیالن
مدرسه اموی دانست.
از دیگر ویژگیهای حدیث شامیان اینکه به نظر میرسد لقای راوی نزد اهل شام بیاهمیت است به عبارتی دیگر
شامیان از کسی که با او مالقاتی نداشتهاند بیپروا روایت میکنند یعنی احادیث شامیان دارای مرسالت بی-
شماری است(.ذهبی1382 ،ق ،ج ،4ص)410از این روست که در میان اهلسنت پذیرش احادیث شام اختالف
است ،چنانکه از قول ابوحفص عمروبنعلی نقل شده :تمام احادیث شامیان ضعیف است مگر تنی چند از
آنان(.ابناثیر1385 ،ق ،ج ،4ص281؛ خطیببغدادی1417 ،ق ،ج ،10ص18؛ مزی1406 ،ق ،ج ،15ص409؛
عسقالنی1404،ق ،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 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(...ذهبی1413،ق ،ج ،6ص)255این در حالی است که چون در صدد نقل روایات فضائل اهلبیت است ،با
وجود 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 ،19ص47؛ همو1382،ق،
ج ،1ص82؛ ج ،3ص)180کما این که 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 :همو1382،ق،ج ،1ص)82
ج) نقد متنی روایت
متن روایت ابن عساکر بدین شرح است:
«جعفربنمحمد نقل کرد :سوگند به خدا که پدرم نقل کرد که علی(ع) بر عمر وارد شد در
حالی که [عمر] خود را در لباسش پیچیده بود ،امام 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(».ابنعساکر1415،ق ،ج،44
ص)454
متن روایت مزّی نیز به شرح ذیل است:
«من از شفاعت علی(ع) به چیزی امید ندارم ،مگر آن که مانند همان را از شفاعت ابوبکر
امیدوارم ،درحالی که ابوبکر دو بار مرا زاده است»
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علی رغم اینکه بسیاری از نویسندگان شیعی پس از بیان کنیه امام ،به بخش دوم این دو روایت استناد جستهاند و
بیان کردهاند مادر امام امّ فروة از طرفی دختر قاسمبنمحمدبنابیبکر است و از طرف دیگر مادرش اسماء دختر
عبدالرحمانبنابیبکر است ،به همین دلیل است که امام صادق(ع) فرموده ابوبکر مرا دو بار زاده است ،یعنی از
دو طرف نسب من به ابوبکر میرسد؛(مظفرنجفی1422،ق ،ج ،2ص20؛ ابنعنبة1380،ق ،ص195؛ امین-
عاملی1403،ق ،ج ،1ص659؛ ج ،8ص390؛ مغنیة1399،ق،ص232؛ الوند،بیتا ،ص28؛ خویی1372،ق ،ج،15
ص49؛ جواهری1417،ق ،ص465؛ شوشتری1410،ق ،ج ،12ص213؛ تبریزیانصاری1418،ق ،ص)41اما این
روایت را مورد نقد خود قرار ندادهاند .در ادامه به گزارههایی که میتواند این دو روایت را با چالش مواجه کند
اشاره میشود:
1ـ3ـ3ـ تعارض با روایات و سنّت
1ـ در بررسی محتوایی این حدیث ،از عملکرد و گفتار ائمه در طول زندگانی خود میتوان به غیر واقعی بودن
این واقعه پی برد ،بنابر ادعای اهلسنّت که این روایت را در میان روایاتی ذکر کردهاند که گویا امام صادق(ع)
با اینکه فرزند پیامبر(ص) است ،اما خود جزئی از اهلسنت است و رفتار شیعه را نسبت به اهلسنّت بر نمیتابد و
همواره از دست ایشان رنجور بود ،از این رو 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 امیرمؤمنان(ع) مباهات و
افتخار میکرد .روایت ذیل این مطلب را به خوبی نمایان میسازد:
«والیت علیبنأبیطالب(ع) برای من محبوبتر از این است که او مرا به دنیا آورده است ؛ چرا که قبول والیت
او برای من واجب ،در حالی که فرزند او بودن فضیلت و امتیازی محسوب میشود(».صدوق1414،ق ،ص112؛
ابنشاذانقمی1363،ش،ص125؛ همو1423،ق ،ص103؛ مجلسی1403،ق ،ج ،29ص)651امام به فرزند بودن
خود نسبت به امیر مؤمنان(ع) مباهاتی ندارد ،اما برای داشتن والیت امیرمؤمنان(ع) افتخار میکند ،از این رو
اینکه اینگونه احادیث در سیاق مطالبی بیان شود که گویا امام صادق(ع) به نسب خود فخرفروشی میکرد ،قابل
توجیه نیست .ضمن این که در حدیثی دیگر ،داشتن والیت را شرط افتخار برای خود بیان میکند و نه رابطه
نسبی را؛ امام میفرماید :والیت پدرانم برای من ،دوستداشتنی تر 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(.طبرسی1385،ق،ص )332روایات دیگری که از فخرفروشی نسبت به حسب و نسب پرهیز داده
شده است(،ر.ک :کلینی1388،ق ،ج ،2ص328ـ ،329ح1ـ6؛ رضی1407،ق ،خطبه ،192ص289؛ کوفی-
اهوازی1402،ق،ص56؛ ابنحنبل،بیتا،ج ،5ص ،343قشیرینیشابوری،بیتا ،ج ،3ص45؛ بیهقی ،بیتا،ج،4
ص )63همه حکایتگر آن است که نمیتوان احتمال داد که امام صادق(ع) با بیان این مطلب به نسب خویش
افتخار و مباهات میکند ،آنچه برای امام صادق(ع) در سیره فردی و اجتماعی اصل و مبناست ،داشتن والیت
امیرمؤمنان(ع) است.
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2ـ موضوع دسته دیگر از روایات ،مسئله 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 ،جز نسبی که به پیامبر(ص) متصل
است« :کلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ یوْمَ الْقِیامَةِ إِلَّا مَا کانَ مِنْ سَبَبِی وَ نَسَبِی»(مغربی1409،ق ،ج ،2ص506؛ ج،3
ص5؛ صدوق1362،ش ،ج ،2ص559؛ حسکانی1411،ق ،ج ،1ص174؛ ابنابیالحدید1387،ق ،ج ،12ص106؛
اربلی1381،ق ،ج ،1ص30؛ ابنسعد1410،ق ،ج ،8ص339؛ بیهقی،بیتا ،ج ،7ص114 ،64؛ هیثمی1408،ق،
ج ،4ص272؛ ج ،8ص216؛ ج ،9ص173؛ صنعانی،بیتا ،ج ،6ص164؛ طبرانی1415،ق،ج ،4ص257؛ ج،6
ص357؛ همو،بیتا ،ج ،3ص45؛ ج ،11ص194؛ ج ،20ص27و)...سوال 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؟ در حالی که اوالً هر نسبی جز نسب رسول خدا(ص) در آن روز گسسته خواهد شد و ثانیاً نسب در
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 ،حال آنکه در قیامت برای طلب شفاعت نسب کارساز نخواهد بود .پس شفاعت از کسی مورد انتظار
است که به نسب پیامبر متصل باشد ،همراه با صفات و خصوصیات دیگری که برای فرد شفیع بیان شده است-.
(ر.ک :بقره255،؛ یونس18 ،3،؛ طه109 ،؛ سبأ23،؛ نجم26 ،؛ زخرف86 ،؛ انبیاء28 ،؛ زمر43 ،؛ یس)23،
2ـ3ـ3ـ مسئله شفاعت
قسمت ابتدایی روایت مزّی حاوی مطلبی است که امام عالوه بر امید به شفاعت امیرمؤمنان(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 :از جمله این آیه که میفرماید« :فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَال أَنْسابَ بَینَهُمْ یوْمَئِذٍ وَ ال یتَساءَلُون»(مؤمنون،
101؛ توجه به آیات دیگر این مهم را نیز میرساند :ر.ک :مریم87 ،؛ شعراء88 ،ـ89؛ عبس34،ـ36و)...یا «یَا أَیهَا
النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکمْ وَ اخْشَوْا یوْمًا لَا یجْزِی وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَیئًا»(لقمان)33 ،به عبارتی
کسی که به خاطر انتساب به فردی مشهور ،قصد شفاعتجویی از او را دارد ،در روز قیامت چنین امری محقق
نخواهد شد .از این رو روایت منقول از امام صادق(ع) با آیات صریح قرآن نیز سازگاری ندارد ،گویا بنابر چنین
روایتی امام صادق(ع) از وجود چنین آیاتی آگاهی نداشته است! قابل توجه اینکه اگر این روایت که مدلول
ظاهری آن مشتمل بر حسن رابطه میان امام صادق(ع) و اهلسنّت و به ویژه خلیفه نخست است ،مستمسک
کسانی که به شفاعت قائل نیستند ،قرار گیرد ،محل بحث نخواهد بود ،چرا که اصل شفاعت از نگاه ایشان منتفی
است.
شاید نوراهلل شوشتری تنها کسی است که به صورت ضمنی ومختصر در صحّت 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 سزاوا ر نیست که آن حضرت شفاعت جدش را فراموش کرده باشد و اظهار امید به شفاعت غیر کرده باشد.
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به ویژه ابوبکر که خودش در آن روز که مال و فرزندان سودى نمىبخشد ،شفاعت کننده و حمایتکنندهای
ندارد؛ مگر کسى که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید(.شوشتری1367،ق ،ص241ـ )242
3ـ3ـ3ـ مسئله نسب
چنانکه گزارش کردهاند ،نسب ابوبکر به خاندان بنیتیمبنمرّة میرسد( .طبرانی،بیتا ،ج ،1ص51؛ ابن-
اثیر1409،ق ،ج ،3ص)205بنابه شواهد تاریخ اهلسنّت ،هنگامی که پیامبر(ص) در مکه شروع به دعوت کرد از
همه تیرهها افرادی به اسالم گرویدند .از تیره بنیتیمبنمرّه هم افرادی به جمع یاران رسول خدا پیوستند؛ ابوبکر
از آن دست بنیتیمیها بود که جزء نخستین ایمانآورندگان محسوب میشود( .طبری1387 ،ق،ج ،2ص317؛
ابنعبدالبر1412،ق ،ج ،3ص1092 ،966؛ ابنابیالحدید1378،ق ،ج ،13ص)215اما 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 ابی
قحافه پدر ابوبکر نام برد که تا فتح مکه(هشتم هجری) اسالم نیاورد( .دینوری1992،م،ص167؛ ابناثیر1409،ق،
ج ،3ص)374عبدالرحمان پسر ابوبکر نیز در نبرد بدر لشکر قریش را همراهی کرد(ذهبی1413،ق[الف] ،ج،2
ص)471بنیتیمبنمرّة از نظر جمعیتی بسیار کم جمعیت بوده و از نظر اجتماعی جایگاهش ناچیز بوده
است(طبری1378،ق ،ج ،3ص209؛ جوهری،بیتا ،ص64 ،38؛ ابناثیر1385،ق ،ج،2ص326؛ ابنابیالحدید،
ج،1ص221؛ ج ،6ص 1)40به گونهای که به هنگام به خالفت رسیدن ابوبکر ،ابوسفیان میگوید «چه شده است
که حکومت در دست ذلیلترین قریش افتاده است(.صنعانی،بیتا ،ج ،5ص2)451شیخ مفید در اینباره می-
نویسد« :آنچه بر رذالت بنىتیمبنمرة و بنى عدى داللت مىکند ،قول ابوسفیان است به هنگام بیعت مردم با
ابوبکر .وی در ترغیب بنىهاشم بر فسخ بیعت ابوبکر ،شعری سرود و سپس از امیرمؤمنان(ع) درخواست که
دستش را برای بیعت دراز کند(یعقوبی،بیتا،ج ،2ص(»...)126مفید1413،ق[ج] ،ص248؛ همو،
1413ق[الف]ج ،1ص)190در جای دیگر عوفبنعطیه اشعاری دارد که آورده است« :اما هنگام مشکالت
بنوعدی و تیم پستترین تیرهها هستند .تو شهادت مده برای ایشان که جوانان میدان رزمند؛ اما شیر(نوشیدنی) و
شتر(حامل غذا را پیش بیاور) وقتی که آنان تیر در چله کمان گذارند ،قطعا تیره تیم ضرر به چیزی نمیرساند.
(ابنسالم1422،ق،ص)69روایاتی در مورد رذالت و پستی قبیله ابوبکر وجود دارد که در خور تأمل است.
(کشی1363،ش،ج ،1ص133؛ ابنطاووس1413،ق ،ص147؛ اربلی1381،ق ،ج ،1ص)344از این رو میتوان
چنین استنباط کرد که بنیتیمبنمره نسبت به دیگر تیرههای قریش از جایگاه و منزلتی پایینتر برخوردار بوده
است .امیرمؤمنان(ع) اما ،در مورد محمد فرزند ابوبکر که در دامان خود به عنوان «فرزندخوانده» پرورش یافته

 . 1در کتب تاریخی و حدیثی تعبیر «أقلّ حی من قریش» یا «أذلّ بیت فی قریش» ثبت شده است.
 . 2در نقلی خود ابوبکر نیز به پستی خاندان خود اذعان نموده که اسالم سبب شد این پستی و ناچیزی به آن بها دهد« :نازع أبوسفیان أبابکر فی أمر فأغلظ له
أبوبکر فقال له أبو قحافة یا بنی! أتقول هذا ألبی سفیان شیخ البطحاء قال :إن اهلل تعالى رفع باإلسالم بیوتا و وضع بیوتا فکان مما رفع بیتک یا أبت و مما وضع
بیت أبی سفیان(».ابنابیالحدید1378،ق،ج ،1ص)222
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بود ،فرموده است« :محمد ابنی من صلب أبیبکر»(ابنابیالحدید1378،ق،ج ،6ص)53او فرزندی نجیب از
خانوادهای بد است که این سخنان نیز پستی قبیلهی ابوبکر را اثبات میکند؛ بنابراین برای امام صادق(ع) مجالی
برای افتخار باقی نمیماند .حتی امام صادق(ع) نیز در مورد محمد فرزند ابوبکر میفرماید« :مَا مِنْ أَهْلِ بَیتٍ إِلَّا وَ
مِنْهُمْ نَجِیبٌ وَ أَنْجَبُ النُّجَبَاءِ مِنْ أَهْلِ بَیتِ سَوْءٍ مُحَمَّدُبْنُأَبِیبَکر»(کشی1363،ش،ج ،1ص283؛ ج ،2ص)286امام
باقر(ع) نیز در مورد وی میفرماید :محمدبنابیبکر با علی(ع) بیعت کرد ،علیرغم اینکه از پدرش بیزاری می-
جست( .همان ،ج ،1ص)282با وجود چنین روایاتی ،نمیتوان ادعا کرد امام صادق(ع) انتساب خود به این قبیله
را سبب شرافت و جاللت خانوادگی خود تلقی کرده است.
4ـ3ـ3ـ مسئله طیب مولد
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 شؤونی که برای پیامبر(ص) وجود دارد ،برای ائمه نیز در
جریان

است(،کلینی1388،ق،ج،1ص176؛

طوسی،

بیتا،

ص111؛

طباطبایی1417،ق،ج،1ص276؛

ج،4ص387ـ)401در نتیجهی این مطلب است که ائمه از جهت «مولد» در نهایت پاکی هستند ،بر این اساس،
روایت مزبور ممکن است با روایات فراوانی که معصومان(ع) را به «اصالب شامخه» و «ارحام مطهّره» پیوند می-
دهد تعارض داشته باشد.
اما پاسخی که میتوان نسبت به این تعارض بدوی ارائه داد این است که با صرف نظر از صحّت و سقم چنین
روایتی ،مراد از «اصالب شامخة/طاهرة یا کرائم األصالب»(رضی1407،ق ،خطبه :94ص39؛ ابنقولویه1356،ق،
ص230؛ طوسی1407،ق ،ج ،6ص114؛ همو1411،ق ،ج ،2ص789 ،721؛ ابنمشهدی1419،ق ،ص،431 ،422
515؛ مسعودی1426،ق ،ص133؛ ابنابیالحدید1378،ق ،ج ،7ص)64و «ارحام مطهرة/طاهرة یا
زکیّة»(رضی1407،ق ،خطبه :94ص39؛ طوسی1407،ق ،ج ،6ص114؛ همو1411،ق ،ج ،2ص789 ،721؛ ابن-
مشهدی1419،ق ،ص515 ،431 ،422؛ مسعودی1426،ق ،ص133؛ ابنابیالحدید1378،ق ،ج ،7ص)64این
نیست که در تمام سلسلههای نسب [حتی نسبهای غیر اصلی] این مسئله وجود داشته باشد .به عبارتی مراد از
طهارت در این مواضع ،طهارت از پلیدی زنا و آلودگیهای جاهلی است ،چنانکه در ادامه روایاتی که این
اصطالحات در آن وجود دارد ،این مطلب ذکر شده است(.طوسی1407،ق ،ج ،6ص114؛ همو1411،ق ،ج،2
ص721؛ ابنمشهدی1419،ق ،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(.صدوق1376 ،ش،ص624؛
همو1395،ق ،ج ،1ص )275آنچه که به عنوان 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:
صدوق1414،ق ،ص110؛ مفید1414،ق ،ص)139به جهت آن که آنها در جایگاه هدایتگری مردم قرار
دارند ،و در صورت عدم نسبی پاکیزه موجبات انزجار مردم خواهد شد(حلی1382،ش ،ص 493ـ )497که البته
14

آیه تطهیر( 33احزاب)به این مطلب اشاره دارد .یا روایتی که پیامبر میفرماید« :بعد از آن که آدم را خلق کرد ،ما
را به صُلب آدم منتقل کرد و بعد از آدم،به صلب پدران طاهر و پاک مطهر منتقل نمود تا این که به دنیا
آمدیم(».خزازرازی1401،ق ،ص)71ابن عباس ذیل آیه...« :وَ تَقَلُّبَکَ فِی السَّاجِدِینَ(»...شعراء)18/نقل کرده
است که مراد از این آیه ،جابجا شدن پیامبر از اصالب پاکیزه از پدری به پدری است ،تا آن که خدا او را به
پیامبری برگزید و نور ایشان در پدرانش نیز ظاهر بود(.هیثمی1408،ق ،ج ،7ص86؛ طبرانی،بیتا،ج ،11ص)287
(عسقالنی،بیتا[ج]ج ،4ص،177ش4256؛ طبریآملی1415،ق ،ص)649چرا که اهل جاهلیت زنا میکردند و
انسابشان ناصحیح بوده است(.ابنشهرآشوب1379،ق،ج ،2ص)176البته مسئله روابط نامشروع در عرب جاهلی
امر رایجی بوده است ،تا جائی که افرادی چون زیادبنابیه را به دلیل مشخص نبودن پدر واقعی ،به پدری
نامعلوم(عسقالنی1415،ق،ج ،2ص)527و یا مادرش سمیه(طبری1387،ق،ج ،5ص214؛ ابناثیر1385،ق ،ج،3
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 نسب امام
سجاد(ع)ر.ک:کلینی،

1388ق،ج،1ص466؛

شهرآشوب1379،ق،ج،4ص49؛

مفید،

اربلی1381،ق،ج،2ص)83

1413ق[الف]،ج،2ص137؛
و

حضرت

ابن-

مهدی(عج)(کلینی1388،ق،

ج،1ص515؛ صدوق1395 ،ق ،ج ،2ص422؛ مفید1413 ،ق[الف] ،ج،2ص]339و حضرت مهدی(عج) که از
اشرافزادگان ایران و روم بودهاند و اگرچه خود این دو بانو از زنان پاکیزه هستند ،اما پدر بزرگ کسی مانند
شهربانو یعنی خسروپرویز همان فردی است که نامه رسول خدا(ص) را پاره کرد(ابنسعد1410،ق ،ج،1
ص199؛ یعقوبی ،بیتا،ج ،2ص)77که مورد نفرین ایشان واقع شد و دیگر جنایات او نیز در تاریخ ثبت
است(،دینوری1368،ش ،ص)84اما براساس آیه قرآن «یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ
الْحَیِّ»(روم)19/گاهی سنت خداوند ،بر این قرار میگیرد که از نسل کافر ،مؤمن به وجود آید و یا از نسل
مؤمن ،فرد بی ایمانی متولد شود(کلینی1388،ق ،ج ،2ص)5که پسر نوح(ع) و برخی از فرزندان ائمه(ع) شاهدی
بر این مطلبند .ضمن اینکه دلیل و توجیه دیگری میتوان ارائه داد و آن اینکه ارحام مطهّره خود ،باید مطهّره
باشند ،بنابراین آباء و اجداد آن ارحام مطهّره از بحث خارج است .به همین دلیل حتی اگر آباء و اجدادشان
آلوده بودهاند ،همین که نجاستی از آباء و اجداشان به خود نگرفته باشند کافی است تا الیق انتقال این انوار
باشند ،اما پدران که همواره حامل این انوار بودهاند ،همگی باید مبرّای از شرک و بیبند و باری باشند ،و این
انوار از طریق ارحام مطهره در صلب بعدی قرار گیرد .بنابراین منظور از «ارحام مطهّره» 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 ،چرا که نقل قابل
اعتمادی در سوء نسب وی ارائه نشده ،بلکه ظاهر برخی روایات نفی این مطلب است(.ابنسعد ،ج ،3ص126؛
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هاشمیخویی ،ج ،3ص)40
5ـ3ـ3ـ تعارض با سیره امیرمؤمنان و حضرت زهرا(س)
علمای اهلسنّت با ثبت احادیثی ،رفتار پسندانه امام صادق(ع) با اهلسنّت را وانمود کردهاند(،ر.ک:
دارقطنی1419،ق،ص47ـ)67اما نسبت به سنّت و روش اصیل امام صادق(ع) که برگرفته از رفتار و منش
امیرمؤمنان(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 [واوالد] علی علیهم السالم فی ابیبکر و عمر علیهما
السالم» 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 جعفربنمحمد پس
از معرفی نَسَبی امام ،ابتدا به ذکر روایاتی که نشاندهنده این نوع ارتباط بوده ،پرداخته تا جایی که امام صادق(ع)
را نسبت به مذهب شیعه منفور جلوه داده است( .ر.ک :مزی1406،ق،ج ،5ص74ـ)97این روش در کتاب ذهبی
نیز پی گرفته شده است( .ذهبی1413،ق[الف] ،ج ،6ص255ـ)270این در حالی است که هر کدام از این
دانشمندان ،به هنگام معرفی هر کدام از امامان ،تعبیر الهاشمی العلوی را برای ایشان به کار میبرند .توجه به این
نکته مهم است که این دانشمندان امام صادق(ع) یا دیگر ائمه را جزء فرزندان علی(ع) و حضرت زهرا(س) می-
دانند ،اما به گونهای وانمود کردهاند که امام نسبت به سیره و روش ایشان بیاطالع بوده و آنچه در منابع خود به
عنوان موضعگیریهایی که در جریان سقیفه و  ...داشتهاند را فراموش کردهاند.
پرسشی بس پراهمیت است که چگونه ممکن است امام صادق سیره و روش جدش امیرمؤمنان(ع)و حضرت
زهرا(س) را فراموش کرده باشد؛ در صورتی که ایشان به شهادت تاریخ در تمام عمرشان ،خالفت او را به
رسمیت نشناختند .قضیه غضب حضرت زهرا(س) از شیخین تا آستانه از دنیا رفتن[فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَتْ أَبَا بَکرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّیتْ :ابنسعد1410،ق،ج ،8ص23؛ ابنحنبل،بی-
تا،ج ،1ص6؛ بخاری1401،ق،ج ،4ص42؛ ج ،5ص82؛ قشیرینیشابوری،بیتا ،ج ،5ص154؛ عسقالنی،بیتا[ج]،
ج ،6ص139؛ جوهری1413،ق ،ص107؛ بیهقی،بیتا ،ج ،6ص301؛ ابنحبان1414،ق،ج ،11ص153؛ ج،14
ص573؛ ابنابیالحدید1378،ق ،ج ،16ص218و)...و یا نفرین و شکایت از این دو توسط حضرت
زهرا(س)(،ر.ک :دینوری1410،ق ،ج ،1ص30ـ32؛ یعقوبی،بیتا،ج ،2ص)127در کتب رواییوتاریخی اهل-
سنّت مشهور است .بنابراین چگونه است که حضرت زهرا(س) از خلیفه نخست غضبناک و به دنبال هر نماز از
او برخدا و رسول شکایت میکند؛ ولی فرزندش امام صادق(ع) به انتساب به او افتخار نماید؟ همچنین با تکیه به
پاسخی نقضی میتوان مدعی شد که چگونه ممکن است که نسبت امام صادق(ع) با امیرمومنان(ع) افتخار نباشد؛
ولی نسبت با ابوبکر افتخار باشد؟! چنانکه در کتب فریقین ثبت شده است(،کلینی1388،ق ،ج ،1ص)472در
اینکه مادر امام صادق(ع) ،أمّفروة از زنان پاکدامن و عفیف و نوه محمدبنابیبکر بوده است ،و همچنین
محمدبنابیبکر نیز از شیعیان خاص علی(ع) بوده هیچ تردیدی نیست؛ ولی این مطلب ،تنها از جهت بیان نسب
16

فامیلی(پدران و مادران) است ،بدون اراده کردن افتخار و مباهات؛(حسینیمرعشی،بیتا ،ج ،1ص)67و هیچ
فضلیتی را برای ابوبکر ثابت نمیکند.
6ـ3ـ3ـ بررسی 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 مرّتین» 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 اهلسنّت برداشت میشود( .دارقطنی1419،ق ،ص 47ـ96؛ ابنعساکر1415،ق ،ج ،44ص453ـ455؛
مزی1406،ق ،ج ،5ص74ـ83؛ ذهبی1413،ق[الف] ،ج ،6ص255ـ)259در بررسی جامعهشناسانه 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(،کلینی1388،ق ،ج ،2ص109؛ صدوق1362 ،ش،ج ،1ص17؛ ج ،2ص355؛
مجلسی1403،ق ،ج ،72ص393ـ)443تردیدی 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 هدایتند؛(دارقطنی1419،ق،ص51ـ 53؛ ابنعساکر1415،ق ،ج ،54ص285؛ مزی1406،ق ،ج ،5ص80؛ ج ،26ص140؛
ذهبی1413،ق[الف]،ج،4

ص402؛

ج،6ص258؛

همو،

1410ق،

ج،7

ص463؛

ج،9

ص.90عسقالنی1404،ق،ج،9ص)312
 توصیه به محبت(اگر بدی به شما رسید به گردن من)؛(دارقطنی1419،ق ،ص69 ،53؛ ابن-عساکر1415،ق ،ج ،54ص287ـ)288
 اکاذیبی مبنی بر برائت اهل بیت از ایشان که از سوی مغیرةبنسعید رواج یافته؛(دارقطنی1419،ق،ص54نمیری1410،ق ،ج،1ص201؛ ابنعساکر1415،ق ،ج ،54ص)288
 ایشان هیچ حقی از ما غصب نکردند حتی به اندازه خردلی؛ اگر جز حبّ ما نبود؛ شفاعت محمد به مانرسد؛
 کسی جدش را سبّ نمیکند؛(دارقطنی1419،ق ،ص،54؛ ابنعساکر1415،ق ،ج ،54ص285؛مزی1406،ق، ،ج ،5ص80؛ ذهبی1413،ق[الف]،ج ،6ص258؛ همو1410 ،ق ،ج ،9ص)90
 کسی که فضیلت شیخین را درنیابد نسبت به سنت جاهل مانده است؛(دارقطنی1419،ق ،ص60؛ ابن-عساکر1415،ق ،ج ،54ص289؛ ابنکثیر1407،ق،ج ،9ص)340
 امیدواری به اینکه خداوند به خاطر قرابت با ابوبکر به ایشان منفعتی رساند؛(دارقطنی1419،ق ،ص61؛ابنعساکر1415،ق ،ج ،35ص332؛ ابنعدی1409،ق ،ج ،2ص132؛ مزی1406،ق ،ج ،5ص80؛
ذهبی1413،ق[الف]،ج ،6ص258؛ همو1410 ،ق ،ج ،9ص90؛ عسقالنی1404،ق ،ج ،2ص)88
17

 هر دو ضجیع پیامبرند؛(دارقطنی1419،ق ،ص61؛ ابنعساکر1415،ق ،ج ،41ص388؛ ج ،44ص)382 وجود تولّی و استغفار و ترحّم برای ایشان؛(دارقطنی1419،ق ،ص64؛ مزی1406،ق ،ج ،26ص140؛ابنعساکر1415،ق ،ج ،54ص285ـ286؛ ابنکثیر1407،ق،ج ،9ص34؛ ذهبی1413،ق[الف]،ج،4
ص403؛ عسقالنی1404،ق ،ج ،9ص)312
 وجود نفاق برای کسی که بغض داشته باشد؛(دارقطنی1419،ق ،ص)68 صدیق خواندن ابوبکر؛(دارقطنی1419،ق ،ص)76و...بدیهی است رویکرد شیعه به چنین روایاتی این است که در فضای تقیهای صادر شده است .امام صادق(ع) در
دوره سوم ادوار زندگانی خویش که دوران تثبیت دولت عباسی(145ـ148ق) را دربرمیگیرد ،به شدّت تحت
فشار حکومت عباسی قرارگرفت که بیشتر مواردِ تقیّه ایشان و نیز روایات سفارش و ذکر فضائل تقیّه ،مربوط به
این دوره است( .ر.ک :کلینی1388،ق ،ج ،2ص217ـ)221بدیهی است این دوره نه دوران عزّت اسالم ،بلکه
دوره اقتدار بنیعباس به شمار میرود؛ امام صادق با فشار و اختناقی که منصور عباسی ایجاد کرده بود(،ر.ک:
مسعودی1409،ق،ج ،3ص301ـ])317حتّی نتوانست وصیّ خود را آشکارا اعالم کند و وصیّت میان پنج نفر
مردّد ماند که یکی از آنها خود منصور بود تا جان وصیّ واقعی در خطر نیفتد( .کلینی1388،ق ،ج ،1ص)310
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 اتهام خون عثمان هشتاد سال
شما را نابود کردند و زدند و کشتند و به زندان افکندند و حال آنکه میدانستند که شیعه و امیرمؤمنان(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(.حلبی1404،ق ،ص)253شوشتری نیز پس
از نقل و نقد روایت مورد مینویسد...« :مگر این که هدف امام صادق(ع) از بیان این جمالت تنها تقیه
باشد(.شوشتری1367،ق ،ص)242بنابراین بر فرض صدور چنین حدیثی از امام صادق(ع) آن را باید بر تقیه
حمل کرد ،چرا که مسائل متعددی که از نظر گذشت ،با این روایت سازگاری ندارد.
نتیجه
 .1روایت « ...وَلَدَنِی أَبُوبَکرٍ مَرَّتَین» از قول امام صادق(ع) در برخی کتب فضائل و رجالی اهلسنّت،
فضیلت و یا افتخاری برای ایشان تلقّی شده و در پی آن به منابع شیعی نفوذ پیدا کرده که البته از جهاتی
چند تأملبرانگیز است .ناقل نخستین این حدیث ،دارقطنی از محدثان بزرگ قرن چهارم از اهلسنّت
است .سند دارقطنی که با چهار طریق قابل پیگیری است ،بنابر مبانی خود اهلسنّت ضعیف محسوب
میشود .گرچه این حدیث در شیعه از سوی اربلی در «کشف الغمة» مطرح شد ،اما ضمن ارسال تامّ
سند ،شواهدی وجود دارد که جنابذی ناقل حدیث در این کتاب سنّی است و اعتماد به این حدیث را
میکاهد.
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 .2تقریبا روات اصلی روایت از شامات هستند که البته اهل شام به بغض و کینه نسبت به امام علی(ع)و
اهلبیت مشهور هستند و این از نتایج کارکرد حضور معاویه و سلطنت وی در شام بوده است .برخی
راویان مجهول و برخی دارای تدلیس و رویکرد سنّیگری هستند و سبب میشود به این حدیث قابل
استناد و اتکا نباشد.
 .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 والیتدار بودن است و نه رابطه نسبی؛ چه
اینکه انتساب به شخص و مسئله پرداختن به نسب و در پی آن فخرفروشی از سوی معصومان و به ویژه
امام صادق(ع) منهی عنه است.
 .4طلب شفاعت امام صادق(ع) از کسی که نه جزء شافعان قیامت معرفی شده و حتی خود نیازمند شفاعت
پیامبر(ص) است از مواردی است که قابل تأمل است .براساس آیاتی از قرآن ،توجه به اینکه کسی به
دلیل انتساب به فردی مشهور ،قصد شفاعتجویی از او را دارد ،مهم است؛ چرا که در روز قیامت چنین
امری محقق نخواهد شد .بنابر چنین روایتی گویا امام صادق(ع) از وجود چنین آیاتی آگاهی نداشته
است! قابل توجه اینکه اگر این روایت که مدلول ظاهری آن مشتمل بر حسن رابطه میان امام صادق(ع)
و اهلسنّت و به ویژه خلیفه نخست است ،مستمسک کسانی که به شفاعت قائل نیستند ،قرار گیرد،
محل بحث نخواهد بود ،چرا که اصل شفاعت از نگاه ایشان منتفی است.
 .5بنابرشواهد موجود از کتب اهلسنّت ،بنیتیم که خلیفه نخست از همین تیره است ،جزء خاندان بی-
اعتبار قریش است ،از این رو افتخار به نسبی که اصالتی ندارد ،بیمعناست.
 .6آنچه آموزههای شیعه معصومان(ع) را مردمانی پاکنهاد و از «اصالب و ارحام طاهره» میداند ،گرچه
با این حدیث تعارضی ندارد ،اما در خور توجه است ،چنانچه شبهه شود امام از تیرهای پست و یا حتی
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 امیرمؤمنان(ع) و حضرت زهرا(س) با مخالفان خود تعارض
صریحی دارد ،برخوردهایی که پس از سقیفه از ایشان در کتب اهلسنت ثبت شده ،نشان میدهد که
نمیتوان ادعا نمود امام صادق(ع) که در مواضع متعدد از سیره امیرمؤمنان(ع) یاد کرده ،نسبت به این
روش و سبک برخورد غافل مانده و در پی آن بخواهد به فرد مخالف با سیره امام علی(ع) حکم دهد و
آن را افتخاری برای خود تلقی کند.
 .8با توجه به نکات مذکور ،نقل چنین روایتی در میان دیگر روایاتی که در صدد نمایش دادن حسن رابطه
صادقین(ع) با شیخین است ،با شخصیت و روح حاکم بر امام صادق(ع) قابل قیاس نیست ،لذا نمیتوان
بدان اعتماد کرد.
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شوشترى ،محمدتقى( .)1410قاموسالرجال ،قم ،مؤسسةالنشراإلسالمی.

[]65

صدوق ،أبوجعفر محمدبنبابویه( .)1414إعتقاداتاإلمامیة .قم ،کنگره شیخ مفید.

[]66

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .)1376األمالی .تهران ،کتابچی.

[]67

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1362ش).الخصال .تحقیق :علىاکبرغفارى ،قم،جامعه-

مدرسین.
[]68
[]69

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.)1395کمالالدینوتمامالنعمة.قم ،دارالکتباإلسالمیة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.)1403معانیاألخبار.

تحقیق:علیاکبرغفاری،قم،

دفترانتشاراتاسالمی.
[]70

صفدی ،صالحالدینخلیل( .)1420الوافیبالوفیات .تحقیق :أحمداألرناؤوط ،مصطفىترکی،

بیروت ،دارإحیاءالتراث.
[]71

صنعانی ،عبدالرزاق(بیتا).المصنف ،تحقیق :حبیبالرحمنأعظمی ،بیجا.

[]72

طباطبائى ،سیدمحمدحسین(.)1417المیزانفیتفسیرالقرآن ،قم ،دفترانتشاراتاسالمى.

[]73

طبرانی ،أبوالقاسمسلیمانبنأحمد()1415المعجماألوسط .تحقیق :قسم التحقیق بدارالحرمین،

دارالحرمین.
[]74

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(بیتا) .المعجمالکبیر .تحقیق :حمدیعبدالمجیدالسلفی،

دارإحیاءالتراثالعربی.
[]75

طبرسى ،علىبنحسن(.)1385مشکاةاألنوارفیغرراألخبار .نجف ،المکتبةالحیدریة.

[]76

طبری ،ابوجعفرمحمدبنجریر( .)1387تاریخالطبری .تحقیق :محمدابوالفضلابراهیم ،بیروت،

دارالتراث.
[]77

طبرى ،محمدبنجریر(.)1415المسترشدفیإمامةعلیبنأبیطالب(ع) ،تحقیق :احمدمحمودى،
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قم ،مطبعةکوشانپور.
[]78

طوسی ،محمدبنحسن( .)1407تهذیباألحکام .تحقیق :حسنموسوىخرسان ،تهران،

دارالکتباإلسالمیة.
[]79
[]80
[]81
[]82

ـــــــــــــــــــــــــ(.)1411مصباحالمتهجد .بیروت ،مؤسسهفقهالشیعة.
ـــــــــــــــــــــــــ(بیتا).الرسائلالعشر .قم ،مؤسسةالنشراإلسالمی.

ـــــــــــــــــــــــــ(.)1420الفهرست .تحقیق وچاپ :قم ،مکتبةالمحققالطباطبائی.
عبدالمحمدی ،حسین( .)1382نقدوارزیابیکتابالفصولالمهمةفیمعرفةاالئمة .تاریخ در آینه

پژوهش ،ش.3
[]83
[]84

عجلی ،أبوالحسنأحمد(بیتا) .معرفةالثقات .المدینة المنورة ،مکتبة الدار.
عسقالنی،

أحمدبنعلیبنحجر(.)1415االصابةفىتمییزالصحابة.

تحقیق:

عادل-

أحمدعبدالموجود ،علیمحمدمعوض ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة.
[]85

ــــــــــــــــــــــــــــــــ(.)1415تقریبالتهذیب .تحقیق :مصطفىعبدالقادرعطا ،بیروت،

دارالکتبالعلمیة.
[]86
[]87
المنار.
[]88
[]89
[]90

ــــــــــــــــــــــــــــــــ(.)1404تهذیبالتهذیب .بیروت ،دارالفکر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ(بیتا).طبقاتالمدلسین.تحقیق :عاصمبنعبداهللقریونی ،مکتبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ(بیتا).فتحالباریشرحصحیحالبخاری .بیروت ،دارالمعرفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ(بیتا).المطالبالعالیةبزوائدالمسانیدالثّمانیة .بیروت،بینا.

عیاشى ،محمدبنمسعود(.)1380تفسیرالعیاشی .تحقیق :سیدهاشمرسولىمحالتى ،تهران،

المطبعةالعلمیة.
[]91

فتالنیشابورى ،محمدبناحمد(1375ش).روضةالواعظینوبصیرةالمتعظین .قم ،رضى.

[]92

قشیرینیشابوری ،مسلمبنحجاج(بیتا) .صحیحالمسلم .بیروت ،دارالفکر.

[]93

قمی ،عباس(بیتا) .الکنیواأللقاب .تقدیم :محمدهادیامینی ،تهران ،مکتبة الصدر.

[]94

قمى ،علىبنابراهیم(.)1404تفسیرالقمی .تحقیق :طیبموسوىجزائرى ،قم ،دارالکتاب.

[]95

کریمی ،محمودودیمهکارگراب ،محسن(زمستان.)1390استداللرواییشیخصدوقبرنزول-

دفعیقرآنکریمونقدادلهمخالفان .دوره ،16شماره.62
[]96

کشی ،محمدبنعمرو(1363ش)رجالالکشی .تحقیق :مهدىرجایى ،قم ،مؤسسةآلالبیت.

[]97

کلینی ،محمدبنیعقوب( .)1388الکافی .تحقیق :علیاکبرغفاری ،تهران ،دارالکتباإلسالمیة.

[]98

کاظمى ،عبدالنبى(.)1425تکملةالرجال .تحقیق :محمدصادقبحرالعلوم ،قم ،أنوارالهدى.
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[]99

کوفىاهوازى ،حسینبنسعید(.)1402الزهد .تحقیق:غالمرضاعرفانیانیزدى،قم ،المطبعةالعلمیة.

[]100

الوند ،رمضان( ،بیتا).اإلمامالصادق(ع)،علموعقیدة .بیروت ،دارمکتبةالحیاة.

[]101

مبارکفوری ،عبدالرحمنبنعبدالرحیم( .)1410تحفةاألحوذیبشرحجامعالترمذی .بیروت،

دارالکتبالعلمیة.
[]102

مجلسی ،محمدباقر(.)1403بحاراألنوار .بیروت ،دارإحیاءالتراثالعربی.

[]103

مزی ،جمالالدینأبوالحجاج یوسف.)1406(،تهذیبالکمالفیأسماءالرجال ،تحقیق :بشار عواد

معروف ،بیروت ،مؤسسةالرسالة.
[]104

مسعودى ،علىبنحسین( .)1426اثباتالوصیة ،قم،انصاریان.

[]105

مسعودى ،علىبنحسین( .)1409مروجالذهبومعادنالجوهر .تحقیق :اسعدداغر ،قم،

دارالهجرة.
[]106

مظفرنجفى ،محمدحسن(.)1422دالئلالصدقلنهجالحق ،تحقیق و چاپ ،مؤسسةآلالبیت(ع).

[]107

معروفحسنی ،هاشم(.)1398دراساتفیالحدیثوالمحدثین ،بیروت ،دارالتعارف.

[]108

مغربی ،قاضینعمان( .)1409شرحاألخبارفیفضائلاألئمةاألطهار(ع) ،تحقیق :محمدحسین-

حسینىجاللى ،قم ،جامعهمدرسین.
[]109

مغنیة ،محمدجواد( .)1399الشیعةفیالمیزان ،بیروت ،دارالتعارف.

[]110

مفید ،محمدبننعمان( .)1413اإلرشادفیمعرفةحججاهللعلیالعباد .تحقیق :مؤسسةآلالبیت(ع)،

قم ،کنگرهیشیخمفید.
[]111

ـــــــــــــــــــــــــــ( .)1413األمالی .تحقیق :حسیناستادولى؛ علىاکبرغفارى ،قم ،کنگرهی

شیخ مفید.
[]112

ـــــــــــــــــــــــــــ( .)1413الفصولالمختارة .تحقیق :علىمیرشریفى ،قم ،کنگرهشیخ مفید.

[]113

ـــــــــــــــــــــــــــ( .)1414تصحیحاعتقاداتاإلمامیة .تحقیق :حسیندرگاهى ،قم ،کنگره

شیخ مفید.
[]114

مناوی ،محمدعبدالروؤف( .)1415فیضالقدیرشرحالجامعالصغیر ،تحقیق :أحمدعبدالسالم،

بیروت ،دارالکتبالعلمیة.
[]115

نسائی ،أبوعبدالرحمنأحمدبنشعیب(بیتا) .خصائصامیرالمؤمنین(ع) .تحقیق :محمدهادی

امینی ،مکتبةنینوىالحدیثة.
[]116

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .)1411السننالکبری .تحقیق :عبدالغفارسلیمانبنداری،

سیدکسرویحسن ،بیروت،دارالکتبالعلمیة.
[]117

نمیری ،ابنشبة(.)1410تاریخالمدینةالمنورة .تحقیق :فهیممحمدشلتوت،قم ،دارالفکر.
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[]118

نیشابوری ،ابوعبداهلل(بیتا) .المستدرکعلىالصحیحین .تحقیق :یوسفعبدالرحمنالمرعشلی،

بینا.
[]119

هاشمىخویى ،میرزاحبیباهلل( .)1400منهاجالبراعةفیشرحنهجالبالغة .تحقیق :ابراهیم میانجى،

تهران ،مکتبة اإلسالمیة.
[]120

هندی ،عالءالدینعلیالمتقی( .)1409کنزالعمالفیسنناألقوالواألفعال .تحقیق :بکـریحیـانی،

تصحیح :الشیخصفوةالسقا ،بیروت ،مؤسسةالرسالة.
[]121

هیثمی ،نورالدینعلیبنابیبکر( )1408مجمعالزوائدومنبعالفوائد ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة.

[]122

یعقوبى ،احمدبنأبىیعقوب(بیتا) .تاریخالیعقوبى .بیروت ،دارصادر.
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