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چکیده
مناقب آل أبی طالب ،کتابی است که بر اسـاس روایـات شـیعه و سـنی در بـارۀ فضـیلت
پیشوایان معصوم دین نوشته شده است .مصادر و مدارک اهل سنت ،دستهایـی از منـابع
مهم این کتاب است که به گفته مؤلف ،به منظور غلبه بر خصم و اتمام حجـت بـر آنـان
مورد استفاده قرار گرفته است .مؤلـف در ابتـدای کتـاب یـادآور مـیشـود کـه قصـد دارد
روایــتهــای درســت را از کتــب عامــه و خاصــه بــدون تعصــب و بــا دیــده انصــاف جهــت
بازشناسی حجت از شبهه و بدعت از سنت ارائه دهد .این پژوهش که به شیوه توصیفی ـ
تحلیلی و با مطالعه اسنادی صورت گرفته ،درصدد است این دیدگاه را مورد بررسـی قـرار
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در نقل از منابع اهل سنت
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دهد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که اگر چه ابن شهرآشوب به منـابع اهـل سـنت
مراجعات مکرری داشته و حتی گاهی به نقد این روایات پرداختـه ،امـا ایـن روش تعمـیم
نیافته و در سراسر کتاب اجرا نشده است؛ لذا ضعفهایی از این طریـق وارد کتـاب شـده
است.
کلیدواژهها :ابن شهرآشوب ،مناقب آل أبی طالب ،منابع اهـل سـنت ،آسـیبشناسـی،
نقد متن.
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مقدمه

کتاب مناقب آل أبی طالب اثر مشهور و مانـدگار ابـن شهرآشـوب مازنـدرانی ،عـالم برجسـته قـرن
ششم هجری است .ابن شهرآشوب کتاب المناقب را با موضوع فضایل پیشوایان معصوم دین و با
هدف ترویج اعتقادات شیعه نگاشته است .مؤلف برای تدوین این کتاب بـه همـه منـابع و مـدارک
کهن اسالمی مراجعه نموده و به منابع بیشماری استناد کرده است .یکی از منابع مهم و پرکاربرد
ابن شهرآشوب در تألیف این کتاب ،مدارک و متون مورد پذیرش اهل سنت است .شـیوه عمـومی
مؤلف ،آن است که ابتدا روایات اهل سنت را مطرح کرده و روایات شیعه را در پی آن مینویسد .او
در مقدمه ،کتابهای متعددی را از اهل سنت نام میبرد و یادآور میشـود کـه قصـد دارد بـه نقـد
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روایات این طایفه بپردازد و کاستیهای آن را نیز بیان کند (ابن شهرآشوب .)3 /1 :1110 ،بر این
اساس ،پرسش بنیادی این پژوهش ،آن است که آیا ابن شهرآشوب در متن کتاب پایبندی خـود
را به این ادعا نشان داده و توانسته اخبار آنان را نقد کند و موارد ضعف آن را یادآور شود؟ همچنین
این مقاله پرسشهایی در زمینه علت استفاده مؤلف از منابع و مصادر اهل سنت در تـدوین کتـاب
مطرح ساخته و به آسیبشناسی این شیوه پرداخته است.
ابن شهرآشوب مازندرانی

ابن شهرآشوب مازندرانی یکی از دانشمندان پرکار شیعه است که به تألیف کتـاب مناقبب آل أببی
طالب توفیق یافته است .رشید الدین ابو عبد الله محمد بن علی بن شهرآشوب ساروی مازندرانی،
ملقب به عز الدین و رشید الدین در حدود سال 833ق ،در ساری به دنیا آمد .او از خاندانی بود که
پرچمدار تشیع امامیه در تبرستان بودند .پدر بزرگ او ،شهرآشوب از شاگردان شیخ طوسی بـوده و
از او اجازه روایت حدیث داشته و پدرش از مشاهیر علما و محدثان شیعه در عصر خود بـوده اسـت
(مدرسی تبریزی 83 /3 :1118،ـ .)81
حیات علمی ابن شهرآشوب در دو دوره قابل بررسی است :دوره اول حیات او از زادگاهش در
شهر ساری آغاز شد .او در تبرستان رشد کرد و آموختن را از همانجا آغاز کرد .تحصیالت مقدماتی
را نزد پدرش آموخت و در هشت سالگی حافظ قرآن شد (همان) .شروع مرحله دوم حیـات علمـی
عالمه از هجرت او از تبرستان آغاز میشود .ابن شهرآشوب برای تکمیل علـوم ،چنـان کـه رسـم
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عالمان آن عصر بود ،به شهرهای مختلف سفر کرد .اگر چه انگیزه سفر ابن شهرآشـوب درگیـری

او با حاکم شهر ساری گزارش شده است ،ولی قبول این مسأله که او تنها به ایـن دلیـل سـفرهای
علمی خود را آغاز کرده باشد ،کمی دشوار است .لذا به نظر میرسد مهمترین انگیزه او از هجـرت
بیبازگشتش ،تحصیل دانش و اندوختن تجربـه بـوده اسـت .او در مـدت کوتـاهی بـه درجـهای از
دانش و تقوا رسید که دانشـوران شـیعه بـه او لقـب شـیخ الطائفـه ثـانی دادنـد (همـان )81 /3 :و
عدهای نیز جایگاهی مانند خطیب بغدادی برای او در میان علمای شیعه قایل شـدهانـد .سـیوطی
(1111ق) در این باره مینویسد:
او نزد شـیعه در تألیفـات در زمینـه تعلیقـات حـدیث و رجـال حـدیث ،مراسـیل ،متفـق و
مفترق و دیگر انواع دانش حدیث بسان خطیب بغدادی برای اهل سـنت اسـت و دارای
دانش گسترده و صاحب فنون بسیار بود (.)11

ابوالفتوح رازی از بزرگترین عالمانی هستند که عالمـه در ایـن هجـرت بـا آنهـا دیـدار کـرد و در
محضر آنان درس آموخت (ابن شهرآشوب 13 /1 :1110 ،ـ .)00
او در سال 881ق ،در زمان خالفت مقتفی ( 812ـ 888ق) سی و یکمین خلیفه عباسی ،وارد
بغداد شد و در زمان همین خلیفه ،در سال 881ق ،کتاب المناقب را تآلیف کرد .به دلیـل فضـای
باز سیاسی ـ که در جامعه حاکم شـده بـود ــ او فرصـت فعالیـت یافـت و در منـایراتی کـه برگـزار
میشد ،شرکت میکرد و به دلیل پیروزی در این منـایرههـا بـه رشـید الـدین ملقـب شـد (ذهبـی،
1811ق .)112 /81 :ابن شهرآشوب تا زمان خالفت المستضیء بالله ( 811ـ 818ق) در بغـداد
ماند ،ولی به دلیل اقتدار علمای حنبلی و سعی خلیفـه مـذکور در گسـترش عقایـد و افکـار آنـان و
بیاعتنایی به وی رهسپار حله و سپس موصل شد و سرانجام در سال 811ق ،به شهر حلب ــ کـه
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ابن شهرآشوب در این سفر به حـوزههـای گونـاگونی وارد شـد و عالمـان و محـدثان بزرگـی را
ّّ
مالقات کرد .محمد بن حسـن فتـال نیشـابوری ،جـار اللـه زمخشـری ،امـین االسـالم طبرسـی،

در آن زمان حکومت حمدانیان در حلب پناهگاه شیعیان شده بـود ــ وارد شـد (مدرسـی تبریـزی،
 .)81 /3 :1118بعدها که شهر حلب به دست ایوبیان سنی مـذهب نیـز افتـاد ،فعالیـت شـیعیان
ادامه داشت؛ به گونهای که ابن شهرآشوب پس از وفات ابن زهره حلبی در 838ق ،رهبر شیعیان
آن شهر شد (دوانی .)888 /1 :1111 ،عالمه تا پایان عمـر خـود در شـهر حلـب مانـد و در سـال
833ق ،در یکصد سالگی درگذشت (امین ،بیتا.)30 /1 :
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ابن شهرآشوب برای هدایت مردم و در دفاع از حریم قدسی اسالم خدمات شایستهای انجـام
داد .برگزاری مجالس وعـظ و خطابـه ،برپـایی کرسـی تـدریس و تـألیف و تصـنیف آثـار متعـدد در
رشتههای مختلف اسالمی از خدمات ارزنده این عالم بزرگ شیعه است .بیشک ،عالمـه یکـی از
چهرههای درخشان شیعه در حفظ و نشر احادیث است .او به دلیل سـفرهای متعـدد و آشـنایی بـا
بزرگان دانشهای اسالمی به اکثر کتابهای دست اول شیعه و همچنین آثار شیخ طوسی دست
یافت و آنها را در تألیفاتش منعکس کرد؛ لذا نقش وی در حفظ و گسترش میراث مکتـوب شـیعه
غیر قابل انکار است.
ابن شهرآشوب صاحب آثار زیادی است که برخی عبارتاند از :متشابه القرآن و مختلف فیبه
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مناقب آل أبی طالبب

معبال العلمبا ،ماالبب النصا،بب ا بلط ال ریبا فبی ال ب و و

ال قایا االربعصن االو،اف االسباب النزول لی مذهب آل الرسبصل المابال فبی االمابال
المنهاج ال اوی (حر عاملی ،بیتا 038 /0 :ـ  .)031از این مجموعه تنها سه اثر اولی بـه چـاپ
رسیده و از این سه نیز مهمترین آنها کتاب المناقب است (ابن شهرآشوب /1 :1110 ،نوزده).
کتاب مناقب آل أبیطالب

کتاب مناقب آل أبیطالب یکی از آثار ارزشمند شیعه در زمینه فضـیلتنگاری اسـت .عالمـه ایـن
کتاب را در سال 881ق ،زمانی که در بغداد میزیسـته ،نگاشـته اسـت (ابـن شهرآشـوب:1132 ،
 .)111مناقبنگاری سنتی در حدیثپژوهی فریقین است که از قرن دوم آغاز شد و در قرن ششم
ً
به اوج خود رسید .این کتابها عموما به مناقب و فضایل رسول خدا  ،ائمه و یا صحابه و
تابعان اختصاص دارد (همان .)82 :مناقب آل أبیطالبب نیـز کتـابی اسـت کـه حیـات و فضـایل
پیشوایان معصوم دین

را از زبان شیعه و اهل سنت بازگو میکند .این کتاب به دلیـل جامعیـت

و مطالب ارزنده ،منشأ و مأخذ آثار متعددی از جمله طالب السؤول فی مناقب آل الرسصل ،اثر ابـن
طلحه شافعی بوده است (همان.)81 :
ابن شهرآشوب این کتاب را با هدف اثبات حقانیـت و فضـیلت پیشـوایان معصـوم دیـن تـألیف
کرد .از این رو ،المناقب در شکل دادن باورهای شیعه و ترویج فرهنگ و معارف این مکتـب نقـش
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مهمی دارد.

ابن شهرآشوب در ابتـدای کتـاب بـه انگیـزه خـود از تـألیف کتـاب اشـاره مـیکنـد و ضـرورت
فرهنگی و اجتماعی تألیف آن را توضی میدهد .او انگیزه اصـلی تـألیف کتـاب المناقـب را شـانه
تهی کردن مردم آن عصر از والیت امیرمؤمنان

و اهل بیت

 ،فراموش کردن فضایل آنان

و اختالف آرا در این باره معرفی مـیکنـد (ابـن شهرآشـوب .)1 /1 :1110 ،وی در شـرح و بسـط
انگیزه خود مینویسد:
پیراستهترین ایشان حدیث انگشتری و داسـتان غـدیر و حـدیث طیـر و آیـه تطهیـر را بـه
کناری نهادهانـد و بـا انصـافترین ایشـان حـدیث کهـف (همـان ،)1808 /1 :مـاجرای
مباهله ،داستان هدیهها (همان )1011 /1 :و اخبار ارتقا (همـان 1881 /1 :ـ )1888

ّ
(مائده )88 :و صدور احادیثی همچون «أنت ّمنی بمنزله هارون ِمن موسی» و «إنـی تـارک فـیکم

الثقلین» دست برده و آنها را به ناروا تأویل میکنند (همان )1 /1 :و عدهای دیگر در راویان ایـن
فضایل نیز خدشه آوردهاند؛ به این صورت که اگر تنها یک روایت در فضـیلت امـام علـی

نقـل

شود ،آنها را ساخته ملحدان و روافض معرفی میکنند .این در حالی است که بسـیاری از روایـات
فضایل صحابه را به دلیل تأیید بخاری و مسلم به راحتی میپذیرند (همان.)8 :
ابن شهرآشوب همچنین از دستبرد و جعل در برخی از روایات فضایل خبر میدهد که نایر به
احادیثی مانند «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنۀ» و «و کان أحب الناس الی رسول اللـه
من الرجال علی و من النساء فاطمه» در فضیلت شـیخین سـاخته شـده اسـت (همـان) .از دیگـر
ّ
دالیل ابن شهرآشوب برای تألیف این کتاب ،نقد و ّرد دیدگاههای علمایی همچون نظـام و جـاحظ
ّ
است .به گفته او ،نظام در دو کتاب الفتیا و النکت در داوریهای امام علی مناقشه کرده و یـا
جاحظ که ایمان آن حضرت

شجاعت امام
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را کتمان کردهاند .نیکوترین ایشان در حـدیث «أنـا مدینـۀ العلـم» و حـدیث قلـم و دوات
َّ ْ
ُ
خدشه آوردهاند و مشهورترین ایشان در باره حدیث وصیت و تفسیر آیه یوفونََ ِبالنذ َِر
(انسان )1 :توقف گزیدهاند ( ...همان.)0 /1 :
ُ َّ ُ ُ ُ
َّ
هول َُ
یکمَالله ََوََرس
او بر آن است که گروهی در شأن نزول برخی از آیات ،مانند آیه ِإنماَو ِل َ

را به دلیـل صـغر سـن نمـیپـذیرفت و همچنـین معتقـد بـود کـه

در لحظه ضربت ابن ملجم به دلیل پیشگویی رسول خدا

شجاعت نیسـت

(همان .)1 :بنا بر این ،او با مشاهده این وضعیت اسفبار به نوشتن کتابی در فضایل خاندان نبوت
روی میآورد و با جمعآوری روایات هر دو طایفه بر فضایل و برتری آنان صحه میگذارد.

3

کتاب المناقب ساختار یکدستی دارد و با فصلبندی منظم از مناقب رسول خـدا

شده و با ذکر مناقب یک یک اهل بیت

شـروع

بـه پایـان مـیرسـد .از برخـی گفتـههـا برمـیآیـد کـه

بخشهایی از این کتاب مفقود شده و به دست ما نرسیده است و آنچه امروز از المناقب در دسـت
است ،منتخباتی است که حسین بن جبیر گزینش کـرده و آن را نخب المناقبب نامگـذاری کـرده

است (تهرانی ،بیتا .)31 /08 :نسخههای خطی المناقب در کتابخانه آیـ اللـه مرعشـی موجـود

است (حافظیان بابلی .)128 :1110

شیخ حسین بن جبیر ،شاگرد نجیب الدین ابی الحسین علی بن فرج ،شاگرد ابن شهرآشـوب
است .او از عالمه با یک واسطه روایت میکنـد .بـه گفتـه حسـین بـن جبیـر در نخبب المناقبب،

المناقب کتاب پرحجمی بوده که او خالصـه کـرده و دیباچـهای را بـر آن افـزوده اسـت (تهرانـی،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

بیتا 31 /08 :ـ .)12

دلیل دیگری که موجود نبودن اصل المناقب را میرساند ،گفتههای ابن شهرآشوب در مقدمه

کتاب است که تصری میکند:

این کتاب را با سخن مهتـران پیـامبران و رسـوالن

آغـاز کـردم ،سـپس بـه امامـان

راســتین پــرداختم و آن گــاه بــا ســخن در بــاره صــحابه و تابعــان بــه پایــان بــردم (ابــن
شهرآشوب.)08 /1 :1110 ،

اما عالوه بر این که کتاب فاقد بخش پایانی است و باب اخیر در نسخههـای فعلـی بـه چشـم
نمیخورد ،مناقب اهل بیت

نیز تا امام حسن عسکری

نقل شده و بـاب امـام عصـر ( ع)

در آن موجود نیست .از این رو ،با اطمینان باید گفت که المناقب موجـود منتخـب و گـزینش و یـا

شکل دیگری از المناقب ابن شهرآشوب است.
منابع ابن شهرآشوب در تألیف المناقب

اساس پرشـماری سـامان
ابن شهرآشوب ،آن گونه که در مقدمه بیان میکند ،کتاب المناقب را بر ِ

داده است .در این زمینه نکتههای زیر یادکردنی است:

یک .شیوه مؤلف ،نقل از منابع پیش از خود است .ابن شهرآشوب به منابع معتبر و کتابهای

کهن اسالمی مراجعه کرده و المناقب را بر اساس روایات و اخبار آنان نوشته است.
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دو .یکی از ویژگیهای مهم این کتاب مراجعه و استفاده از مدارک و مصادر اهل سنت است.

در کتاب المناقب ارجاعات مکرر و متعددی به کتابهـای اهـل سـنت وجـود دارد ،تـا جـایی کـه

کتابهای اهل سنت را میتوان یکی از منابع مهم این اثر محسوب کرد .ابن شهرآشـوب نزدیـک
به هشتاد کتاب اهل سنت را ـ کـه شـامل منـابع فضـیلت نگـاری ،جوامـع و کتـابهـای حـدیثی،
کتابهای تاریخی و تفسیرهای اثری است ـ در مقدمه نام برده است .از کتابهایی کـه در زمینـه
فضایل اهل بیت و صحابه در میان محدثان اهل سنت به نگارش درآمده است ،میتوان از مناقب

فاطمه ابن شاهین ،خصائص نطنزی ،شرف المص فی خرگوشی ،ما نزل مب القبرآن فبی امیبر

المؤمنی ابونعیم اصفهانی ،فضبای العشبرة ابوالسـعادات ،فضبائ الصب ابه زعفرانـی ،فضبای
امیرمؤمنی ابوبکر مردویه و  ...نام برد.

همچنین از کتابهای حدیثی ،مانند ،ب ی البخباری، ،ب ی مسبل  ،مسـند احمـد بـن

حنبل ،المصطأ مالک بن انس ،مسن ابوحنیفه سن اللکائی ،مسن شافعی ،ب ی دارقطنـی،

اربعی ابوصال مؤذن و  ...استفاده کرده است.
ّ
در بخش کتابهای تاریخی میتوان به تاریخ ال بری ،تاریخ خراسان سالمی ،تاریخ بغب ا

خطیب بغدادی ،تاریخ ابوبکر احمد بن کامل و تاریخ ابـوعلی بیهقـی اشـاره کـرد؛ همچنـان کـه

تفسیر نقلی الکشف و البیان ثعلبی ،کشاف زمخشری را در زمینه منبع تفسیری و قرآنی در دسـت
داشته و به آن استناد کرده است (همان 1 :ـ .)02

س  .یکی از نکتههای مهم در باره این اثر ـ که نقطه قوت آن نیـز محسـوب مـیشـود ــ ذکـر

طرق نقل از منابع مورد استفاده است .ابن شهرآشوب به رسم پیشینیان خود ،طریق دسترسی بـه
کتابها و منابع کهن اسالمی را بیان میکند و به گونهای اخبار کتاب را از ارسال خارج مـیکنـد.
او طریق خود به صحی البخاری را این گونه مینویسد:
از ابوعبداللـه محمـد بـن فضــیل صـاعد فـراری و از ابوعثمـان ســعید بـن عبداللـه عیــار
صعلوکی و از خبازی ،این هر سه از ابوالهیثم کشمیهنی ،از ابوعبدالله محمد فریـری ،از

روششناسی کتاب مناقب آل أبی طالب و آسیبشناسی آن در نقل از منابع اهل سنت

مسن ابویعلی ،المست رک حاکم نیشـابوری ،مسبن ابـویعلی ،جبام ترمـذی ،مسبن ابـن البیـع،

محمد بن اسماعیل بن مغیره بخاری .همچنین از ابوالوقت عبداالول بن عیسی بحری،
از داوودی ،از سرخسی از فریری از بخاری (همان.)1 :

دقت در طرق باال روشن میکند که عالمه به کتاب  ،ی البخاری چهار طریـق بـه ترتیـب

زیر داشته است:

ـ ابوعبدالله محمد بن الفضیل صاعد فراری،
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ـ ابوعثمان سعید بن عبدالله عیار صعلوکی،
ـ الخبازی،
ـ ابوالوقت عبداالول بن عیسی بحری.
همچنین ،عالمه یک طریق نقل به  ،ی مسلم داشته که به این قرار است:
از فراری از ابو الحسین عبد الغافر فارسـی نیشـابوری ،از ابـو احمـد محمـد بـن عمرویـه
جلودی ،از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد فقیه ،از ابوالحسن مسلم بن حجاج نیشـابوری
(همان).

ابن شهرآشوب تمام طریق خود را به صاحبان کتـاب بـازگو کـرده و همچنـین در مـورد طـرق
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

تحمل حدیث از صاحبان کتابها یادآور میشود که آنهـا را بـه صـورت سـماع ،قرائـت ،مناولـه،
اجازه و مکاتبه دریافت کرده است (همان).
چهار .روش ابن شهرآشوب در نقل فضایل پیشوایان معصوم دین

ً
غالبا ایـن گونـه اسـت

که ابتدا از منابع اهل سنت شروع میکند و آنگاه به نقل از کتـابهـای شـیعه مـیپـردازد .او ایـن
روش را در سراسر کتاب اجرا میکند ،اما اگر از منابع اهل سنت مطلبی نیافت ،بـه سـرار روایـات
شیعه میرود .چه بسا بتوان گفت که او به روایات شیعه استشهاد مـیکنـد؛ بـه ایـن صـورت کـه از
آنها به عنوان شاهدی بر روایات اهل سنت استفاده کرده تا به این وسیله راه هـر گونـه تکـذیب و
انکار بسته شود .البته به نظر میرسد گاهی روایات شـیعه در نقـد یـا ّرد و یـا توضـی روایـات اهـل
سنت به کار گرفته شده است؛ به این صورت که ابن شهرآشوب به نقل کامل آن از طریق احادیث
شیعه مبادرت میکند؛ برای نمونه از کتابهای اهل سنت از جمله فضبائ الصب ابه زعفرانـی و
الرساله القصامیه سمعانی در باره گذر کردن حضرت فاطمه

از صراط از پیـامبر

ایـن گونـه

نقل میکند:
چون روز قیامت شود و مردمان در پیشگاه خداوند تعـالی بایسـتند ،منـادی از پـس پـرده
بانگ زنـد :ای مـردم ،چشـمان خـویش فروهلیـد و سـر فـرو افکنیـد کـه فاطمـه دخـت
محمد

بر صراط میگذرد (همان 0880 /8 :ـ .)0881

عالمه در تکمیل این خبر از قول شیعه مینویسد:
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اما اهل بیت

روایت کردهاند که پیامبر

فرمود :چون روز قیامـت شـود ،دختـرم

فاطمه بر شتری از شتران بهشـت روی کنـد کـه بـه ابریشـم آراسـته اسـت ،افسـارش از

مرواریــد تــازه اســت ،پاهــایش از زمــرد ســبز اســت ،دمــش از مشــک خوشــبوی اســت،
چشمانش دو یاقوت سرخ است ،بر فراز سر او خیمهای از نور است که درونش از بیـرون
و بیرونش از درون دیده میشـود .درون آن عفـو خـدا و بیـرون آن رحمـت خداسـت .بـر
سرش تاجی از نور اسـت و آن نـور هفتـاد گوشـه دارد و هـر گوشـه آراسـته بـه مرواریـد و
یاقوت است و چنان میدرخشـد کـه کوکـب ّدری در افـق آسـمان بدرخشـید و در جانـب
راست او هفتاد هزار فرشته و سمت چپ او هفتاد هزار فرشـته هسـتند و جبرئیـل افسـار
شتر را در دست گرفته است و با فریاد بلند بانگ مـیزنـد :چشـمان خـویش فروهلیـد تـا
فاطمه بگذرد (همان).

انواع روایات اهل سنت در کتاب المناقب

که در دستههای ذیل جای میگیرند:

دسته اول .روایات و یا اخبار موقوفی است که در شرح و توضی آیات صادر شده است و شـأن
نزول یا تطبیق آیات است؛ برای نمونه ابن عباس میگوید :پیامبر

در مسجدالحرام با صـدای

بلند نماز میخواند .برخی از قریشیان آزرده شده و خواستند کـه جلـوی پیـامبر

را بگیرنـد .امـا

ناگهان دیدند دستهایشان به گردنهایشان خشک شده و نابینا شدند .پس نزد پیامبر
و گفتند :تو را به خداوند و به خویشاوندی که داریم سوگند میدهـیم .پیـامبر

آمدند

دعـا کـرد و ایـن

دشواری از آنان برداشته شد و این آیات نازل شد:
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دسته دوم .روایاتی است که ً
ابتداء و بدون این که توضی آیـهای باشـد ،از رسـول خـدا

روششناسی کتاب مناقب آل أبی طالب و آسیبشناسی آن در نقل از منابع اهل سنت

از اهل سنت روایات و اخبار فراوانی در فضایل پیشوایان معصوم دین در کتاب المناقب وجود دارد

در

فضیلت آن بزرگواران بیان شده است .در کتاب السؤ از سلیمان بن سـلیم نقـل شـده اسـت کـه

پیامبر

فرمود« :حسن شکوه و سروریام را به ارث برده و حسین دلیـری و گشـاده دسـتی را»

(همان.)0128 /8 :
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دسته سوم .روایاتی است که صحابه پیامبر
برای نمونه ابن عباس گفته است:

از معجزات و مناقب ایشان بازگو کـرده اسـت؛

قریشیان در حجر گرد آمدند و به الت و عزی و منات سوگند خوردند و پیمان نهادند کـه
هرگاه محمد را دیدیم همدست شویم و او را بکشیم .فاطمه
به حضور پدر آمد و داستان را با او بازگفت .پیامبر

که این را شنید ،گریان

فرمود :ابریقی پـیش آور .آن گـاه

وضو ساخت و به مسجدالحرام آمد .چون او را دیدنـد گفتنـد :هـال ،اینـک ایـن اوسـت.
سرها فرو افکندند و چانه به سینه درآوردند و هیچ کس نتوانست دسـتی بـه سـویش دراز
کند .پیامبر

مشتی خاک برداشت ،بر آنان افشاند و فرمود :رویتـان سـیاه بـاد .هـیچ

کس نبود که در آن روز از آن خاک به صورتش رسیده باشـد و در نبـرد بـدر کشـته نشـود
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

(همان 183 /1 :ـ .)181

دسته چهارم .سخنانی است که طایفه سنت و جماعـت در فضـیلت و بزرگـی اهـل بیـت
بازگو شده است و یا فقط به نقل سخن این بزرگواران میپردازد؛ برای نمونه ترمذی و بالذری نقـل
کردهاند که از امام علی پرسیده شد :چه شـده اسـت کـه تـو بـیش از همـه یـاران پیـامبر
حدیث کردهای؟ فرمود« :از او میپرسیدم و مرا آگاهی میداد و اگر سکوت میکردم خود بـا مـن
سخن میگفت» (همان.)338 /0 :
علت استفاده از منابع و کتابهای اهل سنت

ابن شهرآشوب در این حوزه بسیار بر منابع اهل سنت تکیه میکند؛ چنان که به نظر میرسد بیش
از آن که منابع شیعه در اولویت قرار بگیرند ،او به آثار علمای اهل سنت توجه دارد .با مطالعه سیره
ابن شهرآشوب و با در نظر گرفتن اوضاع فرهنگی و اجتماعی آن عصر عملکـرد او در ایـن بـاره از
جهات زیر حایز اهمیت است:
یک .اتمام حجت و اسکات منکران برتری اهل بیت
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یکی از انگیزهها و دلیل اصلی تدوین کتاب بر اساس منابع اهل سـنت ،اتمـام حجـت بـر آنـان در
مسأله برتری و فضیلت پیشـوایان معصـوم دیـن و اثبـات حقانیـت شـیعه اسـت .در حقیقـت ،ابـن
شهرآشوب میخواهد در باره عظمت و برتری پیشوایان معصوم دین ـ که به گفته خود به فراموشی
سپرده شده و یا مورد انکار قرار گرفته است ـ از همان منشور فکری و مبانی اعتقـادی آنـان دلیـل
بیاورد .او در مقدمه میگوید:

آن گاه که طایفهای عقیدهای بر خالف آنچه روایت کرده است ،اختیار کنـد و بـه چیـزی
بر ضد آنچه نقل کرده و از آن خبر داده است ،گردن نهد ،راه خطا پیموده است؛ و گر نـه
چرا انسان آنچه را که نزد خود او درور است ،روایت کند و بر آنچه بـه خـالف آن عقیـده
دارد ،گواه بیاورد؟ و چگونه به آنچه مخالف او بدان استدالل مـیجویـد ،اعتـراف کنـد و
آنچه را با علم پیشین او سر ناسازگاری دارد به نگارش درآورد؟ (همان.)3 /1 :

به این ترتیب ،ابن شهرآشوب برای الزام خصم و اتمام حجت با آنـان بـه منـابع ایشـان رجـوع
میکند و هر آنچه را از حسن و مناقب پیشوایان معصوم دین که در این کتابها وجود دارد ،بـازگو
میکند .بررسیهای اولیه در المناقب نشان میدهد که او نه از مطالب سست و بـیپایـه ،بلکـه از
مطالب محکم و متقنی استفاده کرده که اهل سنت چارهای جز پذیرفتن آن ندارند.

ابن شهرآشوب مازندرانی عالمی است که از شرایط نابسامان و اوضاع آشفته عصر خـود بـه دلیـل
اختالفات فرقهای و عدم اتحاد بین مسلمانان رنج مـیبـرد و در اندیشـه آشـتی دادن مسـلمانان و
همبستگی میان آنان است .او سعی میکند با بیان نقاط مشترک مذاهب و تقریب بین دیـدگاههـا
در آثارش آنان را از نظر اعتقادی به هم نزدیک سازد .از این رو ابن شهرآشوب تعامل سازندهای بـا
متفکــران و بزرگــان فرقــههــای اهــل ســنت دارد و در محافــل و مجــالس آنــان شــرکت مــیکنــد.
زمخشــری (م 813ق) عــالم بــزرگ معتزلــه مؤلــف تفســیر الکشبباف ،اســتاد و شــیخ اجــازه ابــن
شهرآشوب است .او عالوه بر تفسیر مذکور ،اجازه روایت از کتابهای ربیب االببرار و الفبائا فبی

غریب ال یث را نیز به ابن شهرآشوب داده است (امین ،بیتا .)010 /1 :از دیگر استادان سنی
مذهب ابـن شهرآشـوب مـیتـوان از خطیـب خـوارزمی (م831ق) ،نویسـنده کتـاب فضبائ امباط

امیرالمؤمنی و اماط ابصحنیفه نام برد .از این لحاظ برخـی از عالمـای بـزرگ اهـل سـنت در قـرون

روششناسی کتاب مناقب آل أبی طالب و آسیبشناسی آن در نقل از منابع اهل سنت

دو .تقریب مذاهب و تعامل با علمای اهل سنت

بعدی ،همچون صـالح الـدین صـفدی (م  181ق) ،مجدالـدین فیروزآبـادی (م380ق) و جـالل

الدین سیوطی (م111ق) از او به بزرگی یاد کردهاند (دوانی.)811 /1 :1111 ،
سه .کشف حقیقت و نادیده نگرفتن مسلمات تاریخی

هر محققی در پژوهشهای خود به دنبال کشف حقیقت است و کمتر محقق منصفی وجـود دارد
که بر اساس پیشداوریهای خود به تحقیق و پژوهش دست بزند .ابن شهرآشـوب نیـز از همـین
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روش علمی پیروی میکند و آن چنان که خود نیز تصری میکند ،به دنبال کشف حقیقت است و
قصد دارد بدون تعصب به دفاع از اهل بیت بپردازد و پرده ابهام را از جایگاه و موقعیـت آنـان
کنار بزند .عالمه در ابتدای کتاب نشان میدهد که تا چه حـد تعصـبات قـومی و مـذهبی موجـب
کنار گذاشتن روش علمی در تحقیق و در نتیجه نادیده گرفتن مسلمات تاریخی شـده اسـت (ابـن
شهرآشوب  0 /1 :1110ـ  .)3بنا بر این ،او از همـه ابزارهـای کشـف حقیقـت اسـتفاده کـرده و
منقوالت اهل سنت را وسیلهای برای دستیابی به این هدف واال و متعالی برمیگزیند.
چهار .تقویت حوزه نظریهپردازی اهل سنت

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵
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در مقابل برخی از اهل سنت ـ که مقام واالی ائمه را برنمـیتابنـد ــ اکثریتـی وجـود دارد کـه
دوستدار و محب اهل بیت هستند و مظـالمی را کـه در طـول تـاریخ بـر آنهـا تحمیـل شـده
است ،نکوهش میکنند؛ اما با وجود این رویکرد در حوزه نظر ،چندان بـر جایگـاه آنـان بـه عنـوان
ّ
ولی خدا و جانشینان به حق پیامبر تأکید نمیکنند .به نظر میرسد ابن شهرآشوب قصـد دارد
با بیان سخنان و منقوالت اهل سنت در این باره ،حوزه نظریهپردازی آنان را تقویت کند تـا در بـاره
جایگاه اهل بیت مطالب سست را تکرار نکنند و شیوهای دیگر گزینند.
فواید استفاده از کتابهای اهل سنت در المناقب

چنان که پیشتر گذشت ،عالمه در تدوین کتـاب بـه منـابع پرشـمار اهـل سـنت سـر زده و آن
دسته از اخبار آنان را که به فضایل پیشـوایان معصـوم دیـن اختصـاص داشـت ،در ایـن مجموعـه
روایت کرد .این عمل فواید زیادی دارد که امروزه با گذشت قرنها روشن میشود:
یک .شناسایی و احیای آثار مفقوده

در کتاب المناقب نام کتابهایی آمده که اکنون در دسترس نیستند .یکـی از مهمتـرین فوایـدی
که این دست تألیفات دارد ،شناسایی آثار مفقودی است کـه در طـول تـاریخ از میـان رفتـه اسـت.
کتاب المناقب در واقع پلی است که به واسطه آن مـیتـوان از برخـی آثـار مفقـوده اطـالع یافـت؛
آثاری که اکنون تنها نام آنها در این کتاب وجود دارد و اصـل آن از بـین رفتـه اسـت .بـا مطالعـه
المناقب میتوان عالوه بر شناخت این آثار ،به احیای آنها نیز پرداخت .نام برخـی از کتـابهـای
مفقود اهل سنت ـ که در کتاب المناقب آمده است ـ عبارتاند از :مناقبب ابب شباهی  ،مناقبب
مر ویه ،فضای عکبری ،امالی حاکم نیشابوری (اسالمی.)12 /1 :1110 ،

دو .شناخت موارد اختالف و یا تعارض روایات و سخنان شیعه و اهل سنت

اگر چه هدف اصلی ابن شهرآشوب از درج روایات اهل سنت ،جمع بـین روایـات مختلـف نیسـت،
اما به نقل روایات مختلف میپردازد که با این روش میتوان تفاوت روایات اهـل سـنت و شـیعه در
یک موضوع واحد را معلوم کرد؛ برای نمونه در تاریخ طبری آمده است کـه فاطمـه

شـبانه بـه

خاک سپرده شد و جز عباس ،علی ،مقداد و زبیر کسی دیگـر در تشـییع او حاضـر نشـد؛ امـا ابـن
شهرآشوب ( )1110پس از نقل این خبر مینویسد:
امــا در روایــتهــای مــا اســت کــه امیرمؤمنــان

 ،حســن

 ،حســین

 ،عقیــل،

سلمان ،ابوذر ،مقداد و بریده و در روایت دیگری ،عباس و پسرش فضـل و همچنـین در
روایتی حذیفه و ابن مسعود بر او نماز گذاردند (.)0801 /8

ابن شهرآشوب ذوفنون است .وسعت اطالعـات او در حـوزههـای مختلـف علـوم دینـی ،بـه ویـژه
حدیث و تفسیر زبانزد خاص و عام است .بسیاری از محققان او را با عنوان کثیرالعلم سـتوده و بـه
او شیخ الطائفه ثانی لقب دادند (دوانی .)818 /1 :1111 ،سفرهای علمی عالمه سبب شد تـا بـا

اکثر متون کهن اسالمی آشنا شود و به آنها دسترسی پیدا کند و قدرت درک و مهارت علمـی بـه
او کمک کرد تا این متون را تحلیل کند و بر آنها مسلط شود و در آثارش مورد اسـتناد قـرار دهـد.
امروزه این امر را میتوان از جامعیت آثارش دریافت.
آسیبشناسی این شیوه

هیچ پژوهشگری ادعای بیخطا بودن ندارد و همـواره از نقـد و پـژوهشهـای تکمیلـی اسـتقبال
میکند .خود ابن شهرآشوب ( )1110نیز ضمن انکار هر گونه خط قرمز در دانش ،بینقص بودن

روششناسی کتاب مناقب آل أبی طالب و آسیبشناسی آن در نقل از منابع اهل سنت

سه .وسعت اطالعات و جامعیت علمی مؤلف

کتاب را نفی کرده و مینویسد:
این تنها جزیی از کل است و خدای میداند که مـن بـه نـاتوانی و نارسـایی خـود اعتـراف
دارم  ...هر کار را فرجامی است ،هر چند به درازا بکشد ،اما دانـش را پایـانی نیسـت (/1
.)00

با وجود موفقیت عالمه در تدوین این اثر جامع و منحصر به فرد ،برخی نقاط ضعف ،بـه ویـژه
در زمینه استفاده از مصادر و مدارک اهل سنت در این کتاب وجود دارد که عبارتاند از:
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یک .عدم ذکر سند و بررسی سندی

بررسی اسنادی حدیث ،شیوهای است که از قرن هشتم هجری به عنوان سنت مورد قبـول شـیعه
در نقد حدیث رواج یافت .البته این سخن نقد سند در پیش از این تاریخ را نفی نمـیکنـد ،چـرا کـه
متقدمان نیز خود را بینیاز از نقد سندی نمیدیدند .در این اثر حدیثی نیز انتظار میرفت که عالمه
به بررسی سند احادیثی که از منابع اهل سنت بیان کرده ،بپردازد تـا بـه ایـن وسـیله از اعتبـار ایـن
اخبار دفاع کند .اما عالمه حتی از بیان اسناد روایات نیز به دلیل رعایت اختصار خودداری کـرده و
شهرت راویان و ذکر طرق نقل را بـرای اجتنـاب از ایـن امـر کـافی مـیدانـد .او در ابتـدای کتـاب
مینویسد:
در این کتاب به متون اخبار کفایت کردم و از پرگویی و برهان جسـتن بـر یـواهر و دلیـل
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

یافتن بر معنا و محتوای آنهـا روی گردانـدم و سـندها را حـذف کـردم؛ هـم بـه واسـطه
شهرت آنها و هم از آن روی که به راویـان و طـرق آنهـا و کتـابهـایی کـه اخبـار را از
آنها برگزیدهام ،اشاره داشتم ( ...همان :ص.)01

ً
سخن عالمه با وجود دانش رجالیاش قابل نقد است :اوال ،همـه راویـان ،مشـهور نیسـتند و
حتی در صورت برخورداری از شهرت ،امکان تعدد و شهرت چند نفر به یک نام وجود دارد؛ چنـان
که در مقدمه کتاب آمده که از ابوالعباس احمد اصفهانی کتاب الترغیب و الترهیبب را نقـل کـرده
(همان)13 :؛ در حالی که چهار نفر از همعصران وی به این نام معـروف بـوده و حـداقل احتمـال
ً
نقل کتاب از دو نفر بیشتر وجـود دارد (رک :االثنـا عشـری1800 ،ق)11 :؛ ثانیـا ،بـودن عـدهای
مجهول و ضعیف در زنجیره سند بعید به نظر نمیرسد .از این رو ذکر سلسله سند و بررسی راویـان
آن ضروری به نظر میرسد؛ به ویژه برای آیندگانی که از این کتاب استفاده میکنند و به قراینی که
متقدمان را به صحی بودن اخبارشان یاری میکرده ،دسترسی ندارند.
دو .عدم بررسی متن
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چنان که در ابتدای کتاب آمده است ،عالمه در رابطه با متن چنـد کـار عمـده انجـام داده اسـت:
نخست ،به گزینش روایات اقدام کرده است؛ بـه ایـن صـورت کـه از برخـی روایـات طـوالنی ،تنهـا
موضع حاجت را آورده و نیز در دو خبر مشابه اخباری را برگزیده که معنا را رسانده باشـند؛ اگـر چـه
در الفاظ از آن دیگری کمتر داشته باشد .او حتی برخی اخبار غریب را بـه دلیـل شـهرت نقـل و یـا
موافقت با قرآن به کناری ننهاده و به آنها اعتماد کرده است (ابن شهرآشوب.)01 :1110 ،

ابن شهرآشوب در رابطه با متن و محتـوای روایـات کتـابش مـدعی اسـت کـه برخـی از آنهـا
اجماعی و تعدادی از آنها متواتر و گروهی دیگر از شهرت نقلی برخوردار است (همان) .از این رو
خود را بینیاز از بررسی متنی میبیند و شیوههای نقد متن را در این کتاب اجرا نمیکند .لذا برخی
از محققان معاصر در باره این کتاب میگویند« :برخی روایت غریب است و استبعاد جدی عقالنی
دارد ،در نتیجه پذیرفتنی نیست» (شاکری.)113 /0 :1110 ،
نمونههایی در المناقب وجود دارد که این گفته را تأیید میکند:
ـ ابومنصور کاتب در روایتی از ابوذر این گونه نقل میکند:
فاطمه

 ،علی

را دید که سرش بر دامن کنیزی اسـت کـه جعفـر بـا چهـار هـزار

درهم به او هدیه کرده بود .گفت :مرا اجازه میدهی به سرای پیامبر
دخترم آمدهای تا از علی
نــزد علــی
فاطمه

رفـت و پیـامبر

بـه او گفـت:

شکایت کنی؟ گفت :به خدای کعبه سوگند .آری .فرمـود:

بــرو و ســه بــار بگــو :بــه رغــم خواســته مــن و بــرای خرســندی تــو .چــون
بازگشت و این سخن گفـت .علـی

فرمـود :از مـن نـزد خلـیلم و حبیـبم

شکایت بردهای؟ ای فاطمه ،خدا را گواه میگیرم که این کنیز در راه خدا آزاد است (ابـن
شهرآشوب 0813 /8 :1110 ،ـ .)0811

چنان که روشن است ،اعمالی که در این روایت به این بزرگواران نسـبت داده شـده ،بـا سـیره،
شأن و منزلت آنان سازگاری ندارد ،لذا پذیرش آن کار دشواری است.
ـ در تفسیر ثعلبی از ابن سیرین نقل شده است که آیه ّو ُه ّو َّالذی ّخ ّل ّق م ّن ْال ّماء ّب ّش ًرا ّف ّج ّع ّلهُ
ِ
ِ
ِ
ّ ّ ّ ّ
ّ
ن ّس ًبا ّو ِص ْه ًرا ّوکان ّر ُّبک ق ِـد ًیرا (فرقـان ،)88 :در بـاره پیـامبر  ،حضـرت فاطمـه و امـام
علی ـ که هم پسر عمو و هم داماد پیامبر است ـ نازل شده است (همـان1111 /1 :؛ ثعلبـی،
1800ق.)180 /1 :

روششناسی کتاب مناقب آل أبی طالب و آسیبشناسی آن در نقل از منابع اهل سنت

آری تو را اجازه دادم .فاطمه

به سرای پیامبر

بروم؟ فرمـود:

در این سخن هم از این جهت که ابن سیرین تابعی (م112ق) ناقل روایت اسباب نزول است،
مناقشه است و هم از این نظر که روایـاتی از ائمـه شـیعه

و همچنـین خـود ابـن سـیرین آن را

تأویل آیه دانستهاند؛ نه آن که سبب نزول آیه باشد .ابن شهرآشوب ( )1110میگوید:

ّ
ابن عباس ،مسعود ،جابر ،بـراء ،انـس ،ام سـلمه ،سـدی ،ابـن سـیرین گفتـهانـد و امـام
ْ
ُ َّ
باقر نیز در باره آیه وََهوَال ِذیَخل َِمنَالم ِاءَبش ًَراَفجعل ُ َنس ًباَو ِص ْه ًَراَوکهانَ

33

یرا (فرقان ،)88 :فرموده« :مقصود محمـد  ،امـام علـی
رَ ُّبکَق ِْ ًَ
ّ ً
ّ
فاطمه  ،حسن و حسین است و ّو کان ّر ُّبک ق ِدیرا نیز قائم آخر الزمان
و حضـرت

.)1111 /1( »...

سه .عدم ذکر برخی طرق نقل

ابن شهرآشوب برای مسند نشان دادن احادیث المناقب ،طریقه دسترسی خود به آن کتـابهـا را
در مقدمه بیان کرده است و با این شیوه سعی کرده تا روایات را از آسیب ارسال خارج کند؛ اگر چه

در این زمینه موفق عمل کرده ،اما برخی طریق نقل ،مانند طریق خود به کتاب اربعبی ابوصـال

ابن مؤذن (همان 0881 /8 :و  )0881را ذکر نکرده است .بنا بـر ایـن ،روایـاتی کـه از کتـاب ابـن
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مؤذن در المناقب وجود دارد ،مشـکل ارسـال دارد و چنـدان قابـل اسـتناد نیسـت ،مگـر ایـن کـه

شواهد و قراینی در تأیید آنها وجود داشته باشد و یا کتاب از شهرت برخوردار باشد.
نتیجه

 .1کتاب مناقب آل أبی طالب یکی از آثار گرانسنگ شیعه با موضـوع سـیره و فضـایل پیشـوایان
معصوم دین

است .ابن شهرآشوب فراموش کردن فضایل اهل بیت

و حیـرت از اخـتالف

آرا در این باره را دلیل تألیف بیان میکند.
 .0یکی از منابع مهم کتاب المناقب ،مصادر و مدارک اهل سنت است که ابـن شهرآشـوب از

نزدیک به هشتاد اثر به دالیل متعددی چون اتمام حجت بر آنـان ،تقریـب مـذاهب ،تقویـت حـوزه
نظریهپردازی اهل سنت در باره جایگاه اهل بیت

و نادیده نگـرفتن مسـلمات تـاریخی اسـتناد

کرده است.
 .1عالمه در مقدمه کتاب یادآور میشود که قصد دارد روایات این فرقه را به صورت کامل نقل
کند و با نقد این روایات سره را از ناسره جدا کند .اما در عمل چندان موفق نبوده و روایات این فرقه
به دلیل عدم بررسی سندی و نقد متنی و همچنین عدم ذکـر برخـی از طـرق نقـل ،ضـعف دارد و
چندان قابل استناد نیست .البته اگر شواهد دیگر مانند نقل روایات در منابع شیعه و یا مطابقـت بـا
قرآن و اجماع این روایات را تأیید کند ،مورد استناد قرار میگیرند.
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پینوشت:
 .1مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی است که از سوی معاونت پژوهشی دانشـگاه مازنـدران مـورد
حمایت مادی و معنوی قرار گرفته و از دانشگاه مازندران تقدیر و تشکر میگردد .

روششناسی کتاب مناقب آل أبی طالب و آسیبشناسی آن در نقل از منابع اهل سنت
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 .1ابن شهرآشوب ،محمد بن علی1132( .ق) .معالم العلماء ،نجف :مطبع الحیدریه؛
 .2ـــــــــ  .)1110( .مناقب آل أبی طالب ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی؛
 .3االثنــا عشــری ،عبــد المهــدی( .رجــب ـ ـ ذوالحجــ 1801ق)« .مشــیخ ابــن شهرآشــوب
محمــد بــن علــی بــن شهرآشــوب» ،تراثنااا ،الســن الرابعــ و العشــرون ،العــددان  1و ،8
صص  1ـ 18؛
 .4امین ،حسن( .بیتا) .مستدرک اعیان الشیعه ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات؛
 .5تهرانی ،آقا بزرگ( .بیتا) .الذریعة إلی تصانیف الشیعه ،قم :اسماعیلیان؛
 .6ثعلبــی ،ابواســحاق احمــد بــن ابــراهیم1800( .ق) .الکشااف ا الایااان عاار تلساایر ال اارآن،
بیروت :دار إحیاء التراث العربی؛
 .7حر عاملی ،محمد حسن( .بیتا) .أمل اآلمل ،نجف :مکتب االندلس؛
 .8درگاهی ،زین العابدین .)1111( .ابر شهرآشوب سارای ،تهران :رسانش نوین؛
 .9دوانی ،علی .)1111( .ملاخر اسالم ،تهران :امیرکبیر؛
 .11ذهبـــی ،شـــمس الـــدین محمـــد بـــن احمـــد 1811( .ق) .تااااریال امساااالم ا ا یاااا
المشاااا یر ا امعاااالم ،تحقیـــق :عمـــر عبـــد الســـالم تـــدمری ،بیـــروت :دار الکتـــاب
العربی ،چاپ دوم؛
 .11ســــیوطی ،جــــالل الــــدین عبــــدالرحمن1111( .ق1111 /م) .طا ااااا الملسااااریر،
تحقیق :علی محمد عمر ،بیجا :مکتب وهبه؛
 .12مدرسی تبریزی ،محمد علی .)1118( .ریحانة امدب ،تهران :خیام؛
 .13اســالمی ،محمــد جعفــر« .)1110( .بررســی منــابع مفقــوده اهــل ســنت در مناقــب آل
ابــیطالــب» ،مجموعااه م اام  ،ســاری :نخســتین کنگــره بــین المللــی ابــن شهرآشــوی
ساروی مازندرانی ،صص  31ـ 122؛
 .14حافظیـــان بـــابلی ،ابوالفضـــل« .)1110( .نســـخههـــای خطـــی آثـــار ابـــن شهرآشـــوب»،
مجموعااه م ااام  ،ســاری :نخســتین کنگــره بــین المللــی ابــن شهرآشــوی ســاروی
مازندرانی ،صص 012ـ 112؛

