دکتر شهیدی و تاریخ نگاری امام علی بن الحسین
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_________________________________ طاهره عظيمزاده طهرانی _________________________________
تاریخ وریافت - 1121/1/12 :تاریخ پذیرش1121/9/11 :

چکیده
عالقه
آثار دکتر شهیدی (2331-2121ش) نشان میدهد نسبت به پژوهش دربارة امامان
بسیاری داشته است .از این میان ،به امام علی بن الحسین توجه ویژهای نشان داده ،بره طروری
که هم در جوانی و هم در سالمندی به آن حضر پرداخته است .روش وی در پرژوهش تراری
انتقادی تحلیلی است و اسناد و متن سند ،هر دو مورد توجره او بروده
اسالم وزندگانی ائمه
است .در مقاله حاضر ،نقدها و تحلیلهای دکتر شهیدی بر برخی نظررا در براره امرام چهرارم
بررسی شده است .به این منظور ابتدا آثار ایشان دربارة امام سجاد ،سپس مناب مورد اسرتفاده و
آنگاه نقادیها و تحلیلهای ایشان را مطرح میکند؛ در ادامه ،روش تحقیق دکتر مرورد توجره
قرار میگیرد .به نظر میرسد دکتر شهیدی در قسمت اول زندگانی امام علی برن الحسرین
(تا قیام عاشورا) با دقت و فرصت بیشتری نسبت به بعد از آن ،به نقد وتحلیل پرداختره اسرت و
زندگانی و سیره امام پس از عاشورا به روش دکتر شهیدی هنوز به بررسی نیاز دارد.
کلیدواژهها :امام علی بن الحسین ،شهربانو ،سال تولد امام چهارم ،شعر فرزدق ،نقد اسناد.

مقدمه

وکنر شهیدی ام همان الالهای جوانی وغدغة پرواخنن به تاریخ االی به ویوه
تشیع و مندگانی معصومین

را واشت و ورباة اما مین العابدین

هم آثگاری

آفرید .به نظر ،نخسنین نوشنة او جزوة «بحثی وربارة شهربانو» ماور اما باشد کگه
ور الال 1111ش تنظیم شده االت .وی ور آنجگا عنگوان کگروه بگوو کگه واالگنان
 .1االناویار وانشگاه آماو االیمی واحد مشهد.
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شهربانو را باور نمیکند؛ چون الندهایی که ور این واالنان آمده ورالگت نیسگت.1
الپس کناب چراغ روشن ور ونیای تاریک یا منگدگانی امگا الگجاو را نوشگت و
«بحثی وربارة شهربانو» را هم به آن افزوو.

خانم ماری بویس ور همان ممان توالط االناو مجنبی مینگوی ام کنگاب چگراغ
روشن ور ونیای تاریک آگاهی یافت و ام قسمت «بحثی وربارة شهربانو» ور مالالة
«بانوی پارس» بهره جست .9الی الال پگس ام نوشگنن کنگاب چگراغ روشگن بگه
ورخواالت وفنر نشر فرهن االیمی ،کناب مندگانی علی بن الحسین را ور الگال
 1144ور  47الالگی نوشت .البنه انگیزة خوو وکنر نیگز ور تگالیف آن مگؤثر بگووه
االت.1

وکنر شهیدی ور کنابهای ویگرش چون تاریخ تحلیلی االی  4و پس ام پنجاه

الال؛ پووهشی تامه پیرامون قیا حسین  5هم اشاراتی به مندگانی اما علی بگن
الحسین وارو .پی ام وکنر شهیدی کنابهایی ور ممینگة منگدگانی امگا میگن
العابدین

نوشنه شده بوو؛ ام جمله عبدالرماق المالر کناب ااما مینالعابگدین

 .1شهیدی ،جعفر ،مندگانی علی بن الحسین

،

11؛ همو ،تاریخ تحلیلی االگی تاپایگان امویگان،

.121 ،121 ،112
 .9بویس ،ماری« ،بی بی شهربانو وبانوپارس» ،شماره2و .111 ،11وکنر شگهیدی ور پگاورقی کنگاب
(  )11نوشنه االت :جزوة بحثی وربارة شهربانو مورو االگنفاوه خگانم مگاری
علی بن الحسین
بویس قرار گرفت و مالالهای ور نشریة مدرالة السنه شرقی لنگدن ور الگال  ،1247شگماره ،11
 44-11به چا رالاند و بعد آقای وکنر حسن جواوی ور مجلة بررالیهای تاریخی آن را ترجمگه
کرو.
 .1این کناب با مشخصاس میر به عربی چا شد :شهیدی ،جعفر ،حیاة ااما علی بن الحسین ،ترجمگه
احمد الحلبونی ،وارالهاوی ،بیروس1491 ،ق . 9111 /
 . )121 ،121 ،112اوامة این کناب به نگا تگاریخ تحلیلگی
 .4شهیدی ،جعفر ،تاریخ تحلیلی االی ،
االی ام آغام تا نیمة نخست الدة چهار  ،توالط مرکز نشر وانشگاهی و اننشاراس علمی و فرهنگی
به الال  1111ور تهگران چگا شگده و ور صگفحاس  919 ،914 ،917 ،992 ،955بگه امگا الگجاو
اشاراتی وارو.
.121 ،119 ،174 ،11
 .5شهیدی ،جعفر ،پس ام پنجاه الال ،پووهشی تامه پیرامون قیا حسین ،
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(علی بن الحسین) را نوشت که ور کناب مندگانی علگی بگن الحسگین ام آن یگاو
کروه االت ،ولی تفاوس ویدگاهی و تحلیلی بین مطالب وو نویسنده وجوو وارو و
به آن اننالاوهایی وارو کروه االت.1

وکنر شهیدی ور مالدمة کناب چراغ روشن ور ونیگای تاریگک 9علگت نوشگنن

کناب را «رلمی که ور حقّ معرفی اما الجاو شده» عنوان میکند .وی این رلم را
ناشی ام تبلیغاس ناورالت «کاالبهای بیمایه و وکانواران بیالرمایهای» میوانگد
که برای جلب رضگایت مشگنریان تگا توانسگنهانگد ام عظمگت روحگی علگی بگن
الحسین

کاالنه و بر مالدار ناتوانی و مبونی او افزووهاند.

الی الال بعد هم ور مالدمة کناب مندگانی علی بن الحسین انگیزة خگوو را ام
تألیف کناب چنین ذکر کروه که گفنن کلمة بیمار پشت نا اما چهار ور کووکی
قیافهای غم موه و پومروه را برای او مجسم میکرو کگه ام شگدس ورو مگینالگد و
انواد واروهای گیاهی را الر میکشد .بزر تر که شد ،نوحه خوانها و گویندگان
همچنان همان صفت بیمار به اضافة غل و منجیر و االارس را ور وصف امگا بگه
کار میبروند؛ ام اینرو ور صدو برآمد که با پووه

وربارة اما

الیمای واقعی

آن حضرس را مطرب کروه ،این تصوراس ناورالت را بزواید.

بسیاری ام مطالب کناب چراغ روشن ور ونیای تاریک با کناب مندگانی علگی
بن الحسین مشنرک االت 1 .و بیشنر نود انشا و بیان تغییر کروه ،به هر حال الگی
الال تجربه و مطالعه ور پخنگی مطالب تأثیر واشنه االت .بگه همگین ولیگل تکیگة
اصلی مالاله حاضر به کناب مندگانی علی بن الحسین االت و ور مواقع لگزو بگه
11 ،2پاورقی .191
 .1همو ،مندگانی علی بن الحسین،
ج و و.
 .9همو ،چراغ روشن ور ونیای تاریک ،بیتا،
 .1مهمنرین مطالب کناب چراغ روشن ور ونیای تاریک عبارساند ام :تاریخ تولد اما  ،شهربانو ،بعالة بی
بی شهربانو ،کاروان ور کوفه و شا  ،بامگشت به مدینه ،قصیده فرموق ،وضگع اجنمگاعی آن ممگان،
شعر و اوب ،اخیق اما الجاو ،آثار علی بگن الحسگین ،صگحیفة الگجاویه ،رالگالة حالگوق ،والگت
نوشنههای قرآنی منسوب به اما .
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کناب چراغ روشن نیز توجه شده االت.
وکنر شهیدی ور صفحه  ،5ویوگی کناب مندگانی علی بن الحسین را ور چنگد
جمله بیان کروه االت:
 .1کوش

شده بر منطق و مدرک تکیه شوو نه بر عارفه و احساس؛

 .9مورو پذیرش تاریخ نویسان و جامعه شناالان االیمی و غیر مسلمانان قرار
گیرو؛
 .1ورک واقعیت آن برای مرو این رومگار آالان باشد؛
 .4ننیجة عملی بر آن منرتب شوو؛
 .5منابعی را برگزیده که تاریخ ورالت و نزویک به ورالت را آوروه باشند.
مهمترین مطالب کناب شامل لالبهای اما الجاو ،مگاور ایشگان ،تگاریخ تولگد
اما  ،وضع ایالتهای مسلمان نشین ور ووران نوجوانی اما  ،اما ور کربی ،کوفگه
و ومشق ،شورش مدینه ،واقعة حره ،وضع عراق و حجام ،رفنگار امگا  ،فگرموق و
قصیدة او ،اخیق اما  ،گفنارهای کوتاه اما  ،رالالة حالوق ،صحیفة الجاویه ،قرآن
به خط اما  ،رحلت اما و فرمندانشان میباشد که بسیاری ام این مطالب با نالد و
تحلیل ایشان همراه االت .قبل ام پرواخنن به اننالگاواس وکنگر شگهیدی ور تگاریخ
مندگانی اما علی بن الحسین ام االت منابع مورو االنفاوه ایشان بررالی شوو.
 .1منابع مورد استفاده

وکنر شهیدی ور ابندای کناب مندگانی علی بن الحسین (

 )5اشاره وارو که

صحیفة الجاویه و وعای ابوحمزه و کنابهایی چون صفة الصگفوه ابگن جگومی؛
حلیة ااولیار ابونعیم اصفهانی؛ کشف الغمه اربلی؛ مناقب ابن شهرآشگوب چهگرة
نزویک به واقع اما را به من نشان واو .وی برای نوشنن وو کناب چراغ روشن و
مندگانی علی بن الحسین ام انواد منابع حگدیثی ،رجگالی ،تگاریخی (انگواد منگابع
تاریخی ،چون تاریخهای عمومی ،محلی و غیره) جغرافیایی ،اوبی ،وعایی و غیره،
اعم ام اهل النت و شیعه بهره جسنه االت .منابع ایشان بیشگنر منعلگق بگه قگرون
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نخسنین هجری و نزویکتر به عصر اما مینالعابدین االت .وی تأکید وارو برای

تاریخ االی به کنابهای والت اول تا آخر قرن پنجم هجری مراجعگه کنگد .1ور
فهرالت مصاور کناب مندگانی علی بن الحسین نا  47کناب ذکر شده االت کگه
به یالین بیشنر ام این تعداو مگیباشگد .ور ایگن کنگاب مسگنالیم بگه پگووه هگای

شرق شناالان نپرواخنه و ام نویسندگان معاصر خوو به ندرس االنفاوه کروه االگت،

ولی ور کناب چراغ روشن ،مطالبی ام خاورشناالگان چگون اووارو بگراون 9و الِگر
پرالی الایکس( 1

 )41 ،11؛ کریسنن الن( 4

 )99؛ وارمسنر( 5

 )41وارو.

همینرور مطالبی ام نویسندگان معاصر خوو چگون عبدالحسگین نگوایی (
 ،)15العید نفیسی (

)45 ،44 ،99؛ وکنگر معگین (

،12

 )41؛ احمگد امگین (

 .)157به رور کلی وکنر شهیدی ضمن آگاهی ام نوشنههگای شگرقشناالگان و بگا
عنایت به اینکه روش غربیان ور تحلیل مسائل تاریخی وقیق تر ام روش بعضی ام
مورخان گذشنة مشرق ممین االت 4 ،ور نوشنههای مناخر خوو تاکیگدی بگر آثگار
شرق شناالان ندارو و معنالد االت اگر مطلبی ور کنابهای شگرق شناالگان ویگده
میشوو که ور هیچ یک ام منابع قدیم چون آثار بیذری ،ابن االحاق ،ابن هشگا ،
ربری و عالمانی چون مرحو کلینی ،شیخ مفید و شیخ روالی نیامده ،آن را نباید
پذیرفت ،با این توجیه که چه بسا مگدرکی وارنگد کگه ور اخنیگار مگا نیسگت ،یگا
والتکم باید ور ورالنی آن تروید کرو؛ میرا تگاریخ صگدر االگی چگون تحالیگق
وربارة تمدن البا وحمیر یا خواندن الن

نبشنههای عصر هخامنشی یگا پگووه

وربارة تحالیالاس علمی قرن نوموه و بیست مگییوی نیسگت کگه بگگوییم غربیگان

 .1شهیدی ،جعفر ،تاریخ تحلیلی االی ،

.59

 .4شهیدی ،جعفر ،تاریخ تحلیلی االی ،

.47
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2. Edward Granville Browne.
3. Sir Percy Molesworth Sykes.
4. Arthur Christensen.
5. James Darmesteter.

والیلههایی ور اخنیار وارند که ما نداریم.1
ایشان ام کنابهایی که ور آن رومگار هنوم چا

نشده بوو ،چون نسخههگای

عکسی تاریخ ابن اعثم 9و تجارب اامم 1و نسخة خطی ربیع اابرار 4االنفاوه کروه
االت .البنه وو کناب اخیر که مورو االگنفاوه او قگرار گرفنگه ور فهرالگت منگابع و
مآخذ کناب مندگانی علی بن الحسین ذکر نشده االت.
کسانی نیز به وکنر شهیدی ور معرفی منابع به ویوه قدیمی کمک کروهانگد کگه
نا آنها ور هر وو کناب مربوط به اما مین العابدین آمده االت .ایشگان ور کنگاب
مندگانی علی بن الحسین ام آقایان شبیری (
محمد تالی شوشنری (
ناصری (

 )14 ،19؛ وبیر الیاقی (

 )145؛ وکنر مهدوی وامغانی (

 )71؛

 )14و وکنر الگاواس

 )25به این البب تشکر کروه االت .همچنگین بگا عیمگه محمگدتالی

شوشنری (  )145نامه نگاری واشنه االت .ام پووه های معاصر ور مورو اما
الجاو تنها کناب ااما مین العابدین عبدالرماق المالر مورو االنفاوة او قرار گرفنه
االت .البنه ور کناب چراغ روشن ام آن االنفاوه نشده االت .به آثار ویگر خوو بگه

ویوه کنابهای تاریخ تحلیلی االی  ،پس ام پنجاه الال و مندگانی حضرس فارمه
هم ارجاد واوه االت.
 .2نقدهای دکتر شهیدی

وکنر شهیدی ور کناب مندگانی علی بن الحسین که بحث را وربارة اما شرود
کروه به نالد و بررالی نالل قولها ،رو و یا قبول آنهگا پرواخنگه ،الگپس مطالگب را
تحلیل میکند .نخسنین مطلب ،ماور اما

 .1همانجا.
 .9همو ،مندگانی علی بن الحسین،
.17
 .1همان،
.91
 .4همان،

االت .

.71
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.2-1مادرامام،شهربانو؟

مرحو شهیدی ور صفحه نُه کناب ریشه واالنان شگهربانو را ابنگدا پنگدارها و
افسانهها و الپس تکرار آن توالط تذکره نویسان و مورخان بعد ،بگدون جسگنجو
میوانگد .بحگث و اننالگاواس او پیرامگون شگهربانو ور  11صگفحه (  )97 -2ور
ممینههای مخنلف نا ایشان ،مزار بی بی شهربانو 1،پدر شهربانو ،اننالال ایشگان ام
ایران به حجام ،حضور شهربانو ور کربی مگیباشگد .ور مگورو اخبگار مربگوط بگه

االارس شهربانو و اننالال ایشان به حجام ابندا ویرینهترین الند را که کناب بصگائر
الدرجاس محمد بن حسن صفار قمی ( )921االت 9و مرحو کلینی ( )192نیز ور
اصول کافی آوروه ذکر میکند .بعد به نالد آن میپروامو ،راوی الند عمرو بن شمر
را مورو نالد قرار میوهد که فروی بسیار ضعیف بوو 1.الگپس مگنن حگدیث را ام

چند جهت نالد میکند:4

الف  -عبارس «چون به مسجد ورآمد مسجد به نور او روشن شد» را نگامفهو
میواند و با پرال های انکاری مطلب را رو و تفسیر عیمگه مجلسگی را ام ایگن
جمله را که ام ویدن او شاومان شدند ،مخالف راهر کلمه ذکر میکند (
ب

-

عبارس ویگر حدیث ام قول حضرس علی

.)11

« :وخنران پاوشاهان را هر

 .1نا آرامگاهی االت ورنزویکی شهر ری .برخی اعنالاو وارند مالبره شهربانو مگاور امگا چهگار االگت.
وکنر شهیدی ور کناب چراغ روشن بحث مفصلی وربارة این مالبره وارو.
 .9ور کنابچراغ روشن (  )11قدیمترین مورخ را که ماور اما مین العابدین را وخنر یزوگرو وانسنه
یعالوبی ذکر میکند و یاوی ام کناب بصائر الدرجاس ندارو.
 .1شهید مطهری عیوه بر عمرو بن شمر ،شخص ویگری به نا ابراهیم بن االحاق احمری نهاونگدی را
که ور الند روایت آمده ضعیف وانسنه و نوشنه االت علمای رجال او را ام نظر وینی منهم میوانند
. )111
و روایاس او را غیرقابل اعنماو میشمارند (خدماس منالابل االی و ایران ،ج،1
 .4ور اینجا تناقضی بین مطالب ویده میشوو .ام ررفی مینویسد راوی حدیث که مرحگو کلینگی ذکگر
کروه (عمروبن شمر) فرو ضعیفی االت (شهیدی ،جعفر ،مندگانی علگی بگن الحسگین . )11 ،ام
ررف ویگر میگویدچون معیار پذیرفنن حدیث نزو آنان (مرحو کلینی) اعنبار و وثاقت راوی بگوو
به جهاس ویگر نمی پرواخنند (همانجا).
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چند هم که کافر باشند نمیتوان فروخت» ،نیز مورو قبول او نیست و با الگؤااتی
آن را رو میکند .وخنران پاوشاهان این امنیام را ام کجا آوروه انگد؟ آیگا ور ممگان
رالول خدا چنین حکمی تشریع شد؟ و( ...
ج

-

)14

جملة ویگری که مورو اننالاو او قرار میگیرو الخن وخنر یزوگگرو االگت

که هرمز را نفرین کرو .الؤال وکنر این االت که هرمز چرا باید نفرین شوو؟ اگگر
به البب شهرس او باشد که خسروانوشیروان ام او مشهورتر االت( .

.)14

د-اوامة روایت را که میگوید :علی بن الحسین ،ابن الخیرتین االت نیز نالگد
میکند؛ میرا این روایت برگزیده خدا ام قو عگرب را بنگی هاشگم و ام عجگم را
فارس عنوان میکند و وکنر شهیدی بیان مگیوارو کگه ایگن الگخن بگا روش امگا
مینالعابدین که کنیزی را به همسری گرفت و معنالد بوو «خداوند هر پسنی را بگا
االی محو میالامو» و به ایگن خگارر مگورو الگرمن

عبگدالملک قگرار گرفگت،

همخگگوانی نگگدارو .وکنگگر شگگهیدی عنگگوان مگگیکنگگد ور صگگورس ورالگگنی حگگدیث
ابنالخیرتین ،مالا ابولهب ام مرحو کلینی و ویگگر علمگای بگزر شگیعه بگااتر
میروو (

.)15

اننالاواس وکنر نسبت به منن این حدیث ام االنحکا یکسانی برخوروار نیست،
نامفهو وانسنن «مسجد به نور او روشن شد» ،ولیل محکمی برای روّ منن حدیث
نیست .البنه وایل ویگر ایشان میتواند قانعکننده باشگد .ور اوامگه وکنگر شگهیدی
تحلیل میکند نفوذ شعوبیان ور برخی ام این روایتها ویده میشوو (

.)14

الال و چگونگی االارس شهربانو اننالاو ویگری االت کگه ور کنگاب منگدگانی
علی بن الحسین مطرب شده االت .االارس شهربانو را ور ممان عمر ام وو جهگت
رو میکند؛ یکی اینکه یزوگرو و خاندان او هیچگاه ور میدان نبرو نبووهاند ،آنان ام
جلو الپاه مسلمانان عالب نشینی میکرونگد؛ پگس وخنگر او چگه وقگت و کجگا و
چگونه االیر شد؟ وو اینکه اگر شهربانو ور ممان خیفت عمر االیر شگده باشگد؛
یعنی تا الال  91هجری (الال مر عمر) به االارس مسلمانان ور آمگده االگت .ام
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این الال تا ممان تولد اما یعنی الال  11هجری ،چهاروه الال 1گذشنه .آیا ور این
مدس شهربانو ناما مانده االت؟وکنر شهیدی این مطلب را بعید میوانگد .بگه نظگر
میرالد این ولیل محکمی نباشد؛ میرا اما موالی بن جعفر نیز چهاروه الال پگس
ام اموواج اما صاوق با همسرشان حمیده منولدشدند 9 .ولیل آن را میتوان آمگاوه
شدن این منان تامه مسلمان برای ماور شدن وانست.
وکنر شهیدی حدیث ویگری را که شیخ صدوق ور عیون اخبگار الرضگا آوروه
نالد میکند .ور این حدیث الهل بن قاالم به نالل ام اما رضا

آوروه االت کگه

عثمان وو وخنر یزوگرو را که عبداهلل بن عمر االیر کروه بوو بگه اموواج حسگن و
حسین ورآورو و هر وو آنها به هنگا مایمان ورگذشنند .مرحو شگهیدی حگدس
میمند واالنان شهربانو بر پایة همین نالل و براالاس رفنن پسر عمگر بگه خراالگان
 .)12ور اینجا خبری ام تاریخ ربری نالگل مگیکنگد کگه بگا
پدید آمده االت (
مطلب عیون ااخبار منفاوس االت و روایت مرحو صدوق را نمیپذیرو و چنین
تحلیل میکند که هم چشمی حسنیان با حسینیان موجب پدید آمدن چنین رواینی
شده االت (

.)91

وی به حدیث ویگری اشاره میکند که ممان عمگر الگه وخنگر یزوگگرو را بگه
االیری گرفنند ،یکی را به حسین بن علی ،ویگری را بگه محمگد بگن ابگی بکگر و
بعدی را به عبداهلل بن عمر واوند وام آنها علی بن الحسین و قاالگم بگن محمّگد و
الالم بن عبداهلل منولد شدند .وکنگر شگهیدی ننیجگه مگیگیگرو خیگالپگروامی کگه
نمیخواالت افنخار مناشویی با خاندان شهریار ایران تنهگا نصگیب فرمنگدان امگا

 .1اگر ویدگاه ویگر که خوو شهیدی معنالد االت یعنی الال  47هجری تولد اما باشد 94 ،الال ام ممان
االارس گذشنه االت.
 .9ور منابع گفنه شده که حمیده را اما محمدباقر برای نوه شان جعفر بن محمد اننخاب کگرو .رحلگت
اما باقر الال  114هجری و تاریخ تولد اما موالی بن جعفر  191هجری االت؛ یعنی چهاروه الال
پس ام اموواج منولد شده اند (بنگرید به :کلینی ،محمد بن یعالوب ،کافی ،ج.)477-474 ،1
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علی

شوو ،واالنان را والنکاری کروه و بدین صورس ور آوروه االت (

.)91

روایت ویگری که ور ارشاو شیخ مفید آمده ،االارس وو وخنر یزوگرو را ممگان
خیفت اما علی

توالط حریث بن جابر حنفی وانسنه االت .علی

یکگی را

که شاه منان نا واشت به حسین واو و مین العابدین منولگد شگد ،ویگگری را بگه
محمد بن ابوبکر و قاالم ام او منولد گروید .نالد وکنر شهیدی به این روایت ایگن
االت که نا حریث بن جابر ور شمار کارگزاران حضرس علی ور خراالگان ویگده
نمیشوو (

 .1)91او ور جن

صفین ور رکاب آن حضرس بگوو ،تحلیگل وکنگر

شهیدی این االت که گویا پروامندگان این حدیث چگون بگا واالگنان االگیر شگدن
وخنران یزوگرو به والت عبداهلل بن عامر روبهرو شدهاند ،جای او را با حریث بن
جابر عوض کروهاند؛ چه نمیخواالنهاند شاهزاوة ایرانی به والت امیگری عگرب و
عامل امویان االیر شوو او را به االارس عامل امیرالمؤمنین علی
ام کرامت وخنر کاالنه نگروو ( .)99

ورآوروهاند تگا

این تحلیل چندان قوی نیست میرا حریث بن جابر نیز عرب بووه االت ،فالگط
کارگزار علی بوون ممکن االت ور موضود نال

واشنه باشد.

به روایت ویگری هم اشاره وارو که شاه آفرید همسر ولیگد بگن عبگدالملک و
ماور یزید بن ولید را وخنر فیروم پسر یزوگرو میواند .تحلیل وکنر شهیدی چنین
االت همین که روایاس شهربانو و مناشویی او با حسین بن علگی شگهرس یافگت،
ووالنداران وو شخصیت برجسنة تیم و عدی نخواالنند تنها بنیهاشگم ام افنخگار
اموواج با خاندان شهریاران ایران برخوروار باشند؛ ناچار وخنری ام یزوگرو را بگه
پسر ابوبکر و وخنر ویگری ام او را به پسر عمگر بخشگیدند .چگون حکومگت بگه
 )117ارهار واشنه که اما  ،حریث بن جابر حنفی را والی یکی
 .1شیخ مفید ورکناب اارشاو (ج،9
ام بیو شرق کرو و آقای ذاکری (الیمای کارگزاران علی بن ابیرالب )491 ،منگذکر شگده ایگن
احنمال به ذهن میرالد که حریث بن جابر همراه با خلید بن قره به خراالان رفنگه االگت و بگدین
البب عدهای ام راویان تاریخ ،وی را و عدهای ویگر خلید را به عنوان والی خراالان ذکر کروه اند.
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امویان رالید هواواران این تیره بر خوو هموار نکرونگد کگه فرمنگدان امیگه ام ایگن
موهبت بینصیب بمانند و وخنر ویگری برای یزوگرو الاخنه ،او را به خانة خلیفه
ماوه اموی فرالناوند (
نال

 .)91این تحلیلها نشان میوهد که وکنر شگهیدی روی

راویان تا چه اندامه وقت وتوجه واشنه االت؛ نکنه بسگیار مهمگی کگه هنگوم

جای آن ور تاریخ نگاری ما خالی االت.
برای رو کرون وخنر یزوگرو بوون همسر اما حسین ،وکنر شهیدی به نامگهای
منعلق به منصور ووانیالی به محمد بن عبداهلل اشاره وارو که منصور ور نامه نوشنه
بوو ،ماور علی بن الحسین ا ّ ولد بوو .ور اینجا وکنر نوشنه االت نوشگنن ا ّ ولگد
تحالیری االت که منصور به محمد بن عبداهلل روا میوارو (

 )94و اوامه میوهد

اگر ماور علی بن الحسین وخنر یزوگر پاوشاه ایران بوو ،منصور چنگان عبگارتی را
نمینوشت و اگر وروغ نوشنه بوو ،محمد بدو پاالخ مگیواو کگه مگاور علگی بگن
الحسین شاهزاوه بووه االت نه کنیز ( .)94
به نظر ور این مطلب وکنر شهیدی الهوی رخ واوه االت؛ میگرا مگاور منصگور

الیمه ،کنیز بوو 1نه ماور محمد بن عبگداهلل 9 .البنگه اصگل الگخن وکنگر شگهیدی
ورالت االت و اگر ماور اما مین العابگدین وخنگر یزوگگرو بگوو ،منصگور چنگین
الخنی را نمینوشت؛ یعنی تا الال  145هجری که منصور این نامه را نوشگنه ،ور
بین مرو شایع نبوو که ماور اما میگن العابگدین

وخنگر یزوگگرو االگت .وکنگر

شهیدی پس ام اینکه مطالب منابع مخنلف را مطرب کروه ننیجه گیری میکند کگه
واالنان شهربانو بر چنین روایاتی شبههناک االگنوار االگت و تحلیگل مگیکنگد وور
 .1مسعووی ،علی بن الحسین ،الننبیه وااشراف.925 ،
 .9ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل ملالب به صریح قری االت؛ میرا پدرش عبداهلل فرمند حسگن مثنّگی نگوة
اما حسن مجنبی االت و ماورش هند وخنر ابوعبیدة بن عبداهلل بن ممعه االت و چون ماوران و
ماوربزرگان محمد هیچیک کنیز نبووند به لالب صریح قگری منسگوب شگد (اصگفهانی ،ابگوالفرج،
 .)157پدرش عبداهلل نیز چون ام ررف پدر و هم ام الوی مگاور بگه حضگرس
مالاتل الطالبیین،
فارمه میرالید به عبداهلل مح معروف گروید.
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نیست که ور فنح بیو خراالان و شرق ایران منانی االیر شده باشند و وور نیسگت
که یکی ام این کنیزان به عاوس مألوف ،خوو را بگزر
باشد و وور نیست که اما حسین بن علی

ماوه یگا شگاهزاوه خوانگده

یکی ام این وخنران را به همسگری

گرفنه و اما علی بن الحسین ام او منولد شده باشد ،اما اگر چنگین حاوثگهای رخ
واوه باشد ور خیفت عثمان بن عفان بگووه االگت نگه ور خیفگت عمگر و آن من
ماوهای ایرانی بووه االت نه وخنر یزوگرو پاوشاه ایران؛ چه شگمار وخنگران

بزر

یزوگرو معلو االت و راهر عبارس مسعووی نشان میوهد که آنان الالها ور مرو
.)95

به الر بروهاند و فرمندانی ام آنان به جای مانده االت (

الپس چند نکنه وربارة الرانجا ماور علی بن الحسین عنوان میکند ،ولگی ور
این مورو ارهار نظر و ننیجه گیری ندارو (

 )94فالط بگه آب انگداخنن و غگرق

کرون ماور علی بن الحسین پس ام قنل اما حسین

را بعید و ناورالت میواند.

.2-2سالتولدامام

بحث بعدی وکنر شهیدی الال تولد اما االت کگه صگفحاس  92تگا  17یعنگی
محگدثگان قگدیم کگه
ّ
هشت صفحه را ور برمی گیرو و بر خیف عمو مورخان و
الال تولد حضرس را ور مدینه و الال  17یا  11وانسنهاند الال تولگد حضگرس را
 47یا  41هجری میواند .خوو ارهار میوارو که ام منالدمان و مناخران جگز چنگد
تن ،همگی الالهای اولی را قبول وارند.
وکنر شهیدی ووولیل برای ر ّو تاریخ مشهور وارو:
الف  -محل واوس االت که مدینه ذکر شده االگت و گفنگه شگده بگا جگدش
علی

وو الال ور مدینه بوو .وکنگر شگهیدی اشگاره وارو بگه اینکگه علگی

ور

الالهای  17تا  41هجری ور کوفه بوو .اما حسین نیز همگراه آن حضگرس بگوو.
حال چگونه میتوان پذیرفت که اما ور کوفه به الر بروه و همسر او ایگن مگدس
ور مدینه بووه االت (
رضا

 .)11این ولیل چنگدان محکگم نیسگت ،چنگان کگه امگا

همسر و فرمند خوو را ور مدینه گذاشنه و خوو به خراالان آمدند.
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ب  -ولیل ویگر وکنر شهیدی ایگن االگت کگه ور برخگی گفگتوگوهگای روم
عاشورا که ور منابع آمده ،علی بن الحسگین را خروالگال و نابگالغ وانسگنهانگد .ام
اینرو حدس میمند تولد اما الال  47یگا 41هجگری بگووه کگه ور روم عاشگورا
وواموه یا الیزوه الاله بووه وبا عبارس خروالال یا نابالغ بوون ورالت ور مگیآیگد.
تحلیل وکنر وربارة علت شهرس تولد اما ور الال  14یگا  17آن االگت کگه الگال
واوس علی بن الحسین اکبر را که ور روم عاشورا شهید شد بگا الگال تولگد امگا
مینالعابدین اشنباه گرفنهاند .البنه وکنر شهیدی وربارة الال تولد اما ننیجهگیگری
قطعی ندارو (

.)12

نکنه قابل توجه اینکه اگر اما الجاو ور روم عاشورا که هم ممگان بگا امامگت
ایشان نیز هست وواموه الاله بوو ،میان همان چند تگن انگدک شگیعه بگاقی مانگده
وربارة ورکووکی به امامت رالیدن حضرس بحث میشد ،ور حالی که ایگن بحگث
برای نخسنین بار ور ممان امامت حضرس جواو مطرب شد .معلو میشوو کگه تگا
این ممان هنوم شیعیان به مسئله کووک بوون اما برنخوروه بووند.
.2-1امامدرکوفه

پس ام بحث وربارة تاریخ تولد اما  ،به وقایع تاریخی پس ام اما علی

تگا

به قدرس رالیدن یزید میپروامو (

12تا  )47و مطلبی ام امگا میگن العابگدین

ندارو .الپس بحث الفر اما حسین

به کربی را آغام میکند واشاره وارو که ور

االناو نامی ام علی بن الحسگین نیسگت (

 )51-42وایگن را هگم ولیلگی بگرای

کوچک بوون اما میشمارو؛ الپس وقایع عاشورا را مطرب میکند کگه علگی بگن
الحسین بیمار بوو.
آمدن اما به کوفه مطلب بعدی االت .وکنر شهیدی ور این قسگمت ،ام منگابع
مخنلف ،الخنانی را که بین اما و ابن میاو رو وبدل شده ،میآورو و مگینویسگد:
«این نوشنه های مکرر را برای آن مگیآور کگه خواننگدگان بداننگد گزارشگگران،
رویداوی را به چندگونه بامگفنهاند .نیز بدانند ور رول ممگان چگونگه الگندها بگه
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الوو خاندان اموی والت کاری شده االت (

.»)55

ور این قسمت ،نالد او وربارة رواینی االت که مطرب میکند علی بن الحسگین
را ور کوفه مروی به خانه برو و با لحاف پوشاند .الپس او را نگزو یزیگد برونگد و
یزید واقعه حره را پیشگویی کرو وخواالت علی بن الحسین همگراه آنگان نباشگد.
وکنر شهیدی نالد میکند :چگونه االیری که پگای

ور منجیگر و گگرون

ور غگل

االت میتواند به خانة کسی بروو و آنجا بر لحاف بخوابد؟ چگونگه بگه او اجگامه
واوه شد که هر کجا میخواهد بروو؟ و یا غیبگگویی یزیگد وربگارة واقعگه حگره
چگونه ممکن االت ،ور حالی که یزید ام نابخروی به کار الیاالت کشور خوو نگا
آشنا بوو (

 .)55همینرور پنهان شدن علی بن الحسین ور خانة مروی ورشگهر

کوفه را نمیپگذیرو (

 .)55مطلبگی هگم ام لهگوف الگید بگن رگاوس آوروه ام

الخنرانی اما الجاو ،ولی به آن چنین اننالاو میکند که وضع ممان و مکان ،امکان
این خطبه را نمیواوه االت و ننیجه میگیرو آنچگه مؤلگف لهگوف نوشگنه ،شگبیه
جملههایی االت که ور خطبة مسجد ومشق ایراو شده و وور نیست که با گذشت
ممان راویان حاوثهها را با هم ورآمیخنه باشند (

.)57

مطلب بعدی کناب مندگانی علی بن الحسین ،اشعاری االت که به اما نسبت
واوهاند ور بین راه کوفه به شا میخواند و وکنگر شگهیدی ام نظگر الگبک اشگعار
ومعانی آن تروید وارو و تحلیل میکند بعیگد نیسگت یکگی ام شگاعران ووالگندار
خاندان رالول و وشمن خاندان ابوالفیان آن را الرووه باشد .ام ررفی گفنگه شگد
اما ور بین راه کوفه و شا باکسی الخن نگفنه االت (

 .)41

ام حضور اما ور شا هم یاو کروه والخنان اما را با مرو شا مینویسد .نالد
وکنر ور این قسمت به اشعاری االت که خوارممی ور مالنل و ابن اعثم ور تگاریخ
به اما نسبت واوهاند ور مجلس یزید ایراو کرو .مرحو شهیدی این شعرها را هم
ورالت ندانسنه االت؛ میرا اما ور موقعینی نبوو که به شعر تمثل جویگد ،آن هگم
شعر فضل بن عباس بن عتبة بن ابی لهب که الالها پس ام این واقعه ور النای
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عبدالملک اموی و نکوه

هاشمیان الرووه شده االگت (

 .)71بگا توجگه بگه

اینکه تخصص وکنر اوبیاس االت به نالد اشعار بیشنر توجه واشگنه االگت .تحلیگل
وکنر شهیدی وراین قسمت این االت که گفتوگوهای کاخ ومشق میگان یزیگد و
کاروان االیران مییمتر ام الخنانی بووه که ورکاخ پسر میاو رخ واوه االگت؛ میگرا
عبیداهلل برای خوش خدمنی هیچ میحظهای ام االیران نمیکرو.
.2-4امامدرمدینه 

قسمت بعدی کناب مندگانی علی بن الحسین به وقایع مدینگه مگیپگروامو .ور
جریان شورش مرو مدینه و پناه برون مروان به علی بن الحسین ،مرحو شهیدی
الخن ربری را که عنوان کروه «علی بن الحسین با مروان ووالنی قدیمی واشت»،
ناورالت خوانده االت و تحلیل کروه ربری میخواهد جوانمروی را کگه خانگدان
هاشم ام حد اعیی آن برخوروار بووند ناویده بگیرو و آن را به حسگاب ووالگنی
شخصی بگذارو (

 .)11ام واقعة حره و الخنان علی بن الحسین با مسگلم بگن

عالبه مطالبی نالل کروه و ور پایان ،گزارشها را به رور قطع وروغ وانسگنه االگت.
وکنر تحلیل میکند احنماا الگالهگا بعگد ،کسگانی ام بگزر ماوگگان مدینگه کگه
پدرانشان ام بیم جان با مسلم به شرط بندگی یزید بیعت کروهاند ،این مطالگب را
الاخنهاند تا کار گذشنگان خوو را نزو مرومان موجه جلوه وهند .این مطلگب کگه
مسلم بن عالبه هر کس را علی بن الحسین شفاعت کرو نکشگت ورالگت نیسگت؛
میرا ام خونخواری چون مسلم بعید االت (
قسمت بعدی کناب ،وقایع پس ام مر

.)14
یزید االت .به قیا مخنگار نیگز اشگاره

وارو ،ولی الؤال وتحلیلی مطرب نمیکند .ام مندگانی اما پس ام عاشگورا بیشگنر
به مطالب اخیقی پرواخنه االت آن هم بدون نالد و تحلیل .مطلبگی کگه ور اینجگا
نالد شده ،شعر فرموق االت .ام صفحه  119تا  111به شعر فرموق پرواخنگه و آن
را ام ابعاو مخنلف نالد کروه االت .آیا این شعر ام فرموق االگت یگا کگس ویگگر؟
وربارة چه کسی الرووه شده ؟چه بیتهایی کم و میاو شده االت؟الپس االناو آن
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را ام قدیمترین ایا که ویوان حمااله ،گزیده ابوتما حبیب بن اوس رایی ()919
االت و ور الالها وقرون بعد تا ممان ابن حجر هیثمی ( 274ق) مطگرب کگروه و
نالد میکند .آنگاه با توجه به شرایط ممان و مکان ( ضمن رواف خانة خدا) فالط
بیتهای  1و  9و 1و 11و 91و  91و  95را منعلق به فگرموق مگیوانگد؛ میگرا ور
نهایت بیغت و منناالب با مالا االت .ور تحلیل وکنر شهیدی بگه احنمگال قگوی
بیتهایی که فرموق ور آن مجمع الرووه وخوانده ،همین چند بیت بووه االگت و
ممان کوتاه رواف گنجگای

ابیگاس بیشگنر را نداشگت و بیغگت نیگز «رخصگت

ورامگویی» را نمیواو .ور اوامه نالدهای ویگری بر شعر فرموق وارو 1 .پگس ام آن
به مطالب اخیقی ورباره اما میپروامو (

 )114-111ونالد وتحلیلگی ور ایگن

قسمت ندارو.
وربارة الفر اما مین العابدین پس ام الال  41و شهاوس اما حسین بگه کوفگه
که ور روضه کافی آمده االت شک میکند .ور صورس ورالت بوون الفر اما بگه
کوفه معنالد االت که بین الالهای  47تا  74بووه االت؛ میرا اما پس ام بامگشت
به شا تا پایان عصر یزید ( به الال  )44ورمدینه بووه .ور واقعه حره بعد ام مر
یزید نیز الالهای  44و  47اما ور مدینه بووه که مخنگار بگه او نامگه نوشگنه .ور
الالهای  75تا  25هم حجاج بر کوفه حکومت میکروه و امکگان الگفر امگا بگه
کوفه به خارر جاالوالان حجاج نبووه االت .ام اینرو تنهگا الگالهگای  47تگا 74
باقی می ماند ،ولی فرض را این میواند که ابوحمزه ور الفرهای مکگرر خگوو بگه
مدینه ،اما را میقاس کروه و وعاهای او را آموخنه االت (
بام به اخیق عملی اما (

 .)144پگس ام ایگن

 ،)154-147علم حضرس و شگاگروان

(

)151

 .1شایان به ذکر االت برخیف وکنر شهیدی ،نویسنده کناب تشیع ور مسیر تاریخ معنالد االگت صگحت
قصیده معروف فرموق و مناالبنی که ور آن این اشعار الرووه شده هرگز مورو الگؤال قگرار نگرفنگه
االت .بنابراین باید آن را یکی ام معنبرترین الندهای معاصگر امگا میگن العابگدین ور نظگر گرفگت
(جعفری ،محمد حسین ،تشیع ور مسیرتاریخ.)915 ،
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و الخنانی ام حضرس (

 )1521141میپروامو.

قرآنهاییبهه
.2.5آثارمنسوببهامامسجاد(رسالهحقوق،صحیفهسجادیهو 
خطحضرت)

رالالة حالگوق امگا را آوروه واالگناو قگدیمی آن واخنیفگاس مگنن را بررالگی
میکند ،اما چون ورکناب خصال شگیخ صگدوق راویگان الگند آمگده ،آن را بگرای
ترجمه برگزیده االت (  .)171-142مطلب بعدی صحیفة الجاویه 1االگت کگه
به الند آن میپروامو (  )121-179و نظریاتی را کگه ور مگورو صگحیفه کاملگه
وجوو وارو نالد کروه و حدس موه االت که این مجموعه را کامله گفنهانگد؛ میگرا
والنوری کامل برای ورخواالت بنده ام خدای منعال االت (

.)121

بحث ویگر کناب مندگانی علی بن الحسین مربوط به قرآنهایی االت 9که بگه

خط اما منسوباند و به قرآن شیرام ،قرآن اللطانیه قزوین ،قرآن اصفهان و قرآن
کنابخانه حضرس رضا نامگذاری شدهاند .ور مورو قرآن شیرام و الگلطانیه ارهگار
بیاریعی کروه و اننساب قرآن اصفهان را به حضرس رو میکند؛ میگرا ور پایگان
آن لالب مینالعابدین و جمله

آمده االت (

 .)125پیرامگون قگرآن کنابخانگه

حضرس رضا که عدهای اننساب آن را به اما قطعی میوانند بحگث مفصگلی وارو
(ام  125تا .)122ورباره انواد کاغذ ور صدر االی و تاریخچگه االگنفاوه ام آن،
همینرور خطوری که ور قرن نخست هجری معمول بگووه بحگث کگروه ،الگپس
ننیجهگیری میکند که به وو ولیل نمیتوان اننساب این نسگخه را بگه امگا قطعگی
 .1همین مطالب وربارة رالاله حالوق و صحیفه الگجاویه بگهگونگهای منفگاوس ور کنگاب چگراغ روشگن
(  )111-141آمده االت وتصویری ام اجامه روایت صحیفه به خط مجلسی وو به میرما محمگد
امین ضمیمه میباشد ( . )142
 .9مطالب مربوط به قرآن ور کنابچراغ روشن (  )127-114نیز هست ،با این تفگاوس کگه ور ایگن
کناب تصاویری ام قرآن اما رضا ،کنیبه قبة الصخره و قرآن اناجور آمگده االگت و آخگرین مطلگب
کناب میباشد.
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وانست .یکی اینکه این نسخه قرآن روی پوالت آهو نوشنه شده االگت .نظگر بگه
کمیابی و گرانی این ماوه ،بعید به نظر میرالد منعلق به قرن اول هجری ومربگوط
به آن حضرس باشد .وو اینکه ام مالایسه این خط با خطگوری کگه ور الگال 94و
 21هجری نوشنه شده مشاهده میشوو که با هم شبیه نیسنند وبر عکس بگا خگط
قرآن اناجورکه ور قرن الو ( )977نوشنه شده و ور مسجد عمگر قگاهره موجگوو
االت شباهت وارو .ام ررفی نمیتوان به رور قطع این اننساب را منکر شد .بایگد
با والائل علمی امروم و آممگای
(

مرکگب و کاغگذ ننیجگه قطعگی را معلگو کگرو

.)122
مبحث بعدی رحلت اما الجاو االگت کگه اخنیفگاس را مطگرب کگروه ،ولگی

ننیجهگیری نمیکند (

911و .)919آخرین مطلب کناب ،فرمندان اما االت کگه

پس ام نالل گفنهها اشاره وارو که ام پسران اما پنج تگن ،امگا محمگد بگاقر ،میگد
شهید ،عبداهلل ،عمر و علی و ام وخنران نا ووتن علّیه و ا ّ کلثو ور همگه االگناو
ویده میشوو (

 )914وبحث کناب پایان مییابد.

وکنر شهیدی بیشنرین نالد (91صفحه) را وربارة شعر فرموق وارو .الپس مگاور
اما شهربانو بیشنر مورو بحث او قرار گرفنه وور هجده صفحه بگه نالگد وتحلیگل
مطالب میپروامو .پیرامون الن اما هم هشت صفحه صحبت کگروه ،امگا مطالگب
ویگر مندگانی اما نالد وتحلیل کمنری وارو .البنه ور مواروی بیشگنر ام ایگن ام
نبووه االت ،اما ور جاهایی نیام به نالد وتحلیل واشنه که به آن نپرواخنه االت؛ مثیً
ام ابن العد نالل کروه مخنار صد هزار ورهم نزو علی بن الحسین فرالگناو و او آن
مال را نزو خوو نگاه واشت .پس ام کشنه شدن مخنگار ،مگاجرا را بگه عبگدالملک
نوشت و او پاالخ واو :من این مال را به تو واو (

 .)24چرا مخنار این مبلگغ را

نزو اما فرالناو ؟پس ام کشنه شدن مخنار به چه علت امگا بگه عبگدالملک نامگه
نوشت و عبدالملک چرا این مال را به اما بخشید؟ یگا بگه نالگل ام ربگری آوروه:
حصین بن نمیر هنگا بامگشت به شا  ،الر راه خوو خسنه به مدینگه آمگدو علگی
شمارة  111بهار 1129

111

بن الحسین ام او پذیرایی کرو (

 )111و این را تحلیل نکروه االت .یا حگدیثی

ام مجلسی نالل کروه که اما یکی ام بندگان خوو را تامیانگه مو ،الگپس بگه خانگه
رفت وام خاو خواالت او را قصا

کنگد (

 )112ایگن مطلگب ام نظگر راوی

ومنن الند ،به بررالی نیام وارو که وکنر به آن نپرواخنگه االگت .همگینرگور ام وه
هزار وا اما ام یکی ام موالی صحبت کروه و اینکگه مگرو گروگگان رلبیگد ،امگا
پرمهای ام روای خوو به او واو .بعد که اما خواالت قرض را بگامپس وهگد ،مگرو
پرمه را گم کروه بوو .اما ام پرواخت آن خووواری کرو والگخنانی گفگت کگه بگه
بررالی الند ومنن آن نیام وارو .ور این قسمت بیشگنر بگه کنگابهگای حگدیثی و
وعایی منوالل شده (

 )111وکمنر به منابع تاریخی پرواخنه االت.

ور کناب مواروی ام مندگانی علی بن الحسین ررب نشده االت؛ مانند روابگط
اما با ابن مبیر ،با مخنارو کیسانیه ،با شیعیان خوو ،چون ابوخالد کابلی ،قاالم بن
عوف ،یحیی بن ا ّ رویل ،محمد بن جبیر وجابربن عبداهلل انصاری .نامه حضرس
به مسلم بن شهاب مهری نیامده االت .ورباره شهاوس اما بحث نکگروه و حنگی
ویدگاههای مخنلف را هم نیاوروه االت.
 .3روش تحقیق

اکنون پس ام بررالی نالدهای کناب مندگانی علی بن الحسین میتوان وربگارة
روش پووه

وکنر شهیدی به رور کلی وور این کناب به ویوه ارهار نظر کرو .ام

نظر گزارش نویسی وکنر شهیدی ام عنوان فصل وام تینر االنفاوه نمیکند .معمواً
قسمتهای مخنلف را با یک آیه یا کلماس قصار شرود میکند .ور چند مورو ور
پایان کناب مندگانی علی بن الحسین تینر آمده االگت؛ مثگل رالگاله حالگوق امگا
الجاو ،ترجمه رالاله برابر ضبط صدوق ور خصگال( ،
وقرآن به خط اما علی بن الحسین (

 )171صگحیفه الگجاویه

 ،)121اما بالیه بدون عنوان االت.

روش پووهشی وکنر شهیدی اننالاوی تحلیلی بوو .آیا این روش قبل ام او رایج
بووه االت؟ این موضود به بررالی همهجانبه نیام وارو .برخی معنالدند او ام روش
119

شمارة  111بهار 1129

منفکران مصری ونویسندگان عرب وهگه پنجگاه وشصگت مگییوی (الگی وچهگل
هجری) االنفاوه کروه االت .بگه ویگوه روش نالگاوی ایشگان را شگبیه رگه حسگین
وانسنهاند که روش انکاری و ترویدما بوو و ور ایران چندان رواج نداشت .1آنچگه

مسلّم االت مطالب وکنر معمواً با الؤال شرود میشوو ،الپس منگابع مخنلفگی را
که پاالخگو هسنند میآورو و الند و منن آنها را به چال

میکشد .آنگگاه علگت

اینکه چنین تحریفی ور حدیث یا تاریخ وارو شده مطرب میالامو .نوشنههگای او
ور وهه الی پر ام نالد االت .ور بررالگی االگناو ام نالگد بیرونگی و ورونگی هگروو
االنفاوه کروه االت؛ مثیً ور کناب مندگانی علی بن الحسین آنجا که شعر فگرموق
را بررالی میکند فالط چند بینی را منعلق به فرموق میواند .یا ور بررالی قرآنهگا
به خط اما شک میکند ،اما نالد ورونی ،یعنی بررالی منن اخبگار ور نوشگنههگای
مرحو شهیدی فراوان ویده میشوو .عیوه بر این ،به قراین خارجی مانند شرایط
ممان و مکان نیز توجه واشنه االت .انگیزههای راویان ور نالگل اخبگار ،مهگمتگرین
نکنه مورو توجه او بوو.
نکنه مهم این االت که ورآثار او به ویوه کناب مندگانی علگی بگن الحسگین ام

خطاها و بتهای چهارگانه بیکن 9اجنناب شگده االگت .وکنگر شگهیدی ور برابگر
مد ارک واالناوی که ور خور اعنماو نیست تسلیم نشده و چشم نالگاوی او نسگبت
به بتهای رایفهای که ورو ویرینه انسان االت بام بووه .همینرور ام گرای های

فروی و تعصب ور عالاید شخصی (بتهای شخصی) تا حدووی وور بووه االت.
به بخت و اتفاق ور حواوث تاریخی اعنالاو نداشنه و ام اقوال وعالایگد جگاری ور
قضاوسها (بتهای باماری) اجنناب میکروه االت و اقوال کسانی که مرو عاوس
کروهاند الخنان آنان را بپذیرند (بتهای نمایشِی) حجت نمگیشگمروه االگت .ور
بحثی که ورباره ماور اما الجاو وارو باور عمو را کنار گذاشنه االت؛ باوری کگه
 .1جعفریان ،رالول« ،چرا وکنر شهیدی لباس روحانیت را کنار گذاشت» ،مصاحبه با الایت تابناک.
.191-197
 .9مرین کوب ،عبدالحسین ،تاریخ ور ترامو،
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اگر کسی ورآن تروید کند ،گویی اصلی ثابت و یکی ام ضروریاس ویگن را منکگر
گشنه و ور این جهان الزاوار لعنت و ور آن جهان جاووان ور وومخ خواهد بگوو
 .)2وی شجاعت آن را واشنه که احاویث محدّثان بزرگگواری چگون مرحگو

(

کلینی را نالد کند .وکنر شهیدی اعنالاو واشت که حدیثهای گگرو آوری شگده ور
کناب شریف کافی همه ور یک ورجگه ام ورالگنی نیسگت و ام ممگان امگا میگن
العابدین تا عصر مرحو کلینی  951الال یا بیشگنر گذشگنه وور ایگن مگدس ورام
پیروان نحلههای گوناگون احاویثی الاخنه و پرواخنهاند (

.)11

وکنر شهیدی ور احاویث به فاله الحدیث و درایة الحدیث توجه واشت .به نظر
او وانشمندان رباله اول ام محدّثان به نالد رواینی حدیث توجه واشنهاند و کمنربه
نالد حدیث ام جهت ورایه میپرواخنند .روش او غیر ام االنفاوه ام االناو واللسگله
الند بهره گیری ام قرینههای خارجی االت؛ مثیً الال تولد اما را به رغگم اتفگاق
محدّثان و مورخان کهن ،اعم ام شیعه واهگل الگنت (  )92بگا تکیگه بگر قگراین
خارجی ،مورو نالد وشک قرار میوهد (

.)11

وی این اصل را برای تاریخنگار ومحدّث یاوآور میشوو که هر کس حگدیثی
میالامو و بر الر مبانها میاندامو ،میکوشد گویندة آن را کسی یا کسانی معرفی
کند که ننوان بر آنها انگشت نهاو (

.)11

 .4غلطهای کتاب زندگانی علی بن الحسین

وکنر شهیدی ور پایان کناب نوشنه االت با همه کوششی که ور تصحیح کناب
کرو  ،مناالفانه خطاهای فراوانی ور آن راه یافنه االگت ،بگه خصگو

ور اعگراب

گذاری و ضبط واژههای عربی .همین رگور حگرفهگای پگاورقی ریگز االگت وام
خوانندگان ورخواالت کروه هرگاه فرصنی واشنند این خطاها را اصیب کننگد تگا
ور چا

بعدی اصیب شوو (

 .)917غلطهای چاپی کناب خیلی میاو نیسگت،

چند مورو که به اصیب نیام وارویاوآوری میشوو.

114

شمارة  111بهار 1129

غلط 
قبل الهجره
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شماره برخی پانویسها ناورالت االت؛ چون شماره 1و 9صفحه  71کگه بایگد
اوغا شوو و شماره  1صفحه 71به  9تبدیل گروو .شماره  1ابن اثیگر ج،4

14

حذف شوو.
ور ضمن نا برخی ام کنابها ور پانویس آمده ،ولی ور فهرالت منابع نیست؛
مانند کناب المخنار ثالفی 29؛ اخبارالطوال 11 ،و مجله ارغوان.25 ،
سخن پایانی

وکنر شهیدی ابندا برای آشنایی با ماور اما الجاو پووه

خوو را شرود کرو،

الپس به مندگی اما پرواخت .الی الال بعد مطالب خوو را تکمیل کگرو وکنگاب
مندگانی علی بن الحسینرا نوشت .انگیزه او اصیب تفکر شایع ور جامعگه بگوو
که اما علی بن الحسین را بیمار و االیر و ضعیف جلوه میواو .روش او اننالگاوی
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تحلیلی االت .وکنر شهیدی ور بررالی احاویث به فاله الحدیث و درایة الحگدیث
توجه واشت و ور نالل اخبار تاریخی به نالد ورونی و برونی .راوی ،مگنن الگند و
شرایط ممانی ومکانی ور نالدها و تحلیلهای ایشان نال

مهمی واشگت .شگهامت

اننالاو ام مطالب و کسانی که مورو قبول عامه هسنند ،ام مهگمتگرین ویوگگیهگای
تاریخنگاری ایشان االت .البنه اننالاوهای ایشگان ام االگنحکا یکسگانی برخگوروار
نیست.
وکنر شهیدی ور بررالیهای خوو ور مندگانی اما علگی بگن الحسگین وربگارة
ماور اما و الال تولد آن حضرس بحث گسگنروهای انجگا واوه االگت .ورجریگان
عاشورا برخی ام الخنان واشعار منسوب بگه امگا را رو مگیکنگد .ور بحگثهگای
مربوط به پس ام عاشورا جز بحث اشگعار فگرموق ،ام ویگد اننفگاوی وتحلیلگی او
کاالنه میشوو؛ شاید به علت کمبوو وقت یا الن ایشان باشد .بگه نظگر مگیرالگد
رشنه اصلی ایشان یعنی اوبیاس البب شده االگت ور نالگد اشگعار توجگه بیشگنری
واشنه باشد .اوامه واون به وید اننالگاوی وتحلیلگی ور ابعگاو ویگگر منگدگانی امگا
الجاو

و پرواخنن به برخی بحثها که وکنر شهیدی به آن نپرواخنه ،منده نگگه

واشنن راه ایشان وپیروی ام یک روش ورالت االت.
____________________ منابع ____________________
 .1اصفهانی ،ابوالفرج ،مالاتل الطالبیین ،تحالیق کارم المظفر ،منشوراس المکتبة
الحیدریة ،نجف اشرف1115 ،ق. 1245/

 .9بویس ،ماری« ،بی بی شهربانو وبانوپارس» ،ترجمه حسگن جگواوی ،مجلگه
بررالیهای تاریخی ،ش2و1144 ،11ش.
 .1جعفری ،حسین محمد ،تشیع ور مسیر تگاریخ ،ترجمگه محمگد تالگی آیگت
اللهی ،وفنر نشر فرهن

االیمی ،تهران ،چا

پنجم1141 ،ش.

 .4جعفریان ،رالول«،چرا وکنر شهیدی لبگاس روحانیگت را کنگار گذاشگت»،
مصاحبه با الایت تابناک ،وی  ،1114کد خبر.4241
 .5ذاکری ،علی اکبر ،الیمای کارگزاران علی بن ابیرالب امیرالمؤمنین ،جاول:
114

شمارة  111بهار 1129

االنانداران و فرمانداران ،وفنر تبلیغاس االیمی ،قم ،چا

الو 1175 ،ش.

 .4مریگگن کگگوب ،عبدالحسگگین ،تگگاریخ ور تگگرامو؛ وربگگاره تگگاریخنگری و
تاریخنگاری ،امیرکبیر ،تهران ،چا وو 1149 :ش.
 .7شهیدی ،جعفر ،پس ام پنجاه الال؛ پووهشی تامه پیرامون قیا حسگین ،
وفنر نشر فرهن االیمی ،تهران ،چا چهاروهم1171 ،ش.
 .1گگگگگگگگگگگگگگگ ،تاریخ تحلیلی االی تاپایان امویان ،مرکز نشر وانشگاهی،
تهران1149 ،ش.
 .2گگگگگگگگگگگگگگگ ،تاریخ تحلیلی االی ام آغام تا نیمه نخست الده چهگار ،
مرکز نشر وانشگاهی  -اننشاراس علمی فرهنگی ،تهران1111 ،ش.
 .11گگگگگگگگگگگگگگگ ،چراغ روشن ور ونیای تاریگک ،چاپخانگه محمگد حسگن
علمی ،تهران ،بیتا.
 .11گگگگگگگگگگگگگگگ ،حیاة ااما علی بن الحسگین ،ترجمگه احمگد الحلبگوئی،
وارالهاوی ،بیروس1491 ،ق. 9111/

 .19گگگگگگگگگگگگگگگگگ ،منگگدگانی علگگی بگگن الحسگگین
االیمی ،تهران ،چا

پنجم1179 :ش.

 .11گگگگگگگگگگگگگگگ ،مندگانی فارمه مهرا
تهران ،چا

 ،وفنگگر نشگگر فرهنگ

 ،وفنگر نشگر فرهنگ

االگیمی،

وهم1141 :ش.

 .14کلینی ،محمد بن یعالوب ،الکافی ،تصگحیح علگی اکبرغفگاری ،وارالکنگب
ااالیمیه ،تهران1141 ،ش.
 .15مسعووی ،علی بن الحسین ،الننبیه وااشراف ،وارصعب ،بیروس ،بیتا.
 .14مطهری ،مرتضی ،خدماس منالابل االی وایران ،صدرا ،قم ،چا

هجدهم،

1171ش.
 .17مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،اارشاو ،تحالیق مؤالسگه آل البیگت
وارالمفید للطباعة والنشر والنومیع ،بیروس1414 ،ق. 1221/
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