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  دهكيچ

ی از کـ را ی »محسـن «، و حضـرت زهـرا    منابع تاریخی و حدیثی فریقین ذیل بررسی فرزنـدان امیرالمـؤمنین علـی   

نظـر دارنـد. بسـیاري از آنهـا ضـمن       یا شهادت محسن اختالفو تولد، وفات  ةاند. اما منابع عامه دربارفرزندان آنان شمرده

برخـی از آنهـا نیـز    اند.  ردهکی اشاره کودکبه مرگ او در  ، صرفاًو فاطمه علیحضرت در عداد اوالد ایشان برشماري 

 ثر قریب به اتفاق منـابع شـیعه  کاز سوي دیگر، ااند.  ردهکرده و یا تحریف و حذف کاخبار شهادت محسن را نقل ن یا اساساً

وفـاتش در   رند و معدودي نیزتصریح دا فاطمهحضرت ر نام محسن، به سقط شدنش در اثر هجوم به بیت کعالوه بر ذ

ه برخی از پژوهندگان معاصـر  روک ه با قول به سقط و شهادت منافات ندارد. ازآناند ک ردهکر سبب نقل کی را بدون ذکودک

در منـابع   موجـود هاي  گزارش ،در این مقالهاند،  روا داشته کیکضمن گزارش اخبار متون شیعه، در اعتبار و داللت آنها تش

  سنجی شده است.و اعتبار فریقین بررسی

اخبار عامه، محسـن   ، سقط محسن، وفات محسن، محسن در، امیرالمؤمنین، فاطمهعلیبن  محسن ها: کلیدواژه

  در اخبار شیعه.
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۳۲      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

  مقدمه

تـرین   تـرین و مظلـوم   کوچکعنوان آخرین، ابعاد مربوط به محسن بهة بارکنون دره تا هایی ک در پژوهش

همچـون: وجـود   ، توجه شـده اسـت   مسائلبرخی به  ،صورت گرفته و علی طمهفاحضرت فرزند 

، حضرت فاطمـه یا شهادت در جریان هجوم به خانه و  ،ی و در عصر نبويکودکتاریخی او، وفات در 

با بررسی منـابع فـریقین،    ،معاصر در سالیان اخیرکی از پژوهشگران چگونگی شهادت وي. یسرانجام و 

در اعتبـار روایـات    کیکوي، تشـ  با باور رایج شیعی گرفتـه و پیـام اصـلی پـژوهش     غیرمنطبقاي  نتیجه

ایـن مقالـه پـس از     هرچنـد ). 1388ي، برک. اهللا اك(ر. بود علیبن  مربوط به وجود و شهادت محسن

به دنبال داشت و برخی بر آن نقد نوشتند، اما بـا توجـه بـه مبنـایی بـودن بعضـی از       هایی  نشکانتشار، وا

  وجود دارد.ن نه و نقد مبانی آا و روش مقاله، همچنان جاي بررسی نقاداادعاه

هاي موجود در منابع غیرشیعی را نقل کرده و بـا ذکـر شـواهد و     یادشده، نویسنده ابتدا گزارش ۀدر مقال

بـن علـی در    ها آن اسـت کـه محسـن    کلی رسیده که قدر متیقن از این گزارش ۀربط، به این نتیج قراین ذي

از دنیا رفته است، بدون آنکه بتوان از این اخبار، زمان قطعی وفات او (در عصر نبوي یا پـس از آن)   کودکی

پـس از رحلـت رسـول     بـن علـی   گرچه باید اذعان کرد که این اخبار در وفات محسن ،را به دست آورد

ابـن  و نقـل   دارم بـی ابـن ا ، نظّـام ظهور دارند. نویسنده در ادامه، با نقل قراینـی مشـتمل بـر دیـدگاه      خدا

  ، شواهد دالّ بر سقط و شهید شدن محسن در منابع عامه را نقل کرده است.ابوجعفر نقیباز  الحدید ابی

 ةنقلیـات شـیعی دربـار    -و یا بهتر بگـوییم: بـه مصـاف    –در بخش دوم مقاله، نویسنده به نقل 

د به لحاظ روش و مبنـا و  رس ترین بخش این مقاله است و به نظر می رفته که مهم بن علی محسن

ي نیازمند نقد و تأمل اسـت. حاصـل مـدعیات نویسـنده در ایـن      به طور جد ،نیز نتیجه و دستاورد

  بخش به قرار ذیل است:

و بـر اثـر    پس از رحلت رسول خـدا  علیبن  علماي شیعه بر سقط و مرده به دنیا آمدن محسن

 اند. ردهکته ادعاي تواتر کبر این نو برخی دارند نظر  اتفاق فاطمهحضرت هجوم به بیت 

ایـن خبـر را از    منابع شیعیبیشتر است و همه یا  بن قیس سلَیمتاب کسند براي این مدعا، ترین  هنک

این خبـر را   شیخ طبرسیهجري)، تنها  11(یعنی تا قرن  سلیمو تا ده قرن پس از اند  ردهکتاب نقل کاین 

 ال برده است.سؤرا زیر سلیمتابِ موجود منسوب به کتبار اع نویسنده سپس. رده استکنقل  سلیماز 

کامـل  ، دالئـل االمامـۀ  هایی را کـه در منـابع دیگـرِ شـیعی همچـون       گزارش ،نویسنده در ادامه

آمـده، نقـل کـرده و هریـک را بـا نقـد       بحاراالنوار ) و شیخ مفید(منسوب به االختصاص ، الزیارات



   ۳۳ نيقيدر منابع فر بن علي محسنبررسي اخبار 

آنچه از این اخبـار  «ا با این جمله به پایان برده است: سندي و محتوایی تضعیف نموده و کالمش ر

شود و نه اطمینـانی. و   و نه یقینی حاصل می ،شود نه تواتر لفظی است و نه تواتر معنوي فهمیده می

 »!  اهللا اعلم بالصواب

ـ  ةبا عنایت به آنچه گذشت، این نوشتار داراي چند محور اسـت: ابتـدا همچـون نویسـند      ۀمقال

شناسی شده و سـپس گـزارش    گونه بن علی هاي منابع عامه در خصوص محسن شیادشده، گزار

مقاله مـذکور نسـبت بـه منـابع شـیعیِ       ةمنابع شیعی ارائه گردیده است و در ادامه، نقدهاي نویسند

نهایـت،  ، بر اساسِ نقد روشی و محتـوایی، بررسـی شـده و در    بن علی گزارشگرِ شهادت محسن

  گردیده است.بندي مباحث ارائه  جمع

  غيرشيعيدر منابع  بن علی محسنحضرت اخبار 

رد. بسـیاري از آنهـا   کتوان تقسیم  می در منابع غیرشیعی را به سه دسته علیبن  اخبار مربوط به محسن

اي  اشـاره وي اما بـه تـاریخ و سـبب وفـات      ،ی از دنیا رفتکودکه وي در اند ک لی و مجمل گفتهکطور به

سـوم، بـر سـقط     ۀدسـت سـرانجام،  و انـد.   ردهکعنوان  اریخ والدت را عصر نبويت ندارند. برخی دیگر

  دارند.داللت  فاطمهحضرت شدنش هنگام هجوم به خانه 

  یكودكوفات در  .۱

، و فاطمـه  علـی حضـرت  ی از فرزنـدان  کضمن برشماري محسن به عنوان ی بسیاري از منابع عامه

ان «انـد:   ردهکـ و بـه عبـاراتی اینچنـین بسـنده      1ی از دنیا رفتکودکه وي در اند ک لی و مبهم گفتهکطور به

  ».فذهب المحسن صغیرا«یا » محسنا مات صغیرا

  بررسی و نقد

  شود. می و شامل مرگ غیرطبیعی نیزاست عام  »مات صغیرا«، اصطالح اوالً

  .به چگونگی مرگ محسن اشاره شده است ،، در بعضی از منابع عامهثانیاً

، اعتقـاد او مبنـی بـر هجـوم عمـر بـه خانـه        نظّام معتزلید یذیل معرفی عقا شهرستانی  ونه،نم  براي

  ).58- 57ص ، 1ق، ج1396(شهرستانی،  رده استکو سقط جنینش را نقل  فاطمهحضرت 

ه است کـ رده کاستفاده » کهل«از » مات«به جاي  دینوري بهقتیابنلفان عامه همچون ؤ، برخی از مثالثاً

  2غیرطبیعی دارد. ظهور در مرگ

۳۴      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

: تـوان گفـت  رده است. بنابراین، مـی کاز تولد وي تصریح نپس ، هیچ منبعی بر شهادت محسن رابعاً

  (مرگ غیرطبیعی) وي در هنگام حمل بوده است. تکهال

حضـرت  خانـه بجـز    آن در ،فاطمـه حضرت ، در روز هجوم به بیت شهرستانی، بنا به نقل خامساً

 - ر اگـ ). حـال  57، ص1جق، 1396(شهرسـتانی،   سـی نبـود  ک ینو حسـ  حسـن  ،هفاطم ،علی

متولـد نشـده و هنگـام هجـوم بـه بیـت        ثابت شد محسن در زمان رسول خـدا ـ ه خواهد آمدک چنان

 نیز وجود نداشته و هیچ گزارشی نیز دالّ بر والدت طبیعی او پـس از رسـول خـدا    حضرت فاطمه

ه در منابع شیعه نیـز هـیچ   قابل ذکر است کماند.  نمی او باقی راهی جز قول به سقط در میان نیست، طبعاً

بـن   علـی آنکـه   ید ایـن ادعـا  ؤنام محسن در جریان هجوم وجود ندارد و می به کودکگزارشی از حضور 

هنگـام هجـوم    علیحضرت ه ضمن آن به وجود فرزندان کرده کنقل  برقیرا از  یونس عاملی شعري

  .)13، ص3، جق1384می از حضور محسن نیست(عاملی، شده، اما نااشاره به خانه 

  والدت در عصر نبوي. ۲

 ه محسـن در زمـان رسـول خـدا    کـ ایت دارند کبخش دیگري از اخبار موجود در منابع عامه از آن ح

چنـین   المـؤمنین بـه نقـل از امیر   ،گذاري شده است. در این اخبـار  متولد و حتی توسط آن حضرت نام

پسـرم را بـه    :نـد و فرمود نـد آمد . پیامبرگذاشتم ربحاو را نام متولد شد،  حسنچون «آمده است: 

و هنگـامى کـه    اسـت.  او حسـن  ،: نـه ند. فرمودحرباید؟ گفتیم:  بر او چه نامى نهاده .من نشان دهید

او را  .: پسرم را به من نشان دهیـد ندو فرمود ندآمد ر. پیامبگذاشتم حرباو را نام متولد شد  حسین

او را  ،ى متولـد شـد  ماست. و هنگـامى کـه سـو    : نه او حسینند. فرمودحرباید؟ گفتیم:  چه نام نهاده

ایـد؟ گفتـیم:    او را چـه نـام نهـاده    .: پسرم را به من نشـان دهیـد  ندو فرمود ندآمد نامیدم. پیامبر حرب

 ى پسـران هـارون کـه   هـا  : من آنان را به نامندسپس فرمود ربن است. پیاماو محس : نه،ند. فرمودحرب

شُ ،رشبمشو  یربگـذاري،   نـام مـاجراي  ر ک، عالوه بر ذابن سعدحتی در گزارشی از  3.»ام است نام نهاده رب

در آنکـه   امـا جالـب  ). 238، ص10، جق1410سـعد،   (ابنبه عقیقه براي محسن هم اشـاره شـده اسـت   

بـه حمـزه و جعفـر     و حسین سنحگذاري  با سندي متفاوت، خبر از نام سعد ابنگزارش دیگري از 

  .)244(همان، ص اما سخنی از تولد محسن به میان نیامده است ،خورد می به چشم

  بررسی و نقد

کـی از ایـن روایـات    ضعف سند وجود دارد. سـند ی  گذاري فرزندان توسط امام علی، در اخبار ناماوالً



   ۳۵ نيقيدر منابع فر بن علي محسنبررسي اخبار 

 رده اسـت کـ ن كرا در یرالمـؤمنین علـی  ه امکـ شود  مشاهده می ابواسحاقزیرا در آن، نام مرسل است؛ 

بـن   أخبرنـا مالـک  «ی دیگر از ایـن اخبـار داراي سـندي اینچنـین اسـت:      کی). 39، صق1427(خرسان، 

مطعـم البنـانی عـن     یعنـی ابـن  ؛ ناالرحمعبـد بن  قال: حدثنا برذعۀ، بن حریث قال: أخبرنا عمرو ،سماعیلا

سـی  ک بـن حریـث کـوفی    عمرواما ). 238، ص10، جق1410سعد،  (ابن »عن سلمان عن النبی الخلیل أبی

حجـر،   (ابـن  رده  و شـخص مجهـولی اسـت   کـ ار شـیعه نقـل   ک، روایتی در انحجرابن ۀه به گفتکاست 

ـ   نابن عبدالرحم برذعۀ). 359، ص4ج ،ق1408؛ همو، 18، ص8، جق1404 ، فـردي  هیثمـی  ۀنیز بـه گفت

 اسـرائیل دسته اخبار، شخصی به نام از این  يدر خبر دیگر). 52، ص8، جق1408(هیثمی،  است ضعیف

بـه   ه پیـامبر کـ رده کـ وي نقـل   ،ه ناقل روایاتی مخالف اخبار مشهور شیعه است؛ مثالًکشود  می دیده

ه کـ شـود   مـی  دیده بن هانیهانیند! در سند روایتی دیگر، کتا نماز را به جاي وي اقامه  ندردکامر  ابوبکر

  ).707، ص2، ج1977(ذهبی،  شخص مجهولی است ،ذهبی ۀبه گفت

بـه دنیـا    و امیرمؤمنـان علـی   فاطمـه حضـرت  ، براساس منابع روایی شیعه، هر فرزنـدي از  ثانیاً

- پیشـی نمـی   خـدا بـر رسـول   ،ند و در این امرگذاري ک بردند تا ناممی خداآمد، او را نزد رسول می

بـه   ،ردکوضع حمل را  فرزندش حسن هنگامى که فاطمه«فرمایند:  می ه امام سجادک گرفتند؛ چنان

بر ایـن مولـود از رسـول    گذاري  ناممن در  . ایشان فرمودند:براى این مولود بگذارید ی: اسمگفت على

حضـرت   هکـ در خبـر دیگـري آمـده اسـت     ). 138، ص1ق، ج1385(صدوق،  »گیرم پیشى نمى خدا

بـراى   جبرئیـل  کـه  از حریـر بهشـتى،   ايرا در پارچـه  ، حسن مجتبیدر روز هفتم والدت فاطمه

، و نـد نامید ، و آن جنـاب او را حسـن  نـد بردنـزد آن حضـرت    ،پیچیده از بهشت آورده بود، مبراپی

  ).5، ص2ق، ج1413؛ مفید، 464، ص1، ج1362لینی، ک( »ندگوسفندى براى او قربانى کرد

و برد  خدااو را نزد رسول مادرش فاطمه«آمده است:  تولد امام حسین ةهمچنین دربار

» نـد ، و گوسفندى براى او قربـانى کرد ندنامید او را حسین دیدار او خرسند شده،از آن حضرت 

و  توسـط پیـامبر   گذاري حسنین نام ة). همانند این روایات، دربار27، ص2ق، ج1413(مفید،

سنت نیز وجود دارد. برخی با اشـاره بـه    گذاري، در منابع اهلدر نام سبقت نگرفتن حضرت علی

برخـی دیگـر هـم بـا اشـاره بـه        4انـد.  دانسـته  گذاري آنان را از سوي پیامبر ، نامسنینتولد ح

اي بـه تولـد   در روز هفتم، هـیچ اشـاره   و عقیقه براي آنان از سوي پیامبر گذاري حسنین نام

؛ زیرا هنوز محسن به دنیا نیامده بود تا عقیقه و قربانی بـراي  5محسن و عقیقه کردن براي او ندارند

  انجام گیرد. و توسط پیامبرا

۳۶      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

ل گـذاري فرزنـد او  ضـمن مخالفـت بـا نـام     گفته از متون عامه، پیـامبر  ثالثا، براساس روایات پیش

گـذاري فرزنـدان بـه اسـامی عصـر      شود؛ زیرا اسالم نام می ، خواستار تغییر»حرب«به  امیرمؤمنان علی

در برخی روایات آمـده  رو،  ازاینو ) 32ص، 1، جق1394(شریف قرشی،  داندجاهلی را امري ناپسند می

ـ نـد  را تغییـر داد  »حـرب «جـاهلی از جملـه   هاي  بسیاري از نام ه پیامبرک  ، ص2 ، جق1410داود، و(اب

بـار اول  آنکـه   ، بر فرضتوجه به شخصیت واالي دینی و مقام عصمت امیرمؤمنان علی حال با). 467

در تولـد   علیحضرت ، ه پس از نهی رسول خداکتوان پذیرفت  می آیا ،چنین چیزي رخ داده باشد

  بنامد؟!» حرب«فرزندان بعدي خویش نیز آنان را همچنان 

شـود   ، اخبار متناقضی مشاهده میتوسط حضرت علی» حرب«گذاري فرزندان به ، بجز اخبار نامرابعاً

چـون  «خبار چنین آمده اسـت:  در یکی از این ا 6براي فرزندان امام اشاره دارد.» حرب«هایی غیر از  که به نام

  نهاد.» جعفر«نام او را  ،متولد شد و چون حسین ،گذاشت» حمزه«متولد شد علی نام او را  حسن

نام نهاد. در این » جعفر«فرزند اول و دومش، هر دو را  در گزارش دیگري آمده است که حضرت علی

  گذاري محسن وجود ندارد.اي به تولد و نام اشاره شده و هیچ اشاره گذاري حسنینتنها به نام ،ها گزارش

و او ، وفـات  به تولد محسـن در زمـان پیـامبر   اي  از منابع تاریخی، هیچ اشاره، در بسیاري خامساً

؛ جنینی) اشاره شـده اسـت   ة(دور یکوچکردن براي او نشده و تنها به وفات و یا شهادت او در کقربانی 

زیرا وي مرده به دنیا آمـد   ؛شمارندنمی محسن را فرزند علی برخی«نویسد: ) می466(مابن صوفیمثال 

برخـی نیـز   ). 159صق، 1409صوفی،  (ابن »و خبر محسن و شهادت وي نزد راویان شیعه روشن است

  اند.ردهکایت از مرگ غیرطبیعی و شهادت دارد، نقل که حرا، ک» کهلَ« ةواژ

ه در آنهـا، از  کـ وجـود دارد  هایی  حسن، گزارشمحضرت ی از تولد ک، در تعارض با اخبار حاسادساً

و سقط وي اشـاره دارنـد.    خداگذاري توسط رسولبه حمل، نام والدت محسن خبري نیست و صرفاً

نشـده اسـت. ایـن    اي  آمده، ولی به عقیقه براي محسن هیچ اشاره در این روایات، عقیقه براي حسنین

  7اند. ردهک اخبار را محدثان و مورخان بزرگ عامه نقل

تالشـی   محسـن در زمـان رسـول خـدا    حضـرت  روایـات دالّ بـر تولـد    توان گفت: بنابراین، می

 ،جنینی. در تأیید ایـن سـخن   ةدر دوراو مذبوحانه بود براي پوشش نهادن بر جنایت قتل محسن و مرگ 

 ،اتهامـاتی بـه شـیعه   اي با طراحی عده«رد: کاستشهاد المناقب ) در 558(م ابن شهرآشوبالم کتوان به  می

(ابـن شهرآشـوب،    »متولد شده و در همان زمـان سـقط شـده اسـت     گویند: محسن در زمان پیامبرمی

 .)5، ص1، جق1376



   ۳۷ نيقيدر منابع فر بن علي محسنبررسي اخبار 

  هنگام حمل و حمله محسنحضرت جود و وفات و - ۳

محسـن تصـریح و خبـر سـقط شـدن او در      حضـرت  باره داده در به حقیقت رخ ،در برخی از منابع عامه

  8گزارش شده است. فاطمهحضرت مه به خانه هج ۀفاجع

حضـرت  م کبـر شـ  شـده  وارد ۀبـر اثـر ضـرب    علیبن  محسنحضرت ه کاند ردهکاینان چنین نقل 

در زمان هجوم به خانه آن حضرت سقط شده و به شهادت رسیده اسـت. البتـه برخـی از ایـن      فاطمه

ري از سبب بـه  کو برخی دیگر ذند ا ردهکر کذ فاطمهحضرت م کعمر بر ش ۀسبب سقط را ضرب منابع

االسـتیعاب  تـاب  کابن عبـدالبر در  «) چنین گفته است: 894(مصفّوري شافعیمثال، اند. براي  میان نیاورده

  9.»او را محسن نام نهاده بود ه علیکرد جنینی را کسقط  ه فاطمهکند کنقل می

او : «اسـت  گفتـه  علـی حضـرت   ی از فرزنـدان کـ به عنـوان ی  »محسن«ر نام کپس از ذ حزم ابنیا 

  ).38ق، ص1418حزم،  (ابن »بالفاصله پس از والدتش مرد

» کهلـ « ةاز واژ ،بسیاري از مورخان عامه در بیان نحوه وفات محسن چگونگی وفات یا شهادت:الف. 

ونـه  چگده بـوده  جنینی بوده یا متولد شـ  ةه اگر محسن در دورکسؤال اساسی این است . اند ردهکاستفاده 

گونـه  از تولـد هـیچ  پـس  چگـونگی مـرگ وي    ةت رسیده است؟ چرا منابع تاریخی عامه دربـار کبه هال

و  ى ضایع شدن و تباه گشتن اسـت امعنه ب در اصل، »تهالک« ةه واژکاند؟ باید دانست ردهکخبري نقل ن

ـ    بـارة در اًلباغ ی از معانی آن مرگ طبیعی است وکتنها ی ، 7، ج1371، (قرشـی  رود مـی  کـار همـرگ بـد ب

، ق1385(ابن اثیـر،   رده استکاستفاده  »کهلَ« ةاز واژ براي شهادت امام حسین اثیرابن ،مثالً)؛ 161ص

ـ «ی از مصادیق ک، یجوزيابنو ). 99، ص2ج داشـته اسـت   ، بیـان  »شـته شـد  ک«یعنـی   ،»قُتـلَ «را  »کهلَ

ی از معـانی  کـ استفاده شـده ی  »اتوف« ةاز واژگاهی افزون بر این، ). 254، ص14، جق1412جوزي،  (ابن

، امیرمؤمنـان علـی   شـهادت  همچـون جاها بسیارى  درآنکه  شاهد این مدعا .مرگ غیرطبیعی است آن

 ه بـه مـرگ غیرطبیعـی از دنیـا رفتنـد،     ک ة خلیفه دوم و سوم،، جعفر طیار و همچنین دربارامام حسین

منابع عامـه بـر مـرگ طبیعـی     هاي  ر گزارشد »کهل« ةحال باید دید واژ به کار رفته است. »وفات« ۀکلم

محسن داللت دارد یا بر مرگ غیرطبیعی؟ و در صورت دوم، این واقعه چگونه رخ داده اسـت؟ درادامـه،   

  :نیمک می باره مرور در اینرا متون تاریخی و روایی عامه هاي  برخی از گزارش

ــ  ــتانیـ ــد  558(م شهرس ــان عقای ــی ق) در بی ــام معتزل ــ  نظ ــت: بن ــه اس ــدگفت ــام  ةابر عقی نَظّ

گیري و هجوم به منزل  در روز بیعت با ضربه زدن به سینۀ حضرت فاطمه عمرق)، 230معتزلی(م

و  هو فاطمـ  علـی حضـرت  خانـه بجـز    در ،گیـري  او، جنین وي را سقط کرد. در روز بیعـت 

۳۸      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

ــود و حســین حســن ــان ) 58-57ص ، 1، جق1396شهرســتانی، .»(کســی نب ــی در آن زم یعن

  متولد نشده و در حال حمل بود. یبن عل محسن

، زینـب دختـر رسـول    هبـاربن اسـود  ه اسـت کـ  رده کـ نقل  اسحاق) از ابن ق656(مابی الحدید ابنـ 

رسـول  سـبب  و سبب شد جنین او سقط شـود و بـه ایـن     را در مسیر هجرت به مدینه ترساند خدا

 ،خوانـدم  ابـوجعفر نقیـب  را بـر   گوید: ایـن خبـر  می ابی الحدید ابنرد. کخون او را هدر اعالم  خدا

آن دختـر   زینـب سـبب سـقط جنـین    سـبب آنکـه   را بـه   هباربن اسـود خون  گفت: اگر رسول خدا

شـدند   ه موجب سقط جنین فاطمهکسانی را کاگر زنده بود خون  رد، ظاهراًکهدر اعالم  ،حضرت شد

ن. کـ ت آن و نه رد آن را از من نقـل ن نم، گفت: نه اثباکرد. گفتم: این خبر را از شما نقل کهدر اعالم می

  .)193، ص14، جق1378ابی الحدید،  (ابن »له نظر روشنی ندارمئمن به سبب تعارض اخبار در این مس

جنینـی را سـقط    پس از رحلـت پیـامبر   شود: فاطمهگوید: گفته می ق) می685(مگنجی شافعیـ 

(کنجـی  » یـافتم  قتیبـه  ابـن این خبـر را مـن نـزد     گذاري کرده بود ونام» محسن«او را  کرد که رسول خدا

  موجود نیست. ابن قتیبهقابل توجه آنکه اکنون عین این متن در کتاب  ۀ). اما نکت267صق، 1356شافعی، 

ـ   چون به دخترم فاطمه مـى در روایتی فرمودند:  پیامبر: «گوید می )ق722(مجوینیـ  یـاد  ه نگـرم ب

ارثش منع، پهلـویش شکسـته   از ب، صحقش غ وى .و خواهد آمداز من بر سر اپس آورم آنچه را که  مى

35ـ34، ص 2جق، 1400، (جوینی »گردد می قطو جنینش س.(  

، محــدث دارم بـن ابــی  ابــوبکر احمــدبن محمـد یحیــی ) ضـمن بررســی احـوال   ق748(م ذهبــیــ  

شده اسـت و  در اواخر عمر، متهم به رافضی بودن  عمراستماع مثالب سبب ه او به کگفته  ،ق)352کوفی(

لگـد   ۀبا ضـرب  عمرگفت: ه شخصی براي وي میکمن نزد او بودم «ه کرده کنقل  حماد حافظمحمدبناز 

نیـز در   حجـر عسـقالنی  ابـن ). 578، ص15، جق1413(ذهبـی،   »موجب سقط محسن شـد  بر فاطمه

  .)268ص ،1، جق1390حجر،  (ابن رده استکرا نقل  ذهبیهمان سخن  ابی دارم ابنبررسی احوال 

در روز  عمـر همانـا  : «است ردهکچنین نقل  نظام معتزلیدر معرفی دیدگاه  )ق764م(شافعیدي فَصـ 

ـ کاي زد ضربه فاطمه ۀسینبه گیري و هجوم به منزل،  بیعت مش شـد کقط محسـن از شـ  ه منجر به س« 

  ).15، ص6، جق1420(صفدي، 

ه اخبـار تولـد محسـن در زمـان     کـ دست یافت  توان به این نتیجه می ،بندي اخبار منابع عامهدر جمع

 »وفـات «ه گذشت، قابل پذیرش نیست و تعابیر عامی همچـون  اي ک گانهبنا بر دالیل چند رسول خدا

 غیرشـیعی نیـز  هـاي   از گـزارش رو،  ازایـن ندارنـد؛   یمنافـات  »شهادت«دالّ بر هاي  با گزارش »تکهال«و 



   ۳۹ نيقيدر منابع فر بن علي محسنبررسي اخبار 

برخـی از اخبـار   است کـه  ن حقیقت موجب آن گشته رد. و گویا همیکتوان شهادت محسن را ثابت  می

رو، بعضـی از اقـدامات تحریفـی مورخـان عامـه در       گردد. ازایـن این واقعه مبهم نقل شود و یا تحریف 

  گذرانیم. می باره را از نظر این

اخبـار   »حـذف «و  »تحریـف «با حقیقت تلخـی بـه نـام     ،در تاریخ اسالم ب. تحریف روایات شهادت:

سیاسی و اجتماعی موجود، سیاست خلفا و مورخان عامه بر این قـرار گرفـت   هاي  ثر زمینهمواجهیم. بر ا

هـاي  برخـی حقـایق و یـا آمیختگـی بـا گـزارش      دچار حذف و تحریـف   تاریخ تشیع و حقانیت آنکه 

ه از کـ گـاه   آن ،اسـت  هريشهاب ز ابن به بن عبداهللادخالسخن  ،متناقض گردد. از جمله شواهد این مدعا

 الي سـیره از علـی   هدر الب احیاناً« در پاسخ به وي گفت: شهاب ابنو  درکسیره  تدوینِ واستدرخوي 

ر نـام  کـ اگر ذ گفت: بن عبداهللادخالو  ار بپردازم؟کتوانم به این می وجود،این آیا با . آیدسخن به میان می

) از 282، ص22تـا، ج انی، بی(اصفه »!مانعی ندارد باشد،و بدگویی گیري اي از تنقیص و خردهاو با آمیزه

 :نویسـد  مـی  هکـ اش است  سیره ۀدر مقدمـ   نویس معروف سیره ـ هشام ابنسخن  ،دیگر شواهد این مدعا

ى را کـه یـادآورى   یچیزهـا  و نیـز  کنم. در این کتاب یادآور شده رها مى اسحاق ابنبرخى از آنچه را که «

تـا، مقدمـه).     ابن هشام، بی: ك(ر. »خوشایند استمردم نا و برخى را که بیانش براى این آنها زشت است،

و محسن او نیـز گرفتـار آفـت تحریـف و      فاطمهحضرت هاي شهادت  گزارش در چنین فضایی، اگر

وجـود تعـارض    ةباردر ابی الحدید ابنبه  ابوجعفر نقیبتر سخن  جاي شگفتی نیست. پیش ،حذف شود

پـس از نقـل ایـن     مه سـیدجعفر مرتضـی عـاملی   عالردیم. کمحسن را نقل حضرت میان اخبار شهادت 

 ابوجعفر نقیـب ه ک ،این اخبار شهادت محسن«است: رده کملی را با این بیان مطرح أسخن، پرسش قابل ت

  )240، ص5، جق1415(عاملی،  »جاست؟!کنون کگوید، ااز آنها سخن می

 شهادت روایات ق) و 558م(ابـن شهرآشـوب  محسـن، گـزارش   حضـرت  از جمله شواهد تحریف

 چنـین دیـده و نقـل   ششـم  را در قـرن  المعـارف  در  ابـن قتیبـه  ) است. آنان عبارت 685(مگنجی شافعی

کنجـی  ؛ 133، ص3جق، 1376 (ابن شهرآشـوب،  »حیاتش را از دست داد قنفذمحسن با زخم «نند: ک می

ی از کدوکـ علـی در  بـن   محسـن «جملۀ ، المعارفتاب کاما در چاپ جدید ). 267ق، ص 1356شافعی، 

صـفوري  سـخن   دیگـر  ۀنمون). 211، ص1992(ابن قتیبه،  جایگزین متن محذوف شده است »دنیا رفت

ابـن  االستیعاب تاب که  به نقل از کاست المحاسن المجتمعه فی الخلفاء االربعه تاب کق) در 894(مشافعی

، 1388لبـاف،  »(اده بـود او را محسن نام نهـ  ه علیکرد کجنینی را سقط  فاطمه«چنین آورده:  عبدالبر

  ، این خبر وجود ندارد!االستیعابتاب کهاي جدید اما در چاپ). 37ص

۴۰      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

    شيعيمنابع در  علیبن  محسنحضرت اخبار 

بـن   محسـن حضـرت  ه کرده، عالمان شیعی در اینکـ مقاله مورد بحث نیز به درستی ادعا  ةه نویسندک چنان

نظر دارنـد.   سقط شده است، اتفاق فاطمهحضرت ه و بر اثر هجوم به خان پس از رسول خدا علی

سـپس بـه بررسـی    شـود،   مـی  ارائـه  عالمه مجلسیدر ادامه، فهرستی از این منابع و گزارش آنها تا عصر 

  سنجی منابع و اسناد خواهیم پرداخت:ها و اعتبار گزارش

رد. کـ تـوان قلمـداد    مـی  تاب وي را اولین منبعِ گزارشگر این حادثهک): ق76(مبن قیس هاللی سلیمـ 

ـ  ةوي ضمن نقل روایت مفصلی دربار ، شـهادت  سـلمان ، بـه نقـل از   فاطمـه حضـرت   ۀهجوم به خان

سـتن پهلـو و سـقط جنـین     که منجر بـه ش کدانسته است  قنفذفشارِ در توسط  محسن را بر اثرحضرت 

  ).153صق، 1422د (سلیم، ش حضرت فاطمه

ایتی بدون سند، ضمن بیان اوصاف و شـرح حـال   ): وي طی روق334(مبن حمدان خصیبی حسینـ 

محسن بر اثـر  حضرت ه ضمن آن به سقط شدن کرده ک، به وصیت آن حضرت اشاره فاطمهحضرت 

تـابش، حـدیثی   کوي در جـاي دیگـر   ). 179ق، ص1411(خصـیبی،   هجوم به خانه تصریح شده اسـت 

 فاطمـه حضرت  ۀآن، حمله به خانه در بخشی از کرده کنقل  از امام صادق مفضّلمسنَد و مفصل از 

اسـت  زم به ذکـر  ). ال402(همان، ص و سقط جنینش تصریح شده است قنفذو مضروب شدنش توسط 

) 187ق، ص1421(حلـی،  مختصرالبصـائر تاب کدر  بن سلیمان حلّی حسنه این حدیث را در قرن نهم، ک

 »حمـدان... بـن   الحسـین روي فـی بعـض مؤلفـات اصـحابنا عـن      «با تعبیـر   عالمه مجلسیو پس از او، 

  اند. ردهک) نقل 1، ص53رر، جک(مجلسی، م

): وي نیز طی روایتی مرسل و ضمن بیان حوادث پس از رحلـت  ق346(مبن حسین مسعودي علیـ 

 رده اسـت کـ محسن بر اثر هجـوم بـه خانـه و فشـار در تصـریح      حضرت ، به سقط شدن رسول خدا

  .)146صق، 1417(مسعودي، 

و  فاطمـه حضـرت  به مضروب شدن  ،): وي ضمن اشعاريق363(ممغربی قاضی نعمان تمیمیـ 

ـ   وهی لهم قالیۀ مصـارمۀ ـ   حتی اتوا باب البتول فاطمۀ«: رده استکمحسن تصریح حضرت سقط شدن 

» فضربوها بینهم فاسـقطت  - فاقتحموا حجابها فعولتـ   فکسر الباب لهم اولهمـ   فوقفت عن دونه تعذلهم

  .)89ص، 1970(نعمان مغربی، 

ه اسـت کـ  رده کنقل  ق): وي حدیث مسندي از امام صادق368(مجعفربن محمدبن قولویه قمیـ 

رود بـه آن حضـرت    می بیتش بر اهل ه پس از رسول خداهایی ک بر اساس آن، در شب معراج، از ظلم
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م اما دخترت، پس به او ظلم شـده، محـرو   و: «است چنین آمده فاطمهحضرت  ةخبر داده شد و دربار

مضـروب   ،ه باردار اسـت ک رد و درحالیکدهی غصب خواهند  می ه براي او قرارکخواهد شد و حقی را 

 ،ردکـ و خـواري و ذلـت را لمـس خواهـد     شوند  میبه حریم و منزلش بدون اذن وى داخل  ،واقع شده

 »کنـد  مـی  خودش وفـات  ،ط شدهقْس فرزندش ،خورد دنبال کتکى که مىه و ب یابد نمی یاوري هک حالی در

و محسـنِ او در   فاطمـه حضـرت  حدیث، به عقوبت قاتالن  ۀدر ادام). 548، صق1417(ابن قولویه، 

 اسـت  علـى بـن   حسنم شودم میکاو ح ةدربارکه  سیکاولین : «استقیامت اشاره شده و چنین آمده 

  .)551(همان، ص »م خواهد شدکح قنفذ ةبارسپس در ،قاتلش ةکه دربار

ه بـر اسـاس   کـ رده کـ نقل ابن عباس ، روایتی مسند از االمالیتاب کدر  ): ويق381(مشیخ صدوقـ 

ه در کـ هـایی   آنان را بر زانوي خـویش نشـاند و از ظلـم    حسنین ةبا مشاهد آن، روزي رسول خدا

روا داشـته خواهـد شـد و     فاطمهحضرت ه در حق کهایی  شود خبر داد و در ادامه، به ظلم می حقشان

تـاب  کوي همچنـین در  . )176صق، 1417(صدوق،  ندینش اشاره فرمودسته شدن پهلو و سقط جنکش

إن لـک   یـا علـی،  : «که فرمودنـد  در تبیین معناي حدیث نبوي خطاب به امیرمؤمنان علی ،االخبار معانی

حضـرت  ه مراد از این گنج، همان فرزنـد  کرده کاز برخی مشایخش نقل  ،»فی الجنۀ وأنت ذو قرنیها کنزا

  ).206- 205ص ، 1379صدوق، ( »اثر فشار در سقط شدبر  هکاست  فاطمه

، چرایـیِ  ): وي در حدیث مسنَدي بـه نقـل از امـام صـادق    ق4(قرنجریر طبري شیعیمحمدبن - 

 فاطمهحضرت ه شهادت است کرده است. در این حدیث آمده کرا گزارش  شهادت حضرت زهرا

محسّـن  حضرت زد و بر اثر آن  فاطمهضرت حبه  عمره به امر کبود  قنفذغالف شمشیرِ  ۀبر اثر ضرب

  .)134، صق1413(طبري،  به بیماري شدیدي مبتال شد فاطمهحضرت سقْط و 

چنین گفته اسـت:   پس از ذکر اوالد امیرالمؤمنیناالرشاد ق): وي در کتاب 413(مشیخ مفید -

فرزنـد   ،دارسـول خـ  پـس از رحلـت    فاطمۀ زهراگویند:  کسانی هستند که می شیعه،در میان «

. پس بنا بر قول این نامیده بود »نمحس«او را هنگام حاملگى،  خدا رسولسقط کرد که  راپسرى 

وي همچنـین در   .)355، ص1، جق1413(مفیـد،  » نفرنـد. واهللا اعلـم    28طایفه، اوالد امیرمؤمنان

نقل وقایع  ، بهکه منسوب به اوست، طی حدیثی مرسل و مفصل از امام صادق ،االختصاصکتاب 

و سـقط جنیـنش پرداختـه     حضرت فاطمه ۀاز جمله هجوم به خان ،پس از رحلت رسول خدا

  10)185، صق1414است (مفید، 

پـس از   حضـرت فاطمـه  م کدر این حدیث، سقط محسن بر اثر ضربه به شـ آنکه  ملأتقابل ۀ تکن

۴۲      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

وایی روایات به آن خـواهیم  ه در بررسی محتکر شده است کذ كر و گرفتن سند فدکبوبازگشت از نزد اب

نیـز بـه    و شـیخ مفیـد   ،) با نقل گزارشی، بـه رفتـار شـیعیان   ق415(مقاضی عبدالجبارپرداخت. همچنین 

، عـالوه بـر   شیخ مفیداز جمله  ،ي شیعهبرخی از علما«نویسد:  می ،کردهمحسن اشاره حضرت عزاداري 

 »ننـد ک، گریه میاست او را به قتل رسانده عمره ک ،و فرزندش محسن ترویج تشیع، بر مصیبت فاطمه

حضـرت  ه رخـداد سـقط و شـهادت    کـ ایت از آن دارد کاین سخن ح). 594، ص2تا، ج (اسدآبادي، بی

را به عنوان رسـمی  او عزاداري براي  الجبارقاضی عبده کتا آنجا مشهور بوده  شیخ مفیددر عصر  محسن

  رده است.  کر کرایج میان شیعه ذ

محسـن را از امـور   حضرت له سقط و شهادت ئ): وي در سخنی اینچنین، مسق460(مشیخ طوسی - 

ه کـ ه مخالفی نـدارد، آن اسـت   ک ،مشهور بین شیعه«شیعیان تا آن عصر دانسته است: علیه  متفقٌمشهور و 

شده محسن نـام دارد   ضربه زد و جنین او سقط شد. این فرزند سقط م حضرت زهراکبه ش عمرهمانا 

  .)156، ص3، جق1394(طوسی،  »یت آن نزد همه مشهور استو روا

را االرشـاد  در  شیخ مفیدعین عبارت  ،اعالم الوريتاب ک): وي در ق548(مطبرسیبن حسن فضل - 

بعـد از   فاطمـه : «اسـت  تاب دیگرش چنـین گفتـه  کو در ) 396، ص1ق، ج1417(طبرسی،  ردهکنقل 

ـ  کـه جنـین بـود،    حالی او را در ه پیامبرکرد کقط فرزند پسري را س پیامبر طبرسـی،  ( »ن نامیـد محس

ـ  ک) و تردیدي نیست 23، صق1406  ۀه با توجه به اجماع میان شیعه، مراد وي از این سقط، همـان حادث

  معروف است.

): وي ضمن نقل روایتی مفصل با سـند مرسـل از   ق (قرن ششمطالب طبرسی بن ابی احمدبن علی - 

و جمعـی   معاویهآمیزِ  به سخنان اهانت هاي امام حسن ، پاسخیب مصريبن حب یزیدو  مخنفواب، شعبی

: نـد چنـین فرمود  شعبه بن مغیرةخطاب به  کوبنده، امامرده است. در این سخنانِ کاز مزدوران او را نقل 

م کدر شـ را آلود شـد و آنچـه    ه خونکه فاطمه را آنچنان زدي کسی هستی ک، بن شعبه مغیرةاي  و اما تو«

تـابش، روایـت   کوي همچنین در جاي دیگري از ). 413، ص1، جق1386(طبرسی،  »رد...کقط داشت س

  .)109، ص1(همان، ج رده استکرا نقل  سلماناز  بن قیس سلیم

آمده  قتیبیالمعارف در «چنین نقل کرده است:  قتیبه ابنالمعارف ق): وي از کتاب 558(مابن شهرآشوب - 

). 133، ص3، جق1376(ابن شهرآشوب، » سقط شد عدوي قنفذ ۀبضر زخم حاصل از محسن به سبب که

، این عبارت را به ایـن جملـه   قتیبه ابنالمعارف هاي موجود از کتاب  الزم به ذکر است که متأسفانه در نسخه

  ).211، ص1992قتیبه،  (ابن» ، در کودکی هالك شدبن علی اما محسن«اند که  تحریف کرده
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از مخالفـانِ شـیعه در قـرن ششـم در     اي  وي ضمن نقل جملـه  :)ق560(معبدالجلیل قزوینی رازي - 

سنت دانسته است. سـخن   تب شیعه و اهلکیید أخصوص سقط شدنِ محسن با ضربه عمر، آن را مورد ت

 ه رسـول خـدا  کشت کم او کی را در شکودکزد و  م فاطمهکبه ش عمرگویند: می«وي چنین است: 

 شـیعه و سـنی   تـب که ایـن خبـري اسـت درسـت و در     کـ واب آن اسـت  او را محسن نام نهاده بود. ج

علیبن  ن(شهادت محس (رازي، » استور کمذ)298، ص 1358.(  

بعـد   ه فاطمـه کـ در روایتی آمده است « باره چنین است: ): سخن وي در اینق600(م ابن بطریق - 

شـده  گـذاري   نـام  اه در زمان حمل توسط رسول خـد کرد کفرزند پسري را سقط  از وفات پیامبر

  .)30، صق1407(ابن بطریق،  »بود

، زیارتی را از شخصـی  ): وي ضمن اعمال روز والدت حضرت فاطمهق664(مسیدبن طاووس - 

 ،خـدایا «خـوریم:   ه ضمن آن زیارت، به این جمالت برمـی است کرده کنقل  محمدبن علی طرازيبه نام 

سـته، همسـرش مظلـوم و فرزنـدش     کیش ش... پهلـو کـه  ،دختر رسول خدا درود فرست بر فاطمه

در ایـن  » فرزنـد مقتـول  «ه مـراد از  کـ روشـن اسـت   ). 166، ص3جق، 1414طـاووس،  (ابن »مقتول شد

 در آن صورت، باید به صـورت تثنیـه گفتـه   ؛ زیرا محسن است و نه حسنینحضرت همان  ،جمالت

» سـور ضـلعها  کالم« ۀپـس از جملـ  » المقتـول ولـدها  « ۀر جملـ کـ ذ. عالوه بر آن، شد: المقتول ولَدیها می

سـتن  که در اثـر هجـوم بـه خانـه و ش    کمراد از فرزند مقتول در اینجا، همان است آنکه  است براي  قرینه

  شته شده است.کپهلو 

رده کـ را نقـل  رشـاد  االدر  شـیخ مفیـد  تابش همان عبارت کق): وي در 693(مبن عیسی اربلی علی - 

  .)67، ص2، جق1405(اربلی،  است

ـ ک): وي پس از ذق701(زنده در  بن علی طبري ادالدین حسنعم -  ۀ حضـرت  ر جریان حمله به خان

عمـر بـر   آنکه  به سبب ،کم بینداختمحسن از ش ه فاطمهکو گویند «اینچنین دارد: اي  جمله فاطمه

  .)311، ص1383(طبري،  »م او زده بودکش

براي خالفت، به واقعـه هجـوم    بوبکراق): وي ضمن استدالل بر عدم صالحیت 726(عالمه حلّی - 

مضـروب واقـع    و فاطمـه «رده اسـت:  کو سقط محسن، با این تعابیر اشاره  فاطمهحضرت به خانه 

  .)511، صق1407(حلی،  »ردکقط س ن بود،محس ه اسمشکجنینی را شد و بدین جهت، 

شـیخ  مالی االگفته از  تابش، همان روایت پیشک): وي در ق (قرن هشتمبن ابی الحسن دیلمی حسنـ 

  .)295، ص 2ق، ج 1415(دیلمی،  رده استکرا نقل  صدوق

۴۴      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

ـ   بن سلیمان حسن -  بـن   مفضـل از  خصـیبی ): وي حـدیث مفصـل   ق820(زنـده در  ىبن محمـد حلّ

ـ   ـ م غاصبان خالفت  یه در آن به جراکرده کرا نقل  از امام صادق عمرجعفی  ۀاز جمله هجـوم بـه خان

 و فاطمـه  علـی  ۀخان و آتش زدن درِ «...اشاره شده است: ـ سن  و سقط شدن مح حضرت فاطمه

و ضـربه   آنان را با آن آتش بسوزانند، و شالق زدن به دسـت فاطمـه  آنکه  براي ،و حسن و حسین

  .)187صق، 1421(حلی،  »م او و سقط شدن محسن...کزدن به ش

 كسقط، ایـن خبـر را نقلـی مشـتر     هجوم وماجراي ): وي نیز با بیان ق826(مفاضل مقداد سیوري - 

(فاضـل مقـداد،    و غیر آنان دانسته است ابن عبدالبرو  بالذريسنت همچون  میان شیعه و بزرگانی از اهل

  ).359ق، ص 1422

محسن را مـورد اجمـاع و اتفـاق    حضرت ق): وي سقط 872(مرشیقُبن حسن  ادریسالدین  عماد - 

وي را ترسـاند و   عمـربن خطّـاب  ه کآن زمان  ـ فاطمه ،عهبه اجماع و اتفاق شی«شیعیان دانسته است: 

  .)6، ص4، جق1406(قرشی،  »ردکقط را س محسنـ  هل داد مشکدر را به روي ش

بـه   بیت رفتارهاي دومین خلیفه در قبال اهلبرشمردن ق): وي ضمن 877(مبن یونس عاملی علی ـ

ه کـ ، آن چیـزي اسـت   عمـر ز جمله رفتارهاي ا: «است ردهکله هجوم و سقط محسن اینچنین اشاره ئمس

تـا   بـود بـین در و دیـوار گرفتـار     فاطمهه مبنی بر اینک ،رده و بین شیعه نیز مشهور استکنقل  بالذري

  .)12، ص3، جق1384(عاملی،  »ردکقط ن را سه محسکاین

وم بـه  ه جریـان هجـ  کـ ): وي از جمله شعراي شیعه است ق (اواخر قرن نهم بن داغر حلی مغامسـ 

ه میـراثش را  کـ مطهـر   ۀو فاطمـ «و سقط محسـن را در اشـعارش آورده اسـت:     فاطمهۀ حضرت خان

ه بر او وارد شـد،  اي ک جنینش را با ضربهآنکه  رد و خونش جاري شد پس ازکبدترین مردمان از او دور 

  .)293تا، ص(طریحی، بی »ه حقش غصب شده بودک درحالی ،کرد، و بدین جهت از دنیا رفتسقط 

کـه در سـال    ،فاضل هـروي اش با  ق): وي ضمن مناظره904(زنده در جمهور احسائی ابن ابیـ 

باره چنین است:  ق رخ داد، به جریان هجوم و سقط اشاره و او را مجاب کرد. سخن او در این878

هاشم از بیعت  و بعضی از بنی گاه که علی آن ،گرفت ] تصمیم به سوزاندن خانۀ فاطمهعمرو [«

» تا آنکه جنیـنش را سـقط کـرد    ،در مورد فشار قرار داد ۀرا به وسیل کردن پرهیز کردند و فاطمه

  ).48ـ47، صق1397(احسائی، 

رده کـ نقـل   تابش از امیرمؤمنـان علـی  که وي در ک): ضمن دعایی ق905(م شیخ ابراهیم کفعمی - 

آوردنـد و  که بـه جـا   ري کهر من ن به عددک) را لعن بیت (دشمنان اهل آنان ،خدایا: «است چنین آمده
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روشـن  ). 553ق، ص1403کفعمی، ( »ستندکه شکردند و پهلویی که سقط که دریدند و جنینی کمی کش

سی جز محسن نیست؛ زیـرا ایـن   کر شده، کسته ذکه همراه پهلوي شک ،دهش که مراد از جنین سقطاست 

  نقل نشده است. بیت دیگر اوالد اهل ةامر دربار

پـس   بیـت  گرفته در حق اهل برشمردن رفتارهاي صورت): وي نیز ضمن ق940م(محقق کرکی - 

رده کـ تصریح  فاطمهۀ حضرت محسن در اثر هجوم به خانحضرت ، به سقط از رحلت رسول خدا

  .)130تا، صی، بیکرک( است

 و غـالم او دانسـته اسـت    عمـر ۀ ق): وي نیز سـبب سـقط محسـن را ضـرب    993(ممقدس اردبیلی - 

  .)265، ص1383ردبیلی، امقدس (

ـ   ئله ه مسـ کـ  ،حجـر  ابـن ): وي در پاسخ به سخن 1019(مقاضی نوراهللا شوشتري -  ۀ هجـوم بـه خان

ص ، ق1376(تسـتري،   محسن را از افتراهاي شیعه به خلفـا دانسـته  حضرت و سقط  فاطمهحضرت 

ه کـ رده کـ اشـاره  در این خصـوص   نظّام معتزلیید بر وقوع این رخداد، به دیدگاه أکضمن ت)، 218- 217

  .)220(همان، ص نقل شده است شهرستانیتوسط 

جعفـر از بـرادرش   بـن   ): وي پس از نقل روایت صحیح علـی ق1070(معالمه محمدتقی مجلسی - 

، بن قـیس  سلیمتاب ک، علت شهادت را به نقل از فاطمهحضرت در خصوص شهید بودن  اظمکامام 

محسـن را نیـز بـر اثـر ایـن ضـربه، از       حضرت ن دانسته، و سقط شد قنفذو  عمرمضروب شدن توسط 

  .)342، ص5تا، ج(مجلسی، بی رده استکنقل  شیخ مفید االرشاد

اش را  پس از هجـوم بـه خانـه    فاطمهحضرت واردشده بر  ۀق): وي ضرب1091(مفیض کاشانی - 

  .)182، ص1375اشانی، ک(فیض  سبب براي اسقاط جنینش دانسته استترین  قوي

ایشان سروده، بـه   بیت و اهل تاریخ پیامبر ةاي که دربار ق): وي در ارجوزه1104(شیخ حر عاملی- 

کلثـوم و   اوالد فاطمه پنج تن هستند: حسین، حسـن، زینـب، ام  «سقط حضرت محسن تصریح کرده است: 

سقط شد. و در این هنگـام   عمردر اثر گشودن در توسط  - که مشهور است چنان -  عمرمحسنی که در روز 

  ).14- 13ص ، 2تا، جحرعاملی، بی»(اش براي او بلند بود جنینش را سقط کرد و همواره ناله مه، فاط

 دالئـل االمامـۀ  تـاب  کگفتـه از   ): وي نیز با نقـل روایـت پـیش   ق1111(معالمه محمدباقر مجلسی - 

 از امـام صـادق   بـن عمـر   مفضـل از  خصـیبی ) و نقل روایت مفصـل  170، ص43رر، جکم (مجلسی،

، بر سـقط شـدن   ابن شهرآشوبتوسط  قتیبه ابنگفته از  ) و همچنین نقل سخن پیش14، ص53(همان، ج

  .)233، ص43(همان، ج صحه گذاشته است ،حضرت محسن در اثر هجوم به خانه

۴۶      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

بـود. امـا در    علـی بـن   سقط شدن و شهادت محسن ةبارنچه گذشت تصریحات بزرگان شیعه درآ

حضـرت  یا مـرگ  به سقط تنها ه کخوریم  شیعه به تعابیري برمیبخش دیگري از منابع تاریخی و روایی 

نمونـه، در  براي به هیچ وجه نافی مرگ غیرطبیعی و شهادت نیست. اند که  در کودکی اشاره کرده محسن

ر کـ محسن بـدون ذ حضرت به سقط شدن  ،ق)322(مابی الثلج بغدادي ابنمنسوب به  البیت تاریخ اهل

محسـن  ة حضـرت  بـار ) نیـز در 292(میعقوبی. )93، صق1406ابی ثلج،  بناسبب آن اشاره شده است.(

تـا،  (یعقـوبی، بـی   »از جمله محسن که در کـودکى مـرد  چندین فرزند داشت؛  على: «است چنین گفته

شـود و   مـی  ی شامل هر دو نوع مرگ طبیعی و غیرطبیعـی کودکه مردن در کروشن است ). 213، ص2ج

) زیـدي  ق652(م الدین محلّـی حسامدیگر سخن ۀ تعیین آن نبوده است. نمون در مقامـ   یعلتبه ـ گوینده 

ایـن سـخن   ). 89، ص1، جق1423(محلی،  »در حمل بود از دنیا رفتکه  محسن درحالی«مذهب است: 

  شود.شامل سقط و شهادت هر دو می نیز اطالق دارد و

نی بر صدق ادعاي سـقط و شـهادت   سنت به روش نقلیات یادشده از منابع شیعه و اهلآنکه  با وجود

دارند، اما براي زدودن شبهات برآمده از مقاله یادشده و دیگر آثـار، بـه   داللت  علیبن  محسنحضرت 

  پردازیم. می بررسی اعتبار سندي و داللی منابع یادشده

  عليبن  محسنحضرت سنجي منابع شيعيِ دالّ بر شهادت اعتبار

  رد:کبندي  توان به چهار گروه دسته می را عالمه مجلسیشیعی تا عصر یادشده از منابع هاي  نمونه

بـن سـلیمان    حسن، طبري شیعی، شیخ صدوق، ابن قولویه، سلَیمهمچون روایات  ؛. روایات داراي سند1

  ؛عالمه مجلسیو  حلّی

، االختصـاص در  شـیخ مفیـد  ، شیعیمسعودي ، خصیبیهمچون روایات  ؛ . روایات مرسل و بدون سند2

  ؛کفعمیو  عمادالدین طبري، طاووس ابن، طریق ابن، حتجاجاالدر  برسیط

عالمـه  ، عبـدالجلیل رازي ، ابن شهرآشوب، شیخ طوسی، االرشاددر  شیخ مفید، همچون ها دیدگاهنقل . 3

، محقـق کرکـی  ، جمهـور  ابن ابی، بن یونس عاملی علی، عمادالدین قرشی، فاضل مقداد، دیلمی، حلّی

  ؛و فیض کاشانیو دوم  سی اولمجل، مقدس اردبیلی

  .شیخ حر عاملیو  مغامس حلّی، قاضی نعمانهمچون ، . اشعار4

به بررسی روایات داراي سند، و شبهات پیرامون آنها خواهیم پرداخت، اما پـیش از آن شایسـته    ،در ادامه

ن سند همـه  داراي سند نیست، اما فقدا ـاول   ۀهمچون دستسه دستۀ اخیر ـ  چند که هرنیم کاست اشاره 
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خبـر،   کوجود شهرت فراوان در ارتباط با مضمون ی یگاهزیرا ضعف روایت باشد؛  ۀتواند نشان جا نمی

نیـز چنـین اسـت.     علـی بن  محسنحضرت ند. در موضوع شهادت ک مینیاز  بی ر سندکنویسنده را از ذ

حضـرت  شـهادت   ۀلئمسـ  آیـد،  برمـی گونـاگون  ها و اشعار در اعصـار   ه از توجه به اقوال، دیدگاهک چنان

ه عالمان هر عصر بدون احسـاس نیـاز بـه    کآنچنان رایج و مشهور میان شیعه بود  ،یاپیمحسن در ادوار پ

مضـمون   صـرفاً  ،درستی ماجرا، آن را مسلم دانستهترین اظهار تردیدي در  کوچکر مستندات و بدون کذ

بـه شـهرت و مسـلم بـودن شـهادت       شـیعه بسیاري از بزرگان ـ   ه دیدیمک چنانـ ردند وک می خبر را نقل

ـ      روي،  بدینمحسن نزد شیعیان تصریح داشتند. حضرت  دالّ بـر وقـوع    ۀآیـا بـا وجـود ایـن تعـداد قرین

له دارِ علمـی و تـاریخی،   ئبه برخی شبهات ناشـی از مبـانی مسـ    کتوان با تمس می تاریخی ماجرا، آیا باز

  شود؟! مین ه اسناد موجود موجب یقین و اطمینانکمدعی شد 

که موهمِ خالف ایـن  داشته باشیم االرشاد در  شیخ مفیدنیز به سخن اي  مناسب است اشاره ،در اینجا

 ،ه گروهـی از شـیعیان نسـبت داده اسـت    محسن را بـ حضرت ، شهادت شیخ مفیده کست. گذشت ادعا

 مفیـد صـرِ  محسـن نـزد شـیعیانِ ع   حضـرت  تواند از فقدان شـهرت شـهادت    نمی ه این سخنک حالی در

ه مطلـق  کـ امامیـه، بل  ۀدر عبارت یادشده، نه فقط شیع »شیعه«از  شیخ مفیدمراد ؛ زیرا ایت داشته باشدکح

توان رواج قول بـه شـهادت    نمی هکو روشن است  ،بوده - امامیه، زیدیه و اسماعیلیهاعم از  –فرق شیعه 

در فضـاي   شیخ مفیدوي دیگر، محسن در میان دیگر فرق شیعی را همچون امامیه دانست. از سحضرت 

روشـنی و بـا صـراحت،     توانسـت بـه   نمـی  متعصبِ ضد شیعه، ۀسخت و دشوار بغداد و با حضور حنابل

امـا گویـا بـراي    ). 166، ص1، جق1417(عـاملی،   محسـن را بـه امامیـه نسـبت دهـد     حضرت شهادت 

ور مسلم میـان شـیعه   ا از اممحسن رحضرت ه شهادت آمد ک ان فراهمکاین ام شیخ طوسی –شاگردش 

اسـت. وي   الجبارقاضـی عبـد  ه هیچ خالفی در آن نیست. شاهد این مدعا نیـز سـخن   ک اي گونه به ،بداند

ه کـ ند ک می و شیعیان را گزارش شیخ مفیدتوسط  علیبن  محسنحضرت عزاداري و گریه بر شهادت 

 - دارد. در ادامـه  شیخ مفیدتوسط ایت از اشتهار این رسم میان شیعیانِ آن عصر و نیز پذیرش این امر کح

  پردازیم: می محسنحضرت باره شهادت عتبارسنجی روایات داراي سند دربه ا - ه وعده دادیمک چنان

  بن قيس نقل سلَيم. ۱

 منابع بعـدي بیشتر ه همه یا ک، ادعا شده سلیمتاب کدر مقاله یادشده، پس از نقل بخشی از خبر منقول در 

تـاب بـه برخـی از آثـار     کو در ادامه، در خصـوص اعتبـار ایـن    اند  ردهکنقل  قیسبن  سلیماین خبر را از 

۴۸      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

 منسـوب بـه    تابِ موجودکمقاله در اینجا موضع خود را نسبت به  ةارجاع داده شده است. هرچند نویسند

تـاب ارجـاع داده، امـا    کاعتبار این  ةبارها در رده و خواننده را به برخی از پژوهشکروشن ن بن قیس سلیم

  نزد ایشان را حدس زد. سلیمتاب کتوان جایگاه  می ا عنایت به آخرین جمله ایشان در این مقاله،ب

  ات ضروري است:کتوجه به برخی ن ،باره نایدر 

نقـل   سـلیم ه کـ  ،حضرت محسن راه خبر سقط و شهادت کمقاله آن است  ةالم نویسندک، ظاهر اوالً

صدد تضعیف خبـر و متفـرد   بسا با این سخن در اند، و چه ردهکمنابع بعدي از او نقل بیشتر رده، همه یا ک

نقـل   سـلمان از  بـن قـیس   سلیمه خبر یادشده را کاما باید توجه داشت . در نقل آن بوده است سلیمبودن 

تابت حـدیث  که منع رسمی نقل و کآمیز قرن اول  تابش آورده است، آن هم در فضاي خفقانکو در کرده 

ه امثـال  کطبیعی است رو،  . ازایناز ممنوعیت و محدودیت بیشتري برخوردار بودگونه اخبار  م، و اینکحا

نگویند. افزون بر اینها، نبایـد از  کسی بازبه هر  ،بوده اسرار آل محمد وه جزک ،گونه اخبار را این سلمان

و امـوي   ةآمیـز دور  عه در اثر همین فضاي سـخت و خفقـان  نابودي بسیاري از آثار و مواریث حدیثی شی

خـاطر   تواند بر تضعیف این خبر بـه  می مقاله ةات، آیا باز هم نویسندکعباسی غافل بود. با توجه به این ن

اسـت  مضمون این خبر در تعدادي از دیگر اخبـار آمـده   آنکه  در نقل آن اصرار ورزد؟! ضمن سلیمتفرّد 

  ه شد.ه به آنها اشارک

بیشتر به مبناي رجالی و حـدیثی  مسئله  است و این متفاوتها  دیدگاه سلیمتاب ک ةبار، هرچند درثانیاً

تـاب را پـذیرفتیم در ایـن صـورت، خبـر      کشود، اما اگر دیدگاه ناظر به اعتبار این  می محقق مربوط کی

محسـن خواهـد بـود.    حضرت و شهادت  ترین و معتبرترین اخبار سقط فاطمه املکاز بهترین،  سلمان

را نیـز   بعدي تا امـام سـجاد   امانه امکبود  ز اصحاب امیرمؤمنانا ،قیس هاللی لیمستاب، کلف این ؤم

برخـی از   .ودمند شـ  از علوم سرشار آنان بهره موفق شدوثوق بوده و حل م اطهار ۀائم رد و نزدک كدر

ـ  ،ه تمام علماى رجـال ک ،عمیر محمدبن ابىو  حمادبن عیسى ،عمربن اذینهاز جمله  ،عالمان شیعه را  انآن

، ق1404(صـفار،   محمدبن حسن صـفار قمـی   اند. همچنین ردهک، از وي روایت نقل دانند مىالقدر  جلیل

؛ 44، 46، 1، ج1362نـی،  لیک( ،کلینـی  ،)110ق، ص1404صـدوق،  ( شیخ صـدوق  ،)47، 103، 218ص

، 84، 80، 78، 74، صق1422(نعمــانی،  نعمــانى)، 47- 46ص ، ق1401(خــزاز،  خــزاز ،)323، ص2ج

) و غیر آنـان برخـی از اخبـار    328، ص6ج؛ 26، ص4، جق1407(طوسی،  سیشیخ طو ،)103، 96، 85

 رده اسـت ک تابکاین ت در زمان خود، ادعاى اجماع بر صح نعمانىاند و حتّى  ردهکتاب را روایت کاین 

  ).103، صق1422(نعمانی، 
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 ۀالی واسـط تضعیف رجـ  ،مثالًاند؛  جسته کتاب به برخی نقاط ضعف تمسک، مخالفانِ اعتبارِ این ثالثاً

، و یا وجود برخی روایات نادرست و مخالف بـا عقایـد شـیعه    عیاش بن ابی ابان، یعنی سلیمتاب از کنقل 

 ةبـار آنکه در اند؛ ازجمله االت پاسخ دادهکتاب نیز به این اشکدر مقابل، موافقانِ اعتبارِ  .و قطعیات تاریخی

همچنـین  انـد.   ردهکسانی از رجالیان او را توثیق ک نظر بر تضعیف او وجود ندارد و اتفاق عیاش بن ابی ابان

تـابی  کمتر که اگر چنین بود، کند ک نمی تاب را از اعتبار ساقطک کت ناصحیح، اصل یاوجود معدود روای

اسـت (عـاملی،    قابل توجیـه  سلیمتاب کچند روایت مورد بحث در آنکه  شد. ضمن می ز مقام اعتباریحا
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ظار ما در مباحث تاریخی از اخبارِ موجود در منابع، در حـد انتظـار یـک فقیـه و یـک      رابعاً، انت

متکلم از یک حدیث نیست؛ زیرا فقیه بناست حکم شرعی را استنباط کند و متکلم بناست تکلیـف  

هـاي موشـکافانه، روایـات را بررسـی کننـد. در ایـن        رو، باید با دقت اعتقادات را روشن کند. ازاین

آور باشـد ناچـار اسـت از آن     اعتبار روایت در حدي نبود که براي فقیه و متکلم یقینصورت، اگر 

با توجه بـه فقـر منـابع، تعـارض میـان       ،اعراض کند. اما در مباحث تاریخی چنین نیست. در تاریخ

توانستند شـواهد تأییـد یـا رد اخبـار دیگـر باشـند،        ها، و نابودي بسیاري از اخباري که می گزارش

خ بگشایند نیز یتر تار تواند راهی براي ما به سوي ترسیم دقیق ترین اموري که می از کوچک ناچاریم

مـان نیـز    بگذریم و بهانـه  سلیمتوانیم به راحتی از کنار کتاب  آیا می ،نظر نکنیم. با این وصف صرف

تـاریخ  پژوهشـگران، امثـال   برخی از این دست برخی نقاط ضعف آن باشد. این در حالی است که 

گونه محققان بایـد   شوند! از این را بر روي سر نهاده و نوعی قداست تاریخی برایش قایل میطبري 

و دیگـران در   بن عمـر  سیف(با وجود روایات امثال تاریخ طبري پرسید: آیا به تمام اخبار منقول در 

را بـه  تـاریخ طبـري   این کتاب) اعتماد دارید؟ روشن است که پاسخشان منفی است. حال آیا بایـد  

سویی بیفکنیم و از آن اعراض کنیم؟ باز پاسخ منفی است. و در نهایت، خواهند گفـت: راه معقـول   

جداگانه با معیارهاي علمی بررسی شود. حال آیا انصـاف حکـم    طبريآن است که هریک از اخبار 

اسـت  بگوییم؟ هنر یک محقق آن  بن قیس سلیمامثال کتاب  ةکند که نظیر همین سخن را دربار نمی

اي در دست بگیرد و بـا مـتهم    که از حداقل منابع و امکانات موجود بهره الزم را ببرد، نه آنکه تیشه

  از ارجاع و استناد به آن منع کند. ،آن منابع را زده ۀکردن منابع موجود به ضعف و عدم اعتبار، ریش

حـوادث   ةبارخی و روایی درین تاری، با عنایت به آنچه گذشت، آیا با وجود انبوه شواهد و قراخامساً

ـ علیبن  محسنحضرت  ةبارو در پس از رحلت رسول خدا منـابع   کتـ  ک، اگر محققی به مصاف ت

۵۰      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

نـد و  کر به دتحقیق  ۀاعتبار ساقط و از عرص ۀرا به اتهامی، از درج کرود و هریبتاریخیِ ناقل این ماجرا 

خبار نه تواتر لفظی و نه معنوي و نـه یقـین   از این ا«سپس پیروزمندانه در مسند قضاوت نشیند و بگوید: 

، این سخن را باید نشانه دقت و عمق و انصاف در پژوهش دانسـت و یـا   »شود می و نه اطمینانی حاصل

  نگري به حقایق و شرایط تاریخی؟!   توجهی و عدم واقع بی

تـاریخی   رسد آنچه این دسته از پژوهشـگران را در دام مواجهـه حـذفی بـا برخـی منـابع       می به نظر

  ته است:کدو نکم  دستانداخته 

) (و نـه دیگـران!   ه همواره براي ایشانکتوقعشان از منابع و اخبار تاریخی گویا در حدي است  .مکی

  مفید تواتر و علم و یقین باشد.

ن اسـت در  کـ ه ممکـ توجه یا غیر معتقدند. مراد از این اصل آن است  بی »ونظنم کترا«به اصل  .دوم

اي  تنهایی مفید یقین نباشند، اما وقتـی مجموعـه   ، بهربط ذياز منابع یا اخبارِ  کی، هریموضوع تاریخ کی

ه داراي سالمت عقلـی و وجـدانی اسـت مفیـد     کسی کنار هم چیده شوند براي کن و شواهد یاز این قرا

 ن ویه بـا تجمیـع قـرا   کارآگاهی است کدرست شبیه  ،کار پژوهشگر تاریخی در اینجاعلم و یقین شوند. 

در بررسـی اخبـار،    متقدمان ةند. شیوک می یابد و مجرم را شناسایی می سرانجام به حقیقت دست ،ها نشانه

  بوده است.ـ  ن و شواهدییعنی توجه به قرا ـمبتنی بر همین روش 

  حمدان خصيبيبن  نقل حسين .۲

و سـپس  ر مختصـر البصـائ  تـاب  کصـاحب   را از امام صادق بن عمر مفضلخصیبی از  ه خبرروک از آن

  خواهیم پرداخت.مزبور بخش به بررسی خبر ر آن داند،  ردهکنقل  عالمه مجلسی

  قولويه نقل ابن .۳

 ،ختصـاص االتـاب  کو  سـلیم تـاب  کبا سندي متفاوت از کامل الزیارات در  بابویه قمی جعفربن محمدبن

ز بـه دو بعـد   در این خصوص نی. )334، صق1417قولویه،  (ابن رده استکمحسن را نقل حضرت خبر 

جز اذعـان بـه اعتبـار آن نیسـت.     اي  چاره ،ید توجه داشت: به لحاظ منبعمنبع و سند و همچنین محتوا با

ه کـ سی کو معتبرترین آثار حدیثی شیعه است و این حقیقت براي ترین  نام از خوشکامل الزیارات تاب ک

پوشیده نیسـت. عالمـان    ،وردار استشیعه و جایگاه آنها برخمترین آگاهی نسبت به مواریث حدیثی کاز 

انـد.   اعتبار و قبول نگریسته ةرده و روایات آن را به دیدکباز اي  تاب حساب ویژهکاین براي همواره شیعه 
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ابـن  ه کـ سـانی  کوثاقت  تاب و یا صرفاًکم به وثاقت تمام افراد موجود در اسناد این کح ةبارگو اینکه در

بایـد گفـت:    ،ذشـت رده، اختالف وجود دارد. با عنایت به آنچـه گ کاخذ حدیث  از آنان مستقیماً قولویه

ن و شواهد و مرجحـات  یتاب، به این قراکه در مواجهه با روایات این کمقتضاي انصاف علمی آن است 

بـا  تاب، هـیچ تفـاوتی   کبحث با این حل مقاله م ةمواجهه نویسند ةه نحواست کدر حالی این توجه شود. 

تنها بـه  ـ مزبور بوده   ةه روش نویسندک چنانـ   و امثال آن ندارد وتاریخ طبري ـ  مثالً ـاو با  ۀ مواجهة نحو

و سـپس  کنـد  يِ روایت توجه ن مرجح و مقویبه قراآنکه  گونه منابع بوده، بی دنبال یافتن نقاط ضعف این

  بر مسند داوري نشیند!  

گفت که این سند بـا توجـه بـه وجـود فـرد      این نکته را هم باید کامل الزیارات نقد سند روایت  ةدربار

و  بـن محمـدبن سـالم    علیو افراد مهمل و مجهولی همچون  ن األَصمابن عبدالرحمعبداللَّهضعیفی همچون 

رود؛ اما با توجه به اعتبـار کتـاب و مؤلـف و نیـز وجـود       شمار می ، سندي ضعیف بهبن حماد بصري عبداهللا

ابـن  و پدرش در رأس سند، و استبعاد این نکتـه کـه    جعفر حمیري بن محمدبن عبداهللافراد موثقی همچون 

تـوان بـه    حدیثی را بدون قراین مرجحه و مقویه از افراد ضعیفی نقل کرده باشـند، نمـی   ها حمیريو  قولویه

مقالـه یادشـده تیـغ     ةمگر آنکه همچـون نویسـند   ،اعتباري این حدیث حکم کرد طور مطلق به ضعف و بی

  اي، منابع، شواهد و قراین تاریخ تشیع را تار و مار کنیم! ترین بهانه ت بگیریم و به کوچکبرّانی در دس

ه پس از رحلـت رسـول   کاما به لحاظ محتوایی، این حدیث مشتمل بر اخبار پیشین از جنایاتی است 

 (اَخبـار غیبـی از آینـده) در    و ایـن امـر   ،ب شـدند کمرت بیتش ت آن حضرت نسبت به اهلام، خدا

تمل بر امر مسـتبعد  الهی فراوان رخ داده است. بنابراین، مضمون خبر مشي و انبیا ارتباط با رسول خدا

  گرفت. می یادشده قرار ةته باید مدنظر نویسندکاین ن ه طبعاًک ،و غریبی نیست

ر بسـیا انـد،   ردهکـ ه علماي شیعه تا قرن دهم هجري این خبر را نقـل ن کمقاله  ةاما این ادعاي نویسند

ه عـدم  کنند کپسینیان در آثارشان ثبت اند  ردهکه پیشینیان نقل را کعجیب است. مگر بناست تمام اخباري 

ه این ادعا صحیح باشد، اما اخبار بـه لحـاظ   کخبر تلقی شود؟! بر فرض  کضعف ی ۀار نشانکانجامِ این 

ي مشـتمل بـر چگـونگی    ه خبـر کـ محترم توقـع دارد   ةدیگر متفاوتند. آیا نویسندکمضمون و محتوا با ی

در منابع روایی شـیعه نقـل شـود؟     ار و آزادکو فرزندش، به صورت آش فاطمهحضرت عذاب قاتالن 

ه بر شیعه گذشته، اجـازه  کمقاله و شناخت ایشان از شرایط سختی  ةبعید است اطالعات تاریخی نویسند

و هـا   سـوزي  تـاب کمـات و  چنین برداشتی به ایشان بدهد. افزون بر این، آیـا بـا وجـود صـدمات و هج    

  منتفی است؟! ،کرده باشنداین خبر را نقل  ابن قولویهه پس از کان از بین رفتن آثاري کها، ام خفقان

۵۲      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

 نقل طبري امامي .۴

تـاب  کبحث قرار گرفته، حدیث نقل شـده در  حل مقاله م ةنویسند ةه مورد تعرض و اشارکخبر دیگري 

بـا ایـن   انـد،   ردهکـ ه آن را بعـدها گـزارش   کسانی کنقل خبر و  است. نویسنده مقاله پس ازدالئل االمامۀ 

نیز سخن بسیار اسـت  دالئل االمامۀ تاب ک ةباردر«نویسد:  میو  کردهسره کلیف این خبر را نیز یکجمله ت

ورقی، خوانندگان را به پژوهشـی  سپس در پا). 74، ص1388کبري، ا (اهللا »ه این مختصر جاي آن نیستک

  11نگاري شیعیان ارجاع داده است. برخی دیگر از آثار مناقبتاب و کاین  ةباردر

محمـدبن  این خبر نیز از دو بعد منبع سند و محتوا باید سـخن گفـت. ایـن کتـاب منسـوب بـه        ةدربار

دالئـل  نظرِ نویسندة مقاله، احتماالت دیگري دربارة مؤلف  مطمح ۀاست. در رسال بن رستم طبري آملی جریر

کسـی غیـر از    - بر خـالف تصـور رایـج    - نین نتیجه گرفته شده که مؤلف این اثرو چ 12مطرح شدهاالمامۀ 

شده در این زمینه قابل قبـول اسـت.    رسد دالیل ارائه است که به نظر میالمسترشد فی االمامۀ صاحب کتاب 

پرداخته و با وجود ارائـۀ شـواهدي دالّ بـر    دالیل االمامۀ پژوهشگر یادشده سپس به بررسی محتوایی کتاب 

وجود روایات ضعیف در این کتاب، احتمال جعال بودن مؤلف را منتفـی دانسـته اسـت. در مجمـوع، بایـد      

چندان شـناخته شـده نیسـت، امـا     دالئل االمامه پژوهش یادشده، مؤلف کتاب  ۀگفت: هرچند براساس نتیج

ـ    توان این کتاب را از منابع غیرمعتبر شیعه به نمی ن کتـاب همـواره بـه    شمار آورد. شاهد این سـخن آنکـه ای

  نگار شیعی محل مراجعه و استناد اندیشمندان فریقین بوده است. عنوان یکی از اولین آثار دالئل

ایـن حـدیث از جملـه    روي،  بدیندانست و » هحسن«توان  می رادالئل االمامۀ اما سند خبر موجود در 

حدثنی أبوالحسـین محمـدبن   « :آید. سند حدیث بدین قرار است می شمار احادیث معتبر به لحاظ سند به

سـهیل، قـال: روى   بـن   بوعلی محمدبن همـام احدثنی أبی، قال: حدثنی  موسى التلعکبري، قال:بن  هارون

نجـران، عـن    بـی ابـن   ناحمدبن محمد األشـعري القمـی، عـن عبـدالرحم    احمدبن محمدبن البرقی، عن ا

تمام افـراد موجـود در   ». محمدبن  جعفر اهللاعبد بیابصیر، عن  بیاسنان، عن ابن مسکان، عن بن  اهللاعبد

 ابوالحسین محمـدبن هـارون  و اند  ) توسط رجالیان توثیق شدهبن هارون ابوالحسین محمداین سند (بجز 

سبب که سند مشتمل بـر امـامی   و به این است   ) مدح شده439صق، 1416(نجاشی،  نیز توسط نجاشی

  اند. احادیث معتبر شمردهو جز ه برخی آن راکآید  می شمار به» حسن« ،ممدوح است

حضـرت  از بیـان تـاریخ والدت   پـس   از امـام صـادق   ابوبصیر ،اما به لحاظ محتوا، در این حدیث

الثانی سال یازدهم هجـري از دنیـا رحلـت     در سوم ماه جمادي فاطمه: «است ردهکچنین نقل  فاطمه

زد و  و با غالف شمشیر بـه فاطمـه   عمر، به امر عمرغالم  قنفذه کبود اي  رد و سبب وفات او ضربهک
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ر و کحـدیث، بـه جریـان عیـادت ابـوب      ۀدر ادام» رد و به شدت بیمار شد.کمحسن را سقط  ،بدین سبب

چند بـا تعبیـر   ). در این حدیث، هر134، صق1413(طبري،  اشاره شده است فاطمهحضرت عمر از 

بـه بیـان سـبب شـهادت آن      مـه فاطحضـرت  با هدف تبیین چگونگی شـهادت   ،، اما در واقع»وفات«

و  فاطمـه را نیـز از پیامـدهاي هجـوم بـه خانـۀ حضـرت       محسـن  حضرت حضرت پرداخته و سقط 

ه بـر خـالف مسـلَّمات و مشـهورات     اي ک تهکدر این حدیث، نهمچنین مضروب شدن او دانسته است. 

ین اسـناد تـاریخی   ی از بهتـر کـ تـوان ایـن حـدیث را ی    رو، مـی  ازاینخورد و  نمی تاریخی باشد به چشم

تر نیـز   ه پیشک چنان ـمقاله   ة، سقط محسن و تاریخ این ماجرا دانست. نویسندفاطمهحضرت شهادت 

ال را متوجـه منبـع   کاشـ  صـرفاً  ،رو ازایـن الی برنخورده و کگویا نسبت به متن این حدیث به اشـ گفتیم  

  ه شد.گفتآن سخن  ةبارکه دررده است کدالئل االمامۀ تاب کحدیث، یعنی 

 نقل شيخ صدوق - ۵

ه در بخشـی از  اسـت کـ  رده کنقل  ابن عباسخبر مسندي را از  ،امالیدر  شیخ صدوقه گذشت، ک چنان

حضـرت  رفت، پرداخته و بـه جریـان سـقط     اش به شرح آنچه پس از او بر فاطمه آن، رسول خدا

رده اسـت. ایـن   کـ به این خبر ناي  بحث هیچ اشارهحل مقاله م ةرده است. البته نویسندکمحسن نیز اشاره 

و پـدرش و نیـز    بن ابی حمـزه  بن علی حسنوجود برخی راویان همچون سبب خبر به لحاظ سندي (به 

غریبی نیست و مضـمون آن در دیگـر    ۀتکمتضمن ن ،دچار ضعف است، اما به لحاظ محتوابرخی دیگر) 

نیـز مؤیـدي بـراي دیگـر اخبـار      توان این خبـر را   روي، می بدینخورد.  می به چشم بیت احادیث اهل

توانـد بـه عنـوان     مـی  ) نیز205، ص1379(صدوق، شیخ صدوقرد. خبر دیگر کمحسن قلمداد حضرت 

ه عالمـان متقـدم شـیعه    بجاسـت کـ  ته کیادآوري مجدد این ن ،ي براي موضوع لحاظ شود. در اینجامؤید

از  ،سند حـدیث برونـد  راي تشخیص قوت یا ضعف سند به سراغ ه بآنک ، بیش ازشیخ صدوقهمچون 

رو، امروزه نیز نباید از ایـن   ازاین، بردند می بهره ،تشخیص درستی محتوا در دست داشتنده براي کنی یقرا

  ة آن به قضاوت نشست.باربر اساس سند حدیث در ته غافل بود و صرفاًکن

 نقل شيخ مفيد .۶

منسـوب بـه   االختصـاص  ب تـا کمحسن در آن نقل شده، حضرت ه خبر سقط و شهادت کمنبع دیگري 

اعتبـار سـاقط    ۀاین خبر را نیز از درجاست رده کاالتی تالش کر اشکمقاله، با ذ ةاست. نویسند شیخ مفید

۵۴      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

و  شـیخ مفیـد  به االختصاص تاب کبودن انتساب  كوکاالت ایشان بدین قرار است: مشکاش ۀ. خالصکند

  دهیم:   می ته توجهکه چند نب ،. در پاسخسلیمتاب کتاب با خبر این کتفاوت یا تعارض خبر 

نظـر وجـود    در میان محققان اتفاق شیخ مفیدبه االختصاص تاب کانتساب یا عدم انتساب  ةباردر، اوالً

 شـیخ مفیـد  ه کـ  بن عمـران  احمدبن حسینو برخی آن را اثر اند  دانسته شیخ مفیدسانی آن را اثر کندارد. 

شـواهد  آنکه  با وجوداند.  لف دانستهؤالم آن را مجهولتاب او نموده است. بعضی نیز کاقدام به گزینش از 

لـف  ؤه مکـ لف یا ملخِّص وجود دارد، اما بـر فـرض   ؤتاب به عنوان مکدر این  شیخ مفیدخوبی بر نقش 

مقاله یادشـده و   ةه دأب نویسندک (چنان ردکنظر  از آن صرف ،کلی طور توان به نمی تاب مجهول باشد نیزک

ه بر شیعه و آثار و مواریث علمی آنهـا گذشـته   کتر گفتیم در وضعیتی  پیش ران ایشان چنین است).کهمف

محقق شـیعی   کاگر ی، مان و غاصبان موجبِ نابودي بسیاري از آثار علمی شیعه شده استکو جفاي حا

ند جفایی بر جفاهاي دشـمنان نسـبت بـه    کلی از اعتبار ساقط کاثر روایی را ب کها، ی گونه بهانه هم با این

گونه آثار، بررسی محتوایی روایـات، بـا    ما در قبال این ۀرو، وظیف علمی شیعه افزوده است. ازاین مواریث

  است. بیت کتب اهلیه بر اصول و مبانی مقبول نزد پیروان مکت

، بـا وجـود   سـلیم تـاب  کبا خبـر  االختصاص تاب ک، در ارتباط با تفاوت یا تعارض مضمون خبر ثانیاً

ه اسـت کـ  فراوان اتفـاق افتـاده   ؛ زیرا امل خبر شودکاعتباري  تواند سبب بی نمی اذعان به حقیقت، اما این

بخـش صـحیح را    صحیح بوده و علماي فن حـدیث اي از مطالب صحیح و نا خبر مشتمل بر آمیخته کی

 و تالش حضرت  »كفد«، به غصب االختصاصتاب کدر خبر اند.  ردهکاخذ و بخش ناصحیح خبر را رد

توسـط  الکافی تاب که در ک ،اظمکته در حدیث امام کاد آن اشاره شده است. این نبراي استرد فاطمه

آمـده و  االختصـاص  اما آنچه در خبر ). 543، ص1، ج1362کلینی، ( نیز آمده است ،نقل شده شیخ کلینی

ه بـا  کـ اسـت   ابـوبکر گشـت از نـزد   در حـال باز  فاطمهحضرت نادرست است، مضروب شدن  قطعاً

ه ادعـاي خبـر   کـ  چنـان ؛ اسـت متعـارض   دالّ بر مضروب شدن حضـرت در خانـه   ها و شواهد گزارش

ـ     فاطمهحضرت  ةروز 75مبنی بر بیماري االختصاص  ـ   أنیز بـا شـواهد دالّ بـر ت  ۀخیر هجـوم بـه خان

بـاره، ر.ك:   (در ایـن  سـازگار نیسـت   روز پس از رحلت رسول خـدا  50تا بیش از  فاطمهحضرت 

  ).1392پور و جباري،  حسین

وجـود  خـاطر  خبر بـه   کلی یکپژوهشگر چیست؟ نفی و طرد  کلیف یکدر چنین شرایطی، تحال 

ناصحیح در آن؟ و یا پذیرش بخش صحیح و نفی بخش ناصحیح؟ آیـا ایـن احتمـال منتفـی     هاي  بخش

دقتی، مضروب شدن در خانه را به بخـش اولِ خبـر، یعنـی     ه راوي در اثر خلط یا فراموشی یا بیکاست 
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هـاي آغـازینِ پـس از    هجوم در روزآنکه  ملحق ساخته است؟ و یا به تصور »كفد«رداد تالش براي است

نظر از ایـن   روز دانسته است؟ بنابراین، با صرف 75بیماري را  ةدور ،صورت گرفته رحلت رسول خدا

  رد.  کرا از این خبر استخراج  حضرت محسنتوان اصل گزارش سقط و شهادت  می جزئیات،

 سليمان حلّي و عالمه مجلسيبن  نقل حسن .۷

بـن   حسنپس از چند قرن توسط  از امام صادق بن عمر مفضلاز  خصیبیه گذشت، خبر مسند ک چنان

. درباره ضعف سند ایـن خبـر، بـا توجـه بـه      ه استنقل شد عالمه مجلسیو سپس توسط  سلیمان حلی

محمـدبن  له سـند همچـون خـود    افرادي در سلسـ نیز لف و ؤ) و نُصیري بودن مالهدایۀ الکبري( منبع آن

ـ  کمقاله آن است  ة، هیچ تردیدي وجود ندارد. اما پرسش ما از نویسندنصیر  که وجود ضعف در سـند ی

ذبِ کـ «ه میـان دو تعبیـرِ   کذب؟ روشن است کند یا متهم به ک می خبر یا منبعِ آن، خبر را مبتال به ضعف

وقتـی سـخن از نیابـت فاسـق و      ،همین خبردر  ،؛ مثالًاري وجود داردکتفاوت آش »ضعف خبر«و  »خبر

تردیـدي   ،)6، ص53کـرر، ج (مجلسی، م به میان آمده براي امام عصر محمدبن نصیرفاسدي همچون 

ایـن خبـر نیـز    هاي  توان با همین قاطعیت و صراحت نسبت به دیگر بخش می ذب آن نیست. اما آیاکدر 

و بزنـد  و تاریخ باید آستین اجتهاد را باال  حدیث ۀه محققِ عرصکرد؟! و در چنین مواردي است کم کح

عف در سـند  ضـ  ةه به محض مشـاهد اینکبا تبحر الزم، به تمیز و تشخیص صحیح از سقیم همت ورزد. 

این، آیـد. بنـابر   میهر مبتدي نیز بر ةه از عهدکاري است آسان کشد، کل حدیث بکیا منبع، قلم بطالن بر 

یا خـود   بن الفرات عمر ه احتماالًک ،نیز یادآور شده، جاعل این خبراالنوار بحاره محقق این جلد کسان  آن

است، تعدادي از اخبار صحیح و سقیم را در هم آمیخته و به صورت خبر واحـدي گـرد    محمدبن نصیر

وجـود   از امـام صـادق   بـن عمـر   مفضـل ه خبر صادقی از کآورده است. البته این احتمال منتفی نیست 

 کبه یـ  کشده است. به هر حال، باید اجزا این خبر را یهایی  ریه گرفتار پیرایهداشته و بعدها توسط نصی

پذیرفت. بخش مربوط به هجوم به بیـت   ،أیید استن قابل تیبا دیگر شواهد و قرارا رد و آنچه کبررسی 

  تب فریقین بسیار است.که شواهد بر صحت آن در کاست هایی  از بخش حضرت فاطمه

  ريگي و نتيجه  بندي جمع

  به این نتایج دست یافتیم: ،در منابع فریقین بن علی محسنحضرت در بررسی اخبار مربوط به 

ـ  ن تردیدي نیسـت؛ امـا ایـن منـابع در    ه در اصل وجود تاریخی محسک. از منابع عامه به دست آمد 1 اره ب

مـدعی آن   تاریخ والدت و نیز چگونگی مرگ یا شهادت او همداستان نیستند. برخـی از ایـن منـابع   

۵۶      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

شـده اسـت   گـذاري   محسن در عصر نبوي متولد و سپس توسط آن حضرت نامحضرت ه کهستند 

لی و مبهم و بدون اشاره به سبب، از مـرگ  کطور ه به نقد آن پرداختیم. برخی دیگر از منابع عامه بهک

ویا بـراي  ه منافاتی با قول به سقط و شهادت ندارد؛ اما گاند ک ی سخن گفتهکودکمحسن در حضرت 

سـوم از منـابع عامـه بـا صـراحت، از       ۀاما دسـت اند.  فرار از تصریح به واقعیت، از این شیوه بهره برده

  اند. محسن سخن گفتهحضرت سقط و شهادت 

 محسن در اعصار و قرون مختلف به چشـم حضرت نظر بر سقط و شهادت  اتفاق ،. در میان منابع شیعه2

محسن را به طور مسـنَد و برخـی نیـز بـه طـور      حضرت بر شهادت خ خورد. برخی از این منابع می

در برخی منابع نیز این خبر در قالب اشعار نقـل شـده اسـت. بـرخالف دیـدگاه      اند.  ردهکمرسل نقل 

ن، ایـن اخبـار   یبر روش نقد سند و محتوا و تجمیع شواهد و قرا نویسان معاصر، با ابتنا برخی از مقاله

ـ گذار نمـی  منصفی جاي ابهام و تردید در رخداد ایـن مـاجرا بـاقی   یچ هو شواهد تاریخی براي  د و ن

  ست.آور ا باره یقین شواهد موجود در این
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   _____________________ ________________________________   ها نوشت پی

، 5ق، ج1387؛ طبري، 404، 402، ص1ق، ج1417؛ بالذري، 211ص ،1992 ؛ ابن قتیبه دینوري،246ص  ،ق1410ابن اسحاق، همچنین ر.ك: .  1

ابن کند؛ ، به سقط محسن هم تصریح مینظام معتزلیوي عالوه بر نقل وفات، از قول . 57، ص1، جق 1396شهرستانی، ؛ 92ق، ص1407؛ دوالبی، 153ص

،  ق1423 ؛ نویري،176، 57ق، ص1417، بن جوزى سبط؛ 308، ص4ق، ج1409؛ ابن اثیر، 397، ص3ق، ج1385؛ ابن اثیر، 38، ص16ص  ،ق1418حزم، 

 .321، ص1ق، ج1416؛ قندوزي، 139،ص2 ج تا، بی ،عامرى؛ 365، ص5ق ، ج1420؛ مقریزي، 191، ص1ق، ج1406؛ مزي، 213، ص18ج

 3، جق1376 ابن شهرآشوبقل . شایان ذکر است که بنا به ن)211، ص1992قتیبه دینوري،  ابن(؛ » فهلک و هو صغیر علیبن  و اما محسن. « 2

، و گویا »لعدويافسد من زخم قنفذ  ان محسنا: «است چنین بوده المعارفدر  ابن قتیبهعبارت ) 267ص  ،ق1356 گَنجی شافعی) و 133ص

 .ستتغییر داده ا ،گري، آن را به عبارتی که نقل شد دستان تحریف

 5، جق1410اسحاق،  ؛ ابن238، ص10ق، ج1410سعد،  ؛ ابن178، صق1406، بخاري؛ 118و  98، ص1تا، ج بیحنبل،  ابنهمچنین ر.ك: .  3

عساکر،  ؛ ابن63ص  ،7و ج 146ص ،6، جتا بی؛ بیهقی، 96ص ،3، جتا بیطبرانی، ؛ 361ص ،3ق، ج1417؛ بالذري، 19تا، ص ، بی؛ طیالسی231ص

 4و ج 18و  10ص ،2، جق1409اثیر،  بن؛ ا52ص8، جق1408، ؛ همو177ص ،7ق، ج1411؛ هیثمی، 117ص 14و ج 170ص 13، جق1415

 ،15، جق1414 ،؛ ابن حبان99، صق1407؛ دوالبی، 165ص3، جق1406؛ حاکم نیشابوري، 191ص6، جق1415؛ ابن حجر عسقالنی، 308ص

 ،7، جق1407کثیر،  ؛ ابن255ص ،7، جتا بی؛ ابن ماکوال، 660ص13، جق1409؛ متقی هندي، 384ص ،1، جق1412؛ ابن عبد البر، 410ص

 .213ص ،18، جق1423؛ نویري، 359ص ،9، جق1414؛ صالحی شامی، 275ص ،2، جق1420؛ مقریزي، 366ص

ـاف،  356، ص5ق، ج1420؛ مقریـزي،  33، ص8ق، ج1407؛ ابن کثیـر،  9، ص2ق، ج1409؛ ابن اثیر، 164، ص5ق، ج1412 ابن جوزي،همچنین ر.ك:  . 4 ؛ لب

 .418ص ،1 ج ،تا ؛  دیاربکري، بی36شماره  ۀمحقق طباطبایی، مجموع ۀخان خطی موجود در کتاب ۀز نسخا 164اصلی ص  ۀبه نقل از: تصویر نسخ 56، ص1388

، 4 ، جق1406؛ حـاکم نیشـابوري،   404، ص1 ، جق1417؛ بـالذري،  229ص ،10، جق1410؛ ابن سعد، 19، صتا بیطیالسی، همچنین ر.ك:  . 5

 .310و  275ص، 2، جق1420؛  مقریزي، 95، ص5، جق1413 ؛  ذهبی،237ص

؛  120، صق1356؛  طبــري، 15، صق1415؛ ؛ ابــن عســاکر، 99، صق1407؛ دوالبــی، 244، ص10، جق1410ابــن ســعد، همچنــین ر.ك:  . 6

 .359، ص9، جق1414صالحی شامی، ؛ 272، ص2ق، ج1420مقریزي، ؛ 52، ص8ج، ق1408هیثمی

؛ 92ق، ص1417؛  دوالبـی،  244، 225، ص10ق، ج1410؛ ابن سعد، 189، ص.2 جق، 1406؛ بالذري، 159، ص1تا، ج ابن حنبل، بیهمچنین ر.ك:  . 7

ق، 1408؛  هیثمی، 308، ص4ق، ج1409 ،؛ ابن اثیر16ص ،ق1415؛  ابن عساکر، 237، ص4ق، ج1406؛ حاکم نیشابوري، 95، 94، ص3تا، ج طبرانی، بی

خطـی   ۀ، به نقـل از: نسـخ  37، ص1388؛  لباف، 265ق، ص1408؛  ابن حجر، 275، ص2ق، ج1420؛ مقریزي، 94، ص5ق، ج1413 ؛  ذهبی،5، ص8ج

 .418، ص1تا، ج ؛ دیاربکري، بی359، ص9ق، ج1414، قم؛ صالحی شامی، 64، ص 36شماره  ۀمحقق طباطبائی، مجموع ۀموجود در کتابخان

ه نسبت داده و معتقـد اسـت کـه ایـن     عمر را به شیع ۀ. وي دیدگاه سقط محسن بر اثر ضرب 75، ص20، ص5، جتا بیمقدسی، همچنین ر.ك:  . 8

؛  جـوینی حمـوي،   82، ص1، جق1410؛  بیهقـی،  267ص، 1، جق1421؛  ابـن عطیـه،   58 – 57ص، 1ج ،ق1396 ،شهرسـتانی خبر شهرت ندارد. 

خطـی موجـود در    ۀنسـخ  :بـه نقـل از   37، ص1388لبـاف،   ؛15، ص6ج ،1420صـفدي،  ؛ 578.، ص15، ج ق1413 ؛ ذهبی،34 ، ص2، جق1400

. وي بدون اشاره به سبب، مرگ محسـن بـر اثـر    51، ص11، جق1414، قم؛ صالحی شامی، 164، ص 36شماره  ۀی، مجموعئخانه محقق طباطباکتاب

 .279ص ،1 جتا،  بیسقط شدن را نقل کرده است؛ دیاربکري، 
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