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  ریتطه ۀیپژوهى آثیحد
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  17/09/1393ـ پذیرش:  13/04/1393دریافت: 

    دهيچك

 مصـداق ةاحتمـال دربـار دواسالمى،  ان دانشمندانیست. در ما امبریپ ةژیگر عصمت خاندان وانیات بیکى از آیر یتطه ۀیآ
آثـار . پژوهش در »کساآلخصوص پنج تن « و »امبریهمسران پو  کساآل«: ددار را دارن طرفیشتریه، بین آیدر ا تیباهل
امبر یـز از پیـامبر نیـخود همسران پ .رسدحد تضافر مى بهکسا پنج تن آل خصوصبهات ناظر یروادهد که ینشان م ىیروا
 ژةیـرا و تیـباهلمفهـوم گفتـار خـود،  امبر اسالم با رفتار ویپ نیهمچنشود. یر شامل آنها نمیتطه ۀیاند که آت کردهیروا
همسـران و «ا یـ» امبریـهمسـران پ« بارةدر هیآن ینزول ا ةدربار ییهامعدود گزارش، مقابل درن پنج تن ساخته بود. یهم
منسـوب بـه عکرمـه و  یتـین اسـناد، رواینِ ایتردار است. مهمیآثار ضعف در سند و متن آنها پدکه  موجود است» کساآل
عکرمـه و  یتیشخصـ يهـایژگین، ضـعف سـند و ویقیفر ییعباس است که عدم گزارش آن در منابع دست اول رواابن
  بودن آن است. یو شواهد ساختگ ادلهعباس، از ابن

  ث.ی، نقد حدامبریهمسران پ، کساآل، تیباهلر، یتطه ۀیآ :هاهدواژیکل
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  مقدمه
 ۀیـجملـه، آآن  شـود کـه ازبانى مـىیپشـت ارىینقلـى بسـ عقلى و ۀبا ادل امبریپ تیباهلعصمت 

ذهِبَ عَـنْکُمُ یـلِ دُ اللّـهیـریإِنَّمـا « د:یـفرمااحـزاب مـى ةسور 33 ۀیآدر ضمن ر است. خداوند یتطه
دور  امبر]یـخواهد آلـودگى را از شـما خانـدان [پمى ؛ خداوند»رایطَهِّرَکُمْ تَطْهیتِ وَیهْلَ الْبَأالرِّجْسَ 

    .کى، پاك گرداندیشما را به ن کند و
انـد و ه کردهیـن آیـدربـارة مـراد ا ياریبسـ يوگوهـامفسران و محققـان از گذشـته تـا کنـون گفت

فه یۀ شـریـن آیـعه معتقدند که ایاند. پژوهشگران شرا مطرح ساخته يبسا شاذگوناگون و چه يهااحتمال
ربـاز یمخـالف، از د يهادگاهیـن ادعـا و نقـد دیـاثبات ا يکسا نازل شده است و برادر شأن پنج تن آل 

ۀ یـت در آیـباهلماننـد  ییهـاتوان بـه کتابین آثار میجملۀ ااند. از نگاشته يها و مقاالت پرشمارکتاب
و کتـاب  یاهللا فاضـل لنکرانـتیـآبه قلم  ۀ مبتکرةیر، رویۀ التطهیآ، یعامل یدجعفر مرتضیس، نوشتۀ ریتطه

چـون  یز مقـاالتیـو ن عبـدالرحمان بـاقرزاده، نوشـتۀ ریـه تطهید دربارة آیجد یپژوهشمفصل و گستردة 
م یبـه شـبهات قـد ییگود بر پاسخیسنت با تأکت و اهلیبدگاه مذهب اهلیر از دیتطه ۀیآ یقیر تطبیتفس«

بخش و مقالـۀ ل تـاجی، نوشـتۀ اسـماع»ریـۀ تطهیت در آیباهل«زاده، مقالۀ لیلقار اسماعی، نوشتۀ ا»دیو جد
از صـدها پـژوهش  يانها نمونهیاشاره کرد. ا یم جناتیابراهنوشتۀ محمد ،»اند؟انیر کیۀ تطهیت در آیباهل«

بازشـناخت مفهـوم  يات بـرایـه بـر روایـگر آثـار، تکین نوشته با دیز ایر است؛ اما تمایۀ تطهینۀ آیدر زم
، و سـپس بـا یات از منـابع اصـلیروا يـ اسنادياوة کتابخانهین پژوهش با شیه است. این آیت در ایباهل

  ر است.یۀ تطهین مصداق آییتب صدددرث، ینقد حد يو استفاده از ابزارها یلیـ تحلیفیروش توص
ات شـأن نـزول یـر، روایـۀ تطهیـها درباره شأن نزول آدگاهین دیترن گفتار، پس از اشاره به مهمیدر ا

ر نسـبت بـه همسـران یـۀ تطهیم آیتعم يهاگزارش یابیشود. پس از آن، ضمن ارزین جمله گزارش میا
ن جملـه بـه یـص اینـۀ تخصـیت در زمین روایترمهمز یان نیگردد. در پایآن مطرح م يهاامبر، اشکالیپ

  شود.یم یابی) نقد و ارزعباسابن از عکرمهت یامبر (روایهمسران پ

  رية تطهيمطرح دربارة شأن نزول آ يهادگاهي. د۱
 گونـاگون ییهادگاهیـد ،تیبستى اهلیک ر ویتطه ۀیآن درباره شأن نزول یقیمفسران فر دانشمندان و
). 280 - 278ص، 4ج، تـاشوکانی، بیهاشم (امبر و بنىیهمسران پ ،کسا جمله آل اند؛ ازمطرح کرده

  دار را دارد:ن طـرفیشـتریه، بیـت در آیـبسـتى اهلیک ةشاذ، سه نظر دربـار نظراتنظر از با صرف
  .کسا امبر و آلی. همسران پ3 امبر؛ی. تنها همسران پ2 کسا؛ . تنها پنج تن آل1
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ه یـن آیـمرتبط با اات یبازخوانى روانه، ین زمیدر ا قتیبه حق یابیاهرن طرق یاز بهتر یکی
نـازل  گوناگون اتیمتناسب با مقتض هاى مختلف ومناسبت آن درقرات یآنکه ینظر به ا. است
جملـه  ات، ازیـآ مـرتبط بـههاى تیبازخوانى روا خى ویتار هاىبازگشت به گزارش اند،شده
انى یـا جریـاتى که ناظر بـه افـراد یژه آیواست؛ به ات قرآنیاز آ یمراد الهابى به یهاى دستراه
ه در عصـر نـزول یـن آیـا یخیتـارهـاى بحـث ى ویهاى روان بررسى گزارشیبنابرا .اندژهیو

  اى بر شناخت شأن نزول آن باشد. نهیقر تواندمى

  رية تطهيات مربوط به شأن نزول آي. روا۲
، از ر مؤمنـانیام و امبریپافزون بر . انداولات ناظر به احتمال ین روایشتریادشده، بیان سه احتمال یاز م
 و نـب بنـت جحـشیز ،شـهیعا، سـلمه ام، وقاصابى بنسعد ،بن مالکانس ،خدرى دیابوسع، عباسابن

 امبر، علـى، فاطمـه، حسـن ویـعبا (پ تن آل ه در شأن پنجین آیکه ا شدهت یصحابه، رواگر از ید یجمع
؛ 43 و 42ص، 8ج، 1422نیشـابوري،  ؛ ثعلبـى7 -  5ص، 22ج، 1412طبري، است () نازل شده نیحس

تـا  را ن شأن نـزولیا نِایراو ).199و 198ص، 5ج، 1404سیوطی، ؛ 140 -  18ص، 2ج، 1411حسکانی، 
ابـوجعفر نمونـه  يبـرا ).154ص، 10ج تا،بی ،سبحانی( اندامبر برشمردهیهمسران پ تن از صحابى و 49

ه یـن آیا«کند: ن نقل مىیچن امبریز پو او ا، د خدرىیابوسع از ، و اوهیعطاز  ، و اواعمش ازطبرى 
  ).5ص، 22ج، 1412طبري، » (فاطمه ن ویپنج نفر نازل شده است: من، على، حسن، حس ةدربار
ات است که بـه حـد ین روایث از پرسندترین حدیقرار گرفته است. ا» ث کسایحد«ر محور یتطه ۀیآ
ن یـعه گزارش شده اسـت کـه در ایسنت و شاهل  ییمعتبر روا يهاث در کتابین حدیا رسد.مىتواتر 

سـنت  عه و اهـلیمعتبر شـ يرهایز تفسیعه و نیسنت و صحاح ش د اهلیتوان به صحاح و مسانینه میزم
 ؛329و 31ـ30ص، 7ج ،1403 ،يترمذ ؛131و 130ص، 2ج، تانیشابوري، بینمونه، ر.ك:  ياشاره کرد (برا

 ؛43 ــ42ص، 8ج، 1422نیشـابوري،  ثعلبـى ؛292، ص6جو  107ص، 4ج ؛331ص، 1ج، تاحنبل، بیابن
   ).287ص، 1ج، 1407 کلینی، ؛193ص، 2ج، 1367، یقم

تـراز نخسـت  ۀارى از صحابیبس وسلمه  ام، شهیعا، وقاصابى بنسعد ،مالکبنانس، د خدرىیابوسع
ق، از ده صحابى بزرگ نقـل کـرده یآن را به شانزده طر طبرى براى نمونه .اندکرده گزارشث را ین حدیا

  ). 7- 5ص، 22ج، 1412طبري، است (
کسا را گزارش  ر در شأن پنج تن آلیتطه ۀینزول آ ث وین حدیان ایز جریامبر نیهمسران پ

  :دیگومى شهیعا جمله از .اندکرده
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پـس او را  .ى مشکى بود، خارج شد. حسن آمـدیبر دوش او عباکه درحالى اللّهدر صبحگاهى، رسول
سپس على آمد، او را  .او را داخل آورد ؛سپس فاطمه آمد .ن آمد و با او داخل شدیسپس حس .داخل آورد
) 33 :(احـزاب »رایطَهِّرَکُمْ تَطْهیتِ وَیهْلَ الْبَأذهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ یلِ دُ اللّهیریإِنَّما «گاه گفت: آن .داخل آورد

  .)34ص، 1407بطریق، ابن؛ 183ص، 1425حنبل، ابن(
  دند. وى گفت:یپرس ر مؤمنانیام ةدربار شهیعاگر، گزارش شده است که از یتى دیدر روا

غمبر از من ینزد پن شخص یترهمسر محبوب پرسى؟ و ازغمبر از من مىین شخص نزد پیترمحبوب ةدربار
ـپس گفـت: یر ین را زیعلى، فاطمه، حسن و حس اللّهرسولدم یپرسى؟ من دمى ک پارچه جمـع کـرد، س

کى، یآنان را به ن پس آلودگى را از آنها دور گردان و .کان خاص من هستندینزد نان خاندان ویپروردگارا ا
  ).43 ـ42ص، 8ج، 1422نیشابوري،  پاك گردان (ثعلبى

از ار یـجعفر طبنعبداهللابنلیاسـماعاسـت.  جحشنب بنت یزت ین باب، روایات ایگر رواینمونه د
  :کندیپدرش نقل م

را که  یست که بخواند کسانیک«زش است، گفت: یافت که رحمت از آسمان در حال ریامبر دریکه پ یهنگام
رسول خدا، من [آنها را  يا«نب گفت: ین جمله را دو بار تکرار کرد. زیو ا »نجا باشند؟یخواهم آنها ایمن م
. حسن را در سـمت راسـت، »اورین را نزد من بی، فاطمه، حسن و حسیعل«امبر گفت: ی. پ»]خوانمیمفرا 
د یآنها کش يرو يبریاز پارچۀ خ یش نشاند؛ سپس پوششیو فاطمه را جلو ین را در سمت چپ و علیحس

گاه نان اهل من هستند. آنیدارد و ا یاهل يامبری؛ پروردگارا، هر پ»یأهل، وهؤالء أهل یاللّهم لکلّ نب«و فرمود: 
 يا«د: ینب پرسی. ز»رایطَهِّرَکُمْ تَطْهیتِ وَیهْلَ الْبَأذهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ یلِ دُ اللّهیریإِنَّما «ن نازل کرد: یخداوند چن

ر یـست که همانا اگر خدا بخواهـد در خیجا باهمان«امبر فرمود: یپ »ا من همراه شما داخل نشوم؟یامبر، آیپ
  ).54ص، 2ج، 1411حسکانی، ؛ 43ص، 8ج ،1422نیشابوري،  ثعلبى( »یهست

ر یـکث«)، گـاه 18ص، 2ج، 1411حسـکانی، » (ریـکث« ةکـه گـاه واژ انـدات به قدرى فراوانین دسته روایا
کار بـهشـان یبرا) 110ص، 1388 معرفـت،» (متواتر«گاه  ) و449ص، 1409حسینی استرآبادي، » (شماربى

کسـا را ه در شـأن آل یـات مربوط به نزول آی، دو مفسر معتبر اهل تسنن، روایوطیس و يطبر رفته است.
، يد خــدریابوسـعانـد؛ از جملـه از امبر نقـل کردهیـبـا طـرق گونـاگون از صـحابۀ بـزرگ و همســران پ

و  شـهیعا، مالـکبنانس، یره الدوسـیابـوهر )،حارثبنهالل( ابوحمراء، وقاصیاب بنسعد ،اسقعبنوائلۀ
  ).199ـ198ص، 5ج، 1404سیوطی، ؛ 7- 5ص، 22ج، 1412طبري، ( سلمهم ا

 بنعمـرو مالـک بنانسو  سـلمهام کسا از ق آن بر آل یر و تطبیۀ تطهیدربارة آ يترمذن یهمچن
امبر، یـنظر پ ت ازیباهل ینۀ معرفی) و در زم328ص، 5ج؛ 31ـ30ص، 4ج ،1403 ،ي(ترمذ سلمهیاب
نـه از صـحابه و ین زمیـز در ایـن مسـلمت کرده اسـت. ی) روا293ص، همان( وقاصیاب بنسعد از

  ).130و 123ص، 7ج، تا، بینیشابوريت دارد (یامبر روایهمسران پ
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 را از یتـیروا يترمـذ ،نمونـه يح و معتبر است. برایز نزد بزرگان اهل تسنن صحیات نین روایسند ا
ت خود خواند یبر کسا برد و آنان را اهلیرا ز یفاطمه و علن و یامبر حسن و حسیکند که پینقل م سلمهام

ح یحسن و صـح یثین حدیا«سد: ینویت مین روایپس از نقل ا يترمذرا نداد.  سلمهام و اجازة ورود به 
 و سـلمهیاب بنعمـر وانـس ن بـاب از ین باب نقل شده است. در ایاست که در ا یتین روایاست و برتر

  ).361ص، 5ج ،1403 ،ي(ترمذ» وجود داردت یز رواین ابوحمرا
بـا  ینیکلاند؛ از جمله ح نقل کردهیق معتبر و صحین شأن نزول را از طریز ایعه نیمفسران ش محدثان و

اد یزبنسـهل ازمحمـد بنیعل و ونسیـاز  یسـیعبنمحمداز  میابـراهبنیعلح متصـل و مسـند از یصح
ت کرده است خداوند در یروا از امام صادق ریابوبصاز مسکان ابناز ونس یاز  یسیعبنمحمداز  دیسعیاب

و حسن و  یامبر علی؛ و پ»رایتَطْهِ طَهِّرَکُمْیوَ تِیهْلَ الْبَأ ذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَیدُ اللَّهُ لِیرِیإِنَّما «کتابش فرمود: 
ت من و ثقل یبنان اهلیاست و ا یثقلامبر را اهل و یهر پ«ا، یر کسا برد و گفت: خدایرا ز ن و فاطمهیحس

نان اهل و یولکن ا یر هستیتو بر خ«امبر فرمود: یپ» ستم؟یا من از اهل تو نیآ«د: یپرس سلمه ام». من هستند
  ).287 ـ286ص، 1ج، 1407کلینی، » (ثقل من هستند

ق معتبر یر طرعه و چهایکسا، از طرق معتبر شر به آل یۀ تطهیص آیت دربارة تخصیروا 34ز ین یمجلس
مجلسی، گر نزد اهل تسنن است (یق معتبر دیازده طرینها افزون بر ید: ایگویکند و مینزد اهل تسنن نقل م

ست یش از بیامبر به بیه در شأن همسران پینزول آ يدر ادامه در رد ادعا ي). و227ـ206ص، 35ج، 1403
  ).230ـ228صکند (همان، یت اشاره میروا

ر در شأن یۀ تطهیادشده، معتقد به نزول آیات یدانشمندان بزرگ اهل تسنن براساس روانها، یافزون بر ا
ر در یـۀ تطهیاند که آاکثر مفسران بر آن«د: یگویم یثمیحجر هابناند. ا بدان اعتراف کردهیاند کسا شدهآل 

ر یـۀ تطهیـخطـاب آز یـن يفخر رازو  ریکثابن ).143ص، م1965هیثمی، » (کسا نازل شده است شأن آل
، 25ج، 1420رازي، ؛ 365ص، 6ج ،1419 ر،یـکثانـد (ابنامبر را رد کردهیـخصـوص همسـران پ نسبت به

، ابوالحمراء ابواسـحاق، بن مالکانس، يد خدریابوسعخود از  ییر روایدر تفس يطبرن ی). همچن168ص
کند کـه منظـور از یت میروا سلمهام و  شهیعا، نیحسبنیعل، سلمهیاب بنعمر ،رهیابوهر، بن اسقعوائلۀ
بـر  يانـهی، خود قرير طبریتفسات در ین رواینش ایر، خصوص پنج تن هستند و چیۀ تطهیت در آیباهل

  ).7- 5ص، 22ج، 1412طبري، نه است (ین زمیدر ا يدگاه وید
به همسران  ر نسبتیتطه ۀیشمول آ ةهاى معدودى دربارات، گزارشیتضافر روا ن کثرت ویدر مقابل ا

ن یرش، پـس از آنکـه چنـدیدر تفس طبرىامبر نقل شده است. یخصوص همسران پ ا نزول آن دریامبر یپ
کند گزارشى اشاره مىدهد، به تکاختصاص مى کسا خصوص آل ه دریات نزول آیمتوالى را به روا ۀحفص

۷۰     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

 ةه دربـاریـن آیـداد کـه ادر بازار ندا سر مـى عکرمهکند که نقل مىنباته بناصبغگذرد. وى از از آن مى و
  ).7ص، همانکنم (ن مطلب را اثبات مىیاگر کسى بخواهد، براى او ا امبر است ویهمسران پ

  امبرينسبت به همسران په يص آيا تخصيم يتعم يهانقد گزارش. ۳
  ند:یروبهمشکل روامبر نقل شده که با چند یر نسبت به همسران پیتطه ۀیم آیتعم ةى درباریهاگزارش

  ات مخالفي. قرار گرفتن در برابر كثرت روا۳ـ۱
امبر بـه ده یر بر همسران پیتطه ۀیق آیهاى مربوط به تطبشرادشده، گزایمتواتر ا یات متضافر یبرابر روا در
 قت به حـدىین حقید. انگر را نداریات دیى با روایارویى رویتوانا، د که از نظر اعتبارنرسز نمىیت نیروا

 کرده است.کسا  ات مربوط به آلیز ناچار به نقل رواین را امبریهمسران پ ۀیداران نظرآشکار است که طرف
 )ن کـردهیرى تـدویات تفسـیـبا هدف گردآورى رواآن را که ( ى خودیر روایدر تفس وطىیس براى نمونه

کند، اما خود گزارش استناد مى باره به سهنی. او در ااستامبر یر ناظر به همسران پیتطه ۀیمعتقد است که آ
ت یـر مؤمنـان روایـام ةر در حق خصوصِ خانوادیتطهۀ ینزول آ ةن تعداد، درباریش از چهار برابر ایوى ب

  ).199ـ198ص، 5ج، 1404سیوطی، کند (مى
عبـاس ابـناست؛ چراکـه در گزارشـى بـه داده  يروز یها نن گزارشیان ایراوخود  بارةن مسئله دریا

ن یـت کرده که ای؛ حال آنکه خود وى روااستامبر یهمسران پ ةبارر دریتطه ۀیکه آاست نسبت داده شده 
ن تناقض، ی). هم51ـ50ص، 2ج، 1411حسکانی، ؛ 199ص ،همانکسا نازل شده است ( جمله در شأن آل

، 4ج، تـابی، شـوکانیت کلبـى وجـود دارد (یـروا بـارةامبر، دریـدر انتساب گزارش مربوط به همسران پ
دسـت ناپـاك  ن سخنان مبـرا هسـتند ویاز ا کلبى وعباس ابندهد که امثال ن نشان مىیا ).279ـ278ص

بـه بزرگـانى چـون  ى را ساخته ویهان گزارشیداست؛ آنان که چنیات ساختگى هوین روایجاعالن در ا
  .اندنسبت داده عباسابن

گونه که اشاره شد، مفسر ها شده است. همانزارشگونه گنیتوجهى مفسران به ان مسئله سبب بىیهم
گزارشـى اشـاره بـه تـک کسا، ات مربوط به آلیارى از روایبسشمار ، در برابر طبرىبزرگ جهان اسالم، 

  هستند. نماهاتین دست روایضعف ا شواهدى بر سستى و ن وینها، همه، قرایگذرد. امى کند ومى

  »البيتاهل«انگر مفهوم يات بي. روا۳ـ۲
 ۀیتا زمان نزول آ و) 28ص، 11ج، 1414 منظور،ابناست ( »ساکنان خانه اهل و«به معناى » البیتاهل« ةواژ
ى اهل تسنن یروا رى ویثى فراوانى در کتب تفسیهاى حدعَلَم نشده بود. گزارش ياژهیور، در معناى یتطه



   ۷۱ ريتطه ةپژوهى آيثيحد

ر یـام ةت، خصـوص خـانوادیبمراد از اهل دهندمى که نشاناند نقل شده» البیتاهل«مفهوم  ةعه درباریش و
 ةآنها را بـا واژ حضرت فاطمهۀ ها، هنگام گذر از کنار خانامبر ماهیات، پین روایاساس ا بر .استمؤمنان 

  د:یگومى ابوحمراءکرد. ت خطاب مىیبالاهل
امبر هنگام طلوع فجر، درِ یدم که پیدن مدت مىیدر ا امبر، به مدت شش ماه نگهبان شهر بودم ویدر زمان پ

هْلَ أذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ یدُ اللَّهُ لِیرِیرحمکم اهللا، إِنَّما یالصلوة الصلوة : «فرمودیم آمد وفاطمه مى على و ۀخان
ش قرار دهد؛ یۀ رحمت خویکنم؛ خداوند شما را در سایشما را به نماز سفارش م ،راًیطَهِّرَکُمْ تَطْهِیتِ وَیالْبَ
طحـاوي، کى، پـاك گردانـد (یشما را به ن دور کند و تیبخواهد آلودگى را از شما اهلانا خداوند مىهم

  ).198ص، 5ج، 1412طبري، ؛ 339ـ338ص، 1ج، 1333
ت خـود بـود. یـبشناسـاندن اهل یداد، بلکه در پیهوده انجام نمیژه را بین رفتار ویامبر هرگز اید پیتردیب

گـران؛ ی) بود و نه دو فاطمه یامبر (اهل خانۀ حضرت علین مخاطبان پیهمت، خصوص یبن اهلیبنابرا
ن یهمچنـکرد.  یت خود معرفیبت هستند، بلکه آنان را همان اهلیبنان جزو اهلیامبر نفرمود که ایچراکه پ

 .ح کرده استیت خود تصریباهل يهاتک نامارى، حضرت رسول بر تکیى بسیهاى روابراساس گزارش
 خوانـد و ن را بـا نـام فـرایحس حسن و فاطمه و على و ان مباهله، حضرت رسولیبراى نمونه در جر

 ،ي؛ ترمـذ185ص، 1، جتـابی حنبـل،ابن؛ 121، ص7ج، تـانیشـابوري، بی» (نان اهل من هستندیا«فرمود: 
ن یـا ).63ص، 7، جتا، بییهقی؛ ب150ص، 3، جتانیشابوري، بی ؛ حاکم302ص، 5؛ ج294ص، 4ج ،1403

  ت در خانوادة حضرت فاطمه داللت دارد.یبکه گذشت بر حصر اهل یانیز با بیت نیروا
ن یـرسـوخ ا د ویـتأک شـان بـراى ثبـوت ویا ۀ، دغدغت خودیباهل یدر معرف امبریپ ةژین اهتمام ویا

ى از یـدازوه، قصد ابهـامین شیرى مستمر ایگیرساند. حضرت رسول با پمسلمانان را مىان یماصطالح در 
  د:یفرمامى امام صادق د نشوند.یباره دچار تردنیرا داشت تا مسلمانان در ا ن مسئلهیا

آن را  دیگـر ياریبسـ ل ویعقآل عباس وساخت، آلاهل خود را مشخص نمى کرد وسکوت مى اللّهاگر رسول
ن یعلى، حسـن، حسـ را نازل کرد و »عَنْکم...ذهِبَ یلِ دُ اللّهیریإِنَّما « ۀک خداوند در کتابش جملیل .کردندادعا مى

 ر کسـا بـرد ویـ، دست آنان را گرفـت و زسلمه ام ۀدر خان رو رسول خدانیازا .ه بودندین آیا مرجعفاطمه  و
   ).111ـ110ص ،1410 (کوفى، اهل من هستند نان ثقل ویا گفت: پروردگارا، هر نبى را ثقل و اهلى است و

ت یـروا گزارش شده که سند آن، به صـورت معـنعن از امـام صـادق یکوفر فرات یتفست در ین روایا
ت یـن روایـبـه سـند ا ین خللـیاند که اتک ذکر نشدهان به صورت تکین سند، راویشده است؛ اما در ا

ات به صورت متصـل ی، سلسلۀ سند روایر فرات کوفیتفسن یح آنکه در بخش آغازیسازد. توضیوارد نم
معنعنـا «اختصار، سلسله سند حذف شده و بـه عبـارت  يث چهل به بعد، برایاز حدآمده، اما در ادامه و 

ات را بـه یـن روایـسلسـلۀ سـند ا یفـرات کـوفدهد که نخسـت ین نشان میبسنده شده است. ا.» .عن.

۷۲     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

اختصار، سلسـله را حـذف و تنهـا عبـارت  يبرداران براصورت متصل آورده بوده است؛ اما بعدها نسخه
ن یـمتصل و مسـند داشـته اسـت. شـاهد بـر ا يت سندین روایاند تا نشان دهند که ادهمعنعن را نقل کر

 نیصـدوقن کتاب اسـت؛ از جملـه یا ازاز قدما  ياریت بسیاستناد روا ن کتاب، اعتماد ویات ایاعتبار روا
آقـا بـزرگ ( االنـوار بحـار در یعالمـه مجلسـ) و لیشواهد التنز(صاحب  یحاکم حسکان(پدر و پسر)، 

  ).299ص، 4ج، 1403تهرانی، 
شود کـه یم یبانیگر پشتیات فراوان دیت با رواین روایآنکه ا یکید: ید چشم پوشیالبته از دو نکته نبا

ا یـرش یگر بر پذید يانهیث قریت است؛ دوم آنکه متن حدین روایبر صحت و اعتبار ا يانهین خود قریا
ن یـاعتبار آن است کـه ا يبرا یعت، مالکیگر شریت با مسلمات دیمتن روا يث است و سازگاریرد حد

گر، از ید یقیت را از طرین روایمضمون هم ینیکلن، یبرخوردار است. افزون بر ا یژگین ویز از ایت نیروا
 ح متصـل و مسـند ازیبا سند صح ینیکل ).287ـ286ص، 1، ج1407کلینی، نقل کرده است ( امام صادق

از  یسـیعبنمحمداز  دیسـعیاد ابیزبنسهل از بن محمدیعل و ونسیاز  یسیعبنمحمد از میابراهبنیعل
 یثقـه و امـام ین سـند همگـیان ایت کرده است. راویروا از امام صادق ریابوبص از مسکانابناز ونس ی

  سند تا امام، متصل است.  سلسلۀهستند و 

  ات مانعي. روا۳ـ۳

کسـا، همسـران  ت بـه پـنج تـن آلیببه بازگشت اهل حیى، افزون بر تصریهاى رواارى از گزارشیدر بس
ن اصطالح ییکنند که حضرت رسول در تبح مىیات تصرین روایاند. ان واژه خارج شدهیا ةریاز دا امبریپ

در براى نمونـه  رى کرد.یت جلوگیبهمسران خود در زمره اهل گرید و سلمه ام ،شهیعات، از ورود یباهل
ست که تـو یاکنار ب«امبر فرمود: یپو » ت تو هستم؟یبا من از اهلیآ«د: یامبر پرسیاز پ شهیعاآمده که  یتیروا

 بنت جحـش نبیزگرى آمده است که یدر نقل د. )43ص، 8ج، 1422نیشابوري،  (ثعلبى» ر هستىیبر خ
خواست ست که به یت بایدر جا«فرمود:  امبر مانع شد ویت را داشت، اما پیباهل ير کسایقصد رفتن در ز

د کـه حضـرت یباره پرسنیامبر در ایز از پین سلمه ام ).53ص، 2ج، 1411حسکانی، » (ر هستىیخدا بر خ
ن یا ).198ص، 5ج، 1404سیوطی، » (ر هستىیخواست خدا، بر خ تو به در جاى خودت باش و«فرمود: 

رو مشکلى جدى روبـهامبر را با یر نسبت به همسران پیتطه ۀیهاى شمول آات، صحت گزارشیدسته روا
  کند.اعتبار ساقط مى ۀآنها را از درج سازد ومى

هـاى مـانع تیـپـس از نقـل رواسـنت  مذهب اهلیمشهور حنف ياز علماق)  321(مطحاوى 
ر نبـوده، بلکـه مـراد از آن، یتطه ۀمراد جمل سلمه امد که حتى ندهها نشان مىتین روایا«د: یگومى

 ).336ص، 1ج، 1333طحاوي، » (اندن بودهیحس على، فاطمه، حسن و تنها رسول خدا
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ن ید و بزرگان اهل تسنن، به صورت متضـافر و از چنـدیصاحبان صحاح و مسانات مانع را یروا
ق یـ) که آن را از چهار طر304و 292ص، 6ج، تابی( حنبلبناحمداند؛ از جمله ق، گزارش کردهیطر

 يطبـر)، 451ص، 12ج، 1408( یعلیابو)، 32و 30ص، 5ج، 1403( يترمذاند نیکند. همچنینقل م
ـــکان)، 7ص، 22ج، 1412( ـــد)، 130-100، 86ص، 2ج، 1411( یحس ـــابورین يواح ، 1411( يش

ز بـه طـرق یات نین روای). ا141-138ص، 14ج؛ 207-204ص، 13ج، 1415( عساکرابن)، 369ص
عه یسنت و ش ق معتبر نزد اهلیاز هشت طر سلمهام ت ینمونه روا ياند. براگزارش شده یگوناگون

  ).33-27ص، 1375شهري، رينقل شده است (
حـاکم  نمونه يشوند. برایح شمرده میز نزد اهل تسنن معتبر و صحیات نین رواین، سند ایافزون بر ا

، يبخـار ث بنا بر شرطین حدیا«د: یگویم سلمهام ث ی، پس از نقل حدالمستدرك عۀموسودر  يشابورین
  ). 416ص، 2ج، تاحاکم نیشابوري، بی» (باشدیح میصح

  امبريات مربوط به همسران پيبررسى مصداقى روا. ۴
ر درخصـوص یـتطه ۀیـنـزول آ ةى دربـاریهاگزارشکسا، تک ات انبوه مربوط به پنج تن آلیدر برابر روا
 یکلبـو  ریـزببـنعـروة، مانیسلبنمقاتل، ریجببندیسع، عکرمه ،عباسابنامبر نقل شده است. یهمسران پ

شـوکانی، ؛ 198ص، 5ج، 1404سـیوطی، نسبت داده شده اسـت ( نن گزارش به آنایانى هستند که ایراو
: سـخنان اندهـا بـر دو دسـتهن گـزارشیـا ).489ص، 3ج، 1423بن سـلیمان، مقاتل؛ 278ص، 4ج، تابی

نسـبت داده شـده، صـرف ر یـزببـنعـروة و مانیسـلبنمقاتـل، کلبىى. آنچه به یاجتهادى و گزارش روا
 ةن سـه راوى در زمـریـ. از طرفـى، اندارندى یمستند روا از حیث ياشتوانهیگونه پچیکه ه اندىیاجتهادها

، 10ج، 1327حجـر عسـقالنی، ابنقمـرى اسـت ( 150متوفـاى  مانیسلبنمقاتلشوند. تابعان شمرده مى
ا آمـد یـانى خالفـت عثمـان بـه دنیـدر سـال پا وقـرار دارد  دوم روات ۀدر طبقـ ریزببنعروة .)284ص

 204در سال  مفسران پس از دوره تابعان است و ةز در زمرینکلبى  .)62ص، 1ج، تاالدین ذهبی، بیشمس(
  ).119ص، 3ج، م1970قمی، افت (یوفات 

بـاره نیـسـخنان آنـان در ا تواننـد شـاهد نـزول باشـند وادشده نمـىیک از سه راوى یچین هیبنابرا
 ين سـه راوى، مسـتندیمنسوب به ا سخنانحالى است که  ن دریست مستندى همراه داشته باشد. ایبامى
هُ لِیـرِیإِنَّمـا «شـده اسـت:  ن نقـلیچنمان یسلبنمقاتل ازبراى نمونه  ندارد. یرفتنیپذ ذْهِبَ عَـنْکُمُ یـدُ اللـَّ

ر، خصـوص یـتطه ۀیـت در آیـبمنظـور از اهل؛ »تـهیألنهن فى ب ینساء النبعنى ی، تِیهْلَ الْبَأا یالرِّجْسَ 
). 489ص، 3ج، 1423بن سـلیمان، کردند (مقاتلامبر زندگى مىیپ ۀرا آنان در خانیامبر است؛ زیهمسران پ

۷۴     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

مسـتند  چیهـبى ریزببنعروةز ی. نامبر) بسنده شده استیدر خانه پ ین استدالل (زندگینه به همین زمیدر ا
). 603ص، 5ج، 1404سـیوطی، امبر اسـت (یـهمسران پ ،ریتطه ۀیت در آیبى، گفته که منظور از اهلیروا

 هـا ورو اسـتنباطنیـازا ند وسـتیامبر نیـح پیزى جز اجتهاد در برابر نـص صـریمستند چن ادعاهاى بىیا
ر در شأن پنج نفر نـازل یتطه ۀیآ« د:یفرمامىصراحت به امبریپرا یزرند؛ یدناپذاعتما اساس وى بىیادعاها

امبر، یـد، بـا وجـود نـص پیـترد). بى5ص، 22ج، 1412طبري، » (فاطمه ن ویشد: من، على، حسن، حس
    د.نادشده ارزشى نداریاجتهادهاى 

از  یمثنبنمحمـدآن را از  ریـجرابنامبر از طرق گونـاگون نقـل شـده اسـت؛ از جملـه ین سخن پیا
سـنت از اهـل  یکند. برخینقل م يد خدریابوسع از هیعط ازاعمش از مندل از  يعنززبان بنییحیبنبکر

، 1411نیشـابوري،  ياند (واحدف کردهیز تضعیرا ن ياند و وهه شمردیمنفرد از عط یثیث را حدین حدیا
، 3ج تـا،ذهبـی، بیشـده اسـت ( ه از تابعـان شـناختهیاست که عط ین در حالی)؛ ا731 ی، پاورق368ص
د: یـگویم نیمعـابن ».قابـل اسـتناد دارد یثیثقه اسـت و احـاد ياو فرد«د: یگویم حجرابن). 80ـ79ص

ث او سسـت یحد«د: یگویم یوطیس). 201ص، 7ج ،1327حجر عسقالنی، ابن» (اندث او درستیاحاد«
 حجـرابن ن،ی). با وجود ا472ص، 2ج، 1421سیوطی، » (کو شمرده استیت او را نیروا يترمذست و ین
  ).201، ص7ج، 1327حجر عسقالنی، ابندانند (یث او را حجت نمیاحاد ید که برخیگویم

ث او یحـد«د: یـگویم یسـاج ع او نهفته است.یز در تشیسنت نسبت به او ناهل  یکرد برخیسرّ رو
شواهد نشان ). 202ص، همان» (دادیح میرا بر همه ترج یست؛ او علین يت ندارد و فرد قابل اعتمادیحج

ت یـرو روانیندارد. ازا یارزش یفین تضعیع اوست و چنی، تشیف شمردن او نزد برخیدهد منشأ ضعیم
ش از یکه پنقل نشده، بلکه چنان هیعطق یث تنها از طرین حدیا ییاست. از سو ياعتبار سند يادشده دارای
  اند.ع نقل شدهیتسنن و تشمضمون آن، از طرق مختلف اهل اتِ همیث و رواین حدین گذشت، ایا

کنـد. ینقـل م يترمـذاست کـه  یتیت خود، روایبک اهلیکایامبر بر نام یحات پیگر از تصرینمونۀ د
امبر پـس یـکند کـه پینقل م وقاصیاب بنسعداز  سعدبنعامراز مسمار بنریبکاز  لیاسماعبنحاتماز  يو

و فاطمـه و حسـن و  ی) علـ61 :عمـران(آل» بْنـاءَکُمْ وَنِسـاءَنا وَنِسـاءَکُمأبْناءَنا وَأ تَعالَوْا نَدْعُ«ۀ یاز نزول آ
ان یـ). راو294ــ293ص، 4ج ،1403 ،ي(ترمذ» نان اهل من هستندیا، ایخدا«ن را فرا خواند و گفت: یحس

نگار و ثقـه اسـت. درسـت يفـرد لیاسـماعبنحاتمنزد اهل تسـنن ثقـه و معتبرنـد.  یت همگین حدیا
حجـر عسـقالنی، ابن» (نان استیثقه و مورد اطم يفرد يات او درست و ویروا«د: یگویم حنبلبناحمد
). 254ص، 1ج، 1405عجلـی، ز جزو ثقات شـمرده شـده اسـت (ین مسماربنریبک). 110ص، 2ج، 1327
حجـر عسـقالنی، ابناند (شـده ی، ثقه معرفـیز در کتب رجالین وقاصیاب بنسعدو پدرش،  سعدبنعامر
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ح یحسـن و صـح یتیادشده روایت یاساس روانی). برا346ص، 1ج، 1327همو، ؛ 460ص، 1ج م،1995
ن یـعالوه ا). بـه294ص، 4ج ،1403 ،يح کـرده اسـت (ترمـذیبه صحت آن تصر يترمذکه است؛ چنان

اهل تسنن بـه صـورت متضـافر نقـل شـده اسـت؛ از جملـه در  يریو تفس ییت در کتب معتبر روایروا
)، 63ص، 7ج( یهقـیسنن ب) 150و 147ص، 3(جالمستدرك )، 120، ص7ج؛ 185ص، 1ج(ح مسلم یصح

ت در کتـب یـن روای). کثرت نقل ا147ص، 14ج(نۀ دمشق یخ مدیتار ) و47ـ38ص، 2ج( لیشواهد التنز
  گذارد. ینم ید در صحت آن باقیترد يبرا ییمعتبر، جا ییروا

امبر در یـل صراحت پین دلیبه همز ینر را یۀ تطهیدربارة شأن نزول آ کلبىمنسوب به  يسخن اجتهاد
نزول جمله  ةخود دربار )بود که از خواص امام صادق(وى  نی. همچنرفتیتوان پذنمىت یباهل یمعرف
رفت یتوان پذچگونه مى). 279ص، 4ج، تاشوکانی، بی( ت کرده استیکسا روا ر در شأن پنج تن آلیتطه
بـا متعارض  یکسا، خود سخن دربارة آلت یرواد و با وجود نقل یگوسخن بر دو گونه یک راوى خبیکه 

نزد امـام  ي(با توجه به مقام و مکانت و یکلبمنسوب به  يطور قطع سخن اجتهادرو بهنید؟ ازایآن بگو
  بسته شده است. ي) بر وصادق

شأن مسـتقلى در  ریجببندیسعنقل شده است وخود عباس ابناز  هم ریجببندیسعگزارش منسوب به 
ادشده، یهاى ن از گزارشیبنابرا گردد.ت باز مىیک روایبه  عباسابن ت او ویرو روانیازا .ن باب نداردیا

ر یـتطه ۀر جملین مستند مخالفان در تفسیترباقى ماند که مهمعکرمه  و عباس ابنتنها گزارش منسوب به 
  شترى دارد.یتأمل ب ن گزارش جاى بررسى ویرو انیازا .قرار گرفته است

امبر نازل شده است یخصوص همسران پ ر، دریتطه ۀن نسبت داده شده است که جملیچنعباس ابنبه 
هْـلَ أذهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ یلِ دُ اللّهیریاِنَّما «زد که اد مىیز نقل شده است که در بازار فرین عکرمهبس. از  و
در  ،کـس بخواهـد هر«گفت: مىن یهمچنامبر نازل شده است. یهمسران پ ةدربار» رایطَهِّرَکُمْ تَطْهیتِ وَیالْبَ
  ).198ص، 5ج، 1404سیوطی، » (کنمباره با او مباهله مىنیا

ى بـه آنهـا، یگـوصورت پاسخ اساسى قرار دارند که در ۀنکت نماها در برابر چند پرسش واتیروان یا
  :د طرد شوندیرفت؛ وگرنه بایرا پذنها یاتوان مى

ت کـرده یـکسـا روا ر در شأن پنج تـن آلیتطه ۀنزول جمل ةدربارعباس ابن اد شد،یگونه که . همان1
، 2ج، 1411حسـکانی، نمونـه ر.ك:  يبـران گـزارش شـده اسـت (یقیدر کتـب فـرت ین روایا است و

م یسلبنییحیاز  ابوعوانهاز حماد بنییحیات، یاز روا یکیدر ). 35، ص37ج، 1403مجلسی، ؛ 51ـ50ص
و فاطمـه را فـرا  ین و علیکند که رسول خدا حسن و حسینقل معباس ابناز  مونیمبنعمرواز بلج یاب

). 50ص، 2ج، 1411حسکانی، » (ت من هستندیبنان اهلیا ایخدا«د و گفت: یکش ياخواند و بر آنها پارچه
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ثقه است و حماد بنییحیاند. ان آن را ثقه شمردهیتک راوت نزد اهل تسنن معتبر است و تکین روایسند ا
ث یـن احادیبهتـرابوعوانـه ث یـ). احاد351ص، 2ج، 1405عجلـی، ( دارد ابوعوانهت را از ین روایشتریب

اشـکال یث درسـت و بیاحاد يدارا بلجیم ابیسلبنییحی). 446ص، 30ج، م1985مزي، اند (شمرده شده
» سـتیاتش نیـدر روا یاشـکال باشـد ویح میث صحیاحاد يدارا يو: «دیگویدربارة او م ابوحاتماست. 

). 186ص، 2ج، 1405عجلی، ز ثقه است (ین یو تابع یکوف مونیمبنعمرو ).153ص، 9ج، م1952رازي، (
که موجب انقطاع سند شود،  يایان فاصلۀ زمانیان طبقات راویم یعنیز متصل است؛ یان نین راویسلسلۀ ا

ق 176 يمتوفـاابوعوانـه ) 257ص، 9ج، م1973حـاتم، ابیق (215 يحمـاد متوفـابنییحیوجود ندارد. 
و  ابوعوانـهان طبقـۀ یـان، حلقـۀ واسـط میـدر طبقـات راو بلجیم ابیسلبنییحی) و 563ص، 7ج، همان(

م یگونۀ مستقبه میسلبنییحی، و میسلبنییحیم از یطور مستقبه ابوعوانه که ايگونهبهاست؛  مونیمبنعمرو
ق 75 يز متوفـایـن مـونیمبنعمرو). 163ص، 33ج، م1985مزي، اند (ت نقل کردهیروا مونیمبنعمرواز 

 ق68 يمتوفـا عبـاسابنم از یطـور مسـتقتوانسته بـهی) و م65ص، 1ج، تا، بیالدین ذهبیشمساست (
عبـاس ابنح از یو صح یبا سند قطعن یت کند. بنابرای) روا131ص، 4ج، م.ب1995حجر عسقالنی، (ابن

در  عبـاسابنن مطلـب را از یـا يشابوریحاکم نکسا نازل شده است. ر در شأن آل یتطه ۀینقل شده که آ
» االسناد استحیصح یتین روایا«سد: ینویان آن میدر پا کند وین اسناد گزارش میو با هم یطوالن یتیروا

  ).134ص، 3ج، تاحاکم نیشابوري، بی(
رفتنى اسـت یا پذیت متعارض داشته باشد؟ آیک صحابى بزرگ دو گونه روایرفت که یتوان پذا مىیآ
گر ید ياگونه ت خودش، بهیز روایو ن القدرلیجل ۀارى از صحابیبس امبر ویبر خالف نص پعباس ابنکه 

  کند؟ین رفتار میچن عباسابنچون  يچ انسان خردمندیا هیآ ت کند؟یروا زین
کسا را ـ که  ات مربوط به پنج تن آلیى با انبوه روایارویادشده توان تعارض و رویهاى رشگزا. تک2

  ؛که گذشتاند ـ ندارد؛ چنانن نقل کردهیقیفر
زده مى رن جایروست که چرا وى در بازار چنروبهن یادیبنن پرسش یبا ا عکرمه. گزارش منسوب به 3

جار زدن اسـت؛ مگـر آنکـه  ةویدر بازار، آن هم به ش ،قرآنى ۀک مسئلیاثبات  ا جاى استدالل ویاست؟ آ
ان مسـلمانان یـدگاه غالب در مین گزارش نشان از دیاعالوه بهن باشد. یث چنیمنطق استداللى جاعل حد

  ؛استبوده ى یهان روشیاز به چنیر آن نییه در شأن پنج تن) دارد که براى تغی(نزول آ
 اضـحوبنىیحیت را از ین روایاطبرى ز مخدوش است. یاز نظر سندى ن عکرمه گزارش. 4

 اسـتف یفـردى ضـعواضـح بنىیحی نقل کرده است. اوالًعکرمه از  علقمهاز  نباتهبناصبغ از
سـوم  ۀاز طبقـ نباتـهبناصـبغرا یسند مقطوع است؛ ز ۀسلسل اًیثان ؛)413ص، 4ج، تا، بیذهبی(
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ــقالنی، ابن( ــر عس ــحی) و 81ص، 1ج، م1995حج ــح بنىی ــ واض ــت ۀاز طبق ــم روات اس   نه
  وجود دارد؛آنها ان یمارى یزمانى بس انقطاع ) و359ص، 2ج(همان، 

 گانـه وک از صحاح شـشیچین است که در هیا عباسابن وعکرمه گر گزارش یدن یادیبن. مشکل 5
ر یتفسن بار در یبراى نخست عکرمه ت ساختگى منسوب بهیسنت نقل نشده است. روامنابع دست اول اهل

. ستیاز آن ن ي، اثررى اهل تسننیتفس ى ویک از جوامع معتبر روایچیش از آن در هیپ نقل شده و طبرى
ارى از کتـب یدر بس اکس ر نسبت به پنج تن آلیتطه ۀخطاب جمل ات ناظر بهین در حالى است که روایا

 سـنن ترمـذى)؛ 131ـ130ص، 2ج( ح مسلمیصحجمله در  آمده است؛ از تراز نخست اهل تسنن معتبر و
  ).292ص، 6ج؛ 107ص، 4ج؛ 331ص، 1ج( مسند احمد و )329 ،31، 30ص، 5ج(

در برابر  عباسابنن سخنى از یچن . اساساًاندادشدهینماهاى اتینى بر ساختگى بودن رواینها همه قرایا
را نقل کند که بـرخالف گفتـار تى ید وى رواید. چرا باینماد مىیامبر، بعیهمسران پ و صحابى 49ات یروا

انـد کـه وى را آن برآمـده درصـددز برخى ین عکرمه بارةدر ؟بزرگان تراز نخست است و جمهور صحابه
به  .)143ص، 10ج ،تاسبحانی، بی؛ 108ص، 1386عاملی، ف کنند (یت جلوه داده، او را تضعیبدشمن اهل

از  آموختـه ودانـش ؛ چراکـه وىداشته باشـد يشتریدرنگ ب يجا عکرمه بارةن داورى دریرسد انظر مى
که درست  بپروراندشاگردى ، ت بودیفتگان مقام والیکه از ش ،عباسابنبود. امکان ندارد عباس ابنخواص 

ر مؤمنـان، یـت امیـتى بـرخالف روایروا ت را به خود بدهد کهئن جریا در خالف خط او حرکت کند و
هـاى بنـابر گـزارش نی. همچن)121ص، 1388معرفت، بسازد (امبر یهمسران پ صحابه و ۀهم و عباسابن
لحظـات  عکرمـه دیهنگامى که شـن شد. امام باقرشمرده مى آستان امام باقر ةسرسپرد عکرمهخى، یتار
گـاه ین نشـان از جایـ) که ا123ص، 3ج، 1367کلینی، ن وى شتافت (یبال گذراند، برانى عمرش را مىیپا

 سرسپردة آستان امام بـاقر عکرمهت آمده است که ین روایکه اشاره شد در اچنان دارد. واالى او نزد امام
ن مدعا، آن اسـت کـه یاز شواهد بر ا یکیاز اصحاب خاص امام بود.  يد آن است که وین مؤیبود و هم

اران یـو  امام بـاقر ی)، ول293ص، 5ج، تاسعد، بیابنبود و او پنهان شده بود ( عکرمه ینه در پیمد یوال
کان مورد اعتماد حضرت بـوده یاز نزد يبر آن است که و یلین دلیدانستند که ایاو را م يجا يخاص و

خوارج بـود و  يهادگاهیمعتقد به د عکرمه د:یگویکه خبر را آورد، م یت، غالمین روایاست. البته در هم
ن سخن را یاست؛ چراکه اوالً ان برداشت نارویبرداشت شده است. اعکرمه ر، انحراف ین تعبیبسا، از اچه

را یـج در آن زمـان بـوده اسـت؛ زیـعات رایشـا سبببهد و آن هم یگویامام نفرموده است، بلکه غالم م
 يسـفرها سـبببهن تهمـت یـش بـه خـوارج دارد. ایع کرده بودند که او گرایشا عکرمهه یورزان علنهیک

  ).327ص، 1ج، 1385معرفـت، فـراوان بودنـد (ار، یـقا بود کـه خـوارج در آن دیمختلف او به شمال آفر

۷۸     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

اند. از ، او را ثقه شمردهيات ویاند و با اعتماد به روااز دانشمندان رجال رد کرده ياریز بسین تهمت را نیا
از  ی(گروهـ يثقه است و از تهمـت حـرور یتابع ی، مکعباسابن یعکرمه مول«سد: ینویم یعجلجمله 

جزو منحرفان  یرفت که شخصیتوان پذیاً چگونه می)؛ ثان145ص، 2ج، 1405عجلی، » (خوارج) مبراست
ن یبشتابد؟! بنـابرا ين ویکه امام بر بال ياگونه؛ بهآستان امام باقر ةن حال، سرسپردیخوارج باشد و در ع

ام او به امام و رفتـار امـ یت به سرسپردگیح روایژه با توجه به تصریورفت؛ بهیتوان پذیغالم را نم يادعا
د و یـن شهادت بـه توحیتلق يت آمده که امام براین رواین در همی. همچنيدن خبر احتضار ویهنگام شن

ح امـام نشـان ین تصریا». دیاموزین را به اموات خود بیتلق«د: یفرمایشتافته است و م ين ویت بر بالیوال
شان یامام با کردار ا یانیسخن پاگران؛ وگرنه ید يدانسته است نه تابع آرایرا از خود م عکرمهدهد که یم

  ). 332ص، 1ج، 1385معرفت، نداشت ( یتناسب
 واند سـاخته امبریر در شأن خصوص همسران پیۀ تطهینزول آ در باب یاتیروا ،ورزانن غرضیبنابرا
ن دروغـى ین باشد که چنـید اشتباهشان همیاند. شانسبت داده عکرمهو  عباسابنچون  یکسانبه آنها را 

  نقل کنند تا سخنشان، خود، شاهدى بر کذبشان باشد. مؤمنان ریفتگان موال امیزبان ش را از

  يريگجهينت
فاطمـه،  على،: امبر نازل شده استیپ ةژیر در شأن خاندان ویتطه ۀات شأن نزول، جملیبنابر روا

شـأن خصـوصِ  ن جملـه دریـنـزول ا ةى دربـاریهاان، معدود گزارشین می. در انیحس حسن و
هـا ن گـزارشیا امبر نقل شده است کهیر نسبت به همسران پیتطه ۀرى جملیفراگا یامبر یهمسران پ

امبر را یـپ ز همسـرانیـن تـراز نخسـت وۀ متضافر منقول از صـحاب ر ویت کثیى با روایارویتوان رو
خانـدان  نیـرا براى خصـوص ا» تیباهل« ةامبر واژیى، پیهاى رواگر سو، بنابر گزارشید. از دنندار

 ةریـدا امبر، آنهـا ازیـش پیاند که بـه فرمـاامبر گزارش کردهیز خود همسران پیژه علم کرده بود. نیو
همسـران  خصـوص ر دریـتطه ۀنزول جملـ ةبارن گزارش دریترند. مهمار خارجیتطه ۀشمول جمل

قـرار  هتوجـ کـانون ر طبـرىیتفسـ بار در نیاست که براى نخستعکرمه  و عباسابنامبر، گزارش یپ
تسـنن  رى متقدم اهـلیتفس ى ویک از منابع دست اول معتبر روایچین گزارش در هیگرفته است. ا

 ات معتبـر ویـروا گر سوی. از داستز مخدوش ین ن گزارشینکه سند اینقل نشده است؛ افزون بر ا
ده است. آمکسا  ر در شأن پنج تن آلیتطه ۀنزول جمل ةن درباریقیى فریمستند فراوانى در کتب روا

گـاه یجا ت ویز شخصـین و نین قرایده است. اکرت یروارا ن شأن نزول یاعباس ابنخود ن یهمچن
  .هستند امبریهمسران پ هاى مربوط بهساختگى بودن گزارش دهندة، نشانعکرمه و عباسابن
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