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    Ranjbar@qabas.netآموزشی و پژوهشی امام خمینیاستادیار مؤسسۀ /  محسن رنجبر
 15/4/1393: پذیرشـ  10/12/1392: دریافت

  چکيده
نـام بـه ، قـرن هفـتم ، نگاشـتۀ یکـی از عالمـان و مورخـان»الخـواص تـذکرة«کتـاب پژوهش حاضر به معرفی و نقـد 

بازشناسـی تبـار و شخصـیت و مـذهب پردازد. پـس از ، می»ابن جوزيسبط«معروف به  ،قِزاوغلیبن الدین یوسفشمس
محـور نخسـت  :کتاب و منابع آن، نقد و بررسی محتواییِ کتاب در چهار محـور سـامان یافتـه اسـتاز  نویسنده و آگاهی
هایی کـه سوم گزارش ؛هاي ضعیف و ناهمسو با باورهاي شیعهدوم گزارش ؛هاي موافق با باورهاي شیعهشناسایی گزارش

گویی به نقد و تضعیف برخی از اخبـار مناقـب و ارد و یا کمتر به آن پرداخته شده است. چهارم پاسخدر منابع دیگر وجود ند
سنت. یکی از اهداف مهم این پژوهش بازکاوي و پاسـخ بـه دو توسط برخی از محدثان و مورخان اهل بیتل اهلیفضا

بنـدي بـه مـذهب سنت است، با وجود پايهلکه خود از عالمان و اندیشمندان ا ،پرسش مهم است که چرا نویسندة کتاب
بـه برخـی از  ،نایـو افـزون بـر  ؟است سنت، به نگارش و تدوین کتابی در بارة مناقب و فضایل امامان شیعه پرداختهاهل

بـه مـذهب امامیـه  ،هایی، در نهایتاست؟ و چرا با وجود چنین اعتراف کردهنیز هاي اعتقادي شیعه اذعان و اعتراف آموزه
  رویده است؟نگ

  .بیتاهل، ، تاریخامامان، ، سبط ابن جوزي، مناقبالخواصةتذکر ها:واژهکلید
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  مقدمه
بارة مناقـب و فضـایل سنت، آثاري وجود دارد که دراهل هاي عالمان و اندیشمنداندر میان آثار و نگاشته

از آنان چرا و بـا هریک  نگاشته شده است. البته اینکه اطهار ۀائمویژه به و بیتاهل نامۀو نیز زیست
طلبـد. امـا در اند، بررسیِ فراگیر و دقیقـی میپرداخته انگیزه و رویکردي به بررسی زندگی امامان چه

از قـرن هفـتم ویژه بـه که از همان قرون نخستین واست اي که نباید از نظر دور داشت آن نکته ،این میان
پیدا شدند که از گرایش اعتـدالی برخـوردار  سنتاهل گروهی در میان علما و اندیشمندانو  به بعد، نحله

ۀ و اعتقادي به مقام وصایت و امامـت ائمـ دست برنداشتند و ضمن آنکه از اعتقاد به خالفت خلفا ندبود
 داشـتند. بـر ایـن اسـاس، آنـان بـه تـدوین و بیتاهل نداشتند، اما گرایش محبتی خاصی به اطهار

 بن طلحه شـافعیمحمدشده پرداختند. با رویکرد یاد بیتاهل لینگارش آثاري در حوزة مناقب و فضا
 611(م  محمـد جُنابـذيبن عبـدالعزیز ؛مطالب السؤول فی مناقب آل الرسولمؤلف کتاب  ،ق) 652(م 
 ،ق) 855(م  صـباغ مـالکیابن  ؛معالم العترة النبویۀ و معارف اهل البیت الفاطمیۀ العلویۀنگارندة کتاب  ،ق)

 ،ق) 953(م  بـن طولـونالدین محمـدشـمس ؛الفصول المهمۀ فی معرفۀ احـوال االئمـۀنویسندة کتاب 
(قـرن  درویش حسین کربالئـی ؛الشذرات الذهبیۀ فی تراجم االئمۀ االثنی عشریۀ عند االمامیۀمؤلف کتاب 

مؤلـف کتـاب  ،ق) 910(م  عظ کاشفیاحسین واملّ ؛روضات الجنان و جنات الجنانصاحب کتاب  ،دهم)
الخـادم الـی المخـدوم در  وسـیلۀنگارندة کتاب  ،ق) 927(م  روزبهان خنجیبن اهللافضل ؛روضۀ الشهداء

اإلتْحـاف بحُـبّ نویسندة کتـاب  ،ق) 1172(م  محمد شَبْراويبن عبداهللاو ؛ شرح صلوات چهارده معصوم
شـده را در مناقـب و در طول قرون متمادي، آثـار یاد کههستند  یجمله نویسندگان سنی مذهباز األَشراف

  اند. نگاشته بیتاهل لیفضا
نگاشـتۀ  من االمۀ بذکر خصـائص االئمـۀ تذکرة الخواصاما یکی از آثار مهم در این حوزه، کتـاب 

بـه مطالعـه و  ها و امتیازات خاصی که این اثر دارد، این پژوهشسبب ویژگیاست که به ابن جوزيسبط
پـیش از پـرداختن بـه معرفـی و نقـد ایـن اثـر، الزم اسـت دربـارة اما نقد و بررسی آن اختصاص دارد. 

  :شخصیت نویسنده و کتابش اطالعاتی ارائه شود

  نامة نويسندهتبارنامه، شخصيت و زيست
در  بغـدادي حنفـیعبداهللا ترکی عَـونی هُبَیْـري بن الدین قِزاوغلیحسامبن الدین ابوالمظفر یوسفشمس
، از الـدینحسـام). پـدرش 8ق، ص1426بـن جـوزي، ا(سبط ق چشم به جهان گشود 582یا  581سال 
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مقتفـی ملقـب بـه  ،بن مسـتظهر بـاهللامحمدق)، وزیر  560(م هبیره بن الدین یحییابوالمظفر عونبردگان 
پنداشت، آزاد کـرد. مـادرش د میمنزلۀ فرزند خوبود که چون او را به ،عباسی ۀخلیف ،ق) 555(م  ألمراهللا

المنـتظم فـی تـاریخ االمـم و مؤلف کتاب مشهور و مفصّل  ،جوزيبن ابوالفرج عبدالرحمان، دختر رابعه
او نـوة  ،بود ـ که همانند خواهرانش ـ از پدرش و محدثان دیگر سماع حـدیث داشـت. بنـابراین الملوك

  است. ابوالفرجدختري 
خـت یادگیري و آموزش رسید، جدش به او قرآن و حدیث و فقـه آموبه سن وقتی  ابن جوزيسبط

و  کُلَیـببن عبـدالمنعماو در بغـداد، از جـدّ خـویش،  ،و او را به مذهب حنبلـی تربیـت کـرد. بنـابراین
 ،و در دمشـق ؛دو فرزند خطیـب طوسـی ،عبدالمحسنو  احمداز  ،در موصل ؛المجد حربیابیبن عبداهللا

). 297، ص23ق، ج1413(ذهبـی،  و برخـی دیگـر حـدیث شـنید الیُمن کِنديبوا، طبرزدبن ابوحفصاز 
، ظریـف، ابن جـوزيسـبط، سـنتاهل نگارانشناسان و تراجمهمچنین بر اساس گزارش برخی از رجال

و در وعـظ و خطابـه،  ،سیما، متواضع، باهوش، داراي محفوظات بسیار و صـاحب خطـی خـوشخوش
 و داراي بیـانی رسـا و گیـرا بـود سـخنصدا، شـیرینزبردست، خوش سرآمد زمان خود بود. او خطیبی

، عســقالنی حجــر؛ ابن226 ص ،13 ق، ج1408کثیــر، ؛ ابــن185- 183 ، ص48 ق، ج1407(ذهبــی، 
  ).328 ص ،6 ق، ج1390

در طـول زنـدگیِ خـویش، بـراي کسـب دانـش و تجربـه، بـه  ابن جـوزيسـبطافزون بر این، 
ها و شهرهاي گوناگون از جمله، اِرْبِل، حَرّان، حلب، قدس، مکه، نابلس، عکّا، طور، قـاهره، سرزمین

بـه  9ق، ص 1426، ابن جـوزيسـبطدِمْیاط، کَرَك، خِالط، اسکندریه، قاسیون و بعلبک سفر کـرد (
هـا و ). حاصـل فعالیت281-278، ص 3، ج 1374اسـالمی،  بـزرگ دائرةالمعـارفبعد؛ نیـز ر.ك: 

هاي علمی سالیان طوالنیِ نویسنده سبب شـد تـا او یکـی از مورخـان مشـهور و خطیبـان کوشش
  بیان شام گردد.توانمند و واعظان خوش

  مذهب
دمشـق، هاي بسیاري که با فقیه و حاکم ابتدا پیرو مذهب حنبلی بود، اما پس از همنشینی ابن جوزيسبط

حجـر، (ابن ق) داشت، مجذوب او شد و مـذهب حنفـی اختیـار کـرد 624(م  ایّوببن بکرابیبن عیسی
گیـريِ بسـیارش از آن در و بهره حنبلبن فضائل احمد). البته استشهاد او به کتاب 328 ، ص6ق، ج1390

، احمـد حنبـلو نیز یادکرد همراه با تعظیم و تکریم او نسـبت بـه  زبورهاي اثر مالي اخبار و گزارشهالب

۱۰۴     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

نیز به این نکته اشـاره کـرده  حجرابنکه چنان؛ و مذهب اوست حنبلابنبستگیِ خاص او به حاکی از دل
در ایـن  اطهـار ل ائمهیو پرداختن به مناقب و فضا بیتاهل ، عالقۀ او بهاین (همان). با وجود است

ثـم انّـه «که گفتـه اسـت چنان به تشیع نسبت دهند؛تا او را است را واداشته  ذهبیمچون کتاب، برخی ه
یـتُ لـه أر«نویسـد ). و در جـاي دیگـر می471 ، ص4 ق، ج1382(ذهبی، » ترفّض و له مؤلف فی ذلک

را از او  ریاض األفهـام کتاب ). همچنین برخی297 ، ص23 ق، ج1413(ذهبی، » مصنَّفا یدلّ علی تشیّعه
  ).238 ق، ص1357 رافع،(ابنشود میشده، تشیع او ظاهر اند که از اثر یادو گفته انستهد

بـراي مـردم سـخن  بارة مقتل امام حسین، روزي از او خواسته شد تا درابن کثیربر اساس گزارش 
طوالنی، دستمال خود را بر صورتش نهاد و گریـۀ  یبر منبر رفت و پس از سکوت ابن جوزيسبطبگوید. 

گریسـت، از منبـر پـایین میدرحالیکـه  شدیدي کرد و سپس دو بیت شعر در بارة آن حضرت خوانـد و
 ، شـفیعانش دشـمنانش باشـند.گردنـدو مـردم پراکنـده شود واي بر کسی که چون در صور دمیده : آمد

، کثیـر(ابن آغشـته اسـت که پیـراهنش بـه خـون حسـینحالیگردد، درمیناگزیر فاطمه در قیامت باز 
  ).367 ، ص1 ق، ج1410؛ نعیمی دمشقی، 227 ، ص13 ق، ج1408

هـا و و گزارش تـر، برخـی از باورهـاو مهمویژه بـه و بنديِ کتـابافزون بر این، نام، ساختار و فصل
توانـد دیگري بر تشیع او و حتی تشـیع اعتقـاديِ نگارنـده می شده در این کتاب، شاهدکار گرفتهتعابیر به

اولـی «نظر شیعه، یعنی بیان کرده، همان معناي مورد» ولیم«از میان ده معنایی که براي واژة که چنان؛ باشد
  ).271 ، ص1 ق، ج1426، ابن جوزيسبط( را پذیرفته است »و سرپرست

بـارة در ،پـردازد، در آغـازمی که بـه بخشـی از سـخنان امیرالمـؤمنین ،همچنین وي در باب پنجم
گرفتـه اي از عصمت آن را فراگفت که هالهسخنانی می علی گوید:هاي سخنان آن حضرت میویژگی

ی یتـا جـا ،سخنی که خداوند بر آن شکوه و جالل افکنده بود؛ بود و سخنش میزان و معیار حکمت بود
راستی که خداونـد داشت. بهشد و آن را گرامی میزده میکه هر کس راهی به شنیدن آن داشت، شگفت

اي از آن نابجـا گفتـه نه کلمه ؛و مالحت و زیبایی و فصاحت را جمع کرده بودشیرینی  در سخن علی
گویان را ناتوان سـاخته و گـوي سـبقت را در میـدان مسـابقه از سخن ؛شده و نه دلیل و برهانی بر باطل

 داردهـا و عقـول را بـه حیـرت وامـیتابـد و فهمت بر آنها مـیواژگانی که نور نبو ؛همگان ربوده است
  ).485 ، ص(همان

دانسته و براي اثبـات ضـرورت آن،  دارا بودن مقام عصمت را ز جمله شرایط اماماو در جاي دیگر، ا
در غیـر ایـن  .گـرددنیا به راهنما نیازمند و در خطا و اشتباه نیفتد دو دلیل آورده است: نخست آنکه امام 
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خداونـد بـر  يهـاآنان حجّت آنکه. دوم آن هم محال است انجامد کهمینهایت یب و تسلسلبه  صورت،
  ).519 ، ص2 (همان، ج عصمت از هر عیب است ،ند، و از جمله شرایط حجّتیبندگان او

کـه در کند، بلکه ـ چنـانصراحت باطل میتنها این دیدگاه را بهتر کتاب، نهاما مطالعه و بررسی دقیق
، یـا بعضـی ۀ اطهـارو جایگـاه ائمـ ل مخالف بـا شـأنیذکر برخی از مناقب و فضا ـ خواهد آمدادامه 

هـاي ناهمسـو بـا برخـی از گزارشذکـر لی که او براي برخی از صحابه نقل کـرده و یـا یکرامات و فضا
از مطالعـه و بررسـی ایـن  ،تواند شیعۀ اعتقادي باشد. بنابراینباورهاي شیعه، حاکی از آن است که او نمی

  ب شیعه را برگزیده است.توان پذیرفت که او مذهنمی يروکتاب، به هیچ
نیست زمان نگـارش آن پـس از معلوم نیز باید گفت که از میان رفته و  ریاض االفهامدربارة کتاب  اما
 صـرفاًتا بتـوان شـیعه شـدن وي را محتمـل دانسـت و یـا یا قبل از آن، است بوده  الخواصتذکرةکتاب 

  ن احراز کرد.از آرا  بیتاهل محبت وي به

  پرسش مهم
ۀ اي کتابی در مناقب و زنـدگی ائمـتوان پذیرفت نویسندهکه چگونه میاین مهمی که مطرح استپرسش 

 »غـدیر«بـارة جریـان ن شـمرده و حتـی دیـدگاه شـیعه را درنگاشته و فضایل بسیاري براي آنـا اطهار
شـیعه را  شمرده، تنها معناي مـورد تأییـدبر» یمول«که براي واژة  یی، و از میان ده معناباشد گزارش کرده

این، بر مذهب حنفی باقی مانـده و بـه وجود با  ؛باشد ۀ اطهارل به عصمت ائمیدرست دانسته و نیز قا
  یده باشد؟!وحقانیت مذهب شیعه اعتراف نکرده و به این مذهب نگر

توانـد پاسـخ ایـن پرسـش اي وي و اینکه او شاید در خفا و باطن شیعه شده است، نمیرویکرد تقیه
 هاي بسیاري را که همسـو و موافـقآید ـ او به حد کافی، گزارشکه در ادامه میکه ـ چنانراچ ؛مهم باشد

  باشد، در این اثر آورده است.  سنتاهل
 رسد کلید پاسخ این پرسش را در تفسیر و برداشت نویسـنده در یـک جـا از کتـابشبه نظر می

 شده نگاشته اسـت: امیرالمـؤمنینباید یافت. وي در توضیح لقب یاد »یعسوب الدین«بارة لقب در
شـود کـه دهانشـان بـوي ایستد و مانع زنبورانی میهمانند امیر زنبوران ـ که در جلوي درِ کندو می

بویـد. پـس هـر کـس بـوي محبـت از دهد ـ بر در بهشت ایستاده، دهان مـردم را میگیاه بدبو می
دهـد، بـه بوي دشـمنی او را می کند و هر کس دهانشدهانش استشمام شود، او را وارد بهشت می

  ).123، ص 1اندازد (همان، ج آتش می

۱۰۶     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

سازد که از دیـدگاه نویسـنده و شده به این نکته رهنمون میه این تفسیر و برداشت از لقب یادتوجه ب
شمار آورد، حـد نصـاب سـعادت به سنتاهل توان او را نمایندة تفکر یک گروه معتدلکه می ،امثال وي

است و الزم نیست کـه شـخص بـه  پیامبر بیتاهل ت نسبت بهشدن، محبت و مودّ خروي و بهشتیا
توانـد مانـدن می سنتاهل از دیدگاه این گروه، بر مذهب ،ل باشد. بنابراینیمقام وصایت و امامت آنان قا

و ایـن میـزان در سـعادتمند شـدن و  ،قابل جمـع باشـد رسول خدا تبیاهل با اظهار محبت نسبت به
  کافی است. ه بهشتورود ب

  کتابمعرفي 
، در دوازده ۀ اطهـاربراسـاس تعـداد ائمـ خود در مقدمه اشاره کرده اسـت ،که نویسندهچناناین کتاب 

اختصاص دارد. فصـل  فصل تنظیم و تدوین شده است. از فصل نخست تا فصل هفتم به امیرالمؤمنین
حنفیـه، فصـل بن است. فصل دهم به محمـد و امام حسین بارة امام حسنه ترتیب درهشتم و نهم ب

یعنی از امـام  ،حال دیگر ائمهو فصل دوازدهم به شرح یازدهم به حضرت خدیجه و حضرت زهرا
  ، اختصاص یافته است.تا حضرت حجت سجاد

ق چاپ سـنگی بـوده 1285ن در سال این اثر پیش از آخرین تحقیق آن، چهار بار چاپ شده که نخستینِ آ
ـ که دو چاپ آن در سال سه چاپ است، اما  صـورت بـهـ ق بوده 1401ق و چاپ سوم در سال 1369بعدي 

ـاپ اخیـر آن، کـه در قالـب دو جلـد  ـا چ حروفی بوده که البته بر اساس همان چاپ سنگیِ نخست اسـت. ام
ـاس نُـه نسـخه، تحقیـق و  زادهحسین تقـیاست و حاصل یک دهۀ تحقیق محقق محترم آقاي  اسـت، بـر اس

ـامل نسـخهشده است. این نسخهعرضه  ـا ها بر اساس دو تحریر از مؤلف است. تحریر نخست ش هاي یـک ت
  ).62ق، ص 1426، ابن جوزيسبطهاي پنج تا نُه، تحریر دوم را دربردارد (ر.ك: چهار است و نسخه

  منابع کتاب
تـدوین و نگـارش آن  گیري نویسنده از منابع بسیار و گونـاگون درهاي مهم این اثر، بهرهیکی از ویژگی

توان منابع ایـن کتـاب را بـه دو بندي کلی، میاست که برخی از آنها اکنون موجود نیست. در یک تقسیم
  دستۀ کلی تقسیم کرد: 

منابع شفاهی که نویسنده از راویان بسیار نام برده و از آنان اخباري را با این تعـابیر نقـل کـرده اسـت:  .1
  »....اجازةً، حَکی لی بعضُ أشیاخِنا و، قرأتُ علی، سمعتُ، قراءةً، سماعاً، اخبرَنا، حدّثَنا، أنبأَنا«

  یاد کرده است:را استفاده و آنها  هامنابع مکتوب که مؤلف به سه شیوة گوناگون از آن .2
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قـال «، »ء السـیراختلف علما«و یا » اتفق«یا » قال«، »قال اهل السیر«همانند  ؛الف: با تعابیري کلی و عام
  ؛...و» علماء التأویل

، سـعدابـن، واقـدي، ابن اسحاق، شَعْبی، سُدّيهمانند  ؛فان بدون اشاره به نام آثارشانذکر نام مؤل .ب
  ؛...و الدنیاابن ابی، محمدبن هشام، مدائنی

نزدیک به شصت منبع با نام مؤلفان آنهـا بیـان کـرده  ،بارهها و مؤلفان آنها. او در اینذکر نام کتاب .ج
  ).55- 51 ق، ص1426، ابن جوزيسبط(ر.ك:  ستا

  كتاببررسي محتوايي 
رسد در تدوین و نگارش چنین اثري، افزون بر آنچه نویسنده در مقدمۀ کتاب بـه آن پرداختـه، به نظر می

الي هتوجه و تأمل است که از نوع رویکرد و شیوة انتخاب و چینش اخبار و نیز از البـدو نکتۀ دیگر قابل
  توان استنباط کرد:هاي کتاب میگزارش

دو موضـوع توجـه بـه شـده، او در تأییـد دیـدگاه یاد ؛بیتاهل معتدل دربارة سنتاهل ارائۀ دیدگاه .1
  ده است:کر

، جـدشویژه بـه ،سـنتاهل و ردّ تضعیفات برخی از علماي بیتاهل لیبیان مناقب و فضا نخست. 2
  ل.یبارة برخی از اخبار مناقب و فضادر

دوم پرداختن به برخـی از مثالـب و اعمـال ناشایسـت برخـی از اصـحاب و زنـان صـحابی کـه چنـین 
  را به چالش کشیده است. سنتاهل و غیرمستقیم، نظریۀ عدالت صحابه نزد رویکردي، تلویحاً

کـه اکنـون در فرقـۀ وهابیـت نمـود  بیتاهل افراطی نسبت به سنتاهل امیه وبرائت از دیدگاه بنی .3
  یافته است.

ها و اخباري کـه او بـه آن پرداختـه، از نقـاط هاي دینیِ نویسنده، گزارشبا توجه به مذهب و گرایش
هایی برخـوردار اسـت. همچنـین برخـی از منقـوالت و قوت و اعتبار مناسب و یا از اشکاالت و ضعف

  شود:میذکر هاي وي منحصر به فرد است که در ادامه، گزارش

  تبر و موافقهاي مع. گزارش۱
کـه ذکـر کـرده کـه همسـو بـا باورهـاي شـیعه اسـت، را هـاي بسـیاري گزارش ،نویسنده در این کتاب

  چنین است:  هایی از آنهانمونه

۱۰۸     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

  ؛)129 ، ص1 ق، ج1426، ابن جوزيسبط( سبب لعن امیرالمؤمنینامیه بهنکوهش از بنی. 1
 ص (همـان، ) و اخبـار215- 171 (همـان، ص بر اساس آیات ل بسیار براي امیرالمؤمنینیبیان فضا. 2

شـود، دریاهـا مرکّـب و جـن و  عباس مبنی بر اینکه اگر درختان قلم) و نقل خبري از ابن344- 216
 ؛)168 (همان، ص توانند بشمرندرا نمی ل امیرالمؤمنینیانس نویسنده و شمارشگر، فضا

 و در نهایـت، دادن پـرچم بـه امیرالمـؤمنین »خیبـر«در فـتح قلعـۀ  عمرو  ابوبکراعتراف به ناتوانی . 3
 ؛)240 (همان، ص توسط پیامبر

» سرپرسـت«یعنـی ـ شیعه نظر ورنظممعناي به »یمول«پرداختن به حدیث و واقعۀ غدیر و تفسیر واژة . 4
 ؛)277- 255 (همان، ص از میان ده معنا - 

مِنکُمْ اتَوَلَّوْ الَّذِینَ إِنَّ«فرار کرد و اشاره به آیۀ » اُحُد«نخستین کسی که در جنگ عنوان به عثمان. یادکرد از 5
 ؛)289کنندگان نازل شده است (همان، ص ) که دربارة فرار155عمران: (آل» یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

در ادامـه، ایـن  ؛بررسی سنديِ و داللی اخبار مناقب و پاسخ به اشـکاالت و شـبهات مربـوط بـه آنهـا. 6
 شود؛میذکر موضوع 

ـ که سـخنان حکیمانـه  عَلّافابوهُذَیْل گزارش یک مناظرة جالب یکی از مجانین اهل رَقّه ـ به نقل از . 7
 را بـر اسـاس دیـدگاه هاي مناسـب، حقانیـت خالفـت امیرالمـؤمنینها و پاسخزد و با پرسشمی
 ؛)355- 352 (همان، ص کند، اثبات میسنتاهل

 و در روز غدیرخم بـه امیرالمـؤمنین عُمَرگوییِ بارة تبریکدر سِرّ العالَمَیْناز کتاب  غزّالینقل سخن . 8
طلبـی وي بـود. که سبب این مخالفت غلبۀ هواي نفس بر او و ریاسـت ،مخالفت وي با آن حضرت

 ، نسبت هذیان به آن حضـرت داددر جریان درخواست دوات و کاغذ توسط پیامبر عمرهمچنین 
ا در قالـب اسـتدالالت و ر غزالـیاین، وي ادامۀ نقل سـخن  ). افزون بر357- 356 ، ص1 (همان، ج
؛ غزالـی، 360- 358 ، ص1 (همـان، ج آورده اسـت یزیـدو  معاویـه، ابـوبکربارة نکوهش اخباري در

 ؛)25ـ24 ق، ص1415
و عملکرد آنـان در جنـگ جمـل و نشـان دادن  زبیرو  طلحه، عایشهدر نکوهش  يهاي بسیارگزارش. 9

ــؤمنین ــت امیرالم ــبط(حقانی ــوزيس ، 380- 370، 373- 366، 364- 363 ، ص1 ، جق1426، ابن ج
(همـان،  در کنار جدش رسول خدا از دفن امام حسن عایشهنیز گزارش منع  ؛)395- 394، 382

 ؛)65 ، ص2 ج
 ؛)396ـ394 ، ص1 (همان، ج المؤمنینافروزي بر ضدّ امیراز جنگ عایشهگزارش پشیمانی  .10
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و پاسخ کوبندة آن حضـرت بـه او در قالـب  به امیرالمؤمنین معاویهآمیز . گزارش نامۀ مفاخره11
و وجـوب پیـروي از خـود  چند بیت شعر که در آن به برگزیده شدنش توسط پیـامبر اکـرم

چون آن نامه را دید، گفت: آن را پنهان کنید. مبادا بـه گـوش شـامیان  معاویهایشان کرده است. 
 )؛448ـ447، ص 1برسد (همان، ج 

، هماننـد عثمـانویژه بـه ،در نکـوهش خلفـا ها و سخنان امیرالمـؤمنینپرداختن به برخی از خطبه. 12
 ؛)496- 493 ، ص1 (همان، ج» شقشقیّه«خطبۀ 

ها، شبهات علمـی و احکـام فقهـی، و گویی به پرسشدر پاسخ عمربارة ناتوانی اختصاص فصلی در. 13
لوال علـیٌّ لهلـک «؛ »اعوذ باهللا من معضلۀ لیس لها ابوحسن«همانند  ؛بارهدر این عمرهاي متعدد از نقل
در  امیرالمـؤمنینهاي همچنـین مسـاعدت». طالـباللهم التبقنی لمعضلۀ لیس لهـا ابـن ابی«، »عمر

هاي بـه پرسـش پاسـخ امیرالمـؤمنین، جملـهاز ؛معضالت علمـی و فقهـیگویی به مسائل و پاسخ
 ؛به بعد) 552 ، ص1 (همان، ج بودندنگویی و دیگر اصحاب قادر به پاسخ عمرپادشاه روم که 

 ، ص1 (همـان، ج اختصاص صفحات بسیاري به نصایح خالقی و اندرزهاي دینـی امیرالمـؤمنین. 14
 ؛به بعد) 486

دانسـته  شـعبۀبن مُغِیرةبارة قبر موجود در نجف که آن را قبر در ابونعیم اصفهانیمردود دانستن گفتۀ . 15
 ؛)640 ، ص1 (همان، ج چرا که قبر وي نامعلوم است ؛است

 در کوفه پس از صلح و تصریح آن حضرت بـه طهـارت خـود و دیگـر گزارش خطبۀ امام حسن. 16
 ؛)24 ، ص2 (همان، ج بیتاهل

، و عُقبـهبن ولیـد، عمروعـاص، معاویـه، ابوسـفیان. گزارش معرفی شخصیت و سیماي واقعـی 17
، ). نویسنده در گزارش یادشده31-258، ص 2(همان، ج  توسط امام حسن سفیانابیبن عُتبۀ

توسـط  عُتبـهو  ابوسـفیانو نیز لعن  توسط پیامبر معاویه) و لعن 28، ص 2نفرین (همان، ج 
ها ـ گونه گزارش). نکتۀ مهم در تحلیل این29، ص 2کر کرده است (همان، ج آن حضرت را ذ

هـا، گونه اخبار و گزارشـ آن است که نویسنده با پرداختن به این تر نیز اشاره شدکه پیشچنان
در نظریۀ عدالت صحابه تشکیک کرده و حتی آن را به چالش کشیده و ملتزم بـه عـدالت همـۀ 

 اسـت کـه از امیرالمـؤمنین عباسابندیگر این ادعا پرداختن به سخن  آنان نشده است. مؤید
بارة دیگر اصـحاب آورده اسـت کـه خداونـد در قـرآن، برخـی را عتـاب و کند، اما دردفاع می

 )؛574ـ573، ص 1سرزنش کرده است (همان، ج 

۱۱۰     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

بـه مدینـه ـ کـه  العـاصابیبـن حَکَمهمانند بـازگردان  ؛عثمانناشایست ي کارهااشاره به برخی از . 18
 و نمـاز خوانـدن بـر او ،به طائف تبعید شده بودـ شـرکت در تشـییع جنـازة او توسط پیامبر اکرم

 ؛)49ـ48 ، ص2 (همان، ج مروانم آفریقا (پانصد هزار دینار) به پسرش یاعطاي یک پنجم از غنا
بن بـن حسـنعبـداهللادر حق  ،دو خلیفۀ عباسی ،منصورو  سفاحها و جنایات گزارش مفصل از ستم. 19

و دیگـر  ابـراهیمو » نفـس زکیّـه«معروف بـه  ،محمدو فرزندانش  »عبداهللا محض«مشهور به  ،حسن
 ؛)97ـ76 ، ص2 ها (همان، جحسنی

برود و با او بیعـت کنـد، بـا  یزیدکه حاضر است نزد  عمر سعدبه  ردّ گزارش پیشنهاد امام حسین. 20
که چنین سخنی از آن حضـرت از زمـان حرکـت از مدینـه تـا عـراق  سِمْعانبن عُقْبَۀاستناد به گفتۀ 

 ؛)154 ، ص2 نشنیده است (همان، ج
بـا توجـه بـه سـخنان و  یزیـدو استدالل بر جواز لعـن  یزیدهایی دربارة شخصیت و مثالب گزارش. 21

 ؛)282ـ265 (همان، صجوزيبن عبدالرحمان ،استدالالت جد خود
زادگان)و مـادران آنـان و شخصـیت و (امام ۀ اطهاربارة تعداد فرزندان ائمدراطالعات ارزشمندي . 22

 ؛)آفرینیِ برخی از آنان در حوادث تاریخی(همان، فصل مربوط به معرفی فرزندان امامنقش
(همـان، ص  در جنـگ صـفین بن حنفیهمحمدتوسط  بیان مناقب و توصیف جایگاه امیرالمؤمنین. 23

 ؛)296- 292
 ؛)309ـ308 (همان، ص حضرت خدیجهنسبت به  عایشهبارة حسادت و توهین هایی درگزارش. 24
 ).334ـ330 (همان، ص از زبان پیامبر بیان جایگاه و منزلت حضرت زهرا. 25
، ابـوبکرآمیز آن حضرت نسبت به از ارث و بخشی از خطبۀ نکوهش . اشاره به جریان منع حضرت زهرا26

 ؛)353ـ352از خلیفه و کارگزارانش بدون پرداختن به تفصیل ماجرا (همان، ص نیز دوري آن حضرت  و
(همـان،  عبـدالملکدر عصـر  )، امام سـجاد342(همان، ص  بیان معجزات و کراماتی از پیامبر. 27

 ؛)463ـ462 (همان، ص امام کاظم و )452ـ450 (همان، ص )، امام صادق387ص 
، 394ــ388 (همـان، ص قیِ و سیرة اخالقی و تربیتی امـام سـجادپرداختن به مناقب، مواعظ اخال. 28

 ؛)410ـ399، 397ـ396
البتـه او مسـمومیت آن حضـرت توسـط  ؛)481- 480 (همـان، ص گزارش مسمومیت امام رضـا. 29

(همـان،  پـذیرد، نمیاست آنکه او از شهادت آن حضرت ناراحت و اندوهناك بودهسبب بهرا  مأمون
 ؛)482ـ481 ص
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 ؛)515ـ513 (همان، ص حیات حضرت حجت پذیرش تلویحی تولد و. 30
  ).536ـ519 (همان، ص بارة جایگاه و منزلت سادات علويقی و پندآموز دربیان حکایات اخال. 31

  هاي غيرمعتبر و ناهمسو با باورهاي شيعه . گزارش۲
و مثالـب  بیـتاهـل لیسـنگی را در مناقـب و فضـامطالـب گـران ابن جوزيسبطشد، ذکر که چنان

هاي غیرمعتبر و ناهمسو با باورهاي امامیه خالی نیست کـه بـه مخالفان آنان نگاشته، اما این اثر از گزارش
  شود:اشاره می هایینهمون
در  ابوطالـبنویسـنده نگاشـته اسـت کـه  ؛ایمان پدر و مادر امیرالمـؤمنین نبودهایی دربارة گزارش. 1

). وي در 144ــ143 ، ص1 (همـان، ج اي از اسالم آوردن سرباز زدآخرین لحظات عمرش، به بهانه
(همـان،  چـون آن دو مسـلمان بودنـد ؛ارث نبردند ابوطالباز  و علی جعفرافزاید: میجاي دیگر، 

 (صـدوق، داردداللـت  ابوطالـبکه افزون بر روایـاتی کـه بـر ایمـان است در حالی این ). 163 ص
، مـؤمن از دنیـا رفتـه ابوطالبامامیه اتفاق دارند که  ،شیخ مفید)، بر اساس گفتۀ 356ـ355 ، ص1390

    ).139- 138 تا، صنیشابوري، بیفتال ابن؛ 46 ق، ص1414(مفید، 
نـزد  ایمان مادر آن حضرت، گزارش حضـور فاطمـه مـادر امیرالمـؤمنین نبودهمچنین وي دربارة 

    .)113 ، ص1 ق، ج1426، ابن جوزيسبطو را آورده است! (براي سجده کردن بر ا هُبل
که بر اسـاس برخـی چرا ؛در پاسخ باید گفت: این سخن نیز با باورهاي اعتقاديِ شیعه ناسازگار است

: نـدفرمود مؤمن بود. امام صـادق ابوطالبنیز همانند همسرش  روایات شیعه، مادر امیرالمؤمنین
را بر صُلْبی کـه  گوید: آتشرساند و مینازل شد و گفت: خداوند به تو سالم می جبرئیل بر پیامبر

تو از او به دنیا آمدي و مادري که به تو آبستن شد و دامنی که تـو را کفالـت کـرد، حـرام گردانیـدم. 
 است و دامنـی آمنهاز او به دنیا آمد، عبداللّه است و زنی که به او آبستن شد  صلبی که رسول خدا

؛ همـو، 137 ، ص1361(صـدوق، اسـت  فاطمه بنت اسـدو  ابوطالبکه او را کفالت نمود، عمویش 
    ).67 تا، ص؛ نیشابوري، بی704ـ703 ق، ص1417

که خداي تعـالی چرا ؛کندگوید: این خبر بر ایمان آنان داللت میمیدر تفسیر این خبر  مجلسیه امعلّ
کـه آیـات و اخبـار بـر آن داللـت گونـه همان ؛اسـت آتش را بر همۀ مشرکان و کافران واجب کرده

  ).108 ، ص15 ق، ج1403(مجلسی،  کندمی
را  سـنتاهل همان دیدگاه مشـهور ،بارهنده در ایننویس ؛»ابوتراب«به کنیۀ  سبب تسمیۀ امیرالمؤمنین. 2

۱۱۲     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

خشمگین شده و بـه حالـت قهـر، بـه سـوي  گزارش کرده است که آن حضرت از حضرت زهرا
، خـاك نـد. آن حضرت را در آن حالت دیدمسجد رفته و روي خاك خوابیده بود که چون پیامبر

- 127 ، ص1 ق، ج1426، ابن جـوزيسـبط( : اي ابـوتراب، بنشـیننـدو فرمود نـداز پشت او زدود
ز از دیـدگاه شـیعه مـردود . ایـن تفسـیر نیـندآن حضرت به این کنیه معروف شد ،). از آن زمان128
دیگـري  ضـوعهاي معتبر، وجه تسمیۀ آن حضرت بـه ایـن کنیـه، موکه بر اساس گزارشچرا ؛است

، 5 ق، ج1406عـاملی، مرتضی (ر.ك: اند ذکر کردهبوده است که برخی از محققان معاصر به تفصیل، 
ـــو، 238- 229 ص ـــان، 261- 241، 2 ؛ ج153- 152ص ، 1 ق، ج1430؛ هم - 65 ص، 1385؛ خرس
 ).340- 338 ، ص10 ، ج1389؛ مختاري، 77

در خانۀ کعبه را گزارش کـرده، امـا او  مادر امیرالمؤمنین فاطمهوضع حمل  يجرامااگرچه نویسنده . 3
و از آنجـا وارد  دوخانه وارد شد (نه آن که دیـوار شـکافته شـ که وي از درِاست گونه بیان کرده این

 را در ایـن فضـیلت شـریک دانسـته اسـت حـزامبن حَکـیم) افزون بر این، او شخصی به نـام گردد
  ).156ـ155 ، ص1 ق، ج1426، ابن جوزيسبط(

  .)217 (همان، ص دانستن وي! الدعوةو مستجاب سعد وقاصنقل کرامتی براي . 4
 ؛انـدارث برده از پیـامبربه آنچه انبیاي الهی پیش  تفسیر حدیث منزلت به ارث بردن امیرالمؤمنین. 5

 ).231 (همان، ص یعنی کتاب خدا و سنت پیامبر
نمـاز  باره کـه او نخسـتین کسـی اسـت بـا پیـامبررا در این چند نویسنده سخن امیرالمؤمنینهر. 6

باره رد کرده است، اما او در نهایـت، پذیرفتـه اسـت خوانده، صحیح دانسته و سخن جدش را در این
 .)452 آورنده از کودکان، آن حضرت بوده است! (همان، صاسالم که نخستین

ـلمانان بـود و هنـوز از عسلی که متعلق به بیت و امام حسن کلثومامّهایی دربارة برداشت . گزارش7 المال مس
ـان، ص  ـالی اسـت کـه بـر 469- 468بین آنان تقسیم نشده بود، و آن دو سهمی داشـتند (هم ). ایـن در ح

 صحت داشته باشد. تواند دربارة امام حسن، این موضوع نمییعه به عصمت اماماناساس اعتقاد ش
که سهم ورثه، بـیش از مـاترك میّـت باشـد) کـه (کاهش در سهم همۀ ورثه درصورتی» عَوْل«پذیرش . 8

کـاهش فقـط خالف آن معتقد اسـت (به ). اما شیعه 488 (همان، ص است سنتاهل موافق با فتواي
 دختران). سهم دختر و یا

و در منـابع معتبـر شـیعه وجـود  اسـتکه از نظر سند و متن ضعیف  اي از امیرالمؤمنیننقل خطبه. 9
 (همـان، ص دارد کلیلـه و دمنـهاي از ندارد. همچنـین محتـواي خطبـه شـباهت بسـیاري بـه قصـه
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 ، ص4 ، ج1386، نمیـري شـبه؛ ابن842 ، ص8 ق، ج1409، کـوفی شـیبهابیابن .؛ نیز ر.ك508ـ507
 ).81 ، ص1 ق، ج1405؛ طبرانی، 184 ق، ص1394؛ بالذري، 1234- 1233

ن«بارة وجود پسر سومی به نام هایی درهرچند نویسنده گزارش. 10 ِّ آورده  بـراي امیرالمـؤمنین» مُحَسـ
بر این باور است که او در کودکی از دنیـا  ،سنتاهل است، اما او همانند برخی از محدثان و مورخان

پـس از آنکـه از  ،). همچنین او در جـاي دیگـر661 ، ص1 ، جق1426ابن جوزي، سبط( استرفته 
نهـادم،  »حـرب«: چون فرزند سوم به دنیا آمـد، نـام او را ندنقل کرده است که فرمود امیرالمؤمنین
سـتیِ افزاید: این مطلب دلیل بر در، می»همنام مُشَبِّر است »محَسِّن«فرمود : بلکه نام او  رسول خدا

ن«گوید: فاطمه از همسرش علی، فرزند دیگري به نام َاست که می بکاربن زبیرگفتار  ِّ بـه دنیـا  »مُحَسـ
هـاي که بر اسـاس پژوهشاست در حالی این ). 7 ، ص2 (همان، ج که در کودکی از دنیا رفتآورد 

حیـات پیـامبر ، سقط گردیـد، نـه آنکـه در محسن پس از رحلت پیامبر اکرم محققان معاصر، اوالً
گـذاري فرزنـدانش بـر در نام ، امیرالمؤمنینبه دنیا آمده و در کودکی از دنیا رفته باشد. ثانیاً اکرم

ایـن  توسط امیرالمؤمنین» حرب«گذاري پسران به نام گرفت. همچنین نامسبقت نمی پیامبر اکرم
(ر.ك: خِرسـان،  روز بوده استافکند که آن حضرت جنگمی شائبه و اتهام را متوجه امیرالمؤمنین

  ).32- 31 ، ص1 ق، ج1413؛ قرشی، 147- 111 ، ص2 ق، ج1417عاملی، مرتضی ؛ 1385
 ،ابن جـوزيسـبط( نه به پدرش امیرالمؤمنین ،به پیامبر بیان اخباري دربارة شباهت امام حسن. 11

 ندارد.که چنین گزارشی در منابع شیعه وجود حالیدر ،)14 و10 ، ص2 ، جق1426
بــارة برقــراري صــلح میــان دو گــروه از مســلمانان توســط امــام در نقــل روایتــی از پیــامبر اکــرم. 12

امـام  عالقـۀبعـد، گـزارش دیگـري دربـارة  ههمچنین وي در چند صـفح ؛)11 (همان، صحسن
هایی را در منـابع شـیعه چنـین گزارشـیدرحالیکـه  )،19 (همـان، ص به صلح آورده است حسن
اند امـام ها از مجعوالت راویان اموي باشد که خواسـتهرسد که این گزارشیافت. به نظر میتوان نمی

بعـد، بـه بیـان علـل  هطلب معرفی کنند. البته نویسنده در دو صفحرا برخالف پدرش، صلح حسن
 ).23 و21 (همان، صخته است پردا صلح اجباري امام حسن

 .)21 (همان، ص دربارة صلح به امام حسن گزارش اعتراض امام حسین. 13
در هر روز جمعه بـر منبـر و سـکوت  مروانتوسط  بارة سبّ امیرالمؤمنیندر سعدابننقل گزارش . 14

به امـام  مروانآمیز و نیز پاسخ توهین و حتی نماز خواندن آن حضرت پشت سر مروان! امام حسن
 ).51 (همان، ص نکوهش آن حضرت در برابر حسن

۱۱۴     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

نفـر  90تا جایی که او آمار زنان آن حضرت را بر اسـاس روایتـی،  ،المطالق بودن امام حسنکثیر . 15
ل را ) همچنین او در گزارشـی، آمـادگی آن حضـرت 55 دانسته است! (همان، ص بـراي آنکـه محلـِّ

 .)54 است! (همان، صذکر کرده شود،  عامربن عبداهللا
کـه بـه آن حضـرت نسـبت داده اسـت کـه هنگـام چنـان ؛به امام حسن »ناآگاهی«نسبت نارواي . 16

بـرد کـه بایـد دانم که نَفْسم مـرا بـه دوزخ مـیفرمود: نمی خطاب به برادرش امام حسین ،شهادت
 .)63 تسلیت دهم و یا به بهشت که تبریک گویم! (همان، ص

کـه اسـت هنگام وفات: خدا منع کرده  به امام حسین بارة سفارش امام حسنگزارش نامعتبر در. 17
 .)159 ت و دنیا و یا خالفت و سلطنت را با هم قرار دهد! (همان، ص، نبوبیتاهل میان ما

! (همـان، با شعرا و ادبا و فضـال بارة ارتباط و همنشینی فاطمه دختر امام حسینمفصَّل در یگزارش. 18
 .)247- 245 ص

آن حضرت! (همان،  دستیفقر و تهیسبب به به ازدواج با امیرالمؤمنین . عدم تمایل حضرت زهرا19
، از پس از ازدواج و تولد حسـنین ). اما بر اساس برخی از منابع متقدم، حضرت زهرا328ص 

 شـکوه کـرد: آن حضـرت روزي فقر همسرش، به پیامبرسبب به نکوهش خود توسط زنان قریش
 رفتند. پیامبر سبب گریۀ ایشان را پرسیدند. حضرت زهرا گریستند، نزد پیامبر اکرممیکه درحالی

کنند که پدرت تو را به فقیري تزویج کرد که هـیچ مـالی نـدارد فرمودند: زنان قریش مرا سرزنش می
سبب به ). یا فرمودند: آنان مرا242، ص 1384مغازلی، ؛ ابن595، ص 2ق، ج 1412سلیمان کوفی، (ابن

 ).36، ص 1، ج ـ الف ق1413(مفید، کنند ، نکوهش میفقر علی
 علـتو همچنین نپرداختن بـه  ابوبکرنسبت به  خطبۀ حضرت زهرا ازآمیز حذف تعابیر نکوهش. 20

، ابن جـوزيسـبط(! و اینکه بیماري سبب وفات آن حضرت بوده است ،واقعیِ شهادت آن حضرت
 ).354- 353 ، ص2 ق، ج1426

ــل 21 ــام علــت . تفســیر و تحلی  (همــان، ص! طلبی ويهــاي مــادي و جــاهدر انگیزه علیزیــدبنقی
  ).416ـ415

هـاي آسـمان بـارة راهگفت: از مـن درمی که چرا علی ببن مسیّسعیدنقل تعلیل نادرست از  .22
اي بـر ها کنـار زده شـود، ذره: اگر پردههاي زمین، آشناترم! و فرمودراه بپرسید که من به آنها از

بـراي  هاي مبـارك پیـامبرزیرا او در ماجراي بـاال رفـتن بـر شـانهیقینم افزوده نخواهد شد؛ 
آن حضرت مـرا بـر  رفتم، و هاى پیامبرفرمود: من بر روى شانه ها،ها و بتشکستن مجسمه
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تـوانم کردم اگر بخـواهم بـه آسـمان بـاال بـروم، میکه تصور میايگونههایش بلند کرد، بهشانه
  ).249ـ247، ص 1(همان، ج 

(همـان،  گزارش نشده اسـت که در هیچ منبع دیگري »غدیر«هزار نفري جمعیت  120مار قابل تأملآ. 23
هاي برخی از معاصران، جمعیت غدیر، بسـیار کمتـر از آمـار بر اساس پژوهشدرحالیکه  ،)266 ص

 ).1386؛ امام، 627ـ626 ، ص3 ق، ج1423(یوسفی غروي،  یادشده بوده است
بـه مـدت  به خانۀ امیرالمؤمنین عثمانن و انصار پس از قتل اوآمد مهاجررفتنقل گزارش مبنی بر . 24

کـه بـر حـالیدر ؛)350 ، ص1 ق، ج1426، ابن جوزيسبط(یشان چهل شب و درخواست بیعت با ا
(فاختلفوا... الیه مـرارا) بـه درِ خانـۀ آن حضـرت بار  چندینن و انصار امهاجر ،طبرياساس گزارش 

 ).428، ص4 ق، ج1387طبري، ( نه چهل شبآمدند، 
 ،بیعت کـرده اسـت و شهادت دادن وي در هنگام مرگ به اینکه با امیرالمؤمنین طلحهگزارش توبۀ . 25

، 1 ق، ج1426، ابن جـوزيسـبط( ف آن حضرت از مرگ وي و طلب رحمت بـراي اوو اظهار تأس
آورده کـه سـخنی از  طلحـهبارة چگـونگیِ کشـته شـدن هایی را درگزارش شیخ مفید اما). 386 ص

پـس  شیخ مفید ).385- 383 ، صـ ب ق1413(مفید،  در آنها نیامده است بیعت او با امیرالمؤمنین
این اخبار، مختصري از اخبار صـحیح دربـارة چگـونگی کشـته شـدن «گوید : ها، میاز نقل گزارش

آن، بـین امـت ترین سـند اسـت کـه دربـارة است که از طریق عامه نقل شده. اسنادش صحیح طلحه
در حـال اصـرار بـر جنـگ و بـدون اظهـار  طلحـهاختالفی نیست و همۀ آنها داللت بر آن دارد کـه 

پشیمانی کشته شده و موافق مذهب حشویه و مخالف مذهب معتزلـه اسـت و شـاهدي بـر بطـالن 
  .)386 ، ص1 ق، ج1426، ابن جوزيسبط» (است طلحهنسبت به توبۀ ادعاي آنان 

، زمانی که آن حضرت دید نیرنـگ قـرآن بـر توسط امیرالمؤمنین ابن عباسوییِ گ. تأیید پیش26
، در ایجاد اختالف میان سپاهش، مؤثر واقع شده اسـت، آن حضـرت سپاه معاویهسر نیزه کردن 

دهد کـه  را پاداش عبّاس ابنشود. خدا اطاعت و از من نافرمانی میمعاویه فرمودند: شگفتا! آیا 
) او همچنـین در جریـان 424نگریسـت! (همـان، ص اي نـازك، غیـب را مـیاو از پشت پرده

را از توقف در مکّه بازداشت و رفتن به یمن را بـه ایشـان  امام حسین ابن عباسگزارشی که 
). 137، ص 1استشهاد کرده است (همان، ج  پیشنهاد کرد، دوباره به همان سخن امیرالمؤمنین

خان عصـر عباسـی ساخته و پرداختۀ مور رسد نسبت چنین سخنی به امیرالمؤمنینبه نظر می
ندارند. ثانیـاً، بـراي خوشـامد  باشد که اوالً، اعتقادي به مقام عصمت و علم غیب ائمۀ اطهار

۱۱۶     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

اند تا با این شیوه، از خلفاي عباسی نیـز نگاشته ابن عباسخلفاي عباسی چنین فضیلتی را براي 
  ستایش کرده باشند.

و  البنـینامّ ؛او نخستین ازدواج آن حضرت را پس از حضرت زهرا؛ ترتیب ازدواج امیرالمؤمنین. 27
بر اسـاس منـابع شـیعه و  اما)، 664 (همان، ص دانسته است اُمامهچهارمین ازدواج آن حضرت را با 

 أمامـه، بـا رت زهـرا، نخستین ازدواج آن حضرت بر اساس وصیت حضـسنتاهل برخی از منابع
؛ 45 ، ص1380؛ اســکافی، 70 ق، ص1407؛ دوالبــی، 233 ، ص8 تــا، جســعد، بی(ابن بــوده اســت

ــزم، بی؛ ابن275 ، ص1 ق، ج1417طبرســی،  ــا، صح ــاب، ؛ ابن31 ت ــر، ؛ ابن8 ق، ص1406خش اثی
 ).328 ، ص2 ق، ج1391خلدون، ؛ ابن400 ، ص5 تا، جبی

جـوزي، ابن (سـبطشـد  سـبب نابینـاییِ ويکـه  در شهادت امـام حسـین ابن عباسگریۀ بسیار . 28
ابـن ، او در جاي دیگر گفته است که هنگام شهادت امام حسندرحالیکه  ).68 ، ص2 ق، ج1426
 ).573 ، ص1 (همان، ج نابینا بود عباس

  شدهتوجه ها و اخباري که يا در منابع ديگر وجود ندارد و يا کمتر به آن . گزارش۳
کـه یـا را ذکر کـرده ها و اخباري هاي ضعیف و قوي کتاب، نویسنده گزارشکنار منقوالت و گزارش در

از  یکـی شـود. البتـهکمتـر دیـده میاین کتاب،  در منابع متقدم برـ  کمدستـ منحصر به فرد است و یا 
ابهامات تاریخی اسـت. ها و برخی از پرسش گوییِ بهشده پاسخهاي یادو کارکردهاي مهم گزارش فواید
  ها چنین است:ترین این گزارشمهم

(همـان،  معاویهتوسط  حنفیهبن محمدو  و حسنین بارة لعن امیرالمؤمنیندر زهرينقل خبري از . 1
  ؛)216 ص

 (همـان، ص و محاصـرة او عثمـانشورش بـر ضـد  يجرامادر فلسطین در  عمروعاصاقامت  . علت2
 ؛)404

) کـه ابومخنـف(شاگرد  هشام کلبیبه روایت  طفل شیرخوار امام حسین گزارش چگونگیِ شهادت. 3
کـرد، آن هاي منابع متقدم این تفاوت را دارد که چون طفل شـیرخوار از تشـنگی گریـه میبا گزارش

اي قوم، اگـر بـر مـن رحـم «فرمود:  عمر سعدحضرت او را روي دستش گذاشت و خطاب به سپاه 
پس مردي از سـپاه دشـمن تیـري بـه طفـل زد و او را کشـت... س .»کنیدکنید، بر این طفل رحم نمی

  ؛)164 ، ص2 (همان، ج
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، 1بر هر کس که در روز فتح مکه اسالم آورده و مهاجرت نکرده است (همـان، ج » طُلَقا«. تعمیم 4
 ؛)452ص 

کشـته  مختـاربودند و بعدها توسـط  که شاهد قتل امام حسین عمر سعدهزار نفري سپاه  ششآمار . 5
 ؛)260 و161 ، ص2 (همان، ج شدند

 ؛)244 (همان، ص زبیربن مُصْعَببا  تصریح به اکراهی بودن ازدواج فاطمه دختر امام حسین. 6
) و توصـیف جایگـاه و شخصـیت 248 (همـان، صدختـر امـام حسـین فاطمـهدربـارة . اطالعاتی 7

 (همـان، ص برخـی حـوادث تـاریخیآفرینـی وي در الي سخنان او و نقـشهاز الب حنفیهبن محمد
 ؛)296- 285

و نیز نامۀ آن حضرت بـر ظَهـر عهدنامـه، بـه  عهدي امام رضادربارة والیت مأمونگزارش متن نامۀ . 8
 ؛)478- 474 (همان، ص اختصار

 ).484 (همان، ص از زبان مأمون عهدي امام رضاولیسبب به اشاره. 9

  توسط برخي از محدثان و مورخان بيتاهل بار مناقب و فضايلگويي به نقد و تضعيف برخي از اخپاسخ. ۴
گوییِ نویسنده به تضعیف و پاسخ تذکرة الخواصهاي مهم و نقاط قوت کتاب یکی دیگر از ویژگی
بـاره است. نکتۀ شایان توجـه در ایـن بیتاهل اخبار مربوط به مناقبویژه به نقد برخی از اخبار،

، تضعیفاتِ سـندي و سنتاهل اساس شیوة مقبول محدثان و مورخانبرف کوشیده که مؤلآن است 
هاي گونـاگون پاسـخ دهـد. او در جاهـایی، در برخی موارد، نقد داللی و محتوایی آنان را به شـیوه

شـده را بـا سلسـله دیگر، اخبـار یادکه در جاهاي تضعیف سندي آنان را مردود دانسته است؛ چنان
مخـدوش گـردد.  سـنتاهل تواند از سوي محدثان و مورخـانگر نمیسندي بیان کرده است که دی

محتوایی آنان دربارة احادیث ذیل پاسـخ داده اسـت:  براي نمونه، او به تضعیفات سندي و در جایی
)، قسـمتی از حـدیث غـدیر(همان، 235-232)، منزلت (همان، ص 222، ص 1مؤاخات (همان، ج 

)، وصـیّت (همـان، 304-302دّ ابواب (همان، ص )، س295-294)، طیر (همان، ص 265-263ص 
-321(همـان، ص )، خلقـت نـوريِ امیرالمـؤمنین318-317)، حدائق (همان، ص 309-307ص 
)، 329-328(همـان، ص  مدینـۀ العلـم)، 325ــ324(همان، ص (سیب سرخ) )، قضیب احمر 323

)، 339-335ص )، ردّ شـمس (همـان،331(همـان، ص  سرور دنیا و آخرت بـودن امیرالمـؤمنین
)، 328، ص2(همـان، ج )، برگزیـدگیِ امیرالمـؤمنین452-449(همان، ص  اسالم امیرالمؤمنین

۱۱۸     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

)، بخشش طعام خود بـه مسـکین یتـیم و 337-334در قیامت (همان، ص  جایگاه حضرت زهرا
) پاسـخ 377-373) و حـدیث ثقلـین (همـان، ص 349-348(همان، ص  بیتاسیر از سوي اهل

گونـه پاسـخ داده است. افزون بر این، او در برخی از جاها، که راویان خبر محل وثوق هسـتند، این
سـبب به دهد که برخی از راویان تضعیف شده، مورد اعتمادنـد و نبایـد بـه سـخن کسـانی کـهمی

 ).328اند، توجه نمود (همان، ص تضعیف کرده هاي فاسد، آنان رااغراض و انگیزه

  گيريبندي و نتيجهجمع
تـوان رهنمـون شـد کـه از قـرون اولیـه تـاکنون، در میـان علمـا و از آنچه نگاشته شد، به این نتیجه می

 اند، امـانداشـته آنکه بـه مـذهب تشـیع اعتقـادوجود ند که با امعتدل بوده ، گروهیسنتاهل اندیشمندان
اند، فضایل و مناقب آنان را در بسیاري از متـون حـدیثی و ورزیدهمحبت می بیتاهل آنکه بهسبب به

هاي بـارز آن، انـد. یکـی از نمونـهنادیده نگرفته و در آثار خود، به آن توجه ویژه کرده سنتاهل تاریخیِ
 مناقـب و فضـایل از اعتقادِ عامیِ خود دست نکشید، اما توجه ویـژه بـهاگرچه است که  ابن جوزيسبط
 نیز قابل توجه و ستایش است که با وجـود آنکـه علمـاي نظر، داشت. البته کوشش او از این بیتاهل
، از لحاظ داللـت و محتـوا حتی گاهیسند و  نظرجدّ وي، برخی از اخبار مناقب را از ویژه به ،سنتاهل

ده و به اشـکاالت آنـان پاسـخ دهـد. آنها را توثیق کراست دانستند، او کوشیده میضعیف و حتی مردود 
 تـوان چنـین نتیجـهافزون بر این، از بیان و توجه وي به مثالب و اعمال ناشایست گروهی از صحابه، می

بـر آن اصـرار دارنـد و حتـی  سـنتاهل کـه جمهـور ،را» عـدالت صـحابه«گرفت که او نظریۀ مشـهور 
  کنند، به چالش کشیده است. می اشهاي ادعاي اجماع و اتفاق دربارگونهبه

عمـل پوشـاندن  ۀبخش در جامـمد و نتیجهاهاي کاررسد یکی از شیوهتر آنکه به نظر میاما نکتۀ مهم
سازي بهینه و بیشتر براي بیداري ملل اسالمی، توجه و پشـتیبانی از و بستر »تقریب بین مذاهب«به مسئلۀ 

هسـتند و حتـی بـه آنـان  بیتاهل زون بر آنکه دوستداراست که اف سنتاهل باور این گروه معتدل از
تواند دو نقطـۀ مهـم مشـترك ل به عدالت همۀ صحابه نیستند. این دو ویژگیِ مهم مییورزند، قاعشق می

، گـامی گیريِ مناسب و بجا از آنها، اوالًاعتقادي و سیاسیِ مذهب شیعه و سنی باشد که شیعه ضمن بهره
وگو و مناظره با گروهـی دیگـر ، زمینۀ گفتثانیاً .بردارد سنتاهل رایی باوحدت و همگ جهتسترگ در 

، در صـورت برداشـت ثالثـاً . یاد شده ندارند، فـراهم آوردکه اعتقادِ چندانی به دو ویژگیِ را، سنتاهل از
  یرند.دانند، در اقلیت و انزوا قرار گکه شیعه را کافر می ،درست دو گام پیشین، گروهک وهابی و سلفی
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  ق) میزان االعتدال فی نقد الرجال، تحقیق علی محمد بجاوي، بیروت، دارالمعرفۀ. 1382(، ـــــ

ق)، تذکرة الخواص من االمـۀ 1426عبداهللا( بنحسام الدین قِزاوغلیبن الدین ابوالمظفر یوسفسبط ابن جوزي، شمس
  .، تحقیق حسین تقی زاده، [بی جا]، مرکز الطباعۀ و النشر للمجمع العالمی الهل البیتبذکر خصائص االئمۀ

  ، قم. )، االعتقادات، چ دوم، تحقیق و تعلیق مؤسسۀ االمام الهادي1390(بن صدوق، محمد
  ، قم، مرکز الطباعۀ و النشر فی مؤسسۀ البعثۀ. االمالیق) 1417(، ـــــ
   اکبر غفاري، قم، مؤسسۀ النشر االسالمی.) معانی االخبار، تصحیح و تعلیق علی1361(، ـــــ

  ق)، المعجم الکبیر، تحقیق حمدي عبدالمجید سلفی، [بی جا]، دارإحیاء التراث العربی.1405احمد(بن طبرانی، سلیمان
الحیـاء التـراث، قـم،  ق)، إعالم الوري بأعالم الهدي، تحقیق مؤسسۀ آل البیت1417حسن(ن بطبرسی، ابوعلی فضل
  الحیاء التراث.  مؤسسۀ آل البیت

  ق)، تاریخ االمم و الملوك، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث. 1387جریر(بن طبري، محمد
  فی تاریخ المدارس، بیروت، دارالکتب العلمیۀ. ق)، الدارس 1410محمد(بن نعیمی دمشقی، عبدالقادر

  ق)، سرّالعالمین و کشف ما فی الدارَیْن، تعلیق موفق فوزي الجبر، بیروت، الحکمۀ. 1415غزالی، ابوحامد(
  ، بیروت، دارالبالغۀ. علیبن ق)، حیاة االمام الحسین1413قرشی، باقر شریف(

   وت، دارإحیاء التراث العربی.ق)، بحار االنوار، بیر14703مجلسی، محمد باقر(

، چ پنجم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ )، در دانشنامۀ امام علی) «1389هاي امام علیها و لقبنام«مختاري، علی، مقالۀ 
  و اندیشۀ اسالمی.

  ، چ دوم، بیروت، المرکز االسالمی للدراسات.ق)، الصحیح من سیرة االمام علی1430سیدجعفر(، مرتضی عاملی
  . 99- 96، ص2ق) تراثنا، ش1406،(»لمن هذه الکتب«، ـــــ

  ، بیروت، دارالسیرة. ق) مأساة الزهراء1417(، ـــــ
 یـتلباآل سـۀسمؤ ققیـحتمعرفـۀ حجـج اهللا علـی العبـاد، ق)، االرشـاد فـی1413نعمـان(بن محمـدبن مفید، محمد
  .  دیفملا الشیخ یۀلفألیملعالار متؤلما ،قم لتراث،اإلحیاء 

   ق) اوائل المقاالت، چ دوم، بیروت، دارالمفید.1414(، ـــــ
 فی حرب البصرة، تحقیـق سـیدعلی میرشـریفی، قـم، مکتـب االعـالم ق) الجمل و النصرة لسیّد العترة1413(، ـــــ

  االسالمی. 
  اسالمی.المعارف بزرگ دائرةمرکز تهران، زیر نظر سیدکاظم موسوي بجنوردي، ، دائرة المعارف بزرگ اسالمی

  التاریخ االسالمی، قم، مجمع الفکر االسالمی. موسوعۀق)، 1423یوسفی غروي، محمدهادي(


