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  شوبآهای تاریخی در ردیه نویسی ابن شهر ویژگی

  
  

  ١محمدکاظم علیجانی
  ٢مائده علیپور

  
  

 دهیچک
ی دانشمند ذو فنون شیعی در سده ششم هجری و نویسنده سه ابن شهرآشوب مازندارن

های تاریخی است.  با بن مایه مثالب النواصبو  طالب مناقب آل ابی، معالم العلماکتاب 
ها و نویسی که بر کاستی وی کوششی است در ادامه سنت ردیه مثالب النواصبکتاب 
کید دارد. وی در این اثر کوشیده است ضعف با توجه به اوضاع سیاسی  ها و مطاعن تأ

در این  .نویسی، جایگاه شیعیان را تقویت کند گیری از ابزار تاریخ نامناسب شیعیان و با بهره
و با  النواصب مثالبشهرآشوب با تأکید بر کتاب نویسي ابن های تاریخی ردیهمقاله ویژگی

با رویکرد  . ابن شهرآشوباستفاده از دو نسخه موجود از این کتاب بررسی شده است
گیری گسترده از منابع فریقین،  کالمی و نگاه انتقادی به اخبار و تکیه بر سند و بهره - تاریخی

  زعم وی از سوی همگان مورد پذیرش قرار گیرد. نویسی پیش گرفته که به ای را در تاریخ شیوه

 :هاواژه کلید
  نویسی، مثالب النواصب. نویسی، ردیه ابن شهرآشوب، تاریخ

                                                                                                                            
 mkalijani95@gmail.com(نویسنده مسئول).  دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه اصفهان. ١
  maedealipour1370@gmail.com. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه الزهرا. ٢

 ٢٥/١١/٩٨تاریخ پذیرش:                     ٢٧/٠٨/٩٨تاریخ دریافت: 
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  دمهمق .۱
که  ،های از هم گسیخته حدیث محور بودهای از نگارشمجموعهبیشتر نگاری امامیه تاریخ

های ردیه شکل کتاب ،ها راهای گوناگون در دسترس است. بخشی از این نگارشاکنون در قالب
 دارد.کید أهای افراد مخالف جریان امامت تاز امامان معصوم، بر ضعف منظور دفاع بهکه  داده
هایی مهری ها، مثالب نویسی بود که از سوی نویسندگان شیعه، در پی بیای از ردیه نویسیهگون

گونه  شده بود، آغاز شد. اینداشته که نسبت به امامان ایشان از سوی حکمرانان نخستین روا 
العملی برآمده از نادیده انگاشتن حق مسلمی بود که علمای شیعه برای خاندان  عکس ،هانگارش

- ٤٨٩قائل بودند. یکی از کسانی که در این عرصه دست به قلم برد، ابن شهر آشوب ( )بیت اهل
با عنوان  دیگر ، کتابیطالبمناقب آل ابیلیف کتاب أاز ت پسق) مازندرانی است که ٥٨٨
نگاشت. این اثر در اوج تنگنای شیعه نگاشته شد؛ ضمن این که مولف در پی  النواصب مثالب

 از گسترده . استفاده)٨٥، طی ابی (ابن های اجباری بوداکم مجبور به کوچاقدامات دستگاه ح
 نویسانی چون ابن اسحاق با روش و سبک تاریخ نویسندهآشنایی  ، همچنینهای تاریخی کتاب

(همو،  ق)١٥٧، ابو مخنف ()٥٦٧، ٥٠٢ناصریه،  مثالب النواصب(ابن شهرآشوب،  ق)١٥١(
و  )٥٢٩ ،٥٢٥(همو،  ق)٢٠٧، واقدی ()٥٦٩ ،٥٦٧، ٥٢٠ (همو، ق)٢٠٤، هشام کلبی ()٥٢٩
  است. النواصب مثالبهای برجسته کتاب ) از ویژگی٥٦٤، ٥٢٣، ٢٧٧(همو، ق) ٢٢٤نی (ئمدا

کنگره ابن شهرآشوب در سال  در ی یافته نشد.موضوع هیچگونه پیشینه پژوهشدرباره این 
هایی در باره ابن ی پژوهشول دربارع این موضوعه ارائه نشده است. ایمقاله نیز ،۱۳۹۳

دو نگاه و «ترین آنها به موضوع این پژوهش، مقاله که نزدیک صورت گرفتهشهرآشوب و آثار وی 
مثالب «عبدالجلیل رازی و » بعض مثالب النواصب«دو رویکرد: بازخوانی روشی دو کتاب 

عالم شیعه در  های روشی دوتفاوت ،است که نویسندگان تالش دارند ١»ابن شهرآشوب» النواصب
  نگارش مثالب را بررسی نمایند.

بنابر  است کهابن شهرآشوب از معدود علمای شیعه اهمیت دارد که  از آن جهت این تحقیق
به امالی کتب تاریخی نزد  ،)۱/۶ ،ابیطالب مناقب آل(ابن شهرآَشوب،  طالب ابی مناقب آلمشیخه 

. داده استتاریخ پژوهان عصر خود قرار  مرهاین موضوع وی را در ز .فن اشاره کرده است اهل
اهل سنت  شناخته شدهنگارش کتاب ردیه از سوی عالمی شیعی با سابقه شاگردی نزد دانشمندان 

                                                                                                                            
  .١٣٩٤)، زمستان ٣٩. تاریخ اسالم در آیینه پژوهش، سال دوازدهم، شماره دو (١
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که نگارش کتاب ردیه با چه کند  پرسش را در ذهن ایجاد میششم و هفتم، این  های سدهدر 
مثالب کتاب ی دیگر هایی صورت گرفت که اقناع مخاطب را در پی داشت؟ از سوویژگی

به سبک قدیم از نوع مثالب نویسی بود که  هاآخرین کتاباز جمله ابن شهر آشوب  النواصب
  .استنوشته شد و بررسی آن ضروری 

         . ابن شهر آشوب۲
دنیا  زندران به) در ما۲۱/۲۰۱ ،الذریعه ،ق (تهرانی٤٨٨آشوب در سال ابن شهرمحمد بن علی 
؛ سبحانی، ٤/١٦٤(صفدی، نیز مشهور است َروی (منسوب به ساری) َس  هآمد، از این رو ب

آنجا سنین کودکی و نوجوانی را گذراند، مشهور به تشیع  آشوب درای که ابن شهرمنطقه .)٦/٢٨٥
ز شیخ ) را بعد ا۹۸میرداماد، (» الطائفهشیخ«بود. او پس از سپری کردن تحصیالت عالی، لقب 

شاگرد شیخ طوسی بود(تهرانی، طبقات اعالم  آشوبش شهرجّد  .طوسی به انحصار خود درآورد
 آشوب در سنین کودکی جد خود را از دست داد،وجود اینکه ابن شهر) و با ۹۱/۲الشیعه، 
؛ ۱/۶، آل ابیطالب مناقب(ابن شهرآشوب،  کرده استخود روایت  های شیخ را از طریق جّد  کتاب

) پدر وی نیز از علمای بنام خّطه ۲۴/۴۶۲ نی،؛ مامقا۹/۲۷۳ ،الشیعه طبقات اعالمتهرانی، 
 .)۶۶/۲۱ ،مستدرک الوسائل(نوری،  نزد وی کسب علم کرد  آشوب مدتیطبرستان بود و ابن شهر

شهرهایی که وی برای  آشوب مدت زیادی از عمر خود را در سفر گذراند. برخیابن شهر
 ۵۰۸فتال نیشابوری در حدود سال  آموزی به آنها پای گذاشت بدین شرح است: در نیشابور از علم

امی را نزد شّح  موصلی یعلیمسند ابو ۵۱۳و در سفر دیگری در حدود سال  ١حدیث شنید
را  کشافه زمخشری رفت و کتاب اللّ به بعد به دیدار جار ۵۲۸در خوارزم در سالهای . ٢گرفتفرا

ار کرد و کتاب در سبزوار با فضل بن حسن طبرسی دید ۵۳۶در سال و  از او دریافت کرد
های ابوالحسن کتاب ).۱/۶، آل ابیطالب مناقبن شهر آشوب، (اب را از او روایت کردالبیان  مجمع

، همو( ٣الرضا از محمد بن حسن شوهانی حدیث شنیدبیهقی را در بیهق روایت کرد. در مشهد
 روایت الجلیل قزوینی استماع کرد و اجازههای شیخ طوسی را از عبددر ری کتاب .)۱/۱۱

 ،اعیان الشیعهرا از ابوالفتوح رازی نیشابوری گرفت (همان؛ امین،  الجنانالجنان و روح روض
                                                                                                                            

 نیشابوری به شهادت رسید.. در همین سال فتال ١
 .٢/١٩١. زاهر بن طاهر الشحامی مسند خراسان، برای اطالع بیشتر رجوع کنید: امبن ، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعه، ٢
؛ ٥/٥مشهور بود (تهرانی، الذریعه،  %به نزیل الرضا  %حسن شوهانی که به خاطر سکونت در مشهد الرضا . محمدبن٣

 ).٢٣٣/٩عیان الشیعه، ؛ امین، ا٧٥٠/١نوری، 
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شهرهای دیگری که وی پای گذاشت و حدیث شنید و از مولفان حاضر در آن شهرها  .)۷۵۴/۹
 مناقبشهر آشوب،  (ابن ١دست آورد، بدین شرح است: کاشان اجازه روایت کتابشان را به

 ٥حله ) ٨٥طی،  ابن ابی( ٤)، بغداد۱/۹همو، ( ٣)، همدان۱/۷همو، ( ٢)، اصفهان۱/۱۱، البابیط آل
  ).۸۶ابن ابی طی، ( )، موصل، حلب۲۴(ابن بطریق، 

علوم بسیاری  از آشوب و دیدار و تلمذ نزد اساتید مختلف، او در توجه به سفرهای ابن شهربا
استاد وی بود، از لحاظ جامعیت علمی چنین آشوب را که ی، ابن شهرصاحب نظر شد. ابن ابی ّط 

صل و ن الَو صل مِ الَف  ف،لَ ختَ ن الُم ق مِ َر فتَ ف، الُم لَ ختَ ن الُم ف مِ لَ ؤتَ الُم  جامع« :معرفی کرده است
هایی که ابن دانش. )۴۱/۳۰۹، تاریخ االسالم ذهبی،( »هالعامَّ  جاِل و رِ  هِ الخاصَّ  جاِل رِ  یَن بَ  َق َرّ فَ 

فقه، اصول فقه، تفسیر، کالم، تاریخ، حدیث، نحو،  :داشت عبارتند از رآشوب در آنها تبّح  شهر
  ملل و نحل. و شعر، رجال

 و ضد شیعی های مختلفحکومت ،ساله عمر خویش ابن شهرآشوب در بازه زمانی صد
، های سنی مسلک راثیر زندگی در سایه حکومتأت .غزنوی، سلجوقی، زنگی و ایوبی را درک کرد

 ،اندمورد ظلم واقع گشته )بیتوضع ناگوار فرهنگی موجود که خاندان اهلاز اعتراض وی به 
ل ئراموشی فضاف .)۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹ ،مثالب النواصب ناصریه(ابن شهرآشوب،  ٦توان دیدمی

                                                                                                                            
. کاشان مقصِد دیگِر احتمالی بیِن راهِی سفر ابن شهر آشوب از مازندران به بغداد بود. ابوالرضا فضل الله بن علی الحسینی ١

القاشانی الراوندی دیگر شیخ برجسته شیعه در سده ششم بود که ابن شهر آشوب را به این مأوای همیشگی شیعه کشاند. راوندی 
  شهر زندگی می کرد و ابن شهر آشوب وی را در طریق سماع خود آورده است.در این 

. وی در اصفهان به محضر عبداللطیف بن ابی سعد البغدادی االصفهانی رسیده، از این رو کتابهای معرفة الصحابة و معرفة ٢
  اصول الحدیث حاکم نیشابوری و حلیه االولیاء ابونعیم را از وی روایت کرده است.

ق ابی العالء بن ابی الفضل حسن بن زید در این شهر حضور داشت و استماع ابن شهر آشوب از  ٥٤٨تا  ٥٤٦ر سالهای . د٣
  وی در این شهر بود. وی کتاب ابن مردویه را از ابی العالء نقل کرده است.

اسالمی و مرکز حکومت ق) ابن شهر آشوب به سرآمد شهرهای علم و دانش ٥٥٥ – ٥١٤در زمان حکومت المقتفی عباسی ( ٤.
موجب تحیر  اهل بغداد  -که متاسفانه از متن و مضمون آنها خبری نداریم-های ادیبانه وی  عباسی، یعنی بغداد وارد شد . خطبه

ها، مدت زمان حضور وی  الدین به او داد. بر طبق گمانه زنی لقب های عزالدین و رشید -المقتفی -شد تا اینکه خلیفه عباسی 
بین هفت تا ده سال بود تا اینکه حنابله با شروع حکومت المستضئی عباسی، جریان دینی شهر بغداد را به دست گرفته،  در بغداد

عرصه را برای حضور علمایی چون ابن شهر آشوب تنگ ساختند. استماع از ابوالوقت سجزی در زمان حضور در بغداد بود (ابن 
  ).١/٦شهر آشوب، مناقب، 

 تاب خصایص الوحی المبین یکی از شیوخ خود را ابن شهر آشوب معرفی کرده است.. ابن بطریق در ک٥
  !البیت ارایه می کند.  )، فهرستی از مجموعه افراد محبوس و تبعیدی و شهید شده اهل٣٢تا  ٢٩. در چهار صفحه (٦
فقتلهم  %لمنصور سیفه فی آل علیفلّما اظهرت دولة العباسیه افتتح ابومسلم بقتل عبدالله بن الحسن بخراسان. ثّم ستل ا«"

 



  مائده علیپور ،محمدکاظم علیجانی

 

65  

  ،4 سال اول، شماره
  1398زمستان 

)، ۲۷،۲۸، ان(هم ) سرفرازی بدنامان تاریخ اسالم، کشتار شیعیان۶۴، ۹ ،همان( ١)بیتاهل
نقش داشتند، ایجاد  %نهایی که در قتل امام حسیوجود خاندان )۳۰، همان( ٢تخریب حرم امامان

 %(همان)، تعظیم مکانهایی که سر امام حسین %دواوین برای پرداخت حقوق به قاتالن امام حسین
که ابن شهر آشوب در کتاب مثالب ای از مطالبی است  )، از نمونه۷۷ همان،( بر آن نصب شده بود

  .دانسته است غیر شیعههای گیری حکومت و آن را نتیجه قدرتالنواصب به آنها اشاره کرده  
تهرانی، ( اثر برشمرده است ۲۶آشوب برای ابن شهر الی تصانیف الشیعه الذریعهصاحب 

، ۱۷۰/ ۷؛ ۲۳۶، ۲۱۱؛ ۲۴۳/ ۴؛ ۳۰۶، ۱۷۷/ ۳؛ ۴۷۶، ۳۹۵، ۳۷۸، ۲۳۹/ ۲؛ ۱/۴۲۷، الذریعه
از  .) ۱۵۴/ ۲۳؛ ۳۱۸/ ۲۲؛ ۲۰۱/ ۲۱ ؛۲۳۱/ ۲۰؛ ۷۶، ۶۲، ۱۰/ ۱۹؛ ۲۴۳/ ۱۶؛ ۸۶/ ۱۰؛ ۲۲۴

با تحقیق و  طالبمناقب آل ابیاین تعداد، پنج اثر برجای مانده و چاپ شده است که عبارتند از: 
با تحقیق  معالم العلمابا تحقیق حسن مصطفوی،  متشابه القرآن و مختلفهترجمه حسین صابری، 
 ٥.ُب الَنواِصبَمثالِ و  ٤اَعالُم الَطراِئق ٣العلومسید محمدصادق بحر

درگذشت. مدفن وی  ۵۸۸های پایانی عمر خویش را در شهر حلب گذراند و در سال وی سال
  در جبل جوشن شهر حلب واقع است.

  

                                                                                                                            
و «،»و قتل یحیی بن عبدالله بعد االمان و االیمان و تاکید العهد و الضمان« ،»من کل ناحیه و قصدهم بالجیوش الی کل جهة

مّمن مات فی حبس موسی، صالح و ابراهیم ابنا یحیی بن عبدالله.... و توّفی محمد بن جعفر فی حبس نیشابور و محمد بن 
و مّمن رمی «، »و ممن مات طریدا، نحو عیسی بن زید و  عبدالله بن موسی بن عبدالله« ، »بن محمد فی حبس عسکرالحسن 

الیهم بسهم نحو احمد بن علی بن اسماعیل فی نیشابور و جعفر بن موسی بن اسماعیل بمکه و جعفر بن علی الحسینی فی 
  ».اسفرائین

مجلس الشیخ و الشیخ ینام و الصبی یلعب ثم یکتب الشیخ اسم الصبی فی  و ترکوا حقیقه السماع فیحضر الصبی فی. «١
) )البیت  السماع و البالغ الذی یحضر یغفل و الیسمع و ال یصغی و ال یضبط و ربما کان الشیخ فاسقا و یترکوا احادیث اهل

 ).٦٤(مثالب النواصب، » )و لقد عدل مصنفوا کتب الصحاح عن ایراد اکثر مناقب اهل البیت«)؛ ٩(مثالب النواصب، 
  . و هدم سبکتکین مشهد الرضا و احرق ابوابه و قتل عّدة من الشیعة.٢
  ق . چاپ اول این ناشر دارای این مقدمه نیست .١٣٨٠. معالم العلما، ابن شهر آشوب، نجف، چاپ دوم، مکتبه الحیدریة: ٣
رضا جاللی، سیدعلی طباطبایی، سیدمحمد . کتاب با تحقیق و تصحیح پژوهشگران محمدرضا مامقانی، سید محمد٤

  طباطبایی، مصطفی صدوقی احیاء شده است.
  ، مکتبه ناصریه، لکنهو.٦٨. نسخه خطی موجود در مرکز احیای تراث اسالمی به شماره ٥
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  ١آشوبشهر ابن مثالب النواصب .۴
در ایام  .)۵۶فر،  (امامی نگاری داشت العرب نویسی و انساب نگاری ریشه در ایاممثالب

نگاری، به حیطه و دامنه شد و در نسبگروه مقابل تاکید می نقاط ضعفو ها ها بر زبونیالعرب
درگیری قبایل  ،گیری روایت مثالبدر شکل شد.های موجود در نسب و ریشه افراد ورود میعیب

 ،با هم درگیر بودند العرب جزیرهای که وقتی دو قبیله از جنوب و شمال به گونه ؛نقش مهمی داشت
از ابزار شعر،  ،و در این مسیر کنند منکوب کردن های مختلف یکدیگر رااهکردند از ر می سعی

  .)۴۹۰ابن حزم، ( بردندرجز و بیان مثالب افراد بهره می
در  دانسته شده است. ویاز اسالم دستور نگارش مثالب را داد، زیاد بن ابیه  اول کسی که بعد

دستور داد،  ،دهان طعنه زنندگان بر نسبشبرای بستن  ،جریان معرفی شدنش به عنوان پسر ابوسفیان
کتابی برای مثالب عرب بنویسند. این کتاب به دست عبدالملک بن مروان رسید و با اطالع از مضمون 

اما این جریان تمام نشد و هیثم بن عدی، معمر بن  .)۲۰/۲۶۵دستور نابودی آن را داد (اصفهانی،  ،آن
  فرهنگ عرب پذیرفته شده بود را ادامه دادند. مثّنی و عالن شعوبی نگارش مثالب که در 

نسبت به  %علی نینمهای امیرالمومثالب نگاری شیعیان در پی چشم پوشی مسلمانان نسبت به برتری
هایی ای داشت و کتابگسترده دیگر صحابه و فضیلت بخشی به آنها شکل گرفت. مثالب نویسی شیعه دامنه

  .نگاشته شد ) بیت های دشمنان اهلا و طعنه با محتوای مثالب با هدف بیان عیب
راه پیموده شده در طول بیست و پنج سال پس از رحلت پیامبر کوشید  مینویس شیعه  مثالب

 -خالف اسالم- اکرم را ناصواب معرفی کرده و دالیل خود را به صورت بیان عملکردهای اشتباه
 ،گشتمی ها که به پیش از اسالم بازببیان برخی از عی ،مطرح نماید. در این راه ،افرادی مشخص

ی مسلمین وفادار به جبهه هاکاربرد فراوان یافت که موجب واکنش ،به عنوان چاشنی و محرک
  ٢.گرفتیا خبیث کّذاب  نویس عنوان زندیق یا کافر  و فرد مثالب خلفا شد

                                                                                                                            
. نسخه صاحب عبقات که تصویری از ١. کتاب مثالب النواصب ابن شهرآشوب دارای چند نسخه خطی است که عبارتند از: ١
. نسخه کتابخانه سپهساالر تهران که تصویری از این دو نسخه در ٢شود  ن در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی نگهداری میآ

مرکز احیاء تراث اسالمی قم نگهداری می شود. چند تصحیح نیمه تمام نیز در باره مثالب النواصب انجام شده است که عبارتند 
های ایشان برای کار تصحیح مثالب النواصب در جابجایی منزل مفقود شد.  فیشاز: تصحیح دکتر حسن انصاری، مجموعه 

محمد انجام داد. دو  تصحیح شیخ فارس حسون که با درگذشت ایشان نیمه تمام ماند. وی کار تصحیح را در مؤسسه قائم آل
د که متن تصحیح شده یکی از ایشان ان اند، اما به مالحظاتی کتاب را چاپ نکرده مصحح دیگر کار تصحیح را به اتمام رسانده

  در اختیار نویسنده مقاله است. سرانجام بخشی از این کتاب در سه جلد توسط انتشاراتی گمنام در بغداد روانه بازار نشر شد.
؛ ذهبی، ٣٤١٥ش  ١٨/٦١؛ مزی، تهذیب الکمال، ١٣١١ش٥/١٤٧عدی، الکامل فی الضعفا،  برای آگاهی بیشتر ر.ک: ابن ٢.

 .٢٩/٤٧٢؛ ذهبی، تاریخ االسالم، ١٠/٢٨٠؛ خطیب، تاریخ بغداد، ٤/٢٩٠العتدال، میزان ا
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با استاد هم زمان ، آل ابیطالب مناقبها از نگارش کتاب سالآشوب پس از گذشت ابن شهر
به ، مثالب النواصب فی نقض فضایح الروافضخویش عبدالجلیل رازی قزوینی و نویسنده کتاب 

  .)۳۵۲، ۴۳ ،مثالب النواصب ناصریهشهرآشوب، (ابن  ١پرداخت النواصب مثالبتدوین کتاب 
فی  صٌل فَ . ۲ ریَن خِّ اَ تَ و الُم  میَن دِّ َق تَ فی الُم  صٌل فَ . ۱این کتاب دارای پنج فصل به شرح زیر است: 

    قیَن و المارِ  طیَن و القاِس  ثیَن ناِک الب عایِ فی مَ  صٌل فَ  .۳ بیندین الغاِص و الجاِح  لیَن الجاِه  ِب ثالِ مَ 
  ةَع دِ بتَ الُم  و اآلراءِ  قاالِت الَم  صحاِب ی اَ خازِ فی مَ  صٌل فَ  .۵ یَن الضالِّ  هاءِ َق ی فُ ساوِ فی مَ  صٌل فَ  .۴
آشوب در مقدمه به اوضاع نامطلوب ابن شهر .)۸، مثالب النواصب سپهساالرشهرآشوب، ابن ( 

که موجب گمراهی بیشتر مسلمین شد و  کردهرحلت پیامبر اسالم اشاره  به وجود آمده بعد از
ای شاخصه اصلی آن بود. فصل اول با مقدمه ،اسالمی بر جامعه مسلط شد که مدارا با ظالمین

وجود ه بیان شرایط سیاسی اجتماعی ب ) و ابن شهر آشوب به۸ان، هم( شوددرباره تقیة آغاز می
(ابن  پردازد. در فصل دومعباس تا زمان خود میامیه و بنیهای بنیآمده در پی تشکیل حکومت

خلفا را با آیات قرآن و برخی از اقدامات بعضی  )۴۳۶ ،مثالب النواصب ناصریهشهرآشوب، 
به  )۴۹۳،(همان . فصل سومته استگرفاز زبان شعر برای گیرایی مطلب بهره  و روایت تطبیق داده

که چهار عنوان ناکثین و قاسطین  ت وی پرداخته استدر دوره حکوم %م علیدشمنان اماموضوع 
ندان آشوب مجموعه کسانی را که به نوعی به اسالم و خاو مارقین و خاذلین را در بر دارد و ابن شهر

ورد در م )۶۴۲، همان( هارم. فصل چمعرفی کرده استاند  هعصمت و طهارت ظلم روا داشت
اند و راه اصلی را بر مردم هایی برداشتهامت گام کژتابی معارف برایفقهایی است که در طریق 

آشوب شهر در این گذر مورد ارزیابی ابنانس و شافعی  بن اند؛ کسانی چون ابوحنیفه، مالکپوشانده
 )۶۹۳، (همان . فصل پنجمده استفتاوی و نقل روایت بیان ش قرار گرفته و نقاط ضعف ایشان در

االدیان و الملل  دانست؛ فصل فی نگاریرا باید افتتاح بابی جدید در مجموعه مطالعات مثالب 
 ،آشوبحدود سی صفحه از نسخه خطی را به خود اختصاص داده و نظم و تبویب زیبای ابن شهر

مثالب در  طالب ابی آلاقب منها متمایز کرده است. ارجاعات به کتاب این فصل را از دیگر فصل
 دارد.ق ۵۵۴یعنی بعد از سال  مناقببعد از  النواصب مثالبحکایت از تدوین کتاب ، النواصب

باتوجه به تاریخ معین  ،است روایت شده النواصب مثالباز  متشابه القرآناز سوی دیگر در 
کتاب از شته شده است. از این سال نو قبل ،النواصبمثالب ،ق ۵۷۱در سال  متشابه القرآننگارش 

                                                                                                                            
را به کار برده که داللت بر تأخیر زمانی نگارش مثالب » ذکرت فی مناقب آل ابی طالب«. وی دو مرتبه در مثالب النواصب عبارت: ١

 ).١/٢٥١النواصب یاد کرده است (متشابه القران،  النواصب از مناقب دارد. همچنین در متشابه القرآن از نگارش کتاب مثالب
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حیث غنای منابع تاریخ، حدیث، تفسیر، کالم و دیوان اشعار امتیاز و جایگاه باالیی را به خود 
  رسد. نمی آل ابیطالب مناقبولی از لحاظ دسته بندی و نحوه تدوین به پای کتاب  دادهاختصاص 
خود نبود، و نتوانست ، کتابی فرهنگ ساز و اثر گذار در منابع پس از مثالب النواصبکتاب 

هایی برای پس از خود به جریان مثالب نویسی استمرار بخشد. برخی نویسندگان روایات و گزارش
روایاتی را  )۳/۳۱۸؛ ۱/۳۱۸( المستقیمصراطق) در ۸۷۷اند. بیاضی نباطی(از این کتاب نقل کرده

 (تهرانی، الشیعةبشارات ق) در ۱۱۷۷( نقل کرده است. اسماعیل خاجویی النواصب مثالباز 
 ابن النواصب مثالباز انساب النواصب استرآبادی در کتاب علی بن داوود ) و ۱۹/۷۶، الذریعه

  .)۲/۳۸۸همان، ( نداشهر آشوب یاد کرده

  لیف ابن شهرآشوبأاریخی تهای تویژگی .۵
  شرح زیر است: بن شهرآشوب از حیث شیوه و روش بههای تاریخی در نگارش ابرخی ویژگی

 کالمی-  تاریخیرویکرد  .الف
زده نگاری صرف نیست و با هدف خاصی دست به نگارش تاریخ ابن شهر آشوب در پی تاریخ

او برای نشان دادن راه برگزیده خویش، . )۱۱، مثالب النواصب ناصریه، (ابن شهرآشوباست 
ستفاده از پرداخته است و با ا آن سراغ دشمنان این راه رفته و به معرفی افراد ناصبی و ضعف

همت گماشته است. ابن شهر آشوب قصد  ،اندیشیدههای تاریخی به تقویت آنچه می کتاب
 زندعقیده خود دست میبرای اثبات نگارش کتابی تاریخی دارد و در این مسیر به گزینش اخبار 

کالمی دانست که نویسنده تالش -لیفی تاریخی أاین نوع نگارش را باید ت .)۵۲۹تا  ۵۰۲(همان، 
تاریخ را بنا بر عقیده خود روایت کند و در تحلیل روایات، خط قرمزها و ایستارهای  ،کند می

  کالمی را مورد نظر قرار دهد. 

  . دیدگاه انتقادی به اخبارب
به ارزیابی اخبار بپردازد. برای نمونه او  کوشد میآشوب نگاه تحلیلی به حوادث دارد و ابن شهر

 ،مثالب النواصب ناصریه، ابن شهر آشوب( ١»االخبار الکاذبةفی ردفصل «فصلی با عنوان  با طرح

                                                                                                                            
ه و : «۱۷۷. برای نمونه نگاه کنید: ابن شهرآشوب، مثالب النواصب، نسخه ناصریه، صفحه ١ هما َسّیدا ُکُهوِل َاهِل الَجنَّ َرویُتم َانَّ

(و روایت کردید که این دو نفر سرور پیران » هذا ِمن َوضِع بنی ُامّیه ِبازاِء قوله الَحسُن و الُحسیُن َسّیدا َشباِب َاهِل الَجّنه
 !بهشت هستند و این جعل از سوی بنی امیه صورت گرفته تا در برابر قول پیامبر اسالم که فرمود حسن و حسین سرور اهل
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فارغ از  ،با توجه به رویدادهای نیم قرن اول هجری ،کندتالش می) ۴۸۸، ۴۲۴، ۲۷۸، ۱۷۷
- بررسی سندی، به نقد محتوایی روایات و تحلیل آنها بپردازد. با توجه به این رویکرد، ابن شهر

گاه از شرایط نگارش تاریخ معرفی کرد. ابن شهر آشوب توان به عنوان تاریآشوب را می خ نگاری آ
: گویدها و نقطه ضعف اخبار را راویان آن دانسته و توجه بسیار کرده و کاستیهای راوی به گرایش

  .)۱/۲، آل ابیطالب مناقب(ابن شهرآشوب، » و ما آَفُة اَالخباِر ِاّال ُرواُتها«

  تکیه بر اسناد .ج
های خود را به افراد طالب خود را با سلسله سند نقل کرده و تمام اسنادابن شهر آشوب، م

مثالب ، (ابن شهر آشوب ١مانند عبدالله بن عباس ،های اول تا چهلم هجریشاهد وقایع سال
 ٣)، مطعم بن جبیر۷۲، انهم( ٢، اصبغ بن نباته)١١٢ ،٧٧ ،٧١، ٣/٧٠ ،النواصب تصحیح شده

) رسانده است. او در آوردن اسناد به دو نکته توجه ۱۴۳، انهم( ٤بن عازب ء)، برا۱۴۲، انهم(
 ٥دهد که فرد گزارش گر، خود شاهد واقعه بوده استکند؛ اول این که اسناد را تا جایی ادامه میمی

که در چینش اسناد مربوط به یک  دوم این؛ )۴۹۳، مثالب النواصب ناصریه(ابن شهر آشوب، 

                                                                                                                            
) یا (حدیث طیر را روایت نکردید» اللکم َرویتم َحدیَث الَطیر لعلی....: «۲۷۸جوانان بهشت هستند قرار بگیرد) یا صفحه "

هم فی اَالرض«قال بعُض الَنواصب َنَزَل َقوَله تعالی: : «۴۲۴صفحه  فی » َوَعَداللُه الذین آمنوا منکم و َعِملواالصالحات لَیسَتخِلَفنَّ
ه َفَتَح ّبالِد الُکفر ند، خداوند به کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داد«(برخی ناصبی ها گفتند: آیه : » َحقِّ فالن َالنَّ

  نور) در حق ... نازل شده است چرا که بالد کفر را فتح کرد). ۵۵» (وعده داده است که ایشان را حاکمان بر زمین قرار دهد
 .۱۱۲و  ۷۷و  ۷۱و  ۷۰مثالب النواصب، تصحیح شده، ص .١
احده، و الرسول واحد و هوالء القوم الذین تقاتلهم؛ الدعوه و %. و فی حدیث اصبغ بن نباتة ّانه قال رجل المیرالمومنین٢

هم الله  هم بما َسمَّ ْلنا َبْعَضُهْم َعلی«الصاله واحده و الحج واحد و فِبَم ُنَسِمِیهم؟ قال: َسمَّ ُسُل َفَضّ َم   ِتْلَك الُرّ َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن َکَلّ
ناِت َو  ُه َو َرَفَع َبْعَضُهْم َدَرجاٍت َو آَتْینا ِعیَسی اْبَن َمْرَیَم اْلَبِیّ ِذیَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن َبْعِد  الَلّ ُه َما اْقَتَتَل اَلّ ْدناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َو َلْو شاَء الَلّ َیّ
َ
أ

ُه َما اْقَتتَ  ناُت َو لِکِن اْخَتَلُفوا َفِمْنُهْم َمْن آَمَن َو ِمْنُهْم َمْن َکَفَر َو َلْو شاَء الَلّ َه یَ ما جاَءْتُهُم اْلَبِیّ   )٢٥٣(بقره، » ْفَعُل ما ُیِریُد ُلوا َو لِکَنّ الَلّ
 . فی حدیث مطعم بن جبیر انس اّنه طّلق حفصه طلیقه راجعها.٣
. البراء بن عازب فی خبر اّنه دخل رسول الله علی حفصه. فقالت: یا رسول الله ما الذی اضحکک؟ فذکر اّنه خدیجه فی قصر ٤

  »من الجّنه اعاله یاقوت الحمراء
الکوفی عن عکرمة عن ابن عباس، اّن علیًا کان یقول فی حیاة النبی علیه و آله السالم: ان   عبادة و ذکر قاضی ابومحمد بن. «٥

هوال   %و فی حدیث اصبغ بن نباتة انه قال رجل المیرالمومنین«یا »» افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم«الله تعالی یقول: 
د عن ابن عباس ان النبی خطب فی حجه الوداع فقال: القتلّن العمالقه فی و روی ابن شریح عن مجاه«یا » القوم الذین تقاتلهم

ابن شهر آشوب طریق خود به این افراد را در مناقب آل ابی طالب آورده است (عبدالمهدی االثنی عشری، مشیخه ابن ». کتیبة
  ).٤١، ش ٤٠شهر آشوب، تراثنا، ش 
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(برای نمونه نگاه کنید: ابن 1دهدیسندگان شناخته شده ارجاع میهای مهم و نوحادثه، به اسناد
آشوب با در پیش ابن شهر .)۳۶۱، ۳۵۳، ۳۳۸، ۳۰۶، ۲۱۵، مثالب النواصب ناصریهشهرآشوب، 

 گرفتن چنین روندی در صدد است روایاتش را مورد قبول و پذیرش نشان دهد.
، طالب مناقب آل ابین شهر آشوب، (اب مناقبشوب با بیان مشیخه خود در ابتدای آابن شهر

) خود را از لزوم ذکر اسناد روایت در متن کتاب آزاد ساخته و در ابتدای هر روایت با یاد کرد از ۱/۶
  کند. نام کتاب و فرد راوی شاهد واقعه، ماجرا را گزارش می
به روش  خورد، اما این موارد مربوطچشم می نقل مطالب فاقد سند هر چند در کتاب مثالب به

ابن شهر آشوب نیست؛ بلکه برخی از موارد مربوط به اصل منبعی است که مورد استفاده ابن شهر 
در بر دارنده حدود  فردوس االخبارآشوب مانند آشوب قرار گرفته است. زیرا برخی منابع ابن شهر 
زیرا در  شهرآشوب نیست؛اتهامی متوجه ابن ،ده هزار حدیث بدون سند هستند که در این موارد

  ذکر شده است. فردوس االخبارنام  ،ها از این کتابتمام نقل

      نقل به معنی و اعتماد به حافظه .د
منابع حدیثی به وجود ی در کلمات کرده و تغییر فراوانیدقت  ،آشوب در نقل احادیثابن شهر
های تاریخی و گزارش نداردپایبندی به واژگان متن  ،اما در گزارش از منابع تاریخی ،نیاورده است

منبع اصلی دارد که حکایت از نقل از حافظه دارد. با مراجعه به  هایی باوتتغییرات و تفا ،وی
به عنوان  .توان به شیوه نقل مضمونی وی پی بردمی ،منابعی که ابن شهر آشوب به آنها ارجاع داده

نقل کرده  %ام حسین بن علیدر مورد خارجی بودن ام ،نمونه ابن شهرآشوب روایتی از ابن قتیبه

                                                                                                                            
ی و محمد بن اسحق و ابوبکر البیهقی و ابونعیم صاحب الحلیه و المصطفی . الخبر ذکره البخاری و مسلم و الطبری و البالذر١

)؛ و فی تاریخ الطبری و البالذری و کتاب الثقفی و الواقدی و عن طاووس ٢١٥(ص» فلبقه کرارا و من فر یکون فرارا«السمعانی: 
بر االنصاری و المسور بن مخرمه و سهل )؛ و قد رواه ابن عباس و جا٣٠٦و الزهری: ولی عمر مغیره بن شعبه علی البصره (ص 

بن حنیف و ابووائل و القاضی عبدالجبار و ابوعلی الجبایی و ابومسلم االصفهانی و ابویوسف القزوینی و ابواسحاق الثعلبی و 
قال: ما  المسلم و البخاری و الطبری و السمعانی و الواقدی و محمد بن اسحق و ابویعلی الموصلی: ب اجتمعت االّمه علیها انه

)؛ محمد بن یحیی بالذری و ٣٣٨(ص  » شککت منذ اسلمت اال فی وقتین لما قال الله تعالی لیدخلن المسجد الحرام و....
محمد بن اسحق و ابن جریر الطبری و الواقدی و ابوبکر البیهقی و فی دالیل النبوه و ابونعیم فی الحلیه و االعتقاد عن عبدالله بن 

سلمه بن االکوع و الخدری و جابر االنصاری: اّن النبی صلعم بعث ابابکر برایة مع المهاجرین، ثم بعث عمر و سهل بن سعد و 
)؛ و ٣٥٣عمر و رجع. فقال (الرسول): العطیّن الرایة غدا رجال یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرارا غیر فرار...  (ص 

بن کعب و سعد بن مسلمه و سعید المنقری و عبدالله ابی ملیکه و  فی روایه مشیخه المدینه نحو محمد بن قیس و محمد
  ).٣٦١(ص  » غیرهم: اّنه قال الثانی و ان هده االیات لفی کتاب الله یا ابابکر؟ قال: نعم. قال:اشهد بالله لقد محمد مات....
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ج خورد، بلکه ابن قتیبه خرو ن قتیبه با این عنوان به چشم نمیهای اباست. این مطلب در کتاب
، مثالب النواصب ناصریه(ابن شهرآشوب،  را خروج بر حاکم مسلمان دانسته است %امام حسین

 والَح  الُب ِک «له ئمسای دیگر  در نمونه .)۱۷۱
َ
فی « :کرده استاینگونه نقل را از تاریخ طبری » بأ

ه لّ ا لِ نَّ ت: اِ ب...قالَ أِ ولَح قالوا: اَ هذا؟ فَ  ءِ ما یُّ ت: اَ قالَ ، فَ الِب الِک  باُح ت نَ َع ِم ّما َس ها لَ نَّ ، اَ ریبَ الطَّ  تاریِخ 
 والَح  الِب کِ  ةُ بصاِح  نَّ کُ تَ یَّ ی اَ عرِ ِش  یَت : لَ هِ اللَّ  سوَل َر  عُت ِم د َس ون. قَ ُع راِج  یهِ لَ ّنا اِ اِ  َو 

َ
، ان(هم ١»بأ

عری ِش  یَت لَ « اینگونه آمده است: ،عبارت رسول خدا ،تاریخ طبریکه در متن  حال آن .)۴۹۵
 والَح  الَب ها کِ ُح نبِ تُ  نَّ کُ تَ یَّ اَ 

َ
بسزایی بر معنای مورد نظر  ثیرأ). البته این امر ت۴/۴۶۹(طبری،  »ِب أ

مرتضی است که در  سیداالمامه  الشافی فیمورد دیگر عبارتی از کتاب  نویسنده نداشته است.
 جِل ِالَ  رِ َف الَظ  َن مِ  أِس الیَ  عَد بَ  َع َج َر  هُ نَّ اِ ضی: فَ رتَ الُم  و قاَل « اینگونه نقل شده است: مثالب النواصب

 آمده ). در حالی در اصل کتاب، چنین۵۳۱ ،مثالب النواصب ناصریه(ابن شهر آشوب،  ٢»هذا
  هذا َو لِ  َع َج َر  هُ لَّ َع لَ فَ « است:

َ
  هُ نَّ ِأل

َ
مرتضی، ( ٣»ةِ لَح َط  تِل قَ  عَد بَ  کاَن  هُ وَع ُج ُر  نَّ اِ ، فَ َر َف الَظ   نمِ  ُس یَ أ

۴/۳۳۴ ،۳۳۶(. 

  .گستردگی و تنوع منابعر
بهره برده  اشاره شده که نویسنده از آنها  کتاب شصت و چهاربه نام  النواصب مثالبکتاب  در
زیر  به صورتتوان می ،آشوب را بر اساس اهمیت و رتبههای مورد استفاده ابن شهر. کتاباست
  بندی کرد: رده

  . شعر۱
 النواصبمثالبآشوب در نگارش کتاب اشعار ازجمله مستندات و منابع اصلی ابن شهر

نویسی با چاشنی شعر به نوعی واکنش و مبارزه با دستگاه حاکم بود که پاسداری از  مثالب است.
تا  از بیش  ،ی موجب شدشوب در شعرشناستخصص ابن شهرآ و های رایج را برعهده داشتسنت

گیری ادبیات سیاسی تشیع نقش اساسی  بیشتر آنها شناخته شده و در شکل شاعر که ۶۰از 

                                                                                                                            
سید: اینجا کجاست؟ گفتند: ب را شنید، پرأهای منطقه حو در تاریخ طبری آمده است که: زمانی که عایشه صدای سگ .١

دانستم کدام یک از شما با  عایشه کلمات استرجاع را بر زبان جاری کرد و گفت: از رسول خدا شنیدم: کاش می حوأب...
  ب همراه می شود؟أهای منطقه حو سگ
 .(یعنی پشیمان شد) (زبیر) پس از ناامیدی از پیروزی، بازگشت و مرتضی گفت: همانا .٢
 زبیر) به دلیلی ناامیدی از پیروزی بود و این امر پس از قتل طلحه بود.( بازگشت او .٣
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ق)، دیک ۱۹۰( 2ریِم نَ ال منصور ق)،۱۷۳( 1سید حمیریشاعرانی چون  د.اشعاری بیاور اند، داشته

احب ص )،ق۳۵۲( 4، ابوالقاسم الزاهی)ق ۲۴۵م ( دعبل خزاعی )،ق۲۳۶م( 3حمصی)( الجن
از ق)،  ۵۵۸(م  7ابن عودی) نیلی( ابوالمعالی ،ق) ۳۸۰م ( 6ق)، البشنوی ۳۸۵ (م 5بن عباد

 و دیوان الزاهیچون هایی  دیوان. کرده استهستند که ابن شهر آشوب به آنان استناد یجمله شاعران
شوب که ابن شهرآ اشعاری است راه آشنایی با آنها، امروز در دست نیست و تنها البشنوی دیوان

  نقل کرده است.

یخ .۲   تار
تاریخ  مانند های تاریخیکتاب امالیتمایز ابن شهرآشوب از علمای شیعه پیش از خود، در 

نزد عالمان  المعارف  و الفرید الرسل و الملوک، انساب االشراف، تاریخ بغداد، االغانی، العقد
فت کرده است (ابن ها اجازه روایی دریابنام است؛ ضمن اینکه وی برای نقل این کتاب

 بر ها،اهتمام وی به داشتن اجازه برای نقل از این کتاب .)۱/۶، ابیطالب آل مناقبشهرآشوب، 
  افزاید. میارزش نگارشهای وی 
 8های تاریخی مورد استفاده وی به شرح زیر است: کتاب الَدار واقدیمهمترین کتاب

و  ةُ الَمعِرفِ  ،ق)٢٧٦(10ه عاِرف ابن قتیبالَم  )،۲۱۲(  9وقعه صفین نصر بن مزاحم منقری ق)،۲۰۹(

                                                                                                                            
  )٥١٠. السید الحمیری: الم یعهد الیک الله ان ال                َتری ابدا  من المتبرجینا؟ (ابن شهر آشوب، مثالب النواصب، ١
  ).٥٩٠ذّریه النبی و یرجون جنان الخلود للقاتل (همان، . و کان منصور النمری یتشّیع و ینافق الرشید حتی بلغ قصیده منها:  تقتل ٢
 )٤٩٥. دیک الجّن:   اخطات االمب و لم تصوب         من شّک فلیسال کالب الحواب (همو، ٣
بعه (همو،   . الزاهی: کم َنهیت عن تبرج فعصت           ٤  )٥١١و اصبحت للخالف متَّ
  )٥١٠با ُاّمة مثل النعام المهمل (همو،              . الصاحب: هل صّیرالله النساء ائمة         ٥
  )٥١١و هل غلبت انثی ذکر؟ (همو،   . البشنوی: و ما للنساء و حرب الرجال             ٦
  )٤٩٧روی بجهل خبر الدهله (همو،   . النیلی: مهلهل المسکین ال عقل له                 ٧
ی الحّق؟ فقال: استبصرت یا عّمار من اجل انبک غلبت؟ فقال؟ انا اشّد . الواقدی: قال لها عّمار: کیف ضرب بینک عل٨

  )٥٠٧(همان، » استبصارا من ذلک
. و فی روایه نصر بن  مزاحم المنقری لما شاورت ام سلمه فی الخروج الی قتله عثمان فقالت: انت باالمس تشهدین علیه ٩

ال؟؟ اتخرجین علی امیرالمومنین؟ و انت امراه من بنی تمیم و عثمان بالکفر و هو الیوم قتل مطلوما؟؟ و ما للناس و قتال الرج
  ).٤٩٦من بنی امیه (همو، 

  .)٥٢٠(همو،  (طلحه) لم یحضر بدرا و ذکر القتیبی فی المعارف: اّنه. ١٠
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ق)، الُفتوح ِابِن  ۳۱۰( 2تاریخ طبری ق)،۲۷۹( 1ساُب اَالشراف بالذریَانق)، ۲۷۷( التاریخ َفَسوی

ق)،  اَالغانی  ۳۴۶( ق)، ُمُروُج الَذَهب مسعودی ۳۲۸( 4ق)، ِعقُدالَفرید ِابن َعبدَرّبه ۳۱۴( 3َاعَثم
 7التاریخ ُجرجانی ةُ َصفَو  ،)ق ۳۶۰( 6اَالبصار مامطیری ةُ ُنزهق)،  ۳۵۶( 5اصفهانی جَر ابوالَف 

االولیاء  ةُ ق)، ِحلی ۴۲۱( 9ق)، َتجاِرُب اُالَمم ابوعلی ُمسکویه ۴۰۶( 8ق)، اِالنِتباه خرگوشی۳۶۲(

 11ربیع االبرار زمخشریق)،  ۴۶۳( ، تاریخ بغداد خطیب بغدادیق) ٤٣٠( 10ابونعیم اصفهاني
  .13عیسی ق)، ِخصال الُملوک موسی بن ۵۴۸(12َاعالِم الُهدی َطبِرسیِاعالُم الَوری بِ  )،۵۳۸(

                                                                                                                            
فی بیتک ما غسلنا . و فی تاریخ البالذری: اّنه وقع بین...... منازعة .فقالت اسرجواا الّی بغل. فقال محمد بن ابی بکر: قّری  ١

  ).٥١٩روسنا من یوم الجمل (همو، 
» . و فی تاریخ الطبری: قال سهل بن سعد: اّن عسکر البصره لّما اخذوا عثمان بن حنیف شاوروا عائشه فی امره. قالت: اقتلوه٢

  ).٥٠٦(همو، 
  ).٤٩٥. و روی اعثم الکوفی فی الفتوح حدیث کالب الحوأب (همو، ٣
ال عبدالملک لثابت بن عبدالله بن الزبیر:کان ابوک اعلم بک حیث یشتمک، قال: یا امیرالمومنین اّنما کان . و فی العقد: اّنه ق٤

  ).٥٣٦یشتمنی الّنی کنت انهاه ان یقاتل اهل المدینه و اهل مکه (همو، 
  ).٥١٠قریش و العائشة هی اّمی (همو، . و فی االغانی: اّنه قیل البن لعائشة المغّنی: انت ابن عائشة ام المومنین؟ قال: ال انا مولی ل٥
از عالمان زیدی مذهب بوده است.  -منسوب به مامطیر در نواحی آمل - . ابوالحسن بهاءالدین علی بن مهدی طبری مامطیری٦

یاد  %های: المجالس، نزهة االبصار همچنین مقتل امام حسین کتب خویش چندین مرتبه از آثار وی با نامابن شهر آشوب در 
و ابوالعباس بن مهدی فی نزهة االبصار: لّما عزمت علی الخروج ؛ )٣٤٥(نگاه کنید: صابری، کتابخانه ابن شهرآشوب،  ندک می

ة   .)٥٠٤، همو( »بین رسول الله و بین اّمته  نهتها اّم سلمة و قالت: اّنک ُسدَّ
قال له عبدالله بن عامر: اّن قریشا یحلفون انب   - ابوسفیان - . و  فی صفوة التاریخ: اّنه لّما استلحق معاویه نسب زیاد بابیه٧

  ).٥٤٦اباسفیان لم ینز بهیمته (همو، 
ما بال النساء یبذلن انفسهن بالمهر، فنزلت اآلیه. فقالت: ما اری الله اال یسارع فی هواک. الخرگوشی فی » و امراة مومنة. «٨

  .)٥١٨االنتباه (همو، 
ت بها النوی... کما قّر  %انتهی الی الحمیراء قتل علی. و تجارب االمم عن ابن مسکویه: لّما ٩ قالت: َفَالَقت عصاها و اسَتَقرَّ

  ).٥٠٢(همو، » عینا باالیاب المصافر
. و ابونعیم فی حلیه االولیاء: باالسناد عن محمد بن حنفیه عن علی فی آخر احتجاجه علی ابی بکر بثالث و اربعین خصله: ١٠

  ).٥١٨اّن عایشه قال لرسول الله اّن ابراهیم لیس منک؟ (همو، قال: نشدتکم بالله هل علمتم 
مغن   . و کان معاویة یعزي إلی أربعة: إلی مسافر بن أبي عمرو و إلی عمارة بن الولید و إلی العباس بن عبد المطلب، و إلی الصباح ١١

  .)٥٤٠(همو،  سفیان شابا و سیما، فدعته هند إلی نفسهاأسود کان لعمارة. قالوا: کان أبو سفیان دمیما قصیرا، و کان للصباح عسیفا ألبي 
. و  فی کتاب اعالم الوری انبه تزّوج النبی علیه و آله السالم بامراه من بنی کنده یقال سناة و سّلمها الی عائشه و حفصه و قال ١٢

ه منک. فقالت له ذلک. فقال علیه و آله لهما: اصلحاها... فلّما فرغتا، قالت احدیهما: انبه یعجبه ان تقول له المراة: اعوذ بالل
  ).٥١٧(همو، » لقد عذت بعظیم«السالم لها: 

. و روی فی خصال الملوک عن ابی جبیر عن ابن عباس: لّما انهزم اصحاب الجمل نزلت عائشه فی قصر بنی حلف بالبصره  ١٣
  ).٥٠٣(همو، » مدینةفارسلنی الیها امیرالمومنین فیأمرها بقّلة الفرجة بالبصره و التهیئة الی ال
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 مسعودیمروج الذهب و  بالذریتاریخ ، تاریخ طبریبرخی مانند های یاد شده از میان کتاب
جز نام نمانده است. استفاده  الملوک خصالو  صفوة التاریخمانند  دیگربرخی از مشهور هستند و 

کتاب را افزایش داده و به لحاظ  ، اعتبارالنواصب مثالبن کتاب های تاریخی در تدویاز کتاب
  تواند آن را به درجه کتابهای معتبر ارتقا دهد. محتوا می

  حدیث .۳
بهره برده است. ویژگی  النواصب مثالبآشوب از منابع حدیثی اهل سنت در نگارش شهرابن 

 از است. وی سته حدیث بودممتاز ابن شهرآشوب در بخش حدیث، سماع  آن نزد اساتید برج
ابویعلی  مسندو ترمذیسنن و  بخاری صحیح و مسلمصحیح  چون حدیثیهای معروف کتاب

های فریقین گیری از کتاببهرهبرده است.  بهرهزمخشری ق ئالفا و احمد بن حنبلمسند ، موصلی
مثالب  کتابمنابع حدیثی اهل سنت  از برخی .از وی ناپیداست کاری است که در آثار پیش

َ سنَ ق)، مُ ۱۷۹م ( 1د شافعیسنَ مُ  است: شرحبه  النواصب حیح ق)، َص  ۲۴۱(م  2لنبَ حمد بن َح د ا

م ( 6ذیرمِ ن تِ نَ ق)، ُس  ۲۷۵م ( 5هبن ماِج ن اِ نَ ق)، ُس  ۲۶۱م (4مسلِ حیح مُ ق)، َص ۲۵۶م ( 3خاریبُ 
َ سنَ ق)، مُ  ۲۷۹ ، 9وامع خرگوشیلَ ق)، ال ۴۰۷م (8رگوشیه َخ بانَ ق)، اِال  ۳۰۷ م( 7لیعلی موِص بویَ د ا

                                                                                                                            
 .)٥١٧فی معنی دون معنی (همو، » ُاّمهاتهم«. و قال شافعی: ١
  )٤٩٤(ابن شهرآشوب، مثالب الواصب ناصریه، » من هنا تطلع الفتنه«. و فی مسند احمد، قال ابن عمر: قال النبی فی بیت عائشه: ٢
(ابن » الله: اّن اهل الفارس قد مّلکوا علیهم بنت کسری . البخاری قال: قال ابوبکرة لقد نفعنی الله بکلمه سمعتها من رسول٣

  ).٤٩٦شهر آشوب، مثالب النواصب ناصریه، 
اّنه کان عندی جاریتان تغّنیان بغناء بعاث، فاضطجع  $. و روی المسلم و البخاری عن عروة عنها قالت: دخل رسول الله٤

  )٤٩٧ه، (ابن شهرآشوب، مثالب النواصب ناصری» النبی علی الفراش و...
ه؟؟ والله ال صّلیت من وراک . و فی روایه ابن ماجه: اّنه احدث المنبر في الصالهإل فقال ابوسعید الخدری: ایش هذه البدع٥

  .)٥٣٦(همو،  ابدا
  . الترمذی:  قال ابن عباس: سالت عمر: من اللتان تظاهرتا علی رسول الله؟ (همان)٦
  )٥١٢للتان تظاهرتا علی رسول الله؟ (ابن شهر آشوب، مثالب النواصب، . ابویعلی: قال ابن عباس: سالت عمر: من ا٧
ما بال النساء یبذلن انفسهن بالمهر، فنزلت اآلیه. فقالت: ما اری الله اال یسارع فی هواک. الخرگوشی فی » و امراة مومنة. «٨

  .)٥١٨االنتباه و في االبانه (همو، 
  )؛٥٢١(همو، » ن قاتلنی فی االولی و قاتل اهل بیتی فی الثانیه فاولئک شیعه الدّجالم«. و فی لوامع الخرگوشی: اّن النبی قال: ٩

  نگاه کنید: به یادداشت حسن انصاری قمی درباره کتاب گمشده اللوامع در سایت کاتبان به آدرس: 
https://ansari.kateban.com/post/785. 

https://ansari.kateban.com/post/785
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َ ق)،  ۴۱۰( 1ویهردَ مُ  بِن ل امیرالمومنین اِ ئضافَ  خبار ردوس اَال ق)، فِ  ۴۵۰م ( 2ردیماوِ  ةوَّ بُ النُ  عالمُ ا

ق)،  ۵۳۸ م( 4ریخَش مَ دیث زَ ریب الَح ق فی غَ ئِ ق)، الفا ۵۰۹ م( 3هردار دیلمیشیرویه بن َش 
اهل سنت، به جهت اعتبار آنها  های حدیثیاستفاده وی از کتاب .ق) ۵۶۸( 5عین خوارزمیربَ االَ 

آشوب، از این منابع برای الزام خصم و  به جهت اقناع و اسکات ایشان در بلکه ابن شهر ،نیست
  برده است.های مذهبی بهره جدال

  . تراجم و رجال۴
رو  از این) ۴۱/۳۱۰ ،میزان االعتدال (ذهبی، 6ابن شهر آشوب در علم رجال تخصص داشت

گاهی رده ای درباره  مثالب افراد ارائه کاطالعات مختصر و مفید و بسندهو  جههای درخور توآ
ابن قتیبه به صورت مکرر مورد استفاده وی قرار گرفته  المعارفبالذری و  انساب االشراف. است
  .)۵۹۱تا  ۵۸۶، مثالب النواصب ناصریهآشوب، (ابن شهر 7است

  . تفسیر۵
استفاده فراوان  ،آیات تفسیر از ،النواصبمثالبدر و  طالبابیآل مناقبدر  شهر آشوب ابن

آیه ای از  ،در ابتدای هر فصل .نمود بیشتری یافته است ،النواصب مثالببرده و این موضوع در 
طلیعه بحث قرار  )۶۹۳، ۶۴۲، ۴۹۳، ۴۳۶، ۱۱، مثالب النواصب ناصریه(ابن شهرآشوب،  8قرآن

                                                                                                                            
اّنک (زبیر) ستقاتله و «. رواه الحافظ ابن مردویه فی کتاب فضایل امیرالمومنین من ثمانمائه طرق (روایت: فقال رسول الله: ١

  ).٥٢٩انت ظّالم له) (همو، 
  (همان).» اّیتکّن صاحبة الجمل االذنب«. و روی القاضی ابوالحسن الماوردی عن ابن عباس: قال النبی لنسائه: ٢
  (همان).» اّیتکّن صاحبة الجمل االذنب«رویه فی الفردوس عن ابن عباس: قال النبی لنسائه: . و الکیاش٣
  ).٤٩٧ ،. و فی غریب الحدیث قالت عائشه: کان النبی یصبح جنبا فی شهر رمضان من غیر احتالم ثّم یصوم (همان٤
کر النبی خروج بعض نسائه. فضحکت . و الموفق المکی الخطیب  الخوارزم فی االربعین: قال سالم بن ابی الجعد ذ٥

  ).٤٩٥الحمیراء. فقال: انظری یا حمیراء ال تکونین هی (همو، 
 . کتاب معالم العلما که تکمیل رجال شیخ طوسی است توسط وی نوشته شده است و مورد استناد رجالیون شیعه بوده است.٦
شخصیتی خوبی درباره برخی افراد چون زید بن ثابت، . ابن شهر آشوب در پنج صفحه با عنوان فصل فی الخاذلین اطالعات ٧

 سعد ابی وقاص، ابوهریره و ... ارایه می کند.
ُهم ال َایَماَن َلُهم َلَع «. نمونه: ٨ َة الُکفِر َاَنّ ُهم َینَتُهوَن و ِان َنَکثوا َایماَنُهم ِمن َبعِد َعهِدِهم و َطَعنوا فی ِدیِنُکم َفقاِتلوا َاِئمَّ (توبه » لَّ

و اگر پیمانهای خود را پس از عهد خویش بشکنند، و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید؛ ( )١٢:٩
  !٣٣) این آیه ابتدای باب الناکثین آمده است. بخشی از آیه !چرا که آنها پیمانی ندارند؛ شاید (با شّدت عمل) دست بردارند
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ن ابواالسحاق رآِتفسیرالقق)، ۱۲۸(  ١دیالسَّ  تفسیریاد شده است.  ،گرفته، سپس روایات تفسیری
َ  یانع البَ جَم مَ ق)،  ۴۲۷( ٣علبیتفسیر ابواالسحاق ثَ ق)،  ۳۱۱( ٢اججَّ الزَ   ٤سیبِر سالم طَ مین اِال ا

َ ق)،  ۴۶۵( ٥یریَش ن قُ وازِ تفسیر عبدالکریم هَ  ق)، ٤٥٤( سیط فی تفسیر و الوَ  ٦نزولسباب الُّ ا
ز جمله ق) ا ٤٧١( ٨م شاهفور بن طاهر اسفراینیراِج التَ  تاُج  )،۴۶۸( ٧واحدی نیشابوریز ا القرآن

  آشوب است.کتب تفسیری پر استناد ابن شهر

  .کالم۵-۶- ۵
های مجموعه کتاب بیشترین ارجاع را در ،های کالمی شیخ طوسی و استادش شیخ مفیدکتاب

گیری نگرش لتاثیر بسزایی در شک ،های کالمی شیخ مفیدرسد اندیشهنظر می کالمی دارد. به
های شیخ مفید  بسیار شبیه تحلیل ،های ویبه طوری که تحلیل ،شوب داشته استشهرآ کالمی ابن

 ،بوده و نوع تلفیق عقل و روایت و در نهایت به چالش کشیدن مخالفین ألة الکافئةالمسدر 
ابن ( 9تلخیص الشافي شیخ طوسیهایی به روش کالمی متقن شیخ مفید دارد. کتاب تشباه

                                                                                                                            
های خود بمانید) را ابتدای بحث از عایشه  (و در خانه» و قرن فی بیوتکّن «مبر است سوره احزاب که درباره همسران پیا "
) (بگو آیا شما را خبر دهیم ١٨: ١٠٣(کهف » ُقل هل ُانّبئکم ِباَالخسرین َاعماًال....«آورد. و یا درباره طلحه بن عبیدالله آیه  می

  زیانکارترین مردم چه کسانی هستند؟)
؛ السدی؛ نزلت (واتقوا فتنه التصیبّن ٣١١ص ،٢عبد الرحمن الکوفی؛ ر.ک: الکنی و االلقاب، ج  . ابومحمد اسماعیل بن١

  .)٥٢٧الذین ظلموا...) فی اهل بدر، فاصابتهم یوم الجمل فاقتتلوا (همو، 
  )٥١٣الزجاج: روی عبید بن عمیر عن عائشه: کان رسول الله یشرب عسال عند زینب بنت جحش و یمکث عندها (همو،  ٢.
. الثعلبی فی تفسیره: روی انس اّن اّم سلمه ربطت حقویها سفلة. فقالت عائشة لحفصه: انظری ما تجّر خلفها، کاّنه بلسان ٣

  ).٥١٧(همو، » یا ایها الذین امنو الیسخر بقوم....«کلب. فانزل الله تعالی: 
لن انفسهن بالمهر، فنزلت اآلیه. فقالت: ما اری الله اال ما بال النساء یبذ» و امراة مومنة«. مجمع البیان فی تفسیر قوله تعالی: ٤

  .)٥١٨یسارع فی هواک (همو، 
. القشیری فی تفسیره عن انس و عن ابن عباس: اّن صفّیه بنت حیی بن اخطب جاء ت الي النبي فقال لها: ما وراك؟ قالت: اّنها ٥

و ال «فنزل قوله تعالی: » بی هارون و عّمی موسی و زوجی محمدا«تعیرني و تقول: یهودیه بنت یهودین. فقال لها: هّال قلت لها: 
  ).٤٩٩(ابن شهرأشوب، مثالب النواصب ناصریه، » تنابزوا بااللقاب

  ).٥١٢. و في اسباب النزول عن الواحزي في الحدیث انس: انبه طّلق حفصه تطلیقة ثّم راجعها (همو، ٦
  ).٥٢٠یعنی طلحه (همو، » تبدوا شیئاان «. و ذکر الواحدی فی الوسیط: فی تفسیر قوله: ٧
افمن کان مومنا «فی قوله:  %. قرات فی االغانی و تاج التراجم و الزهره: اّنه روی عن ابن جبیر و ابن عباس و قتاده و الباقر٨

 منک... فقال و ذلک اّن الولید (بن عقبه) قال المیرالمومنین: انا احّد منک سنانا و ابسط لسانا و ابال»... کمن کان فاسقا...
  .)٥٣٧،٥٣٨فلّما نزلن االیات (همو، » لیس کما قلت یا فاسق...«امیرالمومنین: 

. و فی تلخیص الشافی: ثّم مّر بکعب بن مّر. فقال: والذی فلق الحّبه و برء النسمة اّنهما لیسمعان ما اقول کما سمع اهل  ٩
  .)٥٢٥همو، ( »القلیب ما قال لهم رسول الله
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، (همان از شیخ مفید 1و کتاب المساله الکافئة )٥٢٥هرآشوب، مثالب النواصب ناصریه، ش
  آشوب قرار گرفته است.مکرر مورد استفاده ابن شهر )،۵۰۷

  نتیجه
او با  را منسجم سازد. جامعه شیعی کوشید، مثالب النواصبکتاب ابن شهر آشوب با نگارش 
صدد مخدوش نشان دادن طالِب مطلوِب خویش درت و گزینش مدر اختیار داشتن منابع اهل سن

او در تاریخ نویسی دانست. عملکرد بزرگان گروه رقیب بود و راه طی شده آنان را مسیر استوار نمی
نابع، با رویکرد کالمی، دیدگاه انتقادی داشت و با تکیه بر اسناد و استفاده بسیار گسترده از م

گیری از تمام انواع در این راه، شیوه بهرهن شهر آشوب صدد نشان دادن حقانیت شیعیان بود. ابدر
را پی گرفت و منابع گوناگونی را برای کمک کار تاریخ، همچون شعر، حدیث، تفسیر و کالم مواد 

توان روش خبری، همراه با آوردن و به رخ خوانی کرد. روش او را میبازخویش رسیدن به هدف 
ا تسلیم امّ  ،که خواننده کتاب هر چند همه آن را نپذیردکشیدن اخبار گوناگون و متنوع دانست 

   .بخشی از آن خواهد شد
  

  منابع
 قرآن کریم. -
جا،  ، تحقیق رسول جعفریان، بیالحاوی فی رجال الشیعه االمامیهطی، یحیی بن حمید،  ابن ابی -

 .۱۳۷۹افزار رجال شیعه مرکز تحقیقات کامپیوتری نور،  (نرم نام بی
 تا. ، قم، بیدار، بیمتشابه القرآن، محمد بن علی، ابن شهرآشوب -
 ق . ۱۴۱۲، بیروت، طبعة داراالضواء، مناقب آل ابیطالب، ابن شهر آشوب، محمد بن علی -
، قم، )۶۸رقم ( )نسخه خطی ناصریه لکنهو( مثالب النواصب، ــــــــــــــــــــــــــــــ -

 کتابخانه مرکز احیا تراث اسالمی.
هران، مدرسه ت ،)نسخه خطی مدرسه سپهساالر( مثالب النواصب،  ــــــــــــــــــــــــــــــ -

 تا. عالی شهید مطهری، بی

                                                                                                                            
ر الشیخ المفید فی المساله الکافئة فی تفسیق فرقه الخاطئة: ولّما حمل محمد بن ابی بکر هودجها لینزلها الی . و مّما ذک ١

االرض، قالت له: من انت؟ قال: انا اخوک البّر. قال: کیف رایت هوالء الذین اخرجوک و عّروک و استفّزوک؟؟ فقالت: لیسوا 
  .)٥٠٧(ابن شهرآشوب، مثالب النواصب ناصریه،  مبضالل و لکّنهم مهتدون. فقال: حکم الله علیه
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 ق.۱۴۳۶، بغداد، دارالوفاق الوطنی تصحیح شده)،( مثالب النواصب،  ـــــــــــــــــــــــــــــ -
 ق.۱۳۷۸ ، تهران، نشر جهان،عیون اخبارالرضاابن بابویه، محمد بن علی،  -
 ۱۴۰۶، تحقیق محمدباقر محمودی، تهران، خصائص الوحی المبینابن بطریق، یحیی،  -
 ق.۱۴۱۸، بیروت، دارالکتب العلمیه، جمهره انساب العربابن حزم، علی بن احمد،  -
 ، تحقیق یحیی مختار غزاوی، بیروت، دارالفکر،الکامل فی الضعفاءعدی الجرجانی، عبدالله،  ابن -
 ق.۱۴۰۹
 .۱۳۸۳، پارسایان، تاریخنگاران شیعه قمفر، علی،  مامیا -
 ق.۱۴۰۳، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، اعیان الشیعهامین، سیدحسن،  -
 ق.۱۴۰۸، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، مستدرکات اعیان الشیعه،  ـــــــــــــــ -
 ق. ۱۴۱۵ ، بیروت، داراالحیا لتراث العربی،االغانیاصفهانی، ابوالفرج،  -
 ق. ۱۳۹۲، بیروت، دارالکتاب العربی، ، تحقیق علی نقی منزویطبقات اعالم الشیعةبزرگ، تهرانی، آقا - 
 ، قم، اسماعیلیان، بی تا.الذریعه الی تصانیف الشیعه،  ــــــــــــــــ -
، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، تاریخ بغداد و ذیولهخطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی،  -

 ق.۱۴۱۷بیروت، دارالکتب العلمیة، 
دو نگاه دو رویکرد: بازخوانی روشی دو کتاب مثالب «، منصور، علیجانی، محمدکاظم، نژاد داداش -

تاریخ اسالم در آیینه پژوهش، سال  ،»النواصب عبدالجلیل رازی و مثالب النواصب ابن شهر آشوب
  .١٣٩٤)، زمستان ٣٩دوازدهم، شماره دو (

، تحقیق عمر تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم، لدین محمد بن احمد، شمس اذهبی -
 ق . ۱۴۱۳دمری، بیروت، دارالکتب العربی ، تعبدالسالم 

، تحقیق عادل عبدالموجود و میزان االعتدال فی نقد الرجال،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 م. ۱۹۹۵محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

 ق. ۱۴۱۸،  %، قم، موسسه امام صادقموسوعه طبقات الفقهاءسبحانی، جعفر،  -
 ش.۱۳۹۳قدس،  های آستان ، مشهد مقدس، بنیاد پژوهششهر آشوب کتابخانه ابنصابری، حسین،  -
 ق.۱۳۹۴، به کوشش ددرینگ، بیروت، الوافی بالوفیاتصفدی، خلیل بن آیبک،  -
، زیرنظر موسوی بجنوردی، دایرة المعارف بزرگ اسالمی، »جانیابوالحسن جر« عبداالمیر سلیم، -

 .۳۳۴ص، ۵ تهران، مرکز دایرة المعارف ،ج
 ق .  ۱۳۸۹، النجف االشرف، المطبعة الحیدریة،  الکنی و االلقابقمی، عباس،  -
اث، البیت الحیاء التر محی الدین مامقانی، قم، موسسة أل، تحقیق تنقیح المقال، مامقانی، عبدالله -
  .ق ۱۴۲۷
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 .۱۴۱۰، %، تهران، موسسه الصادق االمامه الشافی فیالهدی، سید،  مرتضی علم -
،تحقیق بشار عواد، بیروت، موسسة تهذیب الکمال فی اسماء الرجالمزی، یوسف بن عبدالرحمن،  -

  ق.۱۴۰۰الرسالة، 
 ق .۱۴۰۵جفي ، یت الله مرعشي النآ، قم، مکتبة الرواشح السماویة، میرداماد، حسینی مرعشی -
 ق.۱۴۰۸الحیاء التراث،  )البیت ، بیروت، موسسه آلخاتمه مستدرک الوسائلنوری، حسین،  -
 .۱۴۲۹الحیاء التراث،  )، بیروت، موسسه آل البیتمستدرک الوسائل، ـ ــــــــــــ -

- Encyclopedia of Islam (new edition) ,Leiden, Brill publication, 1986. 
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