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   چکیده

مسلمانان حدیثى مشهور است که همواره بر زبان » ِ البلهالجنۀاکثر اهل «ث  حدی

در این مقاله در آغاز، با جست و جو . ان جارى بوده و هستفبه ویژه عارفان و متصو

در منابع شیعه و اهل سنّت مسیر نقل این حدیث در منابع فریقین پیگیرى و نشان داده 

اعد و معیارهاى حدیث شناختى و واکاوى آنگاه با به کار بستن قو. شده است

هاى موجود، سند و راویان حدیث مزبور به محک نقد کشیده و در نتیجه نشان  قرینه

سپس با توجه . داده شده است که هیچ یک از طرق این حدیث خالى از ضعف نیست

به نظر شارحان و محدثان، متن حدیث نقد و تحلیل شده و با فرض صدور حدیث از 

در همین .  سعى شده معانى درست آن به دست داده شود)ص(مه علم نبوىسرچش

بخش از پژوهش به دیدگاه عارفان هم که این حدیث را با مبانى ذوقى خود بسى 

  .اند اشارت رفته است موافق یافته

بن روح ایلى،  !مبهشتیان، البلْه، هارون بن مسلم، سال: ها کلیدواژه           

  .حدیث شناسی

                                          
 8/8/84: تاریخ تصویب نهایی؛ 15/5/84: تاریخ وصول  
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  درآمد -1

شناسـى بـر دوش خـود        پرداختن به حدیث برترین تکلیفى است که هر اسـالم           

نقطه آغاز این حرکت نقد و پاالیش حدیثهایى است که در طول قرنهـا              . کند احساس مى 

از داالن زمان عبور کرده و به توسط گذشتگان دست به دست شده و اکنون به دست ما                  

 شـناختى وغوررسـى در بحـار و بطـون متـون             این مهم با مطالعات رجال    . رسیده است 

  .حدیث و بهره گرفتن از داللتهاى زبانى و متنى قابل دستیابى است

 متون از جعل و تحریـف       پاکسازى و    هر چند تالش حدیث شناسان در پاالیش      

چشمگیر و مغتنم است، ولى پژوهشهاى ایشان عمدتاً به احادیث فقهى و گـاه اعتقـادى                

  .نماید ها کم رنگ مى نتیجه کوششهاى آنان در دیگر عرصهدر . معطوف بوده است

 منـسوب اسـت کـه    )ص(  در میان احادیث مأثوره حدیث مشهورى به پیامبر اکـرم      

طَرَف
1

 الجنـۀ اِنّ اکثر اهل «: ست چنین است یا بخش برجسته آن که همواره بر سر زبانها    

اى از منابع حدیثى     ر پاره این حدیث که با تعبیرات متفاوت و با ذیلهاى مختلف د          . »البله

در . شیعه و اهل سنّت آمده است، در این نوشتار مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت               

آغاز حدیث مورد نظر را در منابع حدیثى شیعه و سپس در منـابع اهـل سـنّت بررسـى                    

کرده، سرانجام به منظور دستیابى به داللـت صـحیح آن مـتن حـدیث را نقـد و تحلیـل                     

  .خواهیم کرد

    حدیث مورد نظر در منابع شیعه-2 

  ترین کتاب حدیثى شیعه که این حدیث در آن مندرج است قرب االسناد   کهن

                                          
انیس، (شود به معناى نوك و لبه هر چیزى است  و طَرْف که به اطراف جمع بسته مىطَرَف  .1

تن حدیث ترین بخش از م و طرف حدیث جان کالم و برجسته) »طرف«، ذیل ماده المعجم الوسیط

فمن کانت . ءٍ ما نَوى انّما االعمال بالنّیات و لکلّ امرى«در حدیثِ » االعمال بالنیات«مانند جمله . است

نکحها ی امرأة فهجرتُه الى ما هاجر الیه و منْ کانت هجرتُه لدنیا یصیبها او - عزّوجلّ -اللَّه  هجرته الى

   .51، ص مسند نویسى در تاریخ حدیثطباطبایى، :  نکبراى آگاهى بیشتر. »فهجرتُه الى ما هاجر الیه
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  سپس این حدیث از طریق. است.)  ق300. د(اثر ابوالعباس عبداللَّه بن جعفر حمیرى 

 نقـل  معانى االخبـار  حمیرى به دست شیخ صدوق رسیده و صدوق نیز آن را در کتاب         

هاى حدیثى متأخّر    بعدها حدیث مزبور از طریق همین دو کتاب به مجموعه         . ستکرده ا 

عالوه بـر   ). 1 نمودار شماره : نک(شیعه مانند بحاراالنوار و وسائل الشیعه راه یافته است          

منابع حدیثى، چنانکه خواهیم دید، در منابع تفسیرى، کالمى وفقهى شیعه نیز گـاهى بـه             

راین، بررسى خود را بایـد روى مـتن و سـند روایـت در دو                بناب. اند این حدیث پرداخته  

  :کتاب قرب االسناد و معانى االخبار محدود و متمرکز ساخت

  : سند و متن حدیث در این کتاب بدین شرح است- قرب االسناد -2-1 

 )ع(  حدثنى جعفر بن محمد عن آبائـه :  بن صدقه قالةهارون بن مسلم عن مسعد    

یعنى بالبلـهِ المتغافـلَ عـن الـشّرِ،         .  فرأیت اکثرَ اهلِها البله    الجنَّۀَدخلت  «: ال ق )ص( اَنّ النبى 

  )75حمیرى، ص (» ایامٍ فى کلِّ شهرٍثالثۀَالعاقِلَ فى الخیرِ و الَّذینَ یصومونَ 

 ابوجعفر محمد بن على بن حسین بن بابویه قمـى ملقّـب بـه               - معانى االخبار  -2-2 

  :دیث مورد بحث را به شرح زیر از حمیرى نقل کرده استح.)  ق381. د(» صدوق«

حدثنا عبداللَّه بن جعفر الحمیرى عن هارون       «:  قال -اللَّه علیه   رحمۀ - حدثنا ابى   

قـال  :  قـال )ع(  بن صدقه عن جعفر بن محمـد عـن ابیـه عـن آبائـه         مسعدةبن مسلم عن    

العاقـل فـى   : مـا البلـه؟ فقـال   : قلت: ها البلْه و قال    فَرَأَیت اکثَرَ اهلِ   الجنَّۀَدخَلْت  «: )ص( النبى

الخیر
2

  .)203 ابن بابویه، ص (»ایامٍثالثۀَ عن الشر الذى یصوم فى کل شهرٍ  ، الغافل

شود با آنکه ابن بابویه حدیث مورد بحث را به واسطه پدر خـود از                 مالحظه مى 

 تفاوتهـایى   قرب االسناد ن   با مت  معانى االخبار حمیرى نقل کرده است، ولى متن روایتِ        

از میـان محـدثان متـأخّر شـیخ حـرّ      . دارد که باید در بحث و بررسى متن بدان پرداخت     

» الصوم المنـدوب  «ذیل ابواب   » کتاب الصوم « در   وسائل الشیعه در  .)  ق 1104. د(عاملى  

                                          
  .»العامل فى الخیر«: اى از نسخ چنین است در ادامه حدیث افزوده که این جمله در پاره   2.
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  وادقرب االسـن این حدیث را عیناً از ) باب تأکّد استحباب صوم ثالثه ایامٍ من کلّ شهرٍ (

  ). 7/311،وسائل (. نقل کرده استاالخبار معانى

نیز در چنـد بـاب از      .)  ق 1111. د( محدث معاصر وى مولى محمدباقر مجلسى       

  :از جمله. بحاراالنوار حدیث مزبور را از دو کتاب پیشگفته برگرفته و نقل کرده است

وجـوه و   باب اصناف الناس و مـدح حـسان ال        «،  »کتاب االیمان و الکفر   «در  . الف

  ).70/9،  بحار( قرب االسنادومعانى االخبار به نقل از » مدح البله

قـرب  به نقل از    » ...االیام فى کل شهر     الثالثۀ  صوم  «، باب   »کتاب الصوم «در  .  ب

رمعانى االخبا  و   )97/94 (االسناد
3

عالوه بر مواضع یاد شده، وى یک بار نیـز          . )97/98(

کنـد کـه در ضـمن آن،         شریف مرتضى نقل مـى    کالمى مطلبى از امالى      ضمن یک بحث  

  ).5/128(.استطراداً به این حدیث نیز اشاره شده است

 افزون بر منابع حدیثى، این روایت به منابع تفسیرى، فقهى و کالمى نیز راه یافته           

ــت ــى در   . اس ــس حلّ ــن ادری ــه اب ــسرائراز جمل ــى در ) 3/566(ال ــدائق ، بحران الح

 شریف مرتضى   ،)2/322(کشف الغطاء، الغطاء در    شف، شیخ جعفر کا   )13/350(ةالناضر

حقــایق  ســید رضــى در ،)1/40 (امــالى مــشهور بــه و درر القالئــد غـرر الفوائــد در 

، ابـن میـثم بحرانـى     )16/160(روض الجنان ، ابوالفتوح رازى در     )248-247ص(التأویل

-1/119 ( عـوالى اللئـالى   ، ابن ابى جمهور احسایى در       )31/73ص(کلمۀ مئۀشرح   در

هر یـک بـه مناسـبتى بـه ایـن           ) 69ص( التحفۀ السنیۀ  در  و سید عبداللَّه جزایرى     ) 120

 کسان ابـن ادریـس حلّـى حـدیث را بـا              ناگفته نماند که از میان این     . اند حدیث پرداخته 

هارون بن مسلم   «: بدین شرح . همان سند حمیرى ولى با متنى متفاوت ضبط کرده است         

قلت هـؤالء   : قال.  البله الجنۀاکثر اهل   : للَّه عن ابیه قال    بن صدقه عن ابى عبدا     مسعدةعن  

  »هــن یتغافلون عما یکرهون یتبالهون عنــال، الذی: المصابون الذین ال یعقلون؟ فقال لى

  ).جا ابن ادریس، همان(

                                          
. تصحیف شده است» ما االبله؟«به » ما البله؟«گفتنى است که در بحار در همه مواضع عبارت  .3
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:  همچنین ابن ابى جمهور احسایى متن حدیث را به شکل زیر نقل کـرده اسـت               

ی  فرأیت اکثر اَهلها البلـه واطّلعـت علـ    الجنۀاطّلعت فى   : ل انّه قا  )ص(و فى الحدیث عنه     «

بـا درنگـى کوتـاه معلـوم        . )جـا  ابن ابى جمهور، همان   (. »النار فوجدت اکثر اهلها النساء    

) دنباله مقالـه  : نک(مزبور با متن منقول در برخى منابع اهل سنّت موافق            شود که متن   مى

  . استو با متن منقول در منابع شیعى ناهماهنگ

   احوال راویان حدیث مورد نظر- 3 - 2 

 هویداست، راویـان کلیـدى ایـن روایـت کـه بایـد              1 چنان که از نمودار شماره      

بن صدقه؛ دیگـرى     مسعدةیکى  : درباره آنان تحقیق وبررسى صورت گیرد دو تن هستند        

  .بن مسلم هارون

           

  ) ص(م پیامبر اکر  

  

   آبائه

  

  )ع( ادقامام جعفر بن محمد ص

  

    بن صدقهمسعدة

  

   هارون بن مسلم

  

  )قرب االسنادصاحب (عبداللَّه بن جعفر حمیرى 

  

  

   على بن حسین بن بابویه قمى

  

   شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى

  

  

    محمد بن حسن حر عاملى                     محمدباقر بن محمد تقى مجلسى

  )وسائل الشیعهصاحب  (                                )    بحاراالنواراحبص(
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   بن صدقِه ةَمسعد - 1 - 3 - 2  

رسد به چـشم      مورد مى  139این نام در اِسناد بسیارى از روایات که شماره آن به            

ى از  و از پیرمـرد    )ع( این شخص معموالً از ابو عبداللَّه جعفر بن محمد صادق         . خورد مى

فرزندان عدى بن حاتم روایت کرده و از وى نیز راویانى به نامهاى جعفر بن عبداللَّـه و                  

از ایـن   .) ق450.د(نجاشـى . )18/135خـویی، (اند هارون و هارون بن مسلم روایت کرده      

گوید کنیه وى ابومحمـد و بـه         کند و مى    بن صدقه عبدى یاد مى     مسعدةشخص با عنوان    

 )ع() امـام کـاظم   (و ابـى الحـسن      ) امـام صـادق   (عبداللَّه   ز ابى وى ا . قولى ابو بِشر است   

الـسالم کـه     علیـه  کتـاب خطـب امیرالمـؤمنین      جمله از.او کتابهایى دارد  .روایت کرده است  

 اصحاب امام صادق    ةبرقى این نام را در زمر     . )415،رجال( ما را از آن آگاه کرد      شاذان  ابن

 از شخصى با این نـام دو بـار یـاد            رجالشیخ طوسى درکتاب    . )38،رجال  (آورده است 

 بن صـدقه نـام بـرده و او را    مسعدة از )ع(  اصحاب امام باقر   ةار در زمر   ب یک. کرده است 

 از  )ع(   و بار دیگر در خالل ذکر اصحاب امام صادق         )137،  رجال طوسی،(عامى شمرده 

ا نبودن   بن صدقه عبسى بصرى یاد کرده و به عامى بودن ی           مسعدةکسى به نام ابو محمد      

را مـسکوت     نیز این نکته   فهرستهمچنان که در    . )314همان،(اى نکرده است   وى اشاره 

اما کشّى صاحب این نـام را بتـرى دانـسته    . )329، ص  الفهرستطوسى،  ( گذاشته است 

است
4

اللَّـه سـید    آیـۀ معاصر مرحـوم      رجال شناس . )390،اختیار معرفه الرجال  طوسی،  (

به دو نکتـه علمـى ارزشـمند پـى          »  بن صدقه عبدى   سعدةم«ابوالقاسم خویى ذیل عنوان     

یکى اینکه برخالف گفته نجاشى از بررسى اِسناد روایات و نیز با مراجعه بـه    : برده است 

 بن صدقه بـه  مسعدةشود که   معلوم مى)4/440،  الفقیهمشیخۀابن بابویه،  ( صدوق همشیخ

                                          
بن سعد که اَبتَر لقب داشت ةگویند اینان به مغیر. دیه هستندبتْریه یا بتْریه یکى از فرق زی .4

اکبر غفارى، ص  ، تلخیص علىمقباس الهدایهمامقانى، : براى آگاهى بیشتر رجوع شود به(منسوبند 

142 .(  
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 اسـت  )ع(اصحاب امام صادق نه به عبدى؛ دوم اینکه آن کس که از            است موصوف »ربعى«

چـون شـیخ طوسـى بـه        . اند السالم شمرده  غیر از آن است که او را از یاران امام باقرعلیه          

.  بـن صـدقه را عـامى معرفـى کـرده اسـت             مـسعدة  )ع(هنگام بر شمردن یاران امام باقر     

ن  یارا ةاما به هنگام ذکر این نام در زمر       . همچنان که کشّى هم او را بترى شناسانده است        

 نیـز  فهرسـت  او را عامى معرفى نکرده، به همـان سـان کـه در      -السالم علیه- امام صادق 

چنین چیزى را نگفته است و چنان که در سطور باال دیدیم نجاشى هم صاحب این نـام                  

اى که از یـاران امـام     بن صدقهمسعدةشود که آن  پس معلوم مى. را از عامه ندانسته است 

اى است که هارون بـن مـسلم         یا بترى است غیر از این راوى ثقه       السالم و عامى     باقرعلیه

اسـت کـه نجاشـى       کند این  یکى از قراینى که این نکته را تأکید مى        . کند از او روایت مى   

. این فرد دومى را ذکر کرده و او را از راویان امـام صـادق و امـام کـاظم شـمرده اسـت             

السالم  هد که این کس از امام باقرعلیه      د بنابراین، بسنده کردن وى بر این مطلب نشان مى        

گذارد این است که سعد      اى که بر این سخن صحه مى       باالخره قرینه . روایت نکرده است  

و عبداللَّه بن جعفر حمیرى که هم طبقه سعد         .)  ق 300در گذشته در حدود     (بن عبداللَّه   

 که بعید اسـت  در حالى. اند است از طریق هارون بن مسلم از این کس حدیث نقل کرده 

نتیجه اینکـه   .  حدیث نقل کنند   )ع(این دو تن بتوانند تنها با یک واسطه از یاران امام باقر           

کند فردى ثقه است و غیـر        اى که هارون بن مسلم از او حدیث نقل مى          بن صدقه مسعدة  

: قـس . 139-18/138خـویى،     (انـد  از آن کسى است که او را از یاران امام بـاقر شـمرده             

اما برخى از رجال شناسان به اتّحاد       . )403،  302، ص   وجیزه فى علم الرجال   المجلسى،  

 بن صدقه را به رغم عامى بـودن قابـل   مسعدةصاحب این دو نام حکم کرده و منقوالت         

برخـى  . )405 – 7/404نمازى شـاهرودى،    : در این باره رجوع شود به     (اند اعتماد دانسته 

ح و از عامى بودن عدول کرده است و روایـاتش  اش را اصال هم معتقدند او بعدها عقیده 

  .)جا  نمازى شاهرودى، همان(اند را دلیل حسن عقیده و کمال وى تلقى کرده
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    هارون بن مسلم- 2 - 3 - 2 

 هارون بن مسلم بن سعدان کاتب مکنّى به ابوالقاسم بنا به گفته نجاشى اصالً از               

امـا  . )438نجاشی،ص(جا اقامت گزیده است   مردم انبار بوده که به سامرا کوچیده و در آن         

  از مردم کوفه دانسته که در آغاز به بصره و سپس بـه بغـداد منتقـل                   را  شیخ طوسى وى  

) امـام هـادى   (هارون ابوالحسن   . )437، ص   رجال(شده و در همان شهر درگذشته است      

 التوحید،  او کتابهایى دارد از جمله کتاب     . را دیدار کرده است   ) امام عسکرى (و ابومحمد   

وى مـسائلى را نیـز از   .  کتـاب المغـازى و کتـاب الـدعاء      ،کتاب الفضائل، کتاب الخطب   

 )437،صرجـال (شیخ طوسى . )جا نجاشى، همان ( روایت کرده است   )ع(ابوالحسن ثالث 

را مایـل بـه    برخـى او . اند  وى را از اصحاب امام عسکرى شمرده  )60،صرجال(و برقى 

تواند بدین معنـا باشـد کـه         اما این مى  . )جا اشى، همان نج(اند مذهب جبر و تشبیه دانسته    

در . آنکه به آن اعتقاد داشته باشـد        اخبارى را درباره جبر و تشبیه نقل کرده است بى           وى

مـا  :  در پاسخ پرسشى درباره عمل به اخبار اهل جبر و تـشبیه آمـده اسـت                االصولةعد

بیشترین آگاهیى کـه مـا از آنـان         . اند یقین نداریم که اینان اهل مذهب جبر و تشبیه بوده         

اند کـه متـضمن اعتقـادات جبـر و تـشبیه بـوده             داریم این است که اخبارى را نقل کرده       

نیست که خود معتقد بـه صـحت آن روایـات            بدیهى است روایت ایشان دلیل آن     . است

 رجال شناسان امامى جملگى بر ثقه بودن هارون بـن         ). 9/283به نقل ازتستري ،   ( اند بوده

؛ 2/307؛ اردبیلـى،    524جـا؛ ابـن داود حلّـى،ص         نجاشى، همـان  (مسلم همسخن هستند  

  . )8/126؛ نمازى شاهرودى، ، 335، ص الوجیزه فى علم الرجالمجلسى، 

ماند این است که آیا هارون بن مسلم که از اصـحاب امـام               مى  اما ابهامى که باقى   

واسـطه حـدیث نقـل کنـد؟ چـه           بـدون    )ع( تواند از یاران امام صادق     عسکرى است مى  

 مـسعدة  بن زیـاد،   مسعدةهارون بن مسلم از تنى چند از اصحاب امام صادق از جمله از              

 بن الیسع، حسن بن موسى حنّاط، حسین بن علـوان،           مسعدة بن فرج،    مسعدةبن صدقه،   

 این کار این اسـت  ۀالزم. کند ، على بن حسان و قاسم بن عروه روایت مى  زرارةعبید بن   
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زیرا خیلى بعید است    .  را درك کرده باشد    )ع(رون بن مسلم حداقل زمان امام رضا      که ها 

حتّى وى از برَیـد بـن معاویـه      .  زنده مانده باشند   )ع(که اینان جملگى تا زمان امام هادى      

بنابراین، نـاگزیر بایـد   .  درگذشته حدیث نقل کرده است  )ع(هم که در حیات امام صادق     

 نـا  231) – 19/229خـویى،  (!  سال رسیده باشـد 130 عمر هارون بن مسلم نزدیک به    

 همین یک حدیث خالصه       بن صدقه به   مسعدةگفته نماند که روایت هارون بن مسلم از         

). 19/231پیـشین، (رسـد   مـورد مـى    132شود، بلکه روایات او از مسعده حداقل بـه           نمى

 و روایات    د بحث ینک ما در برابر این پرسش جدى قرار داریم که آیا اِسناد حدیث مور             ا

دیگرى که با همین اِسناد به دست ما رسیده است گسسته نیست؟ آیا هارون بن مسلم با          

کند؟ دشوارى پاسخ بـه ایـن پرسـش از آنجـا              بن صدقه نقل مى    مسعدةحذف واسطه از    

شود که در کتابهاى رجال سال والدت و وفات ایـن دو راوى و دیگـر راویـان                ناشى مى 

.درج نشده است  
5

   اى از روایاتى را کـه  د به همین دلیل است که مرحوم مجلسى پاره   شای 

مالذ : مثالً نـک (ارزیابى کرده است» ضعیف«خورد  نام این راوى در سند آن به چشم مى   

  ).19/432، 1/187،  العقولةمرآهمو،  ؛ 633، 5/491، االخیار

    حدیث مورد نظر در منابع اهل سنّت- 3

خـورد،   دیث شـیعه ایـن حـدیث بـه چـشم نمـى       همچنان که در کتب اربعه حـ   

مهمترین منابع حدیثى اهل سنّت مانند صحاح ششگانه، مسند ابن حنبل، موطأ مالـک و               

ایـن  آنـان   اما در منابع درجـه دوم       . اند سنن دارمى نیز این حدیث را در خود جاى نداده         

  :از جمله. خورد حدیث به چشم مى

   مسند بزّار- 1 - 3

  درجث مزبور در آن ـى عامه که حدیـه حدیثـترین مجموع رسد کهن  به نظر مى

                                          
 زنده بوده 183 بن صدقه تا اندکى قبل از سال   ةگفتنى است که یکى از معاصران بر این است مسعد          . 5

).3/241، الفایق شبسترى،(است 
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ر اثر ابوبکر احمد بن عمرو بصرى بزّاالمسند الکبیر المعلّل شده 
6

  .باشد.)  ق292. د (

 بـن روح از     سـالمۀ  حدیث را از محمد بن عیسى از محمد بن عزیز از              وى این 

و خود آن را ضـعیف  ) 23/369ابن کثیر، (عقیل از ابن شهاب از انس بن مالک نقل کرده   

  .)30قاري،ص(شمرده است

آن را بـه    .)  ق 321. د(پس از بزّار محدث حنفى ابو جعفـر طحـاوى             - 2 - 3

  :شرح زیر نقل کرده است

 بن روح عن عقیل بن خالد عن ابن         سالمۀ حدثنى محمد بن عزیز االیلى قال ثنا        

ــول     ــال رس ــال ق ــک ق ــن مال ــس ب ــن ان ــهاب ع ــه ش ــل  ان ا«: )ص(اللَّ ــر اه ــۀکث  الجن

  . آن معناى صحیح حدیث را عرضه داشته است وى به دنبال. )4/121طحاوي،(»البله

در الکامـل آن را بـا    .)  ق 365. د( پس از طحاوى ابن عدِى جرجـانى         - 3 - 3 

  :اسانید زیر نقل و به شرحى که گفته خواهد شد درباره اسانید آن اظهار نظر کرده است

ه بن محمد بن المنهال حـدثنا احمـد بـن عیـسى الخـشاب                حدثنا عبداللَّ  - الف  

حدثنا عمرو بن ابى سلمه حدثنا مصعب بن ماهان عن سـفیان الثـورى عـن محمـد بـن             

وى سـپس  . »فـاذا اکثـر اهلهـا البلـه    الجنۀَ دخلت «:  قال)ص(المنکدر عن جابر عن النبى 

، الکامـل  عـدى،   ابـن (»این حدیثى است که بـا ایـن اِسـناد باطـل اسـت         «: افزوده است 

(1/191 .

 حدثنا الساجى و احمد بن شعیب الصیرفى و عبداللَّه بن محمد السمنانى و              -ب  

بن اسحاق بن رداء و محمد بن حاتم النسائى بالرَمله و النعمان بـن هـارون البلـدى                   على

ـ                  ن وعبداللَّه بن یحیى السرخسى و سعید بن نصر الطبرى و عبداللَّه المنهـال و عبداللَّـه ب

                                          
وى را از آن جهت که . است) دانه کتان(به معناى فروشنده روغن بزْرك ) عطّار بر وزن(بزّار.6

گویند بزّار دو مسند ). ، ذیل ماده بزَرمنتهى االربصفى پورى، (اند  فروخته بزّار نامیده روغن بزرك مى

ش کرده تا احادیث صحیح را از ناصحیح اى از موارد تال یکى کبیر معلّل که در آن در پاره: داشته

). 134، ص مسند نویسىطباطبایى، : نک(دیگرى صغیر که از این روشنگریها تهى است . بازشناساند

.مسند بزّار تاکنون به چاپ نرسیده است
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محمد بن مسلم و جعفر بن سهل البالسى و یعقوب بن اسحاق ابو عوانـه و احمـد بـن                     

حـدثنا محمـد بـن عزیـز        : حفص السعدى و محمد بن محمد بن االشعث الکوفى قـالوا          

اِنّ «: )ص(اللَّـه   بن روح عن عقیل عن ابن شهاب عن انس قال قـال رسـول              سالمۀحدثنا  

  .» البلهالجنۀ اکثر اهل

مران السختیانى حدثنا محفوظ بن ابى توبه حدثنا محمد بـن عزیـز    حدثنا ع- ج  

  .شوال مثلَه

 حدثنا محمد بن محمد بن االشعث و عبدالجبار بن احمد الـسمرقندى قـاال               - د  

 بن روح بن خالد بن عقیل       سالمۀحدثنا اسحاق بن اسماعیل بن عبداالعلى االیلى حدثنا         

  .» البلهالجنۀاکثر اهل «:  قال)ص(اللَّه سولقال عقیل حدثنى ابن شهاب عن انس اَنَّ ر

 حدثنا صالح بن ابى الجن حدثنا محمد بن عزیز بـن عبداللَّـه بـن زیـاد بـن                    - ه

  .مثلَه...  بن روح سالمۀعقیل ابوعبداللَّه االموى االیلى حدثنا 

این حدیث با این اِسـناد منکـر       «:  وى آنگاه در مقام داورى گفته است      
7

 اسـت و    

  .)3/313ابن عدي،(» سالمه کسى آن را از عقیل روایت نکرده استغیر از این

قــضاعى .):  ق454. د(مــسند الــشهاب از محمــد بــن ســالمه قــضاعى  - 4 -3

  :حدیث مورد بحث را با دو طریق نقل کرده است

 اخبرنا ابو محمد عبدالرحمن بن عمر التجیبى أنبأ یحیى بن الربیع العبدى             - الف  

مد االموى حدثنا سعید بن کثیر بن عفیر حـدثنا یحیـى بـن ایـوب                انبا عبدالسالم بن مح   

  .» البلهالجنۀان اکثر اهل «: ) ص(اللَّه حدثنا عقیل عن ابن شهاب عن انس قال قال رسول

 انبأ هشام   ةً ابوالعباس احمد بن محمد بن عبداللَّه اجاز       ة اخبرنا قاضى القضا   - ب  

 بن روح   سالمۀا محمد بن عزیز االیلى اَنبأَ       بن ابى خلیفه حدثنا ابو جعفر الطحاوى حدثن       

  لـــاِنَّ اکثر اه«: اللَّه قال عن عقیل بن خالد عن ابن شهاب عن انس بن مالک اَنّ رسول

                                          
ه هر چند راوى ثق. اند کرده  متقدمان اهل سنّت منکر را غالباً بر تفرّد و یگانه بودن راوى اطالق مى. 7

  ).  114، ص منهج النقدعتر، . (باشد
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  .)111-2/110قضاعی،(» النساءالجنّۀ البله، اِنّ اقلَّ ساکنى الجنّۀ 

کر ابـن عـسا   .):  ق 571. د( اثر ابن عساکر دمـشقى        دمشق تاریخ مدینۀ  - 5 - 3

دمشقى نیز روایت مورد بحث را با دو طریق متفاوت به شرح زیر در کتاب خـود ثبـت                   

  :کرده است

آورده » على بن شریح بن حمید املوکى حمـصى       « بار اول در شرح حال       - الف  

اخبرنا ابوالقاسم العلوى حدثنى عبدالعزیز الکتانى انا تمام بـن محمـد و قرأتُـه انـا       : است

قـراءةً  حسن على بن شریح بن حمید الحمصى االملوکى قـدم دمـشق             بخطّ تمام انا ابوال   

 بـن روح    سـالمۀ علیه نا ابو عبداللَّه احمد بن عائذ الخوالنى انا محمد بن عزیز االیلى انا               

نا عمى عقیل بن خالد عـن ابـن شـهاب عـن انـس بـن مالـک انّـه قـال قـال                          بن خالد 

  .)41/526بن عساکر،ا(» البلهالجنّۀاِنّ اکثر اهل «: )ص(اللَّه رسول

 اخبرنا ابو على الحسن بن مظفر انا الحسن بن على الجوهرى انا ابو حفص               -ب  

عمربن احمد بن عثمان بن شاهین نا احمد بن ابراهیم بن عبدالوهاب الدمشقى بدمـشق               

 احمد بن عیسى الخشاب نا عمرو بن ابى سـلمه نـا مـصعب یعنـى ابـن ماهـان عـن                        نا

دخلـت  «:  قـال  )ص(المنکدر عن جابر بن عبداللَّه عن النبـى       ورى عن محمد بن     ثال سفیان

مـصعب بـن    «: درنگ از قول ابن شاهین افزوده است       آنگاه بى . »فاذا اکثر اهلها البله   الجنۀَ  

ریق  ط اینجز از   ماهان در نقل این حدیث از ثورى یکه و تنهاست و من این حدیث را                

  .)43/533پیشین،(»است این حدیث اگر صحیح باشد حدیث غریبى. شناسم نمى

 الجـامع الـصغیر   هـاى حـدیثى متـأخّر ماننـد          از آن پس این حدیث به مجموعه      

 مجمـع الزوائـد  و ) 473 ،14/467( متقـى هنـدى    کنز العمال   و )645،  1/205(سـیوطى 

تهذیب  و) 13/115( تفسیر قرطبى و دیگر کتابها ازجملـه      )402،  10/264 ،   8/79 (هیثَمى

  .بویژه به آثار صوفیه راه یافته و بر سر زبانها افتاده استو )62 -17/61( الکمال مزّى
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  رسول اهللا                                        

  

  

   لکانس بن ما:  طریق دوم             نام صحابى نامعلوم  : طریق سوم     جابربن عبداللَّه   :  طریق اول 

   

   ابن شهاب زهرى                         عمر بن عبدالعزیز                          محمد بن منکدر         

  

  عقیل بن خالد   یونس بن یزید             عبدالعزیز بن عمر                              سفیان ثورى          

   

   یحیى بن ایوب   سالمۀ بن روح   محمد بن عالء ایلى            ابو یوسف قاضى                              ان  مصعب بن ماه       

   

   محمد بن یزید بن حکیم     سعید بن کثیر              یحیى بن حسان                        عمرو بن ابى سلمه      

   

   لسالم بن محمد اموى     محمد بن عزیز اَیلى     اسحاق بن اسماعیلاعبد       مروان بن محمد                                 احمد بن عیسى خشّاب

   

   ه واسط6با        واسطه  2 با            یحیى بن ربیع عبدى                                                                      

   

   مزّى                 ن عدىاب                 عبدالرحمن بن عمر تجیبى      واسطه   5با                                  با یک واسطه         واسطه   4ا ب

   

  قضاعى               مزّى                                 ابن عساکر دمشقى   ابن عدى  

           .)   ق571.د ( 

   

   

   هاى متعدد   ابوجعفر طحاوى   محمد بن عیسى   عبداللَّه بن محمد بن زیاد نیشابورى با واسطه

   

    واسطه5با                 .) ق292.د(   هشام بن ابى خلیفه   بزّار .) ق365.د(ابن عدى              

   

  .) ق742.د(مزّى                            احمد بن محمد بن عبداللَّه                                       

   

  .) ق454.د(قضاعى                                           
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  بررسى اسانید حدیث مورد نظر - 4

 در سطور پیشین فى الجمله به داورى برخى از حدیث شناسان درباره حدیث 

  .کنیم اینک با تفصیل بیشتر اسانید این حدیث را بررسى مى. مورد بحث اشاره شد

ایم این حدیث سه مسیر یا سه طریق   نشان داده2 همچنان که در نمودار شماره 

یکى مسیرى که ظاهراً با جابر بن عبداللَّه انصارى : را پیموده و به دست ما رسیده است

.)  ق571. د( عساکر دمشقى و ابن.)  ق365. د(شود تا به ابن عدى جرجانى  آغاز مى

گردد و سپس شاخه شاخه  دوم مسیرى که با انس بن مالک صحابى آغاز مى. رسد مى

 454. د(، طحاوى، ابن عدى جرجانى و قضاعى .) ق292. د(شود و به دست بزار  مى

سوم مسیرى که با عمر بن عبدالعزیز . رسد و ابن عساکر دمشقى و دیگران مى.) ق

در . رسد مى.)  ق742. د(گردد و به مزّى   طبقه تابعان است آغاز مىخلیفه اموى که از

 بیشتر در ًۀطبیعر موجب رواج این حدیث شده و میان طرق پیشگفته طریقى که بیشت

  .میان حدیث شناسان محلّ گفت و گو بوده است طریق دوم است

    بررسى طریق اول- 1 - 4 

 به داورى نشسته ابن عدى  نخستین کسى که درباره این حدیث با این سند

او را : نویسد مى» احمد بن عیسى بن زید لخمى تنّیسى خشّاب«او در ترجمه . است

است» منکر«حدیثهایى 
8

از جمله این حدیث که از عمرو بن ابى سلَمه از مصعب بن . 

 فاذا اکثر اهلهاالجنۀ دخلت «کند که  از ابن منکدر از جابر مرفوعاً نقل مىماهان از ثورى 

همچنین وى از عبداللَّه بن یوسف از اسماعیل بن عیاش از ثَور از خالد از واثله . »البله

و این دروغ »  جبرئیل،انا و معاویه:ثالثۀٌاالمناء عنداللَّه «: کند که مرفوعاً نقل مى

این احمد بن عیسى را فاقد قوت دانسته   دار قطنى هم مرویات). 1/191عدي،   ابن(است

                                          
  . 114، ص منهج النقدعتر، : نک. یعنى در نقل بسیارى از احادیث متفرّد و تنهاست  .8
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سازد و ابن حبان او را در شمار ضعفا  ر او را کذّابى خوانده که حدیث مىاهطو ابن 

  احادیث منکر را از راویان:  و گفته است)1/126، میزان االعتدالذهبى، (آورده

این داوریها را رجال شناسان . )3/696،فیض القدیرمناوي، (کند ناشناخته روایت مى

ذهبى، : مثالً نک (اند ره این حدیث قرار داده خود دربا بعدى هم پذیرفته و مبناى داورى

ابن جوزى نیز آن را به سبب ). 1/240، لسان المیزان ابن حجر، ؛1/421جا؛ مزّى،  همان

  .)مناوي ، همانجا(خوانده است» حدیثى ناصحیح«وجود همین احمد بن عیسى در سند 

    بررسى طریق دوم- 2 - 4

شاخه مهمتر . شود  آن دو شاخه مى طریق دوم با انس بن مالک شروع و پس از

و طریق یونس بن یزید آن به واسطه ابن شهاب زهرى به عقیل بن خالد و یونس بن 

طریق عقیل ). دنباله مقاله: نک(رسد   واسطه به مزّى صاحب تهذیب الکمال مى8یزید با 

شود تا به  یکى به واسطه یحیى بن ایوب دست به دست مى: شود خود دو شاخه مى

بن روح سالمۀ دیگرى که شاخه مهمتر و مشهورتر آن است به واسطه . رسد اعى مىقض

اما باید . پیوندد عدى، قضاعى، ابن عساکر دمشقى، ذهبى، مزّى و دیگران مى به ابن

 بن روح از عقَیل از سالمۀترین اسناد، طریق  دانست در میان اسانید این حدیث شناخته

رسى خود را روى راویان کلیدى این حدیث متمرکز اینک بر. ابن شهاب از انس است

  :کنیم مى

 )ص(اانس بن مالک انصارى صحابى و خادم رسول خد:  انس بن مالک- الف 

او عمرى بلند داشت و آخرین صحابى است که در بصره . و از صحابه پر روایت است

 2/27، بیرالتاریخ الک؛ بخارى، 26 - 7/17ابن سعد،: درباره او رجوع شود به(درگذشت

اهل سنّت بر مبناى ). 10 – 8/6، تهذیب؛ ابن حجر، 396 - 3/395، سیر؛ ذهبى، 28 -

بنابراین .  ساحت آنان راهى نیست بر این باورند که جرح را به» عدالت صحابه«نظریه 

در بررسیهاى حدیث شناختى خود همین که صحابى بودن کسى ثابت شد، وثاقت او را 

نگرد  اى را به چشم اعتبار نمى اما شیعه که چنین نظریه. گیرند مسلّم و مفروغ عنه مى
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اینک باید دانست محدثان و رجال شناسان امامى به . بیند نیاز نمى صحابه را از نقد بى

 در حق انس دعا فرمود و به موجب دعاى حضرت عمر )ص(رغم آنکه گویند پیامبر

 شخصیت او را )18/10 ؛ 16/408 ،بحارمجلسى، (بلند و مال و فرزندان بسیار یافت

  منحرف بود و چون)ص(سبب این طعن آن است که او از راه على. دانند مى  مطعون

 از او خواست بر صدور حدیث غدیر شهادت دهد، او علم خود را کتمان کرد و از   امام

 در نتیجه امام در حق او نفرین کرد و در پى نفرین امام به بیمارى برَص. شهادت تن زد

 )ع(پس از آن او سوگند یاد کرد که هرگز منقبتى را درباره على. مبتال شد) پیسى(

اند که   حتى او را یکى از سه تنى شمرده.)1/109؛ اردبیلی، 1/249تفرشی، (کتمان نکند

نمازى ؛ 2/217،بحارمجلسى، (اند بسته به پیامبرصلى اهللا وعلیه وآله دروغ مى

شناسان شیعه    بنابراین، طبق نظر رجال.)241 –3/239؛ خویى،703-1/702شاهرودى،

اما طبق روش عامه در این طبقه مشکلى . آلود است مسیر این حدیث از سرچشمه گل

  .خورد به چشم نمى

ابوبکر محمد بن مسلم بن شهاب زهرى مدنى :  محمد بن شهاب زهرى- ب 

زهرى ثقه، کثیر بنا به گفته ابن سعد . عالم حجاز و شام یکى از تابعین بنام است

وى یکى از نخستین کسانى است که به . الحدیث، پردانش، پر روایت، فقیه و جامع بود

 )ص(بنا به نظر نسائى یکى از بهترین اسانید روایت از پیامبر. نوشتن سنن پرداخت

ترین و  برخى او را آگاه. باشد بن الحسین از پدرش از جدش مى طریق زهرى از على

خالصه اینکه زهرى نزد عامه از وثاقت و منزلت . اند مدینه معرفى کردهترین مردم  فقیه

اما درباره شخصیت زهرى از . )424- 7/420، تهذیبابن حجر، (واالیى برخوردار است

بنا به . اند  شمرده)ع(نظر امامیه باید گفت شیخ طوسى و برقى او را از یاران امام سجاد

اى که نقل  اما به دنبال حادثه. امیه بود ارگزار بنىگفته ابن شهر آشوب وى در آغاز کار ک

بنابراین، وى با . شد شود، به امام زین العابدین پیوست و مالزم او آن موجب اطاله مى

تردید دوستدار على بن الحسین بوده و او را بزرگ  آنکه از علماى عامه است، اما بى
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 روایاتى از طریق همین هذیبت  ومن ال یحضره الفقیه و کافىدر . داشته است مى

 نیز قلمداد )ع( وى را از یاران امام صادق. )16/181خویی، (زهرى درج شده است

 نتیجه اینکه در سند این حدیث از ناحیه زهرى مشکلى به  .)17/257پیشین، (اند کرده

  .خورد چشم نمى

ن عفّان و عقیل بن خالد از مردم ایلَه و وابسته آل عثمان ب:  عقَیل بن خالد-ج 

در سفر و حضر از مالزمان زهرى بوده و از او احادیث فراوانى شنیده و نقل کرده 

اى داشته و عقیل در آنجا از   ذهبى زهرى در اَیله بوده و در آنجا مزرعهۀبنا به گفت. است

از «: گوید حبان بستى در مورد او مى ابن. )6/301،سیرذهبى، (نوشته است او حدیث مى

 ).29، صمشاهیر علماء االمصار ابن حبان، (» ایله بود قِن زهرى و از صالحانیاران مت

؛ عجلى،  7/43ابن ابى حاتم(اند ستوده» ثقه«بسیارى از رجال شناسان عامه او را با لفظ 

جوزى به نقل از ابو   با این حال، ابن).7/519سعد،  ؛ ابن 6/301،سیر؛ ذهبى،  2/146

  ).2/58ابن جوزي، (کند ز زهرى احادیث منکرى نقل مىاو ا: نویسد الفتح ازدى مى

. حلقه دیگر این رشته از سند یحیى بن ایوب است:  یحیى بن ایوب-د 

اما نسایى او را قوى . اند  او را ثقه دانسته) 9/205، تهذیب(حجر وابن) 2/347(عِجلى

معرّفى کرده » ء الحفظ سیى«هم او را   عبداللَّه بن احمد بن حنبل. )248ص(داند نمى

ابن سعد او را منکر الحدیث دانسته و دار قطنى معتقد . ) 9/127ابن ابی حاتم،(است

او بسیار خطا : گوید است که برخى از احادیث او مضطرب است و احمد بن حنبل مى

نخواهد بود و از نظر من اى حدیث نقل کند حدیثش منکر  البته اگر از ثقه. کند مى

  ).9/205،یبتهذابن حجر، (صدوق است

سعید بن کثیر بن غفیر را ابن حبان در شمار ثقات آورده :  سعید بن کثیر- ه

ابن عدى . )364-3/363پیشین، (داند معین او را ثقه و نسائى او را صالح مى ابن. است

سعید بن کثیر اهل بدعت : سعدى گفت: گفت از حماد شنیدم که مى: گوید جرجانى مى
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معنى است و من از  گفتار سعدى بى: افزاید اما او مى. یر ثقه استنبوده، ولى مخلّط و غ

  .)3/411ابن عدي،(او در نزد مردم راستگوست... ام  کسى چنین چیزى را نشنیده

راویان مورد بحث تا این قسمت از سند هر چند صد درصد ثقه و قابل اعتماد 

ق نظر حاصل نیست، ولى نیستند، به عبارت دیگر درباره وثاقت و عدم وثاقت آنان اتفا

براى نمونه . این اقوال متعارض در مورد یک شخص تا حدودى قابل جمع است

 که چنین  راولى حدیث راویى. از الفاظ جرح است» لیس بذاك القوى«اصطالح 

 به دیگر سخن ).193 – 192ی صحارث(می نویسندتوصیف شده براى معاضدت 

 شایسته آن است که به عنوان شاهد و حدیثى که در سندش چنین راویى وجود دارد،

  ).438 صدر، ص (تقویت کننده احادیث دیگر به کار رود

حلقه دیگر این سلسله سند عبدالسالم بن محمد :  عبدالسالم بن محمد اموى- و

  .نام این شخص در کتابهاى رجالى ذکر نشده است. اموى است

 راوى پیشین چنین راوى دیگر این حدیث نیز بسان:  یحیى بن ربیع عبدى- ز

در . هستند» مجهول العین«بنابراین در این اِسناد دو تن بطور متوالى . وضعیتى دارد

  .شود نتیجه حدیث مورد نظر با این اسناد ضعیف ارزیابى مى

   اى دیگر از طریق دوم  بررسى شاخه- 1 - 2 - 4

ن روح به  بسالمۀاى دیگر از این سند به واسطه   پیش از این گفته شد که شاخه

اینک براى داورى درباره . رسد ابو جعفر طحاوى، بزّار، قضاعى، ابن عدى و دیگران مى

  . بن روح را بررسى کنیمسالمۀاین شاخه از طریق دوم بایسته است شخصیت 

 بن روح ایلى وابسته بنى امیه مکنّى به ابو خَرْبق و به قولى ابو روح سالمۀ 

. او از عموى خود کتاب زهرى را روایت کرده است. خالد استبن وبرادرزاده عقیل 

 بن خالد نقل کرده که سالمه در سنّ و سالى نبوده که از عقیل عنبسۀاحمدبن صالح از 

در ایله درباره او از چند تن سؤال کردم، مردى از ثقات : او گفته است. حدیث بشنود

ابن ابىحاتم . عقیل استهاى  او از عقیل حدیث نشنیده، حدیث او از نوشته: آنجا گفت
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من هرگز : کند که او گفت شخصى به نام اسحاق بن اسماعیل ایلى نقل مى  با واسطه از

او درباره سالمه . »قال عقیل«: گفت بلکه مى. »حدثنا عقیل«: نشنیدم که سالمه بگوید

ابو حاتم رازى درباره او گفته . کتابهایى که از عقیل روایت مى کند صحیح است: گفت

ابو زرعه هم او . منزلت او نزد من منزلت غفلت پیشگان است. سالمه قوى نیست: ستا

حدیث او را به عنوان شاهد : را ضعیف و منکر الحدیث معرفى کرده؛ اما گفته است

بنا به ). 2/183، میزان االعتدال ذهبى، ؛ 302 -4/301ابن ابى حاتم،(توان نوشت مى

با این . کار را رها کرد اما بعدها این. او حدیث نوشت احمد بن صالح از ،گفته ابو داوود

معرّفى کرده » مستقیم الحدیث«حال ابن حبان او را در شمار ثقات آورده و او را 

  ). 4/253،، تهذیبابن حجر(است

که در مرتبه دوم مدح » مستقیم الحدیث«واضح است که توثیق ابن حبان با لفظ 

که در مرتبه نخست » منکر الحدیث«و » ضعیف«ر واقع است با جرح دیگران با تعبی

جرح قرار دارد
9

  .نماید  چندان قابل دفاع نمى

 در باره اِسناد این حدیث به داورى نشسته و گفته تهذیب الکمالمزّى نیز در 

این حدیث غریبى: است
10

 بن روح از عقیل بن خالد سالمۀ است که محمد بن عزیز از 

 بن روح نیز از وى به ما رسیده سالمۀحدیث بدون وساطت این . منفرداً نقل کرده است

و این نقل بدون واسطه از جمله مواردى است که آن را ) و قد وقع لنا بعلّوٍ عنه(است 

واسطه از عقیل بن خالد  تواند بى زیرا محمد بن عزیز نمى. اند از محمد بن عزیز نپذیرفته

. )17/62مزّي، (یز کار ناپسندى استنقل کند و اگر این طریق ساخته خود او باشد ن

                                          
.  به بعد105عتر ، ص :  براى آگاهى از مراتب جرح و تعدیل رجوع شود به. 9

ام طبقات فقط است و آن حدیثى است که در تم» غریب االسناد« منظور از غریب در این جا . 10

یا حدیثى را گویند که در بعضى طبقات یک تن آن را نقل کرده . یک تن از یک تن نقل کرده باشد

چى،  مدیر شانه(نیز گویند » مفرد«این گونه حدیث را . باشد ولى متن آن به طریق دیگرى معروف باشد

  ). 52ص 
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مزبور از طریق محمد بن عزیز ایلى به دست طبقات    بن روح حدیثسالمۀپس از 

نمودار : نک(رسد  بعدى و از طریق آنان به ابن عدى، طحاوى، قضاعى، بزّار و مزّى مى

همچنین شاخه دیگرى از این سند از طریق اسحاق بن اسماعیل به ابن عدى ). 2ش 

هاى  ولى با روشن شدن ضعف سالمه بن روح ما را به بررسى دیگر حلقه. شود مىختم 

  .زنجیره سند نیازى نیست

    بررسى شاخه سوم از طریق دوم- 2 - 2 - 4 

 بن روح از سالمۀ در سطور باال گفته آمد که مزّى طریق محمد بن عزیز از 

 بن روح شکّى باقى ۀسالمدانسته است و با اثبات ضعف » غریب«عقیل بن خالد را 

اما مزّى به هنگام بحث و بررسى این حدیث . ماند که طریق مذکور ضعیف است نمى

»متابع«دو طریق دیگر را هم به عنوان 
11

ما براى این حدیث از «: گوید کند و مى  یاد مى

  :بدین شرح. »ایم  یزید از زهرى متابعى یافته روایت یونس بن

جى قالاخبرنا به ابواسحاق ابن الدر بن الفاخر: رمعو ) ح(انبانا محمد بن م

انبانا :  اللَّه بن احمد قاالهبۀاخبرنا محمد بن عبدالسالم بن المطَهر التمیمى و احمد بن 

اخبرنا ابوسعد : اخبرنا زاهر بن طاهر الشَحامى، قال: الهروى قاال بن محمد عبدالمعزّ

حدثنا : اخبرنا محمد بن المسیب، قال: حمدان، قالاخبرنا ابو عمرو بن : الکنجروذى، قال

بن یزید عن  ن یونسعالعالء االَیلى بن حدثنا محمد:محمد بن یزید بن حکیم قال

  .)63-17/62مزّي،(» البلهالجنّۀاکثر اهل «:  قال)ص( الزهرى عن انس عن النبى

ا از یونس بن ما این حدیث ر. این طریق نیز غریب است«: افزاید درنگ مى او بى

  .)17/63پیشین،(»شناسیم یزید جز از همین طریق نمى

» منکر الحدیث«شناسان  باید افزود یونس بن یزید راوى زهرى را برخى از رجال

گفت در احادیث او  از احمد بن حنبل شنیدم که مى: گوید ابورزعه دمشقى مى. دانند مى

                                          
اند  که همان مضمون را نقل کرده  چنانچه بعضى از افراد سند حدیثى با راویان حدیث مفردى . 11

). 62چى، ص  مدیر شانه(موافق باشند آن حدیث را متابع گویند 
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ى نیز همین سخن را از ابن ابوالحسن میمون. از زهرى، احادیث منکرى وجود دارد

این در حالى است که نسایى او را ثقه و ابن خِراش وى را . حنبل نقل کرده است

شناسان درباره یونس  هاى رجال از مجموع گفته. )568- 20/565پیشین،(داند صدوق مى

اى از موارد،  توان دریافت که بر فرض وثاقت ذاتى او، روایاتش در پاره بن یزید مى

  .کند چندان قابل اعتماد نیست وایاتى که از زهرى نقل مىبویژه ر

محمد بن یزید بن حکیم و محمد .  دو تن دیگر نیز در این سلسله سند مجهولند

اند نامشان در کتابهاى رجالى مذکور نیفتاده  بن مسیب که پیاپى در این طریق واقع شده

ر تاریخ بغداد به چشم فقط نام محمد بن مسیب بجز این روایت در یک جا د. است

خبرى گزارش کرده که نام » سرى بن مرثد یا مزید«خطیب بغدادى ذیل نام . خورد مى

ولى . )9/129خطیب بغدادي،(محمد بن مسیب نیز در زنجیره راویان آن خبر وجود دارد

در نتیجه باید گفت . نام محمد بن یزید بن حکیم ظاهراً در جاى دیگرى نیامده است

  .نیز از ضعف خالى نیستاین طریق 

    بررسى طریق سوم- 3 - 4 

گوید این حدیث را از طریق دیگرى به صورت مرسل هم روایت   مزّى مى

  :بدین شرح. اند کرده

اخبرنا ابو : انبأنا ابو جعفر الصیدالنى قال:  اخبرنا به ابو اسحاق بن الدرجى قال

اخبرنا : مد بن یوسف بن مرْده قالاخبرنا ابوالعباس احمد بن مح: على الحداد قال

حدثنا احمد بن الحسین بن : ابوالحسین عبدالوهاب بن الحسن بن الولید الکِالبى قال

 عن - یعنى ابن محمد -حدثنا مروان : حدثنا احمد بن ابى الحوارى قال: طالب قال

 یحیى بن حسان عن ابى یوسف القاضى عن عبدالعزیز بن عمر عن ابیه عمر بن

: قال احمد بن ابى الحوارى. اکثر اهل الجنه البله: ) ص(اللَّه قال رسول: عبدالعزیز قال

  .)17/63مزّي، (البله عن الشر و اعلى علیین الولى االلباب
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چه اینکه عمر بن . شود که این اسناد مرسل است در نخستین نگاه معلوم مى

همچنان که مزّى خود . قل کندحدیث ن) ص(تواند بدون واسطه از پیامبر عبدالعزیز نمى

افزون بر آن ابویوسف قاضى هم که راوى حدیث از . نیز در آغاز به این نکته اشاره کرد

شناسان در مواردى تنها از او نامى به  عبدالعزیز بن عمر است ناشناخته است و رجال

ه مثالً مزّى نام او را در شمار راویان عبدالعزیز بن عمر آورد. اند میان آورده

در شمار کسانى که یحیى بن حسان از ایشان حدیث نقل ی ول؛ )11/517،مزّي(است

نتیجه اینکه هیچ یک از اسانید این حدیث خالى از ضعف . کند، نام او مذکور نیست مى

  .نیست

    داورى حدیث شناسان اهل سنّت درباره این حدیث- 5 

ار که این حدیث را نقل  همچنان که در صفحات پیشین از نظر خوانندگان گذشت بزّ

قلمداد کرده است » منکر«ابن عدى هم آن را . کرده خود آن را ضعیف نیز شمرده است

این حدیث : و بیهقى که حدیث را با اسناد دیگرى نقل کرده پس از نقل آن گفته است

ص ،قارى(عجلونى نیز اسانید آن را نااستوار معرفى کرده است. با این اسناد منکر است

 تنها قرطبى در. )1/164؛ عجلونى،29؛ الفتنى، ص 402؛ 10/264؛8/79؛ هیثمى،31 - 30

الجامع قرطبى، (و نیز در تفسیر ) همان جا ،عجلونی( ةباحوال الموتى و اآلخرة التذکر

قرطبى از سوى  اما این داورى. آن را صحیح دانسته است) 13/115،الحکام القرآن

  ). عجلونى، همان جا(.ده استدیگر عالمان اهل سنّت مردود اعالم ش

    بررسى متن حدیث- 6 

 از آنچه گفته شد روشن گشت که جملگى اسانید حدیث مورد بحث خالى از 

زیرا از . اینک باید دانست که متن این حدیث نیز از ضعف تهى نیست. ضعف نیست

. برد ج مىو احیاناً اختالط و ادخال حدیثى دیگر با آن رن) بیمارى نهفته(وعلّت » ادراج«
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»مدرج المتن«توان گفت این حدیث  بنابراین مى
12

»معلّل«و 
13

براى روشن شدن .  است

رسد متن حدیث را از کتابهاى مختلف در کنار یکدیگر بگذاریم  الزم به نظر مى این نکته

  .و آنها را با هم مقایسه کنیم

    متن حدیث در منابع امامیه-  1 -  6 

خورد قرب  ه این حدیث در آن به چشم میترین مجموعه حدیثى شیعه ک  کهن

 اَنّ )ع( حدثنى جعفر بن محمد عن آبائه: گوید در آنجا راوى مى. االسناد حمیرى است

یعنى بالبلُهِ المتغافِلَ عن الشّرِ، .  فرأیت اکثر اَهلِها البلُهالجنۀَدخلت «:  قال)ص( النبى

  .)75حمیري، ص(» فى کلِّ شهرٍ ایامٍثالثۀَالعاقلَ فى الخیرِ و الذینَ یصومونَ 

 است یا )ع( سخن امام صادق» ...یعنى بالبله «در این جا معلوم نیست عبارت 

  .اند سخن حمیرى یا یکى دیگر از راویانى که در سلسله سند این حدیث واقع شده

 پس از حمیرى، صدوق در معانى االخبار این حدیث را از طریق همان حمیرى 

: ) ص( قال النبى:  قال)ع(عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه: چنین نقل کرده است

» خلتو قالالجنَّۀَ د لْهاکثَر اَهلِها الب فَرَایت :العاقل فى الخیر الغافل : ما البلُه؟ فقال: قلت

در این جا مالحظه . )203 ابن بابویه، ص (» ایامٍۀَثعن الشر الذى یصوم فى کل شهرٍ ثال

عبارت ) یا پدرش(یرى نقل کرده؛ ولى او حم حدیث را از  ق با آنکهشود که صدو مى

در ) فقال... قلت (را نقل به معنا کرده و به صورت پرسش و پاسخ » ...یعنى بالبله «

  .اند آورده

                                          
 ادراج در لغت به معنى قرار دادن چیزى در ضمن چیزى دیگر است و در اصطالح محدثان آن . 12

ن بـا  است که جمله یا عباراتى را که جزء حدیث نیست در ضمن و متّصل با آن بیاورند و میان آن سخ                 

بطورى کـه موجـب اشـتباه و التبـاس سـخن راوى بـا سـخن        . اى قرار ندهند  متن حدیث مرز یا فاصله    

  ).439عتر، ص ( به نظر آید )ع(  سخن معصوم،معصوم گردد و جملگى عبارات

رسد، ولـى    که هر چند در ظاهر عارى از عیب به نظر مى         است حدیثى) یا معلّ ( حدیث معلَّل     .13

  ). به بعد447عتر، (سازد  دار مى جود دارد که صحت آن را خدشهدر آن بیماریى و
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این حدیث را با همان وسایط به صورت )  ق598. د( بعدها ابن ادریس حلّى 

  :زیر نقل کرده است

اکثر اهل :  بن صدقه عن ابى عبداللَّه عن ابیه قالمسعدةهارون بن مسلم عن  «

ال، الذین یتغافلون عما : هؤالء المصابونَ الذین ال یعقلون؟ فقال لى: قال قلت. البلهالجنۀ 

  .)3/566 ئرالسرا (»یکرهون یتبالهون عنه

 قرب االسنادجهت و با آنکه  شود که ابن ادریس بى با اندکى درنگ دانسته مى

 صدوق على القاعده در دسترس بوده است، حدیث را نقل به معانى االخبارو حمیرى 

معنا کرده و با این کار تا چه حد آن را از اصل دور ساخته است
14
.  

 ابن ابى جمهور احسایى هم حدیث را، احتماالً به نقل از علماى عامه به 

  :نویسد او مى. اى آورده که با متنهاى پیشگفته تفاوت چشمگیر دارد گونه

فرایت اکثر الجنّۀ اطّلعت فى :  آمده است که فرمود)ص(پیامبردر حدیث از  «

»ا النساءلهاَهلها البله و اطّلعت على النار فوجدت اکثر اه
15

-1/119ابن ابی جمهور، (

و باالخره ابن بطریق کلمه . )256، صتأویل مختلف الحدیثابن قتیبه، : قس. 120

 البله و الجنۀاِنّ اکثر اهل : عن النبى انه قال«: ه و نوشته استرا بدان افزود »المجانین«

  .)159،صالعمده( »المجانین

    متن حدیث در منابع عامه- 2 - 6

  : حدیث مورد نظر در منابع اهل سنّت به اشکال زیر ضبط شده است

                                          
ب الدین، ابن ادریس را ججهت نیست که سدید الدین محمود حمصى استاد شیخ منت بى.14

).15/62، معجمخویى، (کند که کتابش شایسته اعتماد نیست  ى معرفى مى)مخلّط(آمیزشگر 

ا کسانى از میان هر دو جنس هستند که صفت مراد از زنان در این ج:  در هامش آمده است.15

به دیگر سخن زن یعنى هر کس که گرایشش به قواى . اند رجولیت را به طور کامل به دست نیاورده

اما رجولیت گرایش به . شهوانى و غضبى بیشتر باشد تا جایى که رذیلتهاى اخالقى ملکه او شود

قسم اول انوثت حقیقى محض و قسم دوم . باشدبطورى که کمال ملکه او . تعلّقات قواى عقلى است

  .رجولیت حقیقى محض است و میان آن دو مراتبى بسیار باشد
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؛ 3/313ابن عدى،  (» البلهالجنۀاکثر اهل «، » البلهالجنۀاِنّ اکثر اهل  «- الف 

؛ متقى  1/205؛ سیوطى 41/526؛ ابن عساکر، 4/121؛ طحاوى، 111 - 2/110ضاعى، ق

  ).14/467هندى، 

؛ 43/533؛ ابن عساکر،  191 ابن عدى،(» فاذا اکثر اهلها البلهالجنۀَدخلت  «- ب 

  ).14/473،؛ متقى هندى1/645سیوطى،

  ).111 -2/110قضاعى،(» النساءلجنۀ البله، اِنّ اقلَّ ساکنى االجنۀاهل  اِنّ اکثر «- ج 

 فَرأَیت اکثرَ اهلها البله و اطّلعت النار فوجدت اکثر اهلها الجنّۀِاطّلعت فى  «- د 

»النساء
16

   . )256، ص تأویل مختلف الحدیث ابن قتیبه، (

 چنانکه قبالً گذشت ذیل حدیث در دو صورت اخیر در منابع شیعه و در 

بنابراین بعید نیست که در این جا بر اثر . ردخو بسیارى از منابع عامه به چشم نمى

  .انگارى یا به علل دیگرى حدیثى را در این حدیث داخل کرده باشند مسامحه و سهل

را » و علّیون لذوى االلباب«اى از منابع، حدیث مورد بحث عبارت   در پاره- ه 

نیز اضافه دارد
17

سان عامه جمله اما جملگى حدیث شنا .)6/23 ،احیاءغزّالی، : مثالً نک(

 و بخشى از سخن  احمد بن ابى الحوارى )29؛ فتنی،ص30قاري، ص(پایه اخیر را بى

  .)1/164عجلونى(اند دانند که در ضمن حدیث درج کرده مى

                                          
بگوید سر زدن و اطالع حاصل کردن » ...اطّلعت «اگر کسى درباره تعبیر : نویسد مى ابن قتیبه.16

آنگاه وى . اى است از بهشت و دوزخ با فکر و اندیشه بوده است، تأویل پسندیده) ص(رسول خدا

). جا رجوع شود به همان(کند  گویند این حدیثى است که عقل و اندیشه آن را تکذیب مى: افزاید مى

مردى از بنى قشیر نزد پیامبر شرفیاب شد و گفت اى پیامبر خدا، ما را : نویسد یعقوبى مى.17

اکثر اهل الجنۀ البله «: گفتپس پیامبر . به راه آورد پس خدا ما را به وسیله تو. اى بود خدایان نر و ماده

بیشتر بهشتیان «: آیتى این جمله را چنین ترجمه کرده است). 2/103تاریخ، (» و اهل علّیین ذوو االلباب

   ).1/489ترجمه تاریخ یعقوبى، (» ابلهان و اهل بهشت برین خردمندانند
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که در همه منابع بطور »  البلهالجنۀاکثر اهل «شود تنها جمله  بنابراین، معلوم مى

زیرا به احتمال .  و بررسى استیکسان نقل شده است به عنوان حدیث شایسته بحث

 بر ابهامهاى راویان باشد که احیاناً به قصد تبیین و رفع  قوى جمالت دیگر افزوده

  .اند حدیث افزوده یا حدیث دیگرى را با این حدیث در آمیخته

    بررسى داللت حدیث- 7

ولى در عین .  دیدیم که هیچ یک از اسانید حدیث مزبور خالى از ضعف نیست

. اید دانست که حدیث ضعیف با حدیث جعلى و بر ساخته متفاوت استحال ب

کند که احتمال دهیم آن حدیث از سرچشمه  بنابراین، احتیاط و دقّت علمى ایجاب مى

 حدیث  ایناز این رو بررسى داللت یا معنا شناختى.  صادر شده باشد)ص( علم نبوى

  .رسد ضرورى به نظر مى

است» بهمم« حدیث مورد نظر 
18
آن لفظ . است» غریب« زیرا مشتمل بر لفظى .

شود عبارت از کلمه  غریب یا نامأنوس که در واقع واژه کلیدى این حدیث محسوب مى

  .پس در آغاز باید این واژه را از نظر لغت شناسان بررسى کنیم. باشد مى» البله«

یکى از .  است مشتق شده»بلَاهۀ«و » بلَه«و اَبلَه از مصدر » اَبلَه«جمع » بله«

، خلیل بن احمد(معنا کرده است» غفلت از بدى«را » بلَه«هاى عربى  نامه ترین لغت کهن

و ) خبرى از کارها ناآگاهى و بى(» غَرَارة«   ابن فارس نیز آن را مانند.)ذیل ماده بله

کم «غفلت دانسته و بر این اعتقاد است که اصل واحد همه معانى این واژه، از جمله 

  اىــکسانى هستند که در کاره» بله«امبر از ـنویسد مراد پی او مى. ، همین است»دىرــخ

                                          
که مضامین آن د این حدیث را مجمل دانسته و دلیل مجمل بودن آن را این دانسته انبرخى . 18

، »اجمال و تبیین در روایات«معارف، (مورد تأمل و تدبر قرار گیرد و افکار را به خود متمرکز کند 

  .)235، ص 66 - 65، ش مطالعات اسالمى
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  ).، ذیل ماده مورد نظرللغۀمعجم مقاییس ا(خبرند  آخرت زیرك و در امور دنیا بى

نویسان از قول یکى از شخصیتهاى عرب به نام زِبرِقان بن بدر  نامه  لغت

در این جمله مراد آن است که بهترین . »بلَه العقُولخیرُ اوالدِنا االَ«: نویسند که گفت مى

عیش «آنان . فرزندان ما کسى است که در عین خردمندى از شدت حیا بسان ابله باشد

همچنین . اند خبر از هم و غم زمانه معنا کرده را زیستن با ناز و نعمت و بى» اَبلَه

. ا که صاحب آن از آفتهاى زمانه خبر نداردگوی. شباب اَبلَه یعنى جوانىِ خوش: اند گفته

شود  بنابراین معلوم مى). ابن فارس، جوهري ، ابن اثیر، صفی پوري، ذیل مدخل بله(

را به کسى که بالهتش آشکار یا از شر غافل یا نادانِ فاقد تشخیص » رجلٌ اَبلَه«اینکه 

رویگردانى و «معناى ، همه به همان )یروزآبادي، ذیل مدخل بلهف(اند است معنا کرده

ابله کسى «: اند از همین رو در تفسیر حدیث مورد بحث نوشته. گردد باز مى» غفلت

است که از بدى رویگردان و نیک نهاد است و گویند آنان کسانى هستند که سالمت 

زیرا از کار دنیاى . نفس سراسر وجودشان را فراگرفته و نسبت به مردم گمان نیک دارند

آنان به آخرت روى آورده و . یده و از زیرکى تصرّف در آن ناآگاهندخود غفلت ورز

اند که بیشتر بهشتیان  در نتیجه استحقاق آن را یافته. اند خود را بدان سرگرم ساخته

 ابن اثیر، (»بنابراین، در این حدیث ابلهى که به معناى نابخرد است مقصود نیست. باشند

کاربرد چنین معنایى از . )ذیل همان مدخل، منظورابن: نیز رجوع شود به. ذیل مدخل بله

هاى دیگرى  توان براى آن نمونه  ندارد؛ بلکه مى اختصاص به حدیث مورد بحث» بلَه«

رْطُبى مالکى طَلّاعى  حال ابوعبداللَّه محمد بن فرج قُمثالً ذهبى در شرح. نیز یافت

یعنى به ). 19/200، سیر اعالم النبالء ذهبى، (»غَفْلَۀٌاه و نیعنده بلَه بامر د«: نویسد مى

سبب روى آوردن به دانش و سرگرم شدن به اصالح نفس از کارهاى دنیاى خود روى 

بدیهى است این نوع . خبر است بردارى از دنیا بى گردانده و در نتیجه از مهارتهاى بهره

  .از بلَاهت و غفلت امرى پسندیده است
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ر حدیث مورد بحث به همین معنا گرفته و بر را د» بلْه« بیشتر شارحان حدیث، 

مردم عوام معتقدند که : نویسد از جمله ابن قتیبه مى. اند همین اساس آن را تفسیر کرده

من بر این باورم که کسى که خدا را از . خردانند در این جا دیوانگان و بى» بله«مراد از 

 لغزشهایى هم از او سرزند پرستد، هر چند روى عقل و علم به یکتایى قبول دارد و مى

خردان را هم از  چند ما دیوانگان و بى هر. در پیشگاه خدا از دیوانگان برتر است

 آنان را بیشتر )ص (اما ابلهانى که رسول خدا. دانیم رحمت و فضل خدا دور نمى

 در» بله«بلکه مراد از . اند بهشتیان معرفى کرده است به آن معنا نیست که آنان گمان برده

. اند که سالمت نفس برایشان غلبه دارد و به مردم خوش گمان هستند آن حدیث کسانى

، غریب الحدیث ابن قتیبه، (گیرد وى آنگاه بیتى از اشعار عربى را بر این معنا شاهد مى

؛ 248ص  ،؛ رضى277، ص تأویل مختلف الحدیثهمو، : نیز رجوع شود به. 109ص 

؛ ابن نجیم 73؛ ابن میثم، ، ص  7/244 زبیدى، ؛ 13/115؛ قرطبى،  1/114زمخشرى، 

  ). 5/79المصرى، 

 سخن شریف مرتضى در تفسیر این حدیث با آنکه از سنخ سخن دیگر شارحان 

: نویسد او به مناسبتى مى. اما از لحاظ نوع تحلیل، نقل آن خالى از لطف نیست، است 

بلکه مقصود .  و دیوانگان نیست از بله غافالن و کم خردان- علیه السالم -مراد پیغمبر 

وى آنان را نه از آن جهت که از بدیها و زشتیها . او رویگردانى از بدى و زشتیهاست

» بله«گیرند،  بندند و با آن انس نمى آگاهى ندارند، بلکه از باب اینکه آنها را به کار نمى

 چیزى زیرا کسى که از. وجه تشبیه چنین کسى به ابله روشن است. نامیده است

دهد و آهنگ آن  خود را در معرض آن چیز قرار نمى) االَبله عن الشى(رویگردان است 

بنابراین اگر کسى از شر دور باشد و از آن روى بگرداند رواست که او . کند را هم نمى

او در پایان براى اثبات . توصیف کنند» بلَه«اى که ذکر کردیم به  را از باب همان نکته

، شاهد هویلى همان بیتى را که ابن قتیبه گواه سخن خود گرفتصحت چنین تأ
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؛ ابن البطریق، 330ابن جبر،ص : نیز رجوع شود به. 1/40، غرر الفوائدمرتضى، (گیرد مى

  ).159ص 

کند و آن اینکه ممکن است  سبیل احتمال وجه دیگرى را نیز مطرح مى  وى بر

ه عاقالن نبوده و در آخرت بر سبیل کسانى باشند که در دنیا در زمر» بله«منظور از 

تفضّل و عنایت الهى در بهترین صفات و حاالت محشور شده و به بهشت داخل 

 جمهور احسایى نیز به سخن شارحان پیشگفته نزدیک  تفسیر ابن ابى. )همان جا(شوند

چون . مراد از بلَه در این جا سرگرم نشدن به کارهاى دنیوى است«: نویسد او مى. است

یا مقصود رویگردانى از معصیتهاى خداست بطورى .  آن غافلند یا بدان توجه ندارنداز

شناسند یا منظور رویگردانى از غیر خداست در نتیجه به غیر او توجه  که آنها را نمى

  ).1/71ابن ابی جمهور، (»کنند نمى

ه و  واژه مورد نظر را به همان معناى نادان و کم خرد گرفت نیزبرخى از شارحان

چنان که ابوالفتوح رازى . اند در عین حال از حدیث معناى لطیفى استخراج کرده

اکثر اهل :  گفت- علیه السالم -بعضى حکما را پرسیدند از آنکه رسول «: نویسد مى

منْ : آنگه گفت. براى آن ابله باشند که مشغول باشند به نعمت از منعم:  البله، گفتالجنۀ

به دیگر سخن ابله کسى است . )16/160ابوالفتوح رازي،(»ه فهو ابله عن اللَّبالجنّۀرضِى 

کند و غیر ابله کسى است که براى تحصیل  مى  عمل) بهشت(که براى دستیابى به نعیم 

در نتیجه بیشتر بهشتیان از نوع اولند و این ناپسند نیست؛ . کوشد رضاى خداى متعال مى

  ).2/51ى،  الشربین(ولى نوع دوم برتر و بهتر است

گروهى دیگر از شارحان بر این باورند که مراد از ابلهان در این جا عامه مردم 

اینان که بیشترین مؤمنان و بیشترین . اهل ایمانند که به دقایق امور دینى واقف نیستند

اما عارفان و . بهشتیان هستند در ایمان خود پابرجایند و از عقاید درست برخوردارند

 صالحان عبادت پیشه که شمارشان اندك است از درجات و مراتب عالمان عامل و

به عبارت دیگر ابلهان آنانند که به کلّیات امور . )17/181نووي،(تر برخوردارند عالى
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 بالهت از ،زیرا به عقیده این گروه از شارحان .  مجمل دارند دیانت و ظواهر شرع ایمان

ابن میثم، : مقایسه شود با .69جزایري،ص(زیرکى ناقص و ابتر به سالمت نزدیکتر است

به معناى عامه مردم که در استضعاف ،  فکرى به سر » بله«گفتنى است که . )31ص

خوانیم که  مثالً در روایتى مى. برند در شمارى چند از روایات به صراحت آمده است مى

.  نصرانى پرسیدم درباره ازدواج با زنان یهودى و)ع (از ابوجعفر:  بن اعین گفتةزرار

له منهنَّ نکاح   و انّما یحلُّنصرانیۀً و ال یهودیۀًال یصلح للمسلم اَن ینکح «: امام فرمود

توان   در این جا مى.)3/180،االستبصارهمو،  ؛7/299 ،تهذیب  طوسى، ؛5/356 کلینى،(»البله

فکرى به سر گفت مراد از بله آن دسته از زنان اهل کتابند که در ناآگاهى و استضعاف 

حلّی ، (دهند  در نتیجه به کفر خود چندان پایبند نبوده وتعصبى به خرج نمى.برند مى

 عرض کردم )ع(در روایتى دیگر به نقل از زراره آمده است که به ابو جعفر . )2/645

. من بیم دارم که ازدواج با کسى که هم عقیده و هم مسلک من نیست بر من روا نباشد

: بله چیست؟ فرمود: دارد؟ گفتم  چیز تو را از ازدواج با زنان بله باز مىچه: امام فرمود

زنان مستضعفى که نه با شما دشمن هستند و نه با عقیده شما آشنایى دارند
19

در یک . 

خواست   مى یکى از خویشاوندانش: خوانیم که حمران بن اعین گفت حدیث دیگر مى

من این مشکل را با . یافت ذهب او باشد نمىازدواج کند و زن مسلمانى که موافق با م

» أین أنت مِن البله الّذین ال یعرفونَ شیئاً«: امام فرمود.  در میان گذاشتم)ع(ابو عبداللَّه 

دانند غافل  نمى]  از مسائل و اختالفات مذهبى وعقیدتى[چرا از زنان بله که چیزى (

؛ حر عاملى،  3/258، لفقیهمن ال یحضره ا؛ ابن بابویه، 5/349 کلینى، (؟)هستى

14/430.(  

                                          
 اِنّى لَاَخشى اَنْ ال یحلَّ لـى اَنْ اَتَـزوج علـى    - علیه السالم  -قلت البى جعفر    :  قال ةعن زرار  .19

هـنَّ المستـضعفات   : و مـا البلـه؟ قـال   : ما یمنعک من البله من النساء؟ قلت: فقال. امرىمن لم یکن من    

 3/185؛ همو، االستبصار، 7/305؛ طوسى، تهذیب،5/349،کلینى. (الالتى ال ینصبنَ وال یعرفن ما انتم علیه

.(
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  ام استناد بهــان و عرفا که در مقفوههاى فکرى در جهان اسالم، متصواز میان گر

بندند ادیث معموالً قواعد حدیث شناختى را به کار نمىـ اح
20

، این حدیث را موافق 

د ـقایجه با تکیه بر آن برخى از آرا و عـافته و در نتیـ وسلیقه و مشرب خویش ی ذوق

را به » بله«) رىـشوشت(رى ـاز جمله سهل بن عبداللَّه تُست. اند ود را بیان داشتهـخ

؛ الفتنى، 30قارى، ص(کسانى تفسیر کرده که دلهایشان شیداى خدا و مشغول به اوست

اِنّ اصحاب  «  به دنبال آیه کریمهکشف االسرار میبدى در .)1/164؛ عجلونى،29 ص

»غُلٍ فاکهونَوم فى شُـالیۀِ ـالجنّ
21

  شمارد و آنگاه ان بر مىـز را شغل بهشتیـ ده چی

  :گوید مى

:  در حق ایشان گفت)ص( این شغل عامه مؤمنان است که مصطفى: پیر طریقت گفت «

اما مقربان مملکت و خواص حضرتِ مشاهدت از مطالعه شهود . » البلهالجنۀاکثر اهل «

چون خالیق از عرصات قیامت ... ازند واستغراق وجود، یک لحظه با نعیم بهشت نپرد

فرمان آید که شما نیز به بهشت روید و ناز و نعیم . بروند، ایشان بر جاى بمانند و نروند

کجا رویم که آنچه مقصود است ما را خود این جا حاضر : گویند. بهشت ببینید

  ).8/250میبدى، (»است

را جاى ابلهان دانسته و  غزالى با برداشتى عارفانه از این حدیث، بهشت موعود 

خوانده و عارفان را معتکفان » ابله«هر که را به بهشت مادى و جسمانى قناعت کند 

  :شمارد بهشت قرب بر مى

                                          
انـد   هبیشترین کسانى کـه در ایـن عرصـه دسـت بـه خیانـت زد      : گوید  شعرانى در این باره مى  . 20

در نتیجه بسا که به سـبب نداشـتن         . زنند گام نمى ]  شناخت حدیث از غیر حدیث    [اند که در راه      متصوفه

  و دیگـران چیزهـایى را از رسـول خـدا        )ص(ذوق حدیث شناسى و تشخیص ندادن میان سخن نبـوى         

  ). 164، ص قواعد التحدیثقاسمى، (اند که سخن او نیست   نقل کرده)ص(

 ).55/یس(ناپرداختند  خواران در  شادان و نازان و میوهبهشتیان آن روز .21
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 البله و العلّییون لذوى الجنۀِاکثر اهل «: چنانکه صاحب شریعت فرمود... « 

ن آمده است مر  که عبارت از آن علّییو- جلَّ جالله -و قرب حضرت موال ... » االلباب

ود بر لذّت حلق و و هر که را همت مقصور ب. خداوندان دل و مغز راست یعنى عقل را

»هــطلبد ابل د ستور است و اگر در بهشت مىـ اگر در دنیا طلبجفر
22

 ،جواهر القرآن(

  ).74ص

شود که غزالى با تکیه به بخش اخیر حدیث که به گفته همه حدیث  مالحظه مى

 و مدرج است، بهشتیان را که بنا به وعده الهى و بر اثر مجاهدت در دنیا پایه شناسان بى

اند، در مقایسه با مقرّبان ابله  یا تفضّل خداوند شایستگى جاى گرفتن در بهشت را یافته

  .کند قلمداد مى

برخى دیگر از متصوفان با تکیه بر این حدیث به نکوهش عقل و خردورزى که 

  :نویسد  مىتعرّفمثالً شارح . اند یگر موجودات است پرداختهوجه تمایز انسان با د

اگر علّت ایمان عقل . ایمان بهشت نتوان یافتن معرفت و بى شک نیست که بى «

چون بله گفت و . »العقالءالجنۀ اکثر اهل «: بودى یا آیات و استدالل بودى چنین گفت

ع است مر عاقل را از عقال نگفت و مستدلّان نگفت، بله نقصان عقل است و مان

 مستملى (»استدالل، باطل شد قول آن کس که معرفت به عقل یا به دلیل ثابت کند

  ).708-2/707بخارى، 

 مستملى بخارى در پى اثبات این مطلب که معرفت با عقل و استدالل به دست 

اگر «: نویسد آید و اصوالً معرفت کسب کردنى نیست، بلکه عطا کردنى است، مى نمى

                                          
: مثالً رجوع شود به. گفتنى است که غزالى از زوایاى دیگرى نیز به این حدیث پرداخته است.22

 ش، 1361، به کوشش حسین خدیو جم، مرکز انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، کیمیاى سعادت

  .3/18تا،  بى، بیروت، احیاء علوم الدین؛ همو،  2/306

زیرا بیشتر آنان که راه نمی یابند خرد نمی ورزند و . بدیهی است که استدالل باال ناتمام است. 23

.از نیروي عقل خویش بهره نمی گیرند
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 با دالیل علّت بودى مر وجود معرفت را، همه عاقالن اندر معرفت برابر بودندى، و عقل

  چون عقل مؤمن را و.  راه یافتندى- عزّوجلّ -همه بینندگانِ دلیل و آیات به خداى 

» کافر را هست و مؤمن راه یافت و کافر راه نیافت
23

  ).جا همو، همان(

اند که از   به کسى اطالق کردهرا» ابله« در برداشتى دیگر از این حدیث، 

گیرد و هر  چرا که عارف به مقدار معرفت خود، از غیر حق کناره مى. گریزان باشد دنیا

عارف را صفت آن است که هر چه خلق «. پندارند که از خلق کناره گیرد او را دیوانه مى

وى از آن  خلق با وى درآمیزند و هرچه همى جویند، وى بیرون اندازد

با این اندیشه برخى . خوانند  به این دلیل همه او را مجنون مى).2/829پیشین،(»بگریزد

زنند تا مردم از آنان فاصله  گرى در پیش گرفته و دست به کارهایى مى راه مالمتى

  :چه. بگیرند

 مشغول گرداند و محجوب - عزّوجلّ -بر وى، وى را از حق  اقبال خلق «

 عزوجل چیزى کند که به فعل مجانین ماند تا خلق پس از غیرت و از بیم فوات. گرداند

وى تبلیس کرده . وى را از خویشتن ساقط کنند تا فراغت صحبت و خدمت حق یابد

گویند » مالمت«و این طریق را ... صحت معرفت را، و خلق ورا به دیوانگى بیرون داده 

خلق و جاه نزدیک خوانند و این از بهر آن است که اقبال » مالمتیان«و این طایفه را 

»ان راه نُبرَد بر موحد که جاه برَدــبت را چن. تر است خلق، بنده را از هزار بت قاطع
24

  

  ).2/830 پیشین، (

 به این مضمون مثنوى موالنا جالل الدین محمد بلخى نیز در مواردى از 

  :خوانیم  مىمثنوىاز جمله در دفتر چهارم . پرداخته است

                                          
  

چون کـسی بـدانها نگـرد       «:در وصف متقین مقایسه شود    ) ع(این سخن با سخن امیر المؤمنین     .  24

 موجـب   ]در حـالی کـه   [.نیست و گویـد خردهاشـان آشـفته اسـت    اما آنان را بیماري . پندارد بیمارند

از کردار اندك خرسندي ندارند و طاعت هاي فراوان خود را بـزرگ  . آشفتگی شان کاري  است بزرگ       

اگر یکی از ایشان را بستایند،      . نشمارند پس آنان خود را متهم شمارند و از کرده هاي خویش بیم دارند             

  ).226، صنهج البالغه(»...د بترسند گوین] دربارة او[از آنچه 
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  ى و بســى یا بــ ابلهنى زیـرستگ    ى رو سپسـع مـبـله کن تـخویش اب

  رــست سلطان البشـن گفتــر ایــهب    سرــه اى پـلــالبنۀ ــالجل ـثر اهـاک

  اند دل درستـــا بمــو تــابلهى ش    ستـز تُــر و بادانگیـزیرکى چون کِب

  وستـران هــه و حیــو والـابلهى ک    تـوسـرگى دو تـابلهى نه کو بمسخَ

  ى و بســى یا بــ ابلهنى زیـرستگ    ى رو سپسـع مـبـله کن تـخویش اب 

  رــست سلطان البشـن گفتــر ایــهب    سرــه اى پـلــالبنۀ ــالجل ـثر اهـاک

  اند دل درستـــا بمــو تــابلهى ش    ستـز تُــر و بادانگیـزیرکى چون کِب

  وستـران هــه و حیــو والـابلهى ک    تـوسـرگى دو تـابلهى نه کو بمسخَ

  )1425،2/603 - 1418 دفتر چهارم، ابیات (                                                 

 در نگاه موالنا عارف عاشقى است که به رسوم و آثار» ابله«بنابراین،          

  هـتوج ب بىاطلـل جزئى و دنیــه عقـاو ب. ا زده استـانه پشت پـهاى دنیاطلب خودبینى

وى در ابیاتى دیگر به . )4/417زمانی، (است و در عشق الهى مستغرق و حیران  

  :گوید مناسبتى به این حدیث اشاره کرده مى

   و غول راه زنـه ره رو را چـتـگش         نـاوات و فِطَــم و ذکـا علــاى بس

  ندــره ىـى مـفوـلسـرّ فیـا ز شـت        دـلهنـ ابــتاب جنّـــر اصحــبیشت

   زولـُر دم نـو هـت بتـتا کند رحم         ضولفو  راعریان کن ازفضل ویشخ

  ازـ بسیولـا گـذار و بـرکى بگـزی        ازــست و نیـستـکـد شـى ضـزیرک

کند که از تارهاى عنکبوتى فیلسوف   در این ابیات موالنا بهشتیان را کسانى معرفى مى

اینان پاکبازانى هستند که با زیریکهاى عاقالنه سر و کار ندارند و . دان مآبان در امان مانده

؛ 132-14/131جعفرى، (. اعتنایند هایى که باعث خودبینى و تکبر است بى به دانش

  : چه). 6/629زمانى، 

   دهــع شـانـع در صـان از صنـهـبلا       دهــع شـانـى قــنعتـ زیرکان با ص

  ).2/1005، 2374 - 2369دفتر ششم، ابیات (
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اى که در داللت این حدیث اشاره بدان بایسته است این است که   واپسین نکته

و رایت اکثر اهلها الجنۀَ دخلت «: در بیشتر منابع، حدیث بدین صورت نقل شده است

و » دخلت«اى که در آینده رخ خواهد داد با فعل  چرا پیامبر در این جا از حادثه. »البله

»توان   صورت مىسهسخن گفته است؟ این پرسش را به ) با ریختار ماضى(» رایت

  :پاسخ داد

 از این سخن داخل شدنش به بهشت در آینده بوده )ص ( یکى اینکه مراد پیامبر

اش به اینکه چنین چیزى در آینده  در واقع او به سبب یقین و شدت آگاهى. است

چنان که . نون هست و واقع شده استخواهد بود، با عبارتى سخن گفته که گویا هم اک

اند چنین کارى به   نیز گفته)50/ اعراف(» ...الجنۀنادى اصحاب النار اصحاب «درباره آیه 

در .  بودنش مثل آن است که هم اکنون واقع شده است سبب صحت و محقق الوقوع

  .نتیجه با فعل ماضى و به صورت کارى که رخ داده از آن سخن گفته است

 از این سخن این باشد که من به مدد دانشم بهشت )ص(اینکه مراد پیامبر دیگر 

را مجسم کردم و آن را با چشم دل دیدم و در نتیجه مشاهده کردم که صفت بیشتر 

بنابراین، از روى باور و یقین به اینکه چنین چیزى محقق خواهد . بهشتیان چنین است

زیرا او . اً و از نزدیک آن را دیده استشد درباره آن بسان چیزى سخن گفته که مستقیم

 – 247 رضى، ص (اگزیر به همین سان واقع خواهد شدعلم پیدا کرده که این کار ن

248.(  

سوم اینکه، این تعبیر می تواند گزارشی از سفر معراج پیامبر و مشاهدات آن  

.حضرت در آن جا باشد

    نتیجه- 8

  :شود  حاصل مى از آنچه گفته آمد بطور خالصه نتایج زیر

، چه طرق عامه و چه » البلهالجنۀاکثر اهل « همه اسانید و طرق حدیث - یک 

  .طرق خاصه، از ضعف تهى نیست
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برخى از این ذیلها قطعاً . اند  این حدیث را با ذیلهاى متفاوت روایت کرده- دو 

ن، تنها بنابرای. پایه و برخى دیگر ناشى از ادخال حدیثى دیگر در این حدیث است بى

و عبارتهاى مشابه دیگر، آن هم با قید » فاذا اکثر اهلها البلهالجنۀ دخلت «عبارت 

  .قابل استناد است» حدیث ضعیف االسناد«

 از آنجا که ضعف سند همیشه و لزوماً به معناى ضعف متن نیست، - سه 

ست توان و بلکه بایسته است داللت حدیث را بررسى کرد و به معناى صحیح آن د مى

  .یافت و در صورت نیاز به آن استناد جست

. اند، نابخردان نیستند بر خالف آنچه عامه مردم پنداشته» بله« معناى - چهار 

ا مدارانه بر کنار یآالیشى هستند که خود را از زیرکیهاى دن بلکه مراد مردمان پاکدل و بى

 الجنۀَیدخل «: بر فرمودچنان که در حدیثى با مضمونى مشابه آمده است پیام. اند داشته

» الطیرةِاقوام افئدتُهم مثلُ افئد
25

 همچنان که سخنى ).2/331؛ ابن حنبل، 8/149مسلم،(

چه : گویند یکى از مسیح پرسید.  نیز منسوب است)ع( نزدیک به این مضمون به عیسى

: تواند وارد قلمرو ملکوت الهى شود؟ مسیح به کودکى اشاره کرد و گفت کسى مى

انجیل متّى، : مقایسه شود با( »پیرایگى دل این کودکان دارند که دلى به بىکسانى «

اگر : گفت به روایتى دیگر عیسى به یارانش مى. )16 – 10/14جیل مرقس، ؛ ان18/3-4

هیچ : گفت او مى. باشید چنین کنید) بله(توانید در حضور خدا مثل کبوتر ساده دل  مى

 ،برى گیرى و سر مى هایش را از زیرش مى را جوجهزی. تر نیست چیز از کبوتر ساده دل

: قس. 185خالدى،  بند (»گذارد گردد و جوجه مى جا بر مى باره به همانوآنگاه او د

khalidi,Case185).نیز. 10/16انجیل متّى،  :  

                                          
.است]  آالیش پاك و بى[پرندگان   مردمانى به بهشت در آیند که دلهاشان مانند دلهاى.25
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  منابع

                                            ، بـه کوشـش   عوالى اللئالى العزیزیه فى االحادیـث الدینیـه   ابن ابى جمهور االحسائى،     

  .م1983./ق1403االولى، قم، الطبعۀ مجتبىالعراقى، 

 االولــى، الطبعــۀ، الجــرح و التعــدیل، .) ق327. د(ابــن ابــى حــاتم رازى، عبــدالرحمن 

  . ق1371دکن،  حیدرآباد

ـ  فى غریب الحدیث واالثر   النهایۀ  ،  .) ق 606. د(ابن االثیر الجزرى، مبارك بن محمد        ه ، ب

  . ق1383 االولى، قاهره، الطبعۀکوشش طاهر احمد الزاوى و محمود محمد الطناحى، 

  . ق1411، قم، الثانیۀ ، الطبعۀالسرائر، .) ق598. د(ابن ادریس الحلّى، محمد بن احمد 

معـانى  ، .) ق381. د(ابن بابویه، ابو جعفر محمد بن على بن الحسین ملقّب بـه صـدوق          

  .ش1338./ق1379الصدوق، تهران، مکتبۀ بر غفّارى، ، به کوشش على اکاالخبار

  . ق1394اکبر غفارى، تهران،  ، به کوشش علىمن ال یحضره الفقیه، ــــــــــــــــــ 

  . ق1407 االولى، قم، لطبعۀ، االعمدة، .) ق600. د(ابن البطریق االسدى الحلّى 

به کوشـش سـید احمـد       ،  نهج االیمان ،  )قرن هفتم (ابن جبر، زین الدین على بن یوسف        

  . ق1418االولى، مشهد، الطبعۀ حسینى، 

، بـه کوشـش عبـدالرحمن    الموضـوعات ، .) ق597. د(ابن جوزى، عبدالرحمن بن على      

  . ق1388 - 1386، المدینۀ المنورة االولى، ، الطبعۀمحمد عثمان

،بـه کوشـش مـررزق علـى        مشاهیر علماء االمـصار   ،   ابن حٍبان البستی، محمد بن احمد     

  . ق1411ارالوفاء،د االولى،الطبعۀراهیم، اب

، به کوشـش صـدقى      تهذیب التهذیب ،  .) ق 852. د(ابن حجر العسقالنى، احمد بن على       

  .م1995 االولى، بیروت،الطبعۀجمیل عطّار، 

  . ق1331-1329 حیدرآباد الدکن، ،، لسان المیزانــــــــــــــــــــــــ 

  . ق1313االولى، مصر، الطبعۀ ، المسند ،.) ق241. د(ابن حنبل، احمد بن محمد 
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، به کوشـش جـالل الـدین حـسینى،          رجال،  .) ق 647. د(ابن داود حلّى، حسن بن على       

  . ش1342دانشگاه تهران، 

  .تا ، دار صادر، بیروت، بىالطبقات الکبرى، .) ق230. د(ابن سعد، محمد 

ـ ، .) ق 365. د(ابن عدى الجرجانى، ابو احمد عبداللَّـه         ، بـه  ى ضـعفاء الرجـال  الکامل ف

  . ق1409 الثانیۀ، بیروت،، الطبعۀکوشش سهیل زکّار و یحیى مختار غزاوى

، به کوشش على    تاریخ مدینۀ دمشق  ،  .) ق 571. د(ابن عساکر الدمشقى، على بن الحسن       

  .تا شیرى، دار الفکر، دمشق، بى

وشـش عبدالـسالم   ، بـه ک ، الطبعۀ الثانیۀاللغۀمعجم مقاییس ابن فارس، ابو الحسین احمد،  

  . م1969./ ق1389محمد هارون، قاهره، 

، تأویل مختلـف الحـدیث  ، .) ق276. د(ابن قتیبه الدینورى، ابو محمد عبداللَّه بن مسلم    

  .تا به کوشش الشیخ اسماعیل االسعردى، بیروت، بى

  االولـى، دار   الطبعۀ، به کوشش عبداللَّه الجبورى،      غریب الحدیث ،  ــــــــــــــــــــ  

  . ق1408الکتب العلمیه، بیروت، 

، بـه کوشـش   جامع المسانید و السنن، .) ق774. د(ابن کثیر الدمشقى، اسماعیل بن عمر       

  . م1994./ ق1415 االولى، بیروت، ، الطبعۀعبدالمعطى امین قلعجى

، دار صادر، بیـروت،     لسان العرب ،  .) ق 771. د(ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم        

  .تا بى

، بـه   مئـۀ کلمـۀ   شـرح   ،  .) ق 681پـس از    (میثم البحرانى، کمال الدین میثم بن علـى         ابن  

  .تا کوشش میر جالل الدین الحسینى االرموى، قم، بى

، البحر الرائق، به کوشـش الـشیخ       .) ق 970. د(ابن نجیم المصرى، زین الدین بن ابراهیم،        

  . ق1418 االولى، بیروت، ، الطبعۀزکریا عمیرات

، به کوشـش محمـدجعفر      روض الجِنان و روح الجنان    ى، حسین بن على،     ابوالفتوح راز 

  . ش1365، مشهد، 16یاحقى و محمد مهدى ناصح، چاپ اول، ج 
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  .تا ، مکتبه المحمدى، قم، بىجامع الرواةاردبیلى، محمد بن على، 

  .م1981، چاپ سوم، انجمن کتاب مقدس، تهران، )ترجمه فارسى (انجیل شریف

ـ ، دار الکتـب     التاریخ الکبیر ،  .) ق 256. د(عبداللَّه محمد بن اسماعیل     بخارى، ابو    ، ۀالعلمی

  .تا بیروت، بى

، بـه کوشـش سـید جـالل الـدین محـدث           الرجال،  .) ق 274. د(برقى، احمد بن عبداللَّه     

  . ش1342ارموى و سید کاظم موسوى، دانشگاه تهران، 

  . ق1388، تهران، قاموس الرجالتسترى، محمدتقى، 

، چـاپ اول، مؤسـسۀ آل البیـت الحیـاء           نقد الرجال فرشى، سید مصطفى بن الحسین،      الت

  . ق1418التراث، قم، 

، نسخه خطى کتابخانه آستان قدس      التحفۀ السنیۀ  اللَّه،   نعمۀجزایرى، سید عبداللَّه بن سید      

  .2269رضوى، شماره 

  . ش1353، تهران، نقد و تفسیر و تحلیل مثنوىجعفرى، محمدتقى، 

، به کوشش احمد عبدالغفور عطّار،      الصحاح،  .) ق 303. د(رى، اسماعیل بن حماد،     الجوه

  . م1990، بیروت، الطبعۀ الرابعۀ

، بـه  وصول االخیـار الـى اصـول االخبـار       ،  .) ق 984. د(حارثى، حسین بن عبدالصمد     

  . ق1401کوشش عبداللطیف کوهکمرى، قم، 

، بـه کوشـش عبـدالرحیم    ئل الـشیعۀ وسا، .) ق1104. د(الحر العاملى، محمد بن الحسن      

  . ق1396، تهران، میۀ االسالالطبعۀ الثالثۀ، المکتبۀربانى شیرازى، 

 الحیـاء  المکتبـۀ الرضـویۀ  ،  الفقهاءةتذکر، .) ق 726. د(حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر       

  .تا جا، بى اآلثار الجعفریه، بى

، چاپ اول، مؤسسۀ آل     سنادقرب اال ،  .) ق 300. د(حمیرى، ابو العباس عبداللَّه بن جعفر       

  . ق1413البیت الحیاء التراث، قم، 

  .م2004، بیروت، شباط نیۀ الثالطبعۀ، ا المسلمینیۀاالنجیل برواالخالدى، طریف، 
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، به کوشش مـصطفى  تاریخ بغداد، .) ق463. د(الخطیب البغدادى، ابوبکر احمد بن على       

  . ق1417 االولى، بیروت، الطبعۀعبدالقادر عطا، 

، به کوشـش مهـدى المخزومـى و         کتاب العین ،  .) ق 170. د(یل بن احمد الفراهیدى،     خل

  . ق1409، ة، دار الهجرالطبعۀ الثانیۀابراهیم السامرائى، 

 1403، قـم،    الطبعـۀ الثانیـۀ   ،  معجم الرجال الحـدیث   الخویى، السید ابوالقاسم الموسوى،     

  . م1983./ق

، به کوشـش شـعیب      سیر اعالم النبالء  ،  .) ق 748. د(الذهبى، ابو عبداللَّه محمد بن احمد       

  . ق1413، بیروت، الطبعۀ التاسعۀاالرنؤوط و حسین االسد، 

 1382، به کوشش على محمد البجاوى، دار الفکر،         میزان االعتدال ،  ـــــــــــــــــــ  

  .م1963. /ق

ا ، شرحه محمـد الرضـ  حقایق التأویل، .) ق406. د(الرضى، محمد بن الحسین الموسوى  

  .تا آل کاشف الغطاء، دار المهاجر، بیروت، بى

،  المتقـین  ةاتحـاف سـاد   الزبیدى، السید محمد بن محمد الحسینى المشتهر بالمرتـضى،          

  .تا  التراث العربى، بیروت، بىاحیاء دار

  . ش1378، چاپ اول، تهران، شرح جامع مثنوى معنوىزمانى، کریم، 

 االولـى،  الطبعـۀ ، ایق فى غریب الحـدیث   الف،  .) ق 538. د(الزمخشرى، محمود بن عمـر      

  . ق1417بیروت، 

 االولى، دار الفکـر،  الطبعۀ، الجامع الصغیر،  .) ق 911. د(بکر   السیوطى، عبدالرحمن بن ابى   

  . ق1401بیروت، 

 1418 االولى، قم،    الطبعۀ،   اصحاب االمام الصادق   ةالفایق فى روا  شبسترى، عبدالحسین،   

  .ق

  .م1958. / ق1377، مصر، مغنى المحتاج، .) ق977. د(الشربینى، محمد بن احمد 
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، به کوشش ماجد الغرباوى، نـشر مـشعر،         یۀ الدرا یۀنها،  .) ق 1354. د(صدر، سید حسن    

  .تا بى

، چـاپ سـنگى،    العـرب   لغـۀ  منتهى االرب فـى   پورى، عبدالرحیم بن عبـدالکریم،       صفى

  . ق1377تهران، 

  . ش1377، چاپ اول، قم، ثمسند نویسى در تاریخ حدیطباطبایى، سید کاظم، 

 االولى، حیـدرآباد   الطبعۀ،  مشکل اآلثار ،  .) ق 321. د(الطحاوى، ابوجعفر احمد بن محمد      

  . ق1333دکن، 

، بـه کوشـش    الرجـال فـۀ اختیار معر،  .) ق 460. د(الطوسى، ابوجعفر محمد بن الحـسن       

  .تا حسن مصطفوى، دانشگاه مشهد، بى

 کوشـش الـسید حـسن الخرسـان و الـشیخ محمـد           ، بـه  االستبصار،  ــــــــــــــــــ  

  . ش1363، تهران، میۀ، دار الکتب االسالالطبعۀ الرابعهاآلخوندى، 

، به کوشش الـسید حـسن الخرسـان و الـشیخ            تهذیب االحکام ،  ـــــــــــــــــــــ  

  . ش1365، تهران، میۀ، دار الکتب االسالالطبعۀ الرابعهمحمد اآلخوندى، 

 االولـى،  الطبعـۀ ، به کوشش محمد صادق آل بحر العلـوم،  رجال،  ــــ  ـــــــــــــــــ

  . م1961./ ق1380النجف، 

 اسپرنگر، به کوشش محمود رامیار، دانشگاه       .آ، تحقیق   الفهرست،  ـــــــــــــــــــــ  

  . ش1351مشهد، 

 1418، دار الفکـر، دمـشق،       الطبعۀ الثالثـۀ  ،  منهج النقد فى علوم الحدیث    عتر، نور الدین،    

  . م1997./ق

الطبعـۀ  ، کشف الخفاء و مزیـل االلبـاس    ،  .) ق 1162. د(العجلونى، اسماعیل بن محمـد      

  . ق1408، بیروت، الثانیۀ

، المدینـۀ المنـورة  االولـى،  الطبعـۀ  ،  الثقـات فۀمعر، .) ق261. د(عجلى، احمد بن عبداللَّه     

  . ق1405
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، دار احیـاء التـراث    الـدین  احیاء علـوم  ،  .) ق 505. د(غزالى، ابو حامد محمد بن محمد       

  .تا العربى، بیروت، بى

، به خامه مترجمى ناشـناخته، بـه کوشـش حـسین           جواهر القرآن ،  ــــــــــــــــــــ  

  . ش1365خدیوجم، چاپ سوم، انتشارات اطالعات، تهران، 

  .تا جا، بى ، بى الموضوعاتةتذکر، .) ق986. د(الفتّنى، محمد طاهر الهندى 

  .تا  الحلبى، بىمؤسسۀ، القاموس المحیط، .) ق817. د(مد بن یعقوب فیروزآبادى، مح

، بـه کوشـش عبـدالفتّاح     الحدیث الموضـوع فـۀ المصنوع فى معر القارى الهروى، على،    

  . م1969./ ق1389، حلب، غده ابو

، بـه کوشـش     قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث     القاسمى، محمد جمال الدین،     

  . ق1380، مصر، بعۀ الثانیۀالط البیطار، بهجۀمحمد 

، الجـامع الحکـام القـرآن     ،  .) ق 671. د(القرطبى، ابوعبداللَّه محمد بن احمد االنـصارى        

  . ق1405بیروت، 

، به کوشش حمـدى عبدالمجیـد   مسند الشهاب ،  .) ق 454. د (مۀالقضاعى، محمد بن سال   

  . م1985./ ق1405، ت االولى، بیرو، الطبعۀالسلفى

الطبعـۀ  اکبـر غفـارى،      ، به کوشـش علـى     الکافى،  .) ق 329. د(عقوب  الکلینى، محمد بن ی   

  . ق1388، تهران، میۀ، دار الکتب االسالالثالثۀ

، تحقیـق وتلخـیص   یـۀ ، مقبـاس الهـدا  .) ق1351. د(المامقانى، عبداللَّه بن محمد حـسن   

  . ش1369اکبر غفارى، چاپ اول، تهران،  على

، بـه کوشـش     کنز العمـال  ،  .) ق 975. د(لک  المتقى الهندى، حسام الدین على بن عبدالم      

  .تا ، بیروت، بىمؤسسۀ الرسالۀ السقا، ةبکرى حیانى و صفو

، بیـروت،   الطبعـۀ الثالثـۀ   ،  بحاراالنوار،  .) ق 1111. د(مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى       

  . م1983./ ق1403

  . م1994./ق 1415 االولى، بیروت، لطبعۀ، االوجیزه فى علم رجال،  ـــــــــــــــــــ
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 االولى، تهـران،  الطبعۀ، به کوشش شیخ على آخوندى،     العقول ةمرآ،  ـــــــــــــــــــ  

  . ش1369 - 1356./ق1411 - 1398

، مالذ االخیـار، بـه کوشـش سـید مهـدى رجـایى و سـید محمـود            ـــــــــــــــــــ  

  . ق1406مرعشى، قم، 

  . ش1379، قم، ، چاپ پانزدهم الحدیثیۀدراچى، کاظم،  مدیر شانه

، بـه   غـرر الفوائـد و درر القالئـد       ،  .) ق 436. د(المرتضى، على بن الحسین الموسـوى       

  . م1967./ ق1387، بیروت، الطبعۀ الثانیۀکوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، 

، راجعه وقدم لـه  تهذیب الکمال، .) ق742. د(المزّى، ابوالحجاج یوسف بن عبدالرحمن    

  . ق1414لى عبید و حسن احمد آغا، بیروت، سهیل زکار، تحقیق احمد ع

، بـه   شرح التعرف لمذهب التـصوف    ،  .) ق 434. د(مستملى بخارى، اسماعیل بن محمد      

  . ش1363کوشش محمد روشن، چاپ اول، تهران، 

 عـۀ ، دار الطبـا   الجـامع الـصحیح   ،  .) ق 261. د(مسلم بن الحجاج القـشیرى النیـشابورى        

  . ق1332 - 1329جا،  ، بىةالعامر

، پـاییز و    66 و   65، ش   ، مطالعـات اسـالمى    »اجمال و تبیین در روایات    «معارف، مجید،   

  . ش1384زمستان 

 االولـى،  الطبعـۀ ، تحقیـق احمـد عبدالـسالم،    فیض القـدیر المناوى، محمد عبد الرؤوف،  

  . ق1415بیروت، 

، بـه کوشـش عبـدالکریم    مثنوى معنوى، .) ق 672. د(مولوى، جالل الدین محمد بلخـى       

  . ش1375، چاپ اول، تهران، سروش

، بـه کوشـش علـى اصـغر      االبرارةکشف االسرار و عدمیبدى، ابوالفضل رشید الـدین ،   

  . ش1371حکمت، چاپ پنجم، تهران، 

 بـه کوشـش موسـى شـبیرى         رجـال، ،  .) ق 405. د(النجاشى، ابوالعباس احمد بن علـى       

  . ق1407زنجانى، قم، 
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، به کوشش محمود    الضعفا و المتروکین  ،  .)ق 303. د(النسائى، احمد بن على بن شعیب       

  . ق1406 االولى، بیروت، الطبعۀابراهیم زاید، 

  . ق1415، چاپ اول، تهران، مستدرك علم الرجالنمازى شاهرودى، على، 

  .ش.ه1373ترجمه سید جعفر شهیدي، چاپ پنجم،تهران،نهج البالغه، 

ـ    ، .) ق676. د(النووى، یحیى بن شرف      ، الطبعـۀ الثانیـۀ  ، ووىصـحیح مـسلم بـشرح الن

  . ق1407بیروت، 

، بیـروت،  مجمع الزوائد و منبـع الفوائـد  ،  .) ق 807(بکـر    الهیثَمى، نورالدین على بن ابى    

  . م1988./ ق1408

ترجمـه  : نیز. تا ، دار صادر، بیروت، بى   تاریخ،  .) ق 284. د(یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب      

  . ش1362محمد ابراهیم آیتى، چاپ سوم، تهران، 
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