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 )۲۱/۸/۱۳۸۶ :ي پذيرش نهايريخ ـ تا۲۹/۹/۱۳۸۵ :تاريخ دريافت مقاله( 

 
 كيدهچ

شهاب بنامسلم معروف به به محّمدبن) ع(الحسين بنحضرت علي اي ازنامه
با  اين نامه زهري به جهت همکاري در. زُهري در برخي منابع ذکر شده است

معموالً اين  . استقرار گرفته) ع( حضرتميه مورد سرزنش آن ادربار بني
مورد ) ع( هاي سياسي و اجتماعي امام سّجادگيرينامه در تحليل موضع

 آيدهاي متعدد چنين برمياز بررسي منابع و کتاب. گيرداستناد قرار مي
نقل کرده کتاب , البته بدون سند, ترين منبع موجودي که اين نامه راکه قديم

از عدم ي نامه يبررسي محتوا. استيف إبن شُعبه َحّراني  تألتَُحف الُعقول
، درجه انحراف و سطح علمي زهري در  تعابير موجود در آن با سنسازگارِي

اين  صدور بر اساس بررسي سندي و متني، .نشان دارد) ع( زمان امام سّجاد
از اين رو، . توان پذيرفتنميرا  خطاب به زهري) ع( نامه از سوي امام سّجاد

 .ضروري است , ديگر در اين ارتباطيفرضيات گرفتن ردر نظ
 
 .، إبن شعبه حراني، تَُحف العقول، زُهري)ع(علي بن الحسين  هاواژهكليد 
 

 لهأطرح مس
 و در دوران پس از اسارت عاشورا) ع(اساس شواهد متعدد تاريخي، امام سّجاد  بر

ر چارچوب اتّخاذ سياست  و د ندكردورود به مدينه، سياست تقّيه را به شّدت دنبال 
اصالح انحراف علمي جامعه و   ايفاي مسؤولّيت امامت در زمينهجهتتقّيه و در 
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در اين زمينه، . منحرف، سياست و سيره خاصي را در پيش گرفتند برخورد با علماي
 مسلم ذكربنخطاب به محّمد) ع(الحسين بناي از حضرت علي نامه,برخي منابع

ها حفظ کند و درباره  خدا وند ما و تو را از فتنه :شودن آغاز ميچنياند كه كرده
ست  ان شناسد سزاه آکه تو را ب  که هريا درآمدهيد، به وضعيدوزخ  به تو رحم نما

 .)۲۷۴ شعبه،بنا: نكـ ... (رد وتو رحم آ که بر
نامه زهري به دليل همكاريش با حكّام ظالم مورد توبيخ و سـرزنش شـديد                اين در

شّدت و به طـور      با با بياني صريح و   ) ع( تنها سندي است كه امام سجاد     و  رار گرفته   ق
 .كندنهي مي مستقيم، عالمي را از همكاري با دستگاه حاكمه بني مروان

با سياسـت  تقّيـه از سـوي          ,در اين نامه  ) ع(از سوي امام     بين سياست اتّخاذ شده   
 .شوداسازگاري مشاهده مي نو يدوگانگ در دوران امامتشان، نوعي) ع(آن حضرت 

گيري سياسـي و اجتمـاعي      تحليل موضع   در يقرشفيشر مانند, گران تحليل يبرخ
، بـه ايـن نامـه       )ع(علماي درباري معاصر آن حـضرت        برابر) ع(العابدين  حضرت زين 

اد يـ اسـالم     در ياسي از مفاخر اسناد س    يکياستناد جسته و حتّي  گاه از آن به عنوان           
 ايـن نامـه از    صدوربررسي صدور يا عدم. اند به آن داده محوري خاص كرده و نقش  

تبيين سياسـت   همچنين  , ...  ، تحليل زندگاني سياسي، اجتماعي و     )ع( سوي امام سجاد  
 .سازدز اهمّيت و جايگاه خاصّي برخوردار مي را ا)ع( اي آن حضرتتقّيه

سازي هر چه   و شفاف  ليهاز سوي ديگر، زدودن ابهام از اخبار موجود در منابع اوّ          
هـاي   در حـوزه پـژوهش     هافعاليتترين  و بنيادي ترين  ، از اساسي  در اين زمينه  بيشتر  

 .شود ميديني قلمداد

  به طور خـاص، مـورد    ,قولتحف الع رجه اعتبار اخبار موجود در كتاب       عالوه، د ه  ب
و  ) ۳/۸۲دوانـي،   : نكــ   (بحث و اختالف نظر ميان برخي از بزرگان قرار گرفتـه اسـت              

 تحقيق پيرامون اين نامه، در حقيقت به تحقيق در مورد يكـي از            مالحظه خواهد شد كه     
تـا  تواند   نتايج اين تحقيق مي    ,بنابراين. گردد برمي  تحف العقول  شده در كتاب  اخبار نقل 

 .حث نيز مورد استفاده قرار گيردحدودي در آن مب
 ت بررسي نامه مذكور و بيانگر     هميگر آثار و ا   تواند نشان  امور فوق مي   ,در مجموع 

  هر چند نگارنده، بيشتر با هدف اّول به ايـن مهـم            .ضرورت تحقيق در اين زمينه باشد     
 .پرداخته است
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گـر پيـشينه     متأخرين، نمايـان   يآرا ها و منابع متقّدمين و كتاب    جايگاه اين نامه در   
 .تنامه مذكور اسعدم بررسي سندي و متني دقيق  گويايتحقيق حاضر و 

برخي مؤلّفين بدون هيچ تشكيكي در سندّيت اين نامه، فقط مـتن كامـل آن را ذكـر                  
بـاب  ؛ مجلسي در    ) بدون ذكر سند   ـ۲۷۴: نكـ   (تحف العقول شعبه در    ابن مانند. اندكرده

؛ )تحـف العقـول   به نقـل از      ( ١بحاراألنوارة ضالرواز کتاب   ) ع(الحسين  بنوصايا علي 
  اإلمـام  ةغبـال ؛ عبـاس حـائري در       )تحف العقول  ه نقل از  ب (ةلحكممعادن ا كاشاني در   

؛ ) مقـّرم  اإلمـام زيـن العابـدين        و األنوار بحار،  تحف العقول  به نقل از   (الحسينبنعلي
  .... و) تحف العقول به نقل از(ائمتنا  دخّيل درمحمد علی علی 

، امـا   دانـ ، گرچه زهري را مخاطب آن دانسته      برخي نيز تنها با ذكر بخشي از نامه       
 از او ياد  " يكي از برادران ديني وي    "بدون اشاره به نام نويسنده نامه و فقط با تعبير           

 إحيـاء علـوم الـدين     حـالل و حـرام       آغاز باب شـشم از کتـاب         مثل غزالي در  ". اندكرده
  المهجـة البيـضاء    محسن كاشاني در  مولي و) نقل اين نامه   مأخذ در  بدون ذكر منبع و   (
 ).إحياء العلوم اهراً به جهت نقل غزالي دربدون ذكر منبع و ظ(

دون ترديد اند بسخن گفته) ع(  امام سّجادباره زندگانيي كه دريهابسياري از كتاب
به اين نامه استناد كرده      خطاب به زهري،    ) ع(اين نامه از سوي آن حضرت         صدور از
. انـد هاز آن بهـره جـست  ) ع(اجتمـاعي آن حـضرت    گيري سياسي وتحليل موضع  در و

  اإلمـام ةحيـا ؛ )تحـف العقـول   بـه نقـل از   ( تـأليف مقـّرم      )ع(العابـدين   اإلمـام زيـن   مانند  
 تـأليف   جهاد اإلمام الـسّجاد   ؛  )تحف العقول  به نقل از  ( قرشي تأليف شريف  العابدينزين

 ةغ، بـال  المهجـة البيـضاء    ،تحف العقول، إحياء علـوم الـدين      با استناد به    (جاللي  حسيني
 حيـات فکـري و    ؛  ) تـأليف مقـّرم    اإلمام زين العابدين  و  از عباس حائري     الحسينبنعلي

 جمـال   )ع (امام سـّجاد  ؛  )تحف العقول به نقل از    ( تأليف جعفريان    سياسي امامان شيعه  
  .... و) ةلحكممعادن ا و بحاراألنوار ,تحف العقول به نقل از( تأليف ترابي شگراننياي

خصوص سال   ها در د نامه با برخي نقل    البته برخي نيز ضمن بيان عدم تناسب مفا       
 در سـيره    ييپيـشوا مهـدی    مثـل  .انـد نهايت به اين نامه اسـتناد كـرده        تولّد زهري، در  

  .) تأليف مقّرماإلمام زين العابدين و تحف العقول به نقل از (پيشوايان
) ع( تـأليف خـويش را بـه شـرح حـال امـام سـّجاد                بخشي از  زي ن مؤلّفين برخي از 

  و داشتهو زهري اشاره ن   ) ع( شده بين امام  آن به حوادث واقع     در ي ول ,اختصاص داده 
                                                 

 .شده استفهرست منابع ذكر ندر  ,در متن مقالهشماره صفحه نقل  بدون ,مورد مراجعه منابع. ۱
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 ؛ةمدالئل اإلمـا   طبري در    ؛ةصيإثبات الو  مسعودي در    مثل .انداين نامه نيز ياد نكرده     از
  ....  وعالم الوريا طبرسي در؛  الواعظينةضروفتّال در 

ي  برخـي حـوادث      پرداختـه و حتّـ    ) ع( ي به شرح حال امام سـّجاد      يهامنابع و كتاب  
. انـد داشـته  ن ياشـاره ا ولي به ايـن نامـه        ,زهري را ذكر كرده    و) ع( شده بين امام  اقعو

 ؛ الخـواص ةتـذكر الجوزي در بنا سبط ؛اإلرشاد مفيد در   ؛شرح األخبار مانند مغربي در    
زندگاني  شهيدي در    ؛عشراألثني ةئمسيره األ حسني در     معروف ؛ةلغمكشف ا  إربلي در 

  .... و) ع(سين علي بن الح
) ع( برخــي مــؤلفين بخــشي از تــأليف خــويش را بــه شــرح زنــدگاني امــام ســّجاد

حـوادث  بدون ذكر    اند و اختصاص داده و در بخش ديگر به شرح حال زهري پرداخته          
تهـذيب  حجر در   ابنمثل  . اند از اين نامه نيز ياد نكرده      ,و زهري ) ع(واقع شده بين امام     

 صـفدي   ؛وفيـات األعيـان   خلّكان در   بنا ؛ و المنتظم  ةالصفو ةصفجوزي در   ابن ؛التهذيب
  ....  والوافي بالوفياتدر 

 ديگر ي در بخش,)ع( بخشي به شرح زندگاني امام سّجادبا اختصاص بعضي منابع 
و زهري نيز   ) ع( شده بين امام  هاي واقع جريان به شرح حال زهري پرداخته و حتّي از       

الطبقات سعد در   ابنمثل  . انداز اين نامه به ميان نياورده     اند، اما هيچ ذكري     سخن رانده 
تهـذيب   زّي در    م ؛مختصر تاريخ دمشق  منظور در   بنا ؛ األولياء ةحلينعيم در   ابو ؛الكبري
  ....  وةيو النهاةيكثير در البداابن ؛تاريخ اإلسالم و سير أعالم النبالء ذهبي در ؛الكمال

رفت در كتاب رجـالي خـويش در        ه  انتظار مي    نيز ك  هبرخي از محقّقين رجالي شيع    
بررسي شخصّيت و جايگاه زهري متعرض اين نامه شده و موضع  خـويش را برابـر                 

 ؛تنقيح المقالمثل مامقاني در . اندن نداشتهه آ اي ب شارها باشند، حتّي    كردهآن مشخّص   
  ....  ومعجم رجال الحديثي در يخو ؛قاموس الرجالتستري در 

. توان يافت است كه در ميان منابع متعّدد متقّدمين، اثري از اين نامه نمي            قابل توّجه 
 ؛)۲۶۰ م  ـ شاذان نيشابوري (اإليضاح ؛)۲۳۰  ـ م سعدبنا (الطبقات الكبريمانند منابعي 

 األخبـار الطـوال   ؛)۲۸۰ م  ـ برقـي  (المحاسـن  ؛)۲۷۶ م  ـ قتيبـه بـن ا (كتاب عيون األخبار
 بـصائر الـدرجات   ؛)۲۹۲ تـا  ۲۷۸ م  ـ يعقوبي(خ اليعقوبي تاري ؛)۲۹۰، ۲۸۲ م  ـ دينوري(
 ؛)۳۱۴ م  ـ أعـثم بـن ا (كتـاب الفتـوح   ؛)۳۱۰ م ـ طبـري  (تاريخ الطبـري   ؛)۲۹۰ م  ـ صفّار(

 ؛)۳۲۲ م  ـ يبلخـ  (كتاب البدء و التاريخ ؛)۳۲۰ بعد از   م ـ يهقيب (المحاسن و المساويء
  ـ تميمي (كتاب المحن ؛)۳۲۹، ۳۲۸ م  ـ نيكلي (الكافي ؛)۳۲۸ م  ـ عبد ربهبنا (العقد الفريد
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 م  ـ مغربـي  (شرح األخبـار  ؛)۳۴۶ م  ـ مسعودي (ةصيمروج الذهب و إثبات الو ؛)۳۳۳م 
 ؛)۴۱۳ م ـ مفيـد  (اإلرشاد  و اإلختـصاص  ؛)۳۸۱ م  ـ شيخ صدوق (كتاب الخصال ؛)۳۶۳

 اختيـار  ؛)۴۳۰ م  ـ صفهانيابونعيم ا (األولياءة حلي ؛)۴۲۱  م ـ مسكويهابن(تجارب األمم 
  ....  و) ۴۶۰ م ـطوسي (كتاب األمالي و  الّرجالةفمعر

اي در منـابع مختلـف متقـّدمين و تأليفـات متعـدد         در مجموع وجود چنين پيـشينه     
وجـود چنـين    . اسـت  نامه   قي و دق  ي جد ينقد و بررس  عدم وجود   گر  متأخّرين، نمايان 

-اصّـي برخـوردار مـي   چنان نقشي، بررسي اين نامه را از ضـرورت خ          پيشينه و آن  

نامه " اين پژوهش با هدف بررسي درجه اعتبار اين فرضيه كه            ,به همين جهت  . سازد
 . استشده تنظيم "خطاب به زهري صادر شده است) ع( مذكور از سوي امام سّجاد

طريـق سـند و مـتن نامـه          شده در اين مقاله، بحث و بررسي از       كارگرفتهروش به 
البته به جهت آنچـه   .است ... لف حديثي، تاريخي، رجالي ومذكور، با تكيه بر منابع مخت  

كه در خصوص سند اين نامه ذكر خواهد شد، بحث پيرامون محتواي نامـه، بـه شـكل                  
 .تري عنوان شده استمبسوط

 
 بررسي  بحث و

 ديـ آهاي متعـدد در ارتبـاط بـا نقـل ايـن نامـه، چنـين برمـي                 از تأّمل در منابع  و كتاب      
 محّمــدابو تــأليف تحــف العقــول عــن آل الّرســول  نامــه، كتــابصــلي ايــناكــه  مأخــذ 

 شـعبه ابنمتأسفانه  . است) قرن چهارم  ياز علما  (حّراني هشعببنحسينبنعليبنحسن
كتابه عليـه الـسالم إلـي       " پس از عنوان     ,منبع و سند خويش در نقل اين نامه       بدون ذكر   
مكان بررسي ا جهت ,به همين. ست متن نامه را نقل كرده ا"مسلم الزّهري يعظهمحّمدبن

 . از جهت سلسله سند و راويان وجود نداردتحف العقولدقيق نقل 
 واحد بودن منبع اّوليه و اصلي اين نامه در ميان منابع موجود، آن هم بـدون ذكـر                 

 )۲۷۷ـ۲۷۴ ،شعبهابن: نكـ  (سلسله سند آن، در كنار وجود قرائني در متن نامه            مأخذ و 
) ع(اين نامه از سوي حضرت سّجاد       دور   ص ، از آن ياد خواهد شد     و شواهد ديگري که   

 تـوان  مـي ,از جمله ايـن قـرائن و شـواهد   . دهدمي را مورد ترديد قرار خطاب به زهري 
 : را برشمردذيلموارد 

 عدم تناسب مفاد نامه با سّن زهري: لقرينه او
 :است  مخاطب آننگر كهولت س نشان, موجود در نامهتعابيرمجموع 
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 كه تنت را سالم و عمرت را دراز کـرده           كندي م ي خداوند بر تو سنگين    يهابار نعمت . ۱
 ؛ است

 . اسـت  داده اي هستي كه اعـالم  كوچيـدن در         در خانه  تو. تو در خانه اقامت نيستي    . ۲
 ماند؟چه اندازه زنده ميهمساالنش مرد پس از مرگ 

  است؛آماده باش كه سفر دوري از تو نزديك شده. ۳
ات غفلت ورزيدي و پـس از آنهـا چـون          درگذشته يهايبازها و هم  سنهمتو از ياد    . ۴

 ؛جا مانديه گوسفندي شاخ شكسته ب
اگر دنيا اين اندازه به دل تو جا كرده با اين سالخوردگي و دانشمندي و دم مرگـي،                  . ۵

  چه كند؟,و خردش نپختهست ي اپس جوان نورس كه علمش ناداني و رأيش ناتوان
ي برخـوردار   ياز چنين سّن باال   ) ع(امام چهارم   كه زهري در زمان      نايت به اين  با ع 

 .را پذيرفتبراي زهري ) ع( اين تعابير از سوي آن حضرت كار بردنبهتوان  نبود، نمي 
 .گيرديد قرار مين مسأله كه مخاطب نامه زهري باشد مورد ترديرش اي پذ,در نتيجه

در   موجـود  يين نامـه، بـا تكيـه بـر آرا         ر خصوص سّن زهري به هنگام صدور ا       د
. كـرد تـوان حـدودي را مـشخص        ، مـي  )ع(تاريخ تولد زهري و سال وفات امـام          مورد

 انـد  عنـوان كـرده    ۹۵  و ۹۴،  ۹۳،  ۹۲ هـاي را در سـال   ) ع(العابـدين   وفات حـضرت زيـن    
). ۲/۱۳۷؛ مفيـد،    ۳/۲۷۵ ؛ مغربـي،  ۱/۴۶۶ ؛ كلينـي،  ۵/۲۶۳طبـري،   ؛  ۵/۲۲۱،  سعدابن: نكـ  (

 نقـل شـده اسـت     ) ع( به عنوان سال رحلت آن حـضرت        نيز ۱۰۰  و ۹۹هاي  ه سال گرچ
قوال اهرت دارد و قّوت     ش ۹۴ و ۹۵ها سال   از ميان اين گفته   « اّما   ,)۲/۳۰۳ يعقوبي،: نكـ  (

 .)۲۰۲شهيدي، ( »نمايد بيشتر مي۹۴سال 
؛ ۴/۶۹۷جوزي،  بنا: نكـ  ( ذكر شده است     ۵۸  و ۵۶،  ۵۱ ،   ۵۰هايتولد زهري در سال   

 ،سير أعالم النبالء  ذهبي،  ؛  ۱۷/۲۳۱ مزّي،؛  ۲۴۳ و ۲۳/۲۳۱ نظور،مابن،  ۴/۱۷۸ خلّكان،ابن
 ۱۲۴،  ۱۲۳ هايوفات زهري نيز در سال    . اندبيشتر ترجيح داده  را   ۵۸اّما سال   ). ۵/۳۲۶

 ).۲۳/۲۴۳ نظور،مابنلّكان، همانجا؛ خابن: نكـ ( نقل شده است ۱۲۵و 
بنا بر يكـي    ) (ع(  را در آخرين سال حيات امام سّجاد        اگر نگارش اين نامه    ,بنابراين

 بـه عنـوان مخاطـب ايـن         , سّن زهري  ,فرض كنيم )  هجري ۹۵ سال   ,از دو قول مشهور   
 . بوده است) ۵۸ يا ۵۰ سالتولد زهري در بر فرِض( سال ۴۵ تا ۳۷كثر بين ا حد,نامه

تناسـب سـّن    ، بـه عـدم      )۲۹۳: نكـ  ( مهدي پيشوائي    مانند, گرانپژوهشالبته برخي   
به عنـوان سـال      ۵۱  و ۵۰سال  ذكر ,لكن. اندسّن زهري توّجه كرده    مخاطب اين نامه با   
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 ايـن   ةكننـد  براي وي را تا حدودي حـل       ۴۵ سّن حدود    محاسبةتولد زهري و در نتيجه      
در اين نامه، با سنين بـاالتر       ) ع(رسد تعابير امام    اّما به نظر مي    ,اندعدم تناسب دانسته  

 .داشته باشدي از آن سازگار
از ) ع( هجري تا پايـان حيـات آن حـضرت    ۸۲ از حدود سال  زهري ,از سوي ديگر  

كـه ايـن   توان پذيرفت  نمي, بنابراين.ارادتمندان، مالزمان و اصحاب ايشان بوده است    
صادر شده باشـد و     ) ع( تا سال وفات امام سّجاد       ۸۲نامه در فاصله زماني بين سال       

 در آن    در نظـر گيـريم، بايـد سـّن زهـري           ۸۲ش از سـال     اگر زمان صدور نامه را پي     
با اين  فرض، عدم تناسب سّن وي بـا سـّن            .  سال بوده باشد   ۳۲ تا   ۲۴هنگام حداكثر   

و بر ترديد در پذيرش صدور ايـن نامـه          است  مخاطب نامه بيش از پيش نمايان شده        
 .افزايدخطاب به زهري مي) ع( از سوي امام سّجاد

 ب مفاد نامه با درجه انحراف زهريعدم تناس: قرينه دوم
مر است كه مخاطـب نامـه مـّدت زمـان طـوالني بـا            اتعابير موجود در نامه گوياي اين       

هـل   ا  نقش محوري داشته و در مسير و خـدمت         به صورت  ,دستگاه حكومتي همكاري  
 :ذيل اشاره كردتوان به موارد جمله اين تعابير مي از .نبوده است) ع(بيت 
 ؛ردوست که بر تو رحم آ ان شناسد سزابه آ که هر که تو را يارآمده ديبه وضع.  ۱
 كـشيدي ايـن     ترين باري كـه بـر دوش      سبك بدان كمترين چيزي كه پنهان داشتي و      . ۲

اش  و با نزديك شدن به او و اجابت خواسته         نس بخشيدي ااست كه وحشت ظالم را      
كــه فــردا همــراه ترســاند مــرا چقــدر مــي. راه گمراهــي را بــرايش همــوار ســاختي
 به واسـطه يـاري رسـاندنت بـر سـتِم      آنچه خيانتكاران گرفتار گناه خود باشي و از    

از آنچـه تـو را عطـا كردنـد چيـزي را             .  بازخواسـت شـوي    كرديستمگران دريافت   
كـس حقـي را    ي كه از آِن تو نبود و به كسي نزديك شدي كـه بـه هـيچ         كرددريافت  

كس را كه بـه      اي و آن  نكرده شود رد و نزديك   گاه كه به ت   نداده است و باطلي را آن     
آيا جز اين است كـه وقتـي تـو را فراخواندنـد            . ايهكردجابت  اجنگ با خدا برخاسته     

 خواستند تو را محوري سازند تا آسياي  ستمشان برآن محور بچرخد؟ و پلي قرار              
انـد  هكاريشان برآن عبور كنند و نردبان گمراهي خود قرارت داد      دهند تا براي خالف   

خواهند توسط تو شخـصّيت علمـا را     مي تا مبلِّغ گمراهي و پوينده راهشان باشي؟ و       
 و با كمك تو دل افراد نادان را به سمت خود جذب كننـد               كننددر نظر مردم مشكوك     

چنـان    و گونه بر فـساد آن جماعـت  سـرپوش نهـادي           آن و مطيع خود سازند، و تو     
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-گاهشان معمول داشتي كه از عهده برجسته      آمد عاّم و خاصّ مردم را به در        رفت و 

چه ناچيز است آنچه بـه تـو عطـا         . آمدترين يارانشان هم برنمي   ترين وزيران و قوي   
گونـه باشـد     پـس چ   .كردند در عوض آنچه از تو گرفتند و چه كم  برايت آباد كردند             

 .آنچه بر تو خراب كردند
باشـد ناسـازگار    ) ع(اد  تعابير فوق با اين مسأله كه زهري مخاطب نامه امـام سـجّ            

) ع( مروان، با آن حضرت   با دربار حكومتي بني   زمان با ارتباطش     زيرا زهري هم   ,است
 و در دوره امامت ايشان، با آن شّدت و گـستردگِي مـذكور در               كردنيز ارتباط برقرار    

 ارادت وي بـه آن      .منحـرف نـشد   ) ع( هل بيت اا درنيامد و از مسير       به خدمت خلف   ,نامه
 . مه داشت ادا) ع(العابدين حتّي تا آخرين روزهاي حيات حضرت زين) ع(حضرت 

رونـد ارتبـاط وي بـا       توجـه بـه     انحراف زهـري،    و روند   براي روشن شدن درجه     
 .الزم است) ع( هل بيتا با  او روند ارتباطهمچنينمروان و دربار حكومتي بني

راه يافـت    به دربار مروان   ياند كه زهر  آورده .مروانروند ارتباط زهري با دربار بني     
ذهبـي،  : نكــ  ( امـا ايـن خبـر مـورد تأييـد قـرار نگرفتـه اسـت         ،)۹/۳۹۹حجر، ابن: نكـ  (

با . ستسّن زهري در زمان خالفت مروان نيز چندان با اين مسأله سازگار ني            ). همانجا
 ۶۵ا سـال    و بر مصدر قـدرت بـودن او تـ         , ۶۴حكم در سال    بن مروان خالفتعنايت به   

 ۶۴ تـا سـال      شود كه نتيجه گرفته مي  ،  )۲۸۵  و ۲۸۲،  شرافالا التنبيه و مسعودي،  : نكـ  (
 .ارتباط نبوده است هجري، ظاهراً زهري با دربار حكومتي در

 ,شـعث اابـن در زمـان تحـّرك       ,)قه  ۸۶ــ  ۶۵: خالفـت (مروان  بندوره عبدالملك  در
 يـام ق بـه     با توجـه   ).۵/۳۲۹ذهبي، همان،   : نكـ  ( دمشق رفته است     بهزهري  كه  نقل شده   

تـوان  مـي ) ۳/۱۶۰،  مروج الذهب و معادن الجوهر    مسعودي،  : نكـ   (۸۲درسالث  اشعابن
 بـه عزيمـت زهـري       ,ها برخي نقل  ,عالوهه  ب. ورود او به دمشق را در اين سال دانست        

 عبـدالملك در    .)۵/۳۲۸ذهبـي، همـان،     : نكـ  ( انددهکر تصريح   ۸۲نزد عبدالملك در سال     
 تمجيـد او را   هاي وي،   ، پس از طرح چند سؤال علمي و شنيدن پاسخ         ديدارش با زهري  

 نظـور، مابـن : نكــ   ( سـازد كند و نياز مالي او را برطرف مي        به كسب علم تشويق مي     و
آيد كه زهري    از جريان اين مالقات نيز برمي      .)۳۳۱ـ۵/۳۲۸,  ذهبي، همان  ؛۲۳۰ـ۲۳/۲۲۷

مـروان نداشـته و بـه عنـوان يـك           پيش از آن هيچ نوع سابقه همكـاري بـا دربـار بنـي             
شخصّيت علمي چنان  برجسته مطرح نبود، بلكه به جهـت دارا بـودن اسـتعداد علمـي،                  

ن يـ  و ا  کنـد گيرد تا از محضر عالمـان مدينـه اسـتفاده           مي مورد ترغيب عبدالملك قرار   
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اي البتـه، زهـري در فاصـله       .بـود مـروان   يآغاز ارتباط زهري با عبدالملك و دربار بنـ        
شـايد  . كـرد نيز ارتباط برقـرار  ) ع(از زمان ارتباطش با عبدالملك، با امام سّجاد  كوتاه  

 بـه نقـل     ، در ديگر ديدارهايش بـا عبـدالملك،       )ع(زهري به دليل همين ارتباطش با امام        
 مثـل روايـتش در زمينـه آنچـه در         . پـردازد مـي ) ع( هل بيـت  امكتب  سو با   هم, رواياتي

رخ داد و   ) ع(و امـام حـسين      ) ع(رت علـي     شـهادت حـض     هـم زمـان بـا      المقـدس بيت
نظـور،  مابـن ؛  ۱۵۴ــ    ۱۵۳تميمـي،   : نكــ   (کـرد   عبدالملك وي را از نقل مجدد آن منـع          

۲۳/۲۳۱(. 
-نصب قّبـه   همكاري وي در     مانند, ياري زهري با عبدالملك   ، هم موارديدر  تاريخ  

-بـن اهللا بـه عبـد     مردم پيوستن  جلوگيري از  ه منظور بالمقدس براي طواف،    اي در بيت  

سـّن   سـو بـا   يـك    ولي اين جريـان از       ,را نقل كرده است    )۲/۲۶۱،  يعقوبي: نكـ  ( زبير
زبير و از سوي ديگر بـا تـاريخ اّولـين ديـدار زهـري بـا          بنزمان فتنه عبداهللا   زهري در 

: جريح نقل شده كه گفـت بنااز  هم  مورد ديگري   .  سازگاري ندارد  ۸۲عبدالملك در سال  
 .اشكالي نـدارد  : گفت. ها سؤال شد  مورد وصل كردن دندان    درهاب  شابنشنيدم كه از    

 .)۵/۲۳۵، عدسابن: نكـ (كرد هايش را با طال وصل ميعبدالملك دندان
وليد، سپس سليمان،     پسرش  مالزم  درگذشت  وقتي عبدالملك  :گويدمي زهري خود 

هبـي،  ذ: نكــ    (شـدم  عبدالملكبنهشام گاه و آن  ... عبدالعزيز، سپس يزيد  عمربن سپس
 مـالزم   )قه  ۹۶ ــ  ۸۶: خالفـت  (عبدالملكوليدبن ي با يسو گرچه از  وي .)۵/۳۳۱،  همان

 را  )۱۱/ نـور ( عظـيم  ه عذاب لره منهم   لّي كب الّذي تو  و... بود، اما برابر وليد كه نزول آيه        
بي ابنشأن عبداهللا را در آن ايستادگي كرده و كردمعرفي مي) ع( در شأن حضرت علي

از  مـشابهي  ديگري، برخـورد   خبر  البته در  .)۳/۳۶۹،  صفهاني ا بونعيما: نكـ  (دانست  يم
 و وفيـات المـشاهير و       سـالم خ اال تـاري ذهبـي،   : نكـ  ( زهري برابر هشام نقل شده است     

شده نقل باطل بودن حديث   وي همچنين .)۱۴۰ـ۱۲۱هايحوادث سال  ,۲۴۶ـ ۲۴۵،  االعالم
فـه و   ي را سرپرسـت طا    يااوند هرگاه بنده  که خد  ني بر ا  يمبن(كنندگان شامي   از حديث 

...)  کنديش را ثبت نم   يهايئات و بد  ي اّما س  ,ش را نوشته  يهايکي کند، َحَسنات و ن    يتيرع
توانـد  اين امور تا حّدي مي    . )۱/۵۷ربه،  بدعابن: نكـ  ( داردرا به خليفه شاميان اعالم مي     

 .گر رويه زهري در دوره وليد باشدنشان
از  زهري بـا خليفـه      نيز ارتباط  )قه  ۱۰۱ـ   ۹۹ :خالفت(ن َعبدالَعزيز   دوره ُعَمرب  در

مبنـي بـر   نيـز   البتـه اخبـاري   .سـت  ادايهو) ۲۱۶، تميمي: نكـ (وي    با حج در همراهيش
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انـد كـه يكـي از       آورده . وجـود دارد   دوره نيـ در ا ) ع(هل بيـت    اعنايت زهري به مكتب     
سـيره   و زهـري  كند  مي گزارش  به َمرّمت را به خليفه     شان، نياز شهر  كارگزاران خليفه 

همـان اسـاس      بـر  هـم و ُعمر   , گوشزد اي به خليفه  مسأله را در چنين  ) ع( حضرت علي 
 زهري  )قه  ۱۰۵ـ  ۱۰۱: خالفت(عبدالملك  اما يزيدبن , )۲/۳۰۶،  يعقوبي:نكـ  ( كندعمل مي 

     .)۴/۱۷۸خلّكان، ابن؛ ۲۳/۲۳۶منظور، بنا: نكـ ( را به قضاوت نشاند
 همـراه بـود   ي بـا و يز زهري ن)ق ه ۱۲۵ـ ۱۰۵ :خالفت (عبدالملكبندوره هشام  در

, همـان ذهبـي،   : نكــ   ( افت کـرد  ي در ياز و هفت هزار دينار    و  ) ، همانجا خلكانابن: نكـ  (
 ه جـاي آورد بـ    بـا هـشام حـج    ۱۰۶سال    در .)۱۴۰ـ۱۲۱هايحوادث سال  ,۲۴۶ و   ۲۳۰

 بـا   و هـد تعلـيم د   فرزنـدانش را   تـا   هشام از زهري خواست    . )۴/۶۹۹جوزي،  ابن: نكـ  (
و بـه درخواسـت      ا .)، همانجـا  عـالم النـبالء    ا سيرذهبي،  : نكـ  ( به جاي آورد     ايشان حج 

تـا   و) ۳۶۳ و ۳/۳۶۱صـفهاني،   انعيم  ابـو : نكــ   ( کـرد حديث نقـل     هشام براي فرزندانش  
تـاريخ االسـالم و     ،  ي؛ ذهبـ  وزي، همانجـا  جـ ابـن : نكـ  (زمان مرگش از ايشان جدا نشد       

 .)۱۴۰ـ۱۲۱هايحوادث سال ,۲۳۳، وفيات المشاهير و االعالم
اي خاص، بـه پيـروي زهـري از        صورت كلّي و بدون ذكر نام خليفه       سنادي نيز به  ا

 بـا : ُرَديـح گويـد   عمـربن . دارنـد اين زمينه تـصريح      در وي مروان و انحراف  حكّام بني 
 :گفـت  در ديـدار بعـدي بـه مـن        . يد مرا ديد  عبكه عمروبن  رفتمهري راه مي  شهاب ز ابن

 يعنـي  ,ءأمـرا ) آلـت دسـت   (نه اسـت بـا دسـتمال         حالت چگو  ,» األمراء و لمنديل ما لَك   «
حجاز در    سال بين شام و    ۴۵ مدت   :او خود گويد  . )۲۳/۲۴۰نظور،  مابن: نكـ  (شهاب  ابن

 .)۵/۳۳۵ ،ءأعالم النبال سير؛ ذهبي، ۳/۳۶۲، صفهاني انعيمابو: نكـ ( رفت و آمد بودم
 اّولـين اظهـار ارادت زهـري بـه امـام          اهراً  ظـ  .)ع(روند ارتباط زهري بـا امـام سـّجاد          

 پـس از جريـان كمـك        ،)ع( صحاب آن حضرت  ار جرگه    وي د  گرفتن و قرار ) ع( سّجاد
 . بودشبا خطاي ارتباط به وي در) ع( امام
، ت بـه مدينـه    بازگـش  يدارش با عبدالملك، هنگام   اولين د  اند كه زهري پس از    وردهآ
 از  بـراي جبـران خطـايش      وي. ش كـشته شـد     خود غالمش به دست    مرتكب و  ييخطا

مدينـه   عبـداهللا در  بن سالم  و دمحمبنزبير، قاسم بنةبوعبدالّرحمن، عرو امسّيب،  سعيدبن
 )ع(حـسين   البـن علـي   خبـر بـه    .اي وجود نـدارد    گفتند براي اين كار توبه     همگي .يدپرس
بدربـه،  عبـن ا: نكــ   ( در كار زهـري  گـشايش حاصـل شـد          ) ع( ماماي  ي، با راهنما  رسيد

وي را به توبه و اسـتغفار و پرداخـت ديـه بـه خـانواده                ) ع(  آن حضرت  .)۱۳۶و۵/۱۳۵



  
  
 
  
  
  
  
 خطاب به زًهري) ع(پژوهشي درباره نامه منسوب به امام سجاد 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    ۹۱

ي يراهنمـا ايـن    برخي   .)۹/۱۱۳ثير،  كابن: نكـ  ( دکر چنينمقتول فرمان داد و زهري نيز       
آشـوب،  رشهابـن : نكــ   ( انـد عنـوان كـرده    غار را پس از نه سال مسكن گزيدن وي در        

از وي نقـل  ) ۲۴۶ و۱۷/۲۴۵منظـور،  ابـن : نكــ  (  زهريبه) ع( پس از كمك امام    .)۴/۱۵۹
ي كـه رسـالت     يخداوند به آنجا  .  اي آقاي من    كردي بر من گشايش  : شده است كه گفت   
  سـپس بـه نـزد      .)همانجـا  ،آشـوب هرشابـن : نكـ  ( داناتر است  ,دهدخويش را قرار مي   

 ايـشان شـمرده   صـحاب   ااز    بـود و   )ع (الحسينبنعلي و مالزم اش بازگشت   خانواده
 روايـت و    )ع(امـام   از  زهـري    .)آشوب، همانجـا  هرشابن ؛۳/۲۵۸،  مغربي: نكـ  ( شدمي

مروان  به همين جهت برخي از بني      .)مغربي، همانجا : نكـ  ( دكرنقل مي  را ايشان   فضل
 ؛همـان : نكــ   (ن چـه كـرد؟      الحـسي بـن  يعنـي علـي    ,اي زهري پيامبرت  : گفتند  به او مي  

مـن منّـت     الحسين بـيش از همـه بـر       بنعلي :گفتميخود  او  . )هرآشوب، همانجا شابن
 .)۱۷/۲۴۶منظور، ابن؛ ۵/۲۱۴سعد، ابن: نكـ (دارد 

ارادتمنـدي   از  بـه وي،    ) ع( تعابير و حاالت نقل شده از زهـري پـس از كمـك امـام              
لـين  ، پـس از او  بـه انجـام ايـن كمـك        بـا توجـه    . نشان دارد  )ع( او به آن حضرت      ةويژ

 ، بـا  ۸۲ رسد زهري از حدود سال  به نظر مي   ,)۸۲ سال در(مالقات زهري با عبدالملك     
ش از  يو پ   ارادتمندان ايشان قرار گرفت    ةدر زمر برقرار كرد و     ارتباط)  ع( امام سّجاد 

رجـوع  ،  شاهد صّحت اين مدعا   . وجود نداشت ) ع( و امام    ين زهر ي ب ين ارتباط ي چن ,آن
عـدم رجـوع     ، و ... و زبيربنةمسّيب، عرو  همچون سعيدبن  ,زهري به عالماني در مدينه    

 اگر اين ارتبـاط  پـيش از آن          ,كه حال آن  .استپس از ارتكاب آن خطا      ) ع(وي به امام    
 ابتـدا بـه     , او براي حلّ معضل بزرگ خويش      ,وجود داشت ) ع( زمان بين زهري و امام    

 .  دكرميمراجعه ) ع( آن حضرت
، حـاالت وي در     )ع( در تمجيـد از شخـصيت امـام چهـارم          وجود جمالتي از زهري   

، در كنار عدم وجود خبري       ايشان هاي متعدد از  ، نقل روايت  )ع(برخورد با آن حضرت     
عــدم تغييــر رويــه زهــري در از بــه ايــشان،  معــارض بــا ارادتمنــدي زهــري نــسبت

تـا پايـان    ايـشان   تمرار ارتباط وي بـا      گر اس و بيان نشان دارد   ) ع(ارادتمنديش به امام    
شخـصيت   تمجيـد از   اظهـارات زهـري در    به منظور بيـان   . است) ع(آن حضرت   حيات  

 :ذيل اشاره كردتوان به موارد ، مي)ع(الحسين بنحضرت علي
 تـر از  هيو هاشمي را برتر و فق     ) ۴/۳۸۷،  أعالم النبالء   سير ذهبي،: نكـ  (هيچ قريشي   

الحسين براي ما حديث گفت و او بنعلي). ۴/۴۶۰جوزي، ابن: نكـ (دم يالحسين ندبنعلي
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  برتـر از   ,النبـي  يعني بيت  ,هل اين بيت  اكسي را از    . برترين هاشميي بود كه درك كردم     
-بن با علي  امهمنشينيبيشترين  ). ۱۴۴  و ۲/۱۴۱مفيد،  : نكـ   (الحسين درك نكردم  بنعلي

 ).۱۳/۲۳۹، مزّي: نكـ ( الحسين بود
" العابدينزين": گفتگريست و مي  شد، زهري مي   مي بردهالحسين  بنعلينام  ه  گا هر

) ع(الحسين بن عليامام در روايتي نيز زهري .)۲/۲۸۹، ربليا؛ ۱۷/۲۳۵نظور، مابن: نكـ (
 .)۱/۲۳۰ ،شيخ صدوق: نكـ (كند را زاهدترين مردم دنيا معرفي مي

) ع(امـام   آن  هنگام مشاهده   به  ) ع (به امام سّجاد  نسبت   زهريز  يآماظهارات محّبت 
 از مدينـه بـه شـام         شانيـ ابـه هنگـام بـردن       ) همانجاوزي،  جابن: نكـ  ( و زنجير    غل در

نشان دارد  ) ع(  به امام  ويارادت  از   نيز مروانبنتوسط كارگزاران حكومتي عبدالملك   
مـتن  . )۴/۱۳۲شهرآشـوب،   ابـن ؛  ۲۸۹  و ۲/۲۸۸ربلـي،   ا؛  ۳/۱۳۵صفهاني،   ا عيمابون: نكـ  (

,  با دربار عبدالملک ارتباط داشته استي که زهرييهاان در سالين جرياز وقوع اخبر 
 .حكايت دارد

 حمل آرد در شب توسـط آن        ة به هنگام مشاهد   ,)ع( زهري برابر امام  اظهار محّبت   
 .استگر ارادت زهري به ايشان نمايان) ۱/۲۳۱ ،شيخ صدوق: نكـ ) (ع( حضرت

)  ع(  احاديث و اخبـاري از امـام سـّجاد         ,هاي مختلف زمينهاز سوي ديگر زهري در      
 مؤيـد ارتبـاط نزديـك او بـا آن            کـه  )۱۴۵ ــ ۳/۱۴۱صـفهاني،   اابـونعيم : نكـ  (نقل كرده   
 قـرآن ،  )۲/۱۳۰،  يلينـ ك: نكــ   (عمـال   ازمينه بهتـرين     احاديثي در  وي. است) ع( حضرت

ي يو همچنـين دعاهـا    ) ۴/۸۳،  كليني: نكـ  (قسام روزه   ا،  )۱۷/۲۴۰منظور،  ابن: نكـ  (كريم  
 .نقل كرده است) ۹/۱۱۵، كثيرابن: نكـ ) (ع(آن حضرت  از

از زهري نقل شده اسـت      ) ع(روايتي نيز مربوط به جانشيني حضرت زين العابدين         
آيـد كـه بايـد بـه        برمـي چنـين   , سياق اين روايت  از   .)۲۴۳ـ۲۴۱رازي،   قمي خزّاز : نكـ(

زهــري در همچنــين . باشــدمربــوط ) ع( مبــارك آن حــضرت آخــرين روزهــاي عمــر
پس از وفات، و بـه هنگـام غـسل          ) ع( بر پشت آن حضرت   شده  خصوص آثار مشاهده  

توانـد   اين امور مـي   .)۴/۱۵۴،  آشوبشهرابن: نكـ  ( دادن ايشان، اخباري نقل كرده است     
  .را نشان دهد) ع( تا پايان حيات آن حضرت) ع( به امام سّجاد وياستمرار ارادتمندي 

به زهري به هنگام بـدگوئي وي از حـضرت          ) ع( تذكّر امام    ، تاريخ جايي از ه در   تالب
 اين خبر را در مورد زهري تستري ولي, )۴/۱۰۲حديد، الابيابن: نكـ  (شدهنقل ) ع(علي 

 .)۵۸۴ـ۹/۵۸۳ :نكـ ( نادرست دانسته است
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كه زهـري   را  ، تاريخ چنان ارتباطي     )ع( صادقامام   و) ع( دوره امامت امام باقر    در
البتـه تبيـين ايـن       .ثبـت نكـرده اسـت     ) ع( آن دو امام   داشت بين او و   ) ع( با امام سّجاد  

 . است مستقليمسأله خود نيازمند پژوهش
 ، پـس از   )ع( العابـدين در دوره امامت حضرت زين      زهري :گفت توانمجموع مي  در

بـه وي،   ) ع( دامـام سـجا     و كمـك      ۸۲مـروان در سـال      بناّولين مالقاتش با عبدالملك   
امـام  زمـان از ارادتمنـدان      هـم  دربار حكومتي عبـدالملك و وليـد،      عالوه بر ارتباط با     

 ادامه داشته ايشان يزندگانتا پايان ) ع( آن حضرتاو با   وآمدبوده و رفت  ) ع( سّجاد
: نكــ   (د  يـ  تمج يثياز او در نقـل حـد      ) ع(مواردي آن حـضرت       در ,به طوري كه   .است
 .)۶۵طـاووس،  سـيدبن : نكـ ( ده استکرشفاي مرض وي دعا      رايو ب ) ۱۳/۲۴۰, مزّي

انحرافي در زهري وجـود     گونه  اين دوره هيچ    معنا نيست كه در    ه آن  ب ,گرچه اين امر  
ايـن   درز  يـ نگر اين واقعّيت باشد كه درجه انحراف وي         تواند بيان ، اّما مي  نداشته است 

.  برخـوردار نبـوده اسـت      شـود مـتن نامـه مـشاهده مـي        چنان شـّدتي كـه در      دوره از 
-بـن توان پذيرفت كه ايـن نامـه از سـوي حـضرت علـي              از اين منظر نيز نمي     ,بنابراين

 .  صادر شده باشد خطاب به زهري) ع( الحسين
 عدم تناسب مفاد نامه با سطح علمي زهري: قرينه سوم

آيد كه مخاطـب نامـه بـه هنگـام          نامه چنين برمي   مجموع برخي فرازهاي موجود در     از
  و بـوده جامعه اسـالمي      با شهرت فراوان در    شخصيت علمي برجسته  يك  آن،   صدور

 :ي مثليفرازها .كرده استاين بعد نقش محوري را ايفا مي در
 توّسط ,كرده موظف قرآنهاي خداوند بر تو تمام شده كه تو را به دستورات           حجت. ۱

 ؛ آشنا كرده است)ص ( محّمد,آن فقه دينت آموخته و تو را با رفتار پيامبر خود
 تنها تفاوتي كه تو با ايشان داري توّجه و دل دادن مردم است كـه تـن بـه رأي تـو                   . ۲

 جـايز شـمرند و      , اگـر حـالل دانـي      .پوشـانند دهند و به دستوراتت جامه عمل مي      مي
 ؛...  اين حّق  تو نيست,كه  در حالي. نامشروع و حرام دانند,چنانچه حرام شماري

مرغ جانشان به شوق رسـيدن       تو را ديدند و دست از كار كشيدند و         مقام و جايگاه     .۳
 از جانـب تـو بـه        ,لكـن .  آنچه تو به دست آوردي پركـشيد       كسبو   تو   به مقام علمي  

 و انـدازه كـه      حـد ي شـدند  بـي     يـ ي افتادند بسيار عميق و بي ته، و گرفتـار بال          يدريا
 د؛اميدوارم خدا به داد ما و تو برس
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 پـس   گرفتـه، يدل تـو جـا  در ، اين انـدازه     ...  تو رسوخ و ثباِت علم   ..  .اگر دنيا با اين   . ۴
  چه كند؟...است  جوان نورس كه علمش ناداني

بـه  ) ع(آيد كه زهـري گرچـه در دوره امـام سـّجاد             ، چنين برمي  از شواهد تاريخي  
چنان نقش محـوري كـه     از آن,عنوان يك عالم در جامعه مطرح بوده، اّما در اين دوره 

 . برخوردار نبوده است,آيدميه دست ع تعابير نامه باز مجمو
اّولـين ديـداري     مروان با زهري در   بنز مذاكره عبدالملك  ا. ي علمي زهري  يروند شكوفا 

آيد كـه    چنين برمي  )۲۳۰ـ۲۳/۲۲۷نظور،  مابن: نكـ  (كه با وي در دربار حكومتي داشت        
لـم وي، در آن حـدي        امـا ع   ,زهري گرچه استعداد خوبي در زمينه علمي داشـته اسـت          

آن زمان، مطرح بـوده      نبوده است كه به عنوان يك شخصيت علمي بسيار برجسته در          
 .سفارش عبدالملك به وي براي اهتمام به كسب علم نيز گوياي همين نكته است .باشد

هـاي  ، از شخـصيت   )ع( امام سـجاد   زهري عالوه بر تلّمذ از محضر        ,سوي ديگر  از
ــِي ــات  علم ــرح در دوره حي ــضرت  مط ــه,)ع(آن ح ــو  از جمل ــةسلم اب ــدنب  حمنالرعب

 هـاي  حـوادث سـال    ,۵۲۳ ،تـاريخ االسـالم و وفيـات المـشاهير و االعـالم           ذهبي،  : نكـ  (
زبيـر،  بنة، عرو)۱۷/۲۲۶ مزّي،: نكـ ( سال ۱۰ يا۸، ۶ُمَسّيب به مدت ، سعيدبن)۱۰۰ ـ ۸۱

، جوزيابن: نكـ  ( جسته است هرهحارث ب بنعبدالرحمنبكربنوبا،  ةعتببنعبداهللابنعبيداهللا
: نكــ  (  زهري خود گويد كه پس از كسب دانش از ايـن عـّده فقيـه شـده اسـت      .)۴/۶۹۷

 .)۵/۳۳۰، أعالم النبالء سير، ذهبي
 پـس از  ۹۴عبـدالرحمن را در سـال       بـوبكربن ا مسّيب و ، سعيدبن زبيربنةعرووفات  

 در  .)۴۶۳ــ ۴/۴۵۰،  جـوزي ابـن ؛  نجـا هماطبري،  : نكـ  ( اندنقل كرده ) ع( وفات امام سّجاد  
 " الفقهـاء  ةسن"و به همين جهـت آن را         درگذشتند    ديگر از فقها   اياين سال همچنين عّده   

ي برجسته تا اواخر دوره     يرسد با وجود علما   مي  به نظر  .)۱۳/۲۵۰ مزّي،: نكـ  ( ناميدند
 زمـان   دراو  كه برخي از آنان سمت استادي زهـري را داشـتند،            ) ع( حيات امام سجاد  

.  برخوردار نبـوده اسـت     ,در متن  نامه   مورد اشاره   نقش محوري   چنان   از   ,حيات آنان 
 به عنوان يك شخصيت علمـي مطـرح        ,هن عد چند ممكن است وي در زمان حيات اي        هر

 بايـد نقـش محـوري زهـري در زمينـه علمـي را بيـشتر در                  ,با اين وصف  . بوده باشد 
جـستجو  ) ع(صـادق   امام  و  ) ع(ان امام باقر     يعني در زم   ,)ع(دوران پس از امام سّجاد      

 .دکر
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 نگارش نامه براي هدايت زهري ضرورت عدم: قرينه چهارم
، بر فـرض اگـر      )ع( العابدينزهري با حضرت زين    با عنايت به ارتباط نزديك و مستمر      

، ه باشـد  ودبزهري  متوّجه  انحراف مورد نظر اين نامه      ) ع( در دوره امامت آن حضرت    
ر دهـد و نگـارش      تـذك ، بـه وي     مكتوبغيربه صورت حضوري و     وانست  تمي) ع(امام  
 بـه شـكل مكتـوب، در        انحراف اين   تذکّركه   ضمن آن . نداشت ضرورت   يان نامه يچن

 ارائه سـندي محكـم      ةمنزله  ، ب )ع(امام   يدوره زندگان  خطرناِك    و خفقانبه شّدت   جّو  
 ايـن   كـه گاه خالفت بود    با دست ) ع( ظالم، مبني بر مخالفت علني امام        اكمانبه دست ح  

سازگار ) ع(  با وجود جّو شديد خفقان و اتخاذ سياست تقّيه از سوي امام سجاد             ,امر
خطـاب بـه   ) ع( صدور ايـن نامـه از سـوي امـام سـجاد           البته در خصوص عدم      .نبود

 .طلبدمجالي ديگر ميكه كرد توان مطرح مي  ديگر نيزهاييينهزهري، قر
  نامـه در دوره امـام      صـدور  ديگر مـسأله، از جملـه         فرضّيات اثباتبراي  , همچنين

 .نياز دارد مستقل يقيتحق به كه طرح کردداتي مؤيتوان مي) ع( صادقامام يا ) ع(باقر 
 
 نتيجه

هاي متعدد در خصوص نامه     آيد كه منشأ نقل   از آنچه در اين نوشتار آمده است برمي       
 شـعبه ابـن تأليف   ف العقول تح كتاب   فقطمسلم،  دبنبه محم ) ع( الحسينبنحضرت علي 

 نامه مذكور از جهت     ,بنابراين. ذكر نكرده است  سندي  راي اين نامه    وي ب . استحّراني  
) ع(  با سياست تقّيه آن حـضرت      هممتن نامه   . يستسند داراي قّوت غيرقابل تشكيك ن     

در  كهنسال نبودن زهري و همچنين نقـش محـوري نداشـتن وي               مانند و نيز با قرائني   
 ايـن نامـه بـا درجـه          ,عـالوه ه  بـ . سازگاري ندارد ) ع( در زمان امام سّجاد   ي  زمينه علم 

 زهـري در دوره  ,چـه  گـر  .هماهنگ نيستنيز ) ع(انحراف زهري در زمان آن حضرت       
 ام در  و در مواردي نيز بـا حكـ         کرد برقرارمروان ارتباط   با دربار بني  ) ع( آن حضرت 

قل اخبار ناخوشايند بـراي خلفـا و در   اين دوره همكاري داشت، اما تاريخ مواردي از ن      
ارتبـاط زهـري بـا      ثبت   ,عالوهه  ب.  است کردهرا از وي ضبط     ) ع(  مكتب اهل بيت   جهت

 زهري دهد كهمي ي گواه, در يك زمان)ع( ارتباط نزديك او با امامو مروان، دربار بني
 مـورد   از انحرافي كه در مـتن نامـه       از آن حد  ) ع(العابدين  در دوره حيات حضرت زين    

البتـه قـرائن حكايـت از آن دارد كـه           .  برخوردار نبـوده اسـت     ,ن اشاره شده  ه آ بحث ب 
 ، بــه ويــژه در دوره خالفــت)ع( امــام ســّجاد هــاي بعــد ازانحــراف زهــري در ســال
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امـام   و   )ع (مقارن با دوره امامت امام باقر     يعني   ,عبدالملكبنو هشام  عبدالملكبنيزيد
 .    ه استفزوني نهادرو به  ,)ع(صادق 

، صدور نامه از سـوي    و متن  نتايج حاصل از بررسي نامه مذكور از دو منظر سند         
دهـد و در    مسلم زهري را مورد ترديد قرار مـي       دبنبه محم ) ع( الحسينبنحضرت علي 
سازد كـه در مجـالي ديگـر         ديگر را درخصوص اين نامه مطرح مي       هاييهنتيجه فرضي 

 :مانندي يهايهفرض. بايد مورد بررسي قرار گيرد
مـسلم  دبنخطاب بـه محمـ    ) ع(  صادق اماميا  ) ع( اين نامه از سوي امام باقر     صدور  . ۱

  بــه جــاي نــام"الحــسينبــنعلــي"، تنهــا نــام  و در نقــل يــا استنــساخبــودهري زهــ
 ؛درج شده است، "الحسينبنعليدبنمحمجعفربن" يا "الحسينبنعليدبنمحم"
 كـه   ,مـسلم زهـري   دبندرباري غيـر از محمـ     علماي   ازخطاب به يكي ديگر       اين نامه  .۲

 . صادر شده است,هاي مذكور در نامه بودهداراي ويژگي
 

 فهرست منابع
  كريم؛قرآن. ۱
م، يبـراه  ا محّمدابوالفـضل : قيـ ، تحق ةغشرح نهج البال  بوحامد،  اني، عزالد الحديدابيابن. ۲
 ؛ تا بي قم،,مؤسسه اسماعيليان ,ةبيإحياء الکتب العر  دار:فستا
المنتظم في تـواريخ الملـوک و       ،  ، جمال الدين ابوالفرج عبدالرحمن بن علي      ابن الجوي . ۳

 م؛۱۹۹۵/ق ه ۱۴۱۵ بيروت،, دار الفكرسهيل زکار،  :، تحقيقاألمم
، علـل الـشرائع    ،]شـيخ صـدوق   [ موسيبنالحسينبنعليمحمدبنابوجعفربابويه،  ابن .۴

  بي تا؛، بيروت،ةغالبال دصادق بحرالعلوم، دارمحمسيد: مقدمه
وفيـات األعيـان و أنبـاء       بکـر،   يبابن  محمدحمدبنان  يالدالعباس شمس ابوکان،  خلابن .۵

      ؛ تاي، بروتي، بدار الثقافه، حسان عباسا: قي، تحقأبناء الزمان
  م؛۱۹۸۵/ق ه ۱۴۰۵روت، يبروت، يدار ب، الطبقات الکبريد، ، محمسعدابن .۶
-الّرسول صلي تحف العقول عن آل   ،  حسينبنعليبند حسن محمبوا،  حرانيشعبهابن .۷

وابسته به جامعه   سالمي  انشر   هاري، مؤسس غفكبر  ا علي :تصحيح و تعليق   اهللا عليهم، 
  چاپ دوم؛, ش ه ۱۳۶۳/ق ه ۱۴۰۴, قم, مدرسين قم

-بـي امناقـب آل    ،  يعلـ محمـدبن نيدالديبوجعفررشا, مازندرانيسرويشهرآشوبابن .۸
 ؛ تاي ب, قم, ، عالمهيحالتميدهاشم رسوليس: صحيح و تعليقت ,طالب
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د يـ  عبدالمج ,ةقميحمفيدمحمد  : تحقيق ،العقد الفريد محمد،  حمدبنا،  يندلس ا ربهعبدابن .۹
 چاپ سوم؛,  م۱۹۸۷/ق ه ۱۴۰۷, بيروت ,ةلعلمي، دار الکتب اينيترح
ــداء ا، كثيردمــشقيابــن .۱۰ ــداعمــر، بــنليســماعاحــافظبوالف ــا وةيالب ــق، ةي النه : تحقي
 عبدالـساتر، دار    ي علـ  ,نيناصـرالد  يمهد, ديفؤاد س , يب عطو ينجيعل, ملحمابوحمدا

 چاپ سوم؛,  م۱۹۸۷/ق ه ۱۴۰۷, بيروت، ةلعلميالکتب ا

حمـدراتب  ا :، تحقيـق  خ دمشق إلبن عساکر   مختصر تاري ،  مكرممحمدبن, منظورابن .۱۱
 چاپ اول؛,  م۱۹۸۸مشق،  د,ار الفكر، دابراهيم صالح, دناجي عمرم مح,حموش

، دار  األوليـاء و طبقـات األصـفياء       ةحليعبـداهللا،   حمـدبن ا، حـافظ  ابونعيم اصـفهاني   .۱۲
چاپ , م۱۹۸۷/ق ه ۱۴۰۷،  )قاهره, ان للتراث يبه همراه دارالر   (بيروت, يالکتاب العرب 

 پنجم؛
 ، دار ةئم األ ةففـي معـر    ةلغمكـشف ا  بـوالفتح،   ابـن يسيـ عبـن يعلـ بوالحـسن ا, إربلي .۱۳
 ؛ تاي ب, بيروت،ضواءاال
، )ع(، مؤسسه تحقيقاتي و تعليماتي امـام صـادق          سيره پيشوايان پيشوائي، مهدي،    .۱۴
 ؛ چاپ دوم,ش ه ۱۳۷۴, قم
وابـسته بـه جامعـه      سـالمي   انـشر    همؤسـس ،  قـاموس الرجـال   ،  ي، محمدتق يتستر .۱۵

 چاپ اول؛ق، ه ۱۴۱۹, قم, مدرسين قم
 ّبـوري،  ج يحيـي وهيـب   : ، تحقيق كتاب المحن ،  تميمبنمدحادبنمحمبوالعرباتميمي،   .۱۶

 چاپ دوم؛م، ۱۹۸۸/قه ۱۴۰۸، بيروت, سالميدارالعرب اال

 ة ئم األثـر فـي الـنّصّ علـي األ         ةيكفـا علي،  بندممحبنعليبوالقاسمارازي،  خزّاز قمي  .۱۷
 ق؛ه ۱۴۰۱،قم, خوئي، بيداركمريكوهعبداللطيف حسيني: تحقيق، عشراإلثني

 ؛، چاپ اّولش ه ۱۳۶۲، تهران, كبيرامير، مفاخر اسالمواني، علي، د .۱۸
 و تـاريخ اإلسـالم و وفيـات المـشاهير        عثمـان،   بنحمـد امحمدبننيالد، شمس يذهب .۱۹

 ج حـوادث سـنة      ,بيـروت , ي، دارالکتـاب العربـ    يمرعبدالسالم تدمر ع: قي، تحق األعالم
م، ۱۹۹۱/ه۱۴۰،۱۴۱۱ـ۱۲۱نة  م ، الطبعة األولي، ج حوادث س      ۱۹۹۰ـ ه ۱۴۱۱،  ۱۰۰ـ۸۱

   ؛الطبعة الثانية
 هأرنـؤوط، مؤسـس   ب  ي شـع  :تحقيـق و مـستخرج احاديـث      ،  سير أعالم النبالء  همو،   .۲۰

 چاپ هشتم؛م، ۱۹۹۲/قه ۱۴۱۲, بيروت, ةلالرسا
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: ، تحقيـق  المجتنـي مـن الـدعاء المجتبـي       موسي،  بنعليالدينس، رضي وطاوسّيدبن .۲۱
  چاپ اول؛م،۱۹۹۳/قه ۱۴۱۳ , مشهد,ةميسالاال، مجمع البحوث بصريصفاءالدين 

 ,تهران, ، دفتر نشر فرهنگ اسالمي    )ع( الحسينبنزندگاني عليّ جعفر،  دي، س شهيدي .۲۲
 ؛، چاپ اّولشه ۱۳۶۵

,  للمطبوعــاتي، مؤســسة األعلمــتــاريخ الطبــرير، يــجربنمحمــدجعفرابو ، يطبــر .۲۳
  ؛ تاي ب,بيروت

اکبـر  ي علـ :تصحيح و تعليـق  ،  الکافيسحاق،  ابنوبعقيبنجعفرمحمدابو،  يرازينيکل .۲۴
زمـستان  ۲، چـاپ پـنجم وج       ۱۳۶۳تابـستان  ،۱ ج ،تهـران , ةميسال، دارالکتب اال  يغفار
 ؛ سوم، چاپ۱۳۶۷ بهار ۴ و ج، چاپ چهارم۱۳۶۵

ل ي سـه  :مقدمه،  تهذيب الکمال في أسماء الرجال    ،  وسفيبوالحجاج  انيالد، جمال يمزّ .۲۵
 ؛م۱۹۹۴/قه ۱۴۱۴,  بيروتالفکر، حمد آغا، دارا حسن,دي عبيحمدعلا: قيتحق, زکار

 ةمكتبدار و   ،  اإلشـراف  التنبيـه و  ،  يعلـ بـن نيحـس بنيعلبوالحسناهذلي،  يمسعود .۲۶
   ؛ م۲۰۰۰/قه ۱۴۲۱، بيروت, الهالل

، دارالکتـب   ةقميحمفيدمحمـد    :شـرح و مقدمـه    ،  مروج الذهب و معادن الجوهر    همو،   .۲۷
 چاپ اول؛م، ۱۹۸۶/قه ۱۴۰۶ ,بيروت, ةلعلميا
 ةئمشــرح األخبــارفي فــضائل األ، مغربــيدتميميمحمــبــننعمــانهبوحنيفــامغربــي،  .۲۸

  چاپ دوم؛ م، ۲۰۰۶/قه ۱۴۲۷، بيروت, علمي للمطبوعات االه، مؤسساألطهار
 حجـج اهللا    ةفاإلرشاد فـي معـر    ،  يبغداديعکبرنعمانبنمحمدبنمحمدبوعبداهللاد،  يمف .۲۹

ق التـراث،   يلتحق) ع(ت  يمؤسسة آل الب  : قي، تحق )ديخ مف يسلسلة مؤلفات ش   (علي العباد 
 چاپ دوم؛, م۱۹۹۳/قه ۱۴۱۴ ,بيروت, ديدار المف

 ، دار صـادر،   تـاريخ اليعقـوبي   واضح،  بنوهبجعفربنبنعقوبييباحمدبن ا ،يعقوبي .۳۰
 . تايب ,روتيب

 
 


