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چکیده

ای سقان ب یحلیل ندی و سانی روای های سربوط ب وصف شا م اساا علای
پرداتا ا  .برتی از روای ها ،ش م بزرگ را جای ا علم اسا داهسا و یاا یت را
زیبایی ظاهری اسا سطرح همود اهاد و در برتای دی ار ،ایا وصاف در ه اوهش
اسا  سطرح شد ا  .در ای سقان یازد روای را ت در یتها وصاف «بطای »
ب اسا  ۷هسب داد شد  ،با یوج و یمرتز بر یاریخ ورود روایاا در سصاادر اونیا
هر یک ،برر ی همود ایم .یحلیل ند و سا هشات سیدهد ت در ند یتها از یک
و غانیات شیع و از دی ر و ،سخان ات اسا  وجود دارهد و در یحلیل سا  ،اهاواع
اش ا های سانی ،همچوت یصحیف ،هقال با سعناا و اضاطرام وجاود دارد .ناذا
اهاسام ای ساوت ب اساسات سعصو  :سم هیس  .سهمیاری یاراا ایا سقانا  ،باا
یوج ب سصدرهای روایا  ،یت ا ت زسات ات روای ها دورات تلی ا هاای
اسوی ا ت بعدها در زسات تلر عبا یها وارد سصدرهای شیع شد ا .
کلیدواژهها :اسا علی ،بطی  ،سبطوت ،ش م بریسد  ،یحلیل ندی و هقد سا .
طرح مسأله

درسنابع روایی شیع  ،در تنار ص ا پسندید اسیار انمااسنی علای ۷وصافهاایی چاوت
 .2داهش وی دتاری انهیا و سعارف ا لسی علو قریت و حدیث ،داهش د حقوق ،انهیا و علو یا ی ،واحد علاو و یحقیقاا ،
داهش ا یزاد ا لسی ،یهرات ،ایرات ()m_sadr90@yahoo.com
 .1دانشیار گروه علوم قران و حدیا ،دانشکده حقوب ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علهوم و تحقیقهات ،دانشهگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسؤول) ).)toosi123@gmail.com
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 .3استادیار گروه علوم قران و حدیا ،دانشکده حقوب ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشهگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران.)sarshar1008@gmail.com( .
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بطین ،مبطون ،ظخیم البطن و عریش البطن ،بده معندای شدکم برآمدده نیدز بده وی نسدبت داده

شده است .ده روایت در مصادر شیعی و برخی گزارشها از مصادر اهدل سدنت وجدود دارد کده

با دقت در سال ورود به مصادر روایی قابل طبقهبندی هستند .در این مقاله سعی شده کده بده

طور خاص به بررسیهای صدوری (مصدر و سند) و متنی در این روایات پرداخته شود.
درآمد

وص د

بطددین یددا مبطددون بددرای امددام ۷در بددین بعضددی از مسددلمانان امددروز جهددان شددهرت

دارد ،ولددی ایددن موضددوع تددا چدده حددد ممکددن اسددت مهددم باشدددو چندددی پددیش درجلسدده دفدداع
رس دداله دکت ددری دانش ددجویی در دانش ددگاه آ کس ددفورد ،ب ددین رئد دیس هی ددات داوران و دانش ددجو ب ددر

سددر معنددای اوصدداف انددزع البطددین در بدداره امددام ۷نزاعددی درگرفتدده و دانشددجو جلسدده را تددرآ کددرده

و دفدداع هددم ب ده هددم خددورد 1.وقتددی پددس از قددرنهددا ای دن موضددوع بدده عنددوان مسددالهای بددین المللددی

مطرح شده و باعی بر هم خوردن جلسه دفاع دانشجوی دکتری میشود ،گویا نزاعی جددی در

این باره ،در میان است .در این باره مقالههدایی نوشدتهاندد؛ از جملده مقالده ایمدانی و کریمدی در

«نقد و تحلیل روایات االنزع البطین در جوامع روایی» و مقاله ورجانی در پایگاه سبطین .اما در
هیچ ی

از مقالههدای مدذکور بررسدی و تحلیدلهدای صددوری و همچندین توجده بده تداریخ ورود

این روایتها به منابع کتبی انجام نشده است .در نتیجه ،برای ثبت نظر صحیح یا دسدتکدم
تحلیدل آرای موجددود در بداره روایددتهدای «بطددین» در وصد

امددام ،۷روایدات را از جهددت سددند و

مددتن مددورد بررسددی قددرارداده و بددا وا کدداوی زمددان ورود روایددتهددا بدده منددابع روایددی سددعی مددیکنددیم از
جهددت احددراز صدددور و اصددالت مددتن و محتددوا نیددز روایددتهددا را بررسددی کنددیم .در ایددن خصددوص
روایات را به ترتیدب زمدان ورود ابتددا مطدرح نمدوده و ذیدل هدر روایدت ،تحلیدل صدوری(مصددر و

سددند) ،متنددی و تدداریخی مر بددوط بدده همددان روایددت را بیددان مددینمدداییم .گفتنددی اسددت کدده مبنددای
اصلی در استخراج روایدتهدا مندابع روایدی شدیعی اسدت ،ولدی از گدزارشهدای موجدود در مندابع

روایددی و تدداریخی اهددل سددنت نیددز فقد بده عنددوان شددواهد تدداریخی اسددتفاده مددیکنددیم .همچنددین

مبنددای صددحت روایددات در ایددن مقالدده ،خددالی بددودن روایددت از هددر گوندده ضددع

محتوا است.
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 .1کلبانی ،۱۳۹۷/۱/۲۶ ،پایگاه خبری شیعه نیوز.
 .2معرفت الحدیث ،مقدمه.

در سددند ،مددتن و

اولین گزارش در صحیفه منسوب به امام رضا( ۷شهادت ۲۳۳ق) است:

ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ححححم َّ ْْ ْ
ححححک ْی دل دش ْ
ححححَع دت ْ
ححححک ْی د ْی د ْ
ححححی ِْ ْ
اق ْ ْعححححب ْ ْْححححد ْغ ْف ْ
ک ْی
ْححححبَ ْو ْهحححح َ د
اقٍ ۹ححححب ع د د
ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ٌ
ای ن ْحَ ْ اِ ْق دَ ْ
د ُْ دا ِّْ دش َْع دت ْ
اِشحی دک
ک ْی د ُْ دا د ِّْ دد د ِّْ دشَع دتک قأُ دشی ق دإنحک
حّی ْم ْحَ و دم ْحن د
د
1
ْمق َْ ٌْ دم ْن اِ دع د ؛

پیاسبر ۹تطام به حضر علی ۹سیررساید :ای علی ،تداوهد بخشنایش تنود را شناسل

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

 .1بشارت به امیرالمؤمنین ۷بطین از زبان پیامبر۹

تود  ،تاهوادها  ،پیرواه و دو ن دارا پیرواهن و دو ن دارا دو ن دارا پیرواهن
ترده ا

 .پ بشار بر تو ته ساهزع و بطی ) ت .سو و ش  .برآسنده و سسننزوع سن انشنرس،

سبطو س انعل ).سبرا از شرس و دارای ش می سملو از عل .هسای.
ایدن روایددت ،عددالوه بدر صااحیفه منسدوب بدده امددام رضددا ،۷در دو مصددر دیگددر شددیعی متقدددم

(عیون اخباار الرضاا 2۷و االماالی طوسدی) و دو مصددر متدهخر (بشاارت المصاطفی و ارشااد
القلوب) نقل شده است.
سند اول

َّ َ َ
ْ
َ َ
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ّ ْ َّ ْ َ
الش ِاه الف ِق ُیه ال َم ْر َو ِز ُی ِب َم ْر َو ُر َود ِفی َد ِار ِه ،قدالَ :حددث َنا أ ُبدو
حدثنا أبو الحس ِن محمد بن ع ِل ِی ب ِن
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ َ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
دام ِر ْب ِدن
اق
اق ْب ُدن أ ْح َمدد ْب ِدن ع ِ
اس ِدم ع ْبدد ِ
الن ْی َس ُاب ِور ّی ،قالَ :حددث َنا أ ُبدو الق ِ
َبک ِر ْب ُن ُم َح ّم ِد ْب ِن ع ْب ِد ِ
َ
َ َ
َّ َ
َ
ُ َ ْ َ َ َّ
الطددا ِئ ُی ب ْال َب ْصد َدر ِ َ ،قد َدالَ :حد َّدد َث َنا أبددی ِفددی َسد َدن ِة ِسد ِّدت َ
ین َو ِمددائ َت ْی ِن ،قددالَ :حدددث ِنی َع ِلد ُّدی ْبد ُدن
سددلیمان
ِ
ِ
ّ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ۷
ُ َ
الرضا سنة أر بع و ِتس ِعین و ِمائ وة.
موسی ِ
و
تحلیل

محمددد بددن علد ّدی بددن ّ
الشدداه الفقیدده المددروزی ،أبددو بکددر بددن ّ
أبددو الحسددن ّ
محمددد بددن عبددد اق
یسابوری ،أبو القاسم عبد اق بن أحمد بن عامر بن سلیمان ّ
ّ
ّ
الطائی .همه راویان مهمدلاندد و
الن
در کتب رجالی شیعه هیچ اسم و وصفی ندارند .به عالوه ،در این سند عبداق پسر احمدد بدن

عددامر طددایی مددیگو یددد کدده پدددرم درسددال  ۲۶۳گفتدده کدده امددام رضددا ۷در سددال  ۱۹۴ایددن روایددت را
فرمود .در واقع ،احمد بن عامرحدود هفتاد سال بعد روایاتی را که از امام رضا ۷شدنیده بدوده،

نقل کرده است]و

 .1صحیفة اإلمام الرضا  ،۷ص.۶۳

 .2عیون أخبار الرضا ،۷ج ،۲ص.۲۲
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سند دوم

َّ َ َ
َ َ
َ
َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ
دور ُّی ِب َن ْی َسد ُداب َور ،قددالَ :حدددث َنا أ ُبددو ِإ ْسد َحاق
دور أحمددد بددن ِإبددر ِاهیم بد ِدن بکد ودر الخد ِ
و حدددثنا أبددو منصد و
َْ ُ ْ ُ َ ُ َ
ون ْبدن ُم َح َّمدد ْال ُخدور ُّیَ ،ق َدالَ :ح َّدد َث َنا َج ْع َف ُدر ْب ُدن ُم َح َّمدد ْبدن ر َیداد ْال َفقی ُده ْال ُخدور ّیُ
ِ ِ ِ و ِ
و
ِ
ِ
ِإبر ِاهیم بدن هدار َ َِ
َ َ
ّ َ
ْ َ َ ُّ َّ ْ َ ُّ َ ّ َ
ُ
َ
الرضا َع ِل ِ ّی ْب ِن ُم َوسی.۷
ِب َن ْی َس ُاب َور ،قالَ :حدث َنا أ ْح َمد ْب ُن ع ْب ِد ِ
اق الهر ِو ی الشیبا ِنی ع ِن ِ
تحلیل

دوری ،أبددو إسددحاق إبددراهیم بددن هددارون بددن ّ
أبددو منصددور أحمددد بددن إبددراهیم بددن بکددر الخد ّ
محمد ودد
و
و
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
دیبانی نیدز،
داد الفقیده الخدوری ،أحمدد بدن عبدد اق الهدروی الش
ا
لخوری ،جعفر بدن محمدد بدن ر ی و
همه راویان این سند مهملاند و سند بیاعتبار است.
سند سوم

َّ َ َ
ْ َ َ
َّ َ
ْ ْ
ْ ْ
حس ْین ْبن َ
اق ْال َ
مح َّم ود ارش َنا ِن ّی َّالر ِاز ّی ال َعدل ِب َبلخ ،قالَ :حدث َنا َع ِل ّی ْبن
َو َحدث ِنی أبو َع ْب ِد
ِ
و
َ َ
ّ َ
مح َّمددد ْبددن َم ْه َر َو ْیدده ْال َق ْزو یند ّدی َعد ْدن َد ُاو َد ْبددن ُسد َدل ْی َم َ
ان ْال َفد َّدر ِاء َعد ْدن َع ِلد ّدی ْبددن ُم َ
الرضددا ۷قددال
دی
د
وس
ِ ِ
ِ
َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َّ َ
َ َ َ َّ َ
َّ َ
َ
ُ
َحدث ِنی أ ِبی ُم َوسی ْب ُن َج ْعف ور قال َحدث ِنی أ ِبی َج ْعف ُر ْب ُن ُم َح َّم ود قال َحدث ِنی أ ِبی ُم َح َّمد ْب ُن َع ِل و ّدی
َ َ َّ َ َ
َ َ َّ َ َ
َ َ َّ َ َ ْ
ْ
قال َحدث ِنی أ ِبی َع ِل ُّی ْب ُن ال ُح َس ْی ِن قال َحدث ِنی أ ِبی ال ُح َس ْی ُن ْب ُن َع ِل و ّی قال َحدث ِنی أ ِبی َع ِل ُّی ْب ُدن
َ
َ َ
ول اق.
أ ِبی طا ِل وب ۷ع ْن َر ُس ِ
تحلیل

محم ود أشنانی رازی ،علی بن ّ
هر سه راوی ،حسین بن ّ
محمد بدن مهرو یده قزویندی و داود بدن
سلیمان ّفراء مهملاند .
بررسی صدوری

مصدر اولیه روایت ،صحیفه امدام رضدا ۷اسدت .سدند روایدت (بده اسدناده) نشدان از سدب

روایت عامی مذهب دارد؛ ریرا امام ۷نیازی ندارد تا از ائمه قبل از خود به حالدت عنعنده نقدل

کند تا کالم مستند شدود 1.بعدد از صحیفة الرضاا ایدن روایدت را ابدنبابو یده صددوق (م۳۸۱ق) در

عیون اخبار الرضا2۷با سه سند نقل کدرده اسدت کده روات هدر سده سدند مجهدول یدا مهمدلاندد.

طبری آملی (م۲۲۳ق) در بشارت المصطفی نیز با سند خود همدین روایدت را نقدل کدرده اسدت
که در این سند نیز همه راویان ،مهملاند و سند طبری نیز ضعی

 .1معرفت الحدیث ،ص .۳۱-۳۳

051

 .2معانی االخبار ،ج ،۲ص.۲۲

 .3بشارة المصطفی لشیعة المرتضی ،ج ،۲ص.۱۸۴

است.
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االندزع  ...را دلیدل بدر جملده قبلدی ،یعندی بخشدش بگیدریم ،ربطدی

اگر در روایت جمله فاند

پیدا نمیکند .اگر جدای از جمله قبلی بگیریم و تنها گدزارش مجزایدی بددانیم ،بداز هدم صددر و
ذیل کالم بیارتباط میماند .با بررسی فرهند

از شکم بزرگ ی

درمییابیم که در این فرهن

عدرب قبدل از اسدالم و همدین طدور بعدد از اسدالم
فرد به عنوان ویژگی مدذموم یداد کدردهاندد؛ بدرای

نمونه ،امدرؤ القدیس از شداعران بدزرگ پدیش از ظهدور اسدالم در بیتدی از شدعرهای خدود فدرد سدب

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

بررسی متنی

وزن را مدددح کددرده و سددنگینی وزن را از عیددبهددای افددراد مددیدانددد 1.چدداقی در میددان اعددراب تددا
ً
حدی قبیح بدوده کده کتدابهدایی در ایدن زمینده نگدارش شدده اسدت؛ مدثال کتدابی بدا عندوان ذم
الثقالء از محمد بن خل

بن مرربان (م۳۳۹ق) و اخبار الاثقالء از ابومحمدد حسدن بدن محمدد

خالل (م۴۳۹ق) .نیز کتابی با عنوان اتحاف النبالء باخبار الاثقالء از سدیوطی (م۹۱۱ق) .عدامر
بن حرث از شاعران دوره اسالمی در بیتی آورده است:

سا هر ررد بزرگ و چاقی را رزهش سیتنی .و تنها به ررد نغر توشنود سیشوی..

2

همچنین ابنمنظور میگوید:
بطی تسی ا

ته تما دغدغهاش تنوراتش ا ن و از تنورد

بزرگی ش مش به دنیل پرتوری ا

.

3

چطددور ممکددن اسددت پیددامبر ،۹علددی ۷را بددا وص د

مذموم است  -توصی

نیر همنیشنود و

بطددین و مبطددون  -کدده در آن فرهن د

نماید و از آن اراده مددح نمدوده باشددو لدذا روایدت بدا فرهند

عدرب آن

زمددان متعددارل مددینمایددد .همچنددین بخشددی از روایددت  -کدده وعددده بخشددش شددیعیان امددام را

میدهدد  -منطقدی نیسدت .بدر فدرل کده ایدن وصد هدا بده معندای جددایی از شدرآ و سرشدار از
علم بودن امام ۷باشد ،باز هم بیان گدزارش در ایدن بدین ارتبداطی نددارد کده شدیعیان ایشدان بده
ً
خاطر امام ۷بخشیده شوند؛ ریرا هدر شدیعه و محبدی الزامدا درسدتکدار نیسدت .چده بسدا وجدود
چنین روایتهایی راه را برای محبان اهل بیت :باز گذارد که به پشتوانه آن هر گونده خطدایی
انجددام دهنددد .دوم آن کدده معددارل بددا قددرآن اسددت کدده مددیگو یددد هددر کسددی در گددرو عمددل خددویش

 .1المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،ج ،۷ص.۳۳۷-۳۳۲

 .2حماسة الخالدیین،باألشباه و النظائر من أشعار المتقدمین و الجاهلیین و المخضرمین ،ص.۱۳۱
 .3لسان العرب ،ج ،۱۳ص.۲۳
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است 1.به نظر میرسد در حدیی نوعی لو وجود دارد .عالوه بر اینکه متن عیون اخبار الرضاا

و االمااالی طوسددی ،بدده جددای مبطددون ،از بطددین اسددتفاده شددده و عبددارت بدده صددورت « َب ِطد ط
دین ِمد َدن
ْ ْ
ال ِعل ِم» تصحی شده است 2.در منابع متهخر 3نیز همین عبارت آمده است و عبارت مبطدون
مددن العلددم تنهددا در صددحیفه امددام رضددا ۷ذکددر شددده اسددت .از آنجددا کدده مبطددون بددار معنددایی

منفیتری دارد ،به معنای بیماری در شکم4یا کسی که از شدکم درد شدکایت مدیکندد5و علیدل
الددبطن 6اسددت ،ایددن مشددکالت متنددی ب ده عددالوه ضددع

سددند روایددت را از درجدده اعتبددار سدداق

مینماید و احتمال وضع را درباره روایت افزایش میدهد .لذا در مدورد تصدحی

احتمدال دارد

که در منابع متهخر وقتی دیددهاندد مبطدون بده لحدا ادبدی نمدیتواندد بدا علدم همنشدین شدود ،بده

جددای آن از واژه بطددین اسددتفاده کددردهانددد .در واقددع ،احتمددال مددیرود کدده تحریفددی عمدددی در

روایددتهددای سدداختگی قبلددی ،بدده دلیددل ناهمدداهنگی بددین معنددای مبطددون و علددم اتفدداق افتدداده
باشد .گویا در وضع اولیه حدیی دقت نکدردهاندد کده سدرریز شددن علدم بدا واژه مبطدون تناسدبی

ندارد و بعدها الیان یا محبان این تصحی

را برای درست کردن متن انجام دادهاند.

 .2بطین در توصیف ظاهر حماسی امیرالمؤمنین۷

نصر بن مزاحم (م۲۱۲ق) در متنی آهنگین و با لحندی حماسدی در مددح امدام ۷بده وصد

شمایل امام علی 7۷پرداخته است:
ً

ْ

ً

ْی ک ْبْ ْع د ٌْم ْو ْجَل َْح ْداحب ستوتاه و چاق) ...

ْ ْ
یِ ْ
ْ ْ ْ
اُس ْر ُْ دَ سسوی و ط ینه تا ش ).
خ اِقَ دن ع د
ْْ

ْش ْْث اِاف دّی ستف د

درش )

ْ
ْ
خ ْ اِا ْس د ساعضای درش ) ...

 .1سوره انعام ،آیه  ۱۶۴و دیگر آیات.

 .2عیون اخبار الرضا ،ا ،۲ص۴۷؛ امالی الطوسی ،ص.۲۹۳

 .3بشارة المصطفی لشیعة المرتضی ،ج ،۲ص۱۸۴؛ إرشاد القلوب إلی الصواب ،ج ،۲ص.۲۲۸
 .4جمهرة اللغة ،ج ،۱ص.۳۶۱

 .5تهذیب اللغه۱ ،ج ،۳ص.۲۲۲
 .6الصحاح ،ج ،۲ص.۲۳۸۳
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 .7معجم الشعراء ،ص۳۶۶؛ وقعه صفین ،ص  :۲۳۲-۲۳۳کوتداه و چداق ،مدوی وسد سدینه تدا شدکم ،کد
اعضای درشت.

دسدت درشدت،

تحلیل

از روات یاد شده هیچ اسم و وصفی در کتب رجالی وجود ندارد و همه مهملاند.

بررسی صدوری

در سند روایت همه راویان مهمل هستند و در نتیجده ،سدند حددیی ضدعی

بددر ایددنکدده نجاشددی و حلددی و دیگددران در بدداره مؤل د

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

سند

َ
َ َّ َ
َ َ َ
قد ددال ن ْصد د طدر ف َحد دددث ِنی ُع َمد د ُدر ْبد د ُدن َسد د ْدع ودَ ،عد د ْدن َما ِل د د ِ ْبد د ِدن أ ْعد د َدی َن(م۲۴۸ق)َ ،عد د ْدن َر ْید د ِدد ْبد د ِدن
َو ْه وب(م۹۶ق).

اسدت؛ عدالوه

کتدداب مصدددر روایددت ،وقعدده صددفین نظددر

یکسانی ندادهاند؛ برخی او را صالحی دانستهاند که از ضعفا نقدل مدیکدرده و برخدی او را شدیعه
الی خواندهاند.

1

بررسی متنی

روایددت در کتددابی اسددت کدده از جنگدداوری و شددجاعت صددحبت مددیکنددد .طبیعددی اسددت

اوصددافی را در مدددح ی د

جنگجددو نقددل کنددد کدده از شددجاعت او حکایددت داشددته باشددد؛ ولددی

چنددانکدده گفتدده شددد ،عددریش الددبطن ،ا گددر بدده معنددای شددکم برآمددده بددودن باشددد ،مدددح نیسددت؛

همددانطددور کدده دحددداح نیددز مدددح بدده شددمار نمددیرود ،مگددر آنکدده عددریش الددبطن را بدده معنددای

سینهفرا بدانیم که در این صورت از موضوع بحی ما خارج است.
« .3بطین» در بازار عراق به زبان فارسی

ثقفدی (م۲۸۳ق) در الغاارات نقدل مددیکندد کده امدام علدی ۷بدده بدازار سرکشدی کدرده و ضددمن

نصیحت تاجران میفرمود در صورتی کده حدق را بده کدار نگیرندد ،فداجرندد .در عدول زمدانی کده

امددام ۷وارد بددازار مددیشددد ،اهددل بددازار بدده فارسددی مددیگفتنددد :مددرد شددکنبه آمددد و امددام ۷جددواب

میداد که پایین آن ذا و باالی آن علم است 2.نکته این کده بده فارسدی نسدبت شدکم گنددگی
به امام ۷داده شده است.
سند

َ َ َ
َ َّ َ َ ُ َ َّ ط َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ
اق ْب ُن أ ِبی ش ْی َبة،
حدثنا محمد قال :حدثنا الحسن ،قال :حدثنا ِإبر ِاه
یم ،قال َو أخ َب َرنا ع ْبد ِ

 .1رجال النجاشی ،ص۴۲۸؛ خالصة االقوال ،ص۱۷۲؛ الضعفاء ،ج ،۴ص۳۳۳؛ تاریخ بغداد ،ج ،۱۳ص.۲۸۴
 .2الغارات ،ج ،۱ص.۶۷
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ََ َ َ
َ َ
َ َ
َّ َ
َّ َ
َ
َ
َ
ید ..
قالَ :حدث َنا َج ْعف ُر ْب ُن ع ْو ون ،قالَ :حدث َنا ِم ْس َع طر ،ع ِن ْاب ِن ُج َحاد  ،ع ْن أ ِبی َس ِع و
تحلیل

دو نفر اول (محمد و حسن) ناقل کتاب هستند و نفر سوم خود ابراهیم ثقفی اسدت و بعدد از

او راویان روایتاند که نام و وص

هیچی

در کتب رجالی شدیعه نیسدت ،ولدی در بداره برخدی

راویان در پاورقی کتاب الغارات توضیحاتی داده شده است که در همانجا نیدز در بداره عبدداق

بن ابدی شدیبة مطلبدی نیسدت .جعفدر بدن عدون فقد بدا ندام کامدل و تداریخ وفداتش معرفدی شدده،
مسددعر بدده نقددل از طبقااات ابددن سددعد ثقددة خوانددده شددده و ابددن جحدداده بددا نددام ّ
محمددد بددن حجدداد

ّ
الکوفی ذکر شده و گفته شده که ذهبدی در میزان االعتدال او را از ثقدات تدابعین معرفدی نمدوده و
نام ابی سعید نیز دینار تیمی ذکر شده است .لذا این سند نیز ضعی

است.

بررسی صدوری

در بدداره مددذهب نویسددنده کتدداب الغااارات اتفدداق نظددر وجددود ندددارد .مشددخص نیسددت کدده بدده

هنگام نگارش این کتاب هنوز ریدی بوده یا نه ،ولی از جایی که بیشتر راویان او از اهل سدنت

و جماعت هستند و مشایخ او با مشایخ روایی بخاری و مسلم در الصحیحین مشدترآ اسدت،

همین امر صحت برخی روایتهای او را با تردید روبهرو میکند 1.در سدند روایدت ثقفدی ،دو نفدر
اول ،محمد و حسن ناقل کتاب هستند .نفدر سدوم خدود ابدراهیم ثقفدی اسدت و بعدد از او راو یدان

دیگر هستند که مهملاند 2.لذا این سند نیز ضعی

است.

بررسی متنی

این پاسخ که پایین شکم دذا باشدد و بداالی آن علدم بدا هدیچ عقدل سدلیمی همسدو نیسدت.
ً
اگر شکم امام بزرگ بوده ،این توجیه و تهویل بسیار کودکانه است و اگر بزرگ نبوده ،اصال کسی

چنین سؤالی نمیپرسیده است و لزومی نداشته که امام ۷پاسخی بدهند.
بررسی تاریخی

روایددت بدده زمددانی مر بددوط اسددت کدده ایددران ،بددین سددالهددای  ۳۲تددا  ۴۳هجددری ،جددزو قلمددرو

حکومتی امام علی ۷بدوده اسدت 3.همدین گدزارش در مندابع اهدل سدنت نیدز نقدل شدده اسدت.
 .1مقاله «الهارات» ،ص.۲۷-۲۶
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 .2الغارات ،ج ،۱ص.۶۷

 .3مقاله «الهارات» ،پاورقی .۶

گزارش را مختصرتر از منابع شیعه نقل کردهاند .با توجده بده ایدن کده ثقفدی هدمعصدر ابدن سدعد و

ابددنحنبددل و ابددوبکر خددالل اسددت ،مددیتددوان تشددخیص داد کدده از چدده طریددق وارد الغااارات شددده

است .صدور این روایت به سبب مصدر و سند ضعی  ،محرز نیست ،ولدی در صدورت احدراز

صددور هدم بیدانگدر بهدش و عدداوتی اسدت کده خدود مدیتواندد شداهدی بدر سداختگی بدودن بقیدده

روایتها در این زمینه باشد.
« .۴بطین» در

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

ابن سعد (م۲۳۳ق) 1،احمد بنحنبدل (م۲۴۱ق) 2و ابدوبکر خدالل (م۳۱۱ق)3بدا سدند خدود ایدن

دعوت علنی پیامبر۹

اولین بار در نقل فرات کوفی (م۳۳۷ق) ،امام علی ۷این وص را به خودشان نسبت
(ِ ِ ُ ُ ِ ِ ِ ُ ِ ُ
نیو) 4است که بعد از
شیر ِتكِ ِالأق ِر ِ ِ
دادهاند .روایت بیانگر ماجرای بعد از نزول آیه و ِأن ا ر ِع
چند بار مهمانی و پرسش پیامبر مبنی بر اینکه چه کسی مرا در این دعوت یاری مینماید،

علی ۷در آنجا گفت من سنم از همه کمتر ،چشمانم چرکینتر و شکمم برآمدهتر و ساقم
نازآتر است و میگویم ای نبی خدا ،من وریر تو هستم:

ِ
ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ۹
یو) َْ ْ
ْ ُْب ْن ْز ِْ ْ دذ د اْل ٍْ َْ ( ِوِأ ُن ا ُر ِِع اشی ِر ِِتكِِ ُال ِذأ ُق ِرن ِ
حم! دَّْ
ع
حب
ٍ
ُ
حبَ
ا
ق
اق
َ
ح
ه
و
حبن
ع
ِ
د
د
د
ی
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ًْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ً
ْ ْْ ْ ْ
احب ْی ْأع ْظ ْبُحْ
ْ
اق أ ْم ْحی دن أْ أن دحذ ْو ْع دش ْ
حَی ا ْ ای ْ ْحر دُّی .....دَّ دن یححد دهح ب ی أوم حُ عل
ْ
ْ ً ْ ْ ْْ ْ ْ ً ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ
5
اق أ ک ْْ ْو دا ٍْی ْک ْع ل د... ،
َُاب ی أْحشُ هبْب ْ ُ أنب ٍب ن دِّ د

سند اول

َ
ْ
َ َ َّ َ ْ
َ َ
ً
قال َحدث ِنی ال ُح َس ْی ُن ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن ُم ْص َع وب ال َب َج ِل ُّی ُم َع ْن َعناَ ،ع ْن َع ِل ِ ّی ْب ِن أ ِبی َطا ِل وب ۷قال...

تحلیل

در سند فرات کوفی سلسدله روات حدذف شدده و بده صدورت معدنعن ذکدر شدده اسدت .ندام و

وص

راوی ،حسین بن محمد بن مصعب البجلی نیز در منابع رجدالی شدیعه ذکدر نشدده و در

نتیجه ،طریق تحمل روایت مشخص نیست و سند مجهول است.
سند دوم

شیخ طوسی از جماعتی ،از أبی المفضدل محمدد بدن عبدد اق شدیبانی ،از محمدد بدن جریدر

 .1الطبقات الکبرى ،ج ،۳ص.۱۹
 .2فضائل الصحابة ،ج ،۲ص.۲۲۶
 .3السنة ،ج ،۲ص.۳۲۲
 .4سوره الشعراء ،آیه .۲۱۴
 .5تفسیر فرات الکوفی ،ص۳۳۱؛ امالی الطوسی ،ص۲۸۲ -۲۸۳؛ شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،ج ،۱ص.۴۸۲ -۴۸۶
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طبددری (م۳۳۹ق) روایددت را بددا ایددن سددند نقددل کددردهانددد کدده در سددندَ ،
مح َّمددد ْبددن َ
حم ْید ودد الد َّدر ِاز ّی،
َ
َّ
مح َّمددد ْبددن سد َدل ْی َم َ
ان ْال َبا َ ْند ِددیَ ،
مح َّمددد ْبددن َ
َسد َدل َمة ْبددن ْال َف ْضددل ْار ْبد َدرشَ ،
الصد َّدباح
مح َّمددد ْبددن
ِ
ِ
ِ
َ َ ِْ َ
ْ ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ ََ
ْ
ْ
ْ َ ْ َ َ
ّ
دار ِث ب ِدن
دش ،ابدومریم و عب ِدد ِ
اق ب ِدن الح ِ
الجرجرا ِئ ّی ،سلمة بدن صدا ِل وح الجع ِفدی ،سدلیمان ارعم ِ
َ
َن ْو َفل مهملاندَ .
مح َّمد ْبن ِإ ْس َحاق بین چندین نفر مشترآ است که هیچکدام از راوی بعدد در
و
این حدیی نقل روایت نمی کنندد ،لدذا ایدن کده کددام محمددبن اسدحاق بدوده ،مجهدول اسدت.
َ ْ َ َّ
َْ
اس ِم ابومریم (اگر ابومریم انصاری باشد) ،در طبقه امام سجاد و امام باقر ۸و
ع ْب ِد الهف ِار ْب ِن الق ِ
ثقه است 1.منهال بن عمرو هدم (ا گدر االسددی باشدد) فدردی اسدت کده در برخدی روایدات از امدام

سجاد ۷یا رر بن حبیش نقدل روایدت کدرده و کشدی در بداره او گفتده :روایدتش روایدت عامده(اهل
سنت) است 2.لذا سند االمالی نیز سند ضعیفی است.
سند سوم

َ َ
َ َ َ ْ َ َ ْ ُْ
ُْ
َ ْ َ َ َْ
َ َ
َ َ ُ ْ َ َّ
اس ِدم الق َر ِش ُّدی ،قدال :أخ َب َرندا أ ُبدو َبک ودر الق َر ِش ُدی ،قدال:
اس ع ْن ع ِل و ّی ۷أخ َب َرندا أ ُبدو الق ِ
َ ِروایة اب ِن عب و
ْ
َ ُ َ َ
ْ َََ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ
َّ َ
َ َ َ َّ َ
َّ َ
:حددث ِنی َسدل َمة ،قدالَ :حددث ِنی
ان ،قدالَ :حددث َنا َع َّم ُدار ْب ُدن ال َح َس ِدن ،قال
أخبرنا الحسدن بدن سدفی
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
َ َ
َ
َ
َْ
ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ
اق ْبد ِدن
دال ْبد ِدن ع ْمد ودرو ،عد ْدن ع ْبد ِدد ِ
دار ْبد ِدن الق ِ
اسد ِدم ،عد ِدن ال ِمنهد ِ
محمددد بددن ِإسددحاق ،عددن عبد ِدد الهفد ِ
َ
ْال َحارث ْبن َن ْو َفل ْبن َع ْبد ْال ُم َّطلبَ ،ع ْن َع ْبد ْ َ َّ
اسَ ،ع ْن َع ِل ِ ّی ْبن أ ِبی َطا ِل وب .
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اق ب ِن عب و
ِ ِ ِ
تحلیل

ابوالقاسم قرشی ،ابوبکر قرشی ،حسین بن سفیان ،عمار بن حسدن و عبدداق بدن حدارث بدن

نوفل بن عبدالمطلب ،افرادی مهمدل هسدتند کده نامشدان در هدیچ ید

از کتدب رجدالی شدیعه

نیست .سلمة  -که در سند شیخ نیز بود  -بین بیست نفر مشترآ است که البته هیچ کدام از
آن بیسددت نفددر از راوی بعدددی ایددن سدند (محمددد بددن اسددحاق) نقددل ننمددودهانددد ،لددذا یددا مجهددول
است و یدا افدرادی در وسد سدند حدذف شددهاندد کده اتصدال سدند را قطدع نمدوده و سدند مرسدل

است .در هر صورت ،سند مخدوش اسدت .محمدد بدن اسدحاق  -کده در سدند شدیخ نیدز بدود -
نیز بین سیزده نفر مشترآ است که هیچکدام با راوی قبل و بعدد از محمدد بدن اسدحاق در ایدن

حدیی ارتباطی نداشته اند .لذا مجهول اسدت .در بداره عبددالهفار بدن قاسدم و منهدال بدن عمدرو

هم پیشتر داوری شد .در نتیجه سند روایت به گزارش شواهد التنزیل نیز اعتباری ندارد.
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 .1رجال النجاشی ،ص.۲۴۷
 .2رجال الکشی ،ص.۴۲

در سند ،راویان حدذف و بده صدورت معدنعن ذکدر شدده اسدت .راوی ،حسدین بدن محمدد بدن

مصعب البجلی مهمل است .به عالوه این که به عقیدده بهبدودی ذکدر ندام امیرالمدؤمنین ۷در
سند ،نشانه نقل روایت به طریق عامده و ضدع

سدند اسدت 1.بعدد از فدرات کدوفی ،روایدت را بدا

سندی دیگر 2شیخ طوسی نقل کرده که برخی روات مهمل و برخی مشترآ و برخی عامیاندد.
ل ددذا س ددند االماااالی نی ددز ض ددعی

اس ددت .در س ددند شاااواهد التنزیااال ،اول آن ک دده ذک ددر ن ددام

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

بررسی صدوری

امیرالمؤمنین ۷در ایدن سدند نیدز همچدون نقدل فدرات کدوفی و االمدالی شدیخ نشدانه نقدل روایدت
عامدده و ضددع

سددند اسددت .دوم ایددن کدده سددند از نظددر حددال راو یددان ضددعی

اسددت .افددرادی در

وس سند حذف شددهاندد کده اتصدال سدند را قطدع و مرسدل کدرده اسدت .در هدر صدورت ،سدند

روایت به گزارش شواهد التنزیل نیز اعتباری ندارد.
بررسی متنی

قدیمیترین متن روایت مربوط به نقل فرات کوفی است .طبری  -که معاصر بدا فدرات کدوفی
ً
3
است  -شبیه نقل فرات کوفی را آورده و روایت را با وص «اعظمهم بطنا» نقل نمدوده اسدت.
شیخ مفید (م۴۱۳ق) حدود صد سال بعد از فرات کوفی ،عبارت مر بدوط بده بدزرگ بدودن شدکم
را ذکددر نکددرده اسددت 4.بعددد از فددرات کددوفی ،روایددت بددا سددندی دیگددر5بعددد از ی د

و نددیم قددرن در

االمالی طوسی وارد شده است .اربلی (م۶۹۲ق) حدود سیصد سال بعدد ،بده جدای «اعظمهدم
ً
ً
بطنا»« ،اکبرهم بطنا» را نقل کدرده اسدت 6.شداید ایدن عبدارت در اصدل روایدت نبدوده اسدت و یدا

شاید متن دچار نقل به معنا شده ،اما از نقل بده معندا مهدمتدر ایدنکده در مدتن ایدن روایدت از قدول
امام علی ۷به چهار ویژگی او اشاره شده ،کم بودن سن و عظیم بودن بطن و نازآ بودن سداق
پددا و چددرآ آلددود بددودن چشددم .در ایددن بددین ،فقد

ارتبدداط بیددان سددن امددام ۷بددا دعددوت پیددامبر۹

مشددخص اسددت و ارتبدداط دیگددر اوصدداف بددا دعددوت پیددامبر ۹مشددخص نیسددت .منددابع لهددوی و
ادبی نیز معنایی کنایی برای این سده ویژگدی ذکدر نکدردهاندد .شداید سده وصد

دیگدر نیدز بایدد از

 .1علل الحدیث ،ذیل معاریش حدیی.
 .2امالی الطوسی ،ص.۳۳۹

 .3تاریخ الطبرى،تاریخ األمم والملوک ،ج ،۱ص.۲۴۳

 .4اإلرشاد فی معرفة حجج اهّٰلل علی العباد ،ج ،۱ص.۲۳
 .5امالی اللطوسی ،ص.۳۳۹

 .6کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،۱ص.۶۲
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علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

اوصددافی باشددد کدده حدداکی از عدددم شددرای مناسددب علددی ،۷بدده زعددم حضددار ،بددرای حضددور در

مسائل اجماعی 1باشد .امام علی ۷با احتساب ایدنکده در زمدان بعثدت حددود  ۱۳تدا  ۱۲سدال
ً
داشددت و مدداجرای دعددوت علنددی سدده سددال پددس از بعثددت بددود ،احتمدداال در زمددان ایددن اتفدداق
تاریخی ،حدود  ۱۳تا  ۱۲سال سن داشته است .بیان بزرگ بودن شکم و قیاس با حضداری کده

چندین سال از ایشان بزرگتر بودهاند ،بسیار دور از ذهن است و طرح ایدن ویژگدیهدای ظداهری
در چنان مجلس مهمی هیچ ضرورتی نداشته است.

 .۵بطین» به عنوان شاخصهای ناخوشایند از زبان فاطمه زهرا س

علی بدن ابدراهیم (م۳۳۷ق) در گزارشدی شدکایت حضدرت زهدرا ۳نسدبت بده انتخداب امدام

علی ۷برای همسری او را نقل میکند .زمدانی کده پیدامبر ۷خواسدتند کده حضدرت زهدرا ۳بدا
امددام علددی ۷ازدواج کنددد ،حضددرت زهددرا ۳بدده پیددامبر گفددت کدده زنددان قددریش امددام علددی ۷را

نکوهش میکنند و میگویند که اومردی چاق و شکم برآمده ،با استخوانهای درشت و کم مدو
با چشمانی درشت و یره اسدت .پیدامبر ۹پاسدخ را در بداره جایگداه امدام علدی ۷ندزد خداوندد

فرمود و اینکه شکمش برآمده ،چون مملو از علم است:

ْْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ ْ ٌ
اق ۷دََّل أعح ْحی ْع ح ْحْ ،حححّت أ دٍح ْحس اِ ححب ْ دم ْ ححب ق ْبححب أ ْو ْاَ أْ
َ ...ل ٍْححذک ْی ب أ ْحححد دل ْی ْهح دَ د
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْْ ْ
ْ
ْ
اق! أن ح ْ أی ْ َْححب ْ ح ْحر ْغلح ْحی أ ْْ دن ْسح ْ
ٍْ َْ ْ دی ْج ُْححب دمححن عح د ْ
حبء
حم أ ْهح ْحی دَِّ ْْیححب قابِ ح ُ ٍْححب ْو ْه ح َ د
د
ن
ْْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ٌ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
اِحذ ْو ْاعّی ْ حخ ْ اِ ْا ْحیاَیس ْأن ْحَ ْ
ْ
ْ
ْْ
ش ُت دحدث دن ع ح ،أنح ،وجحب َححداح اِحقَ دن ط د ٍحب د
د
د د
ْر ٍ ن
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ً ْْ ْ
ک ْ ْ ْ ْْ
بط ْبحَ!
بش اِ ْق دع دَن
اِس دْحن َل ْمحبَ ِحٍْ ...،حب ق د
بح ْ د
د
ع دظمی اِعل د
ّی دُ داقل د ،مشبشب کبش د
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْذا ْمب ْأع َْب ْ ْ
اق ْع د ْلب ِف اْل دخ ْی اة ْی أ ْعد ِ ِْ ،ف ا ْ دحَ َّذا ک ْ
حبْ دِف اِحدن ْلب َل ْمحبَ ِ ْح ،قأمحب ْمحب
د
د
د
ْ
ْْ ْ
ْ
ْ ْْ
ْْ ْ ٌ ْ ْْ ْ ٌْ
ْ ْْ
ْ ْ ْ ْ
ّی أم دّت ْی أمب ْمب ْ ح د دَّن ْح،
ْ د دَّن ُ ،دَّی ق دإنَ ،م ْ دم ْن اِ دع د خ  ،اق دُ دْ ،ی أ ک ْیم ،دمن ُ د
ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ ْْْ
ْأنح ْحَ ْ ْعظح ْ ْ ْ
اق ْط ْ ْم ْبححب
اق خ اح ْح ،دُ د ححف دَ ْآَ ْمْ ۷ی أ ْمححب ْط ح َ ٍْ ْدٍح دح ،قح دحإْ
حّی قح دحإْ
د
حمی اِعل ح د
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ 2
ل ْلا َْ ْب ل ْبب أع ْد ْاء ْ ْی أع ْد ْاء ْو ْه ِْ ،ی ٍُْ ،ظو ْی ْ ْ
ٍن ْی ِ کن ْ ْ
اِد ْ
اُش دنک ْ.
اق د
د
اد دد د
د
دد

سند

َ
َ َ َّ َ َ
َ ُ َ َ َ َ ْ َ
ُ
َ ْ َْ
اط َمة..
ش أ ْص َح ِاب ِه َرف َعه ،قال :کانت ف ِ
ما حدث ِنی أ ِبی ،عن بع ِ

تحلیل

روایت در تفسیر القمی بدون سدند نقدل شدده و عبدارت «عدن بعدش اصدحابه» نشدانه ارسدال
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 .1اموری که بزرگان در آن به اجماع میرسند و این اجماع ،مصدر تصمیمهای مهم میشود.
 .2تفسیر القمی ،ص.۳۲۶-۳۲۷

متن دوم

ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْْ
ْ ْ..بِ ُ ٍْب أ ُْح د ! ْع ْل ْحی ن دن ْس ْ
حبء ْْ ْ
حک دمحن ْمع دحد نم َل ْمحبَ ِ ْح،
ٍ
حر
ش ْی ْ ْحن دَّْ أ ُْحب دک ب ی ْج د
ن
د
ْ ْ ْ ْْ ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ ْْ
1
ْْ ْ
ک ْ
اق دمن ق دق ْعی دش...،
ک ْحّت ب ی ْج د
اق ْمب ب یجَ د
قابَ مب اِ د َِّْ ُ۹ل ق دا دّی ق ْ د

متن مصادر اهل سنت
ْ ْْ ْ ْ
ْ ْ ً ْ ْ ْ ْ
حمی اِ ْحقَن؟! ْق ْا ْحبَ اِ ْ ْ
َح ،أ ْعحل ْب ْش ْع دظ ْ
بط ْب َْ ْْ ْبِ دل ْ
حُِّ
حُِّ ب یجَ دا د
أ ْْ ع د ْلب ُْب َْ و ْج ق د
د
د
د
د
ْ ْْ ْ ْ
ْ ْ
ْْ ْ
ً 2
ْ ْ
ِاد ْب یج َْ دا دَْ ،ی دَّن ْ ،یوَ أص ْا دبَ ده ًبب ْی أ کو ْی ْ دع ًبب ْی أعظ ْب ُْ دح بب.

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

سند و در نتیجه ضع

است و طریق تحمل حدیی مشخص نیست.

بررسی صدوری

روایت اولین بار در تفسیر القمای آمدده کده سدند نقدل آن مرفدوع اسدت .و بعدد ایدن داسدتان را

صدوق در االمالی به شکل دیگری نقل کرده است .البرهان سید هاشم بحرانی و سپس بحاار
االنوار به نقل از تفسیر القمی آوردهاندد .اعتبدار تفسایر القمای محدل اخدتالف اسدت 3.از مندابع
اهل سنت ،عبدالرزاق صنعانی ،ابنشیبه ،بالذری و خطیب بهدادی هدر کددام بدا سدند خدود،

با اختالف در متن و سند ایدن روایدت را آوردهاندد .همدین اخدتالفهدا نشدان از اضدطراب مدتن و

نقل به معنا است.
بررسی متنی

در روایدت پیددامبر ۹سدده ویژگددی معنددوی امددام ،۷یعنددی سددبقت در اسددالم ،علددم ر یدداد و حلددم

ریاد را در پاسخ به ایرادها یادآوری کرده است؛ به طوری کده خاطرنشدان کنندد

کده ا گدر علدی۷

این ویژگیهای منفی را دارد ،در عول این محاسن معندوی را هدم دارد« .دحدداح »  -کده بدرای
علم ریاد استفاده شده  -با بررسی در منابع لهوی معلدوم مدیشدود کده بده شدکل ترکیدب اضدافی

«دحداح البطن» به کار نمیرفته است« .دحداح» به معنای مرد یدا زن گدرد و دایدرهای شدکل،

4

مرد کوتاه 5و کوتاه و شکم برآمده 6ذکر شده است .افزون بر این ،به گواه تاریخ علی ۷در منزل

 1امالی الصدوق ،ص.۴۳۹
 .2دالئل اإلمامة ،ج ،۲ص۴۷۹؛ المصنف ،ج ،۶ص۳۷۴؛ جمل من أنسااب األشاراف ،ج ،۲ص۱۳۴؛ تااریخ بغاداد ،ج،۲
ص.۱۴۸-۱۴۹
« .3مؤل تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی» ،ص.۳۲۳
 .4العین ،ج  ،۳ص.۲۱
 .5جمهرة اللغة ،ج  ،۱ص۱۸۶
 .6المحکم و المحیط األعظم ،ج ،۲ص۲۳۹
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پیامبر بیش از هر کسی آمد و شد داشت .حتی در سفر هجرت با حضدرت زهدرا ۳و بقیده اهدل
ً
خانه پیامبر همسفر بود و از کودکی با پیامبر بود .قطعا پیشتر ،حضرت زهرا ۳متوجه شدمایل

ظاهری علی ۷بوده است.

با پذیرش این روایت ،حضرت زهرا ۳یا به اجبدار و ا کدراه بدا امدام ازدواج کدرده اسدت و یدا بده

سخنان زنان دیگر اهمیت بیشتری میداده است؛ به حدی که بعد از ازدواج با امدام بده سدبب

سخن زنان قریش نظرش تهییر کرده است .هیچی

را نمیتوان درباره حضدرت زهدرا پدذیرفت.

به عدالوه ،از ازدواج حضدرت زهدرا ۳بدا امیرالمدؤمنین - ۷کده در سدال دوم هجدرت اسدت  -تدا

قرن چهارم ،هیچ نقلی با این مضمون نرسیده و حتی در االمالی صدوق -که این روایدت آمدده

 -وصد

«بطدین» وجدود نددارد .فقد شدکایت از ایدراد گدرفتن زندان قدریش از فقدر امدام ۷مطدرح

است .این روایت با توجه به نقص سند ،مصدر و محتوا قابل پذیرش نیست.
« .۶بطین» در توصیف تنومندی امیرالمؤمنین۷

ابن حیون (م۳۶۳ق) در شرح االخباار دو گدزارش آورده اسدت کده در آنهدا فدردی از صدفات

امام علی ۷سؤال کرده است .در ی

روایت ،محمد بن حنفیه گفته است که او دارای سری

بد ددزرگ و شد ددانههد ددایی عد ددریش و شد ددکمی بد ددزرگ بد ددود ،پاهد ددایش خراشد ددیده بد ددود ،گد ددویی کد دده
ً
اسدتخوانهدایش شکسددته شدده و بعدددا بده هددم جدوش خددورده اسدت .ا گددر شدیر را مددیگرفدت ،تکده

پارهاش میکرد:

...کحبْ حخ ارهبمححَ عح یِ ا اابحّی عظححمی ا شحبش
کأمنب کسنَ عظبم ،ث جبنَ ِ أخذ ایهد َلقتنه...،

حخ اِححبَن مخحش اِسححبّْی

1

در روایددت دیگددر ،از امددام صددادق ۷بدده نقددل از پدرشددان آمددده اسددت کدده :دارای سددری بددزرگ و

شانههایی عریش بود .با سرعت راه نمدیرفدت ،ولدی بدا ایدن حدال از اصدحابش جلدو مدیافتداد.
دارای تاجی از مو بود .بدنش لطی

راه خداوند عزوجل از سن

بود .موهای سر و ریشدش سدفید ،شدکمش برآمدده بدود و در

سختتر بود:

کححبْ ححخ ارهبمححَ ع ح یِ مححب ُححّی ا اابححّی اذا م
أصابن ،ِ ،إ ک َب من شعن أشحعن ا سحد أُحلِ اِحنأ
من اْلجن ِف اق.

061

2

 .1شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار ،:ج ،۲ص.۴۲۸
 .2همان.

ح َل یس ح

ی ح مححع ذِححک یاَححع

ی اِ اَحَ عظحمی اِحبَن أخشحن

ابنحیون در مقدمه کتاب خود گفته که اسناد روایات را حذف کدرده اسدت .در روایدت اول

تنها راوی مذکور ،إسماعیل بن أبان است که مهمل است .در روایت دوم نیدز تنهدا راوی یحیدی

بن الحسن است که مهمل است .درنتیجه هر دو سند بیاعتبار است.
بررسی متنی

وصد د

ض ددخم ال ددبطن ،ا گ ددر ب دده معن ددای برآم دددگی ش ددکم باش ددد ک دده م دددح نیس ددت و ا گ ددر ب دده

معنای تنومندی باشدد هدم ،گدر چده بدرای ید

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

بررسی صدوری

نیدروی جنگندده مددح اسدت ،ولدی در آمدوزههدای

شددیعی ،امددام بددرای انسددانسددازی انتخدداب شددده ،ندده جنگدداوری .او بایددد بددرای انسددانسددازی

ویژگددیهددای اخالقددی و عبددادی پسددندیده داشددته باشددد کدده در ایددن جهددت ویژگددیهددای ظدداهری
چندان مهم نیست؛ چنانکده در ادامده اوصداف ،تناقضداتی بدین دیگدر صدفات امدام مدیبیندیم.
گفته شده که او دارای تداجی از مدو بدود .وصد

اندزع در ا لدب مدوارد همدراه بطدین بدوده ،اندزع بدا

«إ کلیل من شعر» متعارل است .در هر حال این اوصداف لدوآمیز و متنداقش بده امدام ۷قابدل
انتساب به نظر نمیرسد.
سند اول

إسماعیل بن أبان ،باسناده ،عن ّ
محمد بن الحنفیة...

تحلیل

اولین راوی إسماعیل بن أبان است کده هدیچ اسدم و وصدفی در کتدب رجدالی شدیعه نددارد و

مهمل است و روایت فرد مهمل محلی از اعتبار ندارد.
سند دوم

یحیی بن الحسن ،باسناده ،عن جعفر بن ّ
محمد ،عن أبیه.۸

تحلیل

تنها راوی مذکور یحیی بن الحسن است که مهمل است.
 .7بطین« بودن امام در پرسش و پاسخ از امام علی۷

صدوق در الخصال روایتی نقل میکند که فردی از امام علی ۷درباره ویژگدیهدای جسدمی

او سؤال کرده است .به این مضمون که :از تو درباره کوتاهی قدت و بزرگی شکمت و از طاسی
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سرت سؤال میکنم .امام ۷پاسخ میدهد که خداوند تبارآ و تعالی من را بلند و کوتاه خلدق
نکرد و معتدل آفرید .از این روی در جن ها دشمن کوتاه قد را شقه میکنم و دشمن بلندد قدد

را از وس دو نیم می کنم .ولی بزرگی شکمم به خاطر این است که رسول خدا بابی از علم را به
من داد و از آن هزار باب برایم گشود .پس آن علم در شکمم جمع شدد .و طاسدی سدرم بده خداطر

این است که همیشه کالهخود به سر دارم:

ْ
ْ
ْ
ْ
َحک أه ْحأ ِْ ْ
ک ْعحن ْث ْحَل ن ْ ْحن دق ْ
اُْؤ ام دا ّْیْ ۷ق ْا ْحبَ ِْ ْح ُ،أه ْحأ ِْ ْ
ْْبَُ ْهأ َْ ْو ْج ٌب أ دم َْی ْ
ک ْعحن
ْ
اُححْؤ ام دا ّْیْ ْْ َّ ُ۷
حک ْی ْعححن ْص ح ْ ع ْوأ دهح ْ
حک ْی ْعححن دک ْقححن َُْ داح ْ
دْ ْ ححن ْخ داح ْ
حک ْق ْاح ْحبَ أ دمَح ْحی ْ
اق
د
د
د
د
ْ ً ْ
ً
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْق ْبوک ی عب ن ی ان ط د یَل ی ن ی احن ْ د حَنا ی ِ داحن خ احن معَ دحدَل أ دحن ْ اِا د ْ
حَی
د
د
د
ْْْْ ْ ْ
ْْ
ً
ْ
ْ
ْْْْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍب قأَْح ،ی أمحب دک ْق ْحی َُ دحن ق دحإْ و ْهح َ د
اق ۹ع ْب دحن ُبنحب دم ْحن اِ دع ح د
قأْد ی أ دن اَِ د د
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْْ
ْق ْفح ْحَ ْح دلححر ْذ دلح ْ
حک اِ ْقححب ْ أِححف ُْححب ن قححبة َْ ْح ْ اِ دع ح ْ دِف َُْح دحن ق ْ ف ْجح ْع ح ْحْ ،عَح د ْی أمححب
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
1
ْ ْْ ْ
َِ ْی ْجمبِ ْد دة ای ْ ْی داْ.
ص ع وأ دِس دَفن دََّم دبْ ِق د
س اِ دب د

سند

َّ َ ْ
َ َ
َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ
ْ َ
الطالقددا ِن ُّی ۲قددالَ :حدددث َنا ال َح َسد ُدن ْبد ُدن َع ِلد و ّدی ال َعددد ِو ُّیَ ،عد ْدن
حدددثنا محمددد بددن ِإبددر ِاهیم بد ِدن ِإسددحاق
َ
َ
ّ
َع َّب ِاد ْب ِن ُص َه ْی ِب ْب ِن َع َّب ِاد ْبب ِن] ُص َه ْی وبَ ،ع ْن أ ِب ِیهَ ،ع ْن َج ِد ِهَ ،ع ْن َج ْعف ِر ْب ِن ُم َح َّم ود...۷
تحلیل

اولین راوی (محمد بن ابراهیم بدن اسدحاق طالقدانی) در کتدب رجدالی شدیعه اسدم و وصدفی
ً
ندددارد و مهمددل اسددت .دومددین راوی (حسددن بددن علددی عدددوی) را ابددن ضددایری و حلددی جدددا
ضدعی مددیداننددد 2.سددومین راوی ّ
(عبدداد بددن ُصددهیب بددن عبدداد ببددن] صددهیب) مهمددل اسددت و
چهارمین راوی (ابیه)،پدرعباد بن صهیب بن عباد بن صدهیب (عبداد بدن صدهیب تمیمدی) را
عامی دانستهاند 3.لذا این سند ضعی

است.

بررسی صدوری

این که در سند ،امام ۷با کنیه ذکر نشده و نام ایشان (جعفر بن ّ
محمدد) بدرده شدده ،نشدان

از نقددل روایددت بدده طریددق عامدده دارد و سددبب تضددعی
 .1الخصال ،ج ،۱ص۱۸۹؛ علل الشرایع ،ج ،۱ص.۱۲۹

مددتن اسددت 4.روات حدددیی بدده ترتیددب

 .2الرجالسالبن الغضائرى) ،ج ،۱ص۲۲؛ رجال العالمة الحلی ،ص.۲۱۲
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 .3رجال البرقی ،ص.۲۴

 .4علل الحدیث ،ذیل معاریش حدیی.

گفتنی است که ابدنفتدال نیشدابوری (م۲۳۲ق) نیدز بده صدورت معلدق از اصدبغ بدن نباتده همدین

روایت را نقل میکند.

1

بررسی متنی

امام ۷برای صفت کوتاهی قد و طاسی سر ،دلیل جسمانی و مادی ذکر مدیکندد ،امدا بدرای

بزرگی شکم ،علتی یر مادی مطرح میکندد؛ بده طدوری کده علدم بده عندوان ید

علدت بدرای ید

امدر یدر مدادی،

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

مهمددل ،ضددعی

ً
جدددا ،مهمددل و عددامی هسددتند .در نتیجدده سددند روایددت فددوق ضددعی

اسددت.

امدر ظداهری یعنددی بزرگدی شدکم ،شددمرده شدده اسدت و جایگداه امدر یرمددادی را

ظرفدی مدادی مطددرح نمدوده اسددت .همدین عدددم تناسدب پرسدش بددا پاسدخ نشدداندهندده تعددارل
روایددت بددا مطالددب معقددول و محسددوس اسددت .از آنجددا کدده ایددن روایددت در مصدددر معتبددری درج

شددده اسددت ،لددذا برخددی تددالش نمددودهانددد تددا بددا ا مددال نسددبت بدده سددند ضددعیفش ،بدده تفسددیر و

تهویل در مفهوم متن آن بمردازند .موافقان این روایت ،ابتدا بطین به معندای شدکم بدزرگ را نفدی
کرده و گفتهاند که با توجه به سب

زنگی امام ۷ممکن نیست چاق و فربه باشد ،و سپس به

تهویل روی آوردهاند و گفتهاند ،حقیقت در حددیثی اسدت کده از امدام رضدا ۷نقدل شدده و ایدن
القدداب از القدداب خدداص حضددرت اسددت کدده دشددمنان علیدده حضددرت گرفتددهانددد و در معنددای

ظاهری دانستهاند؛ چون روایت صحیفه امام رضا 2۷نشان از این دارد که باطن امدام سرشدار از
علم بوده است ،و منظور از بطین ،مبطون من العلم است.
در واقع ایشان بدا تکلد

3

سدعی در توجیده و تهو یدل روایدت دارندد؛ در حدالی کده ایدن روایدتهدا

و بدده خصددوص روایددت مندددرج در الخصاااال در شددهن امددام نیسددت تددا بخددواهیم بددا ایددن همدده

تکل

تهویلش کنیم؛ ریرا توجیهکننددگان بدرای تهو یدل روایدت بده روایدت صاحیفة الرضاا رجدوع

مدددیکنندددد کددده آن هدددم مشدددکالت سدددندی و متندددی دارد کددده در جدددای خدددود بحدددی نمدددودیم.
توجیهکنندگان روایت معتقدند پاسخ امام هوشمندانه بوده ،ولی این نوع پاسخ از امام نده تنهدا

هوشمندانه به نظر نمیرسد ،بلکه پاسدخی مهالطدهآمیدز ،کودکانده و دور از شدهن امدام اسدت .در
نتیجدده ،بددا توجدده بدده سددند ضددعی
امام محل تردید است.

و محتددوای سددخی

و دور از شددهن امددام ،صدددور ایددن کددالم از

 .1روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،ج ،۱ص.۱۳۷
 .2رآ .به روایت ۱در بشارت به امیرالمؤمنین.۷
 .3مقاله ورجانی ،پایگاه سبطین.
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 .8اختالف بین مردم درباره خالفت مرد «بطین»

صدوق (م۳۸۱ق) در معانی االخبار آورده کده فدردی ندزد ابدنعبداس آمدده و گفدت کده از اندزع

بطین به او خبر بدهد که مردم درباره او اختالف کردهاند .ابنعباس برای تکدریم و معرفدی امدام
ً
میگوید که او برادر رسول خدا ۹و پسر عم او و وصی او و جانشین او بر امتش است و قطعدا او
از شرآ جدا شده و پر شده از علم است و شنیدم که رسول خدا ۹میفرمود هر کسدی نجدات

فردا را میخواهد ،راه این انزع ،یعنی علی ۷را بگیرد:

ْْ
ْ ْ ْ
ْ
ْأ ْ ّْیب ْ
اق ِْ ْاد ْه ْأِ ْ ْعن ْو ْجب ْمب ْی دط ْئ ْ
اِی ْج ْب! ْ
اق ۹أقَب دم ْحْ ،ی أن ْح،
ی
اْل ْص ُْعد ْو ْه دَ د
د
ن
ْْْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْْ ْ ْْْ ْ ْ ْ ْ ْ
اِشحی دک ُْ دَ ٌ
حّی دمحنْ
اق ی اُن ع دب د ،ی ی دصل ،ی خ د َفَ ،عم أم دت د ،ی أن ،ای نَ دمحن د
یخ ْو ْه دَ د
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ ًْ ْ
ْْ ْ ْ
اقٍْ ۹اح َُ ْمححن أ ْو ْاَ اِ ْجحبة غححدا ق ْلأخحذ د ْحبجح ْحز اة ْ حذا ای نح ْ دحَ
اِ دع ح د ْی ِاححد دَسعح ْو ْهح َ د
ً
1
ٍْع دن ْع د ْلب.۷

سند

َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َّ ُ َ َ
َّ َ
ان ،قالَ :حدث َنا
حدثنا أحمد بن الحس ِن القطان ،قال :حدثنا أحمد بن یحیی ب ِن زک ِر یا القط
َ
ط
اق ْبددن َحبیددب َعد ْدن َت ِمددیم ْبددن ُب ْه ُلددو ول َعد ْدن َع َب َاید َدة ْبددن ر ْب ِعد ّدی َقد َدال َجد َ
َ ْ ُْ ُ َْ
داء َر ُجددل ِإلددی ْابد ِدن
بکددر بددن عبد ِدد ِ ِ ِ و
ِ ِ و
ِ ِ
َع َّباس...
تحلیل

سند روایت تا ابن عباس متصل است ،ولی به یر از عبایة ْب ِدن ِر ْب ِع و ّدی راوی اخدر  -کده کشدی

توثیقش نموده - 2بقیه روات همه مجهول هستند .بده ایدن ترتیدب روایدت از حیدز اعتبدار سداق

است.

بر رسی صدوری

این روایت اول در معاانی االخباار و بعدد در علال الشارایع آمدده اسدت .سدند تدا ابدن عبداس

متصل ،ولی جز ،عبایة بن ربعی ،بقیه راویان مجهول هستند.
بررسی متنی

ابددن منظددور گفتدده اسددت کدده انددزع صددفت ممدددوح ،ولددی بطددین و مبطددون وصددفی مددذموم بددین

064

 .1معانی االخبار ،ص۶۳؛ علل الشرایع ،ج ،۱ص.۱۲۹
 .2رجال الکشی ،ص.۲۲۲

اعراب بوده است 1.تعارل این وص

چنین واژگانی برای مدح امام استفاده کنند که آشدکارا بدا فرهند

قبیح است .در نتیجه ،این وص

زمدان زنددگیاش در تضداد و

در گزارش یا در ذم و تقبدیح امدام اسدت کده نشدان از اثبدات

برآمدگی شکم است که از ابن عباس بعید است و یا تهمت است که با توجه به سند ضعی

روایت ،حالت دوم بیشتر نزدی

به واقع است.

 .9به کارگیری وصف «بطین» بعد از بیعت عامه

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

با فرهن

عدرب واضدح اسدت و در واقدع لزومدی نددارد از

ابنشهرآشوب (م۲۸۸ق) نقل میکند که از امدام علدی ۷سدؤالهدای متعدددی شدده و امدام

در وص

خود مطالبی فرموده است:

ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْ
وق ْایع ْظح ْ
ْ ...ی ْه دئب ُ۷کلف أصقا ؟ قابَُ أصقا ی أنب اِ د ددٍن ایوَ ی اِفحبر
ْْ ْ ْ
ْْ ْ
ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ
ْْ ْ ْ
ْ ْ ْ
ْْ
حبط ْن ْی أنححب اِظححب د ْی ْی أنححب دُاح دحب
ْی أنححب ْی د ْ خلح دحن اِ ْقشح دحن ْی أنححب ایوَ ْی أنححب اْل دخح ْحی ْی أنححب اِ ْقح د
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ
ْ
حّی ا دق ْعحم ا ُْی ْهح د ّْی دُ ْ حب ْع دب ْحد ا ْق ْی
ش نء ْع د ٌمیَ ،و أَنَا عّی ا دق ی أنحب ج حب ا دق ی أنحب أ دم
ْ ْ
ْ
ْْ ْ
ْ
ْ ْْ ْ
ْْ
َن ْن خز ْاْ ا دق دِف أو د دْ ،ی ْ َْس دبُ دْ ،ی أنب أح دَی ْی أ دمَ ْ ْی أنب ْح ٌْر َل أ ْم َْ.
ْْ ْ
ْ
ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ
ْْ ْ
ْ
ْق َْ ْع ْج ْب ْا ْیع ْی ْ
اَ دمن ْ اِ د ،قابَ ُ۷أنب ایوَ أوَ ْمن ْآم ْن دُ ْی ْه دَ ا دقْ ۹ی أنب اْل دخ ْی دآخ ْی
د
ْ
ْ ْ ْْ ْ
ْ ْْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
ْْ
ْ
بط ْن ُْ دَ ٌّی دم ْحن اِ دع دح
ق
ِ
ا
ب
ن
أ
ی
م
َل
ه
ِ
ا
ی
ب
ظ
ق
ی
ب
ِظ
ا
ب
ن
أ
ی
د
ْل
ِف
بْ
ک
ب
ُ
د
د
دد
ْمن نظ ْی دق دَ ،د
د
د د د
ْْ ْ ْ
ْْ
ْْْ ْ ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْْ ْْ ْ
ْ
حّی ا دق
ْی أنب دُا دب ش نء ْع د ٌمی ،ق دإ دن ْع د ٌمی دُا دب ش نء أخ ْق ْی ْ ا ْق دُ د ،ن دب ْل ْ ،قأخ ْق ْی دن دُ دح ،قأمحب ع
ْ ْ
ْ ْْ
ْْ
ْ ْْ ْ ْ ْ
ْْْ
قأنب ْعل ْ ْْ ،عحم ا ُْحْؤ ام دا ّْی ْی اِاف ْحی اة ْی أمحب ْج ْحب ا دق قحأْ ْ اح َ نف ٌحس ٍحب ْحس ْحی ْعحم محب
ْ ْ ْ ْ ً
ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ٌ ْ
ْْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ
ْ
حِّ ن ْقح ْ ة ْحححّت ٍْأخححذ خب ححب
قیطح دِف ج ح دحب ا دق ی مححن قححیِ دِف قاححد قححیِ دِف ا دق ی ن نححز دل ح د ن
ْ
ْْ
ْْْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْْْ ٌ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْْْ
حّی قأنحب ْهح دْحل ْد اِ ْ دصح دْحل ّْی ْی أمححب
دمحن دبح نحد ق د ححذ دلک دَسحر خححب اِ دب دلححّی دبحد هح دحلد اِ دب دلح
ْ
ْْ ْ
ْ
ْخح ْحز ْاْ ْا دق ِف ْأو د ح دحْ ،ق ْاححد ْع د ب ْ ححب ْمححب ْع ْ ْب ْ ححب ْو ْه ح َْ ْا دقُ ۹ا ح َ ْ
حبَ نق ْی أنححب أحح ْ
حَی أحح دحَی
ح
ص
د
د ن
د
د
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ( ْ ْ ْ ْ ْ
ه َ وه دَ ا دق ی أنب أ دمَ أ دمَ اِ دبدعَ ی أنب حر َل أم َ دلا اِ د ،عب ُ ی َل ُتسب
ْ ْ ً ْ
ْْ ْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ 2
ْ
َب ا دق أم اتب ُْب أحل ٌبء دع ْد ْر د ْ دل ٍر ةْ ْ).
اِ دذٍن ْ دت ا دِف ه دب د

سند

روایددت سددند ندددارد و ایددن کدده روایتددی از عصددر امیرالمددؤمنین ۷تددا قددرن ششددم چطددور بدده دسددت ابددن

شهرآشوب رسیده و در طی قرنها در هیچ مصدری ذکر نشده ،خود گواه بر عدم اعتبار روایت است.
 .1لسان العرب ،ج ،۱۳ص۲۳؛ ج ،۸ص.۳۲۲
 .2مناقب البنشهرآشوب ،ج ،۲ص.۳۸۶
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بررسی صدوری

روایت را ابنشهرآشوب (م۲۸۸ق) و سپس مجلسی بده نقدل از ابدنشهرآشدوب آورده اسدت.
1

روایت سند ندارد .چگونگی رسیدن این گزارش از عصر امام ۷تا قرن ششم به ابنشهرآشدوب
مشخص نیست و طی این مدت ،در هیچ مصدری نیز ذکر نشده است.
بررسی متنی

در متن عالوه بر بطین ،توصی هایی از امام در بداره خدودش وجدود دارد کده پندداری از خددا
َ
ً َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ
داه ُرَ ،و أ َندا ب ُک ّدل َش ْدی وء َع ِل ط
دیم .»...
لظ
اطن ،و أندا ا
ِ
صحبت میکند« .انا ارول ،و أنا ار ِخر ،و أنا الب ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
ََ ُ ّ
َ
َ
گرچه پس از بیان این عبارات میفرماید « َأ َنا َا ْر َّو ُل أ َّول َم ْن َ
َ
ُ
َ
دول ا ِق» و یدا « أندا ِبک ِدل ش ْدی وء
س
ر
ب
دن
آم
ِ
ِ
َ ط َ ّ َ ط ُ ّ َ ْ َ ْ َ َُ َ ُ َ
ََْ
ق ِب ِده ن ِب َّی ُده فدهخ َب َر ِنی ِب ِده  ،»...ولدی حتدی ا گدر ایدن عبدارات و
ع ِلیم ف ِذ ِنی ع ِلدیم ِبک ِدل شدی وء أخبدره ا
توصیفات را به معنای ادعای خدایی از جانب امیرالمؤمنین نگیدریم ،بداز هدم توصدی امدام از
ربان خودشان در مددح خودشدان بسدیار بعیدد بده نظدر مدیرسدد .افدزون بدر ایدن ،توضدیح بداطن بدا
بطین من العلم متناسب به نظر نمدیرسدد .ایدن روایدات بدا توجده بده ایدن کده سدندی هدم نددارد،

بیشتر به مدیحهسراییهای الت شبیه است و راه را باز مدیگدذارد تدا بدیحدد و مدرز بده وصد

امام بمردازند.

« .11بطین» در زیارت ناحیه مقدسه

در بخشددی از ر یددارت ناحیدده مقدسدده ،از امیرالمددؤمنین ۷بددا وص د

بط دین یدداد شددده اسددت .ایددن

ر یددارت تنهددا در الم ازار الکبیاار ابددن مشددهدی (م۲۹۲ق) آمددده و در هدیچید

از کتددابهددای ر یددارات و

ادعیه شیعه ،مانندد مصباح المتهجد ،کامل الزیارات و حتدی مفاتیح الجناان نیامدده اسدت .دانسدته
است که المزار الکبیر ،از مصادر روایی نیست .در ر یارت ناحیه مقدسه چنین آمده است:
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
اّی ْع د ْم أمَن ْ
عبن ْ
اُْؤ اماّی.
َّی اِ دد
ْی دُأ د
اُ د
خَْ ،ی اُ دن ع دْب د ،اَل نَ د اِ ْق د
د

2

سند

ابن مشهدی این ریارت را با حذف سند نقل کرده است.

 .11استفاده از وصف «بطین» در مفاخره بین امام علی ۷و فاطمة زهرا ۳

ابن شاذان قمی (م۶۳۳ق) گزارشی از مفاخره امام علدی ۷و حضدرت زهدرا ۳نقدل مدیکندد

066

 .1بحار االنوار الجامعة لدرر االخبار االئمة االطهار ،ج ،۳۹ص۳۴۸
 .2المزار الکبیر ،ص.۲۱۹-۴۹۶

زهددرا ۳تعجددب کددرد و گفددت :مددن ثمددره فددؤاد او هسددتم .قددرار شددد هددر دو نددزد پیددامبر برونددد و از او
بمرسددند کدده کدامشددان را بیشددتر دوسددت دارد .بعددد بدده حضددور حضددرت رسددیدند و پرسددیدند.

پیددامبر ۹زهددرا ۳را محبددوب و علددی ۷را عزیزتددر از وی خوانددد و دو بدداره زهددرا ۳بددا علددی ۷بدده
مفدداخره ادامدده دادنددد ،علددی ۷در ایددن بددین «بطددین» و «اصددلع» را نیددز بدده عنددوان وص د هددایی
ممدوح برای خود ذکر کردند:

ْ
ْ
ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْ ْ ْ
بط ْب َْ أ ْنب اِ ْا ْک ْب ْاِ دذ ٍْ ْب ْع ْْ ْحبَ اِ ْ ْ
حِّ ۹ق ُْح ْ اِشحف ْبعَ ٍْح ْم
ق
أنب اِق دَّی ایص ع ْبِ
د
د
1
اِ دا ْل ْبمَ ...

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

کدده امددام علددی ۷بدده حضددرت زهددرا ۳گفددت :پیددامبر ۹مددرا بیشددتر از تددو دوسددت دارد .حضددرت

سند

روایت فاقد سند است و طریق تحمل حدیی مشخص نیست.

تحلیل

ابن شاذان در قرن هفتم و بدون سند ،روایتی مربوط به زمان حیدات پیدامبر ۹را نقدل کندد و

طی سالها و قرنها در هیچ کتاب دیگری آورده نشده باشد ،پذیرفتنی نیست.
بررسی صدوری

روایددت فقد در کتدداب الفضااایل آمددده اسددت .بددا توجدده بدده ایددن کدده ازدواج امددام ۷بددا فاطمددة

زهرا ۳در سال دوم هجرت ،و شهادت زهرا ۳حدود سال یازده هجرت گزارش شده است،

2

از زمان این واقعه تا نقل آن در مصدر روایت ،شش قرن گذشته و در این شش قرن هیچ روایدت

مشابهی منابع دیگر گزارش نشده است.
بررسی متنی

ادبیات متن دور از شهن بزرگواران و بسیار کودکانه است .رفتن نزد پیامبر ۹برای اثبدات آن

ادعاهای کودکانه نیز بیشتر سبب سدخی

بدودن مدتن مدیشدود .و نمدیتدوان چندین متندی را بده

امام معصوم نسبت داد .رد پای الت در این روایت به خوبی پیداست.
تحلیل کلی روایات

از ورود اولین روایت به منبعهای شیعی در صحیفة امدام رضدا۲۳۳ - ۱۴۸( ۷ق) تدا آخدرین
 .1الفضائل ،ص.۸۲

 .2دالئل اإلمامة ،ص.۷۹
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روایت از ابنمشهدی (م۶۳۳ق) سیری از ورود روایتها بده مصددرهای روایدی طدی مدیشدود .بدا
دقت در گزارشهای اهل سنت در این سالها ،به دلیل ورود این روایتها بده مندابع شدیعی در
این محدوده تاریخی پی میبریم .ابن اثیر درباره حوادث سال  ۲۳۶هجری میگوید:

ساوتل عبا ی ته هسب به اسا علی ۷و اهل بی او :بغض بسیار داش  ،در این
ا د اور داد ته قبنر اسنا حسنی  ۷تخرینب شنود .از جملنه تارهنای هندیما او
عباد سخنث بود ته بانشی را زیر پیراه تود قرار سیدادهد و رش را باز سنیتردهند
َ ْ َْ َ ْ َ َ
و جلوی ساوتل شروع به رق سیتردهد و با آواز چنی سیتواهد« :قند أق َبنل اْل ْصنل ُع
َ َُ ْ
ْ
1
ان َب ِطی ُ  ،ت ِلی ة ان ُم ْس ِل ِمی َ » و سنظور اسا علی ۷بود.

اب ددن س ددعد (م۲۳۳ق) ،احم ددد ب ددنحنب ددل (م۲۴۱ق ) ،اب ددن عب ددد ر ب دده (م۳۲۸ق) و طبران ددی

(م۳۶۳ق) نقل کردهاند که علی ۷بزرگ شکم 2،عظیم البطن 3،بطدین ،فدردی مسدمن بچداق]
و عظیم البطن بود 4 .مقدسی (م۳۲۲ق) گفته است که شیعه امام ،علدی ۷را اندزع بطدین ،بده

معند دای کدددم مدددو و شدددکم گندددده نامیدددده اسدددت 5.ابدددنجدددوزی (م۲۹۷ق) در ابتددددای برخدددی از
خطبههایی که ایراد میکرده است ،از امام علی ۷به عنوان بحر العلوم و انزع بطدین یداد کدرده
است 6.این گزارشها هدمزمدان بدا ورود و امتدداد حضدور ایدن خبرهدا در منبدعهدای روایدی شدیعه

است .به عالوه ،گفتهاند معاویه در جعل حددیی دو روش داشدت :روش اول ،جعدل احدادیثی

در مدح خود 7و رقبای اهل بیت ،:و دوم جعل حدیی در ذم اهل بیت 8.۷جعدل حددیی
در مدح معاویه آن قدر ریاد است که ابن تیمیه اقرار کرده است:

درباره رضایل سعاویه احادیث زیادی هقل تردهاهد و تاامهای سساقلی هیز هوشناهاهند،
اهل داهش حدیث ،هه آ ها را صحیح سیداهند و هه ای ها را.
 .1الکامل فی التاریخ ،ج ،۶ص.۱۳۳
 .2الطبقات الکبرى ،ج ،۳ص.۱۹

 .3فضائل الصحابة ،ج ،۲ص.۲۲۲
 .4المعجم الکبیر ،ج ،۱ص.۹۴

 .5البدء و التاریخ ،ج ،۲ص.۷۳

 .6التبصرة البن الجوزى ،ص.۱۱۲

 .7الفواید المجموعه فی االحادیث الموضوعه ،ص.۴۳۷-۴۳۳
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 .8شرح نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،۴ص.۶۳

 .9منهاا السنة النبویةفی نقض الکالم الشیعة القدریة ،ج ،۷ص.۳۷۱

9

پ از س سردی گشاده گلو و ش  .برآسده بر شما غانب سیشود ،آهچه بیابند ،بخنورد
و آهچه هیابد ،بخواهد...

1

ابن ابی الحدید میگوید:
ل زیرا رردی ته بطی بود و به پرتوری شهر داش  ،سعاویه بنودل

سنظور سعاویه ا

به طوری ته وقای سیهشس  ،ش مش روی را هایش سیارااد .او رردی بود ته هسنب
به غذا بخیل بود.

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

ً
قطعا این اوصاف ساختگی برای امام ،بیرب با روایتی که از امام نقل کردهاند ،نیست که فرمود:

2

هن اسی ته بر ر ره سیهشس  ،به ت .قاهع هبود و رراوا سیتورد ،اسا با ای حا
یر همیشد .هن اسی ته د اور سیداد ره را جمع تنند ،سیگ
یر هشد  ،ونی تساه و سلو شد .

 :به تدا وگند

3

وقتی امدام ۷چندین پدیشگدویی نسدبت بده اوضداع بعدد از خدود کدرده اسدت ،پدس نمدیتدوان
ً
پدددیرفت کدده خددود ،ایددن وص د را داشددته و بددا ایددن حددال دیگددران را مددذمت مددیکردنددد .ظدداهرا

معارضان با امیرالمؤمنین ۷مشابه این روایدت را بدرای خدود امدام ۷سداختهاندد تدا ایدن وصد

معاو یدده را در سددایه امیرالمددؤمنین ۷بددیاهمیددت جلددوه دهنددد .گددر چدده آنددان سددعی کددردهانددد ایددن
را در بدداره امددام ۷بدده اشددتهار برسددانند و در منددابع و مصددادر مختل د

وص د

وارد کننددد ،ولددی

نتوانستهاند سدند درسدتی بدرای ایدن دسدت روایدتهدا بسدازند و یدا آنهدا را در کتدابهدای معتبدر

شیعه داخل کنند.
نتیجهگیری

با تحلیلهای انجام شده در این پژوهش چنین به دست میآید که:

 .1بدده لحددا احددراز صدددور مددیتددوان گفددت کدده همده روایدات ،بدده نددوعی مشددکل اسددناد دارنددد؛ یددا
سندی برای روایت در مصدر مربوط وجود نداشته است و یا مؤل

سند را حدذف کدرده و یدا

طی بررسیهای رجالی مشخص شد که سند به دلیدل عددم اتصدال و وجدود راو یدان مهمدل و
یر معتبر ضعی

است.

 .1نهج البالغه ،ص.۹۲

 .2شرح نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،۴ص.۲۴
 .3همان.
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 .2در بین مصادر روایی که روایات از آنها اخذ شده ،درباره اعتبدار علل الشارایع ،الخصاال و

معااانی االخبااار بددین علمددا اتفدداق نظروجددود دارد ،ولددی اعتبددار بقیدده مصددادر بددین علمددا محددل
اختالف است.

 .3به لحا اصالت متن و محتوا ،هر کدام ازمتون حاوی وص
محتوایی هستند .تعارل با عقدل ،سدیره ،سدب

تحری

و تصحی

بطین به ندوعی دچدار اشدکال

زنددگی امدام ۷و فرهند

عر بدی آن زمدان،

الفدا در مندابع و مصدادر بعددی ،همده علدل و نقدصهدایی هسدتند کده

باعی عدم اعتبار محتوای این روایتها مدیشدوند .لدذا وصد

بطدین نمدیتواندد از اوصداف

محرز امام دانسته شود .امام وظیفه هددایتگدری داشدته و بیدان اوصداف بددن امدام محلدی از
اعتبار ندارد تا پیامبر یا خود امام بخواهند در وصفش سخن بگویند.

 .4به لحا تاریخی با توجه به این نکته که این روایات بیانگر رخددادهای سدده اول هسدتند،
ولدی در بددازه زمددانی پددنر قددرن ،از حددود اوایددل قددرن سدده تددا اوایدل قددرن هفددت ،وارد منددابع روایددی

شدهاند ،توقع میرود گزارشها یدا بدا سدندی معتبدر و متصدل از راو یدان معتبدر تدا زمدان مؤلفدان
منابع باشند ،یا در منابع نزدی

به همان عصر ذکر شده باشند ،یا دستکدم در کتدابهدای

روایی معتبر درج شده باشند .درباره روایتهای مذکور هیچی

اسددت .اخبددار واحددد ،بددا اسددناد ضددعی

از این توقعها برآورده نشدده

یددا بددیسددند ،ا لدب در مصددادر یددر معتبددر بددا فاصددله

زمانیهای طوالنی از رخداد اصلی نقل شدهاند .طبق شواهد ذکر شده ،ورود این روایدات بده
مصادر از قرن سوم آ ازمیشود که همزمان با حکومت خلفای عباسی است .در واقدع ،ایدن
دوره ،زمددانی بددرای نشددر و ورود روایددتهددای سدداختگی علیدده امددام ۷بدده مصددادر روایددی بددوده

است ،ولی یازده روایت شدیعی و چندد گدزارش جسدته گریختده اهدل سدنت در بدازه پدنر قدرن
این وص

را برای امام به اشتهار نمیرساند.

انگیزه جاعالن این دست روایات که یدا دشدمنان امدام ۷بدودهاندد کده درسدت مدیدانسدتند

بایددد اولددین روایددت را از ر بددان پیددامبر ۹و در مدددح امددام ۷وارد مصددادر نماینددد تددا پذیرشددش نددزد

دوستداران خوش باشد و یا دوستان الی بودهاندد کده عواقدب سداخت روایدت را نسدنجیده و

فق خواستهاند مدحی بسازند .بعد از ساخت اولین روایت ،راه برای درومهای بعدی ،چه در
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مدح و چه در ذم امام ۷بداز شدده اسدت و هدر کددام بده روش خدود ایفدای نقدش کدردهاندد .در هدر

صورت ،این وص

که نزد خود امام ۷مذموم است ،به امام قابل انتساب نیست.

قرآ تری..
 اختیار معرفة الرجال (مع تعلیقات میر دامداد ارسدترآبادی) ،محمدد بدن عمدر کشدی ،محقدق:مهدی رجایی ،قم :موسسة آل البیت.:

 -إرشاد القلوب إلی الصواب ،حسن بن محمد دیلمی ،قم :الشری

الرضی۱۴۱۲ ،ق.

 -اإلرشاد فی معرفة حجج اهّٰلل علی العباد ،محمد بن محمد مفید ،محقق /مصدحح :موسسده

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

کتابنامه

آل البیت ،:قم :کنگره شیخ مفید۱۴۱۳ ،ق.

 -االمالی ،ابن بابویه صدوق ،تهران :کتابچی۱۳۷۶ ،ش.

 االمااالی ،محمددد بددن حسددن طوسددی ،محقق/مصددحح :موسسدده البعثددة ،قددم :دار الثقافدده،۱۴۱۴ق.

 بحار االنوار الجامعة لدرر االخبار االئماة االطهاار ،محمددباقر مجلسدی ،بیدروت :دار احیداءالتراث العربی۱۴۳۳ ،ق.

 -البدء و التاریخ ،مطهر بن طاهر مقدسی ،بور سعید :مکتبة الثقافة الدینیة.

 بشارة المصاطفی لشایعة المرتضای ،عمداد الددین أبدی جعفدر محمدد بدن أبدی القاسدم طبدریآملی ،نج  :المکتبة الحیدریة۱۳۸۳ ،ش.

 تاریخ بغداد ،أبو بکر أحمد بن علی خطیب البهدادی ،محقدق :بشدار عدواد معدروف ،بیدروت:دار الهرب ا سالمی۱۴۲۲ ،ق.

 تاریخ الطبرىستاریخ األمم و الملاوک ) ،محمدد بدن جریدر بدن یز یدد بدن کثیدر بدن الدب آملدیطبری ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة ارولی۱۴۳۷ ،ق.

 التبصرة البن الجوزى ،جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بدن علدی بدن محمدد ابدن جدوزی،بیروت :دار الکتب العلمیة۱۴۳۶ ،ق۱۹۸۶/م .

 -تفسیر القمی ،علی بن ابراهیم قمی ،قم :دار الکتاب ،چا

سوم۱۴۳۴ ،ق.

 تفسیر فرات الکوفی فرات بن ابدراهیم کدوفی ،تهدران :مؤسسدة الطبدع و النشدر فدی وزار ا رشدادا سالمی ،چا  :اول۱۴۱۳،ق.

 -تهذیب اللغه ،محمد بن احمد ازهری ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.

 جمل من أنساب األشراف  ،أحمد بن یحیی بن جابر بن داود بدالذری ،تحقیدق :سدهیل زکدار وریال الزرکلی ،بیروت :دار الفکر ،الطبعة ارولی۱۴۱۷ ،ق۱۹۹۶/م.
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 -جمهرة اللغة ،محمد بن حسن بن درید ،بیروت :دار العلم للمالیین.

 حماسة الخالدیین ،باألشباه و النظائر من أشعار المتقدمین والجااهلیین و المخضارمین ،أبدوبکددر محمددد بددن هاشددم الخالدددی خالدددی و أبددو عثمددان سددعید بددن هاشددم خالدددی ،محقددق:

محمد علی دقة ،سوریه :وزار الثقافة۱۹۹۲ ،م.

 الخصال ،ابدن بابو یده صددوق ،محقدق  /مصدحح :علدی اکبدر فداری ،قدم :جامعده مدرسدین،۱۳۶۲ش.

 دالئااال اإلماماااة ،محم ددد ب ددن جری ددر ب ددن رس ددتم طب ددری آمل ددی ص ددهیر ،ق ددم :بعث ددت ،چ ددااول۱۴۱۳،ق..

 -رجال البرقی  ،احمدبن محمدبن خالد برقی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران۱۳۴۲ ،ش .

 رجال الطوسی ،محمد بن حسنطوسی ،محقق :جواد قیدومی اصدفهانی ،قدم :مؤسسدة النشدرا سالمی۱۳۷۳،ش.

 رجال العالمة الحلی ،حسن بن یوسدبحرالعلوم ،نج

بدن مطهدر حلدی ،محقدق  /مصدحح :محمدد صدادق

اشرف :دار الذخائر۱۴۱۱ ،ق.

 رجال النجاشی ،احمد بن علی نجاشی ،محقق :موسی شبیری زنجدانی ،قدم :مؤسسدة النشدرا سالمی۱۳۶۲ ،ش.

 -الرجال ،احمد بن حسین ابن ضایری ،قم :دار الحدیی۱۳۶۴ ،ش.

 روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،محمد بن احمد فتال نیشابوری ،قدم :انتشدارات رضدی،۱۳۷۲ش.
َّ
 السنة ،أبو بکر أحمد بن محمد خال ل بهددادی حنبلدی ،محقدق :عطیدة الزهراندی ،ر یدال :دارالرایة ،الطبعة ارولی۱۴۱۳،ق۱۹۸۹/م.

 شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار ،:نعمان بدن محمدد بدن حیدون ،قدم :مؤسسدة النشدرا سالمی ،چا

اول۱۴۳۹ ،ق.

 -شواهد التنزیل لقواعد التفضایل ،عبیدداق بدن عبدداق حسدکانی ،محقق/مصدحح :محمدد

بدداقر محمددودی ،ته ددران :مجمددع إحیدداء الثقاف ددة ا سددالمیة التابعددة ل ددوزار الثقافددة و ا رش دداد

ا سالمی۱۴۱۱،ق.
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 الصحاح ،اسماعیل بن حمداد جدوهری ،محقدق /مصدحح :احمدد عبددالهفور عطدار،بیروت:دارالعلم للمالیین.

نج  ،مشهد :کنگره جهانی امام رضا۱۴۳۶ ،۷ق.

 -الضعفاء ،محمد بن عمرو عقیلی ،بیروت :،دار الکتب العلمیة۱۴۱۸ ،ق.

 الطبقات الکبرى  ،أبدو عبدد اق محمدد بدن سدعد بهددادی ،تحقیدق :محمدد عبدد القدادر عطدا،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة ارولی۱۴۱۳،ق۱۹۹۳/م.

 -علل الحدیث ،محمد باقر بهبودی ،تهران :انتشارات سنا۱۳۷۸ ،ش.

«بطین» بودن امیر المؤمنین علی؟ع؟ در روایتها...

 -صحیفة اإلمام الرضا  ،۷امام هشتم علدی بدن موسدی ،۷محقدق /مصدحح :محمدد مهددی

 -علل الشرائع ،ابن بابویه صدوق ،قم :کتاب فروشی داوری۱۳۸۲ ،ش۱۹۶۶/م.

 عیون اخبار الرضاا ،۷ابدن بابو یده صددوق ،محقدق /مصدحح :مهددی الجدوردی ،تهران:نشدرجهان۱۴۳۳ ،ق.

 الغارات ،ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل ثقفی ،محقق /مصحح :عبدالزهرا حسدینی،قم :دار الکتاب االسالمی۱۴۱۳ ،ق.

 -الفضائل ،أبو الفضل شاذان بن جبرئیل قمی ،قم :نشر رضی۱۳۶۳ ،ش.

 فضائل الصحابة  ،أبو عبد اق أحمد بن محمد بن حنبل بن هدالل بدن أسدد شدیبانی ،محقدق:وصی اق محمد عباس ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة ارولی۱۴۳۳ ،ق.

 الفواید المجموعه فی االحادیث الموضاوعه ،محمدد بدن علدی بدن محمدد شدوکانی ،محقدق/مصحح :عبدالرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی ،بیروت :دار الکتب العلمیة.

 الکامل فی التاریخ ،أبو الحسن شیبانی جزری ،تحقیق :عمرعبدالسدالم تددمری ،بیدروت :دارالکتاب العربی۱۴۱۷ ،ق.

 کشف الغمة فی معرفة األئمة ،علی بن عیسیاربلدی ،محقدق /مصدحح :سدید هاشدم رسدولیمحالتی ،تبریز :بنی هاشمی۱۳۸۱ ،ق.

 لسااان العاارب ،محمددد بددن مکددرم ابددن منظددور ،محقددق /مصددحح :جمددال الدددین میردامددادی،بیروت :دار صادر۱۴۱۴ ،ق.

 المحکم و المحیط األعظم ،علدی بدن اسدماعیل بدن سدید  ،محقدق /مصدحح :عبدالحمیددهنداوی ،بیروت :دارالکتب العلمیة.

 -المزار الکبیر ،ابن مشهدی۱۳۷۸ ،ش.

 المصنف  ،أبدو بکدر عبدد الدرزاق بدن همدام بدن ندافع حمیدری یمدانی صدنعانی ،محقدق :حبیدبالرحمن اعظمی ،بیروت :المکتب ا سالمی ،الطبعة الثانیة.
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علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

 المصنف ،ابوبکرعبد اق بن محمد بن إبراهیم بن أبی شدیبة ،محقدق :کمدال یوسدریال :مکتبة الرشد ،الطبعة ارولی۱۴۳۹ ،ق.

حدوت،

 معانی األخبار ،ابن بابویه صدوق ،تصحیح :علی اکبر فداری ،قدم :دفتدر انتشدارات اسدالمیوابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم۱۴۳۳ ،ق.

 معجاام الشااعراء ،أبددی عبیددد اق محمددد بددن عمددران مرر بددانی ،تصددحیح و تعلیددق :ف .کرنکددو،بیروت :مکتبة القدسی ،دار الکتب العلمیة۱۴۳۲ ،ق.

 المعجاام الکبیاار ،ابوالقاسددم سدلیمان بددن أحمددد طبرانددی ،محقدق :حمدددی بددن عبددد المجیدددسلفی دار ،ریال  -قاهره :مکتبة ابن تیمیة  -دار الصمیعی۱۴۱۲ ،ق.

 معرفااااات الحااااادیث ،محمد ددد بد دداقر بهبد ددودی ،بید ددروت :دارالهد ددادی للطباعد دده و النشد ددر،۱۴۲۷ق۲۳۳۶/م.

 -المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،جواد علی ،دارالساقی۱۴۲۲،ق۲۳۳۱/م.

 -مناقب آل أبی طالب ،:محمد بن علی ابن شهرآشوب مازندرانی ،قم :عالمه۱۳۷۹ ،ش.

 منهاا السنة النبویة فی نقاض الکاالم الشایعة القدریاة ،تقدی الددین ابوالعبداس ابدن تیمیده،محقددق :محمددد رشدداد سددالم ،جامعددة االمددام محمددد بددن سددعود االسددالمیة ،الطبعددة االولددی،
۱۴۳۶ق۱۹۸۶/م.

 نهج البالغة ،جمدعآوری :محمدد بدن حسدین شدریهجرت۱۴۱۴ ،ق.

رضدی ،تصدحیح :صدبحی صدالح ،قدم:

 شرح نهج البالغة ،ابن أبی الحدید ،محقق /مصحح :محمد ابوالفضل ابراهیم ،قدم :مکتبدةآیة اق المرعشی النجفی۱۴۳۴ ،ق.

 وقعه صفین ،نصر بن مزاحم ،محقق /مصحح :عبدالسالم محمد هدارون،قم :مکتبدة آیدة اقالمرعشی النجفی۱۴۳۴ ،ق.

« -الهارات» ،علی بیات ،کتاب ماه دین ،پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی ،شماره .۲۶

 «مؤل تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی» ،مژگان سرشدار ،جشننامه استاد محمادعلیمهدوى راد ،زمستان ۱۳۹۱ش.
 «تفسددیر فددرات کددوفی» ،محمدددکریمی زنجددانی ،دانشاانامه جهااان اسااالم ،تهددران :بنیدداد دایددرهالمعارف بزرگ اسالمی۱۳۸۲ ،ش.

 -عثمان کلبانی ،پایگاه خبری شیعه نیوز.۱۳۹۷/۱/۲۶ ،
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 -سید محمد تقی حسینی ورجانی ،برگرفته از پایگاه سبطین. https://www.sibtayn.com،

