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وایت  لی ر  «رفع قلم»نقد سندی و دَل

 معصومه شیردل
 پروین بهارزاده

 چکیده
هوا اْلَقَلهَم َعهِن اْلَخْلهِ  « »...رفهع قلهم»نجی روایتی موسوم به مقاله حاضر به اعتبارس ْن َیْرَفع 

َ
خ

ِهْم ِفی َذِلَک اْلَیْوِم... لِِّ ترین  ، سهند و محتهوا اختصهاص دارد. قهدیمی از سه منظهر: منبهع« ک 
طبرانی، یکهی از غهلت نصهیریه در قهرن پهنجم  ابوسعیدمجموه األعیاد مَخر این روایت، 

در قرن ششم، به منابع امامیه انتقال یافته است. بررسی ر،الی و سندی  ،ا است و از آن
ف بیان که روایت فهوق، مرسهل و محهرَِّ یهان اصهلی آن همگهی مجهول  گر آن است  انهد.  و راو
گیر رفع تکلی  به مدت سه روز و  مهم ترین نقد دللی این روایت، تصریح آن بر ،ریان فرا

که روایت مزبور به دلیهل: عهدم اعتبهار  . حاصل، آنگری است در واقع ترویج نوعی اباحی
کههریم و سههنت  منبههع، عههدم اعتبههار و صههحت سههند، احههراز مخالفههت مههتن بهها نههص قههرآن 

و نیههز مخالفههت محتههوای روایههت بهها شههواهد تههاریخی و اتفههاق نظههر قاطبههه  معصههومان 
اقهد هجری، ف23الحجه سال  مورخان مبنی بر وقوه ما،رای قتل خلیفه دوم در اواخر ذی

یابی می  شود.  حجیت اری
 الول. ، نقد سندی، نقد دللی، نهم ربیع«رفع قلم»روایت ها:  کلیدواژه

 . مقدمه1
گروهی از شیعیان با استناد به روایت  کنون  گرشته تا  کهه روز نههم « رفع قلم»از  بر این باورند 

اند و به بهانهه برائهت از  الول مصادف با قتل خلیفه دوم است، لرا آن را عیدالزهراء نامیده ربیع
دهنهههد. امهههروزه بههها  هایی بههها متهههامین نامناسهههب ترتیهههب می ، ،شهههندشهههمنان اههههل بیهههت 

مانههد و مو،ههب وهههن  گسههترا فتههاهای مجههازی، ایههن موضههوه از چشههم ،هانیههان پنهههان نمی

                                                   
  نویسنده مسئول دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا _(shirdel114@gmail.com). 

  گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا  . (bahar-p@alzahra.ac.ir)استادیار 



 

 

، س
یث

حد
لوم 

ع
ال 

دوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
هارم

چ
 

124 124 

کهه  مرهب شیعه و ایجاد تفرقهه و دشهمنی میهان مسهلمانان می گفتنهی اسهت  بهر اسهات  گهردد. 
وند به واسطه واقعه مزبور از نهم ربیع تا سه روز، تکلی  را از همگان برداشهته و این روایت، خدا

 انجام هر فعلی را مبام شمرده است.
کهه آیهها می از « رفههع قلههم»تههوان بهر قطعیههت و صهحت صههدور روایهت  پرسهش اصههلی ایهن اسههت 

کرد؟ چه نقهدهایی از نظهر سهند و مهتن، بهر ایهن روایهت مترتهب  معصومان اطمینان حاصل 
 است؟ 

کنون در نقد و بررسی روایت  پژوهش که تا  گرفتهه اسهت، اغلهب بهه « رفع قلهم»هایی  صهورت 
و بهه  1اند ،نبه تاریخی پرداخته و تاریخ مرکور در روایت برای قتهل خلیفهه دوم را مهردود شهمرده

کید داشته بیان تقارن روز نهم ربیع با آغاز امامت حترت مهدی    2اند. تَ
،انبهه و از سهوی  شهناختی ،هامع و ضهع  در نقهد محتهوایی همه منبع لرا از یک سو، عدم

های ناشی از تمسک  های قرآن و سنت و نیز آسیب دیگر، مخالفت آشکار روایت مزبور با آموزه
 افزاید.  به آن، بر ضرورت بایپژوهشی در نقد و تحلیل آن می

 «رفع قلم». مضمون روایت 2
که در آن به مناسبت مهرگ یکهی از دشهمنان اههل ، روایتی ا«رفع قلم»روایت معروف به  ست 

األول تهها یههازدهم )بههه  بههه ،ههواز آزادی عمههل و رفههع تکلیهه  مسههلمانان از روز نهههم ربیههع بیههت 
مدت سه روز( تصهریح شهده اسهت. بهه دلیهل طهولنی بهودن مهتن روایهت، تنهها بهه بیهان مختصهر 

کتفهها شهده و بهه فراخههور ب متهمون روایهت و بخش ههایی از مههتن  حهث، بخشهههای اصهلی مهتن ا
کتاب کامهل - 3،النوار النعمانیه  روایت به نقل از  تری  که نسبت به سایر مآخهر از سهند و مهتن 

 شود. ذکر می -برخوردار است 
گزارا شده است: که دو تن از  4این روایت در چندین بخش  در بخش نخست آمده است 

یههان دربههاره  شههوند و بههرای روشههن شههدن  تلف می)یهها ابههو الخطههاب( دچههار اخهه« ابههن الخطههاب»راو
الول  رونهد و او را در حهال انجهام اعمهال عیهد نههم ربیهع مطلب، نزد احمد بهن اسهحاق قمهی می

                                                   
هها،  نههم ربیع)،هالهت؛ 90-77، ص«بازکهاوی داسهتان رفهع قلهم»؛ 84-51، ص«تَملتی تاریخی در باره نهم ربیهع». ر . 1

 .49-6ص ها(، خسارت
 . 72- 52، صدومین غدیر؛ 52-41، ص«نهم ربیع؛ روز امامت و مهدویت». ر . 2
کالنوارالنعمانیذ . 3  ابرعلمای شیعه در قرون یازدهم و دوازدهم است.تَلی  سید نعمت اهلل ،زایری یکی از ا
 .113-108، ص1ج األنوار النعمانیذ،؛ 55-44ص ،المحتتر. ر . 4
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در چنههین روزی، بههه بیههان  بیننههد. وی بهها اسههتناد بههه مهها،رای ملقههاتش بهها امههام هههادی  می
 پردازد.  میمشاهده اعمال ویژه عید در بیت آن حترت و بیان فتیلت آن از یبان ایشان 

که ایشهان از  به نقل از پدر بزرگوارشان اشاره می در بخش دوم روایت، به سخن امام  شود 
بهوده  که شاهد برپایی ،شن عید نهم ربیهع در محتهر رسهول خهدا  -قول حریفذ بن یمان 

  را دربههاره فتهیلت روز نهههم ربیهع الول، بههه سهخنان حتههرت خطهاب بههه حسهنین  -اسهت 
 کند:  مهم واقع در آن روز، چنین نقل میواسطه ما،رای 

ییلهأ  ُض اهَّلُل فأ ی َیْقیلبأ یلذأ
یلُه اْلَییلْوُم ال َ َ َ هأ َفإأ َبَرَکیلةأ َهیلَذا اْلَییلْومأ َ  َسیلَعاَدتأ یلا بأ یًبیلا َلُمَ یبًا َمرأ ُه َ  ُکاَل َهنأ َعیلُد  َ

ُه اْلَیْوُم ا َ َ ُکاَل َفإ ا ...  ُمَ أ ُ  ُدَعاَء وم  ُکدَْما َ  َیعَتجأ أ د  ٍَ ْهیللأ َبْییلِتأ َ  َعُد  َ 
َ
ْرَعیلْوُن أ ییلهأ فأ ی ُیفقُد فأ ذأ

ل َ
ُهْب.  أ ُ  َحق  ُهْب َ  َغالأ ُ اْلأ ََ 
که از خدا خواسته س ا به نقل از آن حترت می ام نهم ربیهع را روز بها فتهیلتی بهرای  گوید 

 شیعیان اهل بیتم قرار دهد، لرا خداوند در پاسخ چنین وحی فرموده است: 
َمرْ 
َ
ُد! َ  أ دْم َ ینَ َیا ُُمَ بأ یلَراَم اْلَکیلاتأ یلَک اْلَییلْومأ ُت اْلکأ یلْب ِفأ َذلأ هأ أ

ُکه  ْهیلقأ  ْن َیْرَفُعیلوا اْلَقَهیلَب َعیلنأ اْ نَ
َ
، َ  َّل أ

یلَک اْلَییلْوَم  َعْهُت َذلأ ٍَ ِن أ َقْد  ِأ ُد!  دْم َ َک. َیا ُُمَ ی أ َولأ َکَراَمًة َلَک َ  لأ َطاَیاُهْب  َْ ْن  َیْکُتُبوَن َشْیبًا مأ
ْهیللأ بَ 

َ
ییلدًم َلیلَک َ  ِلأ ْب عأ ُ َُ َعَهیلن َ َسیلیلْع ٍْ ْب ... َ  َِلَ أ یلیَعهتأ ینَ َ  شأ یلْعَمنأ یلَن اْْلُ ُعُهْب مأ یلبأ

یلْن َیت َ َ یلَک، َ  ْلأ ْی أ
ْب َمْضُفورًم، َ  َعدَْمَهُهْب َمْقُبوًّل. ُ َ َْ  َمْشُکورًم َ  َذ

گفهتن نهزد  که حریفه پا از قتل خلیفه دوم، بهرای تهنیهت  در بخش سوم چنین آمده است 
امام با بیانات طولنی این روز را مایه چشم روشنی دانسته و هفتهاد  رود و می حترت علی 

 شمارد؛ از ،مله: و دو نام برای آن برمی
یلب أ َ  اْلَکیلیلْرلأ ... َ  َییلْوُم  یلیسأ اْ َ َراَحةأ َ  َییلیلْوُم َتْنفأ ْسیل أ یلَد  َرْفیلعأ اْلَقَهیلیلبأ ... َییلْوُم اّلأ ی َ  َییلیلْوُم   َ  َییلْوُم اْ ُ

یدأ اهَّللأ  قأ َ  ... َییلْوُم اْلَبَرَکةأ َ  عأ َنیلافأ یلیَعةأ ... َ  َییلْوُم َقْتیللأ اْْلُ أ ْعدَْمیلاَل الش 
َ
یلَل اهَّلُل أ ... َ  َیْوم  َقبأ ْکَب أ

 اِْلَ
ْهلأ اْلَبْیتأ 

َ
 ... ُسُ، رأ أ

َل »همچنین در این روایت، چندین بار لف    خطاب به حسهنین  از قول پیامبر « ک 
ل»ام شیعه، به حدیث ذکر شده است. از این رو، نزد برخی عو ک  ل    5نیز مشهور است.« ک 

  در روایات معصومان « رفع قلم». مفهوم 3
به معنای برداشتن چیهزی از « رفع» 6است.« وضع»در نزد اهل لغت، مخال  « رفع»معنای 

                                                   
 .234، صالموضوعات فی اآلثار و الخبار. 5

 .129، ص8 ج ،لسان العرب. 6
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معنای برداشهتن از  بهه« رفهع قلهم»بهدین ترتیهب،  7،ایش همراه بها انتقهال و حرکهت آمهده اسهت.
در « رفهع قلهم»امها مفههوم  9در آخهرت اسهت؛  یا نداشتن تکلیه  و نبهود مااخهره 8همقام و ،ایگا

کلی در بسیاری از ابواب فقهی مطرم می  10شهود. اصطلم فقهی، به عنوان یک قاعده و قانون 
. امها نظهر مشههور بهر 11و،ود دارد« رفع»از دیدگاه فقها و اصولیون، چندین احتمال درباره مفهوم 

که  که دارای مااخره است تنها شامل آن احکام تکلیفی می« لمرفع ق»این است  12شود 
.  

که منشَ این اصطلم فقهی، حدیث معروف نبوی باعنوان مشهابه  « رفهع قلهم»گفتنی است 
کههود ، مجنههون و فههرد خفتههه رفههع تکلیهه  شههده اسههت. کههه در آن، از سههه تههن:  بههر ایههن  13اسههت 

رطرف شدن موانع تکلیه ، فعهل حرامهی را چه افراد مرکور در این روایت قبل از ب اسات، چنان
گناهکار تلقی نشده و مااخره نمی کنند،   . 14گردند مرتکب شوند یا وا،بی را تر  

که در منابع حدیثی، چندین روایت با عنوان مشابه و موسوم به  « رفع قلم»لزم به ذکر است 
کههه ازنظههر متههمون بهها روایههت مههورد نظههر در ایههن پهه« حههدیث رفههع»یهها  ژوهش متفههاوت و،ههود دارد 

گروهی خاص و در شرایط ویژه در این 15است. تصریح   گونه روایات، به انحصار رفع تکلی  از 
که در برخی احادیث، علوه بر سه فرد مرکور در حدیث فقهی مورد اشاره، از  شده است؛ چنان

گرفته است. کی از رفع عسر و ح 16بیمار نیز رفع قلم صورت  رج این روایات با متمون آیات حا
کم و ممنوعیههت انجههام اعمههال تکلهه  گههاهی  17تههوان، موافقههت و مطابقههت دارد. آمیز بههرای افههراد 

 شهود؛ ماننهد روایتهی از امهام رضها  تعمیم یافتهه و افهراد بیشهتری را شهامل می« رفع قلم»قاعده 
                                                   

 .360، صمفردات الفاظ القرآن. 7

 .232، ص2 ، جالمصبام المنیر. 8
 .338، ص4 ، جمجمع البحرین. 9

 .262، ص3، ج بیت اهل مرهب مطاب  فقه فرهنا. 10
کتاب الخما، درت خارج فقه استاد ری شهری. ر : 11  ،19/08/93. 

 . 284، ص3 ، جکتاب المکاسب. 12
 . 45، ص1، جوسائل الشیعذ؛ 175، ص2، جالخصال. 13
 .10، ص26ج ،،واهر الکلم فی شرم شرایع السلم. 14

ِبهی َعْبههِد اهلِل َعه»چنهین اسهت: « رفهع». محتهوای حهدیث 15
َ
هول  اهلِل  ْن خ  َو  َقهاَل: َقهاَل َرس 

 
ِتهی ِتْسهَعٌذ اْلَخَطههَ مَِّ

 
ِفهَع َعهْن خ : ر 

وا ِإَلْیهِه َو اْلَحَسهد   رِّ  وَن َو َمها اْضهط  ِطیق  وَن َو َما َل ی  وا َعَلْیِه َو َما َل َیْعَلم  ْکِره 
 
ْسَیان  َو َما خ هالنِِّ َفکِّ  َیهَر،  َو التَِّ ِ ر  ِفهی اْلَوْسَوَسهِذ ِفهی َو الطِّ

کهه بهه سهتم بهدان واداشهته شهوند، آن اسلم ؛ از امت«اْلَخْلِ  َما َلْم َیْنِطْ  ِبَشَفذ   کاری  ه چیز اعم از خطا، فراموشی،  چهه  ن 
گزیری انجام می چه توانش را ندارند، آن دانند، آن نمی دهند، رشک ورییهدن، فهال بهد زدن و از روی وسوسهه  چه از سِر نا
 (.417، ص2 ج الخصال،آفرینش اندیشیدن برداشته شده است  ) به

 .402، ص2، جوسائل الشیعذ؛ 193، صثواب األعمال. 16

 .17؛ سوره فتح، آیه6؛ سوره مائده، آیه286. سوره بقره، آیه17
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کی از رفع قلم برای تمام شیعیان است. این مورد نیز مانند موارد قبلی بهه ،ههت بیهان  18که حا
و دفههاه از مظلومیههت  رفههع، یعنههی تحمههل مشههقات فههراوان در راه محبههت اهههل بیههت  علههت

 ایشان قابل تو،یه است.
نههارر بهه برداشههته  در روایههات معصهومان « رفههع قلهم»شههود مفههوم  ملحظهه می بنها بهر ایههن،  

گروهی خاص   بر اسات شرایط و ضوابط معین است. شدن تکلی  و مااخره از 

 «(  نهم ربیع»)یا « مرفع قل». نقد روایت 4
گیرد: منظر نخست، اعتبارسنجی منابع  اعتبار این روایت از دو منظر مورد سنجش قرار می

از حیهث سهند  ناقل روایهت اسهت و منظهر دوم، احهراز صهحت انتسهاب حهدیث بهه معصهوم 
 و اعتبار راویان( و از حیث متن است.  )در دو ساحت: اتصال به معصوم 

 ی. نقد منبع شناخت4-1
 توان در دو بخش منابع امامیه و منابع غیرامامیه رصد نمود: را می« رفع قلم»مآخر روایت 

 . منابع امامیه4-1-1
کتهب اربعهه و سهایر منهابع حهدیثی  و ،ست  با و،ود  ،وی فراوان، هیچ اثری از این روایت در 

بهه شهرم ذیهل دسته اول و معتبر شیعی یافت نشد؛ امها مصهادر ایهن روایهت، بهه ترتیهب تهاریخی 
کهدام از آن که در ضمن معرفی ایهن منهابع، اسهناد مهرکور در ههر  هها تها اولهین راوی )یعنهی  است 

گزارا می  شود. خحمد بن إسحاق القمی( نیز 
 (6قرن) . مصباح االنوار1

نگاشهته اسهت.  ( در بیهان فتهایل امیرالمهامنین 6این اثر را شیخ هاشم بن محمد )قهرن
کتاب اثری از این روایهت یافهت نشهده اسهت. مهل  اسهتناد مانده  در نسخه خطی باقی از این 

که چنین نقل می المحتتر،ا، قول محشی  در این  کند:  است 
قال اْب َا ابوُممد ا عن بن ُممد القمع االکوفة، قال: حدثنا ابواک  ُممد بن ٍعد ییله 

کان شیخًا لا ًا هاهدًم سنة احدی   اراعین   ثال ائة لیل اعدًم ایل ا یل،، قیلال: القز یین   
الیلدی ِبشیلهد اّب ا عیلن  حدثین ُممد بن عل القز یین، قال: حدثنا ا عن بن ا عیلن ا ن

ی  ال ضیلیلا  ، قیلیلال: حیلیلدثنا ُممیلیلد بیلیلن العیلیلالء اهلمیلیلداِن الواسیلیلطع   ییلیلیی بیلیلن ُممیلیلد ٍیلیلیلر
ینیل   الکیلوِف   اشیل به عهینیلا  طیلال  )ُممیلد بیلن وّب ز البضدادی، قاّل: تناهعنا ِف وم  )اّب ا ن

                                                   
 .236، ص2، ج عیون خخبار الرضا. 18
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  19م ه فقصدَا مجیعًا واا عل وْحد بن اسحا، القمع.و
 (7قرن) . العقد النضید و ُدر  الفرید2

این اثر نوشته محمد بن الحسن القمی، از محدثان قرن هفتم در بیان فتایل امیرالمامنین 
کتاب چنین است: « رفع قلم»سند روایت  20است. و اهل بیت   در این 

کنیلیلت وَیلیلا   ییلیلیی  بیلیلن ا عیلیلین العیلیلامری، عیلیلن ا عیلیلن  ی  البضیلیلدادی   قیلیلال:  بیلیلن وْحیلیلد بیلیلن ٍیلیلر
ع. ف ناهعنا ِف ابن  ال، فاش به عهینا وم ه، فقصدَا وْحد بن إسحا، القدْم  ط   21ا ن

 (7قرن) . زوائد الفوائد 3
کتاب نوشته سید رضی کهه از پهدرا ادعیهه،  این  الدین علی، فرزند سید بن طاووت است 

کتههاب چهها  نشههده، ولههی نسههخه خطههی آن در کنههد اعمههال و آداب مسههتحبی را نقههل می . ایههن 
کتهاب  مل  استناد در ایهن 22کتابخانه دانشگاه تهران مو،ود است. مجلسهی  بحهار النهوار،ها 

که در آن، به نقل از   است: آمده یوائد الفوائداست 
ی ابن وّب العالء اهلمداِن الواسطع   ییی بن ُممد بن حوی، البضدادی قاّل: تناهعنیلا ِف   ر 

طال   اش به عهینا وم ه فقصدَا مجیعًا وْحد بن إسحا، القمع.   23ابن ا ن
 (8قرن) المحتضر. 4

گرد شهههید اول و در موضههوه احتتهههار و  کتههاب نوشههته حسههن بههن سههلیمان حلههی، شهها ایههن 
سهند روایهت در ایهن  24بر بالین شهخص محتتهر نگاشهته شهده اسهت. روایات حتور ائمه 
 کتاب چنین است: 

الفاضیلیلل عیلیلل بیلن مِیلیلاه  الواسیلیلطع بإسیلناد م صیلیلل عیلیلن ُممیلد بیلیلن العیلیلالء  میلا َقه یلیله الشیلی 
طیلال    ی  البضیلدادی، قیلاّل: تناهعنیلا ِف ومیل  ابیلن ا ن العالء اهلمداِن الواسیلطع   ییلیی بیلن ٍیلر

 25اش به عهینا وم ه فقصدَا مجیعًا واا عل وْحد بن اسحا، القمع.

                                                   
 .45، صالمحتتر. 19

 .  7-6، صالعقد النتید. 20
 .65-60، صالعقد النتید. 21

 .60-59، ص12 ، جالرریعه. 22
 . 355-351، ص95، جبحار النوار. 23
 .143، ص20 ج، الرریعذ. 24

 .55-44ص المحتتر،. 25
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 (11قرن) . االنوار النعمانیة5
تَلی  سید نعمت اهلل ،زایری از معاصران  ی معرفذ النشَ، اْلنسانیذاألنوار النعمانیذ فکتاب 

کتاب بدین صورت است:  26علمه مجلسی است.  سند روایت مو،ود در این 
وْب َیلیلا اِلمیلیلین العیلیلید وبومبیلیلار  اْحیلیلد بیلیلن ُممیلیلد بیلیلن وردشیلیلی  الدسیلیل اِن، قیلیلال: وْب َیلیلا العیلیلید 

لقمیلع   اَسیله ییلیی، قیلال: حیلدثنا اْحیلد ابوالب کات بن ُممد ا ج ٍاِن، قال: اْب َا هبة اهَّلل ا
یله قیلال:   َ بن اسحق بن ُممیلد اضیلدادی، قیلال: حیلدثنا الفقییله ا عیلن بیلن ا عیلن العیلامری، ا

ی  البضدادی، فقصدَا اْحد بن اسحق القمع.   27کنت اَا   ییی بن اْحد بن ٍر
 (11قرن) . بحار االنوار6

بها انهدکی  بحهار النهوار 95و  31در میان ،وامهع متهَخر حهدیثی تنهها علمهه مجلسهی در ،لهد
کرده است. با و،ود این« رفع قلم»تفاوت روایت  ، بهاب  بحار النوار که وی در ،لد پنجم  را نقل 

روایههت  29مشههتمل بههر « مههن رفههع عنههه القلههم و نفههی الحههرج فههی الههدین»چهههاردهم را بهها عنههوان 
کتهابش اما روایت فوق را ذیل این باب نیاورده است، بلکه آن را د 28گشوده، ر ابواب دیگری از 

گزارا می  کند: به شرم ذیل 
کتاب 1 کیفیت قتهل »، باب بیست و چهارم، ذیل مبحث المحن و الفتن. در تتمه  زمان و 

  29آورد. می المحتترروایت را همراه با سند به نقل از « خلیفه دوم
تاسهع مهن شههر فتهل الیهوم الالول، باب سیزدهم بها عنهوان  . در ذیل ابواب اعمال ماه ربیع2
کتاب   «األول و خعماله ربیع چنهین ایهن روایهت را بها  هم 30آورد. می یوائد الفوائدروایت را به نقل از 

کتاب  األول و  فهی فتهائل خیهام شههر ربیهع»، ذیل باب هشتم بها عنهوان زاد المعادهمین سند در 
 31کند. نیز نقل می« خعمالها

گفتههه شهد، قههدمت روایهت  بنها بههر آن کثر بهه قههرن ششههم و « رفههع قلهم»چهه  در منههابع شهیعی حههدا
کتههاب  هفههتم می نیههز ذیههل بههاب  ،ههامع الحادیههثرسههد. در میههان ،وامههع معاصههر حههدیثی، در 

های مستحبی تنها بخش اول روایت یعنی ما،رای انجام غسهل نههم ربیهع توسهط احمهد  غسل

                                                   
 .336، ص2 ج ،خمل اآلمل. 26

 .113-108، ص1، جاألنوار النعمانیذ. 27

 .308-298، ص5ج بحار النوار،. 28
 .129-120، ص31ج ،. همان29

 .355-351، ص95، جهمان .30

 .253، صعادزاد الم. 31
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32اشاره شده است. یوائد الفوائدبن اسحاق قمی به نقل از 
 

 امیه. منابع غیرام4-1-2
و،هود  -که در نقد و بررسی آن نیز مهاثر اسهت  -« رفع قلم»نکته حایز اهمیت در مورد روایت 

َصههیریهمجمههوه األعیهادایهن روایهت در  کتههاب حهدیثی قههدیمی متعله  بهه فرقههه غهلت ن   33، یهک 
 است.

مجمههوه ، معههروف بههه سههبیل راحههذ الروام و دلیههل السههرور و الفههرام الههی فههال  الصههبامکتههاب 
ق( اسههت. وی از بزرگههان و 426-358، نوشههته ابههو سههعید میمههون بههن القاسههم الطبرانههی )دالعیهها

پیشوایان نصیریه در قرن پنجم در منطقهه حلهب و شهامات بهوده و دارای تَلیفهات متعهددی در 
کهه  در واقهع، وی سهومین ر،هل بلنهد 34ترویج مهرهب نصهیریه اسهت. آوازه تهاریخ علویهان اسهت 

گستر توانست با فعالیت ده نقش ماثری در تثبیت موقعیهت نصهیریه در سهوریه و تهدوین و های 
کنهد. همهین امهر مو،هب شهد بهرای  تحکیم عقاید و مبهانی آنهان در آغهاز قهرن پهنجم هجهری ایفها 
اولین بهار در قهرن پهنجم، نهام نصهیریه بهه عنهوان یهک فرقهه رسهمی و مسهتقل در منهابع ِفهَرق ثبهت 

که مشتمل بر معرفی مجمو 35شود. ه اعیهاد عربهی و اعجمهی مهرهب نصهیریه و ذکهر در اثر فوق 
بههها نقههل دو روایهههت بههه معرفهههی عیههد نههههم « مقتههل دلم»هههها اسههت، در بهههاب  فتههیلت و آداب آن

هها،  اسهت و در ضهمن آن الول به عنوان تهاریخ قتهل خلیفهه دوم و بیهان فتهائل آن پرداخته ربیع
  36کند. ادعیه مخصوص این روز را ذکر می

کتاب سند روای  ت موردنظر بدین صورت است: در این 
حیلیلدثنا ُممیلیلد بیلیلیلن ُممیلیلد بیلیلیلن العبیلیلاِ ا ن اسیلیلیلاِن، قیلیلال: اْب َیلیلیلا ابیلیلوعل اْحیلیلیلد بیلیلن اَسعییلیلیلل 

                                                   
 .61-60، ص3، ج،امع الحادیث. 32

گروه در قهرن پهنجم هجهری بهه طهور رسهمی از شهیعه امامیهه منشهعب « علویه»و « انصاریه». فرقه نصیریه را 33 گویند. این  نیز 
گرفتنههد. تعههالیم نصههیریه عبههارت اسههت از التقههاط عناصههر شههیعه و مسههیحیت و  شههدند و در شههمال غربههی سههوریه ،ههای 

(. این ،ماعت در زمان اشغال سهوریه توسهط فرانسهه در 442، صفرهنا فرق اسلمیپیش از اسلم ) معتقدات ایران
(. در 43-42، ص«فرقه نصیریه از آغاز تا انتقهال دعهوت بهه شهام»اند ) اوایل قرن بیستم، نام خود را به علویان تغییر داده

گههروه بههه نصههیریه، دیههدگاه ههون ؛ 43-38، صهمههانرد )ر. : های مختلفههی و،ههود دا خصههوص و،ههه تسههمیه ایههن  العلویِّ
ون صیریِّ گرفته شده است؛ ییرا فرقهه غهلت  (. در مجموه به نظر می24-23، صالنِّ کلمه از نام ماسا آن  که این  رسد 

میریه، پیروان شخصی به  صیریه یا ن  میهری، یکهی از اصهحاب منحهرف امهام حسهن عسهکری  ن  صهیر ن   نام محمد بهن ن 
 رسد.  ( در این صورت پیشینه آنان به قرن سوم هجری می451-450، صفرهنا فرق اسلمیبودند )

ون. 34 صیریِّ ون النِّ  .27، صالعلویِّ
 .54، ص«فرقه نصیریه از آغاز تا انتقال دعوت به شام». 35

 .153-133، صمجموه العیاد. ر . 36
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العهیماِن، قال: حدثنا ا عین بن اْحد بن شیبان القز یین، قال: حدثین ابو اْحد بن عل 
یل بن ُممد بن   ییی اهلمداِن الواسطع العالء بن ُممد حدثنا قال: الکهمجیش،  د ٍأ

طیلال   اشیل به عهینیلا ومیل ه فقصیلدَا مجیعیلًا وایلا عیلل  وّب اال ِف تناهعنا قاّل: البضدادی، ا ن
  37وْحد بن اسحق القمع.

کهه در بهاره نههم ربیهع در ابتهدای بهاب  امها روایهت مفصهل کهرده، از نظهر « مقتهل دلم»تری  نقهل 
نیسهت. امها از « ع قلهمرفه»تفهاوت دارد؛ ییهرا در آن سهخنی از « رفع قلم»متن تا حدودی با روایت 

کیهد و  نظر توصی  سیره امام هادی  در انجام اعمال مخصوص عیهد در روز نههم ربیهع و تَ
اسهت. « رفهع قلهم»سفارا مخاطبان ،هت بزرگداشت این روز، دارای متمونی مشابه روایت 

 بخشی از سند و متن این روایت چنین است:
ااسناده عیلن رٍالیله ایل اّب  -ریض اهَّلل عنه  -ِ ما ر اه اّلمی  ابو عبداهَّلل ُممد بن اّب العبا

صیلیی َبیل   - 38الطی  اْحد بن اّب ا عن، قال: حدثین ابو عبداهَّلل ا عین بن ْحیلدان ا ن
ِف اضیلیلداد ِف من لیلیله اشیلیلار  ایلیلال الکوفیلیلة، قیلیلال: حیلیلدثین اْحیلیلد بیلیلن غالیلیل  بیلیلن  -اهَّلل  ٍهیلیله 

عبیلداهَّلل بیلن اییلول سهیمان بن عطیه، عن قاسب بیلن سیلهمة، قیلال: غیلد ت الییلاّب ُممیلد بیلن 
القمع   معع مجاعة من اْواِن وسأله اع اض رقعة عل سیدی اّب ا عن عل بیلن ُممیلد 

  39لاح  الععک .
که طبرانی روایهت نههم ربیهع را در سهرآغاز بهاب  از آن گویها از نظهر « مقتهل دلم»،ا  کهرده،  نقهل 

گرفتهه اسهت؛ در حه کهه روایهت وی این روایت بهه عنهوان روایهت معیهار در اولویهت قهرار  رفهع »الی 
پا از ادعیه مخصوص 40«خبر آخر لیوم التاسع من شهر ربیع الول و فتیلته»را با عنوان « قلم

کهه  کند. با ملحظه دو روایت مزبور، چنهین بهه نظهر می نهم ربیع در پایان این باب نقل می رسهد 
ا،رای مرکور در آن، و به نوعی بازنویسی م« نهم ربیع»قرائت دیگری از روایت « رفع قلم»روایت 

 با شواهد و مستندات بیشتری است. 
 که: * نتیجه آن

کهه روایهت  روایت مورد نظر فاقهد پیشهینه قابهل تهو،هی اسهت. قهدمت منهابع حهدیثی امامیهه 
چههه امههروز مو،ههود اسههت،  رود و آن تر نمههی در آن نقههل شههده اسههت از قههرن ششههم عقههب« رفههع قلههم»

                                                   
 .153-147. ر . همان، ص37

کامههل  ه اسههت. شخصیتق( از تَثیرگههرارترین پیشههوایان نصههیری346ق یهها 358. خصههیبی )م38 تر وی در بخههش  شناسههی 
 بررسی وضعیت راویان خواهد آمد. 

 .143-133، صمجموه العیاد. ر . 39
 .147. ر . همان، ص40
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کثر مربوط به قرن هفتم و هشتم هجر ی است؛ اما پیشینه این روایت در منهابع غیهر امامیهه حدا
ه اسهت.  به قرن پنجم می صهیریِّ که مربوط به یک منبع روایهی ن  چنهین احتمهال  بنها بهر ایهن،  رسد 

که در ابتدا روایت  می ،ا به تدریج وارد منابع امامیهه  در منابع نصیریه نقل و از آن« رفع قلم»رود 
 است.  دید در قطعیت صدور این روایت از معصوم شده است. این موضوه به معنای تر

اسهت. علمهه مجلسهی از علمها و  بحهار األنهوارترین منبهع ایهن حهدیث  در ،وامع متَخر، مهم
آوری و ضبط احادیهث و  بزرگان عصر صفویه بوده و در این دایر، المعارف حدیثی، صرفا  ،مع

کتهههب دینهههی را و،ههههه همهههت خهههویش داشهههته و شخصههها  درصهههدد  یهههابی احادیهههث و حفههه   اری
لی ابهواب  طور قهری اخبار ضهعیفی ههم در لبهه ها برنیامده است. لرا به  استخراج صحام آن
که ،هت چنین می هم 41شود. مختل  آن دیده می کرد  های مجلسهی در آثهار  گیری توان تصور 

پرشههمارا، از عوامههل تههاریخی و عناصههر فکههری و فرهنگههی مصههادف بهها حیههاتش اثههر پریرفتهههه 
نسههبت بههه اهههل سههنت ،ههزو    کههه در عصههر صههفویه، تعصههبات مههرهبی و بههدبینی چنان 42؛باشههد

در طعهن پیشهوایان « رفهع قلهم»نقهل روایهاتی نظیهر  بنها بهر ایهن،   43اعتقادات راسخ مردم شده بهود.
 رسد. اهل سنت در ،وامع حدیثی آن عصر چندان بعید به نظر نمی

 . نقد سندی 4-2
شههامل امههوری نظیههر بررسههی صههحت انتسههاب حههدیث بههه ،هها،  منظههور از نقههد سههندی در ایههن

 ، اتصال سند و احوال راویان حدیث است. معصوم 

 . بررسی انتساب حدیث به معصوم 4-2-1
از طری  سلسله سند به سه شکل به معصوم منتهی شده اسهت: نخسهت « رفع قلم»روایت 

پایهان مسهتند و در  ، س ا مستند به سنت رسهول خهدا روایت منتسب به امام هادی 
کهه صهحت انتسهاب ایهن روایهت بهه معصهوم  شود. از آن می به قول حترت علی  در  ،ا 

تواند بر قطعیت یا عدم  گردد، قواعد نقد متنی می هر سه شکل به روشنی و سهولت محرز نمی
کند.  قطعیت صدور روایت حکم 

 . بررسی اتصال سند4-2-2
که مجلسی به نقل از صاحب  کنهد، بهه  ذکر می المحتترو نیز صاحب  ئدیوائد الفواسندی 

                                                   
 .376، صتاریخ عمومی حدیث. 41

 .82، صعلمه مجلسی و فهم حدیث. 42
 .219، صسیاست و اقتصاد عصر صفوی. 43
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های هفتم و هشهتم  که در قرن -ها  های میان مالفان آن وضوم دارای ارسال است؛ ییرا واسطه 
که معاصر احمد بن اسحاق بوده -اند  ییسته می  اند، حرف شده است.  با اولین راویان روایت 

ز مهروی عنهه، یعنهی علهی بهن در ذیل سند، به اتصال سهند منقهول ا المحتترالبته صاحب 
کامهههل ایهههن سهههند، نمی 44کنهههد؛ مظهههاهر الواسهههطی تصهههریح می تهههوان در  امههها بهههه دلیهههل عهههدم نقهههل 

کههرد. سههند  بههه نقههل از محشههی  مصههبام النههوارخصههوص اتصههال یهها ارسههال آن ارهههارنظر قطعههی 
کامل -نیز  المحتتر گویا دارای طری    نهاقص چنان هم - 45است المحتترتری نسبت به  که 

 راوی، در آخهرین بهرای را روایت قزوینی ،عدویه بن که محمد آمده آن در ییرا است؛ سلمر

کتهاب  کهه اسهت حهالی در ایهن اسهت. کهرده ق نقهل341سهال   قهرن در مصهبام النهوارماله  

کهه بهین او و محمهد ییسهته می ششهم قزوینهی تنهها یهک  ،عدویهه بهن اسهت. پها بعیهد اسهت 
 واسطه و،ود داشته باشد. 

کامههل 46النههوار النعمانیهههان، سههند مههرکور در در ایههن میهه تر بههه نظههر  نسههبت بههه طههرق پیشههین 
« رفهع قلهم»تهوان در بهاره اتصهال یها انقطهاه سهند در تمهام اسهناد روایهت  نمی بنها بهر ایهن،  رسد.  می

 ارهار نظر قطعی نمود.
 . بررسی وضعیت راویان 4-2-3

کهه نها با تتبع در منهابع ر،هالی و حهدیثی ملحظهه می کهدام از راویهان مو،هود در شهود  م ههیچ 
احمهد »اسناد فوق در آثار حدیثی و ر،الی شیعه نیامهده اسهت. در ایهن میهان تنهها شخصهیت 

، راوی سهخنان رسهول «حریفهذ بهن یمهان»و نیهز  ، راوی سخن امام ههادی «بن اسحاق قمی
 شناخته شده است.  و امیرمامنان  خدا 
کنیههه  خحمههد بههن إسههحاق األشههعری  یههان  47اا ابههوعلی اسههت. القمههی،  وی از اصههحاب و راو

گفتههه  48بههوده و از خههواص اصههحاب امههام عسههکری  ، امههام هههادی امههام ،ههواد  کههه بههه 
کهههه ثقهههه 49را ههههم دیهههده اسهههت. برخهههی، امهههام زمهههان  بسهههیار 50، در توصهههی  وی چنهههین آمهههده 

                                                   
 .44، صالمحتتر. 44

 .45همان، ص .45

 .108، ص1، جلنعمانیهالنوار ا. 46
 .63، صالفهرست. 47

 .91، صر،ال النجاشی. 48

 .24، صکتاب الر،ال؛ 15ص ،خلصذ القوال. 49

 .397، صر،ال الطوسی. 50
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کتب  51ها ارزشمند، شیخ و نماینده قمی از امام نقل  به  مسائل الر،الو  علل الصومو صاحب 
شود؛ از ،مله: خحمد بن  های مختلفی یاد می در اسناد روایات، به نام52بوده است. هادی 

 53سعد و خحمد بن إسحاق با القابی نظیر: خبوعلی، األشعری و القمی.
کنیههه وی از اصههحاب و انصههار رسههول  54 اا ابوعبههداهلل اسههت. حریفههذ بههن الیمههان العبسههی 

وی چههل  56شهود. محسهوب می خهاص امیرمامنهان و از ارکان ممهدوم و یهاران  55خدا
  57درگرشته است. روز پا از بیعت با امام علی 

گرفته کهه نهام ایهن افهراد در ذیهل  گر چه دو فرد اخیر مورد توثی  قرار  اند، اما باید تو،هه داشهت 
بها تو،هه بهه مجههول  بنها بهر ایهن،  سلسله اسناد روایت نیامده و تنها در ضهمن مهتن آمهده اسهت. 

چنهین تنهاق  و  ودن تمام راویان، سند این روایت دچار ضع  و فاقهد اعتبهار لزم اسهت. همب
یها حسهن « ،هده« »حهویج»و « ،هریح»اختلف مو،ود در میان نام راویان این اسناد، مثل  میهان

 افزاید.  ،ای ابو العلء همدانی بر ضع  سند می  بن حسن سامری به
کههه در منبههع نصههیری شخصههیتی بههه نههام « نهههم ربیههع»ان، در سههند روایههت لزم بههه ذکههر اسههت 

که بررسهی وضهعیت وی در وضهعیت سهند روایهت  به چشم می« خصیبی» نیهز « رفهع قلهم»خورد 
ق( از تَثیرگرارترین پیشوایان فرقه نصهیریه 346ق یا 358رسد؛ ییرا خصیبی )م ماثر به نظر می

که نزد نصیریان به عنوان ماسا ثانی مرهب شمرده می اما نزد اغلب ر،الیهان  58؛شود است 
کراب معرفی شده است. کهه  59متقدم امامیه وی فردی فاسد المرهب و  این در حالی است 

اا  برخههههههی از ر،الیههههههان متههههههَخر شههههههیعی او را مههههههدم نمههههههوده و سههههههعی در بازسههههههازی چهههههههره
کتهاب  مهم60اند. داشته در مسهَله امامهت ائمهه  الهدایهذ الکبهریتهرین اثهر منتسهب بهه خصهیبی، 
کههه   کتههاب، بههه معرفههی یکایههک ابههواب ائمههه اسههت  از  در بخههش پایههانی نسههخه اصههلی 

سههلمان فارسههی تهها ابوشههعیب محمههد بههن نصههیر نمیههری و بیههان ،ایگههاه رفیههع آنههان نههزد شههیعیان 
                                                   

 .63، صالفهرست. 51

 .91، صر،ال النجاشی. 52
 .50، ص2، جمعجم ر،ال الحدیث. 53
 .101، صکتاب الر،ال. 54

 .2، صبرقی ر،ال. 55
 .60ص ،خلصذ القوال. 56

 .35، صر،ال الطوسی .57

ون. 58 صیریِّ ون النِّ  .25، صالعلویِّ

 .444، صکتاب الر،ال؛ 54، ص1، جر،ال ابن غتائری؛ 67، صر،ال النجاشی. 59

 .491-490، ص5 ، جاعیان الشیعه. 60
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گر یکههی از عقایههد مسههلم نصههیریان یعنههی و،ههود نماینههدگانی تحههت عنههوان  کههه بیههان 61پههردازد می
کدام از معصومان « باب»   62است. برای هر 
 نقد متنی و داللی  -4-3

کهه بهر  بر اسات معیارهای مشهور نزد عالمان حدیث، مهم در ادامه  ترین نقدهای محتوایی 
 گیرد. وارد است، مورد تحلیل و بررسی قرار می« رفع قلم»مایه روایت  درون

 کریم  مخالفت مضمون روایت با نص قرآن -4-3-1
تواند از میهزان ارتبهاط متهمون آن بها نهص قهرآن  به قرآن می« رفع قلم»تردید، عرضه روایت  بی

گناهان همه انسهان ، چشم«رفع قلم»کریم پرده بردارد. موضوه محوری روایت  ها  پوشی از تمام 
که چندین بار با عناوین مختل  در روایت مزبهور مطهرم می به    شهود. یهک مدت سه روز است 

 ین آمده است: از قول خداوند چن ،ا به نقل از حریفه، سخن پیامبر 
یلَک ا ْن وٍلأ َذلأ اٍم مأ ی َ

َ
َثَة أ ْب َثاَل هأ أ

ُکه  ْهقأ  ْن َیْرَفُعوا اْلَقَهَب َعنأ اْ نَ
َ
ینَ أ بأ َراَم اْلَکاتأ َمْرُت اْلکأ

َ
ْلَییلْومأ َ  أ

َطاَیاُهْب.  َْ ْن  ْب َشْیبًا مأ أ ُْ  َ  َّل َیْکُتُبوَن َعَه
به نقل از حریفه چنهین  مام علی و در ،ای دیگری در ذکر اسامی روز نهم ربیع، از قول ا

 آمده است: 
 . َراَحةأ ... َیْوُم َرْفعأ اْلَقَهبأ ْس أ  َیْوُم اّلأ

 ترین اعمال بشر تصریح دارد:  لکن آیات متعدد قرآن بر تحت نظر بودن ،زئی
ا  ٍة َشر ً ْثَقاَل َذر َ ْیًرا َیَرُه * َ  َمن َیْعدَْمْل مأ َْ ٍة  ْثَقاَل َذر َ ن َیْعدَْمْل مأ   63َیَرُه ََفَ

کارها و آثار آن هم  کند؛  ها اشاره می چنین نص قرآن به ثبت و ضبط تمامی 
 ٍ ین بأ َماٍم م ُ ِأ ْحَصْیَناُه ِفأ 

َ
ُکل َ الٍء أ ُموْم َ  َءاَثاَرُهْب َ   ْکُتُ  َما َقد َ ََ  ....

64 

کهه در روز قیامهت  انهدازه میزان دقت در ثبت اعمال انسان در صهحیفه اعمهال بهه  ای اسهت 
 شود:  ام اعمال خیر و شر انسان در برابر دیدگانش حاضر میتم

ن ُسوٍء ... َهْت مأ یٍ  ُُمَب ًم َ  َما َعمأ َْ ْن  َهْت مأ ا َعمأ ْفٍس م َ ََ  
ُکل ُ ُد   65.َیْوَم َخجأ

                                                   
کتاب الهدایذ الکبری». 61  .27، ص«حسین بن حمدان خصیبی و 
ون. 62 صیریِّ ون النِّ  . 21-20، صالعلویِّ

 .8-7. سوره زلزال، آیه63
 .12. سوره یا، آیه64
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نهص قهرآن بهر ثبهت، ضهبط و حسابرسهی دقیه  و پیوسهته اعمهال دللهت دارد و بها  بنا بر ایهن،  
بنههی بههر اعههلم آزادی مطلهه  عمههل بههرای عمههوم مههردم و عههدم ثبههت م« رفههع قلههم»چههه در روایههت  آن

کریم غفهران و بخشهش  گناهان آنان در طول سه روز آمده در تعارض است. علوه بر آن، در قرآن
کار   است:  گناهان نیز منوط به توبه و استغفار از سوی فرد خطا
ْض  َ َ ة   ط َ ًدا َ  ُقوُلوا حأ ُهوْم اْلَباَل ُسج َ ُْ ْر َلُکب... َ  اْد ُکْب   فأ َطاَیا َْ.

66 

گنههاه عمههدی و متههرادف بهها معصههیت تفسههیر شههده « خطیئههذ»،مههع « خطایهها» و بههه معنههای 
وَن َعَلْیِهْم َشْیئا  ِمْن »در روایت مزبور به قرینه « رفع قلم»بدین ترتیب، مفهوم  67است. ب  َو َل َیْکت 

ْم  روزی اسهت. در نتیجهه، مفههوم  ها در چنهین پوشی از هر نوه معصیت انسان ، چشم«َخَطاَیاه 
ترین آسهیب  خهوانی نهدارد و عمهده و،ه با نص آیات قرآن هم هیچ مورد نظر در روایت رفع قلم به 

 گری در جامعه است. گر چه مضمون  رریمآ اتما  ناشی از عمل به این نوه روایات، تهرویج اباحهه
کی از رفع عسر و حرج و ممنوعیت انجهام اعمهال تکله  امها  68رای آدمهی اسهت،آمیز به قرآن حا

کم تهوانی و نهاتوانی  در این موارد، قاعده رفع تکلی  و در نتیجه عدم مااخره در آخهرت بهه قیهد 
 شود.  ها نمی افراد مقید شده است و شامل عموم انسان

 . مخالفت مضمون روایت با سنت معتبر 4-3-2
گرشت، « مفهوم رفع قلم در روایات معصومان »که در بحث  چنان روایت مورد نظهر نیز 

نام خود، مخالفت آشکاری دارد. از سوی دیگر، این روایهت  حتی با سایر روایات هم« رفع قلم»
کههه در منههابع حههدیثی نقههل شههده، مبنههی بههر دعههوت مسههلمانان  بهها احادیههث متعههدد و معتبههری 
کوشهش در اطاعهت و عبهادت، ناسهازگار اسهت. چنان کهه  مخصوصا  شیعیان به رعایت تقهوا و 

ِ َو اِلْ،ِتَهاِد ِفی اْلِعَباَد،»بابی با عنوان  «ئل الشیعذوسا»در  ِد اْسِتْحَباِب اْلِجدِّ
کِّ 
َ
مشتمل « َباب  َتَ

بههه شههیعیان، رعایههت تقههوا  روایههت آمههده اسههت. بههر ایههن اسههات، همههواره توصههیه ائمههه 22بههر 
انجههام  مههداری را وره و تههلا در خواننههد و راه ولیت ایشههان شههیعیان را انصههاراهلل می 69اسههت.

شههیعیان را از فرومههایگی برحههرر  طورخههاص، امههام صههادق  بههه  70کننههد. عبههادات معرفههی می
                                                                                                                        

 .30عمران، آیه . سوره آل65

 .73؛ سوره طه، آیه51؛ سوره شعراء، آیه161؛ ر . سوره اعراف، آیه58. سوره بقره، آیه66

 .228ص مفردات الفاظ القرآن،؛ 246-245، ص1 ، جفی تفسیر القرآن مجمع البیان. 67

 .17؛ سوره فتح، آیه6؛ سوره مائده، آیه286. سوره بقره، آیه68

 .85، ص1 ، جوسائل الشیعذ؛ 76، ص2 ج الکافی،ر . . 69

  .213-212، ص8 ، جالکافی. 70
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 71شمارد. داشته و خصوصیت بر،سته شیعیانش را عفت، فزونی و خلوص در عبادت برمی
بها  متهمون بها روایهات فهوق، مخالفهت دیهدگاه معصهومان  بر اسات مجمهوه روایهات هم 

 کامل  روشن است. از عموم مردم« رفع قلم»موضوه 
 . مخالفت محتوای روایت با شواهد تاریخ اسالم4-3-3

کی از تعیین تاریخ قتل خلیفه دوم در روز نهم ربیع« رفع قلم»متن روایت   الول است:  حا
یهأ َعُد  َ  ُک اهَّلُل فأ هأ ی ُلْ ذأ

...اْلَیْوُم ال َ لأ َ  
یٍع اِْلَ بأ ْن َشْه أ َر عأ مأ اسأ

. َهَذا اْلَیْومأ الت َ اِنأ
  ُه...الث َ

لزم اسههت بهها ارائههه شههواهد و مسههتندات دقیهه ، بههه نقههد ایههن روایههت بهها واقعیههات  بنهها بههر ایههن، 
الحجههه سههال  ام ذی27ام یهها 26شههود. قاطبههه مورخههان بهها انههدکی تفههاوت، روز  تههاریخی پرداختههه 

کرده23 ن بههدی 72انههد. هجههری را تههاریخ قتههل عمههر توسههط ابولالهها، غههلم مغیههر، بههن شههعبه عنههوان 
گزارا ترتیههب، میههان تههاریخ مههرکور در روایههت و آن اند،  هههای تههاریخی بیههان داشههته چههه عمههده 

 حداقل هفتاد روز تفاوت و،ود دارد. 
کثریهت هم  کثر علما و بزرگان شیعه نیز با دیهدگاه مشههور و ا عقیهده بهوده و قهول نههم ربیهع را  ا

کفعمههی بههه شههیخ   ل را بهههالو تنههها علمههه مجلسههی قههول نهههم ربیههع 73اند.  اشههتباه دانسههته نقههل از 
که خود شهیخ مفیهد بهر قهول  74است. نسبت داده امها  75الحجهه تصهریح دارد؛ ذی 26با و،ودی 

الحجهه، بها اسهتناد بهه  ذی 26رغم اذعان به ا،ماه علمهای فهریقین بهر قهول  علمه مجلسی علی
ا برگزیهههده عصهههرا در اصهههفهان، همهههین نظهههر ر شههههرت دیهههدگاه نههههم ربیهههع در بهههین شهههیعیان هم

کاشهههان عیهههد بابههها شهههجاه 76اسهههت.  کهههه شهههیعیان  را در اواخهههر 77الدین لزم بهههه توضهههیح اسهههت 
کردنهههد؛ امهها در عصهههر صهههفویه برحسههب دسهههتور پادشهههاهان بنهها را بهههر نههههم  الحجههه برگهههزار می ذی
گراشتند. ملو  صهفویه ایهن عیهد را خیلهی محتهرم می ربیع و در آن روز خیهرات   شهمردند الول 

                                                   
 .295، ص1 ، جالخصال. 71
مروج ؛ 183ص ،المعارف؛ 329، ص2 ، جکتاب الفتوم؛ 278، ص3 ، جالطبقات الکبری؛ 87ص ،تاریخ خلیفذ. ر . 72

 .159، ص2 تا، ج، بیعقوبیالیتاریخ ؛ 193، ص4، جتاریخ األمم و الملو ؛ 304، ص2 ج ،الرهب
، 2، جاْلقبههههال باألعمههههال؛ 419-418، ص1، جالسههههرائر؛ 328، صالعههههدد القویههههذ؛ 195، ص6، جتههههرکر، الفقههههها. ر . 73

 .511ص ،،نذ األمان الواقیذ؛ 114-113، ص3؛ ج379ص

 .119، ص31، جبحار النوار. 74

 .42ص، مسار الشیعذ. 75

 .120-119، ص31ج بحار النوار،. 76

که بنها بهر فرهنها نادرسهت عامیانهه، امهام علهی  . مقصود77 کاشان است  پها از  همان فیروز معروف به ابولالا از اهالی 
کاشان می قتل عمر، لقب شجاه گویا او تا آخر عمرا در  کرد.  کمک   ییسته است. الدین را به وی داد و به فرارا 
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  78کردند. یبسیاری نثار م
کهه سههخن از مهرگ خلیفهه دوم در روز نههم ربیههع  تتبهع در پیشهینه ایهن دیههدگاه نشهان می دههد 

ای سهکوت، بهار دیگهر در عصهر  و پها از دوره 79بدون ذکهر سهند از قهرن ششهم بهه منهابع راه یافتهه
امهها عالمههانی  80صههفویه شهههرت یافتههه و حتههی بخشههی از فرهنهها ،امعههه شههیعه شههده اسههت؛

کفعمی )م هم کهه در بهین ایهن فاصهله می905چون  کیهد برقهول مشههور، قهول  ییسهته ق(  اند، بها تَ
کرده    81اند. نهم ربیع را رد 

کههه در دو مقطههع تههاریخی عصههر آل بویههه و عصههر  هههای تههاریخی مزبههور نشههان می گزارا دهههد 
کمههان مقتههدر شههیعی، عمههوم شههیعیان برخههی مراسههم خههاص مههرهبی را از  صههفویه بهها سههلطه حا

 الول نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.  ما،رای نهم ربیع سرگرفتند. احتمال  
کههه بنها بهر اعتقههاد بعتهی علمها و محققهان، آن چههه باعهث شههرت روز نهههم  شهایان ذکهر اسهت 

کهت عمهر بهن سهعد بهه دسهت مختهار  ربیع بهه عنهوان روز قتهل عمهر بهن خطهاب شهده اسهت، هل
م او با نام خلیفه دوم، بعدها این روز به گویا به دلیل شباهت نا 82ثقفی در این روز بوده است.

 غلط به عنوان روز قتل عمر بن خطاب شهرت یافته است. 
 . وجود تصحیف و اضطراب در متن روایت4-3-4

که در نقد محتوایی حدیث باید مورد تو،ه  و،ود تصحی  و اضطراب نیز از مواردی است 
گیرد. در متن روایات مورد نظر نیز با تو،ه به ت فاوت واژگانی، امکان اضطراب یا تصهحی  قرار 

 که: و،ود دارد؛ از ،مله این
که اختلف و نهزاه دو تهن از راویهان در مهورد مجموه العیاد( در مَخر نصیریه )1 ابهی »( آمده 
گزارا متقدم 84بوده است. 83«الخطاب  نیهز بهر ایهن  مصبام النهوارترین منبع امامیه، یعنی   در 

                                                   
 .476-475، صصفویه در عرصه دین فرهنا و سیاست. 78

 .353، صالب النواصبنق  بع  مث. 79

 .42، ص«نهم ربیع؛ روز امامت و مهدویت». 80

 .511-510، ص،نذ األمان الواقیذ. 81

 .475، ص1، جصفویه در عرصه دین فرهنا و سیاست؛ 258، صزاد المعاد. 82

کهرابان ملعهون نهزد امهام صهادق 83 کهوفی معهروف بهه ابوالخطهاب، یکهی از غالیهان و  اسهت  . محمد بن مقلص اسهدی 
گزافههه (. او مهم555و 546، ص1، جل الکشههیر،هها) ابیههه را تشههکیل داد. سهه ا  تههرین و  گوترین فرقههه غالیههه، یعنههی خطِّ

که ابوالخطاب بهه بسیاری از فرقه کردند. مشهور است  مهرهب بهود و  کلی اباحی های غلت، عقایدشان را از او اقتبات 
که و،هه  (. بنا بر این، می106-104، صلیانغاشمرد )ر. :  اصول  همه محرمات را مجاز و شهوات را نور می گفت  توان 

 گری است.   تناسب تمام غلت از،مله نصیریه و خطابیه، مسَله اباحی

 .147، صمجموه العیاد. 84
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ینهههب( تن»مطلهههب تصهههریح شهههده اسهههت:  ازعنههها فهههی خمهههر )ابهههی الخطهههاب( )محمهههد بهههن خبهههی ی
را بهه عنهوان شخصهیت « ابهن الخطهاب»، مصبام النهواراما اغلب منابع متَخرتر از  85«.الکوفی

کرده کهه در  86انهد. محل نزاه راویهان معرفهی  کهدام از افهراد  النهوار النعمانیهذ،در حهالی  نهام ههیچ 
« ابی الخطاب»منابع متَخرتر در اثر تصحی ، واژه گویا در  بنا بر این،   87فوق ذکر نشده است.

کهه مقصهود خلیفهه دوم اسهت؛ امها بها و،ههود « الخطهاب ابن»بهه  تغییهر یافتهه و چنهین تصهور شهده 
نهزد احمهد بهن « ابهو الخطهاب»که راهرا  راویان برای حهل اخهتلف خهود در مهورد شخصهیت  این

 آید! از این موضوه به میان نمی اسحاق رفته بودند، ولی در ضمن این روایت طولنی، سخنی
کهه ابتهدا در عظمهت روز  و سستی معنا نیهز هسهت. چنان  دارای تناق « رفع قلم»( روایت 2

ْهههِل اْلَبْیههِت ِمههْن َهههَرا اْلَیههْوِم؟!»گویههد:  نهههم ربیههع می
َ
ْرَمههذ  ِعْنههَد خ ْعَظههم  ح 

َ
 َیههْوم  خ

یِّ 
َ
و در ادامههه آن را « خ

ْکَبرِ »
َ
که با و،ود اعیاد بزرگی مثهل مبعهث و غهدیر، آیها  می« ِعیِد اهلِل اأْل نامد. این پرسش ،ا دارد 

چنههین ذکههر  کههاربرد چنههین تعبیههری بنهها بههه واقعههه مههورد اشههاره بههرای ایههن روز مناسههب اسههت؟ هم
ههوِم »تعهدادی اسههامی غیرمههرتبط بههرای ایههن روز نظیههر ، «َیههْوم  َسههِبیِل اهلِل َتَعههالی»، «َیهْوم  اْلَوْقههِت اْلَمْعل 

ههاِنیَیههْو » َباَهَلههِذ »و « م  اْلِفْطههِر الثَِّ تابههد؟ و نیههز ذکههر برخههی  چههه نههوه تو،یههه و تههَویلی را برمی« َیههْوم  اْلم 
َیهْوم  »و« َیهْوم  اِلْسهِتَراَحِذ »، «َیْوم  َرْفِع اْلَقَلِم »گراری این روز مانند:  عناوین متناق  با هم، در نام

کنهههار « اْلَعاِفَیههِذ  ْوَبههِذ »در  َناَبهههِذ »، «َیهههْوم  التَِّ ْزِکَیهههِذ »، «َیهههْوم  اْْلِ کهههدام  بیهههان« َیهههْوم  اْلِعَبههاَد،»و « َیههْوم  التَِّ گر 
فتیلت برای این روز اسهت؟ اصهول  آیها ذکهر اسهامی فهراوان بهرای یهک روز، دلیلهی بهر فتهیلت و 
محاسن آن است؟ از سوی دیگر، در روایت مزبور چه تناسهبی میهان عیهد مخصهوص مامنهان و 

 م از همه مردم در آن عید و،ود دارد؟ شیعیان با رفع قل
را  که بسیاری از محدثان شهیعه تهاریخ شههادت امهام حسهن عسهکری  ( با تو،ه به این3

کرده کههه مصههادف اسههت بهها شههروه  88انههد، در روز هشههتم ربیههع الول ذکههر  لههرا روز نهههم ربیههع الول 
منتظهران حتهرت  ، بهه عنهوان مناسهبتی فرخنهده و مبهار  نهزد شهیعیان وولیت امام زمهان 

شود. در نتیجه، برگزاری مراسم ،شن و شهادی در روز نههم ربیهع  محسوب می مهدی قائم 
چههه متناسههب بهها موضههوه ولیههت آن حتههرت و درخههور شههَن مههرهب شههیعه اثنههی  الول، چنههان

                                                   
 .45، صالمحتتر .85

 .253، صزاد المعاد؛ 355، ص95و ج 120، ص31ج بحار النوار،؛ 45ص المحتتر،؛ 60ص العقد النتید،ر . . 86

 .108، ص1، جر النعمانیذالنوا. 87

، مسهار الشهیعذ؛ 434، ص2 ، جالدین و تمام النعمهذ کمال؛ 92، ص6 ج تهریب األحکام،؛ 503، ص1 ، جالکافیر . . 88
 .313، ص2 ج
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گروههی از  عشری باشد، قطعها  امهری ارزشهمند و قابهل دفهاه اسهت؛ امها مسهَله ایهن کهه  ،ها اسهت 
را « رفههع قلههم»انههد تهها بههه نههوعی روایههت  سههعی نموده 90و برخههی محققههان معاصههر 89علمههای متقههدم

کهه در  تَویل نمایند و مسَله شادی در آن را با موضوه فوق مهرتبط سهازند. ایهن در حهالی اسهت 
صهورت  ای نسبت به موضوه ولیت حتهرت قهائم  ، هیچ تصریح و اشاره«رفع قلم»روایت 

 ر این رابطه موضوعیت ندارد. نگرفته است و اصول  روایت مزبور د

 . روایت رفع قلم و نقض اصل وحدت اسالمی5
کلمهه  و روایهات  91کهه مبتنهی بهر آیهات قهرآن -بدون تردید، اسلم بر حف  وحدت و انسهجام 

کید و اهتمام فراوانی دارد. امام صادق  -است  92 اهل بیت   فرمایند:  می تَ
 َِ ا ُطوا الن َ الأ ةأ   َْ ی َ َأ ا اْلَبر َ ًة.بأ ی َ َأ ْبَیا ْمَرُة لأ ةأ َما َداَمتأ اْْلأ ی َ َأ ا و َ َ اْ ج ُفوُهْب بأ الأ

َْ   َ93   

کشهیدن از اصهول  شک منظور از حف  اتحاد و انسجام امهت اسهلمی، بهه بی معنای دسهت 
کله امهت اسهلمی بها تکیهه بهر مشهترکات و  عقاید مرهبی نیست، بلکه مقصود از آن، حف  شها

تواند دلیل عقلی بر رد صحت روایت به  یز است. این تناق  میانگ پرهیز از طرم مسائل تفرقه
کیهد بهر بحهث وحهدت، صهحت ایهن  شمار آید؛ چنهان کهه برخهی علمها و مرا،هع شهیعی نیهز بها تَ

برخی نیز به صراحت بر،علی و دروغ بودن روایت بهه دلیهل مخهالفتش  94روایت را انکار نموده و
 95اند. با قرآن اذعان داشته

ی»و اصل « مرفع قل». روایت 6  «تبّرَ
ی» کههراه  در لغههت بههه« بههرء»از ریشههه « تبههرِّ آور  معنههای دوری و رهههایی از هههر چیههز ناخوشههایند و ا
کهه همهواره بها اصهل 96است ی» و در اصطلم، یکی از فروه دین در مرهب تشهیع اسهت  از « تهولِّ

ر آینهد و از اصهل امامهت منشهعب شهده و در واقهع ریشهه د ضروریات مرهب شیعه به شهمار می
                                                   

 .114-113، ص3، جاْلقبال باألعمال الحسنذ. 89

 .49-45، ص«نهم ربیع؛ روز امامت و مهدویت»؛ 72، صدومین غدیر. 90
 .103ن، آیهعمرا . ر . سوره آل91
 .392، ص28 ، جبحار النوار. 92
 .421، ص72 همان، ج. 93

 .115-104، صهاها خسارتنهم ربیع ،هالت. ر . 94

 .119. همان، ص95

 .121، صمفردات الفاظ القرآن. 96
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بههه معنههای دوسههت داشههتن، تصههدی  و تبعیههت و پههریرا « تههولی»قههرآن و روایههات اسههلمی دارد. 
گرفتن از « تبری»است.  و ائمه  ولیت خدا، پیامبر  به معنای بیزاری ،ستن و فاصله 

کل، برائهت از دشهمنان خهدا و اههل بیهت  در برخهی روایهات  97اسهت. باطل، طاغوت و در 
شههرط پههریرا تههولی اعههلم شههده اسههت؛ از ،ملههه در  بیههت  دشههمنان اهههلارهههار تبههری از 

 آمده است:  حدیث نبوی خطاب به حترت علی 
ْن ُ ْلدأ  ةأ مأ ئأ َ

ْعَداءأ اِْلَ
َ
ْعَدائأَک َ  أ

َ
ْن أ اْلَبَراَءةأ مأ  بأ

ّل َ ِأ ن َ َ َّلَیَتَک َّل ُتْقَبُل     98. ِأ

گههاه ارههار تبهری، مو،ههب بهر ایهن اسهات، تبههری از اهمیهت بیشهتری برخههوردار اسهت؛ امها ههر 
ایجهاد فتنهه بهین مسههلمانان و بهه خطهر انههداختن ،هان شهیعیان و مخصوصهها وههن مهرهب اهههل 

 فرماید:  که خداوند در این باره می شود، اعلن برائت مجاز نخواهد بود؛ چنان بیت 
ینَ َ   یلْعَمنأ ْن ُد نأ اْْلُ ْ َلیاَء مأ

َ
یَن أ رأ ْعَمُنوَن اْلکافأ ذأ اْْلُ خأ

یلَن اهَّللأ ّل َیت َ یلَک َفَهیلْیَس مأ َمیلْن َیْفَعیلْل َذلأ
ْفَعُه ... ِفأ اَلْ  ََ ُرُکُب اهَّلُل  أ ْب ُتَقاًة َ  ُیَحذ  ْاُ ُقوا مأ ْن َتت َ

َ
ّل َ أ ِأ  99.ٍء 

، اقتهدای عملهی بهه اولیهای الههی و انز،هار «تبهری»و « تهولی»چنین از ،مله شرایط تحق   هم
کمهال ایمهان و معرفهت الههی عملی از دشمنان آنهان اسهت؛ یعنهی در صهورتی تهو ی، در  ی و تبهرِّ لِّ
که آدمی اولیای الهی و ائمه اهل بیت  هها اقتهدا  را الگهوی خهود قهرار داده و بهه آن ماثر است 

کمههالت آن ههها را بشناسههد و از  هها را در خههود ایجههاد نمایههد و رذایهل دشههمنان آن کنهد و فتههایل و 
ی ،نبه عمل 100ها دوری ،وید. آن  یابد. ی میدر این مورد، تبرِّ

گویی تفهاوت فراوانهی دارد.  کهه بها سهب و ناسهزا ی یبانی نیز قابهل تصهور اسهت  اما یک نوه تبرِّ
کفهار ههم نههی فحاشی  با نص قرآن در تتاد است و خداوند حتی از دشهنام دادن بهه معبهودان 

کهه هرگهز دشهنام اصول  سیره معصومان  101کند. می دشهنام را و  102دادنهد نمی  نیز چنین بود 
گو را مبغهوض درگهاه   بهه 103دانستند. ه ایجاد دشمنی میمای همهین علهت، افهراد فحهاا و ناسهزا

                                                   
 . 8-7، ص«فلسفه تولی و تبری از دیدگاه قرآن و روایات». ر . 97
 .63، ص27، جبحار النوار. 98

 .28یهعمران، آ . سوره آل99

 .9، ص«فلسفه تولی و تبری از دیدگاه قرآن و روایات». 100

 .108سوره انعام، آیه. 101

 .185، ص1 ، جالنهایذ فی غریب الحدیث. 102

 .360، ص2 ، جالکافی. 103
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   104خواندند. الهی می
که هیچ تلزمی میان انجام فرائ   ی»روشن است 

ی»و « تهولَِّ و برداشهته شهدن تکلیه  « تبهرَِّ
 توانههد از همگهان، آن ههم تهها سهه روز متهوالی، متصههور نیسهت. لهرا لههزوم عمهل بهه اصههل تبهری نمی

 معیار یا شاهدی بر پریرا روایت رفع قلم باشد. 

 گیری بندی و نتیجه جمع
کاوی روایت  با معیارههای نقهد داخلهی و خهار،ی، نتهایج ذیهل اسهتخراج « رفع قلم»پا از وا

 شود: می
کدام از ،وامع متقدم شیعه نقل نشده اسهت و پیشهینه آن در نهایهت بهه  این روایت در هیچ

کتههاب رسههد. امهها منبهه قههرن ششههم می طبرانههی، متعلهه  بههه  مجمههوه العیههادع اصههلی روایههت مزبههور 
که قبل از منابع امامیه، در قرن پنجم نگارا یافته است.   غلت نصیریه است 

تمامی اسناد ایهن روایهت دارای ارسهال بهوده و اسهامی تمهامی راویهان اصهلی آن یها مجههول یها 
فر از راویان اولیهه، یعنهی احمهد بهن دچار تصحی  است و در منابع ر،الی، تنها به وثاقت دو ن

 اسحاق قمی و حریفذ بن یمان اشاره شده است. 

کههه بها نههص قههرآن و  و تههرویج ابهاحی« رفههع تکلیه »مسهَله اصههلی در مهتن روایههت،  گری اسههت 
 ها، به شدت مخال  است.  مبنی بر مکل  بودن همیشگی انسان سنت معصومان 

کهه متنهاق  بها تهاریخ  ر نهم ربیعروایت مورد نظر بر وقوه قتل خلیفه دوم د الول دللت دارد 
الحجهه سههال  اسهلم و خهلف اتفهاق نظههر قاطبهه مورخهان مبنههی بهر وقهوه ایهن مهها،را در اواخهر ذی

 هجری است. 23

پیامد پریرا و عمل به مفاد روایت مزبور، برپایی مجالسی بها عنهوان عیهدالزهرا بهوده اسهت 
کنده از«تبری»که به بهانه ابراز  که بها آموزه ، آ ههای  اهانت نسبت به پیشوایان اهل سنت است 

اسلمی در مورد ضرورت حف  وحدت، رعایت تقیه و شیوه صحیح اعهلم برائهت از دشهمنان 
 مخال  است.  اهل بیت 

 کتابنامه
کریم _  ا.1373ی فولدوند، تهران: دار القرآن الکریم،   ، تر،مه محمد مهدقرآن 

                                                   
 325.، ص2 همان، ج. 104
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 ق.1406بیروت: دارالتعارف للمطبوعات،  ،محسن امین اعیان الشیعه، _

حلههی، تهههران: دارالکتههب اْلسههلمیذ،  علههی بههن موسههی بههن طههاوت اْلقبههال باألعمههال الحسههنذ، _
 ا.1367

 ق.1385محمد بن حسن حر عاملی، بغداد: مکتبذ األندلا،  خمل اآلمل، _
 .ق1404نعمت اهلل ،زایری، بیروت: ماسسذ العلمی للمطبوعات،  األنوار النعمانیذ، _
 ق.1403، محمدباقر مجلسی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بحاراألنوار _
کویر،  _  ا.1391تاریخ عمومی حدیث )با رویکرد تحلیلی(، مجید معارف، تهران: 
، محمههد بههن ،ریههر طبهری، تحقیهه : محمههد خبوالفتههل ابههراهیم، بیههروت: تهاریخ األمههم و الملههو  _

 ق.1387دارالتراث، 
 تا. یعقوبی، بیروت: دارصادر، بیاحمد  تاریخ الیعقوبی، _
 ق.1415خبوعمرو خلیفذ بن خیاط، بیروت: دارالکتب العلمیذ،  تاریخ خلیفذ، _

 .ا1373، حسن بن یوس  حلی، قم: ماسسه آل البیت  ترکر، الفقها، _
 ق.1409، محمد بن حسن حر عاملی، قم: ماسسذ آل البیت  تفصیل وسائل الشیعذ، _

طوسهههی، تحقیههه : حسهههن الموسهههوی خرسهههان، تههههران:  ، محمهههد بهههن حسهههنتههههریب األحکهههام _
 ق.1407دارالکتب اْلسلمیه، 

 ق.1406محمد بن علی بن بابویه، قم: دارالشری  الرضی،  ثواب األعمال و عقاب األعمال، _
، حسههین طباطبههایی برو،ههردی؛ اسههماعیل معههزی ،ههامع احادیههث الشههیعذ فههی احکههام الشههریعذ _

 ق.1416ملیری، قم: الصح ، 

کفعمی، قم: رضی، الواقیذ،  ،نذ األمان _  ق.1405ابراهیم 

، محمدحسن نجفی، بیروت: دار احیهاء التهراث العربهی، ،واهر الکلم فی شرم شرایع السلم _
 ق.1362

 ا.1362، محمد بن علی بن بابویه، قم: ،امعه مدرسین حوزه علمیه قم، الخصال _

 ق.1411، حسن بن یوس  حلی، قم: دار الرخائر، خلصذ القوال _

، 19/08/93شههری،  ، محمهد محمهدی ریکتاب الخمها، شهری رت خارج فقه استاد رید _
 مدرسه فقاهت:

_  http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/93/930819   

دومین غدیر؛ پژوهشی پیرامون نهم ربیع الول عید امامهت و ولیهت امهام زمهان )عهج(، ،عفهر  _
 ا.1383نسب، قم: فرهنا منهاج،  موسوی



 

 

، س
یث

حد
لوم 

ع
ال 

دوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
هارم

چ
 

144 144 

یعذ الی تصانی  الشیعذ _  ق.1408، آقابزرگ تهرانی، قم: اسماعیلیان، الرر
 ق.1364، قم: اسماعیلیان،  غتائری احمد بن حسین بن   ،ر،ال ابن الغتائری _
 ق.1383احمد بن محمد برقی، تهران: دانشگاه تهران،  ر،ال البرقی، _

 ق.1381، محمد بن حسن طوسی، نج : حیدریه، ر،ال الطوسی _
کشی، مشهد: دانشگاه مشهد، ال الکشی، ر، _  ق.1409محمد بن عمر 
 ق.1407احمد بن علی نجاشی، قم: ،امعه مدرسین حوزه علمیه قم،  ر،ال النجاشی، _

 ق.1423محمدباقر مجلسی، بیروت: األعلمی، زاد المعاد،  _
 تا. دریا، قم: ،امعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیمحمد بن احمد بن  السرائر، _
محمههدابراهیم باسههتانی پههاریزی، تهههران: صههفی علیشههاه، اقتصههاد عصههر صههفوی، سیاسههت و  _

 ا.1357
رسول ،عفریان، قهم: پژوهشهگاه حهوزه و دانشهگاه،  صفویه در عرصه دین، فرهنا و سیاست، _

 ا.1379
محمههد بههن سههعد، تحقیهه : محمههد عبههدالقادر عطهها، بیههروت: دارالکتههب  ی،  الطبقههات الکبههر _

 ق.1410العلمیذ، 
کتابخانه آیذ اهلل مرعشی،  ذ،العدد القوی _  ق.1408علی بن یوس  حلی، قم: 
محمههد بههن حسههن قمههی، تصههحیح: علههی اوسههط نههاطقی، قههم: دارالحههدیث، العقههد النتههید،  _

 ق.1422
کتاب،  عبدالهادی فقهی علمه مجلسی و فهم حدیث، _  ا.1389زاده، قم: بوستان 

ون )بحهههث فهههی العقیهههد، و التهههاریخ(، ابومو _ صهههیریِّ هههون النِّ نههها،  سهههی حریهههری، بیهههروت: بیالعلویِّ
 م.1984

، محمد بن علی بهن بابویهه، تحقیه : مههدی ل،هوردی، تههران: ،ههان، عیون خخبار الرضا  _
 ق.1378

نعمت اهلل صفری فروشانی، مشهد: ها و برآیندها تا پایان سده سوم(،  غالیان )کاوشی در ،ریان _
 ا.1378های اسلمی،  آستان قدت رضوی؛ بنیاد پژوهش

 ا.1372ی،   ، محمد،واد مشکور، مشهد: آستان قدت رضوق اسلمیفرهنا فر _

)بها نظهارت:  اسهلمی فقهه دائر، المعارف موسسه، اهل بیت  مرهب مطاب  فقه فرهنا _
اههل بیهت  مهرهب بهر اسلمی فقه دایر، المعارف هاشمی شاهرودی(، قم: موسسه محمود
  ا.1387، 



ت 
 روای

اللی
 و د
دی

د سن
نق

«
قلم

رف  
» 

 

 

145 

 تا. لمرتتویذ، بی، محمد بن حسن طوسی، نج : المکتبذ االفهرست _

کلینههی، تحقیهه : علههی الکههافی، _ کبههر غفههاری و محمههد آخونههدی، تهههران:  محمههد بههن یعقههوب  ا
 ق.1407دارالکتب السلمیذ، 

 ق.1383حسن بن علی بن داود حلی، تهران: دانشگاه تهران،  کتاب الر،ال، _
 ق.1411ی، بیروت: داراألضواء،   خحمد بن اعثم، تحقی : علی شیر کتاب الفتوم، _
کنگههره ،هههانی بزرگداشههت شههیخ   ، مرتتههی بههن محمههد امههین انصههارتههاب المکاسههبک _ ی، قههم: 

 تا. اعظم انصاری، بی
کبهر غفهاری، تههران: کمال الدین و تمهام النعمهذ _ ، محمهد بهن علهی بهن بابویهه، تصهحیح: علهی ا

 ق. 1395اسلمیه، 

 ق.1414محمد بن مکرم بن منظور، بیروت: دارصادر،  لسان العرب، _
 ا.1375ی،   فخرالدین بن محمد طریحی، تهران: مرتتون، مجمع البحری _
 ا.1372، فتل بن حسن طبرسی، تهران: ناصر خسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآن _
نههها،  ، میمهههون بهههن قاسهههم طبرانهههی، تصهههحیح: رودلههه  اشهههتروتمان، بهههرلین: بیمجمهههوه العیهههاد _

 م. 1946
جه : المطبعهذ الحیدریهذ، حسن بن سلیمان حلی، تحقی : سید علهی اشهرف، ن المحتتر، _

 ق.1370

 ق.1409علی بن الحسین مسعودی، تحقی : اسعد داغر، قم: دارالهجر،،  مروج الرهب، _
کنگره ،هان مسار الشیعذ، _  ق.1413ی شیخ مفید،   محمد بن نعمان )شیخ مفید(، قم: 
 ق.1414خحمد بن محمد فیومی، قم: دارالهجر،،  المصبام المنیر، _
القههاهر،: الهیئههذ المصههریذ  مسههلم بههن قتیبههذ، تحقیهه : ثههروت عکاشههذ،عبههد اهلل بههن  المعههارف، _

 م.1992العامذ للکتاب، 
  ق. 1410ابوالقاسم خویی، قم: مرکز نشر آثار شیعه،  معجم ر،ال الحدیث، _
الدار  -دمش : دار القلم  -ی، بیروت   حسین بن محمد راغب اصفهان مفردات خلفاظ القرآن، _

 ق.1412الشامیذ، 
هاشههم معههروف حسههنی، تر،مههه:  ی اآلثههار و الخبههار )اخبههار و آثههار سههاختگی(،الموضههوعات فهه _

 ا.1372های اسلمی آستان قدت رضوی،  حسین صابری، مشهد: بنیاد پژوهش
الدین محدث،  عبدالجلیل قزوینی رازی، تصحیح: میر،لل نق  بع  مثالب النواصب، _

 ا.1358تهران: انجمن آثار ملی، 
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 ا.1367مبار  بن محمد بن اثیر،زری، قم: اسماعیلیان،  النهایذ فی غریب الحدیث، _
 ا.1379تر،مه: محمد دشتی، قم: مشهور، نهج البلغذ،  _

شناسهی انسهجام اسهلمی(، مههدی مسهائلی، قهم:  هها )آسهیب ها، خسهارت نهم ربیع؛ ،هالت _
 ا.1387وثوق، 

ا، 1390، معرفهههت، عباسهههعلی مشههکانی؛ مصهههطفی صههادقی، «بازکههاوی داسههتان رفهههع قلههم» _
 .170شماره

، تهههاریخ و فرهنههها، ههههادی نجفهههی و مسهههلم وکیلهههی، «تهههَملتی تهههاریخی در بهههاره نههههم ربیهههع» _
 .85ا، شماره1389

کتهههاب الهدایهههذ الکبهههری» _ ، نعمهههت اهلل صهههفری فروشهههانی، «حسهههین بهههن حمهههدان خصهههیبی و 
 .16ا، شماره1384 ،طلوه فصلنامه

ا، 1385، پژوهان  تاریخاعلم، ، عبات برومند «فرقه نصیریه از آغاز تا انتقال دعوت به شام» _
 .5شماره

، پاسهههدار اسهههلمعبهههداهلل ،هههوادی آملهههی،  ،«فلسهههفه تهههولی و تبهههری از دیهههدگاه قهههرآن و روایهههات» _
 .329ا، شماره1387

ا، 1391، مشههرق موعههودکاشههانی، ، مصههطفی صههادقی «نهههم ربیههع؛ روز امامههت و مهههدویت» _
 .22شماره




