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Abstract:
Studying the narrations related to the recorded virtues of Ahl-ul Beit is vitally important to distinguish between appropriate and inappropriate ones and
draw a seperating line between them. There are countless narration of virtues
attributed to Ahl-ul Beit recorded in historical and Hadith resources whose validity must be investigated thoroughy. Validating the authenticity of any historical account must rely on internal proofs such as content, narrator, and resources
as much on external resources such as peripheral accounts. These factors vary
from account to account and the extent of impact differs depending on the importance of the role played by each factor. Thuʿbān’s narration is a typical example whose authenticity must be validated based on proof-testing principles
available. The current study aims to investigate the authenticity of it based on
the collection of various proofs and references to historical texts. The findings
suggest that the differences witnessed in reporters and narrators does not lead
to any contradiction, on the contrary, there is an overlap witnessed among the
various versions of accounts. However, this report does not have strength as a
reference point. In fact, the proofs in regard to the text and text peripheries make
the whole report and the whole incident credible.
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الخالصة

ال يخف ــى م ــدى أهمي ــة دراس ــة الروايـــات المتعلقة بفضائـــل أهل البيـــت؟مهع؟ بغيـــة التعرف على
األخب ــار الصحيح ــة وتمييزها عن الســـقيمة ،وحيث ّإن األخبار الحاكية عن مناقـــب األئمة من أهل
البي ــت؟مهع؟ واردة ف ــي كثي ــر من المصـــادر التاريخية والحديثية فـــا ّبد من بحـــث اعتبارها وقيمتها
ً
العلمي ــة ،وذل ــك طبقا للش ــواهد الداخليـــة نحو المحتـــوى والرواة والمصـــادر ،والشـــواهد الخارجية
كالتقاري ــر المحيط ــة بها ،وال ري ــب في اختالف هذه العوامل مـــن رواية إلى أخرى وتبايـــن أدوارها،
ً
ّ
وم ــن تل ــك األخبار «خبر الثعبان» ،فيلزم التحقق من صوابه اعتمادا على الشـــواهد الموجودة .ومن
هن ــا ،حاولنا في هذه المقالة إحصاء شـــواهد متنوعة حول الموضـــوع والرجوع إلى المصادر القديمة
بغي ــة ّ
التثبت من صح ــة «خبر الثعبان» ،وتوصلنا من خالل تحليل المعطيات التي حصلنا عليها إلى
ّأن االخت ــاف ف ــي نق ــل ه ــذا الخبر ال يوجب انتفـــاء صدوره ،بـــل ّإن بعضه ّ
مكمـــل لبعضه اآلخر.
وأم ــا م ــن حيث اإلس ــناد والمص ــادر والطرق فهو فاقـــد للقوة الالزمـــة ،ومع ذلك يبدو ّأن الشـــواهد
ً
المحيطة بمت ــن الحديث والقرائن الجانبية جعلتـــه قابال للتصديق.
الكلمات المفتاحية :أمير المؤمنين؟ع؟ ،الثعبان ،المناقب ،مسجد الكوفة ،باب الفيل.

 .1أستاذ مساعد في قسم العلوم القرآنية ،معهد العلوم اإلسالمية ،مركز أبحاث الحوزة والجامعة ،في قم (الباحث
المسؤول)e.sorkhei@gmail.com .
 .2أستاذ مساعد في قسم التاريخ ،معهد العلوم اإلسالمية ،مركز أبحاث الحوزة والجامعة ،في قم.
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چکیده
بررسـی گزارشهـای مرتبـط بـا فضائـل اهلبیـت؟مهع؟ بـرای شـناخت اخبـار صحیـح
و غیرصحیـح و تمییـز آنهـا از یکدیگـر ،بسـیار بااهمیـت اسـت .در بسـیاری از منابـع
تاریخی و حدیثی ،اخبار مناقب اهلبیت؟مهع؟ گزارش شده است که باید اعتبارشان
بررسـی شـود .اعتبارسـنجی بایـد بـا اسـتناد بـه شـواهد درونـی همچـون محتـوا ،راویـان
و منابـع ،و نیـز شـواهد بیرونـی ماننـد گزارشهـای پیرامونـی باشـد .ایـن عوامـل در هـر
خبـر متغیـر و میـزان نقـش هریـک متفـاوت اسـت« .خبـر ثعبـان» نمونـهای از ایـن اخبـار
اسـت کـه بایـد بـا توجـه بـه شـواهد ،بـه درسـتی آن پـی بـرد .ایـن تحقیـق بـا گـردآوری
شـواهد گوناگـون و رجـوع بـه منابـع کهن ،تالش میکند درسـتی «خبر ثعبان» را بررسـی
کنـد .تحلیـل گزارشهـا نشـان میدهـد کـه تفـاوت موجـود در نقلهـای خبـر ،بـه تنافـی
آنها منجر نمیشود و نوعی همپوشانی در آنها مشاهده میشود؛ اما از جنبۀ ِاسنادی،
منابع و طرق از قوت الزم برخوردار نیستند .با این حال شواهد پیرامون متن و حاشیه،
این ماجرا را باورپذیر در نظر میآورد.
کلیدواژهها :امیرالمؤمنین؟ع؟ ،ثعبان ،مناقب ،مسجد کوفه ،بابالفیل.
* تاریخ دریافت1399/09/19 :؛ تاریخ پذیرش.1400/04/12 :
 .1اســتادیار ،گــرو ه قرآنپژوهــی ،پژوهشــکدۀ علــوم اســامی ،پژوهشــگاهحــوزه و دانشــگاه ،قــم ،ایران
(نویسندۀ مسئول)e.sorkhei@gmail.com .
 .2استادیار ،گروه تاریخ ،پژوهشکدۀ علوم اسالمی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران.
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درآمد
شـناخت گزارههـای جعلـی از صحیـح ،از مهمتریـن امـور در مطالعات مناقب و سـیرۀ
اهلبیـت؟مهع؟ اسـت .صاحبنظـران و رجالشناسـان بـرای اعتبارسـنجی گزارشهـا
بـا پیـروی از کتـاب ،سـنت و شـیوۀ عقلا ،مال کهـای متعـددی را در نظـر میگیرنـد.
بسـیاری از مؤلفـان اهلسـنت و شـیعه بـه مناقبنگاری اهتمـام ورزیدهاند و ویژگیها
و فضائـل گوناگونـی را بـرای اهلبیـت؟مهع؟ ثبـت کردهانـد کـه دیگـران از آن بیبهرهانـد.
بخشـی از فضائـل اهلبیـت؟مهع؟ بـه علم ایشـان بازمیگردد؛ یعنـی هرآنچه را بخواهند
بـه آن آ گاهـی مییابنـد 1.آنـان حتـی بـه زبـان حیوانـات نیـز آ گاه هسـتند .بخشـی از
2

بصائـر الدرجـات بـه گـزارش اخبـار مرتبـط با ایـن فضیلت ائمه؟مهع؟ اختصـاص دارد.
بـرای نمونـه ،امیرالمؤمنیـن؟ع؟ میفرمایـد:

جانـور خشـکى یـا
مـا همچـون سـلیمان بـن داود ،بـا ز بـان پرنـدگان و هـر
ِ
3

دریایـى آشـنایى یافتهایـم.

سـر غلـو یـا انگیزههـای دیگـر،
فضائـل بیشـمار اهلبیـت؟مهع؟ سـبب شـد تـا عـدهای از ِ
jep.emamat.ir
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بـه جعـل منقبـت بـرای ایشـان بپردازنـد .آمیختهشـدن اخبـار نادرسـت و صحیـح،
ضـرورت تمییـز سـره از ناسـره را آشـکار میکنـد.
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اعتمـاد بـه اخبـار از عوامـل مختلفـی چـون محتـوای گـزارش ،اسـتحکام متـن ،راویـان
ُ
گزارشـگر ،منابـع روایتگـر ،ن َسـخ اثـر ،شـخصیتهای پذیرنـده ،گزارشهـای مرتبـط
و ماننـد آنهـا ،تأثیـر میپذیـرد .ایـن عوامـل در هـر خبـر متفـاوت و میـزان نقـش هریـک
متغیـر اسـت .در بیشـتر اوقـات شـواهد درونـی و پیرامونـی گـزارش کمـک میکنـد تـا
اصـل ماجـرا روشـن شـود.
در ایـن مقالـه بـرای نمونـه ،خبـر ثعبـان بـا توجـه بـه شـواهد مختلـف بررسـی میشـود تـا
میـزان اعتمـاد بـه آن آشـکار شـود .بررسـیها نشـان میدهـد کـه پژوهشـی پیرامـون خبـر
 .1ر.ک :صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،ص .451
 .2ر.ک :همان ،ص .354-341
 .3همان ،ص  ،344ح .12

ثعبـان صـورت نگرفتـه اسـت .امتیـاز این مقالـه واکاوی مجموعۀ شـواهد مرتبط با این
خبـر و تحلیـل قابلیـت پذیـرش آن اسـت.
نـگاری اهلبیـت؟ع؟ ،گزارشهـای متنوعـی دربـارۀ خبـر
در منابـع تاریخـی و مناقب
ِ
ثعبـان آمـده اسـت .چکیـده و بخـش مشـترک گزارشهـای متنـوع آن اسـت کـه مـاری
بـزرگ (ثعبـان) در هنـگام ایـراد خطبـۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ در مسـجد کوفه ،وارد مسـجد
میشـود .مـردم هراسـان عـزم کشـتنش را میکننـد؛ امـا امـام؟ع؟ میفرماینـد ،او را
بـه حـال خـود بگذاریـد .او خـود را بـه امـام؟ع؟ میرسـاند و فرسـتادۀ جنیـان معرفـی
میکنـد و دربـارۀ موضوعـی بـا امـام؟ع؟ سـخن میگویـد.
در ادامـه پـس از اشـارهای کوتـاه بـه معنـای مناقـب و ثعبـان ،شـواهد مرتبـط بـا ایـن خبر
ارائـه و سـپس تحلیـل میشـود.

مناقب اهلبیت؟ع؟

َ
«مناقـب» جمـع «منقبـة» اسـت کـه بـه «ك َـر ُم الفعـال» تفسـیر و ضـد «المثلبـة» معرفـی

شـده اسـت 1.بنابراین مناقب ،صفات و اخالق پسـندیدهای اسـت که انسـان بدانها
شـناخته میشـود .البتـه دربـارۀ پیامبـر؟لص؟ و ائمـه؟مهع؟ افـزون بـر علـم ،شـجاعت،

ویژگیهـای اولیـای دیـن و ائمـه؟مهع؟ بیـان شـده اسـت.
3

شناختن و شناساندن مناقب اهلبیت؟مهع؟ ،به سفارش پیامبر اکرم؟لص؟ و ائمه؟مهع؟
ّ
از ابتدا مورد توجه مسـلمانان بوده اسـت .بسـیاری از سیرهنویسـانّ ،
مورخان ،محدثان
و راویـان ،بخشـى از آثـار خـود را بدیـن امر اختصاص دادهاند .روشـن اسـت که مناقب
 .1فراهیدی ،خلیل،العین180/5 ،؛ ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.768/1 ،
 .2طریحی ،فخرالدین ،مجمعالبحرین.175/2 ،

 .3بــرای نمونــه ر.ک :مجلســی ،محمدباقــر ،بحــار األنــوار ،81/23 ،ح  19و  ،28/27ح  10و ص
 ،88ح .36

177
؟نينمؤملاريما بقانم رد نابعث ربخ یهوژپزاب

سـخاوت ،گذشـت و ،...کرامـات و معجـزات آنـان را نیـز بایـد از مناقـب ایشـان
برشـمرد .بـه همیـن دلیـل مجمـع البحر یـن در شـرح «منقبـة» آورده اسـتَ :
«والمناقـب:
َ َ
الم ْنقبـة :المعجـزة» 2.این تفسـیر بهدلیل اسـتعمال «مناقب» در توصیف
الفضائـل .و
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بایـد مسـتند بـه کتـاب خـدا و ّ
سـنت و گفتار رسـول خدا؟لص؟ و اهلبیت؟مهع؟ باشـد.
همچنیـن بایـد از غلـو و کتمـان فضایل اهلبیت؟مهع؟ پرهیز شـود.
سـیرهپژوهان بایـد گزارشهـای تاریـخ و مناقـب اهلبیـت؟مهع؟ را ارزیابـی کننـد؛ زیـرا
کوتاهـی در ایـن امـر سـبب افتـادن بـه وادی گزارشهـای جعلـی اسـت .بررسـی یـک
گـزارش تاریخـی در واقـع بررسـی تمامـی عوامـل کاهنـده یـا افزاینـدۀ احتمالـی در اعتبار
آن اسـت .در ایـن فراینـد ،بایـد همـۀ شـواهد متنـی و محتوایـی ،روایـان و ماننـد آنهـا را
بررسـی کـرد؛ شـواهدی کـه در کنـار یکدیگـر قـرار میگیرنـد تـا درنهایـت به پذیـرش یا رد
گـزارش منجـر شـوند.

ُ
معنای ثعبان

ُ
ثعبـان در فارسـی معـادل ِ«ا ِژدهـا» بـه کار رفتـه اسـت .لغتنامـه دهخـدا  1و فرهنـگ

معیـن 2آن را مـار بـزرگ و اژدهـا معرفـی کردهانـد .همچنیـن در قامـوس قـرآن واژۀ ثعبـان
بـه اژدهـا ترجمـه شـده اسـت 3.از سـوی دیگـر ،در فرهنـگ معیـن معنـای اژدهـا چنیـن
jep.emamat.ir

178

آمـده اسـت:

َ
َ
ا َژدرها .اژدر :ماری است افسانهای با جثهای بزرگ که بالها و چنگهای
قوی دارد و از دهانش آتش بیرون میجهد.
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برابرنهـادن اژدهـا بـرای ثعبـان ،یـادآور موجـودی افسـانهای بـا بـال و چنگال اسـت که از
دهانـش آتـش بیـرون میجهـد .ایـن موجـود در اسـاطیر شـرق آسـیا ،خـاو ر میانـه و حتی
مصر ریشـهدار اسـت.
واژۀ «ثعبان» در عربی معادل «ماری کلفت و دراز» است« 4.ثعب» به معنای جار یشدن
آب و مانند آن است .گویا برای سرعت خزیدنش ،به آن «ثعبان» گفتهاند.
 .1دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامۀدهخدا.1691/2 ،
 .2معین ،محمد ،فرهنگمعین.151/1 ،
 .3قرشی ،علیاکبر ،قاموسقرآن.305/1 ،
 .4فراهیــدی ،خلیــل ،همــان111/2 ،؛ جوهــری ،اســماعیل ،الصحــاح92/1 ،؛ ابنفــارس ،احمــد،
معجــممقاییــساللغــة.378/1 ،

در یکـی از گزارشهـای ماجـرای ثعبـان آمـده اسـت« :إذ أقبلـت أفعـی مـن ناحیـة
بـاب الفیـل رأسـها أعظـم مـن رأس البعیـر» 1.ایـن نشـان میدهـد کـه تلقـی حاضـران در
مجلـس نیـز مـاری بـزرگ و عظیمالجثـه بـوده اسـت.

ََ
صاه فَ���اذ
<� أ� ْل ق�ی َع ُ
ایـن واژه دربـارۀ عصـای حضـرت موسـی؟ع؟ نیـز اطلاق شـده اسـت .ف
ِإ
هی �ثُ ْع� نٌ
ا� ُم ب� ی��ن>؛ 2اما هیچیک از مفسران ،مار موجود در این آیات را به اژدها و موجود
ب
ِ

افسـانهای تفسـیر نکردهانـد .بنابرایـن بـا گـردآوری شـواهد میتـوان ورود مـاری بـزرگ بـه
مسـجد در حیـن سـخنرانی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را پذیرفـت.

خبر ثعبان در منابع
خبـر ثعبـان در برخـی کتابهـای حدیثـی ،کالمی و مناقبنگاری آمده اسـت .بیشـتر
آنـان ایـن ماجـرا را در گـزارش معجـزات و علـم امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ثبـت کردهانـد .آثـار
موجـود بـه ترتیـب تاریـخ وفـات مؤلـف معرفـی میشـوند.
 .1بصائـر الدرجـات :اثـر مرحـوم صفـار (م  290ق) از محدثـان معـروف قـم کـه از منابـع
ً
نگارش الکافي اسـت 3.ظاهرا صفار این خبر را از منبع دیگری بهدسـت آورده اسـت
کـه اکنـون در دسـترس نیسـت .کتـاب بصائـر الدرجـات بیانگـر کرامـات ائمـه؟مهع؟ و
برتـری آنـان بـر پیامبـران؟مهع؟ و وسـعت قـدرت و علـم ایشـان اسـت.

از صفـار یـا منبعـی مشـترک گزارش کرده باشـد .ابنشهرآشـوب (م 588ق) در مناقب
آل أبـي طالـب؟ع؟ ،خبـر ثعبـان را از الکافـي نقـل کـرده اسـت 5.ایـن کتـاب یکـی از
برتریـن آثـار نوشتهشـده در حـوزۀ مناقبنـگاری اسـت کـه بـه زندگـی و فضائـل پیامبـر
 .1خصیبی ،حسین ،الهدای ة الکبری ،ص .152
 .2اعراف107 :؛ شعراء.32 :
 .3صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،ص  ،97ح .7
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،396/1 ،ح .6
 .5ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب.251/2 ،

179
؟نينمؤملاريما بقانم رد نابعث ربخ یهوژپزاب

 .2الکافـي :کلینـی (م  329ق) پـس از صفـار ،متنـی بسـیار مشـابه را در کتابـش 4آورده
ً
اسـت .بـ ه دلیـل اشـتراک بیشـتر راویـان خبـر در الکافـي و بصائـر ،احتمـاال کلینـی آن را
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اکـرم؟لص؟ و ائمـه؟مهع؟ تـا امـام عسـکرى؟ع؟ میپـردازد.
 .3الهدایة الکبری :اثر حسین بن حمدان خصیبی (م 334ق) 1دربارۀ فضائل و کرامات
امامان؟ع؟ است.
 .4اثبـات الوصیـة :اثـر مسـعودی (م 346ق) 2.ایـن اثـر دربارۀ زندگـی پیامبر اکرم؟لص؟
و اثبـات امامت ائمه؟مهع؟ اسـت.
خ مفیــد (م 413ق) 3.ایــن کتــاب دربــارۀ زندگانــی و فضائــل
 .5االرشــاد :اثــر شــی 
امامــان؟مهع؟ اســت کــه بــه کرامــات آنــان نیــز اشــاره دارد .یوســف بــن حاتــم شــامی
(م 664ق) در الــدر النظیــم ،بــه نقــل از االرشــاد ایــن خبــر را گــزارش کــرده اســت.

4

ایــن اثــر نیــز دربــارۀ زندگــی و کرامــات معصومــان؟مهع؟ اســت .بــهدلیــل شــباهت زیــاد،

بهاحتمــال روضــة الواعظیـ ِـن فتــال نیشــابوری (م 505ق) نیــز ایــن خبــر را از االرشــاد
نقــل کــرده اســت 5.روضــة الواعظیــن دربــارۀ اصــول عقایــد ،اخــاق ،زندگــی و فضائــل
ائمــه؟مهع؟ اســت .متــن خبــر ثعبــان در اعــام الــوری ،اثــر طبرســی (م 548ق) نیز مشــابه
6
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متن االرشاد است.

 .6المناقـب :اثـر محمـد بـن علـی بـن حسـین علـوی (مقـرن  7.)5از علـوی اطالعـات
زیـادی در دسـت نیسـت .گویـا بایـد او را معاصـر با نجاشـی (م 450ق) دانسـت 8.این
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کتـاب در شـمار مصـادر عالمـ ه مجلسـى در تألیـف بحـار االنـوار جـای دارد .عالمـه
ٌ
«کتاب عتیق في فضائل أمیرالمؤمنین؟ع؟»
مجلسی مؤلف آن را نمیشناسد و از آن به
 .1خصیبی ،حسین ،همان.
 .2مسعودی ،علی بن حسین ،اثباتالوصیة ،ص .153
 .3مفید ،محمد بن محمد ،إرشاد.348/1 ،
 .4شامی ،یوسف ،الدر النظیم ،ص .303
 .5فتال نیشابوری ،محمد بن حسن ،روضة الواعظین ،ص .119
 .6طبرسی ،فضل بن حسن ،اعالم الوری.352/1 ،
 .7علوی ،محمد بن علی ،مناقب ،ص .87
 .8ر.ک :تهرانی ،آقابزرگ ،الذریعة.317/22 ،

یـاد میکنـد 1.کتـاب مشـتمل بـر  51خبـر دربـارۀ فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و برخـى
اخبـار دیگر اسـت.
 .7عیـون المعجـزات :اثـر حسـین بـن عبدالوهـاب (مقـرن  2.)5عیـون کـه مشـتمل بـر
کرامـات اهلبیـت؟مهع؟ اسـت ،بـرای اثبـات امامت ایشـان نوشـته شـده اسـت .مؤلف،
سلسـلۀ اسـناد همـۀ روایـات را ذکـر نکـرده اسـت .شـاذان بـن جبرئیـل (م  660ق) در
الروضـة فـي فضائـل أمیرالمؤمنیـن علـي بـن أبـي طالـب؟ع؟ نیز خبـر ثعبـان را نقل کرده
اسـت 3.بـ ه دلیـل شـباهت بسـیار ،بهاحتمـال ایـن خبـر از عیـون المعجـزات نقل شـده
است.
 .8بشـارة المصطفـی :اثـر محمـد بـن علـی طبـری امامـی (م 525ق) 4.در ایـن کتـاب
احادیـث مرتبـط بـا منزلـت و درجـات شـیعیان و کرامـات ائمـه؟مهع؟ بـا سـند کامل گرد
آمده اسـت.
 .9الخرائـج و الجرائـح :اثـر قطـب راونـدی (م  573ق) 5.اخبـار در ایـن کتـاب کـه
دربـارۀ معجـزات پیامبـر؟لص؟ و ائمـه؟مهع؟ اسـت ،بدون ذکر منبع و سـند گرد آمدهاند.
 .10الفضائـل :اثـر شـاذان بـن جبرئیـل (م 660ق) 6.در انتسـاب ایـن کتاب کمحجم به
بیشـتر کتاب به فضائل
مؤلـف تردیـد جـدی وجـود دارد 7.غیـر از خبر مولد النبي؟لص؟
ِ

jep.emamat.ir

181

امیرالمؤمنین؟ع؟ اختصاص دارد.
اهلسنت است.
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.1/26 ،
 .2ابنعبدالوهاب ،حسین ،عیونالمعجزات ،ص .13
 .3قمی ،شاذان ،الروضة ،ص .174
 .4طبری ،محمد بنعلی ،بشارة المصطفی ،ص .164
 .5قطبالدین راوندی ،سعید ،الخرائج و الجرائح.189/1 ،
 .6قمی ،شاذان ،الفضائل ،ص .70
 .7ر.ک :تهرانی ،آقابزرگ ،همان.250/16 ،
 .8مرعشی ،شهابالدین ،شرح احقاقالحق.733/8 ،

؟نينمؤملاريما بقانم رد نابعث ربخ یهوژپزاب

ّ .11
در بح ــر المناق ــب :اثـــر حنفـــی موصلـــی (ابنحســـنویه) (م 680ق) 8کـــه گویـــا از

 .12العقـد النضیـد و الـدر الفر یـد :اثـر محمـد بـن حسـن قمـی (مقـرن  1.)7مؤلـف بـرای
اختصـار و بهدلیـل اعتقـاد بـه درسـتی ،احادیـث مرتبـط با فضائل حضـرت علی؟ع؟ و
اهلبیـت؟مهع؟ را در ایـن کتـاب بـدون ذکـر سـند گرد آورده اسـت.
 .13مشـارق انـوار الیقیـن :حافـظ رجـب ُبرسـی (م 813ق) خبر ثعبـان را در این کتاب
از ابنشـاذان نقـل کـرده اسـت 2.بـهدلیـل ویژگیهـای منحصربهفـرد و تفـاوت بـا سـایر
نقلهـا ،بهدرسـتی روشـن نیسـت ایـن گـزارش از کـدام اثر بهدسـت آمده اسـت .مؤلف
بـا اسـتفاده از مبانـى عرفـان نظـرى بـه شـرح و تفسـیر مناقـب و فضایـل اهلبیـت؟مهع؟،
بهویـژه حضـرت علـى؟ع؟ پرداخته اسـت.
 .14ارشاد القلوب :اثر دیلمی (م 841ق) .این کتاب مشتمل بر مواعظ قرآنی و حدیثی
و فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و اهلبیـت پیامبـر؟لص؟ اسـت .مؤلـف ایـن کتـاب ،خبـر
3

ثعبـان را بـه شـکل مرسـل گـزارش کرده اسـت.

از بـزرگان فقـه و کالم نیـز محقـقحلـی (م 676ق) در المسـلک فـي أصـول الدیـن بـا
اشـاره ،ماجـرای ثعبـان را تأییـد کـرده اسـت 4.ایـن اثـر کالمـی بـه اثبـات امامـت ائمـۀ
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اطهار؟مهع؟ میپردازد و به کرامات ایشان اشاره دارد .همچنین عالم ه حلی (م 726ق)
بـا اشـاره بـه ماجـرای ثعبـان در دو اثـر کالمـیاش کشـف المـراد 5و منهـاج الکرامـة 6در
اثبـات امامـت امامـان معصـوم؟مهع؟ ،آن را تأییـد میکنـد.
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 .1متون خبر ثعبان
بصائـر الدرجـات قدیمیتریـن منبـع در دسـترس اسـت کـه خبـر ثعبـان در آن گـزارش
ِ
شـده اسـت .متـن خبـر اینگونـه اسـت:
 .1قمی ،محمد بن حسن ،العقد النضید ،ص .20
 .2برسی ،حافظرجب ،مشارقانوار الیقین ،ص .121
 .3دیلمی ،حسن ،ارشاد القلوب.278/2 ،
 .4حلی ،جعفر بن حسن ،المسلک ،ص .246
 .5حلی ،حسن بن یوسف ،کشفالمراد ،ص .502
 .6همو ،منهاجالکرامة ،ص .173

 ...از جاب ــر ب ــن یز ی ــد جعف ــی از ام ــام باق ــر؟ع؟ ،فرم ــود :هنگام ــی کـــه
امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ [در مس ــجد کوف ــه] ب ــر منب ــر ب ــود ،ناگهان م ــاری بزرگ
[ثعبان] از طرف یکی از درهای مســـجد روی آورد .مردم آهنگ کشـــتنش
کردن ــد .امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ ک ــس فرس ــتاد ،ت ــا دس ــت ن ــگاه دارن ــد .مردم
از کش ــتنش خ ــودداری کردن ــد و او سینهکش ــان و ش ــتابان میرف ــت تـــا
ب ــه منبر رس ــید .برخاس ــت و روی دم ــش ایس ــتاد و ب ــه امیرالمؤمنین؟ع؟
س ــام ک ــرد .حض ــرت با دس ــت اش ــاره فرم ــود [که بنش ــیند ت ــا خطبهاش
یک ــه او در کنار منب ــر بود .چون
تم ــام ش ــود] و م ــردم نظارهگر بودند ،درحال 
امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ از خطبه فارغ ش ــد ،روی به او نمود و فرمود :کیس ــتی؟
گف ــت :من عم ــرو بن عثمان ،خلیفۀ ش ــما بر طایف ــۀ جنم .پ ــدرم ُمرد و به
من وصیت کرد خدمت ش ــما آیم و رأی ش ــما را ب ه دس ــت آورم .اکنون نزد
ش ــما آمدم ت ــا چه دس ــتور و نظ ــر فرمایی.
امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ فرم ــود :ت ــو را بـــه تقوای خدا س ــفارش میکن ــم و اینکه
ب ــاز گ ــردی و در می ــان جنی ــان بـ ـ ه جای پ ــدرت باش ــی و تو خلیف ــۀ من بر
ایش ــان هس ــتی .او با أمیرالمؤمنین؟ع؟ خداحافظی کرد و بازگش ــت .پس
او هماکن ــون نی ــز خلیف ــۀ آن حض ــرت بر جنیان اس ــت.
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مـن [جابـر] بـه حضـرت عـرض کـردم :قربانـت گـردم ،عمـرو [بـن عثمان]،
خدمـت شـما نیـز میآیـد و ایـن آمـدن بـر او واجـب اسـت؟ فرمـود :آری.

کلینـی (م 329ق) نیـز ایـن خبـر را بـا اندکـی تفـاوت از طریق محمد بـن یحیی و احمد
بـن محمـد از محمـد بـن حسـن [صفـار] ،روایـت کرده اسـت 2.بـا توجه به حضـور صفار
در ایـن طریـق و یکسـانبودن سـایر افـراد پیـش از وی ،احتمـال نقـل کلینـی از کتـاب
بصائـر الدرجـات وجـود دارد؛ امـا وجـود برخـی اختالفـات جزئـی در ایـن متـن ،احتمال
افتـادن بخشـی از متـن موجـود در بصائـر الدرجـات برجایمانـده یـا اسـتفاده از منبعـی
مشـترک را تقویـت میکنـد.
 .1صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،ص  ،97ح .7
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،396/1 ،ح .6
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1

نکتـــهای کـــه ایـــن دو گـــزارش را از گزارشهـــای بعـــدی متمایـــز میکند آن اســـت که
امـــام باقـــر؟ع؟ ناقـــل ماجرایند و گفتگـــوی بیـــن امیرالمؤمنین؟ع؟ و ثعبـــان را نیز خود
بیـــان فرمودهانـــد؛ اما در دیگراخبار ،مـــردم محتوای گفتگو را از زبـــان امیرالمؤمین؟ع؟
شنید هاند.
در قرن چهارم ،خصیبی (م 334ق) در الهدایة الکبری ،این خبر را به گزارش از حارث
ْ
همدانی نقل میکند .در ابتدای این خبر آمده است:
بینما أمیرالمؤمنین؟ع؟ یخطب في الناس یوم الجمعة في مسجد الکوفة
1

ب الفیل. ...
إذ أقبلت أفعی من ناحیة با 

در ایـن خبـر بـه جـای «ثعبـان» تعبیر «أفعی» آمده اسـت .در روایت حارث همدانی سـر
این افعی بهاندازۀ سـر یک شـتر گزارش شـده اسـت .او میگوید:
بــا ورود افعــی ،مــردم از تــرس بــه دو طــرف مســجد فــرار کردنــد تــا اینکــه او
از منب ــر ب ــاال رف ــت .س ــپس گ ــردن ف ــراز ک ــرد ت ــا گ ــوش امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ و
درگوشــی بــا حضــرت؟ع؟ بــه گفتگــو پرداخــت .بعــد پاییــن آمــد .هنگامــی
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کــه بــه درب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ کــه «بــاب الفیــل» نامگــذاری شــده رســید،
ناپدی ــد ش ــد و م ــردم دیگ ــر وی را ندیدن ــد .پ ــس هی ــچ زن و م ــرد مؤمن ــی
نک ــه گفتن ــد ای ــن از عجائ ــب امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ اس ــت
نبودن ــد ،مگ ــر ای 
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و هی ــچ زن و م ــرد منافق ــی نبودن ــد ،مگ ــر آنک ــه گفتن ــد ای ــن از ج ــادوی
عل ــی؟ع؟ اس ــت .امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ فرم ــود :ای م ــردم م ــن س ــاحر نیس ــتم.
نک ــس ک ــه دیدی ــد ،وص ــی محم ــد؟لص؟ ب ــر ج ــن ب ــود و م ــن وص ــی او ب ــر
آ
ان ــس هس ــتم .او مطی ــع م ــن اس ــت ،بیش ــتر از آنچـــه شـــما مطیـــع مـــن
هس ــتید و او جانش ــین م ــن اس ــت در می ــان ایش ــان .حقیق ــت ماج ــرا آن
اس ــت ک ــه جنگ ــی در می ــان ایش ــان رخ داده ک ــه خ ــون بس ــیاری در آن ب ــه
هــدر خواهــد رفــت و او بــرای ایــن مشــکل راه خــروج و طریـ ِـق پایانبخشــی
نیافت ــه اس ــت .پ ــس چ ــارۀ کار را از م ــن پرس ــید و م ــن ب ــه او حک ــم حقیق ــی

را گفت ــم .ام ــا اینک ــه ب ــه ای ــن ش ــکل متمث ــل ش ــد ،از آن جه ــت ب ــود ک ــه
 .1خصیبی ،حسین ،الهدایة الکبری ،ص .152

برت ــری م ــن ب ــر ش ــما را ب ــه ش ــما نش ــان ده ــد .او ب ــه ای ــن فضیل ــت از ش ــما
1

دانات ــر اس ــت.

بسـیار متن خبر در ارشـاد
در این روایت نام افعی و یا طایفۀ او نیامده اسـت .شـباهت
ِ
القلـوب دیلمـی (م 841ق) 2،اسـتفاده از الهدایـة الکبـری یـا منبعی مشـترک را قوی در
نظر میآورد.
منبـع بعـدی اثبـات الوصیـة مسـعودی (م 346ق) اسـت 3کـه خبـر را مرسـل و با متنی
متفـاوت و بهصـورت نقلبهمعنـا گـزارش میکنـد .طبـق ایـن گـزارش ،گفتگـوی ثعبـان
بـا امـام؟ع؟ بـرای مـردم قابـل فهـم نبـوده اسـت و امـام؟ع؟ خـود محتـوای آن را شـرح
دادهانـد .امـام؟ع؟ در ابتـدای ماجـرا میفرماینـد« :بـرای او راه بگشـایید .بهدرسـتی کـه
او فرسـتادۀ قومی از جنیان موسـوم به بنوعامر اسـت» .در این گزارش به جای نام وی،
تنهـا نـام طایفـهاش آمـده اسـت .نکتـۀ دیگـر آنکـه ،در ایـن خبـر اشـارهای بـه مـردن پـدر
و وصایـت او دیـده نمیشـود و پرسـش ثعبـان بهجـای بحـث وصایت ،دربـارۀ اختالف
دو طایفه اسـت.
خبـر ثعبـان در قـرن پنجـم در اإلرشـاد شـیخمفیـد (م 413ق) نیز بدون ذکـر طریق آمده
خ مفیـد نیـز تقریـر دیگـری اسـت از ماجـرای ثعبانـی کـه در گـزارش
اسـت 4.گـزارش شـی 
بصائـر الدرجـات آمـده بـود؛ بـا ایـن تفـاوت کـه در آن ،ثعبـان پـس از اتمـام گفتگـو از
پـس از خطبـه ،امـام؟ع؟ در پاسـخ بـه پرسـش مـردم فرمودهانـد:
آنگونــه کــه شــما گمــان میبر یــد نیســت .او حاکمــی از حــکام جــن اســت
کــه مســئلهای بــرای ایشــان پیــش آمــده بــود .پــس بــه ســوی مــن آمــد تــا
را هحــل مســئله را از مــن بپرســد .مــن هــم او را پاســخ گفتــم و او مــرا دعــای
خیــر کــرد و رفــت.
 .1همان.
 .2دیلمی ،حسن ،ارشاد القلوب.278/2 ،
 .3مسعودی ،علی بن حسین ،اثباتالوصیة ،ص .153
 .4مفید ،محمد بن محمد ،إرشاد.348/1 ،
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جـای خـود حرکـت کـرده و در زمیـن فرو رفته اسـت و امام؟ع؟ به خطبـه ادامه دادهاند.
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در ایـن خبـر نیـز بـه نـام ثعبـان اشـارهای نشـده اسـت .برخـی منابـع دیگر در قرن ششـم و
1

هفتـم بـا اسـتناد بـه اإلرشـاد ،آن را نقـل کردهاند.

کتـــاب المناق ــب علـــوی (مقرن  )5نیز خبر ثعبان را مرســـل و مشـــابه گـــزارش الهدایة
2

الکب ــری بـــا اندکـــی تفـــاوت از «[الحـــارث] األعـــور الهمداني عـــن األصبغ بـــن نباتة»
ً
آورده اســـت .احتمـــاال حضـــور حـــارث همدانی در این ســـند علت اصلی تشـــابه دو
گزارش باشـــد.
در ایـن گـزارش بـه جـای «أفعـی» ،تعبیـر «ثعبـان» مشـاهده میشـود .اصبـغ بـن نباتـه
طـول ثعبـان را هشـتاد ذراع و بـه کلفتـی حمـار گزارش کرده که سـرش به اندازۀ سـر یک
شـتر اسـت .او همچنیـن گفتـه اسـت:
مــردم بــا مشــاهدۀ ثعبــان فــرار کردنــد و مســجد خالــی شــد و امــام؟ع؟
دســتور داد کــه مــردم بــه جــای خــود بــاز گردنــد .اصبــغ میگویــد :بــه خــدا
قســم من در کنار منبر ایســتاده بودم و مار را دیدم که از امیرالمؤمنین؟ع؟
یکــرد ،آنگونــه کــه یکــی از شــما از دیگــری پرســش میکنــد.
ســؤال م 
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برخــی از منافقیــن گفتنــد :ایــن از ســحر علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ اســت و
بعضــی از مؤمنــان گفتنــد :بــه خــدا ایــن از دال ئــل امامــت او اســت .ســپس
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از «بــاب الفیــل» خــارج شــد و بــه مســجد بازگشــت و
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فرمــود :میدانیــد او کــه بــود؟ گفتنــد :خــدا و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آ گاهترنــد.
فرمــود :او خلیفــۀ مــن بــر جنیــان اســت .اختالفــی در میــان ایشــان افتــاده
اســت کــه او حکمــش را نمیدانســت .نــزد مــن آمــد و آن حکــم را از مــن
پرســید .بــه خــدا قســم او حــق مــن را بهتــر از شــما میشناســد.

در این خبر نیز نام ثعبان و طایفۀ او معرفی نشده است.
ابنعبدالوهاب (مقرن  ،)5در عیون المعجزات نقل این خبر را با عبارت
باإلس ــناد یرفع ــه إل ــی الص ــادق؟ع؟ ع ــن أبی ــه ع ــن آبائ ــه؟مهع؟ ق ــال :کان
 .1ر.ک :فتال نیشابوری ،محمد بن حسن ،روضة الواعظین ،ص 119؛ طبرسی ،فضل بن حسن،
اعالم الوری352/1 ،؛ شامی ،یوسف ،الدر النظیم ،ص .303
 .2علوی ،محمد بن علی ،مناقب ،ص  ،86ح .16

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ یخطــب فــي یــوم الجمعــة علــی منبــر الکوفــة إذ ســمع
وجی ــة ع ــدو الرج ــال یتواقع ــون بعضه ــم عل ــی بع ــض

آغــاز میکنــد 1.اگرچــه بخــش نخســت ایــن طریــق ،از مرفوعبــودن آن حکایــت دارد ،امــا
واژۀ «باإلســناد» در ابتــدای ســند نشــان میدهــد کــه مؤلــف ،آن را از کتــاب األنــوار که در
ً
دو گــزارش قبــل ،از آن حدیثــی نقــل کــرده بــود ،اخــذ کــرده اســت .ظاهــرا منظــور از آن،
األنــوار فــي تار یــخ األئمــة؟مهع؟ اثــر محمــد بــن همــام اســکافی (م 336ق) باشــد 2.ادامــۀ
طریــق نشــان میدهــد کــه بایــد راوی ماجــرا را امــام حســین؟ع؟ در نظــر گرفــت کــه آن را
از ســایر اخبــار ممتــاز میکنــد .تشــابه محتــوای ایــن گــزارش بــا دیگــر نقلهــا نیــز فــراوان
اســت .از جملــۀ نــکات ویــژه در ایــن خبــر آنکــه ،امیرالمؤمنیــن؟ع؟ پــس از پرســش از
یقربنــه أحــد منکــم َّ
دلیــل همهمــۀ مــردم و بــا شــنیدن پاســخ آنهــا فرمودنــد« :ال ّ
فطرقــوا
لــه فإنــه رســول جــاء فــي حاجــة» .نکتــۀ مهــم در ایــن گــزارش ،تصریــح بــه نــام ثعبــان
عظیــم ،یعنــی «الذرجــان بــن مالــک» و اینکــه او خلیفــۀ امــام؟ع؟ بــر جنیــان مســلمان
است ،میباشد.
بعـدی نقـل خبـر ثعبـان بشـارة المصطفـی اثـر طبـری امامـی (م 525ق) اسـت.
منبـع
ِ
ِ
مؤلـف در طریـق خبـر آورده اسـت:
و باإلس ــناد [محم ــد ب ــن عل ــي ع ــن أبی ــه ع ــن ج ــده عبدالصم ــد ع ــن
محم ــد ع ــن س ــام ب ــن س ــالم ع ــن جاب ــر [ب ــن یز ی ــد] الجعف ــي ع ــن جعف ــر
3

ب ــن محم ــد؟ع؟.

4

عالم ه مجلسی واژۀ «باإلسناد» را به شکلی که در قالب آوردهایم ،تبیین کرده است.
ً
متـن بشـارة المصطفـی تقریبـا ترکیبـی از متـن بصائـر الدرجـات و اإلرشـاد بـا اندکـی
تفـاوت اسـت؛ یعنـی واقعـه در اثنـای خطبـه رخ داده ،سـپس امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بعـد از
 .1ابنعبدالوهاب ،حسین ،عیونالمعجزات ،ص .13
 .2ر.ک :همان ،ص 12؛ نجاشی ،احمد بن علی ،فهرست ،ص  ،380ش .1032
 .3طبری ،محمد بن علی ،بشارة المصطفی ،ص .164
 .4ر.ک :مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،249/39 ،ح .14
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الص ــدوق ع ــن جماع ــة] ق ــال :حدثون ــا ع ــن المرضی ــة ع ــن العب ــاس ب ــن
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پرسـش مـردم ،گفتـار ثعبـان را شـرح دادهانـد .امـام؟ع؟ فرمودهانـد:
او گفت :من وصی و فرستادۀ جنیان به سوی تو هستم .جنیان میگویند
اگر مردمان تو را همانند ما دوست بدارند و همانند ما از تو اطاعت کنند،
خداوند هیچیک از انسانها را به آتش جهنم عذاب نخواهد کرد.

در این خبر نیز به نام ثعبان اشارهای نشده است.
خبر ثعبان در الفضائل ،اثر شـاذان بن جبرئیل (م 660ق) ،مرسـل اسـت ،اما شـباهت
بسـیار زیـادی بـا گـزارش عیـون المعجـزات دارد .بنابرایـن احتمـال نقـل از ایـن منبـع یـا
احتمـال اسـتفاده از منبعـی مشـترک قـوی بـهنظر میرسـد .اختالفات جزئـی موجود در
ایـن دو منبـع ،در سـطح نسـخهبدل ارزیابـی میشـود .نـام ثعبان در این اثـر نیز «درجان
1

بـن مالـک» ضبط شـده اسـت.

بایــد پذیرفــت کــه گــزارش العقــد النضیــد و الــدر الفر یــد اثــر قمــی (مقــرن  ،)7حــاوی
پیراســتهترین ســند و متــن در میــان منابعــی اســت کــه خبــر ثعبــان را گــزارش کردهانــد.
ایــن گــزارش شــباهت بســیار زیــادی بــا روایــت عیــون المعجــزات حتــی در نقــل از امــام
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حســین؟ع؟ دارد .بنابرایــن بهاحتمــال ،مرجــع ایــن دو اثــر بــه یــک منبــع ختــم میشــود.
ویژگــی برجســتۀ ایــن گــزارش ،طریــق آن اســت .بــا آنکــه ســند موجــود در ایــن منبــع
از جهتــی مشــابه عیــون المعجــزات قلمــداد میشــود ،امــا از جهتــی دیگــر ،متفــاوت
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اســت .ایــن اختــاف در شــروع ســند بــا نــام أبــان بــن تغلــب اســت کــه خــود ،مؤلــف
یکــی از آثــار موســوم بــه الفضائــل اســت 2.بــر ایــن اســاس ،احتمــال نقــل خبــر از کتــاب
او –باواســطه یــا بیواســطه _ قــوی بــه نظــر میرســد .ب ـ ه دلیــل امتیــاز ایــن نقــل ،متــن
کامــل آن گــزارش میشــود:
عـن أبـان بـن تغلـب الکنـدي عـن جعفـر بـن ّ
محمـد الصـادق عـن أبیه عن
جـده الحسـین؟مهع؟ قـال :کان أمیرالمؤمنین؟ع؟ یخطـب في یوم الجمعة
ً
علـی منبـر الکوفـة إذ سـمع َو ْج َبـة عظیمـة و عدو الرجـال یتواقعون بعضهم
 .1قمی ،شاذان ،الفضائل ،ص .70
 .2ر.ک :نجاشی ،احمد بن علی ،همان ،ص  ،11ش .7

علـی بعـض .فقـال لهـم :مـا لکم؟ قالـوا :یـا أمیرالمؤمنین ،ثعبـان عظیم قد
دخـل مـن بـاب المسـجد ،و نفزع منـه فنرید أن نقتله .فقـال؟ع؟ :ال ّ
تقربنه
ّ
ّ
فإنه رس ٌـول جاء في حاجـةَّ .
ّ
فطرقوا له فما زال یتخلل
طرقـوا له
أحـد منکـمِ .
ُ
[الصفـوف] ّ
حتـی صعـد المنبـر ،فوضـع فـاه فـي أذن أمیرالمؤمنیـن؟ع؟
ُ
ً
فن ّـق فـي أذنـه نقیقـا و تطـاول و أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ یح ّـرک رأسـه .ث ّـم ن ّـق
أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ لـه بمثـل نقیقـه و نـزل عـن المنبـر و سـار بیـن الجماعة.
فالتفتـوا فلـم یـروه .فقالـوا :یـا أمیرالمؤمنیـن ،مـا هـذا الثعبـان؟ فقـال؟ع؟:
ّ
هـذا درجـان بـن مالـک ،خلیفتـي علـی الج ّـن المسـلمین ،و ذلـک أنهـم
اختلفـوا فـي أشـیاء فأنفـذوه علـي ،و قـد جـاء و سـألني عنهـا ،و أخبرتـه
1

بجـواب مسـائله فرجـع.

همانگونـه کـه مالحظـه میشـود ،در ایـن گـزارش نیـز نـام ثعبـان «درجـان بـن مالـک»
ضبـط شـده اسـت.

شــرح احقــاق الحــق خبــر ثعبــان را از کتــاب مخطــوط ّ
در بحــر المناقــب ،اثــر حنفــی
موصلــی (ابنحســنویه) (م 680ق) بهشــیوۀ مرســل از امــام صــادق از پــدرش از امــام

حســین؟مهع؟ نقــل کــرده اســت 2.متــن خبــر در ایــن اثــر نیــز بســیار مشــابه گــزارش عیــون
المعجــزات بــا اندکــی تفــاوت اســت؛ بــرای نمونــه ،از انــدازۀ ثعبــان« ،کأنــه نخلــة» تعبیــر
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شــده اســت.
ناهمگــن اســت .علیرغــم نقــل خبــر از ابنشــاذان از ابــان بــن تغلــب از
گزارشهــا
ِ
امــام صــادق؟ع؟ در مشــارق ،محتــوای گفتگــوی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا ثعبــان ،بــا
هیچیــک از گزارشهــای دیگــر همخوانــی نــدارد .گذشــته از چگونگــی بیــان ورود
و خــروج ثعبــان بــه مجلــس خطابــه ،در ایــن روایــت ثعبــان از کشتهشــدن فرزنــدش
ً
–کــه ظاهــرا بــه شــکل مــار بــوده _ بــهدســت یکــی از انصــار بــهنــام جابــر بــن ســبیع خبــر
میدهــد .ســپس میگویــد از خــون فرزنــدش گذشــته اســت .شــخصی بلندقامــت از
 .1قمی ،محمد بن حسن ،العقد النضید ،ص .20
 .2مرعشی ،شهابالدین ،شرحاحقاقالحق.733/8 ،

؟نينمؤملاريما بقانم رد نابعث ربخ یهوژپزاب

در ایــن میــان ،گــزارش حافــظ رجــب ُبرســی (م  813ق) از ماجــرای ثعبــان بــا دیگــر

میــان جمعیــت خــود را قاتــل مــار در مــکان یادشــده معرفــی میکنــد و نکاتــی را دربــارۀ
چگونگــی و محــل قتــل آن مــار یــادآور میشــود.
 .2دستهبندی و ارزیابی اخبار
پـس از نقـل روایـات و سـیر تطـور ایـن خبـر ،ضـروری اسـت متـن گزارشهـای موجـود در
منابـع گوناگـون دسـتهبندی و نسـبت آنهـا بـا همدیگـر سـنجیده شـود تا بهتر بتـوان آنها
را ارزیابـی کرد.
 .1-2دستهبندی اخبار

مجمـوع ایـن گزارشهـا را میتـوان در چهـار گـروه جـای داد .در حقیقـت این تقسـیم به
راویـان خبـر ثعبـان و تفاوت گـزارش ایشـان بازمیگردد.
گـروه اول متونـی اسـت کـه از طریـق جابـر بـن یزیـد از امـام باقـر؟ع؟ روایـت شـدهاند.
گـزارش بصائـر الدرجـات ،الکافـي و بشـارة المصطفـی در ایـن گـروه جـای دارنـد؛ با این

تفـاوت کـه راوی از جابـر در دو منبـع نخسـت ،عمـرو بـن شـمر و در بشـارة المصطفـی
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سلام بـن سـالم اسـت .گـزارش شـیخمفیـد در اإلرشـاد نیـز مرسـل اسـت .امـا بهدلیـل
شـباهت بسـیار زیـاد ،میتـوان آن را نیـز در ایـن گـروه جـای داد.
گـروه دوم از طریـق حـارث همدانـی روایـت شـدهاند .در الهدایـة الکبـری حـارث خـود،
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ماجـرا را روایـت میکنـد ،امـا در المناقـب علـوی ،حـارث خبـر را از زبان اصبـغ بن نباته
نقـل کـرده اسـت .بـه دلیـل شـباهت بسـیار ،میتـوان ایـن دو گـزارش را در یـک گـروه
جـای داد.
گـروه سـوم از طریـق امـام صـادق؟ع؟ از پدرانـش ،از امـام حسـین؟ع؟ روایـت شـدهاند.
عیـون المعجـزات ،العقـد الفر یـدّ ،
در بحـر المناقـب در ایـن گـروه جـای دارنـد؛ بـا ایـن

تفـاوت کـه عیـون المعجـزات و ّ
در بحـر المناقـب بـدون سـند از امـام صـادق؟ع؟ نقـل
کردهانـد ،امـا العقـد الفر یـد آن را از ابـان بـن تغلـب از امـام صـادق؟ع؟ روایـت میکنـد.
گـزارش الفضائـل اثـر شـاذان قمـی نیـز مرسـل اسـت ،امـا بهدلیـل شـباهت بسـیار زیـاد
متـن آن بـا روایـت عیـون المعجـزات ،میتـوان آن را نیـز در ایـن گـروه جـای داد.

گـروه چهـارم ،گزارشهـای ناهمگـون بـا دیگـر روایـات اسـت .روایـت اثبـات الوصیـة اثـر
مسـعودی به شـیوۀ ارسـال اسـت که با توجه به اختالف متن ،میتوان آن را نقلبهمعنا
ً
در نظـر گرفـت .احتمـاال گـزارش مشـارق را نیـز بـهدلیـل ناهمخوانـی بایـد در ایـن گـروه
جای داد.
بـا کنارهمقـراردادن اخبـار ،روشـن میشـود کـه اختلاف موجـود در آنهـا در چهـار
محـور اسـت –1 :عکسالعمـل مـردم هنـگام مشـاهدۀ ثعبـان؛  _ 2نـام ثعبـان؛  _ 3شـیوۀ
ناپدیدشـدن ثعبـان؛  _ 4محتـوای گفتگـوی ثعبـان بـا امـام؟ع؟.
 .2-2بررسی متون خبر

از اختلاف موجـود در متـن گزارشهـا ،بـه اضطـراب در متـن تعبیـر میشـود کـه سـبب
کاهـش اعتمـاد بـه اصـل گـزارش اسـت .امـا از اشـتراکات موجـود در آنهـا ،بـه تعاضـد
معنـوی تعبیـر میشـود کـه اصـل ماجـرا را اثبـات میکنـد ،ولـی نمیتـوان در جزئیـات بر
آنهـا اعتمـاد کرد.
حـال گوییـم ،جـز خبـر مشـارق کـه بـه دلیـل تاریـخ متأخـر و تفـاوت فاحـش بـا دیگـر
گزارشهـا از آن صرفنظـر میکنیـم ،در بخـش قابلتوجهـی از گزارشهـای خبر ثعبان،

بـرای نمونـه ،ثعبـان در گزارشـی از جانشـینی خـودش بـه جـای پـدر پرسـیده اسـت ،امـا
در گـزارش دیگـر ،او از عاملـی کـه ممکـن بـود سـبب هدررفتـن خـون بسـیاری شـود،
میپرسـد .همچنیـن در خبـری پاسـخ مسـئلهای را میپرسـد ،امـا در خبـر دیگـر از
اختالفـی میـان جنیـان میپرسـد کـه او حکمـش را نمیدانـد .بـا فـرض پذیـرش اخبـار،
ً
احتمـاال ایـن عوامـل یکـی بیـش نبودهانـد؛ یعنـی نـزاع بـر سـر جانشـینی ،عامـل بـروز
اختلاف و سـؤال اصلـی بـوده اسـت.
دقـت در متـون گزارشهـا نشـان میدهـد کـه بـه جـز نـام ثعبـان ،در سـایر اختالفـات،
تنافـی و تعارضـی وجـود نـدارد؛ بلکـه راویـان ،هریک بخشـی از آنچـه رخ داده را روایت
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همپوشـانی مفهومی مشـاهده میشـود و میتوان آنها را مکمل هم دانسـت .به عبارت
دیگر ،بیشتر آنها ُم ِثبت یکدیگرند و تعارضی در کار نیست .این همپوشانی در بخش
گزارش مفاد گفتگوی امیرالمؤمنین؟ع؟ با ثعبان آشکار است.
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کردهانـد؛ بـرای نمونـه در شـرح عکسالعمـل مـردم ،طبیعـی اسـت کـه عـدهای از درب
مسـجد فـرار کـرده و برخـی بـه دو گوشـۀ مسـجد رفتـه باشـند .البتـه برخـی بـا شـجاعت
در صـدد کشـتن آن مـار بـزرگ برآمدهانـد .همچنیـن در گـزارش چگونگـی ناپدیدشـدن
ثعبـان ،هریـک از زاویـۀ دیـد خـود و یـا برداشـت خـود ،آن را بیـان کردهانـد.
تنهـا بخـش غیرقابلجمـع در ایـن اخبـار ،نـام ثعبان یعنـی «عمر بن عثمـان» و «درجان
بـن مالـک» اسـت .حتـی نـام قبیلـۀ او نیز قابل پذیرش اسـت .تشـابه نام یکـی از راویان
بـا نـام ثعبـان یعنـی «عمـرو بـن عثمـان» در بصائـر الدرجـات و الکافـي را میتوان نشـانۀ
سـهوی نسـاخ در این دو خبر دانسـت.
وجـود خطـای عمـدی یا
ِ
ً
دیگـر
خبـر
ِ
«درجـان» و «درجـان بـن مالـک» کـه ظاهـرا نـام جنـی از جنیـان بـوده ،در دو ِ
غیرمرتبط با این ماجرا نیز آمده است .یکی از آنها به ماجرایی بازمیگردد که در عصر
پیامبـر اکـرم؟لص؟ رخ داده و در آن پیامبـر؟لص؟ بـا فراخوانـدن ایـن جـن ،از او خواسـته
اسـت تـا بسـاط (قالیچـه) حضـرت سـلیمان؟ع؟ را بیـاورد 1.ماجـرای دوم نیـز دربـارۀ
مـردی عالقهمنـد بـه اهلبیـت؟مهع؟ از اهـل شـام اسـت کـه از امـام باقـر؟ع؟ میخواهـد
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پـدر درگذشـتهاش یـاری دهـد .امـام؟ع؟ او را بـه
تـا او را بـرای رسـیدن بـه امـوال مدفـون ِ
«درجـان بـن مالـک» ،کـه از جنینـان اسـت ،ارجـاع میدهـد .او پـدر را حاضـر میکند و
2

فـرد شـامی بـا پرسـش از پـدر ،بـه پاسـخش دسـت مییابـد.
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بررسـی ارتبـاط ناقلان اخبـار مرتبـط بـا وقایـع مختلـف کـه نـام «درجـان» در آنهـا آمـده
اسـت ،نیـاز بـه تحقیـق بیشـتری دارد ،امـا احتمـال وجـود هماهنگـی بین آنهـا در جعل
ایـن نـام در اخبـار مختلـف ،بعیـد بـه نظـر میرسـد .بنابرایـن احتمـال درسـتی ایـن نـام
در خبـر ثعبـان قـوت مییابـد.
ن المعجــزات ،ص 14؛ بحرانــی ،هاشــم ،مدینــة المعاجــز،
 .1ر.ک :ابنعبدالوهــاب ،حســین ،عیــو 
 ،179/1ح  ،107بــه نقــل از عیــون المعجــزات.
 .2ر.ک :فتــال نیشــابوری ،محمــد بــن حســن ،روضــة الواعظیــن205/1 ،؛ ابنحمــزه طوســی،
محمــد بــن علــی ،الثاقــبفــيالمناقــب ،ص 371؛ قطبالدیــن راونــدی ،ســعید ،الخرائــج و
الجرائــح598/2 ،؛ ابنشهرآشــوب ،محمــد بــن علــی ،مناقــب194/4 ،؛ عاملــی نباطــی ،علــی،
الصــراط المســتقیم.184/2 ،

 .3-2ارزیابی اسناد

مؤلفـان برخـی از منابـع کـه خبـر ثعبـان را نقـل کردهانـد ،از بـزرگان امامیـه و مورداعتمـاد
بودهانـد .صفـار ،کلینـی ،شـیخمفید و عمادالدین طبری ،از برجسـتگان آنها بهشـمار
میروند.
نجاشـی (م  450ق) از رجالیـان و کتابشناسـان امامیـه ،خصیبـی مؤلـف کتـاب
الهدایـة الکبـری را «فاسـد المذهـب» میدانـد 1.ابنغضائـری (م  450ق) دیگررجالـی
معاصـر نجاشـی ،وی را بـا عبـارت «کـذاب فاسـد المذهـب صاحـب مقالـة ملعونـة ال
یلتفـت إلیـه» 2ضعیـف میشـمرد .بهاحتمـال ،ایـن تضعیفهـا بـه ارتبـاط وی بـا فرقـۀ
نصیریـه و رهبـر آن ،محمـد بـن نصیـر نمیـری بازمیگـردد.

علـوی مؤلـف المناقـب ،ابنعبدالوهـاب مؤلف عیـون المعجزات ،قمـی مؤلف العقد
الفرید و حنفی موصلی (ابنحسـنویه) مؤلف ّ
در بحر المناقب مؤلفانی ناشـناختهاند.
راجعبه مسـعودی مؤلف اثبات الوصیة نیز توثیق چندانی در دسـت نیسـت.
در سند بصائر الدرجات و به دنبال آن الکافي ،آمده است:
حدثنـا إبراهیـم بـن هاشـم عـن عمـرو بـن عثمـان [الخـزاز] عـن إبراهیـم بـن
أیـوب عـن عمـرو بـن شـمر عـن جابـر عـن أبـي جعفـر؟ع؟.

در ایـن سـند جـز دو نفـر ،سـایر ناقلان معتبرنـد .عمـرو بـن شـمر متهـم بـه غلـو اسـت و
ضعـف وی _ بـ ه دلیـل نقـل روایـات بسـیار از او در منابـع حدیثـی _ اغمـاض کنیـم،
اطالعـی از ابراهیـم بـن ایـوب در دسـت نیسـت.
متأســفانه بــا آنکــه متــن اإلرشــاد شــیخ مفیــد مشــابه بصائــر الدرجــات اســت ،امــا بــدون
س ــند اس ــت .بنابرای ــن ممک ــن اس ــت خب ــر از بصائ ــر الدرج ــات ی ــا منبع ــی دیگ ــر نق ــل
شده باشد.
 .1نجاشی ،احمد بن علی ،فهرست ،ص  ،67ش .159
.2ابنغضائری ،احمد بن حسین ،رجال ،ص .54
 .3ر.ک :نجاشــی ،احمــد بــن علــی ،همــان ،ص  128و  ،287ش 765؛ابنغضائــری ،احمــد بــن
حســین ،همــان ،ص .74
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نجاشـی و ابنغضائـری بهشـدت او را تضعیـف کردهانـد 3.حتـی اگـر از اتهـام غلـو و
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در سند گزارش بشارة المصطفی نیز آمده است:
و باإلسـناد قـال :حدثونـا عـن المرضیـة عـن العباس بن محمد عن سلام
بـن سـالم عـن جابـر الجعفـي عن جعفر بـن محمد؟ع؟.
ً
اگرچـه متـن ایـن خبـر قابلقبولتـر اسـت ،امـا مرضیـه ،عبـاس بـن محمد (احتمـاال :بن
ً
حاتم الدوري ،توثیقشـده در رجال اهلسـنت) و سلام بن سـالم (احتماال :هشـام بن

سالم) ناشـناختهاند.
در سند خبر الهدایة الکبری آمده است:
عنه [الحسین بن حمدان] عن أبیه [حمدان بن الخصیب] عن محمد
بـن میمـون عـن محمـد بـن علـي عـن الحسـن بـن أبـي حمـزة عـن القاسـم
[بـن الولیـد] الهمدانـي عـن الحـارث األعـور الهمدانـي.

1

2

بحرانی نیز این سند را با اندکی تفاوت گزارش کرده است.

میمـون ناشـناس ،در برخـی منابـع بـا عنـوان «محمـد بـن
در ایـن سـند ،از محمـد بـن
ِ
میمـون الخراسـاني» یـاد شـده اسـت .احتمـال اتحـاد او با ابوالحسـن محمد بن حسـن
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بـن میمـون از معاصـران امـام عسـکری؟ع؟ وجـود دارد 3.محمـد بن علی نیز ناشـناخته
اسـت .حسـن بـن ابیحمـزه کـه از وی بـه حسـین بـن ابیحمزه نیـز یاد میشـود ،مؤلف
کتابی اسـت که ابنابیعمیر آن را روایت کرده اسـت 4.او از راویان از امام صادق؟ع؟
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اسـت .وی در کتـاب کشـی ،توثیـق نیـز شـده اسـت 5.از قاسـم بـن ولیـد همدانـی نیـز
اطالعی در دسـت نیسـت.
در المناقب ،اثر علوی نیز سـند به شـیوۀ مرسـل «عن األعور الهمداني ،عن األصبغ بن
نباتـة» آمـده اسـت .اصبـغ بن نباتـه از یاران خـاص امیرالمؤمنین؟ع؟ به شـمار میرود.
 .1خصیبی ،حسین ،الهدایة الکبری ،ص .152
 .2ر.ک :بحرانی ،هاشم ،مدینة المعاجز ،172/3 ،ح .816
 .3ر.ک :طوسی ،محمد بن حسن ،اختیار معرفة الرجال ،815/2 ،ش .1018
 .4ر.ک :همو ،فهرست ،ص  ،144ش .214
 .5همو ،اختیار معرفة الرجال ،707/2 ،ش .761

وی راوی عهدنامـۀ مالـک اشـتر و وصیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه فرزنـدش محمـد بـن
حنفیـه نیـز بـوده اسـت.

1

سـند موجـود در العقـد النضیـد ،وضعیـت بهتـری دارد؛ بهخصـوص کـه متـن آن
فقـط ِ
نیـز پیراسـتهتر و قابلپذیرشتـر اسـت .در ایـن سـند آمـده اسـت:
عـن أبـان بـن تغلـب الکنـدي عـن جعفر بـن ّ
محمـد الصادق عـن أبیه عن
جـده الحسـین؟مهع؟ قـال :کان امیرالمؤمنین؟ع؟. ...

راوی ایـن خبـر یعنـی ابـان بـن تغلـب ،مؤلـف اثـری بـه نـام الفضائـل و از محدثـان بـزرگ
امامیـه اسـت 2.بنابرایـن احتمـال نقـل باواسـطه یـا بیواسـطۀ خبـر از اثـر وی ،قـوی بـه
نظر میرسـد .متأسـفانه طریق مؤلف تا ابان و شـیوۀ دسترسـیاش به این خبر ،گزارش
نشـده اسـت .پـس قابـل اعتبارسـنجی نیسـت .بـا اینحـال ،بررسـی متـن و مقایسـۀ آن
بـا سـایر متـون ،نشـان از قـوام و اسـتحکام آن دارد.

اخبار ثعبان در ّ
در بحر المناقب ،الفضائل و اثبات الوصیة ،همگی مرسلاند .بنابراین
ارزیابی طرق آنها ممکن نیست.
از نـکات پیشگفتـه روشـن میشـود کـه برخـی از مؤلفـان ،از وثاقـت کامـل برخوردارنـد،
امـا برخـی ناشـناساند یـا اطالعـات اندکـی از ایشـان در دسـت اسـت .همچنیـن در
برخـی اسـناد ،راویـان ضعیـف یـا مجهـول حضور دارند .اخبار دیگر نیز به شـیوۀ مرسـل
ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه ناشـناختهبودن راوی همـواره بـه معنـای ضعـف وی
سـند حدیـث ،ضعـف بـهشـمار میآیـد؛ زیـرا امـکان داوری دربـارۀ
نیسـت ،امـا بـرای ِ
آنـان وجـود نـدارد .بنابرایـن بایـد به شـیوۀ متداول در اعتبارسـنجی احادیـث ،همۀ این
اسـناد را ضعیـف یـا غیرمعتبـر انگاشـت.
خبر ثعبان چنین اسـتنباط میشـود
از مجمـوع اطالعـات موجـود دربـارۀ منابـع و طـرق ِ
 .1ر.ک :نجاشــی ،احمد بن علی ،فهرســت ،ص  ،8ش 5؛طوســی ،محمد بن حســن ،فهرســت،
ص  ،88ش .119
 .2ر.ک :نجاشی ،احمد بن علی ،همان ،ص  ،11ش .7
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گـزارش شـدهاند.
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کـه اثبـات درسـتی خبـر ،دشـوار به نظر میرسـد؛ امـا با رویکـرد گردآوری شـواهد و قرائن
در اعتبارسـنجی اخبـار ،احتمـال پذیرش خبر ثعبـان وجود دارد.
عالمـ ه مجلسـی در مـرآة العقـول مضمـون حدیـث را متواتـر میداند 1.عالمهشـعرانی نیز
ضعـف اسـناد را بـه دلیـل فراوانـی طـرق ،جبرانشـدنی دانسـته اسـت 2.با ایـن رویکرد،
ذکـر منابـع مختلـف و گـزارش از طـرق متفـاوت بـه ضمیمـۀ پذیـرش بـزرگان امامیـه کـه
برخـی از آنهـا بـه مباحـث عقلـی تمایـل بیشـتری دارنـد ،نشـانۀ قابلاعتمادبـودن خبـر
ضعـف ِاسـنادی
ثعبـان اسـت؛ مشـابۀ آنچـه در مباحـث فقهـی از آن بـا عنـوان جبـران
ِ
خبـر بـه واسـطۀ شـهرت یـا عمـل اصحـاب یاد میشـود.
خبر ثعبان در بیشـتر منابع برجایمانده ،به شـیوهای اسـت
عالوه بر این شـواهد ،بیان ِ
کـه پدیدآورنـدگان آنهـا درسـتی خبـر را مفـروض انگاشـتهاند و خـود را از ارائـۀ طریـق،
بینیـاز دیدهانـد .چهبسـا اگـر بـر بیـان ناقالن ایـن گزارش اهتمـام بیشـتری میورزیدند،
مشـکل پدیدآمـده در طریـق بـه شـکلی محسـوس کاهـش مییافت.
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 .3شواهد بیرونی خبر ثعبان
گـزارش منابـع متعـدد غیرمرتبـط بـا یکدیگـر ،تعـدد طـرق و پراکندگـی راویـان مرتبـط
بـا ادوار مختلـف تاریـخ ،احتمـال حرکتـی سـازمانیافته در جهـت جعـل ایـن خبـر را
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تضعیف میکند .از سـوی دیگر ،توجه به شـواهد بیرونی و پذیرش بزرگان ،تا حدودی
اسـناد خبـر ثعبـان را جبـران کنـد و احتمـال وقـوع رخـداد را
میتوانـد ضعـف موجـود در
ِ
افزایـش دهد.
 .1-3مخاطب الثعبان

لیثی واسطی (م قرن  )6در عیون الحکم و المواعظ بدون ذکر منبع ،بخشی از انتهای
نامهای که امیرالمؤمنین؟ع؟ خطاب به معاویه نگاشـته را آورده اسـت .امام علی؟ع؟
در بخشی از این نامه ،در معرفی خود فرمودهاند:
 .1مجلسی ،محمدباقر ،مرآة العقول.295/4 ،
ح اصول الکافي.391/6 ،
 .2مازندرانی ،محمدصالح ،شر 

ن علی منبرکم باألمس .أنا صاحب
 ...أنا مکلم الذئب .أنا مخاطب الثعبا 
1

لیلة الهریر. ...

حائـری یـزدی (م  1323ق) در إلـزام الناصـب از کتـاب الـدر المنتظم في السـر األعظم
اثر محمد بن طلحه شافعی (م 654ق) _ خطیب دمشق و مؤلف کتاب مطالب السؤول
فـي مناقـب آل الرسـول؟ع؟ _ نقـل میکنـد کـه امـام علـی؟ع؟ در خطبـۀ موسـوم بـه
2

«البیـان» فرمودهانـد ...« :أنـا مخاطـب األمـوات أنـا مکلم الثعبان أنـا آالء الرحمن...».

یـزدی در گـزارش خـود از نسـخهای دیگـر از خطبـۀ البیـان نیـز ،بـدون ذکـر منبـع ،ایـن
3

عبـارت را بـا اندکـی اختلاف نقـل کـرده اسـت.

در برخی زیارات امیرالمؤمنین؟ع؟ که به ائمه؟مهع؟ منسوباند نیز بر مخاطبقراردادن
ثعبان تأ کید شده است؛ برای نمونه ،ابنمشهدی (م 610ق) در کتاب المزار الکبیر از
محمد بن مسلم از امام صادق؟ع؟ ،شیوۀ زیارت امیرالمؤمنین؟ع؟ را روایت میکند:
ن و ذئب الفال ،السلام علیک یا
 .. .السلام علیـک یـا مـن خاطـب الثعبـا 
4

أمیرالمؤمنیـن و رحمـة اهلل و برکاته.

ابنمشهدی در زیارتی دیگر نیز آورده است:
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ن علـی منبـر الکوفـة بلسـان الفصحـاء.
ب الثعبـا 
 ...السلام علـی مخاطـ 
5

السلام علـی مکلـم الذئـب فـي الفلا.

از محمـد بـن مسـلم روایـت کـرده اسـت 6.ایـن زیـارت در المـزار ،اثر شـهید اول نیز دیده
7

میشود.

 .1لیثی ،علی ،عیونالحکم ،ص  ،167ح .3527-3525
 .2حائری یزدی ،علی ،إلزامالناصب.195/2 ،
 .3همان.174/2 ،
 .4ابنمشهدی ،محمد بن جعفر ،المزار الکبیر ،ص .207
 .5همان ،ص .257
 .6ابنطاوس ،احمد بن موسی ،اقبالاألعمال.609/2 ،
 .7عاملی ،محمد بن مکی ،المزار ،ص .92
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سـید بـن طـاوس (م 664ق) نیـز در کتـاب اإلقبـال ،زیارتـی مشـابۀ زیـارت نخسـت را
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بـرای تأییـد کلـی ماجـرای ثعبـان میتوان بـه روایات فراوانی کـه در منابع مختلف آمده
اسـت ،اشـاره کـرد .در ایـن روایـات ،حضـور جنینـان نـزد پیامبـر؟لص؟ و خدمتگـزاری
1

ایشـان برای اهلبیت؟مهع؟ و برخی مشـاهدات شـیعیان در این باره ،گزارش شـدهاند.

عالوه بر آن ،برخی شعرا نیز اشعاری را در این باره سرودهاند .این اشعار در آثار تاریخی
بـه عونـی (م  350ق) ،دعبـل خزاعـی (م  246ق) ،ابنعلویـه (م  320ق) ،صنوبـری
(م  334ق) ،ابنحجاج (م  391ق) و ابنعضدالدوله (مقرن  4ق) ،ابنمکی (م  501ق)
2

و برخی دیگر منسوب شدهاند.

بـــا توجـــه بـــه شـــواهد گفتهشـــده ،میتـــوان اشـــارات موجـــود در احادیـــث و زیـــارات
غیرمرتبط با ماجرای ثعبان و ســـرودن اشـــعاری از ســـوی شـــاعران را قرینههای بیرونی
بـــرای اثبات درســـتی اصـــل این ماجرا دانســـت.
 .2-3مخالفت خبر با عقل

بیرونـی مرتبـط بـا خبـر ثعبـان ،نخسـتین پرسشـی کـه دربـارۀ
گذشـته از شـواهد درونـی و
ِ
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ایـن ماجـرا بـه ذهـن میرسـد ،آن اسـت کـه آیا ایـن خبر مخالـف عقل نیسـت؟ در افواه

و اذهـان برخـی اهـل تحقیـق چنیـن شـهرت یافتـه کـه در احادیـث معتبـر آمـده اسـت:
«مـا خالـف العقـل فاضربـوه علـی الجدار».
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علیرغـم جسـتجوی فـراوان ،چنیـن حدیثـی در منابـع یافـت نشـد .بنابرایـن نمیتـوان
آن را تأییـد کـرد .آنچـه در منابـع حدیثـی آمـده ،دربارۀ احادیث مخالف با قرآن اسـت
َُ
کـه در آنهـا ایـن تعابیـر دیـده میشـود«َ :ف َد ُعـوه»« ،فهـو ُز ُ
خـرف»« ،فلـم أقلـه» 3.بنابرایـن
حتـی در احادیـث مخالـف کتـاب نیـز تعبیـر «فاضربـوه علـی الجـدار» نیامـده اسـت.
 .1بــرای نمونــه ر.ک :صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 103-95؛ کلینــی ،محمــد
بــن یعقــوب ،کافــی397-394/1 ،؛ ابنشهرآشــوب ،محمــد بــن علــی ،مناقــب-248/2 ،
.252
 .2ر.ک :ابنعبدالوهــاب ،حســین ،عیــونالمعجــزات ،ص 12؛ ابنشهرآشــوب ،محمــد بــن علــی،
همــان 313 ،304/2 ،و 292/3؛ عاملــی نباطــی ،علــی ،الصراطالمســتقیم.96/1 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.69/1 ،

1

البتـه ایـن تعبیـر در عبـارات بـزرگان علـم اصـول بسـیار تکـرار شـده اسـت.

بـه نظـر میرسـد آنچـه خلاف عقـل تلقـی میشـود ،در مجموعـۀ بدیهیاتـی جـای دارد
ً
کـه عقـل آنهـا را مسـتقیما درک میکنـد یـا بـا اسـتناد بـه آموزههـا و قواعـد قطعـی _ اعم از
دینـی یـا تجربـی _ غیرقابلپذیـرش ارزیابی میکند .در یکی از روایات ،بهصراحت این
برداشـت تأییـد شـده اسـت 2.همچنیـن ائمه؟مهع؟ بـه پیروانشـان سـفارش فرمودهاند ،از
احادیـث ناشـناس ،بـه ائمـه؟مهع؟
شـتابزدگی در داوری اخبـار بـر حـذر باشـند و در
ِ
مراجعـه کننـد یـا علـم آن را بـه ایشـان؟مهع؟ وا گذارند.

3

گذشـته از آنکـه ممکـن اسـت در اسـتنتاجات عقـل ،آفاتـی چون تعصبـات و هواهای
نفسـانی راه یابـد ،برخـی از آموزههـای دینـی را بایـد فراعقلـی دانسـت .ایـن آموزههـا
4

واقعیاتـی واالتـر و برتـر از سـطح تعقـل بشـری هسـتند.

بنابرایـن در مباحـث نظـری ،کرامـات ،خـوارق عـادات یـا معجـزات ،انـکار و ادعـای
مخالفـت بـا عقـل آسـان نیسـت؛ بهخصـوص اگـر گـزارش آن از جهـت ِاسـنادی از
قرائـن
اسـتحکام کافـی برخـوردار باشـد .در هـر حـال الزم اسـت بـا توسـل بـه شـواهد و
ِ
اطمینـانآور ،بـرای نزدیکـی آن بـه اثبـات یـا رد تالش کرد .در غیر ایـن صورت باید همۀ
کرامـات اولیـای الهـی ،مناقـب ائمـه؟مهع؟ و معجـزات انبیا؟مهع؟ را یکسـر بـه کناری نهاد
ِ
و انـکار کـرد.
خبـر ثعبـان ،مخالفـت آن بـا عقـل را بـه چالـش میکشـد؛ زیـرا نقـل محدثـان و تأییـد
صاحبنظـران ،نشـان میدهـد کـه آنهـا نهتنها خبر ثعبـان را خالف عقل نپداشـتهاند،
بلکـه آن را بـاور کردهانـد.
عالمـه شـعرانی در پاورقـی شـرح مالصالـح مازندارنـی بـر اصـول الکافـي ،بـا اشـاره بـه
 .1برای نمونه ر.ک :میرزای قمی ،ابوالقاسم ،قوانیناألصول ،ص .310
 .2صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص  ،537ح .3
 .3برای نمونه ر.ک :کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،401/1 ،ح .1
 .4ر.ک :مسعودی عبدالهادی ،وضعو نقد حدیث ،ص .267-261
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وجـود عقلگرایانـی چـون شـیخمفیـد و عالمـهحلـی در مجموعـۀ ناقلان و پذیرنـدگان
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اختلاف گـزارش میگویـد:

ً
ً
و لیـس فـي المضمـون المشـترک بیـن الروایـات أمر ممتنع عقلا خصوصا

روایـة المفیـد فـي اإلرشـاد فـإن بنـاءه علـی روایـة مـا أیـد بالقرائـن مـن
1

المعجـزات العجیبـة الخارقـة للعـادة ألمیرالمؤمنیـن؟ع؟.

وی همچنیـن بـا اسـتناد بـه کتـاب و سـنت ،بـر علـم بـه وجـود جـن و مکالمـه و ّ
تمثـل
ً
ایشـان تأ کیـد میکنـد .بـر ایـن اسـاس میتـوان عقلا داخلشـدن مـار و سـخنگفتن بـا
ولـی خـدا؟ع؟ را در مجموعـۀ اخبـار باورپذیـر جـای داد.
 .3-3باب الثعبان یا باب الفیل

در نامگـذاری یکـی از دربهـای مسـجد کوفـه اختالفـی در گزارشهـا دیـده میشـود.
عالمـهمجلسـی در بیـان فضیلـت مسـجد کوفـه مینویسـد:
بدان که در زمان ما دو درب برای مسجد در مقابل هم قرار دارد ...آن دربی
2

که پشت به قبله است همان «باب الثعبان» مشهور به «باب الفیل» است.

بـر اسـاس ایـن گفتـار ،درب مـورد نظـر دارای دو نـام بـوده اسـت .بنابرایـن بایـد بـرای این
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دو نامگـذاری ،مناسـبت و مسـتندات تاریخـی جسـتجو کـرد.
محمد بن حسن قمی (مقرن  )7در انتهای گزارش ماجرای ثعبان مینویسد:
ازاینرو کوفیان دری که ثعبان از آن وارد شد را «باب الثعبان» نامیدند.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

سپس بنیامیه بر آن شدند که این فضیلت را خاموش کنند .پس فیلی را
3

مدتی طوالنی بر این درب گماشتند تا به «باب الفیل» نامیده شود.
4

این مطلب را عالمهحلی نقل و تأیید کرده است.

محمدتقی مجلسی نیز در توجیه تغییر نام این درب به «باب الفیل» ،مینویسد:
آن درّ ،
مسمی شد به باب الثعبان مثل خانۀ بیت الطشت که در مسجد
 .1مازندرانی ،محمدصالح ،شرحاصولالکافي.391/6 ،
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.406/97 ،
 .3قمی ،محمد بن حسن ،العقد النضید ،ص .21
 .4حلی ،حسن بن یوسف ،منهاجالکرامة ،ص .173

کوفه است و چون بنیامیه حکومت یافتند ،فیلی را در همان در بستند
که شهرت کند به باب الفیل و کسی نگوید باب الثعبان؛ مبادا گویند که
1

چرا باب الثعبان میگویند و این معجزه بماند و از این باب بسیار است.

بـا کاوش در منابـع ،غیـر از ماجـرای ثعبـان ،کاربـرد «بـاب الثعبـان» دیده نشـد .در متن
دو گـزارش حـارث همدانـی (م  65ق) آمـده بـود« :إذ أقبلـت أفعـی مـن ناحیـة بـاب

الفیـل» 2و «ثـم خـرج أمیرالمؤمنیـن مـن بـاب الفیـل» 3.همچنیـن در گـزارش الخرائـج و
الجرائـح راونـدی (م573ق) بـدون یادکـرد از نام راوی آمده اسـت« :إذ اقبلت حیة من
بـاب الفیـل» 4.بـا توجـه بـه تاریـخ وفات حـارث ،زمان گزارش او کـه از آن درب به «باب
الفیـل» یـاد میکنـد ،فاصلـۀ چندانـی بـا زمـان رخـداد ندارد.
شـواهد بسـیاری نیز برای کاربرد «باب الفیل» در اعصار بعدی در دسـت اسـت؛ برای
نمونه ،ابومخنف (م 158ق) در گزارش خود پیرامون ماجرای مسلم بن عقیل (ش  60ق)
از ایـن درب بـه «بـاب الفیـل» نـام میبـرد و دربـارۀ آمـدن مختـار میگویـد« :حتـى انتهى
5

إلـى بـاب الفیـل بعـد الغـروب ...فلمـا كان المختـار على بـاب الفیل مر بـه...».

ابوحمـزه ثمالـی (م  150ق) در نقـل ماجـرای اولیـن مالقـات خـود بـا امـام سـجاد؟ع؟
میگویـد« :امـام؟ع؟ را مشـاهده کـردم کـه از "بـاب الفیـل" وارد مسـجد شـد» 6.ایـن دو
7

نمونـه ،اسـتعمال ایـن نـام در آن عصـر را بـه اثبـات میرسـاند.
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از محققـان اهلسـنت ،بلاذری (م 279ق) در فتـوح البلـدان وجه قابلپذیرشـی برای
برخـی مشـایخ کوفـه نقـل میکند:
 .1مجلسی ،محمدتقی ،لوامعصاحبقرانی.383/7 ،
 .2خصیبی ،حسین ،الهدای ة الکبری ،ص .152
 .3علوی ،محمد بن علی ،مناقب ،ص  ،86ح .16
 .4قطبالدین راوندی ،سعید ،الخرائج و الجرائح.189/1 ،
 .5ر.ک :ابومخنف ،لوط بن یحیی ،وقعة الطف ،ص .131
 .6ر.ک :کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،255/8 ،ح .363
 .7نیــز ،ر.ک :ابنســعد ،محمــد ،الطبقــاتالکبری252/6 ،؛ کلینــی ،محمد بن یعقوب ،همان،
 ،281/8ح 421؛ ابنشاذان ،فضل ،االیضاح ،ص .70
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نامگـذاری بـه «بـاب الفیـل» آورد ه اسـت .او از یحیـی بـن سـلمة بـن کهیـل حضرمـی از

هنگامی که مسلمانان مدائن را فتح کردند ،فیلی را در آنجا یافتند .این
در حالی بود که تا پیش از آن ،هر فیلی را که مییافتند به قتل میرساندند.
بنابراین نامهای به عمر نگاشتند و دربارۀ آن فیل از عمر کسب تکلیف
کردند .عمر در پاسخ ایشان نوشت که اگر برای آن خریداری یافتید،
آن را بفروشید .پس مردی از اهل حیره آن را خرید و نزد او بود و مردم
آن را میدیدند .مرد بر او ُجل پوشاند و با آن فیل به گردش در آبادیها
میپرداخت .مدتی فیل نزد او بود تا آنکه أمأیوب ،دختر عمارة بن عقبة
بن أبی معیط ،همسر مغیرة بن شعبه که پس از مغیره ،زیاد او را به همسری
برگزید ،دوست داشت آن فیل را تماشا کند و آن زمان در خانۀ پدرش بود.
پس فیل را آوردند و آن را جلوی درب مسجد که امروزه آن را باب الفیل
مینامند ،نگاه داشتند و او فیل را تماشا میکرد .أمأیوب به صاحب فیل
چیزی بخشید و او را روانه کرد .هنوز فیل قدمی بیش برنداشته بود که افتاد
1
و ُمرد .به همین خاطر آن درب را باب الفیل نام نهادند.

در ایـن گـزارش نامـی از «بـاب الثعبـان» در میـان نیسـت .بلاذری چنـد وجـه دیگـر نیـز
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برای نامگذاری این درب به «باب الفیل» بیان میکند ،اما خودش وجه فوق را ترجیح
میدهـد .ایـن وجـه بـا وجهـی که بـرای نامگذاری درب به «باب الفیل» از سـوی محمد
بـن حسـن قمـی بیـان شـد و عالمـهحلـی و محمدتقـی مجلسـی آن را تأییـد کردهانـد،
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هماهنـگ اسـت؛ ولـی ذیـل آن ،یعنـی بسـتن فیل با هـدف تغییر نـام را تأیید نمیکند.
در گـزارش بلاذری تاریـخ ایـن واقعـه نیامـده اسـت ،امـا طبـری (م 310ق) در ذکر وقایع
سـال  42از سـلیمان بـن ارقـم نقـل میکند:
هنگامـی کـه مغیـرة [بـن شـعبة] ُمرد ،زیاد او [أمأیـوب بنت عمارة بن أبي
معیـط] را بـه همسـری گرفـت کـه زنـی جـوان بـود .ز یـاد دسـتور داد فیلـی را
کـه نـزدش بـود بدارنـد تـا أمأیـوب بـر او بنگـرد .بـه همیـن دلیـل آن درب را
2

بـاب الفیل نـام نهادند.

 .1بالذری ،احمد ،فتوحالبلدان.352/2 ،
 .2طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ.2737/7 ،

نکتۀ مهم در این گزارش ،عالوه بر هماهنگی آن با گزارش بالذری ،تاریخمندی آن
است .اگرچه در گزارش طبری اشارهای به درب مسجد کوفه نشده ،اما در گزارش
بالذری این مشکل برطرف شده است .عالوه بر آنکه ،درب دیگری نیست که به این
نام شهرت یافته باشد .پس روشن میشود که این ماجرا حدود سال  42قمری ،یعنی دو
سال پس از شهادت امام علی؟ع؟ و با فاصلهای اندک از ماجرای ثعبان رخ داده است.
ً
بر اساس شواهد فوق ،نامگذاری «باب الثعبان» قابل اثبات نیست .احتماال این ،ناشی
از فقدان چنین نامگذاری یا کوتاهبودن زمان آن به دلیل تغییر آن به «باب الفیل» پس
از شهادت امام علی؟ع؟ باشد .روشن است که ماجرای ثعبان بهمراتب برجستهتر از
بستن یک فیل در نزدیکی آن درب است .ازاینرو شایسته بود «باب الثعبان» شهرت
بیشتری مییافت .بنابراین احتمال نامگذاری آن از سوی ناقالن ،قویتر بهنظر میرسد.
همچنین توجیهی که برخی از بزرگان برای تغییر «باب الثعبان» به «باب الفیل» آوردهاند،
با شواهد تاریخی موجود در دیگرمنابع تأیید نمیشود.

نتیجهگیری
از بررسـی اخبـار موجـود در منابـع تاریـخ ،سـیره و مناقـب ،دربارۀ ماجرای ثعبان آشـکار
میشـود ،پیشـینۀ گـزارش خبـر ثعبـان بـه منابـع قـرن سـوم بازمیگـردد؛ امـا روشـن اسـت
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کـه بایـد نقـل آن را بـه منابـع تألیفیافتـه در پیـش از ایـن دوره بازگردانـد .ایـن اخبـار بـا
متون اخبار ثعبان همپوشانی دارند و جز در بخشی که به یادکرد نام ثعبان بازمیگردد،
ً
تعـارض و تنافـی در آنهـا مشـاهده نمیشـود .اختلاف موجـود در ایـن اخبـار عمدتـا بـه
نـام آن جنـی بازمیگـردد و مسـئلۀ «بـاب الثعبـان» یـا «بـاب الفیـل» مسـئلهای خـارج از
اخبـار ثعبـان قلمداد میشـود.
بـا توجـه بـه ادلـۀ کالمـی مرتبـط با مقـام و منزلت انبیـا و اولیا؟مهع؟ این رخـداد را میتوان
از امـور خار قالعـاده امـا ممکنالوقـوع بـ ه شـمار آورد و اقبـال برخـی بـزرگان امامیـه،
تأ کیـد بـر باورپذیـری ایـن ماجـرا قلمـداد میشـود.
بیشتر گزارشهای ثعبان از جهت سندی ضعیف و از جهت مصدری قابل پذیرشاند.
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هـدف اثبـات منقبـت و علـم امـام علـی؟ع؟ و امامـت ایشـان گـزارش شـدهاند.

زیـارات غیرمرتبـط با ایـن اخبار
همچنیـن اشـاره بـه ماجـرای ثعبـان در برخـی روایـات و
ِ
و سـرودن اشـعاری توسـط پیشـینیان در ایـن بـاره و همراهـی براهیـن عقلـی ،در شـمار
قرائـن بیرونـی بـرای اثبـات ایـن ماجـرا جـای دارنـد .براینـد مجمـوع عوامـل اعتمادافـزا و
اعتمـادزدا ،تمایـل بـه پذیـرش خبـر ثعبـان را قـوت میبخشـد.
فهرست منابع
ابنحمـزه طوسـی ،محمـد بـن علـی ،الثاقـب فـي المناقـب ،تحقیـق :نبیـل رضـا علـوان ،چـاپ
سـوم :مؤسسـۀ انصاریـان ،قـم1419 ،ق.
ابنسعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،دار صادر ،بیروت۱۳۷۶ ،ق.
ابنشـاذان ،فضـل ،االیضـاح ،تحقیق :سـید جاللالدین حسـینی ارموی ،دانشـگاه تهـران ،تهران،
1363ش.
ابنشهرآشوب ،مناقب آل أبي طالب؟ع؟ ،العالمة ،قم1379 ،ق.
ابنطـاوس ،علـی بـن موسـی ،اقبـال األعمـال ،تحقیـق :جـواد قیومـی ،چـاپ اول :مکتـب اإلعلام
اإلسلامي ،قـم1414 ،ق.
ابنعبدالوهاب ،حسین ،عیون المعجزات ،المطبعة الحیدریة ،نجف1369 ،ق.
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ابنغضائـری ،احمـد بـن حسـین ،الرجـال ،تحقیـق :سـیدمحمدرضا جاللـی ،چـاپ اول :دار
الحدیـث ،قـم1422 ،ق.
ابنفـارس ،احمـد ،معجـم مقاییـس اللغـة ،تحقیـق :عبدالسلام محمـد هـارون ،مکتـب االعلام
االسلامي ،قـم1404 ،ق.
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ابنمشـهدی ،محمـد بـن جعفـر ،المـزار الکبیـر ،تحقیـق :جـواد قیومـی اصفهانـی ،مؤسسـة النشـر
االسلامي ،قـم1419 ،ق.
ی یوسـفی غـروی ،چـاپ سـوم:
ابومخنـف ،لـوط بـن یحیـی ،وقعـة الطـف ،تحقیـق :محمـد هـاد 
مؤسسـة النشـر االسلامي ،قـم1417 ،ق.
بحرانی ،هاشم ،مدینة المعاجز ،تحقیق :عزتاهلل موالئی همدانی ،مؤسسة المعارف االسالمیة،
قم1413 ،ق.
برسـی ،حافـظ رجـب بـن محمـد ،مشـارق انـوار الیقیـن ،تحقیـق :علـی عاشـور ،اعلمـی ،بیـروت،
1422ق.
بالذری ،احمد ،فتوح البلدان ،مکتبة النهضة المصریة ،قاهره1956 ،م.
تهرانی ،آقابزرگ ،الذریعة إلی تصانیف الشیعة ،چاپ دوم :دار األضواء ،بیروت.
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للمالئیـن ،بیـروت1407 ،ق.
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مجمـع البحـوث اإلسلامیة ،مشـهد1414 ،ق.
حلـی ،حسـن بـن یوسـف ،کشـف المـراد فـي شـرح تجر یـد االعتقـاد ،تحقیـق :حسـن حسـنزاده
آملـی ،چـاپ هفتـم :مؤسسـة النشـر االسلامي ،قـم1417 ،ق.
حلی ،حسن بن یوسف ،منهاج الکرامة ،تحقیق :عبدالرحیم مبارک ،تاسوعاء ،مشهد1379 ،ش.
خصیبی ،حسین ،الهدایة الکبری ،مؤسسة البالغ ،بیروت1411 ،ق.
دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامۀ دهخدا ،دانشگاه تهران ،تهران1373 ،ش.
دیلمی ،حسن ،إرشاد القلوب ،چاپ دوم :الشریف الرضي ،قم1415 ،ق.
شـامی ،یوسـف بـن حاتـم ،الـدر النظیـم فـي مناقـب األئمـة اللهامیـم ،مؤسسـة النشـر اإلسلامي،
قـم1420 ،ق.
صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات ،تحقیـق :محسـن بـن عباسـعلی کوچهباغـی ،چـاپ
دوم :مکتبـة آیـة اهلل العظمـی المرعشـي النجفـي ،قـم1404 ،ق.
طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،اعالم الـوری بأعالم الهدی ،تحقیق :مؤسسـة آل البیت؟مهع؟ ،مؤسسـة
آل البیـت؟مهع؟ ،قم1417 ،ق.
طبـری ،محمـد بـنجریـر ،تار یـخ الطبـري ،چـاپ چهارم :مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات ،بیروت،
1403ق.
طبـری ،محمـد بـن علـی ،بشـارة المصطفـی لشـیعة المرتضـی ،چـاپ دوم :المکتبـة الحیدر یـة،
نجـف1383 ،ق.

طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،اختیـار معرفـة الرجـال ،تصحیـح و تعلیـق :میردامـاد اسـترآبادی،
تحقیـق :سـیدمهدی رجائـی ،مؤسسـة آل البیـت؟مهع؟ إلحیـاء التـراث ،قـم1404 ،ق.
طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،الفهرسـت ،تحقیـق :عبدالعزیـز طباطبایـی ،مکتبـة المحقـق
الطباطبایـي ،قـم1420 ،ق.
عاملـی نباطـی ،علـی ،الصـراط المسـتقیم إلـی مسـتحقي التقدیـم ،تصحیحوتحقیـق :محمدباقـر
بهبـودی ،المکتبـة الحیدریـة ،نجـف1384 ،ق.
عاملـی ،محمـد بـن مکـی (شـهید اول) ،المـزار ،تحقیـق :مدرسـة اإلمـام المهـدي؟جع؟ ،مدرسـة
اإلمـام المهـدي؟جع؟ ،قـم1410 ،ق.
علـوی ،محمـد بـن علـی ،المناقـب للعلـوي ،تحقیـق :سیدحسـین موسـوی بروجـردی ،دلیـل مـا،
قـم1428 ،ق.
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طریحـی ،فخرالدیـن ،مجمـع البحریـن ،تحقیـق :سـیداحمد حسـینی ،چـاپ دوم :مرتضـوی،
تهـران1362 ،ش.
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فتال نیشابوری ،محمد بن حسن ،روضة الواعظین ،منشورات الرضي ،قم1375 ،ش.
فراهیـدی ،خلیـل بـن احمـد ،کتـاب العیـن ،تحقیـق :مهـدی المخزومـي و إبراهیـم السـامرائي،
چـاپ دوم :مؤسسـة دار الهجـرة ،قـم1409 ،ق.
قرشی ،سیدعلیاکبر ،قاموس قرآن ،چاپ ششم :دار الکتب اإلسالمیة ،تهران1412 ،ق.
قطبالدیـن راونـدی ،سـعید ،الخرائـج و الجرائـح ،تحقیـق :مؤسسـة اإلمـام المهـدي؟جع؟،
مؤسسـة اإلمـام المهـدي؟جع؟ ،قـم1409 ،ق.
قمی ،شاذان ،الروضة في فضائل أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب؟ع؟ ،تحقیق :علی شکرچی،
مکتبة األمین ،قم1423 ،ق.
قمی ،شاذان ،الفضائل ،مکتبة الحیدریة ،نجف1381 ،ق.
قمیّ ،
محمد بن حسن ،العقد النضید و ّ
الدر الفرید ،تحقیق :علیأوسط الناطقي ،دار الحدیث،
قم1423 ،ق.
کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،الکافـي ،تصحیـح و تعلیـق :علیاکبـر غفـاری ،چـاپ پنجـم :دار
الکتـب اإلسلامیة ،تهـران1363 ،ش.
لیثی واسطی ،علی ،عیون الحکم و المواعظ ،تحقیق :حسین حسنی بیرجندی ،دار الحدیث،
قم1376 ،ش.
مازندرانـی ،محمدصالـح ،شـرح أصـول الکافـي ،تعلیـق :ابوالحسـن شـعرانی ،تصحیـح :علـی
عاشـور ،المکتبـة اإلسلامیة ،تهـران1382 ،ق.
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مجلسـی ،محمدباقـر بـن محمدتقـی ،بحـار األنوار ،چـاپ دوم :دار إحیـاء التراث العر بـي ،بیروت،
1403ق.
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مجلسـی ،محمدباقر بن محمدتقی ،مرآة العقول في شـرح أخبار آل الرسـول ،تحقیق :سیدهاشـم
رسـولی محالتی ،چاپ دوم :دار الکتب اإلسلامیة ،تهران1404 ،ق.
مجلسی ،محمدتقی ،لوامع صاحبقرانی ،چاپ دوم :مؤسسۀ اسماعیلیان ،قم1414 ،ق.
مرعشی ،شهابالدین ،شرح احقاق الحق و إزهاق الباطل ،اسالمیة ،تهران1417 ،ق.
مسعودی ،عبدالهادی ،وضع و نقد حدیث ،سمت ،تهران1388 ،ش.
مسعودی ،علی بن حسین ،اثبات الوصیة ،چاپ سوم :انصاریان ،قم1426 ،ق.
معین ،محمد ،فرهنگ فارسی معین ،امیرکبیر ،تهران1371 ،ش.
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البیـت؟مهع؟ ،چـاپ دوم :دار المفیـد ،بیـروت1414 ،ق.
میرزای قمی ،ابوالقاسم ،قوانین األصول ،مکتبة العلمیة اسالمیة ،تهران1375 ،ق.
نجاشـی ،احمد بن علی ،فهرسـت النجاشـي ،تحقیق :سیدموسـی شبیری زنجاني ،چاپ پنجم:
مؤسسة النشر االسالمي ،قم1416 ،ق.

