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 مقدمه 

ایجاد شد و حرکت فرهنگی  السالمعلیهاشاره کردیم که برای بازشناسی جریانی که اطراف امام سجاد 

 بندیطبقهاین است که اطالعات و اشخاصی که در پیرامون حضرت هستند را ها روشآن بزرگوار یکی از 

در طبقه خاص خودشان تشخیص بدهیم که امام سجاد  هاایناز  هرکدامکنیم و با جای گذاری 

 چه حرکت فکری فرهنگی را مدیریت کردند. السالمعلیه

 

  دوره امامت امام سجاد علیه السالم های مهم فرهنگیجریان 

 در آن دوره تاریخی از هم بازشناخت. توانمیاشاره کردیم که شش خط مهم فرهنگی را 

و تقابل را  گیریفاصله السالمعلیهشام است که گفتیم در این جریان امام سجاد  هایاموییکی خط 

و چه در  سیاسیتعاملی با این جریان چه در بخشی  گونههیچراهبرد اساسی انتخاب کردند و  عنوانبه

آن حضرت این کار را انجام  شودمیایجاد  گیریفاصلهبخش فرهنگی ندارند و هر جا که زمینه تقابل و 

 اشاره کردیم یعنی موازنه منفی که پیشاپیش توضیح دادیم. قبالا با همان حفظ تقیه که  دهندمی
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ل با خط شام است از جریان دوم جریان علمی و فکری مدینه است منظور آن جریانی است که در تقاب

تماس روشنی با تفکر شیعی  گونههیچاما  گیردمیجریان غیر شیعی و سنی است. در تقابل با شام قرار 

وجود دارد. از این افراد نیز نالم بردیم وی گفتیم امام سجاد  آنجانیز در  گذاریفاصلهندارد و به یک نوع 

 .کنندمیفقهای مدینه نیز هستند چگونه برخورد  اهآن بینبا این جریان که بخصوص در  السالمعلیه

تفکر سنی قرار  تأثیرجریان سوم جریان عمومی اهل سنت است. گفتیم که بدنه جامعه آن روز که تحت 

جریان بزرگی  نیز)تقابل به معنای عدم همراهی با خط شیعی( این  گیرندمیدارند و در تقابل با تشیع قرار 

 عالی را با بدنه جامعه آن روز دارند.است که حضرت یک برخورد ف

اشاره شد که در جریان علمی مدینه )شاخص مدینه است وگرنه این جریان در شهرهای دیگر نیز وجود 

 محسوب به این جریان نشدند. وقتهیچضمن تعامل با این جریان  السالمعلیهدارد( امام سجاد 

امام ایجاد کند که مجبور شوند با این جریان ارتباط علمی معرفتی که هم محذوریت برای  گونههیچ

ضمن  کنندمیبیایند تالش  حساببهبیرونی جزو این مجموعه  ازنظر کهاینفکری همراهی کنند وهم 

ظاهری و عادی ولی به لحاظ فکری و فرهنگی  صورتبهتعامل فعال با این مجموعه و همراهی 

خواهم گفت که از مجموعه اسناد  بندیجمعنقطه تماس و جاپای روشنی را نگذارند. این را در  گونههیچ

 است. مشاهدهقابل خوبیبهتاریخی 

اما نسبت به گروه سوم که جریان عمومی اهل سنت هستند نه خطوط خاصی که جزو سیره علمی رسمی 

اجتماعی و افراد عادی وجود دارند. امام  هایشخصیتمحدثان و  هاایناز بین  آیندمی حساببهمدینه 

 کهطوریبهدارند.  تأثیرگذارنسبت به این جمع عمومی جامعه یک برخورد فعال و  السالمعلیهسجاد 

تاریخی  ازلحاظ؛ این کنندمیهمراهی  السالمعلیهیا به لحاظ ارتباط عاطفی با امام  هااینبسیاری از 
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یک  السالمعلیهنی غیر شیعی اعتقاد دارند ولی نسبت به امام سجاد بر مبا کامالا  هااینروشن است که 

و چهره ایشان را  کنندمیفاع کنند. در یک جاهایی از حضرت دمینوع تعاطف و همراهی روحی و روانی 

و از شیعیان امام سجاد  کنندمیبخشی از این بدنه به سمت تشیع گرایش پیدا  ؛ وکنندمیتبلیغ 

م سجاد اکه رو به تزاید است و هر چه به پایان دوران ام بخشییکیعنی ؛ وندشمی السالمعلیه

این الیه در حال افزایش است کسانی هستند که از فکر سنی به تشیع  شویممینزدیک  السالمعلیه

. خود این گروه را باید از شوندمی السالمعلیهو جزو معتقدین به امامت امام سجاد  کنندمیگرایش پیدا 

مفصلی که در  هاییادداشتکنیم که در این  بندیطیفیق اسناد و روایات و کتب رجال اهل سنت طر 

به ذهنم رسیده  امکردهکامل نیز پیدا ن بندیجمعو البته فرصت  امکرده آوریجمعمختلف  هایسال

ی هستند که اسمشان در تاریخ و رجال اهل هایشخصیتاست.  مشاهدهقابل بندیطیفاست که این 

جزو روات اهل سنت هستند هرچند از روات  هاایناز  و برخیسنت آمده است و افراد عادی نیستند 

 اصلی سنت نباشند.

امام  یا در باب اندکردهروایت  السالمعلیهتردید نیست ولی یا از امام  هاآناز کسانی که در تسنن 

یعنی جزو مبلغان  اندگفتهیا در فضیلت و جایگاه حضرت سخن  اندکردها نقل حکایتی ر  السالمعلیه

به امامت امام سجاد  کامالا که  کسانیآنتا  کنممیرا ذکر  هایینمونهکه  شودمیشروع  ازاینجا. اندبوده

 .شوندمیجمعیتی  تدریجبهو  کنندمیاعتقاد پیدا  السالمعلیه

ندین اثر تاریخی در رجال و تراجم داریم که یک فهرستی از اصحاب در جلسه گذشته عرض کردم که چ

اهل سنت و شیعه تکمیل  روایاتداده است که آن هم کامل نیست و باید با سایر  السالمعلیهامام سجاد 

این  کامالا یم توانمی کنیممیتا رجال طوسی دارد وقتی جستجو  170کرد. این مجموعه فهرست که 
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 هااینکه  بینیممیهستند که در مراجعه به رجال اهل سنت  اینجام بدهیم. کسانی در را انجا بندیطیف

و روایاتشان را بدون درنگ قبول  کنندمیرا توثیق  هاآن. گذارندمییک سنی به نمایش  عنوانبهرا 

 . این یک طیف هستند.کنندمی

ولی  شوندمیاز روایات اهل سنت هستند و در کتب رجال ذکر  کهاینیک گروهی نیز هستند که ضمن 

وقتی  دانیممی. از آن تعابیر معروف که جرح تشیع نیست. شودمیاتهام تشیع زده  هاآنبه  ایگوشهیک 

 که یزماناما آن  ؛«ترفض»یا  «غال فی التشیع»قرار است کسی را شیعه بدانند یک تعابیری دارند: 

یمیل الی « »کان یتشیع« »فیه تشیع» :گویندمیک نوع میلی به تشیع دارد بگویند ی خواهندمی

 در مورد این افراد معموال این نوع تعابیر آمده است. «.التشیع

که از بزرگان اهل سنت و از ثقات علی بن الحسین  ابواسحاق عمرو بن عبداهلل مثال عنوانبه

شده است؛ به معنای تشیع معتقد به امامت نیست. است در مصادر اهل سنت متهم به تشیع  السالمعلیه

 ابراهیم بن یزیدنامیده شده است.  السالمعلیهجزو اصحاب امام سجاد  اسماعیل بن عبدالرحمنیا 

ولی قرائن نشان  اندنزدهاز این افراد بوده است گرچه چنین اتهامی در مصادر اهل سنت به او  ظاهراا 

 که باید از این دسته از افراد باشد. دهدمی

روایت و حکایت  هاآنبرخی از  کنندمیتمایل پیدا که  رسدمیتا به افرادی  شودمیاز این افراد شروع 

که  رسیممیاهل سنت  هایشخصیتاز این  ایطبقهبه یک  کهاین. تا اندکردهدارند و برخی تمجید 

بار و اعتال در بین اهل سنت هستند که به امامت امام سجاد نیز جزو افراد اهل اعت هااینبرخی از 

 .شوندمیمعتقد  السالمعلیه
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  یا مرجئه شیعهبتریه 

 یهمان کسان اندبوده آفرینحادثهاین بوده است که  هاآنکه علت نام بردن زیاد از  هااینیک گروهی از 

اوج  کنیممی. معموال وقتی از این گروه یاد شودمییاد  بتریه یا مرجئههستند که در تاریخ به نام 

در واقعه قیام زید است. ولی وقتی تاریخ را بررسی  السالمعلیهدر زمان امام صادق  هااینی آفرینحادثه

 کنیممیبررسی  تردقیق. گرددبرمی السالمعلیهکه ریشه این به زمان امام باقر  بینیممی کنیممی

سنی هستند که به دست امام سجاد  هایشخصیتفقهای اهل سنت یا  از اساساا  هااین بینیممی

اعتقاد به تشیع را دارند  السالمعلیهو در دوران امام باقر  شوندمیشیعه  هااینشیعه شدند.  السالمعلیه

. اسناد تاریخی شودمیپیدا  هاآننوعی تردید برای  السالمعلیهدر دوران امام باقر  هااینو برخی از 

کسانی هستند که  هااینبرائت است.  مسألهدر امامت حضرت نیست بلکه در  هاآنتردید  گویدمی

ولی چیزی که در این  آیندمینیز  علیهماالسالمسنی است و به امامت امام سجاد و امام باقر  شانریشه

 مسألهگفت که  خواهم تفصیلبه؟ افتدمیبرائت است. چرا این بحث اتفاق  مسأله کنندمیزمان مطرح 

و  کندمیشیوع پیدا  السالمعلیهبخصوص دوران امام باقر  السالمعلیهبرائت از اواخر دوران امام سجاد 

در خط علمای سنی  کندمیکه جریان برائت پیدا  هاییبازتابو یکی از  آیدمیداخل بدنه جامعه شیعه 

ولی نه تا این  اندآمدهامامت و والیت  سألهمیعنی در ؛ شودمیسنگین تمام  هااینشیعه شده است. برای 

 حد.

. با مراجعه به دهندمیبرائت حساسیت نشان  مسألهروی  هااین شودمیجریان برائت در شیعه که تند 

مالیم به  ایگونهبهکه در شواهد مختلفی داریم. حضرت نیز  کنندمی مسألهطرح  السالمعلیهامام باقر 

. به ماندمیبه همین شکل باقی  السالمعلیهدر زمان امامت امام باقر  مسأله. این دهندمیپاسخ  هااین
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. خط بتریه از امامیه از کنندمیدر اصل امامت ایشان تردید  رسدمیکه  السالمعلیهامامت امام صادق 

در امامت امام  هااینکه  بینممی هانوشتهدر برخی از  کهاین. شوندمیجدا  السالمعلیهزمان امام صادق 

. البته تردید کندمین تائیدتردید داشتند درست نیست. هیچ گزارش معتبر تاریخی آن را  السالمعلیهباقر 

 السالمعلیهم بیتاهلبرائت است که آیا جمع بین امامت  مسألهدر  السالمعلیهدر زمان امام باقر  هااین

 گذاریپایهرا  اینظریهکسانی هستند که یک  هاینابا پذیرش نوعی اعتقاد به شیخین ممکن است یا نه؟ 

بود که امامت را قبول داریم و احقیت امام  این نظریهکه بعدها مرجئه شیعه یا بتریه شدند و آن  کنندمی

و تا آخر در دایره شیعه  برنگشتندشیعه هستند و از تشیع ) پذیریممیبه امامت را نیز  السالمعلیهعلی 

( اما این منافاتی مانندمیباقی  هااینتردید کنیم ولی کلی  هاآنممکن است در برخی از هرچند  مانندمی

 مؤمنانندارد که نوعی عمل کنیم که برائت از شیخین نتیجه ندهد و آن این است که بگوییم چون امیر 

داریم. خودشان با خالفت شیخین همراهی کردند حق برائت نداریم. حق لعن و طرد ن علیهاللهصلوات

 iبه معنای حقیقی کلمه، شیعه بود ولی برائت از شیخین را نداشت. شودمیپس 

 است. اینجاکه چطور شکل گرفتند و تبدیل به جریان شدند و ریشه جریان زیدیه  کنیممیبحث  بعداا 

 شده است. بردهنامدر تاریخ  هااینمختلفی از  هایشخصیت

است. در مصادر ما و اهل سنت در مورد او تصریح شده است که از بزرگان  حکم بن عتیبه، مثالعنوانبه

مسجد  آمدمیحکم بن عتیبه در کوفه بود و به مدینه  کهوقتی گویدمیعامه بود. حتی در رجال ابن حجر 

به او  قدراینیعنی ؛ شدمیو او مشغول نماز  کردندمی. مسجد را قرق کردندمیپیامبر را برای او قرق 

انه قال کان الحکم من فقهاء العامه و کان : کندمی. کشی از علی بن حسن الفضال نقل کردندمیحترام ا
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این سه تن شیعه بشوند  کهاینیعنی قبل از  استاذ زراره و حمران و طیار قبل ان یروا هذا االمر

از فقهای عامه است  اشسابقهدرست است یعنی « قیل»این  که ؛و قیل انه مرجیهشاگردان او بودند 

نیز اعتقاد  علیهماالسالم و به امامت امام سجاد و امام باقر شودمیقرائنی وجود دارد که شیعه  قطعاا ولی 

 . با همان قیدی که عرض کردم بعد در باب او وجود دارد.کندمیپیدا 

عثمان در مصادر  گفته شده است از ابان بن صریحاا است که  سالم بن ابی حفصهغیر از حکم بن عتیبه، 

که مرجئه با  کنممینقل  بعداا این مرجی، آن مرجئه اهل سنت نیست.  «کان مرجیا»: کنندمیما نقل 

شیعی هستند، نه خط شیعی ارجاء هستند. در اصل مرجئه سیاسی  هااینولی  خورندمیابوحنیفه پیوند 

 ا داشته باشید.اسامی ر  فعالا خواهم گفت و  بعداا آن مرجئه سیاسی اوایل. این را 

همان را گردآوری کرده است. این  السالمعلیهمسالم در حدی است که اولین کسی است که روایات ائمه 

است که در کوفه مخفی شد تا زمانی که بنی العباس پیروز شدند به هر دلیلی از کوفه محرم شد و  کسی

یعنی جزو شیعیانی بودند ؛ شیعی بودندیعنی جریان بتریه خط انقالبی ؛ امیهبنی سقوطحج کرد. به یمن 

 مسألهو  السالمعلیهبود و یکی از دالیل واگرایی از امام صادق  امیهبنیدر تقابل با خط  هاآنکه گرایش 

را  هاآنجنگید و  امیهبنیبود. چون اعتقاد داشتند که باید با  هاآندوری از برائت همین گرایش سیاسی 

. به همین دهیممیرائت شویم بخش بزرگی از بدنه اهل سنت را از دست ساقط کرد و اگر معتقد به ب

در قیام زید با ابوحنیفه و خط سنی انقالبی کوفه نیز پیمان بستند و همراهی کردند.  بعداا دلیل این جریان 

 تا مراحلی از قیام زید. الاقل

 .از آن استفاده کنم بعداا در ذهن شما باشد تا  کدهایییک سری  خواهممی
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در کتب  السالمعلیهاین حکم بن عتیبه و سالم بن ابی حفصه همان دونفری هستند که از امام صادق 

روایت ما آمد که وقتی اصحاب روایات حکم بن عتیبه نقل کردند حضرت خطاب به این دو نفر فرمودند: 

ه هستند از این گروه این دو نفر که از خط بتری «شرقا او غربا لن یجدا علما صحیحا اال من هذا البیت»

قرائنی وجود دارد و در روایت ما و دیگران آمده است که این دو نفر شیعه هستند یعنی اعتقاد  ؛ وهستند

 دارند. السالمعلیهبه تشیع در دوران امام سجاد 

 یکی دو نقل را از تعابیر بخوانم:

من با  گویدمی «ابی جعفر کنت مع حکم بن عتیبه عند»: کندمیکشی از ابن ابی عزافر صیرفی نقل 

 «فجعل یسئله و کان ابوجعفر له مکرما حکم بن عتیبه». بودم السالمعلیهحکم بن عتیبه نزد امام باقر 

سوال کردن و امام نیز نسبت به او اکرام می کرد و با احترام با او  السالمعلیهشروع کرد از امام باقر 

فقال ابوجعفر البنه » شدمیبحث باال گرفت. سوال کرد و راضی ن «فاختلفا فی شیء»برخورد می کرد 

فاخرج »: گویدمیعلی بن ابیطالب را بیاور حضرت آوردند  برو کتاب «قم یا بنی فاخرج کتاب علی

فجعل ینظر حتی »و بزرگ را آورد و حضرت آن را باز کردند  پیچیدههمبهکتابی  «کتابا مدروجا عظیما

فقال ابوجعفر هذا خط »مورد اختالف را پیدا کردند.  مسألهگشتند تا آن  طورهمین «اخرج المساله

علیه و آله است  اللهصلیخط علی و امال پیامبر  گویممیاین چیزی که من  «اهللرسولعلی و امالء 

 هااین «و اخبر الحکم و قال یا ابامحمد اذهب انت و السلمه و ابوالمقدام حیث شئتم یمینا و شماال»

حکم بن عتیبه و سلمة بن کحیل و ابوالمقدام فواهلل ال تجدون »همین رئوس جریان بتریه هستند. 
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جبرئیل شما علمی معتبرتر از آن علمی که نزد کسانی است  «العلم اوثق منه عنه قوم کان ینزل علیهم

 .کنیدنمیکه در آن خانه جبرئیل نازل شده است پیدا 

صاحب علم  هااینیع دارند و اعتقادشان به امامت اعتقاد راسخ عمیق که تش هااینقرائن وجود دارد که 

امامت و نص را قبول دارند ولی گرایش امامت  هااینخواهیم گفت که  بعداا اولین و آخرین هستند نیست. 

از امامت گرایش سیاسی دارد. شاهدش روایاتی است که در کتب ما  هااینیعنی تفسیر ؛ سیاسی دارند

ما »که حضرت فرمودند  اینجاتا  «اخبرت اباجعفر بما قال سالم من االمام» گویدمیاست که  شدهنقل

 .داندنمیمشکلش این است که منزلت امام را  «یدری سالم ما منزلة االمام سالم بن ابی حفضه

که  کندمیرا نقل  «من مات و لیس له امام»داستانش نیز بد نیست نقل کنم. همان داستانی که روایت 

: امام ما من گویدمی: تکلیف امامتان چه شد؟ امام تو کیست؟ گویدمیبحث سالم این است که به راوی 

: یعنی چه؟ امام باید ظاهر باشد و قیام کندمیعلیه و آله سالم بن ابی حفضه تردید  اللهصلیآل محمد 

ما یدری سالم »مام این بود که: وقتی این را نقل کردم اشکال ا گویدمیکند. پس شما امام ندارید. این 

این است  هااینمشکل  «لم و الناس اجمعوناالمام اعظم مما یذهب الیه السا ما منزلة االمام ان منزله

و  کندمیکه معنای امام و امامت را نشناختند. فکر کردند معنای امام این است که ظاهر است و قیام 

. قرائن بسیاری داریم که این جریان نگرششان نسبت به امامت از رویکرد گیردمیقدرت را به دست 

 نیز همین است. هاآنانحراف  هایپایهسیاسی برخوردار بوده است و یکی از 
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جریان سنی نیستند و خط شیعی در این دوره تاریخی هستند.  هااینباز این شاهد را بگویم تا نشان بدهم 

: خیر حضرت گویدمیآیا تو ازدواج کردی؟  «متاهل انت؟»: فرمایدمیراره به ز  السالمعلیهامام صادق 

فقلت مثل التی یکون علی رای الحکم بن عتیبه و سالم بن »زراره گفت:  «ءعلیک بالبلها»: فرمایدمی

که اعتقاد شما را ندارد اما  کسیآنیعنی  «ابی حفصه قال: ال، التی ال تعرف ما انتم علیه و ال تنصب

 نیست و از خط این دو نفر نیز نیست. السالمعلیهم بیتاهلاهل نصب و از دشمنان 

افرادی که در مجموعه اسناد روایی و تاریخی پیدا کردیم حدود هفت هشت نفر از افراد اصلی هستند 

اد بلندی نیز دارند یعنی یک یک امتد هااین. از قرائن پیدا است که گنجندمیدر این خط  هااینکه 

. در آن روایت کشی ابی بصیر کنندمیهمراهی  هااینجریانی هستند که بخش زیادی از اهل تشیع با 

سمعت اباجعفر یقول ان حکم بن عتیبه ممن ضل هؤالء و اضل کثیرا انهم ممن قال اهلل »: گویدمی

 «م بمؤمنین.عزوجل و من الناس یقول آمنا باهلل و الیوم اآلخر و ما ه

یک  السالمعلیهدر کوفه و در زمان امام صادق  السالمعلیهاز قرائن پیدا است که در زمان امام باقر 

و او را تشجیع به سمت  آیندمیکه دنبال زید بن علی  شوندمی یهمان کسانو  شوندمیجمعیت بزرگی 

 .کنندمیقیام 

به  السالمعلیهدر زمان امام سجاد  هااینار زیاد همه بسی احتمالبههستند.  هااینهشت نفر از  یباا تقر 

این تردید را مقابل حضرت  السالمعلیهکه در زمان امام باقر  هااین. اگر نگوییم همه اندییدهگراتشیع 

 کنندمیجزء اهل سنتی هستند که در این دوره به تشیع گرایش پیدا  هاایندستکم بخش عمده  کنندمی

 به حضرت اعتقاد دارند. و نسبت
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از کسانی است که  ابوالمقدام ثابت بن هرمز هاایناز بین  مثالا ند ببینند: توانمیدوستان این افراد را 

روی نسخة عن »: بینیدیمدارد که این را در نجاشی  السالمعلیهحتی یک نسخه روایت از امام سجاد 

عادی نیز نیستند و قرائن نشان  هایشخصیت هااینیعنی  «علی بن الحسین رواه ابنه عمرو بن ثابت

این تعبیر در مورد ثابت بن  ،«له کتاب لطیف»: گویدمیکه یک امتدادی نیز دارند. نجاشی  دهدمی

متعددی این را از ابوالمقدام  هایشخصیتکه  دهدمیهرمز است. بعد هم نجاشی از جاهای دیگر نشان 

یک  عنوانبه. وقتی نجاشی از آن اندکردهن بزرگ شیعه این کتاب را روایت یعنی راویا؛ اندکردهروایت 

که این کتاب در جامعه  دهدمینشان  رساندمیو سلسله سندش را به عمرو بن ثابت  کندمیکتاب یاد 

 بوده است. توجهقابلشیعی 

. اول با حکم بن عتیبه و سالم بوده گرددبرمیالبته بنا بر برخی قرائن ابوالمقدام از کسانی است که بتریه 

. یک احتمال نیز شودمی السالمعلیهو از اصحاب امام صادق  گرددبرمیاز این گروه  تدریجبهاست ولی 

 به معنای اعتقادش به حضرت نیست. السالمعلیهوجود دارد که روایت از امام صادق 

 .شویممیو از بحث دور  کندمیداشتم و ذکر آن دوستان را خسته  اینجااطالعات زیادی در 

خالصه بحث این بود که جریان سوم خط اهل سنت غیر متمایل به جریان عمومی روایات اهل سنت 

عایشه و  شانحدیثیو منبع  گرددبرمیاست. گفتیم خط اصلی مدینه خطی است که به عبدالله بن عمر 

 هااینفه یا در بصره هستند چند نفر از ابوهریره است. جدای از این خط این جریان اهل سنت یا در کو

هستند تا طیفی که به  السالمعلیهطیف متمایل به امام سجاد  هااین. اندشده بردهناممدنی  عنوانبه
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و یک کتابی را  کنندمیو روایات حضرت را جمع  پذیرندمیو امامت حضرت را  کنندمیتشیع گرایش پیدا 

 .کنندمیاز ایشان روایت 

 

  چهارمجریان 

از تابعان  غالباا است. جریانی در تشیع این دوره وجود دارد که  خط شیعی فرهنگیجریان چهارم جریان 

جامعه سنی نیز قرار دارند و شاهدش این است که از  موردتوجهی هستند که هایشخصیتهستند. از 

. البته گاهی تضعیف نیز شودمییاد  هااینراویان مشترک هستند و در کتب رجال و تراجم اهل سنت از 

ولی جزو جریان شیعی هستند که به خط  کنندمیبه دلیل همین روایاتی که در باب فضایل نقل  شوندمی

از افرادی هستند که روایت از غیر امام علی  حالدرعین. شوندمیمتصل  السالمعلیهتشیع امام علی 

 .کنندمینیز نقل  السالمعلیه

روایات متعدد در منابع  هااین. برخی از اندشده بردهنام السالمعلیهامام سجاد  این گروه نیز جزو اصحاب

 .شوندمیجزو اصحاب نزدیک حضرت تلقی  دهدمیکه نشان  امامیه دارند. روایات فقهی و غیر فقهی

بدانیم. را نیز باید یک طیف  هاایناسناد بخواهیم داوری کنیم  طبق بینانهواقعاگر قرار باشد یک مقداری 

تعامل و ارتباط برقرار  هاآنیا حضرت با  شوندمیمرتبط  السالمعلیهاز طیف کسانی که با امام سجاد 

که جزو راویان  خورندمیگره  السالمعلیهبا امام سجاد  چنانآن کامالا ی که هایشخصیتتا یک  کندمی

 .شوندمیایشان محسوب 
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 هایشخصیتبا مجموعه  ایگونهبه السالمعلیهتحلیل از مجموعه اطالعات این است که امام سجاد 

 به تعبیر. کنندمیبه سمت حضرت گرایش پیدا  هااینکه  کنندمیشیعی این دوره تاریخی ارتباط برقرار 

و شناخت درستی دیگر حضرت این جریان شیعی را که شاید در آغاز چندان میلی به سمت حضرت ندارند 

نیز به جامعه شیعی بر  هاآنارتباط برقرار کنند و بخشی از  هاآنبا  کنندمیاز ایشان ندارند ایشان تالش 

 .گیرندمیو در این مجموعه قرار  خورندمیگره  السالمعلیهمحور امام سجاد 

 

  بن مزاحمضحاک 

مزاحم است که کوفی تابعی است و  بندر این مجموعه نام برد ضحاک  شودمیاز بین این کسانی که 

است که گفته شده است از موالی و اهل بلخ است. صاحب  102به خراسانی نیز معروف است و متوفای 

آید. روایات متعدد در مصادر حساب میدو تفسیر کبیر و صغیر است یعنی از بزرگان از محدثان خراسان به

 السالم دارد.ام علی علیهشیعی و گاه در مصادر اهل سنت در باب فضایل ام

است که غالب روایات او با یک  «سلونی قبل ان تفقدونی»السالم یکی خطبه معروف امام علی علیه

 آید.حساب مییعنی جزو تابعان به؛ کندواسطه از امام نقل می

علیها است. همچنین روایت اللهالسالم از حضرت زهرا سالمدیگری روایت خواستگار امام علی علیه

 .«اتدری من اشقی االولین و اشقی اآلخرین»شده است: معروفی که در کتب زیدیه نیز از ضحاک نقل

بع شیعی کنم که کامالا چهره شیعی ضحاک مشخص است. وقتی حتی در منااین را از این باب نقل می

کند یعنی کسی است که در زمان امام سجاد السالم روایت نقل میاز غیر طریق امام سجاد علیه
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السالم یک شخصیت شیعی جاافتاده است. کسی است که جدای از ارتباط با امام سجاد علیه

ند و تشیع گونه نیستکنم که الیه بعد اینگری است. بعداا نقل میالسالم خودش دارای ریشه شیعهعلیه

های خود حضرت هستند. ولی شدهدیگر تربیت هاآنشود. السالم شروع میاز امام سجاد علیه هاآن

که در کوفه روایت ها خودشان شیعه هستند و مصادر مستقیم دارند یعنی کسی است که بعد از ایناین

کند. سان را پیدا میگردد و در خراسان سمت فقیه بزرگ خراکند به موطن اصلی خود برمینقل می

کند. فضایل را السالم نقل میاما همین فرد باواسطه از امام علی علیه؛ شخصیتی در این اندازه است

السالم نیز هست. ابن کثیر در مورد همین شخصیت، داستان کند و جزو روات امام سجاد علیهنقل می

کند که هشام بن عبدالملک از نقل میکند. ابن حجر نیز معروفی در باب هشام بن عبدالملک نقل می

آقای علمی مکه کیست؟ گفت:  من یسود المکهپرسید. گفت: زهری درباره بزرگان شهرهای مختلف می

طور پرسید تا به خراسان رسید. زهری عطا گفت: آقای علمی اهل یمن کیست؟ گفت: طاووس همین

پرسید سوال می کرد که عرب است یا نیز گفت: ضحاک بن مزاحم. در گزارش دارد که از هر کس می

یا زهری لتسودن الموالی علی العرب »گفت: از موالی است. هشام گفت: از موالی است؟ زهری می

جایی رسیده ببین موالی کارشان در بزرگی و آقایی علمی به «حتی یخطب لها علی المنابر و العرب تحتها

گوید: نشیند. زهری نیز میکنند و عرب پای منبر میمی ها باالی منبر هستند و علم را ترویجاست که این

کار دین است. هرکسی  «یا امیرالمومنین انما هذا امر اهلل و دینه فمن حفظ ساد و من ضیعه سقط»

 شود.شود و هرکسی که آن را تضییع کرد ساقط میآمد و پای این دین ایستاد و نقل و حفظ کرد بزرگ می
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ن مزاحم شخصیت بزرگی صاحب تفسیر و بزرگ اهل خراسان است و خواهم عرض کنم ضحاک بمی

کنند و شاهد وجود دارد که تضعیف کنند. گاهی او را تضعیف میدر کتب اهل سنت از او روایت نقل می

 گونه هستند.کنندگان معموال اینالسالم است. تضعیفبیت علیهماو به دلیل روایات فضائل اهل

 

  بن ابی ثابتحبیب 

گیرد حبیب بن ابی ثابت )ابویحیی اسدی کوفی( است دیگر از کسانی که در همین ردیف قرار مییکی 

اند ولی در تشیع او ظاهراا تردیدی نیست. برخی تردید کرده «.کان فقیه الکوفه»که تعبیر شده است: 

ودن را تائید شیعه ب« الکنی و االسماء»هم ابن قتیبه در معارف و هم شهرستانی و هم دوالبی در کتاب 

کند و همین دلیل خوبی است برای تائید کنند. دوالبی روایات او را به خاطر شیعه بودن تضعیف میمی

گوید دویست حدیث در بین احادیث شیعه بودن او. البته روایتش در صحاح سته آمده است و بخاری می

ت مخصوصاا حدیث غدیر تردیدی در شده اسحال آن روایاتی که در باب فضائل از او نقلما دارد. درعین

 گذارد.تشیع او باقی نمی

توجهی است. در برخی از مصادر اهل سنت گفته شده است که ابن که فقیه کوفه است نکته قابلاین

 ای داشته باشد.تواند نکتهابی ثابت و حماد بن ابی سفیان کانا فقیهی الکوفه. این دو در کنار هم می

السالم روایات او در بین اهل سنت یکی از مصادر مهم فقه امیرالمومنین علیه نکته جالب این است که

است. کم کسی به این شکل داریم و این روایات نیز از طریق مصادر اهل سنت منتشرشده است. یعنی 

السالم همین روایات حبیب بن ابی ثابت است. او یکی از منابع اهل سنت در فقه علی بن ابیطالب علیه
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ویان حدیث منزلت، حدیث ثقلین، حدیث غدیر است. یک روایتی را امالی طوسی و امالی مفید نیز از را

کردیم که ابوحنیفه وارد گوید ما نشسته بودیم و گفتگو میگوید: محمد بن نوفل میکند و مینقل می

من به اصحابم  السالم به میان آمد و بحث باال گرفت. ابوحنیفه گفت کهشد. بحث علی بن ابیطالب علیه

گوید: هیثم بن کنند. میغدیر را اذعان نکند وگرنه مردم با شما مخاصمه می ام که کسی حدیثگفته

حبیب صیرفی که در جلسه بود رنگش سرخ شد و به ابوحنیفه گفت که مگر تو حدیث غدیر را صحیح 

دانم. ش را صالح نمیدانم و خودم نیز برایش طریق روایت دارم ولی نقلدانی؟ گفت: صحیح مینمی

گویی؟ حدیث غدیر همان است که حبیب ابی ثابت از ابوالطفیل از زید هیثم گفت: این روایت را چه می

را قسم دادند و شاهد  هاآنو  السالم در رحبه اصحاب را جمع کردندبن ارقم روایت کرد که امام علی علیه

ی و فالنی و فالنی اقرار کردند که این را از پیامبر گرفتند و مناشده کردند که آیا شما نشنیدید؟ و فالن

 الله علیه و آله شنیدیم.صلی

شود که خودش نشان خواهم بگویم در این نقل نیز روایت غدیر از طریق حبیب بن ابی ثابت نقل میمی

 شود.دهد که دارای چنین جایگاهی است که روایت از او در مقابل ابوحنیفه بیان میمی

 

  بن ابی جعدسالم 

شود او را از طراز شیعی نام برد سالم بن ابی جعد است که نجاشی که می های دیگریاز شخصیت

دار است. حتی گفته شده است که از دهد تشیع او نیز ریشهکه نشان می «انه من بیت الثقات»گوید: می

بر بن عبداهلل انصاری سئل جا»کند که: السالم است. این روایت را او نقل میاصحاب امام علی علیه
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ذاک خیر خلق اهلل من االولین و اآلخرین ما خال النبیین و »جابر گفت:  «عن علی بن ابیطالب

که موی ابرویش روی وقتی از جابر سوال شد درحالی شده است کههمچنین از او نقل «المرسلین

یبغضه اال منافق و ال یشک ذاک خیر البریه ال » ابرویش را با دستش باال زد گفت: چشمش آمده بود

 که روایات ابوحمزه از سالم بن ابی جعد نیز در مصادر امامیه وجود دارد. «فیه اال کافر

 

  بن علی البطینمسلم 

مسلم بن  هاآنکنم و طبعاا دوستان باید کار کنند که یکی از هایی را نقل میها نمونهاز این شخصیت

ابوعبداهلل الکوفی روی عن عطا و مجاهد و سعید بن »ست: علی البطین است. تعبیر ابن حجر این ا

ظاهراا  «جبیر و علی بن الحسین و روی عنه ابنه شبیبه بن مسلم سلمه بن کهیل و ابواسحاق سبیعی

 از ابواسحاق صبیعی نیز یک ذکری به میان آمد.

شوند و گرایش ا میالسالم آشنهای بزرگ شیعی هستند که با امام سجاد علیهاز کسانی که از خاندان

شوند خاندان سدیر هستند السالم معتقد میکنند و بعد به امامت حضرت و امامت امام باقر علیهپیدا می

که حکیم، پدر سدیر صیرفی معروف است که راوی « حکم بن صهیب سیرفی» هاآنکه شخصیت اصلی 

 السالم است.امام صادق علیه

شده است که سندش نیز صحیح است که ت که در کافی نقلداستان سدیر جالب است. آن روایتی اس

آورد که آشنایی سدیر با حضرت است. السالم را میای از تعامالت آشنایی شیعه با امام سجاد علیهنمونه
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السالم بودند. وقتی ما را کند که در حمام رفتیم و شخصیتی را دیدیم که امام سجاد علیهسدیر نقل می

کنی؟ چرا خضاب نمی کهلدربزرگ من یعنی صهیب خضاب نکرد. آن مرد گفت: یا دید متوجه شد که پ

من کسی را درک کردم که از من  «ادرکت من هو خیر منی و منک ال یختضب»جد من صهیب گفت: 

امام  «قال فغضب لذلک حتی عرفنا غضبه»کنم. کرد. من به او اقتدا میو تو بهتر بود و خضاب نمی

او کیست که از من بهتر است که  «من ذاک الذی هو خیر منی»اراحت شد و گفت: السالم خیلی نعلیه

گوید: می« کرد.علی بن ابیطالب. من دیدم که او خضاب نمی»کنید؟ جد من گفت: به او استناد می

فإذن هو علی بن الحسین و معه »گفتیم این مرد کیست؟  «فلما خرجنا من الحمام سئلنا عن الرجل»

الم است و فرزندش امام باقر السگفتند این علی بن الحسین علیه «الحسین بن محمد بن علی

 السالم نیز با او بود.علیه

شما در  «ممن القوم»گوید: حضرت از ما پرسید: شوند میجالب این است که وقتی در حمام آشنا می

گفت: از کجای  «العراق و ای»فقال:  «من اهل العراق» اید؟ فقلنا:مدینه غریبه هستید. از کجا آمده

 مرحبا بکم یا اهل الکوفه أنتم» عراق؟ قلنا: کوفی ما از کوفه هستیم. حضرت برگشتند و گفتند:

یعنی شما اهل خانه ؛ این مثل عربی است شما لباس زیرین هستید نه لباس رویین «دون الدثار الشعار،

 هستید. جزو اهل محرم هستید. خصوصی ما هستید.

کند که من با پدرم و جدم رفتیم با علی بن الحسین آشنا شدیم وقتی ه سدیر نقل میهمین آشنایی ک

شود و به امامت امام باقر السالم آشنا میبینیم این خط شیعی با امام سجاد علیهکنیم میپیگیری می



 ekalam.irپایگاه مطالعاتی علم کالم | 
19 

 فرمایند:شود که حضرت در مورد سدیر میآورد و از اصحاب خاص ایشان میالسالم ایمان میعلیه

عصیده همین حلوای معروف عربی است. در کشی است که از زید بن شحام « لون بکل عصیدة سدیر»

داشتیم طواف  «السالمانی الطوف حول الکعبه و کفی فی کف ابی عبداهلل علیه»: کندنقل می

 «فقال و دموعه تجری علی خدیه»السالم بود که دستم در دست امام صادق علیهکردیم درحالیمی

یا شحام ما رایت » ی بود گفتند:شان جار چهرهها بر گفتند و اشککه حضرت داشتند لبیک میدرحالی

قال یا شحام انی طلبت الی الهی فی سدیر و عبدالسالم »دیدی خدا با من چه کرد؟  «ما صنع ربی الی

ها در زندان یندعا کردم در حالی ا «بن عبدالرحمن و کانا فی السجن من در باب سدیر و عبدالسالم

 را آزاد کرد. هاآنخدا این دو را به من بخشید و  «فوهبهما و خال سبیلهما»بودند 

گوییم تشیع دوران حضور، بینیم یعنی وقتی میهای برجسته را میدر تاریخ تشیع متأسفانه فقط نقطه

ا اطالعی نداریم یا توجه السالم را یرویم و حتی دوران امام باقر علیهالسالم میسراغ امام صادق علیه

 کنیم.السالم توجهی نمیکنیم. دیگر اصالا به دوران امام سجاد علیهنمی

السالم چیدند بذری است که امام سجاد بیت در دوران امام صادق علیهآن چیزی که تشیع و اهل

شد. اگر تاریخ تشیع  السالم پیدااش در دوران امام صادق علیهالسالم کاشتند و آبیاری کردند و ثمرهعلیه

گوییم شیعه کنیم معجزه گون اتفاق افتاده است. مییعنی فکر می؛ ایماشتباه رفتهگونه نخوانیم بهرا این

ساله  35یعنی امامت ؛ چنین شد. این اشتباه بزرگی استدانند زیرا تشیع در این دوره اینرا جعفری می

ای که حضرت از آغاز شود. معماریسناد باید بازخوانی میبار دیگر بر اساس االسالم یکامام سجاد علیه
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السالم و بیت را از صحرای کربال به دوران پایان امامت امام سجاد علیهکنند. چگونه تشیع و اهلمی

 آورند.السالم میالسالم و اوج امامت امام صادق علیهدوران امامت امام باقر علیه

روی تشیع دوران امام صادق هیچالسالم نبود بهم سجاد علیهاعتقادم این است که اگر امامت اما

های تاریخی گذاریها و نقطهالسالم را نداشتیم. این صبر و دقت و تدبیر و گذر از حوادث و بحرانعلیه

 شوند.قدم این افراد ملحق میبهکه قدم

 

  بن جبهانسعید 

ت که ابوحفص اسلمی بصری است. هم فرد دیگر سعید بن جبهان مولی ام هانی بنت ابی طالب اس

دانند و اهل سنت او را تضعیف السالم میشیخ و هم ابن شهرآشوب او را از رجال امام سجاد علیه

کنیم. نویسیم ولی به آن احتجاج نمیحدیثش را می «یکتب حدیثه و ال یحتج به»گویند: اند. میکرده

شود که باید او را از اهل سابقه روشنی دیده نمیالبته در سابقه این شخصیت )دوستان بررسی کنند( 

طور که اینکنند یا اینالسالم اعتقاد پیدا میشوند و به امام سجاد علیهسنتی نامید که یقیناا شیعه می

این عبارت معنا  «ال یتابع علی حدیثه»یا نیست. ولی تعبیر اهل سنت همین است که عرض کردم. 

شود طوری از او نقل نمیاعتنا نباشد یعنی در دایره راویان اهل سنت نباشد ایندارد. اگر روایتش هیچ قابل

یعنی خودش ؛ کنیمنویسیم ولی به آن استناد نمیگویند روایات او را میشود. ولی میو عمالا متروک می

 منفردا قابل استناد نیست.
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امیه لسعد بن جبهان ان بنیقیل »: اند. در فیض الغدیر آمده استبعد در باب تشیعش تصریح کرده

فقال کذب بنوالزرقاء »است  هاآنکنند خالفت حق امیه خیال میبنی «یزعمون ان الخالفه فیهم

 در باب تشیع او هم اسناد و اطالعات مختلفی هست. «بل هم ملوک شر الملوک

دانیم که تا زمان حیات محمد بن حنفیه از پیروان در مورد کسانی مانند ابوالطفیل باید بررسی شود. می

السالم نیز شده است. شیخ و دانیم تا چه زمانی است؟ روایت از امام سجاد علیهاو است. دقیقاا هم نمی

را زیاد اطالع  هاآنولی تشیع اند السالم یادکردهعنوان رجال امام سجاد علیهابن شهرآشوب از او به

 را اظهار کنیم. هاآنتوانیم بحث تشیع نداریم یعنی نمی

یک لیستی دارم که شاید پانزده نفر هستند که از آن دسته هستند. خود کسانی که سابقه شیعه دارند را 

کسانی ا آنتعامل دارند ت هاآنآیند و حضرت با نیز باید طیف بدانیم. طیف کسانی که کنار حضرت می

کنم سعد االسکاف. در جلسه آینده بحث را تمام می ازجملهشوند. من آخر طیف را نقل کردم. که شیعه می

 و یادم باشد جریان این شخص را نیز بگویم که جالب است.

 

 

 

i . قطعی که سابقه تشیع در مورد او وجود داشته باشد  چیزهیچسنی است. البته در مورد کثیر النوا اختالف است و  هااینخط اصلی
شیعه باشند و از تشیع باشند شاهدی  هایخانداناز  السالمعلیهنداریم ولی بدنه اصلی این گروه جزو کسانی که در زمان امام سجاد 

 بر آن وجود ندارد.
 

                                                           


