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 در متون امامیه« مرگ جاهلی»گذاری حدیث  تاریخ

 2/8/1397تاریخ دریافت: 
 27/12/1397تاریخ پذیرش: 

 1پسند الهه شاه
2حمیدرضا ثنایی

 

 چکیده
ةا من مات ولیس له امام م»وانی خبر فرا در مجامع حدیای امامیه، بها ...« اَت ِمیَتةا َجاِهِلّیَ

ها و طرق مختله  روایهی، از حساسهیت مسهألۀ شهناخت امهام در ادوار مختله   صورت
کوشههد از طریههق  حاضههر می ۀکنههد. مقالهه امامههت حکایههت می  ویژه دور تههاریخ شههیعه، بههه

یابد.  متن، محدودا زمانی رواج آن -گذاری این اخبار با روش تحلیل ِاسناد  تاریخ ها را در
کههه مصههادر ایههن اخبههار امامههان پههنجم، ششههم و هشههتم ازآن هسههتند و نسههبت بههه  جهها 

شهوند، زمهان انتشهار ههر دسهته از اخبهار،  مضمون مشترک، حلقه مشهترک خبهر شهمرده می
گر  زمانی پیش از شهادت هریک از ایهن امامهان بهوده اسهت. مهتن ایهن اخبهار نیهز حکایهت

ایهن،  بهر  م در مصهداق امهام اسهت. افهزونویژه زیدیه، به واسطۀ ابهها التهاب فرق شیعه، به
طلبان از انگار  مهدویت و نگرانی شهیعیان دربهار  شهناخت  نشان از سوء استفاد  قدرت

خبهر در میهان  دارد. این اخبار همچنین از رواج فراوان مضهمون این مصداق امام قائم
 دهد.  رانان اموی خبر می ها بر حکم سنت و تطبیق آن اهل

گان: مهتن، شهناخت -، تحلیهل اسهناد، امام رضا، امام صادقمام باقرا کلیدواژ
 امام، مهدویت. 

                                                   
کهههریم، دانشهههکد1 ( Shahpasand@quran.ac.ir  تربیهههت مهههدرس قهههرآن مشههههد ). اسهههتادیار دانشهههگاه علهههوم و معهههارف قهههرآن 

 )نویسند  مسؤول(.

گروه تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد ا. 2  (.(Hr.sanaei@um.ac.irستادیار 

mailto:Shahpasand@quran.ac.ir
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 مقدمه
هَتهةا َجاِهلِ یَلههم ِإَمهامم َمهاَت ِم   َس ْی َمْن َمهاَت َوَله»حدیث  در مجهامع حهدیای شهیعه فهراوان بهه « ةا ّیَ
که شیخ چشم می  ق( از عالمهان متقهدم، و محمهد413)م مفید خورد. این فراوانی چنان است 

یهههان متههه1111)مبهههاقر مجلسهههی ق( و محمهههد1070)می تقههه خر شهههیعی، آن را در شهههمار أق( از اخبار
مفید آن را دال بهر خهروج از اسهالم بهه واسهطۀ جههل بهه امهام، و  شهیخ 3اند. احادیث متواتر دانسته

   4اند. اخباریان یادشده دال بر تعلق امامت به اصول دین دانسته

خهانواد   ایهن حهدیث و برخهی از احادیهث هم األنهوار بحهار« کتاب اإلمامة» عالمۀ مجلسی در
گردآورده است. کتهاب  مههدی فقیهه 5آن را با چهل سند از منابع شیعی  شهناخت ایمانی نیهز در 

کرده و در ادامه، با  این اخبار را به امام راه رهایی از مرگ جاهلی تفصیل از طریق اهل سنت ذکر 
کالمهی و  تهاریخی دربهار  امامهت و غاصهبان خالفهت رویکردی احتجهاجی، بهه برخهی مباحهث 

  6پرداخته است.
کالم شیعه دارند. عالوه  این احادیث، به جهت ارتباط با مسألۀ امامت، اهمیت زیادی در 

و راویهان متعهدد،  در منابع شیعه، و نقل این مضهمون از چنهد امهامها  آن بر این، بسامد زیاد
ار مختل  تهاریخ شهیعه اسهت. ایهن مقالهه دهند  حساسیت مسألۀ شناخت امام در ادو نشان

کهه ایهن  گذاری این احادیث، به دوره در پی آن است تا با تاریخ ه اهمیهت بیشهتری مسهألهایی 
کیهد ائمهه گرفتهه، دسهت یابهد و بهرای نیهل بهدین مقصهود، از روش  یافته و مکررا مورد تأ قهرار 

گرفتههه اسههت. ایههن روش پههیش از ایههن در جهه 7مههتن-تحلیههل ِاسههناد تفصههیل  ای دیگههری بهبهههره 
و بهه بیههان مراحهل ایههن  کهرده نظر ، ایهن مقالههه از معرفهی آن صههرفرو از ایهن  8.معرفهی شهده اسههت

 کند: روش از نظر موتسکی بسنده می
گهههردآوری همهههۀ تحریرههههای مختلههه  و در1 ای از  . ترسهههیم شهههبکه2 ؛دسهههترس یهههک روایهههت . 

نقهل و تعیهین حلقهۀ مشهترک و  های سندی در قالب نمودار بهرای مستندسهازی فراینهد اختالف
                                                   

بحههار ؛ 191، ص11 ، جرآا العقههولمهه؛ 124، ص14؛ ج267، ص13؛ ج253، ص12 ، جروضههة المتقههین؛ 28، صاإلفصههاح. 3
 .368، ص8 ، جاألنوار

 .جاها . همان4

 .95-76، ص23 ، جبحار األنوار. 5

 «.مصادر حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه». نیز ر.ک: 6

7. Isnad-cum-matn method. 

 ها.  ها و نمونه ؛ روشگذاری حدیث تاریخ. ر.ک: 8
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آیا حلقۀ مشهترک واقعها  که این . تحلیل متنی احادیث برای بررسی3 ؛های مشترک فرعی حلقه
گروه4 ؛ای بهوده یها نهه گردآورنده یا نشردهند  حرفه گروه . مقایسهۀ  ههای  ههای اختالفهات متنهی و 

در صهورت وجهود  .5 ؛هها اختالفات سهندی بها ههم بهه منظهور تعیهین میهزان همبسهتگی میهان آن
کهه تغییهرات  همبستگی، نتیجه کسی  کرده و  که حلقۀ مشترک، نقل  گیری دربار  متن اصیلی 

 9را به وجود آورده است.

 مفهوم جهل و جاهلیت .1
را نقههیض « َجْهههل»اخههتالف نظههر وجههود دارد؛ برخههی واژ  « َجِهههَل »دربههار  معنههای اصههلی مههاد  

کهههار بهههدون ع«ِعْلهههم»  11اند. دانسهههته« ِحْلهههم»و برخهههی آن را متضهههاد بههها  10لهههم،، و َجَهاَلهههة را انجهههام 
کرده است. ابن کلمه ذکر  و « جهل»تقابل  12فارس هر دو معنا را به عنوان دو اصل معنایی برای 

کههن قابههل مشهاهده اسهت؛ امهها ایهن یهک معنهای ثههانوی اسهت. معنهای اصههلی « علهم» در عربهی 
کهن کاربرد آن در متون  که شواهد  کهه  می فراوان بهه چشهم جهل،  « ِحلهم»خهورد، مفههومی اسهت 

بهه تقابهل معنهایی جههل و حلهم توجهه نشهان  13گلدتسهیهر کهه ن آ گیهرد. پهس از در برابر آن قرار می
در شهعر جاهلیهت و نیهز قهرآن را بهه تفصهیل مهورد بررسهی « َجِهَل »کاربردهای ماد   14داد، ایزوتسو

از اسالم، به تصهویر بکشهد. وی بهرای قرار داد و توانست تطور معنایی این واژه را در پیش و پس 
کرد:  کاربرد پیشا اسالمی مطرح  کنترل« حلم». جهل در مقابل 1واژ  جهل، سه  کنند   )صفت 

گاهی(.« علم». جهل در مقابل 3)عقل(، و « حلم». جهل در مقابل 2احساسات(.   15)آ
ل« حلم». جهل در برابر 1-1  (کنندۀ احساسات )صفت کنتر

و مفهاهیمی از  16ای توان غلبهه بهر احساسهات و عواطه  سهرکش اسهتحلم در اینجا به معن
کمال جسمانی، و بهه عهالوه، ثبهات و اسهتوارِی شخصهیت اخالقهی،  ثبات، قدرت، سالمت و 

                                                   
 .78ه77، ص«گذاری احادیث ارزیابی تاریخ. »9

 .37، ص6، جتهذیب اللغة. 10

 .494، ص1، ججمهرا اللغة. 11

 .489، ص1، جمقاییس اللغة. 12

13. Ignaz Goldziher (1850-1921).  
14 . Toshihiko Izutsu (d.1993). 

 .278-264، صخدا و انسان در قرآن. 15

 .265و 264. همان، ص16
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اسههت؛ « جاهههل»ههها  ایهن خونسهردی، اندیشههۀ آرام و مالیمههت رفتهاری را دربههردارد. مخههال  همههۀ
که از القائات لجام یک شخصیت تند و بی کند و  ۀ شهوت و عصبیت پیروی میگسیخت پروا 

برای نمونه، در بیت زیر جهل به همین معنا  17کند. به واسطۀ پیروی از غرایز حیوانی، رلم می
کار رفته است:   به 

ال أع ائهم جهلذ هم ... و یف یاَن ِحلمذ یل  شاَء ق م و  18یان َعلی ُجهد
گههر قههومم بخواهنههد، بهها حلمههم بهها ضههد دشههمنان  بههرکنم و جهلههم  برخههورد مههیههها  آن ا

 کار خواهد رفت. به ها  آن جاهل
که به آسانی تسلیم شهوت می« جاهل» کهه دارد، خهود را  کسی است  شود و بها وجهود علمهی 

کههر نشههان می کههور و  نمههل، قههوم سههوره  55و  54در آیههات  کههه را دهههد؛ چهه در تمههایز درسههت و غلههط 
گاهی  حضرت لوط وَن  َو با وجود آ ْبِصرم ْم تم ْنتم

َ
 :پیمایند ت را میراه شهو أ

َهُلوَن  ْم َقْ ٌم َتجْ َُ ْن
َ
َساِء َ ْل أ ِ   19.... َشْهَ ًة ِمْن ُدوِن الهد

 )عقل(« حلم». جهل در برابر 1-2
کههه در برابهر  گیههرد؛  قههرار می« عقهل»ی ابهه معنهه« حلههم»از دیگهر مفههاهیم جههل، مفهههومی اسهت 

ْم ِبَهَذاکه در عبارت  چنان هم ْحاَلمم
َ
ْم أ هم رم مم

ْ
ْم َتأ

َ
، جههل بنا بهر ایهنی عقل است. احلم به معن 20أ

 و امور است: اشیای ناتوانی عقل برای رسیدن به فهم عمیق ابه معن
ی نسیدُ  أنسی ُنشيبَة و و ُر يحسُب أند  الجاهُل ... الُمَغمدَ

کهههه جاههههِل )رهههاهربین و  چگونهههه می کهههنمچه در صهههورتی  تهههوانم نشهههیبه را فرامهههوش 
گمان نگر( بی سطحی که من فراموش می تجربه )مغّمر(   کارم. کند 

ْغِن یَ جاههههل در 
َ
مم اْلَجاِههههلم أ هم ْم ِبِسهههَیهههْحَسهههبم هم هههِ  َتْعهههِرفم َعّفم ْم یاَء ِمهههَن الّتَ نیهههز شهههخص  21 َماهم

که م منان تنگدست را به سبب خویشتن  22پندارد. شان توانگر می داری راهربینی است 

                                                   
17. Muslim Studies, v.1, p.203.  

 .290، صشرح دیوان الحماسه. 18

 .267، صخدا و انسان در قرآن. 19

 .  32. سوره طور، آیه 20

 .273. سوره بقره، آیه 21

 .276-272. همان، ص22
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 )آگاهی(« علم». جهل در برابر 3-1
کاربرد ا کمبا وجود سابقة  گویها  ترین معنها بهوده  اهمیهت  ین مفههوم از جههل در دور  جهاهلی، 

کار رفته است:  است. جهل در شعر زیر به همین مفهوم به 
ذهِت جاهلًة بما لم تَلمی  23هّلد سألِت الخيَل َا ا هَة مالٍک ... ِإن 

 دانستی، از سواران نپرسیدیچ ای دختر مالکه چرا دربارا آنچه نمی
کار رفته است. جهل در قرآن بیش کههن بهه  24تر در معنای اول و دوم به  کاربرد سوم در متون 

کهه پهس از  اندازه که برخی معتقدند جهل در این معنا، مصهطلح جدیهدی اسهت  ای نادر است 
  25ترجمۀ فلسفۀ یونانی به عربی بین مسلمانان رواج یافت.

گذشت، پهیش از اسهالم، دو معنه چنان یهااکه  دی، در تقابهل بها ی اساسهِی جههل، تها حهدود ز
کار نرفته است. ؛ تصور حلم بود کلمۀ حلم جز دربارا خداوند چندان به   اما در قرآن، 

کههه جهههل در تصههور پیشانکتههۀ  اسههالمی، اساسهها بهها خههدا یهها خههدایان پیونههدی مهههم ایههن اسههت 
شد و حلم نیز بهه طهور متناسهب در  مربوط میها  آن نداشت، و تنها به موجودات بشری و روابط

گرفههت. وقتههی جهههل یههک الگههوی رفتههار انسههانی محههض بههود، نفههی آن همههواره  آن قههرار می مقابههل
اما در قرآن جههل نسهبت بهه پیهامبر، قهرآن، و در واقهع خهدا اسهت. از سهوی  ؛ی حلم داشتامعن

از ایههن رو، متناسهب بهها رابطههۀ مهه من  .دیگهر، تصههور حلههم مسهتلزم تصههور قههدرِت فههرد حلهیم اسههت
گههاهی از واقعههی بهها خههدا نیسههت. در این گونههه خههود آ جهها مهه من بایههد مطیههع محههض باشههد و هههر 

کند. فروتنی در این درجه دیگر حلم نیست، بلکه  است. « اسالم»خودبسندگی و قدرت را رها 
بها همهۀ « اسهالم»در نتیجه، در قرآن، تصور حلم به عنوان متقابل جههل، جهای خهود را بهه تصهور 

کفههر داد و  ، جهای خههود را بههه تصهور مهملهوازمش داده اسههت. در عهین حههال، خههوِد تصهور جهههل تههِر 
کرد: مسلم تقابل تازه  26کافر. - ای را ایجاد 

کههه  گمههان مههی ، اسههم منسههوب بههه جاهههل، از واژگههان بههدیع قههرآن بههرای توصههی  «جاهلیههة»رود 
کههههریم چهههههار بههههار در ترکیب« جاهلّیههههة»کلمههههۀ  27مشههههرکان بههههوده باشههههد. َرههههّنَ هههههای  در قههههرآن 

                                                   
 .3310، ص5، جشمس العلوم. 23

 .278-277، صخدا و انسان در قرآن. 24

 .63، صاصول الفقه. 25

 .283-278. همان، ص26

 .136، ص4، جالتنویر التحریر و. 27
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َج اْلَجاِهلِ   29،ِة ّیَ َم اْلَجاِهلِ ْک حم  28،ِة ّیَ اْلَجاِهلِ  کهار رفتهه  31ِة ّیَ َة اْلَجاِهلِ ّیَ َحِم و  30ِة ّیَ َتَبّرم بهه 
 ههای مشهرک و روح لجهوج و مقهاوم است. مورد اخیر، به تکبر بیش از انهدازه، غهرور خهاص عرب

که حس فخر و شهرف آنهان را مخهدوش میها  آن ، کهرد، اشهاره دارد. همهین آیهه در برابر هر چیزی 
کهه بهها توسههل بههه آن،  کهور را در مقابههل سرشههت م منهان قههرار داده اسههت  ایهن ایسههتادگی سههرکش و 

ْنَزَل اهللم َس دار باشند:  های حساس خویشتن توانند در موقعیت می
َ
هوِلِه َوَعَلهی یِک َفأ َنَتهم َعَلهی َرسم

ْ ِمِن     32.33َن یاْلمم
کههه اینه و یههارانش، دوره جاهلیهت در نظههر پیهامبر گذشههته باشهد، بلکههه از یههک ای نبهود  ک 

کهه بها برآمهدن اسهالم، رهاهرا صهحنه را  وضع پویا و یک حالهت روحهی خهاص حکایهت می کهرد 
کرد جست تا راه خود  اما پنهانی حتی در اذهان م منان زنده ماند و پیوسته فرصتی می ؛خالی 

کند. ها  آن را به صحنۀ ذهن و وجدان ن جدیهد خطهری آن را برای دیه ، پیامبررو از این پیدا 
های نخسهت هجهری جنگهی مهداوم میهان فرهنهگ  ، در سهدهبنها بهر ایهن 34کهرد. پایدار تلقهی می

کهن و فرهنگ اسالمی جدید در جریان بود.   35جاهلی 
مضمون  ،«امام بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است  شناخت / کس بدون امام هر»عبارت 

که در آن، جههل بحث است. برای فهم بهتر این تع  مشترک احادیث محل کرد  بیر، باید تعیین 
کدام یک از معانی پیش  گفته استفاده شده است.  در 

دربههارا معنههای جاهلیههت  کههه در آن راوی از امههام صههادق -مضههمون یکههی از ایههن اخبههار 
 کنههد و امههام حکایههت می« عههدم علههم»و نیههز « کفههر»از تردیههد راوی میههان معنههای  - پرسههیده 

گمراهی کفر، نفاق و  کرده است:  معنای   را به عنوان مقصود معرفی 
ْو َجاِهلِ يدَ َجاِهلِ ُقْلُت: 

َ
ِرُف ِإَماَمُه؟ َقاَل: َجاِهلِ ََ ًة اَل يدَ ًة َجْهَّلَء، أ  36ِنَفاٍق وَضَّلٍل. ْفٍر وذُ َة يدَ َْ

                                                   
 .154. سوره آل عمران، آیه 28

 .50. سوره مائده، آیه 29

 .33. سوره أحزاب، آیه 30

 .26. سوره فتح، آیه 31

 . 26. سوره توبه، آیه 32

 .63-62، صمفاهیم اخالقی ه دینی در قرآن. ر.ک: 33

 .58ه57. همان، ص34

35. “Age of Ignorance”, p.39. 

 .265، ص2 ، جالکافی. 36
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پیش از اسالم اسهتفاده  هخلیل بن احمد برای اشاره به دور العینبارها در « جاهلیة جهالء» 
کیهد اسهم اول« َفْعالَء »صفت  37شده است. کهار  39و مبالغهه 38در چنهین ترکیبهاتی، بهرای تأ بهه 

کافرانهه و شهرک رسهد امهام رود. بر این اسهاس، بهه نظهر می می سهان جاهلیهت بآمیز  جهاهلیتی 
کفر و شرک محض.  ، جاهلیهت در ایهن بنا بر ایهنپیش از اسالم را مورد نظر داشته است؛ یعنی 

کار رفته و این ه)با « اسالم»اخبار، در مقابل  کفر( به  کهه در مفهوِم مخالِ   مان معنایی اسهت 
 اسالمی بدان اشاره شد. کاربرد پسا

 متن اخبار - تحلیل ِاسناد .2
کلی تقسیم شده روایهات  .1اند:  در این پژوهش، اخبار بر اساس مصدر خبر، به چهار دستۀ 

روایهات  .4و  صهادق امهام  روایهات .3 ،از پیامبر صادق امام روایات  .2 ،باقر امام 
و نیهز  تهری بهر اسهاس راوی خبهر از معصهوم بندی جزئی . ذیهل ههر دسهته، تقسهیمرضا امام 

کهه سهال شود. ازآن شباهت متون مشاهده می مهرگ بیشهتر راویهان مشهخص نیسهت، امکهان   جا 
شهان بها  بتکهه از مصاح -هها  آن تبع اتصال سندها، با توجه به دور  زندگی  مالقات راویان و به

اما برای رعایت اختصار، در متن ذکر نشده اسهت.  ؛سنجیده شده - آید دست می  به ائمه
محل زندگی راویان، برای اطال، از مکان رواج اخبار، در قالب قید شهده اسهت. نیهز در صهورت 
گهاه تفهاوت فراوانهی  گرچهه  انتقال راوی به شهری دیگر، شهر دوم نیز پس از آن ذکهر شهده اسهت. 

شماری مرِگ بدون شناخت امهام بها مهرگ  شود، اما همه در همسان متن این اخبار دیده می در
اند. بها توجهه بهه ایهن مضهمون مشهترک، نمهودار سهند، بهرای اخبهار مهروی از ههر  جهاهلی، مشهترک

گانه رسم شهده اسهت. همچنهین مهتن عربهی احادیهث بهه جههت اختصهار  امام، به صورت جدا
 بسنده شده است.ذکر نشده و به بیان محتوا 

وایات امام .2-1  باقر ر
 صادق خبر امام .2-1-1

ن، یحیههی 40بغههدادوفهههکالهه ( سههند: او داحمههد بههن محمههدن، دمحمههد بههن خالههدن، نههَهضر د
                                                   

 . 116، ص6؛ ج90، ص4؛ ج390و129؛ 27، ص3 ، جکتاب العین. 37

 .1664، ص4، جالصحاح. 38

 .40، ص5، جالمخصص. 39

 .174، صرجال العالمة الحلی. 40
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ّر دکوفه41حلبدکوفه   43ن.42ن، ایوب بن حهم
کتهاب، میالمحاسن این خبر در  تهوان  آمده است. از طریق سندهای مشابِه موجهود در ایهن 

َوید و یحیی غاز سند، نَهضربندو راوی آ کهرد. بن سم کهه نضهر  44ِعمران حلبی را شناسهایی  از آنجها 
کهارم در  ق( بهوده اسهت، فعالیهت علمهی او را بایهد تقریبهاا 183)شههادت:  از اصحاب امام 
گههر مههرگ او در اوایههل سههد  سههوم پنداشههته شههود، احمههد بههن  اواخههر قههرن دوم تاریخ کههرد. ا گههذاری 
کند تواند خبری را مستقیماا  ق( نمی274م)محمد بن خالد بَهرقی ، بهه نظهر بنها بهر ایهن .از او نقل 

، احمههد بههه المحاسههنرسههد واسههطۀ برقههی در اینجهها پههدرش اسههت. در سههندهای بسههیاری در  می
کرده است.   45واسطۀ پدرش محمد، از نضر و او از یحیی روایت نقل 

کوتاه است و در آن،  بهه نقهل از پدرشهان، مهرگ  صادق امام ب( متن: این تحریر بسیط و 
 اند.  شخِص بدون امام را با مرگ جاهلی یکسان دانسته

 َضیل بن یـَسارخبر ف   .2-1-2
 خبر فضیل چهار تحریر دارد:

 تحریر اول .2-1-2-1
 ن، فهمَضیل47بصرهوفهکمروان د  بن ن، محمد46وفهکنعمان د  بن  ال ( سند: او، پدرش، علی

   49ن.48یَهسار دبصره  بن 
شههماری مههرگ بههدون  همسان»: ایههن تحریههر از چهههار م لفههه تشههکیل شههده اسههت: ب( مههتن

غیرمعههذور دانسههتن مههردم )اهههل سههنت( در عههدم شههناخت »، «شههناخت امههام بهها مههرگ جههاهلی
و  50«آور بودن فرارسهیدن امهر فهرج یها بهه تهاخیر افتهادن آن بها وجهود شهناخت امهام غیرزیان»، «امام

                                                   
 .182. همان، ص41

 .29، صرجال البرقی. 42

 .155، ص1 ، جالمحاسن. 43

 و.... 183، 175، ص1 . همان، ج44

 و.... 232، 185، 164، ص1 . همان، ج45

 .274، صرجال النجاشی. 46

 .474، ص2 ، جرجال الکشی. 47

 .309، صلنجاشیرجال ا. 48

 .156-155، ص1 ، جالمحاسن .49

 (. 253-249، ص2 ، جالکافیاست )ر.ک:  با توجه به دیگر روایات باب، نارر به امر فرج قائم« تقدم و تأخر امر. »50
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 «. است شناخت امام به منزلۀ همراهی با قائم»
 تحریر دوم .2-1-2-2

ن، علهی بهن نعمهان، محمهد بهن مهروان، 51ال ( سند: برخی اصحاب، احمد بهن محمهد دقهم
   52فهمَضیل بن یَهسار.

شههماری مههرگ بههدون شههناخت امههام بهها مههرگ  همسان»ب( مههتن: ایههن تحریههر سههه م لفههه دارد: 
و « بها وجهود شهناخت امهام تاخیرافتادن آن آور بودن فرارسهیدن امهر فهرج یها بهه غیرزیان»، «جاهلی

 «.است شناخت امام به منزلۀ همراهی با قائم»
 تحریر سوم .2-1-2-3

ن، محمهد بهن 55ن، سهعد بهن عبهداهلل دقهم54ن و محمهد بهن حسهن دقهم 53ال ( سهند: پهدرم دقهم
ن، ثعلبههة بههن میمههون 57 فطحههی وفههه، سههابقاا کن، حسههن بههن علههی بههن فَهضههّهال د56عیسههی دبغههداد

  59، فضیل بن یسار.ن، محمد بن مروان58دکوفه
شماری مرگ بدون شهناخت  همسان»ب( متن: این تحریر از دو م لفه تشکیل شده است: 

 «.سنت( در عدم شناخت امام غیرمعذور دانستن مردم )یا اهل»و « امام با مرگ جاهلیت
 تحریر چهارم .2-1-2-4

عَههههّلی بههن محمههد دبصههره60الهه ( سههند: حسههین بههن محمههد دقههم هههور ن، محمههد بههن جم61ن، مم
برخالف سه تحریر  64ن، محمد بن مروان، فضیل بن یسار.63ن، صفوان بن یحیی دکوفه62 دبصره

                                                   
 .351، صرجال الطوسی. 51

 .330، صالغیبة ؛251، ص2 ، جالکافی. 52

 .94، صرجال العالمة الحلی. 53

 .383، صرجال النجاشی. 54

 .177. همان، ص55

 .333، صمان. ه56

 .114)البن داود(، ص الرجال .57

 .118-117، صرجال النجاشی. 58

 .412، ص2 ، جکمال الدین. 59

 .66، صرجال النجاشی. 60

 .418. همان، ص61

 .337. همان، ص62
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همهه، ههر   این است. با این تحریر منقول از امام صادق - نقل شده که از امام باقر -اول 
کردهیچهار تحر  است. ر را محمد بن مروان از فضیل نقل 

َناٍس ِبِإَماِمِهْم کم و ْوَم َنْدعم َی س ال راوی دربار  »ب( متن: 
م
آور بودن فرارسهیدن  غیرزیان»، « ّلَ أ

« اسهت شناخت امام به منزلۀ همراهی با قائم»، «امر فرج یا تاخیر آن با وجود شناخت امام
گرچه بر خهالف تحریرههای پیشهین، ایهن مهتن در مقهام تفسهیر یهک  م لفه های متن این خبرند. 

را نیز دربرندارد، « بدون شناخت امام با مرگ جاهلیت شماری مرگ همسان»آیه است و م لفۀ 
ر اول اشهتراک دارد. در نتیجهه، بهه یر اول، و در م لفۀ سوم با دو تحریاما در م لفۀ دوم با سه تحر

گفهت ایهن تحر دلیل شباهت سند و متن، می یهاِن  ر نیهز در واقهع از امهام بهاقریهتوان  بهوده و راو
انههد. بههر ایههن اسههاس،  نسههبت داده ه آن را بههه امههام صههادقاشههتبا بعههد از محمههد بههن مههروان، به

 ن چهار تحریر به این صورت است:ینمودار سند ا

 

                                                                                                                        
 .197. همان، ص63

 .329، صالغیبة؛ 250، ص2 ، جالکافی. 64
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، حلقههۀ ق( از اصههحاب صههادقین161)مپایههۀ ایههن نمههودار، محمههد بههن مههروان بصههری بههر
گردان او، یعنهی تقریبها   مشترک خبر است. از این رو، رواج این مضمون، توسهط او و در نسهل شها

دهههههد در ایههههن زمههههان،  ق و در بصههههره اتفههههاق افتههههاده اسههههت. ایههههن نشههههان می2سههههد  در اواسههههط
وجهود داشهته  در میهان اصهحاب ائمهه هایی دربار  شناخت مصداق امهام قهائم نگرانی

که از انتظار آنان برای قیام قائم نیز حکایهت می  کنهد. در مقابهل، امهام بهاقر است؛ همچنان 
شناخت امام عصر خود  -کند مرگ جاهلی جلوگیری میکه از  -مسألۀ ضروری برای هر فرد را 

که می  باشد. تواند به منزلۀ همراهی با امام قائم دانسته است؛ شناختی 
َبیده َحّذاء .2-1-2  خبر ابوع 

که می َبیده چهار تحریر مختل  دارد  گهروه اول ها  آن توان خبر ابوعهم گهروه جهای داد:  را در دو 
گروه دوم بعد از رحلت ایشان نشان میباقرزمان صدورشان را در عصر امام  دهنهد. مهتن  ، و 

حفصههه  ی ابوعبیههده راوی خبههر بهها سههالم بههن ابیوگو گفههتآن نیههز در همههۀ تحریرههها، مشههتمل بههر 
 است.

گروه اول .2-1-2-1  تحریر اول از 
ویه و ابراهیم د ن، فضهیل 67ن، صفوان دکوفهه66ن، ایوب بن نوح دکوفه65ّش َک ال ( سند: حَهمدم

   68بوعبیده.اعور، ا
کهرده  بها سهالم بهرای امهام بهاقررا ی خهود وگو گفهتب( متن: در این تحریر، ابوعبیده  نقهل 

که در آن، سالم با اشاره به حدیث مرگ جاهلیت در اثر عدم شناخت امام، از ابوعبیده  است 
کند، و او  می کنهد و سهالم  را امامان خود معرفهی می« آل محمد»خواهد امام خود را معرفی 

کنهار  شمارد. در پاسخ، امام بهاقر و را ناآشنا با امام میا قهرار داده و ماننهد « نهاس»سهالم را در 
گاه به جایگاه امام شمرده است:   اهل سنت، ناآ

َماِم  یْ رِ ََ َما  َماِم. َمْهِزَلُة اْْلِ ْعَظُم َو  !اُد ََ ا زِ ََ َساِلٌم َما َمْهِزَلُة اْْلِ
َ
ما  أ ْفَضُل ِممدَ

َ
مأ ِه َسماِلٌم ْيمْاَهُب ِإلَ ََ

وَن. َو  َُ ْجَم
َ
اُس أ  الهدَ

                                                   
کّش/ِکّس شهری نزدیک سم3، صرجال الکشی. 65 کهه امهروزه .  معجهم شهود ) نامیهده می« شههر سهبز»رقند در مهاوراءالنهر 

 (. 308، ص1، جالبلدان

 .352، صرجال الطوسی. 66

 .197، صرجال النجاشی. 67

 .235، صرجال الکشی. 68
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گروه اول .2-1-2-2  تحریر دوم از 
ن، محمهد بهن 70ن و محمد بهن عبهدالجبار دقهم69ال ( سند: احمد بن محمد بن عیسی دقم

سهند ایهن تحریهر در تصهحیح  72ن، فضیل اعهور، ابوعبیهده.71خالد دقمن، َفضالة بن َایوب داهواز
کنیهۀ ابوعبیهده، و افتهادگی نهام « ابهو»مانند افتادگی  هایی دارد؛ افتادگی بصائرموجود از  از آغهاز 

که تمام تحریر 73فضیل أعور. های این خبر را فضیل أعور از ابوعبیهده نقهل  این در حالی است 
 نقل شده است.  مختصر البصائر، این تحریر از بنا بر اینکرده است. 

گفههت ر  داده  ر زمههان امههام بههاقروگوی ابوعبیههده و سههالم، د ب( مههتن: در ایههن تحریههر نیههز 
، ضهرورت است. متن آن همانند تحریر قبل است و افزون بر آن، در انتهای سخن امام بهاقر

و قضهاوت او، ذکهر  ههای قهائم وجود جانشینی با سیر  مشابه بعد از رحلت هر امهام و ویژگی
 شده است. 

گروه دوم .2-1-2-3   تحریر اول از 
َمیر، منصههور، فهههمَضیل  ابی ن، ابن 74قههممن، پههدرش دکوفهههالهه ( سههند: علههی بههن ابههراهیم دقهه عهههم

   75اعور، ابوعبیده.
که ابوعبیده برای  کرده، برخالف دو وگو گفتب( متن: طبق فضایی  ی خود با سالم ترسیم 

روی داده است. ابوعبیده مصهداق امهاِم  بعد از شهادت امام باقر وگو گفتتحریر قبل، این 
کههه از  تنههها می اخته و اجمههاالا شههن بعههد از آن حضههرت را نمی اسههت. سههالم « محمههد آل»دانسههته 

و  -که مرگ بهدون شهناخت امهام را مسهاوی بها مهرگ جاهلیهت دانسهته  -را  حدیث امام باقر
کههرده اسههت. ابوعبیههده بعههد از تأییههد  ،اند سههالم و ابوعبیههده آن را بهها هههم از امههام شههنیده یههادآوری 

حههدود سهه سهال قبههل از رحلهت ایشههان  ز امههام بهاقرا را روایهت سهالم، زمههان سهما، مشهترک آن
ق. این قید زمهانی، تنهها در همهین تحریهر آمهده اسهت. سهپس 111یعنی حدود  76دانسته است؛

                                                   
 .82، صرجال النجاشی. 69

 .142، صرجال العالمة الحلی. 70

 .311، صرجال النجاشی. 71

 .192-191، صمختصر البصائر. 72
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کهه  زده اسهت و ایهن نشهان می گریهز  های قهائم از مسألۀ تعیین امام، به ویژگی امام دههد 
 اند. منتَظر نیز بوده اصحاب امام به سبب وجود مدعیان امر فرج، نگران شناخت امام

گروه دوم .2-1-2-3  تحریر دوم از 
ن، 79ن، منصهور دکوفهه 78 عمیهر دبغهداد ابی ن، ابن77بغهدادال ( سند: یعقوب بن یزید دَانبار

َبیده دکوفه 80وفهکعامان،   فضیل َاعَور دبن ق( ایهن حهدیث را در دو 290)مَصههفار  82ن.81ن، ابوعهم
آورده است. سند این تحریر تفهاوت انهدکی  در نقلهایی  و با تفاوتبصائر الدرجات، موضع از 

 با سند تحریر قبل دارد.
ب( متن: فضای صدور این تحریر مشابه با تحریر قبل است. متن آن نیز شباهت زیادی به 

که در این تحریر، سالم مصداق امام بعدی را با عبهارت  َمها »تحریر پیشین دارد، با این تفاوت 
َ
أ

هم قَ  ّنَ
َ
هِة َتْعِرفم أ ّمَ

م
هَ  َوَلهَدهم َجْعَفهراا ِإَمامهاا َعَلهی اأْل بهه او شناسهانده اسهت. ایهن جملهه، تنهها در « ْد َخّلَ

نیهز فاقهد ایهن عبهارت  بصهائر الهدرجاتهمین تحریر آمده است و حتی حدیِث دیگِر مندرج در 
کنار  است و به جای آن، سخنی از امام صادق که سالم را در  ده و قرار دا« ناس»را دربردارد 

گههاه بههه جایگههاه امههام شههمرده اسههت. ماننههد اهههل سههنت، نهها در انتهههای ایههن تحریههر نیههز امههام  83آ
ضهرورت وجهود جانشهینی بهها سهیر  مشهابه بعهد از رحلههت ههر امهام را یهادآور شههده و از  صهادق
گفته اسهت. تحریهر دیگهری از ایهن خبهر بها سهندی یکسهان در  های قائم ویژگی و قضاوت او 

یهادی بها مهتن دو حهدیث منهدرج در  الخرائج والجرائح بصهائر وجهود دارد. مهتن آن نیهز شهباهت ز
کهدام در یکهی از آن دو تحریهر دیهده -همه، این روایت هر دو عبارت مذکور را  دارد. با این که ههر 

 84دربرندارد. -شود می
گروه اول، ابوعبیده خبر مهرگ جهاهلی را بهه امهام بهاقر گهروه  در  کهرده اسهت. امها در  عرضهه 

کهرده و خبهر شهنیده از امهام بهاقر فضای تحیر بعد از رحلت امام بهاقر دوم، را بهه  را ترسهیم 
                                                   

 .450، صرجال النجاشی. 77
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 .143، صرجال الطوسی. 80
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گروه اول و دوم تحریرها، احتمال اتحاد امام صادق  عرضه نموده است. شباهت زیاد متن 
کههدام کنههد. امهها دشههوار می را مطههرح میههها  آن گفههت  تر  یک بههه صههورت اصههلی خبههر نزدیههک تههوان 

که ابوعبیده کرده است؛ چرا شهماری مهرگ  همسان»هر حال،  اند. به  و سالم، هر دو امام را درک 
گروه وجود دارد. نمودار سهند ایهن تحریرهها، در « بدون شناخت امام با مرگ جاهلیت در هر دو 

شههود. طبههق ایههن نمههودار، فضههیل بههن عامههان اعههور، حلقههۀ  مشههاهده می 2سههمت راسههت شههکل
کههوفی و از  اسههت. بهها توجههه بههه  اصههحاب امههام صههادقمشههترک خبههر ابوعبیههده اسههت. وی 

کهوفی امهام صهادق کوفی گردان  گفهت ایهن خبهر در نسهل شها ، بودن بیشتر رجال سندها بایهد 
 های پایانی سد  دوم رواج یافته است.  در محدود  زمانی دهۀ سوم تا دهه یعنی تقریباا 

گرفتن وجه اشتراک اخبار امام باقر همهراه بها عهدم انگاری مهرگ  ، یعنی همسهانبا در نظر 
 -شناخت امام با مرگ جاهلیت، و نیز بعد از حذف یکهی از تحریرههای خبهر فضهیل بهن یسهار 

 نمودار این اخبار چنین خواهد بود:  - که این عبارت مشترک را دربرندارد

 
شههود، حلقههۀ مشههترک ایههن اخبههار بهها توجههه بههه مضههمون  کههه در ایههن نمههودار مشههاهده می چنان

، محهدودا زمهانی رواج بنها بهر ایهن .اسهت یعنهی امهام بهاقر ،در خبهرهها، همهان مصه مشترک آن
در زمهانی  توان تقریبهاا  را می« انگاری مرگ بدون شناخت امام با مرگ جاهلی همسان»مضمون 

 رد. کگذاری  ق( تاریخ114) پیش از شهادت امام باقر
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وایات امام صادق .2-2   از پیامبر ر
 رّی خبر ابوالَیسع عیسی بن َس  .2-2-1

 خبر ابوالیَهسع چهار تحریر دارد:
 تحریر اول .2-2-1-1

یحیهههی   بهههن ن، صهههفوان86محمهههد دقهههم  بهههن ، احمهههد ن85یحیهههی دقهههم  بهههن الههه ( سهههند: محمهههد
کههه چنههین  89ن.88، ابوالیسههع دبغههداد ن87دکوفههه کلینههی ایههن تحریههر را بهها سههند دیگههری نیههز آورده 

کشهی نیهز  92فوان، ابوالیسهع.ن، صههَ 91ن، محمهد بهن عبهدالجبار دقهم90است: ابهوعلی اشهعری دقهم
کههرده اسهههت: جعفههر بهههن احمههد، صهههَهفوان،  93متنههی مشههابه بههها ایههن تحریهههر را بهها ایهههن سههند نقهههل 

   94ابوالیسع.
 کوتهاهی شهودهها  آن که نباید در شناخت -ب( متن: در این تحریر، ابوالیسع از ارکان اسالم 

کهه بهه والیهت می - کرده تها جهایی  رسهیده اسهت. از ایهن جهای   پرسد و امام شرو، به بیان ارکان 
کهالم اساسههاا  حهدیث، رکهن والیههت چنهان مطههرح می گهویی  کههه  بهرای تشههریح آن بیهان شههده  شهود 

کرم است. این بخش با ذکر حدیث نبی کهه امهامش را نمی ا کسهی  شناسهد  در تساوی مهرگ 
پهردازد.  سهنت می های امهام در شهیعه و اهل با مرگ جاهلیت، شهرو، شهده، سهپس بهه مصهداق

، عامهه بهه خبهر در زمهان صهدور حهدیث از جانهب امهام صهادقکهه دههد  تهه نشهان میاین نک
ضههمن  ، امههامبنهها بههر ایههنانههد.  کرده تمسههک جسههته و بههرای آن مصههداق تعیههین می پیههامبر
در را مصهداق امهام  اسهت. امهام صهادق رده کهاصل خبر، مصادیق حقیقهی آن را بیهان  تأیید

کرم در پیشرفت فقه  برشمرده و آنگاه به نقش امام باقر رتا امام باق شیعه را از پیامبر ا
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که امام خود را نمی کسی  کرده است. آنگاه خبر بار دیگر بر مرگ جاهلی  کیهد أشناسد، ت اشاره 
 دادن شمرده است.  ترین معرفت به هنگام جان کرده و شناخت امام را ضروری

 تحریر دوم .2-2-1-2
س دبههههن 96دبغههههداد مههههد بهههن عیسههههین، مح95الههه ( سهههند: علههههی بهههن ابههههراهیم دقهههم ن، یهههونم

کلینهی آن را نقهل  98ن، ابوالیهَهَسع.97عبدالرحمنن، حَهّماد بن عامهان دکوفهه کهه  سهند ایهن تحریهر 
 کرده است، با تحریر قبل تفاوت دارد.

این، سخن از مصداق امام  وجود ب( متن: متن این تحریر شبیه به تحریر پیشین است. با
 شود.  ت، اما در این تحریر دیده نمیدر اهل سنت، در تحریر اول هس

 تحریر سوم .2-2-1-3
ن، محمهد بهن عمهر، حهَهّماد بهن عامهان 99ال ( سند: او)برقهی(، عبهدالعظیم بهن عبهداهلل دری

کهرده اسهت؛  101ن، ابوالیسع.100دکوفه همانند تحریر دوم، این تحریر را نیهز حّمهاد از ابوالیسهع نقهل 
، تحریر سوم «ِعقابم َمن ماَت ال َیعِرفم إماَمه»باب  است. صدوق نیز در متفاوتها  آن اما سند

کرده است.« عبداهلل از برقی پدرش از سعد بن»را به واسطۀ   102نقل 
رسهد  ب( متن: متن این تحریر، آشهکارا صهورت خالصهه شهد  تحریهر دوم اسهت. بهه نظهر می

یاز خود از تحریهر پیشهین برقی بنا بر عنوان باب )ِعقابم َمن َلم َیعِرف اماَمه(، تنها موضع مورد ن
کرده است؛ یعنی همسان شماری مرگ بدون شناخت امام با مرگ جاهلی، و نیز اشهاره  را نقل 

 ترین معرفت به هنگام جان دادن.  به شناخت امام به عنوان ضروری

                                                   
 .260، صالنجاشیرجال . 95

 .333. همان، ص96

 .143. همان، ص97

 .61، ص3 ، جالکافی. 98
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 تحریر چهارم .2-2-1-1
   104ابوالیَهَسع.ن، حَهّماد بن عامان،  103فضال دکوفه، سابقا فَهطحی  ال ( سند: او)برقی(، ابن

گزینش شده و مشتمل بر همسان شهماری مهرگ بهدون  ب( متن: این تحریر نیز از تحریر دوم 
شناخت امام بها مهرگ جهاهلی، و اشهاره بهه ضهروری بهودن شهناخت امهام در هنگهام جهان دادن 

 است.
گذشههت، همههۀ تحریرهههای ایههن خبههر، مشههتمل بههر  چنان ِی مههرگ بههدون  همسان»کههه  شههمار

همهه، ایهن مفههوم در دو تحریهر اول دوبهار آمهده   اسهت. بها ایهن« رگ جاهلیهتشناخت امام با مه
. اما در تحریر سوم صادق امام و سپس به عنوان سخن  است: نخست به نقل از پیامبر

 نقل شده است.  صادق امام و در خبر چهارم تنها از  تنها از قول پیامبر
که در اخبار سهوم و چههارم، بخه گفتنی است  ش میهانی تحریهر دوم افتهاده اسهت. همچنین 

انهههد. نمهههودار سهههند  ، ایهههن دو خبهههر در حقیقهههت، ترکیبهههی از صهههدر و ذیهههل تحریهههر دومبنههها بهههر ایهههن
شهود. طبهق ایهن نمهودار، ابوالیهَهَسع نسهبت بهه ایهن  دیهده می 3تحریرهای ایهن خبهر ضهمن شهکل

حلقههۀ  ،صههادق امهام تحریهر، حلقههۀ مشههترک، و نسهبت بههه مضههمون مشهترک اخبههار منقههول از 
کههوفی 105و بغههدادی صههادق امههام مشهترک فرعههی اسههت. وی از اصهحاب  شههمرده شههده  106یها 

کوفی است. که ابوالیسهع ایهن خبهر را  آن ، ازبنا بر ایناند.    بوده راویان او، َصهفوان و حَهّماد، نیز  جا 
کهوفی امهام صهادق گردان  گویها زمهان رواج ایهن صهورِت خبهر، طبقههۀ  در جمهع شها کهرده،  نقهل 

گرد  بوده است. ان امامشا
 ق(170از پس )مخبر َبشیر َدّهان . 2-2-2

 این خبر سه تحریر دارد:
 تحریر اول. 2-2-2-1

 110ن.109ن، بشیر دهّهان دکوفه 108ن، ابوالّصَهباح دکوفه107ال ( سند: جعفر دیمن
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)النهههاس( بههها  سهههنت ب( مهههتن: ایهههن تحریهههر، مشهههتمل اسهههت بهههر مقایسهههۀ رفتهههار شهههیعه و اهل
در قههرآن،  بیهت ، حقهوق اهلعلههی امهام و  ام عبودیهت پیهامبر، اشهاره بهه مقههائمهه

نبوی در  در ایهن جههل، و یهادکرد حهدیثهها  آن سنت نسهبت بهه امهام و معهذور نبهودن جهل اهل
که امامی ندارد، با مرگ جاهلیت. یکسان کسی   شماری مرگ 

 تحریر دوم. 2-2-2-2
 تحریر مرسل است.سند این  112ناسی.کم ن، بَهشیر 111کوفهال ( سند: یحیی دحلب

که بها عبهارت  ثهم »ب( متن: متن تحریر دوم، تقریبا شبیه به تحریر اول است؛ با این تفاوت 
ذکر شده است. این تحریر و نیهز تحریهر  ادامه یافته و فضیلتی از فضایل امیرالم منین« قال

کامهل کهه ترتیهب اجهزای اول، نسبت به تحریر سوم، صورت  ت و یکهی اسههها  آن تر خبهر هسهتند 
 تفاوت متنی اندکی دارند. 

 تحریر سوم. 2-2-2-3
  114ن، یحیی، بَهشیر َدهّهان.113بغدادال ( سند: او)برقی(، پدرش، نضر بن سوید دکوفه

ای از دو تحریههر قبههل اسههت و ترتیههب اجههزای آن نیههز  ب( مههتن: تحریههر سههوم صههورت خالصههه
اشههاره بههه مقههام عبودیههت سههنت، و  تفههاوت دارد. ایههن تحریههر فاقههد مقایسههۀ رفتههار شههیعه و اهل

 است. علی امام و  پیامبر
کهههوفی امهههام صهههادق170از پهههس)م ، بشهههیر َدّههههان 3طبههق شهههکل گردان  ، حلقهههۀ ق(، از شههها

کههل نمههودار، حلقههۀ مشههترک فرعههی شههمرده  کههه نسههبت بههه  مشههترک ایههن خبههر اسههت، در حههالی 
کوفی می کوفهه و 2هفهتم سهد   ، این خبر بین دهۀ پنجم تابنا بر ایناند.   شود. راویان او نیز  ق در 

گردان امام صادق  انتشار یافته است. در نسل شا

                                                                                                                        
 .48و46، صرجال البرقی. 109

 .247، صاألصول الستة عشر. 110

 .182، صرجال العالمة الحلی. 111

ناسهی و بهَهشیر َدههّهان احتمهاال یکهی هسهتند. نیهز 354-352، ص15 ، جالکافی. 112 کم . با توجه بهه سهند تحریهر اول، بهَهشیر 
کوفه است )ا این . 456-455، ص1 ، جالکافیر.ک:  ناسه یکی از محالت  کم ( و بشیر دّهان نیز 149، ص11، جألنسابکه 

 کوفی است، مؤید این احتمال است. 

 .174، صرجال العالمة الحلی. 113

 .153، ص1 ، جالمحاسن. 114
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 خبر عبداألعلی. 2-2-3
ن، یهونس بهن عبهدالرحمن، 115ال ( سهند: علهی بهن ابهراهیم دقهمن، محمهد بهن عیسهی دبغهداد

 118. ن117ن، عبداألعلی دکوفه116حماد بن عامان دکوفه
، َمهاَت ْی ْن َماَت ولَ َم »ب( در این خبر طوالنی، نخست عبداألعلی دربار  حدیث  َس َلهم ِإَمامم

 صهادق امهام اند، از  کرده نقل می سنت)عامه( آن را از رسول خدا که اهل« ةا ّیَ َتةا َجاِهلِ یِم 
کهرده اسهت. سهپس راوی از شهرایط ایهن شهناخت   پرسهیده و آن حضهرت ایهن انتسهاب را تأییهد 
در زمههان امههام  ر رسههول خههدادهههد خبه پرسهیده و امههام پاسههخ داده اسههت. ایهن مههتن نشههان می 

سنت رواج داشته است. به همین جهت، راویهان شهیعه صهحت آن را  در میان اهل صادق
 اند.  جویا، و نسبت به شناخت مصداق امام حساس شده از امام

 العالء  خبر حسین بن ابی. 2-2-4
هههَوید د  ن، یحیهههی بهههن عمهههران119بغهههدادوفههههکالههه ( سهههند: او)برقهههی(، پهههدرش، نهههَهضر بهههن سم

کوفی بوده 122ن.121العالء دکوفه ن، حسین بن ابی120حلبدکوفه  اند. این راویان 
پس از  پرسیده و امام دربار  مرگ جاهلیت  ب( متن: راوی از قول منسوب به پیامبر

گر مردم از علی بهن حسهین تأیید آن،  کهرده و عبهدالملک فرموده است: ا مروان را  بن پیهروی 
ایههن خبههر عههالوه بههر معرفههی مصههداق حقیقههی امههام، نشههان  شههدند. کردنههد، هههدایت می رههها می

که در زمان امام صهادق می ، ایهن خبهر در میهان اههل سهنت)عامه( رایهج بهوده و آن را بهر دهد 
 اند.  کرده خلفای اموی حمل می

 یعفور ابی خبر ابن. 2-2-5
ن، 125ن، َوّشههاء دکوفههه124ن، معلههی بههن محمههد دبصههره123الهه ( سههند: حسههین بههن محمههد دقههم
                                                   

 .333. همان، ص115

 .143، صرجال النجاشی. 116

 .242صرجال الطوسی، . 117

 .269، ص2 ، جالکافی .118

 .174، صعالمة الحلیرجال ال. 119

 .182. همان، ص120

 .182و 131، صرجال الطوسی. 121

 .154، ص1 ، جالمحاسن. 122

 .66، صرجال النجاشی. 123
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  128ن.127یَهعفور دکوفه ابی  ن، ابن126وفه، واقفیکریم بن عمرو دعبدالک
در خبههر « جاهلیههت»دربهار  معنههای  صههادق امههام یعفهور از  ابی ب( مهتن: در ایههن خبههر، ابن

کرم کهه راوی از انتسهاب خبهر بهه  بندی خبهر نشهان می پرسهیده اسهت. صهورت پیامبر ا دههد 
کههرم ار  مفهههوم جاهلیههت بههوده اسههت. پرسههش اطمینههان داشههته و ابهههام او تنههها دربهه پیههامبر ا

کفهر شهخص اسهتچ و در پاسهخ، امهام که آیها چنهین جههالتی بهه مفههوم  آن  راوی این است 
گمراه )ضاّل(   دانسته است. شخص را در حکم 

ِغیره. 2-2-6  خبر حارث بن م 

 تحریر اول .2-2-6-1
ار  بههن ن، حهه130وفهههکن، علههی بههن نعمههان د129الهه ( سههند: او)برقههی(، محمههد بههن علههی دکوفههه

ِغیهههره از اصهههحاب  133ن.132ن، عامهههان بهههن مغیهههره دکوفهههه، عهههامی131مغیهههره دکوفهههه حهههار  بهههن مم
کههرده و عامههان سههندش را از  ایههن خبههر را از عامههان بههن مغیههره عامی صههادقین مههذهب نقههل 

 رسانده است. به پیامبر و امام علی طریق امام صادق
کهرده، مهرِگ بهدون ب( متن: در آنچه عامان از پیامبر امهام جماعهت مهرگ جهاهلی  نقل 

ههَتههةا َجاِهلِ یِر ِإَمههاِم َجَماَعههٍة َمههاَت ِم ْیههخوانههده شههده اسههت )َمههْن َمههاَت ِبَغ  ( و حههار  آن را بههه امههام ّیَ ةا
کفهر، ضهالل و  صادق کرده و جاهلیت را بهه مفههوم  عرضه داشته است. امام نیز آن را تأیید 

کهردهکهه عامهان در  -« امههام جماعهة»نفهاق دانسهته اسهت. تعبیهر  در اخبههار  - ایههن خبهر اسهتفاده 
 134شود. اما در اخبار منقول از طریق اهل سنت، فراوان دیده می ؛سابقه است شیعه بی

                                                                                                                        
 .418. همان، ص124

 .39. همان، ص125

 .245. همان، ص126

 .213. همان، ص127

 .264، ص2 ، جالکافی. 128

 .221، صثواب األعمال. ر.ک: 129

 .274، صرجال النجاشی. 130

 .39صرجال البرقی، . 131

 .248، ص6، جالتاریخ الکبیر. 132

 .155، ص1 ، جالمحاسن. 133

 .86، ص20، جالمعجم الکبیر. 134
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 تحریر دوم. 2-2-6-2
ن، 137ن، صهفوان دکوفهه136ن، محمهد بهن عبهدالجبار دقهم135ال ( سند: احمد بن ادریس دقم

حههار  بهها تحریههر اول سههند ایههن تحریههر تنههها در نههام  139ن، حههار  بههن مغیههره. 138وفهههکد  فضههیل
 دارد.ها  آن اشتراک دارد؛ اما شباهت متن، نشان از اتحاد

که حار  از  کهرده، یکسهان  سه ال صهادق امهام ب( متن: متن تحریر اول و دوم تا جایی 
یههان شههیعی اهلل اسههت. ایههن حههدیث نیههز در زمههر  اخبههاری از رسههول کههه راو را از ههها  آن اسههت 

کردهها  آن و سقم محدثان سنی شنیده، و دربار  صحت  اند. با این از امام زمانۀ خویش س ال 
 حذف شده است. « جماعة»سنت و لف   همه، در تحریر دوم نام راوی اهل 

َضیل بن َیسار . 2-2-7  خبر ف 
عَهلههّهی بهن محمههد دبصههره ن، احمههد بههن 141ن، َوشهّهاء دکوفههه140اله ( سههند: حسههین بهن محمههد، مهم

َذینه   ن، ابن142بغدادعائذ دکوفه  145ن.144ن، فضیل بن یسار دبصره143دبصرهام
دربههار   بههدون پرسههش راوی، حههدیث رسههول اهلل ب( مههتن: در ایههن خبههر، امههام صههادق

کهههرده اسهههت. آنگهههاه فضههیل بههها تعجهههب از صهههحت انتسهههاب حهههدیث بهههه  مههرگ جهههاهلی را نقهههل 
کهرده اسهت. راوی دوبهاره بهرای اطمینهان و  پیامبر پرسهیده و امهام بهر صهحت آن سهوگند یهاد 

که بدون امام بمیهرد، بهه مهرگ جهاهلی مهرده اسهتچ و امهام پاسهخ  پرسیده است: پس هر کید أت
کهه  راوی و سهوگند امهام، تأییهد می سه البندی این خبر، یعنی  مابت داده است. صورت کنهد 

 شده است. سنت رواج زیادی داشته و برای اهداف خاصی استفاده می این خبر در میان اهل

                                                   
 .92، صرجال النجاشی. 135

 .142، صرجال العالمة الحلی. 136

 .197، صرجال النجاشی. 137

 .143، صرجال الطوسی. 138

 .265، ص2 ، جالکافی. 139

 .418، صرجال النجاشی. 140

 .39. همان، ص141

 .98. همان، ص142

 .119، صجال العالمة الحلیر. 143

 .309، صرجال النجاشی. 144

 .264، ص2 ، جالکافی. 145
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 مخبر غیاث بن ابراهی. 2-2-8
ن، موسهی بهن عمهران، 147رین، محمد بن جعفر دکوفه146ال ( سند: علی بن عبداهلل دری

 150ن.149کوفهن، غیا  بن ابراهیم دبصره148ریعمویش حسین بن یزید دکوفه
که انکار قهائم از پدرانش از رسول خدا ب( متن: امام صادق کرده است  در  نقل 

 شود. زمان غیبت موجب مرگ جاهلی می
 ویة بن َوْهبخبر معا. 2-2-9

کوفهه، زیهدی جهارودی ال ( سند: احمد بن محمد دابن قده،  ن، علهی بهن حسهن دکوفهه، 151عم
ْتبهه دکوفهه 152فطحی یهة بهن َوْههب دکوفهه153ن، عباس بن عهامر، عبهدالملک بهن عم  155ن.154ن، معاو

دهد مضمون این روایهات، تنهها مهورد توجهه  اسامی رجال زیدی و فطحی در این سند نشان می
 است.امامیه نبوده 

کوتهاه ایهن خبهر،  کهرم  خبهر نبهی صهادق امهام ب( متن: در مهتن  دربهار  مهرگ جهاهلِی  ا
کرده است.  گاه به امام را نقل   شخص ناآ

 خبر اسماعیل بن جعفر. 2-2-10
ن، 157بصهههرهوفهکاد بهههن عیسهههیدَحّمهههن، 156الههه ( سهههند: سهههعد، محمهههد بهههن عیسهههیدبغداد

کثیههر  اعیل بههن جعفههر بههن ابیشخصههیت اخیههر در سههند حههدیث، اسههم  158اسههماعیل بههن جعفههر.

                                                   
 .64، ص1 ، جعیون أخبار الرضا. 146

 .373، صرجال النجاشی. 147

 .38. همان، ص148

 .305. همان، ص149

 .413-412، ص2 ، جکمال الدین. 150

 .94، صرجال النجاشی. 151

کتب الشیعه. 152  .272، صفهرست 

 239، صرجال النجاشی. 153

 .412. همان، ص154

 .130-129، صالغیبه .155

 .333، ص. رجال النجاشی156

 .142. همان، ص157

 .63، صالتبصرا اإلمامة و. 158
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 بوده است.  159مدنی از اصحاب امام صادق
 شهود و ایشهان پرسیده می  دربار  مصداق ائمه ب( متن: در این خبر، از امام صادق

گرچههه نام را تهها فرزنههد خههود نههام ههها  آن ههها در مههتن خبههر نیامههدهن اسههت. در انتهههای خبههر نیههز  بههرده دا
کرم امام کرده است.دربار روایت پیامبر ا    مرگ جاهلیت را نقل، و سه بار تکرار 

گذشت، نقل  کرم صادق امام طبق آنچه  را ده راوی متفاوت نقهل  از حدیث پیامبر ا
حلقۀ مشترک این اسهناد، امهام  - آمده 3که در شکل -پایۀ نمودار سند این حدیث  اند. بر کرده

که نشان می صادق منتشهر یها  ر امام صهادقدر عص دهد خبر منقول از پیامبر است 
 بازنشر شده است.

 
وایات امام صادق .2-3  ر
 خبر عمار ساباطی  .2-3-1

ن، ابوسهههعید 160بابویهههه(، محمهههد بهههن عیسهههی، حسهههن بهههن محبوبدکوفهههه الههه ( سهههند: او)ابن
یهههان واقفهههی و  164ن.163فطحهههی 162مهههدائن، ن، عمهههار دکوفهههه161مههههمکاریدکوفه، واقفهههی وجهههود راو

کوفه در سهد   رواج خبر میان فرقه دهند  فطحی در سند حدیث، نشان های مختل  شیعیان 
صدوق نیز ایهن خبهر را بها همهین سهند، از پهدرش و محمهد بهن حسهن دریافهت   ق است. شیخ2

                                                   
 .160، صرجال الطوسی. 159

 .354، صرجال الطوسی. 160

 .443)البن داود(، ص الرجال. 161

 .340، صرجال الطوسی. 162

کتب الشیعة. 163  .335، صفهرست 

 .83، صاإلمامة و التبصرا. 164
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  165کرده است.
کوتاه این خبر، مشتمل بر همسان شماری مرگ بدون شناخت امهام بها مهرگ  ب( متن: متن 

گمراهی( است.  جاهلیت )کفر، شرک و 
 یی بن عبداهللخبر یح. 2-3-2

ن، یحیهی 166ال ( سند: احمد بن نصر، ابراهیم بن اسحاق نهاوندی، عبداهلل بن حَهّماد دقم
 168ن.167بن عبداهلل دمدینه

اَل  َبهاَت َلْیَلهةا َمهْن »خطهاب بهه یحیهی فرمهوده اسهت:  ب( متن: در ایهن خبهر، امهام صهادق
هَتهةا َجاِهلِ یَها ِإَماَمههم َمهاَت ِم یْعِرفم فِ یَ  ...«  مهاَت َمهْن »فهراوان  احتمهال  اصهلی خبهر بهه  صهورت«. ةا ّیَ

گویها بعهد از تصهحیِ   کلمهۀ «بهات»بهه « مهات»بهوده اسهت و  را بهرای توضههیح « لیلهه»، ناسهخان 
 اند. بیشتر به آن افزوده

 خبر ابوبکر حـَضَرمی. 2-3-3
ن، حسهههن بهههن علهههی بهههن فهههَهّضال 169بابویهههه(، محمهههد بهههن عیسهههی دبغهههداد الههه ( سهههند: او)ابن

  173ن.172ن، ابوجمیله، ابوبکر حضرمی دکوفه171 فطحی بقاا سا 170وفه،کد
 ب( متن خبر، بسیط و تنها مشتمل بر عبارت محل بحث است.

عاذ  ابی اخبار ابن .2-3-4 مران، و م   َیعفور، َسماعه، ح 
ههای مشهابه در یهک  که چهار خبهر آتهی از چههار راوی متفهاوت نقهل شهده، بهه دلیهل متن باآن

گرفته  اند: گروه قرار 

                                                   
 .412، ص2 ، جالدین کمال. 165

 .78)البن الغضائری(، ص الرجال. 166

 .321، صرجال الطوسی. 167

 .127، صالغیبة .168

 .333، صرجال النجاشی. 169

 .34. همان، ص170

 .114)البن داود(، ص الرجال. 171

 .230، صرجال الطوسی. 172

 .83-82، صاإلمامة و التبصرا. 173
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 اسانید. 2-3-4-1
ن، احمهد بهن علهی، 175ن، احمهد بهن محمهد دواقفهی174اله ( عبدالواحهد بهن عبهداهلل دموصهل

 178ن.177یَهعفور دکوفه ن، عبداهلل بن ابی176وفه، واقفیکحسن بن ایوب، عبدالکریم بن عمرو د
ن، ابههوجعفر همههدانی، موسههی بههن 179ب( عبدالواحههد بههن عبههداهلل، محمههد بههن جعفههر دکوفههه

ن، ِسهماعه بهن مههران 182ن، عمهار بهن مهروان دکوفهه181بهن سهِهنان دکوفههن، محمهد 180َسعدان دکوفه
  184ن.183دکوفه، واقفی

ن، 185سههههههی دکوفه  بههههههن  زکریهههههها، علههههههی  بههههههن  ن، یحیههههههی9ههههههه2محمههههههددر.ک:  بههههههن ج( احمههههههد
 188ن.187َاعَین دکوفه  بن ن، حهممران 186پدرشدکوفه

بهن ن، مههمعاذ 189د( احمد بن محمد، یحیی بن زکریا، علی بن سهی ، بهرادرش حسهین دکوفهه
  191. ن190مسلم دکوفه

پرسههیده  شخصههی بهها اوصههاف یکسههان  دربههاره صههادق امههام در ایههن چهههار خبههر، راوی از 
کههه تقریبههاا  اسههت. از آن کوفی جهها  گفههت برخههی از  انههد، می همههۀ رجههال سههند ایههن احادیههث  تههوان 

                                                   
 .431، صرجال الطوسی. 174

 .92، صرجال النجاشی. 175

 .339و 239، صجال الطوسیر. 176

 .213، صرجال النجاشی. 177

 .134-133، صالغیبة. 178

 .224، صغالب الزراری رسالة أبی. 179

 .404. رجال النجاشی، ص180

 .328. همان، ص181

 .291. همان، ص182

 .193. همان، ص183

 .134، صالغیبة. 184

 .278. همان، ص185

 .189. همان، ص186

 .194و132، صرجال الطوسی. 187

 .135، صالغیبة. 188

 .183، صرجال الطوسی. 189

 .306. همان، ص190

 .135، صالغیبة. 191



 خیتار
ی گذار

» ثیحد
رگ

م
 

 در« یجاهل
تون

م
 

 هیامام

 

 

103 

که ایهن چههار راوی مطالهب یکسهانی  کوفیان چنین اعتقادی داشته گویا از همین روست  اند و 
کردهرا طهر گردان  بههرآن، بههه نظهر می  انههد. افهزون ح  رسههد ایهن حههدیث در اصههل، پرسهش یکههی از شهها

گردان حاضر در جلسهۀ درس، آن را شهنیده  مجلس درس امام صادق بوده است و دیگر شا
گویها ایهن اخبهار رو از ایهن انهد.  و ضمن نقل اصل حدیث، طرح س ال را نیز به خود نسبت داده  ،

 د. چهار تحریر از یک خبرن
 متون . 2-3-4-2

ای ملتههزم بههه تههولی و تبههری و دارای عقایهههدی  در ایههن اخبههار، راوی در حضههور امههام از شهههیعه
کههدام مطههابق قههول ائمههه کههه از  کههه البتههه بههرای او اهمیتههی نههدارد  گفتههه اسههت  یک از  سههخن 

کند و او را امهام خهویش قهرار دههد و « بیت اهل» ۀ ألمسهآنهان ددر »گفتهه اسهت:  رو از ایهن پیروی 
کدام امامتن با یکدیگر اختالف دارند و نمی که  گاه ایشهان بهر  یک از ایشان امام است. هر دانم 

که امهر دامامهتن بهه  کنیم و می دل شدند، از سخن او پیروی می دامامتن یکی از خود یک دانم 
گهر او بههر ایهن حالهت بمیههرد، بهه مهرگ جههاهلی از  امهام«. ایشهان تعلهق دارد پاسههخ داده اسهت: ا

گویا از نظر شخص مطرح در این احادیهث، د علویهان و حتهی شهاید « بیهت اهل»نیا رفته است. 
رو، این اخبار بر شناخت مصداق عینی و یگانۀ امهام در  هر  گرفته است. به عباسیان را دربرمی

کیهر عصر  گفتهه اسهت. نمهودار تأ کفایت نکهردن علهم اجمهالی نسهبت بهه او سهخن  کرده و از  د 
 است:  اخبار فوق چنین
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که حلقۀ مشترک این اخبار  ازآن را بایهد پهیش از هها  آن اسهت، زمهان رواج صهادق امهام جا 
 تخمین زد. ،ق148سال 

وایات امام رضا .2-4  ر
 ق(221)مخبر احمد بن محمد َبَزنطی . 2-4-1

نصههههر  ن، احمههههد بههههن محمههههد بههههن ابی192الهههه ( سههههند: احمههههد بههههن محمههههد بههههن عیسههههی دقههههم
گفتهۀ مههردم دربهارا زنههده بههودن امهام ب( مهتن: راوی های  و نیهز برخههی پاسههخ کههارم  دربههار  

گردانش  رضا  امام پرسهیده   - کهه متفهاوت بها پاسهخ پهدرانش بهوده -بهه سه االت برخهی از شها
در  رضهها  پاسههخ مفصههلی بههه وی داده اسههت. بخههش اول سههخنان امههام رضهها  اسهت و امههام

، و بخش دوم سخن ایشان دربار  اصحاب باقر ام امپاسخ به پرسش راوی در نقل اقوالی از 
کهه  باقر  از امام رضا  های امام قول خود است. بخشی از متن حدیث، یکی از نقل اسهت 

کهه شهناخت او ضهروری  در آن حدیث پیامبر نیز ذکر شده اسهت. در ایهن خبهر بهرای امهامی 
کهه در اخبهار پیشهین دیهده نمی« حهّی »است، قید  شهود. ایهن حهدیث بهرای  نیهز ذکهر شهده اسهت 

هنهوز بهر امامهت ایشهان بهاقی مانهده و  کهارم  که بعد از رحلت امام-پاسخ به اندیشۀ واقفیان 
بهه منظهور « حهّی »، قید رو از این طرح شده است.  -امام زندا )حّی( زمان خود را نپذیرفته بودند

کهه ا کهافی نبهودن اعتقهاد بهه امهامی  کید بهر لهزوم شهناخت امهام زنهده، و  ز دنیها رفتهه، ذکهر شهده تأ
 است.

 خبر حسن بن عبداهلل رازی. 2-4-2

بهه  رضها  ایهن خبهر را امهام 196ن، حسهن بهن عبهداهلل.195ال ( سند: محمد بهن عمهر دبغهداد
کرده است.  واسطۀ پدرانش از پیامبر  نقل 

مطهرح شهده  ب( متن: در این خبر، مرگ جاهلی در اثر نشهناختن امهامی از نسهل پیهامبر
 است. 

                                                   
 .82، صرجال النجاشی. 192

کتب الشیعة. 193  .50، صفهرست 

 .351، صقرب اإلسناد. 194

 .95، ص2، جالعبر .195

 .327، ص1 ، جکنز الفوائد؛ 58، ص2 ، جعیون أخبار الرضا. 196
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 خبر محمد بن اسماعیل . 2-4-3

ن، حسهههن بهههن رریههه  197کوفههههالههه ( سهههند: محمهههد بهههن موسهههی، عبهههداهلل بهههن جعفهههر دقهههم
  201ن.200ن، محمد بن اسماعیل دکوفه199حَهّماد دری ن، صالح بن ابی198بغداددکوفه

مسألۀ عدم شناخت امام و مرگ جاهلی را طرح  امام که ن آ ب( متن: در این خبر پس از
و امهام بهر سهخن پیشهین خهود « هرکس بمیرد و امامی نداشته باشهدچ»پرسد:  کند، راوی می می

کرده و به کرده است:   تأیید   طورخاص به فرقۀ واقفه اشاره 
اِصُب ُمْشرِ  اِفٌر َو ذَ َو اْلَ اِقُف   . ٌک الهدَ

 خبر فضل بن شاذان. 2-4-4
 ال ( سند: عبدالواحد بن محمد نیشابوری، علی بن محمهد نیشهابوری، فضهل بهن شهاذان

   203ن.202دنیشابور
، متضهمن تقاضهای مهأمون بهرای «رسالۀ محهض االسهالم»ب( متن: این حدیث، معروف به 

یههان سههند و  معرفههی اسههالم راسههتین و پاسههخ امههام رضهها  سهه الاسههت. از نیشههابوری بههودن راو
کههه ایههن خبههر میههان  مههأمون معلههوم می   ق، بیههان شههده اسههت؛ زیههرا امههام203ههه200ی ههها سههالشههود 

کرد ،ق200در سال  رضا ق در توس 203و در سال  204وارد نیشابور شد و مدتی در آن اقامت 
 نهام بهرده و جایگهاه در بخشهی از ایهن حهدیث طهوالنی، یکایهک ائمهه 205به شههادت رسهید.

تبیین شده است. عبارت مورد بحث دربار  مهرگ جهاهلی در ایهن خبهر، بخشهی از تبیهین ها  آن
   است. جایگاه ائمه

 چنین است: ضانمودار احادیث امام ر

                                                   
 .219، صرجال النجاشی. 197

 .61. همان، ص198

 .198. همان، ص199

 .364، صرجال الطوسی. 200

 .668، ص2 ، جکمال الدین. 201

 .307، صرجال النجاشی. 202

 .122-121، ص2 ، جعیون أخبار الرضا. 203

 .141، ص19، جذیوله تاریخ بغداد و. 204

 .120و 93، ص10، جالمنتظم. 205
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)شههادت:  رضها  یعنهی امهام ،، حلقۀ مشترک این اسناد، همان مصدر خبهر5طبق شکل

 ق( است. 203
 تحلیل نهایی

  کههه از نمودارهههای اسههناد اخبههار معلههوم شههد، در هریههک از چهههار دسههتۀ روایههات امههام چنان
، رضها  ام، و روایات امهصادق  ، روایات اماماز پیامبر صادق ، روایات امامباقر

کههه مصههدر خبههر اسههت، نسههبت بههه قههدر مشههترک اخبههار، حلقههۀ مشههترک آن خبههر نیههز  معصههومی 
 ق(، امام114)شهادت: ، رواج این اخبار در میان شیعه، در زمان امام باقربنا بر اینهست. 

 ق( بوده است.203)شهادت: رضا  ق(، و امام148)شهادت: صادق 
کوف باقر  مکان رواج اخبار امام دهد در  می ه و بصره بوده اسهت. مهتن ایهن اخبهار نشهاندر 
( بههه واسههطۀ ابهههام در مصههداق امههام دچههار 3ههه1ویههژه زیدیههه )ر.ک:  بههه ،ایههن زمههان جامعههۀ شههیعه

یههدی و امههامی، برخهی از شههیع ان امههامی را نیههز یالتههاب بههوده اسههت. مناسههبات میهان شههیعیان ز
کوشهیده اسهت.  باقر  دربار  مصداق امام به تزلزل دچار ساخته بود و امام در رفهع ایهن ابههام 
یههدیان امامهههت را خهههاص مصههادیق مشخصهههی نمی یهههک از اخهههالف امهههام  دانسهههتند؛ بلکهههه هههر ز
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کم وقت خروج می علی   206توانست امام باشد. کرد، می که بر حا
کهه در آغهاز خبهر   (، راوی با وجود آن سرگردانی3ه1شود )ر.ک: در این اخبار دیده می که چنان

دههد در آن  را شاخصۀ امهام دانسهته اسهت و ایهن نشهان می« محمد آل»کند، تعلق به  ترسیم می
آن، دانسهته اسهت  بهر  شهده اسهت. افهزون زمان برای وص  امام از این تعبیهر فهراوان اسهتفاده می

گیهرد، در قیام که ن آ قبل از 207،«الرضا من آل محمد»ه شعار ک ههای  مستمسهک عباسهیان قهرار 
یهههد یهههة بهههن عبهههداهلل  208ق(125)م( و فرزنهههدش، یحیهههی ق122)معلهههی   بهههن ز و عبهههداهلل بهههن معاو
حفصهه در ایهن اخبهار، یکهی از سهران  أبی  بهن  سهالم کهه ن آ مطرح شهده بهود. نظهر بهه 209ق(،131)م

تری است، رسد یکی از اهداف عباسهیان در اسهتفاده از ایهن شهعار مهبهم  به نظر می 210زیدیان بم
یهههدیان بههه 211در دعهههوت خهههویش، ن اخبهههار از انتظهههار یهههوده اسهههت. همچنهههین اجلهههب همراههههی ز

، و نگرانی دربار  شناخت مصداق قائم نیز پهرده شیعیان برای رهور قریب الوقو، امام قائم
کوشهیدند قیهام خهود را قیهام  کهه ایهن ن مسأله، با توجه بههی(. ا3ه1و2ه1دارد )ر.ک:  برمی عباسهیان 

 قابل درک است.  212مهدی موعودن اسالم جلوه دهند،

کوفهه هها  آن در این مضمون، بیش از سایر ائمهه، و مکهان رواج غالهب ار امام صادقاخب 
اختصههاص دارد. در برخههی از  تههر ایههن اخبههار، بههه نقههل حههدیث مههذکور از پیههامبر اسههت. بیش

کهرده اسهت )ر.ک:  را بر امام ها، راوی، خبِر پیامبر آن کرده و امام آن را تأییهد   3هه2عرضه 
گبنا بر این(. 6ه2و سهنت افهزایش یافتهه  ق، نقهل ایهن حهدیث در میهان اهل2ویا در اواسهط سهد ، 

کههه اهل آن بههوده اسههت. از تصههریح ایههن احادیههث، خلفههای امههوی را مصههداق امههام   سههنت بههه جهها 
 به تصحیح مصداق پرداخته است.  صادق امام (، 4ه2، 1ه2اند )ر.ک:  دانسته می

دهههد فضههای فکههری  وارد، نشههان مینقههل بههدون مقدمههة ایههن خبههر توسههط امههام در برخههی از مهه
دهنههد  مخاطبهان، نیازمنهد یهادآوری آن بهوده اسهت. در مجمههو، ایهن اخبهار از یهک سهو نشهان می

                                                   
 .57، صفرق الشیعة. 206

که مور« برگزیده»و « منتخب»در این شعار، « الرضا». منظور از 207 کسی است  تر مردم یا اهل حل و  د رضایت همه یا بیشو 
 «(.محمد الرضا من آل»محمد )ر.ک:  ، یعنی منتخب از آل«محمد الرضا من آل»رو،   این  عقد باشد. از

 .427، ص1، جنار الدّر ؛ 37، صأخبار فخ. 208

 .155، صمقاتل الطالبیین. 209

 .499، ص2 ، جرجال الکشی. 210

 . 194، صأخبار الدولة العباسیة. 211

 .238. همان، ص212
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کننهد  شهیعیانی را توصهی  می ،اند و از سهوی دیگهر دانسهته سنت خلفهای امهوی را امهام می اهل
تر ایههن یشهه(. ب4ههه3اند)ر.ک: دانسههته نمی بیههت کههه امامههت را منحصههر بههه فههرد خاصههی از اهل

 اند. شیعیان به احتمال فراوان زیدی بوده
کوفههه و ههها  آن ، و مکههان رواجنیههز حلقههۀ مشههترک، شههخص امههام رضهها امههام در روایههات 

کهه در زمهان امهام نیشابور است. این اخبهار نشهان می بهار دیگهر مسهألۀ شهناخت  رضها  دهنهد 
گیری  ایهن زمهان، بهه جههت شهکل امام اهمیت یافته بود. بروز دوبارا ابهام در شناخت امهام در

تی را بهرای س االواقفیه در اواخر دور  امام پیشین بود. راهرا رونق اندیشه و تلقی آنان از امامت 
کرده بود از سهوی مهأمون و  مسهألۀ فراخهوانی امهام که چنان ؛امامیه در زمان امام هشتم ایجاد 

که پیشتر بدان نشان دهند  تداوم  213نامیدن ایشان،« الرضا من آل محمد» فضایی است 
   اشاره شد.

 نتیجه
، مصادر این اخبار، نسبت به مضمون مشترک رضا  و امام صادق  ، امامباقر  امام

تههوان زمههان  شههوند. بهها توجههه بههه ایههن مضههمون، می ایهن اخبههار، حلقههۀ مشههترک خبههر نیههز شههمرده می
 ل شههادت همهان معصهومها را برشهی از زمهان پهیش از سها انتشار اخباِر هریک از این دسته

 کوفه است.  دانست. مکان رواج این اخبار نیز غالباا 
دهند  التهاب جامعۀ شیعه به واسطۀ ابهام در مصداق امام بین فهرق  متن این اخبار نشان

ویژه زیدیه است. وجود راویان زیدی، واقفی و فطحی در اسناد این اخبهار نیهز از رواج  شیعه، به
کوفهه در سهد  های مخ خبر میان فرقه ، اصهل خبهر بنها بهر ایهنق حکایهت دارد. 2تله  شهیعیان 

 مورد اتفاق بوده، و اختالف تنها در تعیین مصداق امام بوده است. 
کهه سوءاسهتفاد  قهدرت کی از آن اسهت  طلبان از  همچنین مضهمون برخهی از ایهن اخبهار حها

را فهراهم  قهائم انگار  مهدویت نیهز موجبهات نگرانهی شهیعیان دربهار  شهناخت مصهداق امام
که تقریباا  این، این اخبار نشان می بر  ساخته بود. افزون های چههارم و پهنجم سهدا  در دهه دهد 

گهاه حتهی  در افهواه اهل« مهرگ جهاهلی» هق مضمون حدیث نبوی دربار2 سهنت وجهود داشهته و 
کمان اموی نیز تطبیق می« امام»  شده است.  بر حا
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