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Abstract: Ᾱmeli, one of the Imamiya 
contemporary biography (sira) writers 
in al-Sahih men Sirat al-Imam Ali, has a 
special theory in criticizing and assess-
ing the historical-hadith accounts. This 
theory is based on the principles that 
form the basis of his theory in criticism; 
it has also brought about some achieve-
ments for Ᾱmeli regarding writing the 
biography of Imam Ali (AS). The main 
issue of this research is the retrieval and 
analysis of the principles and functions 
of criticism theory in al-Sahih men Sirat 
al-Imam Ali (AS). The most important 
features of this criticism theory are its 
being holistic, moderate, authentic, 
prudent, and Qur›an-centric. Editing the 
scripture, defending the virtues, respond-
ing to the doubts, being innovative, and 
studying the doctrines are among the 
functions of Ᾱmeli›s criticism theory in 
writing the biography of Ali (AS). The 
result of the research is to emphasize 
on Ᾱmeli›s methodological approach to 
al-Sira›s criticism and to describe the di-
mensions of analytic-critical biography 
writing in al-Sahih men Sirat al-Imam 
Ali (AS).
Key words: Criticism theory, critical 
biography (Sira) writing, Ja›far Morteza 
Ᾱmeli, Imam Ali›s Sira (biography). 

كتاب صول النقد ووظيفته يف 
ُ
 مدخل لدراسة أ

الصحيح من سيرة اإلمام عيّل عليه السالم للسّيد جعفر 
مرتىض العاميل

اخلالصــة: يقــّدم املحّقــق العاميل -  أحد كّتاب الســيرة 
ين من الشــيعة  - يف كتابه الصحيح من ســيرة  املعاصر
ّيــًة خاّصة يف نقــد وتقيمي  اإلمــام عــيل عليه الســالم نظر
ّية تســتند عىل  خيّية احلديثّية. وهذه النظر املقوالت التار
ّيتــه يف النقــد، وكان هلــا آثارها  صــول متّثــل أســاس نظر

ُ
أ

يــن املحّقــق العاميل لســيرة اإلمام عيّل  يــة يف تدو
ّ
املتجل

عليه السالم.
واملســألة األصلّيــة يف هذا املقال هــي املطالعة والتحليل 
يف  املّتبعــة  النقــد  ّيــة  نظر وتطبيقــات  ملبــادئ  املوّثــق 

الصحيح من سيرة اإلمام عيّل عليه السالم.
ّية النقدّية للمحّقق العاميل هي مراعاة  صول النظر

ُ
وأهّم أ

النظــرة الشــمولّية، واالعتــدال، واألصالــة، واالحتيــاط، 
ّية. ّية القرآن، والتّيارات الفكر والتوقيت، وحمور

ّية النقدّية للمحّقق العاميل يف كتابة ســيرة  أّما مثار النظر
اإلمــام عيّل عليه الســالم فتتمّثل بتشــذيب النصوص، 
والدفــاع عــن الفضائــل، وتفنيــد الشــهات، والتجديــد 

واإلبداع والتعلمي.
كيد عــىل مهنجّية املحّقق  ومــا يتوّصــل له املقال هــو التأ
العامــيل يف نقــد الســيرة والتوصيــف التحليــيل النقــدي 
ين السيرة يف كتاب الصحيح من سيرة اإلمام  ألبعاد تدو

عيل عليه السالم.
ين النقدي  ّية النقدّيــة، التدو املفــردات األساســّية: النظر
للســيرة، جعفــر مرتىض العاميل، ســيرة اإلمــام عيّل عليه 

السالم.

چکیــده: محقــق عاملــی از ســیره نــگاران معاصــر امامیــه در 
الصحیــح مــن ســیرة اإلمــام علــی)ع( دارای نظریــه خــاص 
ــت؛  ــی اس ــی- حدیث ــای تاریخ گزارش ه ــنجش  ــد و س در نق
کــه اســاس نظریــه وی را  ایــن نظریــه بــر اصولــی اســتوار اســت 
در نقــد تشــکیل می دهنــد؛ هم چنیــن پیامدهایــی را بــرای 
ــه ارمغــان آورده  ــگاری علــی)ع( ب محقــق عاملــی در ســیره ن
اســت. مســئله اصلــی ایــن پژوهــه بازیابــی و تحلیــل اســتنادی 
کارکردهــای نظریــه نقــد در الصحیــح من ســیرة اإلمام  اصــول و 
علــی)ع( اســت. مهــم تریــن اصــول نظریــه نقــد محقــق عاملــی 
جامــع نگــری، اعتــدال، اصالــت، احتیــاط، تاریخ گــذاری، 
ــان شناســی اســت. پیرایــش نصــوص،  قــرآن محــوری و جری
دفــاع از فضائــل، پاســخ بــه شــبهات، نــوآوری و ابــداع و آمــوزه 
کارکردهــای نظریــه نقــد محقــق عاملــی در  شناســی از جملــه 
کیــد بــر  ســیره نــگاری علــی)ع( اســت. برآینــد پژوهــش تأ
روشــمندی محقــق عاملــی در نقــد الســیره و توصیــف ابعــاد 
ســیره نــگاری تحلیلــی- انتقــادی الصحیــح مــن ســیرة اإلمــام 

علــی)ع( اســت.

انتقــادی،  نــگاری  ســیره  نقــد،  نظریــه  کلیــدی:  گان  واژ
امــام علــی)ع(. جعفــر مرتضــی عاملــی، ســیره 

کارکرد نقد   درآمدی بر اصول و 
 در الصحیح من سیرة 

اإلمام علی
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درآمد
کید دارند2 و  آموزه های اسالمی بر ژرف نگری1 و ستردن سخن و عمل از هر نوع ناخالصی تأ

نقادی و ژرف اندیشــی را از اوصاف مؤمنان3 و راز مانایی و واالیی فرد و جامعه می دانند.4 

بر پایه این فرهنگ روا نیست پژوهشگر حوزه دین به هر رطب و یابسی در استدالل و داوری 

اســتناد جویــد و از َســر هــوا و هــوس، ظــن و احتمــال، و با تکیه بــر منبع سســت و ضعیف 

ســخن براند.5 در مواجه با نظریه رقیب نیز باید به همین ســان عمل کند. وصف بنیادهای 

نظــری یــک مکتب، معمــواًل در قالب »نظریه« طراحی و ارائه می شــود.6 این مهــم را بزرگان 

متخصــص هــر مکتب، با اســتناد بــه منابع علمــی آن انجــام می دهند و نظریه مکتبشــان 

گــوِن اندیشــه و عمل تبییــن می کنند و آن را مبنای خــود و دیگران در  گونا را در عرصه هــای 

توصیــف و نقــد مکتب خویش قرار می دهند. این قاعــده در تمامی مکاتب فکری، مقبول 

متفکران حوزه علوم اسالمی و انسانی است. از این رو در مطالعات انتقادی آشنایی دقیِق 

ناقد با نظریه مقبول رقیب اهمیتی مضاعف دارد و بایســته اســت ناقد در چارچوب نظریه 

کامل یک نظریه، اقدام به نقادی،  مقبول به نقد و بررسی دیدگاه مقابل بپردازد. بدون فهم 

جهدی بی توفیق اســت. تقریر معیوب و فهم معوج یک نظریه، ابطال آن را آســان می کند، 

اما چنین ابطالی را چه ســود؟7 نقد بدون فهم و رد بدون درک، نشــانه گستاخِی جاهالنه و 

حق نشناسی نقاد است.8 پس صحت و اعتبار نقد، وابستگی تام به اشراف علمی ناقد به 

که نقد به معنای  نظریــه رقیــب دارد و همین نکته، مرز نقد با تخریب را روشــن می کند؛ چرا

ی منطق علمی اســت و تعیین اعتبار، صحت و دقت آن  ســنجش یک دیدگاه بر پایه ترازو
که از آن با عنوان اصل تقدم فهم بر نقد یاد می شود.9 بر معیاری استوار است 

کی از دقت نظر آنــان در رعایت  تقریــر روشــن دیــدگاه مخالف نزد دانشــمندان مســلمان حا

1* تقدیم به روح مینو آشــیان ســیره پژوه شــهیر معاصر شــیعه عالمه ســیدجعفر مرتضی عاملی؛ عالمی که نزدیک به نیم قرن در 
آســتان نبــوت و والیــت قلــم زد و از آموزه هــای تشــیع دفاع کرد. روحش شــاد و راهش پر رهرو باد! ســپاس از اســتاد فرهیخته 
یــد عّزه( که از ســر لطــف و کرامت با پیشــنهاد نگارش این  و ارجمنــدم جنــاب حجت االســالم و المســلمین مهــدوی راد)ز
کرد تا بیش از پیش با بلندای اندیشه و صالبت قلم محقق فرزانه لبنان آشناتر شوم. مقاله، فرصتی دوباره برای بنده فراهم 

. برقی، المحاسن، ج 1، ص 225.
2. حر عاملی، الجواهر السنیة، ص 80؛ مجلسی، بحار االنوار، ج 13، ص 432 .

3. دیلمی، حسن، اعالم الدین في صفات المؤمنین، ص 87 .
4. عبس: 24؛ برقی، المحاسن، ج 10، ص 220.

5. فدایی، غالمرضا؛ »نقد معیار و معیار نقد«؛ پژوهشــنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انســانی؛ پژوهشــگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی، سال هفدهم، شماره 7، دی 1396ش، ص 130-127.

ر، علی؛ مبانی  6. شــایان مهر، علیرضا؛ دایرة المعارف تطبیقی علوم اجتماعی؛ نشــر کیان، تهران، 1377ش، ص 143؛ دالو
نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی؛ رشد، تهران، 1374ش، ص 52 .

7. قراملکی، احد فرامرز؛ روش شناسی مطالعات دینی؛ دانشگاه علوم اسالمی رضوی، مشهد، 1385ش، ص 210.
8. اسفندیاری، محمد؛ »درک کردن و ردکردن«؛ آینه پژوهش؛ شماره اّول، سال پنجم، ص 14-2.

9. نقد علمی و روشمند معیارهای دیگری نیز دارد. بنگرید: فدایی، غالمرضا؛ »نقد معیار و معیار نقد«؛ پژوهشنامه انتقادی 
متون و برنامه های علوم انســانی؛ پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی، ســال هفدهم، شــماره 7، دی 1396ش، 

ص 140-135.
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آدقمیدإآاصآبریسآنآحدقحصدآ ردآدقآبدرکواآیوآلوصاآآب یدمآرد 

ایــن اصــل مهــم در نقــد علمــی اســت. شــتاب زدگی در مقــام نقــد، مانــع از فهم دقیــق ناقد می شــود و نقد بــدون فهم 

درســت دیــدگاه مخالــف، مصــداق این تعبیر اســت: »خود می کشــی و خود تعزیه می کنــی« یا »خــود می گویی و خود 

گوینــده بــه جای نقد ســخن، و احتــراز از مغالطه  انگیــزه و انگیختــه )نظریه( از  می خندی«.10همچنیــن پرهیــز از نقــد 

یابی بی طرفانه نظریات دارد و در روایات متعددی بر  شــرایط نقد بی طرفانه اســت. این اصل نقش مؤثری در نقد و ارز

کنید، نه به سخنگو.11 البته معنای این سخن، نفی اعتبار  که در مقام نقد به سخن نگاه  کید شده است  این اصل تأ

که از نقد انگیزه ها نمی توان نقد انگیخته را  کید بر این نکته اســت  و ســلب اهمیت از نقد انگیزه ها نیســت، بلکه تأ

 نظریه پردازی در هر حیطه از علوم انسانی و 
ً

که اوال کنیم  کید  کرد.12 نکات سه گانه پیشین را تذکر دادیم تا تأ استنتاج 

اســالمی بر شــناخت و نقد اولویت دارد. ثانیًا اینکه نادیده گرفتن اصول علمی و اخالقی نقد موجب مغالطه می شــود 

کاربســت نقد در اندیشــه و تحقیق موجب رشــد و تقویت گفتمان تفکــر انتقادی در  و حقیقــت را دگرگــون می کنــد.13 

پژوهش های دینی اســت. اســاس تفکر انتقادی،14 قضاوت موقت یا معلق اســت و پایه این تعلیق، تحقیق در تعیین 
ماهیت مسئله است پیش از آنکه اقدامی برای حل آن به عمل آید.15

محقــق عاملــی در مجموعــه ســترگ الصحیــح مــن ســیرة اإلمام علــی)ع( ضمــن تقریــر نظریه امامیــه در ســیره نگاری 

یکرد نقادانه به شــبهات و مناقشــات پاســخ می دهد و ســیره نگاری انتقادیـ  تحلیلــی عالمانه ای را به  علــی)ع( بــا رو

یخ تحلیلی16 و نقــد علمی توأمان بهره مند  اســت. نقادی محقق عاملی اســتوار بر اصول و  تصویــر می کشــد؛ زیــرا از تار

ی در نقــد و تحلیــل نصوص ســیره نگاری علی )ع( اســت که در هــر دو گونه نقد ایجابی و نقد ســلبی  مبانــی خــاص و

کاربســت اصــول نقد به تبیین و اســتنباط مدالیل و مقاصد  بــه ایــن اصــول التزام دارد. در نقد ایجابی با ژرف نگری و 

نصوص ســیره علی)ع( می پردازد. به همین ســان در نقد ســلبی برای اعتبارســنجی و آسیب شناسی نصوص و منابع 

کاربســت این اصول فواید و نتایجی را برای محقق عاملی در ســیره نگاری  ســیره از این اصول بهره مند  اســت. برآیند 

ی را در نقــد و دفاع  کــه ضمــن تنقیــح نصوص، ابــداع و نــوآوری در تحلیل، قــدرت و قــوت و انتقــادی بــه دنبــال دارد 

کــرده اســت. این پژوهش بــا روش توصیفــیـ  تحلیلی در دو بخــش اصول نقد و  از شــبهات ســیره علــی)ع( مضاعــف 

یکرد نقادانــه محقق عاملی را در  کارکــرد نقــد با اســتناد به نمونه هایی از ده جلد نخســت17 ایــن مجموعه تالش دارد رو

کند. کارکرد نقد تحلیل  ی را در بخش اصول نقد و  کند و دو مؤلفه مهم از نظریه نقد و سیره نگاری علی )ع( ترسیم 

گفتار اّول: اصول نقد
در این جستار به تبیین مهم ترین اصول و معیارهای نقد از نگاه محقق عاملی در مجموعه الصحیح من سیرة اإلمام 

یم. این اصول به مثابه مؤلفه های نظریه نقد محقق عاملی در ســیره نگاری علی)ع( اســت که بیشتر  علی)ع( می پرداز
یخی و سیره نگاری امام علی)ع( است. ناظر به نقد نظریه رقیب در نصوص تار

کاربردی؛  کالنتری؛ اخالق  کاربردی؛ نشــر معارف، قم، 1387ش، ص 87- 93؛ علی اکبر  10. درباره اصول و اخالق نقد بنگرید: احمدحســین شــریفی؛ اخالق 
نشــر معارف، قم، 1385ش، ص 252- 260؛ حســن اســالمی؛ اخالق نقد و فرهنگ نقادی؛ مجله پژوهش و حوزه؛ شــماره 23 و 24، دفتر تبلیغات اســالمی، 

پاییز و زمستان 1384ش.
گرفتــه از ســخن امــام علــی)ع(: ... انظــر الــی مال قــال و ال تنظر الی مــن قال. )ر.ک بــه: ابن الدمشــقی؛ جواهر المطالب فــی مناقب اإلمام علــی)ع(؛ تحقیق:  11. وا
ینده نیز  رت توجه بــه گو محمدباقــر محمــودی؛ مجمــع إحیــاء الثقافــة اإلســالمیة، قــم، 1416ق، ج 2، ص 151( البتــه روایــات دیگری هــم وجود دارند کــه به ضرو
کاشان،  گفتار از دیدگاه احادیث؛ حدیث پژوهی، شماره اّول،  گوینده در اعتبار  کرده اند. برای رفع این تعارض ظاهری بنگرید: اسالمی، حسن؛ جایگاه  کید  تأ

کاشان، 1388ش، ص 179-167.  دانشگاه 
12. قراملکی، احد فرامرز؛ پیشین، ص 213 و تفصیل آن را بنگرید: سروش، عبدالکریم؛ دگماتسیم نقاب دار یا ایدئولوژی شیطانی؛ نشر یاران، تهران، 1361ش.

کتاب، قم، 1380ش. 13. بنگرید: خندان، علی اصغر؛ مغالطات؛ بوستان 
14. درباره مکاتب تفکر انتقادی بنگرید: فدایی، غالمرضا؛ »نقد معیار و معیار نقد«؛ پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی؛ پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی، سال هفدهم، شماره 7، دی 1396ش، ص 136-133.
15. شریعتمداری، علی؛ نقد و خالقیت در تفکر؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، تهران، 1394 ش، ص 29.

یدادها و نظریه ها بسنده می کند. بنگرید: قراملکی، احد فرامرز؛ روش شناسی مطالعات  گزارش رو که فقط به  یخ توصیفی است  یخ تحلیلی نقطه مقابل تار 16. تار
دینی؛ دانشگاه علوم اسالمی رضوی، مشهد، 1385ش، ص 236- 284 .

گزیر برای تکمیل برخی از مستندات از مجلدات بعدی این مجموعه تا جلد شانزده نیز بهره بردیم.  17. نا
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1. جامع نگری
ی تحقیــق و نقد علمی، بســنده کردن پژوهشــگر به منابــع فرقه و مذهب خویش اســت. از  از جملــه آســیب های فــرارو

یخی  پیامدهای این آســیب عدم جامعیت و یک ســویه گرایی در پژوهش اســت. چه بسا بخش هایی از یک واقعه تار

در منابــع ســایر مذاهــب و آثــار دیگر جریان های فکری گزارش شــده اســت و محقق بــه دلیل جمــود در منابع مذهب 

خویــش از تصویــر کامــل واقعــه ناتــوان خواهد بــود. همچنین به دلیــل مراجعه نکردن به آثار ســایر مذاهــب و جریان ها 

گاه خواهــد بــود و در نهایت اثرش قدرت اقناع مخاطب را از دســت خواهــد داد. از این رو  از ابهامــات و اشــکاالت نــاآ

جســتجو در همــه منابــع بــدون مرزبنــدی مذهبی و فکــری از اصــول پژوهش های انتقادی اســت و اســاس نقد علمی 

وابســته بــه ایــن اصل اســت. محقق عاملی پیش از نقد و ســنجش تــالش فراوانی در گزارش نصوص حــوادث و وقایع 

ی گزارش  کتــاب و یادی از  ســیره امــام علــی)ع( از منابــع مختلف شــیعی و غیرشــیعی دارد. از ایــن رو بخش مهــم و ز

نصوص منابع غیرشیعی درباره سیره علوی است. 

کثر صفحات این اثر مشــهود و بی نیاز  کاربســت اصل جامع نگری از ارجاعات فراوان به منابع مختلف در ا جلوه های 

یخ و ســیره نگاری صدر اســالم از منابع متنوع و متعدد به زبان عربی  ی افزون بر مصادر اصلی تار از اســتناد اســت. و

در موضوعات لغت شناســی، شــعر و نثر جاهلی، دیوان اشــعار مشاهیر عرب، تفاسیر قرآن با گرایش های گونه گون آن، 

کالمی روایی، اســتداللی و جدلی مذاهب اســالمی،  کهن، متأخر و معاصر شــیعه و اهل ســّنت، آثار  جوامع حدیثی 

کتــب فقهــی و اصولــی، رجــال الحدیــث بــا همــه مســائل آن، تراجــم و انســاب، صحابه پژوهــی، اســباب نزول، شــرح 

کتاب های اخالقی  الحدیث، جغرافیای جهان اســالم، ردیه نگاری و جدل نویســی، ُجنگ نامه ها و َجنگ نوشــته ها، 

و عرفانــی، فرقه نــگاری و ملل شناســی، فضایل نــگاری و مناقب نــگاری، احادیــث موضوعه، مناظره نگاری، مســانید 

یارات، شهرشناســی،  کتاب شناســی و فهارس نــگاری، قصــص االنبیــاء، ادعیه، مــزارت و ز و مســتدرکات حدیثــی، 

خاندان پژوهی، مکاتیب معصومان، سیاســت و تمدن اســالمی، تک نگاشــت های جدلی، مسانید و تصانیف کهن 

گزارش ســیره  فقهــی و حدیثــی، وفیــات و موالید مشــاهیر، دیوان شــعر ابوطالب و دیوان شــعر علــی)ع(، و ... در مقام 

علــی)ع(، تحلیــل  نقدهــای خود بهره جســته اســت. این تالش گســترده گویای این مهم اســت که محقــق عاملی به 

مرزبنــدی اعتقــادی یــا مذهبــی در گزارش از منابع قائل نیســت و از همه منابع ســیره نگاری از همه جریان های فکری 

بهره منــد  اســت. اصــل جامع نگــری در منابع ویژگی متمایــزی به اثر محقق عاملی در ســیره نگاری علی)ع( بخشــیده 

کم نظیر است. که در نوع خود  است 

گزارش داده هــا و آرا از کالن نگری برخوردار اســت، اما تیغ نقد  هــر چنــد محقــق عاملی در اســتفاده از منابع در مرحله 

کتمان و تحریف حقایق ســیره علی)ع( دارند، بســیار تیز اســت. از این رو  که منابع ســوگیرانه قصد  ی نیز در مواقعی  و

ی را علیه ادعاهای مورخان و سیره نگاران بزرگ و مشهور چون  در الصحیح من سیرة اإلمام علی)ع( نقد های جدی و

ابن هشام،18 ابن سعد،19 بخاری،20 زهری،21 ابن حجر،22 حلبی،23 ... شاهد هستیم. برآیند اصل جامع نگری در منابع 

ک  یخ ســیره نگاری رهنمون کرده اســت و این حقیقت تلخ، تالش دســتان ناپا محقق عاملی را به حقیقتی تلخ در تار

یکرد نقادانه محقق عاملی فقط  در ستردن نام علی)ع( و سرقت فضایل ایشان و مصادره آنها برای دیگران است.24 رو

یخی ســیره امام علی)ع( به نقد ســپرده  بــه منابــع عامــه اختصاص ندارد، بلکه منابع شــیعی را نیز در گزارش وقایع تار

18. عاملی، سیدجعفر مرتضی، الصحیح من سیرة اإلمام علی)ع(، ج 4، ص 112 – 113.
19. همان، ص 254 – 258 و ج 6، ص 106.

20. همان، ج 4، ص 189.
21. همان، ج 4، ص 185.
22. همان، ج 4، ص 189.

23. همان، ج 4، ص 186.
24. همان، ج 4، ص 160 – 161 .
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کرد. که در ادامه همین پژوهه به نمونه هایی از آن اشاره خواهیم  است25 

2. اعتدال
افراط و تفریط در اعتماد به منابع مســلمین دو لبه تیز تحقیق در ســیره نگاری اســت و راهکار برون رفت از این آســیب 

یکرد  کهن مسلمین سه رو اعتدال در اعتماد به میراث پیشینیان است. در مواجه با میزان اعتبار میراث سیره نگاری 

یخی نخســتین مســلمین اعتقــاد دارد و این میراث  یکــرد نخســت بــه اعتبــار مطلق میــراث روایی و تار وجــود دارد. رو

یکرد  یان، حشــویه و اهل حدیــث از طرفــداران این رو گونــه نقــد و جــرح پیراســته می انگارد که طیفــی از اخبار را از هــر 

یکرد سّنت ستیزان و قرآن بسندگان  هستند. نفی اعتبار و بنای بر تردید و تشکیک در اصالت و وثاقت این میراث، رو

کارکرد این میراث، در  گونه اعتماد خودداری و با تقلیــل  کنــون از هر  و منتقــدان حدیث اســت که هماره از گذشــته تا 

اسالم شناسی به منابع معرفتی غیرنقلی بسنده می کند. 

یکــرد ســوم ضمــن تکریم ارزش فرهنگی این میراث، با اســتناد به فرایند انتقال احادیــث و نصوص و اثرپذیری پیدا  رو

یخی از جریان های فکری، فرهنگی و سیاســی روزگار خویش بر لزوم نقد  و پنهــان چگونگــی تدویــن جوامع روایی و تار

یکرد  کید جدی دارند. توجه به این نکته نیز ضروری اســت که میزان وفاداری ســیره نگاران به این ســه رو این میراث تأ

یکرد،  یکســان نیســت، بلکه به شــدت و ضعف دچار اســت. روشن است که ســیره نگاری بر پایه هر یک از این سه رو

اصول، فرایند و نتایج متفاوتی با یکدیگر دارند و الزامًا تصویر ارائه شــده از حیات و ســیمای معصومان بر اســاس این 

یکردها یکســان نبوده و تفاوت و تمایزات جدی از همدیگر خواهند داشــت. محقق عاملی در الصحیح من ســیرة  رو

یکرد ســوم اســت و از اعتدال در اعتماد به منابع و احتراز از افراط و تفریط در این مهم به عنوان  اإلمام علی)ع( تابع رو
یکی از اصول نظریه نقد خود در سیره نگاری بهره مند  است. از نگاه ایشان نصوص موجود در مؤلفات امامیه به دلیل 

کــذب در داده های آن قابل نقد و ســنجش اســت. در نتیجه صرف وجود روایــت در میراث امامیه  احتمــال صــدق و 

به معنای صحت یا تأیید مضمون آن در نظریه رســمی مذهب امامیه نیســت. بنابراین اختالف و تعارض در میراث 

امامیه انکارناپذیر است، اما این پدیده به معنای دستبرد عالمان امامی در میراث و وضع روایات نیست، بلکه دالیل 

اســتواری بــرای تبییــن این پدیــده در میراث امامیه وجــود دارد. این اصــل در تبیین چرایی وجود تعــارض در نصوص 

میراث امامیه و رد پنداره وضع روایات از ســوی محدثان امامی کارآمد اســت. همچنین پاســخی اســت بر کســانی که 

تــالش دارنــد نقــد »تردید در اصالت نصوص به دلیل وجود روایات مخالف« را علیه محقق عاملی به کار ببندند؛ زیرا 

که میراث امامیه نیز از اختالف و تعارض پیراسته نیست. پس نقد محقق عاملی به منابع غیرشیعی علیه  مدعی اند 

که با وجود اختالف و  ی نیز در اعتماد به منابع امامیه وارد اســت. این نگره درســت نقطه مقابل نظریه رقیب اســت  و

کید دارد، در  تعارض در صحاح ســته به صحت تمامی روایات آن باورمند اســت، بر بطالن روایات مخالف با آنها تأ

نتیجــه بــه دیــده تردید به اعتبار میــراث امامیه می نگرد.26 مهم ترین دســتاوردهای اصل اعتــدال در نظریه نقد محقق 

عاملی در سیره نگاری علی)ع( چنین است: 

یک: بر پایه نظریه محقق عاملی رتبه و میزان اعتبار میراث دینی مسلمین یکسان نیست و این یکی از اصول مهم در 

مطالعه و نقد میراث مســلمین اســت. این اصل در میان متفکران مســلمان از گذشته تا حال رایج بوده و هست.27 بر 

پایه این نظریه رتبه و میزان اعتبار میراث مســلمین در ســه رتبه قابل تقســیم اســت: »نص– سّنـــت«، نخستین سطح 

گونه از میــراث به دلیل  کــه در نــگاه امامیه آیات قرآن و ســّنت معتبر معصومان را شــامل اســت. این  از میــراث اســت 

وحیانی بــودن، دارابــودن عصمــت در مصدر و محتوا و فقــدان اختالف و تضاد درونی با یکدیگــر، نقد ناپذیرند و خود 

معیار سنجش میزان اعتبار سایر سطوح میراث دینی مسلمین هستند. 

25. همان، ج 4، ص 212-210.
26. همان، ج 1، ص 10-9.

27. بنگرید: قرضاوی، یوسف، کیف نتعامل مع التراث و التمذهب و االختالف، 378 ص.
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که شــامل اقوال و آرای صحابه و تابعین اســت. برآیند این میراث با  »قول ـ نظر ســلف« دومین ســطح از میراث اســت 

کرد.29 وجود اختالف  یخی و تراثی از حجیت مطلق برخوردار نیست28 و نمی توان آن را سنجش و نقد  وجود ارزش تار

و تعارض در این میراث، امری طبیعی اســت؛ زیرا فاقد پشــتوانه عصمت در مصدر و محتوا اســت. ســّنت نقد و نظر 

دربــاره اقــوال و آرای صحابــه و تابعین امری رایج و مرســوم در روزگار آنان بود و صحابه و تابعین بدون تقدس ســازی به 
نقد اقوال و انظار همدیگر می پرداختند.30

کــه شــامل نظریه های متنــوع روایــی، فقهی،  »نظریه هــای مذاهــب« ســومین ســطح از میــراث دینــی مســلمین اســت 

عقلــی، عرفانــی، علمــی و ... عالمان مســلمان از قرن اّول تا دوره معاصر اســت. این قســم از میراث از حجیت مطلق 

کرد. این ســخن به معنای ســتیز با میراث و نظریه ها و تکریم نکردن  برخوردار نیســت. در نتیجه می توان آن را نقد و رد 

کید بر اصل اجتهاد و احتیاط در بهره مندی  دانشــیان پیشــین و نفی ارزش تالش های آنان نیســت، بلکه مقصود، تأ

از نظریه هاســت که ســّنتی جاری در میان دانشــوران مسلمان بوده و هست. سطح دوم و سوم از میراث، هماره تحت 

ســیطره پیدا و پنهان علل و عوامل معرفتی و غیرمعرفتی هســتند. سیاست، اختالفات مذهبی، پارادایم های علمی، 

وضعیت فرهنگی – اجتماعی، موقعیت فردی و سیاســی عالمان، در پیدایی و تثبیت و فروهشــتن نصوص، اقوال، 

نظریه هــا و در شــکل گیری ایدئولــوژی عالمــان اثرگذارنــد. از ایــن رو اثرگــذاری ایدئولوژی ها در تدویــن و تألیف میراث 

یخی و سیره نگاری انکارناپذیر است. بنابراین همسان انگاری درجه اعتبار و رتبه سطوح سه گانه میراث،  حدیثی، تار

ی مطالعات سیره نگاری و سّد راه پژوهش های انتقادی در سیره پژوهی و بر خالف اصل اعتدال در نظریه  آسیب فرارو

کارکرد سطوح متنوع میراث اسالمی توجه کند  نقد محقق عاملی اســت. بایســته است سیره پژوه به جایگاه، اعتبار و 

و ضمن تفکیک آنها از یکدیگر، اعتبار و ارزش آنها را با یکدیگر خلط نکند.

دو: بــر پایــه نظریــه محقق عاملی دلیل اختــالف در میراث روایی امامیه تعمد عالمان در وضع احادیث نیســت، بلکه 

یخی تقیه آلود عصر صدور حدیث شــیعه اســت و با نــوع فرهنگ تعامل محدثــان امامی با  ایــن امــر زاییــده شــرایط تار

یان غیرامامی در مرحله انتقال احادیث به میراث امامیه در پیوند است. به دلیل سیطره و سلطه فرهنگیـ  سیاسی  راو

گزیر در مواقع ضرورت و لزوم با استفاده  کمان امویـ  عباسی و نبودن امکان مواجهه سخت با آنان، امامان شیعه نا حا

از ظرفیت آموزه تقیه31 به هم گرایی ظاهری با جریان غالب فکری پرداختند. این مهم از دید اصحاب اهل نظر امامان 

پنهــان نبــود و فقیهــان امامیه نیز بــا تکیه بر قواعدی خاص به تمییــز احادیث تقیه آلود از دیگــر احادیث  پرداختند. هر 

چنــد اختالف نظــر فقهای امامیه در معیارهای روایات تقیه ای در تقلیل و تکثیر شــمارگان این روایات بی تأثیر نبود.32 

کید دارند و مقلدانه میراث منسوب به سلف را بدون نقد پذیرا هستند. در موضوع سلفیه  28. بر خالف نگره برخی از نوسلفیان معاصر که بر حجیت فهم سلف تأ
یــاض،  2018م، ص  یــد: عجمــی، ســعد بن ثقل؛ حجیة فهم الســلف: النظریــة و التطبیق؛ دار مدارک للنشــر، ر معاصــر و زمینه هــای شــکل گیری و ادلــه آن بنگر
ییر، هنری؛ صناعة الســلفیه: االصالح االســالمی فی القرن العشــرین؛ ترجمه: اســامه عباس و عمرو بســیونی؛ ابن الندیم للنشر، بیروت، 2018م،  37 – 615؛ لوز

ص 11 – 391 .
یابی ســطح دوم و ســوم از میراث مدنظر بزرگان بوده اســت. از ابوحنیفه در این باره ســخنی نقل شده است  یکرد در ارز 29. جالب اینکه در قرن دوم هجری همین رو
یکرد اجتهادی وی در اعتبار ســنجی میراث صحابه اســت: »... ثنا نعیم بن حماد، قال: ســمعت ابن المبارك یقول: ســمعت ابا حنیفة، یقول: ما  یایی رو که گو
جاء عن رســول اهّلل)صلی اهّلل علیه و ســلم( لم یقدم علیه احد، و ما جاء عن اصحاب رســول اهّلل)صلی اهّلل علیه و ســلم( اخترنا«. )ابی نعیم االصبهانی، مســند 
یســد: »اذا کان تراث اســالفنا العظام فی مســتواه البشــری خاضعًا للنقد و لیســت فی ذاته  أبي حنیفة،  ص 22( قرضاوی نیز از متفکران معاصر در این باره می نو
یم من تراثنا الذی یتمیز  قداســة و ال عصمة فان منطق العقول المســتقلة یقول: إّن تراث االخرین ســواء کان فی الغرب أم فی الشــرق أحق بالخضوع للنقد و التقو
ره معاصر  بصلته بالدین...«. )قرضاوی، یوســف، کیف نتعامل مع التراث و التمذهب و االختالف، ص 5( عالمه مرتضی عســگری نیز از عالمان شــیعه در دو
چنین تصریح دارد: »صحیح نیست که هر حدیثی که از رسول اهّلل)ص( روایت شده ما آن را صحیح بدانیم و نتوانیم مورد نقد و بررسی قرار بدهیم، این صحیح 
یی نماییم؟ ...«. )عســگری، مرتضی؛ »تشــیع و جایگاه سّنـــت«؛  نیســت ... این همه احادیث متناقض در کتاب های حدیثی هر دو مکتب را چگونه چاره جو

کیهان فرهنگی؛ شماره 181، آبان 1380ش، ص 34. 
یاض، .ص 111- 477. 30. بنگرید: الجار اهّلل، عبدالسالم بن صالح؛ نقد الصحابة و التابعین للتفسیر: دراسة نظریة تطبیقیة؛ دار التدمریة، 2008م ر

31. متکلمان و فقهیان امامیه با توجه به احادیث و سیره امامان شیعه، تقیه و گستره آن را چنین تعریف کرده اند: »التقیة کتمان الحق و ستر االعتقاد فیه و مکاتمة 
المخالفیــن و تــرك مظاهرتهــم بما یعقب ضــررًا فی الدین و الدنیا«. )مفید، تصحیح االعتقاد، ص 137 و بنگرید: شــهید اّول، القواعــد و الفوائد، ج 2، ص 155؛ 

شیخ انصاری، مکاسب، ص 320؛ طوسی، خواجه  نصیرالدین؛ تلخیص المحصل، ص 422(
یک، شــماره ســوم، پاییز  بــاره حمــل روایات بر تقیه از منظر شــیخ طوســی«؛ فقه، ســال بیســت و یــد: مــددی الموســوی، ســیدمحمدکاظم؛ »فرضیــه ای در 32. بنگر

1393ش، ص 111-93.
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بــر خــالف آنچــه برخی می پندارند همه مذاهب اســالمی اعــم از مالکی، حنبلی، شــافعی، حنبلــی، ظاهری، طبری، 

یدی، خوارج، ظاهری، وهابی بر مشــروعیت تقیه اتفاق نظر دارند و بر صّحـــت آن از قرآن، ســّنت و اجماع اســتدالل  ز

یخی که رنج و ســتم بــر امامان، اصحاب و پیروان ایشــان  می کننــد، امــا شــیعه اثنی عشــریه به دلیل شــرایط خاص تار
تحمیل شد، در عمل به تقیه بیش از سایر مذاهب اسالمی شهرت یافت.33

یان و مشــایخ حدیثی  کرد ارتباطات فرهنگی و حدیثی راو که زمینه اختالف در میراث امامیه را فراهم  فراینــد دیگــری 

یان و مشــایخ حدیثی ســایر مذاهــب بود. برآیند این ارتباط، انتقال بخشــی از احادیــث و آموزه های عامه  امامــی با راو

در میــراث امامیــه بــود. گزارش این احادیث، نه به معنای تأیید آنها، بلکه فقط به عنوان یک فعالیت حدیثی مرســوم 

میان محدثان انجام می شد. نمونه روشن آن ارتباط و تعامل حدیثی شیخ صدوق34 از محدثان بزرگ امامیه با برخی 

از مشــایخ عامــه اســت که زمینه راهیابــی برخی از احادیث عامه در تصانیف حدیثی این محــّدِث بزرگ را فراهم آورد 

ی در ســایر میــراث حدیثی امامیه انعکاس یافت. به همین ســان شــیخ طوســی نیــز از برخی  و ســپس از طریــق آثــار و

گزارش این  یدیان اســت.35 البته  گاهی همســوی با نگره ز که  گزارش می کند  محدثان غیرامامی روایاتی را در آثار خود 

احادیث از ســوی محدثان و فقیهان شــیعه، نه به عنوان اعتقاد و تأیید مضمون آنها، بلکه فقط به عنوان یک ســّنت 

و رســم رایــج میــان محدثان بود. از این رو محققان امامیه توجه به ایــن مهم را یکی از راهکارهای رفع تعارض احادیث 

موجود در آثار این محدثان با فتاوای آنان دانسته اند.36 

یان در انتساب حدیث،  افزون بر دو عامل تقیه و  تعامل حدیثی امامیه با مشایخ عامه، عوامل دیگری چون اختالط راو

یکرد  دس و وضع جریان های انحرافی در پدیداری اختالف و تعارض در میراث حدیثی شیعه نیز مؤثر بود. بنابراین رو

یخی در ســیره نگاری امــام علی)ع( همســوی با واقعیت  انتقــادی محقــق عاملــی بــه اعتبارســنجی میراث روایی و تار

گونه افراط و تفریط در اعتبــار جوامع حدیثی  یخــی میــراث امامیه و ســیره اجتهادی محدثان امامی اســت و از هــر  تار

امامیه پیراسته است.

3. اصالت
یخی مؤلفه  گونه دســتبرد و انطباق آن با حقایق تار اصالت نصوص به معنای پیراســتگی روایات ســیره علی)ع( از هر 

گزارش های آمیخته به آســیب »ارســال  کاربســت این اصل را در نقد  دیگر نظریه نقد محقق عاملی اســت. جلوه های 

مسلمات« و »غلو« در الصحیح من سیرة اإلمام علی)ع( شاهد هستیم.

ارسال مسلمات
مات« در ســطح داده ها و نظریه ها از عوامل آسیب زا و موجب انسداد و نوآوری در پژوهش 

ّ
آســیب پدیده »ارســال مسل

اســت. مقصود از این پدیده پذیرش بی چون وچرا و بدون دلیل یک رأی به دلیل انتســاب آن به دانشــوری برجســته و 

مات« از منطق علمی و 
ّ
شهرت آن رأی در میان عالمان است. اعتباربخشی به یک نظریه مبتنی بر اصل »ارسال مسل

مات مشهور به دیدگاهی 
ّ
اجتهادی فاصله دارد. همان گونه که دانشوران تیزبین ضمن تردید در اعتبار شماری از مسل

33. درباره ادله و نگرش سایر مذاهب اسالمی به تقیه بنگرید: العمیدی، ثامر؛ واقع التقیة عند المذاهب والفرق اإلسالمیة من غیر الشیعة اإلمامیة؛ دار الرسالة، 
قم، 1426ق، 182 ص.

ری احادیث پراکنده شیعه در این مناطق از برخی مشایخ حدیثی اهل سّنـــت نیز نقل  34. شــیخ صدوق در ســفر به خراســان به قصد نشــر معارف اهل بیت و گردآو
کرده است. )طالقانی، سیدحسن؛ شیخ صدوق؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، 1394ش،ص 62-59( حدیث 

35. »... عــن أبــي هریــرة، قــال . قــال رســول اهّلل: ... فقال: یا رســول اهّلل، علی ما أقاتــل الناس؟ قال: قاتلهــم حتی یشــهدوا )أن ال إله إال اهّلل، وأن محمدا رســول اهّلل(، 
فــإذا فعلــوا ذلــك فقــد منعوا منك دماءهم وأموالهم إال بحقها، وحســابهم علی اهّلل )عزوجل(«. )طوســی، االمالی، ص 381؛ مشــابه این متن را بــه نقل از ابوهریره 
بنگرید: مسلم، الصحیح، ج 7، ص 121 و برای مقایسه این روایت با متن منسوب به رسول خدا)ص(: »أمرت أن اقاتل الناس حتی یقولوا ال اله اال اهّلل« در منابع 

یدیه بر حدیث امامیه؛ پژوهشگاه قرآن و حدیث، قم، 1394ش، ص 434 – 437. غیرامامی بنگرید: فرجامی، اعظم؛ تاثیر ز
گزارش آنها اهتمام داشته است. برخی  یش به  که وی بر پایه آنها فتوا نداده است، اما در آثار خو گزارش احادیثی است  36. این مهم یکی از اصول شیخ طوسی در 

یس، السرائر، ج 1، ص 270 و . ج 1، ص 309( از محققان به این  مهم در آثار شیخ تذکر دادند. )الشیخ الطوسی، الرسائل العشر، ص 289؛ ابن ادر
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گراییدند.37 بر پایه مؤلفه اصالت بســنده کردن به اعتبار برخی از مطالب و داده های مشــهور،  متمایز و خالف مشــهور 

در سیره نگاری اجتهادی و استداللی روا نیست، مگر اینکه دلیل، مستند و فرایند این شهرت به شکل عمیق و دقیق 

ی شود.  کاو نقد و وا

یخی و  یخی، بســنده کردن به شــهرت و اعتبار مصادر و عــدم تحلیل تار نــگاه متن گرایانــه محض به نصوص منابع تار

انتقادی داده های آنها در تضاد با این اصل اســت و به شــّدت می تواند رهزن حقیقت در ســیره نگاری باشــد؛ به ویژه 

گر دیدگاهی خاص از ســوی دانشــمندی سرشــناس و صاحب رأی و نفوذ در میان عالمان یک مذهب نهادینه شود و  ا

مات« بدون درنگ مقبول دیگران باشد، نقد و رد آن بسیار سخت و دشوار 
ّ
ی تحت شمول قاعده »ارسال مسل آرای و

گاهی از این  گریــزی از آن برای رفع انســداد در مطالعات اســالمی وجــود ندارد.38 محقــق عاملی بــا آ خواهــد بــود، امــا 

یخی تالش دارد ردپای آن را در ســیره نگاری امام علی)ع( نشــان دهد39 و در دیگر  یکرد نقادانه به منابع تار آســیب با رو
آثار خویش نیز این آسیب را از جمله موانع اصالت و صحت پژوهش می داند.40

گزارش اســیربودن  مات در الصحیح من ســیرة االمام علی)ع( نقد 
ّ
از جمله نمونه های اســتناد به آســیب ارســال مســل

گزارش ابوبکر در دوران خالفت خویش خوله را به امام علی)ع( بخشید  خوله مادر محمد بن حنفیه است. بر پایه این 

و امام نیز هدیه خلیفه را پذیرفت. این قضیه از جمله ادله طرفداران پارادایم ســقیفه در تصحیح و مشروعیت بخشــی 

ی را پذیرفت. محقق عاملی  به خالفت ابوبکر اســت؛ چون امام علی)ع( به خالفت ابوبکر رضایت داشــت و هدیه و

مات در مستندات آن 
ّ
یخی این پنداره41 به رخنه آســیب ارســال مسل بعد از ارائه نقدهای خود در اصالت نداشــتن تار

چنین اشاره می کند: 

و بعد کل ما تقدم یتضح بما ال مجال معه للشك: أن ما یرسله الکّتاب والمؤرخون ارسال المسلمات 

مــن أن الحنفیــة کانت من ســبی أبی بکر. لیس له ما یبرره. بــل إن المحققین وقولهم هو األظهرـ  علی 

ل به ـ  ل بأمر کهذا ـ لو صح اإلســتدال حــد تعبیــر المعتزلی ـ یــرون خالف ذلك تمامًا. وعلیه فاالســتدال

علی خالفة أبی بکر لیس له ما یبرره، وال منطق یساعده.42 

که علی)ع( هیچ جراحتی  یخی ادعا دارند  گزاره »إن علیًا لم یجرح قط« اســت. برخی از منابع تار نمونه دیگر اشــتهار 

ی  کــه بــه دلیل شــجاعتش کســی را یــارای ضربــه زدن به و در جنگ هــا برنداشــت و ایــن را فضیلــت ایشــان می داننــد 

گزارش های وجود  گزارش بالذری موافق نیست؛ زیرا در تعارض آشکار با  که با این  نبود.43 محقق عاملی تصریح دارد 
گزارش خارج کردن تیر از بدن مبارک ایشان است.44 جراحات فراوان در بدن علی)ع( و 

گزارش تولد و مرگ محســن بن علی)ع( در دوره حیات رســول خدا)ص( اســت که جریان  نمونه ســوم شــیوع و اعتبار 

گزارش در منابع اهتمام جدی دارد. محقق عاملی ضمن  م انگاری و اشتهار این 
ّ
سقیفه با مالحظات سیاسی به مسل

یخی آن را با ادله متعدد نشــان داده و بطالن آن  گزارش، تناقضات تار کید بر رخنه آســیب ارســال مســلمات در این  تأ

37. بنگرید: المحقق النراقي، عوائد االیام، ص 303-305؛ الشیخ الجواهری، جواهر الکالم، ج 10، ص 14 و ج 13، ص 157.
ـ  ســخنی نغز در این باره دارد: »و اعلم أن القول الفاســد و الرأى المدخول، إذا کان صــدره عن قوم لهم نباهة، و صیت و علو منزلة  پــژوه نامــدار 38. جرجانــیـ  اعجاز
لســن فتداولته و نشــرته، و فشــا و ظهر، و کثر الناقلون له و المشــیدون بذکره، صار ترك النظر  فی أنواع من العلوم غیر العلم الذى قالوا ذلك القول فیه، ثم وقع فی األ
فیه سنة، و التقلید دینا ... و کم من خطأ ظاهر و رأى فاسد حظی بهذا السبب عند الناس، حتی بّوءوه فی أخص موضع من قلوبهم، و منحوه المحبة الصادقة 

من نفوسهم . )جرجانی، الدالئل، ص 302(
39. الصحیح من سیرة اإلمام علی)ع(، ج 16، ص 64، ص 131.

یخ واالسالم، ج 4، ص 74 . 40. دراسات وبحوث في التار
41. الصحیح من سیرة االمام علی)ع(، ج 1، ص 312-301.

42. همان، ص 312.
43. بالذری، انساب االشراف، ج 1، ص 345 .

44. الصحیح من سیرة االمام علی)ع(، ج 4، ص 67-66 .
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را اثبات می کند.45

نمونه چهارم از آســیب ارســال مســلمات در سیره نگاری علی)ع(، ســرقت خطبه ها و کلمات قصار علی)ع( از سوی 

که ابن ابی الحدید با وجود تذکرش به این  جریان ســقیفه، اشــتهار و انتســاب آنها به سران این جریان اســت تا جایی 
گاهی از این آسیب مصون نمانده است.46 پدیده، خود 

مات را ابزار جریان سقیفه برای انحراف اذهان ساده اندیش 
ّ
که محقق عاملی استفاده از ارسال مسل شایان ذکر است 

که از همان آغاز ســران ســقیفه از این ابزار در اعتبارســازی برای انگاره های  در مشروعیت بخشــی به خالفت می داند 
کردند.47 خود استفاده 

غلو
کــه بخشــی از  یــخ فکــر و میــراث امامیــه به ویــژه در فضایــل و مناقب نــگاری  پدیــده غلــو و پیامدهــای منفــی آن در تار

گونه غلو سیاســی و غلو معارفی ـ عملی تالش داشــت چهره  سیره نویســی اســت واقعیتی انکارناپذیر اســت. غلو با دو 

کام ماند، ولــی ردپای  اســالم و اهل بیــت)ع( را مشــّوه کننــد، امــا بــا مقابلــه امامان شــیعه در تحقق اهــداف خویش نــا

تالش های نافرجام آنان در متون و میراث به ویژه در سیره و فضایل ایشان باقی ماند. این رسوبات در دوره های متأخر 

گاه در تقریر سیره و ترسیم سیمای امامان  از طریق برخی از آثار و شخصیت های غلوگرا احیا شد و در ذهنیت افراد ناآ

شیعه اثر گذاشت. از این رو توجه سیره نگاران به پدیده غلو و بازتاب های آن در متون و میراث شیعی امری انکارناپذیر 

اســت و غفلــت از آن پیامدهــای نادرســتی را در ســیره معصومــان بــه دنبال دارد. محقــق عاملی در ســیره نگاری امام 

کــه از جمله آنها  ی و نقد رگه های غلو در ســیره علی)ع( پرداخته اســت  کاو علــی)ع( بــا نگاهــی دقیــق و ظریــف بــه وا

غلوانــگاری والدت علــی)ع( در داخــل کعبه اســت که به بهانه تشــابه به آموزه های غالیانــه در اصالت نصوص متواتر 

یابی نظریه محقق عاملی توجه به دو نکته ذیل ضروری است:  تشکیک نمی کند. پیش از تقریر و ارز

1. فراینــد و چگونگــی حضــور فاطمــه بنــت اســد)س( در داخــل کعبه هنــگام تولد امــام علی)ع( از حــوادث خاص و 

شــگفت حیات ایشــان اســت. نظر به اهمیت این واقعه و فضیلت آن برای امام علی)ع(، هماره این بخش از حیات 

ایشــان مورد اهتمام ویژه ســیره نگاران امامی بوده و هســت. اهتمام محققان امامیه در ســده اخیر به تک نگاشت های 

تخصصــی در ایــن موضــوع، اهمیــت ایــن فــراز از حیات علوی را نشــان می دهــد. برآیند ایــن پژوهش هــا دو کارکرد در 

که به امام علی)ع( اختصاص  کعبه«  ســیره نگاری امام علی)ع( را در پی دارد: نخســت اثبات فضیلِت »یگانه مولود 

دارد و تکریم و عنایت الهی را در شأن امام و مادر بزرگوار ایشان اثبات می کند. دوم نقد نظریه رقیب که بافضیلت تراشی 

تولــد شــخص دیگــری به نام حکیم بن حزام در داخل کعبه، اختصــاص و انحصار این فضیلت برای امام علی)ع( را 

کم رنگ نشان دهد. برنتافته و تالش دارد با نظیرسازی این فضیلت را 

که  گونــه ای  2. بــر پایــه انــگاره ای غالیانــه فراینــد تولــد امامــان شــیعه فراینــدی متفــاوت از تولد افــراد عادی اســت؛ به 

نشــانه های بارداری در مادران امامان آشــکار نیســت و حتی چگونگی وضع حمل آنان با ســایر زنان متفاوت اســت. 

گزیر به موضع گیری در برابر انگاره  معضلی که ذهن محقق عاملی را در نگارش بخش تولد امام علی)ع( گزیده و او را نا

کعبه و تولد امام علی)ع(  غالیانه در باب تولد امامان وا داشــته اســت، واقعه اعجاب انگیز شکافته شــدن دیوار خانه 

یخی بدان تصریح شــده اســت. محقق عاملی  از فاطمه بنت اســد)س( داخل کعبه اســت که در نصوص روایی و تار

در تتمــه بحــث از تولــد امام علــی)ع( در داخل کعبه با گشــودن مبحثی با عنوان »والدة األئمــة)ع( فی روایات الغالة« 

ی در  بــه نقــد رگه هــا و رســوبات تفکرات غالیانــه در روایات موالید معصومان می پــردازد که بیانگر یکــی از اصول نقد و

45. همان، ج 3، ص 97-90 .
46. همان، ج 13، ص 84-82.

47. همان، ج 14، ص 225-224 .
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مواجهه با ســیره نگاری معصومان اســت. به نظر می آید از نگاه محقق عاملی موضوع شکافته شــدن دیوار کعبه و تولد 

ی فراهم کرده اســت؛  امــام علــی)ع( در داخــل کعبه زمینــه طرح بحث از نقدپنداره غلو در روایات موالید را از ســوی و

ی برای دفع  کنند. به همین دلیل و زیرا ممکن است برخی از افراد این واقعه را غلوآمیز پنداشته و در درستی آن تردید 

کرده اســت. ســپس در فصل دوم از جلد  گزیر این مبحث را در انتهای مبحث میالد امام علی)ع( طرح  این شــبهه نا

نخســت با عنوان »ولید الکعبة« به اثبات فضیلت تولد امام علی)ع( در داخل کعبه و پاســخ به اشــکاالت و شبهات 

وارده بر آن می پردازد.

تحلیل و ارزیابی
گونه های غلو، دامنه و  محدوده  1. هر چند محقق عاملی به شکل مستقل نظریه خود را در باب تعریف و معیار غلو، 

کتاب خواننده را به نقش غالیان  تأثیرات آن در ســیره نگاری ارائه نمی کند، اما به فراخور نیاز در بخش های مختلف 

در تحریــف متــون توجــه می دهد. بنابرایــن رصد و نقد غلو در متون ســیره از جمله اصول نظریه نقــد محقق عاملی در 

ســیره نگاری امام علی)ع( اســت؛ زیرا شــخصیت علی)ع( نظر به فضایل و مناقب ویژه آن حضرت آبستن غلوگرایی 

کافی صورت پذیرد. از مطالعه الصحیح من سیرة االمام  که در سیره نگاری ایشان دقت و احتیاط  است و الزم است 

کــه محقق عاملی باورمند اســت که بخشــی از متون روایــی و نصوص  علــی)ع( ایــن مهــم به روشــنی به دســت می آید 
گزند آسیب غالیان نبوده و افزوده ها و اندیشه های غالیان هر چند اندک در پی رنگ و میانه  یخی امامیه مصون از  تار

کامل از این آســیب، بااحتیاط و دقت به  گاهی  ی به عنوان یک ســیره نگار امامی با آ کرده اســت. و آثار شــیعی رخنه 

رصــد انگاره هــای غالیانه در متون ســیره امام علی)ع( می پردازد، نفوذ رگه های غلو را نشــان می دهــد، متون غالیانه را 

که در  گاهی با احتیاط و نوعی ایهام همراه اســت  ی  به نقد می ســپارد و در پایان داوری می کند. هر چند نظر نهایی و

گفت. اصل احتیاط از دیگر اصول نظریه نقد محقق عاملی از آن سخن خواهیم 

یکرد تحلیلی – انتقادی محقق عاملی در نقد نگره غالیانه، اثبات تواتر نصوص  2. در مبحث والدت امام علی)ع( رو

تولد در داخل کعبه و پاســخ به شــبهات این موضوع مشــهود اســت. نظر به اهمیت این مسئله محقق عاملی عنایت 

کرده اســت. پرداخت جامع به نصوص این واقعه  ویژه ای به این موضوع دارد و در یک فصل مســتقل درباره آن بحث 

از منابع شــیعه و اهل ســّنت، بهره مندی از تک نگاشت های تخصصی، بازشناسی و پاسخ به شبهات قدیم و جدید 

کاربست اصل رصد و نقد رگه های غلو در سیره نگاری  این موضوع و بیان ابعاد غیبی و معنوی این فضیلت از نتایج 

ی در تحلیل مسائل بنیادین سیره نگاری معصومان است. که همسوی با منهج و امام علی)ع( در این فصل است 

3. محقق عاملی مبتنی بر نظریه تواتر نصوص و ادله  تولد امام علی)ع( در داخل کعبه احتمال غلوآمیز بودن این پنداره 

یخی تولد  را از اســاس می زداید، اما به طور مســتقیم به این شــبهه نمی پردازد؛ زیرا بر پایه مســتندات متواتر روایی و تار

امام علی)ع( داخل کعبه قطعی اســت و علی رغم شــگفت انگیزبودن این حادثه نباید آن را غلوآمیز دانست. بنابراین 

گر نصوص متواتر  از نگاه محقق عاملی هر حادثه شگفت انگیزی دلیل بر نفوذ غلو در ساخت و پرداخت آن نیست و ا

کرد. نمونه های دیگر این  و قطعی بر تحقق یک واقعه اعجاب برانگیز و غیرعادی داشته باشیم نباید آن را حمل بر غلو 

یخی وقایع خاص در روز عاشــورا چون قرآن خواندن  کید بر صحت مســتندات روایی و تار ی را می تــوان در تأ یکــرد و رو

ســر مبارک امام حســین)ع( در باالی نیزه، رنگین شــدن آســمان به رنگ خون در روز شــهادت امام حســین)ع(، ظهور 

کرامات و معجزات به دســت معصومان از جمله تأثیر آنی نفرین فاطمه)س( در بلند شــدن دیوارهای مســجد هنگام 

که از نگاه محقــق عاملی به دلیل علمی اعتبار آنها اثبات شــده  کرد  اجبــار امــام علــی)ع( برای بیعت و ... مشــاهده 
یکرد مادی گرا در سیره نگاری از طرح این نصوص خودداری می کنند.48 که رو است. هر چند 

48.  همان، ج 1، ص 22 – 24 .
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4. احتیاط
ی را همانند برخی از عقل گرایان افراطی به نفی و طرد  که و یکرد کالمی محقق عاملی در نقد نصوص چنین نیست  رو

ی در مواجه  که با دستاوردهای عقل خود بنیاد بشری ناهمگون می نماید. و گزارش هایی از سیره علی)ع( سوق دهد 

بــا چنیــن گزارش هایــی از اصــل »رد علــم به اهل بیت« بهره مند  اســت و با اســتفاده از این اصــل ضمن حفظ صحت 

گاه هســتند. کاربســت این اصل در  صدور این متون برای آنها مقاصدی قائل اســت که تنها راســخان در دانش از آن آ

گزارش ها مصون داشته و به احتیاط در نفی اصالت نصوص سوق داده است.  گونه  ی را از انکار و طرد این  نقد و

گفتن ذوالفقار در مقابل پرســش علی)ع( بعد  کاربســت این اصــل داوری محقق عاملی درباره حدیث ســخن  نمونــه 

کــه در منابع روایی متقدم امامیه گزارش نشــده اســت و ابتــدا در الخرائج و  از قتــل عمــرو بــن عبــدود اســت. این متن 

الجرائــح روانــدی و ســپس در منابــع روایی متأخر چون بحــار االنوار و مدینــة المعاجز آمده اســت،49 همچنان در نگاه 
محقــق عاملــی در بوتــه صحت صدور قــرار دارد و مقصود اصلی از صدور این روایت را به ائمه ارجاع می دهد. پاســخ 

ی چنین است:  و

نقــول: لیــس لدینــا ما ینفی صحــة هذه الروایــة . ومجرد االســتبعاد، واإلعالن بإنکارهــا، ال یکفی، ألن 

رد فیها، فــإن علینا أن نکل علم ذلك  الجــواب علــی ذلك هو أنــه حین یصعب علینا فهم بعض ما و

إلــی أهلــه، مــا دام أنــه ال یمــس أســاس العقیــدة، وال یؤثر علــی الضوابــط والمرتکزات العامــة للبحث 

العلمی الرصین.50 

ی در نقد  گزارش »چگونگی تولد امامان« است. و یلی در توجیه  کوشش تأو نمونه دیگر احتیاط گرایی محقق عاملی، 

یلی تالش می کنــد معنایی مقبول  یکرد تأو متــن بــارداری و وضــع حمل متمایز مادران امامان از ســایر زنان، ابتدا بــا رو

از برخــی فقــرات آن ارائــه کنــد، اما در نهایت از قاعده توقف و رد علم معنــای حقیقی آن به معصومان بهره می جوید و 

کــه خواننده خود به قضاوت بنشــیند.51 هر چند تالش محقق عاملی در این تحلیل و نقد ســتودنی  گویــی قصــد دارد 

است، توجه به نکات ذیل نیز اعتبار سنجی این متن ضروری است:

کتاب الهدایة الکبرى خصیبی در باب ســیدة النســاء فاطمه الزهراء)س(  گزارش  کهن ترین مصدر اصلی این  الف( 

که در آن چنین آمده است:  است 

والذی ولدت فاطمة )علیها الســالم( من أمیر المؤمنین )علیه الســالم(: الحسن والحسین ومحسنا 

ینب وأم کلثوم وکان اســمها آمنة، وولدت الحســن والحســین من فخذها األیمن وأم کلثوم  ســقطا و ز

یــم ولدت عیســی )صلوات اهّلل  ینــب مــن فخذهــا األیســر. ومثلــه مــا روی عن وهب بــن منبه ان مر ز و

کانت من جیبها والکلمة علی قلبها.52  علیه( من فخذها األیمن وان النفخة 

در ظاهــر عبــارت اشــاره ای بــه انتســاب ایــن متن به عنــوان روایت به معصومــان وجود نــدارد. در متون قبلــی این متن 

کتــاب الهدایة الکبــرى به جز  نیــز ســندی ذکر نشــده اســت که تحویــل به ســند روایت قبلــی را محتمل بدانیــم. اصل 

بخش هایــی از آن فاقــد ســند روایــی معهــود کتاب های حدیثی اســت. ضمــن اینکه محققــان به تحریف در نســخه 

49. مجلسی، بحار االنوار، ج 20 ص 249 و 150؛ الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 215 و 216؛ مدینة المعاجز، ج 2، ص 19؛ شجره طوبی، ج 2، ص 289.
50. الصحیح من سیرة االمام علی)ع(، ج 4، ص 91 – 92 .

یر ســؤال می برد و در  51. هــر چنــد وی در ابتــدا بــا عبارت »وهذه الروایة ال یصح االعتماد علیها، بل یکذبها الواقع العملي ألمهات المعصومین« صحت این متن را ز
إنما نحمل في الجنوب« می پردازد و آشکارنشدن بارداری مادران معصومان را برای حفظ  یل متن »و گونه از متون در منابع امامیه به تأو ادامه در توجیه وجود این 
گزیر به توقف می گراید:»ولو أغمضنا النظر عن کل ما ذکرناه، فال بد أن  یل می کند؛ اما در پایان در توجیه جمله ای از متن الهدایة الکبری نا آنان از گزند دشمنان تأو

یادات الغالة، فال بد من رد علمه إلی أهله«. )همان، ج 1، ص 74-71( کانت من الفخذ األیمن، ولم یکن من ز نقول: لو صح أن الوالدة 
یع، بیروت، ص 181-180. 52. الخصیبی، الحسین بن حمدان؛ الهدایة الکبرى؛ چاپ: الرابعة، 1991م، مؤسسة البالغ للطباعة والنشر والتوز
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اصل الهدایة الکبری53 و دســتبرد در برخی از فقرات آن نیز تصریح دارند؛54 از جمله تمام باب ســیدة النســاء فاطمه 

ا معاشــر 
َ
الزهــراء)س( در برخــی از نســخه های خطــی معتبــر و کهــن ایــن اثــر وجــود نــدارد.55 بــه همین ســان جملــه »إّن

إنما نخرج من الفخذ األیمن«  إنما نحمل فی الجنوب، وال نخرج من األرحــام، و األوصیــاء لســنا نحمل فی البطــون، و

گزارشــی اســت که بــه تولد حضرت  ی این اثر اســت و مخالف با  یادات راو کتــاب الهدایة الکبری از ز بــر پایــه محقــق 

مهدی)عــج( از رحــم مــادر بزرگوارشــان تصریــح دارد.56 بنا براین به نظر می آیــد اطالق عنوان روایت به ایــن متن بر پایه 

کاربســت قواعد فقه الحدیث در تبیین معنا و مقصود آن و اســتناد به قاعده رد علم  معیارهای دانش رجال شــیعه و 

کاربســت این قواعد به ویژه قاعده توقف و رد علم به مقصود اصلی حدیث به معصوم  در توجیه آن نادرســت اســت. 

یم؛ در حالی که در این مورد شــواهد متعددی  دربــاره احادیثــی صــادق اســت که اطمینان به صدور آن از معصــوم دار

یلی برای توجیه معنای ظاهری آن یا تمســک به قواعد رفع تعارض  یکرد تأو کاربســت رو یم. همچنین  بر خالف آن دار

یکرد استداللی سازگار نیست. برای جمع آن با واقعیت متعارف و سایر ادله معتبر روایی با رو

ی عن وهب بن منبه ان مریم ولدت عیسی )صلوات  ب( در متن کتاب الهدایة الکبرى خصیبی عبارت »ومثله ما رو

که نویســنده قصد دارد با ارجاع به وهب بن منبه میان  اهلل علیه( من فخذها األیمن« آشــکارا به این نکته اشــاره دارد 

که این ادعا در آیات  کرده است  کند، اما از این مهم غفلت  چگونگی تولد حسنین)ع( با تولد عیسی)ع( تماثل برقرار 

قرآن و دیدگاه رایج در میان مسیحیان شناخته شده نیست. حتی این متن از وهب بن منبه در منابع اسرائیلیات نیز 
یادات  به دســت نیامد. به نظر می آید با توجه به شــیوع نگره های گنوســی و غالیانه میان مســیحیان شــام این متن از ز

کتاب الهدایة الکبرى خصیبی افزوده شده است. که به  جریان غلو شام است 

5. تاریخ گذاری
کشف میزان وثاقت و صحت آنها از جمله اصول  یخ واقعی حوادث و  سنجش مدعیات مورخان و سیره نگاران با تار

یخی توانا ســاخته اســت.  یابی عمیق نصوص و نشــان دادن حقایق تار ی را ارز کــه و نظریــه نقــد محقــق عاملی اســت 

یخ گــذاری حدیــث نیــز بهره مند  اســت و نظــر به اهمیــت آن جســتاری نیز بدان  محقــق عاملــی گاهــی از اصطــالح تار

یک موقعیت زمانی و مکانی را  ی با دقت در نصوص حدیث منزلت، بیســت و اختصاص داده اســت.57 برای مثال و

که غزوه تبوک یکی از آنهاســت و این اهمیت و جایگاه  کرده اســت  یخ صدور این حدیث اســتخراج  از منابع برای تار

این حدیث را در تثبیت مقام وصایت علی)ع( برای رسول خدا)ص( اثبات می کند.58 

کرده اســت. برای  گزارش های ناصواب توانا  یخ صحیح و دقیق صدور حدیث محقق عاملی را در ابطال  توجــه بــه تار

یخ صدور حدیث »إنه ســوف یرســل رجاًل  نمونــه برخــی از منابــع وابســته به جریان هــای اموی تالش دارند ســبب و تار

کرده و برای  یحبه اهلل ورســوله« را بعد از قتل محمود بن مســلمه توســط عمرو بن عبدود جانمایی  یحب اهلل ورســوله و

یخ  محمــد بــن مســلمه در ایــن خبر دادن این واقعه به رســول خدا)ص( نقش تراشــی کننــد. از نگاه محقــق عاملی تار

یخ گذاری نخســت را به هدف  صحیــح صــدور این حدیث واقعه قتل عمرو بن عبدود به دســت علی)ع( اســت و تار

ین العابدین، 2019م، ص 164-162.  53. نمونه ها را بنگرید: الخصیبی، الحسین بن حمدان؛ الهدایة الکبرى؛ تحقیق: شوقی امین الحداد؛ دار ز
54. همان، ص 149- 158 . 

ین العابدین، 2019م، ص 372. مقصود وی یکی از نســخه های موجود  55. الخصیبی، الحســین بن حمدان؛ الهدایة الکبرى؛ تحقیق: شــوقی امین الحداد؛ دار ز
یخ استنســاخ کهن ترین نســخه موجود از این اثر اســت. )بنگرید: همان، ص 15 – 16  از این کتاب در کتابخانه آیت اهّلل مرعشــی نجفی در قم اســت که از نظر تار

و ص 147( 
تیة و فی الروایة رقم 6 و کثیر من أمثالها تقول: لما خرج صاحب  توجد عند غیره و الروایــة اآل 56. عبــارت وی چنیــن اســت: »هــذه الزیادة تفرد بروایتها هذا الراوی و ال
الزمان من بطن أمه ســقط جاثیًا ... الخ و لم تقل الروایة: خرج من جنب أمه أو من جیبها«. )الخصیبی، الحســین بن حمدان؛ الهدایة الکبرى؛ تحقیق: شــوقی 
یــن العابدین، 2019م، ص 608( روایت »تولد از رحم مادر« در الغیبه شــیخ طوســی چنین گزارش شــده اســت: »و روی عــالن الکلیني، عن  امیــن الحــداد؛ دار ز
محمد بن یحیی، عن الحســین بن علي النیشــابوري الدقاق، عن ابراهیم بن محمد بن عبداهّلل بن موســی بن جعفر علیهما الســالم، عن الســیاري قال: حدثني 

یة قالت: لما خرج صاحب الزمان علیه السالم من بطن أمه سقط جاثیا علی رکبتیه، رافعا سبابته نحو السماء،«. )طوسی، الغیبه، ص 244( نسیم ومار
57.  الصحیح من سیرة االمام علی)ع(، ج 3، ص 118-107.

58. همان، ج 6، ص 294-289 .
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تشکیک در زمینه صدور این حدیث، دورکردن اذهان از فرار عمر بن خطاب در واقعه فتح خیبر به دلیل ترس از عمرو 

ی در هجوم بر خانه فاطمه)س(  بن عبدود و فضیلت تراشی برای محمد بن مسلمه و سرپوش نهادن برای مشارکت و
بعد از رحلت رسول خدا)ص( می داند.59

گونه اخیر است.  گفتگو با پیامبر)ص( در معراج نمونه دیگر از  یخ گذاری صدور حدیث لهجه منتخب وحی برای  تار

کرد. محقق  گفتگو  که خداوند در معراج اول با لهجه ابوبکر با رسول خدا)ص(  جریان اموی در سیره نگاری ادعا دارد 

عاملی در نقد این ادعا تصریح دارد که اساسًا ابوبکر در معراج نخست هنوز اسالم نیاورده بود و از زمره مسلمانان نبود 

گفتگو با رســول خدا)ص( قرار دهد؛ زیرا معراج رســول خدا)ص( بر پایه روایات معتبر در  ی را معیار  تا خداوند لهجه و

ســال ســوم بعثت واقع شــد و ابوبکر در این ســال مسلمان نبود و اسالم ابوبکر در ســال پنجم یا ششم بعثت بود. بر پایه 

گفت.60  روایات معتبر خداوند با لهجه امام علی)ع( در شب معراج نخست با رسول خدا)ص( سخن 

یخ گذاری در ســیره نگاری محقق  کاربســت اصل تار بطــالن پنداره رضاع حســن)ع( از همســر عبــاس نمونه دیگری از 

که أم فضل همسر عباس بن عبدالمطلب با استناد  عاملی است. سیره نگاران وابسته به جریان عباسیان ادعا دارند 

به خواب و با تآیید و اذن رســول خدا)ص(، حســن)ع( را بعد از تولد در مدینه شــیر داده اســت. از نگاه محقق عاملی 

این گزارش نادرســت اســت؛ زیرا اساسًا عباس و همسرش ام فضل در مدینه حضور نداشتند. محقق عاملی هدف از 
گزارش ها از سوی عباسیان را تالش برای نسب سازی آنان با حسنین)ع( می داند.61 جعل این  گونه 

کبر به امام علی)ع( از جمله دقــت نظرهای محقق عاملی  بــه همین ســان تعییــن زمان و مرجع اعطای لقب صدیــق ا

یخ گذاری نصوص معراج رســول خدا)ص( را به معراج  ی با اشــراف بر نصوص و دقت در تار یخ گذاری اســت. و در تار

کبر از سوی خداوند  کرده اســت. اعطای لقب الصدیق اال مکی ـ پیشــا هجرت و معراج مدنی ـ بعد از هجرت تقســیم 

کرده اســت؛ لذا ایــن لقب از القاب مدنی  یخ گذاری  بــه امــام علی )ع( را در معراج بعد از هجرت رســول خدا)ص( تار
امام علی)ع( با مرجع وحیانی است و اطالق این لقب به غیر امام علی)ع( نادرست است.62

6. قرآن محوری
یخ صدر اســالم در قرآن و مشــارکت علــی)ع( در غالب این حوادث در معیت رســول  گــزارش حوادث مهم تار نظــر بــه 

کارکردهــای متنوعــی در  خــدا)ص(، مراجعــه بــه قــرآن در ســیره نگاری امــام علــی)ع( ضرورتــی انکارناپذیــر اســت و 

گزارش حوادث سیاســی،  ســیره پژوهی دارد.63 در نظریــه نقــد محقــق عاملی اســتناد به قرآن بــه مثابه منبــع اصیل در 

یخی و حدیثی  گزارش ها و نظریه های موجود در منابع تار فرهنگی، اجتماعی حیات علی)ع( و عیاری برای سنجش 

کارکرد دوگانه ی »منبعی برای تقریر  به عنوان یک اصل مهم حضور جدی دارد. بنابراین اســتناد به قرآن در نقد دارای 

یخی صدر اسالم« است.  گزارش ها از حوادث تار معتبر از حوادث« و »سنجه ای برای اعتبارسنجی 

کارکرد نخســت قرآن در  ی در  گاه و بهره مند  اســت. و کارکــرد قرآن در ســیره نگاری علــی)ع( آ محقــق عاملــی از هــر دو 

ســیره نگاری، بــا ترســیم فضــای نــزول و با اســتناد به اســباب نزول از فضایــل علی)ع( دفاع کرده و به شــبهات پاســخ 

« شــجاعت علی)ع( در به 
َ

ِقَتال
ْ
می دهــد. بــرای نمونه بر پایه روایت ابن مســعود، ســبب نزول آیــه »َوَکَفی اهلُل الُمْؤِمِنیَن ال

کت رســاندن عمــرو بــن عبــدود و دیگر ســرداران جبهه شــرک در جنگ خندق اســت. همچنین بر اســاس روایت  هال

جابــر بــن عبــداهلل انصــاری قتل عمــرو بن عبدود به دســت علــی)ع( در جنگ خنــدق از مصادیق جــری و تطبیق آیه 

ــوَت« اســت. محقــق عاملــی با اســتناد به روایات فــوق و با گزارش نصــوص بیانگر 
ُ
»َفَهَزُمْوُهــم ِبــِإْذِن اهلِل َوَقَتــَل َداُوُد َجال

59. همان، ج 4، ص 263 – 264 .
60. همان، ج 2، ص 63-62 .

61. همان، ج 3، ص 82 – 83 .
62. الصحیح من سیرة االمام علی)ع(، ج 2، ص 68 .

63. بنگرید: داداش نژاد، منصور، قرآن و سیره نویسان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393ش، 304 ص.
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مبارزات علی)ع( در جنگ خندق، مســتندات قرآنی شــجاعت بی نظیر علی)ع( در جنگ خندق و اشتهار آن میان 

صحابه را اثبات می کند.64 

نمونه  دیگر اســتنادات محقق عاملی به اســباب نزول ســوره و العادیات اســت. بر پایه این مستندات سوره والعادیات 

در غزوه ذات السالســل نازل شــد و فرازهای نخســتین آن به اقدام علی)ع( و یاران ایشــان در آماده ســازی اســب های 

کــه مــورد تحســین وحی قــرار گرفت و اصــول نبرد با دشــمن چون تمهیــد مقدمات جنــگ، آرایش  جنگــی اشــاره دارد 

کــه علی)ع( آنهــا را تمهیــد و مدیریت می کرد، مــورد تأیید وحی واقع شــد.65  نظامــی، ســرعت انتقــال در جنــگ و ... 

محقق عاملی با بهره مندی از ســوره عادیات و تطبیق آن با ســیره امام علی)ع( در مدیریت غزوه ذات السالســل در ده 

که از دقت نظر ایشان در تحلیل سیره علوی  بند به تبیین ده اصل از اصول جنگ بر پایه معیارهای وحیانی می پردازد 

گزند  ی با بیان مستندات قرآنی سیره علوی، اعتبار فضایل و عملکرد امام علی)ع( را از  در پرتو قرآن حکایت دارد. و

ی اطمینان پیدا می کند.  گونه نقد و تردید مخالفان ایمن و مصون  و خواننده به سیره نگاری و هر 

محقــق عاملــی همــاره بــا عیار قرآن به نقد و ســنجش نصوص و نگره های مورخان و ســیره نگاران می پــردازد و گاهی با 

اســتناد به اصول و قواعد تفســیری به تطبیق های نادرســت آیات قرآن درباره شخصیت و منش علی)ع( را به بوته نقد 

َشِدیٌد«، علی)ع( گفته شده است. از نگاه محقق 
َ
ُه ِلُحّبِ الَخیِر ل

َ
ِإّن گزارشــی شــأن نزول آیه »َو می ســپرد. برای نمونه در 

عاملی این گزارش به دلیل ناســازگاری با ســیاق متنی آیات نادرســت اســت؛ زیرا سیاق آیات پیشین، سیاق توبیخ و 

ســرزنش افرادی اســت که به دلیل دســتیابی به مطامع دنیوی در غزوه ذات السالسل شرکت کرده بودند و بر پایه ادامه 

گزارش روز قیامت خداوند باطن پلید و نیات پلشــت آنان را نمایان خواهد کرد. روشــن اســت که این نگرش با  همین 

گاهی از شــأن نزول های برساخته جریان  شــخصیت و ســیره علی)ع( ناســازگار اســت.66 همچنین محقق عاملی با آ

کامل از  که با اشراف  اموی ـ زبیری به دفاع از امام علی)ع( می پردازد. نمونه  این مهم را در داستان افک شاهد هستیم 

اســباب نزول ســاختگی، عبداهلل بن ابی را پردازشــگر اصلی این داستان علیه عایشه و سوق دادن اتهامات علیه امام 

علی)ع( معرفی می کند.67 

گزارش  ید بن ارقم یا عمر بن خطاب در غزوه مریســیع )در  ُذٌن َواِعیٌة« در شــأن ز
ُ
محقق عاملی پنداره نزول آیه »َوَتِعیَها أ

ســخن عبداهلل بن ابی به پیامبر)ص( در عزیزخواندن خویش و ذلیل دانســتن رســول خدا)ص(( را با اســتناد به سیاق 

ُذٌن َواِعیٌة« ضمن سوره الحاقه پیش از هجرت به مدینه نازل شده 
ُ
یخی نادرست می  داند؛ زیرا آیه »َوَتِعیَها أ متنی و تار

گزارش  ُذٌن َواِعیٌة« 
ُ
است و تا زمان نزول این سوره عمر بن خطاب اسالم نیاورده است. سیاق آیات پیشین آیه »َوَتِعیَها أ

ا  ّمَ
َ
ا ل

َ
عاقبــت تلــخ قــوم عــاد،  ثمــود، فرعون، مؤتفــکات و دیگر منکران وحی و نبوت اســت تا اینکــه قرآن ضمن آیــه »ِإّن

ُذٌن َواِعیٌة« بر ضرورت عبرت گیری صاحبان اندیشه از 
ُ
ِکَرًة َوَتِعیَها أ

ْ
ُکْم َتذ

َ
َها ل

َ
یِة، ِلَنْجَعل ُکْم ِفی الَجاِر َنا

ْ
َطَغی الُماُء َحَمل

ید  کید دارد. بنابراین سیاق این آیات با گفتگوی ز سرنوشــت این طغیانگران از طریق گوش ســپردن به داستان آنان تأ

یخی در نزول  گزارش های معتبر تار با  عبداهلل بن ابی پیوند و انســجام ندارد. ضمن اینکه هر دو ادعای مذکور با دیگر 

این آیه در شأن امام علی)ع( تصریح دارند.68 

محقــق عاملــی ذیــل جســتار »الشــانئون والحاقــدون« ضمن شــش دلیل اســتوار به نقــد و ابطال پنــداره ابــن تیمیه در 

موضوع بودن حدیث نزول آیه فوق در شأن امام علی)ع( و فرضیه تعدد یا تکرار نزول آیه درباره این اشخاص می پردازد 

که در پاسخ این فرضیه را فاقد شاهد دانسته و رأی مفسران را مخالف آن می داند. در نتیجه فرضیه سازی ابن تیمیه 

64. الصحیح من سیرة االمام علی)ع(، ج 4، ص 120.
65. همان، ج 5، ص 166-159.

66. همان، ص 187-185.
67. برای تفصیل بنگرید: همان، ج 4، ص 200-178.

68. همان، ص 173-176.
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ی نسبت  کینه وزی و ُذٌن َواِعیٌة« در شأن امام علی)ع( چیزی جز حسادت و 
ُ
برای تردیدافکنی درباره نزول آیه »َوَتِعیَها أ

به اهل بیت نیست.69

گاهــی نیز شــبهات ســیره علــی)ع( را با اقتباس از ظواهر و مقاصد قرآنی پاســخ می دهد. شــبهه تعارض رصد دشــمن 

هنگام نماز با موازین فقهی از این جمله اســت. از مســلمات فقه اسالمی، اشتغال نداشتن به غیر هنگام نماز است، 

یخی امام علی)ع( در جنگ خندق هنگام خواندن نماز به رصد حرکات دشــمن نیز  ولــی بــر پایه نصوص روایــی و تار

می پرداخت. از لوازم طبیعی رصد نیز توجه به حرکات دشــمن با نگاه کردن و گوش ســپردن اســت و این با روح و نیت 

نماز در انقطاع از غیر خداوند در تضاد است. محقق عاملی در جستار »الراصد المصلی« با استناد به آیات، روایات 

َما 
َ
ی با قیاس رصد دشمن به صدقه دادن هنگام نماز در آیه »ِإّن و سیره چهار پاسخ استداللی به این شبهه می دهد. و

ِکُعوَن« به این اشکال چنین پاسخ می دهد:  َکاَة َوُهْم َرا یْؤُتوَن الّزَ اَلَة َو ِذیَن یِقیُموَن الّصَ
َّ
ِذیَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َوال

ُ
َوِلیُکُم اهلُل َوَرُسول

صدقه دادن هنگام نماز نه تنها منافاتی با اقامه نماز ندارد، بلکه از نگاه وحیانی امر ممدوح و َحسن 

است.70 

ی بــا اســتفاده از قاعــده تنظیــر در تفســیر و همچنیــن بــا اســتناد بــه مقاصد قرآنــی شــبهه مذکور را  کــه و روشــن اســت 

سست بنیان می داند.

7. جریان شناسی
گریز از نگاه بریــده و جزیره وار به احادیث به  توجــه بــه پیوند و اثرپذیری ســیره نگاری از جریان های فکری و سیاســی و 

ی بارها به نقش  عنوان تک گزاره از جمله اصول مهم نظریه نقد محقق عاملی در ســیره نگاری امام علی)ع( اســت. و

زبیریــان،71 امویــان، نواصــب و خوارج، یهود، دوســتداران خلفا و خرده جریان های وابســته به منافقان72 و قریشــیان73 

در کتمــان حقایــق ســیره علــوی و وارونه جلوه دادن فضایل امــام علی)ع( تصریح دارد و آن را عادت و روش دشــمنان 

ی و برســاخت آن برای همکیشــان خویش تبحر دارند74 و تا ممکن اســت تالش  کــه در ربودن فضایل و امــام می دانــد 

کتمان  و اســامی افراد وابســته به جناح و  یخ اســالم  می کنند اســم و شــجاعت علی)ع( را در بزنگاه های حســاس تار

کنند؛75 جایگاه رفیع علی)ع( را در تراز افراد عادی تقلیل می دهند تا سران خویش را بر  جریان خویش را جایگزین آن 

کتاب الصحیح من سیرة االمام علی)ع( این اصل جایگاه مهمی در نقد و سنجش نصوص  ی ترجیح دهند.76 در  و

69. همان، ص 178-177.
70. همان، ص 25 – 28 .

بیر بن عوام است که برای پیشبرد اهداف خود آنها را نقل کرده است  بیریه می نامد که راوی آنها شخص ز 71. محقق عاملی شماری از نصوص و روایات را روایت ز
بیر در تضادی آشــکار هســتند.  گرایش های اعتقادی ز یژگی های شــخصیتی و  که مضمون این روایات با و یج داده اند. این در حالی اســت  بیریان نیز آن را ترو و ز

)بنگرید: همان، ج 5، ص 257(
72. همان، ج 6، ص 271 و ص 311 و ص 312

73. همان، ج 6، ص 277 – 278.
کرامات امام علی)ع( چنین اشــاره دارد: »ولکنهم أغاروا علی هذه  74. همان، ج 2، ص 195. در جای دیگری به تنگ نظری و حســادت آنان در پذیرش فضایل و 
کرامات و جهاد و مواقف علي، خصوصًا مبیته في فراش رســول اهّلل »صلی اهّلل  کانوا في أشــد الضیق من  الفضیلة ظنًا منهم أنها مســتورة، أو غیر مشــهورة، ألنهم 
علیــه وآلــه« لیلــة الهجــرة، مع ظهور ضعــف أبي بکر في حزنه الذي حکاه اهّلل عنه. فحاولــوا إطراء أبي بکر في الغار بما ال مزید علیه، ثــم حاولوا أن یمنحوا عمر بن 
الخطاب هذه الفضیلة علی لســان علي »علیه الســالم«، ألن ذلك أوقع في النفس، وأبعد عن الشــبهة، وأدعی إلی القبول والتســلیم. ولکن اهّلل تعالی قد فضح 

کذب أحدوثتهم، وهو المستعان علی ما یصفون«. )همان، ج 2، ص 200( أمرهم، وأ
75. دو نمونه مشــهور راهبرد کتمان، ذکرنکردن و ابهام ســازی در حضور علی)ع( در فتح خیبر و تکیه دادن رســول خدا )ص( به علی)ع( هنگام خارج شــدن برای 

یان و سیره نگاران وابسته به خط ستیز با فضایل علوی است. )بنگرید: همان، ج 4، ص 261 – 262( ز پایانی حیات ایشان از سوی راو نماز در رو
یة ومحبیه بعد قضیة التحکیم بعد صفین فلجأوا إلی إثارة  گزارش می کند: »1. ... قد أحرج اتباع معاو 76. وی بخشی از اقدامات جریان اموی را در این باره چنین 
الشــبهات حول علي »علیه الســالم «، لتخفیف الوطأة عن فریقهم. 2. إن نفس الطعن بقداســة علي »علیه الســالم «، وفي عصمته، والحط من مقامه، والنیل 
منه، وابتذال شــخصیته، ونســبة الرذائل والمعاصي إلیه، وتصغیر شــأنه، حتی یصبح کســائر الناس العادیین، أمر مطلوب، ومحبوب ألعدائه، ومناوئیه . وبذلك 
یة التي تواجههم. 3. تکریس أبي بکر علی أنه الرجل الممیز بین جمیع الصحابة، الذي  یخرج أتباعهم من اإلحراجات القو تضعف حجة الطاعنین في مناوئیه، و
یدعو الناس للقبول منه، والتســلیم له. 4. إن الســعي إلی جعل علي وعمر في ســیاق واحد، من  کان یــرى فــي الحدیبیــة رأي رســول اهّلل »صلــی اهّلل علیه وآله «، و
کرم)صلی اهّلل علیه وآله( من شأنه أن یوجد حالة من التوازن، ثم تترجح کفة الفریق اآلخر  حیث إن هذا یشك في دینه في الحدیبیة، وذاك یعصي أوامر الرسول األ



سالیسُام،مشـارۀپنجم،آذرودیمــــــــــــــــــــــــاه841791398

آدقمیدإآاصآبریسآنآحدقحصدآ ردآدقآبدرکواآیوآلوصاآآب یدمآرد 

یکرد این جریان ها در فضیلت زدایی از  یخی ســیره علوی دارد. نمونه های ذیل فراســت محقق عاملی را در نقد رو تار

که تا حد انکار حقایق  امام علی)ع( و فضیلت تراشی برای سردمداران جناحی و حزبی خود نشان می دهند؛ جریانی 

یخی پیش رفتند. در این میان جریان سقیفه تالش وافری دارد از طریق تحریف  یخی و تردید در نصوص متواتر تار تار

کند و این مهم  یخی، ضعف عملکرد و شخصیت سران خویش در دوره حیات رسول خدا)ص( را جبران  حقایق تار

برای آنان جز با انکار اوصاف برجســته امام علی)ع( میســور نیســت.77 نظر به اهمیت و بســامد فراوان اســتناد محقق 

عاملــی بــه نقــش منفــی جریان ســتیز با فضایل علــوی و اعتبارزدایــی از مســتندات آن، نمونه های این اصل را در ســه 

گزارش می کنیم:  جریان مستقل از همدیگر 

زبیریان و امویان
1. نقش تراشــی برای زبیر بن عوام در خواســتگاری امام علی)ع( از امامه: محقق عاملی با طرح چندین مناقشــه و ســؤال 

گزارش درخواســت امام علی)ع( از  زبیر بن عوام  برای خواســتگاری یا اجرای صیغه عقد با امامه، اعتبار آن را  درباره 

دچار چالش و اصالت آن را زیر تیغ نقد می ســپرد.78 با وجود حیات پدر امامه و رشــیدبودن این بانو هیچ نیازی برای 

واســطه قــراردادن زبیــر در ایــن ازدواج نیســت و طرح احتمال اجرای صیغه عقد نکاح از ســوی زبیر بــن عوام تنها برای 

کند. حال آنکه با توجه به توصیه  ی را مطرح  ی ســاخته شــده اســت تا نیازمندی امام علی)ع( به و فضیلت تراشــی و

فاطمه)س( به امام علی)ع( برای ازدواج با امامه نیازی برای مشورت وساطت زبیر در این امر وجود ندارد.79 

گام با ارائه  2. تالش برای تحریک غیرت رسول خدا)ع( و فاطمه)س( علیه امام علی)ع(. امویان و زبیریان طی چندین 

گزارش هــای نادرســت به رســول خدا)ص( از عملکــرد امام علی)ع( به دنبــال ایجاد اختالف در روابط زناشــویی امام 

علــی)ع( بــا فاطمــه)س( بودند. این جریــان از همان آغاز با ازدواج علــی)ع( و فاطمه)س( مخالف بودند؛ زیرا رســول 

یشه های  خدا)ص( خواســتگاری ســران آنان را رد کرد، ولی به خواســتگاری امام علی)ع( پاسخ مثبت داد. توجه به ر

یکردهای  این حسادت و کینه ورزی و استمرار آن تا سال های پایانی حیات رسول خدا)ص( از جمله دقت نظرها و رو

کراه فاطمه)س( در ازدواج با علی)ع( به دلیل فقر مالی  انتقادی محقق عاملی است.80 جعل گزارش های نادرست از ا

کودکانه چون بزرگی شــکم و همانند آن از جمله تالش های این جریان اســت تا شکســت ســران خود را در  و ایرادات 
جلب رضایت رسول خدا)ص( برای ازدواج با فاطمه)س( سرپوش بگذارند.81

این جریان وقتی نتوانست مانع این ازدواج شود در ادامه با فرافکنی گسترده در جعل و اشاعه اخبار کذب با مضامین 

فقر شدید علی)ع( در تأمین مقدمات ازدواج و نقش آفرینی عثمان در این مهم، وقوع امور خالف شرع در شب ازدواج 

گزارش ناخوشــایند و مشــوه از مراســم ازدواج علی)ع( و فاطمه)س( در  گزافه ها،  علی)ع( و فاطمه)س( و مشــابه این 

گزیر به اختصاص  که محقق عاملی را نا کردند. خرافات برساخته این جریان در این واقعه تا حدی است  یخ ثبت  تار

حیث جعل أبو بکر فوق الجمیع، بل هو في مستوى رسول اهّلل)صلی اهّلل علیه وآله(. )همان، ج 4، ص 248-246(
77. نمونه آشــکار این مورد تصریح محقق عاملی به جاســازی ابودجانه به عنوان صاحب ذوالفقار در جنگ بدر اســت که ســران ســقیفه از آن برای پوشــش ترس و 
فرار خود در جنگ بدر بهره بردند. عبارت وی چنین است: »فالمطلوب من حشر اسم علي)علیه السالم( بین هؤالء هو التغطیة علی فرار الزعماء الذین تمکنوا 

من استالب الخالفة من صاحبها الشرعي بعد استشهاد رسول اهّلل)صلی اهّلل علیه وآله(«. )نقدهای محقق عاملی را بنگرید: همان، ج 3، ص 199-194(
یرا با وجود حیات پدر امامه  بیر برای خواســتگاری امامه از پدرش با چالش مواجه اســت؛ ز 78. از نگاه محقق عاملی اصل ادعای نیاز امام علی)ع( به وســاطت ز
بیر نداشت/ با احتمال نابالغ بودن  کافی برخوردار بود و نیاز به اذن و وساطت ز بیر نیازی نبود و بعد از مرگ پدرش نیز امامه از رشد و بلوغ  به خواستگاری وی از ز
ینب را  یرا با این شــرایط امامه توانایی مراقبت از حســنین و ز و صغر ســن امامه نیز اصل توصیه فاطمه)س( به ازدواج امام علی)ع( با وی نیز مخدوش می شــود؛ ز
بیر در اجرای صیغه عقد امامه با امام علی)ع( می ماند که با وجود خود امام چنین نیازی منتفی است. )بنگرید: العاملی،  نداشت. پس تنها احتمال مشارکت ز

السیدجعفر مرتضی، الصحیح من سیرة االمام علی) ع(، ، ج 1، ص 274-271(
79. و لعل مقصود الراوي: أن الزبیر کان وکیاًل عنها في إجراء صیغة النکاح الشرعي مع اإلمام)علیه السالم(. ثم طور ذلك وحوره لکي یبدو أن علیًا)علیه السالم( 

بحاجة إلی الزبیر، وأن للزبیر شیئًا من الفضل علی أمیر المؤمنین)علیه السالم(. )همان، ج 1، ص 274(
کامی آنان در این امر بنگرید: همان، ج 3، ص  یاد آنان و پیامدهای نا 80. برای تالش ســران جریان ســقیفه برای ازدواج با فاطمه)س( با وجود فاصله ســنی بســیار ز

.34-18
81. همان، ج 3، ص 34-28.
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که با جعل و تحریف اخبار با مضامین  گام سوم  کرده است.82 در  جستاری با عنوان »ترهات و اباطیل« برای نقد آنها 

خواســتگاری امام علی)ع( از دختر ابوجهل،83 ازدواج امام علی)ع( با کنیزی از اســیران جنگی، ازدواج امام علی)ع( 

کنیزان و اسیران  کردند تا اقدام علی)ع( در نکاح با  با خوله مادر محمد بن حنفیه در دوره حیات فاطمه)ع(84 تالش 

را در تضاد با تحریم ازدواج با زنان در دوره حیات فاطمه)س( نشان دهند تا ضمن ایجاد تردید در روابط عاطفی امام 

کنند و شــخصیت امام علــی)ع( را در تقابل بــا توصیه های  بــا فاطمــه)س(، شــخصیت بانوی بزرگــوار را نیز تضعیف 

رسول خدا)ص( در تکریم منزلت فاطمه)س( به تصویر بکشند. 

یخــی انگیزه اصلــی طراحان ایــن اقدامات را تخریب شــخصیت امام  محقــق عاملــی بــا تحلیل و نقد مســتندات تار

علی)ع( می داند.85 ســوی دیگر این تخریب در تقابل نشــان دادن شــخصیت و منش علی)ع( با رســول خدا)ص( در 

نام گذاری پسران ایشان و فاطمه)س( است که علی)ع( آنان را حرب نامید، ولی رسول خدا)ص( آنها را به شبر، شبیر 

و مشــبر تغییر نام داد. از نگاه محقق عاملی هدف این اقدام انکار شــهادت حضرت محســن)ع( در حادثه حمله به 

ی در  خانه فاطمه)س( و خشونت طلب نشان دادن شخصیت امام علی)ع( است تا از ارزش دینی مجاهدت های و

جنگ هــا بکاهنــد.86 محقــق عاملی اهداف وضع و جعل در موضوع روابط امام علی)ع( با فاطمه)س( را موشــکافانه 

ی این اهداف را چنین برمی شمرد:  کم نظیر است. و که در نوع خود این نقدها و تحلیل  نقادی می کند 

الــف( تــالش بــرای همانندســازی و عــادی جلــوه دادن اختالفــات خانوادگی همســران پیامبر)ص( با ایشــان به ســان 

ک می کردند،  اختالفــات فاطمــه)س( بــا علی)ع(؛ همان طور که برخی از همســران رســول خدا)ص( ایشــان را غضبنا

گریــزی از آن نیســت. هدف از ایــن اقدام  فاطمــه)س( نیــز چنیــن بــود و ایــن از اقتضائــات زندگــی زناشــویی اســت و 

عادی ســازی و طبیعی نشــان دادن اختالف نظر همسران رسول خدا)ص( با ایشان است که آیات متعددی در عتاب 

و تهدید برخی از آنان نازل شده است.

کردند تا  ب( شــمول تهدیــد روایــت »من أغضبهــا )أی فاطمة( فقــد أغضبنی« بر امام علــی)ع(؛ امویان و زبیریان تــالش 

چنیــن جــا بیندازنــد که روایــت »من أغضبها )أی فاطمة( فقــد أغضبنی« اطالق دارد و افزون بــر دیگران خود علی)ع( 

گردد. ک  که بر پایه اسباب صدور ساختگی این جریان فاطمه)س( غضبنا را نیز شامل می شود و این علی)ع( بود 

ج( تالش برای خشــن نشــان دادن اخالق و منش امام علی)ع( در برخورد با فاطمه)س( و ناخوشــایندی ایشان از ازدواج 
با وی.87

3. تردیــد در فضیلــت اختصاصــی »علــی)ع( مولد کعبه«: برآینــد پژوهش ســیره نگاری محقق عاملی دربــاره تولد امام 

علــی)ع( دو پیامــد مهــم در پــی دارد: نخســت اختصــاص فضیلــِت »یگانه مولــود کعبه« به امــام علــی)ع( و تکریم و 

که با فضیلت تراشی تولد شخص دیگری به نام حکیم  عنایت الهی در شأن امام و مادر بزرگوار. دوم نقد نظریه رقیب 

بــن حــزام در داخل کعبه، اختصاص و انحصار این فضیلت برای امام علی)ع( را برنتافته و تالش دارد با نظیرســازی 
این فضیلت را کم رنگ نشــان دهد. حکیم بن حزام از تبار زبیریان، پســرعموی زبیر بن عوام، از شــمار مولفة القلوب و 

از جمله کســانی اســت که در سال فتح مکه اســالم آورد، در دوران حیات رسول خدا)ص( کاالهای اساسی موردنیاز 

ی را در عثمانی مســلک بودنش اهل تعصب  مــردم را احتــکار می کــرد، از مخالفان امــام علی)ع( بود، به همین دلیل و

82. همان، ج 3، ص 75-45.
83. از نگاه محقق عاملی این گزارش سراســر کذب و نمونه آشــکاری از وضع و جعل مخالفان درباره شــخصیت امام علی)ع( اســت که به اســطوره شــبیه اســت 
کنیه ابوتراب به امام،  کرده باشــند. تناقض و اضطراب درون متنی روایات، انســجام نداشــتن با روایت اعطای  که بخاری و همگنان وی نیز آن را روایت  هر چند 
تعارض بیرونی با روایات امام علی)ع( و حدیث بریده ... از جمله مناقشات محقق عاملی بر مستندات این اسطوره اموی است. )همان، ج 3، ص 75-61(

84. همان، ج 1، ص 264-254 .

85. همان، ج 1، ص 264-254 .
86. همان، ج 3، ص 88- 97 .

87. همان، ج 2، ص 257-256 .
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که به  جز  یان زبیری تبــار و زبیری مرام چون زبیر بــن بکار و معصب بن بکار ادعــا کنند  که راو گفته انــد. طبیعــی اســت 

گزارش  حکیــم بــن حــزام فــردی داخل کعبــه به دنیا نیامده اســت. ایــن در حالی اســت که اخبــار متواتر خــالف آن را 

می کنند و روایت زبیریان فاقد تواتر بوده و به اسناد آن مناقشات جدی وارد است. در نتیجه در نگاه محقق عاملی هر 

کعبه از اســاس نادرســت اســت؛  گونه تالش برای وجه جمع میان قول زبیریان با روایات متواتر تولد علی)ع( در داخل 
زیرا جمع میان حجت با غیرحجت باطل است.88

4. تردیــد در ســبقت اســالم امــام علی)ع( بر ابوبکر: با وجــود تواتر اخبار و نصوص در اّولین بودن امام علی)ع( در اســالم 

و ایمــان بــه بعثــت رســول خــدا)ص(، جریان ســقیفه تالش جــدی دارد که ایــن فضیلت از امــام را ســتانده و ابوبکر را 

ی با بحیرا به نبوت ایشان  نخســتین فرد مســلمان معرفی کند که در داســتان سفر رسول خدا)ص( به شام و مالقات و

ی فرستاد  گزند مخالفان به همراه و ایمان آورد. در همین سفر ابوبکر بالل حبشی را برای مراقبت از رسول خدا)ص( از 

که نشــانه های وضع  گزارش را دچار تناقضات متعددی می داند  کند. محقق عاملی این  تا از ایشــان تا مکه حفاظت 

و جعل را در آن هویدا می کنند. در نتیجه پنداره وجه جمع نخستین بودن اسالم ابوبکر از میان مردان و نخستین بودن 

کــه راه را برای انکار نصوص متواتر مســدود  اســالم امــام علــی)ع( از میــان کودکان را تالش سســت این جریان می داند 
دیده و به این وجه باطل تمسک جسته است.89

5. مجاهدت تراشــی برای حکیم بن حزام در داســتان شــعب ابوطالب: زبیریان برای کاســتن از مجاهدت امام علی)ع( 

در تأمیــن آذوقــه مســلمانان در حصر شــعب ابوطالب مدعی شــده اند که  حکیم بــن حزام نیز مخفیانه بــرای آنان غذا 

می فرستاد. محقق عاملی با استناد به نصوص و شخصیت شناسی حکیم بن حزام این ادعا را بر خالف اصول سیره 
یابی می کند.90 یخی درباره شخصیت نفاق آلود حکیم بن حزام ارز رسول خدا)ص( و در تضاد با واقعیت های تار

ی از جمله  6. چالــش در ایمــان و شــخصیت ابوطالــب)ع(: مســئله ایمــان ابوطالــب)ع( و رابطه رســول خدا)ص( بــا و

چالش هــای جــدی ســیره نگاری محقــق عاملــی در الصحیح من ســیرة اإلمــام علی)ع( اســت؛ زیرا بســامد و بازتاب 

آشکاری در این کتاب دارد. تالش برای تردید در ایمان حضرت ابوطالب)ع( به هدف تنقیص امام علی)ع( از جمله 

گاهی از نقش ایــن جریان در کتمان  اقدامــات گســترده زبیریان و امویان در ســیره نگاری اســت که محقق عاملــی با آ

و وارونه ســازی حقایق به تصحیح شــخصیت مؤمنانه و مجاهدانه ابوطالب)ع( در دفاع از رســول خدا)ص( و تکریم 

شــخصیت ابوطالب)ع( از ســوی رســول خدا)ص( پرداخته اســت. پاســخ به پنداره عدم اقدام رســول خدا)ص( به 

کفن ودفن ابوطالب)ع(،91 ابطال شــبهه عدم اقامه نماز بر ابوطالب)ع(،92 نقد انگاره تقلیل جنبه ایمانی حمایت  امور 

ابوطالــب)ع( از رســول خــدا)ص( به جنبه عاطفی، َنســبی و قومیت گرایی در داســتان شــعب ابوطالــب و غیر آن93 از 

مهم ترین نمونه های انتقادی محقق عاملی در دفاع از ساحت ایمان و مجاهدت پدر بزرگوار علی)ع( است.

7. تــالش بــرای ابهــام ایجادکردن در جانفشــانی امــام علی)ع( در لیلة المبیــت: در نگاه محقق عاملی جریان ســقیفه از 

گذشــته تــا امــروز تالش می کند تا مجاهــدت امام علی)ع( در لیلة المبیت و حکمت انتخاب ایشــان بــرای این امر را 

اِس َمْن یْشــِری َنْفَســُه اْبِتَغــاء َمْرَضاِت اهلِل« به عنوان  کنــد. جلوه این اقدام را در انکار و تکذیب نزول آیه »َوِمَن الّنَ انــکار 

88. همان، ج 1، ص 101-97 .
89. همان، ج 1، ص 332-329 .

90. همان، ج 2، ص 81-80 .
91. همان، ج 2، ص 92 – 95 و ص 108-106.

92. همان، ج 2، ص 113.
قوى« به ابطال این پنداره در ابعاد عاطفه گرایی و عصبیت قومی پرداخته اســت که از جمله  93. محقق عاملی با گشــودن جســتاری با عنوان »حمیة الدین هي األ

کوبنده وی در این اثر به شمار می آید. )بنگرید: همان، ج 2، ص 81 – 84 و  ص 284( نقدهای ناب و 
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مستند قرآنی این مهم در شأن امام علی)ع( و تحریف سبب نزول آن به صهیب رومی،94 زبیر95 و انکار پیوند این مهم 
با مسئله خالفت و وصایت بعد از رسول خدا)ص( است.96

کنیه ابوتــراب به صراحت از تحریــف امویان در تغییر  کنیــه ابوتراب: محقــق عاملی در بحث از  8. تحریــف و مصــادره 

مضمــون و هــدف اعطــای این کنیه به امام علی)ع( پرده برمی دارد. از نگاه ایشــان امویان این کنیه را از کارکرد تعظیم 

کنیه  کردند تا سبب صدور صحیح و حکمت اصیل آن فراموش شود.  آن برای امام به تنقیص و تحقیر ایشان تبدیل 

گرایی و بطالن  ابوتــراب محبوب تریــن کنیــه نــزد امــام علی)ع( و نمــادی از نگرش ایشــان به جایگاه ناچیــز دنیــا و دنیا

کــه در میان دوســتداران ایشــان این منــش و نگرش به  عصبیــت و قومیت گرایــی در اندیشــه و منــش علــی)ع( اســت 

که به مرور نــزد دوســتداران و مخالفان امــام علــی)ع(، ترابیه بودن به  گونــه ای  شــعار و شــاخص علویــان تبدیل شــد به  

گرا و  شــاخص اجتماعی علویان تبدیل شــد و در نقد و ســنجش سلوک و اخالقیات شیعیان به کار رفت. امویان دنیا

کارکرد این  گرایی خود می دیدند، در تغییر زمینه ها، ماهیت و  که این نماد و نگرش را در تضاد با دنیا شهوت پرســت 
کنیه امام علی)ع( دست به تحریفی بزرگ زدند.97

بیــر بــن عــوام در جنــگ بــدر: از جمله امــداد غیبی خداونــد در جنگ بــدر نزول فرشــتگان بود.  9. تشــّبه فرشــتگان بــه ز

دیــدگاه مشــهور و معتبــر در منابع کهن تشــّبه ســیمای فرشــتگان بــه صورت و رنگ عمامــه امام علی)ع( اســت که در 

جــان مشــرکان خــوف افکندنــد و اراده آنــان را در هم شکســتند، اما خط زبیری در ســیره نگاری تــالش دارد با تحریف 

ی و نقادی  کاو واقعیت ادعا کند که فرشتگان به هدف تشّبه زبیر بن عوام عمامه زرد بر سر داشتند. محقق عاملی با وا

گزارش عبارت اســت:  ی بر این  کرده اســت. از جمله نقدها و مناقشــات و عمیق این ادعا دروغینبودن آن را آشــکار 

تعارض با سفیدبودن رنگ عمامه فرشتگان در جنگ بدر، عدم مالزمه رنگ عمامه با تشّبه به صاحب عمامه، عدم 
خصوصیت زبیر بن عوام در جنگ بدر.98

بیــر بــن عــوام، قاتــل نوفل بن عبداهّلل: زبیریان تــالش دارند که قتل نوفل بــن عبداهلل از بزرگان یهود را به زبیر نســبت  10. ز

ی همانند عمرو بن عبــدود جایگاهی برتر  دهنــد و بــا ادعــای پیشــنهاد هزینه هنگفت برای خریــد جنازه نوفل بــرای و

میان مشرکان ترسیم می کنند تا نشان دهند که نوفل نیز همانند ابن عبدود شخصیت مهم و اثرگذار میان یهودیان بود 

گزارش برساخت زبیریان  که این  ی نیز باید از چنین ارج و منزلتی برخوردار باشد. محقق عاملی تصریح دارد  و قاتل و
کنند.99 است تا از این طریق قتل نوفل بن عبداهلل توسط علی)ع( را انکار و برای زبیر فضیلت تراشی 

یابی نصوص شکســت بزرگان صحابه در نبرد با  11. دســتبرد در نصوص فتح بنی قریظه: محقق عاملی بعد از نقد و ارز

ســرداران یهــود بنــی قریظــه تصریح دارد که این نبرد به جز مبــارزه علی)ع( با عمرو بن عبدود چیزی جز شکســت برای 

مسلمانان نداشت و این علی)ع( بود که در نهایت پیروزی را برای مسلمانان به ارمغان آورد و شکست بزرگان صحابه 

یخ صدر اســالم صورت گرفته اســت تا این شکست ها  یادی در تحریف تار را جبران نمود، اما از ســوی زبیریان تالش ز

گزافه ها مشــارکت زبیر بن عــوام با علی)ع( در قتل  که از جمله این  را پوشــانده و ظفرمنــدی علــی)ع( را تضعیف کند 
گزافه دارند.100 یج این  که زبیریان اهتمام جدی بر ترو عمرو بن عبدود است 

12. افک نمونه ای آشــکار از تالش امویان در تخریب روابط علی)ع( با عایشــه: از نگاه محقق عاملی امویان با تحریف 

94. همان، ج 2، ص 165.
95. همان، ج 2، ص 157-156 .

96. همان، ج 2، ص 148 – 156 و ص 156 – 164 .
97. همان، ج 2، ص 263-258 .

98. تفصیل این نقدها را بنگرید: همان، ج 2، ص 302-299.
99. همان، ج 4، ص 91.

100. همان، ج 4، ص 154 – 155 .
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یشه  که ر و نقش تراشی برای علی)ع( در داستان افک افزون بر جسارت به ساحت علی)ع( به دنبال این مهم هستند 
و علت روابط سرد عایشه با علی)ع( بعد از رحلت رسول خدا)ص( را به داستان افک پیوند بزنند.101

نواصب و خوارج
1. نواصب و انکار صحت ســداالبواب: محقق عاملی در جســتار »النواصب وحدیث ســد األبواب« انکار صحت این 

گــزارش آن در جوامع حدیثی اهل  حدیــث از ســوی جریــان ناصبیــان را با تواتر و تعدد طریق نقل آن از ســی صحابی و 

ســّنت در تعــارض آشــکار می دانــد. اعتبار و صحت صدوری این حدیث تا حدی اســت که در صــورت انکار آن، به 

طریق اولی اعتماد به صحت دیگر روایات موجود در جوامع حدیثی اهل ســّنت از بین خواهد رفت. از این رو محقق 

کرده  عاملی انکار صحت این حدیث را فقط به نواصب نســبت داده و ســایر محدثان اهل ســّنت را از آنان تفکیک 
است.102

یخــی و اعترافات  2. خــوارج و انــکار قتــل عمــرو بن عبدود به دســت علــی)ع(: محقق عاملی با اســتناد بــه نصوص تار

ی در مقام  یج می دادند. و که خوارج آرمان و آرزوهای خود را در قالب احادیث مجعول ترو مشایخ خوارج تصریح دارد 

کم نیشــابوری در بیان تواتر و اســتقصای طریق روایت معتبر قتــل عمرو بن عبدود به  مثــال به رمزگشــایی از اهتمام حا

ی این پاســخ اســتوار به ادعای  کم نیشــابوری دلیل این اقدام و گزارش موجود از حا دســت علی)ع( می پردازد. بر پایه 

خوارج بود که قائل بودند محمد بن مســلمه نیز ضربه ای بر عمرو بن عبدود زد و بخشــی از زره و لباســش را از جسدش 

کــرد. ایــن ادعــای خوارج هر چند همســو با آرمان های خیالی آنان اســت، در تناقض آشــکار با روایــات متواتر و  خــارج 

ی نیز خارج  کت رسید و زره از تن و که بر پایه آنها عمرو بن عبدود فقط با ضربه شمشیر علی)ع( به هال معتبری است 

که چگونه بخاری و سجســتانی از این خوارج حدیث نقل  نشــد.103 همچنین برای محقق عاملی شــگفت آور اســت 
یان امین و معتمد می دانند؟104 می کنند و از جمله راو

یهودیان
در داســتان مبارزه امام علی)ع( با ســرداران یهود بنی قریظه برخی از ســیره نگاران با گزارش اشعار یهودیان تالش دارند 

کت رســاندن ســرداران نظامی یهود تضعیف کنند. محقق عاملی با تردید  که شــجاعت و قدرت علی)ع( را در به هال

یخ صحیح  یکرد یکی از شیوه های تحریف حقیقت و مشوش کردن تار که این رو گزارش ها تصریح دارد  در اعتبار این 
که یهودیان در آن نقش آفرین هستند.105 است 

کارکرد نقد گفتار دوم: 
کارکردهای متنوع متن شناســانه، کالمــی و نوآورانه برای  کاربســت اصــول نقــد در الصحیح من ســیرة االمام علــی)ع( 

کارکردهــا را بــا ارائه  محقــق عاملــی در ســیره نگاری علــی)ع( بــه ارمغــان آورده اســت. در ایــن جســتار مهم تریــن ایــن 

نمونه های تحلیل می کنیم.

1. پیرایش نصوص 
یخی ســیره  توجــه بــه تناقــض متون و راهیابی وضع و جعل در گزارش ها برای تحریف متن معیار و صحیح از وقایع تار

ی را در دستیابی به متن صحیح و معیار توانا  که و یخی است  علوی از جمله قواعد محقق عاملی در نقد نصوص تار

کــرده اســت. در مــواردی محقــق عاملی به موضوع بــودن حدیث تصریح و دالیــل موضوع بودن آن را تبییــن می کند106 و 

101. همان، ج 4، ص 191-185.
102. همان، ج 3، ص 105 – 107 .

103. همان، ج 4، ص 94 – 96 .
104. همان، ج 4، ص 96.

105. همان، ج 4، ص 150.
106. همان، ج 4، ص 209 – 210؛ ج 5، ص 16؛ ج 5، ص 16 – 17؛ ج 6، ص 72، ص 65.
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گاه تردید خود را درباره صحت مضمون یک  دست تحریف را از آستین جریان های فضیلت ستیز بیرون می کشد.107 

گاهی با بیان روایت صریح به تصحیح  یخی آن را نشان می دهد.109  کرده108 و تعارضات تار روایت اظهار مستدل بیان 

یان می پردازد و تالش می کند همچنان اصل روایت نخست را در بوته صحت  روایت آمیخته به افزوده ها و مطالب راو

نــگاه دارد،110 امــا در غیــر ایــن صورت با بیان وجوه اختــالف گزارش ها با یکدیگر به ترجیح روایــت معتبر از نظر خویش 
می پردازد.111

گــزارش متون ایــن واقعه، پنج وجــه تناقض  در داســتان افــک و نقــش علــی)ع( در ایــن ماجــرا، محقــق عاملی بعــد از 

یخی آنها را بر نموده112 و اثبات می کند جریانی تالش دارد علی)ع( در تقابل و تضادی آشکار با  درون متنی و تناقض تار

ی ماجرای افک است. از نگاه محقق عاملی  عایشه نشان دهد؛ به گونه ای که یکی از دالیل دشمنی پایدار عایشه با و

گزارش ها نادرست، باطل و برساخت جریان بنی امیه است تا دشمنی عایشه با علی)ع( را با استناد به این واقعه  این 
که این روایات در آثار عالمان شیعی نیز راه یافته باشد نادرست است.114 کنند.113 هر چند  موجه 

نمونــه دیگــر نشــان دادن تطهیــر دامــن عبــداهلل ابن ابــی در واقعه افک حتــی در نســخه های صحیح بخاری اســت که 

کهن و معتبر  ی را به علی)ع( نســبت داده اند.115 توضیح اینکه بر پایه منابع  تغییراتی در آن داده اند و در مقابل جرم و

ی در داســتان افک گناهکار می دانســت و عایشــه درباره  ــت عایشــه، عبداهلل ابن ابی را به دلیل اتهام و روایی اهل سنـّ

یخ نــگاران این  ی می گفــت: »کان مســئیا فــی أمــری«. ایــن متــن در صحیح بخاری نیز آمده اســت، ولــی برخی از تار و

جملــه را بــه »کان ٌمســِلما فــی أمری« تغییر دادند.116 این در حالی اســت که عایشــه جمله »کان ٌمســِلما فی أمری« را در 

گفته بود. ابن حجر عســقالنی ضمن توجه به نکته  کید بر بی گناهی علی)ع( در ماجرای افک  پاســخ به شــایعات و تأ
گرفته است.117 که این تغییر و تحریف از سوی اسامه و ناصبیان صورت  اخیر تذکر می دهد 

ی برمی گردد. برای  یکرد محقق عاملی در پیرایش متون به  دقت نظرهای ایشــان در تصحیح و نقد متن و بخشــی از رو

گزارش مبارزه علی)ع( با سپاه بنی قریظه چنین آمده است:  نمونه در مناقب آل ابی طالب از ابن شهرآشوب هنگام 

هو الذی ضرب فی بنی قریظة أعناق الیهود، مثل حیی بن أخطب، وکعب بن األشرف.118 

محقق عاملی در نقد این متن می نویسد: 

یرا کعب بن اشــرف پیش تر از این جنگ کشــته شــده بــود و ضمن  صحیــح کعــب بن اســد اســت؛ ز

ییم مقصود متن چنین است که کعب بن  اینکه وی از بنی نضیر بود، نه از بنی قریظه.  مگر اینکه بگو

کردند و قتل  یخی را تحریف  یر این واقعیت تار کت رســاند، ولی اهل تزو اشــرف را نیز علی)ع( به هال

107. همان، ج 2، ص 10 – 11 .
108. همان، ج 5، ص 320 – 329، ص 22 – 23 و ص 278 – 279؛ ج 6، ص 243-239.

109. همان، ج 5، ص 194 – 195؛ ج 6، ص 57.
110. همان، ج 5، ص 317، ص 65؛ ج 6، ص 56 .

گزارش  کرده و بعد از ارائه فرضیه های متعدد در جمع این اختالف به ترجیج یک  111. برای نمونه در روایات ســریه ذات السالســل به شــانزده وجه اختالف اشــاره 
پرداخته است. )همان، ج 5، ص 119- 132(

112. همان، ج 4، ص 181 – 182.
113. همان، ج 4، ص 184– 185. 

114. همان، ج 4، ص 181.
115. همان، ج 4، ص 190

یخ االسالم، ج 2، ص 278. 116. ذهبی، تار
117. وکأن بعــض مــن ال خیــر فیــه مــن الناصبة تقرب إلی بني أمیة بهذه الکذبة فحرفوا قول عائشــة إلــی غیر وجهه لعلمهم بانحرافهم عن علــي فظنوا صحتها حتی 
کان یعتقد ذلك أیضا فأخرج یعقوب بن شــیبة في  بین الزهري للولید أن الحق خالف ذلك فجزاه اهّلل تعالی خیرا وقد جاء عن الزهري أن هشــام بن عبد الملك 

مسنده ... . )ابن حجر، فتح الباری، ج 7، ص 337(
یة، ج 1، ص 355؛ اعالم الورى، ج 1، ص 382؛ بحار االنوار، ج 41، ص 67. 118. مناقب آل ابی طالب، طبع دار االضواء، ج 2، ص 97 و طبع المکتبة الحیدر



سالیسُام،مشـارۀپنجم،آذرودیمــــــــــــــــــــــــاه901791398

آدقمیدإآاصآبریسآنآحدقحصدآ ردآدقآبدرکواآیوآلوصاآآب یدمآرد 

وی را از روی کینه و حسادت به غیر علی)ع( نسبت دادند تا شجاعت علی)ع( را کتمان نمایند.119

گــزارش مبارزه امام علی)ع( بــا عمرو بن عبدود در  نمونــه دیگــر، تصحیــح روایت شــیخ صدوق در کتاب الخصال در 

جنگ خندق از زبان علی)ع( است: 

... فأنهضنی إلیه رســول اهّلل)صلی اهّلل علیه وآله(، وعممنی بیده، وأعطانی ســیفه هذا ـ وضرب بیده 

إلی ذی الفقار ـ فخرجت إلیه ونســاء أهل المدینة بواك إشــفاقًا علی من ابن عبدود، فقتله اهّلل عزوجل 

بیدی، و العرب ال تعد لها فارسًا غیره.120 

محقق عاملی در تصحیح انتقادی جمله »ونساء أهل المدینة بواك« می نویسد: 

یرا زنان مدینه در این مکان حاضر نبودند، مگر اینکه مقصود زنانی  در اعتبــار ایــن جمله تردید دارم؛ ز

که همراه همسران خودشان در این جنگ حاضر بودند و این عادت جاری در جنگ ها بود.121  باشد 

گزارشــگر این بخش از واقعه تفطن یافته اســت و نقل به معنای رخ داده در  محقق عاملی این نکته را از مقایســه متون 

گزارش »...  کند. همچنین محقق عاملی  متون را به خوبی نشــان می دهد تا از ذهن خواننده ابهام محتمل را برطرف 

وتبادر المسلمون یکبرون، فوجدوه علی فرسه برجل واحدة، یحارب علیًا)علیه السالم( ورمی رجله نحو علی، فخاف 

گزارش ها ناهمســو می خواند؛ زیرا بر  من هیبتها رجالن، ووقعا فی الخندق« به نقل از مناقب ابن شهرآشــوب را با ســایر 

پایــه گزارش هــای اخیــر امام علی)ع(، عمرو بن عبدود را مجبور به پیاده شــدن از اســبش کرد و ســپس با یک ضربه هر 

ی بــه قصد اغراق در  گزارش نادرســت و نامعتبر اســت.122 روشــن اســت که راو کرد. در نتیجه این  ی را قطــع  دو پــای و

شــجاعت عمرو بن عبدود در متن اصلی تصرف کرده اســت، ولی به لوازم باطل ادعای خویش توجه نکرده اســت؛ از 

ی زمین را برداشت و به سوی  جمله اینکه عمرو بن عبدود چگونه در حالت سواره پای مقطوع و افتاده شده خود بر رو

ی  گزارش از واقعیت گرایی و اســطوره زدایی و کرد؟ نقد صریح محقق عاملی در صحت نداشــتن این  علی)ع( پرتاب 

گــزارش در منابع امامیه و  گر این  از متــون بــه عنــوان اصلی مهم در اعتبارســنجی نصوص ســیره حکایت دارد؛ حتــی ا

گزارش شــده باشــد. نمونه های دیگر از نقد متون و نشــان دادن معیار و عاری از  یکرد فضایل و مناقب نگاری  نیز  با رو

تعارض در این اثر فراوان است.123 

2. دفاع از فضایل علی)ع(
یخی و مستندات روایی و قرآنی این فضایل به منظور نشان دادن  دفاع از فضایل امام علی)ع( و تبیین از زمینه های تار

کارکردهای نقد در کتاب محقق  شخصیت محوری و اساسی علی)ع(124 از بعثت تا رحلت رسول خدا)ص( از دیگر 

یکرد فضایل نگاری اســتنادیـ  تحلیلی  عاملــی اســت. از ایــن رو کتاب الصحیح من ســیرة االمام علی)ع( اثــری با رو

ی بعــد از تتبــع جامع و روشــمند در منابع با کاربســت اصول نقــد تالش دارد که مســتندات از  علــی)ع( نیــز هســت. و

گزارش فضایل از نوعی دقت توأم با نقد  ی در  اعتبار و اصالت برخوردار باشــند؛ لذا اصل اســتناد و اعتبار نصوص و

گام دوم فضایــل امام علــی)ع( را در بافت حوادث و در پرتو عملکرد برتر امام به تحلیل می نشــاند تا  همــراه اســت. در 

چرایی و چندوچون اعطای فضایل به امام برای خواننده روشن شود.

یکی از جلوه های نقد سلبی محقق عاملی در الصحیح من سیرة االمام علی)ع( نمایان کردن تالش گسترده اقدامات 

مورخان وابسته به جریان سقیفه برای شریک سازی خلیفه اّول و دوم در فضایل امام علی)ع( است. تعارض صدیق 

119. همان، ج 4، ص 164 – 165 .
120. الخصال، ج 2، ص 368 .

121. همان، ج 4، ص 37 .
122. ... ونقول: »إن هذا ال یصح لما یلي ...«. )همان، ج 4، ص 74-71(

123. همان، ج 4، ص 78 – 79 و ص 144 .
124. همان، ج 4، ص 145 .
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کبر خواندن خلیفه اّول با روایات معتبر،125 نقد تحلیل اسکافی در قیاس حال خلیفه اّول در نماز به مجاهدت های  ا
امــام علــی)ع( در شــعب ابــی طالب،126 تنافی و تضاد در گزارش اقدام شــجاعانه و مســلحانه خلیفــه دوم در هجرت 

شبانه از مکه به مدینه در مقابل دیدگان مشرکان و تهدید آن به مرگ127 از این جمله است.

همچنیــن محقــق عاملی دســت پنهــان جریان وضع و جعل در تحریــف زمینه های صدور فضایل خاص و برجســته 

یابی اســباب صدور ســاختگی  ی در جســتار »أترابیة ... وعصبیة؟!« به ارز امــام علــی)ع( را می نمایانــد. برای نمونه و

ی در نقدهای ده گانــه خود بر این اســباب صدور به  حدیــث نبــوی »... قــم یــا أبا تــراب ...« را به تیــغ نقد می ســپارد. و

کی امام علی)ع( بــر فاطمه و ترک منزل129 با  تعــارض و تنافــی آنها با اخالق رســول خــدا)ص(،128 بطالن پنداره غضبنا

ک بر  اســتناد بــه تقــوا و طهارت باطنــی آن دو بزرگوار،130 نص صریح امــام علی)ع( در رد این پنــداره و نامعقول بودن خا

کودکان131 استدالل می کند و در نهایت به تقریر سبب صدور صحیح و  سر نهادن از سوی افراد عادی و تشبه به حال 

حکمت اعطای این لقب از سوی رسول خدا)ص( به امام علی)ع( می پردازد.132 همچنین به نقد انگاره قتل مرحب 

به وســیله محمد بن مســلمه،133 پاســخ به تردیدها در قلع باب خیبر به دســت  علی )ع(134 و انکار حدیث رد الشمس 
برای علی)ع( در واقعه جنگ خیبر می پردازد.135

اثبــات و دفــاع از اختصــاص صاحب الرأیة بــودن امام علی)ع( در تمامی غزوات ایشــان از دیگر جلوه های نقد ســلبی 

کردند تا این فضیلت  کتــاب الصحیح من ســیرة االمام علی)ع( اســت. زبیریــان، امویان و دیگران تالش گســترده  در 

کننــد و برای دیگــران نیز ســهمی در این مقــام تراشــیده اند. از مطالعه کتاب  اختصاصــی امــام علــی)ع( را مخــدوش 

کــه دفــاع از این مقــام امــام علــی)ع( در غزوات رســول  الصحیــح مــن ســیرة االمــام علــی)ع( ایــن مهم مشــهود اســت 
گزارش نصوص تمامی غزوات و ســریه ها اعم از جنگ بدر،  خدا)ص( از جمله دغدغه های جدی ایشــان اســت و در 

جنگ احد136 و غیر آن137 به این مهم توجه دارد و به تحریفات جریان های فضیلت ستیز در اختصاص این فضیلت 

به علی)ع( پاسخ می دهد.

که عمرو بن عبدود را هنگام مبارزه با علی)ع( پیرمردی فرتوت  همچنین جریان ســتیز با فضایل علی)ع( تالش دارد 

)نودساله( و علی)ع( را جوانی نورس وصف کند: »فأنت غالم حدث، إنما أردت شیخی قریش: أبا بکر وعمر«. محقق 

عاملی نقدهای ذیل را بر این متن وارد می داند: 

کامل  یخی اســت؛ زیرا امام علی)ع( در این واقعه نزدیک به ســی ســال دارد و مردی  گزارش خالف واقعیت تار 1. این 

است.

125. همان، ج 2، ص 68 .

126. همان، ج 2، ص 76 .
کثیرة ...«  127. وی در نقد این پنداره با تعبیر »إن أصل هذه المزعمة مکذوب علیه ... أو مصنوع له، إن أردنا أن نتوخی الدقة في التعبیر ... والشــواهد علی ذلك 
یژگی های شــخصیتی و روان شــناختی خلیفه دوم در تســامح و خوف وی هنگام برخورد با مشــرکان مکه، اختفــای وی در خانه اش  اصالــت آن را بــا اســتناد به و
ردنش از تــرس مشــرکان، گرایــش بــه صلح و جنگ نکردن با مشــرکان بــه عنوان هســته اصلی توصیه هــای وی در جنگ های مختلــف با چالش  هنــگام اســالم آو
که این فضیلت امام علی)ع( از نسخه اصلی آن برای خلیفه دوم جعل شده است. )همان، ج 2، ص 195 – 201( برو می کند و در نهایت تصریح دارد  جدی رو

128. »فــإن هــذا ال یمکــن أن یصــح، ألنه ینافي اخالق رســول اهّلل)صلی اهّلل علیه وآلــه( ... فال بد من طرح هذه الفقرة من الروایــة. أو القول بحصول تصحیف فیها«. 
)همان،  ج 2، ص 244(

یب في بطالن ما یزعمه أهل الباطل، من أنه )علیه والسالم( سمي بأبي تراب، ألنه کان إذا غاضب فاطمة وضع التراب علی رأسه، فإذا رآه النبي)صلی  129. کما الر
اهّلل علیه وآله( عرف ذلك، وخاطبه بهذا الخطاب. )همان، ج 2، ص 244(

130. همان، ج 2، ص 246.
131. همان، ج 2، ص 246- 247.

132. همان، ج 2، ص 266 – 267 .
133. همان، ج 5، ص 39-31.
134. همان، ج 5، ص 75-42.
135. همان، ج 5، ص 108-90.

136. همان، ج 3، ص 156-139.
یــد: همــان، ج 4، ص 20 – 21 )جنــگ خنــدق(، ص 130، )بنی قریظــه(، ص 169 – 172 )مریســیع(، ص 254 )خیبــر و فــدک(؛ ج 5، ص 82 – 90  137. بنگر

)فدک(، ص 255 – 257 )فتح مکه(؛ ج 6، ص 35 )جنگ حنین( .
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گر  ی به دست علی)ع( چندان فضیلتی نباشد و ا کت رساندن و 2. در سن عمرو بن عبدود اغراق شده است تا به هال

ی ترسان و لرزان بودند؟  ی در چنین شرایط سنی و فرتوتی بود؛ چرا دیگر صحابه از هماوردی با و به واقع و

ی فقط  که و گزارش هایی اســت  گزارش واقدی از زبان عمرو بن عبدود در تعارض با ســایر  3. تعبیر »غالم حدث« در 

کرده اســت: »إذن تتحدث نســاء قریش أن غالمًا خدعنی« و افزودن »نورس بودن جوانی«  کتفا  به جوان بودن علی)ع( ا

گزارش معیار است. گزارش واقدی و دیگران به قصد تنقیص علی)ع( و تحریف  در 

 4. ابوبکــر و عمــر چــه در روز جنــگ خنــدق و چه پیش و پــس از آن بزرگ قریــش نبودند. حال چرا در ایــن گزارش این 
ویژگی برای آن بیان شده است؟138

3. پاسخ به شبهات
کارآمدی این اثر در شناخت و پاسخ به شبهات  یکرد نقد سلبی در الصحیح من سیرة االمام علی)ع(  برآیند غلبه رو

سیره علی)ع( است. تقریبًا در تمامی فصول این مجموعه دغدغه پاسخ به شبهات موجود و حتی شبهات محتمل 

ی در بخش میالد علی)ع(، به شــبهه ســجده امــام علی)ع( مقابل بتــان داخل کعبه،139  مشــهود اســت. برای نمونه و

شبهه تولد امام علی)ع( در پشت پرده های کعبه،140  شبهه در اعتبار حدیث شق الجدار و ادله مستفیض بودن آن،141 

کعبه،142 شبهه قرآن خواندن علی)ع( )آیات آغازین سوره مؤمنون( بعد از تولد143  شبهه تولد حکیم بن حزام در داخل 

کاماًل هویداست و تالش  ی در دفاع از فضایل و مناقب امام  یکرد جدلی ـ کالمی و پاسخ داده است. در شبهه اخیر رو

کند. همچنین با  دارد با اســتفاده از آیات قرآن و نظیرســازی شــبهه امتناع و محال بودن تکلم امام بعد از تولد را دفع 

اســتناد بــه نظریــه نبوت رســول خــدا)ص( از بدو تولد و نــزول دفعی قرآن پیش از بعثت بر ایشــان و اشــتقاق نور امام از 

یکرد جدلیـ  کالمی محقق  وجود نوری رســول خدا)ص( شــبهه قرائت آیات نخســتین سوره مؤمنون را برطرف کند. رو

کرده اســت. در بخش ازدواج و فرزندان علی)ع( به شــبهه  عاملی را از اعتبارســنجی و اصالت برخی از این متون دور 

تأییدنشــدن خالفــت ابوبکــر در داســتان ازدواج بــا خوله مادر محمــد بن حنفیه144 و شــبهه افضلیت فاطمــه و توجیه 

یج علی)ع( در دوران حیات فاطمه)س( اهتمام جدی دارد.145 در بخش اســالم آوردن علی)ع( از نخســتین بودن  تزو

کرده و رگه های وضع و جعل در آن را با  ی در ایمان به نبوت رســول خدا)ص( دفاع و پنداره اّولین بودن ابوبکر را نقد  و
استناد تواتر نصوص و اجماع در این مسئله نشان می دهد.146

ی از  در ایــن میــان محقــق عاملــی بــه شــبهه افکنی ابــن تیمیه توجــه خاصــی دارد و همــاره پنــداره فضیلت ســتیزی و

ی پاســخ می دهد. برای نمونه محقق عاملی در جستار »تمحالت وتعصبات  علی)ع( را رصد و به شــبهات سســت و

ابــن تیمیــة« بــه نقد ادعای انکار صحت حدیث »ضربة علی أفضل من عبادة الثقلین« از ســوی ابن تیمیه می پردازد. 

کتاب های معتبر حدیثی  از نگاه ابن تیمیه این حدیث فاقد سند صحیح و از جمله احادیث موضوع است؛ زیرا در 

گــزارش نشــده اســت. همچنیــن در نگاه ابن تیمیه برتربــودن قتل یک کافر از عبادت تمام جن و انــس که پیامبران نیز 

گزارش نشــدن این روایت در صحاح اهل ســّنت  گــروه اخیر هســتند، معقول نیســت. از نگاه محقق عاملی  داخــل در 

یشــه در تعصب آنان علیه علی)ع( و اهل بیت دارد و بســیار احادیث صحیح و متواتری هســتند که در صحاح سته  ر

138. همان، ج 4، ص 60 – 64 .
139. همان، ج 4، ص 50-30 .

140. همان، ج 1، ص 83- 87 .
141. همان،  ج 1، ص 87 – 90.

142. همان، ج 1، ص 97 – 101 .

143. همان، ج 1، ص 90 – 97 .
144. همان، ج 1، ص 312-301.

145. همان، ج 1، ص 254 – 264 .
146. همان، ج 1، ص 338 – 345.
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کم نقض می شود که از  گزارش نشــده اند. اشــکال فقدان ســند یا ضعف سند نیز با روایت صحیح السند مستدرک حا

ی را از جمله صحاح می داند. استبعاد ابن تیمیه نیز  بهز بن حکیم روایت شده است و ابوداود سجستانی نیز روایت و

باطل است؛ زیرا قتل عمرو بن عبدود موجب نصرت دین و خذالل جبهه کفر شد و این در شرایطی بود که جنگاوری 

ی  عمــرو بــن عبــدود، ترس و لرزه بر اندام خیلی از افراد ضعیف از تازه مســلمانان انداخته بود و شکســت علی)ع( از و

ی با شکســت جبهه اســالم بود. محقق عاملی از یکســو به تشریح جزئیات و شرایط سخت مسلمانان و  در نبرد مســاو

یاران رســول خدا)ص( می پردازد و از ســوی دیگر به امیدواری و ســرمایه گذاری جریان یهود بر پیروزی عمرو بن عبدود 

یخی را نشان دهد  ی به دست علی)ع( و جایگاه آن را در این شرایط حساس و تار کشته شدن و اشاره دارد تا اهمیت 

کند.147 همچنین محقق عاملی به نقد انکار سند حدیث انذار به  و زمینه استبعاد امثال ابن تیمیه و ذهبی را ابطال 

گزارش  ی حدیث انذار را  یخ الملوک و ی پیش تر با اســتناد به نقل طبری در تار وســیله ابن تیمیه پرداخته اســت.148 و

یه طبــری را ادامه می دهد و در  می کنــد، ســپس بــه تحریف طبری در بخش پایانی روایت اشــاره دارد که ابن کثیر نیز رو

یه از سوی برخی از نویسندگان به دلیل مطامع دنیوی در برخی از چاپ ها دنبال شد. محقق  دوره معاصر نیز همین رو
یخی دارد.149 یشه تار که نشان دهد جریان تردید و انکار در فضایل و مناقب امام ر عاملی تالش دارد 

از ســایر نمونه ها می توان به پاســخ های اســتداللی محقق عاملی به شبهه عدم اقدام فوری دستور رسول خدا)ص( در 

اجرای حد بر زن مستحاضه،150 شبهه فرار علی)ع( از جنگ،151 شبهه »إخافة الناس بالمزاح ال تجوز« در داستان قطع 

ی به عنوان قاضی برای یمــن153 و ناراضی  لســان ابن مرداس،152 شــبهه کم ســن و ســال بــودن علی)ع( هنگام اعــزام و

کرد. گذشته و آینده155و  ... اشاره  گستره علم علی)ع( از  ی از قضاوت در یمن،154 پاسخ به شبهه  بودن و

4. نوآوری
یکــرد نقــد ایجابی محقق عاملی در بررســی نصوص و منابع، نویافته های از ســیره نگاری امــام علی)ع( را به ارمغان  رو

یشه دارد.  ی در کشــف داللت های پنهان نصوص و شــناخت جریان های ســیره نگاری ر آورده اســت که در تأمالت و

گیری خواندن و نوشــتن مشــمول عنایت الهی بود. توضیح اینکه بر پایه نصوص  از نگاه محقق عاملی علی)ع( در فرا

کــه هنگام بعثت رســول  یخــی و روایــات معتبــر امــام علــی)ع( بــا وجــود خردســال بودن از جمله هفده نفری اســت  تار

خــدا)ص( در مکــه خواندن و نوشــتن می دانســت، امــا گزارش های موجود بــه معلم امام علــی)ع( در آموزش کتابت و 

گزارش این مهم در میان ســیره نگاران وجود داشــت تا  قرائت به ایشــان اشــاره ندارند با اینکه زمینه برای توجه دادن و 

که علی)ع(  جریان رقیب از امام علی)ع( برای این دانش اندوزی نزد استادش اعتراف بگیرد. این مهم نشان می دهد 

همانند پیامبران اولیای الهی در یادگیری خواندن و نوشتن مشمول لطف و عنایت خاص خداوند بود.156 

علــی)ع( ابراهیــم زمــان در شکســتن بت هــای مکــه در دوره خفقان بــود. محقق عاملــی از دقت نظــر در نصوص دوره 

که با وجود فضای خفقان و خوف عهد مکه، امام  کید دارد  پیش از هجرت رســول خدا)ص( به مدینه بر این یافته تأ

علی)ع( به دستور رسول خدا)ص( و با همیاری ایشان پیش از فتح مکه نیز شبانه بتان کعبه را واژگون کرد،157 اما قول 

گزارش با یکدیگر  که شکســتن بتان در روز فتح مکه رخ داده اســت. از نگاه محقق عاملی این دو  مشــهور این اســت 

147. بنگرید: همان، ج 4، ص 84 – 90 .
148. همان، ج 2، ص 11 – 33 .

149. همان، ج 2، ص 10- 11 .
150. همان، ج 5، ص 201 .
151. همان، ج 6، ص 52 .

152. همان، ج 6، ص 65 – 67 .
153. همان، ج 6، ص 224-222 .

154. همان، ج 6، ص 229 .
155. همان، ج 6، ص 305-300 .

156. همان، ج 2، ص 44-43.
157. همان، ج 2، ص 61 .
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تعــارض ندارنــد؛ زیــرا افــزون بر اختالف در زمان، موضــوع آن دو نیز متفاوت اســت. در اقدام نخســت، بتان موجود در 

داخــل کعبــه واژگــون شــدند و جمله »خرجنا من الکعبة، ولم یقم بعدها صنم فی جــوف الکعبة« در این روایت بر این 

کرد.158 محقق عاملی ضمن  کعبه را واژگون و خرد  نکته تصریح دارد. در روز فتح مکه نیز علی)ع( بتان موجود بر فراز 

کعبه به تردیدها در تقلیل از ارزش این عمل  اشاره به حکمت و فلسفه اقدام علی)ع( به شکستن بتان داخل و بر فراز 
نیز پاسخ داده است.159

ی،160 علی  تحلیــل عمیــق معرفتــی و اجتماعی از فلســفه اطالق کنیه ابوتراب بــه علی)ع( و ترابیه خواندن شــیعیان و

همــراه نبــی در آغــازه بعثت و نزول نخســتین آیات و بطالن داســتان ورقه بن نوفل،161 حقیقت حب علی)ع( در ســیره 

کاربســت قاعده فقهی ضمان یــا بیان کودکانه  نبــوی،162 تضمیــن مهریه خدیجه)س( از ســوی علــی)ع( در کودکی با 

ی از سر عشق به رسول خدا)ص(،163 و ... از دیگر نمونه های نوآوری در الصحیح من سیرة االمام علی)ع( است. و

5. آموزه  شناسی
کاربردی از نصوص  کاربســت نقد ایجابی در تحلیل نصوص ســیره امام علی)ع(، آموزه های نظری و  محقق عاملی با 

یخمندی، به عصرسازی مقاصد سیره علی)ع(  ســیره علوی را اســتخراج می کند و با رهاســازی داللت نصوص از تار

ی، کارکرد امرزوین نیز برای جامعه اســالمی  بــه افــق زمانــه و روزگار خویش می پردازد. در نتیجه ســیره علــوی در نگاه و

ی  ی به ســیره امام علی)ع( و تالش برای عصرســازی آن برآینــد دقت نظر و نقد ایجابی و کارکردگرایانــه و یکــرد  دارد. رو

گاه  کرده است.  یخی محض متمایز  که الصحیح من سیرة االمام علی)ع( را از سیره نگاری تار در تحلیل متون است 

محقــق عاملی برداشــت ها و اســتنباط های خود از نصوص را در جســتاری مســتقل با عنوان »وقفــات مع النصوص« 

که شماری از آنها آموزه ها و برخی دیگر نقدهای ایشان است.164  گزارش می کند 

ایــن آموزه هــا از تنوع برخوردار اســت و شــامل آموزه های فقهی، سیاســی، اعتقــادی، نظامی، اخالقی، انسان شناســی 

ی در واقعــه ازدواج علی)ع( و فاطمه اشــاره کرد که پیشــینه و  و ... اســت. از آموزه هــای فقهــی می تــوان بــه  دقت نظــر و

ی با اســتناد به پوشــش چهــره فاطمه)س( در  چنــد و چــون حجــاب زن را از آغــاز هجرت چنین اســتنباط می کند. و

مراســم عقــد ازدواج بــا امام علی)ع( اســتنباط می کند که حجاب و پوشــاندن صورت زنان از مــردان نامحرم از همان 

ســال های آغازین هجرت رایج بوده اســت.165 همچنین محقق عاملی به مناسبت تحلیل نصوص نقش علی)ع( در 

کیــد دارد: 1. آموزش چگونگی اخذ  بیعت گرفتــن از زنــان در صلــح حدیبیــه به داللت این نصوص بــه دو آموزه مهم تأ

بیعــت از زنــان با رعایت موازین شــرعی بدون لمس و نزدیک شــدن آنان به مردان 2. برخــورداری زنان از نقش و حقوق 

سیاسی و اجتماعی در جامعه نبوی و اسالمی.166 

که به عنوان اصول و  آموزه های نظامی مســتخرج از ســیره علی)ع( پربســامد و قابل توجه اســت. از جمله این آموزه ها 

کرد: استراتژی جنگ در سیره علی)ع( است، می توان به دو اصل ذیل اشاره 

خودداری از اقدام به شروع جنگ: از اصول ثابت سیره نظامی معصومان و از جمله شعائر شیعی است. به همین دلیل 

158. همان، ج 2، ص 62 – 63 .
159. همان، ج 5، ص 275-274.
160. همان، ج 2، ص 263-258.

161. همان، ج 1، ص 114 .

162. همان، ج 6، ص 30 .
163. همان، ج 1، ص 131-129.

164. برای نمونه بنگرید: همان، ج 4، ص 334-294.
165. همان، ج 3، ص 37.

166. همان، ج 4، ص 223 – 224 .
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سرداران شیعه علی رغم شجاعت آغازگر جنگ نبودند؛ زیرا اقدام به جنگ مصداق بغی و تجاوز است167. 

زوال خورشــید زمــان مناســب جنــگ: موضوعیت نداشــتن جنــگ در اندیشــه علوی، حکمــت انتخاب زوال خورشــید 

بــه عنــوان زمــان مناســب جنگ از ســوی امام علی)ع( اســت. در پرتو این اصل از زمان جنگ کاســته می شــود و افراد 
یکی شب فرصت مناسبی برای فرار پیدا می کنند.168 پشیمان در تار

از نمونه های دیگر می توان به  ضرورت رصد حرکات دشــمن و لزوم مرصاد مداوم،169 جواز پی کردن ســواره دشــمن،170 

ضرورت کتابت خسارت های جنگ با تمامی جزئیات،171 مشارکت مستقیم سرداران در جنگ و مبارزه با دشمن،172  

ضرورت اخالص در جهاد و احتراز از انتقام جویی شــخصی در مبارزه با دشــمن،173 اهمیت و اولویت قتل صاحب 

لواء در جنگ و تأثیرات روانی آن در رعب آفرینی میان دشــمن،174 لزوم اهتمام ســردار جنگ به از بین بردن نمادهای 

کفر،175 ضرورت توجه به وجاهت خاندان در جنگ ها با توجه به اصل تکریم انسان ها در اسالم176و ... اشاره  شرک و 

کرد.

از آموزه های انسان شناســی نیز می توان به  دقت نظر محقق عاملی در تذکر به نســبی و مزیت بودن ضعف جســمی زنان 

در واقعــه هجــرت فواطــم از مکــه به مدینه اشــاره کرد. در داســتان انتقال شــبانه فواطــم از مکه به مدینــه امام علی)ع( 

کیــد دارد. محقق عاملی از ایــن توصیه علوی چنین  بــه رفــق بــا زنان و مدارای بــا آنان در حین حرکت قافله شــتران تأ

کــه عموم زنان در مقایســه با مــردان از لطافت و ضعف جســمانی برخوردارند و بدن آنان خشــونت  اســتنباط می کنــد 

و تنــدی را متحمــل نمی شــود و ایــن ویژگــی نوعــی مزیت برای زنان اســت؛ زیرا ضعف جســمی الزمه هــدف اصلی از 
آفرینش زنان است و زنان در انجام وظیفه اصلی خودشان قوی هستند.177

دستاورد
گفتمان  یشه در  یکرد ر یکرد محقق عاملی نقد و نقادی جایگاه برجسته ای در سیره نگاری علی)ع( دارد. این رو در رو

یشــه و تبار آن در آیات و  که ر نقد در فرهنگ اســالمی و متأثر از تفکر انتقادی در مطالعات جدید ســیره پژوهی اســت 

یخ تحلیلی و نقد علمی است که می توان از آن به  روایات اسالمی و سّنت اسالمی است. این روش تلفیق دو روش تار

یخ گذاری متون بهره برده است.  یخ انگاره و تار یخ تحلیلی در دو سطح تار ی از روش تار کرد. و تحلیل انتقادی نیز یاد 

یخ انــگاره، زمینه ها و علل پدیداری و تطورات نصوص ســیره علــی)ع( در منابع  نویســنده بــا بهره گیــری از رهیافت تار

کرده اســت.  غیرشــیعی و تأثیر آنها بر ایدئولوژی عامه اهل ســّنت در مواجه با شــخصیت و فضایل علی)ع( را تحلیل 

یخــی از زمان پدیداری تا  یخ انــگاره بــه بررســی یک اندیشــه و نظریــه در قالب مفهومـ  مصطلح بــه مثابه یک روند تار تار

یخ انگاره نه تنها به عنوان  گونه شناسی و علت یابی می کند. الگوی تار زمان تثبیت می پردازد و تحوالت آن را بررسی، 

یــک روش، بلکــه به عنوان یک مبنای اندیشــه، ســیر تحــول یک انگاره را بــا لحاظ عرف، جامعــه و عقالنیت جمعی 

یخــی از جمله نصوص دنبال می کنــد.178 انگاره نماینده درکی اســت که گروهی از  و نســبت آن بــه سرچشــمه های تار

167. همان، ج 2، ص 269 .
168. همان، ج 2، ص 274-273.

169. همان، ج 4، ص 23 – 25 .
170. همان، ج 6، ص 56.

171. همان، ج 6، ص 22-19.
172. همان، ج 6، ص 77.

173. با اقتباس از نبرد امام علی)ع( با عمرو بن عبید: همان، ج 4، ص 47-60 .
174. همان، ج 6، ص 56.
175. همان، ج 6، ص 104.

176. همان، ج 6، ص 108-107.
177. همان، ج 2، ص 195.
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یخی بودن  جامعه یا جریان فکری خاص در یک بازه زمانی و مکانی مشخص از یک موضوع دارند. اجتماعی بودن، تار

کاربســت  و برخورداری از ســه مرحله تکوین، تغییر و تثبیت مؤلفه های انگاره را تشــکیل می دهند.179 بنابراین شــرط 

که  یکرد  یخ است. این رو یخ انگاره عدم تفرد اندیشه موردنظر، بلکه جریانی بودن آن و تغییر موقعیت آن در طول تار تار

یخ پژوهی نوین در قرن هجده میالدی است، به معنای تعیین تقریبی زمان پدیداری و رواج انگاره بر  حاصل ظهور تار

اســاس قراین بیرونی و درونی اســت. در پرتو تعیین زمان، مکان منتشــر کننده و همچنین ســیر تغییرات آن از پیدایش 

یخ انگاره ای در مطالعه میراث فکری پیشینان، از نگاه  یکرد تار کاربست رو تا تثبیت  و رواج نیز نمایان خواهد شد.180 

یکرد تحول گرا و ارزش گذارنده به ســّنت ها و  یده و رو کــه به تقدس ســازی آرای فردی می انجامد، اجتناب ورز بنیادگــرا 

پیشــینه ها را جایگزیــن آن می کنــد. تفکر اجتهــادی موصوف به »تخطئه« در ادبیات ســّنتی فقیهان امامیه بیشــترین 

یخ انــگاره دارد که از افراط در تقدس ســازی برای انگاره ها و نگره هــا خودداری کرده  یکرد تار تناســب و ســازگاری بــا رو

که برداشــت خود از متون را  و خط اعتدال میان ســلفیه گرایی و نوگرایی افراطی اســت، نه بســان ســلفیه گرایی اســت 

که برای جبران نقیصه های خود  اسالم ناب بپندارد و برداشت های دیگر را خطا بداند و نه بسان عصری گرایان است 

که برای نگرش عصری خود ســابقه ای در  بــه عناصــر فرامتنــی چون عقل و عرف رجــوع می کنند و ضــروری نمی دانند 

یکرد در ســاحت نگره ها و نظریه های دینی رصدپذیر است  که این رو ســّنت پیشــین اسالمی بجویند.181 روشن است 

و ســاحت نصــوص و متــون اصیــل دینی از گردونه نقد و ســنجش خارج هســتند، مگر اینکه روشــن شــود انگاره ها در 

کارکردهای نقد روشــن شــد که محقق عاملــی به خوبی از  پدیــداری بخشــی از نصــوص نقش آفریــن بودنــد. از اصول و 

یخ تحلیلی در سیره نگاری بهره مند  است.  تار

یخ گذاری متون182 نیز در تحلیل اســناد و متن نصوص ســیره علی )ع( اســتفاده می کند. بر پایه این رهیافت  ی از تار و

از داده هــای موجــود در ســند و متــن احادیث در کشــف زمــان تقریبی شــکل گیری انگاره  هــا و ایدئولوژی هــای مبتنی 

یخــی احادیث و تبییــن زمینه هــای صدور و  یخــی اســتفاده کرده اســت. امــروز از ایــن روش در نقــد تار بــر نصــوص تار

یخی  تمییز احادیث موضوع اســتفاده می شــود و پژوهش های متعددی بر پایه آن انجام شــده اســت. تبیین فرایند تار

شــکل گیری جریان هــای فکــری و سیاســی در پدیــداری نصــوص مخالــف با ســیره اصیل و معیــار علــی)ع( از انگاره 

تــا گفتمــان )ایــده تــا اجمــاع( و اعتبارســنجی مســتندات آنها بــه محقق عاملــی کمک کرده اســت تا دلیــل غفلت و 

خطــای برخــی از ســیره نگاران سرشــناس را بازنمایــی کنــد و حتی بــرای رفع آن پیشــنهاد هایی بــرای چاره جویی ارائه 

یخ تحلیلی ســویه نخســت تفکر انتقادی و نقد علمی است که به واقع با نگاه تحلیلی و اجتهادی  کاربســت تار کند. 

یابی  یابی دقیق جریان های مؤثر در ســیره نگاری و زمینه های شــکل گیری آنها پرداخته اســت. ســویه دیگر آن ارز به باز

محتوایــی داده هــا و نظریه هاســت که محقق عاملی بر پایه قــرآن و عقالنیت وحیانی و مبتنی بر اصول علمی و اخالق 

یده اســت. ســیره نگاری محقق عاملی نمونه ای روشــن از »ســّنت نقد، تصحیح و تکمیل«  نقد به این مهم اهتمام ورز

کید بر تکریم میراث و عالمان پیشین  و معاصر، به نقد علمی و پرهیز  در سیره نگاری امامیه معاصر است که ضمن تأ

از تقدس سازی و هم گرایی غیرعالمانه با نصوص و نظریه ها اصرار دارد.

یخ نگاری انگاره ای و اندیشه ای؛ تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(، 1396 ش، 29- 32.  گرامی، محمدهادی؛ مقدمه ای بر تار 179. بنگرید: 
کتچی«، ص 12 . گرامی، محمدهادی، نخستین اندیشه های حدیثی شیعه، »مقدمه دکتر احمد پا  .180

181. همان، ص 12 .
یخ گذاری حدیث: روش ها و نمونه ها. یرایش(، تار کوشش و و 182. آقایی، سیدعلی )به 
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