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وا و در ،«نیَد  هیعل َمن ،یمع قاتلی   ال» تیر  نقدی تراز
 28/10/1397تاریخ دریافت: 

 30/4/1398رش: تاریخ پذی
 1سید محمد حسین مقدس نیان
گودرزی  2ابراهیم 
 3علی صفری

 چکیده
که در آستانه روز عاشورا خطاب  سنت خبری از سّیدالشهداء در منابع اهل نقل شده 

قاتهل معهی، َمهن علیهه َدیهن» به یارانش فرمهود: کهه را کسهانی  طبه  ایهن خبهر، امهام«. الی 
کهردهاز همرا ،اند بدهکاری مالی داشته و خواسهتار   ههِی بها خهود در جههاد و شههادت منهع 

 یالنهاس و لهزوم ادا است. این خبر، اهمّیت ح   خروج آنان از جمع دیگر یاران خود شده
کید قرار داده و فراوان، مورد استناد واقع می رو ضمن بررسی  شود. مقاله پیش آن را مورد تأ

ههای تهاریخی،  یافتهه .ی آن دست یابدمحتوایی این خبر، تالش دارد به درستی یا نادرست
گویها چنهین  گهزارش مهورد نظهر، ضهعی  و غیرقابهل اعتمهاد اسهت.  کهه  حکایت از آن دارد 

« َدیههن»العههاده پرداخههت  ، اهمیههت فههوقخبههری سههاخته شههده تهها از زبههان سّیدالشهههداء
یعنی جهاد و نبرد با دشمنان فرزنهد  ،حتی در باالترین سطح آن ،نسبت به تکالی  دیگر

کههم در میههان پیههروان و شههیعیان آن  و محافظههت از جههان ایشههان را دسههت سههول خههدار
 حضرت نهادینه نماید.

کلیدی: گان   «.الیقاتل...» ، َدین، عاشورا، حدیثسّیدالشهداء واژ

 مقدمه
گههزاره دسههت کالمههی، تفسههیری، فقهههی، رجههالی و  یههابی بههه  هههای مختلهه  تههاریخی، حههدیثی، 

                                                   
 (.smhm1000@yahoo.com))نویسنده مسئول( دانشجوی دکتری رشته قرآن و متون دینی دانشگاه قرآن و حدیث  .1

 .((egoodarzi1192@chmail.ir م دانشگاه باقرالعلومدانشجوی دکتری تاریخ اسال  .2

 (.(Safari.a@qhu.ac.irاستادیار دانشگاه قرآن و حدیث   .3
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ز از طری  احادیث، اخ گون اسالمی امکاناخالقی ج  گونا پذیر  بار و روایات ثبت شده در منابع 
گزاره گهزاره نیست. یکی از مشکالت ما در برخورد با انوا   ای از یهک  ها، تعارض احتمالی میان 

گههزاره گههزاره از یههک نههو  اسههت نههو  بهها  گههزاره ؛ای از نههو  دیگههر و یهها تعههارض دو  گههاه  ای  بههرای نمونههه 
گزاره کالمی یها تاریخی با  گهزاره گهزاره ای  گهزاره ای فقههی بها  گهزار ای تفسهیری و یها  ه ای حهدیثی بها 

پیهههدایی آراء متفهههاوت در  حهههدیثی دیگهههر دچهههار تعهههارض اسهههت و همهههین اختالفهههات سهههبب 
رو در صههدد بررسههی یکههی از ایههن مههوارد  هههای مختلهه  علمههی شههده اسههت. نوشههتار پههیش بحههث

با دیگر اخبار تهاریخی، حهدیثی و فقههی  که برآمده« قاتل معی، َمن علیه َدینالی  »یعنی، روایِت 
که تنها در منابع اهل سنت قابل مطالعهه اسهت، بهرای نخسهتین بهار  ناسازگار است. این خبر را 

گزارش ابن الطبقات الکبریتوان در  می کرد. به  سعد، روایت یاد شده در آسهتانه عاشهورا و  رصد 
 ،انهد بهدهکاری مهالی داشهته کههرا کسهانی صادر شده و آن حضرت  از جانب سّیدالشهداء

کرده و خواستار خروج آنان از جمع دیگر یاران خهود   از همراهِی با خود در جهاد و شهادت منع 
گزارشاست.   شده فیان ثوری»های مختل  این خبر به  سند  رسد  سنت می از بزرگان اهل« س 

 که نزد صوفیه نیز دارای احترام و شأن و جایگاهی رفیع است. 
، آن هههم در مدارانههه، از انتسههاب چنههین سههخنی بههه امههام یکههرد و نگههاه اخههالقهرچنههد رو

کربال  امها  ،کنهد بهه شهدت اسهتقبال مهی - که ایشان به نیروی بیشتر نیاز داشهته -شرای  سخت 
 ،دانهد. از یهک سهو در مقابل رویکرد تاریخی بیان چنهین عبهاراتی را از آن حضهرت نادرسهت مهی

ناسهازگاری  ،با اخبار معتبهر تهاریخی و حهدیثی و از سهوی دیگهر تعارِض موجود میان این روایت
آنچههه  گهردد. مهی آن بها احکهام فقهههی سهبب تردیهد در صههدور چنهین سهخنی از سّیدالشهههداء

قم روایت و آنگاه درستی یا نادرستی استناد به آن بهه  دست ،نماید مهم می یابی به صحت و س 
پرداخهت َدیهن اسهت. مطالعهات  ه العهاد فهوقل اخالقهی و از جملهه اهمیهت یمنظور تروی  فضها

گرفتهههه نشهههان مهههی دههههد ههههیچ پژوهشهههی دربهههاره ایهههن روایهههت صهههورت نگرفتهههه و یکهههی از  صهههورت 
عهدم بررسهی ایههن روایهت اسهت؛ لههذا  ههها و تحقیقهات عاشهورایی معاصههر نیهز ههای نوشهته کاسهتی
 یافت نشد. ای برای بحث پیشینه
 بهر اسهاس، «الیقاتهل معهی، مهن علیهه دیهن»ت آنچه در این نوشهتار خواههد آمهد، بررسهی روایه 

بههر اسههاس روش  یههابی بههه درسههتی یهها نادرسههتی آن، بههه منظههور تبیههین و دسههت ،سههنجش تههاریخی
ههای  ه در بخهش اول، بهه نقهلکافته یتوصیفی _ تحلیلی است. این مقاله در سه بخش سامان 

پایههه اخبههار و  سههنت و در بخههش دوم بههه بررسههی خبههر بههر متفههاوت روایههت در منههابع مختلهه  اهههل
هفیان ثهوری از بزرگهان ایهن  -های معتبر تهاریخی و در بخهش سهوم بهه نقهش صهوفیه  گزارش کهه س 
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مار می در جعل احادیث اخالقی ساختگی پرداخته شهده و ایهن فرضهیه مطهرح  - آید فرقه به ش 
که  هفیان ثهوری  قراین شواهد و  بر اساسشده  موجود، حدیث مورد بحهث سهاخته و پرداختهه س 

 مشربان اوست. همفکران و همیا 

 « نید  »ی شناس واژه
ق( در تبیههین معنههای لغههوی واژه 711مق( و ابههن منظههور)170مخلیههل ابههن احمههد فراهیههدی)

 نویسند: می« َدین»
که حاضر نباشد گفته می ،هر چیزی    4. شود و جمع آن دیون است به آن َدین 

 گوید:  می« قرض»و « َدین»ق( درباره تفاوت میان 395مابوهالل عسکری)
کهار مهی دربارهقرض، بیشتر  کهه درهمهی از مهاِل  عین و پول به  رود و آن ایهن اسهت 

گردنت می .کسی بگیری تا به او بدلش را برگردانی ماند  پس آن به صورت َدینی به 
که آن را برگردانی   5لذا هر قرضی َدین هست، ولی هر َدینی قرض نیست. .تا وقتی 
کاوشهههی در اخبهههار و احادیهههث شهههیعی وطبههه  ایهههن سهههخن، َدیهههن، اعهههم ا  ز قهههرض اسهههت. بههها 

که استخدام واژه  سنت می اهل بلکهه شهامل  ،النهاس نبهوده ، تنها درباره حه «َدین»توان فهمید 
« بهدهکاری مهالی»رو  در نوشهتار پهیش« َدیهن»بها ایهن حهال، مقصهود از واژه  6ح  اهلل نیز هسهت.

مر دانسته است.اند  بودن آن را از عو که رسول خدا چنان است؛    7امل طول ع 

 تیروا انیب .اول بخش
قاتل معی، َمن علیهه َدیهن»های متفاوت حدیث  در این بخش، نقل ، از منهابع مختله  «الی 

 شود. سنت نقل و بررسی می اهل
                                                   

 .167، ص13، جلسان العرب؛ 72، ص8، جکتاب العین. 4

 .426، صالفروق اللغویه. 5

 و 188، ص1ج ،الکهافی؛ 95، ص2، جمناقب االمهام امیرالمهومنین؛ 150، ص1، جالغاراتبرای اطال  در این باره، ر. :   .6
، 8، جالمصّن ؛ 290، ص1، جکمال الدین و تمام النعمه؛ 370، ص2، جشرح االخبار؛ 175، صمعانی االخبار ؛363
سند احمد بن حنبل؛ 375ص  ؛804، ص2، جصهحیح مسهلم؛ 46، ص3، ج صحیح البخاری؛ 224،227، ص1، جم 

 .95، ص3، جسنن ترمذی ؛237، ص3، جسنن ابی داود؛ 559، ص1، جسنن ابن ماجه

ِکِر الَغهداَء، َو  َمن أراَد الَبقاَء و :قال رسول اهلل  .7 با ِد الِحهذاَء، َو  ال َبقاَء، َفلی  َجهّوِ داَء، َو  لی  هِ  الهّرِ َخّفِ جاَمَعه لی  ِقهّلَ م  سهاِء.  َه لی  الّنِ
داِء؟ قاَل: ِقلَّ  ه  ّفَ ما ِخ  قیَل: یا َرسوَل اهلِل، و یِن  ه  الّرِ  .(555، ص3، جمن ال یحضره الفقیه)الّدَ
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وا متن. الف  تیر
کتههاب  المتفهه  و ، المعجههم الکبیههر، الطبقههات الکبههریایههن خبههر بههه ترتیههب تقههدم، در چهههار 

 قابل رصد است. ر أعالم النبالءسیو  المفترق
کهه 230مسهعد) منابع موجود، ابن بر اساس: الطبقات الکبری. 1 کسهی اسهت  ق(، نخسهتین 

 به نقل این خبر پرداخته است:
کَبنَمخىاَابوَاصمَالایبان ،ََنَسفیاَ،ََرنَابریَالجحراف،ََرنَ قا :َاشبآناَالضحا

َ ر    ى   َ َ   َ َاتر َالحسرین،َا َرجلَمنَالنصرار   َ ََأبیه:َا رنََىیرهَید  قاترٍَم ر ،َم  َی  نرُا،َفقرا :َل
َ 8َن.ید 

 گونه نقل نموده است: ق( هم خبر را این360م: طبرانی)المعجم الکبیر. 2
حاثناَمحماَبنََبااََالحضآم ،َحاثناَموس َبنََباَالآحمنَالمسروق ،َحاثناَمحمراَ
َبرنَبارآ،َحرراثناَسرفیاَ،ََررنَابریَالجحرراف،ََرنَموسرر َبرنََمیررآ،ََرنَابیرره،َقرا :َ امررآ

َ ََ:ن،َفقا َرجٍیالحسینَمنادیاَفنادیَلَیقبٍَم ناَرجٍََىیهَد  ن ،َیاََإمآات َضمنتَد 
9َ؟ه:َوَماَضماََالمآا-َرض َاَََنهَ-فقا َالحسینَ

موسهی »چهار نفر بها نهام   که  این ق( نیز با بیان463م: خطیب بغدادی)المتف  و المفترق. 3
کهوفی»وجهود دارد، ایهن خبهر را از زبهان « بن عمیر بهه دو صهورت نقهل « موسهی بهن عمیهر انصهاری 

 کرده است:
قا َاشبآناَابوالفرجَالحسنَبنََى َالطماحیزی،َاشبآناََنَاحماَالواَظ،ََنَاحمراََالف.

،َحراثناَسرفیاَََرنَهبنَمحماَبنَس یا،ََنَالحسنَبنَََبره،َحراثناَابرآاهیمَبرنَهآاسر
،َقرا :َنرادَحسینَبنََىر ابیَالجحاف،ََنَموس َبنََمیآ،ََنَابیه،َقا :َامآن َاَل

َ َیقاتٍَم  َرجٍََىیهَد  َ:یقرو َنَوَنادَبهاَف َالموال ،َفرإن َسرم تَرسرو َاَیاََل
َ 10َ.هنَاشذَمنَحسناتهَیومَالقیامیمنَماتَوََىیهَد 

گزارش دیگری از ایهن خبهر بهه صهورت ذیهل  خطیب بغدادی پس از بیان خبر باال، بالفاصله 
 ارائه داده است: 
 َبرنَمحمراَبرنََبرااََالم را ،َاشبآنراََامراََبرنَاحمراَالراقاق،َحراثناَاشبآناهََىرَب:

بنََمرو،ََنَابیَاسحاق،ََنَسفیاَ،ََنَابریََهمحماَبنَاحماَبنَالنضآ،َحاثناَم اوی
                                                   

 .291، حدیث71، صترجمه االمام الحسین. 8

 .2872، ح123، ص3ج ، المعجم الکبیر. 9

 .1496و  1495ح، 1895، ص3، جالمتف  و المفترق. 10
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َالنصاری،ََنَابیه،َقرا َامآنر َحسرینَبرنََىر  نرادََالجحاف،ََنَموس َبنََمیآ
َیقاتٍَم  َرجٍََىیرهَدیرن،َفانرهَلر یسَمرنَرجرٍَیمروتََىیرهَدیرنَلَف َالناس:َاََل

کفالر َدشٍَالنار،َفقامَالیهَرجٍَفقا َاََامآات َتکفىتََن ،َفقا َوَماَ َهیاعَلهَوفاءَال
11ََ«.؟هوَهٍَتقض َامآاَهالمآا

ق( نیز این خبر را از سفیان ثوری بدون ذکر سلسهله سهند 748: ذهبی). سیر أعالم النبالء4
کرده است:  آن نقل 

ََف،ََرنَابیره:َاََرجرلَقرا َلىحسرینالاوری:ََرنَابریَالجحرا َد  نرا،َقرا :َلَیاَََىر   
12ََیقاتٍَم  ،َمنََىیهَدین.

ز. ب  متونی ابیار
گزارش ابن سعد: گزارش ابن و در نقل طبرانی و دو نقل خطیهب « ابوالجحاف»سعد، پدِر  در 
گرچهه احتمهال مهی«موسی بن عمیر» بغدادی، پدرِ  رود  ، راوی اول حهدیث معرفهی شهده اسهت. ا

امهها احتمهال حههذف  ،کهه سهفیان ثههوری ایهن خبهر را بهها دو سلسهله سهند سههاخته و پرداختهه باشهد
 .نیستسعد نیز منتفی  در سند ابن« موسی بن عمیر»

که ذهبی به نقل آن پرداخته، منطب  بر نقل ابن گزارش ذهبی: البتهه نهام  ؛سهعد اسهت متنی 
کرد ه و سهند حهدیث را از سهفیان ضحا  بن مخلد ابوعاصم شیبانی را از ابتدای سند حذف 

در نقههل « موسههی بههن عمیههر»از ایههن رو آنچههه دربههاره احتمههال حههذف  ثههوری آغههاز نمههوده اسههت.
گذشت، شامل بیان ذهبی نیز  ابن  .هستسعد 

 گوید: خطیب بغدادی پس از نقل نخست خود از این حدیث می گزارش خطیب بغدادی:
13ََغیآَمآفوع.َرواهَابواسحاقَالفزاریََنَسفیاََالاوریَموقوفاَُ

که با انقطا  در سهند بهه صهحابه مهی نهه بهه  ؛رسهد حدیث موقوف در بین عامه یعنی حدیثی 
کهه بهدون ههیچ انقطهاعی در  همچنین 14؛پیامبر حدیث مرفو  در بهین عامهه یعنهی حهدیثی 

کهه خطیهب بغهدادی مهی ،متصل شود. بها توجهه بهه ایهن توضهیح سند به پیامبر گویهد  اینجها 
کهههالم امهههام حسهههین.« رواه ابواسهههحاق..» کهههه از قهههول  ههههاء ضهههمیر اشهههاره بهههه بخهههش دوم  دارد 

                                                   
 .1496ح. همان، 11

 .360، ص4، جسیر اعالم النبالء. 12

 السند و متصل به صحابه.. یعنی منقطع 13

گر به تابعین برسد14  دانند. می آن را مقطو  ،. ا
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کههه قههول « مههن مههات و علیههه دیههن...»نقههل فرمودنههد:  پیههامبر ابواسههحاق »و نبایههد تصههور شههود 
کالم امام حسین« فزاری مبنی بر منع حضرت از همراهی مهدیونین  سندی دیگر برای همه 

 با آن جناب است.
و مهأمور  خطیب بغدادی، پدِر موسی بن عمیهر مخاطهب امهامدر دو نقِل  گزارش طبرانی:

در حهدیث منقهول از طبرانهی، آن حضهرت کهه  آن ابالغ سخن ایشان در میان یارانش بهوده؛ حهال
به شخص دیگری دستور داده تا پیام ایشان را اعالن نماید. در نقل طبرانی و نقل دوم خطیهب 

کرد: همسرم َد  کرده، سپس جملهبغدادی، فردی در پاسخ امام عرض  را به  ای  ین مرا ضمانت 
کهه فرمهود: نسبت مهی امام کفاله:»؟ و یها «مهرأةو مها ضهمان ا»دههد  و ههل تقضهی  أةالمهر ةو مها 
 کند؟! ست؟ آیا زن ادا مییعهده داری زن چ« ؟أةامر

گزارش دوم خطیب بغدادی در حالی از زبهان  گزارش طبرانی و نیز بخش پایانی  بخش اخیر 
کهه فقیههان شهیعه و اههلنقل شهد امام  قایهلسهنت، تفهاوتی میهان ِضهمان زن و مهرد  ه اسهت 
   15اند. نشده
 ثیحد رجال. ج
گون پیشهای  بررسی سندی این روایت با نقلکه  آن با طلبهد و  گفته مجهال دیگهری مهی گونا

گنجایش این مقاله نیست که پدِر موسی بن عمیهر، خهوِد  اما به طور خالصه اشاره می ،در  شود 
یههان  بههن عمیههر و ابههیموسههی  الَجّحههاف)داود بههن ابههی عههوف(، در منههابع رجههالی اهههل سههنت از راو

ق( و ابوعاصم ضحا  بهن 161مو سعید بن مسروق)سفیان ثوری() 16ضعی  محسوب شده
ک212م«)نبیهل»مخلد شهیبانی مشههور بهه  قهرار  ههای رجهالی شهیعه در شهمار ضهعفا تابق(، در 

   17دارند.
                                                   

کامههل از نظههرات مههذاهب مختلهه  15 ، 26، ججههواهر الکههالم فههی شههرح شههرائع االسههالمِضههمان، ر. :  دربههاره. بههرای اطههال  
-219ص ،28، جالموسهوعه الفقهیهه؛ 945-663، ص10، جموسوعه الفقه االسالمی و القضایا المعاصره؛ 209-113ص
310. 

، 2، جتقریههههب التهههههذیب؛ 215، ص4، جمیههههزان االعتههههدال؛ 1496حو  1495ح، 1895، ص3، جالمتفهههه  و المفتههههرق. 16
الکامههل فههی ضههعفاء ؛ 645، رقههم325، ص10، جتهههذیب التههذیب؛ 24، ص1، جتقریههب التهههذیب؛ 7024، رقهم227ص

 . 32، رقم233، ص1، جالتهذیب تقریب؛ 950، ص3، جالرجال

، بهاب سهین مهملهه، رجهال ابهن داود؛ 5831، رقهم77، ص1، جالفهرسهت؛ 696تا  690، ص2، جفه الرجالاختیار معر. 17
، 159و  158، ص10؛ ج5233، رقهم158، ص9، جمعجم رجال الحدیث؛ 356، صخالصه االقوال؛ 248، ص216رقم
 .5962و  5961رقم
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 یخیتار نقد .دوم بخش
 د.درگ میبخش با استفاده از اخبار تاریخی محتوای روایت مورد نظر نقد و بررسی در این 

گههزارش تههاریخی  .1 کیههد قههرار  -نخسهتین  کههه برسههاخته بههودن حهدیث سههفیان ثههوری را مههورد تأ
حضههور ضههحا  بههن عبههداهلل َمشههرقی همههدانی در میههان یههاران آن حضههرت تهها عصههر  - دهههد مههی

 عاشوراست.
یههک واسههطه بههه نقههل از ضههحا  بههن عبههداهلل مشههرقی، سههخنان  کههه: ابومخنهه  بهها توضههیح آن

گفتهههه  در جمهههع اصهههحاب و اههههلرا  امهههام کهههرده اسهههت. بهههه  گهههزارش  بیهههتش در شهههب عاشهههورا 
رسههیده و بهها ایشههان مالقههات  ضههحا ، او بههه همههراه مالههک بههن نضههر ارحبههی، خههدمت امههام

امهها بها توجههه بههه  ،سههتانههد. در سهخنان او، بههه مکههان و زمهان دقیهه  ایههن دیهدار اشههاره نشهده ا کهرده
گفت کهاروان  بها آن گوی امهامو محتوای  هها، ایهن مالقهات بایهد طهی روزههای محاصهره شهدن 

خ داده باشهد. امهام هربن یزیهد تها آسهتانه عاشهورا ر  چهه » پرسهد: از آن دو مهی حسهینی توسه  ح 
 گویهد: یتراشهی در پاسهخ مه بن نضر ارحبی با بهانه  مالک 18؟«دارد چیز شما را از یاری من بازمی

کههرده؛ بهها ایههن   «.مقههروض و عیههالوارم» گفتههه ضههحا ، او نیههز پاسههخ مالههک بههن نضههر را تکههرار  بههه 
کهه بها امهام کهه  کهه  ایهن گهذارد مبنهی بهر قهراری مهی تفهاوت  کنهار ایشهان بهاقی بمانهد  تها آنجها در 

گهههر بهههود و نبهههودش یکسهههان بهههود و  بهههودنش سهههودمند و سهههبب دفههها  از آن حضهههرت شهههود؛ امههها ا
گفتههه ضههحا ، سّیدالشهههداء توانسههت نمههی بهها  دفههع خطههری از ایشههان نمایههد، بههازگردد. بههه 

گههر چنههان شههرایطی روی داد، امههام را تههر   خواسههته او موافقههت فرمههوده و بههه او اجههازه داده تهها ا
 گوید.

بههن نضههر بههه علههت مقهههروض   نسههبت بههه خهههودش و مالههک ضههحا  از نهههی و منههع امههام
گهزارش ابومخنه  بها بودنشان سخنی نگفته است و این به معنا ی وجود تعارض آشهکار میهان 

گر خبر سفیان ثوری برساخته نبود، امام نباید با حضهور ضهحا   خبر سفیان ثوری است. ا
کهه ضهحا  را از مانهدن در رکهاب  کرد. از طرفی، این امام در میان یارانش موافقت می نبهود 

کرد خواسهت و عصهر عاشهورا نهزد بلکه او خودش چنین ن ،خود تا رسیدن به مقام شهادت نهی 
کرد. گرفت و آن حضرت را تر    آن حضرت رفت و با یادآوری قرار پیشین، از ایشان اجازه 

کههربال، بهههکههه  آن بهها یههان حههواد   ویهه ه وقههایع شههب عاشههورا اسههت و بههه اعتههراف  ضههحا  از راو
گفته است خودش مقروض بوده و با امام  ولی خبری ماننهد آنچهه ،نیز از این موضو  سخن 

                                                   
 .418، ص5، جتاریخ االمم و الملو . 18
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کرده را بیان نکرده است! بی شک در صورت ابالغ چنهان پیهام مهمهی، یکهی  سفیان ثوری نقل 
کاروان بهوده، ضهحا  اسهت. خهوب اسهت بهدانیم نههی  که موظ  به اطاعت و تر   کسانی  از 

نمهود؛ زیهرا در  از همراهی مدیونین با ایشان بیشتر از ههرکس، ضهحا  را خوشهحال مهی امام
رفهت و بهه سهادگی و بهدون ههیچ  ی بهر مانهدن نداشهت، بلکهه بایهد مهیآن صورت، نه تنها تکلیفه

گویهد. بها ایهن همهه، ضهحا  معرکهه را تهر  نکهرد و تها عصهر  ای می دغدغه کربال را تر   توانست 
 عاشورا در میان یاران باقی ماند.

و  سههؤالو  وگههو گفههتهاشههم و یههاران، خههالی از  بیههان چنههین سههخنی در میههان بنههی ،شههک بههی
هز  خورد. هیچ است؛ ولی هیچ خبری در این باره به چشم نمی مباحثه نبوده یهک از مورخهان، ج 

تواند نشانه ضهع  خبهر  اعراض از نقل خبر توس  ایشان می .اند سعد این خبر را نقل نکرده ابن
گهزارش نزد آنان باشد. بنا در شهب  یهک از همراههان امهام معتبهِر منهابع متقهدم، ههیچ یاهه بر 

کهربال در  عاشورا ایشان را تر  کیسهت؟ اسهامی بازمانهدگان حادثهه  نکرده است. پس راوی خبهر 
منههابع قابههل رصههد اسههت. شههأن چنههان سههخن بسههیار مهمههی، اقتضههای بیههان آن از جانههب امههام 

و لزوم انعکهاس آن در منهابع حهدیثی  به عنوان شاهد اصلی وقایع و یا دیگر ائمه سجاد
کمها و روایی شیعی را صدچندان می یهک از منهابع  ل تعجهب چنهین خبهری در ههیچکند؛ اما با 

گفتهه باشهد:  شیعی مشاهده نمی کسهی  کهه بعهدها،  گزارشی وجود نهدارد  شود. همچنین، هیچ 
بههودم و بههه خههاطر نهههی آن حضههرت بههه ناچههار از یههاری ایشههان دسههت  مههن از همراهههان امههام

گفهتم. حتهی در همهین خبهر نیهز راوی نخسهت آن طهور حهتم در کهه بهه  - برداشته و ایشان را تر  
 بهه بازگشهت خهود بهه سهبب ممانعهت امهام - کربال و در میان اصحاب حضور داشهته اسهت

کهه در میهان تمهام یهاران امهام اشاره نمی ، تنهها کند. البته، به فرض قبول خبهر، بایهد بپهذیریم 
کهه بها نههی  چنهان مطیهع سّیدالشههداء یک فرد مدیون وجود داشته و او)راوی خبر( آن بهوده 

گفته است!ایشان  کربال را تر    صحنه 
و  در آستانه خروج از مدینهه، حرکهت خهود را بهرای عمهل بهه سهیره رسهول خهدا امام .2

کرده است. پدرش امیرمؤمنان کهه آیها بازداشهتن شهخص بهدهکار  سؤال 19معرفی  این است 
گزا رشهی از مجاهدت و جانبازی در راه خدا، در زمهره سهیره نظهامی آن دو بزرگهوار بهوده اسهت؟! 

کههه ایشههان، در ابتههدای لشکرکشهی یهها شههرو  جنههگ بفرماینهد: ال یقاتههل معههی، َمههن علیههه » نهداریم 
و سههاختگی  و امیرالمههؤمنین علههت نبههود چنههین عبههارتی در سههخنان رسههول خههدا«. َدیههن

                                                   
 .21، ص5، جالفتوح. 19
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ههای نبهرد بها دشهمن، در صهورت التهزام  توان در خالی شدن میدان بودن خبر سفیان ثوری را می
ههز عههدهبههه آن فهمیههد؛ چههون  کسههی در صهه  مجاهههدین بههاقی  در آن صههورت ج  ای بسههیار انههد ، 

کمتر شخصی را می ؛نخواهد ماند که فاقهد بهدهکاری مهالی نسهبت بهه مهردم یها  زیرا  توان یافت 
که ؛ اش باشد خانواده کهه افهراد «َدین»چرا  ، مهریه زنان، نفقهه اههل و ِعیهال، وسهائل و مبهالغی را 

گههذران معههاش و زنههدگی بههه عنهه کههه بهه وان قههرض مههیبههرای  خههاطر انههوا  ه سههتانند، و سههایر دیههونی 
 گیرد. شود را نیز در برمی انسان واجب می ه معامالت، تعهدات یا مظالم بر عهد
بهه دیگهران بهرای ادای « وصهیت»هایی توجه داشته و بیهان  فقه اسالمی به چنین محذوریت

سهلم  که یکی از وصیت همچنان ؛گشاست و مانند آن در چنین مواردی بسیار راه« َدین» های م 
یهههاد، پههس از دسهههتگیری و پهههیش از شههههادت، توصهههیه بهههه  بههن عقیهههل در مجلهههس عبیهههداهلل بهههن ز

از ایهن رو، بهتهر اسهت بهه جهای بیهان حهدیث منقهول از  20درههم بهدهی او بهود. هفتصهدپرداخت 
سهلم بهن عقیهل در لحظهات «َدیهن»سفیان ثوری دربهاره اهمیهت فهراوان پرداخهت  ، بهه اهتمهام م 

کرد.آ  خر عمر خویش برای پرداخت قرضش اشاره 
کهه شهیخ صهدوق بههه نقهل آن پرداختهه، برخهی بهه بهانهه بهدهکاری و وجههود  بهر .3 پایهه خبهری 

  فرمود: ها  آن که آن حضرت به سرباز زدند امانات دیگران در نزدشان از یاری امام
که از من هیچ ندایی بر گیرید و بروید، تا آنجا  ای دادخواهی پس راه خود در پیش 

کهس دادخهواهی مها را بشهنود یها سهایه و  نشنوید و ههیچ اثهری از مها نبینیهد؛ زیهرا ههر
سیاهی ما را از دور ببیند، ولی به یاری ما نشتابد و به فریادمان نرسد، بر خداست 

  21.که او را با صورت، در آتش اندازد
کههالم امههام کههه ایشههان میههان بههدهکار و  مههی از اطههالق  یافههت   قایههلغیههر آن، تفههاوتی تههوان در

گزارش پیشیِن ابومخن  و خبر شیخ صدوق، حتی افراد مدیون و بهدهکار و  نشدند. لذا طب  
که امانات دیگران در نزدش بوده، موظ  به یاری امام اند؛ وگرنه وعهده عهذاب آن  بوده آنان 
ری بها روایهت ، خبر سفیان ثو بنا بر اینحضرت الاقل درباره چنین افرادی نادرست خواهد بود. 

از افههراد مختلهه  قابههل جمههع  شههیخ صههدوق نیههز در تعههارض اسههت؛ زیههرا بهها استنصههار امههام
گفته شود دعوت و قبول یاری افراد از سوی آن حضرت، مشروط بهه بهدهکار که  آن نیست؛ مگر

که بیهان چنهین شهرطی از جانهب سّیدالشههداء . نیسهتمهورد تأییهد منهابع  نبودن آنان بوده، 
                                                   

 .376، ص5، جمم و الملو تاریخ اال. 20

 .259، صثواب اْلعمال و عقاب اْلعمال. 21
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کههه امههامبهرای نمونههه ه قاتههل قصهربنی»در  نگهامی  عفههی «م  ههر ج  ، خههود بهه دیههدار عبیههداهلل بهن ح 
رفههت و او را بههه یههاری خههویش فههرا خوانههد؛ از وی دربههاره بههدهکار بههودن یهها مههدیون نبههودنش سههؤال 

یههاحی پشههیمان و توبههه 22نکههرد. ههربن یزیههد ر کههه ح  کههار بههه خههدمتش  همچنههین در صههبح عاشههورا 
که آیا مق 23رسید، یون بری است؛ چنان ذمه که  این روض مردم است یااز او نپرسید  کهه  اش از د 

کربال به وی پیوستند، نپرسید. که در میان راه مکه تا  کسانی   چنین پرسشی را از 
گذشت. او خبر مورد بحث را از شخصی به نام  .4 محمد »خبر طبرانی در بخش اول مقاله 

کههرده بههود. نکتههه عجیههب« بههن عبههداهلل حضههرمی  ، پههیش از طبرانههی در همههان صههفحهکههه  آن نقههل 
کهههه کهههه  آن کنهههد، بهههه نقهههل خبهههری از همهههین راوی پرداختهههه،  حهههدیث مهههورد بحهههث را از او نقهههل 
کهه علهی بهن الحسهین« َدین» بن علی حسین»گوید: می بهرای  فراوانی بر عهده داشت، 

محتهوای ایهن خبهر بسهیار عجیهب اسهت.  24«!ادای دیون پدرش، چشمه یا چاه آبهی را فروخهت
کرد. آیا امام نه میچگو در حالی بدهکاران مهالی را از همراههی  توان میان این دو خبر جمع 

کتهاب مهالی داشهته اسهت؟! نمهی که خهود بها دیگهران، حسهاب و  تهوان پهذیرفت  خود بازداشته، 
که خود نسبت بهه آن مسهأله،  امام کرده و فرا بخواند؛ در حالی  کاری امر  دیگران را به انجام 

کریم، احادیث رسول خدا که بر اساس آن وی ه هکاهل باشد! ب  بیهت و روایات اههل قرآن 
کننده  کار خیر، همان فرد دعوت  که نخستین انجام دهنده  در چنین مواردی انتظار آن است 
به آن عمل باشد؛ زیرا در غیر این صورت مخاطبین آن شهخص نهه تنهها سهخن او را نپذیرفتهه و 

کههه چههرا خههوِد وی طبهه  سههخن کننههد؛ بلکههه اعتهه بههه آن عمههل نمههی کههرده و خواهنههد پرسههید  راض 
شههخص داعههی دچههار کههه  آن مبههاالت اسههت. مگههر کنههد و نسههبت بههه آن بههی خههویش عمههل نمههی

که امام گونه نبوده و در مدت حضور در مکهه و  این محذورات یا موانع قابل اعتنایی باشد، 
گهر  حتی پس از آن به راحتی قادر به پرداخت و ادای دیون خود بهوده کهه ا اسهت. بهدیهی اسهت 

تهوان پهذیرفت، پهس بهه مراتهب از جانهب شخصهیتی  سرزدن چنین رفتاری را از افراد عادی نمی
گههر خبههر پرداخههت دیههون سّیدالشهههداء همچههون سّیدالشهههداء از  نیههز پههذیرفتنی نیسههت. ا
بهههه عنهههوان وصهههّی آن حضهههرت صهههحیح باشهههد؛ پهههس چهههرا آن حضهههرت  جانههب امهههام سهههجاد

                                                   
 .82-81، ص2، جاالرشاد ؛384، ص3، جانساب االشراف؛ 407، ص5، جتاریخ االمم و الملو . 22

 .100، ص2، جاالرشاد؛ 160-159)للصدوق(، صاْلمالی؛ 422،427،428، ص5، جتاریخ االمم و الملو . 23

الحضهرمی، ثنها احمهد بهن یحیهی الصهوفی، ثنها ابوغسهان، ثنها نهوح بهن دراج، عهن محمهد بهن  حهدثنا محمهد بهن عبهداهلل. 24
کثیهر، فبها   - رضهی اهلل عنهه -اسحاق، عن عمر بن علی بن حسین، عن ابیه، قال: قتل الحسین بهن علهی  و علیهه دیهن 

کذا  کذا و عین    .(2871، ح123، ص3، ج المعجم الکبیر)فیها علی بن حسین عین 
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کوچههک شههمردن حهه  پرداخههت بههدهکاری یهه اران خههود را بههه فرزنههدش حوالههه نههداد؟ سههخن در 
کهه چگونهه ممکهن اسهت آن حضهرت، بهرای « َدین»الناس و  نیست؛ بلکه سخن در ایهن اسهت 

، مههردم را از انجهام واجههب عظیمههی نظیهر دفهها  از جههان «َدیههن»توجهه دادن مههردم بههه اهمیهت اداء 
بدهکار باشد! افزون بهر آنکهه، راوی خبهر ، نهی فرماید و در همان حال خود نیز امام معصوم

توانست مانع از ایجاد تزاحم میان   با وصیت نمودن و یا تعیین وکیل در اداء َدین، به راحتی می
 گردد، تا هم از فوز شهادت در رکاب سّیدالشههداء دو مسأله پرداخت َدین و یاری امام

کارهههایی را بههه  اماز طرفههی امهه النههاس را اداء نمایههد. محههروم نشههود و هههم حهه  معمههوالا چنههین 
و اخههذ  وگههو گفههتکههه ایشههان را بههرای  داد؛ چنههان انجههام مههی بههن علههی وسههیله بههرادرش، عبههاس

گهههر از ابهههالغ ایهههن سهههخن توسههه   25مهلهههت از دشهههمن در شهههب عاشهههورا بهههه نهههزد آنهههان فرسهههتاد. ا
کهه چهرا بهه جهای یهاران نهام آشهن هاشم صرف قمربنی کنیم؛ جای این پرسهش بهاقی اسهت  ا، نظر 

 مأموریت ابالغ چنین پیام مهمی به یک فرد مجهول و ناشناخته سپرده شد!
 بدهکارانی همراه از طالوتی نه خبر  ی بررس

کهه در آن بهدهکاران از جههاد  پس از بررسی زندگی انبیاء پیشین تنهها یهک مهورد یافهت شهد، 
کتهاب تفسهیرش، ذیهل 427اند. ابو اسحاق احمد بهن محمهد ثعلبهی) منع شده  249آیهه ق( در 

که طبه  آن، طهالوت در حهالی از بیهت المقهدس بهرای نبهرد بها  سوره بقره به بیان خبری پرداخته 
که تعداد سپاهیانش به اسرائیل خارج می دشمنان بنی . در آن رسهید هزار نفر مهی 80یا  70شد، 

که از جملهه کرد  یهن ا 26مهدیونین بودنهد. هها  آن وقت طالوت افرادی را از همراهی با خویش منع 
ق( نیهز در تفسهیرش مشههور بهه تفسهیر 516خبر، پس از ثعلبی، توس  حسین بهن مسهعود بغهوی)

گرفتههه از تفسههیر ثعلبهههی  کههه بهههر  آنگههاه سهههیدبن  27، نقههل شهههده،اسههتبغههوی یهها معهههالم التنزیههل، 
کتهههاب خهههود آورده اسهههت.664طهههاووس) کهههه آیههها  سهههؤال 28ق( همهههین مطلهههب را در  اینجاسهههت 

                                                   
 .90، ص2، جاالرشاد؛ 418و  417، 416، 412، ص5، جاالمم و الملو  تاریخ. 25

کبیهر  هم یؤمئذ سبعون ال  مقاتل و فخرج طالوت من بیت المقدس بالجنود و .26 قیهل: ثمهانون ألفها لهم یتخله  عنهه إال 
ههو النهور ال  ا التهابوت وذلهک أنههم لمها رأوا التهابوت قهالوا: قهد أتانه لهرمه أو مریض لمرضه أو ضریر لضرره أو معذور لعذره و

کل ما أرى. ال یخرج معی رجل بنی بناء لم یفرغ منه، و هفقال طالوت: ال حاج .شک فیه، فتسارعوا إلی الجهاد ال  لی فی 
 أبتغهی إال الشهاب النشهی  الفهارغ ال لهم یهدن لهها و هال رجل علیه دیهن، وال رجهل تهزوج بهامرأ مشتغل بها، و هصاحب تجار

 .(216-215، ص2، جعن تفسیر القرآنالکش  و البیان )

 .230، ص1)تفسیر بغوی(، جمعالم التنزیل. 27

 )با اندکی اختالف(. 67، صسعد السعود. 28
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 ی بر درستی خبر سفیان ثوری دانست؟ توان این خبر را شاهد و مؤید می
سههند و راوی ایههن خبههر نههامعلوم اسههت و تهها پههیش از ثعلبههی، یعنههی حههدود قههرن پههنجم هجههری 
کسی متعرض آن نشده است. افزون بر آنکه، بر فرض صحت و پذیرش خبر، مقایسه ممانعت 

ههههی از همرا اسهههرائیل، بههها خبهههر بازداشهههتن امهههام طهههالوت از حضهههور مهههدیونین در لشهههکر بنهههی
مهتن موجهود  بنا بهرالفارق است؛ زیرا  بدهکاران مالی با آن حضرت در معرکه عاشورا، قیاس مع

کههه فرمههود: مههن نیههازی بههه ایههن همههه نیههرو »در ایههن خبههر، ازدحههام در سههپاه طههالوت بههه حههّدی بههود 
اسههرائیل بهها مقههدار انههد  یههاران  مقایسههه شههرای  و تعههداد فههراوان لشههکر بنههی  بنهها بههر ایههن، 29«.نههدارم
بحهث از  . از طرفی، ماجرای نهی طالوت از شرکت مدیونین در جهاد،نیستصحیح  امام

کههه خبههر منقههول از سّیدالشهههداء ؛ی در برابههر جههالوت اسههتجهههاد ابتههدای ، جهههاد در حههالی 
خبههر، طههالوت بههه غیههر از  بههر اسههاسی حفههظ جههان ایشههان بههوده اسههت. همچنههین بههرادفههاعی و 

گر سهخن طهالوت را  ،از این رو 30هی با خود بازداشته است.مدیونین افراد دیگری را نیز از همرا ا
کههه چههرا  ،شههاهدی بههر درسههتی بیههان خبههر سههفیان ثههوری بههدانیم بایههد بههه ایههن نکتههه پاسههخ دهههیم 

گفتههه اسهت؛از میههان آن افههراد، تن امهام طههالوت در کههه  آن افههزون بههر ههها از نبهرد مههدیونین سههخن 
کهرد کهار او  .نوشیدن آب برای سپاهش نیز محدودیت ایجهاد  لهذا بهه فهرض پهذیرش اصهل خبهر، 

 خاص بوده و قابل تعمیم نیست.

 ثیحد جعل و هیصوف .سوم بخش
در این بخش به طور مختصر به نقش تاریخی صوفیه در جعل احادیث نبوی اشاره خواههد 
گهرایش و عقایهد صهوفیانه  شد. سفیان ثهوری بهه عنهوان حلقهه واسه  روایهت مهورد بحهث، دارای 

آیههد و بهها بزرگههان صههوفیه در عصههر خههویش ارتبههاط داشههته  ن ایههن فرقههه بههه شههمار مههیبههوده و از بزرگهها
بهه دنبهال   هها  . آنشاخصه اصلی افهرادی ماننهد سهفیان ثهوری، پرهیزکهاری افراطهی بهود 31است.

گسههترده اخالقیههات تهههذیب گونههه در جامعههه اسههالمی  آمههوزش طریقههه سههلو  اسههالمی و انتشههار 
های مختل ، از جمله در مسائل فقههی، اخالقهی،  در زمینه بودند. این افراد احادیث متنوعی

                                                   
کل ما أری. هال حاج. 29  لی فی 

لهم  هال رجل تزوج بامرأ ال رجل علیه دین، و مشتغل بها، و هال صاحب تجار ال یخرج معی رجل بنی بناء لم یفرغ منه، و. 30
 .(216-215، ص2، جالکش  و البیان عن تفسیر القرآن) ال أبتغی إال الشاب النشی  الفارغ و یدن لها

 .13، ص1، جاالستیعاب؛ 188، صاحسن التقاسیم؛ 174-153ص ،«سیمای سفیان ثوری در عرفان»: ر. . 31
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  32کردند. اعتقادی برساخته و در میان مسلمانان منتشر می
کهه مهی ق( خبری ذکر می597مابن جوزی) تهوان تها حهدی بهه انگیهزه صهوفیان در جعهل  کنهد 

کهریم فضهایحهدیث پهی بهرد. او بهه مهاجرایی دربهاره پیگیهری راویهان احادیهث  هور قهرآن  کههه  -ل س 
کعب است بی بن  که پس از مسافرت به شهرهای مختل   کند اشاره می - سند آن منقول از ا 

کهه بهرای  روشن می کن آبادان اسهت  شود احادیث مورد نظر، ساخته یکی از مشایخ صوفیان سا
کریم این احادیث را ساخته و در میان مردم رواج داده است.  33ترغیب مردم به قرائت قرآن 

بزرگهان صهوفیه بهه خههود از برخهی  کهه دههد انهه بهه چنهین اخبهاری نشهان مهیبین نگهاهی خهوش
که از نظر ایشان اهمیت داشت و تصور می اجازه می کردنهد  دادند برای جذب مردم به مسائلی 
کم رغبت شده بی ها  آن مردم به کنند. توجه یا    اند، به راحتی حدیث جعل 

که برای خهود، حتهی حهدیث مشههور رسهول   تبرئهه متأسفانه این فکر غل  تا آنجا پیش رفت 
کههه فرمههود: خههدا کههذب علههی متعمههدا فلیتبههوا مقعههده مههن النههار» را  گونههه« مههن  توجیههه و  ای  بههه 

کننههد! ابههن تأویههل  هههای مختلفههی از ایههن تههأویالت را بیههان  جههوزی نمونههه نمودنههد تهها خههود را تبرئههه 
 شود: اشاره می  ها  آن که تنها به دو نمونه از 34کند می

گمراهی نشود جایز است! آ. 1 گر دروغ بستن باعث  گفتند ا  نان 
کرامیه معتقدند: وی به نقل ابوبکر محمد بن منصور سمعانی می  گوید، برخی از 

گهر بهرای  که ثواب و عقهابی بهر آن مترتهب نیسهت، ا دروغ بستن بر پیغمبر در اموری 
  35ی ندارد!اشکال ،ترغیب مردم به اطاعت و حفظ ایشان از معصیت باشد

ت خههود نیههز احههادیثی را نیههز در همههین زمینههه جعههل تههأویال حتههی بههرای توجیههه کههه  آن تههر جالههب
 36کند! که ابن جوزی در ادامه به مواردی از آن اشاره می اند کرده

                                                   
 .324، صها و سیر تطور حدیث اسالمی، خاستگاه. 32

کعب، فقلت للشیخ..حدثنی شیخ بفضائل سور القرآن الذی  ..33 حهدثنی رجهل  :مهن حهدثک؟ فقهال :یروى عن أبی بن 
حهدثنی  :هو حی فصهرت إلیهه، فقهال حدثنی شیخ بواس  و :من حدثک؟ فقال :فقلت ،هو حی فصرت إلیه بالمداین و

حههدثنی شههیخ بعبههادان فصههرت إلیههه، فأخههذ بیههدی فههأدخلنی بیتهها فههإذا فیههه قههوم مههن ، فقههال: فصههرت إلیههه هشههیخ بالبصههر
لکنها رأینها  مهن حهدثک؟ فقهال: لهم یحهدثنی أحهد و :معهم شیخ، فقال: هذا الشیخ حدثنی، فقلهت یها شهیخ و هفالمتصو

 .(241، ص1، جالموضوعاتوجوههم إلی القرآن! ) الناس قد رغبوا من القرآن فوضعنا لهم هذا الحدیث لیصرفوا

 .98 - 95، ص1، جهمان. 34

گاهی از این فرقه، ر. : 35  .197، صلفرقالفرق بین ا. برای آ

 . همان.36
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کسانی را شامل می سخن رسول خدا. 2 که  در مذمت جاعالن حدیث،  شود 
پیغمبهر حهدیث  مها بهه نفهعکهه  آن حهال ؛ضد آن حضرت به جعل حدیث بپردازنهد

یم و شریعت او را تقویت می   37کنیم! می ساز
کهه  ایشان و رد توجیهات آنان می ه جوزی در ادامه به طور مفصل به بیان ادل البته ابن پردازد 

 بحث ما خارج است. ه پرداختن به آن، از حوصل
گذا اا سفیان ثوری دائم کهنقل شده  شهتن دیگران و حتی مهدی عباسی را نسهبت بهه زیهر پها 

داده اسهههت. سهههفیان ثهههوری بارهههها بههها مههههدی عباسهههی و  النهههاس مهههورد مؤاخهههذه قهههرار مهههی حههه 
المههال و  رویهه بیهت ار شهدیداا نسهبت بهه مصهرف بهیبه یهک کهه  ایهن تها کهرد دولتمهردانش جهدال مهی

کهه در نهایهت از بغهداد  گرفهت،  کرد و مورد خشم خلیفه قهرار  پایمال شدن ح  الناس اعتراض 
کرد و به بصره    38گریخت.فرار 

کهه از  - در حهدیثی شهبیه بهه خبهر مهورد بحهثرا شاید بتوان وجود نام دو بهرادر سهفیان ثهوری 
حهدیث مهورد  بنها بهرگفتهه دانسهت.  شهاهد دیگهری بهر مطالهب پهیش -نقهل شهده  رسول خدا

 فرموده است: نظر، رسول خدا
ین،َاشذَم َوَلَدرهم.منَماتَوََىیهَد  39ََنَحسناتهَلیسَثمَدینار

 شهود که نام دو برادر سفیان ثوری در آن دیده می - شود، این حدیث که مالحظه می و چنان
ال یقاتهل معهی، مهن علیههه »بسهیار شهبیه قسهمتی از نقهل نخسهت خطیههب بغهدادی از حهدیث  -

گذشت. است« دین  که بیان آن 
کهه خبهر  پایه مطالب پیش بر قاتهل معهی، َمهن علیهه َدیهن»گفته، این احتمال وجود دارد  ، «الی 

کار او نبوده باشد؛ بلکه ههمکه  ساخته خوِد سفیان ثوری باشد؛ همچنان فکهران و  ممکن است 
خبهر را بهه وی نسهبت داده و از زبهان او سهنت،  مشربان او به سبب جایگهاهش در میهان اههل هم

کرده  اند.   نقل 

                                                   
 . همان.37

 .254، ص8، جالمنتظم. 38

، ثنا مبار  بن سعید اخو سفیان الثوری عهن اخیهه عمهر همصری، ثنا الحسن بن عرف هحدثنا محمد بن عیسی بن شیب. 39
و زاد فیه: من مات  بن سعید بن مسروق، عن مطر الوراق، عن عطاء الخراسانی، عن حمران، عن ابن عمر، عن النبی

سند الشامیین)و علیه دین اخذ من حسناته لیس ثم دینار و ال درهم   .(2461، ح385، ص3، جم 
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  جهینت
کوشهههیدیم، روایهههِت  قاتهههل معهههی، َمهههن علیهههه َدیهههن»در ایهههن نوشهههتار  منسهههوب بهههه  کهههه -را « ال ی 

ایهن خبهر تنهها در  کهه دهد ها نشان می وجو جستیم. کننقد و بررسی  -است  سّیدالشهداء
شهأن آن، اقتضهای بیهان آن از جانهب امهام کهه  آن سهنت قابهل رصهد اسهت و بها برخی منهابع اههل

ایههن  ،امهها منههابع شههیعی از آن تهههی هسههتند. از سههویی ،را داشههته و دیگههر امامههان سههجاد
و امهههام  ، امیرمؤمنهههانبهههه آن را در اخبهههار و سهههیره نظهههامی رسهههول خهههداسهههخن یههها شهههبیه 

کهه فقهه ههیچ یهابیم؛ آن نمهی مجتبی را از « َدیهن»یهک از مهذاهب اسهالمی نیهز نداشهتن  چنهان 
عهالوه بهر اضهطراب مهتن، دارای  ،اند. ایهن خبهر های نبرد ندانسته جمله شروط حضور در میدان

اخبهههار معتبهههر تهههاریخی و سهههخنان  بنههها بهههری اسهههت. اشهههکاالت متعهههدد رجهههالی، فقههههی و تهههاریخ
الناس بوده و در آن شرای ]کربال[، وظیفهه  تر از پرداخت ح  ، حفظ جان ایشان، واجبامام

همگهان نصههرت و یههاری آن حضهرت بههوده و در ایههن بهاره فرقههی میههان مهدیون و غیرمههدیون نبههوده 
کههردن اسههت. در عههین حههال، سههفیان ثههوری بههه لحههاظ تفکههر و رویکههرد صههوفیا نه، بههرای نهادینههه 

ویههه ه شهههیعیان، ایهههن خبهههر را   بهههه ،َدیهههن در میهههان مسههلمانان یالعهههاده ادا اهمیههت فهههراوان و فهههوق
نشهان  تهر از ههر واجهب دیگهری حتهی حفهظ جهان سّیدالشههداء َدیهن را مههم یبرساخته تا ادا

 دهد.

  کتابنامه

آبادی و سهید مههدی میردامهاد اسهتر :طوسهی، تحقیه  ، محمد بهن حسهناختیار معرفه الرجال _
 ق.1404، آل البیت هموسسقم: رجائی، 

بیهههروت: مفیهههد،  ، محمهههد بهههن محمهههد بهههن نعمهههاناالرشهههاد فهههی معرفهههة حجههه  اهلل علهههی العبهههاد _
 ق.1414دارالمفید، 

آل البیهههت الحیهههاء التهههرا ،  هحکهههیم، موسسههه ، محمهههد تقهههیاالصهههول العامهههه للفقهههه المقهههارن _
 ق.1979

 .ش1392، یاسالم نتشاراتا قم:مظفر،  ، محمد رضااصول الفقه _
کتابچی،  تهران:صدوق،  ، محمد بن علیاالمالی _  .ش1376انتشارات 
بیههروت: لههی، کاض زریههار و رّکههل زیسههه : یههبههالذری، تحق یحیههی بههن  ، احمههد االشههراف  انسههاب _

 ق.1417ر، کدارالف

 م.1879طبری، بریل،  ، محمد بن جریرتاریخ االمم و الملو  _
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کبههر غفههاری،  :نههی، تحقیههه حرا ، حسههن بههن علههیتحهه  العقههول _ دفتههر انتشهههارات  قههم: علههی ا
 ق.1404اسالمی، 

 م.2006للکتاب،  هالعام یهالمصر هئیعطار نیشابوری، اله ، محمد بن ابراهیمتذکرة االولیاء _

غلیتذکره الخواص _ ر   ق.1426، سب  بن جوزى، مجمع جهانی اهل بیت ، یوس  بن ف 

 ق.1414البیت الحیاء الترا ،  حلی، موسسه آل ، حسن بن یوس تذکره الفقهاء _

موسسه آل البیت  قم:سید عزیز طباطبائی،  :، محمد بن سعد، تحقی ترجمه االمام الحسین _
 ق.1415 الحیاء الترا ،

عبهد الهرزاق مههدی،  :بغوی، تحقیه  ، حسین بن مسعودتفسیر البغوی المسمی معالم التنزیل _
 ق.1420، یاء الترا  العربیدار اح

مصهطفی عبهد القهادر عطها، دار  :عسقالنی، تحقیه  احمد بن علی بن حجر، تقریب التهذیب _
 ق.1415، هالعلمی هالمکتب

 ق.1404دارالفکر، بیروت: عسقالنی،  ، احمد بن علی بن حجرتهذیب التهذیب _

بشهار عهواد معهروف،  :مزی، تحقی  ، یوس  بن عبدالرحمنتهذیب الکمال فی اسماء الرجال _
 .ق1406، هالرسال هموسسبیروت: 

سهید محمهد مههدی سهید حسهن خرسهان،  :صهدوق، تحقیه  ، محمد بهن علهیثواب اْلعمال _
 .ش1368منشورات الرضی، 

کیهههان، تهههران: مرتضههی رضههوی،  :، تحقیهه  یقمهه محمدحسههن  بههن ، ابوالقاسههم جههامع الشههتات _
 .ش1371

 ق.1271دار احیاء الترا  العربی،  :، بیروترازی ، ابن ابی حاتمالجرح و التعدیل _

کریمهی :موتسهکی، ویهرایش ، هارالهدهها و سهیر تطهور المی خاستگاهحدیث اس _  قهم:نیها،  مرتضهی 
 .ش1390انتشارات دارالحدیث، 

، هجواد قیهومی، نشهرالفقاه :حلی، تحقی  ، حسن بن یوس خالصه االقوال فی معرفه الرجال _
 ق.1417

سههید محمههد صههادق  :حلههی، تحقیهه  ، تقههی الههدین حسههن بههن علههی بههن داودرجههال ابههن داود _
 ق.1392، هحرالعلوم، نشر الحیدریب

النشههر االسههالمی،  هجههواد قیههومی، موسسهه :طوسههی، تحقیهه  ، محمههد بههن حسههنرجههال الطوسههی _
 ق.1415

سهیدمحمد  :عهاملی، تحقیه  ن بهن علهییالهد نیه، زالروضه البهیه فهی شهرح اللمعهه الدمشهقیه _
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 ق.1410االعلمی للمطبوعات،  هکالنتر، موسس

دار الهذخائر  قهم: صهاحب علهی محبهی،  :اووس، تحقیه طه بهن  ، علی بهن موسهیسعد السعود _
 ق.1428للمطبوعات، 

دارالفکههر، بیههروت: محمههد فههواد البههاقی،  :قزوینههی، تحقیهه  ، محمههد بههن یزیههدسههنن ابههن ماجههه _
 ق.1401

سههعید محمههد اللحههام، دارالفکههر،  :سجسههتانی، تحقیهه  ، سههلیمان بههن اشههعثسههنن ابههی داود _
 ق.1410

ترمههذی، تحقیهه  عبههد الوهههاب عبههد اللطیهه ،  هر، محمههد بههن عیسههی بههن سههوسههنن ترمههذی _
 ق.1403

 ق.1427ذهبی، دارالحدیث، قاهره،  سیر اعالم النبالء، محمد بن احمد بن عثمان _

 ةسسهؤمقهم: سهید محمهد حسهینی جاللهی،  :مغربهی، تحقیه  ، نعمان بن محمهدشرح االخبار _
 ق.1414النشر االسالمی، 

 ق.1401لفکر، بخاری، دار ا ، محمد بن اسماعیلصحیح البخاری _

 ق.1401دارالفکر، بیروت: نیشابوری،  ، مسلم بن حجاجصحیح مسلم _

اهلل محمههد عبههاس، دار  یوصهه :بههن حنبههل، تحقیهه  ، احمههد بههن محمههدالعلههل و معرفههه الرجههال _
 ق.1422، یالخان

سههید جههالل الههدین حسههینی ارمههوی محههد ،  :ثقفههی، تحقیهه  ، ابههراهیم بههن محمههدالغههارات _
 .ش1353جمن آثار ملی، سلسله انتشارات ان تهران:

 ق.1408ل، یبغدادی، دار الج ، عبد القاهر ابن طاهرالفرق بین الفرق و بیان فرقه الناجیه منهم _

نشهر االسهالمی،  هموسسهقهم: شیخ بیت اهلل بیهات،  :عسکری، تنظیم ، ابو هاللالفروق اللغویه _
 ق.1412

 ق.1417 ،هالفقاه جواد قیومی، نشر :طوسی، تحقی  ، محمد بن حسنالفهرست _

 هسید عبد الههادی حکهیم، مکتبه :عاملی، تحقی  نی، محمد بن جمال الدالقواعد و الفوائد _
 .ش1360المفید، 

قهات و نشهر معهارف اههل یموسسهه تحققهم: ،  یقمه محمدحسهن  بهن ، ابوالقاسم قوانین االصول _
 ق.1401، تیالب

کبهر غفهاری،  :کلینی، تحقی  ، محمد بن یعقوبالکافی _ ، هر الکتهب االسهالمیداتههران: علی ا
 .ش1363
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دار صهههادر، بیهههروت: بهههن اثیههر،  ، علهههی بهههن ابههی الکهههرم محمهههد بههن محمهههدالکامههل فهههی التههاریخ _
 ق.1385

دکتهر سههیل زکهار،  :جرجهانی، تحقیه  ، ابواحمد عبد اهلل بن عهدیالکامل فی الضعفاء الرجال _
 ق.1409دارالفکر، 

مخزومههی و دکتههر ابههراهیم  دکتههر مهههدی :فراهیههدی، تحقیهه  ، خلیههل بههن احمههدکتههاب العههین _
 ق.1409، هدارالهجر هموسسقم: سامرائی، 

کوفی، تحقی کتاب الفتوح _  ق.1411دار االضواء،  :علی شیری، بیروت :، احمد بن اعثم 

اء ینظیر ساعدی، دار اح :ثعلبی، تحقی  ، احمد بن محمدالکش  و البیان عن تفسیر القرآن _
 ق.1422، یالترا  العرب

کبر غفاری، موسس :صدوق، تحقی  ، محمد بن علیالنعمه کمال الدین و تمام _ النشر  هعلی ا
 ق.1405االسالمی، 

 ق.1405، ه، جمال الدین محمد بن مکرم، نشر ادب الحوزلسان العرب _

 ق.1411 عاملی، دارالفکر، نی، محمد بن جمال الدهالدمشقی هاللمع _

کشهفی، المک :طوسی، تحقی  ، محمد بن حسنالمبسوط _ ، هالمرتضهوی هتبهسید محمهد تقهی 
 ق.1387

دکتههر محمههد صههادق آیههدن  :خطیههب بغههدادی، تحقیهه  ، احمههد بههن علههیالمتفهه  و المفتههرق _
 ق.1405الحامدی، نشر دارالقاری، 

 ق.1401دار صادر، بیروت: بن حنبل،  ، احمد بن محمدمسند احمد _

 هحمدی عبد المجید السهلفی، موسسه :طبرانی، تحقی  ، سلیمان بن احمدمسند الشامیین _
 ق.1417، هلرسالا

 ق.1409دارالفکر،  :سعید اللحام، بیروت :کوفی، تحقی  ه، ابن ابی شیبالمصّن  _

کبر غفاری، :صدوق، تحقی   ، محمد بن علیمعانی االخبار  _ انتشهارات اسهالمی،  قهم: علی ا
1361. 

 هحمهدی عبهد المجیهد السهلفی، مکتبه :طبرانهی، تحقیه  ، سلیمان بن احمدالمعجم الکبیر  _
 ق.1401ه، ابن تیمی

 ق.1413فی العالم،  هاإلسالمی هی، الثقافخوی ، ابوالقاسممعجم رجال الحدیث  _

 ق.1404، دار الکتاب العربی، ه، عبداهلل بن احمد بن محمد بن قدامالمغنی  _

کبهر غفهاری،  :صهدوق، تحقیه  ، محمهد بهن علهیمهن ال یحضهره الفقیهه  _ انتشهارات  قهم: علهی ا
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 ق.1413اسالمی، 

قهم: محمهد بهاقر محمهودی،  :کهوفی، تحقیه  ، محمهد بهن سهلیمانمیرالمومنینمناقب االمام ا  _
 ق.1412، هاالسالمی همجمع احیاء الثقاف

محمههد  :جههوزی، تحقیهه  ، ابههوالفرج عبههدالرحمن بههن علههیالمنههتظم فههی تههاریخ اْلمههم والملههو  _
 ق.1415، هدار الکتب العلمیبیروت: عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، 

مشهور بن حسهن آل سهلمان،  :، تحقی یشاطب م بن موسیی، إبراهفی اصول الفقه الموافقات  _
 م.2008دار ابن عفان، 

 ق.1431دارالفکر،  :الزحیلی، دمش  ه، وهبموسوعة الفقه االسالمی و القضایا المعاصره  _

 ق.1433مجمع الفکر االسالمی،  قم: انصاری،  ، محمد علیالموسوعه الفقهیه المیسره  _

کویتالفقهیه الموسوعه  _  ق.1423، هاالوقاف و الشئون االسالمی هوزار :، وزارت اوقاف، 

عبههدالرحمن محمههد عثمههان،  :جههوزی، تحقیهه  ، ابههوالفرج عبههدالرحمن بههن علههیالموضههوعات _
 ق.1388، یهالسلف هتبکالم

علههی محمههد  :ذهبههی، تحقیه  ، محمهد بههن احمههد بهن عثمههانمیهزان االعتههدال فهی نقههد الرجههال _
 ق.1382، هعرفالبجاوی، دار الم

مجمههع جهها،  بههیمامقههانی،  ، عبههد اهلل بههن محمههد حسههننهایههة المقههال فههی تکملههة غایههة اْلمههال  _
 ق.1350، یهالذخائر اإلسالم

کهری، فصههلنامه تخصصهی «سهیمای سهفیان ثههوری در عرفهان» _ کرملههو و احمهد ذا زبههان و ، مهریم 
 .ش1391، زمستان 14، شماره4، دورهادبیات فارسی

 




