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ب رستِ ریگر نریا  ،ب ویه مسیحیا رر سالهیای نخسیت سید سیام ،کایا
األصام رن نگاشت .نو رر نی کاا  ،ضن بازننای تاریخ بتهای عر و بت-
پرسا آنها ،ب تثبیت سقانیّت نله ِ مفاهیم نسالم و رفاع نز نبا و تبیی نقش
بزرگ و تاریخ سضر محند

رر نمحای بتپرسا رر مقایسی بیا ننبییای

ریگر پررنخت و بر نی نسا  ،یک هایت عرب ی نسالم غرورآفری برنی قام
عر پدید آورر.

کلیدواژگان :هشام کلبی ،کتاب األصام ت تاریخنگاری مسلمانان ،تاریخ صددر سالد،م،
معناکاوی.
مقدمه

در الال 503ه.ق ،.هشامبنمحمد کلبی (م509 .ه.ق ،).سثری در مدررد بدتهدای ودرم
عرب به نام األصام به رشته تحریر درآورد .با ترجه به تعریف سین مدتن س تداریخنگدار ،3و
شیره روسیتالا یِ سبنکلبی س تداریخ بدتهدای عدرب ،سیدن سثدر رس مدیتدرسن یدم مدتن
تاریخنگاری به شمار آورد .در میان شیرههای مختلف مرجرد برسی شدناتت ویگیدیهدای
تاریخنگاریِ یم سثر و فهمِ چگرنگی و چرسیی ترلید آن ،5مقاله حاضر س رویکرد معناکاوی

1

سالتفاده میکند.
بر پایه سین رویکرد ،هیچ متنی در تأل ترلید نمیشرد؛ بلکه در شرسیط مانی و مکدانی
تاصی پدید میآید که به آن ،بافت 9یفته میشرد 5.بر سین سالاس ،فهم رسبطه و چگدرنگی
یفتوشنردِ متن با نریسنده و بافتِ دربرییرنده آن ،میترسند به فهم و شدناتت یدم مدتن
(سعم س  :هنری ،سدبی ،تاریخی و )...کمم کند؛ چرسکه معندا و هددت ترلیدد یدم مدتن ،در
نسبتِ میان حیث سلتفاتی مؤلف و یست جهان الیاالی د سندیشهسی وی آشکار میشرد .س
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آنجا که هر متنی در شرسیط مانی و مکانی تاصی به نگارش درمیآید ،به همین دلیل ،در
بافت متن ،با تأثیر فرهنگ ،تاریخ و نیز سجتماعِ معاصر ترلیدکننده متن روبهرو میشریم که
در پیشدسنستهها و پیشتجربههای نریسنده متجلی میشرد؛ 6به عبارت دیگر ،هرکس در
جامعه یا فرهنگی تاص پرورش یافته سالت که سین پرورشیافتگیِ تاص ،در فهدم سو بدر
متن بانی ،هنری ،سدبی و یا هر نرع متن دیگر ،تأثیر مییذسرد 7.ترلیدکننده معنا (نریسنده)،
با تأثیرپذیری س بافت و شرسیط الیاالی د فرهنگی ماندهسش ،شدیره تربیدت و در نتیجده،
پیشفهمهای ذهنیسش س میان مترن یرنایرنی که وجرد دسرد ،تنها با مترن تاصی سرتباط
برورسر میکند و به ترلید روسیت یا متن میپردس د.

1

با ترجه به مقدمات باال ،در سین مطالعه ت،ش مدیکندیم کده پدس س تحلیدل عناصدر
درون بانی متن األصام ت 9یفتوشنرد آن رس با تأثیرست عناصرِ شخص نریسنده (سبنکلبی) و
بافت ک،ن فرهنگی د سجتماعی که به آن متن چارچرب دسده (بافت ک،ن جامعه سالد،می
در ورن الرم هجری) ،بررالی و فهم نماییم .سیرچه سین عناصر که الدا نده معندا هسدتند،
فرس بانی و بسان ک،فی در هم پیچیدهسند ،سما مقرلهبندی آنها بدرسی فدرسهمکدردن سمکدان
تحلیل ،ضروری سالت.
تحقیقاتی که به صررت مستقل درباره سبنکلبی سنجام شدده ،محددود و سنگشدتشدمار
سالت؛ بهعنرسن نمرنه ،میترسن به کتاب تبیین نقش هشم در تمدن اسنمی سشداره کدرد کده
نریسنده ،صرفاً به یم معرفی کرتاه و شتاب ده (در حدود نیمصدفحه) س کتداب األصنام

بسنده کرده و به ویگییهای تاریخنگاری و مؤلفههای سصلی سین کتاب و هددت هشدام س
تألیف آن ،نپردستته سالت .همچنین ،در مدتل کلبی در دائرةالمعمرف اسنم که بده معرفدی
تاندسن کلبی ستتصاص دسرد ،تنها به ذکر نام آثار هشام بسنده شده و درباره تداریخنگداری
هشام کلبی ،نکته وابل ترجهی نیاورده سالدت .نیدز مدیتدرسن بده مقالده «مورّخ الکورةو ا
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هشامابنالکولبی؛ادّلس اةیاکتبهالکضائع » سشاره کرد که در آن ،مؤلدف فقدط بده بررالدی
البم سبنکلبی در کتاب تمریخ حیره پردستته سالت و در نرشته ترد ،به کتاب األصام سشاره
نکرده سالت 30.ع،وه بر مرسرد پیشیفته ،منبع تحقیقی دیگر درباره سبنکلبی ،نرشدتههدای
مصححان و مترجمان آثار تاریخی و نسبنگاریسندد کده چنددین مقدمده عالمانده دربداره
سبنکلبی به رشته تحریر درآوردهسند؛ سما همگی سین آثار نیز بر پایه رویکرد النّتی نقد مترن،

تنها به بررالی ترصیفات کلی درباره ندیی ،فهرالت آثدار کلبدی ،سبعداد صدرری و الدبم
نگارش آنها پردستتهسند 33.به ندیی و عمدل تداریخنریسدی هشدام کلبدی نیدز ،عمددتاً در
البهالی تحقیقات رسجع به تاریخ شکلییریِ تاریخنگاری مسلمانان ،سشارستی محدود شدده
سالت 35.همانیرنهکه دیده میشرد ،با وجرد سهمیت آثدار وی ،پدگوهش مسدتقلی در بداب
تاریخنگاری سو صررت نگرفته سالت .س سینرو ،سین مقاله به بررالی و تحلیل کتاب األصنام ت
یکی س مهمترین مترنِ برجایمانده س وی ستتصاص مییابد .در سین بررالی ،بدا ستکدا بده
رویکرد پگوهش ،العی میشرد که شیره با نمایی سبنکلبی س تاریخ بت و بتپرالدتی رس در
کتاب األصام که یکی س نخستین مترن تاریخی درباره تاریخ عرب پیش س سالد،م سالدت،
تبیین کنیم .همانیرنهکه پیشتر ذکر شد ،فهم تاریخنگاری متن األصام س طرید شدیره
یفتوشنرد نریسنده و بافت ک،ن و تحلیل عناصر درون بدانی مدتن سمکدانپدذیر سالدت.
بنابرسین ،پس س معرفی سجمالی ندیی هشام کلبی ،سبتدس روش حداکم بدر األصنام ت شدیره
چینش و الا ماندهی آن بررالی شده و در سدسمه ،عناصر و مفاهیمی رس که چیدنش مدتن،
پیرسمرن آنها سنجام یافته سالت ،کشف مینمداییم .در مرحلده پایدانی ،تد،ش مدیشدرد بدا
شناالایی بافت ک،ن ،هدت س ترلید متن األصام رس فهم کرد.
زیستنامه

سبرمنذر هشام بن محمد بن الائب بن بشر کلبی ،معروت به سبنکلبدی ،مدرر ، ،حداف ،
جغرسفیدسن ،سدیب ،نسب شناس و نریسنده برجسته الده دوم و آغا ین الالهای الده الرم
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هجری سالت .وی ،متعل به یکی س تاندسنهای مشهرر کرفی برد که سصل و نسب آن ،به
وبیله بزرگ وضاعه یمن میرالید 31.تاریخ ترلد هشدام رس الدالهدای  3996و 350ه.ق 35و
وفات وی رس الال  509یا 506ه.ق ثبت کردهسند.

36

س پیشینه تاندسن سبنکلبی ،سط،عات سندکی در دالت سالت .بشربنعمرو و پسرسنش ،س
سجدسد هشام ،در دو جنگ جمل و صفین ،با سمام علی

همرسه بردند .سما بعددها الدائب،

یکی س فر ندسن بشر ،به دالیل نامشخصی ،س نهضت سمدام حسدین

و جندبش مختدار

کناره ییری کرد و الرسنجام در جمع یارسن مصعببن بیدر ودرسر یرفدت و بده دالدت الدپاه
عبدسلملمبنمروسن در الال 75ه.ق کشته شد 37.محمدبنالائب ،پدر سبنکلبی نیز ظاهرسً در
عنفرسن جرسنی ،در جنبش ودرس و در نبدرد دیرسلجمداجم (15ه.ق ).حضدرر دسشدت 31.سیدن
آیاهیها ،شرسهدی س تمای،ت ضد ،سمری تاندسن کلبی رس به دالدت مدیدهدد .همچندین،
نشانههای بسیاری س یرسیش سبنکلبی و پدرش به تشیع در دالدت سالدت 39.سمدا بیشدترین
شهرت سین تاندسن ،در مینه علم و دسنش برده سالدت .محمددبنالدائب کلبدی و پسدرش
هشام ،دو تن س برجستهترین سفرسد سین تاندسن در عرصه علم و دسنش به شمار میروند.

50

آیاهی ما س ندیی هشام کلبی بسیار ناچیز سالت .سو در کرفه مترلد شد و در آنجا رشد و
نمر یافت .هشام که دسرسی حافظهسی بسیار وری برد 53،سبتدس در محضر علما و بزریان
نامدسر کرفه ،س جمله :پدرش محمدبنالائب ،سبرمخنف ،عرلن بنحکم و شرویبنوطامی
کسب علم و دسنش کرد و پس س شکرفایی بغدسد ،به آنجا نقل مکان نمرد 55.هشام در
پایتخت عباالیان ،با غالب رجال علم و سدب مان ترد ،مانند محمدبنعمر وسودی و
51
سبنالعد همنشین شد و س محضر آنها سالتفاده نمرد.
سبنکلبی در علرم مختلف مانهسش همچرن :نسدب ،جغرسفدی و تداریخ ،تبحدر دسشدت.
عناوین پُرشمار آثار مکترب وی ،تمنگاریهای متنرع و نیز حجم بزریی س روسیاتش ،بده
عظمت علمی وی یرسهی میدهند.

59

مینههای فعالیت هشام ،البب شد که سو مررد ترجه

دالتگاه ت،فت عباالی وسوع شرد 55.با آنکه درباره جایگاه روسیی سبدنکلبدی ،دیددیاههدای
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منفی همچرن ترصیف سو بهعنرسن یم شیعه غالی نامرث  ،متروک سلحددیث و سفسدانهیدر
وجرد دسرد ،56سما همگان معترت سند که هشام در سنساب و تداریخ جزیوة الکعوة ا پدیش س
سال،م ،س عالمان کمنظیر برده و مرجع سصلی تمام تاریخنگارسن پس س تدرد ودرسر یرفتده
سالت 57.س سین رو ،وی رس باید در شمار نخستین مرر،تان تاریخ عرب ودیم به شدمار آورد .در
مجمرع ،س حدود  390سثری که سبنندیم به هشام منسدرب نمدرده ،بدیش س  310عندرسن
مربرط به تاریخ پیش س سال،م سالت 51.س میان سین آثار ،کتاب األصام ت مرضدرع پدگوهش
حاضر سالت .بنابرسین ،سدسمه بحث به تحلیل عناصر سین متن ،شیره الا ماندهدی و کشدف
مؤلفههای آن ،ستتصاص مییابد.
چینش و سازماندهی متن األصنام

ترجه به چینش روسیات و چگرنگی تنظیم ستبار در یم متن ،میترسندد الدرنخهدایی س
بینش و شیره تفکر مؤلف و بهتبع آن ،سهدست ترلیدی متن رس بهدالتدهد .س سینرو ،در یام
آغا ین ،به چینش متن األصام ترجه میکنیم .األصام ت ودیمیترین کتاب مستقل دربداره
تاریخ بتهای عرب سالت که مرجع سصلی مررد سالتفاده مرر،تان پس س ترد ودرسر یرفدت.
سبنکلبی در سین کتاب ،س روش سالنادی بهره یرفته سالت .وی ،ع،وه بر منابع روسیدی ،بده
طرر یسترده ،س ورآن و شعر عرب نیز در روسیت و با نمایی تداریخ بدتهدا سالدتفاده کدرده
سالت .در منابع روسیی ،چهار رسوی به چشم میتررد که عبارتسند س  :محمددبنالدائب پددر
هشام کلبی (م396 .ه.ق ،).شرویبنوطامی (م .حددود 355ه.ق ).س وبایدل یمندی الداکن
کرفه ،سبرمسکین حربنمسکین س مرسلی وبیله نخعدی (یمندی) (م .حددود 350ه.ق ).و نیدز
مردی س وریش که نامش در سین کتاب نیامده سالت .ترجه سبنکلبی به منبع شعر ،بدهویدگه
سشعار جاهلی برسی شناتت بت پرالتی عرب ،به ودری یاد سالدت کده در مدررد هدر بدت،
چنانچه مرف به یافتن شعری نمیشد ،بدسن تصریح میکرد 59.سو در سین سثر ،س حدود صد
بیت شعر سالتفاده کرده و جز مرسرد سندکی ،نام شاعرسن رس ذکر کرده سالت.

10
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سین سثر ،در دو بخش سصلی تنظیم شده سالت .مؤلف در بخش نخست ،تاریخ بتپرالتی
در شبهجزیره عربی رس با تأکید بر نرسحی مرکزی آن شرح میدهد .سین بخش ،با سشاره بده
الکرنت سالماعیل نبی

در مکه آغا میشرد و الپس ،با ذکر دالیل یسترش شرک در

میان عرب ،سدسمه مییابد 13.بحث پایانی سین بخش س متن ،به شرح مفصلی س آدسب بدت-
پرالتی عرب در شبهجزیره ستتصاص مییابد که معرفی بتهای عرب جاهلی ،پرسکنددیی
مکانی سین بتها ،سالامی وبایل پرالتنده آنها ،شیره پرالتش تداص هدر بدت و چگدرنگی
الرنگرنی آنها رس شامل میشرد 15.چینش سین بخش ،نشانهسی بر سعتقاد مؤلدف بده وجدرد
یکتاپرالتی سولیه ورم عرب ،سعتقاد آنان به «سهلل» و سنحرسفشان س ترحید بدا یذشدت مدان
سالت .سین وسمت متن ،با روسیت نریسنده س سودسمهای رالرل تددس

بدرسی با یردسنددن

عرب به ترحید و پرالتش تدسی یکتا ،پایان میپدذیرد 11.در مجمدرع ،سبدنکلبدی در سیدن
بخش ،س طری مرضرع بتپرالتی عرب و مفهرم ترحید ،بین سالماعیل نبی
سال،م

و پیدامبر

پیرند برورسر میکند.

نریسنده در بخش دوم متن األصام ت ت،ش کرده سالت نگاه ک،نتری به بدتپرالدتی
دسشته باشد و ریشه های آن رس در طرل تاریخ حیات بشر مررد بحث و جستوجر ورسر دهد.
سبنکلبی ،الخن ترد رس با وفات حضرت آدم

و چگرنگی و چرسیی شدکلییدری بدت-

پرالتی در فر ندسن وی آغا میکند .سو سدسمه بحث تریش رس سبتدس به ت،ش نافرجام برتی
پیامبرسن چرن سدریس

و نرح

به شرح پیرو ی حضرت محمد

برسی سعاده یکتاپرالتی ستتصاص دسده سالت و الپس،
در برسندس ی بتپرالتی و تحق نهایی ترحید ،پردستته

سالت 19.درحالیکه سنتظار میرود با سین یزسرش ،بخش دوم به پایان برالد ،سما سبنکلبی بده
یرنهسی غیرمنتظره ،چندین تبر که عمدتاً تکرسری هستند ،س بتپرالتی عرب رس در سنتهای
سین بخش جای میدهد و پس س بیان تفداوت «وَثَدن» و «صَدنَم» و غیدبیدریی پیدامبر
سال،م

درباره عَمروبنلُحَی و دج،ال در جهنم ،کد،م رس بدا بدت «فَلدس» و چگدرنگی
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سنهدسم آن به پایان میبرد 15.سیرچه سبنکلبی در تنظیم سین بخش و س همان سبتددس تد،ش
کرده سالت الریذشت بتپرالتی رس در تداریخ حیدات بشدر ،س مدان حضدرت آدم

بده

نمایش یذسرد ،سما تیلی ود نگاه جهانی سو تنگ شده و بدون سشاره به پیشدینه و وضدعیت
بتپرالتی در الر مینهای جهان سال،م ،روسیت سو تنها به مر های وبایدل عدرب محددود
میشرد .در سین بخش نیز مؤلف با سعتقاد به البقت ترحید بر بتپرالتی س مان هبرط آدم
بر مین ،میان سین مقرله با پیامبرسن ،بهویگه رالرل سکرم

 ،سرتباط سیجاد کرده سالدت .سو

در سین پیرند ،نقش پیغمبر سالد،م رس نسدبت بده الدایر پیدامبرسن ،در پایدان بخشدیدن بده
بتپرالتی که ریشهسی به درس سی تاریخ بشریت دسشت ،برجستهتر نمرده سالت.
پاالخ به چرسییِ سنتخاب بتپرالتی س میان عناصر مختلف شرک ،برجسته الاتتن نقش
برتی پیامبرسن ،بهویگه حضرت محمد

 ،در برورسری ترحید و حدذت سالدامی بعضدی س

پیامبرسن در پروژه مبار ه با شرک ،ترجه تاص به وضعیت بتپرالتی عربستان و نیز طدرح
ستباری غیرمرتبط با الا مان کلی کتاب در پایان متن ،نیا مند وسکاوی و تحلیدل دوید تدر
األصام س یم الر ،و یافتن شیره سرتباط آن با بافت ک،ن فرهنگی مانه سبنکلبی سالت .با
هدت سین شناالایی ،سبتدس به الرسغ تحلیل عناصر درون بانی سین متن میرویم.
تثبیت مؤلفههای توحید و نبوّت حضرت محمد

در متن األصنام

ترجه به چگرنگی کاربست وسژیان و جم،ت و شیره چیدمان آنها در یزسرشهای متن
األصام ت برجستهالا یها و حاشیهرسنیهای کتاب رس آشکار مدیالدا د کده س طرید سیدن
مرسرد ،میترسن به مؤلفههای محرری متن پی بُرد و الپس ،در مقایسه با بافدت الیاالدی د
فرهنگی مانه تألیف کتاب ،به هدت ترلید آن نزدیم شد .بر سالاس سین روش ،نخسدتین
مؤلفههایی که در متن األصام ت آشکار میشرند ،مفاهیم ترحید و نبر،ت هستند .سبنکلبی در
الرسالر متن ،بر پایه سین مفاهیم ،دالت به سنتخاب وسژیان ،جم،ت و یزینش یزسرشهدا و
روسیتها ده و با سدغام آنها ،وسمت عمدهسی س متن رس الا ماندهی کرده سالت.
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چنانچه در مبحث چینش کل کتاب نیز سشاره شد ،سبنکلبی سعتقاد دسرد که ترحیدد ،بدر
بتپرالتی پیشی دسشته سالت و نخستینکسی که الدبب روس بدتپرالدتی شدد ،مدردی س
فر ندسن وابیل برده سالت که با فر ندسن یکتاپرالت شیثبنآدم

معاصر بدرد 16.بندا بدر

روسیددت سو ،هنگددامی کدده کفددرِ فر ندددسن وابیددل بدداال یرفددت ،تدسونددد ،سدریددس
(سحنر بن یارَدبنمه،ئیل ...بنشیثبن آدم) رس به پیامبری برسنگیخت تا یکتاپرالتی و ترحید
رس سعددداده کندددد؛ سمدددا پیدددامبری سو مدددررد تکدددذیب ودددرسر یرفدددت 17.پیدددامبر بعددددی،
برد که با وجرد ت،شهدای سو و حتدی وودرع ترفدان،

نرحبنلَممبنمَترشلحبنسحنر

بتهای پنجیانه مان وی ،یعنی :وَد ،،یَغرث ،یَعرق ،الُرسع و نَسر ،کام ً،س میان نرفتند و در
الاحل دریای جُده عربستان مدفرن شدند.

11

درحالیکه سبنکلبی با کاربست جمله «فَبَعَثَهُ اهللُ نَبِیّم» در مررد سدریدس و ندرح
ت،ش آنها برسی سحیای ترحید ،به وجرد نجیره سنبیا

 19و

و هدت مشترک آنان در برسندس ی

شرک و بتپرالتی سعتقاد دسرد؛ سما در سدسمه بحث ترد ،الخن س سین نجیره رس وطع میکند
و به الرسغ الریذشت و چگرنگی سنتشار بتهای پنجیانه عصر نرح

در میان ورم عرب

و شیره سنهدسم آنها در مان پیامبر سال،م

میرود 90.در دیگر وسمتهای متن نیز ،جدز

و سالماعیل

 ،نامی س پیامبرسن سلهی نیست 93.سین مرضرع،

ذکر نام حضرت سبرسهیم

نشان می دهد که نریسنده س همان سبتدس ت،ش دسرد میان مؤلفه :سهلل ،ترحید و نبر،ت سرتباط
سیجاد کند و صدق پیرند سنبیا با غیب و نقششان رس در تاریخ بشریت برجسته نمایدد؛ سمدا سو
تیلی ود س میان سنبیا
شیث

 ،سبرسهیم

و نرح نبی
نبیَّه

 ،دالت به یزینش ده ،درحدالیکده فقدط س حضدرت آدم
و سالماعیل

،

نام میبرد 95،صرفاً به ت،ش نافرجام سدریدس

در برسندس ی کفر سشاره میکند 91و در پایان ،بدا جم،تدی مانندد« :بَعنََ اهللُ

»« ،بَعَََ اهللُ رسولَه

»

44

«فَلَم تَزل هذه األصام تعبد حتّى بَعَََ اهللُ الاَّب (صلّى
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اهلل علیه وسلّم) فأیر بهَدیِهم»45ت میان سین نجیدره س پیدامبرسن و پیدامبر تداتم

پیرندد

برورسر میکند.
با ترجه به سین مرسرد ،روشن می شرد کده نریسدنده در مؤلفدب نبدر،ت ،نقدش برتدی س
نخستین سنبیا رس همچرن حضرت آدم

 ،شیث

و سدریس

که درعینحال س جمله

پیامبرسن دین صابئی 96نیز به شمار میآیند ،در برنامه سمحدای شدرک و برودرسری ترحیدد،
برجستهتر نمرده سالت .باسینحال ،نام مشهررترین پیامبر سین دین ،یعنی حضرت یحیی
رس حذت کرده سالت؛ با وجرد آنکه سبنکلبی به حضرت سبرسهیم

سشداره

و سالماعیل

میکند ،سما س نقش آنها در روس ترحید در میان ورم عرب الخنی نگفته ،تنها مسئله تغییر
و دیریرنی رس که مدردم عدرب در تصدرص مقرلده« :سرث»« ،عهدد» و «دَیدنِ» سیدن دو
نبی

سیجاد کردند ،برجسته مینماید 97.سفزون بر سین ،در نجیره نبر،ت ،وی ،نام دو تن

س مشهررترین پیامبرسن سولرسلعزم ،یعنی حضرت مرالی

و عیسی

رس حذت نمرده و

به تبع آن ،سالامی پیامبرسن بنیسالرسئیل رس نیز کام ً،به حاشیه رسنده سالت .بدا سیدن سنقطداع
تاریخی ،سین نجیره به حلقه آتر ترد ،یعنی حضرت محمد

متصل میشرد؛ حلقدهسی

که بیشترین مقدسر یزسرشها ،جمله ها و وسژیانِ مؤلفب نبر،ت ،بده آن ستتصداص مدییابدد؛
تاجاییکه به ترسننده سلقا میشرد سین رالرل ،مهمترین و تنهاترین حلقه س نجیدره نبدر،ت
برد که ترسنست شرک جهانی رس محر نمرده ،ترحید رس سعاده کند.
سین برجستهالا ی ،س مقدسر تکرسر نام حضدرت محمدد
سنبیا

و پیرند آن با مبعرثشدن س جانب سهلل نیز آشکار میشرد؛ درحدالیکده ندامهدای:

حضرت آدم
بار و سالماعیل
نبی

در مقایسده بدا ندام دیگدر

 7بار ،شیث

 9بار ،نرح

 5بار ،سدریس

 3بار ،سبدرسهیم

 9بار ،در سین متن بهکار رفته سالت 91.نام حضرت محمد

5

بدا لقدب

 55 ،بار سالتفاده شده سالت 99.همچنانکه متن ،سیشان رس  35مرتبه با لقب «رالرل

سهلل» نیز مررد تطاب ورسر دسده سالت؛ لقبی که برسی هیچیم س سنبیای دیگر بهکدار نبدرده
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سالت .نریسنده ،پیامبر تاتم رس با نام کرچم سو (محمد
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) تطاب نکرده؛ بلکده در تمدام

متن ،س نام نبی و رالرل سالتفاده نمرده سالت تا مقام نبر،ت سو رس برجسته نماید 50.ع،وه بدر
سین ،در سین متن ،جمله «بعثه اهلل نبیّم» که جمله کلیدی در صدق سدعدای نبدر،ت پیدامبرسن
سالت ،تنها برسی حضرت سدریدس
تاتم

( 3مرتبده) ،ندرح

( 3مرتبده) و حضدرت پیدامبر

( 5مرتبه) سالتفاده شده سالت 53که نشان س ت،ش نریسنده در تثبیت ،تصدی و

حقانی،ت نبر،ت پیامبر سال،م دسرد.
در برسبر سین پاالخ فرضی که س محترسی متن چنین سالتنباط میشرد کده مرضدرع آن،
فقط الریذشت بتهای سورسم عرب شبهجزیره عربستان سالت و ضرورتی برسی ذکر سالامی
دیگر سنبیا وجرد ندسشته ،باید یفت س سشاره نریسنده به سینکه ریشه بدتپرالدتی بده درس سی
تاریخ بشریت عمر دسشت و نیز بر سالاس بحث و یزسرش سو س کرشش نامرف سنبیدا بدرسی
سمحای شرک ،سنتظار میرود الخن س نجیره سنبیا ،با سین سنقطاع تاریخی یسدترده روبدهرو
نباشد.
برجستگی نقش نبر،ت و رالالت پیامبر در الایر یزسرشهایااألصام نیز دیده میشدرد.
بیش س دو الرم متن ،به پرالتش بتهای نگسد عرب ستتصاص دسرد کده در آن میدان ،بده
بتهای وبیله وریش بیشتر س دیگر وبایل عرب ترجه شده سالت .در سین بین ،سبنکلبی بده
بتهایی سهمیت دسده که پیروسن یاد و شکره و ج،ل بیشتری دسشتهسند .ترصیف هریم س
سین بتها ،با شرح چگرنگی سنهدسم آنها بهدالدتِ پیدامبر سالد،م

و صدحابهسش پایدان

میپذیرد؛ برسی نمرنه ،سبنکلبی پس س ترصیف و شدرحهدای طدرالنی س عظمدت و آدسب
مخصرص بتهای مهم شبهجزیره ،همچرن :منات ،هبدل ،الت و بدهویدگه عدزی ،نشدان
میدهد پیامبر
بتها رس ذلیل کرد.

چگرنه در سودسمی متهررسنه ،سشخاصی رس برسی نابردی بتهدا فرالدتاد و
55

برجستهالا ی مهم دیگر ،در ترضیح بتهای پنجیانه عصر نرح

صررت میییدرد.
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سبنکلبی ،دو مرتبه در سبتدس و سنتهای متن األصام ت چگرنگی پرالتش سین بتها رس در میان
وبایل عرب شرح میدهد .سین شرح ،به منظرر تأکید بر نقدش تداریخی و متفداوتِ پیدامبر
سال،م در پایاندسدن به شرک جلّی سالت که هیچ پیامبری مرف به سنهدسم کامل آنان نشده
برد.

51

سو تمجید س عملکرد تاریخی پیامبر سال،م

رس بایدد در ترصدیف بدتهدای عدرب

مشاهده کرد .درحالیکه مؤلف ،پیشتر در ترصیف هر بت ،به شیره نابردی آن سشاره کرده
برد ،سما در یزسرشهای سنحصاری دیگر ،تخریب آنها رس پس س فتح مکه و «عدامسلرفدرد»،
دوباره روسیت میکند 59.در تمام سین یزسرشها ،وسژیان و جملههدای« :بعدث سهلل رالدرله»،
«رالرل سهلل»« ،نبی سهلل» و «فتح سهلل» ،تکرسر میشرند.

55

نکته دیگری که در تثبیت سین مؤلفه در مدتن األصنام حدائز سهمیدت و ترجده سالدت،
سالتفاده سبنکلبی س یم سبزسر متفاوت در مبدار ه بدا بدتپرالدتی سالدت و آن ،غیدبیدریی
پیامبر

سالت .سو که در الرسالر متن ،س رویکرد و شرسهد تداریخی (سنهددسم بدتپرالدتی

ترالط رالرل

) سالتفاده کرده برد ،در بخش پایانی کتاب ،بر ترسنایی ویگه پیامبر سالد،م

سشاره میکند که دیگر سنسانها فاود آن هستند .در دو یزسرش ،سبنکلبی س طری پدرش س
سبنعباس (م61 .ه.ق ).نقل میکند که پیامبر

فرمرد:

آتننش دو ، ،برابننر شننمم نمننودار ونند و عمننروبنلحن را دینند د یننرد
کوتمهقد ...که رودههمیش را پشت سرش در آتش ی کشیدند ...پرسید  :این ،کنه
بمود؟ گفتاد :عمروبنلح د نخستینکس که آیین بحیره و ...نهمد و کنیش ابنراهیم
را دگرگون سمخت و عرب را به پرستش بتمن خواند .پینمیبر فرینود :ونبیهتنرین
کس ا ،فر،ندان عمرو به او ،قطنبنعبدالعز است .پس ،قطنن بنه پنم خمسنت و
گفت« :اى پیمیبر خندا! آینم ونبمهت بنه او ینرا ،ینمنى دارد؟» فرینود :ننه ،تنو
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فریود :و دجمل ،به ین نممیمنده ودد ینردى

یك شم ،گاد گون ،ژولیندهینوى ،کنه ونبیهتنرین کنس ا ،بانىعمنرو بنه او،
أکثم بنعبدالعزى است .پس ،أکثم به پم خمست و گفت« :اى پیمیبر خنداى! آینم
هممنادى ین به او ،یرا ،یمن آورد؟» فریود :نه ،تو یسلممنى ،و او کمفر.

56

سین مسئله که چرس سبنکلبی ،روسیتهدای پایدانی کتداب رس بده غیدبیدریی پیدامبر س
شخصیتهای عمروبن لحی (مربرط به مان بسدیار پدیش س تدرد) و دجدال (مربدرط بده
آترسلزمان) ستتصاص دسده سالت ،باید دلیل آن رس در بافت فرهنگی که در آغا الدده الدرم
هجری بر جامعه سال،می حاکم سالت ،جستوجر کرد که در بخش بافت ،بده آن پردستتده
میشرد.
در سین متن ،س سبزسر دیگری نیز برسی سثبات مؤلفه نبر،ت پیامبر سال،م

کمم یرفته

شده و آن ،ورآن کریم سالت .با وجردی که سبنکلبی س ورآن بهعنرسن یم منبع در ترصیف
ویگییهای بت پرالتی سالتفاده نمرده ،سما ت،ش دسرد با سالتفاده س آن ،سین مؤلفده رس تأییدد
کند .سو ،سین هدت رس س دو طری سنجام میدهد:
نخست سینکه ،تطبی شرسهد تاریخی با مفاد آیات ورآن؛ به عبارت دیگر ،هشام کلبی،
آیات ورآنی رس در ذیل حرسدث تاریخی ذکر میکند تا نشان دهد منابع تاریخی ،با مضامین
ورآن سنطباق دسرد و آن رس تأیید میکند .س سینرو ،بهعنرسن ک،م وحی ،منبع وابل سعتمدادی
سالت؛ س جمله سین ووایع تاریخی :رفتار مشرکان مبنی بر شریم ورسردسدن بتها با تددسی
یگانه ،57پرالتش بتهای پنجیانه ورم نرح ،51عبدادت الده بدت الت و عدزی و مندات،59
پرالتش جن ترالط سعرسب 60و الرنگرنی بتها در رو فتح مکه 63رس میترسن نام برد.
دوم آنکه ،نریسنده در بیشتر مرسردی که به آیههای ورآن سالتناد میکند ،بر سین مسئله
تأکید میکند که آن آیات ،ک،م تدسوند سالت و بر پیامبرش نا ل شده سالت .جم،ت یدر،
تأکید بان روسیی نریسنده رس در سین مررد نشان میدهد:
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«یقول اهلل لابیه»62ت «فذکرهم اهلل (عزوجل) ف کتمبه فیمم أنزل عل نبیه»63ت «ویامة هذا الذ
ذکرهم اهلل(عزوجل) فقمل ویامة ثمثة األخر »64ت «ه الت ذکرهم اهلل ف القرآن»
بعَ اهلل رسولة انزل علیه افریتم المت والعز .»...

65

«فلمم

66

در سین وسمت نیز ،وسژه «سهلل» میان پیامبر و ورآن ،سرتباط معنادسر و مثبت سیجاد کرده و
وحیددانیبددردن آن رس بدده ترسننددده سلقددا مددیکنددد .برجسددتهالددا ی و تثبیددت مؤلفدده نبدر،ت
رالرلسهلل

 ،با مسئله حاشیهرسنی بتها ترالط سبنکلبی ،تحق کامل مییابد که به دلیل

شرسهد بسیار آن در سین متن ،مبحثی مستقل به آن ستتصاص دسده میشرد.
حاشیهرانی بتها ،عنصری مؤثر در تثبیت مؤلفه نبوّت رسولاهلل

س بین عناصری که البب تثبیت مؤلفه نبر،ت و برجسدتهالدا ی نقدش رالدالت پیدامبر
سال،م

شدهسند ،حاشیهرسنی بتها ،نقش محرریتر و سالاالیتری رس سیفدا کدرده سالدت.

شرح الریذشت سین بتها و الخنیفتن س عظمت و شدرکت آنهدا ،در کندار روسیدت عددم
مرفقیت دیگر سنبیا در نابردی آنها و در آتر ،سنهدسم آن بتها به دالدت رالدرل تددس

و

یارسنش ،الترگبردن نقش پیامبر رس در ترویج ترحید و جایگاه سعظم سو رس در میان دیگر سنبیا
به نمایش مییذسرد.
تصریر سبنکلبی س بتپرالتی در سین دوره ،بهوضرح حاشیهرسنی بتها رس نشان میدهد.
در سین با نمایی ،فر ندسن وابیل و عمروبنلحی در مقدام روس دهنددیان پرالدتش بتدان در
میان فر ندسن آدم

و ورم عرب ،مهمترین غیرها و دیگریهای متن هستند؛ سما نکتده

وابل تأمل آنکه سبنکلبی در روسیتهای ترد ،بتپرالتی رس عقیده وسردستدی در میدان عدرب
میدسند .سو با پیرند برورسرکردن میان عمروبنلحی ،بهعنرسن یدم غیرِدستلدی بدا غیرهدای
تارجی چرن «بتهای پنج یانه مانه نرح

» 67و «سهالی بدتپرالدت بلقدای شدام»،61

ت،ش میکند سین معنا رس به ترسننده سلقا نماید که عربِ پدیش س سالد،م ،بدهوسالدطه سیدن
غیرها و دیگریها برد که به آیین بتپرالتی و شرک روی آوردند در سین میان ،نقش مهم
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در هریت عربی ،سین برد که ترحید دیریرنشده النّت سبدرسهیم

تاریخی پیامبر

367
رس

پس س الالها ،به عرب با یردسند .در دیدیاه سبنکلبدی ،در حقیقدت ،هریدت سالد،می کده
حضرت محمد

به جامعه عرب عرضده کدرد ،هدریتی ناشدناتته و غریبانده در سذهدان

تاریخی عرب و هریت ورمیسش نبرد.
سبنکلبی بر نقش حضرت محمد

69

س سین جهت تأکید مدیکندد کده در مدانی کده

سَعرسب با رویگردسنی شدیدی س ترحید ،در کفر و شرک غرطهور شددند و دیرسندهوسر شدیفته
پرالتش بتان بردند ،70پیامبر ،تنها کسی برد که ترسنسدت سیدن شدرک عمید رس س بنیدان
برکند.

73

سبنکلبی در األصام ت س شیرههای متعددی برسی تحقیر و غیری،تالا ی بتها و پرالتش
آنان سالتفاده میکند .سالتعمال جم،ت و وسژیانی با بار معنایی منفی ،ترصیف برتی عقاید
و سفعال مشرکان ،آدسب ویگه مرسالم بتپرالتی آنها و نیز تردیدهایی که در مررد بیکفایتی
بتها در برتی س پرالتندیان به وجرد آمد ،س جمله مهمترین سین شیرههاالت.
سالتعمال وسژه «شرک»« ،75کافر»« ،71جاهلیت» برسی ترصیف مانه پرالتش بتدان در
عربستان ،79وسژههای «هددم»« ،75حرّوهدا بالندار»« ،76أضدرم فیده سلندار»« ،77کسدر» 71و
«فجعله جذسذس» 79برسی نابردی بتها و همچنین ،معرفدی بدتپرالدتان در جملده «الدپس
رفتهرفته سیدن عمدل (طدرست بدر الدنگ) آندان رس بده پرالدتش آنچده دوالدت دسشدتند (و
مىپسندیدند) کشانید و فرسمرش کردند آنچه رس کده بدر آن بردندد و دیدن سبدرسهیم
سالماعیل

و

رس دیریرن الاتتند و بتان رس پرالتیدند ،10»...بهتربی س سین سمر حکایت دسرد.

در تمام روسیتهای مربرط به بتها ،سبنکلبی ت،ش دسرد نظام جاهلی رس رالرس کند تا به
در پایاندسدن به شرک تأکید نماید؛ برسی نمرنه،
سین طری  ،بر دشرسری کار پیامبر
برتی س عقاید و سفعال مشرکان که در متن األصام برجسته شده ،عبارتسند س  :ترسشیدن
الر نزد منات ،و سینکه آنان حجشان رس فقط در سین صررت کامل میپندسشتند،13
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361

الریندترردن سَعرسب در مرسضع مختلف به بتها ،15کشتاریاه عزی به نام «غبغب» که
پرالتندیان آن ،وربانیهای ترد رس در آن میکشتند ،11رالم س الم و ورعهسندستتن نزد
16
بتها ،19ملخ ترردن سَعرسب 15و آوردن شکل ،ظاهر ،مکان و سنرسع بت.
سفزون بر سین ،سبنکلبی برسی نشداندسدن تردیدد برتدی مشدرکان بده نداترسنی سصدنام،
مثالهای فرسوسنی رس بیان میکند؛ 17برسی نمرنده ،در یزسرشدی کده س بدت الدعد مدیآورد،
حاشیهرسنی کامل بتها رس بهوضرح میترسن دید:
سعد ،بت قبیله با یلکمن بود که در ییمن صنحرا گذاونته ونده بنود .رو،
یرد ا ،این قبیله وتران خود را نزد سعد آورد تم بت به آنهم برکت دهد .ونتران
ون به یقمبل سعد رسیدند و او (بت) را درحمل کنه خنون قربنمن هنم بنر سنر و
رویش ریخته بود ،دیدند ،وحشت کردند و رییدند و در صحرا پراکانده گشنتاد.
صمحب وتران خشمگین ود ،ساگ برگرفت و بر سعد کوبید و گفت :خدا خیرت
ندهد که وترانم را پراکاده کرد . ...

88

همچنین ،س بار ترین روسیدتهدای سو در تحقیدر آدسب بدتپرالدتی مشدرکان عدرب رس
میترسن در ترصیف آدسب حج بت سویصر مشاهده کرد .سبنکلبی با سالتناد به یم روسیدت و
یم شعر ،19یزسرش میکند:
پرستادگمن اقیصر در هاگم حج آن بت ،در پیشگمه او یوى سر یىتراونیدند
و بم هر یویى ،قنرّهاى آرد بنر ،ینین ینىریختاند .در اینن هاگنم  ،افنراد قبیلنه
«هوا،ن» ،پیمپى بر ایشمن وارد یىودند .اگر هانو ،قبضنه آرد و تنمر ینوی بنر
،یین نیفتمده بودى« ،هوا،نى» یىگفت :آن را به ین بنده کنه ینن خمکسنمرى ا،
«هوا،نم» .و اگر پیش ا ،آیدن وى[ ،آرد و یوى] بر ،یین ریخته وده بود ،یوى
را بنم ون ش و آردى کنه همننراه داوننت ،ا، ،ینین بریننىگرفنت و یننىپخننت و
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یىخورد.

369

90

بسیاری س ترصیفاتِ هشام کلبی در تصرص رسبطه وبایل با بدتهدا ،یدادآور الدخنان
جعفربنسبیطالب در نزد پادشاه حبشه ،در ترصیف عرب پیش س بعثت پیامبر

سالدت.

93

همانیرنهکه جعفربنسبیطالب برسی نشاندسدن سعجا سال،م به نجاشی ،به بیان عادتهای
غلط جاهلی پردستت ،هشام نیز با سالتفاده س سین شیره ،وصد دسرد معجزه سال،م در سعطای
هریتی برتر به عرب رس به تصریر کشد.
در مجمرع ،درحالیکه سبنکلبی ،تاریخ سصنام و سوثان عرب جاهلی رس پیرسمدرن مؤلفده-
های ترحید و نبر،ت ،بهویگه نبر،ت پیامبر تاتم

 ،روسیت و با نمدایی مدیکندد ،سمدا سیدن

مؤلفهها ترد ،پیرسمرن مفهرم دیگری به نام «معجزهبردن سال،م» در حدال الدا ماندهدی
هستند.
تثبیت مؤلفه اعجاز اسالم؛ محوریترین مؤلفه متن األصنام

ترجه به مؤلفههای ترحید و نبر،ت و سرتباط تاص آنها با چینش یزسرشها و روسیتهای
کتاب در کنار مبحث تحقیر بتپرالتی ،ما رس به الری محرریتدرین مؤلفدب مدتن و هددت
ترلید س آن نزدیم میالا د .به نظر میرالد ،سین مؤلفه در مدتن األصنام ت تثبیدت سعجدا
سال،م باشد .ترجه به کل روسیت سبنکلبی س األصام ت به درک سین مؤلفه بهتر یداری مدی-
رالاند .سو س سبتدسی مباحث ترد ،س ترحیدد و یکتاپرالدتیِ سو،لیده ندگسد آدم آغدا مدیکندد و
ب،فاصله به الرسغ چگرنگی شروع بتپرالتی میرود و دورنمایی س مبار ه شرک و ترحیدد
رس به تصریر میکشد .در سین تصریرالا ی ،سو تأکید میکند که سنبیا س جاندب «سهلل» بدرسی
برورسری ترحید مبعرث شدند؛ سما در هدت ترد ناکام ماندند .الرسنجام ،تدسوند پدرچم سیدن
نبرد رس به دالت آترین نبی ،حضرت محمد

میالپارد و سو هدت ناتمام دیگر سنبیا رس با

پیرو ی به پایان رالانید .سو پیرو ی سو ،فتح مکه و شکستن بتان برد که تدسوند سین شهر
رس برسیش یشرد.

امحای بتپرستی و بازآفرینی غرور قومی عرب...
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چینش مفاهیم در سین با نمایی ،به شرح ذیل سالدت :ترحیدد سو،لیده ،سهلل ،سرسده سلهدی در
سنتخاب سنبیا ،ناکامی سنبیا در سمحای شرک ،سرسده سلهی در سنتخاب رالرل تداتم
سلهی در فتح مکه و نابردی بتپرالتی چندهزسر الاله به دالت حضرت محمد

 ،تأییدد
که نشان

میدهد به وسالطه وسژه و مفهرم سهلل ،مؤلفههای ترحید و نبر،ت در روسیتهای مدتن ،جدای
دسده میشرند تا سین عقیده رس سثبات کنند که تنها دین سال،م و پیامبر آن ترسنست به شرک
و عمر بتهای چندهزسرالاله پایان ببخشند .بر سالاس روسیت متن ،مؤلفه «سعجا سالد،م»،
ترد رس در یم سمر کرچمتدر ،سمدا مهدم دیگدر نیدز نشدان دسد و آن ،با یردسنددن ترحیددِ
س دالت رفته ورم عرب (یکتاپرالتی سو،لیه مان حضرت سالماعیل
در مان رالرل تدس

) برد که درعینحدال،

 ،هریتی تا ه و الا نده نیز به آنها دسد که با تمس،م به آن ترسنستند

در آیندهسی نزدیم (عصر فترحات) ،وسرث سبرودرتهای جهان باالتان (الاالانی و بیزسنس)
شرند .ضرورت فهم چرسیی حضرر سین مؤلفهها در متن األصام ت در یرو فهم مینه تداریخ
فرهنگی د الیاالی مانه سبنکلبی سالت؛ سما پیش س پردستتن به آن مبحث ،ال م سالدت بده
یم عنصر دیگر در سین متن سشاره کرد که یرچه با هدت ترلید مدتن و سعجدا سالد،م در
پیرندی تنگاتنگ سالت ،سما کاربست آن ،به دالیل فرهنگدیِ متفداوتی س دیگدر مؤلفدههدا
با مییردد .سین مؤلفه ،سمامت حضرت علی

سالت.

تثبیت مؤلفه امامت حضرت علی

سیرچه شرسهد حضرر مؤلفه سمامت در سین متن بسیار محددود سالدت ،سمدا بدا ترجده بده
مرضرع و حر ه مانی مررد بررالی کتاب ،یعنی تاریخ بت در عصر جاهلیت ،سیدن حضدرر،
هم دور س سنتظار می باشد و هم البب سعجاب سالت .در یزسرش نابردی بتها ،ذکر نام سمام
علی

در فهرالت مأمررسن الرنگرنی بتها ،سمری طبیعی به نظر میرالد؛ سما آنچه وابل

تأمل سالت ،سشاره سبنکلبی به شمشیر ذوسلفقار سمام علی

در دو روسیت سالت.

سو،لین یزسرش ،مربرط به نابردی بت مندات در الدال هشدتم هجدری سالدت کده سمدام
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علی

373

س جانب پیامبر ،مأمرر الرنگرنی آن شد .سیشان ،سین بت رس که به سدعای سبنکلبی،

ودیمی ترین بت عرب برد ،نابرد الاتت و س غنایم آن ،دو شمشدیر بده دالدت آورد کده س
هدسیای حارثبنسبیشمر غسانی برد .پیامبر
یکی س آنها ،همان ذوسلفقار برد.

 ،هر دو شمشیر رس به علی

بخشید که

95

دومین یزسرش که آترین تبر کتاب نیز محسرب میشرد ،با نابردی بت فلدس پیرندد
دسرد که در آن روسیت شده:
عل

پس ا ،نمبود این بت ،دو قبضه ومشیرى را که «حمرثبنابىونمر

غسمنى» پمدومه «غسمن» ،آن دو را به گنردن «فلنس» آویختنه بنود ،و یکنى را
«یخذ » ،و دیگرى را «رسوب» یىگفتاد ،برگرفت و «على بن ابى طملنب» بنم آن
دو ومشیر به نزد پیمیبر

بم،گشت .و آن حضرت ،یکى بنه گنردن آویخنت و

س س به «على بن ابى طملب» بخشود و هممن است ومشیرى که «علنى» آن را بنر
ییمن یىبست.

93

با آنکه نظر مرر،تان در مررد ریشه شمشیر ذوسلفقار متفاوت سالت ،99سبنکلبی آن رس بده
ستبار بتهای عرب و معروتترین پادشاه غسانی پیرند دسده سالت .چینش تاص و جایگداه
ورسریرفتن سین یزسرش در میان روسیتهای دیگر کتاب ،جالب ترجه سالت .درحالیکه هشام
کلبی ،متن األصام رس با ذکر نام حضرت سالماعیل

و شدروع بدتپرالدتی عدرب آغدا

میکند و نخستین ترصیفش س بت هدای عدرب رس بده بدت مندات و نابردکنندده آن ،سمدام
علی

ستتصاص میدهد ،در آترین یزسرش ترد نیز ،به شرح چگرنگی الدرنگرنی بدت

فلس به دالت سمام علی
سالماعیل نبی

میپردس د .به نظر میرالد ،سین چینش ،یعنی شروع کتاب بدا

 ،سدسمه آن با رالرل سهلل

جهت برجستهالا ی نقش حضرت علی

و پایان آن بدا سمدام علدی

 ،ت،شدی در

در سمحای بتپرالتی سالت.

ترجه به بخشی س سین روسیتها کده دو شمشدیر ،س جملده ذوسلفقدار ،ترالدط حضدرت
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بخشیده میشدرد و نیدز سیدن وسدمتِ یدزسرش کده حضدرت

محمد

به سمام علی

محمد

 ،آن شمشیرها رس سبتدس به یردن ترد آویخت و الپس به سمام علی

همگی کرششهای دیگری س نریسنده رس در جهت برجستهالا ی جایگاه سمام علی
نزد رالرل تدس

بخشید،
در

منعکس میکند که با ترجه به دور س سنتظداربردن ذکدر آنهدا در مدتنِ

مربرط به بتپرالتی عربِ پیش س سال،م ،میترسند نشدانهسی س سعتقداد مؤلدف بده سحقی،دت
سمامت علی

تفسیر شرد.

بر پایه تحلیل متن و آنچه یفته شد ،میترسن مؤلفههای سصلی و محرری مدتن رس کده
روسیتهای متن ،پیرسمرن آنها چینش شدند ،در نمردسر ذیل نشان دسد:

توحید

اعجاز
اسالم
امامت
حضرت
علی(ع)

نبوت
پیامبر(ص)

«نمودار مؤلفههای محوری متن»
بافت فکری معاصر ابنکلبی

برسی فهم تاریخنگاری هشام کلبی ،باید سوضاع فرهنگی مانه وی رس مررد بحث ودرسر
دسد .هشام کلبی پرورشیافته دو شهر معروت بینسلنهرین ،یعنی کرفه و بغدسد برد .در الده
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نخستین سال،می ،شهر کرفه به دلیل الکرنت وبایل ،سولیتهدا و ورمیدتهدای یرندایرن،
دسرسی الاتتار سجتماعی و فرهنگی پیچیدهسی برد .غالب نخستینپایهیذسرسن علرم سال،می،
در مینه :تفسیر ،حدیث ،فقه و سدبیات ،س کرفه برتاالته بردند 95.در سین شهر ،کنیسههدا و
کلیساهاى پرسکندهسى وجرد دسشت که در مینههای دینى و سجتماعی فعالیت دسشتند؛ 96سما
با سنق،ب عباالیان و تأالیس بغدسد در آالتانه ورن دوم هجری ،کرفه همچرن بصره سهمیت
پیشین ترد رس س دالت دسد و هشام کلبی به بغدسد الفر کرد؛ چرسکه سیدن شدهر بدهوسالدطه
حمایت تلفای عباالی س عالمان ،به مدحل سجتماع و یدردهمایی فدض،ی عدجم ،یهردی،
یرنانی و دسنشمندسن کشررهای دوردالت دیگر تبدیل شدده برد .سهل هدر مدذهب و ملتی،
در بغدسد یرد هم آمدند و سین شدهر رس مدرکز عدلرم و فدنرن دندیا نمردند 97.شاید به همین
دلیل باشد که محمدبنسدریس شافعی (م509 .ق ).به شایردش یدرنسبدنعبددس علی (م.
569ق ).که بغدسد رس ندیده برد ،مییرید« :بنابرسین ،تر نه جهان رس دیدهسی و نه مردم جهان
91

رس». ...

یکی س مسائل مهمی که عباالیان در پایتخت ترد با آن روبهرو شدند ،بحث کشاکش
فرهنگی عرب و عجم و رویارویی ورمیت عدرب در برسبدر نگسدهدا و ملدل دیگدر ،بدهویدگه
سیرسنیانی برد که به با یردسندن هریت ورمی ترد در برسبر عربها یرسیش یافته بردند .سیدن
سمر ،دالیل مختلفی دسشت و یکی س مهمترین آنها ،الیاالت عربدیالدا ی و وبیلدهیرسیدی
ت،فت پیشین (سمری) برد؛ بهعنرسن نمرنه ،نهضت شعربیه که یم جندبش سدبدی بدرد ،بدا
هدت با الا ی هریت سیرسنی و سثبات برتری سین نگسد بر ورمیت عدرب ،بده ترجمده تداریخ
سیرسن باالتان به بان عربی و الرودن سشعاری به سین بان با مضدامین تفداتر بده نیاکدان
باالتانیشان دالت دند .در سین فضا ،بدا تعریف و برجسدتهالدا ی هریدت عربدی ،سمدری
ضروری به نظر میرالید .س جمله متفکرسن عربی که برسی سین سمر تد،ش کردندد ،هشدام
کلبی برد .وی ،مسیری رس که برسی تحق سین هدت سنتخاب کرد ،نگارش تاریخ ،بدهویدگه
تاریخ عرب برد .ت،شهای یاد سبنکلبی در سین مینه ،البب شد وی بهعنرسن بزرگترین

379
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روسیتکننده تاریخ عرب ودیم ،در نسل سو،ل تاریخنریسان سال،می شناتته شرد .عربهدای
شبهجزیره پیش س بعثت پیامبر

 ،به دلیل ندیی وبیلهسی و عشیرهسی ،تداریخ و تمددن

برجستهسی چرن سیرسن باالتان ندسشتند تا چرن شعربیه با نگارش و ترجمه سین تاریخ ،بدسن
سفتخار کنند .در مقابل ،سبنکلبی برسی رفع و جبرسن سین کمبرد ،متأثر س بینش دینی ترد ،س
عامل «دین» در سمر هریت الا ی بهره برد؛ به الخن دیگر ،میان هریدت عربدی و هریدت
سال،می ،پیرالتگی و یگانگی به وجرد آورد .هشام کلبی نشان دسد که در میان نگسد عدرب،
سصلیترین مایه غرور سین ورم ،بعثت پیامبر در میان سیشان برد .وی س سین طری  ،ع،وه بر
سیجاد حس ،برتری در مسلمانان عرب و تحکیم ستحادشان ،به تمام رویبان یرشزد کند کده
هریت عربی به دلیل حمایت س برترین دین بشری ،به غلبه و برتری بر سمپرسطدرریهدا و
تمدنهای مانه ترد دالت یافته سالت .متن األصام نیز در سین فضای فکری د فرهنگدی
ترلید شد تا ع،وه بر تدوین بخشی س تاریخ س دورسن باالتان عرب ،با پیرنددسدن مؤلفههای
پیامبری و ترحید با نگسد عرب ،برتری سین ورم رس در برسبر دیگر نگسدهای بشری سثبات نماید.
هریتالا ی عربی د سال،می برسی مسلمانان عرب و غیرعرب ،سمری تأثیریذسر و
سوناعکننده به نظر میرالید؛ سما در فضایی که برتی علمای غیرمسلمان ،منکر حقانی،ت و
صدق سدعای نبر،ت پیامبر سال،م و دین سو بردند ،هشام کلبی میبایست در ترلید األصام ت
هدت مهم دیگری رس نیز ،یعنی سثبات سعجا سال،م ،دنبال میکرد.
ورن نخستِ ت،فت عباالدیان ،دورهسی سالدت کده علمدای سدیدان مختلدف همچدرن:
مسیحیت ،یهردیت ،رتشتی و صابئی ،در مناظرست بینس دیانی ،کتابها و رالالههایشدان،
عقاید مسلمانان رس به چالش کشیدند .سین سمر ،بیشتر پیرسمرن سنکدار عقیدده مسدلمانان بدر
سلهیبردن سین دین ،صدق سدعای نبر،ت حضرت محمد

و آالمانیبدردن کتداب ودرآن

سنجام میشد 99.در سین دوره ،در میان سدیان مناظرهکننده ،بیش س همه ،با سر دفاعیهنریسی
مسیحیان علیه مسلمانان ،یرم برد و علمای آنها ،آثار ک،می ،ردیهها و دفاعیههدایی رس در
مقابلِ مخالفتهای رسیج مسلمانان با تعالیم مسیحی سرسئه کردند .تعددسد یداد رالدالههدای
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متکلمان مسلمان بر ضد ،دفاعیهپردس سن مسیحی د در مقایسه با دیگر سدیان د در سین ورن

که در فهرالت سبنندیم باوی مانده سالت 300و نیدز سشدارست جداح در رالداله الوهد علوی
النص یت سنعکاسدهنده حجمِ والیع ت،شهای مسیحیان در سین باره سالت؛ 303بهعندرسن
نمرنه ،جاح به رنجش مسلمانان س سالتداللهای دفاعیهپردس سن مسیحی در سین مدان و
نیز سین مسئله که هیچ یم س یهردیان ،مجرس و صابئیان ،به شددت و سنددس ه مسدیحیان،
جامعه مسلمانان رس تحت فشار ورسر ندسدهسند ،سشاره میکند 305.مخالفت مسلمانان با آمر ه-
های مسیحی ،شامل آمر ه تثلیث و تجسد ،س سینجا ناشی میشد که س نظر آندان ،تثلیدث،
ترحید رس نادیده مییرفت و آمر ه تجسد ،حقیقت رس در مررد مسیح دچار سبهام میکدرد .در
مقابل ،دفاعیه نریسان مسیحی در پاالخ به سدعاهای دیندی سالد،م ،آثداری رس بده دو بدان
الریانی و عربی ،پدید آوردند که در آنها ،بیشتر سین سدعا رس مطرح میکردند که:
 ...یحمد

 ،تاهم آیو،ههمی که ا ،بحیرا دریمفت کرده بود ،یوعظه ی کرد.

این ،نم راهب است که هم در روایتهم اسمی و هم یسیح گفتهاند کنه بنه
یحمد جوان ،یسمئل دیا را تعلیم داده و نبوّت او را نیز در آیانده تشنخید داده
103

بود.

و همچنین ،سین دفاعیهپردس سن سدعا کردهسند مردم عرب ،سال،م و پیامبری محمدد
رس نه به دلیل معجزست و نشانهها ،بلکه به جهدت سنگیدزههدای دیگدری کده س دیدد سیدن
دفاعیهپردس سن بیسر ش برد ،پذیرفتند.

309

در چنین فضای فکری و مناظرست فرهنگی ،هشام کلبدی مانندد بسدیاری س متفکدرسن
مسلمان العی کرد به سثبات حقانی،ت سال،م در برسبر سدیان دیگر بپردس د .سو درحالیکه مدتن
تاریخی ترد رس األصام نامید ،سما در صدد تثبیت و سلقای معنای متفداوتی بده ترسننددیان
برآمد .هشام کلبی ،فضای یست جهان عرب در پیش س سالد،م رس آکندده س بدتپرالدتی،
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حتی در مناط دوردالت حجا  ،و الرشار س آدسب و رالرم جاهلی ترالیم کرد تا به ترسننده
سلقا کند که فضای جاهلیت تا آن لحظه الرنرشتالا که جبرئیل نخستین الطرر ودرآن رس
س آالمان بر محمد
که به محمد

نا ل کرد ،سدسمه دسشت و در سین بستر ،شخصی وجرد ندسشته سالت

تعلیم دهد .درحالیکه سبنکلبی ،معجدزه سالد،م و نبدر،ت محمدد

رس

برجسته میکرد ،نقش سنبیای دیگر رس در نابردی شرک و بتان به حاشیه مدیبُدرد .در سیدن
میان ،سو در وسکنش به مجادلههای ک،می مانهسش ،نام و نقش مرالی

و عیسدی

رس کام ً،حذت نمرد .در رسالتای سین حاشیهرسنی ،سبنکلبی س میان بدتپرالدتانی کده آیدین
مسیحیت رس ستتیار کرده بردند ،تنها س «عدیبنحاتم» نام برد و بر سین سمر که وی پس س
ظهرر سال،م ،دین جدید رس پذیرفت ،تأکید کرد 305.همچنین ،درحالیکه نریسنده األصنام ت
س پیامبرس ن دین صابئی در پروژه مبار ه با شرک ،نام برد ،ولی با هدت سثبات برتدری دیدن
سال،م ،ت،شهای پیامبرسن آن دین رس در ترویج ترحید ،نامرف جلره دسد 306و تأکیدد کدرد
که پروژه ناتمام آنان رس دین سال،م و محمد

به سنجام رالانید.

سما چنانکه در بخش مؤلفه نبر،ت به آن سشاره شد ،سبنکلبی در پایان کتاب األصام ت س
سالتفاده کرد و آن،

شیره محدود دیگری نیز برسی سثبات حقانی،ت نبر،ت حضرت محمد

تأکید بر ترسنایی ویگه غیبیریی پیامبر س عالم دو برد .کاربست سین شدیره غیرتداریخی،
سحتماالً در وسکنش به مسیحیانی صررت یرفت که با سالتناد به معجدزست فدرسوسن حضدرت
عیسی

و عدم وجرد آن در پیامبر تاتم

 ،به صدق نبدر،ت سو سِشدکال مدییرفتندد.

ت،ش سبنکلبی در سثبات سین نرع ترسنمندیهای ویگه رس باید در مره نخستین ت،شهدای
مرر،تان و ریشه دالیلنگاری در الده چهارم و پنجم هجری دسنست.

307

نتیجه

مرضرع سین پگوهش ،شناتت وسیایی س تاریخنگاری متقددم سالد،می در ودرن دوم و
الرم هجری ،س طری فهم چگرنگی و چرسیی تاریخنگاری هشام کلبی بر سالداس تحلیدل
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متن األصام وی برده سالت .رویکرد بهکاررفته برسی فهم ویگییهدای تداریخنگداری سیدن
مرر ، ،رویکرد معناکاوی بدرد کده بدر سالداس آن ،تد،ش شدد س طرید تحلیدل عناصدر
درون بانی متن األصام و نیز شناتت چگرنگی روسبط میان آن با نریسنده (کلبی) و بافت
الیاالی د فرهنگی مانهسش ،به هدت ترلید و نگارش األصام در آغا ین الده الرم هجری
دالت یافت.
تحلیل متن األصام نشان دسد ،درحالیکه کتاب سبنکلبی درباره تاریخ بتهای عرب و
بتپرالتی سالت ،سما مفاهیمی که روسیتهای متن پیرسمدرن آنهدا الدا ماندهدی شددهسندد،
مؤلفههای «ترحید» و «نبر،ت» ،بهویگه «نبر،ت پیامبر سال،م

» هستند .سیدن مؤلفدههدا

ترد نیز پیرسمرن یم مفهرم محرری دیگر به نام «سعجا سال،م» چینش و الدا ماندهدی
شدهسند .در سین میان« ،سمامت حضرت علی

» ،شاهدی بر سین مؤلفههاالت .درحالیکه

سبنکلبی س منبع و مفهرم «ورآن» ،در تثبیت حقانی،ت مؤلفب نبر،ت حضدرت محمدد

و

سعجا سال،م سالتفاده کرد ،به مقدسر فرسوسندی نیدز س حاشدیهرسندی بدتهدا و آدسب و رالدرم
بتپرالتی در رسالتای سین هدت بهره بُرد.
چرسیی حضرر سین مؤلفهها در متن ،بهشدت متأثر س بافت فکدری د فرهنگدی معاصدر
نریسنده سالت .سبنکلبی ،متن األصام تدرد رس در عدرسق در حددود 503ه.ق .بده نگدارش
درآورد .در سین مان ،یکی س مسائل مهمی که عباالیان و مسلمانان با آن روبدهرو بردندد،
مسئله کشاکش فرهنگی عرب و عجم و فعالیتهای والیع شدعربیه در الرتاالدر الدر مین
سال،می برد که هریت عرب رس به چالش میکشید .در پاالخ به سیدن مسدئله ،سبدنکلبدی س
جمله مرر،تانی برد که س طری روسیت تاریخ یذشته عرب ،دالت به هریتالا ی برسی سین
ورم د .غلبه بینش دینی و سال،می سو ،البب شد سین هریتالا ی ،رنگ عربی د سالد،می
دسشته باشد .هشام ،یرچه کتاب األصام رس در مررد تاریخ عرب و بتهای آن نگاشت ،سمدا

امحای بتپرستی و بازآفرینی غرور قومی عرب...

371

نقش ترحید ،سال،م و پیامبر آن رس در سمر هریتالا ی نگسد عرب ،برجستهتر نمرد تا برتری
سین ورم رس بر دیگر سورسم حاضر در الر مین سال،می ،سثبات نماید.
س الری دیگر ،مانه سبدنکلبدی ،دورهسی سالدت کده علمدای سدیدان مختلدف ،بدهویدگه
مسیحیت ،در مناظرهها و رالالههایشان ،عقاید مسلمانان رس بده چدالش کشدیدند و عقیدده
سلهیبردن نبر،ت پیامبر

و ورآنش رس تکذیب میکردند .متدأثر س سیدن فضدا ،سبدنکلبدی

ت،ش کرد در األصام ت به سثبات حقانی،ت دین سال،م بپردس د .س سینرو ،مؤلفب محرری مدتن
رس «سعجا سال،م» ورسر دسد و در روسیتش س تاریخ بتپرالتی ،ت،شهای سنبیای دیگر رس در
ترویج ترحید ،نامرف جلره دسد و تأکید نمرد که پروژه ناتمام آنان رس ،تنهدا دیدن سالد،م و
حضرت محمد

به سنجام رالانید.
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پینوشتها
دستدلد،ادّاآغازالینانرشته،اتأکیدا
ترلناتعاّیفامختلفیابه ا
ا
.1ابااترجهابهاآنوهالزاتاّیخنگاّامی
دلّیم اکه ابه انظة اما ا«تاّیخنگاّ ،اکسی الست اکه الوخالً ادّ احرزه امرضرعی انسبتاً امشخصی احةکتا
میکند او ادوم الینوه الز امیان اگزلّشهای امختلف ابا الدعای اصدق اسخن ،ایک اّولیت امیاسازد».ا
ا

تاّیخشناسی اوا
(ّ.ک :اگفتوگر ابا امحمدعلی الکبةی ادّ :احضةتی ،احسن او اعباس ابةومند العلم ،ا ا
تاّیخنگاّی،اتهةلن:اپژوهشودهاتاّیخالسالم،ا1931ش،اصا39اوا )33ا
نگاّیاّلامیترلنا
ا
.2ابةالساسادیدگاهامحمدعلیالکبةی،الستاداتاّیخادلنشگاهاشهیدابهشتی،اتاّیخ
دّ اچهاّ اشول او اّوش امختلف ابةّسی او امطاکعه اکةد .ادّ اّوش اکالسیک ،ابه اترصیف اصِةف اوا
ةهةستولّالزالسامیامرّخخاناهةادوّهایاامدّسهاخاصایااسةزمیناخاص،ابهاهمةلهاذکةازلدّوزاوا
هنگامادّگذشتاوابیاناکتا هایشانابسندهامیشرد.اّوشادوم،اهماناّوشامقایسهلیاواتطبیقیا
دوایااچندانحلهایاامدّسهاتاّیخنگاّیالست.ادّاّوشاسرماواچهاّماکهالمةوزهاکاّبةداگستةدهلیا
یاةته ،ابةّسی اتاّیخانگاّی ابا اّوش او انظةیههای اتحلیل اّولیت امترن ،امانند اتحلیل اگفتمان اوا
ّوشهایانقدامتنابةالساسانظةیهالدبیالست.ا(ّ.ک:امصاحبه اباامحمدعلیالکبةیادّاپژوهشودها
ا
تاّیخالسالم،ابهمنا1932ش)ا ا
جامعهشناسی امعةةت» انیز امرّد امطاکعه اقةلّا
ا
همچنین ،اتاّیخنگاّی امیترلند الز اطةیق اّویوةد ا«
جامعهشناسیامعةةتاواةةهنگ؛ اتنرعایااتغییةا
ا
گیةد.ابةلیالطالعاتابیشتة،اّ.ک:اترکل،امحمد .ا«
نگةشالزاکالسیکابهاجدید».انامهاعلرمالجتماعی،اشا،99ابهاّا1931ش،اصا2اوا .11ا
وگریاحسناحضةتیاباابةخیاصاحبنظةلنا
ا
بةلیابةخیادیگةالزالیناشیرهها،اترجهاکنیدابهاگفت
ا
یخاواتاّیخنگاّیالسالمی،ا
ا
تاّیخنگاّیادّالیةلن،ادّاکتا :احضةتی ،احسن ،اتأمالتیادّاعلماتاّ
ا
تهةلن:انقشاجهان،ا1931ش،اصا39اوا .113ا
 .9الین اّویوةد ،ابةگةةته الز انظة اةةهاد اساسانی ،الستاد ازبانشناسی ادلنشگاه الکزهةلء

الست.ا
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ساسانی ،الین اّویوةد اّل ابة الساس اةهم اخرد الز انظةیهاهایی امانند :اتحلیل اگفتمان ،انشانهاشناسیا
لجتماعیاوانقدالدبیامترنالستنباطاکةدهالست.الوادّابةّسیالینانظةیهها،ابهالینانتیجهاّسیدهالستا
کهاتمامالینانظةیههایازبانی،ابهادنبالاةهمامعنایاپنهانادّاپس ایکامتناهستند.الزلیناّو،اّویوةدا
خرد اّل امعناکاوی انامیده الست .ابةلی اةهم ابیشتة انظةلت الو ادّ الین ازمینه ،اّ.ک :اساسانی ،اةةهاد،ا
معناکاوی،اتهةلن:اعلم،ا1933ش،اصا112اوا.111ا ا
Context.ا4.
.5اساسانی،اةةهاد،امعناکاوی،اتهةلن:اعلم،ا1933ش،اصا،133ا131اوا .211ا
.1اهمان،اصا139اوا .131ا
جامعهشناسیامعةةتاواةةهنگ؛اتنرعایااتغییةانگةشالزاکالسیکابهاجدید»،ا
ا
 .1اترکل،امحمد،ا«
نامهاعلرمالجتماعی،ا1931ش،اشا،99اصا2اوا .9ا
.3اساسانی،امعناکاوی،اپیشین،اصا .113
.3اترجهابهاچگرنگیاکاّبستاولژگاناواجمالتاواشیرهاچیدماناواتوةلّاآنهاادّامتنالألصنام .ا
.11امنتظةلکقائم،الصغةاواوحیداسعیدی،اتبیینانقشاهشاماکلبیادّاتمدنالسالمی،اقم:اپژوهشگاها

حرزه او ادلنشگاه ،ا1939ش؛ الکوعبی ،انصیة .ا«مرّخ الکورةه اهشام ابن الکولبی» .ادّلس اةی اکتبها
،انامهاتاّیخپژوهان،اسالاپنجم،ا1933ش،اشا21؛ ا
ا
لکضائع
Atallah,W, «Alkalbi», in EI2, New Edition, Leiden, E J. Brill,
ا,Vol.4,1997, PP: 494-496.
بنمحمد،امثاکبالکعة  ،اتحقیق:ادلّلکهدیانجاحالکطایی،ابیةوتاواکندن،ا1333م؛ا
لکولبی،اهشام ا
ا
 .11ا
بنمحمد،انسبامعداولکیمنالکوبیة ،اتحقیق:ادکتةاحسناناجی،ابیةوت:اعاکما
منذّاهشام ا
ا
لکولبی،البی

بنمحمد،اکتا الألصناما(تنویسالألصنام)؛اتاّیخاپةستشاعة اپیشا
کلبی،اهشام ا
ا
لکوتب،ا1333م؛ ا
لز السالم ،اتةجمه :امحمدّضا اجالکی انائینی ،اتحقیق :الحمد ازکی اپاشا ،اتهةلن :النتشاّلت اسخن،ا
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1935شا(متناعةبیالألصنام،ادّالنتهایالیناکتا اآمدهاوانگاّندهالزالینامتنالستفادهاکةدهالست ).ا
.12ابةلیانمرنه،اّ.ک:اجعفةیان،اّسرل،امنابعاتاّیخالسالم ،اقم:انشةالنصاّیان،ا1911ش؛الکدوّی،ا
عبدلکعزیز ،ابحث اةی انشأ اعلم الکتاّیخ اعند الکعة  ،ابیةوت :ادلّ الکمشةق1339،م؛ امصطفی ،اشاکة،ا
لکتاّیخالکعةبیاولکمرّخخرن،ابیةوت:ادلّالکعلم،ا1313م .ا
.19الکولبی،انسبامعداولکیمنالکوبیة،اپیشین،اصا123اوا.123ا ا
 .13احسینی اجالکی ،اسید امحمدحسین ،اةهةس الکتةلث ،اقم :النتشاّلت ادکیل اما ،ا1322ق؛ اکلبی،ا
لألصنام،اپیشین،اصا .11ا
 Atallah, P: 495.ا15.
بنعلى،امةوجالکذهباومعادنالکجرهة،اتحقیق:السعدادلغة،ا
لکحسین ا
ا
.الکمسعردی،البرلکحسناعلى ا
بن
ا
11
جا:ابینا،ابی-
ا
قم:ادلّالکهجة ،ا1313ق،اجا،9اصا391؛البناندیم،الکفهةست،اتحقیق:اّضااتجدد،ابی
تا،اصا .112
.11الکولبی،انسبامعداوالکیمنالکوبیة،اپیشین،اصا .123
 .13البن اسعد ،امحمدبناسعد ،الکطبقات الکوبةى ،اتحقیق :امحمد اعبدلکقادّ اعطا ،ابیةوت :ادلّ الکوتبا
لکعلمی ،ا1331م،اجا،1اصا .932
.13الزاجمله،امیترلنابهالینامرّدالشاّهانمرد:ا«لماماصادق

اهمرلّهالواّلابهاخردانزدیکامی-

کةدا[والزاوی]اتفقدامینمرد.الوامیگرید:امناسختابیماّاشدهاواحاةظهاوادلنشاخرداّلالزادستا
دلدم .انزد اجعفةبنامحمد

اّةتم او الو ادلنش اّل ادّ اکاسهلی ابه امن انرشانید او امن ادلناییالم اّلا

على ،اّجال الکنجاشیا ،اقما :امؤسس الکنشة الإلسالمی ،ا1915ش ،اصا
بازیاةتم ».ا(نجاشی ،الحمدبنا ا
بندلود،الکةجالا(إلبنادلود)،اتهةلن:ادلنشگاهاتهةلن،ا1932ش،اصا )913
علی ا
بن ا
؛احلی،احسن ا
ا
393
20. Atallah, PP: 495-496.
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بنلحمد ،اتاّیخ الالسالم اووةیات الکمشاهیة اولألعالم ،اتحقیق :اعمةا
 .21الکذهبى ،اشمسالکدین امحمدا ا
عبدلکسالماتدمةى،ابیةوت:ادلّالکوتا الکعةبى،ا1339م،اجا،13اصا .313
بیةوت :ادلّالکوتبا
ا
على،اتاّیخابغدلد،امصحح:امصطفى اعبدلکقادّاعطا ،ا
خطیبابغدلدى،الحمدبن ا
ا
.22ا
لکعلمی ،ا1311ق،اجا،13اصا .35
.29اکلبی،الألصنام،اپیشین،امقدمهامتةجم،اصا .31
 .23امجمرع اکتا هایی اکه البناندیم الز اهشام اگزلّش اکةده الست ،الةزون ابة ا 131اکتا امیشرد؛ا
بهطرّیکهالبنندیمادّاذیلادهامرضرعاآنهااّلاةهةستانمرده الست؛ابةلیامثال،الوخکینامرضرعالزا
ا

کتا های اهشام اّل الینگرنه اآوّده الست :ا«کتا های الو ادّ اأحالف :اکتا احلف اعبدلکمطلبا
وخزلعه ،اکتا احلفالکفضرلاوقص الکغزلل ،اکتا احلفاکلباوتمیم ،اکتا الکمغیةلت،اکتا احلفا
بةلیالطالعاتابیشتة،اّ.ک:البنندیم،الکفهةست ،اتحقیق:اّضااتجدد،ابینا،ابیجا،ا
ا
أسلماةیاقةیش ».ا
بیتا،اصا113اوا .111ا
لبنخلوان او ایاقرت اآوّدهلند اکه اهشام اکلبی ابیش الز ا 151اکتا اتأکیف اکةده الست .ا(حمری،ا
ا
؛البنخلوان،ا
بنعبدلهلل،امعجمالألدباء ،ابیةوت:ادلّ الکفوة،ا1311ق،اجا،13اصا 231اوا 232ا
یاقرت ا
ا
لحمدبنمحمد ،اوةیات الألعیان اولنباء البناء الکزمان ،امحقق :الحسان اعباس ،ابیةوت :ادلّ الکثقاة ،ا
ا
1331م،اجا،1اصا32اوا )33ا

.25انگاشتنامتنامثاکبالمری ابةلیامهدیاعباسیاواترکیدادواکتا الکملرکیاةیانسب اولکفةیداةیا
أنسا ابةلیاجعفةابةمویاوامأمرن،الزاجملهانمرنههایاآشواّاّولبطاهشامابااخلفایاعباسیالست.ا
محمدبنجةیة،اتاّیخ الألمم اولکملرک ،اتحقیق :امحمد البرلکفضل البةلهیم ،ابیةوت:ادلّا
ا
(ّ.ک:الکطبةی ،ا

بنعبدلهلل،امعجمالالدباءاأواإّشادالالّیبا
؛احمری،ایاقرت ا
ا
لکتةلث ،ا1311م،اجا،3اصا 112اوا119
،ابیجا:ادلّالکوتبالکعلمی ،ابیتا،اجا،1اصا)2131ا ا
إکیامعةة الالدیب ا
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.21ابةلیانمرنه،اّ.ک:اسمعانی،الألنسا ،اتعلیق:اعبدلهللاعمةالکباّودی،ابیةوت:ادلّالکجناناکلطباع ا

ولکنشةاولکترزیع،ا1313ق،اجا،5اصا31؛اخطیبابغدلدی،اپیشین،اجا،13اصا31؛اذهبی،امیزلنا
لإلعتدلل،اتحقیق:اعلیمحمدابجاوی،ابیةوت:ادلّالکمعةة اکلطباع اولکنشة،ابیاتا،اجا،3اصا .913

بنمحمد ،ادیرلن الکمبتدأ اولکخبة اةى اتاّیخ الکعة اولکبةبة اومنا
حمن ا
لبنخلدون ،اعبدلکة ا
 .21اهمان؛ ا ا
عاصةهمامناذوىالکشأنالألکبة،اتحقیق:اخلیلاشحاد ،ابیةوت:ادلّالکفوة،ا1313ق،اجا،1اصا .1ا
ندیم،الکفهةست،اپیشین،ا
ند؛الزاجمله،اّ.ک:البن ا
ا
.اتةلجمنگاّلنامختلفیابهاآثاّاکلبیالشاّهانمردهل
ا
23
صا 113اوا.111ایاقرتاحمریانیزاآوّدهالستاکهاهشاماکلبیابیشالزا 151اکتا اتأکیفاکةدها-
لست.ا(حمری،امعجمالألدباء،اپیشین،اجا،13اصا 231اوا232؛اصفدی،الکرلةیاباکرةیات،اتحقیق:ا
أحمدالألّنائرطاواتةکیامصطفى،ابیةوت:ادلّاإحیاءالکتةلث،ا1321ق/ا2111م،اجا،21اصا212اوا
 )213
آوّداکهادّاهیچیکا
ا
.ابهعنرلنانمرنه،ادّاپایان،اگزلّشاخرداّلالزابتهایا«ّئام»اوا«نسة»امی
 23ا
لزالشعاّاحمیة،السمیالزاآنهاانشنیدهالستاوادکیلاآناّلادّادواچیزامیدلند:الوخلالینوهانابردیاّئاما
ترسطاتبعابردهاوادوماآنوهالَعةل الزالشعاّاجزالندکیاّلاکهانزدیکادوّهالسالمیاسةودهاشده،ا
حفظانوةدهالست.ا(کلبی،الألصنام،اپیشین،اصا11اوا )19ا
.91ابةلیانمرنه،اّ.ک:اکلبی،الألصنام،اپیشین،اصا،11ا،13ا،21ا،21ا22اوا .29ا
.91اهمان،اصا1اوا .19ا
.92اهمان،اصا19اوا .33
.99اهمان،اصا91اوا .31
.93اهمان،اصا51اوا .59ا
.95اهمان،اصا59اوا .12
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.91اهمان،اصا .52
.91اهمان،اصا 51اوا.59الوابااوجرداّولیتهاییادّامرّدالینوهاخدلوندالدّیساّلادّاعاکماباال،ا
پایگاهیابلنداعطااکةد،اتفسیةیالّلئهاندلدهاواتنهاابةالساساآیهاقةآناسخناگفتهاوادّاخصرصا
چگرنگیاعةوجایااّحلتالیناپیامبةالظهاّانظةانوةدهالست .
.ابعدهااترسطاعمةوبنکحیالزازیةاخاکاکشفاوابیةوناآوّدهاشدند.ا(همان،اصا
ا
.93اهمان،اصا59
 )53ا
کاّامیبةد.ا(همان،اصا )53ا
ا
ا
.ابعدهاادّامرّداپیامبةالسالم(ص)ابه
.93اهمان،اصا52اوا59
.31اهمان،اصا53اوا .53
.31اهمان،اصا .1
.32اهمان،اص،1ا51اوا .51
.39اهمان،اصا51اوا .52
.33اهمان،اصا19اوا .13ا
.35اهمان،اصا .53ا
.31ابةلیالسامیاپیامبةلناآنها،اّ.ک :الکشهةستانی ،الکمللاولکنحل ،ابیةوت:ادلّالکمعةة  ،ابیتا،اجا،2ا
سیداعلیلکبة ،اقامرساقةآن ،اتهةلن:اچاپخانهاةةدوسى،ادلّالکوتا الالسالمی ،ا
ا
صا 3اوا35؛اقةشی،ا
1953ش ،اصا 31اوا119؛ الکهامی ،ادلود .ا«صابئان ادّ اگذّ اتاّیخ».اةصلنامه اکالمالسالمی ،اپاییزا
1911ش ،اش ا21؛ ایاحسینی ،اسیدقاسم .ا«صابئین؛ امرحدین الزیادّةته» .اکیهان اةةهنگی ،امهةا
1913ش ،اش ا11؛ اّبانی ،ازهةل .ا«صابئین ادّ اقةآن» .اتاّیخ السالم ،اتابستان ا1931ش ،اش ا1؛ا
شیةلکی،اعادل.ا«مسئلهاشناختامسلمانانالزاصابئینا(مندلئیان)».امجلهالخباّالدیان،اشهةیرّاوامهةا
،1933اشا،15اصا91اوا .95ا
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.31اکلبی،الألصنام،اپیشین،اصا .1
.33اهمان،اصا،1ا،3ا،3،19ا،51ا،51ا،52ا،59ا53اوا .53ا
.33اهمان،اصا،15ا،23ا،25ا،21ا،21ا،23ا،،23ا،33ا،33ا،53ا11اوا .12ا
 .51ادّ اکل امتن ،اسه اباّ انام امحمد

ادیده امیشرد اکه امةبرط ابه الشعاّی الست اکه البناکلبیا

بهعنرلنامنبعاخردالستناداکةدهالست .
ا
.51اکلبی،الألصنام،اپیشین،اصا،29ا،99ا،91ا،39ا52اوا.59ادّامرّداپیامبة

،اجملها«بعثالهللا

ّسرکه»انیزالستعمالاشدهالست.ا(بةلیانمرنه،اّ.ک:اهمان،اصا )13
.52اهمان،اصا13اوا .23ا
.59اهمان،اصا3اوا12اوا53اوا .53ا
.53اهمان،اصا،91ا95اوا .33
.55اهمان،اصا،15ا،11ا،13ا،29ا،23ا،25ا،21ا،23ا،21ا،91ا،99ا،95ا،91ا،91ا،33ا،33ا،55ا
،53ا11اوا .12
.51اهمان،اصا53اوا .53ا
.51اهمان،اصا1؛اسرّهایرسف،اآیها:111ا«وَماایُؤْمِنُاأَکْثَةُهُمْاباکلَّهِاإکَّااوَهُمْامُشْةکُرن؛ابیشتةاآنانابها
خدلالیمانانیاوّدند؛امگةالینوهالیشاناشةکآوّندهابردند ».ا
ا
.53اهمان،اصا113؛اسرّهانرح،اآیها 21اوا:23ا«قال انُرحٌ اَّ ِّ اإنَّهُمْ اعَصَرْنِی اوَلتَّبَعُرل امن اکَمْ ایَزدْهُا
ماکُهُاوَوَکَدُهُاإکَّااخَساّلً.اوَمَوَةُولامَوْةلًاکُبَّاّلً.اوَقاکُرلاالاتَذَُّنَّاآکِهَتَوُمْاوَالاتَذَُّنَّاوَدًّلاوَالاسُرلعاًاوَالایَغُرثَا
وَیَعُرقَاوَنَسْةلًاوَقَدْاأَضَلُّرلاکَثِیةلًاوَالاتَزدِالکظَّاکِمِینَاإکَّااضَالالً؛انرحاگفت:ا«پةوّدگاّل!اآناناناةةمانىامنا
کةدنداواکسىاّلاپیةوىانمردنداکه امالاواةةزندشاجزابةازیاناوىانیفزود.اوادستابهانیةنگىابسا
بزّگ ازدند او اگفتند:ازنهاّ ،اخدلیان اخرد اّل اّها امونید ،او انه ا«وَدخ» اّل اولگذلّید او انه ا«سُرلع» او انها
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«یَغُرث»اوانها«یَعُرق»اوانها«نَسْة»اّل ».ا
.53اهمان،اصا،13ا 11اوا13؛اسرّهانجم،اآیها 13اوا:29ا«أَ اةَةَأَیْتُمُ الکلَّاتَ اوَلکْعُزَّى ،اوَمَنا َ الکثَّاکِثَ َا
لکْأُخْةىا اأَ اکَوُمُ الکذَّکَةُ اوَکَهُ الکْأُنْثىا ،اتِلْکَ اإذلً اقِسْمَ ٌ اضِیزىا ،اإنْ اهِیَ اإکَّا اأَسْماءٌ اسَمَّیْتُمُرها اأَنْتُمْ اوَآباؤُکُمْ اماا
خیاکتان]ا
ا
أَنْزَلَالهللابهاامناسُلْطانا؛ابهامناخبةادهیدالزاالتاواعزّى،اوامناتاآناسرخمینادیگة.اآیاا[بها
بتان]،اجزا
بةلى اشما اپسة الست او ابةلى الو ادختة؟ادّ الین اصرّت ،الین اتقسیم انادّستى الست .ا[لین ا ا
کةدهلید ا[و]اخدل ابة ا[حقّانیتا]اآنها ،اهیچ ادکیلىا
نامگذلّى ا ا
نامهایى ابیش انیستند اکه اشما او اپدّلنتان ا ا
ا
نفةستادهالست ».ا
.11اهمان،اصا93؛اسرّهالعةلف،اآیها:133ا«إنَّ الکَّذِینَ اتَدْعُرنَ امن ادُون الهلل اعِبادٌ اأَمْثاکُوُماةَادْعُرهُمْا
مىخرلنید ،ابندگانى المثالا
ةَلْیَسْتَجیبُرل اکَوُمْ اإنْ اکُنْتُمْ اصادِقینا؛ادّ احقیقت ،اکسانى اّل اکه ابه اجاى اخدل ا ا
مىگریید،ابایداشمااّلالجابتاکنند».ا ا
گةةتاّیها]ابخرلنید.الگةاّلستا ا
ا
شمااهستند.اپس،اآنهااّلا[دّا
.11اهمان،اصا91؛اسرّهالسةلء،اآیها:31ا«وَقُلاجاءَ الکْحَقُّ اوَزَهَقَ الکْباطِلُ ،اإنَّ الکْباطِلَ اکانَ ازَهُرقاً؛اوا
بگر:احقاآمداواباطلانابرداشد.اآّى،اباطلاهمرلّهانابردشدنىالست ».ا
.12اهمان،اصا .1
.19اهمان،اصا .19ا
.13اهمان،اصا .13ا
.15اهمان،اصا .11ا
.11اهمان،اصا .13
.11اهمان،اصا3اوا19اوا59اوا .53
.13اهمان،اصا .3ا
.13اوالین،اعالوهابةانقشابزّگاواتاّیخیالیناپیامبةادّالمحایابتپةستیاجهانیالست .ا

سال هفدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،5931شماره مسلسل 76

317

.11اکلبی،الألصنام،اپیشین،اصا .92
.11اهمان،اصا 92اوا:99ا«أَجَعَلَ الکْآکِهَ َ اإکهاً اولحِدلً اإنَّ اهذل اکَشَیْاءٌ اعُجا ٌ؛اآیا اخدلیان ا[متعدخد]اّلا
خدلى اولحدى اقةلّ ادلده؟ الین ،اولقعاً اچیز اعجیبى الست ».الشاّهامتنابهاسرّهاص،اآیها 5الست؛ادّا
خصرص اتعدد اخدلیان ادّ امیاناعة ،اوالینوهالهل اهة اخانهالز اخانههای اموه ،ابتیادلخل اخانها
دلشتنداواآناّلامیپةستیدند.ا ا
.12اهمان،اصا .1ا
.19اهمان،اصا53اوا .53
.13اهمان،اصا13اوا .21ا
.15اهمان،اصا،15ا،11ا،91ا،91ا91اوا:55ا«نابردی» .ا
لست ».
.11اهمان،اصا،11ا91اوا:55ا«بااآتش،اسرختهاوامشتعلاشدها ا
بسرخت ».ا
ا
.11اهمان،اصا:91ا«آتشازداوا
.13اهمان،اصا،91ا91اوا:31ا«شوستن» .ا
.13اهمان،اصا:55ا«دّاهماشوستاواّیزّیزاکةد ».
.31اهمان،اصا .1
.31اهمان،اصا .13
.32اهمان،اصا،13ا،11ا،11ا،13ا،93ا،93ا،31ا32اوا .39
.39اهمان،اصا21اوا .23
.33اهمان،اصا،23ا95اوا .31
.35اهمان،اصا .91
.31اهمان،اصا،11ا،11ا،19ا،11ا،13ا21اوا .23
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.31اّ.ک:اهمان،اصا،11ا،31ا53اوا11اوا31اوا .33
.33اهمان،اصا .91ا
.33اهمان،اصا .33
.31اهمان .ا
ااااا .31الکمقدسى ،امطهةبناطاهة ،الکبدء اولکتاّیخ ،ابرّسعید :اموتب الکثقاة الکدینی  ،ابىتا ،اج ا ،3اصا
بتپةست او اگرشت امةدلّا
لبىطاکب اگفت:اما امةدمى الهل اجاهلیت ابردیم او ا ا
جعفةبن ا
ا
 151اوا« :152
مىشدیم؛ اتا الینوه اخدلوند الز امیان اما اپیغمبةىا
مىّیختیم او امةتوب اةحشا ا ا
مىخرّدیم او اخرن ا ا
ا
مىشناسیم.الوامااّلابهاخدلونداواترحیدا
بةلیمانابةلنگیختاکهاهمانژلداواهماصدلقتاوالمانتالواّلا ا
ّلستگفتاّى او اصله اّحم او انیوىا
بتپةستى ابازدلشت او اما اّل ابه ا ا
سنگپةستى او ا ا
لو اةةلخرلند او الز ا ا
بازدلشت؛او[حالآنوه]الیشانابااماابهاستیزهابةخاستنداتاادیگةباّاماا
ا
[به]اجرلّاةةلخرلنداوالزاةحشاا
بتپةستىاولدلّنداواماابهاسةزمیناتراگةیختیماواتراّلابةادیگةلناتةجیحادلدیم ».ا
ّلابها ا
.32اکلبی،الألصنام،اپیشین،اصا19اوا .15
.39اهمان،اصا11اوا .12ا
 .33امعةوفتةین اگزلّش اتاّیخی اکه ابالذّی او اطبةی انقل اکةدهلند .الین اشمشیة اّل الزآنا
بنمنبه امیدلند اکه ادّ اجنگ ابدّ اکشته اشد او اشمشیة الو اجزو اغنیمتهای اجنگی ابه اپیامبةا
عاص ا
ا
ّسید.ا(لکبالذّى ،النسا الألشةلف ،اتحقیق :امحمد احمیدلهلل ،امصة :ادلّ الکمعاّف ،ا1353م،اجا،1اصا
521؛الکطبةی،اپیشین،اجا،9اصا)111الماایعقربیاگزلّشادلدهاکهاجبةئیلاآناّلالزاآسماناةةودا
لبىیعقر ،اتاّیخالکیعقربى،ابیةوت:ادلّاصادّ،ابىتا،اجا،2اصا)33ا ا
لحمدبن ا
ا
آوّد.ا(لکیعقربی،ا
طبق اّولیتی ادیگة ،اّسرل اخدل

اةةمرد :ا«خدلی اتباّکاوتعاکی اذولکفقاّ اّل ابه امن اعطا اکةد اوا

ةةمرد :الیامحمد! ابگیةاآناّلاواعطااکنابهابهتةینالهلازمین .اعةضاکةدم :اخدلیاالواکیست؟احقا
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محمدبنحسن،ا
ا
لبیطاکبالست».ا(حةّ اعاملی ،ا
بن ا
علی ا
سبحانهاوتعاکیاگفت:الو ،اخلیفهامنادّازمین ،ا ا
ا
لثباتالکهدل ،ابیةوت:امؤسسهالعلمی،ابیتا،اجا،2اصا )239ا
 .35اجنابی ،اکاظم ،اتخطیط امدین الکورة  ،ابغدلد :امجمع الکعلمی الکعةلقی ،ا1931ق ،اص ا 11او ا13؛ا
گلیزولّه،اغالمّضا،اسیمایاکرةه،اتهةلن:اسازماناتبلیغاتالسالمی،ا1919ش،اصا131اوا .135ا
 .31الکطةیحی ،امحمد اسعید .ا«مخازن اقدیمی اکتا اهای السالمی ادّ اکرةه» .اتةجمه :اسید احسینا
لسالمی،امجلهاآینهاپژوهش،ا1919ش،اشا23اوا،91اصا .31ا
سیدامحمدتقیاةخةیادلعی اگیالنی ،اتهةلن:ا
ا
.31اگرستاواکربورن ،اتمدنالسوالماواعوة  ،اتةجمه:ا
مطبرعاتاعلیلکبةالعلمی1993،ش،اصا .219ا
ا
بنگاها
ا
بنعبدلهللا،امعجمالکبلدلن،ابیةوت:ادلّاصادّ،ا1335م،اجا،1اصا .319ا
.احمری،ایاقرت ا
ا
33
 .33ابةلی انمرنه ،اّ.ک :اگةیفیث ،اسیدنی .ا«کتا امقدس او اپیام امحمد(ص) ابة الساس ادةاعیههایا
مسیحیابه ازبانهای اغةبیاواسةیانی ادّ الوخکیناقةن ازمامدلّیاعباسیان» .اتةجمه:اوحیداصفةی،ا
مجله الدیان او امذلهب اعةةان اهفت اآسمان ،ا1931ش ،اش ا93؛ اگةیفیث ،اسیدنی ،ا«تاّیخچها
مجادالت اّوحانیان امسیحی اسةیانی ابا امسلمانان» .اتةجمه :اسید امهدی احسینی السفیدولجانی،ا

ماهنامه اپژوهشیالطالعات احومتاو امعةةت ،اةةوّدین1931ش،اش ا25؛ اجاحظ ،اثالثاّسائلا
لالوکیاةیالکةدخاعلیالکنصاّیالکثانی اةیاذمخالخالقالکوتا اولکثاکث اةیالکقیان،امصحح:اةنولایرشع،ا
لکقاهةه :الکمطبع الکسلفی اوموتبها ،ا1933ق ،اص ا 11او ا93؛ اسیدلن ،اسید اجعفة .ا«بینریت اخاکق اوا
مخلرقابااتأکیدابةامناظةهاعمةلناصابیاباالماماّضا

».اةصلنامهاتخصصیاقةآناواحدیثاسفینه،ا

سالادهم،اشا،31ا1932ش؛اتقری،احسین.ا«یهردیانادّاسةزمینهایالسالمی».امعةةتالدیان،اشا
،5ا1933ش .
بنصبیحامةدلّاکهادّاّدخامسیحیانانرشت،الشاّهامی-
هایاعیسی ا
ا
.ابةلیانمرنه،البنندیمابهاکتا
ا
111
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کند؛اهمچرن:اکتا الکةدخ اعلى الکنصاّى ،اکتا اعلى اأبى اقة الکنصةلنی،اکتا الکةدخ اعلى الکملحدین اوا
کند.ا(لبنندیم،الکفهةست،اپیشین،ا
ا
بنصبیح،اکتابیابهاناماترحید انرشت،اتصةیحامی
نیزابهالینوهاعیسی ا
ا
صا211اوا )211ا

.111اجاحظ،اثالثاّسائلالالوکیاةیالکةدخاعلیالکنصاّیالکثانی اةیاذمخالخالقالکوتا اولکثاکث اةیا
لکقیان،اپیشین،اصا11اوا .93ا
.112اهمان،اصا13اوا .21ا
.119اگةیفیث.ا«تاّیخچهامجادالتاّوحانیانامسیحیاسةیانیاباامسلمانان».اپیشین،اصا .11ا
.113اگةیفیث.ا«کتا امقدساواپیامامحمد

ابةالساسادةاعیههایامسیحیابهازبانهایاغةبیاوا

سةیانیادّالوخکیناقةنازمامدلّیاعباسیان».اپیشین،اصا .31
.115اکلبی،الألصنام،اپیشین،اصا .11
مجید اصابئین اّل انیز امثل:ا
قةآن ا ا
.111ادین اصابئان ،ایوی الز ادینهای اپیش الز اظهرّ السالم الست.ا ا
ترحیداوامعاداواّستگاّیادلنستا
ا
لهولا
ّلا ا
زّتشتیها،اجزءالهلاکوتا ،اواآنوانا ا
ا
یهرد،امسیحیتاوا
35؛ اسورّه امائده،اآیها 31او اسرّهاحج ،اآیه ا)11؛الما ابةخی الز امترن اجغةلةیایی،ا
سرّهابقةه،اآیوه ا ا
ا
(
کةدهلند اکه ابنا ابة اپندلّ اآنان،ا
بتپةست امعةةی ا ا
تفسیةی او اکالمی امسلمانان ،اگةوهی الز اصابئیان اّل ا ا
حرقل ابغدلدی ،اصرّ ا الألّض ،اتةجمه :ادکتةا
ا
خودلوند ادّ استاّگان او اخرّشید الست.ا( ا
لبن
ا
جوایگاه ا
ا
شعاّ،ابنیاداةوةهنگالیوةلن،ا1935ش،اصا)53ا ا
آنا
کسانیاکهالزامةدماحةلناصابئینانامیدهاشدهلند ،ا ا
ا
نیزامویخرلنیم:ا«
ا
بغدلدی ا
ا
لکفةقابینالکفةق ا
ا
دّا
لکفةق ابینالکفةق،ا
لبرمنصرّ اعبدلکقاهة ،ا ا
ا
قةآن اناماآناناآمدهالست ،انیستند ».ا(بغدلدی ،ا
دّ ا ا
صابئینیاکه ا ا
ا
تةجمه:امحمدجرلدامشورّ،النتشاّلتالشةلقی،اسرم،اصا )211ا
گةوه اصابئیان ایوتاپةست ،احضةت اآدم ،انرح ،اشیث ،الدّیس او ایحیی

اّل اجزو اپیامبةلن الصلیا
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میآوّند .ا(لکهامی،ادلود.ا«صابئانادّاگذّاتاّیخ(.»)9اةصلنامهاکالمالسالمی،اپاییزا
خرد ابه احسا ا ا
1911ش،اشا،21اصا51؛الکشهةستانی ،الکمللاولکنحل ،ابیةوت:ادلّالکمعةة  ،ابیتا،اجا،2اصا 3اوا
35؛ اقةشی ،اسید اعلیالکبة ،اقامرس اقةآن ،اتهةلن :اچاپخانه اةةدوسى ،ادلّ الکوتا الالسالمی ،ا
1953ش ،اص ا 31او ا119؛ ایاحسینی ،اسیدقاسم .ا«صابئین ،امرحدین الزیادّةته» .اکیهان اةةهنگی،ا
مهةا1913ش،اشا )11
شولهاىا
نگاههاى امتفاوتى اصرّت اگةةت اکه ایوى الز ا ا
قاکبها او ابا ا ا
.111انگاّش اسیةه انبرى ،ادّ ا ا
دالیلنگاّی اّل الخباّیان ادّا
سیةهنگاّى ابة الساس ادالیل او امعجزلت الست.اآثاّ اسبک ا ا
تدوین اآن ،ا ا
پاسخگریى ابه اشبهاتی اکه ادّباّه الثبات انبرت امطةح اشده ابرد ،اپدید اآوّدند اکه ادّ اقاکب ابیانا
بةلبة ا ا
دالیلاوامعجزلتاّسرلاخدل

دّحاکیکهالیناشیره،ادّا
ا
مىکةدند؛ا
،اپیامبةىاآنابزّگرلّاّلالثباتا ا

تاّیخنگاّی السالمی اّولج ایاةت ا(جعفةیان ،اّسرل ،امنابع اتاّیخ السالم ،اقم:ا
قةن اچهاّم او اپنجم ادّ ا ا
نخستینباّ امیترلن ادّا
ا
ّیشههای الین اسبک اّل ابةلی ا
لنصاّیان ،ا1932ش ،اصا)33؛الما اسرلبق او ا ا
لبنکلبیامشاهدهاکةد.ا ا
کتا الألصناما ا

