
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 بررسی منابع روایات قضاء امیرالمؤمنین

  
  *مصطفی صادقی

  
   :چکیده

از کتب فقه . در بسیاري از کتب شیعه و سنی آمده است هاي امیرالمؤمنین علی روایات قضاوت
آوري و  ها را جمع استداللی که بگذریم، دیگر مؤلفان، به بحث و نقادي این اخبار نپرداخته و فقط آن

بررسی این روایات همانند دیگر اخبار و احادیث، متوقف بر شناخت منابع و سپس . اند کرده نقل
این مقاله به دنبال این پرسش است که چه منابع و آثاري از قدیم . هاست بررسی اسناد و متن آن

؟ نگارنده ها چه اندازه است این منابع چیست و اعتبار آن  ویژگی. اند تا کنون، این اخبار را نقل کرده
ترین این اخبار از نظر  هاي این آثار، به این نتیجه رسیده است که ضعیف بندي و بیان گونه با دسته

  .علمی، آنهایی است که در کتب مناقب نقل شده است

  .، قضاوت، منابع، روایاتطالب علی بن ابی :ها کلیدواژه

                                                             
می پ استادیار *   sadeqi48@isca.ac.ir)/ قم(ژوهشگاه علوم و فرهنگ اس

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1393 پاییز و زمستان م،دوازده ۀشمار م،شش سال

  252  ـ239صفحه 
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  مقدمه
. و صحابه بود لبیتا از اهل  داناترین فرد پس از رسول خدا حضرت على

این مطلب را نه تنها شیعه، بلکه همۀ مورخـان و محـدثان اعـم از دوسـت و دشـمن      
آن  خـدا   نمـود یافـت و رسـول     بخشی از این دانایی در قضـاوت . اند گواهی داده

ق، 1417صـدوق،  .(تـرین اصـحاب خـود در ایـن زمینـه دانسـت       حضرت را شایسته
و اعزام آن حضرت به یمـن،    که در مأموریت چنان) 88، ص1تا، ج وکیع، بی/ 642ص

گویـد پـس از آن    اي که امـام مـى   اطمینان قلب او را افزود و برایش دعا کرد به گونه
ق، 1418ابـن سـعد،   .(گاه در کار قضاوت شک نکردم و مشکلى برایم پیش نیامد هیچ

 نددانست صحابه و خلفا نیز آن حضرت را ماهرترین فرد در امر قضا می) 257، ص2ج
ــی ( ــل، ب ــن حنب ــا، ج اب ــورت  ) 113، ص5ت ــرت مش ــایی از آن حض ــور قض و در ام

اهـل  و مضامینی مانند آن، در منابع مکتـب  » لو علی لهلک عمر«روایت . طلبیدند می
  ) 1103، ص3ق، ج1412ابن عبدالبر، .(و خلفا فراوان نقل شده است بیت

. ز فـریقین آمـده اسـت   هاى امیرمؤمنان در منابع و آثار مختلفـی ا  روایات قضاوت
بخشی از این منابع را کتب اولیۀ روایی و اصـول معتبـره ماننـد کتـب اربعـه تشـکیل       

 مناقـب دهند و بخشی دیگر در آثار و کتب متأخر یا داسـتانی و بخشـی در کتـب     می
هـایى بـا عنـوان قضـایا از      دهد کتـاب  ها نشان می مراجعه به فهرست. درج شده است

ابورافع مولى رسول اهللا، على بن عبیداهللا بن . اشته استوجود د عصر حضور ائمه
، )2قـرن  (طالـب، محمـد بـن قـیس اسـدى و بجلـى       محمد بن عمر بن على بن ابـى 

و معلى بن محمـد  ) 3قرن (ابراهیم بن هاشم قمى) 3قرن (عبدالعزیز بن یحیى جلودى
ق، 1417طوسـی،  .(انـد  اند کـه در ایـن زمینـه کتـاب نوشـته      از کسانی) 365م (بصرى

باید توجه داشت که عنـوان  ) 418و  322، 241، 16، 6ق، ص1418نجاشی، / 277ص
  .قضایا غیر از کتب قضا در ابواب فقهی است

این آثار اکنون در دست نیست، ولی کتابی منسوب به ابراهیم بن هاشم قمى منتشر 
عجائب هاى لبنان یافت و با نام  این کتاب را سید محسن امین در کتابخانه. شده است

وه بـر  ) 217، ص15تا، ج آقابزرگ، بی.(منتشر کرد احکام امیرالمؤمنین البته این اثر ع
نسخۀ . روایات منسوب به علی بن ابراهیم، مشتمل بر روایاتى از کتب دیگر نیز هست
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بـا تحقیـق    قضـایا امیرالمـؤمنین  دیگري از کتاب منسوب به علی بن ابراهیم، با عنوان 
  . است عجائب احکامت که شبیه همان کتاب فارس حسون در دست اس

در ابـواب مختلـف کتـاب     هاى امیرمؤمنان بخش زیادى از روایات مربوط به قضاوت
آوري کـرده، بـا آنچـه در آثـار امـروزي       البته آنچه مرحوم کلینـی جمـع  . آمده است کافی

ـ . ها وجود دارد، متفاوت است قضاوت ن هاشـم  منبع وي در این اخبار، دو کتاب ابراهیم ب
منظور از محمد بن قیس، یکی از دو نفرى هستند که کتـاب  . و محمد بن قیس بوده است

  . ابونصر محمد بن قیس اسدى و ابوعبداهللا محمد بن قیس بجلى: اند داشته قضایا
تـوان بـه    ها را می کند، آن راویان شیعى نقل مى چند کلینى این اخبار را با سلسلههر

ها در دیگر منابع  که غالب آن چنان. اسناد غیر شیعى یافت سنت با سهولت در کتب اهل
شیخ مفید و  ارشاد، همچنین استبصار، تهذیب، من  یحضره الفقیهحدیثی شیعه مانند 

ترین و معتبرترین اثرى  در عین حال، قدیم. پس از آن در آثار بعدى شیعه وجود دارد
. اسـت  سـوعه کـافی  مودر آن آمده اسـت،   هاى حضرت علی که روایت قضاوت

اما همه این اخبار سخن از . روایت است 140مجموع اخبار قضا در این کتاب حدود 
حی نمی » قضى«روایت که تعبیر  88زند، بلکه حدود  رفع خصومت یا قضاوت اصط

  . مورد، گزارش واقعۀ دادرسی است 52در آن به کار رفته، بیان احکام است و حدود 
مرد و زنى که : آمده، چنین است کافیامام که در کتاب  هاي هایی از قضاوت نمونه

کرد که بر ایـن کـار اجبـار شـده اسـت و امـام از او        متهم به زنا بودند و زن ادعا مى
ـ     شبیه آن حکم کردن دربارۀ) 196، ص7ق، ج1405کلینی، (گذشت ه زنـی بـود کـه ب

ازدواج  مـردي تـن داد و حتـی امـام آن را     سبب تشنگی و ترس از مرگ، به خواستۀ
مردي که متهم به فجور بود، ولی به سـبب دور   ۀتبرئ) 467، ص5همان، ج(تلقی کرد؛

بیع فضولی پسري کـه  ) 180، ص7همان، ج(حد بر او جاري نکرد ،اش بودن از حلیله
شد و امام راهی براي اجازۀ آن یافت تا مشکل مشتري هم  توسط پدر اجازه داده نمی

  ) 211، ص5همان، ج.(حل شود
شود که از نظر سند داراي اشـکال   ، روایاتی در آن یافت میکافیجود اعتبار کتاب با و

م در آن نمونـۀ آن  . خـورد  هـا بـه چشـم مـی     است، ضمن آنکه رد پاي قصاص صدر اس
کـرد و گفـت مـرا بـه فرزنـدى       داستان پسرى است که از مادر خـود بـه عمـر شـکایت     
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. گویـد  ام و این جوان دروغ می واج نکردهزن چهل شاهد آورده بود که من ازد. پذیرد نمى
به آنان برخورد و فرمود  در راه، حضرت على. خلیفه دستور داد او را به زندان افکنند

آنگاه زن را خواست و از برادران او اجازه خواسـت و زن را بـه عقـد آن    . او را برگردانید
ام زن اعتـراف کـرد کـه    در این هنگ. پردازم پسر جوان درآورد و فرمود مهرش را خود مى

سـند شـیخ   . کـردم  این فرزند من است و چون پدرش تهیدست بود، او را از خود دور مى
شـود و در سلسـله روات، افـرادي وجـود دارنـد کـه نشـان         کلینى به معصوم منتهى نمى

  )423، ص7همان، ج.(سنت گرفته شده است دهد روایت از منابع اهل می
حی نیسـت، ولـی در کتـب مربـوط بـه قضـا       نمونۀ دیگر که البته قضاوت اصط

پـذیرفت و امـام    شهرت دارد، داستان زنى است که پس از مرگش، خـاك او را نمـی  
فرمود این نشانۀ عذاب الهى است، باید قدرى از خاك قبر مسـلمانى را بـر روى قبـر    

سپس علت این کار را پرسیدند، معلوم شـد زن اهـل فحشـا    . زن بریزند تا دفن شود
سند این خبـر هـم در   ) 370، ص7همان، ج.(سوزانده است نوزادان خود را میبوده و 
ضمن آنکه روشـن نیسـت ریخـتن خـاك قبـر یـک       . رسد به معصوم نمى کافىکتاب 

  .مسلمان چه خصوصیتی براي رفع چنین مشکلی دارد
ل در مباحث حدود و شهادات در آثـار فقهـی    روایات قضاوت ها به منظور استد

هاي امیرالمؤمنین اهمیـت   از جمله این آثار که در بحث قضاوت. ستشیعه هم آمده ا
مدارد،  س از محـدثان و فقهـاى   ) 363م (اثر قاضى نعمان بن محمد مغربـى  دعائم ا

را نیـز در   هاى حضرت علـى  وى بخشى از اخبار قضاوت. شیعۀ اسماعیلى است
خبارکتاب  ها  بسیاري از قضاوت این دو کتاب دربردارندۀ موارد. آورده است شرح ا

است؛ مانند عدالت در اجراي حدود و برگردادن ضربات اضافی  و اجرائیات امام
یا داستان ابن خیبري که همسرش را با مرد دیگرى ) 444، ص2، ج1383مغربی، (قنبر

ــد و چــون حکــم آن را  . دیــد و آن مــرد را کشــت ــیش معاویــه بردن مخاصــمه را پ
او . نامه نوشت و از او استمداد جسـت  رت علىدانست به یکى از یاران حض نمى

باید چهار شـاهد اقامـه کنـد    : موضوع را با امام در میان گذاشت و آن حضرت فرمود
  )323، ص2ق، ج1409مغربی، .(شود وگرنه قصاص مى

قـیم   اثـر ابـن   الطرق الحکمیه فى السیاسـإل الشـرعیه  از میان منابع اهل سنت، کتاب 
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را آورده و کتـاب وى منبعـى    هاى علـى  از قضاوت موارد زیادى) 751م (جوزیه
  . رود براى متأخرین به شمار مى

رشـاد فـى معرفـإل حجـج اللَّـه علـى العبـاد        شیخ مفید، فصـلى از کتـاب    را بـه  ا
تقریباً همه این . هاى امیرالمؤمنین اختصاص داده که به این شکل سابقه ندارد قضاوت

بـا سلسـله    کافىها در کتاب  خشى از آنروایات بدون سند گزارش شده است؛ ولی ب
از جمله این موارد، داستان جوانى است که پـدرش را بـه   . اسناد قابل دسترسى است

با  زبان شده بودند که چیزي نگویند اما حضرت علی کشته بودند و یک طمع اموال
تفرقه میان آنان که شاهدان مـاجرا بودنـد، بـه واقعیـت پـی بـرد و قضـاوتی جالـب         

ها را از  هاي دیگري هست که شیخ مفید آن قضاوت) 215، ص1ق، ج1416مفید، .(کرد
منابع اصلی کلینی مانند ابراهیم بن هاشم نقل کرده است؛ مانند داستان دو زن که درباره 

ف داشتند و هر یک مى اى  حضرت گفت اره. گفت او فرزند من است یک فرزند اخت
یکى از آن دو زن از ادعـاى  . هر کدام را بدهدبیاورند تا آن بچه را نصف کند و سهم 

. بخشد خود دست برداشت و گفت اگر قرار است بچه آسیب ببیند، آن را به دیگرى مى
امام تکبیر گفت و حق را با این زن دانست که به سـبب عاطفـۀ مـادرى از فرزنـدش     

  )205، ص1همان، ج.(دومى هم اعتراف کرد که حق با اوست. گذشت
کنـد،   ي که فقط شیخ مفید نقل کرده و سـندى بـراى آن ذکـر نمـى    از جمله اخبار

. اى ازدواج کرد و زن بدون مجامعت باردار شـد  داستان پیرمردى است که با زن باکره
یکـى  : زن دو مجـرا دارد : فرمـود  خلیفه دستور اجراي حد داد، اما حضرت علـی 

را در رحـم زن  گویا مرد بـدون دخـول، نطفـۀ خـود     . براى حیض و یکى براى ادرار
گویـد عامـه و خاصـه ایـن خبـر را       شیخ مفید مى) 210، ص1همان، ج.(ریخته است

  رسـد ابـن   بـه نظـر مـى   . اند، اما در منابع فعلی شیعه و سنی یافت نشـد  گزارش کرده
  . شهرآشوب هم از او نقل کرده است

 بـن نگاري ائمه است کـه ا  ؛ این کتاب یکی از منابع مهم منقبتطالب مناقب آل ابى
مـورد   100روایات قضا در این کتـاب نزدیـک بـه    . آن را نوشت) 588م (شهرآشوب 

کنـد و   سـنت نقـل مـى     ابن شهرآشوب بسیارى از روایات قضا را از کتب اهل. است
ها نقل کرده  وي منابع فراوانى در اختیار داشته و از آن. چندان پایبند نقل اسناد نیست
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بـه  . انـد  ها اعتبارى قائـل نبـوده   نبوده یا براى آنکه گویا در دست دیگر عالمان شیعه 
دو . شـود  کند در کتب دیگر یافت نمی همین سبب، بخشی از روایاتی که وي نقل می

  : نمونۀ زیر از آن جمله است
کـه جانشـین     به مدینه، سران قریش بـراى علـى   اهللا  پس از هجرت رسول

ه و شخصى را واداشتند تا ادعا کند ها بود، توطئه کرد براى برگرداندن امانت پیامبر
  مثقال ط داشته است و به او اطمینان دادند کـه اگـر علـى     80که نزد محمد

رفـت و   آن شخص نـزد علـى  . شاهد خواست، قریش از او حمایت خواهد کرد
ابتـدا او را  . گذاران به پیامبر نیافت طرح ادعا کرد ولى امام، نام او را در فهرست امانت

معیط و  کرد ولى مدعی، گواهان خود را که ابوجهل، ابوسفیان و عقبإل بن ابىنصیحت 
امام با جدا کردن گواهان، از هر کدام پرسـید امانـت   . اي دیگر بودند، حاضر کرد عده

هاى متفـاوت از   هریک از آنان پاسخ. داده شده است چه زمانى و چگونه به پیامبر
ضاوت آن حضرت بود، اعتراف کرد که یکدیگر دادند و شخص مدعی که تماشاگر ق

این خبر در جاي دیگري یافت نشـد،  . این نقشه بوده و چیزي نزد پیامبر نداشته است
خبري ) ص(خدا اي بعد از هجرت رسول  ضمن آنکه در کتب تاریخی از چنین توطئه

نام شخص مدعی هم که عمیر بن وائل ثقفی ذکر شده است، در منبع دیگـري  . نیست
  )175، ص 2ق، ج1376ابن شهرآشوب، .(دوجود ندار

مى را  مناقبقضیۀ دیگر که منحصر به کتاب  است اینکه در زمان عمر، خواستند غ
یش قصاص کنند باخبر شد و از قاتـل، علـت کـارش را     على. به جرم کشتن مو

سه روز قصاص او : امام فرمود. پرسید، گفت چون مرا به فحشا مجبور کرد، او را کشتم
اى وجـود   پس از سه روز دستور داد قبر را نـبش کننـد، ولـى مـرده    . خیر اندازندرا تأ

هرکس عمل قوم لوط را انجام دهد تا سه روز بیشتر در قبـر  : حضرت فرمود. نداشت
 راوي اصلی این خبر ابوالقاسم کوفى. شود مانَد و پس از آن به قوم لوط ملحق مى نمى

  )265ق، ص 1418نجاشی، .(لو شده استاست که در کتب رجال متهم به غ) 352م (
داسـتان نوجـوانى اسـت کـه در       نمونۀ دیگري که تنها ابن شهرآشوب نقل کـرده، 

امـا خلیفـه او را از خـود رانـد و     . اش نزد خلیفـه آمـد   وجوى اموال پدر مرده جست
گونـه حـل کـرد کـه قبـر پـدر را نـبش کردنـد و          مشکل او را این حضرت علی
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او خـون سـرازیر شـد،      چون از بینى. نی فرزندش نزدیک کردنداستخوانى از آن به بی
ابـن  .(گوید و فرزند آن مرد است، امـوالش را بـه او بدهیـد    فرمود این بچه راست مى

فرد و خبر واحد در ایـن   گذشته از نقل منحصربه) 181، ص2ق، ج1376  شهرآشوب،
  . شناسد کتاب، علم پزشکی ارتباطی بین ژنتیک با خون بینی نمی

؛ امروزه مؤلف این کتـاب را شـاذان بـن جبرئیـل     الروضإل فى فضائل امیرالمؤمنین
کتاب دیگري نیز در همـین موضـوع یعنـی مناقـب و فضـائل      . دانند می) 6قرن (قمى
گویـد   آقـابزرگ مـى    .نـام دارد  الفضـائل به این شخص منسـوب اسـت کـه     علی

بـه شـیخ صـدوق و     وضهالرآنگاه انتساب کتاب . این دو کتاب مجهول است  نویسندۀ
ازاحـإل  گوید شاذان کتاب دیگـري بـه نـام     داند و مى شاذان بن جبرئیل را نادرست مى

مربوط به حـدود   الروضهکه  ق نوشته است، درحالی 558داشته که آن را به سال  العله
هـاي   صد سال بعد از آن است؛ یعنی شـاذان از علمـاي قـرن ششـم اسـت و کتـاب      

، 11و ج 527، ص1تا، ج آقابزرگ، بی.(اند هفتم نوشته شده در قرن الروضهو  الفضائل
پس مؤلف این دو کتاب، شناخته شده نیسـت و عـدم شـناخت مؤلـف، تـا      ) 282ص

  .آورد اندازۀ زیادى اعتبار کتاب را پایین مى
هـاي امیرمؤمنـان اشـاره     در اینجا به دو نمونه از روایات این کتاب دربارۀ قضاوت

یکی از این اخبار مربوط به جوانی است که اهل بیت . شود که در آثار دیگر نیست می
او در زمان عمر بـه حـج رفـت و پـیش از     . کرد المقدس بود و در مدینه سکونت می 

در راه، زنى از انصار از وى کـام خواسـت   . شتاى را نزد خلیفه امانت گذا سفر، بسته
جوان  ۀ پول خود را در توشۀو جوان امتناع کرد، زن وقت خواب نزد او رفت و کیس

شـیطان  . گذاشت تا وي را متهم کند، آنگاه با چوپانى در بین راه زنا کرد و باردار شد
بـه مدینـه   وقتـی  . به او آموخت که این اتهام را متوجه جوان کنـد و زن چنـین کـرد   

: مانع شد و فرمـود  ولی حضرت على ،بازگشتند، عمر خواست جوان را حد بزند
پس زن بایـد بـراي گنـاهش    !! اش را نزد خلیفه به امانت گذاشته است او آلت تناسلى
نی، جز در کتاب. سنگسار شود هاي منسـوب بـه شـاذان قمـی      این داستان بسیار طو

؛ همـو،  49ق، ص1423شـاذان،  .(اند ز وي آوردهشود و دیگران هم به نقل ا یافت نمی
  ) 270، ص40ق، ج1403مجلسی، / 107ق، ص1381
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پـردازي   قصـه . در این دو کتاب منبع اصلى و سلسله اسناد این داستان ذکر نشده است
  .هم دلیلی بر ضعف آن است و امانت گذاشتن آلت تناسلی با عقل سازگار نیست

و مجلسى از آن دو نقـل کـرده، مربـوط بـه     ها آمده  خبر دیگري که در این کتاب
مجـرم، دسـت   . دسـت او را قطـع کـرد    جوانی است که دزدي کرد و امیرمؤمنان

کـواء   ابـن . آمد، بیرون رفـت  که خون مى بریده را با دست دیگرش برداشت و درحالى
به او برخورد کرد و گفت چه کسى دسـت تـو را بریـده اسـت؟ جـوان از حضـرت       

کـواء تعجـب    ابن. سیار بلند یاد کرد و آن حضرت را بسیار ستودبا تعابیرى ب على
امام فرزندش، حسن را به دنبـال آن مـرد فرسـتاد و    . کرد و نزد امام آمده گزارش داد

ق، 1381همــو، / 224ق، ص1423شــاذان، (وقتــى حاضــر شــد، دســتش را پیونــد زد
  )281، ص40ق، ج1403مجلسی،   ؛172ص

نى و داستانی،  آمـده و بـر    مناقـب و  فضـائل هـاي   فقط در کتاباین روایت طو
ف سیرۀ قضایی امیرمؤمنان است زیرا آن حضـرت اگـر حـد سـرقت بـر کسـی        ،خ

کـرد و   مـى داشت و با عسل و روغن دست او را معالجه  کرد، او را نگه مى جاري می
  )264، ص7ق، ج1405کلینی، .(داد بیرون رفتن به او نمى یافت اجازۀ تا بهبود نمى

حسین بـن عبـدالوهاب یکـى از محـدثان غیـر       ؛ این کتاب نوشتۀالمعجزات عیون
از قرن دوازدهم ها از آن یاد نشده و  مشهور قرن پنجم هجرى است، ولی در فهرست

کند، آن را نشناخته و به سید  زیرا حتی مجلسی که از آن نقل می به بعد شهرت یافت،
هـایی کـه در    ی از قضاوتیک) 11، ص1ق، ج1403مجلسی، .(دهد مرتضى نسبت می

  :این کتاب آمده، داستان زالو در رحم دختر است
روزى هزار مرد مسلح و سواره نزد امیرمؤمنان آمدند و مردي از آنان مشکل دختر 

گونه مطرح کرد که آبروى مرا برده و بـدون ازدواج کـردن، بـاردار شـده      خود را این
آن حضـرت از روى منبـر   . را تأیید کرداي طلبید و او حاملگى دختر  امام، قابله. است

کوفه دستش را کشید و از مناطق دور بـرف آورد و بـه قابلـه گفـت آن را در تشـتى      
درهـم از رحـم او    750بریزد و دختر را در آن بنشاند، خواهد دیـد زالـویى بـه وزن    

سخن امام درست آمد و به پدر دختـر فرمـود در کـودکى زالـو داخـل      . آید بیرون مى
  ) 17ق، ص1369حسین بن عبدالوهاب، .(شده و رشد کرده استرحم او 
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هـاى مناقـب نقـل شـده و      گونـه در کتـاب   این روایت به تفصیل و شکلی داستان
  .آن را ذیل درمان نفوذ زالو به بدن آورده است) 277، ص40ق، ج1403(مجلسى

مامه ئل ا ه نوشـت  اهل بیـت ؛ این دو کتاب نیز در مناقب نوادر المعجزاتو  د
. شده و مشتمل بر کرامات عجیبى از معصومان است که گاه در منابع دیگر وجود ندارد

ها را به محمد  هاى اخیر آن مؤلف این دو اثر به درستى شناخته شده نیست، اما در دوره
محمد بن جریر طبرى سنى مـذهب، مؤلـف دو   . اند بن جریر طبرى شیعى نسبت داده
است  المسترشدشخصی همنام او هم مؤلف کتاب  .کتاب تاریخ و تفسیر مشهور است

ق، 1417طوسـی،  / 376ق، ص1418نجاشـی،  .(اند که نجاشی و دیگران از او یاد کرده
ئلاما شخص سومی که ) 446ص ها و  شود، در فهرست به او نسبت داده می نوادرو  د

نویسنده . فرد است هایش نیز مشتمل بر مطالبى منحصربه منابع مشهور یاد نشده و کتاب
  .دانند این دو کتاب را یکی از عالمان امامیه در قرن چهارم مى

وه بر اشکال منبع و نداشتن سندي معتبر، از نظر عقلی هم امکـان  پـذیر   این داستان ع
امکان راه یافتن زالو به داخل بدن منتفى نیسـت،  : نویسد یکى از محققان معاصر مى. نیست

شود، بلکه گوشت و خـون انسـان را    اینقدر بزرگ نمى ولى اگر وارد شود با مکیدن خون،
  )276ق، ص1973حسنی، .(کند هاى شدید ایجاد مى نابود کرده و بیمارى

هـا اشـاره شـد،     تـر بـه آن   هاى منسوب به طبرى و شاذان قمى که پـیش  در کتاب
داستان دیگري آمده است که فردى وارد مسجد شد و با بیان فضایل متعـددى بـراي   

ف داریـم  روزه آورده 40اى  ن، گفت جنازهامیرمؤمنا اگـر  . ایم که دربارۀ قاتل او اخت
صۀ ایـن  . فهمیم که راستگو و حجت خدا بر خلق او هستى تو او را زنده کنى، مى خ

گونه چنین است که امام، مرده را زنده کرد و از قـاتلش   روایت بسیار مفصل و داستان
آن مقتـول کـه   . بن میکال مرا کشته است مقتول گفت عمویم حریث بن زمعإل. پرسید

اش برگردد و با امـام در نبـرد صـفین     اکنون زنده شده بود، حاضر نشد به نزد خانواده
  )2ق، ص1381شاذان، / 32ق، ص1410طبري، .(کشته شد

م در     در اینجا مناسب است اشاره شود که قصه گویی یکی از مشـاغل صـدر اسـ
ویژه کتـب   هاي آنان به کتب روایی و به ی از قصهمتأسفانه بخش. کنار نقل حدیث بود

برخی از این روایات را محدثان اهل سنت براي خلفاي خـود  . نگاري راه یافت منقبت
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را مشـمول ایـن    اهل بیـت نقل کردند و برخی هم به منابع شیعی راه پیدا کرد و ائمه 
ز منابع مکتـب خلفـا   اعم از آنکه این اخبار را خود شیعیان نقل کردند یا ا. اخبار نمود

  .را از زبان مخالفان نقل کنند یا ائمه اهل بیتگرفتند تا فضائل 
هـاي امیرمؤمنـان نقـل نشـده      منابع تاریخی؛ در کتب تاریخی، اخبار زیادي از قضاوت

طبري راهنمایی و مشورت دادن آن حضرت به عمر را در ماجراي فـرش غنیمتـی   . است
، 4تـا، ج  طبـري، بـی  (برنـد  مسلمانان از آن سـهم مـی   بهارستان آورده است که فرمود همه

مورد دیگري که مورخـان ذکـر   . ، ولی این مورد در واقع مشاوره است نه دادرسی)21ص
عبیـداهللا در شـام   . اند، دادرسی امیرمؤمنان درباره همسر عبیداهللا بن حرّ جعفى اسـت  کرده

نى برادران زن، او را بـه ازدواج  اش،  بود و همسرى در کوفه داشت که به دلیل غیبت طو
. عبیداهللا باخبر شد و به کوفه آمده، شکایت نزد امیرمؤمنان بـرد . شخص دیگري درآوردند

آن حضرت حکم کرد همسرش به او بازگردد، ولى چون از شـوهر جدیـد بـاردار شـده     
آنگاه بچـه را بـه پـدرش    . بود، زن را نزد شخصی مطمئن گذاشت تا فرزندش متولد شود

  ) 287، ص4ق، ج1385ابن اثیر، .(عبیداهللا با همسرش به شام بازگشت داد و
ماهه بـه دنیـا آورد و خلیفـه وقـت      مورد دیگر دربارۀ زنى است که فرزندى شش

کـه   قـرآن با اسـتفاده از آیـات    اما حضرت علی. دستور داد بر او حد جاري کنند
دانـد، بـا    ا دو سال میدوران کامل باردارى و شیردهى را سى ماه و دوران شیردهی ر

ماهگی ممکن است؛ بنـابراین زن را رهـا    ماه فرمود تولد در شش 30کسر دو سال از 
  ) 174، ص2ق، ج1413یعقوبی، .(کردند

ذرى گزارش می فت را  ۀخلیف کند که شخصی در زمان ب دوم، مهر مخصوص خ
ردند، ولى چون زندان او را دستگیر و زندانى ک. المال را ربود جعل کرد و اموالى از بیت

خلیفه از مسلمانان مشـورت  . محکم نبود گریخت و نزد عمر رفته، طلب بخشش کرد
ذري، .(حکم او را تعزیر دانست خواست و امام   ) 365، ص 10ق، ج1417ب

جذابیتی داشته کـه تقریبـاً همـۀ نویسـندگان کتـب       هاي علی موضوع قضاوت
هاي مستقل  کتاب. اند آن اختصاص داده زندگی آن حضرت، بخشی از کتاب خود را به

در ایـن میـان، کتـاب    . زیادي هم در این باره نوشته شده است که غالباً عمومی است
از محمدتقى شوشترى، یکی از آثار مشهور و مفصل دورۀ اخیر در  قضاء امیرالمؤمنین
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هـاي   بسیاري از اخبار این کتاب و دیگر آثاري که در موضوع دادرسی. این باره است
هاى حضرت  نوشته شده، خارج از موضوع است و هیچ ارتباطى به قضاوت علی
در منابع روایی آمده، بـه  » قضی«ها هر روایتی که با لفظ  در این کتاب. ندارد على

ً . عنوان دادرسی تلقی شده است عضـاء   «مث قضى أمیر المؤمنین فى دیإل جراحـات ا
قضى امیرالمؤمنین فى السارق اذا سـرَق  «یا » ...کلها فى الرأس و الوجه و سائر الجسد

هـا   همچنین در این کتـاب » ...قطعت یمینَه و اذا سرق مرة اخرى قطعت رجله الیسرى
روایاتی مانند نهی از مسح بر کفش، تبیین مواضع حرام ذبیحه، حریم مسـجد و نمـاز   

مربـوط بـه    گاه هم پا فراتر از این نهاده شده و هر آنچـه . قصر سخن گفته شده است
یـا   قرآنها آمده است؛ مانند تفسیر آیاتی از  در این کتاب  بوده، شخص امیرمؤمنان

  .هاي مختلفی که از آن حضرت شده است به پرسش هاي امام پاسخ

  گیري نتیجه
دهـد کـه    ها درج شده، نشـان مـی   بررسی منابعی که روایات قضاء امیرالمؤمنین در آن

امـا ایـن اخبـار    . ربعه و منابع معتبر امامیه آمده اسـت بخشی از این روایات در کتب ا
هـم آمـده، در صـدد    » قضی علی«بیشتر جنبۀ فقهی داشته و اگر با تعابیري چون 

رسد ائمه معصومین ایـن روایـات را از کتـاب     به نظر می. بیان حکمی از احکام است
دیگري از بخش . نقل کرده باشند و این الزاماً به معناي رفع خصومت نیست علی

. این روایات در کتب مناقب آمده و در صدد بیان فضیلتی براي آن امام بـزرگ اسـت  
ها با حکـم عقـل بگـذریم، مشـکل      اگر از جنبۀ غالیانه بیشتر این اخبار و مخالفت آن

هایی منسوب به طبري شیعی یا  منابع این اخبار کتاب. هاست اصلی در اعتبار منابع آن
ابن شهرآشوب هـم بـه    مناقب. ها قطعی نیست ه انتساب آنشاذان بن جبرئیل است ک

  .دلیل عدم استناد بسیاري از اخبارش قابل اعتماد نیست
کـه در کتـب اربعـه و     قضاء امیرالمـؤمنین در مجموع باید گفت تعدادي از اخبار 

هـایی کـه در منـابع تـاریخی وجـود دارد، از       همچنین گزارش. منابع معتبر آمده است
تري برخوردار است و شایسته است مؤلفانی کـه در ایـن زمنیـه قلـم     درجۀ اعتبار  با

ل فقهی بر این روایـات هسـتند، بـه منـابع      می زنند و حتی کسانی که در صدد استد
  .ها توجه بیشتري داشته باشند آن
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