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چکیده

یکی از کهنترین و مهم ترین منابع حدیثی شیعه ،در بررسی زندگانی پیامبر(ص) ،کتاب
کافی نوشتۀ کلینیی اسی ک کلینیی یی «ابیواب اتتیاری » کیافی ،در قسیت «موتید
اتنبی(ص)» ،از میان انبوه روایات باقی مانده در متون پیشینیان دربیار پییامبر(ص) ،بیه
چه روای بسنده کرده اس ک در این پژوهش ،با بررسی احادیث گردآمده ی «موتید
اتنبی(ص)» کافی درصددیم روش ،منطق و تأثیر دییدگاههای مطیر صریر کلینیی در
گزینش روایات این بیاب را بییابیمک بیا بررسیی سیندی و متنیی رواییات بیاب «موتید
اتنبی(ص)» نتیجه گرفتیم که هدف و دغدغۀ اصلی کلینی نه بررسیی صیرف تیاری ی،
بلکه نشان دادن ویژگیها و توانایی های پیامبر(ص) و معرفی مرداقی حج های اتهیی
بوده اس ک در خروص منزت معرومان(ع) ،دسته ای از شیعیان آن روز بر ویژگییهیای
فرابشری و صدهای بر ویژگیهای بشری تأکید می کردند؛ اما کلینی روشی میانه برگزیدک
او ضتن بازتاب دادن دو دیدگاه رایج در این زمینه ،به طیور وییژه ،بیه هنبیههای غییر
طبیعی پیامبر(ص) توهه و احادیث بیشتری در تقوی آن گرد آوردک
کلیدواژهها :سیر پیامبر(ص) ،روش کلینی ،کافی ،حدیث« ،موتد اتنبی(ص)»ک
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مقدمه
ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی راز (م109ق) ،در مییا قیر سیوم
هجر  ،در کُلین ،از توابع ر به دنیا آمد .کلین بخشی از تحیییالخ دیود را در ر
سیییر کییرد کییه بییا حاییور یییاح ا اندیشییههییا کالم ی و شییرای هییا مییذه
مختلی ،،مرکیی للمی بی ود .او بعیدها بییه قیت رفیت و از محایر اسیتادا بیرشی ،
چو حسین بن محمد اشعر  ،احمد بین ادرییق قمی (م123ق) ،محمید بین یحیی
لطار و لل بن ابراهیت بن هاشت قم (م123ق) بهره برد .محدثا حیوزۀ حیدی قیت،
بر دالف حوزۀ ر  ،در موضولاخ لقیدت شیرای یسسیان نداشیتند و بیر لمی بیه
ظواهر روایاخ تأکید و با غالیا  ،بیه شیدخ بردیورد می کردنید .بدیداد مقیید نهیای
سفرها کلین بود که در آ  ،لقی شرایی  ،بیه نماینیدش ابوسیه نیوبخت (م133ق)
غل ه داشت.
کتاب کاف که در حاور ایین جرییا هیا فسیر پدیید آمید ،در شیمار نخسیتین
کتاب ها جامع حدی شیعه قرار شرفت .این کتیاب سیه بخی «اییول»« ،فیرو » و
«روضه» و نیی  33399روایت در موضولاخ شوناشو التقاد  ،فقه  ،ادالق  ،تیاریخ
و غیره را دربردارد .شیخ مفید (م331ق) ( )32 :3333دربارۀ این کتاب که در میا کتی
اربعۀ شیعه ،بیرگترین و مهتترین است ،م شوید« :کاف در ردی ،جلیی تیرین کتی
شیعه و سودمندترین آنهاست».
فراوان احادیث ،نق احادیث به شونۀ مسند و نیدیس به لیر حاور ائمیه( ) از
ویژش ها کاف است .دیگر آثار کلین ل ارخ اسیت از :الیرد للی القرامطةة ،رسیائ
االئمة( ) ،تع یر الرؤیا ،کتاب الرجال و ما قی ف االئمة( ) من الشیعر (نجاشی :3323 ،
)133/3؛ اما جی کاف کتاب از و نمانده است.

سیرۀ پیامبر(ص) در کتب اربعه
سخنا و رفتار رسول ددا(ص) ،در کتابهیا حیدی شییعه ،بیشیتر بیه ییورخ
پراکنده و در البهال لناوین یافت م شود که به رسیول دیدا(ص) ادتییاص نیدارد.
شیخ یدوق(م183ق) ،در من الیحاره الفقیه ،در موارد اندک  ،بیه سییرۀ پیدم یر(ص)
توجه کرده؛ ول فیل یا باب ویژه به م احث مربوط به سییرۀ آ حایرخ ادتییاص
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نداده است .او ضمن بیا احادیث مربوط به وضو ،به کیفیت وضو و نمیاز پییام ر(ص)
اشاره کرده است (ابینبابوییه)13/3 :3331 ،؛ او همچنیین احیادی در میورد کیفییت و
فایلت زیارخ آ حارخ آورده (هما  )733/0 :و بیاب را بیه نهی هیا پییام ر(ص)
ایشا ادتیاص داده است (هما .)1/3 :
شیخ طوسی (م332ق) ( ،)3/0 :3323در تهیذی االحسیام ،فقی در «کتیاب مییار»،
بسیار دالیه وار ،به نس  ،تاریخ والدخ و وفاخ ،مح دفن ،فایلت و کیفیت زیارخ
آ حارخ اشاره کرده اسیت .در االست ییار هیت ،لنیوان بیه تیاریخ و سییرۀ رسیول
اکرم(ص) ادتیاص نیافته است (همو.)3192 :
از میا کت اربعه ،کاف لناوین بیشیتر را بیه رسیول دیدا(ص) ادتییاص داده
اسیت .کلینی در ایین کتیاب ،در ابیواب شونیاشو  ،بیه شوشیههیای از سییره و رفتیار
پیام ر(ص) پرد ادته و احادی در این زمینه شرد آورده است .مهیتتیرین ایین بیابهیا
«ابواب التاریخ» است .ابواب دیگر که کلین  ،در آنها هت ،به سییرۀ پییام ر(ص) توجیه
کرده ،به شرح زیر است:
 .3دو یفحه از «بابُ أ رسیول اللیه(ص) اولُ مَین اجیاب و اقیر للیه لیی و جی
بالربوبیة» ،ذی «کتاب االیما و السفر» (کلین )30-32/0 :3323 ،؛
 .0هفت روایت در «باب یوم رسول الله(ص)» ،ذی «کتاب الییام» و دربیارۀ روزۀ
پیام ر(ص) (هما )93-89/3 :؛
 .1حدود پنج یفحه از «باب ما اُح للن (ص) مین النسیا » ،ذیی «کتیاب نسیاح»
(هما )193-183/7 :؛
 .3دو ییفحه از «بییاب آدیر منیه و فیییه ذکییر ازواب الن ی (ص)» دربییارۀ همسییرا
پیام ر(ص) (هما )303-302 :؛
 .7سه یفحه از «باب صفة مُبایعة الن (ص) النسا » (هما )708 -703 :؛
 .3سییه یییفحه از «بییاب أ رسییول اللییه(ص) و فاطمةةة( ) لَقَّییا لیین الحسیین و
الحسین( )» و «باب أ اباطال لَقَّ لن رسول الله(ص)» (هما )13- 10/3 :؛
« .3باب یدقاخ الن (ص) و فاطمة و االئمه( ) و ویایاهت» (هما .)33/3 :
در «کتاب الروضة» نیی ،به یورخ متفرقه و بدو دستهبند  ،احادیث و شیارشها
تاریخ فراوان دربارۀ پیام ر(ص) درب شده است .مقایسۀ بین کاف و دیگر کت اربعه
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در لناوین ادتیاص یافته به پیدم ر(ص) روشن م کنید کیه کیاف اطاللیاخ بیشیتر
دربارۀ تاریخ و سیرۀ پیام ر(ص) ارائه کرده است.

«ابواب التاریخ»« ،باب مولد النبی(ص)»
جی اول از هشت جی کاف چهیار کتیاب را دربیردارد« :کتیاب العقی و الجهی »،
«کتاب فا العلت»« ،کتاب التوحید» و «کتاب الحجة» .کلین در بخ «ابیواب التیاریخ»
«کتاب الحجة»  ،اطاللات تاریخ دربارۀ معیوما ( ) ارائه کرده که نخسیتین لنیوا آ
«مولد الن (ص)» و به زندشان پیام ر(ص) مربوط است .تع ییر «مولید الن ی (ص)» ،در
لیر کلین  ،برا بررس زندشان پیام ر(ص) رایج و با ک تاریخ زندش ایشا مرادف
بود؛ چنا که ابن ح ی بدداد (م037ق) (بی تیا ،)8 :در المُح َّیر ،ذیی لنیوا «مولید
الن (ص)»  ،اطاللات تاریخ از تولد تا وفاخ پیام ر(ص) درب کرده است .کلین تع یر
«مولد الن (ص)» را برا بیا شرح حال ائمه( ) تسرار کرده و مرادش اطاللاخ مربوط
به ک زندش آنا ب وده است .برا تحلی دیدشاه کلینی و دسیتیاب بیه سی و در
ارائۀ اطاللاخ تاریخ مربوط بیه پییام ر(ص) ،دو قسیمت «بیاب مولید الن ی (ص)» را
جداشانه بررس م کنیت.
 .1گزارش تاریخی
کلین پی از بیا احادیث و بدو اسناد ،در اندک بی از ی ییفحه ،اطاللیات
تاریخ مربوط به پییام ر(ص) ارائیه کیرده اسیت .ایین شییوه ،در کتیابهیا حیدی
اه سنت نیی معمول بوده است؛ چنیا کیه بخیار (م073ق) ( )73 ،08 ،3/7 :3323در
بررس غیوه ها پیام ر(ص) ،همچو لشیره ،احد و بنومیطلق ،نخست به ادتییار و
بدو ارائۀ اسناد ،دربارۀ تاریخ جنگ توضیح داده و سیق به ییورخ مسیند ،احادییث
مرت با آ غیوه را ارائه کرده است .کلین در این ی یفحه ،اطاللات دربارۀ زما و
مسا والدخ ،مدخ اقامت در مسه ،هجرخ بیه مدینیه و زمیا رحلیت پییام ر(ص) در
ادتیار م شذارد .قسمت از اطاللاخ این بخ با دیدشاهها اه سینت همخیوا و بیا
شیارش ها رایج کتابها تاریخ همسوست؛ م الً تاریخ والدخ پیام ر(ص) دوازدهت
ربیع االول ث ت شده که مطابق با قیول مشیهور لامیه و مخیال ،بیا نهیر مشیهور امامییه
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(هفدهت ربیع االول) است (مفیید72 :3331 ،؛ ابین شهرآشیوب330/3 :3139 ،؛ ط رسی ،
7 :3192؛ اربل 18/3 :3303 ،؛ امین .)038/3 :3321 ،کلین تیاریخ وفیاخ پییام ر(ص)را
هت ،مانند مشهور اه تسنن 30 ،ربیع االول می دانید؛ درحیال کیه منیابع شییع پیق از
کلین  08 ،یفر را روز درشذشت رسول ددا(ص) ث ت کرده اسیت (مفیید33 :3331 ،؛
ط رس .)3 :3192 ،
اشرچه کلین  ،در «ابواب التاریخ» دریدد بوده اه بیت( ) را بیه ییورخ مییداق
معرف کند ،دان تاریخ را در نشا داد ویژش ها منحییربهفیرد آنیا توانیا ندییده
است .او که دریدد بوده منیلت و حجت بود معیوما (ص) را نشا دهد ،شیارهها
غیر تاریخ را برا تأمین هدف دود مطلوبتر دیده است .این نگاه که به مقید نهای
کلین معطوف است ،در روش و دو اثر آشسار داشته است :یس ب توجه بیه سیند
در ارائییۀ اطاللییاخ تییاریخ و دیگییر اسییتناد بییه مشییهوراخ و پرهیییی از شییذوذاخ
(داداشنژاد و کرم .)330-387 :3191 ،
 .2گزارش حدیثی
کلین پق از شیارش ی یفحها دربارۀ پیام ر(ص) ،چه حیدیث مسیند دربیارۀ
ایشا ارائه کرده است .موضو و راویا این احادیث و ارزییاب آنهیا ،در جیدول زییر
آمده و در ادامه بررس م شود.
ش

موضوع

آخرین راوی

 3پیام ر(ص) سید فرزندا آدم محمد بن یحی

نخستین راوی

خاستگاه

حسین بن ل دالله

قم

-

 0پیام ر(ص) بهترین مخلوق

محمد بن یحی

حماد بن ل ما ناب

قم

کوف

 1دلقت نور پیام ر(ص)

احمد بن ادریق

مُرازم بن حسیت أزد

قم

مدائن

 3دلقت پیام ر(ص)

احمد بن ادریق

ابوحمیه ثمال

قم

کوف

محمد بن سنا زاهر

قم

کوف

یالح بن سه همدان

-

همدان

 7دلقت پیشین پیام ر(ص)
3

فایلت پیام ر(ص) اسالم بیر
دیگر پیام را (ص)

حسییین بیین محمیید
اشعر
عدة من ایحابنا
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ش
3

آخرین راوی

موضوع

تس یح دداوند کرد ائمیه( ) للیی بیین محمیید

خاستگاه

نخستین راوی
مفا بن لمر جعف

ر

کوف

 8بلند نام ائمه( ) هنگام آفرین

سه بن زیاد

سنا بن طری،

ر

-

 9دلقت نور ائمه( )

احمد بن ادریق

محمد بن ل دالله بن لمر

قم

-

 32دلقت نور ائمه( )

الحسین

جابر بن ییید جعف

قم

کوف

 33سایه نداشتن پیام ر(ص)

لل بن محمد ،لال سالت بن اب حفیه لجل

ر

کوف

قم

کوف
کوف

(ملق

در اظله

به لال )

 30برتر پیام ر(ص) از ج رئی

لل بن ابراهیت

ابوبییر اسد

 31برتر پیام ر(ص) از ج رئی

عدة من ایحابنا

لل بن اب حمیه بطائن

-

 33چهرۀ پیام ر(ص)

عدة من ایحابنا

جابر بن ییید جعف

-

کوف

-

حل

سی ،بن لمیره لمن ذکره قم

کوف

 33اویاف پیام ر(ص)

محمد بن یحی

اسحاق بن غال

أسد

قم

کوف

 38ایما ابوطال

محمد بن یحی

دُرُستُ بن اب منیور

قم

واسط

یعقوب بن سالت ،لن رج

قم

کوف

-

کوف

قم

کوف

 00منیلت ل دالمطل

در قیامت محمد بن یحی

زرارة بن الین شی ان

قم

کوف

 01منیلت ل دالمطل

در قیامت لل بن ابراهیت

مقر

قم

-

 03منیلت ل دالمطل

در قیامت بعض ایحابنا

مفا بن لمر جعف

-

کوف

جریر

-

کوف

قم

کوف

37
33

39

استدفار پیام ر(ص) برا شیعۀ
لل
نام بهشیتیا و دوزدییا نیید
پیام ر(ص)

رحلت پیام ر(ص)
حرمییت آتیی

أشعر

بییر بسییتگا

پیام ر(ص)

 07ل دالمطل
03

لل بن ابراهیت

تعییت دداوند به اه بیت در حسییین بیین محمیید

 02نور پیام ر(ص) در تاریس
03

عدة من ایحابنا

و سیاه فی

منیلیییت پییییام ر(ص) نیییید
ل دالمطل

عدة من ایحابنا
احمد بن ادریق

محمد بن لل بن ابیشعبة
حل

اسمالی بن لمار ییرف
حسن بن لل بین فایال
تیم

عدة من ایحابنا

ابا بن تدل

لل بن ابراهیت

رفاعة بن موس النخاس
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ش
03
08

موضوع
شیییر دییورد پیییام ر(ص) از
ابوطال
بیه ایییحاب

تشی یه ابوطالی
که،

13
10
11
13

آخرین راوی
محمد بن یحی

ابوبییر اسد

قم

کوف

لل بن ابراهیت

هشام بن سالت

قم

کوف

قم

مدن
کوف

حسین بن محمید و اسییییحاق بیییین جعفییییر

 09ایما ابوطال
 12دفا ابوطال

از پیام ر(ص)

هجییرخ پیییام ر(ص) پییق از
درشذشت ابوطال
اسییالم ابوطال ی
جُمَّ
اسییالم ابوطال ی

محمد بن یحی

الیادق( )

لل بن ابراهیت

هشام بن حست

قم

لل بن ابراهیت

ل ید بن زرارة بن الین

قم

کوف

محمد بن ل دالله ،رفعه

قم

-

قم

کوف

قم

کوف

بییه حسییاب لل ی بیین محمیید و
محمد بن یحی
بییه حسییاب

جُمَّ
فاییییییییلت فرزنیییییییدا
ل دالمطل

 17کیفیت نماز بر پیام ر(ص)

محمد بن یحی
محمد بن یحی
محمیید بیین حسیین
طائ راز

 13مح دفن پیام ر

محمد بن یحی

 13مح دفن پیام ر(ص)

لل بن ابراهیت

18

نمییاز مهییاجر و انیییار بییر
پیام ر(ص)

 19معنیییا سیییالم بیییر رسیییول
ددا
32

محمد بن یحی

اسییمالی بیین ابیی زیییاد
سسون
ای غ بن ن اته حنهل
ل دالدفار بن قاست انیار
عقبة بن بشیر
ل داللییییه بیییین للیییی
حل
جابر بن ییید جعف

قم

-

قم

حل

قم

کوف

بعض ایحابنا رفعه داود بن ک یر رق

-

ل دالله بن سنا

کوف

کیفیت یلواخ امام یادق( ) حسن بین مح یوب
بر پیام ر(ص)

نخستین راوی

خاستگاه

سراد

کوف
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بررسی سند
مشایخ کلین و سهت آنها ،در بخ «مولد الن (ص)» ،به شرح زیر است:
 . 3ده روایت از محمد بن یحی بن لطار قم  .چهار روایت دیگر را نیی محمد بین
یحی  ،با دیگرا (حسین بن محمد و لل بن محمید بین ل داللیه) نقی کیرده اسیت؛
بنابراین ،چهارده روایت از چه روایت ،به واسطۀ محمد بن یحی لطار اشیعر قمی
نق شده که از جملۀ مشایخ کلین بوده است؛
 .0هشت روایت از لل بن ابراهیت بن هاشت قم ؛
 . 1چهار روایت از احمد بن ادریق اشعر قم  .کلین از شاشردا او بوده ،روایاخ
را بدو واسطه از او نق کرده است؛
 .3چهار روایت از حسین بن محمد اشعر قم ؛
 .7ی روایت از لل بن محمد بن ل دالله؛
 .3هشت روایت از عدة من ایحابنا که در ش مورد ،پیق از «عدة مین اییحابنا»،
نام احمد بن محمد آمده که اشاره به احمد بن محمد بن لیس اشعر است .احمد بن
محمد بن لیس دو کتاب به نامهیا فای الن ی (ص) و کتیاب االظلیه داشیته اسیت
(نجاش  .)80/3 :3323 ،کلین بسیار از روایاخ دود را از طرییق محمید بین یحیی ،
لل بن ابراهیت و احمد بن ادریق ،از کتاب احمد بن محمد بن لیس نق کرده است.
او هما کس است که سه بن زیاد را به دلی غلو ،از قت ادراب کرد؛
 .3دو روایت از لل بن محمد لَلا راز از ر ؛
 .8ی روایت از سه بن زیاد از ر ؛
 .9ی روایت از محمد بن حسن راز از ر ؛
 .32ی روایت از حسن بن مح وب از کوفه.
از بررس آدرین راو این چه روایت به دست م آید که اک ر قریی بیه اتفیاق
مشایخ کلین  ،در بخ «مولد الن (ص)» ،از محدثا حوزۀ حدی قت بودهاند .محدثا
ر  ،با چهار روایت ،در درجۀ بعد قرار شرفتهاند و نق محدثا کوفه نیاچیی و در حید
ی حدیث بوده است.
از بررس داستگاه نخستین راو این چه روایت روشین می شیود کیه راو 03
روایت اه کوفه بوده اند؛ اما هیچ ی از راویا کیوف سیهت چشیمگیر در نقی ایین
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از راویا  ،به یورخ پراکنیده ،روایتی برشیییده و

روایاخ نداشته اند و کلین از هری
نق کرده است.
از بررس نخستین و آدرین راو این احادیث بیه دسیت می آیید کیه بیشیتر ایین
احادیث هرچند منشأ کوف داشته است ،به تأیید محدثا قم رسیده است و ازایینرو،
کلین با آرام داطر ،آنها را نق و با دیدشاه دود ،تعیداد از آنهیا را شییین کیرده
است .ازاینجهت م توا احادیث این باب کاف را ترکی از شرای ها کوف و قم
و برایند نهرها آنا دربارۀ پیام ر(ص) دانست.
در اسناد بیست روایت از روایاخ چه شانه ،افراد وجود دارند که به لحاظ رجال ،
به آنها ددشه وارد است .برد از آنها شرای ها مذه غییر دوازدهامیام داشیتهانید.
سالت بن اب حفیه لِجل (از مرجئه و از سرا بترییه) (کشی 017/3 :3138 ،؛ ابینداود
حل  ،)377/3 :3333 ،لل بن اب حمیه (طوس  ،بی تیا ،)081/3 :دُرُسیت بین منییور
واقف (طوس  )113/3 :3183 ،و اسمالی بین ابی زییاد سَیسون نییی از راوییا لامیه
شمرده شده اند (لالمه حل  .)399 :3333 ،ش تن از راویا هت به غلو متهت شیدهانید
که ل ارخ اند از :ییالح بین سیه همیدان (کیه غیال و جالی معرفی شیده اسیت.
ابن غاائر ُ ،) 39/3 :3133 ،م َفاَّی بین لمیر جُعفی (کیه رجالییا متقیدم شییعه او را
ضعی ،،غیرقاب التماد و مرتفع القول دانستهاند .نجاش  ،)333/3 :3323 ،جابر بن ییید
جُعف (برد رجالیا شیعه در روایاخ و لقیدۀ او تردید کردهاند .هما  ،)308 :محمید
بن سنا زاهر (که ابن غایائر او را ضیعی ،،غیال و وضیا معرفی کیرده اسیت.
ابن غاائر 90/3 :3133 ،؛ طوس  ،ب تا ،)323/3 :داود بن ک یر رَق (کیه نجاشی او را
ضعی ،و مورد التماد غالیا و ابنغاائر فاسد المذه دانسیتهانید .نجاشی :3323 ،
373/3؛ ابنغاائر  )78/3 :3133 ،و احمد بن هالل لَ َرتای (که طوسی او را غیال و
متهت در دین شناسانده است .طوس  ،ب تا.)81/3 :
بررسی محتوا
همۀ چه روایت باب «مولد الن (ص)» ،مستقیت ییا غییر مسیتقیت ،بیه پییام ر(ص)
ارت اط م یابد و دریدد است جایگیاه دینی رسیول دیدا(ص) را نشیا دهید .نیوزده
روایت از آنها به بیا ویژش ها و فاای آ حایرخ می پیردازد .چهیارده رواییت بیه
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بستگا پیام ر(ص) ادتیاص دارد و پنج روایت از وفاخ و دفن ایشا حسایت م کند.
از نهر سنخ شناس  ،روایاخ برشییدۀ کلین دو شونه اسیت :بییا کننیدۀ امیور ط یعی و
بیا کنندۀ امور غیر ط یع .
روایات بیانکنندۀ امور طبیعی
دسته ا از روایاخ به جن ه ها ط یع و لاد اشاره دارد؛ مانند برتر پییام ر(ص)
از دیگرا  ،معراب ایشا  ،وی ،چهرۀ حارخ ،آشیاه پییام ر(ص) از اهی بهشیت و
دوزخ ،ویژش ها ادالق پیدم ر(ص) ،حرمت آت بر پیدر و میادر ایشیا  ،محشیور
شد ل دالمطل بیا سییما ان ییا (ص) ،شییارش روییداد اییحاب فیی و اقیداماخ
ل دالمطل  ،جایگاه پیام ر(ص) نید ل دالمطل  ،تشی یه ابوطالی بیه اییحاب کهی،،
ایما ابوطال با تسیه بیر اشیعار او ،حماییت ابوطالی از رسیول دیدا(ص) در برابیر
مشرکا  ،دروب پیام ر(ص) از مسه پق از رحلت ابوطال  ،اسالم ابوطال  ،کیفیت نماز
دواند بر پیام ر(ص) و ادتالف در مسا دفن آ حارخ.
این احادیث هرچند به هدف نشا داد جایگاه دین رسیول دیدا(ص) و بیه ت یع،
حجت بود ایشا در کنار یسدیگر شرد آمده است ،به لحاظ محتوا ،شاه به موضیولاخ
تاریخ لنوا دار  ،همچو رویداد فی اشاره م کند .شمار روایاخ شیارشگر امور لاد
مجمولاً  03است .همۀ روایاخ منقول از لل بن ابراهیت قم در این دسته جا م شیرد.
روایات بیانکنندۀ امور غیر طبیعی
چها رده روایت اطاللیات مربیوط بیه امیور غیرط یعی دربیردارد و از پییام ر(ص)
چهره ا فرابشر نشا م دهد .تأکید ایین رواییاخ بیر منیلیت قدسی پییام ر(ص) و
ائمه( ) است که برد جریا ها شیعه در آ تردید دارند .روایاخ حیاک از تفیویض
امور مخلوقاخ و حرامها و حاللها بیه ائمیه( ) (رواییت  ،)7دلقیت پیشیین و نیور
پیام ر(ص) و ائمه( ) و پیما مخلوقاخ بر پیرو از اهی بییت( ) (رواییت  1تیا ،)32
سایه نداشتن پیام ر(ص) و سالم جماداخ بر ایشا (روایت  ،)33تعیین امام لل ( ) بیه
جانشین پیام ر(ص) در معراب (روایت  ،)31نامۀ تعییت دداونید بیه اهی بییت( ) در
رحلت پیام ر(ص) (روایت  ،) 39نورافشان آ حارخ در شی (رواییت  )02و شییر
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دورد پیام ر(ص) از سینۀ ابوطال در کودک (روایت  )03از جملۀ این احادیث است.
این روایاخ با شرای ها مفوضه همسوسیت کیه ائمیه( ) را فیوق بشیر ،دارا للیت
نامحدود و توانا بر تیرف در کائناخ م دانستند .این شروه معتقد بودند که دداوند کار
جها از دلق و رزق و ادتیار و تشریع احسیام را بیه ائمیه( ) تفیویض فرمیوده اسیت
(فرمانیا  .) 331 :3183 ،روایاخ محمد بن سنا و مفا بن لمر در این دسته جا دارد.
به طورکل  ،در این احادیث ،دو د پ شیر م شود :اول نشا داد جایگاه دینی
پیام ر(ص) و دوم جایگاه دین امام لل ( ) و اهی بییت( ) کیه اسیتمرار پییام ر(ص)
هستند .اتحاد امام لل ( ) با پیام ر(ص) در این روایاخ ،از هنگام آفرین نور ایین دو
آغاز شده و در مراح بعد زندش رسول ددا(ص) ،دود را نشا می دهید .آفیرین
نور پیام ر(ص) ،لل ( ) و ائمیه( ) ،سیالهیا پیی از آفیرین موجیوادخ انجیام و
اطالت و پیرو از آنها به مخلوقاخ سفارش شیده اسیت .در معیراب ،بیه والییت امیام
لل ( ) اشاره م شود و پیام ر(ص) برا لل ( ) و شیعیا او استدفار م کند .بیه پیدر
امام لل ( ) بها ویژه ا داده شده و او در حد ان یا ( ) معرفی می شیود کیه میأمور
رساند وییایا رسیوال شذشیته بیه پییام ر اسیالم(ص) بودنید .پیق از درشذشیت
پیام ر(ص) ،ادامۀ مأموریت ایشا بر لهدۀ اه بیت( ) قرار م شیرد و در شی وفیاخ
پیام ر(ص) ،نامۀ تعییت دداوند به اه بییت( ) می رسید کیه در آ  ،دداونید جایگیاه
اه بیت( ) را بیا م کند و دوست با آنا و اطالت از ایشا را واج م شمارد.
روش ارائۀ بخش حدیثی
نهت در سادتار دادل از ویژش ها روش تنهیت این بخ اسیت .کلینی بیا نهیت
دای  ،احادیث را مرت کرده و میا احادیث چه شانۀ بیاب ارت یاط وجیود دارد .ده
حدیث اول به پی از بع ت پیام ر(ص) مربوط اسیت و دربیارۀ دلقیت پییام ر(ص) و
برتر او از مخلوقاخ است .یازده روایت بعد راجع به ویژش ها ناش از پییام ر ،
مانند سایه نداشتن و ساطع شد نور از ایشا در تاریس است .سییده رواییت بعید بیه
بستگا پیام ر(ص) ،شام ل دالمطل  ،ابوطال  ،پدر و مادر آ حارخ ،حمیه ،جعفیر
و حسنین( ) ادتیاص یافته است .ش روایت پایان دربارۀ درشذشت پییام ر(ص) و
شیوۀ دلا کرد برا آ حارخ است .بنابراین ،چین دادل رواییاخ منطقی اسیت.
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اکتفا به چه حدیث ،در این باب نیی ممسن است به دلی اهمیت این لدد بوده باشد.
برد روایاخ ،به ظاهر ،در جا دود قرار ندارد؛ اما در واقع ،با توجیه بیه حیدیث
پیشین و برا توضیح دربارۀ آ و برطرف کرد ابهام آمده است؛ م رواییت  19و
 .32چو در حدیث  18ضمن بیا کیفیت نماز بر پیام ر(ص) ،آیۀ «إ الله و مَالئستَه ...
و سَیلموا تَسیلیماً» (احیییاب )73 :آمیده اسییت ،در حیدیث بعیدش ،مییراد از سیالم بییر
پیییام ر(ص) و در حییدیث  ،32نحییوۀ درود فرسییتاد امییام یییادق( ) بییر ایشییا بیییا
شده است.
مشخص بود منابع هت ،در ارائۀ احادیث کاف رلایت شده اسیت .اشرچیه روشین
نیست کلین احادیث این باب را چگونه از استادان دریافت کرده ،او بیا ارائیۀ اسیناد،
مسیر نق و منشأ حدیث را مشخص کرده است .ت تی احادییث ایین بیاب مسیند و
دارا ناقال مشخص است .کلین  13حدیث ایین بیاب چهی حیدی را بیه ییورخ
مستقیت ،از استادا دود نق و  8حدیث را با تع یر «عدة من ایحابنا» آغاز م کنید کیه
به افراد تعری ،شده ا از میا اسیتادا و بیازم شیردد (حمیاد و ط اط یای :3193 ،
.)323-322
کلین امانت للم را در التیام به آنچیه از اسیتادان شینیده ییا در کتیابهیا دییده
رلایت کرده است .اشر دو حدیث ،از جهت متن و سند ،با یسدیگر اندک تفاوت داشته
باشد ،و مسیر هر دو سند را در بخ ادتالف مشخص و تفاوخها متن را نیی ذکر
کرده است؛ م روایتها  03و  .03او دربیارۀ رواییت  03توجیه می دهید کیه میتن
نق شده از ابنفاال افیودها دارد.
3
بااین حال ،سند همۀ روایاخ این باب متیی نیسیت .بردی از رواییاخ مرسی و
تعداد مرفو است .روایتها  03 ،39 ،33 ،32 ،8و  32مرس و رواییتهیا  10و
 19مرفو است؛ چنا که دود کلین تذکر م دهد (لن محمد بن ل دالله رفعه؛ بعیض
ایحابنا رفعه) .در این کتاب ،شرچه شیوۀ کلین بهکارشیر اسیناد اسیت ،شیاه روایتی ،
 .1مرس روایت است که از سلسلۀ سند آ  ،ی راو یا بیشتر حذف یا یس از رجال سندش ،به شونۀ م هت ذکر
شده باشد .کلین در روایت هشتت نم توانسته به یورخ مستقیت ،از سه بن زیاد نق کیرده باشید؛ بلسیه از
دای دود ،لل بن محمد (لال ) ،روایت کرده؛ اما نام لال  ،در سند نیامده است .وضع روایت دهت نیی چنین
است و نام احمد بن ادریق ،در سند از قلت افتاده است.
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مانند روایت  ، 09بدو ذکر سند ،ذی روایت پیشین بیا م شود .در روایت  ،09بیرا
اث اخ ایما ابوطال  ،به بند از شعر او به روایت امام ییادق( ) اسیتناد شیده اسیت.
کلین در ادامه ،روایت را نق م کند که متامن دو بیت دیگر از اشعار ابوطال است؛
ول مشخص نم کند روایت از کدام امام است و هیچ سند ارائه نم دهد.
بر اسیاس منطیق کلینی در شییین رواییاخ ،افیراد موجیود در اسیناد ایین بیاب،
داستگاه ها و شرای ها فسر شوناشو دارند .کلین بر اساس نام راوییا  ،روایتی را
حذف نسرده و به ضعی ،یا ثقه بود آنها توجه نداشته است .به نهر م رسید کلینی
بیشتر به محتوا احادیث نهر داشته و کوشیده تا مییا دو دی فسیر امامییه تلفیقی
یورخ دهد و در قال شییین احادییث ،نهرییه و طیرح دیوی را تسامی بخشید.
ازاین جهت ،افراد موجود در سند اولویت نخست و مورد توجه جد و ن یوده؛ بلسیه
برایند متن برا و مهت تر بوده است؛ او ازهمینرو ،از آورد روایاخ افیراد میتهت بیه
غالیگر یا شرای ها دیگر چو واقفیه و فطحیه ابای نداشیته و آنچیه را بیه کیار
شرفته که م توانسته است دیدشاههای را تقویت کند .احادییث برشیییدۀ کلینی نشیا
م دهد که او در کشاک ها میا جریا ها دادل شییعه ،بیشیتر جانی شروهی را
شرفته که بر منیلت قدس اه بییت( ) تأکیید می کردنید؛ شرچیه لرییه را مطلقیاً در
انحیار آنها قرار ندا ده است .حرکت میا این دو جریا نقشیۀ راه کلینی و مهیتتیرین
معیار شیین روایاخ در روششناس اوست.
در باب «مولد الن (ص)» هیچ اظهار نهر از کلین ث ت و هیچ روایت بیا رواییت
دیگر مقایسه یا بر دیگر ترجیح داده نشده است .از آورد اد ار متعارض نییی پرهییی
شده و برا زدود ابهام برد روایاخ کوشش یورخ نگرفته است؛ از جملیه بیرا
برطرف کرد ابهام دو روایت مربوط به اسالم آورد ابوطال به حساب جُمَّ (روایت
 10و  .) 11کلین همچنین ،ی محتوا را با الفاظ و اسیناد شونیاشو آورده اسیت .ایین
تسرار م تواند ضع ،سند برد روایاخ را ج را کند.
محتوا برد احادیث این باب با اطاللاخ تاریخ سیازشار نیسیت؛ بیرا نمونیه
ط ق حدیث  ، 13پیام ر(ص) در هجرخ به مدینه ،به کوه حَجو پنیاه بیرد؛ درحیال کیه
ط ق تاریخ ،ایشا در این هجرخ ،به کوه ثور پناه برد (بالذر 032/3 :3333 ،؛ ابنسعد،
333/3 :3332؛ مقریی 78/3 :3302 ،؛ ذه 103/3 :3331 ،؛ ابنک یر.)339/1 :3323 ،
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نتیجه
کلین بی از دیگیر نویسیندشا کتی اربعیۀ شییعه ،بیه زنیدشان و سییرۀ رسیول
ددا(ص) توجه کرده است .توجه او به تاریخ و سیرۀ پیام ر(ص) و ادتییاص لنیوان
ویژۀ تاریخ در کتاب کاف نشا دهندۀ لالقۀ یرف او به تاریخ نیسیت و آنچیه در ایین
لنوا پ شرفته شده ،شیارش برتر ها و ویژش ها پیام ر(ص) و اماما ( ) ،از دید
کالم و برا برقرار تعادل میا دو جریا رقی شیع است .روش کلین در بخی
«مولد الن (ص)» را می تیوا آمیختیها از روش تیاریخ و حیدی دانسیت .و در
بخ تاریخ  ،از شیارش ها مشهور دربارۀ پیام ر(ص) بهره برده و آنها را به ییورخ
موجی و بدو ارائۀ سند منعسق کرده است؛ چنا که محور مطال تاریخ مربیوط بیه
پیام ر(ص) را شیارشها مندرب در کتابها اه سنت قرار داده و شیارشها شیع
را به یورخ فرل و ذی روایت مشهور درب کرده است .مرجعییت راو و سیند کیه
برا برد محدثا حرف نخست را می زده ،از نهیر کلینی  ،ارزش درجیۀ نخسیت را
نداشته است؛ ازاین رو ،و از احادیث با اسناد مخدوش و تردیدبرانگیی هت در رسیید
به اهداف و اندیشههای استفاده کرده است.
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