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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هفتم، شماره 27، پاییز 1398

مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/2/17  پذیرش: 1397/5/15
علی محّمد ولوی1، زهرا بختیاری2  

چکیده 

حدیــث قدســی سلســله الذهب، حــاوی گفتمان هــای توحیــد و امامــت اســت کــه توأمــان، گفتمــان 
تفکــر شــیعی را تشــکیل می دهنــد و بــا رویکــردی سیاســیـ  اجتماعــی، ذیــل گفتمــان مقاومــت جای 
ــه از ســوی  ــی ک ــالم( زمان ــا )علیه الّس ــام رض ــال 200 ه.ق توســط ام ــث در س ــن حدی ــد. ای می گیرن
مأمــون خلیفــه عباســی بــه مــرو فراخوانــده شــده بــود، در مســیر رفتــن از مدینــه به مــرو، در نیشــابور، 

در جمــع عــده ای از علمــا و اصحــاب حدیــث بیــان شــد. 

ــا بهره گیــری از الگــوی روشــی تحلیــل گفتمــان انتقــادی فــرکالف،  پژوهــش حاضــر ســعی دارد ب
ــاس  ــی حّس ــع تاریخ ــله الذهب را در آن مقط ــث سلس ــای حدی ــت و بازتاب ه ــاب، اهمی ــی انتخ چرای

بررســی کنــد.

ــد،  ــه تأیی ــور، ب ــث مذک ــل حدی ــا نق ــالم( ب ــا )علیه الّس ــام رض ــه نشــان داد ام بررســی صورت گرفت
تقویــت و آشکارســازی گفتمــان تفکــر شــیعی پرداختــه و الگویــی راهبــردی بــرای شــیعیان و همــة 

مســلمانان ارائــه فرمــود.

ــابور،  ــن، نیش ــث حص ــله الذهب، حدی ــث سلس ــالم(، حدی ــا )علیه الّس ــام رض ــا: ام کلیدواژه ه
تحلیــل گفتمــان انتقــادی.

amvalavi@alzahra.ac.ir :)1. استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا)س
z.bakhtiari@alzahra.ac.ir :)2. دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا)س()نویسنده مسئول

ولوی، علی محّمد؛ بختیاری، زهرا )1398(. واکاوی دالیل استناد 
علی بن موسی الرضا )علیه الّسالم( به حدیث سلسله الذهب.

فصلنامه علمی فرهنگ رضوی، 7 )3(، 201-230.

واکاوی دالیل استناد علی بن موسی الرضا 
)علیه الّسالم(  به حدیث سلسله الذهب
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مقدمه

ــون از  ــالم( به دســتور مأم ــام رضــا )علیه الّس ــه ام ــه در ســفری ک ــث سلســله الذهب ک حدی
مدینــه بــه مــرو داشــت، در نیشــابور بــه درخواســت علمــا و عــدة زیــادی از مــردم، از جانــب آن 
حضــرت بیــان گردیــد، عــالوه بــر سلسله ســندی1 کــه دارد، حــاوی مضامینــی اســت کــه توجه 
بــه آن هــا، اهمیــت تحقیــق و پژوهــش دربــارة ابعــاد مختلــف حدیــث مزبــور و آن واقعــة مهم را 
آشــکار می ســازد. اهمیــت واقعــه از جهــات مختلفــی چــون فراخوانــی امــام )علیه الّســالم(  بــه 
مــرو از ســوی مأمــون، اجتمــاع عــدة زیــادی از علمــا به ویــژه علمــای اهــل ســّنت و تقاضــای 
حدیــث از آن حضــرت، قابــل تأّمــل اســت. از ایــن رو، پژوهــش پیــش رو بــا ایــن ســؤال ســامان 
یافتــه اســت کــه چــرا در آن موقعیــت حّســاس و مهــم از بیــن احادیــث مختلــف، حدیــث 
سلســله الذهب انتخــاب شــد؟ فرضیــه ای کــه نخســت بــه ذهــن می نشــیند ایــن اســت کــه: 
ــا  ــام رض ــر، ام ــارت دیگ ــت. به عب ــیعی اس ــر ش ــان تفک ــّوم گفتم ــله الذهب مق ــث سلس حدی
)علیه الّســالم( بــا بیــان حدیــث سلســله الذهب، بــه تأییــد، تقویــت و برجسته ســازی گفتمــان 

تفکــر شــیعی پرداخــت.    

ــوان  ــا عن ــی ب ــله الذهب، کتاب ــث سلس ــارة حدی ــه درب ــای صورت گرفت ــه پژوهش ه از جمل
»سلســله الذهب: مجموعــه مقــاالت همایــش علمــیـ  پژوهشــی حدیث سلســله الذهب« اســت 
ــدس رضــوی منتشــر  ــای اســالمی آســتان ق ــاد پژوهش ه ــه درســال )1392( توســط بنی ک
ــا عنوان هــای مختلــف چــون »بررســی متنــی  شــده اســت. در ایــن مجموعــه، مقاله هایــی ب
ــظ زاده خراســانی )1392(، »سلســله الذهب  ــث سلســله الذهب« از محمــد واع و ســندی حدی
ــله الذهب در  ــی سلس ــی )1392(، »بازنمای ــن طبس ــنت« از محمدمحس ــل س ــت اه ــه روای ب
نگارش هــا و تحلیل هــا« از محمدحســن پاکدامــن )1392(، »پژوهشــی دربــارة رجــال حدیــث 
ــورد  ــر به چشــم می خ ــی دیگ ــادی )1392( و مقاله های ــی حاجی آب ــله الذهب« از نوروزعل سلس
کــه هیچ کــدام چنان کــه از عنــوان آن هــا نیــز پیداســت، بــه موضــوع مــورد بحــث پژوهــش 

1. منظــور، ســنِد داخــِل روایــِت امــام علیــه الّســالم اســت کــه ازمعصومیــن نقــل شــده و بــه پــروردگار متعــال مــی رســد. الزم بــه 
ذکــر اســت کــه پژوهــش حاضــر درصــدد بررســی ســند بیرونــی حدیــث نیســت. بــرای آگاهــی از بررســی ســندی حدیــث، بــرای 

نمونــه ر.ک: واعــظ زاده خراســانی،1392، 15-29؛ حاجــی آبــادی، 1392: 115-137؛ طبســی، 1392: 92-30(
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ــث سلســله الذهب«  ــر حدی ــی ب ــای »تحلیل ــا عنوان ه ــه ب ــا دو مقال ــد. تنه حاضــر نپرداخته ان
از محمــد زارعــی افیــن )1392( و »تحلیــل جملــة »بشــروطها و أنــا مــن شــروطها« از اکــرم 
ــی  ــاط اندک ــاالت، ارتب ــان مجموعه مق ــده در هم ــر)1392( چاپ ش ــی حجت ف ــرادی و گل م
از لحــاظ عنوانــی بــا ایــن پژوهــش می یابنــد کــه البتــه مقالــة دوم، در خــالل مباحثــش بــه 
ــام  ــاب »ام ــاری چــون کت ــن، آث مســئله پژوهــش حاضــر توجــه نشــان داده اســت.  همچنی
ــی  ــد تراب ــی و احم ــواد معین ــت« از محمدج ــد و امام ــادی توحی ــی الرضا )ع( من علی بن موس
)1376( و نیــز مقالــة »حدیــث سلســله الذهب؛ رهــاوردی از مدینــه« از مینا احمدیــان )1383( 
ــه ایــن  چاپ شــده در شــمارة193 »علــوم قــرآن و حدیــث« هــم در ضمــن مباحــث خــود ب
مســئله پرداخته انــد؛ امــا هیچ یــک از پژوهش هــای مزبــور، از روش تحلیــل گفتمــان انتقــادی 
اســتفاده نکرده انــد. پژوهــش حاضــر ســعی دارد بــا اســتفاده از روش تحلیــل گفتمــان انتقــادی 
فــرکالف، در طــرح و قالبــی نــو، موضــوع مــورد نظــر را بســط و گســترش دهــد. گفتنــی اســت، 
ــای  ــام پژوهش ه ــت انج ــی در جه ــد گام ــابه، می توان ــای مش ــش رو و پژوهش ه ــش پی پژوه
تاریخــی بــا روش هــای جدیــد باشــد و بــه تعمیــق و تدقیــق مســائل تاریخــی یــاری برســاند و 

ــدی را بگشــاید.                    ــا و افق هــای جدی زوای

چارچوب نظری

ــی اســت؛  ــی متفاوت ــات مدلول ــی و ارجاع ــر معنای مفهــوم گفتمــان )discourse( دارای تکّث
تکّثــری کــه شــاهدی بــر »بــازی دال ها«ســت. در بررســی ریشــه های تاریخی گفتمــان »زلیک 

ــری،1391: 7(. ــد )کالنت ــف می دانن ــس« )z.harris( را نقطه عط هری

ــرد  ــن و کارب ــناختی مت ــی، زبان ش ــل انضمام ــه تجزیه وتحلی ــادی ب ــان انتق ــل گفتم »تحلی
زبــان در تعامل هــای اجتماعــی می پــردازد.« )یورگنســن و فیلیپــس، 1395: 113(. کنــدوکاو 
ــا کنــش اجتماعــی(  ــان و پرکتیــس اجتماعــی )اقــدام ی ــرد زب ــارة پیوندهــای میــان کارب درب

هــدف اصلــِی تحلیــل گفتمــان انتقــادی اســت )همــان:123(.
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از میــان رویکردهــای موجــود در جنبــش تحلیــل گفتمــان انتقــادی، رویکــرد فــرکالف بــرای 
تحقیــق در عرصــه ارتباطــات، فرهنــگ و جامعــه، مدّون تریــن نظریه هــا و روش هــا را در اختیــار 

می  گــذارد )همــان: 110-109(.

ــت  ــدرت اس ــوژی و ق ــة ایدئول ــر دو مقول ــادی ب ــان انتق ــل گفتم ــرکالف در تحلی ــد ف تأکی
)کالنتــری،1391: 22(. از دیــدگاه وی، روابــط قــدرت نامتقــارن، نابرابــر و ســلطه آور بــوده کــه 
ــدة ســلطه  ــوژی کــه توجیه کنن ــه ایدئول ــودن، ب ــری و نامتقارن ب ــن نابراب ــه ای ــرای توجی وی ب
ــرکالف،  ــر ف ــلطانی،1384: 62(. از نظ ــت )س ــت، روی آورده  اس ــدرت اس ــر ق ــط نابراب و رواب
ایدئولــوژی، ســاخت های معنایــی اســت کــه در تغییــر روابــط نابرابــر قــدرت، تولیــد و بازتولیــد 
ــا در  ــرا معن ــادی دارد زی ــت زی ــا اهمی ــوژی معن ــم ایدئول ــد. در نتیجــه، در فه ــش دارن آن نق
خدمــت قــدرت اســت. بدین ترتیــب، به وســیلة معنــا، ایدئولــوژی بــا گفتمــان و زبــان کــه ابــزار 
تولیــد معنــا هســتند، پیونــد می خــورد. گفتمان هــا بــار ایدئولوژیــک می  یابنــد و گفتمان هــای 

ایدئولوژیــک در تغییــر و حفــظ روابــط نابرابــر قــدرت ســهیم می  شــوند )همــان(.

نورمــن فــرکالف گفتمــان را مجموعــه ای از ســه عنصر متن، عمــل گفتمانی و عمــل اجتماعی 
می دانــد کــه تحلیــل یــک گفتمــان خــاص، تحلیــِل هــر یــک از ایــن ســه بُعــد و روابــط بیــن 

آن هــا را می طلبــد )فــرکالف،1379: 97(.

در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش فــرکالف، پــس از اســتخراج گفتمان هــای موجــود در 
متــن و تحلیــل آن هــا بــه پرکتیــس گفتمانــی ـ  عمــل گفتمانــی ـ ، پرکتیــس اجتماعــی و 

ــود.   ــه می ش ــث سلســله الذهب پرداخت ــاز انتخــاب حدی ــل زمینه س عوام

حدیث سلسله الذهب

ــع  ــث، در مناب ــن حدی ــند و مت ــی در س ــتراک ها و افتراق های ــا اش ــله الذهب ب ــث سلس حدی
تاریخــی، کالمــی، روایــی و حدیثــی متعــددی آمــده اســت. اشــتراک ها و افتراق هــای موجــود 
دربــاره ایــن حدیــث، تنهــا در بیــان اصــل حدیــث خالصــه نمی شــود، بلکــه ایــن تفاوت هــا در 
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شــرایط و چگونگــی نقــل حدیــث توســط امــام رضــا )علیه الّســالم(، میــزان و تعــداد حاضــران و 
شــنوندگان و کاتبــان حدیــث نیــز به چشــم می خــورد کــه البتــه بــا توجــه بــه نقــل حدیــث 

مزبــور توســط راویــان و ناقــالن مختلــف، امــری بدیهــی اســت. 

حدیــث سلســله الذهب، در کتاب هــای اهــل ســّنت بــا دو روایــت مختلــف از جهــت داللــت، 
اّمــا مّتحــد از نظــر ســند بــه نام هــای حدیــث حصــن و حدیــث ایمــان آمــده اســت )طبســی، 
ــری از  ــث دیگ ــان؛ احادی ــث سلســله الذهب حصــن و ایم ــر حدی ــالوه ب ــه ع 1392: 30(. البّت
ــاء گرامــی اش ذکــر شــده کــه بدیــن ترتیــب ســند آن  امــام رضــا )علیه الّســالم( به نقــل از آب
ــث حصــن و ایمــان  ــا حدی ــاوت ب ــی متف ــد دارای متن ــوده؛ هرچن ــث، سلســله الذهب ب احادی
هســتند )همــان:  30-31 و 77؛ بــرای آگاهــی از برخــی احادیــث سلســله الذهب موجــود در 

ــان:  81-77(. ــع آن ر.ک: هم ــل ســنت و مناب ــای اه کتاب ه

ــه  ــالم( ب ــام رضــا )علیه الّس ــارة ماجــرای ورود ام ــدی، درب ــل از واق ــه نق ســبط بن جــوزی ب
نیشــابور و درخواســت حدیــث از آن حضــرت، از ســوی علمــای نیشــابور چنیــن آورده اســت: 
»قــال الواقــدي: و لمــا کان ســنه مأتیــن بعــث الیــه المأمــون فاشــخصه مــن المدینۀ الی خراســان 
لیولیــه العهــد بعــده و الــذي اشــخصه فرنــاس الخــادم و ابــن أبــي الضحــاك فلمــا وصــل الــی 
نیســابور خــرج الیــه علماؤهــا مثــل یحیــی بــن یحیــی و اســحاق بــن راهویــه و محمد ابــن رافع 
و احمــد بــن حــرب و غیرهــم لطلــب الحدیــث و الروایــه و التبــرك بــه فاقــام بنیســابور مــده ...« 

.)315 1418ق :  )ســبط بن جوزی ، 

چنان کــه مشــهود اســت، اگرچــه روایــت فــوق بــه تقاضــای حدیــث توســط علمــای نیشــابور 
ــا  ــرای آن ه ــام ب ــب ام ــی از جان ــه چــه حدیث ــث و اینک ــه خــود حدی ــت دارد؛ ب ــام دالل از ام
بیــان شــده، اشــاره  ای نــدارد. بنابرایــن گــزارش وی نمی توانــد مبنــای پژوهــش حاضــر باشــد، 
هرچنــد مقــّوم و مؤیـّـد تقاضــای حدیــث از آن حضــرت در نیشــابور، آن هــم توّســط علمــای این 
دیــار اســت. افــزون بــر اینکــه علمــای یادشــده توّســط واقــدی، همان هایــی هســتند کــه در 
ــا...  َثَن ــزارش شــیخ صــدوق بدین صــورت اســت: »َحدَّ ــز آورده شــده اند. گ ــی از صــدوق، نی نقل
ــِن ُموَســی  ــيِّ بْ ــَع َعلِ ــُت َم ــاَل ُکْن ــَرِويُّ قَ ــِت الَْه ْل ـِـٍح أَبُوالصَّ ــُن َصال ــاَلِم بْ ــُد السَّ ــا َعْب ثَنَ ــاَل َحدَّ قَ
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ــُد بـْـُن َرافـِـٍع َو أَْحَمــُد  َضــا ع ِحیــَن َرَحــَل ِمــْن نَْیَســابُوَر َو ُهــَو َراِکــٌب بَْغَلــًۀ َشــْهبَاَء فـَـِإَذا ُمَحمَّ الرِّ
ــْد تََعلَُّقــوا  ۀٌ ِمــْن أَْهــِل الِْعْلــِم قَ ــِه َو ِعــدَّ بْــُن الَْحــْرِث َو یَْحیَــی بْــُن یَْحیَــی َو إِْســَحاُق بْــُن َراَهَویْ
ْثنـَـا بَِحِدیٍث َســِمْعتَُه ِمْن أَبِیــَک ...«  اِهِریــَن َحدِّ بِلَِجــاِم بَْغَلتـِـِه فـِـي الَْمْربََعــِۀ فََقالـُـوا بَِحــقِّ آبَائـِـَک الطَّ

)ابن بابویــه ، 1378ق، ج2: 134(.

حدیــث سلســله الذهب در گزارش  هــای منقــول از حاکــم نیشــابوری نیــز آمــده اســت. اربلــی 
)م692ق(  بــه نقــل از عمادالدیــن محّمدبــن  أبي ســعدبن  عبدالکریــم وّزان،  بــه نقــل از صاحــب 
کتــاب »تاریــخ نیشــابور« در کتابــش، پــس از توصیــف مــواردی چــون فضــای معنــوی حاکم و 
توصیــف شــور و اشــتیاق فــراوان مــردم در دیــدار حضــرت، حدیــث مذکــور را چنیــن مــی آورد: 
»حّدثنــي أبــي موســی بــن جعفــر الکاظــم قــال: حّدثنــي أبــي جعفــر بــن محّمــد الصــادق، قــال: 
حّدثنــي أبــي محّمــد بــن علــي الباقــر، قــال: حّدثنــي أبي علــي بن الحســین زیــن العابدیــن، قال: 
حّدثنــي أبــي الحســین بــن علــي شــهید أرض کربــال، قــال: حّدثنــي أبــي أمیــر المؤمنیــن علــي 
بــن أبــي طالــب شــهید أرض الکوفــۀ، قــال: حّدثنــي أخــي و ابــن عّمــي محّمــد رســول اهلل صّلی 
اهلل علیــه و آلــه و ســّلم، قــال: حّدثنــي جبرئیــل علیــه الّســالم قــال: ســمعت رّب العّزۀ ســبحانه و 
تعالــی یقــول: کلمــۀ ال إلــه إاّل اهلل حصنــي فمــن قالهــا دخــل حصنــي، و مــن دخــل حصنــي أمن 
مــن عذابــي، صــدق اهلل ســبحانه، و صــدق جبرئیــل، و صــدق رســوله، و صــدق األئّمــۀ علیهــم 

الّســالم.« )اربلــی ،1421 ق، ج2:  828-827(.

ابــن صبــاغ مالکــي  )م855ق ( نیــز حدیــث سلســله الذهب را به نقــل از »تاریــخ نیشــابور« ایــن 
گونــه نقــل می کنــد: »و قــال المولــی الســعید إمــام الدنیــا عمــاد الدیــن محّمــد بــن أبــي ســعید 
بــن عبــد الکریــم  الــوّزان فــي محــّرم ســنۀ ســّت و تســعین و خمســمائۀ قــال: أورد صاحــب 
کتــاب تاریــخ نیشــابور فــي کتابــه: أّن علــّي بــن موســی الرضــا علیــه الّســالم لّمــا دخــل إلــی 
نیشــابور فــي الســفرۀ الّتــي فــاز فیهــا بفضیلــۀ الشــهادۀ کان فــي قبـّـۀ مســتورۀ بالســقالط علــی 
بغلــۀ شــهباء و قــد شــّق نیشــابور، فعــرض لــه المامــان الحافظــان لألحادیــث النبویــۀ و المثابران 
علــی الســنّۀ المحّمدیــۀ أبــو زرعــۀ الــرازي و محّمــد بــن أســلم الطوســي و معهمــا خالئــق ال 
ــا الســیّد  ــۀ، فقــاال: أیّه ــۀ و الدرای ــۀ العلــم و أهــل األحادیــث و أهــل الروای یحصــون مــن طلب
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الجلیــل ابــن الســادۀ األئّمــۀ بحــّق آبائــک األطهریــن و أســالفک األکرمیــن إاّل ما أریتنــا وجهک 
المیمــون المبــارك و رویــت لنــا حدیثــا عــن آبائــک عــن جــّدك محّمــد صّلــی اهلل علیــه و آلــه 
نذکــرك بــه. فاســتوقف البغلــۀ و أمــر غلمانــه بکشــف المظّلــۀ عــن القبّــۀ و أقــّر عیــون تلــک 
الخالئــق برؤیــۀ طلعتــه المبارکــۀ، فکانــت لــه ذؤابتــان علــی عاتقــه و النــاس کّلهــم قیــام علــی 
طبقاتهــم ینظــرون إلیــه و هــم بیــن صــارخ و بــاك و متمــّرغ فــي التــراب و مقبــل لحافــر بغلتــه، 
و عــال الضجیــج فصاحــت األئّمــۀ و العلمــاء و الفقهــاء: معاشــر النــاس اســمعوا وعــوا و أنصتــوا 
ــا بکثــرۀ صراخکــم و بکائکــم. و کان المســتملي أبــو زرعــۀ و  لســماع مــا ینفعکــم و ال تؤذون

محّمــد بــن أســلم الطوســي.

فقــال علــّي بــن موســی الرضــا علیــه الّســالم: حّدثنــي أبــي موســی الکاظــم عــن أبیــه جعفــر 
الصــادق عــن أبیــه محّمــد الباقــر عــن أبیــه علــّي زیــن العابدیــن عــن أبیــه الحســین شــهید 
ــن  ــّرۀ عی ــي و ق ــي حبیب ــال: حّدثن ــه الّســالم ق ــب علی ــي طال ــن أب ــّي ب ــه عل ــالء عــن أبی کرب
رســول اهلل صّلــی اهلل علیــه و آلــه قــال: حّدثنــي جبرئیــل قــال: ســمعت رّب العــّزۀ ســبحانه و 
تعالــی یقــول: کلمــۀ ال إلــه إاّل اهلل حصنــي، فمــن قالهــا دخــل حصنــي، و مــن دخــل حصنــي 
أمــن ]مــن [ عذابــي. ثــّم ارخی الســتر علــی القبـّـۀ و ســار. « )ابــن صبــاغ مالکــی ، 1422 ق، ج2:  

.)1003-1001

گــزارش ابوالفرج بــن جــوزي )م597ق ( نیــز چنیــن اســت: »و کان المأمــون قــد أمر بإشــخاصه 
مــن المدینــۀ، فلمــا قــدم نیســابور ]خــرج [ و هــو فــي عماریــۀ علــی بغلــۀ شــهباء فخــرج علماء 
ــن  ــع، و أحمدب ــن راف ــه، و محمدب ــی و إســحاق بن راهوی ــل [ یحیی بن یحی ــه ]مث ــي طلب ــد ف البل
ــام بهــا مــدۀ« )ا بــن جــوزي،1412ق، ج10: 120(. چنان کــه مشــاهده  حــرب، و غیرهــم. فأق
می شــود، وی فقــط از ورود حضــرت بــه نیشــابور و حضــور چنــد تــن از علمــا نــزد ایشــان یــاد 

کــرده اســت. 

 رافعــی قزوینــی  صاحــب کتــاب »التدویــن فــی أخبــار قزویــن«  نیــز حدیــث سلســله الذهب را 
بدیــن طریــق مــی آورد: »... حــدث محمدبــن علی بــن الجــارود عــن علی بــن أحمــد البجلــی 
ثنــا أحمــد بــن یوســف المــؤدب ثنــا أحمــد بــن عیســی العلــوی ثنــا علــی بــن موســی الرضــا 
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عــن أبیــه موســی عــن أبیــه جعفــر عــن أبیــه، علــی بــن الحســین عــن أبیــه الحســین بــن علــی 
عــن أبیــه  علــی بــن أبــی طالــب قــال قــال رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و آله و ســلم عــن جبرئیل 
ــن  ــن م ــی أم ــل حصن ــن دخ ــی و م ــه إال اهلل حصن ــل ال إل ــز و ج ــن اهلل ع ــالم ع ــه الس علی

عذابی«)رافعــی قزوینــی، 1408 ق ، ج2:  214-213(.

ــن شــروطها« از ادامــة حدیــث سلســله الذهب  ــا م باوجــود حــذف قســمت »بشــروطها و أن
ــی و  ــای حنف ــه پارس ــد خواج ــان مانن ــی از آن ــا برخ ــّنت، ام ــل س ــای اه ــتر کتاب ه در بیش
قاضــی بهجــت افنــدی شــافعی، ایــن قســمت را نیــز آورده  انــد )طبســی، 1392: 43( چنان کــه 
ســلیمان بن ابراهیــم قنــدوزی  حنفــی ماجــرا را چنیــن مــی آورد: »عــن أبي الصلــت عبد الّســالم 
بــن صالــح بــن ســلیمان الهــروي قــال: کنــت مــع علــي الرضــا رضــي اهلل عنــه حیــن خــرج مــن 
نیشــابور، و هــو راکــب بغلتــه الشــهباء، فــاذا أحمــد بــن الحــرب، و یحیــی بــن یحیی، و إســحاق 
بــن راهــواه، و عــّدۀ مــن أهــل العلــم، قــد تعلقــوا بلجــام بغلتــه فقالــوا: یــا بــن رســول اهلل بحــّق 
آبائــک الطاهریــن حدثنــا بحدیــث ســمعته عــن أبیــک عــن آبائــه )رضــي اهلل عنهــم(. فأخــرج 
رأســه الشــریف مــن مظلتــه و قــال: لقــد حدثنــي أبــي موســی، عــن أبیــه جعفــر، عــن أبیــه 
محمــد، عــن أبیــه علــي، عــن أبیــه الحســین، عــن أبیــه علــي بــن أبــي طالب)رضــي اهلل عنهــم(، 
عــن رســول اهلل صّلــی اهلل علیــه و آلــه و ســّلم انـّـه قــال: ســمعت جبرائیــل علیــه الّســالم یقــول: 
ســمعت اهلل)جــل جاللــه( یقــول: إنـّـي أنــا اهلل ال إلــه إاّل أنــا فاعبدونــي، مــن جــاء بشــهادۀ أن ال 
إلــه إاّل اهلل باالخــالص دخــل حصنــي، فمــن دخــل حصنــي أمــن من عذابــي. و فــي روایــۀ فلّما 
مــّرت الراحلــۀ نادانــا: إاّل بشــروطها و أنــا مــن شــروطها. قیــل: مــن شــروطها االقــرار بأنـّـه إمــام 

مفتــرض الطاعۀ«)قنــدوزی،1422ق، ج3: 168(.

ــدوق )ره(  ــیخ ص ــد از: ش ــد، عبارتن ــور را آورده ان ــث مذک ــه حدی ــیعی ک ــن ش ــع که مناب
ــا ذکــر سلسله ســندهای مختلفــی چــون اســناد منتهــی بــه ابومحمــد احمدبــن  )م381ق ( ب
ــه، 1378  ــالم( )  ابن بابوی ــکری )علیه الّس ــن عس ــام حس ــم از ام ــن هاش ــن ابراهیم ب محمدب
ق، ج2: 135(، اســناد منتهــی بــه اســحاق بن راهویــه )ابن بابویــه ،1378 ق، ج2:  135و  
1398 ق:  25و 1417ق:  305-306 و 1379ق - 1338:  370-371(، اســناد مختــوم بــه 
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ــه، 1378 ق، ج2:  134  ــدرش )ابن بابوی ــل از پ ــه نق ــی ب ــد طای ــن احم ــم عبداهلل ب ابوالقاس
و 1398ق: 24( و سلسله ســندی کــه بــه ابوالصلــت هــروی ختــم می شــود )ابن بابویــه، 
ــی )طوســي، 1414ق:  588- 1378ق، ج2:  134 و 1398ق:  24-25( شــیخ طوســی در امال

589(، اربلــی در »کشــف الغّمه« )اربلــی ،1421 ق، ج2:  674-675( و ابــن شهرآشــوب در 
ــث سلســله الذهب را  ــز حدی ــی ، 1379 ق، ج3: 101( نی ــن شهرآشــوب مازندران ــب« )اب »مناق
ذکــر کرده انــد. البتــه، صاحــب »مناقــب« بــا خلــط حدیــث سلســله الذهب بــا روایــت »والیــۀ 
ــاري« )ابن بابویــه،  ــه ـ حصنــي، فمــن دخــل حصنــي أمــن ن ــب ـ صلوات اهلل علی علي بن أبي طال
1379ق ـ 1338: 371( یــا » َواَلیـَـُۀ َعلِــيِّ بـْـِن أَبـِـي َطالـِـٍب ِحْصنـِـي فََمــْن َدَخــَل ِحْصنـِـي أَِمــَن 
ِمــْن َعَذابـِـي« )ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 136( چنیــن آورده اســت: »َواَلیَــُۀ َعلِيِّ بْــِن أَبِي َطالـِـٍب 
َضــا بُِشــُروِطَها َو أَنـَـا ِمــْن ُشــُروِطَها )ابــن  ِحْصنـِـي فََمــْن َدَخــَل ِحْصنـِـي أَِمــَن ِمــْن َعَذابـِـي قـَـاَل الرِّ

ــی ص97(. ــن، 1392: پاورق ــوب ، 1379ق، ج3: 101(«. )ر.ک: پاکدام شهرآش

متن پایۀ تحقیق

روایــت مختــار ایــن مقالــه روایــت شــیخ صــدوق از اســحاق بن راهویــه در ایــن خصوص اســت 
کــه بــا توجــه بــه متقدم بــودن شــیخ صــدوق )ره( بــر دیگــران و نیــز کامل بــودن ایــن روایــت 
نســبت بــه دیگــر روایــات منقــول، مبنــا و اســاس پژوهــش پیــش رو قــرار می  گیــرد؛ ضمــن 
آنکــه بعضــا از ســایر روایــات نیــز به مناســبت بحــث یــا در مقــام مقایســه اســتفاده می شــود. 
ــه  ــی اســت ک ــده، از علمای ــل ش ــت از او نق ــه روای ــحاق بن راهویه ک ــر اســت، اس ــه ذک الزم ب
ــوزي،  ــوزی )ابن ج ــوزی ، 1418 ق: 315( و ابن ج ــبط بن ج ــدی )ر.ک: س ــة واق ــر گفت ــا ب بن

1412ق، ج10: 120( در نیشــابور نــزد حضــرت رســیدند. 

ــن  ــم، ع ــن  ابراهی ــي ب ــا عل ــال: حدثن ــه اهلل(. ق ــوکل )رحم ــی بن المت ــن موس ــا محمدب »حدثن
ــا  ــن الرض ــی أبوالحس ــا واف ــال: لم ــه، ق ــحاق بن راهوی ــن إس ــف بن عقیل، ع ــن یوس ــه، ع أبی
)علیه الســالم( نیســابور، و أراد أن یرحــل منهــا إلــی المأمــون، اجتمــع إلیــه أصحــاب الحدیــث، 
ــد کان  ــک، و ق ــتفیده من ــث فنس ــا بحدی ــا وال تحدثن ــل عن ــول اهلل، ترح ــن رس ــه: یاب ــوا ل فقال
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ــمعت  ــول: س ــی بن جعفر. یق ــي موس ــمعت أب ــال: س ــه، و ق ــع رأس ــۀ فأطل ــي العماری ــد ف قع
أبي جعفربن محمــد. یقــول: ســمعت أبي محمدبــن علــي یقــول: ســمعت أبــي علــي بــن الحســین 
یقــول: ســمعت أبــي الحســین بــن علــي یقــول: ســمعت أبــي أمیرالمؤمنیــن علي بــن أبي طالــب 

ــول: ــه( یق ــول اهلل )صلی اهلل علیه وآل ــمعت رس ــول: س ــالم( یق )علیهم الس

ســمعت جبرئیــل )علیه الســالم( یقــول: ســمعت اهلل عــز وجــل یقــول: ال إلــه إال اهلل حصنــي ، 
فمــن دخــل حصنــي أمــن عذابــي. فلمــا مــرت الراحلــۀ نادانــا: بشــروطها، وأنــا مــن شــروطها.« 

)ابــن بابویــه، 1417ق:  306-305(.

 

تحلیل گفتمان حدیث سلسله الذهب

ــی ـ و  ــل گفتمان ــی  ـ عم ــس گفتمان ــن، پرکتی ــکل از مت ــرکالف، متش ــه بُعدی ف ــدل س م
پرکتیــس اجتماعــی اســت )بــرای آگاهــی تفصیلــی درایــن بــاره ر.ک: یورگنســن و فیلیپــس، 
1395: 115-128( کــه در ادامــه، ذیــل مباحــث مطرح شــده  بــه ایــن ابعــاد ســه گانه پرداختــه 

خواهــد شــد.   

توصیف متن مبنای تحقیق

ــدف و  ــا ه ــر در آن روز، ب ــراد حاض ــی از اف ــه برخ ــد ک ــت می آی ــع به دس ــت در مناب ــا دّق ب
ــا بدرقــة امــام1و...  ــرای اســتقبال و ی ــاً ب ــه صرف نیــت خــاّص درخواســت حدیثــی از امــام و ن
ــت.  ــهود اس ــر مش ــن ام ــز ای ــث نی ــورد بح ــن م ــن مت ــه در همی ــد. چنان ک ــور یافته ان حض
ــن رســول اهلل،  ــه : یاب ــوا ل در متــن فــوق آمــده اســت: »اجتمــع إلیــه أصحــاب الحدیــث ، فقال

ــا  ــه نیشــابور اعــالم کــرده » فلم ــع، بیــان حدیــث سلســله الذهــب توســط حضــرت را در هنــگام ورود حضــرت ب 1. برخــی مناب
وصــل الــی نیســابور خــرج الیــه علماؤهــا مثــل یحیــی بــن یحیــی و اســحاق بــن راهویــه و محمــد ابــن رافــع و احمــد بــن حــرب 
و غیرهــم لطلــب الحدیــث و الروایــۀ و التبــرك بــه« )ســبط بــن جــوزی ،  1418 ق : 315(؛ » لمــا دخــل نیســابور وهــو راکــب بغلــۀ 
شــهباء ، وقــد خــرج علمــاء نیســابور فــي اســتقباله« )طوســی،  1414ق: 589( و برخــی هنــگام خــروج آن حضــرت دانســته اند. 
» َو أََراَد أَْن یَْخــُرَج ِمْنَهــا إِلـَـی الَْمْأُمــوِن اْجتََمــَع إِلَْیــِه أَْصَحــاُب الَْحِدیــِث« )ابــن بابویــه ، 1398 ق : 25(. بــرای آگاهــی بیشــتر ر.ک: 

ــان، 1383: 15(. احمدی
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ترحــل عنــا وال تحدثنــا بحدیــث فنســتفیده منــک ، وقــد کان قعــد فــي العماریــۀ فأطلع رأســه.« 
ــن متــن، از اصحــاب حدیــث  ــه، 1417ق: 306(؛ چنان کــه مالحظــه می شــود، در ای )ابن بابوی
ــث، ر.ک: پاکتچــی، 1379، ج9:  126-113(.  ــارة اصحــاب حدی ــی درب ــرای آگاهــی تفصیل )ب
ــه  ــت، چنان ک ــاد شده اس ــالم( ی ــرت )علیه الّس ــث از حض ــت کنندگان حدی ــوان درخواس به عن
پــس از گــزارش اجتمــاع آنــان نــزد امــام، از تقاضــای آنــان از امــام بــرای نقــل حدیــث گــزارش 
ــی دیگــر عبــارات »علمــاء نیســابور« )طوســي،1414ق: 589( و  شــده اســت. البتــه، در متون
ٌۀ  ــِه َو ِعــدَّ ــُد بْــُن َرافِــٍع َو أَْحَمــُد بْــُن الَْحــْرِث َو یَْحیَــی بْــُن یَْحیَــی َو إِْســَحاُق بْــُن َراَهَویْ »ُمَحمَّ
ِمــْن أَْهــِل الِْعْلــِم« )ابن بابویــه، 1378ق، ج 2: 134( بــه کار بــرده شــده اســت کــه ایــن مســئله 
اهمیــت حدیــث و اهمیــت اینکــه چــه و چگونــه حدیثــی از جانــب امــام بایــد انتخــاب و بــرای 
آن اجتمــاع خــاّص متشــکل از علمــا و فقهــا و نیــز ســایر اقشــار حاضــر در آن جــا نقــل شــود، را 

بیشــتر و بهتــر نشــان می دهــد.         

عبــارات یادشــده، عــالوه بــر حضــور افــراد خــاص با نیــت خــاص در آن واقعــه، بیانگــر مطالب 
ــا آوردن واژة »یابــن رســول اهلل« و  دیگــری نیــز هســت.  تقاضــای اصحــاب حدیــث از امــام ب
ــالم(  ــرت )علیه الّس ــی حض ــی و علم ــوی و حدیث ــگاه واالی معن ــان دهندة جای ــة آن نش ادام
نــزد علمــای آن زمــان و از جملــه اصحــاب حدیــث اســت. در متــون دیگــر، کاربــرد عبــارات 
ــَک« )همــان( و یــا »یابــن  ــْن أَبِی ــِمْعتَُه ِم ــا بَِحِدیــٍث َس ْثنَ اِهِریــَن َحدِّ ُــوا بَِحــقِّ آبَائِــَک الطَّ »فََقال
رســول اهلل، حّدثنــا بحــق آبائــک الطاهریــن، حدثنــا عــن آبائــک )صلــوات اهلل علیهــم أجمعیــن(« 
)طوســي،1414ق: 589؛ ســلیمان بن ابراهیــم قنــدوزی  حنفــی نیــز چنیــن آورده اســت: »یابــن 
رســول اهلل بحــّق آبائــک الطاهریــن حدثنــا بحدیــث ســمعته عــن أبیــک عــن آبائــه )رضــي اهلل 
عنهــم(.« )قنــدوزی  حنفــی، 1422ق، ج3: 168( نیــز دیــده می شــود کــه نشــانگر جایــگاه واالی 

پــدران گرامــی حضــرت اســت کــه همــان ائمــه مذهــب امامیــه نیــز هســتند.

ــه اســت  ــث سلســله الذهب در پژوهــش حاضــر، إســحاق بن راهوی ــی حدی ــل اصل ــا ناق و ام
کــه نــام او در شــمار اصحــاب امــام رضــا )علیه الّســالم( آمــده اســت )طوســی ،  1381ق:351؛ 
خویــی، 1413ق ، ج3: 196(. همچنیــن دربــارة وی گفتــه شــده اســت کــه: »کان أحــد أئمــۀ 
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ــه الحدیــث، و الفقــه، و الحفــظ، و الصــدق، و  المســلمین و علمــا مــن أعــالم الدیــن، اجتمــع ل
ــتر  ــی بیش ــرای آگاه ــدادی، 1417ق - 1997 م، ج6: 343؛ ب ــب بغ ــد.« )خطی ــورع، و الزه ال
ــن حجــر عســقالنی، 1325 ق ، ج1:  216-219 همچنیــن جهــت مطالعــه  ــارة او، ر.ک: اب درب
بیشــتر دربــاره ابــن راهویــه، ر.ک: هوشــیار حاجیــان یــزدی، 1392: 156 -166و منابــع آن(.

بنــا بــه نقــل اســحاق بن راهویــه در متــن مبنــای پژوهــش پیــش رو، در هنــگام خــروج امــام 
رضــا )علیه الّســالم( از نیشــابور، اصحــاب حدیــث از ایشــان تقاضــای نقــل حدیثــی کردنــد. امام 
کــه در عماریــه و هودجــی نشســته بــود، ســرش را بیــرون آورد و بــه نقــل از پــدران بزرگــوارش 
ــا  ــود، ت ــردن از اســامی تک تــک آن بزرگــواران همــراه ب ــا نام ب )علیهم الّســالم(که ایــن نقــل ب
ــد  ــول خداون ــت از ق ــل و در نهای ــه جبرئی ــپس ب ــه   ( و س ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــه پیامب ب

متعــال حدیثــی را بیــان فرمــود )ابــن بابویــه،1417ق: 306(.         

ــزارش  ــه در گ ــتقل ک ــه و مس ــور جداگان ــالم( به ط ــه )علیهم الّس ــدام از ائّم ــام هرک آوردن ن
الُِح  ثَنَا أَبـِـي الَْعْبــُد الصَّ ابوالصلــت هــروی، ایــن نام  هــا بــا ذکــر اوصافی نیز همــراه اســت: »قـَـاَل َحدَّ
ثَنـِـي أَبـِـي أَبـُـو َجْعَفــِر  ــٍد قـَـاَل َحدَّ ــاِدُق َجْعَفــُر بـْـُن ُمَحمَّ ثَنـِـي أَبـِـي الصَّ ُموَســی بـْـُن َجْعَفــٍر قـَـاَل َحدَّ
ثَنِي  ثَنـِـي أَبـِـي َعلِيُّ بـْـُن الُْحَســْیِن َســیُِّد الَْعابِِدیــَن قـَـاَل َحدَّ بـْـُن َعلـِـيٍّ بَاقـِـُر ُعُلــوِم اأْلَنْبِیـَـاِء قـَـاَل َحدَّ
ــی  ــد حاک ــه،1378ق، ج 2: 134( می توان ــْیُن.« )ابن بابوی ــِۀ الُْحَس ــِل الَْجنَّ ــبَاِب أَْه ــیُِّد َش ــي َس ِ أَب
از توجــه دادن امــام نســبت بــه مســئلة مشــروعیت پــدران گرامــی اش باشــد. اســناد حدیــث 
ــرأت  ــو ق ــت: »ل ــه اس ــارة آن گفت ــل درب ــه احمدبن حنب ــت ک ــه ای اس ــله الذهب به گون سلس
هــذا الســناد علــی مجنــون لبــریء مــن جنتــه«. )ابــن حجرهیتمــی ،1385ق-1965م:205(. 
از ابوالقاســم قشــیري نیشــابوری1 )م465( نیــز نقــل شــده کــه گفتــه اســت: ایــن حدیــث بــا 
ایــن ســند بــه یکــی از پادشــاهان ســامانی رســید کــه بــه دســتور او، ایــن حدیــث را بــا آب 
طــال نوشــتند و وصیــت کــرد کــه بــا او در قبــرش دفــن کننــد )اربلــی، 1421ق، ج2:  828؛ 

ابن صبــاغ، 1422ق، ج2: 1003(.     

برخــی از ابزارهایــی کــه فــرکالف بــرای تحلیــل متــن پیشــنهاد می دهــد و از زبان شناســی 

1. درباره او، ر.ک: خطیب بغدادی، 1417 - 1997 م، ج11: 83.
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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هفتم، شماره 27، پاییز 1398

ــا چــه کســی اســت و  ــل اینکــه تعییــن موضــوع گفتگــو ب ــواردی از قبی ــه شــده اند، م گرفت
ــدن،  ــی از ب ــان و جنبه های ــیلة زب ــا به وس ــدن هویّت ه ــی برساخته ش ــان، چگونگ ــرز بی ــا ط ی
ــا  ــی این ه ــس، 1395: 143-144(. »تمام ــن و فیلیپ ــتند )یورگنس ــر هس ــتعاره ها و گرام اس
شــناختی از نحــوة مواجهــة متــن بــا وقایــع و روابــط اجتماعــی و در نتیجــه نحــوة برســاختن 
روایت هــای خــاص از واقعیــت، هویت هــای اجتماعــی و روابــط اجتماعــی عرضــه می کننــد« 

)همــان: 144(    .

موضــوع حدیــث و اینکــه چــه حدیثــی نقــل شــود، توســط امــام رضــا )علیه الّســالم( تعییــن 
می شــود. مالحظــه می شــود کــه حدیــث انتخابــی از جانــب امــام و همچنیــن نحــوة بیــان آن، 
دارای ویژگی هــای خاّصــی اســت. ایــن حدیــث کــه حدیثــی قدســی اســت، بــه بیــان باالتریــن 
ــه إال اهلل«  ــردازد. در ایــن حدیــث، کلمــة مقــدس »ال إل مســئلة کالمــی یعنــی توحیــد می پ
حصــن خداونــد متعــال خوانــده شــده کــه هــر کــس وارد آن شــود، از عــذاب خداونــد در امــان 
می مانــد. )ابن بابویــه،1417ق: 306(. خــود کلمــة »ال إلــه إال اهلل« حــاوی پیام هــای سیاســی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و بعضــی جنبه هــای دیگــر اســت. »ال إلــه إال اهلل« عبارتــی مشــتمل بر دو 

بخــش »ال إلــه« و »إال اهلل« اســت کــه مســتلزم نفــی و اثبــات اســت.    

یکــی از اصــول فکــری مهــم و عملــی اســالم و همــة آیین هــای الهــی، اعتــراف و پذیــرش 
انحصــار عبودیــت در برابــر خــدا و بــرای خداســت و اینکــه هیچ کــس جــز خــدا عبــادت نشــود 
)محســن زاده، 1363، ج4: 11(. »عبــادت در اصطــالح قــرآن و حدیــث تعبیــری اســت از اطاعت 
و تســلیم و انقیــاد مطلــق در برابــر فرمــان و قانــون و نظامــی کــه از ســوی هــر مقــام و قدرتــی 
بــه انســان ارائــه و بــر او تحمیــل گــردد؛ خــواه ایــن انقیــاد و اطاعــت با حــّس تقدیــس و نیایش 
همــراه باشــد و خــواه نباشــد.« )همــان:12(. بنابرایــن، همــة کســانی کــه نظام هــا و فرمان هــای 
هــر قــدرت غیرالهــی را از ســر تســلیم، پذیرا هســتند، بنــدگاِن آن نظام هــا و پدیدآورنــدگان آن 
شــمرده می شــوند )همــان(. در واقــع، توحیــد اســالمی نفــی همــة طاغوت هــا و مســتبدان و 
خارج ســاختن انســان از بندگــی انســان و ســوق دادن او بــه بندگــی خــدا اســت )همــان: 2و6(. 

ــری و  ــت، مســاوات و براب ــای عدال ــه حــاوی پیام ه ــز ک ــي« نی ــزاره » فمــن دخــل حصن گ
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حتــی آزادی و اختیــار همــة انســان ها در ورود بــه ایــن حصــن امــن الهــی اســت، نشــان دهندة 
ایــن اســت کــه مخاطــب، مخاطــب عــام اســت. 

 ادامــة فرمایــش حضــرت نیــز ورود بــه ایــن حصــن و ایمن مانــدن از عــذاب الهــی را مشــروط 
بــه شــروطی می نمایــد »بشــروطها  و أنــا مــن شــروطها« )همــان(.

ــاء  ــان اســامی آب ــه بی ــم، ک ــام هــم چنان کــه گفتی ــث توســط ام ــان حدی طــرز و نحــوة بی
گرامی شــان در سلسله ســند حدیــث و نیــز بیــان عبــارت »بشــروطها، وأنــا مــن شــروطها« پس 
ــبب  ــز س ــد و نی ــد اســت1، نشــان دهندة تأکی ــا صــدای بلن ــه ب ــدن عماری ــت درآم از به حرک

ــا و خاطره هاســت. ــان و یاده ــدگاری بیشــتر در اذه مان

پرکتیس گفتمانی

ــای  ــب گروه ه ــش، جان ــوان رهایی بخ ــت عن ــادی تح ــان انتق ــل گفتم ــای تحلی »رویکرده
ــی در  ــد قصــد دارد نقــش پرکتیس هــای گفتمان ــن نق ــد. ای اجتماعــی ســتمدیده را می گیرن
ــق نتیجــه  تحلیــل  ــن طری ــا از ای ــد ت ــر را آشــکار کن ــدرت نابراب ــای مناســبات ق حفــظ و بق
گفتمان هــای انتقــادی را بــرای ایجــاد تغییــرات رادیــکال بــه خدمــت بگیــرد« )یورگنســن و 

ــس، 1395: 115(. فیلیپ

ــان  ــر می ــدرت نابراب ــبات ق ــد مناس ــق و بازتولی ــان خل ــی یاری رس ــای گفتمان پرکتیس ه
گروه هــای اجتماعــی هســتند. ایــن تأثیــرات، ایدئولوژیــک شــمرده می شــوند )همــان:113(. 
پرکتیــس گفتمانــی واســطه و رابطــة میــان متــون و پرکتیــس اجتماعــی اســت )همــان:122(. 
ــده در  ــای مفصل بندی ش ــا و ژانره ــل گفتمان ه ــارت از تحلی ــی عب ــس گفتمان ــطح پرکتی س

تولیــد و مصــرف متــن اســت )همــان(.

ــم و  ــا، مفاهی ــه آن گزاره ه ــت ک ــی اس ــدة گزاره های ــله الذهب دربردارن ــث سلس ــن حدی مت

1.  » فلما مرت الراحلۀ نادانا : بشروطها ، وأنا من شروطها « )ابن بابویه، 1417ق: 306(.
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گفتمان هــای خاّصــی را به دنبــال دارنــد. گــزارة اصلــِی موجــود در ایــن حدیــث کــه از قــول 
خداونــد عزوجــل آمــده »ال إلــه إال اهلل حصنــي« )همــان( حــاوی گفتمانــی توحیــدی اســت. 
گــزارة دیگــر »و أنــا مــن شــروطها« )همــان( حاکــی از گفتمــان امامــت اســت. در واقــع، دال 
ــت شــرط  ــه امام ــاد ب ــده اســت و اعتق ــدی ش ــد مفصل بن ــزی توحی ــول دال مرک ــت ح امام
ورود بــه حصــار و حصــن امــن الهــی شــمرده شــده  اســت. گفتنــی اســت، اعتقــاد بــه اصــل 
توحیــد فقــط گفتمانــی شــیعی نیســت و معتقــد اکثریــت و بلکــه همــة مذاهــب اســالمی و 
ــرش  ــد، پذی ــژه می کن ــد را وی ــه توحی ــاد ب ــه اعتق ــا آنچ ــان اســت؛ ام ــی بســیاری از ادی حت
امامــت اســت. بدین ترتیــب، امامــت از شــروط ورود بــه حصــن امــن الهــی دانســته شــده اســت 
ــه ایــن حصــن، در امان مانــدن از عــذاب الهــی اســت. به عبــارت  کــه امتیــاز و ویژگــی ورود ب
دیگــر، اعتقــاد بــه توحیــد و امامــت در کنــار هــم مانــع عــذاب الهــی اســت. گفتمــان هــای 
ــر  ــان تفک ــم گفتم ــار ه ــه در کن ــی هســتند ک ــت( خرده گفتمان های ــد و امام ــور )توحی مذک
شــیعی را پدیــد می آورنــد. امــا اینکــه امــام، خــود را از شــروط ورود بــه حصــن الهــی می دانــد، 
جریان هــای دیگــر موجــود در آن زمــان و یــا هــر زمــان دیگــری کــه امــام را قبــول نداشــته 

باشــند، رد و طــرد می کنــد. 

توجــه و دقــت در مضمــون روایــت منقــول از حضــرت و نیــز شــرایط زمینــه ای از اینکــه چــرا 
امــام در ایــن موقعیــت زمانــی و مکانــی بــه بیــان حدیــث مذکــور پرداخــت، پــرده برمــی دارد. 
کلمــه »ال إلــه إال اهلل« یــک گــزارة مســتقل اســت کــه دارای بــار کالمــی و معرفتــی اســت و 

متضمــن بســیاری پیام  هــا و از جملــه توحیــد ذاتــی و به خصــوص توحیــد افعالــی اســت.

ــا انگیزه هــای  ــد ب ــر انگیزه هــای اعتقــادی می توان تأکیــد امــام روی بحــث توحیــد، عــالوه ب
سیاســی اتفــاق افتــاده باشــد؛ زیــرا حرکــت، یــک حرکــت سیاســی اســت و امــام را بــه اجبــار 
ــرای  ــد )ب ــرا می خوانن ــرو ف ــوی م ــد و به س ــارج می کنن ــه خ ــون از مدین ــتور مأم ــه دس و ب
نمونــه، ر.ک: ابوالفــرج اصفهانــی، بی  تــا: 454. عبــارت وی بدیــن صــورت اســت: »أن المأمــون 
وجــه إلــی جماعــۀ مــن آل أبــي طالــب فحملهــم إلیــه مــن المدینــۀ، و فیهــم علــي بــن موســی 
ــد ایــن پیــام متضمــن  الرضــا«(. از آنجاکــه ایــن اتفــاق یــک اتفــاق سیاســی اســت، می توان
نــکات سیاســی هــم باشــد. تأکیــد بــر توحیــد عبــادی )توحیــد در عبــادت( و حتــی توحیــد 
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افعالــی؛ بــر اســاس آن شــرایط زمینــه کــه در مــدل تحلیــل گفتمــان خیلــی جــّدی بــه آن 
ــه  ــردم را متوج ــد م ــه می خواه ــد ک ــام باش ــن پی ــن ای ــد متضم ــود، می توان ــه می ش پرداخت
کنــد کــه اصــل و اســاس، نــه حکومــت و حاکمیــت و نــه مأمــون و نــه قــدرت اســت، بلکــه 

جــای دیگــری بایــد دنبــال خیلــی از حقایــق سیاســی و اجتماعــی بــود.

گــزارة پایانــی ایــن عبــارت نیــز منظــور اصلــی سیاســی کــه امــام از بیــان ایــن حدیــث دارد و 
قصــد سیاســی امــام را از بیــان حدیــث مزبــور می رســاند؛ یعنــی تأکیــد بــر توحید، فقــط جنبة 
معرفتــی و اعتقــادی نمی توانــد داشــته باشــد بلکــه ابعــاد سیاســی هــم دارد و ارتبــاط بحــث 
توحیــد بــا سیاســت از آنجــا حاصــل می شــود کــه پرســتش خداونــد هــر پرســتش دیگــری 
ــود،  ــالم می ش ــان و اس ــرط ایم ــود. ش ــّدل می ش ــار مب ــن و حص ــه حص ــد و ب ــی می کن را نف
ــا اعتقــاد می شــود و حصــن ایجــاد می کنــد.  ــاور ی شــرط مقبولیــت و پذیرفتــن و پذیــرش ب
واژة حصــن از واژه هــای محــوری ایــن حدیــث اســت. تکــرار واژه حصــن در یــک عبــارت کوتــاه 
ــی  ــت مصونیت بخش ــن، اهمی ــرار واژة حص ــت واالی آن دارد. تک ــان از اهمی ــطری نش یک س
توحیــدـ  چــه توحیــد عبــادی، چــه توحیــد افعالــی و چــه توحیــد در شــکل های مختلــفـ  را 
تداعــی می کنــد و بــه مخاطــب پیــام می دهــد. یعنــی بــرای انســان حصــن ایجــاد می کنــد و 
مصونیــت می دهــد. هــم مصونیــت سیاســی می توانــد ایجــاد کنــد و هــم مصونیــت اجتماعــی 
ــر ایــن مصونیت هــا کــه از کلمــة حصــن در  و فرهنگــی و هــم مصونیــت معرفتــی. تأکیــد ب
می آیــد؛ بــا تحلیــل محتــوای واژة حصــن و تأکیــد بــر تکــرار آن در یــک عبــارت خیلــی کوتــاه 
و بــا توجــه بــه اینکــه حدیــث قدســی اســت، قطعــا لغــو نمی توانــد باشــد. بــار معنایــی خاصــی 
را حمــل می کنــد و مبّیــن ایــن اســت کــه در واقــع ایــن تأکیــد، تأکیــد بــر عبــارت »ال إلــه إال 
اهلل« جنبــة سیاســی دارد و بیشــتر منظــور امــام در ایــن موقعیــت زمانــی و مکانــِی اســتفاده از 

ایــن گــزاره، بهره بــرداری سیاســی اســت.    

از جملــه »أنــا مــن شــروطها« به دســت می آیــد کــه بایــد در همــة ابعــاد و جوانــب زندگــی 
ــوق بیانگــر الگوگیــری کامــل و  ــارت ف ــرا عب ــه ایشــان تأســی کــرد زی ــردی و اجتماعــی ب ف
همه جانبــه از امــام اســت و مســلماً بــرای الگوگیــری و تأســی کامــل و تمام عیــار، بایــد چنیــن 
فــردی در رأس همــة امــور دنیــوی و اخــروی و از جملــه امــور دینــی و سیاســی قــرار گیــرد و 
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بدین ترتیــب امــام بــا بیــان ایــن جملــه، دســتورالعملی اجرایــی بــرای ورود بــه حصــن ارائــه 
فرمــود و همــه افــراد و گروه هــای دارای ایــن تفکــر و عقیــده را تأییــد و مخالفــان آن را طــرد 

و رد کــرد.

در واقــع، امــام پذیــرش امامــت و والیــت را از شــروط ورود بــه مســئله توحیــد و در نتیجــه 
ورود بــه حصــن امــن خداونــد یکتــا دانســت. به عبارتــی، پذیــرش امامــت و والیــت، از شــرایط 
انســان موّحــد اســت. پــس اگــر انســان موحــدی ایــن مــوارد را قبــول نداشــته باشــد، موحــد 
بودنــش هــم زیــر ســؤال مــی رود. چنان کــه در جــای دیگــری امــام واقفیــان1 را کــه بــر امامــت 
امــام موســي کاظــم )علیه الّســالم( توقــف کــرده و امامــت امــام رضــا )علیه الّســالم( را قبــول 
ــر  ــه، کاف ــا نرفت ــالم( از دنی ــی بن جعفر )علیهماالّس ــام موس ــه ام ــد ک ــد بودن ــته و معتق نداش
خوانــد. ســخن امــام در ایــن بــاره چنیــن اســت: »کذبــوا و هــم کفــار بمــا أنــزل اهلل عزوجــل 
ــر  ــد ب ــه آنچــه کــه خداون ــد و ب ــان دروغ گفته ان ــه، ...« )آن ــه و آل ــد صلــی اهلل علی علــی محّم
پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه(    نــازل کــرده، کافــر شــده اند( )طوســی، 1404ق، ج2: 759(. 
همچنیــن وقتــي یونس بــن یعقــوب از امــام دربــارة پرداخــت زکات بــه واقفیــه مي پرســد، امــام 
مي فرمایــد: »ال تعطهــم فانهــم کفــار مشــرکون زنادقــۀ« )بــه آنــان زکات نده،زیــرا آنــان ازکافران، 

مشــرکان و زنادقــه هســتند( )همــان:756(.              

ــرا  ــاش زی ــان مجالســت نداشــته ب ــا آن ــد: »ب ــه محمدبن عاصــم مي فرمای ــام ب  همچنیــن ام
خداونــد عزوجــل مي فرمایــد: آیــا در کتــاب خــدا بــر شــما نــازل شــده کــه اگــر آیــات خــدا را 
شــنیدید، بــه آن کفــر ورزیــده و آن را بــه مســخره بگیریــد؟ پــس )اي مؤمنــان( بــا ایــن گــروه 
)مذکــور( ننشــینید تــا در حدیــث و گفتــة دیگــري وارد شــوند و اگــر بــا آنان همنشــین شــوید، 
شــما نیــز مثــل آنــان خواهیــد بــود.2 در این جــا منظــور از آیــات، اوصیــا و امامانــي هســتند کــه 
واقفــه بــه آنــان کفــر ورزیــده و کافــر شــده اند )طوســي، 1404ق، ج2: 757-758(. همچنیــن 
ــم از  ــن و فرزندان ــروطی دارد و م ــه إال اهلل« ش ــد: »ال إل ــالم( فرموده ان ــی )علیه الّس ــام عل ام

1. برای آگاهی درباره فرقه واقفیه برای نمونه ر.ک: م. علی بیوکارا، 1382؛ صفری فروشانی و بختیاری، 1391.
َل َعَلْیُکــْم فـِـي الِْکتــاِب أَْن إِذا َســِمْعتُْم آیــاِت اهللِ یُْکَفــُر بِهــا َو یُْســتَْهَزأُ بِهــا فـَـال تَْقُعــُدوا َمَعُهــْم َحتَّــی یَُخوُضــوا فـِـي َحِدیــٍث  2. »َو قَــْد نـَـزَّ

َُّکــْم إِذاً ِمْثُلُهْم...«. نســاء/140. َغْیــِرِه إِن
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شــروط آن هســتیم. )لیثــي واســطي، 1376: 151(. شــیخ صــدوق نیــز در کتــاب »التوحیــد« 
پــس از آوردن حدیــث سلســله الذهب، می نویســد: »قَــاَل ُمَصنِّــُف َهــَذا الِْکتَــاِب ِمــْن ُشــُروِطَها 
اَعــِۀ َعَلْیِهــم«  َّــُه إَِمــاٌم ِمــْن قِبَــِل اهللِ َعــزَّ َو َجــلَّ َعَلــی الِْعبَــاِد ُمْفتَــَرُض الطَّ َضــا ع بَِأن اْلِْقــَراُر لِلرِّ

)ابــن بابویــه، 1398ق: 25(.

بــا توجــه بــه حدیــث سلســله الذهب و جملــه »أنا مــن شــروطها«، مبانــی فکــری و ایدئولوژی 
ــاّص  ــرایط خ ــان آن در آن ش ــله الذهب و بی ــث سلس ــع، حدی ــود. در واق ــن می ش ــام روش ام
زمانــی و مکانــی، بیانگــر ایدئولــوژی و مبانــی فکــری امــام اســت کــه شــامل گفتمــان توحیــد 
ــد تفکــر شــیعی ـ البتــه تفکــر شــیعی امامــی اثنی عشــری  به عــالوه گفتمــان امامــت و مؤیّ
ـ اســت. ایدئولــوژی امــام نشــان می  دهــد کــه توحیــد و امامــت در پیونــد بــا یکدیگــر بــوده 
و  توجه نکــردن بــه امامــت منجــر بــه واردنشــدن بــه دژ مســتحکم الهــی خواهــد شــد و ایــن 

واردنشــدن نشــان دهندة نقصــان در اعتقــاد توحیــدی فــرد موّحــد اســت.

شــایان ذکــر اســت، برداشــت اثنی عشــری بــودن ایــن تفکــر در کنــار دیگــر احادیــث وارده 
اســت؛ چنان کــه در روایتــی از امــام رضــا )علیه الّســالم( نقــل شــده کــه آن حضــرت فرمــوده 
هــر کــس قبــل از خــروج و قیــام قائــم مــا، تقیــه را ترک کنــد، از ما نیســت. وقتــی دربــارة قائم 
از ایشــان ســؤال شــد، حضــرت، چهارمیــن از فرزندانــش را به عنــوان قائــم )عــج( معرفــی نمــود 
)ابن بابویــه، 1405 ق: 371 - 372(. اگرچــه در همیــن ماجــرای بیــان حدیــث سلســله الذهب 
نیــز، امــام بــا بیــان گــزاره »أنــا مــن شــروطها« فرقه هایــی مثــل واقفــه را کــه در جهــت مقابــل 

آن قــرار دارنــد، از دایــرة گفتمانــی خویــش خــارج می ســازد.         

گفتنــی اســت، مســئلة امامــت کــه از مبانــی فکــری امــام اســت، در دیگــر ســخنان ایشــان 
ــه  ــتور ب ــر و دس ــرار داده شــدن اولی االم ــت ق ــاره عل ــه درب ــوری ک ــود، به ط ــده می  ش ــز دی نی
اطاعــت و فرمانبــری از آن هــا، از آن حضــرت نقــل شــده اســت: »فَــِإْن قَــاَل قَائـِـٌل فَلِــَم َجَعــَل 
ــا َوقَُفــوا َعَلــی َحــدٍّ َمْحــُدوٍد َو  أُولـِـي اأْلَْمــِر َو أََمــَر بَِطاَعتِِهــْم قِیــَل لِِعَلــٍل َکثِیــَرٍۀ ِمْنَهــا أَنَّ الَْخْلــَق لَمَّ
ْوا َذلـِـَک الَْحــدَّ لَِمــا فِیــِه ِمــْن فََســاِدِهْم لـَـْم یَُکــْن یَْثبـُـُت َذلـِـَک َو اَل یَُقــوُم إاِلَّ بَِأْن  أُِمــُروا أَْن اَل یَتََعــدَّ
َّــُه لـَـْو لـَـْم یَُکْن  ُخــوِل فِیَمــا ُحِظــَر َعَلْیِهــْم أِلَن ي َو الدُّ یَْجَعــَل َعَلْیِهــْم فِیــِه أَِمینــًا یَْمنَُعُهــْم ِمــن التََّعــدِّ
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تـَـُه َو َمْنَفَعتـَـُه لَِفَســاِد َغْیــِرهِ فََجَعــَل َعَلْیِهــْم قَیِّمــًا یَْمنَُعُهْم ِمَن الَْفَســاِد  َذلـِـَک لـَـَکاَن أََحــٌد اَل یَْتــُرُك لَذَّ
َّــا اَل نَِجــُد فِْرقَــًۀ ِمــَن الِْفــَرِق َو اَل ِملَّــًۀ ِمــَن الِْمَلــِل  َو یُِقیــُم فِیِهــُم الُْحــُدوَد َو اأْلَْحــَکاَم َو ِمْنَهــا أَن
نْیـَـا فََلــْم یَُجــْز فـِـي  یــِن َو الدُّ بَُقــوا َو َعاُشــوا إاِلَّ بَِقیِّــٍم َو َرئِیــٍس َو لَِمــا اَل بـُـدَّ لَُهــْم ِمْنــُه فـِـي أَْمــِر الدِّ
َّــُه اَل بـُـدَّ لـَـُه ِمْنــُه َو اَل قـِـَواَم لَُهــْم إاِلَّ بـِـِه فَیَُقاتُِلــوَن  ــا یَْعَلــُم أَن ِحْکَمــِۀ الَْحِکیــِم أَْن یَْتــُرَك الَْخْلــَق ِممَّ
ُهــْم َو َجَماَعتَُهــْم َو یَْمنـَـُع َظالَِمُهــْم ِمــْن َمْظُلوِمِهْم َو  ُهــْم َو یَْقِســُموَن فَْیئَُهــْم َو یُِقیــُم لَُهــْم َجمَّ بـِـِه َعُدوَّ
یُن  َّــُه لـَـْو لـَـْم یَْجَعــْل لَُهــْم إَِمامــًا قَیِّمــًا أَِمینــًا َحافِظــًا ُمْســتَْوَدعًا لََدَرَســِت الِْملَّــُۀ َو َذَهــَب الدِّ ِمْنَهــا أَن
ــنَُن َو اأْلَْحــَکاُم َو لـَـَزاَد فِیــِه الُْمْبتَِدُعــوَن َو نََقــَص ِمْنــُه الُْمْلِحــُدوَن َو َشــبَُّهوا َذلـِـَک  ــَرِت السُّ َو ُغیِّ
َّــا َوَجْدنـَـا الَْخْلــَق َمْنُقوِصیَن ُمْحتَاِجیــَن َغْیــَر َکاِملِیَن َمــَع اْختاَِلفِِهــْم َو اْختاَِلِف  َعَلــی الُْمْســلِِمیَن أِلَن
ُســوُل ص لََفَســُدوا  أَْهَوائِِهــْم َو تََشــتُِّت أَنَْحائِِهــْم فََلــْو لـَـْم یَْجَعــْل لَُهــْم قَیِّمــًا َحافِظــًا لَِمــا َجــاَء بِِه الرَّ
ــنَُن َو اأْلَْحــَکاُم َو اْلِیَمــاُن َو َکاَن فـِـي َذلـِـَک فََســاُد  ــَرائُِع َو السُّ َعَلــی نَْحــِو َمــا بَیَّنَّــا َو ُغیِّــَرِت الشَّ
الَْخْلــِق أَْجَمِعیــن« )ابــن بابویــه، 1378 ق، ج2:  100-101(. )بــرای آگاهــی بیشــتر از احادیــث 

در موضــوع امامــت ر.ک: کلینــي، 1363، ج1، کتــاب الحجــه(. 

ــز پرکتیــس  ــای مســتخرج از آن و نی ــورد بحــث و گفتمان ه ــث م ــن حدی ــت در مت ــا دق ب
ــن  ــل اســتخراج اســت. ای ــز قاب اجتماعــی کــه در ادامــه خواهــد آمــد، گفتمــان مقاومــت نی
ــه و ســایر گفتمان هــای اســتخراج  ــرار گرفت ــل گفتمــان ســلطه و حاکــم ق گفتمــان در مقاب

ــد.  ــرار می گیرن ــر پوشــش آن ق ــل گفتمــان امامــت، زی ــن بحــث از قبی  شــده در ای

امــام رضــا )علیه الّســالم( در جامعــة توحیــدی آن روزگار، بــا بیــان ایــن حدیــث، مهم تریــن 
اصــل ایمــان یعنــی کلمــه مقــّدس»ال إلــه إال اهلل« را کــه همــة پیامبــران و انبیــای الهــی نیــز 
بــرای ترویــج آن )توحیــد( آمده انــد، یــادآوری فرمــود و بــا گوشــزدکردن ایــن امــر کلیــدی و 
مهــّم دیــن کــه به ظاهــر در اجتمــاع آن روز موجــود بــود، شــرط عــدم نقصــان آن را در پذیرش 
ــردی  ــی راهب ــه، الگوی امامــت خویــش و ســایر معصومیــن )علیهم الســالم ( دانســت و این گون
ــد و  ــور خــاص آن )اثنی عشــری( را تأیی ــیعی به ط ــر ش ــان تفک ــه و گفتم ــگان ارائ ــرای هم ب

تقویــت کــرد.   
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پرکتیس اجتماعی

ــن و  ــد مت ــای تولی ــی و زمینه ه ــی و مکان ــرایط زمان ــن ش ــِی یافت ــمت در پ ــن قس در ای
زمینه هــای اجتماعــی تولیــد گزاره هــای مختلــف موجــود در متــن هســتیم. به دنبــال یافتــن 
ــا آن سلسله اســناد و آن  ــرار هســتیم کــه چــرا حضــرت حدیثــی ب پاســخ ســؤال هایی بدین ق
هــم بــا نام بــردن اســامی هــر کــدام از معصومیــن )علیهم الّســالم( ایــراد نمــود؟ چــرا حدیثــی 
قدســی از جانــب حضــرت انتخــاب شــد؟ چــرا بیــان حضــرت حــاوی گفتمان هــای کالمــی 

توحیــد و امامــت اســت؟ چــرا امــام خــود را از شــروط آن برمی شــمارد؟

دوران پایانــی امامــت امــام رضــا )علیه الّســالم( )183-203ق( مصــادف بــا پنج ســال ابتــدای 
ــی،  ــة عباس ــون خلیف ــال 200 ه.ق، مأم ــود. درس ــی )198-218ق( ب ــون عباس ــت مأم حکوم
ــالم( فرســتاد و آن حضــرت را احضــار  ــام رضــا )علیه الّس ــال ام ــاک را به دنب ــن ابی ضّح رجاء ب
ــوزی ، 1418 ق:  ــبط بن ج ــن ر.ک: س ــر، 1385ق/1965، ج6:  319؛ همچنی ــن أثی ــود )اب نم
ــون  ــه المأم ــث الی ــن بع ــنۀ مأتی ــا کان س ــدي: و لم ــال الواق ــن آورده اســت: »ق 315.  وی چنی
فاشــخصه مــن المدینــۀ الــی خراســان لیولیــه العهــد بعــده و الــذي اشــخصه فرنــاس الخــادم و 
ابــن أبــي الضحــاك ... «(. باوجــود آنکــه مأمــون دســتور داده بــود امــام را از مســیر کوفــه و قــم 
عبــور ندهنــد و از راه بصــره و اهــواز و فــارس بــه مــرو بیاورنــد )ابن بابویــه، 1404ق/1984، ج2: 
161(؛ امــام تمــام تــالش خــود را بــرای گســترش معــارف نــاب شــیعی  نمــود؛ چنان کــه در 

نیشــابور در حضــور هــزاران نفــر، حدیــث سلســله الذهب را نقــل کردنــد.

روایــات دربــارة تعــداد نویســندگان ایــن حدیــث مختلــف اســت. از آن جملــه، بیســت هزار نفر 
)ابن صبــاغ مالکــی ، 1422 ق، ج2: 1003؛  ســمهودی ، 1405 ق، ج2: 344؛ ابــن حجــر هیتمــي، 
ــی هزار  ــی،1421 ق، ج2: 827( و س ــر )اربل ــزار نف ــت وچهار ه 1385ق - 1965 م: 205(، بیس
ــی  ــادم إل ــیله الخ ــده اســت. صاحــب »وس ــل ش ــا: 229( نق ــی ت ــی ، ب ــر )خنجــی اصفهان نف
ــد...  ــاره می نویســد: »تمامــی اهــل نیشــابور آن حضــرت را اســتقبال کردن المخــدوم« در این ب
چنان کــه ســی هزار محــّدث کــه تمامــی محبــره همــراه داشــتند، بــه اســتقبال امــام بیــرون 
آمــده بودنــد... محمدبــن اســلم طوســی و احمدبــن حــرب نیشــابوری آن حدیــث بنوشــتند و 
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ســی هــزار کــس از محدثــان کــه حاضــر بودنــد و محبــره کتابــت حدیــث همــراه آورده بودنــد 
تمامــی آن حدیــث بنوشــتند.« )همــان: 229-228(.

ایــن حدیــث کــه حدیثــی جامــع اســت، نه تنهــا بــرای آن مخاطبــان در آن مــکان و زمــان 
خــاص، بلکــه بــرای همــة افــراد و در همــة روزگاران مــورد اســتفاده بــوده و الگویــی راهبــردی 

ــه می دهــد.  ــرای همــگان در همــة زمان هــا ارائ ب

»ال إلــه إال اهلل« در اســالم گــزارة مبنایــی اســت و می تــوان از آن در جهــات مختلفــی چــون 
اعتقــادی، سیاســی و فرهنگــی بهــره گرفــت؛ یعنــی از هــر منظــر بــه ایــن گــزاره نــگاه کنیــم، 
ــا  ــه و مبن ــل پای ــزاره، به دلی ــن گ ــد ای ــا هرچن ــم. ام ــه کنی ــم روی آن اســتدالل اقام می توانی
بودنــش متنــوع اســت و دال مرکــزی و گــزارة مرکــزی ایــن خبــر اســت، ولــی در اینجــا فــی 
حــد ذاتــه و به تنهایــی نمی توانــد صاحــب معنــای خــاص باشــد و وقتــی در کنــار توضیحــات 
بعــدی قــرار می گیــرد، دارای معنــای ویــژه می  شــود. از مجمــوع اســتنباط ها و اســتنتاج هایی 
کــه می  تــوان از ایــن گــزاره نمــود، می  تــوان دریافــت کــه مــراد امــام در ایــن بــرش زمانــی و 
موقعیــت مکانــی سیاســی اســت زیــرا هــم خــوِد روایــت، داللــت بــر ایــن موضــوع می کنــد و 
به نظــر می رســد کــه منظــور و قصــد نهفتــه در ایــن روایــت، قصــدی سیاســی اســت و هــم 
ــن نیــت، هــم در مضمــون و هــم در  ــد و ای ــن مســئله را تأییــد می کن ــه ای، ای شــرایط زمین
زمینــه منعکــس اســت. بنابرایــن، بــا جمع بنــدی ایــن دو مســئله می تــوان دریافــت کــه امــام 
از بیــان ایــن عبــارت در آن بــرش زمانــی و موقعیــت مکانــی و در آن شــرایط، قصــد و منظــور 
ــا  ــا توجــه بــه قرایــن موجــود در خــود گــزاره و همین طــور ب سیاســی داشــته اســت. پــس ب
توجــه بــه شــرایط زمینــه  ای و بــا آن ســازوکارهایی کــه تحلیــل گفتمــان انتقــادی به دســت 
ــت در آن برهــة حســاس تاریخــی،  ــن روای ــه ای ــام از اســتناد ب ــد، به نظــر می رســد ام می ده
قصــدی سیاســی داشــته اســت و مــراد امــام از اســتناد بــه ایــن حدیــث در آن موقعیــت مکانــی 
و زمانــی ویــژه کــه علمــا و اصحــاب حدیــث و افــراد زیــادی حضــور یافتــه بودنــد و اصحــاب 
حدیــث از ایشــان درخواســت نقــل حدیــث کــرده بودنــد، سیاســی بــوده اســت زیــرا حرکــت، 
یــک حرکــت سیاســی بــوده و امــام را بــه اجبــار و به دســتور مأمــون از مدینــه بــه مــرو فــرا 
خواندنــد )بــرای نمونــه، ر.ک: ابوالفــرج اصفهانــی، بی  تــا: 454(. البتــه، سیاســی بــودن قصــد 
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ــا را در  ــن معن ــت اســت. ای ــل دریاف ــر به وضــوح قاب ــوارد دیگ ــار م ــام )علیه الســالم ( در کن ام
مــوارد مختلفــی نظیــر ســخن منقــول از حضــرت در ماجــرای والیتعهــدی خطــاب بــه مــردم 
بــه ایــن صــورت کــه »إن لنــا علیکــم حقــا برســول اهلل)ص(، و لکــم علینــا حــق بــه، فــإذا أدیتــم 
إلینــا ذلــک وجــب علینــا الحــق لکــم« )همــان: 455-456( می تــوان یافــت. ایجــاد ایــن ســؤال 
و یــادآوری در اذهــان مــردم کــه چــه حّقــی امــام بــر مــردم و مــردم نســبت بــه امــام دارنــد که 
در صــورِت رعایــت آن، ایــن حــق ادا می شــود. در واقــع، ادای حــّق مــردم توســط امــام در گــرِو 
ادای حــّق امــام از ســوی مــردم اســت و تــا ادای ایــن حــق از ســوی مــردم تحقــق نیابــد، آن 

یکــی محقــق نمی شــود.       

ــام کــه در عهدنامــة والیتعهــدی نوشــته شــده اســت،  ــه ام همچنیــن در متــن منســوب ب
ــه  ــه، جمل ــرای نمون ــت، ب ــام اس ــد ام ــی بودن قص ــای سیاس ــه گوی ــده ک ــی آورده ش مطالب
»عــرف مــن حّقنــا مــا جهلــه غیــره« )اربلــی،1421ق، ج 2:  852(؛ حکایــت از حــّق اهــل بیــت 
ــه  ــان ب ــن بی ــا ای ــام ب ــاورده و ام ــا نی ــا  به ج ــک از خلف ــه آن را هیچ ی )علیهم الســالم( دارد ک
مأمــون کــه ســعی دارد واگــذاری والیتعهــدی را ایثــاری از ســوی خــود بنمایاند، اعــالم می کند 
ــرا می خواهــی بشناســی  ــون آن را  ظاه ــو اکن ــه ت ــوده ک ــا ب ــة م ــت، حــّق دیرین ــه حکوم ک

ــی، 1376 :149(.            ــی و تراب )معین

ســخنان مأمــون پــس از جریــان والیتعهــدی در بیــن افــرادش نیــز مؤیــد ایــن مطلــب اســت. 
ــت ولیعهــد  ــه امامــت خویــش را عل ــام از مــردم ب ــن جلســة خصوصــی، دعــوت ام وی در ای
قــراردادن امــام اعــالم کــرد و والیتعهــدی را وســیلة پذیــرش حکومــت مأمــون از جانــب امــام و 

فراخوانــدن مــردم بــه خالفــت خــود دانســت1 )ابن بابویــه، 1404ق، ج2: 181(. 

همچنیــن، برپایــی نمــاز عیــد به شــیوة پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه(    و امــام علــی )علیه الســالم ( 
)ر.ک: اربلــی، 1421ق، ج2: 801( کــه قبــل از خوانــدن نمــاز، بــه مأمــون خبــر رســید و بنــا بــه 
ســفارش فضــل کــه اگــر بــه ایــن طریــق امــام بــه مصلــی برســد، آشــوب بــه پا شــده و بیــم آن 

1. عیــن عبــارت مأمــون چنیــن اســت:»کان هــذا الرجــل مســتترا عنــا یدعــو إلــی نفســه فأردنــا أن نجعلــه ولــي عهدنــا لیکــون دعــاؤه 
لنــا ولیعتــرف بالملــک والخالفــۀ لنــا ، ولیعتقــد فیــه المفتونــون بــه أنــه لیــس ممــا ادعــی فــي قلیــل وال فــي کثیــر وأن هــذا االمــر لنــا 

دونــه«.
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مــی رود کــه خــون مــا را بریزنــد )همــان: 802(؛ مأمــون بــه دنبــال امــام فرســتاد و نمــاز خوانده 
نشــد )اربلــی، همــان؛ همچنیــن ر.ک: ابن عمرانــی، 1421ق: 99(؛ هــم ایــن پیــام را بــه همــگان 

ارســال می کــرد کــه حکومــت مأمــون، حکومتــی الهــی و مطابــق ســیرة نبــوی نیســت.                

ــث  ــان حدی ــام از بی ــد ام ــی بودن قص ــد سیاس ــه مؤی ــت ک ــواردی اس ــزءِ م ــوارد ج ــن م  ای
سلســله الذهب در آن شــرایط خــاص اســت. امــام بــا بیــان ایــن حدیــث و توضیــح آن بــا ارائــه 
دســتورالعمل اجرایــی بــرای ورود بــه حصــن، بــر الهی بــودن منصــب امامــت تأکیــد فرمــود. 
ــه بیــان جانشــینی امــام علــی )علیه الّســالم( پــس از پیامبــر  آن حضــرت در جایــی دیگــر ب
ــاره پرداخــت )ر.ک:  ــه(    و انتخابی نبــودن منصــب امامــت و توضیــح در ایــن ب )صلی اهلل علیه وآل
کلینــی،1363، ج1: 199(. ســابقه و پیشــینة انحــراف از جانشــینی واقعــی و حقیقــی پیامبــر 
ــه  ــود ک ــقیفه ب ــرای س ــرا در ماج ــت زی ــقیفه برمی گش ــرای س ــه ماج ــه(    ب )صلی اهلل علیه وآل
ــه(  ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــول اک ــینی رس ــام جانش ــودن مق ــودن و الهی ب ــش از انتصابی ب چرخ
   بــه انتخابــی بــودن آن صــورت گرفــت. در واقــع، امــام نه تنهــا مشــروعیت حکومــت مأمــون، 
بلکــه مشــروعیت خالفــت و بنیان هــا و مبانــی انتخــاب خلیفــه در نظــام فکــری اهــل ســنت 

را طــرد فرمــود.                           

 همچنیــن، بــا توجــه بــه حضــور گســتردة مــردم و به خصوص علمــای نیشــابور در ایــن واقعه 
و تقاضــای اصحــاب حدیــث از آن حضــرت بــرای نقــل حدیثــی )ابن بابویــه، 1417ق: 306( از 
پــدران گرامــی اش )طوســی،1414ق: 589( و از آنجاکــه جامعــة آن روز جامعــه  ای توحیــدی 
ــود، به طــوری کــه ایــن اختــالف را در  ــود و اختالف شــان در مســئله امامــت و جانشــینی ب ب
ــر آن، ایــن  حالــت کالن آن، در ایجــاد دو فرقــة شــیعه و ســنی می  بینیــم و در حالــت خردت
اختــالف را در بیــن فرقه هــای درون گروهــی شــیعی مشــاهده می  کنیــم. علــت و ســبب اصلــی 
افتــراق و وجــه تمایــز ایــن فرقه هــا، اختــالف در امــر امامــت بــوده کــه آن هــا را بــه فرقه هــای 
مختلفــی تبدیــل کــرده اســت، به گونه  ای کــه در میــان شــیعیان، فرقه هــای گوناگونــی چــون 
زیدیــه، اســماعیلیه، فطحیــه و واقفیــه پدیــد آورده بــود کــه خطرناک تریــن ایــن فرقه هــا در 
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زمــان امــام رضــا )علیه الّســالم( غالیــان1 از فــرق منتســب بــه شــیعه و نیــز واقفیــه بودنــد. 2

فرقــة بشــیریه از غالیــان، معتقــد بودنــد کــه امــام رضــا )علیه الّســالم( و هــر کــس از فرزنــدان 
او و فرزنــدان امــام کاظــم )علیه الّســالم( کــه پــس از او ادعــاي امامــت کنــد، دروغگــو و بر باطل 
اســت. آنــان مدعیــان امامــت پــس از امــام کاظــم )علیه الّســالم( و همچنیــن پیــروان آن هــا را 
ــن اموال شــان را حــالل می دانســتند )اشــعری  ــا و گرفت ــر کــرده و ریختــن خــون آن ه تکفی
قمــی، 1361: 92؛ طوســی، 1404ق، ج2: 775(. واقفیــه نیــز بــا طــرح ادعــای مهدویــت امــام 
موســی کاظــم )علیه الّســالم( منکــر امامــت امــام رضــا )علیه الّســالم( شــدند و در ایــن راســتا 

بــه اقدام هایــی دســت زدنــد. 3

از طــرف دیگــر، همان طورکــه در مبحــث پرکتیــس گفتمانــی آوردیــم، ایدئولــوژی و مبانــی 
فکــری حضــرت مبتنــی بــر حّقانیت خــود و آبــاء گرامــی و فرزنــدان معصومش )علیهم الّســالم( 
تــا ظهــور قائــم آل محّمــد )عــج( بــود، چنان کــه در حدیثــی از امــام علــی )علیه الّســالم( نقــل 
ــي  ــتیم )لیث ــروط آن هس ــم از ش ــن و فرزندان ــروطی دارد و م ــه إال اهلل« ش ــه »ال إل ــده ک ش
واســطي، 1376: 151(. امــام رضــا )علیه الّســالم( همچنیــن قائــم )عــج( را چهارمیــن فرزنــد 
خــود خوانــد )ابن بابویــه، 1405ق: 372(. همچنیــن برخوردهــا و مواضــع آن حضــرت در مقابــل 

واقفیــه4 حاکــی از ایدئولــوژی امــام و مؤیــد امامــت آن حضــرت اســت.

ــالم(  ــا )علیه الّس ــام رض ــت ام ــان امام ــت در زم ــئله امام ــران مس ــت، بح ــر اس ــایان ذک ش
به حــّدی بــوده اســت کــه از محمدبــن عیســي یقطینــي روایــت شــده زمانــي کــه مــردم دربارة 
امامــت امــام رضــا )علیه الّســالم( دچــار اختــالف شــده بودنــد، مســائلي را کــه از آن حضــرت 
ســؤال شــد و آن حضــرت بدان هــا پاســخ داده بــود گــرد آوردم، بــه پانزده هــزار مســئله رســید 

)طوســی، 1411ق: 73(.

پــس بیــان ایــن حدیــث بــا مســئلة حکومــت جامعــه در ارتبــاط اســت کــه غیرمشــروع بودن 

1. برای آگاهی درباره غالت برای نمونه ر.ک: صفری فروشانی، 1378.
2. برای آگاهی درباره فرقه های مختلف شیعه در دوره امام رضا علیه الّسالم ، برای نمونه ر.ک: بختیاری، 1392.

3. برای آگاهی از اقدامات واقفیان، برای نمونه ر.ک: صفری فروشانی و بختیاری، 1391: 89-85.
4. برای آگاهی از مواضع امام رضا )علیه الّسالم( دربرابر فرقه واقفیه، برای نمونه ر.ک: صفری فروشانی و بختیاری، 1391: 95-89.    
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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هفتم، شماره 27، پاییز 1398

ــن  ــا م ــه »أن ــا جمل ــم ب ــه گفتی ــور ک ــرا همان ط ــد زی ــت می آی ــرت به دس آن، از کالم حض
شــروطها« در رأس بــودن حضــرت ثابــت می شــود. همچنیــن جملــة فــوق ناقص بــودن توحیــد 
ــام رضــا  ــد از ام ــل1 و بع ــع مســلمان قب ــه همــة جوام ــدی مســلمان و البت ــة توحی آن جامع

ــاند. ــرت می  رس ــت آن حض ــن امام ــورت نپذیرفت ــالم( را در ص )علیه الّس

باتوجــه بــه آنچــه آمــد، می  تــوان گفــت انتخــاب ایــن حدیــث شــریف از ســوی حضــرت برای 
بیــان در آن روز تاریخــی، برخاســته از شــرایط زمانــی و مکانــی و اجتماعــی و نیــز مبانــی فکری 
و ایدئولــوژی امــام بــوده اســت کــه بــر اســاس آن، حکومــت مأمــون و همــة فرقه هــای شــیعی و 
غیرشــیعی کــه امامــت حضــرت را قبــول نداشــته باشــند، بــه حاشــیه رانده شــده و طرد شــدند 

و در مقابــل گفتمــان حــاوی امامــت حضــرت، تأییــد و تقویت می شــود.

ــود کــه  ــه وضــع موجــود در آن جامعــه ب به نظــر می رســد حدیــث سلســله الذهب، انتقــاد ب
در آن برهــه حّســاس تاریخــی، بــا هــدف دگرگونــی و تغییــر در ســاختار قــدرت و ســعی در 
تغییــر گفتمــان حاکــم و مســلط جامعــه به گفتمــان تفکر شــیعی امامــی قرائت شــد و هرچند 
نتوانســت در آن زمــان، هژمونــی غالــب گــردد، دســت کم از لحــاظ نظــری، توانســت اذهــان 

ســوژه ها را آمــاده کنــد و بــه ایــن ســمت ســوق دهــد. 

نتیجه گیری:

ــال 200 ه.ق  ــله الذهب( در س ــن )سلس ــث حص ــان حدی ــا بی ــالم( ب ــا )علیه الّس ــام رض ام
ــه برجسته ســازی  ــد؛ ب در جمــع عــدة کثیــری از مــردم نیشــابور کــه شــامل علمــا نیــز بودن
گفتمــان تفکــر شــیعی و اســالمی اصیــل پرداختنــد و درصــدد غالب کــردن معنــای مــورد نظــر 
ــا در آن روزگار و در ظاهــر ـ یعنــی  ــن معن ــا اگرچــه ای ــد. ام خــود در ذهــن ســوژه ها برآمدن

1. به عنــوان نمونــه، همــة فرقه هــای موجــود قبــل از امامــت امــام رضــا )علیه الّســالم( کــه بــر امامــی از امامــان معصــوم قبــل از 
امــام دوازدهــم )عــج( توقــف کــرده باشــند و یــا اینکــه طبــق عقایــدی کــه داشــته اند، ســایر امامــان معصــوم و از جملــه امــام رضــا 
)علیهم الّســالم( خــارج از دایــره اعتقــادی آن هــا قــرار گرفته انــد، مثــل ناووســیه و یــا کیســانیه؛ کــه بــا توجــه بــه متــن، همــه ایــن 
فــرق رد می شــوند. دربــارة ناووســیه، بــرای نمونــه ر.ک: نوبختــي، 1355: 67؛ ناشــي اکبر، 1386: 72؛ عبدالقاهــر بغــدادي، 1367: 

33؛ شهرســتاني، 1367، ج 1: 148. دربــاره کیســانیه بــرای نمونــه ر.ک: وداد القاضــي، 1974.                                
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در شــکل حکومتــی خویــش ـ غالــب نشــد امــا بــه حفــظ و گســترش نظــام شــیعی و نیــز 
اســتحکام نظریه هــای شــیعی یــاری رســاند و حداقــل در مقــام نظــر، بــه مبانــی مشــروعیت 
حکومــت وقــت ضربــه زد و بــا غیرمشــروع اعالم کــردِن ضمنــِی آن از طریــق برجسته ســازی 
و آشکارســازی دال هــای مــورد نظــر ـ توحیــد و امامــت بــا هــم ـ بــه طــرد گفتمــان ســلطه و 
ــا  حاکــم، و دیگــر جریان هــای موجــود در جامعــه کــه از لحــاظ فکــری و عملــی در تقابــل ب

گفتمــان مزبــور شــیعی مــورِد نظــر امــام قــرار داشــتند، پرداخــت. 

ــن برجسته ســازی در آن روز تاریخــی، بســیار هوشــمندانه در جمــع کثیــری از اصحــاب  ای
حدیــث و علمــا انجــام گرفــت و بــا بهره گیــری از طریــق آبــاء گرامی شــان )علیهم الّســالم( کــه 
ــه پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه(    کــه مــورد قبــول همــة  ســرانجام سلسله ســند حدیــث ب
جامعــة آن روز بــود و نیــز جبرئیــل )علیه الّســالم( و از قــول پــروردگار متعــال انجــام گرفــت 
و بدین ترتیــب ایــن ســخن کــه از جانــب خداونــد ســبحان بیــان شــد، مشــروعیت قطعــی و 
خدشــه ناپذیر داشــت و ســپس بــا بیــان توحیــد به عنــوان حصــن امــن الهــی، پذیــرش امامــت 

و والیــت خویــش را از شــروط ورود بــه ایــن حصــن اعــالم مــی  دارد.           

در واقــع، اصــل توحیــد مــورد قبــول همــة مســلمانان بــود کــه در جامعــة اســالمی آن روز 
توســط امــام رضــا )علیه الّســالم( نیــز حدیثــی مرتبــط بــا آن ایــراد گردیــد و امــام، بــه ایــن 
مســئله کــه موحدبــودن شــروطی هــم دارد، اشــاره کــرد. امــام، جامعــه ایمانــی را متوجــه ایــن 
ــا حاکمیــت  نکتــه می کنــد کــه تحقــق محوری تریــن اصــل ایمــان موکــول بــه همســویی ب

مشــروع و نــه لزومــاً مقبــول اســت.

ــرت و  ــی آن حض ــدران گرام ــروعیت پ ــث، مش ــند حدی ــه سلسله س ــه ب ــن، توج همچنی
ــد  ــای بع ــان و زمان ه ــردم آن زم ــا و م ــن علم ــب در ذه ــان را به ترتی ــام آن ــازی ن برجسته س
یــادآور می شــود و بدین گونــه سلســله امامــان )علیهم الّســالم( نیــز به عنــوان دال دیگــری کــه 
دربرگیرنــدة مشــروعیت امامــان قبــل از ایشــان و خــود امــام )علیه الّســالم( اســت، را دربــردارد 
ــره می  خــورد و مشــروعیت  ــروردگار گ ــه(    و ســپس پ ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــه پیامب ــه ب ک

ــد.          ــی و قدســی می  یاب اله

Archive of SID

www.SID.ir



227
واکاوی دالیل استناد علی بن موسی الرضا )علیه الّسالم( به حدیث سلسله الذهب    )ولوی و همکار(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هفتم، شماره 27، پاییز 1398

همچنیــن در روایــت منقــول از ابوالصلــت هــروی، امــام رضــا )علیه الّســالم( پــدران بزرگــوار 
خویــش را بــا القابــی چــون عبد صالــح، باقر علــوم انبیا، ســیدالعابدین و ســید شــباب اهل الجّنه 
یــاد می  کنــد و بــر مشــروعیت و برجسته  ســازی آنــان و به تبــع آن، مشــروعیت و آشکارســازی 

امامــت خویــش تأکیــد و تصریح مــی ورزد.  
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