تأثیر اندیشههای کالمی شیخ صدوق در گزارش روایات

تأثیر اندیشههای کالمی شیخ صدوق در گزارش روایات؛

مطالعه موردی زیارتنامههای امام کاظم

و امامان عسکریین
رسول محمد جعفری

1

چکیده

از بر،ستهترین محهدثان تهار یخ حهدیث شهیعه ،شهیخ صهدوق اسهت کهه تهالش وافهری در
گردآوری روایات و عرضه آنها به ،امعه علمی داشته است .شهیوه صهدوق در گهزینش و

نقل احادیث ،بسان هر محدثی ،معلول متغیرهای مختلفی بهوده اسهت .بهه نظهر میرسهد

که از ،مله آنها باورههای کالمهی وی اسهت .بهرای اثبهات ایهن گمانهه ،پهژوهش حاضهر بها
روش توصههیفی _ تحلیلههی ،کیفیههت انعکهها

عسکریین

زیارتنامههههای امهها کههاظم

را در آثار صدوق بررسی و تحلیل کرده است .بر اسا

و امامههان

یافتههای پژوهش

به نظر میرسد که صدوق بهه هنگها گهزارش ایهن دو زیارتنامهه ،فقهرهای از آنهها  -کهه بهر
ً
وقوع بدای در شأن این سه اما معصو داللت دارد  -انداختهه اسهت؛ دلیهل آن نیهز ظهاهرا
اسههتنباط رخههداد بههدای در امامههت از فقههرات مزبههور اسههت .ایههن در حههالی اسههت کههه فقههره

زیارتنامهه امها کهاظم

بهه وقهوع بهدای در امامهت داللهت نداشهته و از آن بهدای در تصههور

مرد را  -که اعتقاد آنان به ،انشینی اسماعیل و ازاله ایهن تصهور و اسهتقرار آن در امامهت

اما کاظم

بوده است  -میتوان فهمید .طالیهدار ایهن فههم نیهز خهود صهدوق بهوده کهه

ایههن فقهالحههدیث را در خصههور روایههات بههدای دربههاره اسههماعیل ،بههرادر امهها کههاظم

،

مطههرح کههرده اسههت؛ امهها آن را بههه فقههره مزبههور تعمههیم نههداده اسههت .فقههره زیارتنام هه امامههان

عسکریین

نیز محل بحث است .درباره اما حسن عسکری

مطرح است ،اما بدا در شأن اما هادی

اما هفتم
ً
احتماال صدوق در عد نقل فقره مذکور ،صحیح عمل کرده است.

بدایی مشابه بدا ی

 ،قابل تو،یه نیست .از این رو،

کلیدددواژهها :شههیخ صههدوق ،اندیشههههای کالمههی ،بههدای ،نقههل روایههت ،زیارتنامههه ،امهها

کاظم

 ،امامان عسکریین

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد.

.

91

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره اول

 .1مقدمه
عبو،عفر ،محمد بن علهی بهن حسهین بهن موسهی بهن بابو یهه قمهی ،معهروف بهه شهیخ صهدوق،

چهره تابنا تاریخ حدیث شیعه و محد سرآمد و ممتاز قرن چهار هجری است .زادروز او

در دسههت نیسههت ،ولههی مههدت عمههر او را هفتههاد و انههدی سهال نوشههته 2و وفههاتش را بههه سههال 381
ً
گزارش کردهاند 3.بنا بر این ،سال تولد او حدودا سال  305بوده و علیالقاعهده ییبهت صهغرا را
در

کرده است .به تصریح شیخ طوسهی ،در میهان اههل قهم کسهی چهون او در حفهظ حهدیث و

کثرت علم دیده نشده است 4.در عظمت او همین بس که با دعهای امها عصهر

تولهد یافتهه

است 5.در ،وانی وارد بغداد گردید و در آن،ا محدثان از او استماع حدیث داشهته اسهت 6.در

طلب علم و اخذ روایت از مشایخ حریص بوده و لذا به نقاط دوردست مسهافرت کهرده و بهیش

از  250استاد را در کرد.

7

شیخ صدوق سعی بلیغی در ،مهعآوری روایهات و تهدوین مجموعهههای مختله

حهدیثی

داشته است؛ چنان که به اعتراف سیرهنویسان فریقین تألیفات حهدیثی او بهیش از سیصهد اثهر

بوده است؛ 8ا گر چه اکنون هفده اثر بیشتر به ،ای نمانهده اسهت .شخصهیت علمهی و معنهوی
شیخ صدوق همواره مورد تمجید و تحسین دانشیان بوده و او را با تعابیر فراوانی ستودهاند.

9

صهدوق در گههزینش ،نقههل و کیفیهت تههدوین احادیههث ،سههبک و شهیوه مخههتص خههود داشههته

است؛ چنان که هر محدثی برخوردار از سهبک و شهیوه و یهژه خهود اسهت .شهیوه صهدوق در نقهل
روایات ،گاه چنان بوده که عالمانی چون عالمه مجلسی نسبت بهه پهارهای مرو یهات وی اظههار
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 .2الفواهد الر،الی  ،ج ،3ر.301
 .3الر،ال (ابن داود) ،ر.325
 .4الفهرست (طوسی) ،ر.442
 .5ر،ال النجاشی ،ر261؛ الغیب الحج  ،ر.320
 .6ر،ال النجاشی ،ر.389
 .7معجم ر،ال الحدیث ،ج ،16ر.323
 .8الفهرست (طوسی) ،ر443؛ سیر ععال النبالی ،ج ،16ر.304
« .9شیخنا و فقیهنا و و،ه الطاهف بخراسان» (ر،ال النجاشهی ،ر،« .)389لیهل القهدر حفظه بصهیر بالفقهه و األخبهار و
ً
ً
الر،ال ناقدا لألخبار» (الفهرست (طوسی) ،ر442؛ ر،ال الطوسی ،ر« .)439ثق ،لیل القدر بصیرا باألخبار ناقدا
ً
لآلثار عالما بالر،ال حفظه » (السهراهر الحهاوی لتحر یهر الفتهاوی ،ج ،2ر« .)529ثقه فیمها یرویهه معتمهد علیهه» (فهالح
الساهل و نجاح المسهاهل ،ر« .)156الشهیخ المتفه علهی علمهه و عدالتهه» (فهرج المهمهو فهی تهاریخ علمهای النجهو ،
ر.)129
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11

به نظر می رسد عظمت علمی شیخ صدوق ،مانع از وارد دانستن سوی ظن به او و اضطراب

در نقل روایات و امثال آنها باشد ،با این حال نمیتوان تقطیع ،تغییر واژگان و حذف آ گاهانهه

بخش هایی از روایات را منکر گردید .در تکاپوی علل و انگیزههای اتخاذ چنین رویکهردی ،بهه
نظر میآید دیدگاه های کالمی وی ،علتهی مههم در کیفیهت گهزارش روایهات باشهد؛ بهرای نمونهه:
صدوق در کتاب التوحید ،باب السعادة و الشقاوة روایتی را نقل کرده است 12که در مقایسه با

تأثیر اندیشههای کالمی شیخ صدوق در گزارش روایات

سویظن کردهاند 10و برخی فراتر رفته و گفتهاند:

همان روایت در الکافی 13کلینهی برخهی واژ گهانی کهه شهاهبه ،بهر دارنهد ،تغییهر یافتهانهد و عالمهه

مجلسی در بحار االنوار معتقد است صدوق برای موافقت با مهذهب اههل عهدل (معتزلهه) ایهن
کههار را کههرده اسههت 14.البتههه از آن،هها کههه روایههت کلینههی در برخههورد اولیههه معنههای ،بههر بههه دسههت

میدهد ،لذا عالمه مجلسهی در مهرآة العقهول سهخن دیگهری دارد و احتمهال میدههد کهه روایهت

الکافی یا از روی تقیه صادر شده یا به وسیله راویان تحری
در نمونهه ای دیگههر در بههاب تحر یه

عد تحری

معتقد به تناق

گردیده است.

15

قههرآن ،صههدوق چههون دیگههر محققههین از عالمههان شههیعه بههر

قرآن اعتقاد دارد 16.از این روی مقایسه روایت مناظره اما علی

با زندیقی کهه

قرآن بهود ،در دو کتهاب التوحیهد 17و االحتجهاج 18طبرسهی نشهان میدههد کهه
نههوری

صههدوق فقراتههی کههه بههر تحر ی ه قههرآن داللههت دارد ،گههزارش نکههرده اسههت .لههذا محههد
ً
ُ
می گو یهد صهدوق در التوحیههد ،نهه موضههع روایهت را کههه صهریحا بههر وقهوع نقصههان و تغییهر در قههرآن

داللت دارند ،حذف کرده است؛ زیرا وی به نقصان و تغییر در قرآن اعتقاد نهدارد و از ایهن روی

بخشهایی که مخال

دیدگاهش بوده ،حذف کرده است.

19

 .10بحار االنوار ،ج ،5ر.156
 .11مستدر الوساهل ،ج ،11ر170؛ فصل الخطاب فی تحری کتاب رب االرباب ،ر ،187شایان ذکهر اسهت محهد
نوری این تعابیر را از محق کاظمی نقل کرده است و خود نیز بدانها اعتقاد دارد.

 .12التوحید ،ر.355-354
 .13الکافی ،ج ،1ر.153
 .14بحار االنوار ،ج ،5ر.156
 .15مرآة العقول ،ج ،2ر.167
 .16التوحید ،ر.84
 .17التوحید ،ر .269-254
 .18االحتجاج ،ج ،1ر .258-240
 .19مستدر الوساهل ،ج ،11ر170؛ فصل الخطاب فی تحری

کتاب رب االرباب ،ر.187
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اما از ،مله مواردی که احتمهال مهیرود صهدوق بهر اسها

باورههای کالمهی خهود بهه اسهقاط

آ گاهانهههه قسهههمتی از روایهههت اقهههدا کهههرده اسهههت ،زیارتنامهههههای امههها کهههاظم

عسکریین

و امامه ههان

است که مقایسه گزارش صدوق با دیگر ،وامع روایی گهواه بهر افتهادگی فقهرهای

یکسان در هر دو زیارتنامه اسهت .عبهارت اسهقاط شهده بهه رخهداد بهدای در شهأن سهه امها یهاد

شده اشعار دارد .واکاوی دیدگاه کالمی شیخ صدوق درباره عقیده بدای ،بر حذف آ گاهانه آن

رهنمهون میسهازد .از ایهن روی ،ایهن تحقیه بها روش توصهیفی  -تحلیلهی در پهی پاسهخ بهه ایههن
سههاال اسههت کههه اندیشههه کالمههی شههیخ صههدوق در مسههأله بههدای چههه تههأثیری در کیفیههت گههزارش
و امامههان عسههکریین

زیارتنامهههای امهها کههاظم

تحقی ابتدا زیارتنامههای اما کهاظم

داشههته اسههت؟ بههرای پاسهخ بههه سههاال

و امامهان عسهکریین

گهزارش می گهردد ،آنگهاه

دیدگاه کالمی صدوق در علت عد نقل فقرات زیارتنامهها تحلیل میشود.

یهادآور میشهود کهه در حهوزه صهدوقپژوهی تهاکنون پژوهشههایی چنهد را محققهان بهه رشههته

تحریر درآوردهاند .با این حال ،در موضوع مورد پژوهش تهاکنون تحقیقهی سهامان نیافتهه اسهت.

تنها اثری که اند تشابه روشی ،و نه محتوایی ،با پژوهش پیش رو دارد ،مقاله «نگرشی به فراز

و فه ههرود کارنامه ههه حه ههدیثنگاری شه ههیخ صه ههدوق» اسه ههت که ههه به ههه کفایتهه هها و کاسه ههتیهای

حدیثنگاری شیخ صدوق پرداخته است و البته در آن به مسأله تأثیر باورهای کالمی وی در

نقههل روایههت اشههارهای هههیچ نشههده اسههت .از ایههن روی ،تحقی ه پههیش رو بههرای تههدار ایههن خههأل
سامان مییابد.

 .2زیارتنامههای امام کاظم

و امامان عسکریین

در ،وامههع روای ههی و کتههب م ههزار ،زیارتنامههههای مختلف ههی بههرای ام هها کههاظم

عس ههکریین
کاظم

و امام ههان

وارد ش ههده اس ههت؛ از ،مل ههه آنه هها ،دو زیارتنام ههه :یک ههی ب ههرای ز ی ههارت ام هها

و آن دیگری برای زیارت امامان عسکریین

است که در بسهیاری از مصهادر مهورد

اعتماد و،ود دارد .و،ه مشتر نقل این دو در گزارشهای صدوق ،افتادگی فقرهای خهار از

زیارتنامهها است:

الد ز ایارتنامدده امددام کدداظم

کیفیت زیارت اما کاظم
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 :کلینههی ،ابههن قولو ی هه و طوسههی از امهها هههادی

چنین روایت کردهاند:

در بههاب
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بز ایارتنامه امامان عسکریین

عسکری

را چنین نقل می کند:

 :ابن قولویه زیارتنامهه امها ههادی
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د
کوا دیوا دا ِاو ّد ای َ اهّللَ
َ
واِ
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ا ا
اباان ا ا ا ا
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د
ن
د
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د
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ّ
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َانو دوالُن
د
ن
د
د
َانووالُ ل ْی د
َهّللَ ّ
َانو دوال نُ د دل ْی ن د
و
ج
َ
ا
و
ی
ا
و
ک
ویت ا
ک وا ی وا نو ا ا ا
ا د ن ا
ا
ْ
کاَ ّد
کوا دیوا دَذیو دِ ا ّد د ن د ْ د د د د
َان دوال نُ د دل ْی ن د
کا دیا دن ْن دب دََّ ا ّدهّلل س دَلأ ان ن د
د دل ْی ن د
ا
َهّللنَ َانوال أُ لیکوا یوا اإن دوان أا
أا د ا
د
د
ْ د د ْ
ْن
کا نن دِ ااای أا ا ْ دََّ ائ ن د
کا د ار أَا ب دح ّ اا ن د
َْل دَّیَ أ دت ْی نَ ن د
کا ننی ِننا ا دَما دآن ْن نَ دما اب اا کو ااَرا
کا نن دو اَلیا ا ا ِایا ائ
ا
ا
د
دد ن
ن د ّ أ د د ّد ْ ن د ن ْ أ د ْ د ْ ن 22
ا دَما کب َْ دَتا اب اا م اااا اةا َااَما نب افال اةا أبفلت.

شیخ مفید نیز در کتاب المزار خود این زیارتنامه را آورده است؛ اگر چه بها نقهل ابهن قولو یهه
َّ َ
َ ن ُ
َ ُ
َ َ
السهال ُ َعل نیک َمها َیها َم نهن َبهدا ّ فهی شهأنک َما» در
اند تفاوتهایی دارد ،با این حهال ،عبهارت « :

آن و،ود دارد.

23

همچنههین شههیخ طوسههی در تهههذیب االحکهها بهها تفههاوت انههدکی ایههن زیارتنامههه را نقههل کههرده
َّ َ
َ َ ُ
َ ُ
السههال ُ َعل نیک َمهها َیهها َمه نهن َبههدا ّ فیک َمهها» آمههده
اسههت .در گههزارش وی فقههره مههدنظر بههه صههورت« :

 .20الکافی ،ج ،4ر578؛ کامل الزیارات ،ر301؛ تهذیب األحکا  ،ج ،6ر.82
 .21من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ر.601
 .22کامل الزیارات ،ر.314-313
 .23کتاب المزار ،ر.203
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است.

24

شیخ صدوق در من ال یحضره الفقیه این زیارتنامه را بدون سند به شهکل ذیهل نقهل کهرده

است:

ْ د
د
د د د ْ د د د د د ْ د ْ د د ْ د ْ د د د دّ ْ د ْ د ْ د ْ د ْ د ّد
َافوا ا در ْی انَ َ اوَ ْس دا دصول د اإِل
اإوَ أرات ا یارَ َبر اَیموا َالَ انول ا تنمو ا َاوبس ینح بیوک
د د ْ
ّد
د د ّد
َهّلل دا دت ناووح ن ّد
وواء ن
َان دووالُن
َاَوواَِ إ ْس دَل د
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ی
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ب
ا
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ا ا
ا
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ّد د ن د ا د ْ ن د د ن
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کا دیا نَ ّدج د
د
د
د
ْ
د
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م
ل
ظ
س
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ی
وحر
ن
ا
و
ی
ا
و
ک
ی
ل
ُ
ال
َان
َ
َهّلل
یت
ی
ل
ُ
ال
َان
َ
َهّلل
ی
لی
ا
ا
ا
ِ
ا ا ا
د د ن نا د أ د ّ ن ن د أ د ْ د ا ن ن أ د
د
د أ
ن
أ
ْ
ْ
ن
د
ن
ْ
کا ن دو اَلیا ا ا ِا دیا ائ د
کا نِ ااایا ا ََّ ائ د
کا ارَا بح اا د
َ ْ ْرضَ أت ْیَ د
کا نی ِننا ا دَما آننَ دما اب اا کو ااَرا
ا
ا
ا
د
دد ن
ن د ّ أ د د ّد ْ ن د ن ْ أ د ْ د ْ ن د 25ا 26
ا دَما کب َْ دَتا اب اا م اااا اةا َااَما نب افال اةا أبفلَما.

زیارتنامه هایی که از سه مصدر نخست نقل شد ،تفاوتهایی اندکی دارند؛ اما مهمترین
َّ َ ُ َ َ ن ُ َ َ َ ن َ َ َّ
تفاوتی که بین آنها با نقهل صهدوق و،هود دارد ،فقهدان عبهارت« :السهال علیکمها یها مهن بهدا
َّ َ
َ َ ُ
َ ُ
َ ن ُ
السههال ُ َعل نیک َمهها َی ها َمه نهن َبههدا ّ فیک َمهها»
ف هی شههأنک َما» (طب ه نقههل ابههن قولو یههه و شههیخ مفیههد) و «
(مطاب با نقل شیخ طوسی) در گزارش صدوق است.

 .3تحلیل دیدگاه کالمی شیخ صدوق در عدم نقل فقرات زیارتنامهها
َ ن
َ َ
چنان که گذشت ،در نقل صدوق فقره « َّ
الس َال ُ َع َل نی َ
ک َیا َم نهن َبهدا ّ فهی شهأنه؛ سهال بهر تهو،
ای کسههی کههه خههدا در بههاره او بههدای حاصههل کههرد» ،در زیارتنامههه امهها کههاظم و فقههره « َّ
السه َهال ُ
َ ن ُ
َ ُ
َ َ
َعل نیک َما َیا َم نن َبدا ّ فی شهأنک َما؛ سهال بهر شهما ،ای کسهانی کهه خهدا در بهاره آنهان بهدای حاصهل
کههرد» ،در زیارتنامههه امامههان عسههکریین

و،ههود ندارنههد .بههه نظههر میرسههد عههد ذکههر آنههها در

گزارش صدوق ناشی از عهواملی چهون :سههو و نسهیان یها نسهخه متفهاوت وی نبهوده اسهت؛ ز یهرا
ً
اوال ،این احتماالت شاید درباره یکی از دو زیارتنامه صادق باشد ،اما نمیتوان به سادگی به
ً
هر دو تعمیم داد؛ بهه خصهور آن کهه ههر دو فقهره مضهمونی یکسهان دارنهد؛ ثانیها ،عمهده تفهاوت
نقل صدوق با دیگران در همین فقرات حذف شده اسهت و در بهاقی عبهارات تفهاوت چنهدانی
ً
دیده نمیشود؛ ثالثا ،چنان که خواهد آمد ،برخی از شارحان به این نکته تو،هه داشهته و تعبیهر
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 .24تهذیب األحکا  ،ج ،6ر.94
 .25من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ر.607
 .26بسیاری از کتب مزار و ادعیه ،این زیارتنامه را ،به قرینه عد ذکر این فقره ،از شیخ صدوق نقل کردهاند (ر  :المزار از
شهید اول ،ر201؛ المزار الکبیر ،ر552؛ البلد األمین و الدرع الحصین ،ر283؛ المصباح (،ن األمهان الواقیه )،
ر.)494

در بهاره امهها کههاظم

و امهها ههادی

و امهها حسههن عسههکری

اشهاره دارد و آن گونههه کههه بههه

تفصیل میآید ،فقدان آنها با باورهای کالمی شیخ صدوق در مسأله بدای در امامت همراهی

دارد.

 .1-3بداء از منظر شیخ صدوق

عقیههد ه بههدای یکههی از باورهههای اعتقههادی منحصههر بههه شههیعه اسههت کههه مسههتظهر بههه آیههات و

روایات مستفی

اهل بیت

است 28.از ایهن روی ،صهدوق در آثهار مخهتلفش از آن سهخن

تأثیر اندیشههای کالمی شیخ صدوق در گزارش روایات

ً
«عسهق هههذه الفقههرة الصهدوق» 27را بههه کههار بردهانههد؛ رابعها ،فقههرات حههذف شهده بههه رخهداد بههدای

گفته است .وی در کتاب التوحید مینویسد:

معنههای بههدای ایههن اسههت کههه خداونههد آفههرینش مخلههوقی را آیههاز کنههد و آن را قبههل از

چیزی بی افریند ،سپس آن چیز را معدو و آفهرینش چیهز دیگهری را آیهاز کنهد یها بهه
چیزی امر کرده ،سپس از مثل آن نهی کند یا از چیزی نههی کهرده ،سهپس بهه مثهل

آن امر کند و آن مانند نسخ شراهع ،نسخ در تحو یل قبله و نسخ در عده زن شهوهر

مرده است.

29

صدوق در تبیین مصادی بدای می گوید:

اگر بنده ای صهله رحهم را بهرای خداونهد متعهال آشهکار گردانهد ،خداونهد بهر عمهرش

میافزاید و اگر قطع رحم آشکار گرداند ،از عمرش بکاهد و اگر زنا آشهکار گردانهد،

از روزی و عمههرش بکاه ههد و ا گ ههر پ هها دامنی آش ههکار گردان ههد ،ب ههر روزی و عم ههرش

بیفزاید.

از تعری

30

و مثالهایی که صدوق بیان داشته است ،میتوان به ایهن ،معبنهدی رسهید کهه

بهه اعتقههاد وی ،بههدای تغییههر در مقهدرات الهههی خههواه در حههوزه تشهریع و خههواه در محههدوده تکههوین

است.

 .27بحار االنوار ،ج ،99ر62؛ مالذ االخیار ،ج ،9ر.244

فراوان و در حد استفاضه است و به سخن
مینویسد« :روایات در موضوع بدای از اهمه
 .28عالمه طباطبایی در المیزان 
ً
کسانی که میگویند خبر واحد است ،نباید تو،ه کرد» (المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،11ر .)381ظاهرا این بیان عالمه
ناظر به سخن خوا،ه نصیرالدین طوسی است کهه عقیهده بهدای را فقهظ ناشهی از یهک روایهت مهیدانهد کهه خبهر واحهد بهه
حساب میآید (تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل ،ر.)422-421
 .29التوحید ،ر.335
 .30همان ،ر.336
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َّ
َّ
َّ
الس َّالم َّع َّلی َّ
ک َّیا َّمن َّب َّدا لِل لفی شأ لن له»
 .2-3تحلیل دیدگاه شیخ صدوق در عدم نقل فقره «

در ز یارتنامه امام کاظم

بههه وقههوع بههدای در شههأن آن

آن طههور کههه اشههاره شههد ،ایههن فقههره از زیارتنامههه امهها کههاظم

حضرت اشاره دارد .اکنون این ساال مطرح است که این ،مله به وقوع چه بداهی اشاره دارد؟

عالمه مجلسی دو احتمال داده اسهت .1 :بهه روایهاتی اشهعار دارد کهه بهر اسها

آنهها بهرای امها

کهاظم

مقهدر گ ردیهده بهود بها شمشهیر قیهها کنهد ،امها بهدای رخ داد؛  .2بهه بهداهی اشهاره دارد کههه

کاظم

است 31.فی

در بهاره اسههماعیل بهه وقههوع پیوسهت و الزمههه بههدای نسهبت بههه اسهماعیل ،وقههوع بهدای در شههأن امهها
کاشانی این فقره را به بدای در امامت تفسیر کرده و مینویسد:

خداونهد در شهأن ایشهان ،امامهت بعهد از پهدرش را قهرار داد ،ز یهرا در خبهر اسهت کهه
خداوند سهبحان ،ابتهدا امامهت را بهرای اسهماعیل مقهرر داشهت ،سهپس آن را محهو

کرده و ،ان اسماعیل را ستاند و برای موسی بن ،عفر

احتمال اول عالمه مجلسی احتمالی ضهعی

قرار داد.

32

اسهت کهه بهه نظهر میرسهد مسهتظهر بهه ههیچ

روایت و یا حت ی گزارش تاریخی نباشد ،به طهوری کهه بها و،هود ،سهتو،وههای صهورت گرفتهه
روایتی دال بر آن یافت نگردید، ،ز ایهنکهه بنها بهر گهزارش شهیخ مفیهد ،فرقهه سهاختگی واقفیهه بهر

پایههه نصههی از امهها صههادق

بههه قیهها بهها شمشههیر امهها کههاظم

اعتقههاد داشههتند 33.لههذا ایههن

احتمال مورد اعتنا نیست ،اما احتمال دو وی  -که همسو بها دیهدگاه فهی

کاشهانی اسهت -

در ،وامع حدیثی ،شاهد روایهی دارد و بها تشهکیل خهانواده حهدیثی میتهوان بهه آن نزدیهک شهد.

البتههه ایههن کههه آیهها مفههاد ایههن روایههات بههر بههدای در امامههت اشههاره داشههته و یهها از بههداهی دیگههر سههخن

می گویند ،محل بحث است؟ درباره وقوع بدای درباره اسماعیل در ،وامع حهدیثی ییهر از تهک
روایتی از صدوق پنج روایت و،ود دارد:
َ
ُ
سه روایت در اصهل ز یهد ن نرسهی نقهل شهده اسهت .1 :ز یهد از ع َب نیهد بهن زراره از امها صهادق

نقل کرده اسهت :بهرای خداونهد ،بهداهی بهه عظمهت بهداهی کهه در بهاره فرزنهد اسهماعیل بهه وقهوع

پیوسههت ،رخ نههداد؛ .2 34ز یههد بههدون واسههطه از امهها صههادق
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 .31مرآة العقول فی شرح عخبار آل الرسول ،ج ،18ر304؛ همان ،ج ،99ر.9
 .32الوافی ،ج ،14ر.1539
 .33الفصول المختارة ،ر.314-313
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َ
 ،قالَ « :ما َب َدا َّ َب َد َای ع نعظ ُم م نن َب َد ٍای َب َدا ل ُهه فهی ن نس َهماعیل نابنهی» (األصهول
َ .34ز نیدَ ،ع نن ُع َب نید نبن ُز َر َارةَ ،ع نن عبی َع نبد ا
الست عشر ،ر.)196

نپذیرفت و تنها فرزند موسی

می کند:

پس از من است؛ .3 35زید بیواسطه از اما صادق

نقهل

...من با تضرع از خداوند خواستم که فرزند اسماعیل را زنده نگهاه داشهته و ق ّهیم

پس از من قرار دهد ،ولی خداوند آن را نپذیرفت و این امر به دست هیچ یک از ما
نیست تا امامت را برای هر که خواست قرار دههد ،ایهن عههدی از ،انهب خداونهد

اسههت کههه بههرای هههر کههس بخواهههد ،مینهههد .خداونههد خواسههت امامههت در فرزنههد

موسی

استقرار یابد و نخواست که در فرزند اسماعیل باشد.

36

روایههت چهههار از ابوبصههیر در بصههاهر الههدر،ات نقههل شههده اسههت؛ وی از امهها صههادق

کرده که ایشان فرمود:

تأثیر اندیشههای کالمی شیخ صدوق در گزارش روایات

منا،ههات کههرده و از او مکههرر خواسههتم کههه فرزنههد اسههماعیل پههس از مههن باشههد ،خداونههد آن را

نقههل

از خداوند خواستم که این امر را در اسماعیل قرار دهد ،خداونهد آن را نپهذیرفت و

آن را در ابوالحسن موسی

قرار داد.

37

روایت پنجم در الکافی و االرشاد گزارش شده است:
ابوهاشم ،عفری گوید :پس از وفات ابو،عفر فرزند اما هادی  ،نزد ایشان بود
و با خود فکر می کرد  ،خواستم بگویم که قضیه و قصه ابو،عفر و ابومحمد (امها
حسههن عسههکری ) در ایههن زمههان ماننههد قضههیه و قصههه ابوالحسههن موسههی و
اسماعیل فرزندان ،عفر بن محمد است؛ چه امید بود که ابومحمد پهس از
ابهو،عفر باشهد ،قبهل از ایهن کهه سههخنی بگهویم امها ههادی روی بهه مهن کههرده و
فرمههود :بلههه ،ای ابوهاشههم،خداوند در بههاره (حیههات) ابومحمههد پههس از ابههو،عفر،
بداهی حاصل کرد که از آن اطالعی نبود؛ همچنان که در خصور موسی پس
از وفات اسماعیل بدای رخ داد و کسی از حال او آ گاه نبود و آن همان گونه اسهت
َ
َ
ون م نهن َب نعهدی َف َهأ َبی َر ّبهی ن َّال َع نن َی ُک َ
ا ،نی ُت ا َ َو َن َاز نل ُت ُه فی ن نس َماع َیل نابنی َع نن َی ُک َ
َق َال« :ن ّنی َن َ
هون
َ .35ز نیدَ ،ع نن عبی َع نبد ا
ُم َوسی نابنی» (همان ،ر.)197-196
َ
َ
َ
َ
ن
َ
ن
َ َ
ُ
َ
ّ
ُ
َ َ َ َ
َ
َ
هون الق ّهی َم م نهن
قالَ ...« :ما زل ُت ع نب َتهل نلی ا َع ّز َو َ،ل فهی ن نس َهماعیل نابنهی ع نن ُی نحی َی ُهه لهی و یک
َ .36ز نید َع نن عبی َع نبد ا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َّ َ َ َّ َ ن َ ُُ
َ
ّ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
الر ُ،ل م ّنا َیض ُعه َح نیث َیش ُای َو نن َما ذل َ
َب نعدی فأ َبی َر ّبی ذل َ
ک َو عن هذا ش نی َی ل نی َس نلی ّ
ک ع نهد م َهن ا عهز و ،هل یعههده
َ َ ن َ َ ُ َ َ َ ُ َ ن َ ُ َ ُ َ ن َ ََ َ ن َ ُ َ ن َ َ
نلی من یشای فشای ا عن یکون موسی ابنی و عبی عن یکون نسماعیل( »...همان ،ر.)197
َ َ
َ
َ
َ
َ َ
ن َ
َّ َ َ ُ
َ
َ
َ
ن
ن
قهال:
یر ،عن عبهی عبهد ا
َ .37حدث َنا ع نح َمد نب ُن ُم َح ّم ٍدَ ،ع نن َعل ّی نبن ال َحکمَ ،ع نن عبیهَ ،عن نابن عبی َح نم َزةَ ،ع نن عبی َب
ص ٍ
َ
ّ َ
َ ََ
َ َ
َ َ ن
َ َ نَ َ
َ
َن
َ َ
« َسأل ُت ُه َو َطل نب ُت َو قض نی ُت نل نیه ع نن َی نج َعل َهذا األ نم َر نلی ن نس َماعیل فأ َبی ا ُ نال ع نن َی نج َعل ُه ألبی ال َح َسن ُم َوسی » (بصاهر

الدر،ات فی فضاهل آل محمد

 ،ج ،1ر.)472
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که با خود حدیث نفس کردی؛ اگر چه باطهل گرایهان آن را نهاخوش بدارنهد ،فرزنهد

ابومحمد

، ،انشین پس از من است ،علمی که بدان نیاز است نزد او اسهت و

نشانههای امامت نیز در اختیارش است.

38

39

شیخ طوسی این روایت را با تفاوت اندکی نقل کرده است.
َ
در روایهت نخسهت ز یهد ن نرسهی فقه از بهدای در بهاره اسهماعیل سههخن گفتهه شهده و نسهبت بههه

بداهی که در مورد وی رخ داده است ،سهاکت اسهت .در روایهت دو ز یهد بهه بهدای اشهاره نشهده و

تنههها سههخن از دعههای امهها صههادق اسههت کههه از خههدا خواسههته کههه اسهماعیل پههس از حیههات
َ
ایشان زنده بماند ،اما خداونهد آن را در امها کهاظم قهرار داد .روایتسهو ز یهد ن نرسهی ظههور در

وقوع بدای در امامت اسماعیل دارد؛ زیرا به قیم بهودن اسهماعیل پهس از امها صهادق
بههدای در آن تصههریح دارد .در روایههت بصههاهر الههدر،ات امهها

و وقهوع

از خداونههد میخواه هد ،امههر را در

اسههماعیل قههرار دهههد .حههال مههراد از امههر چیسههت؟ احتمههال دارد بههه قرینههه روایههت دو  ،اسههتمرار
حیههات اسههماعیل پههس از امهها صههادق

باشههد ،امهها ظههاهرا بههه قرینههه روایههت سههو  ،امههر امامههت

باشد؛ چرا که مراد از امر در لسهان روایهات ،امهر والیهت اسهت .روایهت الکهافی و االرشهاد ،مقایسهه
میان فرزندان اما هادی

صادق

 ،یعنی اما کاظم

یعنی امها حسهن عسهکری

و بهرادرش ابهو،عفر بها فرزنهدان امها

و برادرش اسماعیل است ،ظاهرا و،هه تشهابه میهان آنهان عهد

حیات در زمان حیات برادرانشان اسهت و ههیچ اشهاره مسهتقیم و یها ییهر مسهتقیمی بهه بهدای در

امامت ندارد .بنا بر این از پنج روایت ،سه روایت اول ،سهو و پهنجم مطله بهوده و صهراحتی در

وقوع بدای در امامت اسماعیل ندارند و دو روایت دو و چهار ظهور در رخ داد بدای در امامهت

اسماعیل دارند.

شههیخ صههدوق در سههه اثههرش (التوحیههد ،اعتقههادات اإلمامیههه و کمههال الههدین و تمهها النعم ه )

روایت مربوط به بدای در اسماعیل را چنین گزارش می کند:

100

َ
َ َ ن
ن َ َ َ ُ
َ
َ
َ
َ .38عل ُّی نب ُن ُم َح َّم ٍدَ ،ع نن ن نس َحاق نبن ُم َح َّم ٍدَ ،ع نن عبی َهاش ٍم ال َج نعفر ّی قال :ک نن ُت ع نند عبی ال َح َسن َب نعهد َمها َمضهی ناب ُن ُهه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ن
ن
َ
َ
َ َ ّ ََُ ّ
َ
ن
َ
ُ
َ
َن
ّ
ُ
ابو ،نعف ٍر َو ننی ألفک ُر فی نفسی عر ید ع نن عقول کأن ُه َما ع نعنی ع َبها َ ،نعف ٍهر َو ع َبها ُم َح َّم ٍهد فهی َههذا ال َوقهت ،کهأبی ال َح َسهن ُم َوسهی َو
َ
َ
َ
َ ن َ َ
ن
َ
َ
َ
َ
َو ن َّن ق َّص َت ُه َما َکق َّصته َما ن نذ َک َ
ان ع ُبو ُم َح َّم ٍد ال ُم نر َ،ی َب نعد عبی َ ،نعف ٍر  ،فأق َبل َعل َّهی
ن نس َماعیل ناب َن نی َ ،نعفر نبن ُم َح َّم ٍد
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ َ َ َ
ن
َ ُ
َ َ
َ
َ
َ َ
ََ َ َ
ن
ابوال َح َسن ق نبل ع نن عنط َ  ،فقال« :ن َع نم َیا ع َبا َهاش ٍمإ َبدا ّ فی عبی ُم َح َّم ٍد َب نعد عبی َ ،نعف ٍر َما ل نم َیک نن ُی نع َرف ل ُه ک َما َبدا ل ُه
َ
ُ
ن
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ
ک َن نف ُس َ
فی ُم َوسی َب نع َد ُمض ّی ن نس َماعیل َما ک َش َ به َع نن َحاله َو ُه َهو ک َمها َح ّهدث نت َ
ابوم َح ّم ٍهد نابنهی
هک َو ن نن کهر َه ال ُم نبطلهون و
َُ ن
نَ ُ ن ُ َ ُ ن َ ُ َ
ن َُ
اج نل نیه َو َم َع ُه آله اإل َم َامه »( .الکهافی ،ج ،1ر327؛ االرشهاد فهی معرفه حجهج ا
ال َخل م نن َب نعدی عنده علم ما یحت
علی العباد ،ج ،2ر.)319 -318
 .39کتاب الغیب للحج  ،ر 83-82و .200

در هیچ امری مانند امر فرزند اسماعیل ،برای خداوند بدای به وقوع نپیوست.

مضمون این روایت مانند روایت اول زید نرسی است و تفاوت چندانی با آن ندارد.

از نظههر شههیخ صههدوق در روایههت منقههول او (کههه البتههه میتههوانیم دیگههر روایههات مطل ه را بههه آن
َّ
َ َ َ َّ
ضمیمه کنیم) متعل بدای ییر از امامت است .او در تبیین روایت اما صادق « :ما بهدا
َ َ َ
َ
َ
فی ش نی ٍی ک َما َبدا ل ُه فی ن نس َماعیل نابنی» ،می گوید:
این است که برای خداوند ظاهر نگردید امری مانند آنچه که برای او
مراد اما
درباره فرزند اسماعیل آشکار گردید؛ زیرا در حیات من ،ان او را ستاند تا مهرد
41
بدانند که او اما پس از من نیست.

تأثیر اندیشههای کالمی شیخ صدوق در گزارش روایات

د
د
د د د ّد د ْ د
ش ِء ک دما دب دََّ ا نا اس اإ ْ دْا ا یل َْب امی
نا بََّ اهّلل اس

40

از منظر شیخ صدوق بداهی که اتفاق افتاده ،نسهبت بهه تصهور مهرد در انتصهاب اسهماعیل

به مقا امامت بوده است.

امها در خصهور صههدور حهدیثی صههریح نسهبت بهه بههدای در امامهت اسههماعیل ،از نظهر شههیخ

صدوق در هیچ روایتی نیامده که اما صادق

بر امامت اسماعیل تصریح کرده باشد .ایهن
42

ادعا داستانی است کهه معتقهدان بهه امامهت اسهماعیل آن را بافتهانهد .از ایهن سهخن صهدوق
پیدا است که وی هر گونه روایتی را در زمینه بدای در امامت اسماعیل مجعول میداند .لهذا در

نقد آن دو دلیل نقلی میآورد:
 .1تعار

اهمه

این روایت با روایات شمارش امامان دوازده گانه که شیعه و سنی از پیامبر

روایت کردهاند 43.مقصود شیخ صدوق این است که در روایات فراوان فریقین ،به نا

و

دوازده اما تصریح شهده اسهت .در ههیچ روایتهی بهه نها اسهماعیل در عهداد امامهان دوازده گانهه

اشاره نشده است .بهه عبهارت دیگهر ،از همهان ابتهدای امامهان تعیهین شهده بودنهد .لهذا یها بایهد آن
روایههات را صههحیح دانسههت ،یهها روایههت واحههدی را  -کههه از بههدای در امامههت اسههماعیل سههخن

می گوید  -پ ذیرفت .روشن است که خبر واحد معار

با سنت قطعی را نباید وقعی نهاد.

 .2دومین دلیل شیخ صدوق ،عد بهره مندی اسماعیل از منزلت روحی و اخالقی بایسهته

یک اما معصو در مقا ،انشین پیامبر

است .وی مینویسد:

 .40التوحید ،ر336؛ اعتقادات اإلمامیه ،ر41؛ کمال الدین و تما النعم  ،ج ،1ر.69
 .41التوحید ،ر336؛ اعتقادات اإلمامیه ،ر41؛ کمال الدین و تما النعم  ،ج ،1ر.69
 .42کمال الدین و تما النعم  ،ج ،1ر.69
 .43همان.
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چگونهه ممکههن اسههت امها صههادق

بههر امامههت اسهماعیل اشههاره کههرده باشهد ،در

حالی که درباره او فرموده است « :او معصیت کار است و شبیه من و هیچ یک از

پدرانم نیست».

44

نیز روایت است که ولید بن صبیح گوید :مردی نزد مهن آمهد ،گفهت :نهزد مهن بیها تها فرزنهد آن

مرد(امهها ص ههادق) را نشههانت ده ههم ،ب هها او رفههتم م ههرا نههزد گروه ههی ب ههرد کههه ش ههراب میخوردن ههد و

اسماع یل بن ،عفر نیز در بین آنان بود ،ولید گوید :ناراحت بیرون آمد  ،ناگههان اسهماعیل بهن
،عفر را چسبیده به خانه خدا دید که گریان اسهت و اشهکههایش پهرده کعبهه را تهر کهرده بهود.

نزد اما صادق

حاضر شد و آنچه را دیده بود گفتم ،اما
45

فرمود :فرزند اسماعیل به

شیطان مبتال گردیده و شیطان به چهره او متمثل میشود .شیخ صدوق در ادامه می گوید:
اگر این روایت درباره اسماعیل صحیح باشهد ،چگونهه ممکهن اسهت بهر امامهت او
نص و،ود داشته باشد ،در حالی که روایت شده است :شیطان به صهورت ههیچ
 46و 47
پیامبر و وصی پیامبری متمثل نمیشود.
همان تبیین خهودش،

حال با این فر که شیخ صدوق بدای درباره اسماعیل را ،بر اسا
َ ن
َ َ
پذیرفته است .در چرایی حذف فقره « َّ
الس َال ُ َع َل نی َ
ک َیا َم نن َبدا ّ فی شأنه» در زیارتنامه اما
کاظم

دست کم چهار احتمال و،ود دارد:

َ َ َّ َ
َّ َ
ن ّ
ن َ
َ َ
ُ
ُ
َ .44حدث َنا ُم َح َّمد نب ُن ُم َوسی نبن ال ُم َت َوکل َ -رض َی ا ُ َع نن ُه  -قال َحدث َنا ُم َح َّمهد نب ُهن َی نح َیهی ال َع ّط ُهارَ ،ع نهن ُم َح َّمهد نبهن ع نح َمهد نبهن
َ
َ
َ
َ
ن
ن
َ
ن
َ
َ
َی نح َیی نبن ع نم َر َان األ نش َعر ّیَ ،ع نن َی نع ُق َ
وب نبن َیز یدَ ،ع نن ُم َح َّمد نبن عبی ُع َم نی ٍرَ ،عن ال َح َسن نبن َراش ٍد قالَ :سأل ُت ع َبا َع نبد ا
َ
َ
َ
َ
ن
َ
ً
َع نن ن نس َماع َیلَ ،ف َق َالَ :عار َال ُی نشب ُهنی َو ال ُی نشب ُه ع َحدا م نن َآباهی»؛ « َح ّدث َنا ال َح َس ُن نب ُن ع نح َم َد نبن ن ندر َیس َ -رض َی ا ُ
ٍ
َ
َ
َ ن
َ َ
َ َ
َع نن ُه – َق َالَ :ح َّد َث َنا عبیَ ،ع نن ُم َح َّمد نبن ع نح َم َدَ ،ع نن َی نع ُق َ
وب نبهن َیز یهد َو ال َب نرق ّهیَ ،ع نهن ع نح َمهد نبهن ُم َح َّمهد نبهن عبهی ن نص ٍهرَ ،ع نهن
َ َ
َ
َ
ََ َ
َ ً
َ
َ َ ََ
 ،فقهالَ « :و ا ال ُی نشهب ُهنی َو ال ُی نشهب ُه ع َحهدا م نهن
َح َّم ٍادَ ،ع نن ُع َب نید نبهن ُز َر َار َة ،قهال :ذک نهر ُت ن نس َهماعیل ع ننهد عبهی َع نبهد ا
َآباهی» (کمال الدین و تما النعم  ،ج ،1ر.)70-69
َ
َ
ن
ن
َ
َّ َ
َ
ُ
ّ
َ َ
َ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ن
ن
ُ
ن
ن
َ
َ
ن
ُ
ُ
ّ
َ
َ .45حدث َنا ُم َح ّمهد نب ُهن ال َح َسهن نبهن ع نح َمهد نبهن ال َولیهد َ -رض َهی ا عنهه  -قهال حهدثنا سهعد بهن ع نبهد ا  ،عهن محمهد بهن ع نبهد
َ
َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ
ن
ن
ن
ن
َ َ َ َ َّ
َ
ن
ال َج َّبارَ ،عن نابن عبی ن نج َر َانَ ،عن ال ُح َس نین نبن ال ُمخ َتهارَ ،عهن ال َولیهد نبهن َصهبیح قهال، :هاینی ر،هل فقهال لهی :تعهال حتهی
ٍ
ً
ن ن َ ُ ن ُ َ نَ َ َ َ َ َ ن ُ ن
الر ُ،لَ ،ق َالَ :ف َذ َه نب ُت َم َع ُهَ ،ق َالَ :ف َجها َی بهی ن َلهی َق نهو َی نش َهر ُب َ
ک ناب َن َّ
ُعر َی َ
هت َمغ ُمومها
ون فهیهم نسهماعیل بهن ،عف ٍهر قهال فخر،
ٍ
َ ن َّ َ
َ َ َ َ َ ن ُ َ ن ُّ
ّ ن
َ ن
ن َ
ُ
َ َ
َ
َ
ُ
هت عش َهتد،
فج نئ ُت نلی ال َح َجر فإذا ن نس َماعیل نب ُن َ ،نعف ٍر ُم َت َعل َ بال َب نیت َی نبکی قهد َبهل ع نس َهت َار الک نع َبه بد ُموعهه ،قهال :فخر،
َ
َ
َ
َفإ َذا ن نس َماع ُیل َ،ال َس َم َع نال َق نو َف َر َ ،نع ُت َفإ َذا ُه َو آخ َذ بأ نس َتار نال َک نع َب َق ند َب ّل َهها ب ُد ُموعههَ ،ق َهالَ :ف َهذ َک نر ُت َذل َ
هک ألبهی َع نبهد ا
َّ ُ
ََ َ ََ
َ
 ،فقال« :لقد ناب ُتل َی نابنی بش نی َط ٍان َی َت َمثل فی ُص َورته» (همان ،ر.)70
َ
َ ن ُ َ َ َّ َّ ن َ َ َ
َّ ُ
َ
َ
ان ال َی َت َمثل فی ُص َورة نب ٍ ّی َو ال فی ُص َورة َوص ّی نب ٍ ّی» (همان ،ر.)70
« .46قد رو ی عن الشیط
 . 47شایان ذکر است ،این قبیل روایات با ،ایگاه واالی اسماعیل منافات ندارد ،چه بسا انسان عادل و متقهی ،از او گنهاه،
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اگر چه صغیره ،سر زند ،مع ذلک متذکر شده و توبه میکند .اسماعیل انسان بزرگوار و مورد عطوفت اما صادق
(معجم الر،ال الحدیث ،ج ،3ر)127-126

بود

مشابه ،مله مزبور در زیارتنامهامامان عسکریین

نیز حذف شده است.

 .2آقهای یفههاری احتمههال قههوی داده اسههت کههه چهون صههدوق روایههت امهها صههادق

در بههاره

بههدای اسههماعیل را قبههول نههدارد و تعبیههر «ف هی ذلهک ش هیی یر ی هب» در کتههاب االعتقههادات بههر ایههن
روایت نشان گر آن است .لذا فقره مزبور را حذف کرده است 49.این احتمال آقای یفهاری  -کهه
ً
آن را اظهر دانسته است  -صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا اوال ،صدوق تعبیر مزبور را بهرای روایهت
َ َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ َ َ َ
ُ ََ
« َما َبدا ّ َبد َای ک َمها َبهدا ل ُهه فهی ن نس َهماعیل عبهی نذا ع َم َهر ع َب ُهاه ن نب َهراهی َم بذ نبحهه ث َّهم فهد ُاه بهذ نبح َعظهیم»
ٍ
ً
آورده اسههت کههه از بههدای در بههاره ذبههح اسههماعیل فرزنههد ابههراهیم سههخن می گو یههد؛ ثانیهها،

تأثیر اندیشههای کالمی شیخ صدوق در گزارش روایات

 .1فقره محل بحث در نسخهای که صدوق از آن نقل کرده ،و،ود نداشته است و بعدها به
ً
آن افزوده شده است 48.این احتمال صحیح به نظر نمیرسد؛ ز یهرا اوال ،کلینهی و ابهن قولو یهه -
ً
که فقره مزبور را گزارش کردهاند  -بهر صهدوق مقهد هسهتند؛ ثانیها ،همهان طهور کهه خواههد آمهد،

چنان کههه گذشههت ،صههدوق نههه تنههها در کتههاب االعتقههادات ،بلکههه در کتههاب التوحیههد و کمههال
الدین روایت بدای اسماعیل را نقل و معنای صحیح از آن را نیز تبیین کرده است.

 .3ص ههدوق فه ههم ب ههدای را در فق ههره مز ب ههور میس ههور همگ ههان نمیدانس ههته و احتم ههال برداش ههت

ناصواب از آن میداده است .لذا عمومیسازی آن را در قالب زیارتنامه مشاهد مشهرفه  -کهه
ک ههج فهم ههی ت ههوده م ههرد را در پ ههی خواه ههد داش ههت  -ب ههه ص ههالح نمیدی ههده و چ ههون آن را م ههأثور

نمیدانسته ،به حذف آن اقدا کرده است .شهاهد ایهن ادعها گهزارش بهدون سهند و انتسهاب بهه
معصو است .در بررسی این احتمال باید گفت ا گر چهه زیارتنامهه امها کهاظم

ابن قولو یه و طوسی با سلسله سند از اما هادی

را کلینهی،

روایهت کردهبودنهد 50،بها ایهن حهال ،ممکهن

اسههت از منظههر صههدوق ایههن زیارتنامههه و برخههی دیگههر از زیارتنامهههها ماننههد :زیارتنامههه امهها

علههی

 51،زیارتنامههه امهها رضهها

 52زیارتنامههه امامههان عسههکریین

 - 53کههه آنههها را

بدون استناد به معصو گزارش کرده است  -مأثور نبودهاند .لذا با تعلیل فوق ،مصلحت را در

حذف چنین ،مله دشواری دیده است.

 .48من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ر .601این نظر ،اولین احتمالی است که آقای یفاری مطرح کرده است.
 .49همان ،ج ،2ر .601این سخن آقای یفاری در پاورقی وی بر زیارتنامه مزبور آمده است.
 .50الکافی ،ج ،4ر578؛ کامل الزیارات ،ر301؛ تهذیب األحکا  ،ج ،6ر.82
 .51من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ر.588-586
 .52همان ،ج ،2ر.602
 .53همان ،ج ،2ر.607
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 .4مفاد ایهن عبهارت از منظهر صهدوق ،از انتصهاب اسهماعیل بهه امامهت و وقهوع بهدای پهس از

وفات وی و انتقال امامت بهه امها کهاظم

سهخن می گو یهد و بهداهی کهه در روایهت اسهماعیل

اشهاره شههده بههود ،ییههر از بههداهی اسههت کههه در ایهن فقههره مطههرح اسههت و تالزمههی میههان آن دو برقههرار

نیست و از آن ،ا که به نظر وی امامت بهدای پهذیر نیسهت ،مفهاد ایهن فقهره نیهز صهحیح نخواههد
بود و لذا به حذف آن اقدا کرد ه است .با تو،ه به مباحث مقدماتی که گذشهت ،گمهان قهوی

بر این احتمال می رود .در صورت صحت این گمانه ،این برداشت صدوق از فقهره زیارتنامهه

اما کاظم

ظاهرا ناتما است و لزومی به اسقاط آن نبوده است؛ زیرا بها همهان راه حلهی کهه

وی برای روایات مطل بدای اراهه کرده است ،میتوان این عبهارت را تو،یهه کهرد؛ چنهان کهه آیه

ا سههبحانی بهها گرتههه بههرداری از راه حههل صههدوق ،ایههن گونههه عمههل کههرده و در معنههای آن نوشههته
است:

ای کسی که در شأن او امری آشکار گشت که مخال

با گمان مرد بود ،ز یهرا بهه

تصورشان هویدا شد و دانستند که موسی بهن ،عفهر

،انشهین امها صهادق

پنههدار آنههان ،اسههماعیل ،انشههین امهها صههادق
خواهد بود.

شایان ذکر است با فر

54

بههود و چههون وفههات کههرد ،خههالف

صحت این احتمال ،ا،تههاد صهدوق در تقطیهع روایهت ،بهه ههیچ

روی به ،ایگاه سترط حدیثی او آسهیب نمیرسهاند و مو،هب اضهطراب وی نخواههد بهود؛ چهرا

که به تعبییر آی ا خهویی امثهال این گونهه امهور از بهاب تقطیهع هسهتند کهه میهان محهدثان رایهج

است .در صورتی که بخش حذف شده بهه داللهت بخهش بهاقی مانهده آسهیب نرسهاند ،اسهقاط
55

آن مانعی ندارد .از شأن صدوق به دور است که در نقل روایت اضطراب داشته باشد.
َّ
َّ َّ
َّ
 .3-3تحلی ل دی دگاه ش یخ ص دوق در ع دم نق ل فق ره «الس الم َّعلیک َّم ا َّی ا َّم ن َّب َّدا لِل لف ی
َّ
شأ لنک َّما» در ز یارتنامه امامان عسکر یین
آن سان که رفت ،این فقره از زیارتنامه اما ههادی

و امها حسهن عسهکری

بهه وقهوع

بدای درباره این دو اما اشاره دارد .برای فهم بدای مربوط به ایشان نیز ناگزیر از تشهکیل خهانواده
حدیثی هستیم .با تفحص در ،وامع روایی به پنج روایت دست یافتیم که از وقوع بهدای در بهاره
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 .54البدای فی ضوی الکتاب و السن  ،ر104؛ النسخ و البدای فهی الکتهاب و السهن و رسهال حهول حجیه عحادیهث و عقهوال
العترة الطاهرة ،ر.83
 .55معجم الر،ال الحدیث ،ج ،16ر.325

اما هادی

 .1علی بن ،عفر نقل می کند :هنگا وفات محمهد فرزنهد امها ههادی

بود  ،به حسن

نهزد ایشهان حاضهر

فرمود :ای فرزند  ،خدا را شکر کن که درباره تو امری پدید آورد.

 .2عبد ا بن مروان انبهاری گو یهد ... :امها ههادی

یافت ،روی به ابومحمد

56

چهون از کفهن و دفهن ابهو،عفر فرایهت

(اما حسن عسکری) کرده و فرمود :ای فرزند  ،شکر خداوند را بهه

،ای آور که خداوند درباره تو امری پدید آورد 57.شیخ طوسی ایهن روایهت را بها تفهاوت انهدکی از

محمد بن ابی صهبان نقل کرده است.

58

، .3مههاعتی از بنههی هاشههم نقههل کردهانههد کههه در روز وفههات محمههد بههن علههی

هههادی

منههزل امهها

کردنههد  ...امهها هههادی

حسههن بههن

ایستاد،( ،ماعت بنی هاشم گویند ):ما ایشان را نمیشناختیم .لختی بعد اما

بهه ایشهان

علههی

حضههور یافتههه و بههه حضههرت تسههلیت عههر

را دیدنههد کههه گریبههان چهها زده وارد گردیههد .حسههن

تأثیر اندیشههای کالمی شیخ صدوق در گزارش روایات

سخن گفتهاند:

در سههمت راسههت حضههرت

فرمههود :ای فرزنههد  ،خههدا را شههکر کههن کههه در بههاره تههو امههری پدیههد آورد .پرسههیدیم :ایشههان کیسههت؟
گفتند :حسن فرزند اما هادی

است .به ،وانی بیست ساله یا کمی بیشهتر میمانهد .در آن

روز ایشان را شناختیم و یقین حاصهل کهردیم کهه حضهرت بهه امامهت حسهن

ایشان را ،انشین خود قرار دادند.

59

اشهاره داشهته و

 .4روایت چهار  ،همان روایت ابوهاشم در الکافی و االرشاد است که از مقایسه و مشهابهت

بههدای میههان امهها حسههن عسههکری

و بههرادرش ابههو،عفر بهها امهها کههاظم

و بههرادرش اسههماعیل

ًَ ن
َ َ َ ُ
َ
َ .56و َع نن ُهَ ،ع نن ُم َوسی نبن َ ،نعفر نبن َو نه ٍبَ ،ع نن َعل ّی نبن َ ،نعف ٍر قال :ک نن ُت َحاضرا ع َبا ال َح َسن
َ
َ
ن
َ ً
َ َ
َ ُ َ َّ َ ن ن َ ُ ن ً َ َ ن
هک ع نمهرا» (الکهافی ،ج ،1ر326؛ االرشهاد فهی معرفه حجهج ا علهی
ّ شکرا فقد ع نحهد فی
لل َح َسن« :یا بنیإ عحد
العباد ،ج ،2ر.)315
َ
َّ
َ َ
ن
َََ َ َ
ن َن
َ َ
َ
َ
َ
 .57ال ُح َس نی ُن نب ُن ُم َح ّم ٍدَ ،ع نن ُم َعلی نبن ُم َح ّم ٍدَ ،ع نن ع نح َمد نبن ُم َح ّمد نبن َع نبد ا نبن َم نر َو َان األن َبار ّی قال ... :فل ّما ف َرغ م نن ع نمر
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ن
َ ً
ََ
َ َ
ُ ن ً ََ ن
َ
ن ََ
َعبهی َ ،نع َفهر ال َت َفه َ
یهک ع نمهرا» (بصههاهر
هت نلهی عبهی ُم َح َّمه ٍهد فقهالَ « :یها ُب َنه َّهی ع نحهد ّ ت َب َهار َ َو ت َعههالی شهکرا فقهد ع نحههد ف
ٍ
َ ََ َ
َ ُ ّ
ل َّما ت ُوف َی ناب ُن ُه ُم َح َّمد ،فقال

الدر،ات ،ج ،1ر473-472؛ الکافی ،ج ،1ر326؛ االرشاد فی معرف حجج ا علی العباد ،ج ،2ر.)316
 .58کتاب الغیب للحج  ،ر.203
َ
َ
ُ .59م َح َّم ُد نب ُن َی نح َیی َو َی نی ُر ُهَ ،ع نن َس نعد نبهن َع نبهد ا َ ،ع نهن ََ ،م َاعه ٍ م نهن َبنهی َهاش ٍهم م نهن ُه ُم نال َح َس ُهن نب ُهن نال َح َسهن ناأل نف َط ُهس ع َّن ُههمن
َ َ ُ َ ن َ ُ ُ ّ ُ َ َّ ُ ن ُ َ ن ُ َ َّ َ َ َ ن
ن ََ َ َ ن َ َ ن َ ّ َن َ َ ن ُ َ
ُ َ
های َمشهقوق
اب عبی ال َح َسهن ُی َع ّزون ُهه  ....نذ نظهر نلهی الحسهن بهن عل ٍهی قهد ،
حضروا یو توف َی محمد بن عل ّی بن محم ٍد ب
ن
َ َ ن ُ َ َن ُُ َََ َ َ
ن
َ ن َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ن ن َّ َ َّ َ َ َّ ُ ن ً
َ َ
َ
َ
ن
عز و ،ل شکرا
ال َج نیب َح ّتی قا َ َع نن َیمینه و نحن ال نعرفه فنظر نلیه ابوالحسن بعد ساع ٍ فقال« :یا بن ّیإ عحد
َ
َ
َ
َ
َ
ً
یک» َ ...ف َسأ نل َنا َع نن ُهَ ،فق َیلَ :ه َذا نال َح َس ُن ناب ُن ُهَ ،و َق َّد نر َنا َل ُه فی َذل َ
َف َق ند ع نح َد َ ف َ
هک نال َو نقهت ع نشهر َ
ین َس َهن ع نو ع نر ََ ،هح ،ف َی نو َمئ ٍهذ
َ
َ
ن
ََ
َ
َ
َ
ن
َ
َ
َع َرف َن ُاه َو َعل نم َنا ع ّن ُه ق ند عش َار نل نیه باإل َم َام َو عق َام ُه َمق َام ُه (الکافی ،ج ،1ر327-326؛ االرشاد فی معرف حجج ا علهی
العباد ،ج ،2ر.)318-317
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سخن می گفت و در بخش بدای در شأن اما کاظم

گذشت .الز به ذکر اسهت کهه ابتهدای

اسههت « :هنگهها وفههات ابههو،عفر فرزنههد امهها هههادی

نههزد ایشههان بههود  ،ایههن در حههالی بههود کههه

روایت شهیخ طوسهی در الغیبهه، ،ملهه اضهافهای دارد کهه در الکهافی و االرشهاد نیسهت و آن ایهن

اما

60

به او اشاره و داللت کهرده بهود و بها خهود فکهر می کهرد ، .»...ملههای کهه ز یهر آن خه

کشیده شده فق شیخ طوسی نقل کرده است.
ّ
 .5کلینههی و مفیههد از عبههد ا بههن ،ههالب نقههل می کننههد کههه وی گو یههد :امهها هههادی

در

نامههه ای بههه مههن نوشههت :خواسههتی ب رسههی ،انشههین پههس از ابههو،عفر کیسههت؟ بههه همههین دلیههل
مضطرب شدی ،بهه خهود انهدوه راه مهده ،ز یهرا «خداونهد مردمهی را پهس از ایهنکهه هدایتشهان کهرد

گمهراه نمههیکنههد تهها آن گهه کهه بههرای آنههان روشهن کنههد کهه از چههه ب رهیزنهد» 61.پههس از مههن ،امهها تههو
فرزند ابومحمد

است ،آنچه بدان نیاز دارید نزد او است ،خداوند آن چه را بخواهد مقهد

مههیدارد و آن چههه را بخواهههد بههه تههأخیر میافکنههد (خداونههد فرمههوده اسههت ):هههر حکم هی را نسههخ

کنیم ،یا آن را به صدست] فراموشی بسپار یم ،بهتر از آن ،یا مانندش را میآور یم ،62مطالبی را که

برای روشنگری و اقناع صاحب خرد بیدار الز بهود ،نگاشهتم 63.شهیخ طوسهی ایهن روایهت را بها
ّ
همان سند ،ولی با این عبهارات افزونتهر در ابتهدای آن گهزارش کهرده اسهت :عبهدا بهن ،هالب
گو یههد :بههرای مههن از امهها هههادی

روایههاتی در بههاره ابههو،عفر ،فرزنههد ایشههان - ،کههه بههر او داللههت

می کردند  -نقل شده بود .چون ابو،عفر وفات یافت ،مضطرب و سهرگردان شهد  ،نهه راه پهیش

داشتم و نه راه پس ،میترسید درباره آن با اما

نامههنگاری کهنم ،نمیدانسهتم چهه خواههد

شههد ،بههاالخره نامههه نوشههته و از ایشههان خواسههتم کههه دعهها کنههد و خداونههد متعههال عههواملی را کههه
مو،بات اندوه و پریشانی ما را فراهم آورده ،برطرف کند، ،واب نامه با دعها و رفهع پریشهانی مها
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َّ َ
َن َ ََ ن َ َ نَ َ َن َ َ ََ َ
َ َ ن
ّ ََُ ّ
ن َ
ُ
َن
ان عش َار نل نیه َو َدل َعل نیه َو ننی ألفک ُر فی نفسی ...
وقت وفاة ابنه عبی ،عف ٍر ،و قد ک
 .60ک نن ُت ع نند عبی ال َح َسن ال َع نسکر ّی
(کتاب الغیب للحج  ،ر 83-82و .)200
َ ُ ُ َّ َ ن ً َ ن َ ن َ ُ ن َ َّ ُ َ ّ َ َ ُ ن َ َّ ُ َ َّ َ ُ ّ َ
ن
 .61برگرفته از آیه  115سوره توبه استَ :و ما کان ا لیضل قوما بعد نذ هداهم حتی یبهین لههم مها یتقهون نن ا بکهل شهی ٍی
َعلیم .
َ
ن
َ
َ
ُ
َ
ن
َ
 .62ما ن نن َس نخ م نن َآی ٍ ع نو ن ننسها نأت بخ نی ٍر م ننها ع نو مثلها (سوره بقره ،آبه .)106
َ
َ
ن
َ
َ
ن
ّ
َ
َ
َ
َ
َ .63عل ُّی نب ُن ُم َح َّمدَ ،ع نن ن نس َحاق نبن ُم َح َّمدَ ،ع نن ش َ
َ
َ َ َ
َ َ
هاب ع َر ند َت
اه َو نیه نبن َع نبد ا ال َجالب ق
ٍ
ٍ
ال :کتب نل ّهی ابوالحسهن فهی کت ٍ
َ ن َ ن َ َ َ ن َ َ َ ن َ َ َ ن َ َ َ ن َ َ َ َ َ َ ن َ َّ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ ُ َ ن ً
مها َب نع َهد ن نذ َه ُ
هداه نم َح َّتهی ُی َب ّهینَ
عن تسأل عن الخل بعد عبی ،عف ٍر و قلقت لذلک فال تغتم فإن ا عهز و ،هل ال یضهل قو
َ
َ ّ
ُ َ َّ ن َ ن َ ُ َ َ ن َ ُ َ َ َ ّ
َل ُه نم ما َی َّت ُق َ
ون َو َصاح ُب َ
ون نل نیه ُیقد ُ َما َی َش ُای ا ُ َو ُیاخ ُر َما َی َش ُای ا ُ ما ن نن َس نهخ
ک َب نعدی ابومحم ٍد ابنی و عنده ما تحتا،
َ
ن
َ
َ
هاع لهذی َع نقهل َی نق َظ َ
هان َو ق َن َ
هت ب َمها فیهه َب َی َ
م نن آ َی َع نو ُن ننسها َنهأت ب َخ نیهر م ننهها ع نو م نثلهها ق نهد ک َت نب ُ
هان (الکهافی ،ج ،1ر328؛
ٍ
ٍ
ٍ
االرشاد فی معرف حجج ا علی العباد ،ج ،2ر.)319

کیست؟...

64

پهس از

در سه روایت نخست ،اما هادی بهه وقهوع امهری در بهاره امها حسهن عسهکری
َ َ ً
َ َ َ
یک ع نمرا) که اما ههادی از ایشهان میخواههد کهه بهدان
وفات برادرش اشاره دارند (ع نحد ف
سبب شکر خدای را به ،ای آورد .حهال مهراد از امهر چیسهت؟ روایهات سهاکت هسهتند .روایهت
و بههرادرش ابههو،عفر سههخن بههه میههان آورده ،امهها از

چهههار از بههدای میههان امهها حسههن عسههکری

موضهوع بهدای سهخن نمی گوینهد .روایهت پهنجم نیهز فقه بهه تحیهر امها پهس از امها ههادی

بهها

تأثیر اندیشههای کالمی شیخ صدوق در گزارش روایات

بازگشهههت ،امه هها

در انتههههای نامه ههه نوشهههتند :خواسه ههتی ب رسهههی ،انشه ههین پهههس از ابه ههو،عفر

وفهات ابههو،عفر ،فرزنهد بههزرط حضهرت ،اشههاره دارد .ظهاهر ایههن دو روایهت نسههبت بهه مسههأله بههدای

اطالق دارند ،اما با ،مالت افزونتری که در نقل شیخ طوسی و،ود دارد ،تقییهد آنهها بهه بهدای
در امامت به ذهن متبادر شده و این احتمال قوت می گیرد که اما هادی
پسین خود معرفی کرده بهود کهه بها وفهات او ،امها حسهن عسهکری

میشود.

اکنون بر اسا

 ،ابو،عفر را اما

بهه ایهن ،ایگهاه منصهوب

این روایات و آن فقره زیارتنامه سه ساال مهم پیش رو است .1 :سه روایت

اول به وقوع چه امری در خصهور امها حسهن عسهکری
چهار و پنجم بر امامت اما حسن عسکری

است؟  .3مقصود از وقوع بدای در شأن دو اما

اشهاره دارنهد؟  .2داللهت دو روایهت

به ویژه با اضافات نقهل شهیخ طوسهی چگونهه
 ،برابر با فقره زیارتنامه Tچیست؟

در پاسخ به ساال اول و دو  ،دو دیدگاه قابل طرح است:

الد ز تیییددر تصدور مددردم در مسدأله جانشددینی امددام هدادی

 :شههارحان احادیهث اتفههاق نظههر

دارنههد کههه امههر ،دیههدی کههه بهها وفههات ابههو،عفر محمههد رخ داده اسههت ،تغییههر تصههویر تههوده مههرد

اسههت .مههال صهالح مازنههدرانی در شههرح بههر الکههافی در

نسهبت بههه ،انشههین پههس از امها هههادی
َ َ ً
َ َ َ
هک ع نمهرا» (خداونهد در بهاره تهو امهری پدیهد آورد)  -کهه در ههر سهه روایهت
توضیح ،مله «ع نحد فی
نخست آمده  -می گوید:
شیعه میپنداشت که محمد (ابو ،عفر) ،اما پس از اما هادی

است و چون

هاه َو نیه نبهن َع نبهد ا نال َج َّهالب َق َهالُ :ک نن ُ
الن َخعهیَ ،ع نهن َش َ
َ .64س نع َدَ ،ع نن َعل ّی نبن ُم َح َّمهد نال ُک َل نین ّهیَ ،ع نهن ن نس َهح َاق نبهن ُم َح َّمهد َّ
هت
ٍ
ٍ
ُّ ُ َ ن َ ن َ َ نَ ن َ
َ َ نَ
ک َو َبقیهتُ
ابهو ،نع َفر َقل نق ُ
هت ل َهذل َ
ات َت ُد ُّل َع َل نیه َف َل َّما َم َضی َ
َ
ن
َ
ّ
ر و یت ،عن عبی الحسن العسکری
فی عبی ،عف ٍر ابنه روای ٍ
َ ٍَ
َ
ک َف َال َع ندر ی َمها َی ُک ُ
هون َف َک َت نب ُ
ُم َت َح ّی ًرا َال َع َت َق َّد ُ َو َال َع َت َأ َّخ ُر َو خ نف ُت َع نن َع نک ُت َب ن َل نیه فی َذل َ
هت ن َل نیهه ع نسهأ ُل ُه ال ُّهد َع َای َو ع نن ُی َف ّهر َج ا ُ
َ
ن َ َ َ َ َ َ ن َ َ ُ ُّ
َ
ن ن
ن َ ُّ ن
َ
َُ َن
َ َ َ َ َّ
ن َ
اب بالد َعای َو َر ّد الغل َمان َعل نی َنا َو ک َت َب فهی
السل َطان ک ّنا نغ َت ُّم ب َها فی یلماننا فر،ع الجو
اب من قبل
تعالی عنا ف َی عسب َ ٍ
َ
َ
ن َ
َ َ
ن
َ
َ
آخر الک َتاب ع َر ند َت ع نن ت نسأل َعن ال َخل َب نعد ُمض ّی عبی َ ،نعفر( ...الغیب للحج  ،ر.)201-200
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اما بعدی بوده و

محمد وفات یافت ،مشخص گردید که اما حسن عسکری

امامههت اختصههار بههه ایشههان دارد .بههدین سههبب اخههتالف میههان شههیعیان رخههت

بست و این نعمت بزرط ،مستو،ب شکر است.

فی

65

کاشانی و عالمه مجلسی سخنانی نزدیک بهه سهخن مهال صهالح دارنهد 66.مهال صهالح

مازندرانی در توضیح روایت پنجم نوشته است:
مشیت ازلی بر تقدیم ابومحمد (اما حسن عسکری) تعل گرفته بود ،خداوند
محمد (ابو ،عفر) را میراند تا پندار آنان کهه میپنداشهتند او بهه خالفهت میرسهد،
67
ابطال گردیده و علم ازلی خداوند آشکار شود.
شیخ طوسی  -که اضافات نقل او معنای روایهات چههار و پهنجم را پیچیهده و دشهوار کهرده

است  -در تبیین روایت چهار مینویسد:

مرد میپنداشتند محمد بن علی

پس از پدرش (اما هادی

چون در حیات پدر وفات کرد ،به بطالن گمانشان پی بردند.

68

) اما است و

همچنین مینویسد:
از آن،ا که محمد فرزند بزرط بود ،گروهی از شیعیان میپنداشتند که امر امامت
در او استقرار مییابد؛ هم چنان که گروهی از شیعیان گمان می کردند امامهت در
اسماعیل ،و نه موسی ،به ودیعه نههاده شهده اسهت .چهون محمهد دار دنیها را وداع
گفت ،امر خداوند درباره او مبنی بر ایهن کهه او را بهه امامهت نصهب نکهرده ،آشهکار
شد؛ چنان که مانند آن درباره اسماعیل آشکار گشته بود .بنا بر این ،مراد حدیث
این نیست که نص بر امامت محمد بوده و سپس خداوند در نص ،بدای به و،ود
69
آورده باشد .این بر خداوندی که عالم به عواقب امور است ،روا نیست.
شههایان ذکههر اسههت کههه ایههن توضههیحات وی ا گههر چههه در ،ههای خههود صههحیح اسههت ،ولههی

نمیتوانههد ظهههور ،مههالت اضههافه او را دو روایههت تو،یههه کنههد؛ ز یههرا در اولههی آمههده کههه ابوهاشههم
َن َ َ َ
ان ع َش َ
هار
،عفری می گوید :اما هادی به ابهو،عفر محمهد اشهاره و داللهت کهرده بهود َ(و قهد که

108

 .65شرح الکافی ،ج ،6ر.202
 .66الوافی ،ج ،2ر388-387؛ مرآة العقول فی شرح عخبار آل الرسول ،ج ،3ر388؛ بحار االنوار ،ج ،50ر.241
 .67شرح الکافی ،ج ،6ر.207
 .68الغیب للحج  ،ر.83
 .69همان ،ر.202-201

و باید به همان مقدار روایت کلینی و مفید بسنده کرد.

بز رخداد بداء در امامت :احتمال دو برای روایات پنج گانه ،وقوع بدای در امامت است.

این دیدگاه نهه تنهها ههیچ روایهت صهریحی نهدارد ،بلکهه حتهی ههیچ یهک از محهدثان و دانشهیان

تأثیر اندیشههای کالمی شیخ صدوق در گزارش روایات

َ
َّ َ
ّ
نل نیه َو َدل َعل نیه) و در دومی نیز عبد ا بن ،الب می گوید :برای مهن از امها ههادی روایهاتی
َ
درباره ابو،عفر،فرزند ایشان - ،که بر او داللت می کردند  -نقل شده بود ( ُک نن ُ
هت ُر ّو یه ُت َع نهن عبهی
ن
َ َ ن َ ن َ َ َ ُ ُّ َ
ن َ
ات تدل َعل نیه) .از ایهن ،مهالت بهدای در امامهت -
ال َح َسن ال َع نسکر ّی فی عبی ،عف ٍر ابنه روای ٍ
که خالف باور شیعه است  -فهمیده میشود .لذا به نظر میرسد این اضهافات صهحیح نبهوده

درباره آن سخن نگفتهاند.

اما در خصور ساال سو در باره فقره زیارتنامه  -که بهه وقهوع بهدای در شهأن دو امها اشهاره

داشت  -باید گفت :بهدای در بهاره امها حسهن عسهکری

 ،چنهان کهه گذشهت ،همهان بهدای در

انتظهار امامهت ابهو،عفر محمهد بههن علهی

میرفهت او صهالحیت آن را داشههت و

در توضیح این فقره مینویسد:

تصور مرد است؛ چنان که فی

یههارانش بههدان امیههد بسههته بودنههد ،خداونههد ،ههان او را سههتانده و نههزد خههود آورد و امههر
70

امامت در ابومحمد حتمی گردید.
ً
امهها بههدای در بههاره امهها هههادی کههامال مههبهم اسههت .بههین شههارحان روایههات ،تنههها کسههی کههه

کوشیده ابها را از آن بزداید ،عالمه مجلسی است .وی احتمهاالتی چنهد را مطهرح می کنهد کهه
ً
ظاهرا خود او نیز بدانها اعتقاد چندانی ندارد .وی می گوید:

درباره ایشان چیزی نداریم که بر بدای داللت کند .شاید چیهزی ماننهد بهدای میهان

دو فرزند ایشان باشهد یها قیها بها شمشهیر یها ییهر اینهها باشهد یها بهدای در شهأن امها

حسن عسکری

به ایشان است.

71

به پدر نسبت داده شده باشد؛ زیرا تنصیص بر امامت متعل

احتمال اخیر عالمه مجلسی از باب مجاز است؛ بدین معنا که اصل وقوع بدای درباره اما

حسن عسکری

است ،اما از آن،ا که معرفی اما بعدی با اما هادی

است ،وقوع بدای

در فرزنههد مجههازا بههه پههدر نسههبت داده شههده اسههت .بههه ه هر حههال چنان کههه روشههن اسههت ،ایههنههها
احتماالت اطمینان آوری نبوده و قابل تأیید با ادله نیستند.

 .70الوافی ،ج ،14ر.1563
 .71مالذ االخیار ،ج ،9ر.244
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اما همان گونه که گذشت ،شهیخ صهدوق از گهزارش ایهن فقهره ا،تنهاب کهرده اسهت .عالمهه

مجلسی در بحار االنوار به این افتادگی اشاره کرده و نوشته است:
ً
صههدوق ایههن زیارتنامههه را عینهها در الفقیههه نقههل کههرده اسههت؛ بهها ایههن حههال، ،ملههه
72
«السال علیکما یا من بدا فی شأنکما» را حذف کرده است.
وی در مالذ األخیهار نیهز علهت حهذف آن را روشهن نبهودن معنهای بهدای در بهاره امها ههادی

برای شیخ صدوق میداند.

73

به نظر میرسد این تعلیل عالمه مجلسی دقیه نباشهد؛ ز یهرا بهر فهر

 ،بهدای امها ههادی

بههرای شههیخ صههدوق مههبهم بههوده و فقههره مر بههوط بههه آن را ذکههر نکههرده باشههد ،فقههره حههذف شههده

زیارتنامههه امهها کههاظم

ابهههامی بههرای صههدوق نداشههته اسههت کههه بههدان سههبب بههه حههذف آن

اقدا کرده باشد .چنان که گذشت صدوق بها اسهتدالل بهه تعهار

شمارش اهمه

بهدای در امامهت بها روایهات

به بوته نقد نهاد ،گویا به نظر او این فقره از زیارتنامه امامان عسکریین

نیز مستلز پذیرش بدای در امامت بوده است .لذا نه تنها از نقل آن ا،تناب کرده است ،بلکهه
هیچ یک از پنج روایتی کهه از وفهات محمهد بهن علهی

سههخن می گفتنههد ،در آثههارش انعکهها

و ،انشهینی امها حسهن عسهکری

نههداده اسههت .ا گههر چههه برخههی شههارحان سههعی کردهانههد

پیچیدگی این روایات را با راه حلی چون راه حل مسأله بدای اما کهاظم

برطهرف کننهد ،امها

ظاهرا آن راه حل  -که صدوق خود طالیهدارش بوده  -نتوانسته وی را مجهاب کنهد کهه روایهات

بدای امها حسهن عسهکری

خصور بهدای امها ههادی

عهده حل آن برآیند.

و آن فقهره زیارتنامهه را نقهل کنهد؛ بهه و یهژه آن کهه شهارحان نیهز در
در فقهره زیارتنامهه ،یها سهکوت اختیهار کهرده و یها نتوانسهتهاند از

بنها بههر ایههن احتمههال مههیرود عهد نقههل فقههره زیارتنامههه بههه وسهیله صههدوق مسههبوق بههه دو امههر

باش ههد :نخس ههت ،فقهالح ههدیث او از عب ههارت و دو  ،دی ههدگاه کالم ههی او؛ فه ههم ش ههیخ ص ههدوق از
عبارت داللت آن بر وقوع بهدای در امامهت اسهت و دیهدگاه کالمهی صهدوق امتنهاع وقهوع بهدای در

حوزه امامت است .این دو عامل ،باعث گردیده است که از سویی ههیچ یهک از روایهاتی کهه از
وفههات محمههد بههن علههی

انعکا
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سههخن می گوینههد ،در آثههارش

ندهد و از سویی دیگر ،اقدا او در حذف فقره مزبور را در پی داشته باشد.

 .72بحار االنوار ،ج ،99ر.62
 .73مالذ االخیار ،ج ،9ر.244

روایی ،خواه کاملالزیارت ،خواه من ال یحضره الفقیه و خواه المزار شیخ مفید فاقد سند است.
مضاف بر آن ،ناقل معصو آن مشخص نیست و با این وص

چه بسا مأثور بودن آن نیز محل

تردید باشد .در این صورت ،احتمال سومی که در خصور فقره حذف شده زیارتنامهه امها

کاظم

مطرح گردید ،در این،ا نیز ،اری است و بر این اسا

فهم بدای عسکریین

را ،با فر

میتوان گفت صهدوق چهون

صهحت آن ،در تهوان تهوده مهرد نمیدانسهته و از آن،ها کهه

زیارت نامه مأثور نبوده است ،فقره بحث برانگیز آن را اسقاط کرده است.

تأثیر اندیشههای کالمی شیخ صدوق در گزارش روایات

در نهایت ،باید این نکته را یادآور شد که اصهل زیارتنامهه عسهکریین

در همهه مصهادر

نتیجهگیری
بر اسا

آنچه گذشت ،به نظر میرسهد دیهدگاههای کالمهی شهیخ صهدوق عهاملی مههم در

کیفیههت گههزینش و نقههل روایههات بههوده اسههت؛ از ،ملههه نمونههههایی کههه میتوانههد ایههن مههدعا را بههه

اثبههات رسههاند ،حههذف فقههرهای معههین از زیارتنامههه امهها کههاظم و امامههان عسههکریین
اسههت .صههدوق در کتههاب مههن ال یحضههره الفقیههه ،از زیارتنامههه امهها کههاظم  ،فقههره « َّ
السه َهال ُ
َ ن
َّ َ
َ ُ
َ َ
َع َل نی َ
السهال ُ َعل نیک َمها َیها
ک َیا َم نن َبدا ّ فی شأنه» و از زیارتنامه امامان عسهکریین  ،فقهره «
َ ن ُ
َ َ
َم نن َبدا ّ فی شهأنک َما» را اسهقاط کهرده اسهت .ایهن افتهادگی از مقایسهه مهن ال یحضهره الفقیهه بها
دیگر ،وامع روایی و کتب مزار به دست میآید .این دو عبارت بهه وقهوع بهدای در شهأن ایهن سهه

اما معصو اشاره دارد .شهیخ صهدوق در منظومهه اندیشهههای کالمهی خهود ،بها و،هود پهذیرش
عقیده بدای و تبیین آن ،وقهوع بهدای در اصهل امامهت را بها ادلهه نقلهی ،از ،ملهه روایهات شهمارش

اهمه

در مرویات فریقین ،به بوته نقد نهاده است .احتمال قوی میرود که شهیخ صهدوق از

فقرات مزبور رخداد بدای در امامهت را اسهتنباط کهرده و لهذا از نقهل آنهها روی برتافتهه اسهت؛ در

حالی که فقره زیارتنامه اما کاظم

به وقوع بدای در امامهت داللهت نداشهته و از آن بهدای در

تصههور مههرد نسههبت بههه ،انشههینی اسههماعیل و ازالههه ایههن تصههور و اسههتقرار آن در امامههت امهها

کاظم

میتوان فهمید .پیشتاز این فهم نیز خود شیخ صدوق بوده که چنین توضیحی را در

خصور روایات بدای درباره اسماعیل ،برادر بهزرط امها کهاظم

 ،مطهرح کهرده اسهت .بها ایهن

حال ،احتمال می رود این فهم را به فقره یادشده تسری نداده و حذف آن را تر،یح داده است.
فقره زیارتنامه امامان عسکریین
بداهی مشابه بهدای امها هفهتم

نیز محل بحهث اسهت .در بهاره امها حسهن عسهکری

مطهرح اسهت ،امها بهدای در شهأن امها ههادی

 ،قابهل تو،یهه

نیست .لذا به نظر میآید شهیخ صهدوق در عهد نقهل فقهره مهذکور ،صهحیح عمهل کهرده اسهت.
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البتههه ایههن احتمههال نیههز مطههرح اسههت کههه صههدوق فهههم آمههوزه بههدای را در آن دو زیارتنامهمیسههور

همگان نمیدانسته است و چون آنهها را مهأثور تلقهی نمی کهرده ،بهه حهذف فقهرات دال بهر بهدای
اقدا کرده است .با و،ود هر یک از این احتماالت ،عد نقل فقرات مو،هب طعهن و خهرده بهر

،ایگاه حدیثی صدوق نخواهد بود.
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