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خدانامبه

ون اهل تسننیه السالم از نگاه رجالیبه امام رضا علیاجمالینگرش
1احمد آرخ: دآورندگانیپد

2ياحد داور

:دهیچک

ن پژوهش یدر ایلیتحلیفیاهل تسنن به روش توصيه السالم از نگاه علمایالرضا علیبن موسیت حضرت علیشخصیبررس
یثیو حدیه السالم در کتب رجالیحضرت رضا عليهات مسأله به ذکر گونهیان اهمیاز بن رو پس یاقرار گرفته است، ازيمورد واکاو

حضرت، بودندیسو، سروريوثیاحاداعتبارالسالم وهیرضا علحضرتيواالنسببهتوجه: اهل تسنن پرداخته شده  که عبارتند از
. السالمهیعلارت حضرت رضا یات حضرت و اعتقاد به توسل و زیب بودن روایب و غریشان، عجیث از اینقل حدامام، صداقتویراست

.ث حضرت ارائه داده استیاهل تسنن در برخورد با احاديان علمایمیاحتماليرفع تناقض هايبرایین راهکارهاین نوشتار همچنیا

.نه، اهل تسنن، برخورد دوگایالسالم، مطالعات رجالهیحضرت رضا عل:يدیواژگان کل

.قممین کردانشگاه علوم و معارف قرآیارشد رشته علوم قرآنیکارشناسيدانشجو.1
.یقیر تطبیتفسيدکتريم و دانشجویدانشگاه علوم و معارف قرآن کریأت علمیعضو ه.2
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مقدمه

نکه آن حضرت را امام یاز جمله ايل اعتقادیعه به دالیشيان علمایه السالم  در میعلیبن موسیث حضرت علیزان اعتبار احادیم
امامتازینامجاهرمیکرژه که قرآنیبو،استنیزميروبرخداحجتامامعه یبه اعتقاد شست؛یده نیپوشیدانند بر کسیمعصوم م

داستان ضمندرجملهآنازند،کریتفسرانامبردهلمهکخواهدیمییگوهکیتعرضشود،یمتیهدامتعرضدنبالشه ببرد،یم
)73:اءیانب(مرِنا، بِأَهدونَیأَئمۀًجعلْناهمونَ،یصالحجعلْنالاکونافلَۀً،عقُوبیوإِسحاقَلَهوهبناو: دیفرمایه السالم میعلمیابراهحضرت

ماامره بکه باشندیامامانهکمیردکمقرروم،یدادقرارصالحراهمهوم،یدادهمعقوبیاوبرعالوهوم،یدادرااسحاقم،یابراهه بما
قراریامامانشانیاازماو)24:سجده(وقنُونَ یاتنایبِآاانُوکوصبرُوا،لَمابِأَمرِناهدونَیأَئمۀًمنْهمجعلْناو:دیفرمایمزینونند کتیهدا
برهیآدونیاازداشتند؛نیقیمااتیآه بوردند،کیمصبرهکافتندیجهتبدانرامقامنیاوردند،کیمتیهداماامره بهکمیداد

تیهدانیاجاهمهگریديسوازندکیمعرفتیهدابه مقامراآنخواهدیمواستفیتعروصفرده،کامامتازهکیوصفدیآیم
صورتخداامرباهکاستیتیهدايبه معناهکبلست،ینتیهدامطلقيبه معناامامتهکفهماندهدیقنیاباورده،کبه امردیمقرا
مشاهده کرد که امام یمصداقت به صورتین روایتوان در ایت به امر را مین هدایر ایتفس).411و 1/410: 1374، ییطباطبا(ردیگیم

اء للسنَّۀِ و إِقَامۀُ یحۀِ و الْإِحیالنَّصیالْموعظَۀِ و الاجتهاد فیإِلَّا ما حملَ منْ أَمرِ ربه الْإِبلَاغُ فالْإِمامِیعلَسیلَإِنَّه: ندیفرمایه السالم میعلیعل
ست جز آنچه از امر یهمانا، بر امام ن؛ )105خطبه 152: ق1414، یف الرضیشر(أَهلهایها و إِصدار السهمانِ علَیحقِّمستَیالْحدود علَ

ساختن حدود بر يردن سنّت، و جارکحت ، و زنده یدن در نصیوشکردن در موعظت ، و کنیوتاهک: پروردگار به عهده او واگذار شده
.)98: 1378، یف الرضیشر(.به در خور آن-ت المالیب-يهاسهممستحقّان، و رساندن

چرا که ؛خواهد بودیت خاصیاهميون  اهل تسنن دارایث و سخنان آن حضرت از نگاه رجالیزان اعتبار احادیمیاما بررس
یثیو  حدیکتب رجالیمالاجیگر بررسیدانند؛ از طرف دیرا معصوم نميعه با آن  حضرت ندانسته و ویهمچون شیبرخود همسان

ث یموارد به آن حضرت ذکر احادیثقه دانسته و  در برخيه السالم را فردیالرضا علیبن موسیانگر آن است که علیاهل تسنن ب
رد؛ هر یگون اهل تسنن مورد کنکاش قراریجالت آن حضرت از گاه ریاست که شخصيدهند؛ لذا ضروریب نسبت میب و غریعج

.طلبدیرا ميع تریمساله مجال وسکامل یچند  بررس

نث آیزان اعتبار احادیقرار گرفته و میه السالم در رجال اهل تسنن مورد بررسیامام علیمعرفين رو الزم است که گونه هایاز ا
ن تناقض و یایو چگونگییچراید به بررسیان اقوال وجود دارد بایمییتناقض هايرد و اگر در مواردیحضرت مورد کاوش قرار گ

ه یالرضا علیبن موسین سواالت پاسخ گفت که حضرت علید به این اساس بایبر ا. ه آن اقدام گرددیتوجيدر صورت امکان برا
زان اعتبار یرداخته اند و مپه السالم یامام علیبه معرفچگونه تسنن اهل يدارد؟ علمایتیون اهل تسنن چه شخصیالسالم در نگاه رجال

توان پرداخت؟ یحضرت میبهتر تناقض نماها در معرفیه تناقض و به عبارتیتوجهت در نزد آنها چقدر است؟ چگونه بث حضریاحاد
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توسل و «از جمله یارت حضرت مقاالتیو زر اعتقاد به توسلیموارد نظینه پژوهش الزم به ذکر است در برخیشیپیدر بررس
تبار و محمد محسن ینین حسیبه قلم حس» ه السالمیارت امام رضا علید بر زیبا تاکتیدگاه وهابیارت در منابع اهل سنت و نقد دیز

ر از آن استفاده شده یر نوشته اخینوشته شده است که در تحریکالمياعتقاديدر شماره پنجم فصلنامه پژوهش هایطبسیمروج
ه السالم از نگاه اهل تسنن یت حضرت امام رضا علیخصشیدرباره بررسیکتاب مستقلیو اجمالییابتدايهایاست؛ هر چند با بررس

که ....خ تولد، نام مادر ویر تارینظیخیتاریحضرت پرداخته شده نه بررسیرجالین مجال فقط به بررسیناگفته نماند در ا. افت نشدی
ناگفته نماند به ). 96/ 5: ق1417،يب بغدادیخط(شود یافت میخ بغداد یر تارینظمنابعیحضرت در برخیخیتاریاز بررسينمونه ا

.گرددین مجال از واژه حضرت استفاده شده و به ندرت از واژه امام استفاده میاهل تسنن در ایموضوع در کتب رجالیل بررسیدل

تسنناهلرجالدرالسالمهیعلرضاحضرتیمعرفيهاگونه

تناسببهیکسهروشدهمعاملهیمختلفيهاوگونههاوهیشبهنتسناهلرجالدرالسالمهیعلضارالیموسبنیعلحضرتبا
البته. شودیمپرداختهآنمختلفيهاگونهبهادامهدرکهاستکردهارائهحضرتآنازیمخصوصیمعرفخود،شناختزانیم

.استشدهاستفادهمختلفگونهچندایدوازگریهمدارنکدراتیرواازديتعدادروبودهادغامقابلهمدرهاگونهنیاازیبرخ

يوثیاحاداعتباروحضرتيواالنسببهتوجه: الف

نیاازوشدهادیرسدیمالسالمهمایعلطالبیاببنیعلحضرتبهکهخوديواالنسبباالسالمهیعلرضاحضرتیگاه
علىبننیالحسبنعلىبنمحمدبنجعفربنموسىبنىعلوهو: میخوانیمجملهازاستشدهدانستهاعتباريدارايوثیحدجهت

محمودبنزیالعزعبدأخبرنا: میخوانیميگریت دی؛ در روا)152/ 221: ق1406، ي؛ مز8/456: ق393ابن حبان، (؛طالبأبىبن
اهللاعبدبنمحمدأنبأنا،المؤدبمرمعبنعمروأنبأناالطراحبنیعلبنىیحیأنبأنا: قاالالحذاء،كالمباربناملکبنوسفیوالحافظ

الرحمنعبدبنأحمدبناهللادیعبحدثنا: قالریکببناهللاعبدبنأحمدبننیالحساهللاعبدأبوأنبأنا: قالباهللايالمهتدبنالصمدعبدبن
بنالحسنبنمحمدبناهللاعبدطالبأبواحدثن: قاالیقیالدقعمرویأببندیریبنایرکزبنىیحیبناهللادیعبوبیالطأبویالذهب

یعلحدثنا،یالطائمانیسلبنعامربنأحمدحدثنا،یالخراسانيالهرواثیغبنمحمدبناهللاعبدالقاسمأبوحدثنا،يبرکالعشهاب
بنیعلیحدثن،نیالحسیأبیحدثن،یعلیأبیحدثن،محمدیأبیحدثن،جعفریأبیحدثن،موسىیأبیحدثن،الرضاموسىبن
تقبحواوالالمجلسیفلهوأوسعوارموهکفأمحمداالولدتمیسمإذاوسلموآلههیعلاهللاصلىاهللارسولقال: قالعنهاهللایرضطالبیأب
یوسبن میعلث کرده است که حضرتیما حديبرایالطائمانیسلبنعامربن؛ أحمد)12/ 2: ق1427، يب بغدادیخط(وجهاله

اهللاصلواة(طالبیاببنیعلن و ازحضرتیو از پدرم حسیو از پدرم جعفر و از پدرم محمد و از پدرم علیپدرم موسازالرضا
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جااويبرامجالسدرودیبداریگرامرااود،یدیناممحمدراپسرتاناگر: سلم فرمودوآلهوهیعلاهللایصلخدارسول: فرمود)همایعل
.دیزشت نسازرااوچهرهودیکنباز

هیعلرضاحضرتازکهیفیتوصهررغمیعللذاندارد،یخاصگاهیجاتسنناهلنگاهازاباصلتحضرت،انیراوانیمدرالبته
يزموالثقاتدرحبانابنجملهاز. استشدهنقلاباصلتقیطرریغازکهدهندیمقراردیتاکشترموردیبرایاتیروااندکردهالسالم

أنمنأجلانکنفسهیفخاصۀ النهالصلتوأبىعتهیوشأوالدهریغعنهروىإذاثهیحدعتبریأنجبی: سندینویمالکماللیتهذدر
اباه بشودیمتیروااوازهکياخبارکهچراصلتابامخصوصاکنندتیروااوانیعیشواوالدریغاگراستمعتبراوثیذب؛ حدکی

ابن (.دیبگودروغهکاستنیاازاجلشان و مقامش]ه السالمیحضرت رضا عل[او ورسدیمانشیعیشواوالدهبایرسدیمصلت
)152/ 21: ق1406، ي؛ مز456/ 8: ق1393حبان، 

استآنجالب. داندیمدروغازدورراحضرتشأنکهدانندیميااندازهبهحضرتآندرراصداقتکهشودیممالحظه
کندیمآرزوکهرودیمشیپییجان آتاسندهینووداردمرگازپسیحتحضرتآنتیشخصبريشتریبدیتاکتیروامهاداکه
ن؛ یأجمعهمیوعلهیعلاهللاوسلمهیعلاهللاصلىتهیبوأهلالمصطفىمحبۀعلىاهللاأماتنا: ردیبمالسالمهمیعلتشیباهلوامبریپمحبتبر
) 152/ 21: ق1406، ي؛ مز456/ 8: ق1406ابن حبان، (

السالمهیعلرضا حضرتبودندیسوسرور: ب

بهبلکهبودنامبریپاوالديمعنابهنهدیسنیاکهاسترفتهکاربهدیسلفظالسالمهیعلاماميبراتسنناهلاتیواازیبرخدر
محمدبنیعلالحسنیأببخطقرأتیالحنائیلععنهروى: میخوانیمدمشقنۀیمدخیتارکتابدرجملهازاستسروريمعنا

الحافظیالجعابعمربنمحمدرکبأبوحدثناالصالحخیالشفیالعرأخویکاألنطامیإبراهبنإسحاقبنمحمداهللاعبدأبوأنبأنایالحنائ
نیالحسبنیعلیحدثنمحمدبنجعفریحدثنجعفربنموسىیحدثنالرضاموسىبنعلىيدیسحدثنااهللاعبدیحدثنیأبیحدثن

واالرض السماءۀکمالئلعنتهعلمریبغأفتىمنقولیوهووسلمهیعلاهللاصلىاهللارسولسمعتقالطالبیأببنیعلحدثنانیالحسعن
ابوعبداهللاکهخواندمرایالحنائمحمدبنیعلالحسنیابخطکندیمتیروااوازیالحنائیعل... ؛ )20/ 52: ق1415ابن عساکر، (

ما يحافظ برایجعابعمربنمحمدرکباست که  أبودادهخبرراخ صالح مایف شیبرادر عریم انطاکیمحمد بن اسحاق بن ابراه
از حضرت )همایعلاهللاصلواة(الرضایموسبنیعلحضرت)دمیس(میآقاازعبداهللا و او از پدرم و پدرم ازیثیث کرده است حدیحد
کهدمیشن: فرمودکه)همیعلاهللاصلواة(نیرالمؤمنیأمحضرتن ازین و حضرت حسیبن حسیر وازجعفر بن محمد واز علبن جعفیموس

.کنندیملعنترااونیزموآسمانمالئکۀدهد،فتوادانشوعلمبدونکههر: فرمودیمسلموآلهوهیاهللا علیصلاهللارسولحضرت

طالبیاببنیعلتاحضرتآننسبتدنیرسبهاشارهکهدندیبرگزحضرتيبرارايعلونوانعزینمواردازیبرخدرالبته
بنعمرعنهروىيالعلوجعفربنموسىبنیعلعنحدثیالالحقالصفارمسلمبناهللاعبدبنمحمد: جملهازداردراالسالمهیعل
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بنأحمدبنعمرحدثنایالختلمسلمبنمحمدبنجعفربنأحمدناحدثالنجارریکببنعمربنمحمدأخبرنايالبصرروحبنأحمد
حدثناموسىیأبحدثناالرضاموسىبنیعلحدثناقالببغدادالصفاریالالحقمسلمبناهللاعبدبنمحمدحدثنابالبصرةیالساجروح

منالدهرامیصالشهرامیأوثالثۀالصبرشهرامیصایعلیعنینیالمؤمنریأمقالقالجدهعهیأبعننیالحسبنیعلبنمحمدبنجعفریأب
جعفربنموسىبنیعلازیالالحقالصفارمسلمبنعبداهللابنمحمد؛)430/ 1: ق1417، يب بغدادیخط(أمثالهاعشرفلهبالحسنۀجاء

بنأحمددادخبرمابهالنجارریکببنعمربنمحمدواستکردهثیحداوازيالبصرروحبنأحمدبنعمروکردهثیحديالعلو
یالالحقمسلمبناهللاعبدبنمحمدکهکردهثیحدمابربالبصرةیالساجروحبنأحمدبنعمرازیالختلمسلمبنمحمدبنجعفر

پدرشزاسجادامامحضرتازنیالحسبنیعلبنمحمدبنجعفرازویموسازالرضایموسبنیعلحضرتگفتبغداددرالصفار
روزسهووماهکیروزهبااستبرابرصبر: فرمود) هیعلاهللاصلواة(یعلنیرالمؤمنیأمحضرتکه) نیأجمعهمیعلاهللاصلواة(جدشاز

.داردپاداشآنبرابردهپسکندیکینکههر... ماهکیبابرابر

ازشیگرامپدران ازخودسندباکردیمانیبمردميبراکهاریثیاحادالسالمهیعلرضااماممواردازياریبسدرنماندگفتهنا
وحضرتعصریاسیسویاجتماعیفرهنگخاصطیشراکارنیالیدلوکردیمنقلسلموهآلوهیعلاهللایصلاسالمیگرامامبریپ

باشد؛ در یر ائمه میامام با سایس زنگانگر تفاوت محسویه السالم بیامام رضا علیط عصر زندگیبه شراینگاه؛بودثیحدعلومرونق
ابن (فه وقت به سر برده است یدر زندان خليادیه السالم مدت زیشود که امام کاظم علیبا پدر حضرت مشاهده میار جزئیسه بسیمقا

بر مسند یحتبرخوردار بوده ويشتریبيه السالم از آزادیکه امام رضا علیدر حال) 394: 1381ان، ی؛ جعفر315: ق1418، يجوز
يگر عصر امام برگزاریتفاوت د. ن داشته استیریبر تعامل امام با سايشتریر بیعمل تاثين آزادیقطعا ا. ه کرده استیز تکینيعهدیول

ن یبا این مناظراتیر ائمه چنیاسالم ناب توسط امام بود که در عصر سایان مختلف و معرفیفرقه ها و  اديبا علمايمناظرات اعتقاد
: 1407، ینیکل(يشود که به دستور مامون و به طور اجباریمیشتر تعامل امام مربوط به زمانیالبته ب. شودیافت میوسعت به ندرت 

ر یه سایشتر شبینه رفتار امام بیبه امام داده شد و گرنه در مدییت هاین فعالینه به مرو هجرت کردند و امکان چنیاز مد) 489و 1/488
خدا سوگند خالفت ه ب«: ندیفرمایرا بازگو کرده و مين مساله ایخطاب به مامون چنيکه در جمله ايسالم بود؛ به طورهم الیائمه عل

وچهکخود در يسوارينه بودم با همان چهار پایام، من در مدر آن را در سر نپروراندهکام و فردهکث نفس نیچ گاه با خود حدیرا ه
خواستند، و من آنچه در توانم بود اجابت یر از آنان از من حاجتشان را میمردم آن سامان و غردم، وکیآن رفت و آمد ميها
)2/370: ق1427، ي؛ جزائر167و 1378:2/166ه، یابن بابو(»  آوردمیردم و حاجتشان را بر مکیم

يانمونهاند،کردهنقلاسنادملکاذکربااجدادشزبانازراحضرتآناتیروازینثیحدناقالنيمواردنیچندرشکیب
عبدأبوأنبأنایالحنائمحمدبنیعلالحسنیأببخطقرأتیالحنائیعلعنهروى: کردنقلۀیالشافعطبقاتازتوانیمراثیحدنیااز

یحدثنیأبیحدثنافظالحیالجعابعمربنمحمدرکبأبوحدثناالصالحخیالشفیالعرأخویکاألنطامیإبراهبنإسحاقبنمحمداهللا
حدثنانیالحسعننیالحسبنیعلیحدثنمحمدبنجعفریحدثنجعفربنموسىیحدثنالرضاموسىبنعلىيدیسحدثنااهللاعبد
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ابن عساکر، (.واالرضالسماءۀکمالئلعنتهعلمریبغأفتىمنقولیوهو) وسلمهیعلاهللاصلى( اهللارسولسمعتقالطالبیأببنیعل
محمد بن اسحاق ابوعبداهللاکهخواندمرایالحنائمحمدبنیعلالحسنیابخطکندیمتیروااوازیالحنائیعل... ؛ )20/ 52: ق1415

ث کرده است یما حديحافظ برایجعابعمربنمحمدرکباست که  أبودادهخبرراخ صالح مایف شیبرادر عریم انطاکیبن ابراه
بن جعفر یاز حضرت موس)همایعلاهللاصلواة(الرضایموسبنیعلحضرت)دمیس(رمیآقاازعبداهللا و او ازاز پدرم و پدرمیثیحد

رسولحضرتکهدمیشن: فرمودکه)همیعلاهللاصلواة(نیرالمؤمنیأمحضرتن ازین و حضرت حسیبن حسیوازجعفر بن محمد واز عل
.کنندیملعنترااونیزموآسمانمالئکۀدهد،فتوادانشوعلمبدونکههر: فرمودیمسلموآلهوهیاهللا علیصلاهللا

بنأحمدحدثنااستسلموهلآوهیعلاهللایصلاسالمامبریپوحضرتآنانیماسنادذکربدونشدهنقلاتیروازینیگاهالبته
اهللابسمفجهرسابور،یبنالرضاموسىبنیعلخلفتیلص: قالیأبحدثنا،یالذهلخالدبنأحمدبنخالدحدثناه،یالفقعمروبنمحمد

، يب بغدادیخط(میالرحالرحمناهللابسمجهریانکوسلموآلههیعلاهللاصلىاهللارسولأنرکذیوسورةلکیفمیالرحالرحمن
کندیمنقلپدرمازیذهلخالدبناحمدبنخالدکهاستکردهثیحدمايبراهیالفقعمروبنمحمدبن؛ احمد)138/ 1: ق1417

الرحمناهللابسمشانیاپس). همایعلاهللاصلواة(الرضایموسبنیعلسرحضرتپشتبودمنمازخواندنحالدرشابوریندر: اوگفتکه
اهللابسم) سلموآلهوهیعلاهللایصل(اهللارسولحضرتکهفرمودیميادآوریو. خواندیمبلنديصداباياسورههردررامیالرح

.خواندندیمبلنديصداباشهیهمرامیالرحالرحمن

وهو: اد شده استیشان یاز اید اصطالحیم که با واژه سیخوریاز حضرت برمیفاتیز به توصیاز موارد نیناگفته ناند در برخ
نییالهاشموجلۀوعقالئهمتیالبلأهساداتمنالحسنأبوطالبأبىبنعلىبننیالحسبنعلىبنمحمدبنجعفربنموسىبنعلى

).152/ 21: ق1406، ي؛ مز456/ 8: ق1393ابن حبان، . (ونبالئهم

امامصداقتویراست: ج

رجال اهل تسنن به صراحت از يث است که علمایون در انتخاب احادیمحدثان و رجالين مالك هایاز مهم تریکیصداقت 
.دیبگودروغهکاستنیاازذب؛ شان و مقام حضرت اجلکیأنمنأجلانکنفسهیفالنه:صداقت حضرت نام برده اند از جمله

).152/ 21: ق1406، ي؛ مز456/ 8: ق1393ابن حبان، (

یخلق را با زبان راستاست که حجت خدا بر بندگان بوده و ین بر حق رسولیامام جانشن نکته اشاره کرد کهید به ایح بایدر توض
هِم  فَدعاهم یالْإِعذَارِ إِلَكه  و جعلَهم حجۀً لَه علَى خَلْقه  لئَلَّا تَجِب الْحجۀُ لَهم بِتَرْیبعثَ رسلَه بِما خَصهم بِه منْ وح: وانندخیبه راه حق فرا م

)144خطبه :ق1414، یف رضیشر(لِ الْحقیبِلسانِ الصدقِ إِلَى سبِ

ش بر بندگانش قرار داد تا یمبعوث ساخت، و آنان را حجت خو،باشدیامبرانش میژه پیه وکله وحى یش را به وسیرسوالن خوخداوند 
.ب بندگان را به زبان راستى به سوى حق فرا خواندهین ترتیو به ا.در اثر نفرستادن راهنما نداشته باشند) خداوند(اى در برابر ه بهانهکن یا
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ت به افراد یجمعيد راهنمایبا) 108خطبه : ق1414، یف رضیشر(صدقْ رائد أَهلَهیو لْبودهيط رهبریرا از شرایتراسیبه طور کل
.دیخود راست بگو

: ق1414، یف رضیشر(؛ سبقُوایإِنْ نَطَقُوا صدقُوا و إِنْ صمتُوا لَم : استییراسخان در علم را صدق و راستگويهایژگیو از جمله و
. ردیسى از آنان سبقت نگکنند کوت کند، و اگر سیند راست گویاگر سخن گو) 154خطبه 

ه یالرضا علیبم موسیحضرت علیتوان صدق و راستید؛ میگوینمیدر باره آن سخنیواضح است که کسيمساله به اندازه ایگاه
ب یتقريبرا. گفته شده استينداشته لذا سخن کمتریشکندرباره آید و کسیدرخشین باب دانست که همچون آفتاب میز از ایالسالم را ن
ن ید، ایگوینمیخنییو عالمه طباطباینیدرباره صداقت امام خمیر کسیاخین مثال تمسک جست که در کتب رجالیتوان به ایبه ذهن م

.ش از حد مطلب استیل وضوح بیعدم گفتار به دل

ه السالمیث از امام علینقل حد: د

ث از آن یامکان نقل احادیخیه السالم اکتفا شده است، هرچند به لحاظ تاریاز امام علیثیبه ذکر احادیثیمنابع حدیدر برخ
ه السالم در صحاح سته اشاره ینقل شده از امام رضا عل(!) ثیحداتوان به تنهیکن مید است؛ لیا بعیر ممکن یغدر صحاح سته حضرت 

،يالهروالصلتأبوصالحبنالسالمعبدثنا: قااللیإسماعبنومحمد،سهلأبىبنسهلحدثنا: ندیفرمایم مه السالیکرد که امام عل
قال: قال،طالبأبىبنعلىعن،هیأبعن،نیالحسبنعلىعن،هیأبعن،محمدبنجعفرعن،هیأبعن،الرضاموسىبنعلىثنا

.)26و 25/ 1ابن ماجه، (.انکباالروعملباللسانوقولبالقلبمعرفۀمانیالا:وسلمهیعلاهللاصلىاهللارسول

بیخ بغداد خطیگر درتاریديز نقل شده است، از جمله به سندینییر منابع روایث در ساین حدیاابن ماجهبه تناسب سنن 
هیأبعنجعفرهیأبعنمحمدبنجعفربنموسىثنااالرضموسىبنیعلثنااهللاعبدبنثمیالهثنايالعدوثنا: نقل شده استيبغداد

باللسانواقراربالقلبمعرفۀمانیاإلوسلمهیعلاهللاصلىاهللایالنبعنطالبأبىبنیعلهیأبعننیالحسهیأبعنیعلهیأبعنمحمد
).271/ 1ق، 1417، يب بغدادیخط(انکباألروعمل

نکه یظاهرا علت ا)128/ 1: ق1386، يابن جوز(ر الموضوعات نقل کرده است ديث را ابن جوزین حدین است که ایجالب ا
أبىضعفعلىالتفاقهمفیضعثیالحدهذاإسناد(است يف کرده اند وجود ابا صلت هرویث را تضعین حدیاز علماء ايتعداد

).26/ 1: ابن ماجه(الصلت

.ث فوق نداردیضعف حديبرايه ایگر داعیکند و از طرف دیار مدویث ما را به صحت آن امیمتن حدعلومحتوا و يبرترالبته 
مان از قول ابو صلت یف سه گانه ایکه پس از تعر:  ث استیکامل متن حدیان قابل طرح است و آن بررسین میز در اینيگرینکته د

أبىضعفعلىالتفاقهمفیضعثیالحداهذإسناد: الزوائدیف. لبرأمجنونعلىاالسنادهذاقرئلو: الصلتأبوقال: آمده است
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رسد که آن هم در ین سخن آمده است به سخن ابا صلت مینکه در الموضوعات ایل ایرسد دلینظر ملذا به ).26/ 1: ابن ماجه(الصلت 
.ق استیخود قابل بحث و تصديجا

ه السالمیات امام علیب بودن روایب و غریعج: هـ 

ه یه السالم اشاره شده است، مثال ابن جبان بر حضرت رضا علیات امام علیب بودن روایهل تسنن به عجاییاز منابع روايدر تعداد
همی،عجائبعنهروىی: الرضاموسىبنیعلقالتابه،کیفحبانابنأخبرنا(عن آبائه بالعجائب یاتی: دیگویالسالم خرده گرفته و م

م از یکنیعه نقل میاز آنها را از منابع شیکه در ادامه برخکند ینقل منرا در کنار آیاتیگاه روانآ، )152/ 21: ق1406، يمز(خطئیو
.هم السالمیت علیام دوستان و دشمنان اهل بیام هفته به ایم ایث تقسیجمله حد

خضعیأمونالمانکو(مطالب به مأمون نسبت داده شده است که در کنار خضوع در برابر حضرت  قائل به غلو بود یهرچند برخ
).136/ 1: ق1397،يعطارد(ه یفتغالىیوله،

ینقل شده است به عنوان نمونه برخيوزابن ج» الموضوعات«ث حضرت در کتاب یاحادیل باشد که برخین دلید به همیشا
ن یاز ايونه اشده است، نمیب و موضوع تلقیث عجینقل شده و هم در منابع اهل تسنن، به عنوان احادیعیث که در منابع شیاحاد
قَالَ السبت لَنَا و الْأَحد هماالسالمیلعنْ جعفَرِ بنِ محمد ع: ه السالم نقل کرده است یه السالم از امام جعفر صادق علیث را امام رضا علیحد
شالْإِثْنَیل نَا وتیعنبینِ لیأُمشل الثَّلَاثَاء ایۀَ وبِعالْأَر و هِمتعنبل یءالْخَم اسِ وبیالْعشل یسمرِ النَّاسِ جائسۀُ لعمالْج و هِمتلَیع یعاً وف یس فَرٌ قَالَ اللَّهس ه

).43و 2/42: 1372ه، یبابوابن(.وم السبتییعنیاللَّهالْأَرضِ و ابتَغُوا منْ فَضْلِیت الصالةُ فَانْتَشرُوا فیفَإِذا قُضتَعالَى

أبوحدثناىکالبرمعمربنمیإبراهأنبأنارىیالجرأحمدبناهللاهبۀأنبأنا: آورده اندیث جعلیرا به عنوان حدر یث زین حدیهمچن
بنموسىبىأحدثنىالرضاموسىبنعلىحدثنىعامربنأحمدأبىحدثنىعامربنأحمدبنعبداهللالقاسمأبوحدثناتیبخابنرکب

أبىحدثنىعلىبننیالحسأبىحدثنىنیالحسبنعلىأبىجدىحدثنىعلىبنمحمدأبىحدثنىمحمدبنجعفرأبىحدثنىجعفر
والبرصالجذامداءنیسبعمنشفاءفإنهبالملحکیعلعلىای: وسلمهیعلاهللاصلىاهللارسولقالقالعنهاهللارضىطالبأبىبنعلى

).289/ 2: ق1386، يابن جوز(.والجنون

یمحسوب کرده است، حال آنکه بعد عقلیمطلب، آنها را جعلیل بعد عقلیظاهرا به دليث فوق، ابن جوزیدر  مورد احاد
ر نمک و شفا یموارد نظیر دانشمندان در برخیقات اخیج تحقیهرچند نتا. گریدياست و خالف عقل بودن مساله ايمطلب مساله ا

ام یم ایث تقسیل حدیدر ذياستاد غفار.ستینيکن محل سخن پاسخ به اشتباه ابن جوزیتوان از نظر دور داشت،لینمآن رایبخش
محمول است بر ) ستندیان آن چندان مورد اعتماد نیچون راو(ن گونه اخبار با فرض صحت صدور یا: سدینویهفته به ائمه و دشمنانش م

و با فرض عدم صحت صدور . ن طور تا آخر خبریطرفدارانشان و هم» شنبهکی«ت است، و از یاهل البه ازیناک» شنبه«عنى یه، یناکرمز و 
ن نبوده یرا بناى قدما ایرده، زکف است نقل یار ضعیه احتمال صدورش بسکه چرا مؤلّف خبرى کد گفت یست، نباید هم نیه چندان بعک



9

-نىیلکد قطعى الصدور باشد، مثال ینند باکمىکچه را بدان احتجاج و تمسه آنکنند قطعى الصدور باشد، بلکه آنچه را نقل مىک
ند و اما بآنچه در بابهاى نادر کیه نزد او صدورش قطعى بوده احتجاج مکافى باالخص در فروع آن باخبارىکدر -هیرضوان اللَّه عل
رده، و کح یه خود در مقدمه آن تصرکه چنان یحصره الفقیتاب من الکدر -هیرحمۀ اللَّه عل-ن صدوقیند، و همچنکیآورده عمل نم

ه کند نه به تمام اخبارى کیآورده احتجاج مه الرّحمۀیعلدیخ مفیه بعنوان شرح مقنعه شکب در بخشى یخ طوسى در تهذین طور شیهم
دانستند ین میقیست، آرى اگر بیول آن نل بر قبیند، پس صرف نقل خبر دلکیاى را رد مرا خود پارهیتاب آورده زکادات هر یدر بخش ز

را اهل فنّ یشد سخت در اشتباه است، زیندین بیسى جز اکدانستند مگر در مقام رد آن، و اگر ز نمىیخبرى مجعول است نقل آن را جا
ام است، کمى از احکحه متضمن کرده کا خصال نقل یا امالى، یاخبارى در علل الشرائع، -هیرضوان اللَّه عل-ه مثال صدوقکدانند یم

س آن که بعکه در آن اخبار است فتوا نداده بلکامى که دو رساله اوست به احکه و مقنع هم یاورده، و در هداین» هیفق«ولى آن خبر را در 
ح یتاب اعتقاداتش تصرکم در ینیبف شده است، ولى مىیه صراحت دارد قرآن تحرکرده کارى نقل یز اخبار بسیرأى داده است، و ن

ه احتمال صدور در آنها کن است، پس بر مؤلّف در نقل اخبارى ید مسلمیه در کن قرآنى است یاست همکم و که قرآن بىکرده ک
ل اهل سنّت یه علماء جرح و تعدکن جهت است یالم براى اکست، و طول یالى وارد نکرد اشکه یتوان بنحوى آن را توجیهست و م

رده کر کل اخبار را در پى آن ذین قبیو ا» عن آبائه بالعجائبیأتی«: دیگویلسالم خرده گرفته و مه ایمانند ابن حبان بر حضرت رضا عل
قدرى انصاف یاى از آنان مانند ابن السمعانن پارهکاند، لردهکجرح ) بقول خودشان(ن سبب یه السالم را بدیو آن حضرت عل.است

)53و 52/ 2: 1372ه، یابن بابو. (اندرده و مدح نمودهکاند، و آن جناب را تبرئه هبخرج داده و نسبت جعل را به روات از آن حضرت داد

ه السالمیارت حضرت علیاعتقاد به توسل و ز: و

عه و یاعم از شیامت اسالميه السالم از زمان دفن آن حضرت، مورد توجه علمایالرضا علیبن موسیارت بارگاه  حضرت علیز
یشوا توسل میارت آن حضرت شتافته و به آن پیامراض به زيوسته جهت عرض ارادت و طلب حاجت و شفایبوده و مسلمانان پیسن

عالوه بر علو مقام حضرت نزد -حضرت نزد اهل تسننيانگر مقام واالیارت بین توسل و زیا.)154-127تبار، ص یبیحب(جستند 
.باشدیم-عهیش

يامبر ویکه پباشدیه و آله میاهللا علیامبر صلیهماالسالم نزد پیعلیبن موسیعلحضرتينشان از  مقام واالیات گاهین روایا
نفسإالروبکمزارهامابخراسانیمنبضعۀستدفن: قالوسلموآلههیعلاهللاصلىیالنبعن:داند از جملهیرا بضعه و پاره تن خود م

).341/ 2:ق1416، يقندوز(.املهلهغفرإالمذنبوال،ربتهکاهللا

عنهماهللایرضآبائهعنیأبیحدثنلقدواهللا: ه السالم نقل شده استیالرضا علیبن موسیت ها از زبان خود علین روایایهاگ
الغربۀأرضیفوأدفن،واالرضالسماءۀکمالئیعلیکتبمظلوماکقبلایالدنمنأخرجیإت: ه و سلمیاهللا علیلصاهللارسولعن
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گاه خاص و یانگر جایکه ب)154-127تبار، ص یبیحب(اهل تسنن نقل شده است ياز زبان علمایو گاه) 167/ 3: ق1416، يقندوز
.پس از شهادت داردیآن حضرت حتيواال

يریجه گینت

چرا که است؛یت خاصیاهمياهل تسنن داراث یرجال و حديعلماث و سخنان آن حضرت از نگاه یزان اعتبار احادیمیبررس
ث حضرت یدوگانه با احاديبرخوردهاین برخیهمچن. دداننیرا معصوم نميعه با آن  حضرت ندانسته و ویهمچون شیرخود همسانب

.شودیشیآن چاره انديخورد که الزم است برایبه چشم م

ن آنها یکه مهم ترهشدمعاملهیمختلفيهاوگونههاوهیشبهتسنناهلرجالدرالسالمهیعلالرضایموسبنیعلحضرتبا
: عبارتند از

انیث، البته بدون توجه به راویرش احادیجه پذیو در نتيوثیاحاداعتباروحضرتيواالنسببهتوجه: الف

السالم به نشانه احترامهیرضا علحضرتبودندیسوسرور: ب

ونین مالك محدثان و رجالیامام به عنوان مهم ترصداقتویراست: ج

شانیو عدم ذکر قدح از ايک راویه السالم به عنوان یث از امام علیدنقل ح: د

دارنديا اعتقادییکه بعد عقلیمطالبیل وجود برخیه السالم به دلیات امام علیب بودن روایب و غریعج: هـ 

باشدیپس از شهادت میحضرت حتيانگر مقام واالیه السالم که بیارت حضرت علیاعتقاد به توسل و ز: و

که یاعتقاداتیم نشدن در برابر برخیو تسل، سعه صدر حیث و علو متن، مالك قرار دادن عقل صحیحديمحتوايتوجه به برتر
ه السالم در یث حضرت رضا علیبه حل تناقض ها در برخورد با احاديث رضویق سند احادیدقیاحتمال صحت آنها کمتر است و بررس

.کندیاهل تسنن کمک میرجالينگاه علما
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