
  
  

   بيت مرجعيت علمي اهل
  از ديدگاه محدثان غيراماميه در سه قرن نخست اسالمي

  حسين منافي
  عزالدين رضانژاد

  چکیده
 روشنی و که بهمرجعیت علمی که تبیین و تفسیر آیات مبهم و متشابه قرآن کریم و بیان معارف و احکامی است 

ن مسلمانان پیشگیري میاداشت نادرست و نزاع علمی در تا از هرگونه بر(آشکارا در مصحف شریف نیامده است 
 همهشده است و  واگذار بیت است که پس از ایشان، به اهل ، یکی از شئون و وظایف رسول خدا)کند

  .دناختالف داردر آن اند؛ برخالف حاکمیت سیاسی که شیعه و سنی  داستان مسلمانان در این مسئله هم
محدثان سه قرن نخست اسـالمی،   سخنانکه این مسئله را با توجه به احادیث و  رو برآنیمِ ما در نوشتار پیش

سـنت،   ویـژه اهـل   مسـلمانان، بـه   میانأعم از صحابه، تابعان و شاگردان تابعان، با توجه به اهمیت دیدگاه آنها در 
  . اثبات کنیم

یره آن بزرگـواران در  و شاگردي در مکتب آنها و تمسک به س حال، نقل حدیث از امامان معصوم بااین
و دلیل دیگري در پذیرش مرجعیت علمی آنها است که در این نوشتار بدان هم  گواهاستنباط احکام دینی، خود 

است ولی بیان احادیثی  برتري و جایگاه علمی امام علی بارههرچند بیشتر سخنان صحابه در. خواهیم پرداخت
مقام علمی و مرجعیـت امامـان دیگـر، بـر جایگـاه علمـی آن        همچون حدیث ثقلین و تصریح برخی از تابعان به

  .بزرگواران در نزد آنها داللت دارد
هـا و آثـار منقـول در زمینـه      ایم تا از منابع غیرامامیه در سه قرن نخست اسالمی، روایت براین، کوشیده افزون

اي  محـدثان غیرامامیـه  آورده شود که نتیجه آن، پذیرش موضوع از سوي صحابه و  بیت مرجعیت علمی اهل
  .استپذیرفته شده سنت  اهل از سوياست که دیدگاه آنها 

  ها کلیدواژه
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  ۱۳۹۶پاييز و زمستان ، ۳۵، پياپي دوم، شماره دوازدهمسال معارف عقلي،   
  

»١٢٦«  

  مقدمه
 جلـوي کـه   يا گونـه  اسـت؛ بـه   يم و سـنت نبـو  یق قرآن کـر ین حقاییان و تبی، بیت علمیمرجع

، 1431، يریتسـخ ( گرفتـه شـود  نان ان مسلمایدر م یعلم کشمکشهرگونه برداشت نادرست و 
  ).14ص

ی ثُـم الّـذ   یخَ«: فرمود رسول خدا ینَ یرُالنَّاسِ قَرنـ   ذ ، يترمـذ (» لُـونَهم ینَ یلُـونَهم ثُـم الـَّ
 پـس کـه   ی؛ سپس مردمـ )صحابه(ند هست ن مردم، مردم روزگار منی؛ بهتر)433، ص4، ج1359

این به استناد  .)تابعان تابعان(ند یآ یآنها م یر پکه د یو آنگاه مردم) تابعان(از آنها خواهند آمد 
بـاور   یـدگاه آنهـا بـه   کـه د  یره محدثان در سه قرن نخسـت اسـالم  یو س ها گفتهسخن مراجعه به 

ت یـ ه کـه مرجع یـ ر از محدثان امامیغدهد که  یمعتبر و حجت است، نشان م ها یسنت و سلف اهل
بـه   نیـز  حابه و محـدثان قـرن دوم و سـوم   بزرگـان از صـ  نزد آنها مسلم بوده،  تیب اهل یعلم

  .اند آن بزرگواران باور داشته یت علمیمرجع
، بهتـرین  بیت ره و سخنان آنها در تمسک به اهلرو، اثبات این مسئله با توجه به سی ازاین

 ،حــال بــااین. اســالمی اســت گونـاگون هــا و مــذاهب  بخشــی میـان فرقــه  راه حـل بــراي وحــدت 
شـتر  یهـا اسـت کـه ب    یسلف از زبان بیت اهلو فضایل مهم و اصلی  کننده یکی از شئون اثبات

و نظر آنها، سر  يدر برابر رأ اکرم روزگار رسول به آنها یکینزد خاطر به یمذاهب اسالم
کـه   سـنت  اهـل عالمـان   بیشـتر دگاه یرو، برخالف د شِین در مقاله پیبنابرا. آورند یم فرود میتسل

صـحابه،  خـود  دانند، روشن خواهـد شـد کـه     یم سالممکرم ا ینب یصحابه را مراجع علم
 يهـا  شـان را در موضـوع  یا ینید يخود قرار داده بودند و آرا یرا مرجع علم» نیرالمومنیام«

ن یـ و محدثان ا یحال بزرگان و رهبران مذاهب اسالم باایندانستند؛  یحجت و معتبر م گوناگون
زبــان  بیـت  اهـل ر یسـا  یت علمـ یـ جع، بـه أعلــم بـودن و مر  هـاي بسـیاري   نمونـه سـه قـرن در   

  .اند گشوده
چند نوشته شـده   ییها نامه انیها و پا ها، مقاله ، کتاببیت اهل یت علمیدر موضوع مرجع
د یبه قلـم دکتـر سـ   » نیث الثقلیت من منظور حدیه القرآن و اهل البیمرجع«است؛ ازجمله کتاب 

ت یـ مرجع«و کتـاب   يری تسـخ هللات ایـ به قلـم آ » امامان یت علمیمرجع«، کتاب ینیالحس یراض
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دگاه محـدثان سـه قـرن    یـ ن مسـئله را از د یـ کـه ا  یا کتابیاما مقاله  ؛ینوشته جناب رضوان» ینید
و  یدانشـمندان اسـالم  «بـا عنـوان    یامـد؛ مگـر پژوهشـ   یکرده باشـد، بـه دسـت ن    ینخست بررس

بـه  » یفرهنگ هانیک«مجله  184که در شماره  يرازیآزار ش یبه قلم دکتر ب بیت اهلت یمرجع
  .است یدگاه محدثان سه قرن نخست اسالمینسبت به د يتر یده و موضوع کلیچاپ رس
دگاه محـدثان سـه   یاز د بیت اهلت ین نظر که به اثبات مرجعی، از ارو پیشِن مقاله یبنابرا

 يان سـاخته، اثـر  ین موضوع گرد آورده و نمایدگاه آنها را در ایقرن نخست پرداخته و آرا و د
 . درنگ است درخور

  دیدگاه محدثان از صحابه و تابعانـ  گفتار اول

  عمر و مرجعيت علمي امام علي. ۱
 منـان ؤرمیدشـوار بـه ام   يهـا  و فهم پرسش یعلم يها عمر در روزگار خالفت خود در شبهه

 ینادرسـت ا حکم یم یداد؛ و هرگاه تصم یگران را به آن حضرت ارجاع میا دیکرد و  یمراجعه م
  .ستود یشان را میرفت و ایپذ یحضرت را م ي، با تذکر و نظر امام، رأزد یسرماز او 

  :میکن یان میتوسط عمر را ب ریحضرت ام یت علمیرش مرجعیاز پذ ییها اکنون نمونه
نبود عمـر   یلهلک عمر؛ اگر عل یال عللو«: گفت یاز عمربن خطاب نقل شده است که م. 1

، 1373، ي؛ طبـر 109-107، ص1تا، ج ی، بيرقاو؛ ش198، ص1427، يجوز ابن(» شد یهالك م
ن، حکم امنؤرمیام ين سخن را عمر در مواقع مختلف که با رأیاست که ا یگفتن. )141، ص3ج

  .بر او آشکار شده، بر زبان رانده است درست
بـه خـدا پنـاه    ابوالحسن؛  لها سیل معضله من باهللا أعوذ« :گفت یم ده شد که عمریشنبارها . 2

؛ 23تـا، ص  ی، بـ یشافع يرازیش( »حل آن نباشد يکه ابوالحسن برا یآمدن مشکل شیپ برم از یم
، ي؛ قـار 193، ص1427، يجوز ؛ ابن628، ص2، ج1417، ی؛ ذهب233، ص9، ج1410سعد،  ابن

  ). 3940، ص9، ج1422
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» نکـه ابوالحسـن در کنـارم باشـد    یقـرار نـده، مگـر ا    یا مرا در مشکلیخدا«: گفت یعمر م. 3
؛ 31، ص2تـا، ج  یشهرآشوب، ب ؛ ابن142، ص3، ج1373، ي؛ طبر111، ص1تا، ج ی، بيشرقاو(
  . )453، ص2ق، ج1387دحالن،  ینیز

عمر با اصحاب رسول خدا«: کند ینقل م يحسن بصر. 4
مشـورت   یدربـاره موضـوع   

تـو هـم نظـرت را    : عمربن خطاب بـه آن حضـرت گفـت   . ان آنها بودیز در مین یعل. کرد یم
  .)23تا، ص ی، بیشافع يرازیش( یهست) صحابه(لم و أفضل آنها بگو؛ چون تو أع

شـد، پاسـخ آن را از    یعمـر دشـوار مـ    يبـرا  يا که مسـئله  یزمان«: گفت یه مکرر میمعاو. 5
، ي؛ طبـر 170، ص42، ج1417عسـاکر،   ؛ ابـن 143، ص3، ج1373، يطبـر (» دیپرسـ  یمـ  یعل

  ).79، ص1356
نزد عمر رفتم «: کند که گفت یبن مسلمه نقل م نهیاز پدرش اذ ينه غنویبن اذ عبدالرحمان. 6

و نقل شده است که ... بپرس یاز عل: عمره را آغاز کنم؟ گفت) اعمال(از کجا : دمیو از او پرس
؛ 1103، ص3، ج1415عبـدالبر،   ابـن (» دانـم  ید درست نمیبگو یر آنچه را که علیغ: عمر گفت

  ).79، ص1356، يطبر
و عمـل بـه    یگوناگون و روش او در مراجعه به حضرت عل سخنان عمر آن هم با الفاظ

ان صحابه رسـول  یشان در میأعلم بودن ا رهباح او دریآن و سخن صر پذیرشحضرت و  سخنان
 یو أعلم بودن امام عل یت علمی، مرجعامبریدهد که عمر پس از پ ی، نشان مخدا

  .رفته بودیرا پذ

  همسر پيامبرعايشه . ۲
کننده را بـه   ماند، پرسش یدرم یکه در پاسخ پرسش ي، در مواردخداشه همسر رسول یعا
چند نمونه اشـاره  به آن حضرت اعتراف داشت که  یعلم يداد، و به برتر ین ارجاع مامنؤرمیام
  :شود یم

 ی؛ علـ اعلم الناس بالسنّه یعل«: گفت یشه مکرر میعا: ين افراد به سنت نبویتر عالم. 1
، یشـافع  يرازی؛ شـ 206، ص3، ج1415عبـدالبر،   ابـن (» رسول خدا اسـت ن مردم به سنت یداناتر

  1).78، ص1356، همو؛ 141، ص3، ج1373، ي؛ طبر23تا، ص یب
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 يشـه در مـورد جـواز مسـح پـا از رو     یکـه از عا  یهنگام«: ینین افراد به مسائل دیتر آگاه. 2
چراکـه او بـه    طالـب بپـرس؛   یبـن ابـ   یبرو از عل: کننده گفت کفش سؤال شد، در پاسخ پرسش

، يطبـر (» رفـت  یار بـه مسـافرت مـ   یبسـ  تر است و با رسول خـدا  ها آگاه ن پرسشیپاسخ ا
ــدالبر ابـــن؛ 143، ص3، ج1373 ، 182، ص1425حنبـــل،  ؛ ابـــن208 و 206، ص3، ج1415، عبـ

  ).282ح

   أنس بن مالک. ۳
مقـام   او در باب. ها خادم خانه حضرت بود است که سال امبریبن مالک از اصحاب پ انس
  :نقل کرده است، از جمله یمطالب در نزد رسول خدا یگاه بلند امام علیو جا یعلم

کند کـه رسـول    یبن احمد از انس نقل م موفق: ان امت اسالمیدر م امبریر پینظ یعل. 1
ر و یـ نظ يامبری؛ هر پرِيینَظ یرٌ من أُمته و فی أُمتی علیإِلَّا و لَه نَظ یما من نَبِ« :فرمودند خدا

  ). 164، ص3، ج1373، يطبر(» است یر من در امتم، علیدر امت خود داشت و نظ يهمانند
جـه، پـس از رسـول    یرد و در نتیـ گ یز دربر مـ یسخن باال، مطلق است و علم آن حضرت را ن

  .ن اوستی، همانند و جانشیاز نظر علم امام علی، خدا
ن نَکتُـب   : سـؤال شـد   از رسول خـدا «: دیگو یانس م: امبریمعلم پس از پ. 2 مـع

لن ع؟ قَالَ عكعدب لمانَ؛ ا  یالعلم سـ رسـول خـدا   يو      یپـس از تـو، علـم را از چـه کسـ 
، ی؛ ذهبـ 158، ص4تـا، ج  ی، بـ يب بغـداد یـ خط(» و سـلمان  یاز علـ : ؟ فرمود)میاموزیب(م یسیبنو

  ).29، ص1387، ی؛ سهم46، ص1، ج1382
  . داللت دارند امبرخدایپس از پ یامام عل یت علمیبر مرجع یشنرو ن سخنان بهیا

  سلمان فارسي. ۴
 يمـن بعـد   یأعلـم امتـ  «: کنـد کـه فرمـود    ینقل م سلمان از رسول خدا: ن امتیداناتر .1

، یشـافع  یگنجـ (» طالب اسـت  یبن اب ین فرد امتم بعد از من، علیطالب؛ داناتر یبن اب یعل
  ).318، ص4، ج1409، ي؛ شوشتر332، ص1404
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از رسـول خـدا  «: کند که ینقل م یاز سلمان فارس يد خُدریابوسع: امبریفه پیخل .2
 

ن یجانشـ  یدانـ  یا مـ یـ آ: سـت؟ فرمـود  ین شـما ک یدارد، جانشـ  ینیجانش يامبریدم، هر پیپرس
ن فـرد  یچـون دانـاتر  : چـرا؟ گفـتم  : فرمـود . بـن نـون   وشعی! بله: بود؟ گفتم یچه کس یموس

که بعد از من  ین کسین من و محل اسرارم و بهتریجانش: رمودحضرت ف. روزگار خود بود
طالـب   یبـن ابـ   یکنـد، علـ   یمـرا ادا مـ   ام عمل کرده و قـرض  که به وعده یماند، در حال یم

 ).293-292، ص1404، یشافع ی؛ گنج221، ص6، ج1431، یطبران(» است

  ابوذر غفاري. ۵
  :دیفرما یاز آن م یخوانده است که در بخش یالنب در مسجد يا ابوذر خطبه

چـرا کسـی   ! اي امت سـرگردان . است طالب، وصی و وارث علم محمد بن ابی علی
را که خداوند پس از پیامبرش، او را مقدم داشته بود، جلو نینداختید و کسی را کـه آخـر   

! پیامبرتـان اقـرار نکردیـد؟    بیـت  اهلقرار داده بود، آخر قرار ندادید و به والیت و وراثت 
هایتـان بـر شـما     هاي الهی از باالي سر و زیر گـام  کردید نعمت که اگر چنین میدر حالی 

شـد، و   رفت، واجبات الهی از مسیر خود خارج نمی الهی ستم نمی شد، به ولی سرازیر می
کردنـد، مگـر اینکـه علـم آن را در کتـاب خـدا و سـنت         دو نفر در حکمی اختالف نمـی 

خواسـتید کردیـد، آثـار و پیامـدهاي سـوء       مـی  پس حال کـه هـر کـار   . یافتند پیامبرش می
  2).171، ص2تا، ج یعقوبی، بی(کارتان را بچشید 

نکردن  يرویاحکام اسالم را پ درامت و انحراف  یسرگرداندلیل ان باال، جناب ابوذر، یدر ب
را به عنوان وارثـان علـم رسـول     بیت اهلو  یامام عل ایشان .داند یم بیت اهلمسلمانان از 

  .کند یم یعرفم خدا

  عدي بن حاتم. ۶
، 1409ر، یـ اث ؛ ابـن 1057، ص3، ج1415عبـدالبر،   ابـن (است  از اصحاب رسول خدا يعد
ــن505، ص3ج ــارهکــه در) 388، ص4، ج1415حجــر،  ؛ اب ــ یشخصــ ب  یت برجســته امــام عل
 و سـنت رسـول خـدا    ین مردم به کتـاب الهـ  یداناتر یهمانا عل! سوگند به خدا«: دیگو یم
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، ینـ ی؛ ام202، ص1تـا، ج  یصـفوت، بـ  (» ن مـردم اسـت  یتر منش ن و بزرگیردمندتراو خ. است
  ).145، ص3، ج1385
ر صـحابه،  یسـه بـا سـا   یدر مقا منانؤرمیام یعلم يو برتر یبر آگاه یروشن ن سخنان، بهیا

ن، احکام و یفهم و شناخت د یداللت دارد که دو منبع اصل امبرینسبت به قرآن و سنت پ
  .معارف هستند

  بن مسعود عبداهللا. ۷
ر، یـ اث ؛ ابـن 987، ص3، ج1415عبـدالبر،   ابـن ( امبریـ گرانقـدر پ  یبن مسـعود، صـحاب   عبداهللا
ــ  ) 280، ص3، ج1409 ــزد ش ــزرگ در ن ــران ب ــلعه و یو از مفس ــنت اه ــاس ــودن   ره، درب ــم ب أعل

  :دیگو یم نامنؤمریام
بـن   یض، علـ ین افـراد بـه فـرا   یالبِ؛ همانا داناترطَ بنِ أَبِی ینَۀِ بِالفَرَائض علیأَعلَم أَهلِ المد إِنَ« .1

؛ حـاکم  207، ص3، ج1415عبـدالبر،   ؛ ابن11، ح40، ص1425حنبل،  ابن(» طالب است یاب
، 2، ج 1387دحـالن،   ینـ ی؛ ز596، ص3، ج1409ر، یاث ؛ ابن135، ص3، ج1411، يشابورین

  ).454ص
ن افـراد بـه احکـام    یتـر  همانـا عـالم  : میگفتـ  ی؛ مـا مـ  یلع هِنَیأَهلِ المد یکُنَّا نَتَحدثُ أَن أَقضَ« .2

  ).627، ص2، ج1417، یذهب(» است یقضاوت، عل
 ينکـه بـرا  یسـت، مگـر ا  یاز آن ن یحرف. قرآن بر هفت حرف نازل شد«: دیگو یمسعود م ابن .3

» طالـب اسـت   یبـن ابـ   یاست و همانـا علـم ظـاهر و بـاطن قـرآن نـزد علـ        یآن ظاهر و باطن
  ).215، ص1ج ،ق1385قندوزي، (

مـردم   يداده شده و بـرا  یحکمت ده جزء دارد که نه جزء آن به عل«: دیگو ین میهمچن .4
، 5، ج1409، يهنـد  یمتقـ (» ک جـزء اسـت  یـ ن مردم به آن یداناتر یک جزء است و علی

  ).156ص
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  بن عباس عبداهللا. ۸
کند،  یمما نقل  يرا برا یعل ي، فتوايکه شخص مورد اعتماد یوقت«: دیگو یعباس م ابن .1

؛ 171تا، ص یوطی، بیس(» میکن ین خود بحث نمیآن ب) یا نادرستی یدرست(گر در مورد ید
  ).338، ص2، ج1410سعد،  ابن

بـر   یاز جانب علـ  يو امر یکه مطلب یوقت«: کند که گفت یعباس نقل م ر از ابنیبن جب دیسع .2
  ).596، ص3، ج1409ر، یاث ابن(م یده یح نمیرا بر آن ترج يگریما اثبات شود، سخن د

علم مـن  : زان است؟ گفتیت به چه میعلم تو نسبت به علم پسر عمو«: پرسیدندعباس  از ابن .3
انوس یـ آب در برابر اق يا ، همانند قطرهیدر برابر علم عل امبریگر اصحاب پیو علم د

، ینـ ی؛ ام453، ص2، ج1387دحـالن،   ینـ ی؛ ز30، ص2تـا، ج  یشهرآشـوب، بـ   ابـن (» است
  ).352، ص2، ج1425در، یاسد ح ؛144، ص2، ج1385

ز از حکمـت و علـم و   یـ درون او لبر: بود؟ گفـت  يچگونه مرد یعل«: دندیعباس پرس از ابن .4
، یحسـکان (داشـت   کـه بـا رسـول خـدا     يشـاوند یو شهامت بود؛ همراه با خو يریدل

  ).3940، ص9، ج1422، ي؛ قار153، ح139، ص1، ج1411
ر صـحابه و  یسـا  ي، مقدم بر فتـوا یامام عل يتواو ف يد که رأیآ یعباس برم از سخنان ابن

آن حضرت، بـه   یگر صحابه و دانشمندان در برابر مقام علمیمورد قبول آنها بوده است و علم د
  .آمد یچشم نم

  بن اسود مقداد. ۹
، 1409ر، یاث ؛ ابن1480، ص4، ج1415عبدالبر،  ابن( مقداد از اصحاب بلندمقام رسول خدا

   :دیگو یم )475، ص4ج
     قُـرَیشاً ل بـجنَبِـیهِم، وا ع عـدب یتذَاالب ا أَتَی إِلَی أَهلِ هـثلَ مم أَیتا رلقـد تَرَکَـت   ! واهللا م

  رجالً ما أَقُولُ و لَا أَعلَم رجالً أَقضی بِالعدلِ و لَا أَعلَم و ال أتقی منه؛
. ، بعد از پیامبرشـان آمـد  بیت اهلام همانند مصائبی که بر سر این  من ندیده! به خدا قسم
تـر و دانـاتر از او    کنم از قریش؛ چرا که شخصی را رها کردند که من عـادل  تعجب می
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 444، ص31، ج1417؛ مرعشی نجفی، 194، ص1، ج1404الحدید،  ابی ابن(شناسم  نمی
  ).147نقل از تاریخ احمدي، ص به

  وقاص سعدبن ابي. ۱۰
 یکه به حضـرت علـ   یکند که او در برابر کس یص نقل موقا یبن اب حازم از سعد یبن اب سیق

 ین کسـ یا او نخسـت یـ آ! ؟یدهـ  یطالب دشنام مـ  یبن اب یا به علیمرد، آ يا«: داد، گفت یدشنام م
ا یـ آ! نماز خواند؟ نبود که همراه با رسول خدا ین کسیا او نخستیآ! نبود که اسالم آورد؟

  3»!ردم نبود؟ن میا او داناتریآ! ن مردم نبود؟یاو زاهدتر
ن مـردم پـس از رسـول    یتـر  عـالم  علینکه یوقاص آشکارا داللت دارد در ا یبن اب سخن سعد

  .است خدا

  نامنؤمابوامامه و أعلم بودن امير. ۱۱
 بـنِ  یعلـ  بعـدي  و القَضَـاء  هِبِالسنَّ أُمتی أَعلَم«: کند که فرمود ینقل م ابوامامه از رسول خدا

 یگنجـ (» طالب است یبن اب ین فرد امت من به سنت و قضاوت بعد از من، علیداناتر ؛طَالب أَبِی
  ).3940، ص9، ج1422، ي؛ قار33، ص2تا، ج یشهرآشوب، ب ؛ ابن80، ص1404، یشافع

  از زبان معاويه فضائل امام علي. ۱۲
 بر حضرت را بـر فـراز   ییگو است که دشمنام یو کس ین دشمن امام علیتر ه سرسختیمعاو

ــن(کــارگزاران خــود واجــب کــرد   يمنبرهــا بــرا ــ اب ــالحد یاب ؛ )222-220، ص13، ج1404د، ی
 يهـا  ا پاسـخ پرسـش  یآن حضرت اعتراف کرده و  یگاه علمیبه جا یحال در موارد مختلف بااین
  .شود یشان ارجاع داده است که در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره میگران را به اید یعلم

وت    «: د، گفتیه رسیادت آن حضرت به معاوکه خبر شه یزمان .1 بِمـ لـمالعو قـهالف بلَقَد ذَه
، 3، ج1415عبـدالبر،   ابـن (» ن رفـت یطَالب؛ با مرگ پسر ابوطالب، فقـه و علـم از بـ    إِبنُ أَبِی

  ). 81، ص2، ج1385، ینی؛ ام453، ص2، ج1387دحالن،  ینی؛ ز209ص
 :تگفوي در پاسخ  ؛کرد پرسشیه یاز معاو يمرد .2
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پاسـخ  : کننـده گفـت   پرسـش . طالب بپرس که او داناتر است ابن ابی این سؤال را از علی
و چه ! چقدر بد گفتی: معاویه گفت. تر از پاسخ علی است داشتنی شما براي من دوست

، داري که رسول خـدا  پرسیدن از کسی را ناپسند می! سخن زشتی بر زبان راندي
اي بـر عمـر سـخت     داشت؛ و زمانی که مسئله دم میبر دیگران مقدر علم و دانش او را 

اي براي او پیش آمده  روزي در نزد عمر بودم که مسئله. گرفت شد، از او کمک می می
، 42، ج1417عسـاکر،   ابـن (علی کجاسـت؟  : گفت گرفت و می بود و سراغ علی را می

، ؛همـو 142، ص3، ج1373طبري، ؛ 1153، ح 675، ص2، ج1425حنبل،  ؛ ابن170ص
  ).79، ص1356

 : دیگو ی؛ حجاربن ابجر معلیقضاوت براساس قضاوت  .3

اي : معاویه گفـت . دو نفر به خاطر حل نزاع بر سر لباسی نزد او آمدند. نزد معاویه بودم
. ام من قضاوت علی را در چنـین اختالفـی دیـده   : گفتم. علی بود) براي حل نزاع(کاش 

. کرد داد که دلیل اقامه می ه کسی میلباس را ب: چگونه حکم کرد؟ گفتم: معاویه گفت
  ).206، ص12، ج1417عساکر،  ابن(پس معاویه طبق آنچه من گفتم قضاوت کرد 

  رباح بن أبي عطاء. ۱۳
او در فقه، علم، تقوا و فضل از بزرگـان  «: حبان، عطاء را در شمار ثقات آورده و گفته است ابن

  ).570، ص5، ج1325، یعسقالنحجر  ابن(» تابعان است
ان اصحاب رسـول  یا در میاز عطاء سؤال شد که آ«: کند ین، به سند خود نقل میبن مع ییحی
را  ین شخصـ یسوگند به خدا که چن: ؟ پاسخ دادیشناس یم یرا أعلم از عل یکس خدا

  4.»شناسم ینم
کنـد   ینقل م عباس و او از رسول خدا از ابن -ث امامانیاز ناقالن حد -ن عطاء یهمچن
له یمـن، وسـ   بیـت  اهـل ن از غرق شدن هسـتند و  یاهل زم يبرا یمنیله ایستارگان وس«: که فرمود

ن خـود  یاز عرب با آنها مخالفت کنـد بـ   يا لهیپس هرگاه قب. اند امت من از اختالف يبرا یمنیا
  5.»س خواهند شدیآنها اختالف افتاده و حزب ابل
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  عکرمه. ۱۴
: کنـد کـه فرمـود    ینقـل مـ   یاز امـام علـ  عبـاس، از اسـتادش و او    عکرمه، غالم و شاگرد ابن

 یپس چـه کسـ  . امبر و وارث علم او هستمیپ يدار و پسرعمو من برادر، دوست! سوگند به خدا«
  6).136، ص3، ج1411حاکم، (» به او سزاوارتر از من است؟

کـه بـا    یچـه کسـان  (و تابعـان آنهـا    امبرخـدا یاز صـحابه پ  ینها مجموع سخنان برخـ یا
وقـاص و چـه موافقـان بـا حضـرت،       یه و سعدبن ابـ یمعاو مانندف بودند، دشمن و مخال علی

بـه سـنت    ییدر احکـام قضـاوت و آشـنا   » یأعلم بودن امام عل« بارهدر) سلمان و مقداد انندم
مانند مراجعـات عمـر و   (حال رجوع و استناد آنها به سخنان و روش امام  بااین. است ينبو

نشـان  ) ینـ یها و احکام د ه در قضاوتیه امام توسط معاوکنندگان ب از پرسش یارجاع دادن برخ
و احکـام صـادره از جانـب     یآنها با امام، سخنان علم یاسیس يها دهد که با وجود مخالفت یم

  .ستیآن حضرت ن یت علمیرش مرجعیجز پذ يزین چیحضرت را قبول داشتند؛ و ا

  قرن دومنزد محدثان غیرامامیه در  بیت مرجعیت علمی اهلـ  گفتار دوم
واسطه محدثان موثق  به یثی، سخنان و احادبیت اهل یعلم يبرتر رهدربا يدر قرن دوم هجر

خـود بـه آنهـا تمسـک      یعلمـ  يهـا  هیـ نکـه در نظر یا ایـ نقل شـده اسـت و    سنت اهلو معتبر نزد 
نزد  بیت اهل یت علمیعه که مرجعیر از محدثان شیغ(ن قرن یاز محدثان ا يادیشمار ز. اند کرده

  .اند عمل کرده ره ائمهیبه سخنان، فتاوا و س) ا مسلم استآنه

  زيد بن علي. ۱
، 1327، ی؛ سبحان423، ص1430، یخزاز قم(ه و محدث بوده ی، عالم، فق)ق121 م( یدبن علیز

جملـه   فه ازیبن عطاء و ابوحن واصل. داشته است یو با عالمان روزگار خود ارتباط علم) 224ص
ب،  تـا  یابـوزهره، بـ  (به او داشته است  یفه عالقه خاصیکه ابوحن يا نهگو شاگردان او هستند؛ به

  ).41ص
از اصحاب رسول خدا یبرخ«: دیگو یآورده و م الثقاتحبان نام او را در  ابن

ده یرا د 
  ).250-249، ص4، ج1398حبان،  ابن(» است
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ت یـ قـل روا ن یبـن علـ   دیـ برد که از ز یتن از محدثان را نام م 41ز ین تهذیب الکمالصاحب 
و امـام   يشهاب زهر بن حجاج، ابن ، شعبهیسین و عیاند که از جمله آنها دو فرزندش حس کرده

  ).97-95، ص10، ج1409، يمز(» هستند صادق
خـود را بـر او    ی، بـرادرزاده او بـود ولـ   نکه امام صادقیبود و با ا رو ائمه اطهارید پیز

د نقـل شـده   یـ از جنـاب ز . داد یحضرت ارجاع مبه  یداشت و مردم را در مسائل علم یمقدم نم
إِبنِ أَخی جعفَرَ؛ هر کس قصد جهاد  یو من أَراد العلم فَإِل یمن أَراد الجهاد فَإِلَ«: است که گفت

» ام جعفر رجوع کنـد  علم دارد، به برادرزاده) يریفراگ(د و هر کس قصد یایمن ب يدارد، به سو
  ).424، ص1430، یخزاز قم(

  :دیگو یز میبن عال ن بداهللاع
: ال ولکنِّی من العترة، فَإلی من تَأمرُنـا؟ قـال  : قلت لزید بن علی فأنت صاحب األمر؟ قال

تو امـام  : ؛ از زید بن علی پرسیدمعلَیک بِصاحب الشعر، و أشار إِلی جعفرَ بن محمد
کسـی ارجـاع    پـس مـا را بـه چـه    : گفـتم . هستم بیت اهلخیر ولی من از : هستی؟ گفت

چنگ بزن به دامن آنکه موي بلند دارد، و اشاره به امام صـادق : دهید؟ پاسخ داد می
 

  .)428، ص1430خزاز قمی، (» کرد
گر صحابه رسول خدایبر د علی يبرتر بارهدر ید بن علیز

ـ «: دیگو یم  لبـنَ   یإِنَّ ع
، 1ج ،1368، یشهرسـتان ( » فضل صحابه استطالب أ یبن اب ی؛ همانا علطَالب أَفضَلُ الصحابهِ أَبِی
  ). 250ص

  شهاب زهري  ابن. ۲
امـام   يق شـاگرد یـ اسـت کـه توف   سـنت  اهـل هـان و محـدثان   یاز فق )ق124م ( يشهاب زهـر  ابن

کانت أکثر «: دیگو یباره م  نیدرا يو. ث آموخته استیشان فقه و حدیرا داشت و از ا سجاد
، 1417عسـاکر،   ابن(» ن بوده استیبن حس یمن نزد عل يشتر شاگردین؛ بیبن الحس یلعل یمجالست

  ).158تا ج، ص ی؛ ابوزهره، ب305، ص7، ج 1325، یعسقالنحجر  ؛ ابن371، ص41ج
 ین؛ من کسـ یبن الحس یت أفقه من علیما رأ«: گفته است أعلم بودن امام سجاد بارهاو در

  ).75، ص1تا، ج ی، بیذهب(» دمین ندیبن حس یتر از عل هیفق
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»١٣٧«

  بن علي بن زيد يحيي. ۳
ان یـ از راو یکـ یو ) 374، ص1342داود،  ابـن (، از محـدثان قـرن دوم   یبـن علـ   دیـ فرزند ز ییحی

افت کـرده اسـت   یر، آن را از او دریبن عم است که متوکل هیفه سجادیصحف یکتاب شر یاصل
  ). 99، ص1311رداماد، ی؛ م309، ص1430، یخزاز قم(

، ی؛ شهرسـتان 24تـا، ص  ی، بيبغداد(دانند  ی، او را امام مه پس از پدرش، امام سجادیدیز
  ). 252، ص1، ج1368

د، یشـن  یـی حیرا از  یبـن علـ   دیـ ز يدار زنـده  بن هارون اوصاف، عبادت و شـب  متوکل یوقت
  : در پاسخ گفت ییحی. نها صفات امام استیا! پسر رسول خدا يا: گفت

: أعقل من أن یدعی مـا لـیس لـه بحـقّ و إنّمـا قـال       إنَّ أبی... یا أباعبداهللا إنّ أبی لم یکن اماماً
فهو الیوم صـاحب  : جعفراً، قلت) ابن عمی(أدعوکم إلی الرضا من آل محمد، عنی بذلک عمی 

  هاشم؛  نعم، هم أفقه بنی: هذااألمر، قال
 تر از این بود که چیزي را کـه نـدارد و حـق او نیسـت     امام نبود و عالم) زید(پدرم ! اي اباعبداهللا

کنم و مقصـودش   من شما را به برگزیده شده از آل محمد دعوت می: فرمود ادعا کند، بلکه می
) امامـت (صـاحب ایـن امـر    : پرسـد  بن هارون می متوکل. بود) امام صادق(پسر عمویم جعفر 

 خـزاز (هاشـم اسـت    تـرین شـخص در بنـی    او فقیه! بله: دهد جعفر صادق است؟ یحیی پاسخ می
 ).426ص ،1430 قمی،

  سفيان ثوري . ۴
است  سنت اهلهان و محدثان بزرگ مورد اعتماد در نزد ی، از فقيبن مسروق ثور دیبن سع انیسف

، 2، ج1325، یحجر عسـقالن  ؛ ابن166، ص1تا، ج ی، بیذهب(بود  که از شاگردان امام صادق
  ).22تا ج، ص ی؛ ابوزهره، ب103ص

؛ 97، ص3، ج1411، يشـابور یکم نحـا (نه علم است یث باب مدیاز ناقالن حد يان ثوریسف
  .آن حضرت داللت دارد یت علمیکه بر مرجع) 80، ص1402، یمغازل ابن

نقـل   فه و او از رسول خدایبا سلسله سند خود از حذ یثیدر حد يان ثورین سفیهمچن
  :کند که فرمود یم
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؛ ضـاء البی المحجـه  علـی  مهدیا یحکـم  هادیا تجدوه فاعلین و ما أراکم علیا تستخلفوا إن
کننـده   اگر بعد از من علی را به عنوان خلیفه بپذیرید که نخواهید پذیرفت، او را هدایت

  7.»کند شده خواهید یافت که براساس روش و راه راست و روشن حکم می و هدایت

  بن ثابت ابوحنيفه نعمان. ۵
: دیـ گو یحجـر مـ   ابـن . بوده اسـت  از شاگردان امام صادق )ق150م (بن ثابت  فه نعمانیابوحن

بـن محمـد    فه از جعفریح و ابوحنینه، مالک بن أنس، ابن جرییان بن عیو سف يان ثوریشعبه، سف«
  ).103، ص2، ج1325، یحجر عسقالن ابن(» اند ت نقل کردهیروا

، یذهبـ (» یجعفـر محمـدبن علـ    و أبی... حدث عن عطاء و نافع فهیأبوحن«: آورد یز مین یذهب
  ).168، ص1تا، ج یب

  .اند فه بودهیخ ابوحنیاز مشا دهد که امام صادق و باقر ین نشان من سخنایا
 ، دو شـاگرد برجسـته  یبانیشـ  حسـن  بنمحمـد  اآلثـار  کتـاب و  وسـف یابو اآلثـار  کتاب در

، یاز امـام علـ   يادیـ ات زیاند، روا ن دو کتاب گرد آوردهیاو را در ا معتبر اتیروا که فهیابوحن
صادقامام امام باقر و 

 مناسک بارهدر یثیحد کتاب نیا در وسفیابو جمله ازوجود دارد؛  

 هیأب عن وسفی«: است کرده تیروا سند نیا احرام با نیح در همسر با یکینزد و کفاره حج
 ،1355 وسـف، یابو(» عمـر  یأبـ  عـن  ریـ جب دبنیسـع  عـن  محمـد  جعفـربن  عـن  فـه یحن یأبـ  عـن 
 ).125ـ124ص

 را خـدا  رسـول  شـب  نمـاز  تیفی، کباقر امام از خود سند به یثیحد در نیهمچن

» یالنبـ  عـن  یعل محمدبن جعفر یأب عن فهیحن یأب عن هیأب عن وسفی«: است کرده نقل
 ).34ص ،همان(

 بـاره در .اسـت  کـرده  نقـل  یعلـ  از امـام  يادیز ثیز با دو واسطه، احادیفه نیابوحن البته

ماره شـ  ثیاسـت؛ ازجملـه حـد    جسـته  اسـتناد  حضـرت  آن شاتیفرما به یفقه مختلف مسائل
 ).131-130ص ،همان(» یعل عن میابراه عن حماد عن فهیق ابوحنیطر«از  632و  609، 606

 اآلثـار  کتـاب در  را او ثیـ احاد کـه  فه اسـت یابوحن شاگرد گرید ،یبانیش حسن محمدبن

اسـت؛ از   کرده نقل باقر امام و سجاد ، امامامام علی از يادیز ثیگرد آورده و احاد خود
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تنها به نقل  ان،ین میاز ا که 677و  634، 628، 617، 612، 576، 556، 482ث شماره یحد جمله
  .میکن یبسنده م ثیحد کی

کـه   البـاقر  یر عـن ابـوجعفر محمـدبن علـ    یفه عن بشـر أو بشـ  یعن ابوحن) یبانیش(محمد «
، 1429، یبانیشـ (» شـد  یاطـان نمـ  یشـگران، زرگـران و خ  یطالـب ضـامن آرا   یبـن ابـ   یعل: فرمود

  ).778، ح661ص
د؛ فق  یما رأَ«: دیگو یفه میابوحن مـحعفَـربنِ من جأَفقَه م میدیـ تـر از جعفـربن محمـد ند    هیـ ت «

 ).167، ص1جتا،  یب، یذهب(

   نامنؤشافعي و تمسک به سيره اميرم. ۶
کـه او  ) 361، ص1جتـا،   یبـ ، یذهبـ (بن انس  شاگرد مالک) ق 204م ( یس شافعیمحمدبن ادر

  . بوده است هم از شاگردان امام صادق
 .کرد یعمل م امام علیبه روش  یاز احکام فقه يا در استنباط پاره یشافع

  :ابوزهره آورده است
کـرد و دشـمنان    آشکارا اعالم مـی ) رضی اهللا عنه(شافعی عشق و عالقه خود را به علی 

دانسـت و در اسـتنباط احکـام بغـات، براسـاس آنچـه علـی         آن حضرت را از بغات مـی 
با شورشیان علیه خود عمل کرده بود و کسـانی کـه از حکـم حضـرت     ) عنه رضی اهللا(

  ).122صق، 1367همو ؛ 55صتا الف،  بیابوزهره، (داد  سرپیچی کرده بودند، فتوا می
  :گفت یآن حضرت م بارهدر

او  داناترین افراد به علم قرآن و فقه بود؛ چـون رسـول خـدا    )کرم اهللا وجهه(علی 
هایش به رسول  تور داد تا در میان مردم قضاوت کند و قضاوترا نزد خود خواند و دس

  ).122ص، 1367ابوزهره، (داد  شد و آنها را مورد تأیید قرار می گزارش می خدا
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  نزد محدثان غیرامامیه در قرن سوم بیت مرجعیت علمی اهلـ  گفتار سوم

  عبدالرزاق. ۱
اسـت و   سـنت  اهـل ان یـ بـر و ثقـه در م  ، از محـدثان معت )ق 211م ( یبـن همـام صـنعان    عبدالرزاق

  ٨او نقل شده است؛ يبرا سنت اهلرجال  يها در کتاب يادیقات زیتوث
، بـه  يان ثـور یبه و او از سـف یشـ  یبـن ابـ   از نعمان درباره منزلت علمی امام علی عبدالرزاق

تموهـا  یو إن ول«: انـد کـه فرمـود    ت کـرده یرا روا ث رسول خداین حدیسلسله سند خود ا
د، شـما را در راه راسـت   یـ خـود قـرار ده   يشوایرا پ یم؛ و اگر علیق مستقیطر یمکم علیقیا یعل

، 11، ج1409، يهنـد  ی؛ متقـ 420، ص42و ج 235، ص44، ج1417عسـاکر،   ابن(» برد یش میپ
  ).82، ص1، ج1411، ی؛ حسکان361، ص7، ج1407ر، یکث ؛ ابن631ص

امـام   یت علمـ یـ بـر مرجع  يآشـکار نه علم است که داللت یث مدیان حدیعبدالرزاق از راو
حـاکم،  (رسـد   یمـ  يبزرگوار، جابربن عبداهللا انصـار  یث به صحابین حدیدارد و سند ا یعل

  ).127، ص3، ج1411
  .داللت دارد یبر أعلم بودن امام عل یروشن ر است که بهیث زیان حدین او از راویهمچن

  :ندیفرما یم يقه کبریخطاب به صد رسول خدا
) یا فاطمه(ضَینَ أَنِّی زوجتُک أَقدم أُمتی سلماً، وأَکثَرَهم علماً، و أَعظَمهم حلماً؛ أَو ما تَر

شوي از اینکه من تو را به ازدواج کسی در آوردم که نخستین فرد امت  آیا خشنود نمی
ق، عبـدالرزا (اش بـاالتر اسـت    من بود که اسالم آورد، علم او از همه آنها بیشتر و حلـم 

ــی ــا، ج ب ــن490، ص5ت ــل،  ؛ اب ــدي،  288، ص7، ج1414حنب ــی هن ، 11، ج1409؛ متق
  ).80، ص1، ج1431؛ طبرانی، 605ص

خود نقل کرده اسـت کـه    المصنفدر علم قضاوت را در  یث أعلم بودن امام علیو حد
» اسـت  یبه علـم قضـاوت، علـ   ) صحابه(ن شما یتر ؛ عالمیأَقضَاهم عل«: فرمود رسول خدا

  ).225، ص11تا، ج یرزاق، بلعبدا(
ن آنهـا  یأعلمهم بأحکـام الشـرع؛ دانـاتر    يأ«: دیفرما یث مین حدیح ایدر توض يقار یمالعل

  ).3954، ص9، ج1422، يقار(» عت استیبه احکام شر
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گران داناتر باشـد در  یکه در علم قضاوت از د یدهد، کس ینشان م يقار یح مالعلین توضیا
  . گران أعلم خواهد بودیز از دینعت یر علوم مربوط به شریسا

   بن حنبلاحمد. ۲
، 2تـا، ج  ی، بیذهب(، مسلم، ابوداود و ابوزرعه است يخ بخاری، از مشا)ق 241م (بن حنبل احمد

  ).172، ص1، ج1325حجر،  ؛ ابن431ص
حنبـل بـه    ابن المسندو أعلم بودن آنها، در کتاب  بیت اهل یت علمیث مربوط به مرجعیاحاد

  :جمله ت شده است؛ ازیواطرق مختلف ر
، 3و ج 54، ص4، ج1414حنبـل،   ابن(ان کرده است یق مختلف بین را به سه طریث ثقلیحد

  ). 100، ص5، و ج492، ص5، و ج26ص
، 1425همو، (خود نقل کرده است  مناقبرا در کتاب  ینه علم النبیث باب مدین حدیهمچن

  ).88، ص6، ج1385، ینی؛ ام140ص
گـر  یبـر د  یح بر أعلـم بـودن امـام علـ    یکند که داللت صر یقل من یثیحنبل حد بناحمد

کنـد کـه رسـول     یسـار نقـل مـ   یبـن   بـن بـزاز از معقـل    است کـه نـافع   یثیصحابه دارد، و آن حد
خدا

  : به دختر خود فرمود 
؛ آیـا  ، و أعظمهـم حلمـاً  ، و أکثـرهم علمـاً  أو ما ترضین أنی زوجتک أقـدم أمتـی سـلماً   

را به همسري کسی برگزیـدم کـه نخسـتین فـرد امـت مـن در        خشنود نیستی از اینکه تو
اش از همه آنها بیشتر است و باالترین آنها در بردباري اسـت   پذیرش اسالم است و علم

؛ 78، ص1356، همــو؛ 141، ص3، ج1373؛ طبــري، 288، ص7، ج1414حنبــل،  ابــن(
، 1422، ي؛ قار13، ص6، ج1409؛ متقی هندي، 464، ص3، ج1411حاکم نیشابوري، 

  ).5، ص1403، چی قلعه ؛ رواس3940، ص9ج
کـدام از اصـحاب رسـول     چیهـ  يبـرا «: گفـت  یاز احمدبن حنبل نقل شده است که بارها مـ 

لت ینقل شـده، فضـ   یح و قطعیفضائل صح طالب یبن اب یعل يکه برا يا اندازه به خدا
 ).167، ص1، ج1402، يروزآبادی؛ ف19، ص1، ج1411، یحسکان(» نقل نشده است
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  بن حجاج نيشابوري مسلم. ۳
است که پـس از قـرآن در نـزد     یاز دو کتاب یکیصاحب ) ق 261م ( يشابوریبن حجاج ن مسلم

 یاتیـ از جملـه روا . ات آنها مورد قبول استیها هستند و روا ن کتابیتر حیصح سنت اهلعالمان 
بـاب   ،هفضـائل الصـحاب  ن است کـه در کتـاب   یث ثقلیح خود نقل کرده، حدیکه مسلم در صح

کـه داللـت بـر     یثیق نقـل کـرده اسـت؛ حـد    یث را به سه طرین حدی، اطالب بن ابی فضائل علی
  ). 123، ص7، ج1420مسلم، (دارد  امبر خدایبعد از وفات پ بیت اهل یت علمیمرجع

  بن عيسي ترمذي محمد. ۴
ث یحـد است، از نـاقالن   سنت اهلکه از جمله صحاح سته نزد  سننصاحب  )ق 279م ( يترمذ

مـن  ؛ بابهـا  یو علـ  أنا دارالحکمـه «ر یبا تعب ینه علم النبیو مد) 1079ق، ص1359، يترمذ(ن یثقل
  ).1064، ص1359، يترمذ( .است هم دروازه آن یام و عل خانه حکمت

  بن حنبل  بن احمد عبداهللا. ۵
 يزیـ و چ مند بـود  ث بهرهیپدرش، از علم حد یکه به گواه) ق 290م ( حنبل بن احمد بن عبداهللا

  ).666، ص2تا، ج ی، بیذهب(گفت  یدانست و به آن علم نداشت، نم یرا که نم
رسـد،   یمـ  يد خُدرید بن ارقم و ابوسعیق که به زین را به سه طریث ثقلیبن حنبل حد عبداهللا

ر را یـ ث زین حـد یهمچن). 492و 90، ص5و ج 443، ص3، ج1414ابن حنبل، (نقل کرده است 
ان امـت  یـ در م یامـام علـ   یعلمـ  يبـر برتـر   یه داللـت روشـن  از پدرش نقل کـرده اسـت کـ   

  : سدینو یدارد؛ آنجا که م امبریپ
لماً و      : خطـاب بـه دخترشـان فرمـود     پیامبر م سـهمأَقـد جتُـکوینَ أَن ز ا تَرضـ مـأَو

 شوي از اینکه تو را بـه ازدواج کسـی در   أَکثَرَهم علماً و أَعظَمهم حلماً؛ آیا خشنود نمی
اش بـیش از همـه آنهـا     آوردم که نخستین اصحاب من در پذیرش اسـالم اسـت و علـم   

ــاري اســت    ــم و بردب ــا در حل ــاالترین آنه ــن(اســت و ب ــل،  اب ؛ 662، ص5، ج1414حنب
ــی  ــدالرزاق، ب ــا، ج عب ــري، 490، ص5ت ــی، 141، ص3، ج1373؛ طب ، 2، ج1417؛ ذهب

  ).605، ص1409؛ متقی هندي، 3940، ص9، ج1422، ي؛ قار620ص
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  نتیجه
در نـزد عالمـان    ت داشـتن و سـند بـودن سـخنان اصـحاب رسـول خـدا       یـ با توجه بـه حج 

از آنهـا،   یحـال برخـ   بـااین صـراحت دارد؛  » یامام عل«، سخنان آنها در أعلم بودن سنت اهل
البتـه  . انـد  ح کـرده یتصـر  از رسـول خـدا   بیـت  اهل یبر وراثت علم يابوذر غفار مانند
سـت تـن از صـحابه    یش از بیدارد، بـ  بیـت  اهل یت علمیبر مرجعن را که داللت یث ثقلیحد

  ).89ص ،1312 ،یتمیه حجر ابن(اند  نقل کرده امبر اکرمیپ
هـا و مـذاهب    ز عالمان، دانشمندان و محدثان بـزرگ مسـلمان از فرقـه   یدر قرن دوم و سوم ن

حال کـه   ااینبشدند و  یاب میشرف بیت اهلبه محضر ائمه  ینیعلوم د يریادگی يمختلف برا
فـه و  یکردنـد؛ ماننـد ابوحن   یث آن بزرگواران را نقل مـ یدانستند، احاد ین افراد میتر آنها را عالم

 یکردنـد؛ ماننـد شـافع    یعمل م بیت اهلره یخود به س ینکه در استنباطات فقهیا ای؛ و يزهر
  .کرد یعمل م امام علیره یدر احکام بغات که به س

 يا ت وارستهیو شخص یگاه علمیمقام و جا ي، داراسنت اهلو  عهیان شیکه در م یدبن علیز
را کـه   يامامت نداشت، بلکه افراد ين است، نه تنها ادعایقیاست، و از محدثان واالمقام نزد فر

ز بـه  یـ د، نیشـه  يایـ حیدادند و فرزندش،  یارجاع م کردند، به امام صادق یشان رجوع میبه ا
  .کرد یوه عمل مین شیهم

ژه صـحابه رسـول   یـ و ، بـه یدگاه محدثان برجسـته در سـه قـرن نخسـت اسـالم     ید با توجه به
ن مرجـع در  یحجـت اسـت، بهتـر    یشتر مذاهب اسـالم یب يره و روش آنها برایکه س خدا

ن یتـر  هیـ ن و فقیتـر  را عـالم یـ هستند؛ ز بیت اهلر یشان سایو پس از ا ی، امام علینیعلوم د
  .اند افراد زمان خود بوده
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  ها نوشت یپ
  

دانـاترین شـخص بـه    ) امام علی(او «: ود از عایشه روایت کرده است که گفتسفیان ثوري با سند خ همچنین .1
  ).42تا، ص ؛ شیرازي شافعی، بی628، ص2، ج1417ذهبی، (» است که باقی مانده است) نبوي(سنت 

2. »ا األُمتُهأَی ،هلمارِثُ عو و دمحم یصبٍ وبنِ أَبِی طَال یلع رَ هُویتَحا هُالمهنَبِی عدب !      اهللاُ و مـن قَـدمتُم مـا لَـو قَـدأَم
تُم الوِلَایأَقرَر ن أَخَّرَ اهللاُ واثَ هَأَخَّرتُم مالوِر ی أَهلِ هَوف  کُم وامأَقد ن تَحتم کُم ووؤسن فَوقِ رکُم لَأَکَلتُم منَبِی یتب

طَاش سهم من فَرَائض اهللاِ و لَااختَلَف إِثنَانِ فی حکمِ اهللاِ إِلَّا وجدتُم علم ذَلک من کتَابِ اهللاِ و لَما عالَ ولی اهللاِ و لَا
  .»نَبِیه فَأَما فَعلتُم ما فَعلتُم فَذُقُوا و بالَ أَمرِکُم هَسنَّ
؟ ألم یکن ؟ ألم یکن أول من صلّی مع رسول اهللاطالب، ألم یکن أول من أسلم بن أبی یا هذا ماتشتم علی« .3

  .)572 -571، ص 3، ج1411حاکم نیشابوري،  (»أزهد الناس؟ ألم یکن أعلم الناس؟
؛ 50، ص1، ج1411حسکانی، (» ال واهللا ما أَعلمه: قیل لعطاء أ کان فی أصحاب محمد أحد أعلم من علی؟ قال« .4

؛ زینـی  23تـا، ص  ی، بـی ؛ شـیرازي شـافع  30، ص2تـا، ج  آشوب، بـی شهر ؛ ابن1104، ص3، ج1415عبدالبر،  ابن
  . 53، ص2، ج1387دحالن، 

النجـوم أمـان ألهـل األرض مـن الغـرق      : قـال رسـول اهللا  : اهللا عنهمـا قـال   عباس رضـی  عن عطاء عن ابن .5
، نیشـابوري  حاکم(من العرب إختلفوا فصاروا حزب إبلیس ی من األختالف فأذا خالفتها قبیلهبیتی أمانٌ ألمت وأهل
  ).140، ص1312حجر هیتمی،  ؛ ابن162، ص3، ج1411

  .»واهللا إلنّی ألخوه و ولیه و أبن عمه و وارث علمه فمن أحقّ به منّی« .6
و  235ص ،44، ج1417 عساکر، ابن ؛97ص ،1، ج1421 ابونعیم،( مستقیم طریق علی یقیمکم علیا ولیتموها إن .7
و  236ص ،44، ج 1417 عسـاکر،  ابـن (الطریـق  بکم یسلک مهدیا هادیا تجدوه اعلی تولوها و إن .)420ص ،42ج
 .)419ص ،42، جهمان( المستقیم الطریق علی بکم یسلک مهدیا هادیا وجدتموه ولیتموها و إن .)421ص ،42ج

 الطریـق  کمب یسلک مهدیا هادیا تجدوه فاعلین دراکم و ال علیا تؤمروا و إن« :است شده نقل نیز تعبیر این با البته
  .)631ص ،11ج ،1409 هندي، متقی ؛361ص ،7ج ،1407 کثیر، ابن(» المستقیم

  :اند از جمله گفته. 7
یا اباصالح لو ارتد عبدالرزاق ما ترکنا حدیثه؛ اگر : فقال«: کند معین نقل می محمد بن اسماعیل فزازي از ابن) الف

  ).314، ص6ق، ج1325حجر،  ابن(» نیمک عبدالرزاق مرتد هم شود، ما نقل احادیث او را رها نمی
و کان عبدالرزاق ممن جمع و صنف «: حبان او را در کتاب الثقات خود آورده و در توثیق او گفته است ابن) ب

» و حفظ و ذاکر؛ عبدالرزاق از کسانی بود که حدیث جمع کرد و آنها را نوشت و حفظ و یادآوري کرد
  ).412، ص8ق، ج1398حبان،  ابن(

  



  
  
  

  از ديدگاه محدثان غيراماميه در سه قرن نخست اسالمي بيت مرجعيت علمي اهل
  

»١٤٥«
  

 منابع
محمد ابوالفضـل ابـراهیم، قـم، کتابخانـه     : ، تحقیقشرح نهج البالغه، 1404اهللا،  عبدالحمیدبن هبه الحدید، ابی ابن .1

 . مرعشی نجفیاهللا آیت

 .، بیروت، دار الفکراسدالغابه، 1409اثیر، عزالدین،  ابن .2

 .، قم، ذوي القربیتذکره الخواص، 1427، جوزي، سبط ابن .3

  .المعارف العثمانیه ، هند، دائرهکتاب الثقاتق، 1398بن حبان خراسانی، حبان، ابوحاتم محمد ابن .4
 .بیروت، دار احیاء التراث العربی ،تهذیب التهذیبق، 1325بن علی،  حجر عسقالنی، احمد ابن .5

عـادل احمـد عبـدالموجود و علـی محمـد معـوض، بیـروت،        : ، تحقیـق األصابه فی تمییز الصـحابه ، 1415ـــــ ،  .6
 .علمیهدارالکتب ال

 .، مصر، چاپ میمنیهالصواعق المحرقهق، 1312بن بدرالدین مکّی،  حجر هیتمی، احمد ابن .7

  .، چاپ دوم، بیروت، دار الفکرالمسند، 1414بن محمد شیبانی،  حنبل، احمد ابن .8
محمـد کـاظم محمـودي، تهـران، انتشـارات      : ، تحقیقفضائل اهل البیت من کتاب فضائل الصحابه، 1425ـــــ ،  .9

  .مع جهانی تقریب مذاهب اسالمیمج
محمدصادق بحرالعلوم، تهـران، انتشـارات دانشـگاه    : ، محققالرجال، 1342بن داود حلی،  بن علی داود، حسن ابن .10

  .تهران
 .محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیه: ، تحقیقالطبقات الکبري، 1410بن سعد بصري،  سعد، محمد ابن .11

  .، قم، انتشارات عالمهطالب مناقب آل ابیتا،  علی سروي مازندرانی، بیبن آشوب، محمدشهر ابن .12
  .، بیروت، دار الکتب العلمیهاالستیعاب فی معرفه الصحابه، 1415بن عبداهللا قرطبی،  عبدالبر، ابوعمر یوسف ابن .13
 .، بیروت، دار الفکرتاریخ مدینه دمشق، 1417بن حسن شافعی،  عساکر، علی ابن .14

 .، بیروت، دار الفکرالبدایه و النهایه، 1407بن عمر دمشقی،  ر، اسماعیلکثی ابن .15

، چاپ دوم، تهران، المکتبـه  مناقب علی بن ابی طالب، 1402بن محمد واسطی شافعی،  بن محمد مغازلی، علی ابن .16
  .االسالمیه

 .لتراث العربی، تهران، دار احیاء احلیه االولیاء، 1421ابونعیم، احمدبن عبداهللا اصفهانی،  .17

 .، چاپ دوم، قاهره، دار الفکر العربیحیاته و عصره، آرائه و فقهه: االمام شافعی ق،1367ابوزهره، محمد،  .18

  .، چاپ دوم، قاهره، دار الفکر العربیحیاته و عصره، آرائه و فقهه: االمام مالکتا الف،  بیـــــ ،  .19
 .دار الفکر العربی ، قاهره،تاریخ المذاهب االسالمیهتا ب،  بیـــــ ،  .20

  .، قاهره، دار الفکر العربیحیاته و عصره، آرائه و فقهه: االمام الصادقتا ج،  بیـــــ ،  .21
 .، بیروت، دار الکتب العلمیهکتاب اآلثارق، 1355بن ابراهیم انصاري،  ابویوسف، یعقوب .22



  
  
  
  ۱۳۹۶پاييز و زمستان ، ۳۵، پياپي دوم، شماره دوازدهمسال معارف عقلي،   
  

»١٤٦«  
  

، قـم، انتشـارات مجمـع    بیت مجمع جهانی اهل: ، تحقیقاالمام الصادق و المذاهب االربعه، 1425اسد حیدر،  .23
 .جهانی اهل بیت

مرکـز الغـدیر للدراسـات    : ، تحقیـق موسوعه الغـدیر فـی الکتـاب و السـنه و األدب    ، 1385امینی، عبدالحسـین،   .24
  .المعارف فقه اسالمی ، چاپ چهارم، قم، مؤسسه دایرههاالسالمی

  .، بیروت، دار الکتب العلمیهن الفرقالفرق بیتا،  بغدادي، عبدالقاهربن طاهر اسفرائینی تمیمی، بی .25
  .احمد محمد شاکر، بیروت، دار الکتب العلمیه: ، تحقیقسننق، 1359ترمذي، محمدبن عیسی،  .26
  .هبیروت، دار الکتب العلمی، المستدرك علی الصحیحین ،1411بن عبداهللا، حاکم نیشابوري، محمد .27
تهران، انتشارات  محمدباقر محمودي،: ، تحقیقواعد التفضیلشواهد التنزیل لق، 1411بن احمد،  حسکانی، عبیداهللا .28

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 .هقم، دارالکتب العراقیچاپ هشتم، ، هینابیع المود ،1385حنفی، سلیمان بن ابراهیم،  .29

 .، قم، انتشارات دلیل ماکفایه األثر، 1430بن محمد رازي،  خزاز قمی، ابوالقاسم علی .30

  .، بیروت، دار الکتاب العربیتاریخ بغدادتا،  ي، ابوبکر احمدبن علی، بیخطیب بغداد .31
 .، بیروت، دار احیاء التراث العربیتذکره الحفاظتا،  بن احمد، بیالدین محمد ذهبی، شمس .32

  .، بیروت، دار الفکرسیر اعالم النبالء، 1417ـــــ ،  .33
  .دار احیاء الکتب العربیه علی محمد بجاوي،: ، تحقیقمیزان االعتدالق، 1382ـــــ ،  .34
 .، دمشق، دار الفکرطالب بن ابی موسوعه فقه علی، 1403چی، محمد،  رواس قلعه .35

، قاهره، مؤسسـه الحلبـی و   الفتوحات االسالمیه بعد مضی الفتوحات االسالمیهق، 1387زینی دحالن، سید احمد،  .36
 .شرکاء

 .قم، مؤسسه امام صادق ، چاپ دوم،المذاهب االسالمیه، 1327سبحانی، جعفر،  .37

 .نا ، بی)هند(، چاپ دوم، حیدر آباد تاریخ جرجانق، 1387بن یوسف،  سهمی، ابوقاسم حمزه .38

 .الدین عبدالحمید، مصر محمد محی: ، تحقیقتاریخ الخلفاءتا،  الدین عبدالرحمان، بی سیوطی، جالل .39

  .غریب ، قاهره، مکتبهعلی امام المتقینتا،  شرقاوي، عبدالرحمان، بی .40
 . مرعشی نجفیاهللا ، قم، کتابخانه آیتاحقاق الحق و ازهاق الباطل، 1409شوشتري، قاضی نوراهللا،  .41

  .احمد فهمی محمد، بیروت، دارالسرور: ، تحقیقالملل و النحل، ق1368شهرستانی، محمدبن عبدالکریم،  .42
 .رالنوادردا ، دمشق،العواد خالد :تحقیق ،اآلثار کتاب ،1429الحسن  محمدبن شیبانی، .43

 .، بیروت، دارالعلمطبقات الفقهاءتا،  ، بیبن علی ، ابواسحاق ابراهیمشافعی شیرازي .44

، تهران، انتشارات مجمع جهـانی تقریـب مـذاهب    ماضی مرجعیه الشیعه و حاضرها ،1431تسخیري، محمدعلی،  .45
  .اسالمی



  
  
  

  از ديدگاه محدثان غيراماميه در سه قرن نخست اسالمي بيت مرجعيت علمي اهل
  

»١٤٧«
  

 .هالعلمی ، بیروت، المکتبهجمهره خطب العربتا،  صفوت، احمد زکی، بی .46

  .و التراث االصاله ، بیروت، مکتبهالکبیر المعجم، 1431بن احمد،  طبرانی، سلیمان .47
 .، چاپ دوم، مکتبه اسالمیهالریاض النضره فی مناقب العشرهق، 1373بن عبداهللا، الدین احمد طبري، محب .48

 .، قاهره، مکتبه القدسیذخائر العقبی فی مناقب ذوي القربیق، 1356ـــــ ،  .49

  .العلمی جا، لمجلس بی اعظمی، الرحمن حبیب: تحقیق ،المصنفتا،  عبدالرزاق، بی بدالرزاق، ابوبکربنع .50
، چـاپ چهـارم، بیـروت، مؤسسـه     فضائل الخمسه من الصـحاح السـته   ،1402مرتضی حسنی، فیروزآبادي، سید .51

 .األعلمی

 .، بیروت، دار الفکرابیحمرقاه المفاتیح شرح مشکاه المص، 1422بن سلطان محمد،  ، علیقاري .52

، چـاپ سـوم، تهـران،    طالـب  بـن ابـی   کفایه الطالب فی مناقب علی، 1404گنجی شافعی، محمدبن یوسـف،   .53
  .البیت داراحیاء تراث اهل

  .الرساله ، بیروت، مؤسسهکنز العمال فی سنن االقوال و االفعال، 1409الدین،  متقی هندي، حسام .54
  . مرعشیاهللا ، قم، کتابخانه آیتملحقات احقاق الحق، 1417الدین،  مرعشی نجفی، شهاب .55
 .، چاپ سوم، بیروت، مؤسسه الرسالهتهذیب الکمال فی اسماء الرجال، 1409، مزي، ابوالحجاج .56

 .، بیروت، دار احیاء التراث العربیصحیح، 1420حجاج نیشابوري،  مسلم، ابن .57

 .، قم، دارالخالفهفی شرح احادیث االمامیه الرواشح السماویهق، 1311میرداماد، محمدباقربن محمد،  .58

  .، بیروت، دار صادرتاریخ یعقوبیتا،  یعقوب، بی یعقوبی، احمدبن ابی .59


