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 مقدمه

های اسالمی از سوی عالمان اسالالمی تالألیش هالد     آثار و تألیفات بسیاری در زمینه دانش

است که با وجود از میان رفتن بسیاری از این آثار، بخش قابل توجه و مهمالی از آنهالا باله    

دانسته است که تألیش بخش قابل توجهی  ،اندمسلمانان بر جای ماند عنوان میراث علمی 

از این آثار، از سوی عالمان و اندیشمندان هیعه صورت گرفته است و عالمان هیعی، نقش 

گیری و تدوین آثار علمی در موضوعات مختلش علوم اسالالمی ایفالا    بسیار مهمی در هکل

یعی که در تدوین و توسعه علوم اسالالمی  های مهم و بزرگ هاند. از جمله هخصیتکرد 

ابراهیم ثقفی، مورخ و محدث بزرگ هیعی است کاله در   بن نقش مهمی داهته است، محمد

زیسته است. ثقفی، در همار عالمانی است کاله آثالار فراوانالی در موضالوعات     قرن سوم می

است. هرچند از مختلش علوم اسالمی از جمله: اخالق، تاریخ، کالم، فقه و تفسیر تألیش نمود  

موجود است، اما منالاب  و متالون بسالیاری، از     الغاراتمیان تألیفات بسیار او، اکنون تنها کتاب 

 اند.های او در تدوین آثار خود استفاد  کرد اند و از روایات و گزارشتألیفات او بهر  برد 

ورت رو، به منظور تبیین فضای علمی قرن سوم در جهان اسالم، همچنالین، ضالر   ازاین

هالای  تبیین نقش عالمان هیعی در تدوین آثار اسالمی، ضروری است باله بررسالی تالالش   

محمد ثقفی پرداخته هود؛ تا از این طریق، اثرگالااری وی در رونالد رهالد     بن علمی ابراهیم

های مختلش اسالمی آهکار گردد. با توجه به اینکه تالاکنون پووهشالی در ایالن بالار      دانش

بالا   اضالر بالا رویکالردی توصالیفی ال تحلیلالی کوهالید  اسالت        مقاله حصورت نگرفته است، 

گیالری از متالون تالاریخی و     خصالو  بهالر    گیری از مناب  مختلش علوم اسالالمی، باله   بهر 

به تبیین جایگا  علمی ثقفی بپردازد و این مسئله را مورد بررسالی قالرار دهالد کاله     حدیثی، 

ان بود ؟ و او با نقش وی در گسترش علوم مختلش اسالمی در قرن سوم هجری تا چه میز

 ای به تألیش آثار خود پرداخته است؟چه انگیز 

های این پووهش، بیانگر آن است که ثقفی به عنالوان عالالمی هالیعی، در هالمار     یافته

پیشگامان نگارش آثار گوناگون در موضوعات علوم اسالالمی در قالرن سالوم بالود  اسالت.      
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اهبی عامل مهمی در توجاله  ها و باورهای مهمچنین، این پووهش بر آن است که دغدغه

اسالت و او از ایالن    بیت ثقفی به علوم مختلش اسالمی، به خصو  تاریخ اسالم و اهل

 های ماهبی خود بپردازد.رهگار، کوهید  است به دفاع از آموز 

 محمد ثقفی بن نامه ابراهیم شناخت

ثقفی، در همار عالمان مسعود  بن سعد بن عاصم بن هالل بن سعید بن محمد بن ابواسحاق ابراهیم

از تولد و زندگانی ابواسحاق، خبر چنالدانی در دسالت نیسالت. وی از عالمالان      5کوفی است.

و از بزرگالان   1زیدیه بود که به امامیه گروید و این ماهب را تا انتهای عمالر پالاد داهالت   

 4ذهبی، جدّ وی، سعید را در همار صحابه دانسته است. 9رفت.هیعه به همار می

ز پایرش ماهب امامیه، به اصفهان هجرت نمود و تا آخر عمر در این ههر ثقفی پس ا

به هنگام حضور ثقفی در اصفهان، هماری از عالمان قالم، و در رسد آنالان    1اقامت داهت.

خالد برقی، به حضور او رسیدند و از وی خواستند در قم سالکونت گزینالد؛    بن محمد بن احمد

دربار  مهاجرت ثقفی به اصفهان، گفتاله هالد     1د.ولی ثقفی با درخواست آنان مخالفت کر

و مثالب دهالمنان   بیت نگاهت که در آن مناقب اهل المعرفهاست که وی کتابی با نام 

آنان وجود داهت. علمای کوفه نقل چنین کتابی را در این ههر به صالح ندانسالتند و از او  

د. ثقفی نیالز اصالفهان را باله    خواستند کتاب خود را در جایی دیگر، غیر از کوفه قرائت نمای

برگزید و به اصفهان مهالاجرت نمالود و    بیتدلیل دوری مردم این ههر از معارف اهل

                                              

 .111، ص 3 ، ج األنسرب. سمعرنح، 1
 .5، ص خالصة االقزال؛ زلح، 12، ص فهرس ؛ طزسح، 11، ص یجرل. نجرشح، 2
 .112، ص 21، ج تریخ  اإلسالا. ذهبح، 3
 . همرن.1
 .12، ص ا فهرس ؛ طزسح، 11، ص یجرل. نجرشح، 5
 .13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 11، ص یجرل. نجرشح، 6
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سنّت وی را در همار غالیالان در   برخی عالمان اهل 5کتاب خود را در این ههر قرائت کرد.

بالر  و بنالا   9ق،189ابراهیم به سالال   1گری دانسته و معتقد به ترک روایات او هستند.هیعه

 4ق، در اصفهان در گاهت.182نقلی دیگر، به سال 

 های اسالمی علوم مورد توجه ثقفی در تدوین هندسه دانش. 1

گران پُرتالهی دانست که آثار بسیاری در توان در همار تدوینمحمد ثقفی را می بن ابراهیم

و تألیفالات   های مورد توجه هیعیان به رهته تحریر درآورد  است. نگاهی گارا به آثارحوز 

خوبی گویا و مؤیالد ایالن    اند، بههای خود یاد کرد نگاران از آنها در کتابثقفی که فهرست

 اند از: معناست. عناوین این آثار، عبارت

؛ عمر أخبرا. 8؛ الردة. 1؛ فدك. 1؛ السقيفة. 1؛ المغرزی. 4؛ السيرة. 9؛ المبتدأ. 1؛ الترایخ. 5

. 51؛ الجمل. 54؛ علي بيعة. 59؛ عثمرن مقتل. 51؛ الداا. 55؛ عثمرن أخبرا. 52؛ الشوای. 9

 أميرالماممنين  مقتال . 12؛ الغاراا  . 59؛ النهارران . 58؛ حارراا  . 51؛ الحكمين. 51؛ صفين

. 19؛ السارئرة  الخطا  . 11؛ أميرالماممنين  فاي  القارنن  من نزل مر. 15؛ رأخبراه راسرئله

. 11؛ الاوادة  رعاين  التوابين. 11؛ الحسين مقتل. 11؛ الحسن قيرم. 14؛ المعربر  الخط 

؛ الزبيار  بان  أخبرا عبداهلل. 92؛ الصحربة من نزلهر رمن الكوفة فضل. 19؛ األحداث. 18؛ یزید أخبرا

 نل مان  قتل من أخبرا. 94؛ رإبراهيم محمد أخبرا. 99؛ علي بن زید أخبرا. 91؛ المخترا أخبرا. 95

؛ الجنارئز . 98؛ الفقاه  في الكبير الجرمع. 91؛ الصغير في الفقه الجرمع. 91؛ األشربة. 91؛ طرل أبي

                                              

. برام اطالع 102، ص 1، ج  سرن ا میزانزجر، ؛ ابن11، ص یجرلدااد، ؛ ابن11، ص یجرل. نجرشح، 1
تأملح دی تشیع ا تسنن اصفهرن، بر »پنره،  بیشتر دیبریه ثقفح ا هجرت اا ب  اصفهرن، ی.ک: محمدی ر هداخ 

 .151ط  133، ص «هالل ثقفح صرزب کترب ا غریات ا ا معرفة بطإصفهرنتأکید بر مهرجرت ابن
 .181، ص 1، ج ذکر أخبری اصبهرن؛ ابزنعیم اصفهرنح، 111، ص 3 ، ج األنسرب. سمعرنح، 2
 .202، ص 2 ، ج أایرن ا شیعة؛ امین، 15، ص ا فهرس ؛ طزسح، 18، ص یجرل. نجرشح، 3
 .113، ص  21، ج تریخ  اإلسالا. ذهبح، 1
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. 44؛ الدالئل. 49؛ رالصغير الكبير اإلمرمة. 41؛ الوصية. 45؛ المتعتين. 42؛ السرائر في الفقه. 99

. 49؛ المعرفاة . 48؛ الرؤیار . 41؛ رالشفرعة الحوض. 41؛ المكرمين فضل في الحجة. 41؛ التفسير

 5.القربى ذری في المودة. 12؛ األفضل فضل معرفة

 1برای ثقفی یاد کالرد  اسالت.   المَصرَعو  سيرة عليذهبی از دو کتاب دیگر با عنوانِ 

در میالان   9خبالر داد  اسالت.   المتقالین اسماعیل پاها بغدادی نیالز از کتالاب وی بالا عنالوان     

ثقفالی از   هایبر جای ماند  و متأسفانه، باقی نگاهته الغاراتهای یادهد ، تنها کتاب  کتاب

هالای مختلالش   اند. این تألیفات، گویای جامعیت علمی ثقفی است کاله در زمیناله  میان رفته

 علوم اسالمی آثاری داهته است و ما در ادامه، به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 . علم اخالق1ـ1

های مختلش بازتاب یافته است. در تعداد د  روایت از ثقفی در باب علم اخالق در کتاب

 روایات که باله بیالان موضالوعات اخالقالی اختصالا  دارد، باله مچالالبی چالون: صالبر          این 

 تبیالین جایگالا  دینالی افالراد      1هالا، خدمت به انسان 1انصاف در تعامل با مردم، 4بر مصائب،

 مالالدارا و اعتالالدال در امالالور  1هالالای اجتمالالاعی،بالالر اسالالاد العمالالال و نالاله انسالالاب و موقعیالالت

                                              

، 6ج ، ا زافى بر زفیرت؛ نیز ی.ک: صفدم، 11ط  13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 18ط  11، ص یجرل. نجرشح، 1
 .103، ص 1، ج  سرن ا میزانزجر، ؛ ابن80ط  12ص 
 .113، ص 21 ، ج تریخ  اإلسالا. ذهبح، 2
 .1ط  3، ص 1، ج هدخة ا عریفین. بغدادم، 3
. اقیلح اخن یااخ  یا بر ا رفرتح نق  کرده اس . )ی.ک: 322ط  321، ص 1، ج ا تریخ  ا كبیر. بخریم، 1

 (61، ص 1، ج ا ضعفرء ا كبیر
 .111، ص 2، ج ا كرفحنح، . کلی5
 .201. همرن، ص 6
، نرا یاام، ایزننق  شده اس ؛ بر اخن تفرات ک  دی  ایزن اخبری ا ر ر. اخن یااخ ، ب  نق  اش  1
اند ک  اند، اشریه نمزدهیااخ  یا بیرن کرده ایزناس ؛ امر کتب دخگر ک  ب  نق  اش « محمد ا همدانح بن ابراهیم»

 ، ایزن أخبری ا ر راس . برام اطالع بیشتر، ی.ک: صداق، « محمد ا ثقفح بن ابراهیم»نرا یاام فزق، 
تفسیر کنز ا دقرئق ابحر ؛ قمح مشهدم، 562، ص 2، ج تفسیر نزی ا ثقلین؛ اراسح ززخزم، 235، ص 2ج 

 .222ط228، ص 2، ج ا غرائب
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اهار  هد  است. در منالاب    9و برخی دیگر از مکارم اخالقی 1پرداخت حقوق الهی 5زندگی،

خورد؛ اما با توجه به این از ثقفی به چشم نمی« ای اخالقینگاهته»نگاری نامی از  فهرست

 رسد ثقفی در میان علوم اسالمی، به مسائل اخالقی توجه داهته است. احادیث، به نظر می

اهت، نقل روایات ابالراهیم در کتالب ادعیاله و    نکته دیگری که نباید آن را از نظر دور د

باله   1،مکارم االخالق، و طبرسی در کتاب 4کامل الزیاراتقولویه در کتاب زیارات است. ابن

هالای خالود در موضالوع ادعیاله و     طاود نیز در کتاب بن اند. سیدنقل حدیث از وی پرداخته

مها  الادعوا    و  1ری االلبارب فتح االبواب باين ذ  1،االقبرل برالعمرل الحسنةزیارات، همچون: 

 به نقل روایات ثقفی اقبال نشان داد  است. 8،رمنه  العبردا 

 . علم تاریخ2ـ1

 یثقفال  محمالد  بالن  میابالراه  اهتمالام  مالورد  علوم انیم در و یو یگاهیجا از ،ینگار خیتار

 تالوان یمال . اسالت  داهته علم نیا به جانبه همه باًیتقر و یجد یتوجه وی و است برخوردار

 مسالائل   بردارنالد  در کاله  دهندیم لیتشک یاتیروا را یثقف ثیاحاد از یاریبس حجم: گفت

 به یثقف کردیرو علت نکهیا از نظر صرف با. هستند اسالم صدر مهم یدادهایرو و یخیتار

 نکتاله  نیال ا رسالد، یم نظر به یضرور نجایا در آنچه است، بود  چه مقدار نیا تا خیتار علم

 در عمالدتاً  پرداختاله،  خیتالار  نهیزم در یاریبس ثیاحاد نقل به آنکه بر عالو  یثقف که است

 یاسال یس الال  یمالاهب  هصالبغ  که است کرد  یریگیپ را یمچالب و دادهایرو خود ینگار خیتار

                                              

 .112، ص 2. کلینح، پیشین، ج 1
 .235، ص معرنح األخبری. صداق، 2
 .332ط  322ص  االمر ح،. مفید، 3
 .186، ص ا زخریات کرم قز زخ ، . ابن1
 .281، ص األخالق مكریا. طبرسح، 5
 .58، ص 1، ج ا حسنة برألامرل إقبرلطرااس، . ابن 6

 .125ط122، ص األیبرب یب ابین األ برب ذام بین األبزاب فت . همز،  1
 .1ط  3، ص ا عبردات منهج ا ا دازات مهج. همز،  8
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 یکالمال  کالرد یرو بالا  یمورخ یثقف از ،یماهب یباورها و هادغدغه گر،ید انیب به اند؛داهته

 خالود  یماهب یهاآموز  از دفاع به خ،یتار به ایواسچه و یابزار ینگاه با که است ساخته

 .است پرداخته

ها و موضوعات مورد عالقه ثقفی در موضوع بر این اساد، در ادامه به بررسی نگاهته

تاریخ اسالم خواهیم پرداخت. ایالن بخالش، هالامل عنالاوینی چالون: سالیر  نبالوی، تالاریخ         

 و تاریخ خلفاست که در متون مختلش برجای ماند  است. بیت اهل

 * سیره نبوی

از سالوی ثقفالی یالاد هالد. از      المغارزی و  المبتادأ ، السايرة تر از تدوین آثاری چون:  پیش

های مختلش بر جای ماند  است. این روایالات،  های فوق، تنها هجد  روایت در کتابکتاب

 5و واگااری ایشان به حلیمه سعدیه، گی رسول خدابه طرح موضوعاتی چون: هیرخوار

و نجوای ایشان با خداونالد در   داستان گرسنگی پیامبر 1غار حرا، حضور آن حضرت در

پیمان بالرادری   4در بستر پیامبر، و خوابیدن امیر مؤمنان ا مبی   یلةماجرای  9کنار کعبه،

سخنرانی حضرت  1در عصر نبوی، هدن امام علی امیرالمؤمنین خواند  1،با امام علی

چهار گزارش  8پرداخته است. و وفات رسول خدا 1در روزهای پایانی عمر هریش خویش

                                              

 .32، ص 1، ج طر بمنرقب آل ابحشهرآشزب، ؛ ابن162ط  161، ص 2 ، ج ا كرفح. کلینح، 1
 .321، ص االختصرص؛ مفید، 101، ص 1، ج بصرئر ا دیجرت. صفری، 2
 .551ط  553ص  االمر ح،. صداق، 3
 .61، ص 2، ج طر ب منرقب آل ابحشهرآشزب، . ابن1
 .65ط  61. همرن، ص 5
ا  205، 201، 203، 202، 125، 121، ص ا یقین برختصرص مزالنر الح بإمرة ا مؤمنینطرااس، . ابن6

 .208ط  201
 .136ط  131ص  االمر ح،. مفید، 1
 ، ا محجة کشفطرااس، .؛ ابن803ط  800، ص 2، ج ا خرائج اا جرائ ؛ یااندم، 53. همرن، ص 8

 .125ص 
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به نقل از ثقفی در مناب  دیگر انعکاد یافته اسالت. ایالن    نیز دربار  صحابه رسول خدا

بیان تفاوت اصحاب پیامبر و اصحاب حضالرت   5روایات، دربار  برخی صحابه منافق پیامبر،

  9و فضایل برخی صحابه است. 1عیسی

ز نظر دور داهت، این است که با توجاله باله روایالات ثقفالی در     ای که نباید آن را انکته

ای از حالوادث  هد  از سالوی او، آمیختاله   ، سیر  تدوینموضوع تاریخ و سیر  رسول خدا

که حجالم   ایگونه است؛ به مربوط به عصر پیامبر و مسائل مربوط به امیر مؤمنان، علی

به بیان آنهالا   ضایل رسول خدابسیاری از روایاتی که ثقفی در موضوع تاریخ، سیر  و ف

تالوان  عجین هد  اسالت. از منظالر ثقفالی، نمالی     پرداخته، با روایات مربوط به امام علی

تفسالیر کالرد.    های امیر مؤمنالان آفرینی را جدای از نقش حوادث دوران پیامبر اکرم

امالام  رو، او در بیان بسیاری از رویدادهای مربوط به عصر پیامبر، به بررسالی جایگالا     ازاین

تأکید کرد  است. ایالن نالوع    بیت پیامبر پرداخته و بر منزلت آن حضرت و اهل علی

نگاری، به مانند تدوین سیر  نبالوی، از سالوی زبیریالان اسالت کاله سالعی در ُپررنال          سیر 

در رویالدادهای عصالر    کردنِ نقش امیر مؤمنان، علالی  رن  دادنِ نقش زبیر، و کم نشان

 اند.نبوی داهته

ای است با رویکرد یافته و مورد اهتمام ثقفی، سیر  ریخ و سیر  نبویِ تدوینبنابراین، تا

رود. های مهم آن به همار مالی ، از هاخصهبیت درون ماهبی، که تأکید بر جایگا  اهل

رسد، با توجه به این مسئله است که عالمان هیعی رویکرد مثبتالی باله   رو، به نظر می ازاین

هالای تالاریخی و   اند و احادیالث بسالیاری از وی در کتالاب   داهتهنگاری ثقفی  تاریخ و سیر 

 4خورد.کالمی هیعه به چشم می
                                              

 .136، ص ا ظرهرةتأاخ  اآلخرت . استرآبردم، 1
 .321، ص 6، ج تهذخب األزكرا؛ طزسح، 11، ص 5، ج ا كرفح. کلینح، 2
 .312، ص 11، ج تریخ  مدخنة دمشقاسرکر، . ابن3
تزانید ب  دخگر یااخرت ثقفح دی مز زع . دی اخن بریه، افزان بر یااخرتح ک  دیبریه سیره نبزم بیرن شد، مح1

 ب  آنهر اشریه شده اس ، مراجع  نمرخید. ک  دی ادام  مقر   بی  فضرخ  اه 
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 بیت * تاریخ اهل

تالاریخِ  »های او در موضوع ماند  از ثقفی، گزارش جای بخش قابل توجهی از روایات به

 است و ما در ادامه، به تبیین این موضوع خواهیم پرداخت.« بیت زندگانی و سیر  اهل

 ق(04)م  مام علیـ ا

، مربوط باله زنالدگانی   بیت ماند  از ثقفی در موضوع تاریخ اهل عمد  روایات برجای

هالای  یاد کرد که آگاهی الغاراتاست. پیش از هر چیز، باید از کتاب  امیر مؤمنان، علی

را در خود جای داد  است. این کتالاب،   تاریخی مهمی از حیات سیاسی ال اجتماعی امام 

، به های عوامل معاویه در اواخر حکومت امام علیالی بررسی و انعکاد غارت در البه

بررسی ابعاد مختلش زندگانی ایشالان، همچالون سالیر  هخصالی و اقتصالادی آن حضالرت       

 پرداخته است. 

تالوان از آثالار دیگالری    ، مالی های ثقفی در موضوع زندگانی امام علیدربار  نگاهته

 اسرئله، أميرالمممنين مقتل ،النهرران، الحرراا  ،حكمينال ،صفين ،الجمل، بيعة عليچون: 

یاد کرد. روایات قابل توجهی از مناب  فوق، در متون اسالمی به  سيرة عليو  رأخبراه

یادگار ماند  است که نقالش بسالیار مهمالی در بازتالاب حالوادث و رویالدادهای دوران امیالر        

توان تقسالیم بنالدی کالرد: بخالش     میکند. این رویدادها را در دو بخش ایفا می مؤمنان

هایی دربار  محدود  زمالانی پالیش از خالفالت امالام و     نخست، مربوط به حوادث و گزارش

هایِ عصالر  ها و رویاروییدر جن  های امیر مؤمنانموضوعاتی چون: حضور و رهادت

ظلالم بالر امیالر     1انتصاب امام به جانشینی پیامبر در زمالان حیالات ایشالان،    5،رسول خدا

                                              

ا برهرن فح تفسیر ؛ بحرانح، 112ط  111، ص تأاخ  اآلخرت ا ظرهرة فح فضرئ  ا عترة ا حرهرة. استرآبردم، 1
 .122، ص 1، ج ا قرآن

 ، طر ب منرقب آل ابحشهرآشزب، ؛ ابن2ط  8ص  األمر ح،؛ طزسح، 221ط  223، ص األمر ح. مفید، 2
ط  325، ص 2، ج ا برهرن فح تفسیر ا قرآن؛ بحرانح، 318ط  311، ص کشف ا غمةیبلح، ؛ ا21، ص 3ج 

326. 
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و نالوع   1چگونگی بیعت امام بالا ابالوبکر   5در ماجرای جانشینی و غصب خالفت، نمؤمنا

توان باله رویالدادهای   بخش دوم را نیز می 9برخورد ایشان با ماجرای عثمان و قتل اوست.

اختصا  داد؛ موضوعاتی چون: بیعت طلحاله و   پس از به خالفت رسیدن امیر مؤمنان

هالایی در  گزارش 1نگاری او با امام،با حضرت و نامه خودداری معاویه از بیعت 4زبیر با امام،

کاله   9، و در نهایالت، هالهادت امیالر مؤمنالان    8و نهالروان  1صفین 1موضوع جن : جمل،

 بار  است.های ثقفی در ایننگاریبرگرفته از تک

که در مباحالث پالیشِ رو باله آن خالواهیم پرداخالت نیالز از        بیان مناقب امیر مؤمنان

نگاری است. در همین راستا،  مورد اهتمام ثقفی در موضوع فضایلترین موضوعات گسترد 

از روایات ثقفی در باب تاریخ و مناقالب   های بسیاری در زمینه زندگانی امام علیکتاب

محمد ثقفی در انتقال این میراث علمی  بن که نشان از جایگا  ممتاز ابراهیم 52اندبهر  برد 

 گان دارد.به آیند 
                                              

، ص 3؛ همرن، ج 115، ص 2، ج طر ب منرقب آل ابحشهرآشزب، ؛ ابن151ط  153ص  األمر ح،. مفید، 1
، ص اا منرقبطرف من األنبرء طرااس، ؛ ابن28ط  21، ص 1، ج ا بالغة نهج شرحا حدخد، ابح؛ ابن216
 .312، ص 28، ج األنزای بحری؛ مجلسح، 12، ص 3، ج ا مستقیم ا صراط؛ ارملح، 112ط  111

 .323، ص 28، ج بحری األنزای؛ مجلسح، 211ط  211، ص 3، ج ا شرفح فح االمرمة. شرخف مرتضح، 2
 .261، ص تقرخب ا معریف. ب  انزان نمزن ، ی.ک: زلبح، 3
 .130، ص ا جم . مفید، 1
 .226ط  225، ص 2، ج شرح نهج ا بالغةا حدخد، ابح؛ ابن88ط  81ص  االمر ح،. طزسح، 5
 82، 12ط  10، 53ط  52ص  األمر ح،؛ طزسح، 228ط  225؛ همرن، ص 156ط  151ص  األمر ح،. مفید، 6
ط  211، ص 2، ج ا مصحفى بشریة؛ طبرم آملح، 110ط  162ا  111ط  113، 138ط  131، 131، 83ط 

218. 
، 2، ج بشریة ا مصحفح؛ طبرم آملح، 128ط  121، ص األمر ح؛ طزسح، 106ط  101، ص األمر ح. مفید، 1

 .106ص 
 .211ط  213ص  ،طر ب أبح أمر ح فح ا محر ب تیسیرزسین،  بن . خحیح8
 .18، ص ا غرم فرزةطرااس، ؛ ابن312ط  311، ص 3، ج طر ب منرقب آل ابحشهرآشزب، . ابن2

 ، ب  اخن یااخرت اشریه خزاهیم کرد. دی بخش مربزط ب  منرقب امرا الح. دی ادام  ا 10
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 ق(11م ) ـ حضرت فاطمه

و گفتمالان ایالن روایالات،     های ثقفی دربار  تاریخِ زندگانی حضرت فاطماله گزارش

برقرار کرد  است. احادیالث قابالل    ارتباط تنگاتنگی با تاریخ زندگانی امیر مؤمنان، علی

به دست ما نرسید  است؛  توجهی به لحاظ تعداد از ثقفی دربار  زندگانی حضرت فاطمه

نالزد ثقفالی دارد.    هد ، نشان از اهمیت زندگانی حضرت فاطمه اما محتوای روایاتِ نقل

 گمان، چهار روایت که دربار  موضوعاتی چون: بخشیدن فدک از سوی رسول خالدا بی

پالس از رحلالت ایشالان     هکایت آن حضرت به محضالر پیالامبر   5،به حضرت فاطمه

و دو روایت در موضوع غصب فدک توسط خلیفه اوّل و نقش  1بیت دربار  ظلم به اهل

نقل هد  است  القربي المودة في ذریو  فدكو از دو کتابِ  9خلیفه دوم در این خصو  است

 که هر دو، در همار آثار مفقود  ثقفی هستند. 

 ق(04)م  ـ امام حسن

باله دسالت مالا     علالی  بن روایات قابل توجهی از ثقفی در موضوع زندگانی امام حسن

قیالالام نرسالالید  اسالالت؛ امالالا تالالدوین اثالالری در موضالالوع زنالالدگانی آن حضالالرت بالالا عنالالوان   

خوبی گویای توجاله   ماندن روایاتی چند در این بار  از ثقفی، به و برجای 4علی بن الحسن

است. بر این اساد و با توجه به روایات ثقفی که در کتب  آن حضرتاو به تاریخ زندگانی 

هد  از  موجود است، در اینجا گزارهی از محورهای مچرح الغاراتتاب نیز کحدیثی هیعه و 

 هود:ارائه می در موضوع زندگانی امام حسن مجتبی ویسوی 

                                              

 .218، ص تبصرة ا عزاا فح معرفة مقرالت األنرا. یاشم، 1
 .25ص  األمر ح،. مفید، 2
 .218، ص تبصرة ا عزاا فح معرفة مقرالت األنرا. یاشم، 3
 .13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 11، ص یجرل. نجرشح، 1
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سالفارش امالام باله هالیعیان      5در بدرقه ابوذر به هنگام تبعید وی؛ حضور امام حسن

ه پس در جمع خچبه خواندن امام حسن 1دربار  تربیت فرزندان بر اساد بغض عثمان؛

باله امیالر    اعتراض امالام حسالن   9؛از جن  جمل به دلیل بیماری امیر مؤمنان، علی

الدار و جن  جمل و پاسخ امیر  دربار  عملکرد آن حضرت در ماجرای یوم مؤمنان، علی

نافرمانی  1؛پس از ههادت امام علی بیعت با امام حسن 4به آن حضرت؛ مؤمنان

ناماله درو  معاویاله باله بزرگالان سالپا  امالام        1ت؛در دوران حکومال  مردم از امام حسالن 

حمله سپا  امام به ایشان پالس از فراگیرهالدن    1سعد با وی؛ بن دربار  بیعت قیس حسن

محاصر  امام از سوی سپا  خالود و   8هدن آن حضرت؛ هایعه بیعت قیس با معاویه و زخمی

توصالیه باله آن    و نامه معاویه باله امالام حسالن    9نگاری سپاهیانِ حضرت با معاویه؛ نامه

عقباله و تأکیالد    بن دیدار امام با ولید 55با معاویه؛ صلح امام حسن 52حضرت دربار  صلح؛

از  زُطدیخج  بطن  معراخطة نکوهش  51؛نبودن از دهمنی با امیر مؤمنان، علی ولید بر پشیمان

  59از سوی وی. سبّ امام علی به علت سوی امام حسن

                                              

 .165ط  161ص  األمر ح،. مفید، 1
 .225ط  221، ص تقرخب ا معریف. زلبح، 2
 .83ط  82ص  األمر ح،. طزسح، 3
دس ، ب   . هرچند دی مقرا بریسح ا نقد گزای  نیستیم، ا ح یااخرتح اشاخن53ط  52ص  األمر ح،. طزسح، 1

 د ی  اشكرالت سندم ا محتزاخح، مزید پذخر  نیستند.
 .610ط  632، ص 2، ج ا غریات. ثقفح، 5
 .613. همرن، ص 6
 .318ص ا مصربی ،اسمرای ،  بن . ازمد1
 . همرن.8
 .312ط  318. همرن، ص 2

 .312. همرن، ص 10
 .611، ص 2، ج ا غریات. ثقفح، 11
 .520ط  512. همرن، ص 12
 .285، ص 1. همرن، ج 13
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 ق(11)م  ـ امام حسین

در مناب  روایالت هالد  اسالت؛     تاریخی از ثقفی در مورد امام حسینتنها دو گزارش 

توانالد  که می 5از مدینه به سوی کوفه است گزارشِ نخست، دربار  حرکت سیدالشهداء

نقل هالد  باهالد. گالزارش دیگالر، سالخنی از امالام        1مقتل الحسینکتاب وی با عنوان 

افالزون بالر    9بر عثمالان اسالت.  امیه و نیز طعن دربار  دهمنیِ آن حضرت با بنی حسین

اخبارا  و  1اخبارا المختارا   4،التوابين رعين الاوادة هایی نیز با عنوانِ: ، کتابمقتل الحسین

در ارتبالاط بالود     از سوی ثقفی نگارش یافته که با موضوع زندگانی امام حسین 1،یزید

یاد کردیم که به برای ثقفی  المَصرَعاز کتابی با عنوان  1تر نیز به نقل از ذهبی، است. پیش

مقتالل  رسد محتوای این کتالاب بالا   است. با توجه به این معنا، به نظر می« قتلگا »معنای 

یکی بود  و تنها تفاوت در عنوان، این تلقی را به وجود آورد  است که اینهالا،   الحسین

 دو کتاب با موضوعِ متفاوت هستند.

 ـ امام مهدی

جملاله موضالوعاتِ مالورد توجاله ثقفالی، در      ، از «مهالدویت »سخن از مسائل مچرح در 

در « امام مهالدی »است. چهار روایت از وی در موضوعِ « بیت تاریخ اهل»موضوع 

و سالیر    های مختلش نقل هد  است کاله همگالی مربالوط باله قیالام آن حضالرت      کتاب

                                              

ط  122، ص 2، ج مقت  ا حسین؛ خزایشمح، 163ط  162، ص االمر ح ا خمیسیة. شجرم جرجرنح، 1
130. 

 .13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 11، ص یجرل. نجرشح، 2
 .225، ص تقرخب ا معریف. زلبح، 3
 .13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 11، ص یجرل . نجرشح،1
 . همرن.5
 .11، ص ا فهرس ؛ طزسح، 18، ص یجرل. نجرشح، 6
 .113، ص 21 ، ج تریخ  اإلسالا. ذهبح، 1
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گااری امام دوازدهم به حکومتی ایشان است. عناوین این روایات، عبارت است از: علت نام

 9تفسیر آیاتی دربار  قیام آن حضرت.و  1های ظهور ایشانعالمت 5،مهدی

 گانه * تاریخ خلفای سه

نگالاری  گانه، از جمله مباحثی است که بخش قابالل تالوجهی از تالاریخ    تاریخ خلفای سه

ثقفی را به خود اختصا  داد  است. تاریخ خلیفه سوم، از گستردگی بیشتری نسبت به دو 

؛ اما خلیفه اوّل و دوم نیز به فراخور موضوعات و مباحث مورد خلیفه نخست برخوردار است

اند. در همین راستا و در اداماله، باله بررسالی تالاریخ     اعتنای ثقفی، مورد توجه او قرار گرفته

 پردازیم.گانه، از منظر ثقفی می خلفای سه

 ق(11ـ ابوبکر )م 

اند؛ اما با اوّل یاد نکرد  نگاران از تألیش کتاب مستقلی از سوی ثقفی دربار  خلیفهفهرست

های بود  که اخبار مربوط به ارتدادها و جن  الردّةتوجه به اینکه وی صاحب کتابی با عنوان 

رسد حجم قابل توجهی از اخبار مربوط باله  را بررسی کرد ، به نظر می پس از رسول خدا

 الساقيفة فی بالا نالام   دوران حکومت ابوبکر، در این کتاب بیان هد  باهد. همچنین، ثقفی تالألی 

پس از  داهته است که با توجه به دربرداهتن مسائل مربوط به انتخاب جانشین رسول خدا

 توان آن را دربردارند  اخبار مربوط به دوران حکومت خلیفه اوّل دانست.رحلت ایشان، می

افزون بر سخن فوق، ثقفی در موضوع تاریخ ابوبکر، به بیان دو خبر پرداخته است کاله  

آورد  است. این دو روایت، مربوط باله   طرل منرق  نل أبيههرآهوب آن دو را در کتاب بنا

به ابوبکر، دربار  غصالب خالفالت و بیالان امامالت و      اعتراض برخی صحابه رسول خدا

بنابراین، ثقفی در این بخالش نیالز، از تالاریخ در جهالت تثبیالت       4است. امارت امام علی

 مباحث اعتقادی خود بهر  برد  و رویکرد او بیش از زیدیه، به دیدگا  امامیه نزدیک است.
                                              

 . 166، ص دالئ  االمرمة. طبرم، 1
 . 225، ص تقرخب ا معریف. زلبح، 2
 .526ا  320ط  312، ص تأاخ  اآلخرت ا ظرهرة. استرآبردم، 3
 .51ط  53، ص 3، ج طر ب منرقب آل ابحشهرآشزب، . ابن1
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 ق(21خطاب )م  بن ـ عمر

رسد ثقفالی ایالن   تعداد هش روایت از ثقفی دربار  خلیفه دوم وجود دارد که به نظر می

گفته، از تألیفی خود ذکر کرد  است. افزون بر کتاب پیش 5بار عمراخها را در کتاب گزارش

نیز برای ثقفی یاد هد  است. از آنجا که موضوع این کتاب، مربالوط باله    1الشوریبا عنوان 

توان آن را در راستای زندگانی خلیفاله دوم  هورای خالفتِ منصوب از سوی عمر است، می

رش دربار  واگااری منصب قضاوت مدائن به ارزیابی کرد. از مجموع هش روایت، یک گزا

دو گالالزارش دربالار  خلیفالاله دوم و   9خچالاب،  بالن  ق( از سالوی عمالالر 18ربیعالاله  م  بالن  ساللمان 

خچاب به هنگالام مالرگ    بن و سه روایتِ دیگر دربار  سخنان عمر 4ق(91صوحان  م  بن زید

دم بر برخی دادن برخی مر است که هامل اعتراف به اهتبا  دربار  خالفت بر مردم، برتری

ای برای ممانعت از به خالفت رسیدن خاندان پیامبر، تخلالش  دیگر، عهد و پیمان او با عد 

 1از حضور در سپا  اسامه، بیعت با ابوبکر و مواردی دیگر است.

                                              

 .11، ص ا فهرس ؛ طزسح، 18، ص یجرل. نجرشح، 1
 .13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 11، ص یجرل. نجرشح، 2
؛ 168، ص 21، ج تریخ  مدخنة دمشقاسرکر، ؛ ابن201ص  ،2، ج بغداد تریخ . خحیب بغدادم، 3

 )بر اندکح اختالف دی متن یااخ (. 6، ص 5، ج ا منتظمجزشم،  ابن
 .132ط  138، ص 12، ج تریخ  مدخنة دمشقاسرکر، . ابن1
 ا ثقفطح  محمد بن إبراهیم ان األصبهرنح الح بن أزمد ان ا مؤدب ا حسن بن ابداهلل زدثنر قرل: أبح، زدثنر. »5

 بطن  ابطداهلل   بطن  خحیطى  اطن  ابیطدة  بطن  هطریان  زطدثنر  قطرل  ا قطزاش  ا فطرات  بطن  ا حسن بن خحیى أخبرنح قرل

  اغتصربح؛  ثالث  من اهلل إ ى أتزب ا مزت، زضره زین امر قرل :قرل طر ب أبح بن الح بن ا حسن بن ا حسن 
)صطداق،  « بعض. الى بعضهم ا مسلمین تفضیلح ا الیهم استخالفح ا ا نرس دان من أبزبكر ا أنر األمر هذا

 ( 110، ص 1، ج ا خصرل
 قرل ا ثقفح محمد بن إبراهیم ان األصبهرنح الح بن أزمد ان ا مؤدب ا حسن بن ابداهلل زدثنر قرل أبح زدثنر»

 ابداهلل بن جربر ان خظن فیمر احیة ان ا منذی بن شخرد ان ا حرئح زمرد بن ا حسن زدثنر قرل ا مسعزدم زدثنح
 جیش ان یجزاح من ا ا یمن یقیق یدم من ثالث: من اهلل إ ى أتزب خقزل:  مزت  اند امر  شهدت :قرل

 منهم نز ح ال یسز   اهلل قبض إن ا بی  هذا أه  الى تعرقدنر من ا الینر اهلل یسزل أمره أن بعد أسرمة
 ( 111، ص 1، ج ا خصرل)صداق، « أزدا.
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 ق(10عفان )م  بن ـ عثمان

عفان  بن مناب  مختلش، تعداد هشتادوچهار گزارش را دربار  زندگی و دوران حکومت عثمان

انالد. ایالن   او نقالل کالرد    9مقتل عثمارن  و  1الداا 5،اخبرا عثمرنهایی چون: طریق ثقفی و کتاب از

 1امیه،جانبه عثمان از بنی حمایت همه 4ها مربوط به موضوعاتی چون: هورای خالفت،گزارش

اسراف در مصرف  1رویدادهای دوران حکومت، از جمله: تبعید ابوذر به هام و پس از آن ربا ،

و  8رو گردیالد  مراجعه عایشه برای دریافت ارث پدرش که با مخالفت عثمان روباله  1المال،بیت

  9.نیز رویدادهای مربوط به حوادثِ منجر به قتل خلیفه سوم است

عفان، مربوط به مچالاعن وی از   بن های ثقفی دربار  عثمانبخش قابل توجهی از گزارش

، ، امالام بالالاقر حسالالین، امالام  ، امالام حسالالن ، امالام علالالی سالوی: رسالول خالالدا  

کعالب،   بالن  ، سبالی خمطرن  بطن  زذخفطة مسالعود،   بالن  حنفیه، عمالار، ابالوذر، مقالداد، عبالدا      بن محمد

عالا ،   بالن  ، عمالرو ابیطداهلل  بن طلحةعوف،  بن حنبل، عبدالرحمن بن مَسللمه، عبدالرحمن بن محمد

تالوان در  نقل این نوع روایالات و گسالتردگی آن را مالی    52ارقم و دیگران است. بن عایشه، زید

                                                                                                          

 زدثنح قرل أبی  ان سفیرن بن ا حسین زدثنر قرل الح بن محمد زدثنح قرل ا ثقفح محمد بن إبراهیم ان اإلسنرد بهذا»
 قطرل:  ا مزت، امر زضر :  مر خقزل أبرجعفر سمع  قرل ایسى بن شخرد ا حذاء أبزابیدة زدثنح قرل ا زبیر بن فض 
 کنطر  ء شطح  مطن  اهلل إ ى أتزب ا ا یمن سبح اتقح من اهلل إ ى أتزب ا أسرمة جیش ان یجزاح من اهلل إ ى أتزب

 (111، ص 1، ج ا خصرل)صداق، « فلتة. کرن  بكرأبح بیعة إن ا  ره خكفینر أن اهلل نسأل قلزبنر أشعرنره
 .11، ص ا فهرس ؛ طزسح، 18، ص یجرل. نجرشح، 1
 . همرن.2
 .13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 11، ص یجرل. نجرشح، 3
 .122ط  121ص  األمر ح،؛ طزسح، 110ط  162ا  115ط  111، ص األمر ح. مفید، 1
 .213، ص تقرخب ا معریف. زلبح، 5
 .165ط  161ا  122ط  121، ص األمر ح. مفید، 6
 .12ط  62. همرن، ص 1
 .286، ص تقرخب ا معریف؛ زلبح، 126ط  125. همرن، ص 8
 .221ا  262ط  263، ص تقرخب ا معریف. زلبح، 2

ط  281، 212ط  213، 261ط  262، ص تقرخب ا معریف؛ زلبح، 228، ص ا مصربی رای ، اسم بن . ازمد10
 .221ط  223ا  282ط  286، 281
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نگاری علوی ارزیابی کرد که از جمله نقاط بارز آن، تمرکز بر روی مثالب خلفای راستای تاریخ

نگاری عثمانی است که نگاری، در تقابل با تاریخ گانه، از جمله عثمان است. این نوع تاریخسه

هالمار  گانه بر دیگر صحابه از محورهای اصلی آن به تبیین فضایل خلفا و تفضیل خلفای سه

توان گفت که نقالل گسالترد  مچالاعن عثمالان از سالوی ثقفالی، در       رود. بر این اساد میمی

های کالمالی خالود، باله    گیری از اندیشههای ماهبی است و وی با بهر راستای دفاع از آموز 

 . بیان این نوع روایات پرداخته است

 * دیگر موضوعات تاریخی

عالدی  م   بالن  هالایی نیالز دربالار  حجالر    هد ، گزارش افزون بر موضوعاتِ تاریخی مچرح

از ثقفی در مناب  تاریخی و حدیثی بالر   9هبیر ، بن و سمعان 1ق(515علی  م  بن زید 5ق(،15
                                              

اسرکر یااختح یا دی کترب خزد ب  نق  اش ثقفح گزای  کرده اس  ک  بر اسطرس آن، بط  هنگطرا زكزمط       . ابن1
یا ب  فتزام اشتبره شخرد ااالا کرده ا نسب  بط    ادم دی مزیدم، ااتراض شدخد خزد بن ابی  بر کزف ، زجر بن شخرد

تطریخ  مدخنطة   اسطرکر،  هشدای داده اس . )ی.ک: ابطن  تغییر دی ازكرا ا هح ا ام  برخالف سن  یسزل خدا
 .2125ط  2121، ص 5، ج بغیة ا حلب فح تریخ  زلبادخم، ؛ ابن221ط  220، ص 12، ج دمشق

؛ 18، ص یجطرل )نجرشطح،  « شخطد ا اخبطریه  »الح، بر نرا  بن گرنح شخدنگریان اش تأ یفح دی مز زع شند . فهرس 2
الح اس . ب  ازتمطرل بسطیری،    بن اند ک  مربزط ب  شندگرنح شخد( اش سزم ثقفح خرد کرده11، ص ا فهرس طزسح، 

خطر  « طر طب  أخبری من قتط  مطن آل ابطح   »هرم ثقفح، بر نرا ام دی مز زع شندگرنح شخد دی کترباطالارت ایشنده
مزجزد بزده اس  ک  متأسفرن ، ترکنزن اثرم اش آنهر خرف  نشده اس . یاشطن  « من قت  من آل محمد»ترب ک

هطرخح دی مطزید بزیگطرن شخدخط  ا     ام اش شندگح، ام یا ترغیب ب  نزشتن کترببزدن ثقفح دی بره   اس  ک  شخدم
پنج یااخط  دی مز طزعز شنطدگرنح    همچنین، دخگر مز زارت مرتبط بر اخن مذهب نمزده اس . ثقفح دی مجمزع، 

تزانطد دی ایشخطربحز نطزع دخطدگره     هرم اا، محالح اش خزد ب  خردگری گذاشت  اس  ک  بر تزج  ب  فقدان کترب بن شخد
 األمطر ح، )صطداق،   بی ام ب  بزیگ  شخدخرن کریگشر برشد. اخن یااخرت، مز زارتح چزن: بیرن فضرخ  اه 

( ا 131ط   130، ص 2، ج األمطر ح ا خمیسطیة  ابدا عزخز )شجرم جرجطرنح،   بن اگزم شخد بر امر (، گف 631ص 
 شزد.( اا یا شرم  مح105ط  100، ص ا مصربی اسمرای ،  بن قیرا ا شهردت )ازمد

تطریخ  مدخنطة   اسطرکر،  . یااخ   دخگر اش ثقفح دی مز زع تریخ  اسالا نیز، مربزط بط  ابزسطمرل االسطدم )ابطن    3
 قبیلط   ا اش «مسطرزق  بطن  هبیطرة  بطن  سمعرن»هبیره اس . نرا اصلح ام،  بن ح سمعرن(، خعن305، ص 12، ج دمشق

اسد اس . ام شرار بزد ا ب  همراه نجرشح دی مره یمضرن ب  شرب خمر پرداخ . ام، پس اش آن، گرخخط    بنح
یا دی  زد خطزید. ام اش همراهطرن طلیحط  بطزد ا اا     اسد پنره برد؛ امر نجرشح اش سزم امیر مؤمنرنا ب  بنح
 ، ا غطریات ؛ ثقفطح،  111، ص 11 ج  ،األشطراف  أنسربهرخش خریم کرد. )برام اطالع بیشتر، ی.ک: بالذیم،  جنگ

 (211، ص 3 ج  ،اإلصربةزجر، ؛ ابن232، ص 1، ج انسرب األشراف؛ سمعرنح، 531ط  533، ص 2ج 
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جای ماند  است. به این نکته نیز باید توجه داهت که ثقفی چهار کتاب با عناوینی چالون:  

 قتال  مان  أخبارا و    9محمد من قتل من نل  1،إبراهيم ر محمد أخبرا  5،الزبير بن أخبرا عبداهلل
داهته است که به دلیل مفقودبودن و همچنین تناسب نداهتن موضوعات  4طرل  أبي نل من

های ماکور، تنها به ذکر عنالوان آنهالا بسالند     ماند  از ثقفی با عناوین کتاب روایات برجای

 هد  است.

 . تفسیر1ـ1

اند. هرچند سوی ثقفی یاد کرد  از 1التفسیرای با عنوان نگاران از تألیش نگاهتهفهرست

این کتاب در همار آثار مفقودِ ثقفی است؛ اما روایات تفسیری قابل توجهی از این تألیش در 

ففساير  و  1فأریال اییار  الهارهرة    1،البرهرن فاي ففساير القارنن   های تفسیری همچون: کتاب

و  بیالت  وجود دارد. بیشترِ روایاتِ تفسیری ثقفی، دربار  فضایل اهل 8ابراهيم قمي بن علي

 است. امام علی

 نگاری. مناقب0ـ1

اسالت کاله    بیالت  آمد  از ثقفی، دربار  فضایل اهل دست ای از احادیثِ بهحجم عمد 

و حضالرت   بیالت آن حضالرت، امیالر مؤمنالان علالی      ، اهالل هامل فضایل رسول خدا

نگاری، و هم از ایالن منظالر   هم از جهت اهمیت بحث مناقب هود. بنابراین،می فاطمه

                                              

 .11، ص ا فهرس ؛ طزسح، 18، ص یجرل. نجرشح، 1
 . همرن.2
 . همرن.3
 . همرن.1
 . همرن.5
 .122، ص 1؛ همرن، ج 326ط  325، ص 2، ج ا برهرن فح تفسیر ا قرآن. بحرانح، 6
، 112ط  111، 131ط  136، 101ط  103، 313، 311، 281، ص تأاخ  اآلخرت ا ظرهرة. استرآبردم، 1

 .826ط  821ا  816، 155، 112، 652، 613ط  612، 628، 528، 120
 .336ط  335، ص 2، ج تفسیر. قمح، 8
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ای به این موضوع داهته و تألیفات قابل توجهی در این بار  به رهته که ثقفی اهتمام ویو 

 زمینه خواهیم داهت. تحریر درآورد  است، مروری گارا در این

 * فضایل رسول خدا

توان محتوای آن را دربار  فضایل عنوانِ کتابی از ثقفی است که می 5،الحوض رالشفرعة

تواند برای ثقفی یاد هد  که می 1الدالئلدانست. از کتاب دیگری نیز با عنوان  بیت اهل

باهد؛ هرچند با توجه به رویکرد ثقفالی در تبیالین جایگالا  و     دربار  معجزات رسول خدا

اهد. به هر روی، ب دالئل االمرماة ، این احتمال وجود دارد که نام کتاب، بیت فضایل اهل

از ثقفالی در منالاب  کنالونی موجالود      هفت روایت در موضوع فضایل پیامبر مکرم اسالم

 اند از: بشارت به نبوت پیامبر اکالرم  بار  عبارتیافته در این  است. موضوعاتِ اختصا 

بودن مقام  توسمان 4و امت ایشان؛ فضایل مخصو  رسول خدا 9های آسمانی؛در کتاب

 1؛اختصا  حوض کوثر در میان پیامبران به پیامبر اسالم 1برای پیامبر؛ رسالت و نبوت

و  1و امالت ایشالان؛   اعچای هر آنچه به انبیای الهی اختصا  داهته، باله رسالول خالدا   

روایت مربوط به مخیرهدن آن حضرت به ماندن در دنیا و یا عروج به قرب الهی، پیش از 

 8وفات.

 

                                              

 .13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 11، ص یجرل. نجرشح، 1

 .11، ص یجرل. نجرشح، 2

 .1ط  3، ص مهج ا دازات امنهج ا عبرداتطرااس، . ابن3

 .11، ص 2، ج ا كرفح؛ کلینح، 288ط  281، ص 1، ج ا محرسن. برقح، 1

 .322، ص اإلختصرص؛ مفید، 321، ص 1، ج بصرئر ا دیجرت. صفری، 5

 .228ط  221ص  األمر ح،. طزسح، 6

 .125ط  122، ص فت  األبزاب بین ذام األ برب ابین یبّ األیبربطرااس، . ابن1

 .53ص  األمر ح،. مفید، 8
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 بیت * فضایل اهل

ماند  از ثقفی  جای ای از احادیثِ به، بخش عمد بیت به فضایل اهلاحادیث مربوط 

الحجة های مفقود وی، همچون: رسد از کتابرا به خود اختصا  داد  است که به نظر می

موضالوعات احادیالثِ    5نقالل هالد  باهالد.    المعرفةو  القربي المودة في ذری، في فضل المكرمين

مرجعیالت علمالی    1ایالن قالرار دانسالت: آیاله تچهیالر،     تالوان از  هد  در این بار  را مالی  مچرح

باله   بیالت  راهنمالابودن اهالل   4برای امت پیامبر، بیت بودن اهل هادی 9،بیت اهل

نجالات هالیعیان    1،بیالت  بودن در قیامت به دلیل دهمنی بالا اهالل   معاَّب 1سوی بهشت،

ت انتسالاب فرزنالدان حضالر    1های الهی،در قیامت و برخورداریِ آنان از نعمت بیت اهل

و  52در قالرآن  بیالت  فضایل اهل 9فضایل پنج تن آل عبا، 8،به رسول خدا فاطمه

 55.بیانِ احادیثِ مربوط به امامانِ از نسل حضرت فاطمه

 ـ فضایل امام علی

، چه از نظر کیفیت و نوع روایات، و چاله  علی احادیثِ مربوط به فضایل امیرمؤمنان

توان گفت ثقفی این بخش را که هالامل  است. میاز نظر کمیّت و تعداد، بسیار قابل توجه 

                                              

 .13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 11، ص یجرل. نجرشح، 1
 .103، ص 2، ج ا خصرل؛ صداق، 113ط  112ص  األمر ح،. صداق، 2
 .13، ص االمرمة اا تبصرة من ا حیرةبربزخ ، ن؛ اب82، ص 1، ج بصرئر ا دیجرت. صفری، 3
؛ 11، ص االمرمة اا تبصرة من ا حیرةبربزخ ، ؛ ابن312؛ 200، ص 1، ج بصرئر ا دیجرت. صفری، 1

 .311، ص تأاخ  اآلخرت ا ظرهرةاسترآبردم، 
 .628، ص تأاخ  اآلخرت ا ظرهرة. استرآبردم، 5
 .816ا  112، ص اآلخرت ا ظرهرةتأاخ  ؛ استرآبردم، 86ص األمر ح،. طزسح، 6
 .101ط  103، ص تأاخ  اآلخرت ا ظرهرة؛ استرآبردم، 21ص  األمر ح،. مفید، 1
 .631ص  األمر ح،. صداق، 8
 .181ط  186. همرن، ص 2

 .120، ص تأاخ  اآلخرت ا ظرهرة؛ استرآبردم، 122، ص معرنح األخبری. صداق، 10
 .131، ص تأاخ  اآلخرت ا ظرهرة. استرآبردم، 11
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مر نازل مان القارنن فاي      5،معرفة فضل االفضلهایی چون: وچهار روایت است، در کتاب پنجا 

ها، افزون جای داد  است. البته این کتاب 4خط  المعربر و  9خط  السرئرة 1،اميرالمممنين

 ، از آنها سخن گفته هد.بیت هایی است که در بحثِ مربوط به فضایل اهلبر کتاب

 اند از: ، عبارتهد  از سوی ثقفی در موضوع فضایل امام علی محورهای مچرح

و خصوصالیات   دربار  هخصیت فردی و الهی امام علالی  فرمایشات رسول خدا

کنند  بهشت و  فرد ایشان همچون: نصاب ایمان بودن ایشان، وصایت و یا تقسیم منحصربه

سالخنان صالحابه    1؛هدن آن حضرت از سوی رسالول خالدا   امیرالمؤمنین نامید  1جهنم؛

های امام در موضالوعاتی چالون: بالرادری بالا     پیامبر در موضوع خصوصیات نیک و فضیلت

نهی پیامبر از آزار آن حضرت که در حقیقالت آزارِ   1پیامبر، وصایت و جانشینی آن حضرت؛

ها و در میان فرهتگان با توجه باله  در آسمان جایگا  امام علی 9علم امام؛ 8پیامبر است؛

                                              

 .11، ص یجرل. نجرشح، 1
 .13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 11، ص یجرل. نجرشح، 2
 .18، ص یجرل. نجرشح، 3
 .11، ص ا فهرس ؛ طزسح، 18، ص یجرل. نجرشح، 1
؛ 111ا  161ص  األمر ح،؛ مفید، 518ا  123ط  122، 111ط  116، 361، 82ص  األمر ح،. صداق، 5

ط  30، ص ااألئمة مأئة منقبة من منرقب امیرا مؤمنین، شرذان ؛ ابن121ط  123ص  األمر ح،طزسح، 
، طر ب منرقب آل ابحشهرآشزب،  ؛ ابن181ط  186، ص إاالا ا زیم بأاالا ا هدم؛ طبرسح، 31ط  36ا  31
 .826ط  821، ص تأاخ  اآلخرت ا ظرهرة؛ استرآبردم، 206، ص 3ج 
 .208ط  202ا  200ط  122، 125ط  121، ص ا یقینطرااس، . ابن6
ط  8ص  األمر ح،؛ طزسح، 125ط  121ا  53، 13ص  األمر ح،؛ صداق، 221ط  223ص  األمر ح،. مفید، 1
ا صراط ؛ ارملح، 318ط  311، ص کشف ا غمة؛ ایبلح، 151، ص إاالا ا زیم بأاالا ا هدم؛ طبرسح، 2

 .51ط  50، ص 2، ج ا مستقیم ا ح مستحقح ا تقدخم
 .111ا  131ط  133ص  األمر ح،. طزسح، 8
ا صراط ا مستقیم ؛ ارملح، 32ط  38ا  31، ص 2، ج طر ب منرقب آل ابحشهرآشزب، ؛ ابن152. همرن، ص 2

 .825، ص تأاخ  اآلخرت ا ظرهرة؛ استرآبردم، 21ط  20، ص 2، ج ا ح مستحقح ا تقدخم
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برتالری امیالر    1هالای امالام در دوران خلیفاله دوم؛   قضالاوت  5؛روایات معراج رسول خالدا 

سالخنان پیالامبر    4رستگاری هیعیانِ آن حضالرت در قیامالت؛   9بر دیگر صحابه؛ مؤمنان

کاله   در زمالان حکومالت آن حضالرت، درحالالی     ای بالا امالام علالی   دربار  جنگیالدن عالد   

 1و بیان آیاتی دربار  هأن و مقام آن حضرت در دنیا و آخرت. 1برحق است؛ مؤمنانامیر

 ـ فضایل حضرت فاطمه

برای ثقفی نالام بالرد     بیت تر در موضوع فضایل اهل هایی که پیشافزون بر کتاب

سالخنی   نگاران از کتالاب مسالتقلی در موضالوع فضالایل حضالرت فاطماله       هد، فهرست

روایات فضیلت آن حضرت که توسط ثقفی نقل هد  و تعداد آنهالا  توان گفت اند. می نگفته

 بیالت  هایی است که ثقفالی در فضالیلت اهالل   رسد، برگرفته از کتاببه هفت روایت می

سالرور زنالان    1،داران حضرت فاطماله  نگاهته است. از آتش دور بودن هیعیان و دوست

عبالادت و   8سالار ، و  تراز بانوانی چون مریم، مالادر حضالرت موسالی   امت اسالمی و هم

و حضالور   و نیز عروسی آن حضرت با امیالر مؤمنالان علالی    9جایگا  بلند معنوی ایشان،

                                              

، 51، ج بحری األنزای؛ مجلسح، 216ط  215ص  األمر ح،؛ صداق، 336ط  335، ص 2، ج تفسیر. قمح، 1
 .303ص 
تهذخب ؛ طزسح، 12، ص 3، ج من ال خحضره ا فقی ؛ صداق، 122ط  128، ص 1، ج ا كرفح. کلینح، 2

 .220، ص 6، ج االزكرا
 .132ط  138ص  األمر ح،؛ مفید، 656ص  األمر ح،. صداق، 3
 .126، ص 2، ج ا خصرل. صداق، 1
 .52ص  األمر ح،. طزسح، 5
؛ 22ا  12، 53ط  52، ص 3، ج طر ب منرقب آل ابحشهرآشزب، ؛ ابن316ط  315ص  األمر ح،. صداق، 6

 .155ا  281، ص تأاخ  اآلخرت ا ظرهرة؛ استرآبردم، 125ط  121، ص مختصر ا بصرئرزلح، 
 .112، ص 1، ج ال  ا شرائع. صداق، 1
 .183ط  182. همرن، ص 8
 .132، ص دالئ  اإلمرمة؛ طبرم، 525ص  األمر ح،. صداق، 2
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 از موضوعات مورد توجه ثقفی در بحثِ فضایل حضرت فاطماله  5مالئکه در این جشن،

دالئالل  یاد کردیم، مربالوط باله    دالئلتر، آن را با عنوانِ  است. اگر محتوای کتابی که پیش

طبری نیز  دالئل االمامها توجه به اینکه روایت عروسی آن حضرت در کتابِ ، بباهد االمامه

 ثقفی نقل کرد  است. دالئلتوان نتیجه گرفت که وی این روایت را از کتاب آمد  است، می

 * فضل کوفه

اند که بالا توجاله   یاد کرد  1فضل الكوفة رمن نزلهر من الصحربةبرای ثقفی از کتابی با نام 

است. کتالاب فالوق، موجالود نیسالت و     « جغرافیای محلی»ای در موضوعِ نگاهتهبه عنوان، 

ها نقل نشد  است. البته ثقفالی دو روایالت دربالار  فضالیلت     روایتی از آن نیز در دیگر کتاب

 فضل کوفهرسد، بخشی از روایات وی در کتاب که به نظر می 9آورد  است الغراا کوفه در 

 او بود  باهد.

 * فضل رود فرات

در کتاب خود با  4عدیمنقل کرد  است. ابن« رود فرات»ی روایاتی را نیز در فضیلت ثقف

سدیة ، سه روایت در فضیلت رود فرات و اینکه این آب از بُغيَة الطل  في فرایخ حل عنوانِ 

 1نشئت گرفته و آبی بهشتی است، از طریق ثقفی نقل کرد  است. ا منتهح

 . فقه0ـ1

 ،جرمع الصغير في الفقه ،جرمع الكبير في الفقههایی فقهی، همچون: نگاران از کتاب فهرست

 1،االشاربة الكبيار رالصاغير   و  السرائر فاي الفقاه  ، الوصية، الجنرئز ،المتعتين ،جرمع الفقه راالحكرم

                                              

 .152ط  151، ص ااالا ا زیم بأاالا ا هدم. طبرسح، 1
 .13، صا فهرس  ؛ طزسح،11، ص یجرل. نجرشح، 2
 .115ط  113، ص 2، ج ا غریات. ثقفح، 3
، ام اش مزیخرن بنرا «ادخمابن»ب   معراف زلبى،  اقیلى جراده ابى بن ازمد بن امر ا دخن کمرل . ابزا قرسم1

 قرن هفتم هجرم اس .
 .311ا  368، 365، ص 1، ج بغیة ا حلب فح تریخ  زلبادخم، ی.ک: ابن. 5
 .11ط  13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 18ط  11، ص یجرل. نجرشح، 6
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اما روایات محدودی در موضوع فقه از وی در مناب  بر جالای مانالد    اند؛ برای ثقفی یاد کرد 

موضوع فقه، نُه روایت است و هالامل مالواردی از ایالن قبیالل اسالت:       است. احادیث ثقفی در

 9پالاداش قرائالت اذان و اقاماله پالیش از نمالاز،      1دعای پس از غسل زیارت، 5مستحبات وضو،

  8.و روایتی در باب حدود 1مساجد چهارگانه 1روز ، 1نافله هب، 4وجوب نماز عیدین برای زنان،

میان فقها برخوردار بود  است؛ هرچنالد ایالن    بر این اساد، ثقفی از جایگا  مناسبی در

رسد، عالدم اقبالال فقهالای امامیاله باله      جایگا  در میان فقهای زیدی بود  باهد. به نظر می

بالودن   هالا را در زمالان زیالدی   های فقهی وی نیز همین نکته باهد که وی این کتابکتاب

قم و در رسد آنها  نگاهته است. این مچلب را نیز نباید از نظر دور داهت که حضور فقهای

ق( در اصفهان به منظور دعالوت از ثقفالی بالرای    182یا  114محمد خالد برقی  م  بن احمد

نشان از جایگا  مچلوب ثقفی در فقه و حالدیث دارد. البتاله برخالی روایالات      9حضور در قم،

نقل هالد  اسالت    52دربار  چگونگی: وضو، نماز، روز  و اعتکاف الغاراتفقهی نیز در کتاب 

باله   سنّت است. موارد فوق در متن نامه امام علی رخی موارد، مچابق با فقه اهلکه در ب

هود که ثقفی این کتاب بکر و مردم مصر آمد  است و از این مچلب استفاد  میابو بن محمد

 بودن خود نگاهته است. زمان زیدیرا در 

                                              

 .10، ص 3، ج ا كرفح. کلینح، 1
 .186، ص کرم  ا زخریاتقز زخ ، . ابن2
 .33ط  32، ص ثزاب األامرل ااقرب األامرل. صداق، 3
 .161، ص 1، ج زكرا ا شرخعةذکرم ا شیعة فح أ. ارملح، 1
 .321، ص معرنح االخبری. صداق، 5
 .15، ص 1، ج اقبرل برألامرل ا حسنةطرااس، . ابن6
 .122، ص ا مزای ا كبیرمشهدم، . ابن1
 .262، ص 1، ج ا كرفح. کلینح، 8
 .13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 11، ص یجرل. نجرشح، 2

 .250ط  211، ص 1، ج ا غریات. ثقفح، 10



 719   7931بهار ، هفتادوسوم، شماره نوزدهمسال              

 . کالم1ـ1

، در موضالوع علالم کالالم    الدالئلو  االمرمة الصغير، االمرمة الكبيربا عنوانِ:  هاییاز کتاب

ها، افزون بالر روایالات   هد  در این کتاب روایات اعتقادیِ مچرح 5برای ثقفی یاد هد  است.

الحجاة فاي فضال    ، فادك ، المعرفاه قابل توجهی است که ثقفی در دیگر آثار خود، همچون: 

ا و مضالامین  ، به نقل آنها پرداخته است. یازد  کتاب بالا محتالو  الحوض رالشفرعه ، المكرمين

انالد کاله ایالن رقالم،     اعتقادی، بیش از یکصدوبیست حدیث را از ثقفالی در خالود جالای داد    

هالود. ایالن روایالات را    بیشترین تعدادِ روایت را در موضوعاتِ باقیماند  از ثقفی هامل مالی 

فقریا   ق(، 919بابویاله، م    ابالن  االمرمة رالتبصرة من الحيارة ها یافت:  توان در این کتاب می

 دالئال االمرماة  ق(، 119 راونالدی، م   الخرائ  رالجرائحق(، 441 ابوالصالح حلبی، م  افالمعر

الصراط المستقيم الاي مساتحقي   ق(، 491 سید مرتضی، م  الشرفي في االمرمة(، 1 طبری، قرن

مختصار  ق(، 191 اربلالی، م   کشف الغمة في معرفاة االئماة  ق(، 811 عامِلی نباطی، م  التقدیم

 سید هاهم بحرانی، م  مدینة معرجز االئمة االثني عشر(، 8قرنلیمان حلی، س بن  حسن البصرئر

 حسن  فبصرة العوام في معرفة مقرال  األنرمق( و 919ابراهیم، م  بن  احمد المصربيحق(، 5521

 (. 1رازی قرن

روهن است که ثقفی روایاتِ کالمی خود را در راستای اثبات امامالت امامالان هالیعه و    

 ط با این حوز  بود ، بیان کرد  است.مسائلی که مرتب

 نتیجه

توان محمد ثقفی، می بن گفته و پس از بررسی آثار و روایات ابراهیم با توجه به مچالب پیش

نظالر اسالت کاله در بیشالترِ      به این نتیجه دست یافت که ثقفی عالالمی برجسالته و صالاحب   

ت و آثالار او و  موضوعات علوم اسالمی صاحب تألیش بالود  اسالت. ایالن مچلالب، از تألیفالا     

                                              

 .13، ص ا فهرس ؛ طزسح، 18، ص یجرل. نجرشح، 1
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خوبی قابل فهم است. افزون بر این،  همچنین توجه و اقبال عالمان هیعی به روایات او، به

آید، اینکه ثقفی محالدثیِ  آنچه از برآیند علوم و موضوعاتِ مورد اهتمام ثقفی به دست می

های مختلش نظر در زمینه مورخ بود  است؛ به این معنا که هرچند ثقفی دانشمندی صاحب

لوم اسالمی است، اما میزان توجه او به موضوعات و رویدادهای تاریخی، از او یک مورخ ع

هیعی ساخته است. حال اینکه ثقفی با چه انگیز  و هدفی به آفرینش آثالار تالاریخی خالود    

توان این مچلالب را  اقدام کرد ، موضوعی است که از قلمرو این مقاله بیرون است؛ اما نمی

های اعتقادی، نقالش مهالم و تأثیرگالااری در    ورهای کالمی و اندیشهنادید  انگاهت که با

 های ثقفی داهته است.تدوین کتاب

 ها و نمودارهای مربوط به آثار ثقفیجدول. 2

گفته در بررسی آثار علمی ثقفی و جایگا  علمی وی، در ادامه، باله   با توجه به مچالب پیش

ثقفی، آمار موضوعات و روایات تاریخی کنند  روایات  های گزارشبررسی موضوعات کتاب

و غیرتاریخی وی، جدول درصد موضوعات روایات و نمودار پراکنالدگی روایالات ثقفالی در    

 های مختلش، پرداخته خواهد هد.کتاب
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 دهنده احادیث ثقفی های بازتاب. جدول موضوعی کتاب2-1
 

 موضوع کتاب مؤلف نام کتاب
تعداد 
 روایت

 2 اخالق (381شی  صداق )ا األامرلثزاب األامرل ااقرب 

 5 اخالق (381شی  صداق )ا ا خصرل

 1 اخالق (661طرااس )ا بن الح کشف ا محجة  ثمرة ا مهجة

 1 اخالق (518طبرسح )ا مكریا االخالق

 1 ادای  ا شخریات (661طرااس )ا بن الح االقبرل برامرل ا حسنة

 1 ادای  ا شخریات (661)اطرااس  بن الح فت  االبزاب بین ذام اال برب

 1 ادای  ا شخریات (381شی  صداق )ا فضرئ  االشهر ا ثالثة

 1 ادای  ا شخریات (361قز زخ  )اابن کرم  ا زخریات

 1 ادای  ا شخریات (113شی  مفید )ا کترب ا مزای )منرسک ا مزای(

 1 ادای  ا شخریات (610مشهدم )اابن ا مزای ا كبیر

 2 ادای  ا شخریات (661طرااس )ا بن الح امنهج ا عبرداتمهج ا دازات 

 1 تریخ  (518طبرسح )ا ااالا ا زیم بأاالا ا هدم

 1 تریخ  (630معد )ا بن فخری طر باخمرن ابح

 1 تریخ  (163خحیب بغدادم )ا تریخ  بغداد

 1 تریخ  (511اسرکر )ا ابن تریخ  مدخنة دمشق

 1 تریخ  (113شی  مفید )ا ا جم 

 1 تریخ  (106سید ی ح )ا خصرئص االئمة

فرزة ا غرم فح تعیین قبر 

 امیرا مؤمنین الح

ازمد  بن ابدا كرخم

 (623)ا
 2 تریخ 

 مقت  ا حسین
ازمد خزایشمح  بن مزفق

 (568)ا
 1 تریخ 

 1 تریخ  (521جزشم )اابن ا منتظم فح تریخ  االمم اا ملزک
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 1 تریخ  )انسرب( (212بالذیم )ا  انسرب االشراف

 بشریة ا مصحفح  شیعة ا مرتضح
طبرم آملح، 

 (553ابزا قرسم )ا بن محمد
 3 تریخ  )منرقب(

بصرئر ا دیجرت فح فضرئ  آل 

 محمد

زسن صفری  بن محمد

 (220)ا
 6 تریخ  )منرقب(

 3 تریخ  )منرقب( (661طرااس )ا بن الح طرف من االنبرء اا منرقب

مأئة منقب  من منرقب 

 ااالئمة امیرا مؤمنین

شرذان  بن ازمد بن محمد

 (160)ا
 2 تریخ  )منرقب(

 طر بمنرقب آل ابح
طر ب منرقب آل ابح

 (588)ا
 16 تریخ  )منرقب(

ا یقین برختصرص مزالنر امیرا مؤمنین 

 برمرة ا مؤمنین الح
 2 تریخ  )منرقب( (661طرااس )ا بن الح

 ا برهرن فح تفسیر ا قرآن
بحرانح سید هرشم 

 (1101)ا
 2 تفسیر

 12 تفسیر (210الح استرآبردم )ا تأاخ  اآلخرت ا ظرهرة

 تفسیر ا قمح
ابراهیم قمح  بن الح

 (3)قرن
 2 تفسیر

 بغیة ا حلب فح تریخ  زلب
ازمد  بن ابن ادخم؛ امر

 (660)ا
 1 جغرافیر

 ابدا محلب بن طر بدخزان ابح

( 251هفرن ا مهزم )اابح

 زمزه بصرم بن ا الح

 (315)ا

 1 شعر

 1 فق  (160شی  طزسح )ا تهذخب االزكرا

 ذکرم ا شیعة فح ازكرا ا شرخعة
مكح ارملح  بن محمد

 (186)ا
 1 فق 

 2 فق جعفر ارخضح  بن الح جعفر امستدیکرتهر بن مسرئ  الح
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 (220)ا

 1 فق  (381شی  صداق )ا من ال خحضره ا فقی 

 2 کالا (381)اشی  صداق  االمرمة اا تبصرة من ا حیرة

 25 کالا (111ابزا صالح زلبح )ا تقرخب ا معریف

 ا خرائج اا جرائ 
ا دخن یااندم  قحب

 (513)ا
 2 کالا

 دالئ  االمرمة
یستم  بن جرخر بن محمد

 (5طبرم )قرن
 5 کالا

 1 کالا (136سید مرتضح )ا ا شرفح فح االمرمة

ا صراط ا مستقیم ا ح مستحقح 

 ا تقدخم

ارملح خزنس  بن الح

 (811)ا
 1 کالا

 کشف ا غمة فح معرفة االئمة
ایسح ایبلح  بن الح

 (622)ا
 1 کالا

 مختصر ا بصرئر
خزسف زلح  بن زسن

 (126)ا
 1 کالا

 مدخنة معرجز االئمة االثنح اشر
سید هرشم بحرانح 

 (1101)ا
 1 کالا

 2 کالا )شخدخ ( (353ابراهیم )ا بن ازمد ا مصربی 

 معرفة مقرالت االنراتبصرة ا عزاا فح 
دااح زسنح  بن مرتضح

 (6)قرن

کالا )فرق ا 

 مذاهب(
1 

 ا كرفح
خعقزب کلینح  بن محمد

 (322)ا
 10 منربع زدخثح

 بحری االنزای
محمدبرقر مجلسح 

 (1110)ا
 3 منربع زدخثح

 االمر ح ا خمیسیة
زسین شجرم  بن خحیح

 (122جرجرنح )ا
 1 منربع زدخثح
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 اخالق

71% 
ادعیه و 

 زیارات

71% 

 تاریخ

71% 

 انساب

1% 

 مناقب

 تفسیر 71%

1% 
 جغرافیا

1% 

 ادبیات

1% 

 فقه

1% 

 کالم

17% 

 22 منربع زدخثح (381شی  صداق )ا األمر ح

 20 منربع زدخثح (160شی  طزسح )ا األمر ح

 21 منربع زدخثح (113شی  مفید )ا األمر ح

 2 منربع زدخثح (121زسن )ا بن خحیح طر بتیسیر ا محر ب فح امر ح ابح

 2 منربع زدخثح (113شی  مفید )ا االختصرص

 5 منربع زدخثح (656ا حدخد )اابحابن شرح نهج ا بالغ 

 1 منربع زدخثح (381شی  صداق )ا ال  ا شرائع

 1 منربع زدخثح (381شی  صداق )ا ایزن اخبری ا ر ر

 ا محرسن
خر د  بن محمد بن ازمد

 (211برقح )ا
 3 منربع زدخثح

 1 منربع زدخثح (381شی  صداق )ا معرنح االخبری

 

 . جداول بررسی روایاتِ ثقفی در هندسه دانشی وی2-2

هالا و موضالوعات   محمد ثقفی در دانالش  بن زیر، کمیّت روایات ابراهیمبر اساد جداول 

 مختلش، بر اساد درصد آنها مشخص هد  است.

 های اسالمی. موضوعات روایات ثقفی در دانش2-2-1
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 . موضوعات مورد توجه ثقفی در تدوین تاریخ اسالم2-2-2

 

 

 

مختلف بر اساس تعداد نقل روایتِ منبع های  . نمودار پراکندگی روایات ثقفی در کتاب2-2-3

 متأخر

 

 (ص)رسول خدا

1% 

 ابوطالب

7% 
 (س)حضرت فاطمه

9% 

 (ع)امام علی

11% 

 (ع)امام حسن

7% 

 (ع)امام حسین

7% 

 ابوبکر

7% 
 عمر بن خطاب

9% 

 عثمان

17% 

 صحابه

1% 

 زید بن علی

9% 

 موضوعات دیگر

1% 
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 منابع
، تصحی  محمد ابزا فض  ابراهیم، شرح نهج ا بالغ (، 656اهلل )ا ةهب بن ا حدخد، ابدا حمیدابحابن .1

 ق.1101قم: مكتب  آخ  اهلل ا مراشح ا نجفح، 

، تحقیطق: مدیسطة اإلمطرا    اإلمرمطة اا تبصطرة مطن ا حیطرة    (، 322زسطین )ا  بطن  بربزخ ، الحابن .2

 ق.1101، ، قم: مدیسة اإلمرا ا مهدم مهدما

 محمد ، تحقیق:اا ملزک األمم تریخ  فى ا منتظم(، 521الى )ا بن جزشى، ابدا رزمنابن .3

 ق.1112ا علمیة،  دای ا كتب بیرات:، احر ابدا قردی مصحفى ا احر ابدا قردی

 ازمد اردل ، تحقیق:ا صحربة تمییز فى اإلصربة(، 852الى )ا بن اسقالنى، ازمد زجرابن .1

 ق.1115 ا علمیة، دای ا كتب بیرات: معزض، محمد الى ا ابدا مزجزد

 ق.1320، بیرات: مؤسسة األالمح  لمحبزارت،  سرن ا میزانططططط ،  .5

 ق.1383، تهران: انتشریات دانشگره تهران، یجرل(، 8الح )قرن بن دااد، زسنابن .6

، قم: ا األئمة مأئة منقبة من منرقب امیرا مؤمنین(، 160ازمد )ا بن شرذان، محمدابن .1

 ق.1101، مدیسة اإلمرا ا مهدم

 ق.1312، قم: انتشریات االم ، منرقب آل ابح طر ب(، 588الح )ا بن شهرآشزب، محمدابن .8

، قم: امیرا مؤمنین الحفرزة ا غرم فح تعیین قبر (، 623ازمد )ا بن طرااس، ابدا كرخمابن .2

 تر. منشزیات ا ر ح، بح

تحقیق: جزاد قیزمح، قم: دفتر اقبرل برألامرل ا حسنة، (، 661مزسح )ا بن طرااس، الحابن .10

  .1316تبلیغرت اسالمح، 

، تصحی : اسمرای  انصریم، قم: بإمره ا مؤمنین ا یقین فح اختصرص مزالنر الحططططط ،  .11

 ق.1113دای ا كترب، 

 ق.1120، تحقیق: قیس احری، مشهد: ترسزار، طرف من األنبرء اا منرقبططططط ،  .12

، تحقیق: زرمد خفرف، قم: مؤسسة آل فت  األبزاب بین ذام األ برب ابین یبّ األیبربططططط ،  .13

 ق.1102، ا بی 

  .1315، تحقیق: محمد زسزن، قم: بزسترن کترب، کشف ا محجة  ثمرة ا مهجةططططط ،  .11
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، تحقیق: ابزطر ب کرمرنح ا محمدزسن محری، قم: دای ا دازات امنهج ا عبردات جمهططططط ،  .15

 ق.1111ا ذخرئر، 

 تر.، بیرات: دای ا فكر، بحبغیة ا حلب فح تریخ  زلب(، 660ازمد )ا بن ادخم، امرابن .16

 ق.1115، بیرات: دای ا فكر،  دمشق مدخنة تریخ (، 511زسن )ا بن الى ،اسرکرابن .11

، تحقیق: ابدا حسین امینح، نجف، دای کرم  ا زخریات(، 361محمد )ا بن قز زخ ، جعفرابن .18

  .1356ا مرتضزخة، 

، تصحی : جزاد قیزمح اصفهرنح، قم: دفتر ا مزای ا كبیر(، 610جعفر )ا بن مشهدم، محمدابن .12

 ق.1112انتشریات اسالمح، 

 .جرتر، بحر تجدد، بح، تحقیق: ی ا فهرس (، 138خعقزب )اابح بن ندخم، محمدابن .20

 ا.1231،  یدن: برخ ، ذکر أخبری اصبهرن(، 130ابداهلل )ا بن ابزنعیم اصفهرنح، ازمد .21

الح،  بن ، تحقیق: ابداهلل ززثح، صنعرء: مؤسسة اإلمرا شخدا مصربی (، 353اسمرای  )ا بن ازمد .22

 ق.1123

 ق.1121منشزیات ی ح، ، قم: کشف ا غم  فح معرفة االئمة(، 622ایسح )ا بن ایبلح، الح .23

، تحقیق: زسین تأاخ  اآلخرت ا ظرهرة فح فضرخ  ا عترة ا حرهرة(، 210استرآبردم، الح )ا .21

 ق.1102استرد ا ح، قم: مؤسسة ا نشر اإلسالمح، 

 ق.1106، بیرات: دای ا تعریف، أایرن ا شیعةق(، 1312ابدا كرخم )ا بن امین، محسن .25

، تحقیق: قسم ا دیاسرت اإلسالمیة هرن فح تفسیر ا قرآنا بر(، 1101سلیمرن )ا بن بحرانح، هرشم .26

 .1311مؤسسة ا بعثة، قم: مؤسسة ا بعثة، 

 تر.، ترکی : ا مكتبة االسالمیة، بحا تریخ  ا كبیر(، 256ابراهیم )ا بن بخریم، اسمرای  .21

، تحقیق: جالل ا دخن محدث، قم: دای ا محرسن(، 280خر211خر د )ا بن محمد بن برقح، ازمد .28

 ق. 1311ا كتب اإلسالمیة، 

 تر.، بیرات: دای إزیرء ا تراث ا عربح، بحهدخة ا عریفینبغدادم، اسمرای  پرشر،  .22

 بیرات: شیکلى، یخرض ا شکری سهی  ، تحقیق:األشراف أنسرب(، 212خحیى )ا بن بالذیى، أزمد .30

 ق.1111 ا فكر، دای
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 آثری انجمن تهران: ایمزى، زسینى ا دخن جالل ، تحقیق:ا غریات(، 283)ا محمد بن ثقفح، ابراهیم .31

 .1353 ملى،

 ق.1101، تحقیق: فریس تبرخزخرن، قم: ا هردم، تقرخب ا معریف(، 111نجم )ا بن زلبح، تقح .32

، تحقیق: مشترق مظفر، قم: مؤسسة ا نشر مختصر ا بصرئر(، 8سلیمرن )قرن بن زلح، زسن .33

 ق.1121اإلسالمح، 

 ق.1111، قم: دای ا زخرئر، خالصة االقزال(، 126خزسف )ا بن زلح، زسن .31

، تحقیق: مصحفح ابدا قردی احر، بیرات: دای تریخ  بغداد(، 163الح )ا بن خحیب بغدادم، ازمد .35

 ق.1111ا كتب ا علمیة، 

 ق.1123، قم: انزای ا هدم، مقت  ا حسین(، 568ازمد )ا بن خزایشمح، مزفق .36

، تحقیق: تریخ  اإلسالا ا افیرت ا مشرهیر ا األاالا(، 118ازمد )ا بن ذهبح، محمد .31

 ق.1113ابدا سالا تدمرم، بیرات: دای ا كترب ا عربح،  بن امر

، تصحی : ابرس اقبرل تبصرة ا عزاا فح معرفة مقرالت األنرا(، 6قرندااح )ا بن یاشم، مرتضح .38

 .1361آشتیرنح، تهران: انتشریات اسرطیر، 

، ، تحقیق: قم: مؤسس  امرا مهدما خرائج اا جرائ (، 513هب  اهلل )ا بن یااندم، سعید .32

 ق. 1102

 ا یمرنى، ا معلمى خحیى بن ابدا رزمن ، تحقیق:األنسرب(، 562محمد )ا بن سمعرنى، ابدا كرخم .10

 ق.1382ا عثمرنیة،  ا معریف دائرة مجلس زیدیآبرد:

، تحقیق: محمدزسن اسمرای ، األمر ح ا خمیسیة(، 122زسین )ا بن شجرم جرجرنح، خحیح .11

 ق.1122بیرات: دای ا كتب ا علمیة، 

، تحقیق: ابدا زهراء زسینح، تهران: مؤسس  ا شرفح فح االمرمة(، 136شرخف مرتضح )ا .12

 ق.1110، ا صردق

 ق.1100، بیرات: انتشریات األالمح، األمر ح(، 381الح )ا بن صداق، محمد .13

  .1362اکبر غفریم، قم: انتشریات جرمع  مدیسین،  الح ، تصحی :ا خصرلططططط ،  .11

 ق.1106، قم: دای ا شرخف ا ر ح  لنشر، ثزاب األامرل ااقرب األامرلططططط ،  .15
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 .1385فراشح داایم، ااّل،  ، قم: کتربال  ا شراخعططططط ،  .16

 ق.1318، تحقیق: مهدم الجزیدم، تهران: نشر جهرن، ایزن أخبری ا ر رططططط ،  .11

 ق.1103اکبر غفریم، قم: دفتر انتشریات اسالمح،  ، تحقیق: الحمعرنح األخبریططططط ،  .18

 ق.1113اکبر غفریم، قم: دفتر انتشریات اسالمح،  ، تحقیق: الحمن ال خحضره ا فقی ططططط ،  .12

، تحقیق: محسن کزچ  بصرئر ا دیجرت فح فضرخ  آل محمد(، 220زسن )ا بن صفری، محمد .50

 ق.1101ة اهلل ا مراشح، برغح، قم: مكتبة آخ

تحقیق: ازمد االینرؤاط ا ترکح مصحفح،  ،ا زافى بر زفیرت (،161)ا أخبک بن خلی صفدم،  .51

 ق.1120دای ازیرء ا تراث،  :بیرات

، قم: مؤسسة آل ا بی  الزیرء ااالا ا زیم براالا ا هدم(، 518زسن )ا بن طبرسح، فض  .52

 ق.1111ا تراث، 

 ق.1112شرخف ی ح، ، قم: مكریا االخالقططططط ،  .53

، نجف: ا مكتبة بشریة ا مصحفح  شیعة ا مرتضح(، 553ا قرسم )اابح بن طبرم آملح، محمد .51

 ق.1383ا حیدیخة، 

، تحقیق: قسم ا دیاسرت االسالمیة مؤسسة دالئ  اإلمرمة(، 5جرخر )قرن بن طبرم شیعح، محمد .55

 ق.1113ا بعثة، قم: انتشریات بعث ، 

، تحقیق: زسن ا مزسزم خرسرن، تهران: دای تهذخب األزكرا (،160زسن )ا بن طزسح، محمد .56

 ق.1101ا كتب اإلسالمیة، 

 ق.1111، قم: دای ا ثقرفة، األمر حططططط ،  .51

 تر.، ا مكتبة ا مرتضزخة، بحا فهرس ططططط ،  .58

، تحقیق: میخرخی  یمضرن، ا صراط ا مستقیم ا ح مستحقح ا تقدخم(، 811محمد )ا بن ارملح، الح .52

 ق.1381بة ا حیدیخة، نجف: ا مكت

، تحقیق: جمعح اش پژاهشگران ذکرم ا شیعة فح أزكرا ا شرخعة(، 186مكح )ا بن ارملح، محمد .60

 ق. 1112، ا بی  ، قم: مؤسسة آلمؤسس  آل ا بی 
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، تحقیطق: هرشطم یسطز ح    تفسطیر نطزی ا ثقلطین   (، 1112جمعطة )ا  بن اراسح ززخزم، ابد الح .61

 ق.1115محالتح، قم: اسمرایلیرن، 

، تحقیق: ابدا معحح امین قلعجح، بیرات: دای ا ضعفرء ا كبیر(، 322امرا )ا بن اقیلح، محمد .62

 ق.1118ا كتب ا علمیة، 

، تحقیق: زسین تفسیر کنز ا دقرئق ابحر ا غرائب(، 12محمدی ر )قرن بن قمح مشهدم، محمد .63

  .1368دیگرهح، تهران: سرشمرن چرپ ا انتشریات اشایت ایشرد اسالمح، 

 ق.1101، تحقیق: طیّب مزسزم جزاخرم، قم: دای ا كترب، تفسیر(، 3ابراهیم )قرن بن لحقمح، ا .61

اکبر غفریم ا محمد آخزندم، تهران: دای  ، تحقیق: الحا كرفح(، 322خعقزب )ا بن کلینح، محمد .65

 ق.1101ا كتب االسالمیة، 

دای إزیرء ا تراث ، تحقیق: جمعح اش محققرن، بیرات: بحری األنزای(، 1110مجلسح، محمدبرقر )ا .66

 ق.1103ا عربح، 

 ق.1113، تحقیق: الح میرشرخفح، قم: کنگره شی  مفید، ا جم (، 113محمد )ا بن مفید، محمد .61

اکبر غفریم ا محمزد محرمح، قم: ا مؤتمر ا عر مح ال فیة  ، تحقیق: الحاإلختصرصططططط ،  .68

 ق.1113ا شی  ا مفید، 

 ق.1113اکبر غفریم، قم: کنگره شی  مفید،  الح ، تحقیق: زسین استردا ح ااألمر حططططط ،  .62

)فهرس اسمرء مصنفح ا شیعة(، قم: انتشریات جرمع   یجرل(، 150الح )ا بن نجرشح، ازمد .10

 ق.1101مدیسین، 

هالل ثقفح تأملح دی تشیع ا تسنن اصفهرن، بر تأکید بر مهرجرت ابن»پنره، محمدی ر،  هداخ  .11

، 2، مجل  جُستریهرم تریخخح، دایه چهریا،   «نصرزب کترب ا غریات ا ا معرفة بطإصفهر

1322.  

زمزد ا عزم،  بن ، تحقیق: ابداهللطر بتیسیر ا محر ب فح أمر ح ابح(، 121زسین )ا بن خحیح .12

 ق.1122الح،  بن صنعرء: مؤسسة شخد

 


