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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 مهفتوشماره هفتاد، بیستمسال 

  9318 بهار

 

نگاريعلويباعثماني؛نگاريابنعقده؛عرصهتقابلسيرهسيره

مطالعهمورديعصرنبوي

 

 4/4/7338 :ییدتأ یختار      8/3/7337 :یافتدر یختار

 1 محمد رضا هدايت پناه 

 2 علي احمدي
 

ق(، يکد  ا  محددنا    333حمد بن محمد بن سعيد بن عقدد  د.   ابوالعباس ا

بدي  ا  سد  عندوا      يسند سوم و چهارم هجري و نو يها  يدي جارو.ي سد 

ق( و 313ق(، نصدر بدن مدماحد د.     383کتاب است  او مانند ابن هالل نقف د.  

کد    اسدت  علدوي  نگاريق(، نمايند  جريا ِ تاريخ333محمد بن عمر جعاب  د.  

 بدر  تأکيدد  بدا  را نبدوي  سدير   مقالد ،  اين  .ار. قرار عثمان  نگاريرابر تاريخ.ر ب

عقد  و مطالع  تطبيق  آندا  بدا سدير  نبدويِ      ابن ا  ماند  برجاي تاريخ  روايات

 بررسد   تداريخ   –جريا  عثمدان ، بدا رويکدر. روايد       يل گمارش شد  ب  وس

کد  نگدا     رسدد   نتيج  م ينا آ  .و ب  تِو پس ا  تحليلِ انتقا.يِ مستندا کند  م

ممتدا    يگدا  برجسدت  سدانتن جا    .ر پد  يد  ابن عقدد  .ر تقابدل بدا نگدا  عثمان    

 است  يعصر نبو يدا.هاي.ر رويتو اهل ب حضرت عل يرالمؤمنينام

                                              

 .(rihu.ac.ir @Hedayatp) دانشيار گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 1
 .(aliahmady1355@yahoo.com)تاريخ اسالم، دانشگاه باقرالعلوم دانشجوي دکتري. 2
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، ابن عقده، سیره نبوي، تاريخ نگاري یحضرت عل یرالمؤمنینام :کلیدواژگان

 .علوي، تاريخ نگاري عثمانی

 مفاهيم.1

نگاريعلويتاريخ.1-1

گیبي  و تااببل دو   به عنوان خلیفه، موجب  جههبه  قتل خلیفه سوم و انتخاب امام علي

جيیان مهم علو  و عثماني در جامعه اسالمي گيدید. خاستگاه این دو جيیبان در ننگبام   

شد. بخش اول، علویاني بودنبد   جيیان علو  به دو بخش تاسیم مي .تشکیل، سیاسي بود

را به عنوان خلیفه بيگزیدند. این گبيوه،  اس وصایت و حدیث غدیي، امام عليکه بي اس

دانستند. آنبان خالفبت خلیفبه اول و دوم را فاقبد      امام را از خلفا و نمه صحابه افضل مي

نایش در دانستند و عثمان را به دلیل رفتارنا  خارج از سنت نهو  و بدعت مشيوعیت مي

  دادند.دین، مورد طعن قيار مي

چون ابوبکي، عمي و عثمبان ببه عنبوان     ، نمبخش دوم، مسلماناني که با امام علي

خلیفه بیعت کيدند. آنان به عثمان انتااد داشتند، اما به خلیفه اول و دوم محهت داشبتند و  

نا  بعد، گيوه اول به شیعه اعتااد   دانستند. در سالرا مثل دیگي صحابه ميامام علي

جيیبان علبو   از نبي دو نبور  در دو امبي       7سیاسي مشبهور شبدند.   و گيوه دوم به شیعه

 . . ارادات به انل بیت2امیه و جيیان عثماني و  . مخالفت با بني7مشتيک بودند: 

مذنهي در بعد نظامي، خود را در دو جنگ جمل و صبفین و   –این دو جيیان سیاسي 

بيابي نم قيار داشتند کبه بسبیار   حادثه کيبال نشان دادند. آنان در بعد علمي و فيننگي در 

نگبار  و   تبي از بعبد نظبامي، خبود را نشبان داد و در حبدیث، سبیيه        تبي و گسبتيده   عمیق

                                              
 ر بازتنا  تکرنر ماننادي دک عا عنب  نرب      پننا،ر   . براي آگاهي بيشتر از ابعاد اين  وضونض ر ک. ه هنتاي    1

 .02-02ص
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نگار  کبه خاسبتگاه     نگار  پدیدار شد. بنابياین، مي توان گفت که به نوعي از تاریخ تاریخ

  گویند. نگار  علو  مي آن، جيیان علو  باشد یا آن تفکي را نشي دند، تاریخ

نگاريعثماني.تاريخ۲-1

نا  وابسته به جيیان عثماني را تشکیل مبي دادنبد، بیشبتي     نواداران عثمان که گيوه

آنان معتاد بودند،  7ا  از اصحاب ناکثین و قاسطین بودند. امویان، زبیيیان و طیف گستيده

اصلي  و اصحاب ایشان را مسههان خلیفه سوم به ناروا کشته شده است. آنان، امام علي

  2.مشخص است ثابت بن شعي حَسّان دراین اتهام  دانستند. قتل عثمان مي

 و سبکوت  ببا علبي  گفتند که  و مي 3کيدند ميآنان بياى این ادعا به روایات استناد 

 و مجيم نسبتند نا وهگي این تمام است. در نتیجه کيده نوایي شورشیان نم با گیيى، کناره

 اسبت و  شده انتخاب شورشیان وسیله به که دلیل این به  امیيمؤمنان و شوند قصاص باید

او به دلیل مخالفبت و   الفت چنین، خ نم 4ر جيم آنان سهیم است.است د داده پناه را آنان

رد و از آن به عنوان دوران فتنه عدم بیعت گيونى از مسلمانان شام و بصيه، مشيوعیت ندا

  5کيدند. یاد مي

                                              
 .171ر ص وسائل االواوة. داشيء ا برر 1

 .018 ر011ن012ر صالجنلوکيتر  ؛441ر ص0ر جتاکيخ الطبري. طبرير 0

 رالجننل  رشيخ وکيت ه .ک. اس  داد، پاسخ ب آدهاع باس  از اي  کعايات اشاک،  رد،  يشيخ وکيت بب بخش. 0

 .000ن027ص

 اسن   گکتنب  پاسنخ  مانادينا   تضهم اي  بب وکيت شيخ ع داد، اس   ديگري تضويحات باک، جاحظ دک اي . 4

 (.022ن024ص رالجنلر ه شيخ وکيت .ک)

بر اين  بناعک    داشتنتر سضم  ر  دک کا وذهبا يافراک ماناد هنا الحتيث  ب  اهلا .  امتي  ع ماناديب ع ي5

 فتننب  دعکا ملني  اوام عالي  دعکا   ب باعکهستنت اي  آدا  بر«. فتنب  اد  عاليتب ا  يزمنض »بضددت  ب 

وسائل ؛ داشيء ا برر 050 ر15ر صالجنل رشيخ وکيت ؛1ر ص0ر جادسا  االشرافب ذکير )ک. ه  اس  بضد،

 (.171ن178ر ص االمامة
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و به فضایل عثمان احتجباج   7دانستند مادم مي ام علياین گيوه، چون عثمان را بي ام

 2بودنبد.  کيدند به عثمانیه شبهيه نمودند و از ایيادنا  مخالفان عثمان در حق او دفار مي مي

عثمانیه، سلفِ انل حدیث حنابله بغداد در قين سوم به شدت متعص  و منکي فضبایل امبام   

حابه کبه موجب  نابد و تنابیص آنبان      و از ني گونه بحث درباره عملکيد صب  3بودندعلي

  4.دانستند کيدند و آن را بدعت، مخالفت با شيیعت و حيام مي شد، نهي مي مي

 5در میان فبي  اسبالمي و سیاسبي نسبتند.    عثمانیه، شدیدتيین دشمنان امام علي

نگار  عثماني به نوعي بيخاسته از این جيیان، یبا نشبي    بنابياین، مي توان گفت که تاریخ

 چنین تفکي  است. دننده

 طرحمسئله.۲

بیشتي آثبار اببن عابده، حبدیثي اسبت امبا در تبدوین سبیيه نهبو  سبهم داشبته اسبت.             

از سو  ابن عاده  6ذکي النهيو الدالئل ، السنننگاران از آفيینش آثار  با نام  فهيست

و فضبائل   الواليةة چنبین کتباب    کنند کبه دربباره سبیيه نهبو  ببوده اسبت. نبم       یاد مي

است که با سبیيه نهبو  مبيته     دربيدارنده اخهار ميبوط به امام علي 7لمؤمنینامیيا

 تواند مورد توجه این پژونش قيار گیيد. است و مي

                                              
 .071ر ص10ج؛ 100ر ص2ر جفتح الباکي حجرراب . 1

 .5ر صالعاناديب. جاحظر 0

 .47ر ص االخت ف في اللکظ. ک. ه اب   تيببر 0

ر االخت ف فى اللکنظ   تيببر اب  ؛011ن027ص  تا ر وحقق 0 پاعک ي ر 85ص رالجنل رشيخ وکيت ک. ه. 4

 .071ص ر10ج ؛100ص ر2ج رالباکي فتح مسق دير حجراب  ؛47ص

 .5ر صلعاناديب. جاحظر ا5

 .440ر صکجال طضسي. طضسير 2

 . هنا . 7
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ابن عاده نماینده جيیان علو  است. بنبابياین، روایباتي را دربباره سبیيه نهبو  نابل       

ان به دیبدگاه جبامع    تو آور ، بيرسي و عيضه آنان بي منابع عثماني، مي کند که با جمع مي

این دو جيیان درباره سیيه نهو  رسید. الهته باید توجه کيد کبه در درون نبي دو جيیبان،    

نا  تند و اعتدالي وجود دارد. بيا  مثال در جيیان علو ، تشیع زید  نسبهت ببه   گيایش

انند ه است و حساسیتي متي بودبيخي از افياد و وقایع تاریخي صدر اسالم دارا  نگاني نيم

  7 است. شیعه امامي نداشته

بنابياین، نهاید دیدگاني یکسان از ابن عاده که نماینده جيیان علبو  از نبور زیبد     

نا نسهت زیيا در اندیشه زید   است، با دیگي مورخان و محدثان شیعه امامي انتظار داشت؛

نا  در گزارش که چنان 2چون شیعه امامي وجود ندارد. به خلیفه اول و دوم، حساسیتي نم

 و ، مالحظه خواند شد.

که تاکنون در این موضور خاص، اثي  نوشبته نشبده اسبت، الزم     بنابياین به دلیل آن

است سیيه نهو  از دیدگاه جيیان علو  بي محور ابن عاده بيرسي شود. شناخت نبي چبه   

خ داده نبا  زیبي پاسب    کند به پيسش بیشتي  دیدگاه ابن عاده درباره سیيه نهو  ایجاب مي

. چه تفاوتي بین نگاه و  و دیدگاه 2. دیدگاه ابن عاده درباره سیيه نهو  چیست؟ 7شود: 

نا و عملکيد اببن عابده ببه عنبوان یکبي از       . چه نادنایي بي مؤلفه3عثماني وجود دارد؟ 

 نمایندگان دیدگاه علو  در بخش سیيه نهو  وارد است؟ 

                                              
 ب از زيتي بب اواوي تغيينر ونذهد داد، اسن  اونا دک      . براي دنضدبر شخصيتي چض  اب  ه ل ثقکي با اي 1

اسن )ک. ه ابن  هن ل     دکباک، سير، پسنتيت، خليکنب اعل ع دعم آعکد، سخنادي از اويرالنؤوني  الغاکات

تضادننت برخاسننتب از دگننا، زيتيننب بننب دنن  خکنني دکبنناک،  (. اينن  وضوننض  ونني020ر ص الغنناکاتثقکننير 

 (.  078ر ص اعائل النقاالتع وشرعمي  خ ف  دع خليکب دخس  باشت. )ک. ه وکيتر اويرالنؤوني 

فبر مقيت، عي کا دکبناک، خليکنب   گردد. هنگاوي  ب بزکگا   ض . کيشب اي  ادتيشبر بب  يام زيت ب  ملي بروي0

تناکيخ  اعل ع دعم خضاستنت ع زيت از آدا  بب ديري ياد  رد ع اي  مقيت، سبد شتر اع کا ياکي درننت )طبرير 

 (.152ر ص2ر جالرسل ع النلض 
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نا و روش تحلیل محتوایي کمبي     دادها  در گيدآور خانه این پژونش، با روش کتاب

آور  و بيرسي آرا  ابن عاده در سیيه نهو  و تحلیلي(، اقدام به جمع –و کیفي )توصیفي 

پبيدازد و پبا از تهیبین     وسیله جيیان عثماني مبي  تطهیق آن با سیيه نهو  روایت شده به

ادان آثار ابن عاده، نا  ابن عاده درباره سیيه نهو ، با توجه به فمفانیم در بخش گزارش

چنین، تنهبا روایباتي    تنها به بیان روایات بيجا  مانده از ابن عاده پيداخته خواند شد. نم

ا  دارد، نبه فضبایلي و منباقهي. سبرا در بخبش چهبارم،        شود که جنهه سیيهمطيح مي

 نا  ابن عاده با جيیان عثماني تطهیق ، تحلیل و بيرسي خواند شد.  گزارش

االه، پا از گيدآور  احادیثِ ميبوط به سیيه نهو  ابن عاده و ماایسبه  فيضیه این م

آن با منابع عثماني این است که احادیث ميبوط به سیيه نهو  ابن عاده با منبابع عثمباني   

در ، حضيت زنيا)س( و انل بیتچنین، ناش امام علي در محتوا متفاوت است. نم

ثمباني، پيرنبگ اسبت و نابش صبحابه ببه       سیيه نهو  ابن عاده، نسهت به سیيه نهو  ع

 رنگ است.خصوص خلفا، بسیار کم

هايابنعقدهدربارهسيرهنبويگزارش.3

قبلازهجرت .1–3

، یک یهود  در نزد بزرگان قيیش، از مولود  خهي داد که یبا در  در ش  میالد پیامهي

کتاب به دست او است. جا یا در فلسطین متولد خواند شد. اسم او احمد و نالک انل  این

آنان، او را به سو  منزل عهداهلل راننمایي کيدند. و  پا از مشانده نور و نشبانه نهبوت   

  7اسيائیل بیيون رفت.گفت: نهوت تا روز قیامت از بني

 اسالم ابوطال : ابن عاده راو  چهار روایت دربباره ایمبان و اسبالم ابوطالب  اسبت:      

داند کبه ببه هباني    چون ایمان اصحاب کهف مي را نم، ایمان ابوطال  . امام صاد 7

                                              
 .145صر االوالي. طضسير 1
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. ابوبکي از اسبالم  2 7بيد. مشيک ولي در قل  مؤمن بودند و به نمین خاطي، دو پاداش مي

. در آخيین لحظبات عمبي   3 2او را تصدیق کيد. آوردن ابوطال  خوشحال شد و پیامهي

نایش به حيکت  گذشت تا ل  االاهلل بگوید. مدتي از او خواست تا الاله ابوطال ، پیامهي

ا  پسي بيادرم! ببه خبدا قسبم! آنابه از او خواسبته       درآمد. عهاس که حضور داشت، گفت:

ببي ایمبان ابوطالب  در    . امام حسن4 3فيمود: من نشنیدم. بود ، گفت. رسول خدا

  4به آن تأکید کيد. لحظات آخي و یاین پیامهي

امبام   5و از زنبان خدیجبه اسبت.   علبي اولین مسلمان: اول مسلمان از ميدان امبام  

ایشبان اول مبن    6نماز خوانبده اسبت.   سه سال پیش از دیگيان، نمياه پیامهيعلي

 است.  3أقدمهم سلماو  8، اول من اسلم 7آمن

فيزندان عهدالمطل  را که چهبل نفبي بودنبد     پیامهي :اعالن  جانشیني امام علي

که  ! خداوند رسولي را مهعوث نکيد، مگي آنا  بني عهدالمطل جمع کيد و به آنان فيمود: 

از انل او، شخصي را بيادر، وزیي، وارث و وصي او معيفي کبيد. پبا چبه کسبي از شبما      

طالب  بلنبد شبد و    خواند بيادر، وزیي و وصي من باشد؟ در این ننگام، علبي ببن اببي    مي

تبا بنشبیند.   از ایشبان خواسبت    تيین  آن جمع بود. پیامهي که کوچک پذیيفت، در حالي

                                              
 .215ر صاالوالي. اب  بابضيبر 1

 .110ر صطالد اينا  ابي. وضسضير 0

 .025ر صاالوالي. طضسير 0

 .521ر صهنا . 4

 .051ر صاالوالي. طضسير 5

 .11ر 20ر ص1ج رتاکيخ وتينب دوشق. اب  مسا رر 2

 .521ر 147ر صاالوالي. طضسير 7

 .82ر ص 1جر تاکيخ وتينب دوشق. اب  مسا رر 8

 .05ر صفضائل اويرالنؤوني . اب  مقت،ر 1
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پبذیيفت و  فيدا  آن روز، سخن خود را با آنان تکيار کبيد و دوبباره فاب  امبام علبي     

از ایشان خواست بنشیند. روز سوم  نمین حکایت تکيار شد. سرا، نمه با امام  پیامهي

  7بیعت کيدند.علي

.بعدازهجرت۲–3

 یبه اند و شأن نبزول آ د ميالمهیت را از فضایل مختص امیيالمؤمنین ليلةابن عاده 

بنابي گزارش  2داند.را درباره ایشان مي«اللَّه مَرْضاتِ ابْتِغاءَ نَفْسَهُ يشْرِي مَنْ النَّاسِ مِنَ و»

خوابید تا ایشان از منزل خارج شود. سرا اببوبکي رسبید و    به جا  پیامهي او، امام

ببه راه   نهبال پیبامهي  خهي داد که رفته است. ابوبکي به د سياغ ایشان را گيفت. امام

او را دلبدار  داد کبه    تيسبید. پیبامهي   شان رسید. وقتي به غار رسیدند، ميیافتاد و به ا

در غار خهي داشبت، ارتهباط    که از حضور پیامهي امام 3نگيان نهاش، خدا با ما است.

ن ببيد. در یکبي از نمبی    خود با آنان را در روزنا  آینده حفظ کيد و بيا  آنان آذوقه مبي 

او را به پيداخت دیون خود در مکه مأمور کيد و فيمبان داد، نمبياه    نا، پیامهيمالقات

  4انلش در مدینه به او ملحق شود.

را از فضبایل ایشبان   با امیيالمؤمنین اخوت: ابن عاده پیمان بيادر  رسول خدا

  5داند. مي

. پبا از تعیبین   7بباره اسبت:    : ابن عاده، روا  سه روایت در اینازدواج امام علي

فيمود: او ایبن ازدواج را   ا  مهيیه کم ایشان را نکونش کيدند، اما پیامهيمهيیه، عده

                                              
 .41ر ص40 ر جتاکيخ وتينب دوشقاب  مسا رر . 1

 .050ر صوالياالطضسير . 0

 .27ر ص40 ر جتاکيخ وتينب دوشقاب  مسا رر . 0

 .28ر ص40 ر جهنا . 4

 .071ر صاالوالي. طضسير 5
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سي و سامان نداده است، بلکه خداوند در ش  معياج، مادر فيموده است. جهيئیل و میکائیل 

. ولیمبه عيوسبي بسبیار ببا     2 7ني کدام با نفتاد نزار ملک در این مياسم شيکت داشبتند. 

اسماء بنت عمیا در مياسم عيوسي و در خلوت فاطمه)س( حضور داشت . 3 2کت بود.بي

  3بيا  و  دعا کيد. گزیني بيا  خدیجه باشد. پیامهي تا جا 

جنگ بدر: درباره جنگ بدر، چهار روایت به ما رسیده است و آنابه ببه امیيالمبؤمنین    

أَمْ »مسلمانان و نزول آیبه  در پیيوز  . ناش مهم امام علي7ارتهاط دارد، چنین است: 
در شبأن ایشبان و    4«نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ کَالْمُفْسِةِِينَ ِِةا الْةَْرْ ِ   

 ( و  3ببن عهبدالمطل )د.    حمةة  ، امام علي الَّذِینَ آمَنُوادشمنانشان نازل شده است. 

 ببن ربیعبه   شيبة (،  3عتهه بن ربیعه)د.   الْمُفْسِِِينَ ِِا الَْْرْ ( و  2بن حارث)د.  عبيِ 

. دسبتور  2 5 ( بودند که در روز بدر با یکدیگي مهارزه کيدنبد.  3 ( و ولید بن عتهه)د.  3)د. 

؛ زیيا به اجهار شيکت کبيده   عهدالمطل  به یاران خود درباره دستگیي نکيدن بني پیامهي

  6بودند.

                                              
 .057ر صاالوالي. طضسير 1

 .15ر صةاإلمامدالئل صغيرر  يآول يطبر. 0

دضيسا ر اسناء بن  منيس دک  . بر اساس کعايات وشهضک سير،400ر ص10ر جاالغادي. ابضالکرج اصکهادير 0

ر الطبقنات الربنري  ؛ اب  سنعتر  000ر ص1ر جالسير  النبويةاي  زوا  دک حبشب بضد، اس  )ک. ه اب  هشامر 

دام ع دک آ  زوا  دک وتينب بضد، اس  ع بب احتنالر  ( ع شايت با شخ  ديگري  ب با ايشا  هم011ر ص8ج

؛ ابن   117-112ر ص8ر جريالطبقات الرببرر بضد، اس ر اشتبا، شت، اس  )ک. ه اب  سعتر  اسناء بن  ابي

 (.1784ر ص4ر جاالصحا  معرِةاالستيعا  في مبتالبرر 

 .08 /ص. 4

 .26۲، ص 8۳ ، جتاريخ مِينه دمشقابن عساکر، . 5

 .842، صاالمالاطوسا، . 6
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غزوه خند  است که یکي از آنان ميبوط  غزوه خند : ابن عاده روا  دو روایت درباره

 در حق آن حضيت است که فيمود: است و آن دعا  پیامهيبه امام علي
خدايا! عبيده پسر حارث را در روز بدر از من گرفتي و در روز احد، حمزهه   

   1پسر عبدالمطلب را و اين علي است. مرا تنها نگذار و تو بهترين وارثاني.

را پيسبید.  ، عایده امام عليا  به عایشه، پیامهيتِ عدهحادثه افک: پا از تهم

 فيمود: امام علي
 از بريره، خادمه عايشه بپرسد.

 ني چند بيیيه بي نیکي عایشه گواني داد، اما عایشه ناراحت شد و گفت: 
-گاه علي را دوست نخواهم داشت؛ زيرا با دوستش و خادمهپس از اين، هيچ 

   2پرسيدند. از اوام، بدون من، درباره من 

. پوسبتند  ببه پیبامهي   انمسبلمان  تازه ا  از عدهحدیهیه، از صلح حدیهیه: پا صلح 

اببوبکي و   ابتدا عایبده  . حضيتبيگيداندنامه  صلحبنابي را  آنان ند،خواستمشيکان از ایشان 

 پیبامهي سخن مشيکان را تأیید کيدنبد، امبا   آنها را پيسید. ني دو  عمي  سرا عایده

گبيدن شبما را ببا     ،که بيا  دین خوانم فيستاد شما سو  کسي را به قيیش!ا  فيمود:

 نابوبکي گفت: آن فيد م است. ایمان امتحان نموده قل  او را بي ،زند و خداوندشمشیي مي

کسي اسبت کبه کفبش    او  فيمود: خیي. نستم؟ ن: آن فيد منه؛ عمي پيسیدنستم؟ فيمود: 

  3بود. کفش پیامهي ر حال وصله زدندالمؤمنینامیي. در نمین حال، کندپینه مي

                                              
اللّهم إنّك أخذت منّا عبيِ  بن الحارث يوم بِر، و حمة  بن عبِ المطّلب يوم أحةِ، و هةذا علةا، ِةال     . 1

 (.۹7، صِضائل اميرالمؤمنينو أنت خير الوارثين)ابن عقِه،  تِعنا ِردا

 .426، صاالمالا. مفيِ، 2

 .254، صاالمالا. طوسا، 8
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جنگ خیهي: از ابن عاده، پنج روایت درباره جنگ خیهي بي جا  مانبده اسبت کبه سبه     

 است. در این جنگ، پیامهيدار  امام عليدني و پيچم روایت آن، ميبوط به فيمان

را دوست دارند و سرارم که خدا و رسولش، او  به اصحاب فيمود: فيدا پيچم را به ميد  مي

گيدد، مگي با پیيوز . ني کدام از صبحابه دوسبت    او، خدا و رسولش را دوست دارد. بينمي

سياغ ایشان را گيفت. گفته شبد   داشت، پيچم به او واگذار شود. فيدا  آن روز، پیامهي

آب دنبان   فياخوانده شد. پیامهي به امي پیامهيآن حضيت کند.  که چشمانش درد مي

ز  یبيو بي چشمان و  مالید که خوب شد. سرا پيچم را به او سبريد و او ببا پ   خویش را

  7بيگشت.

و دیگي  دربباره   2دو گزارش دیگي ابن عاده، یکي درباره چگونگي تاسیم غنایم خیهي

  3نا  خیهي به صاحهان آنان است. بازگيداندن نیمي از زمین

و خواسبت  را يعلام ، اممحاصيه طائفدر جيیان  رسبول خبدا :محاصيه طائف

من ببا او آنسبته   . بيخي اعتياض کيدند. آن حضيت فيمود: کيداو نجوا با  يطوالن يمبدت

  4.گوید ببلکبه خبداوند با او آنسته سخن مي ،گبویبم سخن نبمي

وسیله ابن عابده مبنعکا شبده اسبت. در ایبن       دو بار به حدیث منزلت حدیث منزلت:

را جانشبین  ست به سو  تهوک بيود و امام علبي خوا که مي ننگامي روایت، پیامهي

خود در مدینه قيار دند، ناراحتي ایشان را دید و فيمود: آیا راضي نیستي نسبهت ببه مبن،    

  5مانند نارون به موسي باشي؟ امام فيمود: بله. سرا، او را جانشین خود در مدینه قيار داد.

                                              
 .۳1، صِضائل اميرالمؤمنين. ابن عقِه، 1

 .262، صاالمالاطوسا، . 2

 .842، صهمان. 8

 .885، صهمان. 4

 .884، 261، صهمان. 5
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و امبام   مبام حسبن  ، حضبيت فاطمبه، ا  به نمياه امام علبي  مهانله: پیامهي

منظبور از  در آیه مهانلبه،   7بيا  مهانله با مسیحیان نجيان، از مدینه خارج شد.حسین

و نساءنا حضيت فاطمه)س( اسبت و  و حسین، ابناءنا امام حسنانفسنا امام علي

نسبتند و آنبان از    ، گوشبت، خبون و نفبا پیبامهي    آنان نستند که انبل پیبامهي  

 2ن است.از آنا و پیامهي پیامهي

خلیفه دوم را مبأمور دریافبت زکبات     اخذ زکات: پا از حکم وجوب زکات، پیامهي

ببه   ( رفت و زکات مالش را خواسبت. پیبامهي  32کيد. او نزد عهاس بن عهدالمطل )د. 

ا  از پدرش است؟ عهاس، زکبات مبالش را در    داني عمو  ميد شاخهعمي فيمود: آیا نمي

  3سال اول داده است.

با لشکي  به    به فيمان پیامهي 7۱( در سال 22یا  27: خالد بن ولید)د. سيیه یمن

را فيستاد تا غنایم را از خالد بگیيد و بيا  امام علي یمن رفت. پا از مدتي، پیامهي

 او بفيستد.

بنابي دو گزارش از ابن عاده، امام یکي از غنایم را تصيف کيد که باعث خشم خالد و  

خهي داد و بيیده نامه را به ایشان  ا ، این ماجيا را به پیامهيدر نامهلشکيیان شد. خالد 

يا بريِ  ال تقعةنّ  »اش تغییي کيد و فيمود: نامه را دید، چهيهپیامهي که رساند. ننگامي
 4«.ِا علا ِإنّه منّا و أنا منه و هو وليكم بعِي

گونه خشم ایشان  آن به قدر  عصهاني شد که تا آن روز، بنابي گزارش دوم، پیامهي 

يا بريِ  إن عليا وليكم بعِي ِْحب عليا ِإنما يفعل مةا  »را ندیده بودم. سرا فيمود: 
  5«.يؤمر

                                              
 .257ص، همان. 1

 .561ص، همان. 2

 .2۳2ص ،همان. 8

 .55ص، همانابن عقِه، . 4

 .171، ص42، جتاريخ مِينه دمشقابن عساکر، . 5
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دانبد و در ایبن بباره     مبي : ابن عاده خالفت را از آن  امام علبي جانشیني پیامهي

 گبيد  ،طيیبق  7۱5حبدیث غبدیي را از    را نوشته است. او در این کتاب، الواليةکتاب مهم 

بنابي یک گزارش، او نخستین محدثي است که درباره غدیي، کتبابي مسبتال     7آورده است.

 3( پیش از او، کتابي درباره طي  روایي غدیي نوشته است.37۱، ولي طهي )د. 2نوشته است

ابن عاده که از آثار مفاود او است به کوشش عهداليزا  حيزالدین، بازساز   الواليةکتاب 

 منتشي شد.  7373رات دلیل ما در سال وسیله انتشا و به

تبيین   است. مهبم  : ابن عاده، راو  سه روایت درباره وفات پیامهيوفات پیامهي

آنها که مورد توجه راویان دو گيوه علو  وعثماني قيار گيفته است، ميبوط به درخواسبت  

است که از عایشبه خواسبت   در لحظات آخي عميش بيا  حضور یافتن علي پیامهي

طالب  را بخوانیبد. ببه خبدا     حهیهش را نزد او بخواند. عایشه به اطيافیان گفت: پسي ابي تا

  4در آغوش ایشان جان داد. خواند. پا از حاضي شدن امام، پیامهي قسم! جز او را نمي

که حضيت فاطمه)س( حال پدر را دید گيیه کيد. پبدر فيمبود: چبيا     ننگاميچنین،  نم

ي خداوند به زمین توجه کيد و پدرت را به رسالت بيگزید. سرا، دانکني؟ آیا نمي گيیه مي

بيا  دومین بار توجه کيد و شونيت علي را بيگزید.  سرا به من وحي کيد تا تبو را ببه   

تبيین و اولبین    تبيین، حلبیم   نکاح او درآورم و و  را به وصایت خود انتخاب کنم. او عبالم 

  5شحال شد و خندید.مسلمان است. پا از این سخنان، فاطمه)س( خو

                                              
 .142، ص1ج الطرايف،؛ ابن طاووس، 22۳، ص2، جالمناقب . ابن شهر آشوب، 1

 .142-14۲، ص1، جالطرايف. ابن طاووس، 2

محمةِ بةن   الواليةکتةاب   وطالةب  ِضائل علا بن اباهاي برجاي مانِه کتاب  . ر.ک: جعفريان، بخش8

 جرير بن يةيِ طبري.

 .266، صاالمالاطوسا، . 4

 .25، صِضائل اميرالمؤمنين. ابن عقِه، 5
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هايابنعقدهباجريانعثمانيتحليلوبررسيتقابلگزارش.4

.تقابلدرايمانواسالمابوطالب4-1

ایمان و اسالم ابوطال ، یکي از موضوعات چالشي بین شیعه و انل سبنت اسبت. تبالش    

ایمان و اسالم  عالمان  علو ، اثهات ایمان و اسالم ابوطال  است. روایات ابن عاده درباره

نگبار  علبو ؛ یعنبي نگباه     نبا  سبیيه  کنبد کبه ببا یکبي از شاخصبه      ایشان تصيیح مي

گيایانه به جيیان علو  در مسائل اعتااد  و سیاسي که ارتهاط ابوطالب  ببه عنبوان     مثهت

در نمین راستا است، نماننگ و در تاابل با جيیان محدثان  سني به پدر امیيالمؤمنین

 کنند. که بي شيک و کفي ابوطال  تأکید مي خصوص عثماني است

(، 23۱( و محمببد اببن سببعد )د.  256بنبابي روایبت محمببد ببن اسببماعیل بخبار  )د.     

مَا کَانَ لِلنَّبِاِّ وَالَّةذِينَ آمَنُةوا أَنْ يَسْةتَغْفِرُوا    »با نزول آیه ابوطال  ننگام وفات  پیامهي
  2از طل  مغفيت بيا  ایشان نهي شد. 1«لِلْمُشْرِکِينَ وَلَوْ کَانُوا أُولِا قُرْبَى

را ميببوط ببه ابوطالب      «لَا تَهْةِِي مَةنْ أَحْبَبْةتَ   إِنَّكَ » سوره قصص 56آیه   مسلم

 امبي  از پیبامهي  اطاعتناشم را به ، بنياحتضار . بنابي گزارش او، ابوطال  ننگامداند مي

  فيمود: پیامهي .کيد
 :ابوطالب گفزت . کني خود را رها مي ليونمايي  آنها را نصيحت مي !اي عمو

  3.دست بردارم اجدادمو  پدر دينتوانم از  نمي

وسبیله یکبي از    ادآور  نام و  ببه بنابي روایتي دیگي، پا از ميگ ابوطال  و ننگام ی

 فيمود:  پیامهياصحاب، 
در ميان آبزي جوشزيده    .دمند باشدبراي او سو قيامتمن در روز  شفاعتاميد است 

                                              
 .118توبه/ . 1

 .122، ص1ج، الطبقات الكبري  ابن سعِ،؛ 7۳، ص2ج، الجامع الصحيح    بخاري،. 2

 .14۲، ص1ج، الجامع الصحيح   مسلم، . 8

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://lib.eshia.ir/17001/1/205/113
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   1.جوشاند او را مي مغهجا تا  رسد و از آن او مي کعبگيرد که تا دو  قرار مي آتشاز 

 از او خواست اسالم بیاورد، پاسخ داد:  که پیامهي (، ننگامي37۱بنابي گزارش طهي  )د. 
  2توانم از دين آبا و اجدادي خود بگذرم. نمي

بيا  عالمان سني، بخشي از این تاابل است. در بنابياین، اثهات نشدن ایمان ابوطال  

 و حجبي  اببن  ببي  تکیبه  ببا نگاران ببه حضبيت ابوطالب     رویکيد صحابه بي ناد مااله 

تعيیف صحابه و اثهات صحابي بودن افياد و ماایسه   بارهدرآنان عملکيد ،  3االصابة کتاب

ایبن دو عملکبيد،   کبه   بيرسي و اثهات شده استآن با عملکيد آنان درباره ایمان ابوطال  

دالیبل و   ،آن نمبه اشبعار  ؛ زیبيا   اسبت گویا  بيخورد سیاسي با موضور ایمان ابوطالب   

بلکبه حتبي اسبالم ابوطالب  را نبزد      کنبد،   را ثاببت نمبي  ، نه تنها صحابي ببودن  4شواند

 5. داند و غیي قابل قهول مي دارا  اشکالید و تمام آنها را نما ينگاران ثابت نم صحابه

 تنها به دلیل شعي  که در وصف پیبامهي  6 ( ؟3)د.  صلت بن ابي اميةون چ فيد 

به . شود شميده ميو صحابي مسلمان  ،7«يسلم ان کاد امية» د:ایفيم ایشان ميو  سياید مي

                                              
 .247، ص1ج، المسنِ  ،. احمِ بن حنبل1

 .818، ص2، جتاريخ األمم و الملوک. طبري، 2

 و حجةر  ابةن  بةر  تكيةه  بةا نگةاران بةه حضةرت ابوطالةب     نقِي بر رويكةرد صةحابه  »هِايت پناه، . 8

 .47، شسفينه، «ةاالصاب کتاب

 .لبطا ايمان ابامفيِ، ر.ک: . 4

 .17۳، ص۹ج، هتميية الصحاب اِ ةاالصاب حجر،ابنر.ک: . 5

و صِر   جاهلا  ساز دوران و مسئله  ِهيچيپ  تيشخصداراي و  شاعر،  فيثق لهيقباز   عهيرب  ابن  عبِاهلل ِرزنِ. 6

کرد که پيامبر آخرين، او خواهِ بود و اشعاري  سةروده بةود و از همةين رو نتوانسةت      اسالم. وي تصور ما

او ر.ک: خانجانا، اسالم آورد و بنا بر اجماع علماي اميه کاِر از دنيا رِت. براي آگاها بيشتر از شخصيت 

 .12۹-127، ص 2، ج دانشنامه سيره نبويالصلت ثقفا،  مِخل اميه بن ابا

 نةديك بود که اميه مسلمان شود. .۹

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AA%D8%B4
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B9%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%BA%D8%B2
http://wikifeqh.ir/فرزند
http://wikifeqh.ir/قبیله
http://wikifeqh.ir/شاعر
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ابوطالب ،   انبدازه  کا به  نیچ شميدن مسلمان در مخالفان ، ( 664)د. ابن طاووس گفته

 مسبیي  در اسبت و  نشبده   علمي بيخورد ابوطال ، اسالم بنابياین، با .اند نکيده گیي  سخت

کننبد، از   که متکلمان به آن توجبه مبي   چنان باره، نمتأمل در این .است گيفته قيار سیاسي

یعني موضور اصلي نزار دو جيیبان علبو  و عثمباني    ؛باب ارتهاط آن با امیيالمؤمنین

 7است.

درسيرهنبوي.تقابلدرميزانواهميتنقشامامعلي۲–4

در سبیيه نهبو  متفباوت    ي به ناش امام علينگاران علو  و عثماننور نگاه تاریخ

، انکار یا سانسور و ، مخالفت با امیيالمؤمنیننا در بيابي انل بیت؛ زیيا عثماني است

و روایت فضبایل و مناقب  ایشبان از     یا کم رنگ نمودن ناش ایشان در دوران پیامهي

مشبتيک عثمباني   عملکيد یکساني بيخوردار نیستند، ولي ناخشنود  از آن حضيت، ناطه 

ببه ویبژه امبام     مذنهان است و گيوني از آنان، ناصهي و دشمن سيسخت انبل بیبت  

 پيدازند. مانند آن حضيت مي نگاران علو  که به ناش بينستند. بيخالف تاریخعلي

ابن عاده در بیش از سي روایت، به جز فضبایل و مناقب  آن حضبيت کبه ببیش از       

پيدازد که روایات آن بیبان شبد. در ایبن     ميم عليبه ناش اما 2شوددویست روایت مي

نا  ابن عاده دربباره نابش امبام     قسمت، تاابل جيیان عثماني با علو  بي اساس گزارش

 در سیيه نهو ، بيرسي و تحلیل خواند شد. علي

معيفي اولین مسلمان، ابن عاده علو  بدون نیچ تيدید ، اولبین مسبلمان و ایمبان    

و  3داند. این در حالي است که آنان از زید بن حارثه ميامام علي را آورنده به پیامهي

                                              
 و حجةر  ابةن  بر تكيه بانگاران به حضرت ابوطالب نقِي بر رويكرد صحابه»پناه، محمِرضا،  هِايت. 1

 .47، شسفينه، «االصابة کتاب

 .اميرالمؤمنينِضائل . ر. ک: ابن عقِه، 2

 .82، ص8ج، الطبقات الكبري ابن سعِ، . 8

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


 13   8931بهار،هفتادوهفتم،شمارهبيستمسال             

و امام  2کنند، نيچند روایات اسالم حضيت خدیجه به عنوان اولین مسلمان یاد مي 7ابوبکي

کوشد با طيح تعدد اسامي درباره اولین در بین آنان رواج دارد. گویا این جيیان مي3علي

 رنگ کند.کم شخص  مسلمان، این فضیلت ایشان را

وسیله امام در حدیث انذار یا دار به دلیل قدمت زماني و  به پذیيش جانشیني پیامهي

وزن  صياحت در جانشیني ایشان، مورد توجه عالمان  شیعه قيار گيفتبه اسبت و آن را نبم   

کند. در ماابل، ابن  ابن عاده، گزارش آن را به تفصیل بیان مي 4کنند. حدیث غدیي تلاي مي

 نمایند.  نیچ کدام از نویسندگان صحاح سته، این واقعه را نال نمي سعد و

تبيین منبابعي نسبتند کبه ایبن واقعبه را گبزارش        ، قدیمي6و طهي  5احمد بن حنهل

این دو شخصیت، نماینده جيیان اعتدالي انل سنت نستند؛ زیيا احمبد، موضبور    .کنند مي

و در مااببل انبل حبدیث بغبداد و      را نوشبت  الواليةرا مطيح کيد و طهي   کتاب  7تيبیع

                                              
 .54، ص1۲، جانساب االشراف. بالذري، 1

  .4۹1، ص1، جهمان. 2

 .15، ص8ج، الطبقات الكبري ابن سعِ، . 8

، الصةرا  المسةتقيم  ؛ بياضا، 76، ص الفصول المختارفيِ، ؛ م87، صرسالة ِا معنا المولا. ر.ک: مفيِ، 4

 .4۲ ،21، ص1، جالطرائف؛ سيِ بن طاووس، 27، ص2؛ ج 825، ص1ج

 .157ص، 1ج، المسنِ . ابن حنبل، 5

 .68-62ص  ،2ج تاريخ األمم و الملوک،. طبري، 6

اسةت.  تضاد اصلا دو جريان علوي و عثمانا در به رسميت و مشروع شمردن خالِت عثمان و علا .۹

دانسةتنِ و از آن بةه دوران ِتنةه     مةا  را غير مشروعها خالِت عثمان را مشروع و خالِت علا عثمانا

دانستنِ و پة  از ابةوبكر و عمةر، خالِةت      کردنِ و در مقابل، علويان خالِت عثمان را مردود ما تعبير ما

که احمِ بةن حنبةل،    شناختنِ. اين تقابل تا قرن سوم ادامه داشت تا اين را مشروع و به رسميت ماعلا

)تربيع( را مطرح کرد و اهل سنت واقعا را کسا دانسةت کةه    موضوع به رسميت شناختن خلفاي چهارگانه

هفت ، «نقش احمِ بن حنبل در تعِيل مذهب اهل سنت»به تربيع اعتقاد داشته باشِ)ر.ک: جعفريان، رسول، 

 (. 5، ش18۹7، آسمان
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نا  بعد ، حاکم  در قين 7مهي  آنان قيار گيفت.نا  قين سوم ایستاد و مورد بيعثماني

ایبن جيیبان را    3( معيوف به ابن اثیبي 63۱و علي بن محمد جزر  )د.  2(43۱حسکاني)د. 

خبي از  کنند اما بخار  و ابن سعد به عنبوان نماینبدگان جيیبان عثمباني و بي     گزارش مي

 جيیان اعتدالي انل سنت، این واقعه را سانسور کيدند. 

به مدینه، عيصه این تاابل است. اببن عابده،    در نجيت پیامهيناش امام علي

کنبد. او را فاب  ببه عنبوان نمبياه       رنبگ مبي  ناش ایشان را پيرنگ و ناش ابوبکي را کم

در طبول   بوبکي با پیبامهي تيسد، اما عثمانیه نمياني ا بیند که در غار مي مي پیامهي

طهي  نم، به ناش امام  4دانند. مسیي، حضور در غار و نجيت به مدینه را از فضایل او مي

نماید. بنابي گزارش  اما ناش ابوبکي را پيرنگ بیان مي 5 کند در این واقعه، اشاره ميعلي

 خواست منزل را تيک کند به امام فيمود:  مي که پیامهي او، ننگامي
بوبکر سراغ مرا گرفت، بگو به سوي ثور رفته است. طعزام و راه بلزدي   اگر ا

   6با خود بياورد تا بتوانيم به مدينه برويم.

 بنببابياین،  7رسبباند. بنببابي گزارشببي دیگببي، اسببماء دختببي ابببوبکي، غببذا بببه آن دو مببي 

 جببا بببه تناسبب  موضببور ایببن ماالببه، بخشببي از آن ارائببه   کببه در ایببن 8ایببن دوگببانگي

                                              

کتاب الواليةمحمِ بن جرير بةن   وطالب هاي برجاي مانِه کتاب ِضائل علا بن ابا بخش. جعفريان، 1
 ، مقِمه.يِ طبريية
 .542، ص1، جشواهِ التنةيلحاکم حسكانا، . 2
 .151، ص6ج، الكامل ِا التاريخ. ابن اثير، 8
 .5۹7، ص1، جانساب االشراف؛ بالذري، 185، ص8؛ ج12۳، ص8، جالطبقات الكبري . ابن سعِ، 4
 .8۹2، ص 2، جتاريخ األمم و الملوک. طبري، 5
 .همان. 6
 .8۳۹، ص 8، جهمان .۹
کنةِ و   و گانگا از مقوله تشكيك است. يكا بر پر رنگ جلوه دادن شخصيت مورد توجه خةود تْکيةِ مةا   د. ۳

نگةار عثمةانا    دهِ. اين رِتار، نوعا از تقابل است. تاريخ ديگري نقش اصلا را به شخصيت مورد عالقه خود ما
 كر و خانِان او متمرکة است.دهِ و تالش او بر ابوب نشان نما اي به نقش امام علا در جريان هجرت، عالقه
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نا  ایبن دو  نا  مختلف این جيیان تاریخي به خوبي از تاابل و حسیاستشدر بخ 7شد

 کند. جيیان فکي  حکایت مي

:  عثمانیه به سه روش سانسور، تحيیف و با امیيالمؤمنین پیامهي بيادر  پیمان

کنند. دوم  که پیمان بيادر  بین آن دو را روایت نمي کيدند. اول این تاابل با آن بيخورد مي

کبه   نمایند. سوم این و سهل بن حنیف را روایت ميه پیمان بيادر  بین امام عليک این

 فيمود:  کنند، پیامهي روایت مي
   2کردم.خواستم از ميان شما دوستي بگيرم، ابوبکر را انتخاب مياگر مي

 ( به  656الحدید)د. رو شد و ابن ابي این امي با واکنش جيیان اعتدالي انل سنت روبه

  3کند. ه بودن  این حدیث، بيا  ماابله با حدیثِ اخوت اشاره ميموضوع

، امبام علبي  در جنگ بدر: گذشت که در روایت اببن عابده،   ناش امیيالمؤمنین

حمزه و عهیده از گيوه مؤمنان و عتهه، شیهه و ولید از گيوه فاسباان معيفبي شبدند. بنبابي     

 آماده جنگ شبد، و پسيش ولید  بشيببا بيادرش  بمتبکه  پا از آنطهي ، گزارش کامل 

 او از پیبامهي  عتهه و نمياناناما به ماابله او رفتند  انصاراز سه جوان  .ورد خواستآ نم

 د. بفيست، قيیش انشاز قوم خودآنان را سنگان  نمخواستند تا 

عهیده که از دیگيان را به مهارزه با آنان فيستاد. يعلو امام  مزه، عهیدهح پیامهي

پا از مبدت کوتباني،    .ورد شدآ با ولید نمامام حمزه با شیهه و  ،تي بود با عتهه خورده سال

امبام  حمبزه و  زخمبي شبد. بنبابياین،    عهیبده   لبي ولیبد را کشبت و   و امامحمزه شیهه 

  4بيدند. مهياپیش پیزخمي را عهیده و  را کشتند عتههبه کمک عهیده رفتند و علي

                                              

هاي  نگاري عثمانا هستنِ که اين تقابل را در موضوع . براي نمونه آل زبير، يكا از نماينِگان ِعال تاريخ1
زبيريةان و  دهنِ. براي آگاها بيشتر، ر.ک: هِايت پناه، محمِرضا،  مختلف در بخش سيره نبوي انعكاس ما

 .1۲۹-1۲۲، ص تِوين سيره نبوي
  .126، ص1، جالجامع الصحيح   ، بخاري . 2
 .1۹، ص8، جشرح نهج البالغهالحِيِ،  . ابن ابا8
 .426، ص2، جتاريخ األمم و الملوک. طبري، 4
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ِِا  هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا». آیه 7کند:  اره ميبخار  در پنج روایت به این واقعه اش
در روز بدر و درباره شش نفي از قيیش؛ یعني علي، حمزه، عهیده، شیهه، عتهه و ولید « رَبِّهِمْ

؛ 3. بیان آیه بدون شأن نبزول 3؛ 2. شهیه روایت اول، بدون اشاره به جنگ بدر2؛ 7نازل شد

  5. شهیه روایت دوم.5؛ 4امام عليآور  نمه به جز  . بیان روایت با نام4

شبود،   مثل اولین حدیث بخار  است. بنابياین، ني چند تأکیبد مبي   6تنها روایت مسلم 

و دیگبي مهبارزان سبراه    کبه امبام علبي    مهارزه آنان بيا  رضا  خدا بوده است، اما این

شبميده  از مؤمنان بودند و امویان مشيکي که ماابل آنان ایسبتادند از مفسبدان    پیامهي

شود و جيیان  عثماني به دلیل تعلق رنهيان آن به قبيیش، ببه بیبان ایبن      شدند، نال نمي

 دند.  نکات درباره کفار قيیش به خصوص بزرگان و اشياف آن، رو  خوش نشان نمي

نا  بخار  در مضمون اختالف است. او در یبک روایبت از امبام     چنین در گزارش نم

را بدون بیان نام به  دند. سرا امام علي ر قيار ميبيد و حمزه را محو نام نميعلي

 کند.  حمزه ملحق مي

 ( در جنگ خند : ابن عابده، راو  دعبا     5با عميو بن عهدود)د. نهيد امام علي

آمباده نهبيد   که امام علبي  در حق ایشان است. بياساس این روایت، ننگامي پیامهي

 فيمود: شد، پیامهي
ة بن حرث و در روز احد حمهة بزن عبزدالمطلب را   خدايا! در روز بدر، عبيد 

مرا تنها مگذار و  !پروردگاراطالب است.  از من گرفتي و اين برادرم علي بن ابي

                                              
 .8765، حالجامع الصحيح   بخاري،  . 1

 .8766، حهمان. 2

 .876۹، حهمان. 8

 .4۹48، حهمان. 4

 .4۹44، حهمان. 5

 .8۲88، حصحيح مسلم   . مسلم، 6
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   1.ها هستي ن وارثيتو بهتر

گزارش کامل ابن عاده درباره این جيیان به ما نيسیده است که دو احتمال دربباره آن  

یا بیان کيده اسبت، ولبي ببه مبا نيسبیده اسبت.       مطيح است: یا آن را بیان نکيده است و 

الحدیبد آن  چنین این روایت، بازتاب بسیار کمي در منابع انل سنت دارد و تنها ابن ابي نم

با عميو در جنگ خند ، از سویي دیگي، اصل جيیان نهيد امام علي 2را نال کيده است.

. انکبار اصبل   7ده اسبت:  ش رو روبهبا چهار رویکيد متفاوتِ محدثان و مورخان انل سنت 

. سانسور اصل واقعبه  2 ( و اتهار او؛  728چون ابن تیمیه)د.  واقعه به وسیله ک افياد  نم

. بیان حداقلي واقعه به وسیله افياد  مثل ابن سبعد و  3چون بخار ؛  به وسیله افياد  نم

 چبون حباکم حسبکاني و اببن     . بیان نمياه با جزئیات ببه وسبیله افبياد  نبم    4طهي  و 

  3الحدید. ابي

حادثه افک: بنابي روایات ابن عاده در جيیان افبک و جنبگ جمبل، عایشبه ببا امبام        

در منابع حدیثي معتهي انبل سبنت  آمبده اسبت.     اختالف داشت. گزارش افک در علي

 ( اتفا   6)المصطلقمياجعت از جنگ بنيصحیح بخار ، نمه اسناد این حادثه که ننگام 

در  4روایت گزارش شده از این حادثه 77و  در مجمور   .شود ي ميعایشه منتهافتد به  مي

 کند. اشاره ميچهار روایت به ناش امام علي

                                              
 أبا علا بن أخا و هذا احِ يوم عبِالمطلب بن و حمة  بِر يوم الحرث بن عبيِ  منا أخذت إنك . اللهم1

 (۹7، صِضائل اميرالمؤمنين)ابن عقِه، الْوَرِثِينَ.  خَيرُ وَأَنتَ َِرْدًا لَا تَذَرْنِى ّ رَبِ طالب؛

 .61، ص17، جالبالغه نهج شرحالحِيِ،  ابا . ابن2

در منةابع  با عمرو بةن عبةِود   مبارزه امام علا يقامطالعه تطب»روحا،  ر. ک: علا احمِي و کاوس. 8

 .1۲4-۳1، ص5، ش اماميه پژوها، «تاريخا، حِيثا و تفسيري ِريقين تا قرن هفتم

، 4۹47، 467۲، 4141، 4۲25، 2۳۹7، 26۳۳، 2661، 268۹، 2578، حالجةةامع الصةةحيح     بخةةاري،   . 4

4۹5۲ ،4۹5۹ ،6662 ،66۹7 ،۹867 ،۹8۹۲ ،۹5۲۲ ،۹545. 
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از اسامه بن  این روایات، قهل از نزول آیاتي از قيآن درباره پاکي عایشه، پیامهيبنابي 

ببه   مشورت خواست که عایشه را نگه دارد یا طال  دنبد. اسبامه    ( و امام 53زید)د. 

 داند، اما امام فيمود:  خدا سوگند یاد کيد که جز نیکویي از و  نمي
يا رسول اهلل! خداوند بر تو تنگ نگرفته است و به جزه وي، زنزان بسزياري    

که به تو راست بگويد. سپس بريره، بر پاکي عايشزه  بپرس  خادمهاز هستند. پس 

  1شهادت داد.

 در گزارش دیگي  دراین باره آمده است: 
يد بن عبدالملک از زهري پرسيد: آيا به تو خبر رسيده اسزت کزه علزي از    ول

کساني بوده است که بر عايشه تهمت زدند؟ جواب داد: خير، ولي دو مرد از قزوم  

تو، از قول عايشه به من خبر دادند که علي، سزخن بزدي دربزاره عايشزه نگفتزه      

  2است.

گبزارش   3کنبد.  فصبیل بیبان مبي   مسلم تنها در باب حدیث االفک، این جيیان را به ت

نا  بخار  و مسلم است، با این تفاوت که بي کتک خبوردن بيیبيه    مورخان شهیه گزارش

  4شود. که اعتياف کند، اشاره ميبيا  اینوسیله امام علي به

نا  بخار  و مسلم، ني چند امام جزو تهمت زنندگان عایشه  که بنابي گزارش نتیجه آن

ن عایشه توصیه کيد. این مطلب ، ایشبان را در مااببل خیيخبواني     نهود، اما به طال  داد

ابن عابده ببا بیبان    دند که نتیجه آن مدح اسامه و مذمت ایشان است، اما  اسامه قيار مي

عثمباني، آن را نابل    جيیان. مطلهي که کند یت ميز امام حکااو ا، از ناراحتي سخن عایشه

                                              
 .۹867، 4۹5۲، 2661،4141، حهمان. 1

 .4142، حهمان. 2

 .2۹۹۲، حصحيح مسلم   . مسلم، 8

 .615، ص2، جتاريخ األمم و الملوک؛ طبري، 8۲1، ص2، جالسير  النبوية. ابن هشام، 4
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حق ایشان نال شود و یا سانسور  است که خواند سخن عایشه در  که نميکند یا این نمي

 بغض عایشه را نشان ندند. 

و نا  تباریخي، تااببل ببین امبام علبي      گفتني است که ابن عاده در دیگي جيیان

و  7کشبد. نابش پيرنبگ او در جمبل     فيزندان ایشان با عایشه را به خوبي به تصبویي مبي  

تبوجهي   ایي است که ببا ببي  ناز نمونه 2در کنار پیامهيجلوگیي  از دفن امام حسن

 رو شده است. جيیان عثماني روبه

و بیان ضعف خلیفه النعل: یکي دیگي از فضایل و مناق  امیيالمؤمنینحدیث خاصف

اول و دوم است که در منابع عثماني منعکا نشده اسبت و بيخبي ازمنبابع معتبدل انبل      

کند  ( این روایت را بیان مي  4۱5که حاکم نیشابور )د. این 3 کنند. سنت، آن را روایت مي

کند؛ یعني بنابي شيای  بخار  این روایت صحیح است اما او تبيجیح   ولي بخار  بیان نمي

کند و ابن  آن را بیان مي 4چنین در صحاح سته، تنها تيمذ  دند آن را سانسور کند. نم مي

 کند. سعد بیان نمي

بیبان شبد. ایبن گبزارش      در خیهبي دار  امیيمؤمنبان روایت ابن عاده درباره پيچم

 معيوف در جيیان عثماني و اعتدالي انل سنت بازتاب داشته است. 

دند. اولین ببار در کتباب    را با الفاظ و راویان مختلف گزارش مي بخار ، شش بار آن

ألعطين الراية »در دومین حدیث، عهارت  5که شهیه روایتِ ابن عاده است. الجهاد و السیي
که  کند بیان ميرا  6«يه، يحب اهلل و رسوله و يحبه اهلل و رسولهغِا رجال يفتح علا يِ

                                              
 . 24، صالجملشيخ مفيِ، . 1

 .۳2، صمقاتل الطالبيين. ابوالفرج اصفهانا، 2

 .216، ص6، جالمستِرک علا الصحيحين؛  حاکم نيشابوري، 2، ص2، جالنبوية السير . ابن هشام، 8

 .1۹۹ص ،12ج، السنن. ترمذي، 4

 .2742، ح565، ص الجامع الصحيح   بخاري،  . 5

 .8۲۲7، حهمان. 6
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حبدیث چهبارم در    7است. حدیث سوم، مثل حدیث اول است. فضیلتي دیگي بيا  امام

درد و رسیدن به ایشبان ببا تبأخیي     به علت چشم از پیامهي ابتدا، از عا  ماندن امام

دیث ششبم، شبهیه حبدیث دوم    و حب  3حدیث پنجم، شهیه حدیث چهبارم  2کند. گزارش مي

  4است.

اول، یث دنبد. حبد   مسلم پنج بار این حدیث را با الفاظ و راویان مختلف گبزارش مبي  

 (  ؟54وقاص)د.  در حدیث دوم، جيیان  جواب سعد بن ابي 5.شهیه روایت دوم بخار  است

ود شب  شود اباتياب را س  نکني؟ گزارش مي به معاویه در پاسخ به پيسش چه چیز مانع مي

راو  حدیث سوم، اببونيیيه)د.   6شمارد. گانه مي که و ، حدیث پيچم را یکي از دالیل سه

 ( و شبهیه روایبت    37یبا  88راو  حدیث چهارم، سهل بن سعد ساعد )د.  7 ( است. 53

 ( و شهیه روایت چهارم و  74روایت پنجم از سلمه بن اکور )د. 8دوم و ششم بخار  است.

  3پنجم بخار  است.

 (  3۱3 ( و نسبائي)د.   247احمبد ببن حنهبل)د.     ، ( 267ف بخار  و مسلم)د. بيخال

، ببه دریافبت پبيچم از سبو  خلیفبه اول و دوم در دو روز      پیش از بیان سخن پیامهي

                                              
 .8۹۲1، حهمان. 1

 .8۹۲2، حهمان. 2

 .42۲7، حهمان. 8

 .421۲، حهمان. 4

 .1۳۲۹، ح۹55، صصحيح مسلم   . مسلم، 5

 .24۲4، حهمان .6

 .24۲5، حهمان. ۹

 .24۲6، حهمان. ۳

 .24۲۹، حهمان. 7
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کند  چنین طهياني، از شخصي یاد مي نم 7کنند. متوالي و ناتواني آنان از فتح قلعه اشاره مي

قبدر  ببي یباران     نا شد، ولي تيسید. این واقعبه ببه   عهمأمور فتح قل که از سو  پیامهي

 3به گيیه افتاد. 2 ( 46سخت گذشت که محمد بن سلمه)د.  پیامهي

کند و در یک  نا اشاره مي به ناتواني خلیفه اول و دوم در فتح قلعه روایتحاکم در پنج 

 نویسد:  کند که تيسید و بيگشت. و  در پایان این روایات مي روایت، از فيد  یاد مي
هستند اما بزه ايزن سزيا      دو شيخ )بخاري و مسلم( بر نقل حديث پرچم متفق

   4کنند. نقل نمي

به ناتواني خلیفه اول و دوم و واگذار  پيچم ببه   غیي از محدثان، بيخي از مورخان نم

که جيیان حدیثي اعتبدالي و تباریخي  انبل سبنت ایبن       نتیجه آن 5کنند. مياشاره  امام

اند که نشان دننده نبوعي نمباننگي ببین مصبادر حبدیثي معتبدل و        مطل  را نال کيده

 ت. تاریخي  انل سنت است ولي جيیان عثماني از نال آن خوددار  کيده اس

چنین، روایات بخار  و مسلم مثل نم نیستند و در بيخي بي فضبیلت یحب  اهلل و    نم

 7ید شده اسبت. تأکدر حالي که در روایت ابن عاده، بي این عهارت  6شود. رسوله تأکید نمي

شود که یا روایت کيده است ولي  در گزارش ابن عاده، ناتواني آن دو در فتح قلعه بیان نمي

                                              
 .87ص ،يالسنن الكبر ؛ نسائا،22778، ح 7۹، ص 1421، 8۳، جالمسنِ . احمِ بن حنبل، 1

هةا بةه جةة     ، از قبيله اوس و از کسانا بود که در اوايل بعثت ايمان آورد و همه غةوه. صحابا پيامبر2

ِتح مصر شرکت کرد و اواخر عمر در ربذه ساکن شِ و در اوايل خالِت معاويةه   تبوک را درک کرد. او در

 کشته شِ.

 .11، ص2ج، المعجم الصغير. طبرانا، 8

 .41، ص8، جالمستِرک علا الصحيحين. حاکم نيشابوري، 4

 .12، ص8، جتاريخ األمم و الملوک؛ طبري، 884، ص2، جالسير  النبوية. ابن هشام، 5

 .1۳۹2، 1۳۹1، ص 4، جالجامع الصحيح   ؛ مسلم، 2742، ح565، ص جامع الصحيحال   بخاري،  . 6

 .۳1، صِضائل اميرالمؤمنين. ابن عقِه، ۹
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؛ زیبيا زیبد  اسبت و     ت و یا با گيایش مذنهي ابن عاده گيه خورده استبه ما نيسیده اس

 چندان مایل به بیان ناص آن دو نیست. 

منابع عثمباني   در غزوه طائف: این جيیان دربا امام علي فضیلت نجوا  پیامهي

جيیان علو ، بیشتي به دنهال  7کنند. بازتاب ندارد و تنها چند منهع انل سنت، آن را نال مي

بیان فضایل و تهیین ناش پيرنگ ایشان در سیيه نهو  است و جيیان عثماني به این امبي  

 انتمام ندارد.

شبود. حبدیث منزلبت در     وسیله ابن عاده بیان مبي  حدیث منزلت: این حدیث دو بار به

کند با ببه کبار ببيدن     اما جيیان عثماني سعي مي 2بیشتي منابع معتهي انل سنت آمده است

و گوناگون، خواننده را دچار شک و تيدید کند. بخار  این حدیث را دو بار در الفاظ مشابه 

 فيماید:  مي به امام کند. در روایت اول، پیامهي روایت مي صحیح
  3آيا راضي نيستي نسبت به من، مانند هارون به موسي باشي؟

 فيماید: مي در روایت دوم پیامهي 
کزه   ارون به موسزي باشزي؟ مگزر آن   آيا راضي نيستي نسبت به من، مانند ه 

   4پس از من، پيامبري نيست.

کند. روایت اول و دوم، شهیه روایبت   چنین، مسلم چهار روایت در این باره بیان مي نم

وقباص ببه معاویبه در بياببي      در روایت سوم، جيیان  پاسخ سعد بن اببي  5دوم بخار  است.

                                              
، ؛ ابن مغةازلا 162، ص 2ج، اصبهان اخبار ذکر بونعيم،؛ ا878، ص۹ج، البِاية و النهاية. ابن کثير دمشقا، 1

 .1۳۲، ص1ج، عنه اهلل رضا طالب أبا بن علا مناقب أميرالمؤمنين

، 5، جالسةنن ؛ ترمةذي،  127، ص5، جالجةامع الصةحيح     ؛ بخاري، 2۹۹، ص1، جالمسنِ . احمِ بن حنبل، 2

 .68۳ص

 .8۹۲6، ح۹۲7، ص الجامع الصحيح   بخاري،  . 8

 .4416، حهمان. 4

 .24۲4، ح7۹7، صهمان. مسلم، 5
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شود که و ، حدیث منزلت  ارش ميشود اباتياب را س  نکني؟ گز پيسش چه چیز مانع مي

را بیبان  « اال انةه ال نبةو  بعةِي    » شمارد و عهبارت پیبامهي   را یکي از آن دالیل مي

  2شود. بیان نمي« اال انه ال نبا بعِي» گيدد و عهارت روایت چهارم تاطیع مي 7کند. مي

 اال انبه ال نهبي   »بيخي دیگي از محدثان انل سنت ، حدیث نهبو  را ببدون عهبارت    

مورخان انل سنت نم، آن را به دو شبکل،   4کنند. و بيخي دیگي کامل روایت مي 3«بعد 

منابع حدیثي و تاریخي به دو شکل کامل و که این روایت در  نتیجه آن 5نمایند. گزارش مي

 اسبت، شود و ابن عاده حدیث منزلت را  بنابي روایتي که به مبا رسبیده    ناقص گزارش مي

ابي قياین محکمي که درباره مذن  و مکت  تاریخي او بیبان شبد،   کند. بن کامل بیان نمي

 شاید در بيخي دیگي از روایات کامل روایت کيده است، اما به ما نيسیده است. 

تبيین فضبایل انبل     (، یکي از مهبم  3با مسیحیان نجيان) مهانله: مهانله پیامهي

 صحیح بخار جيیان در  کند. این است که ابن عاده در سه روایت، آن را بیان ميبیت

وقاص که کند اما نمياه با حدیث سعد ابي شود. مسلم آن را مستال بیان نمي گزارش نمي

دانبد، ببه آن اشباره     را واقعه مهانله مبي یکي از دالیل خود بيا  عدم س  امیيمؤمنان

ش ، این روایت را مستال و کامل گبزار 8 ( 774ابن کثیي)د. و  7حاکم نیشابور  6نماید. مي

  3کند.  ( بسیار کوتاه به آن اشاره مي 757اما ابن قیم)د. کنند  مي

                                              

 .24۲4، حهمان. 1
 .همان. 2
 .115ح، السننن ماجه، ؛ اب18۳4،1428، حالمسنِ . احمِ بن حنبل، 8
 .8۹81، 8۹8۲؛ ح8۹24، حالسنن. ترمذي، 4
 .28-21، ص8، جالطبقات الكبري . ابن سعِ، 5
 .82، ح1127، صصحيح مسلم   مسلم،    . 6

 .168، ص8، جالمستِرک علا الصحيحين حاکم نيشابوري، . ۹

 .، ذيل آيه مباهله2ج، التفسير. ابن کثير دمشقا، ۳

 (.264، ص1ج،جالء االِهام، ابن قيمو حسنا و حسينا و خرج للمباهلة) ِاطمةدعا النبا. 7
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 و عهارات قيآن را با انل بیبت  کند مي که ابن عاده، روایت را کامل نال نتیجه آن

 نویسد:  دند و در این باره مي تطهیق مي
، حسزن و حسزين و زنزان    علزي، فرزنزدان پيزامبر    منظور از نفس پيامبر

 هستند.  اهل و گوشت و خون و جان پيامبرهمه اهل بيت فاطمه و پيامبر

دننبد و حتبي حباکم     گونه تطهیق نمبي  در حالي که نیچ کدام از منابع انل سنت، این

. بنبابياین، انعکباس ایبن واقعبه     دکنن نیشابور  و ابن کثیي، فياز آخي ابن عاده را بیان نمي

که اببن کثیبي و اببن     ت. جال  آنرنگ اس مهم، بین منابع حدیثي و تاریخي انل سنت کم

اما ابن تیمیه بيا  تشبکیک در آن و یبا    دکنن نا  سلفي، آن را گزارش مي قیم با گيایش

 7.دکن کم کيدن فضیلت آن تالش مي

در بيابي گزارش منفي  ، پیامهيبنابي دو گزارش ابن عاده به یمن:سيیه امام علي

یت ایشان پا از خود تأکید نمود. در حالي دفار کيد و بي والبيیده، از ایشان امام علي

 شود.   گي  بيیده در منابع عثماني به شکل دیگي  بیان مي که این گزارش، با روایت

ابتدا خالد را به یمن  . پیامهي7کند:  بخار  سه گزارش درباره این مأموریت بیان مي

 . امام علبي 2 2فيستاد. نزد او یمرا بيا  دریافت خما  غنافيستاد. سرا امام علي

، کي را تصيف کيد که باعث ناراحتي و غض  بيیده شد. بيیبده ببه   تاسیم غنایمپیش از 

ببي و  خشبمگین نهباش، حبق او در      »با جبواب   کيد ولي پیامهي اعتياض  پیامهي

. درگزارش سوم، تنها ببه ارسبال   3 3کيد. دفار  از امام علي« خما از این زیادتي است

  4شود. بسنده مي ف ایشان بيا  پیامهيا  طال از طي قطعه

                                              
 .18۲-122، ص۹، جمنهاج السنة النبوية. ابن تيميه، 1

 .4847، ح ۳21، صالجامع الصحيح   بخاري،  . 2

 .485۲، ح۳21، صهمان. 8

 .4851، حهمان. 4
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بنبابياین، مسبلم ببه     7.، مثل حدیث سبوم بخبار  اسبت   این بارهدر مسلم یت تنها روا

که ابتدا  گزارش ابن عاده با  کند. نتیجه آن ا  نمي وسیله ایشان، نیچ اشاره تصيف کي به

 پیبامهي بخار  و مسلم، به طور تايیهي مثل نم است اما در انتهبا  گبزارش، سبخن    

شبود.   به دلیل اعتااد به جانشیني اببوبکي، سانسبور مبي   ، شاید درباره والیت امام علي

 کند. نمانین، ابن عاده بي خالف بخار  به ناش خالد در بدگویي از امام اشاره مي

نبا  تااببل جيیبان علبو  و      ، یکي از عيصبه معيفي جانشین پیامهي :واقعه غدیي

دانبد و در ایبن    مبي را از آن  امام علي ني رسول خداعثماني است. ابن عاده جانشی

بیان صد و سه طيیق روایت غدیي و نوشتن کتابي  2را نوشته است. الواليةباره، کتاب مهم 

نشان دننده انمیت دادن اببن عابده ببه     مستال درباره وصایت و خالفت امیيمؤمنان

 این واقعه است. 

کننبد و یبا تاطیبع     يیان غدیي را نال نمبي چون بخار ، ج بيخالف و ، عثمانیه یا نم

داننبد. ببه نبي حبال از      در غدیي را ميبوط به خالفت نمبي  کنند و یا سخنان پیامهي مي

است و جانشبیني اببوبکي در زمبان     دیدگاه آنان، ابوبکي خلیفه مسلمانان پا از پیامهي

  4وانده است.ميدم را به پیيو  از ابوبکي فياخ و رسول خدا 3ایشان تثهیت شده است

                                              
 . 2477، حصحيح مسلم   مسلم،    . 1

 .442، صرجال الطوسا   . طوسا، 2

انِ. گاه بر خالف سخن خود که ما گوينِ، پيةامبر بةه کسةا     هاي مختلف بيان کرده . اين تثبيت را به گونه8

وصيت نكرد ولا به ابوبكر وصيت کرد و گاه با روايت واگذاري امامت جماعت به ايشان در لحظةات آخةر   

ِ  بةن حنبةل،   ؛ احمةِ  145، ص ۳؛ ج1۹5، ص 1، جالجامع الصحيح   عمر خود )ر.ک: بخاري،   ، 6، جالمسةن

دانشةنامه  ؛  2۲۲، ص8، ج الطبقةات الكبةري  ( و گاه با ِضايل خاص )ر.ک: ابن سعِ، 2۹۲، 157، 76ص 

 ، مِخل ابوبكر(. 1، جسيره نبوي

 .2۹4، ص1، جالسنه. خالل، 4
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مهي  طهي  در کتاب تاریخش مواجه شده است ولبي او در   گزارش این جيیان، با بي

در ماابل جيیبان عثمباني، تبالش اببن      7را در این زمینه نوشت. الواليةاواخي عمي، کتاب 

و به چالش کشیدن  مهنبا  اعتاباد  آنبان دربباره     عاده بيا  اثهات خالفت امام علي

کي است. بي اساس گزارشي از او، پا از خالفت ابوبکي بيا  بيخي مشيوعیت حکومت ابوب

ببه او گبيایش یافتنبد؟ و  در     این پيسش مطيح بود که چيا ميدم به جا  امام علبي 

و کشتار بزرگبان قبيیش در    نا  ایشان در دوران پیامهي تهیین این گيایش، به فعالیت

و  گيداني آنان از امام ، سه  رو کند که نمین کینه وسیله ایشان اشاره مي نا به جنگ

  2تمایل به ابوبکي شد.

 در گزارش دیگي  در این باره آمده است: 
در دوران حکومت خود در جواب شخصي که پرسيد: چرا فدک امام علي 

زيرا ما اهل بيت حقو  غصزب شزده خزود را بزاز پزس        گردانيد؟ فرمود: را برنمي

اولياي مؤمنان هسزتيم و حقزو  آنزان را از     گيريم مگر او )باز پس گيرد(، ما نمي

   3گيريم. گيريم و براي خودمان، چيهي نمي ظالمان مي

وسیله ابوبکي، بي والیبت ایشبان ببي     این سخن به غیي از مشيور نهودن غض  فدک به

مؤمنان اشاره دارد. مطل  دیگي  که در تاابل با عثمانیه در روایات ابن عاده گزارش شده 

پا از غص  فدک در غیي مشبيور ببودن خالفبت اببوبکي     ت زنيااست، خطهه حضي

  4است.

                                              
کتاب الواليةمحمِ بن جرير  وطالب هاي برجاي مانِه کتاب ِضائل علا بن ابا ، بخشر.ک: جعفريان 1

 ، مقِمه.ن يةيِ طبريب

 .61ص، ِضائل اميرالمؤمنين. ابن عقِه، 2

 .155، ص1ج ،علل الشرايع. ابن بابويه، 8

 .64، صِضائل اميرالمؤمنين. ابن عقِه، 4
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: آخيین فيد مالقات کننده با ایشان، منشأ تاابل این دو جيیان اسبت.  وفات پیامهي

بیان شد. در ماابل، عثمانیه، عایشبه را   با پیامهي روایت ابن عاده درباره دیدار امام

بنابي گزارش بخار  و مسلم، با  دانند. ان ميدر لحظات آخي عمي ایش تنها نمياه پیامهي

از نمسيان خویش خواست تا در خانه عایشبه پيسبتار     شدت گيفتن بیمار ، پیامهي

  7به منزل و  منتال شد. شود. سرا با کمک عهاس و امام علي

 در روایت دیگي  در این باره آمده است:
اسزت   ول اهلل، وصي رساي نهد عايشه تأکيد کردند که امام علي عده

کزه آن حرزرت، بزر     اما وي گفت: چه زماني به او وصيت کرده اسزت. در حزالي  

سينه من تکيه زده بود و از من تشت خواست. سپس در کنار مزن خميزده شزد و    

  2من درنيافتم که آن حررت مرده است. پس چه زماني به او وصيت کرده است؟

 3ن، معوذتین را قيائت کيد.گفته عایشه، و  به ننگام وفات ایشاچنین به  نم

درسيرهنبوي.تقابلدرنقشحضرتفاطمه 3–4

در سیيه نهو  بیان شبده اسبت.   در مجمور چهار روایت درباره ناش حضيت زنيا

در آخبيین لحظبات    سه روایت ميبوط به ازدواج و یک روایت درباره مالقات با پیامهي

 عمي ایشان بود که بیان شد. 

بخار   صحیحکه در  يیان عثماني به ازدواج ایشان باید گفت که اول ایندرباره نگاه ج

رنبگ   و مسلم، نیچ روایتي درباره ازدواج ایشان گزارش نشده است که نشبان دننبده کبم   

سته، نسائي به خواسبتگار    صحاحکه از بین  شدن ناش حضيت زنيا)س( است. دوم این

                                              
 .41۳، ح1۹7، صصحيح مسلم   مسلم،    ؛ 17۳، ح62، صالجامع الصحيح   بخاري،  . 1

  .1686، ح6۹1، صصحيح مسلم   مسلم،    ؛ 2۹41، ح52۹، صالجامع الصحيح   بخاري،  . 2

 .55۲، ص1، جانساب االشراف. بالذري، 8
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که تنها  سوم این 7کند. اشاره مي مهيابوبکي و عمي از حضيت فاطمه)س( و جواب رد پیا

ولي  2کند اشاره مينسائي در دو جا، بي حضور پيرنگ اسماء در عيوسي حضيت فاطمه

 ( در ماابل ناش اسماء بنت عمبیا،   275کنند و یا مثل ابن ماجه)د. دیگيان یا نال نمي

  3کنند. سلمه تأکید مي بي ناش عایشه و ام

در آخبيین لحظبات عمبي    ه حضبور حضبيت فاطمبه   روایات دیگي ابن عاده درببار 

ببه دسبتور خداونبد، وصبایت امبام      و ناراحتي ایشان، ازدواج ببا امبام علبي    پیامهي

به دستور خداوند که منجي به خوشحالي و خنده فاطمبه)س( شبد در منبابع انبل     علي

فباد  ا  دارد و م با فاطمه، بازتاب گسبتيده  سنت جایي ندارند، اما نجوا  معيوف پیامهي

 آن در تاابل آن موارد  است که ابن عاده نال کيده است. 

ببه  ، حضبيت فاطمبه  روزنا  پایاني عمي پیامهيبنابي منابع معتهي انل سنت در 

، صبحاح سبته  دیدار پدر رفت و ایشان مطلهي خصوصي به ایشان فيمود. ایبن جيیبان در   

ت که گيیبه کبيد. سبرا    مطلهي در گوش  او گف . ابتدا پیامهي7شود:  متفاوت بیان مي

اهلل را فباش   مطلهي گفت که خندید. عایشه از آن راز پيسید، امبا و  فيمبود: سبيس رسبول    

و ملحق شبدن فاطمبه ببه عنبوان       . دلیل گيیه، خهي  نزدیکي  ميگ پیامهي2 4کنم. نمي

ببي  درباره بيتبي   فاطمبه   و دلیل خنده، خهي  پیامهيشود  مياولین انل بیت او بیان 

. دلیل گيیه، خهي نزدیکي 3. شود ميبیان  6یا بي زنان این امت 5بهشت یا زنان مؤمنزنان 

ببي زنبان   و دلیل خنده، خهي  ایشان درباره بيتي   فاطمبه  شود ميبیان  ميگ پیامهي
                                              

 .148، ص5؛ ج265، ص8، جيالسنن الكبر. نسائا، 1

 . 144، 148، ص5، جهمان. 2

 .85۲، ص8، جالسنن. ابن ماجه، 8

 .62، ص6، جالجامع الصحيح   بخاري،  . 4

 .181، ص8، جالسننابن ماجه، ؛ 17۲6، ص4، جصحيح مسلم   مسلم،    ؛ 68، صهمان . 5

 .146، ص5، جيالسنن الكبر. نسائا، 6
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بي زنان بهشت غیي از ميیم یا بيتي   فاطمه 2یا زنان نمه عالم 7مؤمن یا زنان این امت

 شود مياز نزدیکي ميگ خویش بیان  گيیه، اطالر دادن  پیامهي. دلیل 4 3.شود ميبیان 

ببه   و دلیل خنده، محلق شدن حضيت فاطمه)س( به عنوان اولین انبل بیبت پیبامهي   

 . تنها به گيیه فاطمه)س( و دلیل آن، خهي نزدیکي ميگ پیامهي5 4.شود ميایشان بیان 

  5شود. مياشاره 

 دلیل گيیه فاطمبه)س( حبال نباخوش پیبامهي    که بنابي روایت ابن عاده،  نتیجه آن

بيگزیبده شبدن خبود ببه     بي فضیلت  و دلیل خنده ایشان، تأکید پیامهي شود مي معيفي

به دستور خداوند و وصایت و ، عنوان ، ازدواج فاطمه)س( با امام عليعنوان پیامهي

 گونه نهود. شود. در حالي که در منابعي که معيفي شد، این مي

ريگينتيجه.5

از مجمور بیست و یک موضوعي که از روایات ابن عاده درباره سیيه نهو  بي جا  مانده 

(. ٪73نا، اشاره شده اسبت)  در آن موضوراست، در پانزده مورد آن به ناش امام علي 

 ( 7)نمودار شماره 

نا، معلوم شد در نبه   نا  جيیان عثماني درباره این موضور چنین با تطهیق  گزارش نم

( و در نشبت  ٪25(. در شش مورد متفاوت گزارش شده است)٪42د بیان نشده است )مور

 (2و نمودار شماره  7(، مشتيک بیان شده است. )جدول شماره ٪33مورد )

                                              
 .17۲6، ص4، جصحيح مسلم   مسلم،    ؛ ۹6، ص1۲، جالجامع الصحيح   بخاري،  . 1

 .14۹، ص5، جيالسنن الكبر. نسائا، 2

 .145، 76، 75، ص5، جيالسنن الكبر؛ نسائا، 518و 52۲، ص5، جالسنن. ترمذي، 8

؛ ترمةذي،  17۲4، ص4ج صحيح مسلم،   ؛ مسلم، 75، ص۹؛ ج68، 121، ص6، جامع الصحيحالج   بخاري،  . 4

 .872، 76، ص5جي، السنن الكبر؛ نسائا، 518، ص5ج السنن،

 .68، ص6، جالجامع الصحيح   بخاري،  . 5
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در جيیان عثمباني، نابش امبام علبي      گاهنسهت به دیدگاه ابن عاده دیدبنابياین،  

چنبین، دیبدگاه جيیبان عثمباني      مدند. نب  گاه بسیار ممتاز  قيار ميسیيه نهو  را در جای

یا گزارش نگيدیده اسبت و یبا    ٪67مشتيک است و در  ٪33نسهت به ابن عاده، تنها در 

 متفاوت بیان شده است. 

در  نگار  ابن عاده، تأکید ببي نابش امبام علبي     یکي از خصوصیات سیيهبنابياین، 

اول و دوم اسبت. در  رنگ بودن ناش دیگي صحابه به ویبژه، خلیفبه    وقایع آن دوران و کم

ناش داشته است، چشم درآنماابل آن، جيیان عثماني یا از بیان وقایعي که امام علي

 کنند.  دنند و بخش بسیار کمي از آن را بیان مي رنگ جلوه مي کنند، یا آن را کم پوشي مي

هايابنعقدهوجريانِعثمانيدربارهموضوعاتسيرهنبويگاه.ديد1جدول

 ديدگاه جريان عثماني دگاه ابن عقدهدي موضوع

 میالد پیامهي
اثهات معجزه و کيامت 

 پیامهي
 نال نشده است

 مسلمان و مؤمن بودن ابوطال  اسالم ابوطال 
تفاوت: مشيک بودن ابوطال  و 

 ميگ بي شيک و کفي

 تفاوت: تيدید بین چند نفي اولین مسلمان: امام علي اولین مسلمان

اعالن جانشیني 
 امهيپی

به عنوان  انتصاب امام
 جانشین پیامهي

 نال نشده است

 حضور پيرنگ امام نجيت به مدینه
تفاوت: تأکید بي حضور ابوبکي و 

 دختيش اسماء

 بيادر 
و  اثهات بيادر  امام

 پیامهي
تفاوت: ایجاد تيدید، بيادر  امام 

 و سهل علي

ازدواج امام 
 علي

در ش   کيامت پیامهي
 ازدواج

 ضور اسماء در مياسمح

 نال نشده است
 نال نشده است

 نال شده استدر جنگ  حضور مؤثي امام جنگ بدر
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 ديدگاه جريان عثماني دگاه ابن عقدهدي موضوع

 بدر

 خند 

وسیله  قتل جاسوس مشيک به
 صفیه
در حق  دعا  پیامهي
 امام

 نال شده است
 نال نشده است

 نال شده است کاربيد حیله در جنگ قيیظه بني

 نال شده است تاابل عایشه با امام علي حادثه افک

 حدیهیه
و  بیان فضیلت امام

 نکونش خلیفه اول و دوم
 نال نشده است

 خیهي
دار   دني و پيچم فيمان

 امام
 نال شده است

 فتح مکه
نا  تاریخ فتح مکه، شکستن بت
 و طواف خانه خدا

 نال شده است

 نال نشده است نجوا  خداوند با امام غزوه طائف

 تهوک
با نمانند  امام علي

 نارون
 نال شده است

 مهانله
با نمياني انل بیت

 پیامهي
 نال نشده است

 گيفتن زکات
وسیله  گيفتن زکات از عهاس به

 عمي
 نال نشده است

 سيیه یمن
و  بدگویي اصحاب از امام

 دفار پیامهي
تفاوت: بدگویي اصحاب از امام 

 و  دفار پیامهيعلي

جانشیني 
 پیامهي

تأکید بي جانشیني امام 
 پا از پیامهيعلي

تأکید بي جانشیني ابوبکي پا از 
 پیامهي

 وفات پیامهي
در لحظات آخي  حضور امام

 عمي پیامهي
حضور عایشه در آخيین لحظات 

 عمي پیامهي
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وسیله ابن  در سیيه نهو  آمده است و بهریز موضوعاتي که درباره ناش امام علي
يه نهو  و  است که نشان دننده نا  سیکل گزارش ٪73عاده منعکا شده است، 

 انمیت دادن به این موضور است.
 در سیيه نهو  ابن عاده . ناش امام علي7نمودار 

 
با ابن  ٪33ميبوط به جدول باال است؛ یعني در موضوعاتي که در جدول است، 

 عاده مشتيک است و بایه در منابع عثماني یا نال نشده است و یا متفاوت نال شده است. 
 . دیدگاه جيیان عثماني، نسهت به دیدگاه ابن عاده2نمودار 
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