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  دهيچک

و مطـاعن  هـا تأکیـد دارد    و عیـب ها  کاستی، ضعفنقاط جدلی است که بر  -  تاریخی از نگارشاي  گونه »نویسی مثالب«

کـه از  ، نگـاري  کنـد. ادبیـات مثالـب    می جا مطرحبه صورت برجسته و یک، اي مخالف و رقیب را در نگارشه گروهیا افراد 

کتـاب بـا    40بـیش از  ، روند رو به رشدي را پیمود و تا قرن ششم، ملی و مذهبی آغاز شدهاي  نزاعگیري  قرن دوم با اوج

اثـر  » مثالـب النواصـب  «بعـض  ، ششـم نگـارش یافتنـد   که در قـرن  ، ها کتاب پدید آمد. دو نمونه از این »مثالب«عنوان 

ق) است. این نوشته با بررسی تطبیقـی ایـن   588ابن شهرآشوب (م اثر  »مثالب النواصب«ق) و  585الجلیل رازي (م عبد

اصـولی و  ، الجلیل رازي دیـدگاه تقریبـی  هاي آنهاسـت. دیـدگاه و رویکـرد عبـد     تفاوت وها  صدد یافتن تشابهدر، دو کتاب

بـر خـالف دیـدگاه و    سازد، قرار اي تفاهم بر به گونه، و شیعهسنت  اهل ست و تالش کرده  با مشی تقریبی میانکالمی ا

از ایـن  هریک ، ها تقریب است. با توجه به این دیدگاه ۀحدیثی و به دور از روی، رویکرد ابن شهر آشوب که رویکرد اخباري

دفـاع  ، تحلیـل ، الجلیل مبتنی بر اقناعاست. روش عبدبرگزیده  خاص خود را براي تدوین مطالب ةنویسندگان روش و شیو

کننـده   هجوم و همراه با ادبیات تحریک، استناد، اما روش ابن شهرآشوب بر پایه اسکات، و همراه با ادبیات محترمانه است

  است.

  اصولی.، اخباري، رویکردها، شهرآشوب  ابن، عبدالجلیل قزوینی، نویسی مثالب ها: کلیدواژه
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  قدمهم

هـاي   از ادبیات نگارشی است که تکیه و اساس آن توجه به نقاط ضعف و کاستیاي  گونه »نویسی مثالب«

شـود   مـی  به صورت برجسته مطرح شده و تـالش ها  گونه نگارش در ایننکات طرف مقابل است و این 

 نوشـتار  گونـه  ایـن  در .شـود  داده نشـان  مبالغـه  با وها  گروه مقابل با بستن پیرایههاي  و زبونیها  رسوایی

ـ   دسـت  گروه یا فرد یک جنسیو  زبانی، خانوادگی، قومی، نژادي، جسمیهاي  ویژگی  قـرار  تحقیـر ۀ مای

و  تقویـت ، مجـال تولیـد  ، مـذهبی  هـاي  نزاع جمله از و نزاع و رقابت ۀعرص در ادبیات این. شود می داده

 عـواملی  و آمـده  پدیـد  ادبیـاتی  چنـین ، هشـیع  وسنت  اهل میان رقابت و نزاع در که چنان ؛یابد می توسعه

کـرده   تسـهیل  را مثالـب  يهـا  کتـاب  نگارش، شکست و شدن گرفته نادیده، خشم، نفرت، کینه چونهم

 ایـن  در ودارد  کهـن اي  پیشـینه  رقیـب  و مخـالف هـاي   کاستی و ها بدي ازکرد یاد و نویسی مثالب. است

یـا   »مثالـب «ة واژ، هـا  کتـاب  در عنـوان بیشـتر ایـن   ، پدید آمده است. در ادبیات اسالمی ییها کتاب زمینه

نگـارش یافتـه اسـت.    سـنت   اهـل  هاي مختلفی همچـون شـیعیان و   و از سوي گروهدارد قرار  »مطاعن«

، هـا  میـان قبایـل و امـت   هـاي   در قرن سوم با توجه به رقابت، »مثالب عرب«یی با عنوان ها کتاب نگارش

در ایـن موضـوع یافـت    را توان بـیش از چهـل کتـاب     یم مجال توسعه و گسترش یافت و تا قرن ششم

  هشام کلبی).اثر ، مثالب العربمقدمه جاسم یاسین الدرویش بر کتاب ر.ك: (

، )204 م(کلبـی  سـائب بـن   محمـد بـن   هشـام  عبارتنـد از: انـد   نوشته مثالب کتاب که کسانی از برخی

 هشـام بـن   العبـاس  ؛)208 م( )یقطـین بـن   علـی  مـولی ( عبـدالرحمن بـن   یونس ؛العرب مثالب ةنویسند

بـن   ناعبـدالرحم )؛ 224 م( ایمـن بـن   فضـال بن  علیبن  الحسنبن  علی ؛)220 م( اسدي ناشري ابوالفضل

بـن   حمـاد بـن   سـعید بـن   حسـن  ؛)245 م( خزاعی رزینبن  علیبن  دعبل ؛)235 م( العتکی االزدي صالح

 اُورمـۀ بـن   محمـد  ؛)250 م( نخعی العباسابو بن نهیک احمدبن  )عبداهللا(عبیداهللا ؛)250 م( اهوازي مهران

 ؛)270 م( هـذَلی  عاصـم بـن   بنـدار بن  محمد ؛)254 م( اهوازي مهزیاربن  علی ؛)254 ق م( قمی ابوجعفر

، )283 م(ثقفــی ســعیدبـن   محمــدبــن  ابـراهیم  ؛)280 م( عقیقــی جعفــربـن   محمــدبــن  علـی بــن  احمـد 

 حمـاد بـن   سـعید بن  حسینبن  احمد ؛)283 م( بغدادي مروزي خراشبن  سعیدبن  یوسفبن  ناعبدالرحم

بـن   احمـد  ؛)300 م( قمـی  اشـعري  عبـداهللا بـن   سـعد  ؛)290 م( صفّار حسنبن  محمد ؛)290 م( اهوازي

بـن   محمـد بـن   احمـد  ؛)332 م( سـعید بـن   محمـد بـن   احمـد ، عقده ابن ؛)314 م( ثقفی عماربن  عبیداهللا

 محمـدبن بـن   حسـن  ؛)350 بعـد  م( عمی اسدبن  علیمبن  ابراهیمبن  احمد ؛)350 م( قمی دولبن  حسین

بـن   محمـد  ؛)367 م( بلخـی  محمـد بـن   مظفـر  ؛)363 م( نعمـان  قاضی ؛)358 م) (طاهر اخی ابن( یحیی
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بـن   اسـحاق  ؛)413 م( عـازب بـن   بـراء بـن   رافع ابیبن  ابراهیمبن  احمد ؛)314 م( عکبري نعمانبن  محمد

، )5 قـرن  پایـان  م( حلـوانی  احمـد بـن   محمـد بـن   حسـین  ؛)5 قرن دوم نیمه م( بغدادي محمدبن  حسن

کـه  ، از افراد یادشدههریک  .)588 م( شهرآشوببن  علیبن  محمد، )585ب  م( قزوینی رازي عبدالجلیل

هـا   کتـاب تنهـا تعـدادي از ایـن     لـی و، انـد  تدوین کـرده  »مثالب«کتابی با عنوان اند،  گرایش شیعی داشته

هشـام  ، مثالب العرباسـت:  ذیل شده به شرح  ي مثالب چاپها کتاب است.رسیده چاپ به مانده و  باقی

 عبـدالجلیل رازي ، بعض مثالب النواصـب  ؛)363(م  قاضی نعمان، و المثالب المناقب ؛)204(م  کلبی

  ).588(م  ابن شهرآشوب، مثالب النواصب، (م نیمه قرن ششم)

  هاي مثالب گيري كتاب عوامل شكل

، که میان شیعیان مطـرح بـوده  ، یدگاه در باب بیان مثالب و یا مغفول داشتن آننظر از دو جریان و د صرف

  ي مثالب دو عامل را دخیل دانست:ها گیري کتاب توان در شکل می

  گر امميان عرب و ديهای م ی و رقابتيگرا .ملی۱

، سـبات داشـتند  و دست بـاال را در منا  اند که به عنوان قوم غالب مطرح بوده، از تاریخاي  ها در برهه عرب

: بیـات و  ر.كکردنـد (  مـی  دیگـر جفـا  هـاي   و در حق امـت دانستند  میخود را سرآمد و سرور دیگران 

هـاي   شکل گرفت و عالوه بر خطبـه ها  هایی براي مقابله با عرب حرکت، در این بستر، )1387، خسروي

کـه تمـایالت ملـی     ،هاي ایشان پدید آمـد شُـعوبیان   حاوي مذمت و بدي ییها کتاب، پرشور ضد اعراب

یی در منقصـت عـرب   ها کتاب علّان شعوبیدر این فضا تالش بیشتري کردند و افرادي همچون ، داشتند

ي وي در این زمینـه  ها کتاب ابن ندیم). 19ص، 1375، ؛ جعفریان178ص، 1353، پدید آوردند (ممتحن

  ).153، ص ق1398، ابن ندیم(را برشمرده است 

  های مذهبی . دغدغه۲

میـان شـیعیان و    هاي و رقابتها  مذهبی نگارش یافته است. در نزاعهاي  مایه بن  ي مثالب باها کتاب برخی

و مواضـع  کـرد   را واگـو مـی   بیت هاي مخالفان اهل یی پدید آوردند که بديها کتاب شیعیان، سنت اهل

و  بیـت  ز اهـل حمایـت ا ها درصدد  ). این نوشته33ص، ق1413، : مفیدر.كبرد ( می آنان را زیر سئوال

بـود. نگـارش مثالـب مربـوط بـه       بیـت  ها و عملکرد نارواي مخالفان و دشمنان اهـل  نشان دادن بدي

صحابه مربوط به این جریان است. عواملی در گسـترش  برخی و  برخی همسران رسول خدا، شیخین

۱۱۴      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

دفـاعی در  ازوکار سـ از گیـري   توانست اثرگذار باشد. در اقلیت قرار گرفتن و بهره می این جریان نگارش

هـاي   به رشـد ایـن گـرایش در نـزاع    ، سو و مردمی شدن مذهب از سوي دیگر یکنویسی از  قالب مثالب

شـد کـه بـه     مـی  حرکتی انفعالی و واکنشی دفاعی قلمداد، نگاري مثالب، رساند. در واقع می مذهبی کمک

هایی کـه   ها و سرخوردگی اکامیرفت و تالشی بود براي جبران ن می صدایی اکثریت تک ۀبه مقابلاي  گونه

  شد. میاز سوي اکثریت بر اقلیت تحمیل 

تأکیـد   ي مثالـب بـا  ها کتاب د. بیشترکرتقسیم  »تحلیلی«و  »روایی«توان به دو نوع  می نگاري را مثالب

، مثالـب النواصـب  ها از جمله  نگاري برخی مثالباند.  ها خود را سامان داده اخبار و گزارش، بر روایات

کـرده  تأکید  بر تحلیل رویدادها و بازخوانی مجدد و عقالنی آنها، بیش از تکیه بر اخبار لجلیل رازيعبد ا

  است.

  نه پژوهشيشيپ

ابـن  و  عبـدالجلیل رازي برگـزاري دو کنگـره بـراي بزرگداشـت و پاسداشـت از مقـام علمـی        با وجود 

ي روشـی  ها تفاوت صورت نگرفته ومیان این دو اثر اي  تاکنون مقایسه، مقاالت بسیار ۀو ارائ شهرآشوب

  ابـن  رسد کتاب می ز اهمیت است که به نظریحانظر این دو کتاب بررسی نشده است. این بررسی از آن 

اسـت اثـر آن را   بـوده  درصـدد  اي  تدوین گردیده و به گونـه  عبدالجلیل رازيدر برابر کتاب  شهرآشوب

  پردازد. میروشی آنها ۀ به مقایس، کتاب ضمن معرفی این دو ۀ حاضرنوشت، نماید. بنابراین اخنث

  )۵۸۵ل رازی (م ب يالجلعبد» بعض مثالب النواصب«معرفي  .۱

نوشته ، »کتاب نقض«مشهور به ، بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافضکتاب 

دانشمند امامی شهر ري در سدة ششم به زبان فارسی نگارش یافته است. ، عبدالجلیل قزوینی رازي

از این مذهب ، که ابتدا خود در زي تشیع بود، مشاط از بنی الدین شافعی شهابن شخصی با نام چو

)، 130، ص3ق، ج1408نگاشـت (تهرانـی،    بعض فضـائح الـروافض  بازگشت و کتابی با عنوان 

به شـبهات و اشـکاالت جـدلی    ، عالوه بر اینکه با روش علمی، کتاب نقضبا نگارش  عبدالجلیل

قدري از وضعیت اجتماعی و فرهنگی شیعیان تا عصر خویش ارائه  طالعات گرانوي پاسخ گفت، ا

ق در حـال ویـرایش و    559ق آغاز کرد و تـا سـال    556نگارش کتاب را در سال  عبدالجلیلکرد. 

به توضـیح  ، فراتر از پاسخ به نقد مخالف شیعهنقض ). کتاب 28، ص1358اصالح آن بود (رازي، 

هـا و محصـوالت    خانـه  تشیع، رجال شیعه، مراکز تعلـیم شـیعیان، کتـاب    مبانی مذهب شیعه، تاریخ
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چهار دسته مطالـب را  کتاب النقض آموزشی شیعه توجه کرده و به این موضوعات پرداخته است. 

  دربر دارد:

  ؛حوادث صدر اسالم .1

  ؛اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر نویسنده .2

  ؛تاریخ تشیع .3

  .مسائلی گوناگونان در و دیدگاه شیعی ءعقاید و آرا .4

لـف  ؤویژه تاریخ فکري و فرهنگی آن تا عصـر م  به، توان تاریخ شیعه می الجلیل راکتاب عبد، در واقع

ي درجه یک قـرن ششـم   ها کتاب ي کالمی و جدلی شیعه و در زمرهها کتاب دانست. این نوشته از جمله

و در بـاب  بـوده  خی و جغرافیـایی  داراي ارزش تـاری ، هـاي ادبـی   رود کـه عـالوه بـر ارزش    می شمار به

پـس از   عبـدالجلیل رازي کتابی بسیار سودمند و غنی اسـت.  ، مطالعات تاریخ اجتماعی و مذهبی شیعیان

  .)1391، سلطانی (ر.ك: ق درگذشت 585سال 

  )۵۸۸ابن شهرآشوب (م  »مثالب النواصب«معرفي 

همـت  مثالـب النواصـب   تـاب  به تـدوین ک ، طالب مناقب آل ابیپس از تدوین کتاب  شهرآشوب ابن

از کرد این کتاب را در پنج فصـل بـراي یـاد   ت. وي اسمناقب کتاب  ةکنند تکمیلاي  که به گونه گماشت

  :است کتاب عبارتاین سامان داد. پنج فصل  بیت هاي مخالفان اهل و بديها  عیب

  ؛خرینأفصل فی المتقدمین و المت. 1

  ؛اصبینفصل فی مثالب الجاهلین و الجاحدین الغ. 2

  ؛فصل فی معایب الناکثین و القاسطین و المارقین. 3

  ؛فصل فی مساوي فقهاء الضالّین. 4

  .المبتدعۀت و اآلراء فصل فی مخازي اصحاب المقاال. 5

کـه موجـب   ، از سـقیفه پـس  وجودآمـده   به اوضاع نامطلوب به، این کتاب ۀدر مقدم ابن شهرآشوب

ـ پرداخته و شـرایط سیاسـی     »تقیه«به موضوع ، د. در فصل اولکن می اشاره، شدمسلمانان  راهی بیشتر گم

وم بـه بررسـی اقـدامات    . فصل دکرده است عباس را تا عصر خود تشریح یامیه و بن یاجتماعی دوران بن

بـه   منینالمـؤ خالفـت امیر  ةکسانی که در دور، صواب خلفاي نخست اختصاص دارد. در فصل سومنا

شـده  نقـد و بررسـی    »مارقین و خاذلین، قاسطین، ناکثین«چهار عنوان  تحت، مخالفت با ایشان برخاستند

۱۱۶      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

معرفـی و  ، انـد  روا داشـته   ابیطالببن  خالفت علی ةدورویژه  به بیت و کسانی که ستمی در حق اهل

  ابـن زعـم   هایشان یاد شده است. فصل چهارم به عملکرد فقهایی اختصاص دارد کـه بـه   و زبونیها  بدي

کارنامـه فقهـایی   انـد.   راهـه سـوق داده   لی دین را از مردم پوشانده و ایشان را بـه کـج  راه اص، شهرآشوب

ملـل و   ةاسـت. فصـل پـنجم دربـار    شده ارزیابی فصل در این  شافعیو  بن انس مالک، ابوحنیفهچون هم

مثالـب  در کتـاب  مناقـب  ست. ارجاع به کتـاب  ها انحرافی فرقههاي  آنها و گرایشهاي  زیرشاخه، ادیان

 ه بـود. ق تـدوین شـد   554بعد از مناقـب کـه در سـال     داردمثالب حکایت از تدوین کتابِ ، اصبالنو

از کتـاب  ، نگـارش یافتـه   571کـه در سـال   ، خـویش متشابه القرآن در کتـاب   ابن شهرآشوبهمچنین 

). بـر  12 ص، 2 ج؛ 251ص ، 1ج، 1379 ، (ابن شهرآشـوب بـار یـاد کـرده اسـت    دو مثالب النواصب 

در ج  ق 857و  70ص، 2 جدر  ق1436یـاد کـرده (   مثالبدر کتـاب   ابن شهرآشوبه اساس تاریخی ک

  ق نوشته شده است. 566این کتاب پس از سال ، )71ص ، 2

ایـن  رسد  می و به نظراست ق صورت پذیرفته  571ق تا 566زمانی  ةبازدر مثالب نگارش ، بنابراین

بـوده (ابـن    ابـن شهرآشـوب  کـه اسـتاد   ، يعبـدالجلیل راز بعض مثالب النواصب در برابر کتاب کتاب 

) نگارش یافته است. با توجـه بـه اتمـام تـالیف     145ص، ق1380، ؛ همو11ص، 1ج، 1379، شهرآشوب

را هشـت سـال پـس از     ابن شهرآشوبتوان زمان تدوین کتاب مثالب  ، میق559در سال  کتاب النقض

  دانست. 567اریخ و در حدود زمانی این ت

از گیـري   بهـره لحـاظ  بسیار پرارجاع و پرمنبـع اسـت و از   مناقب مانند  شوبابن شهرآمثالب کتاب 

اسـت. ایـن کتـاب داراي دو    اي  برجستههاي داراي امتیاز ،کالمی و ادبی، تفسیري، حدیثی، منابع تاریخی

خطی است و چهار تصحیح نیز از آن صورت گرفته که تنها سه جلد یکی از این تصـحیحات بـه    ۀنسخ

  تشر شده است.تازگی چاپ و من

  ل رازی و ابن شهرآشوبيالجلة دو کتاب عبدسيمقا

نگـارش   570تا  560هاي  سالقریب در یک عصر و  ابن شهرآشوبو  رازي الجلیلعبدمثالب دو کتاب 

رسد نـاظر   می و به نظراست نوشته  عبدالجلیل رازيکتاب خویش را پس از  ابن شهرآشوبیافته است. 

مسیر طی شده توسـط اسـتاد خـویش در تعامـل      ابن شهرآشوبده است. شبه آن و در مقابل آن تدوین 

هـاي   به مقابلـه بـا وي و دیـدگاه   مثالب با نگارش کتاب است پسندیده و تالش کرده  نمی راسنت  اهل با

مـذهب دو   ،میان بزرگان ،سنت اهل در تعامل با ،گونه که در عصر حاضر جریان همسو با وي برود. همان
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). در قرن ششم نیز این دو رویکرد فعـال بـود و   1384، اه وجود دارد (ر.ك: حب اهللارویکرد و دو دیدگ

 و نـد ایـن دو جریـان بود   ةنماینـد  ابـن شهرآشـوب  و  عبـدالجلیل دادنـد و   مـی  خود را انجامهاي  تالش

 دهد. یک جریان که بـه تعبیـر   ارائه میهاي این دو جریان و رویکرد  یشان نیز اطالعاتی از دیدگاهها کتاب

آنهـا را اخبـار   ، پسـندید  نمـی  بسیاري از اخبار مربوط بـه مثالـب را  ، جریان اصولیه بود ،عبدالجلیل رازي

، و چنانچـه راه اصـالحی نبـود    ،این اخبـار را توجیـه   ،دانست و تا حد ممکن می واحد و غیرقابل استناد

ن اخبـار مثالـب را   اکثري بیشـتری . اما جریان دوم بـا تـالش و کوشـش حـد    کرد می و را ردپذیرفت  نمی

بـر   ابـن شهرآشـوب  نمـود.   مـی  داد و تلقی به قبـول  میو همه را در معرض دید قرار کرد  میگردآوري 

  داشت.نمایندگی این جریان را بر عهده  ،مثالباساس کتاب 

  ها تشابه

ـ کـه امپرا نـد  دست به قلـم برد اي  این دو نویسنده در دوره: عصر و زمانۀ نویسنده. 1 وري عباسـی در  ت

هـاي   ترین ویژگی چرخید. برجسته می ضعف و افول بود و قدرت سیاسی در دست ترکان سلجوقیال ح

  این عصر چنین بود:

بر آمدن اختالفـات و منازعـات میـان شـیعه و      .2؛ سست شدن پایگاه خالفت و زوال سیاسی آن .1

  کالمی.هاي  مایه بن رونق مجالس مناظره با .3 ؛سنی

هــا و  درگیــري ،ات مــذهبی در ایــران گــرم بــود و بــر اثــر ایــن مســائلبــازار مناقشــ ،در ایــن دوره

  آمد. می هایی پیش محدودیت

قدرت یافتـه بودنـد کـه    حدي به  ،شیعیان به لحاظ اجتماعی، در بخش شرقی خالفت ،در این عصر

هرچنـد  ، )484 ص، 1364، ند (مسـتوفی قزوینـی  شـد  مـی مالحظـه   ،مطـرح هاي  به عنوان یکی از فرقه

 صـدد بودنـد  برانگیخته بـود و رقبـاي شـیعه در    هایی را و نفرتها  عیلیه و باطنیان حساسیتحرکت اسما

مرزهـاي   عبـدالجلیل رازي چون همدانشمندانی هاي  اما فعالیت، شیعیان را مساوي با باطنیان اعالم نمایند

ـ       ن عصـر میان شیعیان و اسماعیلیان را ترسیم کرد و جریان باطنی را از جریـان شـیعی جـدا سـاخت. ای

ـ       همکـاري   ۀدوران تقیه به صورت عام نبود و مجال بیان و بروز عقایـد بـراي شـیعیان فـراهم بـود زمین

در  عبـدالجلیل تـوان مواضـع    نمـی  رو ازاین، )378ص، 1364، شیعیان با حکومت وجود داشت (راوندي

را بـراي   بیشـترین مثالـب   ابن شهرآشـوب در همان عصر ؛ زیرا را حرکتی بر اساس تقیه دانست النقض

  را در محاق قرار دهد. عبدالجلیلامثال هاي  ثبت نمود و تالش کرد حرکتسنت  اهل بزرگان

۱۱۸      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

نویسی است و گرایش کلـی هـر    هر دو کتاب مربوط به ادبیات جدلی و ردیه: . نوع نگارش و ادبیات2

دو نگـارش   کتـاب  متفاوت که از ایـن دو  البته با دو رویکرد کامالً، مشترك است ،دو کتاب در این زمینه

و  ظره وارد شـده و بـا توجـه بـه ایرادهـا     از بـاب منـا   الجلیلعبـد سنخ ساخته است. کتاب  غیرهم کامالً

ارائـه   مسـتدل و منطقـی   یپاسـخ ، که بر مذهب شیعه از سـوي عـالمی سـنی وارد گردیـده     هایی اشکال

مخـالف را نشـانه رفتـه و    اعتقادي هاي  پایه ،حقانیت شیعه را مفروض گرفته ابن شهرآشوباما دهد،  می

  سستی آن را نشان داده است.

  ها تفاوتب. 

و در عنوان ایـن دو کتـاب   بوده این دو کتاب در شمار دانشمندان و عالمان شیعی  گانآورندبا اینکه پدید

 را ابـن شهرآشـوب  هسـتند و کتـاب   هایی  اما این دو نوشته داراي تفاوت، مثالب استفاده شده ةنیز از واژ

کـه مواضـع اصـولی شـیعه را      ،ابـن شهرآشـوب  . دانست الجلیل رازيعبدکتاب نقض ر برابر توان د می

 ،با نگـارش ایـن کتـاب   ، کوشیده است دیده می و مشی تکیه بر اخبار را رو به ضعفدانسته  نمی مناسب

صـدد  در ،و از سـوي دیگـر  برخیـزد،   بیت به مقابله با مخالفان اهل ،سو یکاز : دو هدف را نشانه رود

  و جریان همسو با وي برآید. الجلیل رازيعبدسخ به پا

تفاوت روشـی ایـن    ،مربوط به بینش این دو نویسنده و در پی آن این دو کتابهاي  تفاوت ترین مهم

  هاست. از گزارشگیري  دو در بیان و بهره

  ها شيها و گرا ه دگايد .۱

و ایـن بـر   گرفتـه   اه تقریبی را پیدیدگ ،کتاب نقضدر  الجلیل رازيعبداعتدال و تفاهم مذهبی: اول. 

اینکـه   رغـم  علـی  ابن شهرآشوبپیموده است. مثالب در کتاب  ابن شهرآشوبخالف مسیري است که 

دلی ظاهري با مخالفـان   اما زمانه را براي هم، آشنا بود و با آنان حشر و نشر داشتسنت  اهل با دانشمندان

، افـراد انگشـت نهـاد(ابن شهرآشـوب    هاي  اف و کژيچون انحرنقاطی همبر  ،اینو بنابردید  نمی مناسب

بـراي رفـع    ،پرهیـز کـرده  نکـات  از ایـن   الجلیلعبـد  ۀاما نوشـت . ) و آنها را برجسته کرد73ص، ق 857

با نوشـتن کتـاب    بعض فضائح الروافضنویسنده کتابِ ؛ با اینکه نوشته استخود را  بکتاانگیزي  فتنه

بـا دادن   عبـدالجلیل ولی ، مشتعل کردن دعواهاي مذهبی بود درصدد ،و فرستادن آن به شهر قزوینخود 

 ابـن شهرآشـوب  آمد. اما سنی بر ةآن نویسند ۀخواباندن فتندرصدد  ،پاسخ علمی و احترام به طرف مقابل

و جریـان  سـنت   اهـل  در برابـر اینکـه   عالوه بـر مثالب النواصب در پی انجام رسالتی فراتر بود و کتاب 
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نیز قـرار داشـت و تـالش     ،بود عبدالجلیلکه همسو با  ،ر برابر جریانی از شیعهد، فکري آنها قرار داشت

  کند.ها ایجاد  کرد تعدیلی در آن دیدگاه

، 1358رازي، ( فتیرپـذ  ثنـا و درود بـر خلفـا را    ،در مسـیر دیـدگاه تقریبـی خـود     عبدالجلیل رازي

بـراي   عـن الفـواحش العظیمـه    عایشۀتنزیه و با تدوین کتابی با عنوان کرد  را تطهیر عایشه، )11ص

 ةبـار ـ برخالف گروهی از شـیعیان کـه در  را   »افک«. او حدیث نمود دامنی عایشه فعالیت نشان دادن پاك

سـنت   اهل ). خطوط قرمز115صان، (همدانست عایشه ةدربار ،سنت اهل همچونـ    دانند می ماریه قبطیه

: مـذهب شـیعه در حـق    داشت اظهار و نستندا روارا سنت  اهل را پاس داشت و تندي در حق بزرگان

کـه  کرده  نقل بعض فضائح الروافض ةنویسند). 257 صان، اعتقاد به کفر و شرك نیست (هم، صحابه

(بـراي  است را با القاب ناپسند یاد کرده  عمربر بزرگان صحابه طعن زده و  المفصحدر کتاب  شیخ مفید

بـراي زدودن  کتـاب نقـض   صـاحب  روي،  بـدین . و..)139و139و 107ص، ق1413، : مفیدر.كنمونه 

گویـد: هرچـه در کتـاب     مـی  ،شمار عقایـد و مـذهب تشـیع ندانسـته    را در  شیخ مفیدنوشته ، حساسیت

و بـا   ،بـدین وسـیله   الجلیلعبد). 243، ص1358، (رازيکند  نمیمذهب و عقیده بر مسطور باشد داللت 

شـیعیان  هـاي   زند. تسامح در تبـرّي از ویژگـی   ینم بدان دامن ،ها از منازعات پرهیز کرده این دیدگاه ۀارائ

بـه  را بیشـتر آنچـه    الجلیل قزوینیعبدنیز آن را یاد کرده و بدان پایبند است.  الجلیلعبداصولی است که 

کـه شـیعه   را وي ایـن ادعـا    ،براي نمونه .پذیرد است، نمیي شیعه آمده ها کتاب عنوان مثالب شیخین در

  )251صان، کند(هم می رداند  بوده »العقبه لیلۀ«در  عثمان وعمر ، ابوبکر ۀمعتقد به توطئ

 ،از آنچه در صدر اسـالم گذشـته   ،به صراحت ابن شهر آشوببرخی همچون  ،در مقابل این دیدگاه 

بـازگو کـردن آنچـه اتفـاق      :معتقدند ،گردانان صدر اسالم را برشمرده و مواضع نارواي صحنه اند یاد کرده

هدایت را فراهم خواهد کـرد و از همـین    ۀبلکه زمین ،و اختالفات نیستها  انگیدامن زدن به دوگ، افتاده

دهـد (بـراي اطـالع بیشـتر ر.ك: ابـن       مـی  پوشش ،آید می که به کار مثالب ،را شیخ مفیدبرخی آرا  ،منظر

 ،راه براي روشـنگري همـوار شـده    ،با بیان حقایق). وي معتقد است: 265، 253ص، ق857، شوبآشهر

بـا توجـه بـه عملکـرد مخالفـان       ابن شهرآشوبمسلمانان به راه حقیقی فراهم خواهد شد. ن رسید ۀزمین

هـاي ایشـان را    ) و بـدي 145ص، 1ج ، ق1436، آنان را اهل بدعت دانسته (ابن شهرآشـوب  بیت اهل

کنـد از شـمار    مـی  تـالش  عبـدالجلیل را کـه  ) و مثالبی 73ص، ق 857، نقل کرده است (ابن شهرآشوب

د و ایـن روش را  ساز می برجسته ،کردهتأکید  با نقل و تفصیل بر آنها، خنان شیعیان بدور بداندباورها و س

  داند. می و صوابدهد  میبراي یافتن مسیر حق ترجیح 

۱۲۰      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

در عصر صفوي به عنـوان   »اصولی«و  »اخباري« ةهرچند دو واژدیدگاه اخباري دیدگاه اصولی: دوم. 

فکري شـیعیان  هاي  بس بلند در جریاناي  این دو گرایش پیشینهاما ، دو مکتب و دو گرایش مطرح شدند

 ابـن شهرآشـوب  و  الجلیل رازيعبـد ، بر پایه دو کتاب یادشدهاند.  (و با تعابیر دیگري) داشتهسنت  اهل و

وابسته به دو جریان فکري و از دو تبار فکري متمایز هسـتند. یکـی از اصـولیان و دیگـري از اخباریـان      

اي  شایسـته منبـع آن و نیـز مضـمون روایـت بررسـی      ، اخباریان نسبت به سـند روایـت  شود.  می قلمداد

  کردند. میتحلیل و نقد احادیث را  ،اما اصولیان با استفاده از اصول عقلی و نقلیدادند.  صورت نمی

هـاي ایـن    امامیـه اسـت و دیـدگاه    اناز اصـولی ، کند می اشارهخود چنانچه بارها در کتاب  عبدالجلیل

بعـض فضـائح   کتـاب   ةکـه نویسـند  را کند. او برخی نکـاتی   می داري پرچمکتاب نقض را در جریان 

 غـالت و حشـویه  ، از جملـه اقـوال اخباریـان امامیـه    ، براي سرزنش شیعه بدان اسـتناد کـرده   الروافض

شـیعت  « ةواژ عبـدالجلیل ، )3ص، 1358، نه دیدگاه اصولیان امامیه که با ایشـان مخالفنـد (رازي   ،داند می

پذیرد و آنها را بـه   اند نمی حشویان و غالیان به عنوان تشیع پراکندهرا و آنچه  هبرد را بارها به کار» صولیا

همچـون  نماینـدگان دیـدگاه اصـولی عالمـانی      ،پذیرد. از نظر او نمی عنوان جریان اصلی و معقول شیعه

  .)508 و 504صان، هستند (هم شیخ طوسیو  سیدمرتضی

 میان امکان صدور حـدیث و اثبـات صـدور آن تفـاوت    ، ابن شهرآشوبشی بر خالف م عبدالجلیل

ـ  ، امکان صدور مشکلی نداشتهخاطر هایی که به  بسا گزارش چه و ،نهد می  ۀاما وقوع و صـدور آن در بوت

تـوان بـه    نمی ) و394، 288، 26ص ان، کند (هم نمی اخبار آحاد ایجاد علم و عمل ،ابهام باشد. از نظر او

کنـد و بـر    مـی  را حـل هـا   نمـا  بسیاري از تنـاقض  ،در این رویکرد الجلیل رازيعبدیه کرد. واحد تکخبر 

بسـیار کوشاسـت و احادیـث و اخبـار را بـه راحتـی        ،در نقد و بررسی احادیث ابن شهرآشوبخالف 

  پذیرد که با اندیشه و دیدگاه تقریبی و اصولی وي سازگار باشد. می از آن رااي  یا گونه ،نپذیرفته

و  یزیـد چـون  همبرخی روایات مانند رجعت و بازگشت افرادي  الجلیلعبد ،اساس همین دیدگاهبر 

هـات دانسـته کـه بـا اصـول      او این نـوع اخبـار را از خرافـات و ترّ   . پذیرد نمی پیش از قیامت را زیاد ابن

 هشـیع  ۀ). او همچنین مسائلی مانند تحریف قرآن را سخنان برخی حشـوی 286صان، سازگار نیست (هم

دانـد   نمـی  اصولی ۀرا مشی شیع عثمانو  عمرو  ابوبکرکه دشنام و بغض  چنان ؛نه اصولیان شیعه ،داند می

  ).281صان، ستاید (هم می را ابوبکر) و خود 416صان، (هم

بنـدي   کـه میـان صـحابه رتبـه    دارد  می چنین اظهار عبدالجلیل ،در موضوع تبرّي و نیز جایگاه صحابه

مطـابق  امـامتش  ، )178صان، (همـ بندي از همه بهتر است  که در رتبهضمن آن وجود دارد و امام علی
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 تصـریح  ل و جایگاه امـام علـی  یآوري فضا. او با یادنص بوده و امامت خلفا به اختیار خلق بوده است

از صـحابه   ) و امامـان شـیعه  257صان، ل به کفر و شرك نبوده (همیصحابه قا ةبارکند که شیعیان در می

  ).287صان، (هم اند هتبري نجست

پـس از روشـن   اعتقاد دارد: دیگر است و اي  در این زمینه به گونه ابن شهرآشوبها و مواضع  دیدگاه

 تـر  کمکی براي روشـن ، آوري و بازگو کردن اخبار گروه باطل و منحرف، گردشدن حق و هواداران حق

راه حـق را  ، بـا تجمیـع انـواع خبـر     ،ۀ بسیاري بر اخبار نمـوده تکی ،اینشدن این مسیر خواهد بود و بنابر

، کند (ابـن شهرآشـوب   تأکید می بر آن ،یفه حقه کارساز دانسته. او تبري را براي انسجام طاکند می تقویت

اخبـاري را   ۀکند شیع می که تالش ،الجلیلعبددر برابر نگارش  ابن شهرآشوب). 194ص ،1 ج ق،1436

  توان نشان دادن این گروه است.دن و پر، درصدد برجسته کرشده معرفی کند منقرض یگروه

تـوان کتـاب    مـی  ،این دو دانشمند در این زمینـه صـورت گرفـت    ءکه میان آرااي  با توجه به مقایسه

و کتـاب   ،در اکثریـت بودنـد   ،دانسـت کـه در آن دوره  نماي شیعیان اصولی  تمام ۀرا آین الجلیل رازيعبد

یش دیگر شیعیان قلمداد کرد. با توجه بـه مشـی اصـولی    نماي گرا تمام ۀرا نیز آین ابن شهرآشوب مثالب

و ایـن رویکـرد تنهـا در بررسـی      ،ي انتقادي اسـت ها رویکرد رویکرد وي به اخبار و گزارش الجلیلعبد

را پـیش گرفتـه اسـت. او اخبـار     مشی بلکه در اخبار مربوط به شیعیان نیز همین  ،سنت نیست اهل اخبار

  نقد کرده و قابل پذیرش ندانسته است.، پذیرند با همین رویکرد می توجهی را که اخباریان شیعه قابل

اصولی و اخبـاري  هاي  تفاوت ازاي  شاخهتوان زیر می رویکرد کالمی و رویکرد حدیثی این دو را نیز

ـ  ،با رویکرد کالمی عبدالجلیلاین دو نویسنده قلمداد کرد.  مربوط به امـا رویکـرد   ه، به مصاف رقیب رفت

  حدیثی و تاریخی است. ابن شهرآشوب

هـایی   تفـاوت  ابن شهرآشوبرازي و  الجلیلعبداز سوي شده  کارگرفته میان روش به. روش و شیوه: 2

متفـاوت ایـن دو اسـت کـه خـود را در      هـاي   رویکردها و انگیزه، ها دیدگاهبه سبب  ها تفاوت است. این

  مختلف نشان داده است.  هاي  پیمایش روش

بنـدي بـه    توجیهی و علمی است. او ضـمن پـاي   عبدالجلیلروش د: اول. روش اقناع ـ روش نق 

در . کند، آنها را براي مخالفان نیز باورپذیر و قابل دفاع سـازد  تالش می ،باورها و اعتقادات خویش

هـاي مـذهب تشـیع تأکیـد      سازي باورها و عقاید شیعیان بوده و بر داشته بر شفافاو سعی  ،این راه

اي ترسیم کرده است که در آن، هـر   عرصه مناظره دیده و صحنۀ دوسویه کرده است. او خود را در

موضع خود را  عبدالجلیل رازيسخن و نظر نابجایی موجب پاسخ کوبندة طرف مقابل خواهد بود. 

۱۲۲      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

زدایـی از   در این عرصه موضع دفاع دانسته و کمتر به هجوم روي آورده اسـت. او درصـدد پیرایـه   

  سنت. نه نقد اهل ،شیعه است

اسـکات  درصدد  تنها ابن شهرآشوباست.  عبدالجلیلبر خالف  ،در این زمینه ابن شهرآشوبروش 

مقابـل و سسـت کـردن     ۀو تالش او معطوف به جبه ،و کوشش او سلبی است و نه ایجابی خصم است

ین گـروه خـودي در دسـتور کـار وي     یباورها و آ، آن است. عقالنی و منطقی نشان دادن عقایدهاي  پایه

محـل  ه بـر اخبـار   شـد واردهاي  مطالب پرداخته و هیچ توجهی به خلل ۀسویه به عرض ندارد. او یک قرار

هجوم (نـه دفـاع) و   درصدد  ابن شهرآشوبطرف مقابل ندارد. هاي و توجهی به ایراداست استناد نکرده 

 ) و هجـوم را بهتـرین دفـاع قلمـداد    278و177و64و9ص، ق 857، ابن شهرآشوب(است سنت  اهل نقد

کند آنان را به عقـب   می تالش، بیت با جمع کردن تمام مثالبِ مخالفان و دشمنان اهل ،این. بنابرکند یم

  داخلی را منسجم نماید. ۀبراند و جبه

 ،ایننقـد و تحلیـل اسـت. بنـابر     الجلیلعبـد کتاب نقـض  ماهیت دوم. روش تحلیل ـ روش استناد:  

 ابـن شهرآشـوب  مثالـب  کتـاب   ةرد. این بر خالف شیودوم قرار دا ۀاستناد به احادیث و منابع در مرحل

ـ   مـی  و اسناد خـویش را یـاد  و منابع  بسیار پراستناد است ابن شهرآشوباست.  مطالـب وي   ۀکنـد و پای

 ابـن شهرآشـوب  امـا  ، دانسـت  »محـور   تحلیل«توان  می را الجلیلعبد ،نقلیات است. با توجه به این روش

ابـن  امـا  ، تحلیـل و دیـدگاه کلـی در بـاب شـیعیان اسـت      ۀ ارائـ درصـدد   الجلیلعبداست.  »محور نص«

هاي گروهی از شیعیان در بـاب حـوادث    بیان دیدگاهدرصدد  ،روایت و تاریخ، از راه حدیث شهرآشوب

  ).160صان، صدر اسالم است (هم

را بـه کـار گرفتـه و بـه بیـان      اي  ادبیات محترمانـه  عبدالجلیلخشونت کالمی: ـ   نرمش کالمیسوم. 

  ابـن شهرآشـوب  بر خـالف  ، هاي شیعیان و رفع اشکاالت یادشده از سوي مخالف پرداخته است دیدگاه

گزیده کـه اقتـدار بیشـتري را در    ندیده و ادبیاتی را بر که چنین ادبیاتی را براي مواجهه با مخالف کارساز

ع، موضـو از ایـن  اي  ). نمونـه 500و 493صق، 857آشـوب،  هرابـن ش گذارد (ب مقابل مخالف به نمایش

(بـراي اطـالع بیشـتر ر.ك: ابـن      به کـار بـرده اسـت   ه صحاببرخی تعابیري است که به عنوان رمز براي 

  .)182، 181، 180، 179، 82ق، ص 1436شهرآشوب، 

زیرا به نام این افراد ذیـل همـین عنـاوین بارهـا     گونه از سر تقیه و ترس نیست؛  از افراد بدیند کریاد

کرد بـراي  گونـه یـاد   ایـن . بـرد  می عابیر را براي چه کسانی به کارو مشخص است که این تکرده  تصریح

نـه  ـ آنان را به مادرانشـان   ، که براي تنقیص مخالفان و طعن در نسبشان چنان؛ تحقیر و تنقیص آنان است
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معاویـه را   ،)504 صان، (همـ  »رومان بنت ام«را  عایشه، حنتمه ابنرا  عمردهد. او  می انتسابـ   پدرانشان

خوانـد   مـی  ابـن الزرقـاء  را  مـروان ) و 565 صان، را... (همـ  بن عاص عمرو، )539صان، هم»(دهن ابن«

  کند. می ). و در باب مادران افراد یادشده مطالبی نقل532 صان، (هم

خود داراي زمینه و بستري مربوط به جغرافیاي پیـدایش ایـن    ،این نرمش و یا خشونیت کالمی

لحـاظ زمـانی در یـک عصـر نوشـته شـده و در ایـن عصـر          دو اثر است. این دو کتاب هرچند به

هاي مذهبی رواج داشته، اما در دو جغرافیا نگارش یافته است: یکی در ري و  مجادالت و کشمکش

توانسـته اسـت در برآمـدن دو نـوعِ      محیطی فارس زبان و دیگري در حلـب. ایـن دو جغرافیـا مـی    

تشیع در حـال گسـترش بـود و نیـاز بـه       ،در ري نویسی تأثیر داشته باشد. متفاوت از ادبیات مثالب

شـد و در فضـاي آرام، مجـال گسـترش و رونـق       ها از سوي شیعیان احساس می همدلی میان گروه

کردند، آرامش ایجادشده به آشـوب   بزرگان اصولی شیعه تالش می ،رو گشت، ازاین تشیع فراهم می

ــدل نشــود ــب .مب ــا در حل ــد  ،ام ــت  شــیعه از جایگــاه سیاســی خــود ران ــود. عمــر دول ه شــده ب

به سر آمده بود و دولـت ضـد شـیعۀ زنگیـان      ،هاي شیعی داشتند که گرایش ،ق)567ـ297فاطمیان(

نورالـدین  ق) در شامات برآمده و سیاست خویش را بر سرکوب شیعیان قرار داده بـود.  624ـ521(

محدود کرد. او هاي مذهبی شیعیان را  آزادي ،ق543دو سال پس از آمدن به حلب و در سال  زنگی

و برخـی بزرگـان    ،فرمان داد اذان شیعی در مساجد خوانده نشود، سب صحابه را ممنـوع سـاخت  

 ،5ق، ج1392تغـري بـردي،    ؛ ابـن 475ص ،2ق، ج1425شیعه را تبعیـد کـرد(ر.ك: ابـن العـدیم ،     

در این ایام، حکایت از انفعـال شـیعیان و از دسـت     ابن شهرآشوبمثالب ). نگارش کتاب 282ص

توانست زمینـۀ   کرد. ناکامی و سرخوردگی شیعه و مقابله با ایشان می تن موقعیت پیشین ایشان میرف

کـه در   تند شدن مواضع را فراهم ساخته، سرانجام مدخلی براي پدید آمدن چنین کتابی باشد؛ چنان

اي سـنی در بسـتري اینچنـین و در     از سوي نویسنده فضائح الروافضنگارش کتاب  ،جهت مقابل

  اند. سنت در ري احساس کردند موقعیت پیشین خود را از دست داده ایی شکل گرفت که اهلفض

  گيري جهينتبندي و  جمع

را بـه صـورت   نقـاط  این  ،ها تکیه کرده ضعفو  ها از نگارش است که بر کاستیاي  گونه »نویسی مثالب«

مـذهبی بسـتر تولیـد و    هـاي   هاي نژادي و نیـز جمعیـت   دهد. رقابت و نزاع میان گروه می برجسته نشان

مثالـب النواصـب   گونه نگارش و تقویت این نوع ادبیات است. با بررسی محتوایی دو کتاب  این ۀتوسع

۱۲۴      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

بـه ایـن   ، رونـد  مـی  شمار که هر دو از دانشمندان شیعی قرن ششم به، ابن شهرآشوبو  عبدالجلیل رازي

دو گـرایش و   ،سـنت  اهـل  تعامـل بـا  توان دست یافت که میان شیعیان قرن ششم در بـاب نـوع    می نکته

. گـرایش  و این دو گرایش خود را با تـدوین دو کتـاب در بـاب مثالـب نشـان داد     ، جریان وجود داشت

اما مسیر تقریـب را در بـازگو   ؛ اخباري بود ابن شهرآشوبگرایش  و ،اصولی و تقریبی، عبدالجلیل رازي

، کـرد  مـی  آن را نمایندگی بن شهرآشوباکرد. گرایشی که  می جوو کردن حقایق به صورت کامل جست

مطـرح و   مجـددا آن جریـان را  ، تالش کرد بـا نگـارش ایـن کتـاب    روي  بدینرو به ضعف نهاده بود و 

کـه پاسـخی بـه    ، ضـمن آن ط جغرافیـایی متفـاوتی هسـتند   یکه محصول شراتقویت نماید. هر دو کتاب، 

جریـان همسـو بـا     تـالش کردنـد   ،نه رفتهشابه نحوي رقباي داخلی را نیز ن، مخالفان بیرونی تشیع بودند

  .دهندخود را برجسته و گروه رقیب را رو به ضعف نشان 

. داشـتند یی نیـز در روش  هـا  ه، تفـاوت ایـن دو نویسـند   ،ها و رویکردهاي متفاوت با توجه به دیدگاه

ـ امـا  ، برگزیدگونه  اینکرده و روش مناسب را تأکید  بر اقناع و تحلیل و دفاع الجلیلعبد  ن شهرآشـوب اب

  عوامل و معیارها تعریف کرد.و مشی خویش را بر اساس همین تأکید نمود  استناد و هجوم، بر اسکات
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