
 

  

  

  

  

  » خاتم بر عرش امبرینام پ تؤیآدم و ر« ينبو تیروا يواکاو

  *نیقیآن در منابع فر یو اعتبارسنج

  

  **پریسا عطایی نظري

  ***رادمهدوي علی محمد

 

  چکیده
آشنایی حضرت آدم با پیامبر خاتم را پیش از خلقت پیامبر اسـالم و در عـرش    سابقۀ، اي از روایاتدسته

 پیامبر خاتمنام ، آدم اند که برابر آن را گزارش کرده از رسول اکرم روایتیمنابع فریقین  اند. الهی دانسته

کـاوش در   .اش به او متوسل شده است واالیی منزلت او را دریافته و براي پذیرش توبه، را برعرش دیده

ـ سند و متن روایت بـر  ، نوشتار پیش روست. بدین منظور ابتدا مصدر ۀاین روایت مسئلاعتبار و تبار   ۀپای

بـوم و صـنف   ، حدیث در سنت اسالمی بررسی شده سپس از رهگذر بازشناسـی راویـان   هاي نقد روش

مورد توجه محدثان ، رغم اعتبار نسبی مصادر این روایت به .معرفی شده است کنشگران فعال در نشر آن

 به پیـامبر  روایتانتساب  اند. ا و اخبارگرا به نشر آن اهتمام داشتهگر منابع مناقب پسین قرار نگرفته و غالباً

 متأخر کتابت نام پیامبر بر عرش ۀکاربرد نگر، انتقالدلیل وجود راویان ضعیف و ناشناخته در طرق  هب اکرم

صوفیان سنت بوده و  خاستگاه روایت محفل حدیثی اهلبرانگیز است.تردیدو عدم پشتیبانی اخبار مؤید نیز 

 است.   بابویه به منابع امامی راه یافته ابن کتابطریق اند. سپس از  مصر در ترویج آن نقش داشته

، بـوم حـدیثی مصـر   ، خـاتم  رپیـامب  به آدمتوسل ، بر عرش پیامبر خاتمکتابت نام  :ها واژهکلید

  نقد حدیث.، ابوالحارث فهري، صوفیه
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  مقدمه .1

فضــایل پیــامبران بــا یکــدیگر از موضــوعات مهــم در مطالعــات ادیــانی و   مقایســۀ

: تفضیل پیامبران داراي خاستگاهی قرآنی است(بقره ۀاگرچه آموز پژوهی است. اس�م

با وجود قرآن کریم بر افضلیت پیامبري خاص تصریح ندارد.  )،55 و 21: اسراء؛ 253

  اهـل صحابه و ، منسوب به پیامبر هاي تفسیري در کنار روایات برخی برداشت، این

  ) 35ـ33ص، ش1397، بیانگر افضلیت پیامبر خاتم است.(راد بیت

در  د�لت بر ازلیت نام پیـامبر  سبب بهنگارش نام پیامبر خاتم بر عرش الهی نیز 

رود. تـراث روایـی    روایات فضـایل نبـوي بـه شـمار مـی      از گونۀ، جایگاهی متعالی

نـام   1،نگـارش نـام پیـامبر    هـاي  نگارش نام پیامبر اکرم بر عرش را در گونه، مسلمین

، نام پیامبر و خلفاي راشـدین(خ�ل ، )215ص، ش1376، بابویه ابن( پیامبر و علی

) و 8ص، 1ج، تا بی، بابویه ابن(پنج تن آل کساء نام پیامبر در زمرۀ، )60ص، 1ج، تا بی

و به نقل از  )262ص، 1ج، ق1378، بابویه شیعه(ابن گانۀ دوازده نام پیامبر در کنار ائمۀ

  نگارنده) ند.(رسالۀا تابعان و ائمه گزارش کرده، برخی صحابه، پیامبر اکرم

که  اند منتسب به پیامبر اکرم را نقل کرده روایتی فریقینمنابع ، از میان این روایات

به او براي توسل نام ایشان بر عرش و  واسطۀ مشاهدۀ هب پیامبر خاتماز آشنایی آدم با 

 يالمصـر  یمحمـد بـن داود بـن أسـلم الصـدف      حدثنا«: دهد اش خبر می پذیرش توبه

عـن عبـد    یل المـدن یحدثنا عبد اهللا بن إسـماع  يالفهر ید المدنیحدثنا أحمد بن سع

 ه عن جده عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اهللاید بن أسلم عن أبیالرحمن بن ز

أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال أسألک حق محمـد أ�   يالذنب الذ لما أذنب آدم

ـ   یفأوحى اهللا إل یغفرت ل  یه و ما محمد و من محمد فقال تبارك اسـمک لمـا خلقتن

إلى عرشک فإذا هو مکتوب � إله إ� اهللا محمد رسول اهللا فعلمـت أنـه    یرفعت رأس

ا یه یس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمک فأوحى اهللا عز وجل إلیل

ا آدم مـا  یـ تـک و لـو�ه   یإن أمته آخر األمـم مـن ذر  تک و ین من ذرییآدم إنه آخر النب

) متن روایت بـا  51ص، ق1409، [الف]راوندي؛ 83ص، 2ج، تا بی، (طبرانی».خلقتک

سازي نام پیامبر با یکتایی و نام خداوند و د�لت بر ازلیت نام و رسالت پیامبر و  قرین

  کند. توسل آدم بدو از افضلیت پیامبر خاتم بر آدم نیز حکایت می
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و

تاریخی و عرفانی مورد توجـه قـرار   ، تفسیري، ک�می، این روایت در منابع حدیثی

در تفسـیر  که  چنان؛ اند ه و عالمان اس�می از منظر تفسیري و ک�می بدان نگریستهگرفت

 اکـرم  گون ک�می چون فضایل نبـوي و افضـلیت پیـامبر   اآدم و مباحث گون ۀآیات توب

ــی( ــ165ص، 1ج، ق1424، خرگوش ــنا ؛166ـ ــر ب ، 6و ج 322، ص2ج، ق1408، کثی

، )237ص، 5ج، ق1431، الـدین  شرف؛ 173ص، 1ج، ق1409، قاضی عیاض؛ 284ص

، )164ص، 3ج، ق1421، سـبحانی ؛ 411ص، 1ج، تـا  بی، (نقوي قاینیخاتمیت 2،توسل

 )512ص، 1ج، تا بی، خطیب الشربینی؛ 319ص، 3ج، ق1428، (اسماعیلی یزديشفاعت

، 1ج، تـا  بـی ، دیـار بکـري  ؛ 391ص، 4ج، تـا  بی، (حقی بروسويو اثبات نبوت پیامبر

بدان استناد شده است. وانگهی با توجه به حضور روایت در منـابع فـریقین از    )26ص

  . رود مشهورترین د�یل نقلی جواز توسل در جدال با نافیان آن به شمار می

تصحیح و تضعیف قرار گرفته و گاه در  ۀدر دو سویبرده  روایت نام، با وجود این

، ذهبـی ؛ 96ص، ق1426، تیمیـه  (ابـن .قلمرو روایات موضوعه جانمـایی شـده اسـت   

، تـا  بـی ، عـراق کنـانی   ؛ ابـن 360ص، 3ج، ق1390، حجـر  ؛ ابن504، ص2ج، ق1382

، 26ج، تا بی، باز بنا؛ 195ص، م1999، عبدالوهاب ؛ ابن103ص، تا بی، ابوعزیز؛ 76ص

، ق1350، رشیدرضـا  ،422ص، تا بی، نغوي ؛ ابن88ص، 1ج، ق1412، البانی؛ 327ص

، رفاعی، 52ص، ق1421، من العلماء إلخبن؛ 25ص، م2009، الشیخآل ؛ 311ص، 32ج

، (ابوعزیزضعف جدي عبدالرحمن بن زید) 395ص، تا بی، دمشقیه؛ 225ص، ق1399

، دمشـقیه  ؛61ص، تـا  بی ،عبدالهادي ؛ ابن85ـ84ص، ق1390، تیمیه ؛ ابن103ص، تا بی

 ؛224ص، 2ج، ق1421، خفـاجی ؛ 313ص، 32ج، ق1350، رشیدرضا ؛396ص، تا بی

، تیمیـه  ابـن (و ناسازگاري مفاد روایت با برخی آیات قرآن )94، صق1408، سیوطی

تـرین و پربسـامدترین    به عنـوان مهـم   )328ص، 26ج، تا بی، باز بنا؛ 97ص، ق1426

؛ 229ــ 225ص، ق1399، (رفاعیانگاري روایـت بیـان شـده    دلیل ضعف یا موضوعه

، م2009، آل الشـیخ ، 422ص، تا بی، نغوي ؛ ابن196ـ195، صم1999، عبدالوهاب ابن

، 23ج، تا بی، (صادقی تهرانیو در مقابل هماهنگی توسل آدم با مفاد آیات )29ـ26ص

اتکـاء بـه تصـحیح حـاکم     ، )149ــ  148ص، 1ج، ق1390، طباطبایی؛ 290ـ289ص

؛ 421ص، 4ج، تـا  بـی ، سبحانی؛ 39ـ36ص، 6ج، ش1389، حسینی می�نی(نیشابوري
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، ق1418ی، دمشـــق یحصـــن؛ 246صق، 1382، امـــین ؛297ص، ق1419، ســـبکی

ــمهودي؛ 138ص ــن، 193ص، 4ج، ق1419، س ــی  اب ــر المک ؛ 109، صم2000، حج

؛ 240ص، تـا  بـی ، حسینی؛ 121ص، ق1430، مالکی؛ 117، صتا بی، قضاعی العزامی

، ق1430، مـالکی (سـنت  اهـل  و برخـی علمـاي   ) 134صق، 1397، الحنفـی   بخیـت 

عدم مخالفت بـا عقـل و   ، )422 ـ  421ص، 4ج، تا بی، سبحانی(نقل محدثان، )122ص

، ق1416، ممـدوح (در کنـار وجـود شـواهد روایـی    ) 297ص، ق1419، سبکی(شرع

؛ 157ص، ش1364، ســبحانی، 138ص، ق1418ی، دمشــق  یحصــن؛ 200 ـ  196ص

ترین د�یل پذیرندگان صحت روایت به شمار  از مهم )128 ـ 124ص ،ق1430، مالکی

  رود. می

اهمیـت   متعـدد  استناد به ایـن روایـت در مباحـث اعتقـادي    و  آراء علماتعارض 

و تبارشناسـی اسـانید آن در جوامـع     سنجش صحت انتساب روایت به پیامبر اکرم

رو اعتبارسنجی و تبارشناسی این روایت با هدف پاسخ اینشود. از روایی را یادآور می

سـند و مـتن   ، میزان اعتبار مصدر . 1 :نوشتار حاضر گردید ۀمسئل، هاي ذیل به پرسش

هـاي حـدیثی    گیري و رواج آن در کدام بـوم  مهد شکل   . 2این روایت چگونه است؟ 

هاي اعتبارسـنجی در دانـش نقدالحـدیث را بـه کـار      روش، بدین منظور بوده است؟

بـوم تـداول آن را   ، منـابع و راویـان   ۀآمـده دربـار   دست ههاي بگرفته و از تحلیل داده

   3ایم. کردهشناسایی 

تصـحیح   به نافیان جواز توسلویژه حامیان و  هبرخی محققان ب ،که گفته آمد چنان

تــأثیر ، هــا امــا درنــگ در برخــی د�یــل آن .انــد پرداختــهایــن روایــت  یــا تضــعیف

دو  هـر  براي نمونـه  دهد. هاي ک�می در فهم و نقد این روایت را نشان می فرض پیش

نافیان جواز توسل روایـت را   سپس ،اند قرآن سپرده گروه محتواي روایت را به سنجۀ

معارض با آیات قرآن دانسته و در مقابل حامیان جواز توسل مفاد روایت را سـازگار  

برده داشته و ضـمن   نام آثارنگاهی نقادانه به  نوشتارحاضر رو ازاین. ندا با قرآن خوانده

 تـاریخی  يرویکـرد متن روایت را با  کوشیده است، تأیید یا نقد برخی د�یل یادشده

گفتـه   گذشته از آثار پیش و عنصر متنی متمایزي را مورد توجه قرار دهد. ارزیابی کند

جـوي  و اند ـ در حـد جسـت    که ضمن بحث از توسل به نقد موردي روایت پرداخته



 و اعتبارسنجی آن در...» خاتم بر عرش امبرینام پ تؤیآدم و ر« ينبو تیروا يواکاو   11

و

ـ  وجه تمایز و وانگهی  شود. دیده نمی برده روایت نام دربارۀ پژوهشی مستقل نگارنده 

ـ  ابعـاد سـه  توان در سنجش اعتبـار ایـن روایـت در     حاضر را می نوآمدي نوشتار  ۀگان

حضور آن در برخـی جوامـع    ۀحوتبارشناسی اسانید آن و تبیین ن، سند و متن، مصدر

  4دانست.روایی امامی 

  سیر انتقال و اعتبار روایت ؛ مصادر .2

منسوب به  ۀدر منابع سنی به دو گون خاتم بر عرش امبرینام پ تؤیروایت آدم و ر

وب بـه عمر(موقـوف) و در امامیـه    سـنت) و منسـ    مرفوع در اصط�ح اهـل  =پیامبر(

ـ  ترین منبع سـنی  کهن؛ گزارش شده است ـ با اندکی اخت�ف ـ  صورت مرفوع به  ۀگون

 المعجـم الصـغیر  و  )314، ص6ج، ق1415، (طبرانـی المعجم ا�وسط، مرفوع روایت

 حاکم نیشابوري مستدرك علی الصحیحین، در میان آثار متقدم) است. 360 طبرانی(د.

، 1ج، ق1424()406 د.(خرگوشی المصطفی  شرف، )672ص، 2ج، ق1411()405 د.(

ــل ، )165ص ــوة د�ئ ــی النب ــالی) و 489، ص5 ج، ق1405()458 د.(بیهق ــع  ام ابومطی

ـ  انـد.تنها منبـع نقـل    گزارشگر این روایت بوده )5، ص1ج، تا (بی)497د.(مصري  ۀگون

ـ  بـر  اسـت.  )1415ص، 3ج، ق1418()360 د.(آجري الشریعهموقوف نیز  اصـل   ۀپای

در این نوشتار حالـت مرفـوع روایـت را مبنـاي     ، هاي مرفوع زیادت ثقه و تعدد گونه

اي در تحلیل اسانید  قرینه ۀمثاب هرچند از گزارش آجري به ؛دهیم اعتبارسنجی قرار می

  برد.بهره خواهیم 

) 381 د.(بابویـه  ابـن  ةالنبـو   در منابع امامیه نیز این روایت نخستین بـار در کتـاب  

ــه   )33ص، ش1381( ــده و از آن ب ــزارش ش ــقگ ــاء  صص ــدي ا�نبی ) 573 د.(راون

 د.(عاملی حر ةالهدا  اثباتاي از آن در  انتقال یافته سپس فقره )51ص، ]الف[ق1409(

ــل آن در  )227ص، 1ج، ق1425()1104 ــارو صــورت کام ــوار بح ــی ا�ن  د.(مجلس

  بازتابیده است.  )367ص، 16و ج181ص، 11ج، ق1403()1110

  . معاجم طبرانی1 ـ  2

شهرت و مقبولیـت  ، عواملی چون شخصیت علمی مؤلف ۀاعتبار مصادر روایی بر پای

، ش1390، طباطبایی(شود.می نزد علماي ادوار مختلف و صحت انتساب اثر سنجیده

؛ طبرانــی از اعتبــار نســبی برخــوردار اســت معجــماز ایــن منظــر دو  )267 ـ  261ص
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، حـافظ ، )917ص، 3ج، تـا  بـی ، (ذهبیصدوق، طبرانی را ثقه، سنت اهل نگاران  رجال

برخوردار از علـم گسـترده و تألیفـات بسـیار     ، )73، ص3ج، ق1390، حجر (ابنثبت

 سـبب  بـه اگر چه محدثانی وي را  )91ص، 21ج، ق1417، (خطیب بغدادي.اند دانسته

، 1ج، ق1418، (ذهبی اند خوانده »لین«، و طریق روایات  خطاهایی در نام شیخ حدیثی

در مقابل شماري دیگـر بـه توجیـه یـا نفـی خطاهـاي مـوردي او اهتمـام          )432ص

کنندگان  بسامد و خبرویت توثیق رسد به نظر می )916ص، 3ج، تا بی، (ذهبی.اند داشته

  )121ص، ق1419، (رضوان صالحتواند راهی به تعدیل وي بگشاید. طبرانی می

از معـاجم پیوسـته در آثـار    ؛ قابـل پـذیرش اسـت    انتساب معاجم به طبرانی نیـز 

، 3و ج 240ص، 1ج، ق1422، اصـفهانی  ؛19ص، تـا  بـی ، منـده  (ابنشاگردان طبرانـی 

؛ 13ص، 21و ج 267، ص8ج، ق1415، عسـاکر  ابـن : نمونه(پژوهان حدیث، )136ص

، حجـر  ؛ ابن278ص، 5ج، ق1401، صفدي(نگاران و تراجم) 91ص، ق1410، مقدسی

سماع و قرائت معجـم الصـغیر از   یاد شده و گزارش ) 465 و 199ص، 1ج، ق1404

، 10ج، ق1382، (سـمعانی .شود بعد در کتب تراجم دیده می  شاگردان طبرانی به ۀطبق

 ۀتـرین نسـخ   کهـن هرچنـد   )265ص، 2ج، تـا  بـی ، سبکی؛ 242ص، 13و ج 243ص

 ،است )394ص، 1ج، 1قسم، ق1412، سزگین(هجري 625متعلق به  المعجم ا�وسط

که داراي نسخ متعدد و داراي سند متصل تا شـاگرد  المعجم الصغیر وجود روایت در 

  تواند اعتمادآفرین باشد.  می )189 ـ  188، صق1419، رضوان صالح(طبرانی بوده

  ةالنبو  . کتاب2 ـ  2

حافظ ،  جلیل، )389، صش1365، نجاشی(فقیه، الطائفه بابویه را وجه نگاران ابن رجال

 هـا  بدیل در حفظ و کثرت علم در میان قمی ناقد اخبار و بی، بصیر به رجال، احادیث

(محمـدجعفري  .معرفی کرده که نشان از وثاقت وي دارد )442ص، ق1420، (طوسی

ــران ــه   )165 ـ  162ص، ش1396، و دیگ ــر ب ــت نظ ــادکرد فهرس ــاران از  ی ــابنگ  کت

ارجـاع مکـرر   ، )112ص، ق1380، آشوبشهر ؛ ابن389، صش1365، نجاشی(ةالنبو 

 همـو،  ؛267ص، 1ج، ق1413، بابویـه  ابـن : (براي نمونـه بابویـه بـدان در آثـارش    ابن

و اشــارات مؤلفــان   )320و212ص، 1ج، ق1378همــو، ؛ 316 و 288ص، ق1398

، شهرآشـوب  ؛ ابـن 552ص، 2ج، ]ب[ق1409، راونـدي : (براي نمونـه هاي میانـه  سده
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ــی؛ 15ص، 1جق، 1379 ــن16ص، ق1412، طبرسـ ــاووس ؛ ابـ ، 3ج، ش1376، طـ

بابویه ثابت است. نقـل از ایـن کتـاب در اثـري      به ابن ةالنبو  کتابانتساب ، )162ص

نیـز بـر اهمیـت و     )116ص، 8ج، ش1363، قزوینـی (پنجم هجري ۀاسماعیلی از سد

اگرچـه   )333ص، ش1395، (انصـاري .رواج آن در میان محافل غیرامامی د�لت دارد

بـر   ،یاب نیسـت اي از آن دست بابویه است و اکنون نسخه از آثار مفقود ابن ةالنبو  کتاب

الدین راوندي از آن اعتماد  توان به تخریج قطب قواعد بازیابی و تجمیع قراین می ۀپای

راوندي نیز طرق پرشمار و متصـل   )24 ـ  18ص، ق1430، بروجردي موسوي(.جست

نام برده و با طریق متصل  ا�نبیاء  صصقمتعددي از  ۀبابویه داشته و مشایخ اجاز به ابن

  )75 ـ  74ص، همان(.اند کرده  آن را روایت

  ارزیابی مصادر  .3 ـ  2

مصادر سنی و امامی روایـت  بابویه  ابن ةالنبو  کتابطبرانی و  اوسطو  معجم صغیردو 

شـده و متـداول عصـر خـود بـوده و از معیارهـاي        هستند که هر سه از آثار شـناخته 

حداقلی اعتبار مصدر برخوردارند. ت�ش بر انتقال و نشر این روایت در میان محدثان 

سـیر   شود. در میان امامیـه نیـز   گرا دیده می بیشتر در منابع فرعی و مناقب، سنت  اهل

جوامع اخبارگراي متأخر بوده راوندي و برخی  ا�نبیاء  صصقمعطوف به  صرفاًانتقال 

 )317ص، 2ج، ش1391، (غ�معلیهـاي میـانی   نگاري در سـده  رغم رواج مناقب و به

محدثان پسین در نشر نویسان را جلب نکرده است. رویکرد  نگاران و مناقب نظر جامع

رسـد علـت ایـن     به نظر مـی  .نماید می رغم اعتبار مصادر آن قابل تأمل این روایت به

تعـدد نقـل در منـابع    که  چنان؛ خاستگاه سنی روایت باشد، توجهی در منابع امامیه بی

ـ    ، بابویه در منابع امامی تفرد نقل ابن، سنت  اهل ارات در یکسـانی محتـوا و برخـی عب

 ) 224 ـ  220ص، ش1393، سـتار دب و ؤ(مروایات شیعی ۀکنار ناسازگاري با مجموع

هاي انتقال روایت از منـابع سـنی بـه     نشانهاز ، به پیامبر دلیل حصر توسل آدم هب

   رود. به شمار میبابویه  امامی توسط ابن

  . اسناد3

حاکم با چهـار طریـق    مستدركو  ةالنبو، الشریعه، طبرانی معجمروایت مزبور در دو 

ذیل و اشتراك همگی در عبدالرحمن بن زید و اشتراك برخـی طـرق در ابوالحـارث    



 1401ستان پاییز و زمتم، وهششماره بیست، سال چهاردهم، پژوهیفصلنامه علمی حدیثدو  14

 ۀرسـد عبـدالرحمن بـن زیـد حلقـ      در نگاه آغازین به نظر می فهري بیان شده است.

پس از ترسـیم  مشترك فرعی روایت باشد.  ۀمشترك اصلی و ابوالحارث الفهري حلق

ـ      ۀشبک مبـانی رجـالی فـریقین     ۀاسناد به اعتبارسنجی راویـان اسـانید مرفـوع بـر پای

زیـد را   پردازیم. ابتدا رجال بخش متفاوت اسناد و سپس طریـق عبـدالرحمن بـن     می

      کنیم. بررسی می

 أحمـد حدثنا  يالمصر یبن أسلم الصدف ودوبن دا محمد حدثنا: سند طبرانی -

عبـدالرحمن  عن  یل المدنیحدثنا عبداهللا بن إسماع يالفهر ید المدنیبن سع

ه عن جـده عـن عمـربن الخطـاب(رض) قـال قـال       یعن أب د بن أسلمیبن ز

  ...رسول اهللا

 یأخبرنا أب  يبن محمود العبد بن محمد یهان أخبرنا أبوأحمد: بابویه سند ابن -

 بـن عبـدالوهاب بـن مخلـد     بن أحمد بن بطإل أخبرنا أبومحمد أخبرنا محمد

عبدالرحمن بـن  ل أخبرنا یأخبرنا عبداهللا بن إسماع يأبوالحارث الفهرأخبرنا 

 ه عن جده عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اهللا...یعن أب  د بن اسلمیز یأب

بن منصور العدل حدثنا أبوالحسن  عمرو بن محمد دیحدثنا أبوسع: سندحاکم -

عبـداهللا بـن مسـلم    أبوالحارث حدثنا  یم الحنظلیبن إسحاق بن إبراه محمد

ه یـ عن أب د بن أسلمیعبدالرحمن بن زل بن مسلمإل أنبأ یحدثنا إسماع يالفهر

   قال قال رسول اهللا... رض)(بن الخطاب عن جده عن عمر

قـال   يأبوالحـارث الفهـر  ود قال حدثنا ودا یحدثنا أبو بکربن أب: سند آجري -

ل یإسماع عبداهللا بنبن] أبو) عبدالرحمن [(بن عمرو قال حدثنا دیسع یأخبرن

ه عن جده یعن أب د بن أسلمیبن ز عبدالرحمن یم قال حدثنیمر یبن بنت أب

 .عن عمر بن الخطاب..
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  بابویه ابن                                                         

                                                                                                 

  محمد بن هانی                                                      

  محمود حاکم نیشابوری                                 محمدبن  

  بطه                 احمدبن طبرانی                      آجری      محمدبن             محمد عمروبن

  مخلد      بن عبدالوهاب داود   ابومحمدبن ابی اسلم      ابوبکربن داودبن اسحاق   محمدبن محمدبن 

  عمرو الفهری           سعیدبنالفهری        ابوالحارث (احمد بن سعید)  مسلم بن عبداهللا ابوالحارث 

  مریم ابی بنت بن اسماعیل بن عبداهللا بن اسماعیل    ابوعبدالرحمن بن مسلمه      عبداهللا بن اسماعیل                         

  زید  بن عبدالرحمن                                                      

  اسلم  زیدبن                                                        

                                                              

  اسلم                                                                 

                                                                            

  الخطاب   عمربن                                                       

  پیامبر (ص)                                                           

  

  . ارزیابی سند طبرانی تا عبدالرحمن بن زید1 ـ  3

، 6ج، ق1415، (طبرانـی روایت از او نقل کرده 9طبرانی : د بن اسلمومحمد بن داو ـ

اما در تـراث رجـالی از وي یـاد نشـده و برخـی محققـان او را مجهـول         )316 ـ  312ص

 یـونس از او  اسانید طبرانی و یـادکرد ابـن   ۀبر پای )547ص، ق1427، (منصوري.اند دانسته

  در بوم حدیثی مصر فعالیت داشته است.  )444ص، 1ج، ق1421، یونس ابن(

وي ابوالحـارث بـوده و منسـوب     ۀکنی ،برابر اسناد: د المدنی الفهريیحمد بن سعا ـ

 جد او زیرا )84ص، 8ج، ق1415، عساکر ؛ ابن471ص، 2ج، ق1406، (مزيبه مصر است
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، ق1422، اصـفهانی (.اسـت  پس از فتح مصر بدانجا مهاجرت کرده با پیامبر دیدار داشته و

  )2201، ص4ج

راوي است که شترك میان چندین عبداهللا بن اسماعیل م: عبداهللا بن اسماعیل مدنی ـ

دیگري بر تطابق آنـان    ۀو قرین )4 ـ  3ص، 5ج، ق1371، حاتم (ابن ابییک مدنی نیستند هیچ

دست نیامد. نظر بـه تفـرد نقـل احمـد بـن سـعید از عبـداهللا بـن         ه با راوي مورد بحث ب

جا شده و راوي مـورد نظـر اسـماعیل بـن      دور نیست اسامی پدر و فرزند جابهاسماعیل 

که اشتراك در طبقه و مدنی بودن و گزارش نقـل   چنان؛ اویس المدنی باشد عبداهللا بن ابی

در کنـار نقـل    )126 ـ  124ص، 3ج، ق1406، (مزياویس از عبدالرحمن بـن زیـد   ابن ابی

د مؤیـد ایـن احتمـال    توان می )252ص، ق1417، منده ابن(ابوالحارث احمد بن سعید از او

دزد حـدیث و غیرقابـل   ، گو دروغ، رجالیان ضعیفاویس نیز از منظر غالب  باشد. ابن ابی

و خود به جعل احادیثی براي اهل مدینـه   )129 ـ  127ص، 3ج، ق1406، (مزياعتماد بوده

  )272ص، 1ج، ق1404، حجر .(ابناقرار کرده است

  بابویه تا عبدالرحمن بن زید  . ارزیابی سند ابن2 ـ  3

رسـد ابوالحـارث    به نظر می، بابویه ابوالحارث در سند طبرانی و ابن خِهمانی شی ایننظر به 

بـا سـند طبرانـی     راویـان بعـدي نیـز    .بابویه همان احمد بن سعید باشد فهري در سند ابن

  پردازیم.   به بازشناسی چهار راوي نخست سند می رو ازاین .هستندمشترك 

برخـی  ، در منابع رجالی شـیعه  صرفاً: يبن محمد بن محمود العبد یحمد هانابوا ـ

، 2ج، ق1426، (بسـام بعضـی وي را مجهـول خوانده  ؛ رجالیان متأخر امامی از او نام بـرده 

بـه توثیـق او    )80ص، 1ج، ق1378، بابویـه  (ابنبابویه ابنترضی  ۀشماري بر پای ،)528ص

 و )139ص ،8ج، ق1414، نمــازي شــاهرودي؛ 290ص، 3ج، ق1431، (مامقانیپرداختــه

  )495ص، 10ج، ق1410، شوشتري(.اند عامی بودن او را احتمال دادهبرخی 

ابویه از ب هاي ابن تنها در منابع رجالی متأخر امامیه به نقل: يمحمد بن محمود العبدـ 

، ق1414، نمازي شـاهرودي ؛ 558ص، 9ج ،همان(.فرزندش اشاره شده است ۀواسط هاو ب

  )318ص، 7ج

  اهـل بـر منـابع    اند. بنـا  نویسان شیعی از او نام نبرده رجال: حمد بن بطةامحمد بن ـ 

، 2ج، م1934، (اصـفهانی وي ابوعبداهللا محمد بن احمد بن بطه از محـدثان اصفهان ، سنت
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حاکم (حاکم نیشابوري و )260ص، 11ج، ق1408، کثیر (ابنمشایخ طبرانی و از )282ص

، (سـمعانی .داشـته اسـت  و مدتی در نیشابور اقامـت   بوده )173ص، ش1375، نیشابوري

 )263ص، 2ج، ق1382

نگاران از او یاد نکرده و نـام او در دیگـر    رجال: بومحمد بن عبدالوهاب بن مخلدـ ا

  شود. اسناد دیده نمی

  . ارزیابی سند حاکم تا عبدالرحمن بن زید3 ـ  3

(حـاکم  از مشـایخ نیشـابوري حاکم  : د عمرو بن محمد بن منصـور العـدل  یبوسعـ ا

، ق1382، (سـمعانی .خزیمه بوده است و شاگرد خاص ابن )172ص، ش1375، نیشابوري

، ق1407، (ذهبـی .اند معدل و از ابدال معرفی کرده، نگاران او را زاهد رجال )344ص، 3ج

  )283ص، 25ج

ـ یبـراه اسحاق بن ابوالحسن محمد بن ا ـ از محـدثان نیشـابور کـه بـه     : یم الحنظل

سـفر کـرده    )259ص، 1ج، ق1417، بغدادي(خطیب شام و مصر، حجاز، عراق، خراسان

الحـدیث   عالم به فقه و مستقیم، )65ص، 5ج، ق1390، حجر ابن(است. رجالیان او را ثقه

  )260ص، 1ج، ق1417، (خطیب بغدادي.اند خوانده

حجـر   انـد. ابـن   رجالیان به معرفی او نپرداخته: ابوالحارث عبداهللا بن مسلم الفهري ـ

همـانی وي بـا عبـداهللا بـن مسـلم بـن رشـید ـ از          احتمال این ،هبر همسانی طبق بنا صرفاً

، حجـر  .(ابنــ را مطـرح کـرده اسـت    )44ص، 2ج، تا بی، حبان (ابنمحدثان جاعل نیشابور

رسد صرف اشتراك طبقه بـراي اثبـات اتحـاد راویـان      به نظر می )359ص، 3ج، ق1390

بـودن ابوالحـارث تصـریح    به مصري ، ویژه که بیهقی هنگام نقل این روایت هکافی نباشد ب

بن جراح معرفی کرده  ةابوالحسن او را از خویشان ابوعبید، داشته است. به گزارش بیهقی

با وجود تفاوت نام ابوالحـارث فهـري در دو سـند     )488ص، 5ج، ق1405، (بیهقی.است

نظر به تفرد نقل عبداهللا بن مسلم و عـدم یـاد او در سـایر اسـانید بعیـد      ، طبرانی و حاکم

اجتهـاد  ، هـا  ت ابوالحارث در این سند همان احمد بـن سـعید و منشـأ اخـت�ف نـام     نیس

مشترك اصلی اسانید احمد بـن سـعید فهـري     ۀلحسن بوده باشد. در این صورت حلقابوا

  است.  

بن قعنب اهل مدینـه و سـاکن مصـر     إلوي اسماعیل بن مسلم: هل بن مسلمیسماعا ـ
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، 3ج، ق1406، (مـزي .انـد  زهـاد دانسـته  صـدوق و از  ، شناسـان وي را ثقـه   است. رجـال 

  )209ص

  اعتبارسنجی عبدالرحمن بن زید و طریق او .4 ـ  3

، (طوسـی نـام برده  قشیخ طوسی از عبدالرحمن بن زید در میان شـاگردان امـام صـاد   

، (برقـی .و برخی روایات او در جوامع حدیثی امامی بازتابیـده اسـت   )236، صش1373

ــی؛ 504ص، 2ج، ق1371 ــن606ص، 12ج، ق1429، کلین ــه ؛ اب ) 140ص، ق1406 ،بابوی

، )118 ـ  117، ص17ج، ق1406، (مزيبـه اتفـاق وي را ضـعیف    سنت  اهلشناسان  رجال

دچـار سـوء   او  )57ص، 2ج، تـا  بی، حبان .(ابناند متهم به تصرف درحدیث و رفاع دانسته

بـوده  موعظـه و زهـد   ، تحدیث و از اهـل عبـادت   درصتخصص عدم حفظ در اسانید و 

کـه عمـوم اهـل مدینـه بـه احادیـث وي        چنان )233ص، 3ج، ق1412، خزیمه ابن(است

لرحمن روایاتی کـه سـایر راویـان    عبدا )331ص، 2ج، ق1418، عقیلی(.اعتمادي نداشتند

، حنبـل  بن(اصورت مسند روایت کـرده  اند به کرده موقوف یا مقطوع نقل ، صورت مرسل به

و گــاه  )267  ـ  266ص، 11ج، ق1405، دارقطنــی؛ 136ص، 2و ج 480ص، 1ج، ق1408

ــا طریقــی متمــا  ــاتی را ب ــا واســط روای ــق جملگــی محــدثان ب ــدرش نقــل  ۀیز از طری پ

رجالیان طریـق وي از پـدرش    رو . ازاین)132و ص15ص ،3ج، ق1419، ترمذي(.کند می

و محـدثانی چـون    )268و  37، ص2و ج 202، ص1ج، تـا  بی، حبان ابن(را معتبر ندانسته

حاکم نیشـابوري و ابـونعیم اصـفهانی بـه برسـاختگی احـادیثی بـا ایـن طریـق تصـریح           

وانگهی خاندان عبدالرحمن از موالیـان عمـر    )162ص، 6ج، ق1404، حجر ابن(.اند داشته

اتصال روایات او بـه عمـر و پسـرش را    ، و این پیوند )58ص، 2ج، تا بی، حبان ابن(بودند

، همـان (و جد او )17ص، 10ج، ق1406، (مزيچند پدرهر، کند. بنابراینتواند توجیه  می

    طریق وي در انتقال این روایت قابل اعتماد نیست. ،اند ثقه بوده )530ص، 2ج

  ارزیابی اسانید   .5 ـ  3

ضعف جملگی اسـانید بـر مبنـاي     ۀدهند بازشناسی راویان هر سه طریق این روایت نشان

یــک راوي مــردد میــان ضــعف یــا ، راوي ناشــناخته وجــود دو؛ رجالیــان متــأخر اســت

نشانگر ضـعف طریـق اوسـت. طریـق      طریق طبرانیدر ناشناختگی و یک راوي ضعیف 

یک راوي مردد میان ناشـناختگی و ضـعف و   ، پنج راوي مجهول ۀبابویه نیز دربردارند ابن
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و

، هـم ضـعف طریـق حـاکم     ۀانجامد. نشان یک راوي ضعیف است که به تضعیف سند می

 قیـ طر حیتصـح وانگهـی   .حضور یک راوي مجهول یا واضع و یک راوي ضعیف است

 يانگـار  سـهل  ۀدهنـد  چراکه شواهد نشان ردیاعتبار آن قرار گ لیتواند دل یتوسط حاکم نم

 )125 ـ  121ص، ش1398، گـران یو د انی(سلطان.است المستدرك ثیاحاد حیحاکم در تصح

و محـدثان   را تذکر دادههاي نادرست عبدالرحمن به پیامبر  انتساب پژوهان رجالاز طرفی 

تـوان   عبـدالرحمن نمـی  به طریق ، رو ازاین اند. اعتماد نداشته طریق او از پدرش به عمر به

  شود. منتفی می نیزمرفوع یا موقوف  ۀترجیح گون ۀبارو بحث در داشت اطمینان

  اعتبارسنجی متن روایت  .4

از مـوارد نقـد   ، هاي موجود در متن روایت با زمان صـدور آن  ها و نگره سازگاري گفتمان

پیـامبر مخاطبـان عصـرخود را از چگـونگی توبـه      ، متن روایـت  ابربر تاریخی متن است.

نـام ایشـان بـر     ۀمشاهد سبب بهآدم با منزلت نبی اکرم ، وي ۀآگاهاند. به فرمودمی آدم

گفتمان تفضیل ، متن گفتمان حاکم برشود.  عرش آشنا شده و هنگام توبه به او متوسل می

و  26ص، ش1397، (رادوي سـازگار اسـت.   ۀاست که با زمان پیامبر خاتمانبیا و افضلیت 

ـ  )35 بایسـته  مـتن نیـز    کاررفتـه در  هلکن واکاوي آشنایی مخاطبان پیامبر با سایر مفاهیم ب

راسـتاي القـاي افضـلیت    رفته در کار مبر بر عرش نیز از مفاهیم بهکتابت نام پیا . نگرۀاست

  سنجیم. پیامبر را می است که شهرت و رواج آن در زمانۀ پیامبر اکرم

منظور یافتن قراینی بر صحت یا عـدم صـحت انتسـاب مـتن روایـت بـه        همچنین به

هاي مشابه لفظی و مضمونی روایت حاضر را از تراث اس�می اسـتخراج و   داده، پیامبر

؛ کننـد  یات موجود تا چه میزان این روایت را پشـتیبانی مـی  کنیم تا دریابیم روا بررسی می

  دهد. تکرار یک مضمون در روایات متفاوت اعتماد به صدور آن را افزایش می زیرا

  نبوي ۀدر زمان کتابت نام پیامبر بر عرش ۀرواج نگر .1 ـ  4

، شدگی نام ایشان بر عـرش  با مضمون حک در تراث اس�می روایات منسوب به پیامبر

؛ 370ص، ق1410، کـوفی : نمونـه (نام پیـامبر و علـی  ، هاي کتابت نام پیامبر به صورت

؛ 45ص، م1994، ختلی: نمونه(نام پیامبر و خلفاي راشدین، )215ص، ش1376، بابویه ابن

، تـا  بـی ، بابویـه  ابـن : نمونه(نام پیامبر در قالب پنج تن آل کساء، )60ص، 1ج، تا بی، خ�ل

ــی؛ 8ص، 1ج ــ  )404ص، 2ج، ق1412، دیلم ــامبر و ائم ــام پی ــه دوازده ۀو ن ــه(گان : نمون
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شود. اگرچـه همگـی    دیده می )262ص، 1ج، ق1378، بابویه ؛ ابن168ص، تا بی، عقده ابن

تنهـا  ، در روایت عمـر  دلیل حصر نام پیامبر هب ،ندا در نگارش نام پیامبر بر عرش مشترك

مـانع  ، هـا  هرچند بازبینی یکی از گونه کنیم. بررسی میروایات درج نام ایشان بر عرش را 

در ایجاد تردید یا اعتماد نسبی به روایـات همسـازتر بـا روایـت      ،اظهار نظر فراگیر است

  آفرین است.  نقش حاضر

 اعتبارسنجی روایات منسوب به پیامبر .1 ـ  1 ـ  4

ترتیب  بهها را  آنتابت نام ایشان بر عرش است که هفت روایت منسوب به پیامبر حاکی ک

    .سنجیم میمنابع قدمت 

  روایت انس بن مالک   .1 ـ  1 ـ  1 ـ  4

کرامت درج نام وي بر عرش ، به موسی خداوند در معرفی محمد، برابر این روایت

د یـ د بن موسى حدثنا ربـاح بـن ز  یثنا سع يوب الجنائزیثنا أبو الرب أ«: شود را یادآور می

ذات  یمشـ یإن موسى بن عمران کـان   عن أنس قال قال رسول اهللا يالزهرعن معمر عن 

رأحـدا ثـم   ینا وشـما� فلـم   یمیا موسى فالتفت یق فناداه الجبار تبارك وتعالى یطر یوم فی

ر أحـدا فارتعـدت فرائصـه ثـم     ینا و شما� فلم یمیا موسى بن عمران فالتفت یإل یناداه الثان

ا موسـى  یا موسى إرحم ترحم یأنا اهللا � إله إ� أنا ...  یا موسى بن عمران إنیالثالثإل  ينود

و هو جاحد لمحمد أدخلته النـار   ینیل أنه من لقیإسرائ یا موسى نبىء بنین تدان یکما تد

ـ  یو من أحمد فقال  یفقال إله یمیم و موسى کلیإبراه یلیولو کان خل و  یا موسـى و عزت

العـرش قبـل أن أخلـق     یفـ  یع اسـم منه کتبت اسمه م یما خلقت خلقا أکرم عل یج�ل

أن الجنإل لمحرمإل  یو ج�ل یألف سنإل و عزت یالسموات و األرض و الشمس و القمر بألف

أمته الحمادون قال موسى ومن أمإل أحمد قال  دخلها محمد وأمتهیحتى  یع خلقیعلى جم

طهـرون أطـرافهم صـائمون    یشدون أوساطهم ویحمدون صعودا وهبوطا وعلى کل حال ی

ابـن  (...»ر وأدخلهـم الجنـإل بشـهادة أن � إلـه إ� اهللا    یسـ یل أقبل مـنهم ال یبالنهار رهبان بالل

  )306 ـ  305ص، ق1400، عاصم ابی

 ) بیان شده و پس از نقل ابونعیم287 عاصم(د. ابی ابن إلالسناین روایت نخستین بار در 

پژوهـان را   مورد توجه محدثان نبوده و نقد برخی حـدیث  )376ص، 3ج، تا بی، (اصفهانی

هرچنـد   )244، صتـا  بـی ، عراق کنانی ؛ ابن160، ص2ج، ق1382، (ذهبی.برانگیخته است
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و

، 6ج، تـا  بـی ، حقـی بروسـوي  ؛ 667ص، 1ج ،ش1371، (میبـدي در برخی تفاسیر عرفانی

، 3ج، ق1404، سیوطی؛ 283ص، 2ج، ق1419، الفضل التیمی ابن(آثار اخبارگرا، )410ص

 از آن یـاد شـده اسـت.    )709ص، 2جق، 1425، قسـط�نی (خصائص النبـی و  )117ص

، 3ج، تـا  بـی ، (اصـفهانی شهاب زهري و ضعف شـماري از راویان  گذشته از تفرد نقل ابن

و امت  پیامبر خاتمسراي آن براي  مفاد فضیلت، )94ص، 3ج، ق1390، حجر ؛ ابن376ص

عدم انکـار  ، چه در اوان نبوت موسی؛ و امتش تردیدبرانگیز است او در تقابل با موسی

تأکیـد شـده    اسرائیل گوشزد و بر افضلیت محمد بر ابراهیم و موسـی  پیامبراکرم به بنی

بــه حکمــاي » کمــا تــدین تــدان«و» ارحــم تــرحم«انتســاب عبــارات  کــه چنــان اســت.

و احتمـال   )14ص، 3ج، ق1404، عبـد ربـه   ؛ ابـن 205ص، تـا  بـی ، مقفـع  (ابنپیشااس�می

، پـور  (سـبزیان نهضت ترجمه ۀواسط هبو آشنایی با آن » کما تدین تدان«خاستگاه زرتشتی 

  کشد. صدور نبوي این روایت را به چالش می )104ص، ش1385

   طالب بن ابی روایت علی .2 ـ  1 ـ  1 ـ  4

: دهـد  خبـر مـی   علیامام گارش نام و رسالتش بر عرش به از ن در این روایت پیامبر

أبومحمد وکان اتى  يمان العبدیعاصم بن سلثنا  یفإل ثنا محمد بن موسى الحرشینا أبوحن«

 یفـ  یا علی قال قال رسول اهللا یاراکإل عن عل یه عن أبیعن أب يه مائإل سنإل ثنا السدیعل

   )75ص، تا بی، صواف(».یالعرش مکتوب انا اهللا محمد رسول

 ) محـدث ثقـه و مـأمون بغـداد    359 د.(ابـی علـی الصـواف    فوائدتنها در  روایتاین 

بیــان  )337ص، 8ج، ق1382، ســمعانی؛ 305 ـ  304ص، 1ج، ق1417، (خطیــب بغــدادي

از آن یاد  )184ص، 9ج، تا (بیسیوطی جامع ا�حادیثشده و پس از شش قرن غیبت در 

برانگیـز   پرسـش گـرا   ویژه آثار مناقب هشود. تفرد مطلق و عدم استقبال جوامع حدیثی ب می

 الحدیث متروك، الحدیث است. وانگهی عاصم بن سلیمان العبدي مشهور به کوزي ضعیف

اسـاس   که احادیثی بی واضع و کذاب معرفی شده ، )344ص، 6ج، ق1371، حاتم (ابن ابی

عـدي ایـن    ابـن  )237ص، 5ج، ق1418، (عقیلـی .دهـد  و صحابه نسبت می را به پیامبر

، (همـان .داند بنیاد وي یاد کرده و آن را از متفردات عاصم می بی روایت را در میان روایات

، نجاشـی (خوانـد  و ثقـه مـی   نجاشـی او را از اصـحاب امـام صـادق    اگرچه  )238ص

عامی بودن اوست و توثیق منفـرد نجاشـی در برابـر    از قراین حاکی ، )301ص، ش1365
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، 5ج، ق1410، (شوشـتري بر کذابیت وي قابـل اعتنـا نیست   سنت  اهلنگاران  اتفاق رجال

  نیست. بیت  اهلویژه که شواهد تضعیف وي ناظر به نقل فضایل  هب ؛)601ص

  روایت ابوهریره   .3 ـ  1 ـ  1 ـ  4

� إله إ� «آن  ۀگوید که بر چهار گوش روي عرش الهی سخن می از صندوقی پیشا پیامبر

     ّـ   إن لل ه   «: قـال  عـن النبـى  رة حـدثنى  یأبا هرإن «: نقش بسته است» اهللامحمد رسول  اهللا

رة خمسـمائإل عـام و   یضاء طوله مسـ یمن لؤلؤة ب  تبارك و تعالى صندوقا مربعا قدام العرش

: عـه یمکتوب علـى تراب رة سنإل یإل کل کوکب منها مسیعرضه مثل ذلک مضروبا بکواکب در

لـه   رة ث�ثمائـإل عـام و  یه قفل من نور فى طـول مسـ  ی...و عل اهللامحمد رسول  اهللا� إله إ� 

عطـى ذلـک أجمـع إ�    ی� ، اء ممزوجإل بأربعإلیه أربعإل أشیرة مائإل عام فیمفتاح فى طول مس

و الـب�ء ممـزوج   ، و الـورع ممـزوج بالمحبـإل   ، الحکمإل ممزوجإل بالجوع: اءیاء و األولیاألنب

  )32ص، ق1424، (ابوطالب مکی».و الحزن ممزوج بالشوق، بالرضا

آثار  ) نقل شده و در386 منسوب به ابوطالب مکی(د. علم القلوباین روایت تنها در 

هاي متنی  چند نشانهه مکی ثابت نیست. هرب علم القلوبانتساب  پسین بازگو نشده است.

 )631ص، 5ج، ش1378، مجتبـایی (.چهارم است ۀسد ۀبر تألیف آن توسط صوفی گواهاثر 

ارسال ، )317 ـ  313ص، 1ج، ق1417، (ابوطالب مکیمبانی متساه�نه صوفیان در تحدیث

ـ  بیان اسطوري و داستان، ابوهریره  شخصیت، تفرد مطلق روایت، سند روایـت بـا    ۀپردازان

انضـمام   بـه  )65ص، ش1394، (میرحسـینی نظرداشت همگرایی میان قصـاص و متصوفه 

: نمونـه (کاربست مفاهیم و ادبیات رایـج در تصـوف چـون پیونـد حکمـت و گرسـنگی      

ورع و  ،)150و 145ص، ق1427، خرگوشــی؛ 41 و 15ص، ق1424، ابوطالــب مکــی 

بـ�ء و  ، )146ص، ق1427، الملقـن  ؛ ابـن 394ص، 1ج، ش1369 ،سـلمى : نمونه(محبت

، )374 و 347ص، 1ج ،ق1417، ابوطالـب مکـی  ؛ 237ص، ق1425، بغدادي: نمونه(رضا

از  )277ص، ق1426، رازىیبقلـى شـ  ؛ 342، ص9ج، تا بی، اصفهانی: نمونه(حزن و شوق

  جمله د�یل تردید بر صدور نبوي روایت است. 

  دعاي جبرئیل .4 ـ  1 ـ  1 ـ  4

 يأسألک باسمک الـذ  یاللهم إن«: یاد داده است جبرئیل آن را به پیامبر، دعا ۀبرابر مقدم

منـه السـحاب و    تقطعـت منه األرضون و  انشقتمنه السماوات و  تزعزعتإذا ذکرت به 
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و

ج... منـه األمـوا   اضـطربت منه البحار و  انتقصتاح و یمنه الجبال و جرت منه الر تصدعت

ـ إذا نظـرت إل  يراحإل ملک الموت الذ یهو مکتوب ف يبا�سم الذ و  رتیتطـا ه األرواح ی

 ». ...من نـور � إلـه إ� اهللا محمـد رسـول اهللا      عرشه  سرادق  على  هو مکتوب  يالذ  با�سم

  )84ص، ق1411، طاووس (ابن

ـ  به ) است.664 د.(سید بن طاووس مهج الدعوات، مصدر این دعا در سـال  ، وي ۀگفت

ق آن را در کتــابی قــدیمی بــا تــاریخ کتابــت بــیش از دویســت ســال یافتــه اســت. 650

در اصـالت آن  ، بیانی او گویی خـود  ۀبر شیو طاووس از اثر و مؤلف آن نام نبرده و بنا ابن

دسـتیابی  ، فقـدان سـند  ، تفـرد  )210، صش1387، (احمـدي .کتاب تردید داشـته اسـت  

دلیـل کـاربرد فـراوان افعـال مزیـد در       هناسازگاري با سبک بیانی قرن نخست ب، اي وجاده

کاربست عباراتی ، )318ص، ش1391، پاکتچی؛ 83، صش1382، (خانیاي محدود دامنه

 کـاربرد متـأخر   5،»العـرش الـذي �یتحـرك   «و » المتقـدس «سابقه در عصر نبوي چون  بی

سـبب تردیـد در صـدور نبـوي ایـن       )38ص، ش1386، پاکتچی(»اف�ك«صورت جمع 

  دعاست.

 روایت سهل بن سعد .5 ـ  1 ـ  1 ـ  4

: کنـد  در معراج از شنیدن صداي تسبیح ترسیده و جبرئیل او را آرام مـی  پیامبر، برابر آن

ـ    عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا«  یحا فـ یسـمعت تسـب  ل یـ جبر یلمـا أسـرى ب

و� تخـف فـان اسـمک    ا محمـد تقـدم   یل یجبر یفقال ل يالسماوات العلى فرجف فؤاد

   )175ص، 1ج، تا بی، منظور (ابن».مکتوب على العرش � إله إ� اهللا محمد رسول اهللا

از وجود این  )152ص، 4ج ،ق1404، (سیوطی)911 د.() و سیوطی711 ابن منظور(د.

اما در تاریخ دمشـق موجـود    اند خبر داده )571د.(عساکر ابن دمشق إلتاریخ مدینروایت در 

. صـورت مرسـل گـزارش شـده اسـت      روایـت بـه  ، منظور ابن ۀبر شیو شود. بنا دیده نمی

تفرد مطلق با وجود گستردگی اخبار معراج و اهتمام بر نقل  )88ص، ش1389، (غ�معلی

 نمایـد.  مخـدوش مـی   اعتبار روایـت را تأخر مصدر و عدم اقبال محدثان پسین به آن ، آن

  نیز روشن نیست.  نمایی پیامبر تناسب تعلیل جبرئیل براي آرام

  روایت عمر بن الخطاب   .6 ـ  1 ـ  1 ـ  4

ـ «: کند عرش اقرار می بر یهودي به اخبار تورات از درج نام پیامبر، متن برابر  یقال الع�ئ
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ـ  ... يهودیل یسورة سبحان قال عمر بن الخطاب(رض) قال النب یف التـوراة   یأما تجد ف

ح یالتـوراة أن مفـات   یأما تجد ف يهودیا ی قال اللهم نعم ...  ...على العرش  مکتوب یأن اسم

ـ   یأما تجد ف يهودیا یحک ی؟ قال اللهم نعم قال ويدیالجنإل ب قـرع  یأول مـن   یالتـوراة أن

وم یـ ساجد   أول یالتوراة أن یأما تجد ف يهودیا یحک یاللهم نعم قال وباب الرحمن؟ قال 

  )338ص، 2 ج، ق1419، (صفوري». ...امإلیالق

 د.ح(صـفوري  المجـالس  إلنزهـ  )340ص، 4ج، م1999، (عوادگونه تنها کتاب کشکول

این روایت را گزارش کرده است. گزارش احادیـث جعلـی در ایـن کتـاب باعـث       )894

، 1ج، ق1421 ،حمصـی  .(ابنبازستانی کرسی وعظ صفوري در جامع امـوي بـوده اسـت   

 مـأثور مجـرد از سـند    تفسیر              ًاست که احتما�  تفسیر ع�ئی، مصدر این روایت )245ص

، (پـاکتچی .باشـد  ـ محـدث و مفسـر شـام ـ      )761د.(الـدین ع�ئـی   ص�ح برهان التیسیر

، عدم نشـر در منـابع پسـین   ، تفرد مطلق با وجود انگیزه بر نقل )710، ص15ج ،ش1387

تــأخر مصــدر و ارســال ســند در کنــار نــاهمگونی بشــارات ادعــایی مــتن بــا بشــارات  

 )235 ـ  50ص، ش1392، صادقی تهرانی ؛267 ـ  19ص، ش1361، بنیامین: (نکشده شناخته

  زند.  به اعتبار روایت آسیب می

 حرز کبیر ابودجانه   .7 ـ  1 ـ  1 ـ  4

 و نگـارش علـی   ام�ي پیامبر حرز معروف به ابودجانه انصاري(سماك بن خرشه)

ذه باهللا و بما استنار به الشمس و أضـاء بـه   یأع «...: چنین بیان شده است. در بخشی از آن

کهم یکفیفسـ   نیأجمعـ  إ� اهللا محمد رسول اهللا � إله  تحت العرش  هو مکتوبالقمر و 

  )223ص، 91ج، ق1403، (مجلسی».میع العلیاهللا و هو السم

گذشته  )224 ـ  220ص، 91ج، (همان.مجلسی است ا�نوار بحاریگانه مصدر این حرز 

توجه به سیر تحول مفهوم حرز در فرهنگ اس�می نافی اعتبار آن ، از تفرد و تأخر مصدر

جـویی از اشـرار و    معنـاي دعـایی خـاص بـراي پنـاه       پیامبر حرز بـه  ۀدر زمان زیرا ؛است

، (خـانی .رفته و صورت متنی نداشـته اسـت تـا پیـامبر آن را فرادهـد      خطرات به کار نمی

  .)74 ـ  71، صش1390

  بندي . جمع2 ـ  1 ـ  4

منسوب است که از کتابت نام ایشـان بـر    هفت روایت به پیامبر اکرم، در تراث اس�می
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و

، هـاي متعـددي چـون تفـرد مصـدر و نقـل       این روایات دچار آسیب دهد. عرش خبر می

کاربرد تعابیر و اصط�حات متأخر از عصر نبوي و عدم اقبـال محـدثان پسـین در نقـل و     

مبر بـر  کتابـت نـام پیـا    ۀتوان رواج نگـر  به استناد این روایات نمی هاست. بنابراین نشر آن

بررسی فوق نـافی ایـن فضـیلت     نتیجه گرفت. شایان توجه است عرش در عصر نبوي را

کتابت نـام ایشـان بـر عـرش را     مفهوم  با وينیست بلکه آشنایی مخاطبان  براي پیامبر

  داند.  بعید می

  بازیابی اخبار مشابه .2 ـ  4

 تک روایتی منسوب بـه پیـامبر اکـرم    ،ي نگارندهوجو جستدر حد  ،در تراث اس�می

 سـنجیم.  اعتبـار آن را مـی   ،کند کـه در ادامـه   مضمون اصلی روایت حاضر را منعکس می

آدم بـا توسـل بـه پیـامبر      هاي متوالی توبـۀ  غیرنبوي هم گزارشگر پیرفت حداقل پنج خبر

تمـام  یا نام نبی اکرم بر عرشـ  چگونگی آشنایی آدم و ابراز مشاهدۀپرسش الهی از ، اس�م

؛ 114ص، 1ج، ق1411، الـدنیا  بـی ا  بـن ا؛ 81ص، 2ج، تـا  بی، مواضع جنت است.(واقدي

، 1ج، ق1416، سمرقندي؛ 1410ص، 3ج، ق1418، آجري؛ 41ص، 1ج، ق1380، عیاشی

 )45ص

  . اعتبارسنجی روایت مشابه نبوي1 ـ  2 ـ  4

عـرش   در پی رؤیت نام او بر روایت میسره الفجر صحابی بیانگر استشفاع آدم از پیامبر

 لمـا خلـق اهللا األرض و  :  ً       ا ؟ قـال یـ متى کنـت نب ، ا رسول اهللای: قلت: قال سرةیعن م«است: 

محمـد  : وخلق العرش کتب على ساق العـرش ، استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات

ـ ، اءیرسول اهللا خاتم األنب فکتـب أسـمى علـى    ، أسـکنها آدم وحـواء   یوخلق اهللا الجنإل الت

نظـر  : اه اهللا تعالىیفلما أح، الجسد ن الروح ویآدم ب و، امیوالخ، والقباب، واألوراق، األبواب

استشـفعا   تابـا و ، طانید ولدکن فلما غرهما الشیفأخبره اهللا أنه سی، فرأى اسم ،إلى العرش

  )67، ص1ج، تا بی، جوزي ابن»(.هیإل یباسم

المصـطفی   ][بـاحوال/ فـی فضـائل    الوفـاء این حدیث براي نخسـتین بـار در کتـاب    

صورت مرسل نقل کرده و در  جوزي روایت را به ابن ) رخ نموده است.597 د.(جوزي ابن

عه عبارات ایـن روایـت   وانگهی از مجمو او هم طریقی براي آن ذکر نشده است. ۀمشیخ

بازیـابی  در منابع متقدم قابل » الجسد ن الروح ویآدم بو «و  »؟ ًا یمتى کنت نب« تنها دو جملۀ
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رسول اهللا  ایقلت «) که از روایت مشهور42، ص7ج، ق1410، سعد ابن: براي نمونه(است

 ابـن (.میسـره الفجـر برگرفتـه شـده اسـت     » الجسد ن الروح ویآدم ب قال و ؟ایمتى کنت نب

تـأخر و  ، نگار اثـر وي  ماهیت فضیلت، جوزي تفرد نقل ابن) 179ص، ق1400، عاصم ابی 

پژوهـان بـه فقـدان     تصریح برخی حـدیث ، )1342ص، 4ج، تا بی، ذهبی(او پیشه واعظانۀ

ــی ــه در او(ذهب ــت 382ص، 21ج، ق1413، ذوق و نقــادي محدثان ــن روای ــار ای ) از اعتب

همچنین وجود عبارت کامل روایت میسره در متن این روایت احتمال افزودگی  کاهد. می

ثبت ازلی نـام  ، م نبوتگویی فضیلت تقد؛ کند و پردازش روایت کوتاه میسره را مطرح می

بر آدم ادغام گردیـده تـا افضـلیت     پیامبر و ختم نبوت او با فضیلت مقام شفاعت پیامبر

هـاي مشـترك ایـن روایـت بـا روایـت        بخش، بر این اساس پیامبر بر آدم را اثبات نماید.

دم و استشـفاع بـدان جـزو    آن توسـط آ  مشاهدۀ، بر عرش حاضر یعنی حک نام پیامبر

تواند تأییدي بر روایـت عمـر بـن الخطـاب و در نتیجـه       نمی، روایت نبوده اولیۀصورت 

  صدور این مفاهیم از پیامبر قلمداد شود.

  متن. ارزیابی 3 ـ  4

پیـامبر   بر عرش بـا زمانـۀ   کتابت نام پیامبر اري نگرۀسازگ، در اعتبارسنجی متن روایت

در تراث اس�می نیـز کاویـده    میزان بسامد مضمون اصلی روایت گرفت. مورد توجه قرار

مخـدوش  ، با مضمون کتابت نام ایشان بـر عـرش   منتسب به پیامبرروایات اعتبار  شد.

، از میان اخبار مشابه نیـز  باشد. نگره در عصر نبوي این رواجتواند مستندي بر  بوده و نمی

است که در صدور آن از پیامبر تردید جدي وجود دارد  یک خبر منتسب به پیامبر اکرم

 کـه ها یـاد شـده اسـت     و در مقابل اخبار مؤید غیرنبوي متعدد بوده و در منابع کهن از آن

  بخشد.  را قوت می پس از پیامبر اکرم شیوع مضمون اصلی روایتحتمال ا

  . تبارشناسی روایت5

تعیین کنشگران مؤثر در تولید ، این روایتگیري و رواج  دنبال مهد شکل در تبارشناسی به

شناسـی   یا نشر آن و چگونگی انتقال به برخی منابع امامی هستیم. بـدین منظـور بـه بـوم    

  پردازیم. راویان و تبیین گرایش آنان می

بابویـه و حـاکم را راویـان مـدنی ـ       سند طبرانی را راویان مدنی ـ مصري و سند ابـن  

مشترك اسانید نیـز ابوالحـارث فهـري مصـري      ۀند. حلقا مصري ـ نیشابوري تشکیل داده 



 و اعتبارسنجی آن در...» خاتم بر عرش امبرینام پ تؤیآدم و ر« ينبو تیروا يواکاو   27

و

مدینـه شـکل گرفتـه و     سنت  اهلبرده در محافل حدیثی  رسد روایت نام می است. به نظر

 ۀاط�عـات محـدود از حلقـ   ، به تفرد روایت نظر، با وجود این در مصر رواج یافته است.

و اهمیـت   )711ص، ق1409، ابوزرعـه رازي (قابلیت بوم مصر در جعل حدیث، مشترك

همچنـین   توان به خاستگاه مدنی روایت اطمینـان داشـت.   نمی، بوم مدینه در اعتباربخشی

، م1934، یهانفاص(گرایش برخی راویان به زهد و تعامل گزارشگران روایت چون طبرانی

؛ 320ص، ق1424، (سـلمی آجري، )395، ص2ج، ق1417، يبغدادخطیب ؛ 14ص، 2ج

، خرگوشـی ، )157ص، 4ج، تـا  بـی ، سـبکى (حـاکم ، )304ص، 2ج، ق1399، جـوزي  ابن

 )107، ص1ج، ق1427، (حـافظ ابومطیع و )169 و 164ص، 18ج، ق1413، (ذهبیبیهقی

 گیر صـوفیان در مصـر  انضمام فعالیت چشـم  ها در مصر به با صوفیه و حضور برخی از آن

صـوفیانه  هـاي   گون روایت با آموزه و تناسب مفاد قصه )61 ـ  60ص، 1ج ،ق1417، (رزق

  شیوع روایت توسط صوفیه مصر باشد.  هاي توانند نشانه می

بطه و فعالیـت   ري ابن بوم اصفهانی ـ نیشابو ؛ گفتنی است نیز بابویه باب گزارش ابن در

هرچنـد   کنـد.  صوفیه در نیشابور احتمال آشنایی وي از طریق مشایخ نیشابور را مطرح می

، بابویـه  (ابـن کتابت طبرانی در اصفهان براي او، بابویه ابن ۀواسط ناشناختگی شیخ بی دلیل به

بطـه احتمـال تبـدیل سـند توسـط       و شاگردي طبرانـی نـزد ابـن    )227ص، 1ج، ق1378

  بابویه قابل بررسی است. ابن

  گیري  نتیجه .6

نقـل از عمـر    را بـه  »و رؤیت نام پیامبر خاتم بر عرش آدم«روایتبرخی مصادر متقدم 

اعتبار این روایـت از حیـث    ،در نوشتار حاضر اند. گزارش کرده بن خطاب از رسول اکرم

معاجم طبرانـی و  ، سنت  اهلمصدر نقل روایت در منابع  سند و متن سنجیده شد.، مصدر

 مصـدر  از معیارهـاي حـداقلی اعتبـار   بابویـه اسـت کـه     ابـن  النبوة  کتابدر مصادر امامیه 

تضـعیف   در اسـانید بـه   ضعیف و رفـاع ، وجود راویان ناشناختهبا این حال  برخوردارند.

، انجامد و اشتهار عبدالرحمن بن زید به رفع و جعل طریـق از پـدرش بـه عمـر     اسناد می

عدم پشـتیبانی   دلیل بهمتن روایت نیز  است. مانع اعتماد به انتساب روایت به پیامبر اکرم

که بر عرش قابل نقد است  متأخر کتابت نام پیامبر ۀکاربست نگرروایات مؤید از آن و 

انتساب متن روایت به پیامبر اکرم ، وجود شواهد متعدد غیرنبوي در منابع کهن با توجه به



 1401ستان پاییز و زمتم، وهششماره بیست، سال چهاردهم، پژوهیفصلنامه علمی حدیثدو  28

 »و رؤیت نام پیامبر خاتم بـر عـرش   آدم«بنابراین استناد به روایت  کند. را مخدوش می

  رسد. روایتی نبوي درست به نظر نمی مثابۀ به

آن اسـت کـه    دهنـدۀ  روایت نیز نشـان  اسانیدبوم و گرایش راویان موجود در  بررسی

متمایـل بـه    و کنشگران پویا در نشر آن غالبـاً   مصر فعالیت داشته مشترك اسانید در ۀحلق

روایت توسـط صـوفیان مصـر رواج    این ، برابر شواهد اند.  صوفیه یا در تعامل با آنان بوده

 رسـیده اسـت.   بابویـه  نیشابوري یـا اصـفهانی بـه ابـن     سنت  اهلیافته و از طریق مشایخ 

و  و تبـاري صـوفیانه دارد   سـنی  یخاسـتگاه رسد روایت مورد بحث  به نظر می رو ازاین

     .یافته است  بابویه به برخی محافل حدیثی امامیه راه آثار ابن واسطۀ به

  

  ها نوشت پی

 گزارش خواهد شد.در بخش اعتبارسنجی متن روایت، برخی از این روایات  .1

  .نوشتار ۀادام :کن .2

، 3 نور(عرفـان  افزارهـاي مؤسسـۀ   نرم ۀواسط هدسترسی به بخش قابل توجهی از منابع مورد استفاده ب .3

 إل، تراجم و رجال شیعه)، مکتبـ 2 ، تراث3، نورالسیره، جامع التفاسیر 3.5ک�م اس�می، جامع ا�حادیث 

 بوده است.   4.5 الکلم جوامعو  4الکبیر ، الجامع2 البیت اهل

در عرش و پیوند آن با توسل به ایشان براي پذیرش توبه ممکن  . گفتنی است آشنایی آدم با پیامبر4

توبـه آدم بـا    اعتبارسنجی روایت«است احتمال اشتراك نوشتار حاضر با پژوهش دیگر نگارنده با عنوان 

را بـه ذهـن آورد؛ اگرچـه     )ش1399نظري،  عطایی و (راد» توسل به پنج تن و پیوند آن با عقاید زیدیه

روایات  ،روش اعتبارسنجی روایات در هر دو نوشتار، روش مرسوم نقد حدیث در سنت اس�می است

برده از توسـل   نام هر دو نوشتار متمایز از یکدیگرند؛ زیرا روایت مورد بررسی در مقالۀبررسی شده در 

خاسـتگاهی زیـدي دارد امـا     دهد و خبر می» تن پنج«او زیر عنوان  بیت و اهل به پیامبر آدم

 محوري در نوشتار حاضر در منـابع فـریقین گـزارش شـده و توسـل آدم را منحصـر در پیـامبر        روایت

رو میـزان اعتبـار روایتـی     عبارتی نوشتار پیش به داند. و پیامد آشنایی با مقام ایشان در عرش می اکرم

اقتضاي آن محتوا و نتایج متفاوتی ارائه  سنجد و به و متنی دیگرسان را می ر، اسانیدمستقل با مصد     ًکام� 

  دهد. می

اي بـه فـردي نـامعلوم از مصـدري متـأخر و       بار در نامه عرش الذي �یتحرك در سخنان پیامبر یک .5

 سابقه است.   ) و در اقوال صحابه بی570صق، 1407حمیداهللا، صورت مرسل گزارش شده ( همتفرد ب
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و

  سپاسگزاري

اهللا شهیدي و همچنین فاضل ارجمنـد   از همفکري و همراهی اساتید بزرگوار دکتر علی راد و دکتر روح

  جناب آقاي محمدباقر ملکیان سپاسگزارم.
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  .ق1426

    .ش1361، نو نشر: تهران، آیین اهللا نیک فضل ۀترجم، محمد در تورات و انجیل ،داود، بنیامین .63

ی، قلعج یعبدالمعط تحقیق، عإلیمعرفإل أحوال صاحب الشر د�ئل النبوة و، نیحمد بن الحسای، هقیب .64

    .ق1405، العلمیه  الکتب دار: بیروت

، مطالعـات اسـ�می  ، »هفت اقلـیم و ارزیـابی یادکردهـاي آن در احادیـث     ۀاندیش«، احمد، پاکتچی .65

  .42ـ17ص، ش1386، 66 و 65مارۀ ش

: تهـران ، کاظم موسوي بجنوردي زیرنظر، المعارف بزرگ اس�میةدر دایر »تفسیر« مدخل، ـ ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   .66

 .ش1387، اس�می المعارف بزرگ ةدایر مرکز

  .ش ،1391دانشگاه امام صادق: تهران، صالح زارعی تنظیم، نقد متن،  ــ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   .67

  .ق1419، الحدیث دار: قاهره ، احمد محمد شاکر تحقیق، سنن الترمذي، سىیمحمد بن ع، ترمذى .68

  .تا بی، محمد الصادقی التهرانی إلمکتب: قم، التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم ،محمد، صادقی تهرانی .69

  .ش1392، شکرانه: قم، بشارات عهدین، محمد،   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   .70

ن محمـد بـن   یاء الـد یمـام الحـافظ ضـ   إل ل�یـ خإل البلدانیالمشـ  ین فیالفتح المب، محمد مطیع، حافظ .71

  .ق1427، البشائر دار: دمشق ، یالحنبل یعبدالواحد المقدس
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و

، مصـطفی عبـدالقادر عطـا    تحقیـق ، مستدرك علی الصـحیحین ، بن عبداهللا محمد، نیشابوريحاکم  .72

  .ق1411 ،العلمیه  الکتب دار: بیروت

محمدرضــا  تصــحیح، محمــد بــن حســن خلیفـه نیشــابوري  ۀترجمـ ، تــاریخ نیشــابور،   ـــــــــ    .73

  .ش1375، آگه: تهران، کدکنی شفیعی

    .ق1425، اعلمی: بیروت،  بالنصوص و المعجزات ةالهدا  اثبات، حسن بن محمد، عاملی حر .74

، هیسـ�م مرکـز الحقـائق ا�  : قـم ، ا�مامـه و ا�مـام   إلالک�م فـی معرفـ   جواهر، علی، حسینی می�نی .75

  .ش1389

تحقیـق بسـام محمـد    ، ا�طهـار   ا�زهار فی نجاه آبـاء النبـی   ا�عطار و نثر نشر، احمدسایح، حسینی .76

  .تا بی، الکلم  جوامع دار: قاهره، بارود

، 2چ، جماعإل من العلماء قیتحق، الشبه عن الرسول و الرسالإل  دفع، بوبکر بن محمدای، دمشق یحصن .77

  .ق1418ی، اء الکتاب العربیإح دار: هقاهر

  .تا بی،  الفکر دار: بیروت، البیان  تفسیر روح، ل بن مصطفىیاسماع، سوىوحقى بر .78

ـ    إلالوثائق السیاسـی ، محمد، حمیداهللا .79 ، النفـائس  دار: بیـروت ، 6چ، الراشـده  إلللعهـد النبـوي و الخ�ف

  .ق1407

ال سـ ، پژوهشـنامه تمـدن اسـ�می   ، »سیر تحول مفهـوم حـرز در فرهنـگ اسـ�می    «، حامد، خانی .80

 .84ـ65ص، ش1390، 1مارۀ ش، وچهارم چهل

، کارشناسی ارشد نامۀ پایان، هاي متن سجادیه با تکیه بر شاخصه ۀهویت و انتساب صحیف،     ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   .81

  .ش ،1382دانشگاه امام صادقدانشکده الهیات ، علوم قرآن و حدیث رشتۀ، راهنمایی احمد پاکتچی

 دار: دمشـق ، ابراهیم صالح تحقیق، باجیالرسائل کتاب الد نوادر، میبراهاسحاق بن ابوالقاسم ای، ختل .82

  .م1994، البشائر

  الصـفا بتحقیـق کتـاب شـرف      الشـفا و مناهـل    مناحـل ، محمـد سعد عبدالملک بـن   واب، وشیگخر .83

 .ق1424، البشائر ا�س�میه دار: مکه، نبیل بن هاشم الغمري تحقیق، المصطفی

ـ العلم  الکتـب  دار: بیروت،  محمدعلى دیس تحقیق،  ب ا�سرار فى أصول التصوفیتهذ،  ـــــــ   .84 ، هی

  .ق1427

الکتـب   دار: بیـروت ، مصطفى عبـدالقادر عطـا   تحقیق، تاریخ بغداد، علیاحمد بن ، خطیب بغدادي .85

 .ق1417، هیالعلم

  .تا بی، الفکر دار: بیروت، معانی الفاظ المنهاج إلالمحتاج الی معرف  مغنی، محمد، خطیب الشربینی .86

محمدعبـدالقادر   تصـحیح ، الریاض فی شرح شفاء القاضی عیـاض   نسیم، بن محمد احمد، خفاجی .87

    .ق1421 ،الکتب العلمیه دار: بیروت، عطا

 .تا بی، نا بی :جا بی ،ةالمجالس العشر، الحسن بن علی ابومحمد، خ�ل .88
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، اهللا السـلفی  الرحمن زین ظمحفو تحقیق، إلفی ا�حادیث النبوی ةالعلل الوارد، علی بن عمر، دارقطنی .89

  .ق1405، طیبه دار: ریاض

  .تا بی، موقع العرفان :جا بی، الشیعه بهااحادیث یحتج ، دیعبدالرحمن محمد سع، هیدمشق .90

، صادر دار: بیروت، سیأحوال أنفس نف یس فیخ الخمیتار، ن بن محمد بن حسنیحسي، ار بکرید .91

 .تا بی

    .ق1412، الشریف الرضی: قم، القلوب ارشاد، حسن بن محمد، لمىید .92

 دار: بیـروت ، تـدمري عمـر عبدالسـ�م    تحقیق، تاریخ ا�س�م، الدین محمد بن احمد شمس، ذهبی .93

  .ق1407، الکتاب العربی

   .ق1413، الرساله: بیروت، 7چ، سیر اع�م النب�ءــــــ ،  .94

  .ق1418، الکتب العلمیه دار: بیروت، المغنی فی الضعفاءــــــ ،  .95

  .تابی، إحیاء التراث العربی دار: بیروت، الحفاظ ةتذکرــــــ ،  .96

  .ق1382، والنشر إلللطباع إلالمعرف دار: بیروت، میزان ا�عتدالــــــ ،  .97

، 21مارۀ شـ ، شـناخت  قـرآن ، »ها و ماهیـت  زمینه، اسلوب؛ قرآن و آموزه تفضیل پیامبران«، علی، راد .98

  .40ـ21ص ،ش1397

با توسل به پنج تن و پیونـد آن   آدم ۀتوباعتبارسنجی روایت «، پریساعطایی نظري، و  راد، علی .99

  .ش1399، 13مارۀ ش، ال هفتمس، مطالعات فهم حدیث، »با عقاید زیدیه

ـ ان یـ عرفان غ�مرضـا  تحقیـق ، ا�نبیاء  صصق،  د بن هبإلاهللاین سعیالد قطب، راوندى .100 : مشـهد ، زدىی

  .]الف[ق 1409، هاى اس�مى مرکز پژوهش

، مـام المهـدى  مؤسسـإل ا� : قـم ، مام المهدىتحقیق مؤسسإل ا�، الخرائج و الجرائح، ــــــ  .101

  .]ب[ق1409

ـ : قـاهره ، فی مصر فی العصرین ا�یوبی و المملوکی إلخانقاوات الصوفی، عاصم محمد، رزق .102  إلمکتب

    .ق1417، مدبولی

  .ق1350، نا بی: مصر، المنار إلمجل، محمد، رضارشید .103

 دار: ریـاض ، النبویـه  إلالحافظ الطبرانـی و جهـوده فـی خدمـه السـن     ، محمد احمد،  لح صا  رضوان .104

  .ق1419، الشریف

  .ق1399، السلفیه ةالدعو إلمؤسس: حلب، 3چ، التوسل إل الی حقیقالتوصل ، محمدنسیب، رفاعی .105

 .ش1364،  دفتر انتشارات اس�مى: قم، آیین وهابیت، جعفر، سبحانی .106

،  مـام الصـادق  مؤسسـإل ا� : یسـ�م مؤسسإل النشـر ا� : قم، بحوث فی الملل و النحل،    ـ  ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   .107

  .تا بی

  .ق ،1421مام الصادقمؤسسإل ا�: قم، 4چ، القرآن  مفاهیم،   ـ   ـ ـ  ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   .108
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و

، 65 و 64مارۀ شـ ، معـارف ، »عربی کلیله و دمنه بـر ادب عربـی   ۀثیر ترجمأت«، وحید، پور سبزیان .109

  .ش1385

محمود محمد طنـاحى و عبـدالفتاح    تحقیق، الکبري إلطبقات الشافعی، عبدالوهاب بن على، سبکى .110

  .تا بی، هیاء الکتب العربیدار إح: قاهره، محمد حلو

ـ  ینیمحمدرضـا الحسـ   قیـ تحق، ر األنامیارة خیز یف شفاء السقام، الدین تقی، سبکی .111 ، 4چی، الج�ل

    .ق1419، نا بی :جا بی

ـ : قـم ، 2چ، دیگـران  محمود فهمی حجازي و ۀترجم، تاریخ التراث العربی، فؤاد، سزگین .112  ۀکتابخان

  . ق1412، اهللا مرعشى نجفى تیعمومى آ

کرد حاکم نیشابوري در تصـحیح   بررسی روي« ،حمزهحاجی، و رحیم ، خاکپور، کیهان، سلطانیان .113

، تحقیقـات علـوم قـرآن و حـدیث    ، »و تضعیف احادیث با تکیه بر روایات المستدرك علی الصحیحین

 .135ـ99ص ،ش1398، 44مارۀ ش

 ،مرکـز نشـر دانشـگاهی   : تهـران ، مجموعإل آثار السلمى، نیابوعبدالرحمن محمد بن الحس، سلمى .114

   .ش1369

، العلمیـه   الکتـب  دار: بیـروت ، 2چ، عطـا  مصـطفی عبـدالقادر   تحقیـق ، طبقات الصـوفیه ، ــــــ   .115

  .ق1424

: بیـروت ، عمر عمروىتحقیق ،  ر السمرقندى المسمى بحر العلومیتفس، نصر بن محمد، سمرقندى .116

  .ق1416، الفکر دار

مطبعـإل  : حیـدرآباد ، معلمى ى یحیعبدالرحمن بن تحقیق ، ا�نساب، م بن محمدیالکرعبد، سمعانى .117

  .ق1382 ،هیمجلس دائرةالمعارف العثمان

، هیالکتب العلم دار: روتیب، وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفی، بن عبد اهللا یأبوالحسن علي، سمهود .118

  .ق1419

  .تا بی، نا بی :جا بی، جامع ا�حادیث، الدین عبدالرحمن ج�ل، سیوطی .119

الجنـان و   دار: بیـروت ، القاضـی  سـمیر  تحقیـق ، الصفا فی تخریج احادیث الشـفا   مناهل،   ـ   ـ   ـ ـ   ـ   ـ   ـ  .120

  .ق1408، الکتب الثقافیه إلسسؤم

، اهللا العظمـى مرعشـى نجفـى    تیآکتابخانۀ عمومى : قم، ثورر بالمأیالدر المنثور فى التفس،      ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   .121

  .ق1404

، ا�سـ�میه  إلالعلـوم و الثقافـ   مرکـز  تحقیـق ، الدین ا�مام شرف إلموسوع، عبدالحسین، الدین شرف .122

  .ق1431، المورخ العربی دار: بیروت

ن یالمدرسـ  إللجماعـ  إلالنشر ا�س�مى التابعـ  إلسسؤم تحقیق، قاموس الرجال ،محمدتقی، شوشتري .123

    .ق1410ی، س�مالنشر ا� إل بقم مؤسسإلیالحوزة العلم ین فیجماعإل المدرس: قم، 2چ ،بقم
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النشـر فرانـز    دار: بیـروت ، 2چ، هلمـوت ریتـر   تحقیـق ، الوافی بالوفیات ، بکیل بن ایخل، صفدى .124

 .ق1401، نریشتا

 یعلمحمـد  تحقیـق ، نزهـإل المجـالس و منتخـب النفـائس    ، عبدالرحمن بـن عبدالسـ�م  ي، صفور .125

  .ق1419، الکتب العلمیه دار: بیروت، عبدالوارث 

 .تا بی، نا بی :جا بی، علی الصواف فوائد ابی، حسن بن حسین ابوعلی، صواف .126

،  للمطبوعـات  یمؤسسـإل األعلمـ  : بیـروت ، 2چ، المیزان فی تفسیر القـرآن ، محمدحسین، طباطبایی .127

  .ق1390

، آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی     ۀمؤسسـ : قـم ، منطـق فهـم حـدیث   ، محمدکاظم، طباطبایی .128

 .ش1390

 دار :جـا  بـی ، نیالحـرم  ق بـدار یـ قسـم التحق  تحقیـق ، ا�وسـط  المعجم، سلیمان بن احمد، طبرانی .129

  .ق1415، نیالحرم

  .تا بی، العلمیه  الکتب دار: بیروت، المعجم الصغیر،    ـ  ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   .130

    .ق1412، الشریف المرتضی: قم، 4چ، ا�خ�ق  مکارم، حسن بن فضل، طبرسی .131

، ن و أصحاب األصـول یأصولهم و أسماء المصنفعإل و یفهرست کتب الش ، محمدبن حسن، طوسی .132

  . ق1420ی، مکتبإل المحقق الطباطبائ: قم، عبدالعزیزطباطبایی تحقیق

ـ الحـوزة العلم  ین فیجماعإل المدرس: قم، ومى اصفهانىیجواد ق تحقیق، الطوسی  رجال ،    ـ  ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   .133 إل ی

  .ش1373ی، س�ممؤسسإل النشر ا�، بقم

  .ق1418، الکتب دار: بیروت، 2چ، الضعفاء الکبیر، عمرو بن محمد، عقیلی .134

 .م1999، الغرب ا�س�می دار: بیروت، عطیه جلیل تحقیق، الذخائر الشرقیه، کورکیس، عواد .135

    .ق1380، هیإل ا�س�میمکتبإل العلم: تهران، تفسیر العیاشی، محمد بن مسعود، اشىیع .136

مجموعه مقـا�ت  در » ششم و هفتم هجري ۀسدنگاري در سبک مناقب ۀسیطر«، مهدي، غ�معلی .137

  .ش1391، الحدیث دار :قم، بزرگداشت عبدالجلیل رازي قزوینی ۀکنگر

   .ش1389، 9 و 8مارۀ ش، حدیث اندیشه، »شناسی کتاب مختصر تاریخ دمشق سبک«،       ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   .138

، دار الفکـر : بیـروت ، المصطفی  حقوقالشفاء بتعریف ، عیاض بن موسیالفضل  یاب، اضیعقاضی  .139

 .ق1409

  .ش1363، علمی: تهران، 3چ ،کوشش ایرج افشار هاي قزوینی به یادداشت، محمد، قزوینی .140

، 2چ، صالح احمـد الشـامی   تحقیق، هیإل بالمنح المحمدیالمواهب اللدن، احمد بن محمد، قسط�نی .141

   .ق1425، المکتب ا�س�می: بیروت

احیـاء   دار: بیـروت ، القرآن بین صفات الخـالق و صـفات ا�کـوان     فرقان، س�مه، قضاعی العزامی .142

   .تا بی، التراث العربی



 و اعتبارسنجی آن در...» خاتم بر عرش امبرینام پ تؤیآدم و ر« ينبو تیروا يواکاو   37

و

 .ق1410،  وزارت ارشاد اس�می: تهران، تفسیر فرات الکوفی، فرات بن ابراهیم، کوفی .143

 .ق1429،  الحدیث دار : قم ،الکافی، یعقوب بن محمد، کلینى .144

   .ق1430، العلمیه  الکتب دار: بیروت، 2چ، تصححمفاهیم یجب ان  ،بن علوي محمد، مالکی .145

: قـم ، الـدین و محمدرضـا مامقـانى    ییـ مح تحقیـق ،  علم الرجال یح المقال فیتنق ، عبداهللا، مامقانى .146

  . ق1431، اء التراثیح�ت یموسسإل آل الب

 کاظم موسـوي  نظر زیر، می�المعارف بزرگ اسةدر دایر »ابوطالب مکی«مدخل ، اهللا فتح، مجتبایی .147

    .ش1378، می�المعارف بزرگ اس ةدایر مرکز: تهران، بجنوردي

جمعـى از   تحقیـق  ،امعـإل لـدرر أخبـار ا�ئمـإل ا�طهـار     نـوار الج �بحار ا، محمد باقر، مجلسى  .148

  .ق1403،  یاء التراث العربیدار إح: بیروت، 2چ، محققان

و مرویات شیخ  و نقد شبهات وارده بر وثاقتبررسی « ،مرتضیاوحدي،  و رسول، محمدجعفري .149

 .168ـ141ص، ش1396، 36مارۀ ش، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، »صدوق

، 4چ، بشـار عـواد معـروف    تحقیـق ، أسماء الرجـال  یب الکمال فیتهذ، وسفیالحجاج  أبىي، مز .150

  .ق1406، همؤسسإل الرسال: روتیب

ی، المنان الجبالإحسان عبد تحقیق، جزء احادیث الشعر، یبن عبد الواحد بن عل یعبدالغنی، مقدس .151

   .ق1410، هیم�سالمکتبإل ا�: اردن

ي، مـام النـوو  ا� دار: ردنا، ارةیـ ث التوسـل والز یج أحادیرفع المنارة لتخر، دیمحمود سع، ممدوح .152

  .ق1416

، ارشاد القاصی و الدانی الی تراجم شیوخ الطبرانـی ، ح بن علی�الطیب نایف بن ص ابی، منصوري .153

    .ق1427، الکیان دار: ریاض

) النبـوة (کتابیهمـا  فـی  دراسـإل   بین الصدوق و القطـب الراونـدي  « ،حسن سید، موسوي بروجردي .154

 .ق1430 ،2و  1مارۀ ش، تراثنا، »)نبیاء�ا صصق(و

جعابی  :موردي ۀوات مشترك در اخبار منتقله(مطالعبررسی نقش ر«، حسین و ستار، رضا، مؤدب .155

  .238ـ207ص، ش1393، 11مارۀ ش، پژوهی حدیثدوفصلنامه علمی ، »از مشایخ صدوق)

  .ش1371، امیرکبیر :تهران، 5چ، برار�ا ة سرار و عد�کشف ا، بن محمد رشیدالدین احمد، میبدي .156

اسـتاد  ، دکتـري  ۀنامـ  پایـان  ،الگوهاي گفتمانی تصرف در حدیث نزد قصـاص ، یحیی، میرحسینی .157

  .ش ،1394دانشگاه امام صادق، دانشکده الهیات، علوم قرآن و حدیث رشتۀ، احمد پاکتچی: راهنما

ن یجماعإل المدرسـ : قم، 6چ، رى زنجانىیشب موسى تحقیق، النجاشی  رجال ، احمد بن على، نجاشى .158

  . ش1365ی، م�س�امؤسسإل النشر ، إل بقمیالحوزة العلم یف

    .ق1421، مجمع الملک فهد: مدینه، یمان فی ضوء الکتاب و السنه�ا  اصول، من العلماء إلنخب .159

 .تا بی، المؤلف: تهران، غه�الب  فی شرح نهج ةالسعاد  مفتاح، یمحمدتقی، نیقا ينقو .160
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  .ق1414، لفؤفرزند م: تهران، الحدیث  مستدرکات علم رجال، على، نمازى شاهرودى .161

 .تا بی، الجیل دار: بیروت ،الشام  فتوح، بوعبداهللا محمد بن عمراي، واقد .162

  

 


