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چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاریخی مرجعیت علمی ائمه (ع) با تأکید بر نقش آنها در حفظ
سنت پیامبر (ص) میپردازد .مسئله این پژوهش آن است که :چگونه و با چهه هیوهای
ائمه (ع) ،مرجعیت فقهی خود را نهتنها برای یعیان بلکهه بهرای مسهلمانان بهه اابها
رساندند؟ پاسخ اجمالی به این پرسش آن است که با وجود حاکمیت فشهار و اخننهاد در
بیشنر مقاطع تاریخی عصر حضهور ،ائمهه (ع) اقهداما و کو هشهای بسهیاری بهرای
انجامدادن چنین رسالت بزرگی به کار بسنند که در این میان دو اقدام مهم آنان ،یعنهی
احیای کنها خهدا و سهنت پیهامبر اکهرم (ص) و تبیهین و تفسهیر احکهام و پاسهخ بهه
پرسشهای فقهی ،مهم و در خور توجه بیشنر است.
کلیدواژهها :مرجعیت علمی ائمه (ع) ،حفظ سنت پیامبر (ص) ،عصر حضور ،امامیه.
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مقدمه :وضعیت دینی و فرهنگی عصر حضور
بیاعتنایی به نص االهی و کنارگذاشتن آن درباره وصاایت حضار عیای (ع) و در
نهایت حذف امامان (ع) از مرجعیت سیاسی و سپس مرجعیاتِ عیمای و دینای جامعاه
اسالمی به دست خیفای نخست و بعدها حاکمان اموی و عباسی ،پیامدهای ناگوار دینی
و فرهنگی از جمیه اختالفا عمیق اعتقاادی و فقهای را میاان امات اساالمی رقا زد
زمامداری افراد ناالیق و ناتوان در پاسخگویی به امور دینی و فقهی مسیمانان بار جامعاه
اسالمی و تالش فراگیر برای حذف جایگاه خاندان پیامبر (ص) ،سبب شاد کاار تفسایر
دین و فقه را نیز خود یا عیما و فقهای همسو با آنان عهدهدار شوند و چاون شایساتگی
این را نداشتند ،مسائل و معضاال بسایاری را در ایان خصاوص باه وجاود آوردناد
چنانکه نخستین پیامد این سیاست ،درگیری و معضل عیمیفقهی در مسائیی چون ارث
رسول خدا (ص) و نبرد با مانعان زکا بود (شهرستانی ،بیتا)25/2 :
افزون بر این ،یکی از سیاستهای مه دینی و فرهنگی خیفای سهگانه ،منا نقال و
نگارش حدیث پیامبر (ص) بود که به عیل و انگیزههای گوناگونی (درباره عیال ایان منا ،
برای نمونه ،نک  :شهرستانی2221 ،؛ حسینی جاللی2811 ،؛ ابوریه ،بایتاا؛ ماؤد 2812 ،؛ جعفریاان،

2831؛ مهدویراد 2811 ،الف و  ) 2811صور گرفت این سیاست به هر انگیزه و هدفی
که صور گرفت ،در کنار پیامدهای سیاسی ،نتایج و پیامدهای مه ِ اعتقادی و فرهنگی
را بهتدریج در جامعه اسالمی به دنبال داشت که از مه ترین آنها ،طرد و انازوای دانا
حدیث و فقه اهل بیت (ع) و در نهایت ،بیخبری و ناآگاهی مسیمانان از سانت پیاامبر
(ص) و احکام شریعت اسالم بود
این در حالی بود که پیامبر اکرم (ص) سفارش بسیاری به کتابت احادیث خود و باه
طور کیی ،هر دانشی کرده بود (احمدی میانجی 859/2 :2229 ،به بعاد) آن حضار فرماود:
«هر کس دانشی یا حدیثی را از من بنویسد ،تا زمانی که آن دانا یاا حادیث مانادگار
1
باشد ،برای نویسنده آن پاداش نوشاته مایشاود» (متقای هنادی ،218/21 :2219 ،ح21952؛
احمدی میانجی)832/2 :2229 ،

مرجعیت علمیفقهی امامان (ع)
پی از پرداختن به اصل موضوع ،تذکر این نکته مه است که بنا بر باور امامیاه کاه
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امامان (ع) را معصوم و آگاه به همه احکام شریعت میدانند ،ائمه (ع) در اثبا درساتی
بیان احکام شریعت برای شیعیان ،نیازی به استناد به سنت پیامبر (ص) نداشتند ،چراکاه
آنان حامل و دارنده عی پیامبر اکرم (ص) بودند بنابراین ،همانند پیامبر (ص) حک هار
چیزی را که بیان میکردند ،حک االهی بود حتی بر اساس برخی روایاا  ،اگار پاساخ
مسائیی در قرآن و سنت یافت نمیشد ،پاسخ آنها را با الهام االهای دریافات مایکردناد
(صفار قمی ،121-121/2 :2891 ،جزء پنج  ،با

نه )

اما عموم مسیمانان ،بهویژه اهل مدینه ،با توجه به آنکه با حضر عیی (ع) به عنوان
خییفه (نه امام) بیعت کرده بودند ،باه وصاایت و امامات آن حضار اعتقااد نداشاتند
همچنین ،امامان دیگر نیز به عنوان امام و وصی در میان عموم مسیمانان مطارح نبودناد
بنابراین ،تنها مناب نقیی پذیرفتنی نزد اهل سنت ،قرآن و سنت پیامبر (ص) بود که البتاه
بیشتر ناقالن سنت ،به سبب حاکمیت جریان من تدوین حدیث ،تابعان و افاراد پاس از
آنان بودند از اینرو امامان (ع) برای قبوالندن احکام شریعت به مسایمانان ،راهای جاز
استدالل و استشهاد به قرآن و سنت نبوی پذیرفتهشده نزد هماه مسایمانان نداشاتند باه
همین سبب ،آنان ،بهویژه حضر عیی (ع) ،تأکید بسیاری بر احیای سنت رساول خادا
(ص) داشتند تا با این شیوه از یاک ساو ،جامعاه اساالمی آماادگی مناسابتاری بارای
دریافت و فه احکام واقعی شریعت پیدا کند و از سویی ،زمینه و بستری فراه شود تا
بدعت از سنت ،تمیز داده شود
افزون بر این ،ائمه (ع) اقداما دیگری بارای آشانایی جامعاه اساالمی و باهویاژه
شیعیان ،با احکام فقهی و سنت پیاامبر (ص) و در نتیجاه ،پاذیرش تادریجی مرجعیات
فقهی آنان از سوی جامعه اسالمی انجام دادند که پرداختن باه هار یاک از آنهاا ،مجاال
دیگری میطیبد اما در این میان ،دو اقدام آنان در این باره ،جایگاه مها و خاصای دارد
که به تبیین و تحییل آن میپردازی
 .3احیای کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم (ص)
با خالفت حضر عیی (ع) یکی از سیاستهای بنیادین آن حضر برای تقویات
باورهای دینی مردم و اصالح امور دینیشان ،بهویژه اصحا امامیه ،احیای کتا خدا و
سنت پیامبر (ص) بود با توجه به حاکمیت  25ساله خیفای سهگانه بر جامعه اسالمی و

 / 03شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره نهم

فاصیهگرفتن تدریجی جامعه از آموزههای قرآنی و سنت نبوی و جایگزینشدن سانت و
اجتهادا سه خییفه اول در بسیاری از امور دینی ،بازگشت به عمل باه تعاالی قارآن و
سنت نبوی و احیای آن ،بزرگترین رسالت و آرمان حضر عیی (ع) در عصر خالفت
خااوی و رسااالت دیگاار امامااان (ع) در دوران امامتشااان بااود؛ چراکااه مه ا تاارین و
منحصرترین راه اصالح امور دینی و دنیوی مسیمانان و زدودن کاژیهاا ،ناراساتیهاا و
بدفهمیها از باورهای دینی آنان ،عمل به کتا خدا و احیای سنت نبوی ،عمل به سنت
نبوی و ترویج آن در جامعه اسالمی بود
بر این اساس ،حسن بصری (متوفای  221ه ق ) از فقها و زاهدان اهال سانت ،دربااره
شخصیت و سیره دینی و سیاسی حضر عیی (ع) گفته اسات« :أراها السابیل و أقاام
له الدینَ اذا اعوَجّ» (ابنابیشیبه)515/1 :2219 ،؛ «راه را به مردم نمایاند و زمانی که دین به
کجی گراییده بود ،آن را راسات کارد» ایان ساخن حَسان بصاری ،بسایار سانجیده و
حسا شده و کامالً منطبق بر سیاستی بود که آن حضر در دوران خالفت بار اسااس
آن عمل کرد ابوذر نیز در توصیف دینمداری حضر عیی (ع) و صیانت وی از اصول
دیان و ساانت پیاامبر (ص) مایگفاات[« :عیای (ع)] زرُّ الاادین» (زمخشااری12/2 :2221 ،؛
ابنمنظور 822/2 :2838 ،ماده «زر»)؛ «[عیی (ع)] قوام دین است
البته آن حضر حتی پی از خالفت نیز در صور فراه باودن زمیناه ،از التازام و
پایبندی به کتا خدا و سنت رساول خادا (ص) دفااع کارده و باه تارویج آن همات
میگمارد تا جایی که در جریان شورای ش نفری عمر برای انتخا خییفه ،فقط عمال
به کتا خدا و سنت رسول خدا (ص) (ابنواضح یعقوبی ،بیتا232/2 :؛ رازی جصاص:2215 ،
55/2؛ ابنابیالحدید211/2 :2811 ،؛ ابانعِبْاری )212 :2992 ،و اجتهااد خاوی (رازی جصااص،
55/2 :2215؛ ابنابیالحدید211/2 :2811 ،؛ ابنعِبْری )212 :2992 ،و سرباززدن از عمل به روش
شیخین در خالفت ،آن حضر را از خالفت بازداشت یاا زماانی کاه عثماان در عهاد
خالفت خود از مُحْرِمشدن به عمره در ایام حج یا مُحرمشدن به عمره و حج با ه نهای
کرد ،حضر عیی (ع) ضمن مخالفت با او درباره رعایت سنت رساول خادا (ص) باه
عثمان فرمود« :ما کُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ رسولِ الیّه (ص) ألحَدٍ من الناس» (ابنشَابّه نمیاری:2813 ،
)2122-2128/8؛ «من به خاطر کسی ،سنت آن حضر را رهاا نمایکان » همچناین ،در
یکی از سالها که عثمان در مِنا نمازش را تماام مایخواناد ،چاون نااخوش شاد ،از آن
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حضر خواست به جای او نماز بخواند امام (ع) به این شرط پذیرفت که اگر او نمااز
بخواند ،همانند پیامبر (ص) خواهد خواند عثمان نپذیرفت و امام (ع) درخواسات او را
رد کرد (صنعانی ،بیتا الف)51 :
به سبب چنین اهمیت و جایگاه ویژهای که سنت پیامبر اکرم (ص) پس از قارآن ،در
اسالم داشت ،حضر عیی (ع) یکای از وظاایف «اماام» را احیاای سانت مایدانسات
(نهجالبالغة ،خطبه  )215البته پیامبر اکرم (ص) از چنین تکییفی در حیا خود به حضر
عیی (ع) خبر داد و به آن حضر فرمود« :انت تقاتال عیای سانتی» (هاللای،539 :2215 ،
 355و 139؛ ابنسییمان کوفی852 :2222 ،؛ تمیمی مغربی ،بیتاا الاف228/2 :؛ صادوق551 :2832 ،؛

اباانخاازاز قماای13 :2212 ،؛ طبرساای)833/2 :2221 ،؛ «تااو باار اساااس (س ایره و) ساانت ماان
(با دشمنان) میجنگی»
بر این اساس ،آن حضار پاس از خالفات در ساخنان خاود ،تأکیاد بسایاری بار
وفاداری به کتا خدا و سنت رسول خدا (ص) و عمال باه آن دو کارد و سارپیچی از
سنت رسول خدا (ص) را منشأ انحرافا میدانست از دیدگاه اماام (ع) ،بهتارین بناده
خدا ،امام عادلی است که سنتی را احیا کند و بدعتی را ناابود؛ و بادترین بنادگان خادا،
پیشوای ستمگری است که سنتی را از بین برد و بدعتی را احیاا کناد (نهاجالبالغاة ،خطباه
 )232او معتقد بود هیچ بدعتی پیدا نشد ،مگر آنکه سنتی ترک شد همچنین ،اهتماام آن
حضر به سنت پیامبر (ص) تا آنجا بود که ضای نکاردن سانت پیاامبر (ص) در کناار
شرکنورزیدن به خدا ،به عنوان دو پایه و چراغ (دین) در وصیت وی مطرح شده است
(نهجالبالغة ،خطباه  )225وی در تأکید بر این سیاست میفرماود« :اگار مان از میاان شاما
غایب شوم ،چه کسی به این سیره در میان شما عمل کند؟» (صنعانی ،بیتا )222/21 :
امام (ع) در همین راستا ،در یکی از نخستین خطبههاای خطاا باه ماردم زماناه
خوی  ،فرمود« :و إنی حامیک عیی منهج نبیک (ص)» (ابنابیالحدید)83/1 :2811 ،؛ «مان
سنت پیامبر (ص) را در میان شما پیاده خواه کرد»؛ و در سخن دیگری فرماود« :مگار
شما را از مرز و حدود حالل و حرام آگاه نکاردم؟» (نهاجالبالغاة ،خطباه  2 )11بار ایان
اساس ،امام (ع) بر همراهی و هماهنگی سیره خود باا سایره رساول خادا (ص) اصارار
داشت آن حضر مردم را دو گروه میداند« :متّب شارعة و مبتادع بدعاة» (نهاجالبالغاة،
خطبه )213؛ گروهی پیرو شریعت و دین و برخی بدعتگذارند که از سوی خدا دلییی از
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سنّت پیامبر (ص) و نوری از براهین حق ندارناد او در جاای دیگاری ،مصاداق گاروه
نخست را منافقان میداند که در دریای فتنه فارو رفتاه ،بادعتهاا را باه کاار گرفتاه و
سنتها را کنار گذاشتهاند (نهجالبالغة ،خطبه  )252و اولیاای االهای را مصاداق گاروه دوم
میداند که «یحْیون سُننَ الیّه و سُنَنَ رسوله» (نهجالبالغة ،خطباه )292؛ «سانتهاای خادا و
رسول او را زنده میکنند»
حتی امامان بعدی نیز ،التزام و پایبندی آن حضر به کتاا خادا و سانت پیاامبر
(ص) را گواهی دادهاند امام سجاد (ع) در زیاارتی کاه باا عناوان «زیاار اماین الیّاه»
مشهور است ،شهاد میدهد که جدّشان حضر عیی (ع) امامی اسات کاه باه کتاا
3
خاادا عماال ،و از ساانت پیااامبر (ص) پیاروی کاارده اساات (اباانقولویااه قماای92 :2221 ،؛
طوسی2222 ،

)181 :

این سخنان و مانند آن ،اهتمام و تأکید آن حضر را بار پیاروی از سانت و پرهیاز از
بدعت نشان میدهد اما در برابر این توجه و اهتمام ،کسانی بودند که بدعتهایی را ایجاد
کردند و چون بر آنان خُرده گرفته میشد میگفتند« :اگر ه بدعت اسات ،بادعت خاوبی
است!» (ابنانس225-222/2 :2213 ،؛ ابنشبه نمیری122/2 :2813 ،؛ خطیب بغدادی)52/1 :2221 ،
افزون بر این ،پیشوای اول در مقام عمل و سیوک فردی و اجتمااعی و باهویاژه ،در
سیره سیاسی و حکومتی ،کامالً پایبند به احکام شریعت و سنت رسول خدا (ص) بود
در روزهای آغازین خالفت ،زمانی که طیحه و زبیر از مشور نکردن اماام (ع) باا آناان
شکایت کردند ،آن حضر عیت را اینگونه فرمود« :چون کار حکومت به مان رساید،
به کتا خدا و آنچه برای ما مقرر نماوده و ماا را باه حکا کاردن بادان امار فرماوده،
نگریست و از آن پیروی کردم و به سنتی که رسول خدا (ص) نهاده است ،اقتدا کردم از
اینرو نیازی نداشت تا در این باره از شما و دیگران نظر خواه » (نهجالبالغة ،خطباه )215
همچنین ،درباره رفتار خود با اهل بصره ،پس از نبرد جمل ،فرمود« :مان همانناد سایره
پیامبر (ص) در مواجهه با مردم مکه ،با اهل بصره رفتار کردم» (بالذری)32/8 :2221 ،
پایبندی آن حضر به سیره و سنت پیامبر اکرم (ص) منحصر به امور حکاومتی و
اداره جامعه اسالمی نبود ،بیکه وی در امور عبادی نیز بهشد پیرو سایره رساول اکارم
(ص) بود ،تا جایی که هر کس در نماز به او اقتدا میکرد ،باا دیادن نمااز آن حضار ،
نماز پیامبر (ص) را به یاد میآورد مطرَّف بن عبدالیّه میگوید همراه عِمْران بن حُصَاین
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(از اصحا رسول خدا (ص)) پشت سر عیای نمااز مایخوانادم پاس از پایاان نمااز،
عِمران دسات مارا گرفات و گفات« :لقاد صایّی صاالََ محمّاد ،و لقاد ذکرنای صاالََ
محمد (ص)» (همان)212/2 :؛ «عیی ،همانند نماز پیامبر (ص) نماز خواند او مارا باه یااد
نماز پیامبر (ص) انداخت» بر اساس گزارش دیگری ،زماانی کاه ابوموسای اشاعری در
آغاز ورود امام (ع) به کوفه ،پشت سر امام (ع) نماز خواند ،گفت« :ذَکرَنا عیی بان ابای
طالب صالََ النبی (ص)» (ابنحنبل ،بیتا892/2 :؛ بخاری ،بیتا88/2 :؛ امینی نجفای)33/9 :2223 ،؛
«عیی (با نماز خود) ما را به یاد نماز پیامبر (ص) انداخت» شایعیان و اصاحا خااص
امام (ع) نیز این حقیقت را بهدرستی درک کرده بودند عمار در این باره میگفت« :اگار
عیی هیچ کاری جز زندهکردن دو تکبیر هنگام سربرداشتن از ساجده نکارده باشاد ،باه
4
سبب این کار ،به فضییت بزرگی دست یافته است» (بالذری)218/2 :2221 ،
به هر حال ،حضر عیی (ع) بر اجرای کامل و دقیق سنت رسول خدا (ص) اصارار
داشت تا جایی که میکوشید هیچ سنتی از سنتهای رسول خادا (ص) حتای در اماور
فردی همچون خوراک و پوشاک بر زمین نماند وقتی اسود بن قیس از امام (ع) پرساید
چرا در مسجد غذای مناسب به مردم میدهد ،اما خود در خانه نان با سبوس میخاورد،
امام (ع) با گریه پاسخ داد« :به خدا سوگند هرگز ندیدم در خانه پیامبر (ص) ناان بادون
سبوس باشد» (همان )211/2 :همچنین ،گزارشهای تاریخی بسیاری در این بااره وجاود
دارد (نک  :سبط ابن جوزی )232-253/2 :2223 ،بهعالوه ،آن حضار در لبااس و پوشااک
خود به نامرغو ترین ،خشنترین و ارزانترین آن اکتفا میکارد (اباونعی اصافهانی:2222 ،
12/2؛ مفید222/2 :2228 ،؛ ابنعساکر دمشقی212/22 :2225 ،؛ سبط ابن جوزی 231-238/2 :2223 ،و

213-211؛ اربیی 882/2 :2223 ،و  )881-883از اینرو است که عبیدالیّه بان عبااس پاس از
شهاد آن حضر  ،در خطباهای کاه مسایمانان را باه بیعات باا اماام حسان (ع) فارا
میخواند ،در توصیف شخصیت حضر عیی (ع) ،یکی از ویژگایهاایی کاه بارای آن
حضر میشمرد ،آن است که او سنت پیامبر (ص) و پسارعموی را احیاا کارد و در
میان امت پیامبر (ص) به حق حک کرد (بالذری)219/8 :2221 ،
امامان بعدی نیز پایبندی به سنت پیامبر (ص) و فراخوانی مسایمانان باه عمال باه
سنت پیامبر (ص) را در عرصهها و موقعیتهای گوناگون اظهاار کاردهاناد بار اسااس
خبری ،امام حسین (ع) نیز بر احیای سنت رسول خدا (ص) تأکید داشت ،تا جاایی کاه

 / 03شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره نهم

چون جهاد را احیای سنت پیاامبر (ص) مایدانسات ،از برتارین اعماال شامرده اسات
(ابنشاعبه حرانای228 :2838 ،؛ طوسای )222/3 :2835 ،همچناین ،آن حضار در ساخنان و
نامههای خود ،فیسفه و چرایی قیام خوی را احیای سنت رسول خادا (ص) و از باین
بردن بدعت دانسته است؛ چنانکه در نامه خود به بزرگان بصره که از آنان به همیاری و
همراهی با خوی دعو کرده است ،ضمن دعو به کتا خدا و سنت پیاامبر (ص)،
5
انگیزه قیام را از میان رفتن سنت پیامبر (ص) و زندهشادن بادعت مایداناد (طباری،
851/5 :2811؛ بالذری )885/2 :2221 ،و در پاسخ به پرس عبدالیّه بن مُطی که چرا از حرم
خدا و جدش خارج شده است ،فرمود« :کوفیان به من نامه نوشته و از مان خواساتهاناد
نزدشان بروم چون امیدوارند (که با رهبری من) نشانههای حق ،زنده و بدعتها ،ناابود
6
شود» (دینوری)223 :2931 ،
افزون بر این ،آن حضر در خطبهای که پس از مواجهه با حرّ بن یزیاد ریااحی در
منزل «بَیضَه» ایراد فرمود ،یکی از عیل و انگیزههاای قیاام خاود را باه اساتناد فرماای
پیامبر (ص) ،مخالفت و رویارویی حاک روزگار خوی (یزید) باا سانت پیاامبر (ص)
ذکر کرد( 7طباری )218/5 :2811 ،و سرانجام آن حضر در روز عاشورا ،خطا باه عمار
سعد و سپاه فرمود« :به خدا سوگند ،من نازد شاما نیامادم تاا زماانی کاه ناماههاای
بزرگانتان دست رسید که (در آن نوشته بودید) سنت پیاامبر (ص) از باین رفتاه و نفااق
8
ظاهر شده و حدود االهی تعطیل شده است» (ابنسعد)12 :2215 ،
روش فقهی امام سجاد (ع) نیز بر اساس نقل احادیث پیامبر (ص) به نقل از جادش
حضر عیی (ع) بود (برای نمونه نک  :روایا فقهای آن حضار باه نقال از جاد بزرگاوارش:
عطاردی :2819 ،ج )2چنانکه از دیدگاه آن حضر  ،برترین اعمال نزد خدا هرچند اندک،
عمل به سنت نبوی اسات( 9کیینای )11/2 :2838 ،از ایانرو آن حضار هار وقات اذان
میگفت ،پس از «حی عیی الفالح»« ،حی عیی خیر العمل» را (که اهل سنت آن را تارک
کرده بودند) میگفت و چون به او اعتراض کردند فرمود« :هو االذان االوّل» (ابانابایشایبه
کوفی)222/2 :2219 ،؛ «اذان نخستین ،اینگونه بوده است» اما برخی با حذف ایان جمیاه،
سنت پیامبر (ص) را نادیده گرفته و اذان را تحریف کردهاند همچناین ،وقتای بحاث از
جهر به بسمیه مطرح شد ،امام (ع) فرمود« :ما فرزندان فاطماه بار ایان امار اتفااق نظار
داری » (تمیمی مغربی ،بیتا )231/2 :
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امام باقر (ع) نیز عیوم پیامبر (ص) را از طریق حضر عیی (ع) برای ماردم روایات
میکردند ،در حالی که افرادی همانند ابومسی مکحول شامی (متوفاای  222ه ق یاا پاس از
آن) (مزّی )218/21 :2213 ،از فقهای شام و از معاصران آن حضر و برخی دیگار ،وقتای
حدیثی از حضار عیای (ع) روایات مایکردناد ،باه سابب تارس ،از آن حضار باه
«ابوزینب» یا «رجل من قری » یاد مایکردناد (منساو باه مفیاد221 :2222 ،؛ مفیاد:2228 ،
 )821/2یا حسن بصری در عصر حَجّاج به سابب وضاعیت خفقاان ،روایاا منقاول از
حضر عیی (ع) را به پیامبر (ص) نسبت میداد که چون عیات آن از او پرسایده شاد،
گفت در روزگاری هست که نمیتوان از عیی یاد کن (مِزّی)222/3 :2213 ،
بنابراین ،میراث امام باقر (ع) بود که سبب مصونیت شیعه از تحریفا حدیثی شد کاه
به سبب مکتو نشدن احادیث و انگیزههاای دیگار ،زمیناههاای آن ایجااد شاده باود آن
حضر با استناد به حدیث «أقضاک عیی» (ابنابیالحدیاد« ،)21/2 :2811 ،فقیاهتارین شاما،
عیی است» ،که از طریق عامه و خاصه از رسول خدا (ص) نقل شده ،میکوشاید یکای از
عیمای اهل سنت را به پذیرفتن احکام فقهی و قضایی حضر عیی (ع) وادارد و باور آن
عال را مبنی بر جواز عملکردن به احکام فقهی و قضایی دیگران ،باطل کند (کیینای:2838 ،
211/1؛ طوسی )222-221/3 :2835 ،همچنین ،آن حضر بعضاً عیومی را که از طریق برخی
صحابه نقل شده بود ،بهصراحت باطل اعالم کرد ،تا جایی که یک بار پس از تقسی احکام
به االهی و جاهیی ،گواهی داد که زید بن ثابت در مسئیه ارث ،مطاابق احکاام جاهییات
حک کرده است (کیینی211/1 :2838 ،؛ طوسی)221/3 :2835 ،
بنابراین ،شیعه تنها وارث احادیث رسول خدا (ص) بود ،چراکه این میراث متکی بار
قرآن بود و امامان شیعه تنها مفسر و شارح و تطبیقدهنده آن با کتا خدا بودند ،تا آنجاا
که امام باقر (ع) فرمود« :وقتی حدیثی برای شما نقل میکن  ،درباره تطبیق آن با کتا خدا
از ماان بپرس اید» (برقاای239/2 :2811 ،؛ کییناای 31/2 :2838 ،و 811/5؛ طوساای)282/1 :2835 ،
همچنین ،در پای بندی آن حضر به سنت پیامبر (ص) این سخن حضر کافی اسات
که فرمود« :هر کس از سنت تجاوز کرد ،باید باه سانت برگرداناده شاود» (برقای:2811 ،
222/2؛ کیینی )12/2 :2838 ،و نیز بر اساس گزارش سَادیر صَایرفی ،اماامین صاادقین (ع)
فرمودند« :تنها آنچه با کتا خدا و سنت پیامبرش موافق اسات ،بار ماا تصادیق کنیاد»
(عیاشی ،بیتا9/2 :؛ مجیسی)222/2 :2218 ،

 / 03شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره نهم

ائمه دیگر نیز اصل و ریشه همه احکام را در کتا و سانت مایدانساتند از ایانرو
رویکرد آنان با فقهای اهل سنت ،تفاو مبنایی داشت امام صادق (ع) میفرمود« :هایچ
امری نیست که دو تن در آن اختالف نکنند ،مگر اصیی در کتا خادا دارد ،اماا عقاول
مردم به آن دست نمییابد» (برقی231/2 :2811 ،؛ کیینای 31/2 :2838 ،و 251/1؛ طوسای:2835 ،
 )851/9همچنین ،آن حضر با اشاره به آیه « تبیاناً لِکلِّ شیء » (نحال ،)19 :قارآن را
دربردارنده همه آنچه انسان به آن نیاز دارد ،دانسته است( 10برقای )231/2 :2811 ،ابان بان
تغیب نیز میگوید« :گروهی به سبب آنکه از جعفر بن محمد (ع) روایت میکن  ،بر من
خرده میگیرند به آنان گفت چگونه درباره روایتکردن از مردی بر من خرده میگیریاد
که هر زماان چیازی از او پرسایدم ،او در پاساخ فرماود :رساول خادا (ص) فرماود»
(نجاشی)28-22 :2229 ،

همچنین ،امام کاظ (ع) در پاسخ محمد بن حَکی که به آن حضر گفته بود گاهی
پاسخ مسئیه کوچکی را نمیدانی  ،اما با مشابه آن (قیاس) میتوانی فتاوا دهای  ،فرماود:
«رسول خدا (ص) با آنچه آورده است ،نیازهای (فقهی) ماردم زماان خاوی و پاس از
11
خود را تا روز قیامت ،برطرف کرده است» (صفار قمی ،222/2 :2891 ،جزء شش  ،با )25
افزون بر این ،جریان موافقت امام رضا (ع) با اقامه نماز عید قربان در عهاد خالفات
مأمون به شرط آنکه آن حضر به شیوه پیامبر (ص) و حضر عیای (ع) نمااز بار پاا
دارد ،حاکی از پایبندی استوار آن حضر به سنت رسول خدا (ص) است البته مأمون
چون دید آن حضر به شیوه پیامبر اکرم (ص) آماده امامت نماز شده اسات ،احسااس
خطر کرد و مان از ادامه کار ایشان شد تا از بروز شاورش و انقاال جیاوگیری کارده
باشد (کیینی291-219/2 :2838 ،؛ صدوق232-232/2 : 2212 ،؛ مفید)233-232/2 :2228 ،
اما نکته مه دیگر آنکه با توجه به دسترسی اماماانِ پاس از حضار عیای (ع) باه
مکتوباتی چون صحیفه (برای نمونه در این باره ،نک  :صدوق ،91-19/2 :2815 ،با  ،)12جامعه
و کتا عیی (ع) و بینیازی از مراجعه به استنادا معماول در محافال عاادی محادثان
اهل سنت در مسیر دستیابی به سنت نبوی ،باه طاور طبیعای بسایاری از مساائیی کاه
میتوانست برای معاصران آنان در خصوص سنت و حدیث مطارح باشاد ،ممکان باود
برای آنان و اصحا امامیه مطرح نباشد برای نمونه ،در عصر امام صاادق (ع) مبااحثی
مانند «ضرور فراه آوردن اَسناد» برای امکاان ارزیاابی و نقدپاذیری احادیاث ،کاه از
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عصر تابعانی چون محمد بن سیرین (متوفای  221ه ق ) آغاز شده بود و در روزگار شاعبة
بن حجّاج و سفیان ثَوْری و ابنمبارک ،به اوج رسیده بود ،یا «حجیت اخبار واحاد» کاه
بیشتر ،متکیمان تعقیب میکردند و محافل فقهای چاون محافال اصاحا رأی 12را نیاز
درگیر کرده بود ،یا این بحث که «چه خبری قاط عذر است و چنین خبری تا چه حاد
حجیت دارد؟» و امثال آن ،در محافل آن عصر بهجِدّ مطرح بوده است ،در حالی که برای
آن حضر زمینهای برای این بحثها وجود نداشته است این در حالی اسات کاه اماام
صادق (ع) از اقوال اصحا و تابعان ،آگاه بوده و گاه مانناد مسائیه رفتاار باا مجاوس،
13
مأخذِ نقل برخی از اختالف اقوال نزد سیف بوده است (صنعانی ،بیتا )825/21 :
 .3تبیین و تفسیر احکام و پاسخ به پرسشهای فقهی
بیان ،تشریح و تفسیر احکام فقهی و شیوه استخراج مسائل و فروع فقهی از قارآن و
سنت پیامبر اکرم (ص) ،یکی دیگر از شئون مرجعیات عیمای و فقهای ائماه (ع) باود؛
چراکه یکی از مصادیق و نمودهاای عینای احیاای سانت پیاامبر اکارم (ص) ،تفسایر و
مستدلکردن آن و در نتیجه ،تسهیل در فه و پذیرش آن برای اصاحا امامیاه و حتای
مسیمانان بود افزون بر این ،آنان با استداللهای محک و متقن به آیاا قارآن و سانت
رسول خدا (ص) ،پاسخ گوی مراجعا و پرس هاای فقهای مسایمانان بودناد پیاامبر
(ص) حضر عیی (ع) را موظف کرد وضو و سنت را به مسیمانان تعیی دهد (ابنسعد،
 )81/2 :2221امام باقر (ع) فرمود« :امیرالمؤمنین (ع) پس از اقاماه نمااز صابح تاا طیاوع
آفتا  ،تعقیبا نماز را انجام میداد زمانی که آفتا طیوع میکرد ،فقرا و دیگر مردمان
نزد او جم میشدند و آن حضر به آنان فقه و قرآن میآموخت» (ابنابیالحدیاد:2811 ،
 )219/2ابنحجر نیز نگاشته است« :عیی پس از پیامبر (ص) ،پیوسته یار و یااور عیا و
فتوا بود» (ابنحجر عسقالنی)235/2 :2225 ،
همچنین ،گزارش شده مردی هنگام وضوگرفتن ،بر کفا خاوی مساح کشاید و
وارد مسجد شد و به نماز ایستاد حضر عیی (ع) که شاهد ماجرا باود ،باه او فرماود:
«وای بر تو ،بدون وضو به نماز میایستی؟!» گفت« :عمر به من فرمان داده که بار روی
کف های مسح بکشَ » عیی (ع) دست او را گرفت و پی عمر برد و باا صادای بیناد
فرمود« :ببین که این مرد چه چیزی از تو روایت میکند» عمر گفت« :درست است مان
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به او امر کردم چون رسول خدا (ص) اینگونه مسح مایکشاید» آن حضار پرساید:
«قبل از نزول سوره مائده یا پس از آن؟» عمر گفت« :نمیدان » عیی (ع) فرماود« :پاس
چرا فتوا میدهی در حالی که نمیدانی؟ کتا خدا ،مسح بار خُفَّاین( 14ماوزه) را کناار
15
گذاشته است» (عیاشی ،بیتا)291/2 :
همین منزلت و جایگاه عیمی حضر عیی (ع) سابب شاد بسایاری از معاصاران و
حتی دشمنان و معارضان آن حضر  ،به اعیمیت آن حضر اعتراف کنند ،چنانکه عطا
از تابعان ،مایگفات عیای ،فقیاهتارین شاخص در میاان اصاحا پیاامبر (ص) اسات
(ابنابیالدنیا )211 :2839 ،همچنین ،با وجود دشمنیهای عایشه باا حضار عیای (ع) او
معتقد بود عیی (ع) ،داناترین مردم به سنّت رسول خدا (ص) است (بخاری ،بیتا 255/2 :و
221/8؛ تمیمی مغربی ،بیتا الف 821/2 :و 532؛ ابنعبدالبر قرطبای )2212 /8 :2225 ،عمار نیاز آن
حضر را داناترین مردم به کتا و سنت و همه امور دیگار مایدانسات (کیینای:2838 ،
582/2؛ طوسی 2222 ،الف258-252 :؛ طبرسی )231/2 :2221 ،به همین سبب بود که این دو آن
حضر را مرج پاسخگویی به مسائل فقهی میدانستند (ابنعبدالبر قرطبی)2218/8 :2225 ،
عمر هر گاه در پاسخگویی به مساائل دینای نااتوانی خاود را نشاان مایداد ،باا تعاابیر
گوناگون ،آن را اظهار میکرد ،از جمیه میگفت« :لو ال عیی لَهیَاکَ عمار» (کیینای:2838 ،
222/1؛ صاادوق2212 ،

83/2 :؛ منسااو

بااه مفیااد222 :2222 ،؛ طوساای 813/3 :2835 ،و 51/21؛

ابنعبدالبر قرطبی2218/8 :2225 ،؛ ابنابیالحدید 21/2 :2811 ،و  222و  219/22و  )213-215امینی
این تعابیر را گرد آورده است (امینی نجفی 91-91/8 :2223 ،و )821-821/3
معاویه پس از شهاد محمد بن ابیبکر ،وقتای احادیاث فقهای آن حضار را کاه
برای محمد حاک مصر نوشته بود ،به چنگ آورد ،آنها را با شگفتی مطالعه میکرد و بار
اساس آن فتوا و حک میداد و چون ولید بن عقبه باه ایان کاار وی اعتاراض کارد ،در
پاسخ به اعتراضِ او گفت« :به خدا سوگند ،من عیمی جام تر ،محک تر و روشانتار از
این احادیث نشنیدهام» (ثقفی ،بیتا252/2 :؛ ابنابیالحدید )12/3 :2811 ،همچنین ،وقتای خبار
شهاد آن حضر را شنید ،پس از استرجاع ،گفت« :افساوس! ماردم چاه کسای را از
دست دادند که از دان  ،خیر و فضییت و فقه برخوردار باود» (ابانابایالادنیا215 :2839 ،؛
ابنعساکر دمشقی )518/22 :2225 ،و نیز بر اساس روایتی مفصّل از امام حسان (ع) ،کعاب
االحبار ،حضر عیای (ع) را دانااترین ایان امات پاس از پیاامبر (ص) دانساته اسات
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(ابنابراهی کوفی 212 :2221 ،و 213؛ مجیسای 92/52 :2218 ،و  )92حضار عیای (ع) خاود
میفرمود« :ای جماعت قری  ،ما اهل بیت تا زمانی که در میان ما کسی باشد کاه قارآن
را میخواند و سنت را میشناسد و به دین حق ایمان دارد ،به این امر (خالفت) از شاما
سزاوارتری » (ثقفی ،بیتا )811/2 :عُمَر ابوالنصر ،از مورخان معاصر اهل سنت ،در این باره
مینویسد« :عیی (ع) در مدینه کوشید تا بُعد عیمی نیروهاای جاوان را هادایت کناد از
اینرو همراه پسرعموی عبدالیّه بان عبااس هار هفتاه در مساجد در زمیناه حکمات،
حدیث ،بالغت و فقه به سخنرانی میپرداخت» (عبود)212 :2812 ،
امامان دیگر نیاز ایان رساالت را همانناد حضار عیای (ع) باهدرساتی باه انجاام
رساندهاند جابر میگوید امام باقر (ع) هفتاد هزار حدیث برای بیان فرمود که هرگز آنها
را برای کسی بیان نکردهام و هیچگاه بیان نخواه کرد وی میافزاید باه اماام بااقر (ع)
گفت « :فدایت گردم! بار سنگینی بر من نهاادهای؛ چراکاه اساراری (در قالاب احادیاث)
برای بیان کردهای که نباید برای کسی بیان کن به این سابب گااه ساینهام باه جوشا
درمیآید ،تا جایی که حالتی شبیه جنون به من دست میدهد» امام (ع) فرمود« :در ایان
حالت به کوههای اطراف برو ،حفرهای بکن و سر را در آن فرو ببر و بگو :محمد بان
عیی به من چنین و چنان گفت» (کیینی251 :2838 ،؛ منسو به مفید31 :2222 ،؛ طوسی:2812 ،
 ،231-233ش828؛ مجیسی )39/2 :2218 ،از دیگر امامان میتوان به امام رضا (ع) اشاره کرد
که واقدی دربارهاش گفته« :عیی بن موسی بن جعفر (ع) در مساجد رساول خادا (ص)
فتوا می داد ،در حالی که بیست و چند سال عمر داشت» (سابط ابان جاوزی212/2 :2223 ،؛
ابنجوزی221-229/21 :2222 ،؛ ابنحجر عسقالنی )889/1 :2212 ،ظاهراً ذهبی با استنباط از این
گزارش است که گفته آن حضر در جوانی و در زمان حیا مالک بن انس ،فقیه مدینه،
فتوا میداده است (ذهبی)811/9 :2228 ،
در کنار بیان و تشریح احکام فقهی ،رسالت و وظیفۀ دیگرِ ائمه (ع) ،پاسخگاویی باه
پرس ها و مسائل فقهی اصحا امامیه و غیر آنان بود عبدالیّه بن مَعْمَر (عمیر) لیثی از
امام باقر (ع) پرسید« :نظر شما درباره متعه زنان چیست؟» امام (ع) فرمود« :خدا آن را در
کتاب و به زبان پیامبرش حالل کرده و تا قیامت حالل است» عبدالیّه گفت« :مانناد تاو
اینگونه قائل است ،در حالی که عمر آن را حارام کارده و از آن نهای کارده اسات» آن
حضر فرمود« :اگرچه او حرام کرده است» عبدالیّه گفت« :من به خدا پنااه مایبارم از
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اینکه تو چیزی را حالل میدانی که عمر آن را حرام کرد» امام (ع) فرمود« :تو بر فتاوای
رفیقت باش و من بر حک رسول خدا (ص)» (اشاعری قمای13 :2211 ،؛ کیینای229/5 :2838 ،؛

آبی282/2 :2222 ،؛ طوسی252-251/1 :2835 ،؛ اربیی)221-289/8 :2223 ،

مَکْحُول بن ابراهی از قیس بن ربی نقل میکند کاه از ابواساحاق دربااره مساح بار
خُفَّین پرسیدم در پاسخ گفت مردم را میدیدم که بر خُفّین مسح میکردند تاا شخصای
از بنیهاش را که محمد بن عیی بن الحسین باود ،دیاده و در ایان بااره از او پرسایدم
فرمود« :امیرالمؤمنین (ع) بر خُفّین مسح نمیکرد و میفرمود کتا خدا نیز آن را تجویز
نکرده است» ابواسحاق میگوید« :از زمانی که امام (ع) مرا نهی کرده اسات ،مان دیگار
اینگونه مسح نکردم» قیس بن ربی نیز گفت« :از زمانی که این مسائیه را از ابواساحاق
شنیدم ،اینگونه مسح نکردم» (مفید232/2 :2228 ،؛ مجیسی )291/11 :2218 ،همچناین ،اماام
صادق (ع) در پاسخ به پرس کیبی نَسّابه 16درباره پرسا پیشاین فرماود« :چاون روز
قیامت شود ،خدا هرچه را به اصل خود برمیگرداند و پوست (موزهشاده) باه گوسافند
برمیگردد پس میبینی کسانی که مسح بر آن کردهاند ،وضاوی آنهاا باه کجاا مایرود»
(کیینی)851 :2838 ،

افزون بر این ،آن حضر درباره کسی که ناذر کارده باود ماال بسایاری (کثیار) را
صدقه دهد ،فرمود« :مقصود از بسیار ،هشتاد (دره یا دینار) و بیشتر از آن است چاون
خدا در قرآن میفرماید خدا شما را در جاهای بسیار یاری کارد (توباه )25 :کاه مقصاود
هشتاد جا است»( 17صدوق )221 :2832 ،همچنین ،وقتی مهادی ،خییفاه عباسای ،از اماام
کاظ (ع) پرسید که آیا میتوان حرمت خمر را بر اسااس آیاا قارآن اثباا کارد ،آن
حضر با استدالل و استشهاد به دو آیه قارآن( 18اعاراف 88 :و بقاره ،)229 :حرمات آن را
اثبا کرد و مهدی را واداشت تا اعتراف کند که چناین فتاوایی ،فتاوای هاشامی اسات
(عیاشی ،بیتا21/2 :؛ کیینی ،213/3 :2838 ،ح)2

نکته دیگر آنکه با توجه به اینکه معصومان (ع) پیشوای جنّیان نیز بودند ،پاسخگویی
به پرس های دینی و فقهی آنان نیز از دیگر شئون و وظاایف ائماه (ع) باود در منااب
کهن حدیثی شیعه ،روایاتی درباره مراجعه جنّیان شایعه باه پیاامبر (ص) و ائماه (ع) و
پاسخگویی آنان به پرس های دینی و فقهی جنیان بیان شده است (برای نمونه ،نک  :صفار
قماای ،815-831/2 :2891 ،جاازء دوم ،بااا

21؛ کییناای895-892/2 :2838 ،؛ مفیااد829/2 :2228 ،؛
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طبرسی )852-852/2 :2221 ،این روایا حاکی از آن است که جنیان نیز مرجعیات عیمای
اهل بیت (ع) را پذیرفته بودند و برای حل و فصل مساائل و معضاال دینای و فقهای
خود ،چارهای جز مراجعه به اهل بیت (ع) نداشتند
آنچه گذشت ،فقط بیان گوشه ای از دو اقدام مه ائمه اطهار (ع) برای اعالم و اثبا
مرجعیت عیمیفقهی خوی بود ،چراکه آنان کوش ها و اقداما دیگری را نیز در این
باره به انجام رساندند که فقط به فهرستی از آنها اکتفا میشود و پارداختن باه آن ،مجاال
دیگری میطیبد 2 :اعالم مرجعیت دینی و عیمی خاود و فراخاوانی ماردم باه پیاروی؛
 2تعیی روش صحیح اجتهاد به اصحا خود و نهی آنان از قیاس؛  8ارجاع به اصحا
و برخی از بزرگان اهل سنت؛  2تبیین ناکارآمدی مکتب فقهای اهال سانت؛  5تقیاه و
کتمان اسرار در عرضهکردن آرا و دیدگاههای فقهی؛  3مبارزه با آرا و دیدگاههای فقهای
غُال کژاندی ؛  1نهی از دروغبستن به آنان؛  1نهی از فتوای بدون عی
نتیجه
ائمه اطهار (ع) به منظور اعالم و اثبا مرجعیت فقهایعیمای خاود بار هماه فقهاا و
اندیشمندان عصر خوی  ،شیوههای گوناگونی را به کار بستند که افزون بر آنکه شیوههای
یادشده بدی بود و برخی از آنها جنبه تحدّی و دعو باه همااوردی داشات ،معضاال ،
تنگناها ،بنبستهاا و نارساایی هاای دساتگاه فقهای حاکمیات اهال سانت را نمایاان ،و
راهحلهای مناسب را برای برونرفت از آن معضال و بنبستها عرضه مایکارد نکتاه
دیگر آنکه رسالت اعالم و اثبا مرجعیت فقهی و برتاری ِعیمای ائماه (ع) باا توجاه باه
اختناق و فشار حاک در بسیاری از مقاط تاریخی ،با رعایت تقیه باوده و رعایات چناین
اعتدال و موازناه ای (میاان انجاام رساالت یادشاده و حفاه تقیاه) کااری باس دشاوار و
هوشمندانه بوده است که فقط ائمه (ع) توان مدیریت و اجرای درست آن را داشتهاند
پینوشتها

« 1من کتب عنّی عیماً أو حدیثاً ل یزل یکتب له األجر ما بقی ذلک العی أو الحدیث»
« 2ال اعمل فیک بالثقل األکبر و أترک فیک الثقل االصغر و رکز فیک رایةَ االیمان و وقَفْاتُک عیای
حدود الحالل والحرام و ألبستک العافیة من عدلی و فرشتک المعروف من قولی و فعیای و أریاتک
کرائ األخالق من نفسی»
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فی الیّه حق جهاده و عمیت بکتابه واتبعت سنن

« 3السالم عییک یا أمیر المؤمنین ،أشهد أنک جاهد
نبیه»
« .4لو أنّ عییا ل یعمل عمالً و ل یصن شیئاً اال أنه أحیی التکبیرتَین عند السُجود ،لکان قد أصا بذلک
فضالً عظیماً»؛ و بهاختصار قریب به این گزارش :ابن ابی شیبه کوفی212/2 :2219 ،
« 5اَنَا اَدْعُوک ْ اِلی کتا ِ الیّه وَ سُنَّةِ نَبِیه (ص) اِنَّ الْسُنَّةَ قَدْ اُمیتَتْ وَ اِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ اُحْییاتْ»؛ و مشاابه آن،
نک  :دینوری« :282 :2931 ،فَاِنِّی اَدْعُوک ْ اِلی إحْیاءِ مَعاالِ ِ الْحَاقِ وَ اِماتَاةِ الْبِادَعِ»؛ «مان شاما را باه
زندهکردن نشانههای حق و نابودکردن بدعتها میخوان »
« 6اِنَّ اَهْلَ الْکوفَةَ کتَبُوا اِلَی یسْأَلُونَنَی اَنْ اَقدِمَ عَیَیهِ ْ لِما رَجَوْا مِنْ اِحْیاءِ مَعالِ ِ الْحَقِّ وَ إماتَةِ الْبِدَعِ»
« 7ایها الناس! اِنَّ رَسُولَ الیّه (ص) قالَ :مَنْ رَأی سُیْطاناً جائِراً مُسْتَحِال ًلِحُرُمِ الیّه ،ناکثاً لِعَهْدِ الیّه ،مُخالِفااً
لِسُنةِ رَسُولِ الیّه (ص)» همچنین ،ابناعث ( )12-12/5 :2222و به پیروی از او ،خوارزمی (/2 :2221
 )885این خطبه را با اندکی تفاو در عبارا  ،در قالب نامهای که آن حضر خطا به اشاراف و
بزرگان کوفه نوشته است ،آوردهاند
« 8والیّه ما أتَیتُک حتّی أتَتْنِی کتُبُ أماثِیِک بانَّ الْسُنَّةَ قَدْ اُمیتَتْ وَالنفاقُ قد نَجَ َ وَالحُدودُ قد عُطِّیَتْ»
« 9إنّ أفضل األعمال عندالیّه ما عمل بالسنّة و إنّ قلّ»
 10همچنین حسن بن سییمان حیی ( )219 :2811و صفار قمی ( ،228/2 :2891جزء شش  ،باا )25
مشابه این خبر را به نقل از امامان دیگر آوردهاند
 11برقی ( )228/2 :2811و کیینی ( )51/2 :2838مشابه این خبر را آوردهاند
 12مقصود اهل حدیث از اهل سنت است.
« 13أخبرنا عبد الرزاق قال :أخبرنا ابن جریج قال :أخبرنی جعفر أیضا عن أبیه أن النبی (ص) کتب ألهل
هجر :أال یحمل عیی محسن ذنب مسئ ،و إنای لاو جاهادتک أخارجتک مان هجار» ،برگرفتاه از:
پاکتچی228-222 :2892 ،
 14خفین به معنای صندل و دمپایی است
 15همچنین ،آن حضر در مناسبتهای دیگری با استشهاد به آیه  3سوره مائده ،جواز مساح بار خفاین
پس از نزول آیه یادشده را جایز نمیدانستند (طوسی832-832/2 :2835 ،؛ همو)211-213/2 :2211 ،
 16مقصود محمد بن سائب کیبی (متوفای  223ه ق ) پدر هشام کیبی (شاگرد و راوی مقتل ابومخنف)
است
 17کیینی ( ،)238/1 :2838ابنشعبه حرّانی ( )212 :2838و طوسی ( )819/1 :2835مشابه این خبر را
بهتفصیل درباره نذر متوکل آوردهاند خالصه این خبر آنکه متوکل مسموم شد و نذر کرد اگار ساال
شود ،مال بسیاری انفاق کند چون سال شد ،از فقها درباره میزان پرداخت مال بسیار پرسید اما آناان
در میزان آن اختالف کردند از امام هادی (ع) در این باره پرسیدند آن حضر با استشاهاد باه آیاه
مذکور ،این مشکل فقهی را حل کرد اما اربیی پس از نقل این خبر بهاختصار و اینکه اگر این جریان
برای متوکل اتفاق افتاده باشد ،پاسخدهنده باید امام هادی (ع) باشد نه امام جاواد (ع) ،چراکاه اماام
نه (ع) خالفت متوکل را درک نکرد ،چنین پاسخی را شایسته امام (ع) ندانسته است ،چراکه تعبیار
«کثیر» به حسب اشخاص و اشیا ،متفاو است (اربیی)522-528/8 :2223 ،
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« 18قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّی الْفَوَاحِ َ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَاالِثْ َ وَالْبَغْی بِغَیرِ الْحَقِّ» و «یسْأَلُونَک عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَیسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْ ٌ کبِیرٌ وَ مَنَافِ ُ لِینَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَکبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا»

منابع

قرآن کری
نهج البالغة

آبی ،منصور بن حسین ( )2222نثر الدرّ فی المحاضرا  ،تحقیق :خالد عبدالغنی محفاو ،،بیارو  :دار
الکتب العیمیة
ابن ابراهی کوفی ،فرا ( )2221تفسیر فرا الکوفی ،تحقیاق :محماد کااظ  ،تهاران :مؤسساة الطبا
والنشر التابعة لوزارَ الثقافة واالرشاد االسالمی ،الطبعة االولی
ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبةالیّه ( )2811شرح نهج البالغة ،تحقیاق :محماد ابوالفضال اباراهی ،
بیرو  :دار احیاء الکتب العربیة
ابن ابی الدنیا ،عبدالیّه بن احمد ( )2839مقتل االمام امیرالمؤمنین عیی بن ابی طالب (ع) ،تهاران :وزارَ
الثقافة واالرشاد االسالمی
ابن ابی شیبه کوفی ،عبدالیّه بن محمد ( )2219المصنّف فی االحادیث واآلثار ،تحقیاق :ساعید الیحاام،
بیرو  :دار الفکر ،الطبعة االولی
ابن اعث  ،احمد ( )2222کتا الفتوح ،تحقیق :عیی شیری ،بیرو  :دار االضواء
ابن انس ،مالک ( )2213کتا الموطأ ،تصحیح ،تخریج و تعییق :محماد فاؤاد عبادالباقی ،بیارو  :دار
إحیاء التراث العربی
ابن بابویه قمی (صدوق) ،محمد بن عیی ( )2832معانی االخبار ،تصحیح و تعییق :عییاکبر غفاری ،ق :
مؤسسة النشر االسالمی
ابن بابویه قمی (صدوق) ،محمد بن عیی ( )2832الخصال ،تصحیح :عییاکبر غفااری ،قا  :منشاورا
جماعة المدرسین
ابن بابویه قمی (صدوق) ،محمد بن عیی ( )2815عیل الشرائ  ،تحقیق :سید محمدصاادق بحرالعیاوم،
نجف :منشورا المکتبة الحیدریة
ابن بابویه قمی (صدوق) ،محمد بن عیی ( 2212الف) عیون أخبار الرضاا (ع) ،تحقیاق :شایخ حساین
اعیمی ،بیرو  :مؤسسة االعیمی لیمطبوعا
ابن بابویه قمی (صدوق) ،محمد بن عیی ( ) 2212من الیحضره الفقیه ،تصحیح و تعییاق :عیایاکبار
غفاری ،ق  :منشورا جماعة المدرسین ،الطبعة الثانیة
ابن بکار ،زبیر ( )2812االخبار الموفقیا  ،تحقیق :سامی مکی العانی ،ق  :منشورا الشریف الرضی
ابن جوزی ،عبدالرحمان بن عیی ( )2222المنتظ فی تاریخ االم والمیوک ،تحقیق :محماد عبادالقادر
عطا و مصطفی عبدالقادر عطا ،بیرو  :دار الکتب العیمیة ،الطبعة االولی
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ابن حجر عسقالنی ،احمد بن عیی ( )2212تهذیب التهذیب ،بیرو  :دار الفکر ،الطبعة االولی
ابن حجر عسقالنی ،احمد بن عیی ( )2225االصابة فی تمییاز الصاحابة ،بیارو  :دار الکتاب العیمیاة،
الطبعة االولی
ابن حنبل ،احمد (بیتا) المسند ،بیرو  :دار صادر
ابن خزاز قمی ،عیی بن محمد ( )2212کفایة االثر ،ق  :انتشارا بیدار
ابن سعد ،محمد ( )2215ترجمة االمام الحسین (ع) و مقتیه ،تحقیاق :ساید عبادالعزیز طباطباایی ،قا :
مؤسسة اهل البیت الحیاء التراث
ابن سعد ،محمد ( )2221الطبقا الکبری ،تحقیق :عبدالقادر عطا ،بیرو  :دار الکتب العیمیة
ابن سییمان کوفی ،محمد ( )2222مناقب االمام أمیرالمؤمنین عیی بن أبی طالب (ع) ،ق  :مجم إحیااء
الثقافة االسالمیة
ابن شبه نمیری بصری ،ابوزید عمر ( )2813تاریخ المدینة المنورَ ،تحقیق :فهی محمد شیتو  ،بیرو :
دار الفکر
ابن شعبه حرّانی ،حسن بن عیی ( )2838تحف العقول عن آل الرسول (ص) ،تصحیح و تعییق :عییاکبر
غفاری ،ق  :مؤسسة النشر االسالمی
ابن عبدالبر قرطبی ،یوسف بن عبدالیّه ( )2225االستیعا فی معرفاة االصاحا  ،تحقیاق :شایخ عاادل
احمد عبدالموجود و شیخ عیی محمد معوض ،بیرو  :دار الکتب العیمیة ،الطبعة االولی
ابن عِبْری ،غریغوریوس میطی ( )2992تااریخ مختصار الادول ،تحقیاق :آنطاوان صاالحانی الیساوعی،
بیرو  :دار الشرق ،الطبعة الثالثة
ابن عساکر دمشقی ،عیی بن حسن ( )2225تاریخ مدینة دمشق ،تحقیق :عیی شیری ،بیرو  :دار الفکر
ابن قولویه قمی ،جعفر بن محمد ( )2221کامل الزیارا  ،تحقیاق :جاواد قیاومی ،قا  :مؤسساة النشار
االسالمی
ابن منظور ،محمد بن مکرم ( )2838لسان العر  ،ق  :نشر أد الحوزَ
ابن واضح یعقوبی ،احمد بن ابی یعقو (بیتا) تاریخ الیعقوبی ،بیرو  :دار صادر
ابوریه ،محمود (بیتا) أضواء ٌعیی السنة المحمدیة ،بیجا :نشر البطحاء ،چاپ پنج
ابونعی اصفهانی ،احمد بن عبدالیّه ( )2222حییة االولیاء و طبقا االصفیاء ،قاهره :مطبعة السعادَ
احمدی میانجی ،عیی ( )2229مکاتیب الرسول (ص) ،ق  :مؤسسة دار الحدیث الثقافیة
اربیی ،عیی بن عیسی ( )2223کشف الغُمّة فی معرفة االئمة (ع) ،تحقیق :عیی الفاضیی ،بایجاا :مرکاز
الطباعة والنشر لیمجم العالمی الهل البیت (ع)
اشعری قمی ،احمد بن محمد ( )2211کتا النوادر ،تحقیق و نشر :مدرساة االماام المهادی (ع) ،قا :
مدرسة االمام المهدی ،چاپ اول
امینی نجفی ،عبدالحسین احمد ( )2223الغدیر فی الکتا والسنة واالد  ،ق  :مرکز الغدیر لیدراساا
االسالمیة
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بخاری ،محمد بن اسماعیل (بیتا) التاریخ الکبیر ،دیار بکر :المکتبة االسالمیة
برقی ،احمد بن محمد ( )2811المحاسن ،تصحیح و تعییق :سید جاللالدین حسینی ،تهران :دار الکتب
االسالمیة
بالذری ،احمد بن یحیی ( )2221انسا االشراف ،تحقیق :سهیل زکار و ریااض زرکیای ،بیارو  :دار
الفکر ،الطبعة االولی
پاکتچی ،احمد (« )2892امام صادق (ع) و تدوین مذهب جعفری :تدوین فقه جعفری» ،چاپشاده در:
مبانی و روش اندیشه عیمی امام صاادق (ع) ،باه کوشا  :احماد پااکتچی ،تهاران :دانشاگاه اماام
صادق (ع)
تمیمی مغربی ،نعمان بن محمد (بیتا الف) شرح االخبار فی فضائل االئمة االطهاار (ع) ،تحقیاق :ساید
محمد حسینی جاللی ،ق  :مؤسسة النشر االسالمی
تمیمی مغربی ،نعمان بن محمد (بیتا ) دعائ االسالم و ذکر الحالل والحرام والقضایا واالحکام عان
اهل بیت رسول الیّه (ص) ،تحقیق :آصف بن عیی اصغر فیضی ،قاهره :دار المعارف ،الطبعة الثانیة
ثقفی کوفی ،ابراهی بن محمد (بیتا) الغارا  ،تحقیق :سید جاللالدین محدث ارموی ،تهران :انتشارا
انجمن آثار میی
جعفریان ،رسول ( )2831مقدمهای بر تاریخ تدوین حدیث ،ق  :نشر فؤاد
حسینی جاللی ،سید محمدرضا ( )2811تدوین السنة الشریفة ،ق  :بوستان کتا
حیی ،حسن بن سییمان ( )2811مختصر بصائر الدرجا  ،نجف :المکتبة الحیدریة
خطیب بغدادی ،احمد بن عیی ( )2221تاریخ بغداد او مدینة السالم ،تحقیق :مصطفی عبادالقادر عطاا،
بیرو  :دار الکتب العیمیة
خوارزمی ،موفق بن احمد ( )2221مقتل الحسین (ع) ،تحقیق :محمد سماوی ،ق  :دار انوار الهُدی
دینوری ،احمد بن داود ( )2931االخبار الطوال ،تحقیق :عبدالمنع عامر ،قاهره :دار احیاء الکتب العربیة،
الطبعة االولی
ذهبی ،محمد بن احمد ( )2228سیر أعالم النبالء ،تحقیق :جمعی از محققان ،بیرو  :مؤسساة الرساالة،
الطبعة التاسعة
رازی جصاص ،احمد بن عیی ( )2215الفصول فی االصول ،دراسة و تحقیاق :عجیال جاسا النشامی،
بیجا :بینا
زمخشری ،محمود بن عمر ( )2221الفائق فی غریب الحدیث ،بیرو  :دار الکتب العیمیة ،الطبعة االولی
سبط ابن جاوزی ،یوساف بان حساام الادین ( )2223تاذکرَ الخاواص مان االماة باذکر خصاائص
االئمة (ع) تحقیق :حسین تقیزاده ،بیجا :مرکز الطباعة والنشر لیمجم العاالمی الهال البیات (ع)،
الطبعة االولی
شهرستانی ،سید عیی ( )2221من تدوین الحدیث ،ق  :مرکز االبحاث العقائدیة ،الطبعة االولی
شهرستانی ،محمد بن عبدالکری (بیتا) المیل والنحل ،تحقیق :محمد سید گیالنی ،بیرو  :دار المعرفة
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صفار قمی ،محمد بن حسن ( )2891بصائر الدرجا فی عیاوم آل محماد (ص) ،ترجماه ،تصاحیح و
تعییق :عییرضا زکیزاده رنانی ،ق  :وثوق ،چاپ چهارم
صنعانی ،عبدالرزاق بن همام (بیتا الف) االمالی فی آثار الصحابة ،تحقیق و تعییق :مجدی السید ابراهی ،
قاهره :مکتبة القاهرَ
صنعانی ،عبدالرزاق بن همام (بیتا ) المصنف ،تحقیق و تخریج و تعییق :حبیب الارحمن االعظمای،
بیجا :منشورا مجیس العیمی
طبرسی ،فضل بن حسن ( )2221إعالم الوری بأعالم الهادی ،تحقیاق :مؤسساة آل البیات (ع) الحیااء
التراث ،ق  :مؤسسة آل البیت (ع) الحیاء التراث
طبری ،محمد بن جریر ( )2811تاریخ االم والمیوک ،تحقیق :محماد ابوالفضال اباراهی  ،بیارو  :دار
التراث
طوسی ،محمد بن حسن ( )2835تهذیب االحکام ،تحقیق و تعییق :سید حسن موسوی خرسان ،تهران:
دار الکتب االسالمیة ،چاپ چهارم
طوسی ،محمد بن حسن ( )2812اختیار معرفة الرجال المعروف با «رجال الکشی» ،تحقیاق :محمادتقی
فاضل میبدی و ابوالفضل موسویان ،تهران :مؤسسة الطباعة والنشر لوزارَ الثقافة واالرشاد االساالمی،
الطبعة االولی
طوسی ،محمد بن حسن ( )2211الخالف ،تحقیق :سید عیی خراسانی ،سید جواد شهرستانی و مهادی
طه نجف ،ق  :مؤسسة النشر االسالمی
طوسی ،محمد بن حسن ( 2222الف) الغیبة ،تحقیق :عبدالیّه تهرانی و عیی احمد ناصح ،قا  :مؤسساة
المعارف االسالمیة ،الطبعة االولی
طوسی ،محمد بن حسن ( ) 2222مصباح المتهجد ،بیرو  :مؤسسة فقه الشیعة ،الطبعة االولی
عبود ،عبدالغنی ( )2812فی التربیة االسالمیة ،قاهره :دار الفکر العربی
عطاردی ،عزیزالیّه ( )2819مسند االمام السجاد (ع) ،تهران :عطارد ،چاپ اول
عیاشی ،محمد بن مسعود (بیتا) تفسیر العیاشی ،تصحیح ،تحقیق و تعییق :سید هاش رسولی محالتای،
تهران :مکتبة العیمیة االسالمیة
کیینی ،محمد بن یعقو ( )2838الکافی ،تحقیق :عییاکبر غفاری ،تهران :دار الکتب االسالمیة
متقی هندی ،عیی ( )2219کنز العمال فی سنن االقوال واالفعال ،تصحیح :بکری حیانی و صافوَ الصافا،
بیرو  :مؤسسة الرسالة
مجیسی ،محمد باقر ( )2218بحار االنوار ،بیرو  :دار إحیاء التراث العربی
مزّی ،یوسف ( )2213تهذیب الکمال فی أسماء الرجال ،تحقیق :بشار عواد معاروف ،بیارو  :مؤسساة
الرسالة
مفید ،محمد بن محمد ( )2228االرشاد فی معرفة حجج الیّه عیی العباد ،تحقیق :مؤسساة آل البیات (ع)
الحیاء التراث ،ق  :المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید ،الطبعة االولی
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منسو به مفید ( )2222االختصاص ،تصحیح :عییاکبر غفاری و ساید محماود زرنادی ،بیارو  :دار
المفید
مهدویراد ،محمدعیی ( 2811الف) «تدوین حدیث ( :)3من تدوین حدیث؛ رازها و رمزها» ،در :عیوم
حدیث ،ش ،1ص89-1
مهدویراد ،محمدعیی (« ) 2811تدوین حدیث ( :)1من تدوین حدیث؛ پیامدها و بازتاا هاا» ،در:
عیوم حدیث ،ش ،9ص21-9
مؤدّ  ،سید رضا ( )2812تاریخ حدیث ،ق  :مرکز جهانی عیوم اسالمی
نجاشی ،احمد بن عیی ( )2229فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر با «رجال النجاشی» ،ق  :مؤسسة
النشر االسالمی
هاللی ،سیی ابن قیس ( )2215کتا سیی بن قیس الهاللی ،تحقیق :محمدباقر انصااری زنجاانی ،قا :
هادی ،چاپ اول

