بررسی روش شناسانهی کتاب الجمل و النصرة لسید العترة
فی حربالبصرة اثر شیخ مفید
محمدرضا هدایت پناه
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چکیده
نقش دانشمندان شیعی ،در توسعه دانشهای مختلف ،از جملهه تارخ نگهاری ،غیرقابه
انکار است .وجود میراث گرانبهای علمای شیعه ،در اخهن زمینهه ،مؤخهد اخهن مدعاسهت.
هرچند ،بسیاری از آنها در گذر زمان از میان رفتهه و تنهها مختصهری از آنهها در منهاب
تارخخی اه سنت ،بازتاب خافته است؛ اما بیتردخد ،تالش برای بازسهازی آثهار مفقهود
شیعه ،و تصحیح عالمانه متون برجای ماند  ،موجب برجسهته شهدن نقهش شهیعیان در
تمدن اسالمی خواهد شد .کتاب الجم  ،خکی از متون تارخخی شیعی است که به لحاظ
روشمندی و استحکام متن ،و نیز جاخگا نوخسند آن ،از ارزش بسیاری برخوردار است.
اخن کتاب ارزشمند ،تألیف فقیه ،متکلم و مورخ بزرگ شیعه ،شی مفید اسهت .نظهر بهه
قدمت و خگانگی اخن کتاب در باب جنگ جم  ،به عنوان خکی از مهمترخن روخهدادهای
صدر اسالم ،شاخسته است ،ارزش تارخخی آن ،بیش از پیش مورد توجه قرار گیهرد .اخهن
امر ،جز از را شناساخی وجهو مختلهف اخهن کتهاب ،بهوخه بیهنش و روش شهی مفیهد
وشناساخی مناب مورد استفاد وی و ارزشگذاری آنهها ،میسهر نخواههد شهد .اخهن مقالهه
میکوشد تا با تکیه بر روششناسی شی مفید ،از عههد تحلیه موا ه علمهی وی در
کتاب الجم برآخد.
کلید واژگان
کتاب الجم  ،شی مفید ،روششناسی ،متواترات ،اخبار مستفیضه ،اخبار آحاد ،عثمانیه

 .1عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران.
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از دیرباز ،در باب طـر موضـوعاتی کـه میتوانـ میـان اهـل تشـیع و تسـن ،،ایجـاد
حساسیت کن و یا موجب تنش در روابط آنها شـود ،دو دیـ هاه مافـاوت وجـود داشـاه
است .دی هاه نخست ،ای ،است که برای پرهیز از تنش ،هیچ هاه نبای در ای،هونه مباحث
وارد ش ؛ چرا که پرداخا ،به ای ،موضوعات ،جز دام ،زدن بـه اخاالفـات رمـره دیگـری
ن ارد ،و هر ق ر که از یک طرف به ای ،هونه موضوعات پرداخاه شود ،بهار آن اسـت کـه
طرف دیگر ،سکوت پیشه کن  .به زعم باورمنـ ان بـه ایـ ،رأی ،پاسـخ دادن ،تنهـا سـبب
ملاهب ش ن جو جامعه خواه شـ و هـیچ نایجـه مطلـوبی را بـه همـراه نخواهـ آورد.
دی هاه دوم ،بر آن است که مباحثه و مناظره در باب ایـ ،هونـه موضـوعات ،نـه تنهـا بـه
هسارش دامنـه اخاالفـات نمیانجامـ  ،کـه در سـای طـر آراء مـان ،و شـفاف عاامـان
فرهیخاه -بر اساس ج ال احس ،که قرآن ب ان سفارش کرده است -از یک سـو ،فرصـت
از غوغاساالران افراطی و قشری مسلکِ هر دو هروه برای ورود به ایـ ،عرصـهها سـاان ه
میشــود ،و از ســوس دیگــر ،بــه بســیاری از شــبهات ناشــی از ســوء برداشــتها و
دروغپردازیها و شایعات نادانان و فانهانگیزان و شیادان ب خواه در میان دو هـروه ،پاسـخ
داده میشود .پیروان ای ،دی هاه ،معان ن که سکوت ،نه تنها چیزی را حل نمیکنـ  ،بلکـه
اوالً ،بر دروغ پروازیها و شایعات ،مهر تأییـ خواهـ زد و رانیـاً ،بـازار دشـمنان هـر دو
هروه ،که منافع سیاسی خود را در ایجاد جوی آکن ه از شبهه ،فانـه و واهرایـی مسـلمانان
میبینن  ،هرم خواه کرد ،و در نایجه ،حنینت به مغاک خواه رفت و بر تیرهـی روابـط
فرینی ،افزوده خواه ش  .بی تردی  ،آنچه در مباحثات و منـاظرات ،بـرای هـر دو هـروه،
مهم مینمای  ،پایبن ی به اصول اخالقی ،ع م اساناد به امور سست و ضـعیف ،بکـارهیری
زبان مشارک برای تبیی ،مبانی مورد وفاق ،و نیز ،احاجاج بر اساس مبـانی مـورد پـ یرش
طرف منابل است .کااب «ااجمل» شیخ مفی در قرون ه شاه ،و کااب «اامراجعات» عالمه
شرف اا ی ،و «ااغ یر» عالمه امینی در زمان معاصر ،نمونههایی از ایـ ،هونـه مباحثـهها و
مناظرهها به شمار میآین  .بر ای ،اساس ،شناسایی و ارزشهـ اری بـر کاـاب ااجمـل -از
حیث منابع مورد اساناد و روش اسا الل -از اهمیت زیادی برخوردار است .چـه ،سـزاوار
است جامعه علمی ما از ای ،میراث که ،شیعی ،آشنایی بهاری حاصل کن .
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مقدمه

حیات علمی شیخ مفید

علمای بزرگ امامیه است .پ رش معلم بود ؛ از ای ،رو ،شیخ را «اب ،اامعلـم» میهفانـ .
به سال 336ه .در محله شیعه نشی ،کرخ بغ اد ،به دنیا آمـ  .نـزد پـ ر و علمـای عصـر
خود ،علوم مخالف را آموخت و خود عاامی ش که در تمام حوزههای علمی ،از فنه و
ح یث و تفسیر تا کالم و تاریخ و شعر و ادب ،تسـلط کامـل یافـت ،و رئـی

مـ هب

امامیه در عصر خود ش  .او شاهردانی نظیر :سی مرتضی ،سـی رضـی ،شـیخ طوسـی و
نجاشی تربیت کرد که هر ک ام ،از علمای طراز اول شیعه به شمار میرونـ  .از ایـ ،رو،
نه تنها علمای امامیه ،که بزرهانی از اهل سنت ،نظیر :اب ،جوزی ،ذهبی ،ابـ ،کثیـر و
اب ،حجر عسنالنی به عظمت علمـی او اعاـراف کردهانـ (ابـ ،جـوزی17 /8 :1407 ،؛
ذهبی344 /17 :1410 ،؛ اب،کثیر368 /12 :1408 ،؛ اب،حجـر ،همـان .)368 /5:شـیخ در
نزد حاکمان شیعی آل بویه ،از جایگاه رفیعی برخوردار بود؛ به هونهای کـه عضـ اا واه
به دی ار او میرفت (یافعی22 /1417:3 ،؛ذهبی ،همان.)344 /17:
در باب م اهب مخالـف ،از دانـش وسـیعی برخـوردار بـود .کاابهـای مخاافـان را
برمیرسی و پیرامون آنها مباحثه میکرد (ذهبی ،همان  )344 /17:وهـاه بـا مخاافـان بـه
مناظره مینشست تا به هونهای شایساه آنهم با رویکردی علمی و مـان ،،بـه پاس اشـت
حریم تشیع ق افرازد .تالش علمی شیخ ،منحصر به بغ اد نبود ،بلکه همت او معطـوف
به دفاع از تشیع و رفع شبهات در سایر نناط جهان اسالم نیز بود .1ای ،خ مات بیب یل
زبان برخی مخاافنش را هشود چنانکه در هنگامه ی وفـاتش ناوانسـان شـادی خـود را
کامان و یا پنهان دارن ( .خطیب بغ ادی .)449 /3: 1417 ،مطـاب هـزارش منـابع شـیخ
مفی در رمضان سال  413چشم از جهان فروبست و بیشماری از مخاافان و موافنـانش
که به روایای هشااد هزار نفر میش ن در تشییع جنازه او حاضر ش ن  .شـاهردش سـی

بررسی روش شناسانهی کااب ااجمل و النصرة لسید العترة فی
حربالبصرة ارر شیخ مفی

اب ،حجر عسنالنی ،همه امامی م هبان را م یون او میدان (اب ،حجر.)368 /5: 1416 ،

مرتضی بر او نماز خوان  ،و در کنار مرق مطهـر امـام کـاظم(ع) بـه خـاک سـدرده شـ
 .1ای ،موضوع را می توان از رسائل او که برای شیعیان در نناط مخالف جهان اسـالم نظیـر :جرجـان ،طبرسـاان،
دینور ،موصل ،مصر و  ...نوشاه است به خوبی دریافت برای اطالع بیشار بنگری به ( :نجاشی.)1416:402 ،
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ابوعب اهلل محم ب ،محم ب ،نعمـان عککبـری بغـ ادی ،معـروف بـه شـیخ مفیـ  ،از

(نجاشی 402: 1416 ،؛ طوسی1417:239 ،؛ یافعی.)28 /3: 1337 ،
هریک در زمـرهی میـراث مکاـوب شـیعه اسـت ،بـه رشـاه تحریـر درآورد .مهمتـری،
کاابهای او عبارتن از :اامننعه در فنه؛ االرشاد فی حججاهلل علی ااعباد؛ اوائل اامنـاالت
فیاام اهب و اامخاارات؛ تصحیح االعاناد بصواب االناناد؛ االفصا فی االمامه؛ االماای؛
ااعیون و اامحاس ،،و سرانجام ااجمل ،که موضوع ای ،نوشاار است.
مطاب بررسی های صورت هرفاه در اناساب ااجمل به شیخ مفی میان مورخان اتفاق
آراء است .شماری از شر حال نگـاران و علمـای مانـ م و ماـأخر شـیعه هـم چـون:
نجاشی ،شیخ طوسی ،اب ،شهرآشوب وآغا بزرگ تهرانی بر صـحت ایـ ،اناسـاب ،پـای
فشرده ان ( .نجاشی399 :1416 ،؛طوسی239 :1417 ،؛ اب ،شهرآشوب148 :1376 ،؛ آغـا
بزرگ تهرانی .)295 /1: 1403 ،اهرچه منابع تاریخی از ای ،کااب ،با سه عنوان مخالـف
همچون «ااجمل» ؛ «النصرة لسید العترة فی حرب البصرة» ؛
«اامسألة ااکافئه فی ابطال توبة ااخاطئه» یاد کردهان ؛ اما اسااد سی علی میرشریفی
محن ان یشمن کااب ااجمل ،برای ،باور است که «جمل» و «نصرة» هر دو بخشی از
یک کاابن ؛ اما «المسالةالکافئه» ،کااب دیگری است که آنه هم مناسب بـا
شیخ است( .شیخ مفی .)27-26 :1413 ،
کتاب الجمل :التقاط کالم و تاریخ

محور اصلی ای ،کااب ،نخسای ،نزاع مسلحانهی یا رویارویی نظامی مسـلمانان یعنـی
جنگ جمل است که از عمـ ه موضـوعات بحـثبرانگیز و پردامنـه در میـان مسـلمانان
محسوب میشود .شیخ مفی  ،در ای ،کااب میکوش با دو رویکرد کالمی و تاریخی بـه
مواضع ناکثی ،بدردازد .ب ی ،معنی که او همجون مورخی صرف با ای ،رویـ اد برخـورد
نکرده است تا از ای ،ایساار ،تنها به ننل واقعه جمل بدردازد؛ بلکه او در وهلـه نخسـت،
هم چون ماکلمی توان تالش میکن از عنای شیعه امامیـه و مواضـع امیراامـممنی(،ع)
ب رسای دفاع کن  .چه ،برای عاام ماکلمی چون او ،جنـگ جمـل پـیش از آن کـه یـک
حادره تاریخی بشمار آی موضوعی کامالً اعانادی است .از نظر او ،محور ای ،موضـوع،
امام مشروع و واجب ااطاعهای است که ع ه ای از بزرهان صحابه بر او شوری ن  .رفاار
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او در طول حیات پر برکت خود ،بیش از دویست عنوان کااب در علوم مخالـف کـه

اینان در برابر امام ،که مص اق بارز "بغی" و "فساد فی االرض" بود ،وجـوب جهـاد را
تنزیه و ع اات آنان مصرن و قائل به توبه آنانن  .از ای ،رو ،شیخ مفی به صراحت بیـان
میکن که م ،با اساناد به هزارشهای مورخان اهل سنت ،خواسام بطالن چنی ،ادعـایی
را نشان دهم ،و آشکار سازم که آنان ب ون هیچ ع ر و بهانه ،جنگی را بـه راه ان اخانـ
که در آن ،قص ی جز اجاجت و عناد و ریخا ،خون امیـر مممنـان (ع) ن اشـان (شـیخ
مفی  .)423 :1413 ،به همی ،سبب ،الزم شمرده است با دو رویکرد کالمی و تاریخی به
ای ،موضوع بدردازد تا ابعاد مخالف آن را مورد بررسی قرار دهـ  .از ایـ ،رو ،کاـاب را
فرقههای مخالف در باب ای ،جنگ ،و بخش دیگـری را بـه هـزارش تفصـیلی جنـگ،
اخاصاص داده است که توصیف ای ،دو موضع در پی خواه آم .
بسترشناسی سیاسی  -فکری کتاب

اهمیت و جایگاه ویژه «ااجمل» شیخ مفی زمانی نمایان میشود که باوان آهـاهی الزم
از ظرف زمانی و مکـانی تـأایف ایـ ،کاـاب ،و شـناخت بسـار سیاسـی -فکـری آن را
دریافت .ب یهی است بی شناخت ای ،دو عامل نمیتوان قضاوت صحیح و نگاهی جامع
و منصفانه به جایگاه ای ،کااب داشت.
عصر شیخ مفی  ،از نظر سیاسی ،زمانهی برآم ن دواتهـای شـیعی اسـت؛ و از نظـر
فرهنگی ،عصر تضارب آراء و بازار هرم هفاگوهای کالمی -تاریخی است .هـر هـروه و
م هبی ،سعی بر آن داشت تا از ان یشههای خود دفاع کن  .در ای ،رویارویی فکری کـه
هر فرقهای ،دانشمن ان پرمای خود را به می ان هفاگـو آورده بودنـ  ،بیتردیـ  ،پیـ ایی
کماری ،ضعف ،نایجهای جز نیسای و یا به حاشیه رفا ،آن م هب در پی ن اشت .شای
باوان چنی ،عرصهای را برآین امواجی دانست که پ

از غیبـت کبـری پیرامـون مسـااه
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حربالبصرة ارر شیخ مفی

در دو بخش کالمـی و تـاریخی تنظـیم کـرده اسـت :بخشـی را بـه آراء و ان یشـههای

امامت برخاساه بود و ماکلمی ،اهل سنت را بر آن داشـت تـا ریشـههای تفکـر امامـت
شیعه را به چااش کشن (جمعی از ممافی.)223 /2: 1386 ،،
از میان مباحث بسیار حساس و جنجال برانگیز میان دو هروه تشیع و تسن ،،در قـرن
چهارم و پنجم هجری ،موضوع صحابه و عملکرد آنان اهمیای بیشینه داشـت .فرقـههای
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در پی آورد .جنگ جمل ،صحنه عملکرد صحابه اسـت؛ صـحابهای کـه اهـل سـنت در

کالمی اهل سنت ،نظیر :معازاه ،مرجئه و حشویه (اهـل ااحـ یث و حنابلـه) بـا انـ کی
وارد مناظره ش ن  .نایجه ای ،مناظرات که میتوانسـت بـرای همـه مسـلمانان ،فرصـای
رمربخش بشمار آی در دو موضوع خالصه بود :یکـی تعـ یل در افکـار و ان یشـههای
افراطی پیرامون صحابه ،و دیگری ،کشـف راهـی بـرای تنریـب مـ اهب اسـالمی ،بـی
دشواری معلوم است که ب ون تع یل ان یشههای افراطی و جزم هرایانه ،هرهونه تـالش
برای رسی ن به منصود بی حاصل مینمود .مااسفانه ،تالشهـای ارزشـمن ی کـه بـرای
رسی ن به ای ،ه ف صورت هرفت ،با ورود افراط هرایان ،از هر دو سو ،و نیـز آشـفاه
ش ن فضای بیرونی هفاگوها ،بواسطه دخاات سیاسام اران ،ره به کامیابی نبرد.
بغ اد ،محل اصلی ای ،هفاگوها بود .اهل ح یث و حنابله -که از زمان ماوکل عباسی
بر ق رت و نفوذ آنها در دساگاه خالفت افزوده ش  -چنان فضای تنگ و خفنـان آوری
بر دهران یشان  -بویژه شیعیان -تحمیل کردن که روایات ماواتر درباره فضایل علـی(ع)
و حای توصیفات عادی فریاد اعاراض حای برخی از مح ران اهل سـنت از جملـه ابـ،

قایبه را بر آورده بود (اب ،قایبه .)43 – 41 :1415 ،طبری با آن جایگاه رفیع علمی خود،
به دایل رد «ح یث جلوس» ،و نوشا ،کااب ااوالیه و فضـائل امیراامـممنی( ،ع) ،چنـان
مورد اذیت و آزار حنابله بغ اد قرار هرفت که کسـی نمیتوانسـت بـه دیـ ار او بـرود.
خانهاش را سنگباران و او را به شیعیهری ،و حای ااحاد ،ماهم کردن ؛ بـه هونـهای کـه
پ

از مرگ ،جس وی از بیم ای اء ای ،جماعت ،شبانه در منـزاش دفـ ،شـ (یـاقوت

حموی 40 /18 :1408 ،و  43و  58و .) 84
شاعران و خطیبانی ،نظیر :ابوااحس ،فارسى که بیشار شعرهای شان در مـ

صـحابه

و ذم شیعیان بود (اب ،اریر229 /9: 1399 ،؛ زرکلی )328 /4: 1980 ،در دام ،زدن به ای،
جو پر اااهاب ،م خلیت داشان  .طبعاً ای ،هونه فشارها و تنگناهـا ،بـه تحریـک شـیعیان
منجر میش  .شیعیان بغ اد که در قرن چهارم رو به ازدیاد نهاده بودن  ،در مجاا

خود،

به مثااب صحابه مىپرداخان  .مسج برارا ،پایگاه شیعیان بغ اد بـود کـه ابوااعبـاس بـ،
عن ه ،در آنجا به ننل فضایل على (ع) و مثااب برخی از صحابه مـىپرداخـت (خطیـب
بغ ادی .)22 /5: 1417 ،اب ،خراش نیز ،دو جزء در مثااـب شـیخی ،و صـحابه نوشـت
(دارقطنی241 :1404 ،؛ اب ،عـ ی 321 /4: 1418 ،؛ ذهبـی .)214 /21 :1407 ،علـىبـ،
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اخاالف ،در یک سو ،و م هب شیعه و امامیه در سوی دیگر ،بـر سـر عملکـرد صـحابه

بلی (حاجب ااناهر باهلل خلیفه عباسی) و کاتب او -حس ،ب ،هارون -بر منابر ،به سـب
اصحابش داشت (اب ،اریر ،همان283 /8:؛ ذهبی ،همان .)24 /7:ای ،امر ،خلیفه عباسى را
به واکنش واداشت؛ به هونهای که اعالم نمود هر ک  ،صحابه را به ب ى یاد کنـ  ،ذمـه
خود را از او برخواه داشت (اب ،جوزی 27 /14: 1412 ،و  : 37حوادث  331و .)332
با برآم ن دوات شیعى آل بویه و تسلط آن بر خالفت عباسى ،اوضاع به سود شیعیان
بهبود یافت و حیات سیاسى -م هبى شیعه ،وارد مرحلهای ج ی ش  .معزاا واه احمـ ،
نخسای ،حاکم بویهى بر عراق ،دست به اق امات مهمى در ترویج شعائر شیعه در بغـ اد
در و دیوارها شعار «اع ،االَّه معاویة ب ،ابى سفیان و اع ،م ،غصـب فاطمةة
رضى اهلل عنها ف کاً و م ،منع ان ی ف ،ااحس،عن قبر ج ه و م ،نفى اباذر ااغفـارى» را
نوشان  .حنبلیان بغ اد که با شنی ن فضایل علی(ع) و اهل بیت(ع) ،بـر میآشـفان (ابـ،
قایبه )42: 1405 ،طبیعی بود که ای ،هونه شعارها ،خشم آنها و سایر م اهب اهل سـنت
را برانگیزان ؛ به هونهای که آل بویه را وادار به پـاک کـردن آنهـا نماینـ (ابـ ،جـوزی،
 .)40 /14: 1412در همی ،زمان ،وقاى شیعیان دیلمى و بویهی در بغ اد ،از ننل فضـایل
صحابه ممانعت به عمل آوردن  -و به تعبیر ابـ ،جـوزى ،سـب سـلف را بـر دیوارهـا
نوشان  -شافعى محم ب،عب االَّه ،به عم و براى منابلـه بـا شـیعیان ،در مسـج جـامع
بغ اد -و مسج خـودش -بـه ننـل و امـالى فضـایلصـحابه پرداخـت (ابـ ،جـوزی،
همان .)173/14:برپایى مراسم عزادارى در روز عاشورا که اع ،بر معاویه و یزی و شای
خلفاى قبلى را هم به دنبال داشت ،موجب درهیریهایی میان حنبلیان بغـ اد و شـیعیان
ش  .آنان نیز براى منابله با شیعیان ،مراسم عزادارى در مَسْکِ ،،بر سر قبـر مصـعب بـ،
زبیر ،و نیز در روز هج هم ذیحجه ،به مناسـبت روز غـار 1برهـزار کردنـ (ابـ ،کثیـر،
 .)373 /11 :1408همچنی ،،در یک مراسم شبیه سازى جنـگ جمـل ،کسـانی در ننـش

بررسی روش شناسانهی کااب ااجمل و النصرة لسید العترة فی
حربالبصرة ارر شیخ مفی

زد که هر یک به نوعی ،به صحابه و عملکرد آنان باز میهشت .از جمله دسـاور داد بـر

عایشه ،طلحه و زبیر وارد ش ن تا وانمود کنن که مىخواهن بـه جنـگ اصـحاب علـى
 .1حرکت تنابل ،از سوى افراطىها تا ب انجارسی که روز غار (هجرت به م ینه) که در اول ماه ربیع االول بود ،به
ماه ذى ااحجه انانال یافت .ای،موضوع آن ق ر مضحک بود که اب ،کثیر ،ماص یان ای ،اعمال را از نادانان و بـى
خردان اهل سنت شمرده است .رک (.اب ،کثیر ،همان ،11 :ص . )373

155

Downloaded from journal.isihistory.ir at 11:24 +0430 on Monday July 3rd 2017

معاویه پرداخان کـه بازتـاب هسـاردهاى از سـوى مخـاافی ،بـه خصـوص بربهـارى و

(ع) برون (جعفریان .)364-363 /1: 1378 ،برپایی ای ،هونه مراسم ،تلویحاً و تصریحاً،
م هبی فرقه ها در هرو رد و یا قبول آن

است.

طبیعى بود که ای ،هونه رفاارهای تنابلی به درهیری و نزاع میـان طـرفی ،بیانجامـ و
حای منجر به کشاه و یا مجرو ش ن افرادی از هر دو سو شـود(اب ،کثیـر/11: 1048 ،
 309؛ ابــ ،اریــر ) 558 /8 :1399 ،و هــاه ،شخص ـیتهــاى برجســاهاى را بــه تبعی ـ  ،و
کاابخانهها و مساج و بازار را به آتش بکشان (اب ،جوزی :1412 ،حـوادث سـالهـاى
 340 ،346 ،348 ،353 ،389 ،393 ،398 ،408 ،422 ،448 ،449؛ اب ،کثیـر ،همـان/12 :
 .)23تبعی شیخ مفی از بغ اد ،در سالهای  392و ( 398اب ،جـوزی ،همـان- 58 /15 :
 59؛ اب ،اریر ،همان 178 / 9:و  )208و سوزان ن کاابخانه شیخ طوسـى و هجـرت او از
بغ اد به نجف ،در سال  ،449از جمله پیامـ هاى ایـ ،درهیـرىهـا بـود (ابـ ،جـوزی،
همان ،16:ص  .) 8 - 7ای ،مسائل ،تنها منحصر به بغ اد نبود ،بلکه موضوع صـحابه ،در
شرق و غرب جهان اسالم ،یکى از دالئل اصلى بروز فانههای تاریرهزار در میان پیـروان
ای ،دو فرقه بود (اب ،جوزی ،همان ،16:ص  8 - 7؛ اب ،اریر ،همان 294 /9 :؛ اب ،کثیر،
همان.)261 /11 :
در چنی ،شرایطی ،ت وی ،کااب ااجمل شیخ مفی  ،با ای ،که به ظاهر دارای موضوعی
تنشزا بود ،میتوانست به مثاب ااگویی مناسب برای طر یک هفامـان نـوی ،علمـی و
شیعی ،در میان فرقههای اسالمی ،تلنی شود تـا فرصـت را از غوغـا سـاالران جاهـل و
ماعصبان قشری مسلک بساان  ،و نزاعهای کوچه بازاری -که امنیت جامعه را بـه خطـر
ان اخاه بود -به محافل علمی سـوق دهـ  .بـ یهی اسـت در صـورت توفیـ  ،نـه تنهـا
مناظرههــای علمــی و روشــمن  ،هــیچ هــاه بــه وامانـ هی و فرســایش تــوان مســلمانان
نمیانجامی  ،بلکه ترقی و باان هی علمی آنان را به همراه مـیآورد .ایـ ،،همـان جـ ال
احس ،است که قرآن ب ان سفارش نموده ،و نایجه آن ،به قطع و ینی ،،رفع تهمتهـا و
سوء برداشتها و ایجاد وح ت پای ار خواه بود؛ امری که شای به م اق افراطهرایان،
چن ان خوشاین نباش

.

هدف شیخ مفید از تألیف کتاب الجمل

بغ اد در عصر شیخ مفی  ،پایاخت فرهنگی جهان اسالم بود .پیروان م اهب اسـالمی،
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ناظر به همگرایی و واهرایی نسبت به عملکرد صـحابه بـود کـه تصـور میشـ هویـت

در ای ،شهر حضور داشان و علمای برجساه ،در حوزههای مخالف علـوم اسـالمی ،بـه
تأسی

حوزه علمیه نجف  -بغ اد بود که برجساهتری ،علمای شیعه از خان ان نوبخای،

شیخ مفی  ،سی مرتضی ،سی رضی ،شیخ طوسی و نجاشی را در خود جـای داده بـود.
حضور فعال عنل هرایان معازای در بغ اد ،موجب ش ه بود که آراء علمی آنها ،برخالف
آراء اهل ح یث و حنابله ،مورد توجه عاامان شیعه قرار هیرد و پاسـخهای درخـور بـه
آنها داده شود .از ای ،رو ،نوشاههای شیخ مفی و سی مرتضی ،در مواجهـه بـا ماکلمـان
معازای بغ اد ،نظیر :قاضی عب ااجبار ،از عنلهرایی بیشاری برخوردار است.
تضارب آراء ،حضور مییافان  ،شیخ مفی نیز در ای ،مجاا

شرکت میکرد و با علمای

دیگر فرق اسالمی ،در حوزههای مخالف ،بـه مباحثـه و هفاگـو میپرداخـت؛ کـه هـاه
تحسی ،دیگران را بر میانگیخت .بر اساس یک روایت ،انـب مفیـ در یکـی از همـی،
مجاا  ،از سوی علی ب ،عیسی اارمانی به او داده ش  .در مجل

قاضی عب ااجبار نیـز،

وقای قاضی ناوانست به سمال شیخ پاسخ ده  ،او را به جای خود نشـان (خوانسـاری،
 .)159 /6: 1390مانابالً ،علمای زیادی از م اهب مخالف ،در مجل

درس شـیخ مفیـ

شرکت میکردن (اب ،کثیر ،همان.)15 /12 :
در ابا ای کااب ،سمال کنن های که ناشناخاه مان ه -و ااباه از عبـارت شـیخ بـه نظـر
میرس که شای یکی از شاهردان خاص شیخ و یا از شیعیان اهـل علـم بودهاسـت -از
شیخ میخواه تا در باره جنـگ جمـل و آراء دانشـمن ان فرقـههای مخالـف اسـالمی
پیرامون ای ،حادره ،رسااهای بنویس  .با ای ،که پیش از شیخ ،تاایفاتی در بـاب جمـل ،از
سوی مورخان شیعی و سنی به عمل آم ه بود (ر .ک :ادامه منااه) اما امایاز کااب ااجمل
شیخ مفی  ،در رویکرد کالمی و اعانادی به ای ،حادره تاریخی است که از سوی دیگران
تا پیش از ای ،مغفول مان ه بود .از آنجا که – حسب در خواست سـمال کننـ ه -جمـل

بررسی روش شناسانهی کااب ااجمل و النصرة لسید العترة فی
حربالبصرة ارر شیخ مفی

از آنجا که در مجاا

علمی م اهب مخالف ،دانشـمن ان مـ اهب دیگـر هـم بـرای

نوشاه های موجود ،ناوانساه بود به نیازهای فکری زمانه پاسخی فراخور ده  ،ا ا شـیخ
مفی به انگیزه پر کردن ای ،خأل و برآورده کردن نیازهـای فکـری مشـااقان ،بـه تـاایف
کااب ااجمل خویش همت هماشت (شیخ مفی .)48 - 47 :1413 ،
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دفاع از آموزههای م هب خود مشغول بودن  .پایگاه علمـی شـیعیان نیـز  -تـا پـیش از

منظور از جهت شناسی شیخ ،ایضا جایگـاه و رویکـرد او بـه موضـوع اسـت .هـر
ممافی میتوان با تکیه بر دانش تخصصی خود ،از دیـ هاه ویـژهای بـه موضـوع مـورد
مطااعهاش بنگرد و آن را دنبال کن  .بیتردی  ،شناخت ای ،نگاه و جهت ،برای قضـاوت
و ارزیابی ارر ،بسیار مهم است.
هرچن در نگاه نخست عنوان کااب شیخ ب یع نیست زیـرا پـیش از او پرشـماری از
مورخان شیعی در باره جنگ جمل ،قلم به خامه کشی هان و مواضـع خـود را در مـورد
شکلهیری و ناایج آن بیان داشاهان آراری چون:
کااب ااجمل؛ جابر ب ،یزی جعفی(د)128 .؛
کااب ااجمل؛ مصبح ب ،هِلنام ب ،علوان عجلی (راوی از امام صادق)؛
کااب ااجمل؛ ممم ،ااطاق محم ب ،علی ب ،نعمان (از اصحاب امام صادق)؛
کااب ااجمل؛ هشام ب ،محم ب ،سائب کلبی (د)204 .؛
کااب ااجمل؛ احم ب ،محم ب ،خاا برقی (د)274 .؛
کااب ااجمل؛ اب ،ابی ااجهم قابوسی من ر ب ،محم ب ،اامن ر (معاصر کلینی)؛
کااب ااجمل ااکبیر؛ محم ب ،زکریا ب ،دینار (د)298 .؛
کااب ااجمل ااصغیر؛ محم ب ،زکریا ب ،دینار (د)298 .؛
کااب ااجمل؛ ابو احم عب ااعزیز جلودی االزدی (د)330 .؛
کااب ااجمل؛ شیخ ص وق(د)381 :؛
از مشابهت اسمی با کااب شیخ برخوردارن  .اما او با علم محاوای ای ،آرار دسـت بـه
قلم میبرد تا به هونهای مافاوت ،به ای ،حادره بدردازد .وی در حی ،پردازش خود را در
جایگاه یک مورخ ،نظیر :طبری ،یعنوبی ،مسعودی و ....قرار نمیده تا بـه ننـل وقـایع
صرف بدردازد .از سویی هم نمیخواه یک کااب کالمی محض -بـر اسـاس اسـا الل
های عنلی -برای مخاطبانش بنگارد و یا همچون ادیبانی ،سخت نوی

ارـری ادبـی بـه

جامعه فرهنگی خود عرضه نمای  .زیرا او ب رسای دریافاه بود که نیاز هم عصرانش ،نـه
روخوانی هزارشهای صرف تاریخی است؛ و نه دستیابی به یک کااب کالمی یا ادبی.
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جهت شناسی و روش شناسی شیخ مفید در کتاب الجمل

چه ،ای ،حوزهها برای خود نماین هانی مابحرداشت که به نظربسیار فعـال هـم بودنـ و
دیگر نیازی به ورود فنیه و کاکلمی برجساه چون شیخ مفی به ای ،عرصهها نبود .آنچه
شیخ مفی را برآن داشت تا به تأایف ای ،کااب همت همارد ،جایگاه مرجعیت علمـی و
ریاست او بر امامیه است که میبایسـت از همـی ،ایسـاار ،شـیعیان را در رویـارویی بـا
مکاتب دیگر ،از حیرت و شک بر میرهان و شبهاتی را کـه از هـر سـو در عصـر آنهـا
ق افراشاه بود ،به شیوهای عنل م ارنه پاسخ هوی  .از ای ،رو ،همت خـود را بـه تـأایفی
کاربردی معطوف داشت تا از یک سـو ،بـا تسـلط کامـل بـر هزارههـای ایـ ،واقعـه ،و
دیگر ،با تسلط بر ان یشههای فرق اسالمی ،نیازهای فکری و فرهنگی جامعه عصر خود
را به خوبی پاسخ ده ؛ کاری که به قطع و ینی ،،از هر کسی بر نمیآم .
عالوه بر جهت شناسی شیخ مفی  ،روششناسـی او نیـز حـائز در ایـ ،خـالل حـائز
اهمیت است .شیخ به خوبی بر اوضاع سیاسی و فکری فرهنگـی بغـ اد واقـف بـود .از
یک سو ،میدانست که مخاافان پرنفوذی در ای ،شهر حضور دارن که تکـاپوی شـیعیان
را در عرصههای فکری و فرهنگی ،رص میکنن  .از سـوی دیگـر ،موضـوعی کـه از او
درخواست ش ه بود ،بحث برانگیز -و تا ح ی چااش آفری -،می نمود .بـا عنایـت بـه
ای ،دو موضوع است که اهمیت روش شیخ ،آشکار میشـود .اهـر او در کـار خـود ،از
حیث رویکرد تاریخی اجاماعی ،به خطا می رفت ،بهانه خوبی به دست مخاافان افراطی
میداد تا بر بسار پر تنش جامعه بغ اد ،جنجاای بزرگ پ ی آورن و شیخ بـزرگ شـیعه
آماج تبلیغات خود قرار داده ،او را منزوی کنن .
با دقت و تأمل در کااب جمل ،دو اصل بسیار مهم در روش شـیخ مفیـ بـه خـوبی
قابل مشاه ه و اربات است که شای برای یک پژوهشگر تاریخ در زمـان معاصـر کـاری
ب

دشوار -و در مواردی غیر ممک -،باش  .ایـ ،دو اصـل عبارتنـ از  .1 :اسـاناد بـه

بررسی روش شناسانهی کااب ااجمل و النصرة لسید العترة فی
حربالبصرة ارر شیخ مفی

تشخیص خبر صحیح از سنیم ،مـا ،مننحـی را در بـاب جمـل پ یـ آورد و از سـوی

ماواترات و اخبار مسافیضه  .2اساناد به مراجع اوایه.
 .1تواتر و استفاضه

بحث تواتر و اسافاضه ،در حنینت ،یـک بحـث اصـوای اسـت و اصـوایان در بـاب
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اهر چنی ،نیازی احساس میش  ،آنها به آسـانی از عهـ ه ی پاسـخگویی برمیآم نـ و

حجیت اخبار ،ای ،بحث را مطر کردهان که اصل اوایه آن است که فنها تنهـا بایـ بـه
ای ،اساس ،تا زمان شیخ مفی  ،در نزد اصوایان شیعه ،فنط خبر ماواتر و ماسفیضـه -کـه
ینی،آور بود -حجیـت داشـت امـا اخبـار آحـاد -کـه ظنـی بـود -مـورد اسـاناد قـرار
نمیهرفت .کیفیت اسا اللهای مطر شـ ه از سـوی قاضـی عبـ ااحجبار معازاـی ،در
تثبیت دالئل االمامه و کااب اامغنی او ،نشان میده که ای ،اصل ،مورد قبول اهل سنت
و یا ح اقل معازایان نیز بود .شیخ مفی نیز بارها با تاکی بر ایـ ،امـر ،تنهـا بـه اخبـار و
احادیث ماواتر مشهور و مسافیضه و مورد اتفاق و اجماع اسـاناد میکـرد (شـیخ مفیـ ،
.)173 ،161 ،160 ،،159 ،158 ،157 ،155 :1413
بنابرای ،،تاکی آموزههای اصوای ای ،روزهار مبنـی بـر عـ م حجیـت خبـر واحـ و نیـز
حساسیت جامعه اهل سنت بغ اد در باب عملکرد صحابه ،شیخ مفی را تا سر ح وسـواس
واداشت تا روش تاریخی خود را بر خالف شیوههای رایج در مباحـث تـاریخی ،بـر اصـول
عملی و ینینی بنا نه و از روش ظنی دوری هزینـ و بـر اخبـار ضـعیف ،تکیـه نکنـ ؛ تـا
بهانهای به دست مخاافان نیفا  .به عبارت دیگـر ،شـیخ ،مخاطـب خـود را یـک سـمالکنن ه
شیعی فرض نکرد تا بر روشی تکیه کن که از نظر مبنایی مورد پ یرش دیگران نباشـ  ،بلکـه
موضوع را فرا فرقهای نگریست (شیخ مفی  )423 :1413 ،و با زبان مشـارک ،آن را تـ وی،

و طر کرد .او در ای ،کار ،حای به مورخان و منابع معابر اهل سنت نیـز اسـاناد میکنـ تـا
شائبه هیچ هونه تعصب هرایی در میان نباش  .از همی ،رو ،در ابا ا و اناهـای کاـاب تصـریح
مینمای که اخباری که بیان ش از رجال عامـه بـود و بـه منـابع و روایـات خاصـه (شـیعه)
اسانادی نش (همانجـا) .ایـ ،موضـوع ،در روششناسـی شـیخ -در بحـث تـواتر و اخبـار
مسافیضه -حائز اهمیت است .زیرا با توجه به ای ،شرطی که شیخ برای خود ه اشـاه ،تـواتر
مورد نظر او برای اربات م عا و اقناع مخاافان تواتر خارج از منابع شیعی است که اهـر منـابع
شیعی را نیز به ای ،تواتر بیفزایم ،ارزش کااب شیخ دو چن ان میشود.
اربات ای ،که شیخ در روش خود ،به اصل حجیت تواتر و اسافاضه و عـ م حجیـت
خبر واح تا چه ان ازه در کااب ااجمل پایبن بوده ،کار آسـانی نیسـت .چـه ،ایـ ،کـار
مسالزم بررسی دقی  ،عمی و هسارده ارر اوست .هو ای ،که خود شیخ ،ماوجه ای ،نکاه
بوده که مخاافان ،عملکرد وی را در ای ،باره -اهر نه در تمام موارد اما در برخی موارد-
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امور قطیعه و ینینی اساناد کنن  .چه ،امور ظنی غیر قابل اعاماد و فاق حجیت است .بـر

ند یرفاه و او را به اساناد به خبر واح ماهم کردهان  .از ای ،رو ،بـه شـبهه مخاافـان بـه
عالوه بر ای ،،ح اقل با تاکی های مکرر شیخ بـر تـواتر و اسافاضـه بـودن و شـهرت
اخبار و مسان ات او میتوان هفت که برای وی ،ای ،اصل رابـت بودهاسـت ؛ هـر چنـ
اربات آن برای ما در مواردی با سخای و اشکال روبرو باش ؛ و ااباه ،ای ،یک امر طبیعی
است و میتوان ناشی از مفنود ش ن بسیاری از منابعی باش که هـزار سـال پـیش نـزد
شیخ وجود داشاه اما اینک ارری از آنان بر جای نمانـ ه اسـت .بـه طـور نمونـه کاـاب
ااجمل واق ی و م ائنی و دیگر منابعی که شیخ بارها ب انها اساناد کرده از منابع مفنوده
شر نهج اابالغه اب ،ابی ااح ی است .بنابرای ،نبای عجوالنه قضاوت نمـود و شـیخ را
به خارج ش ن از اصل و روش تاریخی – حـ یثی خـود مـاهم کـرد چنـان کـه همـی،
موضوع در تأایفهای معاصران او نظیر قاضی عب ااجبار معازای در کااب «تثبیت دالئـل
اانبوه» و سی مرتضی در «ااشافی فی االمامه» پیرامـون مباحـث تـاریخی قابـل مشـاه ه
است؛ ای ،درحاای است که هر دوی اینها به ع م حجیت خبر واح معانـ و بـر تـواتر
مسان ات خود اصرار ورزی هان  .ای ،نکاه را نبای از یاد برد که روش مخاار شیخ مفیـ
در تنی به تواتر و اخبار مسافیضه و مشهوره علما و مورخان ،حنینااً امری دشوار بـوده
است .همی،ق ر معلوم است که بخشی از مطااب شیخ ،مسـان بـه احـادیثی اسـت کـه
م عی شهرت روایی و اسافاضه و تواتر قریب به اتفاق آنها است (شـیخ مفیـ :1413 ،
 ) 81 - 80و هیچ ک

بر صحت آنها ایرادی نگرفاه است .وی چنان به ایـ ،ادعاهـای

خود مطمئ ،است که میهوی  :ای ،هونه اخبار چنان مسلم هسان کـه نیـازی بـه جمـع
آوری سن ن ارد (همان.) 81 - 80:
از همــی ،رو ،شــیخ در مباحــث حــ یثی ،منبــع حــ یثی ارائــه نکــرده اســت امــا
صحت اسافاضه و تواتر و اتفاق که م عای شیخ است ،با ارجاعات زیاد محن کااب به

بررسی روش شناسانهی کااب ااجمل و النصرة لسید العترة فی
حربالبصرة ارر شیخ مفی

هسان و تنها آهاهی ما از مطااب آنها از طری کاابهایی چون ااجمل شیخ مفیـ و یـا

منابع معابر ح یثی اهل سنت -به صورت ضمنی -تاییـ شـ ه اسـت .بـر ایـ ،اسـاس،
چنانچه به سن برخی از ای ،احادیـث ،اشـکاای وارد باشـ  ،از اعابـار آنهـا نمیکاهـ
و ضرری ماوجه م عا نمیسازد .بخش دیگری از مسان ات شیخ ،منـابع مکاـوب اسـت
که تحنی و بررسی آنها مجـال دیگـری میطلبـ و تنهـا در ادامـه ،بـه آنهـا اشـارهای
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خوبی پاسخ داده است (همان .)86 - 80:

خواه ش .

عصر شیخ مفی نزدیک به عصر محـ ران و مورخـانی اسـت کـه امـروزه کاابهـای
آنان در پهنه جهان اسالم ،از منابع مهم و بلکـه مرجـع شـناخت اخبـار و تـاریخ اسـالم
به شمار میآین  .مثالً طبری (م  )310و مسعودی (م  )346ابـواافرج اصـفهانی (م )356
با فاصله ان کی پیش از شیخ مفیـ ( )413 - 336میزیسـاه انـ  .افـراد دیگـری نظیـر:
اب ،سع ( ،)230احم بـ ،حنبـل( ،)241ابـ ،قایبـه دینـوری ( ،)276بـالذری (،)279
ابوحنیفــه دینــوری ( ،)282یعنــوبی ( ،)284ابــ ،شــبه نمیــری ( )262نســائی (،)303
ابویعلی موصلی( )307که با فاصله ای ح ود یـک قـرن پـیش از او بودهانـ  ،آرارشـان
به راحای در دسارس عمـوم -مخصوصـاً شـیخ مفیـ  -بودهاسـت .کسـانی هـم ،دقینـاً
معاصر او بودهان .
از طرفی ،بغ اد قرن سوم و چهارم ،مرکز اجاماع علما و پایاخت علمی جهان اسـالم
بود که از ای ،حیث دسارسی به منابع و تأایفهای ای ،دانشمن ان ،کـار دشـواری نبـود.
شاه م عا ،کااب فهرست اب ،ن یم و رجال نجاشی و فهرست طوسی است .نجاشی و
شیخ طوسی بارها به ایـ ،نکاـه تصـریح کردهانـ کـه طریـ آنـان بـر کاابهـایی کـه
برشمردهان  ،از سوی اساادشان شیخ مفی بودهاست .ای ،امـر ،هویـای آن اسـت کـه در
کاابخانه شیخ ،منابع که ،زیادی وجود داشاه است.
با توجه به ای ،دو مطلب ،دسارسی به منابع و تأایفهای ای ،دانشمن ان بـرای کسـی
چون شیخ مفی که میخواست اخبار پیرامون یک موضوع تاریخی را جمـع آوری کنـ ،
کار چن ان مشکلی نبود اما روش شیخ ،کدی برداری از منابع واسطهای افرادی که ان کی
پیش از او و یا معاصر او بودن  -کـه ااباـه هـم اینـک بـرای مـا منـابع کهـ ،و اصـلی
محسوب میشون  -نبودهاست .وقای همان مواد اوایهای کـه طبـری در تـ وی ،تـاریخ
خود از آنها بهره میهرفت ،در ای ،روزهار ،برای شیخ مفی هم وجود داشـت ،وی چـه
نیازی به واسطه داشت تا بع ها کسانی در ایـ ،روش ،بـر او خـرده بگیرنـ  .اـ ا شـیخ
ترجیح داد که به مورخان نسل اول نظیر :ابـ ،اسـحاق ،ابوااحسـ ،مـ ائنی ،ابومخنـف،
واق ی ،ابوح یفه قرشی ،نصر ب ،مزاحم مننری و دیگر منابع اوایـه و ماکلمـانی چـون
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 .2استناد به مراجع اولیه

بشر ب ،معامر ،ابوموسی اامردار (شـیخ مفیـ  ،)206: 1413 ،جعفـر بـ ،مبشـر (همـان:
بررسی منابع شیخ ،در ااجمل ،ای ،موضوع را آشکار میکن که شیخ به روش ما اول

مورخان پیشی ،و معاصر خود ،هزارش حوادث جنگ جمل را از دو یا سه کااب مهم و
اصلی برهرفاه و هزارشهای پراکن ه دیگری که مامم و مکمل هزارشهای آن دو یا سه
منبع اصلی وی بوده ،بر آنها افزوده است .ای ،منابع اصـلی عبارتنـ از :ااجمـل واقـ ی،
ااجمل ابومخنف ،ااجمل ابوااحس ،م ائنی .ای ،امر موجب رویش ای ،پرسش ،در بـاب
روششناسی تاریخی شیخ مفی  ،میشود که با توجه به اصل اساناد به اخبار علـم آور و
یا سه کااب ،بنا نهاده است؟
به نظر میرس شیخ ،ماوجه ای ،شبهه بوده و از ای ،رو بـ ون ایـ ،کـه اشـارهای بـه
شبهه م کور کرده باش  ،در موارد ماع د تاکی میکن کـه ایـ ،هزارشهـا را واقـ ی و
ابومخنف و دیگر مورخـان و اصـحاب سـیر آوردهانـ (همـان .)272 :در جـای دیگـر
میهوی « :آنچه آوردیم در مصنفات اصحاب سیر موجود است» (همان )167:و یا «ما به
شر جنگ جمل بر اساس اخبار مسافیضه میان علمای سیر میپردازیم» (همـان )225 :

.

ای ،تاکی ها دقیناً نشان میده که شیخ ماوجه موضوع یاد ش ه ،بودهاست و بـرای ایـ،
که تصور نشود هزارشهای او منحصـر بـه ایـ ،دو کاـاب اسـت و در نایجـه از اصـل
حجیت اخبار ماواتر و مسافیضه خارج ش ه ،پیوساه بر ای ،که ای ،هزارشهـا در کاـب
اصحاب سیر موجود است تاکی میکن  .ااباه اناخاب ای ،چن کااب ،دالیل دیگـر ی از
جمله ،اعابار نویسن ه و کااب ،و یا دشمنی برخی از نویسن هان ای ،منابع و یا جامعیت
هزارش آنها داشاه است .از باب نمونه ،شیخ در باره واق ی ،در چن موضع ،ای ،مطلـب
را بیان میدارد که اناخاب او به دایل عثمانی بودن وی است تا شائبه هر هونـه اناخـاب
یک سویه منافی شود (همان 112 :و  .)131او نمـی خواسـت کاـابی تـ وی ،کنـ کـه

بررسی روش شناسانهی کااب ااجمل و النصرة لسید العترة فی
حربالبصرة ارر شیخ مفی

ینینی (اخبار ماواتر ،مسافیضه و مشاوره) ،چگونه شیخ ،شاکله کااب خود را بر ایـ ،دو

مخاافــان در اعابــار اخبــار آن خ شــه وارد کنن ـ  .از هم ـی ،رو ،در ابا ـ ای برخ ـی از
هزارشها ،به ننل از واق ی چنـی ،میهویـ « :و روی ااواقـ ی عـ ،رجااـه ااعثمانیـه»
(همان.)378 :
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 ،)208اسکافی (همان )213 :جاحظ و راون ی (همان  )65:تکیه کن .

معرفی بخشها و فصول کتاب

ب ون نن و نظر -به ننل آرا و نظریههای دانشمن ان م اهب مخالـف در بـاره دو هـروه
مسلمانان در جنگ جمل می پردازد و سد

بـا اداـه ،بـه رد و ننـ هفاـههای مـ اهب

مخالف و اربات نظریه شیعه روی میآورد .عمـ ۀ ایـ ،مـ اهب و هروههـا عبارتنـ از:
قاع ی ،،حشویه و اهل ح یث ،معازاه ،خوارج و شیعه .شیخ -به هفاه خود -بـا برخـی
از ای ،دانشمن ان به مناظره پرداخاه و خود شاه هفاههای آنان در ابـ ،بـاره بودهاسـت
(همان 56 :و .)58
او برای اربات نظریه شیعه ،به بحثهای مهم کالمی  -تاریخی  -و ااباه با رویکـردی
جامع نگر که مورد پ یرش مخاافان است -می پردازد و حنانیت امیراامـممنی(،ع) را در
رابطه با جهاد با اصحاب جمل ،به اربات می رسان  .شیخ ،به تفصیل ،به اعمال عثمان که
منجر به قیام عمومی بر ض او ش توجه میکن و در ای ،ارتبـاط ،هفاـهها و ایرادهـای
عثمانیه به امیراامممنی( ،مانن  :موضع علی(ع) در برابر خطاهای عثمان و قال او ،و ایـ،
که چرا امام به زعم عثمانیه از عثمان دفاع نکرد) را بیان مینمایـ و بـر اسـاس مـ هب
آنان ،به ای ،ایرادها پاسخ میده  .در حنینت ،بخش نخست کااب را میتوان با نگـاهی
کلی ،صغرای قیاس منطنی شیخ در «ااجمل» دانست .زیرا وی به دنبـال ایـ ،اسـت کـه
بگویـ آنــان بـ ون هـیچ عـ ر و بهانــه شـرعی ،بــه جنـگ بــا خلیفـه مشــروع ،یعنـی
امیراامممنی(،ع) برخاسان .
بخش دوم که به هزارش تفصیلی از جنگ جمل اخاصاص یافاه ،برای تکمیل بخـش
نخست آم ه است ،و شیخ در ای ،بخش ،خود را منی میکن که تنها بر اساس هـزارش
و منابع مورخان اهل سنت ،به ننل ای ،روی اد مهم تاریخی بدردازد تا به تعصب مـ هبی
ماهم نشود .شیخ ،هر چن ای ،کااب را – چنان که از ظـاهر عبـارت برمیآیـ – بـرای
جامعه شیعه نوشاه است ،اما چون به اوضـاع فکـری و اجامـاعی بغـ اد وقـوف کامـل
داشت ،آهاهانه ،شیوهای را برهزی تا از حیث مبنایی ،مورد رد و اعاـراض جامعـه اهـل
سنت بغ اد قرار نگیرد .از ای ،جهت ،او در بع تاریخی کااب ،تنهـا بـه مورخـان اهـل
سنت بسن ه کرده است .ای ،نکاه ب ی ،معنا نیسـت کـه شـیخ مفیـ در ننـل مـاجرا بـه
مالحظه کاری روی آورده و برای خوشام مخاافان ،از دانساهها و اعانادات خود دست
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کااب از دو بخش کالمی و تاریخی تشکیل ش ه است .شیخ ،ابا ا در بخش نخست-

برداشاه ،و یا برای رضایت خاطر عناصر افراطی در میان شیعیان ،به هـر خبـر سسـت و
شیوه ،خود را در معرض افکار و ان یشههای دیگران قـرار دهـ  .او بـا اعامـاد کامـل و
تکیه بر مکانت علمی خود ،آنچه را که شایساه هفا ،بود ،با حریـت و شـجاعت ،بیـان
کرد .برای نمونه ،میهوی  :عایشه در ابا ای جنگ ،همانن پیـامبر(ص) در بـ ر ،مشـای
خاک به طرف اصحاب امیراامممنی(،ع) پاشی و هفت  :رویاان سیاه باد! آن حضرت بـه
او فرمود :و ما رَمَیْتِ اذْ رَمَیْتِ یا عائشهک و اک َّ،ااشیطان رمی و اَیَعکودَنَّ وَ بااککِ علیـکِ ان
شاءَ اهلل!(شیخ مفی )347 - 348 :1413 ،

چنان که محن سختکوش کااب جمل ،جناب اسااد میرشریفی ،در من مه خود بیان
کرده است ،ای ،کااب با تمام اهمیای که از آن برخوردار است ،معلـوم نیسـت کـه چـرا
نزدیک به هزار سال ،مورد غفلت نویسن هان شیعی و سنی قرار داشاه است؛ به هونـهای
که حای عالمه مجلسی با تمام امکاناتی کـه در اخایـار داشـاه ،و نیـز شـاهردش میـرزا
عب اهلل افن ی آن را ن ی ه و چیزی از آن ننل نکردهان ! (همان.)25 - 24 :
پی ا ش ن ای ،کااب ،به سالهای اخیر (یعنی ح ود پنجاه سال پیش ) میهردد؛ که از
آن ،دو نسخه خطی یافت ش  :نسخه اول ،نسخه کاابخانه مجل

شـورای اسـالمی ،بـه

شماره  10593بود که تاریخ کاابت آن ،سال  1338ق .و نام ناسخ آن نامعلوم است؛ امـا
آنهونه که م یر کاابخانه به محن کااب جمل هفاهان  ،احامـال مـیرود کـه ناسـخ آن،
شیخ االسالم زنجانی بوده باش .
نسخه دوم ،نسخه کاابخانه آساان ق س رضوی به شماره  7870است .تـاریخ کاابـت
 1352قمری و کاتب آن محم حسی ،زی ،ااعاب ی ،ارموی میباش .
با توضیحات و دالیلی که محن کااب بیان کرده ،هیچ شـک و شـبههای در اناسـاب

بررسی روش شناسانهی کااب ااجمل و النصرة لسید العترة فی
حربالبصرة ارر شیخ مفی

نسخههای خطی و چاپی کتاب

ای ،کااب به شیخ مفی وجود ن ارد .با ای ،حال ،هر چن برخی از خطبـهها ،کلمـات و
مطااب ای ،نسخه با آنچه شیخ مفی در کاابهای دیگر خـود آورده مطابنـت دارد ،امـا
پرسش ای ،است که ،با توجه به تاریخ اوای ،نسخه خطی ،یعنی سال  1338ق ،چگونـه
میتوان اطمینان یافت که مطااب ای ،کااب -از ابا ا تا اناها و ب ون کم و زیاد -با نسخه
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موهوم و ساخاگی دست یازی ه باش  .جایگاه علمی و فنهی او برتر از آن بود که به ای،

اول آن ،که در هزار سال پیش ،به قلم شیخ به نگارش در آم  ،مطابنت کامل دارد؟ چـرا
رابت شود .وقای شرق شناسانی نظیر :هل زیهر و پیروان او («جوزف شاخت» 1و «جـان
ونزبرو» ،) 2اصاات ماون قرن سوم را زیر سمال میبرن و امکان بازسازی سیره پیامبر را
 بر اساس روایات مننـول – غیـر ممکـ ،میداننـ  3و شـاهردان «ونزبـرو» («پاتریشـیاکرونه» 4و «مایکل کوک» )5با ای ،اسا الل که منابع یاد ش ه ،فاصلهای ص سااه با عصـر
رساات دارن  ،و میهوین که منبع مکاوب و قابل اعامادی در ص ر اسالم وجود ن اشاه
است ،پ

درباره ارری که تاریخ کاابت آن ،هزار سال پ

از وفات مماـف اسـت ،چـه

بای هفت و چه اعامادی بر آن میتوان داشت؟!
صرف نظر از شبهه مساشرقان و پاسخهای ماع دی کـه بـه آن داده شـ ه اسـت ،6در
 Joseph Schacht .1مساشرق هلن ی در کااب «مبادی فنه اسالمی»
 wansbrough .2اسااد م رسـه مطااعـات شـرقی و آفرینـایی ( )SOASوابسـاه بـه دانشـگاه انـ ن در دو کاـاب «
مطااعات قرآنی» و «محیط فرقه ای»
 .3برای آشنایی با ان یشه شاخت ر.ک :شاخت ،جوزف« ،ارزیابی مج د احادیث اسـالمی» ترجمـه محمـ حسـ،
محم ی مظفر ،فصلنامه علوم ح یث ،سال نهم ،شماره  ،4زمساان  ،1383ص .128 – 118
4 P.Crone
5 M.Cook
 .6بسیاری از محننان اسالمی و حای غربی به نن ای ،دی هاه پرداخاه ان  .کسانی چون :خانم نبیه ابوت در کاـاب
«مطااعاتی در پاپیروس های عربی ،جل اول :ماون تاریخی و جل دوم :تفاسیر قرآنی و روایات» و فماد سزهی،
و ویلیام موناگمری وات( )William Montgomery Wattدر من مه کااب «محم در مکه» و پروفسـور هارااـ
مــوتزکی( )Harald Motzkiاز ح ـ یث پژوهــان معــروف آامــانی و نیــز هرهــور شــوئلر ()Gregor Schoeler
و انـ ریاس هورکــه( .)Andreas Gorkeبــرای آهــاهی بیشــار از دیـ هاه مساشــرقان در بــاره اصــاات ماــون و
روایات اسالمی و نن ای ،دیـ هاه ر.ک :کریمـی نیـا ،مرتضـی ،سـیره نگـاری پیـامبر اسـالم در غـرب ،آئینـه
پژوهش ،خـرداد و تیـر  ،1380شـماره  ،68ص 27 – 24؛ ارزیـابی مجـ د احادیـث اسـالمی» ترجمـه محمـ
حســ ،محم ـ ی مظفــر ،فصــلنامه علــوم ح ـ یث ،ســال نهــم ،شــماره  ،4زمســاان  ،1383ص 128 – 118؛
نیلساز ،نصرت ،بررسی و نن دیـ هاه ونزبـرو در بـاره تثبیـت نهـایی مـا ،قـرآن ،منـاالت و برسـیها ،بهمـ،
 ،1387دوره  ،41شـماره  4؛ مـوتزکی ،هارااـ « ،حـ یث اسـالمی :خاسـاگاه و سـیر تطـور » ترجمـه مرتضــی
کریمی نیا ،قم :اناشارات دارااح یث قم ؛ موتزکی ،هراا  ،خاساگاه فنه اسالمی :فنه مکی پیش از م اهب مان م
( ،)Classicla Schools The Origins of Islamic Juris prudence Meccan Figh theمحمـود سـیفی ،کاـاب مـاه
دی ،،شماره  ،66 – 67ص  ،91 – 89اردیبهشت  .1382موتوزکی در ای ،نوشاار به نن دی هاه شاخت و روش
او پرداخاه است و با تشریح کااب اامصنف عب اارزاق اوال نشان داده که اطالعات شاخت ناقص بوده و از ایـ،
منبع اطالعی ن اشاه و رانیا نوشاههای که ،س ه نخسای ،که در آن جمع ش ه ب ون تغییر بـه نسـل بعـ منانـل
ش ه است؛ «معضل منابع در سیرهنگاری پیامبر» به سرویراسااری هاراا موتزکی .ایـ ن ،اناشـارات بریـل 2000
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که سلسله سن ی در ابا ای کااب بیان نش ه تا صحت اتصال کاـاب موجـود بـه مماـف

خصوص کااب ااجمل میتوان هفت که:
قبلی اسانساخ میکـرد ،ضـرورتی در نگهداشـا ،نسـخه قبلـی نمیدیـ و آن را از بـی،
میبرد.
 .2نسخه موجود ،به دایل ع م وجود م عی بر آن ،کاشف از ای ،است که مطابنت با
اصل دارد .عالوه بر ای ،،محن کااب ،در من مه ،شواه ماع د دیگری آورده است کـه
وح ت ای ،نسخه را با نسخههای ساب اربات میکن  .مهمتـری ،آنهـا ،سبکشناسـی و
وجود هزارشهای جمل در تأایفهای دیگر شیخ مفی و نیز تصریح به نام او در برخی
چاپهای کتاب

کااب ااجمل ،نخسای ،بار در نجف اشـرف ،در مطبعةة ااحی ریـه ،بـه تصـحیح
محم صادق بحر ااعلوم ،و بار دوم به تحنی عب اارزاق موسوی منرم ،مناشر ش و بـار
سوم ،افست آن در «مکابه اا اوری» قم به چاپ رسی .
ای ،چاپ با اغالط چاپی و افاادهیهـای زیـادی همـراه بـود کـه نمیتوانـ از قلـم
نویسن های چون شیخ مفی بوده باش  .ا ا با توجه به ای ،که ای ،کااب از زخارف شیعه
به شمار میرود نیاز داشت تا با تحنینی جامع ،ما ،ای ،کااب مهم احیا هـردد .بـر ایـ،
اساس اسااد میرشریفی ،با احاطه علمی که به تاریخ داشت و با کمک برخـی از اسـاادان
ف- ،که نامشان در من مه تحنی آمـ ه -و زحمـت زیـاد و صـرف چنـ سـال وقـت،
توانست کااب ااجمل را به بهاری ،وجه ،به مناسبت هزارمی ،سـااگرد وفـات شـیخ ،بـه
کنگره بی،اامللی شیخ مفی ارائه کن و جامعه علمی را از ای ،منبع غنی تاریخی ،کالمـی
شیعه بهرمن سازد .ای ،کااب ،در سال 1372شمسی ،بـه عنـوان کاـاب سـال جمهـوری
اسالمی برهزی ه ش  .امایازات و ویژهیهای مهم ای ،تحنی عبارتن از:
میالدری 330 ،صفحه .ای ،کااب مجموعه منااه های همایشی است کـه در نـوامبر  1997در دانشـگاه نـایخم،
هلن ( )University of Nijmegenبرهزار ش ه است .ای ،کااب توسـط محنـ ارجمنـ محمـ کـاظم رحماـی
معرفی ش ه است .ر.ک :مجله هلساان قرآن ،مهر  ،1380شماره  84ص  .45ای ،منااـه بـر روی سـایت پایگـاه
اطالع رسانی موسسه علمی ـ فرهنگی دار ااح یث موجود است.

بررسی روش شناسانهی کااب ااجمل و النصرة لسید العترة فی
حربالبصرة ارر شیخ مفی

نسخههای خطی کااب ااجمل است (شیخ مفی  ،1413 ،من مه مصحح .)26 - 25 :
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 .1نسخههای خطی پ

از اسانساخ از بی ،میرفت؛ یعنی وقای ناسخ از روی نسـخه

 .1تصحیح کااب بر اساس دو نسخه خطی و چاپی ،و اشـاره بـه اخـاالف نسـخ در
 .2اعراب ه اری فنی ما.،
 .3منبع یابی مطااب کااب ،اعم از آیات ،روایات ،اقوال و اخبار در کاابهـای معابـر
شیعی و سنی به طور هسارده و جامع.
 .4توضیح و معرفی فرقهها و م اهب مخالف اسالمی در ما.،
 .5توضیح درباره برخی اغات مشکل و همچنـی ،اخبـار و هزارشهـای تـاریخی در
پاورقی؛
 .6تنطیع ما ،و عنوان ه اری برای آنها.
 .7اساخراج اعالم و معرفی کوتاه آنان.
 .8ارائه فهارس مخالف فنی پانزدههانه.
 .9ارائه شرحی کوتاه و ارزشمن در باره شیخ مفی و خ مات علمی و فرهنگی او.
ترجمههای کتاب

ای ،کااب به دو زبان فارسی و فرانسوی ترجمه ش ه است .ترجمـه فرانسـوی آن بـه
دست محن نرسی ه و اطالعی در باره آن موجود نیست .اما ترجمه فارسی آن با عنـوان
«نبرد جمل» توسط اسااد ارجمن دکار محمود مه وی دامغانی به انجـام رسـی ه اسـت.
ای ،ترجمه که بر اساس چاپ غیر مننح نجف صورت هرفاه است ،طبعاً از اغالط مـا،
اصلی ،خاای نیست .ا ا جای ترجمه ج ی ی از ای ،کااب  -بر اسـاس چـاپ تحنینـی
ج ی  -همچنان خاای است.
نتیجه

آنچه به نیکی میتوان از کااب ااجمل دریافت ،ای ،است که هـر چنـ یـک رویـ اد
تاریخی ،موضوع ای ،کااب است امـا شـیخ مفیـ  ،نشـان داده اسـت کـه یـک موضـوع
تاریخی ،تا چه میزان میتوان بر عنای و باورهای دینی تأریره ار باش  .مهـم ایـ ،کـه،
اوالً؛ بای با دقت و تخصص جامع ،اخبار صحیح را از سنیم تمیز داد و رانیاً؛ چگـونگی
اسا الل از ای ،هونه روایات و هزارشها را برای اساحکام پایههای مسائل اعانادی فـرا
هرفت .شیخ در هر دو جهت تاریخی و کالمیِ روی اد جمل ،توانسـاه بـا ایجـاد زبـانی
مشارک  -بر پایه مبانی مورد وفاق خود و دیگران -یک هفامان عاامانه  -به دور از هـر

Downloaded from journal.isihistory.ir at 11:24 +0430 on Monday July 3rd 2017

پاورقی و بیان مورد صحیح ؛

هونه هیاهو -در جامعه علمی و فرهنگی مسلمانان پ ی آورد و نشان ده که فرقه های

بررسی روش شناسانهی کااب ااجمل و النصرة لسید العترة فی
حربالبصرة ارر شیخ مفی
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اسالمی با تکیه بر اصول علمی و اجاناب از جزم و جمود و تعصـب ،میتواننـ امکـان
هفاگو در باب مسائل تاریخی ،فکری و اعانـادی را  -حاـی اهـر چـااش برانگیـز هـم
باشن  -فراهم سازن .

 .1آغا بزرگ تهرانی ،محم محس ،)1403( ،الذریعةة الةی تصةانیف
الشیعه ،بیروت ،دار

االضواء.

 .2اب ،اریر ،عزاا ی ،علـی ( ،)1399الکامل فى التاریخ ،بیـروت ،دار
صادر.
 .3اب ،جوزی ،عب اارحم ،ب ،علی ( ،)1412اامناظم فی تاریخ االمم و ااملوک ،تحنیـ
محم عب اانادر عطا و مصطفی  .4عب اانادر عطا ،بیروت ،دار ااکاب العلمیة.
 .4اب ،حجرعسنالنى ،احم ب ،على ( ،)1416لسان المیزان ،تحنیـ محمـ
عب اارحم ،اامرعشلى ،بیروت ،دار احیاء اااراث ااعربى و مؤسسة ااااریخ ااعربى.
 .5اب ،شهر آشوب ،محم ب ،على ( ،)1376مناقب آل ابى طالب ،تحنیـ
هروهى ،نجف ،المطبعة ااحی ریه.
 .6اب ،ع ى ،ابو احم عب اهلل ( ،)1418الکامل فى ضعفاء الرجةال،
تحنیـ عـادل احمـ عبـ ااموجـود و علـى محمـ معــوض ،بیـروت ،دار ااکاــب
العلمیة.

 .7اب ،قایبه دینورى ،عب اهلل ب ،مسلم ( ،)1405االختالف فی اللفة

و

الرد علی الجهمیه و المشبهه ،بیروت ،دار ااکاب ااعلمیه.
 .8اب ،کثیر ،اسماعیل ( ،)1408البدایة والنهایة ،بیروت ،داراافکر.
 .9جمعی از ممافـان ( ،)1378نقد و بررسی منابع سیره نبةوی،
تهران ،سازمان سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 .10حــاکم نیشــابورى ،محمــ بــ ،محمــ ( ،)1406المسةةتدرک علةةى
الصحیحین ،تحنی یوسف اامرعشلى ،بیروت ،دار

اامعرفه.

 .11حموی ،یاقوت ( ،)1408معجم االدباء ،بیروت ،دار اافکر.

 .12خطیب بغ ادى ،احم ب ،على ( ،)1417تاریخ بغةداد أو مدینةة
السالم ،تحنی مصطفى عب اانادر عطا ،بیروت ،دارااکاب ااعلمیه.

 .13خوانساری ،محم باقرب ،زی ،ااعاب ی ،)1390( ،روضات الجنةات فةی
احوال علما و السادات ،قم ،اسماعیلیان.
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کتابنامه

 .14ذهبى ،محم ب ،احمـ ( ،)1410سیر اعالم النةبالء ،تحنیـ شـعیب

 ،)1407( _____________ .15تةةةاریخ االسةةةالم و وفیةةةات
المشاهیر و األعالم (عهد الخلفاء الراشدین) ،تحنی
عمر عب ااسالم تَ ْمکرى ،بیروت ،دارااکااب

ااعربى.

 .16زرکلى ،خیر اا ی ،)1980( ،األعالم; بیروت ،دارااعلم المالیی.،
 .17طوسى ،محم ب ،ااحسـ( ،م  ،)460الفهرست ،تحنیـ شـیخ جـواد اانیـومى،
مؤسسة اانشر الفقاهة.1417 ،

ااشیخ اامفی .

 .19موتزکی ،هارااـ ( ،)1390حدیث اسالمی  :خاسةتااه و سةیر
تطور ،ترجمه مرتضی کریمی نیا ،قم :اناشارات دارااح یث.
 .20نجاشی ،احم ب ،علـی ( ،)1416رجال النجاشی ،تحنیـ موسـی شـبیری
زنجانی ،قم ،ممسسه اانشر االسالمی.
 .21یافعی ،عب اهلل ب ،اسع ( ،)1417مرآت ااجنان و عبره ااینظان فی معرفه ما یعابر م،
حوادث اازمان ،بیروت ،ممسسه االعلمی.
مجالت

 .1شاخت ،جوزف (« ،)1383ارزیابی مج د احادیـث اسـالمی» ترجمـه محمـ حسـ،
محم ی مظفر ،فصلنامه علوم حدیث ،سال نهم ،شـماره  ،34زمسـاان
.128 - 118 :1383

 .2کریمی نیا ،مرتضـی (« ،)1380سـیره نگـاری پیـامبر اسـالم در غـرب» ،آئینةه

بررسی روش شناسانهی کااب ااجمل و النصرة لسید العترة فی
حربالبصرة ارر شیخ مفی

 .18مفی  ،محم بـ ،نعمـان ( ،)1413مصةنفات الشةیخ المفیةد
(الجمةةل او النصةةرة لسةةید العتةةرة فةةی حةةرب
البصرة) ،تحنی سی علی  .20میر شریفی ،قـم ،اامـمتمر ااعـاامى اللفیةة

پژوهش ،شماره .27 - 24 : 68
 .3موتزکی ،هاراا (« ،)1382خاساگاه فنه اسالمی :فنه مکی پـیش از مـ اهب مانـ م»،
محمود سیفی ،کتاب ماه دین ،شماره .91 - 89 : 66 - 67
 .4نیل ساز ،نصرت (« ،)1387بررسی و نن دی هاه ونزبرو در بـاره تثبیـت نهـایی مـا،
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االرنموط ،ممسسة اارسااه.

Downloaded from journal.isihistory.ir at 11:24 +0430 on Monday July 3rd 2017

.4  شماره،41  دوره، مقاالت و برسیها،»قرآن

