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  15/6/92ـ پذیرش:  12/2/92دریافت: 

  دهيكچ
. اسـت  شـده  فیتأل) ق774ـ701( یدمشق ریثکابن توسط هک است اسالم خیتار نۀیزم در مشهور یتابک »ۀیالنها و ۀیالبدا«
ـ میتمانند ابنویژه استادانی بهو  یانکم ،یزمان طیاز شرا يریرپذیتأث سبببه او  ایـن پـژوهش   دارد. یعیضدشـ  یه، مواضـع ی
ـ ک یق بررسیور، از طرکتاب مذکع در یتش ۀنیر در زمیثکابن يخ نگاریصدد نقد تاردر نگارنـده   يردهـا یکرو وهـا  روش یل

عبارتنـد   نقـدها  نیترمهم افته است.یمؤلف، سامان  ينگارخیتار ی، و روشیی، محتوايرو در قالب نقد سند. متن پیشاست
ـ تحل متعصـبانه. در  »رد و رشیپذ«، »حذف و نشیگز« خ؛یتار و سنت، قرآن، با مخالفت ؛یدرونهاي تناقض: از ـ ک لی  ،یل
سـبب  ، بـه گـر ید يسـو  از و، خاص خـود  یاعتقادات مذهب هیتوج هدف باسو، یک از مؤلف، هکآید دست میبه جهینت نیا

ـ تحر رد، حـذف، یافته  ناهمخوان یشهاشیگرا و هانشیب را با یخیتار یگزارش هرگاه خود، یعیضدش يهاشیگرا  و ف،ی
  .کرده است هیتوج ای

  ف.یتحرتعصب، نقد،  ر،یثکابن خ،یتار عه،یش: هاواژهدیلک
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  مقدمه
لـف  ؤمشـهور و م  يمورخ و مفسـر  ،ق)774ـ701( »یر دمشقیثکابن«، معروف به ریثبن کعمربن لیاسماع

 ویـژه بهو  میخ عموینۀ تاریج در زمیمشهور و را هايباتکاز  یکیتاب کن ی. ااستۀ یۀ و النهایالبداتاب ک
رد. او از اسـتاد خـود،   یگیم بررا درق 768حوادث سال نش انسان تا یه از داستان آفرکخ اسالم است یتار
تـب  کرو میـ رفتـه و پ یر فـراوان پذ یثأتـ ـ    او دارد يهاشهیشه در اندیت ریه وهابک - ) ق 728م ( هیمیتابن

ه کـ دارد  يارکآشـ  یعیشـ مواضـع ضد  ریـ ثکابـن گـر،  یل دیـ و دال يریرپذیثأن تیسبب ا. بهستاو يرکف
ه و رفع اتهـام  یامیت از بنین حمایو همچن ین علیمنؤرالمیل امیاز فضا یار برخکآن را در ان يهانمونه

  رد.کتوان مشاهده میاز آنان 
 یلـ ک يز نقـدها یـ ن لـف و ؤم يردهـا یکهـا و رو و نقد روش ین پژوهش بر بررسیدر ا یتوجه اصل

  .استنمونه  رايشود، بمیپرداخته  یجزئ ياگر هم به نقد .ز شده استکمواضع او متمر ةدربار
ـ م یه بـدان کـ شـود  مـی تـر  روشـن می ن پژوهش هنگایت ایاهم ت و یـ وهاب يتـابش بـرا  کو  ریـ ثکناب

دفـاع از   هـاي از عرصـه  یکی ،رونیااز .خ داردیتار ۀنیدر زم يمعتبر گاه مهم وی، جایعیضدش هايانیجر
  .استآن  يو نشان دادن خطاها ۀیۀ و النهایالبداتاب ک، نقد نیمعصوم ۀع و ائمیت تشیحقان

ع، در یتشـ  ةدربـار  ریثکابن يخ نگاریتاربر «ه ک است ن پرسشیبه ا ییگوق حاضر درصدد پاسخیتحق
  »؟وارد است ییچه نقدهاۀ یۀ و النهایالبداتاب ک

ع، یخ تشـ یلف در ارتباط با تارؤم ينگارخیبر تار ی، و روشیی، محتوايسند ينقدها یدر قالب بررس
  م داد.یپاسخ خواهبه این پرسش 

  »البدایۀ و النهایۀ«تاب كثير و كبا ابن ياجمال يمعرف
مـورخ، مفسـر و محـدث     ،ریـ ثکابن به معروف ،یدمشق يبصرو یحصل ریثکبن عمربن لیاسماع الفداءابو

، 1م، ج 2010کثیـر،  (ابـن  شد زاده دمشق، یکنزد و يبصر شرق در »مجدل« يروستا در ،یمشهور شافع
  .)19، ص 16(همان، ج  داندمیق 701را  شسال تولد ریثکابنخود  .)17- 16ص 

 شـهر  نیـ ا در را عمـرش  دورانبیشـتر   .شـد  نکسـا  آنجـا  و رفت دمشق ق به 707 سال در ریثکابن
، 1(همـان، ج   مشـهور اسـت   »یدمشق ریثکابن« به او سبب، نیبه هم. شد دفن زین جاهمان و ردک یزندگ
  ).17- 16ص 

نـار  کدر  ،تشیبنـا بـه وصـ    ،)13ق، ص 1416کثیـر،  (ابـن  نا شـده بـود  یعمر ناب يه در انتهاک ،ریثکابن
  .)284، ص 2تا، ج (کحاله، بی ان دفن شدیدر آرامگاه صوف هیمیتابناستادش 



   ۶۵ . . . دركثير ابن نگاريتاريخ نقد 

 يبحـر  یـک ومـت ممال کق) در دمشق، مقـارن بـا ح   774- 701( ریثکابن یسالۀ زندگ 74تمام دوران 
  .)11، ص 1م، ج 2010کثیر، (ابن ردندکومت کق ح 784تا  648ن سلسله از سال یشد. ا يسپر

ق، 1408کثیـر،  (ابـن  یسـلف  یـک عنوان به ويمنابع،  بیشتردر  باید گفت که او ياعتقادتب کم بارةدر
  .استشده ذکر  ق)1417(الحسینی،  )یش تند سلفیگرا يدارا ی(و حت )9ص 

ت یـ تبع - شمـذهب  یاسـتاد حنبلـ   -  هیمیتابن، از ياریه در موارد بسکل ین دلیاو به ا ،مذهبزمینۀ  در
ه کـ نیدر ا یبرخـ سـنت،  اهـل  با مذاهب مختلـف  هیمیتابن يریبا توجه به درگ ،گرید يرده، و از سوکمی
جملـه  ؛ از)226ق، ص 1429الحمیـد،  انـد (عبـد  کـرده د یـ ترد ،مانده باشد یباق یبر مذهب شافع ریثکابن

. امـا  )373، ص 1378، و دیگـران  (جعفریـان  ندکمیاد ی »یحنبل«عنوان از او به ییدر جا انیرسول جعفر
(م  یعمـاد حنبلـ  ابـن . ق)1429؛ زحیلـی،  5تـا، ص  کثیـر، بـی  (ابـن  انـد دانسـته  یمنابع، او را شافعغالب 
  .)397، ص 8ق، ج 1406(حنبلی،  مذهب شمرده استیز او را شافعیق) ن1089

(برنجکـار،   دارد - ریـ ثکابـن  انادتن اسـ یتـر از مهـم  یکـی  ،ق)728(م هیمیتابنار کشه در افیت ریوهاب
ر یـ ق) با تعب 852(م  یحجر عسقالنابنار داشت و یبس ۀعالق هیمیتابنبه  ریثکابن. )144- 143، ص 1381

 يداود. )374، ص 1ق، ج 1415عسـقالنی،  حجـر  ابـن ( فتۀ استادش خوانـده اسـت  یاو را ش» فتن بحبه«
 رده اسـت کـ ت یتبع هیمیتابناز  ياریبس هايدگاهیدر د ریثکابن :دیگومی نیطبقات المفسرق) در  945		(م

در  ریـ ثکابـن ه کخاص داشته  یاجتهادات ،یامور فقه یدر برخ هیمیتابن. )112، ص 1ق، ج 1429(داودي، 
ر قـرآن بـا   یدر تفسـ  یتـاب ک ریـ ثکابـن . )15ق، ص 1421(دخان،  رده استکد ییأاستادش را تها، نهیآن زم

ر خـود  یتاب تفسکعنوان مقدمۀ ر، بهیرا در اصول تفس هیمیتابنمقدمۀ  يو .دارد میر القرآن العظیتفسعنوان 
  ).64ق، ص 1425(آل شلش،  قرار داده است

ـ البداتاب ک یاجمال یمعرف يبرا ـ ۀ و النهای ـ با ۀ،ی  هـاي نامـه خیتـاب از تـار  کن یـ ه اکـ م ینـ کد اشـاره  ی
ن یلـف آن از واپسـ  ؤخ اسـالم اسـت و م  ین منـابع تـار  یتـر و از گسـترده می ج اسالیمشهور و رامی عمو

. در )91، ص 1380(ر.ك: سـجادي،   آوردر دریـ اسالم را به رشـتۀ تحر  میخ عمویه تارکاست  یمورخان
ز یـ ن جلـد ن یلف پرداختـه اسـت. در آخـر   ؤش جهان تا عصر میدایبه شرح حوادث، از آغاز پ ،تابکن یا
امـت و جهـان   یق هـاي یژگـ یز حـوادث و و یـ الزمـان و ن شده دربارة آخرینیبشیحوادث پ لف عمدتاًؤم

 »اتیـ حول«، به صورت ينگارخیم در تارین و تنظیتدو وهیتاب از نظر شکن ی. ارا ذکر کرده استآخرت 
  .است »ينگارسال«ا ی
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  »البدایۀ و النهایۀ«ع در يتش ةر درباريثكابن ينگارخينقد تار
مـورخ   ينگـار خی، به نقد تارينگارخیتار هايلفهؤنقد م روش با ،البدایۀ و النهایۀ در این بخش به بررسی

ز در سـه  یـ ، نقـد ن اسـت شامل سند، محتوا، و روش  ينگارخیتار هايلفهؤه مکرو . از آنشودمیپرداخته 
  افته است.یب یترت یروش ي، و نقدهاییمحتوا ينقدها ،يسند يبخش نقدها

  شود:ته اشاره کست به دو نبجاش از وارد شدن به مبحث نقد، یپ
ت جلـوه  یـ اهممکـ ع را یدارد تشـ  یسـع  یلـ کطور عه، بهیخود درباره ش ينگارخیدر تار ریثکابن. اول

 ییند، مگـر جـا  کمیاد یندرت هعه بیل مربوط به شئعه نپردازد. او از مسایش ان و بزرگانیشوایدهد، و به پ
  ند.ک ییه بخواهد بدگوک

 شـرح  بـه  و ردهکـ  رکـ ذ اند،رفته ایدن از سال آن در هک رامی مه افراد سال، هر در ریثکابننمونه،  رايب
 حسـن  امـام  نیهمچنـ  و جـواد  امـام  از یسـال  چیه در اما پردازد؛می -  صفحه چند در گاه -  آنها حال
  .آوردمین انیم به يرکذ يرکعس

ن اسـت:  یـ هـم ا و آن ه،آوردسـطر مطلـب    یـک ق، تنها 148در سال  او در شرح حال امام صادق
کثیـر،  (ابـن  ن اسـت یدروغ یبه او منسوب است؛ و نسبت اختالج االعضاءتاب که کبن محمد صادق جعفر
  .)344، ص 10م، ج 2010
ق، چنـد  یهمسران شاهان و زناد یبرخ يبرا ریثکابنم یه بدانکآور است شتر تعجبیب یله وقتئن مسیا

  .است هاداختصاص دصفحه 
ق را آورده، زبــان بــه   94درگذشـته در ســال    يه شـرح حـال فــقها  ک یین او در جـایهمچن

ذکـر کـرده اسـت     یهـای قـول گران نقـل ی، تنها از ددربارة امام سجاد ید از آنـان گشوده، ولیتمج
  ).292، ص 9(همان، ج 

 یخیات تـار یـ و گاه در آن تنهـا روا  اشتهان دیخود را ب یدگاه شخصید يالهئگاه در مس ریثکابندوم. 
بـر آن   يح و نقدی، او توضیاختالف يالهئه اگر در مسکن است یما ا يمبنا ،ریاخ ضوع. در موه استآورد
ـ ، بههدرکهم وجود داشته و به آنها اشاره ن یات مخالفیه رواکنیا ای و هدوفزیات نیروا قبـول داشـتن    ۀمنزل

  .است یخیت تاریآن روا

  يسند ي. نقدها۱
شـود و  مـی و نقـد   یرده اسـت، بررسـ  کـ ر کخود ذ یخیاخبار تار يلف براؤه مک ياسناد ،ن بخشیدر ا

 ي، در بخـش نقـدها  است یه روشکمربوط به اسناد،  ياز نقدها ید. البته برخدگرمی یابیاعتبار آنها ارزش



   ۶۷ . . . دركثير ابن نگاريتاريخ نقد 

از  یرمنطقـ ینش غیا گـز یـ اورده یـ سـند را ن  یجاهـای مورخ در ـ   مثالًـ   هکنیجمله اخواهد آمد؛ از یروش
  اسناد داشته است.

را از نسـل   يه حضرت مهـد که، یمقابله با نظر امام يرا برا یتیروا جایکدر  ریثکابن نمونۀ اول:
دانسته است. سـپس   از نسل امام حسنرا  يدانند، آورده و در آن حضرت مهدمی نیامام حس

فرزنـد امـام    عنوانرا به يه نادرست است و حضرت مهدیدگاه امامیرده دکم کث، حین حدیطبق ا
اسـت) در   ریـ ثکابـن بـا   کمسله همک( ۀیۀ و النهایالبدا تابکت را محقق ین روایاما ا .بردمینام  حسن
  .)44- 43، ص 17(همان، ج  ف دانسته استیضع یپاورق

 بـارة ت دریـ ن روایـ ند. اکبرداشت  رکابوب يخاص برا یلتیتا از آن فضه است آورد یتیروا دوم: ۀنمون
ه کـ نـد  کمـی نقل  یدر پاورقمزبور تاب که محقق کدر جنگ بدر است  امبریبان پیدر سا رکابوبحضور 

  .)58، ص 4(همان، ج  مجهول وجود دارد يت، راویدر سند روا
ـا  چند نمونـۀ دیگـر:   ـان، ج   عمـر ل یدر فض ـان )، 264، ص 7(هم ـان، ص   عثم )، و 378و  366- 365(هم

  هستند. یفیث ضعیتاب، احادکه طبق اعتراف محقق کرا آورده  یثی) احاد16، ص 8(همان، ج  عمروعاص

  ييمحتوا ي. نقدها۲
(و نه جنبۀ مربـوط بـه    یخیتار هايمحتوا و گزارش ره بکاست  یاالتکد، اششومی ینجا بررسیآنچه در ا

تاب بـا قـرآن، سـنت،    کاین  یخیتار يا محتوایه آکاین است  یبررسموضوع ا روش) وارد است. یاسناد 
  ر؟یا خیوجود دارد  یتناقض درون ،ن محتوایا در ایر؟ آیا خیدارد و  مخالفت یخیتار عقل و مقبوالت

ن، هر دو گروه به اسـالم  یدر دو جنگ جمل و صف«د: نویسمی ریثکابن نمونۀ اول:؛ . مخالفت با قرآن1
 یاسـت بـود و در مراعـات مصـالح    یومت و سکمربوط به ح يآنها در امور يریو درگ، ردندکمیدعوت 

  .)319، ص 6(همان، ج  »جنگ بهتر بود كاما تر ،دیرسمیه نفعش به امت ک
را طبـق  یز؛ ه با سنت و عقل دارد با نص قرآن مخالف استک یهاینظر او عالوه بر مخالفتن اظهاریا

 یه بـاغ کـ  ید بـا گروهـ  یند، باباشاگر دو گروه از مسلمانان با هم در حال جنگ  )9(حجرات:  »یبغ«ۀ یآ
  د.ینهد، جنگمیبه حق گردن ن واست ش) ک(سر

 ه اسـت، آورد »هیـ فضـائل معاو «با عنوان  یآن را در فصل ریثکابنه کاست  ینقل و استدالل نمونۀ دوم:
ـ ا عبـاس ابـن ه در آن به کند کمیرا نقل  یتیند. او رواکا رد یه آن را نقد کنیبدون ا الم نسـبت داده  کـ ن ی

لَ   «ۀ یـ نـد؛ بـه خـاطر آ   کمیدا یو سلطنت دست پ کبه مل هیمعاون داشتم یقیهمواره «شود: می ن قُتـ مـ و
لولنَا لعظلُوماً فَقَد جلطَانَایمس 8، ص 8(همان، ج  )33(اسراء:  »ه(.  
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نـۀ حـق قصـاص    یه دربارة سـلطه در زم یآزیرا  ؛استتحریف شده ه یآ يه معناکاست  یدر حالاین 
 .مسـلمانان برسـد   یبـه پادشـاه   - است عثماننجا یدر ا »مقتول«ه منظور از ک - مقتول یه ولکنی؛ نه ااست

  نبود. عثمان یول هیمعاو ،نآ برعالوه 
ـا نـص     مطلبی را می ریثکابنه کتوان ذکر کرد می ياریهاي بسنمونه :. مخالفت با سنت2 ـالف ب آورد کـه مخ

ـاب روشـن   کبا مطالعۀ مطالـب   هکشود تفا میکنمونه ا یکتنها به ذکر . در اینجا، است امبریث پیح حدیصر ت
  دهد:مؤلف به آن نص تن نمی لیداللت دارد، و یبر مطلب امبریح از پیث صحیه نص حدکشود می

است و بـه صـحت    شهیعانسبت به  جهیت حضرت خدیه متضمن افضلک ندکمینقل  یثیاو احاد
خداونـد   :نـد یفرمامی، شهیعاه آن حضرت در رد سخن ک امبریاز پ یثیجمله حدند؛ ازکمیآنها اعتراف 

ـ بـا ا  .ندارد یالکه سند آن اشکد یگومیلف هم ؤخود م .به من نداده است جهیبهتر از خد يهمسر ن ی
 یل متقنـ یـ ه دالکـ نیبـدون ا  ،نـد کمیه توقف کند، بلکمین جهیت حضرت خدیم به افضلکحاو  ،حال

 شـه یعا، برائـت  »کافـ « ۀیه در قضکنیمانند اند؛ کمیاقامه  یواه یلیدالحتی ه کبل ؛اوردین توقف بیا يبرا
  .)373- 369، ص 3(همان، ج  هفت آسمان نازل شد ياز باال

از همسـران   یکـی ه بـه  ک یتهمت بارة، درياهیه در آکنیه با فرض اکار روشن است یبس ،یاز نظر منطق
توان بـا تقـدس   میوجه نچیبه هولی ن تهمت مبرا دانسته شود، یزده شده است، او از ا )شهیعا( امبریپ

  رد.ک ثباتا امبریگر پیاو را بر همسران د ين تبرئه، برتریدن به ایبخش
ن موضـع او، تعصـبِ   یـ ل ایـ ه دلکـ شود مینه دارد، روشن ین زمیدر ا ریثکابنه ک یسخنان يالاز البه

ه کـ نـه  یزمن یـ در ا«د: یـ گومـی . او اسـت  بوده ؛شودمیع مربوط یت با هر آنچه به تشیانه و ضدیگرافرقه
را معـادل   یسـ کع ین علما واقع شده است. اهـل تشـ  ی، اختالف و نزاع بشهیعاا یافضل است  جهیخد
 شـه یعاشود ، موجب مینند و قوت تسنن در آنهاکمیغلو  یهم برخسنت اهل و از ،دانندمین جهیخد

  .)372- 371(همان، ص  »را افضل بدانند
م و یـ رِ مالیـ و بـه تعب  - ن توقـف، همـان تعصـب    یال یند و دلکمیله توقف ئن مسیهم در ا ریثکابن

  .است - بودن تسنن يقو ،گرِ خودشهیتوج
ه از صـحابۀ  ک - ق)  51ا ی 50(م  قمحبن عمرودر شرح حال  ریثکابن نمونۀ اول: ؛. مخالفت با تاریخ3

 ینـد: او را در حـال  کر میین تصویمرگ او را چن - شتکاو را  هیمعاوبود و  یاران امام علیو  امبریپ
فرسـتاده شـد    هیـ معاود و مرد. سرش قطع شد و نزد یاو را گز يشده بود. مار یمخف يه در غارکافتند ی

  ).59، ص 8(همان، ج 
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گـر  ید یخیتـار  هـاي تـاب کبـه   یشته نشد. امـا وقتـ  ک، او ریثکابن يطبق ادعا پیداست،ه ک گونههمان
عنـوان  ن را بـه یـ توانسـت ا مـی  - کمدست –و او  است یفیضعار ین قولِ بسیه اکم یابیمیم، ینکمراجعه 

  ند.ک گر احتماالت مطرحینار دکدر  یاحتمال
سـطر   یـک ن یـ سـطر نوشـته اسـت. او در ا    یک حمقبن عمرو، دربارة خیالبدء و التارسندة ینو

شـت  کدر موصـل او را   هیـ معاوارگزار کـ بـود و   یان علـ یعیو شـ  امبریـ د: از اصحاب پیگومی
  ).109، ص 5تا، ج بی (مقدسی،

  .)272، ص 5ق، ج 1417(بالذري،  شته شدک هیمعاوبه دستور  :آمده است انساب االشرافدر 
خ یتـار . در )14، ص 3ق، ج 1408خلدون، (ابن نوشته است خلدونابنرا  حمقبن عمروشته شدن ک

، 4ق، ج 1418(طبـري،   يطبـر  ۀنوشـت  كخ االمم والملـو یتار، )161، ص 2ق، ج 1429(یعقوبی،  یعقوبی
ـ االصـا ، و )477، ص 3ق، ج 1385 اثیـر، (ابـن  خیالتـار  یامل فکال، )488ص  ، عسـقالنی  حجـر (ابـن  ۀب

ن قـول  یا تنهـا همـ  یـ ، مزبـور ح شده است. در منابع یشته شدن او تصرکهم به  )515، ص 4ق، ج 1415
  نند.کمیاز اقوال آن را نقل  یکیعنوان ا بهیشود و میآورده 
ـ فهیخ خلیتار، سعدابن الطبقات الکبرياز  خ االسالمیتاردر  یذهب شـته شـدن   ک، یشـعب ن از ی، و همچن
 یمورخ متعصـب  یه حتکدهد مین نشان یا .)88، ص 4ق، ج 1413(ذهبی،  ندکمیرا نقل  حمقبن عمرو
ـ  فهیخ خلیتارو  سـعد ابن الطبقات الکبري .ه استدرکو حذف ن هن نقل را آوردیهم ا یذهبمانند   ۀدو نمون

 انـد ردهکـ ت را نقـل  یـ ن جنایـ م اینـ یبمـی  ،ه در مراجعـه بـه آنهـا   کبحث ما هستند؛ چرا يقابل استناد برا
  .)130ق، ص 1415خیاط، (ابن

ـ ۀ و النهایالبداخ در یف تارین تحریل ایه دلکروشن است  از ضـربه خـوردن بـه شـأن      يری، جلـوگ ۀی
  بوده است. امبریپ ۀاو از اتهام قتل صحاب ۀو تبرئ هیمعاو

 يه از صـحابۀ بـدر  کـ را ن یدر جنـگ صـف   یاران امام علیه کفراوان دارد  یسع ریثکابن نمونۀ دوم:
ه در آن، قـولِ هفتـاد نفـر دروغ شـمرده     ک هرا آورد یتیروا ،نهین زمیم نشان دهد. در اکرفتند میشمار به

ه کـ نیبـدون ا  تیمیه)(به نقل از ابن را ز سه نفری) و نثابتبن مۀیخزنفر ( یکبر  یمبن ی. او اقواله استشد
کثیـر،  (ابن يوب انصاریابواو  فیحنبن سهل، ثابتبن مۀیخز. آن سه نفر عبارتند از: ه استآورد ،ندکرد 

م بـودن تعـداد آن   کـ ن اقـوال،  یـ گر و توجـه بـه ا  یاوردن اقوال دیبا ن ،جهیدر نت .)437، ص 7م، ج 2010
  ند.کمیصحابه را القا 

در  عمـار شـود. شـهادت   مـی ده نیـ نجـا د یدر ا »اسریعمار «ه نام کن است یتعجب دارد ا يآنچه جا

۷۰     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

ح یبودن او تصـر  يله و بدرئن مسیندارد و به ا کیهم در آن ش ریثکابنه خود کاست  ین از مسلماتیصف
 يگـر ید هـاي گـر و نـام  یم به نظـرات د ینکمیمراجعه  یخیتب تارکبه  ی؛ اما وقت)523(همان، ص  دارد

 معتبـر  هـاي باتـ ک از تـب، ک نیـ ا ربیشـت م. یکنـ ذکر میعنوان نمونه ن منابع را بهیاز ا یم. برخیخورمیبر
  است. یافکرا هم قبول داشته باشد،  هاباتکن یاز ا یکی ریثکابنهستند، و اگر سنت اهل

بـن  عمـرو بن عبکسر یابوالو  )1729، ص 4ق، ج 1412عبدالبر، (ابن يابوفضالۀ انصار، عابیاالستدر 
 یعلـ حضـرت  ن در سـپاه  یه در صـف کـ  یهایيعنوان بدر، به)1776(همان، ص  ۀیغزبن عمروبن عباد

 جیخـد بـن  رافـع ن ی(همچن اندههم حضور داشت، نام برده شدمی د شد و دویشه یاولحضور داشتند و 
ن یو در صـف  ردنـد کرد  شمـ کدرخواست حضور او در بدر را به علـت سـن    امبریه پک یسکعنوان به

  ).479ص  ،2(همان، ج  بود، آورده شده است) یعلحضرت همراه 
بـن  رافـع بن رفاعۀ) و 351، ص 3ق، ج 1385اثیر، (ابن يانصار يعمره نجارابو، خیالتار یامل فکالدر 

 اثاثـه بـن  مسـطح ن؛ یهاي حاضـر در صـف  يعنوان بدر)، به44ص ، 4(همان، ج  يعجالن انصاربن کمال
بن ابخب) و 351ص  (همان، هانیتابنن بود؛ و یثر در صفکه طبق قول اک ي)، بدر153، ص 3(همان، ج 

ن منبع، هنگام نام بردن از یاند. در همن بودند، نام برده شدهیدر صف یه بنا به قولک یهایي(همان)، بدر تراَ
  هم اشاره شده است. ینار حضرت علکاز آنها در  یبه شهادت برخ ین صحابه، حتیا

ح یتصـر ـ  بارهنین در ااپس از اشاره به اختالف نظر مورخ -  ه و االشرافیالتنبدر  يمسعودن یهمچن
د یو شـه  نـد بود یعلـ حضرت ن در سپاه یه در صفک یهایيتعداد مورد اتفاقِ بدرکم دسته کند کمی

در سـپاه   يبـدر  87 :سـد ینومـی  الـذهب مروج . همو در )256تا، ص ند (مسعودي، بینفر بود 25شدند، 
  ).352، ص 2ق، ج 1409(مسعودي،  ن حضور داشتندیدر صف یعلحضرت 

اسـت   یین نقدهایترين و قویتراز بزرگ یفیلأدر هر ت یدرون ياهتناقضوجود  :ی. تناقضات درون4
 یله سسـت ئن مسـ یـ توانـد داشـته باشـد. ا   مـی آن ن يبـرا  یهیچ تـوج یلف هـ ؤشود و ممیه بر آن وارد ک

 يگـر مطالـب و ادعاهـا   یدهـد و اعتمـاد خواننـده بـه د    میلف را نشان ؤم هاييریگجهیاستدالالت و نت
  ند.کمیم کسنده را ینو

بـه شـام    نیه سـر امـام حسـ   کـ ن اسـت  یـ ح ایصحند: کمینظر ن اظهاریچن ییدر جا او نمونۀ اول:
نـه  ین زمیـ در ا«د: سـ یونمـی  يگرید يجا ه درکیحالدر)، 237ص ، 8م، ج 2010 کثیر،(ابن فرستاده نشد

ن یـ و در ا ،فرسـتاد  دیـ زی يسـو را به نیسر امام حس ادیزابنه کن است یدو قول وجود دارد، و اظهر ا
  .)271(همان، ص  »اهللا اعلمو .وجود دارد یات فراوانینه روایزم
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عمـر  از  :دیـ گومـی گر ید ییو در جا -  ادیزابناز  چیزسه  نیامام حس :دسیونمیلف ؤم نمونۀ دوم:
ا یـ گـردن نهنـد؛    دیـ زیم کبگذارند و به ح دیزیه رها شوند تا دستشان را در دست کنیا :خواستند - سعد

؛ ج 346، ص 6ج  (همـان،  ه بـه حجـاز برگردنـد   کنیا ایان بجنگند؛ کاز مرزها بروند و با تر یکیه به کنیا
  ).284و  243، ص 8

اظهار نظـر   قطعاً جاه در دو کتاب خود گفته است کرا در سه بخش متفاوت از  مزبورمطلب  ریثکابن
دگاه یـ ست و دیت نیقول و روانقل ،ادیگر هم به احتمال زید جايو در  ـ  قولو نه نقل ـ  است يخود و

اسـتفاده   یخین بحـث اسـت و از منـابع تـار    یـ ا یه محل اصلک یرده است. اما او در بخشکان یخود را ب
ه کـ انـد  ردهکـ ت یـ ر او روایـ و غ ابومخنف :دسیونمی) نی(در فصل مربوط به شهادت امام حسند کمی

ه کـ ردند کگمان  ید؛ برخینفهم یسکه کردند ک یهایصحبت عمرسعدو  نی(نقل به مضمون) امام حس
هـم گفتنـد    یر را متوقف نگه دارند؛ برخـ کروند و دو لشب دیزینزد  ،به شام عمر سعدبا  خواستند امام

 يا بـه مرزهـا بـرا   یبه حجاز برگردند، و  ا امامیروند، ب دیزیا هر دو نزد یه کن بود یا امام ۀه خواستک
  جهاد بروند.

بـا   نیه تا هنگام شهادت حسکمن از م: «ه استآورد سمعانبن ۀعقبن نقل را از یا ریثکابنن یهمچن
گـاه  چیهـ  ام. امـام دهیه من شـن کنیمگر ا ،نگفته است ییچ جایدر ه میالکچ یه ،ام. به خدا قسماو بوده

ه کـ بل ،از مرزهـا برونـد   یکـی ه به کنیا ای ،بروند و دستشان را در دستش قرار دهند دیزیه نزد کنخواستند 
ن برونـد  یزم يه رها شوند تا در پهناکنیا ای ،اند برگردنده آمدهکجا ا از همانیاز دو امر را خواستند:  یکی
  .)249ص  ،8ج  (همان، »رودمیدام سو کنند امر مردم به یتا بب

ده یـ ه دکـ گونـه  ه آنکـ نـد، بل کاو را اثبـات   يه مدعاک ه استوردیارا ن یتیروا ،ن بخشیدر ا ریثکابن
ور، که در فصـل مـذ  کنیبا توجه به ا .ردهکه بارها مطرح ک است یدگاهیخالف دت معتبر بریروا ،شودمی

ت یـ قبـول آن روا  ۀمنزلـ خالف آن آورده شود، بهبر یتیا روایشود  يه نقدکنیبدون ا یخیت تارینقل روا
  را متناقض دانست. ریثکابنشده توسط توان مطالب مطرحمی، است

ار مغشوش بوده و با هـم قابـل   یست، بسکی يه مهدکنیآورد دربارة امی ریثکابنه ک یمطالب نمونۀ سوم:
ــان، ســتیجمــع ن ، ص 10؛ ج 344، ص 9؛ ج 427، ص 6؛ ج 300و  297و 288و  287، ص 2ج  (هم

ه کـ نیا ایـ دو نفرند،  یسیو ع يا مهدیه آکاین نظر از  طالبن می. ا)46و  44و  43و  40ص  ،17؛ ج 410
ه چنـد نفـر   کـ نیا ایـ فرد خاص است،  یک يا مهدیه آک نظرن ین از ایاست؛ و همچن يهمان مهد یسیع

 ،جـا یـک شـود، در  میده مشاهور کمذ طالبه در مکگونه تناقض دارند. همانبا یکدیگر توانند باشند، می

۷۲     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

او نویسـد:  مـی  ییاسـت؛ در جـا   امبـریه از فرزندان پکلف جزم دارد ؤد، میآمی يسخن از مهـد یوقت
ا یـ شـود. گو مـی قد معت یت نوعیاز مهدو ياگونهـد دارد و بهینه تردین زمیدر ا ،ییاست؛ و در جا یسیع

  ده است.یرس يت، به اعتقادیرده، طبق آن رواکبرخورد  یتیهر جا به هر روا
از  ياریاست و بسـ سنت اهل در آخرالزمان، مورد وفاق يامام مهده ظهور کاست  ین در حالیا

انـد.  رفتـه یپذ ،اسـت  رمکامبر ایپ ۀیاز ذر ییک يه مهدکن مطلب را یاسنت ي اهلمحدثان و علما
ا در آخرالزمـان متولـد   یـ نون متولد شده اسـت  کا او ایه آکنه است ین زمیشتر در ایعه بیاختالف آنها با ش

  .، فصل اول و دوم)1388 (ر.ك: العمیدي، شودمی

  يروش ي. نقدها۳
ـ البدا تـاب کدر  ریـ ثکابـن  ينگـار خیبر تار یروش يبه نقدها ،ن بخشیدر ا ـ ۀ و النهای در  .میپـرداز مـی  ۀی

پـردازش اطالعـات    یچگونگ ۀاز جنب ریثکابن ينگارخیه بر تارکپردازیم می یاالتکنقدها، به اشگونه نیا
، ن بخـش ی. در استدو گونه سند و محتوا داراي، خود یخین اطالعات تاریار او وارد است. اکو روش 

  شود:این نکات ذکر می
 يبـرا  مؤلـف  هک است نیا كمشتر وجه موارد، همۀ ن بخش، دریدر ا :یهاي واه. مغالطه و استدالل1
 هکـ آن حـال و ،ندکمی دایپ لیدل ذکر به ازین خود، یدرون هايشیگرا جهت در ای و خود، اعتقادات هیتوج
 ییزهـا یچ نجایادر  .شودمی يسازلیدل و هیتوج به ناچار او و هاست،خواسته نیا برخالف موجود لِیدال
سسـت و   هـاي نمود برجسته و روشنِ اسـتدالل . کرده است ارائه لیدل عنوانبه ست،ین لیدل واقع به هکرا 

اثبـات   يبـرا  یلـ ینـد تـا دال  کمـی  یتالش فراوان ریثکابنه کاست  یی، جاۀیۀ و النهایالبداتاب که در یپایب
ا از یـ و  ،نـد کمسلمانان فراهم دیگر ت آنها نسبت به ین افضلیاول و همچن ۀفیت خالفت سه خلیمشروع
  ند.ک دفاعه یامیآنها و بن

خواهد اثبـات  میو ا .وجود نداشته است یت امام علیوصا يبرا ینص :دیگومی ریثکابننمونۀ اول: 
ومـت  کح يبـرا  نیمنؤرالمـ یت امیوجود داشته باشـد، در آن صـورت صـالح    ین نصیه اگر چنکند ک

 ینصـ  یعلـ چنانچـه  « د:یـ گومین یشود و چنمیبه مغالطه متوسل  وضوع،ن میا ياست. او برا یمنتف
ـ   ک ییداشته، اگر نتوانسته آن نص را اجرا رد پـس او عـاجز اسـت؛ و اگـر     یـ دسـت بگ هنـد و قـدرت را ب

توانسته و انجام نداده خائن است؛ و اگر از آن نص اطالع نداشته جاهل است؛ و اگر بعـداً از آن نـص   می
  ).355- 354ص ، 5م، ج 2010کثیر، (ابن »یراهن هم محال است، و افترا و گمیمطلع شده ا
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بـه مصـلحت   ممکن اسـت   نیمنؤرالمیومت توسط امکح يدست گرفتن اجبارهه بکن شق یاو به ا
  گذرد.می از آن یراحتند و بهکمین يااسالم و مسلمانان نباشد، اشاره

ن هـم  یـ ان اجرا نداشته باشـد. ا کعمالً ام يه امرکنیهم وجود دارد و آن ا يگرین شق دیهمچن
متوجــه  يرادیــچ این صــورت هــم هــیــه در اکــاز احتمــاالت در مســئله باشــد  یکــیتوانــد مــی

ننـد، بـه   کهـا را مسـلمان   نتوانسـتند همـۀ انسـان    امبریـ ه پکنینیست. براي مثال، ا نیالمؤمنریام
  د.یآشمار نمیوجه نقص بهچیه

و  امبریـ از مرگ، از پ پسشود می ید و مدعکنمی ذکررا  خارجهبن دیزداستان  ریثکابن نمونۀ دوم:
فـۀ اول  یلت سه خلیت و فضیبر مشروع يعنوان شاهدله را بهئن مسیرد. او اکاد ی یکیفۀ اول به نیسه خل

  .)430- 429و  232، ص 6(همان، ج  ندکمینقل 
تـاب  کمحقـق   ولیاست،  یۀو النها یۀالبدادر  کثیرابناز منابع  اسدالغابهبا اینکه کتاب  نجاستیجالب ا

الم کـ ه کـ نـد  کمـی ق) نقل  630(م  ریاثابن اسد الغابهتاب ک، از یدر پاورق - است ریثکابن کمسلهمه ک - 
  .)430- 429(همان، ص  رده بودند مرده استکتصور  از مرگش بوده و پیشد، یز

ت یه بتواند مشـروع کست یاز آن درجه از اعتبار برخوردار ن ،وجهچیبه ه ین مسائلین، چنیعالوه بر ا
  ند.کرا ثابت  يافهیخل

ا جمـل  یـ ن یصف ياز شهدا یکیه کنیبر ا یآورد مبنمی ین، داستانیه ایگر، شبید یدر جای ریثکابنن یهمچن
  ).234شد (همان، ص ت کاد نمود و سپس سایفۀ اول یو سه خل امبریو از پ ردکلم میکپس از مرگ ت

، در یخیمطالـب تـار   رش و ردیه در پـذ کـ ن اسـت  یـ االت مشهود اکاز اش یکیدوگانه:  ي. معیارها2
 يارهـا یشـود از مع مـی دن به اهداف خود، مجبور یرس يبرا یندارد، و گاه يار واحدیسان، معیکط یشرا

  م:ینکمیبه چند نمونه اشاره  ذیل،ند. در کگر را اعمال ید ياریند و معک یمقبول تخط
 عـوف بـن  الرحمـان عبـد عمر، بـه   يشورا يجرامادر  یعلاست ه در آن آمده کرا  ینقلنمونۀ اول: 

). 283، ص 7(همـان، ج   شـمارد مـی نادرست وخالف مقـام صـحابه   ...» يردکه من خدعه یعل«د: نفرمو
امـا فـرار    کند).می وارد عثماناي باشد که در مشروعیت خالفت (البته شاید رد این نقل، ناشی از خدشه

 مـروان توسـط   نیرالمـؤمن یام ا سـب ی)، و 200، ص 4گران (همان، ج یو د رکابوباز جنگ احد توسط 
 ریـ ثکابنه خود کرا  ین اعمالیصحابه چن یشمارد. وقت) را خالف مقام صحابه نمی122، ص 8(همان، ج 

  رد؟کرا رد  ابن عوفبا  یتوان سخن عله میین توجیدهند، چگونه با ارده است، انجام میکنقل 
  (همـان،  بیـ اشـفات و خبـر دادن او از غ  کداشتن م ،و الهام شدن به او عمرمحدث بودن نمونۀ دوم: 

۷۴     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

ل بـا  یشدنِ دوبارة ن يجار )،56، ص 9(همان، ج  عباسابنل توسط یت جبرئیؤر )،301- 300، ص 8ج 
بـن  ۀیسـار داسـتان   )،218- 217، ص 7؛ ج 49، ص 1(همـان، ج   ل نوشـت یبه ن عمره ک ياانداختن نامه

 یاست، با همـۀ زحمـات   عمر يبرا یرامتکه کنیل ایرا به دلهمه ـ با او از راه دور  عمرسخن گفتن و  میزن
از  ياریرد. امـا بسـ  یپـذ میو کند ذکر می )260ـ259، ص 7(همان، ج ـ  د متحمل شودیه در اثبات آن باک

  ند.کمینقل ن عه اصالًیان شیشوایدربارة پرا ن مطالب یر اینظا
ه آن ادعاهـا خـالف   کـ نیو با توجه بـه ا  ذکر کردهرا  یبزرگ يلف ادعاهاؤگاه مبدون دلیل:  ي. ادعا3

. البتـه  ه اسـت درک یشانه خال کارن یل اقامه شود؛ اما او از ایآنها دل يد برایست، بااگر ین دیشواهد و قرا
  رد.کمیلف به آنها اشاره ؤم وجود داشت، حتماً یلیل است؛ اگر دلیه علت آن، نداشتنِ دلکروشن است 

و  شـود مـی بـاز   »یمسجدالنب«ه به ک ییهاببستن درخصوص در  امبریدستور پ ةدربارنمونۀ اول: 
خانـۀ امـام    بِ، درسـتثنی م، یکـی ه طبق ک هدرکت نقل یردند، دو رواک ءرا استثنا بدر یک امبریه پکنیا

 امبریـ هـر دو درسـت اسـت؛ ابتـدا پ    «د: یـ گومیگاه . آنرکابوب ب خانۀدر، يگریبوده و طبق د یعل
بود. اما چون پس از رحلـت   خاطر رفت و آمد حضرت فاطمهه بهکردند کرا استثنا  یخانۀ عل بِدر
بـاز   رکابـوب خانـۀ   بِآن، در يشد، در اواخر عمرشان دستور دادند بـه جـا  می یله منتفئن مسیا امبریپ

 »بـوده اسـت   رکابـوب ن اشـاره بـه خالفـت    یـ نماز به مسجد بـرود؛ و ا  يبرا رکابوبه کن منظور یدشود؛ ب
  .)569(همان، ص 

ن ادعـا  یـ ا ياسـت و بـرا   یبزرگـ  يه ادعـا کند کمیر کت دوم ذیروا يرا برا یعلت ریثکابن ،نجایدر ا
 ۀخانـ  به باز مانـدن درِ کنیت دوم، ایبودن روا یآورد. گذشته از بحث اعتبار و جعلمین یلیشواهد و دال

 یعـ ینـد و البتـه طب  کمیآن را مطرح  یراحتبه ریثکابنه کاست  یی، به خالفت او مربوط بوده، ادعارکابوب
  ند.کن مطلب نتواند ارائه یا يهم برا یلیه دلکاست 

از  ياه عـده کـ آن بـود   امبریـ ش پیل فرمـا یـ دل«د: یگومی »ریغد«ث یدربارة حد ریثکابننمونۀ دوم: 
ـ یـ ب يبـرا  امبریـ پ ،رونیامن ناراحت بودند. ازیدر سفر  یعلام توسط کق احیدق ياجرا ال کاشـ یان ب

 »فرمودنـد بیـان  ر را یث غدیبت به خود، حدن فضل، امانت، عدل، و قرب او نسییو تب یبودن رفتار عل
  ).556، ص 7؛ ج 288و 110، ص 5(همان، ج 

دلیـل  . البتـه  ه اسـت وردیـا مـن ن یبـه اتفاقـات    »ریغـد «ث یربط دادن حد يبرا یلیچ دلیه ریثکابناما 
  :یابدمیند، نمود کمیباره صحبت نیه در اک یاز مواضع یکیدر او نداشتنِ 

 امبریـ پ - تو خدا داناتر اسـ  - لین دلیبه هم .اد شدیز یعل ةل و قال درباریمن، قیع یدر اثر وقا«
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شـود  مـی نجا، روشن یدر ا» اعلمو اهللا «رِ یبا آوردن تعب ).110، ص 5(همان، ج  »ر را فرمودندیث غدیحد
م، جملـه  یه از او دارک یبا شناخت - ن حساسیچن يالهئدر مس - داشت  یلیرا اگر دلیندارد؛ ز یلیه او دلک

  رد.کمیان نید بیرا با ترد
تـوان از او  مـی طرف باشد، اما یه بکتوان انتظار داشت میسنده نیاز نو: ی. گزینش و حذف غیرمنطق4

آوردن و بـه   ،به آنها پاسخ دهد ،ندکدگاه خود توجه یبه شواهد خالف د یعنیه منصف باشد؛ کخواست 
عـدم   ریثکابن یرادهاي اساسیاز ا یکی). اما 142، ص 1391ند (اسالمی، کبه سود خود بسنده ن يشواهد

  خواهد شد. یان قربانین میدر ا یقیه چه حقاکش روشن است یشاپیار است. پین معیت ایرعا
ـ البداه در یـ ن ناحه از ایـ کاست  ین روشیترن و مهمیثرترؤها، محذف گزارش ـ ۀ و النهای ق ی، حقـا ۀی

ه عمـوم مخاطبـان متوجـه شـوند، بـا      کـ نین روش، بـدون ا یدر ادگرگونه جلوه داده شده است.  یخیتار
ه کـ  یهـای شود. در نمونـه میش داده ینما يگریع به صورت دیر وقاینش خاص مطالب، سینش و چیگز
مبحـث،   یـک ه در کـ ن اسـت  یـ ن حـذف، ا یـ از ا یخاص ۀگون .گرددمی ین موارد بررسی، اشودمیر کذ

  .استق آن یسوم از مصاد ۀنمون .لف است ارائه نشودؤم يه مخالف مدعاک يشواهد
ل سال یدر اوا نیرالمؤمنیبا ام هیمعاوهاي فرستادگان نۀ بحثیدر زم یتیروا ریثکابننمونۀ اول: 

به مطالـب   )،282-281، ص 4ق، ج 1418(طبري،  تین روایاست. با مراجعه به منبع اق آورده 37
هـاي  ه متضـمن صـحبت  کـ  -ت را یـ روا يسوم ابتدا یکقریب  ریثکابنم. ینکدا مییدست پ یجالب

ومت، و جواب تنـد  کاز ح یامام علـ يریگنارهکو طلب  عثمانت از ی، در حماهیمعاوفرستادگان 
 ینجا رسیده، طـوالن یبه ا یاما وقت، لمـه ذکر کردهکلمـه به کطور مفصل و به -به آنـان است امام

وهش کـ در ن ه متضمن سخنان امـام ک -ت را یروا یانیسوم م یکت را بهانه قرار داده، یبودن روا
ست از آنها جـدا  یمسلمانان سزاوار ن يو برا ظلم شده ت آل رسولیه به حق والکنیو ا خلفاست

ن یـ د: ایـ گوگـاه مـی  رده اسـت. آن کـ به آن ن ياچ اشارهیرده و هکحذف  -نندکو مخالفتشان وند ش
 هیـ معاواز  یعلاست، ه در ضمن آن آمده کند کر میکن ذیلش را چنیت نادرست است، و دلیروا
داشـتند،  ـد یمان به اسـالم، از ابتـدا همـواره تردیب گرفته و فرمـوده است: آنـها در ایع انیابوسفو 
سـوم آخـر    یـک  کثیـر ابن واقع،شته شد، و نه ظالم. درکمظلوم  عثماند یگو، نه مییه علـکنیو ا
دارد  يمتـر کالت کمش وي يبرا یانیسوم م یکرا یند؛ زکرده، نقل میکم یت را خالصه و مالیروا

  ).444، ص 7م، ج 2010کثیر، (ابن
  .کرده استن يااشاره »تیلۀ المبیل«، به »هجرت«لۀ ئمس درنمونۀ دوم: 

۷۶     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

بـوده اسـت،    ی، به خاطر انتظارِ آمدنِ امـام علـ  »قبا«در  امبریه توقف پک وضوعن مین به ایهمچن
  .به بعد) 428، ص 3ه است (همان، ج درکاشاره ن

رده اسـت (همـان،   کث معارض اشاره نیث قعود در فتنه را آورده، ولی به احادیاحادنمونۀ سوم: 
  ).314، ص 8ج 

ـ البدادر  ،ه به وضـوح کاست  یالکخ اشیف تاریتحر :یتحریف حقایق تاریخ. 5 ـ ۀ و النهای ده مشـاه  ۀی
ت خالفـت  یت و مشـروع یه به افضلک یدر موضوع ،مثالً –دفاع از اعتقادات خود  يبرا ریثکابنشود. می

ر ییـ و تغ یخیع تـار یاز دست بردن در وقا - ندکمیعه را اثبات یت شیا حقانی ،زندمیاول ضربه  ۀفیسه خل
  ندارد. ییآنها ابا
 ریـ ثکابـن  یلـ که در روش کله ئن مسیز وجود دارد. ایگونۀ خاص و عمده ن یکا، هفین تحریا يبرا

  .ستو متعهد نبودن به آنها یح مطالب از منابع اصلیصحنکردن دارد، نقل  ینقش پررنگ
  یل آمده است:ذ رد یخیق تاریف حقایق تحریاز مصاد یهاینمونه

ه در آن، کـ  هرا آورد یۀ مباهله، نقلیاز آوردن آ پسان نجران، یحیمباهله با مس ةلف دربارؤمنمونۀ اول: 
حضـرت  نام  یر شده، ولکبودند، ذ امبریه همراه پک يعنوان افرادبه نیو حسن نام حضرت فاطمه

گـر، نـام آن   یات فـراوان د یـ ه در رواکـ اسـت   ین در حـال یا .)28، ص 5(همان، ج  امده استین یعل
حضـرت  ه در آنها نام ک ذکر کردهرا  یات فراوانیروا ،المنثورالدردر  یوطیسر شده است. کحضرت هم ذ

، يترمـذ ، مسـلم  - ح شـمرده اسـت  یصح یثیه آن را حدکـ   مکحاات را ین روایهم آمده است. ا یعل
- 230، ص 2ق، ج 1423(سـیوطی،   انـد ردهکـ نقـل   میابـو نعـ  و  هیابن مردو، المنذرابن، یهقیب، ریجرابن

233(.  
 یامـام علـ   ةدربـار  یهقـ یباز  یتـ ی، ابتـدا روا ۀیۀ و النهایالبدا تابکجلد ششم  در ریثکابننمونۀ دوم: 

د؟ فرمـود: نـه،   ینکمیمشخص ن ینیا جانشیآ ،نیمنؤرالمیا امیگفتند:  «...ن آمده است: یه در آن چنکه آورد
ف یـ لکه مـا را بالت کـ رد. گفتند: حال ک كشما را تر ه رسول خداکگونه نم همانکمی كه شما را ترکبل

ه مـن را  ک يدیچنان مصلحت د ،ایم: خدایگومی؟ گفت: يپروردگارت دار يبرا ی، چه جوابینکمیرها 
پـس اگـر    .ان آنهـا یـ ردم مکـ  ك؛ و تو را تـر يراندیسپس مرا م ،یان آنها قرار دهیدر م ینیفه و جانشیخل

  .»زد یآنها را رقم خواه یتباه یمصلحت آنها را و اگر خواست یخواست
ث لفـظ و معنـا غرابـت دارد؛    یـ ت از حیـ ن روایا«د: یگومیت ین روایان ضعف ایدر ب ریثکابنسپس 

و او را ـ    ه خواهد آمـد کگونه همان –رد کت یوص به فرزندش حسن یه ... و علکمشهور آن است 
  .)327- 326، ص 6م، ج 2010کثیر، (ابن ...»ندکه سپاه را روانه کرد کامر 
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را اسـتفاده   یرده و از آن مطـالب کت را آورده و به آن استناد ین روایگر اید ياصفحه در ریثکابن
ف شمرده اسـت (همـان، ج   یتاب، متن آن را ضعکهم بر آن نیاورده است؛ اما محققِ  ينموده و رد

  ).540، ص 7
، بـدون  )611(همـان، ص   تـابش کگـر از  ید ییدر جـا  ریـ ثکابن نجاست:یبحث ما در ا یتۀ اصلکاما ن

؟ ینـ کمـی ن نیـی تع ینیا جانشیگفته شد: آ یبه عل: «شته استن نویت، از زبان خودش چنیاشاره به روا
از  پـس ه کـ گونـه  همـان  ؛نـد کمینِ شما جمع یر شما را بخواهد، شما را بر بهتریگفت: نه، ... اگر خدا خ

ن لحظـات عمـرش   یدر آخر یاست از عل ین اعترافیرد. و اکنتان جمع یرا بر بهتر، شما رسول خدا
  ».رکابوب يبر برتر
رار شـده اسـت   کـ شـده ت رفتهیمطلب پذ یکصورت تاب بهکاز  يگرید ين مضمون در جایهم

  ).615(همان، ص 
 یمبنـ ـ فراز آخـر     ه است ووردیان يرده، سندک يرییت، تغیه رواک ،ریاخ ضوعن دو مویدر ا ریثکابن

اضافه شـده   ذکر گردید،ه در ابتدا ک یتیبه روا - نشان یبر بهتر رسول خدا پسردن مسلمانان کبر جمع 
ف شـده  یـ ت، تحریـ ه آن رواکـ رد دااحتمـال   رو،ازاین .ت استیه الفاظ آن رواین الفاظ، شبیالبته ا .است

، )280(همـان، ص  ۀ یۀ و النهایالبداه هم در کم ینیبمیم، یگردمین فرازِ اضافه شده یبه دنبال ا یباشد. وقت
 نیمنؤرالمـ یاز ام لـی و ،نقـل شـده اسـت    عمرن مضمون از یبا امی الکگر، بارها یهم در منابع متعدد د

  م.یافتین ین مطلبیاصالً چن
ن فراز آخـر،  یبا ا ولت ایروا ب قسمت ابتداییکیتر ه احتماالًکن است یتوان گرفت امیه ک ياجهینت
را یـ ز داده است؛نسبت  یعلحضرت را به  ین دروغ بزرگیچن یراحتو او به است ریثکابنذهن  ۀساخت

 - ار قابـل توجـه و مطلـوب بـود    یبس ریثکابن يه در آن صورت براکـ   داشت یلیت، چنان ذیاگر آن روا
 و حتمـاً  ،شـود  رده است، محال بود از آن غافـل که آن را با سند نقل ک ،تاب خودکدر دو قسمت  ریثکابن
خواننـد و او را در زمینـه تسـلط بـر احادیـث،      را حافظ مـی  کثیرابنبخصوص با توجه به اینکه  آورد.می

  اند.ماهر شمرده
ت جهـ ه در کـ  یه او دربارة مطـالب کن یف نزده باشد، همیدست به جعل و تحر عامداً ریثکابناگر هم 
ورد، آمـی خ خود یبدون سند در تاررا  یمطلب هر یراحتو به یش است بدون دقت و بررسیتعصبات خو

  خ است.یف تاریوم شدن به تحرکسزاوار مح امالًکند، کمیف یخ را تحریو تار
 یبـ کیت تریـ ه رواکـ  ،در همـان صـفحه   ریـ ثکابن کهنینجا وجود دارد و آن ایدر ا يگریجالب د ۀتکن

۷۸     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

به تـواتر  «د: سیونمیم، یردکه از او نقل ک یاز جمالت پسقاً ی) دق611همان، ص را آورده است ( يدیجد
 حتمـاً  .»ر و عمر هسـتند کامبر، ابوبین فرد امت پس از پیفرموده است: بهتر یعلحضرت ه کثابت شده 

  باشد.می یت ساختگین روایرده، همکجاد ین تواتر را ایه اک یاتیاز آن روا یکی
 ی، در فصـل »جنگـد میل قرآن یوأت يبرا یعل«اند: در آن فرموده امبریه پکرا  یثیحدنمونۀ سوم: 

ن یه بـه دو جنـگ جمـل و صـف    کـ  ه اسـت درکـ گونه القا نیا و مربوط به خوارج آورده، به آنها ربط داده
  .)513، ص 7؛ ج 325، ص 6(همان، ج  ندارد یارتباط

ـ نمـو اشـاره   هیـ معاوبـا   ابوذرالت کتاب، به مشکاز  یدر قسمتنمونۀ چهارم:  ه کـ را  ياخبـار  یده، ول
: ه اسـت دمـو و سپس اضافه ن هآورد ،ردکد یاو را تبع عثمانه کنی. اه استدرکر نکذ است عثمانمربوط به 

  .)249، ص 7(همان، ج  »اجازه داد عثمانه برود، و کخودش خواست  ابوذرگفته شده «
 نوشـته اسـت:  ، تنهـا  هرا آورد ابـوذر ق، شرح حال  32ات سال یه در وفکمیگر هم هنگاید ییدر جا

  .)307ه است (همان، ص ننده نزدکدید و تبعیاز تبع یبه ربذه رفت؛ و حرف ابوذر
ان یر حمـدان یـ ، امالدولـه فیسه ک یجنگ ةرا دربار يخبر ،ق 351حوادث سال  يدر ابتدا نمونۀ پنجم:

 »ر مـن اصـحابه  یسـ ینفر  یففرّ منهزما ف ،ل الصبریف الدولۀ قلیان سکو : «ه استن آوردیبا روم داشته، چن
 ریـ ثکابـن عنـوان منبـع   بـه  امل فی التـاریخ کالبه  یه وقتکاست  یدر صورت این. )211، ص 12(همان، ج 

ن معـه      یکـ فقاتله، فلـم  «گونه بوده است: نیم اصل خبر اینیبمیم، ینکمراجعه  ن لـه قـوة الصـبر لقلـۀ مـ« 
ه داشت، نتوانسـت در  ک میکاران یل ید و به دلیبا او جنگ الدولهفیس. )540، ص 8ق، ج 1385 اثیر،(ابن

  ند.کمقابل او مقاومت 
 یلـ کطور ع، و بهیل انتساب به تشیبه دل -او را  ریثکابنبه شجاعت مشهور بود، اما  الدولهفیس

رده اسـت (ر.ك:  کـ ر الفـاظ، بـه عـدم شـجاعت مـتهم      ییبا تغ -ان داردیبا سلسلۀ حمدانکه دشمنی 
  ق).1417الحسینی، 

نـار اسـناد   که در کـ م یدهـ مـی ح ین مطلب را توضیا ابتدا دراسناد و منابع:  ۀدر زمین یروش ي. نقدها6
راه  ،واقـع مقولـه هسـتند و در   یـک ه هـر دو از  کچرا ؛توان پرداختمی به منابع هم ،یخیتار هايگزارش

ه مربـوط بـه اسـناد و منـابع در     کـ  یهـای نقـد روش  يبـرا  .منـابع اسـت   یخیتـار  هـاي افت گزارشیدر
 :آمده استآن  یلکدو عنوان  ،لیه در ذکتوان پرداخت گوناگونی میاست، به مباحث  ينگارخیتار

ه کـ  است یافتن اسناد و منابعی یدر پ معموالً ریثکابناسناد و منابع: » یگزینش و حذف غیرمنطق«الف. 
ه کـ  یمطـالب  ینقـل برخـ   يبـرا  یزة چنـدان یانگسنت اهل هکاست  یعیند. طبکمیپسندد، نقل میآنچه را 
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د به منـابع  یم، بایخورعه برمییمربوط به ش ياهیخ، به قضیعه است، ندارد؛ و اگر در تاریمربوط به ش
عه یه به سود شسنت کاهل ، مراجعه به آن دست منابعۀیۀ و النهایالبداهم مراجعه شود؛ اما در  یعیش

ه بیشتر آنهـا  کهم احتمال دارد  یعیز است. در خصوص منابع شیار ناچیرده باشند، بسکچیزي نقل 
ق) در  346(م  يمسـعود ق) و  284(م  یعقـوب ی منابعی چـون  ده باشد. براي مثال، استفاده ازیرا ند

ـ استفاده از امثـال   لی در مقابل،ز است ویا ناچیحد صفر  ق)،  728(م  هیـ میتابـن ق)،  748(م  یذهب
ار پررنـگ اسـت (ر.ك:   یق) بسـ  597(م  يجـوز ابـن ق)، و  571(م  رکعسـا ابـن ق)،  742(م  يمز
  .)83- 81 ، ص1ق، ج 2010کثیر، ابن

وارد شـده   يادیـ ث زیـ نۀ فضـایل او احاد یدر زم«سد: ینومی ابوذرم دربارة ینیبنمونه می یکدر 
(مـا اظلـت    ابـوذر  ییگـو نه راسـت یدر زم امبریث پین آنها، حدیعنوان مشهورترسپس به». است

، 7شمرد (همـان، ج  ف مییه آورده است، ضعکت را هم یروا یکن یت. االخضراء ...) را آورده اس
ه یـ امیت داشـته و بـا بنـ   یـ اهم ریـ ثکابن يه براکگري یشود دربارة افراد د). اما مشاهده می307ص 

 نیچنـ  وجـه، چیه به -)113-103، ص 8(همان، ج  وقاصیاببن سعدمثالً، دربارة  فتاده بودند؛یندر
ـ  یه حتـ کـ ، يگـر ید يت را با سندهاین روایتوانست امیندارد. او  ياشیوه ح دانسـته  یصـح  یذهب

  ق).1417اورد (الحسینی، یاست، ب
ت شهادت حضـرت  یفکی ،مثالً –ها نهیزم یدر برخ یگاهاسناد و منابع: » یپذیرش و رد غیرمنطق«ب. 
از اسـت  ، مجبـور بـوده   بـدان  گـران یدکـردن  توجـه م کـ ل یه به دلکند کمیخود اعتراف  - نیامام حس

 زمینـه ن یاما در همـ  ؛ندکاستفاده  يخ طبریتاردر  - دارد یعیش شیه گراک - ق) 157(م  ابومخنفات یروا
ننـد؛  کمـی نقـل   ياریبس هايدروغ ،ن موضوعیان در ایعیش: «ه استال بردؤسریگونه زنیاعتبار آن را ا هم

نهـا را  یا يگـر یق) و بزرگـان د  310(م  يطبـر د وجود دارد، و اگر یم تردیه آوردک یاتیروا یبرخ ةدربار
 »ف اســتیه ضـع کـ  اسـت  ابومخنـف ات یـ ر آنهـا روا بیشــتم. یردکـ مـی اورده بودنـد، مـا هـم نقـل ن    یـ ن

  .)283، ص 8م، ج 2010کثیر،(ابن
 يالاز البـه «د: سـ یونمـی ربال، کـ اران کـ تیاز جنا مختارانتقام  ةدربار یدر خالل بحث ،گرید ییدر جا

ات یـ ل، روایبه تفص ،لین دلیار است و به اکن فصل آشیش از مطالب اایشدت خوشحال ،يطبرسخنان 
 »ع داردیتشـ  ۀنیآنچه در زمبخصوص  ،ه دارد متهم استک یاتیدر روا مخنفابورا آورده است.  مخنفابو

  .)24، ص 9(همان، ج 
بـن  فیسـ ات یـ خـاطر روا بیدارد، اما با طن سخنان را یا يخ طبریتاردر  ابومخنفات یاو دربارة روا

۸۰     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

ـ . ا)260- 259، ص 7(همان، ج  ردیپذمیمتهم به جعل است، سنت اهل انیم یه حتک را، عمر له ئن مسـ ی
توسـط   ينگارعیو وقا ينگارخیه اعتبار تارکشود می یع ناشیبا تش ریثکابن یت اساسیاز مخالفت و ضد

  برد.میال ؤسریاو را ز
 - ان اهل سـنت یشوایپ يبرا یلیفضا مثالً ـ د اویعقازمینۀ در  یه مطلبکمواجه شود  یاو اگر با گزارش

ات یـ رواحتـی  و  ابـد یمـی ن ین بررسـ یـ ا يبـرا  يازهیـ انگ و دوشمی اسناد یدارد، دچار تسامح در بررس
ـ   اع و منسـوب یان تشـ یشـوا یپ يبرا یلیفضا یوقت یند؛ ولکمیف را نقل یضع ن باشـد، در  ین بـه آنـان در ب

بـر مطالـب    دال ضیا متـواتر و مسـتف  یح یاسناد صح یوقت یشود و حتمیر یگار سختیاسناد بس یبررس
ث یو حـد  امبریـ ان همسران پیم جهیت حضرت خدیمانند افضل -  ل او وجود داشته باشدیخالف م

 مـی،  ؛ و در دو)273- 269، ص 3(همـان، ج   نـد کمـی توقـف   ی، در اولنیمنؤرالمیلت امیدر فض »ریط«
، در »ریـ ط«ث یصحت حـد  ةدربار ،در مجموع«د: یگومیند و کمیث را صادر نیرش حدیدلش مجوز پذ

اسـت   ین در حـال ی. ا)583، ص 7(همان، ج  »دارد يادیز يهست؛ اگرچه سندها ياد و مناقشهیدل، ترد
ث مطابق شـرط  ین حدیا«ند: کمینقل  این مطلب را» ریط«ث یحد ةدربار مکحااز  ،ه در همان صفحاتک

، یح از علـ یت به سـند صـح  ین روایا«ند: کمیاز همو نقل  ،و در چند سطر بعد» است مسلمو  يبخار
  .)579، ص 7(همان، ج  »نقل شده است نهیسفو  دیابوسع

افضل هستند،  یاز عل عثمانو  عمرو  رکابوبسو، است از یک یمدع ریثکابنه کنیبا توجه به ا
ت یـ ن روایرش ایه توان پذکاست  یعین مطلب است، طبیمخالف ا» ریط«ث یگر، حدید يو از سو

  را نداشته باشد.
ن حـال، همـه را   یاد، و در عـ یـ را ز نیرالمـؤمن ین مسلمان بودن امیاتی دربارة اولیروا ریثکابن

ـ  یعلـ «ث یتاب، حـد کگر از ید ی)؛ اما در بخش395، ص 7شمرد (همان، ج ح مییصحریغ ن یاول
نمـوده اسـت    یابیـ ح ارزیصح یثیه آن را حدکرده کرا نقل  يترمذرا آورده، و نظر » مسلمان است
  ).556(همان، ص 

شـدگان و  ن خـارج یـ نان و از دکشمانیبه جنگ با پ«ه ک نیمنؤرالمیش امین فرماین دربارة ایهمچن
ب و یـ ث غرین حـد یـ ا«د: یـ گومی ه است،ن مضمون آوردیت با ایروا 12ه کنیبا ا ،»امستمگران امر شده

. )513(همـان، ص   »سـت یاز ضـعف ن  یدام از آنها خـال کچیه ین سند دارد، ولیر است؛ اگرچه چندکمن
ب موجـ او بود، تعـدد اسـناد را    هايشیگراجهت در حدیث رد؛ اما اگر یپذمیث را نین حدیا ساننیبد

  شمرد.میت آنها یتقو
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، دارد یفیث ضـع یـ ه احادکـ را، با او از راه دور  عمرو سخن گفتن  میزنبن ۀیساراو در مقابل، داستان 
 ننـد کت مـی یـ گر را تقویدیکث یاحاد نیا :دیگومیند و کمیقبول  ،است عمر يبرا یرامتکه کنآل یبه دل

  ).260ـ259است، همان، ص  عمربن سیف(یکی از ناقالن این روایت 
(همـان، ج   -  مسند احمـد و  يح بخاریصحاز  ،نمونـه  رايبـ  سنتاهل حِیث صحیرغم نقل احادیعل

در چنـد   ریثکابننشدند،  یراض رکابوبتا آخر عمر از  ه حضرت فاطمهکنیبر ا یمبن )406- 405، ص 5
مرسـل را در   یتـ یو روا ،شـدند  یراض رکابوبه آن حضرت از کاست ت شده یروا :دسیونمی ،صفحه بعد

گر بود بـه  یمسائل د بارةدرحدیث ه اگر کاست  یصورتدر این . )411ه است (همان، ص نه آوردین زمیا
  رد.کمیح توجه نیت صحیت مرسل در مقابل چند روایروا یک

از  پـیش  ه حضـرت فاطمـه  کند کمی، ادعا ینظر شخصعنوان اظهارتاب، بهکگر از ید یاما در بخش
  .)45، ص 7(همان، ج  ندکمیاشاره نهم ات مخالف یشد و به روا یراض رکابوبوفات، از 

قابـل   ح علمـی یوة صحیها بر ششیها و گرافرضشیردن پکل یتحم یها، به روشنن نمونهیدر ا
  مشاهده است.

  گيريجهينت
 در ينگـار خیملتـزم اسـت تـار    ریـ ثکابنه کشود میده مشاهع، به وضوح یخ تشیدر مباحث مربوط به تار

ن هـدف را  یـ  مـی روشمند و عل ياگونهه بهکنیبدون ا ،ابدی سامـان او هايها و نگرشفرضشیپ جهت
ن یز در همـ ین هافیها، و تحررشیها، رد و پذنـشیگز ها، حذف ونـشیچ همۀروي، بدین. دسازمحقق 
ـ البدا بـه  وارد انتقـادات  شـتر یب عامـل  د،ینام »تعصب«آن را  توانمی هک ،لهئمس نیهم. است جهت  و و ۀی

  .است ۀیالنها
 ایـ  حـذف  ب،یرق گفتمان عناصر شده و يساز، برجستهيخود گفتمان لف، عناصرؤم ردیکن رویبا ا

  شود.میرانده  هیحاش به
 بـه  ،یخیتـار  قیحقـا  نگـارش  هـدف  با لفؤم هک ردک مالحظه توانمی یروشنبه تاب،ک و روش در

 آن هیـ توج يبـرا و  خـود  خـاص  دیـ عقا غیـ تبل يبرا يابزار عنوانبه خیتار از هکبل ،نپرداخته ينگارخیتار
  .است ردهک رات استفادهکتف

 ،یعلمـ  الزم هاياریمع فاقد را عیتش خیتار نۀیزم در ریثکابن ينگارخیتار شودمی سبب ر شدکآنچه ذ
   .مینک یابیارز یتعصب مذهب از ثرأبه شدت مت و رروشمندیغ

۸۲     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

  منابع
ـ منهج سـۀ درا مـع  یـۀ درا و یۀروا الحدیث علم فی أثره و کثیر ابن اإلمام ق)1425(عبداهللا،بن محمدبن عدنان شلش، آل  ۀی

  .دارالنفائس مان،ع ،العظیم القرآن تفسیر علی تطبیقیۀ
  .صادر دار روت،یب ،خیالتار یف املکال ق)1385(،یعل نیعزالد ر،یاث ابن
 محمد یعل و الموجود عبد احمد عادل: قیتحق ،بۀالصحا زییتم یف بۀاالصا ق)1415(،یعلبن احمد ،یعسقالن حجر ابن

  .ۀیلعلما تبکال دار روت،یب معوض،
  .ۀیلعلما تبکدارال روت،یب ق)1415(،اطیخبن فۀیخل خیتار فۀ،یخل اط،یخ ابن
 ،يبجـاو  محمـد  یعل: قیتحق ،االصحاب فۀمعر یف عابیاالست ق)1412(محمد،بن عبداهللابن وسفی ابوعمر البر، عبد ابن

  .لیالج دار روت،یب
  .ریثک ابن دار روت،یب ،ذهب من اخبار یف الذهب شذرات ق)1406(احمد،بن یعبدالح ،یالحنبل عماد ابن

 بیـروت،  چ دوم،گـران،  ید و دیابوز یعل تحقیق ،یۀالنها و یۀالبدا م)2010(عمر،بن لیاسماع ابوالفداء ،یالدمشق ریثک ابن 
  .ریثک ابن دار

  .دار القلم روت،یب س،یالم لیخل حیتصح ،میالعظ القران ریتفس تا)(بی، ــــــ
  .القلم دار روت،یب چ هشتم، علما، از یگروه قیتحق ،اءیاالنب قصص ق)1408(، ـــــ
  . للتراث بۀدارالصحا طنطا، د،یالس یفتح يمجد و يشور فتوح قیتحق ،اءیاالنب قصص ق)1416(، ـــــ
  .طه یفرهنگ موسسه قم،چ چهارم،  ،یاسالم مذاهب و فرق با ییآشنا )1381(رضا، ار،کبرنج
  . رکدارالف روت،یب ،یلکزر اضیر و ارکز لیسه قیتحق ،االشراف انساب ق)1417(جابر،بن ییحیبن احمد ،يبالذر
و  یقـم، انتشـارات موسسـه آموزشـ     چ هشـتم،  زاده،یـ عل يترجمه مهد، در انتظار ققنوس )1388(، ثامر هاشم،يدیالعم

 .ینیامام خم یپژوهش

 .دانشگاه و حوزه دهکپژوهش سمت و تهران، ،ينبو رهیس منابع یبررس و نقد )1378(گران،ید و رسول ان،یجعفر

 . 206 -  186ص  ،4ش، منهاج ق)1417(،»مورخاً ریثک ابن الحافظ« محمد، ،ینیالحس

 ،ةقـاهر  چ دوم، ،عمـر  محمـد  یعلـ  قیتحق ،نیالمفسر طبقات ق)1429(احمد،بن یعلبن محمد نیالد شمس، يداوود
  .وهبۀ تبۀکم
 صنعاء،چ دوم،  ،ریثک ابن الحافظ لالمام ثیالحد علوم اختصار شرح یال ثیالحث یالسع ق)1421(ر،یالصغ زیعبدالعز دخان،
  .دیالجد لیالج تبۀکم

 دار روت،یـ بچ هشـتم،   ،يتـدمر  عبدالسـالم  عمر قیتحق ،االسالم خیتار ق)1413(احمد،بن محمد نیالد شمس ،یذهب
  .یالعرب تبکال

 .32 – 19ص  ،109 ، شیالعرب التراثق) 1429(،»مورخاً و مفسراً و حافظاً یالدمشق ریثک ابن« ،هبۀو ،یلیزح



   ۸۳ . . . دركثير ابن نگاريتاريخ نقد 

 .سمت تهران،چ چهارم، ، اسالم در ينگار خیتار )1380(زاده، عالم يهاد و صادق دیس ،يسجاد

  .رکالف دار ،روتیب ،المأثور ریالتفس یف المنثور الدر ق)1423( ،یوطیس
ــار ق)1418(ر،یــجربــن محمــد ،يطبــر  سســۀمــو روت،یــب ،مهنــا یعلــ ریــاالم عبــد قیــتحق ،كوالملــو االمــم خیت

  .للمطبوعاتمیاالعل
  .ریالغد زکمر روت،یبچ دوم،  ،نیالمورخ مناهج و خیالتار علم ق)1429(صائب، د،یعبدالحم

  .یالمثن تبۀکم روت،یب ،نیالمؤلف معجم تا)(بیرضا، عمر حاله،ک
  .يالصاو دار ،ةقاهر ،يصاو لیاسماع عبداهللا حیتصح ،االشراف و هیالتنب تا)(بین،یالحسبن یعل نیالحس ابو ،يمسعود
  .  ۀینیالد فۀالثقا تبۀکم د،یسع بور ،خیالتار و البدء تا)(بیطاهر،بن مطهر ،یمقدس

  .ءالزهرا دار قم، ،منصور لیخل قیتعل ،یعقوبیال خیتار ق)1429(اسحاق،بن احمد ،یعقوبی


