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 *لی )ع( در هنگام بیعت طلحه با ایشانعحضرت  تطّیرخبر  محتوایی اعتبارسنجی
 1البرز محقق گرفمی

 2علی دلبریسید
 چکیده
امام انگاری طلحه توسط نحس شود که برامامّیه خبری یافت میدوره میانی یکی از منابع روایی  در

، برای اعتبارسنجی محتوای این خبردر این مقاله، ایشان داللت دارد.  با طلحه در هنگام بیعت (علی )ع
سّنت صحیحه و نظرگاه دانشوران مسلمان ، انگاری افراد به معیارهای قرآنموضوع محوری آن یعنی نحس

موضوع جانبی آن است که با واکاوی در ، ین حدیثا های تاریخی درمؤلفه، است. همچنین عرضه شده
های متناسب با آموزه، برای این منظور است. شده سنجیده ریخی پیرامون بیعت علی )ع(های تاگزارش
گرد آمده و در پایان هر بخش برآیند ، گفتهمحوری و جانبی حدیث در هریک از معیارهای پیش موضوع  

پیرامون سه دسته از اخبار ، است. پنج آیه از کتاب الهی حاصل از عرضه حدیث به آن مؤلفه تبیین شده
ین مرحله به دقت واکاوی ا و نیز دیدگاه شش تن از دانشوران امامی در انگاری و فال بدزدنموضوع نحس

های تاریخی نگاری حدیث و منبع نقل آن و نیز گزارشتاریخ، سنجیگام بعدی فرآیند اعتبار در اند.شده
ن بودمردود ، ین روندا نتیجه حاصل ازاند. رخدادهای آن مجلس واکاوی شده پیرامون نحوه بیعت طلحه و

 اعتباری آن است.هر چهار حوزه و حکم به بی بر مبنایعلی )ع(  حدیث تطّیر
 .تاریخ، سنجی متناعتبار، تطّیر، حدیث، علی )ع(امام ، قرآن: واژگان کلیدی
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 طرح مسئله -1
، از غوغای قتل خلیفه سوماولین کسی بود که پس ، طلحه بن عبید الله، به گواهی برخی منابع تاریخی

(. 498ص، 2ج، 1367، ابن اثیر جزری/ 325ص، 5ج، 1414، قمیا علی )ع( برای خالفت بیعت کرد )ب
طلحه برای بیعت را امری نامبارک پنداشته و به آن  قدم شدنپیش، علی )ع(، بر اساس یک گزارش تاریخی

. این خبر به شکل ذیل از سعید بن است شدهسته ل بودن دست وی دانش  ، نمود. عّلت این شوم انگاری تطّیر
م  »: است شدهگزارش مسّیب 

اُس أ  اء  النَّ اُن ج  ل  ُعْثم  ا ُقت  مَّ ن  یل  ا (ع)ن  یر  اْلُمْؤم  اُلوا ُنب  ق  ُه ف  ار  ُلوا د  خ  ی د  تَّ ُمدَّ یح  ُعك  ف 
م  ی

ْن أ  اس  م  لنَّ  ل 
ال  ُبدَّ ك  ف  ال  ل  ید  ق  ل  یٍر ف   إ 

ك  ل 
ل  یس  ذ 

ُهو  خ  ه  ف  ُضوا ب  ْن ر  م  ْدٍر ف  ْهل  ب 
 

ك  ِل  ل 
ا ذ  م  نَّ ْم یُکْم إ  ل  ٌة ف  ٌد یف  ح  ْبق  أ 

ل  
ی ع  ت  الَّ أ  ْدٍر إ  ْهل  ب  ْن أ  ُمدَّ  (ع)ًا یم  ْنك  ف  ا م  ه   ب 

قُّ ح  دًا أ  ح  ی أ  ر  ا ن  اُلوا م  ایو  ق  ك  ُنب  ال  أ  ید  ق  ب  یْعك  ف  ُة و  الزُّ ْلح  ُر ین  ط 
ان   ک  ل   ف  وَّ ْن  أ  ا م  هُ یب  ا ع  ب  ة  ف  ْلح  ُه ب  یط 

ء  ف  یع  الَّ ُعُه ش  ْصب  ْت إ 
ان  ه  و  ک  ط  د  ل  یت 

ا ع  ْنه  ْن  یر  م  ُه أ  ف  ْخل  ا أ  ال  م  ایو  ق  ُه یْنُکث  ُثمَّ ب  ع 
ب   ب  یالزُّ

اُب النَّ ْصح  ْعٌد و  أ  م   (ص) یُر و  س 
به عمل  بر اساس جستجوی (.78ص، 1ج، 1381، )اربلی «عاً یج 

 است. اربلی هکشف الغم  کتاب ، سخن گفته )ع( در هنگامه بیعتعلی تطّیرترین منبعی که از کهن، آمده
 .است گرفتهمایه پژوهش حاضر قرار دست، سنجی محتوای این خبراعتبار

مقاالتی فراوانی از جریان بیعت افراد با علی )ع( در کتب تاریخی و روایی وجود دارد.  هایگزارش
نقدی بر دیدگاه مادلونگ درباره »و  (50-31صص، 1385، )کریمی «چگونگی بیعت با علی)ع(»چون 

 تاریخی و سیاسی، های کالمینیز به جنبه (98-67صص، 1395، )عبدالمحمدی «بیعت با امام علی)ع(
فراوانی قرار  هایپژوهشمایه دست تطّیرانگاری و موضوع نحس ،. از دیگر سواندکردهاین رویداد توجه 

فال »، (141-129صص، 1392، )علمائی «آن از نگاه قرآن و روایات تأثیرو  تطّیر»: ، نظیراست گرفته
، و السحر تطّیرالتشاؤم و ال»، (222-183صص، 1382، )عبداللهی «بدزدن از دیدگاه قرآن و روایات

تنجیم لو ا تطّیرر االسالمی عن الالتصوبناء »، (61-51صص، 1410، )دسوقی «ینهی عنها االسالمخرافاٌت 
رسوالن انطاکیه و فال بدزدن » و (207-192صص، 2019، )فالح «علی المجتمعات قی و آثارهاو الُر 

 (.27-21صص، 1395، )جعفری« آنها
های تفسیری آیات الهی و روایات مرتبط با نهی از آثار تطّیر متمرکز بر بیان جنبه، گفتههای پیشنوشته

توجهی نداشته و نیز به راهکارهای رفع ، انداند. اما به روایاتی که در ظاهر اثرگذاری تطّیر را پذیرفتهبوده
خبر محتوایی اعتبارسنجی » اما این پرسش کهپرداخته نشده است. ، گفتهتعارض دو دسته از اخبار پیش

است که تاکنون مورد توجه هیچ  یاسئلهم، «چگونه است علی )ع( در هنگام بیعت طلحه با اوامام  تطّیر
سابقه، های گوناگونمند با استفاده از سنجهاست. به ویژه اینکه نقد محتوایی روش پژوهشگری قرار نگرفته

های با بهره از سنجه تطیر امام مندی منطقی نقد حدیثدر روش، ای چندان ندارد. نوآوری پژوهش حاضر
های در روند تحلیل خبر مورد بحث با هریک از سنجه، شود. افزون بر اینمتناسب با موضوع نمایان می

بلکه  ،بسنده نشده، های برآمده از هر سنجهتنها به گزارشگری گزاره، نظرگاه دانشوران و تاریخ، سّنت، قرآن
صورت ، تبیین شده و داوری نهایی در هر مورد، هابرآیند روند عرضه خبر مورد بحث به هر یک از سنجه

 گرفته است.
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 پیش نیازهای معرفتی پژوهش -2
 علی )ع(اما وی با  طلحه و چگونگی بیعت شناسیشخصیت -1-2

تیم از قبیله قریش بود که حدود ده سال پیش از بعثت متولد شد و طلحه بن عبید الله از خانواده بنی
تاریخی وی در جنگ  هایگزارش(. بنابر 277ص، 2ج، 1409، توسط ابوبکر به اسالم گروید )مسعودی

، 1ج، 1420، )مقریزی برخی از انگشتانش از کار افتاد ،حضور داشت و در اثر زخمی که برداشت، دُح اُ 
مهم (.411ص، 3ج، 1387، حضور داشت )طبرینیز  (. وی در غزوات خلیفه اول و فتح ایران156ص

تعیین خلیفه سوم و نیز رهبری محاصرهحضور در شورای شش نفره برای ، آفرینی سیاسی ویترین نقش
نگاران بر تاریخ (.158ص، 2ج، تابی، یعقوبی/ 561ص، 5ج، 1417، کنندگان خانه عثمان بود )بالذری

، تابی، یعقوبی/ 411ص، 3ج، 1387، طبری)انند دمیوی را از عوامل اصلی قتل عثمان ، اساس شواهدی
را  بیعتاین ، پس از اندک زمانیپس از قتل خلیفه سوم با امام علی )ع( بیعت کرد ولی  وی. (175ص، 2ج

را به  جنگ جملشد و  بصرهعازم  عایشهو  زبیرحضرت به همراه آن نقض و برای تشکیل سپاهی علیه 
 .)108ص، 1415، ابن خیاط) انداختراه

 در لغت و اصطالح تطّیرمفهوم  -2-2
اسم  و هم هم در معنای مصدری، طیرباب تفّعل بوده و مصدر  «ر -ی -ط»شه یر بر وزن تفّعل از ریتط

، 1376، جوهری/ 548ص، 4ج، 1414، ابن منظور)سیر سریع چیزی در هوا  وجمع طائر به معنای پرنده 
لی یدر تحل، پژوهان معاصربرخی واژهاست.  بکار رفته (436ص، 3ج، 1404، ابن فارس/ 728ص، 2ج

نی است و یپنهان و بدون هرگونه سنگ، عیحرکت سر به معنای «ریط»ماده معتقدند که ن باره یمتفاوت در ا
کت ار سبکبال به حریوجوش فراوان و بساست که آنها بدون جنب اینز یعلت اطالق آن بر پرواز پرندگان ن

ع پرنده و پرواز یحرکت سر یعنی، یاین معنایاب بر اساس (.187ص، 7ج، 1430، ند )مصطفوییآدرمی
نده و رکنیعی در ذهن تطید آمدن حرکت فکری سریپد، در فرهنگ عربی« ریتط»ه واژه یمفهوم اول، آرام آن

 کند.ز داللت مییپنداشتن نی بر فال بدزدن و شومیبه صورت کنا بردن به فرجام کار است کهپی
 طیره (.145ص، 2ج، 1407، زمخشری)نه جمع مکّسر آن  و اندطیر را اسم جمع طائر دانسته، برخی

یر   و   گاهی به معنای جمع طائر و گاهی در ترکیب وصفی مانند  نیز به کار  (44/ 24: )نور صافات   الط ّ
و  تطّیر، طائرواژگان  ،شود. در هر حال تطّیرود که با آن شمیرود که در معنای دوم به هر چیزی گفته می

 .(152ص، 3ج، 1417، ابن اثیرروند )میکار طیره در کاربست معنایی واحدی به
فال نام دارد و پنداری که برای شومی و ، شودمیای که برای خوبی در نظر گرفته انگاره نیز در اصطالح 

، 1420، ابن عاشور/ 24ص، 13ج، تابی، است )ابن سیدهمشهور  «تطّیر»یا  «طیره»نامبارکی به کار رود به 
 ا مشاهده پرندگان بودهیدانستن بر اثر پرواز ن واژه در فال بدزدن و شومین ای. کاربرد نخست(210ص، 22ج

نه تطّیر(. »528ص، 1412، که به مرور درباره هر چیزی گسترش پیدا کرده است )راغب و فال ا یعنی از« م 
 .انستد مبد گرفت و او را شو

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84
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در اصطالح به معنای هر چیزی است که با آن تیّمن یا تشأوم شود  (شه طیریاسم فاعل از ر)کلمه طائر 
ولی غالبًا در مورد فال بدزدن به کار می (.95ص، 17ج، 1406، )صادقی یدناممیکه عرب آن را بخت نیز 

 .(48ص، 12ج، 1371، مکارم شیرازی/ 511ص، 4ج، 1414، ابن منظور)رود 

 از مفهوم تطّیر وریو بهره نامگذاری نهیشیپ -3-2
گاهی از علل وقوع گرایان این است که عادت خرافه ی مقارن هاپدیدهای را به هر حادثه، هاپدیدهبدون آ

مارند و هر آنچه شمیمبارک و نیک  ،ندهست این تطبیق هر آنچه را که بدان راغب هند و دردمیبا آن نسبت 
، 1407، زمخشری/ 210ص، 22ج، 1420، )ابن عاشور پندارندمیشوم و نامیمون ، را که از آن بیزارند

نها فال بد یا خوب هایی قائل بودند و با آگان ویژگیبرای پرند هاعرب، در همین راستا (.10ص، 4ج
یعنی پریدن پرنده از  انستند و سانحدمیه از جانب چپ یا پشت سر را شوم پرندمیزدند. بارح یعنی پریدن 

(. 250ص، 8ج، 1420، ابن عاشور/ 512ص، 4ج، 1414، ابن منظور)مردند شمیرا مبارک  یا جلو راست
 .(371ص، 3ج، 1407، یدند )زمخشریناممیفال بدزدن را زجر نیز 

، به ویژه در هنگام مسافرت ،هنگام اقدام به هر کاریها عربافت و یت یج مورد آن عمومیبه تدر 
انگاری یا های پرواز پرندگان سبب خجستههگون د.دنکرمینی یبشیای پکیفیت سفر خود را با پرواز پرنده

ز ین دن نوعی خاص از آنها مانند کالغیا دیدن صدای پرندگان ید. این باور به شنشمیپنداری سفر نحس
ن مفهوم با ین کار به لحاظ ارتباط ایبر ا« ریتط»(. اطالق 443ص، 3ج، 1388، جاحظ) افتیم یتعم

 از باب نامگذاری شئ به نام سبب آن است. ، پرندگان
م را شوم دُ نگ و حیوان بیرا چنان گسترش داده بود که دیدن انسان ل   تطّیرعرب جاهلی معنای 

آمدند بودن امور به شمار میشوماز اسباب ، کردنمانند عطسه ن برخی کلمات و حرکاتیهمچن انست.دمی
کت و سکون لذا حر .رفتدر مورد همه حیوانات بکار می زجر و طیر .(165ص، 5ج، 1404، ابن فارس)

خت این امور خروس و گاو برای ایشان دارای مفهوم بود و افرادی در شنا، روباه، اسب، حیواناتی چون شتر
 .(798ص، 6ج، 1976، علی/ 300ص، 1ج، 1388، سررشته داشتند )جاحظ

بازهم گزارشاتی درباره ، مبارزه با اینگونه باورهاهای فراوان اسالم و پیشوایان دین در با وجود تالش
، وقتی عبید الله بن زیاد والی کوفه شد ،دارد. برای نمونهداشته و وجود  تطّیرباورمندی برخی مسلمانان به 

پرچم پاره شد. ابن ، پرچم خود را بر درخت نخلی آویخت. در اثر وزش باد و درگیر شدن پرچم به درخت
 (.133ص، 42ج، 1403، مجلسی)زد و دستور قطع آن درخت را صادر کرد  تطّیرعه به این واق، زیاد

 خبر  محتوایی اعتبارسنجی -3
مقاصد ، معتبر سّنت، قرآن اموری چون چون مخالفت با یهایسنجه، برای ارزیابی متن حدیث

نظرگاه ، دستاوردهای قطعی علم، اهدهمش حس و، عقل سلیم، سیره معصومین، تاریخ صحیح، شریعت
-پیش هایشاخصهفت معنادار محتوای حدیث با هریک از لاتفاق مسلمین وجود دارند. مخا و دانشوران

-53صص، 1419، سبحانی/ 145ص، 1ج، 1417، مایه سلب اعتبار از حدیث خواهد بود )طوسیگفته 
 (.271ص، 1976، سباعی/ 433ص، 2003، خطیب بغدادی/ 69
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تاریخ و ، معتبر سّنت، عرضه آن به چهار معیار قرآن، علی )ع( تطّیرسنجی خبر برای اعتباردر ادامه، 
 ماید. نمینظرگاه دانشوران بایسته 

 عرضه به قرآن -1-3
یرد. این پیوند گمیپشتوانه  الم وحی سرچشمه ومعصوم از اتصال به ک سّنتت حجیّ  بنابر دیدگاه شیعی

ای برای اعتبارسنجی سنجه، ورد تا کتاب الهیآمیرا فراهم  «عرضه حدیث به قرآن»ای با نام مؤلفه، استوار
فهم یا برآمده از ، احادیث در دست است قرآن و آنچه که به نام پیدایش تعارض میان .حدیث قرار بگیرد
پژوهان در فهم حدیث نیز . اختالف نظر حدیثاست یا نشانگر وجود ضعف در حدیثو نادرست احادیث 

عرضه خبر واحد به قرآن در  بر این اساس شود.گذاری میارزش، بیشتر با کتاب الهیجه این همانی با سن
اعتبارسنجی  ترین سنجهمهم، و عامه فقه الحدیثی دانشوران امامی تفسیری و، اصولی، حدیثی هایپژوهش
، تابی، شوشتری/ 336ص، 9ج، 1390، طباطبایی/ 8ص، 1ج، 1429، کلینی) شودمیشمرده  حدیث

، 1970، جوزیه/ 342ص، 1975، حسنحاج/ 227ص، 1ج، «الف« 1429، معرفت/ 313ص، 3ج
 (.88ص

 آیات موضوع -1-1-3
سخن گفته  هاپدیدهانگاری افراد و و اندیشه خرافی شوم تطّیرپیرامون ، از آیات دستهدر پنج قرآن کریم 

 : که عبارتند از
1.   ط ا ت  وا ِإنَّ ْم یقال  ِئْن ل  ْم ل  ْم و  ل  ْرنا ِبك  ك  نَّ م  ْرج  ن  وا ل  ه  ْنت  لیت 

 
ذاٌب أ ا ع  ْم ِمنَّ ك  نَّ سَّ ْم ؛ ٌم یم  ک  وا طاِئر  قال 

ون   ْسِرف  ْوٌم م  ْم ق  ْنت 
 
ْل أ ْم ب  ْرت  کِّ  ِإْن ذ 

 
ْم أ ك  ع  م یاما شما را به فال بد گرفته: آنان گفتند»؛ (19-18/ 36: )یس م 

م کرد و ید شما را سنگسار خواهیسخنان( دست برندارن یو اگر )از ا، م(یدان)و وجود شما را شوم می
شومی شما از خودتان است اگر درست : د! )رسوالن( گفتندیشکنجه دردناکی از ما به شما خواهد رس

 «د!یبلکه شما گروهی اسرافکار، دیشیندیب
2. نا هِذه وا ل  ة  قال  ن  س  م  اْلح  ْته  ِإذا جاء  ْم س   ف  ِصْبه  ٌة یو  ِإْن ت  وسییطَّ یئ  وا ِبم  ال ِإنَّما  ر 

 
ه  أ ع  ْن م  و  م 

ْم ال  ه  ر  ْکث 
 
ِه و  لِكنَّ أ ْم ِعْند  اللَّ ه  ون  یطاِئر  م  بلکه( ، )اما آنها نه تنها پند نگرفتند»؛ (131/ 7: )اعراف ْعل 

بخاطر خود ماست. ولی موقعی که بدی )و بال( به : گفتندمی، دیرسکی )و نعمت( به آنها مییهنگامی که ن
گاه باش«! از شومی موسی و کسان اوست»: گفتندمی، دیرسآنها می ؛ نزد خداست، نهاید سرچشمه همه ایآ

 « دانند!شتر آنها نمییولی ب
3.  َّوا اط ونیقال  ن  ْفت  ْوٌم ت  ْم ق  ْنت 

 
ْل أ ِه ب  ْم ِعْند  اللَّ ک  ك  قال  طاِئر  ع  ْن م  ؛ (47/ 27: )نمل ْرنا ِبك  و  ِبم 

ك و( بد شما نزد یفال )ن: )صالح( گفت م!یه با تو هستند به فال بد گرفتتو را و کسانی کما : آنها گفتند»
 «.خورده!بید فریهست بلکه شما گروهی؛ گردد(ن میییخداست )و همه مقّدرات به قدرت او تع
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4.  ِه  ف ْمناه  طاِئر  ْلز 
 
لَّ ِإنسان  أ ه   یو  ک  ِقِه و  ن ْخِرج  ل  ن  ِة ِکتابًا یْوم  اْلقِ یع  ورایام  ْنش  / 17: )اسراء ْلقاه  م 

م که آن را یآوررون مییکتابی برای او ب، امتیو روز ق؛ میاختهیاعمالش را بر گردنش آو، و هر انسانی»؛ (13
 «.ن همان نامه اعمال اوست!یند! )ایبگشوده می، در برابر خود

5.  ٌة ن  س  ْم ح  ِصْبه  وا هِذِه ِمْن ِعْنِد یِإْن ت  ول  ْم س   ق  ِصْبه  ِه و  ِإْن ت  ٌة یاللَّ لٌّ ِمْن یئ  ْل ک  وا هِذهِ ِمْن ِعْنِدك  ق  ول  ق 
ْوِم ال  الِء اْلق  ما ِلهؤ  ِه ف  ون  یِعْنِد اللَّ ِد یكاد  ون  ح  ه  )و  هاگر به آنها )منافقان( حسن»؛ (78/ 4: )نساء ثاً یْفق 

بگو  .ه توستیند از ناحیگو)و شکستی( برسد می ئهیه خدا است و اگر سیند از ناحیوگروزی( برسد مییپ
 «.؟!ق را درك کنندیند حقاستیت حاضر نین جمعیپس چرا ا، ه خدا استینها از ناحیهمه ا

و مشرکین عصر نبوی نقل کرده های گذشته فال بدزدن را از امّت  و تطّیرین آیات عمل ا قرآن کریم در
رفتار مردم انطاکیه با نمایندگان و  جریان سوره یس به 19-18آیات  اساس دانسته است.وآن را نکوهیده و بی

فال بد گرفته و آنان  الهی را به آورانوجود این پیام، مردم آن سامان آوران حضرت عیسی )ع( اشاره دارد.پیام
سوره  47آیه  عصر حضرت موسی )ع( و قبطیان از رفتار مشابه نیز سوره اعراف 131آیه تهدید نمودند.  را

به سوره اسراء نیز  13آیه  قوم ثمود سخن گفته است. انگاری حضرت صالح و پیروانش توسطنمل از نحس
 پرندگان نزد اعراب عصر نزول اشاره دارد.  بختی بهبه انگاره وابستگی سعادت و نگون شکل استعاری

هایی چون نساء را به گروهسوره  78جریان نامبارک شمردن پیامبر اسالم )ص( در آیه ، مفسران فریقین 
، 2ج، 1424، مغنیه/ 192ص، 4ج، 1420، منافقان )ابن عاشور؛ (85ص، 3ج، 1415، یهودیان )آلوسی

( 191ص، 7ج، 1406، صادقی تهرانی/ 7ص، 5ج، 1390، ( و مسلمانان سست ایمان )طباطبایی384ص
نزد  تطّیرولی در معنا همگون با مفهوم ، نیست تطّیراین آیه اگرچه دربردارنده مشتقات واژه  اند.نسبت داده

، 1372، رسیباند )طروا دانستهمنافقان و یهودیان  جمع دو گروه برخی نیز شمول آیه درباره اعراب است.
شدن و در مفهوم کشته« سیئه»به قرینه سیاق آیات قبل و معناپردازی واژه ، (. با این همه121ص، 3ج

منافقان نیز درین ، ماید. ضمن آنکهنمیتر به افراد سست ایمان بایستهانتساب این باور ، شکست )همان(
 (.195ص، 4ج، 1429، کلینی) کنندمیای از روایات نیز این دیدگاه را تأیید نجند. پارهگمیگروه 
 آن ،اددمیرخ  انی در کارهایشانقصگرفتاری و یا ن، اگر برای منافقان و افراد سست ایمان، اساساین بر 

را  آن، دندشمیخوردار از آسایش و راحتی بر و اگر انستنددمی)ص( اکرم امبر یاز اثر بدی قدم و شومی پ را
ایشان و ، ین آیات مخالفان انبیاءا براساس .(25ص، 6ج، 1408، )رازی پنداشتندمیه خداوند یاز ناح

، 4ج، 1431، )طوسی دندشمیها دچار انستند که بداندمیها و بالیایی پیروانشان را مایه گرفتاری
 .(251ص، 8ج، 1420، عاشورابن/ 518ص

ط  »افعال  هستند. از  تطّیرمصدر  ماده طیر وبرآمده از  همگی، ین آیاتا در «ْرنایاطَّ »و  «ُروایطَّ ی»، «ْرنایت 
مشتقاتی از واژه طیر ، انستنددمیآنجا که اعراب اقبال خود را به خیلی چیزها از جمله پرندگان وابسته 

 ساختند تا نمایانگر برخورداری آنها از سعادت و نحوست باشد. 
، 2ج، 1407، زمخشری)عمل  اند:ذیل دانسته را به معانیآیه ابتدایی  4کلمه طائر در ، مفسران

/ 28ص، 5ج، 1424، مغنیه/ 55ص، 13ج، 1390، طباطبایی/ 101ص، 4ج، 2008، طبرانی/ 652ص
، (737ص، 1420، یرد )بغویگمیآنچه که مورد قضاوت قرار ، (94ص، 17ج، 1406، صادقی تهرانی
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بختی یا هر چیزی که نیک، (31ص، 8ج، 1407، سیها )آلوها بر حسب شایستگیتقدیر اولیه انسان
، 8ج، 1407، نامه اعمال )آلوسی، (54ص، 13ج، 1390، طباطبایی)بدفرجامی از آن کشف شود 

، 5ج، 1425، قطببهره از خوب و بد )، (16ص، 7ج، 1426، ماتریدی)شقاوت و سعادت ، (22ص
ابن / 371ص، 3ج، 1407، زمخشری)قضا و قدر الهی ، (38ص، 14ج، 1420، ابن عاشور/ 2645ص

و کفر  (48ص، 12ج، 1371، مطلق بخت و اقبال )مکارم شیرازی، (442ص، 3ج، 1422، عطیه
 .(28ص، 5ج، 2008، )طبرانی

گردند. برخی گفته به نوعی به معنای اول یعنی عمل بر میبسیاری از معانی پیشاست که  نیک روشن
های محل ثبت کنش، معانی مانند شقاوت و سعادت اثر اعمال آدمی است و برخی مانند نامه اعمال

 .(74ص، 17ج، 1390، ست )طباطباییبهره و نصیب از خیر و شر نیز برآمده از عمل آدمی .ستاو
به سبب همسویی با اندیشه جبر ، قضا و قدر الهی بدون در نظرگرفتن اختیار آدمی مانند مفاهیمی همچنین

 نامعتبر خواهد بود.
-ای تشبیه شده که در انگاره خرافهبدین نحو که عمل به پرنده، ین آیات استعاره تصریحیه وجود داردا در

 برای ین آیها (. در واقع پروردگار در30ص، 8ج، 1407، )آلوسی دشمیبختی گرایان سبب فیروزی و نگون
آن را به چیزی که در ذهن اعراب ریشه دوانیده بود تشبیه ، عمل در کامیابی یا بدفرجامی تأثر نمودار کردن
 کندمیعاقبت او را تعیین ، وجود دارد که بطور قطع عواملیبر این اساس در عمل هر انسان  کرده است.
 . (55ص، 13ج، 1390، )طباطبایی

ُکْم »عبارات  ع  ُرُکْم م  ه  »، «طائ 
ْند  اللَّ ُرُکْم ع  ُه ف  » و «طائ  ر  ه   یطائ  ین آیات نیز هریک از وجهی عمل ا در «ُعُنق 

« طائرکم معکم»ین نکته اشتراک دارند که جمله ا مفسران فریقین در هند.دمیآدمی را مورد ارزیابی قرار 
، ابن عاشور/ 10ص، 4ج، 1407، ست )زمخشریناروای آدمیها یعنی کفر و اعمال عّلت ناگواری بیانگر
ه  ». عبارت (396ص، 11ج، 1415، آلوسی/ 211ص، 22ج، 1420

ْند  اللَّ ُرُکْم ع  به معنای محفوظ  نیز« طائ 
بودن اعمال و آثار آن در دستگاه الهی و یا به معنای طلبیدن خیر از جانب پروردگار و درخواست مصون 

/ 32ص، 2ج، 1415، آلوسی/ 145ص، 2ج، 1407، ماندن از آفات به پیشگاه الهی است )زمخشری
ه وی نسبت داده ب میبه جهت کنشگری آد نتیجه اعمال، به دیگر سخن .(518ص، 4ج، 1431، طوسی

 صص، 15ج، 1406، صادقی تهرانی) دگار منتسب خواهد بودرثمرات به پرو یو از جهت اعطا شودمی
97-95 .) 

ق»ظرف قرارگرفتن  ن  دار بودن و نزدیکی عمل به آدمی است عهده، کنایه از مالزمه، برای عمل «ع 
چراکه عمل آدمی مانند گردن ، (39ص، 14ج، 1420، ابن عاشور/ 48ص، 12ج، 1371، )مکارم شیرازی

 (.652ص، 2ج، 1407، زمخشری/ 897ص، 2ج، 1372، طبرسی)آویز وی همیشه همراه اوست یا گردن
شان ای هایآوران الهی در میان امتانگاری پیامبرخی از علل نحس نیز این آیات یپایانفرازهای  در
گاهی  وسوسه شیاطین، فهم نادرست، هاناسپاسی از نعمت، روی در گناههایی چون زیادهویژگی و عدم آ

وندر آیات موضوع با عباراتی چون  تطّیرنکوهیده بودن عمل  .است شدهدانسته  ن  ْفت  ْوٌم ت  ْم ق  ْنت 
 
ْل أ  ب 

. مفسران این عبارت را در دو معنای فریفته شدن با وسوسه شیطان و نیز شودمی( آشکار 47/ 27: )نمل
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التزامی  داللت، بر اساس هر دو معنا (.371ص، 3ج، 1407، اند )زمخشریدانستهچشیدن عذاب الهی 
 به انبیاء در پیشگاه الهی خواهد بود. تطّیربیانگر نتایج ناگوار  این آیه

 آیات برآیند -2-1-3
بختی یا و نگونوجود نداشته  شومی و نامبارکی در هیچ پدیده و فردی، گفتهبر اساس آیات پیش

ی خارجی. قرآن نیز برای زدودن هاپدیدهنه وابسته به  و افراد است برآمده از رفتار و پندار، فیروزمندی آدمی
، به بهره از خرد استوار، ی مقارن با رویدادها بر نتیجه آن وقایعهاپدیده تأثیرهای موهومی چون انگاره

. پس هر سخنی که در بردارنده کنش است شدهآوران الهی رهنمون پیام هایآموزهو  هاپدیدهشناخت علل 
ین نظر ا خواهد بود. ازدر منظومه معارف قرآنی مردود  ،داقبالی باشدبر نیک فرجامی یا ب   هاپدیدهمستقل 

 اعتباری آن حکم کرد.باید به رفوزش و بی، ین نوشتارا مورد بحث در درباره حدیث

 سّنت عرضه به -2-3
گاهی از گفتار، شودپیامبر اسالم مرجعی بنیادی شمرده میدر امور دینی آنجا که  از ییدات أت رفتار و، آ

 تا بدانجاست که آن بخشاطمینان سّنتاهمّیت  دین خواهد بود. هایآموزهراهنمای کشف ، ایشان بر امری
، 1419، اند )سبحانیهمسان با قرآن دانسته و معیاری برای بازشناسی حق از باطل شمرده، را در معنا

قابل استناد در امر استنباط احکام  ،باشد سّنتمخالف با دلیل قطعی از ، اگر خبری، (. براین اساس60ص
، یا مستفیضه متواتره سّنت همچون ین معیار با عناوینیا دانشوران فریقین از حوادث واقعه نیست. شرعی و

، 1390، )طباطبایی اندکردهقطعی یاد  سّنتمعلومه و  سّنت، بهحدیث صحیح معموٌل ، صریحه ثابته سّنت
/ 4ص، 1ج، 1390، طوسی/ 56ص، 1970، جوزیه/ 432ص، 2003، خطیب بغدادی/ 293ص، 1ج

عدم امکان جمع بدون ، سّنتیکی از شروط مهم در عرضه خبر واحد به (. 267ص، 1ج، 1417، غزالی
 هایی برای زدایش شک باشد.قرینهمند از علیه نیز باید متواتر یا بهرهمعروٌض  است. هیچ تکلّفی

نیز حکم  تشخیص موضوعات محوری و فرعی آن و، سّنتعلی )ع( به  تطّیرگام اول در عرضه خبر  
به وجود  تطّیرانگاری و موضوع فرعی آن نحس، عمومی این خبر درباره این موضوعات است. موضوع سّنت

گام دوم نیز نسبت ین موضوعات یابیده شود.ا در سّنتشایسته است تا رویکرد ، روینااز .طلحه است
گرایی یا وردن همآبه دست، گفته است. دستاورد گام دومپیش موضوعسنجی میان مدلول خبر با حکم 

 است. سّنتمخالفت خبر با 

 تطّیرت داّل بر نفی روایا -1-2-3
ند. حکم این اپرداختهانگاری موضوع نحسبه ای از روایات به تواتر اجمالی یا معنوی مجموعه

نهی پیامبر از : ین روایات عبارتند ازا برخی از است.و افراد  هاپدیدهپنداری نفی و نهی از نحس، روایات
ن نستنهی امام هادی )ع( از وابسته دا، (577ص، 2ج، 1385، ابن بابویهی طبیعی )هاپدیدهدادن به دشنام

علی )ع( از گمانه امام ( و هشدار شدید 483ص، 1363، حّرانی)ها دشوار و ناگوار به زمان رویدادهای
 (.105ص ، 1414، نهج البالغه)ها انسانبختی ستارگان بر کامیابی یا نگون تأثیر
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را ناروا دانسته و به شدت از آن  تطّیرتوان یافت که انواع میاز روایات را  ایخانواده، افزون بر این موارد
مند از تواتر توان آنها را بهرهمیای است که به گونهدر منابع عامه و امامیه  این روایات فراوانی .اندکردهنهی 

 : معنوی دانست. برخی ازین روایات عبارتند از
ْتُه الط  »: فرمودند )ص( رسول خدا .1 دَّ ْن ر  ةُ یم  ت   ر  اج  ْن ح  ك  ، ه  م  ْشر  ْد أ  ق  فال بدزدن او را از ، هرکس»؛ «ف 

، 10ج، 1401، متقی هندی/ 623ص، 11ج، 1421، ابن حنبل) «شرک ورزیده است، کارش باز دارد
 .(115ص

ط  یل  »: فرمایندمیدر سخنی دیگر آن حضرت   .2 ْن ت  ا م  نَّ ْو ر  یس  م  هُ یُتُط  أ  ُه ، ر  ل  ُظنُّ ُه أ  ن  ل  ْو ُتُکه  ن  أ  هَّ ک  ْو ت  أ 
ال   هُ : ق  ر  ل  ْو ُسح  ر  أ  ح  ْو س   و پیشگویی کند یاکسی که فال بد بزند یا برایش فال بد زده شود  ما نیستاز »؛ «أ 

 .(105ص، 5ج، 1414، )هیثمی« جادو کند و یا برایش جادو شود... ، گویی شودبرای او پیش
ْتُه ط  »: عبارتند از تطّیرشماری دیگر از روایات نبوی در نهی از  .3 دَّ ْن ر  ْن ش  یم  ٌة م  ف  یر  ار  ْد ق  ق  ٍء ف 
ْرك   ، 1410، )ابن الخالل« به شرک دست یازیده است، هرکس فال بدزدن او را از چیزی باز دارد»؛ «الش 

مَّ لی مُ ع   ل  ما أنز  ب   ر  ف  قد ک  ف   رٍ ین ط  م   جع  ر  ف   راً ف  س   ُد یری رج  ن خ  م  »؛ (116ص، 4ج ، 1401، )متقی هندی« دح 
 ترک کند به دین حضرت محمدانگاری شومکسی که قصد سفر کند ولی آن را به دلیل  (114ص، 10ج

ة  یال ط  » ؛کفر ورزیده است )ص( ط  یوالط  ، ر  ُة علی من ت  فال بد زدن صحیح نیست و اثر )روانی ( آن ؛ «ریر 
ُة یالط  »؛ (160ص، 43ج، 1421، ابن حنبل) «دردگمی)به جهت بدانگاری( به خود شخص بدبین بر  ر 

ْرٌك  ؛ (39ص، 11ج، 1404، مجلسی/ 231ص، 6ج، 1421، ابن حنبل)« فال بدزدن شرک است»؛ «ش 
بتو   ةُ ر  یالط  و   ةُ اف  یالع  » رُق من الج  ّمالی رفتار انگاری با فال و رفال زدن از روی پریدن پرندگان و شوم»؛ «الطَّ

 .(112ص، 10ج، 1401، متقی هندی« )پرستانه استبت
بیماری موجودی مختار است که به سایر  ،ردبمیدر پاسخ عربی که گمان  )ص( رسول خدا .4

ْدوی ال  »: فرمود شودمیحیواناتش منتقل  ة  یو  ال  ط  ، ع  گیردار و فال بدزدن صحت )استقالل( بیماری وا»؛ «ر 
، 5ج، 1414، هیثمی/ 461ص، 15ج، 1429، کلینی/ 200ص، 2ج، 1998، الهدی علم) «ندارد

 (.101ص
ْهل  اْلب  یا ُبن  ی»: کلثوم فرمودنیز به امّ  لی)ع(امام ع .5 ا أ  نَّ ا م  ْن یُة م  ط  یت  م  ط  یُر و  ال  یت  ه  یت  ما  از دخترم»؛ «ُر ب 

از این روایت نیز مذمت تطیر  «.ورزند تطّیریا نسبت به او  وکند انگاری شومنیست کسی که اهل بیت 
ای شرک دانستهیا بداقبالی آدمی را گونه بختیافراد بر نیک تأثیرامام صادق )ع( نیز باور به  استفاده می شود.

و پرهیز از آن  تطّیرروایات مشابه دیگری با موضوع نفی انگاره  (.318ص، 55ج، 1403، اند )مجلسی
/ 59ص، 1ج، 1413 و 306ص، 1376، ابن بابویه/ 105ص، 1414، نهج البالغه: .کن) شودمییافت 

 .(3ص، 92ج، 1403، مجلسی/ 372ص، 11ج، 1409، حر عاملی
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 تطّیرروایات داّل بر راهكارهای رفع  -2-2-3
توان از داللت میاما  ،کنندمیرا نفی ن تطّیر، ای از روایات وجود دارند که با داللت مستقیمدسته

و  انگاری استراهکارهایی برای رفع آثار شوم، موضوع این روایات را برکشید. تطّیر شنکوه، التزامی آنها
 : عبارتند از آنها برخی از

ط  »: پیامبر)ص( فرمودند .1 ا ت  ذ  ْقض  یإ  ال  ت  ْنت  ف  ن  ا ظ  ذ  اْمض  و  إ  کارت را ، هرگاه فال بد زدی»؛ «ْرت  ف 
 .(362ص، 11ج، 1409، )حرعاملی« طبق آن حکم نکن، بردی انجام بده و هرگاه گمان بد

ُة الط  »: رسول خدا )ص( فرمودند .2 ار  فَّ ُل یک  کُّ و  ة  التَّ « توکل به پروردگار است، کفاره فال بد زدن»؛ «ر 
 .(250ص، 7ج، 1421، ابن حنبل/ 463ص، 15ج، 1429، کلینی)

لییالط  »: امام صادق )ع( فرمودند .3 ُة ع  ا ر  ُله  ْجع  ا ت  ْت ، م  ن  وَّ ه  ا ت  ه  ْنت  وَّ ْن ه  ْت ، إ  د  دَّ ش  ا ت  ه  ْدت  دَّ ْن ش  ْم ، و  إ  ْن ل  و  إ 
ا ش   ْله  ْجع  ْم یت  ُکْن ش  ئًا ل  و  شودمیآسان ، را آسان بگیری نآاگر ؛ فال بد به خودت بستگی دارد تأثیر»؛ «ئاً یت 

، 15ج، 1429، )کلینی« و اگر آن را هیچ نگیری چیزی نخواهد بود شودمیسخت ، سخت بگیری آن را اگر
 .(463ص

 انجام کارهایشسبب سستی او در ، ات ستارگانتأثیرهایش نسبت به که گمانینا سفیان بن عمر از .4
ع  ف  »: امام در پاسخ فرمودند .)ع( شکایت برد به امام صادق ،شدمی ق  ا و  ك  ش   یاذ  ْفس  ل  ین  وَّ ی أ  ل  ْق ع  دَّ ص  ت  ٌء ف 

ْسک   لَّ یم  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ إ 
ُع یٍن ُثمَّ اْمض  ف  ْنك   ْدف  به اولین  ،نی برایت ایجاد شدهنگامی که چنین گما»؛ «ع 

 «دکنمیدفع تبه آن باور را از تو سپس به کار بپرداز که خداوند بلندمر، مندی که دیدی صدقه بدهنیاز
 .(228ص، 55ج، 1403، مجلسی)

های رایج میان مردم در هنگامه مسافرت امام کاظم )ع( پس از بازگویی انواع نحس انگاری .5
ْن »: فرمودند م  س   ف  ْوج  ْنُهنَّ ش   یف   أ  ه  م  ْفس  لْ ین  ك  : ُقْل یئًا ف  ْمُت ب  ص  ُد ف  یاْعت  ج 

ا أ  ر  م  ْن ش  ب  م  ْفس   یا ر  ال  ، ین  : ق 
ك  یف  » ْن ذل  ُم م  ، ( در دل کسی ترسی پدید آمدشوندمیاگر از دیدن این موارد )که نحس انگاشته »؛ «ْعص 

میاز شر آن محفوظ  ،بگویدبرم. اگر این را پناه می کنم به تومیحس در دل از شر آنچه  !پروردگارا: بگوید
 (. 705ص، 15ج، 1429، )کلینی« ماند
( و 34ص، 25ج، 1406، صادقی تهرانی) کندمیفزون وری را پرتنها خیال تطّیر، ر اساس این روایاتب

 بر نتایج اعمال اثر بگذارد.  نه اینکه پدیده خارجی، شودمیها در وجود آدمی ظاهر اثر این گمانه

 تطّیراستثنائات -3-2-3
ْؤُم ف  » مانند ای روایاتظاهر پاره  ان  الشُّ ْن ک  ف  یش   یإ 

س   یٍء ف  ر  اْلف  ة  و 
ْرأ  اْلم  ار  و  ، 8ج، 1344، )بیهقی« الدَّ

  دانند.روا می خانه و همسر، مرکوبنحوست و نامبارکی را در سه مورد ، (140ص
داللتی مخالف با انگاره جهت صدور این روایات ، هادر برخی گزارش، افزون بر اشکاالت سندی 
 جاهلی درباره اندیشه اعراب اکرم )ص( را قول پیامبر آنعایشه  ،. برای نمونهاست شده دانسته گفتهپیش

، دناندمین تطّیراین روایات را از باب تجویز ، پژوهان حدیث .(202ص، 2ج، 1998، الهدی)علم انددمی
 اند که هنگام ازدواج یا خرید خانه و مرکوب از آنها راضی نیستنددمیرا اشاره به نارضایتی افرادی ها بلکه آن
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ممکن است بر ، ارندد می( و چون این امور در زندگی انسان نقش مه320ص، 55ج، 1403، )مجلسی
شخص ، چیز انگاری در این سهصورت وقوع ناپسند در، روینابگذارند. از تأثیرحاالت روانی انسان 

 ایستی از انجام عقد یا معامله صرف نظر کند.بمی
ْن »مانند  روایاتی، از دیگر سو در منابع امامی ف  یش   یُر ف  یُکن  اْلخ  یإ 

ٍث  یٍء ف  ال  س   ث  ر  ار  و  اْلف  ة  و  الدَّ
ْرأ  « اْلم 

 . شودمیکامال مخالف با این انگاره یافت  (186ص، 61ج، 1403، )مجلسی
ُهمَّ ال  ط  ا  » مراد از طیره در روایاتی مانندهمچنین   الَّ ط  یللَّ به  (259ص، 8ج، 1429، کلینی)« ُركیر  إ 

یرد و گمیعذابی که دامان انسان را ؛ تقدیرات هر شخص توسط پروردگار: است موارد ذیل تأویل برده شده
، 14ج، 1404، نماید )مجلسیشایسته است انسان خود را از آن حفظ  هر آنچه که مورد نهی خداست و نیز

 (.203ص

 برآیند حاصل از روایات -4-2-3
بر  تطّیربه آشکار نهی از ، داللت مطابقی آنها نیزاز ، وجود تواتر معنوی در روایات دسته اول افزون بر

نیز  تطّیرروایات داّل بر رفع آثار  ید. دسته دوم نیز بااللتزام دال بر این معنا هستند. نیک روشن است کهآمی
، ین روایاتا درداللت ندارد.  هاپدیده روانی آنها توجه دارد و بر کنش واقعی نامبارک تأثیرتنها به جنبه 

توجهی به افکار خرافی دعا و بی، دادنصدقه، افکن مواردی چون توّکلهای آشوبراهکارهای رفع گمانه
 .شودمیهای خرافی و شناختی انگاره آمدهای روانی. این امور سبب زدایش پیاست شدهدانسته 

، چراکه روایات معتبر؛مخالف خواهد بود، با روایت معتبر برخوردار از تواتر معنوی تطّیرعمل ، پس
علی )ع( و امام خوانی مدلول این خبر با سیره ناهم، . از طرفیاندکردهفال بدزدن را شرک دانسته و از آن نهی 

، اسالمی هایآموزهاز  یشانو نیز عدم اثبات تخلف ا آن حضرتوجود اخبار فراوان از قدرت ایمان و توکل 
 ردد.گمیعلی )ع( امام به  تطّیرسبب رفوزش خبر انتساب 

 عرضه به نظرگاه دانشوران -3-3
حدیث و نظرگاه ایشان در رفتار دانشوران مسلمان با ، اعتبارسنجی محتوای حدیث یکی از معیارهای

سناد صحیحی هم نداشته باشدا مورد داللت آن است. عامه بر ولی تعداد قابل ، ین باورند اگر حدیثی ا 
در  .(92ص، 2003، )خطیب بغدادی پذیرفته خواهد شد، توجهی از اهل علم به آن عمل کرده باشند

 است شدهناخت حدیث صحیح دانسته روایات امامّیه نیز رجوع به دانشوران متخصص راهکاری برای ش
 (.251و  246صص، 2ج، 1403، مجلسی)

، عمل افراد صالح مطابق حدیث، احتجاج ایشان به حدیث این معیار با عناوینی چون قبول اهل علم و
، خطیب بغدادی/ 81ص، 1419، )سبحانی است شدهعرضه به اهل حفظ بیان  و اتفاق نظر دانشوران امت

(. نیک روشن است که مخالفت دانشمندان با مدلول 176ص، 2ج، تابی، شافعی/ 189ص، 1ج، 1417
 اعتباری آن خواهد بود.حدیث سبب بی
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 نظرگاه دانشوران در موضوع -1-3-3
این  در شرع دست یازید. تطّیرتوان به بطالن و حرمت میبا بررسی نظر دانشوران فریقین به سادگی 

از یادکرد آینده رویدادها و  )ع( نهی معصومین: اندکردهدالیل زیر استوار  را برحرمت این عمل ، دانشوران
، 1409، ها )حرعاملینهی اسالم از پیروی از گمان، (391ص، 11ج، 1404، بیان امور مخفی )مجلسی

 در حاالت نفسانی تطّیردگار به سبب اثر رغفلت از پرو ،(359ص 1422، شریف رضی/ 363ص، 11ج
/ 152ص، 3ج، 1367، اثیر جزری آلود بودن )ابنشرک، (634ص، 6ج، 1406، )فیض کاشانی

( و عاقالنه 229ص، 11ج، 1404، مجلسی)شک در نبّوت  ایجاد، (293ص، 1ج، 1382، مازندرانی
افراد و اشیاء در  تأثیربه سبب اعتقاد فرد به  تطّیرآلود بودن (. شرک351ص، 2ج، 1998، نبودن )علم الهدی

 این اعتقاد با توحید در خالقّیت و تدبیر در تناقض است. چراکه، خویش قابل ارزیابی استبختی نگون
توان عمل حرامی را به امام میامری مسلم در شرع بوده و ن تطّیربطالن و حرمت عمل ، بر این اساس

دیدگاه دانشمندان از ، علی )ع( در هنگامه بیعت طلحه با وی تطّیرخبر  ،روینااول مسلمین نسبت داد. از
 مردود خواهد بود.

یخعرضه به -4-3  تار
تاریخ در لغت به معنای  است. عرضه به تاریخ معتبر، ی متنی احادیثاعتبار سنج هایسنجهیکی از 

به معنای  ،در اصطالح و (418ص، 1ج، 1376، جوهری/ 4ص، 3ج، 1414، ابن منظور) شناساندن وقت
گاهی از زمان وقوع رخدادهاست  آشنایی با اوضاع و موضوع آن احوال گذشتگان  واحوال جهان به همراه آ

های تاریخی عنصری مهم در عرضه حدیث به دانسته، نیک روشن است که اعتبار منابع تاریخی است.

گاهی اطمینان، منظور از تاریخ، قاعده عرضه حدیث به تاریخ در است. آفرین به وقوع رخدادها در بستر آ
های تاریخی خود باید از آزمون نقد تاریخی سرافراز بیرون آیند تا سزاوار داده، به دیگر سخن ان است.زم

 معیار قرارگرفتن برای سنجش حدیث باشند.
ین ا از، های معتبر تاریخیپژوهان عامه و خاصه با بیان ضرورت عرضه برخی احادیث به گزارهحدیث

حقایق مسّلم تاریخی عصر ، تاریخ مشهور، تاریخ واقعی، یخ ثابتتار، هایی چون تاریخمعیار با عبارت
، 1419، حاج حسن/ 321ص، 1403، )ادلبی اندکردهپیامبر )ص( و حقایق تاریخی رسیده از اهل بیت یاد 

 (.158ص، 1419، سبحانی/ 85ص، 4ج، 1390، طباطبایی/ 158ص
تاریخی پیرامون اولین  هایگزارشالزم است  ،علی )ع( به طلحهامام  تطّیربرای نقد تاریخی خبر 

 آزمایی شوند. آن حضرتفته شده و نیز صحت انتساب این گفتار به یا)ع(  امامکننده با نفرات بیعت

یخ نگاری حدیث و منبع نقل آن -1-4-3  تار
کتاب ترین منبع دربردارنده آن کهن، علی )ع( تطّیربر اساس جستجوهای به عمل آمده در مورد خبر  

ربلی از دانشوران امامی قرن هفتم یکشف الغمه اربلی است. ابو الحسن علی بن ع سی بن ابی الفتح ا 
علی بن فخار و ابو عبدالله گنجی ، هجری است. مشهورترین اساتید وی اشخاصی چون سید بن طاووس

 اند کهه متفقیامام»: ویسدنمیدرباره مقام وی ، شافعی هستند. فضل بن روزبهان از دانشوران متعصب عامه



 
 
 

 
 

  313 / البرز محقق گرفمیایشان با طلحه بیعت هنگامه در( ع) علی حضرت تطّیر خبر محتوایی اعتبارسنجی

شود. او قابل ده نمییچگاه کهنه و پوسیهاست و آثارش هن علمای آنیتراز بزرگ سی اربلییعلی بن ع
مهمترین نگاشته اربلی « هم السالمیمعرفة اِلئمة عل یکشف الغمة ف«. »اعتماد و مورد وثوق در نقل است

های ادبی و ع به همراه بحثیت مذهب تشت و اثبات حقانیّ یوال، است که موضوع محوری آن عصمت
 هجری به اتمام رسانده است. سید بن طاووس نیز از 687ن کتاب را در سال یا، خی آورده است. مؤلفیتار

علمای بعد از اربلی در چند نوبت ، ت کتابیین کتاب بسیار تمجید کرده است. به لحاظ ارزش و اهما
خ یشتر با فضائل و تاریزبانان هم بتوانند هرچه باند تا فارسیکردههای مختلف ترجمه کتاب را با نام

 در صحت انتساب کتاب کشف الغمه به اربلی تردیدی نیست. ،ان خود آشنا شوند. بنابراینیشوایزندگانی پ

 اولین بیعت کننده -2-4-3
 کرد با امام علی )ع( بیعت عثمانانند که پس از قتل دمیرا اولین نفری  طلحه، تاریخی برخی منابع

 .)436ص، 2ج، 1411، ابن اعثم کوفی/ 178ص، 2ج، تابی، )یعقوبی
بیعت کردند مالک اشتر و همراهان  آن حضرتاولین کسانی که با ، اما به گواهی برخی گزارشات دیگر

نزد علی )ع( آوردند و او تنها ، طلحه را با اجبار برای بیعت، بیعت کنندگان اولیه، او بودند. بنابر این گزارش
، 1388، ابن قتیبه/ 410ص، 1ج، 1366، دادن خودداری نمود )ابن خلدونبا زبان بیعت کرد و از دست

اقرار طلحه و  (. وجود قرائنی چون67ص، 7ج، 1400، خویی/ 412ص، 3ج، 1378، طبری/ 47ص، 1ج
 .کندمی ( این دیدگاه را تقویت31ص، 3ج، 1405، ابن سعد)زبیر به ناخشنودی از بیعت با علی )ع( 

، 4ج، 1404، ابن ابی الحدید)انند دمی سیعبد الرحمن بن عد اولین شخص را، برخی دیگر از منابع
 ماید.نمی( که این قول به علت تفرّد استوار ن8ص

 فال بد زننده() کننده تطّیر شخصّیت شناسی -3-4-3
عبید بن ، بنی اسد مردی از، یبذؤ قبیصه بن، مردی اعرابی به تطّیرعمل ، تاریخی با توجه به گزارشات

و تنها منبعی که این عمل را به علی )ع(  است شدهنیز فرد مجهولی نسبت داده  حبیب بن ذؤیب و، ذؤیب
 : عبارتند از مخالف هایگزارش برخی ازشف الغمه اربلی است.ک، نسبت داده

ا»... .1 ه   ب 
ُصر  ب  اب   ف 

ْعر  ایح   یأ  ْمر  ین  ب 
 
ا اِْل ذ  اُء ه  د   اْبت 

ال  ق  ُء ال  یع  ف  الَّ ایٌد ش  مُّ ُثمَّ ب  اُس ف  یت  ُه النَّ د   یع  ْسج   اْلم 
 .(195ص، 3ج، 1379، آشوب شهر ابن) «شهر

ا» .2 ْن ب  ُل م  وَّ ة  یأ  ْلح  ُه ط  ال   ع  ق  ُة  ف  یص    ٍب یُذو   ْبُن قب 
 
داِل وفُت أ   یس  خ  مَّ یال ت    ه  أمر   ت 

 
ل   نَّ ِل وَّ عتُه  دٍ ی أ  ای  ءُ ب  الَّ « ش 

 .(8ص، 4ج، 1404، )ابن ابی الحدید
ا»... .3 هُ یب  اُس  ع  ن   و  ...النَّ ْن ب  ُجٌل م  ٍد  یر  س  ٌم یْزُجُر الطَّ یأ  ائ 

ل  یر  ق  ُل یْنُظُر إ  وَّ ی أ  أ  ا ر  مَّ ل  ی یه  ف  ل  ْت ع  ق  د  یٍد ُصف 
م  

ن  یأ  ة  و  ه  ین  ع یر  اْلُمْؤم  ْلح  ال   یُد ط  ُء ق  الَّ ل   ش  ا إ 
نَّ ه  و  إ 

لَّ ا ل 
نَّ ُعون  یإ  ُل  ه  راج  وَّ ی یأ  ل  ْت ع  ق  ُء یٍد ُصف  الَّ ه  ش  ْن ید  ُك أ  وش 

ْمُر یال  
 
ا اِْل ذ  مَّ ه  ، 32ج، 1403، مجلسی/ 206ص، 2ج، 1417، بالذری/ 130ص، 1413، مفید) «ت 

 (.7ص

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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ان  یو  »  .4 ُجل  ک  نَّ الرَّ ی أ  ال  ٍب ید  ْبن  ُذو  یُعب  ْرو  ق  ُء و  ب  یف  الَّ ْرق  یٌد ش  ی اْلب  ن  ا ع  ذ  مُّ و  ه  ت 
ٌة ال  ت  ه  یب   یف   یع  )ابن  «ت 

 .(195ص، 3ج، 1379، شهر آشوب
ا» .5 ْن ب  ُل م  وَّ ان  أ  ة  ْبن  ُعب  یک  ْلح  اس  ط  ن  النَّ ُه م  ل  یع  ر  إ  ظ  ن  ه  ف 

ب  ه  ید  اللَّ
ال   ٍب یُذؤ   ْبُن  ُب یح  ق  ل   ف  ا إ 

نَّ ه  و  إ 
لَّ ا ل 

نَّ ه  یإ 
ُعون   اْلب   راج   ب 

أ  د  ْن ب  ُل م  وَّ اس  یأ  ن  النَّ ة  م  ُء ال  یع  الَّ ْمریٌد ش 
 
ا اِْل ذ  مُّ ه   (554ص، 2ج، 1417، ابن اثیر)« ت 

، 7ج، 1400، خویی) «أمره   مُّ ت  یال  لُّ أش   هُ ع  یبا نم   أوُل  ٌل قائ   قال  ف   ع  یی باتّ ح   ه  جل  ر ر  جُّ ی لحة  ط   فقام  » .6
 .(67ص

یخ -4-4-3  برآیند عرضه به تار
توان بر نیازمندی اخبار آن به اعتبارسنجی سندی و مین، با وجود مقام واالی اربلی و اهمّیت کتاب وی 

تاریخی  هایگزارش، نیز مورد گزارش وی از جریان بیعت طلحه با علی )ع( شم پوشید. درچمحتوایی 
 دانست. آن حضرتکننده با طلحه را اولین بیعت، به یقین توانمین ی وجود دارند که بر اساس آنهامخالف

 ؛به علی )ع( نارواست تطّیرانتساب عمل ، را اولین نفری بدانیم که با علی )ع( بیعت کرد ویحتی اگر 
اند. با توجه به قرائن موجود در اسد نسبت دادهچراکه روایات متواتری این عمل را به مردی از قبیله بنی

بسیار محتمل است که این شخص یکی از فرزندان ذؤیب بوده باشد که از تبار بنی ، خانواده این احادیث
مردود ، علی )ع( در سنجش با تاریخ معتبر تطّیرخبر ، اساساین بر کردند.میاسد بوده و در صحرا زندگی 

 خواهد شد.

 گیرینتیجه
وابسته به ، علی )ع( در هنگامه بیعت طلحه با ایشان تطّیرسنجی محتوایی و منبع شناختی خبر اعتبار 

برای بخش تاریخی است. اطمینان هایگزارشو  تطّیردیدگاه اسالم درباره  ی مانندهایمؤلفهشناخت 
ماید. نمیین موضوع بایسته ا و نظرگاه دانشوران فریقین در سّنت، برکشیدن نظر قرآن، شناخت دیدگاه اسالم

. نتیجه شدسنجیده  سّنتآن و قر هایآموزهمحتوای حدیث با برآیند حاصل از ، در گام اول، برای این منظور
  صحیحه با انگاره نامبارک بودن افراد و اشیاء است. سّنتمخالفت قرآن و ، این امر

 تطّیرحرمت عمل ، اند که نتیجه آنهابازیابی شده تطّیرنظرگاه دانشوران فریقین درباره ، در گام بعدی
علی )ع( امام با  نخستین افراد تاریخی مرتبط با هنگامه بیعت هایگزارش واپسین مرحله نیزدر  است.

دانست. آن حضرت کننده با توان اولین بیعتمیطلحه را ن، ای ازین اخبارگردآوری شدند. بر اساس پاره
را به  تطّیرتوان عمل میباز هم ن، حتی اگر از این امر چشم پوشیده شود و او در هر زمانی بیعت کرده باشد

اسد انجام این عمل توسط فردی از قبیله بنی، تاریخی هایگزارشقن از چراکه قدرمتیّ  ؛علی )ع( نسبت داد
 است. 

سبب ، علی )ع( در کنار باور به ویژگی عصمت ایشانامام نتیجه اینکه جایگاه واالی معرفتی و عبادی 
وده و خبر مذکور در کتاب کشف الغمه اربلی نامعتبر ناروا ب آن حضرتتا انتساب عمل تطّیر به  شوندمی

 ارزیابی شود.
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 و مآخذ منابع -
 .ش 1380تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی، ، ناصر، ترجمه مکارم شیرازی، قرآن مجید -
، الهجرة دار مؤسسة: قم ،صالح یصبحتصحیح ، نیحس بن محمد، یرض فیشرتدوین:  ،نهج البالغة -

 ق. 1414
: بیروت؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی؛ محمد بن عبدالله، آلوسی .1

 ق. 1415، دارالکتب العلمیه
 یالمرعش العظمی الله آیة مکتبة: قم؛ رح نهج البالغةش؛ د بن هبة اللهیعبد الحم، دیالحد یابن أب .2

 ق. 1404، یالنجف
یب الحدیث ةیالنها؛ مبارک بن محمد، ابن اثیر جزری .3  ش. 1367 ، ةیالعلمالمکتبة: قم؛ ثرواأل فی غر
یخ؛ علی بن محمد، ابن اثیر .4 الکتاب  دار: بیروت، عمر عبدالسالم تدمری :به کوشش؛ الكامل فی التار

 ق. 1417، العربی
 .ق 1411، دار االضواء: بیروت، علی شیری :به کوشش؛ الفتوح؛ احمد، بن اعثم کوفیا .5
 ق. 1410، ةدارالرای: ریاض، عطّیه زهرانی :به کوشش؛ ةالسن؛ بکر واب، ابن الخالل .6
  ش. 1376، کتابچی: تهران؛ األمالی؛ یمحمد بن عل، ابن بابویه .7
 ق.1413 ، دفتر انتشارات اسالمی: قم؛ من ال یحضره الفقیه؛ ـــــــــــــــــــــــــــ .8
 ش. 1385، فروشی داوریکتاب: قم؛ ایععلل الشر ؛ ـــــــــــــــــــــــــــ .9

: بیروت، عبدالله الترکی :به کوشش؛ مسند اإلمام احمد بن حنبل؛ احمد بن محمد، ابن حنبل .10
 ق. 1421، ةالرسال ةمؤسس

تحقیقات مؤسسه مطالعات و : تهران، عبدالمحمد آیتی :ترجمه؛ العبر؛ عبدالرحمن، ابن خلدون .11
 .ش 1366، فرهنگی

یخ خلیف؛ ةخلیف، ابن خیاط .12 دار الکتب : بیروت، فواز مصطفی نجیب :به کوشش؛ بن خیاط ةتار
 ق. 1415، العلمیة

 ق. 1405، دار صادر: بیروت؛ الطبقات الكبری؛ محمد بن سعد، ابن سعد .13
 تا.بی، دارالکتب العلمیه: بیروت؛ المخصص؛ علی بن اسماعیل، ةابن سید .14
انتشارات : قم؛ هم السالمیطالب عل یمناقب آل أب؛ محمد بن علی، ابن شهر آشوب مازندرانی .15

 .ق 1379، عالمه
یر و التنویر؛ طاهربن محمد ، ابن عاشور .16  ق. 1420، التاریخ العربی ةموسس :بیروت؛ التحر
 :بیروت، جمال طلبه؛ المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز؛ عبدالحق بن غالب، ابن عطیه .17

 ق. 1422، ةدارالکتب العلمی
 ق. 1404، مکتب االعالم االسالمی: قم؛ ةمعجم مقاییس اللغ؛ احمد، ابن فارس .18
 دار: بیروت، طه محمد الزینی :به کوشش؛ االمامة و السیاسة؛ عبدالله ابن مسلم، ابن قتیبه دینوری .19

 ق. 1388، ةالمعرف
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 ق. 1414، دار صادر: بیروت؛ لسان العرب؛ محمد بن مکرم، ابن منظور .20
 ق.1403، ةداراآلفاق الجدید: بیروت؛ منهج النقد عند علماء الحدیث النبوی؛ الدینصالح، ادلبی .21
 ق. 1381، بنی هاشمی: زیتبر؛ ةمعرفة األئم یکشف الغمة ف؛ سییعلی بن ع، اربلی .22
 ق. 1420، دار احیاء التراث: بیروت؛ (معالم التنزیل)تفسیر البغوی ؛ حسین بن مسعود، بغوی .23
، سهیل زکار و ریاض زرکلی :به کوشش؛ جمل من انساب االشراف؛ احمد بن یحیی، بالذری .24

 .ق 1417، دار الفکر: بیروت
مجلس دائرة المعارف : حیدرآباد؛ یله الجوهر النقیذ یف السنن الكبری و؛ احمد بن حسین، بیهقی .25

  ق. 1344، ةالکائن ةیالنظام
 ق. 1388، دار احیاء التراث العربی: بیروت؛ کتاب الحیوان؛ عمرو بن بحر، جاحظ .26
 مرداد ، 663شماره ، مکتب اسالممجله ؛ «رسوالن انطاکیه و فال بدزدن آنها»؛ یعقوب، جعفری .27

 ش. 1395
مکتبة المطبوعات : حلب؛ فیح والضعیالصح یف فیالمنار المن؛ محمد بن ابی بکر، جوزیه .28

 م.1970، ةیاإلسالم
، دارالعلم للمالیین: بیروت؛ تاج اللغة و صحاح العربیة صحاحال؛ اسماعیل بن حماد، جوهری .29

 ق. 1376
: بیروت، عبدالمجید ترکی :به کوشش؛ ةو الدرای ةنقد الحدیث فی علم الروای؛ حسین، حاج حسن .30
 م. 1975، نابی
 ق. 1363، جامعه مدرسیندفتر انتشارات اسالمی : قم؛ العقول تحف؛ حسن بن علی، حّرانی .31
یع؛ محمد بن حسن، حّرعاملی .32 یع ةتفصیل وسائل الشر مؤسسه آل : قم؛ ةالی تحصیل مسائل الشر

 ق. 1409، البیت
 ق. 1417، ام القری ةجامع: مکه؛ الفقیه و المتفقه؛ احمد بن علی، خطیب بغدادی .33
 م. 2003، دارالهدی: ةقاهر؛ ةاصول علم الروای ةفی معرف ةالكفای؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــ .34
 ق.1400، ةاإلسالمی ةمکتب: تهران؛ ةفی شرح نهج البالغ ةمنهاج البراع؛ حبیب الله، خویی .35
ر»؛ ابراهیم، دسوقی .36 شماره ، منبر االسالم؛ «خرافاٌت ینهی عنها االسالم، و السحر التشاؤم و التطیّ

 ق. 1410، 4
های بنیاد پژوهش: مشهد؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن؛ حسین بن علی، رازی .37

 ق. 1408، آستان قدس اسالمی
 ق. 1412، دارالقلم: بیروت؛ مفردات فی الفاظ القرآن؛ حسین بن محمد، راغب اصفهانی .38
الكّشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه ؛ محمود بن عمر، زمخشری .39

 ق. 1407، دارالکتاب العربی: بیروت؛ التأویل
یع االسالمی ةالسن؛ مصطفی، سباعی .40  م. 1976، المکتب االسالمی: بیروت؛ و مكانتها فی التشر
 ق. 1419، االمام الصادق )ع( ةموسس: قم؛ ةوالدرای ةالحدیث النبوی بین الروای؛ جعفر، سبحانی .41
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 تا.بی، ةدارالکتب العلمی: بیروت، احمد محمد شاکر :به کوشش؛ ةالرسال؛ محمد بن ادریس، شافعی .42
 ق. 1422، دارالحدیث: قم ؛ةالمجازات النبوی؛ بن حسینمحمد ، شریف رضی .43
 تا.بی، الصدوق ةمکتب: تهران، علی اکبر غفاریتصحیح: ؛ ةخبار الدخیلأل ا؛ محمد تقی، شوشتری .44
 ق. 1406، فرهنگ اسالمی: قم؛ ةالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السن؛ محمد، صادقی تهرانی .45
 ق.1390، اِلعلمی للمطبوعات ةمؤسس: بیروت؛ تفسیر القرآنالمیزان فی ؛ محمدحسین، طباطبایی .46
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