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 *)ع( در کتاب المناقب اهل بیت فضائل گزارشدر  َمغاِزلیِاْبنروش 
 1حسن اصغرپور

 2جعفریمحّمدرسول 
 

 چکیده
)ع(  فضائل اهل بیت ۀکتاب یا رساله دربار  250بیش از ، جریقرن پنجم ه پایاناز ابتدای قرن دوم تا 

ین آثار تألیفیکی از مهم. ه استنگاشته شد ( ق 483م. )َمغاِزلیِاْبن «المناقب» ،یافته در این حوزهتر
مغازلی از عالمان شهر واسط در قرن پنجم هجری به بی مههور به ابنُجّل  محّمدابوالحسن علی بن است. 

در زمینۀ روایات مناقب و فضائل اهل  یجامع نسبتا  حدیثی  ۀمجموع وی «المناقب» کتاب د.رو شمار می
گزارش  ،تحلیلی ـ پژوهش حاضر با روش توصیفی، کتاباین یت نظر به اهّم . آیدمی)ع( به حساب  بیت
 479محتوای سناد و بررسی اَ پس از  را مورد بررسی قرار داده است.)ع(  فضائل اهل بیت از َمغاِزلیِاْبن

مغازلی در گزارش روش ابنکه حکایت از آن داشت  های این پژوهشیافته، باب( 251)در قالب  روایت
د روایات و انعکاس ق متعّد ُر ذکر ُط ، کتاب د سلسله روایاتذکر ُمسنَ سه ویژگی مهم برخوردار بود:  ازاسناد 

یخ حدیثی در َاسناد.  عامبه صورت ، بخهی از کتابدر مغازلی ناب، نیز در قسمت محتوایی برخی حقایق تار
که بیهتر حجم کتاب را به ـ بخهی دیگر ؛ مناقب ایهان را گزارش کرده است ـ )ع( اهل بیتبدون ذکر نام ـ 

)س( و  )ع( اختصاص دارد. فضائل حضرت زهرا به بیان مناقب و فضائل امام علی ـ خود اختصاص داده
به ، تنها در چند روایت، )ع( رد توجه قرار گرفته و از سایر اهل بیت)ع( نیز به صورت مختصرتر مو  حسَنْین

 )ع( پرداخته شده است.  )ع( و حضرت مهدی امام صادق، )ع( بیان فضائل امام سجاد
 .شناسیروش، َمغاِزلیِاْبن، کتاب المناقب، )ع( اهل بیتفضائل : واژگان کلیدی
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 و طرح مسأله مقدمه-1
، رود. نگارندگان کتب مناقبشمار میای تألیف در حوزۀ تدوین حدیث بههنگاری یکی از سبکمناقب

اظهار ارادت به ، )ع( اند. دفاع از حقوق مسّلم اهل بیتهای مختلف در این عرصه گام نهادهبا انگیزه
احساس تکلیف ، گویی به شبهات موجودپاسخ، های نادرست مخالفانرویارویی با اندیشه، خاندان وحی

ها گاه به صورت کتاباین هاست. های نگارندگان این دست کتابانگیزه از برخی، بیان حقایقشرعی در 
)ع( و گاه به صورت عمومی به بیان مناقب همه یا چند نفر از  به بیان مناقب یکی از اهل بیت، اختصاصی

خ اسالم باز های نخستین تاریبه سده، نگاری اهل بیت)ع(مناقبتاریخچۀ اهل بیت)ع( اختصاص دارد. 
 گردد. می

محّبان و ارادتمندان آنان در  موجب گردید اهل بیت)ع(صدور احادیث نبوی در منقبت و فضیلت 
هایی در گردآوری و ها و رسالهبه نگارش کتاب، های سیاسی و اجتماعی تاریخ اسالمکشاکش فراز و نشیب

ای از میراث گسترده نسبتا  بخش ، و فضائلروایات مناقب قابل ذکر است که گاه تحلیل آنها همت گمارند. 
قرن دوم هجری باز  ها در این عرصه به نیمۀ نخستنخستین نگاشته .اندبه خود اختصاص دادهرا حدیثی 

، . از آغاز قرن دوم تا پایان قرن پنجم هجریرو به فزونی نهادها نگاشته حجم های بعددر قرنگردد. می
تنها در قرن پنجم نگاشته شد و  )ع( اهل بیته در زمینۀ مناقب و فضائل عنوان کتاب یا رسال 250بیش از 
جهان اسالم به رشتۀ در پهنۀ جغرافیای  )ع( اهل بیتکتاب با موضوع مناقب و فضائل  70بیش از  هجری

کتاب المناقب ، شده در این موضوعترین آثار نگاشتهاز مهم ش(.1386، ک: اصغرپور.)ر آمدتحریر در
عالمان مورد استقبال و توجه ، در ادوار مختلف تاریخی، که پس از نگارش است (ق483م. ) اِزلیَمغِاْبن

از ، دهندۀ جایگاه واالی آن بوده و تا حد زیادیآوری عالمان به این اثر نشانرویقرار گرفته است. اهتمام و 
سخ به این سؤال است که حاضر با روش توصیفی در پی پا پژوهش .دارده برمیکتاب پرداعتبار روایات 

 چگونه است؟ در گزارش فضائل اهل بیت)ع( در کتاب المناقب  َمغاِزلیِاْبنروش 
در  (1399بهرامی و نعیم آبادی)؛ هایی چند سامان یافته استهای مناقب پژوهشدر معرفی کتاب

بط خبر یُدرر الّسمط ف یمطالعه مورد :)ع(تیاهل سنت درباره اهل ب یهایمناقب نگار»مقاله  بیان « السِّ
اهل  ۀاندیش اثرگذاری گربیان ـ افتهینگارش  یعیش طیدور از مح یکه در فضا و مکانـ  اثر نیاکه اند داشته

 نیا ،به عالوهاند. ستهیزیب ممخالف و متعّص  یهااست که تحت نفوذ حکومت یانمردم بیندر  )ع( تیب
  بوده است. اثربخش )ع(تینسبت به اهل ب بمتعّص  اهل سّنِت  دگاهِ ید لیو تعد فیاثر در تلط

آن  یشناسبیو آس طالبی بآکتاب مناقب آل  یروش شناس»( در پژوهشی تحت عنوان 1395حسینی)
داشته مراجعه ابن شهرآشوب به منابع اهل سنت مکرر نشان داده است که ، «در نقل از منابع اهل سنت

و در سراسر کتاب اجرا  عمومیت نیافتهروش  نیااگرچه ، را به نقد کشانده است اتیروا نیانیز  و گاهاست 
 . کتاب است متوجه این ییهالذا ضعف ونشده 

 ۀدربار یشافع یعلما ینگارمناقب یهابیروش و آس لیتحل»( در مقاله 1394آزادی و زمانی)
و با ارزش نیشتریب وجز یشافع یآثار علما، از قرن سوم تا دوره معاصر اند کهبیان داشته «)ع(نیرالمؤمنیام
 وع در شکل متنّو  یهابا روش و است)ع( یعلامام  ینگارمناقب ۀشده در عرصنیفات تدومصنّ  نیتر
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 بمناس یریگ. با توجه به عدم بهرهانددرآمده ریتحر ۀمذهب به رشت نیا یتوسط علما ی نگارشی،محتوا
ناقص و  نقِل ، تیّ عدم جامع لیقباز  ییهابیآثار دچار آس نیا )ع(تیاز مکتب اهل ب یشافع یعلما

 اند.متناقض مناقب شده
کتاب  شناسیروش در زمینۀ پژوهشی، های صورت گرفتهبررسی و یادشدههای بر اساس گزارش

  یابد.سامان می، این کاستی برای جبراِن تحقیق حاضر یافت نشد؛ از این رو،  َمغاِزلیِاْبن المناقب

 فمؤلّ  معرفیـ 2
در قرن پنجم هجری به  1از عالمان شهر واسطمغازلی ابنمشهور به ُجالبی  محّمد ابوالحسن علی بن

های به دست آمده گزارشاطالع دقیقی در دست نیست. اندک از جزئیات دقیق زندگانی وی  رود.شمار می
 دیثوده و نسبت به سماع و فراگیری حای برخوردار باز شخصیت علمی برجستهمغازلی ابند دهنشان می

، رجال، فقه گوناگونی چون: هایداده است. همچنین در دانشبسیاری از خود نشان میعالقه و اشتیاق 
بسیاری نیز از  هعدو است بوده  و از بزرگان آن دوره عرب سرآمد دیار خود لغت و ادبیات، حدیث، تاریخ

که مغازلی ابن از« ریخ واسطذیل تا»کتاب آمدند. میها نزد او برای فراگیری این دانشنقاط دور و نزدیک 
نسبت به تاریخ محل تبحر و چیرگی کامل وی نشانگر  ،است ای بر تاریخ واسط َبحشلیشرح و حاشیه

گاه ای از عالمان نیز او را سکونت خود )واسط( است. عده   اند.دانستهنسبت به تمام علوم شریعت عالم و آ
 م.) اثیر جزریابن، (137ص، 2ج، 1408، ی)سمعان در األنساب (ق562 م.) عبدالکریم سمعانی

هـ( در تاریخ 748ذهبی )، (319ص، 1ج، تابی، اثیر جزری)ابن ب األنسابیتهذ یاللباب فدر ( ق630
، 1420، )صفدی بالوفیات یدر الواف( ق764 م.)صفدی ، (113ص، 33ج، 1407، )ذهبی اإلسالم

شرح حال  2(189ص، 2ج، 1408، ُنْقطه)ابن در تکملة اإلکمال (ق629 م.) ُنْقطهابن، (85ص، 22ج
 .درگذشتبیش از هشتاد سال عمر  پس از گذران، هجری 483در سال  او اند.مختصری از وی بیان کرده

 یف المیزان القاسطنگاشته با نام مغازلی ابندر شرح حال ای رساله ش(1369 م.) مرعشی نجفی الّلهآیت
، ک: طباطبایی.)ر چاپ شده است، هجری 1394در سال ، مناقب مۀ کتابکه در مقّد  ترجمة مؤّرخ واسط

  .(580ص، 1417

 فمذهب مؤلّ  -1-2
نسبت ، هرچند نگاهی به محتوا و نوع روایات کتاب، نظر وجود دارداختالف مغازلیابندربارۀ مذهب 
ظر نمود. خمیس توان در این باره اظهار نطور دقیق و مطمئن نمیبهاّما  ،بخشدت میوی به تشّیع را قّو 

غالب (. 578ص، 1417، )طباطبایی مذهب خوانده استاستادش را مالکی، المغازلیشاگرد ابن یالحوز
، 1407، بطریقابن) اندمذهب وی را شافعی دانسته، اندیاد کردهمغازلی ابنعالمانی که در آثار خود از 

                                                           
. شهر واسط، در جنوب بغداد و در میانۀ دو شهر کوفه و بصره قرار داشت و توسط رود دجله به دو نیمۀ شرقی و غربی تقسیم 1

/ حموی، 260، ص1416هجری ساخته شد )همدانی،  86تا  84شد. این شهر به دستور حّجاج در حد فاصل سالهای می
 (.347، ص5، ج1400

 مغازلی را توثیق نیز کرده است.نقطه ابن. ابن2
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دیدگاه ، 1تألیفات به مؤلف در صورت صّحت انتساب برخی .(371ص، 2ج، 1414، طاووسابن/ 27ص
 رسد.تر به نظر میاخیر درست

 فمؤلّ  )اساتید( مهایخ-2-2
روایت کرده است. بیش از نیمی از روایات کتاب ، حدیث تن از مشایخ 46در کتاب خود از مغازلی ابن

یک مؤلف حدود ، روایت شده است و از این میانمغازلی ابن( از طریق چهار تن از مشایخ درصد 58.8)
از دیگر نقل کرده و از نیمی ، بن عبدالوّهاب واسطی محّمد( روایات کتاب را از احمد بن درصد 27سوم )

مشایخی که بیشترین روایات کتاب از  تنها یک یا دو حدیث روایت نموده است.، نفر( 23مشایخ خود )
 آنها نقل شده عبارتند از:

؛ ابوغالب نحوی واسطی، بن احمد بن سهل ّمدمحب(  ؛بن عبدالوّهاب واسطی محّمداحمد بن الف( 
 محّمدهـ(  ؛د( حسن بن احمد بن موسی ُغنُدجانی ؛ج( احمد بن مظّفر بن احمد العّطار ابوالحسن شافعی

 ابوالفرج واسطی محّمدو( احمد بن علی بن جعفر بن  بن احمد بن عثمان ابوطالب بغدادی

 
 المناقب کتابمغازلی در مهایخ اصلی )پرتکرار( ابن :1شماره نمودار

 
در بسیاری دیگر از کتب مهم و مشهور مناقب و فضائل پیشینیان ، بسیاری از روایات کتاب بارها و بارها

به تأیید ضمنی َاسناد روایات کتاب پرداخته و ، و پسینیان از طرق متعدد روایت شده است. محّقق طباطبائی
کتاب  است. او همچنینشده و برجستۀ شهر واسط دانسته تاب را از رجال شناختهبیشترین راویان ک

                                                           
مرّجحات مذهبه علی  مناقب الشافعی و»های ذهبی، دو کتاب با نام «المشتبه فی أسماء الرجال». برخی با استناد به کتاب 1

که در کتاب ذهبی، درحالی ؛اندمغازلی نسبت دادهرا به ابن «ادات علی مذهب الشافعیالقضاء و الشه»و نیز  «سائر المذاهب
گاهی بیشتر ر نامی از این اثر به میان نیامده است  (. ، سراسر اثر1380حافظیان بابلی، / 131، ص1893ک: ذهبی، .)برای آ

محّمد بن احمد بن 
عثمان ابوطالب 

 بغدادی

حسن بن احمد بن 
 موسی ُغنُدجانی

احمد بن محمد بن 
 عبدالوّهاب واسطی

 

 مغازلیابن

محّمد بن 
احمد بن 

، سهل
ابوغالب 
نحوی 
 واسطی

احمد بن 
مظّفر بن 

احمد العّطار 
ابوالحسن 

 شافعی

احمد بن 
علی بن 

جعفر بن 
محّمد 

ابوالفرج 
 واسطی
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شد و های شهر واسط بر همگان خوانده میرا اثری مشهور و رایج برشمرده که در گردهماییمغازلی ابن
  (.580ص، 1417، شدند)طباطباییمردم برای سماع آن حاضر می گروه بسیاری از

 آشنایی با کتاب -3
نسخۀ  هشت، مغازلیابن ()ع أهل البیت کتاب مناقببرای ، گرفتههای صورتیۀ برخی بررسیبر پا

ابن) وجود دارد.لکنهو و نیز تهران ، َصنعاء، های شهرهایی همچون: برلینخّطی مختلف در کتابخانه
مختلف چاپ  چهاراز ، اثر یادشده .(1380، حافظیان بابلی/ ق کتابمحّق  ۀم، مقّد 21، ص1427 ،یمغازل

از سوی  چاپ دوم ؛قمری 1394در سال  تهران ةیسالماإل ةمکتبالاز سوی  چاپ نخست :برخوردار است
قمری و  1412در سال توسط دار األضواء بیروت  چاپ سوم ؛قمری 1400در سال مکتبة الحیاة بیروت 

ای هچاپ همهقمری.  1427در سال از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی  نیز چاپ آخر
، باقر بهبودی انجام گرفته است. مبنای پژوهش حاضرمحّمدبر اساس تحقیق و مقّدمۀ ، چهارگانه کتاب

ترین نسخۀ کتاب ـ یعنی نسخۀ نشریافته از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب جدیدترین و کامل، آخرین
به زبان فارسی  جواد حسینی مرعشیمحّمداإلسالم سید توسط حجت، کتاب یادشده اسالمی ـ بوده است.

 مرعشی نجفی نشر یافته است. الّلهقمری توسط انتشارات کتابخانۀ آیت 1397ترجمه و در سال 
ساختار کلی ، مباحثی در خصوص زمان نگارش کتابضروری است کتاب  ازتر رای شناخت افزونب

 گردد.مطرح ، های کتابانگیزۀ تألیف و برخی شاخصه، کتاب و تعداد روایات آن

 زمان نگارش کتاب -1-3
بندی در تقسیم، (قمری هجری 483توجه به زمان وفات مؤلف )سال با مناقب أهل البیت کتاب 

یعنی ، در دورۀ دوم، اندترسیم کرده 1تدوین جوامع حدیثیادوار تاریخ  برای پژوهانای که حدیثنهچهارگا
مناقب دربردارندۀ روایات منحصرا  مغازلی ابناز آنجا که کتاب  ن به رشتۀ تحریر درآمده است.دورۀ متقّدما

به  اهل بیت)ع(در زمینۀ روایات فضائل  جامع ،نسبتا  حدیثی  مجموعهرا  آنباید ؛ است اهل بیت)ع(
 .حساب آورد

اوج توان تحلیل نمود که کتاب در دوراِن می، زمان نگارش کتابو  دورۀ زندگانی نگارندهتأّملی در با 
کتاب یا  93یکی از ، اری اهل بیت )ع( به رشتۀ تحریر درآمده است. این اثرنگمناقب رونق و شکوفایی

گاهی ، ای است که در سدۀ پنجم هجریرساله در زمینۀ مناقب اهل بیت )ع( نوشته شده است )برای آ
 .(136ـ75صص، 1386، ک: اصغرپور.بیشتر ر

ترین آثار در ی است. مهمهای علوم اسالمها در برخی عرصهاوج شکوفایی نگارش، سدۀ پنجم هجری
اند. در عرصۀ فضائل و مناقب اهل بیت )ع( نیز در این سده نگاشته شده، کالم و نیز زمینۀ اعجاز قرآن

 اند.در این سده به ظهور رسیدهآثار ترین و مهمترین گسترده
 

                                                           
، 1389ک: معارف، .)ر دورۀ معاصر ـ4 ؛دورۀ متأّخران ـ3 ؛دورۀ متقّدمان ـ2 ؛دورۀ اقدمین ـ1عبارتند از:  یادشده ۀ. چهار دور1

 فصل سوم(.
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 نگاهی به ساختار کلی کتاب و تعداد روایات آن -2-3
جای گرفته است. باب )فصل(  251 ایت تشکیل شده که در قالبرو 479 از مغازلیمناقب ابن کتاب
با توجه به ، آندیگر باب  57و گذاری شده نامباب توسط مؤلف  194 تنها، ورباب مذک 251از تعداد 

تعداد روایات پژوهشگران، برخی  گرفته است. نامکاظم محمودی( محّمد) محّقق توسط، محتوای روایات
خوب و و با َاسنادی ، که بیشتر روایات آن از سوی راویان برجستۀ واسطرده روایت برشم 467کتاب را 

، آن و محتوا و موضوع در شمارش روایات این اثر (.580ص، 1417، )طباطبایی نقل شده است، معتبر
مورد  خَس ها در شمارش روایات کتاب یا از اختالف نُ رسد اختالفبه نظر می، نظر وجود دارداختالف
و روایات در چینش ابواب  .است نشأت گرفته گذاری روایات کتاباختالف سلیقه در شمارهیا از  و استفاده

بیان مناقب و فضائل امام  کتاب خویش را بامؤلف خورد. مندی به چشم نمیهدف کتاب ترتیب منسجم و
اکنده از به صورت پر، آن حضرت و مناقب اختصاصی در البالی سخن از فضائل، کرده استآغاز  علی)ع(

آیه  51به نزول ، در کتابشنیز سخن گفته است. مؤلف  )ع( حسَنْینو  )س( فاطمهمناقب و فضائل حضرت 
. ه استدرکرده و روایاتی در این باره ذکر کاشاره  )ع( اهل بیتقرآن در شأن و منزلت ه سور 36از 
به بیان  ،«علیها و علی أبیها لّلها فضائل فاطمة صّلی»عنوان  تحت، اثر خودبخش دیگری از در مغازلی ابن

 )ع( بار دیگر به فضائل امام علی )تا پایان کتاب( پرداخته و در ادامه، )س( زهرامناقب اختصاصی حضرت 
 اشاره کرده است. )ع( اهل بیتو 

 انگیزۀ تألیف -3-3
وشۀ بندگان چیزی ذخیره و تدر بیان انگیزۀ خود از نگارش این اثر گوید: از آنجا که برترین مغازلی ابن

و  )ص( رسول خدابا  و از آنجا که ارتباط قلبی تنگاتنگ پی داشته باشداست که نجات روز رستاخیز را در 
به میزان ، دانستمرا راه روشن و استوار و صراط مستقیم می ناوالیت آنخاندان آن حضرت و تمّسک به 

از آیات ؛ گردآوری فضائل این خاندان پرداختم به، نمودیاری میتا آنجا که توان و طاقتم معرفت خویش و 
که  یشانااز شکارشده و معجزات آ )ص( رسول خداشده در شأن ایشان گرفته تا سخنان راهگشای نازل

چند که هر، ناممکن استو آنان که به درستی فهم و معرفت نامبردارند  جویانحقیقتانکار آنها از سوی 
در پی نجات ]و رستگاری[ روزی هستم ، بدین کوشش د و پایان نپذیرد.مناقب و فضائل ایشان در شمار نیای
کنده از سلم و ، که دارایی و فرزندان سودی نبخشد ، )ع( اهل بیتمحبت و والیت مگر آن کس که با قلبی آ

ید: ۀمعبارت پایان مقّد در مغازلی ابن رسد.ر پروردگار وحض به   کتاب گو
بر آن شدم که این کتاب را به تو هدیه ، والیت اهل بیت )ع( دیدمو چون اعتقاد خالص تو را نسبت به »

م. از مرحمت و لطف تو انتظار ویوسیله به تو تقّرب ُج هاِی[ تو جای دهم تا بدینو در خزانۀ ]کتاب ودهنم
بخش انسان به سوی راستی و گر و توفیقهدایت دارم که کتاب را با دیدۀ رضایت توّرق نمایی. خداوند

 (.52ص، 1427، مغازلی)ابن «است.درستی 
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، باشد اهدا کرده شخص ناشناسیکتاب خود را به مغازلی ابنآید که بر می این احتمال اخیر عبارتاز 
، میان نیاورده است! البته شاید مراد مؤلف از این خطابسخنی به  احتمالاز این ، محّقق کتابکه هرچند 

 باشد. ت)ع( به همه محبان اهل بی به طور عام و هدیه

 های کتاببرخی شاخصه -4-3
 .دوشمیاشاره  هاویژگی آشکار و ارزشمند دارد که در ادامه بدان سه، مغازلیابن کتاب مناقب

 کتاب روایاِت  ذکر ُمسنِد سلسله سند-1-4-3
روایات کتاب است. این شاخصۀ قریب به اّتفاق مسند بودن ، مغازلیهای ارزندۀ کتاب ابناز ویژگی

طرق  زیرا؛ به طرق تحّمل آنها پی برد، از رهگذر مشاهدۀ اسنادکند تا به هر پژوهشگری کمک می مهم
گاهی از  رو،و ازاین هستنداز ارزش و اعتبار خاصی برخوردار هریک  حدیث گانۀ تحّملهفت ، هاآنبا آ

یک اسناد روایات کتاب ابنی یکا. پس از بررسکرد ارزیابی راتوان ارزش و اعتبار روایات میتر و دقیق بهتر
کتابت از مشایخ  واجازه ، قرائت، که مؤلف روایات را از یکی از چهار طریق: سماع روشن گردید، مغازلی

 گزارش شده است.ق چهارگانۀ مذکور طرفراوانی تفصیل به  جدول ذیلخود فراگرفته است. در 
 

یق تحّمل حدیث ردیف یق تحمل عبارت مهیر طر  فراوانیدرصد  فراوانی طر

 سماع 1
/ حّدثنا/ أنبأنا/ أخبرنا
 یحّدثن

345 
72% 

 %5 24 قرائة علیه قرائت 2
 20.5 % 98 إذنا  / إجازة   اجازه 3
 2/ 5 % 12 یفیما َکتب به إل کتابت 4

 %100 479 جــــــــمع کل
 

خود به  از مشایخ حدیثی« ماعس»درصد روایات کتاب را از طریق  70مؤلف بیش از ، طبق این یافته
سماع مستقیم آن از راوی ، ترین روش فراگیری حدیثدست آورده است و از آنجا که بهترین و مطمئن

توان نسبت به صّحت انتساب روایات کتاب به عالماِن پیش تا حد زیادی می، روازاین؛ )شیخ حدیث( است
  1خاطر یافت.اطمینانمغازلی ابناز 

 

                                                           
(، 458، ص1427مغازلی، آوری آن بسنده کرده )ابنبه خاطر فراموشی سند روایت به مرسل مؤّلف. هرچند در یک مورد، 1
مغازلی جزء افزون بر آنکه ابنتنهایی، مالکی نهایی و قطعی برای ارزیابی حدیث نیست،  روشنی پیداست که سند روایت، به به

نی اعتماد داشتند که صدور روایات را ئرود و متقّدمان برای ارزیابی صّحت روایات به شواهد و قراشمار میعالمان متقّدم به
با  ای موارد نیز، در سند روایات کتاب تقطیع رخ داده که محّقق. در پارهتوجه نداشتند به سند ا  صرف و برایشان اثبات نماید

 (243و  165، 61ص، ص1427مغازلی، ابنک: .مهارت خویش، آن َاسناد را ُمسند ساخته است. )برای نمونه ر
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 المناقبودار فراوانی طرق تحّمل حدیث در کتاب نم

 ذکر طرق متعدد روایات -2-4-3
اهل از مناقب  شماریفراوانی طرق )َاسناد( روایات در ذیل ، های برجستۀ کتابویژگیجمله از 

تثبیت اعتبار و صّحت روایات را نیز در پی خواهد ، این ویژگی افزون بر افزایش ارزش کتاب .است بیت)ع(
حدیث » برای طریق )سند( مجّزا 12 و « حدیث الطائر»برای  سند 24 مغازلیابن، . برای نمونهداشت

 .(260ـ221و  112صص، 1427، مغازلیک: ابن.)ر ذکر کرده است« الرایة

یخ حدیثی در اَ حقایق  انعکاس برخی-3-4-3  سناد روایاتتار
ای حقایق تاریخی در دوران ز رخداد پارها، های مؤلفنظر در گزارشبررسی َاسناد روایات کتاب و دقت

 دارد:پرده برمیمغازلی ابنزندگی 
سفرهای حدیثی مشایخ و صاحبان کتب و آثار حدیثی با هدف نشر و گسترش ، ـ در قرن پنجم1

به سفر ، سند از َاسناد روایات کتاب 31در مغازلی ابناز رونق چشمگیری برخوردار بوده است. ، روایات
و ارائۀ کتب حدیثی و نقل به شهر واسِط بغداد )محل سکونت مؤلف( با هدف عرضه  مشایخ حدیثی

و  285، 127، 90، 60، 44ح ، 1427، مغازلیابنک: .ر)برای نمونه سخن به میان آورده است، روایات
417.) 

ـ برپایی مجالس إمالء حدیث توسط مشایخ حدیثی و سماع و قرائت آن از سوی طالبان و جویندگان 2
در چند جای اثر خود به این حقیقت اشاره کرده مغازلی ابن در این دوران رواج داشته است و، دیثح

، بر گزارش مؤلف بنا(. 402و  238، 170، 127، 40حدیث ، 1427، مغازلیک: ابن.)برای نمونه راست
به سال ، بسیاری در مواردمغازلی ابنغالبا  در مسجد جامع شهر واسط برپا بوده است.  این مجالس امالء

، 58حدیث ، 1427، مغازلیک: ابن.)برای نمونه ر برپایی مجالس امالء و قرائت نیز اشاره کرده است
 .(270و  231، 230
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 ینبر آثار پسمغازلی ابنثرگذاری کتاب ا -5-3
در آثار کتاب وی از ، بسیاری از عالمان شیعی و سنیسبب شده تا مغازلی ابنبرجستۀ شخصیت علمی 

به ؛ بوده استکتاب تردید نشانگر ارزشمندی بی، مندی عالمان از این اثربهره گستردگی ویش بهره گیرند.خ
 ،شکبی جای گرفته است. )ع( اهل بیتنگاری سنگ مناقبشمار یکی از آثار گرانای که کتاب در گونه

به محک حتوای آن را اعتبار و ارزش م، کتاب استناد به مطالب و مندرجات یکپیش از هر پژوهشگری 
گذاری را تا حد زیادی به هدف خود )ارزش که در این راستا پژوهشگر هایییکی از مؤلفه .گذاردمی

این  ازمغازلی ابن مناقبآثار پسین است. آن بر  ریذااثرگسنجش میزان ، سازدمحتوای یک اثر( نزدیک می
و گذاری این کتاب در آثار اشاره خواهد شد اثر وارو فهرست مختصرکه بوده است و چنانبرخوردار امتیاز 

  :از جمله، است پسین مشهودهای نگاشته
 یخصائص الوح، (7014، بطریق حلی)ابن 1العمدة، (1376، شهرآشوب)ابن طالبیمناقب آل أب

، طاووس بنسید) إقبال األعمال، (1381، )قّمی3کتاب الفضائل، (1417، بطریق حلی)ابن 2المبین
، طاووس سیدبن)سعد السعود، (1399، طاووس سیدبن) معرفة مذاهب الطوائف یف الطرائف ،(1414
، جبر)ابن نهج اإلیمان، (1405، )إربلی کشف الغمة، (1411، طاووس)ابن بناء المقالة الفاطمیة، (1422
و  (1414، )حلی و کشف الصدق نهج الحق، (1379، )حلی معرفة اإلمامة یمنهاج الکرامة ف، (1418

، عاملییونس ابن) التقدیم یالصراط المستقیم إلی مستحقیونس ابن، (1411، )حلی کشف الیقین
وصول ، (1407، )استرآبادی الظاهرة تأویل اآلیات، (1420، صالح بحرانی)ابن إلزام النواصب، (1384

 و إحقاق الحق (1367، شوشتری) کتاب الصوارم المهرقة، (1401، )عاملی األخیار إلی أصول األخبار
 مدینة المعاجز، (1411، )بحرانی حلیة األبرار، (1421، )مازندرانی یشرح أصول الکاف، تا(بی، )شوشتری

 یعبقات األنوار ف، (1416، )ُقندوزی ینابیع المودة، (1403، )مجلسی بحار األنوار، (1413، )بحرانی
 المیزان و (1397، )امینی نة واألدبالکتاب والس یالغدیر ف، (1405، )هندی أمامة األئمة األطهار

 .(1417، حسین محّمد، طباطبایی)

 محتوای روایات کتاب -4
روایات اختصاص ِصرف به گزارش ، اهل بیت)ع( های مناقباین کتاب همچون بسیاری دیگر از کتاب

رتیب هیچ ت، در چینش روایات مناقب خودداری کرده است. یتحلیل و توضیح هرگونه دارد و نگارنده از
ی و از بررسمغازلی به فضائل و مناقب همۀ خاندان وحی اشاره نکرده است. ابن .خوردمنطقی به چشم نمی

، به صورت عمومی، روشن شد که بخشی از کتاب، باب( 251)در قالب  روایت 479نظر در محتوای دقت
که بیشتر حجم کتاب را به خود ـ. بخشی دیگر اشاره دارد، ایشانبدون ذکر نام ، اهل بیت)ع(به بیان مناقب 

                                                           
مصدر اصلی کتاب خود برشمرده و به تصریح خود،  7المغازلی را به عنوان ششمین منبع و مصدر از بطریق، کتاب ابن. ابن1

 ب خویش گرد آورده است.المغازلی را در کتاروایت از روایات ابن 295تعداد 
و  معرفیالمغازلی بهره جسته و آن را یکی از مصادر اصلی کتاب خود بار از کتاب ابن 47بطریق، در این اثر خود نیز . ابن2

 طرق و اسناد خود به آن را ذکر کرده است.
 زلی روایت کرده است.مغا، از کتاب ابن«عن القاضی الکبیر»ی در کتاب خود بارها با عنوان جبرئیل قّم . ابن3
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و  زهرا)س(اختصاص دارد. فضائل حضرت  علی)ع(به بیان مناقب و فضائل امام  ـاختصاص داده
به ، روایت تنها در چند، اهل بیت)ع(از سایر نیز به صورت مختصرتر مورد توجه قرار گرفته و  حسَنْین)ع(

و  (461ـ460، همان) )ع(امام صادق، (466ـ464صص، 1427، مغازلی)ابن )ع(بیان فضائل امام سجاد
 پرداخته شده است. (471ـ470، همان) )ع( حضرت مهدی

دهد که آن نیز محدود و تشکیل می اهل بیت)ع(بخش دیگر کتاب را فضائل برخی وابستگان نزدیک 
 .ده خواهد شیک پرداخت به عناوین فوق و مطالب مرتبط با هر، به فراخور بحث، مختصر است. در ادامه

تنها به سخنان معصومان)ع( بسنده  اهل بیت)ع(مغازلی در گردآوری روایات مناقب شایان ذکر است ابن
های منثور و منظوم صحابیان و دیگر عالمان قرون نخست اسالمی را نیز در این باره بلکه گزارش، نکرده

 عباسابن، (456ص، مان)ه مغازلی سخنان خزیمة بن ثابت انصاریابن ،گزارش کرده است. برای نمونه
 آورده است. گرد اهل بیت)ع(در بیان فضائل ( را 459ـ458صص، )همان شبلی( و 457ص، )همان

 اهل بیت)ع(مناقب عمومی  -1-4
مراد از دهد. تشکیل می اهل بیت)ع(را مناقب عمومی مغازلی ابنبخشی از روایات مناقب در کتاب 

خود ، این بخش روایات. ر یک یا چند فضیلت خاص استد (ع)همۀ اهل بیتاشتراک ، «عمومیمناقب »
 قابل تقسیم است: های ذیلگونهبه  از حیث محتوا

 )ع(تیاهل بامامت روایات  -1-1-4
ترین روایات ذکر شده از این مهم .هستند مرتبط با امامت امت اهل بیت)ع( مناقببخشی از روایات 

قلین»و  (204ـ202صص، )همان«حدیث الّسفینة»دست عبارتند از:  -303صص، )همان «حدیث الثَّ
از احادیث شناخته شده و صحیح در منابع ، یادشده حدیث دو. نکتۀ درخور توجه آن است که (306

 1روند.شمار میحدیثی فریقین به

                                                           
. صّحت این دست روایات در منابع روایی شیعی، با توجه به کثرت نقل )در جوامع روایی و تفاسیر کهن( و تواتر محتوایی 1

گاهی از پراکندگی نقل این روایات در منابع روایی اهل سّنت به برخی منابع نقل  )اجمالی( مسّلم است. در این جایگاه برای آ
 یک، اشاره خواهد شد: آنها، به تفک

، 5ج و 10، صص4، ج1415طبرانی، / 310، ص1، ج1424 و 252، صتاقتیبه دینوری، بی)ابن «حدیث السفینة»الف( 
حاکم نیشابوری، / 27، ص12ج و 46ـ45، صص3، ج1406 و 22، ص2ج و 139 ، ص1، جتابی و 85، ص6ج و 355ص
)مقریزی،  خوانده است« صحیح اإلسناد»را  حدیث سفینه ألسماعإمتاع امقریزی در  .(151، ص3ج و 343، ص2، جتابی

 (. 178، ص11ج، 1420
، 3، ج1422ثعلبی، / 50، ص1400حاکم نیشابوری، / 19ـ18 ، صص2، ج1415)جّصاص،  «حدیث المباهلة»ب( 

، 8، ج1420فخر رازی، / 328ـ327، صص1، ج1415سمعانی، / 215ـ214، صص1، ج1415واحدی نیشابوری، / 85ص
 (. 88ـ85صص

تر این روایت نسبت به دو روایت پیشین و تواتر قطعی آن بر پایۀ کثرت نقل آن در با توجه به شهرت افزون«: حدیث الغدیر»د( 
 شود.منابع روایی فریقین، برای پیشگیری از اطناب، از نقل مصادر نقل آن خودداری می
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و صالحیت نوعی با شایستگی  هکه ب، مغازلی فضائل دیگری را برای اهل بیت)ع( برشمرده استابن
ها عبارت است از: سفارش پیامبر)ص( به امت دربارۀ از جمله آن؛ مرتبط هستند امتامامت  رایایشان ب

فضل و برتری اهل ، (201و  151، 103صص ،،1427مغازلی، ابن) 1پاسداشت حق و شأن اهل بیت)ع(
پرسش از بندگان در روز حساب دربارۀ محّبت به اهل بیت)ع( ، (104ص، بیت)ع( بر سایر مردم)همان

یادکرد اهل بیت)ع( به ، (349ص، مندی اهل بیت)ع( از حکمت)همانبهره، (193و  191ص، )همان
 .(329ص، )همان «حدیث المباهلة»، (449ـ 448صص، اختیارداران مردم)همانو عنوان امیران 

 صفات اخلقی اهل بیت)ع(روایات  -2-1-4
 گذشتگاناز ) که دیگرانبرشمرده  اخالقی هایویژگی اهل بیت)ع(برای ، رسول خدا)ص(، در روایتی

« الِحلم»، «الَشجاعة»، «الَسماحة»، «الَفصاحة»، «َصباحةال»اوصافی چون ؛ اندبهرهها بیو آیندگان( از آن
تصریح به حصر اوصاف ، هرچند در سیاق روایت نبوی فوق (.354ص، 1427، مغازلیابن«)الِعلم»و 

مگر آنکه ، سد که حصر یادشده اضافی باشد نه حقیقیربه نظر میاّما  ،دشودیده می، اهل بیت)ع(فوق در 
چنانچه اّما  ،است اهل بیت)ع(شک از آن منظور حضرتش سرچشمه و گوهر اوصاف فوق باشد که بی

 اهل بیت)ع(از آن  یادشدهتوان گفت: اعلی مراتب فضائل می ،اوصاف فوق را نسبی و ذات مراتب بدانیم
 مندند.مکتب ایشان از آنها بهره گانیافتهرشداولیاء و ، مراتب بعدیاست و در 

 اهل بیت)ع(نزول آیات قرآن در شأن روایات -3-1-4
رود و از آنجا که بر شمار می شیعه به مذهباز مسّلمات  اهل بیت)ع(نزول آیه یا آیاتی از قرآن در شأن 

الی که در البهاست طبیعی ، 2است نازل شده ایشانشأن  دریک چهارم قرآن ، اهل بیت)ع(پایۀ روایات 
به نزول ، به صورت پراکنده، در کتاب خویش مغازلیابن کتب مناقب بدین حقیقت نیز پرداخته شده باشد.

ِمْن  الّلهأْم َیْحُسدوَن الّناَس علی ما آتاُهُم »آیاتی چون:  ،اشاره کرده است اهل بیت)ع(آیۀ قرآن در شأن  شش
، همان) (33/ )االحزاب «آیۀ تطهیر»، (333ص، 1427، مغازلی)ابن (54/ 4: )نساء«َفْضِله

، همان) (23/ )الشوری «َوَمْن َیْقَتِرف َحَسَنة  َنِزْد َلُه فیها ُحْسنا  »، (449ـ448و  366ـ360صص
ک َفَتْرضی»، (377ص  «کمشکاٍة فیها ِمْصباٌح...»، (377ص، همان) (5/ یالضح) «وَلَسْوَف ُیْعطیَک َربُّ

 .(378-377ص، همان()35/ النور)
 
 

                                                           
خیرخواهی یا  قوق اهل بیت)ع( توصیه شده و گاه با ذکر مورد. در این دست روایات، گاه به صورت عام، به پاسداری ح1

 ع(. )خیررسانی برای اهل بیت
َنا. »2 اِئُض َو َو ُرُبٌع ُسَنٌن َو َأْمَثاٌل َو ُرُبٌع َفَر  َعْن َأِبی َبِصیٍر َعْن َأِبی َجْعَفٍر ع َقاَل: َنَزَل اْلُقْرآُن َأْرَبَعَة َأْرَباٍع ُرُبٌع ِفیَنا َو ُرُبٌع ِفی َعُدوِّ

)یعقوبی،  (. یعقوبی این روایت را از امام علی)ع( نقل کرده9، ص1، جتاعیاشی، بی/ 628، ص2، ج1363)کلینی،  «َأْحَکام
 (.389، ص1427مغازلی، )ابن «مغازلی این روایت را از زبان رسول خدا)ص( نقل کرده استابنو  (136، ص2، ج1347
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 اهل بیت)ع(پیامد دشمنی با روایات  -4-1-4
، فراخواننده به دوستی و پیوند با خاندان وحی در کنار روایات بسیارِ ، در کتاب خویشمغازلی ابن

اشاره دارد.  ایشانچینی علیه و دسیسه اهل بیت)ع(روایاتی را ذکر کرده که به پیامدهای ناگوار دشمنی با 
ابتال به ، (207و  131 صص، 1427، مغازلی)ابن همچون منافقان ین مراتب جهّنمترگیری در پستجای

 از جملۀ این پیامدهاست. (352و  104 ص، )همان عذاب شدید الهی

 علی)ع(اختصاصی امام  مناقب-2-4
در کتاب خویش فراهم آورده  اهل بیت)ع(را بیش از دیگر  علی)ع(مناقب و فضائل امام ، مغازلیابن

بندی و دسته پس از جداسازی، کتاباین ر به گستردگی و پراکندگی فضائل آن حضرت در است. نظ
در  علی)ع(گونۀ امام های فضیلتای روایات کتاب را به بیان ویژگیپارهمغازلی ابن توان گفت کهروایات می

، همان) رسول خدا)ص(ازدواج با دختر ، (53ص، )همان َنَسب، (55ـ54صص، )همانزمینۀ مکان توّلد
و... اختصاص  (308و  112ـ111صص، همان) آن حضرت با)ص( تداوم نسل نبوی، (170ـ169صص

به ذکر فضائل گوناگون آن حضرت اشاره دارد که با ، علی)ع(داده است. بخش دیگر روایات مربوط به امام 
 .ه خواهد شدتوجه به تنّوع و گستردگی در عناوینی مجّزا بدان پرداخت

 علی)ع(به امام  رسول خدا)ص(ها و القاب اعطایی نیهکُ روایات -1-2-4
؛ دهندتشکیل می حضرت به رسول خدا)ص(ها و القاب اعطایی نیهرا کُ  امام علی)ع( بخشی از فضائل

: مانندالقابی ( و 57ص، )همان «ابوالیقظان»، (59ـ58و  56 صص، )همان «ابوتراب»هایی چون: کنیه
لینقائد الغّر الُم »، «قینإمام المتّ »، «سّید الُمسلمین» سّید »، «قسیم الّنار»، «َیعُسوب المؤمنین»، «َحجَّ

و  289ـ286، 175ـ173، 133، 130صص، همان)«سّید المّتقین»و « إمام المسلمین»، «العرب
های اجتماعی و جایگاه، های شخصیتیها و القاب افراد معموال  با در نظر داشتن ویژگی. کنیه(315ـ314

ها گذاریشود که این نامروشن می، ها و القابگیرد. با اندکی تأّمل در این کنیهها تعّلق میشان بدانیرفتارها
ها ای هدایتی در پس آنبلکه پشتوانه، است از سر احساسات و بدون هیچ هدفی صورت نگرفته ،صرفا  
  خواند.می ایت فرامردم را به هد، ایمثابۀ نشانهها بهگذاریو هریک از این نام است نهفته

 رسول خدا)ص(با  علی)ع(آوری و پیوند فضائل امام همسانروایات  -2-2-4
رسول ، آید که در آنهااز روایاتی برمی، مغازلیدر کتاب ابن علی)ع(بخش دیگری از فضائل امام 

دمان سازی نموده و به دیگر سخن مرهمسان علی)ع(میان خویش و امام ، هایی خاصدر زمینه خدا)ص(
ای از فراخوانده است. در ادامه به صورت گذرا به پاره، را به پاسداشت شأن و جایگاه آن امام همچون خود

 د:وشروایات اشاره می نوعاین 
و  144، 114صص، همان)«یَمْن آذی َعلّیا  َفَقد آذان، یَحْرُبَک َحْرب، ییا علی! ِسْلُمک ِسْلم»ـ 1
 ؛ (161ـ159

 ؛ (299-293و  163-162صص، همان«)یِمن َبَدن یمثُل رأس یعلیٌّ منّ »ـ 2
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ن»ـ 3 َک فقد أَحبَّ و... ویٌل ِلَمن أْبَغَضَک ِمْن  یَتعالی وعدّوک عدّو  الّلهَحبیُب  یوَحبیب ییا علی! َمْن أحبَّ
 ؛ (179و  173صص، )همان«یَبعد

 ؛ (200ص، )همان«الَعْدِل سواءٌ  یف یوکفَّ َعل یإّن کّف »ـ 4
 ؛ (205 ص، )همان«ٍء إاّل َدَعْوُت لَک بمثلهیِبَش  یی! ما َدَعْوُت ِلَنْفسیا عل»ـ 5
 ؛ (310ص، )همان«یَمْن فاَرَق َعلّیا  َفَقد فاَرَقن»ـ 6
ه  ییهذا َول»ـ 7  ؛ (343ص، )همان«ساَلْمُت َمْن ساَلَم وعاَدْیُت َمْن عادیوأنا َولیُّ
 . (475ص، همان)«شجاٍر شّتیأنا وعلیٌّ ِمْن شجرٍة واحدٍة والّناُس ِمن أ»ـ 8

بر ، روشنیبه، علی)ع(افزون بر تبیین جاللت و عظمت امام ، ها در مناقبسازیگونه همساناین
الزم است به دو  مقامدهد. در این گواهی می رسول خدا)ص(راه و منش آن حضرت با ، یکپارچگی هدف

در قالب توصیه و گاه  رسول خدا)ص(، زلیمغاابن در برخی روایات کتاب، نخست آنکه؛ گرددنکته اشاره 
پشتیبانی و تصدیق آن حضرت و ، علی)ع(داشتن یاد و نام امام نگاهمردم را به زنده  ،دستور مستقیم

، ای مواردیا در پاره (313و  301ـ300، 285صص، )هماناندخیراندیشی نسبت به وی فراخوانده
 1اندنسبت به آن حضرت بازداشتهندی چون سّب و دشنام دم را از پندار یا رفتاری ناپسمر، هشدارگونه

 امام تلیضمن بیان منقبت و فض، در قالب حدیثی قدسی رسول خدا)ص(، یدر روایتو  (297ص، )همان
 . (108 ص، )همان2به جایگاه الهی او در راستای هدایت مردم جامعه اشاره کرده است علی)ع(

 علی)ع(جویی با امام یزهورزی و ستکینه هایپیامد روایات -3-2-4
با  به بیان پیامدهای ناخوشایند دشمنی، علی)ع(بخش دیگری از روایات مرتبط با فضائل و مناقب امام 

پیامدهای ناگوار ، اختصاص دارد. در این روایات رسول خدا)ص(از جانب  آن حضرت و تبّری از والیت او
در بخش پیامدهای دنیوی ؛ ی قابل تقسیم استاین دست پندارها و رفتارها به دو بخش دنیوی و اخرو

 )همان:و گرفتاری به بالهای یهود و نصاری (448و  211صص، )همانتوان به دوری از رحمت الهیمی
 مردنگونه پندارها و رفتارها نیز عبارتند از: شده برای این اشاره کرد. برخی پیامدهای اخروی برشمرده (210

، )همانممانعت از ورود به حوض ]کوثر[، (310و  193، 114ـ112 صص، )همانبه دین یهود یا نصارا
 .(448ص، )همانرسول خدا)ص(و عقاب به واسطۀ ستیز با  (308ص

                                                           
ز دستورهای حکومتی معاویه به مردمان تحت حکومتش بود. امام علی)ع( در فرازی از . مسألۀ سّب و دشنام امام علی)ع( ا1

از من کناره  :گویدمیها دارد، بلکه بدانکالم گهربار خویش، برای حفظ جان طرفدارانش آنان را از سّب خویش بازنمی
)رک:  ول الهی و هجرت به سوی حق، پیشگاممکنم و در ایمان به رسمگیرید؛ زیرا من بر فطرت پاک الهی زاده شده و رفتار می

هایی اشاره نموده که مغازلی به گزارش(. ابن219، ص2، ج1363کلینی، / 12، ص1413حمیری، / 92، ص1414سیدرضی، 
 ندادادن به امام علی)ع( خودداری کردهبر پایۀ آنها، برخی از محّبان و ارادتمندان اهل بیت)ع( از فرمان خلفای اموی در دشنام

 (.455ـ453، صص1427مغازلی، )ابن
! قال: ْع َم ْس ّل: اِ ّز وَج َع  الّلهُ  ! فقاَل يل هُ نْ یِّ : یا ربِّ بَ ُت لْ ُق دا  فَ هْ َع  ي  لَع  يف إلیَّ  َد ِه ی َع وتعالَ  َک تباَر  الّلهَ بی)ص(: إّن أبوَبرَزة عن النّ . »2
ِقیَن  أْلَزْمُتَها اّلِتي اْلَکِلَمةُ  ُهَو  َو  أَطاَعِني َمْن  ُنوُر  َو  أْوِلَیاِئي إَمامُ  َو  اْلُهَدی َراَیةُ قال: إّن علیا   ،ُت ْع ِم َس  هُ  َفَمْن  اْلُمتَّ  هُ أطاعَ  وَمْن  ينبَّ أَح  أَحبَّ

 ....ينأطاَع 
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 امام علی)ع( فضائِل روایات -4-2-4
اند که در منابع را احادیثی تشکیل دادهامام علی )ع( فضائل )مناقب( اختصاصی بخش دیگری از 

کرده است.  یاداین روایات با نام خاّصشان از نیز  مغازلیابناند و یافتهو مشهور  ههایی ویژیعی و سّنی نامش
عبارتند از: حدیث  و رسدحدیث می 17شمار این روایات به ، در این نوشتار بر اساس گردآوری انجام گرفته

، همان) حدیث المنزلة، (190ـ181و  79صص، )همان ةَد ناَش حدیث الُم ، (84ـ68صص، )همان الوالیة
، )همان حدیث اللواء، (102ـ98صص، )همان ؤآخاةحدیث الُم ، (322و  307، 98ـ84صص
ْعل، (106ـ105صص ، (169ـ166صص، )همان حدیث رّد الشمس، (116ص، )همان حدیث َخْصُف النَّ

 1حدیث الّطائر، (198ـ195صص، )همان حدیث الّنجوی، (166ـ165صص، )همان حدیث الّسطل
، )همان حدیث اللوزة، (260ـ248و  112صص، )همان2حدیث الّرایة، (248ـ221صص، )همان

]حدیث ، (302ـ301صص، )همان3حدیث البساط، (291ـ289ص، )همان حدیث الَقضیب، (274ص
، )همان حدیث سّد األبواب، (313ص، )همان با حّق  علی)ع(المعّیة[ )همراهی دو سویه امام 

 . (431ـ429صص، )همان و حدیث الّدینار (327ـ321ص
روایات مربوط به فضائل امام علی)ع( به برشماری فضائل و مناقب آن حضرت در  بخش دیگری از

فضائل و مناقبی  ،علمی و معرفتی و هدایتی و نیز پیکار با باطل اختصاص دارد، های گوناگون اخالقیزمینه
گاهی ، (171و  158ـ152، 112صص، ناپذیر)همانچون: علم و حکمت سرشار و پایان کامل از دانش آ

همیاری و همراهی ، (142 ،داری اسرار نبوی)ص()همانگنجینه، (139و  30صص، )همان فهم قرآن
رهبری و سرپرستی مؤمنان پس از ، (276ـ275صص، )همان پرستیرسول خدا)ص( در پیکار با بت

رین اختصاص برت، (358ص، )همان پیکار برای تأویل قرآن، (299و  296صص، )همان رسول خدا)ص(
 ابلیس، (320ص، )همان مندی از تعالیم وحیانیبهره، (389ص، )همان های قرآن به آن حضرتجایگاه
( و بسیاری دیگر از فضائل)مناقب( دنیوی و اخروی که در سرتاسر کتاب 360ـ359ص، )همان ستیزی

 د.شونظر میاز گزارش آنها صرف، مقاله طوالنی نشدنبه دلیل  واند مغازلی پراکندهابن

  علی)ع(در شأن امام  تنزول آیا روایات -5-2-4
، که به صورت گسترده در این اثر مورد توجه قرار گرفته علی)ع(های مناقب و فضائل امام هیکی از حوز

نزول آیاتی از قرآن در شأن آن حضرت و نیز آیاتی در بیان مثالب دشمان ایشان است. مؤلف به صورت 
ده است. در ادامه اشاره کر، دهفرود آمیا مثالب دشمان وی  علی)ع(در شأن امام آیۀ قرآن که  23پراکنده به 

، مغازلیابن) (12/ )الحاقة «ةٌ یَها ُاُذٌن َواعِ یِلَنْجَعَلَها َلکْم َتْذکَرة  َوَتِع » ای از این آیات اشاره خواهد شد:به پاره
 «نینؤمِ ُهَو َمْوالُه َوجبریُل[ وصاِلُح الُم  الّلهوإْن َتظاَهرا َعَلیه فإنَّ »]، (380ـ379و  332صص، 1427

ق به یواّلذ»، (335ص، 1427، مغازلی)ابن (4/ تحریمال) ْدِق و َصدَّ  (33/ )الزمر 4«جاَء بالصِّ
                                                           

 طریق )سند( برای این حدیث ذکر کرده است. 24مغازلی، . ابن1
 طریق )سند( برای این حدیث ذکر کرده است. 12مغازلی، . ابن2
 به سرزمین اصحاب کهف و.... . ماجرای سفر3
 . بخش اّول آیه، دربارۀ پیامبر )ص( و بخش دوم دربارۀ امام علی)ع( است.4
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ه وَیْتُلوه شاِهٌد منه»، (336ص، 1427، مغازلی)ابن َنٍة ِمْن َربِّ ، مغازلی)ابن (17/ )هود1«أَفَمْن کاَن علی َبیِّ
، مغازلی)ابن (274/ )البقره «اّلذین ُیْنِفُقون أمواَلُهْم ِباللیِل والّنهاِر ِسّرا  وعالِنَیة  »، (338ـ337صص، 1427
ُهم ف» مانند:آیاتی  همچنین .(345ص، 1427 ، 1427، مغازلی()ابن30/ محّمد)«َلْحِن الَقْول یَوَلَتْعِرَفنَّ

ِهم یهذان َخْصماِن اْخَتَصُموا ف»و  (375ص دربارۀ  2(330ص، 1427، مغازلی)ابن (19/ )الحج«َربِّ
 .نازل شده است دشمنان آن حضرت

یخی-6-2-4  علی)ع(مؤّید مناقب امام ، حقایق مسّلم تار
دو گونه روایات و ، مغازلیدر کتاب ابن علی)ع(الی مناقب و فضائل برشمرده شده برای امام در البه

دادهای تاریخی که گواهی روشن در اثبات نخست آن دسته رخ؛ خوردهای تاریخی به چشم میگزارش
مثابۀ بیان فضائل آن حضرت  رود و گزارش آنها را باید بهشمار می به علی)ع(فضائل یادشده برای امام 

، (68ـ63صص، )هماندر گرویدن به اسالم علی)ع(گامی امام رخدادها و حقایقی همچون: پیش ،دانست
، 140، 137ـ136صص، )همان3در پیکار با دشمنان (امام)ع آوریجنگ و (457ص، )همانشجاعت 

 .(34ص، )همان4علی)ع(قدمت هجرت امام ، (327و  307، 170ـ169
تاریخی وجود دارد که مؤلف افزون بر استفادۀ مستقیم از سخنان و یا رفتار امام  اخباردستۀ دیگری از 

ها در کوشد تا از این گزارشماهرانه می، در یک رخداد تاریخی برای اثبات منقبت آن حضرت علی)ع(
گیری گیرد تا ارزش و بهره علی)ع(اجتماعی و سیاسی روزگار امام ، راستای تبیین درست شرایط فرهنگی

ها عبارتند از: مّدت عمر آن حضرت و میزان ای از این گزارشتر گردد. پارهروشن، اهّمیت مناقب یادشده
 مارقین)ع( با اره به جزئّیات رویارویی اماماشن و پیکار با قاسطی، (62ـ59صص، )همانشانخالفت

، همان) در این باره رسول خدا)ص(از  یهایگوییو پیش (489ـ480و  125ـ123صص، ان)هم
 (.125ـ115صص

 زهرا)س(حضرت مناقب اختصاصی  -3-4
ز درخور توجهی ا نسبتا  حجم  زهرا)س(روایات پراکندۀ مربوط به مناقب حضرت ، علی)ع(پس از امام 

ای اطالعات پارهزمینۀ  در یرا به خود اختصاص داده است. مؤلف پس از اشاره به روایاتمغازلی ابنکتاب 
، )همانو میزان مهریه ایشان علی)ع(ازدواج آن حضرت با امام ، کنیه، نسب موضوعاتتاریخی در 

؛ رده استفضائلی را برای آن حضرت برشم، جای کتابشدر جای به صورت پراکنده، (414ـ405صص
در  رسول خدا)ص(بیاناتی از ، (129ص، )همان «فاطمه»فضائلی چون: وجه تسمیۀ آن حضرت به 

 (ص)رسول خداغضب و  برابری غضب آن حضرت با غضب خداوند، (348ص، )همانایشانبزرگداشت 

                                                           
 . بخش اول آیه، دربارۀ پیامبر )ص( و بخش دوم دربارۀ حضرت علی)ع( است.1
 . دربارۀ عبیده، حمزه و علی)ع( و عتبه و شیبه و ولید است.2
برای ) های پیکار با مشرکان در سنین جوانی نیز اشاره شده استام علی)ع( در جبهه. در برخی از این روایات به حضور ام3

  (.429، ص1427مغازلی، ک: ابن.نمونه ر
 .(57، خطبۀ نهج البالغه )اند:. امام علی)ع(، خود، به این منقبت خویش اشاره فرموده4
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یکی از چهار زن  فاطمه)س(، (418ص، )همان فاطمه)س(پاکدامنی حضرت ، (417ـ415صص همان،)
نزول آیاتی از ، (433و  423صص، )همان ای در صورت انسانیفرشتهو  (425ص، همان) شتیبرتر به

 سوره شوری 23آیه ، (340ـ339 صص، )همان سوره انسان 8مانند: نزول آیه ، قرآن در شأن آن حضرت
، سوره رحمان)همان 22تا  19 اتآی، (378ـ377صص، )همان سوره نور 35آیه ، (368ص، )همان
سروری زنان ، (478ص، )همان برخورداری از شأن و جایگاه ویژه در سرای واپسین ،(405ـ404صص
 .... و (474ـ473صص، )همان جهان

 و دیگر امامان معصوم )ع( حسَنْین)ع(فضائل  -4-4
روایات مربوط ، در این میان1.استبرشمرده نیز  حسَنْین)ع(فضائلی برای ، در کتاب خویشمغازلی ابن

 است. سوگ شهادت آن حضرت و جنایت ی برخورداربیشتر از تنّوع و فراوانی ن )ع(به فضائل امام حسی
رسول گویی پیشای از روایات کتاب به پاره، روازاین؛ است از نگاه مؤلف پنهان نمانده اوعلیه  یزیدیان

 شومپیامد یادکرد ، از رخداد کربال (150ص، )همان و جبرئیل )ع( (472و  149صص، )همانخدا)ص(
 قاتالن تیمحروم ،(480و  151، 134، 131صص، )همان اهل بیت)ع(در روایات  تالن امام حسین )ع(قا

ثواب ، اخباری از پیکاِر روز عاشورا، (461ـ460صص همان،()ص) امبریپ شفاعت از( ع)نیحس امام
ۀ از محکمۀ عدل الهی دربار زهرا)س(دادخواهی حضرت ، (471ص، )همان )ع(زیارت بارگاه امام حسین

 اختصاص یافته است. (471، ص)همان قاتل فرزندش

 اهل بیت)ع( مناقب برخی وابستگاِن  -5-4
گروهی ، است فضائل و مناقبی برشمرده شدهاهل بیت)ع( برای مغازلی ابنآخرین گروهی که در کتاب 

از به حمایت او که  ابوطالب)ع(وابستگان یاد شده عبارتند از: هستند.  نَسبی و َسَبی آن بزرگاناز وابستگان 
، )همان)س( اشاره شده استاو در ازدواج حضرت با خدیجه گریو میانجی رسول خدا)ص(دین 

 و (396ـ395صص، )همانآوری در اسالمبانوی فداکار  آن گامیکه از پیش خدیجه)س( .(394ص
 و (396و  394ـ390صص، )همان است سخن به میان آمده رسول خدا)ص(با  حضرتشماجرای ازدواج 
، )هماناندبشارت داده ایشانهای گوارای بهشتی را به برخورداری از نعمت، و جبرئیل )ع( رسول خدا)ص(

در  رسول خدا)ص(او به  هاینیکیکه از  علی)ع(مادر امام ، )س(فاطمه بنت اسد .(403ـ397 صص
سخن به ، ف اوو تالش در جهت جبران الطابانو  آنبه  رسول خدا)ص(محّبت و )ص( دوران کودکی پیامبر

 .(148ـ 147صص، )همانمیان آمده است
 
 

                                                           
برپایی صلح)امنیت( میان دو گروه مسلمانان به  بینی سیادت امام حسن)ع( از سوی رسول خدا)ص( و. فضائلی چون: پیش1

 صص، )همان )ص( به حسَنْین)ع(پیامبر(؛ عالقه و محّبت فراوان 435، ص1427مغازلی، )ابن دست آن حضرت
(؛ عقیقه کردن 444، صنامی حسَنْین)ع( با دو فرزند هارون)ع(، شبر و شبیر)همان(؛ اشارۀ رسول خدا)ص( به هم443ـ436

 (.146، ص)ع()همان )ص( در گوش حسَنْین اذان گفتن رسول خدا و (145 ، صبرای حسَنْین)ع( )همان )ص( رسول خدا
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 گیرینتیجه
 :بدست آمد پژوهش حاضراز نتایج ذیل 

که با توجه به درحالی، اندنام نهاده« طالب )ع(یمناقب علی بن أب»را  مغازلیمناقب ابن برخی کتاب ـ1
 اهل بیت)ع(ی از مناقب و فضائل اکتاب آمیزه زیرا؛ رسدگذاری نادرست به نظر میاین نام، محتوای کتاب

بدین گذاری کتاب توان احتمال ناممی، علی)ع(است. هرچند با توجه به کثرت و غلبۀ فضائل امیرالمؤمنین 
 از باب تغلیب پذیرفت.نام را 
از اهّمّیت و اعتبار کتاب و برجستگی ، اثرگذاری گستردۀ این کتاب در آثار علمی پس از خویش ـ2

 دارد. رده برمیپ آن علمی مؤلف
خورد و کتاب از شروح چشم نمی به منطقی در فصول و ابواب کتاب یترتیب، ـ هرچند در نگاه نخست3

 نویسندهنماید که چنین می، دار روایات منقول در آننظر در تنّوع معنادقتاّما  ،خالی است فو حواشی مؤلّ 
 کوشش مؤلف در گزینش و ر ذهن داشته است.نظام و هدفی را د ،در گزینش و درج روایات در اثر خویش

ایجاد زمینۀ برقراری ارتباط ، بدان اشاره نموده و آن، مهطرح روایات در کتاب پیرو هدفی است که در مقّد 
  .ان آن حضرت و تمّسک به والیت ایشان استو خاند رسول خدا)ص(قلبی تنگاتنگ با 

ذکر طرق ، روایات کتاب ذکر مسند سلسلهر بود: اسناد روایات این اثر از سه ویژگی مهم برخوردا ـ4
 متعدد روایات و انعکاس برخی حقایق تاریخ حدیثی در َاسناد.

، روشن شد که بخشی از کتاب، باب( 251)در قالب  روایت 479نظر در محتوای از بررسی و دقت ـ5
که بیشتر ـ د. بخشی دیگر اشاره دار، بدون ذکر نام ایشان، )ع( به بیان مناقب اهل بیت، به صورت عمومی

)ع( اختصاص دارد. فضائل  به بیان مناقب و فضائل امام علی ـ حجم کتاب را به خود اختصاص داده
، )ع( )ع( نیز به صورت مختصرتر مورد توجه قرار گرفته و از سایر اهل بیت )س( و حسَنْین حضرت زهرا

)ع( و حضرت مهدی )ع( پرداخته شده  صادقامام ، )ع( به بیان فضائل امام سجاد، تنها در چند روایت
 است.
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 و مآخذ منابع
یم قرآن -  .کر
 :قم، اإلسالم نقی فیضعلی سیدبه ، حسینبن  محّمدابوالحسن ، سّید رضیتدوین: ؛ نهج البلغه -

 .ق 1414، هجرت
 یشافع یعلما ینگار مناقب یهابیروش و آس لیتحل»؛ حسنمحّمد، ی؛ زمانرضایعل، یآزاد .1

 .ش 1394 ،29ـ5صص  ،19شماره شه، یو اند ثیحد؛ «)ع(نیرالمؤمنیه امدربار 
، إحسان عباس :به کوشش؛ ب األنسابیتهذ ياللباب ف؛ محّمدعزالدین علی بن ، یر جزریاثابن .2

 .ق 1414 ،دار صادربیروت: 
قم: ، مالک محمودی :به کوشش؛ خصائص الوحی المبین؛ یحیی بن الحسن، بطریق حلیابن .3

 .ق 1417 ،دارالقرآن
، یقم: مؤسسة النشر اإلسالم؛ مناقب إمام األبرار یون صحاح األخبار فیعمدة ع؛ ــــــــــــــ .4

 .ق 1407
مشهد: مجتمع امام ، سینیاحمد ح :به کوشش؛ نهج اإلیمان؛ الدین علی بن یوسفزین، جبرابن .5

 .ق 1418، )ع( هادی
گروهی از محققان،  :؛ به کوششبمناقب آل أبی طال؛ بن علی السروی محّمدابن شهرآشوب،  .6

 .ق 1376، نجف: المکتبة الحیدریة
؛ ه السلمیطالب عل یبن أب یإلزام النواصب بإمامة عل؛ مفلح بن حسین بن راشد، ح بحرانیصالابن .7

 .ق 1420، قم: مولود کعبه، عبدالرضا نجفی :به کوشش
به ؛ ةینقض الرسالة العثمان یة فیبناء المقالة الفاطم؛ الدین احمد بن موسیجمال، طاووسابن .8

 .ق 1411، قم: مؤسسة آل البیت )ع(، عدنانی سید علی :کوشش
 .تابی، قاهره: دار المعارف، ثروت عکاشة :به کوشش؛ المعارف؛ بن مسلم الّلهعبد، قتیبه دینوریناب .9

 .ق 1424، ةیبیروت: دار الکتب العلم؛ عیون األخبار؛ _____________________ .10
تهران: ، کاظم محمودیمحّمد :به کوشش؛ مناقب أهل البیت؛ محّمدابوالحسن علی بن ، مغازلیناب .11

 .ق 1427، للتقریب بین المذاهب اإلسالمیة یالمجمع العالم
 .ش 1387، یقم: سبط النب؛ طالب)ع( یبن أب ّی مناقُب عل؛ _______________________ .12
 محّمدو  یعبدالقیوم عبد رّب النب :به کوشش؛ لتکملة اإلکما؛ بن عبدالغنی بغدادی محّمد، ُنْقطهابن .13

 .ق 1408، قریمکه: جامعة أّم ال، صالح عبدالعزیز مراد
 :به کوشش؛ میالتقد یم إلی مستحقّ یالصراط المستق؛ علی بن یونس محّمدابو، یونس عاملیابن .14

 .ق 1384، تهران: المکتبة المرتضویة، باقر بهبودیمحّمد
 .ق 1405، األضواءبیروت: دار ؛ معرفة األئّمة یکهف الغّمة ف؛ الفتحعلی بن ابی، اربلی .15
)از آغاز تا پایان قرن  اهل بیت)ع(نگاری پژوههی در جایگاه و سیر مناقب؛ حسن، اصغرپور .16

 .ارشدنامۀ کارشناسی، پایانش 1386، تهران: تربیت مدرس؛ پنجم(
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 .ق 1397، یدار الکتاب العربروت: یب؛ الکتاب والسنة واألدب یالغدیر ف؛ نیعبدالحس، امینی .17
قم: مؤسسة المعارف ، یرضا موالنا بروجردغالم :به کوشش؛ ة األبراریحل ؛دهاشمیس، بحرانی .18

 .ق 1411، ةیاإلسالم
قم: مؤسسة المعارف ، نیه موالیی همدالّ العزت :به کوشش؛ مدینة المعاجز؛ ____________ .19

 .ق 1413، اإلسالمیة
)ع( مطالعه  تیاهل سنت درباره اهل ب یهایمناقب نگار »؛ نیحس، یدآبا مینع و اعظم، یبهرام .20

بط خبر یُدرر الّسمط ف یمورد  ش.1399 ،51ـ41صص  ،10شماره ، )ع(تیاهل ب یپژوهرهیس؛ «السِّ
بن  محّمدو اب :به کوشش؛ الکهف و البیان عن تفسیر القرآن؛ بن ابراهیم محّمداحمد بن ، ثعلبی .21

 .ق 1422، یء التراث العربایروت: دار إحیب، عاشور
 .ق 1415، بیروت: دار الکتب العلمیة؛ أحکام القرآن؛ احمد بن علی، جّصاص .22
 ،46ـ45 هشمار، کتاب ماه دین ؛«مناقب امیر المؤمنین علیه السلم»؛ ابوالفضل، حافظیان بابلی .23

 .ش 1380 ،33ـ28صص 
وسف عبد الرحمن ی :به کوشش؛ المستدرک علی الصحیَحین؛ الّلهبن عبد محّمد، حاکم نیشابوری .24

 .تابی، المعرفةبیروت: دار ، یالمرعشل
 يف ياء التراث العربیلجنة إح به کوشش؛ معرفة علوم الحدیث؛ ______________________ .25

 .ق 1400، بیروت: دار اآلفاق الحدیث، دةیدار اآلفاق الجد
آن در نقل  یشناسبیطالب و آس یمناقب آل آب کتاب یروش شناس»؛ السادات نبیز، ینیحس .26

 ش. 1395 ،22ـ5صص  ،شهیو اند ثیحد؛ «از منابع اهل سنت
: به کوشش؛ فضائل العترة الطاهرة یتأویل اآلیات الظاهرة ف؛ الدین علیشرف، حسینی استرآبادی .27

 .ق 1407، )عج( یقم: مدرسة اإلمام المهد، )عج( یمدرسة اإلمام المهد
حسین  :به کوشش؛ )ع( المؤمنین فضائل أمیر یکهف الیقین ف؛ حسن بن یوسف، حّلی)عالمه(  .28

 .ق 1411، ران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیته، درگاهی
، عبدالرحیم مبارک :به کوشش؛ منهاج الکرامة فی معرفة اإلمامة؛ ____________________ .29

 .ش 1379، قم: الهادی
، ه حسنی أرمویلّ العین :به کوشش؛ الصدقکهف  نهج الحق و؛ ____________________ .30

 .ق 1414، قم: دار الهجرة
 .ق 1400، دارالفکربیروت: ؛ معجم األدباء؛ الّلهیاقوت بن عبد الّلهابوعبد، حموی .31
 .ق 1399، یبیروت: دار إحیاء التراث العرب؛ معجم البلدان؛ ______________________ .32
قم: مؤسسة ، ت)ع(یمؤسسة آل الب :به کوشش؛ إلسنادقرب ا؛ بن جعفر الّلهابوالعباس عبد، حمیری .33

 .ق 1413، (ت)عیآل الب
 . م 1893، : بریلالیدن؛ أسماء الرجال يالمهتبه ف؛ بن احمد محّمدالدین شمس، یذهب .34
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روت: دار یب، عمر عبدالسالم تدمری :به کوشش؛ خ اإلسلمیتار ؛ ______________________ .35
 .ق 1407، یالکتاب العرب

م ینع محّمد، ب األرنؤوطیشع :به کوشش؛ ر أعلم النبلءیس ______________؛________ .36
 .ق 1413، روت: مؤسسة الرسالةیب، العرقسوسی

م بن یم و غنیاسر بن إبراهی :به کوشش؛ یالسمعان تفسیر ؛ محّمدابوالمظّفر منصور بن ، سمعانی .37
 .ق 1418، ریاض: دار الوطن، میعباس بن غن

، بیروت: دار الجنان، عمر البارودی الّلهعبد :به کوشش؛ األنساب؛ محّمدن عبدالکریم ب، سمعانی .38
 .ق 1408

قم: مکتب اإلعالم ، جواد قیومی :به کوشش؛ اقبال األعمال؛ علی بن موسی، طاووسسید بن .39
 .ق 1414، اإلسالمی

فوس؛ _____________________ .40 مرکز األبحاث والدراسات  :به کوشش؛ سعد الّسعود للنّ
 .ق 1422، قم: بوستان کتاب، میةاإلسال

 .ق 1399، قم: خیام؛ الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف؛ _____________________ .41
 .تابی، جابی؛ إحقاق الحق؛ الّلهنور، شوشتری .42
 .ش 1367، تهران: نهضت، یالدین محدث ارموجالل :به کوشش؛ الصوارم المهرقة؛ ________ .43
 یأحمد األرناؤوط و ترک :به کوشش؛ بالوفیات یالواف؛ کالدین خلیل بن ایبصالح، صفدی .44

 .ق 1420، یالعرببیروت: دار إحیاء التراث ، مصطفی
 .ق 1417، قم: مؤسسة آل البیت؛ المکتبة العربیة یأهل البیت ف؛ سّید عبدالعزیز، طباطبایی .45
 .ش1383، ینشر اإلسالمقم: مؤسسة ال؛ تفسیر القرآن یالمیزان ف؛ حسینمحّمد، طباطبایی .46
و عبد  محّمدبن  الّلهطارق بن عوض  :به کوشش؛ المعجم األوسط؛ سلیمان بن أحمد، طبرانی .47

 .ق 1415، دارالحرَمین :بی جا، ینیم الحسیالمحسن بن إبراه
 .م 2019، بیروت: دار الکتب العلمیة؛ المعجم الصغیر؛ _________________ .48
بیروت: دار ، ید السلفیعبدالمج یحمد :به کوشش؛ المعجم الکبیر؛ ________________ .49

 .ق 1406، یإحیاء التراث العرب
عبداللطیف  :به کوشش؛ ار إلی أصول األخباریوصول األخ؛ حسین بن عبدالصمد، عاملی .50

 .ق 1401، ةیقم: مجمع الذخائر االسالم، کوهکمری
بة تهران: المکت، هاشم رسولی محالتی :به کوشش؛ یتفسیر العیاش؛ بن مسعود محّمد، عیاشی .51

 .ق 1380، ةیاإلسالمة یالعلم
 .ق 1420، روت: دار إحیاء التراثبی؛ مفاتیح الغیب؛ بن ُعمر محّمدفخر الدین ، فخر رازی .52
 .ق 1381، نجف: الحیدریة؛ الفضائل؛ ابوالفضل شاذان بن جبرئیل، قّمی .53
، سینیل اشرف حتحقیق: سیدعلی جما؛ ینابیع الموّدة لذوی القربی؛ سلیمان بن ابراهیم، قندوزی .54

 . ق 1416، تهران: دار األسوة
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 .ش 1363، ةتهران: دارالکتب اإلسالمی، اکبر غفاریتحقیق: علی؛ یالکاف؛ بن یعقوب محّمد، کلینی .55
اء یبیروت: دار اح، علی عاشور :به کوشش؛ یشرح أصول الکاف؛ صالحمحّمدمولی ، مازندرانی .56

 .ق 1421، یالتراث العرب
 .ق 1403، بیروت: مؤسسة الوفاء؛ ربحار األنوا؛ باقرمحّمد، مجلسی .57
یخ حدیث؛ مجید، معارف .58  .ش 1389، تهران: نبأ ،؛مباحثی در تار
ص من األحوال واألموال والحفدة  یإمتاع األسماع بما للنب؛ الدین احمد بن علیتقی، مقریزی .59

 .ق 1420، بیروت: دار الکتب العلمیة، یسید النمیعبدالحم محّمد :به کوشش؛ والمتاع
صفوان  :؛ به کوششالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز؛ نیشابوری، ابوالحسن علی بن احمدواحدی  .60

 .ق 1415، عدنان داوودی، دمشق: الدار الشامیة و بیروت: دار القلم
 .ق 1405، تهران: مؤسسة البعثة؛ خلصة عبقات األنوار؛ نیرحامدحسیم، یهند .61
 .ق 1416، بیروت: عالم الکتب، یلهادیوسف ا :به کوشش؛ البلدان؛ محّمداحمد بن ، همدانی .62
یخ یعقوبی؛ یعقوبواضح احمد بن ابیابن، یعقوبی .63 تهران: بنگاه ، ابراهیم آیتیمحّمدترجمه: ؛ تار

 .ش 1347، ترجمه و نشر کتاب
 


