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چکیده

روایات مربوط به مقتل امام حسین (ع) در کاملل الزیلارات ،تلللی ابنقولویله ،بخل
گستردهای از این کتاب را دربرگرفته است .طرق حدیثی غالب در کتاب کامل الزیارات،
مسند و م ّتصل است؛ اما با بررسی متن روایات ابنقولویه ،میتوان دریافت که مؤل بلا
یلژهای قلرار داده
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یافت میشود و طرق مؤل نیز همان طرق اهلسنت است ،درخور دقت و توجه اسلت.
این مقتل در برخی موارد با وقایع مسلم یا روایات تاریخی ناسازگار اسلت و در ملواردی
شلن امام معصوم (ع) خدشهدار شده است و به جهت شخصیت تلثیرگذار مؤل و اتصال
اسناد وی ،پایه و اساسی برای نقل علمای شیعی در قرنهای بعد شده است.
کلیدواژه هاا کاملل الزیلارات ،مقتلل الحسلین (ع) ،ابنقولویله ،روایلات عاشلورایی،
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مقدمه
تحریف از مسائلی است که پس از هرر واقعرهای ،امکران برروز و وهرور دارد .پرس از
عاشورا سیل هجوم نقل اخبار و ذکر رخردادها و وقرایآ آن حاد ره ع،ریم ،بره گفترار و
نوشتار تبدیل شد؛ چراکه حاد ه عاشورا چنان ع،یم بود که کمتر کسی پیدا مریشرد کره
در گستره حکومت اسالمی آن را شنیده و درباره آن به بحث و گفتوگو ننشسته باشد.
از اینرو  ،پس از حاد ه عاشورا انبوهی از اخبار و روایت وارد کتب تاریخی حدیثی شد
که پاالیش و آالیش آنها به تدریج کار سهل و آسانی نبود .تردیدی نیست که انگیزههای
سیاسی و اجتماعی فراوانی برای تحریف این واقعه از همان آغاز ،وجود داشته است که
مهمترین آن حاکمیت استبدادی مخوف امویان بر سرزمینهای اسالمی آن هم به مردتی
نسبتاً طوالنی بوده است؛ از این رو ،درباره حاد ه عاشورا نمیتروان برا قاطعیرت سرخن
گفت .کترا هرای فراوانری در ایرن براره نگاشرته شرده اسرت (نر :..اسرفندیاری7831 ،؛
صحّتیسردرودی )7831 ،که گویی عاشورا و نهضت امام حسین (ع) البهالی این نگارشها
درهم تنیده شرده و از میران رفتره اسرت .از ابتردای حاد ره عاشرورا تراکنون ،دو جبهره
ناهمگون با هم در تضاد قرار گرفتهاند که جدا شردن از همردیگر را مریتروان نراممکن
دانست؛ این دو جبهه تحریف ساز و تحریفستیز برای عملکررد خرود دالیرل مختلفری
دارند؛ 1برخی از آنها هم بدون غرض و یا به طور ناخواسته وارد این جبهه شدهانرد .بره
هر حال تحریف در سازوکار مورخان و نویسندگان قرار گرفته است و راه مبارزه برا آن،
تذکر و تحقیق و بررسی است و یکی از اهدافی که این پژوهش پی گرفته است ،همین
مسئله است.
کامل الزیارات یکی از کتب مهم و کهن حدیثی است که رویداد عاشورا را گرزارش
کرده است و به جهت شخصیت تأ یرگذار مؤلف ،نزد شریعه جایگراه ویرژهای دارد .بره
سبب اهمیت واقعه عاشورا ،دقرت در قیرام امرام حسرین (ع) از اهمیرت بسریاری دارد؛
ازاینرو این کتا و روایات آن ،به جهت تأ یر عمیرق آن ،نیازمنرد بررسری و واکراوی
وریفی است .این مقاله پس از پژوهش ،با تکیه بر قواعد سرنجش حردیث ،بره بررسری
دسته خاصی از روایات کامل الزیارات پرداخته است که به صورت تراریخی و حردیثی
در این کتا جای گرفته است .قطعاً درن،ر گرفتن شأن واالی مؤلف کتا و نیز خرود
کتا  ،ما را از ارزیابی روایات و تحقیق در کتا بینیاز نمیکند .ابرنقولویره یرا شریخ
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کلینی یا شیخ صدوق گرچه بر مبنای قدما دست به تألیف کتب حدیثی زدهانرد ،امرا مرا
ملررزم برره بررسرری روایررات ایررن کتررب هسررتیم تررا از ورود آمرروزههررای ناصررحیب برره
شیعه جلروگیری کررده و بنرا بره دسرتور خرود معصرومان ،شریعه را از نابسرامانیهرای
اعتقادی بپیراییم.
مراد از روایات در اینجا روایاتی است که فعل معصوم را گرزارش مریکنرد ،چراکره
روایرات تراریخی کره در حقیقررت حراکی از فعرل معصروم اسررت ،کمترر مرورد توجرره
حدیثپژوهان بوده است و کمتر با اصول نقرد حردیثی مرورد تحقیرق و بررسری قررار
گرفته اند .غالباً برخورد مورخان با این روایات ،به صورت سب.های تاریخپژوهانه بروده
است .اما این گونه روایات هم باید با مالکهای سندی و متنی و اصول ارزیابی حردیث
مورد نقد روایی قرار گیرند .واقعه عاشرورا اهمیرت خاصری در تراریخ تشریآ دارد و از
این رو در معرض دستبرد حدیثسازان بوده اسرت .پرس ارزیرابی روایرات ایرن واقعره
اهمیت ویژه ای می یابد .این پرژوهش بره صرورت جرامآ و برا رعایرت اصرول تحقیرق
آکادمی .تاکنون انجام نشده است؛ از این رو شایسته است که این روایات در پژوهشری
علمی ،در مقاتل مختلف چه مقاتلی که مورخران بره نگرارش در آوردهانرد یرا محرد ان
تحریر کردهاند ،بررسی شوند.
پژوهش پیشِ رو به دنبال پاسخ به سواالتی است ،از جمله:
 .7آیا ابن قولویه اخبار مربوط به عاشورا را با در ن،ر گرفتن حضور معصوم در اسرناد
نقل کرده است یا صرفاً بیان اخبرار عاشرورا از همره اشرخا بررای او اولویرت
داشته است؟
 .0با ایجاد مقایسه میان روایات ابن قولویه و دیگر مورخان و محد ان چه روایراتی از
او در شیعه تأ یرگذار بوده است و آیا اسناد روایات محل بحث ،قابلیت انتسا به
گزارشگران آن را دارد؟
 .8با توجه به شخصیت برجسته مؤلف و قدمت و نیز اتصال اسناد کترا  ،آیرا اخبرار
ابنقولویه در صورت صحّت اسناد ،میتواند مورد تمسّ .قرار گیرد؟
ابوالقاسم جعفر بن محمدبن جعفربن موسیبرن مسرروربرن قولویره قمری از راویران
برجسته شیعه در قرن چهارم هجری است .اگرچه به درستی روشن نیست که ابنقولویه
در چه سالی متولد شده است ،امّا سال هجرت او به عتبات که برای زیارت خانه خدا از
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آنجا گذشته است (راوندی 011/7 :7026 ،ر 013؛ ابنطاووس010 :7893 ،؛ اربلری)120/0 :7837 ،

و سال رحلت او در تاریخ بت شده است .شیخ طوسی سال وفات ایشران را  893ق .و
عالمه حلّی  896ق .می دانند (طوسی073 :7818 ،؛ حلّی .)36 :7071 ،وی پایین مضجآ امرام
جواد (ع) ،محاذی قبر شیخ مفیرد دفرن شرد (حلّری880 :7800 ،؛ همرو .)701 :7077 ،وی از
شاگردان کلینی و از مشایخ برجسته شیخ مفید بهشمار میآید (نجاشی126 :1631 ،؛ طوسی،
16 :1221؛ حلّیی .)61 :7077 ،در اسنادی که از کتب شیخ مفید بر جای مانرده اسرت ،نرام
ابن قولو یه به نقل از شیخ کلینی نمودار است (مفید7078 ،هر131 :؛ همی 7078 ،الرف،112/2 :
221؛ همو7078 ،ج.)113 ،36 :
ابن قولو یه در شهر قم به د نیا آمد و از اساتید بزرگی همچون احمد بن ادر یرس
اشعری قمی (ابن قولو یه 791 ، 03 ، 06 : 7819 ،؛ مف ید 7078 ،ج ، )070 :پردرش محمرد برن
قولو یه (ابن قولو یه 099 ، 791 ، 707 ، 13 ، 11 ، 19 ، 87 ، 00 ، 72 : 7819 ،؛ مفید، )77 : 7078 ،
محمد بن حسن صفار ( همان )791 ، 03 ،و عل ی بن بابویه (پدر ش یخ صدوق) (همران،
، 731 ، 798 ، 711 ، 701 ، 702 ، 789 ، 788 ، 709 ، 66 ، 62 ، 36 ، 11 ، 06 ، 03 ، 01 ، 86 ، 07 ، 76

 800 ، 063 ، 031 ، 032 ، 018 ، 017 ، 001 ، 001 ، 007 ، 078و  )...و  ...بهرررره بررررده اسرررت
( بروجردی . )21- 23 : 7839 ،ابن قولو یه دارای تألیفرات فراوانری اسرت ماننرد :کامرل
الزیار ات که مشهورترین ترألیف وی اسرت ،مداواو اوجسدداااوجةد اا اقیدم ا وجلید ااا
وجرضمعاا وجةاوقاا وجوطءابملکاوجیمیناا یو اااجیلةاا وجعقیقدةا و( ...نجاشری 708 : 7891 ،ر
 .)700کتابی در موضوع زیارت پ یامبر ( ) و اهل بیت (ع ) با عناوینی چون کتا
ال زّ یارات ( همان ،)708 ،جامآ ال زّ یارات ( طوسی ،)60 : 7002 ،کامل ال زّ یارات 2و کممد ا ا
وج زّیمر ( مجلسی )01 ، 3/ 7 : 7028 ،به ابن قولو یه نسبت داده اند که عالمه مجلس ی آن را
از اصول معتبر و مشهور میان فقها ی شیعه دانسته است (همان . )01 / 7 ،ابرن قولو یره
تمام احادیث کتا خود را به صورت مُسنَد و متّصل نقل کرد ه است و این مسئله
از و یژگی های مهم کتا او است؛ ضمن اینکه مشایخ او همه از بزرگران حردیث
شیعه به شمار می روند .گفتنی است برخی احادیث ابن قولو یه به معصوم نمی رسد
(ن :..ابن قولو یه ، )36 : 7819 ،اما مضامین احادیث دیگر با حدیثی که متّصل نیسرت،
همسان است .ازا ین رو ،و ی با نقل احادیث غیرمتّصل درصدد هم پوشان ی احادیث
متّصل و غیرمتّصل است .برخی از علما با استفاده از عباراتی از مقدّمه ابن قولو یه
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در کامل الز یارات  6،تو یق عامّ همه راویان یا مشایخ ابن قولو یه را نتیجه گرفته انرد
و این موضوع را از و یژگی های مهم این کتا دانسته ا ند ( ح ر ّعاملی 020/ 82 : 7026 ،؛
خویی . )12/ 7 : 7810 ،البته برخی تو یق مشایخ بالواسطه را برداشت کرده اند ( نوری،
 010/ 8 : 7023؛ محسنی 11 : 7816 ،؛ سربحانی ، )827 : 7070 ،گروه ی نیز برر آن انرد کره از
مقدّمه کامل الزیارات  ،نه تو یق اساتید ابن قولو یه بر می آید ،نه همه راویان ک ترا
او ( سیستانی 07 : 7070 ،؛ ص رّامی 781 : 7000 ،ر . )786
این مقاله به دنبال آن است که روایات ابنقولویره در موضروع عاشرورا را در میرزان
نقد نهد و کیفیت آن را از ن،ر تراریخی و محتروایی ،برا نگراه سرندمحور بررسری کنرد.
در ادامره پرریش از ورود بره بحررث نکراتی دربرراره رویکررد مؤلررف بره واقعرره عاشررورا
مطرح میشود.
 .1ابنقولویه و واقعه کربال
بخش اع،م کتا کامل الزیارات یعنی بیش از هشتاد برا  ،مربروط بره روا گریره و
اقامه عزا بر امرام حسرین (ع) و چگرونگی نمراز و زیرارت در حررم امرام حسرین (ع)
است .از اخبار غیبی پیامبر ( ) مبنی بر شهادت امام نیز احادیرث فراوانری نقرل کررده
است .با توجه به انگیزه ابن قولو یه از تألیف کترا  ،بردون تردیرد احرادیثی کره وی در
کتا خود به بت رسرانده اسرت ،حراوی مسرائلی خواهرد برود کره از فضریلت امرام
حسین (ع) سخن گفته و از وقرایآ مراورایی حاد ره عاشرورا پررده برمریدارد .اخبرار و
احادیث درباره شهادت امام حسین (ع) به وفور و به انرواع گونراگون در منرابعی ماننرد
کامل الزیارات و به تبآ امالی شریخ صردوق سربب انقالبری در رویکررد بره قیرام امرام
حسین (ع) شد ؛ چرا که تا پیش از این منابآ ،چنرین رویکرردی در منرابآ شریعه یافرت
نمی شود .فضیلت نگاری و منقبتنویسی درباره عاشرورا برا نگاشرته شردن کتبری ماننرد
کتا ابن قولویه به اوج میرسد و مرات این رویکرد در جامعره امرروزین بره وضروح
پیدا است .همین رویکرد به فضیلت نگاری در حوزه عاشورا را مریتروان نروعی سرب.
حدیثی علمای شیعی دانست؛ در حالی که برخی مانند شیخ مفید فصرلهرایی از کترا
تاریخی خود یعنی اإلرشاد را به ذکر فضایل و معجزات اهلبیرت اختصرا مریدهنرد
(اصغرپور.)016 :7839 ،
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 .2مطالب غیرواقعی و تحریفی کامل الزیارات
 .1.2نقد روایات پیش از عاشورا
 .1.8.8شیر نخوردن امام حسین (ع) از حضرت زهرا (س)
ابن قولویه ذیل روایتی از امام صادق (ع) که خبرر شرهادت امرام حسرین (ع) را از قرول
جبرئیل به پیامبر ( ) میدهد ،آورده است:

[پررس از والدت حس رین (ع)] وی نرره از فاطمرره (س) ش ریر خررورد و نرره از زن
دیگری؛ پس حسین (ع) را نزد پیامبر (

) میآوردنرد و ایشران انگشرت ابهرام

خود را در دهان او مریگرذارد و حسرین (ع) بره مقردار غرذای دو یرا سره روز
خویش را از انگشت حضرت مریمکیرد ،پرس گوشرت حسرین (ع) از گوشرت

رسررول خرردا (

.)11 :7819

) و خررونش از خررون حضرررت تکرروین یافررت (ابررنقولویرره،

این روایت به صورت مرسل نقل شده اسرت« :وَ حَردث َنِی مُحَمثردُ برن جَعْفَرر الررثزثا ُز
( زراری )000 :7896 ،قَالَ :حَدث َنِی مُحَمثدُ بن الْحُسَینِ بن أَبِی الْخَطثا ِ (نجاشی )880 :7891 ،عَنْ
مُحَمثد بن عَمْرِو برن سَرعِید الزثیراتِ (همران )896 ،قَرالَ :حَردث َنِی رَجُرل مِرنْ أَصْرحَابِنَا عَرنْ
أَبِی عَبْدِاللثهِ (ع)» .همه افراد داخل سند ،تو یق شدهاند ،جز فرد مجهرول کره سربب شرده
است سند مرسل خوانده شود.
اگر والدت امام حسرین (ع) را بنرابر مشرهور (ابرنسرعد896/7 :7070 ،؛ برالذری:7861 ،
020/7؛ طبری ،)111/0 :7831 ،سوم شعبان 2سال چهارم هجری 1بدانیم ،باید سخن طبری را
نیز در ن،ر بگیریم که مینویسد« :پیامبر پس از اُحد ،بقیه شوال و ذیقعده و ذیحجّه و
محرّم را در مدینه به سر برد .آن سال کار حج با مشرکان بود و در ماه صرفر ،چهرار مراه
پس از احد گروه بئر معونه را فرستاد» (طبرری .)101/0 :7831 ،سرخن ابرناسرحاق نشران
می دهد که حضور پیامبر ( ) پیش از شوال ،قطعی نبوده و ممکن اسرت صررفاً بررای
امور ضروری پای به مدینه نهاده باشند و چون حدیث مرورد بحرث داللرت برر ماضری
استمراری [حسین (ع) را نزد پیامبر ( ) میآوردند] دارد ،نمیتوان صریحاً مدّعی شرد
پیامبر ( ) در این ایام که مشغول غزوه بدر الموعد بوده است ،پیوسته امام حسین (ع)
را به نزد ایشان آورده و امام از انگشتان پیامبر ( ) تغذیه کرده باشد .بنابراین اسرتمرار
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حضور ایشان در مدینه منتفی است ،چراکه این روند باید تا اتمام شیرخوارگی یعنری دو
سالگی امام حسین (ع) ادامه داشته و مشغولیتهای پیامبر ترا سرال ششرم هجرری ایرن
امکان را به پیامبر ( ) نمی داده اسرت؛ مشرغولیت هرایی ماننرد غرزوههرای احرزا و
بنی قری،ه در پنجم هجرت و غزوههای بنیمصطلق ،صلب حدیبیه در سال ششم هجرری
و دیگر اموری که مربوط به اسالم بود.
 .1.8.1تجسّم خداوند بر پیامبر (ص)
ابنقولویه در دو روایتِ شبیه به هم آورده است:
روزی رسول خردا (

) در منرزل فاطمره (س) حضرور داشرت ،در حرالی کره

حسین (ع) در دامرنش برود ،پیرامبر (

) گریسرت و بره سرجده رفرت .سرپس

فرمود :ای فاطمه ،ای دختر محمّد! در ایرن سراعت و در همرین مکران خداونرد

علی اعل ی در بهترین صرورت و زیبراترین شرکل ،خرود را بره مرن نشران داد و
گفت :ای محمّرد! آیرا حسرین را دوسرت داری؟ گفرتم :آری ،نرور دیرده و گرل

خوشبو و میوه دل و پرده ما بین دیدگان من است .در حالی کره دسرت برر سرر

حسین (ع) نهاده برود ،بره مرن فرمرود :ای محمّرد! برکرت حاصرل مریشرود از
مولودی که بر او برکرات و رحمرت و رضروان مرن باشرد و لعنرت و غضرب و
عذا

و ذلّت و عقوبت من بر کسی که او را کشته و نسربت بره او دشرمنی روا

داشته و با وی بره جنرب برخاسرته اسرت .قطعراً از اوّلرین و آخررین در دنیرا و

آخرت ،او سرور شهدا است( ...ابنقولویه 12 ،91 :7819 ،ر .)17

ایرن روایررت بررر ایرن داللررت دارد کرره پیرامبر ( ) خداونررد را در صررورتی دیررده
کرره بهترررین و زیبرراترین شررکل برروده و ایررن برردین معنررا اسررت کرره پرریش از ایررن،
خداونررد بررر پیررامبر ( ) برره اشررکال مختلررف ورراهر شررده اسررت ،در حررالی کرره
خداونررد در آیرراتی از قرر رآن ،امکرران رتیررت خررود را نفرری کرررده اسررت (انعررام728 :؛
اعراف .)708 :ضرمن اینکره روایرات بریشرمار دیگرری بره ایرن نکتره اشراره کرردهانرد
(کلینرری 61/7 :7833 ،و )63؛ مگررر اینکرره مقصررود از «خداونررد علرریّ اعلرری» جبرئیررل
دانسته شود ،اما واهر روایت داللتی بر این معنا ندارد.
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دست نهادن خداوند بر سر امام حسین (ع) نیرز داللرت برر تجسرم خداونرد دارد و
میتوان تأویلی نیز برای آن در ن،ر گرفت مبنی بر اینکه دست رحمت حق بر سر امرام،
مراد روایت بوده است؛ اما با در کنار هم قرار دادن قرائن متن ،ایرن معنرا نیرز از وراهر
روایت به دور است .ضمناً در سند هر دو روایت محمدبن سنان قرار دارد کره همرواره
در حال رجالی او اختالف وجود داشرته اسرت (کشری913/0 :7026 ،؛ نجاشری803 :7891 ،؛
ابن الغضائری60 :7890 ،؛ طوسری029 :7002 ،؛ حلّری871 :7800 ،؛ حلّری)017 :7077 ،؛ چنرانکره
3
برخی دو برهه لغزش و صحت برای او بر شمردهاند.
 .1.8.1خروج امام از مکه یک روز پیش از یوم الترویه
ابرنقولویره بنرابر روایرت ضرعیفالسرندی بره نقرل از ابوالجرارود (کشّری061/0 :7026 ،؛
ابن الغضائری97 :7890 ،؛ نجاشی712 :7891 ،؛ خویی )19/07 :7810 ،از امام باقر (ع) نقل کررده
است که امام ی .روز پیش از یوم الترویه از مکه خارج شرد (ابرنقولویره)18 :7819 ،؛ در
حالی که منابآ متعددی خروج امام از مکه را در همان روز ترویه ذکر کردهاند (برالذری،
792/8 :7861؛ طبری837/1 :7831 ،؛ ابناعثم96/1 :7077 ،؛ مفید99/0 :7078 ،؛ ابنا یر86/0 :7831 ،؛

ابنکثیر713/3:7000 ،؛ ابنعبدالبر869/7:7070 ،؛ مجلسی.)070/61 :7028 ،

 .1.8.1مکالمه میان امام باقر (ع) و هشامبن عبدالملک درباره شباهت شااادت اماام
علی (ع) و امام حسین (ع)
ابنقولویه به نقل از امام صادق (ع) مینویسد:
هشامبن عبدالمل .بره دنبرال پردرم فرسرتاد و ایشران را بره شرام دعروت کررد.

هنگامی که پدرم بر وی داخل شد ،به پدرم گفت :ای ابروجعفر مرن ترو را را بره

اینجا دعوت کردم تا مسئلهای را از تو بپرسم؛ چه آنکره صرالح نیسرت دیگرری
آن را از شما جویا شود و اساساً بر روی زمین کسی را سراغ نردارم کره شایسرته
دانستن این مسئله بوده یا کامالً از آن اطّالع داشته باشرد و تنهرا شخصری کره از

آن آگاه است ی .نفر است و او شما هستید .پدرم فرمود :آنچره را امیرالمرؤمنین

می خواهد سؤال کند اگر بدانم جوا

میدهم و اگر ندانم میگرویم نمریدانرم و

برای من راست گفتن سزاوارتر است .ه شام گفت :به من خبر دهید از شربی کره
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در آن علیبنابیطالب (ع) کشته شد و بگو غایبی که در آن شهر نبوده و هنگرام

شهادت آن حضرت حضور نداشته ،به چه دلیلی بر قتل آن جنا

اسرتدالل کنرد

و اصالً برای مردم چه عالمتی دالّ برر شرهادت او وجرود دارد؟ اگرر از آن آگراه
هستی به من جوا

ده! در ضمن به من خبر ده آیا آن عالمت بررای شرهادت و

قتل غیر علیبنابیطالرب (ع) نیرز بروده اسرت یرا نره؟ پردرم بره او فرمرود :ای

امیرالمؤمنین در آن شبی که امیرمؤمنان (ع) کشته شد ،هر سنگی را کره از زمرین

بلند می کردنرد زیر ر آن خرون ترازه برود ،چنرانکره در شربی کره هرارون بررادر
موسی (ع) کشته شد و شبی که در آن یوشآبن نون مقتول شد و شبی کره در آن
حضرت عیسیبن مریم به آسمان رفت و شبی که در آن شمعونبن حمون صرفا

به قتل رسید ،چنین بود و همچنین شبی که در آن حسینبنعلی (ع) شهید شرد،
زیر هر سنگی که برداشته می شد خون تازه دیده میشد .امام صرادق (ع) سرپس

فرمود :رنب صورت هشام از غضب تغییر کرد و به پدرم حمله کررد کره وی را

بگیرد .پدرم بره او فرمرود :ای امیرالمرؤمنین! برر بنردگان الزم اسرت از امامشران

اطاعت کنند و ناصب و خیرخواهی او باشند .تنها چیزی که مرا بر آن داشرت کره
درخواست امیر را اجابت کنم و در اینجا حاضر شوم ،علم به این نکته است کره

اطاعت امیر بر من الزم اسرت؛ از ایرنرو ،انت،رار دارم کره امیرالمرؤمنین بره مرن
حسن ون داشته باشد .هشام به ایشان گفت :اگرر مری خرواهی نرزد اهرل خرود

برگرد .امام صادق (ع) فرمود :پدرم از نزد او خارج شد و هشرام هنگرام خرروج
به ایشان ع رض کرد :با خدا عهد و میثاق کن که این حدیث را تا من زنردهام برا
کسی باز گو نکنی .پدرم به وی قول مسراعد داد و او را از ایرن رهگرذر خشرنود

کرد (ابنقولویه 11 :7819 ،ر .)19

دقت در این حدیث چند نکته را روشن میسازد:
 .7سند روایت عبارت است از« :حَدث َنِی أَبِری رَحِمَرهُ اللثرهُ وَ جَمَاعَر ُ مَشَرایخِی عَرنْ
سَعْدِ بْنِ عَبْدِاللثهِ عَنْ أَحْمَدَبْنِمُحَمثردِ برن عِیسَری عَرنِ الْحُسَرینِبْرنِسَرعِید عَرنْ رَجُرل عَرنْ
یحْییبْنِ بَشِیر قَالَ سَمِعْتُ أَبَابَصِیر یقُولُ :قَرالَ :أَبُوعَبْدِاللثرهِ (ع)» .عرالوه برر مرسرل برودن
روایت ،شخصی به نام یحیی بن بشیر در کتب رجالی موجود نیست؛ گرچره روایراتی در
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کتب ر وایی قردیم از او برجرای مانرده اسرت (برقری011/7 :7817 ،؛ 127/0؛ کلینری:7833 ،
7

069/0؛ .)880/9
 .0امیرمؤمنان خواندن هشامبن عبدالمل .توسط امام باقر (ع) بعید به ن،ر مریرسرد؛
گویا یکی از روات روایت [یعنی همان «عن رجل» که سبب شد روایت مرسرل دانسرته
شود] از اهل سنّت محسو میشود ،چرا که در میان شیعیان کسی جرز امیرمؤمنران (ع)
به این نام خطا نشده اسرت (کلینری ،060/7 :7833 ،ح 7؛ مفیرد7078 ،الرف03/7 :؛ طریحری،
 .)720/7 :7811ابنمردویه آورده است که جبرئیرل در محضرر پیرامبر ( ) ،علری (ع) را
امیرالمؤمنین خوانده است (امینی)31/3 :7831 ،؛ شیخ مفید مینویسد« :امامیه متفرقانرد برر
اینکه هر کس پس از امیرالمؤمنین بدین نرام نامیرده شرود [و خرود ،نیرز بپرذیرد] ،کرار
منکری (حرام) انجام داده است» (مفیرد7078 ،د .)877 :حتی از ن،ر فقهی در میران امامیره،
سخن از حرمت کاربرد لقب امیرالمؤمنین درباره هر فردی جُز علی (ع) مطرح است که
بنابر این فرض ،موارد کاربرد امیرالمؤمنین درباره ایشران ،حمرل برر تقیره خواهرد شرد؛
چنانکه در منابآ تاریخی ،کاربرد لقرب امیرالمرؤمنین از سروی برخری امامران معصروم،
1
خطا به خلفای وقت 6گزارش شده است.
 .8در منابآ روایی و تاریخی ،خبری مبنی بر شهادت هارون ،بررادر موسری وجرود
ند ارد .هارون پریش از موسری رحلرت کررد (قمری781/0 :7020 ،؛ طبرریآملری110 :7071 ،؛
ابنشهرآشو 009/7 :7896 ،؛ ابنطاووس888 :7002 ،؛ همو ،بیترا09 :؛ مجلسری 6/78 :7028 ،ر 72

و .)...تنها شبهه ای که درباره مرگ او وجود دارد ،آن است که پرس از مررگ هرارون بره
موسی تهمت قتل برادرش زده شد؛ زیرا بنی اسرائیل به هارون نزدیر.ترر بودنرد .پرس
خداوند به مالئکه خویش دستور فرمود که به محافل ایشران برونرد و در حرالی کره او
مرده است ،به زبان درآید و موسی را از تهمت ایشان بری سازد .نیز روایت شده اسرت
که موسی برادرش هارون را خارج از قبر ندا داد که آیا من تو را به قتل رساندم؛ هارون
گفت :نه ،سپس به قبر خویش بازگشت( 11...علمالهدی.)31 :7811 ،
 .0مشخص نیست که چرا در شب عروج حضررت عیسری (ع) بره آسرمان ،از زیرر
سنبها خون جاری می شود؛ چراکه حضرت عیسی (ع) به قتل نرسید (نسرا  .)711 :اگرر
قتل حضرت عیسی (ع) قطعی بود ،این واقعه دور از امکان نبود؛ گرچه میتوان توجیره
کرد که این واقعه به دلیل شناخت نداشتن مردم از پیامبر زمان خویش بوده است.
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 .1عملکرررد امررام برراقر (ع) در مقابررل هشررامبررن عبرردالمل .گویررای آن اسررت کرره
ایشرران اطاعررت از هشررام را اطاعررت از ولرریّ امررر خررویش مرریدانررد ،چررون ایشرران
می فرماید« :تنها چیزی که مررا برر ایرن داشرت درخواسرت امیرر را اجابرت کرنم و در
اینجا حاضر شوم ،علرم بره ایرن نکتره اسرت کره برر مرن اطاعرت امیرر الزم اسرت .از
اینرو ،انت،ار دارم کره امیرالمرؤمنین بره مرن حسرن ورن داشرته باشرد»؛ در حرالی کره
امام باقر (ع) خود ولی امر برود و اطاعرت از حراکم جرائر جرایز نیسرت .ضرمن آنکره
دلیلی برای غضب هشام وجود نردارد؛ چرون خرود بره دنبرال پاسرخ سروالش برود .بره
ن،ر میرسد ایرن روایرت در صردد القرای ایرن مطلرب اسرت کره اطاعرت از خلفرای
بنی امیه بهحق بروده اسرت و همران اطاعرت از اولری ا مرر محسرو مریشرود؛ مگرر
اینکه برا فررض صرحت دیگرر شربهات واردشرده بره روایرت ،فعرل امرام براقر (ع) را
بر تقیه حمل کنیم.
 .9پای بند نبودن امام باقر (ع) به قولی که به هشام داد مبنری برر برازگو نکرردن ایرن
جریان یا حدیث ،محل تأمل اسرت ،چراکره ایرن حردیث در نهایرت افشرا شرد و امرام
صادق (ع) بدون تردید این رویداد را از امام باقر (ع) شنیده و نقل کرده است .بنرابراین
امام باقر (ع) به قول و میثاق خویش پرایبنرد نبروده و ایرن نکتره برا سریره امامران (ع)
مطابقت ندارد.
 .1.1نقد روایات پس از عاشورا
ابن قولویه در کتا خویش روایت تاریخی خاصی که در قالب مقترل جرامعی بگنجرد،
نقل نکرده است؛ اما فصلی مفصل درباره حوادث پس از شهادت امام حسرین (ع) نقرل
کرده است که درخور دقت و توجه است.
 .1.1.8حوادث غیرطبیعی پس از شاادت امام حسین (ع)
بیشتر احادیث در این موضوع به معصوم اتصال ندارد ،بلکه طرق همین اسرناد در کترب
اهل سنّت نیز یافت میشود .در ابتدا تمامی اسناد مورد بررسی قرار میگیرد و در انتها به
نقد کلی این روایات پرداخته میشود.
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 .1.1.8.8جوشش خون تازه
حدیث نخست

یکرری از اهررالی بیررت المقرردس م ریگویررد... :هرریر ریررب و کلرروگ و سررنگی را

برنداشتیم مگر زیر آن خون تازهای دیدیم که میجوشید ،دیوارهرا قرمرز گشرت
همچون خون بسیار سرگ ،باران تا سه روز به صورت خون تازه مریباریرد و در

دل شب منادی ندا می کرد :آیا امّتی که حسین (ع) را کشتند امید دارنرد در روز
حسا

جدّش ایشان را شفاعت کنرد؟ ...ترا سره روز خورشرید در ن،رر مرا بره

حالت کسوف دیده مریشرد و پرس از سره روز براز مشراهده گردیرد .در شرب

ستارگان از کثرت و تراکم به طور خاصی دیرده شردند .پرس فرردای آن روز ،از

قتل و شهادت آن حضرت پیگیری کرده ،چیزی نصیب ما نشد تا خبر شرهادت

و قتل آن جنا

(ع) به ما رسید (ابنقولویه.)11 :7819 ،

سند روایت ابن قولویه از این قرار است« :حد َنِی أَبُوالْحُسَینِ أَحْمَردُبرن عَبْردِاللثرهِبرن
عَلِی النثاقِدُ قَالَ حَدث َنِی عَبْدُالرثحْمَنِ الْبَلْخِی [السُّلَمِی] قَالَ لِی أَبُوالْحُسَرینِ وَ أَخْبَرَنِری عَمری
عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی نَصْر عَنْ رَجُل مِرنْ أَهْرلِ بَیرتِالْمَقْردِسِ أَنثرهُ قَرالَ» .نرامی از ابوالحسرین
احمدبن عبداللّه و عبدالرحمن بلخی یا سلمی در کتب رجالی نیست .ضمن اینکه «رَجُل
مِنْ أَهْلِ بَیتِ الْمَقْدِسِ» موجود در طریق دوم سند ،سبب ارسال شده است.
حدیث دوم و سوم

زهری نقل کرده است« :هنگامی که حسینبرنعلری (ع) شرهید شرد ،در بیرت المقردّس
ریگی باقی نماند؛ مگر زیر آن خون تازه بود» (همان).
سند اول این حدیث بره ایرن شررح اسرت« :حَردث َنَا أَبُوالْحُسَرینِ أَحْمَرد ُبْرنُعَبْدِاللثره
ِ بْنِعَلِیالنثاقِدُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عُمَرُبْنُسَعْد قَالَ حَدث َنِی أَبُومَعْشَرر عَرنِ الزُّهْررِی قَرال» .راوی
اول ابوالحسین الناقد است که شرح حالی از وی در کتب رجالی موجود نیست .ضرمن
افتادگی سند پس از وی ،روایت به کسانی مانند عمربنسعد ،ابومعشر و زهری میرسد.
سند دوم بدین شرح است« :وَ قَالَ عُمَررُبْرنُسَرعْد وَ حَردث َنِی أَبُومَعْشَرر عَرنِ الزُّهْررِی
قَال»(همان .)68 ،ابومعشر نجیب بن عبدالرحمان ،سندی است که کتب رجالی او را ضعیف
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و دچار تخلیط دانستهاند (ذهبی ،بیتا080/7 :؛ همو7078 ،الف081/1 :؛ عسقالنی.)007/0 :7071 ،
زهری نیز در کتب اهل سنّت تو یق شده است (ابرنعسراکر060/11 :7071 ،؛ ذهبری: 7078 ،
076/0؛ همو ،بیتا .)723/7 :نکته اینجا است که سال وفات زهری را  19 ،10 ،17 ،12و 13
دانسته اند (ابن عساکر ،829/11 :7071 ،ذهبی7078 ،الف809/1 :؛ همو ،بیترا ،723،777/7 :سربحانی،
 ،)100/7 :7073با توجه به رخداد عاشرورا در ابتردای  97ق ،.چنرین ادعاهرایی از سروی
زهری اندکی بعید مینماید .بیفزاییم که ابتدای زندگی وی در مدینه بود و پس از چنرد
سال به شام رفت و در آنجا اقامت کررد (سرمعانی812/9 :7830 ،؛ ذهبری7078 ،الرف809/1 :؛
سبحانی)100/7 :7073 ،؛ از اینرو ،اوایل زندگی اش در مدینه بوده و نقل چنین اخباری که
گویای حضور او در شام است ،بیمعنا است.
این روایت در دیگر کتب نیز موجود است که اسناد آنها اکثراً یا به زهری میرسد یا
بدون سند نقل شده انرد (ذهبری79/1 :7072 ،؛ مقریرزی007/70 :7002 ،؛ مغربری001/0 :7026 ،؛
ابن قولویه68 ،11 :7819 ،؛ صدوق793 :7819 ،؛ مفید709 : 7078 ،؛ فتال نیشرابوری760/7 :7811 ،؛

طبرسی002 :7862،؛ ابننما حلّی30 :7029 ،؛ ابنطاووس88/1 :7079 ،؛ اربلی19/0 :7837 ،؛ حرّعاملی،

 08/0 :7001و .)...در الطبقات الکبری ابنسعد و دالئ اوجنبو بیهقی نیز تصریب شده اسرت
که زهری گفته است« :این خبر به من رسید که در بیت المقدس هریر سرنگی برداشرته
نشد ،مگر اینکه از زیر آن خون تازه جاری شد» .بنابراین زهری خود شاهد ایرن مراجرا
نبوده است (ابنسعد817/1 :7070 ،؛ طبری آملی .)017/9 :7078 ،نکته دیگر این است که اوالً،
کسانی که شاهد این خون بودهاند چگونه تشخیص دادهانرد خرون حسرینبرنعلری (ع)
است که جاری شده است؛ انیاً ،اشکال حردیث اول نیرز در ایرن روایرت بیشرتر لحرا
می شود که خبر شهادت امام از فاصله کربال تا شام چگونه سبب شد این واقعه را برخی
ماننرد زهررری کره در آن زمرران قطعراً در مدینرره سراکن برروده اسرت ،برره شرهادت امررام
مرتبط سازند.
 .1.1.8.1سرخی طلوع و غروب خورشید
حدیث نخست

عبداللثهبن هالل از امام صادق (ع) نقل کرده است که« :آسمان بر حسینبرنعلری

و یحییبنزکریا (ع) گریست و بر احدی غیر این دو گریره نکررد .گفرتم :گریره
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آسمان چیست و چگونه بود؟ حضرت فرمود :چهل روز آسمان درنب و توقّرف
نمود ،خورشید با رنگی قرمز طلوع نموده و برا رنگری سررگ غررو

گفتم :این گریه آسمان بود؟ فرمود :بلی (ابنقولویه.)36 :7819 ،

مریکررد.

حال رجالی عبداللّه برن هرالل (برقری00 :7800 ،؛ طوسری )090 :7818 ،و نیرز محمردبرن
عبدالجبار (طوسی )867 ،813 :7818 ،مشخص نیست .درباره شخص اخیر اکثار نقرل او در
معجم رجال الحردیث مشرهو د اسرت ،امرا صراحب کترا هریر اطالعری دربراره حرال
رجالیاش نداده است (خویی 070/79 :7810 ،ر .)000
حدیث دوم

حسن بن زیاد از امرام صرادق (ع) نقرل مریکنرد کره فرمرود« :قاترل یحیریبرنزکریرا و
حسین بن علی (ع) زنازاده بودند و آسمان بر احدی نگریسرت مگرر برر ایرن دو» .راوی
می گوید :گفتم چگونه آسمان گریست؟ حضرت فرمود :طلوع خورشرید و غرروبش در
سرخی بود (ابنقولویه.)67 :7819 ،
سند« :وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ [حَدث َنِی أَبِی رَحِمَهُ اللثهُ وَ عَلِی بْنُالْحُسَینِ عَنْ سَعْدِبْرنِعَبْردِاللثره]
عَنْ أَحْمَدَبْنِمُحَمثدِ بْنِ عِیسَی عَنْ غَیرِ وَاحِد عَنْ جَعْفَرِبْنِبَشِیر عَنْ حَمثاد عَنْ عَامِرِبْنِمَعْقِرل
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیاد عَنْ أَبِیعَبْدِاللثهِ (ع) قَال» .سند مرسل است؛ در کتب رجالی نیرز نرامی
از عامربنمعقل وجود ندارد .این اشکال شرامل طریرق دومرکره ابرنقولویره آن را آورده
استر نیز میشود.
حدیث سوم

عبداللثه بن هالل از امام صادق (ع) نقرل کررده اسرت کره آسرمان برر حسرینبرنعلری و
یحیی بن زکریا (ع) گریست و بر احدی غیر این دو گریه نکررده اسرت .گفرتم :چگونره
آسمان گریسته است؟ حضرت فرمود« :تا چهل روز طلوع و غروبش در سررخی برود».
عرض کردم :گریه آسمان این گونه بوده است؟ حضرت فرمودند :بلی (همان.)67 ،
سند« :وَ حَدث َنِی أَبِی وَ عَلِی بْنُالْحُسَینِ رَحِمَهُمَا اللثهُ جَمِیعاً عَرنْ سَرعْدِبْنِعَبْدِاللثرهِ عَرنْ
أَحْمَدَ بْنِمُحَمثد ِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی الْوَشثا ِ عَنْ حَمثادِبْنِعُثْمَانَ عَنْ عَبْدِاللثهِبْنِهِلَرال
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عَنْ أَبِی عَبْدِاللثهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یقُول» .حال رجالی عبداللّهبن هالل مشخص نیست (برقی،

00 :7800؛ طوسی.)090 :7818 ،

 .1.1.8.1آسمان خونین
حدیث نخست
علی برنمسرهّر قرشری نقرل کررده اسرت جردّهام بررایم نقرل کررد کره هنگرام شرهادت
حسین بن علی (ع) را درک کررده اسرت؛ وی گفرت :یر .سرال و نره مراه پرس از ایرن
واقعرره پیوسررته آسررمان ماننررد لخترره خررونی بررود و خورشررید اصررالً دیررده نشررد
(همان.)36 ،
علیبنمسهّر (م  736/731ق( ).مزّی 781/07 :7029 ،ر 783؛ ذهبری01/0 : 7078 ،؛ همرو،
بیتا062/7 :؛ عسقالنی881/1 :7020 ،؛ همرو )128/7 :7071 ،تو یرق شرده اسرت؛ امرا در کترب
رجالی درباره راوی اول یعنی «امحکیم» که جدّه علیبنمسهر است ،مطلبی وجود ندارد.
به عالوه ،اگر هم شخصیتی به این نام باشد ،طبقه علی برنمسرهّر برا جردّهاش امحکریم
تطابق نخواهد داشت؛ چراکه بنابر تاریخ وفات علری برنمسرهر ،حرداکثر تراریخ وفرات
امحکیم می بایست پیش از واقعه کربال باشد .این سخن وقتی قوت میگیرد که در کتب
رجالی اهل سنّت نامی از امحکیم در میان طبقه علیبنمسهّر دیده نمریشرود و در میران
اساتید روایی علیبنمسهّر نیز نامی از امحکیم موجود نیست (مزّی709/07 :7029 ،؛ ذهبری،
7078الف .)031/3 :هیثمی مینویسد« :رجال این حدیث تا امّحکیم همره صرحیب هسرتند
[جز امحکیم]» (هیثمی .)761/6 :7023 ،این روایت در دیگر کترب حردیثی اهرلسرنّت بره
اشکال مختلفی نقل شده است (بیهقری010/9 :7021 ،؛ هیثمری769/6 :7023 ،؛ مقریرزی:7002 ،
008/70؛  )717/70که همه آنها را علی بنمسهر از جده خود روایت کرده است ،امرا چرون
هویت امحکیم نامعلوم است ،نمیتوان از او این روایرت را پرذیرفت .ایرن روایرت در
منابآ شیعی نقل شده است؛ ابن قولویه به سند خود آن را به علیبرنمسرهر از جردهاش،
امحکیم و نه معصوم متصل کرده است که دیگر محدّ ان شیعی به پیروی از او در کتا
خود آن را آوردهاند (بحرانری700/0 :7078 ،؛ مجلسری072/01 :7028 ،؛ بحرانریاصرفهانی:7078 ،
 .)093/71بنابراین در کتب شیعی نیز راویِ این روایت ،متفررد و حردیث ،غریرب تلقری
می شود .بسیاری از روایات اهلسنّت بدینگونه وارد منابآ مهم شیعی شده است .من،ور
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از «علقه بودن آسمان» نامعلوم است؛ همچنین محل وقوع این حاد ه نامشرخص اسرت.
اگر در خود کربال چنین امری رگ داده باشد ،شاید مورد پذیرش واقرآ شودررکره البتره
نیست ر ،اما در دی گر شهرها دلیلی بر وقوع آن نخواهد بود .عالوه بر این ،مراد راوی از
نقل این روایت مبهم است .ضمن اینکه این روایت برا روایراتی کره آسرمان را خرونین
معرفی کردهاند ،در تعارض است.
حدیث دوم
داودبن فرقد از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود« :هنگامی که حسین (ع) شرهید

شد و یحییبنزکریا را کشتند ،آسمان تا ی .سال سررگ برود و ایرن سررخی ،گریسرتن
آسمان به حسا آمده است» (ابنقولویه.)62 :7819 ،
سند« :وَ حَدث َنِی مُحَمثدُ بن جَعْفَر الرثزثازُ الْقُرَشِی قَرالَ حَردث َنِی مُحَمثردُ برن الْحُسَرینِبرن
أَبِی الْخَطثا ِ عَنْ صَفْوَانَ بن یحْیی عَنْ دَاوُدَ بن فَرْقَد عَنْ أَبِیعَبْدِاللثهِ (ع) قَال» سند روایرت
صحیب است و همه از تو یق برخوردار هستند .این روایت با روایت پیشرین کره مردت
سرخی را ی.سال و نهماه میدانست ،همخوانی دقیقی ندارد.
حدیث سوم
عبدالخالق بن عبدربّه نقل کرده است که شنیدم امام صادق (ع) در ذیل آیه «لَمْ نَجْعَلْ لَر ُه

مِنْ قَبْلُ سَمِیا» فرمود« :حسین بن علی (ع) پیشتر همنامی نداشت و یحییبرنزکریرا (ع)
نیز قبالً همنامی نداشت و آسمان بر احدی نگریست مگر بر ایرن دو کره چهرل صرباح
گریه کرد» .راوی می گوید :گفتم گریه آسمان چره برود؟ وی فرمرود« :هنگرام طلروع و
غرو آسمان سرگ بود» (همان).
سند « :وَ حَدث َنِی أَ بِی رَحِ مَهُ اللثهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللثهِ عَنْ أَحْ مَدَ بْنِ مُ حَ مثدِ بْنِ عِ ی سَی
عَنِ الْ حَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ فَ ضثال عَنِ ا بْنِ بُک یر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْ خَالِقِ بن عَبْدِ رَب هِ قَالَ
سَ مِعْتُ أَ بَا عَبْدِاللثهِ (ع ) یقُول» روات سند همه از قات هستند .اما تناقض موجود در
این روایت با دو روایت پیشین مشهود است .سرخی آسمان در آنهرا یر .سرال و
ی .سال و نه ماه بود ،اما این سرخی در این روایت صرفاً هنگامه طلوع و غررو
آسمان بیان شده است.
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حدیث چاارم

اسلمبن قاسم گوید:

عمربن وهب به ما خبر داد از پردرش ،از علریبرنالحسرین (ع) کره فرمرود« :از
زمانی که آسمان تعبیه شد و وضآ گردید تا حال بر احدی نگریسته اسرت مگرر

بر یحییبن زکریا و حسینبن علی (ع)» .عرض کردم :گریره آسرمان چره بروده؟
حضرت فرمود :وقتی لباسی را در مقابل آن قرار میدادی روی آن ا ری شبیه بره

خون پشه واقآ میگشت( .همان)

سند« :حَدث َنِی حَکیمُ بْنُ دَاوُدَبْنِحَکیم عَنْ سَلَمَ َبْنِالْخَطثا ِ عَنْ مُحَمثدِبْنِأَبِیعُمَیرر عَرنِ
الْحُسَینِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَسْلَمَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ وَهْب [عَمْرُوبْنُ ُبَیت] عَنْ أَبِیهِ عَنْ
عَلِیبْنِالْحُسَینِ (ع) قَال».
نامهای حکیمبنداود ،حسینبنعیسی ،اسلمبنقاسم ،عمربنوهب یا عمروبن بیت در
کتب رجالی وجود ندارد .سلمةبنالخطا نیز ضعیف شمرده شده اسرت (نجاشری:7891 ،
731؛ ابنالغضائری.)99 :7890 ،
حدیث پنجم

امام صادق (ع) فرمود« :هنگامی که حسین بن علی (ع) کشته شرد ترا یر .سرال آسرمان
سرگ بود» ،پس از آن فرمود« :آسمان و زمین بر حسینبنعلی (ع) و یحییبنزکریا (ع)
گریست و همین سرخی آن ،گریه وی است» (ابنقولویه.)68 :7819 ،
سند« :حَدث َنِی أَبِی عَنْ مُحَمثدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِمَهْزِیارَ عَنْ أَبِیرهِ عَرنْ عَلِریبْرنِمَهْزِیرارَ عَرنِ
الْحَسَنِ بْنِ سَعِید عَنْ فَضَالَ َبْنِأَیو َ عَنْ دَاوُدَبْنِفَرْقَرد قَرالَ سَرمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللثرهِ (ع) یقُرول»
ابن قولویه روایتی چند به صورت مستقیم یا به واسطه پدرش از محمدبنحسنبنمهزیار
نقل کرده است (همران ،)68 ،80 ،76 ،اما این نام و پدرش و حال هر دو را در کتب رجالی
نمییابیم .متن این حدیث شبیه به روایاتی است که پیشتر از ن،ر گذشت.
 .1.1.8.1باریدن خاک سرخ
محمّدبن سلمه به نقل از کسی میگوید« :هنگامی که حسینبرنعلری (ع) کشرته شرد ،از
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آسمان خاک سرگ میبارید» (همان.)62 ،

سند« :وَ عَنْهُ [مُحَمثدُ بْنُجَعْفَر الرثزثازُالْکوفِی] عَنْ مُحَمثدِ بْنِالْحُسَینِ عَنْ نَصْرِبْرنِمُرزَاحِم
عَنْ عَمْرِوبْنِ سَعْد عَنْ مُحَمثدِ بْنِسَلَمَ َ [مَسْلَمَ َ] عَمثنْ حَدث َهُ قَال» .سند مرسل اسرت؛ شریخ
طوسی نیز در رجال سخنی از عمروبنسعد نگفته است (طوسی.)017 :7818 ،

 .1.1.8.1باریدن خون از آسمان
زهری نقل کرده است« :هنگامی که حسین بن علی (ع) شهید شد ،آسرمان خرون باریرد»

(ابنقولویه.)60 :7819 ،

سند« :وَ عَنْهُ [حَدث َنِی أَبِی رَحِمَهُ اللثهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِاللثهِ وَ عَبْدِاللثهِبْنِجَعْفَر الْحِمْیررِی]
عَنْ نَصْرِبْنِمُزَاحِم عَنْ عُمَرَبْنِسَعْد قَالَ حَدث َنِی أَبُومَعْشَر عَنِ الزُّهْرِی قَال» .بخشی از سرند
این روایت پیشتر بررسی شد.
نکته :بخشی از احادیث نیز تنها درباره گریسرتن آسرمان و زمرین بردون هریر قیرد
دیگری صادر شده است ،گرچه اسناد غالب آنها ضعیف اند (همان ،)60 ،67 ،36 ،33 :البتره
متن آنها توجیهپذیر است و بررسی آنها مقال دیگری میطلبد.
نکاتی درباره روایات حوادث خارقالعاده
 .7تمامی این روایات درباره اینکه سرگ بودن آسمان تا ی .سال یا خون باریردن یرا

سرخی اش در طلوع و غرو ؛ در چه موقعیت مکانی صورت گرفته است ،ساکت مانده
است .اگر در تمام کره زمین رگ داده باشرد ،دیگرر منرابآ اعرم از منرابآ جغرافیرایی یرا
تاریخی یا منابعی که سابقه کهنی در میراث علمی زمینشناسی دارند ،چه منابآ اسرالمی
و چه منابعی که با اسالم هماهنب نیستند ،این رخداد یا حواد ی شربیه بره ایرن را طری
سالهایی که از عمر زمین گذشته است ،گزارش نکردهاند و اگر در همان منطقرهای کره
راوی در آن زندگی کرده است ،رگ داده باشد ،این اتفاق باید در میان مردم آن منطقه آن
قدر شهره شده باشد که به حدّ تواتر رسیده ،سینه به سینه نقل شرده باشرد؛ چراکره ایرن
رویداد اهمیت بسیاری دارد .این رویداد در زمین بیبدیل است و شاید بتوان ادعا کررد
تا به امروز این رویداد منحصر به فررد بروده و رخرداد مجردد آن بسریار بعیرد بره ن،رر
میرسد  .بدون تردید گریستن آسمان و زمین دلیل برر خرون باریردن آن نخواهرد برود.
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میتوان توجیهی را بر مبنای روایت دیگری ارائه داد با این مضمون که در عالم معنا این
رویداد رگ داده است و هر کسی قدرت دیدن این واقعه را نخواهد داشرت .روایرت از
این قرار است:

شنیدیم امام صادق (ع) می فرمودند« :هنگامی که حسینبنعلی (ع) بره شرهادت

رسیدند ،آسمان های هفتگانه و طبقات هفتگانه زمین و آنچره در آنهرا و میران
آنها بود و تمام موجودات و جنبندگان بر روی آنها و بهشت و دوزگ و برا خره

کلیه اشیایی که پروردگرار آنهرا را آفریرده اسرت و موجرودات مرئری و نرامرئی
همگی بر آن حضرت گریستند» (همان.)32،

گرچه کیفیت گریستن مانند روایاتی که خصوصاً دربراره آسرمان گذشرت ،بیران
نشده است ،اما خبر از گریستن عالم ملکوت ،میتوانرد تروجیهی بررای روایرات
پیشگفته باشد تا عالم واقآ را تحت تأ یر قرار دهد.

 .0ناگفته نم اند تناقض در برخی از ایرن روایرات مشرهود اسرت ،در برخری از ایرن
روایات آمده است که سرخی آسمان تا ی .سال بود و در برخی دیگر ،این سرخی را تا
چهل روز دانسته است .در برخی سرخی مربوط به طلروع و غررو بروده و در دیگرر
روایات سرخی تمام ساعات روز را فرا گرفته است .پس تناقضات و تعارضات جدی و
جمآناپذیر این روایات ،مانآ از پذیرش قطعی خواهد بود.
 .8از سوی دیگر بعید نیست راویان ،گریستن آسمان و زمین در بیان امام معصوم را
با در ن،ر داشتن عمق فاجعه عاشورا ،دلیل برر خرون باریردن یرا سررخی آن دانسرته و
عباراتی را البهالی روایات درج کردهاند و این انجام نگرفته مگر بره خراطر ترأ یری کره
روات یا روایات اهلسنّت بر ایشان داشتهاند.
 .0بیشتر این روایات به شخصیتهای سرنّی برازمیگرردد و از راویران شریعی تنهرا
گریستن و خونین شدن آسمان مطرح شده است که تمامی آنهرا جرز یکری ضرعیف بره
شمار می آیند .اکثر قریب به اتفاق کسانی که این روایات به نام آنران در کترا هرا برت
شده است ،چه کسانی که در طبقه اول قرار دارند و چه در بقیه طبقات ،شرامی هسرتند؛
از این رو بیشتر حوادث غیر عادی در شام و بیت المقدس گزارش شرده اسرت .راویران
شامی در روایت مطالب وهمی و مغرضانه و مبغضانه نسبت به اهلبیت سرآمد هستند.
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 .1روایاتی از شیعه که به معصوم نیز متصل شده ،حکایت از گریسرتن آسرمان دارد.
ضرورتی ندارد گریستن آسمان را حمل بر این بدانیم که تمامی مردم عالم آن را رتیرت
کردند ،چه بسا تنها افرادی مانند معصومین به این امر واقف شدند که از زوایا و برواطن
امور آگاهی داشتند.
 .9اگر اتفاقات پس از شهادت به این گستردگی بوده است ،تبعاً میبایست داعی برر
نقلش بسیار می بود  ،در حالی کره در کترب حردیثی و تراریخی معتبرر شریعه بره چنرین
رویدادهایی به صورت جدی توجه نشده است.
 .1سرآمد کسانی که به نقل این روایات توجهی ویژه داشتهاند ،ابنسعد و ابنعساکر
هستند که گویا غرض اصلی آنان این بود که شیعیان را افرادی کوترهفکرر جلروه دهنرد؛
چون این افراد در مقتل خویش بدون توجه به زمینهها و علل پیدایش قیام به اخباری از
این دست توجهی ویژه داشتهاند.
 .3در میان منابآ اهل سنّت که در نقل این روایات پیشگام بودهاند ،معجرم طبرانری و
تاریخ ابن عساکر بیشترین استقبال را کردهاند ،اما طبرری و ترا حردی برالذری کره روش
روایت گری شان متفاوت با دیگر مورخان یرا محرد ان اسرت ،کمتررین روایرات را نقرل
کرده اند .در میان شیعه نیز کامل الزیارات و کتب قرن دهم به بعد ،بیشترین توجره را بره
نقل این روایات داشته اند؛ اما اإلرشاد شیخ مفید تنها کتا متقدم و متعبرر شریعی اسرت
که گویا به این روایات اعتنایی نکرده است.
 .6وجود طرق مختلف و نیز متنهای متعدد داللت بر پذیرش این اخبرار نمریکنرد؛
چراکه نمونههای دیگری از احادیث مختلف در فریقین وجود دارد که عالوه بر وجرود
طرق متعدد ،حتی از ن،ر سندی قابل استناد هستند ،اما دانشمندان دالیل متعددی اعم از
سند یا متن بر ردّ آن اقامه کررده انرد؛ ماننرد :ازدواج امّکلثروم دخترر امیرمؤمنران (ع) برا
عمربنخطا  ،روایات جمآ قرآن (ن :..خویی ،بیتا 081 :ر  )011یا روایرات منرآ حردیث
توسط پیامبر ( ) (ن :..معارف 00 :7830 ،ر 60؛ مؤد  791 :7868 ،ر  .)763احادیث فراوانی
مبنی بر «حَد ُوا عَنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ لَا حَرَج» نیز از این نمونره انرد (دیراری بیردگلی:7838 ،
 .)076فطرس فرشته ای که از درگاه خداوند رانده شرد و برا وسراطت امرام حسرین (ع)
بازگردانده شد ،نیز از جمله مواردی است که روایات بیشرماری دربراره آن وارد شرده
است (مسعودی790 :7009 ،؛ ابن قولویه99 :7819 ،؛ صدوق781 :7819 ،؛ طبرری آملری762 :7078 ،
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و ،)...حال آنکه از ن،ر داللی خدشهپذیر است (ن :..جوادیآملی822/8 :7868 ،؛ قاسرماحمرد،

)7868؛ از اینرو ،نمیتوان درباره اخبار حوادث غیرطبیعی پس از شهادت امرام ،مردعی
تواتر یا در حدّ تواتر شد ،چون معنای حقیقی تواتر در اینها ابت نیست.

 .1.1.1نوحهسرایی جنّیان در عزای حسینبنعلی (ع)
در بیشتر کتب تاریخی و حدیثی به ویژه کتب حدیثی متأخران ،با تکیه بر منابعی چرون
کامل الزیارات ،به نوحهسرایی جنیان توجه شده است .در ادامه پرس از بررسری سرندی
روایات نهگانه کامل الزیارات به بررسی کلی آنها پرداخته میشود.
حدیث اول

ابنقولویه آورده است:

امّ سلمه همسر پیامبر (

) گوید« :از زمانی که خداونرد ،پیرامبر (

) را قربض

روح فرمود ،نوحهسرایی طائفه جنّ را نشنیدم ،مگر همان شرب و ندیردم ایشران
را مگر وقتی که به مصیبت فرزندم حسین (ع) مبتال شدم .در همران زمران جنّیره

از طائفه جنّ آمد ،در حالی که مریسررود :ای دو چشرم مرن برا شردّت و زاری
گریه کنید ،زیرا بعد از من چه کسی بر شهدا بگرید( »...ابنقولویه.)68 :7819 ،

سند« :حَدث َنِی مُحَمثدُ بن جَعْفَر الْقُرَشِی الرثزثازُ عَنْ مُحَمثدِبن حُسَینِبْنِأَبِیالْخَطثرا ِ عَرنْ
نَصْرِ بْنِمُزَاحِم عَنْ عُمَرَبْنِسَعْد عَنْ عَمْرِوبْنِ َابِت عَنْ حَبِیبِبْنِأَبِی َابِت عَنْ أُم َسلَمَ َ زَوْجَ ِ
النثبِی ( ) قَالَت».
شبیه این سروده در کتب شیعی و سنّی نقل شده است (طبرانی ،بریترا700/8 :؛ مغربری،

791/8 :7026؛ صردوق786 :7819 ،؛ فتررال نیشررابوری712/7 :7811 ،؛ ابررنشهرآشررو 90/0 :7816 ،؛

ابننما حلی .)723 :7029 ،یکی از راویان روایت ،نصرربنمرزاحم اسرت کره نجاشری او را
«مدتقیماوجطریقة» توصیف میکند ،اما نقل از ضعفا را از ویژگی روایرات نصرربنمرزاحم
می داند (نجاشی001 :7891 ،؛ حلّی .)100 :7800 ،نجاشی درباره عمروبن ابت [ابریالمقردام]
ساکت مانده (نجاشی ،)062 :7891 ،برخی دیگر حال او را اختالفی میداننرد (حلّری:7077 ،
)007؛ اما ابن غضائری علیرغم طعنههایی که بر او وارد ساختهانرد ،وی را تو یرق کررده
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است (ابن الغضائری .)777 :7890 ،رجالیان درباره حبیببنابی ابت نیز سرخنی نگفترهانرد و
تنهررا او را در عررداد اصررحا امیرمؤمنرران (ع) دانسررتهانررد (طوسرری97 :7818 ،؛ خررویی،
.)079/0 :7810
حدیث دوم

میثمی نقل کرده که گفت :پنج تن از اهل کوفه به قصد یاری حسینبنعلی (ع) حرکرت
کردند و به قریه ای رسیدند که به آن شاهی می گفتند پس دو نفرر یکری پیرر و دیگرری
جوان جلوی آنها آمده و به ایشان سالم کردند پیرمرد گفت :مرن مرردی از طائفره جرنّ
هستم و این جوان برادرزاده من بوده و ما قصدمان یاری نمودن به این م،لوم میباشرد.
پیرمردجنّی سپس به ایشان گفت :من پیشنهادی دارم .یر.نفرگفرت :بگرو ،پیرمردجنّری
گفت :پیشنهادم این است که من پرواز کرده بروم وخبر این گروه را بیاورم ترا شرما برا
آگاهی به سوی مقصدتان بروید .ایشان در جوابش گفتند :پیشرنهاد خروبی اسرت .راوی
می گوید :پیرمرد جنّی ی .روز و ی .شب از ن،ر ایشان غائب بود پس فرردای آن روز
ایشان صدائی شنیدند بدون اینکه صاحب آن را ببینند ،صدا این بود :به خدا قسم نیامدم
نزد شما مگر آنکه خود دیدم ،در زمین طفّ که سری بریده و دو گونههایش بره خراک
آلوده بود( »...ابنقولویه)68 ،
سند« :حَردث َنِی أَبِری رَحِمَرهُ اللثرهُ عَرنْ سَرعْدِ بْرنِ عَبْدِاللثرهِ عَرنْ یعْقُرو َ بْرنِیزِیردَ عَرنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَ َ عَنْ أَحْمَدَ بْنِعَمْرِوبْنِمُسْلِم عَنِ الْمِیثَمِی قَرالَ» در رجرال نجاشری و رجرال
ابن داود یا عالمه حلی درباره او سخنی گفته نشده ،اما برقی او را در زمره اصحا امرام
هادی (ع) معرفی کرده است (برقی .)13 :7800 ،از احمدبنعمروبنمسرلم نیرز خبرری در
دست نیست .آیت اللّه خویی نیز به همین حدیث ابنقولویه استناد کرده و نام او را برده
است (خرویی .)730/0 :7810 ،اگر مراد از میثمی احمدبنالحسنمیثمی باشد که بنرابر نقرل
شیخ طوسی ،واقفی است (طوسی )880 :7818 ،و اگر محمدبنحسنبنزیادمیثمی است که
نجاشی وی را تو یق کرده و او را از راویان امام رضا (ع) دانسته است (نجاشی )898 ،بره
هر حال با توجه به روایات و طبقه او نمیتوان نام او را کشف کرد.
در متن روایت عبارتی است که تأمل برانگیز است و آن اینکه «پیرمرد جنّی ی .روز
و ی .شب از ن،ر ایشان غائب بود پس فردای آن روز ایشان صدائی شنیدند» اگر جرنّ
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قدرت ماورایی و سرعتی دارد که مافوق سرعت انسانهاست پرس یر .روز غیبرت او
جای توجیه ندارد ،چرا که او به سرعت ی .چشم به هرم زدن مریتوانسرت در واقعره
طفّ حاضر شود و خبر عاشورا را برای آن پنج نفر برده و این امر نباید بره مردت یر.
روز و ی .شب دوام داشته باشد.
حدیث سوم

ابوزیرراد قنرردی مرریگویررد« :وقترری حسررین (ع) شررهید شررد ،گرررکارهررا در وقررت
سحر نوحه سراییهای طائفه جنّ را در قبرستان مری شرنیدند .ایشران مریگفتنرد :رسرول
خدا ( ) پیشانی او را دست کشید ،پس در رُخرش نروری سراطآ شرد( »...ابرنقولویره،

.)60 :7819

سند« :حَدث َنِی حَکیمُ بْنُ دَاوُدَ بْنِحَکیم عَنْ سَلَمَ َبْنِالْخَطثا ِ قَالَ حَدث َنِی عُمَرُبْرنُسَرعْد وَ
عَمْرُوبْنُ َابِت عَنْ أَبِی زِیاد الْقَنْدِی قَال» .نام حکیمبنداود و ابوزیاد قندی مجهول اسرت و
در کتب رجالی نامی از ایشان نیست؛ اما شخصی به نام زیادبنمرروان قنردی در برخری
کتب وجود دارد که واقفی خوانده شرده اسرت (نجاشری710 :7891 ،؛ طوسری.)881 :7818 ،
ابن غضائری و نجاشی نیز سلم بنخطا را در حدیث ضعیف دانستهاند (ابرنالغضرائری،
99 :7890؛ نجاشی731 :7891 ،؛ حلی .)013 :7800 ،نجاشی درباره عمروبن ابت [ابیالمقردام]
ساکت مانده (نجاشی )062 :7891 ،و برخری دیگرر حرال او را اختالفری مریداننرد (حلّری،
.)007 :7077
حدیث چاارم

ولیدبن غسّان به نقل از کسی می گوید« :طائفه جنّ بر حسین برن علری (ع) نوحرهسررایی
کرده ،می گفتند :این اشعار و ابیات که در سرزمین طفّ در ترسیم بالهای واردشرده برر
فرزندانش سروده شد ،از کیست؟( »...ابنقولویه.)61 :7819 ،
سند« :حَدث َنِی حَکیمُ بْنُ دَاوُدَبْنِحَکیم عَنْ سَلَمَ َبْنِالْخَطثا ِ قَالَ قَالَ عُمَررُبْرنُسَرعْد قَرالَ
حَدث َنِی الْوَلِیدُ بْنُ غَسثانَ عَمثنْ حَدث َرهُ قَرالَ» .سرند مرسرل اسرت .دربراره وضرعیت رجرالی
حکیم بن داود و سلم بنخطّا پیش از این سخن گفتیم .نامی از ولیدبنغسان نیز بررده
نشده است.
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حدیث پنجم

لیلی می گوید« :نوحه سرایی طائفه جنّ بر حسین بن علی (ع) را شنیدم که مریگفتنرد :ای
چشم اش .بریز! زیرا می گرید شخص حزین با سروز و دلتنگری .ای چشرم! مرردم بره
واسطه خوشی و خوشگذرانی تو را از یاد آل محمّد ( )( »...همان).
سند« :حَدث َنِی حَکیمُ بن دَاوُدَ بْنِحَکیم عَنْ سَرلَمَ َ قَرالَ حَردث َنِی أَیرو ُبْرنُسُرلَیمَانَبرن
أَیو َ الْفَزَارِی عَنْ عَلِی بْنِ الْحَزَوثرِ قَالَ سَرمِعْتُ لَیلَری وَ هِری تَقُرول» .ایرو برنسرلیمان و
علی بنحزور و لیلی مانند حکریم برن داود راویرانی هسرتند کره رجالیران دربراره ایشران
گزارشی ارائه ندادهاند.
حدیث ششم

عبداللثه بن حسان کنانی نقل کرده است که طائفه جنّ بر حسینبرنعلری (ع) گریسرتند و
گفتند :چه خواهید گفت زمانی که پیامبر ( ) به شرما بگویرد شرما کره آخررین امّرت
هستید ،چه کردید با اهل بیت و برادران و خویشان من؛ برخی را اسیر و بعضی را کشته
و آلوده به خون خود کردید» (همان).
سند« :حَدث َنِی أَبِی رَحِمَرهُ اللثرهُ عَرنْ سَرعْدِ بْرن عَبْدِاللثرهِ عَرنْ مُحَمثردِ بْرنِالْحُسَرینِ عَرنْ
نَصْرِ بْنِمُزَاحِم عَنْ عَبْدِ الرثحْمَنِ بْنِأَبِیحَمثاد عَنْ أَبِیلَیلَی الْوَاسِطِی عَرنْ عَبْدِاللثرهِبْرنِحَسثرانَ
الْکنَانِی قَال» .به عبدالرحمن بن ابی حمّاد ،رمی ضعف و غلو زده شده است (ابنالغضرائری،
32 :7890؛ نجاشی083 :7891 ،؛ حلّی .)010 :7800 ،ابولیلی واسطی ،مجهول و عبداللّهبنحسان
نیز مهمل است.
حدیث هفتم
جابر از امام باقر (ع) نقل کرده است:

هنگامی که حسین (ع) با افر راد و نفررات از مدینره آهنرب خرروج نمرود ،زنران

بنی عبدالمطّلب برای نوحهسرایی و گریستن جمرآ شردند .حسرین (ع) در میران

ایشان راه میرفت و می فرمرود :شرما را بره خردا سروگند کره معصریت خردا و
رسولش را نکرده ،نوحه سر نداده ،آشکارا نگریید .زنان بنریعبردالمطلب گفتنرد:
پس برای چه کسی نوحه و گریه را ذخیره کنیم؟ امرروز ماننرد روزی اسرت کره
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در آن رسول خدا (

) از دنیا رفتند و همانند روزی است که حضرتعلری (ع)

و فاطمه (س) از دنیا رحلت کر دند و همچون روزی است کره رقیره و زینرب و

ام کلثوم (دختران رسول خدا (

)) ارتحال کردند؟!! ...سپس یکری از عمّرههرای

آن حضرت پیش آمد و در حالی که می گریست چنین سرود :ای حسرین شراهد
باش شنیدم صدای جنّیان را که برای شما نوحهسرایی کررده ،مریگوینرد :همانرا

مقترول و کشرتهشررده در سررزمین طررف ،از آل هاشرم اسرت کرره پسرتترررین و
ذلیلترین مردم از قریش او را کشتند( »...ابنقولویه 69 :7819 ،ر .)61

سند« :حَدث َنِی أَبِی رَحِمَهُ اللثهُ وَ جَمَاعَ ُ مَشَایخِی عَنْ سَعْدِبْنِ عَبْدِاللثهِ بْنِأَبِیخَلَرف عَرنْ
مُحَمثدِ بْنِیحْیی الْمُعَاذِی قَالَ حَدث َنِی الْحُسَینُ [الْحَسَنُ] بن مُوسَیالْأَصَمُّ عَنْ عَمْروعَنْ جَرابِر
عَنْ مُحَمثدِبْن ِعَلِی (ع) قَال» .ابن داود ،محمدبنیحیی معاذی را ضعیف معرفی کرده اسرت
(حلّی170 :7800 ،؛ خویی .)08/73 :7810 ،نام حسین یا حسنبنموسری أصرم نیرز در کترب
رجالی وجود ندارد .صاحب معجم رجال الحدیث نیز با تمس .به ایرن سرند ،نرام او را
در کتا خود درج کرده است (خویی .)63/9 :7810 ،آنچه در مرتن بره ن،رر مریرسرد آن
اس ت که بر مبنای روایات ،وقایآ غیرطبیعی پس از شهادت امام (ع) ،در قالب شعر نیرز
در آمده است و این همان تأ یری است که جامعه اهلسنّت بر ادبیات و فرهنرب شریعی
گذاشتند؛ به طوری که تأ یر آن همچنان در اجتماع شیعیان هویدا است (ن :..صاحبکاری،
00 :7816ر  .)81گویا این حدیث در صدد القای این مطلب است که گریه بررای شرهادت
امام ،امر پسندیده ای نیست و حتی در شرهادت امیرمؤمنران (ع) و حضررت زهررا (س)
کسی نگریست؛ این در حالی است که مفاد این روایت با روایات توصریه بره اشر .در
مصیبت اهلبیت ناسازوار است.
حدیث هشتم
عمروبن عکرمه می گوید« :بامداد روزی که حسین بن علی (ع) کشرته شرد ،مرا در مدینره

صبب کردیم .در این هنگرام غالمری کره داشرتیم گفرت :شرب گذشرته شرنیدیم منرادی
می گفت :ای کسانی که حسین را از روی ستم و جور کشرتید بشرارت براد شرما را بره
عذا و عقوبتی سخت( »...ابنقولویه.)61 :7819 ،
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سند« :حَدث َنِی أَبِی وَ جَمَاعَ ُ مَشَایخِی عَنْ سَعْدِبْنِعَبْدِاللثهِ عَنْ مُحَمثدِبْنِیحْیریالْمُعَراذِی
عَنْ عَبثادِبْنِیعْقُو َ عَنْ عَمْرِوبْنِ َابِت عَنْ عَمْرِوبْنِ عِکرِمَ َ قَرالَ» .محمردبنیحیریمعراذی،
سخنی مبنی بر تو یق یرا تضرعیف عبرادبنیعقرو [چره عبراد ابوسرعید صرفری و چره
عبادبنیعقو رواجنی که گفته شده است عامی مذهب بروده اسرت ].بره میران نیراورده
اسرررت (نجاشررری068 ،؛ حلّررری760 :7800 ،؛ خرررویی .)073 ،072/6 :7810 ،نجاشرری دربررراره
عمروبن ابت [ابیالمقدام] سراکت مانرده (نجاشری ،)062 :7891 ،برخری دیگرر حرال او را
اختالفی می دانند (حلّی .)007 :7077 ،نام عمروبن عکرمه در کتب رجالی موجرود نیسرت،
آی اهلل خویی درباره او صرفاً به روایات معاویهبنعمار از او در کافی (کلینی،999/0 :7833 ،
ح 7؛  ،996ح  )7تمس .جسته و اط الع دیگری از او نداده اسرت (خرویی.)776/78 :7810 ،
بعید نیست نام عمروبنعکرمه ،تصحیف «عمرو عرن عکرمره» باشرد کره البتره نیراز بره
بررسی دقیقتری دارد؛ چراکه ابننما همین روایت را به شکلی دیگر چنین آورده است:
« وَ ذَکرَ صَاحِبُ الذثخِیرَةِ عَنِ الْمَحْشَرِ عَنْ عِکرِمَ َ» (ابننما حلّی.)723 :7029 ،
حدیث نام

داود رقّی می گوید« :جدّهام حکایت کرد که وقتی حسین (ع) کشته شد[ ،یکی از] جنّیان
بر آن حضرت گریست و این ابیات را خواند[ند] :ای چشم اش .بریز و گریه کن ،پس
قطعاً خبر شهادت حسین (ع) حق و راست است ...حسین (ع) و یارانش کشرته شردند،
افسوس از چنین خبری( »...ابنقولویه.)61 :7819 ،
سند« :حَدث َنِی حَکیمُ بن دَاوُدَ بن حَکیم عَنْ سَلَمَ َ بن الْخَطثا ِ قَالَ حَدث َنِی عَبْردُاللثرهِبرن
مُحَمثدِ بن سِنَان عَنْ عَبْدِاللثهِ بن الْقَاسِمِ بن الْحَارِثِ عَنْ دَاوُدَ الرثقری قَرال» .دربراره دو راوی
حکیم بن داودبن حکیم و سلمهبن خطا پیش از ایرن سرخن گفتریم .علریرغرم چنرد
روایتی که از عبداللّهبنمحمدبنسنان 11برجای مانده است (کلینی ،136/0 :7833 ،ح  ،)7امرا
در کتب رجالی ،مانند عبداللّه بنقاسمبنحارث سخنی از او نیست .دربراره داودبرنکثیرر
رقّی نیز آورده اند که ضعیف است ،ض من آنکه غالت از او روایت کردهاند (ابنالغضائری،
13 :7890؛ نجاشی)719 :7891 ،؛ اما شیخ طوسی و عالمه حلی او را قه شمردهاند (طوسری،
889 :7818؛ حلّی .)93 :78077 ،آی اللّه خویی در جمآ بندی اقوال گفته است« :تو یق شریخ
طوسی و عالمه حلی گرچه داللت بر جاللت شأن او دارد ،اما اعتماد به قول او را ابت
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میکند» (خویی 700/1 :7810 ،ر  .)701علیرغم این گفتهها ،اطالعی از جدّه داودبنکثیر در
دست نیست تا صحت و سقم گفته او را ابت بدانیم.
نکاتی درباره روایات نوحهسرایی جنّیان
 .7پرواضب است که عزاداری ایشان تنها بر کسانی واضب است که امکان ارتبراط برا

آنها را داشتهاند.
 .0دقت در روایات این نکته را مریرسراند کره اغلرب روایرات بره معصروم متصرل
نشده اند یا اگر متصل اند ،سند آنهرا دارای ضرعفی اسرت کره صردور آن بره معصروم را
محرز نمیکند.
 .8اغلب این روایات از ضعفا و مجاهیلی است که نمیتوان به قول آنها اعتماد کررد.
حکیمبنداود و سلمهبنخطا در این میان بیشترین نقش را ایفا کردهاند.
 .0درباره روایت گرکارها و شنیدن صدای جنّیان باید گفت احتماالً برخی چون این
روایت را دیده اند ،به پروبال دادن آن پرداختهاند و سخنانی بدان افزودهاند که نتیجرهاش
روایت مسلم جصّا [گرکار] در بحارا نوار اسرت کره خرود عالمره در ابتردای ایرن
ن امدِدلیماا
روایت آورده استَ « :أقُولُ:ا َرأَیدُ اِیدبا َبعِدالاوجُبتُدللاوجُم ِع َتبَد َر لارالْام ُرسَدلْما َد ُ
وجُسَةَّمص( »...مجلسی.)770/01 :7028 ،
 .0بیشتر روایات ابنقولویه درباره حوادث خارقالعاده یا نوحهسررایی جنّیران و ...از
سوی سعدبن عبداللّه نقل شده است که به واسطه پدر ابن قولویه به دست صاحب کتا
رسیده است .نجاشی درباره وی مینویسرد « :کمناسمعامناحدای اوجعممدةائدیکماکایدرواااا
سمِراِباطللاوجحای » (نجاشی .)711 :7891 ،تأ یرپذیری برخری راویران شریعی از روات
اهل سنّت و ارتباط این دو طیف امری است که در طول تراریخ رگ داده اسرت ،چراکره
کسانی مانند ابن قولویه و پردرش یرا دیگرر روات سرشرناس شریعی در بغرداد زنردگی
می کردند و این شهر محل تجمرآ دو تفکرر برزرگ اهرلسّرنت و شریعه برود و نراگزیر
مباحثات و مناورات علمی سبب اختالط در حوزههای علمی و خصوصاً حدیث و فقره
شده بود (ن :..صالحینجف آبادی)873 ،016 :7830 ،؛ از اینرو مریتروان چنرین روایراتی را
روایات منتقله نامید (عسکری .)78/8 :7079 ،در ن،ر داشتن فضایی که سبب شد ابنقولویه
دست به تألیف چنین کتابی زند و نیز توجه به مضرامین احادیرث کامرل الزیرارات ایرن
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احتمال را قویتر میکند که ابن قولویه ،قاضی نعمان یا شیخ صدوق بررای برازنگری در
احادیثِ در دسترس ،خود را ملزم به تغییر فضای فکری شیعیان کرده ،با بهررهجرویی و
غنیمت شمردن از فضا و فرصت ایجادشده ،به ویژه در دوران آلبویه تمرام روایراتی را
که به نوعی در تغییر این فضا مؤ ر بود ،جمآ کردند و برای رفآ هر گونه شبهه و سرو
ونّی غالب اسناد آنها را متصل کردند تا فضای غالب شرهرهای شریعی را کره در خطرر
نابودی فکری بود ،تغییر دهند .از اینرو در میان متون اعجازآمیز شررح ا خبرار ،کامرل
الزیارات و امالی شیخ صدوق که رنرب و بروی فضرایل و مناقرب دارد ،روایراتی دیرده
می شود که غالب مضامین آنها با روایات اهلسرنّت یکری اسرت؛ مضرامینی کره راویران
اهل سنّت آنها را نه به انگیزه وفاداری به خاندان رسول اللّه ( ) ،بلکره برا هردف زدن
ضربه ای سهمگین به افکار شیعی و متهم ساختن آنها به خرافهپرسرتی ،رواج مریدادنرد
(ابنکثیر )027/3 :7002 ،تا امروزه برای ستیز با چنین رویکردی که در قرن چهرارم شرروع
شد ،با کنارگذاشتن این دست روایات ،دست به انکار علم امام حسین (ع) بزننرد (نر:..
صالحی نجف آبادی7897 ،؛ ضیایی .)7830 ،بدین صرورت برخری اندیشرههرای نرا شریعی
به دست برخی فرصت طلبان از اهلسنّت با افکار خرافه ممزوج شد؛ به عنوان مثال شاید
نوحه جنّیان برای امام حسین (ع) را تنها کسی مانند امّسلمه نقل کرده باشد ،امرا کسرانی
با سودجویی ،آن را بیش از حد شاگ و برگ دادند تا امکان ورود افکار خرافی جدید را
به اندیشههای شیعی فراهم کنند.
نتیجه
 .7ابن قولویه از شخصیتهای حدیثی شیعی است که کتابی در زیارت پیرامبر ( )
و ائمه معصومین (ع) با نام کامل الزیارات تألیف کرده است .ابرنقولویره بخرش تقریبراً
مفصل کترا خرود را بره تراریخ والدت و شرهادت امرام حسرین (ع) و بخرش بسریار
طویلتری را متناسب با عنوان کتا  ،به زیارت و اقامره عرزا بررای امرام حسرین (ع) و
شهدای عاشورا اختصا داده است.
 .0ابن قولویه با تألیف چنین کتابی ،سبب شد شریعیان بره زیرارت امرام حسرین (ع)
اهمیت بیشتری دهند و نگاه ویژه ای به امام سوم داشته باشند که ناشی از عمق فاجعه و
مصیبتی است که روز عاشورا به خود دیده است.
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 .8اخبار و احادیث درباره شهادت امام حسین (ع) به وفور و به انرواع گونراگون در
منابعی مانند کامل الزیارات و به تبآ امالی شیخ صدوق سبب انقالبی در رویکرد به قیام
امام حسین (ع) شد؛ چراکه تا پیش از منابعی مانند شرح ا خبار ،کامل الزیارات و امالی
شیخ صدوق چنین رویکردی در منابآ شیعه یافت نمیشود ،اما نگاه به فضیلتنگاری و
منقبتنویسی درباره عاشورا با نگاشته شدن کتبی مانند کتا ابنقولویه به اوج میرسرد
و مرات این رویکرد در جامعه امروز به وضوح پیدا است.
 .0ورود اخباری از اهل سنّت درباره حوادث غیرطبیعی به منابآ شریعی و تبردیل آن
به احادیث مسند یا در برخی موارد متصل به معصوم ،سبب شد رویکرد سنیمآبانره بره
شیعه داخل شود و اخباری که اهلسنّت خواسته یا ناخواسته یا با هدف واژگرون نشران
دادن افکار محرثف شیعی ،وارد تاریخ کردند ،در اعتقادات شیعه رخنه کنرد .ایرن مسرئله
سبب شد نگاه شیعه بره امامرت ائمره معصرومین (ع) ،صررفاً رنرب فضریلتخرواهی و
منقبتتراشی به خود گیرد و از هدف غاییِ امامت فاصله بگیرند و بیشتر به دنبال شنیدن
فضائل امامان معصوم باشند تا پیگرفتن معارف ایشان .البته بدون تردیرد هردف کسرانی
مانند ابن قولویه و شیخ صدوق ایجاد چنین انگیزهای در میان شیعیان نبود ،اما به هر حال
این انگیزه پس از این محد ان بالیدن گرفت.
 .1غالب روایات ابن قولویه در حوزه تاریخی عاشورا ضعیفالسند بوده ،از ن،ر متنی
دچار آشفتگی است که برخی از آنها توجیهپذیر نیست.
پینوشتها

 . 1برای مطالعه بیشتر ن :..صحتی سردرودی92 :7831 ،ر .771
 .2این نامی است که ابنقولویه در مقدّمه کتا  ،بدان تصریب کرده است (ابنقولویه.)81 :7819 ،
 .3وی مینویسد« :وَلَم أخرُجْ فِیهِ حَدِیثاً رُوِی عَن غَیرِهِم إذا کانَ فیما رُوینا عَنهُم مِن حَدیثِهِمر (صَلَوات
اهلل عَلَیهِمْ) کفای عَن حَدِیثِ غَیرِهِم وَ قَد عَلِمْنا أنّا النُحِیطُ بِجَمِیآِ ما رُوِی عَنهُم فِی هذا الْمَعنَی وَ ال
فِی غَیرِهِ ،لکن ما وَقَآَ لَنا مِن جِهَ ِ الثقاتِ مِن أصحابِنار (رَحِمَهُمُ اهللُ) بِرَحمَتِهِ ،وَ الأخرَجتُ فیه حَدِیث اً
رُوِی عَنِ الشُّذّاذِ مِنَ الرجالِ ،یؤ َرُ ذل .عَنهُم عَنِ الْمَذکورینَ غیرِ الْمَعرروفینَ بِالروایر ِ الْمَشرهورینَ
بِالْحَدیثِ وَ الْعِلمِ» (ابنقولویه.)0 :7819 ،
 .4برخی والدت امام را پنجم شعبان دانستهاند (اصفهانی ،بیتا30 :؛ مفید7078 ،الرف01/0 :؛ طوسری،
.)30/0 :7077
 . 5برخی سال سوم را سال والدت امام بت کردهاند (کلینی 098/7 :7833؛ طوسی.)07/9 :7021 ،
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 .6برای مطالعه بیشتر ،ن :..عر و نقی زاده.7862 ،
 .7در رجال شیخ طوسی نام او ذکر شده است ،اما حال رجالیاش مشخص نشده است (ن :..طوسی،
.)800 :7818
 .8برای نمونه ن :..خطا امام رضا (ع) به مأمون (مفید7078 ،الف016/0 :؛ خطا امام جواد (ع) به
مأمون ،ن :..همان030/0 ،؛ خطا امام جواد (ع) به وا ق عباسی ،ن :..مسرعودی033/8 :7026 ،؛
خطا امام هادی (ع) به متوکل عباسی ،ن :..همان .77/0 ،نمونهای دیگر کره در آن تقیره آشرکار
است :خطا امام صادق (ع) به منصور عباسی ،ن :.ابنبکار 706 :7810 ،ر .712
 .9برای مطالعه بیشتر در این زمینه ،ن :..منت،ری مقدم.7831 ،
 .10به نقل از امیرمؤمنان (ع) در تفسیر آیه « یا أَیهَا الثذِینَ آمَنُوا التَکونُوا کالثذِینَ آذَوْا مُوسی».
 .11درباره این راوی ن :..کلینی ،121/71 :7006 ،پاورقی .9

منابع

قرآنکریم.
ابنأ یر ،علیبنابیالکرم ( .)7831الکامل فی التاریخ ،بیروت :دارصادرر داربیر ،قموت.
ابنأعثم کوفی ،احمدبنعلی ( .)7077الفتوح ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دارا ضوا .
ابنبکار ،زبیر ( .)7810ا خبار الموفقیات ،تحقیق :عانی سامیمکی ،قم :الشریفالرضی.
ابنسعد ،محمد ( .)7070الطبقاتالکبری ،تحقیق :محمدبن صامل السلمی ،طائف :مکتب الصدیق.
ابنشهرآشو مازندرانی ،محمدبنعلی ( .)7896متشابه القرآن و مختلفه ،قم :داربیدار.
ابنشهرآشو مازندرانی ،محمدبنعلی ( .)7816مناقب آلابیطالب (ع) ،قم :عالمه.
ابنطاووس ،علیبنموسی ( .)7893فرج المهموم فی تاریخ علما النجوم ،قم :دارالذخائر.
ابن طاووس ،علی بن موسی ( .)7079التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن [المالحم و الفتن] ،تحقیرق و
چاپ :اصفهان :صاحبا مر.
ابنطاووس ،علیبنموسی ( .)7002طرف من ا نبا و المناقب ،تحقیق :قیسعطار ،مشهد :تاسوعا.
ابنطاووس ،علیبنموسی (بیتا) .سعد السعود للنفوس منضود ،قم :دارالذخائر.
ابن عبدالبر ،یوسف بن عبداللّه ( .)7070اإلستیعا فی معرف ا صحا  ،تحقیق :علریمحمرد البجراوی،
بیروت :دارالجیل.
ابنعساکر ،ابوالقاسم علیبنحسن ( .)7071تاریخ مدین دمشق ،علیشیری ،بیروت :دارالفکر.
ابنغضائری ،احمدبنحسین ( .)7890الرجال  ،تحقیق :محمدرضاحسینی ،قم :دارالحدیث.
ابنقولویه ،جعفربنمحمد ( .)7819کامل الزیارات ،تحقیق :عبدالحسین امینی ،نجف :دارالمرتضویه.
ابنکثیر دمشقی ،إسماعیل ( .)7000البدای و النهای  ،بیروت :دارالمعرف .
ابن نما حلی ،جعفربنمحمد ( .)7029مثیر ا حزان ،تحقیق :مدرس اإلمامالمهردی (عرج) ،قرم :مدرسر
اإلمامالمهدی (عج).
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اربلی ،علی بن عیسی ( .)7837کشف الغم فی معرف ا ئم  ،تحقیق :سیدهاشم رسولیمحالتری ،تبریرز:
بنیهاشمی.
اسفندیاری ،محمد ( .)7832کتا شناسی تاریخی امام حسین (ع) ،تهران :سرازمان چراپ و انتشرارات
وزارت فرهنب و ارشاد اسالمی.
اصغرپور ،حسن (« .)7839درآمدی بر مناقبنگاری» ،علومحدیث ،سال دوازدهم ،شمارۀ سوم و چهارم،
پاییز و زمستان.
اصفهانی ،ابوالفرج علیبنحسین (بیتا) .مقاتل الطالبیین  ،تحقیق :سیداحمدصقر ،بیروت :دارالمعرف .
امینی ،عبدالحسین ( .)7831الغدیر فی الکتا و السن و ا د  ،بیروت :دارالکتا العربی.
بحرانی اصفهانی ،عبداللّه ( .)7078عوالم العلوم ،قم :موسس االمامالمهدی (عج).
بحرانی ،سیدهاشمبن سلیمان ( .)7078مدین معاجز ا ئم اإل نیعشر ،قم :مؤسس المعارفاإلسالمی .
برقی ،احمدبنمحمد ( .)7800رجال البرقی ،تحقیق :محمدبنحسن طوسی ،تهران :دانشگاه تهران.
برقی ،احمدبنمحمد ( .)7817المحاسن ،تحقیق :جاللالدین محدث ،قم :دارالکتب اإلسالمی .
بروجردی ،سید حسین ( .)7839جامآ أحادیث الشیع  ،تهران :فرهنب سبز.
بالذری ،أحمدبنیحیی ( .)7861أنسا ا شراف  ،تحقیق :محمدباقر محمودی ،بیروت :دارالتعارف.
بیهقی ،احمدبن حسین ( .)7021دالئل النبوة و معرف أحروال صراحب الشرریع  ،تحقیرق :عبردالمعطی
قلعجی ،بیروت :دارالکتب العلمی .
جوادیآملی ،عبداللّه ( .)7868تسنیم ،تفسیر قرآن کریم ،قم :اسرا .
حرّعاملی ،محمد بن حسن ( .)7026وسائل الشیع (تفصیل وسائل الشیع إلی تحصیل مسائل الشریع )،
قم :مؤسس آلالبیت.
حرّعاملی ،محمدبن حسن ( .)7001إ بات الهداة بالنصو و المعجزات ،بیروت :اعلمی.
حلّی ،حسنبن علیبن داود ( .)7800الرجال ،تهران :دانشگاه تهران.
حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ( .)7077رجال العالم الحلی ،تحقیق :محمدصادق بحرالعلوم ،نجرف:
دارالذخائر.
حلی ،حسنبن یوسفبن مطهر ( .)7071خالص ا قوال  ،تحقیق :جواد قیومی ،مؤسس نشرالفقاه .
خویی ،سیدابوالقاسم ( .)7810معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقرات الررواة  ،قرم :مرکرز نشررالثقاف
اإلسالمی .
خویی ،سیدابوالقاسم (بیتا) .البیان فی تفسیر القرآن ،قم :موسس احیا آ ار االمام الخوئی.
دیاری بیدگلی ،محمدتقی ( .)7838پژوهشی در با اسرائیلیات در تفاسیر ،تهران :سهروردی.
ذهبی ،محمد بن احمد (7078الف) .سیر اعالم النربال  ،تحقیرق :شرعیب ا رنرؤوط ،بیرروت :موسسر
الرسال .
ذهبی ،محمد بن احمد ( .) 7078الکاشف فی معرف من له روای فی کتب الست  ،تحقیق :محمدعوام ،
جده :دار القبل للثقاف االسالمی .
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ذهبی ،محمدبن احمد ( .)7072تاریخ اإلسالم و دفیات المشاهیر و ا عالم ،تحقیق :عبدالسّالم قردمری،
بیروت :دارالکتا العربی.
ذهبی ،محمدبناحمد (بیتا) .تذکرة الحفا  ،بیروت :دار إحیا التراث العربی.
راوندی ،سعیدبنهب اللّه ( .)7026الخرائج و الجرائب ،قم :مؤسس اإلمام المهدی (عج).
زراری ،أبوغالب احمدبن محمد ( .)7896رسال أبیغالب الزراری إلی ابنابنه فی ذکر آل أعین ،تحقیق:
محمدرضا حسینی ،قم :مرکز البحوث و التحقیقات اإلسالمی .
سبحانی ،جعفر ( .)7070کلیات فی علم الرجال ،قم :مؤسس النشر اإلسالمی.
سبحانی ،جعفر ( .)7073موسوع طبقات الفقها  ،قم :مؤسسه امام صادق (ع).
سمعانی ،عبدالکریم ( .)7830ا نسا  ،تحقیق :عبدالرحمن بن یحیی معلمی یمانی ،حیدرآباد :مجلرس
دائرة المعارف العثمانی .
سیستانی ،سیدعلی ( .)7070قاعدة الضرر و الضررار [تقریرراتبحرث] ،قرم :مکترب آی اللّره الع،مری
السیستانی.
صاحبکاری ،ذبیباللّه ( .)7816سیری در مر یه عاشورایی ،تهران :تاسوعا.
صالحی نجفآبادی ،نعمتاللّه ( .)7830حدیثهای خیالی ،تهران :کویر.
صحّتی سردرودی ،محمد ( .)7831عاشورا پژوهی با رویکردی به تحریفشناسی تاریخ امرام حسرین
(ع) ،قم :خادمالرضا.
صدوق ،أبوجعفر محمدبنبابویه ( .)7819ا مالی ،تهران :کتابچی.
صرامی ،سیفاللّه ( .)7000مبانی حجیت آرای رجالی ،قم :دارالحدیث.
ضیایی ،عبدالحمید (.)7830جامعهشناسی تحریفات عاشورا ،تهران :انتشارات ققنوس.
طبرانی ،سلیمان بنأحمرد (بریترا) .المعجرم الکبیرر ،تحقیرق :حمردی عبدالمجیرد السرلفی ،بیرروت:
دارإحیا التراثالعربی.
طبرسی ،فضلبنحسن ( .)7862إعالم الوری بأعالم الهدی ،تهران :اسالمی .
طبری آملی ،محمدبن جریر ( .)7078دالئل اإلمام  ،تحقیق :قسم الدراسات اإلسالمی مؤسس البعث  ،قم:
مطبع البعث .
طبری آملی ،محمدبنجریر ( .)7071المسترشد فی إمام علیبنأبیطالب (ع) ،تحقیق :احمد محمودی،
قم :مطبع کوشانپور.
طبری ،محمدبن جریر ( .)7831تاریخ الطبری (تاریخ ا مم و الملوک) ،تحقیق :محمدابوالفضل ابراهیم،
بیروت :دارالتراث.
طریحی ،فخرالدینبنمحمد ( .)7811مجمآ البحرین ،تحقیق :احمد حسینی اشکوری ،تهران :مرتضوی.
طوسی ،محمد بن حسن ( .)7818رجال الطوسی ،تحقیق :جواد قیومی اصرفهانی ،قرم :مؤسسر النشرر
االسالمی.
طوسی ،محمدبن حسن ( .)7077مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد ،بیروت :مؤسس فقه الشیع .
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طوسی ،محمدبن حسن ( .)7002الفهرست  ،تحقیق :عبدالعزیز طباطبائی ،قم :مکتب المحقق الطباطبائی.
طوسی ،محمدبن حسن ( .)7021تهذیب ا حکام ،تحقیق :حسن موسوی خرسران ،تهرران :دارالکترب
اإلسالمی .
عر  ،مرتضی؛ نقی زاده ،حسن (« .)7862بازکاوی اعتبار رجالی محمدبنسنان» ،کتا قیّم ،سرالاول،
شمارهیدوم.
عسقالنی ،أحمدبن علیبن حجر ( .)7020تهذیب التهذیب ،بیروت :دارالفکر.
عسقالنی ،أحمد بن علی بن حجر ( .)7071تقریب التهذیب ،تحقیق :مصطفی عبدالقادر عطرا ،بیرروت:
دارالکتب العلمی .
عسکری ،سیدمرتضی ( .)7079القرآنالکریم و روایات المدرستین ،تهران :مجمآالفکراالسالمی.
علمالهدی ،علیبن حسین ( .)7811تنزیه ا نبیا  ،قم :دارالشریف الرضی.
فتال نیشابوری ،محمدبناحمد ( .)7811روض الواع،ین و بصیرة المتع،ین ،قم :رضی.
قاسماحمد ،مریم (« .)7868نقد داللی روایتهای فطرس مل ،».تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،شماره
.07
قمی ،علیبن ابراهیم ( .)7020تفسیر القمی  ،تحقیق :طیب موسوی جزائری ،قم :دارالکتا .
کشی ،محمد بن عمر ( .)7026رجال الکشی (إختیار معرف الرجال) ،تحقیق :حسن مصرطفوی ،مشرهد:
مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
کلینی ،محمدبن یعقو ( .)7833الکافی ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،تهران :دارالکتب اإلسالمی .
مجلسی ،محمدباقر ( .)7028بحارا نوار الجامعر لعلروم ا ئمر ا طهرار  ،بیرروت :دار إحیرا الترراث
العربی.
محسنی ،محمد آصف ( .)7816بحوث فی علم الرجال  ،قم :مرکز المصطفی( ) العالمی.
مزّی ،جمالالدین أبوالحجاج ( .)7029تهذیب الکمال فی أسما الرجال ،تحقیق :بشار عرواد معرروف،
بیروت :مؤسس الرسال
مسعودی ،أبوالحسن علی بن حسین ( .)7026مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقیق :اسرعد داغرر ،قرم:
دارالهجرة.
مسعودی ،علیبنحسین ( .)7009ا بات الوصی  ،قم :انصاریان.
معارف ،مجید ( .)7830تاریخ عمومیحدیث با رویکردی تحلیلی ،تهران :کویر.
مغربی ،قاضی نعمان ( .)7026شرح ا خبار فی فضائل ا ئم ا طهار (ع) ،تحقیق :محمدحسین حسینی
جاللی ،قم :جامعه مدرسین.
مفید ،محمد بن محمدبن نعمان (7078الف) .اإلرشاد فی معرف حجج اهلل علی العباد ،تحقیرق :مؤسسر
آلالبیت (ع) ،قم :کنگره شیخ مفید.
مفید ،محمدبن محمدبن نعمان ( .) 7078اإلختصا [منسو به شیخ مفید] ،تحقیق :علیاکبر غفاری،
محمود محرمی زرندی ،قم :کنگره جهانی شیخ مفید.
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مفید ،محمدبن محمدبن نعمان (7078ج) .ا مالی ،تحقیق :حسین استادولی ،علیاکبر غفاری ،قم :کنگره
شیخ مفید.
مفید ،محمد بن محمد بن نعمان (7078د) .الفصول المختارة ،تحقیق :علی میرشریفی ،قم :کنگرره شریخ
مفید.
مفید ،محمدبن محمدبن نعمان (7078هر) .المزارر مناس .المزار  ،تحقیق :محمدباقر ابطحی ،قم :کنگره
جهانی هزاره شیخ مفید.
مقریزی ،أحمدبن علی ( .)7002إمتاع ا سماع  ،تحقیق :محمد عبدالحمید النمیسی ،بیرروت :دارالکترب
العلمی .
منت،ریمقدم ،حامد (« .)7831بررسی کاربردهای لقبِ «امیرالمؤمنین» در بسترِ تاریخ اسالم ( ،»)7تاریخ
در آینه پژوهش ،شماره  ،71سال پنجم.
مؤدّ  ،سیدرضا ( .)7868تاریخ حدیث ،قم :مرکز بینالمللی ترجمه و نشرالمصطفی.
نجاشی ،احمدبنعلی ( .)7891رجال النجاشی ،قم :مؤسس النشر االسالمی.
نوری ،حسینبن محمدتقی ( .)7023مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،تحقیق :مؤسس آلالبیت ،قم:
مؤسس آلالبیت.
هیثمی ،علیبنابیبکر ( .)7023مجمآ الزوائد و منبآ الفوائد ،بیروت :دارالکتب العلمیه.

