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روششناسیسیدجعفرمرتضیعاملی

درارزيابیاحتماالتتاريخی در:الصحيح من سيرة النبي األعظم
تاریخ دریافت39/6/11 :

تاریخ تأیید39/8/11 :

حمید جلیلیان
سیفعلی زاهدیفر

کتاب الصحيح من سيرة النبي األعظم

 ،تأليف سيد جعفر مرتضي عاملي،

يكي از مهمترين منابع در مطالعات سيرهشناسيي اسيک کير در از از ر
گوناگوز تاريخي اسيتفاده شيده اسيک .در ايين نوشيتار ،ر

هيا

هيا عياملي در

ارزيابي احتماالت تاريخي در کتياب الصيحيح ،شناسيايي ،دسيتربنيد

بيرا

هريک ،نمونرا ذکر شده اسک .ارزييابي احتمياالت تياريخي توسيم عياملي را
مي تواز در سر مورد ذيل دستربند کرد .1 :ترجيح يک احتمال تاريخي ،ماننيد:
ترجيح احتمال سازگار با شخصيک فرد مورد نظر ،ترجيح احتميال هماهنيب بيا
تصريح ر ايک تاريخي ،ترجيح احتمال با ردّ يكي از د احتمال معارض ،ترجيح
احتمال با استناد بر ر ايات مشابر ديگر يا تواتر ر ايات ،ترجيح احتمال مطابق
با ذ ق سليقر؛  .2ردّ يک احتمال تاريخي ،ماننيد :ردّ احتميال بيد ز دلييل ،ردّ
* استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب.
** استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نویسندۀ مسئول).

*1

**2
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احتمال با استناد بر شخصيک فرد ميورد نظير ييا سيياق ر اييات ،ردّ احتميال
مخالف با ظاهر ر ايک؛  .3ردّ توجير ديگراز ،مانند :ردّ توجير متناقض با صيريح
ر ايک ،ردّ توجير جمع بين ر ايات متناقض با استناد بر قول بزرگياز صيحابر
تابعين.

كليدواژگان :سید جعفر مرتضي ايام ،ا صحيي ین مير سيیرة صحنبي صعامي

ا

خنگاری صسالم ا روششناس تاریخ ا صحتمال تاریخ .
تاری 

مقدمه 

كتاب الصحيح من سيرة النبي األعظم

ا صز مه تریر و جامعتریر آثار تاریخ شیع

صست كه با روش ت ،ی ،و درباره سیره پیامبر صكرم

توسط سید جعفر مرتض اام،

به رشته ت ریر درآمده صست .صیر نویسنده حبنان ا نتیجه ت قیقات خود رص پیش صز صیرا در
دوره  11ج،دی منتشر ساخته كه تا پایان جنگ صحزصب رص در بر م گیرد .بهتازگ ا دوره 91
ج،دی صیر صثر كه تا پایان رویدصد سقیفه صستا به زیور طبع آرصسته شده كه در صیر نوشتارا
بررس م شود.
یک صز پرسشهای مهم كه درباره كتاب الصحيح وجود دصردا صیر صست كه نویسنده
در صرزیاب های خود صز صحتماالت تاریخ و ترجین یا ردّ آنها و نیز توجیه صختالف روصیات
تاریخ ا صز چه روشهای صستفاده كرده صست؟
در صیر پژوهشا روشهای اام ،در ترجین صحتمال تاریخ در شش موردا و ردّ
صحتمال تاریخ در چهار موردا و ردّ توجیه دیگرصن در دو موردا شناسای شده و برصی
هریک صز صیر موصردا مثال تاریخ ذكر شده صست .هر منتقدی باید در نقد روصیات تاریخ ا
صز روشهای ص ین نقد صستفاده كند؛ هرچند خود به آنها تيرین نکرده باشد .اام ،در
ج،د نخست الصحيحا صبتدص ضوصبط آشفته معیارهای روصیات تاریخ صز نمر ا،مای صهل
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سنّت رص نقد كرده و آنها رص برصی بنای یک سیره ص ین برصی رسول خدص
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كاف

ندصنسته و خود به تأسیس برخ روشهای نقد تاریخ پردصخته و بعض معیارهای نقد رص
مطرح كرده صست.
هدف نگارندها دستیاب به روشهای صست كه اام ،در صرزیاب صحتماالت تاریخ صز
آن بهره برده و م توصن صز صیر روشها در همه روصیات تاریخ و سیره و مشابه آن
بهرهمند شد و بدصن وسی،ها روصیات ص ین رص صز روصیات كه متر قابل قبوح ندصرندا باز
شناخت .شایان ذكر صستا درباره پیشینه صیر ت قیق م توصن به صیر منابع صشاره نمود:
كتاب رویکرد الصحيح به سيره رسول خدا

كه توسط جمع صز مؤحفان و زیر نمر

رسول جعفریان به رشته ت ریر درآمده و شامل مجمواه مقاالت درباره الصحيح صستا و
نیز مقاحه «صحي ین مر سيرة صحنب صعام

 :رهیافت نو به سیرهنگاری» كه توسط

م مد سپهری در مج،ه تاریخ و تمدّن اسالمي نگاشته شده صست .با وجود صیرا تاكنون
موضوع صیر نوشتارا پژوهش نشده و مقاحه حاضرا نخستیر پژوهش درباره روششناس
اام ،در صرزیاب صحتماالت تاریخ در كتاب الصحيح من سيرة النبي األعظم

به شمار

م رود.
الف)روشترجیحاحتمالتاريخی 

با بررس كتاب الصحيح به صیر نتیجه م رسی كه اام ،در صرزیاب صحتماالت تاریخ
و ترجین یک صز آنهاا صز شش روش متفاوت صستفاده م كند .صیر روشها رص با بررس
نمونههای چند پ م گیری :
شخصیتشناسی 

.1

اام ،ا پس صز طرح صحتماالت مخت،ف درباره یک روصیت تاریخ ا در برخ صز موصردا
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یک صز آنها رص ترجین م دهد .یک صز روشهای رصیج وی در ترجین یک صحتمالا صستناد
به شخيیت رصویان 1و یا مخاطب 2صست؛ بهانوصن نمونها وی درباره روصیت صز جنگ حشکر
خاحد بر وحید (م 11ه .ق) با قبی،ه بن جَذیمه گزصرش م دهد كه پس صز تس،ی شدن قبی،ه
بن جَذیمها خاحد دستور دصد دستانشان رص صز پشت ببندند و آنان رص در میان صص اب خود
پرصكنده كنند 3.در پاسخ به صیر پرسش كه «چرص خاحد صیر امل صحتیاط رص صنجام
م دهد؟»ا پس صز طرح دو صحتمال مبن بر صینکه آیا صیر كار برصی ج،وگیری صز حی،ه قبی،ه
بن جَذیمه به صص ابش بود یا م خوصست با صیر كار آنان رص ذحیل كرده و صز صیر كارش
حذت ببردا م نویسد:
شاید احتمال اخير ،صحيحتر و نزدیکتر [به واقع] و مناسبتر با اخالق اهل مکر
و خيانت و سنگدالن باشد.

4

به صیر ترتیبا صحتماح رص كه با شخيیت تاریخ خاحد بر وحید سازگارتر صستا ترجین
م دهد.
نمونه دیگرا روصیت صست كه در ضمر آن آمده صست در روز فتن مکها منادى
رسولخدص

در مکه صاالن كرد :هركس به خدص و رسوحش صیمان دصردا نباید در خانه

خود بُتى دصشته باشد و باید آن رص بشکند و مس،مانان شروع به شکستر بتها كردند.
عكرمة بر صبىجهل (م 19ه .ق) پس صز صینکه مس،مان شده بودا وقت مىشنید در خانهصى
صز خانههاى قریشیان بُتى هستا مىرفت و آن رص مىشکست 5.اام ،ا با صستناد به
شخيیت اکرمه كه در روز فتن مکه با سپاه صسالم درگیر شد و در نهایت فرصر كرد6ا
درباره صنگیزه وی صز شکستر بتها م نویسد:
این احتمال که عکرمه این کار را به خاطر نزدیکشدن به مسلمانان و رسيدن به
منافع و امتيازات مورد نظرش انجام ميداد ،به واقع نزدیکتر است.

7
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.2استنادبهتصريحروايت 

اام ،ا در صورت كه در میان صحتماالت مخت،فا صحتماح با تيرین روصیت تاریخ
هماهنگ باشدا آن رص ترجین م دهد؛ بهانوصن نمونها وی درباره روصیات مربوط به حوصدث
ص،ن حدیبیه كه م گوید« :ده تر صز مس،مانانا به صذن پیامبر

به مکه رفتند»8ا پس صز

طرح صیر مط،ب كه درباره شیوه ورود آنان به مکه صختالف صست كه آیا پنهان وصرد شدند
یا در پناه اثمان بر افان (م 91ه .ق) بودندا م نویسد:
ترجيح ميدهيم که ورود آنان به مکه ،پنهاني بوده است؛ به خاطر اینکه روایت
تصریح ميکند که آنان دستگير شدند.

ویا سپس با طرح پرسشهای زیرا صحتمال ورود پنهان آنان به مکه رص تقویت
م كند:
ـ اگر آنان در پناه عثمان بودند ،چرا قریش آنان را دستگير کرد؟
ـ چرا عثمان همراه آنان توسط قریش دستگير نشد؟
ـ اگر عثمان در پناه أبان بود ،چرا برای دوستانش از وی پناهندگي نخواست؟ آیا
ترک [حمایت از] دوستان ،دور از جوانمردی نيست؟
ـ اگر مسلمانان در پناه عثمان وارد مکه شدند ،پس چگونه وی به دستگيری آنان
رضایت داد؟

9

نمونه دیگرا روصیت مربوط به سریّة بر صب صحعوجاء صست كه چون رسول خدص

در

ذىحجّه سال هفت صز عمرةصحقضاء برگشتندا صبر صبىصحعوجاء س،مى (م 7ه .ق) رص با پنجاه
مرد به سوى بنىس،ی روصنه نمودند و جاسوسى صز بنىس،ی نیز همرصه صو بود .همیركه صبر
صبىصحعوجاء صز مدینه فاص،ه گرفتا جاسوس مذكور خود رص به بنىس،ی رساند و موضوع رص
به صطالع آنان رساند و آنها گروه فرصوصنى رص جمع كردند 10.اام ،ا درباره ا،ت صیر سریها
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چند صحتمال رص مطرح كرده و صیر صحتمال رص كه بن س،ی مردم رص برصی جنگ با رسول
خدص

جمع كرده بودندا مردود م شمارد؛ چرصكه نصّ تاریخ تيرین م كند كه آنان

پس صز صینکه جاسوس آنان رص صز سریه آگاه كردا گروه فرصوصنى رص جمع كردند.

11

.3ردّاحتمالمعارض

اام ،ا گاه در بیر دو صحتمال معارضا با ردّ یک صز دو صحتمالا صحتمال دیگر رص
ترجین دصده و ص ین م شمارد؛ بهانوصن نمونها وی درباره تعییر نخستیر كس كه در
بیعت رضوصن با پیامبر

بیعت كردا به نقل صحتمالهای مخت،ف م پردصزد و درباره دو

صحتمال كه آن فرد «أبوسنان أسدی» (م 1ه .ق) یا فرزندش «سنان بر أب سنان» (م 91ه
.ق) بوده12ا م نویسد:
شاید ،سنان بن أبيسنان صحيح باشد؛ زیرا أبوسنان در محاصره بنيقریظه وفات
یافت و در قبرستان آنان دفن شد.

13

.4استنادبهرواياتديگر

یک دیگر صز روشهای اام ،در ترجین یک صحتمالا صستناد به روصیات دیگر صست؛
بهانوصن مثالا وی درباره سخر امر بر خطاب (م 19ه .ق) مبن بر صینکه «در قبی،ه
بن ادیّ كس كه صز صو در برصبر دشمر حمایت كندا وجود ندصرد»14ا م نویسد:
این عبارت ،شامل اعتراف بر ناتواني قبيلهاش از حمایت اوست و علت آن ،یا عجز
و ذلّت قبيلهاش و یا عدم وجود دوست و طرفدار در قبيلهاش است و ما علت اوّل را
ترجيح ميدهيم.

ویا سپس به نقل روصیات م پردصزد كه بر توصنای صندک قوم امر بر خطابا پیش صز
صسالم دالحت دصرد؛ مانند صیر روصیت كه امر بر خطاب به صبوابیده در شام گفت:
ما ذليلترین قوم بودیم .پس ،خدا ما را با اسالم عزیز گردانيد.

15
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 .1استنادبهتواترروايات 

اام ،ا گاه در ضمر صرزیاب روصیات تاریخ ا هرگاه مضمون روصیت با روصیات متوصتر
دیگری تعارض دصشته باشدا به طرح صحتماالت مخت،ف پردصختها صحتمال مطابق با روصیات
متوصتر رص ترجین م دهد؛ بهانوصن نمونها در روصیات تاریخ به نقل صز أم س،مه (م 61ه .ق)ا
همسر رسول خدص
پیامبر
فاطمه

ا آمده صست كه م گوید:

در سال فتن مکها فاطمه

رص فرصخوصند و با صو نجوص كرد .پسا

گریه كرد .سپسا به صو مط،ب

كه

فرمود و فاطمه

خندید .زمان

در پاسخ فرمود:

رسولخدص

وفات یافتا صز ا،ت خنده و گریهصش پرسیدم؛ فاطمه

رسول خدص

به مر خبر دصد كه صز دنیا رح،ت م كند .پسا گریست  .آنگاه به مر خبر

دصدند كه مر سیده زنان صهل بهشتا جز مری دختر امرصنا هست  .به همیر جهتا
خندیدم 16.اام ،درباره صیر روصیت م نویسد:
استثناکردن مریم ،دختر عمران ،از ميان افرادی که فاطمه ،سيده آنان است ،در
برخي از نصوص این حدیث ـ نه در همه موارد ـ آمده است .پس ،آیا راویان ،این
عبارت (استثناکردن حضرت مریم) را [در سایر نصوص حدیث] فراموش کردهاند؟ یا
اینکه آنان عمداً آن را به خاطر اینکه ميدانستند که این عبارت از اساس در حدیث
نبوده است ،فرو نهادهاند؟ ما احتمال دوم را ترجيح ميدهيم؛ زیرا احادیثي که داللت
ميکند فاطمه

به صورت مطلق ،برترین زنان اهل بهشت است ،متواتر هستند.
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 .6مطابقتباذوق

اام ،ا گاه در بررس صحتمالهای مخت،فا صحتماح رص كه صز نمر ذوق و س،یقه وی
حطیفتر صستا برم گزیند .صحبته وی منمور خود صز ذوق رص توضین نم دهد؛ صما به نمر
م رسد كه منمور صو صز ذوقا همان ش ّ حدیث و تاریخ صست كه در صثر ممارست با
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روصیات تاریخ و بررس آنهاا به دست آورده صست؛ برصی مثالا وی درباره روصیات مربوط
به شأن نزول سوره ابسا به نقد و صرزیاب آنها پردصختها پس صز ردّ روصیات كه شأن نزول
آیات رص درباره پیامبر

م دصندا به نقل روصیت صز صمام صادق

م پردصزد كه مطابق

آنا آیههای سوره ابس درباره مردی صز بن صمیه نازل شده كه نزد پیامبر

بود .وقت

صبر صمّ مکتوم (م 14ه .ق) پیش صو آمدا صو خودش رص جمع كرد و ترشرو شد و صورتش رص
برگردصند 18.بنابرصیرا خدصی سب ان صز صو حکایت كرده و كار صو رص صنکار نموده صست .وی در
پایان م نویسد:
در این آیهها ،خطاب در ابتدا متوجه به آن مرد نبوده؛ بلکه خدای سبحان از او به
صورت حکایت از غایب سخن گفته است؛ به این صورت که او چهره در هم کشيد و
روی گردانيد؛ چونکه آن مرد نابينا پيش او آمد؛ «عَبَسَ وَتَوَلَّي أن جآءَه األعمي».
سپس ،با خطاب به او توجه نموده و مستقيم به او ميفرماید« :وَما یُدریکَ ». ...و
امکان دارد که در این آیهها ،از باب «ایاک أعني وأسمعي یا جاره» ،در ابتدا به
پيامبر
است.

خطاب شده باشد .احتمال اوّل[ ،به واقع] نزدیکتر و از نظر ذوق ،لطيفتر
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و به صیر صورتا صحتماح رص كه با ذوق وی سازگارتر و حطیفتر صستا ترجین م دهد.
ب)روشردّاحتمالتاريخی 

یک دیگر صز روشهای ك ،اام ،در صرزیاب صحتماالت تاریخ ا صستفاده صز روش ردّ
صحتمال تاریخ صست .وی در صیر موردا صز پنج شیوه ذیل بهره م گیرد:
.1فقدانشاهدودلیل

اام ،ا در صرزیاب روصیات تاریخ ا صحتماح رص كه فاقد شاهد و دحیل باشدا نم پذیرد .صز
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11

دیدگاه وی شاهد و دحیلا ابارتصند صز:
ي سند تاریخ 11؛
ي روصیت ص ین صحسند صز معيوم11؛
11
ي مستند ص ین.
ویا بر آن صست كه معنای كالم باید به معنای متعارف حمل شود و تفکیک و تأویل
آن صز معنای متعارفا به دحیل نیاز دصرد؛ 23بهانوصن نمونها م توصن به صیر روصیت صشاره
كرد؛ در روصیت تاریخ آمده صست كه گروه صز قبی،ه «صحيدف» برصی صظهار صسالم و
بیعت با پیامبر

پیش حضرت آمدند؛ وح سالم نکردند .پیامبر

به آنان فرمود :آیا

شما مس،مانید؟ گفتند :آری .فرمود :پس چرص سالم نکردید؟ پسا آنان به پا خاستند و
گفتند« :اَلسَّالمُ عَلَيکَ أیُّهَا النَّبيُّ وَرَحمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُه ».فرمود« :وَعَلَيکُمُ السَّالمُ .إجلِسُوا...

».

24

اام ،ا درباره اّ،ت سالمندصدن آنان به پیامبر

به طرح صحتماالت مخت،ف زیر

م پردصزد:
 .1ادم آشنای آنان با شیوه سالمدصدن در صسالم و ترس آنان صز صینکه [مبادص] نوع
سالمدصدن در زمان جاه،یت باطل شده باشد.
 .1گمان كردند كه نوع سالمدصدن در صسالما [نسبت به جاه،یت] تغییر یافته صست و. ...
وی سپس م نویسد« :وَكُُّ،ها إحتماالتٌ حَیسَ حَها ما یُؤیّدها؛ همه صیرهاا صحتماالت
صست كه مؤیدی ندصرد».

25

نمونه دیگرا روصیت مربوط به ا،ت بیعت رضوصن صست كه پیامبر

به جهت شایعه

كشتهشدن اثمان بر افّان در مکها مس،مانان رص به بیعت داوت نمود 26.اام ،ا درباره
صیر روصیت تردید كرده و با صستناد به صینکه در روصیات آمده صست پیامبر

خود صز طرف

اثمان بر افّان بیعت نمودها آن رص مردود م دصند؛ چرصكه آن روصیت بر صیر مط،ب دالحت
دصرد كه پیامبر

و مس،مانانا اثمان بر افّان رص زنده م دصنستند و صیر صداا رص كه

روششناسی سید جعفر مرتضی عاملی...
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صحتمال دصرد پیامبر
تاریخ م دصند.

پس صز بیعتا به زندهبودن اثمان بر افّان آگاه شدها بدون شاهد

27

شخصیتشناسی

.2

اام ،ا در صرزیاب روصیات تاریخ و طرح صحتماالت مخت،ف و ردّ یا ترجین آنهاا به
روشهای گوناگون امل م كند .یک صز صیر روشهاا صستناد به شخيیت فرد مورد نمر
صست .صیر روشا به صورت گسترده توسط وی به كار گرفته م شود؛ بهویژه زمان كه آن
شخيیتا پیامبر

یا صهل بیت

باشند؛ بهانوصن نمونها درباره روصیات مربوط به شأن

نزول آیات ظهارا 28در روصیت آمده صست كه پیامبر

صز پیش خود فتوص به ت ری زن

م دهد كه شوهرش صو رص ظهار كرده و طبق قانون جاه،یتا زنش رص بر خود حرصم كرده
بود؛ «صنَّهُ

قالَ حَها :ما أرصکِ إحّا حرمتِ اََ،یه :حضرت به آن زن فرموده :تو بر شوهرت

حرصم شدهصی».

29

اام ،ا در نقد صیر روصیت م نویسد:
آیا پيامبر

با رأی خود فتوا ميدهد و سپس خطایش آشکار ميشود؟ یا ایشان

از حکم ثابت الهي که خداوند سبحان او را آگاه گردانيده ،گزارش ميدهد و سپس
خدا آن حکم را نسخ ميکند؟ اگر با رأی خود فتوا داده و در آن مورد خطا کرده ،پس،
حضرت در مورد شریعت الهي مورد اعتماد و مصون از خطا نيست و این مطلب ،با
شخصيت ایشان که از روی هوای نفس سخن نميگوید ،سازگار نيست و اگر از حکم
خدا خبر داده و خداوند متعال حکمش را نسخ کرده ،پس ،چرا آن را به رأی و نظر
خود نسبت ميدهد و ميفرماید :تو بر شوهرت حرام شدهای؟

صزصیرروا وی با صستناد به شخيیت پیامبر
و ردّ آنهاا نقد كردها آن رص مردود م شمارد.

30

ا روصیت فوق رص با طرح صحتماالت مخت،ف
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.3مخالفتباظاهرروايت

اام ،ا در صرزیاب روصیات تاریخ ا پس صز طرح صحتماالت گوناگونا صحتماح رص كه با
ظاهر كالم مخاحف باشدا نم پذیرد؛ بهانوصن مثالا وی درباره روصیت حضور دو زن به
نامهای «صُمّ س،مه» و «صَسماء بنت امیس» در مرصس اروس حضرت زهرص

ا پس صز

طرح صحتماالت گوناگون درباره «صمّ س،مه» ي صز قبیل صینکه كنیه صسماء دختر یزید صنياریا
صمّ س،مه بود؛ بنابرصیرا شاید رصویان یک بار صز صو با نام صمّ س،مه و بار دیگر با نام صسماء تعبیر
كردهصند ي در پایان م نویسد :ممکر صست صمّ س،مه در مرصس صزدوصج فاطمه

در

ذیصح جه سال دوم هجری حضور دصشته صست؛ زیرص نویسنده اإلستيعاب م گوید:
در شوصل سال دوم هجری پس صز بدر با صمّ س،مه صزدوصج كرد؛ پیش صز بدر

رسولخدص
ه گفتهصند.

31

شاید صیر مط،ب ه مؤید آن باشد كه به تيرین برخ روصیات تاریخ (ن.ک :مج،س ا

ب ار صعنوصرا ج 49ا ص )116ا رسول خدص
بود؛ چرصكه هرگاه رسول خدص

به هنگام صزدوصج فاطمه

ا در خانه صمّ س،مه

با زن صزدوصج م كردا برصیش صتاق (بیت) جدصگانهصی

م ساخت .بنابرصیرا صگر در سال چهارم هجری با صمّ س،مه صزدوصج كرده باشدا نم بایست
صمّ س،مه در سال دوم هجریا صتاق دصشته باشد .صیر صحتمال پذیرفته نیست كه شاید
منمور جای بوده كه بعدها صتاق صمّ س،مه شده صست؛ زیرص صیر صحتمالا مخاحف ظاهر روصیت
صست كه تقریباً در صیر مط،ب صرصحت دصرد كه رسول خدص

با صمّ س،مه همچون

همسرش رفتار م كرد؛ ب،که برخ روصیات تاریخ هست 32كه تيرین م كند صمّ س،مه در
آن هنگاما همسر پیامبر

بوده صست.

33

نمونه دیگرا روصیت مربوط به «وفد بن اامر» صست كه در ضمر آن آمده صست :اامر
بر طفیل (م  3یا 11ه .ق) به جهت صینکه صز أربد بر قیس (م  3یا 11ه .ق) ترسیدا
نتوصنست پیامبر
پیامبر

رص ترور كند؛ با صینکه آن دو با یکدیگر دوست بودها با ه برصی ترور

توطئه كرده بودند 34.اام ،ا با طرح صیر پرسش كه «صگر اامر [هنگام ترور

روششناسی سید جعفر مرتضی عاملی...
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پیامبر

] صز صربد ترسیدا پس چرص صز ا ،بر صب طاحب

نترسید؟»ا صیر صحتمال رص كه

ممکر صست مقيود اامر صیر باشد كه صز مکر اامر به صو ترسیدا مطرح كرده و در صدصمه
م نویسد« :وح صیر صحتمالا خالف ظاهر كالم صست؛ چرصكه روصیتا صز شجاات صربد
گزصرش م دهد؛ نه صز مکر و حی،ه صو».

35

بنابرصیرا اام ،ا صحتمال مخاحف با ظاهر روصیت رص مردود م شمارد.
.4استفادهازسیاقکالم

اام ،ا در صرزیاب روصیات تاریخ در چند مورد با صستناد به سیاق كالم روصیات تاریخ ا
به ردّ صحتماالت پردصخته صست؛ برصی مثالا وی درباره روصیت كه صبر كثیر م گوید:
«بهتوصتر مع،وم صست كه پیامبر

در حجره مخيوص اایشه دفر شد»36ا به روشهای

مخت،ف به نقد و ردّ آن پردصخته و صیر صحتمال رص كه مقيود صز حجره اایشها خانه جدید صو
باشدا با صستناد به صینکه سیاق كالم ناظر به حجره زنان پیامبر
پیامبر

به آنان صختياص دصده شدها ص ین نم دصند.

صست كه پیش صز وفات

37

ویا گاه در ردّ صحتمالا به مخاحفت آن با ح ر و سیاق كالم صستناد م كند؛ بهانوصن
نمونها در روصیات تاریخ آمده صست« :جاسوس صز مشركانا به سوی مس،مانان آمد و پس
صز صینکه صز دست مس،مانان فرصر كردا پیامبر

فرمود :صو رص بگیرید و بکشید .سلمة بر

صعكوع (م  64یا 74ه .ق) م گوید :مر صو رص تعقیب كرده و كشت و رسول خدص

به

همرصه مردم به صستقبال مر آمد و فرمود :چه كس آن مرد رص كشت؟ گفتند :صبر صعكوع.
فرمود :همه غنیمت جاسوسا صز آنِ صوست».

38

اام ،ا در ص ت صیر روصیت تردید كردها م نویسد« :صگر صبر صعكوع بهتنهای آن مرد
رص تعقیب كردها پسا پرسش پیامبر
ب معناست؛ بهویژه صینکه پیامبر

مبن بر صینکه «چه كس آن مرد رص كشت؟»ا
به همرصه مردم به صستقبال صو آمده بود ».ویا سپسا

صیر صحتمال رص مطرح م كند كه در روصیتا دالحت بر صینکه صبر صعكوع بهتنهای آن مرد رص
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تعقیب كردها وجود ندصرد و شاید پس صز فرمان پیامبر

13

به قتل آن مردا بیش صز یک تر

به تعقیب صو پردصخته باشند و تنها س،مه صز كیفیت قتل صو سخر گفته صست .وی در نقد صیر
روصیت م نویسد:
ولي این احتمال ،با سياق کالم ابن األکوع سازگاری ندارد؛ زیرا اگر افرادی غير از
او همراه او بودند ،باید ميگفت :رسول خدا

 ...به استقبال ما آمدند.

39

ج)روشردّتوجیه 

سومیر و آخریر روش ك ،اام ،در صرزیاب صحتماالت تاریخ ا ردّ توجیه نامقبول
مورخان صست؛ به ابارت دیگرا گاه برخ مورخان و شارحانا برصی جمع میان دو روصیت
متعارضا به توجیه آن م پردصزند؛ وح اام ،در برخ موصردا توجیه آنان رص ردّ م كند.
بررس صیر روش رص با دو مورد ذیل پ م گیری :
.1ردّتوجیهمتناقضباصريحروايت

درباره وقایع مربوط به سال ده هجریا آمده صست كه صرد بر ابدصهلل صزدى (م 11ه
.ق) به همرصه گروهى صز قبی،ه أزد به مدینه آمدها به دست رسول خدص

صسالم آوردند و

حضرتا صرد رص بر صفرصدى كه صز قبی،ه أزد مس،مان شده بودندا صمیر قرصر دصد و به آنها
فرمود به رهبری صوا با قبایل مشركى كه در صطرصف بالد صیشان صز صهل یمر هستندا جنگ
كنند .صرد بر ابدصهللا به دستور آن حضرتا با همرصهان خویش حركت كرد و خود رص به
«جرش» رساند .جرش در آن زمانا صز شهرهاى حياردصر م کمى بود كه قبای،ى صز یمر
در آنجا سکونت دصشتند و قبی،ه خثع نیز هنگامى كه صز آمدن مس،مانان بدصن سو مط،ع
شدندا بدصن شهر پناه بردند و در آنجا مت ير گشتند .صرد بر ابدصهلل و همرصهانشا آنها
رص به صسالم داوت نمودند؛ وح آنان نپذیرفتند .صزصیرروا نزدیک به یک ماها آن شهر رص
م اصره كردند و چون دیدند رصهى به دصخل آن شهر نیستا بازگشتند و زمان كه به

روششناسی سید جعفر مرتضی عاملی...
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كوهى در آن نزدیک به نام «شکر» رسیدندا مردم جرش خیال كردند كه آنها صز ترس
صیشان فرصر كرده و منهزم گشتهصند .صزصیرروا در تعقیب آنها صز شهر خارج شدها پاى همان
كوه خود رص به صیشان رساندند .در صیر موقعا صرد بر ابدصهلل حم،ه كرد و تعدصد بسیارى صز
صیشان رص كشت .قبل صز صیر جریانا مردم جرش دو نفر رص برصی بررس صوضاع مدینه به نزد
رسول خدص

فرستاده بودند .روزى پس صز نماز ايرا رسول خدص

فرمود[ :كوه]

«شکر» در كدصم یک صز بالد صست؟ آن دو مرد جرشى برخاستها گفتند :صی رسول خدص! در
بالد ما كوهى صست كه صهل جرش بدصن «كشر» مىگویند .حضرت فرمود :نامش «شکر»
صست؛ نه «كشر» .گفتند :صی رسول خدص! مگر در آن كوه چه صتفاقى صفتاده؟ فرمود:
ه صكنون قربان هاى خدص (شترصن) رص در آنجا ن ر كردند! آن دو مردا به نزد صبوبکر یا
اثمان بر افّان ي در برخ صز منابعا به نزد صبوبکر و اثمان بر افّان 40ي آمدند و نشستند
و صو به آنها گفت :وصى بر شما! رسول خدص

با صیر سخرا خبر قتل قوم شما رص دصد.

برخیزید و صز آن حضرت بخوصهید تا داا كند و خدصوند صیر بال رص صز آنان دفع كند .آن دو
برخاستها به نزد رسول خدص
قبی،ه صیشان بر دصرد .رسول خدص

آمدند و صز آن حضرت خوصستند داا كند تا خدص آن بال رص صز
نیز داا كرد و فرمود« :صحّ،هُ َّ صرفَع اَنهُ  ».سپسا آن

دو نفر به سوى قوم خود باز گشتند و دیدند در همان سااتى كه رسول خدص

آن سخر

رص فرموده بودا قوم صیشان به دست صرد بر ابدصهلل و همرصهانش به قتل رسیدهصند.

41

اام ،ا درباره روصیت فوق كه به رصبطه دو جاسوس مشركان با صبوبکر و اثمان بر
افّان تيرین م كندا با طرح پرسش مبن بر صینکه «چرص صبوبکر و اثمان بر افّان با آن
دو جاسوس رصبطه دصشته و آن دو رص رصهنمای و تشویق كردند تا صز پیامبر

بخوصهند كه

برصی رفع بال صز قوم مشركان داا بکندا درحاح كه آنان با خدص و پیامبرش
م جنگیدند؟ و چرص آن دو بر كشتهنشدن مشركان و پیروزنشدن مس،مانان بر آنان تالش
م كردند؟»ا به توجیه زرقان صشاره م كند كه وی م گوید« :داای پیامبر

كه فرمود:

«صحّ،هُ َّ صرفَع اَنهُ »ا تنها درباره كسان بود كه در قریه بودند [و تس،ی شده و دصخل ق،عه
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مانده بودند]؛ نه كسان كه در كوه قرصر دصشتند [و با مس،مانان م جنگیدند] 42».اام ،ا در
ردّ صیر توجیه م نویسد:
این توجيه ،مقبول و معقول نيست؛ چراکه با صریح روایت ،منافات و بلکه تناقض
دارد.

43

.2استنادبهقولبزرگانصحابهوتابعین

اام ،ا گاه در ردّ توجیه كه برصی جمع بیر روصیات متناقض مطرح م شودا به
قول بزرگان ص ابه و تابعیر صستناد م كند؛ بهانوصن نمونها وی درباره صینکه نویسنده
اهدنامه ص،ن حدیبیه چه كس بودها به نقل روصیات مخت،ف (ا ،بر صب طاحب

ا

م مد بر مَس،مه (م 46ه .ق) و اثمان بر افّان) پردصختها صمام ا ،بر صب طاحب

رص

بهانوصن تنهانویسنده آن معرف م كند و درباره توجیه اسقالن در جمع بیر دو روصیت
متعارض كه م گوید« :صصل ص،ننامها به خط ا ،بر صب طاحب

صست و م مد بر

مَس،مها نسخهصی صز روی آن رص برصی سهیل بر امرو (م 18ه .ق) نگاشت»44ا به سخر
بزرگان ص ابه و تابعیر صستناد كردها م نویسد« :صبوزمیل سماک حنف ا [صز تابعانا]
تيرین كرده كه صز ابدصهلل بر اباس (م 68ه .ق) شنیده كه م گوید :نویسنده اهدنامه در
روز حدیبیها ا ،بر صب طاحب

صست 45».صفزون بر آنا ابدصحرزصق صز معمر روصیت كرده

كه« :صز زهری درباره نویسنده ص،ننامه پرسیدما پسا خندید و گفت :ا،
صب طاحب
بود».

بر

[ .و صدصمه دصد ]:صگر درباره نویسنده ص،ننامه صز آنان بپرس ا م گویند :اثمان

46

بدیر ترتیبا ه روصیات مربوط به نویسندهبودن م مد بر مس،مه یا اثمان بر افّانا
و ه توجیه زرقان مبن بر نسخهبردصری م مد بر مس،مه صز روی صصل ص،ننامه رص ردّ
م كند.
شایان ذكر صستا اام ،درباره صصرصر برخ مورخان در خيوص ذكر نام م مد بر
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مَس،مه كه یک صز مهاجمان به خانه حضرت زهرص

پس صز رح،ت پیامبر

بود47ا

انوصن م كند كه صیر مسئ،ها یک صز سیاستهای آنان در صنکار فضایل [ویژه] ا،
دستك شریکنمودن دیگرصن در آن صست.

یا

48

نمونه دیگرا روصیت مربوط به جنگ حنیر صست كه در ضمر آن آمده صست پیامبر
همیركه صز مکه بیرون آمدندا مردى صز صص اب گفت :صگر به بنىشیبان ه برخورد كنی ا
مه ّ نخوصهد بود و دیگر كسى به وصسطه كمى ماا بر ما پیروز نخوصهد شد و خدصوند متعال
در صیر مورد صیر آیه رص نازل فرمود« :لَقَدْ نَصَرَکُمُ اهلل في مَواطِنَ کَثِيرَةٍ وَیَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ

أعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ 49». ...اام ،ا همه روصیتهای مربوط به گوینده ابارت «دیگر كسى به
وصسطه كمى ماا بر ما پیروز نخوصهد شد» رص مطرح كردها با صستناد به جزم «صبر ابدصحبر» و
دیگرصنا ترجین م دهد كه گوینده آن ابارتا «صبوبکر» باشد.

50

نتیجه 


 .1صز مجموع صستداللهای اام ،در نقد روصیات تاریخ ا چنیر بردصشت م شود كه
حساسیت ویا بیشتر روی مسائل مربوط به فضایل صهل بیت

یا ص ابه صست و رویّه

صوا برخالفِ م ققان همچون االمه اسکری كه رویکرد تقریب دصرندا م باشد.
 .1اام ،ا صز روشهای ذیل در نقد روصیات بهره م گیرد:
تطبیق یا ادم تطبیق روصیت با شخيیت مورد ب ث در روصیت تاریخ ؛ توجه به توصتر
روصیات و در صورت ادم توصتر روصیاتا توجه به صرصحت روصیت و صحغای صحتماالت كه با آن
صرصحت تعارض دصرد؛ در نمر گرفتر مجموع روصیات تاریخ ِ وصردشده در یک موضوع و
صكتفانکردن به یک روصیت خاص؛ توجه به بافت و سیاق كالم و موقعیت جغرصفیای كه
حادثه در آن رخ دصده صست؛ صستفاده صز م،که نقّادی ص ین روصیات تاریخ ا بدون آنکه
دحی ،در مورد آن ارضه نماید.
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 . 9هدف صص ،اام ،صز صرزیاب صحتماالت در ضمر بررس روصیات تاریخ ا صیر صست
كه فضی،ت رص برصی پیامبر

و صهل بیت پاكش

صثبات نماید و یا صز مخاحفان آنان

نف كند .صیر صمرا موجب شده كه وی در مطاحعات تاریخ ا به دنبال صهدصف خود باشد.
 .4در موصردی كه فضی،ت در روصیات تاریخ برصی یک صز صهل بیت

به همرصه

دیگر ص ابه نقل م شودا اام ،آن رص نشانه ت ریف در آن روصیت دصنستها نسبت به آن
حساسیت بیشتری نشان م دهد.
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نوشتها :


پی

 .1سید جعفر مرتضی عاملی ،الصحيح من سيرة النبي األعظم

( 53مجلد) ،الطبعة األولي،

قم :دار الحدیث1241 ،ق ،ج  ،11ص .401
 .4همان ،ص  .411
 .5محمد بن یوسف صالحى شامى ،سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ،الطبعة األولى،
تحقیق عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض ،بیروت :دار الكتب العلمية،
1212ق ،ج  ،1ص .400
 .2عاملی ،پیشین ،ج  ،45ص .510
 .3محمد بن عمر واقدي ،المغازى ،الطبعة الثالثة ،تحقیق مارسدن جونس ،بیروت :مؤسسة
األعلمى1201 ،ق ،ج  ،4ص .070
 .1همان ،ج  ،4ص  .043
 .7عاملی ،پیشین ،ج  ،44ص .410

 .0صالحى شامى ،پیشین ،ج  ،3ص  .20

 .1عاملی ،پیشین ،ج  ،13ص  541ـ  .544
 .10واقدي ،پیشین ،ج  ،4ص .721

 .11عاملی ،پیشین ،ج  ،11ص  .451
 .14علی بن ابراهیم حلبی ،السيرة الحلبية (انسان العيون في سيرة األمين المأمون) ،بیروت:
دار المعرفة1200 ،ق ،ج  ،5ص .41
 .15عاملی ،پیشین ،ج  ،11ص  13ـ .11
 .12صالحى شامى ،پیشین ،ج  ،3ص .21
 .13محمد بن محمد حاكم نیسابوري ،مستدرك علي الصحيحين ،تحقیق یوسف عبدالرحمن
المرعشلی ،بیروت :دار المعرفة1201 ،ق ،ج  ،1ص 11؛ عاملی ،پیشین ،ج  ،13ص .505
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 .11محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى ،الطبعة األولى ،تحقیق محمد عبدالقادر عطا ،بیروت:
دار الكتب العلمية1210،ق ،ج  ،4ص .111
 .17عاملی ،پیشین ،ج  ،41ص .151
 .10فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،چاپ سوم ،تهران :ناصر خسرو،
1574ش ،ج  ،10ص .112
 .11ن.ك :عاملی ،پیشین ،ج  ،5ص  404ـ  .411
 .40همان ،ج  ،4ص  .441
 .41همان ،ص  .105

 .44همان ،ج  ،11ص  .42
 .45همان ،ج  ،54ص .151

 .42ابن سعد ،پیشین ،ج  ،1ص  .420

 .43عاملی ،پیشین ،ج  ،40ص  411ـ  .414
 .41صالحى شامى ،پیشین ،ج  ،3ص .20
 .47عاملی ،پیشین ،ج  ،13ص  .515
 .40مجادله ،آیه 1ـ .2

 .41حسین دیار بكري ،تاریخ الخميس في احوال أنفس النفيس ،بیروت :دار الصادر[ ،بیتا]،
ج  ،4ص 41؛ طبرسی ،پیشین ،ج  ،1ص .571

 .50عاملی ،پیشین ،ج  ،11ص  415ـ  .412

 .51ن.ك :یوسف بن عبداهلل بن عبدالبر ،االستيعاب فى معرفة األصحاب ،الطبعة األولى،
تحقیق على محمد البجاوى ،بیروت :دار الجیل1214 ،ق ،ج  ،2ص  241ـ  .244

 .54محمدباقر مجلسي ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،بیروت :مؤسسة الوفاء،
1202ق ،ج  ،25ص .141
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 .55همان.
 .52عاملی ،پیشین ،ج  ،1ص  453ـ .451

 .53صالحى شامى ،پیشین ،ج  ،1ص  .514
 .51عاملی ،پیشین ،ج  ،47ص  .417

 .57اسماعیل بن عمر بن كثیر ،السيرة النبویة ،بیروت :دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع،
1511ش ،ج  ،2ص 321؛ صالحى شامى ،پیشین ،ج  ،14ص 524؛ عاملی ،پیشین ،ج
 ،55ص  111ـ .143
 .50صالحى شامى ،پیشین ،ج  ،3ص .557
 .51عاملی ،پیشین ،ج  ،42ص  70ـ  .71

 .20ابوبكر احمد بن الحسین بیهقی ،دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة ،الطبعة األولى،
تحقیق عبدالمعطى قلعجى ،بیروت :دار الكتب العلمية1203 ،ق ،ج  ،3ص .575
 .21عبدالملك ابن هشام الحمیرى ،السيرة النبویة ،تحقیق مصطفى السقا و ابراهیم األبیارى
و عبدالحفیظ شلبى ،بیروت :دار المعرفة[ ،بىتا] ،ج  ،4ص 307؛ صالحى شامى،
پیشین ،ج  ،1ص .414
 .24محمد بن عبدالباقی زرقانی ،شرح المواهب اللدنية ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية،
1217ق ،ج  ،3ص .171

 .25عاملی ،پیشین ،ج  ،40ص  171ـ  .170
 .22حلبی ،پیشین ،ج  ،5ص  .51

 .23محمد بن علی بن شهرآشوب ،مناقب آل أبيطالب(ع) ( 2مجلد) ،قم :مؤسسه انتشارات
عالمه1571 ،ش ،ج  ،4ص 42؛ مجلسی ،پیشین ،ج  ،50ص .440
 .21علی احمدى میانجى ،مكاتيب الرسول

 ،الطبعة األولى ،قم :دار الحدیث1211 ،ق ،ج

 ،5ص 02؛ عاملی ،پیشین ،ج  ،11ص  11ـ .71
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 .27عبدالحمید ابن ابیالحدید ،شرح نهج البالغة ( 10مجلد) ،الطبعة األولى ،تحقیق محمد
ابوالفضل ابراهیم ،قم :مكتبة آیةاهلل المرعشی النجفی1202 ،ق ،ج  ،1ص .20
 .20عاملی ،پیشین ،ج  ،11ص .71
 .21توبه ،آیه 43؛ واقدي ،پیشین ،ج  ،4ص .001
 .30عاملی ،پیشین ،ج  ،42ص .107



