
 

 

 ۱۰۷                                      ۱۲۷ ـ۱۰۷ از صفحه، ۱۳۸۷تابستان ، ۸۸، دفتر مقاالت و بررسيها
___________________________________________________________________________ 

  

  

  

  امتميراث مشترک  ،)ع(اخبار مناقب اهل بيت
  

  ۳دري نسب عليرضا حي۲داوود سليماني،١٭ ۱،مجيد معارف

  دانشجو دكتري دانشگاه تهران۳، استاديار دانشگاه تهران۲، استاد دانشگاه تهران۱
 )۲۴/۶/۱۳۸۷ :يريخ پذيرش نهايتا  ـ۷/۱۲/۱۳۸۶ :تاريخ دريافت مقاله( 

  
  چكيده

با نگاهي . فعل کريمانه مورد اهتمام خاص قرآن و سنت استبه معناي منقبت 

سبقت در اسالم و  ،)ص(ا پيامبرندي ب محورهايي چون خويشاو،گذرا به قرآن

 ، بصيرتداشتنجهاد و فداکاري در راه شريعت همراه با هجرت، ايمان، 

 جهت ، به مناقب)ص(اهتمام خدا و رسول. دنآي ها به نظر مي تترين منقب مهم

سبب تحول  مناقبتوجه به  ،ها بوده و در برخي مقاطع الگوسازي براي انسان

 در بري از جوامع حديثي را اهعمد بخش ،ر مناقباخبا .استدر جامعه شده 

اي   است از امتيازات ويژه)ع(تعتر و در ميان اين اخبار آنچه مربوط به گرفته

 همگانيت سند و نقل ح، ص، انتشار و شهرتي برتر تعداد، محتوا كثرتچون

اً در نوعبرخوردار بوده و اين در حالي است که جريانات حاکم بر مسلمانان 

 صدر تاريخاز طريق مطالعه در .  حرکت کردند)ع(مناقب اهل بيت حوجهت م

ان اين نتيجه شليفضاو  )ع(تعتررتبط با ماسالم و تأمل در اقدامات تخريبي 

اي از  جلوه،در گذر تاريخ) ع(مناقب اهل بيتشود که حفظ و انتشار  حاصل مي

  . روشن ماندن مشعل هدايت استدر الهي حاكميت ارادة
  

  . اصحاب وبيت، عترت، صحابهمناقب، فضايل، اهل  هاژهكليد وا
  

  طرح مسأله

 ي از جوامع حديثي به اخبار مناقب اختصاص يافته است و در ميـان ايـن               اهعمدبخش  

 است از برجـستگي و تنـوع خاصـي          )ع ( آنچه مربوط به مناقب اهل بيت      ،اخبار و آثار  

  .  وارد شده استيشيعه و سنبرخوردار بوده و در جوامع و منابع حديثي 
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 )ع(بيتامتيازات مناقب اهل  هاي منقبت در قرآن و روايات، فلسفة طرح مناقب،          مالك

 و چه ضـررهايي از       در ارتباط با مناقب پيش آمده      در گذر زمان چه حوادثي    كه  اين  و  

  .مسائل مورد توجه اين مقاله است،  تحميل شدهامت تحول در اخبار مناقب بر ررهگذ

شود   به منابع مشهور حديث و تاريخ مسلمانان تالش ميه با مراجعدر اين نوشته

ان مورد مطالعه قرار گيرد چرا که به ش و سرنوشت اخبار مناقب)ع (جايگاه اهل بيت

در پناه تنها  هدايت امت و مصونيت ايشان از گمراهي ، ثقلينمشهورتصريح حديث 

  .  شد ميسر خواهد)قرآن و عترت( واقعيت زدن به هر دو چنگ

  
  )ع( تيق اهل بيمصاد ـ مقدمه

 كه مورد اهتمام خاص خدا، شاننديا  اصحاب كساء و اوالد مطهر،مراد از اهل بيت

  .اندو امت بوده) ص( رسول

  بهنآقر در و است ...)ديني و سبي،نَ(  نزديكانكه به معناي" البيتاهل" ةواژ

  وهآمد) ۳۳/احزاب) (ص(اقرباء خاص پيامبر  و)۷۲/هود( خانوادهي چون يمعناها

  به کار بردهينيمعمعناي  در ها واژه بسياري از مانندز ين واژه را نيامبر ايشخص پ

     .است

 که در عهد صاحب رسالت تنها اصحاب کساء  ـرا )ع( اهل بيت) ص( خدا و رسول

 .نداکردهمكرر و به صورتهاي مختلف معرفي شوند ـ يمصداق آن محسوب م

ن يجز ا" :ديفرمايم كه تاس )۳۳/احزاب( ري تطهةين باب، آي در اهين آيتربرجسته

-زهيد و از هر جهت پاکي را بزدايديت پلي تا از شما اهل بکردهست که خداوند اراده ين
 ، طهارت متوجه همگان استي خدا برايعي تشرةنکه اراديبا توجه به ا." تان گرداند

لزوماً ) ع(تياهل ب) عصمت(  و طهارت تكويني بودهياد ارادهيه باين آي در اهاراد

 تطهير منضم به ةتحليل تأكيدهاي گوناگون موجود در آيبا  .شده باشد حاصل

مقام عصمت براي اهل بيت رواياتي كه در اطراف آيه وارد شده، ترديدي در وجود 

  ).۳۴۱معارف،  (ماندي نميباق) ع(

، يعل) ص( امبريد که پانه نوشتهين آينزول اران دربارة سشتر محدثان و مفيب

 تا از هر کرد گرد آورد و در حقشان دعا يير عبايرا ز عليهم السالم نيفاطمه و حسن

، ۱۰۰۶ ،مسلم( ت خود شمرديشان را اهل بي فقط ا،)ص( حضرت.  پاک باشنديديپل

 در  را که خواستار ورود به آن جمع بودو همسرش ام سلمه) به بعد۳/۱۵۸ ،حاكم

   .)۳/۳۶۸ ، قندوزي؛۱۴/۱۴۱ ، ابن عساكر؛۱/۲۸۷كليني، (ار نداد جزء اصحاب كساء قر
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 را همراه تياهل ب حديث مكرر ثقلين است كه ،ث اين بابياز مشهورترين احاد

 آنان برحذر داشته افتادن از قرآن و موجب هدايت خوانده و امت را از پيش يا پس

 اين حديث كه در .)۱/۲۸۷ ،كليني ؛۳/۱۶۱ ، حاكم؛۵/۳۲۹ ، ترمذي؛۱۰۰۸ ،مسلم( است

 اهل  روشني از مقام رفيع، علم و عصمت  مقاطع مختلف زماني و مكاني صادر شده به

 مقام و) ع(  مراد از اهل بيتةاي در بار ها شبههياين نمونه معرف.  حكايت دارد)ع( بيت

همه   زيرا اگر مراد، معلوم نبود مردم به سبب آن. ه استمانندشان باقي نگذاشتيب

  .كردند شان سؤال مي جيد در بارهتم

 پس از من دوازده امير«: هم فرمود) ع(  تعداد کل اهل بيتةدر بار) ص( رسول خدا

؛ ٥٣٥ـ١/٥٢٥ ، كليني؛ ٧٨٠ ،٧٨١ ، مسلم؛۱۴۶۰، ۱۴۴۳ ،بخاري( آيند قريشي مي) خليفه(

) از فرزندان فاطمه( را مهدي تي اهل بآخرين نفر) ص( حضرت  آن.)٧١٦ـ٧١٥ ،حاكم

 که کردبه اين صورت معلوم . )۳/۱۹۶ ، ابن عدي؛ به بعد۲/۳۰۹ ،ابوداوود( برشمرد

، دوازده نفر و آخرين  اهل بيت تعداداند؛ بودهنخستين افراد اهل بيت، اصحاب كساء

  .است) ع( آنان، مهدي

ه اصحاب کساء و در رأس ژيوه ب) ع(ت ي اهل بةدر بار) ص( امبريمانند پين بييتب

 زمام يراحت بتوانند به  پس از آن حضرت)ع (تي بدان جهت بود تا اهل ب،)ع( يآنان عل

 يبا توجه به برخوردار) ع( يرند و فرض بر آن است که اگر عليدست گ امور را  به

ت يق وصاي و از طريعيطور طب د بهيرسي بالفاصله به خالفت م،تياز نص و وصا

  .رنديخود قرار گ ةستي شايتوانستند در جايم) ع( گر امامانيد

ن باب ممکن است تصور شود همسران ي از اخبار ايبرخگفتني است بر اساس 

ها  اين برداشت.)۱۰۰۸ ،مسلم(  اهل بيت هستندةدر زمر زينهاشم  و بني) ص( حضرت

و اوصافي كه براي معرفي اهل بيت مورد نظر آورده، ) ص( با عنايات خاص پيامبر

ن جهت و رفتار يدر ا) ص(  اکرمي همسران نبي ادعا عدم،عالوه بر آن. سازگار نيست

 ن تصورات استي اي بر نادرستي شواهد،)ص(امبري پکانينزدگر يناهمگون آنان و د

 .)۶۷۵ ،۶۲۲، ۵/۳۲۸ترمذي، (
  

  ترين محورهاي آن در قرآندرآمد ـ منقبت و مهم

ار و در اين باب اخب. ترين ابواب جوامع حديثي است باب مناقب و فضايل از مهم

هاي مذهبي  گيري  جهتها وي گرايشاحاديث بسياري گرد آمده و از آن جهت که مبنا
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طرح و تبيين سرگذشت با قرآن کريم نيز . اي برخوردار است بوده از اهميت ويژه

 اهل فضلضرورت پيروي از مناقب و  به اًمکرر، ها گروه انبيا، اوليا و يا برخي

سي به أو ضرورت ت )ص(  و يا نبي اسالم)ع( براهيم مثالً آنجا که از ات،پرداخته اس

جهت گويي قرآن  هايي از منقبت  صحنه،)٢١/ احزاب،٤/ ممتحنه:ـ نک( ايشان ياد کرده

  . هدايت استراهساختن هموارمعرفي الگو و 

الفعل، مترادف مفخره و ضد    را کرم"منقبت" صاحبان معاجم  ـمراد از منقبت

 و از جايي ،ي نفوذيعن "نقب" .)١/١٧٨ ،فيروزآبادي ؛١/٧٦٨،رابن منظو( اند  دانستهنقص

 سبب زيراشود به عملش منقبت گويند  نشستن فاعل مي که فعل کريمانه سبب به دل

 راه نفوذکننده تمنقب": راغب اصفهاني گفته. گردد برجستگي و فخر او بر ديگران مي

  .)٦٣٩ ،مفردات( "...ه شدهدر کوه است که براي تعبير از عمل شخص کريم عاريه گرفت

،  فضلريشة با استفاده از از جمله( هاي مختلفبه گونهمفهوم منقبت در قرآن 

با   و)٩٥/نساء(  شدهالقا) طالحاً زيادي صفات پسنديدهزيادي از حد وسط و اصيعني 

 قرآن ز نظرترين محورهاي فضل ا  به صورت مهمي زير محورها،يک نگاه به آيات

  :دکن  ميتوجهجلب 

 اولويت و برجستگي ،)٧٥/انفال(  از برخي آياتـ )ص( خويشاوندي با پيامبرـ ١

) ٣٣/احزاب( يشود و در جاي  در قياس با ديگران دانسته مي)ص( خويشاوندان پيامبر

 ،ن روياز ا. اند  مورد عنايت خاص الهي براي طهارت معرفي شده)ص(  پيامبرخاندان

  اضافه آنكه.)٢٣/شوري ( به حساب آمده استد رسالتمز ،آنانمودت و همراهي با 

تقدم ايماني ايشان بوده و  به سببدر واقع  )ص(اولويت خويشاوندان پيامبر

 هم ن،يبنابرا .باشد آور نيز مي  مسئوليت،طور که اين انتساب موجب امتياز است همان

-  نهج؛٣٣ـ٣٠/احزاب:  نكـ( مضاعف است) ص(  حضرتان منسوبپاداش و هم کيفر
  .)۴/۲۱، الغهالب

 يلت است فض،گرفتن در پيوستن به اسالم پيشيـسبقت در اسالم و ايمان  ـ٢

 تطبيق هرچه استتر  و آنچه در اين پيوستن مهم) ١١ـ١٠/؛ واقعه١٠٠/ توبه: نكـ(

  ).١٢/؛ محمد٧/ فاطر: نكـ( بيشتر احکام اسالم در زندگي است

 تالش در راه نشر ، منقبت مبناي مهم ديگر فضل وـجهاد و فداکاري  هجرت، ـ٣

اسالم و فداکاري در دفاع از حريم آن است که هر کس در اين جهت سابقه و توفيق 
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؛ ١٠/؛ حديد٩٥/؛ نساء٢١٨/ بقره: نكـ( بيشتري داشته باشد بر ديگران مقدم است

  .)٢٠/ توبه؛٧٢،٧٤/انفال

است گفته موجب فضل  عنصر ديگري که در کنار محورهاي پيشـعلم و تفقه  ـ٤

آيات متعددي به ارزشمندي علم، عالم و اولويت . استداشتن آگاهي و بصيرت 

 ، علمزيرا ،)٣٥/؛ يونس٢٤٧ /؛ بقره٢٨/؛ فاطر٩/؛ زمر١١/ مجادله: نكـ( عالمان پرداخته

  :شود با اين مقدمه بحث مناقب در هفت محور طرح مي.نقش اساسي در هدايت دارد

   رواياتز نظر آيات و اقبامنطرح  ةفلسفـ ١

 محور بحث بسياري از ،)ع( ها و در رأس آنان انبياسخن از فضل افراد يا گروه

 عمدة آيات يك سوره به وصف زندگي فردي فاضل، ،گاهي اوقات. آيات و سور است

 فاضلي اقبنماختصاص يافته و احياناً جوانب مختلف زندگي و ) ع( چون يوسف

اي در پاره.  به طور مكرر آمده استهاي مختلف ودر سوره) ع( ديگر، چون موسي

 الگوپذيري از ايشان  لزومبه ،)ص( و خاتم انبيا) ع( موارد مانند داستان ابراهيم

همسو با  زين) ص(امبر يپ. )۲۱/؛ احزاب۶، ۴/ ممتحنه: نكـ( تصريح شده است

ا  ب.پرداختيمها  افراد يا گروه  از بعضيتمجيد ضمن تبيين آيات به ،هاي قرآن آموزه

فة آيد که فلس  از ديگران اين سؤال پيش مي)ص( نيازي خدا و رسول توجه به بي

آنچه به طور طبيعي در مقام پاسخ به ذهن ! افراد چيست؟ تمجيد ايشان از برخي

 پيامبره و يدرا الزم د  معرفي الگوبشر،خالق حکيم براي هدايت ن است که يارسد  مي

ختي که از امت خود و سير حوادث داشته  با توجه به شناجهتمين ه نيز در )ص(

 به معرفي خط صحيح امتداد دعوت ،جويان  اتمام حجت و تسهيل امر بر حقجهت

  ـتعتر  ـهاي مقتضي به معرفي وارثان اليق خود  و در فرصتکرداسالم اقدام 

جويان با در  ان را يادآور شد تا حقش و ياران صديق)ع( انآنمناقب  بعضي؛ پرداخت

کرد  مداران حقيقي را بشناسند و اگر چنين نمي  حق و حق،ها داشتن اين مالک دست

د و كر عمل  و البته که به نيکويي به وظيفه!  بودکردهدر ابالغ مأموريت خود کوتاهي 

  در شناخت و مراجعه ـي مردمكوتاه به سبب  استدار آزمايش با توجه به اينکه دنيا

  .يستن تقصيري متوجه آن جنابـ 

  افضل اصحاب مناقب) ع( ـ اهل بيت٢

 )ص(  کارنامة درخشاني داشتند و پيامبر)ص(هاشم قبل و پس از بعثت پيامبر بني

برد دعوت اسالم، چه در دورة در راه پيش هاشميان. نيز از ميان ايشان برخاست
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 ١١٢ 

 پيامبر. تندگرف عهده بر را هاترين نقش  بيشترين و حساسين و چه در دورة مديمک

هاشم  مؤمنان هم از بني نخستينو کرد  آغاز  خوددعوت را از خويشاوندان )ص(

شان اهل و در رأس خويشاوندان ر ب)ص(  تکية پيامبر،ها ترين صحنه  در سخت.بودند

طالب در ماجراي  بن ابي  جعفر،يطالب در دورة مكوبديل اب بينقش. دوب) ع( بيت

در . شواهد اين ادعاستاز  )ص( مبر هنگام هجرت پيا)ع(  علي وهجرت به حبشه

ته نيز نقش برجستة وکنندة بدر، احد، احزاب، خيبر و يا مجريان نبردهاي تعيين

 رسول خدا": دو اشاره به اين امر فرمبا )ع( علي. هاشميان بر کسي پوشيده نيست

گذاشتند اهل بيت خود را   شد و مردم قدم پس مي  هنگامي که تنور جنگ گرم مي،)ص(

انداخت و توسط ايشان اصحاب خود را از حرارت شمشير و نيزه حفظ   ميجلو

 بن حارث در جنگ بدر، حمزه در نبرد احد و جعفر در موته به هپس عبيد. کرد مي

معاويه که با تمسک به جواب  در ،در جاي ديگر .)٣/٩ ،البالغه نهج( "شهادت رسيدند

 امام از باب سخن از نعمت ،درک ي فخر م)ع( اموري واهي و افتخاراتي جاهلي بر علي

طيار  « براي حمزه،»سيدالشهداء« خود چون لقب يو توفيق الهي از مناقب ممتاز اقربا

 اعطا شده است ياد )ص(  براي جعفر که از سوي پيامبر»ذوالجناحين «و »در بهشت

  ازگاهآن. شته است و به سبب نهي خدا از خودستايي از ذکر مناقب خود گذردهک 

روران جوانان ، سرآمد بانوان دو عالمس"يازات منفي امويان و مناقب ارجمند امت

 خود را به ،)٧٥/انفال :ـ نک( ضمن تمسک به قرآنکرده، اش ياد  براي خانواده" بهشتي

 ه استشمرد  )ص( تر و اولي به پيامبر بري نزديک داليل خويشاوندي و فرمان

و  )ص( اي از رسول جاي ديگر خود را چون پارهدر) ع( امام. )٣/٣٢ ،١/١١٦ ،البالغه نهج(

   .)٢٠/٣٢٦، الحديد ابن ابي؛١/٣٥ ،البالغهنهج( !غير قابل مقايسه با هر كس ديگر شمرد

 جايگاهي ،)ع( عليشان، سروربه صراحت براي خاندان نبوت و آيات و روايات 

  پيامبرترين كساِن و عزيز جان،)٣٣/احزاب( مطهرآنان را  مثالًاند کردهممتاز ترسيم 

نجات و امان ماية   و)حديث ثقلين( ب هدايتسب همسنگ قرآن و ،)٦١/آل عمران( )ص(

كس امكان هماوردي با عترت  هيچ، كه در اين قبيل مناقباندبه حساب آوردهامت 

داشتن  به سبب )ع(  و در صدر ايشان اهل بيت رسولياساس اقربااين  بر. ندارد

   .نداهر طبيعي در امر جانشيني نيز بر هر کس ديگر اولويت داشت به طو،ها  نشانانواع

 )ع(امتيازات مناقب اهل بيتها و  ـ ويژگي٣

 آمده در قياس با آنچه در )ع( بارة علي  بويژه آنچه در)ع( تعتراخبار مناقب 

  :هاي اساسي دارد از جمله ديگران وارد شده تفاوت فضل
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١١٣

 بيتبارة مناقب اهل چه درفضل ديگران آن بر خالف اخبار  ـکميت و تعدادـ ١ـ٣

حمد حنبل، نسايي، ابوعلي نيسابوري و ا∗١. استالعاده فوقوارد شده از نظر تعداد  )ع(

حاكم :  نكـ(  خبر صحيح وارد نشده است)ع( صحابي مانند عليذهبي گفتند براي هيچ

  .)٩ـ١/٨ ،قندوزي ؛٣/١١٦ ،نيشابوري

مثالً . يام اخبار مناقب عترت نيز ممتاز است مفهوم و پ ـکيفيت و محتواـ ٢ـ٣

، ١/١٣٢،  قندوزي؛٤٢/١٣٢، ابن عساكر: ـ كن( ، همسنگ قرآناعلميت به قرآن و سنت

بوده ي رانحصا مانند و فضايلي بي،)٦١/آل عمران: ـ نك( پيامبربودن و يا نفس) ٢/٤٣٧

 .تكه هرگز با مناقبي چون خبرگي در انساب و امثال آن قابل قياس نيس

 ـ در حالي كه بسياري از اخبار فضل ديگران ادعايي همراهي رفتار با گفتارـ ٣ـ٣

  سيرة هماهنگ با موازين شرع عترت،بيش نبوده و رفتارشان، ناقض گفتارشان است

 .داري مناقبشان حكايت دارداز ريشه) ع(

 جهات خاصي در برخالف اخبار فضل ديگران که  ـتکرار هماهنگ و همگونـ ٤ـ٣

هاي   مکرر و در صحنه)ع( است اخبار مناقب اهل بيت∗١ احياناً با هم متعارضو

گوناگون و با تعابيري هماهنگ و همگون وارد شده که سبب قطع به مضمون آن 

 ماهها توسط ،يشانموضوع نزول آية تطهير دربارة اطهارت عترت يا مثالً . شود مي

 اعالم سروري و .)١٥١،  حكيم؛٣/١٧، حاكم نيشابوري: نكـ(  اعالم شد)ص( پيامبر

 گاهي با ،" نوحةسفي"، گاه با حديث "ثقلين"پيشوايي براي امت، گاه همراه حديث مکرر 

 .تشبيه به نجوم و گاه با جريان مباهله اعالم شد

 در حالي که بسياري از اخبار وارده در فضل  ـاشتمال بر بيان و شأن ورودـ ٥ـ٣

درخشش و ،  با بيان)ع( موم اخبار منقبت اهل بيت ع،ديگران بدون ذکر مناسبت است

________________________________________________________ 
 ۲۶۰، حـدود  )ع(تيـ رة با علی و اهـل ب دربا" المستدرک"شابوری در جلد سوم نيبه عنوان مثال حاکم  . ۱

کثرتی   خبر نقل کرده است که از، ۲۰۰حدود  ) ع(شانيبرای مناقب ا  " الخصائص"ی در   يث و نسا  يحد

  .   گران حکايت داردياس با اخبار مناقب دير قابل قيغ

اصابت موافقات و  )تحديث( سخني با فرشته علم، هم باالي  مراتب از سوييبه عنوان مثال براي عمر. ۱ 

ادعا شده و از سوي ديگر بـرايش صـدور دههـا حكـم متنـاقض، شـواهد بـسياري مبنـي بـر                        ي  أر

، مـسلم : نكــ  ! (اش به دانش ديگـران گـزارش شـده اسـت        ترين احكام و نيازمندي     خبري از ساده    بي

 ). به بعد۶/۳۲۷،اميني؛ ۱/۱۹۹، ؛ ابن صباغ۱/۳۷۶ ، ۷/۵۰، فتح الباري؛ ابن حجر، ۱۰۰۳،۱۵۸،۱۲۳۵
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 ١١٤ 

 بخشيدن  در پِي)ع(  در حق عليمائده ٥٥نزول آية .  است همراهکننده  تعيينرخداديا 

زدن  زمين و أحزابساز در صحنة سرنوشت) ع(  علياقدامتمجيد از انگشتر به سائل، 

 .)٣/٣٢ ،حاكم نيشابوري:  نكـ(  ادعا استني اعبدود شواهدي بر عمروبن

 اخبار منقبت ديگران مقطعي و محدود  ـعموميت زماني و عدم خللاصالت، ـ ٦ـ٣

 گرفتار عيب و ،دورة خاصي از زندگي آنان بوده که در مقاطع قبل يا پس از آن به

ايشان . ان قابل جستجوستحياتشاند ولي فضل خاندان رسالت در سراسر  نقص بوده

کمال علمي آنان به مرور زمان . اند ه نداشتهاي در شرک يا گرفتاري به فتن سابقه

.  خوش نسيان و ترديد نشده و سن و سال دخالتي در اين کمال نداشته استدست

 ، در ميانسالي قادر به ارائة هر حکمي از قرآن و سنت است)ع( گونه که علي همان

ر به  جواني قاددر) ع(  يا عسكري در نوجواني و عليهم السالمامامان جواد و هادي

 .) به بعد١٧٦ ،حكيم:  نكـ( هستندپاسخگويي 

 مورد )ص(  مناقب خاندان نبي، به گواهي تاريخـ مقابله، کتمان و تحريفـ ٧ـ٣

 تبليغاتي خود را  ـترين حمالت واقع شد و زمامداران توان گستردة سياسي وسيع

و تند سبکار   شأن ديگران بهباالبردن ، و در برابر)ع(  مناقب اهل بيتمحوبراي 

  آوردهيار به بار مي بسيهاينقل کننده، گرفتار نقل و تبليغ مناقب عترت، براي معموالً

، محاصرة )٥٦،  حيدر؛۱/۷۷، ابن خلكان( برخورد با نسايي و در نهايت فوت او. است

 ؛۸/۱۳۴، ابن أثير( اش در روز و در گورستان بن جرير طبري و منع دفن جنازهاخانة 

شکستن منبر و  اي )به بعد۱۵، و كتاب الواليه) ع(طالب علي بن ابيكتاب فضائلطبري، 

سير ذهبي، : ـ نک( الخروج کردن حاکم نيشابوري شواهد صدق اين ادعاست ممنوع

 .)۱۷/۱۷۵ ،اعالم النبالء

 محو برايمانند   به رغم وجود عوامل مختلف و تالش بي ـانتشار و شهرتـ ٨ـ٣

مناقب عترت از از  درصد بااليي ،مناقب ديگران و وضع و نشر )ع( فضايل اهل بيت

  وجا گرفته  مذهبهر ، باالي حوادث عبور کرده و در ميراث مکتوب مسلمانان البه

مبتني بر نقل مشترک و اجماعي است و  تعتر مناقب ،برخالف اخبار فضل ديگران

 .سازد تر مي را ساده شان پذيرش اخبار مناقب،همين خصوصيت
اي از جلوه) ثقل اكبر( گونه كه حفظ قرآنفوق بايد گفت همانحث ابر اساس مب

 )ع( جريان اهل بيت ،)٩/ حجر: نكـ( حاكميت ارادة الهي براي تحقق امر هدايت بوده
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 مشيت اي ديگر از حاكميتجلوهجرياني آسماني و نيز  و نشر مناقبشان )ثقل اصغر(

عده فرموده که مودت مؤمنان و خدا ووده ماندن مشعل هدايت بالهي براي برافروخته

  .)٩٦/مريم( دهد کردار را در دلها جا مينيک

  و حيات شريعت) ع( اهل بيت مناقبپيوند اهتمام بهـ ٤

 با فطرت ي و هماهنگي بر براهين عقل آنيو ابتنااسالم  ي غنيجدا از محتوا

 يت اهل بو) ص(  پيامبرة اخالق حسن،المسشرفت اپي از علل يکي بدون شک ،يانسان

 قبل و پس از )ص( شهرت پيامبر.  بوده استهمه جانبه آن بزرگوارانمناقب و  )ع(

) ص( آن حضرت  و از سويي نرمخويي فداکاري،، صداقت، اخالصامانتداريبعثت به 

  از بحثآنچه در اين قسمت. ده استشب غلبة اسالم بر آداب و عادات جاهلي سب

و  بر مردم )ع( معصومانوري مناقب ها از اثر يادآ  برخي گزارشذكرمدنظر است 

  .استدينداري آنان 

زنان دو  رآمدس": چونيي ها  از پدر خود نشان)ص( نبي يادگار )س( فاطمهـ ١ـ٤

مانند  موقعيت بي. کرد دريافت )"ص( رسول، همتاي علي، مادر اوالد مادِر پدر، عالم

 ة حضرتگرفتن برخي معترضان به اصحاب سقيفه در خان سبب پناه)س( حضرت

ابن  : نكـ( شد )ع(  از عدم همراهي با علي)ص(  و عذرخواهي برخي اصحاب پيامبر)ع(

 ه خلفا براي هميشدر مقابل )س(  رفتار آن حضرت.)١٦ ،ةسالسيا  ومةاالماقتيبه، 

  .جويان و تأمل در رفتار خلفا بوده است تاريخ اسباب عبرت حق

نخستين . کردها را دريافت  ن از طرف خدا و رسول بيشترين نشا)ع( عليـ ۲ـ۴

 يک )ص(  او پس از رحلت نبي؛ قبل و پس از بعثت بود،مؤمن و شاهد عموم مشاهد

گشاي امور ديني مردم بود   مشکل،ربع قرن ضمن سکوت براي حفظ وحدت اسالمي

نماي تعاليم اسالمي، از جمله آنچه   تماميو با حکومت کوتاهش به صورتي ديگر تابلو

 ،ةجرادابن أبي؛ ٢٢٠ـ١٨٢، شريف مرتضي : نكـ( ح نشده بود، گرديد طرزمان آنتا

 ، تنهادر احکام اهل بغي) ٢٠٧م ( نگارش کتاب توسط شافعيبه عنوان مثال  .)١/٣٠٢

 اقدامات ،تر از آن  و مهم)ع(  و اظهار محبت او به اهل بيت)ع( بر اساس سيرة امام علي

اينکه ما را به جنگ ميان گفتن در آثارش و  )ع( در ذکر مناقب علي) ٢٤١م ( احمد حنبل

 و کرد  سوم را وارد شوراي تعيين خليفه)ع( ر عليمُعن که يو ا ؛اصحاب کاري نيست

 همه و ، امير مؤمنان خوانده شد و به اجراي حدود پرداخت، از سوي اصحاب)ع( علي

 فةيخل )ع(  و سبب شد عليکرد را قدري تعديل )ع( همه فضاي عمومي انحراف از علي
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  ،٣٩٣، ١/٣٤٤، يعليابن ابي ؛٤١٣ ،٤١٢، ٢/٣٧١، خالل:  نكـ( چهارم به حساب آيد

مناقب ا  ب)ع(  به اين ترتيب علي.) به بعد٦/٢٧٨، مقاالت تاريخيجعفريان،  ؛٢/١٨٥

، سيرة آن  در رديف خلفا او با قرارگرفتنآمد و  از مظلوميت مضاعف درشمانند بي

  .د واقع شمورد اهتمام امام

 و پس از )ع(  همراه برادرش حسين،)ع(  اصحاب کساءعضو )ع( امام حسنـ ٣ـ٤

و که به حکم آية تطهير از منقبت ويژة ا. کردها را دريافت  والدين خود بيشترين نشان

 برخوردار )ص( طهارت و به موجب جريان مباهله و جز آن از منقبت فرزندي پيامبر

 ون مسلمانان و مقام پيشوايي را نيز داشتهاي مصلح، حافظ خ  مضافاً نشان،بود

 در معرفي خط صحيح مرجعيت امت )ص(  در مقاطع سخت، تدبير پيامبر.)٢/٣٠، مفيد(

. کرد بر مسير صحيح حرکت  ـيحد تا ـمؤثر بود و به پشتوانة آن مناقب، امت اسالم 

  پيامبراو فرزند دختر":  گفت)ع( عباس در جلسة بيعت مردم با امام حسن  ابنمثالً

 در مقطع سخت آن امام .)٢/٨، مفيد( ." و وصي امام شماست؛ با او بيعت کنيد)ص(

 ماند شدن به دشمن محفوظ انتشار خيانت تنها در پناه مناقب واال از خطر تحويل

ساز  و با مواضع متناسب خود در شرايط متفاوت زمينه)٢٢٢، شريف مرتضي(

  .شدمعرفي چهرة واقعي دشمن و قيام كربال 

 به مدد مناقب واال و رهبري ، آخرين عضو اصحاب کساء،)ع( امام حسينـ ٤ـ٤

 آن حضرت در عصر حرکت.  کند توانست اسالم و سنت جدش را احياانقالب کربال

هاي  كشته  انتقاِمدر ستاندنيان اموصبري   در سراشيبي سقوط و بيه جامعشتابپر

 ضمن تأکيد بر مناقب ، کوفه و کربال،مکهجاي مواقف از مدينه تا  در جاي،بدر و اُحد

 به سبب )ع( حضرت. برداري از آن موفق به انقالب بزرگ اسالمي شد خود و بهره

 حتي چيزي كه ،صاحب حق اولويت شمردخود را  ،)ص( خويشاوندي با پيامبر

 .)١/٢٢٦، همان( داشتاعتراف آن نمايندة خالفت اموي در کوفه، نعمان بن بشير به 

و ديگر خويشاوندان  والدينمعرفي ش،  در اوج نبرد با يادآوري مناقب ارجمندآن امام

 و تنها نوة بازماندة يسرور جوانان بهشت «مناقبشان، همچنين ذکر منقبت و خود

  .)٤/٣٢٢ ، األمم و الملوكتاريخ ،طبري( کرد حجت را بر مردم تمام )ص( »پيامبر

  )ع(نقل اخبار مناقب اهل بيتـ محدثان و ٥

 ،افراد  برجستگي برخيدر زمينة دورههاي آن   و گزارش)ص( انات پيامبربي

متناسب با ارتباطش با قرآن، حوادث تاريخي يا موضوعات فقهي در آثار مربوط به 
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اصحاب جوامع حديثي نيز در موسوعات خود ابوابي را به طور . ها ثبت شد اين دانش

ها نيز مشتمل بر  نگاشته  تک آن برخيجز. خاص به اخبار مناقب اختصاص دادند

 که تاکنون )ع(  مناقب اهل بيتژةظاهراً نخستين تأليف وي. اخبار مناقب ظهور کرد

اثر احمد ) )ع( طالب مناقب اميرالمؤمنين علي بن ابي ()ع( فضايل عليباقي است کتاب 

 با حدود )٣١٠م( ، اثر ابوعبدالرحمن نسايي)ع( خصايص علي. است) ٢٤١م(بن حنبل 

 نيز )٣١٠م( محمد بن جرير طبري. است) ع( نگاشتة ويژة عترت حديث ديگر تك٢٠٠

 در جمع طرق حديث غدير و برخي "يةالالو" و ")ع( مناقب اهل بيت"کتابهايي با نام 

طبري،  : نكـ( هايي از آن باقي است ها و نقل فضايل ديگر در دو جلد داشته که بخش

 در قرون بعد نيز بسياري از دانشمندان اهل .)"يةلوال و کتاب ا)ع( طالب فضايل علي بن ابي"

 چون محمد(  پرداختند)ع( بسا دوازده امام  و چه)ع(  اهل بيترةبا تسنن به نگارش در

  .)١٢٩٤م( و يا قندوزي) ٩٧٤م( ، ابن حجر هيتمي)٨٥٥م( ، ابن صباغ)٦٥٢م( بن طلحه

با .  بوده استخاصم  مورد اهتماعترت رةبا نويسي در منقبتهم ان شيعيدر ميان 

مناقب با شامل اخبار  يراثآ نجاشي، در کارنامة بسياري از مؤلفان رجالنگاهي به 

احمد بن محمد بن . دشو ميديده هايي چون خصايص، مناقب، فضايل و يا شواهد منا

 ابراهيم بن محمد .)٧٦، نجاشي(  داشت"خصايص"کتابي به نام ) ٢٧٤م( خالد برقي

 و مثالب )ع( مل مناقب مشهور اهل بيتشا "فةالمعر"تابي به نام ک) ٢٨٣م( ثقفي کوفي

  تبليغ اخبار کتابشجهتد بوعتقد م به صحت آن اخبار سخت چونمخالفان داشت و 

فضايل "همو کتابي به نام .  از تشيع، به اصفهان کوچ کردترين مردممنحرفميان در 

) ٣٥٠م(  محمد بن حسين قمي صد تأليف احمد بناز .)١٦، نجاشي(  نيز داشت")ع( علي

  در همين باب بوده است"المناقب" و " و فضائله)ع( شواهد اميرالمؤمنين"آثاري چون 

بايد از ) ٣٦٣ م(  اثر ابوحنيفه نعمان بن محمد"المثالب المناقب و " .)٨٩، نجاشي:  نكـ(

. قي است باشد که تاکنون با)ع( قب اهل بيتا منرةبا شيعه درتأليفي ترين آثار  قديمي

 و اميرالمؤمنين )ص(  في فضل النبيفةالمعر"کتابي به نام ) ٣٨١ م(  صدوقابوجعفر

  .)٤٣٩، ٣٨٩، ٣٧٩، ٩٣ ،نجاشي(  داشته است" عليهم السالمالحسين الحسن و و )ع(

مناقب آل " يا "المناقب" کتاب )ع(  اهل بيتژة منقبتي ويتةترين نگاش گمان جامع بي

است که مؤلف شيعي آن اخبار ) ٥٨٨م(  علي بن شهر آشوب تأليف محمد بن"طالب ابي

 و کردهظيم ن را ت)ع(  تا امام عسکري)ع( حسن ،)ع( ، فاطمه)ع( ، علي)ص( مناقب پيامبر

  . اختصاص داده است)ع( بخش اعظم آن را به مناقب علي
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  )حاكمان در برابر مناقب اهل بيت( ي اخبار مناقبشناس آسيبـ ٦

 برخوردار بوده تاريخ انسان اي به درازاياز ديرينه ر فضل،ه و رقابت بر سسابقم

ه  شداي تازهمرحلة وارد )ص( مخاتبا بعثت رسول  كه )۳۱ـ۲۷/ مائده؛١٢/اعراف(

و قرآن نيز ) ١٠/١٩٢، بيهقي(  هدف بعثت را اتمام مکارم اخالق شمرد،حضرت. است

 اما ،)١٣٣/مرانع  آل؛٤٨/مائده( به مسابقه در جهت خيرات و مغفرت دعوت کرد

 و  افراد برخي تفاوت شخصيت و رفتار مخاطباِن دعوت سبب سبقِتهمواره

سابقان صحنة رقابت به سبب تالش خالصانة خود . شديمماندن برخي ديگر عقب

ها را دريافت کردند و ديگران غافل از ابعاد پنهان اين آزمون و مسابقه  انواع نشان

ين جهت پس از رحلت رسول ا و در به خرج دادند افتادن اي براي جلو تالش بيهوده

 در جريان انآن.  کردنداقدام) ص( جانشيني سياسي حضرتتصاحب براي  )ص( خدا

ابن ( شدند )ص( از جمله خويشاوندي با پيامبرمناقب مدعي برخي سقيفه هايگفتگو

 قدرت  به راابوبکرآنچه باألخره  و) ٢/٢٣٠ ،ثيرأ ابن ؛١٣ـ٨  ،ةسالسيا  ومةاالما قتيبه،

 بويژه مناقباين تمسک به  ،)مهاجران(  انسجامِِ نسبِي بيشتِر قريشعالوه برد انرس

چنانكه بعدها خلفاي بني اميه و .  كه البته واقعيت نداشتبود) ص( رسولاو با قرابت 

براي خود ) ص(بني عباس نيز تالش كردند تا از طريق ادعاي قرابت با رسول خدا 

 حاكمان براي .)٢/٢٣٤؛ مفيد، ٦/١٠٢ابن خلكان، : تفصيل را نكـ (د موقيعت سازي كنن

 در راه تخريب مناقب) ص(  نبي با قرابت تحكيم قدرت خود جز سوء استفاده از منقبت

  :دست به اقداماتي زدند كه برخي از آن چنين است خاندان حضرت

 ا نقل و برسيدنقدرت ـ خلفاي اول و دوم پس از بهكتمان مناقب عترتـ ١ـ٦

مهري کردند که اين رفتار به قرينة   جز در باب فروع عملي بي،نگارش حديث

 کتمان مناقب خاندانجهت  اقدامي ،يشانأعمال ردستي آنان در کسب قدرت و ِا پيش

در عهد عثمان نيز همين ) ٣٥٧،  شهرستاني؛٤١٥، حسيني جاللي:  نكـ( دبو )ع( نبوت

   .)۳۹/۱۸۰ ،ابن عساكر: ـ نک( سياست تعقيب شد

 گرچه در دورة خالفت امامـ ) ع( عيار با اخبار و مناقب اهل بيتنبرد تمامـ ٢ـ٦

  و)ع( متوقف گرديد ليکن با شهادت زودهنگام اماممهري با حديث بي روند )ع( علي

و تحولي وارد مرحلة جديدي شد برخورد با اخبار مناقب ن معاويه جريان گرفت قدرت

  :اق افتاد كه شواهد آن چنين استوسيع در اين حوزه اتف

  ان به آنحاكموجود رابطة مستقيم ميان تحکيم قدرت با اخبار مناقب و نياز ) الف
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 مورد نظر و در مقابل، محو فراد و اخلفا به مناقب اهتمامتأکيد ويژة معاويه بر ) ب

  ؛)ع( مناقب اهل بيت

ار مناقب و  در حوزة اخب و جعلگواهي دانشمندان بزرگ بر رخداد وضع) ج

 لتقلي ابتدا خواستار معاويه . برخي محدثان با اصحاب قدرتآميزهمسامح همراهي

 طي چند سپسو ) ١/١٩، عدي ابن( روايت و اکتفا به اخبار متداول در عهد عمر شد

.  رو آورد)ع(  با مناقب اهل بيتعيارنبردي تمامبخشنامه با تمام صراحت و قدرت به 

.  خاندانش مورد حمايت نيستندرد که راويان فضل ابوتراب واعالم کدر گام اول او 

  پرداختند)ع( نوشته که سخنرانان در هر آبادي و بر هر منبري به لعن علي∗١مدائني

  ضمن منحرف، خود نيز در پايان خطبة جمعه، معاويه.)١١/٤٤، الحديد ابن ابي(

 عالوه بر ،ه ترويج لعن در رااو .)٤/٥٦، همان( کرد  بر او لعن مي)ع( خواندن علي

 که رونق خاصي داشت نيز بهره برد خواني و وعظ  از جريان قصه،بخشنامه و عمل

جويي   عيبانروجم و انخوان و مخالفت با قصه) ٤٣ـ٤١، خوانان قصه ،جعفريان:  نكـ(

 جريان بازخواست .)١١/٢٩٠، ابن عساكر(  بود بلكه خطرناكفايده  نيز بي)ع( از علي

 ،طبري(  و همراهانشو قتل حجر بن عدي) ١٠٠٦، مسلم( وقاص عد ابيمعاويه از س

. ستها شاهد اين ادعا)ع(  علي سبمخالفت با به سبب ،)٤/٢٠٨ ، األمم و الملوكتاريخ

 ، در عصر تأليف و تدوين)ع( شيعيان و خاندان عليدر دشمني با معاويه سياست 

 و هرگونه روايت راوي گرديدقدح ب موج )ع(  اهل بيت حبو  ايشان روايتردسبب 

  .)٨٢، عبدالحميد(  منکر و ساختگي به حساب آمد،مخالف با اخبار مشهور و رسمي

ان وارثشدن تعداد زيادي از اخبار در فضل واقع ترديد رفتن، يا مورداز دست

 دكر اسالم تحميل امتناپذير بر ميراث   براي هميشه خسارتي جبران)ص( پيامبر

 نقل در منقبت عثمان و به فراخواِن دوم   معاويه در گام.) به بعد٤٩٧،  جاللي: ـکن(

________________________________________________________ 
هاي سيره، اي در دانشذهبي او را اعجوبه. از مورخان برجسته است) ۲۲۵م  ( ابوالحسن علي مدائني   .۱

االسـناد بـه حـساب آورده و  از آثـار ارجمنـدش               مورد تاييـد و عـالي      ،العربمغازي، انساب و ايام   

خياط و زبيـر     بن   هترين شيخ او و خليف     بن حكم مهم   ةنعوا. است" االحداث"و  " تاريخ الخلفا "هاي  بكتا

خيثمه در    احمد بن ابي  ) ۱۰/۴۰۰ ،سير اعالم النبالء   :ـ  كن( هستندترين شاگردانش   بن بكار از معروف   

نـسب   :نكــ   ( از مدائني كه از معاصران و دوستان يحيي بن معـين بـود شـاگردي كـرد                   ايام الناس 

 و تـاريخ اسـالم      هر كس دنبال اخبـار    ": و از احمد بن يحيي نحوي روايت است كه گفت         ) ۱۸ ،قريش

  ).۱۲/۵۵ ،تاريخ بغداد" (است بر او باد مراجعه به كتب مدائني
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 از پسو ) ١١/٤٤، الحديد  ابن ابي؛٣/٤٧٢، ثيرأ ابن( تکريم اين راويان دستور داد

دستور داد تا در فضل ديگر در گام سوم  شگسترش اخبار در فضلاطمينان از 

، الحديدابن ابي؛ ٣/٤٧٢، ثيرأ ابن( قب ابوتراب خبر نقل شودامن و نقيض اخبار اصحاب

 نيافتن عيب براي آن ،)ع(  سبب اهتمام به جمع منقبت براي معارضان علي.)١١/٤٥

اکثر اخبار ساختگي در ∗١ به اين صورت به قول نفطويه.)١/٣٣٥، ابن جوزي( امام بود

 و در شدر منتش  ساخته وهاشم فضل اصحاب در عهد معاويه و به قصد تخريب بني

، الحديدابن ابي( !اشتندندپ، همة اين اخبار را صحيح  و پارسايان ديندارانتي حادامه

  .)٤٦ـ١١/٤٣

آن  فضايل كتمان ضمن ،)ع( به منظور مقابله با عليبرخي دانشمندان اهل حديث 

به، تيابن ق( کردند به گردآوري فضايل براي عمروعاص و معاويه اقدام )ع( حضرت

ضل معاويه حديث ساختند تا رافضيان را به غضب و در ف) ٤١، ختالف في اللفظاإل

 در همين ارتباط با توجه به فقدان منقبت براي معاويه و ،)١/٣٢٨، ابن جوزي( آورند

 و اطرافيانش، كار وضع و جعل را به آنجا  و اقرباوجود انواع لعن و نفرين در حق او

د بلكه سبب درجه و تنها عيب به حساب نيايرساندند كه سب و لعن در بارة ايشان نه

   .)١٠٧٤، مسلم:  نكـ( پاكي هم محسوب شود

هاي واردشده به  ـ بخشي از آسيبو پديدة وضع و غلو) ع( مناقب اهل بيتـ ٣ـ٦

ابن جوزي ضمن اعتراف به وجود اخبار مناقب در كار واضعان و غاليان ريشه دارد؛ 

بارة   وضع حديث در که رافضيان بهکرده ادعا )ع( اخبار مناقب بسيار براي علي

  غلو و افراطتهمت يانبارة شيع درهمچنين  .)٢٥٢ ،١/٢٢٥( اندپرداخته )ع( حضرت

 در پاسخ بايد گفت در شرايطي که نقل اخبار .)٣/٨٢ ،٢/٣١،٣٨٧، حيدر:  نكـ( مطرح شد

و غلو در اين  خطرناک بوده ساختن و نقل اخبار ساختگي )ع( صحيح در منقبت علي

هايي که غالي به   بسياري از گروهعالوه بر آن! ؟ي داشته استچه توجيهزمينه 

 به مفهوم ،ان به حساب شيعه منظور شده ارتباطي به تشيعهشحساب آمده و گنا

________________________________________________________ 
 األخباري ابوعبداهللا ابراهيم بن محمد مةاالمام الحافظ النحوي العال: "ذهبي وي را چنين معرفي كرده . ۱

صـار  ... المشهور بنفطويه صاحب التصانيف سكن بغداد و حدث عن اسحاق بـن وهـب             ... بن عرفه 

 و حسن خلق و كيس و له نظم و نثر،           ة و مرو  ةو دين و فتو    ةسنفي رأي اهل الظاهر و كان ذا      رأسا  

تاريخ الخلفاء في مجلدين و اشياء مات في صفر سنة ثـالث و عـشرين و                ... صنف غريب القرآن و     

 ).۱۵/۷۵ ،سير اعالم النبالء" (ةثالثمأ



 

       امت ميراث مشترک ،)ع(اخبار مناقب اهل بيت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١٢١

 همة مخالفان خود "يهريغم" مثالً. اند  نداشته)ع(  و اوالد حضرت)ع( پيروي از امام علي

 را کافر )ع(  علي"کامليه" اند؛ کرده  و شيعه را تکفير مي)ع( از جمله اهل بيت

 را به تبعيت از خود )ع(  امام باقر"بيانيه"اند؛ بيان بن سمعان، بزرگ  شمرده مي

:  نكـ( پرداختند  ديده به نبرد با علويان )ع(  عباس را افضل از علي"راونديه"خواند و  مي

 )يعباس( هاي غالي به جريان حاکم جز تعلق خاطر برخي گروه .)٣٨٧ ،٢/٣١، همان

بودن اين  مرکز تشيع طي تاريخ شاهد سياسي،گسترش نامتعارف غلو در کوفه

 ـ از اخبار ساختگي )ع( نيازي امامان و با توجه به بي) ٢/٣٠، همان:  نكـ( جريان است

 با سران و پيروان) ع(  ايشانامان  مبارزة قاطع و بيـ به دليل داشتن مناقب ارجمند

 جريان غلو در ميان ،دادن به سخن آنهانهي از گوشن و تکفيرشان و عپديدة غلو، ل

و با پديدة وضع و غلو در مناقب  رساني نسبي كمتري داشتهشيعه گستردگي و آسيب

   .قابل قياس نيستديگران كه به صورتي رسمي و با پشتيباني حكومت دنبال شده 

  آثار انحراف و تحول در اخبار مناقبـ ٧

 در ي آنانهاي مردم، سرگردان گيري ل در جهت سبب تحو،تحول در اخبار مناقب

  درگشته موجب ه؛ همچنين تفرقة مذهبي شدشرع وحکم نهايي و قطعي  يافتن

 در  به عنوان مثال. متقابل بروز کندكامالً چون حکومت اسالمي نظرياتي ييها حوزه

  گفتن سخن حق نزد حاکم ستمگر،جهادبرترين "حالي که بر اساس حديث معروف

 بايد در مقابل حاکم ستمگر ،)٦/٣٧٠،  ابن عدي؛٣/٦٢٦، حاكم نيشابوري( ."است

 از حاکم قدرتمند و مدعي امارت بر گر،ي داخبار بر اساس بعضي ،کردمقاومت 

، تضييع حقوق و ظلم، ؛ فسق)٧٩٣، مسلم( دكر با هر شخصيتي بايد اطاعت ،مؤمنان

 ستي واجب نيحاکمنين  چ سبب سقوط از صالحيت نبوده و خروج بر،تعطيل حدود

جال اهل ر در نگاه برخي)ع(  و بر همين اساس قيام امام حسين)١٢/٢٢٩، نووي:  نكـ(

االختالف في ابن قتيبه، :  نكـ(  است بوده هدر)ص(  خطا و خون نوة پيامبر،حديث

ي ئتحول در اخبار مناقب پيامدهاي سوتبديل و  به هر حال از طريق .)٤٢، اللفظ

  :لهاز جمحاصل شد 

  رسول گرامي ـ)ع( خاندانش و موقعيت )ص( خدشه به سيماي قدسي پيامبر ـ١ـ٧

 يولي به اقتضا.  واسطة نزول وحي، اسوة حسنه و مجسمة مناقب انساني است)ص(

بسا  چهبوده،بردباري الزم  و فاقد  عاديبشري او ، اصحاب، مناقب،اخبار برخي

 در حق او لعنو سپس دعا کرده که اين استحقاق مورد لعن قرار داده يمؤمنان را ب
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: اند نوشتهن روياز ا )١٠٧٤،  مسلم؛١٢٩٧، بخاري( دباش اخرويسبب قرب و مقام 

زند زيرا با دعا و در حق حكَم و مروان ضرري به ايشان نمي) ص( لعنت پيامبر

اي از   بر اساس پاره.)۲۷۵، هيتمي( اثر نفرين رفع شده است) ص( حضرتعذرخواهي 

 داشت و  ديگريرأي و عمر أيي ر)ص(پيامبرـ احياناً "موافقات عمر"ـار مناقب عمر اخب

بارة اسراي جنگ بدر   درمثالً.  نازل شد)ص(  رسولةآيه در تأييد رأي عمر و تخطئ

 هاي ان معتقد بود و آيهشعمر به لزوم قتلو  نظر به آزادي آنان )ص( پيامبر

  .)٤/٣٣٥، ترمذي(  مطابق رأي عمر نازل شد)٦٨ـ٦٧/انفال(

 با يولمانند برخوردار بودند، بي يموقعيتاز  )ص(در عصر پيامبر) ع( اهل بيت

تحول در اخبار   و در ادامه، از مسير طبيعي خود)ص(  جريان خالفت نبيخروج

 بيشتر مخدوش و فضايل آنان هر چه بيشتر )ع( ايشان موقعيت به روز  روز،مناقب

 در  عصر اموي بر سر مناقب با تحولي عمده دررعيا   نبرد تمام ودگرديمخفي 

 )ص(  همطراز ديگر معاصران رسول)ع( اي که اهل بيت  به گونهيافت، پايان هاموقعيت

  .به حساب آمدند) اسراء فتح مکه چون معاويه( طلقا  همسنگاحياناًو 

نقطة عطف تحول در مناقب و ) ع( انداختن اهل بيت اقدام خلفا براي پسگمان بي

نفرة   در شوراي شش)ع( ساختن علي وارددر عمر راابتك ها بود و در ادامه،وقعيتم

  پنجاي كهبه گونه شد )ع( اصلي ايجاد رقيب براي علي سبب تعيين خليفة سوم

 و حوادث ندديد )ع(ش و خاندان)ع(  را رقيب علي خودانش ديگر و خاندانصحابِي

زمينة مضافاً آن ابتكار، . يد اين ادعاستبعدي تاريخ اسالم چون ماجراي كربال تأي

 . را فراهم ساخت"عدالت صحابه"تر   و در سطحي وسيع"عشرة مبشره"طرح نظريات 

ـ آيات ) )ع( تعترمرجعيت اصحاب به جاي ( انحراف در زمامداري جامعهـ ٢ـ٧

 اما دانستهحاکم بالمنازع دين و دنياي جامعه را  )ص( پيامبر) ٦٥/؛ نساء٣٦/احزاب(

امداري امور  در اختيار خلفا قرار گرفت زم سرانجام و بود نزاعوردنچه در سقيفه مآ

عمر در . کردند  خود به ديگران رجوع ميي دين امور مردم درودنيايي جامعه بود 

کردن زمامداري سياسي با ادامه براي تکميل اقتدار دستگاه خالفت به تالش براي جمع

وديت نقل و نگارش حديث توسط وي و اظهار هر رهبري ديني پرداخت که منع و محد

 کثرت اظهار .)٣٥٧، ١١٣، شهرستاني( چه بيشتر رأي در همين جهت قابل تفسير است

  و الزام مردم به اطاعت از خود"بودن محمد همکاِر" چون يرأي عمر در کنار ادعاهاي

:  نكـ( ستو ا شاهد چنين تلقي و هدفي از سوي،)٣/٢٩١،  األمم و الملوكتاريخ ،طبري(
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بسياري اظهار  ي عثمان نيز طي دورة خالفتش آرا،)٣٥٧، ٢٤١، ١٣٨، ١٠٨، شهرستاني

 صحاب، بر اعتبار و ِاعمال آن آرا با قرآن و سنت و مخالفت ا آنو به رغم ناسازگاري

اصرار داشت که اين رفتار نيز تنها بر اساس پذيرش زمامداري او در دين و دنيا 

- سرعت و وسعت اين اجتهادات و فاصله،امويان  عصر ديگردر. پذير استتوجيه

ها و اجتهادات رنگارنگ  چه بيشتر شد و در ادامه مجموعة سيره گرفتن از نص هر

در باب حاکميت سياسي جامعه نيز .  را تشکيل داداحكام شرعحاکمان مباني فقهي 

 اختيارات ناکي چون لزوم پذيرش فرمان هر نوع حاکم قدرتمند و يا ضوابط شبهه

اسالمي   و حکومت)٢/١٤٤، ابن عبدالبر:  نكـ( بروز کرد) صوافي امراء( ويژة حاکمان

 به حکومت بر اساس هواها و يها بود به زود ها و منقبت که حاکميت بر اساس ارزش

  .ها تبديل شد خودکامگي

 دترين انحرافي که به سبب تحول در اخبار مناقب و مباني فضل پدي  عميق،تحقيقهب

 آمد بروز نظرية مرجعيت ديني عموم اصحاب و باور به عدالتشان است که جانشين

 بر اساس هر )ع( اولويت اهل بيت .و عقيده به طهارت عترت شد )ع( مرجعيت اهل بيت

 اقدامات عجوالنه و ناهمگون خلفا و در يول.  طبيعي بود ـ عقل، نقل يا عرفـمبنايي 

  اهل بيتمعارضاناصحاب، بويژه گي براي برخي وضع و انتشار مناقب ساخت،هادام

 در دورة تدوين جوامع حديثي و تأسيس علوم حديث سبب بروز نظرية عدالت )ع(

 در ارتباط  دانشمندانفرض زحمات و اين پيش. اصحاب و مصونيت آنان از نقد گرديد

ياز  و تحليل نظرية عدالت صحابه ن طرح. ساختناكامبا پيرايش و تهذيب احاديث را 

  :دياب مي  بحث خاتمه  اينبه مجالي ديگر دارد و در اينجا با اشاره به چند نکته

 ،١/١٨٩ ،البالغه نهج:  نكـ(  نيست قابل انکار)ص( اوالً فضل مصاحبت با رسول

  .)٥٦، صحيفة سجاديه ؛٢/٣٦

در زمرة  )ص( رسولكنندگان با مة مالقاتشواهد ه اي ثانياً بر اساس پاره

نشيني با م همچنين پاسداري از دستاوردهاي ه.)٢١/٤٤٢، عساكرابن( داصحاب نيستن

 عيون اخبار صدوق، ؛٨٤٤، بخاري(  در صحت اطالق صحابي مهم است)ص (رسول

، ابن عبدالبر( »اصحابي کالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم«ي چون حاديث ا.)١/٩٣ ،الرضا

صحابي  )ص( ان پيامبرکه با لحن خطاب رسيده حاکي است که همة مخاطب) ۲/۷۸

) ع(  بلكه مطابق برخي اخبار مراد از اين نمونه روايات تنها اهل بيت،دندششمرده نمي

  .)١٥٦ ،معاني االخبارصدوق، ( است
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 ١٢٤ 

 آراي عدالت صحابه براي حجيت عقيده به و )ص( ثالثاً فضل مصاحبت با پيامبر

 خوِد ن روياز ا .زدسا  و غفلت را منتفي نميخطا و فرض بوده کافي نصحابشخصي ا

  .)٩٠، ٢/٨٥، ابن عبدالبر( پذيرفتنداصحاب، سخن و رأي همديگر را نمي

ند شت را دا)ص( تنها حداکثر فضل مصاحبت با رسول  نه)ع( رابعاً اصحاب کساء

  در اطاعت از آن حضرتو نيز برخوردار )ص( پيامبربلکه از فضل خويشاوندي با 

 )ص( کسي از امت با خاندان پيامبر«:  فرمود)ع( علي. ندابوده مقدم همگان نيز بر )ص(

بار به سبب خويشاوندي و بار ديگر به سبب اطاعت نسبت ما يک و ستيقابل قياس ن

اگر بر اساس فضل  پس .)٣/٣٢، ١/٣٠، البالغه نهج( » اولويت داريم)ص( به پيامبر

سبقت  )ص(  رسولدر مصاحبتهر كس مصاحبت و عدالت اصحاب هم داوري شود 

 و )ص(  برخوردار بوده اولي به پيامبر)ص( تري با پيامبر داشته و از ارتباط نزديک

چگونه از : م بن عباس سؤال شدث وقتي از قن روياز اتر به مرجعيت است و  شايسته

 شد؟ پاسخ داد به سبب سبقت در )ص(  وارث پيامبر)ع( علي) هاشميان( ميان شما

 )ص(  با حضرتتر و شديدتر  همراهي نزديک و التزام و)ص( مصاحبت با رسول

  .)٣/١٣٦ ،حاكم نيشابوري(

  نتيجه

  :توان گفتبر اساس آنچه در اين بررسي آمد مي

، سبقت در اسالم )ص( هايي چون خويشاوندي با پيامبرـ در آيات و اخبار مالك١ 

  . شودو ايمان، هجرت و جهاد، علم و تفقه براي شناخت فضل و منقبت ديده مي

  . طرح مناقب در قرآن و روايات به هدف ارائة الگو براي هدايت بشر بوده استـ٢

) ص( داران و ذخاير الهي براي رهبري پس از پيامبرافضل منقبت) ع( ـ اهل بيت٣

  .آميزترين راه براي وصول به حقيقت اسالم استترين و احتياطبوده راهشان نزديك

 حكومتي درصد بااليي از اخبار مناقب ـ به رغم ميل بدخواهان و بسيج امكانات٤

الي حوادث گذشته و در جوامع مختلف حديثي فريقين جا گرفته از البه) ع( عترت

  .است

اي ديگر از ماندن قرآن جلوههمانند محفوظ) ع( بيتـ حفظ و انتشار مناقب اهل٥

  .ماندن مشعل هدايت و اتمام حجت بر مردم بوده استارادة الهي براي فروزان

ـ اقدامات حاكمان در ارتباط با مناقب، مانند وضع و جعل و يا ترويج اخبار ٦

ها در جهت شناخت مناقب صحيح از ناصحيح اي دشواريغلوآميز سبب بروز پاره

  . شده كه با تحقيق و تأمل قابل رفع است
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١٢٥

  فهرست منابع

  ؛قرآن كريم. ۱

  ؛تا وت، بي، بير با تحقيق عبده، محمد، دارالمعرفه،نهج البالغه. ۲

  ؛ چاپ ششم؛ش ١٣٨٦، قائم آل محمد، تهران، صحيفة كامله سجاديه .۳

 ، سـهيل زكـار، دارالفكـر       تحقيـق  ،الطلـب فـي تـاريخ حلـب         غيةب ،، عمر هجرادبن أبي ا. ۴

   ؛بيروت، بي تا

 دار  ، بـا تحقيـق محمدابوالفـضل ابـراهيم،        هشرح نهج البالغ   ، عزالدين، الحديدابن أبي . ۵

  ؛ي األولةعبطلا ،ق ١٣٧٨ مصر، ،شركاه  البابي الحلبي وي عيس،هلعربيإحياء الكتب ا

  ؛تا،بي بيروت،هدارالمعرفد الفقي، تحقيق محمدحام ،هالحنابطبقات محمد، يعلى،أبيابن . ۶

  ؛ق ١٣٨٦ و النشر، بيروت، ةع، دار صادر للطباالکامل في التاريخابن أثير، عزالدين، . ۷
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  ؛االولي
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  ؛، بيروت، دارالثقافهوفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان، ابوالعباس احمد، ابن خلكان.  ۱۲

  ؛ق ١٣٩٨ ، بيروته،دارالكتب العلمي، فضله امع بيان العلم وج، ابوعمر، ابن عبدالبر. ١٣
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  ؛تا بغداد، بي
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