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Abstract 
Islamic hadith, especially the narrations of the Prophet (PBUH), has always 
been of interest to orientalists, and in recent decades, attention to such 
research has expanded. The article "The biography of the people of Kisa: 
ancient Shiite sources about the biography of the Prophet Muhammad 
(PBUH)" written by Maher Jarrar with a different perspective and through the 
perspective of the original Shiite sources, following the study of ancient 
sources about the biography of the Prophet (PBUH) It has come out. The 
reason for his addressing this issue is that none of the researches conducted 
by orientalists on the biography of the Prophet (PBUH) from the beginning 
of the twentieth century onwards, in particular, examines the sources of Shiite 
biography and Maghazi. They did not pay attention. The present study, with 
the approach of critical analysis, has extracted some methodological, basic 
and final damages of Jarrar article. Research resources; The basic harms of 
the Shiites' lack of interest in biography, limiting the earlier Shiite sources on 
biography, the evolution of narrative texts during the transmission of hadith, 
and finally the ultimate harm, lack of mastery of Imami theological principles, 
is a biased view of Shiite sources. The strength of the effect is the urgency of 
opening the door for other scholars in this field of Shiite studies. 
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 جرار در برخورد با منابع سيره نزد شيعهتحليل انتقادي رويكرد ماهر 
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 23/50/4001تاريخ پذيرش:    11/11/9913تاريخ دريافت:      ينيام دهيفر

  است. بوده گانروز نزد نويسند 19صالح به مدت مقاله براي ا            **يطاهره نعمت

  ***علي حسن نيا

  چكيده
، همواره مورد توجه خاورشناسان بود است و در چند 9روايات سيره پيامبرحديث اسالمي خاصّه 

يمي سيره اهل كساء: منابع قد«ي ها،گسترش يافته است. مقالهي اخير نيز توجه به اين قبيل پژوهشدهه
ي ي منابع اوليهنوشته ماهر جرار با نگاهي متفاوت و از دريچه» 9دحضرت محم شيعي راجع به سيره

دليل پرداختن وي به  برآمده است. 9در پي بررسي منابع قديمي در خصوص سيره پيامبرشيعه، 
هاي انجام شده توسط خاورشناسان، در يك از پژوهشكه هيچ  آن جهت است موضوع مذكور، از

از آغاز قرن بيستم به بعد، به طور ويژه منابع سيره و مغازي شيعي را مورد 9پيامبر خصوص سيره
شي، هاي رونظر قرار ندادند. پژوهش پيش رو با رويكرد تحليل انتقادي برخي آسيب بررسي و دقت

هاي روشي، جايگزيني روش بازيابي مبنايي و غايي مقاله جرار را استخراج كرده است، از جمله آسيب
اي همالك در گزينش افراد، تتبع ناقص در منابع پژوهش؛ آسيب منابع با روش بازسازي منابع، عدم ارائه
نگاري، محدود نمودن منابع متقدّم شيعي در باب سيره، تحوّل و مبنايي اتهام عدم اهتمام شيعيان در سيره

به  وانتميگرانه جرار به منابع شيعي تقال حديث و در نهايت از نگاه سوتطوّر متون روايي در جريان ان
ي براي ساير پژوهشگران در اين عنوان آسيب غايي ياد كرد. وجه قوت اثر جرار پرداختن گشودن باب

   حوزه مطالعات شيعه است.
  واژگان كليدي

    .تحليل انتقادي، ماهر جرار، سيره و مغازي، حديث، شيعه، اهل كساء
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  طرح مسئله
رمنابع قديمي شيعي راجع به سيره  سيره اهل كساء،«ي مقاله ، پنجمين مقاله از مجموعه »9پيام

بررسي منابع، به  –9ي حضرت محمدنامهكتاب زندگياي است كه در مقاالت دهگانه
در اين مقاله، منابع قديمي در  ماهر جرار به چاپ رسيده است. هارالد موتسكيويراستاري 

ي شيعه، مورد بررسي قرار ي منابع اوليهرا با نگاهي متفاوت و از دريچه9خصوص سيره پيامبر
ب شيعي، تنها به منابع امامي،معطوف ساخته داده و توجّه خود را از ميان تمامي فرق و مذاه

  است. 
هاي انجام شده يك از پژوهشدليل پرداختن وي به موضوع مذكور، اين بوده است كه هيچ

از آغاز قرن بيستم به بعد، به طور ويژه منابع 9پيامبر توسط خاورشناسان، در خصوص سيره
ده است و اين مطلب در خصوص سيره و مغازي شيعي را مورد بررسي و دقت نظر قرار ندا

نمايد. البته ممكن است در برخي مطالعات، گاه به مناسبتي منابع تمامي مذاهب شيعي صدق مي
مينه صورت اي در اين زبه گرايش شيعي مؤلف، اشارتي شده باشد،لكن بررسي مستقل و ريزبينانه

  .(Jarrar. 2000. p:98-99) نگرفته است
 پژوهشي با رويكرد تحليل انتقادي تاكنوندر خصوص پيشينه پژوهش الزم به ذكر است 

نوشته محمد حسن محمدي مظفري در » سيره اهل كساء«به مقاله مزبور نپرداخته است و مقاله 
  از  مقاله جرار است. ايترجمهفصلنامه هفت آسمان 

  روش ماهر جرار در بررسي منابع سيره و مغازي شيعي. 1
اي به موضوع يسنده مطالب خود را طي پنج بخش ارائه كرده است و در هر بخش از زاويهنو

  راهي براي مطالعات بعدي در اين حوزه بگشايد.  كوشدميمورد بررسي نگريسته و از اين رهگذر 

  . تعيين ماهيت منابع سيره و مغازي در شيعه1-1
شيعيان پرداخته و منابع مذكور را در اين رابطه به ماهيت منابع سيره در ميان  او در بخش نخست،

اند ولي حجم آثاري كه مشخصاً به بحث سيره و مغازي نپرداخته به سه گروه تقسيم كرده است:
هاي نگاشته ها گرد هم آمده است.قابل توجّهي از روايات سيره و مغازي در اثناي مطالب آن

كه  انديريتفسي دوم، آثار اند. دستهن جملهمحدثاني چون كليني، شيخ صدوق و شيخ مفيد از آ
مي، اند كه از اين ميان، تفسير قبه مناسبتي، احاديث سيره و مغازي را در تفسير آيات، ذكر نموده

 ايي است كه در كنار سيرههي سوم كتاببيش از سايرين، مورد توجّه جرار بوده است. دسته
  عالمه مجلسي. االنوار بحاره است از جمله نيز پرداخته شد 9پيامبر ، به سيرهامامان
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رغم معرفي اين سه دسته تأليفات به عنوان مجموعه ابزارهاي بررسي سيره و نويسنده علي
 دهد.هايي در مواجهه با اين آثار هشدار ميها و آسيبمغازي در منابع شيعي، به وجود محدوديت

ار بعدي اي كه تنها در آثع بازسازي منابع اوليهموانع اعتماد قطعي به اين تأليفات و در نتيجه موان
  ها دسترسي داريم بدين قرار است:به آن
  عدم يادكرد منابع اوليه توسط نويسندگان آثار روايي شيعي -
 هاعدم داللت صحت ظاهري اسناد روايات در اين منابع بر اعتبار واقعي آن -

 با مطالب منابع مبداء عدم داللت اعتبار اسناد بر شباهت كامل متن اين روايات -

 تحوّل منابع اوليه در جريان طوالني انتقال پيش از پااليش نهايي -

سعي دارد اين مسائل و موانع را در ارتباط با بازسازي منابع قديمي امامي بر  جراردر واقع 
 ي بعدي بررسي و بيازمايد. او براي دستيابي به اين هدف،اساس منابع و تأليفات برجاي مانده

در نخستين گام سعي دارد مبداء پيدايش منابع سيره و مغازي شيعي را  دارد.گام عمده برمي سه
رين مؤلفان تبه عنوان يكي از قديميبن عثمان ابان سپس بر روايات سيره و مغازي شناسايي كرده،

نگاران سيرهكند اخبار او را با نگاهي نقادانه با اخبار و آثار در اين حوزه تمركز نموده و تالش مي
 ، مقايسه نمايد.ابن اسحاقو  واقديمشهوري چون 

ن نگاري ايشان، در ايطور ويژه سيرهبرخي مباني جرار در خصوص منابع روايي شيعي و به
اين مباني، متأخّر دانستن جريان كتابت روايات شيعي  ترينمهمبخش مطرح شده است كه از 

، همچنين متهم نمودن منابع قديمي شيعي به نسبت به روايات سني به عنوان يك امر مسلم
   (Ibid, p:98-100).  توجّهي به اخبار تاريخي استبي

  به عنوان اصل  » امام. «1-2
در باورهاي شيعي، بسيار كليدي است و با  :به درستي دريافته است كه جايگاه امامان جرار

او به نقش منبعيّت  دارد.اعتقادات اهل سنت در خصوص بزرگان و راويان خود تفاوت ماهوي 
امام در نزد شيعيان توجه داشته و تقدّس چنين علمي را از منظر شيعي در نظر دارد چراكه به 

أخذ  9اعتقاد شيعيان، منشأ علم امامان از طريق پدرانشان بوده كه آن را مستقيماً از پيامبر
جم ح عنايت به منابع شيعي،شود. او با ها تلقّي مياند. چنين علمي، منشأ تمامي دانشنموده
 رسدمي8داند كه به صادقيني سيره و مغازي را رواياتي ميي روايات شيعي دربارهعمده

.(Ibid, p:100-102)  
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  بن عثمان احمر . بررسي مغازي أبان1-3
ابل ي قتواند گزينهرا به عنوان تنها نامي كه مي بن عثمان احمرأباننويسنده، در بخش سوم، 

مبعث التوجهي در اين حوزه باشد، مورد توجه قرار داده است و از كتابي منتسب به او با عنوان 
و يكي از 8أبان، از شاگردان امام صادق و امام كاظم است. آورده، سخن به ميان و المغازي

ن به دنبال آ جراردر علم فقه بوده است. در حقيقت 7شش تن معتبرترين، شاگردان امام صادق
ر و نيز كمّ و كيف مطالب آن را بررسي كند. اث أبان أحمراست تا صحت انتساب چنين كتابي به 

مذكور گرچه در دست نيست ولي روايات زيادي در منابع مختلف وجود دارد كه به احتمال 
 ياثري تاريخي مشتمل بر مطالبي درباره طوسيو  نجاشي زياد، از اين اثر سرچشمه گرفته است.

هاي رده را جنگ ، مغازي و رحلت آن حضرت، اجماع سقيفه و9مبداء و انبياء، مبعث پيامبر
  اند.نسبت داده أبان بن عثمانبه 

، ، صدوقكلينيي روايات تاريخي ابان در آثار در محدوده پژوهش او پيرامون اين اثر،
. با اعمال صورت گرفته استأبي عُمَير نصر بَزَنطي و ابنو با سلسله اسناد أبي مجلسيو  طبرسي
خبر به  72به مبتداء و  از آنفقره  61ايم كه خبر، مواجه133اشاره، مجموعاً با هاي مورد محدوده

ود، شپردازد. مطالب مندرج در بخش مبداء يا مبتداء كه شامل مبداء و انبيا ميمبعث و مغازي مي
 ثار تفسيري مسلمانان و مشترك مياناز سوي نويسنده به مطالبي از نوع اسرائيليات و خاصّ آ

هر دو مذهب شيعه و سني توصيف شده است كه در پي برتري بخشيدن به نقش امت اسالم و 
پيامبر آنان در تاريخ رستگاري در برابر يهوديان و مسيحيان است. از نظر وي اينگونه روايات 

راي اثبات هايي بنين گزارششود، كاربرد مجزاتري يافته و از چوقتي با ديد شيعي نگريسته مي
  شود. گيري ميبهره :برتري امامان

هاي بخش والدت، مبعث و مغازي در كتاب ابان را داراي رويكردي متفاوت اما او گزارش
صر عكند. ساختار اين كتاب، شبيه كتب مغازيِ هممربوط به روايات مبداء و انبياء، توصيف مي

ن سعي داشته عناصري را در اين بخش گردِ هم آورد كه هدفشان آن بوده است، با اين تأكيد كه أبا
  (Ibid, p: 104-112)جاذبه و روحانيت اوست 7معرفي هر چه بيشتر علي

  نبوي . اعتقاد به امامت دليل كم توجهي شيعه به سيره1-4
 چرا تمام آثار امامي درپردازد كه ي پاسخ اين پرسش مياو در بخش نهايي نوشتار خود به ارائه

ا ههفتم كسي از آنهاي ششم و مغازي، ديگر موجود نيستند و پس از قرن –خصوص سيره 
 يشده است به جايگاه ويژهبنا نهاده  بر آنوي  كه اساس مقاله جرارپاسخ  .شنودچيزي نمي

ن به پرداخت شيعيان،به اين معنا كه اساس محتواي سيره نزد  گردد.در منظر شيعي بازميامامان 
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شأن امامان، فضائل و معجزات ايشان بوده و با اين نگاه خاص به مسأله امامت ساير مباحث به 
شود زيرا امامِ زنده و از قرن چهارم امام غايب است كه هدايت و رستگاري را حاشيه رانده مي

  خواهد شد. ي نبوي احساس نبه سيره پرداختنو با اين بيان نيازي به  دارديمعرضه 
هاي بسيار مهمي كه تأكيدهاي اعتقادي اماميه پيرامون آن ي چنين ديدگاهي، داستاندر نتيجه

د تا انمغازي، حذف و به مضاميني جديد آراسته شده واند، از آثار سيره رشد و گسترش داشته
 وندشدر فصولي مختلف كه براي زندگي اين چهارده حجت در نظر گرفته شده بود پراكنده 

(Ibid, p:116-117).  

  . تحليل انتقادي ديدگاه جرار در مقاله سيره اهل كساء2
ه ايي مشخص و رسيدن بهاي معين و پاسخ به پرسشهر پژوهش علمي كه در پي اثبات فرضيه

فات گردد. تأليترديد با فراز و فرودهايي مواجه ميدر مراحل كار خود، بي لذا است، دستاوردي نو
مندي از كيفيت الزم، گرفتار شدت و ضعف هستند موضوعات مختلف، عموماً در بهرهدر باب 

نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با  جرارنقص باشد. اثر و كمتر اثر علمي است كه كامالً بي
، ها گرفتار آمده استهايي كه در مراحل مختلف بدانهم نقاط قوت آن و هم كاستي بررسي دقيق
  دد. گرروشن مي

ي نسبتاً كوتاه خود رقم زده است، در ادامه در مقاله جرارچه ي توصيفي از آنپس از ارائه
انتقادي اثر وي مورد بررسي قرار خواهد گرفت، بدين منظور ابتدا به  –با رويكردي تحليلي

  . شوديمشناسي اين نوشتار و سپس وجه امتياز آن، پرداخته آسيب

  رويكرد جرار در مقاله سيره اهل كساء  يشناسبيآس. 2-1
 اي مبتني برگانهبندي سهمبر اساس تقسي جراري هاي احصاء شده در بررسي مقالهآسيب
  گيرد.هاي روشي، مبنايي و غايي مورد تحليل قرار ميآسيب

  روشي   هايآسيب. 2-1-1
اي اشاره پنجگانههاي ، به روش9ي حضرت محمدنامهزندگي ي كتابدر مقدمه موتسكي

ي ه گفتهاند. بها بهره گرفتهكند كه نويسندگان مقاالت اين كتاب، براي تأليف آثار خود از آنمي
 اهل كساء، از ميان سيره به جهت تدارك مقاله جراركه ويراستار كتاب مذكور است،  موتسكي

ا روش جرار در ث نامتعارف راين پنج روش، دو روش عمده: بازسازي منابع و كشف احادي
  (Motzki. 2000. p: XV-XVI) اش ذكر كرده است.مقاله
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ت هاي بعدي اسرفته در مجموعهبين هايي از منابعِ ازكشف بخش از بازسازي منابع، منظور
اند يا ها به درستي به راوي، گردآورنده يا مؤلف خاصي منسوب شدهتا معلوم شود، آيا آن

كشف احاديث نامتعارف، بررسي اخباري است كه با احاديث  . مراد از روش)Ibid, p: XV(خير
ي يا از اعتنايشود و اين بيها اعتنا نميي نبوي، تفاوت دارند و غالباً به آنسيره يدر حوزهرايج 

ها شوند و كمتر از آناي كه بسيار به ندرت در منابع يافت ميگونهكاري است؛ بهطريق پنهان
شود كه تنها در منابع متأخر به چشم يا اينكه رواياتي را شامل ميآيد و سخني به ميان مي

مواردي نيز به علّت تعلّق اين روايات به گروه ديني ديگري چون شيعيان يا  خورند. درمي
ي هتواند اختالف احاديث مربوط به سيرشوند. كشف چنين اخباري ميمسيحيان، ناديده گرفته مي

 :Ibid, p(هاي معيار، نشان دهد گردآوري و اعتبار يافتن مجموعهرا پيش از زمان 9پيامبر

XVI.(  
 ،ي مورد نظر، خودِ نويسنده نيز در مقدمهدر مقاله جراربه روش  موتسكيي افزون بر اشاره

 ,Jarrar(ي خود، تصريح نموده است.به عنوان روش مورد استفاده» بازسازي منابع«به موضوع 

2000, p:100(  هاي نامتعارف ارائه از روش كشف حديث موتسكياين، تعريفي كه عالوه بر
در ست. در نوشتار خود بدان پرداخته است، هماهنگ ا جرارداده است، تا حد زيادي با آنچه 

هايي كه بر كار او در اين حوزه هاي مورد ادعا و نيز آسيباز روش جرارگيري ادامه نوع بهره
  گردد.مترتب است، بررسي مي

  . بازيابي منابع جايگزين بازسازي منابع2-1-1-1
ي الهدر مق جراررسد آنچه با توضيحاتي كه در خصوص روش بازسازي منابع رفت، به نظر مي

عرفي م بن عثمانأباني كتاب مغازي خود بدان پرداخته و آن را با عنوان بازسازي منابع در زمينه
از آن ياد كرده است.  موتسكيمندي است كه نموده است، تا حدودي متفاوت از بررسي نظام

يز ها نها ذكر شده است و متون آندر سلسله سند آن بن عثمانابانتنها رواياتي را كه نام  جرار
حول مباحث سيره قابل تعريف است را از ميان مجلدات بحاراالنوار استخراج نموده و در قالب 

  ت. يكي از ضمائم پيوست شده به نوشتارش، آورده اس
اي است كه در ي اين بازسازي، گردآوري تمامي روايات سيرهاين در حالي است كه الزمه

ذكر شده است.بررسي منابع حديثي شيعي حاكي از آن است  أبان بن عثمانها نام سلسله سند آن
آوري روايات در كه روايات مذكور بيش از چيزي است كه جرار ارائه نموده است. اين جمع

بع نيز با ايراداتي همراه است كه در ادامه و در ذيل عنوان تتبع ناقص در منابع سطح يك من
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رسد عنوان بهتري كه براي روش با اين توضيح به نظر مي بدان پرداخته خواهد شد. پژوهش
  توان مطرح كرد بازيابي منبع است. مي جرار

نده يك متن مفقود از امروزه در نزد محققان متون، بازسازي متن به گردآوري قطعات پراك
ر تشود، اما براي اين مفهوم، عنوان بازيابي، مناسبمتون بعدي و چينش آنها در كنار هم اطالق مي

صيل هاي اوليه و اي ويژگيپايه ي متن براست؛زيرا معناي صحيح بازسازي متن، ساختن دوباره
 مارشاي براي بازسازي آن متن بهيات يك متن مفقود را بايد مقدّمهآن است. بنابراين بازيابيِ روا

  ). 61-62ص ،1388 (عمادي حائري، آورد
ي آن را ندارد لكن با توجه به اينكه از ادعاي بازسازي اثر به شكل اوليه جرارهرچند 

رسد به نظر مي ،(Jarrar, 2000, p:100)كنديمبازسازي منابع با عنوان روش خود در اين مقاله ياد 
اين روش نيز در مقايسه با ساير خاورشناسان، ضعيف عمل شده است. به  كه در شكل ابتدايي

 رمدنظآوري تمامي طرقي كه در موضوع عنوان نمونه خاورشناساني چون موتسكي، پس از جمع
ها را به لحاظ متني و سندي تك آنخود در منابع مختلف موجود و قابل دسترسي هستند، تك

مايند نها را با نگاهي تطبيقي، ارزيابي مياين بررسي در حد بضاعت بررسي نموده و نتايج
.(Ibid, p:170-240)  واجه هايي ممنابع، با كاستي يبازسازنيز در بحث  موتسكيگرچه عملكرد

  .انددادهانجام  جرارتري نسبت به آنچه است، لكن تالش وسيع

  مالك در گزينش افراد . عدم ارائه2-1-1-2
 بن عثمانأباندر قسمتي از نوشتار خود كه به بررسي شكل و ساختار كتاب مغازي  جرار

   نويسد:اختصاص داده است، چنين مي
تًا ام كه عمدمن مطالب تاريخي منسوب به أبان را در منابعي بررسي كرده«

اساساً  كنند وبه نقل از آثار كليني، صدوق، طبرسي و بحاراالنوار روايت مي
 »ماابي عُمَير، توجه داشتهابي نصر بزنطي و ابناسنادهاي ابنبه سلسله 

.(Ibid, p:105)   
موده اي تعيين نخود در اين پژوهش، محدوده براي منابع مورد استفاده جرارمطابق اين بيان، 

 بن عثماناباندارد كه از تمامي منابعي كه ممكن است روايات سيره را به نقل از و اعالم مي
شند، به اين آثار بسنده نموده است. اما آنچه نسبت به اين گفتار وي جاي نقد دارد، اين آورده با

  براي اين انتخاب و محدودسازي خود، معيار مشخصي مطرح نكرده است.  جراراست كه 
 دهد كه شيخ ششنشان مي بن عثمانأبانبه كتاب  نجاشيو  طوسي شيخبررسي طرق 

ز اين اثر نقل نموده است كه از اين ميان، دو طريق آن به طريق را به عنوان روايت كوفي ا
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يد ي احمدبن محمدبن سعبن فضّال، يك طريق به واسطهي اي بزنطي، دو طريق به واسطهواسطه
بن أبانه نصر مشتركاً، بابينصر و احمدبن محمدبن ي محمدبن سعيدبن ابيو يك طريق به واسطه

بوده است  موجود أبانتري نيز از كتاب ي ناقص، نسخه طوسي شيخرسد بنابر تصريح مي عثمان
اند و طريق شيخ تا آن نسخه به دو صورت بوده كه هر دو توسط جعفربن ها روايت كردهكه قمي

تاب، هاي اين كنقل شده است بنابر آنچه گفته شد، در ميان طرق شيخ به نسخه أبانبشير از 
يق، پنج طريق از غير بزنطي نقل گرديده و هيچ مسيري از ميان هشت طر أباني نقل از واسطه
 ).47-48ص ،تايب (طوسي، ابي عمير ختم نشده استبه ابن

ي بزنطي و يك ، از ميان سه طريقِ ذكر شده، دو طريق به واسطهنجاشيدر خصوص طرق 
ضور ندارد حيك از سندها ابي عمير در هيچرسد. البته ابنمي أباني ابن فضّال به طريق به واسطه

  ).13ص ،1407 (نجاشي،
 سدربه بزنطي مي نجاشيو  شيخ طوسيكند كه تمامي طرق در نوشتار خود اشاره مي جرار

(Jarrar, 2000, p:104)  در بابنجاشي و رجال  طوسياين در حالي است كه بررسي فهرست 
وي . )13ص ،1407 ؛ نجاشي،47-48ص تا،بي (طوسي، ، ناقض اين مطلب استابان طرق

ارد كه وجود د ابن بابويهي ديگر مربوط به كامالً تأييد شده كند، يك سلسلههمچنين اشاره مي
دون گردد كه بابي عمير منتهي ميبه محمدبن زياد معروف به ابن بن ابراهيم قميعلياز طريق 
  .(Jarrar, 2000, p:105)كندنقل قول مي ابانواسطه از 

اما نمودار لب ضمائم انتهاي مقاله آورده است يق را در قانويسنده، نمودار درختي اين طر
ها يباهات و كاستمذكور داراي اشكاالت قابل توجهي است كه در ذيل عناوين بعدي به اين اشت

ي و وثاقت بااليي ي اصحاب اجماع است كه از درجهاز جمله بن عثمانأبانخواهيم پرداخت. 
همين امر سبب شده تا راويان بسياري در نقل روايات، وي را  در نزد محدّثين برخوردار است.
 شمرد كه از او روايتبيش از پنجاه نفر را برمي آيت اهللا خوئيمستند حديث خود قرار دهند. 

بن أبان). نيز نام 164ص ،1ج  ،1410 (خوئي، باشنداند كه برخي در زمره اصحاب اجماع ميكرده
  ).162ص ،1ج شود (همو،يت ديده ميروا 700در سند نزديك به  عثمان

 و، كه بسياري از آنان موثق بوده أباني وسيعي از شاگردان و راويان با وجود چنين دامنه
اند، محدود نمودن بررسي نقل حديث كرده أبانموضوعات مبتدأ، مبعث، سيره و مغازي از  در

. از اين راويان نسبت به سايرين استبه تنها دو نفر از اين ميان، قاعدتاً نيازمند ذكر دليل و امتي
(براي مالحظه اين روايات   در اين خصوص مطلبي ذكر نكرده است جراراين در حالي است كه 

 كليني، ؛183ص ،1ج ،1404 صفّار، ؛287ص ،1ج ،1371 ؛ برقي،118ص ،2ج ،1414 قمي، :ك.ر
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 ،1، ج1374؛ بحراني، 65ص ،1409 راوندي، ؛99ص ،1414 طوسي، ؛17ص ،2، ج1407
   .)89ص ،7، ج1404 مجلسي، ؛368ص

نه تنها معياري براي گزينش افراد ذكر نكرده است در  جرارنكته قابل تأمل ديگر اينكه 
خصوص گزينش منابع نيز وجه امتياز منابع مورد بررسي و دليل محدودسازي پژوهش خود را 

لي كه اين منابع قطعًا از نظر درحا بيان نكرده است و همه را در يك سطح، مطرح نموده است؛
  قدمت، وثاقت، موضوع و روش درج احاديث با يكديگر متفاوتند. 

  بن عثمان با كتب مغازي متداولمغازي أبان  . عدم مقايسه2-1-1-3
   يسد:نوپردازد، چنين ميدر قسمتي از نوشتار خود كه به ترسيم مراحل پژوهش خويش مي جرار

هاي منسوب به خود سعي خواهم كرد نقل قولي دوم از كار در مرحله«
بن عثمان أحمر را جدا كنم و بدين ترين مصنّفان، يعني أبانيكي از قديمي

ترتيب بكوشم به اخبار او نگرشي نقّادانه داشته باشم. سپس منابع وي را 
بررسي و اين مطالب را با اخبار گردآورندگان مشهوري چون ابن اسحاق 

  .(Ibid, p:100) »و واقدي مقايسه كنم
ارائه داده و اخبار وي را از  أبانتتبع ناقصي از روايات  جرارتر ذكر شد، اوالً چنانكه پيش

اظهار  ي راوياني محدودتر، گردآوري نموده است نيزهم در گستره ميان منابعي محدود و آن
ي يق نوشتار وي بررسي دقكه مطالعهرا نيز بررسي نمايد در حالي أباندارد قصد دارد منابع مي

بن انأبدهد. او تنها در يك موضع تعداد رواياتي كه و دقت نظر خاصي را در اين راستا نشان نمي
و نيز هر دوي ايشان، نقل نموده 8مستقيماً يا با يك يا دو واسطه از هر يك از صادقين عثمان

نهايتاً به ذكر دو يا سه عدد دارد و در اين موضع است را آن هم با شمارش غيردقيق، اعالم مي
   .(Ibid, p:107)كند بسنده مي

به  روايت كه از طريق عكرمه 7روايت احصاء شده، تنها به  133از ميان در موضعي ديگر 
 رجراتوسط  أبانبنابراين، بررسي ادعايي منابع . Ibid, p:10) ( كندرسد، توجه ميابن عباس مي

  رود.از چند سطر فراتر نمي
 ، مقرر بوده است كه در انتهاي بحث كتابجرارانداز ابتدايي ترسيم شده توسط چشمبرابر 

 تطبيق داده و مقايسه نمايد. واقديو  ابن اسحاق، مطالب اثر مذكور را با كتب مغازي ابانمغازي 
ي وي مشهود نيست. تنها در لكن در اين خصوص نيز هيچ مطلب قابل ذكري در سرتاسر مقاله

كند كه با توجه به رواج تقسيم آثار تاريخي قديمي به سه بخش مبتداء، والدت ميقسمتي اشاره 
 بنديگذاري يا تقسيمتوان اصالت نام، مياسحاقابنو مغازي ايشان، از زمان 9و مبعث پيامبر
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و در بخش ديگري به صورتي سطحي، تقدّم و تأخّر تأليف  (Ibid, p:106).را پذيرفت  أباناثر 
 ,Ibid( كندعصر بودن ايشان، مبهم توصيف ميرا با توجه به هم اسحاقابن و اقديو، أبانآثار 

p:107.(  

  . عدم دقت الزم در نگارش و پژوهش2-1-1-4
ي اعتماد به نتايج يك پژوهش علمي، بكار بستن دقت در تمامي مراحل تحقيق، ترديد الزمهبي

هاي تحقيق، سبب هريك از گامانگاري در توسط پژوهشگر است. بروز كمترين خطا و سهل
  گردد كه اتقان نتايج برآمده از كل پژوهش با ترديد مواجه شود.مي

 قابل توجهي يهايانگارسهلدر اين زمينه، حاكي از بروز  جرار ماهربررسي دقيق نوشتار 
ي اعداد و ارقام روايات خطا نموده و گاه در در آن است. در مواردي وي در شمارش و ارائه

قال دقيق و صحيح اسناد، متون و موضوع روايات، اصل امانتداري را زير پا گذاشته است. در انت
مواردي اعداد مربوط به موضوع واحد را در دو موضع مختلف به دو صورت بيان نموده و 

ي مكرر متن را نداشته باشد، با سردرگمي و ابهام مواجه مخاطبي را كه فرصت تمركز و مطالعه
  ها اشاره خواهد شد.انگاريهايي از اين سهلادامه به نمونه سازد. درمي

  . عدم دقت در ثبت متن و سند روايات2-1-1-4-1
روايت احصائي، مواردي را به اشتباه ثبت نموده است.  133در ثبت اسناد روايات، در ميان  جرار

در  (Ibid, p:146 &150 &151)به عنوان نمونه در سه مورد، منبع روايت را كافي اعالم نموده 
و تمام  اكمال الدينحاكي از اين است كه روايت از  بحاراالنوارحالي كه بررسي و مراجعه به 

 ،20ج ؛305، ص19ج ؛450ص ،14ج ،1404 (مجلسي، نقل شده است صدوقشيخ  النعمه
شيخ  تهذيب االحكامخطاي مشابهي نيز در خصوص روايتي رخ داده كه منبع آن  ).247ص

 .)117ص ،12ج، 1404 (مجلسي، ت ولي نويسنده آن را به نقل از كافي ذكر كرده استاس طوسي
دهد كه وي در برخي از سندها اسامي روات را با اشتباهاتي بررسي دقيق اسناد روايات نشان مي

 ,Ibid( كلي از قلم انداخته استكه منجر به تصحيف شده است، ثبت نموده و يا نام ايشان را به

p:143,145,146,147,148&150 .(هاي قابل دقّتيها و بي، لغزشمقاله 4ي ي شمارهدر ضميمه
  شود.ها اشاره ميتوجّهي رخ داده كه در ادامه به برخي از آن
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  افزودن اسامي راويان در سند حديث الف)
 قصص األنبياء عليهم« به اين صورت است: االنوار بحار 11از جلد 120 روايت موجود در صفحه

ٍن َعنْ  َ ِه َعِن اْلَربِْقيِّ َعِن اْلَبَزْنِطيِّ َعْن َأ ْسَناِد َعِن الصَُّدوِق َعْن َماِجيَلَوْيِه َعْن َعمِّ ْإلِ ِ َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع  السالم 
، إبن سيابة را واسطه قرار داده است.خطاي 7به اشتباه ميان أبان و أبي عبداهللا جرارلكن ». ... َقالَ 

 11از جلد 175ي اينكه نويسنده بيان داشته كه اين روايت مشابه روايت صفحهديگري آن 
  (Ibid, p:142)بحاراست كه اين مطلب نيز نادرست است.

  حذف اسامي راويان در سند حديثب) 
ِن اْبِن اْلُمَظفَُّر اْلَعَلِويُّ عَ : «پس از بزنطي، نام فضّالة از قلم افتاده است 50در سند رديف  -1

َر َعِن اْلَبَزْنِطيِّ مَ اْلَعيَّاِشيِّ َعْن أَبِيِه َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُنَصْريٍ َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد َعِن اْبِن َمْعُروٍف َعْن َعِليِّ ْبِن  ْهِزَ
ٍن َعْن َأِيب َبِصٍري َعْن َأِيب َجْعَفٍر ع َقالَ  َ   .)139ص ،14ج، 1404(مجلسي، .» .. َو َفَضاَلَة َعْن َأ

قصص األنبياء : «نام جابربن يزيد پس از ابوجميلة حذف شده است 57در سند رديف  -2
َر َعْن َأِخيِه َعن يَلَة  عليهم السالم الصَُّدوُق َعْن أَبِيِه َعْن َسْعٍد َعْن ِإبـَْراِهيَم ْبِن َمْهِزَ ِن ْبِن ُعْثَماَن َعْن َأِيب مجَِ َ َأ

» ... َقاَل مسَِْعُت َرُسوَل اهللَِّ ص يـَُقولُ  َعِن اْبِن َأِيب َأْوىفَ  َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن اْحلَاِرِث الربادي َعْن َجاِبِر ْبِن يَزِيَد َعنْ 
  .)427، ص14ج ،1404 (مجلسي،

شكل صحيح سند، علي عن أبيه عن ابن أبي عمير است كه نويسنده،  61در سند رديف  -3
ْريٍ َعْن اخلصال اْهلَْمَداِينُّ َعْن َعِليٍّ َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعمَ « سترا از قلم انداخته ا» عن أبيه«عبارت 

ٍن اْألَْمحَِر َقاَل مسَِْعُت َجْعَفَر ْبَن ُحمَمٍَّد ع ُحيَدُِّث َعْن أَبِيِه ع َقاَل مسَِْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اهللَِّ  َ  اْألَْنَصارِيَّ َأ
  .)127ص ،15ج ،1404 (مجلسي،» ...يـَُقولُ 

 لغزش در ثبت دقيق متن حديثج) 

سأله ملک الروم عن سبعة «مقاله، در بحار چنين آمده است:  4ي از ضميمه 2متن روايت شماره 
» سة أشياءمخ«به اشتباه، » سبعة أشياء«به جاي عبارت  جراركه » ... أشياٍء خلقها اهلل مل خترج من رحم

 ،11(همو، ج 15و اين خطا را در روايت شماره  )37ص ،11ج، 1404 قيد نموده (مجلسي،
  (Ibid, p:141&142).هم تكرار كرده است )385ص

اره نمود. اش دقتي نويسنده در ثبت دقيق نام معصومتوان به بيها ميهمچنين از ديگر لغزش
است 8منتهي به هر دو امام باقر و صادق االنواربحاردر  88به عنوان نمونه سند رديف 

ختم كرده  7عبداهللالكن نويسنده انتهاي سند را تنها به أبي )213ص  ،18ج، 1404 (مجلسي،
تصحيف در اسامي راويان به سبب عدم توجه نگارنده  در سه موضع، نيز ؛(Ibid, p.149)است
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، به جاي أحمدبن الحسن 44براي مثال در سند رديف  )Ibid, p.146,145&150(رخ داده است 
  .(Ibid, p.145)  أحمدبن الحسين قيد شده است )،400، ص 13ج ،1404 الميثمي (مجلسي،

 انداز پژوهش عدم پايبندي به چشم. 2-1-1-4-2

هاي مقدماتي تأليف هاي يك اثر علمي آن است كه صاحب اثر در بخشاز لوازم و ضرورت
ها و مانند آن بررسي خود به موضوعاتي چون روش پژوهش، منابع مورد استفاده، محدوده

پردازد، بيان اين مطالب از سوي نويسنده، انتظاراتي را در ذهن مخاطب ايجاد نموده بطوري مي
  هاست.ي اثر، بدنبال تحقق آنكه در طي مطالعه

چه مدعي گشته حال آنكه خالف آن كند،جرار در مقاله توقعي را براي خواننده ايجاد مي
اء، ي مبتددر حوزه أبان بن عثمانروايات  پيش از آغاز بررسي جراركند. به عنوان مثال عمل مي

دارد كه به رواياتي ي پژوهش خود را مشخص كرده و اعالم ميمبعث و مغازي، صراحتاً محدوده
س أبي عمير باشند و پأبي نصر بزنطي و يا ابنها، ابني نقل در آنتوجه دارد كه واسطه أباناز 

 جرار  (Ibid, p:106-107).داندروايت مي 133را  هااز احصاي روايات در اين محدوده، تعداد آن
ها را نيز به روايت را آورده و تمامي آن 133ي خود، اسناد اين از مقاله 4ي ي شمارهدر ضميمه

   (Ibid, p:141-153).، ارجاع نموده استمجلسيمرحوم  بحاراالنواركتاب 
، بسياري از أباني پژوهش خود در آثار رغم تصريح بر محدودهعلي جرارمحل نقد آنكه 

ابي عمير از أبان نقل شده است را نيز در شمار روايات اخباري كه از غير طرق بزنطي و ابن
گانه، قرار داده است. درسند بسياري از اين روايات، چه به عنوان راوي نخست و چه با 133

 ترروايت كه البته شمارش صحيح 133ع از مجمو شود.واسطه، اثري از نام اين دو راوي، ديده نمي
روايت به طريق محمدبن ابي عمير و  31روايت به طريق بزنطي، 43نمايد،را تأييد مي 132عدد 

  ، تعلّق دارد. بن عثمانأبانروايت به طرق ديگر راويان  54روايت به طريق هر دو راوي و  4
، متعلق به راوياني %41ث و مغازي، ي مبتداء، مبعحوزهدر أبانروايت منقول از  132از ميان 

بوده و اين كامالً با آنچه نويسنده در بيان ابتدايي خود اعالم  جرارغير از دو راوي مورد نظر 
  داشته در تضاد است.

  . تتبع ناقص در منابع پژوهش 2-1-1-4-3
، از نظر گذشت؛ عثمان بنابانمطالعاتي وي در باب روايات  ، محدودهجراردر معرفي نوشتار 

اند نقل نموده عثمان بنأباناين محدوده هم شامل منابعي است كه روايات سيره و مغازي را از 
را مستند سخن  أبانو هم شامل راوياني كه روايات مذكور را بدون واسطه از وي دريافت و 
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ء روايات در احصا جراري مورد نظر حال بررسي محدوده (Ibid, p:105). اندخود قرار داده
ي اندك نيز چندان دقيق ، حاكي از آن است كه وي در چارچوب همين محدودهعثمان بننأبا

  ي عملكرد وي در اين دو زمينه وارد است. عمل ننموده و اشكاالت مشهودي به نحوه
در دو سطح منابع تأليفي و راويان،  جراري جزئيات اين آسيب روشي در اثر پيش از ارائه

تواند بازسازيِ رسد كه اساساً اين نوع محدودسازي مياين موضوع به نظر مفيد مياشاره  به 
ازد سي سمنبعي كه مورد نظر است را مختل نموده و اين مقاله را از جنبه ديگري مورد نقد و برر

  .)106، ص1391طباطبائي نژاد،  (كريمي و

  تتبع ناقص در منابع تأليفي  الف)
دارد كه منابعي را مورد بررسي قرار داده است كه عمدتاً به نقل از آثار به صراحت بيان مي جرار
اي كه خودش براي راويان اند و با محدودهروايت كرده بحاراالنوارصدوق، طبرسي و ، كليني
روايت مواجه خواهيم  133دارد كه ما با گيرد، اعالم ميدر اين منابعِ مورد بررسي در نظر مي أبان
روايتي 133رغم چنين ادعايي ، آنچه عمالً قابل مشاهده است علي (Jarrar, 2000, p:106).بود

   (Ibid, p:141-153).تنها از بحاراالنوار استخراج نموده است جراراست كه 

  عدم جامعيّت روايات احصائيب) 
م اشاره شد، ضعف ديگر، عد جراري عالوه بر نقصي كه در خصوص منابع تأليفيِ مورد استفاده

 به نقل از بن عثمانأبانو اهتمام الزم اين نويسنده در احصاء و استخراج تمامي روايات  دقت
ي ادعايي نويسنده قابل اي كه رواياتي در همين محدودهابي عمير است؛به گونهبزنطي و ابن

 ؛39ص ،12ج ،1403 (رك: مجلسي، روايت، از قلم انداخته است133عرضه است كه در كنار آن 
  .)140ص ،22ج ؛134ص ،21ج ؛179ص ،20ج ؛136ص ،13ج

، درنظرگرفتن تمامي روايات بن عثماناباني بازسازي مغازي بنابر آنچه بيان شد الزمه
اين در حالي است كه  ذكر شده باشد. بن عثمانابانها، اي است كه در سلسله سند آنسيره

نموده است. با وجود اكتفا به كتاب  ابي عمير محدودابن نويسنده بررسي را به طرق بزنطي و
–روايت  5نيز، بررسي كامل و جامعي  توسط جررا صورت نگرفته است  و حداقل  بحاراالنوار

در  أبانروايت به نقل از  29با مختصات مورد ادعا و دست كم  -كه در باال به آن اشاره شد 
 ؛317و 267و  87و  55و 37ص ،11ج ،1403 ،از ديد وي مغفول مانده است (رك: مجلسي بحار
 58ص ،21ج ؛124ص ،16ج ؛201و 110و  74، ص14؛ ج360و 243ص ،13ج ؛114ص ،12ج
  ).148و  140ص ،22ج ؛133و 
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  هاي مبنايي. آسيب 2-1-2
ترديد، اثر مستقيم، برتمامي جوانب پژوهش وي، اعم از انتخاب مباني فكري پژوهشگر بي

 توان بدونها و نتايج خواهد داشت و پذيرش اين ادعا كه ميموضوع، روش، منابع، نوع تحليل
ز نظر برد، دور افرض، تحقيقي را ترتيب داد و آن را عاري از هر نوع گرايشي پيشداشتن پيش

  است.
ت هايي اسفرضپژوهش پيرامون موضوعي خاص، برخاسته از پيش در اغلب موارد، انگيزه

هايي آن فرضيات را به اثبات برساند؛ در برخي موارد كند، با پيمودن گامكه محقق سعي مي
هاي علمي در اين مسير، كارگشا بوده و محقق را به هدف مي رساند. ممكن است كاربست روش

لكن در برخي موارد نيز ممكن است، به داليل گوناگون چون عدم اشراف الزم بر موضوع، تأثير 
  ورد قبول علمي نيز منجر به نتايج صحيح نگردد.هاي مهاي فكري غالب، استفاده از روشگرايش

نيز متأثر از جريان غالب فكري خاورشناسان بوده كه منجر به  جراراي برخي مباني انديشه
نگاهي ترديدآميز نسبت به اصالت منابع اسالمي و به طور ويژه منابع شيعي شده است.اين 

ط وي و نتايج برآمده از آن، اثر آشكاري ترديد بر نوع مطالب ارائه شده توسهاي فكري بيزمينه
  گذاشته است. 

  ن. كتابت حديث شيعي در عصر صادقي2-1-2-1
ي مكتوب شدن روايات شيعي نسبت به احاديث ، در مباحث مقدماتي بر تأخير صد سالهجرار

   :كند.به تعبير ويسني به عنوان امري مسلم تصريح مي
د ها به دوران بعيافتن آنانتقالبرخالف روايات سنّي كه جريان ضبط و «

ي قرن دوم صورت گرفت، احاديث شيعي ناگزير به شكل مكتوب در نيمه
 اقرها به دوران امام ببود بيش از يك قرن در انتظار بماند و نخستين تالش

  ).(Jarrar, 2000, p:98 »گرددو شاگردانش بازمي
اين در حالي  اين مسئله است؛مستندات قطعي در خصوص  ي چنين صراحتي ارائهالزمه

  ي كتابت حديث از جمله مسائل اختالفي در ميان مسلمانان است.است كه مسئله
نگارش حديث در شيعه و اهل سنت، به استناد شواهد تاريخي، وضعيت  به باور محققان،

، 6پس از رحلت پيامبراينكه  يكساني نداشته است. در خصوص اهل سنت، آنچه قطعي است
در . )94ص ،1ج ،1417 (سيوطي، كتابت حديث ممنوع شد و حدود يك قرن ادامه يافتنقل و 

حديث، متعهد به  ها اصحاب ائمه از همان آغاز صدورحالي كه بزرگان شيعه و در رأس آن
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نسبت به تعدد حديثي حكايت از توجه امامان هاي موجود نگارش اند.نگارش حديث بوده
   .)287-279صص ا،بي ت (صدر، كندنگارش حديث مي

در صورت پذيرش اين مطلب كه كتابت آثار شيعي بر آثار و روايات سني تقدّم نداشته 
تأخّر چنداني هم نداشته و با وجود ميراث مكتوبي كه در كتب فهارس از سه قرن نخست  باشد،

وده بهجري ثبت شده است، حركت شيعه در اين زمينه يا مقدّم بر اهل سنت و يا تقريباً همزمان 
   ).1386 (مدرسي طباطبايي، است

  نگاري . عدم اهتمام شيعيان در سيره2-1-2-3
ويسي نتوجهي پژوهشگران غربي به سيره، جراراز جمله داليل كمنگارش مقاله در بحث از انگيزه
داند كه هيچ اثر قديمي شيعي در اين زمينه به دست ما نرسيده است و تأليفات شيعيان را اين مي

  نويسد: پردازند، او ميكه بر جاي مانده به معناي واقعي به سيره و مغازي نمي بعدي
از لحاظ تاريخي، شاگردان امام چهارم، پنجم و ششم بودند كه ثبت و «

» اي منظم آغاز كردندهاي مختلف علوم اسالمي را به شيوهضبط رشته
)Jarrar, 2000, p:98 .(  

محمدبن  ،7ه عنوان عالمي مشهور و شاگرد امام چهارمب ابن شهاب زهريآنگاه به ترتيب از 
ي داليلي از انتساب به ، ياد كرده و هر يك را با ارائهواقديو 7، از شاگردان امام باقراسحاق

  نويسد: كند و ميمذهب، معرفي ميتشيع دور و سني
تواند بطور جدي مورد توجه قرار تنها نامي كه از ميان اين شاگردان مي«

 »بن عثمان استبه عنوان مؤلّف سيره و مغازي مطرح شود، أبان گيرد و
(Ibid, p:157-159)  

،سعي دارد تا 9كنار اعتقاد به پيامبر دربر اعتقاد خاص شيعيان به امامان  با تأكيد جرار
اعتنايي به را به كم :رنگ جلوه داده و پيروان اهل بيترا كم9پيامبر توجه شيعيان به سيره

به جهت اهميت فراوان آن نزد مسلمين، 9پيامبر در حالي كه سيره متهم سازد. 9رپيامب سيره
همواره در طول تاريخ از موضوعات مورد توجه ايشان بوده و در اين زمينه فرقي ميان شيعه و 

  سني نيست. 
ي شيعيان هانگاشته ي چنين ادّعايي از سوي نويسنده، تتبع كامل فهرستعالوه بر اين، الزمه

، 9يامبرپ است تا معلوم گردد كه آيا حقيقتاً شيعيان در طول تاريخ نسبت به حفظ و نشر سيره
 حال آنكه بررسي منابع مذكور حاكي از آثار فراواني در ارتباط با سيره اند يا خير؟تفاوت بودهبي

  ها و اطالعاتي است كه در كتب رجال آمده است.حالدر قالب شرح 9پيامبر



 مقاله علمي ـ پژوهشي، 1400و زمستان  زيي)، پا29ياپيسال پانزدهم، شمارة اول (پ                        184 

آثار  ها دركه عناوين بسياري از آن 9متقدمان در موضوعات مرتبط با پيامبر نگاريتك
ي بارز اين آثار، كتب دالئل هستند ، مويد اين اهتمام است. نمونهها آمده استرجالي و فهرست
و معجزات ايشان و بعضاً معجزات 9ها اخباري است كه به شخص پيامبركه محتواي آن

هايي در شرح حال برخي از نويسندگان شيعه ارش چنين كتابنگ شود.مربوط مي ،معصومان
، 1407 ؛ نجاشي،279ص ،1ج ،1410 (خويي، بن محمد ثقفيابراهيمآمده است به عنوان نمونه: 

 تا،بي ؛ طوسي،291ص ،2ج ،1410 (خويي،بن رياح بن عمراحمدبن محمدبن علي ،)17ص
بن علي، )63ص بي تا، ؛ طوسي،347ص، 2ج ،1410 (خويي،بن أبي نعيم احمدبن ميثم )،65ص

بن جعفر الحميري عبداهللا )،257ص ،1407 ؛ نجاشي،273ص تا،بي (طوسي، بن فضّالحسن
و غيره از جمله مصنّفين اماميه بودند كه در  )219ص، 1407 نجاشي، ؛294ص بي تا، (طوسي،

  اند. پرداخته 9پيامبر قالب كتب موضوعي به سيره
 نماندن آثار مغازيي بايست مورد توجه قرار داده شود آن است كه  باقينكته ديگري كه م

شيعي را با نبودن چنين آثاري، يكسان پنداشته شده است.هرچند مجموع اظهارات وي در طول 
مقاله، حاكي از آن است كه او به پراكندگي روايات سيره و مغازي در فصول و ابواب مختلف 

كوشد تا اهتمام شيعيان در حفظ جاي نوشتار خود ميولي در جاي آثار حديثي شيعه، اذعان دارد
  را سطحي جلوه دهد.9پيامبر و نشرسيره

نماندن اثر مستقل در اين باب از محدثان شيعه، به معناي نبود اثر در اين زمينه  بنابراين باقي
مت رابطه به ه دهد، روايات فراواني در اينآثار گوناگون شيعي نشان مي نيست. چراكه بررسي

هايي حفظ شده است. اجم به مناسبتراويان و نويسندگان آثار مهم روايي در اثناي كتب و مع
حجم سيره و مغازي با آثاري از نوع معاجم حديثي، تفاوتي قائل جلدي يا كمجرار، ميان آثار تك

در حالي است  باره موجود نيست. ايناي در آثار شيعي در ايننشده و مي گويد، مطلب ارزنده
  به صورت ويژه به روايات سيره اختصاص دارد.  بحاراالنوارمجلد از كتاب عظيم  12كه تنها 

را بر اساس موضوعات گوناگون آن، چندين كتاب در نظر  بحاراالنواراگر كتاب عظيم 
يك كتاب دوازده جلدي حول سيره نگاشته وروايات فراواني  مجلسيبگيريم مثل اين است كه 

  در ضمن مجلدات گرد هم آورده است.  -از آثار متعدد پيش از خود  -را 
را كه مشتمل بر ابواب متعدد و در مجموع داراي 9پيامبر فصل مربوط به سيره مجلسي

  حديث مي باشد، در پنج بخش تنظيم نموده كه در نمودار زير قابل مالحظه است.  2655
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كافي در اين  به ابواب فراوان نگاهي با اما است، ناشناخته اغلب سيره از بحث در نيز كليني
ذكر شده در كافي  عناوين ابواب شود.ازمي مشخص سيره به او نسبت اهتمام ميزان رابطه،

بنابر آنچه در بيان داشته است.  نظر مد را9پيامبر وفات تا والدت از كليني شود كهمي برداشت
رسد عدم اهتمام شيعيان نسبت به گذشت، به نظر مينگاري هاي شيعه در اهتمام به سيرهتالش

  ، منصفانه نيست.جرار سوي از9پيامبر موضوعات مرتبط با سيره

  . محدود نمودن منابع متقدّم شيعي در باب سيره 2-1-2-4
  نويسد: نگاران از اصحاب ائمه ميدر بحث از سيره جرار

جدّي مورد توجه قرار  تواند به طورتنها نامي كه از ميان اين شاگردان مي«
 بن احمر،بن عثمانگيرد و به عنوان مؤلف سيره و مغازي مطرح شود، ابان

   (Jarrar, 2000, p:102)» است
ن درحالي اي كند.نگاران نخستين شيعه را در اين نويسنده محدود ميبا اين بيان در حقيقت سيره

 مانده از اين كتابنيست و مطالب باقي است كه امروز اين اثر در ميان آثار برجاي مانده، موجود
نويسان و رجاليون متقدّم، بر وجود چنين اثري داللت در ميان كتب ديگر و نيز تصريح فهرست

تعداد روايات 
باب 

0

500

1000

1500

ابواب متعلق 
,  به والدت
, رشد و نمو

صفات , ازدواج
و خصوصيات 

شخصي 
رسول خدا

ابواب متعلق 
به معجزات

ابواب متعلق 
به احواالت 
ت پيامبر از بعث

تا حوادث 
/ دوران مدينه 
جنگ ها و 

غزوات 

ابواب متعلق 
, به همسران
,  فرزندان

خويشان و 
راصحاب پيامب

ابواب متعلق 
به درگذشت 

)ص(نبي اكرم

تعداد روايات  785 342 1004 393 131

باب  18 12 36 14 3

فراواني روايات سيره در بحاراالنوار عالمه مجلسي 
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 بن عثمانبانأهاي متقدّم شيعي به كتاب مغازي نگاشتهدارد. بنابراين، دليل منحصر دانستن سيره
  از سوي نويسنده، چندان روشن نيست.

 به عنوان يكي از راويان محمدبن أبي عميرو در معرفي  در ادامه جرارتأمل آنكه ي قابل نكته
داند و اين مطلب را به نقل از ، او را نيز صاحب اثري در موضوع مغازي ميبن عثمانأبانمهم 

  داند. منابع مهم رجالي ذكر نموده و ايرادي بدان وارد نمي
 نبوي كتاب برخي اصحاب ائمه:در خصوص سيرهدر ردّ اين ادعاي جرار الزم به ذكر است، 

نبوي وجود دارد. از آثارمكتوب برخي  سيره اند و از برخي ديگر، اخباري دربارهتدوين كرده
 ندااند، بلكه در موضوع سيره قلم زدهصحابيان چنين استفاده شده كه آنها تنها، راوي اخبار نبوده

ن در تبيين غيرمنصفانه بودن چنين ادعايي، عالوه بنابراي ).51-52صص ،1396 (حسينيان مقدم،
از جمله سيره نگاران متقدم شيعه مي توان  موجود است، جراربر مورد نقضي كه در كالم خود 

)، 154ص ،1410 خويي، ؛10-13ص ،1407 (نجاشي، )ق 141(م بن تَغلِب بَكري جُرَيري أبانبه 
 ،14ج ،1410 ؛ خويي،320ص ،1407 (نجاشي، )ق 170(م بن يحيي غامديابومخنف لوط

 ،1410خويي،  ؛295ص (طوسي، بي تا، )ق 180(م  بن اسودبن ميمونعبداهللانيز  )136-138ص
  ) اشاره كرد.354-357ص ،10ج

  . انتساب منابع مهم سيره به اهل سنت  2-1-2-5
عي ي شيبه عنوان منبعي متقدم در موضوع سيره و در حوزه جراردر مقاله تنها اثري كه توسط 

كه درحال حاضر موجود  (Jarrar, 2000, p:102)است عثمان بنأبانقابل ذكر است كتاب 
ابن و  واقدي، زهري شهابنگاران نخستين يعني ابن سيره ترينمهمنيست.در عين حال او 

 كندي اهل سنت قلمداد مي، را غيرشيعه و ايشان و اثر مشهورشان را متعلّق به حوزهاسحاق
(Ibid, p:101-102).  اين درحالي است كه در خصوص شيعي يا سني بودن هر يك از اين

نويسندگان و راويان مشهور، نظرات گوناگوني مطرح است كه در ادامه به صورت گذرا به آن 
  پرداخته مي شود.
هاي شيعي معرفي شده كه تشيع او را با نويسان مشهور با گرايشدر ميان سيره ابن اسحاق

ي او مطلبي كه بر تمايل در سيره ).42، ص9(ابن حجر، ج انددار كردهبودن، خدشه پسوند قدري
 داندنمى را درست بودنقدري  اتهام بغدادي ها داللت كند، وجود ندارد. خطيباو به قدري
 ،6ج ،1414اند (ياقوت حموي، معرفي كرده او را شيعه هم ). برخى240ص ،1ج (بغدادي،

 به اهل بيت، همچون ابن اسحاقي محبّت او را، مسئله به تشيع جمله علل نسبتاز  ).2419ص
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اي كه در كتابش چندين خبر از ايشان نقل باشد؛ به گونهمي 7داشتن روابط گرم با امام باقر
  .)306و  249، 130، 108، ص1: ابن اسحاق، جر.ك( شده است

 ي محدثانو در عين حال از جمله شيعه امانام نيز او را از اصحاب اماميه برخي از علماي
او دوستدار  ، در اينكههر حال ). به20و 10، ص1برقي، ج ؛144ص ،1(طوسي، ج اندخوانده عامه
جعفريان و ديگران،  ؛17ص  ،1396(خضري و ديگران،  نيست ، ترديدياست بوده بيت اهل

). از اين رو مي توان گفت با توجه به عدم قطعيت در سني يا شيعه بودن 175-174ص ،1393
ي شيعه يا اهل سنت بشمار توان با صراحت او را در زمرهدر منابع مختلف، نمي ابن اسحاق

  ي محدثان سني است.   دارد كه وي از جملهبه صراحت اعالم مي جرارچنانكه  آن آورد؛
نيز اختالفاتي وجود دارد؛ ابن نديم او  ويدر خصوص واقدي و در مورد گرايش مذهبي 

است 9از معجزات پيامبر7كرد و معتقد بود كه علياي كه تقيه ميخوانده به گونه را شيعه 
داند و در كتاب ). شيخ مفيد او را عثماني مذهب متمايل به شيعه مي144ص ،1415(ابن نديم، 

از علماي  ).112صآورده است (مفيد، بي تا،  واقدي الجملهايي از كتاب جمل خود عبارت
اند اقديومتأخر نيز محسن امين و آقا بزرگ تهراني سخن نديم را ذكر كرده و قائل به شيعه بودن 

از اين رو در خصوص گرايش  ).350ص ،1، ج1408 ؛ تهراني،31-30ص ،10، ج1406(امين، 
مفهوم تشيع در قرون نخست اسالم اعم از تشيعي بوده كه  غلبه با تشيع است. واقديمذهبي 

را مقدم  7شد كه امام عليدر آن دوره شيعه به معناي عام به كسي گفته مي اكنون رايج است.
دانست و نيز شيعه به معناي متشيع كسي بود كه در مقام مقايسه ميان خلفا اعتبار و بر عثمان مي

  ).87-19، ص1388داشت (جعفريان،  به امير المومنين اعتناي بيشتري
پژوهش هاي صورت گرفته از نگاهي دو سويه  ابن شهاب زهريدر نهايت و در خصوص 

ابن شهاب زهري و عداوت اهل «ي برخوردار است، برخي همچون حيدري نسب، در مقاله
 ،نند دنيادوستي زهريهايي مافصلنامه پژوهش هاي قرآن و حديث، با تأكيد بر مؤلفه در»بيت

انحراف  يپوشي و كتمان حقايق در خصوص اهل بيت، غلبهپيوند ناگسستني وي با حاكمان، حق
و نويسندگان ديگري همچون تقوي و مجتهدي  انداز مسير صالح را در مورد ابن شهاب، پذيرفته

گ، تاريخ و فرهن فصلنامه در» بازخواني ارتباط محمدبن شهاب زهري با خلفاي اموي«ي در مقاله
 در »نگاري ابن شهاب زهريدر سيره7اخبار مرتبط با اميرالمؤمنين«ي و محمدآبادي در مقاله

هاي مثبت تاريخ زندگي وي تأكيد كرده و در عين فصلنامه فرهنگ پژوهش، عمدتاً بر جنبه
مايي در نپذيرش موضوعِ غيرقابل انكار ارتباط زهري با دربار اموي، سعي در كاستن شدت سياه

  اند. خصوص شخصيت وي نموده
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شهاب به دستگاه اموي، به عنوان دولتي كه بزرگترين مانع در به وابستگي آشكار ابن نظر
ي اهل سنت تعلّق زهري به حوزهو  )292، ص1400برابر اهل بيت بود (حسيني و همكاران، 

  مينه صحه گذاشت.در اين ز جرار ماهرتوان بر ادّعاي ترديدي نيست و از اين جهت مي

  . تحوّل و تطوّر متون روايي در جريان انتقال حديث2-1-2-6
كند كه در طول مقاله مصداقي براي در برخي مواضع از نوشتار خود ادعاهايي را مطرح مي جرار

رسد اين موضوع يا به دليل رعايت اختصار از سوي وي بوده و نمايد. به نظر ميآن ، ارائه نمي
  را مسلم فرض كرده است.  يا صحت ادعاها

 دهند كه ازاي را به هم ارتباط مي، تأليفات حديثي شيعي، روايات جداگانهجرار به باور
 ,Ibid( تا به شكل جديد در نوعي تأليف تازه استفاده شوند فضاي اصلي خود برداشته شده

p:100(. ه كرده و با استناد بكه نويسنده از اين مطلب به عنوان يك آسيب مهم ياد با وجود اين
د، لكن هيچ خوانداليلي، مخاطبِ منابع شيعي را، در برخورد با اين مصادر به احتياط بيشتر فرامي

توضيح افزوني در اين زمينه نداده و به بياني  مبهم بسنده نموده است. آنگاه بدون ذكر مستندي 
  به مطلبي ديگر منتقل مي شود.

است كه در خصوص » تقطيع احاديث«نده از اين بيان، جاست كه آيا مراد نويسسؤال اين
  برخي روايات در منابع بعدي به قرائني رخ داده يا مطلب چيز ديگري است؟

الزم به ذكر است در عصر معصومان: شاگردان آنان به جمع و ضبط احاديث پرداختند و 
يث در يعي احادطور طباولين كتب معتبر حديثي با نام اصول به اين طريق، شكل گرفت. به

از اين رو، صاحبان جوامع اوليه با هدف تبويب  ها فاقد فصل بندي بود.نوشتهدست گونهاين
احاديث، حديثي را كه شامل چند قسمت بود تقطيع نموده و هر قسمت را در باب متناسب با 

وع ضآن آوردند كه چنين اقدامي در اصطالح، تخريج يا تقطيع حديث ناميده مي شود و اين مو
كه گاه منجر  اندپرداخته		تنها مختص به شيعه نيست و كتب مهم حديثي اهل سنت نيز به تقطيع

به اختالف در فهم حديث و يا اجمال و تعارض در ميان روايات گرديده است (مهدوي راد و 
   .)133ص ،1389 ديگران،

خشي جدا كردن ب از اين بيان، تقطيع اصطالحيِ روايات به معناي جراردر صورتي كه منظور 
از يك حديث طوالني، متناسب با موضوعي خاص باشد، بايد در پاسخ گفت كه در فرض 
پذيرشِ تقطيعِ رواياتِ سيره در تأليفات حديثي شيعي، اين امر بين شيعه و اهل سنت در مواجه 

  با احاديثي كه شامل موضوعات گوناگون بوده است رايج بوده است.
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 توان داشت و آن اينكهبرداشت دومي نيز مي جرارديث، از سخن در كنار موضوع تقطيع احا
وايات اند و با ساير رروايات سيره در منابع متأخر كه در دسترس ما هستند در فضايي روايت شده

اند كه روايات مذكور در آن فضا صادر نشده و يا در مصدر و منبع اصلي آن باب مرتبط گشته
اين غير از ذكر موضعِ حاجت از يك روايت، در منبع متأخر در آن سياق ذكر نشده بودند و 

  نويسد: است. با توجه به عبارت نگارنده كه مي
روايات و  - منابع متأخر حديثي شيعه -ها ي آنمطالب مورد استفاده«

دهد كه از فضاي اصلي خود برداشته اي را به هم ارتباط مياخبار جداگانه
 ,Jarrar( »نوعي تأليف تازه استفاده شونداند تا به شكلي جديد در شده

2000, p:100.(  
 صورت نيز سوگيريتر است و در اينرسد كه برداشت اخير به مراد وي نزديكبه نظر مي

دهد؛ چراكه گويا گردآورندگان اين ي عملكرد مؤلفان شيعي در نگاه او، خود را نشان ميبه نحوه
طعاً در عين پذيرش اين مطلب كه قاند. س ابائي نداشتهخود از تدليمنابع براي رسيدن به مقصود 

تواند در گزينش اخبار و روايات از سوي وي و كيفيت مباني اعتقادي و كالمي هر مؤلفي مي
نگارش كتابش اثرگذار باشد، اما مساوي دانستن اين موضوع با تدليسي كه در نوع چينش روايات 

  مد نظر نويسنده است، دور از انصاف است.

 غايي . آسيب2-1-3

يابد، حاكي از آن است كه بررسي نتايجي كه ماهر جرار در انتهاي پژوهش خود بدان دست مي
تار در آغاز و پايان نوش جرارهايي است كه متوجه روش و مباني اوست. اين نتايج متأثر از آسيب
ه موضوعات ب ي خود مبني بر عدم توجه شيعياننشدهفرض ثابتيابي پيشخويش سعي در ريشه
عتنايي ا، رمز اين بيونزبرودر طي قرون داشته است. او با استناد به سخن 9سيره و مغازي پيامبر

ها كند. از نظر وي محور اين نوشتهشيعيان را در موضوعِ روايات سيره و مغازي جستجو مي
ه زعم ند. بكتاريخ رستگاري امت بوده و اين آثار را در حكم منبع مشروعيت و نجات تلقي مي

س كند، دليل اصلي احساي امامت:، با تفاسيري كه خود اشاره ميوي نگاه خاص شيعه به مسئله
   .(Ibid, p:116-117 ) ي پيامبر استعدم نياز آنان به حفظ و نگارش سيره

ي توجهي شيعه به مسئلهص بيعالوه بر مستنداتي كه در ردّ ادّعاي جرار در خصو
او از  اي است كه، استفادهجرارنگاري در اثناي مباحث پيش گذشت، اشكال وارد بر بيان سيره

كند و شيعه را به دليل اهتمام و توجهشان به مقام امامت، متهم نوع اين باورهاي شيعي ارائه مي
 هاي بسياربه باور وي مؤلفان شيعه داستان نمايد.مي 9اعتنايي به سيره و مغازي پيامبربه بي
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مغازي، حذف و به  - ها گسترش يافت از آثار سيرهمهمي را كه اعتقادات اماميه پيرامون آن
مضاميني جديد آراسته كردند تا در فصولي كه براي زندگي اين چهارده حجت در نظر گرفته 

يك اسطوره و 7، نه فقط علي»در سيره7علي«شده بود، پراكنده كنند. با اين كار، به جاي 
  شوند. گر ميجهاني و اساطيري جلوه» خاندان مقدسِ«الهي، بلكه حتي يك  پرتوي از نور

مايد، ني تحقيقش بدان تأكيد ميي تمامي مطالب به عنوان نتيجهآنچه نويسنده پس از ارائه
به اين نكته توجه ندارد كه اگر شيعيان  جرار ي وي به منابع شيعي است.حاكي نگاه سوگيرانه

كه  9اي قائل هستند، اين موضوع نه در عرض جايگاه پيامبربراي امامان معصوم، جايگاه ويژه
ي امامان:از سوي شيعه در حقيقت تالش در در طول مقام ايشان است و تالش براي حفظ سيره

  بوده است.9جهت حفظ سيره پيامبر
ي شناساندن جايگاه اهل بيتشان در قالب احاديثي چون زمينه در9ي پيامبراهتمام ويژه

نيز ذكر فضائل ايشان در قرآن و اهتمام  در فضائل آنان آمده، 9حديث مهم ثقلين كه از پيامبر
صحت اين  .)194، ص1394محمدزاده ،  و لطفي معصومان ومفسران در تبيين مصاديق آن (رك:

حاكمان وقت بر تحريف و تالش اكثر ن شرايط عصر ائمه عالوه بر اي نمايد.ادعا را تأييد مي
و در بسياري موارد، سعي در محو و انكار فضائل ايشان، موجب توجه بيشتر شيعيان سيره امامان 

عالمان امامي در اغلب ها و مبارزه با تحريف جايگاه ايشان بود. به احقاق حقوق آن
را مقدم شمرده و در  9ي پيامبرختن به سيرهپردا ،در باب زندگاني ائمههاي خود نگاريسيره

 ابن حمزه طوسي، ؛152ص ،1390اند (طبرسي، گفتهابواب ابتدايي آثار در باب آن سخن مي
   .)37-114ص ،1419

  اهل كساء سيره . وجه قوت تفكر جرار در مقاله2-2
شيعي سيره، وجود ي منابع در حوزه ماهر جرارهاي گوناگوني كه در نوشتار تا بدين جا آسيب

داشت، نقد و تحليل گرديد؛ لكن با توجه به تعريفي كه در آغاز از تحليل انتقادي ارائه گشت و 
ها و هم متوجه امتيازات يك اثر دانست، در اين مرحله الزم است نقاط آن را هم ناظر بر كاستي

  ي مورد نيز قرار گيرد.قوّت مقاله
ي خود اشاره نموده است در ميان پژوهشگران غربي لهنيز در ابتداي مقا جرارهمانطور كه 

 ,Jarrar( شده است9و خاورشناسان، كمتر توجهي به منابع شيعي در موضوع سيره پيامبر

2000, p:98 .(مطرح شده براي اقدام به چنين پژوهشي از سوي نويسنده نيز، همين  اساساً انگيزه
اتفاق مقاالت و كتب خاورشناسان، حداقل تا  توجّهي بوده است. به واقع در اكثر قريب بهكم

ميالدي، تمركز پژوهش ها، معطوف به آثار و موضوعات  2000زمان انتشار اين مقاله در سال 
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ي كميّت و شدّت تبليغات در خصوص آثار ي آن، غلبهمرتبط با اهل سنت بوده كه دليل عمده
  ي آن به جهان غرب است. سني و تالش فراوان اهل سنت در انتشار آثار خود و معرف

 ياز طرف ديگر مسلمانان اهل سنت، از نظر تعداد پيروانشان در جهان بر شيعيان غلبه
چشمگيري دارند و قطعاً همين امر سبب شده است كه جهانيان اسالم را در قالب اهل سنت 

از اسالم  يهاي فرعي تلقي نمايند. هرچند كه چنين شناختبشناسند و بپذيرند و شيعيان را فرقه
ته و آثار شيعي پرداخ نيز سايه انداخته است، لكن همين كه به مطالعهجرار و پيروان آن بر نگاه 

ي خود، باب توجه به اين آثار را تا حدّي گشوده است، در خور توجه است؛ در قالب مقاله
اي هشتهانتخاب چنين موضوعي براي پژوهش از اين جهت اهميت دارد كه ، اغلب مقاالت و نگا

علمي بر آثار پس از خود اثرگذار بوده و راه را براي انديشه و تحقيق در آن حوزه، هموار 
  كنند.مي

  تحقيق ايجنت
 در بررسي منابع قديمي شيعي، راجع به سيره جراري دستاوردهاي تحليل انتقادي انديشه

  را مي توان به شرح ذيل خالصه نمود:  9پيامبر
گيري نسبتاً ناكارآمد روش ماهر جرار در مسير پژوهش با نواقصي مواجه است كه بهره  .1

  هاست.وي از روش بازسازي، يكي از اين كاستي
جرار در عين اعالم محدوده خاص براي پژوهش، براي انتخاب منابع معيّن خود اعم  .2

م از ميان افراد وآثار گسترده، اعالاز افراد و آثار تأليفي، مالكي مطرح نكرده و دليل امتياز آنان را 
ننموده است. او در همين سطح محدود از منابع تأليفي و راويان نيز، دقيق عمل نكرده و براي 

 بازسازي اثر مورد نظر، مواردي را از قلم  انداخته است. 

به منابع و ثبت  به طور كلي در مراجعه جراري اينكه، هاي جدي مقالهاز جمله آسيب .3
ي علمي را به كار نبسته و در ، دقت مورد انتظار براي يك مقالهاين مراجعات نتايج و ضبط

اموري چون نقل متن و سند روايات از كتب حديثي و نيز ترسيم نمودارها خطاهاي مكرري را 
 مرتكب شده است. 

اندازي كه در ابتداي بحث مطرح نموده، پايبند نمانده جرار در برخي موارد به چشم .4
اي كه براي استفاده از منابع روايي و راويان مورد نظرش، اعالم نموده، است.اوگاه، از محدوده

 تخطي كرده و يا مراحلي را كه براي انجام پژوهش برشمرده بود، كامل به انجام نرسانده است.

اي هاي حاكم بر فضاي انديشهفرضي جرار، تحت تأثير برخي پيشنوشته .5
 بوده و بيان وي، بيانگر رويكرد افراطي نسبت به آثار روايي شيعي است. هخاورشناسان، سوگيران
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ادّعاي مطرح شده توسط جرار مبني بر عدم اهتمام شيعيان در طول اعصار در جهت  .6
نشان از عدم اشراف وي به تاريخ صدر اسالم و نيز تاريخ تشيع  ،9پيامبر حفظ و انتشار سيره

  دارد. اطّالعي از مباني شيعيو نيز كم
با توجه به اظهارنظرهاي جرار، وي روش اهل سنت در تدوين روايات را اصل در  .7

 ينظرگرفته وبكارگيري غير آن را كاستي تلقي نموده و نبود يا كمبود منابع مستقل شيعي در حوزه
 سيره و مغازي را به معناي فقدان مطلق چنين منابعي فرض كرده است. 

يه شيعه و اتهاماتي چون عدم ذكر منبع در مصادر شيعي نويسنده براي مدّعيات خود عل .8
و درج روايات در مصادر پسين در ساختاري متفاوت از سياق مبداء، مصداقي ارائه نكرده است 

 و اين حاكي از عدم اعتبار منابع شيعه نزد وي است.

ن، اي كالمي شيعيترين مبناي مميزهي امامت به عنوان اصليجرار در برخورد با مسئله .9
ي وي و نتايجي به آن دست يافته، نشان از عدم اشراف وي در ضعيف عمل كرده و نوع انديشه

 اين موضوع دارد.

با توجه به مستندات فراوان در آثار روايي اهل سنت و به طريق اولي در منابع شيعي،   .10
ش ، قابل پذير9در قرون بعد از پيامبر 7هاي ساختگي عليادّعاي جرار در خصوص برتري

 نيست.

وجه امتياز پژوهش جرار، پرداختن به موضوعي با گرايش شيعي و در نتيجه معرّفي   .11
  .باشدبرخي آثار و منابع شيعه از اين رهگذر مي

   

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

ـــول  تحقيق:، المبعث و المغازي و والوفاة و الســقيفة و الردةش). 1375احمر ( ،ابان بن عثمان رس
 جعفريان، قم: مكتب االعالم االسالمي.

الطبعة االولي، بيروت:  ،ســيرة ابن اســحاق (كتاب الســير و المغازي)ق). 1398( محمد ابن اســحاق،
  دارالفكر.

  مطبعة دارالمعارف النظامية. :، هندتهذيب التهذيبق). 1326عسقالني ( ابن حجر
  دارالمعرفة.  ، بيروت:الفهرست). 1415ابن نديم، محمدبن اسحاق (
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ــغرپور، ــي محورهاي مناقب و فضــائل در كتب شــش« ).1387( حســن اص ــنتگانهبررس ، »ي اهل س
 .37-61صص، 81شماره  ،مطالعات اسالمي

  ، بيروت: دارالمعرفة.مستدرك اعيان الشيعهق). 1406امين، سيد محسن (
 مؤسسه بعثه.، قم: البرهان في تفسير القرآن ش).1374سيد هاشم بن سليمان ( بحرانى،

  .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانرجال البرقي ق).1383احمد بن محمد بن خالد ( برقى،
  ، قم: اسماعليان.الذريعه الي تصانيف الشيعهق). 1408آقابزرگ ( تهراني،

  نشر علم.  ، تهران:تاريخ تشيع در ايرانش). 1388رسول ( جعفريان،
 سمت. ، تهران:منابع سيره نبوي نقد و بررسيش). 1393جعفريان، رسول (

سينيان مقدم، سين ح سيرهش). 1396( ح سي  شنا صحاب امامانتطور  ، قم:نگاري با تكيه بر نقش ا
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

نقش جريان تاريخي تدليس سندي « ش)، 1400( ، صادق؛ بشيرزادهرضاداد، عليه؛ حسيني، بي بي زينب
صادق (ع)  سنتدر بازيابي روايات امام  شماره مطالعات قرآن و حديث ،»از جوامع روايي اهل   ،

 .320-289، صص 2

ضري، ضا خ سيره ش).1396( سيد احمدر سيرهمجموعه مقاالت همايش   ، تهران:پژوهانپژوهي و 
 پژوهشكده تاريخ اسالم.

  ، بيروت: دارالكتب العلمية.تاريخ بغدادق). 1417خطيب البغدادي، أبوبكر أحمدبن علي (
 ، بيروت: إحياء السنة النبوية.تقييد العلمتا). (بيأبوبكر أحمدبن علي  بغدادي،خطيب ال

 : مركز نشر آثار شيعه. ، قممعجم رجال الحديث ق).1410خويى، سيد ابوالقاسم (

ــعيد بن هبة اهللا  ــالمق). 1409(راوندى، قطب الدين س ــا قصــص األنبياء عليهم الس ، محقق غالمرض
 .مركز پژوهش هاى اسالمى عرفانيان يزدى، مشهد:

  كتابخانه آية اهللا مرعشى نجفى. :قم ،الدر المنثور فى تفسير المأثورق). 1404( سيوطي، جالل الدين
  دارالكلم الطيب.: ، دمشقتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ق).1417سيوطي، جالل الدين (

   .شركه النشر و الطباعه العراقيه :عراق ،تأسيس الشيعه لعلوم االسالم (بي تا). صدر، سيد حسن
صلّى اهللا عليهمق). 1404(صــفار، محمدبن حســن  ضائل آل محمّد  صائر الدرجات في ف محقق  ،ب

  .قم: مكتبة آية اهللا المرعشي النجفيمحسن بن عباسعلى كوچه باغى، 
 : اسالميه.، تهرانإعالم الورى بأعالم الهدى ق).1390طبرسى، فضل بن حسن (

 .، نجف: انتشارات حيدريهالرجالق). 1381محمد بن الحسن ( طوسى،
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  ، نجف: المكتبة المرتضوية.الفهرستتا). طوسى، محمد بن الحسن (بي
، تهران: بازســازي متون كهن حديث شــيعه؛ روش، تحليل، نمونهش). 1388( عمادي حائري، محمد

 مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي.
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