پژوهشی در بار روایات «سایه نداشتن پیامبر

در منابع فریقین

1

چکیده

» در منابع فریقین

میثم کهن ترابی

و ائمه اطهار

پژوهشی در باره روایات «سایه نداشتن پیامبر

و ائمه اطهار

»

در برخی منابع روایی شیعه و اهل سنت احادیتی با موضون «عدم سایه برای پیامبر

و ائمهههه معصههههوم

» بهههه چشههههم می خههههورد .محهههدثان و مؤلفههههانی کهههه ایههههن احادیههههث را

پذیرفتهاند ،این ویژگی را معجزهای از سوی ذوات مقدس معصومان

دانسهتهاند؛ امها

در مقابل ،بیشتر اندیشمندان در برخورد با این گروه از روایات سکوت کردهاند و یا با عدم

ذکر این روایات در کتابهای خود ،به صورت تلویحی ضهعفی متوجهه آن دانسهتهاند .در
یک نگاه کلی ،بیشتر این روایات از لحاظ سندی دچار ضهع

هسهتند؛ بها ایهن توضهی

که سند اکثر این روایات در عهین انفهراد ،راویهان مهوثقی ندارنهد .در نقهد متنهی و بهه هنگهام

عرضه آنها بر رآن ،سنت و عقل نیز غیر ابل پذیرش به نظر میرسهند .پهذیرش بیچهون و

چرای این روایات ،عالوه بر این که راه را برای ادعاهای غلوآمیز نسبت بهه معصهومان

هموار میسازد ،باب طعن مخالفان را بر ما باز میسازد.

کلیدواه ها :ارییابی روایات ،سایه پیامبر

 ،سایه معصومان

.

درآمد
دین مبین اسالم دینی عقل گرا و به دور از افراط و تفری است 2و به همین جهت به عقل و

عقل گرایی توجه ویژهای کرده است تا جایی که از عقهل بهه رسهول درونهی و بهاطنی یهاد کهرده 3و

به پیهروی از آن فرمهان داده اسهت .از جملهه مهواردی کهه بایهد در فههم و نقهد آن از عقهل اسهتفاده

 .1استادیار دانشگاه بزرگمهر
 .2سوره بقره ،آیه .143
 .3الکافی ،ج ،1ص.15

ائنات ( .)kohantorabi@buqaen.ac.ir
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نیز بر همین اصل استوار است.

نمود ،اخبار و روایات است .توصیههای مکرر معصومان

4

عدم رعایت این اصل در برخهورد بها روایهات و تنهها اکتفها کهردن بهه نقهل آنهها باعهث وههن دیهن و

گاه سبب طعن مخالفان میشود 5.در منابع حدیتی فریقین روایاتی وجود دارنهد کهه مطهاب آن

پیههامبر

و امامههان معصههوم

نههور ،سههایه نداشههتند .ایههن

بههه هنگههام ههرار گههرفتن در معههر

احادیث _ که بهه صهورت پراکنهده در منهابع روایهی بهه چشهم میخورنهد _ سهبب شهده اسهت کهه
برخی مؤلفان و م حدثان بزرد آن را از جمله معجزات پیامبر

معرفی کنند.

خداوند در رآن کریم غلو در دین را مذمت فرموده 7،امامان معصوم

مخالفت شدید خود را با آنها اعالم می کردند .امام رضا

از دین معرفی نموده 8و امیر مؤمنان

به نقل از پیامبر

6

نیهز در ههر شهرایطی
آنها را بیبهره

از آنها با صفت شرورترین خل خدا یاد می کند 9.البته

البتههه غلوکننههدگان همههه در یههک مرتبههه نیسههتند؛ برخههی بههرای پیههامبر

و امامههان

الوهیت کرده و برخی هم صفات و ویژگیهای فرابشری به آنها نسبت میدهند.

ادعههای

در مواجهههه بهها چنههین مبههاحتی ،ههرآن بهتههرین معیههار اسههت .خداونههد در ههرآن کههریم هیچ گههاه

پیامبر

را دارای ویژگی های متفاوت جسمانی با دیگران ندانسته ،بلکه او را بشری مخلوق

معرفههی نمههوده کههه بههه او وحههی میشههود ،امهها در مقابههل ،از بزرگههی و ممتههازی روح پیههامبر
10

ویژگی های اخال ی و معرفتی او سخن گفتهه کهه او را از همهه متمهایز می کنهد؛ او را دارای خله

و

عظههیم دانسههته 11و از او بهها صههفت رحمتههی بههرای جهانیههان 12و سرمش ه و مقتههدای انسههان 13یههاد
کرده است.

بنا بر این ،آنچه پیامبر را اشرف مخلو ات رار داده ،عبودیت و معرفت نامتناهی او نسبت

بههه خداونههد اسههت .از ایههن رو ،بایههد توجههه و اهتمههام انسههان بههر الگههوگیری اخال ههی و عبههادی از آن

حضرت باشد.
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 .4نهج البالغه ،حکمت.98
 .5فقه الحدیث و نقد الحدیث ،ص.146 - 129
 .6بحار األنوار ،ج ،41ص.191 - 166
 .7سوره نساء ،آیه 171؛ سوره مائده ،آیه .77
 .8عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.203
 .9الخصال ،ج ،1ص.72
 .10سوره که  ،آیه .110
 .11سوره لم ،آیه .4
 .12سوره انبیاء ،آیه .107
 .13سوره احزاب ،آیه .21

برخورد با حدیث به نقد روایات مورد بحث بوردازد؛ بدون این که تالش کند ذهنیت خویش را

در فهم حدیث دخیل نماید .از این رو ،سعی شده پس از تفحص فراوان در منابع شیعه و اهل

سههنت و اسههتخر اج احادیههث منقههول در ایههن بههاب ،مطههاب آنچههه کههه دانشههمندان و محههدثان در

معیارههای نقهد و فهههم حهدیث مطههرح کردهانهد ،گههام برداشهته شههود .بهه همههین سهبب در بررسههی
از نظرگهاه پیشهینیه پهژوهش بایهد گفهت کههه تحقیه جهامع و کهاملی در ایهن موضهون صههورت

و ائمه اطهار

 2007م ،منتشر گردیهده اسهت .البتهه موضهون اصهلی ایهن مقالهه رد صهوفیه و اعتقهاد آنهها در بهاره

» در منابع فریقین

احادیث هم به نقد سندی و هم متنی پرداخته شده است.

پژوهشی در بار روایات «سایه نداشتن پیامبر

تمههام سههعی نگارنههده در ایههن پههژوهش ایههن بههوده کههه مطههاب مههوایین و معیارهههای علمههی در

نگرفتهه اسهت؛ تنهها مقالههای از محمهد ی یهاد بهن عمهر التکلهه در مجلهه الهوطن الکویتیهه در سههال

نورانی بودن جسم پیامبر

است ،اما سمت اعظم این پژوهش به بررسی روایات وارد شهده

در موضون سایه نداشتن پیامبر

در این باب جعلی و موضون است.

اختصاص یافته است که به عقیده وی ،احادیث منقول

14

تفاوت پژوهش حاضر با مقاله فوق در موارد ییر است:

 .1پژوهش حاضر به احادیث فریقین میپردازد.

 .2در پ ههژوهش حاض ههر احادیهههث ه ههم از لحهههاظ س ههندی و ههههم متن ههی مهههورد نق ههد و بررسهههی

رار گرفتهاند.
ً
به هر روی ،آنچه از نظر می گذرد ،تحقیقی علمی در باره دستهای از احادیث اسهت و طعها
ً
نمیتهوان آن را بهینقص و مطلقها صهحی لمههداد کهرد و نتیجهه ایهن کههار ،بهه عنهوان یهک نظر یههه
علمی ابل نقد است.

 .1بررسی منابع اهل سنت
منههابعی کههه احادیههث سههایه نداشههتن پیههامبر

را در اهههل سههنت نقههل کردهانههد ،بیشههتر بههه

کت ههاب ن ههوادر األص ههول ف ههی معرف ههة احادی ههث الرس ههول حک ههیم ترم ههذی ارج ههان دادهان ههد ک ههه البت ههه
دیمی ترین کتهاب در میهان منهابعی اسهت کهه ایهن حهدیث را ههر چنهد بها الفهاظ مختله

کردهاند .پس از مراجعه به نسخ مختل

نقهل

این کتاب 15با تمام د تی که صورت گرفهت ،روایتهی
14. www.alwatan.kowait.tt

 .15سههه نسههخه بررسههی شههده عبارتانههد از :نسههخهای بهها تحقی ه اسههماعیل ابههراهیم متههولی عههو  ،انتشههارات مکتبههة اإلمههام
البخاری ،چا اول ،اهره2008 ،م؛ نسخهای بها تحقیه عبهدالرحمان عمیهره ،انتشهارات دارالجیهل ،بیهروت1992 ،م و
نسخه منتشر شده توس انتشارات دارصادر بیروت.
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بهها ایههن محتههوا در هههیچ یههک از ایههن سههه چهها

کتههاب یافههت نشههد .از طرفههی بهها اسههتقرا میتههوان

دریافههت کههه چنههین حههدیتی در ایههن کتههاب وجههود داشههته اسههت؛ چههرا کههه مؤلفههان بزرگههی چههون
سههیوطی ،سههطالنی و اضههی عیهها

بههه هنگههام نقههل روایههت بههه ایههن کتههاب ارجههان دادهانههد (در

ادامه همین مقاله به این کتب ارجان خهواهیم داد) .یکهی از احتمهاالت متصهور ایهن اسهت کهه
شاید در نسخه های خطی این کتاب وجود داشته و به هنگام طبع در کتاب راه نیافته است.
به هر روی ،با وجود اهمیهت نقهل از ایهن منبهع بهه دلیهل تقهدم مؤله

آن (م320ق) بهه سهبب

این که حدیتی با محتوای م ورد بحث در آن یافت نشد از بحث در باره آن خودداری مهی کنیم
و به منابع مت خر از این کتاب میپرداییم.
در کتاب الوفاء ب حوال المصطفی ،ت لی

ابن جوزی (م597ق) آمده است:

عن ابن عباو قال :مل یكذن غرسذول اهَّلل ذل و مل یقذم مذع ّذس قذغ ا غلذ ضذوؤا ضذجء
16
اغشمس و مل یقم مع سراج قغ ا غل ضوؤا عیل ضجء اغسراج

این حدیث به صورت معل و بدون ذکر هیچ منبعی از ابن عباس نقل شده است.

در کتههاب الشههفاء بتعر ی ه

حقههوق المصههطفی نیههز _ کههه در همههان ههرن ششههم هجههری ت ه لی

گردیده _ بدون ذکر سند روایت شده است:
َ
ِانه كان

ً
ل شَصه یف ّس و مقر أل نه كان نورا

17

این سخن نیز بدون ذکر سند نقل شده؛ با این تفاوت که اشارهای به دلیل ایهن اتفهاق در آن

وجود دارد .با توجه به این که در بخش نقد متنی روایات به دالیل مذکور خهواهیم پرداخهت ،از

بیان سخن در این مجال پرهیز می کنیم.
در دو ت لی

که مؤل

رن نهم نیز چنهین احهادیتی بهه چشهم میخورنهد :اول ،کتهاب امتهان األسهمان _

آن در ذیل فصلی با عنوان «از خصائص پیامبر

این که نور است و هنگامی کهه

در ییر تابش نور خورشید و ماه راه میرود ،سایهای ندارد» ،به نقل از ابن سبع مینویسد:
ً
إنه كان نورا و كان اذا میش یف اغشمس و اغقمر یَهر غه ل

18

و س س در ادامه برای مستدل نمودن این حهدیث بهه نقهل آیهات و روایهاتی کهه پیهامبر

نور خواندهاند میپردازد.
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 .16الوفاء ب حوال المصطفی ،ص.412
 .17الشفاء بتعری حقوق المصطفی ،ج ،1ص.368
 .18صمتان اإلسمان ،ج ،10ص.308

را

و ذكر بن عقیل انه مل یكن غه یفء یف ّس و مقر نه نوراِن و اغَل نوع لمه

19

این روایات در منابع مت خر اهل سنت نیهز راه یافتهه اسهت کهه در ادامهه نگهاهی گهذرا بهه ایهن

کتب میافکنیم:

کتاب سبل الهدی و الرشاد دارای فصلی بهه نهام «فهی مشهیه صهلی اهلل علیهه و سهلم و انهه لهم

گونه نقل شده است:

مل ورن غرسول اهَّلل ل یف ّس و مقر

20

ً
احتماال این حدیث را از کتاب ترمذی اخذ و بهدون اشهاره بهه منبهع ،ایهن روایهت را از ذکهوان

» در منابع فریقین

 .1و ال ذکوان رحمه اهلل تعالی:

و ائمه اطهار

یکن یری له ظل» است که در ذیل آن دو روایت با محتهوای مشهابه و البتهه منبهع مختله

ایهن

پژوهشی در بار روایات «سایه نداشتن پیامبر

دوم ،کتاب اإلنصاف مرداوی (م885ق) است که به نقل از ابن عقیل می گوید:

نقل کرده است.

 .2و ال ابن سبع فی خصائصه:
ان لذذذه كذذذان یق ذذع عذذذیل ا ر
یَهر غه ل

ً
و انذذذه كذذذان نذذذورا و كذذذان اذا میشذذذ یف اغشذذذمس و اغقمذذذر

ناگفت ههه نمان ههد ک ههه در ج ههای دیگ ههری ای ههن ح ههدیث را ب ههه نق ههل از اب ههن ج ههوزی از اب ههن عب ههاس

روایت می کند.

21

سیوطی در کتاب الخصائص الکبری نیز به نقل از حکیم ترمذی و ابن سبع همهین حهدیث

را روایت می کند.

22

سههطالنی در المواهههب اللدنیههه نیههز در خههالل مباحههث مر بههوط بههه کیفیههت مشههی پیههامبر

آورده است که پیامبر به هنگام راه رفتن در ییر نور آفتاب و یا ماه سایه نداشته است.
یر ههانی در شههرح خههود بههر کتههاب المواهههب اللدنیههه ،بههدون ایههن کههه اشههارهای بههه اسههناد ایههن
23

روایهت کنهد و سهعی در مسهند نمهودن آنهها نمایههد ،فقه بهه آیهات هرآن و سهخنان بزرگهان در ایههن

ب ه ههاره ک ه ههه پیهه ههامبر

ن ه ههور ب ه ههوده ،اسهه ههتدالل ک ه ههرده ت ه هها ضهه ههعفی متوج ه ههه احادی ه ههث فهه ههوق

 .19اإلنصاف ،ج ،8ص.43
 .20سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیرة العباد ،ج ،2ص.90
 .21همان ،ص.40
 .22الخصائص الکبری ،ج ،1ص.117
 .23المواهب اللدنیة بالمن المحمدیه ،ج ،2ص.85
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نگردد 24.همچنین امام برهان الدین حلبی در السیرة الحلبیه25و بهوتی در کشاف القنان 26نیهز
به این مبحث پرداختهاند.

 .2بررسی منابع شیعه
بههر خههالف اهههل سههنت _ کههه احهه ادیتی بهها مضههمون سههایه نداشههتن پیههامبر

در صههحاح

سههته و دیگههر کتههب معتبرشههان نقههل نشههده اسههت _ مهها بهها چنههین روایههاتی در کتههب معتبههر شههیعه
رو بههه رو هسههتیم .در ادامههه بحههث ،بهها رعایههت ترتیههب تههاریخی کتههب ،احادیههث وارده در آنههها

را نقل می کنیم.

کتاب الکهافی منبعهی اسهت کهه اولهین بهار ،حهدیتی را در «بهاب مولهود النبهی و وفاتهه» روایهت

کرده که در آن به سایه نداشتن پیامبر

اشاره شده است:

ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ َ
ذادَ ،عذ ْذن َُم َمذ ِذد ْبذ ِذن اغ َج ِغیذ ِذد شذ َذبا ٍ اغصذذی َ ِیفَ ،عذ ْذن
عذ ِذیل ْبذ ُذن َُممذ ٍذد َو غیذ ُ ُا ،عذ ْذن َسذذه ِل ْبذ ِذن ِح یذ ٍ
َ
ْ َ
َ
َ َ ْ َ
َ ْ َْ
َم ِالذذب ْبذذن إ ْ َا ِ َ َ ْ
ذال ِم ْبذ ِذن أ ِِب َحف َصذذة
ذار ٍن ،عذ ْذن َسذ ِ
اعیذذل اغ ذ ِذدن ،عذذن عبذ ِذد اغس ذ ِم بذ ِذن حذ ِ
ِ ِ
َ
َ َ
َ ْ َ ََْ
ْ ْ
َ
َ
كذن یف أ َح ٍذد َغیذر ِا َ ْمل یكذنْ
َث َ َث جذة َ ْمل َت ْ
ُ
اهَّلل
ول ِ
اغ ِعج ِیل ،عن أ ِِب ِعف ٍر قال :كان ِیف َس ِ
َ َِ
ِ
َ
َ
َ َ ُ ََْ ْ َ خ ََ َ
ُ َ ُ َْ
َغ ُه َیف جء َو َ َ ُ َ
س أ ْو ث ث ٍة ِإ ع ِرَ أنه قد َمذ َ ِف ِ
كان ُمی ِیف ط ِر و ٍ فیم ِف َ ِیه بعد وجم ِ
یذه ِل ِطیذ ِ
َْ َ َ َ
َ َ
َ َ َ َ ُ 27
كان ُمی ُ ِب َ َج ٍر َو ِبش َج ٍر ِإ سجد غه
ع ِف ِه و

این روایت در منابع مهم مت خر شیعه نیز راه یافته است؛ چنان که عالمهه مجلسهی در بهاب

«فضائله و خصائصه

و ما امتن اهلل به علی عباده» کتاب بحار األنوار ایهن روایهت را بهه نقهل

از کتاب الکافی نقل نموده و س س به توضیحی مختصر در شرح آن اکتفا می کنهد کهه مها در
28

سمت نقد متنی احادیث ،به نقل و نقد آن خواهیم پرداخت.

البتههه مجلسههی در جههای دیگههری از بحههار األنههوار همههین روایههت را بههدون ذکههر سههند و البتههه بهها

اضافاتی نسبت به روایت نقل شده در الکهافی ذکهر می کنهد؛ 29ضهمن ایهن کهه در بهاب «جوامهع
معجزاته» نیز همین حدیث را تکرار می کند.

30

ناگفته نماند که پس از الکافی و بل از پیدایش جوامع حدیتی مت خر منابع دیگری نیز این
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 .24شرح الرز انی علی المواهب اللدنیة بالمن المحمدیه ،ج ،5ص.525 - 524
 .25السیرة الحلبیه ،ج ،3ص.381
 .26کشاف القنان عن متن اإل نان ،ج ،5ص.32
 .27الکافی ،ج ،1ص.442
 .28بحار األنوار ،ج ،16ص.368
 .29همان ،ص.249
 .30همان ،ج ،17ص.346

مازندرانی _ 32که هر دو در رن ششم هجری ته لی

شهدهاند _ ایهن حهدیث را البتهه بها تغییراتهی

در بخش نقد متنی به آن خهواهیم پرداخهت .مؤله

ملحقهات کتهاب سهنن النبهی نیهز بهه نقهل از

در الفاظ و البته بدون سند ،روایت کردهاند .ابن شهر آشهوب اسهتدالل مختصهری ههم دارد کهه
الکافی به طرح این حدیث میپردازد.

متقدم _ که این موضون را مطرح کرده _ شیخ صدوق است؛ بها ایهن تفهاوت

که وی این ویژگهی را در حهدیتی ،از عالمهات امهام

معرفهی نمهوده اسهت .بها توجهه بهه تعر یه

شیخ صدوق در کتاب من ال یحضره الفقیه روایتی از امام رضا

آن چنین است:

نقل می کند که بخشی از

َ َ
َ
ا ُد ْب ُن ُ َُم َم ِد ْبن َس ِع ٍید ْاغكجیف َق َالَ :ح َد َث َنا َعیل ْب ُن ْ َ
َو َر َو ى أ ْ َ
احل َسذن ْبذن َف َضذال ،ع ْ
َذه،
ذن أ ِب ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ َََْ َ
جِس اغ َضا َق َال :ل ْْل َمام َع َ َم ج
َع ْن أِب ْ َ
احل َسن َع ِیل ْبن ُم َ
اغناو َو أ ْح َ
كذم
ات یكون أعلم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َََْ َ
َ
َ َْ َ َ َ
َ َ ََْ َ
َ ِ َ َْ َ َ
َِ َ ْ َ
ذاو َو وجغ ُذد
اغن
ذاو و أعب َذد اغن ِ
او و أسَف اغن َ ِ
او ْو أشجع اغن ِ
او ًو أحلم اغن ِ
او و أتَق اغن ِ
َ خْ ُ ِ ً
ُ َُ َ
ْ َ
َ
34
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
خ
َ
َ
َ
س ید ِیه و یكون غه ِ ل
ُمتجنا و یكون مطهرا و و ى ِمن خل ِف ِه كما و ى ِمن ب ِ

» در منابع فریقین

حدیث در شیعه و از طرفی ارتباط کامل موضون مورد بحث ،در ادامه به آن خواهیم پرداخت:

و ائمه اطهار

دومین محد

33

پژوهشی در بار روایات «سایه نداشتن پیامبر

روایههت را نقههل کردهانههد؛ منههابعی چههون مکههارم األخههالق طبرسههی 31و المنا ههب ابههن شهههر آشههوب

ش ههیخ ص ههدوق هم ههین روای ههت را ب هها هم ههین م ههتن و س ههند در دیگ ههر ت لیف ههات خ ههویش نق ههل

کههرده اسههت 35.مؤلفههانی چههون راونههدی 36،طبرسههی 37و اربلههی 38نیههز ایههن روایههت را در کتههابهههای

خویش آوردهاند.

حهدیث دیگهری را شهیخ صهدوق در کتهاب الخصهال خهویش در بهاب صهفات دهگانهه امههام

این گونه روایت نموده است:

حدثنا أاد بن ُممد بن اهلیمث اغعجیل _ ریض اهَّلل عنه _ قال :حدثنا أاد بن یىی بن زكر یذا
اغقطان ،قال :حدثنا بكر بن عبد اهَّلل بن حبی  ،قال :حدثنا متمی بن َلول ،قال :حدثنا أبذج
قذال :عشذر خصذال
معاویة ،عن سلیمان بن مهران ،عذن أِب عبذد اهَّلل ِعفذر بذن ُممذد
 .31مکارم األخالق ،ص.34
 .32المنا ب ،ج ،1ص.124
 .33سنن النبی ،ص.407 - 406
 .34من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.418
 .35عیون أخبار الرضا ،ج ،1ص212؛ معانی األخبار ،ج ،2ص.527
 .36صص األنبیاء ،ص314؛ الخرائج و الجرائ  ،ج ،2ص.507
 .37األحتجاج ،ج ،2ص.436
 .38کش الغمه ،ج ،2ص.290
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مذن صذذفات اامذام ،اغعصذذمة و اغنصذذجص و أن یكذون أعلذذم اغنذاو و أتقذذاهم هَّلل و أعلمهذذم
بكتا اهَّلل و أن یكون صاح اغجصیة اغَاهر و یكون غذه ا عجذز و اغذدغیل و تنذام عینذه و
39
ینام قلبه و یكون غه یفء و ور ى من خلفه كما ور ى من خ
بس یدیه

توضهیحی نیهز در شهرح ایهن روایهت بیهان نمهوده و عالمهه مجلسهی نیهز ایهن روایهت را بهه همههراه

شرح آن در بحار األنوار ذکر کرده است.

40

شههیخ صههدوق در کتههاب کمههال الههدین ،در بیههان عال ئههم ظهههور و ویژگیهههای امههام منتظههر

روایتی را نقل می کند که بخشی از آن را در اینجا ذکر می کنیم:

حذدثنا أاذذد بذن ح یذذاد بذذن ِعفذر اهلمذذداِن _ ریض اهَّلل عنذذه _ قذال حذذدثنا عذذیل بذن إبذذراهمی بذذن
خ
احلسس بن خاغد ،قال قال عیل بن مذجِس اغرضذا:
هاشم ،عن أبَه ،عن عیل بن معبد ،عن
وجم خروج قامئنا أهل اغبیت مفن ترک اغیقیة قبل خذروج قامئنذا فلذیس منذا ،فقیذل غذه :یذا
ابن رسول اهَّلل! و من اغقامئ منكم أهل اغبیت؟ قال :اغرابع من وغدن ابن سذید اامذاء یطهذر
اهَّلل به األر من كل ِور و یقدسها من كل لم و هج اغذن یشب اغنذاو یف و دتذه و هذج
صاح اغییبة قبل خروِه فذذا خرج أشرقت األر بنورا و وضع میزان اغعدل خ
بس اغنذاو
ً
41
ف یَلم أحد أحدا و هج اغذن تطجى غه األر و یكون غه ل

 .3نقد و بررسی
در سمت های پیشین ،بر احادیث وارد شده در منابع شیعه و اهل سنت در موضهون سهایه

نداشتن پیامبر

مروری گذرا کردیم .از آنجا که برای نقد حدیث بایهد ههم بهه سهند و ههم بهه

متن آن پرداخت ،در این مجال نیهز احادیهث فهوق را از جههت سهند و مهتن مهورد اری یهابی و نقهد
رار میدهیم.

 .1 - 3نقد سندی

بههرای بررسههی سههند و وثا ههت یهها ضههعی

جداگانه مورد بحث رار می گیرد:

آن ،احادیههث منقههول از اهههل سههنت و شههیعه بههه طههور

 .1 - 1 - 3احادیث منقول در منابع اهل سنت

با نگاهی به روایاتی که در باب سهایه نداشهتن پیهامبر
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 .39الخصال ،ج ،2ص.428
 .40بحار األنوار ،ج ،25ص.141 - 140
 .41کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،2ص.372 - 371

ذکهر شهده ،مالحظهه مهی کنیم کهه

منتهههی نمیشههوند،

پژوهشی در بار روایات «سایه نداشتن پیامبر

در جاللت شه ن و وثا هت ابهن عبهاس تردیهدی وجهود نهدارد ،امها بهه تصهری برخهی بزرگهان بهه

و ائمه اطهار

و جرحی که متوجهه

» در منابع فریقین

هههیچ یههک از آنههها دارای سههند نیسههتند؛ ضههمن ایههن کههه بههه خههود پیههامبر

بلکه برخی از ابن عباس _ که از جمله صحابه است _ روایت کردهاند و برخی دیگهر از ذکهوان _

نقهل نکردهانهد .البتهه در برخهی منهابع

که تابعی است _ و سلسله سند خود را تا این دو محد

سلسله سندی برای روایت منقول در نوادر األصول ترمذی ذکر نمودهاند کهه بها توجهه بهه ایهن کهه
ما پس از تفحص فراوان ،ایهن روایهت را نیهافتیم ،طبیعهی اسهت کهه نمیتهوانیم وارد نقهد سهندی

آن و صحت و سقم حدیث شویم.

دلی ههل هم ههین عظم ههت و جالل ههت وی ،در ط ههول ت ههاریخ تالشه ههای فراوان ههی ص ههورت گرفت ههه ت هها
احادیث مجهول و یا محرف ،از روی تدلیس و برای برطرف کردن ضع

آنها بوده ،بهه ابهن عبهاس نسهبت داده شهود و ایهن امهر باعهث گردیهده کهه برخهی تردیهدهایی را در

وثا ت ابهن عبهاس مطهرح نماینهد؛ در حهالی کهه سهاحت ایهن صهحابی بهزرد و شهاگرد برجسهته

مکتب اهل بیت

از هر جعل و تحریفی مبرا است.

42

ذکوان هم که غالم عایشه و آزاد شده او بهود ،توسه برخهی بزرگهان رجهالی اههل سهنت توثیه

شده است 43و برخی او را به خاطر کثهرت روایهت سهتودهانهد؛ روایهاتی کهه بیشهتر از عایشهه و یها از

ابوهریره نقل شدهاند.
نکته ابل ذکر این که از آنجا که در صحاح سته و دیگر جوامع متقدم و مت خر حدیتی اهل
44

سهنت ،روایتههی در بهاب سههایه نداشهتن پیههامبر

ذکهر نشههده اسهت ،میتههوان دریافهت کههه ایههن

احادیث نزد محدثان بزرگی چون بخاری و مسلم و نسایی و  .....دارای صحت کهافی جههت
نقههل در کتبشههان نبههوده اسههت .ایههن احتمههال کههه آنههها ایههن احادیههث را در اختیههار نداشههتهاند،

احتمالی بسیار بعید به نظهر می رسهد .بنها بهر ایهن ،عهدم نقهل ایهن احادیهث در کتهب فهوق الهذکر
خود دلیلی بر عدم بول سندی و یا متنی آنها از نظر مؤلفانشان بوده است.
 .2 - 1 - 3احادیث منقول در منایع شیعه

ویژگی ممتاز احادیث شیعه برخورداری آنها از سند است .در احادیث مورد بررسی نیهز ایهن

امتیههاز وجههود دارد .بهها توجههه بههه ایههن کههه تمههامی احادیههث منقههول در منههابع شههیعه در بههاب سههایه

نداشتن پیامبر

از سلسله سند برخوردار هستند ،به بررسی سند تمامی آنها میپرداییم:

 .42تفسیر و مفسران ،ج ،1ص.227 - 218
 .43سیر أعالم النبالء ،ج ،1ص78؛ تقریب التهذیب ،ج ،1ص.287
 .44اسعاف المبط برجال الموط  ،ص.31
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روایت اول ،روایت منقول در کتاب الکافی است .این سلسله سند _ کهه متصهل نیهز هسهت

_ بههه جهههت وجههود تعههدادی از راو یههانی کههه در سههند آن وا ههعانههد و تضههعی

احادیث ضعی

شههدهاند ،در زمههره

رار می گیرد؛ راویانی چون سههل بهن ی یهاد آدمهی کهه نجاشهی او را ضهعی

در

حدیث و غیر ابل اعتماد دانسته و گفته اسهت کهه بهه سهبب غلهو و کهذب از هم بهه ری تبعیهد

شده 45و ابن غضایری که او را فاسد الروایة و الدین و کسی که مراسیل را روایت و بهه مجاهیهل
اعتماد می کرده ،معرفی نموده است 46.همچنین محمد بن الولید شباب الصیرفی کهه عالمهه
حلههی او را ضههعی

شههمرده اسههت 47.مالههک بههن اسههماعیل النهههدی و عبههد السههالم بنحههرب

النهدی نیز مجهولاند 48.و سرانجام سالم بن ابیحفصه که ییدی بتری مهذهب بهوده و کشهی
در ضمن بیان روایتی ،او را از جمله کسانی دانسته که بر امام صهادق

او را لعنت کرده است.

دروغ میبسهته و امهام

49

با توجه به ارییابی رجالیان از راویان فوق ،به جز علی بن محمد بهن ابهراهیم بهن ابهان کلینهی

کههه از مشههایخ کلینههی بههوده و توثی ه شههده اسههت ،هههیچ کههدام از راو یههان روایههت کلینههی توثیهه

نشههدهاند ،بلکههه بههه ضههع

برخههی تصههری شههده اسههت .گذشههته از سههند روایههت _ کههه از اتصههال

برخهوردار اسههت _ از نگههاه نقههد سههندی ایههن روایههت ،بایههد آن را از جملههه روایههات ضههعی

الکههافی

دانسهت .نکتهه دیگهر ،ایهن کهه ایهن روایهت در ههیچ منبهع دیگهری نیهز نقهل نشهده اسهت کهه یها بهه
خاطر انفراد آن است و یا به سبب ضعفی کهه متوجهه آن بهوده از سهوی مؤلفهان و محهدثان مهورد

توجه رار نگرفته و نقل نشده است.

روایت بعد ،حدیث منقول در مهن الیحضهره الفقیهه اسهت کهه در آن امهام رضها

بهرای امهام

عالمههاتی را برمی شههمردند کههه یکههی از آنههها سههایه نداشههتن امههام اسههت .راو یههان ایههن روایههت ،جههز
محمههد بههن ابههراهیم بههن اسههحاق طالقههانی کههه گههر چههه آیههة اهلل خههویی او را دارای حسههن عقیههده

مهیدانهد ،امهها معتقههد اسههت کهه وثهها تش اثبههات نشههده 50،مههابقی توثیه شهدهانههد .بنهها بههر ایههن ،بهها
نگههاهی بههه سههند راو یههان ایههن حههدیث میتههوانیم بههه وثا ههت راو یههان و صههحت سههند حکههم کههرده و
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 .45همان ،ص.185
 .46رجال ابن الغضائری ،ص.67
 .47رجال ابن داوود ،ص.257
 .48رجال الطوسی ،ص.237
 .49رجال الکشی ،ص.230
 .50معجم رجال الحدیث ،ج ،14ص220؛ رجال الطوسهی ،ص409؛ رجهال النجاشهی ،ص94؛ رجهال ابهن داوود ،ص 114و
483؛ خالصة اال وال ،ص.93

حدیث را موث بدانیم؛ اما آنچه ضروری است بدان پرداخته شود ،این است که شهیخ کلینهی

پژوهشی در بار روایات «سایه نداشتن پیامبر

صههحی بههودن حههدیث ،ایههن روایههت از جایگههاه سههند در مرتبههه بهتههری نسههبت بههه روایههت کتههاب

و ائمه اطهار

می آورد که یا این عبارت از معصوم نیست و یا مراد آن سایه ظاهر نمیتواند باشد.

» در منابع فریقین

در بههاب موالیههد األئمههه الکههافی روایتههی را از امههام صههادق

در بیههان عالمتهههای امههام نق ههل

می کند .نکته مهم این که در آن روایت هم ،همانند روایت مورد بحث ،عالمتهای امام ده تا
معرفی و برشمرده شده است و عالمت های متعددی هم ابل انطباق با روایت شهیخ صهدوق

از امام رضا

است؛ بها ایهن تفهاوت کهه در روایهت کتهاب الکهافی عبهارت «و ال یکهون لهه ظهل»

نیامده است .با توجه به عالی بودن سهند روایهت کتهاب الکهافی و امهامی بهودن تمهامی راو یهان و

الفقیه رار می گیرد .این سخن بیانگر ضع

روایت الفقیه نیست ،بلکهه ایهن احتمهال را پدیهد

روایههت دیگههر ،روایتههی اسههت کههه شههیخ صههدوق بهها سههند خههود از امههام صههادق

در کتههاب

الخصهال نقههل کههرده کههه دارای سههندی متصهل اسههت ،امهها تنههها بههه وثا هت احمههد بههن محمههد بههن

الهیتم العجلی 51و سلیمان بن مهران 52،البته به صورت تلویحی حکم شهده 53،مهابقی راو یهان
مجهولاند 54.از این رو ،با توجه به عدم توثی و یا وثا ت برخی راویان این روایت ،نمیتهوان بهه
صحت سند و به تبع آن صحت کل حدیث حکمی جزمی داد.

آخههرین روایتههی کههه بههه بررسههی سههند آن پرداختههه مههیشههود ،روایتههی منقههول از امههام رضهها

کتاب کمال الدین و تمام النعمة در باب نشانههای حضرت مهدی

در

است کهه یکهی از آنهها

نداشتن سایه است .سند این روایت متصل بوده و جرحی متوجه روایان آن نیست.
با توجه بهه اتصهال سهند و عهدم جهرح راو یهان ایهن روایهت نمیتهوان بهه ضهع

55

و یها خدشههدار

بودن سند آن حکم کرد ،اما بحتی فقه الحدیتی را میتوان در مورد این روایت مطرح کرد که در
سمت بعدی به آن اشارهای خواهد شد.
 .2 - 3نقد متنی
 .1 - 2 - 3معناشناسی واژه «ظل»

کلیهدواژه اصههلی احادیهث وارده در بههاب سهایه نداشههتن پیهامبر
 .51معجم رجال الحدیث ،ج ،2ص.323
 .52همان ،ج ،8ص.282
 .53رجال ابن داوود ،ج ،1ص.177
 .54معجم رجال الحدیث ،ج ،6ص306؛ رجال النجاشی ،ص.109
 .55معجم رجال الحدیث ،ج ،2ص.120

واژه «ظههل» و گهاه «فههیء»
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است .البته میان معنای این دو کلمه تفاوتهایی ذکهر کردهانهد؛ از جملهه ایهن کهه ظهل اعهم از
فی ء است و دیگر این که به هر جایی که نور خورشید نمیرسد ،ظل گفتهه میشهود؛ ولهی فهیء

بههه جههز از یوال خورشههید بههه بعههد گفتههه نمیشههود 56.ایههن تفاوتههها و دیگههر اختالفهههایی کههه در

معنای این دو واژه ذکر شده 57ت ثیر بسزایی در موضون مورد بحث ندارد و مهم این است که هر
دو در یبان فارسی به معنای سایه هستند و البته بیشتر مؤلفهان و محهدثانی کهه احادیهث سهایه

نداشههتن پیههامبر

را نقههل کردهانههد ،فق ه از ایههن دو واژه همههین معنهها را مههد نظههر ههرار دادهانههد؛

همان سایهای که به خودی خ ود وجود حقیقی نداشته ،بلکه همان عدم نور است و بهه سهبب
ممانعت از تابش نور پدید میآید.

حال اگر بوهذیریم احادیهث نقهل شهده در موضهون سهایه نداشهتن پیهامبر

طعهی الصهدور

هستند ،نیازمند این هسهتیم کهه بهدانیم آیها مهراد از واژه «ظهل» همهان سهایه مصهطل اسهت و یها

این که معنای دیگری نیز محتمل است و آیا میتواند استعاره و یا کنایه باشد

در پاسخ به این سؤال و برای آشنایی بها کهاربرد واژه ظهل در احادیهث بهه ترکیبههایی اشهاره

می کنیم که در آنها واژه ظل به کار رفته و در احادیث صحی نقل شدهاند:

یف ل هواق اغقامئ 58،ل اغقامئ 59،یف ل عرش اهَّلل وذجم ذل ا لذة 60،اغلهذم ا لذًن
یف عرشب وجم ل ا لب 61،حتت ل اغسی  62،كان یف ل راة اهَّلل 63و

نمونههههای فههوق و مههوارد بیشههمار دیگههری کههه در احادیههث بههه چشههم میخههورد ،بیههانگههر ایههن

وا عیت است که همواره واژه «ظل» به معنهای سهایهای کهه معلهول ممانعهت از عبهور نهور اسهت
نیسههت ،بلکههه گههاه بههه کنایههه و گههاهی از روی اسههتعاره بههه کههار مههیرود .آیهها عههرش خههدا و یهها خههود

خداونهد سهایه دارنههد آیها رحمهت خداونههد دارای سهایه اسهت و آیهها پهرچم حضهرت مهههدی

چنههان سههایه ای دارد کههه هههزاران نفههر در آن جههای گیرنههد واض ه اسههت کههه مههراد هههیچ کههدام از

اینها ،سایه مصطل نیست ،بلکه منظور از سایه خداوند ،گستره رحمت او است و یا مهراد از
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 .56المفردات فی غریب القرآن ،ص.535
 .57لسان العرب ،ج ،11ص.465
 .58الکافی ،ج ،1ص.371
 .59همان ،ص.465
 .60همان ،ج ،2ص.147
 .61من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.535
 .62تهذیب األحکام ،ج ،6ص.122
 .63تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه ،ج ،5ص.377

بنا بر این ،میتوان در احادیتی که در سند آنهها ضهعفی وجهود نهدارد ،واژه «ظهل» را بهر یکهی از

ایههن معههانی حمههل نمههود؛ بههه عنههوان نمونههه حههدیتی کههه از کمههال الههدین نقههل شههد و در آن یکههی از

نشهانههای امههام عصهر

ایههن بههود کهه «ال یکههون لههه ظهل» را میتههوان ایهن گونههه بیههان کهرد کههه بههه

هنگام ظهور حضرت ،درت و رحمت و عهدالت او چنهان فراگیهر میشهود کهه همهه در گسهتره

روایات نقل شده در باب عالمات امام نیز صادق است.

مهم ترین و استوارترین شیوه نقد متنی حدیث ،عرضه آن بر کتاب خداوند است که بهه دور

از هر گونه تحری

و تفسیر ،معیاری روشن برای سنجش فحوای احادیث است؛ چهرا کهه هرآن

» در منابع فریقین

 .2 - 2 - 3عرضه احادیث بر قرآن

و ائمه اطهار

آن جای می گیرند و یا ایهن کهه ههیچ کهس همتها و هماننهد او نخواههد بهود .همهین حالهت بهرای

پژوهشی در بار روایات «سایه نداشتن پیامبر

سایه شمشیر ،تحت حمایت بودن آن است.

روشن کننده هر چیزی است 64.ر وایات فراوانی هم در ضرورت عرضه احادیث بر رآن از ذوات

ذوات مقههدس معصههومان

نقههل شههده اسههت 65.از ایههن رو ،بههرای اولههین گههام بههرای نقههد مههتن

احادیث ،آنها را بر رآن کریم عرضه می کنیم.
آیات ییادی در رآن کریم به معرفی پیامبر

اختصاص دارد؛ آیهاتی کهه بیهان تمهامی آنهها

در این مجال م مکن نیست ،اما نقل برخی از آنها برای تبیین بهتر موضون مورد بحث ضهروری
به نظر میرسد.

پیامبران در رآن همچون دیگهر مردمهان معرفهی شهدهانهد 66و همهین موضهون ههم مهورد انتقهاد

مخالفان رار گرفته بود؛ به عنوان نمونه اشراف و سران مخال

نهوح می گفتنهد کهه نهوح بشهری

چون ما است و میخواهد برتری جویی کند و اگر خداوند میخواست فرسهتادهای را بفرسهتد،
طعا فرشتهها را بر ما نازل می کرد 67و یا در مقابله با پیامبران معتر

بودند و رو به مهردم کهرده

و می گفتنهد کههه آنههها بشههری ماننههد شههما هسههتند و از آنچههه شههما میخور یههد میخورنههد و از آنچههه
شهما مینوشههید مینوشهند؛ 68حتههی در مههورد پیهامبر خههاتم

ی بهان بههه طعنههه گشهودند کههه ایههن

چگونه پیامبری است که غذا میخورد و در بازارها راه میرود چرا بهر مها فرشهتهای نهازل نشهده

 .64سوره نحل ،آیه .89
 .65الکافی ،ج ،1ص.69
 .66سوره ابراهیم ،آیه 11؛ سوره که  ،آیه .11
 .67سوره مؤمنون ،آیه .24
 .68همان ،آیه .33
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اسههت  69و خداونههد خههود بههه پیههامبر

می فرمایههد کههه مهها پههیش از تههو پیههامبرانی را نفرسههتادیم،

مگههر ایههن کههه آنههها غههذا میخوردنههد و در بازارههها راه میرفتنههد .در پاسههخ بههه همههین اعتراضههات

خداوند میفرماید:

َ َ ُ ْ َْ َ
و قاغجا غج
ََ َ ْ َ ُ َ ُ ً
جحلعلناا َِ

َْْ ُ َُ َ َ ُ َ َ
َ
ْ
ُ َ َ َ ََ َ َْ َ ََْ ََ َُ
ون َو غ ْج َِ َعل َن ُاا َملكا
َض األم مث ینَر
ق
أ َ ِنز َل عل ِیه َملب و غ ْج أن غنا ملكا غ ِ
َ
ُ َ 70
َو غل َب ْس َنا َعل َِم ما یل ِبسون

بنهها بههر ایههن ،حههدا ل در ویژگی هههای جسههمانی و خصوصههیات بههدنی میههان رسههوالن و مههردم

تفاوتی وجود نداشته است .خداوند تفاوت را در انزال وحی برمیشمارد:

َ َ
َ
َ َََ َُ ْ َ
َْ ْ
َ
ْ َ
كم َ
ُق ْل إ َدا أ َنا َب َش ج ِم ْث ُل ُ
كم ِإغ جه َو ِاح جد َفن كا َن و ْ ُِجا ِلق َاء َر ِب ِذه فل ْیع َمذل
وجحف ِإیل أدا ِإَل
ِ
َ
َ ًَ َ ً َ َ ْ
َ
َ َ ً 71
َ
َ
عم ص ِاحلا و یش ِرک ِب ِعباد ِ ر ِب ِه أحدا

نکته دیگر نهی رآن از غلهو در دیهن اسهت .بها عنایهت بهه آیهات فهوق بهه نظهر میرسهد ،چنهین
از مصههادی غلههو باشههد .خداونههد اهههل کتههاب را بههه سههبب غلههو در

ادعههایی در مههورد پیههامبر

دینشان مذمت می کند؛ به ویژه مسیحیان را به سبب این کهه برخهی عیسهی را خهدا و برخهی
72

او را یکی از سه خدا و فرزند او میشمردند ،به شدت مورد سرزنش رار میدهد.
این که برای پیامبر

73

ویژگیهایی که نه عقهل سهلیم آنهها را میپهذیرد و نهه روایهات طعهی

الصدور بر آنها داللت می کند و از همه مهمتر روح آیات رآن آن را بر نمیتابهد ،ایهل شهویم ،بهه
نههوعی دسههت بههه غلههو زدهایههم و بیتردیههد روایههاتی کههه در آن نشههانهای از غلههو دیههده شههود ،بهها ههرآن

سازگار نیست.

آنچههه از آیههات و روایههات برداشههت میشههود ،ایههن اسههت کههه پیههامبران افههرادی همچههون دیگههر

مردمان و از میان آنان بودند .در ویژگی های جسمانی هیچ تفاوتی میان آنها و دیگر مردم نبهود.
روح کلی آیات فوق نشانگر این است که مردم نمیتوانستند بشری چون خودشان را به عنهوان
فرستاده خداوند و راهبر جامعه بوذیرند .این مطالب نافی عصمت ،عظمت روح ،خلقیات و

فضایل بیشمار آنها نیست .ویژگی های درونی آنها بود که باعث شده بود شایسهتگی رسهالت
را دارا باشند .این مهم مورد پذیرش عمهوم مهردم ههم بهوده؛ چهرا کهه بیشهتر بهل از اعهالم رسهالت
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 .69سوره فر ان.7،
 .70سوره انعام ،آیه .9 - 8
 .71سوره که  ،آیه .110
 .72سوره مائده ،آیه .77
 .73سوره نساء ،آیه .171

ذیههل بابهههای

پژوهشی در بار روایات «سایه نداشتن پیامبر

هم مواجه میشویم .بنا بر این ،به طور کلی میتوان گفت که ارییابی اخبار ذکر

و ائمه اطهار

مورد بول و مراجعه مردم بوده ،اما از خلقتی خاص و متفاوت از عموم مردم عاری بودهاند.
 .3 - 2 - 3سنجش خبر با سنت مقطوعه

بهها توجههه بههه ایههن کههه احادیههث وارده در موضههون سههایه نداشههتن پیههامبر

شمایل ،معجزات و ویژگیههای پیهامبر

مطهرح شهده ،نمیتهوان احهادیتی مخهال

آن را در

منابع حدیتی یافت .به طور طع در رون اولیه چنین بحتی میان محدثان مطهرح نبهوده کهه بها
رو بهه رو باشهیم؛ ضهمن ایهن کهه بیشهتر در ابهواب فقههی و یها اصهول اعتقهادی بها

اخبهار متعهار
اخبار مخال

_ که ارتباط محتوایی بسیار نزدیکی با روایات مهورد بحهث در ایهن پهژوهش دارنهد _ اشهاره شهود؛
آن هههم از ایههن بابههت کههه از لحههاظ مههدلول ،مخههال

پیامبر

هستند.

روایههات ذکههر شههده در بههاب سههایه نداشههتن

» در منابع فریقین

شده با سنت مقطون در این موضون جایگاهی ندارد ،اما الزم است به گروه دیگری از احادیث

این دسته احادیث ،روایاتی هستند که سهایه نداشهتن پیهامبر
ً
که همهواره ابهری بهر سهر ایشهان سهایه میافکنهده اسهت 74.یقینها آغهاز ایهن اتفهاق بهه مهاجرای سهفر

پی ههامبر اس ههالم

پی ههامبر

را بهه ایهن دلیهل میداننهد

ب ههل از بعت ههت و برخ ههورد او ب هها بحی ههرای راه ههب برمی گ ههردد؛ زم ههانی ک ههه ب ههر

طع هههای اب ههر س ههایه افکن ههده ب ههود و ب هها آن حض ههرت حرک ههت می ک ههرد و بحی ههرا _ ک ههه
را میدانسههت _ پههس از مشههاهده ایههن وا عههه بشههارت رسههالت

نشههانههای پیههامبر آخرالزمههان

برادرزاده ابوطالب را به وی داد .تردیدی نیست که اگر این اتفاق افتاده باشد ،از معجهزات
75

رسول خدا

به شمار میآید.

احههادیتی نیههز وجههود دارد کههه بیههان گههر سههایه افکنههدن دائمههی ابههر بههر سههر پیههامبر

76

هسههتند؛ از

جمله این که عالمه مجلسی در بحار األنوار به نقل از کتاب العهدد القو یهه گفتارمفصهل حلیمهه

س ههعدیه را ذک ههر می کن ههد ک ههه در بخش ههی از آن آم ههده اس ههت ک ههه حلیم ههه گف ههت ه ههیچ گ ههاه او را
 . 74به اعتقاد نگارنده به جز موارد معدودی ،این اتفهاق همیشهگی نبهوده اسهت و ایهن دسهته احادیهث ،خهود دچهار ضهع
سندی و متنی هستند و شاید نشانه ای از غلو نیز در آن وجود داشته باشد؛ امها بها توجهه بهه ههدف ایهن پهژوهش ،فهارغ از
صحت و یا سقم این گروه احادیث _ که خود نیازمند پژوهشی مستوفی است _ در پی آن هستیم که احادیث مخال
را هم مورد توجه رار دهیم.
 .75بحار األنوار ،ج ،15ص.220 - 200
 . 76نکته ابل ذکر این که این ماجرا بسیار مشهور ،اما فا هد سهند اسهت و بهه همهین دلیهل بسهیاری از دانشهمندان شهیعی و
حتی برخی از اهل سنت ایل به صه حت آن نیسهتند ،امها اسهتناد مها بهر ایهن وا عهه نهه بهه خهاطر پهذیرش آن ،بلکهه بنها بهر
تسام علمی و به جهت در نظر گرفتن یوایای مختل بحث است.
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(پیامبر

) در ییر نور خورشید بیرون نبردم  ،مگر این که ابری بر او سایه میافکند.

77

نمونه دیگر ،روایت بسیار مفصلی اسهت کهه در اإلحتجهاج طبرسهی بها سهندی معله از امهام

کاظم

و ایشان از امام حسین

با موضون احتجاج یهک یههودی بها حضهرت علهی

کردهاند که در سمتی از آن چنین آمده است:

یهودی گفت :بهر موسهی ابهر سهایه میافکنهد و علهی

اسالم

نیز این گونه بود ،حتی پیامبر

نقهل

در پاسهخش فرمهود :پیهامبر

افضل بر موسی بود؛ چرا که از روزی

که متولد شد تا روزی که بض روح شد ،چه در سفر و چه در حضر ،همواره ابری

بر او سایه میافکند.

78

هر دو روایت در ملحقات باب الشمائل سنن النبی عالمه طباطبایی ذکر شهده اسهت 79.در

مواجهه با این دو گروه روایات (روایات دال بهر سهایه نداشهتن پیهامبر

ایشان) با تقسیمبندی ییر رو به رو هستیم:

و سهایه افکنهدن ابهر بهر

_ ههر دو گههروه روایهات را بوههذیریم کههه امکانپهذیر نیسههت؛ بها ایههن توضههی کهه ا گههر پیههامبر

سایه نداشته ،دلیلی برای سایه افکندن ابر وجود نداشته است.

_ گههروه دوم را پذیرفتههه و گههروه اول را کنههار بگههذاریم کههه در ایههن صههورت بههه هههدف پههژوهش

نایل آمدهایم.

_ گههروه اول را پذیرفتههه و گههروه دوم را کنههار بگههذاریم .ایههن سههم بهها توجههه بههه اسههتواری وا عههه
سایه نداشته ،نبایهد چنهین پدیهدهای ر مهیداد؛ حهال

بحیرای راهب و این که اگر پیامبر

آن که روایات و نقل ولهای تاریخی صهحت آن را اثبهات می کنهد ،ابهل بهول نیسهت؛ یعنهی

حدا ل یکبار در حیات پیامبر
داشتن ایشان است.

ابر بر ایشان سایه افکنده اسهت و ایهن خهود دلیهل بهر سهایه

_ ه ههر دو گ ههروه را کن ههار بگ ههذاریم ک ههه در ای ههن ص ههورت ه ههم ،پ ههژوهش فرض ههیه خ ههود را اثب ههات

نموده است.
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آنچه که میتوان به عنوان حادثهای تاریخی _ که مرتب با موضون باشهد _ مهد نظهر هرار داد،
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 .77بحار األنوار ،ج ،15ص.341
 .78اإلحتجاج ،ج ،1ص.319
 .79سنن النبی ،ص.402

پژوهشی در بار روایات «سایه نداشتن پیامبر

اشارهای بهه آن نکردهانهد؛ در حهالی کهه تمهام حرکهات و رفتارههای

و ائمه اطهار

همههان مال ههات پیههامبر

بهها بحیههرا اسههت کههه البتههه در سههمت بههل بههه تفصههیل مههورد بحههث
همچههون

ههرار گرفههت و ایههن حادثههه تههاریخی نشههانهای بههر ایههن وا عیههت اسههت کههه پیههامبر

دیگر مردم سایه داشته و یکی از معجزات و مبشه رات رسهالت ایشهان ،سهایه افکنهدن ابهر بهل از

بعتت بوده است.

نکتههه حههایز اهمیههت دیگههر ،ایههن کههه ا گههر سههایه نداشههتن پیههامبر

حقیقتههی تههاریخی بههوده،

چرا هیچ یک از مورخان و سیرهنویسان معتبر از آن سخنی به میان نیاوردهاند و از همه مهمتهر،
چرا انبوه صحابه پیامبر

حضرت می کردند چگونه ممکن است این حقیقت _ که در نون خود بینظیر و ابل بحث و

بیان اسهت _ توسه یهاران ایشهان مهورد غفلهت هرار گرفتهه باشهد از طرفهی در احایهث وارد شهده
توس منابع شیعه ،این ویژگی برای امام مطرح شده است؛ اما چهرا صهحابه ائمهه معصهوم

به آن ن رداختهاند

دیگر سخن ،آن کهه ا گهر ایهن خصوصهیت در پیهامبر

و ائمهه معصهوم

» در منابع فریقین

ایشههان بههه د ههت مههورد توجههه اصههحاب بههود و بیشههتر تمههام سههعی خههود را متوجههه الگههوگیری از آن

وجهود داشهت،

چرا هیچ گزارش تاریخی در باب احتجاجات میان پیروان و مخالفانشان در ایهن زمینهه وجهود
میتوانسههت

نههدارد حههال ،آن کههه ایههن ویژگههی بههه خصههوص در میههان پیههروان ائمههه معصههوم

و خلفهها بههه ح ه او و دلیلههی بههر اثبههات حقانیههت آنههها
نشههانگههر مطابقههت نشههانههای پیههامبر
ً
باشد .آیا میتوان پذیرفت که این رویداد مطلقا مورد غفلت رار گرفته است
 .5 - 2 - 3سنجش خبر با عقل

همههان گونههه کههه بار ههها ههرآن کههریم بههه ایههن وا عیههت اشههاره کههرده ،پیههامبران از جههنس دیگههر

مردمان بوده اند و هیچ تفاوتی میان ابدان آنها با ابدان دیگران وجهود نداشهته اسهت .از طرفهی از

جملههه مسههلمات عقلههی ایههن اسههت کههه بههدن انسههان جسههمی کههدر اسههت کههه نههور را از خههود عبههور
ً
نداده و هنگام تابش نور ایجاد سایه می کند .بنا بر این ،عقال پیامبران نیز به هنگام رار گرفتن
در معههر

نههور ،سههایهای داشههتهاند کههه همههان عههدم نههور محسههوب میشههود .از آنجهها کههه برخههی

مؤلفهان بهه هنگهام نقههل روایهات سهایه نداشهتن پیههامبر

و ائمهه معصهوم

سهعی در اثبههات

عقالنی این پدیده داش تند ،ضروری است که در این بخش ،دالیل آنها مطرح و مهورد بررسهی و

نقد رار گیرد.

بدون استثنا تمام مؤلفانی که به شرح این احادیهث پرداختهانهد ،سهخن خهود را مسهتدل بهه

آیات و روایاتی کردهاند که در آنها بیان شده که پیامبر

نور است؛ از جمله آیه:
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ْ
ُ
َ
َ
َ ً
َ ُ َ َ َ َْ
اهَّلل ِب ِذذ ِن ِه َو ِس َ ًاِا م ِنی ً ا
یأ ا اغن ِِب ِإنا أ َْ َسلنب ش ِهدا َو ُم َب ِش ً ا َو ن ِذو ً َاو د ِاعیا ِإ َیل ِ

همچنین بخشی از دعهایی کهه پیهامبر

بهه حضهرت علهی

80

بهرای روز عرفهه آموختنهد و

مورد استناد اکثر ریب به اتفاق مؤلفان رار گرفته است:

ْ َْ ُ ً
ُ ً َ
َ
َ
َْ
َُ َ
ذامف َو ُعذ ُذر و ِ َو
اغلهذم ْاِ َعذذل ِیف قلذ ِذِب نذذورا َو ِیف ا ِعذذف َو َب َص ِذر َن نذذورا َو ْحل ِمذذف َو د ِمذذف َو َِعَذ ِ
َ
َ
ْ َْ
َ
ْ
َ َ ْ َ َ َ خْ
ُ ًَ ْ ْ ُ ً َ
وذج َم أغقذا ک ِإنذب َعذیل
َمق َع ِدن َو َمق ِ
امف و مذدخ ِیل و ُم َ ِِذف نذورا و أع َِذم ِیل نذورا یذا َ ِ
َ َ
ج 81
كل ش ٍء ق ِدو
ِ

آنچه ههه محه ههدثان و مؤلفه ههان فه ههوق مه ههورد اسه ههتناد ه ههرار دادهانه ههد ،همه ههان نه ههوری اسه ههت که ههه از

اجسه ههام درخشه ههنده چه ههون خورشه ههید و مه ههاه سه ههاطع می گه ههردد و خه ههود سه ههایهای نه ههدارد و بلکه ههه
اجسام کدری که در مقابل آن هرار گیرنهد ،ایجهاد سهایه می کننهد .امها بایهد گفهت کهه ایهن معنها

تنها یکی از معانی پرکاربرد واژه نور است .برای تبیین بیشتر این موضهون نگهاهی بهه کهاربرد واژه

نور در رآن میافکنیم:
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واژه نور در رآن در معانی ذیل به کار رفته است:

 .1خداوند :خداوند متعال خود را نور معرفی کرده است.

82

 .2کتب آسمانی به ویژ قرآن :چندین آیه از رآن کریم از کتابهای آسهمانی کهه بهر پیهامبران

نازل شده است ،به نور تعبیر کردهاند .این تعبیر در مهورد هرآن بها ت کیهد بیشهتری مهورد اسهتفاده
رار گرفته است.

83

 .3هدددایت :از دیگههر کاربردهههای واژه نههور در ههرآن هههدایت و راهنمههایی بههه سههوی سههعادت و

کمال است.

84

 .4ایمان :گاه از واژه نور برای صفت ایمان استفاده شده است.
 .5پیامبر اسالم

.

85

86

 .6روشدددنایی :ایهههن که ههاربرد همهههان کهههاربرد مصه ههطل و لغهههوی نهههور اسه ههت کهههه در هههرآن نیه ههز

70

 .80سوره احزاب ،آیه .45 - 46
 .81تهذیب األحکام ،ج ،5ص.183
 .82سوره نور ،آیه .35
 .83سوره مائده ،آیه 44،46 ،15؛ سوره نساء ،آیه 174؛ سوره انعام ،آیه 91؛ سوره شوری ،آیه .52
 .84سوره نور ،آیه 40؛ سوره انعام ،آیه 146؛ سوره زمر ،آیه .22
 .85سوره بقره ،آیه .257
 .86سوره احزاب ،آیه .44

می بینیم که کاربرد واژه نور در رآن بسیار گسترده و وسهیع اسهت و حتهی میتهوان گفهت کهه

استفاده واژه نور برای روشنایی به مراتب کمتر از دیگر موارد است.

باید توجه داشت که دلیهل اسهتفاده از واژه نهور بهرای خداونهد ،کتهب آسهمانی و ههدایت ایهن

است که هر یک از آنها به گونهای برطرف کننده جهلها و ظلمتها و نشان دهنهده حقیقهت
روشنیبخش عالم آفرینش است .و به وسیله خداوند ،حقایقی ظاهر می گردد که روشهن نبهوده
کمال رهنمون می کند نور است.
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این که رآن پیامبر

ً
ً
را با صفت ِسراجا ُمنیرا توصی

» در منابع فریقین

است.

88

رآن نور است؛ چون روشن کننهده و مبهین اسهت و ههدایت از آنجها کهه انسهان را بهه راه

و ائمه اطهار

و سههعادت هسههتند .هنگههامی کههه از خداونههد تعبیههر بههه نههور میشههود ،بههه ایههن خههاطر اسههت کههه او

پژوهشی در بار روایات «سایه نداشتن پیامبر

وجود دارد.

87

نموده ،به این سهبب اسهت کهه

او چراغ روشنی است که خود ،گواه خویش است و هیچ کس جز خدا گواه او نیست و او گهواه

تمامی امتها است 90و تاریکیها و ظلمتها را میزداید 91.ایشان همچهون نهور سهبب رشهد،
حرکهت و هههدایت اسهت و نههور اسهت؛ ی یههرا کههه مهردم بههه وسهیله او بههه سهعادت و بههه راه نجههات از

ظلمتهای شقاوت و گمراهی هدایت میشوند.

92

بنا بر این ،همان گونه که عالمه طباطبایی معتقد است تعبیهر نهور بهرای پیهامبر

استعاره است 93و این گونه نیست که چهون پیهامبر
بنا بر این ،جسم پیامبر

از بهاب

نهور اسهت و از طرفهی نهور ،سهایه نهدارد،

سایه نهدارد .حهدا ل فعهالیتی کهه یهک محهد

و یها مؤله

کتهاب

حدیتی باید انجام دهد ،بحث فقه اللغه یا همان لغهتشناسهی یهک روایهت اسهت و نمیتهوان
هر واژه را به اولین معنایی که به ذهن میرسد ،حمل کرد .عدم توجه بهه ایهن مههم مها را در فههم

حدیث دچار مشکل می کند .آیا روا نبود که محدثانی کهه ایهن روایهت را نقهل کردهانهد ،تهوجهی
به دایره معنایی واژه نور داشته باشند که در صورت صحت سند حدیث ،از متن آن به چنهین

 .87سوره یونس ،آیه 5؛ سوره نوح ،آیه .16
 .88المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،15ص.122
 .89تفسیر نمونه ،ج ،14ص.473
 .90سوره نساء ،آیه .41
 .91تفسیر نمونه ،ج ،17ص.364
 .92المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،16ص.330
 .93همان.
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خصیصهای از پیامبر

راه نیابند .از یک محد

محقه انتظهار مهیرود کهه بهه هنگهام نقهل

حدیتی که بدفهمی و یا فهمی نا ص از متن آن محتمل است ،به هنگام پرداختن بهه مهتن ،از

یک واژه سخن بگوید و پس از تحقی و در نظر گهرفتن دیگهر

معانی ،مصادی و وجوه مختل

احتماالت به مراد حقیقی آن دست یابد.
آیهها میتههوان پههذیرفت کههه پیههامبر

امهها در مقابههل بههه دیگههر عههوار

میشده است

بههدنی نههورانی داشههته و سههایهای از او بههه جههای نمانههده،

جسههمی و خههاکی از جملههه جراحههت ،زخههم ،مههرد و  ...مبههتال

 .3 - 3بر رسی یک نظریه

برخی معتقدند که سایه نداشتن پیامبر

یک معجهزه بهوده و چهون معجهزه خهرق عهادت

است ،بنا بر این ،میتوانیم بوذیریم که یکی از معجزات پیامبر

بوده که آنها سایه نداشتهاند.

و یا ائمه معصهوم

ایهن

بههل از بررسههی و نقههد ایههن نظر یههه الزم اسههت کههه بهها معجههزه و ویژگیهههای آن آشههنا شههویم .در

تعر یه

معجههزه گفته انههد کههه معجههزه ثبههوت چیههزی اسههت کههه معمههول و عههادی نباشههد و یهها نفههی

چیزی است که معمول و عادی نیست به شرطی که همراه خرق عادت و مطاب دعوی نبوت

باشد 94.ضمن این که م عجزه همراه با تحدی اسهت ،یعنهی بها دعهوت بهه معارضهه و مقابلهه بهه
متل همراه است 95.بنا بر این ،دو شرط اصلی معجزه به این رار است:
 .1همراه با ادعای نبوت است.

 .2همراه با تحدی است.
و سایه نداشتن

گاه پیامبر

با هیچ یک از این دو شرط سازگار نیسهت .توضهی ایهن کهه چهرا ههیچ

در احتجاج خود با مخالفان به این معجزه استناد نکرد

حال اگر بوذیریم که این پدیده یک معجزه پیامبر است ،میتهوانیم آن را در مقطعهی خهاص

و برای هدفی ویژه بدانیم؛ نه این که به عنوان یک ویژگی دائمی پیامبر

دیگ ههر س ههخن ،نمیت ههوان س ههایه نداش ههتن پی ههامبر
پیامبر

رامعج ههزهای همیش ههگی در ط ههول حی ههات

دانست .معجزات بنا به درخواست ها و تحق شرای در مقطع زمانی خاص برای

هدف مشخصی اتفاق میافتادند و از طرفی تنها معجزه جاویدان پیهامبر
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در نظر بگیهریم .بهه

 .94کش المراد فی شرح تجرید اإلعتقاد ،ص.350
 .95محاضرات فی اإللهیات ،ص.258

هرآن اسهت کهه

اتفاق افتاده باشد؛ یعنهی پیهامبر

بهل از برگز یهده شهدن بهه عنهوان پیهامبر ،دارای سهایه بهوده

و پههس از بعتههت سههایه نداشههته اسههت و جالههب آن کههه ایههن اتفههاق مهههم در تههاریخ مههورد غفلههت
رار گرفته است.

عالمتهای امام _ که یکی از آنها ،سایه نداشتن است _ چه کنیم مهیدانیم کهه اثبهات الههی
امام بدانیم و این ادعایی است که برای پذیرش آن دالیل کافی در اختیار نیست.

نتیجه

» در منابع فریقین

بودن منصب امامت متو

بر صدور معجزه نیست .بنا بر این ،باید آن را کرامتی دائمی برای

و ائمه اطهار

ا گههر ایههن پدیههده را بههرای پیههامبر معجههزه لمههداد کنههیم ،بههرای توجیههه روایههات وارده در بههاب

پژوهشی در بار روایات «سایه نداشتن پیامبر

تا همیشه اعجاز خود را حف می کند.
ً
سههخن دیگههر آن کههه ا گههر بوههذیریم ایههن معجههزه بههوده ،ظعهها بایههد پههس از بعتههت پیههامبر

و امامهان

آنچه از پژوهش و تحقی در روایاتی کهه ایهل بهه عهدم سهایه بهرای پیهامبر
ً
هستند ،به دست میآید ،این اسهت کهه :اوال ،ایهن روایهات متهواتر نیسهتند ،بلکهه حتهی روایهات

آحههادی هسههتند کههه تفههرد داشههته و بعضههی در سههند خههود راو یههانی را بههه همههراه دارنههد کهه از سههوی

رجالیههان بههه شههدت ضههعی معرفههی شههدهاند و گههاه _ کههه دو حههدیث مشههابه وجههود دارد _ بهها
ً
اضطراب متنی همراه است .ثانیا ،اگر این روایات را بهر هرآن عرضهه کنهیم ،آنهها را مخهال روح
ً
کلههی ههرآن و متنهها ض بهها آیههات صههری آن مییههابیم .ثالتهها ،مطمههئن نیسههتیم کههه واژه «ظههل» و یهها
«فیء» در ایهن روایهات بهه همهان معنهای مصهطل سهایه اسهت؛ چهرا کهه روایهات معتنهابهی را در
ً
اختیار داریم که معانی دیگری را از این واژههها اراده کردهانهد .رابعها ،از نظهر گهاه مباحهث عقلهی

نمیت ههوانیم ایهههن احادی ههث را دارای اعتبهههار ب ههدانیم؛ چهههرا ک ههه عقهههل نمیپ ههذیرد کهههه موجهههودی
دارای جسم مکدر بوده و در مقابل نهور ،سهایهای نداشهته باشهد .بنها بهر ایهن ،بهه نظهر میرسهد کهه
فارغ از وثا هت و یها ضهع

سهند ،عهدم د هت در واژه ههای روایهت و یها اراده معنهای ناصهحی از

این که پیامبر نور است و عدم عرضهه بهر هرآن باعهث شهده کهه چنهین روایهاتی در منهابع فهریقین
ً
اتفاق افتاده باشد ،یک یا چند بار بهوده
وارد و ذکر شود.خامسا ،اگر این پدیده برای پیامبر
و نههه ایههن کههه خصههلتی دائمههی بههوده کههه همههواره همههراه حضههرت بههوده اسههت .دیههن اسههالم دینههی
مبتنی بر عقل است و همواره با غلو در دین مخالفت نموده اسهت .معصهومان

نیهز همهواره

با چنین ادعاهایی به مبارزه برخاسهتهاند .از ایهن رو ،نمیتهوانیم ایهن احادیهث را طعیالصهدور

دانسته و بوذیریم.
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