
 
 
 
 
 
 

 

 

 بهرۀ قصۀ بلوهر و یوذاسف از آبشخور فرهنگ اسالمی شیعی
 

 
 *عبداهلل موحدی محب

 

 چکیده
های نظری فراوان  ساز کاوش هایی است که دیرینگی آن زمینه از سرگذشت« بلوهر و یوذاسف»ماجرای 

ویژه در سدۀ  به های مختص آن، یافتن پاسخ روشن به پرسش منظور ه و قلم بهاز سوی صاحبان اندیش

فقییه و مدید    ، روایت شییخ صیدو    ،ترین متن موجود از قصه در زبان عربی اخیر شده است. کهن

انید از    این داستان عبارت ۀشده یا قابل طرح دربار های طرح چهارم هجری است؛ پرسشۀ شیعی سد

در چه سرزمینی تدقی  پذیرفتیه   . به فرض واقعی بودن 2اقعی است یا افسانه؟ و قصه،یۀ ما . درون1

. در مسییر حرکیت خیود در    4. در چه فضای زبانی و فرهنگی نگاشته و روایت شیده اسیت؟   3است؟ 

دییده اسیت؟ و... کسیانی در مقیام     هایی به خیود گرفتیه و    ها و ریزش ها چه رویش ها و فرهنگ زبان

نظیران   ی یادشده برآمده، حاصل تالش خود را درمعرض داوری صیاح  ها وجوی پاسخ پرسش جست

و  ن پییامبر اسیالم  روی در پاسخ بیه کسیانی اسیت کیه وجیود سیخنا       اند؛ اما نوشتۀ پیش  نهاده

نقیل قصیه بیه    پیشینۀ بر آن است که  وجو جستاند؛ این  را در روایت صدو  منکِر شده معصومان

نمودهایی از آن در آثیار   ئۀایت صدو  به کاوش نشسته، در کنار ارادنیای اسالم را با بررسی راویان رو

در متن قصه نشان را  و امامان معصوم شیعه ها و سخنان مأثور از پیامبر بازتاب حکمت، اسالمی

دهد. در پایان، این نتیجه به حاصل آمده است که ساختار و مدتوای کنونی قصه که تنها از طری  شیخ 
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 مقدمه
نقا    ،الادین  کماا  در  ق(1۸۲م )معروف به صدوقبن بابویه   علی  بن شیخ اقدم محمد

یت خود شاهدی کهن بر وجود بزرگان و معمرانی در هر دوره که هو بۀمثا جریانی را به
بر ساه تان از سلسالۀ    با سندی مشتم  ، اند داشته ها پنهان می اقتضای زمانه از دیده را به

 بان   القطان قا  حادثثنا حسان    الحسن  بن حدثنا احمد»کند:  گونه آغاز می راویان، بدین
قا : فقد بلغنی أنّ ملکاً من ملوک الهناد کاان   زکریا   بن السکّری قا  حدثنا محمد  علی 

شیوۀ محدثان باه   سان به ( و بدین901ص ،ق۲319صدوق «)الجند واسع المملکة...کثیر 
ه یوذاسف شهره شاد بلوهر و  قصۀپردازد که نظر به محتوای آن به  گزارش داستانی می

  است. 
شمار فراوانی از نویسندگان، محدثان، خطیبان، عالمان حکمت و اخالق و... پس از 

ترجماۀ منثاور و منظاوم، اقتبااا، بازنگااری و       به تلخیص، ،عهد شیخ صدوق تاکنون
از  ،ناو در ایاران  ۀ رواج آموزش به شیوۀ حتی در آغاز دور ؛اند جویی از آن پرداخته بهره
 ،رشادیه ).شاد  درا اخالق بارای فراگیاران اساتهاده مای     بۀمثا به یوذاسفقصۀ  بچۀکتا

ایی از ها  هناوز نساخه  ، در این زمان پس از گذشت بیش از یک قرن (9۷ص، ش۲19۱
توان در گوشه و کنار سراغ داشت که با تصاوی  وزار    چاپ سنگی آن کتابچه را می

 ،ق۲1۱۲، الحکماا   مشاکا  ).جزو منابع درسی نوآموزان باوده اسات   ،فرهنگ آن زمان
   (۱۷۲ص

 . طرح مسئله1
هاای   آویاز پاژوهش   دست ،سو از چند دهه پیش بدین ،ویژه در این دوران قصۀ بلوهر به

و خاستگاه نخست آن یابی به زادبوم منظور دست به ز سوی برخی از معاصرانسودمندی ا
هاای داساتان آیاا دارای اصاالت شارقی       مایه نظر به درون :ه است؛ با این پرسش کهدش

آیاا نخسات در   ، هنادی آن  یاۀ ما است یا اروپایی؟ و در صور  شرقی بودن و با درون
ای دیگار   گوناه  نقاط شد یا مااجرا باه  مصر و دیگر  ایران زاد و سپس راهی دیار هند و

 در روزگاارانی،  صور  بسته است؟ محتوای خاالص قصاه بادین صاور  آماده کاه      
او را  کرد اما تا مد  زیاادی  حکومت می بالد هند شوکت تمام در پادشاهی با شکوه و

 او پسری به دنیاا  نۀدر خا انتظار ها اشتیاق و پس از سا فرزند پسری نصی  نشده بود. 
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زودی  وی به پیشگویان طالع نوزاد را بلند یافته گهتند:. یوذاسف نهادند ه نامش راک آمد
دایگاانی   ،پادشاه که از اه  زهد نهر  داشت پیشوای زاهدان و تارکان دنیا خواهد شد.

آن طایهه دور نگه داشته اسباب عیش و  را بر او گماشت تا طه  را از هرگونه ارتباط با
پیاری و   کم راز مرگ و کم ،اما او پس از چندی؛ فراهم سازند شادی را به کما  برایش

حکیمای باه ناام     ،داردر این گیرو بیماری و نیستی و از این دست مقوال  را دریافت؛
بلوهر از بالد سراندی  به دیار شاهزاده رسید و با تمهیداتی به کاخ وی بار یافت و این 

 پای بلوهر پیش رفت و همچنان هموی . یوذاسف شد ذهن رفتار آغاز دگرگونی فکر و
یکباره ترک تمتعا   حدی که به او فراگرفت تا به حقایق فراوانی از اسرار هستی از زبان

د و خداوناد  آما پوشش تارکاان دنیاا در   شاهانه را به سویی افکند و در مۀجا ،دنیا گهته
به هر  اد.سوی جان وی گشود و او را به هدایت آدمیان فرمان د درهایی از حکمت را به

تارین منباع    کهان  باۀ مثا ین نوشته، روایت شیخ صدوق، بهدر اوجو  جستمحور  ،روی
پاذیری آن از فرهناگ شایعه و     موجود از این قصه است و هدف بررسی میازان رناگ  

 آثار اخالقی روایی اسالمی و شیعی از زمان صدوق تا این زمان است. بازتاب آن در
 ها . نگاهی به گفته2

باا   ، از ایان قصاه  های کهن ایرانای  نبود هیچ متنی به فارسی یا دیگر زبان رغم کسانی به
ی اصاالت ایرانای   ادارداساتان   گمان ه بیاند ک نتیجه گرفته ،نی از درون آند به قرایاستنا

حتای   ؛باه زباان پهلاوی نوشاته اسات     آن را احتماالً نخسات برزویاۀ حکایم     است و
عناصری  زیرا از اص  پهلوی آن نیست؛ های عربی قدیم نیز چیزی جز برگردانی ترجمه

، ش۲19۷، میناوی )باوم چهاره نبساته اسات     شود که جز در ایان خااک   در آن دیده می
کاارگیری   که میان روایت صدوق در به بنیانی حدا های مانند همگونی ؛(۱1۲ا۱10ص

منسوب به موبدی در عهد اردشایر   ،۲تنسَرباستانی  مۀانند تابو  با آنچه در ناواژگانی م
شمار آمده   های هخامنشی به پس از اَوستا و کتیبهترین سند تاریخ ایران  مهمکه  ،۱بابکان
باا آنکاه کااربرد     .شاود  دیده مای  ،قولی نخست به دست برزویه حکیم تألیف شده و به

نامۀ تنسر  مادر مشهق در تواند خاستگاه هندی هم داشته باشد  یا مثا ِ ای می چنین واژه
و نموناۀ   (96ش، ص۲133)میناویی،   ند خود داروی تلخ و داغ آوردکه برای فرزند دلب

هاایی   منوا  صور   ( و بدین9۱۱ص، ق۲319صدوق، )طبی  مشهق در داستان بلوهر
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تمثیلی و تصاویری از بهشت و دوزخ که شاید در مناابع کهان جاز در آثااری      از سهرِ
، ژینیاو )هاا  ن تارین آ  شاده  شاناخته که در میان آثارمزدیسنی  ،ایرانی 1نامۀارادویرافچون 
مرباوط باه زماان     میناوی خارد  ( و در اص  مانند یادگارهایی چاون  ۲۲ص، ش۲1۷۱

ش، ۲1۸3ناوذری،  ).شاود  دیاده نمای   (3۲۸ص، ش۲163، سن کریستن)خسروان است
انادرزها و   یاۀ ماا  ها وجود اشتراکاتی میان ایان قصاه و درون   ( افزون بر این۱1ا۱0ص

چاون   ای ایاران کهان یاا کساانی     ریخی یاا افساانه  تاا های منسوب به بزرگان  پندنامک
باردار در   که باه روایتای هماان بورزویاه، طبیا  ناام       ، بزرگمهر، وزیر دانای خسرو او

اند  بر پایۀ این مسائ  نتیجه گرفته (۷۲ا۷0ص، ش۲163، سن کریستن.)است ودمنه کلیله
 ؛باوده باشاند  باید ایرانی و باورمناد باه کایش زرتشاتی     که مخاطبان اصلی این داستان 

هم باه مانویات   کاه مات   3مقهاع   بان   و عبداهلل 3ها کسانی مانند ابان الحقی مضاف بر این
اناد.   و نثر از زبان پهلوی به تازی پرداختاه آن به نظم  جمۀها به تر برابر گزارش ،اند بوده

 وسایلۀ  باودا باه  سرگذشات   صاۀ خال بۀمثا د که داستان مزبور بهکسانی هم بر این باورن
ای  داستانی هندی است که آن را رناگ تاازه  ، او در هند تألیف شده و در اساا پیروان

خالصاۀ حکمات    یاۀ ا در پایه و ماا ام ،اند تا در محیط ادیان سامی قاب  قبو  گردد داده
باه هار روی دارای اصالی    ( ۲1۸ا۲19ص، ش۲139، کوب زرین).شود هندی تلقی می

اصا  واژۀ یوذاساف در    یرو  و بادین  (10۱ا10۲ص ،ش۲161، هندی است)تهضلی
که برابر گزارش منقو  از مسعودی، باا تاوجیهی    ا بندَهشکه در  چنان ،روایت صدوق

، ش۲109، اقباا  آشاتیانی  )مقهاع   های ابان  به قلم برخی از پژوهشگران، جزو برساخته
صاور    باه  ،هام آماده   ا  شده بعد از اسالم است های پهلوی تألیف ( و از کتاب36ص

در واقاع  اسات.  که همان ناام بود  (۲۱۲، صش۲163، ست)دادگیبوذاسف ثبت شده ا
های فارسی و عربی به همان صور  خوانده و نوشاته   که در کتاب ،همقام بودائیت عام

ی معنای باودای   هاا، بوذاساف در اصا  گویاا باه      ترجمه و به گزارش برخی از ،شود می
که است کسی معنای  به و ( 6۸و  ۱3، ۲6، صش۲1۸1، سوزوکی)شود سازی می معاد 

که  از  (. چنان۲16، صش۲1۸3توفیقی، )به معرفت کام  دسترسی دارد یا بودای بالقوه
های نخست اسالمی بزرگاانی   واژۀ بلوهر نیز با اصالت هندی، یاد شده و در همان سده

معنای هار بزرگای از پادشااهان هناد تعبیار و تهسایر         آن را به، چون سیبویه و سیرافی
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البتاه چنادان    (۸۲، ص3ق، ج۲1۸۸، منظور  ابن؛ 90، ص1ق، ج۲109زبیدی، ).اند کرده
را از « بلاوهر و بوذاساف  »، مسیحی قصاه  ریشۀسب   ر قائالن بهنماید اگ غیرطبیعی نمی

، کااوب زریاان؛ 31ش، ص۲1۸3ناوذری،  ).شامار آورنااد   و زاهاادان مسایحی بااه  لیاا او
خاوانی   هام رغام   باه  ،نیاز « یوذاساف »ۀ سان که از واژ  ( همان۲91ص ]الف[،ش۲19۱

های ما  پهلوی که لق  ضحاک ماردوش معروف در افسانه« بیوراسف»ساختاری با واژۀ 
ابان  ؛ ۱3۱، صش۲1۸۸، رساتگار فساائی  ؛ ۸09، ص۲ج، ش۲19۱، االسالم داعی)بوده

باا  هرگز کسی از آن تلقی اصالت ایرانای نکارده اسات.     (،13ا13صش، ۲191بلخی، 
پرستی که در شمار فراوانای از   د که ذوق قهرماننگارنده بدین واقعیت باور دار ،همه این

زناده و سارگردان و    هاای  باعا  شاده اسات کاه حکمات      ،کهان دارد  ریشۀها  ملت
ای  های واقعی یاا داساتانی و افساانه    دار را به شخصیت های شگهت و هدف سرگذشت

 .. نسابت دهناد  .مانند لقماان و انوشایروان و بزرگمهار و جمشاید و قیصار و باودا و      
های نااب و   ها که ریشه در فطر  وگرنه حکمت (۱13ش]ب[، ص۲19۱کوب،  )زرین
اند و در ماندگاری خود چندان نیازی باه   قائم به خویش ،های بیدار بشری دارند وجدان

 باۀ مثاا  ، کاه باه  هاای حکیماناه   قصاه ، منوا   و بدین تاریخ و جغرافیا و مانند آن ندارند
ای  اندیشاه  هر صااح   ذهن آفرینشگرۀ نند زادتوا می ،اند ای برای معناهای حکمی پیمانه

 شته و هشته است.ها کِ معنی را در آن نۀباشند که دا
 سات  ای معنی اندر وی مثا  داناه   ست ای ای برادر قصه چون پیمانه

 دانااۀ معناای بگیاارد ماارد عقاا    
 

 ننگرد پیمانه را گار گشات نقا     
 ( 1۱۸ص ،ش، دفتر دوم۲19۸مولوی، )     

هاا باشاد. بحا  در     تواند یکای از هماان   گمان می یوذاسف هم بیو قصۀ بلوهر و 
حاضار در کاار    شاتۀ فرهنگ اسالمی شیعی است و ناو ۀ ساختار کنونی آن است که زاد

 . بررسی آن
 . دفع یک توهم3

شود که ایرانیان مسلمان در آغاز اسالم با ذهنیت  از منابع روایی دیده می آنچه در برخی
ای مانناد   دیادن او واژه شک  بودا تصویر کرده و باا   را به خود، امیرالمؤمنین پیشین

( یاااا ۲۷، ص1ج، ق۲1۸۸، واقااادی؛ ۲30، صق۲311، حنبااا  ابااان«)بوذاشاااکن »
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، ش۲19۱، صاهار )«بوذااساکهت »(. یاا  30ص، 1ج، ق۲163 ،سااکر ع  ابن«)الیوذشکن »
 آن اناد، باا درنگای در عباارا      بارده  کار مای   آن برای آن حضر  به ( و مانند31۷ص

بزرگ »شود که این خطا از رهگذر بدخوانی و تصحیف در ترکی   منقوال  روشن می
بزرگای   ( و شاگهت از ۲۱9، ص۱ج، ق۲163، باالذری )صور  گرفته اسات. « شکن 

ۀ شاده آورده اسات: شااید واژ    تصاحیف ۀ مجلسای کاه در ذیا  ایان واژ     مۀچون عال
ای باه کاار    گنده د شکمبوده است و شاید برای هر مرگنده  م مردی شکمنا« بوداسکهت»

ر بعضی از مناابع  ( جال  آنکه این واژه د۲31، ص3ج، ق۲301، مجلسی). ...رفته و می
، ثقهای )خواناده شاده  « المارد شاکنبه  »ور  صا  ه و باه پیدا کارد  دیگری بدخوانیدیگر 
در  ،تاوجیهی بارای آن بیاباد   محدث نوری نتوانساته   ( و چون۲۲0، ص۲ج، ش۲133

، ۱ق، ج۲1۸1، نوری«)هکذا کان االص  و الیخلو من سقم»حاشیۀ کتابش نوشته است: 
علات مهااجر     ترکیبی است به فارسی دری که باه « مرد شکنبه»که   حالی( در391ص

، ثقهای ).در آن شاهر رایاب باوده اسات      ایرانیان به شهر کوفه در زمان امیرالمؤمنین
 (۱3۱و  33، صش۲1۷۲

 . سرزمین مزدا و بودا۴
های فراوانی از دلبساتگی شااهان و شااهزادگان ایرانای عهاد       هنشان ناگهته پیداست که

باستان به آیین بودا و بوداپرستی در کنار مزداپرستی از پیش از زمان اشاکانیان تاا دورۀ   
ی در به ظهور کایش باودای   ویژه با توجه به ؛شود در تاریخ ایران کهن دیده می ساسانیان

س از یعنی چناد قارن پا    (،۲۱۲ص، ش۲19۱ ،شایگان)حدود سدۀ ششم پیش از میالد
 ،(13، صش۲133، سان  کریستن)ین زرتشتی در هزارۀ نخست پیش از میالدپیدایش آی

های بین چین و هند و ایران در  ی در ایران و تمامی راهد معبد بودایو وجود بیش از ص
آن از جهت  بهارها که هندوان در و دیگر (3ا3، صش۲196، کوب رینز)عهد ساسانی
کاه الباد در   ؛ (۲6ص ،ش۲1۲۱، ها کنند)علوی صور  ستارگان یشتگان وتقرب به فر

گویاا  ، بهاار ۀ واژ چاه  ؛پرداختناد  آموختند و به گسترش آن می آیین می ها از ها درا آن
، برهاان )رفته به کار می آتشکده بتکده و معنای معبد و به گونه که در زبان پهلوی  همان
معنای  در زبان هندی به (۷۷3ص، ۲ج ،ش۲19۱، االسالم داعی؛ 1۱۱ص، ۲ج، ش۲19۲

در  حکایت نوبهار بلخ که، همچنین (90ص، ش۲1۷۷، مدرسه نیز بوده است.)اصههانی
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 ،(۲96اا ۲9۸، صش۲19۸، کاوب  زریان )یان بوده اسات روزگاران کهن معبد مهم بودای
شتیان و متعلق به زرتنویسان اسالمی آن را اقامتگاه پیامبر عجم  همان معبدی که جغرافی

های تاریخی از مسائ  قاب  توجه هر پژوهشگر تاریخ و  این گزارش همۀ..؛ .اند و نستهدا
ین تواناد باود تاا    ن دو آیا های ایا  تنیدگی آموزه ساز احتما  درهم و زمینه فرهنگ ایران

هاای هنادی    به مانند آیاین ، اشکانی و ساسانیۀ امکان پیوند داستان بلوهر به ایران دور
 رو و بر  اساسی پژوهش پیش مسئلۀجویی این موضوع خارج از  البته پی تر شود. روشن

ترین روایت این قصه در زباان   همه روایت شیخ صدوق کهن با این دیگران است؛ ۀعهد
خواهد بود کاه گهتاه شاود: کساانی کاه      روی باورپذیر   بدین .عربی شناخته شده است

از ایان قصاه را باا ذکار     سو همه یا بخشای   ویژه در جهان اسالم از زمان صدوق بدین به
هاای   مأخذ یا بدون آن به لهظ یا به مضمون در آثار خود به فارسی یا عربی یا دیگر زباان 

صاور  عماده باه ایان روایات از       اند، باه  های اسالمی به نثر یا نظم آورده رایب در حوزه
یات  وبیش متهاو  از روا ای کم اند. حتی شرح نظام تبریزی که ترجمه داستان توجه داشته
 نیست. الدین کما روایت ترجمۀ  دهد ظاهراً چیزی جز بازنویسی صدوق را نشان می

 های دیگر . در زبان5
 هاای شارقی   ی و حتی به زبانای اروپایه یک گزارش، روایاتی از این قصه به زبان برابر

، ۲139، کاوب  زریان )مانند عبری، حبشی، گرجی و ارمنی هام وجاود دارد  « غیرعربی»
کاه پاس از ایان بیشاتر بادان پرداختاه        ،از انتشار شرح نظام تبریزیو پیش  (۲3۲ص

های مختلف وجاود   تعداد شصت ترجمه و روایت از این قصه در فرهنگ ،خواهد شد
مزبور عناصر مشاترکی   قصۀاز  ،جال  اینکه در روایا  اسالمی و مسیحی .داشته است

ست؛ مانند مَثَا  دهقاانی   دهد خاستگاه دو روایت یکی بوده ا شود که نشان می دیده می
دهاد کاه    هاای گونااگون مای    زمین بر اثر آن حاص  پاشد و قطعا  مختلف که بذر می

 ؛9۲۸، صق۲319، صادوق ).ها آمده است یکسان در روایت صدوق و انجی صور   به
گهتاه شاده    (۸ا۸/3، م۲66۷، لوقا ؛۱1ا۲۸و  ۸ا1 م،۲66۷، متی؛ 6ا3/۱ م،۲66۷ مرقس

باه   9پاس از ساقوط شاهر طلیطلاه     ،های دیگر برخی از قصهاست که قصۀ بلوهر چون 
م از عربای  ۲۲۱0شاده در ساا     نصرانی توسط یک یهودیِ ،م۲0۸3دست مسیحیان در 
 ( و برابار 3۲0، صش۲130، یالادین  و مشاک )هاای اروپاایی رفات    ترجمه شده به زبان
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 هم از روایت صدوق گرفته شاده اسات   دیگر روایا  عربی قصه، شواهد ها و گزارش
توان رأی به پیشیِ روایت صدوق بار   می سان  ( و بدین۲3۱، صش۲139، کوب زرین)

راز مانادگاری ایان   ، این سطور ۀهمه آنچه در نگاه نگارند . با اینآن داد روایت مسیحی
کاه در اسااا   اسات  حکمای  همان رنگ ، هاسالم و حتی مسیحیت شدقصه در جهان 

 . رنگ دینی آن است
 مداران . از نگاه دین6
مایاه گساتردگی و    باا آن  ،قصاه  ترجمۀ خود را ازۀ انگیز، الحیو   عینالمه مجلسی در ع

نظیر شمرده  د بییاشتما  آن بر حکم شریهۀ انبیا و مواعظ لطیهۀ حکما و فوا ،درازدامنی
های قصه در  ها و تمثی  حکمت مایۀ درون( و چنانچه ۱۸1، صش۲111، مجلسی)است

پارسیان پس از پذیرش اسالم  ،بر آنچه مشهور است که بنا ،ایرانی هم باشد، پایه و مایه
 ،م۲693، اماین )اناد  هناگ اساالمی پااا داشاته    های فار  ها را در انگاره با دلبستگی، آن

صاحت و قباو     درجاۀ ( و اگر این قصه برابر اصو  دانش حدی  و رجاا  از  6۸ص
عالماان   باری بزرگانی چون صدوق و مجلسی و دیگر، اصطالحی هم برخوردار نگردد

 اناد.  های دینی ساازگار یافتاه و آن را ارج نهااده    محتویا  آن را با آموزه ،متشرع شیعی
ئله را پای  اکنون بر سر آنیم که فارغ از زادبوم و رویشگاه نخست این قصه، هماین مسا  

، این داستان ثی شیعیمحدمثابۀ  به ،ه داشت که شیخ صدوقگیریم. پیش از آن باید توج
، از بالیده و برکشیده اسات ، ه در فرهنگ اسالمی و شیعی صور  بستهگونه ک  همان را

هاای   او به گاردآوری قصاه   اند مشایخ حدیثی خود دریافت کرده و برخالف آنکه گهته
 ،11، صش۲1۸3، ناوذری )این ماجرا پرداخته و آن را صور  و سامان بخشیده اسات 

شته است کاه اگار چناین    داستان روا ندا ساقۀگونه تصرفی در صدر و  هیچ، (۸1و  ۷۲
 کرد.  ای گوشزد می گونه گمان آن را به بی، بود

 . رجال موجود در سند قصه7
نکار وجاود   برخالف گهتۀ کسانی که بر اثر خطای احتمالی در دید یا هر امر دیگری  م

ص  ،ش۲1۸۲، نظام تبریزی؛ ۱1۲ا۱10، ص۲19۷مینوی، )اند سند در نق  صدوق شده
شود که مناس  اسات در اینجاا    دیده می الدین کما منقو  در سیزده(، سه نهر در سند 

 مورد توجه و تأم  قرار گیرد:  
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 الحسن القطّان . احمد بن 1ـ7
رجالی با دو ویژگی ذکر شده است: نخست آنکاه از   نام این شخص در بسیاری از آثار

 ،یکی از مشایخ صدوق یاد شده و دو دیگر آنکه صادوق پاس از ناام وی    عنوان بهوی 
تنقای   صااح    نخسات، لهظ ترحم و ترضی را نسبت بدو به کار برده است. در مورد 

لم نقف فیه ااِلّ علی کثر  روایة الصدوق عناه... و اساتظهر بعضاهم    »گهته است:  المقا 
 ( 39، ص۲، جق13۱)مامقانی، .« کونه من مشایخ الصدوق و هو کذلک...

آثار گوناگون صدوق و اینکه از گمان نق  بیش از هشتاد حدی  از این شخص در  بی
(، 10، ص۱ج، ش۲1۷۲، علیااری )شاود  شیخ کبیر اصاحاب حادی  یااد مای     عنوان بهاو 
که بزرگانی چاون میردامااد و    تلقی شود. چنانتواند دالی  قاب  قبولی برای تحسین او  می

، ش۲1۷۱، ؛ عااملی ۲03، صق۲1۲۲، میرداماد)اند شیخ بهایی و... بر این حقیقت پا فشرده
؛ حاائری،  ۲۸9ش، ص۲1۷۱؛ خواجاویی،  ۲۱۸ق، ص۲3۲۱ناک: مااحوزی،    ؛ نیز۷6ص

کاه عنااوین یادشاده    تاوان گهات    ق( حتای مای  ۲3۲۱؛ سبحانی، ۱3۷، ص۲ق، ج۲3۲9
  تردید از دالیا  تحساین باه    ندارد که بی« من اج  اصحاب الحدی »کمی از عنوان  دست

مجلسای   مۀمرحوم عالروی کسانی چون   ( بدین۲۲6، صق۲3۲9، فضلی)رود. شمار می
بن  ، شیخ اجازه بودن و کثر  روایت را یکی از دالی  ردث تضعیف سه  و سید بحرالعلوم

 ( ۱3، ص1ج، ش۲191، ؛ بحرالعلوم۲33، صق۲1۲۱، مجلسی)اند. دمی دانستهزیاد آ 
عنوان دوم که ترضی و ترحم صدوق باشد، باید گهت: وجود این عناوین در  دربارۀ

و  اماالی ، خصاا  ، الدین کما مانند  آنجا که نام این شخص آمده، ،مجموع آثار صدوق
نموناه صادوق    برای (۱۸۸، صق۲313رازی نجهی، .)اجماالً انکارناپذیر است، توحید

القطان را در عرض چهار نام دیگر آورده و فرماوده    الحسن  بن نام احمد الدین کما در 
 الرجاا    قااموا صااح   کاه  ( و این1۷0، صق۲319، صدوق)«اهلل عنهم رضی»است: 

وجاود ترضیای صادوق را ماردود دانساته      « القطّاان »جای  به« العطّار»بد   نسخه دلی  به
هم همین  توحیدو  خصا ( باید یادآور شد که در 31۲، ص۲ق، ج۲3۲6تستری، )است

با هماان عناوان ترضّای وارد    ، است الدین کما هایی بعضاً مشترک با آنچه در  نام با نام
شوشاتری   ماۀ ( که اصرارعال۷۱6، صتا بی ،همو؛ 309، صق۲16۸، صدوق)شده است

معجام  ( صااح   61، ص۱ج، ق۲3۲1، )خاویی .ساازد  بر انکار را دشوار و ناموجه می
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وجود ترحم را نیاز از زباان   ، هم که در اینجا اساساً نامی از ترضی نبرده رجا  الحدی 
 ه هر روی اگر ماا تارحم را  آور است. ب که شگهت دلیلی بر تحسین او ندانسته ،صدوق
 تار اسات،   تردید از طل  مغهر  در داللت بر حسن شخص از نظر گوینده قوی که بی

 شماریم و چنانچه امام هم نشانۀ توثیق یا تحسین ندانیم باری ترضی را دلی  آن می
گوناه    ی را نسبت به شخصی باه کاار بارد بادون هایچ     ایدع جملۀیا یکی از اعالم این 

(. 361اا 36۱ص، ق۲3۲9، المعلّام ).دانیم بلکه وثاقت او می، حسن نۀا نشاتردیدی آن ر
داللت بر امامی بودن این شاخص دارد و چنانچاه    ،نیقرا عۀحاص  سخن اینکه مجمو

 در مذه  او هم اندکی تأم  باشد، باری در وثاقت وی حرفی نیست. 
   سکرّیال  علی  بن  الحسن. 2ـ7

، ۱0ج، ق۲3۲3، عااملی حر )ها با عنوان عسکری نام این شخص که در بعضی از نسخه
باا   ( و در برخای دیگار  ۷0۷، صتا بی، صدوق؛ 33، ص۱۷و ج 1۸0، ص3ج ،۱۱0ص

های رجاالی   شود در کتاب ( از او یاد می۱۲1، صش۲136، طاووا ابن)عنوان سکونی
 دیده نشده است.  نیامده و در تضعیف یا توثیق وی داوری و شهادتی

، ۱ج، تاا  نماازی، بای  )فراوانی در اسناد و روایاا  یااد کارده    صدوق از او بهمرحوم 
 ،۲۸3، صق۲319، صدوق)الدین کما های  ( و در سلسله سند روایاتی از کتاب333ص
، ق۲16۸، همو)توحید ،(36و  39۷، صق۲1۸3، همو)عل  الشرایع (،901 و 90۱ ،۱۷9
، وهما )زناان  ۀخصلت و حکم ویاژ  ۷1در حدی   خصا  (،1۸۱و  ۱3۱، ۲۷0، 10ص
( از وی نام برده اسات؛  ۲1۸، صق۲169، همو)فضائ  االشهر الثالثة( و ۷0۷ص، تا بی

( در ساند  ۱۲1، صش۲136، طااووا  ابان )اقبا طاووا در کتاب   بن نیز مرحوم سید
شااگرد   ،محمد دوریستی  بن ثقۀ جلی ، ابوعبداهلل جعهر نوشتۀ ،الحسنی  کتابروایتی از 

( زناده  ۲۲0، ص۲ج، ق۲30۲، افندی)و شیخ طوسیآورد شیخ مهید و سید مرتضی  نام
( و مدرا و راوی ۲93، صش۲1۷1عطاردی، ؛ ۱63، صش۲1۷۲کلبرگ، )ق3۷1در 

از شخص مورد بحا  یااد    ،(63، صش۲1۸0بیهقی، )در زمان خود البالغه بزرگ نهب
 ،با توجه به آنچه گهته شد و نیز نبودِ نشانی از نام وی در رجا  اه  سانت  .کرده است

 حکم به عامی بودن وی کرد و شاید در بررسی وضاعیت محماد  ، صراحت به وانت نمی
 تری نسبت بدو دست یافت.  زکریا بتوان به نگاه روشن  بن
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 زکریا  بن محمد. ۳ـ7

  بان  ( محماد 19، ص۱ش، ج۲1۸۸معین، )مقصود از این شخص، برخالف گهتۀ بعضی
، میناوی )نیسات  (ق1۲1اا ۱3۲)های سوم و چهاارم   زکریای رازی طبی  معروف سده

)م البصری   الجوهری دینار  بن  زکریا  بن ( بلکه ابوعبداهلل محمد۱1۲ا۱10، صش۲19۷
باه تصاری  ذکار شاده      های یادشده در روایا  فراوانای  عنوان و نسبتاست؛  ق(۱6۸

و  ۱3۱، ۲۷0، 10ق، ص۲16۸صادوق،  )«البصاری الجوهری »که در بعضی  است. چنان
و  ۱0ا۲6، ص۸ج ،۱0۸ص، ۲9ق، ج۲3۲3حرالعاملی، ال)«الجوهری»( و در بعضی 1۸۱

( ۱۱0، ص۱0و ج 1۸0، ص3هماان، ج )«البصاری »( و در بعضی دیگار  136، ص۲0ج
دربارۀ او گهته اسات:   پنجم هجری،آمده است. ابوالعباا نجاشی، رجالی پرآوازۀ سدۀ 

مان   .. و کان هاذا الرجا  وجهااً   .دینار مولی بنی غالب  بن کریا بن ز ابوعبداهلل، محمد»
پاس   (139صق، ۲3۲9نجاشای،  .«) و کان اخباریاً واسع العلم... وجوه اصحابنا بالبصر 

از وی بزرگانی چون عالمه حلّی فقیه و رجالی بزرگ سادۀ ههاتم و هشاتم و معاصار     
، ق۲30۱، حلّای ).اناد  را تأییاد و تکارار کارده   عبار  نجاشی  ،داود حلّی ابن ،نامدارش

هاای    که این سخن ماورد تأییاد شخصایت    چنان (.1۲۲، صش۲13۱، داود ابن؛ 39ص
یاازدهم  ۀ ها مانند مولی محمد اردبیلی و سید مصطهی تهرشی از اعاالم ساد   پس از آن

، 3ج، ق۲3۲۸، تهرشااای؛ ۷0۲، ص3ج، ش۲161، اردبیلااای)قااارار گرفتاااه اسااات 
، 9ق، ج۲3۲9، حاائری )ها اباوعلی حاائری از قارن دوازده    نآ( و پس از ۱09ا۱03ص
، 9ج، ش۲1۷۲، علیااری )هاای سایزده و چهاارده    مامقانی از ساده  ( و علیاری و3۸ص
اناد و   ( چیزی بر گذشتگان خود نیهزوده۲۲۷ص، 1ج، ق۲13۱، مامقانی؛ 31۱ا31۲ص

، )خاویی .اناد  به همان گهتۀ نجاشی و اخالف او بسانده کارده  منوا  معاصران نیز   بدین
کان وجهااً  »از عبار  نجاشی  (۱9۸ص، 6ج، ق۲3۲6، تستری؛ 63ص، ۲۷ج، ق۲3۲1

زکریاا و نیاز گساترۀ قابا  قباو         بن امامی بودن و حوسن محمد..« .من وجوه اصحابنا
روی   تاوان فهمیاد؛ بادین    قصص و آثار در زمان وی مای  دانش او را نسبت به اخبار و

( ۲93ص، ق۲1۲۱، مجلسای )کند مجلسی در وجیزه به ممدوح بودن او اشاره می مۀعال
شامار    را در ردیاف مؤلهاان در تااریخ و اخباار باه      او ماروج الاذه   و مسعودی در 

( روشن اسات  ۱9۸، ص6، جق۲3۲6تستری، ؛ ۲1، ص۲، ج۲1۸3مسعودی، ).آورد می
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در کاالم نجاشای عباار  اسات از کسای کاه دارای       « اخباری واسع العلام »که معنای 
از گذشاتۀ   هاا،  بیش از حدث معمو  نسبت به اخبار و تاریخ و فرهنگ ملات هایی  آگاهی

مصاطل  آن قارار   معنای   راویان حدی  بهاگرچه کمتر در سلسلۀ  ؛ر تا زمان او باشددو
 گیرد.  

 ها تا صدوق . در بستر نقل8
هاا یاا    و از برساخته ق(۲3۱م ) مقهع  بلوهر را در زبان عربی از یادگارهای ابن اگر قصۀ

آن در  روایتگار  عناوان  باه زکریا   بن پیداست که محمد ،دوم هجری بدانیمۀ واردا  سد
به نق  آن دست یازیده است. بر این بایاد افازود    جری،فرهنگ اسالمی در سدۀ سوم ه

 .روایات کارده اسات    که وی خود گاهی احادیثی را به یک واسطه از امام صاادق 
زماان   از نیمۀ نخست سدۀ یکم هجری، زمان ابن مقهع، تا (90۱ص، ق۲319، صدوق)

نایم،   بیش از یاک قارن و   ،(31۲ص، 9ش، ج۲1۷۲علیاری ق()۱6۸م )بن زکریا محمد
اقتضاای   ، که بهآن را محتوایی واردشده بر های ساختاری و تواند دگرگونی چه کسی می

، انکار کند؟! بدین روی باید اذعان داشات کاه   ها پیش آمده فرهنگ فضاها و ثیرأجبر ت
روایت شایخ صادوق    روح فرهنگ اسالمی با داستان با رنگ و ،سدۀ چهارم هجری در
 دینی به دوران معاصر راه یافته است.  ۀجریان اندیش رد
 این زمان . از زمان صدوق تا9 

نگااهی باه   ، های حکمی و اخالقای آن  ای و ساختاری مایه یشهبررسی ر اکنون پیش از
 .نمایاد  صورتی گذرا خالی از مناسابت نمای   پس از صدوق تا این زمان به، جریان قصه

هاایی از   شده یا بخاش  های گوناگون از کوتاه ه مناسبتد بدانشوران اسالمی در آثار خو
هاای جزئای    توان از تهاو  اند و البته می بلوهر فراوان بهره برده قصۀ های درون داستان

کاه   ودمناه  کلیلاه هایی از  مقهع در بخش  ابنالمث  از  در لهظ روایت صدوق با آنچه فی
داد کاه باه فارض آنکاه اصا         چنین احتما ،های بلوهر را آورده است برخی از قصه
فرهنگ کهن ایرانی یا هندی هم باشد تا حدود یاک قارن و    فتۀمقهع یا با  داستان از ابن
کاه در   چنان ؛نق  به معناهایی صور  گرفته است« زکریا  بن زمان محمد»نیم پس از او 

 روشانی مشاهود اسات.    ترک میان نق  صادوق و ابان مقهاع باه    های مش بخش یسۀمقا
 (36ص ،ش۲191؛ همو، 9۷ص ،م۲696، ابن مقهع؛ 9۲6، صق۲319، صدوق)
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 ها . نمونه11
هاای درون داساتان    هایی چند از مواردی که بزرگاان اساالم از قصاه    در اینجا به نمونه
 .شود اشاره می، اند بلوهر بهره برده

ای را نق   قصۀ شاهزاده، کیمیای سعاد : در ق(303)م االسالم محمد غزالی  حجةا 
  مستی بیرون از خانه شد و راه گم کرده و از در ش  عروسی خود از شد کند که می

بستر  ای سر درآورد و پنداشت جشن عروسی است و با یکی از خهتگان آنجا هم دخمه
مارده  ماجرا را فهمید و دید در حاا  مساتی باا پیار زالای      ، آمدن هوش بهشد و پس از 

 (990، صق۲319صادوق،  ؛ ۲09ا۲03، ص۲ش، ج۲1۸۷درآویخته است و...)غزالی، 
وارد شاده   ق(9۷۱)طوسای    منسوب به خواجه نصایرالدین  نامه گشایشهمین قصه در 

 ( ۱31ا۱3۲ص، ش۲13۲، طوسی).است

شمار زیادی از بزرگان داستان مردی را که از فی  فرار کارد و در چااهی افتااد و    ا 
( و 9۷صم، ۲696) مقهاع   ابان  مناۀ ود کلیلاه که در  ،ماجرای اژدها و موش و عس  و...

باه  نموناه  برای اند؛  در آثار خود آورده ،هم آمده (39ص، ۲191)نصراهلل منشی  جمۀتر
صور  نق  به  هکه برجوع کنید ( ۲۸ا۲۷ص، 9ج، تا بی، فیض کاشانی) المحجة البیضا 

( 990، صق۲319از شایخ صادوق آورده است)صاادوق،    معنای باا تصاری  بااه نقا     
، شابثر ؛ ۲01ص، 1ج، تا بی، جزائری)هاالنوار النعمانیر اهلل جزائری د همچنین سید نعمت

( به نق  ۱91ش، ص۲199نراقی، ؛ 16ص، ۱ج، ق۲1۸1، نراقی؛ ۲۸3ا۲۸3ص، ق۲163
عاملی، ؛ 1۱1، ص۱تا، ج بیهمو،  نیز؛ ۲03ق، ص۲19۷)قمی، .لدینا کما از صدوق در 

 از قو  حکما( الدین کما  ازق، به نق  ۲3۲3

)صادوق،  .را با گهتن سه نصیحت و آزاد شدن فریا  داد  داستان مرغی که باغبانا 
 (3۲1ا3۲۲، صش۲119فراهی، ؛ 913، صق۲319

ای و نشان دادن واقعیات دنیاا نصایحت     داستان وزیری که شاه را با بردن به مزبلها 
 (۲۲۲ص، ق۲19۷، قمی؛ 910ص، ق۲319، صدوق).کرد

دند و پاس از یاک   قصۀ مردی که وارد شهری شد و او را به تخت پادشاهی نشانا 
، قمای ؛ 9۱0ص، ق۲319، صادوق ).چیاز از شاهر بیارون کردناد     سا  او را برهنه و بی

از سرگذشات بلاوهر در    منوا  موارد فراوانی که به اقتبااا   ( و بدین۲0۸ص، ق۲19۷
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ها اگار   آن ۀوجوی هم آثار حکمی و اخالقی در جهان اسالم وارد شده است که جست
 را بایسته است. تری  فراغ گسترده ،ممکن باشد

 اناد؛  کسانی نیز اساساً به نق  یا ترجمه یا تلخیص این قصه در آثار خود پرداختاه ا 
دانشاور ادیا  و زاهاد     ،بن قاسم عاملی عیناثی جزینای   حسن  بن سید محمد .۲مانند 

آداب ایان قصاه را در   ۀ عصاار ، یازدهم و از نوادگان دختری شاهید ثاانی  ۀ اخالقی سد
در سیاهۀ آثار سید محسن  .۱ (۱۲۲ا۲6۸صق، ۲1۸0عیناثی، .)استخود آورده  النهس

، 3ق، ج۲301طهرانای،  .)شاود  دیده مای  تهذی  قصة بلوهرامین عاملی کتابی با عنوان 
ای از  نیز بابی را برای بیان خالصاه  معادن الجواهرکه خودِ وی در کتاب  ( چنان3۲3ص

مرحوم مجلسی افزون بر  .1( 3۱۷ا360ص، ۲ج، ق۲30۲، امین).این قصه گشوده است
، ۷3ق، ج۲301مجلسای،  )نقا  کارده   بحاار االناوار  اینکه قصه را بدون کم و زیااد در  

ش، ۲111همااو، .)آورده اساات الحیااو   عااین( ترجمااۀ کاماا  آن را در 333ااا1۸1ص
موجاود اسات    بحار االنوارو  الدین کما هایی از  ها ترجمه ( افزون بر این139ا۱۸1ص
؛ ۸0، ص3ق، ج۲301طهرانای،  .)بلوهر هم خواهاد باود   قصۀ حا  مشتم  بر به هر که

 (3صق، ۲3۲۱نوری، 
، نوشتۀ علی بن محمد نظاام تبریازی   بلوهر و بیوذسفنسخۀ شرحی که با عنوان ا 

نگااری تهصایلی   ش در ایران منتشر شده است در واقع باز۲1۸۲، در سا ق(۸0۲ا۷30)
کاه   ،آن از عباارا  عربای  با ایان تهااو  کاه نظاام، در      ؛شود روایت صدوق تلقی می

نیز از اشعار فراوان عربی و ، شود شیعی دیده می بیشترینۀ آن در منابع حدیثی اسالمی و
سود جسته است؛ البته مصح  دانشور آن، چندان تهکیک دقیقی میان روایاا    ،فارسی

 (39۸ا391ص ،ش۲1۸۲، های عربی صور  نداده است.)نظام تبریزی مث  ها و جمله و
یاابی عباارا  عربای دارای ریشاه در      ریشاه  کید بار با تأقد تصحی  یادشده ن بررسی و

 طلبد.   روایا  اسالمی، مجا  دیگری می
 . در روایات معصومین11

شود که در منابع حادیثی اساالمی و    هایی اشاره می در بخش پایانی این نوشته به نمونه
تواناد دارای   ر مای بلاوه  قصاۀ های منادرج در   هایی از حکمت شیعی آمده و با قسمت

 داری باشند. خوانی معنی هم
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بلوهر باه لهاظ یاا معنای در کتااب       قصۀهای مندرج در  شماری درخور از حکمت
تمیمای آمادی، عاالم و محادث      گردآوری عبدالواحاد  ،غررالحکم و دررالکلمشریف 

، مدرا)های پنجم و ششم هجری ( سده69ا6۲، ص۱۲ق، ج۲3۲9نوری، )شیعی امامی
مسند بوده  صور  ها در آغاز به شود که گویا تمامی آن ( دیده می9۱ص، ۲ج، ش۲196

... » ولیکن صاح  غرر سندهای آن جمال  را حذف کرده و در توجیه آن گهته است:
.. و قطاع و اختصاار   .ام جماع کارده   ام ساندهای آنچاه را   من به جهت اختصار انداخته

( نمونه را به ۸، ص۲ش، ج۲199نساری، خوا.«)درازی تِلهَکُ ها را از بیمِ ام اکثر آن کرده
و تطبیق تماامی ماوارد از ظرفیات ایان      وجو جست، شود مواردی چند کوتاه اشاره می

 نوشته خارج است. 
، صادوق )«بالعقا  یادرک کا ی خیار    »بلوهر آمده است:  قصۀهای  در حکمتالف. 

ناا   بِالعقا  تُ »نق  است کاه فرماود:    از امیرالمؤمنین غرر( و در 916، صق۲319
( ۲۷1ص، هماان )«العق ُ ینبوع الخیر»( یا ۱03، ص1ج، ش۲199، خوانساری)«الخیرا ٍ

 یافت. توان از بیان امام و مواردی دیگر از این دست جمال  فراوان می

ی خاص شایعی هام وارد شاده    که در جوامع روای شود گاهی مواردی دیده میب. 
امران: احدهما معرفة اهلل و اآلخار  الدین  جماع»بلوهر: مانند این حکمت در قصۀ  ؛است

شایخ طوسای    تهاذی  ایان ساخن در    (919ص، ق۲319صادوق،  «).العم  برضاوانه 
کاه از   ۷ه استدر پاسخ مردی یا مردانی از قریش آمد ادصور  مسند از امام سج به

بسم اهلل ادعوک الی اهلل و »فرمود:  امام« کیف الدعو  الی الدین؟» :پرسیدند امام
ق، ۲160)طوسای،  «و جماعه امران احدهما معرفة اهلل و اآلخر العم  برضوانه...الی دینه 

شیخ کلینی نیز همین حدی  را با سندی بعضااً متهااو  از ساند شایخ      (۲3۲ص، 9ج
  (19ص، 3ش، ج۲19۱)کلینی، .طوسی روایت کرده است

ای »پرساید:   در سرگذشت بلوهر آمده است: پادشاهزادهمندرج های  در حکمتج. 
الولااد االدیاا  و الزوجااة الموافقااة »و بلااوهر گهاات:  «ئٌ ماان الاادنیا اَقااری للعااین؟شاای

آماده اسات کاه فرمودناد:      تحف العقاو  ( و در 933، صق۲319، صدوق)..«.المؤاتیة
ق، ۲3۱۲)حرانی، «جة الموافقة و الولد البارث و الصدیق المصافی...االنس فی الثالثة: الزو»

آماده   صور  مسند از امام صادق نیز به ی تهذو  کافی( در کتاب شریف 1۲۸ص
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ثالثة من الّسعاد : الزوجة المؤاتیاة و االوالد الباارثون و الرجا  یَارزق     »است که فرمود: 
ق، ۲160طوسای،  ؛ ۱3۸، ص3، جش۲19۱)کلینای،  .«وحمعیشته ببلده ویهد الی اهلهو یر

اباوعلی  و  اماالی شایخ طوسای در    ،هایی انادک  این حدی  را با تهاو  (۱19، ص۷ج
، طوسای ).اناد  آورده اشاعثیا  در  اشع  کوفی از بزرگان سدۀ چهارم هجریبن  محمد
 (۲63ص، تا بی، کوفی؛ 101ص، ق۲3۲3

زعماوا اَنّ  »در سرگذشت بلوهر است که بارای شااهزاده مثاالی را آورده اسات:     د. 
ه حاص  اینکه شخصی دارای سه دوست بود؛ در مشکلی کا  «رجالً کان له ثالثة قُرنا ...

باز زد و دومین نیاز   برای او پیش آمد به نخستین دوست گزارش داد و او از کمک سر
 هماۀ داشت گهت مان در   اما دوست سوم که همواره او را حقیر می ،نیازش را برنیاورد

االوث  هو الما  و القرین الثاانی  فالقرین » افزاید که حاال  با تو هستم... آنگاه بلوهر می
، ق۲319)صاادوق، .« القاارین الثالاا  هااو العماا  الصااال ...   هااو االهاا  و الولااد و 

وارد  و امامان معصاوم  ی از پیامبراین مضمون در روایا  بسیار (9۱0ا9۲6ص
معاانی  شود: مرحوم صادوق در   ها اشاره می به برخی از آن ،مثابۀ نمونه شده است که به

عان ابیاه    محمد  نب زیاد عن الصادق جعهر  بن  .. عن مسعد .» آورده است: االخبار
ثالثة اخلّا  فخلی  یقو  له: انا معک حبثااً و   للمر  المسلماِنی  قا  علی، عن آبائه

میتاً و هو عمله و خلی  یقو  له: انا معک حتّی تمو  و هو ماله فاذا ما  صار للورثة و 
م، ۲6۷۲)صادوق،  .«خلی  یقوله له: انا معک الی بااب قبارک ثامث اخلّیاک و هاو ولاده      

هم با سند و متنی یکسان به ذکار آن پرداختاه    امالیو  خصا در کتاب  (۱۱۱ا۱۱۲ص
الحسان   ابای   بان   جناب حسن (۲0۸ص، ش۲133، همو؛ ۲۱۸ص، تا )صدوق، بی.است

، ارشااد القلاوب  ، در اثر معروف خود ،عالم و محدث شیعی سدۀ هشتم هجری ،دیلمی
لکا  انساان    »اسات کاه    صور  آورده  بدین این حدی  را با نسبت به رسو  خدا

ثالثة اخال  اما احدهم فیقو : ان قدثمتنی کنتو لک و اما اآلخر فیقو : انا معک الی بااب  
ال افارفک فاما األو  فماا   الملک ثمث اودعک و امضی عنک و اما الثال  فیقو : انا معک

ن الثالثة فلیتنای  له و امثا الثانی فاهله  و امثا الثال  فعمله فیقو : واهلل لقد کنت عندی اهو
« لقد کنت عندی اهون الثالثاة »جملۀ ( ۸۷ص، ۲ق، ج۲3۱9دیلمی، «).لم ا َشغَ  ااِلّ بک

ثمث فزع الای قریناه الثالا     »شده است که گهت: ر عبار  بلوهر در نق  داستان یادیادآو
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و گویای همگونی محتوایی میاان  « الذی کان یحقّرُه و یعصیه و ال یلتهت الیه ایام رخائه
 ۀ بلوهر و روایا  اسالمی و شیعی.قص

ان الطبیا  الرفیاق اذا رأی الجَسَاد قاد     »در این قصه از قو  بلوهر آماده اسات:   .  ه
)صادوق،  «اهلکته االخالط الهاسد  و ارادان یقوبه... یبد  باالدویة و الحمیة من الطعام...

قاو   از  ثر معروف منسوب به امام صادقا مصباح الشریعة( و در 9۱۱، صق۲319
کن کالطبی  الرفیق الذی یضایع الادوا  حیا     »آمده است که فرمود:  المؤمنین امیر
نقا    نیز ضمن حدیثی از امام صاادق  کافیدر ( 1۷0ص، ش۲190، گیالنی).«ینهع

.. ولیکن احدکم بمنزلة الطبی  المداوی ان رأی موضاعاً لدوائاه و اِالّ   .» است که فرمود:
  (133ص، ۸ج، ش۲19۱، کلینی).«اَمسَک

بلاوهر و   قصاۀ پوشان فراوانی میاان بخشای از منادرجا      دنیا مهاهیم هم و. دربارۀ
هاای کوتااهی    نموناه  به توان وجود دارد که در اینجا تنها می میراث اه  بیت پیامبر

در این قصه آمده است که بلوهر به پادشاه در وصف دنیا چنین توضی   ؛ مثالًاشاره کرد
.. و تجماع لاه المالهای و    .خدثه بالتراب عشیثةً سه غدو ً و تعهرتضع التاج علی رأ»داد: 

ریحه  .. تطی و ریحه غدو ً و تنتن.المعارف غدو ً و تجمع علیه النوائ  و النوادب عشیةً
 روشنی در کالم اماماان  ( مضامین این سخنان به90۷ص، ق۲319)صدوق، «عشیثةً...

.. راحت بعافیاة و ابتکار    .» خوانیم: می البالغه نهب ۲1۲مثالً در حکمت  ؛شود دیده می
( کاالم  361صق، ۲1۸۷، شریف رضای )«...بهجیعة  ترغیباً و ترهیباً و تخویهاً و تحذیراً

هاای دوم و   از راویاان و ثقاا  ساده    ،حسین بن سعید اهوازی الزهدشده در کتاب یاد
، ق۲3۱0، طوسای )سوم هجری و از اصحاب امام رضا و امام جاواد و اماام هاادی   

صدور آن بادین   ند از اصبغ نباته با اشاره به قصۀصور  مس به ،(1۸3و  1۷3، 133ص
فجا  الیه رج ٌ فشکی الیاه   کنت جالساً عند امیرالمؤمنین»صور  وارد شده است: 

تا آنجا کاه   «اِنّ الدنیا منز  صدق لمن صدقها و... الدنیا و ذمها فقا  له امیرالمؤمنین
)اهاوازی،  .« تکار  بعافیاة تحاذیراً و ترغیبااً و تخویهااً...     راحات بهجیعاة  و اب  »فرمود: 
لهظای و معناایی میاان    منوا  موارد فراوانی از مشترکا    ( و بدین3۸ا3۷صق، ۲166

و  ،تارین ماتن موجاود از ایان قصاه      مثابۀ کهان  هب ،سرگذشت بلوهر به روایت صدوق
مقادار بسانده     شاود. بادین   روایا  مندرج در منابع روایی اسالمی و شیعی دیاده مای  
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بلاوهر از هار زادباوم و     قصۀدرک این حقیقت گردد که ۀ شود تا ذهن جوینده آماد می
فرهناگ شایعی    ساار  به بالندگی و جریاان آن در چشامه   نظر ،رویشگاهی خاسته باشد

، در صاور  و ذا  آن  ،صدوق آرام یابد الدین کما بدین سامان درآمده است و تا در 
 زتابی روشن و برجسته شده است. دارای با معارف اه  بیت

  نتیجه
م و باو  اند تاا خاساتگاه اصا  قصاه و خااک      های ارجمندی صور  داده کسانی تالش

آخر بافت نخست نوشتاری آن را به ایران کهن و زبان  رویشگاه نخستین آن را یا دست
ا ها  ابار آن بار  در، اناد  متنی بهره جساته  ب دارند و برای آن از شواهد درونپهلوی منسو

اند  کسانی اص  قصه را وابسته به فرهنگ دنیای مسیحیت دانسته با شواهدی سعی کرده
ل  و مستند سازند و بعضی هم بر هندی بودن داساتان در بافات اصالی خاود     آن را مد

ی ایان  وجاو  جسات اما حاصا    .تالش تمامی آن بزرگان مشکور است اند. پای فشرده
و  ،ترین منبع موجاود از آن  برحس  کهن نوشته آن است که ماجرای بلوهر و یوذاسف
چه اص  قصه ماهیتی داشاته و  گر دهد که حا  راویان مندرج در سند صدوق نشان می

ود و های این شخصیت تاریخی تلقای شا   زندگی بودا و آموزه نمایی از بۀمثا تواند به می
ونی آن ، محتاوای کنا  از سوی پیروان و ارادتمنادان او پدیاد آماده باشاد     تواند طبعاً می

ن اساالم و تشایع در آن   فرهنگ اساالمی شایعی اسات و ساخنان پیشاوایا      فتۀیا سامان
 . فراوانی بازتاب یافته است به

 ها: نوشت پی

؛ 96اا 9۸و  13اا 1۱، صش۲109، اقبا  آشتیانی؛ نیز 3۲ص ،۲ج ش،۲133بهار،  :کن« تنسَر». دربارۀ ۲
 .3۲۲ش، ص۲1۷9بهار، 

موباد عهاد اردشایر بابکاان اظهاار تردیاد شاده اسات.)نک:          در صحت انتساب نامۀ تنسر باه یاک   .۱
 (13۲ص، ش۲19۷، کوب زرین

 .۲3۲ا۸۸ش، ص۲19۷نک: معین،  نامه ارداویراف. دربارۀ 1
 .۲9ا۲ش، ص۲16۲. برای شناخت بیشتر ابان الحقی نک: ایمانیان، 3
بان    ح حاا  عباداهلل  شر»دو رسالۀ فارسی به نظر رسیده است: یکی  ،بن مقهع  شناخت عبداهلل . دربارۀ3

 «مقهاع   ابان شارح حاا  و آثاار    »عباا اقبا  آشتیانی که ذکرش گذشت و دیگار رساالۀ    شتۀنو «مقهع
 که پس از رسالۀ آقای اقبا  آشتیانی به نگارش درآمده است.  تا(  بی ،عظیمی)
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ساا  تحات حکومات     1۷0م بایش از  ۲0۸3م تاا  ۷۲۲که از ساا   « اسپانیا». از شهرهای مهم اندلس 9
 .۱00ا۲6۸ش، ۲199سلمانان بود. برای آگاهی بیشتر نک: آیتی، م
چااپ   وافای  و نساخۀ  6/310و چاپ دارالحادی    3/19، چاپ دارالکت  االسالمیه کافی ۀنسخ . در۷

 بان   دخا  رجاا ٌ مان قاریش علای علایث      » ۲3/۲01اصاههان   ق مکتبة االماام امیرالماؤمنین  ۲3۲۲
دخ  رج ٌ »چاپ دارالکت  االسالمیه  تهذی ا در نسخۀ است. امآمده ..« .السالم( و سألوه الحسین)علیه 

 وارد شده است...« .من قریش

 
 منابع
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 ش.۲199تهران، 

، تهاران: انتشاارا  دنیاای    ۱، به اهتمام گای لیسترانب و رینولد آلن نیکلساون، چ فارسنامهابن بلخی،  .۱
 ش.۲191کتاب، 
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 .۲9ا۲ش، ص۲16۲، بهار و تابستان 9/۱/۲9۷ ارم، شمارۀ، سا  چهفردوسی مشهد عربی دانشگاه

، تحقیق محمدصاادق و حساین   رجا  بحرالعلوم)الهوائد الرجالیه(یی، مهدی طباطبا بحرالعلوم، سید .۲۸
 ش. ،۲191الصادقمنشورا  مکتبة تهران: بحرالعلوم، 

انتشاارا    تهاران: ، 3اهتماام محمادمعین، چ   ، بهبرهان قاطعبرهان، محمدحسین بن خلف تبریزی،  .۲6
 ش.۲19۲امیرکبیر، 

 :بیارو  ، ۲، چتحقیاق محمادباقر محماودی   ، انسااب االشاراف  ، جابر  بن  یحیی  بن بالذری، احمد .۱0
 ق.۲163، مؤسسة االعلمی للمطبوعا 

 ش.۲133های پرستو،  ، تهران: کتاب3، چشناسی سبکبهار، محمدتقی،  .۱۲
 ش۲1۷9چشمه،  نشرتهران: ، از اسطوریه تا تاریخ مهرداد،بهار،  .۱۱

 ش.۲1۸0، قم: بوستان کتاب، ۲، تحقیق اسعد الطی ، چالبالغه معارج نهببیهقی، علی بن زید،  .۱1

 ق.۲3۲6، ۀ علمیۀ قمانتشارا  جامعۀ مدرسین حوزقم: ، ۱، چالرجا   قامواتستری، محمدتقی،  .۱3

 آ  مؤسساة قام:  ، تحقیق مؤسسة آ  البیات ، ۲، چنقد الرجا ، حسین  بن  مصطهی تهرشی، سید .۱3
 ق.۲3۲۸، الحیا  التراث البیت

انتشاارا   ، تهاران:  ۷چکوشش ژالاه آموزگاار،    ، بهتاریخ ادبیا  ایران پیش از اسالمتهضلی، احمد،  .۱9
 ش.۲161سخن، 

 ش.۲1۸3 ،، سازمان مطالعه و تدوین متون درسی و...۷، چآشنایی با ادیان بزرگتوفیقی، حسین،  .۱۷

میارجال  الادین    تصاحی  و حواشای  ، لغارا ا، کوفی اصههانی محمد  بن  ثقهی، ابواسحاق ابراهیم .۱۸
 ش.  ۲133آثار ملی،  انتشارا  انجمنتهران: ، ۱، چمحدث ارموی
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 ش.۲1۷۲وزار  فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 .تا بی ،شرکت چاپ : مطبقۀتبریز ،االنوار النعمانیه، اهلل نعمت جزائری، سید .10
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پژوهشگاه علوم انساانی و مطالعاا    ، تهران: 1چ ،های شاهنامه فرهنگ نامفسائی، منصور،  ستگارر .3۱
 ش.۲1۸۸، فرهنگی

 ش.۲19۱، نشر تاریخ ایرانتهران: ، ۲، چسوان  عمر، الدین رشدیه، شمس .31

 ق.۲109، مصر، المطبعة الخیریه، ۲، چتاج العروا من جواهر القاموازبیدی، محمدمرتضی،  .33

 ش.۲139، انتشارا  امیرکبیرتهران: ، ۱، چانسانی، نه شرقی نه غربی، دالحسینعب، کوب زرین .33

 ش.۲19۸، انتشارا  امیرکبیرتهران: ، 3، چتاریخ ایران بعد از اسالم، اااااااا  .39

 .  ش۲19۷، انتشارا  امیرکبیرتهران: ، بویه تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آ ، اااااااا  .3۷

 ش.۲1۷۲، انتشارا  امیرکبیر تهران:، 1چ، ریخ مردم ایران قب  از اسالمتا، اااااااا  .3۸

 .]الف[ش۲19۱، انتشارا  امیرکبیرتهران: ، 1چ، کارنامۀ اسالم، اااااااا  .36

 ش.۲196انتشارا  امیرکبیر، تهران: ، 3، چوجو در تصوف ایران جست، اااااااا  .30

 .]ب[ش۲19۱، را  جاویدانانتشاتهران: ، 3چ، ها ها و اندیشه یادداشت، اااااااا  .3۲

 اشرکت انتشاارا  معاین    تهران: ، ۲، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، چنامه ارداویرافژینیو، فیلیپ،  .3۱
 ش.  ۲1۷۱، شناسی فرانسه انجمن ایران

 ق.۲3۲۱، قم: لجنة ادار  الحوز  العلمیه، ۲، چاصو  الحدی  و احکامه فی علم الدرایةسبحانی، جعهر،  .31

انتشاارا  مرکاز   قام:  ، ۲، چترجماۀ ع. پاشاایی و نساترن پاشاایی    ، دلی در ذِن بیسوزوکی، د. ،  .33
 ش.۲1۸1ادیان و مذاه ، مطالعا  و تحقیقا  

 ش.۲19۱، انتشارا  امیرکبیر، تهران: 1چ، های فلسهی هند ادیان و مکت شایگان، داریوش،  .33

، ۲، چالصاال   دکتار صابحی  ، البالغاه  نهاب ، الحسین الموسوی  بن محمد  شریف الرضی، ابوالحسن .39
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 ق.۲1۸۷، نشر مصح بیرو : 

اکبار   تصاحی  علای  ، الدین و تماام النعماه   کما ، بن بابویه قمی  حسین  بن  علی  بن صدوق، محمد .3۷
   ق.۲319، علمیۀ قمرسین حوزۀ انتشارا  جامعۀ مدقم: ، 9چ، غهاری

 .ق۲16۸مکتبة الصدوق، تهران: ، هاشم حسینی تهرانی تحقیق سید، التوحید،  ااااا .3۸

 تا. بی، انتشارا  علمیه اسالمیهجا:  بی، ترجمه و تصحی  سید احمد فهری زنجانی، خصا ، ا اااا .36

 ق.۲1۸3، منشورا  المکتبة الحیدریه نجف اشرف:، محمدصادق بحرالعلوم مۀمقد، الشرایع عل  ا ، اااا .90

 ق.۲169طبعة اآلداب، ، نجف اشرف: م۲، تحقیق میرزا غالمرضا عرفانیان، چفضائ  االشهر الثالثها ، اااا .9۲

 م.۲6۷۲نا،  : بیبغداد، تصحی  و مقدمه سید محمدمهدی سید حسن الخرسان، معانی االخبار،  ااااا .9۱

 ش.  ۲133، کتابهروشی اسالمیه، تهران: 1چ، ای ترجمه و شرح محمدباقر کمره، امالی، ا اااا .91

بااغی،   محسان کوچاه   ، تصحی  میرزابصائر الدرجا  ،بن فروخ  الحسن  بن محمد صهار، ابوجعهر .93
 ش.۲19۱، منشورا  االعلمیتهران: 

 ق.۲301داراالضوا ، ، بیرو : 1چ، هالذریعة الی تصانیف الشیعبزرگ، طهرانی، شیخ آقا .93

کوشاش محمادتقی    باه ، دو رسااله در اخاالق(  )نامه گشایش، الحسن  بن طوسی، نصیرالدین محمد .99
 ش.۲13۲، عقو  و منقو م ۀدانشکد، انتشارا  دانشگاه تهرانتهران: ، پژوه دانش

، تهاران:  1چحسان موساوی الخرساان،     ، تحقیق ساید تهذی  االحکام، الحسن  بن طوسی، محمد .9۷
 ق.۲160دارالکت  االسالمیه، 

 ق.۲3۲3، دارالثقافهقم: ، ۲، چمؤسسة البعثة، قسم الدراسا  االسالمیة، االمالی تحقیق، اااااا  .9۸

قم: انتشارا  جامعۀ مدرسین حاوزۀ  ، ۱صههانی، چالتحقیق جواد الغیومی ا، رجا  الطوسی، اااااا  .96
 ق.  ۲3۱0، علمیۀ قم

مهادی   ، تحقیاق ساید  مشرق الشمسین و اکسایر الساعادتین  ی(، )شیخ بهایعاملی، بها الدین محمد .۷0
 ش.۲1۷۱، های اسالمی آستان قدا بنیاد پژوهش ، مشهد:۲رجایی، چ

 ق.۲3۲3، حوزۀ علمیۀ قم قم: انتشارا  جامعۀ مدرسین، ۲، چاالربعون حدیثا، اااااا  .۷۲

انتشارا  عطاارد،  تهران: ، ۲، کلین و درشت، چمشایخ فقه و حدی  در جمارانعطاردی، عزیزاهلل،  .۷۱
 ش.۲1۷1

 تا. بینا،  تهران: بی، مقهع  شرح حا  و آثار ابنعظیمی، عباسعلی،  .۷1
 ش.۲1۲۱سینا،    ابن، تصحی  عباا اقبا ، تهران: انتشاراابوالمعالی، بیان االدیانعلوی، محمدالحسینی،  .۷3

تهران: ، ۱اهلل سترحمی، چ ، تصحی  سید هدایتبهجة اآلما  فی شرح زبد  المقا علیاری، مالعلی،  .۷3
 ش.۲1۷۲بنیاد فرهنگ اسالمی کوشانپور، 

منشاورا  المکتباة   تهاران:  ، تحقیق سیدکاظم موساوی میااموی،   آداب النهسمحمد،  عیناثی، سید .۷9
 .ق۲1۸0، المرتضویة و آثار الجعهریه
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شارکت  تهاران:  ، ۲3کوشاش حساین خادیو جام، چ     ، باه کیمیای ساعاد  غزالی، ابوحامد محمد،  .۷۷
 ش.۲1۸۷انتشارا  علمی فرهنگی، 

 ش.۲119، مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیرتهران: ، شمسه و قهقههبن ترکمان،  فراهی، برخوردار .۷۸

 ق.۲3۲9، القرنی اممؤسسة  :جا ، بی۱، چاصو  الحدی فضلی، عبدالهادی،  .۷6

اکبار غهااری،    ، تصحی  علای المحجة البیضا  فی تهذی  االحیا شانی، محسن بن مرتضی، فیض کا .۸0
 تا. بی، ، قم: انتشارا  جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم۱چ

منشاورا    :، اصاههان ۲، تحقیق ضایا الدین الحساینی، چ  الوافیفیض کاشانی، محسن بن مرتضی،  .۸۲
 ق. ،۲3۲۲مکتبة االمام امیرالمؤمنین

 ق.۲19۷، کتابهروشی اسالمیهتهران: ، اآلخر  و المطال  الهاخره مناز  عباا، قمی، حاج شیخ  .۸۱
 تا. بی، سنائی نۀ: کتابخاتهران، چاپ افست، الحکم واآلثار ةمدین و البحار سهینة، ااااااااا  .۸1

 ش.۲163، تهران: نگاه، 3، ترجمۀ رشید باسمی، چایران در زمان ساسانیان، آرتور، سن کریستن .۸3

 ش.۲133، دانشگاه تهران، تهران: اهلل صها ذبی  ، ترجمۀمزداپرستی در ایران قدیمااااااااا ،  .۸3
، علی قرائی و رساو  جعهریاان   سید ترجمۀ، او ابن طاووا و احوا  و آثار نۀکتابخا، اتان، کلبرگ .۸9

 ش.۲1۷۲، اهلل مرعشی نجهی آیت نۀانتشارا  کتابخاقم: 

دارالکتا   ، تهاران:  1چ، اکبار غهااری   ی  علای تصاح ، الهروع من الکافی، یعقوب  بن کلینی، محمد .۸۷
 ش.۲19۱میه، االسال

قام:  ، ۱، تصحی  و تحقیق قسم احیا  التراث مرکز بحاوث دارالحادی ، چ  الهروع، الکافی، ااااااا  .۸۸
 ق.۲3۱0دارالحدی  للطباعة و النشر، 

 تا. بی، ینویمکتبة ن، تهران: افست چاپ سنگی، االشعثیا ، االشع  محمد بن   کوفی، ابوعلی محمد بن .۸6

الدین محدث ارماوی،   ، تصحی  میرجال شرح مصباح الشریعة و مهتاح الحقیقةگیالنی، عبدالرزاق،  .60
 ش.۲190صدوق،  کتابخانۀ، تهران: ۱چ

 ق.۲13۱، طبع محمدرضا: نجف، چاپ سنگی، تنقی  المقا  فی علم الرجا مامقانی، شیخ عبداهلل،  .6۲

 ش.۲1۸3، قم: دلی  ما، ۱تحقیق محمدرضا مامقانی، چ ،مقباا الهدایة فی علم الدرایةااااااا ،  .6۱

قام:  ، ۲، چتحقیق سید مهدی رجایی، معراج الکما  الی معرفة الرجا ، عبداهلل  بن  ماحوزی، سلیمان .61
 ق.۲3۲۱، الشهدا  مطبعة السید

دانشاکدۀ  مجلاۀ  ، «هایی از تاأثیر تمادن اساالمی در ملا  دیگار      نمونه»الدینی، عبدالحسین،  مشکو  .63
 ش.۲130، ۱ ۀشمار، سا  ههتم، مشهد،   و علوم انسانیادبیا

 ش.۲196کتابهروشی خیثام، ، تهران: 1چ، ریحانة االدبمدرا، میرزا محمدعلی،  .63

الادین   ، تحقیق محماد محیای  وج الذه  و معادن الجوهرمر، الحسین  بن  مسعودی، ابوالحسن علی .69
 ق.۲1۸3السعاد ،  ة، مصر مطبق3عبدالحمید، چ
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 آقاا ساید   تهران: منطبع در کارخانۀ، چاپ سنگی، بلوهر و یوذاسف، میرزا شکراهلل، مشکا  الحکما  .6۷
 ق.۲1۱۲مرتضی، 

دار احیاا  التاراث   بیرو : ، ۱، چبحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهارمجلسی، محمدباقر،  .6۸
 ق.۲301العربی، 

 ش.۲111، شرکت سهامی طبع کتابتهران: ، الحیو  عین ، ااااااا  .66

 ق.۲1۲۱، نا بیتهران: ، «ضمیمۀ خالصه عالمه حلّی»چا  ، چاپ سنگی، بیالوجیزه، اااااا ا .۲00
 ق.۲3۲9جا: مؤلف،  ، بی۲، چاصو  علم الرجا  بین النظریة و التطبیق، محمدعلی ع  صال ، معلم .۲0۲

مؤسساه انتشاارا    ، تهاران:  1چکوشش مهدخت معاین،   ، بهمزدیسنا و ادب پارسیمعین، محمد،  .۲0۱
 ش.۲1۸۸ران، دانشگاه ته

 ش.۲19۷، تهران: مؤسسۀ انتشارا  معین، ۲کوشش مهدخت معین، چ ، بهمجموعۀ مقاال اااااا ،  .۲01

 ق.۲1۲۲نا،  جا: بی ، چاپ سنگی، بیالرواش میرداماد، محمدباقر الحسینی،  .۲03

 ش.۲19۷انتشارا  توا، ، تهران: 1چ، پانزده گهتارمینوی، مجتبی،  .۲03

انتشاارا   تهاران:  ، ۱تبی مینوی و محمد اساماعی  رضاوانی، چ  مج اااااا ، نامۀ تنسر...، تعلیقا  .۲09
 ش.۲133خوارزمی، 

تهاران:  ، ۱، تصاحی  رینولاذ ا. نیکلساون، چ   مثناوی معناوی  ، الدین محماد بلخای   مولوی، جال  .۲0۷
 ش.  ۲19۸انتشارا  هرمس، 

 :، قام 3موسی شابیری زنجاانی، چ   ، تحقیق سیدرجا  النجاشی، علی  بن نجاشی، ابوالعباا احمد .۲0۸
 ق.۲3۲9مدرسین حوزۀ علمیه،  ۀارا  جامعانتش

مطبعاة   :نجاف اشارف  ، ۱، چمحمد کالنتر تصحی  سید، السعادا  جامع محمدمهدی،  نراقی، مال .۲06
 ق.۲1۸1، النجف

 ش.۲199، نا بیتهران: ، معراج السعادهاحمد،  نراقی، مال .۲۲0

ر میاراث  نشا تهران: ، ۲، تصحی  محمد روشن، چبلوهر و بیوذسفنظام تبریزی، علی بن محمد،  .۲۲۲
 ش۲1۸۲مکتوب، 

 تا. نشر ابن المؤلف، بیجا:  بی، ۲، چمستدرکا  علم الرجا نمازی، شیخ علی،  .۲۲۱

 ش.۲1۸3، نشر میراث مکتوبتهران: ، بلوهرنامهنوذری، جلی ،  .۲۲1

، 3، چ، تحقیاق مؤسساۀ آ  البیات   مستدرک الوسائ  و مساتنبط المساائ   نوری، میرزاحسین،  .۲۲3
 ق.۲3۲9ا۲30۸، راثالبیت الحیا  الت  بیرو  مؤسسه آ 

 ق.۲1۸1، چاپ سنگی افست تهران: المکتبة لالسالمیة، مستدرک الوسائ  و مستنبط المسائ ااااااا ،  .۲۲3

 ق.۲3۲۱جمکران،  انتشارا  آستان قدا صاح  الزمانقم: : ۱، چنجم ثاق ، ااااااا  .۲۲9

 ق.۲1۸۸، دارالتحریر :قاهره، الطبقا  الکبری، سعد الکات   بن واقدی، محمد .۲۲۷


