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Abstract
It is of specific importance to study the validity of the religious narrations that may
sometimes be accompanied by some changes or even distortions, which at the same time
are about to express and identify the examples of Qur’anic verses. As a case study, the
present article addresses the narrations that have been quoted in both Shi’ite and Sunni
sources to identify the examples of (Q. 21:101). The mentioned narrations speak of those
who have been promised good tidings of being kept away from the fire of Hell. Sunni
sources have conveyed a single narration that ʿAlī b. Abī-Ṭālib (PBUH) has mentioned
the third Caliph, Uthmān b. ʿAffān, or even other people, whose number in some sources
reaches ten; a case that usually associates with ʿashara mubashshara (the ten promised
ones). Nevertheless, Shi’ite sources have quoted Hadiths from the Holy Prophet (PBUH),
according to which he has introduced ʿAlī (PBUH) and his true followers as the original
examples of the verse in question. Sice in such conflicts, isnāds of the different narrations
should be examined and evaluated, it seems that same way should be proceeded here. In
the present case, Sunni narrations have weak isnāds, and from the textual point of view,
they are in conflict with authentic narrations, as well as definite historical reports.
However, the isnāds of Shi’ite narrations seem valid, and its content is confirmed by the
authentic reports of the sources of both Sunni and Shi’ite schools. The present study has
been carried out with the aim of helping to correctly identify the examples of the verse in
question, after surveying the above-mentioned narrations from their original sources and
with the necessary critical instruments.
Keywords: (Q. 21:101), Identifying, Examples, ʿAlī b. Abī-Ṭālib (PBUH), Nuʿmān b,
Bashīr, Shi’ite and Sunni Sources
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چکیده

بمرسیییب اعتیار احیا یثب دی ر بقیات بریاک ببیییا یق اییات رماک سیییتاین وگیاو سیییت هر کاررمات و ییا
کتمیفاکب ببشهون ،از ا درا ویهواب بمخهر ار اسا .روایاکب ر باابع همیقرن ،ر براک ببنا ،ای 101
سیهرو او راد ابنو اسیا .این ای ربارو دسیاوب اسیا د بنینیاک وعنو ورکه ا و شینو و از اکع ور وگاو
اشت شنواون .ب گفت باابع ا

ساا ،ابات علبع) از خلرف سهت و یا اهما ب یگم وات بم و د کهنا شاک

ر بمخب باابع بسیاوب با عنیمو ب نیمو اسیا .باابع شیره احا یثب را از پراب م ادمتعص وق دم واون د
اک حضیمت ،علبع) و شیرهراوع را ببینا ،این ای بهمهب همبه واون .روایات ا

سیاا از بارم سیانب

چار ییهن شیینینب سییتان و از بارم بتاب ورز با روایات بهت م و کاری ریهب بهار ییا ارون .سییان
روایات باقهو ر باابع شییره بسییرار بهت م اسییا و بتتهاب اک ،با روایات بهت م بهجه ر باابع همیقرن
کییرن ببشیه  .پهو ع حا یم با نف ددک ب ک ررن رسیا ببیا یق ای  ،پس از احبیاد روایات هه،
از بایابع دتیاب یاوی اب و بیا ابزار وقین سی یاینب و کتلری اوتقیا ب بتن رواییات باقهو ر بایابع همیقرن ،بی اومیات
رسرنو اسا.
واژگان کلیدی :ای  101سهرو او راد ،ببنا ،شااسب ،علبع)  ،خلرف سهت ،وهداک بن بنرم ،باابع همیقرن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بیان مساله

رماک دمیم ر ای *إ اَّ االِ َنن َسََ َا َق َ َل ُ َ ه اها َال َُ َسََ َهی ُأوَلٌ َ َع َه َ ا ُه َا َ ُ َ
وَّ* عاو راد ، 101 :از
ِ ِ
ِ
ِ
دسییاوب سی ن ببگهین د سییابق نا ب اک ا وعنو ورکه ا و شیینو و از اکع جهام ور خها ن
باون .بم اسیا
ا

باابع کفسیرمب و روایب همیقرن ،ببیا یقب بماب این ای دم شینو اسیا .باابع

سییاا ،روایتب از وهداک بن بنییرم و بتدن بن حاحب وق دم واون د ابات علبع) پس از

خهاونک این ای  ،هم و یا اهما بنیییدهو این ای را وات بم واون .با کهج ب کاه) بتهک باقهو ر
باابع ا

سیاا ،گاو صیمه نا از خلرف سیهت یا شینو وگا ب کهنا اهما ب و وفم رسیرنو اسیا د

داک عنیمو ب نیمو» سیتان .ر باابع شیرهب ،و وق از بمرب و صینو ،وجه ار د بم اسیا
اک ،پراب م اس تعص  ،علبع) و شرهراوع را ببنا ،این ای بهمهب وده واون .و روایات ا
ساا ر باابع شره ییی ب جز باابع بسرار بهنو ب ییی وق شنو و و ر باابع ا

ساا باقهالت

روایب شییره ر کفسییرم و ببیینا،یابب این ای باهکس شیینو اسییا .بسییال بتهرب پهو ع
حا یییم اک اسیییا د این روایات از بارم سیییانب و بتاب از چ اعت ارب بمخهر ارون و دنات
روایات ر اولهیا کفسرمب این ای رمار ببگرمون.
با داوشیب د صیهرت گمها ،بنی گ شین د پهو نیب رخهر و بسیتههب ربارو این
به یه) ،اومات ونینو اسا؛ حتب کفاسرم همیقرن م صمه نا ب وق روایا بق هو خه پم اخت اون
و روایا بقاب را بمرسب و اههارورمب ربارو اک ا وکم واون .ب درن جها ،پهو ع حا م
رسییالا ک ررن اعت ار روایات بذدهر را بم عهنو گمهت اسییا .این جسییتار پس از وق روایات
باقهو ر بایابع همیقرن بی کمکریب کیاری ب ،بی بهموگرمب از رور یاب وقینالتینیثب پس از
کفکرک باابع شیره و سیاب و ر و ب ع سیانب و بتاب ب سیامع اعت ار این روایات پم اخت
اسا.
سبب نزول آیه

بمخب کفاسرم همیقرن ر براک س ب وزوو این ای  ،وقلب از ابن ع ا را گزارر دم واون:
ََُ َ
ا
وَّ ه َن ُ
ورتى ای  98سیهرو او راد وازو شین د *إ اا ُم َ َو ها َض َ ُا ُ َ
وَّ الل ِ َح َصَ ُب َج َ اه َ أاُ َ ل ا
د
ِ
ِ
ِ
وار ُدوَّ* عاو راد ، 98 :بم رمیع گماک ابن و گفتان" :ایا خنایاک با را شیاات بى ن؟" ر این
ِ
براک ابن الزبهمى رسرن و از باجما پمسرن .گفتان" :بتدن خنایاک با را شاات بى ن " .پمسرن:
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"چگهوی ؟" بضیییدهک ایی را گفتاین؛ گفیا" :او را وز بن ب هاورین" .ورتى پراد م عص را
اور ون ،ابن الزبهمى پمسییرن" :یا بتدن ،این خاص خنایاک باسییا یا م به ه ى ب جز ا ؟"
همبه  " :م به ه ى ب جز ا " .ابن الزبهمى گفا" :سیهگان ب پمور گار ده بالهب شینى
بگم و ایند ب اعتقا که ب ئک و عرسییى و عزیم بانگاک شییایسییت ا

سییتان؟" بکراک همیا

پرموزى بمدنییرنون و ای ر جهاب وازو شیین" :اواک د از جاوب با سییابق ورک ارون [یهاى
ب ئکی و عرسیییى و عزیم] از اکع بمدایاروین "» .عابناببحیاکم ،، 1419 ،ج  ،8ص 2468؛
ح مسب 1372 ،ر ،ج  ،7ص 103؛ واحنب ،، 1411 ،ص 314
رواییاکب دی ر این پهو ع بمرسیییب ببگم  ،چهویاک اغلیب رواییاکب دی ربیارو اییات
رماک دمیم وق شییینو ،و از باب سی ی ب وزوو و یا حتب کفسیییرم ای  ،بلک ر پب کی رق ای بم
بمخب ببیا یق و ر بهار هماواوب کی رق بم بارزکمین ببینا ،اک اسیا .عجها ب ابلب1387 ،
ر ،ج  ،1ص 168
الف) روایات منقول در منابع اهل سنت

روایاکب ربارو ببیا یق بنیدهو این ای ر باابع کفسیرمب و حنیثب ا

سیاا وق شینو

اسیا .ر ا اب  ،ابتنا با رعایا کمکرب کاری ب باابع ،این روایات اور و شینو ،ر ب ع بهنب
بمرسب خها ن گم ین.
 .1ابن ابب شیر عت ، 235 .ر دتاب الدبیان ،با دم سیان ب وق روایتب ببپم از د
ُ ُ
َ َ ُ َ َ
علبع)  ،عثداک را ازجدل ببیا یق این ای بهمهب همبه و اسیاَ :ح ا َها شَ َا َابَق قالخ ها شَ َ َاَق
ُ ُ
َ َ
َ
َ َ ُ ُ َ
ُ
وسَََب َب ِن َهَا ِاَ ق َع َن ُه ََ امَ ِ َب ِن َحَا ِطَبق قَالخ َسَََ ِم ََ َع ِل ًََّا َنخ ُطَ ُب َنقولخ *ِإ اَّ
َع َن َج َ َف َِ َب ِن ِإ َنَا ق عن ن
ا َ َ َ َ َ َُ َ ا َ ُ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ َ
وَّ* قال ُ :عر َم ُاَّ ِه َه ُ َ » .عابن ابب شیر  ،، 1409 ،ج ،6
ال ِِنن سَاق ل ِهها الَسَهی أول ٌِ عه ا ها
ص 263
 .2ح مبعت ، 310 .ر کفسییرم جابعال راک ،این روایا را ی ای  101سییهرو او راد وق
دم و اسیا :حنراا بتدن بن بنیار راو راا بتدن بن جهفم راو راا شه ل عن مبى بنم عن یهسن
بن سییهن و لرس بابن با ک عن بتدن بن حاحب راو سییدها علرا ی یب هقما ذو اآلی * :اَّ
ر
الِنن سََاق ل هها الَسََهی أولٌ عه ا ها وَّ*ق قال عرماَّ رََُی الل عه هه » .عح مب1412 ،
 ،،ج  ،17ص 75
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کقمی نا مزباک با ح مب ،ابن ابب عاصییمعت ، 287 .ر دتاب السییا  ،با سییانب د ال ت
اویندب بیا سیییاین ح مب کفیاوت ار  ،درن عیارت -عثدیاک باهم» -را از بتدین بن حیاحیب وقی
دم و اسا .وب گفا:
شیییارینت علب ع) خی ی ببخهاوین و این ایی را دی رمائیا همبه  ،ع یارت "عثدیاک از
اک اسا " را ورز ر براک ببنا ،ای ب زباک اور »؛ ح ها ابوبمَق ح ها شاابَق عن ش اَق عن
ج فَ بن انا ق عن نوسَََب بن هاا ق عن هَم بن حاطب قالخ سَََم

علَا نخطب نقولخ *إَّ الِنن

ساق ل هها الَسهی أولٌ عه ا ها وَّ*ق عرماَّ هه » .عابن ابب عاصم ،، 1413 ،ص 560
ابن ابب حاکمعت ، 327 .ر کفسیرم القماکالهررم بنوک دم سیان و صیمه نا ب وق از وهداک
بن بنرم اور و اسا:
ُ
َ
َ
ا
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ا
ُ
َ
ا
عن اله ماَّ بن بشَََََخ أَّ علَا قَأخ *ِإَّ ال ِِ َنن َسََ َاق ل َ ِهها الَ َسََهی أو ِلٌ عه ا ُه َا َ وَّ*َ
فقَالخ أاَا هه و عمَ هه و عرمَاَّ هه و الِبََ هه و طلََ هه و سَََ َ و عاَ الَحمَاَّ هه ».
عابن ابب حاکم ،، 1419 ،ج  ،8ص 2469
باکمینبعت ، 333 .ر کیوی ت ا السا ورز بنوک دم سان چارن اور و اسا:
َ
ََ َ
ا
عن علي  -رُیالل عه  -قالخ *ِإ اَّ ال ِِ َنن َس َاق ل ُ َ ِه اها ال َُ َسهی *ق َاِ عرماَّ و طلَ و

الِبََ و أاا هن شَ عرماَّ و طلَ و الِبََ».عباکمینب ،، 1426 ،ج  ،7ص 379

ح ماوبعت ، 360 .ر کفسرم خهیع این روایا را ی ای وق دم و اسا:
َ
ََ َ
ا
ر ر ر
َُِ الل وج نقَأ اِ ،اون خ *ِإ اَّ ال ِِ َنن َسََ َاق ل ُ َ ِه اها ال َُ َسََهی
رو رأَّ عرماَّ سََمإ علَا
ُأولٌ َ َع َه ا ُه َا َ ُ َ
وَّ* قالخ أاا هه و ابوبمَ و عمَ و عرماَّ و طلَ و رالِ بََ و سَ َ و سَ َ َ و
ِ
عا الَحماَّ و ابوعاَ  .»،عح ماوب 2008 ،ت ،ج  ،4ص 318
ابن عینبعت 365 .بیا دم سیییاین از خه کیا وهدیاک بن بنیییرم ،این رواییا را از علب ع)
اینگهو وق دم و اسا:
ها هَم بن عا الَحماَّ ال َولي السَخسي ها هَمود بن مدُ ها زن بن الَااب عن َواد بن
علاَ الَار ي عن لَی بن أبي سَلَ عن ابن ع اله ماَّ ابن بشَََ عن اله ماَّ بن بشَََ وِاَّ ه نسَمَ
هإ علي أَّ علَا خَأ فُح اِ ،اون خ *إَّ الِنن سََاق ل هها الَسََهی أولٌ عه ا ها وَّ* قال أاا
هه و ابوبمَ و عمَ و عرماَّ وطلََ والِبََ» .عابن عنب ،، 1409 ،ج  ،3ص 122
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ابن بم وی عت ، 410 .ر دتیاب بایارب علب بن اببحالب ،از وهدیاک بن بنیییرم وقی دم و
د علب ع) پس از رمائا این ای صییمه نا همبه  :موا باهم» .ال ت وب سییانب بماب این روایا
دم وکم و اسا عابن بم وی  ،، 1424 ،ص . 231
رهل بعت 427 .ع وو بم ایندی رواییا باقهو از بتدین بن حیاحیب را بینوک سیییاین دم
دم و عرهل ب ،، 1422 ،ج  ،6ص  ، 310ب وق وهداک بن بنرم ورز با دم سان پم اخت اسا:
أخاَاي ابوعاَ الَل هَمَ بن عاَ الَل قَالخ حَ ر هَا ابوالَسََََن هَمَ بن عرمَاَّ الهصََََاي قَالخ
أخاَاا ابوبمَ هَم بن الَسََن الساَ ي بَلب قالخ أخاَاا احم بن الَسَن بن عا الَاار الصوفي
قالخ ح ر ها عاَ الل القوارنَ قالخ ح ر ها هَم بن الَسََن بن أبي نِن ال م ااي قالخ ح ر ها لَی عن
علی -قالخ ضح عل ري لَلَ اِ ،اون خ *إ اَّ االِ َنن َسَ َا َق َ َل ُ َ
ابن ع ر اله ماَّ بن بشََََ -و ِاَّ هن سَ رَمار ر
ِ ِ
ه اها َال َُ َسَهی ُأولٌ َ َع َه ا ُه َا َ ُ َ
وَّ* قالخ أاا هه و ابوبمَ و عمَ و عرماَّ و طلَ و الِبََ و سَ
ِ
ِ

و عا الَحماَّ بن عوف هه » .ع داک ،ص 311

بکب بن حدهرعت ، 437 .ر دتیاب الهینا ی الب بله الاهیا ی  ،بینوک دم سیییاین وقی
دم و دی علب ع) این ای را رمائیا دم و سیییسس همبه  :عرمَاَّ هه و أهَََََا بَ و أاَا هه ».
عابن حدهر ،، 1429 ،ج  ،7ص 4821
خیرب بانا بعت ، 463 .با دم سان ،روایتب از علبع) وق ببدان د با اک چ ر ن
دم شنو به کفاوت ار :
أخاَاا ابَااَ بن هخل الم لق ح ها هَم بن احم بن ابَااَ الَمَميق ح ها عَسَََی بن
هَم بن ههصَور االسَمافيق ح ها شَ َب بن حَب الم ارهي عن هَم ال م ااي قالخ ح ها شََخ في
اِا المسَََ  -ن هي هسَََ الموفَ  -عن اله ماَّ بن بشََََ قال ِ:ها عه علي بن ابی طالب فَِِوا
عرماَّ فقال عليخ *إَّ الِنن سَاق ل هها الَسَهی أولٌ عه ا ها وَّ*ق ا عرماَّ وأهَاب عرماَّق
وأاا هن اهَاب عرماَّ» .عخیرب بانا ب ،، 1417 ،ج  ،11ص 169
حسیکاوبعت ، 490 .ر شیها نالتازی با دم سیان از وهداک بن بنیرم این روایا را وق
ببدان:
َ
َ َ
َُ ََ َ َ
َ َ َ ا ََ
ُّ
َ َ اُ َ َ َ ََ ا
وف ُي قالخ َح ا َها
و ح واا ع ِن اب ِن بمَ السَ ِاَ ِ ِّي قالخ ح ها احم بن الَسَ ِن ب ِن عا الَاار الصَ ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ ََ َ َ ُ
َ َ
عاََ اللَ َب ُن ُع َم ََ َال َق َ
نَ ُّ قَالخ َحَ ا َهَا ُه ََ امَ ُ َب ُن ال ََ َسَََ ِن َب ِن أ ِبي َن ِِ نَ َ ال َ َمَ َ ِاا ُي قَالخ أخ َا ََاَا ل َََی َب ُن
ار
و
ِ
ِ
ا
ََ
َ َ َ َ ُ ا َ َ َ ََ َ َََ ً َ
َأبي ُسَ َل ََ َع َن َأبي ُع َم ََ ُّاله َ َماَّ َبن َ
*إ اَّ ال ِِ َنن
خ
َ
َن
و
ا
،
ِ
ا
َ
ل
َ
ل
ي
ال
ل
ع
ح
ض
خ
ال
ق
ي
َ
ل
ع
ار
م
سَ
ن
ه
اَّ
ِ
و
ََ
شَ
ب
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ َ ََ ُ
ِه اها ال َُ َسََهی * فقالخ أاا ِه َه َ َو ابوبمَ ِه َه َ َو ُع َم َُ ِه َه َ َو ُعر َم ُاَّ ِه َه َ َو طلَ ِه َه َ َو
ُ
ُ
َ َو َس َ ِ .ه َه َ َو عا الَحماَّ َب ُن َع َوف ِه َه َ » .عحسکاوب ،، 1411 ،ج  ،1ص 50

َسََ َا َق َ َل ُ َ
ُّ َ َ ُ َ ُ
الِ بََ ِهه
ده و روایا یگم از ابالب صیینو ،و بتاسیین بمرب وق دم و د ر رسییدا باابع
شره بمرسب خها ن شن.
ابن عیری عت ، 542 .ر کفسیییرم الدتمر الهجرزعابن عیری  ،، 1422 ،ج  ،4ص  102و

بر نبعت ، 530 .صیاحب کفسیرم دنیناالسیمارعبر نب 1371 ،ر ،ج  ،6ص  ، 315وق ابن
حاحب را بنوک سیان ،دم دم واون .ابن عسیادمعت ، 571 .با دم سیان ،و روایا بتفاوت از
علبع) را ب وق از وهداک بن بنیرم وق ببدان .بتن روایا اوو بنیاب باابع گذشیت اسیا؛ ابا
رواییا وت ،رمائیا جینیینب از وارهی بی سیییا ودب ین دی بتن باتسیییب بی علب ع) بی وقی
خیرب بانا ب ش ا ا ار  .عابن عسادم ،، 1415 ،ج  ،18ص  423ی 424
برضیاوبعت ، 685 .ر اوهارالتازی  ،روایتب را بنیاب باابع پرعگفت وق ببدان؛ ابا ر
وق او ،وات سیهرن ر براو و ابن جماد ورز ر اوتهاب بتن روایا ینو ببشیه  .ال ت وب سیانب
دم وکم و اسا:
ر
رو أَّ علََا َُِ اللَ وج َ خطَب و قَأ اَِ ،اونََ قَالخ أاَا هه و ابوبمَ و عمَو و
عرماَّ و طلَ و الِبََ و سَ و سَ َ و عا الَحماَّ بن عوف و ابن الََا » .عبرضیاوب1418 ،
 ،،ج  ،4ص 61
درن وق

ر کفسییرم سییماج الدارمعخیرب شییمبراب ،، 1425 ،ج  ،5ص  56و کفسییرم

ابهالسیهه ورز ابنو اسیا عابهالسیهه  1983 ،ت ،ج  ،6ص  . 87وقلب د ر اک وهداک بن بنیرم از
علبع) رواییا ببداین دی اینیییاک خه پس از رمائیا این ا ی  ،ابهبکم ،عثدیاک ،حلتی  ،زبرم،
سیییهین و عینالمحدیاک بن عهف را وات بببم  .ر باابع بتهن یگمب چهک :غمائب القماک ورات
االعمج عت ، 728 .عورات االعمج ،، 1416 ،ج  ،5ص  ، 56ال تمالدترط ابهحراک اونلسییبعت.
 ، 745عابهحریاک اوینلسیییب ،، 1420 ،ج  ،7ص  470و الینرالداثهر سیییرهحبعت، 911 .
عسیرهحب ،، 1404 ،ج  ،4ص  339روایا شینو اسیا .الهسیبعت ، 1270 .ورز پسازاک د
وقی وهدیاک بن بنیییرم را از ابن ابب حیاکم دم ببداین ،ببگهیین :بن ر بایابع یگم یینوات دی
علبع) عنمو ب نمو را وات بم و اسا».
ال
ال ت وب ب این باابع اشییارواب ودبدانعرود الدهاوب ،، 1415 ،ج  ،9ص  . 92احتدا ن
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اشیارو الهسیب ب باابهب چهک کفسیرم برضیاوب اسیا د سیهرن بن زین و ابن جماد را م ر بتن

رواییا دم دم و به وین .ال تی پرع از اک بتیب الینین ح مبعت ، 694 .ر دتیاب المییاخ
الاضمو هب باارب الهنمو چارن گفت به :
َ
َ
ا
ََ ُ
عن علي -رََُیالل عه  -أا لما قَأخ *ِإ اَّ ال ِِ َنن َسََ َاق ل َ ِه اها ال َُ َسََ َهی * قالخ أاا هه و

ابوبمَ و عمَ و عرماَّ الی ضماُ ال شََةق ََِ ،ابوالفَأ في اسَااب الهِول» .عبتب النین ح مب،

 ،، 1424ج  ،1ص 36
ب) روایات منقول در منابع شیعه

کفاسیرم روایب شیره  ،روایاکب را ر براک ببیا یق این ای وق دم واون د غال نا از و با ع
بنییههر حنیثب گمهت شیینو اسییا .ر ا اب با رعایا کمکرب کاری ب ،روایات باقهو ر باابع
حنیثب و کفسرمب شره دم ببشه :
بمربعت ، 274 .ر روایتب د سییان اک را دم دم و ،سیی ن ابات صییا ،ع) را وقببدان د ایناک این ای را ر کهصرن شرهراک ب داربم واون:
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
َ
َ
َع َه ُ َع َن أ ِبَ ِ َع َن حمَِ ،ب ِن عا الل ال ََ َ َف َِ ِّ َع َن أ ِبي ال ََ َسََ ِن ال ا ِه ِي َو ع َن ج ِم َِل ب ِن د اراأ ع َن
َ
ا ً
ُُ َ َ
َ
ُ
َ
ا
َ َ َ َ َ
َ
أ َب ِاَّ َب ِن ض َْ ِل َب قالخ قال ابوعا الل ِإ اَّ الل َ َن َا َ ی ِشََ َ ُ َها َن َو َُ ال ِق ََ َاه َِ َعلی َها ِفَ ِ َ ِه َن َاوب أ َو َ ََ َِ ُِ ،ه َا ََرََ
ُ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ ً َ َ َ ُُ َ َ ً َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ا َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ً
وَّ اوقا
وجوا هسَُورة عوراض ِمههَ روعُ ق سَ ل ل المو ِارد و َاا عه الشَ ِار نَِا
ُ
َ َ ُ َ َ ََ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ا َ ََ َ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ ََ ُ َ .
وُ ُإ َل ُ ُ َال َم َوار ُ َف َح َن َِال َ
وَّ
ِهن ناقوِ فح نِالوَّ ن وروَّ ِخحل الَه َِ علَ ِ شَِ ِهن اور نُألأ ض
ِ
َ
ا
ُ َ ُ ا َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ َ
ََ َُ َ َ ا ُ
اب َو ا َو ق َول اللَ ِ ض َاَ َارِ َو ض ََالی ِفي َُِِا ِبَ ِ خ *ِإ اَّ الَ ِِ َنن َسَََ َاقَ ل ُ َ ِه اهَا
نط موَّ ُو الهَا ِفي ال َِسَََ ِ
َال َُ َسهی أولٌ َ َع َه ا ُه َا َ ُ َ
وَّ*» .عبمرب 1371 ،ر ،ج  ،1ص 179
ِ
شیییر صییینو،عت ، 381 .ر دتیاب األبیالب ،روایتب حهالوب را از ابیات علبع) وقیدم و د پراب م ادمتعص بم روب با م ،س ی ااوب را ر وصیین ابات علبع) و شییرهراوع ایما
ببدااین .سیییاین رواییا ،ب ع ابتینایب و رسیییدتب دی ای بهر بتی

ر اک وقی شییینو ،دم

ببشه :
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
ا َ
َ
َ
َح ا َها أ ِبي ِرََُ َو ُاَّ الل ِ َعل ََ ِ قال َح ا َها َسََ َ ُ َب ُن عا الل قال َح ا َها احم َب ُن ُه ََ ام ِ َب ِن خ ِال َع ِن
َال َقَاسَََ َبن َن ََ ََی َع َن َجَ ِّ َ ،ال ََ َسَََن َبن َراشَََ َع َن َأبي عاَ اللَ ا
الصَََ ِاد ِب َج َ َف َِ َب ِن ُه ََ امَ َع َن م َبَا ِرَ ِ َع َن
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ُ ُ
َ
ول ال الَ عص َع َلی ه َه َاََ ،نَا َعل ُّي إ اَّ ال الَ َ َع اِ َو َجَ ال َو َاَ َب َلَ َ ُحَبا
َ
ََال ُمؤ ِه ِهَنع قَالخ قَال ِلي رسَََ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
أ َ ِه ِ
َ
َ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ
َن َو ال ُم َسََُرََ َ ِفَن ِفي اأ َر ِ ف ََ َََُِ ِب ِ َ ِإخ َوااا َو َرََُوا ِب ِإهاها فطوبی ِل َمن أح اا َو
المسََ ِاِ ِ
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َهَ َ ا َب َع َل ََ َ َو َو َن .ل ل َم َن َأ َب َْ َرَ َ َ َو َِ اِ َب َع َل ََ َ َنا َعل ُّي َأ َا َ َو شَ ََ َ ُُ َ َع َلی َال ََ َو ُض َسَ َ ُق َ
وَّ َه َن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ َ َ َ َ َ َ ُ ا ُ َ َ
ُ َ َ َ َ َََ َ َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََُ
َ
ُ
أحااُ و ضمه وَّ هن ِ َِاُ و أاُ او َِههوَّ نوُ الفِ اأ ِا َِ ِفي ِظَل ال َ ِش نفِ الهَا و ت
َََ ُ َ َ َ َ َ ُ ا ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ ِ َ ُ ا ا َ َ َ َ َ َُ َ ا َ ُ َ ُ َ
ضفِعوَّ و نََِّ الها و ت ضَِاوَّ ِفَم اِل ا ِِ ِ ،اوَنَخ *ِإَّ ال ِِنن سَاق ل ِهها الَسَهی أو ِلٌ
َع َه ا ُه َا َ ُ َ
وَّ*» .عصنو 1376 ،،ر ،ص  561ی 562
ال ت این روایا را همات دههبعت ، 307 .با سیانب وارگ ،ر از صینو ،وق دم و د
ر این جا ب جها عنت دم سیان ،پس از روایا صینو ،رمار گمها .عدههب ،، 1410 ،ص
 265ی 269
صینو ،ر دتاب هضیائ النیره ورز این روایا را وق دم و اسیا عصینو ،،ببکا ،ص . 17روایتب مچهک رواییا بمرب بیا کفیاوت اویندب ر بتن ،ر دتیاب کییوی اییاتالریا مو از
شیر صینو ،وق شینوعاسیتمابا ب ،، 1409 ،ص  ، 324ابا وگارونو اک را ر باابهب از شیر
صینو ،وراهت اسیا .حسیکاوبعت ، 490 .ر دتاب خهیع ،روایا شیر صینو ،را با واسیی
ابهالتسیین هارسییب وق دم و اسییا .ال ت وب پس از دم سییان ،هقط رسییدتب از روایا را وق
دم و دی ر اک گفتی شییینو :اب علب این ای ر بهر که و شیییرهریاویا ویازو شییینو اسیییا».
عحسیکاوب ،، 1411 ،ج  ،1ص - 500عدا النین ح مبعت ، 553 .ر بنیاراالدبییفب ،عرا نا
روایا صنو ،را وق دم و اسا .عح مب ،، 1383 ،ص 181
اربلبعت ، 692 .ر دننالاد اور و اسا:َ
ً
َق َوُل ُ َض َ َالی *إ اَّ االِ َنن َسَ َا َق َ َل ُ َ ه اها َال َُ َسَهی ُأولٌ َ َع َه ا ُه َا َ ُ َ
وَّ* َع ِن ُّاله َ َم ِاَّ َب ِن َب ِشَََ أ اَّ َع ِل رَا
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ً َ َ ََ
ضحاا ل ََلَ َو قال أاا ِه َه ُ » .عحلب ،، 1411 ،ص 382
ع ب حلبعت ، 726 .عرا نا ع ارت باقهو اربلب را ر دنین الرقرن وق وده و اسیا.عحلب ،1411 ،ص - 382استمابا بعت ، 940 .با دم سانب ال ت وارگ اور و اسا:
َ
َ
َ
َق َال ُه ََ ام ُ َب ُن َال َ ااا َرح َم ُ االل ُ َح ا َ َها َ
ابوج َ َفَ ال ََ َسَ ُن َب ُن َع ِل ِّي َب ِن ال َو ِلَ ِ ال َف َسَ ِو ُ ِب ِن َسَ َه ِاد َِ ،ع ِن
ِ ِ
ُّاله َ َماَّ َبن َبشَََ َق َالخ ُِ اها ََ َاِ َل ََ َلَ ع َه َ َعل ِّي َبن َأبي َطالب ُسَ امارًا إ ََ َق ََ َأ َاِ ،او ََن ََ *إ اَّ االِ َنن َسَ َا َق َ َل َُ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ َ َ ََ
ُ
َ
ِه اها ال َُ َسهی * فقال أاا ِهه » .عاربلب ،، 1381 ،ج  ،1ص 320
ازاک جاد صیاح اک کفاسیرم روایب باوان هرک داشیاوب ر کفسیرم صیاهبعهرک داشیاوب،
 ،، 1415ج  ،3ص  356ی  ، 357سرن اشم بتماوب ر ال م اک هب کفسرمالقماکعبتماوب1374 ،
ر ،ج  ،3ص  841ی  ، 845عموسب ر وهرالثقلرنععموسب ،، 1415 ،ج  ،3ص  460ی  461و
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ردب بنیهنب ر دازالنرائقعردب بنیهنب 1368 ،ر ،ج  ،8ص  474ییی ی  476روایاکب را از
باابع پرعگفت وق دم واون ،از دم بمن اک پم رز ببشه .
اعتبارسنجی سندی

پس از دم روایات ،الزت اسییا ب سییامع اعت ار اک ا پم اخت شییه  .این ییمورت با
عایاییا بی اخت ف بتهک رواییات ،وچایناک ببگم  .ابتینا بی سیییامع اعتیار اسیییایا احیا ی
باقهو ر باابع ا

ساا پم اخت ببشه :

 .1بررسی سندی منابع اهل سنت

بمخب از روایاکب د از باابع ا

سییاا وق شیینو ،هارن سییان و یا اراب سییانب وارگ

اسیا .بنیهب اسیا سیامع اعت ار سیانب این سیت روایات ،بدکن ورسیا و ب درن جها ر
زبمو احا ی

یهرن رمار ببگرمون .ر این جا بم اسیا

کمکرب روایات اراب سیانب د ر

رسیدا باابع همیقرن وق شین ،رجاو سیان بمرسیب ببگم و بم ب ااب اک ،وه) حنی از بارم
صتر یا هرن به ک ک ررن ببشه .
روایا اوو را ابن ابب شیر وق دم و اسیا .راوب اوو شی اب اسیا د رجالراک ا

سیاا

او را کهررق دم واون عابن ابب حاکم 1952 ،ت ،ج  ،4ص  . 392راوب یگم شییه اسییا .وب را
هم ب زا ن و ررق ر وق حنی بهمهب دم و و او را رق و حاهظ اوسیت اون عبزب،، 1400 ،
ج  ،12ص  . 490جهفمبنایا

یگم راوب بهجه ر سییان روایا ابن ابب شییر اسییا .ر

بهر او گفت شینو د شیه روایاکب را د او از ح رب بن سیالم و بما ن وق دم و ،یهرن
شیییدم و ،ابیا اغلیب رجیالریاک او را کهررق دم واوین عابن حمم عسیییق وب ،1326 ،ج  ،2ص . 83
یهسین بن با ک هم ب رلر التنی و ال ت رق کهصیرن شینو اسیا عابن ابب حاکم 1952 ،ت،
ج  ،9ص  . 229اههیارورمب ر بهر بتدین بن حیاحیب دی ر بسیییریارب از رواییات و ازجدلی
روایا باقهو کهسییط ابن ابب شییر  ،س ی ن علبع) را وق دم و ر باابع شییرهب وجه ونار .
باابع ا

سیاا وب را جزد صیاار صیتاب ب شیدار اور واون و ب درن جها مچهک یگم

صییتاب  ،عا و و بهرق کهصییرن شیینو اسییا عابنح اک 1973 ،ت ،ج  ،2ص  . 365پنر وب با
جهفمبن اببحالب ب ح نی بهاجمت دم و بتدن بن حاحب ر دنیتب بتهلن شین .سیسس او
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سیییادن دههی گم یین و ر دیارزار یاب جدی  ،صیییفرن و وهمواک ،دماو علبع) به عابن اررم،
 ،، 1409ج  ،4ص  310؛ باابماین از بارم رجالب ،روایا بذدهر صتر ب شداربباین.
سیان وبب د بمرسیب ببشیه  ،سیان روایا باقهو ر کفسیرم ح مب اسیا .ر این سیان،
رجاو بنیتمدب با سیان ر وجه ار د از دم بمن اک پم رز ببشیه  .یگم اهما حا یم
ر سلسل این سان ع ارکان از:
بتدین بن بنیییار :گمچی بمخب او را کضیییهرن دم واوین ،غیالیب رجیالریاک وب را بهرقاوست اون  .ع ب 1963 ،ت ،ج  ،3ص 490
بتدن بن جهفمغانر :ینگاو اب بتفاوکب ر بهر او وجه ار  .او با شیییه برسیییاسییاو ب زبا اشییا عب ارب ،ببکا ،ج  ،1ص  ، 57ب درن جها بمخب گفت اون احا ی او
از شیییه پذیمهتاب اسیییا ،ولب احا ی او از غرم شیییه وهشیییت ببشیییه  ،ابا ب اک احتماج
ودبشیه  .از حمف یگم بمخب بهتقنون د وب ب صیهرت واروا ک ی شینو ،رحالبد حاهظ
و ار ا ر حنی اسا .ع ب 1963 ،ت ،ج  ،3ص 502
یهسیین بن سییهن :بمخب او را از بهالب عثداک و بمخب از بهالب رناب بن برههک عابنابب حیاکم 1952 ،ت ،ج  ،9ص  223و گمو ب ورز از بهالب بتدین بن حیاحیب اوسیییتی و رقی
بهمهب دم واوینعابن حیاک 1973 ،ت ،ج  ،5ص  ، 550ابیا کمبیذب ر دتیاب سیییان ،پس از وقی
حنیثب د وب ر سییان اک رمار ار  ،او را بمههو خهاونو و گفت اسییا د از او شییااختب
ویناریمعکمبیذب ،، 1403 ،ج  ،5ص  . 115بم اسیییا

بمرسیییب رجیاو این سیییاین ،ودبکهاک بی

صتا اک حکم ا .
ابن ابب عاصیم :سیان باقهو از او عرا نا سیان ابن ابب شیر اسیا د بمرسیب شین .حنیباقهو ر دتاب الکاب ابن عنب از بارم سییانب ییهرن اسییا .بمخب راویاک اک ییهرن و
بمههو ستان.
-لر بن ابب سییلرم :او را اینگهو کهصییرن دم واون د ا

ک لرط گهیب ر حنی ،

بضییمب التنی و یهرن به و اسیاعابن ابب حاکم 1952 ،ت ،ج  ،7ص 178؛ رثدب1408 ،
 ،،ج  ،7ص  . 315ابن ح یاک ببگهیین دی ر اواخم عدم اینچارن به و ودب اوسیییا چی
ببگهین؛ سیییان ا را جاب جا ببدم و از رقات احا یثب وق ببدم د وجه وناشیییاعابن
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ح اک ،، 1396 ،ج  ،2ص  . 231ع ب ابراب او را هم ب بب اون د ب جها هضییرلاسییازب
بماب عثدیاک ،سیییا بی جهی حین ی

ببز  .ع بی ودهوی یایب از باقهالت وب را دم دم و

اسا .عابراب ،، 1366 ،ج  ،9ص 472
 وا بن غل ی  :ابن عینب او را کضیییهرن دم و عابن عینب ، 1409 ،ج  ،4ص  22وب یارب ر بهر او عیارت ی یالن هب بهک حینیثی » اور و اسیییاعب یارب ،ببکیا ،ج  ،3ص
 . 264وب را باکم التینی کهصیییرن دم واوین دی از رقیات چرزب را وقی ببدم دی وجه
وناشیا و از یهفا ورز اک چ را واشیااخت به و روایا ببدم  .عابن ح اک ،، 1396 ،ج  ،1ص
296
ابن عم وهداک بن بنرم :او ورز بمههو اسا و ر بهر او ر اح عاکب ر باابع رجالبوجه ونار .
سان بهنب بتهلق ب رهل ب ر الکنن و ال راک اسا .ر این سان ورز لر و ابن عم وهداک
وجه ارون .بتدن بن حسیین بن ابب یزینالهدناوب ورز د ر این سییان وجه ار  ،ییهرن
التنی بهمهب شیینوعابن ابب حاکم 1952 ،ت ،ج  ،7ص  225و گفت اون د او رو ببگفا
و با ع اراکب باوان باکم ،بتموک التنی و بباعت ارب اسیییاا ب د وب ر اک وجه ار ،
وصین شینو اسیاعحهیاب ،، 1433 ،ج  ،3ص  . 150ازاینرو ،این روایا ورز از بارم سیانب
هرن ب شدار بباین.
ر سیییاین باقهو از خیریب باینا ب ،ع وو بم اک دی اح عیاکب ربیارو ابما رم بن
ب لنالدهنو ر سییا ورسییا ،ر رسییدتب از اک ابنو د بتدنالهدناوب گفا :شییر ب ر
بسیمن از وهداک بن بنیرم روایا را وق دم و اسیا» .بنی گ ورسیا این شی گ چ دسب به و
و ب درن جها سان این روایا راب اعت ارسامب ورسا و حنی از این بارم هرن اسا.
ر سییان حنیثب حسییکاوب ر شییها ن التازی  ،م لر و م بتدن بن حسیین بن ابب
یزینالدهناوب حضیهر ارون د ب شینت کضیهرن شینواون .ورز ابن عم وهداک بن بنیرم حضیهر
ار د بمههو اسا و حنی ازلتاظ سانب هرن ب شدار بباین.
روایا اولب د ابن عسیییادم وقی دم و ،ب سییییب وجه دیناوب ،لری و ابن عم وهدیاک
یهرن اسیا .روایا وت وب ورز ب سی ب وجه حنار

و وفم د کضیهرن شینواون ،درن

254

| دوفصلمام پژوهشهازدفسیاد ییی  -سال  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1400شماره پیاپی 14

حکم را ار  .اشیه یکب از این اهما اسیا .ال ت ر سیان بنی گ ونینو د دنات اشیه اسیا
ابا ب جها وق او از شییه ب ،بهلهت ببشییه د بما  ،اشییه بن سییهار اسییا د ر بهر او
گفتی اوین :اراب خییا یاب هیاحع و دثرماله م و یییهرن التینیی
عینالمحدیاک بی درن جهیا از او وقی حینی

به  .یترب بن بهرن و

ودبدم وینعابن حیاک ،، 1396 ،ج  ،1ص 171؛

ب ،، 1405 ،ج  ،6ص  . 276یهقهب القدب ورز کضیهرن شینو اسیا .عحهیاب ،، 1433 ،ج
 ،3ص 85
ابا الزت اسا وهداک بن بنرم د وار این روایا اسا ش برا شااسب شه  .پنر وهداک
کاها شی بیب از اوبیار به د با ابهبکم رسیقرف برها دم عابن اررم ،، 1409 ،ج  ،1ص . 231
وهداک داک دسیب به د پرما ن خهوب عثداک را ب دماو اوگنیتاک ریع شینو وائل دسیم عثداک
ب شیات بم و ب بهاوی ا  .بهاوی اک ا را اویزاک دم و بم ت با ینک اک بم خنیدنیاک اهزو و
ببشینعابن اررم ،، 1417 ،ج  ،2ص  . 555وب گمایع ب عثداک اشیا و ب درن جها جزد
اهما بهنو ب از اوبار به د با علبع) برها وکم عح مب 1879 ،ت ،ج  ،3ص  . 459وب ر
ساو  39ممب از سدا بهاوی بیبهر حدل ب عرنالتدم شن .دارگزار علبع) بالکبن دهب
به د وهایت نا پس از یک باو بقاوبا کهاوسییا بم وهداک پرموز شییه عابن

و رقفب 1987 ،ت،

ج  ،2ص  . 446وب ر جایگ صیییفرن ر ردیاب بهیاو ی ر بقیابی علبع) رمار گمهیاعابن
بزاحم ،، 1404 ،ص  . 449وهداک ر زباک ورو بسییلم ب دهه  ،والب اک جا به د سییسس
ابن زیا جایگزین او شین .وب ر سیاو  65ممب والب حدگ شین و بم ت را ب برها با ع نا
بن زبرم عهت دم ؛ لذا بم ت او را کهقرب دم ون و ب رت رسیاونون .عابن ع نال م ،، 1412 ،ج
 ،4ص 1499
ب حر شییین د احا ی

باقهو ر باابع ا

سیییاا جز یک روایا ،بقر د از بارم

سیانب یهرن ب شیدار ببایان .ال ت اک چ از هن گفت ببشه  ،بماب کدابب اساا

هرن

یکسیاک ورسیا .گاو یهن صیمه نا ب جها بمههو به ک یک راوب اسیا و گاو واشیب از حضیهر
اهما ب دذواب و دسیاوب اسیا د از جه حنی ابایب وناشیتان .وهداک بن بنیرم ب عاهاک وار
این حنی

ر ارک اس با به ه) روایا اساس نا راب اعتدا ورسا .گفت شن د وب کدای شنین

بی عثدیاک اشیییا و بیا علبع) ورز برهیا وکم  .ایندی ر بمخب رواییات باقهو از او ،علبع)
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بینوک ایندی ویابب از خلفیاب اوو و وت ب م  ،صیییمهی نا بی ویات عثدیاک اشیییارو ببداین ،بم کم یین یا
بباهزاین .ع وو بم وهداک ،لر بن ابب سیلرم د ر جه احا ی
عثداک سیابق اب ار  ،عاب

رزبرا هضیرلا سیازب بماب

یگمب اسیا د ونیاک بب ن بتن این روایا یهاب هضیرلاسیازب

بماب عثداک ر او سابق اشت اسا.
 .2بررسی سندی منابع شیعه

اولرن سیانب د ر باابع شیره بمرسیب ببشیه  ،بمبهس ب روایا بمرب ر دتاب بتاسین
اسیا .او از پنرر بتدن بن خالن روایا ببدان .او از اصیتاب ابات ر یاع) و ابات جها ع)
به و اسا .وماشب او را هرن خهاونوعوماشب 1365 ،ر ،ص  325و ابن غضائمب گفت د
وب از یهفا زیا روایا وق دم وعابنغضیائمب 1380 ،ر ،ص  ، 93ابا شیر حهسیب وب را
رق اوست عحهسب ،، 1427 ،ص  363و ع ب حلب او را رق و صتر الدذ ب وصن دم و
اسیییاعحلب ،، 1402 ،ص  . 93ر بهر حدزو بن ع ینا جهفمب و ابب التسییین الین اب
اح عات رجالب یاها ونن ،ابا الن اب و جدر بن راج ر سان روایا ،ر عمخ یک یگم
رمار گمهت اون .جدر بن راج را رق جلر کهصرن دم واونعوماشب 1365 ،ر ،ص  126د
از اصیتاب اجدا) ورز سیاعدنیب ،، 1404 ،ص  . 346اباک بن کالب از بزرگاک صیتاب ابات
صیییا ،ع) بی شیییدیار ببایین دی ابیات او را سیییته واوینعدنیییب ،، 1404 ،ص  622و رقی اب
جلر القنر وصین شینو اسیاعحهسیب ،، 1420 ،ص  . 44این سیان ب جها بمههو به ک یک
راوب ،هرن ب شدار بباین.
روایا وت را شیر صینو ،وق دم و اسیا .او از پنرر علب بن حسیرن بابهی ردب وق
دم و د ب اجدا) رجالراک ،رق و جلر القنر به و اسییاعحلب ،، 1402 ،ص  . 94راوب بهن
سیهنبن ع نا اسیا د او ورز بهر کهررق و سیتایع رمار گمهت اسیاعوماشیب 1365 ،ر ،ص
177؛ حهسییب ،، 1420 ،ص  . 215راوب بهنب احدنبن بتدن بن خالن بمرب صییاحب دتاب
بتاسین اسیا .گمچ ر بهر او گفت شینو د از یهفا وق روایا دم و و ب بماسیر اعتدا
اشت عحلب ،، 1402 ،ص  ، 14س اع را بق هو و ب صفا ورارا کهصرن دم واونعوماشب،
 1365ر ،ص  . 40یترب بن راسم راوب بهنب ورز کهررق شنو اساعخهیب 1372 ،ر ،ج ،21
ص  . 79جن او یهاب حسین بن راشین ،رواب بهنب اسیا .کاها ابن غضیائمب او را کضیهرن دم و
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عابن غضیائمب 1380 ،ر ،ص  ، 49ابا با عاایا ب وا ینو گمهتن کضیهرفاکب د باتبیم ب ابن
غضیائمب اسیا و اسیاسی نا اوتسیاب این دتاب ب ابن غضیائمب ورز بت کم ین جنب اسیاعخهیب،
 1372ر ،ج  ،9ص  270و از حمهب ابن ابب عدرم از حسن بن راشن حنی وق دم و و گفت
شیینو د وب جز از رق وق روایا ودبدم عحهسییب ،، 1417 ،ج  ،1ص  ، 154بنینجها
ببکهاک ب ورارا حسن بن راشن گها ب ا عوهرب ،، 1408 ،ج  ،4ص  . 239با این اوصاف،
این حنی از بارم سانب بهر وره ،اسا.
مقایسه تطبیقی

احا ی باقهو ر باابع کفسیییرمب ا

سیییاا ،ر دتب بتهن ب بنوک دم سیییان ابنو

اسیا .با بمرسیب باابهب د سیان روایا را دم دم واون ،نیا حمیق سیانب ینو ببشیه  .از
این نا حمیق صمه نا یک حمیق د ابناببشر وق دم و ،از بارم سانب اراب اعت ار اسا.
ر باابع شییره و حمیق سییانب بماب احا یثب د ر کفسییرم ای وق شیینو وجه ار .
یک حمیق اک ر دتاب بمرب وق شینو د ب سی ب وجه یک راوب بمههو ،یهرن اسیا.
حمیق وت را شر صنو ،وق دم و د از اعت ار سانب بمخهر ار اسا.
از بارم ددب ،رواییات ا ی سی یایا بی بماکیب برعکم و بتهین کموین ،ابیا از بارم درفب اراب
هن شنینکمب ستان؛ زیما هفب غالب سلسل اساا بهجه ر باابع ا

ساا ،ب س ب وجه

اهما ب اسا د شنین نا کضهرن شنو و ب دذب ،جه و هضرلاسازب بتهم ستان .وهداک بن بنرم
ودهو روشین اک اسیا د ر فا حمیق از نیا حمیق بهجه حضیهر ار ؛ رحالبد

یهن

بهجه ر سان باقهو کهسط بمرب صمه نا ب جها وجه یک راوب بمههو اسا.
اعتبارسنجی متنی

بماب ارزیابب بهتم این گموو روایات ،بمرسییب بتاب و بتتهایب اک ا ییمورب ببوداین.
ازاینرو ر این رسییدا روایات ا

سییاا و شییره ب صییهرت کفکرکب و ب شییک بتاب وقن

ببشه .
 .1بررسی متنی روایات اهل سنت

گذشیت از بارم سیانب ،روایات باقهو ر باابع ا

سیاا با چالع ایب جنب بهاجهان.
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بهمکمین چالع ،ا یماب شنینب اسا د ر بتن روایات وجه ار  .این ا یماب م ر
درفریا کتدی حینی و م ر بتن احیا ی

بموز دم و اسیییا .گهویاگهوب و عینت وحینت ر

درفرا کتد حنی کهسییط وار ابتنایب این روایات ،ا یییمابب را بتهج اک وده و اسییا.
که یر برعکم ایند ر یک وق گفت شینو د علبع) خی ببخهاون و این ای را رمائا
دم  .ر وق

یگمب ابنو د علبع) شب اگات و ر خلهت ب وهداک چارن گفا و ر وقلب

یگم علبع) ر بسیمن بنیاهو اسیتماحا به و و پس از شیارنک صیناب وهداک د ر بهر
عثداک سی ن ببگفت  ،ای را رمائا و ببینا ،اک را براک همبه و اسیا .ر روایتب یگم ابنو
د خه عثداک این سی ن را از علبع) شیارنو اسیا .ال ت ر غالب روایات ،وق اوو دم شینو
ابیا ایندی علبع) ر خ و خیی اب این سییی ن را بیمد وده و و ر شییی گ یگمب جز
وهداک اک را وق وکم و باشن ،پمسنب جنب ر بسرم ارزیابب روایا اسا.
برع از ا ییماب ر کتد  ،بتن روایا بسیرار بضییمب و بتاه) اسیا .ههمسیتب از این
کاه) ر ا اب دم ببشییه  .علبع) پس از رمائا ای  ،این اهما را ر زبمو ببییا یق این ای
اوست اون:
 .1عثداک؛
 .2علب ،عدم ،عثداک ،زبرم ،حلت  ،سهن و ع نالمحداک؛
 .3علب ،ابهبکم ،عدم ،عثداک ،حلت  ،زبرم ،سهن و ع نالمحداک بن عهف؛
 .4علب ،ابهبکم ،عدم ،عثدیاک ،حلتی  ،زبرم ،سیییهین ،سیییهرین ،ع ینالمحدیاک بن عهف ،ابن
المماد؛
 .6عثداک و اصتابع و علبع) د خه را از اصتاب عثداک کهصرن دم و اسا؛
 .7عثدیاک ،حلتی و زبرم و علبع) دی خه را از پرمواک عثدیاک ،حلتی و زبرم بمشیییدم و
اسا.
ر کاری وق این احا ی بنهه اسا د ر باابع کفسرمب ا

ساا ،بم ببا یقب د

شیاب این ای ببشیهون ،ب کنریج اهزو و شینو اسیا .ر کفاسیرم بتقنت بمبهس ب رمک سیهت و
ابتناب رمک چهارت ،صیمه نا وات خلرف سیهت ر روایا باسیهب ب علبع)  ،بیمد به و اسیا .از
اواسییط رمک چهارت ،وات یگم اهما ب د ر سیییهر هه ،اشییارو شیینو ورز ر بتتهاب روایا
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باسیهب ب ابات علبع) ینو ببشیه و اغلب باابع کفسیرمب بتیخم یییی ب جز باابهب د صیمه نا ب
جدعاورب روایات کفسرمب ا تدات ورزینو به ون باوان النرالداثهر سرهحب یی ی ورز درن وق را
پذیمهت و دم دم واون؛ باابماین اک چ ر کیهرات وق این حنی ب چنم ببخهر  ،اهزو و
شیینک بم کهنا اهما ب اسییا د ر سیی ن علبع) ابنو؛ ب گهو اب د وهایت نا کهنا ب و وفم
رسیرنو اسیا؛ داک ایب د ب عنیمو ب نیمو» بنیههرون -چااکد الهسیب اشیکارا ب این بیلب
کیدرن ببدان د بما از ببیا یق این ای داک عنیمو ب نیمو اسیاعالهسیب ،، 1415 ،ج ،9
ص  . 92ب ع ارکب این کیهرات ابتنا از دم وات عثداک اغاز و ب عنیمو ب نیمو ختم شینو اسیا.
شییا ن بم این بنعا ،وق این روایا ر دتاب المیاخ الاضییما هب باارب الهنییما اسییاعبتب
النین ح مب ،، 1424 ،ج  ،1ص  . 36با اسیتاا ب سیهابق کاری ب بنیاب  ،جمیاک باق اسیازب
بی عاهاک ییک احتدیاو ر بمرسیییب بتتهایب این احیا یی

بیمد ببشیییه  1.این اکفیا ،یهاب

باق اسییازب بماب خلفا و عنییمو ب نییمو ،ب این روایا بتنو ودبشییه  .این همایان ببکهاون
جمیاوب ر کییرن حنی عنیمو ب نمو باشن د خه هارن اعت ار اسا و ب جهات بتهن ب چهک
یهن شینین سیانب و بتاب ،پذیمهتاب ورسیاعوک .ابراب 1366 ،ر ج  ،10ص  122یییی . 123
از حمهب یگم ،رهتیار وریک اوسیییاک و پرموب از سیییتهر یاب الهب و ابهزو یاب او ریا ،بهجیب
سییها ت ا بب اسییاعاوعدماک ، 68 :ابا گاو اوتماف از این بسییرم ر عدلکم این اهما ینو
ببشیه  .شیدنیرم دنیرنک بم حضیمت علبع) و برها وکم ک بمخب از اعضیاب عنیمو ب نیمو با
ایناک ،کاها گها ب از بمده) اک چرزب اسا د کاری روایا ببدانعوک .عیایب اصفهاوب،
 1393ر ،ص  183یییییی  293؛ رحیالبدی رماک دمیم ،پریاب معص را کهینیین ببداین دی اگم
اوندب بلاز  ،خناوون سیا از یارب او بمخها ن اشیاعاسیماد 74 :ییی ی  75و اگم بم خناوون
رو ب ان  ،ب عذابب س ا چار خها ن شنعحار  44 :ی  46؛ پس چگهو ببکهاک پرناپرع،
سیییهیا کداینب چارن اهما ب را پذیمها د کاری شیییا ن اوتماهاکب از اک ا به و د گاو باواین
جاگ جد  ،بهجب ری تن خهک زاراک وفم شنو اسا؟
چیالع یگمب دی این رواییات از بارم بتتهایب بیا اک روبی روسیییا ،ب یالفیا اک بیا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
 .1یکی از شرق شناسان در پووهشی با استناد به منابعی که غالبا اهل سنت هستند ،به این نتیجه رسیده که روایت عشره مبشره را

برای استفادههای سیاسی پدید وردهاند( .ن  .یازگی ،1393 ،ص  79ت )92
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یگمب اسییا د از علبع) ر وکه ع خلرف سییهت و یگم اهما حا ییم ر عنییمو

ب نمو ر باابع ا

ساا ینو ببشه  .ب چان ودهو از ب الفا ا و اعتما ات شنین علبع)

ب عدلکم عثداک اشارو ببشه :
عثداک بنعا ایب را ر اجماب احکات پنین اور ؛ باوان اسیتاکاف از ربیاص ع رنابن عدم ب سیی ب رت

مبزاک د با چارن وادانیییب از ابات علبع) بهاج شییین :ببکم ین ر

ررابا ب سی ب عنت احقا ،حق مبزاک بؤاخذو ببشیهب و بن اگم بم ع رنا

سیا برایم این

حق را از او خها م گمها ».عابنرتر  ،، 1380،ص 53
اسیتاکاف او از اجماب حن بمواک ب سی ب شیمب خدم و اراب وداز ر حالا بسیتب بهدی بهجیب شییین علبع) عثدیاک را سیییمزوع داین و بی ویاچیار خه حین را بم بمواک جیارب
دم عح مب 1879 ،ت ،ج  ،4ص  273و بار ا از او خهاسییا د خهینییاووناوع را از بااصییب
بمداار دان.عب رب 1996 ،ت ،ج  ،5ص 45
 ابیات علبع) بیار یا عثدیاک را بی سییی یب شیییرهو بینیمیتب او ب بیا دم و ،ویاصیییتیاویپرنییاها ایب را با او بیمد ببوده  ،ابا وب ودبپذیمها و خه را و ال رو خلرف وت بهمهب
ببدم  .ابات ر پاسی ب این ا عا همبه  :عدم گهر شیاها و چنیم براا اشیا وله ر ها م و
اگم دسیب را ب حکهبا ببگداشیا و ربارو او سی اب ببشیارن ،ههر نا او را احضیار دم و ،ب
شییینیینکمین وجی بمیازات ببدم ؛ ابیا که اب عثدیاک این دیار را ودبداب که یییهرن و
ببارا واب و ر بمابم خهینییاووناک وز یک خه کسییلرم سییتب .بهاوی بنوک ایند ورم که را
ب ها ین ،سیییا بی م دیارب ببزوین و بهین بی بم ت ببگهیین" :این همبیاک عثدیاک اسیییا" .اب
عثداک که این را بب اوب ،ابا بم او خنم ودبگرمب» .عابناررم ،، 1417 ،ج  ،3ص 60
 عثداک ر جلسی اب با حضیهر ابات ،ابه ر را ب رو گهیب و جه حنی بتهم دم وابیات از ابه ر هیا) همبه  .او بی ابیات گفیا :خیاک بم یاک که بیا » ابیات همبه  :بی خیاحم ویابی
بهاوی حق و اوباف را وا ینو ببگرمب؟»عب رب 1996 ،ت ،ج  ،5ص 55
بهار یا شییینو ،کاها ودهو ایب از روایات ا

سیییاا ر بذبا خلرف سیییهت کهسیییط

حضمت علبع) اسا عوک .ا اک ،صابم و حسراب ،همد 1389 ،ر ،ص  7ی  . 28اونداناک
ا

سیییاا ،این حقرقا را ورز کییرن دم واوند اعضیییاب عنیییمو ب نیییمو ،بمککب ک لفات و
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اوتماهات ج ماکواپذیمب شینون؛ چااکد حلت و زبرم را ب سی ب بمپایب جاگ جد  ،بتماوز
بهمهب دم و و حق را ب علبع) ا واونعبماب اشییاایب با ینگاو همر اب ب تلن ا

سییاا

ربارو عدلکم حلت و زبرم ر جاگ جد  ،وک .خا بله 1386 ،ر ،ص  26یییی  . 50وجه
این رواییات و گزارر یا دی م از بارم ددب و م اعتیارب بی بماکیب برعکم اسیییا ،رواییات
بهر بت

ر این پهو ع را با چالنیب جنب بهاج ببسیاز ؛ چماد کنیکر خاوها و حنی

و عم ی حنی بم احا ی

بهت م و م چارن عم ی حنی بم کاری ریهب ،یکب از راو اب

وقن بتتهایب احا ی اسا.
 .2بررسی متنی روایات شیعه

ربارو روایات باقهو ر باابع شییرهب ،روایا بمرب گمچ راویاک بهرقب ار  ،ب جها
هقناک اح عات یک راوب ر باابع رجالب ،از بارم سییانشییااسییب ییهرن ب شییدار بباین.
روایا باقهو از صینو ،از بارم سیانب بهت م اسیا .وج بنیتمک این و روایا اک اسیا د
ا
ابات علبع) و شیرهراوع ببینا ،ای شیمیف بهمهب شینواون .ایند علبع) ر زبمو *ِإ اَّ ال ِِ َنن
َسَََ َا َقَ َ َل ُ َ ه اهَا َال َُ َسَََ َهی ُأوَلٌَ َ َع َه ََا ُه َا ََ ُ َ
وَّ* بی شیییدیار ایین ،بهر اعتماخ و کم یین ر دس
ِ
ِ
ورسیا؛ حتب وج بنیتمک این و روایا با برعکم روایات ا

ساا کاها ش گ ایناک اسا.

ر هضیرلا حضیمت سی ن بسیرار گفت شینو و چهک از ب م اات ب شیدار بباین ،از ورو ب اک
پم رز ببشیییه  .شیییرهریاک ورز ر این و رواییا ،بایا بی همبه و پریاب معص  ،ببییینا ،این ا ی
بتسیهب ببشیهون .ع وو بم اک د بتتهاب این و روایا عرسیتگارب و سیها ت شیرهراک  ،ر
روایات بتهن و بهت مب ر باابع همیقرن کبیمی شینو عحادم ورنیابهرب ،، 1411 ،ج  ،3ص
 124یی 130؛ ابن عسادم ،، 1415 ،ج  ،42ص  239یی 240؛ ح مب 1879 ،ت ،ج  ،30ص 171
و ب شی گ خاصیب اشیارو ونار د چهواک روایات ا

سیاا هضیرلتب بماب هم یا اهما ب ب

شیدار این د بدکن اسیا ر زونگب خه از بسیرم حق هاصیل بگرمون .بما از شیرهراک ،اواوب
سیتان د رهتار و سیلهک اک ا چهواک علبع) و ر بسیرم اینیاک اسیاعدلراب 1363 ،ر ،ج
 ،2ص  236ییییی  . 237ر بتن این روایا ورز پسازاک د ب اوصییاهب اشییارو شیینو و شییرهراک
صیاح اک اک اوصیاف خهاونو شینواون،اواک را بنیدهو ای شیمیف اوسیت اسیا .گفتاب اسیا ر
بهر بمخب باابع شییره د از وهداک ابن بنییرم وق دم واون د علبع) پس از رمائا ای هقط
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ب خه اشیارو همبه واون ،این احتداو وجه ار د صیاح اک این باابع ،روایا را از باابع ا
سییاا گمهت و صییمه نا ب وات علبع) اشییارو و یگم وات ا را حذف دم و باشییان .این احتداو ب
جها و ه سیانب بماب این روایا ،کقهیا ببشیه  .م چارن بتن این روایات ،با بتن باقهو
ر باابع ا

سیاا شی ا ا بسیرارب ار  .بنین سی ب این سیت از روایات را ودبکهاک ر زبمو

رواییات بایابع شیییرهب بتسیییهب دم  .و رواییا باقهو ر بایابع شیییرهی  ،از بارم بتاب اراب
استتکات اسا و با احا یثب بهت م ر درن به ه) بیابقا بتتهایب ار .
مقایسه تطبیقی

رواییات باقهو ر بایابع ا ی سیییایا ،وحینت بتاب ویناروین .ر وقی یاب ب تلن ،اهما
گهواگهوب ر بتن روایا ،ببینا ،ای  101سیهرو او را بهمهب شینواون .از حمهب بمخب از این
اهما ب گهاو کاری ریهب بهر ر هو همیقرن ،ر حرات اجتداعب  -سیییراسیییب خهیع بمککب
اوتماهاکب شینون د یمبات ج ماکواپذیمب بم بم ت و جابه وار دم و اسیا .عنت کااسیب این
اهما ر شیدهو ببینارب ورز یهفب بتتهایب بم این احا ی اسیا؛ چااکد علبع) و اهما ب
چهک حلت و زبرم ر عمخ یک یگم ،ببینا ،این ای بهمهب شینواون .بتتهاب این روایات
ر کیهر کاری ب اک ،بم باقهالکب بای ق شینو د ر هضیلرا عنیمو ب نیمو ابنو د راب کیب
اسا.
ر روایات شره ب جز ابات علبع)  ،از هم یا اهما خاصب وات بم و وننو و شرهراک ایناک،
ببیینا ،ای بهمهب شیینواون .ر شییدهو ببیینارب ای بم اک حضییمت ،کم ین و اخت هب براک
همیقرن ورسیییا .اگم با کنیییکر خاوها و حنی  ،این روایا ر داار روایات بهت مب رمار ا و
شییه د ر باابع همیقرن ر بهمهب اوصییاف شییرهراک ابنو ،کهار ییب با رماک ،روایا و عق
وینار ؛ چمادی ر جدع برن این رواییات ،اهما ب دی پرمواک راسیییترن اک حضیییمت ر گفتیار و
رهتار ستان ،از اکع جهام ببهک اوست شنواون.
نتیجه

اک چ ر باابع کفسییرمب و روایب ا

سییاا ربارو ببییا یق ای  101سییهرو او راد وق

شینو ب جز روایا ابن ابب شیر  ،از بارم سیانب چار یهن شینینب اسیا .این یهن وترم
حضیهر اشی اصیب ر سیلسیل سیان اسیا د ر وق روایا ،و کاها هارن را داهب به ون ،بلک
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بم اسیییا

بمخب گزارر اب کاری ب ،از کفسیییرم و کتمین احا ی ابایب وناشیییتان .روایات

باقهو ر باابع شیره غال نا از بارمگاو سیان ،بهت م بتسیهب ببشیهون و راویاک بهرقب وار اک
به واون.
بتن روایات باقهو ر باابع ا

ساا چار ا یماب زیا ب اسا .این ا یماب م ر

ارائی درفریا کتدی حینی کهسیییط اولرن راوب اسیییا و م ر بتتهاب سییی ن وقی شییینو؛
ب گهو اب د روایا با برع از فا وق بتفاوت روایا شنو اسا :از یک وفم ییی عثداک ییی کا
و وفم د داک عنییمو ب نییمو اسییا .این روایا ر کیهرات کاری ب خه  ،کاررمات بتتهایب
جنب اشییت اسییا .ر ککدر اهما بنییدهو ر ببیینا ،این ای د علبع) وق دم و ،این
گدیاوی بت یا ر ببشیییه دی این رواییات ر خینبیا باق یا سییییازب به و و این جمییاک از
هضیرلاسیازب بماب خلرف سیهت اغاز و ب عنیمو ب نیمو ختم شینو اسیا .وجه اهما ب ر سیلسیل
سیییان این روایات د ر این ابم سیییابق اشیییت اون ،این گداک را کقهیا ببدان .بتن روایات
باقهو ر باابع شیرهب د حضیمت علبع) و شیرهراوع را ببینا ،این ای اوسیت اون ،ب جها
بییابقیا بتتهایب اک با روایات بهت م و بتهین ب د ر بایابع همیقرن وقی شییینو ،از اسیییتتکیات
داهب بمخهر ار اسییا؛ رحالبد روایات ا

سییاا ،با ب الفا اب جنب کهسییط روایات

بهت م یگم ،رماک و کاری ریهب دماو شنو و ب کضهرن اک اومابرنو اسا.
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