
 

 

 

 

 

 زدایی از سیره نبوینقش امام سجاد)ع( در تحریف

 

  * مقدمحسین حسینیان 

 

 چكیده  

اهتمام و استناد به سیره نبوی، از همان روزهای آغازین عصر خالفت آشکار بود. توجه به سیره نبوی، الگوی عملی   

هیای رییی ، بیرای    روی جامعه بود؛ از سوی دیگر، اهرم  بود در دست گیروه و راهکاری برای خروج از مشکالت فرا 

های متعدد، گیاه باعین نادییده گیرفتن ییا  دیید       وریِ آمیخته با گرایشاثبات آرای سیاس  اجتماع  خود. اهتمام و بهره

سییره نبیوی   شید و در نتیهیه، بییو نیوع  ت ریی       آوردن خبر، برجسته کردن خبری یا کمرنگ کردن خبری دیگر می  

هیای تیاریخ  بیرای آگاهیاِن  یادس و کسیان  کیه        زدایی  و تبییین وایعییت   رفت. در چنین فضای ، نقیش ت ریی   م 

منید شیدن   توانستند به هر گزارش  اعتماد کنند، ضروری بود. در عصر امام سهاد)ع(، به علت هو زمیان  بیا سیامان   نم 

هیای  بر این  ایه، امام)ع( با بیان وایعییت  .ر ت ری  ماندگارتر بودهای بعدی، خطاخبار مکتوب سیره برای انتقال به نسل

تاریخ  در عصر نبوی، به ت ری  تاریخ در آن دوره واکنش جدی نشان دادند. نوشتار حاضر با این فرض که امام)ع( با 

یره، بیه معنیای   زدایی  از سی  گیرنید و ت ریی   نگاران ییرار نمی   وجود داشتن کتاب و نقل روایات سیره، در شمار سیره

نگاری نیست و نیز بر اساس تو ی  و ت لیل، نقش آن حضرت را در برابر ت ریی  تیاریخ، در یلمیرو    ا طالح  سیره

دهید کیه امیام)ع( ایین     کنید؛ همننیین، نشیان می     زمان  عصر نبوی و بر  ایه اخبار بر جامانده از آن حضرت ر د می  

دیگیران انهیام    )ع( و در دو یلمروِ خودبیان  و  اسخگوی  بیه  رسیش  بیتزدای  را در حیطه دفاع از حقوس اهلت ری 

 .  داده است
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   مقدمه

عالیه مردم به تعالیو دین  و سیره نبوی باعن شد کیه  

از همان ابتدای عصیر خالفیت، سییره رسیول خیدا) (      

بیشتر به طور شفاه  روایت شود. احساسیات و نیازهیای   

هیای متنیوع  را در نقیل سییره بیه      گرایشمتفاوت، آرا و 

وجود آورد که هر یک بر اسیاس احسیاس و نییاز خیود،     

کییرد. ایین گونییه  سییره رسیول خییدا) ( را رواییت می     

هیا احتمیال فزونی  و کاسیت  و ت یییر را افیزایش       روایت

داد. سخن منسوب به حضیرت فاطمیه)س( در خطبیه    م 

شیان  خود، احتمال بروز چنین خطری را به طیور جیدی ن  

دهد. ایشان عملکرد  ی ابیان را ناهماهنیگ بیا انگییزه     م 

بعثت و اهیدا  رسیول خیدا) ( و ی  کردنید. امیام       

عل )ع( نییز از همیان روزهیای نخسیت و سیگر دیگیر       

امامان)ع( با توجه وضع  یش آمده، اخباری از آن حضرت 

گرفتنید و   نقل کردند و در برابر رویکرد ت ریفی  موضیع  

 ادند.  خطرات آن را نشان د

های  از اخبار سییره  اما مهو اینکه در گذر زمان، نگاشته

نگیاری شیکل   یافت؛ ول  زمان  که م یازی نبوی شکل م 

رسم  و تخصص  به خود گرفت، هیو خطیر ت ریی  و    

تر شد. وایدی نگیارش سییره را   به آن برجسته هو واکنش

یمیری( و سُیهیل  بیه ابین ش یهاب       91به عُرْوَة بن زُبَیْر )م

: 5148یمری( نسبت داده است )ابین کثییر،    521ری )مزُهْ

(. وایدی همننیین، از هیر   55/411: 5928؛ طبری، 9/559

نگار به عنوان سرآمدان دانش م یازی ییاد کیرده و    دو سیره

( م ازی زُهْری را  اییه م یازی   14: 5924گیپ )جعفریان، 

های بعیدی دانسیته اسیت. از ایین رو، عصیر امیام       نگاشته

های تخصصی   سیره اد  با نگارش نخستینسهاد)ع( مص

از سوی کسان  بود کیه احساسیات  م یایر بیا احساسیات      

خاندان رسول خیدا) ( داشیتند و بیه نیوع ، در شیمار      

 شدند.  وابستگان به دربار اموی یاد م 

هییای تخصصیی  و رسییم ، در فضییای نگییارش سیییره

هیای فرهنگی    امام)ع( توجه به سیره نبوی را از ضیرورت 

هیای  یش شمردند. ایشان با اهتمام به نقد دییدگاه عصر خو

مخالفانِ تفکر امامت، به دفاع از خاندان خیویش  رداختنید   

های تاریخ  عصر رسیول خیدا) ( را آشیکار    و وایعیت

کردنیید. انتسییاب خبییری بییه آن حضییرت، اییین اهتمییام را 

کُنّیا  »برجسته کرده است؛ به گفته وایدی، امام)ع( فرمودند: 

 «) ( وَ سَرایاه کَمَا نُعَلِّوُ سُورَةً م ن یُیرآن النَّبِ  ازِینُعَلِّو مَ َ
؛ 9/292: 5148؛ ابن کثییر،  2/591: 5149)خطی  ب دادی، 

(. خطییی  1/54: 5151؛  ییال  ، 944: 5121سیییوط ، 

ب دادی نخستین کس  است که این خبر را از وایدی نقیل  

کرده است و  یال   شیام  و بیه احتمیال، ابین کثییر و       

اند. سکوت منابع روایی   سیوط  نیز آن را از خطی  گرفته

عصر حاضر، نقیل چنیین خبیری را بیا      و تاریخ  شیع  تا

کند؛ به ویژه که راویان آن فرزندان رو م تردید جدی روبه

امام عل )ع( هستند. این خبر  ر از انقالب اسالم  اییران  

هیای تیاریخ ، بیه    زمیان بیا رونیر گیرفتن  یژوهش     و هو

ت ققیقات شیع  جدید راه یافیت و نخسیتین بیار رسیول     

( آن را از منابع  ییش گفتیه   85: 5989جعفریان )جعفریان، 

نقل کرد؛  ر از آن، در آثار کسان  مانند احمیدی مییانه    

و سییگر، مرتضیی  عییامل  راه یافییت )احمییدی میییانه ،  

(. در هیر  یورت،   92/294: 5124؛ عامل ، 5/411: 5159

بر  ایه این خبر، از تعلیو سیره نبوی به منزلیه تعلییو ییرآن    

امام سیهاد)ع( و اهتمیام   یاد شده که بیانگر جایگاه آن نزد 

هیای  آن حضرت به بیان و انتقال سییره  ی یب بیه نسیل    

 سین  است. از این رو، امیام)ع( بیا وجیود ایین اهتمیام و      

کیه بیه گفتیه بَریید     ( 512: 5154 نهاشی ، )داشتن کتیاب   

تیا:  )عیاش ، ب ع هل ، امام بایر)ع( به آن استناد کرده است 

نویسییان  ییا سییره   گوییان ، هرگز در ردیی  سییره  (2/521

ا ییطالح  یییرار نگرفتنیید و بییرای خییود، فقیی  رسییالت  

 زدای  در سیره یایل بودند.  گری و ت ری ا الح

تفسیر دارَم  از فرمان خلیفه دوم، ضرورت اهتمیام بیه   

 یذیرتر و بیا م تیوای    زدای  را نزد امام)ع( توجییه ت ری 

روایات نقل شده از امام)ع( هیو نیواتر کیرده اسیت؛ زییرا      



  19/ زدای  از سیره نبویامام سهاد)ع( در ت ری  نقش

 

نقل روایت از رسول خیدا) ( را جیز   »خلیفه فرمان داد: 

و دارَمی   « شود، کاست  دهیددر مواردی که به آن عمل م 

با معنا کردن واژه حیدین، منیع رواییت را شیامل احکیام      

(. بیا  یذیرش   5/81: 5919اسیت )دارمی ،    شرع  ندانسته

بایست اخباری مانند اخبیار تیاریخ    این سخن، خلیفه م 

خیدا) ( را منیع کیرده باشید. اخبیاری کیه       عصر رسول 

توانست سب  تفکییک دشیمنان حضیرت از دوسیتان،     م 

آوران  یا بیه   ترسیو عملکرد یریش و تمایز حامییان و رزم 

شیود. کمرنیگ شیدن    ورزان رکاب از نبردگرییزان و نفیاس  

چنین ت ریمی  از سیوی خلیفیه امیوی، گشیودن فضیای       

با جریان نگارش رسم  سیره، درخواست نگارش  همسو 

نویسان به دربار اموی، نقطیه  حاکو و از سوی  جذب سیره

عطف  در روزگیار امیام سیهاد)ع( بیه وجیود آورد و بیر       

و  اهمیییت رسییالت تییاریخ  امییام سییهاد)ع( در ابهییام   

 یشیینه اسیت کیه    ای ب زدای  افزود. این ادعا نکتهت ری 

در ت قیقات جدید، کمتر به آن توجه شده یا دور از ذهین  

های تخصصی  دربیاره امیام    ار گرفته و با وجود نگاشتهیر

زدای  آن حضیرت را از سییره   سهاد)ع(، همننان ت ری 

 نبوی درخور  ژوهش کرده است.

دورنما و حهو اخبار حضرت در تبیین سیره نبوی نیز 

دهد؛ زیرا مهموع اخبار نقل شیده  این وایعیت را نشان م 

هیای  گیزاره از حضرت، از جرییان  فعیال بیرای ت ریی      

تاریخ  به سود برخ  احساسات مخال  خانیدان رسیول   

تیرین هید    خدا) ( نشان دارد. از آنهای  کیه اساسی   

بیه رهبیری    جریان اموی، مقابله با جریان علیوی و طیالب   

ها و جعل اخبار متوجیه  امام عل )ع( بود، بیشترین ت ری 

شد. بر همین اسیاس نییز،   آن حضرت و خاندان ایشان م 

رین حهو اخبار  ابرجا از امیام سیهاد)ع( در بیاره آن    بیشت

امام عل )ع( و نقش ایشان در سیره نبوی است. تطبیر این 

اخبار با فضای جعیل و ت ریی  عصیر امیوی و زبییری،      

دهد. این اخبار بیر  نشان م  ترادعای  یش گفته را  ذیرفتن 

اساس سیر زمیان  چیینش و در دو م یور ا یل  مطالعیه      

کی  تبییین شخصییت رسیول خیدا) ( و      شده اسیت: ی 

دیگری دفاع از حقوس خاندان . در مطالعه ایین اخبیار، بیه    

گیران،  ها، ت ری ها و ابهاممسائل  مانند خاستگاه ت ری 

حهو اخبار امام سیهاد)ع( از سییره نبیوی، نیوع رویکیرد      

امام)ع( به سیره، اهدا  امام)ع( از نقیل سییره و شییوه آن    

 توجه شده است.  حضرت در تردید زدای  

 

 شكنجه در سیره رسول خدا)ص(

بنابر خبری از امام سهاد)ع( و امام بایر)ع( که در ادامیه  

هیای  آید، گاه  حوادث سیاس  فرهنگ  باعن افیزوده م 

بر اخبار تاریخ  شده اسیت تیا حاکمیان تیوان مقابلیه بیا       

های بازدارنیده را داشیته باشیند؛    مخالفان و اعمال سیاست

هیا، واکینش رسیول خیدا) ( بیه      این افزوده ای ازنمونه

عملکرد عُرَینیان است. هشت تن از آنان در مدینیه اسیالم   

آوردنیید و بییه علییت ناسییازگاری آب و هییوای مدینییه و  

ر، جَیدْ شان، به فرمان رسول خدا) ( به منطقه ذیبیماری

دار گلییه شییتران رسییول در نزدیکیی  یُبییا، رفتنیید و عهییده

ل ششیو ههیری،  یر از    خدا) ( شیدند. آنیان در سیا   

 غیارت  را استفاده از شیر شتران و بهبودی بیماری، شیتران 

کردند و دست و  ای یسار، خدمتکار رسول خیدا) ( را  

بریدند و خار در چشو و زبان وی فرو کردند، تا جان داد. 

غارتگران تعقی  شدند و سرانهام بیا فرمانیده  کُیرز بین     

مالیک   د. انر بین جابر ف هری، به اسارت مسلمانان درآمدن

ای بوده و شاهد ماجرا بود گویید:  که در آن زمان  سر بنه

 اسیران را بریدنید،   اى و دست(  )خدا رسول به دستور

. آویختنید  دارشان سگر، به و کشیدند را میل آنان چشمان

(  یر از ایین   99م اربیه )مائیده،    آییه  به گفته ابو هُریره،

 تبهکیاران را کشیته  م اربیان و   شید و جیزاى   ماجرا نازل

 اهیا بیرخال     و هیا بریدن دسیت  به دار آویختن و شدن،

؛ ابین  125تیا   5/148: 5149یکدیگر اعالم کیرد )واییدی،   

(. بخاری روایت انر بین مالیک را   1/5411: 5989هشام: 

این گونه تکمییل کیرده اسیت کیه عُرینییان  یر از مییل        
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ان کشیدن، در بیابان رها شدند. آنان از شدت تشینگ ، زبی  

( و  یوسیته  2/59: 5145سیاییدند )بخیاری،   به زمیین می   

کردند؛ ول  آب از آنان دریغ شد تیا در  درخواست آب م 

(. بنیابر روایتی    5/41: 5145حال تشنگ  مُردند )بخیاری،  

کردند و دیگر، اسیران از شدت تشنگ  آب درخواست م 

فرمونیدد: آتیش. همننیین    رسول خدا) ( در  اسخ می  

های آنیان را سیوزانده   شته که حضرت جنازهانر ا رار دا

(.  اما با توجیه بیه آییه    282و  4/285: 5151، طبریاست )

کیه در سیال سیوم     (524 ،)ن یل ترجیب عفو بیر عقوبیت   

ههری و  ر از رخداد اُحُد و از دست دادن حمیزه )ابین   

( نییازل شیید و تاکییید آن بییر  455،  9، ج5989هشییام، 

کردن آنان بود،  یذیرش  بخشودگ  مهرمان و نه  از مُثله 

اجرای چنین عقوبت خشین  در سیال ششیو ههیری، بیا      

شود. این دشواری باعن شیده برخی    رو م دشواری روبه

اهل سینت، از آب م یروم کیردن کسی  را کیه بیه یتیل        

م کیوم شیده اسیت، عمیل خودسیرانه ا ی اب رسیول        

تیا:  خدا) ( بدانند، نه شخص آن حضیرت )سیندی، بی    

 (.281: 5151؛ طبری، 2/98

طبری همننین، از اختال  نظر شدید دربیاره تفسییر    

میل کشیدن رسول خیدا) ( و ارتبیاآ آن بیا نیزول آییه      

م اربه به عنوان سرزنش عملکرد یا حکم  برای م اربان 

بعدی خبر داده و گفته است، برخ  با نفی  ایین عملکیرد    

معتقدند رسول خدا) ( تصمیو بیر آن داشیت کیه نهی      

ییز، نیزول آییه را در شیُن عُرینییان و      نازل شد و برخی  ن 

دانند )طبیری،  برخ  دیگر درباره اهل کتاب یا مشرکان م 

هیای موجیود نشیان    (. بررس  گزارش281تا  229: 5151

دهد، اهل سنت با وجود اختال  درونی ، در موضیوع   م 

میل کشییدن اتفیاس نظیر دارنید و بیر رواییت انیر  یای         

ت از نقیل آن در منیابع   فشارند و در مقابل، شیعه به شدم 

 روای  و تفسیری و تاریخ  خودداری کرده است.  

شاید علیت خیودداری شییعه از نقیل چنیین خبیری،       

گیری امام سهاد)ع( در برابر معا یرانِ هیو داسیتان    موضع

خود باشد که در آن خبر، نوع  خشونت و خیروج از  

یلمرو تعری  شده برای مهیازات  مهرمیان، در سییره    

شد. حضرت در آن وضیع  ترسیو م رسول خدا) ( 

ابهام و تردید، سوگند یاد کردند که رسیول خیدا) (   

چشم  را میل نکشیدند و جز یطع دست و  یا عملی    

( و ایین همیان   1/219: 5149انهام ندادنید )شیافع ،   

مهازات تعیین شده در یرآن است. خبر دیگری از امام 

زا و  ادس)ع(، استمرار رویاروی  دو جرییان ت ریی   

کند. خبری که امیام  یادس)ع(   زدا را تُیید م ت ری 

امام بایر)ع( و از یول امیام   ،آن را از  در بزرگوار خود

سهاد)ع( چنین نقل کرده است که رسیول خیدا) (   

هرگز زبان  را نبریدنید و چشیم  را کیور نکردنید و     

: 5149چیزی بر یطع دست و  یا نیفزودنید )واییدی،    

کلینیی  نیییز روایییت کییرده اسییت کییه امییام   . (5/124

 ادس)ع( تُکیید کیرده آییه م اربیه  یر از اسیارت       

م اربان، نه بعد از شکنهه آنیان و بیرای بییان حکیو     

مهرمان نازل شده است و رسول خدا) ( بر اسیاس  

آن آیه، گزینه یطع دست و  یای م اربیان را انتخیاب    

( و فراتر از حکیو ییرآن   2/211: 5949کردند )کلین ، 

عمل  انهام ندادند. کلین  در این خبیر تصیریب کیرده    

است که بسیاری از شییعیان ایین خبیر را از ابیان بین      

اند. م توا و اسناد دو خبر  ییش  عثمان احمر نقل کرده

گفته از امام  ادس)ع(، بیانگر نقش امام سیهاد)ع( در  

بنیان نهادن حرکت عظیو فرهنگ  است که باعن شد، 

 اخبار را نقل کنند.  بسیاری از شیعیان آن

هیا و تردییدهای  در   گویا انگیزه چنیین ت ریی   

مخالفان  سیره نبوی، فضاسازی حاکمان برای شکنهه

بوده و انتشار اخبار م دثان  ماننید انیر بین مالیک     

آنان را یاری کرده است؛ چه این اخبار را انیر نقیل   

کرده باشد، یا به وی نسبت داده باشند. اما بر اسیاس  

 بود که نخستین عملى روایت  از امام بایر)ع( شکنهه،

و آن به علیت انتسیاب    شمردند حاکمان آن را حالل



  45/ زدای  از سیره نبویامام سهاد)ع( در ت ری  نقش

 

خییدا) ( بییود  بییه رسییول مالییک انییر بیین دروغ

 (. 2/115: 5981) دوس، 

احتمال دیگری کیه نبایید از نظیر دور داشیت، اینکیه      

تعامل عبدالملک بن مروان با انیر  یر از شکسیت ابین     

اشعن را باید عامل  دیداری نشر خبر انر دانسیت؛ زییرا   

حَهّاج  ر از  یروزی بر ابین اشیعن، مخالفیان از جملیه     

و توبیخ کرد و به گردن آنیان مُهیر   انر را به شدت ت قیر 

ای به عبدالملک نوشیت. عبیدالملک   بندگ  نهاد. انر نامه

ای، از حَهّاج خواست رواب  خیود را بیا   نیز در توبیخ نامه

(. این گفته امین که 999: 5944انر ا الح کند )دینوری، 

درباره انیر، فقی  بیرای ضیدیت      سفارش نامه عبدالملک

(، ایین  9/142تیا:  وی با امام عل )ع( بوده است )امین، بی  

کنیید کییه عبییدالملک در فضییای   احتمییال را تُیییید میی  

گیرانه والیان بر مخالفان و  ر از چنین تعیامل ، بیا   سخت

تکیه بر ضدیت انر با امام عل )ع(، مستند حکو شیکنهه  

زول آییه را دسیت   را از انر خواسیته و وی نییز، شیُن نی    

)یزید بن  ب  حبی ابن  یزیدکاری کرده است. شاهد آنکه 

 عبیدالملک تصریب کرده اسیت کیه    (528سوید مصری م 

ای بیه انیر نوشیت و او    درباره آیه م اربه، نامهبن مروان 

در جواب، نزول آیه را درباره تعدادی از عُرینییان دانسیت   

 (.  281 تا 4/229: 5151، طبری)

 

 ی از ابوطالبزدایتحریف

امام عل )ع( با حکومیت اموییان و مبنیای مشیروعیت     

آنان به شدت مخالفت کرد. مبنای  که بعدها، خاستگاه فقیه  

بخش  بیه حاکمییت  زور   سیاس  اهل سنت در مشروعیت

(. بدین علت، اموییان مبیارزه   21: 5148شد )نک: ابویعل ، 

بییا وی را در دسییتور کییار خییود یییرار دادنیید و در نتیهییه، 

ابوطال  به کفر متهو شد. در این میان، سابقه چنین اتهیام   

در عصر امام عل )ع( نیز درخور مطالعه است؛ اما اخبیاری  

از سوی ابن شهاب زُهْری و استادش، سیعید بین مُسَیی  ،    

درباره کفر ابوطال  انتشار یافیت. زُهْیری آخیرین سیخن     

 ابوطال  را به هنگام مرگ، اییرار بیه شیرا دانسیته )ابین     

( و مدع  نقل روایت  از امیام سیهاد)ع(   5/98: 5154سعد،

شده است که جعفر و عل  از  یدر خیود، ابوطالی ، ارث    

انید و ایین   اند؛ ول  طال  و عقییل از وی ارث بیرده  نبرده

بییدان علییت بییود کییه مسییلمان و کییافر از یکییدیگر ارث  

 (.  5/99: 5154برند )ابن سعد، نم 

ت  نقیل کیرده اسیت     دوس در کتاب النبوه خود، روای

آلیود  دهد امام سهاد)ع( در چنین فضای ابهیام که نشان م 

وَ لَیَنْصُیرَنَّ اللَّیهُ مَینْ    »ای، با استناد به آییه  گرایانهو ت ری 

( نقییش تییاریخ  ابوطالیی  و سیییر   14)حیی ، « یَنْصُییرُه

هیای حمیایت  او از رسیول خیدا) ( را از ابتیدای      جلوه

طال  ترسیو کیرده و   دعوت تا ورود حضرت به ش ع  اب

 ر از ترسیو نقش مبارزات  ابوطال  با دودمیان حاکمیان   

اموی، افزوده است: خداوند از رسولش در برابر یریش بیه  

واسطه عمویش ابوطال  حمایت کیرد )مَنَیعَ اللَّیهُ رَسُیولَهُ     

فتیال   ؛5/12: 5924بِعَم ه  أَبِ  طَال  ٍ م نْهُو( )ابن شهرآشوب، 

 با اندا اختالف  در متن(. 11تا: ب نیشابوری، 

ای وزین بودن کتاب النبوه نزد خود  یدوس بیه گونیه   

داده )به عنوان مثال نیک:  یدوس،   بوده که به آن ارجاع م 

کو تیا  ( و دست5/595: 5141؛ و نیز  دوس، 5/224تا: ب 

یرن هفتو، توان ماندگاری داشته و در اختیار ابن طیاووس  

(. با این حال، 124: 5925ت )کلبرگ، ( نیز بوده اس441)م 

دهد که استناد شیعه به خبر  یش گفته و مطالعات نشان م 

دیگر اخبار آن کتاب، از یرن ششو ههری بوده اسیت )بیه   

: 5149 ؛ راونیدی، 5/549: 5151عنوان مثال نیک طبرسی ،   

(. امییا توجییه بییه فضییای اجتمییاع  جامعییه و      2/112

ش رواییت را دور  بسترشناس   دور روایت، فرض  یذیر 

نماید. از این رو، گوییا امیام سیهاد)ع( در رد    از ذهن نم 

کسان  مانند زُهری، به تبیین سیر تاریخ  دفاع ابوطالی  از  

ای ساده، نشیان داده  رسول خدا) (  رداخته و با م اسبه

توانسته است ده سال از حرکت  دفاع کند که با که وی نم 

کس  را که بر ضد افکار و  توانستهآن در تضاد بوده و نم 
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های او بوده است یاری دهد؛ چون  یروزی او برابر اندیشه

 (.211: 5981با نابودی خودش بوده است )ابن معد، 

 احبان خرد ایین شییوه امیام)ع( را بهتیرین راهکیار       

انید و طباطبیای  نییز    برای ترسیو ایمیان ابوطالی  دانسیته   

بییه روایییات   (  ییر از اشییاره 54/12: 5999)طباطبییای ، 

بیت)ع(، از این شیوه برای اثبات ایمان ابوطالی  بهیره   اهل

برده و تُثیر دفاع ده ساله ابوطال  را  ییش از ههیرت، بیا    

های مهاجران و انصار در ده سال  ر از مهموع مهاهدت

 ههرت، برابر دانسته است.  

گییری از  خبر دیگیری از امیام سیهاد)ع( بییانگر بهیره     

ی اثبات ایمان ابوطال  است؛ زیرا بنیابر  ای مشابه، براشیوه

آن خبر، ویت  از امام)ع(  رسیدند کیه برخی  ابوطالی  را    

 ندارند، با تعه  فرمودند: یرآن در آیات متعددی کافر م 

زن مسلمان را از ادامه همسری با کافر بازداشته اسیت؛ امیا   

فاطمه دختر اسد از مسلمان  یشگام  بود که تا  ایان عمیر  

ری ابوطال  بای  ماند. این خبیر در شیمار اخبیار    در همس

یرن ششم  است که کسیان  از شییعه و سین  آن را نقیل     

تیا:  ؛ ابین ابی  ال دیید، بی     529: 5981اند )ابن معد، کرده

(. بیا ایین حیال،    259تیا:  ؛ ابن حاتو عامل ، بی  49/ 51

 دور حکو جدای  زن مسیلمان از میرد کیافر از احکیام     

( در مدینیه اسیت و ارتبیاط  بیا     54ه، ادره یرآن  )ممت ن

حییوادث عصییر مکیی  نییدارد و اییین توجیییه کییه رسییول  

دادنید و چیون میردم    خدا) ( در مکه حکو بیه جیدای    

اهمیت ندادند، آییه در مدینیه نیازل شید، نقد یذیر اسیت       

 (.9/298: 5124)مرتض  عامل ، 

 

 دفاع از امام علی)ع( 

بیرای   اگر تردید آفرین  در ایمیان ابوطالی  راهکیاری   

مبارزه با امام عل )ع( و شاخه علوی بیوده باشید، طبیعی     

است که ابهام آفرین  و جعل درباره شیخص آن حضیرت   

بیشتر بوده و در م ورهیای متعیددی رد داده باشید. ایین     

تالش را بیشتر امویان و زبیریان    گرفتند. اخبیار  ابرجیا   

زدای  از شخصییت و سییره   از امام سهاد)ع( برای ت ری 

 میرالمؤمنین)ع( به شرح زیر است:ا

  

 تولد امام علی)ع( در کعبه

اخبار تردید آفرین درباره تولید امیرالمیؤمنین)ع(   

های سیاس  دهد چگونه گرایشداخل کعبه، نشان م 

های تاریخ  را با یکدیگر جا به جا جایگاه شخصیت

کرده است. برخ  منابع اهل سنت تولید در کعبیه را   

ت امام)ع( و آن را از اسناد معتبیر و  در شمار افتخارا

تیا:  اند )حیاکو نیشیابوری، بی    متواتر تاریخ  دانسته

(؛ اما برخ  دیگیر، همسیو بیا زبیرییان، آن را     4/942

افتخاری من صر به فرد برای حَکیو بن ح زام اَسَیدی  

( از مُصیعَ ،  214اند. زبیر بین بَکّیار )م   یلمداد کرده

بَیْیر، حَکییو را مولیود    فرزند عُثْمان بین عُیرْوة بین زُ   

؛ 5/919: 5158ان صاری کعبه دانسته )زبیر بن بَکّار، 

( و م دثان  ماننید مسیلو   51/99: 5151ابن عساکر، 

( و ابن حبان 1/55تا: نیشابوری )مسلو نیشابوری، ب 

( و نیییز مورخییان  ماننیید  5/51: 5999)ابیین حبییان، 

یی ،  (، اَزْرَیی  )اَزْرَ 9/119: 5152بیالذری )بیالذری،   

( و ابیین حبییی  ب ییدادی )ابیین حبییی  5/521: 5155

اند و در یدم  ( آن را روایت کرده524تا: ب دادی، ب 

فراتر، نف  والدت امام عل )ع( را در کعبه، به عمیوم  

اند )ابن ابی  ال دیید،   م دثان و مورخان نسبت داده

تا: ؛ دیاربکری، ب 5/242: 5144؛ حلب ، 5/51: 5928

ی  و جایگزین  در این مسیئله را  (. آننه ت ر5/229

کند آن است کیه حَکییو بیرادرزاده    تُیید و توجیه م 

بَیْر بن عَوّام )بالذری،  : 5152خدیهه، شوهر خواهر زُ

بَیْریان در نس  بیوده و در شیمار   9/111 (، هو تیره زُ

شش نفری بوده اسیت کیه مقیدمات دفین عُثمیان را      

نمیاز بیر   دار فرآهو آوردند و به گفته برخی ، عهیده  

(. عبیدا،،  2/241تیا:  جنازه او شید )دییاربکری، بی    

فرزند او نیز،  رچمدار عهدشکنان جَمَل در  یکار بیا  



  49/ زدای  از سیره نبویامام سهاد)ع( در ت ری  نقش

 

 (.  598تا: امیرالمؤمنین)ع( بود )خلیفة بن خیاآ، ب 

امام سهاد)ع( در رویاروی  با چنین جعل و ت ریفی ،  

نقل خبر تولد امیرالمؤمنین)ع( در کعبیه را بهتیرین شینیده    

و   کرده است. بنیابر رواییت ابین م یازل ، امیام      ود خ

سهاد)ع( در زیارت خانه خدا با زَیْیدَه، زنی  از انصیاریان    

مدینه از تییره بنیو سیاعده، مالییات و از وی درخواسیت       

روایت کرد. زَیْدَه از میادرش اُمّ عُمیاره، دختیر عُبیادة بین      

نَضییله، غمییین بییودن ابوطالیی  را بییه هنگییام درد زایمییان 

سرش روایت کرد؛ سگر ییول میادرش را ایین گونیه     هم

ادامه داد که رسول خدا) ( فاطمه دختر اَسَد را بیه درون  

کعبه برد و او در کعبه  سری نا  بریده و  اا و  اکیزه بیه  

دنیا آورد کیه زیبیاتر از وی ندییده بیودم. ابوطالی  وی را      

 عل  نام نهاد و رسول خدا) ( او را بیه منیزل بیرد. امیام    

 )ع( سوگند یاد کردند که )در این باره خبیری( بهتیر  سهاد

   .(21: 5124ام )ابن م ازل ، از این نشنیده

این خبر در منابع یرون میان   ذیرفته شده اسیت  

و شهرت دارد؛ اما روایتگران آن زَیده دختر یُرَیبَیه و  

مادرش اُمّ عُمیاره انصیاری اسیت کیه از هییم کیدام       

بیه احتمیال، اُمّ    اخباری دردست نیسیت. جیز اینکیه   

عُماره کنیه یرةالعین از   ابه خزرج  تبیار رسیول   

خدا) ( و مادر عُبیادة بین  یام ت خزرجی  بیوده      

(. در ایین  یورت،   8/229: 5154است )ابین سیعد،   

مدن  بودن ام عماره،  ذیرش داستان  را کیه سییزده   

سال  یش از بعن در مکه رد داده اسیت، بیا کُنیدی    

به همین علت، در منابع سن ،  کند و شایدرو م روبه

ای فراتییر از نیمییه دوم یییرن  یینهو نییدارد و   یشییینه

نخستین بار در منای  ابن م ازل ، از فقیهان شیافع   

س، نمیود  ییدا کیرد؛    189مذه  و درگذشته به سال 

سیگر در ییرن هفیتو، از طرییر ابین بطرییر و ابین        

: 5999 ؛ ابن طاووس،28: 5142طاووس )ابن بطریر، 

 به منابع شیعه راه یافت. (5/54

کنید،  آننه بر کُندی ایین  یذیرش را تُکیید می      

درخواست روایت امام سهاد)ع( از زنی  از سیاکنان   

مدینه و ناشناخته به فقه و حدین و خبر است. نباید 

از این نکته غافل بود که برخ  اخبار با وجود داشتن 

ظاهری آراسته، نوع  مبیارزه بیا تفکیر شییع  را در     

امامان معصوم)ع( خصو  خاستگاه و مبان  معرفت  

کنند، تا آنان نیز همنون دیگر راویان اخبار دنبال م 

معرف  شوند. با این حال، حضور ام عماره میدن  در  

مکه و مشاهده رخداد تولد امیام)ع( در کعبیه و نییز    

نماید و ایین احتمیال   فا له زمان  راویان، م ال نم 

هو نادیده گرفتن  نیست که در میان انصار این نگیاه  

گیری  وده و هد  امام)ع( از این  رسیش و رواییت  ب

آن، برجسته کردن خبر تولید امیام علی )ع( از زبیان     

 مردم مدینه و شاهدان عین  آن رخداد بوده است. 

 

 )ع(سن و ایمان امام علی

در خبییر  یییش گفتییه، امییام سییهاد)ع( نقییش      

گری داشت؛ اما بنابر برخ  رواییات، حضیرت    رسش

کرده است. نقش  اسخگوی  و مرجعیت علم  نیز ایفا 

بیه عنیوان مثیال سیعید بین مسیی ، از عالمیان سین          

(، از امام)ع( درباره سنّ امام علی )ع( بیه   91مذه )م 

 هنگام مسلمان شیدن  رسیید. ایین  رسیش نمیادی از     

تردید و ابهام دربیاره ایمیان امیام علی )ع( اسیت کیه       

ارزش نشیان داده و  کردند ایمان نابالغ را بی  تالش م 

در برابر، ایمان ابوبکر را ارزشمند جلوه دهنید و او را  

نخستین مسلمان معرف  کنند. امیام سیهاد)ع( در ایین    

باره به تفصیل  اسخ دادند و با اشاره بیه نبیود  یشیینه    

نامه امام علی )ع( و برتیری ایمیان وی بیر     کفر در کار

های جیاهل  مبیتال بودنید،    کسان  که به انواع آلودگ 

فرمودند: او در اسالم آوردن و خواندن نماز بر همگان 

 یش  داشت. امام سهاد)ع( با استفاده از فر ت  ییش  
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آمده سخن را از دایره  رسش ابن مسی  بیرون بردنید  

 )ع( در برابییر ابهییام و بیرای تبیییین جایگیاه امییام علی   

ها از همراه  ایشان با  یامبر و خواندن نماز بیا  آفرین 

رسول خدا) ( در مکه،  یوستن به رسول خیدا) (  

در یبا و همراه  بیا  ییامبر در ورود بیه مدینیه و نییز      

 های اطرا  آن یاد کردند.ساخت مسهد و خانه

 اسخ تفصیل  امیام)ع( باعین شید ابین مسیی        

سش خود را در مسئله جانشین  مطرح ترین  راساس 

کند و آن اینکه در ههرت به مدینه، ابیوبکر از کهیا   

همراهیی  بییا رسییول خییدا) ( را رهییا کییرد  امییام  

اعتنیای  رسیول خیدا) ( بیه  یشینهاد      سهاد)ع( ب 

ابوبکر برای ورود بیه مدینیه بیدون حضیور علی  و      

ا رار رسول خدا) ( به انتظار برای رسیدن امام بیه  

علیت حسیادت ابیوبکر و جیدای  او از رسیول      یبا را 

خدا) ( دانستند؛ بدین ترتی ، نخستین مخالفیت بیا   

(. 915تا  8/999: 5949 یامبر) ( ریو خورد )کلین ، 

هیای تفسییری و فقهی  و    سعید بن مسیی  در حیوزه  

های  از امیام کیرده و   دیگر مسایل تاریخ  نیز،  رسش

اسیت )نیک:   شیده  از او در شمار ا  اب آن امام یاد 

هیای  (؛ امیا بیا اندیشیه   2/912و  2/241: 5949کلین ، 

امییام)ع( مخییال  و دارای آرای فقهیی  متفییاوت  بییوده 

شیود کیه   است. عمر این مخالفت ویت  مشخص می  

دانسته شود، او از شرکت در مراسو نماز خوانیدن بیر   

: 5152 یکر امام سهاد)ع( خیودداری کیرد )بیالذری،    

یَتاده گفیت، میا  شیت سیر      (؛ در حال  که به54/298

حیزم،   خیوانیو )ابین  حَهّاج و بدتر از وی نیز نماز م 

. شاید  اسیخ تفصییل  امیام)ع( بیه ابین      (1/251تا: ب 

آفرینیان  مسی  نیز از آن رو بود که وی در شمار ابهام

ای عصر خود بود و در این زمینه نقش داشت؛ به گونه

اسییت  کییه فرزنیید امییام علیی )ع( او را منییافر خوانییده

 (. 1/545: 5928؛ ابن اب  ال دید، 2/184: 5919)ثقف ،

 جانفشانی امام علی)ع(       

خبر زییر شیاهد دیگیری بیر ایین ادعاسیت کیه امیام         

 زدایی ، بیه عر یه نقیل سییره     سهاد)ع( به انگیزه ت ری 

باره نزول آییه  زیرا فرافکن  در؛ ورود  یدا کرده است نبوی

 )بقیره، « اللَّیه   مَرْضَیاةِ  ابْت  َیا َ  نَفْسَیهُ  یَشْرِی مَنْ النَّاسِ وَ م نَ»

( تا جای  گسترش یافته که ابن تیمییه تکیذی  نیزول    542

امام علی )ع(، بیه همیه م یدثان و مورخیان      درباره آیه را 

نسبت داده اسیت. ابین شَیبنه نیزول آن را دربیاره  ُیهَیْ        

( و ابیین روزبهییان 184،  2، ج5154رومیی  )ابیین شَییبنه:

انید  و مقداد، مطابر نظیر اکثیر مفسیران دانسیته     درباره زبیر

آییه  (. برخ  نییز بیه نیزول    1/254: 5124)مرتض  عامل ، 

: 5149)طوسی ،  معتقدنید  درباره عموم مهاجران و انصیار  

رسد، این اختال  نظر شدید بیه علیت   (. به نظر م 2/589

توسعه مفهوم  آیه و تطبیر آن بر مصادیر خارج  باشید.  

شیود  ست که آیه شامل همه کسیان  می   طوس  نیز گفته ا

کننید )طوسی ،   که برای انهام فرامین اله  جانفشیان  می   

(. گویا این توسیعه مفهیوم ، ابیزاری بیرای     2/589: 5149

ت ری  شخصیت و اخبار امام عل )ع( بوده است. شیاهد  

معاویه با استفاده از چنیین فضیای ، چهار ید هیزار     آنکه 

خشید تا نزول آیه را درباره ابن درهو به سَمُرَة بن جُنْدَب ب

 .(1/29: 5928 ،ابن اب  ال دید)مُلْهو تبلیغ کند 

از یبیله بنو اَسَد کوفه و متهو  جُبَیْر، بنابر خبر حَکیو بنِ

به غُلُوّ در تشیع و تضعی  کردن آرای رجال  اهیل سینت   

(، امیام  5/145تیا:  ؛ حاکو، ب 9/242: 5925 )ابن اب  حاتو،

چنین اوضاع  کیه توسیعه مفهیوم  فضیایِ     سهاد)ع( در 

کییرد و در هیییاهوی آن، مصییداس آفرینیی  را تییروی  میی  

شید، خطیر ت ریی  و    وایعیت تاریخ  نادیده گرفتیه می   

را یادآوری کردند و فرمودند: عل  نخستین کس  بود  ابهام

که جانش را با خرسندی خداوند معامله کرد و آیه در حر 

(. 194: 5151؛ نک: طوسی ،  9/1: تاب حاکو، او نازل شد )

درخور دییت اسیت کیه در ایین رواییت، تعبییر       این نکته 



  41/ زدای  از سیره نبویامام سهاد)ع( در ت ری  نقش

 

دهد، امام سهاد)ع( نه بیا گسیتره   نشان م « نخستین کر»

مفهوم  آیه کیه بیا ت ریی  شخصییت و نادییده گیرفتن       

 وایعیت تاریخ  مخالفت کرده است.  

نمونه دیگری از جانفشان  امام عل )ع( در  یکیار بیدر   

زدایی  از آن درخیور   مام سهاد)ع( برای ت ری و تالش ا

 حیدّاد(  هرمیز  بن )ثابتم قْدام  اب  بْنِ عَمْرِوجستهوست. 

: 5154)نهاشی ،  « لطیی  » از موال  کوفیه و دارای کتیاب  

از یول  درش از امام سهاد)ع( روایت کیرده اسیت   ( 294

تشینگ   امام عل )ع( به هنگام چیره شدن در نبرد بدر، که 

   یافتن آب رفیت و بیا اسیتقبال و سیالم     بر ا  اب در 

(. این کار از چنیان  2/41تا: رو شد )عیاش ، ب مالئک روبه

اهمیت  برخوردار بود که امام در احتهاج خیود، از آن ییاد   

( و نشییان دادنیید کییه اییین   114: 5149کییرد ) ییدوس،  

جانفشان  زمان  رد داده است که سیگاه اسیالم از کمبیود    

منید  رکان از نعمیت آب بهیره  آب در زحمت بیوده و مشی  

بودند و کس  از مسلمانان جیرأت آب آوردن بیرای سیگاه    

 اسیخ  اسالم را نداشته و درخواست رسیول خیدا) ( را   

(. امیا گوییا تردیید    5/912: 5152داده است )طبرس ، نم 

کردند، با کمرنگ نشیان دادن جانفشیان    آفرینان تالش م 

رو، شایع کردند که  حضرت، همتای  برای او بیابند. از این

ای فرمودنید: مین از چیاه یلیی      امام عل )ع( ضمن خطبه

رو ماننیدی روبیه  گانیه و بی   آب کشیدم و با تندبادهای سه

و اسیرافیل کیه    و میکائیل شدم که عبارت بودند از جبرئیل

شیدند، جبرئییل در خیدمت     هر یک با هزار فرشیته نیازل  

رت رسول خدا) ( و میکائیل در سمت راسیت آن حضی  

تیا:  نیز در آن سمت بود )حاکو، بی   یرار گرفت که ابوبکر

(. همننین روایت  دیگر از زبان 9/11: 5141؛ بیهق ، 9/49

امام عل )ع( نقل شده است که رسیول خیدا) ( بیه وی    

فرمودند: در این نبرد، جبرئیل با یک  از شما و میکائییل بیا   

 (.9/11:  5141؛ بیهق ، 9/48تا:  دیگری است )حاکو، ب 

از دیگر رخدادهای درخور تردید و ت ریی  در نبیرد   

 رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ ما وَ»یا شُن نزول آیه « مُناوَله»بدر، داستان 

( اسیت. بیه گفتیه ابین     52)انفیال،  « رَمیى  اللَّیهَ  لک نَّ وَ

عباس، یک  از عوامل  یروزی نبرد بدر آن بود که امام 

دادند؛ سیگر  عل )ع( مشت  خاا به رسول خدا) ( 

 یامبر آن را به سوی دشمنان  رتاب کردند و فرمودند: 

و به همین مناسبت، آییه  ییش گفتیه    « شاهت الوجوه»

(. در کنار این خبر، 55/222جتا: ، ب طبران نازل شد )

 :5142، ابین جیوزی  اخبار دیگری انتشار یافت )نیک:  

-ها نادیده گرفتیه  ( که نقش امام عل )ع( در آن9/224

 مد بن کع  یُرَظ  برداشتن خاا را بیه خیود   شد. م

رسول خدا) ( نسبت داده و یتاده به جای خیاا، از  

: 5151برداشتن سه سینگ ییاد کیرده اسیت )طبیری،      

: 5141؛ وایدی، 2/118: 5989؛ نک: ابن هشام، 9/225

(. برخ  نیز، به طور کل ،  رتاب خاا و سینگ  5/82

ان نمونیه،  انید؛ بیه عنیو   را در جنگ بدر نادیده گرفتیه 

سعید بن مسی  نزول آیه را مربوآ به کشتن اُبَی ّ بین   

( و ابن 2/922تا: خَلَ  در نبرد اُحُد دانسته )حاکو، ب 

جبیر نزول آن را درباره کشته شدن ابن اب  حُقَیْیر بیا   

تییر رسیول خییدا) (، در نبیرد خیبییر دانسیته اسییت     

هیا  رب  بیودن آن (. ایوال  که ب 1/999: 5122)ثعلب ، 

اعن تعه  ابن کثیر شده و او تصریب کرده است که ب

ویوع این داستان در نبرد بیدر، بیر ائمیه علیو آشیکار      

 (.2/948: 5152است )ابن کثیر، 

از سوی دیگر و بنابر گفته عایشه، امام عل )ع( در نبرد 

ابین  )جمل، رفتاری همانند رفتار رسول خدا) ( داشیتند  

ای دیدن چنین  ی نه . گویا عایشه با (2/122: 5155اعثو، 

تالش کرد خود نیز رفتاری از آن حضرت تقلیید کنید، تیا    

ضمن کمرنگ کیردن رفتیار امیام علی ، روحییه ا ی اب       

ایشان را متزلیزل کنید؛ از ایین رو، مشیت  خیاا بیر روی       

سییگاهیان امییام علیی )ع(  رتییاب کییرد و سییخن رسییول    

امام)ع( با این «. شاهَت الوجوه»خدا) ( را تکرار کرد که 

حربه تبلی ی  وی  « رم  تو شیطان  است نه اله »ه که گفت

 (.584تا: اثر کردند )مفید، ب را ب 
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آلیودی، بیه بییان    امام سهاد)ع( در چنین فضیای ابهیام  

وایعیت تاریخ   رداختند و وایعیه مناولیه را دربیاره امیام     

از آن امیام سیهاد)ع(    م قدام اب  عل )ع( دانستند. عَمرو بن

که امیام علی )ع( خیاا بیه رسیول       چنین نقل کرده است

خدا) ( داد و آیه رم  در این بیاره نیازل شید.  رسیش     

از امام  ادس)ع( و جواب مشابه آن حضرت  اَسَدی کُلَیْ 

(، از اسییتمرار مسیییر ت رییی  و  2/12تییا: )عیاشیی ، بیی 

 افشاگری در خصو  این وایعیت تاریخ  نشان دارد.  

 

 وصایت امام علی)ع(  

ترین موضوع  بود کیه در عصیر نبیوی،    جانشین  مهو

هییای فعییال در عر ییه سیاسیی  را بییه خییود اذهییان گییروه

معطو  کرد و به دنبال آن، حیوادث  را  دیید آورد )نیک:    

( و از نخسییتین ل ظییات  ییر از 5988حسییینیان مقییدم، 

ها را ریو زد؛ از این رحلت رسول خدا) (، جدای  گروه

رو انشین  با ابهام و ت ری  روبیه رو، نه تنها خود  مسئله ج

شد، بلکیه عیامل  بیرای تردیید و ت ریی  دیگیر اخبیار        

تییاریخ  بییه جییود آورد. در اییین خصییو ، گییزارش از  

آخرین ل ظات جان سگاری رسیول خیدا) (، در شیمار    

اخباری است که دستخوش ابهام و رد و اثبات شده اسیت.  

(، بیه  کردند، طبر و یت  یامبر) امام عل )ع( ا رار م 

هنگیام رحلییت سییر مبییارا ایشییان در دامیین امییام باشیید.  

حضرت زمان  بر این خبر تُکید بیشتری کردند که معاوییه  

خواه  بر ضید امیام)ع(   و عَمرو بن عا  مردم را به دین

به نقیل از ابوسینان    221: 5149کردند )م نْقَری، ت ریک م 

بییه نقییل از ابومخنیی (. در  122: 5151اَسْییلَم ؛ طوسیی ، 

کرد که سر رسول خیدا) ( بیه   قابل عایشه نیز تُکید م م

هنگییام رحلییت، در دامیین او بییوده و هیییم و یییت  از آن 

 حضرت درباره امام عل )ع( نشنیده است.  

ابراهیو بن اَسْود درباره و ییت از عایشیه  رسیید و او    

 ادرار گفت: سر حضرت در دامن من بود که ظرفی  بیراى  

 نفهمیدم و افتاد فرو من مندا در و شد خو ناگاه و طلبید

توانید بیه علی     کرد؛  ر چگونیه می    چه زمان  رحلت

؛ بخیاری،  2/244: 5154و یت کیرده باشید )ابین سیعد:    

(. بنابر نقل ابن سعد، عُرْوه ایین رواییت را   1/519: 5145

گفتیه  کرده و ابن عباس در مقام نقد می  از عایشه نقل م 

: 5154سیعد،  که آیا چنین خبری باور کردن  است )ابین  

(. ابن سعد که نتوانسته است جان سیگاری رسیول   244/2

خدا) ( را در دامن امام عل )ع( بیه طیور کلی  منکیر     

شود، در این موضوع دو دسته روایت آورده است: یکی   

آنکه سر حضرت در دامن عایشه بوده و و یت  نکرده و 

دیگری آنکه سر حضیرت در دامین امیام علی )ع( بیوده      

(؛ امییا در روایییت دوم، 244/2: 5154 اسییت )ابیین سییعد،

   بدون اشاره به مسئله و یت.

آلودی باعن شد که امام سیهاد)ع(  چنین فضای ابهام

از یول  درشان، از امام عل )ع( روایت کننید کیه رسیول    

خدا) ( به هنگام شدت بیماریِ منهر به رحلتشان، سر 

در دامن امام عل )ع( داشتند و خانه از ا  اب  ُیر بیود.   

در این هنگام، حضرت با  دای  که افراد دور و نزدییک  

شنیدند، فرمودند: علی  بین ابی  طالی  بیرادر،      آن را م 

و  ، وزیر و جانشین من در مییان خانیدان مین اسیت.     

را خطاب یرار دادنید و   عبدالمطل و بنو  هاشوآنگاه بنو 

فرمودند: عل  را دشمن ندارید، بیا خالفیت او مخالفیت    

شیوید، بیر او رشیک نبریید و از وی     ه م نکنید که گمرا

(. نقیل ایین خبیر از    444: 5152، طوسی  روی برمتابید )

زبییان امییام بییایر)ع( و زییید بیین علیی )ع(، از اسییتمرار   

هیای سیاسی  در مسیئله جانشیین  و     آفرین  گرایشابهام

 بیت)ع( به آن نشان دارد.  اهل واکنش

؛ طوسی ،  5/982: 5152کوف  و طوسی  )کیوف ،   

( این خبر را با سیند و م تیوای  متفیاوت    444: 5152

اند که زید بن عل  از  درانش نقیل کیرده   چنین آورده

است که حضرت سر در دامن عل )ع( داشتند و  یر  

از خطاب به عباس، به عل )ع( فرمودند: آیا و یت و 

 ذیری  علی )ع(  اسیخ مثبیت    من را م   رداخت یرض
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رت را دادنیید و بییه فرمییان رسییول خییدا) (، آن حضیی  

 وَ الیدُّنْیَا  ف ی   أَخ   أَنْتَ عَل  ُّ یَا»نشاندند. حضرت فرمودند: 

 «.أَهْل   ف   خَل یفَت   وَ وَ  ی   وَ الْآخ رَةِ

گزارش مُفَضَّل بن عُمَر نیز فراگیری ت ریی  و تردیید   

بر ضید امیام علی )ع( را در عصیر اموییان و نقیش امیام        

کنید.  جانشین  تُییید می   زدای  از مسئله سهاد)ع( در ابهام

بنا بر این خبر، اُمّ سلمه با شنیدن این خبیر کیه غالمیش از    

کند، برآشفت و با نقیل  یشیگوی    امام عل )ع( بدگوی  م 

رسییول خییدا) ( از وضییعیت امییام علیی )ع( در عصییر  

خالفت و نیز سفارش به آن حضیرت، بیه  یبر در برابیر     

: رسول ظلو و ستو مردم، فضای تردید را شکست و افزود

( ع)علیى  خدا) ( در همان جلسه من را گواه گرفتند کیه 

جانشیین ایشیان اسیت. مین را      و و یى  وزیر،  رچمدار،

دور  هیا، وعیده  بیه  شاهد گرفتند که عل )ع( عمیل کننیده  

 متقیییان،  یشییواى کننییده نییااهالن، م هتییر مسییلمانان، امییام 

ماریان است. آنگیاه   و یاسطان و ناکثان کشنده و روسفیدان

 او شیامى  ا ی اب  و را ناکثان، معاویه ن شکنان بصره یما

زدایی   را ماریان نامیدنید. ایین ابهیام    را یاسطان و نهروانیان

 سوگند یاد کیرد هرگیز   ام سلمه چنان مؤثر افتاد که موالى

؛ طوسیی ، 149: 5152نگوییید ) ییدوس،  بیید( ع)از علییى

5151 :121  .) 

 

 عملكرد امام علی)ع( در عصر خالفت

سیره امام عل )ع( در برخورد بیا شکسیت خوردگیان    

برانگیز عصر خالفت ترین موضوعات چالشجمل، از مهو

علوی است. چالش  که از همان ابتدا شکل گرفت، اذهیان  

هیای بعیدی انتقیال    مخال  و موافر را درنورید، بیه نسیل  

یافت و سگر، در طول تاریخ  ایدار مانید. بیا شکسیت و    

امام عل )ع( فرمیان دادنید مهروحی      ،لمَجَ یانسگاهفرار 

ای تعقیی  نشیود؛ آنگیاه بیه تقسییو      کشته نشده و گریخته

سالح و مَرک  برجا مانده از سرکشان اکتفا کردند )مفیید،  

(. با این حال، برخ  ا  اب امام)ع( تعدادی از 582تا: ب 

ای کیه آمیار کشیته    فراریان سگاه جَمَل را کشتند؛ بیه گونیه  

انید  را تا بیست و  ن  هزار نفر نیز گفتهشدگان سگاه جمل 

(. در این میان، برخ  ا ی اب حضیرت   299تا: )مفید، ب 

انتظار داشتند امیوال کشیتگان را غنیمیت ببرنید و زنیان و      

ریخیتن  کردند اگر استدالل م  و فرزندان آنان را اسیر کنند

باشید   حرام در دارای  آن نبایدتصر  ، حالل است  خون

(. گویییا 555: 5144؛ ابیین ابی  عقییل،   582 تیا: )مفیید، بی   

مقاومت امام)ع( در برابیر چنیین درخواسیت  و ا یرار آن     

حضرت بیر حرمیت امیوال و زنیان و فرزنیدانِ مخالفیان       

(، باعن شید تیا در ا یل تعقیی      4/511: 5941)طوس ، 

فراریانِ آن نبرد شبهه ایهاد کنند و آن را مخالفت بیا سییره   

 رسول خدا) ( بدانند.  

رسد شبهه مخالفت سییره امیام)ع( بیا سییره     نظر م به 

 یامبر) ( آنننان یوی بوده که به حوزه تفکر شیع  هیو  

نگاری مانند اَبان بن عثمان اَحمَیر از  نفوذ کرده است. سیره

یول ابوحمزه ثُمال ، از ا ی اب خیا  امیام سیهاد)ع(،     

شییوه  »روایت کرده که ابوحمزه بیه امیام)ع( گفتیه اسیت:     

ام عل )ع( با مسلمانان، م یایر بیا شییوه رسیول     برخورد ام

ایین  اد)ع( هامیام سی  گوییا  «. خدا) ( با مشیرکان اسیت  

مقایسه و م ایرت را از عوامیل ا یل  ت ریی  وایعییات     

تاریخ ، در سیره امام علی )ع(، شیمرده باشیند؛ چیون بیا      

شنیدن آن خشمگین شدند بالفا له نشستند و سوگند ییاد  

همیان شییوه برخیورد رسیول     کردند که امام علی )ع( بیه   

خدا) ( با مشیرکان در فیتب مکیه، رفتیار کیرده اسیت.       

ای به مالک اشتر، بیه عنیوان فرمانیده خی      مام)ع( در نامها

فراریان را تعقی  نکند و مهروحیان را   نددستور دادمقدم، 

 زمان  که نامه را دریافیت کیرد، آن را  مالک ؛ اما آزار ندهد

بیه جنیگ   و  ییرار داد  جلوی زین اس  خودبدون مطالعه 

هیای  تا زمان ورودشان بیه کوچیه  جمل را  سگاهادامه داد و 

میه را خوانید و مضیمون    بصره کُشت.  ر از آن بود که نا

(. وجیود  1/99: 5949کلینی ،  )کرد آن را به سگاهیان اعالم 

روایت  مشابه از امام  ادس)ع( بیانگر اسیتمرار ایین شیبهه    
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 (.1/52: 5949های  سین است )کلین ، در نسل

بنابر روایت دیگری، ابوحمزه ثُمال  از امیام سیهاد)ع(   

درباره سیره امام عل )ع(  رسیدند و امیام)ع( فرمودنید کیه    

عمار بن یاسر تندروی بود که از امام عل )ع(  رسید: فیردا  

کنیی   امییام)ع( بییا ا یی اب جَمَییل چگونییه برخییورد میی 

 فرمودنیید: برخییوردی کریمانییه، هماننیید برخییورد رسییول 

(. بر  اییه  4/511: 5941خدا) ( با ساکنان مکه )طوس ، 

رسد مالیک اشیتر و   م توای دو خبر  یش گفته، به نظر م 

عمار در سختگیری بر سگاه جمیل همداسیتان و در شیمار    

اند. کنهکاوی عمار برای تندروهای سگاه امام عل )ع( بوده

یافتن نظر امام)ع( در چگونگ  برخورد با ا  اب جمیل،  

ن و   امام سهاد)ع( از عمیار بیه میردی تنیدرو     همننی

کنید کیه عمیار بیا     )رجال حادا(، این احتمال را تقویت م 

نمایید کیه مالیک از    مالک در ارتباآ بوده است و بعید می  

م توای اجمال  نامه امام)ع( آگاه  نداشیته باشید؛ از ایین    

رو، امام سهاد)ع( تعقی  سگاه جمل را نیه بییانگر تفیاوت    

لوی و نبوی بلکه نتیهه عملکیرد جنیاح تنیدرو    دو سیره ع

 ا  اب امام)ع( دانسته است.

گویا تمایز میان تصمیو کریمانیه امیام)ع( بیا آننیه در     

معرکه نبرد از سیوی مالیک رد داده، بیرای کسیان  ماننید      

مروان بن حکو نیز روشن بوده است. او در مالیات  با امام 

 در تو بود کیه   ترین  یروزی از آنسهاد)ع( گفت: کریمانه

ای کشته شود و نه مهروح  منادی وی ندا داد: نه گریخته

(. این خبر از طریر شیافع ،  1/229: 5149آزرده )شافع ، 

 به منابع شیع  و سن  راه یافته است.

 

 بیتدیگر اهل

اخبار برجامانده از امام سهاد)ع(، این وایعیت تیاریخ   

ت سیره رسول دهد، جریان  که تالش کرده اسرا نشان م 

خدا) ( را متفاوت از سیره امام عل )ع( نشیان دهید، آن   

بیت آن حضرت گسیترش داده،  شبهه را به دیگر افراد اهل

ای فرودستان آنان را بیر مهترانشیان برتیری داده    یا به گونه

است. امام سهاد)ع( بیا واکینش در برابیر ایین جرییان، از      

بیا سییره   هویت خاندان  خود و تشابه سیره شخص  خود 

رسول خدا) ( و نیز، اسیتمرار سییره نبیوی در خانیدان     

 رسالت دفاع کرده است.  

هیای عینی  خیود    به عنوان نمونه، زُهیری از مشیاهده  

ا یی اب امییام  از چنییین گییزارش کییره اسییت کییه یکییى 

از سنگین  ییرض و نیاتوان     و آمد حضرت سهاد)ع( نزد

کمیک   توانسیتند مال  خود خبر داد. امام)ع( از اینکیه نمی   

بیر   کار آن م تاج باشند، گریستند. جریان مخال  با طعین 

امام)ع( گفت: اینان با ادعای فرمیانبری زمیین و آسیمان و    

هایشان، از ا الح حال مخصو یان خیود   اجابت خواسته

درمانده هستند. این شایعه باعن شد مرد م تاج با کرامیت  

آن حضرت،  اح  ثروت شیود. آنگیاه جرییان مخیال      

 ری القا کرد که چگونه ممکن است کسی  کیه از  شبهه دیگ

نیاتوان اسیت، در ثروتمنیدی دیگیران توانیا       خود فقر رفع

گستر عصیر خیود، بیا    باشد. امام)ع( با مقایسه جریانِ ابهام

دربیاره رسیول    هیو  یریش افکنان عصر نبوی فرمودند:شبه

کس  که برای  یمیایش   خدا) ( فرافکن  کرد که چگونه

م تیاج دوازده روز اسیت، اشیاره بیه      مسیر مکه به مدینیه 

توانید ییک شیبه از مکیه بیه      ماجرای ههرت به مدینه، م 

المَقْد س، اشاره بیه رخیداد اسیرا ، رفیت و برگشیت      بیت

داشته باشد. امام سهاد)ع( نیز ترجیبِ خواست خداونید را  

ها، عامل نامتعیارض بیودن آن نیاتوان  و    بر دیگر خواست

 (.199: 5152، وس داین توانای  و   کردند )

گزارش ابوحمزه ثُمیال  نمونیه دیگیری از ایین اخبیار      

است که مردی در اعتراض به امام سهاد)ع( گفیت: جهیاد   

ای و به حی  و راحتی  آن روی   و سخت  آن را ترا کرده

ای! امام)ع( ت ییر حالت دادند و در نقید سیخن وی،   آورده

ناد به گفتاری از رسول خدا) ( در عرفه حهةالوداع اسیت 

(. بنیابر خبیر دیگیری، عَبّیاد     1/212 :5949کردند )کلینی ،  

بصرى در راه مکه با امام)ع( مالیات و چنیین اعتراضی  را   

بیان کرد و حضرت در  اسخ او فرمودند: جهاد بیه همیراه   
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التَّییائ بُونَ »کسییانى کییه دارای  ییفات برشییمرده در آیییه   

( 1/22 :5949) کلین ، هستند، برتر از ح  است « الْعابِدُونَ

یا به تعبیری، با وجود چنین اشخا   هییم چییزی را بیر    

اییین  (.599: 5124دهیییو )ابییوحمزه، جهییاد تییرجیب نمیی 

اعتراض به م ایرت سیره امام سهاد)ع( با سییره جهیادی   

کنید؛  رسول خدا) ( و ا  اب آن حضرت اشیاره می   

 وَهُوَ الْق تَالُ عَلَیْکُوُ کُت  َ»ای که ض اا درباره آیه به گونه

نقل کیرده اسیت کیه برخی  جهیاد را خیوش       « لَکُو کُرْهٌ

نداشتند؛ اما با تبییین فضییلت جهیاد و ثیواب مهاهیدان      

چیزی را بر جهاد ترجیب ندادند، آنان چنان مشتاس شدند 

گریسیتند  که در  ورت نوع  م رومییت، از غصیه می    

؛ نیک:  94تا: سوره توبه( )ابن مبارا، ب  92)اشاره به آیه 

 (.2/521: 5154؛ ابن سعد، 9/999: 5149، وایدی

گرا گاه  با برتیری یکی  بیر دیگیری،     جریان ت ری 

داد و به موازات آن، امام سیهاد)ع(  ت ری  را گسترش م 

نیز با آن مبارزه کردند. عُروه،  سر زُبیر، از عایشه نقل کیرد  

ترین دختران خیود  که رسول خدا) ( زین  را با فضیلت

وع چنین خبری، امام سیهاد)ع( شخصیاً   شمردند. با شیم 

نزد عُروه رفتند و فرمودند: این چه خبری است کیه در آن  

 ردازی. عُروه که خیود  گوی  حر فاطمه)س( م به نقیصه

را رویارو با افشاگری امام)ع( دیید، سیوگند ییاد کیرد کیه      

دوست ندارم تمام دارای  دنییا را بیا کیاهش حیر فاطمیه      

، هرگیز چنیین روایتی  نقیل     معاوضه کینو و  یر از ایین   

نخواهو کرد. آنگاه عُیروه در توجییه گفتیه خیود، رواییت      

 اُدْعُیوهُوْ »های یبیل از نیزول آییه    عایشه را مربوآ به سال

( دانست )حیاکو،  518)احزاب، « اللَّه ع نْدَ أَیْسَ ُ هُوَ ل آَبَائ هِوْ

(. اییین خبییر از جایگییاه علمیی  و  1/19و  2/245تییا: بیی 

اجتماع  امام)ع( نشان دارد که عُروه تسلیو جایگاه علمی   

امام)ع( شد و خبر ایشان را بر عایشه تیرجیب داد؛ ولی  بیا    

این حال، در دد توجیه اخبار عایشه برآمد تیا بیه نیوع ،    

آمییز  ر یافته، یا ت ریی  را مسیالمت  وجه جمع  میان اخبا

ادامییه داده باشیید. رویییاروی  مسییتقیو امییام سییهاد)ع( بییا  

گران، از شدت اهتمام ایشان به بییان  سازان و ت ری شایعه

های تاریخ  خاندان خویش نشان دارد. بنابر خبیر  وایعیت

م مد بن شَیبه که خود شاهد ماجرا بیوده اسیت، عُیروه و    

ی امام سهاد)ع( بییو و از روییاروی    هازُهری از افشاگری

مسییتقیو بییا آن حضییرت  رهیییز داشییتند؛ در حییال  کییه از 

کردنید و  بییت)ع( نییز درییغ نمی     تردیدافزای  بر ضد اهل

رو شیوند. او  امام)ع( نیز ا رار داشتند شخصاً با آنان روبیه 

گوید عُروه و زُهری در گفتگوی علمی  خیود در مسیهد    

کردند. امام سهاد)ع( بیه  وی  م مدینه، از امام عل )ع( بدگ

روی آن دو ایسیتادند و فرمودنید: ای   مسهد رفتنید، روبیه  

عُروه جدم، رسول خدا و  درت داوری نزد خیدا بردنید و   

تیو ای   خداوند به نفع جدم و زیان  درت حکو کرد و امیا 

زُهری، اگر من و تو مکه بودیو، خانه  درت را به تو نشان 

تمال، به  سیت  شی ل  یدر زهیری     دادم. این گفته به احم 

فرزنید عُیروه بیه ایین      اشاره دارد که آهنگری بیود. ی ییى  

وایعیت تصریب کرده است که هرگاه از على نزد  درم ییاد  

و  122: 5919کرد)ثقفیی ، شیید، وی را نکییوهش مییىمییى

خواندنِ امیام علی )ع(   « اعالم اله »(. امام سهاد)ع( با 128

هیا  سرای این نقیصه، «وَرَسُول ه اللَّه  م نَ وَأَذَانٌ»در تفسیر آیه 

تیا:  عیاشی ، بی   )سازان دانسیتند  را ت ریف  از سوی شایعه

(. البتییه  یییش از اییین، امییام   292: 5929؛  ییدوس، 2/24

عل )ع( نیز فرموده بودند که من اعالم اله  در میان میردم  

؛ مهلسیی  )مهلسیی ،  218و  212: 5141یمیی ، )هسییتو 

کننیده و   به معنای اعالم ییا اعیالم   ( اذان را91/299: 5149

به احتمال اعالم کننده خا  )تهدید مشرکان مکه در سال 

 نهو ههری( معنا کرده است.  

 

 نتیجه

روایات امام سهاد)ع( درباره سیره نبوی از دو جرییان  

دارد. هید   زدا  یرده برمی   گیرا و ت ریی   فعال ت ریی  

بخشی  بیه جرییان فعیال     گرا کاست ا ل  جریان ت ری 

علوی بوده و هید  ا یل  نقیل سییره در رواییات امیام       
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زدایی  از  سهاد)ع(، دفیاع از هوییت خانیدان  و ت ریی     

مشتمل بر کمتر از  انزده رواییت  سیره نبوی بوده است که 

نگیاری رسیم  بیه  یشیتازی     است. در جهان اسالم، سیره

عُروه و زُهری، به نوع  بیمار و خدمتگزار جریان  خیا   

متولد شد. م توا و حهو اندا روایات امیام سیهاد)ع( در   

این باب، رویکرد و اهدا  امیام)ع( را از ورود بیه عر یه    

کنید کیه آن   خص می  دهید؛ همننیین مشی   سیره نشان م 

نگیاری و دفیاع از هوییت    حضرت در  دد ا الح سییره 

بیت)ع( بوده است. از این رو، همان گونه کیه  خاندان  اهل

ای بیر فقیه و مهیامیع    فقه یا مهامیع روای  شییع  حاشییه  

از سیوی   شده، نقیل اخبیار سییره   سنت خوانده روای  اهل

قی   نگیاری رسیم  تل  ای بیر سییره  امام سیهاد)ع( حاشییه  

نویسی  بیرای   گیوی  ییا سییره   شود.  ر تصیور سییره  م 

و « کُنّیا نُعَلِّیو م یازی النبی ) (    »امام)ع(، به استناد خبیر  

تُکید آن ادعا با انتسیاب کتیاب بیه آن حضیرت،  ی یب      

زدای  از سیره نبوی نشان دارد؛ به نیست و فق  از ت ری 

ویژه کیه حضیرت در میوایع ، بیه افشیاگری آشیکار در       

نگیارانِ رسیم  ماننید    ب ) ( ایدام کرده و سیرهمسهد الن

کردنید. تیوبیخ، نکیوهش،    عُروه و ابن ش هاب را توبیخ می  

های امیام در  گری،  اسخگوی  و نقد علم  از شیوه رسش

. امیام)ع( در شییوه   زدای  از سیره نبوی بوده استت ری 

اند اخبار خود را مستند نقل کننید و  نقد علم  تالش کرده

گوییان و  این استناد بیشتر به امامان یبل  است نه بیه سییره  

اعتمادی حضرت بیه جرییان   نویسان. این از نوع  ب سیره

 نگاری رسم  در جهان اسالم حکایت دارد.  تاریخ
 

 کتابنامه

 الف. کتاب های فارسی  

 ن کریو. یرآ

البالغیه،  (، شیرح نهی   5928ابی  ال دیید، عبدال میید، )    . ابن

احییا  الکتی    ت قیر م مد ابوالفضل ابراهیو، بییروت: دار 

 العربیه.

(، الهرح و التعیدیل،  5929اب  حاتو رازی، عبدالرحمن، ) . ابن

 احیا  التراث العرب .بیروت: دار

 فتیاوى  من مهموعتان (، رسالتان5144عمان ، ) عقیل . ابن اب 

 االخال . عل ، یو: طابعة بن العَلَمَین، حسن

(، الفتییوح، ت قیییر علیی  شیییری، 5155اعییثو، احمیید، ) . ابیین

 بیروت: دار االضوا .

(، عمیدة عییون   5142بین ال سین ح لّی ، )   . ابن بطریر، ی ی 

   اح االخبار ف  منای  امام االبرار، یو: االسالم .

ر، زاد المسییی(، 5142بیین علیی ، ) ، عبییدالرحمانابیین جییوزی. 

 عبدا،، بیروت: دارالفکر. عبدالرحمن بن ت قیر م مد

تیا(، الیدر   . ابن حاتو عامل ، یوس  بن حیاتو مشی ری، )بی    

 ، یو: االسالم .  259النظیو،  

(، الثقیات، حییدرآباد هنید: الکتی      5999ح بّان، م مد، ) . ابن

 الثقافه.

ا(، المُ َبنیر، تصی یب ایلیزه    تی . ابن حبی  ب دادی، م مد، )ب 

 اآلفاس الهدیده.لیختن شتیتر، بیروت: دار

 تا(، الم ل ، بیروت: دارالفکر.  حزم، عل  بن احمد، )ب  . ابن

(، الطبقات الکبیری، ت قییر م مید    5154سعد، م مد، ) . ابن

 الکت  العلمیه.عبدالقادر عطا، بیروت: دار

(، تییاریخ )اخبییار( المدینییة 5154. ابیین شَییبنه نُمَیییری، عُمَییر، )

 المنوره، ت قیر فهیو م مد شلتوت، یو: دارالفکر.

(، منایی  آل ابی    5924. ابن شهرآشوب، م مید بین علی ، )   

 طال ، نه : حیدریه.

(، الطرائی  فی  معرفیة    5999طاووس، عل  بن موس ، ) . ابن

 مذاه  الطوائ ، یو: خیام.

تیاریخ مدینیة دمشیر،    (، 5151عساکر، عل  بن ال سن، ) . ابن

 الفکر.ت قیر عل  شیری، بیروت: دار

(، البداییة و النهاییه، ت قییر علی      5148کثیر، اسماعیل، ) . ابن

 شیری، بیروت: داراحیا  التراث العرب .

(، تفسیر، ت قیر مرعشل ، بییروت:  5152، )-----------. 

 دارالمعرفه.



  25/ زدای  از سیره نبویامام سهاد)ع( در ت ری  نقش

 

نزیه حَمّیاد، جیده:   تا(، الههاد، ت قیر . ابن مبارا، عبدا،، )ب 

 دارالمطبوعات الهدیده.

 الیذاه   على (، ال هة5981. ابن معد، فخاربن معد موسوی، )

طال ، ت قیر م مد ب رالعلوم، ب داد: مکتبیة  اب  تکفیر الى

 النهضه.

 بن عل  (، منای 5124م ازل ، عل  بن م مد واسط ، ) . ابن

 .( )النب  جا: سب ، ب (ع)طال  أب 

النبویییه،  (، السیییرة5989عبییدالملک حمیییری، ) هشییام، . ابیین

 عبدال مییید، یییاهره: مکتبییة الییدینم ییی  م میید ت قیییر

 وأوالده.  بیب م مدعل 

 عبییدالرزاس (، تفسیییر و ت قیییر 5124. ابییوحمزه ثمییال ، ) 

 م مییدهادی حرزالییدین، مراجعییه و تقییدیو م مدحسییین

 معرفت، یو: الهادی.

(، االحکیام  5148حنبل ، ) فَرّا  . ابویعل ، م مد بن حسین بن

السلطانیه، تص یب م مدحامد الفت ، مصر: شرکة مکتبیة و  

 مصطف  الباب .   

(، مکاتی  الرسیول) (، ییو:   5159. احمدی میانه ، عل ، )

 دارال دین.

(، اخبار مکه و ما جیا  فیهیا   5155. ازری ، م مد بن عبدا،، )

من اآلثار، ت قییر رشیدی الصیالب مل یر، ییو: شیری        

  .رض

تا(، اعیان الشیعه، ت قییر سیید حسین    . امین، سیدم سن، )ب 

 امین، بیروت: دارالتعار .

(،  یی یب، بیییروت: 5145. بخییاری، م میید بیین اسییماعیل، )

 الفکر.دار

(، انساب االشیرا ، ت قییر   5152. بالذری، احمد بن ی ی ، )

 سهیل زکّار و ریاض زرکل ، بیروت: دارالفکر.  

(، دالئییل النبییوه، ت قیییر 5141ن، ). بیهقی ، احمیید بیین حسییی 

 یلعه ، بیروت: دالکت  العلمیه. عبدالمعط 

 القیرآن، ت قییر   تفسییر  عن و البیان (، الکش 5122. ثعلب ، )

 العرب . التراث احیا  عاشور، بیروت: دار ابن

(، ال یارات، ت قییر   5919. ثقف  کوف ، ابراهیو بین م مید، )  

 من آثار مل .الدین حسین  ارموی، تهران: انهجالل

(، سیره رسول خدا) (، یو: دلییل  5989. جعفریان، رسول، )

 ما.

 (، منابع تاریخ اسالم، یو: انصاریان.  5924، )----------. 

تا(، المسیتدرا علی    . حاکو نیشابوری، م مد بن عبدا،، )ب 

الصیی ی ین، ت قیییر یوسیی  عبییدالرحمان المرعشییل ،   

 المعرفه.بیروت: دار

(، مناسبات مهاجرین و انصار، 5988م، حسین، ). حسینیان مقد

 یو:  ژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

ال لبیه، بییروت:   (، السیرة5144الدین، ). حلب ، عل  بن برهان

 دارالمعرفة.

(، الهیامع الخیالس   5149. خطی  ب دادی، احمد بین علی ، )  

الراوی وآداب السیامع، ت قییر م میود الط یان، رییاض:      

 مکتبة المعار .

(، التییاریخ، ت قیییر سییهیل زکّییار، 5151بیین خیییاآ، ) خلیفییة. 

 الفکر.بیروت: دار

س(، سینن، دمشیر: چیا     5919. دارم ، عبیدا، بین بهیرام، )   

 مطبعة االعتدال.

 أنفیر  أحیوال  ف  الخمیر تا(، تاریخ، حسین، )ب . دیاربکرى

 : دارالصادر.، بیروتالنفیر

الخیرائ   (، 5149الیدین سیعید بین هبیةا،، )    ، یطی  راوندی. 

 .مام المهدی)ع(اال یو: ،والهرائب

 أنسییابها، و ییریش  نسیی  جمهیرة  (،5158بکییار، ) بین  زبییر . 

 دارالیمامه. ریاض: شاکر، م مد م مود ت قیر

تا(، حاشییة السیندی علی     . سندی، م مد بن عبدالهادی، )ب 

 النسائ ، بیروت: دارالکت  العلمیه.

و  (، الم اضیرات 5121الیدین عبیدالرحمان، )  سیوط ، جالل .

 الهبیوری، بییروت: دارال یرب    ی یی   الم اورات، ت قیر

 االسالم .

 (، االُم، بیروت: دارالفکر.5149. شافع ، م مد بن ادریر، )
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(، سیبل الهیدی و   5151.  ال   شام ، م مد بن یوسی ، ) 

د الرشاد، ت قیر عیادل احمید عبیدالموجود و علی  م می     

 الکت  العلمیه.معوض، بیروت: دار

(، معیان  االخبیار، ت قییر    5929.  دوس، م مد بین علی ، )  

 اکبر غفاری، یو: االسالم .عل 

(، علیییل الشیییرائع، ت قییییر   5981، )--------------. 

 م مد ادس ب رالعلوم، نه : ال یدریه.

اکبییر (، الخصییال، ت قیییر علیی 5149، )--------------. 

 االسالم .غفاری، یو: 

(، عییییون اخبیییار الرضیییا)ع(، 5141، )--------------. 

 ت قیر حسین اعلم ، یو: االعلم .

(، االمال ، یو: ت قییر مؤسسیة   5152، )--------------. 

 البعثة.

تا(، کتیاب مین الی ضیره الفقییه،     ، )ب --------------. 

 اکبر غفاری، یو: االسالم .ت قیر عل 

(، المیزان ف  تفسییر القیرآن،   5999). طباطبای ، م مدحسین، 

 یو: اسماعیلیان.  

تیا(، المعهیو الکبییر، ت قییر     . طبران ، سلیمان بن احمد، )ب 

 حمدی عبدال مید، یاهره: مکتبة ابن تیمیه.

(، ا عیالم الیوری بیاَعالم    5152. طبرس ، فضیل بین حسین، )   

 البیت الحیا  التراث.الهدی، یو: ت قیر مؤسسة آل

، بییییروت ،مهمیییع البییییان (، 5151، )--------------. 

 .ؤسسة األعلم م

(، تیاریخ االمیو و الملیوا،    5982. طبری، م مد بن جرییر، ) 

 التراث.ت قیر م مد ابوالفضل ابراهیو، بیروت: دار

 آی تُوییل  عین  البییان  (، جامع5151، )--------------. 

 المیر، بیروت: دارالفکر. القرآن، ت قیر خلیل

(، االمیال ، ت قییر مؤسسیة    5151حسن، ) . طوس ، م مد بن

 الثقافه.البعثة، یو: دار

 حبی  احمد (، التبیان، ت قیر5149، )---------------. 

 االسالم . االعالم العامل ، یو: مکت  یصیر

(، تهذی  االحکام فی  شیرح   5941، )---------------. 

الکتیی  المقنعییه، ت قیییر سیدحسیین خرسییان، تهییران: دار

 .االسالمیه

 رسیول   تیا(، تفسییر، ت قییر   مسعود، )ب  بن . عیاش ، م مد

 اإلسالمیه. العلمیة م الت ، تهران: المکتبة

 م مدمهیدی  الواعظین، ت قیر تا(، روضةنیشابوری، )ب  . فتال

 رض . خرسان، یو: شری 

(، تفسییر، تصی یب سییدطبی     5141بین ابیراهیو)  . یم ، عل 

 موسوی جزائری، یو: دارالکتاب.

علی   ه ترجمی ، کتابخانه ابین طیاووس  (، 5925، )تان، البرگ. ک

 ف .مرعش  نه، یو: رسول جعفریان ویرائ  

اکبیر  (، الکاف ، ت قیر علی  5949. کلین ، م مد بن یعقوب، )

 الکت  االسالمیه.  غفاری، تهران: دار

(، منایییی  االمیییام 5152. کیییوف ، م مییید بییین سیییلیمان، )

الم مودی، یو: مهمیع   امیرالمؤمنین)ع(، ت قیر م مد بایر

 احیا  الثقافة االسالمیه.

 الوفا .(، ب اراالنوار، بیروت: 5149. مهلس ، م مدبایر، )

(، الص یب من سییرة النبی    5124. مرتض  عامل ، سیدجعفر، )

 االعظو) (، یو: دارال دین.

(، االرشاد، ت قیر مؤسسیة آل  5151. مفید، م مد بن م مد، )

 لمفید.البیت)ع(، بیروت: دار ا

 تا(، الهمل، یو: داوری.، )ب -------------. 

(، ویعییة  ییفین، ت قیییر 5149. م نقَییری، نصییر بیین مُییزاحو، )

 عبدالسالم م مد هارون، یو: نهف  مرعش .

(، رجال، ت قییر سیدموسی    5154. نهاش ، احمد بن عل ، )

 شبیری زنهان ، یو: جماعة المدرسین.

تیا(،  یی یب، بیییروت:  )بیی . نیشیابوری، مسییلو بین حَهّییاج،   

 الفکر.دار

(، الم یازی، ت قییر مارسیدن    5149. وایدی، م مد بن عمر، )

 جونر، بیروت: مؤسسة األعلم .

(، موسیوعة التیاریخ   5152. یوسف  غروی، م میدهادی، ) 

 .االسالم ، یو: دارالهادی


