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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 نهموشماره هفتاد، بیستمسال 

  9318 پاییز

 

ابن اسحاق يرهعدم روايت واقعه غدير در س يلتبيين تاريخي دال

 

 6/6/69 :ییدتأ یختار                     5/6/66 :یافتدر یختار

 1 یچرسول قل 

 2 زاده یمحمد رسول ربان یدس
تمري  متمدندار اوايمي ات مار ياي م ني       واقعه غدير به عنوان يكي از مهم  

، به تواتر دا منابع اهل سنت گزااش شده است و ام رالمؤمن   حضرر علي

هايي دابمااه داسمدي ايم      مواد ق ول ب  در علماي آيان است. با اي  ويود، ابهام

خواد که يپرداخد  به ايم  اوايمت از سموي     اوايت دا برخي منابع به چ   مي

( يكمي از  151تري  س ره يگااان مدقدم، مايند محمد ب  اسحاق )د.  برخي از مه 

 آيها است.

گ ري اب  اسحاق دابااه گمزااش واقعمه    دا اي  پژوهش براي اازيابي موضع

يمت ايم  واقعمه از سموي او، بما      غدير و با ويود باوا برخي علماي ش عه به اوا

و بما اسمدداده    ااائه شواهدي از شرايط س اسي م فرهنگي دواان يوشد  اي  س ره 

از ش وه ت     تاايخي، چرايي عدم اوايت اي  واقعه دا س ره اب  اسحاق تحل ل 

 شود. و ت     مي

                                              

 )گهخسادهت سساله    پو ششاارت واه ت   ديگشاارت      خ گار گار ت تاري    پاو ش  تاريخ  يخاريو     ی دكتر. 1
(aghelich@gmail.com . 
  سطرلعار  ررشداای   ی پو ششاارت م اهر يگسارگ    خخیپيستردخري تاريخ  يخاريوپ پو ششا هت م اهر تاري     . 2
(rabbanizadeh@yahoo.com . 
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 نگاری، یره، سحديث غدير، محمد بن اسحاق، فضايل امام علي :کلیدواژگان

 .تبیین تاريخي

 مقدمه. 1

الحجه ساا  دهام هجاری در     الوداع در هجدهم ذی وجة واقعه غدیر در بازگشت از سفر 

یكا   از سوی رسو  خدا َمْن ُكْنُت َمْوالَُه فََهَذا َعِليٌّ َمْوالَهُ  محل غدیرخم و بیان عبارت 

  1است.از دیدگاه شیعیان  ترین مستندات روای  اثبات خالفت امام عل  از مهم

گیاری سانت نراارش     دهند در اوایل شكل های منابع متقدم نشان م  بررس  گزارش

گردیاد و از ساوی    منابع حدیث  و تاریخ  اهل سنت، توجه چندان  به واقعاه غادیر ن ا    

اما به تدریج از نی ه ساده   2شد، نویسندگان متقدم مورد کم توجه  و حت  کت ان واقع م 

مختلف حدیث ، تااریخ  و تفسایری قارار گرفات و بارهاا      سوم هجری مورد توجه منابع 

  3روایت گردید.

های بعد، این موضوع مرجع برخ  از متكل ان اهل سنت قارار گرفات و اناان     در سده

برای ایجاد خدشه در صحت سند واقعه غدیر، به گزارش نشدن این روایت از سوی برخ  

ق(، بخاری 207ق(، واقدی )د. 151)د. از سیره نراران و محدثان متقدم، مانند ابن اسحاق 

گار عادم اصاالت ان     کردند و ایان امار را بیاان    ق( استناد م 261ق( و مسلم )د. 256)د. 

  4دانستند. م 

                                              
 .02، ص 1ج ،عبقات االنوار، بخش غدير. به عنوان نمونه، ن.ک: ميرحامد حسين، 1
و به ی ابن هشام، طبر ی،مانند واقدی پردازيم، مورخان متقدم ميی . به غير از ابن اسحاق كه در اين پژوهش به و2

و مسلم در كتب صحيح خود از ی بخارچنين، در ميان محدثان،  اند. هم ننمودهی ا ابن سعد به اين واقعه اشارهی نوع
 اند.  نكردهی اين حديث ياد

عبقات االنوار، اند، ر.ك: ميرحامد حسين،  كه حديث غدير را نقل كردهی از كسانی الع از فهرست كاملاطی . برا3
 . 611 - 167، ص 1ج الغدير، ی،؛ امين646، ص7تا ج 66، ص6، جبخش غدير

 .481، ص4ج العقول، نهاية ی،. فخر راز4
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هاای مختلاف بررسا      در سوی دیرر، متكل ان شیعه این شبهه را با استفاده از روش

ك از ایان اشاخا ،   وسایله هار یا    ن ودند و درباره دالیل عدم گزارش واقعه غدیر باه  م 

در این میان، تنها درباره ابن اسحاق بود که عدم نقال   1کردند. های مناسب  ارائه م  پاسخ

کردند وجاود   شد و ایشان تالش م  این واقعه در سیره وی از سوی عال ان شیعه انكار م 

  2وسیله ابن اسحاق را به اثبات برسانند. گزارش واقعه غدیر به

جایراه و اه یت کتاب ابن اسحاق در سیره نراری و تكیاه بیشاتر    این امر، با توجه به

منابع تاریخ  و سیره نراری پس از وی به این اثر، قابل تأمل است و به بررس  بیشاتری  

چنین، در صاورت   نیاز دارد و الزم است با نراه  تاریخ ، دالیل طرفین بررس  گردد. هم

ابن اسحاق، دلیل این امر نیاز به ارائه تبیینا   اثبات فرضیه عدم نقل واقعه غدیر به وسیله 

 تاریخ  دارد.

توان یك پدیده یا رویداد را باه صاورت کامال تبباین ن اود و در       در روش تبیین  م 

در واقع، سه ناوع تبیاین تااریخ  باا      3نتیجه به سؤاالت  از جنس چرا و چرونه پاسخ داد.

عقالن ( و تبیاین روایا  )تااریخ ( از    های قانون فراگیر )قانونیت باوری(، تفسیری ) مد 

البته، هر یك از سه مد ، مورد قباو  برخا  از    4سوی فیلسوفان تاریخ مطرح شده است.

باه نرار    5اناد.  های دیرر، انتقادات  وارد کارده  ایشان به مد  فیلسوفان تاریخ بوده است و 

و تبیاین باه وسایله    رسد، ک ترین انتقاد به مد  تبیین روای  )تاریخ ( وارد شده است  م 

 مند روشن سازد.  تواند بسیاری از حوادث تاریخ  را به صورت روش این مد ، م 

 کنند:  گونه تعریف م  تبیین روای  یا تاریخ  را این

                                              
 .007ص، 5؛ ج 8، ص 0بخش غدير، جعبقات االنوار، . ر.ک: ميرحامدحسين، 1
 .68، ص 6، جهمان. 2
 .6ص  ی،تبيين در علوم اجتماع. ليتل، 3
 .67، 66ص ی،و تاريخ نگاری فلسفه تاريخ، روش شناس، ی. نوذر4
 .67، ص همان .5
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  تبيين روايي )يا تاريخي يا نقلي( تبييني است كه در آن، يک واقعه و پديدد  

ها توضدي    لحاظ نمودن زمينهتاريخي با نقل و روايت كردن وقايع پيش از آن و 

  1.شود و تبيين مي

به بیان دیرر، در این نوع تبیین، مورخ یك رویداد را جزئا  از یاك جریاان تااریخ      

کوشد ارتباط میان ان رویداد و رویدادهای دیرر را بیابد و باا کشاف جایرااه     بیند و م  م 

از این که روابط رویداد مورد این رویداد به علل ان بپردازد. پس تبیین روای  عبارت است 

یاب  کنیم و روابط درون  و ذات  میان انها را کشف ن ااییم   بحث را با سایر رویدادها ریشه

  2و جایراه ان را در بستر تاریخ مشخص کنیم.

و  3در این راستا، مقاالت متعددی درباره ابن اسحاق و سیره او به نرارش در امده است

اما درباره  4از ابن اسحاق و روش سیره نراری او یاد شده است، شناس  های منبع کتاب در 

موضوع مورد بحث این مقاله؛ یعن  رویكرد ابن اسحاق درباره حدیث غدیر به جز انچه که 

در برخ  از منابع کالم  اهل سنت که نقل ایان روایات از ساوی ابان اساحاق را منكار       

در پاساخ  وع اثبات امامت امام عل و انچه که در منابع کالم  شیع  در موض 5اند شده

 پژوهش  یافت نشد. 6به این شبهه امده است،

                                              

 .41، صهمان. 1
 .67و  66، صمبانی علم تاريخ ی،. مفتخر2
 ی،؛ الدور165، 100، ص1، شةآفاق الحضارة االسالمي، «البن اسحاقی قيمة كتاب السير و المغاز». زكار، 3
اعتبار منابع سيره ابن »؛ وات، 182، 152ص ی،منابع سيره نبوی نقد و بررس، «درباره كتاب ابن اسحاقی تحقيق»

 .461، 441، صنامه محقق، «اسحاق
علم تاريخ در گستره تمدن ؛ آيينه وند، 66، 56، صمنابع تاريخ اسالم، «مقدمه سيرت رسول الله» ی،. مهدو4

 .642، 666ص  ی،اسالم
 .481، ص4ج العقول، نهاية ی،. فخر راز5
 .66، ص 6، جعبقات االنوار. ميرحامد حسين، 6
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 ابن اسحاق و گزارش واقعه غدير. 2

ق( در مدینه به دنیا   90مح د بن اسحاق از راویان معروف نی ه نخست سده دوم هجری )

ان  جا و مدت کوتاه  در مصر، دانش حدیث را فرا گرفت. وی از نخستین کس امد و در ان

بود که به ج ع اوری اخبار سیره نبوی پرداخت و به دلیل اخاتالف روشا  و شخصا  باا     

 برخ  از عال ان سرشناس مدینه به عراق کوچ کرد. 

او در عراق، کتاب سیره خود را تدوین کرد و به منصور خلیفاه وقات عباسا  )حاك:     

وجه به اخبار پیامبران های  مانند جامعیت اخبار سیره، ت ویژگ  1ق( تقدیم ن ود. 136-159

و پادشاهان )با تعبیر ال بتداء(، اوردن اشعار مرتبط با اخبار سیره، بیاان اخباار شاأن نازو      

کتاب به دستور خلیفه وقت، سبب شد کتاب او تبادیل باه    ایات در روایات سیره و نرارش 

تاه از اثار   ترین کتاب سیره گردد. ع ده اخبار منابع تاریخ  بعدی، مانند طبری برگرف مهم

  2است. ابن اسحاق

تاوان   ما   ، اماا  البته، از متن اصل  سیره ابن اسحاق، تنها مقدار ک   باق  مانده است

او،   ای که به وسیله شاگرد با واسطه ع ده اخبار ان را با توجه به ویرایش و حذف و اضافه

تنها شاامل اخباار   ق( انجام شده است، بازیاب  ن ود. تهذیب ابن هشام، 219ابن هشام )د. 

شود و بخش ال بتدای ان از طریق نقل مورخان دیرری، مانند طباری )د.   سیره نبوی م 

 ق( قابل بازسازی است.310

با توجه به این که از اصل سیره ابن اسحاق باه جاز مقادار ک ا ، مرباوط باه اوایال        

غدیر به وجوی گزارش واقعه  توان در جست باق  ن انده است، ن   زندگان  رسو  خدا

                                              

 .067، ص 1، ج تاريخ بغداد ی،؛ خطيب بغداد077، ص 4، ج وفيات االعيان. ابن خلكان، 1
در بخش مربوط به تاريخ  الملوکتاريخ الرسل و از اثر ابن اسحاق در كتاب ی طبری ها . به عنوان نمونه، ميزان نقل2

 با سيره ی اشتراك موضوعی دهد، اين اثر دارا نشان ميرسول خدای بخش زندگانپيش از اسالم )المبتدا( و 
ياد شده است )بر اساس شمارش  تاريخ طبریبار از وی با تعابير گوناگون در  665ابن اسحاق بوده است و حدود 

 (.0نرم افزار نورالسيره 
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ها مراجعه کرد، اما برای دانستن گزارش شدن یا نشدن واقعه غدیر در سیره ابن  این بخش

 توان از دو روش دیرر بهره برد. اسحاق م 

راه نخست، مراجعه به سیره ابن هشام است که در واقع پیراسته و ویرایش  از اثر ابن   

شود در  اجعه به ان مشخص م اسحاق است که با حذف و اضافه نوشته شده است و با مر

ای نشاده   الوداع باه مدیناه اشااره    وجة از سفر این کتاب به وقایع بازگشت رسو  خدا

است و در نتیجه، هیچ گزارش  از واقعه غدیر ثبت نشده است. این موضاوع دربااره دیرار    

وسیله دیرار شااگردان او، مانناد یاونس بان بكیار )د.        های سیره ابن اسحاق که به نسخه

ق( روایت شده است، مصداق دارد و هیچ گزارش  به نقل از ابن اسحاق، درباره حدیث 166

 شود. غدیر در منابع مشاهده ن  

هاای مختلاف باه سایره ابان اساحاق        راه دوم، مراجعه به منابع  اسات کاه در ساده   

یره اند. بررس  انچه در منابع مختلف از س اند و مطالب  را از ان نقل کرده رس  داشته دست

دهد در هیچ منبع ، واقعه غدیر از ابن اساحاق نقال    ابن اسحاق نقل شده است، نشان م 

 نشده است.

کنند، با توجه به برخ  از  با این حا ، متكل ان شیع  در پاسخ به این اشكا  تالش م 

اشارات  که در منابع اهل سنت درباره احت ا  نقل واقعه غدیر در سیره ابن اساحاق اماده   

 گزارش نشدن واقعه غدیر در سیره ابن اسحاق را منكر شوند.  ، است

کنناد، شاأن    انان با این بیان که بسیاری از منابع اهل سنت، هنرام  که تاالش ما   

به ی ن و ناراحت  برخ  از اصاحاب از رفتاار   نزو  واقعه غدیر را با مأموریت امام عل 

مرتبط بدانند، احت  به رسو  خدادر این سفر و انتقا  این نار گیرانه امام عل  سخت

  1وسیله ابن اسحاق نقل شده است. کنند که این موضوع به تأکید م 

                                              
 .48 - 68، ص 6، جعبقات االنوار، بخش غدير. ميرحامد حسين، 1
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که به نسخه اصل  سیره ابن اسحاق  توانیم مدع  شویم به دلیل ان بر این اساس، ن  

ق( و 774)د. 1رس  نداریم، او واقعه غدیر را نقل نكرده است. کسان  چون ابن کثیار  دست

باا واقعاه   ق( که مدع  ارتباط ناراحت  اصحاب از امام علا  674)د. 2یت  ابن حجر ه

در سافر ی ان و دفااع رساو      تنها ناراحت  اصحاب از رفتاار اماام علا      غدیر هستند،

کنند که این موضوع در متن گزارش ابن اسحاق  از ایشان را از ابن اسحاق نقل م خدا

بر تفصیل موضوع ناراحت  اصحاب، ساخن   در سیره ابن هشام وجود دارد و در ان، افزون

 فرمودند:  امده است که رسو  خدا
تدر از آن اسدت    از على شكايت نكنيد كه او دربار  خدا يا در را  خدا سدخت 

 3.كه كسى بتواند از او شكايت كند

در واقع، ارتباط واقعه ی ن با واقعه غدیر، ادعای انان از این نقال اسات و در گازارش    

شاود. از ایان رو، اناان بارای      ای به تعبیر حدیث غدیر ن   اسحاق، هیچ اشارهانان از ابن 

اثبات ارتباط موضوع مأموریت ی ن با واقعه غدیر، به دیرر منابع اهل سنت که در انها باه  

ایان موضاوع نشاان     4کنند. این موضوع و تعبیر حدیث غدیر تصریح شده است، استناد م 

 ن اسحاق وجود نداشته است.اب سیرهدهد که این ترکیب در  م 

ای به  اشاره  ابن اسحاق نقل شده است، اما هیچ سیرهدر طو  تاریخ، مطالب بسیاری از 

ابن اساحاق   سیرههای  چنین، نسخه وسیله ابن اسحاق نشده است. هم نقل حدیث غدیر به

                                              
 .664، ص 7، جالبداية و النهاية. ابن كثير، 1
 .126، ص 1، ج الصواعق المحرقة ی،. ابن حجر الهيتم2
 .626، ص0، جالسيرة النبوية. ابن هشام، 3
آورد، مطالب موجود  نقل حديث غدير میی برا البداية و النهايةكه در ی . به عنوان نمونه، ابن كثير در باب مخصوص4

ی كند، اما برا را بيان می یدر دفاع از امام علاصحاب و سخن رسول خدای ناراحتی در سيره ابن هشام؛ يعن
، 028، ص 5، جالبداية و النهايةدهد )ابن كثير،  متن حديث غدير در اين موضوع به نقل احمد بن حنبل ارجاع مي

026.) 
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 وسیله تا حدود سده هشتم هجری؛ یعن  تا دو سده پس از ادعای عدم نقل حدیث غدیر به

  2، باق  بوده است.1ق( مطرح شد606ابن اسحاق که از سوی فخر رازی )د. 

پس از سفر ی ن از فضایل ایشاان اسات،   از امام عل بنابراین، دفاع رسو  خدا

اما ارتباط این موضوع با واقعه غدیر که به شدت از سوی برخ  از منابع اهل سنت ترویج 

واژه ماول  در حادیث غادیر اسات و ساند      شود، با هدف توجیه معنای محبات بارای    م 

 شود. محك   برای اثبات ان ارائه ن  

احت ا  دیرر درباره نقل واقعه غدیر از سوی ابن اسحاق، یافتن نام مح د بن اساحاق  

باه عناوان ن وناه، حااکم نیشاابوری )د.      3است. های حدیث غدیر  در سند برخ  از گزارش

 نویسد:  ق( در این باره م 405
 حمدد بدن عبدد ال العمدرا مندا محمدد بدن نسدحام مندا محمدد بدن            و أنبأ م

يحيى وأحمد بن يوسف قالوا منا أبو نعيم منا ابن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن 

جبير عن ابن عباس عن بريدة األسلمي رضي ال عنه قال غدوو  مدع علدي نلدى     

 فدككر   اليمن فرأيت منه جفوة فقددمت علدى رسدول ال  دلى ال عليده وآلده       

 عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول ال  دلى ال عليده وآلده يت يدر فقدال يدا بريددة       

الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت بلى يا رسول ال فقدال مدن كندت مدو        

 4فعلي مو  .

کند که طبقه مح د بن اسحاق حاضر  طبقه شناس  افراد حاضر در این سند روشن م 

؛ زیرا ابونعیم این سند کاه مح اد    ی ه دوم سده سوم هجری استدر این سند، مربوط به ن

                                              
 .481، ص4ج العقول، نهاية ی،. فخر راز1
 (.66، 74، 15ص 1)ر.ك: ج، البداية و النهايةق( از سيره ابن اسحاق در 774. مانند منقوالت ابن كثير )د. 2
، الغدير ی،آورد)امين با استدالل به اين موضوع، نام ابن اسحاق را در شمار راويان حديث غدير میی . عالمه امين3
 (.170، ص1ج
 .112، ص6ج الصحيحين،ی المستدرك عل ی،. حاكم نيشابور4
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ق( 216کند، ابونعیم فضال بان دکاین )د.     م  بن اسحاق با یك واسطه از وی نقل روایت

  2ق( است.197راوی پس از وی ابن اب  غنیه )د.  1است که از راویان مشهور بوده است.

تواناد از   ن   3ق از دنیا رفته است، 151بنابراین، ابن اسحاق معروف که در حدود سا   

چنین، نقال   زیستند، نقل روایت کند. هم ها پس از دوره زندگان  وی م  این افراد که مدت

ق( قابال قباو      151ق( با یك واسطه از ابن اسحاق )د.  405حدیث حاکم نیشابوری )د. 

 نویسد:  ای بر این مطلب م  در تعلیقه 4نیست. یك  از محقان
به اين كه حاكم نيشابورا تنها بدا يدک واسداه از ايدن محمدد بدن        با توجه 

اسحام نقل كرد  است، پس به احتمال اين محمد بدن اسدحام، همدان حدافن ابدن      

م از دنيا  311كه نام وا محمد بن اسحام است و در سال  5خويمه معروف است

   6رفته است.

یر از جانب ابن اساحاق  با توجه به این که سند محك   درباره گزارش شدن واقعه غد

در دست نیست، ضروری است که دلیل گزارش نكاردن ایان واقعاه باه وسایله او نقاد و       

وسایله   رو در پاسخ به شبهه عدم نقل این حادیث باه   بررس  گردد. بنابراین، پژوهش پیش

 کند.  از روش تبیین تاریخ  استفاده م  ابن اسحاق

ای تاریخ ، مانند غدیر با توجه به تعداد  اقعهبنابراین، در پاسخ به این پرسش که چرا و 

 گران ان در میان صحابه و تابعان در کتاب تخصص  سیره رسو  خادا  باالی گزارش

از مكه باه  ای به حوادث مسیر بازگشت رسو  خدا مورد توجه واقع نشده است و اشاره
                                              

 .666، ص6ج ی،الطبقات الكبر. ابن سعد، 1
 .664، ص6، جهمان. 2
 .451، ص5ج همان،. 3
 درج شده است. الغديركه تعليقات وی در تصحيح جديد ی . سيد عبدالعزيز طباطباي4
 .6، پاورقي170، ص1، جالغدير ی،. امين5
 .680، ص14ج سير اعالم النبالء، ی،. ذهب6
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ذهنیات منفا     دلیال ان را  تاوانیم،   شود؟ به طاور طبیعا  ما     الوداع ن   وجة مدینه در 

و فضایل ایشان بادانیم و یاا ایان کاه فضاای سیاسا  و       نویسنده نسبت به امام عل  

ای بوده است که مانع از گزارش این واقعه در کتااب   فرهنر  زمان نرارش کتاب به گونه

 وی شده است. 

رسد، ابن اسحاق مانند هر نویسنده دیرری از فضاای سیاسا  و اجت ااع      به نرر م 

رو  متأثر بوده است و کتاب وی که با مقبولیت  فراگیر در جهان اساالم روباه   عصر خویش 

تواند به نوع  بازتاب دهنده فضای سیاس  و اجت اع  زمان نرارش ان باه   م  شده است،

 ش ار اید.

 . موضع گيري ابن اسحاق نسبت به فضايل امام علي3

ابن اسحاق بپردازیم، نخست باید که به اوضاع سیاس ، فرهنر  دوران زندگان   پیش از ان

را مشخص ن اییم تا معلوم شود وی در ثبت موضع گیری وی درباره فضایل امام عل 

در کتاب خویش چرونه ع ل کرده است؟ به ه ین سبب باا بررسا    فضایل امام عل 

های دیرر به نقال از ابان اساحاق     کتاب سیره ابن اسحاق به روایت ابن هشام، و انچه در 

پاردازیم.   وسیله وی با اثار دیرر ما   بهاست، به مقایسه گزارش فضایل امام عل امده 

 اورده است، بدین ترتیب است: ترین فضایل  که ابن اسحاق درباره امام عل  مهم

؛ اشاره 2و امام عل ؛ پی ان برادری میان پیامبر1نخستین مردی که اسالم اورد

کاه   نسبت داد؛ پیش بینا  ایان   ه امام عل تعبیر ابوتراب را ببه این که رسو  خدا

 ؛ اعطای پرچم به امام علا  3ترین مردمان بر پیشان  ان حضرت ضربه خواهد زد شق 

کس  که خدا و رسولش را دوست دارد، فرار کننده نیست و خداوند، »در فتح خیبر با تعبیر 

                                              
 .045، ص 1، ج السيرة النبوية. ابن هشام، 1
 .525، ص 1، ج همان. 2
 .566، ص1، جهمان. 3
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در مدیناه باا    حدیث منزلت و جانشین  امام علا    ؛1«دهد فتح را به دست وی قرار م 

به جز این که هیچ هست  نسبت موس یا عل ! تو در نزد من به منزله هارون»تعبیر

در جاواب   در دفاع از امام عل ؛ سخن رسو  خدا2«پیامبری بعد از من نخواهد بود

به ی ن از ساخت گیاری ایشاان شاكایت      ناراحت  اصحاب  که در مأموریت امام عل 

 3«.كایت نكنید که خشونت وی به خاطر خدا استاز عل  ش»داشتند با تعبیر 

کاه در   4ابن اسحاق نقال شاده اسات    سیرههای  البته، خبر یوم الدار در بعض  نسخه 

ادامه مقاله جداگانه بررس  خواهد شد. با مقایسه تعداد فضاایل در سایره ابان اساحاق باا      

را  فضایل امام علا  شویم، واقدی بسیار ک تر از ابن اسحاق،  مغازی واقدی متوجه م 

پاس از مأموریات اماام    ای به حدیث منزلت و سخن پیاامبر  کند. واقدی اشاره بیان م  

 کند. را بیان م  6و اصل مأموریت 5که او، واقعه تبوك با وجود ان کند،  به ی ن ن  عل 

 7چنین، در صحیح بخاری تعداد کل روایات باب مناقب عل ، تنها هفت روایت است هم

ها، حدیث منزلت و حدیث رایت است و حادیث   ا روایت معروف در میان این روایتکه تنه

به ابوتراب به صورت مختصر و بدون گزارش پایش بینا  رساو     گذاری امام عل  نام

در واقاع، ابان اساحاق در تعاداد و در ناوع       9شاود.  درباره شهادت ایشان بیان ما  خدا

ه اغلب منابع تاریخ  و حادیث  متقادم،   کند، نسبت ب نقل م  فضایل  که از امام عل 

                                              
 .664، ص0، جهمان. 1
 .516، ص0، جهمان. 2
 2626، ص0، جهمان. 3
نيامده است، اما در روايت سلمة بن فضل ابرش آمده است )ر.ک:  سيره ابن هشاماست كه در ی . اين خبر از موارد4

 (.601، ص 0ج  ی،تاريخ طبر ی،طبر
 به بعد. 686، ص6ج ی،المغاز ی،. واقد5
 به بعد. 1276، ص6، جهمان. 6
 .027، ص4ج الجامع الصحيح، ی،. بخار7
 .61، ص0ج دوازده امام در ميراث مكتوب اهل سنت،ی سيما. ن.ک: داداش نژاد، 8
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توان وی را از لحاظ ذهنیت، شخص  دارای مواضاع منفا  نسابت باه      برتری دارد و  ن  

 انست.د فضایل امام عل 

چنین، اتهام تشیع به ابن اسحاق که از سوی برخ  از دانش ندان رجال  اهل سنت  هم

ذهنیت منفا  ابان اساحاق نسابت باه      ای بر عدم  تواند به عنوان قرینه م  1شود، ارائه م 

به ش ار اید. البته، اتهام تشیع به ابن اسحاق باه معناای تشایع اعتقاادی     فضایل عل 

باه عث اان و    ؛ یعن  ترجیح امام علا  2توان ان را به معنای تشیع سیاس  نیست و م 

 ق(169به خصو  که یحی  بن سعید قطان )د.  3حفظ مقام دو خلیفه نخستین معنا کرد.

از محدثان بزرگ اهل سنت که یك  از کسان  است که این اتهام را به ابان اساحاق وارد   

 4کند. ن اید، به چنین معنای  از تشیع از سوی ابن اسحاق تصریح م  م 

 تبيين تاريخي داليل عدم نقل واقعه غدير در سيره ابن اسحاق. 4

 هاي ضد علوي حكومت امويان  . باقي ماندن تأثير سياست4-1

ق( و رساوب  132 - 41گیری شخصیت عل ا  ابان اساحاق در دوره امویاان )     با توجه به شكل

هاا پاس از ساقوط     های مختلف جامعه مسال انان تاا ساا     های فرهنر  امویان در الیه سیاست

 های ضد علوی این سلسله مورد اهت ام ویژه قرار گیرد.  حكومت امویان الزم است، نقش سیاست

و فرزندان ایشان شكل  ز ابتدا با منازعه و جنگ با امام عل تأسیس دولت امویان ا

بنابراین، به طور طبیع ، سیاست رس   این حكومت از زمان معاویه بر نف  کامال   گرفت. 

، فشار اقتصادی بار شایعیان و تعقیاب و قتال     علویان، مقابله با نشر فضایل امام عل 

                                              
 .0416، ص 6ج معجم األدباء، ی،. حمو1
طالب در ی بن ابی امام علی نقش تاريخ»است )ر.ك: جعفريان، رسول، ی تشيع، تشيع عراق. تعبير ديگر اين نوع 2

 (. 4ص ی،منابع سيره نبوی نقد و بررس، «زمان پيامبر از نگاه ابن اسحاق و ابن هشام
ابن اسحاق با ی و روشی دانستن اتهام تشيع به ابن اسحاق، آن را به دليل اختالف فكری ضمن غير واقعی . برخ3

محمد » ی،دانند )ر.ك: بختيار یابن اسحاق بوده است، می حيات علمی گير مدينه كه دوره اوليه شكلی علمی فضا
 (.6ص  12، شنامه تاريخ پژوهان، «بن اسحاق و انتساب به تشيع

 .0416، ص6، جمعجم األدباء ی،. حمو4
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ق( و حجاج بان یوساف   53-44حك:شیعیان به خصو  در دوران حكومت زیاد بن ابیه )

 بود.  ثابتق( 65-75)حك: 

های   موارد متعددی از مصادیق این سیاست در متون تاریخ  ثبت شده است که ن ونه

در نراه  دیرر، سیاست رس   حكومت  1کند. ق( بیان م 656از ان را ابن اب  الحدید )د. 

توان خالصه کرد: الف. مناع    م را در دو موردبن  امیه در رابطه با شخصیت امام عل 

بر منابر رس   از زمان ب. سیاست سب امام عل  ؛2شدید از بیان فضایل امام عل 

  4و است رار ان تا دوره ع ر بن عبدالعزیز. 3معاویه

شود که رویكرد کل  جامعه عل   در موضوع بیاان   بر اساس مطالب پیشین روشن م 

احادیث مت ایل باوده اسات. در ایان میاان، اگار      به سوی کت ان ان فضایل امام عل 

کاری و کساب اط یناان از ساوی     محدث  قصد بیان این گونه احادیث را داشت، با مخف 

تاوان باه دو ن وناه از     ما   کرد. به عنوان مثاا ،  شنونده حدیث، قس ت  از ان را بیان م 

اشاره کرد  6زهری و مح د بن شهاب 5وسیله ابن اب  اوف  های بیان حدیث غدیر به سخت 

 که هر دو از بیان ان در فضای ع وم  وحشت داشتند.

                                              

 .47، 44، ص 11ج شرح نهج البالغه،الحديد، ی . ر.ک: ابن اب1
از ی برداشت كه روايتی خود را از كسان عهدكارگزاران خود فرستاد، ی تمامی كه برای يكسان  نامه در بخش. معاويه 2

 (.44، ص11، جهمانكردند ) و اهل بيت ايشان را نقل می یفضايل امام عل
 .06ص 5ج انساب االشراف، ی،؛ بالذر056، ص5، جتاريخ طبری ی،. طبر3
؛ اين سياست در دوره بعد از 161، ص8، جانساب االشراف ی،؛ بالذر627ص، 5، جالطبقات الكبری. ابن سعد، 4

حاكم عراق در سب امام ی شد و به عنوان نمونه، خالد بن عبدالله قسر یاجرا می با شدت كمترعمر بن عبدالعزيز 
 (.111، ص1ج معرفة الصحابه،ی اسدالغابه فنمود )ر.ك: ابن اثير،  بسيار مبالغه مي یعل
نقل حديث ی كه يك نفر از او تقاضای از صحابه رسول خدا است كه هنگامی ( يك87)د. حدود ی اوفی . ابن اب5

باشد و به همين دليل با نقل آن حديث به دردسر بيفتد در هراس بود كه آن فرد به او ی كوفی كه و غدير را كرد، از اين
 مناقب أمير المؤمنين  ی،)ر.ك: ابن مغازلپيش نخواهد آمد ی مشكلی نيست و از جانب وی اطمينان داد كه كوف

 (.66ص  طالب،ی بن أبی عل
( شنيد، به او توصيه كرد كه اين 104)د. ی از راويان، حديث غدير را از محمد بن شهاب زهری كه يكی . هنگام6


 

 



 ابن اسحاق يرهعدم روايت واقعه غدير در س يلتبيين تاريخي دال 11 

هاای   ابن اسحاق در دوره عباسیان، پرسش سیاست سیرهچنین، با توجه به نرارش  هم

شود.  این کتاب مؤثر بوده است؟ مطرح م   ضد علوی دوران اموی به چه میزان در نرارش

کتاب، حكومت امویان منقرض شده   که در زمان نرارش در پاسخ باید گفت که با وجود این

اور و گفت اان  رایاج در   ضاد علاوی اناان باه با       بود، اما اثار نزدیك به یك قرن، فعالیت

نامه مأمون در ساا    توان به بخش های مختلف تبدیل شده بود. به عنوان ن ونه م  عرصه

ق؛ یعن  حدود هشتاد سا  پس از زمان سقوط امویان اشاره ن اود. ماأمون در ایان     210

 کند:  نامه اعالم م  بخش
كه بر يكي از  من ذمه خودم را از كسي كه از معاويه به خوبي ياد كند يا اين

 ا حاب رسول ال مقدم دارد، برداشتم.

این اقدام سبب اضطراب جامعه گردید، اعتراض مردم را برانریخات و ماأمون مجباور    

از ایان رو، فاارا از عالیاق ابان اساحاق، وقتا  کتااب او در         1نامه را لغو کند. شد، بخش

کتااب در موضاوع سایره    تارین   های ضد علوی تبدیل به اصل  متأثر از سیاست ای  جامعه

توان نتیجه گرفات، وی مجباور باوده اسات، محتاوای کتااب        شود، م  م رسو  خدا

 خویش را ه اهنگ با گفت ان فكری و سیاس  مسلط بر ان جامعه تدوین ن اید.

 هاي ضد علوي منصور عباسي . سياست4-2

ا  مح اد   عباسیان با استفاده از تبلیغات شایع ، مانناد اساتفاده از شاعار الرضاا مان      

ق باه  132هاا را کناار زنناد و در ساا       توانستند دیرر مدعیان خالفت به خصو  حسن 

ق( که به 136-132قدرت برسند. در چند سا  او  خالفت عباسیان در دوره سفاح )حك: 

های حكومت سپری شد، فرصت  برای درگیاری باا علویاان     نابودی امویان و تحكیم پایه
                                                                                                          

در »ت: هم در تأييد اين سخن گفی . زهر«ها را پر كرده است گوش» یسب علحديث را در شام روايت نكند؛ زيرا 
 (.664، ص1، جاسدالغابةر.ك: ابن اثير، «) است كه اگر نقل كنم، كشته خواهم شدی از فضايل علی نزد من احاديث

 .454، ص6ج ، مروج الذهب ی،. مسعود1
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 ، سیاسات مادارا باا اناان را     1کرد باا باذ  و بخشاش ماال      فراهم نبود و سفاح سع  م 

 در پیش گیرد.

عالوه بر ان، عباسیان در ابتدای خالفت، مبنای مشروعیت خویش را با نراه  شیع   

کردند. به عنوان ن ونه، در خطبه اغاز خالفت عباسیان، سفاح به ایات قران درباره  ارائه م 

با داخل دانستن عباسیان در مفهوم ا  و اهل بیات،  اهل بیت و ذوی القرب  استناد کرد و 

در ادامه ه ین خطبه، ع وی سفاح، داود بن عل  تنها خلیفه  2خالفت را حق خود دانست.

که نشانه دیرری بر شیع  بودن مشروعیت عباسایان در   3برش رد بر حق را امام عل 

  4اوایل حكومت ایشان است.

ق، وی باا   136امدن برادرش، منصور در ساا    با این حا ، با مرگ سفاح و روی کار

رو گردیاد و در سیاسات    ق( روبه145چالش درگیری با حسنیان به رهبری نفس زکیه )د. 

عباسیان در این موضوع، تحول  اساس  ایجاد شد. از این رو، با توجه به استناد نفس زکیه 

منصاور مبناای    ،به موضوع علوی بودن خود و به ارث بردن حق خالفت از امام علا  

مشروعیت حكومت عباس  را به طور کامل از مفهاوم شایع  خاارج کارد و ان را از ارث     

  5دانست.بردن این حق از جانب جدش، عباس ع وی پیامبر

                                              
 .160، ص مقاتل الطالبيين. ابوالفرج اصفهانی، 1
 .405، ص7، جتاريخ طبری ی،. طبر2
 .408، ص7، جهمان. 3
ياد شده است كه در آن عباسيان در ابتدا مشروعيت خود را از در منابع ی شيعی از اين مبنای ديگر. البته از نوع 4

ی بن عبدالله بن عباس، پدر خلفای واگذار شدن حق خالفت از جانب ابوهاشم فرزند محمد حنفيه به محمد بن عل
عوت كيسانيه را بر عهده داشت )ابن بود و در زمان خود، رياست دی دانستند. ابوهاشم، نواده امام عل ميی عباس

 (.185ص اخبار الدولة العباسيه،؛ نويسنده ناشناس، 680ص 5، جالطبقات الكبریسعد، 
توان با تحليل  یكند و م مستندات هر دو را بيان میی رد و بدل شده ميان منصور و نفس زكيه، به خوبی . نامه ها5

 به بعد(. 566، ص7، جتاريخ طبری ی،را به دست آورد )ر.ك: طبری هر دو مدعی فكری ها مبان اين نامهی محتواي
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خصو  احاادیث ، مانناد    و بهاین تغییر موضع سبب شد، احادیث فضایل امام عل 

فته شوند و اگار کسا  در ایان    ق( نادیده گر132-41چون دوره امویان ) حدیث غدیر، هم

کرد، م كن بود، جان خود را به خطر انادازد. دربااره خطار     دوره، چنین احادیث  را نقل م 

 تاوان مااجرای سالی ان اع اش      در این دوره، ما  جان  داشتن بیان فضایل امام عل 

ی که شبانه از ساو  ق( با منصور عباس  را مثا  زد که بر اساس ان، اع ش از این149)د. 

منصور احضار شده بود، وحشت کرد و با این گ ان که دلیل این احضار، بیان فضایل اماام  

است، احت ا  قتل خود را داد. بنابراین، با غسل و کفن به نزد منصور شتافت کاه   عل 

 1به دلیل حضور یك  از دوستان اع ش، منصور از قتل وی خودداری ن ود.

فضای سخت بیان حدیث غدیر را در این دوره  دقت در محتوای این مالقات، به خوب 

هاا در حكومات    تا سا دهد. سخت گیری برای بیان فضایل خا  امام عل  نشان م 

ق( قصد کرد افارادی را  163-170ای، هارون )حك:  عباسیان ادامه داشت و حت  در دوره

ان از را قبو  داشتند، مجازات کند که با مشورت بعض  از محادث  که خالفت امام عل 

  2این اقدام منصرف شد.

 ابان ابن اسحاق به دستور منصور عباس  تدوین شاد و   سیرهکه  نكته با اه یت تر ان

های خلیفه را در تدوین این کتاب رعایت کند. این  ها و سیاست اسحاق مجبور بود، دغدغه

تواند چارچوب ذهن  ابن اسحاق را در تدوین این کتاب روشان ساازد. البتاه،     امر بهتر م 

کتاب   ، اما از اشاره مورخان به عرضه زمان دقیق نرارش سیره ابن اسحاق مشخص نیست

توان حدس زد، ابن اسحاق این کتااب را در حادود    م  3س  در حیرهبه منصور، خلیفه عبا

این دوران، اوج اختالفاات   4کند. نویسد و به منصور تقدیم م  ق م 142تا  137های  سا 
                                              

 .67ص طالب،ی بن أبی مناقب أمير المؤمنين عل ی،. ابن مغازل1
 .621، ص0ج تاريخ بغداد، ی،. خطيب بغداد2
تاريخ  ی،؛ خطيب بغداد077، ص4، جوفيات االعيانابن خلكان،   ؛452، ص5، جالطبقات الكبری. ابن سعد، 3

 .067، ص1، جبغداد
 .14، ص11، شآينه پژوهش، «ابن هشام و سيره او» . جاودان، 4
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 میان عباسیان و حسنیان است و تحو  فكاری عباسایان در موضاوع مشاروعیت تحقاق      

 یافته است. 

اسحاق در عدم نقل روایات خا  مربوط باه  تواند، احتیاط ابن  یك  از مسائل  که م 

را نشان دهد، موضوع نقل روایت یوم الدار اسات. در ایان روایات،     جانشین  امام عل 

در هنرام اغاز دعوت علن  اسالم، خویشاوندان نزدیك خویش از بن  هاشام را  پیامبر

دیراران   پرسد، چه کس  حاضر است در راه دعوت کند و از انان م  به مه ان  دعوت م 

که تنها اماام  ؟ به اسالم، وی را یاری کند تا برادر، وص  و خلیفه ایشان در بین انان گردد

 1این امر را پذیرفت. عل 

که  گردد. در نسخه یونس بن بكیر هم با این این گزارش در سیره ابن هشام بیان ن   

ت و وصایت امام شود، اما  به موضوع خالف موضوع دعوت خویشاوندان به مه ان  نقل م 

توان نتیجه گرفت، در نسخه زیاد بن عبداهلل بكاای    گردد. بنابراین، م  ن    اشاره عل 

که مستند ابن هشام بوده است، به احت ا  این گونه بوده است. در واقاع، ایان روایات باا     

بان فضال   سا ةة   ای به روایت تنها در نسخه تصریح به جانشین  و وصایت امام عل 

 ق( امده است. 161. ابرش )د

رسد، ابن اسحاق با نراه به رویكرد عقیدت  هر یك از شاگردان خود تالش  به نرر م 

کرد، نوع  گزینش در روایات سیره انجام دهد؛ زیرا در روایت یوم الدار در نسخه یونس  م 

، اما داند کند و دلیل این امر را درخواست ان راوی م  بن بكیر، حت  نام راوی را پنهان م 

از ایان موضاوع    2 کناد.  بن فضل، نام ان راوی را بدون هیچ مشكل  نقل م س ةة  برای

توان نتیجه گرفت که ابن اسحاق در مج وع متوجه فضای فكری مخاطب خاود باوده    م 

کرده است. در نتیجه مشخص اسات کاه در      گةی است و هر روایت  را برای هر کس  نقل

                                              
 .601، ص 0ج  ی،تاريخ طبر ی،. طبر1
 . 126، 125، ص بزم آورد، «مالحظاتی درباره سيره ابن اسحاق بروايت يونس بن بكير». زرياب، 2
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ور عباس  شده است، نباید خبری از یوم الادار و حادیث   که تقدیم منص سیرهنسخه اصل  

 غدیر باشد. 

 . رواج عقيده كالمي اهل حديث در مخالفت با خالفت امام علي4-3

ق( به وجود امد و حاصل  40- 36) پس از اختالفات  که در دوره حكومت امام عل 

ان سه جنگ ج ل، صفین و نهروان گردید، به جز شاهر کوفاه کاه پایرااه اصال  اماام       

بود و بیشتر ج عیت ان شیعه بودند، بیشتر مناطق مهم جهان اسالم شامل بصره، عل 

 مدینه، مكه و شام مواضع متفاوت  داشتند.

ه پذیرفتا  ردی زیدی، دو خلیفه نخسات را  عامه مسل انان به جز شیعه امام  و در موا 

در قرن نخست هجری تا قرن دوم، در مورد خلیفه سوم ع ومیت  وجود نداشت. ، اما بودند

ها باه شایعه    حا  افراد در تواریخ و شرح گونهبرخ  از سنیان، عث ان را قبو  نداشتند. این 

 . ندهست یعه جداند، اما به طور اصول  به لحاظ عقاید و فقه از شهست بودن متهم

به  ،عث انای داشتند و ض ن عدم پذیرش خالفت  چنین عقیدهبسیاری از مردم عراق، 

دانساتند. در   را برتر از دو خلیفه نخست م ان حضرت اعتقاد داشتند و حت   امام عل 

، اهل حدیث و عث ان  مذهبان سخت به عث ان اعتقاد داشتند و تفكیك میان یشانبرابر ا

 پذیرفتند.    گةی یفه دیرر را به هیچ رویاو و دو خل

 باید در امر خالفت به سه خلیفه ابوبكر، ع ر و عث اان  اناین اعتقاد، مسل ان اساسبر 

 خالفات ایشاان   باه ترتیاب تااریخ   را ترتیب فضیلت اناان بار یكادیرر     شدند و م معتقد 

و  اسات  از ساوم  بهتر از دوم  است و دوما  بهتار    اول  پذیرفتند، دانستند؛ یعن  م  م 

اعتقادی، تنها سه خلیفه پذیرفته شاده   در بعد ند. در این گرایشهستاینان بهترین صحابه 

 1نداشت.بودند و جای  برای خلیفه چهارم وجود 

                                              
؛ پاكتچی، 156، ص 5ش، هفت آسمان، «نقش احمد بن حنبل در تعديل مذهب اهل سنت«  . ر.ک: جعفريان،1
 .102، ص 6، دايرة المعارف بزرگ اسالمی، ج«اهل حديث»
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در اواسط سده دوم هجری، کم کم این عقیده کالم  مورد تجدیاد نرار واقاع شاد و     

چهارگانه مت ایل شدند که اغاز این برخ  از محدثان اهل سنت به موضوع خالفت خلفای 

 1ق( باوده اسات.  191ق( و عبداهلل بان مباارك )د.   173امر از سوی نوح بن اب  مریم )د. 

ترین محادث اهال حادیث در     ق(، مهم241سرانجام، این امر از سوی اح د بن حنبل )د. 

 کالما    و بعادها باا غلباه مكتاب     2سده سوم، به صورت کامل وارد عقاید اهل سنت شد

 اشعری بیشتر تأیید گردید.

شاود،    وسیله اح د بن حنبل که با عنوان عقیده تربیع شناخته ما   این تغییر بنیادین به

است؛ زیرا مقایسه روند نقطه عطف  در گسترش و نقل احادیث خا  فضایل امام عل 

روایت حدیث غدیر در منابع پیش و پس از اح د بن حنبل، نقل گسترده این حدیث را پس 

 دهد. از ترویج اندیشه تربیع نشان م 

 . مخالفت علماي اهل سنت با نقل احاديث مورد استفاده شيعيان 4-4

رو  با مشكل روبهشد نقل احادیث خا  فضایل امام عل  نكته دیرری که سبب م 

های کالم  رقیب و شیعه هراس  باود. بار    گردد، مرزبندی جامعه اهل سنت با دیرر گروه

گیاری شایعیان از نقال     بسیاری از عال ان بزرگ اهل سنت در هراس از بهاره این اساس، 

برای اثبات عقاید کالم  خود، از نقل این گونه از احادیاث  احادیث فضایل خا  عل 

تاوان   ن ودند. ن ونه این هشدارها را م  کردند و دیرران را از این کار منع م  خودداری م 

 موارد زیر دانست: 

ق( با این استدال  که بیان حدیث غادیر  150مؤسس مذهب حنفیه )د.  الف. ابوحنیفه،

کنند، اصحاب خاود را از بیاان    متقاعدشود شیعیان با استناد به ان، اهل سنت را  سبب م 

 3ن ود. حدیث غدیر منع م 

                                              
 .062، ص14و  16، شطلوع، «عثمانيه». كرون، 1
 .176 - 145، ص5، شهفت آسمان، «نقش احمد بن حنبل در تعديل مذهب اهل سنت«  . ر.ک: جعفريان،2
 .06ص ی،االمال. مفيد، 3
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ق( در هنراام  کاه او در اخارین    149ب. ابوحنیفه در دیداری با سلی ان اع اش )د.  

ر بی اری بود به وی توصیه کرد در روزهای اخار ع ارش از نقال    در بست  روزهای زندگ 

بیان کرده است، توبه کند و به عنوان ن وناه از  احادیث خاص  که در فضیلت امام عل 

 1رو شد. نام برد که با جواب تند اع ش روبه أنَا قَِسيُم الَنَّارِ حدیث 

اع ش که سبب تقویت  وسیله ای از عال ان اهل سنت نسبت به نقل احادیث  به ج. عده

کردند و از او خواستند که نباید هر انچاه را شانیده    شد، اعتراض  رافضه، زیدیه و شیعه م 

  2است، بیان ن اید.

مانع نقل فضاایل    نامید، که گروه  که نام انان را با تحقیر مرجئه م  د. اع ش از این

ن این احادیث را داشتند، شدند، ناراحت بود و از کسان  که درخواست شنید م امام عل 

 3خواست انان را از مسجد بیرون کنند. م 

کاه بسایاری از    ق( که از عال ان اهال حادیث اسات، دلیال ایان     276ه. ابن قتیبه )د. 

کنند و  مانند حدیث غدیر و حدیث منزلت را نقل ن  محدثان، احادیث فضایل امام عل 

  4داند. رافضه م  یا سع  در تشكیك انها دارند، بغض ایشان نسبت به

گفت اان حااکم در میاان عال اان       ابن اسحاق، سیرهکه در زمان نرارش  در نهایت ان

بزرگ اهل سنت، موضع گیری منف  درباره احادیث  بود که نرریه خلفای سه گانه را زیار  

 شد. برد و یا به شكل  سبب تقویت مذاهب رقیب، مانند تشیع م  م  سؤا 

 نتيجه . 5

دهاد کاه دالیال قاوی و      های باق  مانده از کتاب ابن اسحاق نشاان ما    بررس  گزارش

کتاب وجود ندارد. بنابراین، با توجه به نقل گسترده این  مستندی درباره واقعه غدیر در این

                                              
 .060، ص0، ج فضيلشواهد التنزيل لقواعد الت ی،. حسكان1
 .066، ص40جدمشق،  ۀتاريخ مدين؛ ابن عساكر، 416، ص6ج الضعفاء الكبير، ی،. عقيل2
 .764، ص0ج المعرفة و التاريخ، ی،. فسو3
 .56، 54اللفظ والرد علی الجهمية و المشبهة، صی االختالف ف ی،. ابن قتيبه دينور4
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واقعه از سوی بسیاری از صحابه و تابعان در فضای غیر رسا   ساده او  و دوم هجاری    

 وجاة  از سافر  ادث بازگشت رسو  خادا تالش شد این پرسش که چرا ابن اسحاق حو

ترین واقعه ان؛ یعن  غدیر را گزارش نكرده است؟ باا روش تبیاین    الوداع به مدینه و مهم

 تاریخ  پاسخ داده شود.

باا   ابن اساحاق دربااره فضاایل اماام علا        به ه ین سبب، پس از بررس  موضع

ابان اساحاق در دو حاوزه    وسایله   رویكرد تبیین تاریخ ، دالیل عدم نقل حدیث غدیر، به

گیری  و گفت ان حاکم بر موضعهای وقت درباره نقل فضایل امام عل  سیاست حكومت

 بررس  شد. عال ان بزرگ اهل سنت در موضوع نقل فضایل امام عل 

ها نشان داد که در بعد ذهنیات شخصا ، ابان اساحاق در مج اوع       نتیجه این بررس 

داشته است و بیشاتر از دیرار مورخاان    عل  مثبت نسبت به نقل فضایل امام  موضع 

چناین، در موضاوع سیاسات     متقدم، اقدام به بیان فضاایل ان حضارت کارده اسات. هام     

در تعارض با بیان فضایل امام عل   ها مشخص شد در دوره امویان و عباسیان، حكومت

 ، کتاب به دستور منصور عباسا  های حكومت  بوده است و با توجه به نرارش این سیاست

 توانسته است مخالف عالیق خلیفه ع ل کند.  ابن اسحاق ن  

در موضوع گفت ان حاکم بر عال ان اهل سنت مشخص شد، اعتقاد بیشتر عال ان اهل 

شاد نقال احادیاث خاا       ما   گانه سبب حدیث در سده دوم هجری به عقیده خلفای سه

ل ان بزرگ اهال سانت بار    چنین، تأکید عا رو شود. هم مخالف با این نرریه با مشكل روبه

های رقیب، دلیل دیرری برای  برای بهره نررفتن گروهکت ان احادیث فضایل امام عل 

 مانند واقعه غدیر بوده است. عدم نقل فضایل خا  امام عل 
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