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 ...ها یتدر روا ؟ع؟یعل ینالمؤمن یرامبودن « ینبط»
 
 
 

 یو متن یسند یل: تحلها یتدر روا یعل ینالمؤمن یربودن ام« ینبط»

 ۱۳/۳۸/۱۳۹۸ دریافت: تاریخ

 ۱۳/۳۴/۱۳۹۹ پذیرش: تاریخ

مریم سادات صدر
1
  

مهدی مهریزی
2
 

مژگان سرشار
3
  

 یدهکچ

 شا م اساا  علایهای سربوط ب  وصف  ای  سقان  ب  یحلیل  ندی و سانی روای 
یاا یت را  ش م بزرگ را جای ا  علم اسا  داهسا  وها،  روای برتی از پرداتا  ا  . 

در ه اوهش  وصاف و در برتای دی ار، ایا  اهاد زیبایی ظاهری اسا  سطرح همود 
« بطای » وصاف ها ت  در یت ای  سقان  یازد  روای  را سطرح شد  ا  . در اسا 

وج  و یمرتز بر یاریخ ورود روایاا  در سصاادر اونیا  با ی هسب  داد  شد ، ۷اسا   ب
ها از یک   ند یتت  در  دهد ایم. یحلیل  ند و سا  هشات سی برر ی همود هر یک، 

اهاواع در یحلیل سا ،  و وجود دارهد سخان ات اسا  ،از دی ر  و  و غانیات شیع  و
 ناذاد. های سانی، همچوت یصحیف، هقال با  سعناا و اضاطرام وجاود دار اش ا 

باا  ،یاری  یاراا  ایا  سقانا  سهمسم   هیس .  :اساسات سعصو  اهاسام ای  ساوت ب 
هاای  ها دورات تلی ا  یت ا   ت  زسات  ات  روای  سصدرهای روایا ،یوج  ب  

 ها وارد سصدرهای شیع  شد  ا  . اسوی ا   ت  بعدها در زسات تلر  عبا ی
 .هقد سا  ندی و سد ، یحلیل یم برش  سبطوت، ، بطی ،اسا  علی :ها کلیدواژه

 لهأطرح مس

 هاایی چاوت وصاف ۷تنار ص ا  پسندید  اسیار انمااسنی  علای در ،درسنابع روایی شیع 
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بده معندای شدکم برآمدده نیدز بده وی نسدبت داده  ،بطین، مبطون، ظخیم البطن و عریش البطن
گزارش کده  جدود داردو ها از مصادر اهدل سدنتشده است. ده روایت در مصادر شیعی و برخی 

ه کده بد شدهبندی هستند. در این مقاله سعی سال ورود به مصادر روایی قابل طبقه دربا دقت 
 . پرداخته شوددر این روایات و متنی  )مصدر و سند( های صدوریبررسی بهطور خاص 

 درآمد
 در بددین بعضددی از مسددلمانان امددروز جهددان شددهرت ۷بددرای امددامبطددین یددا مبطددون  وصدد 

 ایددن موضددوع تددا چدده حددد ممکددن اسددت مهددم باشدددو چندددی پددیش درجلسدده دفدداعولددی  دارد،

کسدددفورد  یس هیدددات داوران و دانشدددجو بدددرئدددبدددین ر ،رسددداله دکتدددری دانشدددجویی در دانشدددگاه آ

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

 ای بددین المللددین موضددوع بدده عنددوان مسددالههددا ایددوقتددی پددس از قددرن 1.هددم خددورده بددهددم و دفدداع 

گویا نزاعی جددی در مطرح شده و باعی بر هم خوردن جلسه دفاع دانشجوی دکتری می شود، 
کریمدی در  و از جملده مقالده ایمدانی ؛انددهدایی نوشدتهاین باره مقاله این باره، در میان است. در

در اما مقاله ورجانی در پایگاه سبطین. و  «نقد و تحلیل روایات االنزع البطین در جوامع روایی»
هدای صددوری و همچندین توجده بده تداریخ ورود هدای مدذکور بررسدی و تحلیدلهیچ ی  از مقاله

کتبی انجام نشده است.این روایت کدم برای ثبت نظر صحیح یا دسدتدر نتیجه،  ها به منابع 
ت را از جهددت سددند و ، روایدا۷در وصد  امددام« بطددین»هدای تحلیدل آرای موجددود دربداره روایددت
کدداوی زمددان ورود روایددت مددتن مددورد بررسددی قددرارداده و بددا کنددیم از هددا بدده منددابع روایددی سددعی مددیوا

کنددیمجهددت احددراز صدددور و اصددالت مددتن و محتددوا نیددز روایددت در ایددن خصددوص  .هددا را بررسددی 
و  )مصددرتحلیدل صدوری ،روایات را به ترتیدب زمدان ورود ابتددا مطدرح نمدوده و ذیدل هدر روایدت

کدده مبنددای . نمدداییمبدده همددان روایددت را بیددان مددی ط، متنددی و تدداریخی مربددوسددند( گفتنددی اسددت 
گدزارشاصلی در استخراج روایدت هدای موجدود در مندابع هدا مندابع روایدی شدیعی اسدت، ولدی از 

همچنددین  کنددیم.عنددوان شددواهد تدداریخی اسددتفاده مددیه روایددی و تدداریخی اهددل سددنت نیددز فقدد  بدد
گوندده ضددع  در سددند، مددتن و  مبنددای صددحت روایددات در ایددن مقالدده، خددالی بددودن روایددت از هددر 

 2محتوا است.
                                                      

 .، پایگاه خبری شیعه نیوز۲۶/۱/۱۳۹۷کلبانی،  .1

 .مقدمه معرفت الحدیث، .2
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 ۹بطین از زبان پیامبر ۷بشارت به امیرالمؤمنین .1
گزارش  ق( است: ۲۳۳ شهادت) ۷منسوب به امام رضا صحیفهدر  اولین 

َْ اقد  َْ ْوْهحححح  ححححب ححححْک  ۹ْْ ِْ ححححد  ْغْفححححْی  ْْ ْْْ اْق ْ ْعححححبْ   ْْ َّد ححححب ْعححححمد ٍْ  ْ ْک ْی ْی ید ححححَْعتد شد ححححْک ْی لد    د
ِّْد  اد ْ ْک ُد َْعتد ِّْد شد ِّْد ْدد اد ْ ُد ْک ْی  َْعتد حّْی   شد َد ْق  ِ ْ  ا َْ ح ن 

ْ حْک ای  ْنْ ی  ْقإد شد  ُ
ْ
کد  ْقأ حی  حْن اِْشد وٌ  مد َْ ح ْم  

عد   د   ِ ْن ا ٌْ مد  َْ  1؛ْمق 
تداوهد بخشنایش تنود را شناسل  ،ررساید: ای علیسی ۹تطام به حضر  علی ۹پیاسبر

دارا  پیرواهن  دارا  دو ن دارا  پیرواهن  و دو ن ا ، پیرواه  و دو ن تاهوادهتود ، 
 ،سنده و سسننزوع سن  انشنرسآپ  بشار  بر تو ته ساهزع و بطی ( ت. سو و ش . بر .ترده ا  

 .سبطو  س  انعل.( سبرا از شرس و دارای ش می سملو از عل. هسای

، در دو مصددر دیگددر شددیعی متقدددم ۷منسدوب بدده امددام رضددا صااحیفهایدن روایددت، عددالوه بدر 
ارشااد و  بشاارت المصاطفیطوسدی( و دو مصددر متدهخر ) االماالیو  ۷2عیون اخباار الرضاا)

 ( نقل شده است.القلوب
 سند اول

ُی  اِه اْلَفِقیُه اْلَمْرَوِز ُد ْبُن َعِلّیِ ْبِن الّشَ ُبو اْلَحَسِن ُمَحّمَ
َ
َثَنا أ ُبدو  َداِرِه، َقداَل:ِبَمْرَوُروَد ِفی َحّدَ

َ
َثَنا أ َحدّدَ

ْحَمدَد 
َ
ُبدو اْلَقاِسدِم َعْبدُد اِق ْبدُن أ

َ
َثَنا أ ، َقاَل: َحدّدَ ّیُ ْیَساُبوِر ِد ْبِن َعْبِد اِق الّنَ ْبدِن َعداِمِر ْبدِن  َبْکِر ْبُن ُمَحّمَ

دداِئُی  یَن َو ِمدداَئَتْی  ُسددَلْیَماَن الّطَ ِبددی ِفددی َسددَنِة ِسددّتِ
َ
َثَنا أ َثِنی َعِلددّیُ ْبددُن ِباْلَبْصددَرِ ، َقدداَل: َحددّدَ ِن، َقدداَل: َحددّدَ

َضا .  ۷ُموَسی الّرِ ْرَبعو َو ِتْسِعیَن َو ِماَئةو
َ
 َسَنَة أ

 تحلیل
أبددو الحسددن محّمددد بددن علددّی بددن الّشدداه الفقیدده المددروزی، أبددو بکددر بددن محّمددد بددن عبددد اق 

اندد و راویان مهمدل. همه الّنیسابورّی، أبو القاسم عبد اق بن أحمد بن عامر بن سلیمان الّطائی
کتب رجالی شیعه هیچ اسم و وصفی ندارند. به عالوه، در این سند عبداق پسر احمدد بدن  در 

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

کرده است[و  نقل 
                                                      

 .۶۳ص، ۷صحیفة اإلمام الرضا  .1
  .۲۲، ص۲، ج۷عیون أخبار الرضا. 2
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 سند دوم
ُبددو ِإْسدد

َ
َثَنا أ ّیُ ِبَنْیَسدداُبوَر، َقدداَل: َحددّدَ ْحَمددُد ْبددُن ِإْبددَراِهیَم ْبددِن َبْکددرو اْلُخددوِر

َ
ُبددو َمْنُصددورو أ

َ
َثَنا أ َحاَق َو َحددّدَ

د َثَنا َجْعَفدُر ْبدُن ُمَحّمَ ، َقداَل: َحدّدَ ّیُ ددو اْلُخدوِر ّیُ ِإْبَراِهیُم ْبدُن َهداُروَن ْبدِن ُمَحّمَ َیدادو اْلَفِقیدُه اْلُخدوِر ِد ْبدِن ِر
َضا َعِلّیِ ْبِن ُموَسی ْیَباِنّیُ َعِن الّرِ

ّیُ الّشَ ْحَمُد ْبُن َعْبِد اِق اْلَهَرِو
َ
َثَنا أ  . ۷ِبَنْیَساُبوَر، َقاَل: َحّدَ

 تحلیل
أبددو منصددورو أحمددد بددن إبددراهیم بددن بکددرو الخددورّی، أبددو إسددحاق إبددراهیم بددن هددارون بددن محّمدددو 

یدادو الفقیده الخدورّی، أحمدد بدن عبدد اق الهدروّی الّشدیبانّی نیدز، ا لخورّی، جعفر بدن محّمدد بدن ر
 اعتبار است.اند و سند بیهمه راویان این سند مهمل

  سند سوم
، َقاَل: َح  ّی اْلَعْدل ِبَبْلخو اِز دو اْرْشَناِنّی الّرَ بو َعْبِد اِق اْلحَسْین ْبن مَحّمَ

َ
َثِنی أ َثَنا َعِلّی ْبن َو َحّدَ ّدَ

َضددا اِء َعددْن َعِلددّیِ ْبددِن ُموَسددی الّرِ یِنددّی َعددْن َداُوَد ْبددِن ُسددَلْیَماَن اْلَفددّرَ ْیددِه اْلَقْزِو ددِد ْبددِن َمْهَرَو َقدداَل  ۷مَحّمَ
ِبی ُم 

َ
َثِنی أ دو َقاَل َحّدَ ِبی َجْعَفُر ْبُن ُمَحّمَ

َ
َثِنی أ ِبی ُموَسی ْبُن َجْعَفرو َقاَل َحّدَ

َ
َثِنی أ ُد ْبُن َعِلدّیو َحّدَ َحّمَ

ِبی َعِلّیُ 
َ
َثِنی أ ِبی اْلُحَسْیُن ْبُن َعِلّیو َقاَل َحّدَ

َ
َثِنی أ ِبی َعِلّیُ ْبُن اْلُحَسْیِن َقاَل َحّدَ

َ
َثِنی أ  ْبدُن َقاَل َحّدَ
ِبی َطاِلبو 

َ
 . َعْن َرُسوِل اق ۷أ

 تحلیل
یندی و داود بدن هر سه راوی، حسین بن محّمدو أشنانی رازی، علی بن محّمد بدن مهر یده قزو و

 اند .سلیمان فّراء مهمل
 صدوری بررسی

)بده اسدناده( نشدان از سدب  . سدند روایدت اسدت ۷مصدر اولیه روایت، صحیفه امدام رضدا
نیازی ندارد تا از ائمه قبل از خود به حالدت عنعنده نقدل  ۷روایت عامی مذهب دارد؛ ریرا امام

کالم مستند شدود ( در ق۳۸۱بابویده صددوق )مایدن روایدت را ابدن اصحیفة الرضابعدد از  1.کند تا 
کدرده اسدت۷2عیون اخبار الرضا  .ندداکده روات هدر سده سدند مجهدول یدا مهمدل با سه سند نقل 
کدرده اسدت بشارت المصطفی ( درق۲۲۳طبری آملی )م  3نیز با سند خود همدین روایدت را نقدل 

 است. اند و سند طبری نیز ضعی که در این سند نیز همه راویان، مهمل
                                                      

 .۳۱-۳۳، ص معرفت الحدیث .1

 .۲۲، ص۲ج، معانی االخبار .2

 .۱۸۴، ص۲ج، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی .3
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 بررسی متنی
گر روایت جمله فاند  االندزع ... را دلیدل بدر جملده قبلدی، یعندی بخشدش بگیدریم، ربطدی در  ا

گر جدای از جمله قبلی بگیریمپیدا نمی گدزارش مجزایدی بددانیم، کند. ا بداز هدم صددر و  و تنها 
کالم بی ز اسدالم با بررسی فرهند  عدرب قبدل از اسدالم و همدین طدور بعدد ا ماند.ارتباط میذیل 

کدردهدرمی که در این فرهن  از شکم بزرگ ی  فرد به عنوان ویژگی مدذموم یداد  بدرای ؛ انددیابیم 
سدب   نمونه، امدرؤ القدیس از شداعران بدزرگ پدیش از ظهدور اسدالم در بیتدی از شدعرهای خدود فدرد

کددرده و سددنگینی وزن  چدداقی در میددان اعددراب تددا  1دانددد.هددای افددراد مددیرا از عیددب وزنرا مدددح 
کتداب کده  ذم کتدابی بدا عندوان  مدثالً  ؛هدایی در ایدن زمینده نگدارش شدده اسدتحدی قبیح بدوده 

از ابومحمدد حسدن بدن محمدد  اخبار الاثقالءق( و ۳۳۹از محمد بن خل  بن مرربان )م الثقالء
کتابی با عنوان ۴۳۹خالل )م ق(. عدامر ۹۱۱از سدیوطی )م اتحاف النبالء باخبار الاثقالءق(. نیز 

 عران دوره اسالمی در بیتی آورده است: بن حرث از شا
   2.شوی.تنی. و تنها به ررد نغر توشنود سیسا هر ررد بزرگ و چاقی را  رزهش سی

  :گویدمنظور میهمچنین ابن
شنود و اش تنوراتش ا ن  و از تنورد   نیر همنیبطی  تسی ا   ته تما  دغدغه

 3.بزرگی ش مش به دنیل پرتوری ا  

کدده در آن فرهندد   - را بددا وصدد  بطددین و مبطددون ۷، علددی۹برچطددور ممکددن اسددت پیددام
توصی  نماید و از آن اراده مددح نمدوده باشددو لدذا روایدت بدا فرهند  عدرب آن  - مذموم است

را کدده وعددده بخشددش شددیعیان امددام  - بخشددی از روایددتنمایددد. همچنددین زمددان متعددارل مددی
کده ایدن  - دهددمی ایی از شدرآ و سرشدار از ی جددابده معندهدا وصد منطقدی نیسدت. بدر فدرل 

گدزارش در ایدن بدین باشد، باز هم  ۷علم بودن امام کده شدیعیان ایشدان بدبیان  ه ارتبداطی نددارد 
کدار نیسدت. چده بسدا وجدود درسدت شدیعه و محبدی الزامداً  ریرا هدر ؛بخشیده شوند ۷خاطر امام

که به پشتوانه آن هر :هایی راه را برای محبان اهل بیتچنین روایت گذارد  گونده خطدایی  باز 
کدده مددی کدده معددارل بددا قددرآن اسددت  گددرو عمددل خددویش انجددام دهنددد. دوم آن  کسددی در  گویددد هددر 

                                                      
 .۳۳۷-۳۳۲، ص۷، جالمفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم .1

 .۱۳۱، صالمخضرمین الجاهلیین و النظائر من أشعار المتقدمین و حماسة الخالدیین،باألشباه و .2

 .۲۳، ص۱۳، جلسان العرب .3
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 عیون اخبار الرضاامتن که عالوه بر این .رسد در حدیی نوعی  لو وجود داردبه نظر می 1.است
َبِطددینط ِمددَن »طوسددی، بدده جددای مبطددون، از بطددین اسددتفاده شددده و عبددارت بدده صددورت  مااالیالاو 
نیز همین عبارت آمده است و عبارت مبطدون  3در منابع متهخر 2.تصحی  شده است« ْلِم اْلِع 

کددده مبطدددون بدددار معندددایی  ذکدددر شدددده اسدددت. از ۷مدددن العلدددم تنهدددا در صدددحیفه امدددام رضدددا آنجدددا 
که از شدکم درد شدکایت مدی4به معنای بیماری در شکم ،تری داردمنفی کسی  علیدل  و5کنددیا 

عددالوه ضددع  سددند روایددت را از درجدده اعتبددار سدداق  ه بدد متنددی تاسددت، ایددن مشددکال6الددبطن 
احتمدال دارد در مدورد تصدحی  لذا  دهد.و احتمال وضع را درباره روایت افزایش می نمایدمی

تواندد بدا علدم همنشدین شدود، بده اندد مبطدون بده لحدا  ادبدی نمدیکه در منابع متهخر وقتی دیدده
کدددرده کددده تحریفدددی عمددددی در احتمدددال مدددی ،قدددعاندددد. در واجدددای آن از واژه بطدددین اسدددتفاده  رود 

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

کردن متن ا برایبعدها  الیان یا محبان این تصحی  را  و ندارد   .اندنجام دادهدرست 

 ۷بطین در توصیف ظاهر حماسی امیرالمؤمنین .2
بده وصد   ۷آهنگین و با لحندی حماسدی در مددح امدام یمتندر ق( ۲۱۲مزاحم )م بن نصر

 : استپرداخته  ۷7شمایل امام علی
ْداحبً  ح  َْ ٌْ ْوْجًَل  ْْ ْعمد ْکب    ستوتاه و چاق( ... ْی 

َد  ُْ ْر س  ْ  ُ ِْ ا ی ند ْع د  َ ْق
 ِ ْ  ا   سسوی و ط  ینه تا ش .( ْ خ 

د  ّی 
ْاْفْ  ِ ْ ا    ستف د   درش ( ْشْث 
ْاْس  د ْ  

 ِ ْ  ا  ساعضای درش ( ...خ 
                                                      

 .یاتآو دیگر  ۱۶۴آیه  سوره انعام، .1

 .۲۹۳ص لطوسی،اامالی ؛ ۴۷، ص۲عیون اخبار الرضا، ا .2
  .۲۲۸، ص۲ج ،إرشاد القلوب إلی الصواب؛ ۱۸۴، ص۲، جبشارة المصطفی لشیعة المرتضی .3

 .۳۶۱، ص۱، ججمهرة اللغة .4

 .۲۲۲، ص۳ج۱، تهذیب اللغه .5

 .۲۳۸۳، ص۲، جالصحاح .6

کد  دسدت درشدت، : ۲۳۲-۲۳۳، ص وقعه صفین ؛۳۶۶، صالشعراء معجم .7 کوتداه و چداق، مدوی وسد  سدینه تدا شدکم، 
 اعضای درشت.
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 سند
ْعددددَیَن)م

َ
، َعددددْن َماِلددددِ  ْبددددِن أ َثِنی ُعَمددددُر ْبددددُن َسددددْعدو ْیددددِد ْبددددِن ۲۴۸َقدددداَل َنْصددددرط َفَحددددّدَ ق(، َعددددْن َر

)م  .  ق(۹۶َوْهبو
  تحلیل

کتب   اند.و همه مهملرجالی وجود ندارد از روات یاد شده هیچ اسم و وصفی در 
 بررسی صدوری

؛ عدالوه سدند حددیی ضدعی  اسدتدر نتیجده،  سند روایت همه راویان مهمل هستند و در
کتدداب ؤنجاشددی و حلددی و دیگددران دربدداره م کددهبددر ایددن وقعدده صددفین نظددر مصدددر روایددت، لدد  

شدیعه او را رده و برخدی کدکه از ضعفا نقدل مدیاند دانستهرا صالحی  برخی او ؛انددادهیکسانی ن
  1.اندهدانخو الی 

 بررسی متنی
کتدددابی اسدددت  طبیعدددی اسدددت  .کنددددوری و شدددجاعت صدددحبت مدددیاجنگددداز کددده روایدددت در 

کدده از در مدددح یدد  جنگجددو را اوصددافی  کنددد  ولددی  ت او حکایددت داشددته باشددد؛شددجاعنقددل 
گفتدده شددد، عددریش الددبطنچنددان گددر بدده معنددای شددکم برآمددده بددودن باشددد، مدددح ن ،کدده   ؛یسددتا
کدده دحددداح همددان کدده عددریش الددبطن را بدده معنددای مگددر آن رود،بدده شددمار نمددیمدددح نیددز طددور 
که در این صورت از مسینه  .است خارجبحی ما  وعضوفرا  بدانیم 

 در بازار عراق به زبان فارسی « بطین» .3
کده امدام علدینقدل مددی الغااراتق( در ۲۸۳ثقفدی )م کدرده و ۷کندد  ضددمن  بدده بدازار سرکشدی 

کدار نگیرندد، فداجرمیت تاجران نصیح کده حدق را بده  کده فرمود در صورتی  ندد. در عدول زمدانی 
جددواب  ۷و امددام مددرد شددکنبه آمددد :گفتندددشددد، اهددل بددازار بدده فارسددی مددیوارد بددازار مددی ۷امددام
که پایین آن  ذا و باالی آن علم استمی گنددگی  2.داد  کده بده فارسدی نسدبت شدکم  نکته این 

 ت.داده شده اس ۷به امام
 سند

 
َ
ْخَبَرَنا َعْبُد اِق ْبُن أ

َ
َثَنا ِإْبَراِهیُم، َقاَل َو أ َثَنا اْلَحَسُن، َقاَل: َحّدَ دط َقاَل: َحّدَ َثَنا ُمَحّمَ ِبی َشْیَبَة، َحّدَ

                                                      
 .۲۸۴، ص۱۳، جتاریخ بغداد؛ ۳۳۳، ص۴، جالضعفاء؛ ۱۷۲، صخالصة االقوال؛ ۴۲۸، صنجاشیالرجال  .1

 .  ۶۷، ص۱، جالغارات .2
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َثَنا َجْعَفُر ْبُن َعْونو 
ِبی َسِعیدو َقاَل: َحّدَ

َ
، َعِن اْبِن ُجَحاَدَ ، َعْن أ َثَنا ِمْسَعرط  ..، َقاَل: َحّدَ

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

که نام و وص  هیچاو راویان روایت کتب رجالی شدیعه نیسدت، ولدی دربداره برخدی اند  ی  در 
کتاب  که در همان الغاراتراویان در پاورقی  جا نیدز دربداره عبدداق توضیحاتی داده شده است 

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

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

 بررسی صدوری
کتددابدربدداره مددذهب  کدده بدده اتفدداق نظددر وجددود ندددارد.  الغااارات نویسددنده  مشددخص نیسددت 

کتاب هنوز ریدی بوده یا نه که بیشتر راویان او از اهل سدنت  ،هنگام نگارش این  ولی از جایی 
مشدترآ اسدت،  الصحیحینایی بخاری و مسلم در و جماعت هستند و مشایخ او با مشایخ رو

دو نفدر  ،در سدند روایدت ثقفدی 1.کندرو میهای او را با تردید روبههمین امر صحت برخی روایت
یدان  کتاب هستند. نفدر سدوم خدود ابدراهیم ثقفدی اسدت و بعدد از او راو اول، محمد و حسن ناقل 

که مهمل  . لذا این سند نیز ضعی  است 2.ندادیگر هستند 
 بررسی متنی

که پایین شکم  دذا باشدد و بداالی آن علدم بدا هدیچ عقدل سدلیمی همسدو نیسدت.  این پاسخ 
گر شکم امام بزرگ بوده، این توجیه و ت گر بزرگ نبوده، اصالً ها کودکانه است و ا کسی  ویل بسیار 

که امامچنین سؤالی نمی  پاسخی بدهند.  ۷پرسیده است و لزومی نداشته 

 تاریخی بررسی 
کددده ایدددران، بدددین سدددالرو ری، جدددزو قلمدددرو هجددد ۴۳تدددا  ۳۲هدددای ایدددت بددده زمدددانی مربدددوط اسدددت 

گدزارش در مندابع اهدل سدنت نیدز نقدل شدده اسدت.  3.بدوده اسدت ۷حکومتی امام علی همدین 
                                                      

 .۲۷-۲۶، ص«الهارات»مقاله  .1

 .۶۷، ص۱، جالغارات .2

 .۶، پاورقی «الهارات»مقاله  .3
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بدا سدند خدود ایدن 3ق(۳۱۱ابدوبکر خدالل )م و 2ق(۲۴۱حنبدل )مبن احمد 1،ق(۲۳۳سعد )م ابن
کده ثقفدیکردهگزارش را مختصرتر از منابع شیعه نقل  عصدر ابدن سدعد و هدم اند. با توجده بده ایدن 

کدده از چدده طریددق وارد حنبددل و ابددوبکر خددالل اسددت، مددیابددن شددده  الغاااراتتددوان تشددخیص داد 
است. صدور این روایت به سبب مصدر و سند ضعی ، محرز نیست، ولدی در صدورت احدراز 

کده خدود مدیصددور هدم بیدان ر سداختگی بدودن بقیدده تواندد شداهدی بدگدر بهدش و عدداوتی اسدت 
 این زمینه باشد. ها درروایت

 ۹در دعوت علنی پیامبر« بطین». ۴
کوفی )مندر اولین بار  به خودشان نسبت این وص  را  ۷(، امام علیق۳۳۷قل فرات 

ِِعشیِرتِِ)گر ماجرای بعد از نزول آیه روایت بیان .اندداده ُر ُن ا
ِ
ِأ ِِو که بعد 4(اُلِأُقِرنیِوِِك  از  است 

کسی مرا در این دعوت یاری میاین مبنی بر ار مهمانی و پرسش پیامبرچند ب نماید، که چه 
کمتر، چشمانم چرکیندر آن ۷علی گفت من سنم از همه  تر و ساقم مدهآتر و شکمم برجا 
 :گویم ای نبی خدا، من وریر تو هستمتر است و مینازآ

 َْ ٍْ ِْ   ْ ذد د اْل  ب ْنْز ْْ ی)ُْ ُرِِعشا ُن ا
ِ
ِِرتِِِوِأ یِوِِك  َْ اقد  (اُلذِأُقِرنی ْعحبند ْوْهح  َْ۹  َْ ْْ  ُْقْاحب حب ْعحمد ٍْ!  ْْْ َّد

ْظ  ع 
ْ
احًب ْی أ ُْ   ْعل  ْمْ ح و 

ْ
حْ ًب ْی أ حْدْ ْ   هد ح 

ْند ْیْ ُدّی..... َّد حْر
 ْ ْ ْ ای  حَْی ا ْو ْعشد حذد ن 

ْ
ْ  أ
ْ
ند أ ْمحْی
ْ
حح   اْق أ ُْ ْب

  ْ   ْْ ُْ   ْهبًْب  ْش ْ ْح 
ْ
اًب ْی أ  َ ُُْ  ٍْ ْنب 

ْ
،د ...أ ٍْیْک ْعْ ل  ْْ ْواد ْک 

ْ
ْْ اقد أ ب ْنِّد

5 

 اول سند
ِبی َطاِلبو 

َ
ِد ْبِن ُمْصَعبو اْلَبَجِلّیُ ُمَعْنَعنًا، َعْن َعِلّیِ ْبِن أ َثِنی اْلُحَسْیُن ْبُن ُمَحّمَ  َقاَل... ۷َقاَل َحّدَ

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

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.

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

                                                      
 .۱۹، ص۳، جالطبقات الکبرى .1

 .۲۲۶ص ،۲، جفضائل الصحابة .2

 .۳۲۲ص ،۲، جالسنة .3

 .۲۱۴آیه  سوره الشعراء، .4

 .۴۸۲ -۴۸۶ص ،۱، جشواهد التنزیل لقواعد التفضیل؛ ۲۸۲ -۲۸۳، صلطوسیاامالی ؛ ۳۳۱، صتفسیر فرات الکوفی .5
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کددرده۳۳۹طبددری )م اِزّی، ق( روایددت را بددا ایددن سددند نقددل  ددد ْبددن حَمْیدددو الددّرَ کدده در سددند، مَحّمَ انددد 
اِح  ددّبَ ددد ْبددن الّصَ ددِد ْبددِن سددَلْیَماَن اْلَباَ ْنددِدی، مَحّمَ ددد ْبددن مَحّمَ ْبددَرش، مَحّمَ

َ
َسددَلَمة ْبددن اْلَفْضددِل اْر

ْعَمدِش، ابدومریم و َعْبدِد اِق 
َ
ْبدِن اْلَحداِرِث ْبدِن  اْلَجْرَجَراِئّی، َسَلَمة ْبدن َصداِلحو اْلجْعِفدّی، سدَلْیَماَن اْر

که هیچَنْوَفلو مهمل د ْبن ِإْسَحاَق بین چندین نفر مشترآ است  کدام از راوی بعدد در اند. مَحّمَ
کددام محمددبن اسدحاق بدوده، مجهدول اسدت. این حدیی نقل روایت نمی کده  کنندد، لدذا ایدن 

گر ابومریم انصاری باشد اِر ْبِن اْلَقاِسِم ابومریم )ا و  ۸(، در طبقه امام سجاد و امام باقرَعْبِد اْلَهّفَ
کده در برخدی روایدات از امدام  1ثقه است. گدر االسددی باشدد( فدردی اسدت  منهال بن عمرو هدم )ا

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

  سوم سند
اسو َعْن َعِلّیو ِرَوایَ  ُبدو َبْکدرو اْلُقَرِشدُی  ۷ُة اْبِن َعّبَ

َ
ْخَبَرَندا أ

َ
، َقداَل: أ ُبدو اْلَقاِسدِم اْلُقَرِشدّیُ

َ
ْخَبَرَندا أ

َ
، َقداَل: أ

َثِنی َثِنی َسدَلَمُة، َقداَل: َحدّدَ داُر ْبدُن اْلَحَسدِن، َقاَل:َحدّدَ َثَنا َعّمَ ْخَبَرَنا اْلَحَسدُن ْبدُن ُسدْفَیاَن، َقداَل: َحدّدَ
َ
 أ
دداِر ْبددِن اْلَقاِسددِم، َعددِن اْلِمْنَهدداِل ْبددِن َعْمددروو، َعددْن َعْبددِد اِق ْبددِن ُم 

ددُد ْبددُن ِإْسددَحاَق، َعددْن َعْبددِد اْلَهّفَ َحّمَ
ِلِب، ِبی َطاِلبو . اْلَحاِرِث ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد اْلُمّطَ

َ
، َعْن َعِلّیِ ْبن أ اسو  َعْن َعْبِد اِق ْبِن َعّبَ

 تحلیل
سم قرشی، ابوبکر قرشی، حسین بن سفیان، عمار بن حسدن و عبدداق بدن حدارث بدن ابوالقا

کتدب رجدالی شدیعه  کده نامشدان در هدیچ ید  از  نوفل بن عبدالمطلب، افرادی مهمدل هسدتند 
کدام از  - که در سند شیخ نیز بود - نیست. سلمة که البته هیچ  بین بیست نفر مشترآ است 

انددد، لددذا یددا مجهددول ند )محمددد بددن اسددحاق( نقددل ننمددودهآن بیسددت نفددر از راوی بعدددی ایددن سدد
کده اتصدال سدند را قطدع نمدوده و سدند مرسدل است و یدا افدرادی در وسد  سدند حدذف شدده اندد 

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

اند. لذا مجهول اسدت. دربداره عبددالهفار بدن قاسدم و منهدال بدن عمدرو حدیی ارتباطی نداشته
گزارش هم پیش  نیز اعتباری ندارد. شواهد التنزیلتر داوری شد. در نتیجه سند روایت به 

                                                      
 . ۲۴۷، صرجال النجاشی. 1
 . ۴۲، صرجال الکشی. 2
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 بررسی صدوری
ن محمدد بدن بده صدورت معدنعن ذکدر شدده اسدت. راوی، حسدین بد در سند، راویان حدذف و

که  در  ۷ذکدر ندام امیرالمدؤمنینبه عقیدده بهبدودی مصعب البجلی مهمل است. به عالوه این 
کدوفی، روایدت 1.سند، نشانه نقل روایت به طریق عامده و ضدع  سدند اسدت بدا  را بعدد از فدرات 

که برخی روات مهمل و برخی مشترآ و برخی عامیطوسی شیخ  2سندی دیگر کرده  اندد. نقل 
کددده ذکدددر ندددام شاااواهد التنزیااالنیدددز ضدددعی  اسدددت. در سدددند  ماااالیالالدددذا سدددند  ، اول آن 

کدوفی و ا در ایدن سدند نیدز ۷امیرالمؤمنین مدالی شدیخ نشدانه نقدل روایدت الهمچدون نقدل فدرات 
یددان ضددعی  اسددت. افددرادی در  کدده سددند از نظددر حددال راو عامدده و ضددع  سددند اسددت. دوم ایددن 

کده اتصدال سدند را قطدع و مروس  سند حذف شدده کدرده اسدت. در هدر صدورتاندد  سدند  ،سدل 
گزارش   نیز اعتباری ندارد. شواهد التنزیلروایت به 

 بررسی متنی
کوفی متن ترینقدیمی کدوفی  - طبری. است روایت مربوط به نقل فرات  که معاصر بدا فدرات 

کوفی را آورده و - است  3.نقل نمدوده اسدت« اعظمهم بطناً »روایت را با وص   شبیه نقل فرات 
کوفی، عبارت مربدوط بده بدزرگ بدودن شدکم ۴۱۳د )مشیخ مفی ق( حدود صد سال بعد از فرات 

کددوفی، روایددت بددا سددندی دیگددر 4.را ذکددر نکددرده اسددت بعددد از یدد  و نددیم قددرن در 5بعددد از فددرات 
اعظمهدم »ق( حدود سیصد سال بعدد، بده جدای ۶۹۲. اربلی )موارد شده است طوسی مالیالا

کبرهم بطناً »، «بطناً  کدر« ا و یدا ایدن عبدارت در اصدل روایدت نبدوده اسدت شداید  6.ده اسدترا نقل 
در مدتن ایدن روایدت از قدول کده تدر ایدنبه معنا شده، اما از نقل بده معندا مهدمنقل شاید متن دچار 

کم بودن سن و عظیم بودن بطن و نازآ بودن سداق شدهبه چهار ویژگی او اشاره  ۷امام علی  ،
 ۹بددا دعددوت پیددامبر ۷فقدد  ارتبدداط بیددان سددن امددام ،پددا و چددرآ آلددود بددودن چشددم. در ایددن بددین

مشددخص نیسددت. منددابع لهددوی و  ۹مشددخص اسددت و ارتبدداط دیگددر اوصدداف بددا دعددوت پیددامبر
کنایی برای این سده ویژگدی ذکدر نکدرده اندد. شداید سده وصد  دیگدر نیدز بایدد از ادبی نیز معنایی 

                                                      
 .، ذیل معاریش حدییعلل الحدیث .1

 .۳۳۹، صامالی الطوسی. 2

 .۲۴۳، ص۱، جتاریخ الطبرى،تاریخ األمم والملوک .3

 .۲۳، ص۱، جاإلرشاد فی معرفة حجج اهّٰلل علی العباد .4
 .۳۳۹، صامالی اللطوسی. 5

 .۶۲، ص۱، جکشف الغمة فی معرفة األئمة .6
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کی از عدددم شددرای  مناسددب علددی کدده حددا ی حضددور در ، بدده زعددم حضددار، بددرا۷اوصددافی باشددد 
سدال  ۱۲تدا  ۱۳کده در زمدان بعثدت حددود با احتساب ایدن ۷باشد. امام علی 1مسائل اجماعی

داشددت و مدداجرای دعددوت علنددی سدده سددال پددس از بعثددت بددود، احتمددااًل در زمددان ایددن اتفدداق 
کده  ۱۲تا  ۱۳تاریخی، حدود  سال سن داشته است. بیان بزرگ بودن شکم و قیاس با حضداری 

هدای ظداهری طرح ایدن ویژگدی و دور از ذهن است اند، بسیارتر بودهان بزرگچندین سال از ایش
 است.در چنان مجلس مهمی هیچ ضرورتی نداشته 

 ای ناخوشایند از زبان فاطمه زهرا سبه عنوان شاخصه« بطین .۵
نسدبت بده انتخداب امدام  ۳گزارشدی شدکایت حضدرت زهدرادر ق( ۳۳۷علی بدن ابدراهیم )م

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

که اومردی چاق و شکم برآمده، با استخوانکنند و مینکوهش می کم مدو گویند  های درشت و 
ندزد خداوندد  ۷بداره جایگداه امدام علدیپاسدخ را در ۹با چشمانی درشت و  یره اسدت. پیدامبر

 : چون مملو از علم است ،مدهآشکمش بر کهفرمود و این
َد اقد  ْیْهحح  ْحححٌد لد

ْ
ْکْیْ ب أ ححذ  ٍْ ْ   ۷... َْل 

ْ
َْ أ ْوا
ْ
ححب أ ححب  ْقْ ْبْ ْ ححبْ  مد   ححْس اِْ ْ ٍد

ْ
ححْ، ْحححّْتْ أ ححْیْ  ْع   ع 

ْ
َْلْ أ َّد
ححب  ْقْاب ْ ْی  ِْ ْهححْیْ َّد

ْ
ْن أ ححن  ْعححمد ححب مد ُْ ْج ْید َْ حح   ٍْ َْ اقد  ُِْ ححب ْوْهحح  ححب ْ ححْر  !ٍْ ْ َد   ْ ی 

ْ
ححْ  أ ن 
ْ
ْسححبْء   أ ْْْ ند

ْ
ححْی أ ْغل 

ند   َ حْق
 ِ حْداْح ا ح  َْ حْ، ْوْجحٌب  ْنْ

ْ
حْ، أ ْثند ْع   حْدد شن ُْتْ  ٍ ْر

یسد   ْْ َد ْاحْیا
 ِ ْ  ا د ْ حخ  ْواْعّی  ٍحْب اِحْذد ْ    ْط د َْ ح ن 

ْ
أ

قْ   ِ ْکْبْشبشد ا ،د ْمْشبشًب  ْقل  اد   ْ ُد د  ْ ّی  ْعل 
 ِ مْی ا َند ْعظد َْ   عد ْبح حب ْقبطد ٍْ حْ،...  ِْ  َْ حْند َْل ْمحب ْک اِْسد  !ْ بحد

ْیةا  خد ْلًب ِفد اْل  بْ  اْق ْع د َْ ع 
ْ
حب ْمحب   ْ ْذا ْمب أ ْمْ

ْ
حْ،  ْقأ ِْ  َْ ْلب َْل ْمحب ن  ْْ ِفد اِحْدْ ْکحب ْذا  َد َّد ح

ْ ْ ْ ْ، ِفد ا  
ِْ ْعْدْ 
ْ
ْی أ

ٌّی  َد ُْ  ،ْ ْنْ  د َّد
عد   د ْْ    ِ ْن ا ْ ْ ٌ مد ْ، َْم  ْنْ حْ،    ْقإد ْنْ ح د َّد

  ْْ ب ْمب  ْمْ
ْ
ّتد  ْی أ ْمْ

ْ
د أ ّی  ُْ ن   ْیْمْ، مد ک 

ْ
،د ْی أ ُد ْ، اْق  ْخْ ْ

ْْْ اْق ْخ  د  ْقححإد ْ ححّی  ْعل 
 ِ ححمْی ا ْ  ْعظد َْ حح ن 

ْ
ْم أ َْ َد آ ححْف ُد د ْبححب ۷ْ ْاححْ،  ْمْ ْْْ اْق ْطْ ْ حح،د  ْقححإد  ٍ ْد ٍْ  

َْ ححب ْطحح  ْمْ
ْ
  ْی أ

ْد  ع 
ْ
ْداْءْ  ْی أ ع 

ْ
ْبب أ د ْب لد َْ

ْلا  ْی اْق لد ود ظ  ٍْ ،د  ُد ،د ْی  ِا ٍْن  اْء ْوْه  ْْ  اِْدد ْک  ند ش  ْ
 ُ ْ  ا ْکند    
ِْ  2.ْی 

 سند
ْصَحاِبِه َرَفَعُه، َقاَل:

َ
ِبی، َعْن َبْعِش أ

َ
َثِنی أ  َکاَنْت َفاِطَمُة..  َما َحّدَ

 تحلیل
نشدانه ارسدال « عدن بعدش اصدحابه»بدون سدند نقدل شدده و عبدارت  تفسیر القمیروایت در 

                                                      
که بزرگا .1  .شودهای مهم میرسند و این اجماع، مصدر تصمیمن در آن به اجماع میاموری 

 .۳۲۶-۳۲۷، صتفسیر القمی .2
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 و در نتیجه ضع  است و طریق تحمل حدیی مشخص نیست. سند
 متن دوم

   ِْ ب ْْ ح د  ُ.. ُْ
ْ
ب أ شن  !ٍْ  ٍ حْر

ْْ ْسحبْء  ند ند حْی   َْ   ْعْلْ من َْل ْمحب حدد حن  ْمع  ْجحکد مد
ْیْ کد ْب حب ُْ

ْ
ْْْ أ حْن َّد

  ْْ حْ،  ْی  ِْ  
 ْْ ِّد
ب اِْ ْ َْ ْمْ کد ْحّْتْ بْ  ۹ُْقْاب َْ ج  ْیْ ْْ ْقْ  اقد ْمب ْب ّید اد ،...َْل ْ ق  شد قد ْعی  ن  ْق   ْجکد اْق مد  1 ْیْ

 متن مصادر اهل سنت
َح،د  اد َْ ج  ْیْ ُ ْب ْد حِّد

ِْ   لد ْ ْ ب ْْ   َْ ْب ْج ْقبطد ْوْ َْ ب ْ  ْْ ُْ ب   ْلً ْْْ ْع د
ْ
؟ أ ند  َ حْق

 ِ حمْی ا ْبْش  ْعظد ْعحل 
ْ
ُ أ ْْ حِّد

َْ اِْ ْ ! ْقْاحب
َ،د ْی  اد َْ ج  ْیْ ْاد  ْب ًبب  ْی  ِْ ْابَد هد   ص 

ْ
َْ أ ْ، ْیْوْ ْنْ ًبب  ْی  َّد ْوْیْ    عد   ک 

ْ
ًبب أ ُْ   حد   ْظْب ع 

ْ
 2.أ

 بررسی صدوری
ایدن داسدتان را بعدد و  سدند نقدل آن مرفدوع اسدت. کده آمدده تفسیر القمایروایت اولین بار در 

کرده است.  دیگری به شکل مالیالاصدوق در  بحاار سپس  سید هاشم بحرانی و البرهاننقل 
مندابع  از 3.محدل اخدتالف اسدت تفسایر القمایاندد. اعتبدار آورده تفسیر القمیبه نقل از  االنوار

کددام بدا سدند خدود،  خطیب بهدادی و بالذری، شیبهابن ،اهل سنت، عبدالرزاق صنعانی هدر 
هدا نشدان از اضدطراب مدتن و اندد. همدین اخدتالفیدن روایدت را آوردهو سند ا با اختالف در متن
 نقل به معنا است.

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

کرده است یاد را در پاسخ به ایرادها یادآوری  گدر ؛ر کده ا کنندد  کده خاطرنشدان   ۷علدی به طوری 
کده بدرای  - «دحدداح ». های منفی را دارد، در عول این محاسن معندوی را هدم دارداین ویژگی

یاد استفاده شده کده معلدوم مدی منابع لهویبا بررسی در  - علم ر بده شدکل ترکیدب اضدافی شدود 
کار نمی« دحداح البطن» گدرد و دایدره« دحداح. »است رفتهبه   4،ای شدکلبه معنای مرد یدا زن 

کوتاه گواه تاریخ علیافزون بر این، . ذکر شده است 6کوتاه و شکم برآمدهو  5مرد  در منزل  ۷به 
                                                      

 .۴۳۹، صلصدوقاامالی  1

، ۲، جتااریخ بغاداد؛ ۱۳۴، ص۲، ججمل من أنسااب األشاراف؛ ۳۷۴ص ،۶ج ،المصنف؛ ۴۷۹، ص۲، جدالئل اإلمامة. 2
 .۱۴۸-۱۴۹ص

 .۳۲۳، ص«قمی ل  تفسیر منسوب به علی بن ابراهیمؤم» .3

 .۲۱، ص۳ج  العین،. 4

 ۱۸۶، ص۱، ج جمهرة اللغة .5

 ۲۳۹، ص۲، جالمحکم و المحیط األعظم .6
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و بقیده اهدل  ۳در سفر هجرت با حضدرت زهدراکسی آمد و شد داشت. حتی  پیامبر بیش از هر
کودکی با پیامبر بود متوجه شدمایل  ۳حضرت زهراتر، پیش . قطعاً خانه پیامبر همسفر بود و از 

 . بوده است۷ ظاهری علی
کدراه بدا امدام ۳حضرت زهرابا پذیرش این روایت،  کدرده اسدت و یدا  یا به اجبدار و ا بده ازدواج 

که بعد از ازدواج با امدام بده سدبب  ه است؛دادمیسخنان زنان دیگر اهمیت بیشتری  به حدی 
کرد توان درباره حضدرت زهدرا پدذیرفت. ی  را نمی. هیچه استسخن زنان قریش نظرش تهییر 

تدا  - در سدال دوم هجدرت اسدتکده  - ۷بدا امیرالمدؤمنین ۳ازدواج حضدرت زهدرابه عدالوه، از 
 که این روایدت آمدده- صدوق مالیالار قرن چهارم، هیچ نقلی با این مضمون نرسیده و حتی د

گدرفتن زندان قدریش از فقدر امدام «بطدین»وصد   - مطدرح ۷ وجدود نددارد. فقد  شدکایت از ایدراد 
 است. این روایت با توجه به نقص سند، مصدر و محتوا قابل پذیرش نیست.

 ۷در توصیف تنومندی امیرالمؤمنین «بطین. »۶
گدزا شرح االخباارق( در ۳۶۳ابن حیون )م کده در آندو  هدا فدردی از صدفات رش آورده اسدت 

که او دارای سری  ۷امام علی گفته است  کرده است. در ی  روایت، محمد بن حنفیه  سؤال 
کدددده بددددزرگ و شددددانه گددددویی  هددددایی عددددریش و شددددکمی بددددزرگ بددددود، پاهددددایش خراشددددیده بددددود، 

گددر شدیر را مددی هدایش شکسددته شدده و بعددداً اسدتخوان ه تکدد ،گرفدتبده هددم جدوش خددورده اسدت. ا
 :کرداش میپاره

یِ ا اابحّی  عظححمی ا شحبش   حخ ...   مخحش اِسححبّْی  اِححبَن کحبْ  حخ  ارهبمححَ  عح 
کسنَ عظبم، ث جبنَ  ِ  أخذ ایهد َلقتنه،  1 ...کأمنب 

کدده: ۷از امددام صددادق ،در روایددت دیگددر دارای سددری بددزرگ و  بدده نقددل از پدرشددان آمددده اسددت 
افتداد. ولدی بدا ایدن حدال از اصدحابش جلدو مدی ،فدترهایی عریش بود. با سرعت راه نمدیشانه

در و موهای سر و ریشدش سدفید، شدکمش برآمدده بدود  .بدنش لطی  بود .دارای تاجی از مو بود
 :تر بودراه خداوند عزوجل از سن  سخت

یِ مححب ُححّی ا اابححّی  اذا م حح َل یسحح    ی  حح  مححع ذِححک یاَححع  کححبْ  ححخ  ارهبمححَ  عحح 
ک َب من شعن   أشحعن ا سحد  أُحلِ اِحنأ  ی اِ اَحَ  عظحمی اِحبَن  أخشحن أصابن،  ِ، إ

 .2من اْلجن ِف اق
                                                      

 .۴۲۸ص ،۲، ج:شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار .1
 همان. .2
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 صدوری بررسی
کتاب خود ابن کدرده اسدت گفتهحیون در مقدمه   روایدت اولدر  .که اسناد روایات را حذف 

که مهمل است. در یإسماع تنها راوی مذکور، ی یدحینیدز تنهدا راوی  دومروایت ل بن أبان است 
 .استاعتبار بیسند  هر دو درنتیجه که مهمل است.بن الحسن است 

 یمتن بررسی
گدددر بددده معندددای برالدددبطن،  وصددد  ضدددخم کددده مدددد شدددکم مددددگیآا گدددر بددده ح نیسدددت وباشدددد   ا

هدای آمدوزه ولدی در ،ح اسدتمددچده بدرای ید  نیدروی جنگندده  گدر ،معنای تنومندی باشدد هدم
 سدددازیی انسددداناربدددیدددد بااو  .ورینددده جنگدددا ،سدددازی انتخددداب شددددهانسدددانشددیعی، امدددام بدددرای 

 هددای ظدداهریویژگددیدر ایددن جهددت  کدده هددای اخالقددی و عبددادی پسددندیده داشددته باشدددویژگددی
 .بیندیمتناقضداتی بدین دیگدر صدفات امدام مدی ،کده در ادامده اوصدافچنان ؛چندان مهم نیست

وصد  اندزع در ا لدب مدوارد همدراه بطدین بدوده، اندزع بدا . دارای تداجی از مدو بدودکه او گفته شده 
قابدل  ۷آمیز و متنداقش بده امدامحال این اوصداف  لدو هر متعارل است. در «ل من شعریلکإ»
 رسد.تساب به نظر نمینا

 سند اول
 ...ةیل بن أبان، باسناده، عن محّمد بن الحنفیإسماع

 تحلیل
کتدب رجدالی شدیعه نددارد ویاولین راوی إسماع کده هدیچ اسدم و وصدفی در   ل بن أبان است 

 فرد مهمل محلی از اعتبار ندارد.و روایت مهمل است 

 دوم سند
 . ۸هیی بن الحسن، باسناده، عن جعفر بن محّمد، عن أبیحی

 تحلیل
که مهمل استیحی مذکور تنها راوی  .ی بن الحسن است 

  ۷بودن امام در پرسش و پاسخ از امام علی» بطین .7
که فردی از امام علیروایتی نقل می الخصال درصدوق  هدای جسدمی ژگدیدرباره وی ۷کند 

کرده است که .او سؤال  کوتاهی قدت و بزرگی شکمت و از طاسی  :به این مضمون  از تو درباره 
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کوتاه خلدق پاسخ می ۷امام .کنمسرت سؤال می که خداوند تبارآ و تعالی من را بلند و  دهد 
کوتاه قد را شقه مینکرد و معتدل آفرید. از این روی در جن  د قدد کنم و دشمن بلندها دشمن 

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

کالهخود به سر دارم که همیشه   :این است 
بَُ ّْی  ْْ اد ما ْؤ  ْ  ُ َْی ا مد

ْ
َْ ْوْجٌب أ

ْ
ْک ْعحن  قْ  ۷ْهأ ِْ

ْ
حأ ه 
ْ
َحْک  أ ْک ْعحن  ْثحَْل ن ْ حْنْ قد ِْ

ْ
حأ ه 
ْ
حْ،ُ أ ِْ  َْ ْاحب

ّْی  اد ما ححْؤ  ْ  ُ َححْی ا مد
ْ
َْ أ ححْک  ْقْاححب هد

 
ححْک ْی ْعححن  ْصححْ عد ْوأ اد

 َ ُْ ْقححند  کد ححْک ْی ْعححن   اد
ْ ححند ْخ   ْْْ اْق  ۷ُْد َّد

حَنًا ْی  ْْ د ْ ْاحند 
یًَل ْی ْن  ْی  ْ ْاند ْط د

حَْی  ْ ْقبْوْک ْی ْ ْعبْ  ْن  ْی  ْا د  ِ ْ  ا حند   
ْ
ًَل أ حدد َْ حن  ْخْ ْاحند ْمع  اد

ِْ

حْ،  َْْ ْْ
ْ
ٍبد ْقأ  د

َْْ ْ  اِ ند   
ْ
ْ  ْی أ ْدْ ْْ

ْ
حند ْقأ  َ ُْ ْقحْی  کد حب  ْمْ

ْ
َْ اقد    ْی أ ْْْ ْوْهح  ْبحند  ۹ْقحإد

ح د  ْعْ ْ عد    ِ حْن ا بنحًب مد ُْ 
ححْ   عد    ِ ْحْ  ا َْ ححب ن ْقححبة  ُْ ححْف 

 ِ ْقححبْ  أْ  ِ ححْک ا ححر ْذلد ْح لد َْ ُْ  ْقْفحح ححند ِفد  حح د   َ   َ ححْ، ْع ححب  ْقْ ْفْجحح   ْع   ْمْ
ْ
ْی أ

ِد  َ بد
 ِ سد ا ق 
ِْ ْد  ْمب  َ ن  َّد ِسد َْفد

 
ْد  ْصْ ْع ْوأ ْیا  ْ

ْ ْدةد ای  ِْ ب   1.ْی جْمْ
 سند

اَلَقدداِنّیُ  ددُد ْبددُن ِإْبددَراِهیَم ْبددِن ِإْسددَحاَق الّطَ َثَنا ُمَحّمَ ، ۲َحددّدَ َثَنا اْلَحَسددُن ْبددُن َعِلددّیو اْلَعددَدِوّیُ
َعددْن  َقدداَل: َحددّدَ

اِد بْبِن  اِد ْبِن ُصَهْیِب ْبِن َعّبَ دو َعّبَ ِه، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ ِبیِه، َعْن َجّدِ
َ
، َعْن أ  ...۷[ ُصَهْیبو

 تحلیل
کتدب رجدالی شدیعه اسدم و وصدفی  در (محمد بن ابراهیم بدن اسدحاق طالقدانیاولین راوی )

  ضددایری و حلددی جددداً  ابددنرا  (حسددن بددن علددی عدددوی) دومددین راوی .و مهمددل اسددت ندددارد
( مهمددل اسددت و صددهیب[ بددنب بددن عبدداد )عّبدداد بددن ُصددهیب سددومین راوی 2.دانندددضدعی  مددی

بدن صدهیب تمیمدی( را  )عبداد بن صدهیب بن صهیب بن عباد پدرعباد،(ابیه) چهارمین راوی
 لذا این سند ضعی  است.  3.اندعامی دانسته

 بررسی صدوری
که در سند، امام کنیه ذکر ن ۷این  شده و نام ایشان )جعفر بن محّمدد( بدرده شدده، نشدان با 

روات حدددیی بدده ترتیددب  4.تضددعی  مددتن اسددتسددبب و دارد از نقددل روایددت بدده طریددق عامدده 
                                                      

 .۱۲۹، ص۱، جعلل الشرایع ؛۱۸۹، ص۱، جلخصالا. 1
 .۲۱۲ص، رجال العالمة الحلی؛ ۲۲، ص۱(، جالرجالسالبن الغضائرى .2
  .۲۴، صرجال البرقی. 3

 .، ذیل معاریش حدییعلل الحدیث .4



 «نیبط»
ن ام

بود
 ری

مؤمن
ال

یعل نی
 ؟ع؟

 روا
در

 ...هاتی

 

 

061 

سددند روایددت فددوق ضددعی  اسددت.  در نتیجدده. هسددتندمهمددل و عددامی  ،مهمددل، ضددعی  جددداً 
که ابدن باتده همدین بده صدورت معلدق از اصدبغ بدن ن ق( نیدز۲۳۲فتدال نیشدابوری )مگفتنی است 

 1.کندروایت را نقل می
 بررسی متنی

کوتاهی قد و طاسی سر، دلیل جسمانی ۷امام کندد، امدا بدرای ذکر مدی و مادی برای صفت 
کده علدم بده عندوان ید  امدر  یدر مدادی،  ؛کنددمطرح می مادیشکم، علتی  یر  یبزرگ بده طدوری 

اه امدر  یرمددادی را شدده اسدت و جایگدد شددمردهشدکم،  یبدرای یدد  امدر ظداهری یعنددی بزرگدعلدت 
تعددارل  دهندده. همدین عدددم تناسدب پرسدش بددا پاسدخ نشدداناسددت ظرفدی مدادی مطددرح نمدوده

کدده از آنروایددت بددا مطالددب معقددول و محسددوس اسددت.  ایددن روایددت در مصدددر معتبددری درج جددا 
انددد تددا بددا ا مددال نسددبت بدده سددند ضددعیفش، بدده تفسددیر و شددده اسددت، لددذا برخددی تددالش نمددوده

بطین به معندای شدکم بدزرگ را نفدی ابتدا موافقان این روایت،  .تن آن بمردازندویل در مفهوم مهت
گفته کهکرده و  و سپس به ممکن نیست چاق و فربه باشد،  ۷با توجه به سب  زنگی امام اند 

گفتهتهویل روی آورده کده از امدام رضدااند، اند و  نقدل شدده و ایدن  ۷حقیقت در حددیثی اسدت 
گرفتدده القدداب از القدداب خدداص حضددرت کدده دشددمنان علیدده حضددرت  انددد و در معنددای اسددت 

که باطن امدام سرشدار از  ۷2امام رضا صحیفهچون روایت  ؛اندظاهری دانسته نشان از این دارد 
 3.منظور از بطین، مبطون من العلم است وعلم بوده است، 
کده ایدن روا ؛ویدل روایدت دارنددهبدا تکلد  سدعی در توجیده و تدر واقع ایشان   هدایدتدر حدالی 

 ن امدددام نیسدددت تدددا بخدددواهیم بدددا ایدددن همدددههدر شددد الخصاااالو بددده خصدددوص روایدددت منددددرج در 
کنیمهتکل  ت رجدوع  صاحیفة الرضااویدل روایدت بده روایدت هکننددگان بدرای تریرا توجیه ؛ویلش 

کدددده آن هددددم مددددی کدددده در جددددای خددددود بحددددی نمددددودیم.  مشددددکالت سددددندی و متنددددی داردکننددددد 
امام هوشمندانه بوده، ولی این نوع پاسخ از امام نده تنهدا  کنندگان روایت معتقدند پاسختوجیه

کودکانده و دور از شدهن امدام اسدت. رسد، بلکه پاسدخی مهالطدههوشمندانه به نظر نمی در آمیدز، 
کددالم از سددخی  و دور از شددهن امددامبددا توجدده بدده سددند ضددعی  و محتددوای نتیجدده،  ، صدددور ایددن 

 امام محل تردید است.
                                                      

 .۱۳۷، ص۱، جروضة الواعظین و بصیرة المتعظین .1

 .۷در بشارت به امیرالمؤمنین۱رآ. به روایت  .2
 .، پایگاه سبطینمقاله ورجانی .3
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 « بطین»رباره خالفت مرد اختالف بین مردم د. 8
کده از اندزع کده فدردی ندزد ابدن آورده معانی االخبارق( در ۳۸۱صدوق )م گفدت  عبداس آمدده و 

که مردم  کرده دربارهبطین به او خبر بدهد  تکدریم و معرفدی امدام  برایعباس اند. ابناو اختالف 
که او برادر رسول خدامی او  امتش است و قطعداً  و پسر عم او و وصی او و جانشین او بر ۹گوید 

که رسول خدا کسدی نجدات می ۹از شرآ جدا شده و پر شده از علم است و شنیدم  فرمود هر 
 :را بگیرد ۷یعنی علی ،خواهد، راه این انزعفردا را می

ْجْب  ب اِْیْ ْ ّْیْ
ْ
َد اقد  !أ ْد ْوْه  ع  ُْ ْص  ْ

ْئ اْل  ْ  ْعن  ْوْجبن ْمب ْیطد
 ِ ْاد  ْهأْ ِْ ق   ۹ْی اقد 

ْ
حْ، أ ْنْ

ْ
حْ، ْی أ ْب مد   َْ

 ُْ کد  حی  حْن اِْشد ْ  مد َْ ن 
ْ ْ، ای  ْنْ
ْ
،د ْی أ تد ْمْ

ْ
ْ، ْعْم أ َْ َْف ْ، ْی ْخ د ْلْ ،د ْی ْیصد ْن ْعْبد  ُ َد اقد ْی ا ْخ  ْوْه 

حْن ْیْ حٌّی مد َد
ح د  عد    ِ َْ اقد   ا حْ  ْوْهحح  ع  ْاححد  َْسد ِْ َْ  ۹ْی  ْاح  ْخح ٍُْ

 
ْلأ ْجحبْة ْغححدًا ْق   َْ اِْ ْ ْوا

ْ
ححْزةا ْ حْذ ْمححن  أ ج  ْ  حبد

َْ د ذ  حح
ن  ْ ا ای 

ْلبً  ند ْع د ع  ٍْ۷.1 

 سند
اُن، َقاَل: َح  ا اْلَقّطَ ّیَ ْحَمُد ْبُن َیْحَیی ْبِن َزَکِر

َ
َثَنا أ اُن، َقاَل: َحّدَ ْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلَقّطَ

َ
َثَنا أ َثَنا َحّدَ ّدَ

ْبِعددّیو َقدداَل َبْکددُر ْبددُن َعْبددِد اِق ْبددِن َحِبیددبو َعددْن َتِمددیِم ْبددِن ُبْهُلددو َجدداَء َرُجددلط ِإَلددی اْبددِن  لو َعددْن َعَباَیددَة ْبددِن ِر
اس.  ..َعّبَ

 تحلیل
ْبِعدّیو راوی اخدر کشدی  - سند روایت تا ابن عباس متصل است، ولی به  یر از عبایة ْبدِن ِر کده 

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

 رسی صدوریبر
آمدده اسدت. سدند تدا ابدن عبداس  علال الشارایعو بعدد در  معاانی االخبااراین روایت اول در 

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

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

                                                      
 .۱۲۹، ص۱، جعلل الشرایع ؛۶۳، صمعانی االخبار .1
  .۲۲۲، صرجال الکشی. 2
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واقدع لزومدی نددارد از  در و ا فرهن  عدرب واضدح اسدتتعارل این وص  ب 1.اعراب بوده است
که آشدکارا بدا فرهند  زمدان زنددگی کنند  اش در تضداد و چنین واژگانی برای مدح امام استفاده 

کده نشدان از اثبدات  گزارش یا در ذم و تقبدیح امدام اسدت  قبیح است. در نتیجه، این وص  در 
که از توجه به سند ضعی   که با استمت ابن عباس بعید است و یا ته برآمدگی شکم است 

 حالت دوم بیشتر نزدی  به واقع است. ،روایت
 بعد از بیعت عامه « بطین»به کارگیری وصف  .9

که از امدام علدی( نقل میق۲۸۸شهرآشوب )مابن امدام  وهدای متعدددی شدده سدؤال ۷کند 
 :ستا در وص  خود مطالبی فرموده

ْب  ... ْ   ۷ُْی ْهئد ْقا  ص 
ْ
ْف أ َْ قْ  ؟ْکل  ْظحْ   ُْاب ْع  وْق ْای  ْفحبْر  ِ َْ ْی ْا ْوْ ْ ٍْن ْای  ْدد ْنب ْاِْ د

ْ
ْ  ْی أ ْقا  ص 

ْ
  أ

ْقْشححند 
 ِ ححند ْا ْْ ْخل  ْنححب ْی د

ْ
َْ   ْی أ ْوْ ْ ْنححب ْای 

ْ
ْنححب ْی أ

ْ
ححیْ   ْی أ خد ْنححب ْاْل 

ْ
ْن   ْی أ ْقححبطد  ِ ْنححب ْا

ْ
یْ   ْی أ ححب د ْنححب ْاِْظْ

ْ
ْاححْبد   ْی أ ُد

مٌی  ءن ْع د ْ ْاقد ، َو أَنَا ْش  ْنحب ْعّی 
ْ
حْب ْاقد   ْی أ ْنحب ْج  

ْ
حْد ْاْق ْی   ْی أ ْ حب ْعبد ُد ّْی  ْهح د ی  ْ

 ُ حّْی ْاقد ْعحْم ْا مد
ْ
أ

،د  ُد ب ،د ْی َْسْ و  د
ْ
ْْ ْاقد ِفد أ ا ْن ْخْزْ ْنب َْن 

ْ
َْ    ْی أ مد

ْ
َید ْی أ ح 

ْ
ْنب أ

ْ
َْ   ْی أ ْم 

ْ
   .ْحْرٌ َْل أ

ِا    ْْ ن   ْْ مد َد ْیا
ْع  ْب ْای  ْعْجْ َْ َْ ْق َْ ْمن  آْمْن ۷،د  ْقْاب ْوْ

ْ
َْ أ ْوْ ْ ْنب ْای 

ْ
َد ْاقد  ُ أ ْیْه  ْی ۹ُد ْی آخد خد ْنب ْاْل 

ْ
  ْی أ

یْ  ْی ْقْظب د ب د ْنب ْاِْظْ
ْ
دد د  ْی أ ْْ ِفد ْْل  ْکب ب  ْ ُد َ،د  ح د   ْمن  ْنْظْی قد عد    ِ حْن ْا ٌّی مد َد ُْ ْن  ْقبطد  ِ ْنب ْا

ْ
َْلمد  ْی أ ه  د

 ِ ْا
ءن  ْاْبد ْش  ُد ْنب 

ْ
مٌی  ْی أ ،د  ،ْع د ُد ْقْیْ  ْاْق  خ 

ْ
ءن أ ْاْبد ْش  ُد مٌی  ْند ْع د ْ،  ْقإد ْلْ ح،د  ْنبد ُد ند  ْقْی خ 

ْ
ْ ْاقد   ْقأ حب ْعحّی  ْمْ

ْ
ْقأ

ْاْفحیْ   ِ ّْی ْی ْا اد ما حْؤ  ْ  ُ ْ ْ، ْعحْم ْا ْنب ْعل 
ْ
حْب ْاقد ْقحْقأ حب ْج   ْمْ

ْ
حب ةا  ْی أ حْی   ْعحم  م  حب ْحس   ٍ حٌس  َْ ْنف  ْ  ْ ْاح 

ْ
أ

حح ط  ححبد ْاقد ْقْیْ ْخححْذ ْخبْ ححًب  ْ  ِفد ْج  
 
أ ٍْ ٌة ْحححّْتْ  ْن ْنْقححْ ْ ْ ححِّد ححز  لد

ِْ ِفد ْاقد ْی ْن  ْنْ ْْ ْقْاححد  ْقححْیْ ِْ ِفد ْی ْمححن  ْقححْیْ
حن   ححدن  مد ْبْ ححّْی  ْدْ ْلد بد

حْر ْخححبْ ْ ْاِْ ْ ْک َْسْد ححْذلد حٌد  ْق د ْبْ ححّْی  ْدْ ْلد بد
ْد ْاِْ ْ ّْی   ْهححْلد ححْلد ْ صد

 ِ ْد ْا ْنحب ْهححْلد
ْ
ححب   ْقأ ْمْ

ْ
ْی أ

ْبْ ححب ْ ححب ْمححب ْعْ ْ ب  حح،د ْقْاححد  ْع د و  د
ْ
ْْ ْاقد ِفد أ ا َْ ْاقد  ْخححْزْ ححَید  ۹ْوْهحح  ح 

ْ
ْ أ ححَید ح 
ْ
ْنححب أ
ْ
قن  ْی أ َد َن ْصححب ْاحح   ُد

 َْ ،د ْ ْعبْ   ْهْ ْ ِا ْا   َْ لد ْم 
ْ
ْنب ْحْرٌ َْل أ

ْ
َْ  ْی أ ْع د  بد

 ِ َْ  ْا مد
ْ
َْ  أ مد
ْ
ْنب أ
ْ
َد ْاقد  ْی أ ْسْبْْ  ْی َل  ) ُْوْه  ُْت 

 ْْ  ْْ ْة ر  ٍْ د    ْلد ْد ْر بٌء عد   ل  ح 
ْ
ب  أ ُْ اتًب  م   

ْ
َبد ْاقد أ ْ  ا ِفد ْهبد تد

ْْ ٍْن  ذد
ِْْ  2.(ْا

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

 بر عدم اعتبار روایت است. ها در هیچ مصدری ذکر نشده، خود گواهشهرآشوب رسیده و در طی قرن
                                                      

   .۳۲۲، ص۸ج؛ ۲۳، ص۱۳ج ن العرب،لسا .1

 .۳۸۶، ص۲، جشهرآشوبمناقب البن .2
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 بررسی صدوری
شهرآشدوب آورده اسدت. بده نقدل از ابدن 1مجلسی( و سپس ق۲۸۸شهرآشوب )مابن راروایت 

گزارش از عصر .روایت سند ندارد شهرآشدوب به ابن ششم تا قرن ۷امام چگونگی رسیدن این 
 .ذکر نشده استنیز طی این مدت، در هیچ مصدری  و مشخص نیست

 یبررسی متن
کده پندداری از خددا عالوه بر بطین، توصی در متن  هایی از امام در بداره خدودش وجدود دارد 

َندا ِبُکدّلِ َشدْیءو َعِلدیمط اً »کند. صحبت می
َ
داِهُر، َو أ َندا َالّظَ

َ
َنا َاْلَباِطُن، َو أ

َ
َنا َاْرِخُر، َو أ

َ
ُل، َو أ ّوَ

َ
...«.  َنا َاْر

ُل َمْن آَمدَن »فرماید گرچه پس از بیان این عبارات می ّوَ
َ
ُل أ ّوَ

َ
َنا َاْر

َ
یدا « ِبَرُسدوِل َاِق  أ َندا» و

َ
ِبُکدّلِ َشدْیءو  أ

ْخَبدَرُه َاُق ِبدِه  َعِلیمط 
َ
دُه  َفِذّنِی َعِلدیمط ِبُکدّلِ َشدْیءو أ ْخَبَرِنی ِبدِه  َنِبّیَ

َ
گدر ایدن عبدارات و ...« َفده ، ولدی حتدی ا

نگیدریم، بداز هدم توصدی  امدام از ؤمنین ادعای خدایی از جانب امیرالم توصیفات را به معنای
رسدد. افدزون بدر ایدن، توضدیح بداطن بدا ربان خودشان در مددح خودشدان بسدیار بعیدد بده نظدر مدی

کده سدندی هدم نددارد، بطین من العلم متناسب به نظر نمدی رسدد. ایدن روایدات بدا توجده بده ایدن 
حدد و مدرز بده وصد  تدا بدی گدذاردهای  الت شبیه است و راه را باز مدیسراییبیشتر به مدیحه
 امام بمردازند.

یارت ناحیه مقدسه  «بطین» .11  در ز
 یددنا اسددت. شدددهیدداد  ینبددا وصدد  بطدد ۷یرالمددؤمنیناماز مقدسدده،  یددهناح یددارتاز ر بخشددیدر 

کتدداب یدد یچدر هدد ق( آمددده و۲۹۲)م یمشددهد ابددن یاارالماازار الکبدر  تنهددا یددارتر و  یدداراتر یهددااز 
دانسدته  .اسدت یامددهن الجناان یحمفات یو حتد یاراتکامل الز ،جدالمتهمصباح مانندد  یعه،ش یهادع

 چنین آمده است: مقدسه یهناح یارتردر  .یستن ییاز مصادر روا ،یرالمزار الکب است که
خَ،د ْی 
ْ
أ ُد ،د اَلْ  ْی  ند ْعْبد  ُ اّیا ما ْؤ  ْ  ُ ا مَند

ْ
ْ أ اّید  ْعمد ْ

 ُ د ا عبند
 ِ ْقَّید  ا  ِ َْ د ا

 2.ن 

 سند
یارت را با حذفابن مشهدی ا کرده سند ین ر  است. نقل 

  ۳و فاطمة زهرا  ۷در مفاخره بین امام علی« بطین»استفاده از وصف  .11
کندد ینقدل مد ۳و حضدرت زهدرا ۷امام علدی مفاخرهگزارشی از  (ق۶۳۳ابن شاذان قمی )م

                                                      
 ۳۴۸، ص۳۹، جبحار االنوار الجامعة لدرر االخبار االئمة االطهار .1
 .۲۱۹-۴۹۶، صیرالمزار الکب. 2

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
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مددرا بیشددتر از تددو دوسددت دارد. حضددرت  ۹پیددامبر: گفددت ۳بدده حضددرت زهددرا ۷کدده امددام علددی
گفددت ۳زهددرا کددرد و  دو نددزد پیددامبر برونددد و از او  مددن ثمددره فددؤاد او هسددتم. قددرار شددد هددر :تعجددب 

کدامشددان را بیشددتر دوسددت دارد کدده  و پرسددیدند.  حضددور حضددرت رسددیدند . بعددد بددهبمرسددند 
بدده  ۷بددا علددی ۳را عزیزتددر از وی خوانددد و دوبدداره زهددرا ۷و علددی را محبددوب ۳زهددرا ۹پیددامبر

هددایی را نیددز بدده عنددوان وصدد « اصددلع»و « بطددین»در ایددن بددین  ۷مفدداخره ادامدده دادنددد، علددی
کردند  :ممدوح برای خود ذکر 
ّْی  َد ْق  ِ ْنب ا

ْ
ْْ  أ حِّد

َْ اِْ ْ حب ْْ ْبْع    ٍْ ذد  
ِْْ ْکْب ا ْا    ِ ْنب ا

ْ
َْ أ ْب ِْ   ْقبطد ب ْْ ْ ْع  ص 

ْ ْم  ۹ای  ح   ٍْ  َْ حْفبْع حْ  اِْشْ ُْ ْق
ْلبْمَ اد  ِ  1 ... ا

 سند
 روایت فاقد سند است و طریق تحمل حدیی مشخص نیست.

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

کتاب دیگری آورده نشده باشد، پذیرفتنی نیست.ها و قرنطی سال  ها در هیچ 
 بررسی صدوری

کتدداب  کدده ازدواج امددام الفضااایلروایددت فقدد  در  بددا فاطمددة  ۷آمددده اسددت. بددا توجدده بدده ایددن 
گزارش شده است ۳در سال دوم هجرت، و شهادت زهرا ۳زهرا  2،حدود سال یازده هجرت 

گذشته و در این شش قرن هیچ روایدت  از زمان این واقعه تا نقل آن در مصدر روایت، شش قرن 
 گزارش نشده است.  دیگر مشابهی منابع

 یمتن بررسی
کودکانه است. رفتن نزد پیامبربزرگواران و ن همتن دور از ش ادبیات برای اثبدات آن  ۹بسیار 

کودکانه نیز تدوان چندین متندی را بده شدود. و نمدیبیشتر سبب سدخی  بدودن مدتن مدی ادعاهای 
 .. رد پای  الت در این روایت به خوبی پیداستامام معصوم نسبت داد

کلی  روایات تحلیل 
ق( تدا آخدرین ۲۳۳ - ۱۴۸) ۷های شیعی در صحیفة امدام رضدااز ورود اولین روایت به منبع

                                                      
 .۸۲، صالفضائل .1

 .۷۹، صدالئل اإلمامة. 2
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بدا شدود. ها بده مصددرهای روایدی طدی مدی( سیری از ورود روایتق۶۳۳مشهدی )مروایت از ابن
گزارش  در بده مندابع شدیعیها دلیل ورود این روایت به، هاهای اهل سنت در این سالدقت در 

 :گویدری میهج ۲۳۶حوادث سال درباره  . ابن اثیربریمپی میاین محدوده تاریخی 
در این   ،بغض بسیار داش  :و اهل بی  او ۷ته هسب  به اسا  علی عبا ی ساوتل

تخرینب شنود. از جملنه تارهنای هندیما  او  ۷قبنر اسنا  حسنی ته  ا  د اور داد 
تردهند دادهد و  رش را باز سنید قرار سیعباد  سخنث بود ته بانشی را زیر پیراه  تو

ْصنَلُع »تواهد: تردهد و با آواز چنی  سیو جلوی ساوتل شروع به رق  سی
َ
َقنْد َأْقَبنَل اْْل

 1.بود ۷و سنظور اسا  علی« اْنَبِطیُ ، َتِلیَ ُة اْنُمْسِلِمیَ  

 طبراندددی و ق(۳۲۸عبدددد ربددده )م ق (، ابدددن۲۴۱حنبدددل )مبدددن ق(، احمدددد۲۳۳سدددعد )م ابدددن
کرده۳۶۳)م که علیق( نقل  بطدین، فدردی مسدمن بچداق[  3،عظیم البطن 2،بزرگ شکم ۷اند 

که شیعه امام، علدی۳۲۲مقدسی )م 4 .و عظیم البطن بود گفته است  را اندزع بطدین، بده  ۷ق( 
گنددددده نامیددددده اسددددتامعنددد کددددم مددددو و شددددکم  ق( در ابتدددددای برخددددی از ۲۹۷جددددوزی )مابددددن 5.ی 

که ایراد میخطبه کدرده  ۷، از امام علیکرده استهایی  به عنوان بحر العلوم و انزع بطدین یداد 
گزارش 6.است  شدیعه هدای روایدیزمدان بدا ورود و امتدداد حضدور ایدن خبرهدا در منبدعها هدماین 

یه در جعل حددیی دو روش داشدتگفته ،عالوهه است. ب جعدل احدادیثی  ،روش اول :اند معاو
جعدل حددیی  ۷.8دیی در ذم اهل بیتو دوم جعل ح ،:و رقبای اهل بیت 7در مدح خود

یه آن ک در مدح معاو یاد است  کرده است تیمیه ابنه قدر ر  :اقرار 
اهند، های سساقلی هیز هوشناهاهد و تااماحادیث زیادی هقل تردهباره رضایل سعاویه در

   9.ها راداهند و هه ای ها را صحیح سیاهل داهش حدیث، هه آ 
                                                      

 .۱۳۳، ص۶، جالکامل فی التاریخ .1

 .۱۹، ص۳، جالطبقات الکبرى .2
 .۲۲۲، ص۲، جفضائل الصحابة .3

 .۹۴، ص۱، جالمعجم الکبیر .4
 .۷۳، ص۲، جالتاریخ البدء و .5

 .۱۱۲، صالتبصرة البن الجوزى .6

 .۴۳۷-۴۳۳، صلفواید المجموعه فی االحادیث الموضوعها .7

 .۶۳، ص۴جشرح نهج البالغة البن أبی الحدید،  .8
 .۳۷۱، ص۷، جریةمنهاا السنة النبویةفی نقض الکالم الشیعة القد .9

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 اند، نیست که فرمود:رب  با روایتی که از امام نقل کردهاین اوصاف ساختگی برای امام، بی قطعاً 
بخنورد  ،شود، آهچه بیابندب سیپ  از س  سردی گشاده گلو و ش . برآسده بر شما غان

   1بخواهد... ،و آهچه هیابد

 :گویدابن ابی الحدید می
ل ، سعاویه بنودداش  شهر به پرتوری و زیرا رردی ته بطی  بود  لسنظور سعاویه ا  

رردی بود ته هسنب   او .اراادهایش سیهشس ، ش مش روی را به طوری ته وقای سی
 2.به غذا بخیل بود
تورد، اسا با ای  حا  هشس ، به ت. قاهع هبود و رراوا  سیر  ر   ره سیهن اسی ته ب

به تدا  وگند  :گ  داد   ره را جمع تنند، سیشد. هن اسی ته د اور سی یر همی
 3. شدونی تساه و سلو   ، یر هشد 

کدرده اسدت، پدس نمدیچندین پدیش ۷وقتی امدام تدوان گدویی نسدبت بده اوضداع بعدد از خدود 
کدده   کردنددد. ظدداهراً مددییددن حددال دیگددران را مددذمت بددا او  خددود، ایددن وصدد  را داشددتهپدددیرفت 

اندد تدا ایدن وصد  سداخته ۷مشابه این روایدت را بدرای خدود امدام ۷معارضان با امیرالمؤمنین
یدده را در گددربددی ۷سددایه امیرالمددؤمنین معاو کددرده اهمیددت جلددوه دهنددد.  انددد ایددن چدده آنددان سددعی 

کننددد، ولددی بدده اشددتها ۷وصدد  را دربدداره امددام ر برسددانند و در منددابع و مصددادر مختلدد  وارد 
کتدابهدا بسدازند و یدا آناند سدند درسدتی بدرای ایدن دسدت روایدتنتوانسته هدای معتبدر هدا را در 

کنند.  شیعه داخل 

 گیرینتیجه
که:این پژوهش چنین به دست می های انجام شده دربا تحلیل  آید 

گفددت بدده لحددا  احددراز صدددور مددی .1 یددا  ؛مشددکل اسددناد دارنددد ، بدده نددوعیتاه روایددهمددکدده تددوان 
کدرده و یدا  یا مؤل  سند را و سندی برای روایت در مصدر مربوط وجود نداشته است حدذف 

یدان مهمدل و طی بررسی که سند به دلیدل عددم اتصدال و وجدود راو های رجالی مشخص شد 
  یر معتبر ضعی  است.

                                                      
 .۹۲، صنهج البالغه .1

 .۲۴، ص۴، جشرح نهج البالغة البن أبی الحدید .2

 .همان .3
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که روایات از آن مصادردر بین  .2 و  الخصاال ،علل الشارایع درباره اعتبدار، ها اخذ شدهروایی 
بددین علمددا محددل بقیدده مصددادر ولددی اعتبددار  بددین علمددا اتفدداق نظروجددود دارد، معااانی االخبااار
 . اختالف است

متون حاوی وص  بطین به ندوعی دچدار اشدکال ازکدام  محتوا، هر به لحا  اصالت متن و .3
رهند  عربدی آن زمدان، و ف ۷محتوایی هستند. تعارل با عقدل، سدیره، سدب  زنددگی امدام

کده الفدا  در مندابع و مصدادر بعددی، همده علدل و نقدصو تصحی   تحری  هدایی هسدتند 
تواندد از اوصداف شدوند. لدذا وصد  بطدین نمدیها مدیباعی عدم اعتبار محتوای این روایت

گدری داشدته و بیدان اوصداف بددن امدام محلدی از شود. امام وظیفه هددایت دانستهمحرز امام 
 رد تا پیامبر یا خود امام بخواهند در وصفش سخن بگویند.اعتبار ندا

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

گزارشاند، توقع میشده یدان معتبدر تدا زمدان مؤلفدان ها یدا بدا سدندرود  ی معتبدر و متصدل از راو
کتدابمنابع باشند، یا در منابع نزدی  به همان عصر ذکر شده باشند، یا دست هدای کدم در 

ه ورده نشددآها براین توقع ی  ازهای مذکور هیچروایی معتبر درج شده باشند. درباره روایت
ب در مصددادر  یددر معتبددر بددا فاصددله سددند، ا لدد. اخبددار واحددد، بددا اسددناد ضددعی  یددا بددیاسددت
ورود این روایدات بده  ،طبق شواهد ذکر شده اند.های طوالنی از رخداد اصلی نقل شدهزمانی

که مصادر از قرن سوم آ ازمی ایدن  ،زمان با حکومت خلفای عباسی است. در واقدعهمشود 
وایددی بددوده بدده مصددادر ر ۷امددام هددای سدداختگی علیددهدوره، زمددانی بددرای نشددر و ورود روایددت

گریختده اهدل سدنت در بدازه پدنر قدرن  ،است گدزارش جسدته  ولی یازده روایت شدیعی و چندد 
 رساند.این وص  را برای امام به اشتهار نمی

دانسدتند درسدت مدی کده انددبدوده ۷یدا دشدمنان امدامکه  جاعالن این دست روایاتانگیزه 
نماینددد تددا پذیرشددش نددزد  د مصددادروار ۷و در مدددح امددام ۹بایددد اولددین روایددت را از ربددان پیددامبر

کده عواقدب سداخت روایدت را نسدنجیدیا دوستان  الی بوده و داران خوش باشددوست و  هاندد 
چه در  ،های بعدیاند مدحی بسازند. بعد از ساخت اولین روایت، راه برای درومفق  خواسته

کد بداز شدده اسدت و هدر ۷اماممدح و چه در ذم  اندد. در هدر ردهکددام بده روش خدود ایفدای نقدش 
که نزد خود امام ،صورت  .نیست مذموم است، به امام قابل انتساب ۷این وص  
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 تابنامهک

 .قرآ  تری.
کشدی، محقدق:  اختیار معرفة الرجال - )مع تعلیقات میر دامداد ارسدترآبادی(، محمدد بدن عمدر 

 .:موسسة آل البیتقم: مهدی رجایی، 

 .ق۱۴۱۲ الشری  الرضی، ی، قم:حسن بن محمد دیلم ،إرشاد القلوب إلی الصواب -

موسسده  مصدحح: بن محمد مفید، محقق/ ، محمدعلی العباد هّٰللاإلرشاد فی معرفة حجج ا -
 ق.۱۴۱۳کنگره شیخ مفید، قم:  ،:آل البیت

 ش.۱۳۷۶ کتابچی، تهران: ،، ابن بابویه صدوقمالیالا -
افددده، دار الثق قددم: موسسددده البعثددة، طوسددی، محقق/مصددحح: ، محمددد بدددن حسددنمااالیالا -

 ق.۱۴۱۴

بیدروت: دار احیداء  محمددباقر مجلسدی، ،بحار االنوار الجامعة لدرر االخبار االئماة االطهاار -
 ق.۱۴۳۳التراث العربی، 

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

طبدری  ، عمداد الددین أبدی جعفدر محمدد بدن أبدی القاسدمبشارة المصاطفی لشایعة المرتضای -
یة، آملی، نج : المکتبة  ش.۱۳۸۳ الحیدر

محقدق: بشدار عدواد معدروف، بیدروت:  خطیب البهدادی، ، أبو بکر أحمد بن علیتاریخ بغداد -
 .  ق۱۴۲۲ دار الهرب ا سالمی،

کثیدر بدن  الدب آملدی  (، الملاوک تاریخ الطبرىستاریخ األمم و - محمدد بدن جریدر بدن یزیدد بدن 
 ق.۱۴۳۷ الطبعة ارولی، ة،طبری، بیروت: دار الکتب العلمی

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بدن علدی بدن محمدد ابدن جدوزی، التبصرة البن الجوزى،  -
 م .۱۹۸۶/ق۱۴۳۶بیروت: دار الکتب العلمیة، 

 ق.۱۴۳۴، علی بن ابراهیم قمی، قم: دار الکتاب، چا  سوم، تفسیر القمی -

کدوفی، تهدران: م تفسیر فرات الکوفی - ؤسسدة الطبدع و النشدر فدی وزار  ا رشداد فرات بن ابدراهیم 
 ق. ۱۴۱۳ا سالمی، چا : اول،

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

 ، أحمد بن یحیی بن جابر بن داود بدالذری، تحقیدق: سدهیل زکدار وجمل من أنساب األشراف -
 .م۱۹۹۶/ق۱۴۱۷ الطبعة ارولی، ریال الزرکلی، بیروت: دار الفکر،
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ید، بیروت: دار العلم للمالیین. ، محمدجمهرة اللغة -  بن حسن بن در

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

ی  م.۱۹۹۲ ،: وزار  الثقافةهمحمد علی دقة، سور

کبدر  فداری، قدم، ، ابدن بابویده صددوقالخصال -  ،: جامعده مدرسدینمحقدق / مصدحح: علدی ا
 ش.۱۳۶۲

، محمدددد بدددن جریدددر بدددن رسدددتم طبدددری آملدددی صدددهیر، قدددم: بعثدددت، چدددا  دالئااال اإلماماااة -
 ق..۱۴۱۳اول،

 ش .۱۳۴۲، احمدبن محمدبن خالد برقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، رجال البرقی -

: مؤسسدة النشدر طوسی، محقق: جواد قیدومی اصدفهانی، قدم، محمد بن حسنرجال الطوسی -
 ش.۱۳۷۳ا سالمی،

 صدادق ، حسن بن یوسد  بدن مطهدر حلدی، محقدق / مصدحح: محمددرجال العالمة الحلی -
 .ق۱۴۱۱ دار الذخائر، :بحرالعلوم، نج  اشرف

مؤسسدة النشدر شبیری زنجدانی، قدم:  بن علی نجاشی، محقق: موسی احمد ،رجال النجاشی -
 ش.۱۳۶۲ ،ا سالمی

 ش.۱۳۶۴ احمد بن حسین ابن  ضایری، قم: دار الحدیی، ،الرجال -

بن احمد فتال نیشابوری، قدم: انتشدارات رضدی،  ، محمدروضة الواعظین و بصیرة المتعظین -
 ش.۱۳۷۲

یدال: دار  ، أبو بکر أحمد بن محمدالسنة - ل بهددادی حنبلدی، محقدق: عطیدة الزهراندی، ر خاّلَ
 م.۱۹۸۹ق/۱۴۱۳ة، الطبعة ارولی،الرای

، نعمان بدن محمدد بدن حیدون، قدم: مؤسسدة النشدر :شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار -
  ق.۱۴۳۹چا  اول،  ،ا سالمی

 عبیدداق بدن عبدداق حسدکانی، محقق/مصدحح: محمدد شواهد التنزیل لقواعد التفضایل، -
ة التابعدددة لدددوزار  الثقافدددة و ا رشددداد بددداقر محمدددودی، تهدددران: مجمدددع إحیددداء الثقافدددة ا سدددالمی

 ق.۱۴۱۱ا سالمی،

عبددالهفور عطدار،بیروت:  احمدد مصدحح: اسماعیل بن حمداد جدوهری، محقدق/الصحاح،  -
 دارالعلم للمالیین.
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مصدحح: محمدد مهددی  ، محقدق/۷امام هشتم علدی بدن موسدی، ۷اإلمام الرضا  صحیفة -
 ق.۱۴۳۶ ،۷کنگره جهانی امام رضا مشهد: نج ،

 ق.۱۴۱۸بیروت،: دار الکتب العلمیة،  ، محمد بن عمرو عقیلی،فاءالضع -

، أبدو عبدد اق محمدد بدن سدعد بهددادی، تحقیدق: محمدد عبدد القدادر عطدا، الطبقات الکبرى -
 م.۱۹۹۳/ق۱۴۱۳بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة ارولی،

 ش.۱۳۷۸ انتشارات سنا، باقر بهبودی، تهران: محمد ،علل الحدیث -

کتاب فروشی داوریقم ، ابن بابویه صدوق،ئععلل الشرا -  . م۱۹۶۶ش/۱۳۸۲ ،: 
تهران:نشدر  مهددی الجدوردی، مصدحح: محقدق/ ،، ابدن بابویده صددوق۷عیون اخبار الرضاا -

 ق.۱۴۳۳ جهان،
 عبدالزهرا حسدینی، مصحح: محقق/ ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل ثقفی، ،الغارات -

 ق.۱۴۱۳دار الکتاب االسالمی،  قم:

 ش.۱۳۶۳ رضی، قم: نشر، أبو الفضل شاذان بن جبرئیل قمی، لفضائلا -

، أبو عبد اق أحمد بن محمد بن حنبل بن هدالل بدن أسدد شدیبانی، محقدق: فضائل الصحابة -
  .ق۱۴۳۳ وصی اق محمد عباس، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة ارولی،

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

بیدروت: دار  عمرعبدالسدالم تددمری، ، أبو الحسن شیبانی جزری، تحقیق:الکامل فی التاریخ -
 ق. ۱۴۱۷ الکتاب العربی،

رسدولی  اربلدی، محقدق/ مصدحح: سدید هاشدم، علی بن عیسیکشف الغمة فی معرفة األئمة -
   .ق۱۳۸۱، محالتی، تبریز: بنی هاشمی

 مصددحح: جمددال الدددین میردامددادی، بددن مکددرم ابددن منظددور، محقددق/ محمددد ،لسااان العاارب -
 ق.۱۴۱۴ بیروت: دار صادر،

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

 ش.۱۳۷۸بن مشهدی، ، ایرالمزار الکب -
محقدق: حبیدب  ، أبدو بکدر عبدد الدرزاق بدن همدام بدن ندافع حمیدری یمدانی صدنعانی،المصنف -

 الطبعة الثانیة. الرحمن اعظمی، بیروت: المکتب ا سالمی،
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کمدال یوسد  حدوت،  ،المصنف - ابوبکرعبد اق بن محمد بن إبراهیم بن أبی شدیبة، محقدق: 
 .ق۱۴۳۹ ریال: مکتبة الرشد، الطبعة ارولی،

کبر  فداری، قدم: دفتدر انتشدارات اسدالمی  ،، ابن بابویه صدوقمعانی األخبار - تصحیح: علی ا
  .ق۱۴۳۳ ،وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

کرنکددو،  ، أبددی عبیددد اق محمددد بددن عمددران مرربددانی، تصددحیح ومعجاام الشااعراء - تعلیددق: ف. 
 ق. ۱۴۳۲بیروت: مکتبة القدسی، دار الکتب العلمیة، 

طبرانددی، محقدق: حمدددی بددن عبددد المجیددد  ، ابوالقاسددم سدلیمان بددن أحمدددالمعجاام الکبیاار -
 ق. ۱۴۱۲ دار الصمیعی، - : مکتبة ابن تیمیةقاهره - ریال سلفی دار،

 النشدددددر، دارالهدددددادی للطباعددددده و بددددداقر بهبدددددودی، بیدددددروت: ، محمددددددمعرفااااات الحااااادیث -
 م.۲۳۳۶ق/۱۴۲۷

 م.۲۳۳۱ق/۱۴۲۲دارالساقی،، علی، جواد المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم -

 .ش۱۳۷۹ بن علی ابن شهرآشوب مازندرانی، قم: عالمه، محمد ،:مناقب آل أبی طالب -

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

 م.۱۹۸۶/ق۱۴۳۶

: قدم، صدبحی صدالح تصدحیح: محمدد بدن حسدین شدری  رضدی، :آوریجمدع ،نهج البالغة -
 .ق۱۴۱۴هجرت، 

ابراهیم، قدم: مکتبدة  مصحح: محمد ابوالفضل/ محقق ، ابن أبی الحدید،شرح نهج البالغة -
 .ق۱۴۳۴، آیة اق المرعشی النجفی

محمد هدارون،قم: مکتبدة آیدة اق عبدالسالم  :مصحح بن مزاحم، محقق/ نصر ،وقعه صفین -
 ق.۱۴۳۴، المرعشی النجفی

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

نامه استاد محمادعلی جشن مژگان سرشدار، ،«  تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمیؤلم» -
 .ش۱۳۹۱زمستان  ،مهدوى راد

کددوفی» - بنیدداد دایددره  ، تهددران:دانشاانامه جهااان اسااالممحمدددکریمی زنجددانی،  ،«تفسددیر فددرات 
 ش.۱۳۸۲المعارف بزرگ اسالمی، 

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

https://www.sibtayn.com/



