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چکیده
مناقبنگاری حضرت علـی

در بـین همـه مـذاهب اهلسـنت رایـج بـوده و علمـای

مذاهب چهارگانه نسبت به این امر اهتمام دارند .با جستجو در منابع و تحلیل اجمـالی از
منقبتنگاری امیرالمؤمنین

در بین علمای مذهب شافعی و بررسی سیر تطور آن در

طول تاریخ ،مشاهده میشود که از قرن سوم تا دوره معاصـر ،آثـار علمـای شـافعی جـز
بیشترین و با ارزشترین مصنفات تدوینشده در عرصه مناقبنگاری علی

میباشـد

که با روشهای متنوع در شکل نگارش ،محتوای نگارش و گونه نگارشی توسط علمای
این مذهب به رشته تحریر درآمده اسـت .بـا توجـه بـه عـدم بهرهگیـری مناسـب علمـای
شافعی از مکتب اهلبیت
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محمدحسن زمانی (استادیار جامعه المصطفی العالمیه)

این آثـار دچـار آسـیبهایی از قبیـل عـدمجامعیت ،نقـل

ناقص و متناقض مناقب حضرت شدهاند.
کلیدواژهها :روششناسی ،منقبتنگاری ،مناقبنگاری ،علی

 ،شافعیه.

 1ـ مقدمه

بیان فضائل و مناقب حضرت علی

منحصر به پیروان و شیعیان ایشان نیست ،هرچند علمای

امامیه در این رابطه کتابهای مختلف و بـیشـماری را تـدوین نمـودهانـد ،ولـی علمـای مـذاهب
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چهارگانه اهلسنت نیز به خاطر جایگاه واالی این شخصیت بینظیر جهـان اسـالم و محبـت بـه
خاندان رسول خدا

بهصورت گسترده به نقل مناقب و فضائل حضرت پرداختهاند؛ لـذا در ایـن

زمینه نگارشهای فراوانی را از خود به یادگار گذاشتهاند که میتوان این آثار را به سه دسته تقسیم
نمود:
الف) کتابهایی که دربارۀ پیامبر و صحابه بهصورت عـام نوشـته شـده اسـت و در آنهـا
ً
مناقب و فضائل پیـامبر اسـالم و صـحابه آن حضـرت ،خصوصـا مناقـب علـی نیـز بیـان
گردیـده اسـت؛ در ایــن میـان مناقـب امیرالمــؤمنین

نسـبت بـه ســایر صـحابه قابـل مالحظــه

میباشد.
ب) کتابهایی که علمای اهلسنت بهطور عام دربـارۀ فضـائل اهـلبیـت
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

مناقب امام علی

نوشـتهاند کـه

نیز در صدر آنها میباشد.

ج) کتابهایی کـه علمـای اهلسـنت فقـط بـه بیـان فضـائل و مناقـب خـاص امیرالمـؤمنین
علی

پرداختهاند.

پس از تدوین نهجالبالغه توسط سیدرضی (م  93۶ق) علمای بسیاری بر آن شرح نگاشـتهاند
که برخی از این شروح توسط علمای اهلسنت نگارش یافته و معروفترین آن ،شرح نهجالبالغـه
ابنابیالحدید است؛ نویسنده در هـر قسـمتی از کتـاب کـه توانسـته ضـمن شـرح کلمـات نـورانی
حضرت به ذکر مناقب ایشان نیز پرداخته است .به نظـر میرسـد ایـن آثـار را میتـوان نـوعی نقـل
مناقب و فضائل حضرت امیرالمؤمنین علی

دانست.

با توجه به نویسندگان ،مناقبنگاریها اختصـاص بـه مـذهب خاصـی از مـذاهب اهلسـنت
نداشته و همه مذاهب در این زمینه دست به قلم شدهاند و آثار بسیار ارزشـمندی را در ایـن زمینـه
ارائه نمودهاند.
با جستجو در منابع و تحلیل اجمالی از منقبتنگاری امیرالمؤمنین

در بین علمای مذهب

شافعی و بررسی سیر تطور آن در طول تاریخ ،درمییابیم از قرن سوم تا دوره معاصر آثـار مختلفـی
که از علمای شافعی به یادگار مانده است ،جز بیشترین و با ارزشتـرین مصـنفات تدوینشـده در
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عرصه مناقبنگاری علی

میباشد؛ این امر ارادت خـاص و ویـژه علمـای مـذهب شـافعی بـه

ساحت مقدس اهلبیت

را نشان میدهد؛ که با روشهای متنوع در شکل نگارش ،محتـوای

نگارش و گونه نگارشی توسط علمای این مذهب به رشته تحریر درآمده است.

در این پژوهش به بررسی شـیوههـای نگـارش و برخـی از آسـیبهای احتمـالی آثـار علمـای
شافعی مذهب که دربارۀ مناقب حضرت علی

نگاشته شده میپردازیم.

 ۶ـ روشهای منقبتنگاری

روشهای منقبتنگاری از جنبههای مختلف قابل دستهبنـدی اسـت .یکـی از تقسـیمبندیها بـر
اساس شکل نگارش به دو قسم مستقلنگاری و مجموعهنگاری میباشد؛ برخی از منقبتنگـاران
مناقب حضرت را بهصورت مستقل نگاشتهاند که در این نوشته تحت عنوان مستقلنگاری ترسـیم
شده است و برخی از منقبتنگاران مناقب حضرت را در میان مناقب سایر صحابه یا اهلبیت
مورد توجه قرار دادهاند که تحت عنوان مجموعهنگاری درج شده است.
نثر به رشته تحریر درآمدهاند .از لحاظ محتوای نگارش نیز این مناقب به دو قسمت مناقـب نقلـی
محض و مناقب تحلیلی تقسیم میشود.
 1ـ  ۶شکل نگارش

شکل نگارش مناقب به دو گونه مجموعهنگاری و مستقلنگاری تقسیم میشود:
 9ـ  9ـ  2مجموعهنگاریها

مناقب امیرالمؤمنین
مجموعه مناقب اهلبیت

گاه در مجموعههایی که مناقب صحابه را مطرح کردهانـد و گـاه در بـین
بیان شده است.

 9ـ  9ـ  2ـ  2مجموعهنگاریهای مناقب صحابه

اهلسنت با رویکرد احترام به صحابه پیامبر

منقبتنگاری ایشان را یک ارزش قلمـداد کـرده،
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یکی دیگر از تقسیمبندیها توجه به گونه نگارش است که به دو صورت نظم (شـعر سـرایی) و

به ویژه خلفای راشدین که در بین صحابه جایگاه ویژهای دارنـد ،لـذا برخـی از مناقبنگـاریهـای
حضرت علی

توسط علمای شافعی در قالـب فضـائلنگاری صـحابه در فصـلهـای مسـتقلی

بــهعنوان یکــی از برجســتهتــرین صــحابه و اولــین مســلمان مــنعکس شــده اســت .همینــین در
کتابهایی که درباره تاریخ یا مناقب خلفای راشدین نگاشـته شـده اسـت بـه فضـائل حضـرت نیـز
بهصورت مجزا پرداخت شده که توسط برخی از پژوهشگران فضائل حضرت بهصورت مستقل بـه
چاپ رسیده است .از جمله ایـن آثـار کتـابهـای «معرفـ الصـحاب » و «حلیـ االولیـا و طبقـات
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اَ
االصفیا » اثر ابونعیم اصفهانی« ،تاریخ بغداد» اثـر خطیـب بغـدادی« ،تـاریخ مدینـ دمشـق» اثـر
ابنعساکر و «اسدالغاب فی معرف الصحاب » اثر ابناثیر جزری را میتوان نام برد.
 2ـ  9ـ  2ـ  2مجموعه نگاریهای مناقب اهلبیت

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

ً
ائمه معصومین در میان شافعی مذهبان خصوصا علمای شافعی از جایگاه ویژهای برخـوردار
میباشند که این محبت و عالقه را در شعر و نثر ابراز داشتهاند ،لذا بیشترین آثار در این زمینه در
بین مذاهب اهلسنت مربوط به شافعیان میباشد؛ بنابراین در کتابهایی که دربارۀ اهلبیت
به نگارش درآمده است اولین شخصیتی که مورد مدح و ستایش قرار گرفته است و دربارۀ مناقـب
و فضائل ایشان سخن گفته شده است وجـود مبـارک امـام علـی هسـت کـه در اینگونـه آثـار
ً
خودنمایی میکند و تقریبا در هر اثری کـه دربـارۀ مناقـب اهلبیـت نوشـته شـده اسـت نقـل
مناقب و فضائل حضرت نیز بهصورت مبسوط بیان گردیده اسـت .از جملـه ایـن آثـار مـیتـوان بـه
َ
ّ َ
کتاب « َذخائر العقبی فـی مناقـب َذوی القربـی» اثـر ّ
السـمطین فـی
محبالـدین طبـری« ،فرائـد
الس َبطین و ّ
َفضائل الم َرتضی و البتول و ّ
األئم من ذ ّریـتهم» اثـر حمـوی جـوینی« ،إحیـا المیـت
بفضائل اهل البیت » اثر جاللالدین سیوطی و «مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول »
اثر ابنطلحه شافعی اشاره کرد.
 2ـ  2ـ  2مستقل نگاری

در مناقب حضرت علی کتابهای مستقلی نیز نگاشته شده که در ایـن کتابهـا یـا مجموعـه
فضائل حضرت جمعآوری یا یکی از فضائل ایشان را بیان کردهانـد و یـا برخـی از فضـائل حضـرت
علی را بهصورت اربعین نگاری تبیین کردهاند.
 9ـ  2ـ  2ـ  2مجموعه فضائل
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بــا توجــه بــه جایگــاه ویــژه امیرالمــؤمنین در بــین صــحابه و نیــز کتمــان حقــائق و فضــائل
اهلبیت و نشر اکاذیب توسط برخی از دشمنان آن حضرت در دوران بعد از خالفت ایشـان و
مخدوش نمودن فضـائل و مناقـب امیرالمـؤمنین توسـط بنیامیـه و همینـین ارادت خـاص
شافعی مذهبان ،سبب شد علمای مشهور شافعی جهت شناسـاندن جایگـاه حضـرت علـی و
زدودن ابهام از شخصیت ایشان در بین برخی از مسلمانان کتابهـای مسـتقلی دربـارۀ مجموعـه
فضائل و مناقب آن حضرت در طول اعصار مختلف به رشته تحریر درآورند.

 2ـ  2ـ  2ـ  2فضیلت خاص

گاهی علما و مناقبنگاران ،برخی از فضائل اختصاصی حضرت را از جنبـههـای مختلـف روایـی،
رجالی و درایی مورد تبیین و بررسی قرار دادهاند و صـحت فضـیلت مـوردنظر را بـرای حضـرت بـه
اثبات رساندهاند .از جمله این آثار میتوان به کتاب «حدیث طیـر» اثـر حـاکم نیشـابوری« ،حـدیث
الطیر»« ،حدیث رد الشمس» اثر مردویه اصفهانی« ،حدیث طیر» و «حدیث من کنـت مـواله» اثـر
ذهبی« ،فت الملك العلی بصح حدیث باب مدین العلم علی » اثر أحمد بنالصدیق الغمـاری
و کتاب «اإلفادا بطرق حدیث النظر إلی علی عبادا» اثر عبدالعزیز الغماری ،اشاره کرد.
 3ـ  2ـ  2ـ  2اربعین نگاری

اربعیننگاری در میان علمای امامیه رونق بیشتری داشته و از جایگاه ویژهای برخوردار مـیباشـد؛
ولی در آثار برخـی از علمـای شـافعی نیـز چنـین نوشـتههـایی مشـاهده میشـود .از جملـه کتـاب
«األربعین فی فضائل أمیرالمؤمنین علی » اثر خطیب بغدادی و کتاب «االربعون المنتقی ف ی
فضائل علی المرتضی » اثر ابوالخیر طالقانی« ،اربعون حدیثا فی فضائل علی » اثر یوسـف
بن اسماعیل یوسف َّالن اب َهانی که شامل  93حدیث مسند در مناقب حضرت علی میباشند.
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این نوع نگارش فضائل و مناقب حضرت توسط علمای شافعی فقط اختصاص به مناقـب
حضرت دارد و فضائل سایر اهلبیت در اینگونه آثـار مـدنظر نمـیباشـند و اگـر در کنـار نقـل
دیــده شــود ،از بــاب فضــیلت
فضــائل ایشــان فضــائلی از حضــرت زهــرا و حســنین
امیرالمؤمنین که چنین همسر و فرزندانی دارد ،شمرده میشود .از جمله این مستقلنگاریها
کتاب «خصائص امیرالمؤمنین علی » اثر عبدالرحمان احمد بنشعیب نسـائی« ،مـا نـزل مـن
القرآن فی علـی بـن ابیطالـب » و «مناقـب علـی بـنابیطالـب » اثـر مردویـه اصـفهانی،
«فضائل علی بنأبیطالب » اثر بیهقی خسروجردی« ،مناقب االمام علـی بـنابیطالـب »
اثر ابنمغازلی« ،ما نزل من القرآن فی امیرالمؤمنین علی » اثر ابـونعیم اصـفهانی« ،االربعـون
المنتقی فی فضائل علی المرتضی » اثر ابوالخیر طالقانی و کتابهای زیاد دیگری که در دوره
معاصر نیز نوشته شده است که در معرفی علمای شافعی معاصر به آنها اشاره شده است.

 ۶ـ  ۶گونه نگارش

نویسندگان مناقب امیرالمؤمنین

با توجه به ذوق و قریحهای که داشـتهاند کتابهـای خـود را
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به دو گونه منظوم و منثور تألیف کردهاند.
 9ـ  2ـ  2منظوم

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

هرچند بیشتر آثار نوشتاری در همۀ زمینهها در قالب نثر نگاشته شدهاند ،مناقبنگاریها نیز از این قاعـده
مستثنا نیستند؛ ولی به خاطر محبت ،عالقه و عاطفه در اینگونه روابط بـین مسـلمانان و اهلبیـت ،
کسانی که ذوق ادبی و سرودن شعر داشتند در زمینۀ مناقب معصومین به ویژه علی از این قالب
نوشتاری استفاده نمودهاند که گاهی این نوشتهها بهصورت دیوان یـا کتـاب مسـتقلی پدیـد آمـده اسـت و
برخی نیز بهصورت غزل یا مثنوی و یـا قصـیده و سـایر قالـبهـای شـعری از طـرف شـاعران در آثارشـان
خودنمایی میکند .از آنجایی که شافعیان در میان اهلسنت به عشق و محبت نسبت بـه اهـلبیـت
شهره هستند و عالقه عاطفی خاصی به آن بزرگواران دارند ،لذا در آثار مناقبنگاری علمای شافعی اشعار
منقبتی و مداحی ائمه معصومین و حضرت علی بیشتر به چشم میخورد .برخی از این اشعار در
نام و نسب و مرتبه علمی این امامان بزرگوار سروده شده و برخی دیگر به مدح یا تجلیل از مقام بلند و علـو
مرتبه ایشان پرداختهاند .از جمله اولین آثار شعری منقبتی و مداحی اهلبیت را مـیتـوان در «دیـوان
امام شافعی» دید که وی در کنار سایر اشعار خود به مناقب و مدح اهلبیت و حضرت علـی نیـز
به طور ویژه پرداخت نموده است و برخی شعرا سرودههای منقبتـی دربـارۀ اهلبیـت را در دورههـای
مختلف جمعآوری نمودند .همینـین کتـاب شـعر «تـوالی علـی در فرهنـ کردهـای اهـل سـنت
جهان» که توسط شاعر معاصر شاهرخ اورامی از اشعار شاعران کرد زبـان گـردآوری شـده اسـت و اشـعار
فراوان فارسی و عربی که در فضائل اهلبیـت پیـامبر سـروده شـده و در آثـار اکثـر شـاعران شـافعی
مذهب پراکنده است که به برخی از این اشعار در قسمت معرفی علمای شافعی مذهب ،اشاره شده است.
 2ـ  2ـ  2نثر

نثر رایجترین گونه نگارش در تمام زمینهها میباشد که اکثر مناقبنگاریهـا نیـز بـه ایـن صـورت
نوشته شده است ،چه مناقب روایی که در کتب حدیثی ضبط شدهاند و چـه منـاقبی کـه بهصـورت
گزارش تاریخی ثبت گردیدهاند.
 3ـ  ۶محتوای نگارش
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در نگارش مناقب گاه به نقل مناقب (نقل محض) اکتفا شده است و گاه عـالوه بـر نقـل منقبـت،
تحلیل (نقل تحلیلی) آن نیز بیان شده است.

 9ـ  3ـ  2نقل محض مناقب

آثاری که به نقل محض فضائل امیرالمؤمنین پرداختهاند ،به سه دسته قابل تقسیم میباشند:
الف) تألیفاتی که به نقل روایی مناقب پرداختهانـد ،ب) کتابهـایی کـه رویکـرد تفسـیری ـ روایـی
دارند ،ج) آثاری که با رویکرد تاریخی به نقل فضائل پرداختهاند.
 9ـ  9ـ  3ـ  2روایی

تحلیل روش و آسیبهای مناقبنگاری علمای شافعی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع)

مناقبنگاری صحابه و اهلبیت ریشه در روایات پیامبر اسـالم دربـارۀ فضـائل برخـی از
شخصیتها و صحابه دارد .لذا اولین کتابهایی که در ایـن زمینـه تـألیف شـدهاند ،بیـان فضـائل
اشخاص از زبان مبارک رسول خدا و در مواردی اظهار نظرهای صحابه میباشند.
از این روی کتابهای متعددی فقط به نقل احادیث رسول خدا در بیان فضـائل و مناقـب
صحابه و شخصیتهای صدر اسالم پرداختهاند که در این میان علمای شافعی مذهب نیز به این
امر اهتمام ورزیده و نسبت به فضائل اهلبیت بـه ویـژه فضـائل و مناقـب حضـرت علـی
توجه خاصی نمودهاند .در اکثر کتب روایی در باب مناقب اصـحاب بـه فضـائل و مناقـب حضـرت
بهصورت مفصل پرداختهاند و یا به خاطر اهمیت فضائل ایشان کتابهای مستقل روایی که فقـط
احادیثی که مناقب حضرت را بیان نمودهاند ،جمعآوری کردهاند که اکثر آنها با ذکر سلسله سـند
رجالی و تعیین روایات صحی و حسن و ضعیف نقل شدهاند.
از جمله این کتابها میتوان به کتب «خص ائ امیرالم ؤمنین عل ی » اثـر عبـدالرحمان
احمد بنشعیب نسائی« ،المستدرک علی الص ی ین» اثـر حـاکم نیشـابوری« ،ح دیث الطی ر»،
«حدیث رد الشمس» و کتاب «مناقب علی بنابیطالب » اثر ابن مردویه اصـفهانی« ،فض ائل
عل ی بناب یطال ب » اثـــر بیهقـــی خســـروجردی« ،ف ت المطال ب ف ی فض ائل عل ی
ب نابیطال ب »« ،رس الط ط ر ح دیث طی ر»« ،رس الط ط ر ح دیث م ن تن ال م وال » اثــر
شمسالدین ذهبی« ،أسنیالمطالب فی مناقب علی بنابیطالب » اثر شـمسالـدین جـزری،
«جواهر المطالب فی مناقب االمام علی بنابیطالب » اثر شمسالدین بـاعونی و اکثـر کتبـی
که بهصورت مستقلنگاری دربارۀ فضائل ایشان نوشته شده است ،اشاره کرد.
همینین بیشتر تألیفاتی که در مدح و ستایش اهلبیـت بـه نگـارش درآمـدهانـد ،روایـات
مناقب حضرت را نیـز بیـان کردهانـد .ماننـد کتـب «إحیـا المیـت بفضـائل اهـل البیـت » اثـر
جاللالدین سیوطی« ،مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول »۶اثر ابـنطلحـه شـافعی« ،مناقـب
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علی و الحسنین :و ّأمهما فاطم الزهرا

» اثر محمدفؤاد عبـدالباقی« ،ملتقـی االصـفیا فـی

مناقب اإلمام علی و السبطین و الزهرا  »:اثـر عبـدالفتاح راوه« ،مناقـب اهلبیـت

از دیـدگاه

اهل سنت» اثر سید محمدطاهر هاشمی شافعی.
کتابهایی که دربارۀ فضائل صحابه نگارش یافتهاند و مناقب حضرت در بین آنها مـیباشـد
اَ
نیز همین خصوصیت را دارند .از جمله«:معرف الصحاب » و «حلی االولیا و طبقات االصفیا » اثر
ابونعیم اصفهانی« ،تاریخ بغـداد» اثـر خطیـب بغـدادی« ،تـاریخ مدینـ دمشـق» اثـر ابـنعسـاکر،
«اسدالغاب فی معرف الصحاب » اثر ابناثیر جزری.
 2ـ  9ـ  3ـ  2تفسیری ـ روایی
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

از جمله فضائل و مناقب دربارۀ صحابه پیامبر

و امتیاز خاص در این زمینه ،نـازل شـدن آیـات

قرآنی دربارۀ شخصیت یا عملکرد مثبت هر یک از صحابه میباشد که بهعنوان شأن نـزول آیـه یـا
ً
تطبیق فضیلت ،امتیاز خاصی برای افراد شمرده میشود؛ غالبا در ذیل اینگونهایات ،روایـاتی کـه
شأن نزول آیه و یا تطبیق فضیلت مذکور در یک آیه را بیان میکنند بهعنوان تفسیر روایی از آن آیه
مطرح میشود .در این زمینه روایاتی که در مورد تفسیر آیات در رابطه اهلبیت
کــه در شــأن فضــائل حضــرت علــی

به ویـژه آیـاتی

نــازل شــدهانــد ،بــه وفــور در بــین تفاســیر اهلســنت

علیالخصوص مفسرین شافعی مذهب یافت میشود که جز فضائل و مناقب ویژه برای حضرت
مطرح گردیده است .در این زمینه عالوه بر وجود روایات فراوان در تفاسـیر مختلـف ،کتـابهـای
مستقلی دربارۀ فضائل حضرت در قرآن استخراج شده اسـت و بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت .از
جمله این آثار ،کتب «ما نزل من القرآن فی علی بنابیطالب
من القرآن فی امیرالمؤمنین علی

» اثر مردویه اصفهانی« ،ما نـزل

» اثر ابونعیم اصفهانی ،تفسیر «الکشف و البیان» اثر ثعلبی،

«اهل البیت :فی تفسیر الثعلبی مـاروی عـنهم و مـا روی فـیهم» اسـتخراج روایـات نقـل شـده در
تفسیر «الکشف و البیان» اثر عادل کعبی و کتب قرآنی و تفسیری جالل الدین سـیوطی و بیشـتر
مفسرین شافعی مذهب را میتوان نام برد.
 3ـ  9ـ  3ـ  2تاریخی

با توجه به شکلگیری تاریخنگاری صدر اسالم و نگارش آثاری در این زمینه ،نسبت به هر دورهای
02

از تاریخ ،دربارۀ شخصیتهـای تأثیرگـذار هـر دوره بـه تناسـب ،توسـط تاریخنگـاران گزارشهـای

زیادی جمعآوری شده است که دربارۀ فضائل افراد برجسـته ،بـه نقـل روایـات پیـامبر

و سـایر

مناقب هر شخص پرداختهاند.
بنابراین اکثر وقایع تاریخی که دربارۀ وقـایع صـدر اسـالم توسـط علمـای اهلسـنت بـه ویـژه
علمــای شــافعی مــذهب گــزارش شــده اســت بــه ذکــر فضــائل و مناقــب حضــرت علــی نیــز
پرداختهاند .ولـی بیشـتر تـاریخنگـاران فقـط بـه گـزارش حـواد تـاریخی و ذکـر فضـائل و نقـش
شخصیتها در هر دوره بسنده کردهاند و در این زمینه هیچگونه تحلیلی را ارائه ندادهاند .از جملـه
اینگونه آثار میتوان بـه کتـب «ت اریخ بغ داد» اثـر خطیـب بغـدادی« ،ت اریخ مدین ة دمش » اثـر
ابنعساکر اشاره کرد.
 2ـ  3ـ  2نقل تحلیلی مناقب

 9ـ  2ـ  3ـ  2روایی ـ تحلیلی

هرچند بیشتر آثار روایی در مورد مناقـب ،فقـط نقـل احادیـث دربـارۀ فضـائل هـر شـخص را بیـان
ً
میکنند که نهایتا با بررسی روایان حدیث همراه میباشد ولی برخی کتابها به همراه نقـل روایـات
مناقب به تحلیل و بررسی فضائل ،نحوه برداشت و فهم از حدیث جهـت اثبـات یـا رد یـک نظریـه
اعتقادی یا سیاسی میپردازند.
شاید مهمترین و شاخصترین اثری که در ایـن زمینـه نوشـته شـده اسـت ،کتـاب «الص واع
ّ
الم رقة فی الرد علی اهل ِالبدع و الزندقة» اثر ابنحجر هیثمی باشد و همینین در عصر معاصر
نیز کتاب «موقف من الشبهات علی امیرالمؤمنین علی بنابیطالب » اثر حامد محمد خلیفه،
با این دیدگاه نوشته شده است.

تحلیل روش و آسیبهای مناقبنگاری علمای شافعی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع)

کتابهــایی کــه بــا دو رویکــرد روایــی ـ تحلیل ـی و تــاریخی ـ تحلیل ـی بــه نقــل مناقــب و فضــائل
امیرالمؤمنین پرداختهاند.

 2ـ  2ـ  3ـ  2تاریخی ـ تحلیلی

با توجه به جایگاه و نقش حضرت در تاریخ صدر اسالم و همینین دوران حیات و بعد رحلت رسول
خدا و نیز زمان خالفت حضرت ،عالوه بر کتب تاریخی محض ،کتابهای مسـتقل تـاریخی
بسیاری به تحلیل دوران زندگی ایشـان پرداختـهانـد و جایگـاه ویـژه حضـرت را در هـر دوره تبیـین
نمودهاند.
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نویسندگان و تاریخنگاران در دورههای معاصر به اینگونه کتابها بیشتر تمایل نشـان دادنـد و
در کنار نقـل حـواد تـاریخی و مناقـب حضـرت بـه تحلیـل اتفاقـات مهـم سیاسـی ،اجتمـاعی و
فرهنگی دوره بعد از رحلت پیامبر

و جریان خالفت ایشان و جن های آن دوران پرداختهانـد.
إم ام

چنان که کتب عبقریة االمام علی بن أب ی طال ب اثـر عبـاس محمـود عقـاد ،عل ی
األئمة اثر شیخ حسن باقوری ،علی بنابیطالب بقیة ال ّ
ّ
نبو و خ ات الالفف ة اثـر عبـدالکریم
خطیب ،االمام علی بن ابیطالب
اثر توفیق ابوعلم ،علی

اثر عبدالفتاح عبدالمقصود ،االم ام عل ی ب نابیطال ب

و الاللفا ،اثر بشار عواد و اکثر کتبـی کـه در دوره معاصـر نوشـته شـده

است در این قالب میباشد.
برخی از این نوع آثار عالوه بر جنبه تاریخی تحلیلی ،گـاهی بـا قالـب داسـتانسـرایی وقـایع و
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

حواد درهم آمیخته شدهاند که کتب االم ام عل ی ب نابیطال ب راب الاللف ا الرا دین اثـر
ّ
» اثر طه حسین« ،علی إم ام المتق ین» اثـر شـرقاوی از
محمدرضا مصری« ،علی و بنو
چنین رویکرد نگارشی برخوردار میباشند.
 3ـ آسیبشناسی منقبتنگاری

آسیبهای مناقبنگاری از ابعاد مختلف قابل بررسی و ارزیابی میباشد هرچنـد بررسـیهای تـک
تک کتابهای مورد بحث بهصورت مفصل در این زمینه الزم به نظر میرسد ،لکن مجال دیگری
را میطلبد ،لذا به اهم آسیبها با در نظر گرفتن مجموعه آثار بهطور اجمالی میپردازیم.
 1ـ  3سختگیری در نقل راویان شیعی

در آثار منقبتی امام علی

که علمای شافعی به نگارش درآوردهاند ،متأسـفانه در سلسـله اسـناد

احادیث از راویان امامیه علیرغم ثقه بودن آنها کمتر استفاده شده اسـت (نـک :ذهبـی:74۶0 ،
 )5/7و از ائمه دیگر شیعه نیز که آگاهترین افراد اهلبیـت

نسـبت بـه ایـن امـر بودنـد روایـات

زیادی یافت نمیشود ،لذا این رویکرد سبب شده این مناقبنگاریها نسبت به مناقبنگاریهـای
علمای امامیه (که آثار خود را بر محـور کـالم ائمـه معصـومین

و نوادگـان حضـرت علـی

گذاشتهاند )،از جامعیت کافی برخوردار نباشد و برخی از فضائل ارزشمند حضرت در این نگارشها
یا منعکس نشده است و یا بهصورت ناقص نقل شده اسـت .از جملـه ایـن احادیـث ،حـدیث غـدیر
04

میباشد که در بیشتر آثار بهصورت ناقص نقل شده است.

و یا ابنحجر هیثمی به صرف شـیعه بـودن یکـی از راویـان در سـند حـدیثی کـه در آن رسـول
خدا

فرمودند:

ُ َّ ْ
ََّ َ
ََ ْ ُ
َّ
ِم ِنی َو أنا ِمن ُه و ه َو َو ِل َُّی کل ُمؤ ِم ٍن َب ْع ِدی؛
ِإن ع ِل َّیا
ِ
علی از من است و من از علی و او پس از من ،ولی همه مؤمنان است.

این روایت را مردود دانسته و حاضر به بررسی آن نمیشود؛ در حـالی کـه ایـن روایـت از طـرق
مختلف نقل شده است و ابنمعین از حدیث شناسان برتـر اهلسـنت همـان راوی را کـه «اجلـ »
باشد توثیق کرده است ولی ابنحجر هیثمی آن را قبول نمیکند و میگوید:

َ َ
َ
َّ
َ َ َ َ
َ
ابن ُ
جل ُح َو ُه َو َو إن َو َث َق ُه ُ
لکن ض َّعف ُه غ ُیرهُ علیی أن ُیه ِیییعی
ین
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م
ف ِفی َسن ِدها األ
ِ
ِ

(ابنحجر هیثمی.)86/4 :4141 ،

غیر ابنمعین وی را به خاطر شیعه بودن تضعیف کرده است.

 ۶ـ  3سختگیری در قبول روایات مناقب

در نقل روایات مناقـب و فضـائل اهلبیـت

خاصـه فضـائل علـی

برخـی از نویسـندگان بـا

سختگیریهای بیش از حد و بـا انـدک بهانـهای روایـات ایـن بابهـا را مخـدوش ،ضـعیف و یـا
موضوع دانسته و درصدد رد آنها برآمدهاند .در حالی که این روایـات را بسـیاری از علمـای متـأخر
بهصورت صحی یا حسن قبول کردهاند و یـا آنکـه برخـی از روایتهـا بـا توجـه بـه اینکـه از طـرق
مختلفی نقل شده است که هم اسناد ضعیف دارد و هم اسناد معتبر ،ولی به خـاطر مـردود نشـان
دادن این چنین روایتهایی از احادیثی که با اسناد ضعیف نقل شده است ،استفاده نمودهاند.
از جمله این آثار کتاب مجم الزوائد و منب الفوائد اثر نورالدین هیثمی میباشد که متأسفانه با
رد برخی از روایات مشهور مناقب و فضائل حضرت علی
برآمده است؛ مانند حدیثی از رسول خدا

 ،درصدد تضعیف و انکار آن روایتهـا

خطاب به حضرت زهرا

تحلیل روش و آسیبهای مناقبنگاری علمای شافعی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع)

پس در سند این روایت أجل وجود دارد ،هرچند ابنمعین وی را ثقه دانسـته اسـت لکـن

که در برخـی منـابع نقـل

شده اسـت و آن را جـز احادیـث صـحی یـا حسـن دانسـتهاند و سلسـله راویـان آن را نیـز توثیـق
کردهاند .ولی نورالدین هیثمی این روایت را به دلیل بیاساسی رد کرده است.
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(ابنعساکر431/14 :4141 ،؛ طبرانی11/3 :4336 ،؛ طبرانی.)341/8 :4141 ،
رسول خدا

به حضرت فاطمه زهرا

فرمودنـد :مـا خـانوادهای هسـتیم کـه خـدا

هفت ویژگی به ما داده است و پیش از ما به احدی داده نشده و پس از ما نیـز بـه احـدی
داده نخواهد شد .من خاتم پیامبران و گرامیترین آنان و محبوبترین بندگان ،نـزد خـدا
هستم و من پدر تو هستم و وصی من بهترین اوصیا و محبـوبتـرین آنـان نـزد خداونـد
است و او شوهر تو است.

وی پس از نقل این حدیث مینویسد:
طبرانی حدیث را در معجم کبیر و اوسط نقـل کـرده اسـت و در سلسـله سـند آن [هیـثم
بنحبیب] وجـود دارد و ابوحـاتم احادیـث او را ناپسـند دانسـته اسـت (هیثمـی:1133 ،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

.)062/1

در حالی که َم ّزی ( )7933در کتاب تهذیبالکمال از حدیث و رجالشناسان بسـیاری از جملـه
ابوحاتم را نام میبرد که «هیثم بنحبیب صـراف کـوفی» را ثقـه و راسـتگو دانسـتهاند ( 0۶4/03ـ
 .)013و ابنحجر عسقالنی نیز وی را «صدوق» خوانده است (ابن حجر عسقالنی.)511 :793۶ ،
حدیث مذکور هرچند بدون خدشه و بر اساس اصول رجالی صحی است ،اما چون به فضیلت
بیبدیل حضرت علی
نیز برای اهلبیت پیامبر

بهعنوان وصی و جانشین پیامبر

 ،پرداخته اسـت و در ادامـه حـدیث

فضائل بینظیری ثابت کرده است ،متأسفانه هیثمی کوشـیده اسـت

با متهم کردن یکی از رجال سند آن( ،هیثم بنحبیب) این حدیث را جعلی نشان دهد.
در مواردی نیز بهطور کلی از نقل مناقب و فضائل حضرت که هیچ بهانهای برای تضعیف آن
نداشتند ،جلوگیری به عمل میآوردند تا در راستای تقویت شیعه نباشد .چنانکه ابنعساکر با چند
واسطه به نقل از عیسی بنیونس چنین نقل میکند:
محمد بنداود حدانی نقل میکند از عیسی بنیونس شنیدم میگوید :جز یکبار ندیـدم
که اعمش سرافکنده (خجل) شود ،پس زمانی بود که او این حدیث را نقل کرد کـه مـن
تقسیم کننده بهشت و جهنم هستم پس این خبر به اهلسنت رسید ،پس نزد وی آمدند
و به او گفتند آیا احادیثی روایت میکند که به وسیله آنها روافض و شیعه و زیدیه تقویت
میشود؟ پس اعمش گفت :این حدیث را شنیده بودم پس آن را روایت کردم ،پس بـه او

00

گفتند :پس هر روایتی را که بشنوی آن را نقل میکنی؟ میگوید :پـس آن روز دیـدم کـه
او سرافکنده (خجل) شد (ابنعساکر.)011/۴2 :1۴11 ،

بـه شـدت واکـنش نشـان

ابنکثیر ( )7930نیز در برخورد با روایات مناقـب حضـرت علـی
میداد و اگر هم دلیلی بر ّرد روایتی پیـدا نمیکـرد بـدون دلیـل حـدیث را صـحی نمیدانسـت .از
جمله این احادیث «حدیث طیر» هست که وی بعد از نقـل روایـت مـذکور و تأییـد بزرگـان حـدیث،
بازهم این حدیث را ّرد کرده و میگوید:

«مردم درباره ایـن روایـت کتابهـای مسـتقلی جمـعآوری و نوشـتهاند ،از جملـه ابـوبکر

بنمردویه و حافظ ابوطاهر محمد بناحمد بنحمـدان ــ بنـابر آنیـه اسـتادم ابوعبداللـه
ذهبی نقل کرده است ـ و من یک مجلد دربـارۀ طـرق و الفـاظ ایـن روایـت را از ابـوجعفر
طبری ،مفسر و صاحب تفسیر دیدم .سـسس بـه مجلـد دیگـری دسترسـی یـافتم در رد و
تضعیف این روایت از نظر سند و متن که ابوبکر باقالنی متکلم آن را نوشته بود .در یـک
کالم ،در قلب من در صحت این روایت اشکال است ،اگرچه طرق بسیاری دارد .خداوند
بهتر میداند.

 3ـ  3نقل روایات بدون ذکر سند و منبع

برخی از این کتب به خصوص کتب معاصر که رویکردی تحلیلی به وقایع تـاریخی و فضـائل امـام
علی

دارند ،در ذکر اسناد احادیث کوتاهی نمودهاند و بدون اینکه سند حدیث و یا منبع جریان

تحلیل روش و آسیبهای مناقبنگاری علمای شافعی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع)
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الح ِد ِ

تاریخی را ذکر کرده باشند به تحلیل آن پرداختهاند و به ذکر منابع در پایان کتاب اکتفـا کردهانـد و
برخی از این آثار حتی به منابع احادیث مذکور در پایان کتاب نیز اشاره ننمودهاند.
بهعنوان نمونه عباس محمود عقاد (بی تا) والدت حضرت علی
ََ

َ

را در مکه بیان میکنـد و

ُ ُ
سل َما» والدت ایشان را فضیلتی برای حضرت میدانـد ()90؛ ولـی هیچگونـه
با عبارت «لقد و ِلد م ِ

سندی از آن ارائه نمیکند و جریانهای تاریخی را بدون اشاره به کتب تاریخی بیان کـرده سـسس
ً
 ،اثـر طـه حسـین نیـز کـامال
به تحلیل آنها میپردازد .همین آسـیب در کتـاب عل ی و بن و
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مشهود هست ،مانند جریان جمعآوری قرآن توسط حضرت علی

بعد از رحلت رسول خـدا

و عذر ایشان برای بیعت با خلیفه اول و مطالب دیگر که سندی را در این زمینه ارائه ندادهاند.
کتاب علی بنابیطالب راب الاللفا الرا دین اثر محمدرضا مصری نیـز بـدون هـیچ اسـتناد و
کتابشناسی ارائهشده است و بر اساس داستانسرایی و قصهپردازی بـه جریانـات دوران خالفـت
حضرت و تحلیل وقایع آن دوران پرداخته است.
 ۴ـ  3نقل روایات ضعیف و غیرواقعی

ً
در برخی از این نگارشها مطالبی که خالف واقعیتهای تاریخی است ،نقل شده است که اساسـا
یا سندی ندارند و یا اسناد ضعیفی دارند که با نقـل آنهـا در عـین بیـان فضـیلتی بـرای حضـرت،

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

نوعی طعنه نیز به ایشان یا خویشاوندان حضرت وارد میسازد .از جمله روایتی دربـارۀ ازدواج امـام
علی

با حضرت فاطمه زهرا

که به شرب خمر حضرت حمزه عموی پیامبر اشاره میکنـد و

محمد بنطلحه در کتاب المطالب السؤول فی مناقب آلالرسول تحریم شرب خمـر را مربـوط بـه
این جریان بیان میکند و آن را از برکات این ازدواج میداند.
ابنشـهاب زهـری نقـل مـیکنـد کـه گفـت :علـی بـنالحسـین
بنعلی

و او از پدر خویش علی بنابیطالب

 ،از پـدرش حسـین

برایم نقـل کـرد :مـن دو نفـر شـتر

بدر به مـن اعطـا فرمـوده بودنـد کـه در ولیمـه

داشتم که پیامبر خدا

از غنائم جن

ازدواج با حضرت زهرا

مصرف کنم .آنها در کنار خانه همسایه مـیخوابیدنـد .روزی

دیدم که کوهان آنها زندهزنده دریده و پهلویشـان شـکافته شـده و جگرهایشـان بیـرون
ریخته است .با دیدن این منظره ،به شدت متأثر شدم و اشکم روان گردید ،پرسیدم :چـه
کسی این کار قساوتبار را مرتکب شده است؟ گفتند :عمویت حمـزا بـنعبـدالمطلب و
اکنون او با گروهی از دوستانش و با شرکت کنیزک خواننـدهای در حـال خـوردن شـراب
هستند .و آن کنیزک در ترانهاش این جمله را مترنم استَ « :اال یا حمزا للشرف ّ
النـوا »؛
«ای حمزه ،شتران پرگوشت را دریاب» و حمزه با شنیدن این کلمات از زبان آن کنیـزک
تشویق شده ،دست به شمشیر برد و شترها را به این روز سیاه انداخت! زهری میافزاید:
علی بنابیطالب

گفت :من به جهت شکایت از عمویم حمزه ،نزد پیامبر خـدا

رفتم و جریان شترها و حضور حمزه در خانه همسایه در مجلس بـزم و مـیخـواری را بـه
00

آن حضرت گزارش کردم .پیامبر خدا

در حالی که مـن و زیـد بـنحارثـه بـه دنبـالش

حرکت میکردیم ،وارد آن خانه شد و حمزه را نکوهش و مذمت کرد .حمزه که به شـدت
مست و چشمانش سرخ شده بـود ،نگـاه تنـدی بـه سـراپای پیـامبر خـدا

انـداخت و

گفت :مگر شماها بردگان و غالمان پـدر مـن نیسـتید کـه بـر مـن اعتـرا

میکنیـد؟!

پیامبر خدا

با شنیدن این جمله از ترس جانش عقب برگشـت و خانـه را تـرک کـرد»

(ابن طلحه11 :1۴11 ،؛ باعونی032 :1۴11 ،؛ طبری.)01۴/1 :1۴0۴ ،

دربارۀ شرب خمر حمزه عموی پیامبر

در سال دوم هجرت باید به سه نکته توجه کرد:

الف) این حکایت در کتب معتبر تاریخی نیامده است و در قرآن کریم ،شأن نزول هـیچیـک از
آیات مربوط به تحریم دربارۀ جریان مذکور نیست و تفاسـیر شـیعه و سـنی ،چنـین شـأن نزولـی را
برای آنها (اگرچه برخی تفاسیر اهلسنت هم نقل کرده باشند) ،تأیید نکردهاند.
اصحاب برجسته پیامبر

بود و چنین عملی از او بعید به نظر میرسد.

ج) راوی ایـن حــدیث «زهــری» اســت کــه از جعــلکننــدگان حــدیث بــه نفــع بنیامیـه و ضــد
بنیهاشم میباشد و از مشاوران نزدیک خلفای بنیامیه محسـوب میشـد و بـر اسـاس نقـلقول
ابنحجــر عســقالنی حــدود نصــفی از روایــات او قابلتوجــه نبــوده و از غیرثقــات اســت (ابنحجــر
عسقالنی ،بی تا.)991/4 :
 5ـ  3تناقضگویی و مشابهسازی فضائل

از بزرگترین تناقضهایی که اکثر نگارندهگان این آثار به نقل از احمد بنحنبل مـدعی هسـتند کـه بـرای
هیچکس همانند امام علـی

فضـائل و مناقـب نقـل نشـده اسـت (مناق ب امم ام أحم د ب ن حنب ل،

ص993؛ الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،ج ،9ص07؛ المستدرک عل ی الص ی ین ،ج ،0ص731؛
تاریخ مدینة دمش  ،ج ،99ص970؛ الصواع الم رقة ،ص .)793از طرفـی روایـاتی را نقـل کردهانـد کـه
هیچکس با حضرت علی

تحلیل روش و آسیبهای مناقبنگاری علمای شافعی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع)

ب) حضرت حمـزه در سـال دوم هجـرت (سـال ازدواج علـی بـا فاطمـه) یکـی از مهـاجران و

در فضائل قابل مقایسـه نیسـت (ابنجـوزی974 :7934 ،؛ طبـری:705۶ ،

71/7؛ حموی جوینی .)95 :7933 ،همینین روایتـی از خلیفـه اول نقـل شـده اسـت کـه نظـر بـه چهـره
حضرت علی

عبادت محسوب میشود (سـیوطی719 :7017 ،؛ ابنحجـر هیثمـی757/7 :7971 ،؛

ابن عساکر)053/99 :7975 ،؛ و همینین ابنعبدالبر از علمای مشهور و مقبول اهلسنت میگوید:

َ
َ
َ
األسانید الحسان َما ُو َ
َ
َ ُ َ
الص َ
أدد من َ
ضائل َع َّ
لیي
ف
ي
ف
ی
و
حاب ِة ِب
ِِ
ل يرو ِفی ف ِ
ِ
ضائ ِل ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ
طالُّ.
ِبن ِأبي ِ
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روایاتی که با بهترین سند ،در فضیلت علـی بنابیطالـب

آمـده اسـت ،در فضـیلت

احدی از صحابه نیامده است( .ابنعبدالبر1111/1 :1۴10 ،؛ ابنحجر عسـقالنی ،بـی
تا013/1 :؛ ابنحجر عسقالنی.)۴۶۴/۴ :1۴11 ،

با این وصف دیگر نوبت به مقایسه بین اصحاب و تعیین افضل نمیرسد .ولی در عـین حـال،
بدون هیچ مالک روشن و صحیحی افضل صـحابه پیـامبر

را افـراد دیگـری معرفـی کردهانـد

(طبـــری707/0 :7999 ،؛ ابنکثیـــر911/73 :7930 ،؛ ابنعســـاکر09۶/03 :7975 ،؛ ســـیوطی،
.)04 :7017
با این توجیه که به خـاطر اجمـاع در بـین امـت و حفـظ مصـال عمـومی مسـلمین و دوری از
فتنههای احتمالی ،تقدیم مفضول بر افضل را جایز دانستهاند (ابنحجر هیثمی.)773/7 :7971 ،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

و یا به خاطر یکسانسازی فضائل در بین اصحاب رسول خدا

 ،مشـابه فضـائل حضـرت را

بــه دیگــر صــحابه هــم نســبت دادهانــد و حفــظ موقعی ـت ســایر صــحابه رســول خــدا

در نــوع

نگاشتههای آنان مؤثر بوده است.
بهعنوان نمونه حدیث مشهور «أنا مدينة العل و علی بابُا» که اکثر علمای اهلسنت این حـدیث
را نقل کردهاند و آن را صحی میدانند و امثال ابنحجر عسقالنی دربارۀ این حدیث میگویند:
این حدیث طرق متعدده دارد و حدیثی ریشهدار است و آنهـایی کـه گفتنـد ایـن حـدیث
جعلی است ،اشتباه کردند( .ابنحجر عسقالنی.)101/0 :1112 ،

ً
حاکم نیشابوری ( )7994هم در مستدرک میگوید«:سـند ایـن روایـت کـامال صـحی اسـت»
(.)701/0
ولی ابنحجر هیثمی ( )7971این روایت را مخدوش معرفی کرده است و شـبیه ایـن روایـت را
در معارضه با این روایت مشهور چنین بیان کرده است.

َّ َ ُ ُ
َ َُ
َ َ
َّ
لی ُ
َ َ
العل َو َع َّ
َّ
بابُاِ ،ألنا نقیول َس َیی ِتتی أن
اللبر ِ
اآلتی ِفی فض ِائ ِل ِه [علی] أنا م ِدينة ِ ِ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
َ َ ُ ٌ َ
کر م ُ
َ ُ
حرابُیا ...أن
ذل الحديث مطعون ِفیه و علی ت ِ
سنه ،أبوب ِ
سلی ِ ِصح ِت ِه أو د ِ
ُ
تل َ الر َ
واي َة ُمعاو َض ٌة ب َل َبر الف ُردوس أنا َمد َين ُیة العلی ُ َو َ
ُ
أبیوب ُ
أساسیُا َو ع َم ُیر
کر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ ِ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
دیطانُا و عثمان س ِقفُا و َّ
علی بابُا (.)77/1

خبری که در فضائل حضرت علی
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خواهد آمد که من شهر علم هسـتم و علـی درب

آن میباشد ،ما قائل هستیم که همانا این حدیث مخدوش میباشد و برفرضـی هـم کـه

صحی یا حسن بودن این حدیث را هـم قبـول کنـیم ،ابـوبکر محـراب آن شـهر خواهـد
بود ...همانا آن روایت معـار

بـا روایتـی هسـت کـه دیلمـی در کتـاب فـردوس األخبـار

میگوید :من شهر علم هستم و ابوبکر اسـاس آن ،عمـر دیـوار آن ،عثمـان سـقف آن و
علی درب آن است.
ایشان با نقل این روایت در برابر روایت مشهور «أنا مدينة العل و َّ
علی بابُا» معتقـد بـوده کـه

خلیفــه اول از لحــاظ علمــی برتــر از ســایر صــحابه اســت .در حــالی ک ـه روایتهــای زیــادی در
نگاشتههای مناقب و فضائل حضرت علی
حضرت علی

و هم در سایر کتب اهلسنت داللت بر اعلم بودن

دارند .از باب نمونه :ابونعیم اصفهانی ( )797۶از ابنعباس نقل میکند:

علم من [ابن عباس] و علم تمام صحابه در برابر علم علی

همانند قطـرهای اسـت

در برابر هفت دریا.

عین حال برخی برای اینکه در مقابل این حدیث چیزی برای گفتن نداشتند ،افـراد دیگـری از
صحابه را نیز در این روایت شریک کردند .از جمله سخاوی در ادامه همـان حـدیثی کـه ابنحجـر
هیثمی نقل کرده است بنابر قول دیلمی میگوید معاویه نیز بهعنوان حلقه درب شهر علم میباشد
(سخاوی .)41 :7044 ،البته ایشان این روایت را که از کتـاب فـردوس األخبـار دیلمـی نقـل کـرده
است ،ضعیف دانسته است.
در واقع اصل روایت مشهوری که رسول خدا

فرمودهانـد« :أنا مدينة العل و َّ
علیی بابُیا»

که در اکثر کتب اهلسنت نیز نقل شده است ،پیامبر

خواستهاند یک مسئله معنوی را به یک

مسئله عرفی مثال بزنند که هرکس بخواهد به علم رسول خدا

برسد بایـد از راهـش وارد شـود

تحلیل روش و آسیبهای مناقبنگاری علمای شافعی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع)

طیرة فیي َسی َبعة ُ
لیي إ َّ َک َق َ
َو ما ِعلمي و ِعل ُ أصحاب ُم َح َّمی ٍد ِفیي ِعلی َع َّ
أبحیر
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
()57/1؛

که همان علی بنابیطالب میباشد .چنانکه برای ورود به هر شـهری بایـد از دروازه آن شـهر
ً
عبور کرد .دیگر بحثهای سقف و دیوار و غیره کامال بیمعنی جلوه میکند.
نمونههای دیگری از این مشابهسازی فضائل حضرت برای سایر صحابه را در آثار معرفی شده
در این پژوهش میتوان مشاهده کرد .از جمله :اولین مسلمان بودن حضرت ،سید جوانان بهشت
ً
ً
و غیره که غالبا این فضائل را در حق سایر اصـحاب مخصوصـا خلفـای اول و
بودن حسنین
دوم نیز نقل شده است که برخی از مواقع نیز توسط علمای حدیثشـناس مخـدوش اعـالم شـده
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و حضـرت

است .به نظـر میرسـد همـه ایـن مطالـب در راسـتای تضـعیف جایگـاه اهلبیـت
علی توسط ّ
عمال بنیامیه در کتب حدیثی گنجانده شده است .چنانکه مدائنی دستور معاویه
را نسبت به جعل احادیث فضائل حضرت علی
میکند:

را به خطبا ،کاتبان و کارگزاران خود چنین نقـل

ُ ُ
ُ
حابة و الللفا َّ
َ َ
فادعوا َ
األولین و تترکیوا خبیرا
الناس إلی
واية في فضائل الص ِ
الر ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ
ناق ٍض له في الصحابة فینن
يرويه أدد من المسلمین في أبي تراب إ و تتتوني ِبم ِ
هذا أدُّ إل َّی (ابنابیالحديد.)57/11 :1071 ،
پس مردم را به نقل روایات دربارۀ فضائل صحابه و خلفای ثالثه فرا بخوانید و ترک نکنید
نقل شده باشد مگر اینکه همان روایت را

روایتی که دربارۀ ابوتراب علی بنابیطالب
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برای صحابه جعل کنید تا روایت فضیلت علی بنابیطالـب

منـاقض داشـته باشـد.

البته این امر برای من بهتر و دوست داشتنیتر هست.

البته جعل روایات توسط بنیامیه بر علیه اهلبیت

و حضرت علی

از مسائلی است که

در بسیاری از کتب اهلسنت به آن اشـاره شـده اسـت؛ ماننـد محمدسـلیم عرفـه کـه در ایـن بـاره
میگوید:

َ َ َََ
َ ُ ُ ََ َ
ُ ََ
َّ َ
أيام َب ِني أ َم َّی ِة تقر َبا
إن أکث َر
ِ
األداديث الموضوعة ِفي ف ِ
ضائ ِل الصحاب ِة افتعلت ِفي ِ
َ
إل ِیُ (عرفة)15 :1547 ،؛
ً
این فضائلی که دربارۀ صحابه مطرح شده است اینها اکثرا در ایام بنیامیه جعـل شـده
است برای نزدیك شدن [جعل کننده] به آنها.

 ۲ـ  3تکبعدی معرفی کردن حضرت در برخی نوشتارها
برخی نگارندههای این آثار به دلیل گرایش به ّ
تصوف ،بیشتر تحت تأثیر عرفان ،زهد و کرامتهای

علی

قرار گرفته و به جنبههای دیگر زنـدگی حضـرت کمتـر توجـه کردهانـد؛ بـه ایـن سـبب در

معرفــی ایشــان ،در ذهــن مخاطــب طــوری القــا میکننــد کــه حضــرت فقــط بــه خــاطر عبــادات
مخصوص ،زهد و دوری از دنیا به این مقامات عرفانی رسـیده اسـت و در زمینـههای اجتمـاعی و
سیاسی ایشان دستاورد مهمی نداشته است .همه این مسائل اعم از حکومت و مطالب فرعـی آن
برای حضـرت مهـم نبـوده و فقـط جنبـه ظـاهری داشـتهاند و شخصـیت حضـرت را بـاالتر از آن
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میدانند که به جنبههای سیاسی و دنیوی بسردازند .در حالی که طبق بیشتر آثار مناقبنگاریهـا،

حضرت در همه زمینههای علمی ،معنوی ،عبادی ،سیاسـی ،جهـادی ،شـجاعت و غیـره سـرآمد
بوده و شخصیتی بودند که در همه ابعاد زندگی بهعنوان الگو برای مسلمانان مطرح هستند.
مانند کتاب علی
علی

ام ام الع ارفین ،او البره ان الجل ی ف ی ت قی انتس ا الص وفیط ال ی

اثر احمد بنصدیق الغماری مغربی که جنبه معنوی و عرفانی و زندگی زاهدانه حضرت را

برجسته کرده است و سایر ابعاد شخصیتی ایشان را کماهمیت جلوه داده است.
 ۴ـ نتیجهگیری

سبکها و شکلهای مختلف نگارشی در قرون مختلـف را میتـوان در مناقبنگاریهـا مشـاهده
ً
کرد ،ولی با توجه به سالهای تدوین این آثار (ظاهرا تا قـرن ششـم) مناقـب روایـی محـض جلـوه
موردتوجه قرار گرفته است و در کنار نقل روایات به تحلیل آنها نیز پرداخته شده است.
مستقلنگاری در باب فضائل حضرت از قرن هفتم به بعد نسبت به گذشته بیشتر میباشد و از
قرن دهم سبک جدیدی با نقل فضائل امام علی

همراه تاریخ تحلیلی ایام زندگانی حضرت بـه

وجود آمد و اکثر مناقبنگاریها در دوران معاصر نیز از این شیوه متأثر گردیده است.
هرچند این نوشتهها از ارزش باالیی برخوردار هستند و در قرون متمادی نقش مهمی را جهت
ً
آشنایی مسلمانان مخصوصا اهلسـنت بـا فضـائل و مناقـب امـام علـی و اهلبیـت ایفـا
کردهاند ،ولی با توجه به اینکه در بیان این مطالب و تحلیل آنها از مکتب اهلبیت
ائمه کمتر استفاده شده است ،این آثار به آسیبهایی نیز دچار شدهاند.

و بیانـات

تحلیل روش و آسیبهای مناقبنگاری علمای شافعی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع)

بیشتری دارد و از قرن ششم با رواج یافتن مجموعهنگاریها ،نقل مناقب حضرت علی

بیشـتر
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کتابنامه

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴
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ـ ابنابیالحدید ،ع ّزالدین ابوحامد عبدالحمید بن هب اللـه7010( .ق) .ر نه ا البف ة ،تحقیـق:
محمدابوالفضل ابراهیم ،دار إحیا الکتب العربی ؛
ـ ابناثیر جزری ،علی بنمحمد7934( .ق) .اسد الغابة فی معرفة الص ابة ،بیروت :دار الفکر؛
ـ ابنأثیر ،أبوالحسن علی بنأبیالکرم7044( .ق) .الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار صادر؛
ـ ابنجـزری ،شـمسالدین محمـد بنمحمـد( .بـیتـا) .أس نی المطال ب ف ی مناق ب س یدنا عل ی
ّ
بنابیطال ب ت رم الل ط وجه ط ،تحقیــق :محمــدهادی امینــی ،اصــفهان :مکتبـ اإلمــام أمیـر
العام ؛
المؤمنین علی
ـ ابنجوزی ،ابوالفرج7934( .ق) .مناقب اممام أحمد بن حنب ل ،تحقیـق :عبداللـه بـن عبدالمحسـن
ترکی ،قاهره ،دار هجر ،چاپ دوم؛
ـ ابنحجر عسقالنی7043( .ق) .لسان المیزان ،بیروت :مؤسس األعلمی للمطبوعات ،چاپ دوم؛
ـ ابنحجر عسقالنی793۶( .ق) .تقریب التهذیب ،تحقیق :محمد عوام  ،سوریه :دار الرشید؛
ـ ابنحجر عسقالنی( .بیتا) .تهذیب التهذیب ،بیروت :دار صادر؛
ـ ابنحجر عسقالنی ،احمـد بنعلـی7975( .ق) .االص ابة ف ی تمیی ز الص ابة ،تحقیـق:علیمحمـد
معو و دیگران ،بیروت :دار الکتب العلمیه؛
ـ ابنحجر هیثمی ،أحمد بنمحمد7971( .ق) .الص واع الم رق ة عل ی أه ل ال رفض والض فل
والزندقة ،تحقیق :عبدالرحمن بنعبدالله ترکی و دیگران ،لبنان :مؤسس الرسال ؛
ـ ابنطلحه نصیبی ،محمد بنطلحه7444( .م) .مطالب السؤول فی مناقب آل الرس ول ،تحقیـق:
عبدالعزیز طباطبایی ،بیروت :مؤسسه البالغ؛
ـ ابنعبدالبر ،یوسف بنعبداللـه7979( .م) .االس تیعا ف ی معرف ة األص ا  ،تحقیـق :علیمحمـد
بجاوی ،بیروت :دار الجیل؛
ـ ابنعساکر ،أبوالقاسم علی بنالحسن7975( .ق) .تاریخ مدینة دمش و ذتر فضلها وتسمیة م ن
حلها من األماثل أو اجتاز بنواحیه ا م ن واردیه ا وأهله ا ،تحقیـق :محبالـدین أبیسـعید عمـر
بنغرام العمری ،بیروت :دار الفکر؛

ـ ابنکثیـر ،عمادالـدین اسـماعیل بنعمـر7930( .ق) .البدای ة و النهای ة ،تحقیـق :علـی شـیری،
بیروت :دار اإلحیا الترا العربی؛
ـ ابنمردویه اصفهانی ،احمد بنموسی7003( .ش) .مناقب علی بنابیطالب
القرآن فی علی

و م ا ن زل م ن

 ،تحقیق :عبدالرزاق محمدحسین حرزالدین ،قم :دارالحدیث؛

ــ ابنمغـازلی ،ابوالحسـن705۶( .ش) .مناق ب االم ام عل ی بنابیطال ب

 ،ترجمـه :محمــدجواد

مرعشی نجفی ،قم :انتشارات کتابخانه حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی؛
ــ ابــونعیم اصــفهانی ،احمــد بنعبداللــه797۶( .ق) .حلی ة االولی اط و طبق ات االص فیاط ،لبنــان:
دارالفکر؛
ـ احمد بنحنبل ،أبوعبدالله الشـیبانی7930( .ق) .فض ائل الص ابة ،تحقیـق :وصـیالله محمـدعباس،
ــ إســنوی ،عبــدالرحیم بنحســن7999( .ق) .طبق ات الش افعیة ،تحقیــق :کمــال یوســف حــوت،
بیروت :دار الکتب العلمیه؛
ـ اصغرپور ،حسن700۶( .ش)« .درآم د ب ر مناقبنگ ار اهلبی ال

از آ از ت ا ای ان ق رن

سوم» ،مجله علوم حدیث ،شماره  9۶ـ  ،95صص 940ـ 9۶5؛
ـ أصـفهانی ،ابـونعیم أحمـد بنعبداللـه7974( .ق) .معرف ة الص ابة ،تحقیـق :عـادل بـنیوسـف
العزازی ،الریا  :دار الوطن للنشر؛
ـ امین قلعجی ،عبدالمعطی70۶9( .ش) .مناقب عل ی و ال س نین و امه ا فاطم ة الزه راط

،

انتخاب و ترجمه :صادق آئینهوند ،تهران :امیرکبیر؛
ـ امین قلعجی ،عبدالمعطی7047( .ش) .مناقب عل ی و ال س نین و امه ا فاطم ة الزه راط
(فضائل عترت محمد

در احادیث اهلسنت) ،ترجمه :عباس اشرفی ،تهران :بین الملل؛

ـ امین قلعجی ،عبدالمعطی7044( .ق) .مناق ب عل ی و ال س نین و امه ا فاطم ة الزه راط

تحلیل روش و آسیبهای مناقبنگاری علمای شافعی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع)

بیروت :مؤسس الرسال ؛

،

سوریه ،حلب :دار الوعی؛
ـ اورامی ،شاهرخ ،و دیگران7014( .ش) .توال علی
اهلسنال ،سنندج :ستاد سال امیرالمؤمنین امام علی

در اد و فرهنگ عراط و عرفا ت رد
؛

ــ بــاعونی دمشــقی ،محمــد بناحمــد7975( .ق) .ج واهر المطال ب ف ی مناق ب امم ام عل ی ب ن
أبیطالب

 ،تحقیق :محمدباقر محمودی ،ایران ،قم :مجمع احیا الثقافه االسالمیه؛
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امام االئمة ،قاهره :مکتب مصر؛

ـ باقوری ،احمدحسن( .بیتا) .علی
ـ ّبسام ،علی7400( .م) .اممام القائد ،بیروت :دار النفائس؛
ـ ّبشار ّ
عواد ،معروف7907( .ق) .علی و الاللفا ،قاهره :مکتب االمام البخاری؛
ــ ثعلبــی ،احمــد بنمحمــد9339( .م) .الکش ف و البی ان ف ی تفس یر الق رآن ،تحقیــق :ابومحمــد
ابنعاشور ،بیروت :دار احیا الترا العربی؛
ـ حاکم نیشابوری ،ابوعبدالله محمد بنعبدالله7994( .ق) .المستدرک علی الص ی ین ،تحقیق:
شیخ عبدالرزاق المهدی ،بیروت :دارالکتب العربی  ،چاپ دوم؛
ـ ـ حبشــی الحفنــاوی ،فــت اللــه7934( .ق)ِ .م ن وص ایا عل ی

لألطف ال و الفتی ان ،مصــر،

اسکندریه :موسس المکتب الجامعی الحدیث؛

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

ــ حســین ،طــه7093( .ش) .عل ی و بن و

 ،ترجمــه :محمــدعلی خلیلــی ،تهــران :انتشــارات

گوتنبرگ ،چاپ سوم؛
ـ حسـینی شـافعی ایجـی ،احمـد بنجاللالـدین9331( .م) .فض ائل الثقل ین م ن تت ا تو ی
الدالئل علی ترجی الفضائل ،تحقیق :حسین حسنی بیرجندی ،تهران :مجمـع جهـانی تقریـب
مذاهب؛
ـ حموی جوینی ،ابـراهیم بـن محمـد7933( .ق) .فرائ د الس مطین ،تحقیـق :محمـدباقر محمـودی،
بیروت :موسسه المحمودی؛
ـ خالد ،محمدخالد9335(.م) .فی رحا علی

 ،قاهره :انتشارات المقطم؛

ـخطیـب بغـدادی ،احمـد بنعلـی7971( .ق) .ت اریخ بغ داد ،تحقیـق :مصـطفی عبـدالقادر عطـا،
بیروت :دار الکتب العلمیه؛
ـ خطیب ،عبدالرحیم7017( .ش) .صهرین ،ایران :انتشارات حیدری ،چاپ چهارم؛
ـ خطیب ،عبدالکریم7045( .ق) .علی بنابیطالب

بقیط النبو و خات الالفف ط ،بیـروت :دار

المعرف للطباع و النشر؛
ـ الخلیف  ،حامدمحمد9339( .م) .امنصاف فی ما وق فی العصر الرا د من الالفف ،دمشق:
دارالقلم؛
ـ ذهبی ،شمسالدین محمد بناحمـد7935( .ق) .س یر االع فم الن بفط ،تحقیـق :شـیخ شـعیب
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األرناؤوط ،بیروت :مؤسس الرسال  ،چاپ دوم؛

تحلیل روش و آسیبهای مناقبنگاری علمای شافعی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع)

ـ ذهبی ،شـمسالدین محمـد بناحمـد7990( .ق) .رس الط ط ر ح دیث م ن تن ال م وال  ،تحقیـق:
عبدالعزیز طباطبایی ،قم :دلیل ما؛
ـ ذهبی ،شمسالدین محمد بناحمد74۶0( .م) .میزان االعتدال فی نقد الرج ال ،تحقیـق :علـی
محمد البجاوی ،قاهره :دار احیا الکتب العربی ؛
ـ راوه مکی ،عبدالفتاح بنحسین7001( .ق) .ملتقی االصفیاط ف ی مناق ب امم ام عل ی و الس بطین و
الزهراط  ،قاهره :مطبع المدنی؛
ـ رضا مصری ،محمد( .بیتا) .االم ام عل ی بنابیطال ب راب الاللف ا الرا دین ،بیـروت :دار
ّ
العلمی ؛
الکتب
ـ ـ زرکلــی ،خیرالــدین7044( .ش) .األع فم ق اموا ت راج أل هر الرج ال والنس اط م ن الع ر
والمستعربین والمستشرقین ،بیروت :دار العلم للمالیین ،چاپ چهارم؛
ـ سبکی ،تاجالدین عبدالوهاب بنعلی7000( .ق) .طبقات الشافعیة الکبر  ،تحقیق :محمود محمـد
الطناحی و دیگران ،بیروت :دار احیا الکتب العربی ؛
ـ سخاوی ،شمسالدین7044( .ق) .المقاصد ال سنة ف ی بی ان تثی ر م ن األحادی ث المش تهر ،
تحقیق :عبدالله محمد الصدیق الغماری و دیگران ،بیروت :دار الکتب العلمی ؛
ـــ ســیوطی ،جاللالــدین عبــدالرحمان بنابیبکــر7459( .م) .ت اریخ الاللف ا ،تحقیــق :محمــد
محیالدین عبدالحمید ،مصر :مطبع السعادا؛
ـ سـیوطی ،جاللالـدین عبـدالرحمان بنابیبکـر( .بـی تـا) .امتق ان ف ی عل وم الق رآن ،بیـروت:
دارالکتاب العربی؛
ـ شبراوی ،عبدالله بنمحمد9339( .م) .االت اف ب ب اال راف ،تحقیق :سامی الغریـری ،قـم:
مؤسس الکتاب االسالمی؛
ـ شبلنجی ،مؤمن( ،بیتا) .نور االبصار فی مناقب آلبیال النبی المالتار ،قم :الشریف الرضی؛
ـ شرقاوی ،عبدالرحمان9379( .م) .علی امام المتقین ،لبنان :دار القاری؛
ـ صبی  ،محمد7014( .ق) .علی و عثمان ،قاهره :کتاب الشهر؛
ّ
ـ صـفوری ،عبـدالرحمن793۶( .ق) .مالتص ر الم اس ن المجتمع ة ف ی فض ائل الاللف ا الرابع ة،
تحقیق :محمد خیر المقداد و دیگران ،دمشق ـ بیروت :داربن کثیر؛
ـ صفی زاده ،فاروق7001( .ش) .ام ام عل ی از دی د ا اهلس نال و جماع ال ،تهـران :انتشـارات
مدحت؛
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ـ طباطبایی ،عبدالعزیز .)7971( .اه ل البی ال

ف ی المکتب ة العربی ة ،قـم :آل البیـت إلحیـا

الترا ؛
ـ طبرانی ،سلیمان بناحمد7040( .ق) .المعج الکبی ر ،تحقیـق :عبدالمجیـد السـلفی حمـدی،
قاهره :مکتب ابنتیمیه؛
ـطبرانی ،سلیمان بناحمد7975( .ق) .المعج االوسط ،تحقیق :طارق بنعو

ّ
الله و دیگـران،

قاهره :دار الحرمین؛
ـ طبری ،محب الدین احمد بنعبدالله705۶( .ق) .ذخائر العقبی فی مناقب ذو القربی ،قـاهره:
مکتب القدسی؛
ـ طبری ،محب الدین احمد بنعبدالله7999( .ق) .الریاض النضر ف ی مناق ب العش ر  ،بیـروت:
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

دار الکتب العلمیه ،چاپ دوم؛
ـ طبـری ،ابنجریـر7001( .ق) .ت اریخ الرس ل و المل و( ات اریخ طب ر ) ،تحقیـق :محمـد ابوالفضـل
ابراهیم ،بیروت :دارالمعارف ،چاپ دوم؛
ـ عبادا الغماری المغربی ،أبوالیسر عبدالعزیز7974( .ق)« .امفاد بطر حدیث النظر إلی عل ی»،
تحقیق :حسن حسینی ،مجله علوم حدیث ،شماره سوم ،صص  035ـ 904؛
ـ عبدالمقصود ،عبدالفتاح7057( .ش) .ام ام عل ی ب ن أب ی طال ب ت اریخ ت لیل ی ن ی ق رن اول
اسفم ،ترجمه :سید محمود طالقانی و دیگران ،تهران :شرکت سهامی انتشار؛
ّ
ـ عرف  ،محمدسـلیم7991( .ق) .إف ادات م ن ملف ات الت اریخ ،ایـران :مرکـز األبحـا العقائدیـ ،
مطبع ستاره؛
ـ عقاد ،عباس محمود( .بیتا) .عبقری ة االم ام عل ی

 ،ترجمـه :سـیدجعفر غضـبان ،تهـران:

انتشارات مجله ماه نو؛
العل ی بص ة ح دیث ب ا

ـ غماری الحسنی ،احمدبن محمد بن صدیق9334( .م) .فت المل
مدینة العل  ،مصر :مکتب القاهره ،چاپ دوم؛
ـ الغماری ،أبوالفیض أحمد بنالصدیق9334( .م) .علی بنابیطالب
الجلی فی ت قی انتسا الصوفیط الی علی

 ،مصر :مکتب القاهره ،چاپ دوم؛

ـ فاروقی ،فؤاد70۶9( .ش) .بیسال و نا س ال س کوت عل ی
20

عطایی؛

امام العارفین ،او البرهان

 ،تهـران :مؤسسـه مطبوعـات

ّ
عن رس ولاللط

 ،قـاهره :انتشـارات دار

تحلیل روش و آسیبهای مناقبنگاری علمای شافعی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع)

ـ فوزی ،رفعت793۶( .ق) .ص یفة علی بنأبیطالب
السالم؛
ـ کنجی ،محمد بنیوسف( .بیتا) .تفای ة الطال ب ف ی مناق ب عل ی بنابیطال ب  ،تحقیـق:
محمدهادی امینی ،بیجا؛
ـ محمدخالد ،خالد7997( .ق) .رجال حول الرسول  ،بیروت :دار الفکر للطباع و النشر؛
ـ ّ
مـزی ،جمـال الـدین یوسـف بنعبـدالرحمان7933( .ق) .ته ذیب الکم ال ف ی اس ماط الرج ال،
تحقیق :معروف بشار عواد ،بیروت :مؤسس الرساله؛
ـ نسائی ،احمد بنشعیب ،ابوعبدالرحمان7040( .ش) .خصائ امیرالمؤمنین علی اویژ یها
ّ
امام علی ) ،ترجمه :فت الله نجارزادگان ،قم :بوستان کتاب ،چاپ سوم؛
از دید ا اهلسنال ،به اهتمـام :سـید
ـ هاشمی ،محمدطاهر7004( .ش) .مناقب اهلبیال
ناصر حسینی میبدی ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،چاپ سوم؛
ـ هیثمی ،نورالدین علی بنابیبکر74۶1( .م) .مجم الزوائد و منب الفوائد ،بیـروت :دارالکتـب ،چـاپ
دوم.
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