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ویخمعّا هابت ابهنامونسبامام،وسپسبهتنارینبهرهبردهاس ؛بها

ینومرانوفاتآنحضرت،م تعمنروهمنّنیختاریزمرانوالدتون

یل اختصارودرحن  اشناره،فضنازآن،بهپرداختهوپسیشانناممادرا

اسن  نهیموضوعریگدیث،ح ی ِنمودهاس .روایادآوریحضرترا

 امامرانقل ردهاس .ی ازمسانیاب انداشتهونمونهیسبطتوجهان  
 

الخروا،،  ةالزمرا،، ذرر ر  ةمرر   ی،جوز بن ، سبطیامام حسن عسکر :کلیدواژگان

 سنّت. در  ثار اهل یعهش

  مقدمه

هرای   گزارشنقد و بررسی   ، ذوجه بهبیت ویژه ذاریخ اهل  در حوزه مطالعات ذاریخی، به

خصرو،   در ایرن مسریر، ار را، گرزارش، بره     . ذاریخی از اهمیت باالیی برخروردار اسرت  

  ننده و اصل و موضوع گزارش نیز دارای اهمیت هستند. گزارش

 و تذذکرةاخووا    ق(، با نگارش  ثرار ذراریخی میمری  رو،    456)م.  جوزی بن سبط

رو، اگر ه  ازاین است. قرار گرفته  در  انو، ذوجه مطالعات در حوزه ذاریخ اسالم مرآةاخزمان

هرای ذراریخی،    هجری است، امرا در بررسری گرزارش    1و  4زمانی او متعلق به قر،   رذبه

 ره او در زمرره معردود     های او درخور ذوجه و ذحلیل است؛  نرا،   مّیت و  یفیت گزارش

ای  های میرانی اقردام بره نگرارش مجموعره      سنّت است  ه در سده افرادی از عالما، اهل

 نموده است.بیت جداگانه در موضوع اهل

جوزی درباره امام  بن از نجا ه موضوع موردنظر این پژوهش، نقد و بررسی گزارش سبط

اخبار و اطالعاذی  مرآةاخزمانو  تذکرةاخووا  کتاب ذنیا در دو  است و حسن عسکری

های این دو  تاب مورد ذوجه  رو، گزارش شود، ازاین پیرامو، امام یازدهم شیعیا، یافت می

جروزی   برن  قرارگرفته است. گفتنی است  ه  ثرار متعرددی بره معرفری و نقرد  ثرار سربط       

 اند؛ اما این موضوع به صورت ویژه مورد بررسی قرار نگرفته است.  پرداخته
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 ره  « الخروا،  ةر تراب ذرر   معرفی و بررسی »ای است با عنوا،  ، مقالهیکی از این  ثار

ذوانسرته   نویسنده نگاهی  لی به این  تاب داشته و به طور طبیعی، نمری  7منتشر شده است.

را بررسی نماید. همین نویسنده در مقاله دیگرر برا    جزئیات شرح حال امام حسن عسکری

 عاشورا برر  هجوزی در گزارش واقع بن نگاری سبط ذحلیل و نقد شیوه و رویکرد ذاریخ»عنوا، 

جوزی درباره عاشورا پرداختره و   بن نگاری سبط به شیوه ذاریخ 2«اساس  تاب ذر رة الخوا،

 ارذباطی به این نوشتار ندارد؛ اما شاید از جیت ذوجه به نقد بتوا،  ، را پیشینه به شمار  ورد.

 روش پژوهش

به اطالعات موجود و با ذأ یرد برر دو محرور  مّیرت و       این پژوهه، درصدد است ذا باذوجه

از سروی وی، و برا    هرا   یفیت در گزارش سبط، ضرمن دسرتیابی بره روش اخرر گرزارش     

 گیرری از دو روش فحرد داده و ذطبیرق  نیرا برر منرابد  مرورد نظرر  سربط، منرابد           بیره

لی اطالعات بخش شناسایی  ند و سپس، با بررسی سندی و دال نگاری او را در این ذاریخ

 موجود در گزارش، نقد خویش را ساما، دهد.

 جوزی بن نامه سبط تبارنامه و زیست

 ،ی عَونی هُبَیری بغدادی حنفری  بن عبداهلل ذر 3بوالمظفر یوسف بن قِزاوغلیأ الدین شمس

 6 شم به جیا، گشود.در بغداد ق 582یا  587در جوزی،  بن مشیور به سبط

                                              

، پاییز و تاریخ اسالم در آیینه پژوهش، «اخووا   رةکتذتاب کمعرفی و بررسی »رنجبر،  . محسن1
 .2، ش1932زمستان 

جوزی در گزارش واقعه عاشورا بر اسذا    بن نگاری سبط تحلیل و نقد شیوه و رویکرد تاریخ»همو،  .2
 .11ش ،1931 ، دیانسانی علوم های برنامه و متون انتقادی پژوهشنامه، «تذکرة اخووا کتاب 

دانشذنامه بذزر    ) باشذد  در ترکی به معنای سبط است که نوه دختری مذی  ،قزوغلی یا قزاوغلی .9
 (.1101  ،9ج ،اسالمی

 .231،  29ج ،سیر اعالم نبالء، ذهبی اخدین شمس .4
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، وزیرر  (ق 545م. ) هبیره بن الدین یحیی بوالمظفر عو،أ  زاد رده ،الدین حسام او پدر

مرادرش   و 7عباسری   خلیفره  (ق555 .م)ألمرراهلل   ملقب به مقتفی ،مستظیرباهلل محمدبن

مرم  المنرتظم فری ذراریخ األ     تراب   نگارنرده جوزی،  بن بوالفرج عبدالرحمنأرابعه، دختر 

الردین یوسرف، بره     شرمس و نظر به همین نسربتِ مرادری اسرت  ره      2است کوالملو

 .جوزی شیرت یافته است بن سبط

جویی روی  ورزی و دانش دوست رشد یافت، از  ود ی به دانش ای علم او  ه در خانواده

رنج سفر را به جا، خریرد و از  سب دانش و ذجربه،  طول زندگی خویش، برای   ورد و در

مورخا، مشیور از جمله  رو بود  ه او از این  3.بر ید ای از  گاهی هر  وی و برزنی، خوشه

ذرین  ثار درخور   گردید و  ثارش از میم شامروز   ،  بیا،  خوشو خطیبا، ذوانمند و واعظا، 

خلکا،  ق(، ابن445الدین مقدسی )م.  شمار  مد و ذحسین برجستگانی  و، شیاب ذوجه به

  ق(116 ثیرر )م.   ق( و ابرن 168ق(، ذهبری )م.  124الردین یرونینی )م.    ق(، قطب487)م. 

 6.را برانگیخت

 الخواصةتذکر

و  سریره  و اقررا، زمرانی خرویش، ذراریخ،     با سیاقی متفراوت از پیشرینیا،   تذکرةاخووا 

ای واحرد   حال دوازده امام، فرزندا،، همسرا، و برخی از رهبرا، شیعه را در مجموعره  شرح

 است: مورد بررسی قرار داده است. مؤلف در مقدمه  نین  ورده

                                              

 .93،  1ج ،اخنجوم اخزاهرة فی ملوك مصر واخقاهرةتغری بردی،  بن . یوسف1

 .222،  19، جةواخنهایة اخبدایکثیر،  ابن .2

 .93،  1، جاخنجوم اخزاهرة فی ملوك مصر واخقاهرةتغری بردی،  بن یوسفك: ر. .9

، ذیذل اخروتذتین  ، مقدسذی  اخدین شهاب ؛93،  1ج، ة اخزمانآذیل مر اخدین یونینی، قطبك: ر. .4

 .232،  29ج، اعالم نبالء سیرذهبی،  ؛142،  9ج، عیانوفیات األخلکان،  ابن؛ 130 
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.  تاب را مشتمل بر فضایل، اسامی و انساب و  ثرار و اعمرار و حرواد  و عبرارات و     7

ای برای نیل به قرب الیی و پیامبر اسالم و دستیابی بره   سخنا، ایشا، قرار داده ذا وسیله

 نرام   األ م ذة   األم ة بذذکر خصذا     من  تذکرةاخووا  رو،  ، را  رضای الیی باشد. ازاین

 نیاده است.

، بره دوازده براب   «أئمّه اثناعشرر ». ابواب این  تاب، بر اساس عدد معیود در روایات 2

 ذقسیم شده است.

وسذیلة لخذی ا ،    1... ماجعلتذه » پوشیده نیست  ه عبارت سبط در مقدمه  ه گفتره: 

 أَیُّهَذا  یَذا »شرریفه    ، به  یه«ا  علیه وآخه اخمصطفین األخیار ولخی جد هم اخموتار صلّی

حدیث  و 2«تُفْلِحُونَ خَعَلَّکُمْ سَبِیلِهِ فِی وَجَاهِدُوا اخْوَسِیلَةَ لِخَیْهِ وَابْتَغُوا اخلَّهَ اتَّقُوا آَمَنُوا ذِینَاخَّ

 3اسالمى مراهب عالما، های  تاب  ه در متواذر ثقلین اشاره دارد؛ حدیثی و نبوی مشیور

نکات فوق، خالی از قوت نیست  ره   ذوجه شده است. بنابراین، با  اسناد، روایت و مدارک با

با رویکردی عاطفی ر محبتی    جویانه ای ثواب دارای انگیزه الخوا،ةذر رسبط در نگارش 

 بوده باشد.

بروده  بیت ،  تابی مستقل و یکپار ه در باب اماما، شیعه و اهلتذکرةاخووا 

ق(، 452 م.) طلحه شافعی بن محمد السؤول مطالبگرفته، بعد از  های صورت بررسی و با

سرنّت بره نگرارش     دومین  تابی است  ه در موضوع دوازده امام شیعه از سوی اهرل 

 در مده است.

                                              

 این عبارت، مای موصوخه است.در « ما» .1

 .90ه، آیهما د .2

 موسذوعة اممامذة   ك: .ر ،تسذنّ  طرق نقل حدیث ثقلین در منابع اهذل  دربارهبرای آگاهی بیشتر  .9

 .09-92،  9ج، اخسنة فی نصو  أهل
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 الزمانةمرآ

شمار  نگاری سال دیگر  تاب سبط است؛  تابی نسبتاً مفصل  ه در زمره ذاریخ ،مرآةاخزمان

لحرا    بره  امرا در مجمروع،   7محسوب شده و در موضوع ذاریخ عمومی نگارش یافته است؛

 سرنّت  اهل یذرین منابد ذاریخ اسالم، سیره نبوی، رجال و حدیث برا از میم مّی و  یفی، 

جروزی  ره    برن  از سربط  مورخا، مترأخر  رخیب رفته است. این امر، در ذمجیدهایبه شمار 

 2مشاهده است. ، قابل اند های فراوانی از  ، برده بیره

هایی استوار    نده و  میخته از اطالعات و  گاهی ذواریخ، از منظر سبط، از نجا ه بیشتر 

بوده و مشحو، از مکرراذی  و نااستوار، منسجم و نامنسجم، سست و ضعیف و قوی و متین

رو،  باشرد، ازایرن   وجو ننده و طالب مری   ه فاقد هرگونه فایده برای هرشخد جست است

نردرج در مفراد  یرات    ای ذاریخی نمود ذا اهردا  م  وی اقدام به نگارش و ذدوین مجموعه

 5.جامعی را پدید  ورد  سوره هود را عملی سازد و مجموعه 7256و  7553

 دو کتاب فیتألزمان 

 تاب مر ور، ذا نو،  یزی بره دسرت    درباره ذاریخ شروع و فراغت نویسنده از نگارش دو

 اناخزمذ  مذرآة را مقردم برر    اخوذوا   تذکرةذوا،  اما با ذوجه به نکات زیر می نیامده است؛

 دانست:

                                              

 .282-213 ، منابع تاریخ اسالم ،جعفریانرسول ك: ر. ،برای آگاهی بیشتر .1

اخنجوم اخزاهرة فذی ملذوك   تغری بردی،  بن یوسف ؛222،  19، جةواخنهای ةاخبدای، کثیر ك: ابنر. .2

 .1198،  2، جفهر  اخفهار  عبداخحی اخکتانی، ؛93،  1، جمصر واخقاهرة

 .«ذَخِكَ مِنْ أَنْبَاءِ اخْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَیكَ مِنْهَا قَا ِمٌ وَحَصِیدٌ. »9

 .«اخرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِی هَذِهِ اخْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِکْرَى خِلْمُؤْمِنِینَوَکُل ّا نَقُ ُّ عَلَیكَ مِنْ أَنْبَاءِ » .4

 .2-0،  1، جاخزمان مرآة ،جوزی بن ك: سبطر. ،برای آگاهی بیشتر .0
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 ره حرواد     مرآةاخزمان. سال درگرشت سبط با  خرین عناوین موضوعی  تاب 7

ق( در 124)م. الردین یرونینی    قطرب   ق است، ذطابق زمانی دارد و به گفتره 456سال 

وفات سبط در اثنای این سال موجب شرده  ره وقراید     ،مرآةاخزمانذیل اش بر  مقدمه

 7.این سال ناقد بماند

از حیث ساختاری و محتوایی  امل بوده و مؤلرف ذوانسرته از    تذکرةاخووا .  تاب 2

  غاز ذا انجام،  ، را به ساما، رساند.

نگاری،  شناسی و یا ذاریخ یک از منابد  تاب براین، محققا، و نویسندگا، در هیچ اضافه

 اند. به میا، نیاورده تذکرةاخووا سخنی بر ناذمام ماند، 

 تراب،   های موردنظر این پرژوهش در دو  ایسه موردی میا، دادهمق حاصل از  . یافته3

را  حا ی از این حقیقت است  ه اطالعات احصاشده مررذبط برا امرام حسرن عسرکری     

 )مطابق جدول ذیل( عنوا، موضوعی قرارداد. 73ذوا، در ذیل  می

 73موضوع از این  1، ذنیا تذکرةاخووا با مقایسه موردی مشخد شد  ه  تاب 

 موضرروع را  73هررر  مرآةاخزمذان  نکرره  داده اسررت و حرال   ا در خررود جرای  موضروع ر 

 داراست.
  

                                              

 .2،  1، جاخزمان  ذیل مرآة اخدین یونینی، قطب .1
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 های گزارشای موضوعات  یسهمقاجدول 
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 * * نام فرزند ایشان 13
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ها و اینکه   ید  ه با ذوجه به  مّیت داده از مجموع نکات فوق، این نتیجه به دست می

الردین    ره قطرب   داشرته،  نرا،   مرآةاخزمانسبط در پایا، عمر خویش اشتغال به نگارش 

نماید  ه از جیت رذبه زمانی، نگارش  ق( بدا، ذصریح نموده، بعید به نظر نمی124یونینی )

 باشد. مرآةاخزمان، مقدم بر تذکرةاخووا 

 جوزی در مورد امام حسن عسکری بن گزارش سبط

را در  جروزی از امرام حسرن عسرکری     برن  های سبط گزارش ذر بیا، گردید،  ه پیش  نا، 

 7.بندی نمود  ه از حیثت  ماری، از  مّیت پایینی برخوردار است سیزده عنوا، موضوعی دسته

، ذبارنامه ایشرا، را ذبیرین و از میرا،    وی در ابتدا با بیا، نام و نسب امام عسکری 

وی . دارد اشراره مری   «أبومحمّرد »هرا بره   ، و از میا،  نیه«عسکری»القاب ایشا، ذنیا به 

 مرآةاخزمذان معرفی نموده و نام ایشا، را سوسرن، و در  « وَلد اُم »را با عنوا، مادر حضرت 

 3 ند. معرفی می 2عَسفا، ای، نام ایشا، را گفته به

 «رأی سُرَّمن»ق و مکا، والدت ایشا، را 237او در ادامه، ذاریخ والدت ایشا، را سال 

ق 225دت ایشرا، را سرال   ، ذراریخ وال «ای گفته»و در گزارش دوم، در ذیل بیا،  6دانسته

 5بیا، داشته است.
                                              

 در همین مقاخه مراجعه شود. اخووا  تذکرةو اخزمان  مرآة های موتوعات گزارش  به جدول مقایسه .1

 .نیافتیمبه چنین نامی دست  ،یك از کتب تاریوی و رجاخی در هیچ ،ر استشایان ذک .2

مذرآة اخزمذان فذی تذواریخ     همذو،   ؛012–011،  2، جتذکرة اخوذوا  جوزی،  بن ر.ك: سبط .9

 .919  ،2، جارشادر.ك: مفید،  ،همچنین ؛411،  10، جاألعیان

، 10، جمرآة اخزمذان فذی تذواریخ األعیذان    همو،  ؛012،  2، جتذکرة اخووا جوزی،  بن سبط .4

جذوزی،   بذن  ابذواخفرج  ؛909،  8، جتاریخ مدینة اخسالم ،ر.ك: خطیب بغدادی ،همچنین ؛411 

 .108،  12، جاخمنتظم

 .418،  10، جاخزمان فی تواریخ األعیان  مرآة، جوزی بن سبط .0
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ق 245ذاریخ وفات امام دیگر، موضوعی است  ه سبط بدا، پرداخته و  ، را به سرال  

و البتره   7سالگی دانسته اسرت 2۲و در سنّ  (ق21۲-254) اهلل در زما، خالفت المعتمدعلی

 2 رده است. ساله بیا،65، امام را به هنگام فوت، مرآةاخزمانهمو در گزارش دیگری در 

 المتو ّرل    برن  نمراز برر پیکرر مبرارک ایشرا،، أبوعیسری         ننرده  در گزارش سبط، اقامه

در  نرار امرام   « سرّ من رأی»و محلّ دفن بد، مطیرشا، نیز  6معرفی گریده 3ق(21۲)م. 

. سبط در گزارش خود، مدت امامت امام را پنج سال و  ند ماه 5شده است  عنوا، هادی

 4گزارش  رده است.

                                              

 ؛418،  10، جمرآة اخزمذان فذی تذواریخ األعیذان    ؛ همو، 019،  2، جتذکرة اخووا ، همو .1

 ؛919،  2، جارشذاد  مفید، ؛112،  4، جمروج اخذهب، مسعودی حسین بن ر.ك: علی ،همچنین

 .108،  12ج، اخمنتظم جوزی، بن بواخفرجا ؛909،  8ج، تاریخ مدینة اخسالم ،خطیب بغدادی

 .418،  10ج، اخزمان فی تواریخ األعیانمرآة جوزی،  بن سبط .2

متوکّذل   بذن  أبوعیسذی »اخرشید، مشهور بذه   هارون  بن  اخمعتصم  محم د بن اخمتوکّل جعفر  بن  محم د  .9

و معاصذر امذام حسذن    « اخموفق بذا  »و « اخمعتمد با »است. او برادر دو خلیفه عباسی « هاشمی

باشد. در مصادر، او را برترین فرزندان متوکل عباسی ازجهت دانش، عقل و دیانذت   می عسکری

اند. بر اثر سعایت نهیکی در  اند و او را صاحب کرسی در  قرآن در دوره خویش خوانده برشمرده

 شده، ابوعیسی را کشیده ای از پیش  اش، با نقشه و ترساندن او از آینده حکمرانی« اخمعتضدبا »نزد 

نشانده خلیفذه اخمعتضذدبا  بذه     تحت اخحفظ به بغداد فراخوانده و در همان مسیر بغداد توسط دست

تذاریخ مدینذة   عسذاکر،   ؛ ابذن 110-114،  9، جاألوراقیحیی صذوخی،   بن قتل رسانده شد )محمد

 (.28،  22، جموتصر تاریخ مدینة دمشقمنظور،  ؛ همچنین، ر.ك: ابن229،  02، جدمشق

 .221،  2 ، جکافی کلینی، ؛924،  2 ، جشادار ،مفید .4

، 2ج، ارشذاد  همچنذین ر.ك: مفیذد،   ؛418،  10ج، مرآة اخزمان فی تواریخ األعیذان ، جوزی بن سبط .0

 .108،  12، جاخمنتظمجوزی،  بن بواخفرجا ؛909،  8ج، تاریخ مدینة اخسالم ،خطیب بغدادی ؛919 

 .418،  10ج، األعیانمرآة اخزمان فی تواریخ  جوزی، بن سبط .2
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شریفه:   است  ه  یه نقش انگشتری امام نیز دیگر گزارش سبط از امام حسن عسکری

برر روی   7«مُعْرِتُذونَ  رَبِّهِذمْ  ذِکْذرِ  عَذنْ  هُذمْ  بَلْ اخرَّحْمَنِ مِنَ وَاخنَّهَارِ بِاخلَّیلِ یکْلَؤُکُمْ مَنْ قُلْ»

 اما نویسنده دلیل یا ذحلیلی برای این عبارت ارائه نکرده است. 2نگین  ، حکا ی شده است؛

صورت بسیار موجز بدا، پرداختره   مکانتِ علمی امام، بخش دیگری است  ه سبط به

از ایشا، یاد  رده و به محدّ   6«و  ا، سیداً فاضالً»و  3«و کان عاخما  ثقة » و با وصف

ذرین مسانید ایشا،، به حردیثی در   بود، وی از پدرا، بزرگوارشا، اشاره داشته و از میم

 4اشاره نموده است. 5باب خمر

                                              

 .42، آیهنبیاا .1

 .418،  10ج، مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان جوزی، بن سبط .2

 .010،  2، جتذکرة اخووا ، همو .9

 .411،  10ج، مرآة اخزمان فی تواریخ األعیانهمو،  .4

حدیث ا فی کتابه اخمسذم  بذذتحریم    ذ  رحمه ا  ذ  وأخرج خه جدِّی»ورده است: آجوزی  بن سبط .0
اخومر نقلتُ هذا اخحدیثَ من خطِّ جدِّی، وأشهدُ با  أنِّی سمعتُه یقول: أشذهدُ بذا  خقذد سذمعتُ أبذا      

عطاء اخهروی یقول: أشهدُ با  خقد سمعتُ  بن علی یقول: أشهدُ با  خقد سمعتُ عبدا  بن عبدا  اخحسین
محمَّذد اخذدِّینَوری     بذن  هقی  یقول: أشهدُ با  خقد سمعتُ أبا عبدا  اخحسذین عبید اخبی أبی بن عبداخرحمن

علذی   بذن  عبدا  اخشیعی یقول: أشهدُ بذا  خقذد سذمعت اخحسذنَ     بن یقول: أشهدُ با  خقد سمعتُ أحمد
مدًا یقذول:  مح محمَّد یقول: أشهدُ با  خقد سمعتُ أبی بن علی اخعسکری  یقول: أشهدُ با  خقد سمعتُ أبی

موس  یقول: أشهدُ بذا    اخرتا یقول: أشهدُ با  خقد سمعتُ أبی موس  بن علی أشهدُ با  خقد سمعتُ أبی
محمَّذدًا یقذول: أشذهد بذا  خقذد سذمعتُ        جعفر ا یقول: أشذهدُ بذا  خقذد سذمعتُ أبذی      خقد سمعتُ أبی

علذیٍّّ یقذول: أشذهدُ بذا  خقذد سذمعت        نب اخحسین أشهدُ با  خقد سمعت أبی: اخحسین یقول بن علی أبی
صل  ا  علیه  ذیقول: أشهد با ، خقد سمعتُ محمدًا رسول ا    ذرتی ا  عنه   ذطاخب   أبی بن علی أبی

یقول: أشهدُ با  خقد سمعت جبریل یقول: أنا أشهدُ با  خقد سمعتُ میکا یل یقول: أشهدُ با   ذوسلم  
هدُ با  عل  اخلوح اخمحفوظ أنَّه قال: أشهدُ با  خقد سذمعتُ ا  تعذاخ    خقد سمعت لسرافیل یقول: أش

تذذکرة   ؛413-418،  10ج، مرآة اخزمان فی تذواریخ األعیذان  ) «یقول: شارب اخومر کعابد وثن.
 (آ 4، موطوط ق کتاب اخمسلسالتجوزی،  : ابن، ر.كهمچنین ؛014–019،  2، جاخووا 

، مرآة اخزمذان فذی تذواریخ األعیذان    همو،  ؛014–019،  2، جتذکرة اخووا ، جوزی بن سبط .2

 .413-418،  10ج
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به گزارشی دیگر اشاره  رده  ه عالوه بر مکانت علمی و  مرآةاخزمانالبته همو در  تاب 

 7.شا، را محلّ  مدوشد مردم معرفی نموده استو منزل ای فقیی حضرت، امام را محلّ رجوع،

اسرت،     ننرده   در ذهن سرؤال  داد، امام به پرسشی  ه در گزارش دیگری، سبط از پاسخ

 2. ننده را برانگیخته است ایما، أبوطالب سخن گفته است  ه ذعجب سؤال  پرداخته و درباره

پرداخته و ذنیا از امام  نا،، دیگر موضوعی است  ه سبط بدا،  ذعداد فرزندا، و اسامی

« اخحج ذة »و « القائم»، 3«اإلمام المنتظر»و با سه وصف:  «محمد» دوازدهم  شیعیا، با نام

یاد نموده  ه به هنگام بیماری  منتیری   عنوا،  خرین امام و ذنیا فرزند امام عسکری به

 6به فوت، ایشا، را وصی خویش قرار داده است.

 جوزی بن سبط گزارش نقد

 الف. نقد عناصر بیرونی

گیررد، هویرت مرتن و عناصرر بیررو، از مرتن        در نقد بیرونی،  نچه مورد مطالعه قرار مری 

دهنده، صحت انتساب متن  نامه و شخصیت راوی و گزارش باشد؛ به این معنا  ه زیست می

                                              

حک  أبواخحسن اخنَّصیبیُّ قال: خطرَ فی قلبی عَرَقُ اخجُنُبِ هذل هذو   »جوزی آورده است:  بن سبط .1

خرجَ محمد اخحسن ألسأخَه، وکان خیل ا، فنمتُ، فلمَّا طلعَ اخفجر  طاهر أم ال؟ فأتیتُ لخ  باب اممام أبی

مرآة اخزمذان  .« )من داره، فرآنی نا مًا، فأیقظنی وقال: لن کان من حاللٍّ فنعم، ولن کان من حرامٍّ فال

 (411،  10ج، فی تواریخ األعیان

محمد اخحسن اخعسکری ،  اخقاسم: دخلتُ عل  اممام أبی بن وقال داود»جوزی آورده است:  بن سبط .2

طاخب کإیمان أهل اخکهذف،   طاخب، فابتدأنی وقال: لنَّ لیمانَ أبی وفی خاطری أن أسأَخَه عن لیمان أبی

 (418،  10ج، مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان« )أسرَّ امیمانَ وأظهر اخکفر، فآتاه ا  أجرَهُ مرتین.

 .019،  2، جتذکرة اخووا جوزی،  بن سبط .9

 .413،  10ج، مرآة اخزمان فی تواریخ األعیانهمو،  .4
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هرا   شربه وی و همچنین منظومه فکری و براور او  ره ذرأثیر مسرتقیمی در  یفیرت گرزا      

 داشته باشد، مورد ذوجه قرار خواهد گرفت. ذواند  می

هایی  های سبط، در بخش نخست این پژوهش، داده نامه و  ثار و گزارش در خصو، زیست

 مرذبط  ورده شد؛ اما در ادامه، به مرهب )منظومه فکری و اعتقادی ( وی خواهیم پرداخت.

 جوزی بن ـ مذهب سبط

لی بود؛ اما بعدها در اثر مصاحبت و ذحت ذأثیر  به گواهی منابد، او در ابتدا پیرو مرهب حنب

 2گرایید. 7به مرهب حنفی ،وبیّأ محمّد بن ر بنکب بیأعیسی بن  فقیه و حا م شامی،

 السرالمی   رافرد  و یرا ابرن  ق( 168ذهبری )م.  نظیرر   سرنّت  برخی عالما، متعصب اهرل 

ای از  و به سبب وجود پاره بیت ق(، به دلیل ذوجه سبط به فضایل و مناقب اهل116)م. 

 ره معلّمری     نا، 3اند؛ به رفض و ذشید  ردههایش، وی را متیم  های موجود در  تاب داده

ذوجه   انو، بیشترین تذکرةاخووا طورمشخد،  تاب  به 6نیز بدا، ذصریح  رده است.

 رود. و سوق اذیامات بر ذشید سبط به شمار می

 :باشد استحکام و اذقا، الزم بوده و مخدوش می اذیام وی به ذشید به دالیل زیر فاقد

ذواند دلیل برر ذشرید او    نمی در  ثار سبط، بیت ای از فضایل أهل ر صر  ذ ر پاره

 ق(، شرافعی  755سرنّت همچرو،: أبوحنیفره )م.     باشد؛  را ه در  ثار دیگرر بزرگرا، اهرل   

                                              

 ؛928،  2ج، خسذان اخمیذزان  حجر،  ابن ؛49-93،  1ج، ة اخزمانآذیل مر اخدین یونینی، قطب .1

 .221-201،  وفیات حوادث و ؛سالمتاریخ امذهبی،  ؛142،  9ج عیانوفیات األ، خلکان ابن

تذاریخ   ،«جذوزی  بن سبط ، نگاشتهاخووا   تذکرةمعرفی و بررسی کتاب »رنجبر،  محسن ر.ك: .2

 .114-119،  90ش ،پژوهش اسالم در آینه

؛ ابن رافع سذالمی،  231،  29، جسیر اعالم نبالء؛ ذهبی، 411،  4، جمیزان امعتدالذهبی،  .9

 . 298،  تاریخ علماء بغداد

 .994،  1، جاختنکیلعبداخرحمن معلمی،  .4
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 نرین یافرت    ق( و دیگررا،، مرواردی ایرن   353نسرائی )م.   ق(،267ق(، احمد )م. 256)م. 

 شود و  سی قائل به ذشیّد  نا، نشده است.  می

اطیار  ائمه جایگاه و شأ، با مخالف فضایل و مناقبهای سبط،  ر از سویی، در گزارش

ه وجود دارد  ره از سروی   باورهای امامیبرخی از غیرمعتبر و ناهمسو با  گزارشمواردی  و

صرحابه   از برخری  فضایل بررای  و  راماتفته نبوده و از دیگر سو، وی برخی شیعیا، پریر

 7.باشد ذ ر نموده  ه مورد انکار شیعیا، می

گواهی محکرم   ر اضافه بر  نچه بیا، شد،  ثار فقیی  سبط در مراهب فقیی  غیرامامیه،

 ویژه در حوزه حنفی است.  بر  رای فقیی او، به

 اش در گرزارش   جویانره  را  سبط به انگیرزه صررفاً ثرواب   ذر از موارد پیشین، اعت ر میم

 بردا، اشراره    تذذکرةاخووا   ه خود در مقدمره  تراب    است؛  نا، بیت از فضایل اهل

 2.داشته است

 ذوا، پریرفت. راحتی نمی جوزی را به بن بنابراین، ادعای ذشید سبط

 ب. نقد عناصر درونی

 . روش نویسنده1

نگراهی بره موضروعات،      ، اختصار و با نریم حسن عسکریروش سبط در گزارش از امام 

 ه ذنیا به موضوع احوال شخصی  ایشا،   نا، درظاهر گزینش موضوعی را برگزیده است؛

پرداخته است؛ از قبیل: نام و نسب، القاب، ذاریخ و مکرا، والدت، ذراریخ و مکرا، وفرات،     

 .باشند صورت اختصار می   ه جملگی به فضیلت و مکانت ایشا، اوالد،

                                              

 تذاریخ  ،«جذوزی  بنسبط  ه، نگاشتاخووا   رةکتذتاب کمعرفی و بررسی »ر.ك: محسن رنجبر،  .1

 .112-111و110،  پژوهش آینه در اسالم

 .112-111  ،1خف، جؤ، مقدمه ماخووا  تذکرة جوزی، بن سبط .2
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با ذوجه به  لیت گزارش سبط، او ذنیا در مقام ذوصیف و نقل بوده و از ذحلیرل دوری  

جسته است. همو در مواردی نظیر ذاریخ ذولد و یا ذعیین عمر امام، دو نقل متفاوت را ارائه 

 اما هیچ ذحلیل و نظری را از خویش ارائه نداده است. 7 رده؛

احتمال بعید نیست  ه قولی را  ه در ابتردا نقرل     نچه از گزارش او مستفاد است، این

مثابره   نقل نمروده، بره   « قیل»و قول دومی را  ه با عبارت   ند، در نظر او معتبر است می

 برشمرده است. نظر ضعیف

 جوزی بن . منابع سبط2

 منابد از استفاده مکتوب، مصادر از مندی بیره بر عالوه ذاریخی، های گزارش در سبط فنی روش

 ،«علری  قررأتُ » ،«أنبأَنرا » ،«حردّثَنا » ،«اخبرَنرا » مانند: ذعابیری  ه  نا، است؛ بوده هم شفاهی

 مطلرب  ایرن  گویرای  ،«أشریاخِنا  بعرضُ  لری  حَکی» و« اجازة » ،«سماعاً» ،«قراءة » ،«سمعتُ»

 اذفرق علمرا   »، «السریر  قرال علمرا   » ،«السریر  أهرل  قال» نظیر: عباراذی با همچنین او. هست

 نرام  ذ رر  همرراه  به  تاب نام ذ ر با یا و «التأویل علما  قال» و« السیر علما  اختلف» ،«السیر

 .سازد می مطلد خویش منابد و مصادر از را خواننده ذنیایی، به  تاب نویسنده یا و نویسنده

، با شیوه بیرا، اقروال   برخال  مطالب فوق، در گزارش سبط از امام حسن عسکری

هستیم و نویسنده ذنیا در سه مورد، از روش استنادی بیرره بررده   بدو، ذ ر مصدر مواجه 

دو مورد دیگر، به قول فررد   و در 2طورمشخد، در یکی ذصریح به ذ ر مصدر نموده  ه به

 3استناد  رده است.

                                              

، 10، جمرآة اخزمذان فذی تذواریخ األعیذان    همو،  ؛012،  2، جتذکرة اخووا جوزی،  بن سبط .1

 ؛909،  8، جتذذذاریخ مدینذذذة اخسذذذالم  ،ر.ك: خطیذذذب بغذذذدادی ،همچنذذذین ؛418و411 

 .108،  12، جاخمنتظم جوزی، بن خفرجاابو

، مذرآة اخزمذان فذی تذواریخ األعیذان     همو،  ؛014و019،  2، جتذکرة اخووا جوزی،  بن سبط. 2

 .418  ،10ج

 .418و411،  2، جمرآة اخزمان فی تواریخ األعیانهمو، . 9
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اما از نجا ه سبط در ذدوین و ذنظیم گزارش خرود در دو  تراب مرر ور، از اطالعرات     

سربط در گرزارش از    :ذروا، گفرت   رو، مری  است، ازاینمصادر و منابد مشخصی بیره برده 

همچنین،  .نیز به هما، منابد ذوجه و التفات داشته است سرگرشت امام حسن عسکری

و با فحد و  در دو  تاب موضوع پژوهش 7به منابد گزارشی  مصرح  سبط ذوا، با ذوجه  می

 .یافت های موجود از سوی سبط دست  استقصا در منابد مر ور، به سررشته

جروزی در دو  تراب    برن  وجو در مصادر مکتروب و مرورد اسرتفاده سربط     پس از جست

 :ها، مطالب ذیل حاصل گردید سازی محتوا با یافته و انطباق تذکرةاخووا و  مرآةاخزمان

ذردیرد   ، بری «الجروزی  أبوالفرج ابرن »و نام  «ذَ َرَهُ جَدّی»به ذصریح سبط به  ر با ذوجه 

ذحریم طورمشخد،  تاب  جوزی و ذصانیف او ر به  ه او، شخد ابناوّلین مصدر مورد ذوج

 .باشد ر می المنتظمو  تاب الخمر 

، منابد مکتوب  مورداسرتفاده  های مرذبط با امام حسن عسکری ر پس از فحد داده

نگاشرته   اإلرشادق(، 364 حسین مسعودی )م. بن ذألیف علی مروج الرهبسبط، سه  تاب: 

 ق( است.643 خطیب بغدادی )م. مدینةاخسالمِذاریخ  ق( و673م. ) شیخ مفید

هرای سربط از زنردگانی امرام حسرن       یرک از گرزارش   شایسته یراد وری اسرت، در هریچ   

، نشانی از ذعابیری  ه دال بر بیرگیری از منابد شفاهی باشد، مشراهده نگردیرد.   عسکری

 گردد.  رده باشد، ذقویت میای نب رو، احتمال اینکه او در این بخش، از منابد شفاهی بیره ازاین

 جوزی بن . نقد محتوای گزارش سبط3

 جوزی بن ـ نقد کلی گزارش سبط

عنروا،   تذذکرةاخووا   ه خود در مقدمه  گونه هما، جوزی عالمی سنّی است؛ اما بن سبط

 رده، به گزارش از اخبار و فضایل اماما، شریعه اهتمرام داشرته اسرت؛ ذا نجا ره  ترابی       

بره  نچره از    باره پدید  ورده است؛ ولی نباید از نظر دور داشت  ه برا ذوجره    مستقل دراین

                                              

 جوزی است. ابناخمنتظم و  تحریم اخومرمنظور، دو کتابِ  .1
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 مرآةاخزمذان و  تذذکرةاخووا  در دو  تراب   گزارش سبط پیرامو، امام حسن عسکری

ی او، در دو محور  مّیت و  یفیت، قابل نقد و اشکال هست؛ زیرا ها مطرح گردید، گزارش

از  متأسفانه گزارش او از امام حسن عسکری های ذاریخی سبط، با نگاه به سایر گزارش

و این بدا، معناست  ه او نگاه جامعی در گزارش اخبار مرذبط  حجم پایینی برخوردار بوده

باید احتمال فقدا، یا  مبود گزارش در نزد نداشته است؛ هر ند ن با امام حسن عسکری

 وی را نادیده انگاشت.

جروزی در ایرن بخرش نیرز برا  الشری جردی         بن  یفیت گزارش سبط از سوی دیگر،

برخال  روش اصلی وی  های او در این بخش،   ه از سویی، ا ثر گزارش روست؛  نا، روبه

 ت موضوعی است. و از دیگر سو، فاقد جامعی در  ثارش، فاقد ذ ر مصدر است

در گزارش سبط مورد غفلت  دیگر، زوایای مختلف زندگی امام حسن عسکری بیا، به

است. موضوعاذی نظیر: همسر یا همسرا، در ریزموضروعات، احروال شخصری،     شده  واقد

سیره اجتماعی، سیره سیاسی و به عبارذی، مناسربات ایشرا، برا دسرتگاه      سیره خانوادگی،

طورمشخد مسئله حصر و حبس امام از سوی حکومت وقرت، از   خالفت و برعکس، و به

 ه برخی مصادر و منابد  )بررای نمونره    جمله موارد جامانده در گزارش سبط است؛ درحالی

شیخ مفید(  ه سبط در نگارش ذاریخ در پیش رو داشته و از  ، بیره برده، حراوی   اإلرشاد

های مررهبی و   اشت  ه شاید حساسیتالر ر است. البته نباید از نظر دور د موضوعات فوق

 بر  یفیت گزارش وی مؤثر بوده است. سیاسی،

 ـ نقد سندی

 حدیث ایمان ابوطالب* 

بره  ، را از   و پاسخ امام حسن عسکری جوزی، روایتی درباره ایما، ابوطالب بن سبط

 ند. جالب اینکه سبط در  قاسم و بدو، ذ ر منبد خود نقل می بن طریق فردی به نام داوود

 باشرد؛  را ره    متفرد مری  قاسم از امام حسن عسکری بن استناد این نقل از طریق داوود
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قاسرم و   بن هم از طریق غیر داوود در سایر مصادر روایی، این گزارش با ذفاوت واژگا،،  ، 

 7شده است.  روایت ه نقل از امام صادقب

قاسرم   برن  حرال خرود داوود   نمایرد، شررح   گفتنی است،  نچه گزارش سبط را ذقویت می

جرواد، هرادی و حسرن     او از اصرحاب  یرار امرام، یعنری حضررت: رضرا،       باشد؛ زیررا  می

و وجاهرت و ذوثیرق او در مصرادر رجرالی،      بوده و همین مصاحبت وی با امام عسکری

  2 ند. این گزارش را ذقویت میدرستی 

 حدیث حکم عرق جنب* 

جروزی مصردر اسرتنادی     برن  در موضوع حدیث طیارت عرق جنب، باید گفت: سربط 

ذ ر نموده؛ اما شایسته است در « نصیبی» خویش برای این نقل گزارش را فردی به نام

، ةاخزمانمرآانتساب این نقل به نصیبی و ذشخد او، ذأمل نمود؛  را ه در نسخه  اپی 

 ننرده را   محقق  تاب با ذصریح بر نسخ متعدد خطری  در دسرت ذحقیرق خرویش، نقرل     

 فری  اخکرامذة  منیراج  شررح در  تاب  ذ ر نموده است؛ اما میالنی« ابوالحسن النصیبی»

 ننرده  ، را   ، نقرل مرآةاخزمانبا ذصریح بر قرائت نسخه خطی دیگری از  اممامة معرفة

                                              

 طاخذب  لیمذان أبذی  ، موسذوی  معذد  بن فوار ؛210،  أماخی ؛ صدوق،422،  2ج، کافیکلینی،  .1

 .89طاخب(،   )اخحجة عل  اخذاهب لخ  کفر أبی

از نوادگذان   ،بذا کنیذه أبوهاشذم جعفذری     طاخذب،  أبذی  جعفربن بن عبدا  بن لسحاق بن قاسم داوودبن .2

 ود. او توفیذق مصذاحبت از   بذ  جعفر و از ثقات و بزرگذان اصذحاب در نذزد امامذان     بن عبدا 

 رجذال را داشت. شیخ طوسذی در   و حتی امام زمان تا امام حسن عسکری امام رتا

 برشمرده است. امام هادی و امام حسن عسکری ،امام جواد ،امام رتا :او را از اصحاب ،خود

 لختیذار معرفذة  عمذر کشذی،    محمدبن ؛411ش ،102  ،رجال نجاشی، ر.ك: ،برای مطاخعه بیشتر

 :، ر.كهمچنین ؛0009ش ،910  ،رجال ؛ طوسی،1181ش ،841،  2ج (،رجال کشی) اخرجال

 .311ش ،249،  9ج، موسوعة طبقات فقهاءسبحانی تبریزی،  جعفر
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حجر  ابن لسا، المیزا،حالی از  تاب  حسن نصیبی دانسته و در هامش  ،، برای او شرح

 و از ذریره  النصریبی  العلروی  ابرراهیم  بن او را الحسن وی ه   نا، عسقالنی  ورده است؛

ق( نیرز وی را در  381الشریبانی )م.   ابوالمفضّرل  معرفی  ررده و  الصادق جعفر بن اسحاق

ذصرنیف   الغردیر  حدیث طرق فی ای با عنوا، ده  ه نگاشتهبرشمر زمره برجستگا، شیعه

 7.نموده است

 حدیث تحریم خمر* 

 ذحرریم الخمرر  جوزی با اینکه مصدر گزارش خود در موضوع حدیث خمر را  تاب  بن سبط

معرفی نموده، اما  با سندی متصل به امام حسن عسکری ق(5۲1جوزی )م.  ابوالفرج ابن

بر  الم  البته او به نقل از جدّ خویش با ذکیه . باشد باز هم او در نقل این روایت، متفرد می

به ذوثیق سند روایرت پرداختره و  ، را نقلری صرحیح و ثابرت       ق(،278د ین )م.  بن فضل

 2اند. طاهره  ، را روایت  رده  دانسته  ه عترت طیبه

 ـ نقد داللی

 ن والدت امامتاریخ و مکا* 

و در ادامره، برا    3ق در سامرا دانسرته 237مختار خود را سال  او در مورد ذاریخ والدت امام،

این گرزارش او از ذراریخ والدت    6ق را هم بیا، نموده است.225ذکیه به قولی شاذ، سال 

، 5ق(643امام، مطابق گزارشی است  ه در سایر منرابد عامره نظیرر: خطیرب بغردادی )م.      

                                              

 .131،  2ج، خسان اخمیزان عسقالنی، حجر ابن .1

 .014،  2ج ،تذکرة اخووا جوزی،  بن سبط .2

 .411،  10ج، األعیان مرآة اخزمان فی تواریخ، همو ؛012،  همان .9

 .418،  10ج، مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان، همو .4

 .909،  8ج ،تاریخ مدینة اخسالمخطیب بغدادی،  .0
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مرورد   3ق(487خلّکرا، )م.   و ابرن  2ق(452طلحره شرافعی )م.    ، ابن7ق(5۲1ی )م. جوز ابن

 ذصریح قرار گرفته است.

 ق( و325)م.  5و 6األ مذة البیت نقالً عن  ذاریخ أهل تاب   رسد، نویسنده به نظر می

انرد. نکتره حرایز      نندگا،  این ذراریخ بروده   ق(، اوّلین گزارش643)م.  4السالم مدینةذاریخ 

 خطیبو در گزارش  1ق(255اهمیت اینکه سند گزارش، در مصدر اوّل به فاریابی )زنده در 

و  8فردی ناشناس« فارَیابی» ه در  تب رجالی،  ق( ختم شده255زیاد )زنده در  بن به سیل

                                              

 .108،  12ج، مم واخملوكاخمنتظم فی تاریخ األجوزی،  بن بواخفرجا .1

 .913  ،ولؤمطاخب اخسطلحه،  بن اخدین . کمال2

 .34  ،2ج ،عیانوفیات األ، خلکان ابن .9

 .81،  عن األ مة اخبیت نقال  تاریخ أهلاخثلج بغدادی و دیگران،  ابی ابن .4

 نفیسة فی تاریخ األ مة ةمجموعدر منابع به افراد موتلفی نسبت داده شده که تمن  ،این اثر .0

این کتاب را با تحقیقی قابل اعتنا، به  ،انتشار یافته است؛ اما جناب آقای محمدرتا حسینی جالخی

هذای ایذن کتذاب از     درستی معتقد اسذت ازآنجاکذه گذزارش    صورت مجزا منتشر نموده است. او به

خف واحدی ؤین کتاب ما توان گفت ، میهای موتلف و از طریق متعدد نقل شده در دوره امامان

اخثلج بغذدادی و دیگذران،    ابی ابن ر.ك:)باشد  خاخی از قوت می ،ننداشته و انتساب آن به فردی معی 

 (.08-01، مقدمه تحقیق،  عن األ مة اخبیت نقال  تاریخ أهل

 .909،  8ج، تاریخ مدینة اخسالم ،خطیب بغدادی .2

بارَیذاب شذهری در    ،در فارسذی  اسذت.  منسوب به فارَیذاب « فارَیابی» فاریابی. محمد بن احمد .1

از این نسذبت   ،«اخفریابی»و « اخفیریابی» ی چونبیرابا تع ،خراسان بزر  است و گاهی در مصادر

 (.991،  4ج، نسابألا سمعانی،)ابوسعد شود  یاد می

از راویان اصحاب حذدیث   ،فاریابی هم خوانده شده ،عبدا  اخفریابی که برخی از مصادر بن احمد .8

امذا فاقذد    ،مکذرر ذکذر شذده    ،اینکه نام او در سندهای روایات با وجود است. امامیه شناخته شده

 باشد. حال در منابع رجاخی می شرح
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هجری دارای خدشه  237بنابراین، ذاریخ  2. مده استبه شمار  7نیز ضعیف« زیاد بن سیل»

  به اإلرشاد و ایراد و قابل اعتماد نیست. این در حالی است  ه ذاریخ والدت و مکا، امام در

  این نکته، مایه 3.شده است ق در شیر مدینه ذصریح 232عنوا، یکی از مصادر سبط، سال 

 نرار   ذوانسرت در   ره مری   ت؛ درحالیننموده اس ای بدا، شگفتی است  ه سبط هیچ اشاره

 .بدا، اشاره نماید ق،225و  237اقوال 

هرا، از دقرت    شایا، ذ ر است، گزارش شیخ مفید و نظرایر او، در برابرر دیگرر گرزارش    

بیشتری برخوردار است؛  را ه در این گزارش به جزئیات بیشتری ذوجه شده و عرالوه برر   
                                                                                                          

بذه   «احمد فاریذابی »حال کوتاهی برای  شرح ،اد سزگینؤبه گزارش از ف ،نااگرچه برخی از محقق

 اخثلج بغدادی و دیگذران،  ابی )ابنآورده است  حجر ابن اختهذیبِ  تهذیبذهبی و اخحفاظِ  تذکرةنقل از 

 ؛تاریخ اختراث اخعربیسزگین،  فؤاد ؛04-09، مقدمه محقق،  عن األ مة اخبیت نقال  تاریخ أهل

محسذن   ؛414،  4ج، اخذریعذة طهرانذی،  آقابزر  ك: ر. ،؛ همچنین922،  1ج ،اخعلوم اخشرعیة

تهذذیب  جوی بسیار در و پس از فح  و جست ،اما این پژوهه (،142،  9ج ،عیان اخشیعةأامین، 

محمذد   بذن  احمذد »حذاخی بذرای    و همچنین دیگر منابع رجاخی، بذه شذرح   تذکرة اخحفاظو اختهذیب 

 دست نیافت. «اخفاریابی

جذواد، هذادی و    :دمی اخرازی، در نزد منابع رجاخی از اصذحاب امامذان  زیاد اآل بن ابوسعید سهل .1

و شواهدی بر  است او فردی تعیف و غیرقابل اعتماد ،بوده و به گفته نجاشیحسن عسکری

 ،اخرجذال  ،برقذی  خاخد بن احمد)که شیخ طوسی نیز بدان معترف است  چنان ؛باشد او موجود می غلو 

 همذو،  ؛981و912  ،رجال ،طوسی ؛180  ،ةفهرست اسماء مصنفی اخشیع ،نجاشی ؛21و03 

، معجم رجال حذدیث  ،ك: خو یر.همچنین  ؛28-21 ، رجالاخغضا ری،  ابن ؛142 ، اخفهرست

 (.904  ،3ج

 .013 ، نماماابازپژوهی تاریخ والدت و شهادت  ،مقدسی یداخه ك:ر. .2

، 4ج، کشف اخغمة ،اربلی ؛219،  2 ج، کافی ك: کلینی،ر. ،همچنین ؛919،  2ج، ارشادمفید،  .9

 به نقل از مفید. ،08 
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  ره در گرزارش  سربط     رده اسرت؛ درحرالی   ر  سال و مکا، والدت، ماه ذولرد را نیرز ذ رر   

 باشد.  نین نمی

 نام مادر* 

معرفری نمروده اسرت و در    « سوسن»سبط در گزارش خود، مادر امام را  نیزی به نام 

یک از مصادر ذاریخی و   نکه در هیچ حال 7یاد  رده است؛« عسفا،»ادامه، از ایشا، با نام 

، «حَردیث  »دیگرری نظیرر:   نگاری،  نین اسمی یافت نگردید. در منابد، اسرامی   سرگرشت

، بررای  «أسما »یا « سَمانَة»، 2 «سَقُوسُ»، «اخنُّوبِیَّةشِک لَ »، «اخْمَغْرِبِیَّةسَوْسَنُ یا سَوْسَنُ »

 3.است  ایشا، ذ ر شده

 نتیجه

 ذوا، گفت: می جوزی، بن سبط گزارش محتویات به  ذوجه با

  6باشد. می مرآةاخزمان  تاب بر مقدم نگارش، ذاریخ حیث از تذکرةاخووا   تاب .7

 برخروردار  پرایینی   مّیرت  از و انردک  بسیار امام، حال شرح با مرذبط های داده ذعداد .2

عنرروا، موضرروعی اسررت  رره  ترراب  73هررای سرربط، در ذیررل  مجموعرره گررزارش .اسررت

 73، هرر  مرآةاخزمذان  نکره   موضروع را  ، را پوشرش داده و حرال    1ذنیا  ،تذکرةاخووا 

                                              

 .411،  10ج، مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان جوزی، بن . سبط1

دال ذل   طبذری،  ك:)ر. ثبت شذده اسذت  « منغوسة»، اممامةدال ل های کتاب  در برخی از نسوه .2

 (.424 ، ةاممام

، دال ل اممامذة ، طبری رستم بن جریر ؛219،  2ج، کافی ،کلینی ؛919،  2، جامرشاد ،مفید .9

بغذدادی و   اخذثلج  ابذ   ابذن ؛ 191 ، اخدر اخنظیم فی مناقذب األ مذة    شامی، حاتم بن یوسف ؛424 

 .124،  عن األ مة نقال  اخبیت تاریخ أهل، دیگران

 در همین پژوهش مراجعه گردد.« زمان تأخیف دو کتاب»به مبحث  .4
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موضوع را داراست. نام و نسب و نام مادر،  نیه و لقب، سال و محلّ ذولد و سرال وفرات و   

سنّ  ، حضرت و نام فرزندا، ایشا، و نیز حدیث ذحریم خمر، از موضوعات مشترک است 

ًا فاضرالً، نرام وصری ایشرا،، مکرا، وفرات و محرّل دفرن،         و برخی القاب مانند:  ا، سید

 ننده نماز بر پیکر  ، حضرت، نقش انگشتر، مدت همراهی با پدر، مدت امامت و دو  اقامه

 اخزمان مرآةحدیث درباره ایما، ابوطالب و حکم عرق جنب، از مواردی هستند  ه در  تاب 

ای موضروعات(.   یسره مقا ق جردول بدا، اشاره نشده است )مطاب اخووا  تذکرة مده و در 

 اشرتغال   اخزمذان  مذرآة این موضوع، بیانگر  ، است  ه او ذا پایا، عمر، به ذردوین  تراب   

 داشته است. 

 هم  ،  شخصی امام، با زندگی مرذبط های داده از بخشی ذنیا سبط  یفی، جیت از .3

 و وفرات  ذاریخ والدت، مکا، و سال مادر، نام نسب، و نام نظیر: ریزموضوعاذی در منحصر

ای  یسررهمقا )مطررابق جرردول .اسررت  رررده ارائرره ایشررا، را انگشررتری نقررش و  ، مکررا،

 موضوعات(

 اجتماعی و سیاسی سیره همانند: امام، زندگانی از دیگری موضوعات جوزی، بن سبط .6

  قررار  مرورد ذوجره   را حضررت   ، برا زنردگی   مررذبط  فروعرات  دیگرر  و ایشا، فرهنگی و

 . است نداده

 بسریار  امرا   ررده،  ذوجره  عسرکری  امام علمی فضیلت به جوزی بن سبط اگر ه .5

 جنرب،  عررق  حکم حدیث: سه ذ ر با ذنیا او. است گرشته  ، از گونه اشاره و بوده محدود

  اشراره  امرام  فضریلتی  و دانشری  هندسره  از ای گوشره  بره  ابوطالرب،  ایمرا،  و خمر ذحریم

 . رده است
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