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چکیده
در برخی از روایات به نقل از ائمه معصاومین آماده اسات کاه شاهربانو ماادر اماام
سجاد  ،دختر ییدگرد ساسانی بودهاست .چنین روایاتی موجب شده تا باور شاهیادگی و
ایرانی تبار بودن امام سجاد در میان امامیه مطرح شود .مسئله اصالی پاژوهش ایان
است که آیا گیارش های تاریخی موجود ،محتوای روایات مربوا به شاهیاده بودن ماادر
امام سجاد را تأیید میکند؟ در این مقاله یک روایت از صفار قمی و دو روایت از شیخ
صدوق درباره شاهیاده بودن مادر امام سجاد از نظر سند و محتوا مورد نقد و بررسای
قرار گرفت .سپ با سنجش این سه روایت با گیارشهای تاریخی نشان داده شاد کاه
این روایات از اعتبار چندانی برخوردار نیستند .همچنین در این بررسی نشان داده شد که
محتوای این روایات تأثیری در گسترش تشی در ایران نداشته است.
کلیدواژهها :امام سجاد  ،تشی در ایران ،شهربانو دختر ییدگرد.
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فصلنامه علمی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399
مقاله پژوهشی ،صفحات 45 - 25

درآمد

ایشان تر دیدی نیست .اختالو درباره نژاد خانوادگی مادر ایشان است .برخیی از منیابع
اهل سنت اساساً هیچ اشارهای در این بیاره نداشیتهانید .ابین سیعد ( ،)211/5بیالذری
(انسا  ،)14۶ ،102/3 ،طبری (المنتخا ،)119 ،خلیفه بن خیاط ( ،)417ابن حبیان (/5
 ،)1۶0-159ابن عبیدالبر اندلسیی ( )15۶/9و ابین اییوب بیاجی (سیلیمان بین خلیف،
 ) 1078/3مشهورترین منابع اهل سنت تا سده پنجم هستند که به اصیل و نسیب میادر
امام سجاد

اشارهای نکرده اند .برخی دیگر هم تنها به اشیاره اصیالت مکیانی ،وی را

اهل سند یا سجستان دانستهاند .گزارش اول در این باره را ابن حبییب بغیدادی ()401
نقل کرده که نام علی بن حسین

را در قسمت ابناء السندیات قری

ذکر کرده است.

ابن قتیبه (215-214؛ ،)10/4 ،17صفدی ( )231/20و یافعی ( )152/1نیز وی را سِندی
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درباره مادر امام سجاد

گزارشهای مختلفی نقل شدهاست .در ام ولد بیودن میادر

یاد کردهاند .بالذری (انسا  )14۶ ،102/3 ،با عبارت «قالوا» به سجسیتانی بیودن میادر
امام سجاد

اشاره کرده است .در منابع اهل سنت ،گزارش دیگری نیز نقیل شیده کیه

سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

مبرد ( ) 423/1به این موضوع پرداخته و پس از او دیگر بزرگان اهل سنت نییز از سیده
ش

به بعد به این موضوع توجیه کیردهانید (زمخشیری334/1 ،؛ بیری 51-50 ،؛ ابین

خلکان2۶7/3 ،؛ ذهبی ،سیر االعالم النبالء339/4 ،؛ ذهبی ،تاریخ االسالم439/۶ ،؛ ییافعی،
152/1؛ البته شافعی408 ،؛ صیفدی 231/20 ،نییز بیا عبیارت «قییل» بیه ایین موضیوع
پرداختهاند).
در منابع تاریخی و حدیثی شیعی بارها از سده سوم هجری به دختیر یزدگیرد بیودن
مادر امام سجاد

تصریح شده است .نخستین بار در نیمه اول سده سوم در آثار قاسیم
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مادر امام سجاد

را دختر یزدگرد معرفی کرده است .نخستین بار در اواخر سده سوم،

رسی ( )۶9از عالمان زیدی و س س یعقوبی ( )303/2از دیگر منابع شناخته شده سیده
سوم به این موضوع پرداخته شده است .در منابع حدیثی امامیه هم باید به صفار (،)355
2۶

 )48اشاره کرد که از اولینها در این عرصه به شمار میروند .صفار و به تبع آن کلینیی
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کلینی ( )4۶7-4۶۶/1و شیخ صدوق (کما الادی  307-305 ،و عیاون االخباار-47/1 ،

یک روایت از امام باقر

و شیخ صدوق هم دو روایت از امام باقر

را از طریق بررسیهای تاریخی میورد
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نقل کردهاند .این مقاله تالش میکند این احادی

و امام رضیا

مطالعه قرار دهد.
اهمیت این مسئله از این جهت است که یکی از زمینههیای رشید ایین نظرییه مییان
امامیان ،که مادر امام سجاد

از تبار یزدگرد سوم است ،حضور این دسته رواییات در

منابع حدیثی است .بررسی و نقد تاریخی این دسته از روایات در واقع زمینیه را بیرای
نقد و بررسی ریشههای این مسئله هموار خواهد کرد.
پیشینه پژوهش

درباره ایرانی و ساسانی بودن مادر امام سجاد

جعفر شهیدی در کتاب زندگی علی ب حسی

بررسیهایی صورت گرفتیه اسیت.
درباره این موضوع بح

کیرده و تیا

حدودی وارد نقد روایی آن هم شدهاست (شهیدی .)27-9 ،ولی شیهیدی بحی

را بیه

نبرده است .شهیدی روایتی که صفار و کلینیی از امیام بیاقر

نقیل

صورت کامل پی

جاعالن اشاره میکند (همان .)1۶ ،شهیدی عمدتاً سواالتی را مطرح میکند که نا ر بیه
دور از ذهن بودن این گزارش ها و عدم امکان وقوع تاریخی آن اسیت (شیهیدی-17 ،
 .) 18او به طور جدی در نقد روایت کلینی به گزارش طبری در بح

فتوحات عبیداهلل

بن عامر بن کریز اشاره کرده است (شهیدی .)19-18 ،شریعتی در تشیع علوی و صفوی
(شریعتی ،)91 ،شهید مطهری در خدمات متقابال اساالم و ایاران (مطهیری-131-131 ،
 )132و یوسفی غروی در موسوعه التاریخ االسالمی (یوسفی غیروی )5۶2 ،357/4 ،هیر
کدام به نحوی نسبت به این ماجرا موضعگیری کرده و نقدهایی را مطرح کردهاند ولیی
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می پردازد .وی پس از نقد سندی ،در نقد محتیوایی بیه گیرای هیای شیعوبی گرایانیه

اعتبارسنجی روایات شاهزاده بودن مادر امام سجاد .

کردهاند را تصور میکند که از امام صادق

است (همان )13 ،و بر این مبنا به نقد آنها

هیچک دام از آنها به صورت خاص بر منابع روایی امامییه و نقید تیاریخی آنهیا متمرکیز
نشده اند و تنها جسته گریخته اشاراتی به موضوع داشتهاند .دقییقتیرین بررسیی توسیط
مُمِلی تالش میکنند ،بر خالو ایده این مقاله ،دختر یزدگرد بودن مادر امام سجاد

را
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مهدوی دامغانی (1388ش) انجام شده است .ایشان در مقاله بسیار طوالنی و بیا اطنیاب

اثبات کند .مهدوی مادر امام سجاد

را ،با عبارت «قطعاً» ،دختر یزدگرد میداند که در

تاریخی است و البته بخشی از همان نقیدهای تیاریخی هیم قابیل نقید اسیت 1.تیالش
مهدوی اثبات روایت شیخ صدوق (روایت سوم این مقاله) است ولی با همه توجیهاتی
که برای آن مطرح میکند ،بر اسا

همان روشهیای تیاریخی کیه بیه کیار مییبنیدد،

ابهام های آن هم چنان پابرجاست .یکی دیگر از پژوه های انجیام شیده کتیاب تشایع
ریشه هاا و باورهاای عرفاانی امیرمعیزی (1393ش) اسیت .او تیالش مییکنید مراحیل
چگونگی ساخت این روایات را در بستر تاریخ تشیع نشان دهد .معیزی ایین میاجرا را
اساساً افسانه میپندارد (امیر معزی )87 ،و می گوید شخصیت شهربانو به عنوان شاهزاده
ساسانی و مادر امامان از آن جهت حائز اهمیت ویژه است که جریان تشیع ،امیام را بیه
ایران پی

از اسالم پیوند میزند (امیر معزی .)73 ،وی بر این بیاور اسیت کیه داسیتان

شهربانو ،الاقل در هسته اولیه اش ،میان ایرانیان شعوبی اهر شد (امیر معزی.)94 ،
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دوره عثمان اسیر شدهاست .ایشان دو روایت دیگری را نقد میکنند که بخشیی از آنهیا

اصل ایده معزی را نویسنده مقاله حاضر نیز تا حدی میپذیرد ولی راهی کیه معیزی
برا ی نشان دادن آن گذرانده ،چندان مورد توجه مقالیه حاضیر نیسیت .چیرا کیه روش
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

پایه های اصلی مدعای مدعیان دختر یزدگرد بودن شهربانوسیت و در ایین مقالیه میورد
بح

قرار گرفته ،با نقدهایی روبروست که تنها به سه مورد اشاره میشود:
اول :معزی بر این باور است که اصل این گزارشها در منیابع تیاریخی اهیل سینت

است ولی پس از قرن سوم تعداد روایتها درباره همسر ساسیانی امیام حسیین
مرور در منابع شیعی افزای
امام حسین

بیه

مییابد .وی معتقد است که اولین متنی که به ارتبیاط بیین

و دختر یزدگرد میپردازد ،اخبار الطوا دینوری (متوفای )282است (امیر

 . 1برای نمونه مهدوی در نقل روایت کلینی (یعنی روایت اول این مقاله) ،که البته آن را ابتدا صفار گزارش کرده و
نه کلینی ،بیان می کند که دختران یزدگرد در دوره عمر ا سیر شدند .طبق گزارش مسیعودی دختیران یزدگیرد،
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28

یعنی اردک ،شهربانو و مرداوند ،تا پسین روزهای عمر وی (یعنی حوالی سال 30ق) نزد وی بودند (مهدوی،
 .) 41- 40در حالی که در متن مسعودی دختران یزدگرد ،اردک ،شاهین و مرداوند ،معرفی شدهانید و نیامی از
شهربانو در میان نیست .افز ون بر این که مسعودی تنها معرفی به دختران یزدگرد میپردازد و سخنی از میادر
امام سجاد در آنجا مطرح نمیشود (مسعودی.)314/1 ،
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معزی ،افزون بر رها کردن بخشی از گزارش ها ،مانند روایت اول شیخ صدوق ،که جزو

معزی .)74 ،این در حالی است که تردیدهای جدی درباره انتساب کتاب اخباار الطاوا
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به دینوری وجود دارد (در این باره نک .بالنچ170 ،؛ شاکر مصطفی248/1 ،؛ جعفرییان،
 .)11۶حتی اگر این کتاب از آن دینوری باشد خود دینوری در کتیاب المعاار (،)154
به صراحت مادر امام سجاد

را کنیزی سندی به اسم سالفه و یا غزاله معرفی میکند

و حتی از سرنوشت او پس از امام حسین

هم گزارشهایی را نقل میکند .ابن قتیبیه

هم چنین درکتاب عیون االخبارش ( )10/4به کنیزی بودن میادر امیام سیجاد
میکند .برخالو نظر معزی ( )85پی

اشیاره

از آن که این روایات در منابع اهل سنت مطیرح

شییود در منییابع شیییعی در سییده سییوم ماننیید قاسییم رسییی ( ،)۶9یعقییوبی (،)247/2
صفار( ،)355ابوسهل نوبختی ()4-53و اشعری ( )71گزارش شدهاست.
دوم :معزی معتقد است شیخ مفید اولین کسی است که این بح
دو دختر یزگرد در دوره امیام علیی
حسین

را مطرح کیرد کیه

بیه مدینیه فرسیتاده شیدند .یکیی از آن دو بیه

رسید و دیگری به محمد بن ابی بکر .معزی بر این باور است که با توجه به

ماهیت آثار شیخ مفید (متوفای )413و دیدگاه او در مورد آل بویه ،به نظر میرسد او از

گزارش نقل شدهاست .از اینرو این تحلیل معزی صحیح نیست.
سوم :معزی با توجه به نامه منصور به نفس زکیه مینویسد« :منصیور در نامیهاش بیه
این واقعیت مباهات میورزد که عباسیان از نسل پاک و آزادند .در همان هنگام منصور،
علویهای حسنی و حسیینی را سیرزن

مییکنید کیه میادران بسییاری از آنیان جیزو

کنیزاناند .البته در این نامه هیچ اشارهای به مادر علی بن حسین نمیکند ».این در حالی
است که در این نامه صراحتا منصور از مادر امام سجاد

یاد میکند و به ام ولد بودن

اشیاره شیدهاسیت (بیالذری ،انساا

االشارا 101-100/3 ،؛ ابین

علی بن حسیین

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1399.1.37.2.8

که در منابع متقدم مانند ابی نصر بخاری ( )31و قاضی نعمیان ( )2۶7-2۶۶/3نییز ایین

اعتبارسنجی روایات شاهزاده بودن مادر امام سجاد .

این طریق می خواسته شیعه و سنی را نزدیکتر کند (امیر معزی .)81 ،این در حالی است

مسکویه398/3 ،؛ ذهبی.)25-24/9 ،
با توجه به بررسی انجام شده درباره مادر امام سجاد

 ،این مقاله تنها به بررسی سه

پژوه

به طور ویژه با اثر معزی که تالش میکند این گیزارشهیا را در بسیتر تیاریخ
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روایت در منابع شیعی و مقایسه آن با گزارشهای تاریخی مییپیردازد .از ایینرو ایین

29

تحلیل کند و آنها را مولود جریان های اجتماعی سیاسی معرفی کند ،متفاوت است .ایین
محتوی مورد نقد و بررسی قرار دهد تا از این طریق به نقد پارهای از احادی
تاریخ تشیع و اهیل بییت

میؤثر در

ب یردازد .در ایین بررسیی نشیان داده شید کیه گیره زدن

گرای های ایرانیان به تشیع با ماجرای دختر یزدگرد بودن مادر امام سجاد

 ،بر اسا

این طیف از روایات ،اعتبار چندانی ندارد .این نوشتار پیجویی این گزاره است کیه بیا
رویکردی تاریخی میتوان ک تابیهای سندی و محتوایی روایتهایی از این دسیت را
نشان داد .در ادامه سه روایت امامی درباره دختر یزدگرد بودن مادر امیام سیجاد

بیه

ترتیب تاریخی نقد و بررسی شدهاست.
یک .روایت صفار

اولین روایت درباره دختر یزدگرد بودن مادر امام سجاد

در کتاب بّااسرالدرهات
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مقاله با تمرکز بر احادی

امامیه تالش میکند آنان را با رویکردی تاریخی از نظر سند و

صفار (متوفای )290گزارش شده است .در این روایت که آن را نصر بن مزاحم از عمرو
بن شمر از جابر بن یزید جعفی از امام باقر

نقیل کیرده ،ایین گونیه بییان شیده کیه

سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

صف کشیدند .چون دختر یزدگرد وارد مسجدالنبی شد ،مسجد از پرتو نور او درخشان
شد .عمر به او نگریست و دختر روی خود را پوشانید و گفت« :او بیروج بادا هرمیز»،
یعنی وای روزگار هرمز س یاه شد .عمر به او واخواهی کرد که چرا ناسزا میگوید .امیام
علی

توضیح داد که دختر سخن بدی نگفته و از عمر خواست که چیاره داریاش را

بر عهده خودش گزارد تا هر مردی را که خواسیت گیزین
غنیمت

کنید و دختیر را در سیهم

شماره نماید .عمر پذیرفت و دختر از میان جمعیت حسین

نزد او رفت و دست بر سرش گذاشت .امام علی

از دختر نام

را گزینیه کیرد،

را پرسید .او خود را
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هنگامی که دختر یزدگرد را برخلیفه دوم وارد کردند دختیران مدینیه بیرای تماشیای او

جهان شاه شناسا کرد .حضرت نام جهان شاه را به شیهربانویه تغیییر داد سی س رو بیه
فرزندش حسین

خواهد شد (صفار .)355 ،کلینی (متوفای )329نیز در کتا کافی این روایت را با همین
آرایه نقل کرده است (کلینیی .)4۶7-4۶۶/1 ،ولیی در سیدههیای بعید ایین داسیتان بیا
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نمود و گفت که از این دختر بهتیرین شیخص روی زمیین زایچیه

دگرگونی درخور توجهی در متن و سند از سوی امامیانی هم چون قطب الدین راوندی
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( ،)751-750/2ابن شهر آشوب ( ،)208-207/3محمد بن حسین قمیی در سیده هفیتم
(قمی )155-154 ،و کتاب مجهول دالسل االمامه منسوب به طبری ( )19۶-194بازگویی
شدهاست.
صفار و کلینی روایت امام باقر

را بیه بازگفیت جیابر بین یزیید جعفیی گیزارش

کرده اند .احتماالً به همین دلیل این روایت مورد توجه منابع حدیثی دیگر قیرار نگرفتیه
است؛ چراکه افزون بر ت أمالتی که برخی رجالیون امامی دربیاره جیابر مطیرح و وی را
مورد نقدهایی قرار دادهاند ،باید گفت که این روایت را عمرو بن شمر از جابر بن یزید
جعفی نقل کرده و عمرو راوی غیر قابل اعتمادی است .رجیال شناسیان امیامی وی را
شدیداً تضعیف کردهاند .گفته شده که او احادیثی را در آثار جابر افزوده اسیت (دربیاره
او نک :ابن غضائری110 ،؛ طوسی ،الرها .)141 ،
از دیدگاه محتوایی نیز روایت صفارو کلینی با پیچییدگیهیایی روبروسیت .در ایین
روایت ماجرای حضور دختران یزدگرد در مدینه در دوره عمر( )23-13و احتماالً پیس

(کلینی .)4۶۶/1 ،به این معنا که اگر حضور اسییران بیین سیالهیای ( 21زمیان جنیگ
نهاوند) و سال ( 23زمان وفات خلیفه دوم) باشد ،امام حسین

از شهربانو حدود 15

تا  17سال دارای فرزند نشدهاست؛ پُرسهای که هییچ گیزارش تیاریخی آن را پیذیرش
نمیکند .محتوای گزارشهای وابسته هم چنین انگارهای را نشان نمیدهند .نکتیه دیگیر
آن که یزدگرد در پایان عمر خلیفه دوم (متوفای )23در سینی نبیوده کیه دختیر بزرگیی
داشته باشد.

1
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گزارش بیشتر منابع شیعی ،از جمله خود کلینی ،سال زایی

امیام سیجاد

 38اسیت

اعتبارسنجی روایات شاهزاده بودن مادر امام سجاد .

از جنگ نهاوند (در سال  ۶42متوفای ،)21/دانسته شیدهاسیت .از سیوی دیگیر برپاییه

دو .روایت اول شیخ صدوق

شیخ صدوق در دو روایت به دختر یزدگرد بودن مادر امیام سیجاد

اشیاره کیرده
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 .1درباره این نقد ر.ک .دامغانی 2۶- 23 ،؛ همچنین دامغانی به نقد تاریخی نخست نیز اشاره کرده اسیت (همیان،
.)40
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است .در یک روایت که ابی نضره از امام باقر

در حال احتضار بود فرزنیدش امیام صیادق

را خواسیت و عهیدی

(عهد امامت) را به وی س رد .زید بن علی که در مجلس حضور داشت خردهگیری کرد
مبنی بر این که بر همان سیره امام حسن
باقر

و امام حسیین

رود .امیام

میاجرا پیی

پاسخ میدهد که امانات به نمونه و تماثل ادا نمی شود و عهدهای الهی رسیم و

تعارو بردار نیست و این ها اموری است که پیشینه آن نزد خداوند متعال است .آن گاه
جابر بن عبداهلل انصاری را صدا میکند و از او میخواهد آنچه با چشیمان

امام باقر

خود در صحیفه دیده را بازگو کند .جابر در ضمن گزارش میگوید که در صیحیفه نیام
همه ائمه و مادران آنان مشخص بود .او در این بیان نام میادر امیام سیجاد

را شیهر

بانویه بنت یزدجرد بن شاهنشاه معرفی میکند (صدوق ،کما الدی  307-305 ،؛ همیو،
عیون االخبار.)48-47/1 ،
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ابوجعفر باقر

بازگویی کرده میگوید :هنگیامی کیه

این روایت هم از نظر سندی و محتوایی شایسیته بررسیی اسیت .نخسیت ایین کیه
روایت صدوق افزون بر نابازگفتی ،با همین متن ،در منابع حدیثی قبل و بعد از صدوق

بین

سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

ابی عمرو ،محمد بن سعید بن محمید و محمید بین عبیدالرحمان/رحیم شیناخته شیده
نیستند و همگی شخصیتهای مجهولیاند که منابع تیراجمنگیاری شیرحی بیرای آنیان
ننگاشته اند .همچنین جابر بن عبداهلل کیه اسیامی میادران ائمیه را در صیحیفه حضیرت
زهرا

دید ه ،در دهه هشتاد هجری از دنیا رفته است ولی زمیان صیدور ایین رواییت

موقع احتضار امام باقر

 ،یعنی در سال  114است.

به نظر می رسد روایتی که صدوق نقل کرده روگرفتی دیگر از حیدی
است .حدی

لوح ،حدی

پیرآوازه لیوح

معروفی از جابر بن سمره است که اهل سنت نقل کیردهانید

(نک .احمد بن حنبل89/5 ،؛ مسلم نیشابوری3/۶ ،؛ ابی یعلیی .)457-45۶/13 ،راوییان
شیعی ،این حدی
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هیچ کدام از شخصیتهای رجالی آن ،یعنی ابی نضره ،صدقه بن ابی موسی ،عبا

1

را با تفصیل بیشتر و در مصادیق امامت گسترش دادهاند (نک .کلینی،

528-527/1؛ ابن بابویه10۶-103 ،؛ صدوق ،کماا الادی 311-308 ،؛ طوسیی ،الغیباه،
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 .1از منابع حدیثی متقدم امامیه در سده ششم تنها طبرسی (االحتجاج )137- 13۶/2 ،آن را نقل کرده است.

 .)14۶-143در حدی

را نقل کرده و هم این که نام مادرانشان را نیز افزوده است.
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جانشینان پیامبر

مورد بح

که صدوق آن را بیازگو کیرده ،راوی هیم مصیادیق

سه .روایت دوم شیخ صدوق

روایت دوم را شیخ صدوق (متوفای )381در عیون اخبارالرضا بازگفته اسیت .او ایین
روایت را از طریق سهل بن طریق نوشجانی روایت کرده که امام رضا

در خراسان به

او گفته بود :میان من و شما نسبتی است .از امام سؤال کردم ایهیا االمییر چیه نسیبتی؟
امام

در پاسخ توضیح می دهد که چون عبداهلل بن عامر بن کریز خراسان را فتح کیرد

دو دختر از دختران یزدجرد بن شهریار ،پادشیان عجمییان ،بدسیت آورد .آنیان را نیزد
عثمان فرستاد .عثمان یکی را به حسن

و دیگری را بیه حسیین

بخشیید .هیر دو

دختر از آن دو بزرگوار صاحب فرزندانی شیدند و هیر دو در دوران نفاسشیان از دنییا
رفتند .آن دختری که مصاحب حسین
سرپرستی علی (امام سجاد

بیود ،علیی بین حسیین

را بیه دنییا آورد.

) را برخی از ام ولدهای پدرش به عهده گرفتند تا اینکیه

الرضا.)135/2 ،
درباره این گزارش چند بح
حدی

انتقادی وجود دارد .نخست باید گفت کیه راوی ایین

شخص ناشناخته و مجهولی به نام سهل بن قاسم نوشجانی است که از وی تنها

چهار روایت در منابع امامی 1و دو گزارش تاریخی در منابع اهل سنت (خطیب بغدادی،
141/1؛ بالذری ،انساا  )214-213/4 ،نقل شدهاست .منابع تراجمنگاری شیعه و سینی
هیچ سرگذشت ،مدح و ذمی برای وی نگفته اند .در میان این اخبار منتسب به سهل بین
قاسم دو روایت درباره ساسانیان گزارش شده است .یکی این که میان ائمه و ساسیانیان
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این در حالی بود که دیگران آن ام ولد را مادر وی مییدانسیتند (صیدوق ،عیاون اخباار

اعتبارسنجی روایات شاهزاده بودن مادر امام سجاد .

بزرت شد و مادری غیر از آن ام ولد برای خود نمیدانست ،ولی بعدها ماجرا را فهمید.

نسبت خانوادگی است (صدوق ،اخبارالرضا )135/2 ،و دوم خبری از تخریب و احیراق
اموال ساسانیان در مدائن توسط مسلمانان است (ابن جوزی.(210/4 ،
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 .1سه روایت در آثار شیخ صدوق (عیون االخبار ) 138 ،135 ،94/2،و یک روایت هم در آثار شریف رضی ()112
نقل کرده است.
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بررسی های تاریخی ،که نا ر به نقد محتیوایی اسیت ،نشیان مییدهید گزارشیی کیه
سنت است .بازگشت عبداهلل بن عامر بن کریز از فتح خراسیان در سیال ( 31بیالذری،
فتوح 437/2 ،و )499/3در دوران خلیفه سوم ( )35-23روی داده است .طبری گیزارش
کرده که نیشابور را عبداهلل بن عامر با سازش فتح کرد و میردم ایین شیهر دو دختیر از
خاندان کسری/جاریتین من آل کسیرى بیه وی پیشیک

کردنید .برخیی هیم گیزارش

کرده اند که بن عامر این دو دختر را به دست آورد .بابون و طهمی /طمهی نام این دو
دختر بود .بانون از دنیا می رود و ابن عامر طهمی را به یکی از فرماندهان نظامی خود
به نام نوشجان مییدهید (طبیری ،تااریخ .)350-349/3 ،چیه وابسیتگی ای مییان ایین
نوشجانِ 1فرمانده و نوشجانی روای وجود دارد آشکار نیست .آیا صرو ییک ماننیدگی
است و یا این که راویانی در مسیر جعل شخصیتسازی کردهانید ،شیاهدی در اختییار
نیست .به نظر می رسد روایتی که سهل بن قاسم نوشجانی به امام رضا

منسوب کرده
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نوشجانی به امام رضا

نسبت میدهد ،گرتهبرداری از گزارشی تاریخی در منابع اهیل

است برداشتی از این گزارش تاریخی باشد .در آن روایت سهل گزارش میکند که امام
رضا
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

دو کنیز را برای عثمان فرستاد و وی آنان را به حسنین
میشوند و س س در نفا

بخشد 2.کنیزان هم بچیهدار

از دنیا میروند .در سرانجام گزارش هم سهل میگویید کیه

وقتی امام این ماجرا را تعریف کردند هیچ طالبی /بنی هاشمیای نبود اال ایین کیه ایین
حدی

مرا از امام رضا

نوشت .این در حالی اسیت کیه ایین رواییت مییان راوییان

 .1درباره این فرمانده نظامی (نک .ابن اعثم305/2 ،؛  :1991ابن عساکر .)35/8 ،گفتنی است که نوشجان (به ضم
نون) نام منطقه ای در خراسان (ابن فقیه همدانی )۶35 ،و همچنین فار (سمعانی535/5 ،؛ ابن اثییر ،اللباا ،
 ) 331/3است .نوشجان نامی عجمی است .احتماالً این شخص نظامی از فرماندهان نظامی ساسانیان بودهاست
که مسلمان شده و به س اه مسلمانان محلق شدها ست .احتمال دارد اهدایی عبداهلل بن عامر در س ا از همراهی
وی با مسلمانان باشد .البته چنین کنیزی با چنین جایگاهی باید به مدینه و برای خلیفه ارسال شود (صینعانی،
 ) 282/8چرا که عبداهلل بن بن عامر کنیزهای فاقد چنین ویژگی را برای عثمان میفرستاد.
 .2این که این دو کنیز را عثمان به امیام حسین و امیام حسیین مییبخشید احتمیاالً برخاسیته از ذهنییت
راوی/جاعل از شرکت حسنین در فتح ایران در دوره عثمان بوده است .درباره شرکت این دو امام در فتح
ایران (نک .بالذری411/2 ،؛ طبری323/3 ،؛ ابن فقیه.)570 ،
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می خواهد و امام ماجرای عبداهلل بن عامر را تعریف میکند .با این تفاوت که عبداهلل هر
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به او گفته است که تو ما با هم نسبتی داری .سهل از امیام

توضییح مطلیب

حدی

و منابع حدیثی هیچ جایگاهی نداشته و تنها شیخ صیدوق از ییک طرییق آن را

اول
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بازگو کرده است (نک .صدوق ،اخبار الرضا .)135/2 ،این روایت شیخ صدوق با روایت
کامالً متفاوت است .روایت اولی ماجرا را در دوره عمر و ایین رواییت آن را در

دوره عثمان گزارش میکند.
جوهری (متوفای )401حدی

غریبی از شخص مجهولی به نام محمد بن علیی بین

حسن نوشجانی که وی از جدش حسن نوشنجانی نقل کرده که یزدگرد بعید از آشیکار
شدن شکست

در مدائن جمله ای مبنی بر بازگشت مجدد خود یا یکی از فرزندان

مدائن مطرح میکند و امام صادق

به

آن را تأویل به ششمین فرزندش یعنی مهدی قائم

میکند (جوهری41-40 ،؛ سید بن طاوو .)373-372 ،
چه رابطه ای میان سیهل بین قاسیم نوشیجانی ،محمید بین علیی نوشیجانی ،حسین
نوشجانی همچنین نوشجانی که فرمانده نظامی ابن عامر است و از سوی دیگری بره بن
نوشجان که گفته شده مادر امام سجاد

است ،وجود دارد؟ به نظر میرسد همه اینهیا

در یک راستا قرار دارند و میان آنها پیوستگی معنایی وجود دارد .منابع امیامی در کنیار

النوشجان» بوده است .اولین بار منبعی در سده سوم به نام کاتب بغدادی ( )24که فاصله
چندانی با طبری (متوفای )310ندارد آن را نقل کرده است .این گیزارش تنهیا در سیده
ششم (ابن خشاب )23 ،و هفتم (اربلی )317/2 ،آمده و هیچ گاه توجهی ویژهای بیه آن
نشدهاست .به نظر می رسد میان این گزارش و گزارشی که طبری درباره عبداهلل بن عامر
نقل کرده و همچنین گزارشی که سهل بن قاسم نوشجانی به امام رضا

منسوب کرده

است پ یوندی وجود دارد .چرا که عبداهلل بن عامر یکیی از آن کنیزهیای کسیرایی را بیه
شخصی به نام نوشجان میدهد .در این گزارش نیز نام مادر امام سیجاد

«بیرة بنیت
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توجه قرار نگرفته است .این گزارش میگوید که نیام میادر امیام سیجاد

«بیرة بنیت

اعتبارسنجی روایات شاهزاده بودن مادر امام سجاد .

گزارشهای متعدد خود درباره مادر امام سجاد

گزارشی نقل کردهاند که چندان مورد

النوشجان» ذکر شده است .اینها همه ابهاماتی است که درباره گزارش دوم شیخ صیدوق
میتوان مطرح کرد و به دلیل گسست گزارش ها ،امکان پاسخ و یا تیوجیهی بیرای آنهیا
کامالً هموار میکند .البته امیرمعزی درباره این نوشنجانیها معتقد است که همه اینها از
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چندان آسان نیست ولی این ابهامات آشکارا راه را برای تردید نسبت به اصیل واقعییت
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یک خاندان بزرت ایرانی بیودهانید کیه دارای گیرای هیای ساسانیسیم بیوده و پیونید
پرداخته همینهاست (امیرمعزی.)92-91 ،
گزارش های متفاوت دیگر

افزون بر این سه گزارشِ صفار و شییخ صیدوق ،منیابع شییعی گیزارش دیگیری از
ماجرای دختر یزدگرد نقل کردهاند که متفاوت از آن سه است .گزارش صیفار میاجرا را
در زمان خلیفه دوم و گزارش دوم صدوق ماجرا را مربوط به دوران عثمان بیان میکنند.
میدانید .در

ولی این گزارش ماجرا را مربوط به دوران حاکمیت علی بن ابی طالب

این باره باید روشینگری کیرد کیه قاضیی نعمیان (متوفیای )3۶2در گزارشیی از کلبیی
(متوفای )204نقل کرده که دختر یزدگرد به واسطه والی امام علی

در سیرزمینهیای
نییز آن را بیه

شرقی به نام حری

بن جابر جعفی به مدینه ارسیال شید .امیام علیی

فرزندش حسین

داد (قاضی نعمان2۶7-2۶۶/3 ،؛ ابن شهرآشوب.)208/3 ،

ابی نصر بخاری (متوفای )341در گزارشی بدون منبع همین متن را پیی

از قاضیی

دو دختر یزدگیرد را بیرای علیی

سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

ارسال کرد (ابی نصر بخاری .)31 ،این گزارش اخیر را ،بر خالو گزارش نخستین کیه
کلبی نقل کرده بود ،منابع شیعی به فراوانی نقل کردهانید (نیک .مفیید ،االرشااد137/2 ،؛
فتال نیشیابوری201 ،؛ طبرسیی ،اعاالم الاوری481-480/1 ،؛ ابین شهرآشیوب:195۶ ،
208/3؛ ابن مطهر5۶ ،؛ عالمه حلی1۶2 ،؛ اربلی295/2 ،؛ ابن عنبه.)194-193 ،
به نظر می رسد ،اگر بنا باشد گزارشی برای وجود دختر یزدگرد تصور شود ،با توجه
به زمان تولد امام سجاد

در سال  ،38این گزارش ،در صورت درستی ،نزدیک تیرین

قرائت به ماجرا است .به این معنا که حوالی سیال  37میاجرای حریی

و ییا میاجرای
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نعمان آورده ولی با این تفاوت که میگوید حری
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مستحکمی با ساسانیان داشته اند و احتماالً داستان دختر یزدگرد بودن شهربانو ساخته و

دیگری به وقوع پیوسته باشد و کنیزی/کنیزانیی بیه مدینیه ارسیال شیده باشیند و امیام
علی

یکی را به فرزندش حسین

داده و در سال  38هم امام سجاد

به دنیا آمده

3۶

ماجرای مدائن یا نهاوند است چرا که معموالً در جنگها پادشاهان خانواده خیود را از
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باشد  .احتمال نزدیک به واقع بودن چنین قرائتی به سبب بعید بیودن وقیوع آن بعید از

معرکه دور میکنند .درباره یزدگرد هم گزارشهایی نقل شدهاست که نشان میدهید در
ابن اثیر ،الکامل .)123-122/3 ،حتیی پیی
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زمان حضور یزدگرد ،یعنی مرحله آخر حیات وی ،خانودهاش همراه وی بودنید (نیک.
از آن و در میاجرای فیتح میدائن یزدگیرد

خانواده خود را به حلوان/سرپل ذهیاب انتقیال داده بیود (طبیری ،تااریخ123/3 ،؛ ابین
مسکویه355/1 ،؛ ابن جوزی .)20۶/4 ،طبیعتاً همسران و دختران و نزدیکان ،همراه وی
بوده و از جنگ دور نگه داشته میی شیدند .افیزون بیر ایین بیالذری (متوفیای )279بیه
صراحت گزارشی نقل کرده که نشان از حضور و همراهی دختر یزدگرد با پیدر اسیت.
در این گزارش گفته شده که بعد از حضور یزدگرد در مرو والی آنجا از دختر یزدگیرد
خاستگاری میکند که با واکن

پرخاشگرایانه یزدگرد روبرو میشود (بالذری ،فتاوح،

.)388-387/2
گزارش مربوط به حری

بن جابر هم با ابهاماتی روبروست چرا که بر خیالو ایین

گزارش و دو گزارش پیشینی از صفار و صدوق ،منیابع تیاریخی اهیل سینت ،گیزارش
متفاوت دیگری را نقل کردهاند .در این گزارش خبر از حضور دختر/دختران یزدگرد در

طبری (متوفای )310و ابن جوزی (متوفای )597با تغییراتیی نقیل کیردهانید .طبیری در
حوادث سال  37نقل کرده که علی بن ابی طالب فردی به نام خلید بن کیا

را بیرای

والیت بر خراسان فرستاد .اهل نیشابور فرمانداری وی را ن ذیرفتند و به رهبری دختری
از آل کسری ،که کابلی نیز بوده ،گرای

پیدا کرده و دست به حرکتی علیه والی جدیید

زدند .جنگی در گرفت و خلید بر آنان پیر وز شد .بیه دختیر کسیری زنهیار و امیان داد
و او را نزد علی بن ابی طالب فرستاد .در گفتگویی که میان علیی

بیا دختیر کسیری

صورت گرفت حضرت پیشنهاد ازدواج با فرزندش حسن را مطرح میکند .دخترکسری
گفت در صورتی حاضر به ازواج میشود که آن شخص خود علی
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علی

صورت نمیگیرد .این گزارش را نخستین بار دینیوری (متوفیای )27۶و سی س

اعتبارسنجی روایات شاهزاده بودن مادر امام سجاد .

مدینه دوره علی بن ابی طالب است .با این ناهمگونی که ازدواجی میان پسر/پسران امام

باشید .حضیرت

تالش میکنند که وی را منصرو کند .در این میان یکی از بزرگان دهیاقین عراقیی ،بیه
مطرح میکند .علی

هم امر ازدواج را بیه عهیده خیود دختیر مییگیذارد (دینیوری،
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اسم نرسی که اهرا از ابناء الملوک بود ،درخواست ازدواج خیود بیا دختیر کسیری را

37

اخبارالطوا .)154 ،
هیبره مخزومی ،فرزند ام هانی بنت ابی طالب ،را به عنوان والی خراسان مشخص کیرد.
جعده به ابرشهر ،یکی از شهرهای خراسان که رسید متوجه کافر شدن و مقاومتشیان در
فرماندهی نظامی به نام خلید بن قره یربوعی

برابر مسلمانان شد .او بازگشت و علی

را بییا لشییکری بییه خراسییان فرسییتاد .او خراسییان را آرام و در اییین میییان دو دختییر از
شاهزادگان ساسانی ،که به امان تسلیم شده بودند ،به دست وی افتاد .خلید آنان را نیزد
علی

فرستاد .آنان از علی

روبرو شدند .علی

خواستند که به عقد فرزندان

درآیند که بیا مخیالفت

 ،بنابر درخواست دهقانی ،آنان را به وی داد .دختران نیزد دهقیان

بودند .آنها بعد از مدتی اقامت نزد وی ،محترمانه راهی خراسان شدند (طبیری ،تااریخ،
4۶/4؛ ابن جوزی .)129/5 ،البته این گزارش را طبری به نقل از شعبی در جای دیگری
از تاریخ
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طبری گزارش میکند که علی بن ابی طالب

بعد از بازگشت از صفین ،جعده بین

با این تفاوت نقل کرده است که دیگر ی خبری از اسارت دختران یزدگرد و
1

ادامه ماجرا نیست (طبری ،تاریخ .)۶9/4 ،به هیر حیال ایین گیزارش بسییار همیدیس

سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

فرزندان

موفق به ازدواج با دختر/دختران یزدگرد نشدند.

اییین گییزارش عییدم ازدواج در منییابع حییدیثی امامیییه هییم بازخوردهییایی داشییته

است .نویسنده کتا

االختّاص ،که به کژی منسوب به شییخ مفیید شیدهاسیت ،متنیی

از اثری به نام «کتاب ابن دأب فی فضل أمیر المیؤمنین

» از نویسیندهای بیه نیام ابین

دأب گیزارش کییرده اسییت (مفیید ،االختّاااص .)151 ،دربیاره وی گفتییه شییده کییه او
عیس بین یزیید بین بکیر بین دأب (متوفیای ،)171محیدث ،میورخ و نسیب شینا ِ
معاصییر هییادی خلیفییه عباسییی ،اسییت (آقییابزرت254-253/1۶ ،؛ تسییتری.)۶05/11 ،
ابن دأب در این کتاب به ماجرای ازدواج نکردن حضرت و فرزندان

با بنیات کسیری
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گزارشهای پیشینی درباره مادر امام سجاد

است با این تفیاوت کیه نیه خیود و نیه

اشاره کرده است.
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 .1در گزارشهای بالذری (متوفای )279درباره والیان امام علی بر خراسان و اعتراضهای خراسانیان ،چنیین
گزارشهایی دیده نمی شود (بالذری ،فتوح .)505/3 ،البته در اواخر خالفت امام علی در سالهیای 39/38
فتوحاتی که توأم با غنام و اسرا باشد در سرزمینهای شرقی گزارش شدهاست (بالذری ،فتوح.)531/3 ،

نتیجه

آثار صفار و شیخ صدوق ،احادیثی از قول ائمه شیعه
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درباره دختر یزدگرد بودن مادر امام سجاد

در منابع نخستین روایی امامییه ،ماننید
بازگویی شدهاست .صفار و به

پیروی از او کلینی ،روایتی از عمرو بن شمر از جابر بن یزید جعفی از امام باقر

نقل

کرده است .این روایت از نظر سند و محتوا مخدوش است .شیخ صیدوق هیم رواییت
دیگری با سندی مجهول با راویانی ناشناخته از امام باقر
ائمه

نقیل کیرده کیه در آن نیام

و مادران ایشان آمده است .به نظر میرسد این حیدی

هیم از نظیر محتیوایی

معروو لوح باشد که اهل سنت از پیامبر

نقیل کیردهانید .شییخ

روگرفتی از حدی

صدوق همچنین روایت دیگری از امام رضا

به نقل از روای مجهولی به نام سهل بن

طریق نوشجانی روایت کرده است که این روایت افزون بیر مشیکالت سیندی از نظیر
تاریخی نیز مشکالت جدی دارد .بررسیها نشان میدهد این دو روایت صیفار و شییخ
صدوق چندان مورد توجه منابع امامی قرار نگرفتهاند و با این که در این دو روایت نیام
مادر امام سجاد

شهربانو معرفی شده است و طبیعتاً همیین نیام در منیابع تیاریخی و

«یقال» و «قیل» برای شهربانو استفاده کردهاند .افیزون بیر ایین بررسیی تیاریخی نشیان
می دهد که این روایات از نظر سندی و از نظر محتوایی با گزارشهای تاریخی همسیاز
نیست و نمیتواند برای دختر یزدگرد بودن مادر امام سجاد
پژوه

نشان داد که در مطالعات حدی

پژوهی مطالعیات مییان رشیتهای چیه نقشیی

میتواند ایفا کند .رویکرد تاریخی به حدی
رشتهای است که در نگاه با آن میتوان احادی
داد.

مورد استناد قرار داد .این

یکی از عرصههیای همیین مطالعیات بیین
را به گونه دیگری میورد بررسیی قیرار

اعتبارسنجی روایات شاهزاده بودن مادر امام سجاد .

نیشابوری( )201طبرسی (تاج الموالید )37-3۶ ،و ابن خشیاب ( )23همگیی از عبیارت
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زنییدگی نامییه امییام سییجاد

باییید مطییرح شییود ،ولییی شیییخ مفییید ( )137/2فتییال

منابع

 -یییییییییییییییییییییییی ،اللبا

فی تهبیا االنسا  ،تحقیق احسان عبا  ،بیروت،

دارصادر ،بیتا.
 ابن بابویه ،ابی الحسن علی بن الحسین بن بابویه قمی ،االمام و التبّارة ما الحیارة،تحقیق مدرس االمام المهدی

 ،قم ،انتشارات مدرس االمام المهدی1404 ،ق.

 ابن جوزی ،ابی الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد ابن الجوزی ،المنتظم فی تاریخالملوك واالمم  ،تحقیق محمد و مصطفی عبد القادر عطا ،بیروت ،دار الکتیب العلمیا ،
1412ق.
 ابن حبان ،محمد بن حبان بن احمد ابی حاتم تمیمی بستی ،صحیح اب حبان ،تحقییقشعیب االرنؤوط ،بیروت ،مؤسس الرسال 1993 ،م.
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 -ابن اثیر ،عز الدّین ابن االثیر ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار صادر19۶5 ،م.

 ابن حبیب بغدادی ،المنمقفی اخبار قریش ،تحقیق فاروق ،بیجا ،بینا ،بیتا. ابن خشاب بغدادی ،ابی محمد عبد اهلل بن نصر ،تاریخ موالیاد االسما ووفیااتهم ،قیم،سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

 ابن خلکان ،احمد بن محمّد برمکی اربِلی ،وفیات االعیان و انباء ابناء الزماان ،بییروت،دار الثقاف  ،بیتا.
 ابن سعد ،محمد بن سعد ،الطبقات الکبری ،تحقیق احسان عبا  ،بیروت ،دار صیادر،1930م.
 ابن شهر آشوب ،ابی عبد اهلل محمد بن علی ،مناقاا ا ابای طالاا ،نجال ،المکتبیهالحیدریه195۶ ،م.
 -ابن عبدالبر اندلسی ،التمهید ،مغرب ،وزارة االقاو.1387 ،
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مکتب ای اهلل مرعشی نجفی140۶ ،ق.

 ابن عساکر ،ابی القاسم علی بن الحسن ابن هب اهلل بن عبد اهلل الشافعی ،تاریخ مدیناهدمشق ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،دار الفکر1995 ،م.
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 -ابن عنبه ،جمال الدین احمد بن علی الحسینی ،عمدة الطالا فی انسا ا ابی طالاا،

تحقیق محمد حسن آل الطالقانی ،نجف ،منشورات المطبع الحیدری 19۶1 ،م.
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 ابن غضائری ،احمد بن الحسین الغضائری ،رها اب غضاسری ،تحقییق محمّید رضیاحسینیّ جاللی ،قم ،دار الحدی 1422 ،ق.
 ابن فقیه همدانی ،ابی عبد اهلل احمد بن محمد بین اسیحاق ،البلادان ،تحقییق یوسیفالهادی ،چاپ اول ،بیروت ،انتشارات عالم الکتب199۶ ،م.
 ابن قتیبه دینوری ،ابی محمد عبد اهلل بن مسلم ،المعار  ،تحقیق ثروت عکاش  ،مصر،دار المعارو19۶9 ،م.
 یییییییییییییییییییییییییییییییییی  ،عیاون االخباار ،تحقییق یوسیف علیی طوییل،بیروت ،دار الکتب العلمی 2003 ،م.
 یییییییییییییییییییییییییییییییییی  ،األخبیار الطیوال ،تحقییق عبید المینعم عیامر،بیروت ،دار إحیاء الکتب العربی19۶0 ،م.

 -ابن مسکویه ،ابو علی مسکویه الرازی ،تجار

االمم ،تحقیق ابوالقاسم امیامی ،تهیران،

دار سروش.1379 ،

 ابی اعثم ،ابی محمد احمد ،الفتوح ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،دار االضواء1991 ،م. ابی نصر بخاری ،اب نصر سهل بن عبد اهلل ،سر السلسل العلوی  ،تحقیق محمد صیادقبحر علوم ،نجف ،المطبع الحیدری 19۶2 ،م.
 ابی یعلی ،احمد بن علی بن المثن  ،مسند ابی یعلی ،تحقیق حسین سلیم اسد ،بیروت،دار المامون للتراث ،بیتا.
 -احمد حنبل ،مسند احمد ،بیروت ،دار صادر ،بی تا.

اعتبارسنجی روایات شاهزاده بودن مادر امام سجاد .

الیومی  ،تحقیق مهدی رجائی ،قم ،انتشارات مکتب ای اهلل المرعشی1408 ،ق.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1399.1.37.2.8

 -ابن مطهر حلی ،رضی الدین علی بن یوسف المطهر الحلی ،العدد القوی لدفع المخاو

 اربلی ،اب الحسن علی بن عیس بن ابی الفتح ،کشل الغمه فی معرفه االسمه ،بییروت،دار االضواء1985 ،م.
 -امیر معزی ،محمدعلی ،تشیع :ریشه ها و باروهای عرفانی ،ترجمه نورالدین نوراللهی،
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 -اشعری ،سعد بن عبداهلل ،المقاالت و الفرق ،تهران ،انتشارات علمی فرهنگی.13۶0 ،
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نامک ،تهران.1393 ،
 بری ،محمد بن ابی بکر االنصاری ،الجوهرة فی نسا االمام علی والاه ،تحقییق محمیدتونجی ،دمشق ،مکتب النوری1402 ،ق.

 -بالچ ،ای .ان .کتا

های بزرگ تمدن اسالمی  ،ترجمه زهرا آقا محمد شیرازی ،تهیران،

سفینه.1383 ،

 -بالذری ،احمد بن یحیی بن جابر ،انسا

االشرا  ،تحقیق محمد حمیداهلل ،مصیر ،دار

المعارو195۶ ،م.
 یییییییییییییییییییییییییییییییییی  ،فتوح البلادان ،تحقییق صیالح الیدین المنجید،قاهره ،مکتب النهض المّری 195۶ ،م.

 -تستری ،محمد تقی ،قاموس الرها  ،تحقیق مؤسس النشر االسالمی ،قم ،مؤسس النشر
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 -آقابزرت ،محمدمحسن ،البریع  ،بیروت ،دار االضواء1983 ،م.

االسالمی1419 ،ق.
 جعفریان ،رسول ،تاریخ سیاسی اسالم(سیره رسول خدا) قم ،دلیل ما.1380 ،سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

قم ،مکتب الطباطبائی ،بی تا.
 خطیب بغدادی ،ابی بکر احمد بن علیخطیب البغدادی ،تاریخ بغاداداو مدینا الساالم،تحقیق مصطف عبد القادر عطا ،بیروت ،دار الکتب العلمیه1997 ،م.
 خلیفه بن خیاط ،ابی عمرو خلیف بن خییاط ،طبقاات خلیفاهتکتا الطبقاات ،تحقییقسهیل زکار ،بیروت ،دار الفکر1993 ،م.
 ذهبی ،شمس الدین محمد بن احمد ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر واالعالم ،تحقیقعمر عبد السالم تدمری ،بیروت ،دار الکتاب العربی1998 ،م.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1399.1.37.2.8

 -جوهری ،احمد بن عبید اهلل بن عیاش ،مقتضا االثرفی النص على االسم االثنای عشار،

 یییییییییییییییییییییییییییییییییی  ،سیر االعالم النبالء ،تحقییق شیعیب االرنیؤوط،بیروت ،مؤسس الرسال 1993 ،م
 -زمخشری ،ابی القاسم محمود بن عمر ،ربیع االبارار و نّاوص االخباار ،تحقییق عبید
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 -راوندی ،قطب الدین ،الخراسج و الجراسح ،قم ،مؤسس االمام المهدی.1409 ،

االمیر مهنا ،چاپ اول ،بیروت ،مؤسس االعلمی للمطبوعات1992 ،م.
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 سلیمان بن خلف ،ابن ایوب الباجی المالکی ،التعدیل و التجریح ،تحقیق احمد البیزار،مراک  ،وزارة االوقاو و الشؤون االسالمی  ،بیتا.
 سمعانی ،سعد عبد الکیریم بین محمیدبن منصیور ،االنساا  ،تحقییق عبید اهلل عمیرالبارودی ،بیروت ،دار الجنان1988 ،م.

 سیید بیین طییاوو  ،ابیی القاسیم علییی بین موسی  ،التشااریل باالمن فاای التعریاالبالفت تالمالحم والفت  ،تحقیق حسن عزیز حکیم ،مؤسسۀ صاحب االمر141۶ ،ق.
 شافعی ،محمد بن طلحه ،مطالا السووا  ،بیجا ،بینا ،بیتا. شاکرمصطفی ،التاریخ العربی ،بیروت ،دارالمالیین197۶ ،م. شریعتی ،علی ،تشیع علوی و تشیع صفوی ،تهران ،چاپخ .1377 ، شریف رضی ،حقاسق التاویل  ،تحقیق کاشف الغطاء ،بیروت ،دارالمهاجر ،بی تا. شهیدی ،سید جعفر ،زندگانی علی ب الحسی  ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ.13۶5 ، -صدوق ،محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمیی ،عیاون االخباار ،تحقییق حسیین

اعلمی ،بیروت ،مؤسس االعلمی1984 ،م.
 یییییییییییییییییییییییییییییییییی  ،کما الدی و تماام النعما  ،تحقییق علی اکبیرغفاری ،قم ،مؤسس النشر االسالمی.13۶3 ،
 صفار ،ابو جعف ر محمد بن الحسن بن فروخ ،بصائر الدرجات ،تحقییق مییرزا محسینکوچه باغی ،تهران ،منشورات االعلمی.13۶2 ،

 -صفدی ،صالح الدین ابوالصفاء خلیل بن ایبیک بین عبیداهلل سییفی ،الاوافی بالوفیاات،

اعتبارسنجی روایات شاهزاده بودن مادر امام سجاد .

 -صدوق ،محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمیی ،عیاون االخباار ،تحقییق حسیین
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اعلمی ،بیروت ،مؤسس االعلمی للمطبوعات1984 ،م.

تحقیق احمد االرناؤوط وترکی مصطف  ،بیروت ،دار احیاء التراث2000،م.
 صنعانی ،بکر عبد الر زاق بن همام ،المصنف ،تحقیق حبیب الرحمن االعظمی ،بی جا، -طبرسی ،ابی علی الفضل بن الحسن ،اعالم الورا باعالم الهدی ،تحقیق مؤسس ال البیت
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الحیاء التراث ،قم ،مؤسس ال البیت

1417 ،ق.

مکتب ای اهلل المرعشی النجفی140۶ ،ق.
 طبرسی ،ابی منصور احمد بن علی بن ابیی طالیب ،االحتجااج ،تحقییق محمید بیاقرخرسان ،نجف ،دار النعمان19۶۶ ،م.
 طبری ،محمد بن جریر بن رستم الطبری الصغیر ،دالسل االمامیه ،تحقیق مؤسس البعث ،چاپ اول ،قم ،مؤسس البعث 1413 ،ق.
 طبری ،محمد بن جریر ،المنتخا م ذیل المبیل م تاریخ الّحاب والتابعی  ،بییروت،مؤسس االعلمی للمطبوعات1939 ،م.
 یییییییییییییییییییییییییییییییییی  ،تاریخ االمم والملاوك ،چیاپ چهیارم ،بییروت،مؤسس االعلمی للمطبوعات1983 ،م.
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 -طبرسی ،ابی علی الفضل بن الحسن ،تاج الموالیاد فای موالیاد االسما و وفیااتهم ،قیم،

 طوسی ،محمد بن الحسن ،رها تاالبوا  ،تحقیق جواد القییومی ،قیم ،مؤسسا النشیراالسالمی1415 ،ق.
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

ناصح ،قم ،مؤسس المعار

االسالمی 1411 ،ق.

 عالمه حلی ،حسن بن المطهر ،المستجاد م االرشاد ،قیم ،مکتیب ایا اهلل المرعشیی،140۶ق.
 فت ال نیشابوری ،محمد بن الفتال ،روضه الواعظین ،تحقیق محمد مهدىحسن خرسان،قم ،منشورات الرضی ،بی تا.
 -قاسم بن إبراهیم الرسی ،تثبیت اإلمام  ،تحقیق صالح الوردانی ،الغدیر ،تهران.1419 ،

 -قاضی نعمان مغربی ،ابی حنیف النعمان بن محمد التمیمیی ،شارح االخباارفی فضااسل
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 -یییییییییییییییییییییییییییییییییی  ،الغیبه  ،تحقیق عبیاد اهلل طهرانیی و علی احمید

االسم االطهار ،تحقیق محمد حسینی جاللی ،قم ،مؤسس النشر االسالمی1414 ،ق.
 قمی ،محمد بن حسن ،العقد النضید ،تحقیق علی اوسط ،قم ،دارالحدی .1381 ، -کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،کافی ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قیم ،دار الکتیب
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 -کاتب البغدادی ،تاریخ االسمه ،قم ،مکتبه المرعشی.140۶ ،

االسالمی .13۶3 ،
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 -مبرد ،ابو عبا

محمد بن یزید ،الکامال فای اللغا و االد  ،تحقییق تغاریید بیضیون،

بیروت ،دار الکتب العلمی 1987 ،م.
 مسعودی ،علی بن حسین ،مروج البها ،قم ،دارالهجره.1404 ، مسلم نیشابوری ،ابی الحسین مسلم بن الحجاج ،صاحیح مسالم ،بییروت ،دار الفکیر،بیتا.
 مطهری ،مرتضی ،خدمات متقابل اسالم و ایران ،تهران ،نشر صدرا.1380 ، مفید ،ابی عبد اهلل محمد بن النعمان ،االرشادفی معرف حجاج ا علای العبااد ،تحقییقمؤسس ال البیت

 ،چاپ دوم ،دار المفید1414 ،ق.

 مفید ،ابی عبد اهلل محمد بن النعمان ،االختّاص ،تحقیق علی اکبر غفاری ،بیروت ،دارالمفید1993 ،م.
 مهدوی دامغانی ،احمد« ،شاهدخت و االتبار» ،ضمیمه آینیه مییراث ،شیماره ،1۶سیال.1388

بیروت ،دار الکتب العلمی 1997 ،م.
 یعقوبی ،احمد بن اسحاق ،تاریخ الیعقوبی ،دارصادر ،بیروت ،بیتا. -یوسفی ،محمدهادی ،موسوع التاریخ اإلسالمی ،قم ،مجمع اندیشه اسالمی1417 ،ق.

اعتبارسنجی روایات شاهزاده بودن مادر امام سجاد .

 -یافعی ،ابی محمد عبد اهلل بن اسعد بن علی بن سلیمان ،مراة الجناان و عبارة الیقظاان،
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 -نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعه ،بیروت ،دارالضواء.1404 ،
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