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   چکیده

هل سنت و دارای روایاتی در جوامع حدیثی شیعه ا حدیثي جوامع شاخص راوي زهري
سال را در مناصب مختلف در ٤٥)) ع(سجاد و صادقین( با امامانارتباط  ضمن که ستا

دهی و مند زیست و در جریان سامان  این ارتباط بهرهۀدربار مروانیان گذراند و به پشتوان
 در متعارضي هاي داورياین کارنامه سبب . ای ایفا کرد نگارش اخبار نقش برجسته

 محقق اند ه خواند»عدو«در حالی که شیخ طوسی و برخی دیگر او را . دش اش باره
) ع(و حتی رازدار امام سجادبه شمار آورده بهبهانی و بعضی دیگر وی را شیعه 

 و اهل تسننای  چهرهاو را تستری عالمه خویی و  آیة هللا رجالیان معاصر، .اند دانسته
آید او  میاش بر جانبدارانهعمدتاً از بررسی رفتار دنیاگرایانه و روایات . اند  خواندهرو میانه

تر بود و به مرور  کرد به عداوت نزدیک حرکت می) ع( بیت که در مرز دشمنی با اهل
انحرافش ) ع(ر و رقابت با صادقینزمان با اجرای نقشه حاکمان در ساماندهی به اخبا

 .تر شد لذا نسبت عداوت به او دور از صحت نیست بیش
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 حلي عالمه چون متأخر رجالیان) ٢٩٤ و ١١٩ ،الطوسی طوسی، رجال( .است  شدهگذاشته
 یدانشمندان ،رابرب در) ١٨٤ داوود، ابنو  ٣٩٢حلي، ( .اند شمرده عدو را او هم داوود ابن و

 .اند هدانست )ع(سجاد امام  احیانا رازدارو عهیش را اوی نوری رزایم وی بهبهان محقق چون
 نسبت تستری و خویي معاصر، انیرجال) ٤/٣٠٠ و نوری، ٣٢٩ و ٣١٣وحید بهبهانی، (

 بر دال اخبار تحلیل و توجیه ضمن خود ادعاي اثبات جهت در و هرد کرد را او به عداوت
 ۀبار در نظر اختالف. دهند نشان متوسط وی عام فردي را او اند کرده تالش زهري تعداو

 منابع به مراجعه با نوشته این در. نیست کم هم سنت اهل دانشمندان میان در زهري
 با گردد مي تالش او روایات و مواضع برخي ذکر ضمن و فریقین رجالي و روایي تاریخي،
  .گردد روشنی زهر به عداوت نسبت و امر حقیقت الزم توصیف و تحلیل
 

 مقدمه
 و مشهوری تابعی زهر شهاب بن مسلم بن محمد ابوبکر يزهر شهاب ابنی معرف
 یا ٥٠ سال در او. است ریزب خاندان ۀافتی تیترب و ثیحد و خیتار ۀحوز سرشناس ۀچهر
 از) ازحج و شام مرز( شغب ۀیناح در  ق. ه١٢٤ سال در و شد متولد نهیمد در  .ق. ه٥٢
 بر پدر مرگ از پس شهاب ابنبنا بر مشهور . بود ریزب ابن طرفداران از پدرش. رفت ایدن

 آنانی ایعطا از مند بهره و حاکمان همراه بعد به آن از و وارد دمشق در عبدالملک
 و ذهبی، سیر اعالم النبالء، ٢٩٤ ، الطوسی، طوسی، رجال٢٨١ ،ابن خیاط: نکـ ( .گشت

 سعد بن سهل عمر، بن عبدهللا چون اصحاب از نفر ده حدودی رزه ) به بعد٥/٣٢٨
 بن مسور و واثله بن عامر لیابوالطف مالک، بن انس ،یانصار عبدهللا بن جابر ،یساعد

 دری و. است مالک بن انس از  ـتا ٥٠ حدود ـ تشیروا نیشتریب و نمود درک را مخرمه
 بر عالوه. آموخت ثیحد و دانش آنان از و شد حاضر تابعان بزرگان ازی اریبس محضر

 طوسی، رجال( .ارتباط داشت زین) ع( نیصادق خود، اقران با ،)ع( نیحس بنی عل
 چونی اندانشمند از نیهمچن )١٢٧ و ١١٤ و ضاری، ٢٤/١١٤ خویی،، ٢٩٤ ،الطوسی

ی اب بن محمد بن قاسم ثابت، بن دیز بن خارجة عتبة، بن دهللایعب مسیب، بن دیسع
 از اش بهره نیشتریب که نمودی علم استفاده عبدالرحمن بنت عمرة و ریزب بن عروة بکر،
 نشستم؛ مسیب ابن زانوي به زانو سال هشت: گفت او. است بوده عروه و دهللایعب د،یسع
 عروه وي. هستم ارشزخدمتگ رفت مي تصور که بودم عبدهللا بن عبیدهللا مالزم قدر آن
، عجاج  وبعد به ٥/٣٢٧ النبالء، اعالم ریس ،یهبذ: ـ کن( .دانست مي پایان بي بحري را
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 نه،ییع بنا ،یاوزاع معمر، سان،یک بن صالح انس، مالک چونی ادیز افراد) ٤٨٩
  و٥/٣٢٨ذهبی، سیر اعالم النبالء، ( .اند گرفته حدیث زهري از جیجر بن عبدالملک

 )٤٩٨ ،عجاج
 در )٩/٣٩٦یب التهذیب، عسقالنی، تهذ( .اند شمرده تا ٢٢٠٠ بر بالغ را او احادیث

 سته کتب در و) است شهیعا از عروه قیطر از موردش ١٨٠ حدود که( مورد ٦٠٧ بخاري
 زیر ترتیب به صحاح در او نقل وضعیت. است شده واقع اسناد در بار ٣٥٠٠ حدود جمعاً
 ٢٧٦ هریره ابي عن مسیب بن سعید عن ـ ب  ح ٣٥٥ شهیعا عن عروه عن ـ الف: است

 ح٢٢٣ هریره ابي عن سلمه ابي عن  ـد  و ح٢٢٣ عمر بن هللا عبد بن المس عن  ـج  ح
 ) ٣٣١ـ٣٢٩، شراب(

 طریق از روایتی تعداد نیز اربعه جوامع در جمله از شیعه حدیث مختلف منابع در
 ال من« در روایت، ١٤ »کافي« درمطابق تحقیقی که انجام دادم . است رسیده زهري
 . است شده نقل وي طریق از خبر ٨ »حکاماأل تهذیب« در و حدیث یک »ه الفقیهیحضر
 
  امویان دربار  و زهري

 به ق. ه٨٢ سال در) ٨٦ـ٦٥ خالفت( عبدالملک زمان در  ـ بنا بر مشهورـ شهاب ابن
 با نزدیک و مستمر ارتباطي) سال ٤٥( عمر پایان تا جواني  از وشد وارد مروانیان دربار

 ۀفتن زمان در: گفت و) ٥/٣٢٨ النبالء، اعالم ریس ،یذهب( .داشت مرواني خالفت دستگاه
 دیگران از ما ۀخانواد مشکل کردم گمان. شدند تنگنا گرفتار مردم عموم عبدالملک
 دری مسجد در. کردم حرکت دمشق قصد به گشایش جستجوي در پس است، شدیدتر

 آمد، لملکعبدا ۀفرستاد ثناأ همین در که پیوستم آنان به و دیدم را بزرگي مجلس آنجا
 ها قول بعضي مطابق. است گذاشته اي جایزه برایش خلیفه که گفت و پرسید را مطلبي
 از و آمد خلیفه ۀفرستاد بودم، نشسته) دربار بزرگان از( یبؤذ بن ۀقبیص با: گفت زهري
 معرفي را خود برد، عبدالملک پیش مرا پس دادم، پاسخ. پرسید میراث ۀبار در عمر حکم
 حکم مسیب بن سعید قول از. گرفت در او و من نیب میراث ۀبار در اي مباحثه. کردم
. کردم استمداد عبدالملک از ام بدهکاريی ادا براي آن از پس و نقل را زمینه این در عمر

 بر فردایش و داد، امکاناتي و پول من به و برد منزلش به مرا قبیصه: افزود زهري
 در ۀقبیص به که کرد اضافه و پرسید عرب ابانس ۀبار در من از شدیم، وارد عبدالملک

 این به. است نموده سفارش شود ثبت اصحاب دفتر در نامم اینکه و ام خانواده و من ۀبار
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 با زهري هاي مالقات از گفتگو چند طي عبدالملک و شد خلیفه اصحاب از زهري ترتیب
 مستعد و مناسب اي چهره را او. پرسید  همانصار به نسبت وي موضع و نهیمد بزرگان

: گفت زهري. نمود را علم فراگیري و مدینه به مراجعت به سفارشی و به و دید
 سلیمان، )٩٦ـ٨٦ خالفت( ولید فرزندانش یاران از آن، از پس و رفت دنیا از عبدالملک

) ١٠٥ـ١٠١ خالفت( یزید و) ١٠١ـ٩٩ خالفت( عبدالعزیز بن عمر ،)٩٩ـ٩٦ خالفت(
 شهاب ابن آن از پس. سپرد محاربي حبیب بن سلیمان و من به را قضاوت امری و؛ بودم
 حج براي همراهشان و او فرزندان معلم) ١٢٥ـ١٠٥ خالفت( عبدالملک بن هشام همراه

 زهري صورت این به) ٣٣١ـ٥/٣٢٨ النبالء، اعالم ریس ،یذهب و ٢٧٩ ،اطیخابن ( .دش
 عبدالعزیز، بن عمر ،سلیمان ولید، عبدالملک، مرواني، ۀخلیف شش دربار عمرش را در

 .دذرانگ حکومتي مختلف هاي منصب در عبدالملک بن هشام و یزید
 

 زهري و رجال دانشمندان
 ،شیعه متقدم رجالیان از. اند نموده اختالف اریبس شهاب ابن  باره در شیعه دانشمندان

 چون دیگرانی ول) ١٧/١٩٠ خویي،( .است خوانده) ع( سجاد امام یاران از را او برقي
 او را جایي در یتوضیح هر بدون طوسي شیخ. اند نکرده یاد وي از ... و نجاشي کشي،

 رجال طوسی،( .است خوانده) ع(صادق امام یاران و تابعان از دیگر جاي در و »عدو«
ای دیگر هم او را   سید بن طاووس و عدهشیعه متأخر رجالیان از) ٢٩٤ و ١١٩ ،الطوسی

اش  هبار در حلي عالمه و) ٣/٥٥١ و قمی، ٣١٤لدین، ابن زین ا( دشمن و متهم شمرده
 بر عالوه داوود ابن) ٣٩٢حلي، (» عدو) ع(الحسین بن علي اصحاب من« :است  نوشته
ی ها نقل برابر در) ١٨٤ داوود، ابن(» مهمل تابعي«: است نوشته اش باره در »عدو« عنوان
 او) ع(امام دوازده بر نص هبار در) ع( سجاد امام از تشیروا سبب بهی بهبهان محقق فوق
 و سبب نیا به زینی نوری رزایم و )٣٢٩ و ٣١٣وحید بهبهانی، ( است  دانسته عهیش را

 لیتمای بهبهان سخن بهی زهر توسط) ع(سجاد امامی ها ندبهی برخ تیروا نیهمچن
) ٣٠٢ـ٤/٣٠٠نوری،  (.است بودنش را در نهایت بعد دانسته   و عامیداده نشان

در ) ع(سجاد امامتوسط  ارشاد از پس که است دانسته منحرف آغاز در را او خوانساری
وی از ابوعلی حائری  .گردیده است) ع(حضرت مند از انفاس  و بهرهاصحاب از عمراواخر 

که شواهد تشیع زهری را ناچیز دانسته و گفته است حدیث نص بر هم نقل نموده 
 ، و قمی٨/٦٨ خوانساری،( .اند ت کردهرا دانشمندان اهل سنت هم روای) ع( دوازده امام
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 خوانده) ع( باقر و سجاد امامان انیراو از را او خویي هللا ةآی معاصر، انیرجال از )٣/٥٥١
 زهري: است نوشته و شمرده ناوارد را زهري به عداوت نسبت و) ٢٤/١١٤ ،ییخو( .است
 و قتل کابارت از پس اختفایش روایت از لیکن است سنت اهل دانشمندان از گرچه

 و دوست را) ع(سجاد امام که شود مي معلوم آن جز و) ع(سجاد امام توسط ارشادش
 نمود مي روایت) ع(امام از او که هنگامي است گفته صدوق شیخ و است داشته مي بزرگ
 وصف سبب از عیینه بن سفیان »)ع(الحسین بن علي العابدین زین حدثني«: گفت مي
 نقل عباس ابن از مسیب بن سعید که داد پاسخ زهري و سیدپر العابدین زین به) ع(امام

 زین که کند مي ندا منادي شد برپا قیامت وقتي: فرمود) ص(پیامبر که است نموده
 قدم صفوف میان که) ع(حسین بن علي فرزندم به نگرم یم گویي و کجاست؟ العابدین

 امام از زهري دتمجی به نمونه این از دیگر خبر چند آوردن از پس خویي. زند مي
 گرفته نتیجه و پرداخته اربعه کتب در زهري طریق از خبر تعدادي وجود و) ع(سجاد
 شیخ که گونه آن وي به عداوت نسبت که گردد مي معلوم کردیم ذکر آنچه از: است

) بعد به١٧/١٩١ ،ییخو.(  ...است نادرست ظاهرا بلکه نیست ثابت است گفته طوسي
) ع(سجاد امام دار دوست و عامي اي چهره را زهري نیز تريتس عالمه معاصر، گریدی رجال

 شیخ سخن نقل از پس تريتس. است خوانده نامناسب را وي به عداوت نسبت  و دانسته
 وي به عداوت نسبت ولي بود صحیح بود گفته عامي را او شیخ اگر: است نوشته طوسي

 به مربوط خبر. است ترمتوا) ع(سجاد امام هب محبتش اخبار که چرا نیست پسندیده
 از همچنین ؛است گرفته محبت همین بر شاهد را العابدین زین به نامگذاري علت

 دیدار) ع(حسین بن علي با گفتم زهري به گفت که است نموده نقل عیینه بن سفیان
 است افزوده سپس ام، نکرده دیدار باشد برتر او از که کس هیچ با و بله: داد پاسخ ؟کردي

 و ٩/٣٢٩تستری، ( .دارند عنایت او به دشمن و دوست) ع(امام واالي فضایل سبب به که
 سخن تحلیل در) ع(امام با زهري ارتباط از حاکي اخبار برخي ذکر ضمن تستری) ٣٣٠
 و او بدگویي روایت ،شیخ سخن مستند شاید :است گفته عداوت نسبت و طوسي شیخ
 است ممکن است؛ فمحّر یا موضوع رخب این که صورتي در باشد) ع( علي امام از عروه
. اند بوده ناصبي دو این  البته؛ است یافته تغییری زهر و عروه به که اند بوده شعبي و عروه

 که مبنی بر این باشد شهیعا از عروه خبر روایت علت، شاید که داده است احتمال سپس
 آن ی راو که يحال در میرند؛ مي من سنت غیر بر عباس و) ع(علي: دفرمو) ص( پیامبر
 زهري از معمر اینکه مخصوصاً. است تقصیر بي ارتباط آن در زهري و باشد  میعایشه خبر
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 .بینم مي متهم واقعاً هاشم بني با ارتباط در را عایشه و عروه من گفت مي که کرد روایت
  ) ٥٨٣ و ٩/٣٣١ ،جاهمان(

 بن عمر. ندا کرده قیتوث و شیستا را شهاب ابن تسنن اهل دانشمندان شتریب
 سختیاني ایوب. است نمانده باقي پیشینیان سنت به تر آگاه زهري از: گفت عبدالعزیز

 تر ارزش بي کسي نزد را دینار و درهم ،دینار بن عمرو و است ندیده داناتر او از بود معتقد
. است شده دانسته مقدم هم اصحاب بر وي موارد اي پاره در. دانست نمي زهري نزد آن از

 زمینه در را کدام هیچ. شدم نشین هم زبیر ابن و عباس ابن عمر، ابن جابر، با: گفت عمرو
، عجاج و ٥/٣٣٥ذهبی، سیر اعالم النبالء، ( .نکردم مالحظه زهري از تر دقیق حدیث
 او خروج هنگام تا شد یم نهیمد واردی زهر کهی هنگام: گفت انس بن مالک) ٤٩٣
 کردم درک نهیمد در را ساله ٨٠ ا ی٧٠ی خیمشا گفت؛ ینم ثیحد دانشمندان ازی احد
ابن ( .شد یم ازدحام اش یجوان وجود با شهاب، ابن بری ول نبود توجه مورد ثشانیحد که

در مدینه جز یک فقیه و محدث : او همچنن گفت) ٤٩٢ و عجاج، ٥٥/٣٥١، عساکر
 بنی عل زا )٥٥/٣٥١ و ابن عساکر، ٢/٣٨٨ابن سعد، ( .نیافتم و او هم ابن شهاب بود

 را ثیحد دانشیکی از شش نفری است که  شهاب بن محمد که است نقل همی نیمد
 و ذهبی، سیر اعالم ٤٦/٢٢٧ابن عساکر، ( .نمود حفظ نهیمد اهل و اسالم امتی برا

 و اریبس تیروا و علم ث،یحدی دارا موثق،ی فردی زهر«: گفت سعد ابن )٥/٣٩٩النبالء، 
 و برجسته جایگاه باره در مسلم) ٤٩٨ ،عجاج و ٥٥/٣٠٩، ابن عساکر(» .بود جامعی هیفق

 بدون و نیکو سند با را حدیث٩٠ حدود زهري: است گفته زهري روایات اهمیت
) ١١/٧٧عسقالنی، فتح الباری، ( .است نموده روایت) ص(پیامبر از دیگر کس مشارکت

 دیگران که یاديز افراد از روایت یا و سنن از بسیاري نقل در شهاب ابن: گفت هم ذهبي
 حافظ سال ٧٠ حدود براي را او تیمیه ابن. است منحصر و منفرد اند نکرده روایت آنان از

 که است ندیده را کسي که شد یادآور دیگري و) ٤٩٩ و ٤٩٤، عجاج( .دانست مي اسالم
 و بزرگان آل عمر هر کس .باشد کرده علم جمع شهاب ابن چون) ص(پیامبر از بعد

 )٣٣٧ و ٥/٣٣٥ اعالم النبالء، ریسذهبی، ( .دادند به او ارجاع میپرسشی داشت را 
 بن ۀخارج مکحول، چون تسنن اهل دانشمندانی بعض ها ستایشاین  برابر در

 مرواني، دستگاه به خدمت سبب به رای زهر ،دیعب بن عمرو و اشکاب بن محمد مصعب،
 ابزار و دستمال ان،یامو زسربا ناصالح، ،تیشخص یب دربارشان در مسئولیت و هدایا قبول
اگر زهری خود را با مصاحبت با حاکمان فاسد : مکحول گفت. اند خوانده حاکمان دست

 ٥/٣٣٩ ذهبی، سیر اعالم النبالء، ، ٥٥/٣٧٠ابن عساکر، : نکـ ( !نکرده بود چه رجلی که نبود
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بر ي زماني ریاست زهر:  بن مصعب گفتۀخارج )٢/٤٠٤، ، میزان اإلعتدالو همو؛ ٣٤١و 
او را در حالي که بر مرکب سوار و در دستش تازیانه بود و . شرطه امویان بر او وارد شدم

خداوند رویت را ! چه عالمي؟  :مردم در برابرش در دستان خود چماق داشتند دیدم و گفتم
بن عبید به   عمرو)٢/٤٠٤ذهبی، میزان اإلعتدال، ( . از او حدیث نشنیدم،پس! سیاه کند

 !؟حال تو با آلت دست حاکمان چگونه است: گفتکه وی را با زهری دیده بود ح عمر بن ردی
 مقام در که است کرده نقل نیمع بنیی یح ازی شابورین حاکم )٥٥/٣٧٠ابن عساکر، (

 و تابعی و. جستم یمی بیزار او از بودی زهر مانند عمشأ اگر: گفتی زهر با أعمش ۀسیمقا
 .بود قرآن به عالم و پارسا قدرتمندان، از زیپره اهل بور،ص ريیفق عمشأی ول ه،یامیبن عامل

  )٢/٥٩ و ابن عساکر، ٨١حاکم، معرفة علوم الحدیث، (
 

  بررسي و بحث
 با ارتباط در اثرگذار و دانشمند فردی زهري شهاب ابن دهد مي نشان شواهد که گونه آن

 استعداد و اطالعات از عبدالملک با او علمي مذاکرات جریان. است بوده روایات و اخبار
 که جایي از  و)بعد به ٥/٣٣٥، سیر اعالم النبالءذهبی، ( .دارد حکایت شتوجه درخور

 طرفي از و مدینه دانشمندان و دانش از اطالع اهل سویي از که را وي اموي حکومت
 را نیازهایش کرد؛ استقبال او از ، یافتبود شام دستگاه به نیاز عرض به راضي و نیازمند

 و مدینه با تا داد مأموریت وي به آن از پس و نمود دربار گروه وارد را او و طرفبر
 از پس مخصوصاً اموي حکومت که است پرواضح. باشد مرتبطسامان  آن دانشمندان

 به مسلمانان بر خود حاکمیت استمرار و وجهه حیتصح براي شیامدهایپ و کربال ۀفاجع
 مهم حوزه بر اشراف و حاکم فضاي از اطالع. داشت نیاز قبیل این از هایي شخصیت

 ابن. تنها از امثال زهری ساخته بود مهم نیا که بود حکومت دستگاه مبرم نیاز مدینه
 فرماندهي چون هایي نقش و همراهيی مروان حاکمان از نفر شش با عمر پایان تا شهاب
 حکومت به که خدمتي و داشت عهده به دربار براي را نگارش و تعلیم قضاوت، نیروها،
 مفتی زهري اساس این بر. برد حکومت ازی و که است اي بهره از بیش مراتب به نمود

 با البته ـ) ع(بیت اهل با دشمني مرز در که است السالطیني وعاظ از رسمی حاکمان و
 و خواند دشمنیی جا در را او طوسي شیخ لذا. کرد حرکت  ـدشمني به شتریب انحراف

 رغم به او اینکه شود مي معلوم رفتارش بررسي از آنچه. گذاشت مهمل دیگر جاي در
 دیني مباني از بود مخاطره در دنیایش که گاه آن دیني هاي انگیزه و اطالعات داشتن
 .گرفت فاصله
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ولید و هشام،  که جا آن: است شده گزارشمعدودی استقالل رأی  ردامو دری زهر از
و ابن شهاب د دنشمر یم) ع(یعل را کفإی ماجرای اصل مجرم فرزندان عبدالملک،

 هشام نزد دییز بن دیول از همیی جا در  ودانستی اب بن عبدهللا آن را ننظرشا برخالف
 و ٥٥/٣٧٠ابن عساکر، ... .(دیکش نشان و خطی زهری برا دیول ادامه در و کردت یسعا

 با زهری و با این وجود عدم برخورد) ٣٤١ و ٥/٣٣٩  ،٢/١٦٠، ذهبی، سیر اعالم النبالء
مداری زهری و از طرف دیگر به سبب نیاز  اعتماد به او از سویی حاکی از احتیاط

 !مروانیان به اوست
 : است چنین فوق لیتحل شواهد
 دوستی دنیا اساس هر خطایی دانسته شده  ـ دنیادوستی همیشگی زهری ـالف

کل اصلی او که دهد مش و رفتار ابن شهاب نشان می) ٤٢٩و ٤٧/٤٢٨ابن عساکر، ( .است
آغاز ارتباطش با مروانیان، ارتکاب قتل . اسباب مشکالت دیگرش شد دنیادوستی اوست

به سبب والیت از سویشان و رد درخواست برای اقامت در مدینه به همین جهت بود، لذا 
او . در قالب دعا او را از دنیا برحذر داشت و دیگران هم از او انتقاد کردند) ع(امام سجاد

سخ به تقاضای آنان که از وی در اواخر عمر درخواست اقامت در مدینه و تبلیغ در پا
ابن عبدالبر، التمهید، ( .اگر بخواهم چنان کنم باید از دنیا ببرم: سنت را نمودند گفت

اساس همین  بر)٥/٣٣٧ اعالم النبالء، ریس و ذهبی، ٣٦٣ و ٥٥/٣٦٢، ابن عساکر، ٦/١١١
ه صفات الزم برای توثیق چون زهد، تقوا و پارسایی وقت ب رفتار است که زهری هیچ

 ) ٥/١٧٤حوثی، ( .وصف نشد
 قرآن ـ عالمان و علم به خیانت و حاکمان با  زهرییناگسستن وندیپ  ـب

فقها امانتداران : و روایات گوید) ١١٣ هود( . از تکیه به ظالمان نهی نموده استمیکر
ذهبی، سیر اعالم ( .دادند آنان را متهم ببینیداند؛ اگر به حاکمان وابستگی نشان  پیامبران
هالکت امت ) ص(است که پیامبر تیروا  با سلسله ستمگر امویرابطه در) ٦/٢٦٢ النبالء،

ای توضیح دادند که اصحاب در  را به دست نوساالن نابخرد قریش دانستند و به گونه
 و )١٣/٨، فتح الباری، ، و عسقالنی١٤٣٠بخاری، ( .ادامه آن را بر امویان منطبق یافتند

اش با حاکمان جبار مروانی از هماهنگی و  سال همراهی٤٥کارنامه ابن شهاب طی 
اعتماد او به آنان حکایت دارد، امری که مورد انکار بسیاری از دانشمندان ناصح بوده 

 در من :گفت )ص(  در توجیه این پیوند ناگسستنی و مخالف امر خدا و رسولاو .است
آیا :  و در پاسخ به او گفتندرفتارشان سوء در نه و هستم کیشر شانریخی کارها
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 به اینکه  توجهبا )١٢/٢١١میالنی، : نکـ ( !؟کنی بینی و سکوت می رفتارشان را نمی
 و جرم هم را دشمن لشکری اهیس حد در حضور وی هماهنگ حداقل) ص( خدا رسول

ور ابن شهاب طی حدود نیم  حض)١٤٣٤ ،یبخار( .اند دانسته مجرمان ستم در مشارکت
او با والیان ! های مختلف قابل توجیه نیست قرن در دربار مروانیان با پذیرش سمت

هایی منفور چون  سفاکی چون خالد قسری یا حجاج ثقفی مصاحبت داشت و یا از چهره
ذهبی، ( .قابل توثیق نیست) ع(کرد، در صورتی که قاتل امام حسین عمر بن سعد روایت 

 )١٢/٢١١ و میالنی، ٣/١٩٨إلعتدال، میزان ا
 عالم مقام علم، اهمیت از که پذیرفت مسئولیت و شد دربار وارد حالي در شهاب ابن

 و پارسا عالمان با حکومت مقابلة او. نبود اطالع بي عالمان با مروانیان رفتار سویي از و
 به و دیدید مي را حاکمان از پرهیز به سفارش و حکومت دستگاه از ایشان گرفتن فاصله
 امام صحابي مسیب، بن سعید پارسا عالمان نیا از یکي .نداشت توجهي جهات این

 دربار که هنگامي است نقل. است شهاب ابن برتر استاد و ابوهریره داماد ،)ع( سجاد
 سعید از را داشت سلیمان و ولید عهدي والیت براي مدینه مردم بیعت از قصد مرواني
. گیرد فاصله خود محفل و منبر از و شود خارج مدینه از عمره نهبها به تا شد خواسته
 و نوشتند عبدالملک به کرد امتناع چون و خواستند بیعت او از. نپذیرفت سعید

 جهت عبرت دید نمي خطري حکومتش براي او یۀناح از که این وجود با هم عبدالملک
 تحقیر و اهانت مورد عمومي انظار در را او و بزنند او به تازیانه سي تا داد دستور دیگران

 ) ١٧٢ و ٢/١٧١إصبهانی،  ،٤/٢٣١ اعالم النبالء، ری سذهبی،( .دهند قرار
 امر واقعیت و دربار با همکاري قبح از و نیازمند آغاز در زهري کنیم فرض اگر حتي
 عالمان تمقاوم که ویژه به. داد مي ادامه همکاري و ارتباط این به نباید بود اطالع بي مروانیان

 سنت تبلیغبرای   مدینهن درماند درخواست او از .نمود می مالحظه را حکومت برابر درپارسا 
 ) ٥/٣٣٧ اعالم النبالء، ریس و ذهبی، ٥٥/٣٦٢ابن عساکر، ( .ولی نپذیرفت شد می

 ، ثقه وزاهد ،عابد عالم، دینار بن ةسلم ابوحازم به مربوط ها صحنه این از دیگر یکي
 حبان، الثقات، ابن ،٦/٩٦ اعالم النبالء، ریس ذهبي،( .است) ع( سجاد امام یاران از
 از کراهت سبب عبدالملک بن سلیمان با ییگفتگو دری و) ٨/٢٠٦ خویي، و ،٤/٣١٦

بود  اموي خالفت منتقد  کهابوحازم دانست؛ آخرت ویراني و دنیا آبادساختن را مرگ
 و انحراف سبب مصاحبت نیا شاید: گفت و کرد را رد سلیمان مصاحبت درخواست
 اگر خدایا: گفت گونه این اندرز و دعادر مقام  ابوحازم. گردد الهي عقاب به ام گرفتاري
 هدایت توست دشمن اگر و باشد صالح و خیر به مقرون کارش توست دوست سلیمان
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 زهري و آمد خوشش ابوحازم از سلیمان. عطای سلیمان را هم نپذیرفت دینار صد! گردد
 سخن وي با هرگز و ایم همسایه هم با است سال سي: گفت بود حاضر جلسه رد که

 سرزنش مرا که پرسید زهري و دانست خدا فراموشي را  این رفتارسبب ابوحازم. ام نگفته
 همسایه گردن به همسایه مگر! کردي سرزنش را خود خودت: گفت سلیمان کني؟ مي
 حاکمان بودند، صحیح مسیر بر اسرائیل  بني که گاه آن: افزود ابوحازم! ندارد؟ حق

 چون و داشتند، مي دور حاکمان گزند از را خود دین عالمان و بودند عالمان نیازمند
 و ردندب حاکمان نزد و گرفته فرا را علم دیدند، را وضعیت آن مردم ترین ذلیل از گروهي

 چاره بي و رکا معصیت همه نتیجه در شد، طرف بر عالمان از نیازشان وسیله این به
. برند مي حساب آنان از امیران کنند صیانت خود دانش از ما دانشمندان اگر و گشتند
 که همین: پاسخ داد ابوحازم. زني مي تعریض من به و منم مرادت گویا: گفت زهري

  )٢/١٥٨ ،ابن جوزی( !شنوي مي
 از دخو و داشت خبر حاکمان با اش همراهي زشتي و رفتار سوء از خوبي به زهري

 و عبدالملک با ارتباطش کیفیت نقل از پس او. داد خبر بزرگان توسط آن تقبیح
 و وارد مدینه مسجد در مسیب بن سعید بر: گفت مدینه به بازگشت براي مأموریتش

! نداد مرا سالم جواب و برگرد: وگفت زد ام سینه بر. کنم سالم او بر تا شدم نزدیک
 با و رفتم اي گوشه به پس کنند، منتشر حاضران و گوید من نکوهش در چیزي ترسیدم

 هرچه پرسیدم، گناهم از و رفتم سپس. گویم یم سخن او با شد خلوت وقتي گفتم خود
 من به هنگام آن و شد اش خانه وارد. نگفت سخن من با آوردم عذر خود تبرئه جهت در
 )٥٥/٢٩٨، عساکر ابن( !بردي مروانیان پیش مرا حدیث که هماني تو گفت و کرد رو

 قرار خاص و عام انتقاد مورد مروانیان با همیشگي همراهي این سبب به شهاب ابن
 را خود حاکمان با مصاحبت با او: گفت مکحول. دانسته شد حدیثال متروک و فاسد گرفت؛

و هنگامی که معمر از زهری پرسید که ) ٥/٣٣٩ اعالم النبالء، ری سذهبی،( .ساخت تباه
آنان ما را در بازی خود شریک نمودند و ما هم : ای گفت مساز شدهچگونه با حاکمان د

ه ب مصعب بن ةخارج) ١/١٩٥ابن مغازلی، ( .حرکت خود را بر اساس امیالشان تنظیم نمودیم
 بن جعفر) ٢/٤٠٤، عتدالاإل میزانذهبی، ( .پذیرفتن ش راحدیث  اونفرین جهات ضمن این
 دلیل به زهري حدیث نوشتن از مرا یزهر رقیه، خواهر:  هم گفتیجعفر میابراه

 ) ٤٢/٢٢٨ابن عساکر، ( .کرد منع آنان هدایاي پذیرش و امویان با اش همراهي
 از یکي ۀناحی از او به خطاب که باشد اي نامه زهري از انتقاد ترین مفصل شاید
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 نامه ۀنویسند از نظر صرف ١.است شده صادر دیگري دیني برادر یا و ابوحازم ،)ع(امامان
، حتی ظالم حاکمان به اش یگزار خدمت و زهري شدید انحراف از روشني به آن حتوايم

 خدا شگاهیپ در که فردا نیبب: چنین آمده است نامه آن در. دارد تیحکا سالی در بزرگ
 هب شیها حجت برابر در وی گزارد را شیها نعمت چگونه شکر که دیپرس تو از وی ستادیا

 که ساختندی محور تو از حاکمان! ... بود؟ خواهد نهچگو حالتی کرد عمل ات هفیوظ
 آنانی گمراهی سو به را مردم تو ... و چرخد یم شردگِ بر شانیها مظلمه ابیآس سنگ
 صالحان و پاکان به تا کنی ریگ کناره شیخوی ها منصب تمام از نکیا... یکن یم دعوت

زهری عمرش را در اساس آنچه آمد بر) بعد به٢٧٤ ،یحران! ... .(یوندیبپ نیشیپ
مصاحبت با حاکمان جور گذراند و هیچ صحنه یا نصیحتی هم نتوانست او را از جباران 

 .اموی جدا کند
 و مسئول را عالمان و هم حدیث قرآن هم ـ حقایق کتمان و پوشي حق  ـج

تاریخی  شواهد )١٧/٥ و ابن عساکر، ١٨٧، عمران آل( .است شمرده گري روشن به وظفم
 این ۀجمل از. نمود می کتمان را حقایق مروانیان دربار به تقرب با زهري  کهدهد نشان می

او که به نیکی .  است)ع(، علیبیت اهلسرور  ویژهه هاشم ب  بنیفضلبازی با  ها پوشي حق
 خاندان از امویان  انحراف جریانات حاکم، مخصوصاًيیسو از و) ع(بیت اهل جایگاهاز 

، ابن ٤٢/٢٢٨، ابن عساکر، ٢٢/٢١هانی، ، إصب٥/٣٤٣صنعانی،  (خبر داشت) ع(رسالت
ای عمل کرد که چیز درخوری از فضایل آن  جهت حفظ خود به گونه) ٤/٦٤ابی الحدید، 

که از طرق دیگر ) ع(از بین انبوه اخبار و فضایل عترت گرچه .منتشر نشود) ع( حضرت
 شهادت از پس ه خون تازهیا مشاهد غدیر حدیث تعداد معدودی خبر چون منقول است

 ،نیحیالصحی عل المستدرک حاکم،( مشا در سنگي هر زیر) ع(سینح یا علي انامام
از طریق او رسیده ) ٣/٣١٤ اعالم النبالء، ریسذهبی،  و ١٤/٢٢٩، عساکرابن  ،٣/١٤٤

شان سرورهاشم و  بنی فضایل نقل با ارتباط در شهای گزارشاست ولی به طور کلی 
او که هنگام درخواست نگارش سیره از سوی خالد قسری از . است ملتأ قابل) ع(علی

                                                                                                                                                                             
 به ابوحازم سلمه بن دینار و در حلیة االولیاءو در  ) ع(این نامه سرگشاده در تحف العقول به امام سجاد        . ١

مـشکل  ) ع(ادپذیرش صدورش از ناحیه امـام سـج       . جاي دیگر به برادری دیني نسبت داده شده است        
با عنوان ندبه نقل کـرده اسـت شـباهت دارد و    ) ع(نماید گرچه برخی متون نامه با آنچه وی از امام      مي
) ع(شاید این نامه از ناحیة امامان باقر یا صادق! باشد) ع(تواند شاهدی بر صحت صدور از سوی امام       می

ما آنچه مشترك و مورد اتفاق اسـت        ا. یا هر کس دیگر صادر شده باشد       ... و یا از سوي سلمة بن دینار      
 ) به بعد٨٦/٨١زاهدی، : نکـ ( . زهري است زاربیان روشن آن از حال
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را در قعر آتش ندید ذکر ) ع( پرسید و چون مطابق خواست خالد، علی)ع(عليذکر سیره 
بر این . های حساس تاریخ اسالم نیاورد ای هم از آن حضرت در صحنه قابل مالحظه

در دوره مکه، جریان هجرت، ) ع(های مرتبط با نقش علی اساس زهری در طریق گزارش
. شود دیده نمی... ساز بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکه و  مؤاخات، در نبردهای سرنوشت

لذا عبدالرزاق که متوجه کتمان زهری بود بعضی از این موارد را از طرق دیگر جبران 
ابن شهاب جهت ایجاد تعادل در فضل، جز کتمان فضل ) ٦١عبدالحمید، ( .نمود
 به عنوان نمونه با آنکه نخستین. را به دیگران داد) ع(، گاهی مناقب حضرت)ع(علی

حاکم، معرفة ( آید مورد اتفاق عموم دانشمندان به حساب می) ع(مسلمان بودن علی  
) ٤/٤٦٤ و عسقالني، اإلصابة فی معرفة الصحابة، ٣/٥٨٨، ابن أثیر، ٣٧علوم الحدیث، 

در راستای همین ) ٥/٣٢٥صنعاني، ( .ستزهری اول مسلمان را زید بن حارثه دان
 در نمونه عنوان به. نمود ادعا اي برجسته مناقب )ع(رقبای علی برايسیاست، ابن شهاب 

 آن جز و ایرؤ قالب در ـ خبر ٢١فهیخل سهبرای »صحابه فضائل و ناقب« باب در کهی حال
 او ازقل به نی خبر چیه) ع(یعل فضل در است شده تیروا نیحیصح در اوطریق  ازـ 
 این در حالی است که وقتی به او سفارش شد تا حدیث غدیر را در شام که .است امدهین

دانم که  قدر می آن) ع(از فضایل علی: دشنام گویند مطرح نکند گفت) ع(سراسر به علی
نقل  سومین شیوه رفتار زهری در جهت کتمان،) ١٢/٣٨تستری، ( .اگر گویم کشته شوم

این  راوی تنها احیاناًاست؛ بویژه آنکه ) ع(کسان آن حضرت و) ع( علي منقصت در اخبار
 که ابوجهل دختر از) ع(علي امام خواستگاري خبربه عنوان مثال ! ستاو قبیل اخبار

 )١٠٢٢ و ١٠٢١،  و مسلم٧٥٧ ،بخاري( شد) س(و فاطمه) ص(موجب غضب پیامبر
 حمزه ن کفرآمیز توسط، میگساری و سخناخواري مراح ،)ع(کردن شتران علی  تلفجریان

برای ) ع(بیدارنشدن علي و فاطمه خبر) ٨٤٣،  و مسلم٨٠٩ و ٦٢٧، ٤٧١، ٤١٥، بخاري(
 ١٥٠٧ و ١٤٨٢، ٢٢٩ ،بخاري( شد) ص(که سبب عصبانیت پیامبر) ع(نماز و توجیه علی

، )ع(یعل و عباس مخاصمه خبر) ٧٨٣، بخاري( ابوطالبی ایمان  بيروایت) ٣٠٦، و مسلم
 سنت غیر بر عباس و) ع(علي رفتن دنیا از روایت) ع(ودن عباس و علیب   جهنمیخبر

 . اوست هاي نقل جمله از )٤/٦٣، دیالحد ابيابن ) (ص( پیامبر
و برادر ) ص(توان پذیرفت که فاصله میان دیدگاه صاحب رسالت راستی چگونه می به

) س(ت دخترشی تأمین رضایبرا) ص(این اندازه زیاد باشد که پیامبر) ع(و جانش، علی
در باره ! د؟ ابوجهل ناچار از اعالم عمومي شواز خواستگاری دختر) ع(علیو انصراف 
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حمزه، سید شهیدان اسالم و کسی که در تکریمش نماز اختصاصی با هفتاد تکبیر به 
توان پذیرفت که  کرد چگونه می با افتخار از حمزه یاد مي) ع(داده شد و علی) ص( پیامبر
الم، بعد از نبرد بدر و کمی قبل از شهادت در اُحُد گرفتار انواعی از ها پس از اس سال

راندن  شرب خمر و بر زبان) ع(کردن شتران علی خوان، تلف منکرات چون شنیدن از آوازه
 ، با اهانتدریقرار گ) ص(سخنان کفرآمیز باشد و وقتی که مورد عتاب پیامبر

کردن این نمونه  آیا ساختن و نقل! د؟خوانبرا بردگان پدر خود ) ع(و علی) ص(پیامبرش
  ـ هاشم خورده بنی دشمنان قسمـ روایات جز در راستای ارضای حاکمان ستمگر اموی 

در ارتباط با خبر بیدارکردن علی و فاطمه و ! تواند توجیه دیگري داشته باشد؟ می
برای چنان باشد که ) ص(هم باید گفت اگر حاصل یک عمر تربیت پیامبر) ع(شان مجادله

با دشواري مواجه باشد توفیق ) ع( وجودش، فاطمهۀبیدارکردن جان و برادر و یا پار
در ابالغ دین و حال دیگر افراد امت چگونه خواهد بود؟ در صورت صحت این ) ص(او

 و متفاوت هاي نقل! موارد چه ایرادی به خلفا و والیان در صورت ترک نماز خواهد بود؟
به هر صورت و قیمت  کرد تالش فضا آن او در دهد مي نشان شهاب ابن دار جهت

 .حفظ کند را خود موقعیت
 روایت باره در او. است کرده تالش اتهامات اي پاره از زهري ۀتبرئ براي تستری عالمه
 نقل این باید طبعاً: گوید )٤/١٠٢، الحدید ابي ابن() ع(علي از عروه و زهري بدگویي

 و. است معلوم )ع( با علیآنان دشمنی که اند بوده يشعب و عروه احتماالً ؛باشد فحرّم
 اینکه بر مبني است کرده نقل خبر دو عروه و عایشه طریق از شهاب ابن که جا آن

 خواهند آتش در و روند مي دنیا از مومن غیر) عباس و علي( دو این: فرمود) ص(پیامبر
 را عایشه عروه و زهري آنکه مخصوصاً. است دانسته عایشه و عروه متوجه را تقصیر بود،
در نقد ) ٩/٥٨٤و تستری،  ٤/٦٤، دیالحدی ن اباب( !ده استید مي متهم ارتباط این در

 نادرست) ع(علي به او ناسزاگویي خبر بپذیریم که فرض به :باید گفتدیدگاه تستری 
 اگر زیرا. کرد تبرئه را شهاب ابن سادگي به توان نمي بعدي خبر دو نقل به نسبت باشد
 !؟کرد نمی ض نبود اخباری ناصحیح را از راویانی متهم نقلمغر

 و اخبار جریان هدایت و نقل با ارتباط در رفتارش این سبب به زهري شهاب ابن
رقیه  ،خواهرش ایشان از یکي. گرفت قرار خاص و عام انتقاد مورد حقایق تحریف و کتمان
 من به خواهرش ری بودمز جعفر بن ابراهیم جعفری نقل است که وقتی پیش زها. است
 او که داد پاسخ زهري و مپرسید سببش و گوینده از! ننویس وي از جعفري اي: گفت

 فضایل تو ؛اي شده خرفت تخود گفت رقیه! است شده خرفت و پیر ؛است رقیه خواهرش
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: گفت حبان ابن بر همین اساس است که )٤٢/٢٢٨ ،عساکرابن ( !اي نموده کتمان را عترت
 )١/٢٥٨ابن حبان، المجروحین، ( .آورد نمي یاد به چیزي) ع(علی فضل در زهري از

 و زهري به ها گماني خوش بعضي سبب آنچه  ـ)ع( سجاد امام بای زهر ارتباط
 برخي و) ع(سجاد امام به اش عالقه اظهار است، شده او به عداوت نسبت ۀتخطئ

 که دیآ یبرم ربليإ خبر مضمون از گرچه. است) ع(حضرت آن ازها  و یا نقل تمجیدها
 دید خواب که گردد یبرمی زمان  وقتل ارتکاب از قبل به) ع(سجاد امام با ارتباطش آغاز

 .از سوی وی دانست قتل ارتکاب را رشیتعب) ع(امام و است رفته فرو خون به دستش
 از پس ۀدور به) ع(امام با زهري شتریب ارتباط دگوی شواهد کنیل) ٢/٣١٧إربلی، (

 هنگام وي. گردد برمي مدینه به برگشت براي مأموریتش و مرواني ستگاهد به ورودش
 به اقرار گرفتن براي و دوش می شاموال و هدایا فقدان متوجه مسیر در اثناء ،برگشت

 سختي به را او پس. ردندا فایده ولي دگرد می متوسل اي حیله هر به غالمش از ایشرب
 سبب امر این و سپرد می جان شهاب ابن پاي و دست زیر غالم. دکن می مجازات

 ایشان و پرسد می یشخطا جبران براي دیگران و مسیب بن سعید از. دشو می وحشتش
 مطابق) ٩/٥٨٣تستری،  و٥/١٣٥ ،بن عبد ربها( .ندبین مین اي توبه و چاره راه برایش
 قتلش  پس ازو نمود مجازات رای کس اش یحکومت منصب سبب بهی زهر گریدی گزارش
 دری فرصت در) ع( امام آنکه تا شد مخفي عمومي انظار از ها سال و گردید بیابان آواره

 دگردی آنان کینزدی وقت و شد مسجدالحرام گوشه دری جماعت متوجه طواف هنگام
 دست از را مشاعرش ،یآوارگ و قتل ارتکاب سبب به کهی زهر پیرامون دمالحظه کر

 امام  و.نمود فیتعر شیماجرا از و ناختش را) ع(امامی زهر. اند شده جمع بود داده
 از. آموخت وي به را جبران راه و دانست قتل ارتکاب از تر بزرگ را یأس گناه) ع(سجاد

طوسی،  ،٧/٢٩٥لینی،ک ،٥/٢١٤ سعد، ابن( .شد عالقمندتر) ع(امام هب زهري بعد به آن
 ،لسیمج ،٤١/٣٩٨عساکر، ، ابن ٣/٢٩٨، آشوببن شهرا ،١٠/١٦٣ حکام،األ بیتهذ
 اعظم «:گفت مي. نمود مي یاد بزرگي به حضرت آن از و) ١٧/١٩٧، ییخو و ٤٦/١٣٢

  )ع(امام منت زیر را خود هم يیجا دری زهر) ٤١/٣٩٨ابن عساکر، (» منة يعل الناس
 گفت او. کرد دعا شفایش براي) ع(امام و برد مي رنج بیماري از که آنجا ؛دانست
یادآور  شهاب  ابن)٦٥ طاووس، بنا( .نشدم بیمار گزهر آن از پس وشده  رفع ام بیماري

. نیافتم تر فقیه او از را کسي و داشتم) ع(حسین بن علي با را نشیني هم بیشترین: شد
 ) ٤١/٣٧١ عساکر، ابن( .بود الحدیث قلیل او لیکن



 ٩٣ السالم بیت علیهم داوت اهلابن شهاب زهری و ع

 اش یعالقمند بر لیدل ها بست بن در شهاب ابن ۀمراجع که گونه همان استی گفتن
 بر دلیل زین شیشفا براي دعا یا و) ع(حضرت توسط او ارشاد ستین) ع(سجاد امام به

 هیچ به امداد یا و ارشاد از) ع(ایشان ؛ چرا کهنیست حضرت نزد او خاص موقعیت
نوع  است مهمها  در برابر این بزرگواری آنچه ،نداشتند ابا خود دشمن حتي نیازمندي،

 و برد مي بسر تقیه و خفقان دوره در) ع(امام که است پرواضح. است زهري رفتار و پاسخ
 و جور حاکمان از گرفتن فاصله دیگران و شهاب ابن از  ...و دعا چون مختلف هاي گونه به

 )٣/٥٥٠ و قمی، ٤١/٤٠٤ابن عساکر، : نکـ ( داشت درخواست را ناپسند صفات برخي
) ع(سجاد امام او دهد مي نشان شواهد. نداد گوش ها درخواست این به هرگز زهري ولي
) ع(آنکه از نظرش حضرت سبب به  یابلکه ،) ع(شانیا خاص جایگاه سبب به نه هم را

 پذیرفتهآمد  به نظر می دستگاه بای رو انهیماهل  و عبدالملک و مروان مطیع و محبوب
 ۀ قصد تخطئی غیرواقعی و یا با این ادعا)٤١/٣٧١ عساکر،ابن  و ٥/٢١٥ سعد، ابن( بود
. نداشتی ا نهیهز شیبرا اهتمام نیا لذا اکمان در انظار عام را داشت،و توجیه ح) ع(امام
 و موقعیت هم) ع(امام دشمنان جمله از و دیگران براي خواند ... و افقه را) ع(امام اگر

 هم عبدالرحمن بنت عمره و زبیر بن عروه از یک هر باره در او. نمود ادعا برتر هایي مقام
 آنان شمار دررا  ) ع(امام کرد یاد را بزرگ دانشمندان که گاه آن و ،»الینزف بحر«: گفت

 و بصري حسن بصرهدر  شعبي، کوفهدر  مسیب، بن سعید مدینه عالم: گفت او. ورداین
 عبدالبر،ابن  ،٤٠/٢٥٢ و بعد به ٢٩/٢٩٩ ،٧/١٩٣ عساکر،ابن ( .است در شام مکحول

 برابر در )٤/١٧٨، االعتدال زانیم و همو، ٥/٣٤٧ اعالم النبالء، ریسذهبی،  ،٨/٨، دیالتمه
 نشیني هم میزان نیز  )ع(سجاد امام از روایاتش اندك شمار دیگران از او نقل باالي حجم

 در است، الروایه قلیل )ع(حضرت :فتگ او. دهد مي نشان را  )ع(امامآن  به اش عالقه و
 این از بیش بسیار ودب) ع(امام از استماع به موفق یا و اعتماد مورد رازدار، اگر که صورتي

را ) ع(خویی روایت او به نقل از امامان سجاد و باقرآیت هللا ! کرد مي نقل  دریافت وباید
  واتیروا نوعی بررس آمد آنچه از تر مهم )٢٤/١١٤خویی، ( . مورد دانسته است٢٧تنها 

ای  رهگونه که مالحظه شد پا  همان.است) ع(امامی ها هیتوص به شا یبندیپا و عمل زانیم
نسبت داده است جز کذب و افترا نیست که او برای ) ع(از آنچه وی به امام سجاد

خوشایند امویان و در تخریب هاشمیان نقل کرده است مانند خبر بیدارنشدن علی و 
خواری حمزه  مانی ابوطالب، حرامای ، بی)ع( برای نماز، منازعات عباس و علی) ع(فاطمه

 آن سفارش به ولي کرد درك را  )ع(امام حیات آخر ایام آنکه با شهاب ابنمضافاً ... . و
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 . آید مي ادامه در که ننمود، عمل) ع(باقر امام به مراجعه در) ع(حضرت
 انیجری سامانده براي حاکمان طرح در شرکت با) ع(صادقین با رقابت ـ د

 و عتیشری زمامدار وی گر تیهدا در) ع(تیب اهلی انحصار و برجسته نقش  ـاخبار
. ستین دهیپوشی برکس است آمده نیثقل ثیحد چون یاتیروا در که) ص(امبریپ وراثت

ی گرفتار وی گمراه و) ع(شانیا انزوای وی فراموش سبب) ص(امبریپ از پسی رخدادها
 و لنا بواییستج لم دعوناهم ان مةیعظ نایعل الناس ةیبل«: گفت) ع(باقر امام لذا شد مردم

... « که است آمده) ع(یعل امام از و) ٤٦/٢٨٩مجلسی، (» ...رنایبغ یهتدوا لم ترکناهم ان
 و کربال نهضت شامدیپ با) ٦٥/٦١ همان(» ... لحق اثرنا اتبع من و هلک بنا استبدل من

 امر رخوت فرصت از) ع(نیصادق و ندبود اضمحالل به رو انیامو آن از پس حوادث
 را يبزرگ یدرس مکتب و رداریب بهرهی نبو ناب سنتی ایاح و فیبازتعری برا انیامو
 و یا الاقل به کردند یمی همراه جهت نیا در دانشمندان گرید اگر که نمودندی زیر یپ

ی اسالم فرهنگی تر کامل هرچه صورت به پرداختند توجیه و تصحیح حاکمان نمی
 .شد یم بسته بدخواهانی برا راه و اءیاح

 در اش برجسته نقش باشد هم انحرافش آخر ۀنقط دیبا که شهاب ابن فعالیت اوج
 است) ع(صادق و باقر امامان ۀدور در ثیاحاد و اخبار امری سامانده و تیریمد انیجر
 را اخبار ساماندهي و نگارش چون اصالحات برخي) ع(بیت اهل با رقابت در امویان که
ابت اج  باو گرفت کار به را شا توانمندي ماجرا این در زهري. دادند قرار کار دستور در

، برای همیشه جریان اخبار را  جانبدارانه عمدتاً و نقل و ثبتحاکمان  نگارشدرخواست
 توزیع به هم عمر و پذیرفت را عمربن عبدالعزیز نگارش تقاضاي او. تحریف نمود

 در جهت حاکمان) ١/٧٦ فضله، و العلم انیب جامعابن عبدالبر، ( .داد دستور هایش نوشته
 و پیشین خلفاي طریق از ی کهاخبار تادادند  دستور طرح این چارچوب و خط تعیین

 دانش آن :بود گفته عبدالعزیز عمر. ندشو تدوین و ثبت است رسیده آنان اطرافیان
 بکر یاب بن محمد بن قاسم و عبدالرحمن بنت عمره طریق از که پیشینیان

 این رد زهري) ٦٦/٤٤ابن عساکر، ( !شود ثبت است رسیده )عایشه گانیافت تربیت(
کند و بزرگانِ  می روایت انصار و مهاجر فرزندان از اولویت با که ادعا داشت ارتباط

ذهبی، سیر اعالم النبالء، ( .دادند مي ارجاع وي به را اخبار طالبان هم بازماندگان خلفا
 ۀگون به را نگارش جریان داشت  کهموقعیتي با زهري ماجرا،این  در )٣٣٧ و ٥/٣٤٤

 شود مي خوانده قرن یک حدود از پس نگارش مبتکر که او. کرد دایته دلخواه حاکمان
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 هم مردم به هنگامآن  و ،خواستند ما از حاکمان آنکه تا داشتیم کراهت نگاشتن از: گفت
 بزرگ، طرح این محوریت حالي در زهري) ١١/٢٥٨صنعاني، ( !مدادینگاشتن  اجازه

) ع(صادق و باقر انامام دوره همین در که گرفت عهده به را ساز سرنوشت و حساس
 کرده نقل قمي خزاز. شناخت مي را) ع(صادقین نیکي به زهريو . کردند مي فعالیت شدت به

 وارد) ع(حضرت آن بر) ع(الحسین بن علي حیات پایاني روزهاي در: گفت زهري که است
 وجعفراب فرزندم به مراجعه باد تو بر: فرمود) ع(حضرت و پرسیدم بعدي امام از ... شدم
 امام از تشیروا نیا سبب بهی نوری رزایم وی بهبهان محقق لذا) ٢٤١ خزاز،(... . و  !)ع(باقر

  )٣/٥٥١قمی، .(اند دانسته عهیش را او) ع(امام دوازده بر نص باره در) ع(سجاد
 بود) ع(حضرت یاران از و قائل اي ویژه احترام سجاد امام براي زهري اگر راستي به
 در ،برابر در بلکه و نشد ملحق) ع(باقر امام به و نگرفتی جد را) ع(امام سفارش چرا
 در زهري اگر! کرد؟ ایفا را نقش بیشترین و شرکت جور اکمانح رسمي فرهنگي طرح
ی امو حاکمان لیم مطابق را ثیحد جریان توانست مي کسي چه شد نمي وارد طرح این

 دهیدرخش خوش) ع(سجاد امام دورة دری زهر اگری حت گفت دیبا لذا! کند؟ ساماندهي
 نقش در و نمود خراب را اش گذشته گرفت) ع(نیصادق دورة در کهی ا هیزاو باباشد 
  محدودارتباط بر این اساس .شد خوانده »عدو« و ظاهر) ع(تیب اهل مکتبی برا دشمن
نبوت، که در باب تفسیر، ) ع(صادقین با  خبرشماری انگشت تعدادنقل  با زهري

مجلسی، ، ١٢٧ و ١١٤ و ضاری، ٢٤/١١٤ خویی،(  و یا طبابت استبپرستی عر بت
چیزی از انحراف و ای نبوده و  العاده کار فوق )٧٨/١٨٢ و ١٨/١٢١، ٨/٣٣٩، ٣/٢٥٢

 و حاکمان هاي نقشه با او يهمراه جز تفسیري زهري رفتار این کند و جرمش کم نمی
 . ندارد) ع(صادقین با رقابت
 و صبر حدیث نشر و حفظ در من مانند کس هیچ: گفت اقداماتش این ۀبار در وي
 از دیگران که ستا اساس همین بر) ٥/٣٣٥ اعالم النبالء، ریسذهبی، ( .نکرد تحمل
 قرار فتوا و حدیث برنامه صدر در را او ، وگفتند او توسط سنن برخي یا  واسالم حفظ
) ع(حضرت آن حدیث تلَّقِ) ع(سجاد امام از شهاب ابن کمتر نقل سبب واقع به اگر. دادند
 که صورتي در! ؟ه توجیهی داردچ) ع(صادقین اندکش از  نقل ومراجعه عدم سبب بود

 نقاط از دیگران اگر. یافتند حضور) ع(ایشان نزد تلمذ براي طنقا اقصي از نفر هزاران
 بزرگ مرکز آن با ارتباط در و مدینه در که  ـزهري عذر شتافتند مي مدینه به دوردست

از پیامدهای  !چیست؟) ع(قیندصا مکتب از غیبت در  ـبود) ع(ایشان فعالیت ۀحوز و
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 داناتر باقر ابوجعفر از سنت با ارتباط در را زهري تیمیه ابن که است رقابت همین
 امبریپ افعال و اقوال احوال، ث،یاحاد بهی زهر علم اهل اتفاق به: است نوشته ه وشمرد

 و ٤/٥٠ و ٢/٤٦٠ابن تیمیه، ( .بود داناتری عل نب محمد ابوجعفر خود معاصر از) ص(
 بیت اهلخدا به اراده   راشان خانواده و) ع(سجاد امام زهري هاین در حالی است ک) ٥١

  و)٣/٢٩٨ و ابن شهرآشوب، ٤١/٣٩٨ابن عساکر، ( !ت دانسته بودرسال قرارگاه و وحي
برای  آیا )٢/٨٨٢غ،  و ابن صبا٢٤٣خزاز ( .شد محسوب می علم شکافنده) ع(باقر امام
 و علم  ازداري میراث اصیل خط با اش دشمني و غرور جز توجیهی زهري رفتار این

 )ع(اهل بیت براي تراشی رقابت و رقیب که است این جز مگر ؟توان جست مي شریعت
 )٦٥/٦١مجلسی ( !؟است تهالک سبب
 
  گیری نتیجه

 یا و مواضع ازی ا دسته هرکس معموالً که های متقابل در باره زهری معلوم شد از داوری
  با مالحظۀدیبا کهی صورت در است کردهی داور آن اساس بر و همالحظ رای زهر اخبار
 با گفت توان می مواضع مختلف زهری ۀپس از مالحظ. کردی داور شواهد دسته دو هر

 آن از پس شهاب ابن د انحرافیبا) ع(سجاد امام به وي توجه قابل تمایالت به توجه
سال ٣٠حدود  در یعني ؛باشد  شده بیشتر  ـ)ع(صادق و باقر امامان دوره در ـ )ع(امام

 سابقه یب جوش و جنب و ثیحد نیتدو دوره که )ع(سجادامام پس از رحلت  حیاتش
 و طرف یک در) ع(نیصادق کهی ا دورههمان  ؛است رسمی اخبار نشر و فیتألی برا

 راثیم حفظ وی نید معارف رچوبچا نییتع ایبر گرید طرف در گرانید وی زهر
ساله زهری نشان داد ٤٥ ۀدر تالش بودند و کارنامسخت ساختن آن   و نهادینهانینیشیپ

ریزی  که او به سبب دنیادوستی ارتباطی دائمی و تنگاتنگ را با حاکمان ستمگر اموی پی
 صفات بهگاه  که ابن شهاب هیچبا آن . شناسان قرار گرفت نمود لذا مورد انتقاد رجال

  عالوه بر اطالعات دروصف نشد سبب شهرت او چون تقوا و پارسایی الزم برای تعدیل
همچنین معلوم .  که با اصحاب قدرت داشتنهفته باشددر ارتباط متقابلی باید خورش 

 اهتمامش به دیگران، بر او و) ع( حق امامدر برابر) ع(اش به امام سجاد شد اظهار عالقه
 نیست و شواهد گوید وی پس از امام یات چیز قابل ذکرکتمان و تحریف واقعی

ویژه هنگام ساماندهی اخبار از سوی حاکمان با روایات معنادار، انحصاری و  به) ع(سجاد
رقابت کرد لذا نسبت عداوت به او ) ع(مقطع در واقع با صادقین اش در آن  نقش برجسته
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 .از سوی شیخ طوسی دور از صحت نیست
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 . ق.ه١٤٢٧ بیروت، العربي، الکتاب دار ،حیالصح الجامع یل،اسماع بن محمد بخاري، .٢٢
 . چاپ اول.ق. ه١٤٢٥، قم، اإلسالمي النشر مؤسسة، قاموس الرجالتستری، محمد تقی،  .٢٣
، دار و مکتبة الهالل، بیروت، معرفة علوم الحدیث هللا، عبد بن محمد ،یشابورین حاکم .٢٤

  .م٢٠٠٣
 .دوم  چاپ.ق.ه١٤٢٢ روت،یة، بیالعلم الکتب دار ،نیحیالصحی عل المستدرکهمو،  .٢٥
  قم،،یاالسالم النشر مؤسسة ،العقول تحف شعبة، ابنحسن بن علی بن شعبه  ،یحران .٢٦

 .دوم  چاپ.ق.ه١٤٠٤
 .ق.ه١٤١٧ ،الفقاهة نشر مؤسسة، خالصة االقوال فی معرفة الرجالحلي، حسن بن یوسف،  .٢٧

  .چاپ اول
، سال سوم، ٥ ج .ق. ه١٤٢٠، احادیثه و سیرته، علوم الحدیث، زهریالحوثي، بدر الدین،  .٢٨

 .٢٣٠ـ٩٤صص 
 انتشارات بیدار، ، فی النص علی االئمة االثنی عشرثراأل ةیکفا  علی بن محمد،،یقم خزاز .٢٩

 .ق.ه١٤٠١ ،قم
باقر  ترجمه محمد،روضات الجنات فی احوال العلماء و الساداتخوانساری، محمد باقر،  .٣٠

 .تا ی، کتابفروشی اسالمیه، تهران، بی خراسانساعدی
  .ق. ه١٤١٣ جا، یب و نا یب ،الرواة طبقات لیتفص و ثیالحد رجال معجم ابوالقاسم، ،ییخو .٣١

 .چاپ پنجم
 .ق.ه١٤١٣ روت،یب الرسالة، موسسة ،النبالء اعالم ریس محمد، الدین شمس ،یذهب .٣٢
 .تا بي روت،یب النشر، و عةللطبا دارالمعرفة ،عتدالاإل زانیم همو، .٣٣
خطاب به ) ع(پژوهشی در باره نامه منسوب به امام سجادحسن،  زاهدی توچایی، محمد.٣٤

 .٩٨ـ٨١ ، صص٨٦، دفتر . ش. ه١٣٨٦ها،  ، مقاالت و بررسیزهری
م، ١٩٩٣، دارالقلم، دمشق، اإلمام الزهری عالم الحجاز و الشامحسن، محمدشراب، محمد  .٣٥

 .چاپ اول
 تا، بی جا و ، بیالعلمي المجلس منشورات، المصنفعانی، عبد الرزاق، صن .٣٦
 . ق.ه١٤٠٥ موصل، بسام، مکتبة ،السنةی ف اثره وی الزهر اإلمام مان،یسل حارث ،یضار .٣٧
 .، چاپ سومش. ه١٣٦٣، دارالکتب االسالمیه، طهران، تهذیب األحکاممحمد بن الحسن،  ،یطوس .٣٨
 ،ق. ه١٤١٥ قم، ن،یالمدرس لجماعة التابعةی اإلسالم النشر سسةمؤ ،یالطوس رجال، همو .٣٩

 . چاپ اول
 .، چاپ دومق. ه١٤٢٣  ، الغدیر، بیروت،تاریخ اإلسالم الثقافی و السیاسیعبدالحمید، صائب،  .٤٠
   .ق. ه١٤٠٩ روت،یب دارالفکر، ،مصطلحه و علومه ثیالحد اصول محمد، ب،یخط عجاج .٤١
  .ق. ه١٤١٢، دارالجیل، بیروت، اإلصابة فی تمییز الصحابه عسقالنی، ابن حجر، .٤٢



 ٩٩ السالم بیت علیهم داوت اهلابن شهاب زهری و ع

 .ق.ه١٤٠٤، بیروت ،التوزیع و النشر و للطباعة الفکر دار، تهذیب التهذیبهمو،  .٤٣
 .تا، چاپ دوم ، بیبیروت ،النشر و للطباعة المعرفة دار، فتح الباریهمو،  .٤٤
 .، چاپ اولق.ه١٤١٤نشر، تهران، ، داراألسوة للطباعه و السفینة البحارقمی، عباس،  .٤٥
 . چاپ پنجم،ش.ه١٣٦٣تهران، ، دارالکتب االسالمیة، االصول من الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .٤٦
 . دوم  چاپ،ق.ه١٤٠٣ روت،یب الوفاء، مؤسسة ،بحاراالنوار باقر، محمد ،یمجلس .٤٧
 . چاپ دوم.ق.ه١٤٢٦قائق، قم، ، الحنفحات االزهار فی خالصة عبقات االنوارعلی،  میالنی، سید.٤٨
 .اول  چاپ،ق.ه١٤٢٥ روت،یب ،یالعرب الکتاب دار ،مسلم حیصح حجاج، بن مسلم نیشابوري، .٤٩
 ،ق. ه١٤١٦الحیاء التراث، قم، ) ع(، مؤسسة آل البیتخاتمة المستدرکنوری، حسین،  .٥٠

 .اول چاپ
 .تا ا و بین ، بیتعلیقة علی منهج المقالوحید بهبهانی، محمد باقر،  .٥١



 ١٣٩٠، پاییز و زمستان٢                                   مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و چهارم، شماره            ١٠٠

 


