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وایت  وی نقد« ال مقتول او مسمومما منا ا»ر  در تراز

 2/11/1396تاریخ دریافت: 
 5/12/1397تاریخ پذیرش: 

 1نوروز امینی
 2صمد اشکانی آقبالغ

 چکیده
که در منابع سیره، تراجم و تاریخ امامیه بارها بهدان اشهاره و اسهتناد شهده،  یکی از روایاتی 

ایهت، بهه شههادت همهه امامهان اسهت. بهر پایهه ایهن رو« ما منها اال مقتهول او مسهموم»روایت 
کهه شهاهد تهاریخی محکمهی بهر شهادتشهان وجهود نهدارد  -معصوم  حکهم  -حتی امامانی 

کنون از مسیر مداقه شده است؛ که این روایت تا های سندی و متنی نگذشته و  در حالی 
یابی ههای معمهوِل فنهی در مهتن و مهدلول آن صهورت نگرفتهه اسهت. ایهن مقالهه، ضهمن  ارز

یابی درجه گانه  اتقان روایت فو ، میزان مدخلیت آن در اثبات شهادت امامان دوازده ارز
که ایهن روایهت، بها وجهود برخهی  را مورد مطالعه قرار داده است. یافته کی از آن است  ها حا

گذشههته از ایههن، از نظههر  اشههکاالت در بعضههی از اسههنادش، سههندهای بههی عیبههی نیههز دارد و 
گهویی  مهامی اشهکاالت وارد بهر مهتن آن، قابهل پاسهخنمایهد و ت متنی نیز چندان  ریب نمی

 کافی نیست. است، اما این روایت به تنهایی در اثبات مسرله شهادت جمیع ائمه
یهابی متنهی، مها منها اال مقتهول او مسهموم،  فقهه ها: کلید واژه یهابی سهندی، ارز الحهدیث، ارز

 شهادت امامان، مسمومیت امامان.

 مقدمه
یات موجود در منابع روایی، به ویژه روایهات  یرفقههی، موضهوعی ارزیابی سندی و متنی روا

کنون، به دلیل عنایت بسیار به روایات فقههی مغفوٌل  که تا عنهه واقهع شهده اسهت. ایهن در  است 
                                                   

گیالن. 1 گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه   (norouz.amini@guilan.ac.ir)نویسند  مسئول(  استادیار 

کارشناا ارشد علوم قرآن و حدیث.2  . ashkanisamad@gmail.com 
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که نیاز روزافزون جوامع علمی به حدیث، پاالیش این منابع را ضهروری می نمایهد.  حالی است 
کهه بها کهار  ضرورت این امر در حوزه روایاتی  اعتقهادات و موضهوعات تهاریخی مهرتبط بها آن سهر و 

کههه بههه « مهها منهها اال مقتههول او مسههموم»دارد، دوچنههدان اسههت. یکههی از ایههن اخبههار، روایههت  اسههت 
گزارش و برخی نتیجه شکل ها در حوزه اعتقادات و حتهی  گیری های مختلفی در منابع امامیه 

کنون پژوهشی درباره سهند و مهتن ایهن روایهت،  مسائل تاریخی از آن شده است. با این حال، تا
که میزان اتقان اسناد مختل  این روایهت تها چهه حهد اسهت و مهتن آن  سامان نیافته است. این

دارای چه مدالیلی است و در نهایت میزان ارتباط روایهت بها مسهرله اعتقهاد بهه شههادت جمیهع 
نهد بههرای اثبهات شهههادت توا تها چههه انهدازه اسههت و آیها ایهن روایههت بهه تنهههایی مهی معصهومان
که در این پژوهش مورد بررسی قهرار  ترین پرسش کافی باشد، از مهم معصومان هایی است 

گرفتههه اسههت. پههژوهش حاضههر بهها ترکیبههی از توصههی ، تحلیههل، تطبیهه  و نقههد درصههدد اسههت تهها 
ههههای مختلههه  نقهههل ایهههن روایهههت در منهههابع روایهههی را بررسهههد و آنگهههاه بهههر پایهههه  نخسهههت صهههورت

رجالی و سندشناسی، میزان اتقان طر  مختل  روایت را مورد ارزیابی قرار دههد. های  تحلیل
در ادامه انتقادات مختل  بر متن حدیث را مورد بررسی قهرار داده و در نهایهت مهدلول حهدیث 

یههده اسههت. تحقیقههات نشههان مههی کاو کنون تحقیقههی بهها ایههن ویژگههی را وا ههها دربههاره ایههن  دهههد تهها
کتابی حدیث به سامان نرسیده است که ظاهرًا با این موضوع در ارتباط است،  ؛ تنها پژوهشی 

که با عنوان  ما منا ... اال مقتول او مسمومبا عنوان  شهیدان شمشیر و اثر آقای جعفر بیاتی است 
در انتشهارات سهمیع تههران بهه زیهور  1391و ترجمه آقای محمد تقهدمی صهارمی در سهال  شرنگ

، تنههها ارتبههاط اثههر یادشههده بهها مقالههه حاضههر، در عنههوان آن طبههع آراسههته شههده اسههت. بهها ایههن حههال
با استفاده از  یک چهارده معصوم است؛ زیرا اثر یادشده تنها به بررسی مسرله شهادت یک

های تاریخی پرداخته است و درباره سند و داللت روایت یادشده و ارتبهاطش بها مسهرله  گزارش
گفتههاری نههدارد. بههر ایههن اسههااشهههادت معصههومان رسههد پههژوهش حاضههر از  ، بههه نظههر مههی، 

گام  ها در این عرصه باشد.  نخستین 

 . ردیابی حدیث در منابع روایی1

که این حدیث در آن آمده، برخی از آثار صدو  )م کهن  ( است. بعهد از 381ترین منابعی 
گردش علههی بههن محمههد خههزاز )م  ( روایههاتی بهها همههین مضههامین در اثههر خههود آورده 400وی، شهها

ر محدثان چون حهر عهاملی، مجلسهی، بحرانهی و دیگهران، جملگهی روایهت را از ایهن است. سای 
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گرفتهه کههه ایهن روایهت وارد منهابع تفسههیری شهیعه نیهز شههده  3انهد منهابع  و از همههین رهگهذر اسهت 
گزارش صدو  از این روایت چنین است: 4است.  به هر روی 

م، عددن أبیددِ، َعددْن ، قددال: حدددثنا ع ددی بددن ابددراُیحدددثنا محمددد بددن م سددی بددن الم  کددل
ِبى

َ
ْعُت الِرَضدا أ َشُقدوُل: َواَّلَلِ َمدا ِمَندا ِإََل  الَصْ ِت عبدد السدًلم بدن صدالُ ااْ َدَ ِوِ  َقداَل َمدتِ

؟ َقداَل: َشدُر َخْ دِ  اَّلَلِ ِفدی َزَمدداِنی  : َفَمدْن َشْقُ ُ دَک َشدا اْبدَن َرُسدوِل اَّلَلِ ُِ َمْقُ دوٌل َشدِهیٌد. َفِقیدَل َلد
  5ِم.َشْقُ ُ ِنی ِبالَس  

کهرده، کتاب مهن ال یحضهره الفقیههوی همین روایت را عینًا و با حذف سند در  گهزارش   6نیهز 
 نویسد:  در نقل دیگری می عیون اخبار الرضااما در 

 
َ
ْحَمدَد ْبدِن َعِ دی ٍ اْ 

َ
ِبى، َعْن أ

َ
َثِنی أ ، َقاَل: َحد َ یٍم اْلُقَرِشی ُ یُم ْبُن َعْبِداَّلِل ْبِن َتمِ َثَنا َتمِ ، َحد َ ْنَصداِع  ِ

ِبى
َ
َضا َعْن أ ِ ْ ِت ااْ ََ ِو  ِ َقاَل: ُقْ ُت ِل ر  : َشا اْبَن َرُسوِل اَّلِل، ِإن َ ِفی َسدَ اِد اْلُک َفدِ َقْ مدًا الص َ

ِبی َ  ن َ الن َ
َ
َکَلُب ا َلَعَ ُهُم اَّلُل ِإن َ ا َیْزُعُموَن أ . َفَقاَل:  ِِ ْهُ  ِفی َصًَلِت ِِ الس َ دِل  ََل َلْم َشَقْ  َعَ ْی

ل َ
َن 
َ
دَ . َقداَل: ُق دُت: َشدا اْبدَن َرُسدوِل اَّلَلِ َو ِفد ِهْم َقْ مدًا َیْزُعُمدوَن أ ُُ َِ ِإَل َ  ِل  َل ِإلد

َ  اَّلُل ال َ ُُ  َشْسُه  
َسْیَن ْبَن َعِ ٍی  ُِ  اْلحُ َند

َ
داِمی ِ َو أ ْسدَعَد الش َ

َ
َِ ْبدِن أ ُِ َعَ ی َحْنَظَ  ْلِقَی ِشْ ُه

ُ
ُِ أ ن َ

َ
ُرِفدَ   َلْم ُشْقَ ْل َو أ

َشَم  َکَمددا ُرِفددَ  ِعیَسددی ْبددُن َمددْ  ِِ  ِإَلددی الَسددَماِء  ددوَن ِبَهددِلِه اْلَشدد َ ج ُ َعددَل اَّلُل َو َیحْ َو َلددْن َیجْ
یَن َعَ ددی الُْمددْؤِمِنیَن َسددِبیًًل  َکَعددُ وا  7،ِلْ کدداِفِ  ُِ َو  َکددَلُب ا َعَ ددْ ِهْم َغَضددُب اَّلَلِ َو َلْعَنُ دد َفَقدداَل: 

َسددْیَن ْبددَن َعِ ددی ٍ  ِبددی ِ اَّلِل ِبَ ْکددِلیِ ِهْم ِلنَ  ن َ اْلحُ
َ
َسددُیْقَ ُل َو اَّلِل َلَقددْد ُقِ ددَل  ِفددی ِإْخَبدداِرِه ِبددأ

َسْیُن  َسدُن ْبدُن َعِ دٍی  اْلحُ ِمیُر الُْمدْؤِمِنیَن َو اْلحَ
َ
َسْیِن، أ َکاَن َخْیرًا ِمَن اْلحُ َو َمدا  َو ُقِ َل َمْن 

ِی َو اَّلِل  ْعدِرُ  َذِلدَک ِبَعْهدٍد َمْعُهد ٍد ِمَنا ِإََل َمْقُ وٌل َو ِإن 
َ
م ِ ِباْغِ َیاِل َمدْن َشْغَ داُلِنی أ  لََمْقُ وٌل ِبالس َ

 وأمدا قدول اَّلل عدز وجدل: 
ِ اْلَعدالَِمیَن عدز َ وَجدل َ ِِیدُل َعدْن َرا  ِِ َجْبَر ْخَبدَرُه ِبد

َ
ِإَلی َ ِمْن َرُسوِل اَّلِل أ

یَن َعَ ی ا َعَل اَّلُل ِلْ َکاِفِ  ُِ َشقدوُل: َلدن َیجَعدَل اَّلُل ِلکدافٍر َع دی لُْمْؤِمِنیَن َسِبیًًل َوَلْن َیجْ د ، فإن 
... ًِ  8ُمؤِمٍن ُحج َ
 کند: می چنین نقل  مجتبی حسن امام از علی بن محمد خزاز، نیز

                                                   
، ص 99؛ ج  5، ح285، ص 49؛ ج  4، ح271، ص 44؛ ج  6، ح363، ص 43؛ ج 19، ح216، ص27،ج بحار االنوار. 3

 .19837، ح568، ص 14، ج الشیعه وسائل؛  3، ح32
 .565، ص 1، ج تفسیر نورالثقلین؛ 513، ص 1، ج تفسیر الصافی. 4
 .9، ح256، ص 2، جعیون اخبار الرضا؛  8، ح63، صامالی صدو . 5
 .3192، ح585، ص 2، جمن الیحضره الفقیه. 6

 .141آیه . سوره نسا ، 7
 .5، ح203، ص2، جعیون اخبار الرضا. 8
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َمُد  َحَدَثِنی َباَن  ْبُن  ُمحَ ُْ  َنْحدِوُ  ال ِإْسدَحاَ   ْبدِن  ااْ َْیدَثِم  ْبدُن  َداُوُد  َحدَدَثِنی َقدال:َ اْلَبْصِ ُ   َو

ُِ  َقاَل: َحَدَثِنی َحَساَن  ْبِن  اْلُ ْهُ وِل  ْبُن  ِإْسَحاُ   َجِد  َحَدَثِنی َقاَل: ْ َح َِ
ْشٍد  ْبُن    الَرِقُی، َز

َبْیرِ  َعِن  اِنی ْبِن  ُعَمْیرِ  َعْن  َعَطا، ْبِن  الَُّ بى ْبِن  ُجَناَدَه  العبسی، َعْن  َُ
َ
 أمیدِ َقداَل: َدَخْ دُت  أ

َسِن  َعَ ی ِِ  ِفی َعِ ٍی  ْبِن  اْلحَ ِِ  ُتُ ِفَی  اَلِل  َمَرِض ِِ  َبدْیَن  َو  ِفی ْشدٌت  َشَدْشد َِ
ِِ  ُشْقدَلُ     ِفید

دُ ُج  َو  الدَدُم  ُِ ِلَعْهدٌد َعِهدَدُه ِإَلْیَندا َرُسدوُل  َیخْ ًِ ِمدَن الَسدِم ... َو َقداَل: َواَّلَلِ ِإَند ًِ ِقْطَعد َکِبدُدُه ِقْطَعد
ُِ اْثَنا َعَشَر  اَّلَلِ  ْمَر َیْمِ ُک

َ
َلا اْ  َُ ن َ 

َ
َِ َمدا ِمَندا ِإََل َمْسدُم م  ِإَمامًا ِمْن ُوْلِد َعِ دٍی  أ مد ِِ َو َفا

ْو َمْقُ وٌل ...
َ
 9أ

گزارش شده است:  حسن امام از کتاب همین دیگری در روایت  با این مضمون 
َثَنا َزاِعی ُ َقاَل: َحدد َ ِد ْبِن َسِعیٍد اْلخُ م َ َسْیُن ْبُن ُمحَ ُب َعْبِداَّلِل اْلحُ

َ
َیدى  َاْخَبَرَنا أ یدِز ْبدُن َیحْ َعْبدُد اْلَعَِّ

َشد ُِ ِ ، َعدْن  ا دح َ ُِ ْبدُن الض َ َثَنا ُعْ َب ا اْلَغًَلِنی ُ َقاَل: َحد َ ش َ ُد ْبُن َزَکِ  م َ َثَنا ُمحَ ُ  ِد  ُ َقاَل: َحد َ اِم اْلجَ
ِِ َقداَل: لََمدا ِبید

َ
دٍد، َعدْن أ م َ ِمیدُر  ُقِ دَل  ْبِن ُمحَ

َ
َسدُن  َرِقدَی  الُْمدْؤِمِنین أ َراَد  َعِ دٍی  ْبدُن  اْلحَ

َ
 َفدأ

َن  اَّلَلِ  َرُسوُل  َجِد  َحَدَثِنی اْلَکًَلم ... فقال: ... وَلَقْد 
َ
ْمَر  أ

َ
ُِ  اْ   ِمْن  ِإَماماً  َعَشَر  اْثَنا َیْمِ ُک

ل ُْ ِِ   أَ ِِ  َو  َبْیِ  ْو  ِإََل َمْقُ ول ِمَنا َما َصْعَ ِت
َ
ُِ ُم ْ  َمْسُم ٌم. ُثم َ َنَََّل َعْن ِمْنَبِرِه َو َدَعا ِباْبِن  أ َجٍم َلَعَن

 10اَّلُل ...

که از نظهر متنهی بها روایهات یادشهده تفهاوت دارد، امها از لحهاظ معنهایی تقریبهًا  روایت دیگری 
که صهفار بهه نقهل از امهام صهاد  خانواده این روایت به شمار می هم آورده  رود، روایتی است 

 نویسد: است. وی می
دد بدن عیسددی، عدن الحسدین بدن سدعید )اَل ُدد از و، عدن القاسدم بدن محمددد أحمدد بدن محم 

، قدال: ُسدم َ رسدوُل عبدداَّلل بصدیر، عدن أبدى حمدزه، عدن أبدى الج ُ  ، عن ع ی بن ابى
دی َمسدم ٌم. قدال: فقدال النبدی اَّلِل  حُم، فقال: شا رسدوَل اَّلِل، إن 

َم ال  َ
 ی َم خیبٍر، َفَ ک  َ

ک دُت ِخخَ  ُِ ال  دی أ ک  یَبدٍر، َو مدا ِمدن َنِبدی ٍ َو َل َوصدٍی إَل عنَد َم ِتِ: الی َم ُقِطَعت مطاشاَ  ا 
 11َشهیٌد.

گزارش شده است:  بنابراین، روایت فو  با پنج متن و پنج سند به شرح نمودار زیر 
وٌل َشِهیٌد. اَل َمْقت   ال ( َما ِمَنا َِ

وٌل. اَل َمْقت   ب( َو َما ِمَنا َِ

وٌل  ْو َمْقت 
َ
وم أ اَل َمْسم   ج( َما ِمَنا َِ

                                                   
 .229و  228، ص کفایه االثر. 9

کفایه االثر، ص10  .162و 161. 

 .21، ح516، ص22؛ ج 25، ح405، ص 17، جبحار االنوار؛ 5، ح503، ص بصائر الدرجات. 11
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اَل  ِمَنا َما د( ولَِ ْو   َمْقت 
َ
وٌم  أ  َمْسم 

 هه( َما ِمن َنِبّی  َو ال َوصّی  َال شهیٌد 
 

 

 . ارزیابی اسناد روایت2

ق صدوق2-1 یابی طر ز  . ار
کهه  از جملهه اسهناد معتبهر ایهن حهدیث بهه شهمار مهی االمهالیسند شیخ صهدو  در  رود؛ چهرا 

کهه طوسهی او را در  -جمله راویان آن ثقهه و مهورد اعتمهاد هسهتند. محمهد بهن موسهی بهن متوکهل 
، منتقهی الجمهانهرچند صهاحب  13رود. از ثقات به شمار می -12آورده« من لم یرو عنهم»باب 

کتههاب،  کهرده و مصهحآ ایهن  کهه نهام محمهد بهن موسهی در آن بهوده، ضهعی  قلمهداد  طریقهی را 
یعنهی مرحهوم  فهاری دلیهل ایههن ضهع  را وجهود محمهد بهن موسههی بهن متوکهل در سهند دانسههته 

                                                   
 .427، صرجال الطوسی. 12

 .344، ص7، جم رجال الحدیثمستدرکات عل؛ 333، ص4، جنقد الرجال؛ 251، صخالصه االقوال. 13
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علی بن ابراهیم بن هاشهم و پهدرش  15داند. خویی توق  در وثاقت او را سزاوار نمی اما 14است،
دربههاره وثاقههت ابوالصههلت نیههز در میههان رجالیههان شههیعه تردیههدی  16نیههز هههر دو از ثقههات هسههتند.

کهرده نیست؛ هر چند عهده کهرده و او را عهامی قلمهداد  امها خهویی  17انهد، ای در مهذهب او تردیهد 
گروه، حکهم بهه وثاقهت و تشهیع او داده اسهت.ضمن طرح و نقد ادعاها جعفهر مرتضهی  18ی این 

کههل، سههند ایههن روایههت را بههدون اشههکال  کههرده اسههت.و معتبههر عههاملی، در  بنههابراین  19توصههی  
که سند نخست این روایت، صحیآ است. می گرفت   توان نتیجه 

که در  تهوان چنهین  و مهینهدارد  االمهالیآمده، از نظر متنی تفاوتی با روایت من الیحضر روایتی 
کههه شههیخ صههدو  همههین روایههت را بهها حههذف سههند، در  گرفههت  آورده و ایههن  مههن الیحضههرنتیجههه 

گانه کرد. لذا سهند  روایت سند جدا که بتوان درباره آن داوری  نیهز هماننهد  مهن الیحضهرای ندارد 
 صحیآ است. االمالی سند

رجالیهان متقهدم یهاد اما سند متن دوم، خالی از اشکال نیسهت. احمهد بهن علهی انصهاری را 
کهه ا لهب در وصه  عبهادت  -اند، اما نمازی شاهرودی بر اساا محتهوای روایهات وی  نکرده

نظهر  -اسهت  و مناظره ایشان با مرمون در موضوع امامت و توصهی  امهام رضها امام رضا
کههه تنههها صههدو  از او روایههت  - ضههایری، تمههیم بههن عبههداَّلل را  ابههن 20مثبتههی نسههبت بههه او دارد.

کههرده اسههت. -ده کههر  ضههایری را تکههرار  سههایر رجالیههان، همههین داوری ابههن 21ضههعی  قلمههداد 
کثهرت روایهاتش از او را مهورد توجهه  22اند، کرده اما وحید بهبههانی ترضهی صهدو  نسهبت بهه او و 

مازنهدرانی بهر ایهن بهاور اسهت  23قرار داده و منشر تضعیفات وارد بر او را  یرظاهر دانسهته اسهت.
سبت به یک راوی و نیز نقل مکرر وی از او دلیل بهر وثاقهت راوی اسهت و در که ترضی صدو  ن

گذشهته از ایهن، او از  این مورد نیز صدو  از ابن  ضایری نسهبت بهه احهوال رجهال دانهاتر اسهت. 
                                                   

 ، پاورقی مصحآ.197، ص2، جمنتقی الجمان. 14

 .299، ص18، جمعجم رجال الحدیث. 15

 .152طوسی، ص الفهرست؛ 260و  16، صرجال النجاشی. 16

 .360، صرجال الطوسی. 17

 .19، ص11، جمعجم رجال الحدیث. 18
 .119، صالبنات ربائب؛ 183، ص33، جالصحیآ من سیره النبی. 19

 .371، ص1، جمستدرکات علم رجال الحدیث .20
 .45، ص ضائری رجال ابن. 21
 .308، ص1، جنقد الرجال؛ 234، صداود رجال ابن؛ 329، صخالصه االقوال. 22

 .101، صتعلیقه علی منهج المقال. 23



ت 
روای

«
 او م

تول
ال مق

منا ا
ما 

موم
س

 »
نقد

وی 
 تراز

در
 

 

 

209 

مشایخ اجازه است و صدو  نیز با او مالقات داشته و بر احهوال او واقه  بهوده و بها ایهن حهال از 
کههرده اسههت. کههه از مشههایخ اجههازه بههود، قبههول  وجههردی نیههز روایههات او را بههه دلیههل ایههنبر 24او نقههل 

کرده است.االختصاصعالوه بر صدو ، مفید نیز از او در  25کند. می اما عبداَّلل بن  26، روایت 
اند  مجهول است و هیچ یک از رجالیان او را یاد نکرده -که پدر تمیم بن عبداَّلل است  -تمیم 

کرده است. از مناظرات امام رضا و ظاهرًا تنها چند روایت بر پایه آنچه  27با مرمون را روایت 
 گفته شد، این طری  چندان استوار نیست.

ق خزاز2-2 یابی طر ز  . ار
ابوالقاسم علی بن محمد بن علی خهزاز رازی مهورد ترییهد علمهای رجهال و از اصهحاب مهورد 

ن و سههند متفههاوت آورده وی در ایههن موضههوع، دو روایههت بهها مههت 28اعتمههاد امامیههه بههوده اسههت.
کههه نجاشههی، او را مههورد وثههو  دانسههته و  روایههت نخسههت، بههه نقههل از محمههد بههن وهبههان اسههت 

کم امها ایهن  30آورده اسهت.« من لم یرو عنهم»و طوسی او را در باب  29اشتباه خوانده روایاتش را 
یعه یهاد نشهده و سند از ناحیه طلحه بن زید الرقی ضعی  است، زیرا نام او در منابع رجالی ش

کهان »سنت نیز با الفاظی چون  در منابع اهل کهان یکهذب و  منکر الحدیث، متهرو  الحهدیث، 
 32دانههد. حبههان، احتجههاج بهه خبههر او را جههایز نمههی ابههن 31توصههی  شههده اسهت.« یضهع الحههدیث

برخههی، او را  33عالمههه امینههی نیههز بههه شههدت بههه او تاختههه و او را جاعههل حههدیث خوانههده اسههت.
یهد حالهت تصهحی   د خواندهطلحه بن یزی که طلحه بن ز کهه  34شهده آن اسهت و بر این باورند 

                                                   
 .189، ص2، جمنتهی المقال فی احوال الرجال. 24
 .161، ص1، جطرائ  المقال. 25
 .75، ص2، جدیثمستدرکات علم رجال الح. 26
 .495، ص4. همان، ج27

 .368، صرجال النجاشی. 28

 .396. همان، ص29
 .444، صرجال الطوسی. 30

، الکاش  فی معرفه من له روایه فی الکتب السته؛ 173، ص5عدی، ج ابن الکامل؛ 480، ص4، جالجرح و التعدیل. 31
 .514، ص1ج
 .383، ص1، جالمجروحین. 32

کتاب الغدیرالوضاعون و احادیثهم الموضو. 33  .197، صعه من 
 .276، ص1، جمعجم رجال الحدیث. 34
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سهنت توصهیفاتی  که طلحه بهن یزیهد نیهز در منهابع رجهالی اههل در این صورت نیز با توجه به این
اش نیامههههده اسههههت، تفههههاوتی در  و در منههههابع شههههیعه نیههههز هههههیچ توصههههیفی دربههههاره 35مشههههابه دارد

. زبیهر بهن عطها ههم نهامش در ههیچ یهک از منهابع، حتهی در آیهد های رجالی بهه وجهود نمهی داوری
در  36میان اساتید و مشایخ طلحه بن زید نیز نیامده و تنها در همین روایت نامش آمده اسهت.

رسهد  بهه نظهر مهی 37میان مشایخ طلحه تنها به فردی به نهام وضهین بهن عطها اشهاره شهده اسهت.
کههه در اثههر اشهه تباه نسههاخان تصههحی  شههده اسههت؛ زبیههر بههن عطهها همههان وضههین بههن عطهها باشههد 

کهرده  االمالیکه طوسی در  چنان با همین سند، از طلحه بن زید الرقی از وضین بن عطا روایت 
سهنت در ا لهب مهوارد توثیه  شهده  با این حال، وضین بن عطا در منهابع رجهالی اههل 38است.
گفته شد، این روایت از درجه صحت ساقط است و با توجهه 39است. بهه ایراداتهی  بر پایه آنچه 

گل ایگهانی  که بر طلحه بن زید وارد است، روایت به درجه ضع  سقوط می کند. البته صهافی 
کهه  ذیل این سند، ضمن اشاره به مجهول بودن برخی از راویان آن، به این نکته توجه مهی دههد 

چه ا لب از روات سنی است؛ زیرا مؤل  درصدد بود تا هر آن کفایه االثراحادیث مستخرجه در 
که در روایات اهل گویها ایشهان  40نقل شده است، بیهاورد. گانه سنت در تریید ائمه دوازده را 

درصههدد بههوده تهها بهها ایههن توضههیآ، مشههکل مجهههول بههودن تعههدادی از روایههان ایههن سههند در منههابع 
کافی نمی کند؛ با این حال، این توضیآ نیز به نظر  رسد؛ زیهرا هرچنهد ایهن روایهان  شیعی را حل 

سهنت از حالههت  ههها پهغ از تتبهع در منهابع اههل بع شهیعی مجههول هسهتند، امها ا لهب آندر منها
کهه دربهاره برخهی از ایهن راویهان در منهابع  شوند و با توجه بهه جهرح مجهول بودن خارج می ههایی 

 شوند.  سنت آمده است، این اسناد از درجه اعتبار ساقط می رجالی اهل
که حسهین بهن روایت دوم خزاز نیز به لحاظ سندی شرای طی شبیه به سند پیشین دارد؛ چرا 

و تنهها دلیهل توثیه  او اعتمهاد  41محمد بن سعید خزاعی در منابع رجالی شیعه یادنشده اسهت
گهر بتهوانیم وثاقهت حسهین بهن محمهد را  راوی ثقه ای چهون خهزاز بهر اوسهت. بها ایهن حهال، حتهی ا

                                                   
 .383، ص1، جالمجروحین. 35

 .419، ص3، جمستدرکات علم رجال الحدیث. 36

 .395، ص13، جتهذیب الکمال. 37

 .474، ص1، جامالی الطوسی. 38

 .334، ص4، جمیزان االعتدال. 39

 .5، ص شهادات االئمه. 40
 .190، ص3، جمستدرکات علم رجال الحدیث. 41
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کنیم، باز سند از ناحیه عتبه بن ضحا ، محمد بن زکر یا و هشهام بهن محمهد ضهعی  اثبات 
یهک از منهابع شهیعی و سهنی نیامهده و بررسهی اسهناد  است؛ زیرا نهام عتبهه بهن ضهحا  در ههیچ

کهه نهامش در ایهن سهند تصهحی  شهده  نشان می که احتمااًل او عبهدَّلل بهن ضهحا  بهوده  دهد 
کلبهی»است؛ زیرا با سند  « محمد بن زکریا، عهن عبهداَّلل بهن الضهحا ، عهن هشهام بهن محمهد 

گههزارش شههده اسههت دین روایههت در منههابع اهههلچنهه کههه بهها نههام عتبههه بههن  42سههنت  و تنههها روایتههی 
بهها ایههن حههال، عبههداَّلل بههن  43الضههحا  از او در منههابع نقههل شههده اسههت، همههین روایههت اسههت.

الضحا  نیز در منابع سنی و شیعه مجهول است. از طرف دیگر، محمد بن زکریا الغالنی هم 
که در منهابع اههلشد رسد حالت تصحی  به نظر می سهنت بهه  ه محمد بن زکریا الغالبی باشد 

گهر  با این حال، ابن 44گویی و وضع حدیث متهم شده است. دروغ کهه ا حبان بر ایهن بهاور اسهت 
کند، حدیثش پذیرفته می جوزی تعدادی از روایهات او را  ابن 45شود. او از راوی ثقه نقل حدیث 

ها مستند داوری خود  عول دانسته و در تمام آنمج -بیت در ارتباط است  که با فضایل اهل -
گرفته است. کلبی نیز در  46را نظر دارقطنی مبنی بر جاعل بودن  البی در نظر  هشام بن محمد 

گری و نقهل عجائهب و  رائهب مهتهم شهده اسهت و حتهی  سنت به تندروی در شیعی منابع اهل
کرده است. رجالِی متساهلی چون ابن گر جهرح  47حبان نیز او را تضعی   بر این اساا، حتی ا

گههرایش دار و  هههای جهههت شههان، جههزو جههرح هههای شههیعی  النههی و هشههام بههن محمههد را بههه دلیههل 
کنیم، باز سند از ناحیه عبداَّلل بن ضحا  دارای اشکال خواههد بهود.  ساقط از اعتبار قلمداد 

 ست.بنابراین، این سند نیز، به لحاظ مجهول بودن عبداَّلل بن ضحا ، محکوم به ضع  ا
یق صفار2-3 یابی طر ز  . ار

کههه نجاشههی او را بهها  یههان عظههیم القههدر شههیعه اسههت  محمههد بههن حسههن بههن فههروخ صههفار از راو
کتهاب« ثقه، عظیم القدر و قلیل السقط فهی الروایهه»الفاظی چون  یهادی بهه وی  سهتوده و  ههای ز

کهرده اسهت بصائر الدرجاتنسبت داده و طری  خود به همه آثار او از جمله  روایتهی  48.را بیهان 
                                                   

 .94، ص38؛ ج241، ص32؛ ج245، ص14، جتاریخ مدینه دمش ؛ 113، ص4، جتاریخ بغداد. ر. : 42

 .205، ص5، جمستدرکات علم رجال الحدیث. 43
 .550و  166، ص3، جتذکره الحفاظ. 44

 .154، ص9، جالثقات.  45
 و .... 44، ص2؛ ج381و  380، ص1جوزی، ج ابن الموضوعات .46
 .91ص ،3، جالمجروحین.  47
 .354، صجال النجاشی. ر48
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کههه او نیههز از  کههه او در ایههن موضههوع آورده، از احمههد بههن محمههد بههن عیسههی اشههعری قمههی اسههت 
« شهیخ القمیهین و وجهههم و فقهیههم»مشایخ بزر  شیعه اسهت. نجاشهی او را بها الفهاظی چهون 

 50آورده اسههت. و طوسههی او را در اصههحاب امههام رضهها، امههام جههواد و امههام هههادی 49سههتوده
که او نیز از راویهان اشعری این روایت ر کرده است  ا از حسین بن سعید بن حماد اهوازی روایت 

راوی بعههدی ایههن  51اسههت. القههدر شههیعه و از اصههحاب امههام رضهها و امههام جههواد ثقههه و جلیههل
کتهاب او  که درباره او اختالف اسهت. نجاشهی فقهط بهه  حدیث قاسم بن محمد جوهری است 

کرده و جرح و تعدیلی درباره وی ندا طوسی نیز او را از اصحاب امام صاد  و امهام  52رد.اشاره 
کهرده اسهت؛ کاظم بهار نیهز نهام او را در  ههر چنهد یهک 53دانسته و تنها به واقفی بودن او اشاره 
ظاهرًا جز واقفی بودن طعن دیگری درباره او وارد نشهده و  54آورده است.« من لم یرو عنهم»باب 

که برخی عالمان، او را به د کهه جهز از  -عمیهر از او  ابهی لیل روایت صهفوان و ابهناز همین روست 
کرده -کردند  ثقات نقل روایت نمی شهیخ مفیهد نیهز بهه قاسهم بهن محمهد جهوهری و  55اند. توثی  

کهههرده و روایتههی بههها ایههن طریههه  در  گهههزارش شههده، اعتمههاد  کهههه ایههن روایهههت بههدان  همههین طریقههی 
56آورده است. االختصاص

 

کهه او علهی  بهیعمده اشکال این سند در علی بهن ا گهام اول معلهوم نیسهت  حمهزه اسهت. در 
کهه بهه  یها علهی بهن ابهی -که به وثاقهت مشههور اسهت  -حمزه ثمالی است  بن ابی حمهزه بطهائنی 

کههه بیشههتر روایههات قاسههم بههن محمههد جههوهری از علههی بههن  واقفههی بههودن مههتهم اسههت؛ امهها از آنجهها 
که قاسم بن محمد جز 57حمزه بطائنی است ابی یهک روایهت از ثمهالی نقهل نکهرده  و نیز از آنجا 
حمههزه  رود ایههن فههرد همههان علههی بههن ابههی لههذا احتمههال مههی -58کههه آن هههم مههورد اخههتالف اسههت -

                                                   
 .82. همان، ص49
 .383و 373و 351، صرجال الطوسی. 50

 .74، ص1، جالکنی و االلقاب؛ 385و  355. همان، ص 51
 .315، صرجال النجاشی. 52

 342و  273، صرجال الطوسی. 53
 .436. همان، ص54
 پذیرد. ؛ البته خویی خود این مبنا را نمی59، ص15، جمعجم رجال الحدیث. 55
 .254، صاالختصاص. 56
 .253، ص12، جمعجم رجال الحدیث. 57
 .381، صالمفید من معجم رجال الحدیث. 58



ت 
روای

«
 او م

تول
ال مق

منا ا
ما 

موم
س

 »
نقد

وی 
 تراز

در
 

 

 

213 

کاظم که طوسی او را در اصحاب امام صاد  و  کثرت  59آورده بطائنی باشد  و نجاشی به 
کرده است و جرح و تعهدیلی دربهاره وی نهدارد. ی از او بها  ضهایر ابهن 60روایتش از ابوبصیر اشاره 

کهرده اسهت.« َبهراهیم اصل الوق  و أشّد الخل  عهداوًه للهولّی مهن بعهد أبهی»عبارت   61یهاد 
کههه همهه ایهن روایهات بهها مهذهب وقه  او در ارتبههاط  کهرده اسهت  کشهی نیهز روایهاتی در ذم او نقههل 

گرفته باشد. با این  رسد ا لب طعن و به نظر می 62است های وارد بر او از همین روایات نشرت 
، عمهل اصهحاب بهه روایهت او را مسهتند عمهل بهه روایهات وی قهرار عدة االصولحال، طوسی در 

کههه در ترجمههه پسههر او حسههن بههن علههی بههن  - ضههایری را  برخههی نیههز عبههارت ابههن 63داده اسههت.
کهه روایهت  انهد؛ مضهاف بهر ایهن دال بهر وثاقهت او دانسهته - 64«ابوه اوث  منه»نویسد:  حمزه می ابی

نصر و جعفر بن بشیر از او را نیز دال بر وثاقهت  ابی عمیر، صفوان، ابن ابی ن ابنای چو عالمان ثقه
کهه ایهن  ههای وارد بهر او بهه مهذهبش در وقه  برمهی رسد طعن به نظر می 65است. گهردد و از آنجها 

کهرد. راوی اصهلی ایهن  روایت ارتباطی با مذهب وی ندارد، لذا می توان به این روایت او اعتماد 
کههه آن را از امههام صههاد حههدیث نیههز ابو کههرده اسههت.  بصههیر، از اصههحاب اجمههاع اسههت  نقههل 

   66درباره وثاقت او نیز تردیدی در میان عالمان و رجالیان شیعه وجود ندارد.
که درباره مذهب قاسم بن محمد و بطائنی وارد شهده  بر این اساا و با توجه به طعن هایی 

که روایهت از  کند، اما با توجه به این ط میاست. این روایت از درجه صحت به درجه موث  سقو
نظر موضوعی ارتباطی به مذهب وق  ندارد و نیز با توجه به اعتمهاد عالمهان موثه  بهه بطهائنی، 

کرد. لذا می  توان به آن در حد روایات حسن اعتماد 
که با پنج سند متفاوت، متن روایت  گفته آمد، از میان پنج روایت مختلفی  ما »بر پایه آنچه 

کهرده« منا اال مسموم او مقتول گهزارش  انهد، تنهها یهک سهند صهحیآ و یهک  را با الفهاظ مختله  
کههه در  سههند حسههن اسههت و سههایر طههر  حههدیث، ضههعی  قلمههداد مههی گفتههه پیداسههت  شههود. نا

                                                   
 .339و  245، صرجال الطوسی. 59
 .249، صرجال النجاشی. 60
 .83، صرجال ابن الغضائری. 61

 .755و  705و  403، ص2، جاختیار معرفه الرجال. 62

 .381، ص1، جعده االصول. 63

 .51، صئریالغضا  رجال ابن. 64
 .328، ص4، جمنتهی المقال فی احوال الرجال. 65
 .321، صرجال الطوسی؛ 441، صرجال النجاشی. 66



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
هارم

چ
 

214 214 

کهافی اسهت و  ارزیابی های رجالی وجود تنها یک طری  صهحیآ بهرای اثبهات صهحت حهدیث 
گرفهت. نمهودار شهماره توان بهه عنهوان شهاهد یه سایر طر  را می وضهعیت اسهناد  2ا مؤیهد در نظهر 

 دهد. مختل  این روایت را از نظر صحت و ضع  نشان می

 

 . ارزیابی متنی حدیث 3

که در بخش کهه روایهت  از مجموع مباحثی  ههای پیشهین ایهن پهژوهش ارائهه شهد، روشهن شهد 
کهه در پهنج روایهت بها  تنها یک روایت نیست، بلکهه عبهارتی اسهت« ما منا اال مسموم او مقتول»

ها و احیانًا اسباب صدور متفاوت تکرار شده است. لذا در ارزیابی متنی نیز بایهد ههر پهنج  متن
گیرد. گانه مورد بررسی قرار   روایت به صورت جدا

که در برخی منابع دربهاره ایهن روایهات وارد شهده اسهت، در چنهد دسهته مهی تهوان  نقدهایی را 
و مدلول « ما منا اال مسموم او مقتول»به طور مستقیم با عبارت  جای داد: بخشی از این نقدها

های روایات در ارتبهاط اسهت. در حقیقهت در  آن در ارتباط است و بخشی دیگر با سایر عبارت
ههای  نقدهای دسته دوم تالش شده است تا اصالت روایات مذکور، از طری  نقد سایر عبهارت

اعتبههار بههودن قههول بههه شهههادت یهها  بههه تبههع آن بههی اعتبههار بههودن روایههت و حههدیث، مخههدوش و بههی
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 پردازیم: اثبات شود. در ادامه به بررسی این نقدها می مسمومیت جمیع ائمه
 «ما منا اال مسموم او مقتول». نقدهای مرتبط با عبارت 3-1
که در ایهن حهوزه ممکهن اسهت مطهرح شهود، مجمهل بهودن مشهارالیه لفهم 1 . نخستین نقدی 
که منظور از است. ممکن ا« منا» در روایهت امهام حسهن مجتبهی، حسهن و « منا»ست ادعا شود 

دربههاره روایههت امههام «. مهها منهها نحههن االخههوین اال مسههموم او مقتههول»اسههت؛ یعنههی  حسههین
کهه مشهارالیه  نیز مهی رضا کهرد  ، خهود ایشهان و پهدر بزرگوارشهان اسهت و همهه «منها»تهوان ادعها 
که این روایت، بهه جهز ایهن دو امهام، از گیرد. شاهد این مدعا  را در برنمی ائمه نیز این است 

 صادر نشده است.  سایر ائمه
که اواًل در روایت امام مجتبی بهه دلیهل  به حسهنین« منا»، انحصار پاسخ این است 

رود و ایههن عبههارت بههه نههوعی مبههین  ، از بههین مههی«اثنههی عشههر امامههًا مههن اهههل بیتههه»وجههود عبههارت 
نیهز ایهن انحصهار بهه دلیهل وجهود  است. در روایت امهام رضها« منا»اجمال موجود در عبارت 

َسْین  »عبارت  ِتَل اْلح  هْؤِمِنیَن َو اْلَحَسهن   َو اَّلِل َلَقْد ق  ِمیهر  اْلم 
َ
َسهْیِن أ َکاَن َخْیرًا ِمَن اْلح  ِتَل َمْن  َو ق 

دههد  مهی شود. به بیان دیگر، ایهن عبهارت نشهان در یکی از دو روایت شکسته می« ْبن  َعِلی  
کاظم و رضا گروههی از برگزیهدگان  که موضوع سخن، تنها امام  نیست، بلکه بحهث دربهاره 
که امام علی و حسن و حسین  از بهترین آنان هستند.  است 

توانهد دلیهل  که این روایت به جز این دو امام از امام دیگری صادر نشده است، نمهی ثانیًا این
که امامان ما به اقضای شرایط زمان و مخاطبانشان بهه  محکمی بر انحصار یادشده باشد؛ چرا

کهه در سهخنان  بیان احادیث می گر حدیثی در سخنان یکی از امامان آمده باشهد  پرداختند و ا
کهافی بهر انحصهار آن مطلهب بهر آن  دیگر امامان ذکری از آن نشده، نمی تهوان بهدون ادلهه و قهراین 

ای مبنهی بهر انحصهار حکهم روایهت بهر دو امهام  چ قرینههامام حکم داد. در این مورد نیز نه تنها هی
کهه  یادشده نیست، بلکه همان گفته شد، قراین پیوسته دیگهری در مهتن روایهت اسهت  که  گونه 

کی از عدم انحصار حکم روایهت بهه ایهن دو بزرگهوار را مهی رسهاند. عهالوه بهر ایهن، روایهت امهام  حا
، ایهت از امهام حسهن و رضها، ضهمن نفهی انحصهار نقهل ایهن رواز رسول خهدا صاد 

کلی منتفی می که مشار الیه  اجمال فو  را به  « منها»سازد؛ زیرا عبارت آن صریآ در این است 
 هر نبی و هر وصی پیامبری است.

کههه ممکههن اسههت دربههاره عبههارت مههورد بحههث در روایههات یادشههده مطههرح 2 . اشههکال دیگههری 
گاهی ائمه شود، مسرله مر  اساا آیات قرآن، از جملهه امهوری  که بر است. توضیآ، این آ
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گههاهی افههراد از  گرفتههه، آ کههه علههم بههدان از انسههان مخفههی شههده و در حیطههه علههم  یههب الهههی قههرار 
بههر اسهههاا صههریآ آیهههات قههرآن، ههههیچ انسهههانی  زمههان، مکهههان و چگههونگی مهههر  خههویش اسهههت.

کی و در چه سرزمینی می نمی کریم می میرد؛ چنان داند چگونه،   فرماید:  که قرآن 

داَذا إِ  ٌَ م َ ْرَحداِم َو َمدا َتدْدِع  َنْعد
َ
ُل اْلَغْیدَث َو َشْعَ دُم َمدا ِفدی اْ  ِ ِِ َو ُشَندَّ  داَع ن َ اَّلَل ِعنَدُه ِعْ ُم الس َ

ْرٍ؛ َتُم ُت ِإن َ اَّلَل َعِ یٌم َخِبیٌر 
َ
  ِ أ

َ
ٌَ ِبأ   67.َتْکِسُب َغًدا َو َما َتْدِع  َنْع

که فرمودند: نیز ذیل همین آیه روایت  از امام صاد   شده است 
َی ِمْن ِصَعاِت اَّلِل َع  ُِ ٌا َو ََل َنِبی ٌ ُمْرَسٌل َو  ِ ْ  َعَ ْ َها َمَ ٌک ُمَقر َ ْشَیاَء َلْم َشط َ

َ
ْمَسِ أ ِلِه اْلخَ ز َ َُ

.
  68َو َجل َ

گهاهی از زمهان و مکهان  طبری نیز ذیل همین آیه روایتی از عایشه نقل می که بر پایه آن، آ کند 
کیفیههت مهه ر  از مصههادی   یههب شههمرده شههده و علههم آن مخصههوص خداونههد قلمههداد شههده و 

که می امام علی 69است.  فرماید:  نیز بیانی نزدیک به همین مضمون دارد 
  70مسکیٌن ابُن آدَم مَدکت ُم اَلجِل.
که امامان معصوم که به شهادت است،  بنابراین چگونه است  کیفیت مر  خویش  از 

 اند؟ خبر داده
کهه از محتهوای عبهارت یادشهده در ایهن روایهات بهر مهی پاسخ، این کهه اواًل چیهزی  آیهد،  اسهت 

کیفیت  تنها علم اجمالی به خروج امامان از دنیا به وسیله شهادت است، نه علم تفصیلی به 
کهه مها  که امامان به صورت اجمالی علهم داشهته باشهند بهه ایهن و زمان و مکان آن. بنابراین، این

ز دنیا نخواهیم رفت، منافاتی با علم  یب تفصیلی الهی ندارد. به بیان جز به طری  شهادت ا
کههه مهها بههه طریهه  شهههادت از دنیهها خههواهیم  تنههها از ایههن خبههر داده دیگههر، امامههان معصههوم انههد 

کی و چگونه خواهد بود، در این چند روایت چیزی در  رفت، اما این که زمان و مکان این اتفا  
کهه در قههرآن در خصههوص علههم  یههب آمههده اسههت، دو ایهن زمینههه بیههان نشههده اسههت.  ثانیههًا آیههاتی 

سههوره  188سههوره انعههام،  50ای از آیههات، ماننههد آیههه مههورد بحههث و نیههز آیههات  دسههته اسههت: دسههته
سوره احقاف، اطالع از علم  یهب را در انحصهار خداونهد قهرار داده و از دیگهران نفهی  9اعراف و 

                                                   
 .34. سوره لقمان، آیه  67

 .167، ص2، جتفسیر القمی. 68

 .56، ص21، ججامع البیان. 69
 .419، حکمت نهج البال ه. 70
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گروه دیگهری از آیهات، نظ  27سهوره ههود و آیهه  49عمهران،  سهوره آل 44یهر آیهات نموده است؛ اما 
گهههاهی از برخههی از مضهههامین  یههب را بههرای بعضهههی از انسههان هههها پذیرفتههه اسهههت؛  سههوره جههن، آ

 خوانیم:  که در سوره جن می چنان
 ُِ َحًدا * ِإََل  َمِن اْرَتَضی ِمْن َرُسوٍل َفِإَن 

َ
ِِ أ َُ ِمدْن َبدْیِن َعاِلُم اْلَغْیِب َفًَل ُشْظِهُر َعَ ی َغْیِب َشْسدُ 

ِِ َرَصًدا ِِ َوِمْن َخْ ِع   71وَشَدْش
گهاه نمهی کسی را بهر  یهب خهود آ کهه از او  داناى نهان است و  کنهد؛ جهز پیهامبرى را 

که  در این صورت  براى او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی   خشنود باشد 
گماشت.   بر خواهد 

گروه از آیات، تقسی م علم  یب به علم  یب اسهتقاللی و علهم  یهب راه جمع میان این دو 
کههه آن حضههرت در پاسههخ بههه  مههی کههه در روایتههی از امههام علههی باواسههطه اسههت؛ چنههان خههوانیم 

که از ایشان پرسیده بود:  لهیغ ههو بعلهم  یهب و َنمها ههو »فرمهود: « آیا علهم  یهب داری؟»فردی 
گهروه از آیهات،  72«.تعلهم مهن ذی علهم تقسهیم اسهرار الههی بهه اسههرار راه دیگهر جمهع میهان ایههن دو 

کههه از امههام  شههده در لههوح محههو و اثبههات اسههت؛ چنههان شههده در لههوح محفههوظ و اسههرار ثبههت ثبههت
که فرمود:  علی  نقل شده است 

گههر آیههه  ّم  اْلِکَتههاِب ا
 
ْثِبههت  َو ِعنههَده  أ ی  ههو اَّلل  َمهها َیَشهها  َو نبههود، مههن از آنچههه در  73َیْمح 

  74دادم. اتفا  خواهد افتاد، خبر می گذشته و در آینده تا روز قیامت
که علم امام نسبت به اخبهار آینهده علهم  که باید بدان توجه داشت، این است  نکته دیگری 

 بههه بیههان دیگههر، علههم ائمههه 75بههاالراده اسههت؛ یعنههی امکههان دانسههتن برایشههان فههراهم اسههت.
که آن دسهته از آمده ا روح المعانیکه در  نسبت به اخبار آینده، علم اعطایی است، چنان ست 

کهه از  یرخهدا نفهی شهده  که برای برخی از خواص به وقوع پیوسهته، علهم  یبهی نیسهت  علومی 
کههه بههرای عههده گرفتههه اسههت. اسههت، بلکههه جههز  افاضههات الهههی اسههت   76ای از بنههدگان تعلهه  

کهه بگهوییم علهم ائمهه گهروه  بنابراین، منعی نهدارد  کیفیهت خروجشهان از دنیها نیهز از ایهن  بهه 
                                                   

 .27و26. سوره جن، آیه 71

 .128، خطبه نهج البال ه. 72

 .39د، آیه . سوره رع73
 .423، صامالی الصدو . 74
کتاب اَّلل المنزل. 75  .149، ص25، جاالمثل فی تفسیر 

 .222، ص10، جروح المعانی. 76
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 باشد.
کتاب3 که  پهغ از شههادت  های معتبری، خطبه امهام حسهن . اشکال دیگر، این است 

کرده امام علی کهه ایهن فقهره  اند و ایهن نشهان مهی اند، اما به این فقره اشاره نکرده را نقل  دههد 
  77بعدًا به این حدیث اضافه شده است.

که بدین مدعا می که اواًل، خوب بهود پاسخی  کرد، این است  مهدعی نهام و نشهانی  توان ارائه 
شد. ثانیًا، ایهن روایهت ههر  داد تا امکان فحص برای ما نیز فراهم می یکی از این منابع را ارائه می

که نقل شده، بها همهین مضهمون نقهل شهده اسهت؛ بهرای مثهال مجلسهی در  ایهن  بحهار االنهوارجا 
کهرده اسهت. کفایة االثرروایت را عینًا به همین صورت به نقل از  منهابع دیگهری چهون در  78نقهل 
گههزارش شههده  نهههج السههعادة فههی مسههتدر  نهههج البال ههه نیههز مههتن روایههت دقیقههًا بههه همههین شههکل 

رسد مدعی متن روایت را با روایتی مشابه خلط نموده باشد؛ زیرا در روایتهی  به نظر می 79است.
هههای  در یکههی از خطبههه کههه تقریبههًا مههتن آن بهها روایههت مههورد بحههث مشههابه اسههت، رسههول خههدا

که در آن متن، عبارت مهورد بحهث ذکهر خو یش مضامینی شبیه مضمون صدر این روایت دارد 
کرده است:التوحیدنشده است. صدو  در  گزارش   ، این خطبه را چنین 
فی بعی خطبِ: الحمد َّلل الل   ، قال: قال رسول اَّللعبد اَّلل، عن أبیِ عن أبى

ا یدِ، م کبدرًا بکب شاِدِ و جب وتدِ، ... و کان فی أولی دِ وحددانیًا، و فدی أزلی دِ م عظمدًا باِ
بعددث إلدد هم الرسددل ل کددون لددِ الحجددِ البالغددِ ع ددی خ قددِ و شکددون رسدد ِ إلدد هم شددهداء 
ع  هم، و اب عث ف هم النبیین مبش ین و منلعین ل ه ک من ُ دک عدن بیندِ و یحیدى 

نکد وا و من حی عن بینِ، و لیعقل العباد عن عبهدم مدا جه د ه فیعرفد ه ب بوبی دِ بعدد مدا أ
 80ی حدوه باِا یِ بعد ما عضدوا.

ایههن روایههت، از نظههر متنهههی شههباهت بسههیاری بههها صههدر روایههت مهههورد بحههث دارد، ولههی ایهههن 
، تواند دلیلی بر وحدت دو روایت باشد؛ زیهرا اواًل روایهت منقهول از رسهول خهدا شباهت نمی

که امام صاد  کر یکی از خطب آن بزرگوار است  گزارش  انهد، در حهالی  دهاز طری  پدرشان 
کهه روایهت منقهول از رسهول  اسهت. ثانیهًا بها توجهه بهه ایهن که روایت مهورد بحهث از امهام حسهن

کههه امههام  خههدا، یکههی از خطبههه هههای آن بزرگههوار اسههت، از نظههر بال ههی نههه تنههها هههیچ مههانعی نههدارد 
                                                   

77. www.ajabaat.com  20/8/96تاریخ بازدید. 
 .8، ح363، ص43، جبحار االنوار.  78
 .505، ص8، جنهج السعاده فی مستدر  نهج البال ه. 79
 .4، ح44، صالتوحید. 80
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، بهههه عنهههوان یهههک خطیهههب فصهههیآ و بلیهههغ، بخشهههی از خطبهههه جدشهههان را در سهههخن حسهههن
و بدین ترتیب از یک فن بال ی در سهخنرانی خهود بههره بهرده باشهند، بلکهه « اااقتب»خودشان 

کی از توان سخنوری واالی امام حسن  تواند باشد. می این مطلب حا
 های روایات  . نقدهای مرتبط با سایر عبارت3-2

گفتهه1 کهه در روایهت خهزاز، عبهارت  . برخی  هه  اْثَنها َع »انهد  ْمهَر َیْمِلک 
َ َْ ّنَ َههَذا ا

َ
ْلهِد أ َمامهًا ِمهْن و  َشهَر َِ

که بر اساا آن، دوازده نفر از فرزندان علی و فاطمه، به مقام امامت « َعِلّی  َو َفاِطَمَه  آمده است 
تعههداد امامههان بههه سههیزده نفههر  خواهنههد رسههید. در ایههن صههورت بهها احتسههاب خههود امههام علههی

و احتمههااًل سههاختگی توانههد از معصههوم صههادر شههده باشههد  خواهههد رسههید. لههذا ایههن روایههت نمههی
 81است.

که در آن عبارت  که از رهگذر مقایسه این روایت با نقل دیگر همین روایت  پاسخ این است 
شههود؛ زیههرا در اینجهها تعههداد  آمههده اسههت، ایههن مشههکل حههل مههی« اثنههی عشههر امامههًا مههن اهههل بیتههه»

که خود از اهلامامان با احتساب امام علی د. بهر ایهن شهو بیت است، همان دوازده نفر می ، 
که عبارت  اساا می در اثر نقل به معنا به این « اثنی عشر امامًا من ولد علی»توان احتمال داد 

 بوده است. « اثنی عشر امامًا من اهل بیته»شکل درآمده و اصل این عبارت همان 
ه»های این روایت، عبارت  . در یکی از نقل2 ه  ِقْطَعًه ِقْطَعهًه ِمهَن الّسَ َکِبد  ج   آمهده اسهت « ّمِ َیْخر 

کبههد امههام حسههن کههه قطعههات  بههه هنگههام مسمومیتشههان، از دهههان  کههه حکایههت از ایههن دارد 
که بر پایه یافته کبهد راههی بهه دههان  مبارکشان بیرون آمده است؛ در حالی  های دانهش تجربهی، 

کبد از دهان، پذیرفتنی نیست. از طرف دیگر، احتمال اسهتعمال  ندارد و بیرون آمدن قطعات 
کبههدی یتقطههع قطعههه قطعههه»کنههایی آن بههه قرینههه وجههود عبههارت  معنههای و حمههل آن بههر « اجههد 
 های خون قابل قبول نیست. لخته

که به این اشکال مهی کهه واژه  پاسخی  کهرد، ایهن اسهت  در لغهت بهه معنهای « کبهد»تهوان ارائهه 
کهههه امعهها و احشهههای آن حضههرت، نهههه لزومهههًا  82درون شههی اسهههت. لههذا منظهههور از آن، ایههن اسهههت 

کاربست واژه  قطعات در معنهای « کبد»کبد و جگر ایشان، بر اثر مسمومیت بیرون آمده است. 
 کههههه در روایتههههی از امههههام صههههاد  امعههها و احشهههها ، در سههههایر روایههههات نیههههز سههههابقه دارد؛ چنههههان

 خوانیم:  می
                                                   

 .5، صهادات االئمهش. 81
 .216، ص5، جتاج العروا. 82
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کبدًا جاِعِ وجبت لِ الجنِ.   83َمن اشَبَ  

کههه منجهر بهه شهها دت ایشهان شهد، از دیربههاز گذشهته از ایهن، اصهل مسهمومیت امهام مجتبهی 
کسی در آن تردید نکرده است. در منابع سهنی نیهز از قهول طبیهب  84میان فریقین مشهور بوده و 

که بعد از معاینه حضرت می امام حسن  گوید:  آمده است 
م امعاءُه.   85ُلا الرجل قد قط  الس 

 . سایر نقدها3-3
که بر ایهن روایهات ذکهر شهده اسهت، ف1 اصهله زمهانی بهین صهدور روایهت از . یکی از اشکاالتی 

کتابهت آن در اواخهر قهرن چههارم، بهدون نقهل آن در منهابع    امام حسهن و امهام رضها تها زمهان 
کتهاب  عیاشهیو  تفاسهیر قمهیبرقهی و  محاسهن، کتهاب سهلیم بهن قهیغمتقدمی چهون  و بهه ویهژه 

 است. الکافیشری  
کهه اواًل بسهیاری از روایههات موجهو د در منهابع متهاخر، در منههابع پاسهخ ایهن اشهکال ایههن اسهت 

متقهدم نیامهده اسههت و ایهن امهر ناشههی از عوامهل متعههددی چهون از بهین رفههتن بسهیاری از اصههول 
کتاب تهوان نسهبت  های اصحاب امامان بوده است. بنابراین، به صهرف ایهن ادعها نمهی اولیه و 

مشههود اسهت.  سهنت نیهز چنهین مهواردی مجعول بودن را به این روایات داد؛ زیهرا در منهابع اههل
که به منابع اولیه دسترسی داشتند و بسیاری  زیسته ثانیًا شیخ صدو  و خزاز در زمانی می اند 

کتهاب گهر مطلبهی در ایهن منهابع بها سهند  از اصول اولیهه و  ههای اصهحاب از بهین نرفتهه بهود. لهذا ا
، کهم در حهد خبهر واحهد، بها رعایهت قواعهد و شهرایط مربهوط تهوان دسهت صحیآ آمده باشهد، مهی

کرد.  بدان اعتماد 
کههه بهها توجههه بههه ایههن2 کههه در ایههن زمینههه مطههرح شههده اسههت، ایههن اسههت  کههه  . اشههکال دیگههری 

کههه ایههن روایههت بههه نقههل از  ا لههب روایههات شههیعه از صههادقین وارد شههده اسههت، ایههن مطلههب 
گزارش نشده اسهت، مشهکو  اسهت. البتهه در یکهی از نقهل ههای ایهن روایهت  صادقین در منابع 

نسهبت داده  آمده است، این روایت، بدون هیچ سندی، به امهام صهاد الوری اعالم که در 
که صد البته این نقل نیز به دلیل فقدان سند، قابل اعتمهاد نیسهت و در بهتهرین  86شده است

                                                   
 .22، ح390، ص2، جالمحاسن. 83

 .96، صها ریزه حکایت الماا. 84

 .344، ص4، جسیر اعالم النبال . 85
 .131، ص2، جاعالم الوری. 86
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کهه ذکههر نهام امهام صههاد  شهکل مهی کهرد  بهه جهای نهام امههام حسهن یها امههام  تهوان چنههین تصهور 
 کتاب او بوده باشد. ناشی از سهو طبرسی یا نساخان  رضا

کهه در اشهکال  این اشکال بی شباهت به اشکال ساب  نیست و پاسخ آن نیز همهانی اسهت 
گفته شد. این گهزارش نشهده اسهت،  کهه بهه نقهل از صهادقین که روایتی را به دلیهل ایهن قبلی 

الصدور یا جعلی بدانیم، مبنای صحیحی نیست و روایهات بسهیاری در منهابع شهیعه  مشکو 
که صادقینوجود د گزارش نکرده آن ارد،  شک، صدور هر روایت تابع شهرایط و  اند. بی ها را 

کههه ممکهن اسههت در زمههان سهایر ائمههه آن شههرایط و مقتضهیات وجههود نداشههته  مقتضهیاتی اسههت 
گذشته از این، یکی از نقل که در این پژوهش نیز مورد بررسی قرار  باشد.  های مشابه این روایت 

کهه نشهان مهی از رسول خدا امام صاد گرفته است، از طری   دههد  گزارش شهده اسهت 
 هم تکرار شده است. این مضمون در روایات صادقین

وایات دیگر3-4 وایت با ر  . تعارض ر
های معارز است. در منابع روایهی  یکی دیگر از اشکاالت وارد بر این روایات، وجود روایت

که از نظر متنی با روایت ی  ادشده تعارز دارد:دو روایت وجود دارد 
کهه طوسهی، در بهاب ادعیهه روزههای مهاه مبهار  رمضهان از 1 . روایت نخست، دعایی اسهت 

که پغ از تسهبیآ دههم،  کرده است. این روایت شامل ده تسبیآ است  گزارش  منبعی نامعلوم 
 خوانیم:  می

ن و وال مدن واَله و عداد مدن عداداه وضداعف العدلاا یر المدؤمنیدأم یال هم صل ع ی ع 
 دمِ.  یف   ی من شرع
کنهد.  آورد و عباراتی مشابه همین عبارت بهرای ههر یهک ذکهر مهی یک ائمه را می آنگاه نام یک

، «و ضههاع  العههذاب علههی مههن شههر  فههی دمههه»امهها دربههاره  برخههی از امامههان بههه جههای عبههارت 
ایهن اخهتالف تعبیهر دربهاره امامهان  87آمهده اسهت.« و ضاع  العذاب علی من ظلمه»عبارت 
کی کههه سهایر امامهان بهها شههادت از دنیها نرفتهه حها کسهی در خونشهان شههریک  از ایهن اسهت  انههد و 
 نیست.

که طوسی آورده، فاقهد سهند اسهت و معلهوم نیسهت  اما این مدعا مخدوش است؛ زیرا آنچه 
کهدام معصهوم نقهل شهده اسهت. بنهابراین، روایهت بهدون سهند نمهی توانهد بها روایهت  این روایت از 

                                                   
 .120، ص3، جتهذیب االحکام. 87
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کند.  مستند معارضه 
که در 2  وارد شده است: الکافی. روایت دوم به صحیحه ایوب بن نوح مشهور است 

ِبدى
َ
د َا ْبدِن ُندوٍ ، َقداَل: ُقْ دُت ِ  ی ُ

َ
ْصدَحاِبَنا، َعدْن َسدْعِد ْبدِن َعْبدِداَّلِل، َعدْن أ

َ
ٌه ِمْن أ َسدِن  ِعد َ اْلحَ

َضا ِ ْن الر 
َ
ْمِر، و أ

َ
ْن َتُکوَن َصاِحَب َُلا اْ 

َ
ْرُج  أ

َ
ِی أ اَّلُل ِإَلْیدَک ِبَغْیدِر َسدْیٍفو َفَقدْد   َشُس َقِ : ِإن 

ک. َفَقاَل:  ُم ِباْمتِ ُِ َرا ِِ »ُبوِشَ  َلَک و ُضِ َبِت الد َ ِشدیَر ِإَلْید
ُ
ِِ اْلُکُتدُب و أ َحٌد اْخَ َ َعْت ِإَلْی

َ
ا أ َما ِمن َ

ْمَ اُل ِإَل َ 
َ
ِِ اْ  َ ْت ِإَلْی ِِِل و ُحمِ َصاِبِ  و ُسِئَل َعِن الَْمَسا

َ
ْو َماَت َع دیِباْ 

َ
دی   اْغِ یَل أ ، َح   ِِ   ِفَراِشد

. ِِ ا، َخِعی َ اْلِ ََلَدِه و الَْمْنَشا، َغْیَر َخِعی ٍ ِفی َنَسِب ْمِر ُغًَلمًا ِمن َ
َ
  88َیْبَعَث اَّلُل ِا َلا اْ 
گرفتهه اسهت و از « مهات علهی فراشهه»در این روایت، عبهارت  در مقابهل مهر  بهه ا تیهال قهرار 

کیفیت  کهرده اسهت و  مر  ائمهاین رو  را به دو نوع مر  طبیعی و مر   یرطبیعهی تقسهیم 
کرد؛ زیرا مر  از طریه  « مات علی فراشه»توان به هیچ روی  نمی را به مر  با مسمومیت تعبیر 

 مسموم شدن هم نوعی ا تیال است.
 در ایههن روایههت مجمههل اسههت و« منها»ایهن اشههکال نیههز چنههدان اسهتوار نیسههت؛ زیههرا مشههارالیه 

کننهدگان از آل  باشهد و منظهور همهه قیهام« منها آل علهی»یها « منا الطالبیون»تواند منظور از آن  می
کهه قطعهًا تعدادشهان از تعهداد معصهومان طالب و آل ابی بیشهتر اسهت و  علی را شهامل شهود 

ههای دیگهر روایهت از  انهد. شهاهد ایهن مهدعا عبهارت برخی از آنان نیز با مهر  طبیعهی از دنیها رفتهه
کهه مصهادی  آن منحصهر در امامهان « حملت علیه االموال»و « اشیر الیه باالصابع»یل قب است 

یههد و دیگههر  یههد بههن علههی و یحیههی بههن ز معصههوم نیسههت و در میههان طالبیههان افههراد دیگههری نظیههر ز
کههه بههه درجههه کننههدگان از آل قیهام کههه  ابوطالههب بودنههد  ای از اشههتهار در میههان مههردم رسههیده بودنههد 

گهاه برایشها شهد.  شهد و نیهز وجوههات شهرعی بهه ایشهان پرداخهت مهی ن ادعهای امامهت مهیحتی 
 در روایت فو  باشند.« منا»توانند مصادی  انحصاری عبارت  بنابراین، معصومان نمی

 . ارتباط روایت با حکم به شهادت جمیع معصومان4
که درباره این روایت قابل بحث است، ارتباط آن با حکم به شههادت ج میهع مسرله دیگری 

کنهار سهایر روایهت توانهد بهه تنههایی یها دسهت است. آیا این روایت می معصومان هها و  کهم در 
کیفیت وفات یا شهادت امامان معصوم نقل ، مسهرله شههادت های تاریخی مذکور درباره 

کند؟   امامان معصوم را مستند 
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 ائمههبرخی از عالمان، از جملهه صهدو ، بها اسهتناد بهه ایهن روایهت، بهه شههادت جمیهع 
شهرآشهوب و مجلسهی، ایهن مطلهب را  ابهن 89انهد. حکم داده و آن را از اعتقادات امامیه دانسهته

کرده کورانی هم با استناد بهه همهین روایهات،  90اند. اعتقاد بسیاری از علمای اصحاب قلمداد 
کرده اسهت. کهان »عهاملی نیهز از عبهارت  91قاعده شهادت جمیع ائمه را استنباط  قهد قتهل مهن 

کههرده  را بهه عنهوان رأا اههل بیهت ، شههادت رسهول خهدا«ن الحسهینخیهرًا مه اسهتنباط 
که دیگرانهی چهون شهیخ مفیهد، عمومیهت ایهن ادعها را مخهدوش دانسهته و بهر  92است؛ در حالی 

که شهادت برخی از ائمه ثابت شده و برخی به اثبات نرسهیده اسهت. او پها را از  این باورند 
کهه دربهاره شههادت سهایر امامهان،  یهر از امهام این نیز فراتر نهاده و بر این باو که اخباری  ر است 

کههاظم و رضهها کههه فاقههد اعتبههار الزم در  علههی و حسههنین و  ذکههر شههده، شههایعاتی بههیش نیسههت 
که موجب علم  طبرسی نیز استناد به این روایت را به دلیل این 93اثبات شهادت ایشان است.

که  94ند.دا کافی نمی نیست، در اثبات شهادت جمیع ائمه اما مجلسی بر این باور است 
های خهاص دال بهر شههادت  و نیز روایت با وجود روایات فراوان دال بر شهادت جمیع ائمه

کیفیههت آن، راهههی بههرای رد نظریهه شهههادت معصههومان بیشهتر ائمههه و شههایعه دانسههتن  و 
و  امهام علهیاین روایات وجود ندارد؛ هر چند این روایات، مانند روایات مربهوط بهه شههادت 

کهه باعهث قطهع بهه وقهوع شههادت باشهند، امها مهی برخی دیگر از ائمهه تواننهد  متهواتر نیسهتند 
که دلیلی برای نفی آن وجود ندارد. از طرفهی قهراین و احهواالت دشهمنان  کنند  ظنی قوی ایجاد 

کشهته -نیز  ائمه کثرًا مخالفانشان را در حهبغ  کهه امامهان -انهد  که ا  دال بهر ایهن اسهت 
کهه تهواتر ایهن  یز توسط ایشان به شهادت رسیدهن اند و شهاید منظهور مفیهد از آن سهخن ایهن بهوده 

کند، نه اصل این روایات را.  95اخبار را نفی 
کهه او در پایتخهت  عالوه بر توجیه مجلسی، عاملی نیز با استناد به شهرایط عصهر مفیهد و ایهن

که بیشترین دشمنی را با امام خالفت عباسیان می ان و موالیان ایشهان داشهتند و حتهی زیسته 
                                                   

 .99، صاالعتقادات فی دین االمامیه. 89
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در رسهیدن بههه قهدرت، قبههر آن  بهرداری سیاسهی بسههیار از شههادت امههام حسهین بها وجهود بهههره
کهرده موضهع مفیهد را موضهعی تقیهه کردند، تهالش  کنهد؛ زیهرا  جناب را بارها تخریب  ای قلمهداد 

گر شهیخ مفیهد در چنهان شهرایطی، نظریهه شههادت معصهومان کهرد، قطعهًا  را مطهرح مهی اواًل ا
گههر مفیههد اراده مههی عبههاا تحههت تعقیههب قههرار مههی توسههط بنههی کههرد نظریههات  گرفههت. ثانیههًا حتههی ا

کم بهود، او  کهه در آن شهرایط حها کنهد، بها توجهه بهه جهو خفقهانی  واقعی خود را در این بهاب مهدون 
کههار نمههی شههد؛ زیههرا امکههان تحقیهه  و تفحههص در ایههن امههور توسههط عمههال  قطعههًا موفهه  بههه ایههن 

کمان     96محدود شده بود.حا
که او راههی  ها و با فرز تقیه گذشته از این کالم او این است  ای نبودن سخن مفید، مفهوم 

کهه ایهن مسهرله بهرای  برای یقین به شهادت جمیع ائمه نیافتهه اسهت. ایهن بهدان معناسهت 
تههوان راه تحقیهه  و تفحههص را بههرای دیگههران  شههخص شههیخ مفیههد اثبههات نشههده اسههت، امهها نمههی

کهه در آن قایهل بهه تعبهد و تقلیهد باشهیم، بست؛ زی را ایهن مسهرله از جملهه مسهائل فقههی نیسهت 
که به دست می بلکه هر محققی می کند. تواند با توجه به قراین و شواهدی   آورد، اجتهاد 

 . نقد و نظر5
از  رسههد تههالش برخههی عالمههان در اثبههات نظریههه شهههادت جمیههع معصههومان بههه نظههر مههی

کالمهی بها یهک مبحهث تهاریخی رهگذر اسهتناد بهه روایه ت یادشهده ناشهی از خلهط یهک مبحهث 
گر مسرله شهادت جمیع ائمه را مسرله کالمی بهدانیم، در ایهن صهورت مهی است. ا تهوانیم بهه  ای 

کنهیم و همهان کالمی همچون روایت یادشهده اسهتناد  گفتهه اسهت، بهر  روایتی  کهه مجلسهی  گونهه 
گهر  ره شههادت جمیهع ائمهه حاصهل کم ظنی قوی برایمان دربها پایه این روایت، دست شهود، امها ا

کنیم، در این صورت، حتی با اثبات صحت ایهن روایهت  مسرله را مسرله  -ای تاریخی قلمداد 
تهوانیم بهه شههادت  نمی -که صحت روایت مساوی با قطعیت صدور آن نیست  با توجه به این

کنههیم؛ زیههرا مسههرله تههاریخی نیازمنههد مسههتندات تهها جمیههع معصههومان ریخی اسههت و حکههم 
کالمی در این زمینه نمی  تواند راهگشا باشد. مستندات 

 گیری نتیجه
گفته آمد، موارد زیر را به عنوان رهاورد بحث می کرد: از آنچه   توان ارائه 

در منههابع  بهها پههنج مههتن و سههند متفههاوت از چهههار معصههوم« مهها منهها اال مسههموم». روایههت 1
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که از میان آن گزارش شده است  سند قابل اعتماد و سایر اسهناد ضهعی  اسهت،  ها دو شیعی 
کهافی  اما با توجهه بهه ایهن کهه وجهود تنهها یهک طریه  صهحیآ در اثبهات صهحت صهدور حهدیث 

که صحت صدور این حدیث با ظن قوی قابل تریید است. است، می گفت   توان 
 و ههم در ناحیهه سهایر عبهارات« مها منها اال مسهموم». روایت یادشده، هم در ناحیهه عبهارت 2
کههه ایههن عبههارت ضههمن آن گانههه هههای پههنج روایههت گههزارش شههده اسههت، از نظههر متنههی فاقههد  ای  ههها 

کهه بهه  اشکال  یرقابهل حهل اسهت و تعهارز آن بها اخبهار دیگهر نیهز از نهوع تعهارز بهدوی اسهت 
 راحتی قابل رفع است.

کالمی نیسهت،  ماهیتًا مسرله که مسرله شهادت جمیع معصومان . با توجه به این3 ای 
کالمی است  -استناد به روایت یادشده لذا  در اثبات شهادت جمیع معصهومان،  -که روایتی 

کیفیت شهادت معصومان، به عنوان افرادی مشهور در  که  نوعی خلط مبحث است و از آنجا 
ای تاریخی است، لذا برای اثبات شهادت ایشان نیز باید به روایات و مستندات  تاریخ، مسرله

کرد. بن ابراین، با وجود صحت روایهت مهذکور از نظهر سهندی و متنهی، ایهن روایهت تاریخی تکیه 
مههورد اسههتناد واقههع شههود و  تههک معصههومان توانههد بههه تنهههایی در اثبههات شهههادت تههک نمههی
تهوان از آن بهه  حکم داد، بلکه تنها مهی تک معصومان توان بر اساا آن به شهادت تک نمی

 د.عنوان شاهدی در تقویت مستندات دیگر بهره بر

 کتابنامه
کریم _  ، ترجمه محمدمهدی فوالدوند.قرآن 
کبر  فاری و محمود زرندی، بیهروت:  ، مفید، محمد بن محمد، تصحیآ: علیاالختصاص _ ا

 .1414دارالمفید،  
البیههت،  ، طوسهی، محّمههد بههن حسهن، تصههحیآ: مهههدی رجهائی، قههم: آلاختیهار معرفههه الرجههال _

 تا. بی
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 .1412، طبری، محمد بن جریر، بیروت: دارالمعرفه،  جامع البیان _
 .  1371حاتم رازی، ابومحمد، بیروت: دار احیا  التراث العربی،  أبی الجرح و التعدیل، ابن _

کورانی عاملی، بیجواهر التاریخ _  .1426جا: دارالهدی،  ، 
 .1356، جهانبخش، جویا، قم: دلیل ما،  ها یت الماا ریزهحکا _
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جهها: نشههر الفقاهههه،   ، حلههی، حسههن بههن یوسهه ، تصههحیآ: جههوادی قیههومی، بههیخالصهه االقههوال _
1417. 

بحرالعلههوم، نجهه :  داود، حسههن بههن علههی، تصههحیآ: محمدصههاد  آل داود، ابههن رجههال ابههن _
 .1392حیدریه،  

حسههین، تصههحیآ: محمدرضهها جاللههی، قههم:   ضههائری، احمههد بههن  ضههائری، ابههن رجههال ابن _
 .1422دارالحدیث،  

، طوسههی، محّمههد بههن حسههن، تصههحیآ: جههواد قیههومی، قههم: جامعههه مدرسههین،  رجههال الطوسههی _
1415. 

 .1416، نجاشی، احمد بن علی، قم: جامعه مدرسین،  رجال النجاشی _
 .  1414روح المعانی، آلوسی، محمود بن عبداَّلل، بیروت: دارالکتب،  _

 . 1422الدین، تصحیآ: شعیب االرنووط، بیروت: الرساله،   ، ذهبی، شمغم النبال سیر اعال _

 تا. نا، بی جا: بی ، بیاتی، جعفر، بیشهادت االئمه _

، بیههاتی، جعفههر، ترجمههه: محمههد تقههدمی صههارمی، تهههران: سههمیع،  شهههیدان شمشههیر و شههرنگ _
1391. 

 .1426رالحدیث،  ، عاملی، جعفر مرتضی، قم: داالصحیآ من سیره النبی االعظم _
کتابخانههه مرعشههی  _ طرائهه  المقههال، بروجههردی، سههید علههی، تصههحیآ: مهههدی رجههائی، قههم: 

 .1410نجفی،  
 تا. البیت، بی ، طوسی، محّمد بن حسن، تصحیآ: محمدمهدی نج ، قم: آلعده االصول _

، صههدو ، محمههد بههن علههی، تصههحیآ: حسههین اعلمههی، بیههروت: اعلمههی،  عیههون اخبههار الرضهها _
1404. 

 .1417، طوسی، محّمد بن حسن، تصحیآ: جواد قیومی، قم: نشر الفقاهه،  تالفهرس _
 .1413الدین، تصحیآ: محمد عوامه، جده: دار القبله،   ، ذهبی، شمغالکاش  _
کلینی، محمد بن یعقوب، تصحیآ: علیالکافی _ کبر  فاری، تهران: اسالمیه،  ،   .1363ا
 .1409وی، بیروت: دارالفکر،  عدی، ابواحمد، تصحیآ: یحیی مختار  زا الکامل، ابن _
 .1401خزاز رازی، علی بن محمد، قم: بیدار،   کفایه االثر، _
کتابخانه صدر، بیالکنی و االلقاب _  تا.  ، قمی، عباا، تهران: 

نهها،  جهها: بههی تصههحیآ: محمههود ابههراهیم زایههد، بههی حبههان، محمههد بههن احمههد، المجههروحین، ابههن _
 تا. بی
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 .1330الدین حسینی، تهران: اسالمیه،   آ: جاللالمحاسن، برقی، احمد بن محمد، تصحی _
 .1412المؤل ،   ، نمازی شاهرودی، علی، تهران: ابنمستدرکات علم رجال حدیث _
 .1403نا،   جا: بی ، خویی، ابوالقاسم، بیمعجم رجال الحدیث _
 .1424، جواهری، محمد، قم: محالتی،  المفید من معجم رجال الحدیث _
رآشوب، محمد بن علی، تصهحیآ: لجنهه مهن اسهاتذه النجه ، شه ، ابنطالب مناقب آل ابی _

 .1376نج : حیدریه،  
کبههر  فههاری، قههم: جامعههه  الههدین، تصههحیآ: علههی ، عههاملی، حسههن بههن زیههنمنتقههی الجمههان _ ا

 .1362مدرسین، 
البیهت، قهم:  ، مازنهدرانی، محمهد بهن اسهماعیل، تصهحیآ: آلمنتهی المقال فی احوال الرجال _

 .1416البیت،   آل
کبهر  فهاری، قهم: انتشهارات  صدو ، محمهد بهن علهی، تصهحیآ: علهی یحضره الفقیه، من ال _ ا

 .1413اسالمی،  
جههوزی، عبههدالرحمن بههن علههی، تصههحیآ: عبههدالرحمن محمههد عثمههان،  الموضههوعات، ابههن _

 .1386مدینه: المکتبه السلفیه،  
الههدین، تصههحیآ: علههی محمههد البجههاوی،  ، ذهبههی، شههمغمیههزان االعتههدال فههی نقههد الرجههال _

 .1382بیروت: دارالمعرفه،  
 .1418البیت الحیا  التراث،  ، تفرشی، مصطفی، قم: موسسة آلنقد الرجال _
 . 1415، عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، قم: اسماعیلیان،  نور الثقلین _

 .1387نا،   ، شری  رضی، محمد، تصحیآ: صبحی صالآ، بیروت: بینهج البال ه _
، محمههودی، محمههدباقر، بیههروت: موسسههه التضههامن ال هههنهههج السههعاده فههی مسههتدر  نهههج الب _

 .1385الفکری،  
البیهت،   البیهت، قهم: آل ، حهر عهاملی، محمهد بهن حسهن، تصهحیآ: موسسهه آلوسهائل الشهیعه _

1414. 
کتههاب الغههدیر، یههوزبکی، رامههی، بههی _ جهها: مرکههز الغههدیر،  الوضههاعون و احههادیثهم الموضههوعه مههن 

1420. 
 




