َ
َ
نگاهّفقهالحدیثیّبهّر وایتّ« َمن قال َیعل ُم ا ّلله ِلما لا َیعل ُم ا ّلله» ّ
ّ
تاریخ دریافت – 96/2/10 :تاریخ تأیید96/4/31 :

چکیده ّ

محمدجواد احمدی

علم ،از صفاع کما خداوند است و هیچ محدودیتی ندارد .قرآن مجید احاطۀ
علم خداوند را به همهچیز میداند و مکرر تأ کید می کند که خدا بر هر چیزی

َ َ
داناست .شیخ صدوق روایتی از امام صادق؟ع؟ نقل کرده که میفرمایدَ « :م ْن قال
َ
َ ً َ
َ َ
َ َ
َ ْ ُ
ی ْعل ُم ا ّلل ُه ِل َما لا ی ْعل ُم ا ّلل ُه ْاه َت ّز ال َع ْرش ِإ ْعظاما ِل ّل ِه َع َّز َو َج ّل»؛ هر کس دربارۀ آنچه خدا

نمیداند ،بگوید :خدا میداند ،عرش خدا به خاطر تعظیم خداوند به لرزه میافتد.
ظاهر روایت با دیگر آموزههای قطعی اسالم ،تعارض دارد چراکه در اینجا دربارۀ
ندانستههای خداوند سخن می گوید .برای مخاطب این سؤا مطرح میشود ،آیا
چیزی هست که خالق هستی از آن بیاطالع باشد؟ نوشتار حا ر برای نخستین
بار ،با بررسی روایت در منابع مختلف ،این مشکل را پاسخ میدهد .به همین
منظور ،به نسخهشناسی روایت مذکور پرداخته و اسناد و محتوای روایت را مورد
کنکاش قرار داده است .بحث پیشرو در تصحیف ،رجا  ،مشکل الحدیث و فقه
الحدیث کاربرد دارد.
کلیدواژهها :تصحیف ،ما لایعلم اهلل ،مشکل الحدیث.


 پژوهشگر مرکز تخصصی حدیث حوزه؛ (.)nayeb14@gmail.com



مقدمه ّ
متون اسالمی ،بهویژه قرآن مجید با بیانهای گوناگون همواره علیمبودن خداوند را مورد
توجه قرار داده است و علم او را با واژگان غیبّ ،
سر ،ظاهر ،کتمانشدهها ،اعالنشدهها و احاطۀ
ِ
1
علمش بر همهچیز ،یادآوری می کند .شیخ صدوق روایتی نقل می کند که امام صادق؟ع؟
َ َ

َ

َ

َ

َ

َ

ََ ْ

ُ

َ

ً َ

فرمودندَ « :م ْن قال ی ْعل ُم ا ّلل ُه ِل َما لا ی ْعل ُم ا ّلل ُه ْاهت ّز ال َع ْرش ِإ ْعظاما ِل ّل ِه َع َّز َو َج ّل»؛ 2هر کس دربارۀ آنچه خدا
ّ ّ
عزوجل به لرزه میافتد .از ظاهر
نمیداند ،بگوید خدا میداند ،عرش خدا به خاطر تعظیم خدای
راویت چنین فهمیده میشود که مسائلی هم وجود دارد که خدا از آن آ گاهی ندارد؛ لذا ّ
تصو ِر
تعارض در آموزههای دینی به وجود میآید.

روایت مزبور ،در منابع مختلف و با تعابیر متفاوتی نقل شده است .نپرداختن شارحان حدیث
به این مشکل ،نشان می دهد که گویا این روایت در آن زمان قابل فهم بوده و از روایاع مشکل
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نیست؛ بنابراین حتی اشارهای هم به آن نکردهاند .برای فهم این روایت الزم است ابتدا،
نسخههای مختلف این روایت کاویده شود و بررسیهای سندی نیز صورع پذیرد.

الف)ّنسخهّشناسیّوّسندشناسی ّ
شیخ صدوق در کتاب األمالی آورده است:

َ
ُ ُ
َ َ
َ َ َ َ
َ ْ ْ َ ْ َ ّ َ َ َ ْ ُ ََ َ ْ َ
َّ َ
الص ِادق؟ع؟ یقول َم ْن قال ی ْعل ُم ا ّلل ُه ِل َما لا ی ْعل ُم ا ّلل ُه
د ّلل ِه
وه ِب ب ِن عب ِد ر ِبهِ قال س ِمعت أبا عب ِ ا
ََ ْ ُ َ ً َ َ
ْاهت ّز ال َع ْرش ِإ ْعظاما ِل ّل ِه َع ّز َو َج َّل؛ 3وهب بن عبدربه می گوید :از امام صادق؟ع؟ شنیدم که فرمود:
هرکس بگوید خدا میداند دربارۀ آنچه که خدا نمیداند ،عرش برای تعظیم خداوند به لرزه
میافتد.

روایت فوق در نسخههای وسائل الشیعه ،هدایة األمة و بحار االنوار به نقل از األمالی شیخ

صدوق ،بههمین صورع نقل شده است؛ 4بنابراین استناد روایت با عبارع «لما لا یعلم اهلل» به

شیخ صدوق صحیح است .ایشان ،در همین کتاب با سندی مشابه ،این مضمون را با اندکی
اختالف میآورد:
 .1برای نمونه ر.ک :بقره ،آیه 77؛ توبه ،آیه 78؛ طالق ،آیه .12
 .2األمالی ،ص  ،357ح .3

 .3ص  ،357ح .3

 .4ر.ک :وسائل الشیعة ،ج  ،23ص 210؛ هدایة األمة ،ج  ،7ص  ،545بحار األنوار ،ج  ،101ص .207

َ ً َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ََ ْ ُ
َم ْن قال ا ّلل ُه ی ْعل ُم ِفی َما ل ْم ی ْعل ْم ْاهت ّز ال َع ْرش ِإ ْعظاما ل ُه؛ هر کس بگوید خدا میداند در آنچه که
1
هرگز نمیداند ،عرش برای تعظیم او میلرزد.

مرحوم کلینی نیز این محتوا را به دو صورع نقل کرده است:

َ ًَ
َ
َ
َ َ َ َ
ُ
ََ َ َ
َم ْن قال ا ّلل ُه ی ْعل ُم َما ل ْم ی ْعل ِم ْاهت ّز ِلذ ِلك َع ْرش ُه ِإ ْعظاما ل ُه؛ 2هر کس بگوید خدا میداند آنچه را که
نمیداند ،عرش او برای تعظیمش به لرزه میافتد.
َ ًَ
َ
َ
َ َ
َ
ََ ْ ُ
َم ْن قال َع ِل َم ا ّلل ُه َما ل ْم ی ْعل ِم ْاهت ّز ال َع ْرش ِإ ْعظاما ل ُه؛ امام صادق؟ع؟ فرمود :هر کس بگوید خدا
3

دانست آنچه را که نمیداند ،عرش برای تعظیم او به لرزه میافتد.

دقت در محتوای این چهار روایت ،تصور تصحیف را متبادر میسازد؛ اما این مطلب در
صورتی ثابت میشود که یک روایت باشند .در صورع تعدد روایاع ،هر چند اتحاد مفهومی در
آنها وجود دارد ،اما احتما صدور روایاع با اختالف در لفظ ،از معصوم؟ع؟ منتفی نیست؛ پس
بررسی اسناد ،روری است.
شیخ صدوق ،سند روایت او را چنین نقل کرده است:

«محمد بن موسی بن متوکل» از مشایخ صدوق است .همانطور که در سند آمده شیخ برای او
«تر ی» به کار میبرد و ابنداوود و عالمه ،وی را ثقه توصیف کردهاند« 4.علی بن الحسین
السعدآبادی» از مشایخ کلینی است؛ طبق گفتۀ شیخ طوسی 5،کلینی از او روایت نقل کرده است؛
اما در الکافی نامی از او نیست .مرحوم اردبیلی درباره طرق کتاب الکافی مینویسد :عالمه از قو

َ

مرحوم کلینی میگوید:

 .2الکافی ،ج  ،7ص  ،437ح .1

 .3الکافی ،ج  ،7ص  ،437ح .3

 .4ص 337؛ ص .149
 .5ص .433

 .6جامع الرواة ،ج  ،2ص .465

َ

کلما ذكرته فی كتابی -المشار إلیه -عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقی فهم علی
بن إبراهیم و علی بن محمد بن عبد اهلل بن أذینة و أحمد بن عبد اهلل بن أبیة و علی بن الحسین؛

6

 .1األمالی ،ص  ،420ح .2

نگاه فقهالحدیثی به روایت « َمن قال َیعل ُم ا ّلله ِلما لا َیعل ُم ا ّلله»

وسى ْبن ْال ُم َت َوّکل ر ْض َو ُان ا َّلله َع َلی ِه َق َال َح َّد َث َنا َعلی ْب ُن ْال ُح َسین َّ
َح َّد َث َنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم َ
الس ْع َد َآب ِادی َع ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
َأ ْح َم َد ْبن ُم َح َّمد ْبن َخالد َع ْن ُع ْث َم َ
ان ْب ِن ِعی َسى َع ْن خا ِل ِد ْب ِن ن ِجی ٍح ال َج َّو ِاز َع ْن َوه ِب ْب ِن َع ْب ِد َر ِّبهِ
ِ ِ ٍِ
ِ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َّ َ
دلل ِه الص ِادق؟ع؟. ...
قال س ِمعت أبا عب ِ ا
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هرگاه در کتابم -که به آن اشاره شد (الکافی) -گفتم« :عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد
بن خالد برقی» ،مقصود ،علی بن ابراهیم ،علی بن محمد بن عبداهلل بن أذینة ،احمد بن
عبداهلل بن ّ
أبیة و علی بن الحسین هستند.

محدث نوری نیز در خاتمۀ مستدرک الوسائل همین مطلب را با اندکی اختالف آورده است.

1

ایشان همچنین با استناد به کتاب الکافی« ،علی بن الحسین» را جزء راویان منظور در « ّ
عد من
ِ

اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد» ،نام میبرد 2.محققان دیگر نیز این راوی را «علی بن الحسین

السعدآبادی» میدانند 3اما در نسخ موجود از خالصة األقوا  ،نفر آخر« ،علی بن الحسن» بط
شده است 4که به نظر میرسد در این نسخهها تصحیف رخ داده است.
بنا بر آنچه گذشت ،مشخص شد «علی بن الحسین» از مشایخ کلینی و یکی از «عد من

أصحابنا» در کتاب الکافی است و کسی خدشهای بر مشایخ و اصحاب کلینی نکرده است.

«احمد بن محمد بن خالد» ،امامی و ثقه است .هرچند گفته شده از افراد عیف روایت
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کرده 5،اما روایتهای ایشان مورد قبو است« 6.عثمان بن عیسی کالبی» از اصحاب امام کاظم
و امام ر ا

بوده و گرایش به واقفیه داشته ،اما به مذهب حق برمیگردد 7.در برخی اقوا

یکی از اصحاب اجماع معرفی شده است« 8.خالد بن نجیح» از اصحاب امام صادق و امام کاظم

 .1مستدرک الوسائل ،ج  ،3ص « .509ففي الخلاصة عنه :و كلما ذكرت في كتابي هذا عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد البرقي فهم :علي بن إبراهیم و أحمد ابن عبد ا ّلله بن أمیة و علي بن محمد بن عبداهلل بن أذینة و علي بن الحسین السعد
آبادي».

 .2مستدرک الوسائل ،ج  ،3ص  « .509و في الكافي في الباب التاسع من كتاب العتق :عد من أصحابنا (علي ابن إبراهیم و
محمد بن جعفر و محمد بن یحیى و علي بن محمد ابن عبداهلل القمي و أحمد بن عبداهلل و علي بن الحسین) جمیعا ،عن أحمد بن

محمد بن خالد عن عثمان بن عیسى ...إلی آخره ،هكذا في جملة من ال سخ و في بعضها عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن عثمان  ...إلی آخره».

 .3ر.ک :تکملة الرجا  ،ج  ،2ص  ،757پاورقی 3؛ الکافی (دارالحدیث) ،ج  ،1ص .63

 .4ر.ک :خالصة األقوا  ،ص 272؛ ترتیب خالصة األقوا  ،ص .482
 .5ر.ک :رجا النجاشی ،ص .77

 .6ر.ک :خالصة األقوا  ،ص .15

 .7ر.ک :رجا النجاشی ،ص .300
 .8ر.ک :رجا الکشی ،ص .556

است .کتب رجا نام ایشان را «خالد بن نجیح الجوان» ذکر کردهاند؛ 1اما کشی از او به
«خالد الجواز» نام میبرد 2.طبق ارزیابی نرمافزار درایۀ النور ایشان امامی و ثقه هستند« .وهب بن
روایت او ّ ،متصل و
و ثقه است 3.بنابراین ،سند
عبد ّربه» از اصحاب امام باقر و امام صادق
ِ
صحیح است.

ََ َ
َ َ َ ََ
سند بازسازیشدۀ روایت شمارۀ  2بدینصورع استَ :ح ّدث َنا أب ِی َر ِح َم ُه ا ّلل ُه قال َح ّدث َنا َس ْع ُد ْب ُن َع ْب ِد
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ ْ َّ َّ
ا َّلله َع ْن َأ ْح َم َد ْبن ُم َح َّمد َع ْن ُع ْث َم َ
ان ْ
الص ِاد ِق.
دلل ِه
اب ب ِن عب ِدر ِب ِه عن أب ِیعب ِ ا
ه
ش
ن
ع
ب
ه
و
ن
ع
ى
س
ی
ع
ن
ب
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ

بنا بر نقل شیخ طوسی« ،سعد بن عبداهلل» شخصی جلیلالقدر و ثقه است 4.باید توجه داشت

که او میتواند از «احمد بن محمد بن عیسی» و «احمد بن محمد بن خالد» ،روایت نقل کند.
همچنین هر دو راوی میتوانند از «عثمان بن عیسی» روایت نقل کنند؛ پس در اینجا «احمد بن
محمد» ،میان اشعری و برقی مشترک است« .شهاب بن عبد ّربه» برادر وهب است .شیخ طوسی

ّ
او را صاحب اصل میداند 5.کشی نیز روایاتی در مدح او میآورد 6.بنا بر آنچه گذشت این روایت
نیز از نظر سندی متصل و َحسن است.

همانطور که در سند قبل مطرح شد« ،احمد بن محمد» در اینجا میان «ابنخالد برقی» و

«ابنعیسی اشعری» مشترک است .با توجه به طریق شیخ صدوق میتوان ادعا کرد «احمد بن

تفاوتی که در اسناد روایت او و سوم وجود دارد حذف یک واسطه -یعنی «خالد بن نجیح»-
 .1ر.ک :رجا النجاشی ،ص 150؛ رجا الطوسی ،ص .198
 .2ص .453

 .3ر.ک :رجا النجاشی .430

 .4الفهرست ،ص .215
 .5همان ،ص .237

 .6ص .413

َ

متصل و َحسن است.

َ

محمد» در این سند« ،برقی» است« .عدة من اصحابنا» که از «برقی» روایت میکنند نیز در روایت
ّاو معرفی شدند .رجا دیگر سند ،در اسناد قبل بررسی گشت؛ بنابراین ،سند روایت سوم نیز

نگاه فقهالحدیثی به روایت « َمن قال َیعل ُم ا ّلله ِلما لا َیعل ُم ا ّلله»

سند روایت سوم بدین گونه نقل شده است :ع َّد ٌ م ْن َأ ْص َحاب َنا َع ْن َأ ْح َم َد ْبن ُم َح َّمد َع ْن ُع ْث َم َ
ان ْب ِن
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ ْ َّ
دلل ِه؟ع؟
ِعیسى عن وه ِب ب ِن عب ِدر ِبهِ عن أب ِیعب ِ ا
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در طریق کلینی است .همچنین با توجه به اسناد الکافی (عدة من أصحابنا) این احتما وجود
دارد که یکی از طریقهای کلینی با صدوق مشترک باشد؛ البته لزومی به پذیرش این ادعا نیست
روایت متفاوع ،از دو طریق مختلف باشد.
و میتواند دو
ِ

ْ
مرحوم کلینی طریق روایت چهارم را اینگونه نقل میفرمایدُ :ح َمی ُد ْب ُن ِزی ٍاد َع ِن ال َح َس ِن ْب ِن ُم َح َّم ٍد
َ ْ َ َْ َ
ْ
د ّلل ِه؟ع؟.
َع ْن َو ْه ِب ْب ِن َحف ٍص عن أب ِیعب ِ ا

«حمید بن زیاد» ثقه و از بزرگان واقفیه است« 1.حسن بن محمد بن سماعۀ» از بزرگان واقفی

و ثقه میباشد« 2.وهب بن حفص» ،نام صحیح او «وهیب بن حفص» است .الکافی نسخۀ
دارالحدیث نیز نام وهیب را با استناد به نسخ متعدد برگزیده است 3.وی از اصحاب امام صادق و

امام کاظم؟امهع؟ بوده و موثق ،اما بعد واقفی شد 4.بنابراین سند حدیث چهارم متصل و موثق

حدیث حوزه

است.
ّ
با توجه به مطالب این بخش دانسته شد که اسناد این روایاع موثق و قابل استناد است.
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 .1رجا النجاشی ،ص .132
 .2همان ،ص .40

 .3ج  ،14ص .716

 .4رجا النجاشی ،ص .431

جدولشماره(-)1مقایسۀاسنادروایتشمارۀ(1و )3
طریقصدوق
حدیث 1

محمدبنموسی
بنالمتوکل 
علیبنالحسین

طریق کلینی

حدیث 3
-

عدة من اصحابنا

السعدآبادی 

توضیحات 

وضعیتراویان 

از مشایخ صدوق

ثقة

ً
ظاهرا مقصود از

هر دو طریق ثقه

این عده ،سعدآبادی

است.

است و احتما دیگر
اینکه شخص دیگری
باشد که در عدۀ احمد
بن محمد بن عیسی
اشعری است.
احمدبنمحمد

احمد بن محمد

برقی باشد و این

راوی ثقهاند.

احتما وجود دارد که
احمدبن محمد در
طریق کلینی ،ابن
عیسی اشعری باشد.
خالدبننجیح

-

کتب رجا  ،وی را

ثقة علی التحقیق

الجواز 

َ

خالد بن نجیح
الجوان نامیدهاند.

ّ
وهببنعبدربه 

ّ
عبدربه
وهب بن

-

ثقة

اباعبداهلل

أبیعبداهلل؟ع؟

-

معصوم

الصادق؟ع؟ 

َ

عثمانبنعیسی 

عثمان بن عیسی

-

ثقة

نگاه فقهالحدیثی به روایت « َمن قال َیعل ُم ا ّلله ِلما لا َیعل ُم ا ّلله»

بنخالد 

شاید این راوی،

هر کدام از این دو
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جدولشماره(-)2مقایسۀاسنادروایتشمارۀ(1و )2
محمدبنموسیبن

طریقروایت 2
َ
أ ِبی

طریقروایت 1

علیبنالحسین

سعد بن عبداهلل

المتوکل 

توضیحات 

وضعیتراویان 

أبی :پدر شیخ

ثقة

صدوق ،علی بن
الحسین بن بابویه
ثقة

-

السعدآبادی 

حدیث حوزه
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احمدبنمحمدبنخالد 

احمد بن محمد

عثمانبنعیسی 
ّ
خالدبننجیحالجواز 

ثقة

در طریق  2میتواند
اشعری یا برقی باشد

عثمان بن عیسی
َوهب

-

ثقة

-

ثقة علی

ّ
وهببنعبدربه 

ّ
عبدربه
شهاب بن

-

ثقة

اباعبداهللالصادق؟ع؟ 

أبیعبداهلل؟ع؟

-

معصوم

التحقیق ر ثقة

جدولشماره(-)3مقایسۀاسنادروایتشمارۀ(3،2،1و )4
طریقروایت 1

طریقروایت 2

طریقروایت  3طریقروایت 4

محمدبنموسیبن
المتوکل

َ
أ ِبی(علی بن الحسین
بن بابویه)

علیبنالحسین

سعد بن عبداهلل

عدة من اصحابنا

احمدبنمحمدبنخالد

احمد بن محمد

احمد بن محمد

عثمانبنعیسی
ّ
خالدبننجیحالجواز

عثمان بن عیسی
َوهب

عثمان بن عیسی

اباعبداهللالصادق؟ع؟

السعدآبادی

ّ
وهببنعبدربه

-

-

حمید بن زیاد
الحسن بن محمد

ّ
عبدربه
شهاب بن

ّ
عبدربه
وهب بن

وهب بن حفص

أبیعبداهلل؟ع؟

أبیعبداهلل؟ع؟

أبیعبداهلل؟ع؟

رجالی قابلتوجه که از بررسی این روایاع بهدست میآید نقل راویان معاصر از یکدیگر -
نکتۀ
ِ
ً
مانند نقل «وهب» از «شهاب» -است؛ با اینکه خود میتواند مستقیما از امام روایت کند.
همچنین «عثمان بن عیسی» از «وهب بن عبد ّربه» هم بدون واسطه و هم با واسطۀ «خالد بن
نجیح» روایت نقل می کند.

ب)ّبر رسیّمتنّر وایت ّ
پس از آنکه دانسته شد در سند این روایاع خللی وجود ندارد ،با توجه به اسناد ،میتوان ادعا
کرد این روایاع از امام صادق؟ع؟ صادر شده است .حا در این گفتار فهم محتوای روایاع

بررسی میشود.
متنی این روایاع در جدو زیر مشاهده میشود:
اختالفاع ِ

جدول(-)3مقایسهمتنروایاتشمارۀ(3،2،1و )4

منقالیعلماهلل 

من قا اهلل یعلم
فی َما لم یعلم

من قا اهلل یعلم

لماالیعلماهلل 
ّ
اهتزالعرش 
ً
اعظاماله 

ّ
اهتز العرش
ً
اعظاما له

ما لم یعلم

ّ
اهتز لذلک عرشه
ً
اعظاما له

ما لم یعلم
ّ
اهتز العرش
ً
اعظاما له

احتما تقویت میشود که در روایت شمارۀ ( )1تصحیف رخ داده و لفظ «اهلل» توسط راوی یا
همانطور که در بخش قبل مطرح شد« ،عدة من اصحابنا» در روایت کلینی (روایت شمارۀ )3
میتواند «علی بن الحسین السعدآبادی» باشد .در این صورع تنها تفاوع در سند این دو روایت،
«خالد بن نجیح» است؛ بنابراین ،دو روایت مذکور در چهار راوی مشترکند و احتما تصحیف
تقویت میشود.

باید توجه داشت که ادعای حتمیبودن وقوع تصحیف در صورتی صحیح است که ُط ُر ِق
روایاع یکی باشد اما همان طور که در گفتار پیشین بررسی شد ،راویان او از معصوم در این چهار

َ

مستنسخ ا افه شده است.

َ

با توجه به چهار روایت مزبور ،تنها روایت او ِ شیخ صدوق در األمالی ،پس از «ما لا یعلم»،
کلمه «اهلل» ذکر شده است .همچنین اشترا ک سه راوی در سه روایت یعنی «احمد بن محمد»،
ّ
عبدربه» و اشترا ک امام صادق؟ع؟ در هر چهار روایت ،این
«عثمان بن عیسی» و «وهب بن

نگاه فقهالحدیثی به روایت « َمن قال َیعل ُم ا ّلله ِلما لا َیعل ُم ا ّلله»

روایت 1

روایت 2

روایت 3

روایت 4
من قا َع ِل َم اهلل
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روایت ،سه نفر هستند لذا نمیتوان قطعی بودن تصحیف را پذیرفت و این احتما وجود دارد که
هر سه روایت یا حتی چهار روایت توسط امام صادق؟ع؟ در زمانهای مختلف صادر شده باشد.
در شناسایی اسناد ،گذشت که «احمد بن محمد» میان «اشعری» و «برقی» مشترک است .ا گر در
ّ
طریق کلینی «احمدبن محمد»« ،ابنعیسی اشعری» باشد« ،عدة من اصحابنا» در نقل کلینی
هم «سعدآبادی» نیست؛ پس تفاوع در طرق زیاد میشود .عالوه بر این ،در طریق صدوق« ،خالد
بن نجیح» واسطۀ «عثمان» و «وهب» است ،هرچند «عثمان بن عیسی» بدون واسطۀ «خالد» ،از
«وهب بن عبد ّربه» روایت نقل می کند.
با در نظر گرفتن این تفاوعها ،همچنین نبود اختالف در نسخههای این روایت در کتاب
األمالی و جوامع روایی که روایت مزبور را از األمالی به همین صورع نقل کردهاند و ّ
تبحر شیخ
صدوق در حدیث ،میتوان ادعا نمود که ایشان روایت شمارۀ ( )1را با عنایت آورده است؛ زیرا

حدیث حوزه
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مضمون روایت که بدون لفظ «اهلل» نقل شده (روایت شمارۀ  ،)3در همان کتاب میآورد .گویا
قصد ایشان از آوردن این طریق (روایت ّ )1رد احتما تصحیف بوده است؛ (هر چند احتما
تصحیف و اینکه غرض شیخ از نقل این روایت بیان تعدد طرق باشد نیز وجود دارد) .لذا روایت
مورد بحث جزء موارد مشکل الحدیث است.
متن روایت از سه جزء تشکیل شده است:
«من قال یعلم اهلل»؛ کسی که بگوید خدا میداند .این عبارع نشان میدهد که قائل ،خدا را بر
کار یا سخنی که انجام میدهد یا می گوید شاهد گرفته است.
«لما لا یعلم اهلل»؛ برای آنچه که خدا نمیداند .ا کنون باید دید ،مقصود از این عبارع
چیست؟

عالمه مجلسی روایتهای مزبور را به نقل از األمالی ،در باب «من حلف باهلل كاذبا» آورده
است 1.شیخ ّ
حر عاملی این روایاع را ذیل عنوان «ال یجوز القو فیما لیس بصحیح :اهلل یعلم
سوگند دروغ» میآورد.
کذا» نقل می کند 2.مرحوم کلینی نیز آنها را در «باب آخر منه» بعد از باب «
ِ
 .1بحار األنوار ،ج  ،101ص .207

 .2هدایة األمة ،ج  ،7ص 545؛ وسائل الشیعة ،ج  ،23ص .209

 .3الکافی ،ج  ،7ص .437

3

با توجه به ابوابی که روایت مورد نظر و روایاع مشابهش در آن آمده است ،میتوان گفت ،مرحوم
سوگند دروغ به خدا و مرحوم کلینی نیز سوگند دروغ
صدوق از عبارع «من قال علم اهلل لما لا یعلم»
ِ

مذمت سخن غیر صحیح را از این دسته روایاع برداشت کرده
را فهمیدهاند .شیخ حر عاملی نیز
ِ

روایت الکافی را در باب «الأیمان و الأقسام» آورده است 1.مرحوم
است .شیخ طوسی در تهذیب،
ِ
روایت الکافی را
سوگند دروغ،
محمدتقی مجلسی در شرح روایتی از امام صادق؟ع؟ با مو وع
ِ
ِ

بهعنوان شاهد میآورد؛ 2پس این نظریه که «علم اهلل فیما لا یعلم» ،اصطالحی است برای دروغ و
سخن بیاساس ،خالی از قوع نیست و تشکیل خانوادۀ حدیث این سخن را تقویت می کند .ذیل
روایت یعنی «اهتز العرش اعظاما له» ،نیز نه تنها تعار ی با مدعا ندارد بلکه مؤید آن است.

«اهتز العرش اعظاما له»؛ عرش به خاطر تعظیم او به لزره میافتدّ « .
اهتز» از ریشۀ «هزز» به

میافتد.
مرحوم کلینی در همان باب از امام صادق؟ع؟ روایت می کند:

َ َ َ ً َ َ َ َ َّ َ
َ ً َ ْ
َ َ َ ْ
َ
َ َ
6
ان ك ِاذبا قال ا ّلل ُه َع ّز َو َ ل أ َما َو َج ْد َت أ َحدا تك ِذ ُب َعلی ِه غی ِری؛
ِإذا قال ال َع ْب ُد َع ِل َم ا ّلل ُه َو ك
ّ ّ
عزوجل میفرماید آیا
هنگامی که بنده می گوید خدا دانست در حالی که دروغ می گوید ،خدای

 .1تهذیب األحکام ،ج  ،8ص .283

 .2ر.ک :رو ة المتقین ،ج  ،8ص .44

 .3ر.ک :مجمع البحرین ،ج  ،4ص .41

« .4واهتز العرش طربا»؛ األنوار فی مولد النبی ،ص .184

« .5إذا مدح الفاجر اهتز العرش و غضب الرب»؛ تحف العقو  ،ص .46

 .6الکافی ،ج  ،7ص .437

َ

یعلم /ما لا یعلم اهلل» می گر دد و نتیجۀ به دست آمده همان است که در بند قبل عنوان شد .در

َ

جز من کسی را نیافتی که به او نسبت دروغ بدهی؟

ً
وقتی این روایت با روایاع قبل در کنار هم دیده شود ،عبارع «و کان کاذبا» جایگزین «ما لا

نگاه فقهالحدیثی به روایت « َمن قال َیعل ُم ا ّلله ِلما لا َیعل ُم ا ّلله»

معنی حرکت کردن و به لرزه افتادن است 3.این لرزه میتواند به خاطر خوشحالی 4یا از شدع
5
ُ
سن عمل قبل داللت
ناراحتی باشد .اما اینکه گفته شود «اعظاما له» (عرش به لرزه میافتد) ،بر ح ِ
سوگند دروغ ،خدا را بر چیزی شاهد می گیرد که ّ
صحت
دارد ،صحیح نیست؛ زیرا چون شخص با
ِ
ندارد و او را به ُسخره گرفته است؛ پس عرش خدا به خاطر تکریم و تعظیم خداوند به لرزه
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پاسخ به این اشکا که تشکیل خانوادۀ حدیث ،بحث تصحیف را تقویت می کند باید گفت برای
تشکیل خانوادۀ حدیث ،باید همۀ روایاتی که از نظر لفظ یا محتوا باهم شبیه هستند در کنار هم
دیده شود .به همین منظور روایتی دیگر بررسی میشود که نظریهی این مقاله را تأیید می کند.
توحید صدوق روایتی نقل می کند از امام ر ا؟ع؟ فرمودند:

َ
َ
َ
َ
َ ُ ً ََ
َ
َ
ََ َ َ ْ
ودیا َسأل َع ِلی ْب َن أب ِی َط ِال ٍب؟ع؟ فقال أخ ِب ْرن ِی َع َّما لی َس ِل ّل ِه َو َع َّما لی َس ِع ْن َد ا ّلل ِه َو َع َّما لا
ِإن یه ِ
َ
ً
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
َ
ّ
ُ
ّ
َ
ُ
َ ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ود ِإن ع َزیرا ْاب ُن الل ِه َو
ی ْعل ُمه الله فقال؟ع؟ َأ ّما َما لا ی ْعل ُمه الله ع ّز َو َج ّل فذ ِلك ق ْولك ْم یا َم ْعشر الیه ِ
َ َ َ َ َ ً
َ ََ
َ َُ َ
َ ََ
َ ُ َ َ
َ َ
ا ّلل ُه لا ی ْعل ُم ل ُه َولدا َو أ َّما ق ْولك َما لی َس ِل ّل ِه فلی َس ِل ّل ِه ش ِری ٌك َو ق ْولك َما لی َس ِع ْن َد ا ّلل ِه فلی َس ِع ْن َد
ََ َ ْ
َّ ُ ْ ْ
ً ُ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
ودی أنا أش َه ُد أ ْن لا ِإل َه ِإلا ا ّلل ُه َو أ ّن ُم َح َّمدا َر ُسول ا ّلل ِه؛ 1شخصی یهودی
الل ِه ظل ٌم ِلل ِع َب ِاد فقال الی ُه ِ

حدیث حوزه

از علی بن أبیطالب؟ع؟ درخواستی کرد و گفت به من خبر بده از آنچه برای خدا نیست و از
آنچه نزد خدا نیست و آنچه خدا آن را نمیداند .حضرع فرمود :اما آنچه را که خدا نمیداند
سخن شما امت یهود است که همانا عزیر فرزند خداست و خدا فرزندی برای خودش
نمیشناسد؛ و اما سخنت دربارۀ آنچه برای خدا نیست اینکه برای خدا شریکی نیست؛ و سخن
تو پیرامون آنچه نزد خدا نیست :نزد خدا هیچ ظلمی برای بندگان نیست .پس یهودی گفت
من شهادع میدهم که خدایی جز اهلل نیست و محمد؟لص؟ رسو خداست.

در این روایت مشاهده میشود که شخص یهودی از امیر مؤمنان راجع به آنچه که خدا

سال هفتم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،14بهار و تابستان 1396

نمیداند سؤا می کند (أخبرنی  ...عما لا یعلمه اهلل) و حضرع در پاسخ او می فرماید آنچه خدا
نمیداند قو شما یهودیان است که می گویید عزیر فرزند خداست و خدا برای خودش فرزندی
نمیشناسد؛ یعنی خداوند علم به دروغها ندارد با اینکه میداند این دروغ است .این روایت
ادعای این مقاله مبنی بر اینکه «ما لا یعلم اهلل» کنایه از سخن دروغ است را تقویت می کند و دیگر
نیازی به پذیرش تصحیف در روایت نیست.
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نتیجهگیری ّ
ّ

َ ً َ
َ َ َ َ
َ َ َ ََ ْ ُ
هنگام مشاهدۀ روایت « َم ْن قال ی ْعل ُم ا ّلل ُه ِل َما لا ی ْعل ُم ا ّلل ُه ْاهت ّز ال َع ْرش ِإ ْعظاما ِل ّل ِه َع َّز َو َج َّل» ،در نگاه

او  ،این پرسش به ذهن میآید که مگر میشود خدا چیزی را نداند و نشناسد؟! لذا به طور قطع
این روایت از معصوم؟ع؟ صادر نشده و یا متن حدیث تصحیف شده است .سند روایت صحیح
اثباع صدور آن از امام صادق؟ع؟ به تشکیل خانوادۀ حدیث نیازمند است .وجود طرق
بوده و ِ
متعدد برای این روایت ،صدور آن را قطعی مینمایاند .اختالف در الفاظ روایاع مشابه ،احتما

فاعل «ما لایعلم /ما لم
تصحیف را مطرح میکند که در روایت مذکورِ ،
لفظ «اهلل» ا افه شده و ِ

یعلم» گوینده است نه خداوند .با گسترش خانوادۀ حدیث میتوان ادعا کرد که تصحیفی صورع
َ

َ

نگرفته و در سه روایت دیگر نیز فاعل« ،اهلل» است و این عبارع ( ِل َما لا ی ْعل ُم) ،کنایه از دروغ و

سخن بیاساس است.

َ

نگاه فقهالحدیثی به روایت « َمن قال َیعل ُم ا ّلله ِلما لا َیعل ُم ا ّلله»

َ
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