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فصلنامه مطالعات سياسي
سال سيزدهم ،شماره  ،49پاييز 1399
صفحات1-27 :
تاريخ دريافت 1399/05/08 :؛ تاريخ پذيرش نهايي1399/07/17 :
نوع مقاله :پژوهشي

تحليل سندي روايات ناظر بر خشونت در برپايي حكومت مهدوي

سيد علي طاهري* /مهدي مهريزي

**

1

چکیده
براي دستيابي به چگونگي تشكيل حكومت امتاز امتا) ،را يانتي نت اييم جت يجتو بته ياايتا
معصومين عليهمالسلازا با مراجعة به اين ياايا ا ديمييابيم كه برخيا برپايي اين حكوم يا نمترا بتا
خشون ا بيا) كرد ان  .ياش اين پژانشا مطالعة كتابخانهاي اس ا با مراجعة به كتابنتاي يجتالي ا
بريسي احوالا ياايا)ا اعتباي يا ع ز اعتباي اسناد اين ياايا يا مويد بريسي قراي داد ايم .ما اا بحث دي
سن ياايا به دنبال اثبا ص اي آ) ياايا اا لسا) انلبي عليهمالسلاز نستيم .حصول اطمينا) بته
ص اي يااي اا معصوزا ميتوان اا يا ناي گوناگوني حاصل شودا يك يا «اثوق مخبري» است ا يعنتي
ثقهبود) نمة ياايا) موجود دي سن يااي  .پس اا بريسي به اين نتيجه يسي ايم كته اكرتر ياايتا اا
نظر سن ضعيفان  .يافتة نهايي اين اس كه حضر براي برپايي حكوم ا تا مجبوي نشون ا دي معرض
كشتهش ) قراي نگيرن ا اا خشون استفاد نخوانن كرد.
کلیدواژهها
يااي ا تحليل يااي ا حكوم ا مه ي عليهالسلازا خشون

* دانشجوي دكتراي يشته علوز قرآ) ا ح يثا دانشك
اسلاميا تهرا)ا ايرا).
** دانشياي ا عضو نيا علمي تماز اق گرا علوز قرآ) ا ح يثا دانشك
تحقيقا ا دانشگا آااد اسلاميا تهرا)ا ايرا)، .نويسن مسئولر

حقوقا الهيا ا علوز سياسيا ااح علوز ا تحقيقا ا دانشگا آااد
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مقدمه
يكي اا مباحري كه برخي پژانشگرا) دي مويد دين اسلاز مطرح ميكنن ا خشنبود) احكاز
اسلامي ا خشون طلبي مسلمانا) اس ا دي نتيجه اين ذنني دي آنا) ايجاد ش كه اماز
اما) عليهمالسلاز نم براي برپايي حكوم خودا اكرر ًا اا ياشناي قهرآمي استفاد خوانن
كرد.
اين محققا)ا به برخي ياايا استناد ميكنن ا براساس آ) ياايا ادعا ميكنن كه
حضر براي برپايي حكوم خودا متوسل به خشون خوانن ش .
دي اين مقالها تلاش ميكنيم سن اين دسته اا ياايا يا مويد بريسي قراي دنيم تا
مشخص شود كه چه تع ادي اا اين ياايا ا اا نظر سن ا معتبرن ا چه تع ادا غيرمعتبر.
روش تحقیق
ياش اين تحقيق ا پژانشا مطالعة كتابخانهاي اس ا با مراجعة به كتب يجالي ا بريسي
احوالا ياايا)ا اعتباي يا ع ز اعتباي اسناد اين ياايا يا مويد بريسي قراي داد ايم.
ما اا بحث دي سن ياايا به دنبال اثبا ص اي آ) يااي اا لسا) انل بي عليهمالسلاز
نستيم .حصول اطمينا) به ص اي يااي اا معصوز ميتوان اا يا ناي گوناگوني حاصل شود؛
يك يا ا «اثوق مخبري» اس ا يعني ثقهبود) نمهي ياايا) موجود دي سن يااي .
بناب راينا با بريسي سن ياايا ا دي صويتي كه فقط يك يااي ضعيف يا مجهول دي سن
اجود داشته باش ا يااي اا ديجة اعتباي ساقط ميشود.
پیشینه
الي دي خصوص نقش خشون

دي خصوص مه اي ا كتابناي بسيايي نوشته ش اس
دي برپايي حكوم حضر ا پژانش مستقلي انجاز نش اس .
محققا)ا گاني دي ح يك مقاله يا بخشي اا يك كتابا به اين موضو پرداختهان كه به
برخي اا آنا) اشاي ميشود:
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كتاب«دليل ياشن»1ا مقالة«بريسي چن ح يث شبههناك ديباية ع ال آفتاب عالم
تاب» 2ا مقالة«شميم يحم »3ا مقالة«دينگي بر ياايا قتلناي آغااين دال مه ي،عجر» 4ا
مقالة «اماز مه ي عليه السلازا احياگر شريع » 5
الي با توجه به انمي اين موضو ا ضراي داش كه يك پژانش مستقل انجاز شود .
سوال و فرضیه
سوالي كه دي اين مقاله دي پي پاسخ به آ) نستيم اينس كه ياايا ناظر بر خشون دي
برپايي حكوم مه ايا آيا اا نظر سن ا معتبر نستن ؟ آيا تمامي اين ياايا غيرمعتبرن يا
برخي اا آ) ياايا داياي اعتباين ؟
فرضية ما اين اس كه به ج چن يااي مع ادا اكرر ياايا ا غيرمعتبر نستن كه دي اين
مقاله به آنا) خوانيم پرداخ .
دي اين قسم ا ياايا ناظر بر خشون دي برپايي حكوم مه اي يا گردآايي كرد ايم:
روایات ناظر بر استفاده از خشونت در برپایي حکومت مهدوي:
حيَى الْعَطَا ُّي عَنْ ُّمحَمَ ِ بْنِ حَسَا)َ
حسَ ْينِ قَالَ حَ َ َثنِي مُّح ََم ُّ بْنُّ يَ ْ
ِي بْنُّ الْ ُّ
 -1أَخْبَرَنَا عَل ُّ
الرَااِيِ عَنْ مُّحَمَ ِ بْنِ عَ لِيٍّ الْكُّوفِيِ عَنْ أَحْمَ َ بْنِ ُّمحَمَ ِ بْنِ أَبِي نَصْرٍّ عَنْ عَ ْب ِ اللَهِ بْنِ بُّ َكيْرٍّ َعنْ
ن أَبِي جَعْفَ ٍّر قَالَ :قُّلْ ُّ لَ ُّه صَا ِلحٌ مِنَ الصَالِحِينَ سَمِ ِه لِي أُّيِي ُّ الْقَائِ َم فَقَالَ
ن اُّيَايَ َة عَ ْ
أَبِيهِ عَ ْ
ل نَيْهَا َ نَيْهَا َ يَا اُّيَايَ ُّة مَا يَسِيرُّ بِسِيرَتِهِ قُّ ْل ُّ
اسْمُّهُّ اسْمِي قُّ لْ ُّ َأ يَسِي ُّر بِسِي َرةِ مُّحَمَ ٍّ ص قَا َ
ف النَاسَ َا ا ْلقَائِ ُّم َيسِيرُّ
) يَتَأَلَ ُّ
ل إِ)َ يَسُّولَ اللَ ِه ص سَا َي فِي أُّمَتِ ِه بِالْمَنِ كَا َ
جُّعِلْ ُّ ِف َاكَ ِل َم قَا َ
ن نَااَا ُّ 6
ل لِمَ ْ
ب الَذِي مَعَهُّ أَ)ْ َيسِيرَ بِالْ َقتْلِ اَ لَا يَسْ َتتِيبَ أَحَ اً اَيْ ٌ
ل بِذَ اكَ أُّمِرَ فِي الْكِتَا ِ
بِالْقَتْ ِ
ن عَ ْب ِ الرَ ْحمَنِ بْنِ
س ْينِ بِهَذَا الْإِسْنَا ِد عَنْ مُّحَمَ ِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُّوفِيِ عَ ْ
ِي بْنُّ الْحُّ َ
 -2أَخْبَرَنَا عَل ُّ
ن أَبِي خَ ِيجَ َة عَنْ أَبِي عَبْ ِ اللَهِ أَنَهُّ قَالَ إِ)َ عَلِياً قَالَ :كَا)َ لِي أَ)ْ أَقْتُّلَ الْمُّو َِليَ اَ
أَ بِي نَاشِمٍّ عَ ْ
 .1دليل روشن ،ص 373 - 333
 .2بررسي چند حديث شبههناك دربارة آفتاب عالمتاب
 .3شميم رحمت
 .4درنگي بر روايات قتلهاي آغازين دولت مهدي(عج)
 .5امام مهدي عليه السلام ،احياگر شريعت
 .6الغيبه نعماني ،ص132
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ن أَصْحَابِي إِ)ْ جُّرِحُّوا لَمْ يُّ ْقتَلُّوا اَ الْقَا ِئمُّ لَهُّ أَ)ْ
ذَ ِلكَ لِلْعَاقِبَةِ مِ ْ

أُّجْهِ َ عَلَى الْجَرِيحِ اَ لَكِنِي تَرَ ْك
ح1
يَقْتُّلَ الْمُّو َِليَ اَ يُّجْهِ َ عَلَى الْجَرِي ِ
ن أَبِي َعبْ ِ اللَ ِه
) عَ ْ
) يَ َفعَهُّ إِلَى عَبْ ِ اللَهِ بْنِ ِسنَا ٍّ
ب ا ْلفَضْلِ بْنِ شَاذَا َ
 -3اَ بِإِسْنَادِ ِ إِلَى ِكتَا ِ
جفِلُّ النَاسَ إِجْفَالَ
غ السُّوقَ قَالَ فَ َيقُّولُّ لَهُّ يَجُّلٌ مِنْ اُّ ْل ِ أَبِيهِ إِنَكَ َلتُّ ْ
ل ا ْلقَائِ ُّم حَتَى يَبْلُّ َ
قَالََ :يقْتُّ ُّ
س فِي النَاسِ يَجُّلٌ أَشَ َ مِنْهُّ بَأْس ًا َفيَقُّو ُّز إِلَيْ ِه
ل اللَ ِه ص أَاْ بِمَا ذَا قَالَ اَ لَيْ َ
النَعَ ِم َفبِعَهْ ٍّ مِنْ يَسُّو ِ
سكُّتَنَ أَاْ لَأَضْرِبَنَ عُّ ُّن َقكَ فَعِنْ َ ذَ ِلكَ يُّخْرِجُّ الْقَائِمُّ عَ ْه اً مِنْ يَسُّولِ
ل لَهُّ َلتَ ْ
يَجُّلٌ مِنَ الْمَوَالِي َفيَقُّو ُّ
اللَهِ ص. 2
 -4أَخْبَرَنَا أَحْمَ ُّ بْنُّ مُّحَمَ ِ بْنِ سَعِي ٍّ ابْنُّ عُّقْ َةَ قَالَ حَ َثَنَا أَحْمَ ُّ بْنُّ يُّوسُّفَ بْنِ يَعْقُّوبَ أَبُّو
الْحَسَنِ الْجُّ ْعفِيُّ قَالَ حَ َثَنَا إِ ْسمَاعِيلُّ بْنُّ مِهْرَا)َ قَالَ َح َثَنَا ا ْلحَسَنُّ بْنُّ عَلِيِ بْنِ أَبِي حَمْ َةَ عَنْ
ن الْعَ َربِ
ن بَيْنَ ُّه اَ بَيْ َ
ج ا ْلقَائِ ُّم َل ْم يَكُّ ْ
ن أَبِي بَصِيرٍّ عَنْ أَبِي عَ ْب ِ اللَهِ أَنَهُّ قَالَ :إِذَا خَرَ َ
أَبِيهِ اَ اُّنَيْبٍّ عَ ْ
ستَعْجِلُّو)َ بِخُّرُّاجِ الْقَائِمِ اَ اللَهِ مَا لِبَاسُّهُّ إِلَا
اَ قُّرَيْشٍّ إِلَا السَيْفُّ مَا يَأْخُّذُّ مِ ْنهَا إِلَا السَيْفَ اَ مَا يَ ْ
ف. 3
السيْفُّ اَ ا ْلمَوْ ُّ تَحْ َ ظِلِ السَيْ ِ
جشِبُّ اَ مَا نُّوَ إِلَا َ
ظ اَ مَا طَعَامُّهُّ إِلَا الشَعِيرُّ الْ َ
الْغَلِي ُّ
ن الْأَاْ ِديُّ
ل حَ َثَنَا مُّحَمَ ُّ بْنُّ سَا ِلمِ بْنِ عَ ْب ِ الرَحْمَ ِ
 -5اَ أَخْبَرَنَا أَحْمَ ُّ بْنُّ مُّحَمَ ِ بْنِ سَعِي ٍّ قَا َ
مِنْ كِتَابِهِ فِي شَوَالٍّ سَنَةَ إِحْ َى اَ سَبْعِينَ َا مِائَتَيْنِ قَالَ أَخْ َبرَنِي عُّرْمَا)ُّ بْنُّ سَعِي ٍّ الطَوِيلُّ عَنْ
ن بَشِي ٍّر النَبَالِ قَالَ :قَ ِمْ ُّ ا ْلمَ ِينَ َة َا َذكَرَ ِمرْلَ
ِي عَ ْ
ن مُّوسَى ْبنِ بَكْ ٍّر الْوَاسِط ِ
) عَ ْ
ن سُّلَ ْيمَا َ
أَحْمَ َ بْ ِ
الْحَ ِيثِ ا ْلمُّتَ َق ِزِ إِلَا أَنَهُّ قَالَ لَمَا قَ ِمْ ُّ ا ْلمَ ِينَةَ قُّلْ ُّ لِأَبِي جَ ْعفَرٍّ إِنَهُّمْ يَقُّولُّو)َ إِ)َ الْمَهْ ِيَ لَوْ قَازَ
ل كَلَا اَ الَذِي نَفْسِي بِ َي ِ ِ لَوِ ا ْستَقَامَ ْ لِأَ َح ٍّ
لَاسْ َتقَامَ ْ لَهُّ الْأُّمُّويُّ َعفْواً اَ لَا يُّ َهرِيقُّ مِحْجَمَةَ دَزٍّ َفقَا َ
عَفْواً لَاسْ َتقَامَ ْ لِرَسُّولِ اللَهِ ص حِينَ أُّدْ ِميَ ْ يَبَاعِيَتُّ ُّه اَ ُّشجَ فِي اَجْهِهِ كَلَا اَ الَذِي نَفْسِي بِ َي ِ ِ
سحَ َجبْهَتَ ُّه.4
ق اَ الْعَلَقَ ث َُّم مَ َ
ح نَحْنُّ اَ أَنْتُّ ُّم الْعَرَ َ
حَتَى نَ ْمسَ َ
حسَ ْينِ بِإِسْنَادِ ِ عَنْ أَحْ َم َ بْنِ مُّح ََم ِ بْنِ أَبِي نَصْرٍّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُّ َم ْي ٍّ
 -6اَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُّ الْ ُّ
ب جَ ِي ٍّ َا قَضَا ٍّء جَ ِي ٍّ
ل أَبُّو جَعْفَرٍّ يَقُّو ُّز ا ْلقَائِ ُّم بِأَمْرٍّ جَ ِي ٍّ َا ِكتَا ٍّ
ن أَبِي بَصِيرٍّ قَالَ قَا َ
ط عَ ْ
الْحَنَا ِ
س شَأْنُّهُّ إِلَا السَيْفَ لَا يَسْ َتتِيبُّ أَحَ ًا اَ لَا يَأْ ُّخذُّ ُّ فِي اللَهِ لَوْمَةُّ لَائِ ٍّم. 5
عَلَى الْعَرَبِ َش ِي ٌ لَيْ َ
 .2همان
 .1بحارالانوار ،ج ،21ص 387
 .3الغيبه نعماني ،ص 132
 .2همان ،ص182
 .2همان :ص 133
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 -7اَ عَنْهُّ عَنْ عَلِيِ بْنِ َعبْ ِ اللَهِ عَنْ عَبْ ِ الرَحْمَنِ بْنِ أَبِي َعبْ ِ اللَهِ عَنْ أَبِي ا ْلجَايُّادِ قَالَ قَالَ
أَبُّو جَعْفَرٍّ إِ)َ الْقَائِمَ يَمْ ِلكُّ ثَلَاثَمِائَةٍّ اَ تِسْعَ سِنِينَ كَمَا لَبِثَ أَ ْنلُّ الْكَهْفِ فِي كَ ْهفِهِمْ َيمْلَأُّ الْأَ ْيضَ
الناسَ حَتَى لَا
ل َ
ق الْأَ ْيضِ اَ غَرْبَهَا اَ َيقْتُّ ُّ
ح اللَهُّ لَهُّ شَرْ َ
عَ ْلًا اَ قِسْطاً كَمَا مُّلِئَ ْ ظُّلْماً َا جَوْياً اَ يَ ْفتَ ُّ
1
خبَرِ .
ن مُّح ََم ٍّ ص َيسِيرُّ ِبسِيرَةِ سُّلَ ْيمَا)َ بْنِ دَااُّ َد تَمَازَ الْ َ
يَبْقَى إِلَا دِي ُّ
حسَنِ عَنْ مُّحَمَ ِ ْبنِ
ل حَ َ َثنَا عَلِيُّ بْنُّ الْ َ
 -8أَخْبَرَنَا أَحْمَ ُّ بْنُّ مُّح ََم ِ بْنِ سَعِي ٍّ ابْنُّ ُّعقْ َةَ قَا َ
اللهِ
ن بْنِ نَايُّا)َ بَيَا ِ الْأَنْمَاطِ قَالَ :كُّنْ ُّ عِ ْن َ أَبِي عَبْ ِ َ
حسَ ِ
ن الْ َ
ن مَ ْيمُّو)ٍّ عَ ِ
ن ثَعْلَبَ َة بْ ِ
خَالِ ٍّ عَ ْ
ف سِيرَةِ عَلِيٍّ فَقَالَ نَ َعمْ اَ ذَاكَ أَ)َ
س أَ يَسِيرُّ ا ْلقَائِمُّ إِذَا قَازَ بِخِلَا ِ
جَالِس ًا َفسَأَلَهُّ ا ْلمُّعَلَى بْنُّ ُّخنَيْ ٍّ
ن بَعْ ِ ِ اَ أَ)َ ا ْلقَا ِئمَ إِذَا قَا َز سَايَ فِي ِهمْ
َن اَ ا ْلكَفِ لِأَنَهُّ عَ ِل َم أَ)َ شِيعَتَ ُّه سَيُّظْهَ ُّر عَلَيْ ِهمْ مِ ْ
عَلِياً سَا َي بِالْم ِ
2
ك أَنَهُّ يَعْ َلمُّ أَ)َ شِيعَتَهُّ لَ ْم يُّظْهَرْ عَلَيْ ِهمْ ِمنْ بَعْ ِ ِ أَبَ اً .
ي اَ َذلِ َ
السبْ ِ
بِالسَيْفِ َا َ
ن الْ ُّمفَضَلِ بْنِ إِبْرَانِي َم قَالَ َح َثَنِي
 -9أَخْبَرَنَا أَحْمَ ُّ بْنُّ مُّحَمَ ِ بْنِ سَعِي ٍّ قَالَ حَ َ َثنَا مُّح ََم ُّ بْ ُّ
ل أَبُّو عَبْ ِ اللَهِ مَا
ِي قَالا قَا َ
ح ا ْلمُّحَايِب ِ
ث بْنِ الْمُّغِيرَةِ َا ذَيِي ٍّ
ن اُّيَايَ َة َعنِ الْحَايِ ِ
مُّحَمَ ُّ بْنُّ عَبْ ِ اللَ ِه بْ ِ
بَقِيَ بَ ْينَنَا اَ بَيْنَ الْعَرَبِ إِلَا الذَبْحُّ اَ أَاْمَأَ بِيَ ِ ِ إِلَى حَلْقِهِ . 3
ستَنِي ِر قَالَ
ن الْ َأحْوَلِ عَنْ سَلَا ِز بْنِ ا ْلمُّ ْ
ب عَ ِ
ن ابْنِ مَحْبُّو ٍّ
ن أَحْمَ َ بْنِ ُّمحَمَ ٍّ عَ ِ
 -11عَنْ ُّه عَ ْ
حقِيقَةٍّ اَ إِلَا
) عَلَى كُّلِ نَاصِبٍّ َفإِ)ْ دَخَلَ فِيهِ بِ َ
سَمِعْ ُّ أَبَا جَعْفَرٍّ يُّحَ ِثُّ إِذَا قَازَ الْقَائِمُّ عَ َرضَ الْإِيمَا َ
ش ُّ عَلَى اَ َسطِهِ الْ ِهمْيَا)َ َا يُّخْرِ ُّجهُّمْ
ي الْجِ ْيَةَ كَمَا يُّؤَدِيهَا ا ْليَوْزَ أَنْلُّ الذِمَةِ َا يَ ُّ
ضَرَبَ ُّعنُّقَ ُّه أَاْ يُّؤَدِ َ
مِنَ الْأَمْصَايِ إِلَى السَوَا ِد. 4
 -11أَخْبَرَنَا أَحْمَ ُّ بْنُّ مُّحَمَ ِ بْنِ سَعِي ٍّ قَالَ َح َثَنَا أَبُّو عَ ْب ِ اللَهِ يَحْيَى بْنُّ اَكَرِيَا بْنِ شَ ْيبَا)َ
سنِ بْنِ عَلِيِ بْنِ أَبِي حَمْ َةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍّ قَالَ قَالَ أَبُّو عَبْ ِ
عَنْ يُّونُّسَ بْنِ كُّلَيْبٍّ عَنِ ا ْلحَ َ
) تَكْ ِملَةُّ ا ْلحَلْقَ ِة قُّلْ ُّ اَ َكمْ َتكْمِلَ ُّة الْحَ ْلقَةِ قَالَ َعشَرَةُّ آلَافٍّ
اللَهِ لَا يَخْرُّجُّ ا ْلقَا ِئمُّ حَتَى يَكُّو َ
جَبْرَئِيلُّ عَنْ يَمِينِهِ اَ مِيكَائِيلُّ َعنْ يَسَايِ ِ ُّثمَ يَهُّ ُّ الرَايَةَ اَ يَسِيرُّ ِبهَا فَلَا يَ ْبقَى أَحَ ٌ فِي ا ْلمَشْرِقِ اَ لَا
فِي الْمَغْ ِربِ إِلَا َلعَنَهَا اَ ِنيَ يَايَ ُّة يَسُّولِ اللَ ِه ص  ........حَتَى َيقُّو َز الْقَا ِئمُّ فَإِذَا نُّوَ قَا َز نَشَرَنَا فَلَ ْم يَ ْبقَ
ن يَمِينِهَا شَهْراً
أَحَ ٌ فِي الْ َمشْرِقِ َا الْمَغْ ِربِ إِلَا َلعَنَهَا اَ َيسِيرُّ الرُّعْبُّ قُّ َامَهَا شَهْر ًا اَ اَيَاءَنَا شَهْراً َا عَ ْ
) أَسِفاً لِغَضَبِ اللَ ِه عَلَى نَذَا الْخَ ْلقِ
اَ عَنْ يَسَايِنَا شَهْراً ثُّمَ قَالَ يَا أَبَا مُّحَمَ ٍّ إِنَهُّ يَخْرُّجُّ مَوْتُّوياً غَضْبَا َ
 .1الغيبه طوسي ،ص 272
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ع أَيْ ِيَ ُّه ْم اَ
ل مَا َيبْ َأُّ بِبَنِي شَ ْيبَةَ فَ َيقْطَ ُّ
ل نَرْج ًا فَأَاَ ُّ
السيْفَ عَلَى عَاتِقِ ِه َثمَانِيَةَ أَشْهُّرٍّ يَقْتُّ ُّ
 .......يُّجَرِدُّ َ
يُّعَلِقُّهَا فِي ا ْلكَعْبَ ِة اَ يُّنَادِي مُّنَادِيهِ نَؤُّلَاءِ سُّرَاقُّ اللَهِ ثُّمَ َيتَنَا َالُّ قُّرَيْشاً فَلَا يَأْخُّذُّ مِ ْنهَا إِلَا السَيْفَ َا لَا
ف . 1 ...
يُّعْطِيهَا إِلَا السَيْ َ
ِي عَنْ أَبِيهِ َعنِ
ِي بْنُّ الْحَسَنِ التَ ْيمُّل ُّ
 -12حَ َثَنَا أَحْمَ ُّ بْنُّ مُّحَمَ ِ بْنِ سَعِي ٍّ قَالَ حَ َ َثنَا عَل ُّ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِ بْنِ يُّوسُّفَ اَ مُّحَمَ ِ بْنِ عَلِيٍّ ا ْلكُّوفِيِ عَنْ سَعْ َا)َ بْنِ مُّسْلِمٍّ عَنْ بَعْضِ يِجَالِهِ َعنْ
الرجُّلُّ عَلَى يَأْسِ ا ْلقَائِمِ يَأْمُّرُّ ُّ اَ َينْهَا ُّ إِذْ قَالَ أَدِيرُّا ُّ َفيُّ ِيرُّانَهُّ إِلَى
أَبِي عَبْ ِ اللَهِ أَنَهُّ قَالَ بَ ْينَا َ
قُّ َامِهِ فَيَأْمُّرُّ بِضَرْبِ ُّعنُّقِ ِه فَلَا َيبْقَى فِي الْخَا ِفقَيْنِ َشيْءٌ إِلَا خَافَه. 2
 -13أَخْبَرَنَا أَحْمَ ُّ بْنُّ مُّحَمَ ِ بْنِ سَعِي ٍّ بِهَذَا الْإِ ْسنَا ِد عَنْ نِشَازِ بْنِ سَالِمٍّ عَنْ اُّيَايَةَ قَالَ قُّ ْل ُّ
ل إِي اَ اللَهِ حَتَى َيسْمَعَهُّ كُّلُّ قَ ْوزٍّ بِلِسَانِهِمْ اَ قَالَ لَا َيكُّو)ُّ نَذَا
لِأَبِي عَبْ ِ اللَهِ النِ َاءُّ حَ قٌ قَا َ
الْأَمْرُّ حَتَى َيذْنَبَ تِسْعَ ُّة أَعْشَايِ النَاس. 3
ِي مِنْ
ن التَ ْيمُّل ُّ
ن الْحَسَ ِ
ن ُّعقْ َ َة قَالَ َح َثَنَا عَلِيُّ بْ ُّ
 -14أَخْبَرَنَا أَحْمَ ُّ بْنُّ مُّحَمَ ِ بْنِ سَعِي ِ بْ ِ
صفَرٍّ سَنَةَ أَيْبَعٍّ اَ سَ ْبعِينَ اَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَ َ َثنَا الْعَبَاسُّ بْنُّ عَامِرِ بْنِ يَبَاحٍّ الرَ َقفِيُّ َعنْ
كِتَابِهِ فِي َ
مُّوسَى بْنِ بَكْرٍّ عَنْ َبشِيرٍّ النَبَالِ اَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُّ أَحْمَ َ الْ َب ْن َنِيجِيُّ عَنْ ُّعبَيْ ِ اللَهِ بْنِ مُّوسَى
ث َعلَى
ل اَ َل ْفظُّ الْحَ ِي ِ
صفْوَا)َ بْنِ َيحْيَى عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَبِي أَيَاكَ َة النَبَا ِ
ن َ
ن نُّوحٍّ عَ ْ
ن أَيُّوبَ بْ ِ
الْعَلَوِيِ عَ ْ
ل اَ ْيحَ َنذِ ِ
ل أَبِي جَعْفَرٍّ ا ْلبَاقِرِ  ......فَقَا َ
ل لَمَا قَ ِمْ ُّ الْمَ ِينَةَ انْتَ َهيْ ُّ إِلَى مَنْ ِ ِ
يِاَايَةِ ابْنِ ُّعقْ َ َة قَا َ
الْمُّرْجِئَةِ إِلَى مَنْ يَ ْلجَئُّو)َ غَ اً ِإذَا قَازَ قَائِمُّنَا قُّلْ ُّ إِنَهُّمْ َيقُّولُّو)َ لَوْ قَ ْ كَا)َ َذ ِلكَ كُّنَا اَ أَنْتُّمْ فِي
ن أَظْهَرَ شَيْئ ًا أَنْرَقَ
ن أَسَرَ نِفَاق ًا فَلَا يُّبْعِ ُّ اللَ ُّه َغيْرَ ُّ َا مَ ْ
ب اللَهُّ عَ َليْهِ َا مَ ْ
ب تَا َ
ل مَنْ تَا َ
ل سَوَا ٌء َفقَا َ
الْعَ ْ ِ
ح ا ْلقَصَابُّ شَاتَهُّ َا أَاْمَأَ بِ َي ِ ِ إِلَى حَلْقِ ِه قُّلْ ُّ
ل يَذْبَحُّ ُّه ْم اَ الَذِي نَ ْفسِي بِيَ ِ ِ كَمَا َيذْبَ ُّ
ُّم قَا َ
اللَهُّ دَمَهُّ ث َ
ل كَلَا َا َالذِي نَ ْفسِي
ك اسْتَقَامَ ْ لَ ُّه الْأُّمُّويُّ فَلَا يُّهَرِيقُّ ِمحْجَمَ َة دَ ٍّز فَقَا َ
) ذَ ِل َ
) إِنَهُّ إِذَا كَا َ
إِنَهُّمْ يَقُّولُّو َ
4
سحَ َا أَنْتُّمُّ الْعَرَقَ َا الْعَلَقَ اَ أَاْمَأَ بِيَ ِ ِ إِلَى جَبْهَتِه .
بِيَ ِ ِ حَتَى نَمْ َ
ن أَبِي عَبْ ِ اللَ ِه
ن مُّوسَى الْأَبَا ِي عَ ْ
ط بْنِ سَالِ ٍّم عَ ْ
ن أَبِيهِ أَسْبَا ِ
ِي بْنِ أَسْبَاطٍّ عَ ْ
ن عَل ِ
 -15عَنْ ُّه عَ ْ
ع الْقَائِمِ مِنْهُّمْ اَاحِ ٌ. 5
أَنَهُّ قَالَ :اتَقِ الْعَ َربَ فَإِ)َ لَهُّ ْم خَبَ َر سَوْءٍّ أَمَا إِنَهُّ لَا َيخْرُّجُّ مَ َ
 .1الغيبه نعماني ،ص 338-337
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تحليل سندي روايات ناظر بر خشونت در ...

ي فِي ِكتَابِ مَ َايٍّ  ......فَقَالَ لَا يَا ابَا مُّحَمَ ٍّ مَا لِمَنْ خَالَ َفنَا فِي دَ ْالَتِنَا مِنْ نَصِي ٍّ
ب
 -16أَقُّولُّ يُّاِ َ
إِ)َ اللَهَ قَ ْ أَحَلَ لَنَا دِمَاءَنُّمْ عِنْ َ قِيَازِ قَائِمِنَا فَا ْليَوْزَ مُّحَرَزٌ عَلَيْنَا اَ عَلَيْ ُّكمْ َذ ِلكَ فَلَا يَغُّرَنَكَ أَحَ ٌ ِإذَا
ن. 1
قَا َز قَائِمُّنَا انْتَ َقمَ لِلَهِ اَ لِرَسُّولِهِ اَ َلنَا أَجْمَعِي َ
 -17اَ بِإِسْنَادِ ِ عَنْ أَبِي َبصِيرٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍّ قَالََ :ي ْقضِي الْقَائِمُّ بِقَضَايَا يُّ ْنكِرُّنَا بَعْضُّ
ف اَ نُّوَ قَضَاءُّ آ َدزَ َفيُّ َق ِمُّهُّمْ فَيَضْرِبُّ أَعْنَاقَهُّ ْم ثُّمَ َيقْضِي
ب ُّق َامَهُّ بِالسَيْ ِ
ن قَ ْ ضَرَ َ
أَصْحَابِهِ مِمَ ْ
ف اَ ُّنوَ قَضَاءُّ دَااُّدَ َفيُّ َق ِمُّهُّمْ فَيَضْرِبُّ
ب قُّ َامَ ُّه بِالسَيْ ِ
الرَانِيَ َة فَ ُّينْكِرُّنَا قَوْزٌ آخَرُّا)َ م َِمنْ َق ْ ضَرَ َ
أَعْنَاقَ ُّهمْ ثُّمَ يَقْضِي الرَالِرَةَ فَ ُّينْكِ ُّرنَا قَوْزٌ آخَرُّا)َ مِمَنْ قَ ْ ضَ َربَ ُّق َامَهُّ بِالسَيْفِ اَ نُّوَ قَضَاءُّ إِبْرَانِي َم
فَيُّ َق ِمُّهُّمْ َفيَضْرِبُّ أَعْنَاقَ ُّهمْ ثُّمَ َي ْقضِي الرَابِعَةَ اَ نُّوَ قَضَا ُّء مُّح ََم ٍّ ص فَلَا يُّنْكِرُّنَا أَحَ ٌ َعلَيْ ِه. 2
ِي لِأَنَهُّ يُّهْ َى إِلَى أَمْرٍّ
 -18اَ بِإِسْنَادِ ِ َيفَعَهُّ إِلَى جَابِرٍّ عَنْ أَبِي جَ ْعفَرٍّ قَالَ :إِنَمَا س ُِّميَ ا ْلمَهْ َ
ل لَا يَعْلَمُّ النَاسُّ لَهُّ ذَنْباً فَ َيقْتُّلُّهُّ حَتَى إِ)َ أَحَ َنُّمْ يَ َتكَلَمُّ فِي بَ ْي ِتهِ
خَفِيٍّ حَتَى إِنَهُّ يُّبْعَثُّ إِلَى يَجُّ ٍّ
ف أَ)ْ َيشْهَ َ عَلَيْهِ الْجِ َا ُّي. 3
فَيَخَا ُّ
س ْينِ بْنِ ُّعمَرَ بْنِ يَ ِي َا عَنْ عَمَا ِي بْنِ
ن مُّحَمَ ِ بْنِ أَبِي نَصْرٍّا عَنِ الْحُّ َ
 -19اَ َعنْهُّ عَنْ أَحْ َم َ بْ ِ
أَبَا)ٍّا عَنْ عَبْ ِ اللَ ِه بْنِ بُّكَيْرٍّا َعنْ أَبِي عَ ْب ِ اللَهِ قَالَ« :كَأَنِي بِحُّمْرَا)َ بْنِ أَعْيَنَ َا مُّيَسِرِ بْنِ َعبْ ِ
الْعَ ِي ِ يَخْبِطَا)ِ النَاسَ بِأَسْيَافِ ِهمَا بَيْنَ الصَفَا َا الْمَرْاَ ِة. 4
ن الصَا ِدقِ قَالَ إِذَا قَازَ
ج عَ ِ
ن ابْنِ ا ْلحَجَا ِ
) عَ ِ
ن ابْنِ َظبْيَا َ
 -21أَبُّوالْقَاسِ ِم الشَعْرَانِيُّ َيرْفَعُّهُّ عَ ِ
ل احْفِرُّاا نَانُّنَا َفيَحْفِرُّا)َ
ضعٍّ ث َُّم قَا َ
ل بِرِجْلِهِ نَكَذَا اَ أَاْمَأَ بِيَ ِ ِ إِلَى مَوْ ِ
الْقَائِ ُّم أَتَى يَ ْحبَةَ الْكُّوفَ ِة فَقَا َ
ضةٍّ
ي عَشَ َر أَلْفَ بَيْضَ ٍّة ِلكُّلِ بَيْ َ
ي َعشَرَ أَلْفَ سَيْفٍّ َا اثْنَ ْ
ستَخْرِجُّو)َ اثْ َنيْ عَشَ َر أَلْفَ ِديْ ٍّ اَ اثْ َن ْ
فَيَ ْ
ل َمنْ
ك ث َُّم يَقُّو ُّ
ن الْعَ َربِ َا ا ْلعَجَمِ فَيُّ ْلبِسُّ ُّهمْ ذَ ِل َ
ي َعشَرَ أَلْفَ يَجُّلٍّ مِنَ الْمَوَالِي مِ َ
اَجْهَا)ِ ثُّمَ َي ْعُّو اثْ َن ْ
لَمْ َيكُّنْ عَلَيْهِ مِرْلُّ مَا َعلَيْ ُّكمْ فَاقْ ُّتلُّو ُّ. 5
ل اللَ ِه مَا تَقُّولُّ
ن الرِضَا يَا ابْنَ يَسُّو ِ
حسَ ِ
 -21عَ ْب ِالسَلَا ِز بْنِ صَا ِلحٍّ ا ْلهَرَاِيِ قَالَ :قُّلْ ُّ لِأَبِي الْ َ
سيْنِ بِفِعَالِ آبَائِ ِهمْ
فِي حَ ِيثٍّ يُّاِيَ عَنِ الصَادِقِ أَنَهُّ قَالَ إِذَا خَرَجَ ا ْلقَائِمُّ قَتَلَ َذ َيايِيَ قَتَلَةِ الْحُّ َ
فَقَالَ نُّوَ كَذَ ِلكَ فَقُّلْ ُّ اَ قَوْلُّ اللَهِ عَ َ اَ جَلَ اَ لا تَ ِيُّ اااِيَةٌ اِاْيَ ُّأخْرى مَا مَعْنَا ُّ قَالَ صَ َقَ اللَهُّ فِي
 .1بحارالانوار ،ج  ، 21ص 333
 .2همان :ص382
 .3همان :ص 323
 .4مختصر بصائر الدرجات  ،ص 222-223
 .5بحارالانوار ،ج  ، 21ص377
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ي َشيْئ ًا
ن َيضِ َ
ن يَ ْرضَوْ)َ بِأَفْعَالِ آبَائِهِ ْم اَ َيفْ َتخِرُّا)َ بِهَا اَ مَ ْ
ِي قَتَلَ ِة الْحُّسَيْ ِ
ن ذَيَاي ُّ
ع أَقْوَالِهِ َا َلكِ ْ
جَمِي ِ
كَا)َ َكمَنْ أَتَا ُّ اَ لَوْ أَ)َ يَجُّلًا ُّق ِتلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِيَ ِبقَتْلِهِ يَجُّلٌ فِي ا ْلمَغْرِبِ َلكَا)َ الرَاضِي عِنْ َ اللَهِ
عَ َ اَ جَلَ شَرِيكَ الْقَاتِلِ اَ إِنَمَا يَ ْقتُّلُّهُّمُّ الْقَائِمُّ إِذَا خَرَجَ لِ ِرضَانُّ ْم بِفِعْلِ آبَائِهِ ْم. 1
 -22اَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْ ِ اللَ ِه جَعْفَ ِر بْنِ مُّح ََم ٍّا قَالَ :حَ َ َثنَا ُّمح ََم ُّ ابْنُّ حُّمْرَا)َ
ن أَبِي جَعْفَرٍّ ،عَ َليْهِ
الْمَ َائِ ِنيُّا عَنْ عَلِيِ بْنِ أَسْبَا طٍّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَشِيرٍّا عَنْ أَبِي الْجَايُّادِا عَ ْ
السَلَازُّرا قَالَ ... :فَيَخْرُّجُّ مِنْهَا س َِتةَ عَشَرَ أَلْفاً مِنَ الْبُّتْرِيَةِا شَاكِينَ فِي السِلَاحِا قُّرَاءَ ا ْلقُّرْآ)ِا ُّفقَهَاءَ فِي
ع لَا
ن فَاطِمَةَا ايْجِ ْ
النفَاقُّا َا ك ُُّّلهُّمْ َيقُّولُّو)َ :يَا ابْ َ
ال ِينِا قَ ْ قَرَحُّ وا جِبَانَ ُّهمْا َا ش ََمرُّاا ثِيَابَهُّمْا َا عَمَ ُّه ْم ِ
السيْفَ فِي ِهمْ عَلَى ظَهْرِ النَجَفِ َعش َِيةَ الْإِثْنَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْعِشَاءِا
حَاجَةَ لَنَا فِيكََ .فيَضَعُّ َ
ب مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَ ٌا دِمَاؤُّنُّمْ قُّرْبَا)ٌ
فَيَ ْقتُّلُّهُّ ْم أَسْرَ َ مِنْ جَ ْيِ جَ ُّايٍّا َفلَا َيفُّو ُّ مِنْ ُّهمْ يَجُّلٌا اَ لَا يُّصَا ُّ
إِلَى اللَهِ. 2
محتواي ياايا گردآاييش ا حااي مطالب اير اس كه موجب ش قياز حضر ا نمرا
با خشون معرفي شود:
يااي االا داز ا نشتم :مخالف ياش حضر با ياش پيامبر اكرز ا اميرالمومنين
عليهماالسلاز
يااي سوز :كشتاي انسانها تا ح ي كه تا ساق پا يا خو) فراميگيرد.
يااي چهايزا نهما ياادنم ا پان دنم :كشتاي گستردة اعرابا قريشيا) ا انل سن .
يااي پنجم :استمراي كشتاي حتي پس اا برپايي حكوم .
يااي ششم :ع ز پذيرش توبة مخالفا).
يااي نفتم :كشتن غيرمسلما)نا بهمنظوي اجراي ع ال .
يااي دنم :كشتاي ناصبينا يا گرفتن ج يه اا آنا) براي ان مان ).
يااي دااادنم ا نج نم :كشتن بيگنانا)
يااي سي دنم :كشتهش ) نهدنم مردز
يااي چهايدنم :كشتن اا طريق ذبح ا سربري ).
يااي شان دنم :كشتن مسلمانا) ا يفتاي مسالم آمي با يهود ا نصايي.
يااي نف نم :كشتن معترضين به شيوة قضاا حضر .
 .1عيون اخبار الرضا  ،ج  ،2ص 173
 .2دلايل الامامه ،ص 226 -222
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تحليل سندي روايات ناظر بر خشونت در ...

نوادنم :قتل عاز مسلمانا) دي مسج الحراز.
بيستم :كشتن نمة مردز بهج سپانيا) خويش.
بيس ا يكم :كشتن افراد به جرز پ يانشا).
بيس ا داز :كشتن بشر براي تقرب به خ ا.

اعتبارسنجي اسناد:
دي اين قسم ا سن نر يك اا ياايا يا بر اساس اضعي

ياايا)ا مويد ايايابي قراي داد -

ايم.
يااياني كه ياايا فوق يا نقل كرد ان ا بيش اا يكص تن نستن كه با حذف اسامي
تكرايي به  65يااي يسي ايم.
ابت اا اضعي ياايا) يا اا نظر يجالي مويد بريسي قراي داد ا اضعي اثاق يا ع ز اثاق
ياايا) يا بر اساس نظر كتب يجالي مشهوي بيا) كرد ايم.
 -1رجال:
مهمل1

 -1ابن الحجاج:
 -2ابن ظبيا)،يونس بن ظبيا)ر :ضعيف
نجاشي ميگوي  :اي بهش ضعيف اس ا به آ)چه نقلكرد التفا اتوجهي نميشود.
ابنالغضائري اي يا غالي ا جعلكنن ة ح يث ميدان ا ميگوي  :اا اا اماز صادق عليهالسلاز
يااي ميكن ا به ح يث اا اعتنايي نميشود .ابن دااد اي يا دياغگو ا جعلكنن ة ح يث
معرفي كرد ا ميگوي  :اا ضعيف اس ا دي تماز كتابناي اا تخليط اجود دايد. 2
 -3ابن محبوب ،الحسن بن محبوب ال ياد «السراد» الكوفير :ثقه3
 -4أ بوالجاياد،اياد بن منذي ابوالجاياد الهم اني الخايقي الحوفي الاعمير :ضعيف
نجاشي ديباية اي گفته اس  :اا انل كوفه اس ا نابينا متول ش ا نرگ دنيا يا ن ي  .اا
پس اا قياز اي يضيالله عنه تغيير عقي داد ا اي ي ش  .اي اا اصحاب اماز باقر عليهالسلاز
بود ا اا اماز صادق عليه السلاز يااي دايد .شيخ طوسي گوي  :مذنب اا اي ي بود ا فرقة
 .1رجال نجاشي ،ص 328؛ رجال ابن داوود ،ص 226
 .2رجال نجاشي ،ص 228؛ رجال ابن غضائري،ج ،2ص232؛ رجال ابن داوود ،ص 217
 .3فهرست طوسي ،ص 211؛ رجال طوسي ،ص322-332؛ رجال ابن داوود ،ص 226
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جاياديه به اا منتسب نستن  .علامة حلي ميگوي  :كشي گفته اس  :ابوالجاياد يا سرحوب مي-
گفتن ا سرحوب ناز شيطاني اس كه دي دييا ان گي ميكن ا دي ذز ابوالجاياد شبههاي اجود
ن ايد. 1
 -5أبوبصير،يحيي بن القاسم ابوبصير الاس ير :ثقه2
 -6أبوخ يجه :ثقه
نجاشي ميگوي  :ناز اا«سالم بن مكرز» ا كنية اي «ابوخ يجه» ا «ابوسلمه الكناسي»
ميباش ا اي ثقة ثقه اس  .علامة حلي قائل به توقف دي مويد اا اس . 3
 -7ابوعب الله جعفر بن محم  :ضعيف
ناز كامل اي جعفربن محم بن مالك الف ايي الكوفي اس  .نجاشي اا يا ضعيف دي ح يث
معرفي ميكن اما شيخ طوسي اي يا توثيق نمود ا داياي كتاب نوادي مي دان . 4
 -8ابوالقاسم الشعراني :مهمل،دي كتب ثمانية يجال دي م ح يا ذز اي مطلبي نيام اس ر
 -9أحم بن سليما) :مهمل5
 -11أحم بن محم  :مهمل6
 -11أحم بن محم بن أبي نصر :ثقه7
=أحم بن محم بن سعي ر :ثقه8
 -12أحم بن محم بن سعي بن عق =،ابن عق
 -13أحم بن يوسف بن يعقوب ابوالحسن الجعفي :ثقه
شيخ طوسي ا ابن دااد اي يا ثقه دانستهان .علامة حلي مينويس  :اا ثقه ا اا اصحاب اماز
يضا عليهالسلاز اس . 9
 -14ألأحول،ابوجعفر محم بن علي بن النعما) البجلير :ثقه1
 .1رجال نجاشي ،ص 273؛ فهرست طوسي ،ص 133؛ رجال حلي ،ص 113
 .2رجال نجاشي ،ص 222؛ رجال حلي ،ص 162
 .3رجال نجاشي ،ص 288؛ فهرست طوسي ،ص 117
 .4رجال نجاشي ،ص 211؛ فهرست طوسي ،ص 222؛ رجال طوسي  ،ص 228
 .5رجال طوسي ،ص 331
 .6رجال ابن داوود ،ص 27-38؛ رجال برقي ،ص 12
 .7رجال نجاشي ،ص 72؛ فهرست طوسي ،ص 23؛ رجال حلي،ص 23
 .8رجال نجاشي ،ص 22؛ فهرست طوسي ،ص 68؛ رجال حلي ،ص 133
 .9رجال ابن داوود ،ص 28؛ رجال طوسي ،ص 322؛ رجال حلي ،ص 22
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مهمل2

 -15اسباط بن سالم:
 -16اسماعيل بن مهرا) ،اسماعيل بن مهرا) بن أبي نصرر :ثقه
كنيهاش ابويعقوب اس  .نجاشي ميگوي  :اا انل كوفها موثق ا مويد اعتماد اس  .شيخ
طوسي اا يا توثيق نمود ا علامة حلي ني اثاق اي يا ميپذيرد. 3
 -17ايوب بن نوح بن دياج :ثقه4
 -18بشير النبال  ،بشر بن ميمو)ر :مهمل
برقي فقط نامش يا ذكر كرد اس  .ابن دااد اي يا مم اح ميدان  .علامة حلي ميگوي :
من دي مويد يااي اا توقف ميكنم. 5
 -19بشير ،بشرر بن ابي اياكه النبال :مهمل6
 -21بكير ،بكير بن اعينر :مم اح
شيخ طوسي مينويس  :كنيهاش اباعب الله اس ا دي اما) اماز صادق عليهالسلاز افا
كرد اس  .ابن دااد مي نويس  :اا دي دينش استقام داش ا با دين مستقيم اا دنيا يف .
يااي ش كه اماز صادق عليه السلاز بع اا مرگش فرمود :نمانا خ اان اا يا بين يسول خ ا ا
اميرالمؤمنين عليهما السلاز جايداد .كشي ا علامة حلي ني نمين يااي يا نقل كرد ان  .علامة
حلي مينويس  :اا مويد شكرگ ايي ااقعش ا بر دينِ مستقيم افا كرد اس .7
 -21ثعلبه بن ميمو) ،ثعلبه أبوإسحاقر :ثقه8
 -22الحايث بن المغير ،الحايث النصرير :ثقه9
-23الحسن ،الحسن بن علي بن فضالر :ثقه11
 .1رجال نجاشي ،ص 312؛ رجال ابن داوود ،ص 317؛ رجال حلي ،ص 238
 .2رجال نجاشي ،ص 236؛ رجال ابن داوود ،ص 22؛ رجال برقي ،ص 22
 .3رجال نجاشي ،ص 16؛ فهرست طوسي ،ص 17؛ رجال حلي ،ص 8
 .4رجال نجاشي ،ص 231؛ رجال ابن داوود ،ص 62؛ رجال حلي ،ص 21
 .5رجال برقي ،ص 23؛ رجال ابن داوود ،ص 317
 .6رجال برقي ،ص 28 -23؛ رجال ابن داوود ،ص283 - 72
 .7رجال كشي ،ص 282؛ رجال طوسي،ص 217و272-273؛ رجال ابن داوود ،ص 71؛ رجال حلي ،ص 18
 .8رجال نجاشي ،ص 227؛ رجال كشي ،ص  221؛ رجال ابن داوود ،ص  317؛ رجال حلي  ،ص 3
 .9رجال نجاشي  ،ص 232؛ رجال ابن داوود ،ص 236؛ رجال حلي ،ص 22
 .10فهرست طوسي ،ص 212-212؛ رجال ابن داوود ،ص 222؛ رجال حلي  ،ص 37
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مهمل1

 -24الحسن بن بشير:
 -25الحسن بن علي بن ابي حم البطائني :ثقه
اي ا پ يش دي كتب يجالي مويد ذز قرايگرفته ا متهم به ااقفيبود) نستن  .اا كذابا
غالي ا يجل سوء معرفي ش اس  2 .برخي دانشمن ا) يجالي معاصر به اين اتهاما جواب
داد ا گفتهان  :عليبنابيحم ا پسرش حسن ا اياد بن مراا) القن ي مويد شتم ا طعن ا لعن
قراي گرفتن ايرا ااقفي بودن ؛ اما با دق بيشتر ديمييابيم طعن ا لعن به اعتقاد فاس آ)نا
برميگردد ا اين با اثاق آ)نا دي نقل يااي ا منافاتي ن ايد.
اا طرف ديگر يااياتي اجود دايد كه دلال ميكن آ)نا اا اعتقاد به اقف برگشته ا
مستبصر ش ان ا نص ديباية امام امازيضا عليهالسلاز نقل كرد ان  .نمچنين ديباية حسن-
بنعليبنابيحم آم كه اي به محضر اماز يضا عليهالسلاز شرفياب ش ا مسئلهاي شرعي
ديباية ما ترك پ يش پرسي  .ااضح اس اگر اا اعتقاد به امام اماز نشتم ن اش ا سؤالش بي-
معنا بود3 .
 -26الحسن بن علي بن يوسف ،الحسن بن علي بن بقاحر :ثقه
نجاشي مينويس  :اا كوفيا ثقها مشهوي ا صحيحالح يث اس ا اا اصحاب اماز صادق
عليهالسلاز يااي ميكن  .ابن دااد اا يا كوفي ا صحيحالح يث معرفي ميكن  .علامة حلي ني
نمين نظر يا دايد ا اا يا ثقه ميدان 4 .
 -27الحسن بن نايا) بَيا الأنماط :مهمل5
 -28الحسين بن عمربني ي  :ثقه6
 -29ذييح المحايبي :ثقه
شيخ طوسي مي گوي  :ذييح محايبيا ثقه ا اا اصحاب اماز صادق عليهالسلاز اس  .ابن
غضائري ضعيفبود) اا يا نميپذيرد1 .
 .1رجال طوسي ،ص 327؛ رجال ابن داوود ،ص  238و 223؛ رجال حلي ،ص 121
 .2رجال كشي ،ص 223؛ رجال ابن غضائري ،ج ،2ص22؛ رجال حلي ،ص 123
 .3كليات في علم الرجال ،ص 128؛ مشايخ الثقات ،ص  32و 22-23
 .4رجال نجاشي ،ص 23؛ رجال ابن داوود ،ص 222؛ رجال حلي ،ص 22
 .5رجال طوسي ،ص 226
 .6رجال طوسي ،ص 322؛ رجال حلي ،ص 22
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ثقه2

-31اياي ،بن أعين سنسن الشيبانير:
 -31سع ا) بن مسلم :مهمل
نجاشي مي گوي  :ناز اا عب الرحمن بن مسلم ابوالحسن العامري اس  .اا اا اماز صادق ا
اماز كاظم عليهماالسلاز يااي كرد ا داياي عمر طولاني بود اس  .شيخ طوسي ميگوي  :ناز اا
عب الرحمن ا لقبش سع ا) ا انل كوفه اس  .ابن دااد ني اا يا داياي عمر طولاني ميدان .
علامة حلي ا سه ب يگواي قبلي دي م ح يا ذز اي سخني نگفتهان 3 .
 -32سلاز بن المستنير :مهمل
شيخ طوسي ا برقي اا يا كوفي ا اا اصحاب اماز سجاد ا اماز باقر ا اماز صادق
عليهمالسلاز دانستهان 4 .
 -33صفوا) بن يحيي البجلي :ثقه5
 -34عاصم بن حُّمَي  :ثقه
كنيهاش ابوالفضل اس  :اا ثقها عين ا ص اق بود ا اا اماز جعفر صادق عليهالسلاز يااي
كرد اس  .ابن دااد ا علامة حلي ني اي يا ثقها عين ا ص اق ميدانن 6 .
 -35العباس بن عامر بن يباح الرقفي :ثقه
نجاشي اا يا شيخ ص اقا ثقه ا داياي احاديث بسياي معرفي ميكن  .علامة حلي ني نظر
نجاشي يا ميپذيرد7 .
-36عب الرحمن بن أبي عب الله :ثقه
نجاشي دي اصف نوة ااا اسماعيل بن نماز بن عب الرحمن بن ابي عب الله ميمو) البصري
مينويس  :اا امازيضا عليه السلاز يااي اس كه ااا پ ي ا ج ش ثقه نستن 1 .
 .1فهرست طوسي ،ص 282؛ رجال ابن غضائري ،ج ،2ص22؛ مصباح الاصول ،ج ،7ص222-222
 .2رجال نجاشي ،ص 272؛ رجال كشي،ص 232-213؛ رجال حلي ،ص 77
 .3رجال نجاشي ،ص 223-221؛ فهرست طوسي ،ص 116؛ رجال طوسي ،ص  122؛ رجال ابن داوود ،ص 272؛ رجال
حلي ،ص 172
 .4رجال برقي ،ص 8؛ رجال طوسي ،ص 222؛ مصباح الاصول ،ج ، 8ص273
 .5رجال نجاشي ،ص 227؛ فهرست طوسي ،ص 122؛ رجال طوسي ،ص 338؛ رجال ابن داوود ،ص 221؛ رجال حلي،
ص 216
 .6رجال نجاشي ،ص  332؛ رجال ابن داوود ،ص 221
 .7رجال نجاشي  ،ص 182؛ رجال حلي ،ص 228
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 -37عب الرحما) بن أبي ناشم :ثقه
عب الرحمن بن محم بن أبيناشمالبجلي كنيهاش«أبومحم » اس  .اي اا اصحاب جليل
ماا ثقة ثقه اس 2 .
-38عب السلاز بن صالح الهراي :ثقه 3
 -39عب الله بن بكير،عب الله بن بكير بن اعين بن سنسن ابوعلي الشيبانير :ثقه4
 -41عب الله بن سنا)،بن طريفر :ثقه5
 -41عبي الله بن موسي العلوي  :مهمل
دي كتب ثمانية يجال نامي اا اي آايد نش ا ج آ)كه شيخ طوسي ناز اا به طوي كامل
آايد اس « :عبي الله بن موسي بن موسي بن ابي المختاي العبسي الكوفي» اما سخني دي م ح
يا ذز اا نگفتهاس 6 .
-42عرما) بن سعي الطَويل :مهمل،دي كتب ثمانية يجال دي م ح يا ذز اي مطلبي نيام
اس ر
-43علي بن ابي حم سالم البطائني :ثقه
دي كتابناي يجال دي ذز اي ا پسرش«حسن» مطالبي نقل ش اس مانن اينكه اا
يكي اا ايكا) ااقفي اس ا بر امام اماز كاظم عليهالسلاز توقف نمود ا امام اماما) بع ي يا
نپذيرف 7 .
اما برخي اا عالما) يجالي معاصر معتق ن دليلنايي كه بر ااقفيبود) عليبنابيحم
اقامه ش با دليلناي ديگري كه نمعرض يا قويتر اا آ)نا اس دي تعايض اس ؛ بنابراين
ااقفي بود) اي ثاب نيس  .حال اگر تن ل كنيم ا ااقفيبود) عليبنابيحم يا نم بپذيريم
فقط ميتوانيم بگوييم اا ضعيفالمذنب اس اما ضعف دي ح يث ا نقل يااي يا نميتوانيم به
 .1رجال نجاشي ،ص 33؛ مصباح الاصول ،ج122 ،2
 .2رجال نجاشي ،ص 136؛ رجال ابن داوود ،ص 112؛ رجال حلي ،ص 222
 .3رجال نجاشي ،ص 122؛ رجال كشي،ص 622؛ رجال حلي ،ص 112
 .4رجال نجاشي ،ص 111؛ فهرست طوسي ،ص 332؛ رجال حلي ،ص 237
 .5رجال نجاشي ،ص 122؛ فهرست طوسي ،ص 122؛ رجال حلي ،ص 232
 .6رجال طوسي ،ص 132
 .7رجال نجاشي ،ص 122؛ فهرست طوسي ،ص 183؛ رجال ابن غضائري ،ج  ،2ص82؛ رجال حلي ،ص 132
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اا نسب دنيم ايرا اا به عل توقفش دي امام اماز موسي كاظم عليهالسلاز ا ع ز اعتقادش به
اماز يضا عليهالسلاز مويد طعن قراي گرفته اس الي اا جه نقل ا يااي مويد طعن ااقع
نش اس 1 .
-44علي بن أحم البن نيجي :ضعيف
ابن غضائري ا علامة حلي اي يا ضعيف ا داياي تهاف دانستهان ا اا يا قابل اعتنا نمي-
دانن 2 .
 -45علي بن اسباط :ثقه3
 -46علي بن الحسن :مهمل4
 -47علي بن الحسن التيملي =،علي بن الحسن بن فضال= علي بن الحسن التيمي= علي
بن الحسن الميرمير :ثقه
نجاشي ميگوي  :اا فقيه اصحاب ما دي كوفها اجه ا ثقة آ)نا ا عايف آ)نا دي ح يث بود
ا گفتة اا مويد قبول قراي ميگرف  .شيخ طوسي مينويس  :اي فطحيمذنبا ثقها كوفيا
داياي علم بسيايا داياي اسع دي اخبايا صاحب تصنيفا نيكوا غيرمعان ا اعتقاداتش بسياي
ن ديك به شيعة داااد امامي اس  .علامة حلي سخنا) نجاشي يا ميپذيرد ا مينويس  :اا ثقه
اس ا شيخ طوسي ا نجاشي بر اثاق اا شهاد داد ان ا من بر يااي اا اعتماد ميكنم
اگرچه مذنبش فاس باش 5 .
 -48علي بن الحسين المسعودي :مهمل
نجاشي ا علامة حلي گفتهان  :اي صاحب تأليفاتي اا جمله يسالهاي دي اثبا اصاي
اما سخني دي توثيق اي نگفتهان 6 .
اميرالمؤمنين عليهالسلاز اس
 -49علي بن عب الله :مهمل7
 .1كليات في علم الرجال ،ص132-138؛ مشايخ الثقات ،ص 27-32
 .2رجال ابن غضائري ،ج 2ص81؛ رجال حلي ،ص 132
 .3رجال نجاشي ،ص 121
 .4فهرست طوسي ،ص 172؛ رجال طوسي ،ص 388
 .5رجال نجاشي ،ص 127؛ فهرست طوسي ،ص171؛ رجال حلي ،ص 23
 .6رجال نجاشي ،ص 122؛ رجال حلي ،ص233
 .7رجال طوسي ،ص 382
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 -51عماي بن ابا) :مهمل،دي كتب ثمانية يجال دي م ح يا ذز اي مطلبي نيام
 -51محم بن حسا) الرااي :ضعيف
كنيهاش ابوعب الله اس  .نجاشي ميگوي  :ح يرش گاني شناخته ش ا گاني ناشناخته
ا بينبين بود ا اا ضعفا اياد نقل ميكن  .شيخ طوسي ديباية اي ساك اس  .علامة حليا
قول نجاشي يا نقل كرد ا اا قول ابن غضائري مينويس  :محم بن حسا) يااي ضعيف اس 1 .
 -52محم بن حمرا) الم ائني :مهمل2
 -53محم بن خال البرقي ،محم بن خال أبوعب الله البرقي= محم بن خال بن
عب الرحمنر :ثقه
نجاشي گوي  :اي كنيهاش ابوعب الله ا مولي ابي موسي الأشعري منسوب به برقراد قم
اس  .اي فقيه ا دي ح يث ضعيف اس  .اا با اخباي ا علوز عرب آشنايي نيكو دايد .شيخ طوسي
ا ابن دااد اي يا ثقه دانستهان 3 .
 -54محم بن سالم بن عب الرحمن الأادي :مهمل 4
 -55محم بن عب الله بن اياي  :ثقه 5
 -56محم بن علي الكوفي :ثقه
ديباية اي آياي مختلفي بيا) گردي اس كه منشأ آ) ع ز تطبيق اسامي مشابه بر موايد
آ) اس  .نجاشي مي نويس  :محم بن علي ابوسمينه بسياي ضعيف ا فاس الاعتقاد اس ا دي نيچ
چي به اا اعتماد نميشود .اايد قم ش دي حالي كه قبل اا آ) دي كوفه به دياغگويي مشهوي
بود .اا م تي بر احم بن محم بن عيسي اايد بودا سپس به انل غلوبود) مشهوي ش  .احم
بن محم بن عيسي اي يا اا قم اخراج كرد.
شيخ طوسي ديباي اش چنين نگاشتهاس  :اا خلط ميكردا غالي بودا ت ليس ميكرد.
گاني دي يااياتش متفرد بود ا مطالبي يا نقل ميكرد كه ج اا طريق اا اا يا ديگري شناخته-
نبود .كشي نقل ميكن  :اا مشهوي به غلو بود .فضل بن شاذا) ميگوي  :ن ديك اس كه دي
 .1رجال نجاشي ،ص 338؛ رجال طوسي ،ص 321؛ رجال حلي ،ص 122؛ رجال ابن غضائري ،ج ،2ص22
 .2رجال طوسي ،ص 313؛ رجال برقي ،ص 11
 .3رجال نجاشي ،ص 332؛ رجال طوسي ،ص  363؛ رجال ابن داوود ،ص 332
 .4رجال طوسي ،ص 182
 .5رجال نجاشي ،ص36؛ مصباح الاصول ،ج ،26ص238
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قنو نمااا ابوسمينها محم بن علي الصيرفي يا لعن ا نفرين كنم .فضل بن شاذا) دي برخي
كتابنايش ميگوي  :دياغگويا) مشهوي عبايتن اا :ابوالخطابا يونس بن ظبيا)ا ي ي الصائغا
محم بن سنا) ا مشهويترينشا) ابوسمينه اس .
اا طرف ديگر بريسيناي برخي معاصرا)ا حكاي گر آ) اس كه «محم بنعلي الكوفي»
غير اا «محم بن علي ابوسمينه» اس اگر چه نر دا كوفي نستن .
مرحوز خويي براي اثبا تفاا اين دا نفر مينويس  :مرحوز ص اق دي كتاب«من
لايحضر الفقيه» اا محم بنعلي الكوفي يااي نقل ميكن ا اا آ)جا كه كتاب«من لايحضر
الفقيه» فتواناي خود جناب ص اق اس ا نرگ ايشا) به افراد ضعيفي مرل ابوسمينه تكيه
نميكن  .ا اا طرف ديگر اعتماد مرحوز ص اق بر يااي محم بنعلي الكوفيا نشا) اا اثاق
اي دايد.
بنابراين محم بنعلي الكوفي نميتوان ابوسمينه باش ا فقط تشابه اسمياس ؛ آ)نا دا
كه ناز كامل اا محم بنعليبنابرانيم القرشي اس 1.
نفرن ا تضعيفنا مربوط به ابوسمينهاس
 -57محم بن المفضل بن ابرانيم :ثقه 2
 -58محم بن يحيي العطاي ،محم بن يحيي أبو جعفر العطاير :ثقه 3
 -59موسي الأَباي :مهمل 4
 -61موسي بن بكر ،موسي بن بكر الواسطير :ضعيف
شيخ طوسي مي نويس  :اصل اا كوفي ا ااقفي اس  .ابن دااد اي يا مم اح ميدان  .علامه
حلي ني اا يا ااقفي ميدان 5 .
 -61انيب بن حفص :ثقه
نجاشي اي يا ابوعلي الجريريا ثقه ا صاحب تأليف ميدان 6 .
 .1رجال نجاشي ،ص331؛ فهرست طوسي ،ص 221؛ رجال كشي ،ص 226-222؛ مصباح الاصول ،ج ،26ص  333-128و
ج 27ص 22؛ كليات في علم الرجال ،ص 231
 .2رجال نجاشي ،ص323؛ رجال ابن داوود ،ص337؛ رجال حلي ،ص222
 .3رجال نجاشي ،ص 323؛ رجال طوسي ،ص 232؛ رجال حلي ،ص 227
 .4رجال طوسي ،ص322؛ رجال برقي ،ص33
 .5رجال طوسي ،ص 323؛ رجال ابن داوود ،ص 322؛ رجال حلي ،ص 127
 .6رجال نجاشي ،ص 232
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ثقه 1

 -62نشاز بن سالم ،الجواليقير:
 -63يحيي بن اكريا بن شيبا) :ثقه 2
 -64يونس بن كُّلَيب :مهمل،دي كتب ثمانية يجال دي م ح يا ذز اي مطلبي نيام

اس ر

جامعة آماري از راویان موجود در سند روایات مورد بررسي:
تع
تع
تع
تع
تع

اد كل ياايا) 64 :نفر
اد افراد ثقه 35 :نفر
اد افراد مم اح 1 :نفر
اد افراد مهمل 22 :نفر
اد افراد ضعيف 6 :نفر
نمودار وضعیت راویان موجود در سند روایات مورد بررسي:
40
35
30
25
20
15
10
5
0

 .1رجال نجاشي ،ص 232؛ رجال ابن داوود،ص 368؛ رجال حلي ،ص272
 .2رجال نجاشي،ص221؛ رجال ابن داوود ،ص373؛ رجال حلي ،ص281
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 -2بررسي روایات مورد پژوهش
روایت اول :اين يااي

به دليل اجود«محم بن حسا) الرااي» كه فردي ضعيف اس ا اا

نظر علم يجال ضعيف شمرد ش
روایت دوم :اين يااي

ا بياعتباي تلقي ميشود.

به عل

اجود«علي بن الحسين» به ضعف سن مبتلا بود ا

نامعتبر تلقي ميشود.
روایت سوم :اين يااي

مرفوعه اس

ا سن آ) به معصوز اتصال ن ايد .بنابراين ص اي آ)

اا معصوز احراا نميشود .اين يااي ا ضعيف ايايابي ميشود.
روایت چهارم :تماز ياايا) موجود دي سن اين يااي

ثقه نستن  .بنابراين يااي

فوق

معتبر بود ا قابل استناد اس .
روایت پنجم :دي سن اين يااي

به ج «احم بن محم بن سعي » كه ثقه اس

ياايا) فاق ايژگي اثاق ان  .بنابراينا يااي مذكوي ضعيف ايايابي ش
فاق اعتباي اس .

بقية

ا اا دي گا علم يجال

روایت ششم :اگرچه تماز ياايا) موجود دي سن به ج يك نفرا نمه ثقه نستن الي به
عل اجود«علي بن الحسين» كه مهمل اس ا م ح يا ذمي ديباي اش دي كتب يجالي اجود
ن ايدا نمي توا) اين يااي يا معتبر دانس  .بنابراين اا دي گا دانشمن ا) علم يجالا اين يااي
ضعيف ا فاق اعتباي ايايابي ميگردد.
روایت هفتم :اجود«علي بن عب الله» ا«ابي الجاياد» موجب بياعتبايي اين يااي
شود .نفر االا مهمل ا نفر دازا ضعيف اس  .بنابراينا يااي
ايايابي ميگردد.

مي-

مويد بحث ضعيف ا فاق اعتباي

روایت هشتم« :علي بن الحسن» ا«الحسن بن نايا)»ا نر دا مهملان  .اا اين يا
دانشمن ا) علم يجال اين دا يااي يا ضعيف ا نامعتبر محسوب مينماين .
روایت نهم :افراد موجود دي سلسلة سن اين يااي ا نمه ثقه نستن  .اين يااي ا معتبر
ايايابي ميگردد.
روایت دهم :دي سن اين يااي «احم بن محم » ا«سلاز بن المستنير» اجود داين كه
نر دا نفر مهملان  .اا اين يا اين يااي ضعيف ا بياعتباي محسوب ميشود.

19

فصلنامه مطالعات سياسي؛ سال سيزدهم ،شماره  ،49پاييز  1399ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روایت یازدهم :نمة ياايا) موجود دي اين سن به ج «يونس بن كليب»ا ثقه نستن  .اي
مهمل اس  .بنابراينا اين يااي ضعيف ا نامعتبر ايايابي ميگردد.
روایت دوازدهم :دي سن اين يااي ا منظوي اا«بعض يجاله» به قرينة ياايا

مشابها

«نشاز بن سالم» اس كه اا ثقا اس  .اما اجود«سع ا) بن مسلم» كه مهمل اس ا موجب
بياعتبايي اين يااي ميگردد.
روایت سیزدهم :سن يااي بهطوي كاملا چنين اس « :اخبرنا احم بن محم بن سعي
قال :ح ثنا علي بن الحسن قال :ح ثنا محم بن عب اله عن محم بن ابي عمير عن نشاز بن
سالم عن اياي  »...اين يااي به دليل اجود«علي بن الحسن» ا«محم بن عب الله» كه نر دا
مهملان ا ضعيف ا فاق اعتباي ايايابي ميشود.
روایت چهاردهم :دي سن اال اين يااي ا «موسي بن بكر» ا«بشير النبال» قراي داين كه
االيا ضعيف ا داميا مهمل اس  .دي سن دازا «علي بن احم البن نيجي»ا «عبي الله بن
موسي العلوي» ا«بشير بن ابي اياكة النبال» اجود داين كه االيا ضعيف بود ا دانفر بع يا
مهمل ان  .بنابراين نردا سن داياي ضعف بود ا اين يااي ضعيف ا فاق اعتباي ايايابي مي-
گردد.
روایت پانزدهم :اين يااي

به دليل مهمل بود)«اسباط بن سالم» ا«موسي الاباي»ا

نامعتبر ايايابي ميشود.
روایت شانزدهم :سن اين يااي

بهطوي كاملا اينچنين اس « :عن ابن بابويه ح ثنا

محم بن علي بن المفضل بن تماز ح ثنا احم بن محم بن عماي عن ابيه عن حم ا)
القلانسي عن محم بن جمهوي عن مرااز بن عب الله عن ابي بصير عن ابي عب الله عليهالسلاز».
 1دي اين سن ا «ابن بابويه»ا «احم بن محم بن عماي» ا«حم ا) القلانسي» ثقهان « .محم
بن جمهوي»ا ضعيف بود ا بقية يااينا مهملان 2 .
بنابراينا اا دي گا علم يجالا يااي مذكويا ضعيف ا فاق اعتباي ايايابي ميشود.
روایت هفدهم :سلسلة سن اين يااي ذكر نش

بنابراينا مرسل ا فاق اعتباي اس .

 .1قصص الانبياء ،ص 83
 .2رجال نجاشي ،ص  22و 337؛ فهرست طوسي ،ص  73و 362؛ رجال ابن داوود ،ص  21و  223و 227؛ مصباح
الاصول ،ج ،6ص 123
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روایت هیجدهم :اين يااي ا مرفوعه بود ا سن ش به معصوز اتصال ن ايد .بنابراين فاق
اعتباي اس .
روایت نوزدهم :دي سن اين يااي ا «عماي بن ابا)» اجود دايد كه مهمل اس  .بنابراينا
اين يااي فاق اعتباي ايايابي ميگردد.
روایت بیستم :اين يااي ا مرفوعه بود ا سن ش به معصوز اتصال ن ايد .بنابراين فاق
اعتباي اس .
روایت بیست و یکم :سن يااي

ن اِيَا ِد بْنِ
بهطوي كاملا چنين اس َ :ح َثَنَا أَحْمَ ُّ بْ ُّ

ن عَ ْب ِ السَلَازِ ْبنِ
ِي بْنُّ إِبْرَانِيمَ بْنِ نَاشِمٍّ عَنْ أَبِيهِ عَ ْ
ح َ َثنَا عَل ُّ
ضيَ اللَ ُّه عَنْ ُّه قَالَ َ
جَعْفَرٍّ الْهَ َم َانِيُّ يَ ِ
ثقهان  .بنابراينا اين يااي داياي اعتباي اس 2 .
صَا ِلحٍّ الْهَرَاِيِ 1 .ياايا) موجود دي سن اين يااي
روایت بیست و دوم :سن اين يااي ا شامل«ابوالجاياد»ا «جعفر بن محم »ا محم بن
حمرا) الم ائني» ا «حسن بن بشير» اس  .نفر اال ا دازا ضعيف ا بقيها مهملان  .بنابراينا
يااي مذكوي نامعتبر ايايابي ميگردد.
اا بريسي سن ياايا فوق الذكر ياشن ميگردد يااياتي كه نمة ياايا) موجود دي
سن شا)ا داياي ديجة اثاق باشن ا بسياي ان كان  .دي سن برخي اا اين ياايا ا فرد مهملي
كه نمي توا) به اثاق يا ع ز اثاق اا حكم نمود اجود دايد ا نمين امر موجب ضعف سن
ش اگرچه بقية ياايا) اين سن مويد اثوق بود ان  .گاني دي سن ا يك فرد مم اح اجود دايد
الي تصريحي به اثاقتش دي منابع يجالي اجود ن ايدا دي اينجا ني نميتوا) حكم به صح
سن اين يااي كرد اگرچه بقية ياا آ) ثقه باشن  .بنابراين طبق مبناي كساني كه اعتباي ا
حجي ياايا يا منوط به صح سن ميدانن ا اكرر قريببهاتفاق ياايا مويد بريسيا اا لحاظ
سن ي ضعيف نستن ا غير قابل استناد تلقي ميگردن .
جامعة آماري از وضعیت اسناد روایات:
تع اد ياايا  22 :يااي
تع اد ياايا معتبر 3 :يااي
 .1علل الشرايط ،ج ،2ص722
 .2رجال كشي،ص 622؛ رجال نجاشي ،ص  26و  122و 163؛ رجال ابن داوود ص  13و  18و  112و 137؛ رجال حلي،
ص  2و  2و  22و 233
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تع اد ياايا غيرمعتبر 19 :يااي
يااي معتبرا ياايتي اس كه تماز ياايانش داياي اصف اثاق باشن  .بنابراينا ياايتي كه
حتي يك يااي غير ثقه دي سلسلة سن ش باش ا غير معتبر محسوب ميگردد1 .
نمودار وضعیت روایات:

معتبر اس

نما)گونه كه مشان ش ا اا  22يااي گردآايي ش ا فقط  3يااي
خصوص اين ياايا ا مطلب اير قابل ذكر اس :
يااي چهايز ا نهم به نبرد بين حضر ا عرب ا قريش اشاي كرد اس  .توضيح مختصر
آ) كه اعراب ا قريشيا) مانن نمة مردز بر دا دسته تقسيم مي شون ا ظالمين ا مظلومين.
مظلوما)ا قطعاً به يايي حضر خوانن برخواس الي گرا ظالما) با لشكريا) حضر ا
ديگير خوانن ش ا طبيعي اس كه نتيجة آ)ا كشتهش ) ا نلاك ظالما) خوان بود.
ا اما دي خصوص يااي بيس ا يكما برخويد حضر با نسلناي قاتلا) اماز حسين عليه
السلاز اا باب قصاص نيس تا اشكال بگيرن كه قصاص منحصراً باي متوجه فاعل مباشر قتل
باش ا بلكه اين اق از اماز ميتوان اا باب عذاب الهي باش  .فران ا) قاتلا) اماز حسين
عليهالسلاز– اگر توبه نكنن  -به دليل ياضيبود) ا افتخايكرد) به كشتهش ) اماز حسين
عليهالسلازا مستحق عذاب الهي نستن  .يضاي داشتن به عمل تبهكايا)ا موجب داخلش ) دي
گرا آ)نا ميشود.

 .1منطق فهم حديث ،ص 123
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دي پايا) ذكر  2نكته لااز اس :
نكتة اال :اين كه ياايا گردآاييش ا صرف نظر اا اعتباي يا ع ز اعتباي ياايا)ا اا لحاظ
منبع ياايي نم باي مويد ايايابي قراي گيرن .
گاني يااي اا منابع معتبر ا مهم مانن الكافيا عيو) اخبايالرضا ،را الغيبة نعماني ا
الغيبة طوسي نقل ش اس كه ميتوان دي توجه به ديجة اعتباي سن يا متنا مؤثر ااقع شود
الي گاني اا منابع متأخر مانن بحايالانواي نقل ش اس كه گرچه مؤلف آ) اا علماي بهناز دي
امر جمعآايي احاديث بود ان الي به جه اينكه تلاش ايشا) جمعكرد) تماز احاديث اا كتب
مختلف ياايي بود ا ممكن ا س اا برخي كتب كه ديجة اعتباي آنها بهقو كتب معتبر نيس ا
يااياتي نقل كرد باشن .
كتاب الكافي يكي اا مهمترين ا معتبرترين كتب ح يري شيعه ا مان گايترين اثر محم بن
يعقوب كليني،ز  328ر اس  .اين كتاب االين كتاب جامع ياايي ا يكي اا مجموعه كتب ايبعة
ح يث شي عه اس  .كليني اا جملة كساني اس كه كلية علماي يجالا اي يا با عبايا مؤك
توثيق نمود ان 1 .
عيو) اخبايالرضا ،ر يكي اا جامعترين كتب شيعه دي تاييخ اماز علي بن موسي الرضا
عليهالسلاز ا ياايا آ) حضر اس ا توسط شيخ ص اق،ز 381ر تأليف گشته اس 2 .
كتاب الغيبها عنوا) يكي اا آثاي مهم شيعه دي موضو غيب ا نوشتة ابوعب الله ا محم بن
ابرانيم نعمانيا دي ااايل دايا) غيب كبري اس  .اين كتاب ج ا منابع ا مصاديق بسيايي اا
كتب ديگر عالما) متأخر شيعي مي باش  .اا اا شاگردا) برجستة كليني بود .نمچنين كاتب ا
نويسن ة كليني ني بهشماي ميياد3 .
كتاب الغيبة،طوسير تأليف شيخالطائفها ابي محم بن الحسن طوسي،ز461ر اا
معتبرترين ا ق يميترين آثاي شيعه ميباش كه اا جه ن ديكبود) به عصر غيب صغري ج ا
مع اد آثاي برجايمان اا علماي سلف ميباش  .ديباية ناز كتابا خود مؤلفا نامي يا اختياي
اس 4 .
نكرد ا اما آقاب يگ تهراني آنرا الغيبه نامي
 .1علم الحديث و درايت الحديث ،ص 76
 .2همان ،ص 83
 .3الغيبه نعماني ،ص 8-2
 .4الذريعه الي تصانيف الشيعه ،ج ،26ص72
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نكتة داز اينكه براي اثبا ص اي يااي اا لسا) انل بي عليهم السلازا غير اا«اثوق
مخبري» يعني ثقهبود) نمة ياايا) موجود دي سن ا يا ديگري به ناز«اثوق خبري» اس كه
بر اين اساسا قو سن ا تنها يكي اا يا ناي اطمينا) به ص اي يااي بهشماي مي آي ا اگر
سن ضعيف باش ا به كمك قرينهناي ديگر مانن « موافقبود) مضمو) خبر با عقل يا قرآ) يا
سن قطعي يا اجما فرقة اماميه» ميتوا) اثوق لااز براي ص اي يا بهدس آايد ا آ) يااي يا
حج ا قابل عمل دانس  1كه اين مقاله گنجايش پرداختن به آ) يا ن ايد.
نتیجهگیري:
برخي اا ياايا مربوط به قياز اماز اما) عليهالسلاز كه ناظر بر خشون دي برپايي حكوم
آ) حضر اس ا دي برخي پژانشگرا)ا ايجاد ذنني كرد اس .
ما دي اين مقاله تلاش كرد ايم تع ادي اا آ) ياايا يا گردآايي نمائيم ا با بريسي سن ي
آ) ياايا ا ضعف سن ي آ)نا يا آشكاي ساايم.
دي خصوص ياايا مويد نظر نكاتي قابل ذكر اس :
الف :برخي اا احاديثا اا جه منبع قوي نستن الي برخيا اا منابع متأخر نقل ش ان
كه ج ا منابع مهم ح يري اا جه اعتباي بهشماي نميآين .
ب :دسته اي اا ياايا ا مرفوعه نستن ا سن آ)ناا اتصال به معصوز ن ايد.
ج :يكي اا ياايا ا مرسل اس يعني سلسلة سن يااي ا نقل نش اس .
با عناي به نكاتي كه ذكر ش اسناد ياايا مويد نظر يا مويد بريسي ا ايايابي قراي داد ايم
ا دي نتيجها ياايا) ثقها مم احا مهمل ا ضعيف يا مشخص نمود ايم.
پس اا بريسي يجال اسنادا مشخص گردي كه بهج چن يااي مع ادا اكرر ياايا ا
غيرمعتبر نستن ا چنين نتيجهگيري ميشود كه شيوة حضر دي برپايي حكوم ا بر اساس
خشون نخوان بود ا تا جايي كه ناچاي به استفاد اا خشون نشون ا چنين اتفاقي يخ نخوان
داد.

 .1عده الاصول ،ص 222-223
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پیشنهادات
باتوجه به نكاتي كه دي اين مقاله به آ) اشاي ش ا موايد اير پيشنهاد ميگردد:
 -1مؤلفاني كه دي خصوص قياز ا حكوم اماز اما) عليهالسلاز قص تأليف كتاب يا مقاله
داين حتماً اا منابع معتبر استفاد نماين .
 -2علاا بر انمي منبع مويد استفاد ا توجه به فردفرد يجال يك سن نما داياي
انمي اس .
 -3ضراي دايد شيو ناي فرننگي حضر دي برپايي حكوم ا دي كتب متع دي به
اطلا جهانيا) بهايژ علاقهمن ا) آ) حضر يسان شود.
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فهرست منابع
الله آيتيا فصلنامة مشرق موعودا

«اماز مه ي عليه السلازا احياگر شريع »ا نصر
1387شا شماي  5ا .7
«بريسي چن ح يث شبهه ناك ديباي ي ع ال آفتاب عالم تاب»ا علي اكبر مه ي پويا
فصلنامه ي انتظايا 1383شا شماي .14
«دينگي بر ياايا قتل ناي آغااين دال مه ي ،عجر»ا نجم ال ين طبسيا فصلنامة
انتظايا 1381شا شماية. 6
«شميم يحم »ا سي صادق شيراايا فصلنامة انتظايا 1383ا شماي 11ا.12
اختياي معرفه الرجال،يجال طوسيرا محم بن حسن طوسيا قما انتشايا جامعه
م يسينا1373ش.
اصول كافيا محم بن يعقوب كلينيا تهرا)ا اسلاميها 1417ق.
بحايالانواي الجامعه ل يي اخبايالأئمه الاطهايا محم باقر بن محم تقي مجلسيا 1398ق.
تهرا)ا اسلاميه.
خلاصه الاقوال في معرفه احوال الرجالا ،يجال العلامه الحليرا حسن بن يوسف بن مطهر
حليا نجف اشرفا دايالذخائرا 1411ق.
دلائل الامامةا محم بن جرير بن يستم طبري آملي صغيرا محقق ا مصحح :قسم ال ياسا
الاسلامية مؤسسة البعرها قما بعر ا 1413ق.
دليل ياشنا نصر الله آيتيا قما موسسة آين ياشنا 1393ش.
الذييعه الي تصانيف الشيعها آقاب يگ تهرانيا بيرا ا دايالاضواء، .بي تار.
يجال ابن داادا حسن بن علي بن دااد حليا تهرا)ا دانشگا تهرا)ا 1342ق.
يجال ابن غضائريا احم بن حسين ااسطي بغ ادي،ابن غضائريرا قما دايالح يثا
1364ش.
الرجال الكشيا محم بن عمر كشيا قما موسسه آل البي  ،را 1363ش.
يجال برقيا احم بن محم بن خال برقيا تهرا)ا انتشايا دانشگا تهرا)ا 1342ش.
يجال نجاشيا احم بن علي نجاشيا قما انتشايا جامعه م يسينا 1365ش.
ع الاصول ،الع في اصول الفقهرا محم بن حسن طوسيا قما ،بي جارا 1417ق.
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مؤمنينا

علل الشرايطا محم بن علي ابن بابويها ترجمه :ذنني تهرانيا قما انتشايا
1381ش.
عيو) اخباي الرضاا محم بن علي ابن بابويها تهرا)ا نشر جها) ا 1378ق
الغيبه ،كتاب الغيبه للحجهرا محم بن حسن طوسيا قما دايالمعايف الاسلاميها 1411ق.
الغيبها محم بن ابرانيم نعماني .ترجمه :جابر يضوانيا قما انتشايا نگا آشناا 1389ش.
الغيبها محم بن ابرانيم نعمانيا تحقيق :علي اكبر الغفاييا تهرا)ا مكتبه الص اقا
1397ق.
فهرس طوسيا محم بن حسن طوسيا قما مكتبه المحقق الطباطباييا 1421ق.
قصص الأنبياء ،را سعي بن نبه الله قطب ال ين ياان يا محقق ا مصحح :غلامرضا
عرفانيا) ي ديا مشه ا مرك پژانش ناي اسلاميا 1419ق.
كليا في علم الرجالا جعفر سبحانيا قما مرك م يري حوا علميه قما1411ق.
مختصر بصائر ال يجا ا حسن بن سليما) بن محم حلىا قما الرسول المصطفي ،بي تار.
مشايخ الرقا ا ميراا غلامرضا عرفانيا)ا قما مطبعه اميرا 1416ق.
مصباح الاصول،مباحث حجج ا امايا را سي ابوالقاسم خوييا تقريرا  :سي محم سراي
ااعظ حسيني بهسوديا قما مكتبه ال ااييا 1417ق.
منطق فهم ح يثا سي محم كاظم طباطباييا قما موسسه آمواشي ا پژانشي اماز
خميني،ي را 1391ش.
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