
 

 

  زخم آتش 
   در منابع اهل سنّت علیهاالسالمفاطمهت یاحراق ب

  

  

  

  علی لباف: به اهتمام

  حیدر برکت: با راهنمایی

  استاد محقّق سید محمد حسینی قزوینی: با سپاس از

  

  مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر : ناشر 

  



 

 

  

  

  

  

  لبادورنماي مط ٭

  گفتارشیپ

  

  احراقد به یتهد ياستناد ماجرا یبررس: مکیگفتار 

  سنّت منابع اهل ریدر سا »احراقبه علیهاالسالمفاطمهتید بیتهد« يثبت ماجرا

  است »ينَوریبه دیقُتَابن«نوشته  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب ک

  »بهیابن قُتَ«به  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کحات اهل سنّت به صحت انتساب یتصر

  »یر بن العربکابوب«ح یـ تصر 1

  »یکّن عمر بن محمد مینجم الد«ح یـ تصر 2

  »يابوعبداهللا تنوز یقاض«ح یـ تصر 3

  »یتمیابن حجر ه«ح یـ تصر 4

  »ابن خلدون«ح یـ تصر 5

  »یکّم ین فاسیالد یتق«ح یـ تصر 6

  »اهللا ۀشاه سالم«ح یـ تصر 7

  »بهیابن قُتَ«به  »اسهیالساإلمامۀ و «تاب کحات محقّقان معاصر عرب به صحت انتساب یتصر



 

 

  »يد وجدیفر«ح یـ تصر 1

  »حالهکعمر رضا «ح یـ تصر 2

  

  »بهیابن قُتَ«به  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کمخالفان انتساب  لیدال نیترمهم

  چهارگانه يپاسخ به محورها

  

  د به احراقیتهد يداللت ماجرا یبررس: گفتار دوم

  »ينَوریبه دیقُتَابن« ید مذهبیبا عقا ییآشنا

  »بهیابن قُتَ« يهاشهیل اندیراهگشا در تحلات کن

  مکیته کن

  ته دومکن

  ته سومکن

  ته چهارمکن

  »ثیاهل حد«د یاز عقا ییفرازها

  !ه خداوندیم و تشبیپروا  به تجسیح و بیده صریـ عق 1

  !آن يبه مفهوم جبر ییرگرایـ تقد 2

  !هاب خالفت آنیچهارگانه به ترت يلت خلفایـ فض 3

  !صحابهـ عدالت همه  4



 

 

  !ـ وجوب اطاعت از سلطان جائر 5

  »بهیابن قُتَ« یت مذهبیبه شخص یابیدست

  »یذهب«دگاه یـ د 1

  »یقالنابن حجر عس«دگاه یـ د 2

  يبندجمع

  ست؟یچ »بهیابن قُتَ«توسط  »به احراق علیهاالسالمفاطمهت ید بیتهد«از  یکحا يزه ثبت سندیانگ

  ییگور پاسخیدر مس )الف

  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کدر مطالب مندرج در  يریس

  مکیر یس

  ر دومیس

  ر سومیس

  ر چهارمیس

  ر پنجمیس

  يریگجهینت )ب

  اندرا ثبت نموده »د به احراقیتهد« يه ماجراک ین سنّیر مورخیسا

  آورد؟یان نمیبه م یسخن »علیهاالسالمفاطمه آتش زدن درب خانه«از » اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کچرا مؤلّف 

  ییگور پاسخیدر مس )الف

  ن پرسشییتب



 

 

  »به احراق علیهاالسالمفاطمهت ید بیتهد«از  یکتاب، از ثبت سند حاکزه مؤلّف یانگ يادآوری

  زهین انگیانت از ایص يتاب، براکاز تالش مؤلّف  ییهانمونه

  هیتمان حوادث فاطمکا یثبت  يتاب، براکار مؤلّف یمع

  يریگجهینت )ب

  در منابع اهل سنّت »علیهاالسالمفاطمهآتش زدن درب خانه «از  یکشف اسناد حاک يجستجو برا

  

  علیهاالسالمفاطمهقرائن آتش زدن درب خانه  )الف

  »يبالذر«نقل 

  »ابوالفداء«نقل 

  »ابن عبد ربه«نقل 

  

  علیهاالسالمفاطمهاز اسناد آتش زدن درب خانه  ییهانشانه )ب

  »دیالحد یابن اب«نقل 

  

  يریگجهیو نت يبندجمع

  »يمسعود«نقل 

  

  »المعارف«تاب کو حذف آن از  »بهیابن قُتَ«توسط  »علیهاالسالمضرب و جرح حضرت زهرا«از  یکثبت سند حا



 

 

  »یابن شهر آشوب مازندران«نقل 

  »یشافع یگنج«نقل 

  

  خاتمه

  ندکینا میده عقل را نابیه تعصب، دکگاه و آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  لبامط آغاز ٭

  گفتارشیپ

  :سدینویم علیهاالسالمدن حضرت فاطمه زهرایاز به شهادت رس یکحا یخیتار كدر نقد اسناد و مدار »یز نعمانیعبد العز«

  :دیگویاسه میو الس اإلمامۀتاب که در کاست  ينوریبن مسلم دبه، عبداهللاین داستان، ابن قتیان ایگر از راوید یکی«

  .ش آنان فرستادید و عمر را پیگرد آمده بودند، پرس یرامون علیرده و پک يعت با او خودداریاز به ک یر درباره گروهکابوب

  :زم خواست و گفتیامدند، پس عمر هیرون نیآنان ب یآمد و آنان را آواز داد ول یعمر به خانه عل

  .دیشکه در آن است به آتش خواهم کد، خانه را با هر ییایرون نیه جان عمر در دست اوست، اگر بکسوگند به آن 

  جا باشد چه؟اگر فاطمه در آن: به او گفتند

  .جا باشداگر او در آن یحت: گفت

   1.ردندکعت یرون آمدند و بیب یپس همه جز عل

ن یاند تا از انموده یداشته، سع یسن که مسلک ينوریبه دیسنده آن ابن قتیه به زعم آنان نوکاسه یو الس اإلمامۀتاب کبا استناد از  یبرخ

  .ال وجود داردکن استناد دو اشیه در اک یق شهادت حضرت فاطمه به اثبات برسانند، در حالیطر

عت ید بسنده نمود و مخالفان را متقاعد ساخت تا بیبه تهد اًه حضرت عمر صرفکد یآین بر میاسه چنیو الس اإلمامۀت یه از رواکاول آن 

  .ننمود یگونه اقدامچیه یگرام يخانه حضرت فاطمه و حمله به آن بانوند و در جهت سوزاندن ینما

  2!».د دارندیترد ينوریبه دیباشد و علما در انتساب آن به ابن قتینم ينوریبه دیف ابن قتیاسه تألیو الس اإلمامۀتاب که کدوم آن 

 یخیمهم تار كن مدریا »استناد و داللت«درباره  »ینعمانز یعبد العز« يادعاها یم تا به اختصار، به بررسیدار ین نوشتار، سعیدر ا
                                                             

 . 12 ص ،1 ج السیاسه، و اإلمامۀ: از نقل به ـ 1

  . 70 ـ 69 ،ص»شهادت افسانه تا والدت از زهرا فاطمه« مقاله ،3 شماره اسالم، نداي فصلنامه ـ 2



 

 

  .میبپرداز

  

  مکیگفتار 

  د به احراقیتهد ياستناد ماجرا یبررس

  

  ر منابع اهل سنّتیدر سا» به احراق  علیهاالسالمفاطمهت ید بیتهد«  يثبت ماجرا

  :هکم یشویادآور میته مهم را کن نیم، ایبپرداز »بهیابن قُتَ«به  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کاستناد  یه به بررسکقبل از آن 

 المفاطمهدن خانه یشکبر، به آتش  ید عمر مبنیتهد«ثبت و ضبطاختصاص نداشته و  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کتنها به  »علیهاالس

  .مشاهده نمودتوان یز میتب خلفا نکر منابع معتبر مین ماجرا را در سایاز صحت وقوع ا یکحات حایتصر

سندگانشان وجود یها به نودر انتساب آن يدیگونه تردچیه يه جاکباشند یمندرج م يحات، در منابع و مآخذین تصریه اکتر آن جالب

  .ندارد

  :اند ازن منابع عبارتیاز ا یبرخ

  ـ 1

  .، چاپ مصر 1184، رقم  586، ص  1، ج )279 متوفّاي، يبالذر: فیتأل( »شرافأنساب األ«

  ـ 2

  .روتی، چاپ ب 443، ص  2، ج )310 متوفّاي، يطبر: فیتأل(» خ االُمم و الملوكیتار«

  ـ 3

 1353، چاپ مصر،  64، ص  3ج = (ق  1404روت، ی، چاپ ب 14ـ  13، ص  5، ج )328 متوفّايابن عبد ربه، : فیتأل( »دیالعقد الفر«



 

 

  ).ق

  ـ 4

  ).، چاپ مصر 165، ص  1ج = (روت ی، چاپ ب 156، ص  1، ج )732 متوفّايابو الفداء، : فیتأل(» أخبار البشر یالمختصر ف«

  

 »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کتنها به  »علیهاالسالمفاطمهت یبر احراق ب ید عمر مبنیتهد«د، ثبت و ضبط ییفرمایه مالحظه مکطور همان

  :توان گفتیاختصاص نداشته و با استناد به منابع فوق م

و  ین ماجرا، از حوادث قطعیوجود ندارد و وقوع ا »علیهاالسالمفاطمهدن خانه یشکبر، به آتش  ید عمر مبنیتهد«در  یکّچ شیه يجا

  .باشدیخ اسالم میتار ر دریناپذ دیترد

  

  است»  ينَوریبه دیقُتَابن« نوشته » اسه یو الس اإلمامۀ« تاب ک

  .ده استیشورها به چاپ رسکـر یدر مصـر و سـا »276 متوفّاي، ينَوریبه دیقُتَابن« یعنیتاب، بارها با نام مؤلّف آن، کن یا

  .اندح نمودهی، تصريو صحت انتساب آن به و »بهیابن قُتَ«تاب توسط کن یف ایاهل سنّت به تأل ياز علما يارین، بسیعالوه بر ا

  :باشدین شرح میبد »بهیابن قُتَ«به  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کحات اهل سنّت به صحت انتساب یتصر یبرخ

  ـ 1

  . 248، صفحه »العواصم من القواصم«تاب کدر  »یربن العربکابوب«

  ـ 2

  .يقمر 93سال ل حوادث ی، ذ»يبأخبار ام القر يتحاف الورإ«تاب کدر  »ابن فهد«مشهور به » یکّن عمربن محمد مینجم الد«

  ـ 3



 

 

  .34باب ، فصل دوم، »هیالسمط ۀالصل«تاب کدر  »ابن شباط«معروف به  »يابوعبداهللا تنوز یقاض«

  ـ 4

  . 72، صفحه »ر الجنان و اللسانیتطه«تاب کدر  »یتمیابن حجر ه«

  ـ 5

  .166، جلد دوم، صفحه »ابن خلدون خیتار«معروف به  »وان المبتداء و الخبریالعبر و د«تاب کدر  »ابن خلدون«

  ـ 6

  . 72، جلد ششم، صفحه »نیالعقد الثم«تاب کدر  »یکّم ین فاسیالد یتق«

  ـ 7

  . 126، صفحه »راءۀ اآلکمعر«تاب کدر  »اهللا ۀشاه سالم«

  

 »بهیابن قُتَ«به  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کد صحت انتساب یباشند ـ مؤیاز بزرگان اهل سنّت م یه همگکفوق ـ  يهاتیاظهارات شخص

  .باشدیم

  .اندح نمودهیتصر »بهیابن قُتَ«تاب توسط کن یف ایز به تألیاز محقّقان معاصر عرب ن ین برخیهمچن

  

  :باشدین شرح میبد »بهیابن قُتَ«به  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کحات محقّقان معاصر عرب به صحت انتساب یتصر یبرخ

  ـ 1

  . 754و صفحه  749دوم، صفحه ، جلد »نیالمعارف القرن العشر ةدائر«تاب کدر  »يد وجدیفر«

  ـ 2



 

 

  . 297، جلد دوم، صفحه »نیمعجم المؤلّف«تاب کدر  »حالهکعمر رضا «

  

    3:نمود يتوان گردآوریرا در چهار محور م »بهیابن قُتَ«به » اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کل مخالفان انتساب ین دالیترمهم

  ) مکیمحور 

ابن «ات ین مطلب با سال حیشاهد فتح اندلس بوده است؛ و ا يقمر 92سال ه در کرده است کنقل قول  ییتابش از بانوکمؤلّف در متن 

  !ندارد يسازگار »بهیقُتَ

  ) محور دوم

ن مطلب با سال یوفه بوده است؛ و اک یقاض يقمر 148سال به  يه وک یرده است؛ در حالکنقل قول  »یلیابو ل«تابش از کمؤلّف در متن 

  !ندارد يسازگار »بهیقُتَابن «ات یح

  ) محور سوم

  !نرفته است »نَورید«از شهر بغداد جز به شهر  »بهیابن قُتَ«ه ک یه مؤلّف آن در شهر دمشق بوده است؛ در حالکتاب آمده است کدر متن 

  ) محور چهارم

ن مطلب یشده است؛ و ا بنا يقمر 454سال ن شهر در یه اک یند؛ در حالکیاد میش کبه مرا »ریبن نص یموس«تابش از حمله کمؤلّف در 

  !ندارد يسازگار »بهیابن قُتَ«ات یبا سال ح

  

  4چهارگانه يپاسخ به محورها
                                                             

 »األخبار عیون« کتاب مقدمه ؛245 ، ص2 ش ،»آداب المستنصریه« ، مجلّه)جبوري عبداهللا: تألیف( »بهقُتَی ابن کتب فی دراسۀ« مقاله: ك.ر ـ 3

 . 59 ، ص)عکاشه ثروت: تألیف( »المعارف« کتاب مقدمه ؛25، ص 1 ج ،)اسکندري محمد: تألیف(



 

 

   

  ) مکیپاسخ به محور 

  .خوردیبه چشم م »رواکَذَ«تاب، عبارت ک يهانسخه یاز افراد ساقط شده است؛ چنانچه در برخ یدر سند، نام برخ

  ) پاسخ به محور دوم

هم  »المعارف«تاب کف ینموده است؛ چنانچه در تألینقل م »یلیل یابن اب«واسطه از یه مطالب را بکن بوده است یچن »بهیابن قُتَ«روش 

  .ار برده استکه را به ین رویهم

  ) پاسخ به محور سوم

  .خوردیبر اقامت مؤلّف آن در شهر دمشق، به چشم نم یمبن یحیچ اشاره صریه در آن، هکافت یتوان دریتاب مکق یاز مطالعه دق

  ) پاسخ به محور چهارم

  .خوردیبه چشم م »مغرب«امده است و تنها نام یش نکاز مرا ینام 1331سال در چاپ 

 »شکمرا«ده و نام یدچار اشتباه گرد »ریبن نص یموس«ومت کص قلمرو حیدر تشخ »ییاینگوس، خاورشناس اسپانیگا«اد، یبه احتمال ز

  .تاب افزوده استکرا به متن 

  

  است؟ 5» 456 متوفّاي، یم اندلسابن حزْ« ف یتأل» اسه یو الس اإلمامۀ« تاب کا یآ

                                                                                                                                                                                                                      

 . 389ـ  388 ص ،)سیزدهم سال( 3 ش ،»األبحاث« ، مجلّه) جبور جبرائیل: تألیف( »السیاسه و اإلمامۀ کتاب« مقاله: ك.ر ـ 4

  :کندمی تقسیم گروه پنج به را دارند اقرار اسالم به که هاییفرقه وي ـ 5

  .خوارج و شیعه مرجئه، معتزله، سنّت، اهل



 

 

 ةریالذخ«تاب ک، با استناد به »بهیابن قُتَ«به  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کن انتساب یپس از رد ادلّه مخالف »ل جبوریجبرائ«ه کجالب است 

  :سدینویم ) ابن بسام: فیتأل(» رهیمحاسن أهل الجز یف

  !باشدیم» مابن حزْ«، »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کمؤلّف 

  :میینمایتفا مکپرسش ا کیفوق، به طرح  يدر نقد ادعا

تاب ک »به صراحت«شناخته است، یم یرا به خوب يمعاصر بوده و آثار و »مابن حزْ«ه با ک »543 متوفّاي، یربن العربکابوب یقاض«چرا 

   6نسبت داده است؟ »بهیابن قُتَ«را به  »اسهیو الس اإلمامۀ«

  

  گفتار دوم

  د به احراقیتهد يداللت ماجرا یبررس

  

سخن به  »علیهاالسالمفاطمهبر سوزاندن خانه  ید عمر مبنیتهد«ه از کـ  »بهیابن قُتَ«تاب کمندرج در  یخیداللت سند تار یجهت بررس

  .میبپرداز »مهم یخیتار كمدر«ن یل ایم و پس از آن، به تحلیآشنا شو »بهیابن قُتَ« ید مذهبیار و عقاکد با افیآورد ـ نخست بایان میم

  

  » ينَوریبه دیقُتَابن«  ید مذهبیبا عقا ییآشنا

  :باشدیراهگشا مار یل بسیات ذکتوجه به ن »بهیابن قُتَ« یمذهب يهاشهیل اندیدر تحل

                                                                                                                                                                                                                      

: ك.ر. (نامدمی »البدعه اهل« را ایشان جز و» الحق اهل« را آنان وي که »سنّت اهل« جز گمراهند هافرقه این همه »محزْ ابن« دیدگاه از

 )107 ـ 106 ص ،2 ج الفصل،

 . 248 و 245 ص القواصم، من العواصم: ك.ر ـ 6



 

 

  

  مکیته کن

  7.اندان او را ستودهیحنبل

  ته دومکن

   8.د او بودیر عقایو سخت تحت تأث »هیوابن راه«شاگرد  يو

  ته سومکن

  :میخوانیم »238 متوفّايه، یوابن راه«درباره 

   9...او را از اَقران احمد بن حنبل دانستهب یخط... ردکیت مک، شر... مانند احمد بن حنبل يدر بغداد، در اجتماع محدثانِ نامدار

  10.رو سلَف بودیث و پیحد یل به معانیهمچون احمد بن حنبل متما يو

  ته چهارمکن

  .باشدیان اهل سنّت میدر م »یفقه حنبل«گذار هیو پا »ثیاهل حد« يرکتب فکم يشوایپ »241 متوفّاياحمد بن حنبل، «

                                                             

  :از نقل به ؛ 452 ص ،4 ج اسالمی، بزرگ المعارف دائرة ـ 7

Lecomte , Ibn Qutayba , 216. 

 ـ 25 ، ص)یاغی هاشم ترجمه( »بهقُتَی ابن« کتاب در» حسینی موسی اسحاق«: از نقل به ؛ 452 ص ،4 ج اسالمی، بزرگ المعارف دائرة ـ 8

 . 32 ص و 26

 347 ـ 346 ص ،6 ج ،»بغداد تاریخ« کتاب در» 464 متوفّاي بغدادي، خطیب«: از نقل به ؛450 ص ،3 ج اسالمی، بزرگ المعارف دائرة ـ 9

 . 351 ص و

 . 108 ص ،»اإلنتقاء« کتاب در» 463 متوفّاي البر، عبد ابن« :از نقل به ؛450 ص ،3 ج اسالمی، بزرگ المعارف دائرة ـ 10



 

 

  .پرداخته است »ثیاهل حد«د یعقان اصول ییبه تب »نّهـالس«تاب کدر  يو

  .ها بپردازدج آنیرده و به تروک يزیرید اهل سنّت پیرا به عنوان عقا ی، اصوليقرن سوم هجراو در واقع توانست در 

  

   11:باشدین شرح میبد» ثیاهل حد«د یاز عقا ییفرازها

  !ه خداوندیم و تشبیپروا به تجسیح و بیده صریـ عق 1

  !آن يبه مفهوم جبر ییرگرایـ تقد 2

  !هادنِ آنیبِ به خالفت رسیچهارگانه به ترت يلت خلفایـ فض 3

  !ـ عدالت همه صحابه 4

  !ـ وجوب اطاعت از سلطان جائر 5

  »بهیابن قُتَ« یت مذهبیبه شخص یابیدست

 »ثیاهل حد«د یر عقایتأث شدت تحتبه »هیوابن راه«به واسطه استادش  »بهیابن قُتَ«ه کافت یتوان دریات فوق مکاز دقّت و تأمل در ن

  .ار استکر قابل انیاو غ یه تعصب مذهبک ياگونهبوده است؛ به

                                                             

 ملَطی، الحسین ابو: تألیف( »الرد و التنبیه«؛ 19ـ  18 ص ،)324 متوفّاي اشعري، الحسن ابو: تألیف( »الدیانه اُصول فی اإلبانۀ«: ك.ر ـ 11

  .15 ـ 14 ص ،)377 متوفّاي

  :که است یادآوري به الزم

  .نمود احیا هجري هشتم و قرن هفتم در را »حنبل بن احمد« فکري مکتب دیگر بار »728 متوفّاي رّانی،ـح هتیمی ابن« ـ الف

  .داد نیز پرورش را السالم علیهمبیت اهل فضائل انکار روح »السنّه منهاج« کتاب نگارش با همچنین او

 .نهاد بنیان را )گريلَفیـس(ت وهابی فرقه »هتیمیابن« افکار احیاء با »1206 متوفّاي دي،نَج الوهاب عبد بن محمد« ـ ب



 

 

  :سندینویم »بهیابن قُتَ«درباره  »385 متوفّاي، یندار قُطْ«از قول  »852 متوفّاي، یقالنابن حجر عس«و  »748 متوفّاي، یذهب«

   12.رَهعتْالْ حرِف عنْه، منْیبِالتَشْ یلإلُ یمی ۀَبینُ قُتَباانَ ک

  .منحرف بود]  السالم علیهم[تیش داشت و از اهل بیه، گرایبه تشب» بهیابن قُتَ« 

  

  :سدینویم »بهیابن قُتَ« درباره »852 متوفّاي، یقالنحجر عسابن«

الَّذ يو ظْیرُ لیه لَفالس رادأنَّ مذْبِالْ یبِ مهفَالنَص إبا ینَّ فنِ قُتَبیرافنْا ۀَبنْ اًحع لِ الْأهبی13.ت   

مذهب ] به در خصوصیبا ابن قُتَ يشابوریم نکه اختالف حاک نیبر ا یسخنش مبن[از » 576 متوفّاي، یسلَف« ه منظورکن است ینظر من ا

  .]ندارد ین انحرافیچن يشابوریم نکحا ی؛ ول[ت انحراف دارد یاز اهل ب» بهیقُتَابن «را یباشد؛ زیم] بهیابن قُتَ[بودن  ی، ناصب]بوده است[

  

  يبندجمع

همچون  يابرجسته يهاتید بزرگان اهل سنّت و شخصییمورد تأ السالم علیهماهل بیتاز  »بهیابن قُتَ«و انحراف  يگریروح ناصب

  .باشدیم »یقالنابن حجر عس«و  »یذهب«

  

  يریگجهینت

، السالم علیهماهل بیتاز  يه او به قصد طرفدارکرد کتوان باور یم، نمیبه دست آورد »بهیابن قُتَ« يرکش فیه از گراک یبا توجه به شناخت

                                                             

 . 358 ـ 357 ص ،3 ج المیزان، لسان ؛503 ص ،2 ج اإلعتدال، میزان ـ 12

 . 359 ص ،3 ج المیزان، لسان ـ 13



 

 

ن ینقل ا يشه خام رها ساخت و براین اندید خود را از ایلذا، با. ده استیمبادرت ورز »د عمر به احراقیتهد«از  یکحا يبه ثبت سند

   14.را جستجو نمود يگریزه دیتوسط او، انگ سند

  .م پرداختیزه خواهین انگیشف اک، به يدر بخش بعد

  

  ست؟یچ» بهیابن قُتَ«توسط » احراق به علیهاالسالمفاطمهت ید بیتهد«از  یکحا يزه ثبت سندیانگ

  :هکن سؤال مطرح است یحال ا

به  علیهاالسالمفاطمهد خانه یتهد«بر  یمبن »عمربن خطّاب«زه او از ثبت سخنان یانگ، »بهیابن قُتَ«د یت و تعصب شدیبا توجه به حم

  تواند باشد؟یچه م »سوزاندن

اهل بیتت یمظلوم«توان از آن یه مکازد ییدست م ياست ـ به درج سند یناصب کیه کـ  »بهیابن قُتَ«گر، چرا یبه عبارت د

  را استخراج نمود؟ »رکمذمت عمر و ابوب«و  »السالم علیهم

  

  ییگور پاسخیدر مس )الف

ن ماجرا پرداخته یر اکبه ذ ییتابش و در چه فضاک يجاکدر  »بهیابن قُتَ«ه کد ید دیبه جوابِ پرسش فوق، نخست با یابیدست يبرا

شف کزه مؤلّف آن را یم، انگیابه دست آورده »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب ک يه از محتواک یم با توجه به شناختیتا پس از آن، بتوان 15است؛

                                                             

 با باز بدانیم، »محزْابن« را »السیاسه و اإلمامۀ«کتاب  مؤلّف اگر حتّی نمودیم، ترسیم »محزْابن« مذهبی عقاید از که دورنمایی به توجه با ـ 14

 .شویممی مواجه گیرينتیجه همین

 این مطالب نوشتار، این بر اساس تا داد دست فرصتی به ،»سیاست و امامت« نام به »اإلمامۀ و السیاسه« کتاب فارسی ترجمه انتشار ـ 15

  .نماییم تنظیم را بخش



 

 

   16.میینما

  .میپردازیتاب مکدر  يرین منظور، ابتدا به سیبد

  

  »اسه یو الس اإلمامۀ« تاب کدر مطالب مندرج در  يریس

  مکیر یس

  !دینمایآغاز م »ر و عمرکابوب يبرتر«با موضوع  17،یت جعلیتاب خود را با نقل پنج رواکمؤلّف، 

  !نقل شده است السالم علیهعلین باب، از زبان حضرت یث این از احادیث دروغیه سه حدکتر آن جالب

را به خوانندگانِ  »السالم علیهعلیر و عمر از حضرت کابوب يبرتر«بر  یخود مبن یده غلط و انحرافیتابش، عقکب، او در آغاز ین ترتیبد

  .گذاردیش میبه نما یطور شفّافخود را به یور مذهبکتابش، تعصب ک يابتداث در ین احادید و با درج اینمایل و القا میاثرش تحم

  ر دومیس

  !دیگشایم »امبریر به خالفت توسط پکده شدن ابوبیبرگز«را با عنوان  يگریاش، باب ددر ادامه نوشته يو

  !ندکینقل م یفراوان را با آب و تابِ 18»رکنماز ابوب«ن یدروغ يل آن، ماجرایسپس در ذ

  

                                                                                                                                                                                                                      

 .است یافته انجام »أوالده و الحلبی البانی مطبعۀ مصطفی و مکتبۀ شرکۀ«: مصر چاپ روي از و »طباطبایی ناصر سید« توسط نظر مورد ترجمه

 افسانه« مقاله از برگرفته شبهه از یکم اشکال بدانیم، »گمنام مورخی« یا و »محزْابن« را »اإلمامۀ و السیاسه« کتاب نویسنده اگر حتّی ـ 16

 .دهیممی تحلیل،پاسخ شیوه همین با و نگاه همین با را »شهادت

 .)غالمی هرساوي غیب حسین: تألیف( »تربیع حدیث و السالم علیهطالبابی بن علی«: ك.ر ـ 17

 .)ادیبی باقر محمد :ترجمه عسکري، مرتضی سید: تألیف( »وآله علیه اهللا صلّیپیامبر نماز آخرین«: ك.ر ـ 18



 

 

  :هکد ینماین القا میتابش چنک، به خوانندگانِ یساختگ ين ماجرایتاب، در ضمن نقل اکمؤلّف 

  

  !)نیثقلَ(ان مردم، انصار هستند؛ نه قرآن و عترت یدر م وآله علیه اهللا صلّیامبریراث پیم )الف

  

علیر بود، نه حضرت کد؛ منظورش ابوبیدوستم را بخوان: چشمانش را باز نمود و فرمود يماریدر بستر ب وآله علیه اهللا صلّیامبریپ یوقت )ب

  !السالم علیه

  

  !ستیگریش میه سخت در نمازهاکدل بود  كناز ير فردکابوب )ج

  

  !خواندیرد، با مردم نماز مکشان رحلت یه اک ي، تا روزوآله علیه اهللا صلّیر بنا به دستور رسول خداکابوب )د

د یتابش القا نماکرا به خوانندگانِ  »رکت خالفت ابوبیحقّان«بر  یده باطل خود مبنی، عقياانهکریشود تا به طرز زیب، او موفّق میترت نیبد

  !آن بتراشد يرا برا يث نبویاز احاد ییهاو پشتوانه

  ر سومیس

سته خالفت یـ شا یطور ضمنر را ـ بهکبخش، ابوبن یدر ا يو. شودیم »فهیسرگذشت سق«تاب، در ادامه نوشتارش وارد مبحث کمؤلّف 

  !ت داردیاکسب خالفت حک ير براکاقت ابوبیو ل يه از برترکآورد یرا م یسخنان »دهیابوعب«و  »عمر«و از زبان ! دهدیجلوه م

  

 يادآوریر را کدن ابوبیخالفت رست انصار از به یو رضا يها، خشنودآن پردازد و در ضمنیم »انصار«از  یسخنان يادآوریدر ادامه، به 

  !ندکیم



 

 

دانسته و مخالفت با او را یر مکانصار، خالفت را حقّ ابوب: توان گفتیها ماساس آن ه برکآورد یان میرا به م »انصار«از  یسپس سخنان

  !اندشمردهیم یاله يبرخالف تقوا

  

  .شودیم »رکعت با ابوبیسعد بن عباده از ب يخوددار«هدفمند، وارد مبحث  يهاینیچن مقدمهیتاب، پس از اکمؤلّف 

او را  يهاامیرده و پک »یو همراه یهمدل«سنده آن یتاب، با نوکن بخش از یتا بد »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب که اگر خواننده کاست  یهیبد

وم کن محیاز جماعت صحابه و مسلم يخدا و دورفه رسول ین ماجرا، به مخالفت با خلیرا در ا »سعد بن عباده«افته باشد، یدر یخوببه

  !ردکخواهد 

  ر چهارمیس

گاه به موضوع ند؛ آنکیاد می »رکابوب«زهره با یه و بنیامیپارچه بنکیعت ی، از ب»سعد بن عباده« يتاب، در ادامه ماجراکمؤلّف 

  :سدینویم السالم علیهریخطاب به حضرت ام »رکابوب«پردازد و از زبان یم »رکعت با ابوبیاز ب السالم علیهعلیحضرت  يخوددار«

  !».نمکی، تو را مجبور نمینکعت نیاگر ب«

  :سدینویم السالم علیهخطاب به آن حضرت »دهیابوعب«و از زبان 

  !»...بسپار ار خالفت را به اوکن یرد؛ بنابرایگیارها را همه جانبه در نظر مکرومندتر است و یار خالفت از تو نکر در کابوب«

  :سدینویم السالم علیهعلیاز زبانِ حضرت  »دهیابوعب«و سخنان  »رکابوب«گاه در پاسخ به سخنان آن

نفس  يهوا يرویپ... دینکرا از خانه او خارج ن ]وآله علیه اهللا صلّی[محمد يد، خالفت و زمامداریگروه مهاجران، خدا را در نظر آور يا«

  »...دید تا گمراه نشوینکن

  :سدینویند و مکیاد میز یشان نیشبانه ا ي، از استنصارهاالسالم علیهعلیسخنان حضرت  لاو در ادامه نق

  ».خواستیم ياریو  کمکرفت و از آنان یرد و به مجالس انصار مکیسوار م ییامبر را بر چهارپای، شبانه فاطمه دختر پیعل«



 

 

  ).به اطّالع او برسد يگرید یخیند تا سند تارکیدا میپ یو روح يرکرا از لحاظ ف ین آمادگیتاب، اکب، خواننده ین ترتیبد(

  ر پنجمیس

مخاطبش فراهم ساخته  يه براک ییا به فضاکد، با اتّـیها را مالحظه فرمودآن يه دورنماک یر گام به گام مطالبکتاب، پس از ذکمؤلّف 

  :سدینوینموده و م ین معرّفیه جماعت مسلمیعلز توطئه و آشوب کرا مر السالم علیهعلیاست، خانه 

گرد  یه آگاه شد آنان در خانه علک یرد؛ هنگامکرده بودند پرسش ک يعت با او خودداریبودند و از ب یه همراه علک یسانکر از کابوب«

  .آنان فرستاد يسواند، عمر را بهآمده

  .ردندک يار خوددارکن یآنان از ا ینند ولکعت یر بکو با ابوبند یایرون بیآمد و از آنان خواست تا ب یعمر به درب خانه عل

  :رد و گفتکزم یعمر درخواست ه

  .دیشکد و گرنه خانه و اهلش را به آتش خواهم ییرون آیه جان عمر در دست اوست، بک یسکسوگند به 

  .ابوحفص، فاطمه در آن خانه است يا: به عمر گفته شد

  .خانه باشدز در یاگر فاطمه ن یحتّ: عمر گفت

  .یردند، مگر علکعت یرون آمدند و بیب یبودند، همگ یه در خانه علک یآنان

  .ندک يه قرآن را گردآورک یندازد تا وقتید و عبا بر دوش نیایرون نیرده بود از خانه بکاد یسوگند  یه علکن گفته شده است ین چنیا

  .ستیز نیانگمن، بد و نفرت يدارشان برایهمچون شما د یچ مردمیه: ستاد و گفتیدرب ا يفاطمه جلو

ن ید، و در ایردکان خود قطعه قطعه یار خالفت را مکد و یما تنها گذاشت يهادست يرا بر رو ]وآله علیه اهللا صلّی[جنازه رسول خدا

  .دید، و حق را به ما بازنگرداندیا نشدیخصوص از ما جو

  ؟يریگیعت نمیب ن فرد متخلّفیا از ایآ: ر آمد و گفتکعمر نزد ابوب

  .اوریرا نزد ما ب یبرو و عل: بود گفت يشده وه آزادکفُذ ر به قُنْکابوب



 

 

  .خواندیفه رسول خدا تو را میخل: آمد و گفت یفُذ نزد علقُنْ

  .دیدروغ روا داشت ]وآله علیه اهللا صلّی[ امبریچقدر زود بر پ: گفت یعل

  .ردک یطوالن ياهی، گریدن سخنان علیر پس از شنکد، ابوبیر رسانکابوب یفُذ برگشت و موضوع را به آگاهقُنْ

  .رده است فرصت مدهک يعت با تو خودداریه از بک یسکبه : عمر بار دوم گفت

   19.خواندیعت با خود فرامین تو را به بیرالمؤمنیام: برو و به او بگو ینزد عل: فُذ گفتگر به قُنْیر بار دکابوب

  .دیر آگاه گردانکرا از سخنان ابوب يآمد و و یفُذ نزد علقُنْ

  .ستیه از آنِ او نکرده است کرا ادعا  يزیسبحان اهللا، چ: گفت يدر پاسخ و یعل

  .ردک یطوالن ياهیگر گریز بار دین يو. دیر رسانکابوب یرا به آگاه یفُذ برگشت و سخنان علقُنْ

  .دندیفاطمه رسه به درب خانه کن یآمدند، تا ا يز با وین یعمر برخاست و گروه

  :ن گفتیبلند چن يپشت درب هستند، با صدا یسانکآگاه شد چه  یفاطمه وقت

  .دمیه پس از تو، از فرزند خطّاب و ابوقُحافه دک ییزهایپدر، رسول خدا، چه چ

  .ه شودکّه تکّآنان پاره و جگر آنان ت يهابود قلب کینزد. نان برگشتندکهیدند، گریه فاطمه را شنیصدا و گر یمردم وقت

  .ماندند یباق يااما عمر و عده

  .ر بردندکرا نزد ابوب يرون آوردند و ویرا از خانه ب یآنان عل

  .نکعت یب: گفتند یبه عل

  د؟ینکینم چه مکعت نیاگر ب: گفت یعل

  .م زدین صورت سوگند به خدا، گردن تو را خواهیدر ا: گفتند يدر پاسخ و
                                                             

 .یافت رواج مسلمانان در میان عمر دوران از خلفا، به اشاره براي امیرالمؤمنین لفظ از استفاده که است رتذکّ به الزم ـ 19



 

 

  .دیشکیبرادر رسول خدا را من صورت بنده خدا و یدر ا: گفت یعل

  .برادر رسول خدا را هرگز یم ولیشکیبنده خدا را م: عمر گفت

  :ان گفتیدر آن م یسکگفت؛ ینم یت بود و سخنکر ساکابوب

  .ندکعت یه با تو بک یدهیا او را فرمان نمیآ

  ».نمکیار نمکن ینار اوست، او را مجبور بر اکه فاطمه در ک یتا زمان: ر گفتکابوب

پرداخته  »د به احراقیتهد« ير ماجراکبه ذ ییتابش و در چه فضاک يجاکدر  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب که مؤلّف کم یجا دانستنیتا ا

  .است

  .مییشف نماکزه مؤلّف آن را یم، انگیادست آوردهتاب بهک يه از محتواک یم با توجه به شناختیخواهیحال م

  

  يریگجهینت )ب

رفته یها را پذرده و صحت آنکر سوم، مطالعه یس يرا تا انتها »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب که مطالب مندرج در ک ياخوانندهبه نظر شما، 

، به چه ) ر چهارم و پنجمیمطالعه س(ر کعت با ابوبیاز انجام ب السالم علیهریحضرت ام ياز خوددار یکحا یاست؛ هنگام مالحظه مطالب

  رسد؟یم ياجهینت

فه رسول خدا و جماعت یشان را به مخالفت با خلیا ایداند یر، محق مکعت با ابوبیرا در تخلّف از انجام ب السالم علیهعلیا حضرت یآ

  !د؟ینمایوم مکن متّهم و محیمسلم

 کیآن دو را در  يرفتارهاانگارد؟ و یمستحقّ سرزنش نم »سعد بن عباده«را همچون  السالم علیهعلی، حضرت يان خوانندهیا چنیآ

  ند؟کینم یابیراستا ارز

  :اوالً ها معتقد شده باشد،رده و به داللت آنکرا باور  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کشده در  يزیریپ ی، مبانيه اگر وکاست  یهیبد



 

 

  !دهدیر، مورد مذمت قرار مکرش خالفت ابوبیافش از پذکرا در استن السالم علیهعلیحضرت 

  :اًیثان

نموده  يریگموضع يتندبه السالم علیهعلیحضرت  يهاه در مقابل مخالفتکدهد ین حق را میفه رسول خدا ـ ایر ـ به عنوان خلکبه ابوب

  !دیعت نمایمطالبه ب السالم علیهعلیو به زور از حضرت 

  :ثالثاً

  !دیستایعمر را به واسطه رشادتش م

علی عت از حضرتیمطالبه ب« ير، از ماجراکت خالفت ابوبیاز حقّان یکحا ییب دادن فضایترتتاب، پس از کگر، مؤلّف یبه عبارت د

  .آوردیان میسخن به م »علیهاالسالمفاطمهبر سوزاندن خانه  ید عمر مبنیتهد«و  »السالم علیه

رش یفه رسول خدا و پذیعت با خلیاز انجام به کگذارد یش میرا به نما »متخلّف« کیچهره  السالم علیهعلین ماجرا، از حضرت یاو در ا

  !دینمایاف مکآن، استن

اش را به سوزاندن عت، خانهیوادار ساختن او به انجام ب يرده و براکبرخورد  يه با وکن اجازه و حق را دارد ین، ایفه مسلمیلذا، خل

  !ندکد یتهد

  !ومتش داللت داردکاو در برخورد با مخالفان ح يو بزرگوار ه بر نرمشکند کیاد میر کاز رفتار ابوب ياگونهز بهیت نیدر نها

چ ی، به ه»علیهاالسالمفاطمهت ید عمر به احراق بیتهد«ور شود، از مشاهده حادثه تاب غوطهک يه در فضاک يازادهین، هر سنّیبنابرا

ن، همان یو ا! ابدییر ـ دست نمکعت با ابوبیانجام بل امتناع از یـ آن هم به دل السالم علیهعلیوهش حضرت کجز مذمت و ن ياجهینت

  20.واداشته است» د عمر به احراقیتهد«را به ثبت  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب که مؤلّف کاست  يازهیانگ
                                                             

 .نمایدمی نقل پلید انگیزه همین با نیز را علیهاالسالمحضرت زهرا از عمر و ابوبکر عیادت و شبانه استنصارهاي ماجراي کتاب، مؤلّف ـ 20

  .، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر»هاي فاطمیه درسنامه«مندرج در کتاب ، )لباف علی: تألیف( »هاي همیشه شعله«: ك.ر



 

 

  توجه

را در آثارشان به ثبت رسانده »د عمریتهد« يه ماجراک ینگارانِ سنّخیاختصاص نداشته و همه تار »یبه ناصبیقُتَابن«زه فوق، تنها به یانگ

ن فضا و یجاد ایا یه پشتوانه و خاستگاه اصلکاند؛ چرا ردهک يرویزه پین انگین فضا سخن گفته و از همیا مقلّدانه ـ در همیاند ـ آگاهانه 

شف کرسان ما در يارین نوشتار، تنها، یدر آغاز ا »بهیقُتَابن« يِگریانه است و توجه به روح ناصبیگراد تند تسنّنیزه، عقاین انگیتحقّق ا

  .دیآن گرد

  

  :اند ازاند، عبارتن فضا نقل نمودهیرا در هم» د به احراقیتهد« يه ماجراک ین سنّیر مورخیسا

  )279 متوفّاي( يـ بالذر 1

  )310 متوفّاي( يـ طبر 2

  )328 متوفّاي(عبد ربه ـ ابن 3

  )732 متوفّاي(ـ ابوالفداء  4

  

   21آورد؟یان نمیبه م یسخن»  علیهاالسالمفاطمهآتش زدن درب خانه « از » اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کچرا مؤلّف 

  ییگور پاسخیدر مس )الف

  ن پرسشییتب

فاطمهت ید بیتهد«از  یکحا كدر ثبت مدر يزه ویه از انگک یلیم، و با تحلیدست آوردانه مؤلّف بهیگراد تند تسنّنیه از عقاک یبا شناخت
                                                             

 ماجراي که سنّی مورخین سایر در گرداند، سندي منصرف چنین ثبت از را »اإلمامۀ و السیاسه« کتاب مؤلّف آن، رعایت که معیاري هر ـ 21

 .باشدمی قابل کشف نیز اندنموده نقل را »احراق به تهدید«



 

 

  :هکم یابیجه دست ین نتیه به اکاست  یعیم؛ طبیارائه نمود »به احراق علیهاالسالم

امیرالمؤمنینزه مذمت یرده و با انگکنقل  ییگراتسنّن يرا در فضا »يافروزد عمر به آتشیتهد«از  یکحا كه او مدرکهمان طور 

 كز از درج آن مدرین علیهاالسالمفاطمهدرب خانه  صورت وقوع احراقه در کرود ی، به ثبت آن اقدام نموده است، توقّع مالسالم علیه

  .ردندکیح میتصر »وقوع احراق«به  »ثیاهل حد«از  ینداشته باشد؛ چنانچه درگذشته، برخ ییچ ابای، هیخیتار

  :هکن است یا یلذا، سؤال اساس

  باشد؟ینم »احراق درب«ل عدم وقوع حادثه یبه دل »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کدر  ين سندیا عدم ثبت چنیآ

  :هکگردد ین سؤال مطرح میگر، ایبه عبارت د

ل انصراف او از ثبت یراند، دلیسخن م »علیهاالسالمفاطمهت یبر احراق ب ید عمر مبنیتهد«انه از کبایتاب، بکه مؤلّف ک یطیدر شرا

  بوده است؟ ياریمع ف، تابع چهین حذف و تحریست؟ و ایچ »وقوع احراق درب خانه«

  

  »به احراق علیهاالسالمفاطمهت ید بیتهد« از  یکاز ثبت سند حا» اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کزه مؤلّف یانگ يادآوری

 ت حضرتیت و مظلومی، اثبات حقّان»علیهاالسالمفاطمهت یبر احراق ب ید عمر مبنیتهد«از ثبت  22تاب،کزه مؤلّف یه انگکم یشویادآور می

  .ر نبوده استکراد خدشه به خالفت ابوبیو ا السالم علیهعلی

شان به یوم نمودن اکو مح السالم علیهعلیزه مذمت حضرت یر و با انگکت خالفت ابوبیاعتقاد غلطش به حقّان يس، او در فضاکه برعکبل

  .اقدام نموده است »د عمریتهد«فه رسول خدا، به ثبت یعت با خلیتخلّف از انجام ب

یصورت م »زهین انگیا«انت از یص ي، در راستا»اسهیو الس اإلمامۀ« تابِکدر  يگرید یخیا حذف هر سند تاریف و ین، ثبت، تحریبنابرا

  .باشدیآن م يرد و تابع حفظ و نگهداریگ
                                                             

 .اندنموده نقل را »احراق به تهدید« ماجراي که سنّی مورخین سایر و ـ 22



 

 

  

  زهین انگیانت از ایص يبرا 23تاب،کاز تالش مؤلّف  ییهانمونه

  :مثال يبرا

 26پرداخته 25عت مختارانهیب 24نیدروغ يهازه فوق، به ثبت نقلیحفظ انگ ي، چگونه برا»اسهیو الس اإلمامۀ«تاب که مؤلّف کد یاوریاد بیبه 
                                                             

 .اندنموده نقل را »احراق به تهدید« ماجراي که سنّی مورخین سایر و ـ 23

 .مبخش دو، )لباف علی: تألیف( »با خلفا السالم علیه دانشنامه روابط سیاسی حضرت علی«: ك.ر ـ 24

 طریق از تا است اندیشیده ايزیرکانه ، تمهید»علیهاالسالمفاطمه بیت احراق به عمر تهدید« ماجراي ادامه در او که است یادآوري به الزم ـ 25

 مذمت« از حاکی سندي به شرایطی هیچ تحت و روي هیچ به باشد،می» السالم علیهحضرت علی مذمت« از حاکی او زعم به که سندي آن،

  :نگاردمی گستاخانه و یازدمی دیگري دروغ ثبت به دست پلیدي هدف چنین با او! تبدیل نگردد »ابوبکر

 وفات فاطمه وقتی گویند. بود شب زنده 75 فقط خدا رسول پدرش از پس فاطمه نکرد، بیعت ابوبکر با بود زنده فاطمه که زمانی تا علی«

 چنین را ابوبکر پروردگار، ستایش از پس علی. بودند علی نزد هاشم نیزبنی آمد، ابوبکر. آید وي نزد تا فرستاد ابوبکر پی در علی کرد،

اي بهره و حقّی داراي خالفت کار در نیز ما که دیدیممی ما بلکه نبود، تو برتري و فضیلت انکار خاطرتو به با ما بیعت عدم: داد قرار مخاطب

 که بود نرسیده پایان به او سخن و هنوز شد، یادآور پیامبر به نسبت را خود قرابت علی آنگاه. شد داشته روا ستم ما به مورد این در .هستیم

 خوانمنمی فرا کاري به را کسی من. است ترداشتنیدوست برایم خودم از خانواده خدا رسول با قرابت: گفت ابوبکر. کرد گریه به شروع ابوبکر

 و ما میعادگاه: ابوبکرگفت به علی. است داده انجام خدا رسول که دهممی انجام را کاري آن و است خوانده آن به رسول خدا که  را آنچه مگر

 است نکرده بیعت وي با کهاین از را علی و کرد مردم سويروي به و رفت، مسجد به... ابوبکر ...انشاءاهللا جامع مسجد در فردا بیعت، براي شما

 ابوبکر بیعت با علی آن از پس. شد یادآور را او سابقه و فضیلت و داشت بزرگ را وي مقام و علی برخاست ابوبکر، از پس. داشت معذور

 مردم با روز سه ابوبکر رسید، پایان به با ابوبکر مردم بیعت کار کهآن از پس. دادي انجام پسندیده و درست کاري: گفتند علی به نیز مردم. کرد

 صف در علی داند؟می ناخوشایند را بیعت این کسی  آیا ام،گذاشته آزاد خود با در بیعت را شما: گفتمی چنین مردم با ابوبکر گفت؛ سخن



 

 

  :هکرده است کنقل  »رکابوب«ن اعتراف را از زبان یا ایو 

  28»27.ردکیارا با من جنگ مکردم؛ اگرچه او آشکیم كرا تر یداشتم خانه علیدوست م«

                                                                                                                                                                                                                      

 مقدم ما بر را تو که خدا بود رسول این بلکه ندادیم، قرار خود پیشواي و سرور را تو ما خدا، به سوگند: گفتمی و بود مردم ایستاده اول

 !!!»گرداند؟مؤخّر  ما دنیاي خاطربه را تو خواهد کسی چه. ماند جا بر دینمان تا داشت،

: ربه عبدابن دارالتراث؛ ، چاپ207 ص ،3 الملوك، ج و االُمم تاریخ: طبري مصر؛ چاپ ،587 ص ،1 ج األشراف، أنساب: بالذري: ك.ر ـ 26

 .مصر چاپ ،165 ص ،1 ، ج)الفداءأبی تاریخ: به معروف( البشر أخبار فی المختصر :ابوالفداء بیروت؛ چاپ ،247 ص ،4 ج الفرید، العقد

 چنانچه او؛ مذمت از حاکی سندي ثبت باشد، نهمی ابوبکر از دفاع اعتراف، این ثبت از)  او امثال و( کتاب، مؤلّف هدف که است بدیهی ـ 27

  :نویسدمی »656 متوفّاي الحدید، ابی ابن«

هذا و لُّیلی دع ةِ قُو هیند و خَو هنْ فتَعالی، اهللاِ م وبِأنْ  فَهۀً کُونَینْقَبم لی لَهنْ أوم هنناً کَوطَع هلَیع.  

  .دهدمی نشان را خدا از او ترس و دینداري استحکام اعتراف، این و

  .نکوهشی و طعنه تا گردد محسوب او براي فضیلتی اعتراف، این که است سزاوار بنابراین

  )168ص  ،17 ج البالغه، نهج شرح(

ابن ،)69 ص ،3 شماره اسالم، نداي فصلنامه مندرج در( »شهادت افسانه تا والدت از زهرا فاطمه« مقاله در نعمانی عبدالعزیز که است جالب(

  )؟!نمایدمی معرّفی شیعه را الحدید ابی

 با آشکارا او اگرچه کردم،می ترك را علی خانه داشتمدوست می« کهاین بر مبنی ابوبکر اعتراف خالفت، مکتب پیروان منظر از دیگر عبارت به

  :شودمی توجیه ، چنین».کردمی جنگ من

 خود قلب در ولی نماید، استفاده تهدید و اجبار از حکومتش سرکوب مخالفین جهت داشت اجازه که این علیرغم که بود بزرگوار قدرآن ابوبکر

  ؟!!نشود حق این از استفاده به مجبور دادمی ترجیح و نبود حق این از به استفاده مایل

 ابوبکر قول از و پرداخته آن تحریف به ،»224 متوفّاي عبید، ابو« دلیل چه به پس باشد،نمی ابوبکر ذم از حاکی اعتراف، این اگر راستی به اما



 

 

  

  هیتمان حوادث فاطمکا یثبت  يبرا 29تاب،کار مؤلّف یمع

تاب، از کزه مؤلّف یانگ«ـ در تعارض با  ياگونهه داللت آن ـ بهک یک، از درج هر سند و مدر»اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کقت، در یدر حق

  30.استرد، اجتناب شده یقرار گ »د عمریثبت تهد
                                                                                                                                                                                                                      

  :نویسدمی

تددأنِّی فَو أکُنْ لَم لْتکَذا فَع کَذا و.  

 )174 ص األموال،( .بودم نکرده چنان و چنین که داشتم دوست

 ص ،4 ج الفرید، العقد: ربه عبدابن ؛)سویدان چاپ دار ،340 ص ،3 ج(= لیدن چاپ ،2140 ص ،4 ج الملوك، و االُمم تاریخ: طبري ـ 28

 ).دارالکتب چاپ ،21 ص ،5 ج (=مصر چاپ ،268

 .اندنموده نقل را »احراق به تهدید« ماجراي که سنّی مورخین سایر و ـ 29

 ثبت به ، تنها)شانگرایانهتسنّن تند عقاید به پشتوانه( سنّت اهل مورخین فرمودید، مالحظه »احراق به تهدید« ماجراي در که طورهمان ـ 30

 خالفت نظام سمت به را خواننده اتّهام انگشت: یعنی نگیرد؛ قرار تعارض در حوادث، درج این از آنان انگیزه با که اندپرداخته حوادثی

  .متمایل نسازد علیهماالسالمزهرا فاطمه و امیرالمؤمنین عملکردهاي تحقّانی سويبه را خواننده باور برنگرداند و

  :شوندمی تقسیم دسته سه به فاطمیه حوادث ،»فوق معیار و انگیزه« بر بنا

 »معیار و انگیزه« با تعارض در ها،آن به حقیقت اياشاره ترینکوچک زیرا شوند؛ تحریف یا حذف کامل طوربه باید که اندحوادثی: اول دسته

  .علیهاالسالمزهرا حضرت جرح و به ضرب مربوط حوادث همانند گیرد؛می قرار سنّی مورخ

 در سنّی مورخ »معیار و انگیزه« با تنها نه نقل شوند؛ نیز کامل طوربه اگر حتّی و ندارند تحریف یا حذف به نیازي که اندحوادثی: دوم دسته

یا  )اول هجوم( تحصن شکست به منجر هجوم به مربوط حوادث همانند روند؛می شمار نیز به او هدف کننده تأمین بلکه، افتند؛نمی تعارض

  .شبانه استنصارهاي



 

 

  يریگجهینت )ب

نان خانه را کرا  سایدهد؛ زیبه دل راه نم یترس »علیهاالسالمفاطمهاحراق درب خانه «از ثبت  »اسهیو الس اإلمامۀ«تاب کمؤلّف ! يآر

  31!انگاردین مجازات میمستحقّ ا

از وقوع آتش یکر عواطفشان قرار گرفته و با مشاهده اسناد حایتابش، تحت تأثکاز خوانندگان  یه برخکز وجود دارد ین احتمال نیا یول

  32.33ر نشانه روندکابوب يسواتّهام را به، ناگهان انگشت يافروز
                                                                                                                                                                                                                      

 تعارض در تنها نه گردند، نقل »یافته تقلیل« صورت حوادث، به این اگر و باشندمی تحریف از خاصی نوع به نیازمند که اندحوادثی: سوم دسته

 که علیهاالسالمبیت فاطمه احراق حوادث همانند شوند؛می محسوب نیز او هدف کنندهتأمین بلکه، گیرند؛قرارنمی سنّی مورخ »معیار و انگیزه« با

 برخی تا است داشته آن بر را سنّی مورخ مذکور، »معیار و انگیزه«دیگر،  عبارت به. اندگردیده نقل) احراق به تهدید (=یافته تقلیل صورت به

 .نماید نقل »یافته تقلیل« صورت به و کرده تحریف را آن بلکه نسازد؛ محو کتابش از صفحه کامل طوربه را فاطمیه حوادث

 :نویسدمی »415 متوفّاي الجبار، عبد قاضی« چنانچه ـ 31

 یعل خالفللْ إرادةً عۀِیمباالْ عنْ تَنَعام هدد منْی أنْ لَه لأنَّ عمرَ یعل ناًطَع کُنْی لَم صح فَلَو راقِحإالْ بابِ یف عمرَ ثیحد منْ ذَکَرُوه ما فَأما

  .نَیلممسالْ

 تا است داشته حق عمر که چرا. نیست او ایرادي براي باشد، درست هم اگر اند،کرده ذکر عمر توسط افروزيآتش حادثه از ]شیعیان[که  چهآن

 )331 ص ،2 ج المغنی،( .کند تهدید است؛ زده باز سر بیعت از انجام مسلمین با مخالفت عنوان به که را کسی هر

بر اساس این مبنا، به روشنی می توان حدس زد که در ماجراي هجوم، آتش مهیبی افروخته شده؛ چرا که در فضاي فکري مخاطبِ سنّی،  -  32

  .، قابل پذیرش و توجیه است و نیازي به سانسور خبري ندارد-همچون فریادهاي تهدید آمیز به احراق -شعله ور شدن چند بوته خار

 احراق« از حاکی سندي با مواجهه هنگام خواننده سنّی، که احتمال این اند،کرده ثبت را »احراق به تهدید« ماجراي که مورخینی نظر از ـ 33

  :اندنوشته ابوبکر قول از کهآن  ویژه به است؛ جدي کامالً احتمالی کند؛ متّهم »جنایت ارتکاب«به  را ابوبکر ،»علیهاالسالمفاطمه خانه درب

  ».کشیدمنمی آتش به را او هرگز و کردمآزادش می کهاین یا و کشتممی را او یا یافتم دست سلَمی ۀفُجائ بر که روزي داشتممی دوست«



 

 

ار یته بسکن نیو با توجه به ا 34محسوب گشته »نقض غرض« یتاب، نوعکاز نظر مؤلّف » وقوع احراق درب«ن صورت، ثبت یدر ا

حادثه در ن یاز اشاره به وقوع ا 35،»باشندیل در الفاظشان نمیدر داللت و قابل تأو کیکث وقوع احراق، قابل تشیاحاد«ه  کحساس 

  36.رده استکز ی، پره»د عمریتهد« يادامه ماجرا

  در منابع اهل سنّت»  علیهاالسالمفاطمهآتش زدن درب خانه « از  یکشف اسناد حاک يجستجو برا

  علیهاالسالمفاطمهقرائن آتش زدن درب خانه  )الف

  ) مکینه یقر

  :سدینویم 37»224 متوفّاي، يبالذر«

                                                                                                                                                                                                                      
 چون ولی ببرد، بهره »آتش با سوزاندن« مخالفانش از سرکوب براي که بدهند ابوبکر به را حق این سنّی مورخین که هم چقدر هر بنابراین

خین لذا، است، دانسته را ناخوشایند حق این از استفاده ـ فُجائه ماجراي در ـ خلیفه خودماجراي نقل در شانانگیزه از صیانت براي سنّی مور 

 .اندنموده صرفنظر »علیهاالسالمفاطمه خانه درب احراق« از حاکی اسناد درج از ،»به احراق تهدید«

 .ورزدمی اجتناب »علیهاالسالمزهرا به حضرت یورش« و »علیهاالسالمفاطمه بیت به هجوم« حوادث ثبت از هدف، همین با او ـ 34

 .باشدنمی دیگري معناي به سازيدگرگون قابل احادیث، گونهاین معناي یعنی ـ 35

فاطمه خانه درب احراق وقوع« درج و ثبت مشابه، از هاییانگیزه با اند،نموده نقل را »احراق به تهدید« ماجراي که سنّی مورخین سایر ـ 36

  .اندکرده پرهیز »علیهاالسالم

 از) مقلّدانه یا آگاهانه ( پیروي به مورخین، و برخی گرفته قرار نیز بعدي هاينسل الگوي نخستین، قرون در حقایق کتمانِ از نحوه این البتّه

 اهل منابع از فعلی هايچاپ در افروزي،آتش هاينقل از کدام هیچ که ايگونهبه اند؛پرهیز کرده »احراق اسناد« ثبت از پیشینیان، عملکرد

 .شودنمی سنّت، یافت

 .علّامه يبارِأخْ حافظٌ :نویسدمی او درباره »748 متوفّاي ذهبی،« ـ 37



 

 

   39.لَهیفَت معه و 38عمرُ فَجاء. ـعیِبای فَلَم ۀَعیبالْ دیرِی یعل یلإ سلَأر رٍکْأباب أنَّ

  .به دست، آمد 40لهیعت ننمود؛ لذا عمر، فتیاو ب یرد؛ ولیعت بگیب يفرستاد تا از و یر سراغ علکابوب

  ) نه دومیقر

  :سدینویم 41» 732 متوفّايابو الفداء، «

   42.الدار رِمضْی أنْ یعل نارٍ منْ ءیبِشَ عمرُ بلَفَأقْ

  .شدکش آمد تا خانه را به آتش یاز آتش پ ياعمر با پاره

  :میخوانیم »328 متوفّايابن عبد ربه، «ن، در نقل یهمچن

                                                                                                                                                                                                                      
 )892 ص ،3 ج الحفّاظ، تذکرة( .بود دانشمند فردي و تاریخ به آگاه بسیار، احادیث حافظ او،

  .هیف منْ یعل حرِّقَهیل یعل تیب یإل جاء عمرَ إنَّ :خوانیممی »عمر آمدن« نحوه وصف در ـ 38

  .بسوزاند اهلش با را خانه تا آمد علی خانه سوي عمر

 ،113 ص ،11 ج ،)630 متوفّاي اثیر، ابن: تألیف(» الکامل« کتاب حاشیه در چاپ ،)882 متوفّاي شحنه، ابن: تألیف( »المناظر روضۀ«: ك.ر

 ).164 ص ،7 ج  (=ق 1301 األفندي، چاپ

 .586 ص ،1 ج األشراف، أنساب ـ 39

 .سازندمی ورشعله را آن آتش، برافروختن براي که گویند ايتابیده ریسمان به فتیله ـ 40

  .هفقْللْ عارِفاً فاضالً ماًیکَرِ دیمؤالْ کانَ و :نویسدمی او درباره »748 متوفّاي ذهبی،« ـ 41

274 ص ،23 ج النبالء، أعالم سیر( .بود احکام به داناي و فاضل کریم، فردي ]علی بن اسماعیل الفداء، ابو الدین، عماد[د المؤی( 

 . 156 ص ،1 ج البشر، أخبار فی المختصر ـ 42



 

 

   43.الدار هِمیعلَ رِمضْی أنْ یعل نارٍ منْ بِقَبسٍ بلَفَأقْ

  .شدکش آمد تا خانه را بر سر اهلش به آتش یاز آتش پ يااو با پاره

  

  علیهاالسالمفاطمهاز اسناد آتش زدن درب خانه  ییهانشانه )ب

  ) مکینشانه 

  :سدینویم 44»656 متوفّاي، ید معتزلیالحد یابن اب«

   45.وهنَح اروو قَد ثیحدالْ لِأه منْ ۀًجماع أنَّ یعل بِه، فَرِدتَنْ ۀُعیالش... قِیرِالتَح ثُیحد فَأما

  .اندردهکت یز همانند آن را رواین» ثیاهل حد«از  یه گروهکاند؛ هر چند ردهکان نقل یعیآن را تنها ش... يافروزاما واقعه آتش

  ) نشانه دوم

  :مینکیه اشاره مین نامدار امامیلّمکاز فقها و مت یکی، به نوشته ید معتزلیالحد یدگاه ابن ابیدر ادامه د

»ذوالمجدن، جناب سید ید مرتضیلَم الهس يعار،  یقاض«در پاسخ به  »436 متوفّاي، سرّه قدسدینویم »415 متوفّايعبد الجب:  

                                                             

 . 13 ص ،5 ج الفرید، العقد ـ 43

  :نویسدمی و کرده تصریح »الحدید ابی ابن« بودن معتزلی به »748 متوفّاي ذهبی،« ـ 44

  .یتَزِلمع عزَّالْ فَإنَّ

  .بود معتزلی ]الحدید ابی ابن به مشهور اهللا، هبۀ بن الحمید عبد[عزّالدین 

  )274 ص ،23 النبالء، ج أعالم سیر(

 . 21 ص ،2 ج البالغه، نهج شرح ـ 45



 

 

   46...مِقَوالْ یعل تَّهمی ال ممنْ ۀِعیالش رُیغَ رواه قَد راقِحإالْ خَبرَ أنَّ ـنّایبـ قَد

  .اندردهکز نقل یستند ـ نیسنّت متّهم نه نزد اهلکعه ـ یر شیانِ غیاز راو یرا جماعت يافروزه خبر آتشکم یروشن نمود

  

  

  

  

  :»علیهاالسالمفاطمهت یهجوم به ب«گر بر حوادث تلخ ید يمرور

  ) مکیحادثه 

   47:ندکید صادر میکر دستور اکابوب

   48.فعنْالْ نَفعأبِ بِه یتنئْا: قالَ

  .اوریبه نزد من ب ]عتیبه هر صورت، به جهت اخذ ب و[ن کن نحو ممیدتریرا به شد)  السالم علیهطالبابیعلی بن (او : گفت

   49.همفَقاتلْ أبوا نْإ

                                                             

 . 119 ص ،4 ج اإلمامه، فی الشافی ـ 46

  :است شده اظهار خلیفه تشخصی توصیف در که است جالب ـ 47

  !»...نداشت هاشمبنی و) ع(علی بار باخشونت برخورد به تمایلی خویش، شخصی روحیه اساس بر که خلیفه...«

 . 93 ص ،السالم علیهطالبابی بنعلی سیاسی مواضع بر تحلیلی: قائدان اصغر

 ).269 ، ص2 ج (= 587 ص ،1 ج ،)289 متوفّاي بالذري،: تألیف( »األشراف أنساب«: ك.ر ـ 48



 

 

  !ها بجنگخارج نشدند، با آن ]عتیانجام ب يبرا[اگر 

  ) حادثه دوم

  :طلبدیزم میعمر ه

   50.حطَبِبِالْ فَدعا

  !دیزم فراهم آوریه: دستور داد

  ) حادثه سوم

  :آوردیله میعمر فت

رُ فَجاءمع و هعم 51.لَهیفَت   

  .له به دست، آمدیپس عمر، فت

  ) حادثه چهارم

  :آوردیآتش م ياعمر پاره

   52.نارٍ منْ ءیبِشَ عمرُ بلَفَأقْ

  .ش آمدیاز آتش پ ياعمر با پاره
                                                                                                                                                                                                                      

 ).259 ، ص4 ج (= 242 ص ،4 ج ،)328 متوفّاي ربه، عبد ابن: تألیف( »الفرید العقد«: ك.ر ـ 49

 . 12 ص ،1 ج ،)276 متوفّاي به،قُتَی ابن: تألیف( »اإلمامۀ و السیاسه«: ك.ر ـ 50

 . 586 ص ،1 ج ،)224 متوفّاي بالذري،: تألیف( »األشراف أنساب«: ك.ر ـ 51

 . 156 ص ،1 ج ،)732 متوفّاي الفداء، ابو: تألیف( »البشر أخبار فی المختصر«: ك.ر ـ 52



 

 

  ) حادثه پنجم

  :ندکیاد میعمر سوگند 

رِّقَنَّلَاُ! هللاِا ولَ حعکُیم نَّلَتَخْ أوالْ یلإ رُجبهی53.ع   

  .شمکیا خانه را بر شما به آتش مید یشویعت خارج میب يا برای! به خدا سوگند

  »المعارف«تاب کو حذف آن از » بهیابن قُتَ«توسط » علیهاالسالمضرب و جرح حضرت زهرا«از  یکثبت سند حا

  .ده استیف گردیه متأسفانه دستخوش تحرکباشد یم »المعارف«تاب ک، »بهیابن قُتَ«گر از آثار ید یکی

  :سدینویم »588 متوفّاي،  سرّه قدس ی، ابن شهرآشوب مازندرانیعیعالم ش«

و یف عارِفقُتَالْ مبِیأنَّ: ی حناًمس دنْ فَسخْ مقُنْ مِزوِالْ فُذدع54.ي   

  :ن نقل شده استیچن» بهیقُتَابن «ف یتأل» معارف«تاب کدر 

  .ان رفتیـ از م يعدیله بنیفُذ ـ از قبن قُنْیل ضربه سنگیمحسن به دل

 یول 55ان آمده است؛یسخن به م! »یکودکدر  السالم علیهحضرت محسنمرگ «از  »المعارف«تاب کاز  یفعل يهاهر چند در چاپ

  :هکح نموده است یتصر »413الطالب، صفحه  ۀیفاک«تاب خود به نام کدر  »658 متوفّاي، یشافع یگنج«

   .بوده است وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا بعد از رحلت »السالم علیهحضرت محسنسقط شدنِ «قائل به  »بهیابن قُتَ«

ن از یامروز يهادهد، در تعارض با متن مندرج در چاپینسبت م »بهیابن قُتَ«ت برجسته اهل سنّت به ین شخصیچه ااست آن یهیبد

                                                             

 . 443 ص ،2 ج ،)310 متوفّاي طبري،: تألیف( »الملوك و االُمم تاریخ«: ك.ر ـ 53

 . 407 ص ،3 ج طالب،أبی آل مناقب ـ 54
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  .باشدیم »المعارف«تاب ک

  

  خاتمه

اختصاص  ین سنّیدور و عصر مورخ يهاتنها به گذشته »به سوزاندن علیهاالسالمفاطمهت ید بیبر تهد یسخنان عمر مبن« يادآوری

  .میاز شاهد آن بودهینداشته است و در دوران معاصر ن

مدح و «ه در کم ینکیاشاره م »1351 متوفّاي، )لیشاعر الن: ملقّب به(م یحافظ بن ابراهمحمد «، سروده »هیده عمریقص«مثال، به  يبرا

  :دیگویم »افتخارات عمر«از  یکی يادآوریده، در مقام ین قصیا ينده مصریسرا! باشدیم »ش عمریستا

ـقَ وۀٍـلَ و ـلـعـلاـهـالَـق ی ـعرُـم   

  هایـقلْـبِم ظمـأع امعهاـبِس رِمـکْأ

  بِها کیعلَ یقـاُب ال ك دار تحرَّقْ

   56هایف یطَفمصالْ تبِنْ و عیِتُبا لَم نْإ

  .اش را بزرگ بشمارندهیبدار و گو یالم را گرامکن یگفت، شنونده ا یعمر به عل یو سخنکیچه ن

  .امبر در آن خانه باشدی؛ اگرچه دختر پینکعت نیبه ک ی، در صورتیگذارم در آن بمانیات را و نمشم خانهکید به آتش میتردیب

  

  :دیگویم »د از شجاعت عمریتمج«ت، در ین دو بیدر ادامه ا »میحافظ ابراه«
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  بِها فُوهی صٍحفْ یأبِ رُیغَ انَک ما

فارِسِ أمام دو نانَع هایحام  

  .دیبگو ین سخنیمدافع آنان چنان و ین توان را داشت تا در مقابل شهسوار عدنانیر از بوحفص ایغ یسکچه 

  

  ندکینا میده عقل را نابیه تعصب، دکو آن گاه 

  :سدینویم »میحافظ ابراه«درباره شعر  یاستاد جعفر سبحان

  .شود را موجب نجات و گناهان را حسنات به حساب آورده استیم كچه موجب هالل، آنیه شاعر نکاست  یشگفت یبس يجا

  57!ند؟کیر مکور و کرا   ی، آدمیه دوستکآن است  ين امر، جز برایا ایو آ
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