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39ـ چگونگى تولد ائمه اطهار ؛ 
40ـ ممكن بودن امامت امامى در زمان طفوليت؛ 

41ـ تكليف مسلمانان؟
42ـ داليل امامت امام حسن و حسين و فرزندانشان ؛ 

43ـ مراد از أولى األمر در قرآن؛ 
44ـ چگونگى وضو؛ 

45ـ مصحف فاطمه ؛ 
46ـ شب قدر؛

47ـ مراد از كوثركيست؟
48ـ بطالن نماز شيعيان؟

49ـ ازدواج موقت؛ 
50ـ در اين حديث كه ابن عساكر نقل كرده، تدبر كنيد: «من سره أن يحيى حياتى، 
و يموت مماتى، ويسكن جنّة عدن التى غرسها ربّى، فليوال عليّاً من بعدى، و ليوال 
وليه ، و ليقتد باألئمة من بعدى؛ فإنهم عترتى، خلقوا من طينتى، ورزقوا فهماً و علماً، 

ويل للمكذبين بفضلهم من أمتى، القاطعين فيهم صلتى، ال أنالهم اهللا شفاعتى.»

   9       حجم تراث امامتى
[عباسعلى مردى]

چند مطلب كوتاه از كتب بزرگان شيعه نقل مى شود تا اشاره اى به انبوه و حجم كتب مناقب و 
فضائل اهل بيت  و در رأس آن فضائل امير المؤمنين  در تاريخ تراث شيعى شده باشد. 
ــد كه مراكزى همچون بنياد فرهنگى امامتـ  كه گام در حوزة تخصصى امامت پژوهى  باش
نهاده اند ـ به فهرست اين كتب دست يازيده و در ادامه به احيا يا بازسازى كتب كهن امامتى 

همت گمارند.
الف) محمد بن على ابن شهرآشوب مازندرانى از جدش شهرآشوب نقل مى كند كه: 

شنيدم ابو المعالى جوينى با تعجب مى گفت كه در نزد صحافى كتابى دربارة روايات غدير ديدم 
كه نوشته بود از طرق روايت «من كنت مواله فعلي مواله»، جلد بيست و هشتم، و دنبالة آن 
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در جلد بيست و نهم خواهد آمد. (مدينآل المعاجز، مقدمه سيد هاشم بحرانى)
ب) كتاب نهج اإليمان زين الدين على بن يوسف بن جبير ـ و در برخى از كتابها ابن جبر و 
ابن حبرـ  از علماى قرن هفتم هجرى در 48 فصل تنظيم شده است؛ مؤلف در آغاز مى گويد 
ــده و  ــكالت زندگى مانع از تأليف آن ش كه كتابى بزرگ در امامت را تدارك ديده بوده اما مش
به اين مقدار بسنده كرده كه آب دريا را گر نتوان كشيد هم بقدر تشنگى بايد چشيد. با اينهمه 
مناقب نقل شده در اين كتاب را كم از بسيار و قطره اى از درياى مناقب اميرالمؤمنين معرفى 

كرده  است...
ــا تعداد كتب منقول يا  او بيان مى كند كه اين روايات را از كتب مختلف نقل كرده كه چه بس
مورد اشاره به «هزار» يا «نزديك به هزار» مى رسد. با اينهمه از كمى بضاعتش در نقل مناقب 

شكوه مى كند. (نهج اإليمان، تحقيق سيد احمد حسينى، ص 21)
  ج) نويسنده نهج اإليمان در فصل 48م كتابش به بى شمارى احاديث فضائل اميرالمؤمنين
اشاره مى كند و نمونه هاى چندى از سخنان بزرگان و علما نقل مى كند كه برخى از آنها چنين 

است:
ــيد:  1ـ از كتاب نخب المناقب جدش نقل مى كند كه منصور دوانيقى از اعمش پرس
چند روايت در فضائل امير المؤمنين  روايت مى كنى؟ پاسخ گفت: ده هزار حديث. 
2ـ مردى به ابن عباس مى گويد كه فضائل امير المؤمنين چقدر زياد است من تا سه 
هزار روايت شمرده ام! ابن عباس مى گويد: چرا نمى گويى نزديك به سى هزار حديث؟!
3ـ از سيد مرتضى علم الهدى ، نقل شده كه از ابو حفص عمر بن شاهين (م 385ق) 

شنيده كه وى تنها در فضائل امير المؤمنين  هزار جزء جمع كرده بوده است. 
4ـ ابن عبد ربه ضمن نقل احاديثى از فضائل امير المؤمنين  اعتراف مى كند كه از 

شمارش آنها عاجز است. 
ــن يونس عاملى نباطى بياضى در  ــتقيم، زين الدبن ابو محمد على ب ــاب صراط مس د) در كت
مقدمه اش 52 عنوان كتاب را نام مى برد كه بدون واسطه از آنها نقل كرده است؛ برخى از آنها 

در گذر تاريخ از بين رفته اند. 
ــطه كتب  ــت مى كند كه خود آنها را ورق نزده، اما به واس در ادامه 230 عنوان كتاب را فهرس

ديگر از آنها نقل مى كند. 
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  ــنت در فضائل امير المؤمنين ــش ديگرى از كتاب، كتابهايى را كه علماى اهل س در بخ
نوشته اند، چنين نام مى برد: 

كتاب الغدير از ابن جرير؛ كتاب المناقب از ابن شاهين؛ كتاب أخبار علّي وفضائله از ابن شيبة؛ 
كتاب العلويآل في فضائل بني هاشم على بني أميآل از جاحظ؛ دو كتاب منقبآل المطهرين و ما انزل 

في القرآن في أمير المؤمنين از اصفهاني؛ 
كتاب الجعفريات از أبو المحاسن الروياني؛ كتاب األربعين في فضائل أمير المؤمنين از موفق 
ــأن أمير المؤمنين از شيرازي؛ كتاب األربعيه في فضائل فاطمآل از  المكي؛ نزول القرآن في ش
مؤذن؛ كتاب رد الشمس في فضائل أمير المؤمنين از ابن مردويه؛ مسند أهل البيت از ابن حنبل؛ 
الخصائص العلويآل على سائر البريآل از نطنزي؛ كتاب المناقب از ابن المغازلي؛ كتاب المراتب از 

بستي؛ كتاب الدرجات از بصري؛ كتاب الحدائق از خطيب. 
ه) محمد طاهر قمى در كتاب اربعين خود ضمن بر شمردن آثار علماى اهل سنت كه در كتاب 

صراط مستقيم آمده اين چند عنوان را بر آنها افزوده است: 
كتاب فصول المهمآل في فضائل األئمآل از ابن صباغ مالكى؛ كتابى از أخطب خوارزمى (نويسنده 

مناقب)، كتابى از ابن طلحآل الشافعي (نويسندة مطالب السؤول في مناقب آل الرسول).
وى پس از اين فهرست ضمن مدح كتاب صراط مستقيمـ  و كتابى در امامت به جامعيت صراط 
ــاره كرده و عناوينى  ــتقيم نديده امـ  به منابع خود در نقل احاديث فضائل اهل بيت  اش مس
از آنها را نام مى برد از جمله: صراط مستقيم از علي بن محمد بن يونس نباطى بياضى؛ كتاب 
العمدآل و عيون األخبار أبو الحسين يحيى بن الحسن بن بطريق اسدي حلي؛ كشف الغمآل في 
معرفآل األئمآل بهاء الدين علي بن عيسى اربلي؛ كتاب الطرائف ابن طاوس؛ كتاب األلفين، ونهج 

الحق وكشف الصدق، وكتاب منهاج الكرامآل عالمه حلى. 
و) سيد هاشم بحرانى در مدينآل المعاجز با اشاره به آسيبى كه به كتب گذشتگان رسيده و مثًال 
از 80 هزار عنوان كتابخانة سيد مرتضى يا هفتصد بار شتر كتب صاحب بن عباد مقدار قابل 
توجهى به جاى نمانده، به بى شمارى روايات و كتب فضائل اهل بيت  اشاره كرده و 104 

عنوان كتاب امامتى را بر مى شمارد. 
فهرست وى با معرفى كتاب امامت ابراهيم بن محمد ثقفى آغاز و با كتاب عيون المعجزات سيد 

مرتضى علم الهدى پايان مى پذيرد.
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ــهـ  چهار سدة نخستين هجرى است. از  ــت توجه به كتابهاى امامتى در س ويژگى اين فهرس
بسيارى از آن 104 عنوان جز نامشان اثرى نمانده است. 

 10       نكته اى در باب غدير خم
[محمد رضا فخر روحانى]

ــت كه هر كدام  ــترگ اس ــالم  داراى افتخاراتى بس س زندگانى پر افتخار پيامبر مكرم اس
كتابهايى مفصل براى تبيين مى طلبند. عليرغم اين ضرورت، البته كتابهايى مختصر هم در 
باب زندگانى آن بزرگوار به فراوانى به رشته تحرير در كشيده شده اند. آنچه مهم است اين كه 
در باب رويدادهاى مهم تاريخى در زندگانى پيامبر اسالم ، الزم است صفحات مهم زندگانى 
آن گرانقدر عالم با آيات قرآنى كه شأن نزولشان به لحظات عمر شريف آن حضرت گره خورده 

است ذكر گردد.
آقاى جوناثان براون اخيراً كتابى درباره زندگانى پيامبر اسالم تحت نام منور آن بزرگوارـ  محمد 
[]ـ  تأليف كرده كه انتشارات دانشگاه آكسفورد به سال 2011 آن را طبع و نشر كرده است.1 
واقعه غدير خم تنها در سه سطر و نيم در صفحه 60 كتاب فوق الذكر توصيف شده است. ماجرا 
به اين صورت گفته شده است كه پيامبر اسالم در بازگشت از حجآل الوداع در كنار بركه اى به 
نام غدير خم مالزمانشان را جمع كرده، دست حضرت على [] را گرفته و اعالن كردند كه 
«هر كس من موالى ايشان هستم، [حضرت] على [] موالى او است». بالفاصله پس از 
اين مطلب گفته شده است كه پيامبر اسالم اندكى پس از بازگشت به مدينه دستور حمله نظامى 

عليه امپراطورى بيزانس [روم] را صادر كردند.
ــنده كتاب، نه اشاره اى به آيه تبليغ و نه اشاره اى  ــت كه آقاى براون، نويس الزم به يادآورى اس
به آيه اكمال دين نكرده است. در عين حال، پشت جلد همان كتاب اشخاصى همچون جان 
اسپوزيتو و طارق رمضان كتاب وى را به عنوان «مطالعه اى استادانه» و «معرفى اى عالى» 

ستوده اند.

1.  J.A.C.Brown, Muhammad, a very short introduction. U.K: Oxford, 2011, 140 P.




