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چکیده

دربببارد زنببدگی امامببان در گببزارشهببای تبباریخی-حببدیدی اخببتالف
وجود دارد .این اختالف اقوال گاد موجب حتک حرمت مبیشبود و

گاد این مسئله دستاویز غرضورزان قرار میگیرد .از اینرو ضبروری
اسببت تببا در اسببتفادد از اخبببار دقببت علمببی لحبباش شببود .شبیرخوارگی

ام ببام حسب بین

از جملبببه اخب بباری اس ببت ک ببه در من بباب ت بباریخی-

حبببدیدی شب بیعه و سبببنی ببببا اخبببتالف نقبببل شبببدداسبببت .چگبببونگی

ش بیرخوارگی امببام حس بین  ،پرسببش اصببلی نگارنببدد اسببت .ای بن
نوش ببتار ببببه روش توصب بیفی -تحلیل ببی ب ببا جمب ب موری اطالع ببات ب ببه
صببورت کتابخانببهای بببه مطالعببه گببزارشهببای تبباریخی -حببدیدی

پرداخت بببه و در ن بببر دارد ،نق بببلهب ببای ن ببباهمگون و نادرس بببت کن بببار

گ اشببته شببوند تببا در صببورت اعتبببار از ن ببر سببند و محتببوا ،من اقببوال

 .1کارشناسئئ ئ ئئی ارش ئ ئ ئئئد تئ ئ ئئئئار یخ تش ئ ئ ئ ئیع و فئ ئ ئئئئارغ التحصئ ئ ئ ئیل سئئئئئئئئط س ئئئئئئئه درگئئئئئئئئرایش تئئئئئئئئار یخ اسئئئئئئئئالم.
m.rezaeiseresht@yahoo.com
 .2دکتری تار یخ تشیع اثنی عشریM.noormohammadi1351@gmail.com .

م ببورد اس ببتفادد قبببرار گی ببرد .بن ببابراین ب ببا فبببرض تردیب بد ایب بن اخبب بار

نمیتوان منور این واقعیت شد .به ن بر مبیرسبد ببا وجبود اخبتالف
سببنی انببدک ب بین حسببنین

بیمبباری مببادر بببا اعجبباز پیبامبر

احتمببال دارد کببه امببام

در دوران

تغ یبه و بعببد از بهبببودی ،مجببدد

توسبد مبادر تغ یبه شبددانبد .همننبین زنبانی در منسبب دایگبی ببه
کمک میکردند.

دختر رسول خدا

واژههااااا :امب ببام حس ب بین  ،ح بببرت فاطم بببه  ،ح ب ببرت
کلیااااد 
محمد

 ،شیر خوارگی.

مقدمه
یک ئی از مشئئکالت اساسئئی در حئئوزه گئئزارشهئئای تئئار یخی -حئئدیمی مسئئئله صئئحت و
اعتب ئئار گ ئئزارهه ئئا اسئئئت .فراین ئئد نق ئئد ،از مس ئئائل مهئئئم پژوهشه ئئای ت ئئار یخی اس ئئت و ن ئئزد
پژوهشگران و محققان اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که سب

اصئالُ اطالعئات مئیشئود .لئذا

بدین وسیله گزارههای تار یخی به منظور دسئتیابی بئه اطالعئات درسئت در بوتئۀ سئنجش و
ارز ی ئابی قئئرار مئئیگی ئرد تئئا توسئئعه علمئئی محقئئق شئئود .بای ئد ی ئادآور شئئد کئئه اخئئتالف در آثئئار
تار یخی -حدیمی امئری اجتنئا

ناپئذیر اسئت .گئاه اخئتالف و تنئاقض در اخبئار مر بئوط بئه

زندگی حضرات معصومین ،مشاهده میشود .این دسته از اخبار نئزد اندیشئوران و عالمئان
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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به عنوان اخبار ضعیف شناخته شده و در مجامع علمی نیز اعتبار الزم را ندارند .بنئابراین
پژوهشئئگران و محققئئان رسئئالت ب رگ ئی را برعهئئده دارنئئد تئئا بئئا بررس ئی دادههئئای تئئار یخی و
روایئئی ،سئئره را از ناسئئره تفکیئئک کنن ئئد؛ در غیئئر ایئ ئن صئئورت اخب ئئار ضئئعیف و نادرسئئت
میتواند به عنوان ابزار ی در دست دشمنان و معاندان اسالم قئرار گیئرد تئا برخئی بئا تکیئه بئه
ای ئن دسئئته از اخبئئار و اسئئناد ،حرمئئتشئئکنی کئئرده و اعتقئئادات مسئئلمانان و بئئهخصئئوص
شیعیان را به تمسخر گرفته و شبهاتی را برای تخر یئ

باورهئای عقیئدتی در فضئای فکئری و

علمی مطرُ کنند .لذا بررسی این دسته از اخبار حائز اهمیت و ضروری به نظر میرسد.
زنئدگی امئام معصئئوم

نئوع و نحئئوه اخبئار مر بئئوط بئه مقئئاطع زنئدگی آنهئئا همیشئه مئئورد

توجه محققان بودهاسئت .ابئا عبئداهلل الحسئین

بئه دلیئل جایگئاه و یئژهاش نئزد همگئان-

مسلمان و غیر مسلمان -همیشه مورد عالقه و احترام بوده؛ ز یرا شخصیت حماسئهسئاز او،
هو یئت و مانئئدگاری اسئئالم را بئئرای مسئئلمانان رقئئم زده اسئئت .یکئئی از مسئئائل مئئورد توجئئه در
زندگی امام حسین

 ،موضئوع شئیرخوارگی حضئرت اسئت .از یئک طئرف اقئوال متعئددی

توسط مورخان و محدثان شیعه و عامه در این خصوص نقل شده و از طرف دیگئر بئه دلیئل
اختالف پارهای از این اخبار ،اعتبار گزارههای تار یخی و حدیمی کئه بئا باورهئای عقیئدتی-
دینی مردم در ارتباط اسئت ،گئاه مئورد هجمئه قئرار گرفتئه اسئت؛ لئذا الزم اسئت جهئت رفئع
ابهام و شفافسازی ،اخبار و گزارشهای تار یخی -حئدیمی بررسئی و تبیئین شئود تئا بئدین
وسیله در راستای تقو یت نقش سازنده اخبار مربوط به زنئدگی ائمئه

گئامی علمئی بئرای

آحاد مردم مسلمانان برداشته شود .چنین فعالیتهای علمی ،الزمه مقابله با هجمئههئای
معانئئدین اسئئت .نگارنئئده در نظئئر دارد بئئا بررسئئی گئئزارشهئئای مر بئئوط بئئه ش ئیرخوارگی امئئام
حسین

 ،اتفا و اختالف گزارههای تار یخی -حدیمی و گاه تعئارض آنهئا را تبیئین و نظئر

صحی در این مسئله را ارائه نماید.

نگاشتههای بسیاری در باره حسئین بئن علئی

توسئط مورخئان ،محئدثان و متکلمئان

تئئألیف شئئدهاسئئت .زنئئدگینامئئه ،س ئیرهنو یسئئی ،فضئئائلنگئئار ی و مقتئئلنو یسئئی از جملئئئه

پژوهشی مستقل صئورت نگرفتئه ،بلکئه اخبئار پراکنئدهای در سئایتهئا و منئابع خبئری و یئا
اشئئارهای اجمئئالی در قسئئمتی از آثئئار پژوهشئئگران معاصئئر وجئئود دارد .کتئئا

نهضئئت عاشئئورا

(تحر یفهئئا و شئئبههها) 1از جملئئه آنهاسئئت کئئه در آن مطئئالبی در بئئاره اعجئئاز در ش ئیرخوارگی

امئئام حسئئین

ذکئئر شئئده و سئئه احتمئئال برگرفتئئئه از کتئئا

اصئئول کئئافی و منتهئئی االمئئال

مختصئرا در دو صئئفحه بئئدون تحلیئل و نقئئد آورده شئئدهاسئت .همهنئین مئئیتئئوان بئئه مقالئئه

«پژوهشی درباره نام ،سن و کیفیت طفل شیرخوار امام حسین

» 2اشئاره کئرد ،ایئن مقالئه

به نقد دیدگاه برخی منابع معاصر در بئاره سئن وکیفیئت طفئل شئیرخوار پرداختئه و مئرتبط بئا
 .1این کتا توسط محققین گروه تار یخ مرکز مطالعات حوزه ،کار ی از مرکز مطالعات و پئژوهشهئای فرهنگئی
حوزه علمیه ،به سال  1381نگارش شدهاست.
 .2محسن رنجبر ،فصلنامه تار یخ اسالم در آینه پژوهش ،زمستان  ،1385شماره .12

نقد و بررسی گزارشهای شیر خوارگی امام حسین

تألیفاتی است که از سدههای دوم آغئاز و تئا کنئون ادامئه دارد؛ امئا در بئاره موضئوع مئورد نظئر،
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عنئئوان مئئذکور نیسئئت .نوشئئتار حاضئئر در نظئئر دارد گئئزارشهئئای ش ئیرخوارگی حضئئرت را بئئا

تأ کید بر منابع تار یخی و حدیمی مورد نقد و ارز یابی قرار دهد.
 .1نقد منابع

نقئئد علمئی یئک اثئئر یئا مئئتن بئئه فراینئئد ارز یئابی و سئئنجش علمئی و بررسئی سئئره از ناسئئره

م ئیانجامئئد .در ای ئن حالئئت کاسئئتیهئئا و نارسئئاییهئئای علم ئی اثئئر بئئه صئئورت روشئئمند و

منطقئی بیئان مئیشئئود .برخئی قائلنئئد کئئه تج یئه کئئردن سئئخن بئئه ایئن معناسئئت کئه انسئئان
عناصر درست آن را بگیرد و عناصر نادرست را الواء کند و اینقدر قدرت تشئخیص داشئته

باشد کئه بگو یئد از ایئن سئخن کئدام قسئمت درسئت و کئدام قسئمت نادرسئت اسئت .ایئن
همئئان مطلبئئی اسئئت کئئه در روایئئات تعبیئئر بئئه نقئئد و انتقئئاد شئئدهاسئئت (مطهئئری:1398 ،

 .)542/22در نقئئد منئئابع؛ ارز ی ئابی ،سئئنجش و راسئئت آزمئئایی اخبئئار مئئورد توجئئه اسئئت .در

این حالت ضمن مقایسه اخبار ،برخی از آنها از دور خار میشوند .بنابراین ،نقئد تئار یخی
بئئه دسئئتیابی یئک واقعیئت تئئار یخی کئئه تئئا حئئدودی قابئئل قبئئول باشئئد ،کمئئک مئیکنئئد .ایئن
مقایسئئه اخبئئار مشئئکوک و ضئئعیف را کنئئار زده و بئئه حقیقئئت ،نزدیئک مئیشئئود .از آنجئئا کئئه
محتوای گئزارشهئای تئار یخی مر بئوط بئه پیئامبر

و ائمئه معصئومین

توسئط صئحابه،

تابعین و تابع تابعین جمعآوری و تدو ین شده ،تحلیئل ایئن دسئته از اخبئار ضئروری بئه نظئر
میرسد .در تأیید گزارههای تار یخی الزم است ،نقد از دو زاو یئه مئورد بررسئی قئرار گیئرد :اول

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041

نقد بیرونی که به اصالت سند منبع  -زمان ،مکان ،محیط ،نو یسئنده  -مئیپئردازد ،و دیگئر

در دو بخش سند و متن ،تبیین میشود.
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 .2بررسی گزارههای تاریخی

نقئئئد درونئ ئی بئئئه لح ئئا محت ئئوا و میئ ئزان حقیقتیئ ئابی آنه ئئه در آن موج ئئود اسئئئت ،ص ئئورت

میپئذیرد (دغئیم و جهئامی .)2944-2943/2 :2886 ،بئدین وسئیله صئحت و سئقم اخبئار

تحلیل رو یدادها در پژوهش تار یخی جایگاه مهمئی دارد؛ ز یئرا دسئتیئابی بئه اطالعئات
درست ،در گرو ارز یابی و نقئد گئزارشهئای تئار یخی اسئت .بئه عبئارتی محققئان ضئمن نقئد
کاستیها ،اخبار را نشان داده و در واقع نوعی ارزشیابی را با هدف روشن شئدن آنهئه در اثئر

نقایص یا مزایای پدید آمده ،تبیین میکنند (حفنی .)895 :1428 ،بنابراین ضئرور ی اسئت
به هنگام اختالف و تنئاقض در اخبئار بئه تحلیئل آنهئا همئت گماشئت .همئانطور کئه اشئاره
شد ،تفاوت در نقل اخبار وگئزارههئای تئار یخی و روایئی ،حقیقتئی انکارناپئذیر اسئت .برخئی
حوادث تار یخی با اختالف اقوال و روایات مواجهانئد و ایئن تفئاوت در گئزارشهئای شئیعه و
اهل سنت بسیار دیئده شئدهاسئت .یکئی از ایئن اخئتالف اخبئار مر بئوط بئه گئزارههئای ثبئت
شئئده در بئئاره اباعبئئئداهلل الحس ئین

اسئئت کئئئه در مسئئأله ش ئیرخوارگی حضئئرت بئئا اخبئئار

متعددی توسط علمای شیعه و عامه مواجهایم که نیازمند بررسی و تتبع است.
گزارشهایشیرخوارگیامامحسین

.2-1

همانطور که درباره تولد او اقوال متعدد نقل شده ،در بئاره شئیرخوارگی ایشئان نیئز تفئاوت
در اخبار وجود دارد .به طور کلی سه نوع خبر توسط علمای شیعه و عامه نقل شدهاست.
 .۲-۱-۱تغذیه از پیامبر

در ایئئن خصئئوص دو گونئئئه گئئزارش نقئئل شئئدهاسئئت برخئئی چنئئین نقئئل کردنئئد« :امئئام
صاد

فرمود ... :امام حسین

خدمت پیومبر

از فاطمه

و از هیچ زن دیگر شئیر نخئورد ،بلکئه او را

مئیآوردنئد و آن حضئرت انگشئت ابهئامش را در دهئان او مئیگئذارد و او

از گوشت و خون رسول خدا
«حسین

را نزد پیومبر

روئید» .در روایت دیگر آمده است که امئام رضئا

فرمئود:

مئیآوردنئد و آن حضئرت ز بئانش را در دهئان او مئیگذاشئت تئا

مئئیمکی ئد و بئئه همئئان ا کتف ئا مئئیک ئرد و از ه ئیچ زنئئی ش ئیر نخئئورد» (کلینئئی-465/1 :1362 ،
464؛ ابئئن بابو ی ئه .)51 :1484 ،ای ئن روای ئت چن ئین ادامئئه پی ئدا مئئیکنئئد کئئه بئئه غی ئر از راو ی ئان
بخش نخست برخی فقط ناقل قسئمت پایئانی روایئت هسئتند« :فرزنئدى شئش ماهئه متولئد
نشد جز عیسی بن مر یم

و حسئین بئن علئی

» (ابئن بابو یئه52 :1484 ،؛ کلینئی:1362 ،

465/1؛ ابن قولو یه57 :1356 ،؛ ابن بابو یه286/1 :1385 ،؛ مجلسی.)272/23 :1363 ،
از میان محدثان و مورخان برخی خبئر فئو را تفکیئک کئردهانئد .عئدهای تنهئا خبئر شئیر
خوردن از انگشت ابهام پیئامبر

را ذکئر کردنئد (ابئن قولو یئه57 :1356 ،؛ ابئن شهرآشئو ،

نقد و بررسی گزارشهای شیر خوارگی امام حسین
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 )58/4 :1379و دیگران به خبر شیر خوردن از زبان پیامبر
آن مولود میمکید تا سئیرا

اشئاره کردنئد ،بئه گونئهای کئه

مئیشئد (ابئن بابو یئه286/1 :1385 ،؛ ابئن بابو یئه136 :1376 ،؛

کرکئی حئئائرى97/2 :1418 ،؛ فتئئال نیشئئابوری355 /1 :1423 ،؛ بحرانئئی اصئئفهانی:1413 ،
 .)24/17ب ئئدین وسئ ئیله ایئ ئن گ ئئروه ب ئئا اس ئئتناد بئئئه ایئ ئن دس ئئته از اخب ئئار م ئئدعی ش ئئدند کئئئه
از فاطمه و یا هیچ زن دیگئرى شئیر نخئورده و فقئط توسئط رسئول خئدا

حسین

میشد .به همین دلیل گفته شئده کئه خئون و گوشئت حسئین
خدا

توذیئه

از خئون و گوشئت رسئول

است.

 .۲-۱-۲تغذیه از شیر ام ایمن

برخی از منابع نقل دیگری را با این مضمون بیان کردند« :امام صاد
همسئئایگان ام ایمئئن بئئه حضئئور پی ئامبر

فرموده اسئت:

آمدنئئد و گفتنئئد :اى رسئئول خئئدا

ایمن تا سسیده دم نخوابید و گر یست و تمام ش

را گر یه میکئرد .پیئامبر

! دیش ئ

ام

کسئی را پئیش

او فرسئئتادند ک ئه بیای ئد و چئئون آمئئد فرمودنئئد :اى ام ایمئئن! خئئدایت نگر یانئئد .همسئئایگانت
پیش من آمدند و گفتند دیش
چه چیزى موج
به همان سب

تا صب گر یئه کئردهاى .خداونئد چشئمت را گر یئان نکنئاد،

گر یستن تو بودهاست؟ گفت :اى رسول خدا
تئا صئب گر یسئتم .پیئامبر

فرمودنئد :خئوا

! خوا

سختی دیئدم و

خئود را بئراى رسئول خئدا

بیان کن که خدا و رسول او داناترند .گفت :بر من گران است که آن را نقل کئنم .پیئامبر
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فرمودنئئد :آنچنئئان کئه در خئئوا
خوا

دیئدهاى نیسئئت .ا کنئئون بئئراى مئئن بگئئو .گفئئت :دیشئ

در

دیدم که پارهاى از تن شما در خانه من افتاده است .فرمودند :اى ام ایمئن! چشئمت

راحت بخوابد .فاطمئه

حسئین را خواهئد زاییئد و تئو او را پئرورش خئواهی داد و بئه او شئیر

خئئواهی داد و بئئدین گونئئه پئئارهاى از تئئن مئئن در خانئئه تئئو خواهئئد بود.گو ی ئد چئئون فاطمئئه
حسین

را زاییئد ،روز هفئتم پیئامبر

دسئتور فرمودنئد سئر کئودک را تراشئیدند و هئم وزن

موهاى او نقره صدقه دادند و او را عقیقه فرمودند ،سئسس ام ایمئن امئام حسئین
رسول خئدا

پیهیئد و او را بئه حضئور ایشئان آورد و پیئامبر

محمئئول .اى ام ایم ئئن! ایئ ئن تأو یئ ئل خ ئئوا

را در بئرد

فرمودنئد :آفئرین بئر حامئل و

ت ئئو اس ئئت» (اب ئئن بابو یئ ئه82 :1376 ،؛ خرگوش ئئی

نیشئ ئئئابوری58/4 :1424 ،؛ فتئ ئئئال نیشئ ئئئابوری355-345 /1 :1423 ،؛ مجلسئ ئ ئی:1363 ،
234/43؛ جزائئئرى76/1 :1427 ،؛ بحرانئئی اصئئفهانی .)22- 23/17 :1413 ،الزم بئئئه ذکئئر
است در این گزارش مورخان و محدثان ،خبر خئود را بئه نقئل از شئیخ صئدو ذکئر کئردهانئد
که به اعتباری ،خبر واحد است.
 .۲-۱-۳تغذیه از شیر ام الفضل

آنهه در بیشتر منابع به آن اشاره شده ،این روایئت اسئت کئه« :ام الفضئل همسئر عبئاس
بئئه عبئئدالمطل

بئئه پی ئامبر

گفئئت :در خئئوا

است -تعبیر آن چیست؟ پیامبر

فرمود :خوا

دی ئدم قطعئئهاى از پیک ئر شئئما در خانئئه مئئن
خوبی دیدهاى ،فاطمه پسئرى مئیزایئد و

تو او را با شیر پسرت قمم شیر خواهی داد .چون حسین متولد شئد ام الفضئل شئیر دادن او را
بئئر عه ئئده گرف ئئت .همهنئئین مالئ ئک بئئئن اسئئماعیل از ش ئئر یک ،از س ئئما ک ،از ق ئئابوس ،از ام
الفضل براى ما نقل کرد که میگفتئه اسئت هنگئامی کئه حسئین بئن علئی
پی ئامبر

متولئد شئد بئه

گفتم:ک ئودک را بئئه مئئن لطئئف کنی ئد و بسئئسر ید .مئئن او را بئئا ش ئیر پسئئرم قئئمم ش ئیر

میدهم و پرستارى میکنم .پیامبر

چنان فرمود» (ابئن سئعد371/18 ،218/8 :1418 ،؛

کوفی199/2 :1412 ،؛ زبیری25-24 :1999 ،؛ ابن اعئمم323 /4 :1411 ،؛ حئا کم نیشئابوری،
426-425/1؛ ابئئن عسئئا کر197-196/14 :1415 ،؛ سئئبط بئئن الجئئوز ی218 :1418 ،؛ گنج ئی
الشئئافعی418 :1484 ،؛ ابئئن عئئدیم27-28 :1423 ،؛ ابئئن نمئئا حل ئی16 :1486 ،؛ ابئئن صئئباغ،
768/2 :1422؛ کاشئئفی386 :1382 ،؛ حئئر عئئاملی489/1 :1425 ،؛ مرعشئئی تسئئتری:1489 ،
11/11؛ محئئدث نئئورى256/1 :1384 ،؛ قمئئی .)58-49 :1421 ،اکثئئر مورخئئان اهئئل سئئنت،
ناقل این خبر هستند.
.3نقدسندی 

آنهه در اینجا مد نظر است ،شناسایی منبع حدیث و بررسی اظهار نظر رجالشناسئان
در مئئورد راو ی ئان و محئئدثان اسئئت .در ای ئن مرحلئئه سئئند حئئدیث از نظئئر اوصئئاف راوی نظیئئر
وثاق ئئت ،ع ئئدالت ،ض ئئبط راو یئ ئان ،اتصئئال و انقط ئئاع ،قبئئول و رد ح ئئدیث بررس ئئی م ئئیش ئئود

نقد و بررسی گزارشهای شیر خوارگی امام حسین

194/3 :1411؛ مفید129/2 :1413 ،؛ ابوبکر بیهقی469-468/6 :1485 ،؛ طبرسئی:1417 ،
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(هاشمی موسوی .)83 :1438 ،به عبارتی روایت صحی از غیر آن ،اتصال یئا عئدم اتصئال
گروه راو یئان ،اقئرار راوی در مئورد خبئر و نظئایر اینهئا شناسئایی مئیشئود .وجئود هر یئک از ایئن
مئئوارد مئئیتوانئئد ،اعتبئئار حئئدیث را خدشئئهدار کن ئد؛ امئئا بئئروز آن بئئه ای ئن معنئئا نیسئئت کئئه بئئه
ّ
صورت کلی اعتبار حدیث از بین میرود؛ بلکه باید از نظر محتوا هم مورد بررسئی قئرار گیئرد
و با هوشیاری بیشتر با این دسته از اخبار و احادیث روبهرو شد.
.1-3ضعفسندی 

بئئه آن دسئئته از نئئواقص و اشئئکاالتی گفتئئه مئئیشئئود کئئه اعتبئئار حئئدیث بئئدین وس ئیله
خدشهدار میشود.
 .۱-۱-۳ضعف در سند تغذیه امام

از پیامبر

ضئئمن بررسئئیهئئای صئئورت گرفتئئئه گئئزارشهئئای مر بئئوط بئئه توذیئئه امئئام حسئئین

از

پیئ ئ ئامبر  ،کلینئ ئ ئی ( )465-464 /1 :1362بئ ئئئه نقئ ئئئل از امامئ ئئئان معصئ ئئئوم چنئ ئ ئین
ُ
آوردهاسئئتُ « :مح ّمئئد َبئ ُئن ی َحیئی عئ َئن علئ ّی َبئئن إ َسئئماعیل عئ َئن ُمح ّمئئد َبئئن ع َمئئرو ال ّ ّیئات عئ َئن
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ر ُجئئل مئ َئن َصئئحابنا عئ َئن بئی ع َبئئد اهلل قئئال :إ ّن ج َبرئیئل نئئزل علئئی ُمح ّمئئد فقئئال لئ ُئه یئا
َ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُمح ّمد إ ّن اهلل ُیب ّش ُرک بم َولود ُیولد م َن فاطمة تق ُتل ُه ّم ُتک م َن ب َعدک فقال یا ج َبرئیئل و علئی
َ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ر ّبی ّ
السئال ُم ال حاجئة لئی فئی م َولئود ُیولئد م َئن فاطمئة تق ُتل ُئه ّمتئی م َئن ب َعئدی فعئر ث ّئم هئبط
ُ َ ُ ُ
فقال ل ُه م َمل ذلک فقال یا ج َبرئی ُل و علی ر ّبی ّ
السال ُم ال حاجة لی فی م َولود تق ُتل ُه ّمتی م َئن
السماء ُث ّم هبط فقئال یئا ُمح ّم ُئد إ ّن ر ّبئک ُی َقر ُئئک ّ
ب َعدی فعر ج َبرئی ُل إلی ّ
السئالم و ُیب ّش ُئرک
َ
َ
َ
ٌ
ُ
ُ
َ
ّ
بأن ُه جاعل فی ذ ّر ّیته اإلمامة و الوالیة و الوص ّیة فقال قد رضئی ُت ث ّئم َرسئل إلئی فاطمئة ّن اهلل
َ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُیب ّش ُرنی بم َولود ُیولد لک تق ُتل ُه ّمتئی م َئن ب َعئدی فأ َرسئل َت إل َیئه ال حاجئة لئی فئی م َولئود م ّنئی
َ ُ ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
تق ُتل ُئه ّم ُتئک مئ َئن ب َعئئدک فأ َرسئئل إل َیهئئا ّن اهلل قئد جعئئل فئی ذ ّر ّیتئئه اإلمامئئة و الوالیئة و الوصئ ّیة
ُ
ُ
ُ ً
ُُ ُ ً
ُ
َ
ّ
فأ َرسئئل َت إل َیئه نئی قئئد رضئی ُت فحمل َتئ ُئه ّمئ ُئه ک َرهئئا و وضئئع َت ُه ک َرهئئا و ح َملئ ُئه و فصئئال ُه ثالثئئون
ّ
َ ُ
ً
ً
ُ ّ
َ
ش َهرا ح ّتی إذا بلغ شد ُه و بلغ َر بعین سنة قئال ر ّ َو ز َعنئی َن شئکر ن َعمتئک التئی نع َمئت
ً
حا ت َر ُ
ضئاه و َصئل َ لئی فئی ُذ ّر ّیتئی فل َئو ال ّن ُئه قئال َصئل َ
عل ّی و علی والد ّی و َن َعمل صئال
َ
ُ ُّ
ُ
ُ
ً
َُ
لی فی ذ ّر ّیتئی لکانئ َت ذ ّر ّی ُت ُئه کل ُه َئم ئ ّمئة و ل َئم ی َرضئع ال ُحسئ َی ُن م َئن فاطمئة و ال م َئن نمئی

َ
َ
ُ
ّ
کان ُی َؤتی به ّ
النب ّی فیض ُع إ َبهام ُئه فئی فیئه فئیم ّص م َنهئا مئا یکفیهئا الیئ َوم َین و الئمالث فنبئت
ّ
َ
َ
َ
ل َح ُم ال ُحس َین م َن ل َحم ر ُسئول اهلل و دمئه و ل َئم ُیولئد لس ّئتة ش ُئهر إال عیسئی َاب ُئن م َئر یم و
ُ
َ
ّن ّ
َال ُحس َی ُن َب ُن عل ّی  .و فی روایة َخرى ع َئن بئی َالحسئن ّ
النبئ ّی کئان ُیئؤتی
الرضئا
َ
َ
ُ
َُ
ُ
به ال ُحس َی ُن ف ُیلق ُم ُه لسان ُه فیم ّص ُه فی َجتزئ به و ل َم ی َرتض َع م َن نمی».
در سلسله حدیث کلینی عبارت «...ع َن ر ُجل م َن َصحابنا »...نشان میدهد کئه ایئن

حدیث ضعیف است؛ ز یرا راوی مجهول الحال در آن وجود دارد (مرکئز اطالعئات و مئدارک
اسئئالمی .)441 :1389 ،همهنئ ئین مرسئئل اس ئئت؛ ز یئ ئرا کئئه راو یئ ئان آن همگئئی یئ ئا برخئئی در
سلسله سند سئاقط شئده و بئه جئاى او از تعبیئر «عئن بعئض» یئا «بعئض اصئحابنا» اسئتفاده
شدهاست .در ضمن مرفوع نیز است؛ چون یک یا چند نفر از وسط یا انتهئاى سئند حئدیمی
حذف شدهاست (والیی)182 :1387 ،؛ بنابراین غیر قابل اعتماد و مبهم است.
همهنین علی بن بابو یه درباره مسئله شیر خوردن حضرت ،فقط به دو موضوع «الئف و
» به نقل از «علی بئن حسئان وسئطی از عبئدالرحمن بئن کثیئر هاشئمی» اشئاره کئرده اسئت
(ابن بابو یئه )52 :1484 ،ولئی عبئدالرحمن بئن کثیئر هاشئمی را نجاشئی ( )235 /1 :1487در
رجئئالش ضئئعیف دانسئئته وکشئئی ( )452 /1 :1348نیئئز قائئئل اسئئت کئئه علئئی بئئن حسئئان
 )96-87آورده کئئه اشئئتباه از سئئوی ابئئن بابو ی ئه و نو یسئئنده نسئئخه صئئورت گرفتئئه اسئئت .در
اینجا علی بن حسان هاشمی بئه «واسئطی» تبئدیل شئده و عبئدالرحمن بئن کثیئر هاشئمی،
عموی علی بن حسئان هاشئمی اسئت (ابئن غضئائری .)77/1 :1364 ،تأمئل برانگیئز اسئت
که دیگر علماء بدون غور و مداقه ،ناقل این خبر بودند .به احتمئال ز یئاد ثقئه بئودن نو یسئنده
اثئئر دلیلئئی بئئر اعتمئئاد دیگئئر عالمئئان شئئده و بئئدون کنکئئاش ،ناقئئل روای ئت شئئدند (کاشئئفی
سئئب واری386 :1382 ،؛ مرعشئئی تسئئتری564 :1489 ،؛ حئئر عئئاملی-246 ،245 /1 :1425 ،
315؛ مجلسی.)198 /44 ،272 /23 :1363 ،
 .۳-۱-۲ضعف در سند تغذیه امام

از ام ایمن

در روایئات مر بئئوط بئئه توذیئه امئئام حسئین

از ام ایمئئن تفئئاوت وجئئود دارد .گرچئئه دیگئئر

نقد و بررسی گزارشهای شیر خوارگی امام حسین

الوسطی ثقه ،ولی علی بن حسئان هاشئمی ،کئذا

و واقفئی اسئت .عالمئه حلئی (/1 :1411
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راو یان از صدو نقئل خبئر داشئتند؛ امئا در خبئر فتئال نیشئابوری و خرگوشئی تفئاوت در نقئل
َ
بعض ئئی از کلم ئئات مش ئئاهده م ئئیش ئئود ،مانن ئئد« :ف ئئاخبرنی بئئئه ج ئئای خب ُرونئئئی ،یعظ ئئم بئئئه
الر َ ی ئا ل َیسئ َ
جئئای َتع ُظئ ُئم ،حئئذف کلمئئه لهئئا قبئئل از إ ّن ُّ
ئت( »...فتئئال نیشئئابوری/1 :1423 ،
 )355-345از توییئ ئرات در ح ئئدیث اسئئئت .در خب ئئر خرگوش ئئی ه ئئم «ف ئئاخبرنی بئئئه ج ئئای
ُ
َ
خب ُرونی ،یعظم به جای َتعظ ُئم» و اضئافه شئدن کلمئه «بئذلک» در عبئارت « ...رسئوله علئم
بذلک ،فقالت :یعظم »...وجود دارد (خرگوشی نیشابوری.)58/4 :1424 ،
 .۳-۱-۳ضعف در سند تغذیه امام

از ام الفضل

در باره گزارش مربوط به ام الفضل آنهئه تأمئل برانگیئز اسئت ،تفئاوت در نئوع اقئوال اسئت
که در منابع متقدم توسط راو یان متعدد ذکر شدهاست .ابن سئعد ()372-371 /18 :1418
ضمن اینکه ماجرا را از راو یان متعدد نقل کرده ،متئذکر شئده خبئر منقطئع و ضئعیف  -خبئر
ش ئئماره  336و -337اسئئئت« .ح ئئاتم بئئئن بئ ئی ص ئئویرة .عئئئن س ئئما ک :ن م الفض ئئل ام ئئر ة
العباس قالت :یا رسول اهلل ر یت فیما یرى النائم کأن عضوا من عضائک فی بیتی؟ فقئال:
خیرا ر یت .تلد فاطمة غالما فترضعیه بلبئان ابنئک قئمم .قئال :فولئدت الحسئین فکفلتئه م
الفضل .»...وجود «سماک بن حر » در سلسئه راو یئان دلیلئی بئر عئدم اعتمئاد بئه ایئن خبئر
شمرده شده (همان ،)131/18 ،با استناد به اقئوال متفئاوتی کئه در مئورد سئماک بیئان شئده،
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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مئئیتئئوان اذعئئان کئئرد کئئه احادیئث او مشئئکوک و مضئئطر

اسئئت (ذهبئئی،233/2 :1382 ،

ُ.)3548
یکئئی دیگئئر از متقئئدمین ،محمئئئد بئئئن سئئلیمان کئئوفی ( )199 /2 :1412اسئئت کئئئه ایئئن
ّ
گزارش را با راو یئان دیگئر نقئل کئرده اسئت« .حئدثنا حمئد بئن علئ ّی قئال :حئدثنا الحسئن بئن

عل ّی قال :خبرنا عل ّی قال :خبرنا محمد بن فضیل عن السری بن إسئماعیل :عئن الشئعبی
ّ
ّ
سئلم ی ّ
مئر علئی بیئت ّم الفضئل إذا تئی المسئجد
قال :کان رسول اهلل صئلی اهلل علیئه و آلئه و
ّ
فیسئئلم علیهئئا فمئ ّئر علیهئئا یومئئا فنکتئئت ر سئئها فئئأنکر [النبئ ّی] ذلئک منهئئا فقئئال :مالئک یئا م
ّ
ّ ّ
الفضئئل؟ فقالئئت :ال و اهلل إال نئی ر یئت ر یئا شئئقت علئ ّی!! قئئال :مئئا هئی؟ قالئئت :عضئئو مئئن
ّ
ّ
عضئائک ر یتئه فئی بیتئی .فقئئال النبئی صئئلی اهلل علیئه و آلئه و سئئلم نعئم فاطمئئة حبلئی تلئئد

غالما تجعلئه عنئدک ّ
فتربینئه» .ایئن خبئر نیئز تردیئد برانگیئز اسئت؛ ز یئرا یکئی از راو یئان خبئر-
السری بن إسماعیل -توسط برخی از رجال حدیث ،ضعیف معرفی شدهاست (ابئی حئاتم
رازی117/2 ،283/4 :1217 ،؛ ابن عدی.)537/4 :1418 ،
همهن ئ ئین اب ئئئن ماج ئئئه در سئ ئئنن (بئ ئئیتئ ئئا )1293 /2 :و حئ ئئا کم نیش ئئئابوری در مسئ ئئتدرک

الصحیحین ( )194 /3 :1411ضمن نقل روایئت ،آن را ضئعیف و منقطئع دانسئتهانئد .برخئی
از رجالیون عامه ،شخصیت عطاء بئن عجئالن کئه در سلسئله راو یئان ذکئر شئده ،ضئعیف و
کئئئذا

شئئئمردند (عقیلئ ئی مکئ ئی482/3 :1484 ،؛ ابئئئی حئئئاتم رازی335/6 :1217 ،؛ ابئئئن

عئئدی .)78/7 :1418 ،بئئه عبئئارتی ای ئن دسئئته از اخبئئار -ضئئعیف و منقطئئع -بئئه گونئئهای
اسئئت کئئه یئک راوی یئا بیشئئتر ،از سلسئئله حئئذف و یئا یئک فئئرد مئئبهم و مجمئئل در آن وجئئود
دارد .برخی از محدثان و مورخان این گزارش را بدون ذکر راو یان آن ذکر کردند و برخی دیگئر
اکثرا از علمای متقدم  -با همان کیفیت  -نقل خبر داشتند ،به اعتبئاری اخبئار آنئان متئأثر
از اخبئئار متقئئدمین خئئالی از اشئئکال نیسئئت و در اکثئئر گئئزارش آنهئئا «سئئماک بئئن حئئر » در
سلسله راو یان ذکر شدهاست؛ لذا از این جهت تردید برانگیز است.

ُ َ ً
ُ َ ً
...عضوا م َئن
...عضوا م َن َعضائک فی ح َجری...؛
فی بیتی « ،»...مجلسی :در دو روایت،
َعضائک فئی ب َیتئی »...ضئمن تکئرار عضئوی از اعضئاء در اخبئار ،برخئی بئدون اسئتفاده بئه
مئئاجرای خئئوا  ،فقئئط شئئیر دادن ام الفضئئل را نقئئل کردنئئد .جالئئ

اسئئت کئئه تفئئاوت در

عبارات بئه گونئهای نیسئت کئه فقئط در منئابع متئأخر دیئده شئود؛ بلکئه در منئابع متقئدم نیئز
مشاهده میشود.
همهنین در خبئر شئیر خئوردن امئام حسئین

از ام الفضئل همئین تفئاوت در واژههئای

حدیث نیز دیده شدهاست .تفاوتهئا در منئابع عبارتنئد از« :ابئن سئعد... :ر یئت فیمئا یئرى

نقد و بررسی گزارشهای شیر خوارگی امام حسین

در احادیث خبر شیردادن ام الفضل به امام حسن واژگان متفاوت نقئل شئدهاسئت.
ًَ
اخئئتالف اقئئوال بئئا ای ئن عبئئارات نقئئل شئئدهاسئئت« :صئئدو ... :ب َعئئض َعضئئائک ُملقئئی ف ئی
ب َیتئی« ،»...دوالبئئی... :عضئئوا مئئن اعضئئائک فئئی بیتئئی« ،»...طبرانئئی بئئا دو روایئت متفئئاوت
َ
َ
ّ
چنئین نقئل کئئرده ..:إنئی ر َیئ ُت ب َعئئض ج َسئمک فئ ّی ...؛  ..ر َیئ ُت فئی المنئام کئأ ّن ُعض ًئوا مئ َئن
َعضائک فی ب َیتیَ ،و قال َت :فی ُح َجرتی« ،»...ابن اثیئر ...ر یئت کئ ّ
أن عضئوا مئن عضئائک
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ّ
ّ
النائم کان عضوا من عضئائک فئی بیتئی خیئرا ر یئت« ،»....کئوفی ...:نی ر یئت ر یئا شئقت
علی عضو من عضائک ر یته فی بیتئی« ،»...ابئن اعئمم در الفتئوُ... :ر یئت کئأن قطعئة مئن
ً
جسدک قد قطعئت فوضئعت فئی حجئری« ،»...حئا کم نیشئابوری... :ر َیئ ُت کئأ ّن ق َطعئة م َئن
ُ
ً
جسدک قطع َت و ُوضع َت فی ح َجئری« ،»...شئیخ مفیئد ...:ر َیئ ُت کئأ ّن ق َطعئة م َئن جسئدک
ُ
ً
ُ
قطع َت و ُوضع َت فی ح َجئری فقئال ر ُسئول اهلل خ َیئرا ر َیئت« ،»...طبرانی...:ر َیئ ُت ب َعئض
ج َسمک فی ب َیتی« ،»...ابئوبکر بیهقی...:ر یئت کئأن قطعئة مئن جسئدک قطعئت و وضئعت

فی حجری« ،»...ابن عسا کر ...:ر یت کأن بضعة منئک قطعئت فوضئعت فئی حجئری،»...
«سئئبط بئئن الجئئوز ی...:ک ئأن عضئئوا مئئن عضئئائک سئئقط ف ئی بیت ئی« ،»...گنج ئی الشئئافعی:
...ر یت کأن عضوا من اعضائک انقطع فوقع فی حجری« ،»...ابن عدیم  :النائمّ ،ن عضئوا

ً
من عضاء النبی فی بیتی« ،»...ابن نما حلی ... :ر َی ُت فی ّ
الن َوم ق َبل م َولده کأ ّن ق َطعئة م َئن
ُ
َ ُ ُّ َ
الر یئا علئی ر ُسئول اهلل فقئال
ل َحم ر ُسول اهلل قطع َت و ُوضع َت فی ح َجری فقصصئت
ُ ُ ً
َ
إ َن صدق َت ُر یا ک فر ّن فاطمة ستلد غالما و َدف ُع ُه إل َیئک ل ُت َرضئعی .»...در برابئر واژه« :نئائم،
عضئئو ،بیئت و خیئر» معئئادلهئئایی ماننئئد« :رو یئا ،جسئئد ،قطعئئه یئا بعئئض از آن و حجئئره» قئئرار
گرفته است .توییئرات و اضئافات در اخبئار کئامال مشئهود اسئت ،بئهخصئوص نقئل ابئن نمئا
حلی ،حتی به جای کلمه «خیر»« ،صدقت رو یئاک» ذکئر شئدهاسئت .مضئمون خبئر مر بئوط
بئئه ام الفضئئل بئئه دلیئل تفئئاوت در مضئئمون و عبئئارات ،مشئئکوک و تردیئد برانگیئز اسئئت؛ لئئذا
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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اعتبار الزم را برای پذیرش دارا نیست.
.2-3خبرضعیف 

در رو یکرد فقهی « ...خبئر واحئد بئه صئحی  ،حسئن ،موثئق و ضئعیف تقسئیم مئیشئود»
(فرهنئئگ فقئئه)593/3 :1426 ،؛ امئئا در اینجئئا منظئئور ،خبئئری اسئئت کئئه از آن علئئم قطعئئی و
یقینئئی در مسئئئلهای را ب ئهوجئئود آورد ،بئئه گونئئهای کئئه خبئئر مئئورد نظئئر توسئئط اکثئئر محئئدثان،
مورخان و علما ثبت و تأیید شود.
در مئئورد اخبئئار مر بئئوط بئئه توذی ئه حضئئرت توسئئط پی ئامبر
خئئوردن امئئام حسئین

برخئئی ،علئئت عئئدم ش ئیر

از مادرشئئان را بیمئئاری و خشئئک شئئدن شئیر حضئئرت فاطمئئه

و

دستور خود پیامبر

در هنگئام والدت برشئمردند (ابئن شهرآشئو  .)58/4 :1379 ،تأمئل

برانگیز است چنین خبری را تنها ابن شهر آشو

عالم سده شئش گفتئه و برخئی از علمئای

سئئدههئئای متئئأخر بئئه نقئئل از او خبئئر را ذکئئر کردنئئد (کرکئئی حئئائری96/2 :1418 ،؛ مجلس ئی،
254/43 :1363؛ جزائئ ئئئری97/1 :1427 ،؛ بحران ئ ئئی اصئ ئئئفهانی)982/11 :1413 ،؛ گرچ ئئئئه
ایشان مورد تأیید دیگر علماست ولی تأییئد نگارنئده بئه تنهئایی کفایئت نمئیکنئد .پئذیرش
تنها یک خبر از معصوم یئا غیئر معصئوم زمئانی مئیتوانئد یقئین آور باشئد کئه شئواهد و قراینئی
مبنی بر اثبات آن وجود داشته باشد ،در این صورت پئذیرش عمئومی علمئا را بئهدنبئال دارد
و در غیر این صورت تردید برانگیز است.
گفتنی است ،این خبر توسط علمای سدههای نخستین ذکر نشده؛ بلکه اولین نقئل بئه
سئئده شئئش (ابئئن شئئهر آشئئو

متوف ئای  )588بئئازمیگئئردد .بئئه عبئئارتی تئئا سئئده شئئش کسئئی

بهدنبال دلیل عدم شیرخوردن حضرت از مادشان نبوده ،همهنین به غیر از تئأخیر در نقئل
خبر ،فاصله زمانی چهار تا شش قرن بین مؤلفان این خبر -کرکی حئائری متوفئای سئده ده،
مجلسی متوفای ،1111جزائری متوفای ،1112بحرانی اصئفهانی متوفئای سئده دوازده  -کمئی
تأمل برانگیز است .بنابراین عالوه بر ضعف در سند که ذکر شد ،نقل خبئر فقئط توسئط یئک

 .4نقد محتوایی
یکی از مسائل مهم در بررسی محتوا این است که چه میزان میتوان بئه آن اعتمئاد کئرد؛
لذا باید در محتئوای گئزارههئا دقئت کئرد تئا اطمینئان از درسئتی آن حاصئل شئود .گرچئه نقئد
محتوایی هنگام نقد اخبار صحی السند ،بیشئتر بئه کئار مئیرود؛ امئا بئه طئور کلئی در مئورد
مفاد و پیام خبر کاربرد دارد.

نقد و بررسی گزارشهای شیر خوارگی امام حسین

عالم سده شش و عدم تطور زمانی و وجود قرائن قطعی اعتبار خبر را خدشهدار میکند.

.4-1عدمحضورامالفضلدرمدینه

بئئه اسئئتناد منئئابع تئئار یخی در آن زمئئان ،عبئئاس بئئن عبئئدالمطل

در مکئئه بئئوده و بئئالتبع

همسئئرش -ام الفضئئل -همئئراه او بئئود .پئئس حضئئور ام الفضئئل بئئه هنگئام تولئئد حسئین

در

مدینه منتفی است« .عباس پس از پرداخت فدیه و آزادى در غ وه بئدر ،بئه مکئه برگشئت».
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خواسئت بئه مدینئه بئازگردد؛ امئا حضئرت چنئین پاسئخ داد« :یئا عئم ،قئم

بارهئا از پیئامبر
ّ
مکانئک الئئذی نئئت بئئه ،فئئرن اهلل تعئئالی یخئئتم بئک الهجئئرة کمئئا خئئتم بئی النبئئوة» (بئئالذرى،
355/1 :1417؛ ابن اثیر .)61/3 :1489 ،همهنین گزارشهای دیگر مبنی بر حضئور عبئاس
در مکئئه بئئه هنگئئام فئئت آن ،کئئه مر بئئوط بئئه سئئالهئئای آخئئر رسئئالت حضئئرت اسئئت ،توسئئط
مورخان نقل شدهاست (ابن هشام ،بیتا346/2 :؛ ابن سعد83-82/2 :1414 ،؛ ابن اثیئر،
 .)223/2 :1385بئئا توجئئئه بئئئه اخب ئئار مورخ ئئان مسئئئله حض ئئور عبئئاس بئئئن عب ئئدالمطل

و

همسرش ام الفضل در مدینه منتفی است.
.4-2عدمتطابقسنامایمنبرایشیردهیامامحسین

نکته قابل توجه در مورد شیرخوارگی امئام
دوران کودکی پیامبر



از ام ایمئن ،ایئن اسئت کئه ام ایمئن پرسئتار

(ابن سعد ،)93/1 :1418 ،از نظئر سئنی در مئوقعیتی نیسئت کئه در

هنگئئام تولئئد امئئام حس ئین

فرزنئئد داشئئته باشئئد .بئئه عبئئارتی در زمئئان تولئئد امئئام

فرزنئئد

شیرده نداشته است .حتی اسامه بن ز ید -فرزند مشترک ام ایمن و ز یئد بئن حئارث  -از نظئر
سنی ب رگتر از حضرت بودند؛ ز یرا اوال اسامه در مکه متولد شده (ابئن سئعد)45/4 :1418 ،
و ثانی ئا سئئن اسئئامه هنگئئام رحلئئت پی ئامبر

نئئوزده سئئال ذکئئر شئئدهاسئئت (واقئئدی:1489 ،

 .)1125/3به عبارتی میتوان بیان کرد که او در سال چهارم بعمت در مکه بهدنیئا آمئده ،در
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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حئالی کئئه امئام حسئین

سئال چهئئارم هجئرت در مدینئئه متولئد شئئدهاسئت .لئئذا تفئئاوت و

تعئارض در خبئئر وجئئود دارد .پئئس بئا ایئن تفئئاوت سئنی ،ام ایمئن فقئئط مئئیتوانئئد در مراقبئئت و
نگئئهداری حضئئرت کمئئک حئئال حضئئرت فاطمئئه

باشئئد .از طئئرف دیگئئر نقئئل دو مئئاجرا

مشابه در مورد دو شخصیت متفاوت  -ام ایمن و ام الفضل -در باره موضوعی واحد -شئیر
دادن امام حسین

 -منطقی به نظر نمیرسد.

.4-3عدمتطابقسنقثمبنعباسباامامحسین



در خبری ذکر شده که یکی از افرادی که در مراسم توسئیل پیئامبر

حاضئر بئوده ،قئمم

بن عباس بئود .وی آخئرین وداع کننئده بئا پیکئر مطهئر حضئرت و آخئرین کسئی اسئت کئه از
قبر پیئامبر

بیئرون آمئده اسئت (ابئن سئعد232/2 :1418 ،؛ بئالذری 577/1 :1417 ،؛ ابئن

عبئئدالبر1384/3 :1412 ،؛ ابئئن کثی ئر278/5 :1487 ،؛ بئئن اثی ئر .)92 /4 :1489 ،برخئئی ای ئن
قول را آوردهاند :توسیل حضرت را فقط علئی و فضئل انجئام دادنئد و بقیئه  -عبئاس ،سئامة
بئن ز یئد ،قئئمم بئئن العبئئاس و سئئعد -فقئئط شئئاهد مراسئئم توسئیل پیئامبر

بودنئئد (مقریئزی،

.)566/14 :1428
در ای ئن منئئابع خبئئر بئئه گونئئهای اسئئت کئئه قئئمم بئئه عنئئوان ی ئک صئئحابی و مئئردی بئئالغ در
مراسئئم حضئئور داشئئته؛ امئئا خبئئری دیگئئر اشئئاره دارد کئئه او اواخئئر عمئئر پیئامبر

و بئئه هنگئئام

رحلت ایشان باالی هشت سال داشت (ابئن حجئر عسئقالنی .)321/5 :1415 ،از آنجئا کئه
شرکت در چنین مراسم مهمی میبایست توسط صحابه خئاص ،خو یشئان نزدیئک و بئالغ و
آ گاه به مسائل انجام شود ،پئس خبئر مر بئوط سئن انئدک بئا توجئه بئه تنهئا یئک ناقئل و فاصئله
زمانی مورخ آن (متوفای قرن نه) قابل اعتمئاد نیسئت .از طئرف دیگئر پئذیرش حضئور قئمم در
مراسئئم توسئیل حضئئرت ،مئئیتوانئئد هئئم سئئن بئئودن او بئئا حسئئنین
بئئودن او را خدشئئهدار کنئئد؛ ز یئرا امئئام حسئئن
امام حسین

و حتئئی مسئئئله رضئیع

بئئه هنگئئام رحلئئت جئئد ب رگوارشئئان هشئئت و

هفت سال  -سال سوم و چهارم هجری -داشتند.

عسقالنی ( )321-238 /5 :1415با ز یر سؤال بردن قمم ،بئه عنئوان صئحابی پیئامبر

،

حدیمی متئواتر اسئت .ماننئد آنهئه کئه ابئن هشئام (بئیتئا )443 /2 :نقئل کئرده« :هنگئام فئرار
لشئئکر اسئئالم در جنئئگ هئئوازن تنهئئا چنئئد تئئن از مهئئاجر و انصئئار و خو یشئئان رسئئول خئئدا
بودند که بجاى ماندند که یکی از آنها قمم بن عباس بود» .و یا حضور در مراسم توسیل کئه
بئئه آن اشئئاره شئئد .بنئئابراین وجئئود چنئین اخبئئاری مئئیتوانئئد بیئانگر عئئدم هئئم سئئانی در سئئن و
ب رگتر بودن او نسبت به حسنین

باشد.

.4-4تعارضدراخبار 

 در خبر مربوط به توذیه از ام ایمن آنهه مهم به نظر مئیرسئد ،ایئن اسئت کئه ناقئل خبئرتنها شیخ صدو است و دیگر محدثان همه به نقل از صدو این خبئر را آوردهانئد .گرچئه
راو یان این خبر همه ثقه و مئورد اعتمئاد رجئالیونانئد؛ امئا از آنجئا کئه تئواتر در نقئل خبئر وجئود

نقد و بررسی گزارشهای شیر خوارگی امام حسین

شخصیت او را خدشهدار کرده ،درحالی کئه اخبئار صئحابی بئودن قئمم در منئابع تئار یخی و
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ندارد ،تردید برانگیز است .همهنین صدو در خبرش بدون اشاره به کلمه «لبن» فقط بئه
تلبیئه» اشئئاره کئئرده ...« :یئا ُ ّم َیمئئن تلئ ُئد فاطمئ ُئة َال ُحسئ َین ف ُتر ّبینئ ُئه و تلینئ ُئه فی ُک ئ ُ
« ّ
فتربیئه و ّ
ون

ُ
ب َعض َعضائی ( »...ابن بابو یه)82 :1376 ،؛ ولی عالمه مجلسی در توضئی « ...ف ُتر ّبین ُئه و
تلین ُه »...به « ی تسقینه اللبن» ارجاع داده است .به عبارتی به کلمه «لبن» اسئتناد کئرده و
این کلمه اضافه شدهاست.
 -در خبئئر مر بئئوط بئئه ام الفضئئل ،عئئدهای ای ئن روای ئت را بئئه تولئئد امئئام حسئئن

نسئئبت

دادهانئئد (دوالبئئی186 :1418 ،؛ صئئدو 82 :1376 ،؛ طبرانئئی23 ،28/3 :1415 ،؛ ابئئن اثی ئر،
488/1 :1489؛ مح

الدین طبرى128 :1356 ،؛ شافعی ایجئی471 :1428 ،؛ ابئن طولئون،

بئئیتئئا64 :؛ دیئ ئار بکئ ئرى ،بئئیت ئئا168/1 :؛ امئ ئین عئئاملی562/1 :1483 ،؛ مجلسئ ئی:1363 ،
 .)255 ،242/43در حئئئالی کئئئه همئ ئین واقعئئئه در نسئئئبت بئئئه امئئئام حسئ ئین

نیئ ئز نقئئئل

شدهاست.
 -برخی حتی در نسبت این خبر به امام حسن

یا امام حسئین

تردیئد کردنئد (ابئن

ماجه ،بیتا .)1293/2 :تردید توسط محدثی از سده سوم ،تأمل برانگیز است.
 همئئان طئئور کئئه اشئئاره شئئد ،عئئدهای ایئن روایئت را ضئئمن دو حئئدیث ،هئئم در بئئاره امئئامحسئئن

و هئئم امئئام حس ئین

نقئئل کردنئئد (ابئئن حجئئر عسئئقالنی،321-328/5 :1415 ،

458/8؛ إربلی.)553 ،512 ،498 ،492/1 :1421 ،
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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 برخی بدون اشاره به مئاجرای خئوا  ،فقئط شئیر دادن ام الفضئل از شئیر قئمم را مطئرُکردنئئد (ابئئن صئئوفی194 :1422 ،؛ خئئوارزمی232 ،218/1 :1423 ،؛ موصئئلی181 :1424 ،؛ ابئئن
عنبة.)171 :1417 ،
 -گرچه تعدادی از این منئابع اشئاره دارنئد کئه ام الفضئل ،حسئین

را از شئیر فرزنئدش

قمم ،شیر داده ولی برخی بدون اشاره به نام فرزند ،خبئر را نقئل کردنئد (حمئوی95 :1363 ،؛
طبئئئرى571/2 :1379 ،؛ کئ ئوفی199/2 :1412 ،؛ ابئئئن کثیئئئر )238/6 :1487 ،بئئئا ایئ ئن خبئئئر،
امام

فقط برای مراقبت و نگهداری به ام الفضل سسرده شدهاست.

 .5فضیلتسازی عباسیان
برخی با طرُ ایئن شئبهه کئه مهئدى

از اوالد ّ
عبئاس بئن عبئدالمطل

اسئت کردنئد،

بهدنبال فضیلتسازی برای عباسیان بودند .آنهئا بئرای بئاال بئردن جایگئاه جدشئان در برابئر
دیگران به ساخت روایت اقدام کردند .برخئی از منئابع اهئل سئنت ایئن روایئت را ذکئر کردنئد
کئئه حسئین

از فرزنئئدان عبئئاس اسئئت (ابئئن حمئئاد257 :1424 ،؛ متقئئی،264/14 :1418 ،

ُ .)38666شیر دادن ام الفضل زوجه عباس میتواند یکی از دالئل سئاخت چنئین نقلئی
باشئئد و بئئا ایئن اسئئتناد ،حتئئی پئئا فراتئئر گذاشئئته و گفتنئئد کئه مهئئدى

از فرزنئئدان اوسئئت.

ذهبئئی آورده کئئه ای ئن روای ئت ج ئ و احادی ئث سئئاختگی اسئئت (ابئئن حجئئر الهیتم ئی:1417 ،
 .)478/2محدث نوری هم به چنین شبههای پاسئخ داده اسئت (محئدث نئورى:1384 ،
 .)256/1ساخت چنین اخباری براى خرسندى خلفاى عباسی متداول بود ،همانطور کئه
در دوران خلفای بنی امیه انجام میگرفت .فضیلتسازی ،یکی از تدابیر سیاسی خلفئای
عباسی برای پایداری و استواری حکومتشان بود.
 .6نظر اندیشوران معاصر درباره این اقوال

برخئئئی از محققئئئان معاصئئئر معتقدنئئئد :ام الفضئئئل مئئئادر فضئئئل بئئئن عبئئئاسّ ،
مربئئئی ام ئئام

اخبئئار وارد شئئده ای ئن اسئئت ک ئه امئئام حس ئین
انگشئئت مبئئارک رسئئول خئئدا

و بعضئئا از آ

جئئز از مئئادرش فاطمئئه زهئئرا

و گئئاهی از

دهئئان آن حضئئرت ،ش ئیر ننوش ئیده اسئئت

(سماوی.)93 :1419 ،
اگر بخواهند در پاسخ به این خبئر ،تئوجیهی مبنئی بئر دایگئی ام الفضئل ارائئه شئود ،بایئد
یئادآور شئئد ،در خصئئوص دایگئئی حضئئرت نیئز زنئئان دیگئئری از جملئئه مئئادر عبئئداهلل بئئن یقطئئر
حمی ئرى (رسئئان152 :1486 ،؛ سئئماوی93 :1419 ،؛ قاضئئی نعمئئان مور بئئی245/3 :1489 ،؛
مفیئ ئد83 :1413 ،؛ ابئئئن اثیئ ئر93/4 :1385 ،؛ ابوالص ئئالُ حلب ئئی399 :1484 ،؛ اب ئئن حج ئئر
عسقالنی 8/5 :1415 ،؛ طبرسی446/1 :1417 ،؛ بالذرى168/3 :1417 ،؛ قطئ

راونئدى،

558/2 :1489؛ ش ئئهید ا ول154 :1418 ،؛ ابئئئن الج ئئوز ی348/5 :1412 ،؛ مجلسئ ئی:1363 ،

نقد و بررسی گزارشهای شیر خوارگی امام حسین

حس ئین

بئئوده ،او نی ئز حضئئرت را ش ئیر نئئداده اسئئت .آنهئئه صئئحی بئئه نظئئر مئئیرسئئد و در
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341/98؛ قمئئی )584 :1421 ،و همهن ئین مئئادر ق ئیس بئئن ذر ی ئ بئئه عنئئوان دای ئه در منئئابع
تئئار یخی و حئئدیمی نقئئل شئئده کئئه قابئئل بررسئئی اسئئت (مرعشئئی تسئئتری473/33 :1489 ،؛
سئئماوی93 :1419 ،؛ ابئئن الجئئوز ی88/6 :1412 ،؛ قمئئی .)584 :1421 ،بنئئابراین توجیئئه ذکئئر
شده پاسخ کامل ،جامع و کافی نیست.
نتیجه
بررسئئی گئئزارشهئئای شئیرخوارگی امئئام حسئین

توسئئط پیئامبر ا کئئرم

 ،ام ایمئئن و ام

الفضل نشئان مئیدهئد کئه ایئن دسئته از اخبئار هئم در سئند و هئم در محتئوا دارای نئواقص و
اشکاالتی است؛ لذا این اخبار از نظر اعتبار و صحت تأیید نمیشئوند .بررسئی شئد کئه هئر
سئئه خبئئر مر بئئوط بئئه نحئئوه توذی ئه امئئام

بئئا ضئئعف سئئندی مواجئئه اسئئت .عئئدم حضئئور ام

الفضل در مدینه ،عدم تطابق سن ام ایمن برای شیردهی و عدم تطابق سن قمم بئن عبئاس
با امام حسین

و تعارض در اخبار از جمله موارد نقد محتوایی بشمار مئیآیئد .مفئاد ایئن

اخبئئار ضئئمن نقئئد و بررسئئیهئئای صئئورت گرفتئئه متزلئئزل و فاقئئد اعتبارنئئد .بئئا منتفئئی شئئدن
مسئئئله شئیر دادن توسئئط ام ایمئئن و ام الفضئئل ،دایگئئی آنهئئا منتفئئی نمئئیشئئود؛ ز یئرا بئئا وجئئود
فرزندان خردسال داشتن دایئه کئه یکئی از سئنتهئای فرهنگئی -اجتمئاعی رایئج اعئرا

آن

زمان برای برخی از ب رگئان و راسئاء اسئت ،الزامئی بئه نظئر مئیرسئید .گرچئه اخبئار مر بئوط بئه
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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توذیه از زبان یا انگشت پیامبر

به دلیل ضئعف خبئر منتفئی اسئت و موضئوع شئیر دادن

یک صفت زنانه بشمار میآید؛ ولی نمیتوان فقط با تکیه بئه ایئن خبئر آن را رد کئرد؛ چئرا کئه
وجود گزارشهای فرابشری و خئار العئاده پیئامبر اعظئم

گرچئه غیئر متعئارف اسئت و بئا

نظام عادی جهان همخوانی ندارد؛ اما عقل این دسته از گزارشهای فرابشری پیئامبر
رد نکرده است .اخباری نظیر شق القمر ،جوشیدن آ

را

از میئان انگشئتان حضئرت ،شئفای

برخئی از صئئحابه کئئه در غئ وات مجئئروُ مئئیشئئدند و مئئوارد بسئیاری کئئه مسئئتندات قرآنئئی،
تئئار یخی و کالمئئی بئئر آن اذعئئان دارد .پئئس در جمئئع اخبئئار مئئیتئئوان چن ئین برداشئئت کئئرد،
1

 .1اطالعات بیشتر در پایان نامه سط سه نگارنده با عنوان« :گزارش های فرابشری پیامبر
و کالمی تا سده پنجم» ،سال دفاع .1398

در منابع تئار یخی

ضمن اختالف سنی اندک بین حسئنین
حسین

و احتمئال بیمئاری حضئرت فاطمئه

در دو ران بیماری مادر با اعجئاز پیئامبر

توسئئط مئئادر توذیئئه شئئدهاسئئت و زنئئانی نیئئز در منسئئ
خدا

 ،امئام

توذیئه و بعئد از بهبئودی ،حسئین
دایگئئی در خئئدمت دخئئت رسئئول

به ایشان کمک کردند.

نقد و بررسی گزارشهای شیر خوارگی امام حسین

000

منابع
_ ابئئن اثی ئر ،عئئز الئئدین بئئو الحسئئن علئئی بئئن محمئئد الج ئ رى ( ،)1385الکامئئل فئی التئئار یخ،
بیروت ،دار الصادر.
_ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئ ئ ( ،)1489سد الوابة فی معرفة الصحابة ،بیروت ،دار الفکر.
_ ابن اعمم کوفی ،ابو ّ
محمد احمد بن علی ( ،)1411الفتوُ ،بیروت ،دار ا ضواء.
_ ابئئن الجئئوز ی ،ابئئوالفر جمئئال الئئدین عبئئد الئئرحمن ( ،)1412المنئئتظم ف ئی تئئار یخ ا مئئم و

الملوک ،بیروت ،دار الکت

العلمیة.

_ ابن بابو یه ،علی بن حسئین بئن موسئی ( ،)1484اإلمامئة و التبصئرة مئن الحیئرة ،قئم ،مدرسئة
.

اإلمام المهدی

_ ابن بابو یه ،محمد بن علی ( ،)1376االمالی ،چاپ ششم ،تهران ،نشر کتابهی.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ( ،)1385علل الشرایع ،قم ،مکت

الحیدر یه.

_ ابن حجر الهیتمی ،حمد بن محمد بن علی ( ،)1417الصواعق المحرقة علی هل الئرفض

والضالل والزندقة ،تحقیق عبدالرحمن بن عبد اهلل الترکی  -کامل محمد الخراط ،لبنئان،
مؤسسة الرسالة.
_ ابن حجر عسقالنی ،شها
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041

001

بیروت ،دار الکت

الدین ابو الفضل احمد ( ،)1415اإلصابة فئی تمییئز الصئحابة،

العلمیة.

_ ابئئئن حم ئئاد ،ام ئئام الح ئئافظ نعئ ئیم ( ،)1424الف ئئتن و المالح ئئم ،تحقیئ ئق ابوعبئئئداهلل ایمئئئن
محمدمحمدعرفه ،قم ،مکتبه الحیدر یه.
_ ابن سعد ،محمد ( ،)1418الطبقات الکبرى ،تحقیق محمد عبد القادر عطا ،بیئروت ،دار
الکت

العلمیة.

_ ابن شهرآشو

مازندرانی ،محمد بن علی ( ،)1379المناق  ،قم ،عالمه.

_ ابن صباغ مالکی ( ،)1422الفصول المهمة فی معرفة ا ئمة

 ،قم ،دار الحدیث.

_ ابئئن صئئوفی نسئئابه ،نجئئم الئئدین ابوالحسئئن علئئی بئئن ابئئی الونئئائم محمئئد عمئئرى علئئوى
( ،)1422المجدی فی نسا الطالبیین ،قم ،مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی.

_ ابن طولون ،شمس الدین محمد (بیتا) ،ا ئمة االثنا عشر ،قم ،رضی.
_ ابئئئن عب ئئدالبر ،بئئو عم ئئر یوس ئئف بئئئن عب ئئد اهلل بئئئن محمئئد ( ،)1412االسئئتیعا فئئی معرفئئة

ا صحا  ،تحقیق علی محمد البجاوى ،بیروت ،دار الجیل.
_ ابئئن عئئدی ،بئئو حمئئد بئئن عئئدی الجرجئئانی ( ،)1418الکامئئل فئی ضئئعفاء الرجئئال ،تحقیئق
عادل حمد عبد الموجود وعلی محمد معوض شارک فی تحقیقه :عبد الفتاُ بئو سئنة،
بیروت _ لبنان ،الکت

العلمیة.

_ اب ئئن ع ئئدیم ،ابوالقاس ئئم کم ئئال ال ئئدین عمئئئر بئئئن احمئئئد حلب ئئی ( ،)1423ترجمئئئة اإلم ئئام
الحسین

 ،قم ،دلیل ما.

_ ابن عسا کر ،ابو القاسم علی بن حسئن بئن هبئة اهلل شئافعی دمشئقی ( ،)1415تئار یخ مدینئة

دمشق ،بیروت ،دار الفکر.
_ ابئئن عنبئئه حسئئنی ،سئید احمئئد بئئن علئئی بئئن الحسئین بئئن علئئی بئئن مهنئئا ( ،)1417عمئئدة

الطال فی نسا آل بی طال  ،قم ،انصار یان.
_ ابن غضائرى ،احمد بن حسین ( ،)1364رجال ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان.
_ ابن قولو یه قمی ،شیخ ابو القاسم (،)1356کامل ال یارات ،نجف ،دار المرتضو یة.
_ ابئئن ماجئئه ،ابوعبئئداهلل محمئئد بئئن ی یئد ق و ینئئی (بئئیتئئا) ،سئئنن ،تحقیئق محمئئد فئئؤاد عبئئد
العربیه.

الباقی ،قاهره ،دار احیاء الکت

_ ابن نما حلی ،نجئم الئدین جعفئر بئن محمئد بئن جعفئر بئن هبئة اهلل ( ،)1486ممیئر ا حئزان،
قم ،مدرسة اإلمام المهدی

.

_ ابئئن هشئئام ،عبئئد الملئک بئئن هشئئام الحمیئرى المعئئافرى (بئئیتئئا) ،السئیرة النبو یئة ،تحقیئق
مصطفی السقا و ابراهیم ا بیارى و عبد الحفیظ شلبی ،بیروت ،دار المعرفة.
_ ابوالصالُ حلبی ،تقی بن نجم بن عبیداهلل ( ،)1484تقر ی المعارف ،قم ،الهادى.
ُ
_ ابوبکر بیهقی ،احمد بن الحسین بن علئی بئن موسئی الخ َسئر َوجردی الخراسئانی (،)1485
دالئل النبوة ومعرفة حوال صاح الشر یعة ،بیروت ،دار الکت

العلمیة.

_ ب ئی حئئاتم رازی ،بئئو محمئئد عبئئد الئئرحمن بئئن محمئئد بئئن إدر ی ئس بئئن المنئئذر التمیم ئی

نقد و بررسی گزارشهای شیر خوارگی امام حسین

_ ابن کثیر دمشقی ،عماد الدین اسماعیل ( ،)1487البدایة و النهایة ،بیروت ،دار الفکر.
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الحنظلی ( ،)1271الجرُ والتعدیل ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.
_ اربلی ،ابوالحسن علی بن عیسی بن ابی الفت (،)1421کشف الومة فی معرفة ا ئمة ،قئم،
رضی.
_ امین عاملی ،سید محسن ( ،)1483عیان الشیعة ،بیروت ،دار التعارف.
_ بحرانی اصفهانی ،شئیخ عبئد اهلل ( ،)1413عئوالم العلئوم و المعئارف ،مسئتدرک -حضئرت
زهرا تا امام جواد

 ،قم ،مؤسسة اإلمام المهدی

.

_ بالذرى ،حمد بن یحیی بن جابر ( ،)1417انسا ا شراف ،تحقیق سئهیل زکئار و ر یئاض
زرکلی ،بیروت ،دار الفکر.
_ جزائرى ،سید نعمت اهلل ( ،)1427ر یاض ا برار فی مناق ا ئمة ا طهار ،بیئروت ،مؤسسئة
التار یخ العربی.
_ حا کم نیشابوری ،بوعبداهلل ( ،)1411المستدرک علی الصحیحین ،تحقیئق مصئطفی عبئد
القادر عطا ،بیروت ،دار الکت

العلمیة.

_ حئئر عئئاملی ،محمئئد بئئن حس ئین ( ،)1425إثبئئات الهئئداة بالنصئئوص و المعجئئزات ،بی ئروت،
اعلمی.
_ حفنئئی ،عبئئدالمنعم ( ،)1428المعجئئم الشئئامل لمصئئطلحات الفلسئئفة ،مکتبئئئة مئئئدبولی،
مصر -قاهره.
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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_ حموى ،محمد بن اسحا ( ،)1363نیس المؤمنین ،تهران ،بنیاد بعمت.
_ خرگوشی نیشابورى ،ابوسعید ( ،)1424شرف المصطفی ،مکه ،دار البشائر اإلسالمیة.
_ خوارزمی ،موفق بن احمد ( ،)1423مقتل الحسین

 ،چاپ دوم ،قم ،انوار الهدى.

_ دغ ئیم ،سئئمی و جی ئرار جهئئامی ( ،)2886الموسئئوعة الجامعئئة لمصئئطلحات الفک ئر العر ب ئی و

اإلسالمی (تحلیل و نقد) ،لبنان -بیروت ،مکتبة لبنان ناشرون.
_ دوالبئئئی ،ابوبشئئئرمحمد بئئئن احمئئئد ( ،)1418الذر یئ ئة الطئئئاهرة ،چئئئاپ دوم ،قئئئم ،جامع ئئئه
مدرسین.
_ دیار بکئرى ،شئیخ حسئین (بئیتئا) ،تئار یخ الخمئیس فئی حئوال نفئس النفئیس ،بیئروت ،دار
الصادر.

_ ذهبی ،شمس الدین بو عبد اهلل محمئد بئن حمئد بئن عممئان بئن قا َیمئاز ( ،)1382میئزان

االعتئئدال ف ئی نقئئد الرجئئال ،تحقی ئق عل ئی محمئئد البجئئاو ی ،بی ئروت _ لبنئئان ،دار المعرفئئة
للطباعة والنشر.
_ رسان ،فضیل بن زبیر ( ،)1486تسمیة من قتل مع الحسین

_ زبی ئری ،مصئئع

 ،چاپ دوم ،قم ،آل البیت.

بئئن عبئئد اهلل ( ،)1999نس ئ قئئر یش ،تحقیئئق لیف ئی بروفنسئئال ،قئئاهره -

مصر ،دارالمعارف.
_ سئئبط بئئن جئئوزى ،شئئمس الئئدین ابئئوالمظفر یوسئئف بئئن قئئز اوغلئئی بئئن عبئئداهلل بوئئدادى
( ،)1418تذکرة الخواص ،قم ،منشورات الشر یف الرضی.
 ،قئئم ،دانشئئگاه

_ سئئماوى ،محمئئد بئئن طئئاهر ( ،)1419إبصئئار الع ئین ف ئی نصئئار الحس ئین

شهید محالتی.
_ شئئافعی اإلیجئئی ،احمئئد بئئن جئئالل الئئدین ( ،)1428فضئئائل المقل ئین مئئن کتئئا توض ئی

الئئئدالئل علئئئی تئئئرجی الفضئئئائل ،تهئئئران ،المجمئئئع العئئئالمی للتقر یئ ئ

بئ ئین المئئئذاه

اإلسالمیة -المعاونیة المقافیة.
_ شهید ا ول ،شمسالدین محمد ( ،)1418المزار ،قم ،موسسه امام مهدی

بن مطیئر اللخمئی الشئامی ( ،)1415المعجئم الکبیئر،

تححقیق حمدی بن عبد المجید السلفی ،قاهرة ،مکتبة ابن تیمیة.
_ طبرسی ،فضل بن حسن بن فضل ( ،)1417إعالم الورى بأعالم الهدى ،قم ،آل البیت.
_ طبرى ،عماد الدین حسئن بئن علئی ( ،)1379مناقئ الطئاهرین ،تهئران ،سئازمان چئاپ و
انتشارات.
_ عقیلئی مکئی ،بئئوجعفر محمئئد بئئن عمئئرو بئئن موسئئی بئئن حمئئاد ( ،)1484الضئئعفاء الکبیئر،
تحقیق عبد المعطی مین قلعجی ،بیروت ،دار المکتبة العلمیة.
_ عالمه حلی ،حسن بن یوسف ( ،)1411رجال ،قم ،دار الذخائر.
_ فتال نیشابورى ،محمد بن حسن بن علی بن احمئد بئن علئی ( ،)1423روضئة الئواعظین و

بصیرة المتعظین ،قم ،دلیل ما.
_ فرهنگ فقئه ،جمعی از پژوهشگران ز یر نظر سئید محمئود هاشئمیشئاهرودى ( ،)1426قئم،

نقد و بررسی گزارشهای شیر خوارگی امام حسین

_ طبرانی ،سلیمان بن حمد بن یو

.
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مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذه

اهل بیت

.

_ قاضی نعمان موربی ،ابوحنیفه محمدبن نعمئان ( ،)1489شئرُ ا خبئار فئی فضئائل ا ئمئة

 ،قم ،جامعه مدرسین.

ا طهار

_ قطئ ئ

راونئئئدى ،سئئئعید بئئئن عبئئئداهلل ( ،)1489الخ ئئرائج و الج ئئرائ  ،قئئئم ،مدرسئئئة اإلمئئئام

المهدی

.

_ قمی ،شیخ عباس ( ،)1421نفس المهموم ،نجف ،المکتبة الحیدر یة.
_ کاشفی سب وارى ،مال حسین ( ،)1382روضة الشهداء ،چاپ سوم ،قم ،نو ید اسالم.
_ کرکئئی حئئائرى ،سئئید محمئئئد ( ،)1418تسئئلیة المجئئالس و ز ینئئة المجئئالس ،قئئم ،مؤسسئئئة
المعارف اإلسالمیة .
_ کشی ،محمد بن عمر ( ،)1348رجال ،مشهد ،انتشارات دانشگاه مشهد.
_ کلینی ،محمد بن یعقو

( ،)1362الکافی ،چاپ دوم ،تهران ،االسالمیه.

_ کوفی ،محمد بن سلیمان ( ،)1412مناق

اإلمام میر المؤمنین علی بن بی طالئ

 ،قئم،

مجمع إحیاء المقافة اإلسالمیة.
_ گنجی شافعی ،محمد بن یوسف ( ،)1484کفایئة الطالئ فئی مناقئ علئی بئن بئی طالئ ،
چاپ دوم ،تهران ،دار إحیاء تراث هل البیت

.

_ متقی ،علی بن حسام الدین ( ،)1418کنز العمال فئی سئنن ا قئوال وا فعئال ،تحقیئق بکئری
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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حیانی -صفوة السقا ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.
_ مجلسی ،محمد باقر ( ،)1363بحار ا نوار الجامعة لئدرر خبئار ا ئمئة ا طهئار ،چئاپ دوم،
تهران ،اسالمیة.
_ مح
القربی

الدین طبرى ،حمدبن عبداهلل بن محمد ( ،)1356ذخئائر العقبئی فئی مناقئ

ذو ی

 ،قاهره ،مکتبة القدسی.

_ محدث نورى ،میرزا حسین ( ،)1384نجم الماق فئی حئوال اإلمئام الوائئ  ،چئاپ دهئم،
قم ،مسجد جمکران.
_ مرعشئئی تسئئتری (شوشئئتری) ،القاضئئی نئئوراهلل ( ،)1489إحقئئا الحئئق و إزهئئا الباطئئل ،قئئم،
مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی.

_ مرک ئز اطالعئئات و مئئدارک اسئئالمی ( ،)1389فرهنئئگ نامئئه اصئئول فقئئه ،قئئم ،دفتئئر تبلیوئئات
حوزه علمیه.
_ مطهری ،مرتضی ( ،)1398مجموعه آثار ،قم ،صدرا.
_ مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ( ،)1413اإلختصاص ،قم ،کنگره شیخ مفید.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ( ،)1413اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،قم ،کنگره شیخ مفید.
_ مقریزى ،تقی الدین حمد بن علی ( ،)1428إمتاع ا سماع بما للنبی من ا حوال و ا موال و

الحفدة و المتاع ،تحقیق محمد عبدالحمید النمیسی ،بیروت ،دار الکت

العلمیة.

_ موصلی ،شرف الدین ابی محمد عمر بن شئجاع الئدین محمئد بئن عبدالواحئد (،)1424
مناق آل محمد المسمی بالنعیم المقیم لعترة النبأ العظیم ،بیروت ،مؤسسة ا علمی.
_ نجاشی ،احمد بن علی ( ،)1487رجال ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
_ واقئئدی ،محمئئئد بئئن عمئئر ( ،)1489موئئازى ،تحقیئئق مارسئئدن جئئونس ،بیئئروت ،مؤسسئئئة
ا علمی.
_ والیی ،عیسئی ( ،)1387فرهنئگ تشئر یحی اصئطالحات اصئول ،چئاپ ششئم ،تهئران ،نشئر
نی .
السند و نقد المتن ،قم ،منشورات ناظرین.

نقد و بررسی گزارشهای شیر خوارگی امام حسین

_ هاشمی موسوی ،سید علی حسئن مطئر ( ،)1438اثبئات صئدور الحئدیث بئین منهجئی نقئد

001

