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ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮال از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﮐﺮم ص درﺑﺎرهی ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ
زھﺮال ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻘﺎم واﻻ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ آن ﺑﺎﻧﻮی
ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
َّ َ َ ُ ْ ٌ
ْ
َ َ َ
اﻫﺎ« .١
ﺎﻃ َﻤﺔ ﺑَﻀ َﻌﺔ ِﻣ ِّ� ،ﻳُﺆ ِذ ِﻳ� ﻣﺎ آذ
» ِإ�ﻤﺎ ﻓ ِ
»ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎرهی ﺗﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﯽآزارد ﻣﺮا آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ آزار او ﺷﻮد«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه:
»ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ! إن اﷲ ﻳﻐﻀﺐ ﻟﻐﻀﺒﻚ و�ﺮﻰﺿ لﺮﺿﺎك« .٢
»ای ﻓﺎﻃﻤﻪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺗﻮ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد و ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺗﻮ ﺧﺸﻨﻮد
ﻣﯽﮔﺮدد«.
در ھﻤﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا ل ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮار؛ ﭼﻪ در ھﯿﭻ ﯾﮏ از رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ
ﺣﻀﺮت زھﺮا ل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﻣﺎم ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ
َّ َ َ ُ ْ ٌ
ﺎﻃ َﻤﺔ ﺑَﻀ َﻌﺔ ِﻣ ِّ� «...ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻧﻮوی در ذﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚِ » :إ�ﻤﺎ ﻓ ِ
»آﻧﭽﻪ رﻧﺠﯿﺪﮔﯽ و اﯾﺬاء ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪل را ﻓﺮاھﻢ آورد ،ﺳﺒﺐ اﯾﺬاء
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ص ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء آن را ﺣﺮام ﻗﺮار دادهاﻧﺪ« .١
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوی – ج ۸ ،ص) ۲۴۳ ،دار اﺑﯽﺣﯿﺎن ۱۴۱۵ھ ۱۹۹۵ -م(.
 -٢ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ ،ج ۴ ،ص ۱۳۹ ،ﺷﻤﺎرهی ﺣﺪﯾﺚ )) (۴۷۸۳داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ۱۴۱۸ ،
ھ ۱۹۹۸ .م(.

۲
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و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ ،ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ اﺳﺘﺪﻻل
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری ازواج ﻣﻄﮫﺮات و ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺼﻮم
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،از ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ :درﺑﺎرهی ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺳﺌﻞ رﺳﻮل
َ ُ
ﺐ اﻟﻨ ﹺ
ﱠﺎس إﹺ ﹶﻟ ﹾﻴ ﹶﻚ؟ ﹶﻗ ﹶﺎلَ » :ﺎﻋ�ِﺸﺔ« » .٢از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ص ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
اﷲص ﹶﻣ ﹾﻦ ﹶأ ﹶﺣ ﱡ

دوﺳﺘﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰد ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺎﯾﺸﻪ«.
ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ
َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ
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ﻧ
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ِ
ِ
ِ
ِ
» ﻳ ﺎ أ م ﺳﻠ ﻤ ﺔ ﻻ ﺗ ِ ِ ِ
ِ
َ َ
ْ
ام َﺮأَ ٍة ِﻣ ْﻦ � ِ َﺴﺎﻰﺋ َ� ْ َ
� َﺎﻋ�ِﺸﺔ« .٣
ِ
»ای ام ﺳﻠﻤﻪ! درﺑﺎرهی ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﮑﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! وﺣﯽ در ھﯿﭻ

ﯾﮏ از ﺧﺎﻧﻪھﺎی ھﻤﺴﺮان ﻣﻦ ،ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪی ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
در رواﯾﺘﯽ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎس آﻣﺪه اﺳﺖ:
َ
ْ
َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ُ
ْ
َْ َ ُ َ
ﺎﻃ َﻤﺔ
� ,وﻓ ِ
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲص» :أﻓﻀﻞ �ِﺴﺎ ِء أﻫ ِﻞ اﺠﻟﻨ ِﺔ :ﺧ ِﺪ�ﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﻮ� ِ ٍ
ْ َ
َ
ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
انَ ,و َ ُ ُ ُ
ﺑﻨﺖ �ﻤ ٍﺪ ومﺮ�ﻢ ﺑﻨﺖ ِﻋﻤﺮ
اﺣ ٍﻢ ام َﺮأ ُة ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮن« .٤
آﺳﻴﺔ ﺑﻨﺖ م َﺰ ِ
ِ

اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﺳﻮل اﮐﺮم ص ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﮫﺸﺖ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از) :ﺧﺪﯾﺠﻪ( دﺧﺘﺮ ﺧﻮﯾﻠﺪ و ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﺮﯾﻢ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان

و آﺳﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺰاﺣﻢ )ھﻤﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮن(«.
 -١ﺷﺮح ﻧﻮوی – ج ۸ ،ص) ۲۴۳ ،دار اﺑﯽ ﺣﯿﺎن۱۴۱۵ ،ھ۱۹۹۵ .م(.
 -٢اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎن ج ۱۶ ،ص ۴۰ ،ﺷﻤﺎرهی ﺣﺪﯾﺚ:
.۷۱۰۹
 -٣اﺣﻤﺪ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ج ۶ ،ص) ۱۹۳ ،داراﻟﻔﮑﺮ( ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ج ۱۶ ،ص۲۴ ،
ﺷﻤﺎرهی ﺣﺪﯾﺚ.۷۱۰۹ :
 -٤ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن  :ج ۱۵ ،ص ۲۷۰ ،ﺷﻤﺎرهی ﺣﺪﯾﺚ  ۴۰۱۰و ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ج ۱ ،ص،
.۲۹۳

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮاءل از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

۳

از اﯾﻦ رو اﺳﺘﻨﺎد از رواﯾﺎت ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ
زھﺮال از دﯾﺪﮔﺎه اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ و ﻋﺼﻤﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ،ﻓﻘﻂ
ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒﯿﺎ‡ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﺋﻤﻪ ،ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﺣﺘﺮام ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺎﻃﻤﮥ زﻫﺮا ل

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت زھﺮا ل اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
اﮐﺮمص اﺳﺖ و ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺣﻀﺮت زھﺮا ل ،ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم
ص و ﺧﺎﻧﺪان او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان ادﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﮥ ﺻﺤﺎﺑﻪ و
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﮔﺮاﻣﯽ رﺳﻮل اﮐﺮم ص
ً
رﻓﺘﺎری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﺣﺘﺮام ﺧﺎﻧﮥ آن ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرﮔﻮار را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮاﻋﺎت
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ارﻗﺒﻮا ﳏﻤﺪاﹰ ص ﰲ أﻫﻞ

ﺑﻴﺘﻪ« » ١ﺣﺎل ﻣﺤﻤﺪ ص را درﺑﺎرهی اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ«.
و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﹶو ا ﱠﻟ ﹺﺬ  ﹶﻧ ﹾﻔ ﹺﺴ ﻰ ﺑﹺﻴﹶ ﹺﺪ ﹺه ﹶﻟ ﹶﻘ ﺮ ا ﹶﺑ ﹸﺔ ر ﺳ ﹺ
ﺐ إﹺ ﹶ ﱠﱃ أﹶ ﹾن
ﻮل اﷲﱠﹺ ص أﹶ ﹶﺣ ﱡ
ﹶ ﹸ
ﹶ
أﹶ ﹺﺻ ﹶﻞ ﹺﻣ ﹾﻦ ﹶﻗ ﹶﺮ ا ﹶﺑ ﺘﹺﻰ« » ٢ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ذاﺗﯿﮑﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ارﺗﺒﺎط و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ دوﺳﺘﺪارﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﻤﺎﯾﻢ«.

 -١ﺑﺨﺎری ،ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ج ۱۴ ،ص ۵۷۹ ،ﮐﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﯽ ،ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻗﺮاﺑﻪ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﺷﻤﺎرهی ﺣﺪﯾﺚ ) ،۳۷۱۳داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ﺑﯿﺮوت  ۱۴۱۲ھ ۱۹۹۲ .م(.
 -٢ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ج ۴ ،ص ۵۷۹ ،ﺷﻤﺎرهی ﺣﺪﯾﺚ .۳۷۱۲

۴

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮال از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

و از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ّ
ﺟﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺋﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﻣﺎم ﺻﺎدق /ﮐﻪ ﻣﺎدرشام ﻓﺮوه ﻧﻮادهی ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﭘﺴﺮان
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ از دو ﺳﻮ ﻧﻮادهی اﺑﻮﺑﮑﺮم«» .وﻟﺪﲏ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ

ﻣﺮﺗﲔ« .١

و ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ ﻧﺠﻔﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻐﺪﯾﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و اﺣﺘﺮام ﯾﺎر ﻏﺎر ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﮫﺎﺟﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم را در ﺳﻔﺮ ھﺠﺮت ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﺎﻣﺶ در ﺳﺮ ﻓﮫﺮﺳﺖ
ﻣﮫﺎﺟﺮان ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﮐﻢ رﻧﮓ ﺟﻠﻮه دادن ﺷﺨﺼﯿﺖ او ،از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻓﺎﺣﺶ و ﻗﻀﺎوت
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و داوری از روی اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ« .٢
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﯾﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ! واﷲ ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺣﺪاﹰ أﺣﺐ اﱄ رﺳﻮل اﷲ ص ﻣﻨﻚ واﷲ ﻣﺎ

ﻛﺎن أﺣﺪﹲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪ أﺑﻴﻚ ص أﺣﺐ إ ﹼﱄ ﻣﻨﻚ« .٣

»ای ﻓﺎﻃﻤﻪ! ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ از ﺗﻮ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ

و ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارت ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ از ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ«.

 -١اﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﻪ ج ۱ ،ص.۶۵۹ ،
 -٢اﻟﻐﺪﯾﺮ ،ج ۷ ،ص) ۷۴-۷۳ ،داراﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ ۱۴۰۳ھ۱۹۸۳ .م(.
 -٣ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ ،ج ۴ ،ص ۱۳۹ ،ﺷﻤﺎرهی ﺣﺪﯾﺚ ) ،۴۷۸۹داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ۱۴۱۸ھ.
۱۹۹۸م(.

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮاءل از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

۵

ﻋﻘﯿﺪه و ارادهی ﺧﺎص ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص،
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن از ام ﮐﻠﺜﻮم ل دﺧﺘﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﮥ
زھﺮال ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮرخ ﺷﮫﯿﺮ ﺷﯿﻌﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ ﯾﻌﻘﻮب ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ )۲۸۴ھ(.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ،ام ﮐﻠﺜﻮم ،دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ را ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ او ھﻨﻮز
ﮐﻮدک اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻞﻛ ﺳﺒﺐ و�ﺴﺐ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إﻻ ﺳبﻲﺒ وﺻﻬﺮي«.
»ھﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی در روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ و
ﺧﻮﯾﺸﯽ و داﻣﺎدی ﻣﻦ ،ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺴﺘﮕﯽ و داﻣﺎدی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ده ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺑﻪ او ﻣﮫﺮﯾﻪ داد« .١
ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪی »درداﻧﻪی ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی وﺣﯽ« ،ازدواج ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس را ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس
ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ و اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺪام ﻋﻘﻞ
ﺳﻠﯿﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ازدواج ﻗﺎﺗﻞ ھﻤﺴﺮ
ﮔﺮاﻣﯿﺶ ،ﻓﺎﻃﻤﻪل در آورد و ﺑﺎ وی راﺑﻄﮥ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ!؟
ﻧﻘﺪ رواﯾﺎت ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت زﻫﺮال

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪی »درداﻧﻪی ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی وﺣﯽ« ﺑﻪ ﻃﺮزی
ﻣﺎھﺮاﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ را از ﮐﺘﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﮫﺎدت
 -١ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،ج ۲ ،ص ۳۵ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ :ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ
آﯾﺘﯽ) ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ  ۱۳۶۶ش(.

۶

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮال از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﮥ زھﺮال را ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ .ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ ﻧﻘﺪ رواﯾﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﻗﻀﺎوت در »ﺗﺤﺮﯾﻒ روﺷﻦ ﺗﺎرﯾﺦ« را ﺑﺮ
ﻋﮫﺪهی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
اﺑﻦ أﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺼﻨﻒ«

»ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ أﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﺣﲔ ﺑﻮﻳﻊ ﻻﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻌﺪ رﺳﻮل

اﷲص ﻛﺎن ﻋﲇ واﻟﺰﺑﲑ ﻳﺪﺧﻼن ﻋﲆ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ رﺳﻮل اﷲص ﻓﻴﺸﺎوروﳖﺎ

وﻳﺮﲡﻌﻮن ﰲ أﻣﺮﻫﻢ ،ﻓﻠﲈ ﺑﻠﻎ ذﻟﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ،ﺧﺮج ﺣﺘﻲ دﺧﻞ ﻋﲆ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ ﺑﻨﺖ رﺳﻮل اﷲص! و اﷲ ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ أﺣﺐ اﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﺑﻴﻚ،

وﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ أﺣﺐ اﻟﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ أﺑﻴﻚ ﻣﻨﻚ ،واﻳﻢ اﷲ ﻣﺎ ذاك ﺑﲈﻧﻌﻲ إن اﺟﺘﻤﻊ
ﻫﻮﻻء اﻟﻨﻔﺮ ﻋﻨﺪك؟ ان اﻣﺮﲥﻢ أن ﳛﺮق ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺒﻴﺖ ،ﻗﺎل :ﻓﻠﲈ ﺧﺮج ﻋﻤﺮ

ﺟﺎؤوﻫﺎ .ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﺗﻌﻠﻤﻮن أن ﻋﻤﺮ ﻗﺪ ﺟﺎءﲏ وﻗﺪ ﺣﻠﻒ ﺑﺎﷲ ﻟﺌﻦ ﻋﺪﺗﻢ

ﻟﻴﺤﺮﻗﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺒﻴﺖ وأﻳﻢ اﷲ ﻟﻴﻤﻀﲔ ﻟـﻤﺄا ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ« .١

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪی »درداﻧﻪی ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی وﺣﯽ« اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ

از رواﯾﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت زھﺮا ل
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس را دارد ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و از ﻧﻘﻞ اداﻣﻪ ھﻤﯿﻦ رواﯾﺖ اﺑﻦ
ً
اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت زھﺮال را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﯿﻌﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﯾﺎران او را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺳﺮ ﺑﺎز زدهاﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اداﻣﮥ رواﯾﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
 -١اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﻓﯽ اﻻﺣﺎدﯾﺚ و اﻵﺛﺎر ،ج ۸ ،ص ۵۷۲ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎزی ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ

ﺧﻼﻓﺔ اﰊﺑﻜﺮ وﺳﲑﺗﻪ ﰲ اﻟﺮده) .داراﻟﻔﮑﺮ۱۴۰۹ ،ھ۱۹۸۹ .م(.
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۷

»ﻓﺎﻧﴫﻓﻮا راﺷﺪﻳﻦ ،ﻓﺮوا رأﻳﻜﻢ وﻻ ﺗﺮﺟﻌﻮا اﱄ ،ﻓﺎﻧﴫﻓﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻠﻢ

ﻳﺮﺟﻌﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻳﻌﻮا ﻻﰊ ﺑﻜﺮ« .١

»ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺘﺎن را ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ؛
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻧﺎن )ﻋﻠﯽ و ﯾﺎران او( از ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﯿﻌﺖ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ«.
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ از رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺑﻲ ﺷﯿﺒﻪ

ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪهی اﻧﺼﺎف و ﺑﻪ دور از ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺤﺘﻮای رواﯾﺖ اﺑﻦ
اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﺠﺎی ﺗﻮھﯿﻦ و ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ
زھﺮا ل ،اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ رواﯾﺖ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ:
اﻟﻒ :در رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ً
اﻗﺪاﻣﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل رﻓﺖ و ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ او را ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
»واﷲ ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ أﺣﺐ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﺑﻴﻚ ،وﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ أﺣﺐ إﻟﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ أﺑﻴﻚ

ﻣﻨﻚ« .٢

»ای ﻓﺎﻃﻤﻪ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ از ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﯿﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارت ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ از ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺴﺖ«.

 -١ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ،ج ۸ ،ص.۵۷۲ ،
 -٢ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ج ۸ ،ص.۵۷۲ ،

۸
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ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺣﻀﺮت ﻓﺎروق اﻋﻈﻢ س ،و ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ دﺧﺘﺮ ﮔﺮاﻣﯽ رﺳﻮل
اﮐﺮم ص ﻧﺸﺎن اﺣﺘﺮام و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ب :ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﭼﻨﺎن اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ
ﻓﺎروقس ﺑﺎ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﺳﺨﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻧﻤﻮد
و ﻓﺮﻣﻮد:
»وأﻳﻢ اﷲ ﻣﺎ ذاك ﺑﲈﻧﻌﻲ ان اﺟﺘﻤﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻔﺮ ﻋﻨﺪك إن أﻣﺮﲥﻢ أن ﳛﺮق

ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺒﻴﺖ« .١

»ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﺗﻮ ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ دﺳﺘﻮر دھﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ«.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ص در ﻣﻮرد اﺗﺤﺎد و
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ  ،٢ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س
ﻣﺼﻠﺤﺖ را در آن دﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ج :ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا ل ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﺸﻮرت ﺑﯿﻌﺖ داد و
در ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدهھﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻓﺎﻧﴫﻓﻮا راﺷﺪﻳﻦ ﻓﺮوا رأﻳﻜﻢ وﻻ ﺗﺮﺟﻌﻮا إﱃ« .٣

»ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺎن را ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ«.
 -١ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ج ۸ ،ص.۵۷۲ ،
 -٢ر.ک .ھﯿﺜﻤﯽ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺰواﺋﺪ و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ج ۵ ،ص ۳۵۹ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺨﻼﻓﻪ،
ﺑﺎب اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺧﻠﻴﻔﺘﲔ )داراﻟﻔﮑﺮ ۱۴۱۲ ،ھ ۱۹۹۲ .م(.

 -٣اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﳌﺼﻨﻒ ﰲ اﻻﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر ،ج ۸ ،ص ۵۷۲ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎزی ﺑﺎب ﻣﺎﺟﺎء

ﰲ ﺧﻼﻓﻪ اﰊ ﺑﻜﺮ ﺳﲑﺗﻪ ﰲ اﻟﺮده) ،داراﻟﻔﮑﺮ ۱۴۰۹ ،ھ ۱۹۸۹ .م(.
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۹

د :ﻋﺪم اﺛﺒﺎت ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت زھﺮا ل ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ
ﻓﺎروق س وﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻮدن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﺑﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ آﻣﯿﺰ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﭘﺎﯾﺎن رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻓﺎﻧﴫﻓﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺟﻌﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻳﻌﻮا ﻻﰊ ﺑﻜﺮ« .١
»از ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ«.
ﻧﺘﯿﺠﻪ :در ھﯿﭻ ﺟﺎی رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت
زھﺮال ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﺤﺾ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪی ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪی
ﺣﻀﺮت زھﺮا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺗﮫﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﮐﺮم ص ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َّ َ َ
َْ ُ َ ُ ًْ
ا� أ َم َﺮ ِ� أن أ َﺣ ِّﺮق ﻗ َﺮ�ﺸﺎ« .٢
»إِن
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داده ﺗﺎ ﻗﺮﯾﺶ را ﺑﺴﻮزاﻧﻢ«.
ُ ُ ُ
آم َﺮ ﺑ َّ
ﺎمَّ �ُ ،ﻢ ُ
ﺖ أَ ْن ُ
ﺎلﺼﻼة َ�ﺘُ َﻘ ُ
»ﻟَ َﻘ ْﺪ َﻫ َﻤ ْﻤ ُ
آم َﺮ َر ُﺟﻼ ﻳُ َﺼ ِّ� ﺑ َّ
ﺎسَّ � ،ﻢ آﺧﺬ
ﺎﻨﻟ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ
ُ
ُﺣ َﺰ ًﻣﺎ ﻣ ْﻦ َﺣ َﻄﺐَّ �ُ ،ﻢ آﻲﺗ أَﻗْ َﻮ ً
الﺼﻼة ،ﻓﺄ َﺣ ِّﺮق َﻋﻠﻴْ ِﻬ ْﻢ
ور ِﻫﻢ ﻻ �ﺸﻬﺪون
د
ﻲﻓ
ﺎ
اﻣ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ُ�ﻴُﻮ� ُﻬ ْﻢ« .٣
»ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻗﺼﺪ ﮐﺮدهام ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ
ﺟﻤﻊآوری ھﯿﺰم دھﻢ ﺳﭙﺲ ﻣﺆذن را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ اذان دھﺪ و ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای
 -١ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ،ج ۸ ،ص.۵۷۲ ،
 -٢ﺷﺮح ﻧﻮوی ،ج ۱۷ ،ص ۱۹۵ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻨﻪ ﺑﺎب اﻟﺼﻔﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮف ﲠﺎ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻫﻞ اﳉﻨﻪ

واﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﺷﻤﺎره ) (۱/۶۳-۷۱۳۶داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ  ۱۴۱۴ھ.۱۹۹۴ .

 -٣ﺑﺨﺎری ،ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ج ۱ ،ص ۱۹۷ ،ﮐﺘﺎب اﻷذان ،ﺑﺎب وﺟﻮب ﺻﻼة اﳉﲈﻋﻪ ﺷﻤﺎره
ﺣﺪﯾﺚ  ۶۴۴ :داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ۱۴۱۲ ،ھ ۱۹۹۲ .م.

۱۰
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اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﻘﺮر ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺮوم و ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
آﻧﺎن آﺗﺶ زﻧﻢ«.
اﻣﺎ ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ از رواﯾﺎت ﻓﻮق ﺑﺮ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻗﺮﯾﺶ و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ص اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اھﻤﯿﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪی ﺣﻀﺮت زھﺮال ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ
ﻓﺎروقس؛ ﺑﻪ دور از اﻧﺼﺎف و از روی ﺗﻌﺼﺐ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻼذری در ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎب اﻷﺷﺮاف«

رواﯾﺖ ﺑﻼذری در اﻧﺴﺎب اﻻﺷﺮاف از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ً
اوﻻ -اﻧﻘﻄﺎع ﻣﺘﻌﺪد در اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ؛ رواﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻼذری ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
در آﻏﺎز آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﳌﺪاﺋﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﳏﺎرب ،ﻋﻦ ﺳﻠﻴﲈن اﻟﺘﻴﻤﻲ ﻋﻦ

اﺑﻦ ﻋﻮن :إن أﺑﺎﺑﻜﺮ أرﺳﻞ إﱄ ﻋﲇ ...

راوی اول اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺪاﺋﻨﯽ ﻗﺮﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻮرد ﺟﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ اﺣﻤﺪ،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺪی ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۶۵ﻫ( .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﲇ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﰊ ﺳﻴﻒ اﳌﺪاﺋﻨﻲ ،ﻣﻮﱄ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه

وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي ﰲ اﳊﺪﻳﺚ و ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺧﺒﺎر ،ﻗﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت

اﳌﺴﻨﺪة« .١

 -١ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان ،ج ۴ ،ص ۲۵۳ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻻﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
 ۱۴۰۶ھ  ۱۹۸۷م.

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮاءل از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

۱۱

»ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﯿﻒ ﻣﺪاﺋﻨﯽ ،ﺑﺮدهی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﺳﻤﺮه اﺳﺖ وی در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺧﺒﺎر
ﻣﯽﭘﺮدازد و رواﯾﺖ ﻣﺴﻨﺪ او اﻧﺪکاﻧﺪ«.
راوی دﯾﮕﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻃﺮﺧﺎن ،اﺑﻮاﻟﻤﻌﺘﻤﺮ ﺑﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ از اﺑﻦ ﻋﻮن
رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺎرب از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻼﻣﻪ
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺰی در ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﮑﻤﺎل آورده اﺳﺖ .١
و راوی آﺧﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻮن ﺑﻦ أرﻃﺒﺎن اﺳﺖ وی ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ را دﯾﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ از ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ذھﺒﯽ
)ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۴۸ﻫ( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﺎ وﺟﺪت ﻟﻪ ﺳﻤـﺎﻋ ﹰﺎ ﻣﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ وﻻ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﰊ ﻣﺎ ،اﻧﻪ وﻟﺪ ﰲ ﺣﻴﺎة اﺑﻦ

ﻋﺒﺎس وﻃﺒﻘﺘﻪ« .٢

»ﻣﻦ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن رواﯾﺖ وی را از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﺻﺤﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﺪﯾﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او در زﻣﺎن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ اﻧﻘﻄﺎع دارد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ
ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :در اداﻣﻪی رواﯾﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ:

»و ﺟﺎء ﻋﲇ ،ﻓﺒﺎﻳﻊ و ﻗﺎل :ﻛﻨﺖ ﻋﺰﻣﺖ أن ﻻ أﺧﺮج ﻣﻦ ﻣﻨﺰﱄ ﺣﺘﻲ أﲨﻊ

 -١ﻣﺰی ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﮑﻤﺎل ،ج ۱۲ ،ص ۶ ،ﺷﻤﺎره ﺷﺮح ﺣﺎل ۲۵۳
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ  ۱۴۰۷ھـ  ۱۹۸۷م.
 -٢ذھﺒﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ج ۶ ،ص ۳۶۴۶ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ  ۱۴۱۴ھ
 ۱۹۸۷م.

۱۲

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮال از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

اﻟﻘﺮآن« .١

»و ﻋﻠﯽ آﻣﺪ و ﺑﺎ »اﺑﻮﺑﮑﺮ« ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺎ

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﮑﻨﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ام ﺧﺎرج ﻧﺸﻮم«.
از اداﻣﻪی رواﯾﺖ دو ﻣﻄﻠﺐ ﻣﮫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد:
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺟﮫﺖ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪی
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﻧﻨﻤﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻮد.

ً
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ل ﻧﯿﺰ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد اھﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ

ﻧﺰد ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ س رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﺑﺪون اﮐﺮاه ﺑﺎ وی
ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رواﯾﺘﯽ را ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻼذری در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ از
ً
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﺎﻣﻼ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ.
»ﳌﺎ ﺑﺎﻳﻊ اﻟﻨﺎس أﺑﺎﺑﻜﺮ اﻋﺘﺰل ﻋﲇ واﻟﺰﺑﲑ ﻓﺒﻌﺚ اﻟﻴﻬﻤـﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب

وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ؛ ﻓﺄﺗﻴﺎ ﻣﻨﺰل ﻋﲇ ﻓﻘﺮﻋﺎ اﻟﺒﺎب ﻓﻨﻈﺮ زﺑﲑ ﻣﻦ ﻗﱰه ،ﺛﻢ رﺟﻊ اﱄ

ﻋﲇ ﻓﻘﺎل :ﻫﺬان رﺟﻼن ﻣﻦ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﺎﺗﻠﻬﲈ ،ﻗﺎل :اﻓﺘﺢ
ﳍﻤـﺎ ،ﺛﻢ ﺧﺮﺟﺎ ﻣﻌﻬﲈ ﺣﺘﻲ أﺗﻴﺎ أﺑﺎﺑﻜﺮ ﻓﻘﺎل اﺑﻮﺑﻜﺮ :ﻳﺎ ﻋﲇ! أﻧﺖ اﺑﻦ ﻋﻢ

رﺳﻮل اﷲ و ﺻﻬﺮه ﻓﺘﻘﻮل إﲏ أﺣﻖ ﲠﺬا اﻻﻣﺮ ﻻ ﻫﺎ اﷲ! أﻧﺎ أﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻚ،

ﻗﺎل :ﻻ ﺗﺌﺮﻳﺐ ﻳﺎ ﺧﻠﻴﻔﻪ رﺳﻮل اﷲ ص اﹸ ﺑﺴﻂ ﻳﺪك أﺑﺎﻳﻌﻚ ،ﻓﺒﺴﻂ ﻳﺪه

ﻓﺒﺎﻳﻌﻪ« .٢

»ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ ﻣﻨﺰوی ﺷﺪﻧﺪ،
)ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ( ﻋﻤﺮ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ را ﻧﺰد آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻋﻠﯽ
 -١ﺑﻼذری ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ،اﻧﺴﺎب اﻻﺷﺮاف ،ج ۱ ،ص ۵۷۶ ،داراﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ  ۱۹۵۹م.
 -٢ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ج ،ص.۵۸۵ ،

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮاءل از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

۱۳

آﻣﺪﻧﺪ و در زدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت زﺑﯿﺮ از ﺳﻮراخ در ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺎن دو ﺗﻦ از ﻣﺮدان ﺑﮫﺸﺘﯽاﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ.
آﻧﮕﺎه ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :در را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﮕﺸﺎ ،ﺳﭙﺲ آﻧﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ ﻧﺰد
اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻠﯽ! ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ و داﻣﺎد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺧﺪا
ھﺴﺘﯽ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ﻣﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮم؛ ﻧﻪ ،ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ ﻣﻦ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد از ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮم ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎی ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ،دﺳﺘﺖ را ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد و
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد«.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﻓﺘﯿﻠﻪای در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﮐﺠﺎی اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﺧﺎﻧﻪی ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل را آﺗﺶ زد و وی را ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪ!؟
ً
راﺑﻌﺎ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در »ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﯾﺎ اﻣﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ درﮔﯿﺮی
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻓﺎن اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﲆ رﺟﻞ و ﺳﻤﻮه إﻣﺎﻣﺎﹰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﷲ رﴈ ،ﻓﺎن ﺧﺮج ﻋﻦ

أﻣﺮﻫﻢ ﺧﺎرج ﺑﻄﻌﻦ أو ﺑﺪﻋﺔ ردوه إﱄ ﻣﺎ ﺧﺮج ﻣﻨﻪ ،ﻓﺎن أﰊ ﻗﺎﺗﻠﻮه ﻋﲆ اﺗﺒﺎﻋﻪ

ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﻤﺆﻣﻨﲔ ووﻻه اﷲ ﻣﺎ ﺗﻮﱄ« .١

»و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن )ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر( ﮔﺮد آﻣﺪه ﻣﺮدی را ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﭘﯿﺸﻮا
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ رﺿﺎ و ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا در اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﯿﺐ
 -١ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ج ۵ ،ص ۸۴۰-۸۴۱ ،ﭼﺎپ  :ﺗﮫﺮان.
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ﺟﻮﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺪﻋﺘﯽ از ﻓﺮﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺮﭘﯿﭽﯿﺪ او را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ وادار
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن آﻧﮫﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺎ او ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ آﻧﮑﻪ ﻏﯿﺮ راه
ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ،و ﺧﺪاوﻧﺪ او را واﮔﺬارد ﺑﺂﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رو آورده
اﺳﺖ«.
ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ در اﻣﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن
ﺷﯿﺨﯿﻦ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رخ ﻧﺪاده ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س
ﮐﺴﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س او را ﻣﻌﺬور
ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
ﻧﻘﺪ رواﯾﺎت اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ و ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ«

در ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﮫﺎدت« ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد از ﮐﺘﺎب
»اﻻﻣﺎﻣﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« ﮐﻪ ﺑﻪ َرﻏﻢ آﻧﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آن اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ دﯾﻨﻮری ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﮏ ﺳﻨﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﮥ
زھﺮا ل را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ.
 -۱ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺳﻨﺪ و ﻣﺄﺧﺬ و ﻣﺪرک اﺳﺖ .و
ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ﻧﺎﻗﻞ اﮔﺮ ﺳﻨﺪی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﻨﺪه
اﻣﮑﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻧﻘﻞ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﻨﺪ را
ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﮔﺮ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺳﻨﺪ و ﻣﺄﺧﺬ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ،
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻠﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﺪرک و ﻣﺄﺧﺬ و ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه؛ اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ،
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻠﮫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪون ﻣﺪرک و ﻣﺄﺧﺬ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
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ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﻣﺤﺪث ﺷﮫﯿﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :اﻻﺳﻨﺎد ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻮ ﻻ

اﻻﺳﻨﺎد ﻟﻘﺎل ﻣﻦ ﺷﺂء ﻣﺎﺷﺎء« » .١اﺳﻨﺎد ﺟﺰﯾﯽ از دﯾﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ

اﺳﻨﺎد ﻧﺒﻮد ھﺮ ﮐﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ«.
رواﯾﺖ »اﻻﻣﺎﻣﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« ھﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرک اﺳﺖ و ھﻢ در آن
ﺿﻌﻒ ﺑﯿﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺧﻮد
ﻧﺎﻗﻞ ﻧﯿﺰ در ﺻﺤﺖ آن ﺗﺮدﯾﺪ دارد ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،از
ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ:
در آﻏﺎز رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ،ﻋﻤﺮس را ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داد ﺗﺎ
ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﺑﯿﻌﺖ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽس ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ» :ان اﺑﺎﺑﻜﺮس ﺗﻔﻘﺪ ﻗﻮﻣﺎﹰ ﲣﻠﻔﻮا ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﲇ )ﻛﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ(

ﻓﺒﻌﺚ اﻟﻴﻬﻢ ﻋﻤﺮ ،ﻓﺠﺎء ﻓﻨﺎداﻫﻢ وﻫﻢ ﰲ دار ﻋﲇ ،ﻓﺎﺑﻮا ان ﳜﺮﺟﻮا ﻓﺪﻋﺎ

ﺑﺎﳊﻄﺐ وﻗﺎل :واﻟﺬي ﻧﻔﴘ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺪه :ﻟﺘﺨﺮﺟﻦ او ﻻﺣﺮﻗﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ،

ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :ﻳﺎ اﺑﺎ ﺣﻔﺺ! إن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ؟ ﻓﻘﺎل :وان ﻓﺨﺮﺟﻮا ﻓﺒﺎﻳﻌﻮا اﻻ

ﻋﻠﻴﺎﹰ« .٢

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از رواﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﻋﻤﺮس آﻧﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن
ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﻋﻠﯽ ،ھﻤﮥﺷﺎن ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ
ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪل ﻧﻨﻤﻮد ،در اداﻣﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
 -١اﺑﻦ ﺻﻼح ،ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ص ۲۵۶ ،داراﻟﻔﮑﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ۱۴۰۶ ،ھ  ۱۹۸۶م.
» -٢اﻻﻣﺎﻣﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« ص ۱۲ ،ﻣﻄﺒﻌﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺒﺎﺑﯽ اﻟﺤﻠﺒﯽ و اوﻻده ﺑﻤﺼﺮ ۱۳۸۸ ،ھ
 ۱۹۶۹م.
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»ﺛﻢ ﻗﺎم ﻋﻤﺮ ،ﻓﻤﴚ ﻣﻌﻪ ﲨﺎﻋﻪ ،ﺣﺘﻲ اﺗﻮا ﺑﺎب ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﻓﺪﻗﻮا اﻟﺒﺎب،

ﻓﻠﻤـﺎ ﺳﻤﻌﺖ أﺻﻮاﲥﻢ ﻧﺎدت ﺑﺄﻋﲆ ﺻﻮﲥﺎ :ﻳﺎ أﺑﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،ﻣﺎذا ﻟﻘﻴﻨﺎ

ﺑﻌﺪك ﻣﻦ اﺑﻦ اﳋﻄﺎب واﺑﻦ اﰊ ﻗﺤﺎﻓﻪ ،ﻓﻠﻤـﺎ ﺳﻤﻊ اﻟﻘﻮم ﺻﻮﲥﺎ وﺑﻜﺎءﻫﺎ

اﻧﴫﻓﻮا ﺑﺎﻛﲔ وﻛﺎدت ﻗﻠﻮﲠﻢ ﺗﻨﺼﺪع ،واﻛﺒﺎدﻫﻢ ﺗﻨﻔﻄﺮ وﺑﻘﻲ ﻋﻤﺮ وﻣﻌﻪ

ﻗﻮم ،ﻓﺄﺧﺮﺟﻮا ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻤﻀﻮا ﺑﻪ إﱄ اﰊ ﺑﻜﺮ« .١

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س رﻓﺖ و در زد و
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل اﻇﮫﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﻮد و ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ و
ھﻤﺮاھﺎن وی ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ در ھﯿﭻ ﺟﺎی رواﯾﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت
ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا ل را ﺳﻮزاﻧﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ آن ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرﮔﻮار را در ﻣﯿﺎن در ﭼﻨﺎن
ﻓﺸﺮد ﮐﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ! ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف آن در اداﻣﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺑﺮای ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ
رﻓﺘﻨﺪ.
»ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ ﻻﰊ ﺑﻜﺮ ب اﻧﻄﻠﻖ ﺑﻨﺎ اﱄ ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﻓﺎﻧﺎ ﻗﺪ اﻏﻀﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ

ﲨﻴﻌﺎﹰ  ،ﻓﺄﺳﺘﺄذﻧﺎ ﻋﲆ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﺄذن ﳍﻢ ،ﻓﺄﺗﻴﺎ ﻋﻠﻴﺎﹰ ﻓﻜﻠﲈه ،ﻓﺄدﺧﻠﻬﲈ ﻋﻠﻴﻬﺎ،

ﻓﻠﲈ ﻗﻌﺪا ﻋﻨﺪﻫﺎ ،ﻓﻮﻟﺖ وﺟﻬﻬﺎ اﱄ اﳊﺎﺋﻂ ،ﻓﺴﻠﲈ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻠﻢ ﺗﺮد إ،
ﻓﺘﻜﻠﻢ اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻪ رﺳﻮل اﷲ! واﷲ ان ﻗﺮاﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ أﺣﺐ اﱄ

ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺘﻲ واﻧﻚ ﻻﺣﺐ اﱄ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺑﻨﺘﻲ« .٢
 -١ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ص.۱۳ ،
 -٢ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ،ص.۱۴-۱۳ ،
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۱۷

از رواﯾﺖ ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب اﺟﺎزه ورود ﻧﺪاد ،آﻧﺎن ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س آﻧﺎن را ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮد ،و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﺳﻼم آﻧﺎن را
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ل ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
را از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ؛ و ﺗﻮ ای
ﻓﺎﻃﻤﻪل ﻧﺰد ﻣﻦ از دﺧﺘﺮم ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮی« .اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﯿﺶ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س را ﺑﺎ زور و
ﺳﺮ ﻧﯿﺰه وادار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ س را ﻣﻮرد ﺿﺮب و
ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺒﺮد و رﺿﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟!«.
و در ﭘﺎﯾﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ:
»ﻓﻠﻤـﺎ ﲤﺖ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ أﻗﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻳﻘﻴﻞ اﻟﻨﺎس وﻳﺴﺘﻘﻴﻠﻬﻢ ،ﻳﻘﻮل:

ﻗﺪ أﻗﻠﺘﻜﻢ ﰲ ﺑﻴﻌﺘﻲ ،ﻫﻞ ﻣﻦ ﻛﺎره؟ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﻐﺾ؟ ﻓﻴﻘﻮم ﻋﲇ ﰲ أول اﻟﻨﺎس
ﻓﻴﻘﻮل :واﷲ ﻻ ﻧﻘﻴﻠﻚ وﻻ ﻧﺴﺘﻘﻴﻠﻚ أﺑﺪاﹰ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻚ رﺳﻮل اﷲص ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

دﻳﻨﻨﺎ ،ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺮك ﻟﱰﺟﻴﺢ دﻧﻴﺎﻧﺎ« .١

»ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ )ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ( ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﺧﺘﯿﺎر داد ﺗﺎ ﺑﯿﻌﺘﺸﺎن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺘﻢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ دادم آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﭙﺴﻨﺪد؟ و آﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ﺑﻮرزد؟ آﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ! ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﯿﻌﺖ ﺗﻮ را ﭘﺲ ﻧﻤﯽدھﯿﻢ و

 -١ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ،ص.۱۶ ،

۱۸
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ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ از ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؛ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ رﺳﻮل اﮐﺮم ص ﺗﻮ را
در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻮ را در اﻣﻮر
دﻧﯿﻮی ﻧﭙﺬﯾﺮد«.
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،آﻧﮑﻪ در ھﯿﭻ ﺟﺎی رواﯾﺖ ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﮥ
زھﺮال ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ آن ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرﮔﻮار را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار
داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﺑﺮﺧﯽ ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب از
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ ﻃﯿﺐ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺮدﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ«

اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ در اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ«
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ دﯾﻨﻮری
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ دﯾﻨﻮری ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪی »درداﻧﻪی ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی وﺣﯽ« ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮑﯽ دو دﻟﯿﻞ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺮدود اﺳﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﻧﺘﺴﺎب
ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﺒﯿﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺰﺑﻮر از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﺘﺸﺮق و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺴﯽ آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪهی ﻣﺤﻘﻘﺎن ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮح ﺣﺎل
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ،در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ وی ﻧﺎم ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ
واﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ذﯾﻞ اﺷﺎره
ﮐﺮد:
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۱۹

»وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن«  ١ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن )ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۶۸۱ﻫ(.
»ﺑﻐﻴﻪ اﻟﻮﻋﺎه ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﻨﺤﺎه«  ٢ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ﺳﯿﻮﻃﯽ )ﻣﺘﻮﻓﯽ ۹۱۱ﻫ(.

»اﻟﻮاﻓﯽ ﺑﺎﻟﻮﻓﯿﺎت«  ٣ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ أﯾﺒﮏ ﺻﻔﺪی )ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۷۶۴ﻫ(.
»ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد«  ٤ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻐﺪادی ﻣﺘﻮﻓﯽ ) ۴۶۳ﻫ(.
دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯽ ﻃﻮﯾﻞ ،ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﮐﺘﺎب »ﻋﯿﻮن اﻻﺧﺒﺎر« در
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎ در اﻧﺘﺴﺎب ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ«
ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ ،و دﻟﯿﻞ ﺷﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺆرﺧﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺸﮫﻮر در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« را ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .٥
»دوزی  DOZYﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﻻﻣﺎﻣﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« ﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺻﺤﯿﺢ ،زﯾﺮا ﺣﺎوی اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ورواﯾﺎت ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ .از
اﯾﻦ رو اﻧﺘﺴﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ھﺎﻣﺎﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و دوزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻣﺜﺎل آن ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺣﻤﺎﺳﯽ دارﻧﺪ و در اﯾﺎم

 -١وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن ،ج ۳ ،ص ۴۳-۴۲ ،ﺷﻤﺎرهی ﺷﺮح ﺣﺎل ) ،(۳۲۸دار ﺻﺎدر ،ﺑﯿﺮوت.
» -٢ﺑﻐﻴﻪ اﻟﻮﻋﺎه ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﻨﺤﺎه« ،ج ۲ ،ص ۶۴-۶۳ ،ﺷﻤﺎرهی ﺷﺮح ﺣﺎل
) ،(۱۴۴۴اﻟﻤﮑﺘﺒﻪ اﻟﻌﺼﺮﯾﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ  :ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﺮاھﯿﻢ.
 -٣ﺻﻔﺪی ،اﻟﻮاﻓﯽ ﺑﺎﻟﻮﻓﯿﺎت ج ۱۷ ،ص ۶۰۹-۶۰۷ ،ﺷﻤﺎرهی ﺷﺮح ﺣﺎل ) (۵۱۶داراﻟﻨﺸﺮ
ﻓﺮاﻧﺰ ﺷﺘﺎﯾﻨﺮﺑﻔﯿﺴﺒﺎدن ۱۴۱۱ ،ھ  ۱۹۹۱م.
 -٤ﺑﻐﺪای ،ﺧﻄﯿﺐ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ،ج ۱۰ ،ص ۱۷۰ ،ﺷﻤﺎرهی ﺷﺮح ﺣﺎل ) (۵۳۰۹اﻟﻤﮑﺘﺒﻪ
اﻟﺴﻠﻔﯿﻪ.
 -٥اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ،ﻋﯿﻮن اﻻﺧﺒﺎر ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ص ۳۳ ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ  ۱۴۰۶ھ  ۱۹۸۵م.

۲۰
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ﺟﻨﮕﮫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ در روح ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ
آﻧﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯿﮫﺎی اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺳﺎزﻧﺪ .١
ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻣﻌﺮوف ﺑﺮوﮐﻠﻤﺎن ) (Brockelmannﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ و
اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« را ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دیﮔﻮی)(DE GEIE
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« در ﻣﺼﺮ ﯾﺎ در ﻣﻐﺮب و در زﻣﺎن اﺑﻦ
ﻗﺘﺒﯿﻪ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﮐﺘﺎب از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺄﺧﻮذ
ﺷﺪه اﺳﺖ .٢
و در »داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ« ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﺑﻦ
ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دی ﮔﻮی ) (DE GEIEﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﻨﻒ آن ﻣﺮدی ﻣﺼﺮی ﯾﺎ ﻣﻐﺮﺑﯽ و ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .٣
و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ از ھﻤﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن »داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ  ۲۲۷ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻨﺎم ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﻗﻮم ﻣﯽدارﻧﺪ:
ً
»ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺴﺎﺑﺸﺎن ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻣﺮدود
اﺳﺖ:
 -۱اﻻﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻐﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻﻟﻘﺎب اﻟﻤﻌﺮﺑﻪ ،ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﺎس ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ) ،ﮐﻮﮐﻨﺖ ،ھﻤﺎن .(۱۶۲
» -۲اﻻﻣﺎﻣﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ در  ۱۹۵۷م
در ﻗﺎھﺮه و ﻧﯿﺰ در  ۱۹۸۵ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻃﻪ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﻨﯽ« .١
 -١ر.ک .ﻋﻨﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪﻟﺲ ج ۱ ،ص ۲۱ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ آﯾﺘﯽ ،ﭼﺎپ اول زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۶۶ﭼﺎپ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﯿﮫﺎن.
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ اﻻدب اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ج ۲ ،ص.۲۲۹ ،
 -٣اﻟﺸﻨﺘﺎوی ،اﺣﻤﺪ ،زﮐﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ،داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ) (۲۶۲/۱دار
اﻟﻤﻌﺮﻓﻪ – ﺑﯿﺮوت.
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ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻌﺪد ﭘﮋوھﺸﮕﺮان را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ
و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« در »ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ واﻟﻤﻌﺮﺑﻪ« ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﯿﺎن
ﺳﺮﮐﯿﺲ  ٢در آن ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪهی ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺠﻤﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮده و
درﺑﺎرهی ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮده  ٣ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در آن
ﺻﻮرت ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺪهاﯾﻢ .و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﮕﯿﺰهی
واﻗﻌﯽ در ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎﻣﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰه دروزه،
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺼﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻋﻠﻮی و ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﯾﺎت »اﻻﻣﺎﻣﻪ و
اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ« آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﺗﻀﺎد و رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﻮﯾﺎن و ھﺎﺷﻤﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻋﻠﯽب ﺑﺎ اﯾﻤﺎنﺗﺮ ،ﻣﻨﺰهﺗﺮ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ از آن
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﻋﻤﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺧﻮددارﺗﺮ
از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺎﻃﻤﮥل دﺳﺖ ﯾﺎزد« .٤
ﻧﻘﺪ رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی

ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺖ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی« ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و
ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ »اﻻﻣﻢ و اﻟﻤﻠﻮک« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
» -١داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ« ج ۴ ،ص ،۴۵۹ ،ﭼﺎپ اول ﺗﮫﺮان  ۱۳۶۹ﺷﻤﺴﯽ.
 -٢ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪی »درداﻧﻪی ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی وﺣﯽ« ﻧﺎم ﯾﻮﺳﻒ
ً
اﻟﯿﺎن ﺳﺮﮐﯿﺲ را اﺷﺘﺒﺎھﺎ »اﻟﯿﺎس ﺳﺮﮐﯿﺲ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٣ر.ک .ﺳﺮﮐﯿﺲ ،ﯾﻮﺳﻒ اﻟﯿﺎن ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ و اﻟﻤﻌﺮﺑﻪ ،ج ۱ ،ص-۲۱۲ ،
 ۲۱۱ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻪ اﻟﺪﯾﻨﯿﻪ.
 -٤دروزه ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰه ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ،ص ۲۱ ،ﺑﯿﺮوت اﻟﻤﮑﺘﺒﻪ اﻟﻤﺼﺮﯾﻪ.

۲۲

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮال از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

»ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﲪﻴﺪ ،ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻐﲑه ﻋﻦ زﻳﺎد ﺑﻦ ﻛﻠﻴﺐ ﻗﺎل :أﰐ

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻣﻨﺰل ﻋﲇ وﻓﻴﻪ ﻃﻠﺤﻪ واﻟﺰﺑﲑ ورﺟﺎل ﻣﻦ اﻟـﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻘﺎل:

واﷲ ﻻﺣﺮﻗﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ أو ﻟﺘﺨﺮﺟﻦ اﱄ اﻟﺒﻴﻌﻪ ﻓﺨﺮج ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﺑﲑ ﻣﺼﻠﺘﺎﹰ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ

ﻓﻌﺜﺮ ،ﻓﺴﻘﻂ اﻟﺴﻴﻒ ﻣﻦ ﻳﺪه ﻓﻮﺛﺒﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺧﺬوه« .١

اﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺟﺮﯾﺮ و او ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﻐﯿﺮه و ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻪ رواﯾﺖ زﯾﺎد ﺑﻦ
ﮐﻠﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻠﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ
از ﻣﮫﺎﺟﺮان آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ را آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﻢ«
زﺑﯿﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف او آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﺰﯾﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ از دﺳﺘﺶ ﺑﯿﻔﺘﺎد
و ﺑﺮﺟﺴﺘﻨﺪ و او را ﺑﮕﺮﻓﺘﻨﺪ« .٢
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ
رواﯾﺖ او را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ و ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؛ از اﯾﻦ رو
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻨﺪ:

ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی« در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮫﺎ ،دو اﺷﮑﺎل دارد ،زﯾﺮا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
راوی آن ﯾﻌﻨﯽ :اﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروغ ﭘﺮدازی اﺳﺖ و آﺧﺮﯾﻦ راوی ﻧﯿﺰ
ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ آن ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا رواﯾﺖ ھﻢ
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ھﻢ ﻣﻨﻘﻄﻊ.
راوی اول :اﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮازی ،ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل ) ۲۴۸ﻫ( اﺳﺖ.
 -١ﻃﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻣﻢ و اﻟﻤﻠﻮک ج ۲ ،ص ۴۴۳ ،ﻣﻄﺒﻌﻪ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮه ۱۳۵۸ ،ھ  ۱۹۳۹م.
 -٢ﻃﺒﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه ،ج ۴ ،ص) ۱۳۲۹-۱۳۲۸ ،اﻧﺘﺸﺎرات
اﺳﺎﻃﯿﺮ ،ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم ،زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۶۸ھ.ش(.

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮاءل از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

۲۳

اﺑﻦ ﺧﺮاش درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﻴﺪ وﻛﺎن واﷲ ﻳﻜﺬب« .١
»اﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ وی دروغ
ﻣﯽﮔﻔﺖ«.
و اﻣﺎم ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺮزه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺣﺬق ﺑﺎﻟﻜﺬب ﻣﻦ اﺑﻦ ﹸﲪ ﻴﺪ وﻣﻦ اﺑﻦ اﻟﺸﺎذﻛﻮﲏ« .٢

»ﻣﻦ در دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﺎھﺮﺗﺮ از اﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و اﺑﻦ ﺷﺎذﮐﻮﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪم«.
و اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»و ﻫﻮ ﻣﻊ اﻣﺎﻣﺘﻪ ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺠﺎﺋﺐ« .٣
»او ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺳﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮ و اﺧﺒﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
زﯾﺎد ﺑﻦ ﮐﻠﯿﺐ اﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ ﮐﻮﻓﯽ ۱۲۰) ،ﻫ(:

آﺧﺮﯾﻦ راوی در رواﯾﺖ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی زﯾﺎد ﺑﻦ ﮐﻠﯿﺐ ،اﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ ﮐﻮﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح
ً
و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ ﺷﺎھﺪ ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻘﯿﻔﻪ و ﺟﺮﯾﺎن
رﻓﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺎﻃﻤﮥ زھﺮال ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .وی از ﺗﺎﺑﻌﯿﻨﯽ

 -١ذھﺒﯽ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ،ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال ج ۳ ،ص ۵۳۰ ،ﺷﻤﺎرهی ﺷﺮح
ﺣﺎل ) (۷۴۵۳داراﻟﻔﮑﺮ ﺑﯿﺮوت.
 -٢ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ج ۳ ،ص.۵۳۰ ،
 -٣ذھﺒﯽ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ج ۱۱ ،ص ۵۰۳ ،ﺷﻤﺎرهی
ﺷﺮح ﺣﺎل ) (۱۳۷ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ۱۴۱۴ ،ھ  ۱۹۹۴م.

۲۴
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ھﻤﭽﻮن اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺷﻌﺒﯽ و ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و
ﻓﻘﯿﻤﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .١
و در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو در ﺳﺎل  ۱۲۰ھ وﻓﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٢
ﻟﺬا ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻮل ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ را ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو رواﯾﺖ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی« ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد راوی ﮐﺬاب ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ رازی« و اﻧﻘﻄﺎع در ﺳﻨﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ آن را
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ رواﯾﺘﯽ
ً
ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﺎرض دارد .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ اﰊ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎل :ﻛﺎن ﻋﲇ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ اذ اﰐ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :ﻗﺪ ﺟﻠﺲ

إزار وﻻ ردا ﹲء ﻋﺠﻼﹰ ﻛﺮاﻫﻴﻪ ان ﻳﺒﻄﻲ
اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻟﻠﺒﻴﻌﻪ ﻓﺨﺮج ﰲ ﻗﻤﻴﺺ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﹲ

ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻳﻌﻪ ﺛﻢ ﺟﻠﺲ اﻟﻴﻪ وﺑﻌﺚ اﱄ ﺛﻮﺑﻪ ﻓﺎﺗﺎه ﻓﺘﺨﻠﻠﻪ وﻟﺰم ﳎﻠﺴﻪ« .٣

ﯾﻌﻨﯽ» :ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،و او ﺑﺎ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺑﺪون روﭘﻮش و ردا ،ﺑﺮون ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﺘﺎب داﺷﺖ و ﺧﻮش ﻧﺪاﺷﺖ در ﮐﺎر ﺑﯿﻌﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد

 -١ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺰی ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﮑﻤﺎل ﻣﻦ اﺳﻤﺎء اﻟﺮﺟﺎل ،ج ۹ ،ص ۵۰۴ ،ﺷﻤﺎرهی
ﺷﺮح ﺣﺎل  (۲۰۶۵) :ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ۱۴۰۷ ،ھ  ۱۹۸۷م – اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻻوﻟﯽ.
 -٢ر.ک .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﮑﺒﺮی ،ج ۶ ،ص ۳۳۰ ،دار ﺑﯿﺮوت –  ۱۴۰۵ھ  ۱۹۸۵م،
ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ،ج ۳ ،ص ۳۳۴ ،ﺷﻤﺎرهی ﺷﺮح ﺣﺎل :
) (۲۱۸۴داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ  ۱۴۱۵ھ  ۱۹۹۴م.
 -٣ﻃﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻣﻢ و اﻟﻤﻠﻮک ج ۲ ،ص ۴۲۷ ،ﻣﻄﺒﻌﻪ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮه ۱۳۵۸ ،ھ  ۱۹۳۹ھ.

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮاءل از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

۲۵

و ﭘﯿﺶ او ﺑﻨﺸﺴﺖ و ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻪی وی را ﺑﯿﺎوردﻧﺪ و ﭘﻮﺷﯿﺪ و در ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻤﺎﻧﺪ« .١
و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﮐﺠﺎی رواﯾﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪل را آﺗﺶ زد و او را ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪ!؟
ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺪرﺑﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ«

رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺪرﺑﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ« از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ.
ً
اوﻻ :رواﯾﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺳﻨﺪ و ﻣﺂﺧﺬ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ
از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ« ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای
از داﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ،اﻗﻮال و روﯾﺪادھﺎی ادﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺂﺧﺬ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﺮوارﯾﺪھﺎی ﻧﺎب ادﺑﯽ و ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ای را ﮔﺮد آورده ام و
ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﻨﯿﺪهھﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﯿﻤﺎن و ادﯾﺒﺎن اﺳﺖ« .2
ﻣﻮرخ ﺷﮫﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ) ۶۸۱ﻫ( ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهی ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻘﺪ« و ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻤﺘﻌﺔ ﺣﻮي ﻣﻦ ﻛﻞ ﳾء .١
 -١ﻃﺒﺮی ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه ،ج ۴ ،ص ،۱۳۳۴ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ،
ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم ،زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۶۸ھ.ش.
 -٢اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ ،ج ۱ ،ص ۲۰ ،دار اﻟﺤﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ۱۴۰۹ ،ھ  ۱۹۸۹م.

۲۶
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»ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻘﺪ )اﻟﻔﺮﯾﺪ( از ﮐﺘﺐ ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﺳﺖ و ﺣﺎوی ھﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ
اﺳﺖ«.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻘﻞ رواﯾﺎت وی را ﺑﻪ دور از ﺗﻌﺼﺐ و ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻮ اﻟﻔﺪاء اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ دﻣﺸﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»وﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺪل ﻋﲆ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﲨﺔ ،وﻋﻠﻮم ﻛﺜﲑه ﻣﻬﻤﺔ ،وﻳﺪل ﻛﺜﲑ ﻣﻦ

ﻛﻼﻣﻪ ﻋﲆ ﺗﺸﻴﻊ ﻓﻴﻪ« .٢

»ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ« ﻓﻀﺎﯾﻞ زﯾﺎد و ﻋﻠﻮم ﻣﮫﻤﯽ در ﺑﺮ دارد و ﺑﺴﯿﺎری از

ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﮔﺮاﯾﺶ وی را ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ«.
ً
راﺑﻌﺎ :در رواﯾﺖ »اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل از
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﻳﺎ اﺑﻦ اﳋﻄﺎب أﺟﺌﺖ ﻟﺘﺤﺮق دارﻧﺎ؟!«

»ای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻄﺎب آﻣﺪه ای ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ را ﺑﺴﻮزاﻧﯽ؟!« .و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس
در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻧﻌﻢ ،أو ﺗﺪﺧﻠﻮا ﻓﻴﲈ دﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺔ«.

»آری ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺖ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ وارد ﺷﻮﯾﺪ«.
ﺑﺎ ﻧﻘﻞ اداﻣﮥ رواﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن
ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪل اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﯾﺎ آﻧﺎن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟
 -١وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن ،ج ۱ ،ص ۱۱۰ ،ﺷﻤﺎرهی ﺷﺮح ﺣﺎل ) (۴۶دار ﺻﺎدر ﺑﯿﺮوت.
 -٢اﺑﻮاﻟﻔﺪاء اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،اﻟﺒﺪاﯾﻪ و اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ،ج ۱۱ ،ص ۲۱۹ ،داراﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ
 ۱۴۰۸ھ  ۱۹۸۸م.
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۲۷

»ﻓﺨﺮج ﻋﲇ ﺣﺘﻰ دﺧﻞ ﻋﲆ أﰊ ﺑﻜﺮ ﻓﺒﺎﻳﻌﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﺑﻮﺑﻜﺮ :أﻛﺮﻫﺖ

إﻣﺎرﰐ؟ ﻓﻘﺎل  :ﻻ ،وﻟﻜﻨﻨﻲ آﻟﻴﺖ آن ﻻ أرﺗﺪي ﺑﻌﺪ ﻣﻮت رﺳﻮل اﷲ ص

ﺣﺘﻰ أﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ،ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺣﺒﺴﺖ ﻧﻔﴘ« .١

»ﭘﺲ آﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س رﻓﺖ و ﺑﺎ وی

ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪی؟ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻗﺮآن را ﮔﺮد آوری ﻧﮑﻨﻢ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ
ﻧﮑﻨﻢ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪم«.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از رواﯾﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪی »درداﻧﻪی ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وﺣﯽ« از ذﮐﺮ آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ھﯿﭻ ﻧﻮع اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن
ﺧﺎﻧﻪی ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت ادﻋﺎی ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ وﺣﯽ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪی »درداﻧﻪی ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وﺣﯽ« در ﺑﺨﺶ
ﭼﮫﺎرم ادﻋﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﮥ
زھﺮال ﯾﻮرش ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت زھﺮال
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪ رواﯾﺖ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن رواﯾﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ و ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﻮال«:

در آﻏﺎز رواﯾﺖ اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﺑﻪ
ﻋﯿﺎدت اﺑﻮﺑﮑﺮ س رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻋﺮض ﺳﻼم ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ:
 -١اﻟﻌﻘﺪ و اﻟﻔﺮﯾﺪ ج ۴ ،ص) ،۲۴۷ ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ۱۴۰۹ ،ھ  ۱۹۸۹م(.

۲۸
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»ﻣﺎ أري ﺑﻚ ﺑﺄﺳﺎﹰ  ،واﳊﻤﺪﷲ ،وﻻ ﺗﺄس ﻋﲆ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻮ اﷲ أن ﻋﻠﻤﻨﺎك إﻻ

ﻛﻨﺖ ﺻﺎﳊ ﹰﺎ ﻣﺼﻠﺤﺎﹰ« .١

»ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﻏﻢ
ﻣﺨﻮر ،ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﮏ ﺑﻮدی و ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮدی«.
و در اداﻣﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
»آری ،از آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎ رخ داده ،ﺗﺄﺳﻒ ﻧﺪارد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﮐﺎش ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم و ﺳﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎش ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﮐﺎش ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدم؛ اﻣﺎ آن ﺳﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ام و ﮐﺎش ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽدادم ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
در اﯾﻨﺠﺎ اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻓﻮددت أﲏ ﱂ اﻛﻦ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬا و ﻛﺬا« .٢

ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدم«.
اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا
اﺳﺘﺪﻻل از »ﮐﺘﺎب اﻻﻣﻮال« ﺑﯽارزش و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﭼﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر
آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻮده ،ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ھﺮاس
ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺘﺎب »اﻷﻣﻮال« در ﭘﺎورﻗﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ )اﳌﻴﺰان(» :ﻋﻠﻮ أن ﺑﻦ داود اﻟﺒﺠﲇ ﻣﻮﱄ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ

وﻳﻘﺎل ﻋﻠﻮان ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ «،ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري » :ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ«.

وﻗﺎل اﻟﻌﻘﻴﲇ» :ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﻌﺮف اﻻ ﺑﻪ وﻗﺎل أﺑﻮﺳﻌﻴﺪ

 -١ﮐﺘﺎب اﻻﻣﻮال ،ص) ۱۴۴ ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ۱۴۰۶ ،ھ۱۹۸۶ .م(.
 -٢ھﻤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ،ص.۱۴۴ ،

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮاءل از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

۲۹

ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ :ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻗﻴﻞ ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺛﲈﻧﲔ وﻣﺎﺋﺔ« .١

ﯾﻌﻨﯽ» :در اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻮان ﺑﻦ داود ﺑﺠﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮدهی ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد ،و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻪ ﻧﺎم وی
ﻋﻠﻮان ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ«
و اﻣﺎم ﻋﻘﯿﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ آن
را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ھﻤﺎن رواﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« .و اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﺎل  ۱۸۰ھ وﻓﺎت
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ راوی ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان رواﯾﺖ ﻓﻮق را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺖ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد!؟
ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ«

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) ۳۶۰-۲۶۰ﻫ( از
اﺋﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ و ﺣﺎﻓﻈﺎن آن ﻓﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮان دﻟﯿﻞ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ و رواﯾﺘﯽ را ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ
ً
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎت آن ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﻌﻀﺎ
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ »اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ«

اﻣﺎم ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
»ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻮ اﻟﺰﻧﺒﺎع ،روح ﺑﻦ اﻟﻔﺮج اﻟـﻤﴫي ،ﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﺑﻦ ﻋﻔﲑ،
 -١ھﻤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ص.۱۴۴ ،

۳۰
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ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﻠﻮان ﺑﻦ داود اﻟﺒﺠﲇ ﻋﻦ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎن ﻋﻦ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف

ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل :دﺧﻠﺖ ﻋﲇ اﰊ ﺑﻜﺮ س أﻋﻮده ﰲ ﻣﺮﺿﻪ اﻟﺬي ﺗﻮﰲ ﻓﻴﻪ« .١

در ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻮان ﺑﻦ داود ﺑﺠﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺋﻤﻪ
ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ وی را ﻣﻮرد ﺟﺮح ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و رواﯾﺖ وی را ﺑﯽاﺳﺎس
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ:
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ« .٢
ﯾﻌﻨﯽ » :اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ««
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»زاﻗﻮﱄ ﻣﻦ اﻟﺰواﻗﻴﻞ« .٣
ﯾﻌﻨﯽ» :راھﺰﻧﯽ اﺳﺖ از راھﺰﻧﺎن«
و ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ھﯿﺜﻤﯽ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»رواه اﻟﻄﱪاﲏ وﻓﻴﻪ ﻋﻠﻮان ﺑﻦ داود اﻟﺒﺠﲇ وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ و ﻫﺬا اﻻﺛﺮ ﳑﺎ

اﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ« .٤

 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ج ۱ ،ص ۶۲ ،ﺷﻤﺎرهی ﺣﺪﯾﺚ ) (۴۳) :ﺗﺤﻘﯿﻖ،
ﺣﻤﺪی ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺳﻠﻔﯽ ،دار اﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻄﻴﻌﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ(.

 -٢ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان ج ۴ ،ص ۱۸۸ ،ﺷﻤﺎرهی ﺷﺮح ﺣﺎل،(۵۰۴) :
)ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻻﻋﻠﻤﯽ  ۱۴۰۶ھ ۱۹۸۶ .م(.
 -٣ھﻤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ،ج ۴ ،ص.۱۹۰ ،
 -٤ھﯿﺜﻤﯽ ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ و ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ج ۵ ،ص۲۰۳ ،
)داراﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ  ۱۴۰۲ھ ۱۹۸۲ .م(.
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۳۱

ﯾﻌﻨﯽ» :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻠﻮان ﺑﻦ
داود ﺑﺠﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر وی ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ :رواﯾﺖ اﻣﺎم ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ اﺳﻨﺎدی ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺪرﺑﻪ در »اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ«

رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺪرﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۱ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺳﻨﺪ و ﻣﺂﺧﺬ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و از
اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارزش ﺣﺪﯾﺜﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارد.
 -۲ھﻤﮥ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از وﺻﺎﯾﺎی ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺻﺪﯾﻖس ھﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻮان ﺑﻦ داود ﺑﺠﻠﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ
ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ وی را ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﻟﺬا رواﯾﺖ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳ﮔﺮاﯾﺶ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪرﺑﻪ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ  1ﻧﯿﺰ ،ﺻﺪاﻗﺖ و
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻣﺆﻟﻒ را در ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ،دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ و اﺑﮫﺎم
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۴ﻋﺪم ﺗﺼﺮﯾﺢ در ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ
زھﺮال و ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرﮔﻮار؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺪ.

 -١ر.ک ،اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،اﺑﻮ اﻟﻔﺪاء ،اﻟﺒﺪاﯾﻪ و اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ج ۱۱ ،ص ۲۱۹ ،داراﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ
 ۱۴۰۸ھ ۱۹۸۸ .م.
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺨﻨﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﯿﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﮥ »درداﻧﻪی ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ وﺣﯽ« ﺑﺎ ﺣﺬف و ﻗﻄﻊ
ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب »اﻟﻮاﻓﯽ ﺑﺎﻟﻮﻓﯿﺎت« و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﯿﺎر
ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﭘﺎره ای از ﺳﺨﻨﺎن وی ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت
ﻓﺎﻃﻤﮥ زھﺮا ل را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﯿﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﻗﻄﻊ و ﺣﺬف ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب »اﻟﻮاﻓﯽ
ﺑﺎﻟﻮﻓﯿﺎت« ﻋﺒﺎرت ﮐﺎﻣﻞ آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﻗﻀﺎوت را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ أﯾﺒﮏ ﺻﻔﺪی )ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۷۶۴ﻫ( در ﺷﺮح ﺣﺎل
اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﯿﺎر ﺑﻦ ھﺎﻧﯽ ،ﺑﺼﺮی ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ،...ﻧﻈﺎم در ﺳﻨﯿﻦ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺛﻨﻮﯾﮫﺎ ھﻤﺮاه ﺑﻮد و در ﺳﻦ ﮐﮫﻮﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﻼﺳﻔﻪی ﻣﻠﺤﺪ ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﻮد،
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﻪ روی آورد و ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ درآﻣﯿﺨﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻓﺮﻗﻪی
ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ او ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ھﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد و در
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺮد داﺷﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ :ﮔﺮاﯾﺶ وی ﺑﻪ رﻓﺾ و ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن
ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد؛ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮده و او را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آ ﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺖ .و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ در روز ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﮑﻢ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪی ﺣﻀﺮت زھﺮا را
زد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وی ﻣﺤﺴﻦ را ﺳﻘﻂ ﮐﺮد« .١
 -١ﺻﻔﺪی ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﺑﯿﮏ» ،اﻟﻮاﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت« ج ۶ ،ص) ۱۷ ،داراﻟﻨﺸﺮ ﻓﺮاﻧﺰ ﺷﺘﺎﯾﻨﺮ
ﺑﻔﯿﺴﺒﺎدن  ۱۴۱۱ھ ۱۹۹۱ .م(.
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ﻋﻼﻣﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺻﻔﺪی در اداﻣﻪی ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﯿﺎر
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺬھﺐ ﺑﺮھﻤﺎﺋﯽ داﺷﺖ
ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺒﻮتاﻧﺪ؛ و او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻢ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪهاش را
ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮد .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﺎ وی را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﮔﺮوھﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ
ھﻤﭽﻮن اﺑﻮھﺬﯾﻞ ،اﺳﮑﺎﻓﯽ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺮب ﻧﯿﺰ او را ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺘﺎﺑﮫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ« .1
ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۵۴۸ﻫ( در »اﻟﻤﻠﻞ
و اﻟﻨﺤﻞ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﺑﻦ ھﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﺎم ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺐ ﻓﻼﺳﻔﻪ را ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد .و ﺳﺨﻦ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در آﻣﯿﺨﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﻔﺮد داﺷﺖ؛ از آن ﺟﻤﻠﻪ :ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد از ﺗﻔﺮدات وی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮد؛ وی داﺳﺘﺎﻧﯽ دروﻏﯿﻦ ﺟﻌﻞ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ در روز ﺑﯿﻌﺖ ،ﺷﮑﻢ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل را زد و او ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد» ،ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ«
و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺟﺰ ﻋﻠﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد« .2
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ھﺒﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ
اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﺷﯿﻌﯽ » 3اﺳﺘﺎد ﻓﻦ ﺗﺎرﯾﺦ« در »ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ« ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آراء
و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -١ھﻤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ،ج ۶ ،ص.۱۸ ،
 -٢ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ،اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ ج ۱ ،ص) ۷۱ ،۶۷ ،داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ
 ۱۴۱۹ھ ۱۹۹۸ .م(.
 -٣اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ وی را ﺷﯿﻌﻪ ﻏﺎﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ر.ک ،اﻟﺒﺪاﯾﻪ و اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ،ج ۱۳ ،ص) ۲۳۴ ،دار
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»وأﻣﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻣﻦ اﳍﺠﻮم ﻋﲆ دار ﻓﺎﻃﻤﻪ وﲨﻊ اﳊﻄﺐ ﻟﺘﺤﺮﻳﻘﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ

ﺧﱪ واﺣﺪ ﻏﲑ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ،وﻻ ﻣﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﻖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﺑﻞ وﻻ ﰲ ﺣﻖ

أﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳑﻦ ﻇﻬﺮت ﻋﺪاﻟﺘﻪ« .١

ﯾﻌﻨﯽ» :اﻣﺎ آﻧﭽﻪ او در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده و اﯾﻨﮑﻪ
ھﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ،ﺧﺒﺮ واﺣﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮﺛﻖ و ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻧﻪ در ﻣﻮرد ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ
ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ دروﻏﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ادﺑﯽ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﯿﺎر ﮐﺎﻓﺮ ،و ﺑﺎ ﺣﺬف
ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب »اﻟﻮاﻓﯽ ﺑﺎﻟﻮﻓﯿﺎت« اﺗﮫﺎم ﺑﯽاﺳﺎس وی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻠﻮه داد! در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ »اﺳﺘﺎد
ﻓﻦ ﺗﺎرﯾﺦ« ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺟﺴﻮراﻧﻪای را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎدی
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ راﺷﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ!.
ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻮﻟﻮی:
٢
ﻧﻨـــﮓ دارد از وﺟـــﻮد او ﯾﺰﯾـــﺪ
ﺧــﺮده ﮔﯿ ـﺮد در ﺳــﺨﻦ ﺑــﺮ ﺑﺎﯾﺰﯾ ـﺪ

اﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ( و آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻧﺎم وی را در »ﻃﺒﻘﺎت اﻋﻼم اﻟﺸﯿﻌﻪ« ج ۳ ،ص،

 ۸۸ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ھﺒﻪ اﻟﻠﻪ ،ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ج ،۲۰ ،ص۳۴ ،
ﻣﮑﺘﺒﻪ آﯾﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ،ﻗﻢ ،اﯾﺮان۱۴۰۲ ،ھـ(.
 -٢روﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﯽ ،ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی ،ج ۱ ،ص ،۱۲۱ ،ﺑﯿﺖ ) ۲۲۷۵ :اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﻼﯾﻪ
 ۱۳۷۸ش(.
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ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺖ ﻣﺒﺮد در ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺎﻣﻞ«

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از رواﯾﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪی »درداﻧﻪی ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪی وﺣﯽ« از آن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺎﻣﻞ« وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ دارﻧﺪ آن را ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ »اﻟﺒﯿﻨﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺪﻋﯽ«!.
دﻟﯿﻞ ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ »درداﻧﻪی ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪی وﺣﯽ« آن را از ﺷﺮح اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﭘﺎورﻗﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ را ارﺟﺎع دادهاﻧﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از آن
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽاﻟﺤﺪﯾﺪ در اﺑﺘﺪای رواﯾﺖ ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺎﻣﻞ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»روي اﳌﱪد ﰲ »اﻟﻜﺎﻣﻞ« ﺻﺪر ﻫﺬا اﳋﱪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ

ﻋﻮف.١ «.....

ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﺒﺮد در ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺎﻣﻞ« اﺑﺘﺪای اﯾﻦ رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﺒﺮد ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﺮاھﯿﻢ؛ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺘﺎب
ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در ﭘﺎورﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«:
»ﻫﺬه آﺧﺮ رواﻳﺔ اﳌﱪد  -ﻣﻊ ﺗﴫف ﻛﺜﲑ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة )ﰲ اﻟﻜﺎﻣﻞ -٥٥ :١

 ٥٤ﺑﴩح اﳌﺮﺻﻔﻲ« .٢

اﯾﻨﺠﺎ رواﯾﺖ ﻣﺒﺮد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺼﺮف زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﻋﺒﺎرت اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﮑﺎﻣﻞ ۵۴-۵۵ : ۱ ،ﺷﺮح ﻣﺮﺻﻔﯽ« در آن ﺑﺨﺶ از رواﯾﺖ
ً
»اﻟﮑﺎﻣﻞ« ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ از آن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺻﻼ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮال ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ،ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻋﺒﺎرت ﺷﺮح اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ را ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﮥ
 -١اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ج ۲ ،ص.۴۵ ،
 -٢ھﻤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ج ۲ ،ص.۴۶ ،
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»درداﻧﻪی ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی وﺣﯽ« ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﺑﻦ اﺑﯽاﻟﺤﺪﯾﺪ از
ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻘﯿﻔﻪ« ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﻮھﺮی ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .١
ﻟﺬا اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺎﻣﻞ« ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻣﺒﺮد ﺳﻨﯽ ﻣﺴﻠﮏ
اﺳﺖ ،ﺳﻮدی ﻧﺪارد و ادﻋﺎی ﺑﺪون دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺖ ﻣﺴﻌﻮدی در »ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ و ﻣﻌﺎدن اﻟﺠﻮﻫﺮ«

ً
رواﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﻣﺴﻌﻮدی ) ۳۴۶ﻫ( ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ذﯾﻼ ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ.
 -۱اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮدی ﻣﺘﻮﻓﯽ ) ۳۴۶ﻫ( از ّ
ﻣﻮرﺧﺎن
ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب اﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﻪ )ج ۴۱ ،ص،
 (۲۱۳-۱۹۸و آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب اﻋﻼم ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﯿﻌﻪ )ج ۱ ،ص،
 (۱۸۲وی را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮرخ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻧﺎﺷﺮ »ﻣﺮوج اﻟﺬھﺐ« ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﯽﮔﻤﺎن
ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ....؛ ﻋﻠﻤﺎی رﺟﺎل ﺷﯿﻌﻪ از ﻧﺠﺎﺷﯽ )ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۴۵۰ق(
ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ در ﮐﺘﺐ رﺟﺎل ﺧﻮد ﻣﺴﻌﻮدی را ﺷﯿﻌﻪ  ٢داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ«.
ﻋﻼﻣﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ در ﻣﻮرد وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی وی
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ وی ،ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐس اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ وﻟﯽ

 -١ر.ک .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ج ،ص.۴۴ ،
 -٢ﻣﺴﻌﻮدی ،ﻣﺮوج اﻟﺬھﺐ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه ،ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻧﺎﺷﺮ ،ص) ۷ ،ﺷﺮﮐﺖ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺗﮫﺮان  ۱۳۷۸ﺷﻤﺴﯽ(.
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ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﺣﺠﺎج ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد! و او از
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .١
ً
از اﯾﻦ رو ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری
از آﻧﺎن وﻗﺎﯾﻌﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪرو از ﺗﻌﺼﺐ داﻧﺴﺖ.

 -۲اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺴﻌﻮدی ،رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر را در »ﻣﺮوج اﻟﺬھﺐ« ﺑﺪون ﻧﻘﻞ
ﺳﻨﺪ و ﻣﺎﺧﺬ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻣﻮرﺧﺎن
ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرک و دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳در ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
»وددت أﲏ ﱂ أﻛﺸﻒ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ وان أﻏﻠﻖ ﻋﲆ ﺣﺮب«.

ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﺤﺖ ﻟﻔﻈﯽ آن در »داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ »ﮐﺎش ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺸﻮده
ﺑﻮدم«  .٢ھﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا ل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻤﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮ ادﻋﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از روی ﺗﻌﺼﺐ و ﻏﺮض و
ادﻋﺎی ﺑﺪون دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﻦ اﺑﯽ دارم در »ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال«

در ﺑﺎدی اﻣﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺑﻦ اﺑﯽ دارم در ﮐﺘﺎب »ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال«
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال« ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺑﻦ اﺑﯽ

 -١ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان ،ج ۴ ،ص ۲۲۵ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻻﻋﻠﻤﯽ
ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ۱۴۰۶ ،ھ ۱۹۸۶ .م.
» -٢داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ« ج ۵ ،ص) ۲۳۰ ،ﭼﺎپ ﺗﮫﺮان  ۱۳۶۹ﺷﻤﺴﯽ(.
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دارم اﺳﺖ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ دارم از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ً
ھﺮ دو ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه و ﻗﻀﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال ،ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ .اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ذھﺒﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ) ۷۴۸ﻫ( اﺳﺖ .ﮐﻪ در ﭼﮫﺎر ﺟﻠﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺠﺎوی ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر را
درﺑﺎرهی ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﺤﺎل و راوﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
رای ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﻟﮑﮫﻨﻮی /ﮐﺘﺎب »ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال« ﮔﺰﯾﺪه و
ﺧﻼﺻﮥ ﮐﺘﺎب »اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل« ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺪی
)ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۳۶۵ﻫ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ دارم

اﺑﻦ اﺑﯽ دارم ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ذھﺒﯽ
در ﮐﺘﺎب »ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال« ﺑﻪ ﻧﻘﺪ وی ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ﺗﺤﺮﯾﻒ روﺷﻨﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب »ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال« اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت ﮐﺎﻣﻞ آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ذھﺒﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﻦ اﺑﯽ دارم
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺮی ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ دارم ﻣﺤﺪث ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﮐﻮﻓﯽ،
راﻓﻀﯽ دروﻏﮕﻮ«.
در ﺳﺎل  ۳۵۸ﻫ وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﮐﻪ وی ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﺼﺎر
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ و ﺣﻤﺎر و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ھﺎرون و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﺎﮐﻢ ،از وی رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وی راﻓﻀﯽ اﺳﺖ و
ﻣﻮرد ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﮐﻮﻓﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎﺗﺶ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻛﺎن اﻟـﻤﺴﺘﻘﻲ اﻻﻣﺮ ﻋﺎﻣﻪ دﻫﺮه ،ﺛﻢ ﰲ آﺧﺮ أﻳﺎﻣﻪ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ )ع(

اﻟـﻤﺜﺎﻟﺐ ،ﺣﴬﺗﻪ و رﺟﻞ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻪ :أن ﻋﻤﺮ رﻓﺲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﺘﻲ أﺳﻘﻄﺖ

ﺑﻤﺤﺴﻦ«.

ﰲ ﺧﱪ آﺧﺮ ،ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱄ :و ﺣﺪﻳﺜ ﹰﺎ ﻣﺘﻨﻪ» :ﲣﺮج ﻧﺎر ﻣﻦ ﻗﻌﺮ ﻋﺪن ﺗﻠﺘﻘﻂ

ﻣﺒﻐﴤ آل ﳏﻤﺪ وواﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺟﺎءﲏ اﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﰲ أﻣﺮ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ،

ﻓﺴﺎﻟﻨﻲ ،ﻓﻜﱪ ﻋﻠﻴﻪ واﻛﺜﺮ اﻟﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﻗﺒﻴﺢ وﺗﺮﻛﺖ ﺣﺪﻳﺜﻪ واﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ

ﻳﺪي ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻋﻨﻪ  ....ﺗﺮﻛﺘﻪ وﱂ اﺣﴬ ﺟﻨﺎزﺗﻪ« .١

ﯾﻌﻨﯽ» :وی در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش ﭘﻮﯾﻨﺪهی راه راﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ در آﺧﺮﯾﻦ
روزھﺎی ﻋﻤﺮش ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ وی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻋﻦ )ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(
ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎری ﻣﻦ ﻧﺰد وی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮدی در ﻣﺤﻀﺮ وی
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :ﻋﻤﺮ ﻟﮕﺪی ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ زد و او ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻘﻂ ﮐﺮد!!!«.
و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﯾﻪ ﻗﺮآن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
»وﺟﺎء ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻤﺮ وﻗﺒﻠﻪ اﺑﻮﺑﻜﺮ واﻟـﻤﺆﺗﻔﻜﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ وﺣﻔﺼﻪ!!!« .٢
 -١ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال  :ج ۱ ،ص ۱۳۹ ،ﺷﻤﺎره ﺷﺮح ﺣﺎل () (۵۵۲داراﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯿﺮوت(.
 -٢ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و آﻣﺪ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﻗﺒﻞ از اﺑﻮﺑﮑﺮ و اھﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮھﺎی زﯾﺮ و رو ﺷﺪه و ﻋﺎﯾﺸﻪ و
ﺣﻔﺼﻪ«.
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ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﺳﭙﺲ زﻣﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اذان ﺟﺪﯾﺪ
)ﻣﺒﺘﺪﻋﺎﻧﻪ  ١اذان ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ دارم ﺣﺪﯾﺜﯽ وﺿﻊ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از» :آﺗﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺪن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎﻧﺪان
ﻣﺤﻤﺪ ص را ﺑﺮ ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ« ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻦ آن رواﯾﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ.
اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و درﺑﺎرهی رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ) .و ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را از اﺑﻦ اﺑﯽ دارم رواﯾﺖ ﮐﺮدهام ﺑﺮ آﺷﻔﺖ و ﺑﺮ اﺑﻦ
اﺑﯽدارم ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ زﺷﺘﯿﮫﺎی وی را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد .ﻃﻮری ﮐﻪ
ﭘﺲ از آن ﻣﻦ از وی ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدم و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮدم ،ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،راﺑﻄﻪ ﺑﺎ او را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﻧﻤﺎزه
ﺟﻨﺎزه وی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدم«.
ﺣﺎل واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﻧﻘﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ »درداﻧﻪی
ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی وﺣﯽ« را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب »ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال« ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
دھﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ دارم و ﺷﺨﺼﯿﺖ دروغ ﭘﺮداز وی
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و ﺣﺬف و ﻗﻄﻊ در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﮐﻮﻓﯽ ،و
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮدن ﺷﮫﺎدت ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا ل ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن واﺿﺢ ﮔﺮدد.
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد و ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ«

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه داﺳﺘﺎنﭘﺮدازی ھﻤﭽﻮن ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد ،درﺑﺎرهی زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۹ﺟﻠﺪ
ت ب َۡ
َ َ َٓ ۡ َ ۡ ُ ََ ََُۡ َ ُۡ ۡ َ َ ُ
ٱ�اط َِئةِ
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ﴿ :وجاء ف ِرعون ومن �بلهۥ وٱلمؤتفِ� ٰ ِ

] ﴾٩اﻟﺤﺎﻗﺔ.[۹ :
 -١ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﮐﻮﻓﯽ از اذان ﻣﺒﺘﺪﻋﺎﻧﻪ ،اﻓﺰودن »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ«
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﺨﻨﺎن وی در ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال ج ۱ ،ص .۱۳۹۶ ،ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم
ﺗﻄﻮﯾﻞ ﺑﺤﺚ از ذﮐﺮ آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
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ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و در ھﯿﭻ ﺟﺎی آن ،ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺎﺧﺬی را ذﮐﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ رﺳﻢ داﺳﺘﺎن
ﭘﺮدازی و ﺗﻄﻮﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ داﺳﺘﺎن ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺎﻃﻤﮥ زھﺮا ل
را ﻧﯿﺰ ﺑﻤﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ آورد .ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ وی را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻌﺬور ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
اﻣﺎ داﺳﺘﺎن وی از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﻗﺎﺑﻞ رد اﺳﺖ.
ً
اوﻻ :ﮐﺘﺎب اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﻧﺸﺎء و داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ،
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ھﯿﭻ ﺟﺎی آن ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺎﺧﺬی ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﺧﺒﺮ وی ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ را ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده و
ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم روا داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف
ً
ﻋﻘﯿﺪهی اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ؛ ﻗﻄﻌﺎ ﮔﻔﺘﻪھﺎ و ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ھﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ھﻤﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،و ادﻋﺎی ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻪ ھﺮﮐﻪ آﯾﻨﻪ ﺳﺎزد ،ﺳﮑﻨﺪری داﻧـﺪ
ﻧﻪھﺮﮐﻪﭼﮫﺮهﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ،دﻟﺒﺮیداﻧـﺪ
ﻧﻪ ھﺮﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،ﻗﻠﻨﺪری داﻧـﺪ

١

ھﺰار ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮ ز ﻣﻮ ،اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب »اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ« در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ

ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس را در ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮال ﻣﻌﺬور
و ﻣﺎﺟﻮر ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻋﻤﺮ را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽداﺷﺖ ھﻤﺎن ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺑﻮد و ھﺮ ﭼﻪ
از او ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ در اﯾﻦ راه ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﺳﺮ ﺳﺨﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه
از او ﺳﺮ ﻣﯽزد ﯾﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻼﻃﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮد؛ ﻋﻤﺮ
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﻮاج ﺣﻮادث در اﯾﻦ روزھﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
 -١ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازی ،دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ،ص) ،۱۴۸ ،ﻏﺰل  (۱۲۷ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی ﺗﮫﺮان ،آﺳﺘﺎن ﻗﺪس  ۱۹۷۱م.

۴۲

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮال از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﺎﻗﯽ ﭼﯿﺰھﺎ را از ﻧﻈﺮ او ﺑﺮده و ﺑﯽارزش ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺮد در
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺣﻖ داﺷﺖ و ﺑﺮای ھﺪﻓﺶ ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺨﻠﺺ ﺑﻮد« .١
ً
راﺑﻌﺎ :ﺳﺨﻦ وزﯾﻦ و ﻣﺘﯿﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎب »اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ« اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﭘﺎورﻗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ »درداﻧﻪی ﮐﻮﺛﺮ و ﯾﻮرش
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی وﺣﯽ« آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻋﺬری ﭘﯿﺶ آورد و ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ در ﯾﮑﯽ از
ﻓﺼﻞھﺎ )ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎرم واﻗﻌﮥ ﺻﻔﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت  ۲۷۳ﺗﺎ  (۲۷۸اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را
آﺷﮑﺎرﺗﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎ ھﻢ از ﺟﮫﺖ ﺻﻼح ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﻪ از ﺟﮫﺖ
ﺑﯿﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻟﻒ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﻢ.
زﯾﺮا ﺑﺎ وﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دارﻧﺪ ،داﻣﻦ زدن ﺑﺪﯾﻦ آﺗﺶ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ،
ھﺴﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﻣﯽﺳﺰد ﮐﻪ از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ و
ﺳﻮز و درد داﺳﺘﺎن آﺗﺶ را ﭘﻨﮫﺎن دارﯾﻢ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد وارث ﺧﻮﻧﯽ و ﻓﮑﺮی
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎن اﻃﺎق در ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ اﺷﮏ دﯾﺪه و آه درون اﯾﻦ ﭼﻨﺪ
ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﺮح آن ﺧﻮدداری
ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
در ھﺮ ﺣﺎل در ھﯿﭻ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻮرد ﺳﻮزاﻧﺪن
ً
ﺧﺎﻧﻪی ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮫﺪﯾﺪآﻣﯿﺰی
از ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺖ ﻣﺬﺑﻮر ﻣﺸﺨﺺ
 -١ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد ،اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،ج ۱ ،ص) ۳۲۴ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ۱۳۵۳
ھ.ش .ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯿ(.
 -٢ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد ،اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،ج ۱ ،ص) ۳۲۷ ،ﭼﺎپ ﻃﻠﻮع
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﺳﻮم ۱۳۵۲ ،ھ.ش ۱۳۵۹ .ھ.ق(.

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮاءل از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

۴۳

ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ دارم راﻓﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺑﺪون دﻟﯿﻞ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ
رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد .١
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ داﺳﺘﺎن ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﺎزﮔﺎری
ﻧﺪارد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺤﯽ در ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺮب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﻋﺮﺑﮫﺎ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺳﺨﺖ دارای ﻏﯿﺮت ﺑﻮدﻧﺪ و زﯾﺮ
ﺑﺎر ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد روﺷﻨﮕﺮ اﯾﻦ

ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ:
ﯾﮏ زن ﻋﺮب وارد ﺑﺎزار »ﺑﻨﯽ ﻗﯿﻨﻘﺎع« ﺷﺪ و ﻧﺰد زرﮔﺮی رﻓﺖ و ﻧﺸﺴﺖ
ﯾﮫﻮدﯾﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﺠﺎﺑﺶ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ زن ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده ،زرﮔﺮ ﮔﻮﺷﻪی
ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ او ﮔﺮه زد ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ زن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻋﻮرﺗﺶ ﻇﺎھﺮ ﮔﺸﺖ،
ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ زن ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
زرﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و او را ﮐﺸﺖ ،ﯾﮫﻮدﯾﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و او
را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و
درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻨﯽ ﻗﯿﻨﻘﺎع آﻏﺎز ﺷﺪ .٢
ً
 -١اﺧﯿﺮا ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اﻻﻣﺎم اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻗﻢ ﻧﻘﺪ ﻣﺬﮐﻮر را
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وﺣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرﺟﻪ از ﮐﺘﺎب
اﻻﻣﺎﻣﻪ و اﻟﺨﻼﻓﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا را
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ رد اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﻨﺪه
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن در ﮐﺘﺎب وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن ج ۵ ،ص (۲۵۸ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺑﻮاﻟﮫﯿﺠﺎء ،ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ ،ﺑﮑﺮی ﺣﺠﺎزی ،ﺷﺎﻋﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ در ھﺮات ﺑﻪ زﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ
ﺷﺪه و در ﻣﻮرد او اﺷﻌﺎری ﺳﺮوده اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻧﻘﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺳﺎل ۵۰۵
وﻓﺎت ﮐﺮده و ﻗﺮﻧﮫﺎ از ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺘﺒﺮ
داﻧﺴﺖ!!!!.
 -٢اﺑﻦ ھﺸﺎم ،اﻟﺴﯿﺮه اﻟﻨﺒﻮﯾﻪ ،ج ۳ ،ص) ۱۰ ،داراﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ  ۱۹۹۰ ۱۴۱۰م(.

۴۴

ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮال از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎدی و آن ھﻢ ﺑﻪ
ً
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ﮐﺪام ﻋﻘﻞ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮال ﮐﻪ ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و
ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﻘﻂ ﺷﻮد
ّ
ﻋﺒﺪود ،ﭘﮫﻠﻮان ﻋﺮب
و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽس ﻓﺎﺗﺢ ﺧﯿﺒﺮ و ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ –
– و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻋﻢ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻧﺪھﻨﺪ؛ ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم دﺧﺘﺮ ﮔﺮاﻣﯽ
رﺳﻮل اﮐﺮم را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺸﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر
ﺧﻄﺎﺑﻪ ای اﯾﺮاد ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﻦ در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری
ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﯿﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد ،ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺣﻀﺮت ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮ راﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ .١
ﺑﺎز داﺳﺘﺎن ازدواج ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﺎ ام ﮐﻠﺜﻮم دﺧﺘﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮاب ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻓﻘﮫﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ  ٢ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ّ
ﻣﻮدت ﻣﯿﺎن آن ﺑﺰرﮔﻮاران اﺳﺖ و آﯾﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮال را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ

 -١ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺘﻘﯽ ﮐﻨﺰل اﻟﻌﻤﺎن ج ۵ ،ص  ۶۸۷ﺷﻤﺎره رواﯾﺖ  ۱۴۱۹۶ﻣﻮﺳﺴﻪ
اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ۱۴۰۵
 -٢ر ک ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪی ﻧﺪای اﺳﻼم ﺳﺎل اول ﺷﻤﺎرهی ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا از
وﻻدت ﺗﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪی ﺷﮫﺎدت
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زودی ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس و ﺑﯿﻢ از ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﻮد ﺗﺎ دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ازدواج ﻗﺎﺗﻞ ھﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣﯿﺶ در آورد!!؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﻮرتھﺎی ﻣﮫﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس در اﻣﻮر
ﺧﻼﻓﺖ ،ﻗﻀﺎوﺗﮫﺎ ،اﺣﮑﺎم و  .....ﻧﺸﺎﻧﻪی ھﻤﮑﺎری ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺎن آن ﺑﺰرﮔﻮاران اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس در ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ:
» 134و ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻟﻪ )ع( وﻗﺪ ﺷﺎوره ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﰲ اﳋﺮوج إﱄ

ﻏﺰو اﻟﺮوم ﺑﻨﻔﺴﻪ  ...إﻧﮏ ﻣﺘﻲ ﺗﺴﲑ إﱄ ﻫﺬا اﻟﻌﺪو ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻗﺘﻠﻘﻬﻢ ﻓﺘﻨﻜﻴﺐ

ﻻ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎﻓﻐﻪ دون أﻗﴢ ﺑﻼدﻫﻢ ،ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪك ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺮﺟﻌﻮن

إﻟﻴﻪ ،ﻓﺎﺑﻌﺚ إﻟﻴﻬﻢ رﺟﻼﹰ ﳏﺎرﺑﺎﹰ واﺣﴬ ﻣﻌﻪ أﻫﻞ اﻟﺒﻼد واﻟﻨﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻓﺈن

أﻇﻬﺮ اﷲ ﻓﺬاك ﻣﺎ ﲢﺐ وإن ﺗﻜﻦ اﻷ ﹸﺧﺮي ﻛﻨﺖ ردءاﹰ ﻟﻠﻨﺎس وﻣﺜﺎﺑﺔ

ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ« .١

ﺗﻮ ﺧﻮد اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﻗﯿﺼﺮ روم ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ رواﻧﻪ ﺷﻮی و در
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﮔﺮدی ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮫﺮھﺎی دور دﺳﺖ و
ﺳﺮﺣﺪھﺎ ﭘﻨﺎھﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﭘﺲ )ﻣﺼﻠﺤﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد( ﻣﺮد ﺟﻨﮓ
دﯾﺪه و دﻟﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ او رواﻧﻪ ﮐﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻼ و ﺳﺨﺘﯽ ﺟﻨﮓ داﺷﺘﻪ و ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
او را ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داری و اﮔﺮ واﻗﻌﻪی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ آﯾﺪ
ﺗﻮ ﯾﺎر و ﭘﻨﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد«.

 -١ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ،ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ج ۲ ،ص ۴۱۵ ،ﭼﺎپ ﺗﮫﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ج  ۳ص .۴۴۲
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و ﻧﮑﺘﻪی ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪل در ﻣﻮرد ﻓﺪک ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
روز ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮده و ﺧﻄﺎﺑﻪای ﻣﻔﺼﻞ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﺮداد
ﻓﺪک ﺷﺪ  .١ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻓﺎﻃﻤﻪل ﺑﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺷﮑﺴﺘﻪ و آن ھﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺮده و در
ً
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از دﺧﻮل ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻌﺬور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﯾﺮاد
ﺧﻄﺒﻪ ای آﺗﺸﯿﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ؟! ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﺑﯽاﺳﺎس ﺑﻮدن داﺳﺘﺎن ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪی زھﺮاﺳﺖ.
و ﻣﻄﻠﺐ آﺧﺮ آﻧﮑﻪ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮش ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﺮزه در ﺧﻮاھﺪ آورد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از
ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ
ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮده ای
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم روز ﻋﺎﺷﻮرا ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ از ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ و
ﯾﺎراﻧﺶ اﻇﮫﺎر ﺗﻨﻔﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﮐﺮﺑﻼ را در ذھﻨﺶ
ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﭘﻼﮐﺎردھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺮ رو
در و دﯾﻮار ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﻧﻪ در ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎل ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰهای در ﮐﺎر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرج ﮐﺮده و از آن ﯾﮏ ﺳﻮژه ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﮔﺮوھﮫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد را در ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ذی ﻧﻔﻊ ﻣﯽداﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
 -١ر ک ﻋﻠﻢ اﻟﮫﺪی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ،زھﺮا ﻣﻮﻟﻮد وﺣﯽ ص  ۲۳۶ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ
ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۳۷۵ھ.ش.
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و ﮐﻮﺷﺶ دارﻧﺪ ﺗﺎ از راھﮫﺎﯾﯽ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪازی ﻗﺮار
دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ از اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﯿﻢ »ﻓﺎﱄ اﷲ اﳌﺸﺘﻜﻲ وﻫﻮ اﳌﺴﺘﻌﺎن وﻋﻠﻴﻪ

اﻟﺘﻜﻼن« در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ و ﻣﺼﻠﺤﺖ

را در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ

اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﺮی دراز دارد ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻋﺪل اﻟﮫﯽ و در روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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﴿�ن ر�ك
ِيما �نوا �ِيهِ �تل ِفون﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ:
.[۱۲۴

»و ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن درﺑﺎره آﻧﭽﻪ در آن اﺧﺘﻼف ورزﯾﺪهاﻧﺪ ،روز
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ داوری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
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﴿ت ِلك أمة قد خلتۖ لها ما كسبت ول�م ما كسبتمۖ و� �
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�نوا َ� ۡع َملون ] ﴾١٣٤اﻟﺒﻘﺮة.[۱۲۴ :
»اﯾﺸﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ از آن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ

از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
»واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ«

