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Abstract 

Nowadays the narrations concerning the condemnation and praise of cities 

are one of the most controversial issues in the field of hadith research. The 

study and critique of narrations related to the city of Rey is the issue of this 

research. The narrations related to the city of Rey have been mentioned in 

various books and researches, but they have only mentioned the existence of 

some of such narrations and have often made prejudices without examining 

the source and meanings. Despite the importance of criticizing and reviewing 

these narrations, the dimensions of the reason for issuing and attributing these 

narrations to the Infallible (A.S) have not been explored yet. Since some 

narrations related to Rey have had incorrect consequences about this city, it 

has doubled the necessity of examining and validating these narrations. This 

article evaluates and critiques the documental chains and text of the narrations 

concerning Ray as in some of which the city is referred to as being called 

“Zawra’”. Although some historical and geographical books mention praises 

about the city of Rey, some narrations also mention the condemnation of this 

city and the developments of Rey at the end of times [akhir al-zaman]. Studies 

have indicated that most of the narrations concerning Ray from Sunni history 

and geography books have entered the Shiite hadith heritage. Some of these 

narrations are weak in terms of authenticity and textuality in ascribing to the 

infallible. Some of them are famous and fabricated sayings that have been 

forged and attributed to the Imams due to the social conditions of the time. 
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چکیده
پژوهی  برانگیزترین موضـوعات در عرصـه حـدیث از بحـثروایات مذمت و مدح شهرها امروزه یکـی 

باشد. روایات مربوط به شـهر ری  است. بررسی و نقد روایات مربوط به شهر ری مسئله این پژوهش می
وجود برخـی از ایـن روایـات  بـه     های مختلف مورد استفاده قرار گرفته، اما صـرفا   ها و پژوهش  در کتاب

اند. با وجود اهمیت نقـد   هایی انجام داده  داوری  بررسی مصدری و دتلی، پیشاشاره کرده و غالبًا بدون 
از  .اسـت  کاویـده نشـده  و بررسی این روایات، ابعاد سبب صدور و نسبت این روایات به معصومان

همراه داشته، ضرورت بررسـی  به آنجا که برخی روایات مرتبط به ری تبعات نادرستی دربارۀ این شهر را
تبارسنجی این روایات را دو چندان کرده است. این نوشتار به ارزیابی و نقد سندی و متنـی روایـات و اع

پردازد. گرچه در برخـی از کتـب تـاریخ و   یاد شده، می« زوراء»ها این شهر با نام  ری که در برخی از آن
و تحـوتت ری در هایی دربارۀ شهر ری ذکر شده، اما روایـاتی نیـز بـه مـذمت ایـن شـهر  جغرافیا مدح

سـّنت  ها نشان داد بیشتر روایات ری از کتب تاریخ و جغرافیای اهل  آخرالزمان اشاره کرده است. بررسی
وارد تراث حدیثی شیعه شده است. برخی از این روایات از نظر صحت و نسبت به معصوم دچار ضعف 

ستند که بنا بر اوضاع اجتمـاعی ها نیز سخنان مشهور و ساختگی ه ای از آن سندی و متنی هستند. دسته
 زمانه جعل شده و به ائمه نسبت داده شده است. 

 ها، نقدالحدیث. مذمت مکان، اعتبارسنجی، روایات شهرها، ری، زوراء حدیث،واژگان کلیدی: 

                                                                 

 .50/00/0777و تاریخ تأیید:  10/53/0777*. تاریخ دریافت: 

 .(t.hasani06@gmail.com؛ )دانشگاه قم یث،گروه علوم قرآن و حد یار**. استاد

 (.zekr.barati@yahoo.com) ؛ )نویسندۀ مسئول(؛، دانشگاه قمیثحدارشد علوم  یکارشناس. ***
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مقدمه
دانـان  شهر ری یکی از شهرهای باستانی است که از دیرباز مورد توجه مورخان، حاکمـان و جغرافی

ها  ته و مدح و ستایش این شهر در کتب تاریخی و جغرافیـا، ثبـت گردیـد در مقابـل ایـن مـدحقرار گرف
دهد،  می برخی از منابع حدیثی روایاتی در مذمت شهر ری و حوادثی که در آخرالزمان در این شهر رخ

تت و حـوادث اند. از آنجایی کـه تحـو اند. برخی از روایات نیز از ری با عنوان زوراء یاد کرده ذکر کرده
آخرالزمان یکی از موضـوعات بحـث برانگیـز در دوران معاصـر اسـت و ایـن گونـه روایـات تطبیقـات 
نادرست برخی از وقایع و حوادث طبیعی را به همراه داشته است. همین امر لزوم اعتبار سنجی روایـاتی 

کنـد. برخـی از  می که مربوط به مذمت شهر ری و حوادث آخرالزمان در این شـهر اسـت را دو چنـدان
حت و سـقم انتسـاب ایـن روایـات بـه ، صـگران روایات فضـیلت و مـذمت برخـی از شـهرها  پژوهش
هـای   ای انگیزه  محمد ولـوی و هانیـه بیـک در مقالـه  اند. علی  را مورد نقد و بررسی قرار داده معصوم

های فضیلت سازی   قهی انگیزه اند. منصوره کریمی  استفاده از احادیث نبوی در فضایل قزوین را نگاشته
برای اقوام و شهرها را به رشته تحریر در آورده اسـت. در ترجمـه و شـرح برخـی کتـب حـدیثی متقـدم 
همچون الخصال شیخ صدوق، شرح مختصر الفـا  و بررسـی دتلـی و سـندی روایـات ری صـورت 

ا وجود این روایـات بـه ری پذیرفته است، اما روایات شهر ری با وجود اهمیت و تطبیقات نادرستی که ب
انـد؛ روایـات مربـوط بـه    اند تاکنون مورد ارزیابی و بررسی سندی و متنی جامع قرار نگرفته   نسبت داده

ب( روایات مذمت ری و اعتبارسـنجی ؛ شهر ری در سه بخش: الف( پیشینه تاریخی و روایی شهر ری
ها از ری با عنوان زوراء یـاد شـده  تی که در آنروایاهمچنین  ج( روایات آخرالزمان ری و ارزیابی آن؛ آن

نگارنده بر آن است با مروری بر تاریخچه شـهر ری، روایـات مربـوط بـه  مورد بررسی قرار گرفته است.
سـّنت  این شهر را که عمدتًا در مذمت شهر و ساکنین آن و نقش آن در آخرالزمان در منابع شـیعی و اهل

مورد ارزیابی و بررسـی مصـدری و دتلـی  اند،   تی که ری را زوراء ذکر کردههمچنین روایا اند،   وارد شده
  ، پرده بردارد.قرار دهد و از صحت یا عدم صحت انتساب این دسته روایات به معصوم 

الف.پیشینهتاریخیورواییشهرری
مـردی بـه نـام  گرچه در بنای شهر ری اختال  نظر بسیاری وجود دارد، حموی بنای شهر ری را بـه

: 0770ری، از بنی شیالن بن اصفهان بن فلوج ـ بن سام بن نوح ـ نسبت داده است. )یـاقوت حمـوی، 
انـد. ری،   زده هشتم قبل از میالد تخمین  -(، اما قدمت ری را هفتم ۰۰/۰۴۰: 0733؛ دهخدا، ۷/۲۲۳
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ز سوی دیگـر بـه قـزوین ای جنوب غربی دماوند است که از یک طر  به قم و ا  یکی از شهرهای جلگه
در «    راگـو، راگـا، راکیـا»(. نام شـهر ری در یونـانی 8/006: 0730متصل است )دائره المعار  تشیع، 

و « ری»ضبط شده است. در عهـد ساسـانیان، ایـن شـهر را « ری»در زبان ارمنی « دورا -ری »سریانی
(. ایـن 0/63: 0700انـد )کریمـان،  دهنامی« رام فیروز»و نیز « ریشهر»یا « رام اردشیر»و « ری اردشیر»

 شهر در گذشته به ام البالد و به سبب قدمت تاریخی به شیخ البالد مشهور بود.
دربـارۀ  (.88: 0787)ملکی میانجی،  در زمان خلفای عباسی، نام رسمی ری، محّمدیه نامیده شد 

؛ 7/008: 0770وت حموی، ؛ یاق7/10: 0780اثیر،  )ابن تاریخ فتح ری اقوال مختلفی بیان شده است.
بعد از فتح ری عالوه بر صـحابیان برخـی از تـابعین  (.0/۲۵۰: 0700. کریمان، 710: 0788بالذری، 

تــا[،   ؛ یعقــوبی، ]بی7/703 : 0710؛ همــو، 0/007 : 0710،  حجــر )ابن نیــز در ری ســکونت داشــتند
البیـت،  به سبب عداوت بـا اهل شدند و امیه حاکمانی وارد ری  در زمان بنی(.  1/061؛ همو، 1/060ج

برخـی  (.1/007: 0700کریمـان،  000 - 7/007: 0780اثیر،  )ابن مبادرت کردند به سب امام علی
(، 00: 0730اند )جعفریـان،    پژوهشگران این امر را نشان دهنده گرایش مردم ری به ناصبی گری دانسـته

)یـاقوت حمـوی،  رسـتادن دو والـی بـه ریبـا ف اما شواهد ورود تشیع در دوران خالفت، امام علـی
و وجود تعدادی از اهل ری در بـین .( 86: 0780؛ طوسی، 700، 0788/700؛ بالذری، 0/050: 0770

 (.8/710: 0000اعثم کوفی،  ، ابن017: 0007)ابو فرج اصفهانی،  یاران زید بن علی، قابل اثبات است
روایـات  البیـت خاطر حـب اهل بـه   سّنت  ن اهلدر اواخر سده دوم در دوران عباسیان برخی از عالما

را روایت کردند که از جانب متعصبان متهم به تشیع شـدند. ایـن اقـدام نخسـتین  البیت فضائل اهل
(. حاکمیـت 06 - 00: 0730)جعفریان،  قدم در نفی ناصبی گری و زمینه سازی رواج تشیع در ری بود

ازی و ارتبــاط برخــی از ایشــان بــا ســازمان وکالــت آل بویــه در ری، وجــود اصــحاب ائمــه بــا لقــب ر
: 0781؛ جبـاری، 037: 0708،  شیک، عامل اصلی درگسترش تشیع اصیل در ری بود. )معصومان

 (. 077: 0780؛ طوسی، 0/008

 احادیث ری 

در مکتوبات تاریخی و روایی مدح و مذمت ری دو گونه ذکر شده است: گونه اول شامل مدح و ذم 
عنوان یکـی از  جغرافی دانان و مورخین است. در اوستا شهر ری تقدیس شـده و از آن بـه ری در دیدگاه

(. در تـورات ری یکـی، از 67: 0788دارمسـتتر، ) دوازده شهری که اهورامزدا آفریده یـاد شـده اسـت.
 های جهان و تجارتخانه مردم ذکر شده اسـت، اصـمعی ایـن شـهر را عـروس شـهرها نـام نهـاد.  دروازه
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(. هارون الرشید این شهر را یکی از چهار منزل دنیا توصیف کرده است 7/008 : 0770حموی،  )یاقوت
(. برخی مورخین و جغرافیدانان ری را چهارمین اقلـیم از هفـت اقلـیم و 00: 0008)عبدالغنی مرسی، 

برترین فرزندان، اند. ایشان شهر ری را متعلق به آفتاب دانسته و ساکنان این اقلیم را   اشر  اقالیم خوانده
(. احمد بن اسحاق رازی، ری را شاهراه دنیـا و 1/008: 0738آدم در خلق و خوی بر شمردند. )رازی، 

 میانجی خراسان، گرگان، عـراق و طبرسـتان دانسـته و در خلقـت، بهتـرین سـرزمین بـر شـمرده اسـت
و    ای ایـن شـهر اشـاره کـردهه  (. در مقابل برخی نیز به آلودگی و وبا انگیزی آب005: 0006فقیه،  )ابن

: 0770)یـاقوت حمـوی،  (. شـاعران عـرب0/75: 0700طالع ری را در برج عقرب دانستند )کریمان، 
، 80: 0781)خاقـانی،  ( و عجم اشـعاری دربـارۀ نحسـی طـالع و مـذمت ری سـرودند008 - 7/003 

000.) 
جغرافیا شهرها در مذمت ری گونه دوم، روایاتی است که در تراث حدیثی شیعه و در برخی از کتب 

و ویرانی این شهر در آخرالزمان ذکر شده است. بنابراین روایات ری در دو دسته روایـات مـذمت ری و 
 روایات ری در آخرالزمان قابل بررسی است. 

ب(روایاتمذمتریواعتبارسنجیآن

ت  مذمت ری در منابع اهل .1
ّ

 سن

سّنت ذکر شده است. در ذیل به بررسـی ایـن  اهل بیشترین حجم روایات مذمت شهر ری در منابع 
 روایات پرداخته شده است. 

  :حدیث اول
؛ 007: 0006فقیـه،  ابـن) «  أنه قال  الرن و قزوین و ساوق ىلعونات و ىشع وىاتقال حاعق »

فرمودند: ری و قزوین و ساوه لعنـت شـده و شـهرهای  امام صادق؛ (7/008 : 0770یاقوت حموی، 
 د.بدیمنی هستن

 :ارزیابی سندی
عبدالله احمد بن محمد بن اسحاق همذانی معرو  بـه    ترین منبع این روایت اخبارالبلدان ابو   کهن 

(.  065 - 0/007: 0000)یاقوت حموی،  (؛ سنی مذهب در سده چهارم هجری است760فقیه )م  ابن
صـورت  نقل از اصـمعی به بـه بعد از او در سده هفتم کتاب معجم البدان، با موضوع جغرافیای شـهرها،

بار عالمه مجلسـی  در سده یازده هجری نخستین نقل کرده است. مرسل این روایت را از امام صادق
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(. 03/117تـا[، ج  مجلسـی، ]بی) نقل از معجم البلدان ذکر کرده اسـت این روایت را در بحاراتنوار به
و مرسل وارد تراث حدیثی متأخر شیعی شده صورت متفرد  سّنت به بدین ترتیب این روایت از طریق اهل

(. شـاید عـدم ذکـر سـند در کتـاب 7/008 : 0770، یـاقوت حمـوی، 0/135تا[، ج  نمازی، ]بی) است
نظر برسد، اما در تراث روایی متقدم شیعه روایاتی هم مضمون بـا ایـن روایـت یافـت  جغرافیا طبیعی به

 کند.   روایت را تقویت می بودن   نشد و همین این امر احتمال جعل و ساختگی
  :ارزیابی متنی

شـدن افـق     سرخ»معنای  بـه    را « شـوم»انـد و   را متراد  با نحس قـرار داده« شؤم»لغت شناسان لفظ 
راغـب ) شـود  در اصطالح، به هر چیز نحسی شوم گفته می« شؤم»اند.   بیان کرده« همچون مس گداخته

ر روایت ذکر شـده اسـت، معنـای نحوسـت ایـن شـهرها را (. لفظ شومی که د370: 0001اصفهانی، 
انـد. حمـوی دربـارۀ شـوم و   که برخی دتیلـی بـرای نحسـی ایـن شـهر ذکـر کرده  کند. چنان  متبادر می

وقاص در ازای بـه  بودن ری، به جریان پیشنهاد عبیدالله بن زیاد برای حکمرانی ری به سعد بن ابی   نحس
(. منابع و کتـب شـیعه نیـز همـین 0770کند )یاقوت حموی،   ره میاشا شهادت رساندن امام حسین

(. برخی نیز بر ایـن باورنـد کـه علـت 01: 0730)جعفریان،  اند  دلیل را برای شوم خواندن ری ذکر کرده
اسـت. در   بودن این مناطق و عالیق غیر شیعی ساکنان این منـاطق    مذمت ری و دیگر شهرها سنی نشین

کریمی قهـی، ) اند  د چنین دیدگاهی نسبت این دسته احادیث به معصوم را بعید دانستهمقابل برخی با نق
دانسته است )قمی،  (. شیخ عباس قمی علت شومی ری را جنگ اهل ری با امام مهدی055: 0783
، در ایـن (. این درحالی است که به فرض پذیرش انتساب این حدیث به امام صـادق7/070: 0000

دهـد،  می نشده است. بررسی آیات قرآن نشـان ای به جنگ اهل ری با امام مهدی  هروایت هیچ اشار
 :ها همچون مکـه، سـرزمین طـوی )آل عمـران  به فضیلت برخی از سرزمین در قرآن و روایات ائمه

( و 7/075تـا،   الحدیـد، بی ابـی ابـن(، کوفـه )055/171تـا،   مجلسـی، بی) (، نجف00 - 01: ، طه76
ها در قـرآن و روایـات هـیچ   امـا در مـورد مـذمت و نحسـی سـرزمین ؛است  ر اشاره شده شهرهای دیگ

، دربـارۀ نحسـی ری البیـت نقل از اهل فقیه در اخبارالبلدان روایتی دیگر به است. ابن   ای نشده  اشاره
: 0006فقیـه،  اند )ابن  ماندن این بدیمنی را متذکر شده نقل کرده است که امام بدیمنی کشتزار ری و باقی

صورت مرسل، متفرد و غریب ذکر شده اسـت و در هـیچ  (. این روایت نیز تنها در اخبار البلدان به007
است. بـا ایـن اوصـا  اوًت روایـت شـومی ری،    یک از کتب حدیثی متقدم، متأخر و معاصر ذکر نشده

شیعه ذکر نشـده اسـت و است، دومًا در تراث حدیثی متقدم  ناسازگار با نه قرآن و سیره معصومان
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دانـان   رود این سـخن بازتـاب بـاور منجمـان و جغرافی  کذب است. احتمال می نسبت آن به معصوم
ری است که براساس آن طالع ری عقرب و نحس شـمرده شـده اسـت. همـان طورکـه ذکـر ایـن بارۀ در

گرفتـه از بـاوری  أتنحسی در اشعار شاعران عرب و عجم نیز رای  بوده است. بنابراین این روایـت نشـ
 ای در معار  اسالمی ندارد.  است که ریشه

کنـد کـه احمـد بـن اسـماعیل وقتـی از   قابل تاملی اشاره می   یاقوت حموی در توصیف ری به نکته
دستگیری احمد بن هارون قاتل محمد بن زید داعی ناامید شد؛ تا نزدیک شهر ری آمد؛ ولی داخل ری 

ند که حکومت ری را از خلیفه درخواست کند، امتنـاع کـرد. ایشـان دلیـل نشد، وقتی مردم از او خواست
، نحسی طالع ری، ممانعت از پذیرش حکومت ری را نحسی و بدیمنی ری به سبب قتل امام حسین

: 0770کنـد )یـاقوت حمـوی،   یکسانی خاک دیلـم و ری و نپـذیرفتن حـق توسـط مـردم ری بیـان می
خن احمد بن اسماعیل است کـه ری را نحـس و خـاک آن را بـا خـاک (. بنابراین احتماًت این س7/010

 باشد. دیلم یکسان دانسته است، نه راویتی که کالم معصوم
 :حدیث دوم

 «ف  اربارسم  الرن ىلعونة و تربتها تربة ىلعونة عیلمیة وس   ل  بمر  جام تأب  ان تقول المعق،...»
  (008: 0770؛ یاقوت حموی، 007: 0006فقیه،  ابن)

ش از خاک ملعون دیلمان اسـت. ایـن که ری نفرین شده است و خاکاست  در اخبار آل محمد
 رانه دریای غبارآلود جای دارد که مردمش از گفتن حق سرباز زدند.کشهر بر 

 :ارزیابی سندی
 نسـبت داده اسـت صـورت مرسـل بـه ائمـه فقیه همذانی این روایـت را در سـده چهـارم به ابن

نقل از وی این روایـت را  (، به780: 0000(. یاقوت حموی و مقدسی )مقدسی، 007: 0006فقیه،  ابن)
نقل از یاقوت حموی است و امکان احراز صـدور  اند؛ همه ارجاعات در کتب تاریخی شیعه به  ذکر کرده

اگر باشد، مرسل و از نظر ارزیابی  وجود ندارد. بنابراین این سخن کالم معصوم حدیث به معصوم
رسد این سخن، کالم معصوم نیست؛ چرا که اگر سخن معصوم بود، قطعًا  می نظر عیف است. بهسند ض

 در یکی از منابع حدیثی متقدم و متأخر ذکر شده بود.
 :ارزیابی متنی

اسـت، « تقـول»عنوان دومین مصدر، دچار تصحیف در لفـظ  متن این روایت در معجم البلدان به 
است. در این    ذکر شده« تقبل الحق»و درمعجم البلدان « تقول الحق» بدین صورت که در اخبارالبلدان
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 994-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتمسال ،  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 اعتبارسنجی احادیث شهر ری

 یبافران یطلعت حسن
 اشرف براتی

معنای غبار، گرد و غبار باد  به    در لغت « عجاج»است.   ذکر شده« بحرعجاج»روایت ری، شهری برکرانه 
با این اوصا  این سوال  ( و منظور از بحر عجاج دریای غبار آلود است؛0/63: 0057است )فراهیدی، 

هـای متقـدم   که آیا ری برکرانه دریای غبار آلود قرار دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت در کتاب مطرح است
ای غبارآلود که ری در کرانـه آن   است؛ اما به رودخانه  ها و کاریزهای فراوان ری اشاره شده  جغرافیا به آب

 کند.  دید میرا دچار تر است و همین امر نسبت این کالم به معصوم  باشد؛ اشاره نشده
 حدیث سوم

  ل  بن فضعال  تععرف الع:وؤب  رون ىمم: بن الریان  ن إسما ی  الراان قال  قال ل  المسن بن»
 ب:الله جعفر بن ىمم: رض     قلت  نعم، أ رفه. قال تعرف شجرق تسم  آاال  قلت  ؤ. قال  فرون  ن أب  

وؤب فعن:سا توقعوا بال؟ القوم، ثم تال قول الله  عّز الله  نه أنه قال  إلا اتصلت حیطان الم:ینة بمیطان ال:
یةن ِإؤَّ َنْمُن ُىْهلِ »و جّ   ُبوسا َ  ابا  َشِ:ی:ا  کَو ِإْن ىن َقْر ْو ُىَع ِّ

َ
فقیـه،  )ابن «قال  العرن«. وسا َقْبَ  یْوِم اْلِقیاَىِة أ

0006 :000.) 
بـن فضـال بـرای اسـماعیل گفـت: بن علی   کند که حسن  می محمد بن ریان از اسماعیل رازی نقل

شناسی؟ گفـتم: نـه!؟ گفـت:   شناسی؟ گفتم: بله، گفت: درختی که نامش آزاذ است را می  دوتب را می
شـود. سـپس   رسد، بالء قوم آنجـا واقـع می  فرمودند: آنجایی که به دیوار شهر دوتب می امام صادق

قیامت به هالکت یا به عذابی سـخت گرفتـار وهیچ شهری نیست جز این که ما آن را پیش از »ایشان آیه
 سازیم. را تالوت کردند. گفتند: ری.  می

 :ارزیابی سندی
فقیه همـذانی اسـت. در کتـب رجـالی  ترین و تنهاترین منبع این روایت کتاب اخبارالبلدان ابن  کهن

فضـال (.حسن بن علی بـن  770: 0780طوسی، ) است  متقدم محمد بن ریان بن صلت ثقه معرفی شده
(. در کتـب رجـالی  060: 0708شـی، ک ؛ 700 ص  ق، 0780)طوسـی،  فطحی مذهب و موثـق اسـت

شخصی با عنوان اسماعیل رازی ذکر نشده است، اما شخصی بـا عنـوان محمـد بـن اسـماعیل رازی از 
)درایه النور، بخش ارزیابی اسناد(.  کند که مجهول الحال است  حسن بن علی بن فضال روایت نقل می

 سند این روایت به علت تفرد و ضعف قابل اعتماد نیست.  ،ابراینبن
 :ارزیابی متنی

اشـاره شـده اسـت. لغـت شناسـان «    دوتب»و شهری به نام « آزاذ»در متن روایت به درختی به نام 
 (.7/0170 : 0788درید،  ؛ ابن0/150 : 0736)جوهری،  اند  معنای درخت به فارسی دانسته به    را « آزاذ»
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های ری، شهری در بغـداد، شـهری در اهـواز و   در کتب تاریخی و جغرافیا برای شهرهایی همچون قریه
؛ 06/760ق، 0050؛ ذهبــی، 765، 700: 0000مقدســی، ) انــد  را ذکــر کرده« دوتب»گــیالن عنــوان 

هر ری (، اما بر اساس آنچه که در این روایت بیان شده منظور از دوتب قریه شـ1/068 : 0787زرکلی، 
شـود یـا نـه؟! در تفسـیر ایـن آیـه  می اسراء بالء و نـابودی در ری واقـع 08است. اما آیا بنابر تفسیر آیه 

خاطر معصیت و نافرمانی  به   بزرگانی همچون صدوق، شیخ طوسی و دیگران؛ به هالکت برخی از مردم 
تأویل این آیه وقوع بالیی بـر گروهـی از ای مبنی بر اینکه مصداق و   اند؛ اما هیچ اشاره  از خدا اشاره کرده

: 0785؛ عیاشـی، 7/000 : 0730بحرانـی، ) انـد  مردم شهر دوتب ری باشد، سـخنی بـه میـان نیاورده
(. تنها روایتی که تفسیر این آیه را چنین بیـان کـرده اسـت؛ یـک کتـاب 6/071 تا،   ؛ طوسی، بی1/173 

یث در کتـب حـدیثی و تفسـیری متقـدم احتمـال جغرافیا شهرها اسـت. بنـابراین عـدم نقـل ایـن حـد
 کند. بودن این روایات را دو چندان می   ساختگی

 مذمت شهر ری در منابع شیعه  .2

در منابع امامیه تعداد معدودی از روایات در مذمت ری ذکر شده است شیخ صدوق این روایـات را 
نقل از  های بعدی این روایت را به  هیکی از کتابهای حدیثی خود ذکر کرده است و محدثان امامیه در سد

 ها پرداخته شده است. در ذیل به ارزیابی آن اند،   کتاب ایشان ذکرکرده
 حدیث اول

« 
َ
َثَنا أ ُه َ ْنُهَما َقاؤ َح:َّ ْحَمَ: ْبِن ُىوَس  َرِض  اللَّ

َ
اُن َو َ ِل  ْبُن أ ْحَمُ: ْبُن اْلَمَسِن اْلَقطَّ

َ
َثَنا أ   ْحَمُ: ْبُن یْمیعَح:َّ

ُبو بَ کْبِن َا 
َ
َثَنا أ اُن َقاَل َح:َّ یا اْلَقطَّ ُبعو    ُر ْبُن کرن بَ کِر

َ
َثَنا أ َثَنا َتِمعیُم ْبعُن ُبْهُلعولن َقعاَل َحع:َّ  ب:الله ْبِن َحِبیمن َقعاَل َحع:َّ

:ن  یُر َ ِن اأْلَْ َمِ  َ ْن َجْعَفِر ْبِن ُىَممَّ ِر یَة الضَّ َثِن   ب:الله ْبِن    ُر ْبُن کَقاَل بَ  ُىَعاِو  ب:اللعه ْبعُن    َحِبیمن َو َحع:َّ
ْ َفَراِن  الْ  َثَنا َ ِل  ْبُن َ ْبِ: اْلُمْ ِىِن الزَّ ِ: ْبِن َناَطَویِه َقاَل َح:َّ ْنِجع  َقعاَل کُىَممَّ َثَنا ُىْسِلُم ْبُن َراِل:ن الزَّ وِف  َقاَل َح:َّ

هِ  ِبیِه َ ْن َج:ِّ
َ
:ن َ ْن أ َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُىَممَّ َثِن  اْلَمَسُن ْبُن ِسعَنانن َقعاَل    ُر ْبُن کاَل بَ قَ  َح:َّ  ب:الله ْبِن َحِبیمن َو َح:َّ

:ن  ِ: ْبِن َراِل:ن اْلَبْرِق  َ ْن ُىْسِلِم ْبِن َراِل:ن َ ْن َجْعَفِر ْبِن ُىَممَّ ِب  َ ْن ُىَممَّ
َ
َثِن  أ ْسُ  َىِ:یَنةن کَقاُلوا  َح:َّ

َ
ُهْم...أ ل 

 :َ ْ
َ
ن ُسْم أ ْ َ:اُ؟ َرُسوِلِه ُتْ:َ   الرَّ

َ
ِه َو أ ْ َ:اُ؟  اُ؟ اللَّ

َ
...َ   بیت اس ِه یَرْوَن َحْرَب بیت اس َو أ عِه ِجَهعاعا  َرُسعوِل اللَّ

َىعان... ْوَراَ؟ ُتْبَنع  ِفع  آِرعِر الزَّ ْسُ  َىِ:یَنة ُتَسعمَّ  العزَّ
َ
تـا[،   ؛ مجلسـی، ]بی1/۵۰۶: 0761بابویـه،  ابن) أ

 (.03/156تا[، ج  ؛ همو، ]بی67/101 ج
شود دشمنان خدا و دشـمنان رسـول  می ه ری خواندهکفرمایند:... مردمان شهری   می امام صادق
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 994-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتمسال ،  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 اعتبارسنجی احادیث شهر ری

 یبافران یطلعت حسن
 اشرف براتی

شمرند... اهل شهری که در آخـر  می را روا خدا و خاندان ایشان هستند.آنان جنگ با خاندان پیغمبر
 شود، زوراء نامیده شده است. می الزمان بنا

 ارزیابی سندی
از مشایخ حدیثی خود نقل کرده است. برخی از این مشایخ همچون احمد بن این روایت را صدوق 

ذکـر  ریا القطان گرچه مجهول الحال است، شیخ صدوق وی را یکی از شیوخ اهل حـدیثکیحیی بن ز
(. علی بن احمد بن موسـی، ابـو 1/06 : 0070مامقانی، ) کار برده است کرده و برای وی لفظ مترضیا به

وفی مسـلم بـن کعبدالله بن باطویه، علی بن محمد زعفرانی    معاویة ضریر، اعمش، ر بن محمد، ابو کب
خالد زنجی مجهول الحال هستند. حسن بن شیبان ناشناخته است )درایه النور، بخش ارزیابی اسـناد(. 

غضـائری دربـارۀ او گفتـه اسـت از ضـعفاء  محمد بن خالد برقی جمعی از علمای رجـال همچـون ابن
(. شـیخ صـدوق گرچـه 77 : 0011غضـائری،  کند و به مراسیل اعتماد کرده اسـت )ابن می روایت نقل

رده، اما این روایت ضعیف و غیر قابل اعتماد است. اصـل روایـت کر کطرق متعددی برای این روایت ذ
های مختلف، نقل شده است ایـن اخـتال  در نقـل   صورت از نظر ترتیب سند مضطرب )حدیثی که به

است از طر  یک نفر باشد؛ یعنی یک راوی متن یا سند روایت را به چنـد صـورت نقـل  روایت ممکن
هـای   های مختلف روایت کرده باشند؛ یـا روایـت در کتاب  صورت کرده باشد؛ یا چند راوی روایتی را به

ه ـ.: 0018های مختلف نقل شده باشـد )مامقـانی،   صورت های مختلف یک کتاب به  مختلف با نسخه
بکر بـن عبداللـه اسـت؛ چـرا کـه در دو سـند بکـر بـن ( است. علت اضطراب سند این روایت 0/186

ـدٍ  مَّ رع ْبنع ُمح 
ْعف  ْن ج  ـال  ب   عبدالله دو بار تکرار شده است. در سند دیگر.... ع  عبداللـه ْبـنع    ُر ْبـُن کـق 

یٍب معنا ندارد و مقول قال معلوم نیست به چه شخصی بر بع
ی کـه احمـد بـن یحیـی گـردد در حـال می ح 

را مقول قال بکر بن عبدالله قرار داد. اشکال دیگر  توان امام صادق نمی شاگرد بکر بن عبدالله است و
ی است که مشخه نیست منظور حدثنی چه شخصی است. بنابراین    ُر ْبُن کب   نع

ث  دَّ یٍب و  ح  بع
عبدالله ْبنع ح 

از نظر متن هم مشوش است که باعث سستی حـدیث  همچنیناسناد این روایت ظاهرًا مضطرب است. 
شده است؛ زیرا در طرقی که شیخ صدوق بیان کرده بنا بر تصریح ایشان در ابتدا روایت در طریقـی کـه 

اند سیزده صـنف از امـت و در روایـت تمـیم بـن  ردهکروایت  مسلم بن خالد و جمعی از امام ششم
 دوست ندارند.ما را  بهلول شانزده صنف از امت جدم محمد

 ارزیابی متنی
در صورت صدور این حدیث از معصوم، منظور ایشان عمومی نیست و متعلق به مردمان دوره خود  
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عِه  بیت اس یَرْوَن َحْرَب »بودند. برخی هم جمله    حضرت است، این شانزده صنف مخالف ائمه « َرُسوِل اللَّ
 (.07: 0730اند )جعفریان،   ن زید دانستهرا اشاره به شرکت برخی از مردم ری در سرکوب یحیی ب

ُتَسعمَّ  »...ای که شاید خیلی مهم و اساسی باشد این است که در این روایت اشاره شـده کـه:   نکته
َىان... ْوَراَ؟ ُتْبَن  ِف  آِرِر الزَّ شود. بنابراین با بناء شهر ری که قـدمت   شهر زوراء در آخرالزمان بنا می  «الزَّ

گری روی   ای از زمان به ناصـبی  مردم ری گرچه در برهه بل از میالد است، منافات دارد.آن سده هشتم ق
گری ایشـان تـداوم نداشـت. وجـود حاکمیـت آل   (، اما ناصبی007 - 7/000: 0780اثیر،  آوردند )ابن

و نواب امام در این شهر، باعـث اقتـدار و گسـترش تشـیع در ری بـود. بنـابراین  بویه، اصحاب ائمه
 باشند. البیت توان پذیرفت که همه اهل ری دشمن اهل نمی صورت مطلق هب

 حدیث دوم
ْحَمَ: َ ْن َسْه ن َ ْن َىْنُصورن َ ْن َنْص 

َ
ِ: ْبِن أ یَ  َ ْن ُىَممَّ ْحَمَ: ْبِن ِإْعِر

َ
ُه َ ْن أ ِب  َرِض  اللَّ

َ
َثَنا أ   ْوَسعِج کرن الْ َح:َّ

بِ 
َ
فن َىْوَل  َىْعنن َ ْن أ یَماِن َقْلَم ِسْنِ:ن َو َؤ ِاْنِج  َو َؤ ُروِان   ب:الله     َ ْن ُىَطرِّ َقاَل  َؤ یْ:ُرُ  َحاَلَوُق اإْلِ

َنعا کْرِعن َو َؤ َبْرَبِرن َو َؤ َنْب کَو َؤ  ُه ِىَن الزِّ ى 
ُ
ن َو َؤ َىْن َحَمَلْتُه أ ؛ مجلسـی، 1/701: 0761بابویه،  )ابن الرَّ

 (.7/107 : 0008، حرعاملی، 058/35 تا[، ج  ، همو، ]بی0/133 تا[، ج  ]بی
رد، بربـری و کنند، دل سندی، زنجی، خوزستانی، کامام فرمود: هفت دل شیرینی ایمان را دریافت ن

 ه زنازاده باشد.کسی کمردم زمین پر نشیب و فراز ری و 
ُه  ْحَمَ: ْبِن اْلَوِلیِ: َرِض  اللَّ

َ
ُ: ْبُن اْلَمَسِن ْبِن أ َثَنا ُىَممَّ اُر َقعاَل  َح:َّ عفَّ عُ: ْبعُن اْلَمَسعِن الصَّ َثَنا ُىَممَّ َ ْنُه َقاَل َح:َّ

ِبیِه َ ْن َسِعیِ: ْبِن َجَناحن یْرَفُعُه 
َ
ِ: ْبِن ِ یَس  َ ْن أ ْحَمُ: ْبُن ُىَممَّ

َ
َثِن  أ ِبع    َح:َّ

َ
ة  َؤ   ب:اللعه   ِإَل  أ َقعاَل  ِسعتَّ

ْر  ْنِج  َو الت  ْنِ:ن َو الزِّ ن کْرِعن َو اْلُخوِان َو َنْب ک  َو الْ کیْنُجُبوَن السِّ  (.0/718 : 0761بابویه،  )ابن الرَّ
ردی، خوزسـتانی و کـی، کـشود: سندی، زنگـی، تر فرمود ند: شش گروه نجیب نمی امام صادق

 نشیب و فرازهای ری.
 ارزیابی سندی

ن ادریـس این روایات را شیخ صدوق در کتاب خصال ذکر کرده است. در سند روایت اول احمد ب 
(. نجاشـی محمـد بـن 005 ، 60 ص  تـا[،   ؛ طوسـی، ]بی71 : 0053ثقه وجلیل القدراست )نجاشـی، 

(. 708 : 0053نجاشی، ) است  احمد بن عمران اشعری را با وجود نقل روایت از ضعفاء ممدوح دانسته
د بن محمد بن (. احم63 : 0011غضائری،  )ابن برخی سهل بن زیاد، را به فساد در مذهب متهم کردند

 (. 080: 0053نجاشـی، ) عیسی اشعری شهادت بر غلو سهل بن زیـاد داد و وی را از قـم اخـراج کـرد
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 994-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتمسال ،  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 اعتبارسنجی احادیث شهر ری

 یبافران یطلعت حسن
 اشرف براتی

(، اما برخـی از رجالیـان معاصـر 007 : 0053نجاشی، ) نجاشی منصور بن عباس را مضطرب دانست
و مطـر  مـولی معـن اند )درایة النور، بخش ارزیابی اسناد(. نصرالکوس    سهل بن زیاد را موثق دانسته

)درایـه النـور،  صورت مرفوع است و از نظر اعتبار ضـعیف اسـت مجهول الحال هستند. سند روایت به
اسنادصدوق، بخش ارزیابی اسناد(. در سند روایت دوم افرادی ثقه همچون محمد بن حسـن بـن ولیـد 

ــی،  ــی، ]بی 787: 0053)نجاش ــا[/  ؛ طوس ــی، 001 ت ــد 077 ص   ق، 0780؛ طوس ــفار ؛ محم ــن ص ب
: 0780طوسـی،  ؛ 07 : 0053(، احمد بن محمد بن عیسی اشـعری )نجاشـی، 700 : 0053)نجاشی، 

( و سعید بن جناح وجود دارند؛ اما روایت از نظر اتصال مرفـوع و از نظـر اعتبـار ضـعیف و قابـل 700 
 (.0/718 : 0761بابویه،  اعتماد نیست )ابن
 ارزیابی متنی

ن ایمان قلبی از هفت گروه و نجابت از شش گروه نفی شده اسـت. بـا در متن این دو روایات چشید
َنا»این تفاوت که در روایت اول عبارت  ُه ِىَن الزِّ ى 

ُ
 اضافه شده است.« َو َؤ َىْن َحَمَلْتُه أ

: 0788دریـد،  انـد )ابن  را جـای مرتفـع دارای فـراز و نشـیب معنـا کرده« نبـک»لغت شناسان واژه 
نبـک »اما مصحح خصال بر این عقیـده اسـت کـه ممکـن اسـت (، 0/106 : 0730(؛ شیبانی، 0/786

کـه « بنک الری»( که در این حالت 0/718 : 0761بابویه،  )ابن باشد« بنک الری»تصحیف شده «الری
 و یـا بزرگـان ری تعبیـر و معنـا های اصیل شهر ری در این حالت منظور روایت تهرانی خاله، خانواده

(، امـا بنـابر زمـان صـدور 07/013 : 0000؛ مرتضـی زبیـدی، 786/: 0 : 00587 شود )فراهیدی، می
رسد. اگر   نظر می مکانی در منطقه ری که دارای پستی و بلندی است؛ صحیح تر به« نبک الری»حدیث 

شـود جریـان  نمی فرض را بر این قرار دهیم که سبب صدور روایتی که هفت گروه ایمان وارد دلهایشـان
دادنـد.  می ارهای خـال  انجـامکبودند و در مدینه    ابالی است که از شهرهای دیگر به مدینه آمدهافراد ت

این فرض صحیح نیست؛ چرا که تنها گزارش تاریخی دربارۀ هم پیمانی مردم ری و چند شهر ایران برای 
به همراه داشت کـه نابودی اعراب درزمان خالفت عمر اتفاق افتاد و اضطراب عمر از شنیدن این خبر را 

( و هـیچ 0/158 : 0007به عمر از آشـوب و نـزاع جلـوگیری شـد )مفیـد،  با ارشادات امیر المؤمنین
ها و نژادها اسـت کـه بـا   گروهی مورد نکوهش قرار نگرفت. نکته دیگر در نقد این روایت نکوهش ملت

کنـد  نمی را از هیچ کـس دریـغ معار  قرآنی و روایی منافات دارد؛ چرا که خداوند زمینه پذیرش ایمان
مگر اینکه بنده خودش ایمان و مراتب کمال را از خود سلب کند. در قرآن آیـات بسـیاری بـر افـزایش و 

، دربـارۀ درجـات (. روایـاتی از معصـومان010؛ توبـه/1؛ انفال/0کاهش ایمان دتلت دارند )فتح/
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: 0781(، برتـرین ایمـان )پاینـده، 0/150: 0730( و حقیقـت ایمـان )برقـی، 1/01 ، ج0053)کلینی، 
؛ حرانـی، 60/700تـا[، ج  شود ایمان انسان کامـل نگـردد )مجلسـی، ]بی می ( یا افعالی که باعث117

( بیان شـده اسـت، امـا در هـیچ یـک از ایـن روایـات 08/00تا[، ج  الحدید، ]بی ابی ؛ ابن710: 0050
نظر مـتن ایـن روایـت بـا  است. بنابراین به  فی نشدهصورت مطلق ن شدن ایمان در قلوب گروهی به    داخل

عالوه بردتیل بیان شده، این روایت در هیچ کـدام از  آیات و روایات و منقوتت تاریخی ناسازگاراست.
ای گـاه   های شخصی، قـومی و قبیلـه  جوامع چهارگانه متقدم حدیثی ذکر نشده است. از آنجا که گرایش

 لمان گمراه شده و برای چیرگی بر رقیبان از دانش و اعتبار خود سوء استفادهشد که برخی از عا می باعث
داد.  مـی ای را مورد مدح یـا نکـوهش قـرار  کردند و به جعل اخبار نژاد، زبان، منطقه خاص و یا قبیله می

رزنـدان ها تنـزل محبوبیـت ف گرفت و انگیزه آن می ها با اهدا  سیاسی انجام برخی از این روایت سازی
(. بنـابراین در ایـن 007 - 001: 0770هـا بـوده اسـت )مسـعودی،  در میان فارسـی زبان امام علی

شود که احتمات با هد  تفرقـه افکنـی بـین فـرق  می روایات نیز همین تعصبات قومی و نژادی مشاهده
 به جعل چنین روایاتی منتهی شده است. مسلمان و از روی تعصبات قومی و نژدای 

روایاتآ رالزمانریوارزیابیآن.ج
عالوه بر روایات مذمت ری در تراث حدیثی و غیره حدیثی، روایاتی دربارۀ عـداوت و جنـگ مـردم 

شود. در برخـی روایـات   و ویرانی این شهر در آخرالزمان نیز در این کتب یافت می البیت ری با اهل
و ارزیـابی سـند و مـتن ایـن روایـات پرداختـه  یاد شده است. در ذیل بـه بررسـی« زوراء»ری با عنوان 

 شود.  می

 روایات ری در منابع شیعه با نام زوراء  .1

اند، فقط در امامیه ذکـر شـده و   ها نشان داد روایاتی که وقایعی را ری در آخرالزمان ذکر کرده بررسی
این روایات پرداختـه شـده  اند. در ذیل به بررسی و ارزیابی  سّنت روایتی در این باره ذکر نکرده منابع اهل

 است.
 اند:   روایتی که به صراحت به لفظ ری اشاره کرده

عُ: » َثَنا ُىَممَّ ْحَمَ: ْبعِن َ ِلع  اأْلَْ َلعِم َقعاؤ َحع:َّ
َ
ِه ْبِن ُىوَس  َو أ ْحَمَ: َ ْن ُ َبیِ: اللَّ

َ
ْرَبَرَنا َ ِل  ْبُن أ

َ
 ْبعُن َ ِلع  أ

ِ: ْبِن َحَ:َقَة  یَرِف  َ ْن ُىَممَّ اِم َقعاَل َسعِمْعُت  َو ابنالصَّ رَّ ِ: ْبِن ِسَنانن َجِمیعا  َ ْن یْعُقوَب السَّ َلیَنَة اْلَعْبِ:ن َو ُىَممَّ
ُ
أ

َبا 
َ
یَماِرُبوَنُه أ َْسُ  َى   یُقوُل   ب:الله   أ ْسَلَها َو

َ
ْسُ  اْلَمِ:یَنعِة َو کَثاَلَث َ ْشَرَق َىِ:یَنة  َو َطاِئَفة  یَماِرُب اْلَقاِئُم أ

َ
َة َو أ
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ْسُ  َعْسُتِمیَساَن 
َ
ْسُ  اْلَبْصَرِق َو أ

َ
َىیَة َو أ

ُ
اِم َو َبُنو أ ْسُ  الشَّ

َ
ْاع  َو کَواأْلَ   أ

َ
ُة َو َهِنع  َو َباِسَلعُة َو أ َراُع َو اأْلَْ َراُب َو َضعبَّ

ن ْسُ  الرَّ
َ
 (. 177: 0773نعمانی، ) «أ

 پردازنـد و حضـرت بـا آنـان مـی بـه نبـرد سیزده شهر و طائفه هستند که مردم آن با حضرت قائم
ضبه، غنـی،   جنگند: اهل مکه، مدینه، شام، بنی امیه، بصره، دشت میسان، کردها و اعراب قبایل بنی می

 باهله، ازد و اهل ری.
 :ارزیابی سندی

این روایت دارای سند عطفی است، همه اسناد از طریق یعقوب سراج که شخصیتی ثقه است، نشـر 
 همه اسناد افـراد غـالی و مجهـول الحـالی همچـون محمـد بـن علـی صـیرفی پیدا کرده است، اما در

، محمد 001 تا[/  طوسی، ]بی  ؛70 : 0011غضائری،  ؛ ابن006 : 0708شی، ک؛ 777 : 0053)نجاشی، 
(، عبیدالله بن موسی، علی بن محمد و احمد بن علی اتعلم نیز وجود 766 تا[/  )طوسی، ]بی بن صدقه

، 058 ص 006 : 0708شی، ک) ان زاهری، اقوال مختلفی دربارۀ وی بیان شده استدارند. محمد بن سن
 (. بنابراین سند روایات از نظر ارزیابی ضعیف و غیر قابل اعتماد است. 718 : 0053؛ نجاشی، 081

 :ارزیابی متنی
است کـه اهـل ری  متن روایت حاکی از جنگ و عداوت مردم سیزده شهر و طایفه با امام مهدی

صورت مطلق پذیرفت که مردم  توان به می قابل طرح این است که آیا   ز یکی از این شهرها است. مسئلهنی
 شوند یا نه؟  وارد جنگ می این نواحی با امام مهدی

در پاسخ باید گفت از آنجا که از صدراسالم تاکنون برخی از طوائف و سـاکنان شـهرها بـا امـام آن  
ای در آخرالزمـان   ست که در این شهرها نیز چنین اتفاق و تحـوتت ویـژهعصر مخالفت کردند، بعید نی

صورت مطلق همـه مـردم  بیشتر از موافقان باشند؛ ولی اینکه به رخ دهد و تعداد مخالفان امام مهدی
ها مخالف امام باشند و با ایشان وارد جنگ شوند دور از ذهن و قابل پذیرش نیسـت؛ چـرا کـه   این شهر

معارض با روایاتی است که در فضیلت مکه و مدینـه نقـل شـده اسـت و همـانطور کـه ایـن این روایت 
کنـد. در برخـی روایـات  نمی کند، دتلت بر مـذمت ری نیـز نمی روایت دتلت بر مذمت مکه و مدینه

دیگر، شهرها و منـاطقی ذکـر شـده اسـت کـه تعـدادی از مردمـان ایـن منـاطق بـا امـام بـه مخالفـت 
و برخی مخالفان در حجاز، عراق، فلسطین و برخی منـاطق  ند. برای نمونه بین امام مهدیخیز  برمی

طور مطلق اهل ری با  توان پذیرفت که به نمی (. بنابراین78، تا  )کورانی، بی گیرد  دیگر جنگ صورت می
خـالف بـا ، مشوند. بنابراین عداوت همه اهالی یـک شـهر بـا امـام مهـدی می امام زمان وارد جنگ
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 معار  اسالمی و عقل است.
ور»زوراء از ماده  معنای کژی، انحرا ، کمان و چاه گود اسـت. بغـداد را بـه ایـن دلیـل زوراء  به    « ز 

شود. یاقوت عالوه بر معنـای لغـوی زوراء   اند که مسیر رود دجله، نرسیده به این شهر منحر  می  نامیده
. 7. سرزمینی در بذی خیم. 1. خانه عثمان بن عفان در مدینه. 0 ها همچون:  به تطبیق آن با برخی مکان

. مکانی در بازار مدینه نزدیک مسجد و معانی دیگر پرداخته است. 0ای که نعمان بن منذر بنا کرد.   خانه
اش زوراء نامیده شد، در جانب شرقی بغداد ذکر   نقل از ازهری، شهری که به علت انحرا  قبله یاقوت به

جعفـر منصـور دوانیقـی آن را در جانـب  کند زوراء شهری است کـه ابـی می . وی، همچنین ذکرکند  می
طـول  غربی بغداد بنا کرد. یاقوت به کالم بطلمیوس، در کتاب ملحمـه کـه زوراء را در اقلـیم پـنجم، بـه

یقـا کنـد؛ امـا دق  درجه از بـرج عقـرب نیـز اشـاره میُنه درجه و طالع  77درجه، عرض 050جغرافیایی 
در روایـات  (.000 - 7/003 : 0770)یاقوت حموی،  موقعیت مکانی این شهر را مشخه نکرده است

 انـد  به عناوین مختلف زوراء را بغداد و یا بخشـی از اطـرا  بغـداد ذکـر کرده بسیاری از معصومان
بابویـه،  ؛ ابـن130 - 01/137 تـا،   ؛ مجلسـی، بی185 - 138: 0761بابویه،  ؛ ابن60: 0007)مفید، 
خطیــب  .(0/777 : 0780؛ اربلــی، 1/001 : 0057؛ راونــدی، 077: 0000؛ طوســی، 1/067 : 0770

د انـ  کند که ایشان زوراء را شهری بـین دو نهـر بیـان کرده  ، نقل مینقل از پیامبر  بغدادی در روایتی به
 ا  بغداد است.(. بنابراین زوراء همان بغداد و یا بخشی از اطر0/67: 0003،  بغدادیخطیب )

 حدیث اول
یاعن َ ْن بَ » ُبو کَسْهُ  ْبُن ِا

َ
َ  أ یَة ْبِن َوْسمن َقاَل  َتَمثَّ ِ: ْبِن ِسَنانن َ ْن ُىَعاِو   ب:اللعه   ِر ْبِن َحاِلان َ ْن ُىَممَّ

لْ  ِبَبیِت ِشْعرن ِؤبن
َ
َم  َثَماُنوَن أ ْوَراِ؟ ِىْنُهْم َلَ:ن الض  ِب  َ ِقمن َو یْنَمُر ِبالزَّ

َ
فا  ِىْثُ  َىا ُتْنَمُر اْلُبعْ:ُن ]َو َرَون َهیعُرُه أ

ُل  ْوَراَ؟ َقاَل ُقْلُت ُجِعْلُت ِفَ:ا اْلُبزَّ ن  سا َبْغَ:اُع َقاَل َؤ ُثعمَّ َقعاَل  یُقوُلوَن آن ک[ ُثمَّ َقاَل ِل  َتْعِرُف الزَّ َعَرْلعَت العرَّ
َوابِّ ُقْلُت َنَعْم  َتیَت ُسوَق ال:َّ

َ
یِق ِتلْ  ُقْلُت َنَعْم َقاَل أ ِر یَت اْلَجَبَ  اأْلَْسَوَع َ ْن یِمیِن الطَّ

َ
ْوَراُ؟ یْقَتُ  ِفیَها  کَقاَل َرأ الزَّ

ْلفا  ِىْنُهْم َثَماُنوَن َرُجال  ِىْن ُوْلِ: ُفاَلنن 
َ
ُهْم یْصُلُا ِلْلِخاَلَفِة ُقْلُت َو َىْن یْقُتُلُهْم ُجِعْلُت ِفَ:اکَثَماُنوَن أ َقاَل یْقُتُلُهْم  کل 

 
َ
 (.8/033: 0053)کلینی،  «ْوَؤُع اْلَعَجِم أ

ه گویـد: )در هنگـام کعقب تمّثل جست  ابی به شعری از ابن معاویة بن وهب گوید: امام صادق
شناسـی؟  هشتادهزار تن همچون شتر قربانی شوند(. سپس به من فرمـود: زوراء را مـی« زوراء»ظهر در 

« ری»اد اسـت! فرمـود: نـه! سـپس فرمـود: آیـا بـه ردم: قربانت! میگویند: زوراء همان بغدکمن عرض 
وه سـیاه در کـردم: آری. فرمود: آن کای؟ عرض  ردم: آری، فرمود: بازار چهارپایان رفتهکای؟ عرض  رفته
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 994-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتمسال ،  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 اعتبارسنجی احادیث شهر ری

 یبافران یطلعت حسن
 اشرف براتی

ه هشتاد نفرشان از فرزندان ک -ه هشتاد هزار از ایشان کای؟ همان زوراء است  طر  راست جاده را دیده
هـا را  شته شـوند. فرمـود: پسـران عجـم آنکدر آنجا  -ه خالفت هستند ها شایست فالن هستند و همه آن

 شت.کخواهند 
  :ارزیابی سندی 
بار در روضه کافی ذکر شده است. عالمه مجلسی حکم به ضعف این حـدیث  این روایت نخستین 

 اند  (. اما برخی از معاصرین سند ایـن حـدیث را صـحیح دانسـته16/60 : 0050مجلسی، ) داده است
رایه النور، بخش ارزیابی اسناد(. با این وجود رجالیان متقدم در سند ایـن روایـت، فقـط معاویـه بـن )د

اند. سهل بن زیاد، بکر بـن صـالح و محمـد بـن سـنان در   ( را توثیق کرده001: 0053نجاشی، ) وهب
(، 63 :0011غضـائری،   ؛ ابن080: 0053نجاشـی، ) دیدگاه رجالیان به ترتیب غالی و فاسد المـذهب

اند. بنابراین روایت از نظـر   ( ذکر شده007: 0708کشی، ) (، کذاب00: 0011غضائری،   ضعیف )ابن
 ارزیابی ضعیف و غیر قابل اعتماد است. 

 :ارزیابی متنی
اسـتناد کـرده اسـت. ایشـان چهـار « زوراء»مجلسی در ارزیابی متن، به بیان لغت شناسان دربـارۀ 

. در بغداد 1. امام در این روایت بغداد قدیم را نفی فرموده است. 0کند:   میبیان « زوراء»دیدگاه در مورد
شدن هشتاد هزار نفر، اشـاره بـه     . جریان کشته7ای وجود داشته است که نامش )ری( بوده است.   منطقه

 آن جنگی دارد که در زمان مأمون عباسی در بغداد اتفاق افتاد و گروه زیادی از بنـی عبـاس درآن جنـگ
ای که در زمـان قیـام یـا در   ای در ری است و به حادثه  در این روایت نام منطقه« زوراء. »0کشته شدند. 

عقبه این جریان را از معصوم قباًل شـنیده و  روی خواهد داد، اشاره دارد. ابن نزدیک ظهور امام مهدی
یشان روایتی را در مجلد دیگـر (. ا16/60 تا[، ج  )مجلسی، ]بی صورت شعر بیان کرده است بعد آن را به

ای اسـت در ری   کند که زوراء همان بغداد است و بـا گفتـه ایشـان کـه زوراء منطقـه  بحاراتنوار ذکر می
، نیز همان (. در کتب جغرافیا شهرها و روایات معصومان00/100جتا[،   بی)مجلسی، ] منافات دارد

 ی نزدیک بغداد یا همان بغداد است.طور که بیان شد، تاکید بر این است که زوراء مکان
 حدیث دوم

یخ ف  فص   الئم الظهور  ن العالىة المجلس ،  ن المفض  بن  مر،  نه» قال  یا  ىنتخم التوار
فقال  إ لم یا ىفض  أن فع  حعوال  العرن  .ىفض  أت:رن أینما وقعت الزورا؟  قال  قلت  الله وحجته أ لم

قصور الجنة ونسوانها کون قصورسا کبالطهران وس  عارالزورا؟ الت  ت جبال أسوع یبتن  ف  لیله بل:ق تسم 
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ن کبن السروم، وؤ یتمکفارویتزین بزن الجبابرق، ویرکمور العین. وا لم یا ىفض ، أنهن یتلبسن بلباس الک
تف  الرجال بالرجال والنسا؟ کن( األاوام لهن فیطلبن الطالق ىنهم، ویکاسم )ىساکألاواجهن، وؤ تف  ى

ن ئف  سع ه البلع:ق، ک، فال تسکإن تری: حفظ عین کلنسا؟، وتشبه الرجال بالنسا؟ والنسا؟ بالرجال. ف نبا
 «الثعلم بأشبالهکنا، أل نها ىم  الفتنة، وفر ىنها إل  قلة الجبال، وىن المجر إل  المجر کوؤ تتخ سا ىس

 (.173: 0780)مرندی، 
واقـع شـده اسـت؟عرض کـردم خـدا و حجـتش  ای مفضل آیا میـدانی؟ زوراء کجـا  امام فرمودند:

ای مفضل در حوالی ری کوه سیاهی است.که در دامن آن شهری بنا شده است که    داناترند. فرمود: بدان
هـایش مثـل حـورالعین  نزکه قصرهایش مثـل قصـرهای بهشـت و  طهران نامیده شود و آن است زوراء

باشند و بـه محـل  می شوند و در هیئت ظالمان می ها متلبس به لباس کفار ای مفضل آن زن   است. بدان
هـا  ها به زن و مردها به مردها و زن کنند می کنند و ایشان درخواست طالق نمی ها کفایت سکونت شوهر

شوند؛ پس اگر تو بخواهی دینت را حفظ  ها شبیه به مردها می ها و زن کنند و مردها شبیه به زن می اکتفاء
شهر سکونت و مسکن برای خود قرار مده چون محل فتنه است. پـس از آنجـا بـه قلـه  کنی پس در این

 اش فرار کن.  ها و از سوراخی به سوراخی مثل روباه و بچه  کوه
 :ارزیابی سندی

 هجری، اسـت07کتاب مجمع النورین و ملتقی البحرین مرندی در سده  ترین منبع این روایت  کهن
های ظهـور و   ( ایشان در برخی از تالیفاتش روایاتی مربوط به نشـانه8/108: 0057)آقا بزرگ طهرانی، 

هـا تطبیقـاتی صـورت  اند و در مـورد آن  آخر الزمان نقل کرده که فاقد سند و در منابع حدیثی ذکر نشده
نقل از عالمه مجلسـی از مفضـل  (. ایشان این روایت را به017: 0777گرفته است. )شهبازیان و آیتی، 

صورت مضمر )عنه( نقل کرده است. بعـد از ایشـان مالهاشـم خراسـانی در  ، بهز معصوم بن عمر ا
 (.830 ،تا  خراسانی، بی) کتاب منتخب التواریخ این روایت را گزارش کرده است

  :ارزیابی متنی
لیفـات عالمـه مجلسـی و أروایتی با چنین مضـمون در هـیچ یـک از ت، این در حالی است که اوت

نقل از کتـاب  روایـاتی کـه شـیخ مرنـدی از بحـاراتنوار بـه ثانیًا،متقدم ذکر نشده است. مجامع روایی 
 الکبری و از مفضل بن عمر نقل نمـوده غیـر از آن چیـزی اسـت در ایـن کتـب ذکـر شـده اسـت  ةهدای

ر ًا دلثـشـود. ثا می بودن این روایت تقویـت   (. بنابراین احتمال ساختگی016: 0777شهبازیان و آیتی، )
های ری بوده   نمایند. طهران در قدیم از قریه  متن روایت امام مفضل بن عمر را از رفتن به طهران نهی می
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 994-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتمسال ،  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 اعتبارسنجی احادیث شهر ری

 یبافران یطلعت حسن
 اشرف براتی

های البرز مرکزی و تا کناره کویر جنوب گسترده شده اسـت   است، این شهر واقع در کوهپایه جنوبی کوه
 است.   و در هیچ روایتی به شهری با عنوان طهران اشاره نشده

صورت صریح بـه بغـداد یـا  که در این روایت تهران عنوان شده است. در روایات به« لزوراءا»لفظ  
: 0737شهرآشـوب،  ؛ ابن077: 0000؛ طوسـی، 81: 0010اطرا  بغداد اشـاره شـده اسـت، )حلـی، 

(. بنابراین اینکه زوراء همان ری باشد تقریبا منتفی است. رابعًا نکته اساسی در نقد ایـن 136 - 1/137 
وایت جعل احادیث توسط شیخ ابوالحسن مرندی است. ایشـان بـه علـت مخالفـت شـدیدی کـه بـا ر

 دانسـت  می مشروطه داشت و آن را عامـل تغییـر مخـالف احکـام محکمـات قـرآن و شـرع پیـامبر
نقل از حسـین آبادیـان، مبـانی نظـری حکومـت مشـروطه و  بـه« صـواعق سـبعه»)ابوالحسن، مرندی، 

 - 175،نقل از غالمحسـین، زرگـری نـژاد در ابوالحسن مرندی، به«: رهان سوم ب»؛ ر.ک: 07، مشروعه
نقل از  روایـاتی را بـه (077 – 016 :0777های بیشـتر ر.ک: شـهبازیان و آیتـی،   ؛ برای نمونه100، 101

 نقل از مفضل به امام نسبت داده است.  معصومان برساخته و به
 حدیث سوم

ْحَمُ: ْبُن ُىَم »
َ
ْرَبَرَنا أ

َ
َثَنا َ ِلع  ْبعُن اْلَمَسعِن أ یَنَوِرن َقعاَل َحع:َّ ع:ن الع:ِّ ْحَمُ: ْبُن ُىَممَّ

َ
َثَنا أ ِ: ْبِن َسِعی:ن َقاَل َح:َّ مَّ

ْوسن کالْ 
َ
ْثَتَنا َ ِمیَرُق ِبْنُت أ َثِن   وِف  َقاَل َح:َّ ْحَمِن َ ْن  َقاَلْت َح:َّ ن اْلُمَصیُن ْبُن َ ْبِ: الرَّ َ ْن   ب:الله ْبِن َضْمَرقَ    َج:ِّ

ن َو َرْسعِف کَلُه َهیَبة   ْعِم اأْلَْحَباِر... ِإنَّ اْلَقاِئَم ِىْن ُوْلِ: َ ِل ک ْوَراِ؟ َو ِس  الرَّ َغیَبِة یوُسَف... َو َرَراِب الزَّ
ْرِىیِنیةن 

َ
اِس َىَ  ِفْتیانن أ ْفیاِن  َو َحْرِب ُوْلِ: اْلَعبَّ َرِق َو ِس  َبْغَ:اُع َو ُرُروِم الس  َحْرب  یْقَتعُ   کَو آَلْرِبیَجاَن ِتلْ اْلُمَزوَّ

ُلوف  
ُ
ُلوف  َو أ

ُ
َحْرب  یُشوُبَها اْلَمْوُت اأْلَْحَمُر َو  ک ٌّ یْقِبُ  َ َل  َسیفن ُىَملَّ  َتْخِفُق َ َلیِه َرایات  ُسوع  ِتلْ کِفیَها أ

اُ وُن اأْلَْهَبُر  ؛ مجلسی، 000: 0010؛ حلی، 050: 0010وفی، کعقده  ؛ ابن003 :0773)نعمانی،  «الطَّ
 (.01/130  ،تا  بی

دارای غیبتی است همچون غیبت یوسف... همزمان بـا ویرانـی زوراء  همانا قائم از فرزندان علی
ه همان بغداد باشد و خروج سفیانّی، و جنگ فرزنـدان عّبـاس بـا که شهر ری است، و فرو رفتن مزوره ک

شـوند، هـر جنگجـو  شته مـیکو هزاران نفر در آن ه هزاران کجوانان ارمنستان و آذربایجان چنان جنگی 
ه بـه کـآید، آن جنگی اسـت  گیرد، پرچمهای سیاه بر آن به اهتزاز در می دست می شمشیری زیور یافته به

 آمیخته است. کمرگ سرخ و طاعون بسیار خطرنا
 :ارزیابی سندی

 انـد  است؛ توثیق کردهعقده( را گرچه زیدی جارودی  رجالیان امامیه احمد بن محمد بن سعید )ابن
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(. علی بن حسن کوفی ثقه فطحـی 057: 0780طوسی،   ؛67 تا[/¬؛ طوسی، ]بی70: 0053)نجاشی، 
(. احمد بن محمـد 137: 0780، طوسی، 108 : 0053، نجاشی، 700 : 0708شی، ک) مذهب است.

غگو است. کعب اتحبار درو دینوری، عمیرة بنت اوس و حصین بن عبدالرحمن مجهول الحال هستند.
 بنابراین روایت مذکور در ارزیابی سندی ضعیف و قابل اعتماد نیست.

 :ارزیابی متنی
در متن روایت، وقایع آخرالزمان و ویرانی منطقه زوراء که در این روایت ری عنوان شده، قابل تأمـل 

اسـت بـا  کند که قسمتی از روایت هم مضمون با روایت مد نظر  است. در مقابل روایتی صدوق نقل می
دهـد کـه از ارمنسـتان و آذربایجـان   این تفاوت که خبر از خروج جریان یا شخصی با نـام شروسـی می

آورد و بعد از جنـگ سـخت بـه زوراء   کوههای طالقان، نزدیک ری هجوم می کند و به سمت  خروج می
. بنابراین از روایت چنین (1/067 : 0770بابویه،  )ابن رود  رود و از آنجا به ماهان و به وسط عراق می  می

 شود که ری زوراء نیست و زوراء نام بخشی از اطرا  بغداد است.  برداشت می

نتیجه
فقیـه همـذانی،  ترین منبع روایات مـذمت ری کتـاب البلـدان ابن    های سندی نشان داد کهن  بررسی

ر حـدیثی همچـون کتـب سّنت است. بیشتر روایات مذمت ری از این منابع غی دان اهل  مورخ و جغرافی
است که اسنادی مرسل و متفرد دارند. به غیـر از    تاریخی و جغرافیا شهرها وارد تراث حدیثی شیعه شده

روایتی که در روضه کافی ذکر شده است، روایاتی که در تراث حدیثی شیعه وارد شده، در هـیچ یـک از 
م ماننـد بحـاراتنوار نخسـتین منبـع جوامع حدیثی متقدم ذکر نشده است و جوامع متاخر در قـرن هفـت

کنـد.   بودن روایات را زیـاد می   حدیثی برای این نوع احادیث در شیعه است. همین امر احتمال ساختگی
صورت مرسل و غریب و از نظر ارزیابی سندی ضـعیف و غیـر قابـل اعتمـاد  این دسته از روایات ری به

این روایات نشأت گرفته از بـاور بـه نحسـی و بـدیمنی  دهد که برخی از می هستند. ارزیابی متنی نشان
طالع ری به علت قرار گرفتن در برج عقرب است. درحالی که در قرآن و روایات هـیچ سـرزمینی شـوم 
خوانده نشده است. برخی دیگر از این روایات مذمت نیز سخنان مشهور برخـی بزرگـان اسـت کـه بـه 

یز دربارۀ وقایع شهر ری ذکر شده که از این شهر با نام طهـران است. روایتی ن  شده  معصومان نسبت داده 
ها نشان داد این روایت توسط برخی از عالمان به علت حساسیت و مخالفـت بـا  یاد کرده است. بررسی

اوضاع اجتماعی سیاسی در سده چهاردهم جعل شده و به معصومان نسبت داده شده است. دربین ایـن 
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ز پیشگویی امام دربارۀ حمله مغول بـه ری اسـت. در برخـی روایـات زوراء روایات، روایتی نیز حاکی ا
دهد که زوارء بـا توجـه بـه روایـات و همچنـین گزارشـات  می ها نشان همان ری ذکر شده است بررسی

 تاریخ و جغرافیا بغداد یا مکانی در نزدیکی بغداد است و منظور از زوراء ری نیست.
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 994-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتمسال ،  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 اعتبارسنجی احادیث شهر ری

 یبافران یطلعت حسن
 اشرف براتی

 م.0000.) اول
التبیان فی تفسیر القـرآن، تحقیـق: قصـیرعاملی، احمـد، بیـروت:  ،  طوسی، محمد بن حسن .00

 .تا  بی . ، چاپ اول داراحیاء التراث العربی
 .تا  بی، تبة المرتضویةک، الفهرست، نجف: الم طوسی، محمد بن حسن .06
 م.0780، نجف: انتشارات حیدریه،  ، رجال الشیخ الطوسی طوسی، محمد بن حسن .03
مصحح: تهرانی، عباد الله و ناصح، علـی احمـد،  ومحّقق  الغیبة،  ، طوسی، محمد بن حسن .08
 .ق0000،  : دارالمعار  اتسالمیة، چاپ اول قم

جـا[، دارالمعرفـه   بدالغنی مرسی، کمال الدین، اتجاه مدرسه ری فی نقدالحدیث نبوی، ]بیع .07
 م.0008الجامعیه، 

،  مصحح: رسولی محالتی، سید هاشـمق و عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، محّق  .05
 م.0785: المطبعة العلمیة، چاپ اول،  تهران

 م. 0057،  ، چاپ دوم نشر هجرت:  ، قم تاب العینکفراهیدی، خلیل بن احمد،  .00
  م. 0001،  تب اتسالمیة، چاپ ششمکبر، قاموس القرآن، تهران: دارالکقرشی، علی ا .01
 م.0000، چاپ اول  : اسوه،  م و اآلثار، قمک، سفینة البحار و مدینة الح قمی، عباس .07
یـق قمی، تحق ک: ترجمه حسن بن علی بن حسن عبد المل حسن بن محمد، تاریخ قم  قمی،  .00

 م.0760سید جالل الدین تهرانی، تهران: توس، 
 م.0700کریمان، حسین، ری باستان، تهران: انتشارات انجمن آثارملی،  .00
پژوهـان، شـماره  های فضیلت سازی برای اقوام و شهرها، تاریخ  کریمی قهی، منصوره، انگیزه .06
 .ش0783، پاییز 00
 م.0708شگاه، شی، مشهد: انتشارات دانک، محمد بن عمر، رجال ال شیک .03
بـر و آخونـدی، تهـران: کافی، محق: مصـحح: غفـاری علـی اک، ال لینی، محمد بن یعقوبک .08

 م.0053تب اتسالمیة، چاپ چهارم، کدارال
 م.0000وفی، ابو محمد احمد بن اعثم، الفتوح، بیروت: داراتضواء، چاپ اول، ک .07
:  اظم، محمـد، تهـرانکـمصـحح:  ق و، محّقـ وفیکـ، تفسیر فـرات ال وفی، فرات بن ابراهیمک .65

 م. 0005،  ، چاپ اول مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة اترشاد اتسالمی
 تا[،  جا[: دفتر تبلیغات اسالمی. ]بی  کورانی، علی، عصرظهور، مترجم: عباس جاللی، ] بی .60
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گروهی از نویسندگان، دائره المعار  تشـیع، زیـر نظـر: کـاظم موسـوی بروجـردی، تهـران:  .61
 م.0730انتشارات جیان،  موسسه فرهنگی

لسترن ، گای، جغرافیای سرزمین های خالفـت شـرقی، ترجمـه: محمـود، عرفـان، تهـران:  .67
 م.0733شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 

الـدین، محّقـق:  ، تنقیح المقال فی علم الرجـال، محّقـق: مامقـانی، محـی مامقانی، عبدالله .60
 م.0070، چاپ اول،  تحیاء التراث بیتال : موسسة آل مامقانی، محمدرضا، قم

، مقباس الهدایة فی علم داریة، تحقیق: محمدرضا، مامقانی، قم: دلیـل مـا،  مامقانی، عبدالله .60
 م.0018چاپ اول، 

 تا[،  مجلسی، محمد باقر، بحار اتنوار، بیروت: چاپ دوم. ]بی .66
مصـحح: رسـولی  و ، محّقـق مرآة العقول فی شرح اخبـار آل الرسـول ،مجلسی، محمد باقر .63

 م.0050،  تب السالمیة چاپ دومک: دارال ، تهران محالتی، سید هاشم
:  ، بیـروت مصـحح: شـیری، علـی و، محّقق  مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس .68
 م.0000.) ر، چاپ: اولکالف  دار
مسعودی، عبدالهادی، وضع و نقدحـدیث، سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی  .67
 م.0770شگاهها )سمت(، چاپ: چهارم، دان

نگـره ک:  بـر، قـمکمفید، محمد بن محمد، اتمالی، محّقق: استاد ولی، حسین وغفاری علی ا .35
 م.0007شیخ مفید، چاپ اول، 

مصـحح: و  مفید، محمد بن محمد، اتمالی، ارشاد فی معرفة حج  الله علی العباد، محّقق .30
 م. 0007 ره شیخ مفید، چاپ اول، نگک ، قم:  مؤسسة آل البیت علیهم السالم

تبـة مـدبولی، کجـا[: م  ، ] بی مقدسی، محمد بن احمد، احسن التقاسیم فی معرفـة اتقـالیم .31
 م.0000چاپ سوم، 

 م.0787ملکی میانجی، علی، جغرافیای ری، قم: دارالحدیث، چاپ اول،  .37
 م. 0053، قم: انتشارات جامعه مدرسین،  ، احمد بن علی، رجال النجاشی نجاشی .30
نجفی رازی، ابوالحسن بن محمـد، مجمـع النـورین و ملتقـی البحـرین، تحقیـق: جعفـری  .30

 م.0780، چاپ اول، زنجانی، سیدحسین، قم: انتشارات آل عبا
سـفینة البحـار، قـم:  کنمازی شاهرودی، علی، تحقیق: حسن بن علـی شـاهرودی، مسـتدر .36
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 994-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتمسال ،  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 اعتبارسنجی احادیث شهر ری

 یبافران یطلعت حسن
 اشرف براتی

 .تا  بی ،مؤسسه نشر اتسالمی التابعه لجماعه المدرسین
بر، تهـران: چـاپ کعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة نعمانی، محق: مصحح: غفاری، علی ان .33

 م.0773اول، 
فقیـه(، اخبارالبلـدان، تحقیـق: یوسـف الهـادی،  همذانی، احمد بن محمد بن اسـحاق )ابن .38

 م.0006تب، چاپ اول، کبیروت: عالم ال
ارشاد اتریب الی معرفـه  یاقوت حموی، شهاب الدین، محّقق: احسان عباس، معجم اتدباء .37

 م.0000الدیب، بیروت: دارالغرب اتسالمی، چاپ اول، 
 م.0770: دارصادر، چاپ دوم،   یاقوت حموی، شهاب الدین، معجم البلدان، بیروت .85
 .تا  یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت: دارصادر. بی یعقوبی، احمد بن ابی .80
 1/0  اسالمی نور. نسخ درایة النور. قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم .81


