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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 شماره هشتاد و چهارم یکم،و  یستسال ب

  9911 زمستان

 

اهل سنت؛  یخیتار یها با گزارش یسهدر مقا یعیش یها گزارش یخیتار یاعتبارسنج

و عبدالملک بن مروان مرتبط با تعامالت امام سجاد یها گزارش یمطالعه مورد

 

 02/72/55 تاریخ تأیید:                   71/6/59 تاریخ دریافت:
  1 توکابادی یرزاییعباس م 

 
از  یخیتلار  یدر نقلل زلرارش هلا    یعهاهل سنت و ش یشناخت تفاوت روش

 یهلا  سلنت  ییل  تغ دهلد  یموضوعات حوزه روش نقد ملت  اسلت  له ن لا  مل     

 یپلووه  بله ب رسل    یل  . ازلاارد  یهلا ارل  مل    چگونه ب  نقل زرارش ای ی هاند

و عبلداملک  مل وا   له از منلاب        م تبط با تعامالت امام سجاد یها زرارش

دو  یا م ای یسهمقا یو با روش پ دازد یاست، م یافتهراه  یعیبه مناب  ش تاهل سن

دربلاره   یزلاار  ب  آ  است  ه به دور از ارزش یعیز وه از مناب  اهل سنت و ش

 ی هو س یخم تبط با تار یها ن ا  دهد زرارش ها یتاصل روا ینادرست یا یدرست

 یلده را به خلود د  ی اتییتغ ی،مختکف ماهب یها یا در ج  یوستهپ یتاهل ب

و عبداملک  ب  م وا  بله    م بوط به روابط امام سجاد یاتاست و انتقال روا

 یبوده است  ه به احتلال با اهداف ملاهب  ییها هل اه با پ داخت یرن یماممناب  ا

 یلا و  یلا  غام یفک  یها است و سنت ی فتهصورت پا ائله یگاهجا یو ارتقا

   نبوده است. ی تأر یب یی اتتغ ی ا زا یا متهلا  به غکو در پاره
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اهل سنن،، مننابع    یخی، عبدالملک بن مروان، منابع تار امام سجاد :کلیدواژگان

 .یخیتار یها گزارش یاعتبارسنج یعه،ش یثیحد

 مقدمه. 1

، توجه به روش زندگی ایشان اسن،.  یکی از مسائل مهم در مطالعات تاریخ اهل بی،

های  های فراوان و گسترده در حوزه ها و بررسی   شناسایی این مسئله مهم با انجام پژوهش

پذیر اس،. البتنه، منوانعی در اینن راه وجنود دارد.      امکانمختلف تاریخی، رجالی و حدیثی 

گران این حوزه اس،. مشهور اس، که  گیری ارزشی گزارش یکی از این موانع، نوع و جه،

  1های ارزشی، نادرس، اس،. توقع داشتن از یک مورخ بدون نگاه

های  زارشهایی، گ    فرض و بر اساس پیش هرکدام از منابع شیعی و اهل سن، به شکلی

کنند. آشکار اس، کنه امنام دانسنتن و ینا شناسنایی آن       مرتبط با ائمه شیعی را روای، می

بزرگواران به عنوان شخصیتی عادی در این امنر منر ر اسن، و تتناوت قابنل تنوجهی در       

هنای   کند. توجه به این مسئله، ممکن اس، اعتبار گزارش ها ایجاد می   گیری گزارش جه،

 یعیان مخدوش کند.اهل سن، را برای ش

؛ زیرا فهم زنندگی   های اهل سن، نیز مهم اس، با این حال باید توجه کنیم که تالش 

های فراوانی که در منابع شنیعی بنه وینژه در حنوزه      و سیره امامان شیعی به سبب کاستی

های اهل سن، چندان ممکن نیس،  تأمل در گزارش به دور از 5مسائل تاریخی وجود دارد

دهند. البتنه،   حتمال زیاد در برخی مواقع، تصویر کاملی از وضعی، موضوع نشان نمیو به ا
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هنای اهنل سنن،     تأمل در این باره، غیر از قبول و معتبر دانستن گنزارش  روشن اس، که

 ها اس،.   ها برای شکافتن زوایای مختلف مسئله یا کمک به فهم زمینه اس، و تأمل در آن

و ای خنا  از زنندگی امنام سنجاد      یه بنه بررسنی جنبنه   این پژوهش از همین زاو

تأمل این مطالعه، شخصی، این افراد  پردازد. حوزه می ارتباطات ایشان با عبدالملک مروان

ها نیس،. بلکه قلمرو این مقاله، بررسی و مطالعه رواینات     و یا کیتی، و چگونگی رابطه آن

ای تطبیقنی بنا رویکنردی تناریخی       ، به شیوهمتناظر به این دو در منابع شیعه و اهل سن

سرنوشن،  گینری   پنی  اس،. مبنای نظری این نگاه بر این نقد تاریخی اسنتوار اسن، کنه   

قندر همنوار    دهد. بستر تناریخ آن  می های مختلف نشان های تاریخی در طول سده گزارش

  1مذهبی حرک، کنند. -های فکری تأ یر از جریان ها بدون   نیس، که متن

های پیشین خود تکیه  های تاریخی دورهدآور چنین، بیشتر مورخان مذهبی بر دس، هم

؛ چراکنه تناریخ    دارند و ممکن اس، تاریخی بسازند که بر مخاطبان مذهبی تأ یرگذار باشد

 های خود تبینین  ها هستند که تاریخ را بر اساس داشته   بیرون از انسان نیس، و این انسان

دهنی از امنام    بر این اساس، کوشش این مقالنه بنر نشنان دادن شنیوه گنزارش      5کنند. می

 مقالنه اینن   در منابع مختلف شیعه و سنی در طول زمان خواهد بود. از اینن رو،  سجاد

آن اسن، کنه    گنر انین ب که اس، یخیتار متن نقد حوزهشناسانه در  روش یکردیرو دارای

 ننوع  ییشناسنا  دربلکنه   ی،خیتنار  اتیروا نادرستیو  درستی ییتالش مقاله نه در شناسا

  .اف،ی خواهد تمرکزموضوع  کیمواجهه متون با 

های خود  کنیم که نشان دهیم، هر کدام از فریقین در گزارش بر این اساس کوشش می

هنای خنود، چگوننه گنزارش      فنرض  و عبدالملک مروان بر اساس پنیش  از امام سجاد

تمان ویژه خود به روابط این دو شخصنی، چگوننه   گران در درون دو گت اند و گزارش کرده
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 1شود. طرفانه گزارش نمی گاه با محتوای بی اند؛ چرا که به طور معمول، تاریخ هیچ نگریسته

چنین رویکردی این امکنان را فنراهم خواهند کنرد تنا در  خنود را از اینن مسنئله کنه          

انند،    گذار واقنع شنده  های تاریخی چقدر تأ یر های مذهبی در رویارویی با شخصی، گرایش

 ارتقا بخشیم.

شود که به جایگناه و کنارکرد مهنم نقند منتن در       می اهمی، بحث، هنگامی مشخص

هایی کارکرد قابل توجه در     رسد، چنین پژوهش می به نظر 5مطالعات تاریخی توجه نماییم.

گشناید و در   هنا منی     این زمینه دارند؛ زیرا راه را بر رویکرد نقادانه به متن در دیگر پژوهش

های تاریخی از امامان در فرض موفقین، مطالعنه    عرصه نگاه نقادانه به متن در زمینه نقل

 شود. می ای مثب،، مر ر واقع  به شیوه

هنای   و مقایسه متن محوراننه گنزارش   ؛ یعنی بحث امام سجاد اره این موضوعدرب 

منروان در مننابع شنیعه و اهنل سنن،، پژوهشنی دینده         بنمرتبط با ایشان و عبدالملک 

های مرتبط با این موضوع دانسن،. در   پژوهش  توان از اولین می شود و این تحقیق را نمی

ر متون اهل سن، و شیعی، تعامالت امنام  این تحقیق، هدف آن اس، که مشخص گردد د

ای فراهم شود تنا در پنی     و عبدالملک مروان چگونه روای، شده اس،؟ و زمینهسجاد

 های گزارش، اگر تغییری در متن صورت گرفته آشکار گردد.  مقایسه متن

های اسالمی، تأ یرات منذهبی بنر تغیینرات     تر درباره نخستین گزارش گلدتسیهر پیش

توان به صورت مصداقی، نقش باورهای  ، میدر این مقاله 3ها را مطرح کرده اس،.   گزارش

های مورد بحث، این پنیش فنرض    در همه گزارشالبته  ها دید.   مذهبی را در تغییر گزارش

هنا را تغیینر      انند و آن  های خود را از منابع اهل سن، دریاف، کرده که منابع امامی گزارش
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های مورد بحث  دازه احتمال دارد که گتته شود منابع اهل سن،، گزارشاند به همان ان  داده

 اند.  ای خود، تغییر داده  را متناسب با مختصات اندیشه

افزون بر این که این پژوهش، فقط بازیافتن حقیق، تاریخی و رسیدن به اصل واقعی، 

ها دخالتی    چنان که اطمینان یا عدم اطمینان محقق به این گزارش ها اس،، هم آن گزارش

شناسی فکری در  های دو روش ای میان گزارش  در پژوهش ندارد، بلکه هدف، تنها مقایسه

ای از حقیق، دارند ولی با این   متون بهرهه، معتقد هستیم که یک سوژه مشخص اس،. البت

 های تاریخی یا روایی مورد سرال نیس،. حال، حیثی، گزارش

شود در مطالعات تاریخی به خاستگاه هر نگاه و رویکرد در نقنل   می این بررسی سبب 

وع هنای فکنری، چقندر در نن     شناسنی  ها توجه کنیم و نشان دهیم که تتاوت روش گزارش

های هر پژوهش اس،؛ چنرا   تواند تتاوت ایجاد کند. این نکته، یکی از ضرورت می گزارش

این ها را بازبینی کنیم. در واقع    دهد، سرنوش، فهم و تتسیر گزارش می اجازهکه این روش 

کنند، سنیر تناریخی     منی  پژوهش، تنها از نگاه تاریخی با توجه بنه مننابع موجنود تنالش    

هنای مننابع شنیعه و سننی      ها را بررسی کند و به دنبال کشف رابطه میان گزارش   گزارش

ها و مطنرح کنردن احتمنا تی       نیس،. بلکه تنها به دنبال نشان دادن تتاوت میان گزارش

 تأخر منابع اس،.  منطقی با توجه به تقدم و

ش اس،، خدمتی به سن، ترا ی امامینه  که بسطی در حوزه پژوه این رویکرد پژوهشی

رود که از این طریق بتواند سره را از ناسره بازشناسد. از این رو، این پنژوهش   می به شمار

رانی و  های اهل سن،، دس، به پیش که منابع امامی در رویارویی با گزارشدهد  نشان می

اند و برخنی   ه حاشیه راندههای گزارش را ب اند. به این معنا که برخی از قسم، رانی زده پس

اند.  های امامتی قرار گیرد، برجسته و پرورده توانس، مورد استتاده تبیین تئوری می دیگر که

شناسنی سننی و    برای نشان دادن این موضوع، پنج مورد از میان موارد فراوان در دو روش

وایی هستند، گیرد. در این موارد که برخی موضوعی و برخی محت شیعی مورد بحث قرار می

دارنند و نشنان    های امامیان های تاریخی اهل سن،، تقدم زمانی نسب، به گزارش گزارش
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متأخر امامی از منابع متقدم سنی، همراه بنا تغییراتنی    های داده شده اس، که نقل گزارش

 بوده اس،. 

 . مورد اول2

)د.  ه.ق.(، ابنن عسناکر  552)د.  ماننند ابنن سنعد    نگاری و تاریخی اهل سنن،  منابع تراجم

دهند که بعند از کشنته شند     بیان دو طریق گزارش می ه.ق.( با747)د.  ه.ق.( و ذهبی271

)د.  وگنویی مینان حجنا  و محمند بنن حنتینه       ه.ق. در گتن،  73عبداهلل بن زبیر در سال 

 ه.ق.( در بحث بیع، با عبدالملک، ابن حنتیه گت،: 71/75

لحظه یا نفخه وجود دارد. پس امید است که بعضی    063برای خداوند متعال 

 از آن لحظات و نفخات را روزی کند و برای من از تو تسلط  قرار ندهد.

شد به این صورت که   نگاری عبدالملک با پادشاه روم ختم این قضیه، سرانجام به نامه 

 شن، دا  را نگه عبدالملک نامهداد و  حجا ، پاسخ محمد بن حنتیه را به عبدالملک گزارش

. عبدالملک همان پاسخ محمد ش،نو  ای تهدیدآمیز به عبدالملک  تا این که پادشاه روم نامه

هنای اهنل بین،     ند و آن را از گنجینهدش  د. رومیان از پاسخ متعجبرک  را برای وی ارسال

)د.  سنمرقندی این گزارش را برخی منابع دیگر اهل سن، مانند  1.دکردن معرفی پیامبر

بینان   بندون ه.ق.( 664)د.  ه.ق.( و یوسف بن حناتم شنامی  277)د.  ه.ق.(، زمخشری373

 5.کنند طریق نقل گزارش می

                                              

، 15، جت اریخ مدین د دمش     اب ن سس ا،ر،   ؛ 112-111، ص1، جالطبق ات الکب ری  ابن سعد، . 1

، ت اریخ االس  م  ؛ ذهبی، 58، صالدر النظیم؛ شامی، 88، ص2، جربیع االبرار؛ زمخشری، 512ص

 . 101-100، ص2ج

؛ شامی، 88، ص2، جربیع االبرار؛ زمخشری، 522، ص5، جتفسیر سمرقندی بولیث سمرقندی،ا. 2

 . 558، صالدرالنظیم
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 ه.ق.( بنا 432)د.  ه.ق.( از کتاب ابونعیم اصنتهانی 271)د.  همین گزارش را ابن عساکر

علی بن الحسین علی بن زید ازکند. طبق این نقل،  بیان سلسه سند سومی روای، می

به عبدالملک مروان نامه تهدیدآمیزى نوش، و پادشاه روم  این گونه روای، کرده اس، که

در آن، همراه با سوگند تهدید کرد که صد هزار سپاه از خشکى و صد هزار نیرو از راه دریا 

به جنگ خواهد فرستاد، مگر این که عبدالملک جزیه پرداخ، کند. عبدالملک کنه بسنیار   

اى به حجا ، والی حجاز نوش، تا محمد بن حنتیه را تهدید به قتل  منا  شده بود، نامهبی

اى  کند و واکنش ابن حنتیه را برایش گزارش کند. همین که نامه وى به حجا  رسید، نامه

 به محمد نوش، که در آن نامه وى را تهدید کرد. محمد در پاسخ وى نوش،: 

شصیت نظیر بیه مخلیوت اسیت و مین        صید و  برای خدا را در هر روزى س 

 امیدوارم که نظرى به سوى من کند که تو را از من باز دارد. 

حجا  همان پاسخ را به عبندالملک نوشن، و عبندالملک آن را در پاسنخ پادشناه روم      

 فرستاد. پادشاه روم به عبدالملک نوش،: 

  1این سخن از تو و خاندان تو نیست بلكه از خاندان نبوّت است.

)د.  بینان همنین سلسنله سنند و صنتدی      بنا  5ه.ق.(297)د.  گزارش را ابن جوزیاین 

ه.ق.( 357)د.  البته در میان منابع اهل سن،، ابن عبد ربهکند.  بدون آن نقل می 3ه.ق.(764

آورد ولنی آن   دهد و جریان میان عبدالملک و پادشاه روم را منی  نظر خاصی را گزارش می

                                              

؛ 250-220، ص2، جالمن تظم ؛ اب ن و وزی،   552، ص15، جتاریخ مدیند دمش   ابن سسا،ر، . 1

، ال در النظ یم  ؛ برای گزارش متفاوت دیگ ری، ر.ک: ش امی،   62، ص5، جالوافی بالوفیاتصفدی، 

 .558ص

 . 250-220، ص2، جالمنتظمابن ووزی، . 2

 .62، ص5، جالوافی بالوفیات. صفدی، 5
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بنه اینن صنورت کنه     . کند میه.ق.( نقل 143)د.  عبداهلل بن حسن جمله معروف را سخن

که نزد عبداهلل بن حسن  س،خوا و عبدالملک از حجا  کرد ک را تهدیدلعبدالم ،قیصر روم

م وهمان را به قیصنر ر  ،داد برای وی بترستد و او همکه ، تهدیدش کند و هر پاسخی رود

 : در پاسخ گت،دهد. عبداهلل هم 

کل یوم ثالثمائة لحظة، لیس منها لحظة   عزّ و جل لوحا محفوظا یلحظهإن للّه 

و إنی  ررجیو  ن یكفینیی      إال یحی  فیها و یمیت و یعز و یذلّ و یفعل ما یشاء

 منها بلحظة واحدة 

شود  می همه بحث از این جا شروع ند.ردک  کالم انبیا تعبیر به رااین عبارت هم  نرومیا

شود که این گزارش تغییراتی را به خود دیده اس،. به  می ع امامی آشکارکه با بررسی مناب

نگاراننه   ه.ق.( که متأخرتر و دارای رویکردی مناقنب 277)د.  ابن شهر آشوبطور شاخص، 

هنای ابنن    اس، تغییر قابل توجهی در همین متن ابن عبد ربه داده اس،. وی عین عبارت

کند، ولی به جای نام عبداهلل بن حسن،  می نقل عقد الترید ؛ یعنی بیان کتابش عبد ربه را با

 1دهد. قرار می راعلی بن حسین

                                              

به  مقامات حریری؛ یکی از شارحان ،تاب 200، ص5، جمناقب آل ابی طالب. ابن شهر آشوب، 1

، 5، جشرح مقامات شریشی،همین متن ابن شهرآشوب را تکرار ،رده است ) ق.(210.دشریشی)نام 

های اشتباه سبب شده است ،ه برخ ی ب ه ص ورت     رود، همین گزارش (؛ احتمال می522-521ص

ق.( روایت 225.دیوسف بن حاتم شامی)نادرستی، سعی در تردید گزارش مشهور ،نند. برای مثال، 

گوی د ، ه ای ن     ،ن د و م ی   ده است با استداللی ضعیف رد میمعروفی را ،ه در منابع اهل سنت آم

توانس ته اس ت    ،ه مخاطب سبدالملک نمینقل شده است. او می گوید  روایت برای امام سجاد

محمد بن حنفیه باشد؛ زیرا وی قبل از به خ فت رسیدن سبدالملک و ،شته شدن سبداهلل بن زبیر از 

(؛ 558، صالدر النظیمفیه، منظور ابوهاشم بوده است )شامی، رود ابن حن دنیا رفته بود و احتمال می

 رسد صحیح باشد؛ زیرا محمد بعد از سال هشتاد هجری از دنیا رفته است. این باور به نظر نمی
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شود ولی در منابع  این گزارش در منابع متقدم امامی، غیر از ابن شهر آشوب دیده نمی

 ه.ق.( طننرف 574)د.  متمایننل بننه شننیعه بننه دو صننورت متتنناوت آمننده اسنن،. یعقننوبی 

ق.( آن 364)د.  مسنعودی  و 1کنند  گنزارش منی  علی بن حسینوگو با حجا  را  گت،

با این تتاوت که یعقنوبی بندون طرینق و بنه      5نماید. شخص را محمد بن حنتیه بیان می

را بنا همنان سلسنله سنند      طبقنات الکبینر  صورت مرسل و مسعودی گزارش ابن سعد در 

 کند.  گزارش می

دانند با سه  صاحب آن سخن معروف می هایی که ابن حنتیه را    از سویی دیگر، گزارش

به فراوانی تکنرار شنده اسن،. نتیجنه      3طریق روایی در منابع رجالی و تاریخی اهل سن،

های منابع اهنل سنن،، محمند بنن حنتینه مخاطنب بنا واسنطه          در بیشتر گزارشکه  این

عننی  ؛ ی عبدالملک قرار داده شده اس،، ولی در تنها منبع امامی روای، کننده اینن گنزارش  

؛  و یکی از دو منبعی که گرایش به شنیعه دارد آن هنم بندون سنند     ابن شهرآشوب مناقب

 مطرح شده اس،. یعنی یعقوبی، امام سجاد

هنای مختلتنی در    گرانی این گزارش را که به صنورت  به هر حال آشکار اس،، گزارش

بنه تأوینل    سجادشده اس، برای امام    منابع اهل سن، به محمد بن حنتیه ارجاع داده

؛ زیرا بحث امام، امام چهارم، همواره در طرف محمد بن حنتینه بنه عننوان تنهنا      برند می

 بنه عننوان ننوه     و علنی بنن حسنین    بازمانده علی بن ابی طالب و بزرگ بننی هاشنم  

                                              

 . 505، ص2، جتاریخ یعقوبییعقوبی، . 1

 . 116-112، ص5، جمروج الذهبمسعودی، . 2

، ت اریخ مدین د دمش     )ابن سسا،ر،  بن الحسینحماد بن سلمد سن سلی بن زید سن سلی . یک: 5

؛ یونس بن أبی إسحاق قال حدثنی سهل بن سبی د ب ن سم رو الح ارثی    (؛ دو و سه: 552، ص15ج

، الطبق ات الکب ری  )ابن س عد،   سبداهلل بن وعفر سن صالح بن ،یسان سن الحسن بن محمد بن سلی

 (.112-111، ص1ج
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های شیعی بنوده اسن،.    ، همواره در کشاکش جریانو فرزند امام حسین امام علی

 کند.  می ، کیسانیه و در سوی دیگر، امامیه از آن دفاعجریانی که در یک سو

کند، به هر دلیلی به  و یا متنی که وی از آن نقل می در این تغییر متن، ابن شهر آشوب

ابن شهر آشوب از محد ان پرنویس و از شاگردان قطب راونندی  اند.  روشنی دخال، داشته

ترین، منابع جامع معاجزنگناری امامینان    یکی از مهم الخرائج و الجرائحه.ق.( صاحب 273)

وی که گزارش منورد بحنث در    مناقب آل ابی طالبرود. کتاب  می در سده میانه به شمار

ای معتدل در   آن آمده اس،، نسب، به دیگر آ ار هم ردیف خود، بسیار متمایز اس، و نوشته

وران و شنرایط ابنن   باب معجزات و فضایل اهل بی، اس، که شاید دلیل آن را بتوان در د

شهر آشوب دانس، که با محافل روایی اهل سن،، ارتباط قابل توجهی داشنته اسن، و در   

 از منابع آنان استتاده کرده اس،. مناقبکتاب 

در موضوع مورد سخن، ابن شهر آشوب گزارشی تاریخی و معنروف را از اهنل سنن،    

آورد. وی  میفضایل امام سجادکند، ولی با تغییراتی در متن، آن را در باب  دریاف، می

های اسالمی )از نگناه   را پاسخ دهنده به مواجهه رومیان با خلیته غاصب سرزمین امام

سرا ت مطرح حاکمان رومی از خلتا بنه اهنل بین،،     کند. البته ارجاع امامیان( معرفی می

و امنام   سرا ت پرسیده شده از خلیته دوم و معاویه و ارجناع آن بنه امنام علنی     مانند

 و شناید امامینان بنا اینن      1تر نیز از سوی مننابع امنامی مطنرح شنده بنود      پیش حسن

 البتنه اینن    انند.  ها در مقام نشان دادن ضنعف علمنی رقیبنان سیاسنی خنود بنوده         گزارش

مراجعه  عقد التریداحتمال منطقی را باید مطرح کرد که شاید ابن شهر آشوب، خود به متن 

 را از منتن دیگنری کنه بنه ابنن عبدالربنه منسنوب کنرده اسن،،          نکرده اس، و گنزارش  

 کند. گزارش می

                                              

، 5؛ ج205-202، ص2، جاق ب آل اب ی طال ب   منبه سنوان نمون ه، ر.ک: اب ن ش هر آش وب،      1.

 . 160-168ص
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 . مورد دوم 3

حجنا  بنن یوسنف را از     ،ای عبدالملک در نامهدهد که  ه.ق.( گزارش می579)د.  بالذری

 ،همین مسنئله  سبب)ستیان( به  ریختن خون آل ابی طالب بر حذر داش،؛ زیرا بنی حرب

منابع تاریخی  این گزارش با کمترین تغییر محتوایی در 1ملک و پادشاهی را از دس، دادند.

 ه.ق.( و مسعودی574)د.  در سده سوم و چهارم، مانند آ ار یعقوبی با گرایش شیعی عراقی

 منننابع حنندیثی امننامی  ،در نخسننتینزمننان  هننم ولننی 5شننود ه.ق.( مشنناهده مننی346)د. 

اند و در اینن بناره    ه.ق.( کمی تغییر یافته592)د.  صتار بصائر الدرجاتد ، مانندر سده سوم

 دهند: گزارش می

ای به حجاج نوشیت و    چون عبدالمل  خلیفه شد و خالفتش تثبیت یافت نامه

وی را از ریختن خون فرزندان عبدالمطلب نه  کرد؛ چراکه همین شیوه بن  امییه  

 این خبر به صورت غیب  بیه امیام سیجاد   ها در خالفت شد.    باعث ناکام  آن

خداوند به سبب این نظر عبدالمل ، ملكیش را ویوالن  خواهید     رسید و این که

 رسیول خیدا در خیوا      هدهید کی   می   نویسد و خبیر  م  ای به وی  امام نامه کرد.

  0این گونه گفته است.

ار قطنب  این روای، در همین طیف از منابع در سده ششم و هتتم هجنری، ماننند آ ن   

در  4شود. ه.ق.( با تغییرات دیگری گزارش می693)د.  ه.ق.( و اربلی273)د.  الدین راوندی

 گردد: این منابع روای، می

                                              

 . 255، ص6، جانساب االشرافب ذری، . 1

 . 160، ص5، جمروج الذهب؛ مسعودی، 505، ص2ج ،تاریخ یعقوبییعقوبی، . 2

 .511-515، صاالختصاص؛ دوره بعد، ر.ک: شیخ مفید، 516، صبصائر الدرواتصفار، . 5

 . 525-525، ص2، ج،شف الغمد؛ اربلی، 212، ص1، جالخرائجقطب الدین راوندی، . 5
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حجاج به عبدالمل  نامه نوشت کیه اگیر خواهیان تثبییت خالفیت خیویش        

بییان   ای سِری با  را به قتل برسان و عبدالمل  در نامه هست ، عل  بن حسین

روش اشتباه بن  امیه در این باره وی را ریختن خون بن  هاشم نه  کرد. امام در 

بیان دقیق ساعت نگارش نامیه عبیدالمل ، خیود را مطلی  از آن نامیه       ای با  نامه

دانیید و تثبیییت خالفییت و زیییادت در عمییر را بییرای وی از خداونیید متعییال  میی 

نامه و پ  بیردن بیه صیداقت امیام      کند. عبدالمل  بعد از مشاهده م  درخواست

فرسیتد؛ او از   م  شود و دینارهای فراوان  برای ایشان هدیه م  مسرور سجاد

 خواهد که همه حوائج خود، اهل بیت و دوستارانش را برآورده سازد. م  امام

این گزارش، یکی دیگر از موارد تغییر یک متن تاریخی اهل سنن، در مننابع حندیثی    

انساب ا شراف به این صورت که گزارشی را که به صورت متنی تاریخی در امامیه اس،. 

بالذری آمده اس،، دو منبع حدیثی امامی در سده سوم و ششم هجری به صنورتی بنارور   

بصنائر  دهند. هر دو کتناب   ؛ یعنی علم غیب امام گزارش می شده به باورهای خا  امامیه

 نگاری امامیان هستند.  ع معجزهقطب راوندی از مناب خرائجصتار و  الدرجات

ه.ق.( از 592)د.  ا نر محمند بنن حسنین صنتار      بصائر الدرجات فی فضائل آل محمند 

هنای فراواننی دربناره     محد ان شناخته شده قمی در دوران غیب، صغری اس، که رواین، 

 هنا،    ای از آن  کنند کنه پناره    ها، مناقب و معجزات اهل بی، گزارش منی  ها، ویژگی توانایی

رود که استاد به شدت ضد غلو شیخ صدوق، ابن ولید که  آشکارا قابل نقد اس،. احتمال می

 شاگرد صتار بود، این کتاب را از مجموعه آ ار صنتار اسنتثنا کنرده اسن، و آن را رواین،      

 1نکرده اس،.

الخنرائج و  هم، یکی از آ ار مهم و تأ یرگذار در بحث معاجزنگاری اس،. خرائج  کتاب 

 ، کتنابی  نوشنته عنالم معنروف سنده ششنم هجنری، قطنب الندین ابوالحسنین،           الجرائح

                                              

 .221، صالفهرست ؛ شیخ طوسی،515، ص روالدر این باره، ر.ک: نجاشی، . 1
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ه.ق.( اس،. 273اهلل راوندی معروف به قطب راوندی ) هبدسعید بن عبداهلل بن حسین بن 

ترین مننابع جنامع    شاید این کتاب با توجه به جایگاهی که در این حوزه دارد، یکی از مهم

 رود.  معاجزنگاری امامیان در سده میانه به شمار می

نگناری در   نگناری و معجنزه   هر دو کتناب از تأ یرگنذارترین مننابع در جرینان مناقنب     

ای بعدی تاریخ اندیشه امامیه هستند. با این حال، این احتمال را نباید نادیده گرف، ه دوره

که شاید تحریف روای، تاریخی صورت نگرفته اس،؛ زیرا با توجه به نزدیک بنودن دوران  

ق.(، شاید بالذری تنها قسم، اول این جریان 592)د.  ه.ق.( و صتار579)د.  حیات بالذری

هنای کالمنی شنیعه بنوده      ش کرده اس، و قسمتی را که مرتبط با اندیشهتاریخی را گزار

 اس،، حذف کرده اس،. 

 مورد سوم. 4

هنای منالی عبندالملک     ها و دفاع   در منابع تاریخی اهل سن،، چندین گزارش از وابستگی

شنود. برخنی از اینن     منی  هنا اشناره     وجود دارد که به برخی از آن نسب، به امام سجاد

 امام و کرد واگذار امام به راهایی     پول و اموالعبدالملک بن مروان، گویند که  ها می   گزارش

چنین، کسانی مدعی بعضی از اموال و صدقاتی بودند که امام هم 1.رف،یپذ راها    آن زین

مسئولی، آن را برعهده داشتند و عبدالملک از حضرت دفاع کرد و نگذارد اموال از دسن،  

رسنید از   می که امام، اجازه مصرف برخی از اموالی را که به وی یا این 5شود.خار  امام

  3کرد. می گرف، و با وی هماهنگ می عبدالملک

                                              

، ت اریخ مدین د دمش     ؛ ابن سسا،ر، 215، ص1، جالطبقات الکبریابن سعد،  برای نمونه، ر.ک: 1.

 . 566، ص51ج

 . 06، صالعلویهسر السلسله  ابی نصر بخاری، برای نمونه، ر.ک: .2

، تاریخ مدین د دمش    ؛ ابن سسا،ر، 215، ص1، جالطبقات الکبریابن سعد، در این باره، ر.ک: . 5

 . 566، ص51ج
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 موضنع  نین ا مقابل نقطه کهآمده اس،  ی امام منابع دری تیرواها،    گزارش نیا درمقابل

امنام  از  سنخنی نگناری امامینه در    مننابع مناقنب   .اسن، رجالی اهل سنن،  -تاریخی منابع

امنام سنجاد   حجنی، کنه در   دهنند  منی گنزارش   ، فرزند امام سنجاد محمدباقر

پیشاپیش مشنغول طنواف بودنند و عبندالملک هنم وی را       ،بی توجه به حضور عبدالملک

اسن، بعند از   علی بن حسین آن شخصشناخ،. عبدالملک وقتی متوجه شد که  نمی

اسن،  نقشی نداشنته  که در قتل امام حسین و با بیان این ، ایشان را احضار کردطواف

 این گونه پاسخ داد:حضرت  نمود وسرال را توجهی به خود  بی دلیل

اگر تو . آخرت او را خرا  کرد ،دنیا را از پدرم گرفت ولى پدرم ،قاتل پدرم

 باش.  این گونه نیز دوست دارى چنین شوى پس

تنها بهره دادن از دنیای خود ، ماماز جلب ارا  هدفی، نی، خودعبدالملک با انکار چنین 

 گشنود و اینن گوننه     بنر زمنین   ردای خنود را در واکنش به این سنخن، امنام    عنوان کرد.

  دعا کرد:

 خدایا! حرمتى را که دوستانت نزد تو دارند آن را نشان بده.  

 و امنام  در این هنگام ردای حضرت پر از مرواریدهای درخشان خینره کنننده شند   

 : گت،خطاب به عبدالملک 

 نیازى به دنیاى تو دارد؟   کسى که چنین حرمتى نزد خدا دارد چه

 : ادامه داد ،سپس

 1ها را بگیر که احتیاجى به آنها ندارم. این !خدایا

                                              

، 1، جالخ رائج  قط ب ال دین راون دی،    ؛522-521، ص الثاقب فی المناق ب ابن حمزه طوسی، . 1

 . 212-211ص
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های مختلف منابع اهل سن،، قابل توجنه   در این مورد، واکنش منابع امامی به گزارش

 دانند و این گونه وانمود می مالی وابسته به عبدالملکرا از نظر اس،. منابع سنی، امام

کرد، اما  می با خلیته ارتباط خوبی داش، و با وی همکاریکنند که علی بن حسین می

شناختند، بلکه وقتی عبدالملک مباحنث   دیگر را نمی در نگاه منابع امامی، نه تنها آن دو هم

نیازی خود را در قالب کرامتنی وینژه    ه، بیبه بهترین شیوکند، امام می مالی را مطرح

 نماید. می اظهار

در این جریان هم، قطب راوندی و عالم حدیثی معاصر وی، ابن حمزه طوسی )نیمنه   

. در رود، ابن حمزه مقدم بر قطب بوده اس، اول قرن ششم( مطرح هستند. البته احتمال می

آمده اس،، معجزات معصنومان   او که گزارش این موضوع در آن  الثاقب فی المناقبکتاب 

گنردد.   شود و تنها آخرین شخص هر سند گزارش می بندی می به صورت موضوعی، دسته

 توجه ابن حمزه بنر رواینات ضنعیف و بنا منبنع مجهنول، جایگناه ارزشنی اینن کتناب را           

 حمنزه، واعنب بنود و بنه کنار       کند. البته با توجه به این کنه ابنن   می  رو کمی با تردید روبه

 البتنه، اینن را    1رسند.  منی  وعب اشتغال داشن،، چننین نگارشنی از وی طبیعنی بنه نظنر      

های این دو درباره موضوع مورد بحنث در مننابع شنیعی متقندم      هم باید افزود که گزارش

 یاف، نشد.

بل متهومی به هر حال، این نکته را باید مورد توجه قرار داد که در این بخش، تنها تقا 

مورد توجه اس، و ننه مقایسنه دو گنزارش در    وابستگی مالی عبدالملک و امام سجاد

به این معنا که به احتمال، گزارشی که در مننابع امنامی دربناره     منابع اهل سن، و امامی.

های سنی اس، کنه   شود در مقابل طیتی از گزارش استغنای امام از مسائل مالی مطرح می

 کنند. می  نسب، به عبدالملک تأکیدمالی امام مدام بر وابستگی

                                              

 . 106، صفهرستمنتجب الدین رازی، . 1
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 . مورد چهارم5

و عندم پنذیرش    احترامی عبدالملک به امام سنجاد  منابع حدیثی امامی، گزارشی از بی

یکنی از والینان عبندالملک از شنهری      ،در این گنزارش دهند.  حدیث ایشان را گزارش می

ى که خداوند یها و گنج اس،های اندلس بنا کرده  در بیابان نبی دهد که سلیمان می خبری

اجازه  ها، برای به دس، آوردن آن دفینه عبدالملکداد در آن قرار دارد.  حضرت سلیمانه ب

را  ی از سترگزارش کامل ،از ناکامی پسی الو دهد. می والی به حرک، به سم، آن شهر را

 :گوید می ز این گزارشدر قسمتی انویسد. او  می  برای عبدالملک

رسیدیم بر دیوار شهر اشعاری نوشته بیود. در قسیمت    سلیمان  وقت  به شهر 

 ناز نسل عدنا شده و گفته بود اشاره به نصوص امامت اهل بیت از این اشعار

. نیز این چنیین هسیتند   شود و جانشینان او م  بهترین مولود متولد ،و اوالد هاشم

ها قییام کنید      زده گانه و حجت خدا هستند تا زمان  که قائم آناها پیشوایان دو   آن

 و این زمان  است که از آسمان او را به نام صدا کنند.  

شند.   جوینا   راه.ق.( 154)د.  محمد بن شهاب زهری ، عقیدهعبدالملک بعد از این نامه

و از  مهدی ،که آن شخصاس، به من خبر داده علی بن حسینداد که  پاسخهری ز

ابنن شنهاب و امنام     عقینده، اس،. عبدالملک بنا رد اینن    دختر پیامبر ،فرزندان فاطمه

ابن شهاب درستی و نادرستی این رواین، را   .کرد  گویی را متهم به خطا و دروغسجاد

توانند در اینن بناره از خنود ایشنان      می گزارد و این که عبدالملک برعهده امام سجاد

داد که نیازی به سنرال از   هم در پاسخ با زبان کنایه و توهین پاسخسرال کند. عبدالملک 

 1.فرزند ابوتراب ندارد

                                              

 . 51-55، صاالثرمقتضب ووهری، . 1
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رسد که این جریان تاریخی از سوی برخی منتسبان به امامیه، دچار تغییراتی  می به نظر

)د.  اواخر سده سنوم( محند     شده اس،. در این باره باید توضیح داد که احمد بن عیاش

که در ا بات امام، ائمه ا ننا عشنر نوشنته اسن،، اینن       المقتضب ی در کتابامامی بغداد

دان  ه.ق.( جغرافنی 342ینا 332)د.  کند. از سوی دیگر، ابن فقیه همدانی گزارش را نقل می

ه.ق. نوشته اسن،   592های  که در حدود سال البلدانمعروف اهل سن،، این جریان را در 

، جرینان مهندوی، و   هیچ ربطی به جریان پیامبرآورد و داستان،  به صورت دیگری می

 1ا بات امام، ائمه ندارد.

در گزارش ابن فقیه که نگارش کتاب او، متقدم یا معاصر احمد بن عیاش اس،، هنیچ  

چننین،   که اشعار درباره امام، ائمه اس،، وجود نندارد. هنم   این  متنی درباره نصو  ائمه و

وگنوی عبندالملک و زهنری دربناره حندیث امنام        قسمتی که درباره امام دوازدهم و گت،

رسند آنهنه ابنن عیناش در      منی  در متن ابن فقیه وجنود نندارد. بنه نظنر     اس،سجاد

اسناس و فاقند ارزش معرفتنی     کند بنی  ، به احتمال بر پایه متن ابن فقیه نقل میالمقتضب

انند در   کنرده  کند به احتمال تنالش  گزارش می    اس،؛ زیرا او و یا جریان دیگری که از آن

راستای تقوی، باورهای مذهبی امامیان، در کتابی بنرای تثبین، امامن، ائمنه بنر اسناس       

با تغییر داستان والی قیروان در فرض صح،، به هدف خنود دسن، یابنند.     نصو  روایی

تواند با کارکرد تبیین آموزه نص بر  می آشکار اس، که این شکل از دخال، در متن تاریخی

مورد اظهار نظر احتمالی قرار گیرد. هدفی که برای رسیدن ت حقانی، ائمهامام و  ا با

 های تاریخی دیگران نیس،. به آن، هیچ نیازی به تغییر گزارش

 . مورد پنجم6

دربناره رفنتن    ه.ق.( از نزدیکان خالف، اموی و امام سنجاد 154)د.  ابن شهاب زهری

 گوید:  کند و در این باره می گزارش می از مدینه به شام امام

                                              

 . 82-80، ص1، جالبلدان معجم؛ ر.ک: یاقوت حموی، 151-150، صالبلدان . ابن فقیه همدانی،1
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 مأموران عبدالمل  به دستور وی، امام را با چند نگهبان از مدینیه بیه شیام   

روم و سیالم و   بردند. پییش از حرکیت از میأموران خواسیتم کیه نیزد امیام        

ای با غل و زنجیر نشسته بود.   خداحافظ  کنم. نزد امام رفتم در حال  که زیر قبه

و گفتم که کاش! من جای شما بودم و شما در امیان بودیید. امیام در     گریه کردم

ها را از دست و پاى خود بگشایم. گرچیه     توانم این اگر بخواهم م پاسخ گفت که 

شوید که در چنیین غیل و زنجییرى     تو و مانند تو از دیدن این منظره غمگین م 

در ایین هنگیام دسیت و     دازد.ان ها مرا به یاد عذا  خدا م    اند، ولى این مرا بسته

سپس رو به من کرد و فرمود: من بیش از دو منزل از مدینیه   پاى خود را گشود،

گوید: چهار شب گذشیته بیود کیه میأموران بیه       ها همراه نیستم. زهرى مى   با این

جستند و نیافتند و من خود از کسانى بیودم کیه در    مدینه آمده بودند و او را مى

بودم، یكى از مأموران به من گفت: ما همواره با عل  بن وجوى آن حضرت  جست

باره دیدیم تنها غیل و زنجییر    کردیم که ی  بودیم و از او مراقبت مى حسین

بعد از این جریان، من پیش عبدالمل  رفتم و حال على بن در محمل مانده است. 

حسین را از من پرسید. جرییان را بیرایش ن یل کیردم. گفیت: همیان روزى کیه        

به خانه من آمد و رو به من کرد و گفت: تیو را بیا   نگهبانان او را از دست دادند 

ای به این امر نیدارم و    گفتم: پیش من بمان. گفت: عالقهمن و مرا با تو چه کار؟ 

ویورى کیه تیو گمیان      به عبدالمل  گفتم، على بن حسیین آن  .از پیش من رفت

ت نیسیت  او بیه خیود و کیار     کنى نیست )یعنى در فكر به دست آوردن خالف م 

خویش مشغول است و عبدالمل  پاسخ داد: خوشا به حال کسى که بیه شیغل او   

 مشغول است و چه نیكو شغلى است.
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این گزارش در منابع شیعه و اهل سن، متمایل به شنیعه آمنده اسن،. نخسنتین بنار،      

وگوهایی اس،، آن  ت،که درباره سنی و یا شیعه بودن او گ 1ه.ق.(432)د.  ابونعیم اصتهانی

)د.  هنای اهنل سنن، ماننند ابنن عسناکر       را روای، کرده اس، و سنپس دیگنر شخصنی،   

اننند.  آن را طننرح کننرده 4ه.ق.(733)د.  و نننویری 3ه.ق.(297)د.  ابننن جننوزی 5ه.ق.(،271

نگاری  براساس منابع موجود، این گزارش به فاصله حدود یک قرن در منابع معاجز و مناقب

و سپس  2ه.ق.(262)د.  ها در آ ار ابن حمزه طوسی   گزارش شده اس،. نخستین آن شیعی،

 اند.  نقل شده 6)ه.ق.277)د.  آشوب در آ ار ابن شهر

این گزارش شاید تنها گزارشی اس، که از منابع اهل سن، بدون کمترین تغیینری در  

نقل شده اس، که دلینل  حدود یک سده بعد در منابع امامی تا پیش از قرن هتتم هجری 

توان در محتوای اعجاز گونه آن دانس،، ولی از سده هتتم هجری به بعند، اینن    می آن را

شنود.   ارائنه منی  ه.ق.( 664)د.  بن طاووسگزارش در شکل و قالب جدیدی از سوی سید 

 دهد: میگزارش سید در این باره 

وی اثیر   پییش عبیدالمل  رفتیه و    با علی  بین حسیین    :دیگو م  یزهر 

 7ها در پیشان  حضرت را بزرگ شمرد و به تعریی  از حضیرت پرداخیت.      سجده

                                              

 .151ص، 5،جحلیداالولیا. ابونعیم اصفهانی، 1
 . 565-562، ص51ج ،تاریخ مدیند دمش بن سسا،ر، . ا2
 . 551-550، ص2، جالمنتظمابن ووزی، . 5
 . 521-525، ص21، جنهاید االربیری، نو. 5
 . 515-515، صالثاقب فی المناقب . ابن حمزه طوسی،1
 . 562-561، ص5، جمناقب آل ابی طالببن شهر آشوب، ا. 2
،نى، خداوند به تو سنایت فراوان دارد. پ اره   در راه سبادت خدا ،وشش میگفت:  ک میل. سبدالم6

ارومند ب ین خ انواده خ ود و اه ل زم ان      تن پیغمبرى. قرابت نزدیک و نسبت زیاد داری. مقامى 
دارى. داراى سلم، فضل، دین و ورسى هستى ،ه احدى پیش از تو و بع د از ت و داراى ای ن مق ام     

 است وز اوداد طاهرینت. نبوده 
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در پاسخ تعاری  عبدالمل  را لط  خیدا دانسیتند و گفتنید آنذیه  کیر       امام

کردى از لط  خدا است و امكان شكرگذاری این نعمت بسیار سنگین است. امام 

و از عجیز خیود در    1بییان کردنید   ای از رسیول خیدا    سپس در این باره سیره

این سیخنان حضیرت سیبب تغیییر حیال       2شكرگذاری خداوند متعال سخن گفتند.

عبدالمل  شد و اش  ریزان وی نیز سخنان  اخالق  درباره انسان دنیا ولیب و  

عبیدالمل  سیپس از نیازهیای میال  حضیرت و علیت        0آخرت پذیر مطرح کرد.

واسطه شده بود پیذیرفت و  آمدنش را پرسید و وساوت او را درباره کسانى که 

 4گذاشت.مبلغ هنگفتى در اختیار امام

در این گزارش، سید بن طاووس آشکارا به بازسازی متنی تاریخی بر اساس رویکردی 

پردازد. وی متنی تاریخی را که در منابع اهل سن، و سپس در مننابع امنامی    اعتقادی می

کند که به راحتنی ناسنازگاری    خ، میای درون مذهبی پردا  پیش از خود آمده بود به گونه

                                              

هایش ورم ،رد. چن ان در روزه دارى   در نماز ایستاد تا قدم قدر پیامبر حضرت فرمودند: آن. 1
مگر خداوند وسده مغف رت ب ه ت و     !گردید. گفتند یا رسول اهلل میشد آب دهانش خشک  تشنه می

 فرمود: بنده شکرگزار خدا نباشم؟ نداده است؟ می

این گونه زبان به دسا گشودند ،ه خداى را سپاس بر نعمت و آزمایشش و او را ستایش از ابتدا . 2
ام بیفت د هن وز    ى س ینه اگر اسضایم قطع شود و چش مانم ب ر رو   !تا انتهاى روزگار. به خدا سوگند

گ ران ب ه    ام. ستایش تمام س تایش  شمارش را نکرده هاى بى سپاس یک دهم از یک نعمت از نعمت
از ،وشش در شکرگزارى فروگذار نخ واهم ب ود ت ا او     !به خدا سوگند.رسد پایه یک نعمت او نمی

ام و مردم بر م ن   وادهببیند ،ه پیوسته در ستایش او هستم. در شب و روز، آشکارا و پنهان. اگر خان
دوخ تم و   حقوقى نداشتند ،ه به ناچار باید آن حقوق را مراسات نمود، پیوسته چشم به آسمان م ی 

 نهادم تا وان در بدن دارم. دل در گرو او می

اى ،ه وویاى آخرت باشد و در آن راه ،وش ش ،ن د و    گفت: چقدر فاصله است بین بنده او می. 5
 از هر راه ،ه شد و دیگر نصیبى در آخرت ندارد.  بین ،سى ،ه طالب دنیا است

 .161-160، صفتح االبواب سید بن طاووس،. 5
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شود که متنی که سید با نگناهی   می شود. نتیجه آن می آن در مقایسه با منابع اولیه نمایان

شود و به عنوان یکی از مناقب ویژه  می امامی بازسازی کرده اس، در منابع بعد از او تکرار

 گردد.  می بازنشرامام سجاد

و اصل آن، تتاوت قابل توجهی در متن وجود دارد. اگنر  حال آن که میان این گزارش 

این بازسازی را سید از منابع دیگری گزارش کرده باشد یا به هر دلیلی خود او انجنام داده  

 رسد. البته، این نکته را هم بنه احتمنال   می باشد، امری اس، که حقیق، آن، دشوار به نظر

ابونعیم دو گنزارش متتناوت هسنتند و    توان مطرح کرد که گزارش سید بن طاووس و  می

رسی داشته اس، که در هیچ یک از منابع شیعی و سنی  شاید سید به گزارش دیگری دس،

گزارش نشده اس، و از بین رفته اس،. در این صورت، فرض تغییر گزارش تاریخی اهنل  

 رود. می سن، به وسیله منبعی امامی از بین

 بندی . جمع7

هنای تناریخی در    در تاریخ ائمه و اهل بی،، پیندا کنردن پنیچ   های پژوهش  یکی از حوزه

یکی از مسیرهای پژوهشی شایسته در چنین  های معرفتی اس،. هم ها با نگاه   تغییرات متن

های تاریخی اس،. این راه  ها و مقایسه آنان با گزارش   این باره، بررسی این گروه از گزارش

گنران بندون توجنه بنه      هایی اس، کنه گنزارش      ،تر روای مسیری برای بررسی واقع بینانه

انند. بررسنی اینن موضنوع، چهنره دیگنری از        ها را روای، کنرده  های تاریخی، آن واقعی،

شنده   کند. اموری کنه تنالش    می العاده را به ائمه هموار های معجزات و امور خارق انتساب

ها    اس، که نادرستی آنها ا بات شود و روشن    اس،، حجی، و مشروعی، ائمه از طریق آن

توانند بنه همنراه     منی  به چه میزان، توان آسیب زدن به بنیادهای معرفتی مذهب امامیه را

 داشته باشد.

و عبدالملک در دو دسنته  های مرتبط با امام سجاد این پژوهش با بررسی گزارش

ای دیگر   منابع اهل سن، در دوره   های تاریخی از منابع شیعی و سنی نشان داد که گزارش

اینن مقایسنه، دیگنر بنودگی     اند.  و بعد از ورود به جریان فکری امامیه، چه تغییراتی یافته
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ع اهنل  های مرتبط با این دو شخصی، را در منابع امامی نسنب، بنه منناب    برخی از گزارش

اند و به هم  هایی که در یک چرخه بازخوانی تاریخی شکل گرفته    سن، آشکار کرد. گزارش

هستند در ها که درباره کرام، یا توانایی خاصی از امام   برخی از این گزارشاند.  وابسته

اند و برخی دیگر، از مقدار کنم تنا مقندار قابنل      منابع امامی با کمترین تغییر انعکاس یافته

  اند. توجهی، تغییر یافته

در واقع، به عنوان یک تحلیل احتمالی قابل بررسی بیشتر، باید گت، که بررسنی اینن   

دهد که منابع امنامی   می ها که اند  هم نیستند، نشان های مشابه آن ها و گزارش   گزارش

     الشهای تاریخی تن  های میانه در راستای بازخوانی اعتقادی گزارش به طور عمده در سده

هنای تناریخی در فضنای     کرد بر پاینه گنزارش   می کردند. این جریان نامتالطم تالش می

ها را از اعتقادات امامیه متأ ر  سازد. اینن جرینان در      تمامی، خواهانه اعتقادی، آن گزارش

های تناریخی اهنل سنن، را بنه      های معرفتی گذشته خود، گزارش راه آشکار کردن انگاره

توانسنتند بنا ایجناد     از این فرآیند تعریف کرده اسن،؛ چنرا کنه آننان نمنی     عنوان قسمتی 

کردند فهنم خاصنی    می های جدیدی به چنین تحول معرفتی بپردازند. آنان تالش گزارش

های تاریخی ارائه کنند. گو این که منطق این جریان،  های کالمی از گزارش مطابق انگاره

های تاریخی، منطقی و فهم پذیرتر خواهند شند.    ادهاین بوده اس، که اعتقادات امامیه با د

کردند که گذشته وقایع تاریخی را به یک تبیین کننده اعتقنادی   چنین، آنان تالش می هم

 امامیه تبدیل کنند.

مورد بنوده   های این جریان در تاریخ اندیشه امامیه بی دانیم که نگرانی با این حال می 

؛ چنرا کنه    های اعتقادی نبنوده اسن،   تبیین اندیشه اس، و هیچ نیازی به متن سازی برای

های معرفتی امامیه، استواری خا  خود را دارا اس،. جریان امامیه نیازی ندارد که  اندیشه

ها    های تاریخی اهل سن، بنا کند؛ زیرا این آموزه های کالمی خود را متناظر بر گزاره آموزه

ه توان خود دفاعی و خود اقناعی در برابر درون ای اس، ک  و ساختار اعتقادی امامیه به گونه

 مذهبیان و برون مذاهبیان دارد.
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هنای تناریخ    در یک نگاه باید گت، که تغییراتی که در منابع امامی نسب، به گنزارش  

صورت پذیرفته اس،، همگی با اهداف مذهبی بوده اس،. این تغییرات از این جه، که بنا  

ای   رزش چندانی ندارد، ولی از این جه، که در چه دورههای تاریخی همراه نیس، ا واقعی،

تنأ یر   هایی به وجود آمده اس، در راه فهم و تحلیل جامعه شنیعه آن دوران     و با چه انگیزه

 تواند در فهم تاریخی به طور عام به کار آید. می و متید و دارای ارزش اس، و دارد

های گتتمانی نشان  ها در بازنمایی   ارشکند از طریق بررسی گز این پژوهش تالش می

هنای منذهبی امنری اسن، کنه       های مذهبی توجه به دادوسنتد  دهد که در حوزه پژوهش

نتایج پژوهش را دچار تغییرات کند. بنابراین، بهتر اس، کنه   ،توجهی به آن ممکن اس، بی

دانه شود؛ زیرا نقا  های بیمار به صورت کنترل شده به وسیله خود امامیان بررسی این گزاره

های شخصی برخی از عالمنان پنا  و بزرگنوار را بنه عننوان       امامیان مجبور نیستند فهم

و خنوانش مینرا     های دینی بپذیرند. بدیهی اس، که رویکنرد تغیینر دادن متنون    معرف،

تواند اعتبارهای جدیند را منورد خدشنه     می های درون مذهبی مذاهب دیگر با پیش فرض

معاجزی امامیه به هنیچ   -این که این درگیری با سن، حدیثی مناقبی قرار دهد. افزون بر

کاهد. بلکه تأکیدی اس، بر این  های نخستین نمی های ناب امامیان در دوره وجه از ارزش

مسئله که این گونه تولیدات معرفتی غیر اصیل، خواه یا ناخواه بنه واسنطه آزمنون زمنان،     

 مایی خواهد شد.مطالعات جدید و به واسطه مخالتان، رون
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