
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نسایی خصائصد بر یکنگاري با تأ خصائص نامۀ شناخت

      

  *علی احمد ناصح

  **تقی موسوي کراماتیمحمد سید

  

  دهیچک

یـژه از  و طـور  بهرا  خصائص نساییکلی و  صورت بهنویسی را  خصائصنوشتار حاضر کوشیده است تا 

 دلیـل  بـه  نگـاري  خصـائص دهد  می بخش نخست نشان حاصل مطالعۀ .دجهات مختلفی بازشناسی کن

نویسـی و   جایگاه متفاوتی از مناقـب ن براي آ ،کند می یک فضیلت خاص افادهمعنایی که از انحصار در 

گـواه   ،تشیع و تسنن نگاري خصائص شده در حیطۀ بررسی موارد انجام .شود می نگاري تعریف فضایل

از  را خصائص نساییبازکاوي  بخش دوم مقاله، .دکن می را کامالً تاییداي  هروشنی است که چنین مسئل

و بررسی تطبیقی مضامین آن با برخـی   خصائصاعتبار سندي  .ده استیجهات گوناگونی از نظر گذران

بر خلفاي اول و دوم و سوم با نظـر بـه    و اثبات برتري امام علی از جوامع مهم حدیثی اهل تسنن

است کـه رهیافـت خـاص     یهای بخش ،دهد می هیچ کاستنی و افزودنی گزارش بی روایاتی که نسایی

  .گذارد می به نمایش خصائصحدیثی 

برتـري امـام   ، سـندي  اعتبـار ، نسایی ، نویسی خصائص، گویی خصائص، خصائص :ها کلیدواژه

  .بر خلفا علی

                                                           
  aliahmadnaseh@yahoo.comدانشگاه قم/ گروه علوم قرآن و حدیث  استاد *

  musavi.keramati@yahoo.com/ ، نویسنده مسئولدانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم **

  04/03/98تاریخ پذیرش:      27/02/96تاریخ دریافت: 

پژوهیدوفصلنامه علمی حدیث  

22، شمارۀ 1398، پاییز و زمستان 11سال   

پژوهشیمقاله علمی  

284ـ261 ات:صفح  



1398پاییز و زمستان م، ودو، سال یازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   262  

  مقدمه .1

اسـت کـه بـر اسـاس سـاختاري       ي حدیثیها خاص از نوشتهاي  هگون نویسی خصائص

تفـاوت  ، شکلی مهندسی از جهت هرچند ؛دیاب می سامان محور یا موضوع محور شخص

از حیث موضوعی جایگاهی ویژه براي چنـین   ،ي حدیثی نداردها چندانی با سایر گونه

 بــا حضــور نســایی در عرصــۀاهمیــت ایــن موضــوع  .شــود مــی تعریــفاي  هنگاشــت

زیـرا او بـا جایگـاه خاصـی کـه در       به خود یافته است؛اي  هشکل ویژ نویسی خصائص

و زمینـۀ  بـدان افـزوده   اي  هویـژ توجـه  ، قلمـرو در این گام نهادن دارد با حدیثی  عرصۀ

ره نگریستن به دیـدگاه ذهبـی   در این با .ده استمطالعات خاصی دربارۀ اثر او ایجاد کر

جایگـاه خـاص علمـی نسـایی در      دربارۀما را از هر سخنی  ،مقام علمی نسایی دربارۀ

 و شـابوري ذهبی مقام علمی نسایی را فراتـر از مسـلم نی   .سازد می نیاز بی تاریخ حدیث

و مقامی همسان محمـد بـن اسـماعیل بخـاري بـراي او       ستاید می ابی داوود و ترمذي

کتاب  هاي متعددي دربارۀ پژوهش )133ص، 14، ج[ب]ق1413، (ذهبی.دکن می ترسیم

نسـایی،  (توان به تحقیق احمد میرین البلوشـی  آمده است که میبه نگارش در خصائص

تـا) اشـاره    (بیدي امینیها محمدو  )ق1421همو، (و الدانی بن منیر آل زهوي )ق1406

روایـی و رجـالی   ، این تحقیقات شامل تصحیح نصوص کتاب و بررسـی سـندي   .کرد

 صورت بهتحقیقی که  هجو نمودو اما تا آنجا که نگارنده جست  .شود می خصائصکتاب 

نوشتار حاضر کوشیده فراتر از اما  نیافت نگاري را بازکاود جامع چنین شکلی از حدیث

 نسـایی  خصـائص به  ،نسایی با نگاشتن این اثر به وجود آمده وگوهایی که دربارۀ گفت

اساسـی   يها پرسش .بنگرد و اثر وي را از حیث سندي و متنی مورد پژوهش قرار دهد

 صـورت  بـه آن چیـزي اسـت کـه     همـۀ  شنماید و حاصل می که پاسخ به آن بسیار مهم

  :اند از ارتعب ،مقدماتی به آن در این نوشتار نگریسته شده

  ي حدیثی مشابه چه تفاوتی دارد؟ها این نوع نگارش حدیثی با سایر گونه .1

افزاید بررسی چرایی تدوین چنین اثري از سـوي   می آنچه به اهمیت این موضوع .2

بـر آن داشـت تـا    نسایی را ، ي حدیثیها پژوهش ۀدر حوز کدام ضرورت نسایی است؛

  ؟بنگاردچنین کتابی 

ترین محدثان تاریخ اهل سـنت حقانیـت    از اثر حدیثی یکی از بزرگتوان  می آیا .3
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  د؟را اثبات کر امام علی

  خصائصمعناشناسی لغوي  .2

 بدین ؛گشاید می مذکور ۀمقول تأثیر شایانی در کلیت بحث دربارۀ خصائصمعناشناسی 

و تمـایز آن بـا    خصـائص دقیق وجوه مختلف معنایی عنوان  طور بهنماید  می �زم سان

آیا برگزیدن چنین عنوانی بـراي   گردد روشنسایر الفاظ مشابه از نظر گذرانیده شود تا 

هـا   آن سطح خاصی از معنـایی ویـژه بـراي    ،اتی که در این زمینه تدوین شده استتألیف

  ؟ندک می ثابت

راغـب   .به معنـاي ویـژه شـدن و ضـد اشـتراك اسـت       »خصص« از مادۀ خصائص

ء بما �  ی   ّ         تفر د بعض الش« معناشناسی خص چنین معنایی را برگزیده است:اصفهانی در 

ـ ، ه الجملإلیه فکشاری ، ق1412، راغـب (».می     ّ    و الت عمـ ،      ّ     و الـت عم م ، خـ�ف العمـوم   کو ذل

   )284ص

برداري معنایی از لفظ مـذکور از چنـین مفهـومی سـخن رانـده       طبرسی نیز در پرده

 خصوص تنها باشد و به نظـر در آن مورد بتصاص به چیزي یعنی گوید اخ می او .است

رسد این معنا را با نظر به مفهوم اشتراك که ضد معناي اختصـاص اسـت برداشـت     می

، یطبرس( ».كء هو ا�نفراد به و ضد ا�ختصاص ا�شترا یا�ختصاص بالش« نموده باشد:

  )344ص، 1ج، ش1372

عناصـر اصـلی معنـاي    شود که ویژه و خاص بـودن   می روشن ،اساس آنچه آمد بر

تـا  مرز معنـایی ایـن مفهـوم     .که انحصار از آن برداشت شود ريطو هب ،اختصاص است

بـا بررسـی    .دشـو و عمومیت از آن نفی مشارکت  شائبۀ هرگونه یابد که می آنجا امتداد

 .شود می ییدنویسندگان صحت چنین معنایی تأدر بیان برخی از  خصائص کاربرد کلمۀ

نفـره کـه    در مذاکرات شوراي شش  معتزلی در تبیین گفتار امام علیالحدید  ابن ابی

 یالتـ  هخصائصـ  و« کنـد:  می گونه از آن یاد این، دندمقام اثبات حقانیت خود ایراد کر در

  )167ص، 6ج،  ق    1404، الحدید ابن ابی(».رهمایغ من و منهم بها بان

در  در فضـیلت امـام علـی    در گزارش حدیثی که رسول خـدا ابن حجر نیز 

 ومیـ  سـلّم  و هیـ عل اهللا صـلى  قوله یعل خصائص من و« گوید: می جنگ خیبر فرمودند

  )466ص، 4ج، ق1415، ابن حجر(».بریخ



1398پاییز و زمستان م، ودو، سال یازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   264  

ۀ بیـان  او در مقدمـ  ؛ع�مه طبرسی نیز از این کلمه چنین معنایی را به کار برده است

السـ�م   هیـ ه علخصائصر بعض مناقبه و فضائله و کذ یف« گوید: می ب امام علیمناق

  )357ص، 1ج،  ق    1417، طبرسی(». رهیسبحانه بها عن غ اهللاأبانه  یالت

از سوي مقریزي اسـتعمال   و عایشه نیز چنین تعبیري در خصوص حضرت خدیجه

ه خصائصـ خدیجـه و مـن    خصائصفمن «عنوان  او پس از گشودن بابی با .شده است

 فردي که این دو تن را از دیگـران متمـایز   ي منحصربهها کوتاه ویژگی صورت به »عایشه

شـود کـه وي    می اضافه )272ص، 10ج، ق1420، يزمقری(.ده است، بازگو کرسازد می

 .عایشه سخن رانده اسـت  بر از برتري حضرت زهرا ،عایشه خصائصپس از بیان 

  )جا (همان

  با کتب فضائل و مناقب نویسی خصائصتفاوت  .3

 توان به می راضائل و مناقب رسد ف می به نظر ،آمد خصائصدر معناشناسی آنچه ۀ پایبر 

و دارد را بخشی بـه فراتـر از یـک نفـر      عمومیت یتو قابل نسبت داد یک گروه و جمع

روي شاید از این  .دشواز آن برداشت فاقد معنایی است که مفهوم انحصار و اختصاص 

 نویسـی  خصـائص تري از  ۀ گستردهنویسی حوز مناقبنگاري و  لفضائ محدودۀباشد که 

  .در بر گرفته است

  در اهل تسنن نویسی خصائص .4

خیلی محدود و اندك به نگارش درآمده  صورت بهدر میان اهل تسنن  نویسی خصائص

در میـان اهـل تسـنن تنهـا      نگاري خصائص ،دست آمده طبق آنچه در این باره ب .است

اتی با چنین تألیف .استتدوین شده  و امام علی دو شخصیت رسول خدا دربارۀ

مفهـومی   ،خصـائص رسد عنوان  می به نظر .سایر صحابه نیز وجود ندارد عنوانی دربارۀ

دربارۀ ی با چنین عنوانی تألیفنگارش  سازد که اجازۀ می را طبق تعریف لغوي آن متبادر

ز سـوي نویسـندگان اهـل    اتی که در طول تاریخ اتألیفترین  مهم .دهد هر شخصیتی نمی

  چنین است: نوشته شده،تسنن 

) نخستین کسی است 303م (نسایی احمد بن شعیب؛ ینمؤمنامیرال خصائص . 1

  .ده است، به نوشتن کتابی مستقل اقدام کرپژوهشی که در این حوزۀ

، (ذهبـی )430م (حـافظ ابـی نعـیم ا�صـبهانی    ؛ فـی فضـل علـی    خصائصال .2
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 )381ص، 35ج ،ق1407

، ابن شهرآشـوب ()490م (حاکم حسکانی ؛طالب فی القرآن علی بن ابی خصائص .3

  )78ص  ،    1380

  )119ص  ،همانمحمد بن احمد نطنزي( ؛إلیالبر سائر على إلیالعلو خصائصال .4

نی با بررسـی بعضـی   ابزرگ طهراقآ .تاریخ دقیقی از زمان تولد وي در دست نیست

حیات وي در اواخـر قـرن پـنجم و اوایـل     ۀ دهد که دور می احتمال ،ناز شواهد و قرای

آشوب به عامی ابن شهر )173ص، 7ج  ، ق    1408، ابزرگ تهرانیآق(.قرن ششم بوده باشد

ع�مه حلی نیـز وي را   )119ص  ،    1380، ابن شهرآشوب(.ده استبودن وي تصریح کر

عامی بودن ، اما ابن داوود )258ص ق،1411، ع�مه حلی(.عامی المذهب خوانده است

  )498ص،     1392، ابن داوود(.ده استهیچ توضیحی رد کر بی وي را

  )176ص، 4ج،  م    1989، زرکلی()651 م(زملکانی؛ النبویه خصائصال .5

 )666 م(سبط بن جوزي، إلا�ئم خصائصبذکر  تذکرة الخواص ا�ئمإل .6

  )254ص، 8ج، همان()767 م(الرندي؛ النبویه خصائصال .7

  )303ص، 3ج، همان()911 م(سیوطی؛ و المعجزات النبویإل خصائصال .8

بـه طبـري    کشـف الیقـین  این کتاب به نقل از ع�مـه حلـی در    :النبی خصائص .9

 ».خصائصال صاحب يالطبر روى« وي در نقل روایتی چنین آورده: .انتساب یافته است

  )25ص ق،1411، حلی(

فضـائل  دهـد مقصـود ع�مـه از کتـاب مـذکور       مـی  طهرانـی احتمـال   آقابزرگاما 

 طالـب  فضائل علی بن ابـی وف به خلیلی یا اثر احمد بن محمد طبري معر ینمؤمنامیرال

  )164ص، 7ج،  ق    1408، طهرانی آقابزرگ(.محمد بن جریر طبري باشد تألیف

  ع یدر تش نویسی خصائص .5

  )77ص، 1ج  ، ق    1407، نجاشی()270م(احمد بن محمد بن خالد برقی؛ خصائصال .1ـ5

 آقـابزرگ ) با توجه به اینکـه  جا (همان.است المحاسن وعۀاین کتاب بخشی از مجم

را  المحاسـن ي هـا  از کتاب مستقل، هریک صورت بهطهرانی در بیان گزارش آثار شیعه 

در این نوشتار از ایـن بـاب    ،یک اثر مستقل نام برده صورت بهرسد  می کتاب100که به 

 توضیح کاملی بـیش از  این کتاب دربارۀ .برده شده است یک کتاب مستقل نام عنوان به
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اگر از بـاب شـهرت عنـوان مـذکور کـه عمـدتاً        .شود ذکر عنوان آن در منابع دیده نمی

توان نام کتاب را در فهرست آثـاري کـه    می ،پیرامون اهل بیت مرسوم است حمل گردد

از آنجایی که ابـواب   .آمده است جاي دادبه نگارش در اهل بیت خصائصدر باب 

، تهـی از موضـوعی مسـتقل    که در موضوعات متنوعی تنظـیم شـده   المحاسنمختلف 

   .شود می است احتمال مذکور بیش از پیش تقویت اهل بیت دربارۀ

   ق،    1408، طهرانی آقابزرگ()329 م(محمد بن یعقوب کلینی؛ الغدیر خصائص .2ـ5

  )173ص، 7ج

 کلینـی را محمد بن یعقـوب  ، فاطمیه خصائصباقر الواعظ در آغاز کتاب  طبق گفتۀ

اما اثبات  )173ص، 7ج، همان(.نامیده است خصائصدر نگارش اي  هآغازگر چنین شیو

 نوشـته شـده،  نیـز در همـین دوره    خصائص نسایی ؛ زیرانماید می چنین ادعایی دشوار

  .دشتازي کلینی را در این باره ثابت کرقطعی پی صورت بهبنابراین نمی توان 

 م(یالقمـ  دول بـن  الحسـن  بـن  نیالحسـ  بن محمد بن حمدا ؛النبی خصائص .3ـ5

  )90ص، 1ج،  ق    1407، نجاشی()350

خ�ف این اثـر بـر   .)398ص، 1ج، همان()406 م؛ سید رضی(إلا�ئم خصائص .4ـ5

  .سخن گفته است نینامیرالمؤم خصائصعنوانش فقط از 

 م(یالقمـ  دول بـن  الحسـن  بـن  نیالحسـ  بن محمد بن حمدا ؛النبی خصائص .5ـ5

  )70ص، 1ج، همان()418

بن القاسـم بـن   حسن بن احمد ؛ الس�م من القرآن نین علیهامیرالمؤم خصائص .6ـ5

محمد  شیخ طوسی او را از ذریۀ )65ص، 1همان، ج()425طالب( محمد بن علی بن ابی

  )87ص، ق1407، طوسی(.کند می بن حنفیه معرفی

 بـن  الحسـن  بـن  یعلـ  بـن  ىیـ حی نیالحس یأب خیش ؛نیالمب الوحى خصائص .7ـ5

بـر اسـاس    مناقب امـام علـی   دربارۀاین اثر  .)598م(قیالبطر بن محمد بن نیالحس

،  ق    1408، طهرانی آقابزرگ(.سامان یافته است آیات قرآنی به اعتراف علماي اهل تسنن

  )176ص، 7ج

   ی امام علییگو خصائص .6

بـه   تـوان بـه مـواردي دسـت یافـت کـه در آن امـام علـی         مـی  با بررسی روایـات 
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 .نظیري آن احتجاج نموده اسـت  فرد خود و عدم هماوردي و هم صربهمنح اختصاصات

اتی نظیر تألیفبراي نگارش اي  هخاصی از روایات زمین دور از ذهن نیست که چنین بیان

در ادامه به مـواردي چنـد از ایـن سـنخ روایـات اشـاره        .فراهم ساخته باشد خصائص

  خواهیم داشت:

 ؛1424 و 213ص، ق1424، ابن مردویه اصفهانی(».احد بنا قاسی � تیب اهل نحن«

او این روایت را  .7ص، 11ج، ق1414، صالحی شامی ؛459ص، 1ج، ق1416، قندوزي

  ).نقل کرده است از رسول خدا

، اعترافـاتی  آیـد  مـی  به شـمار  جاحظ که در صف مخالفان و دشمنان امام علی

ع�مه حلی در نقـل سـخن جـاحظ چنـین      ه دست داده،خور توجه ذیل این سخن بدر

قـاس بقـوم   یف کیع   یعل  ن ع صدقیر المؤمنیقال الجاحظ و هو عدو أم« آورده است:

دان ین و الشـه یو فاطمإل و السبطان الحسن و الحسـ  یبان علیرسول اهللا ص و األط  منهم

العبـاس    جیالحج یعبدالمطلب و ساق  يد الوادین جعفر و سیالجناحأسداهللا حمزة و ذو

ـ یـ طالـب و الخ دة أبوالبطحـاء و النجـ    مکیو ح و المهـاجر    هم و األنصـار أنصـارهم  یر ف

ـ یهم و معهم و الصدیجر إلها من ن الحـق و الباطـل   یق من صدقهم و الفاروق من فرق ب

هم و لهم و منهم یر إ� فین ألنه شهد لهم و � خیهم و ذو الشهادتیحوار يالحوارهم ویف

   ُ ـ َ  ب ر  م ن    ک ِ  َ       َن  أ ح د ه م ا أ ی َ َف ت ی  َ ْ   م  ال خ ل یک ف  ك َ  ِت ار  ی ِ ِّإ ن  ته بقولهیاهللا ص أهل بو معهم و أبان رسول 

ـ ت   ی َ   ُ أ ه ل  ب  ی َ     َ ْ     ِ  َ ْ    َ ِ     ن  الس م اء  إ ل ى ال أ ر ض  و  ع ت ر ت          ٌ  ح ب ل  م م د ود  م  اهللا َ   ت اب  ک  ْ  َ ِ ال آخ ر    ن ب أ ن    ی  َ ـ َ الل ط  ی َّ    ـ   ف  ی

  )191ص ،ق1411، حلی(».   ْ   ال ح و ض  ی  َع ل  ِ   ر د ا ی ْ َ ِ َ    َّ  ف ت ر ق ا ح ت ى ی ُ  َ َّ     َ ْ ر  أ ن ه م ا ل ن  ی  ْ َ ِال خ ب 

به اختصاصـاتی کـه اهـل بیـت را از      ه استکه به معاویه نگاشتاي  هامام علی در نام

 َ َّ  َ   ً   أ ن  ق و مـا   « انـد:  ، اشاراتی واضح و گویا بیان کردهسازد می هاي اس�می متمایز دیگر گروه

 ٍّ  َ ْ ٌ   َّـ   ِ َ     ُ ْـ ِ    ل  ف ض ل  ح ت ى إ ذ ا اس ت ش ه د      ک َ      ِ   ْ َ ْ   ن  و  ال أ ن ص ار  و  ل ی َ   ْ   َ    َ    ِ ِت ع ال ى م ن  ال م ه اج ر  اهللا ِ ل  ی  ِس ب  ی       ِ ْ ُ اس ت ش ه د وا ف 

ـ  َ ً     ْ ـ َ      َ ر ة  ع ن د  ص ل ات ه  ع ل   ی ِب ک َ  َن  ت ی   ِ   ص ب س ب ع  اهللا      َ        ُّ      ُ د  الش ه د اء  و  خ ص ه  ر س ول  ی َ  ل  س ی    َ د ن ا ق ی َ ِش ه   َ    َـ   أ  و  ل ا     ه ی

  ُ   َ ِ   َّ ـ َ  ِ   ـ    َ ـ   ُ ـ َ     ح ت ى إ ذ ا ف ع ل  ب و اح د ن ا م ا ف ع ل           ٍّ  َ ْ ٌ ل  ف ض ل  ک   و  ل  اهللا ِ ل  ی  ِس ب  ی ِ   ه م  ف ی د ی َ َ   َ َّ  َ   ِّ ُ  ً    َت ر ى أ ن  ق و ما  ق ط ع ت  أ 

ـ   ْـ   ـ ْ  َ ْ  ع ن ه  م ن  ت ز      اهللا ِ   َ      َ   َ    ن  و  ل و  ل ا م ا ن ه ى ی  ْ   َ  ْ    ُ    ِ َّ ال ج ن إل  و  ذ و ال ج ن اح  ی    ار  ف ی َ    َّل  الط ی ِ        ب و اح د ه م  ق   ِ   ْ ـ ْ   إل  ال م ر ء    کی

 َ  َـ    ن  ف د ع    ی  ـ    َ  ُ    ـ     ج ه ا آذ ان  الس ام ع      َ    َـ   َ  ن  و  ل ا ت م   ی ٌ  َ َ   ْ     ُ ُ    ُ ِ  َ  ً    َ ـ ْ   ر  ف ض ائ ل  ج م إل  ت ع ر ف ه ا ق ل وب  ال م ؤ م ن   ک َ  َ ر  ذ اک َ ْ    َ َن ف س ه  ل ذ 

    َ ِّ     َـ   م  ع ز ن ا و  ل ا   ی  َ   َ  َ م ن ع ن ا ق د ی ُ  َ ِ َّ    َ   َ َ     َ         َّ       َ       َ  إل  ف إ ن ا ص ن ائ ع  ر ب ن ا و  الن اس  ب ع د  ص ن ائ ع  ل ن ا ل م  ی  َّ     ِ   َ    ْ م ن  م ال ت  ب ه  الر م  ک  ْع ن 
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 ك َ     ُ  َ     َ ف اء  و  ل س ت م  ه ن اک     َ  َ   ْ َح ن ا ف ع ل  ال أ ک    َ   َ ْح ن ا و  أ ن ک  ُ ْ َ ِ   َ   َ َم  ب أ ن ف س ن ا ف ن ک َ ْ  َ َ ْ َ أ ن  خ ل ط ن ا ک َ   َ   َ    َ  ط و ل ن ا ع ل ى ق و م  ي   ع اد 

ـ ْ و  م ن    اهللا ِّ      َّـ   َ ـ    ذ ب  و  م ن ا أ س د      کـ   ْ   م  ال م ک    ْو  م ن  ی      َّ     َّ ِ] و  م ن ا الن ب  ک َ ذ ل ک[ ک  ُ  َ ون  ذ ل یک   َ َّ  و  أ ن ى     م  أ س د    ک   ـ َ   

  م  ک َ     ْن  و  م ن ی  َ   ْ      ن س اء  ال ع ال م   ُر ی ُ    َّ  ِ     َّ   َإل  الن ار  و  م ن ا خ ی    م  ص ب ک     ِ َّ  ْ   ِ  َ  ِ   َ    ْد ا ش ب اب  أ ه ل  ال ج ن إل  و  م ن ی  ْ َ    َّ       َ ال أ ح ل اف  و  م ن ا س 

  )386ص، 28 نامۀ، الب�غه نهج»(.  ْ   ُ َ    َ ِح م ال إل  ال ح ط ب 

نفره براي تعیـین   با سایر اعضاي شوراي شش گویی که میان امام علیو در گفت

نده در شـناخت حقانیـت خـود بیـان     کن و تعیین سخنانی مهم ،سوم انجام گرفت ۀخلیف

بـراي تبیـین    گویی باشد که امـام علـی   خصائصکاملی از  ۀتواند نمون می دند کهکر

یی براي خود همراه با سـلب آن از  ها ایشان ویژگی .اش به کار گرفته است جایگاه دینی

 د:دگـر  می نفره همراه ي نشست شوراي ششاعضاۀ یید همکند که با تأ می دیگران ثابت

 آخـى  ثیح ـ نفسه نیب و نهیب ص اهللا رسول آخى أحد میکف أ ـ اهللا مکأنشد لهم قال ثم«

 ـ ص اهللا رسـول  لـه  قال أحد میکف أ فقال ـ � فقالوا  يریغ بعض و نیالمسلم بعض نیب

 أنـت  ـ ص اهللا رسول له قال أحد میکف أ فقال ـ � فقالوا يریغ مو�ه فهذا مو�ه نتک من

 اؤتمـن  مـن  میکف أ قال � قالوا ـ يریغ يبعد ینب � أنه إ� موسى من رونها بمنزلإل یمن

 يریـ غ یمنـ  رجل أو ـ أنا إ� یعن يؤدی � إنه ص اهللا رسول له قال و ـ براءة سورة على

 ریغ یف الحرب ماقط یف ـ عنه فروا ص اهللا رسول أصحاب أن تعلمون � أ ـ قال � قالوا

 ـ قـال  بلـى  قالوا إس�ما الناس أول یأن تعلمون � أ قال ـ بلى قالوا قط فررت ما و موطن

 و �مهک عوف بن عبدالرحمن هیعل فقطع ـ أنت قالوا نسبا ص اهللا رسول إلى أقرب نایفأ

ـ  قال ثم ـ �یسب کنفس على تجعلن ف� عثمان على إ� الناس أبى قد ـ یعل ای قال  أبـا  ای

 الـرحمن  عبـد  فقـال  ـ الجماعإل عصا شق من أقتل أن قال ـ  عمر به كأمر يالذ ما طلحإل

 لقـد  ـ فقال به أمرنا ما یکف أنفذنا و ـ نیالمؤمن لیسب ریغ متبعا نتک إ� و ـ اذن عیبا یلعل

 ؛167ص، 6ج،  ق    1404، الحدیـد  ابـن ابـی  (.ألسلمن اهللا و يریغ من بها أحق یأن علمتم

کـه وي بـا تفصـیل بیشـتري     گفته شود �زم است  ؛315ص،  ق    1414 ،موفق خوارزمی

ابـن   ؛725ص، 5ج، ق1409، هنـدي متقـی   .مضمون حدیث فوق را بازتابانیـده اسـت  

 صـورت  بـه او  م؛1908ص، 3ج، ق1412، ابن عبـدالبر  ؛432ص، 2ج، ق1415، عساکر

  ).ي مختلف حدیث فوق را انعکاس داده استها کوتاه فقط جزئی از بخش

امـام   خصائصشمارد و آن را از  این حدیث را در حد استفاضه برمی الحدید ابن ابی
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  )167ص، 6ج، همان(.دانسته است علی

 أخـو  و، عبـداهللا  أنـا « ده اسـت: خویش یاد کـر  خصائصدر بیان دیگري اینچنین از 

  )1098ص، 3ج، ق1412، البرابن عبد(».ذّابک إ� يریغ أحد قولهای �، اهللا رسول

 ،حمل نمود گویی امام علی خصائصتواند بر  می یکی دیگر از شواهد روایی که

با عباس بن عبدالمطلب و طلحإل بن شـیبه رخ   گویی است که میان امام علیو گفت

ســقایت مســجدالحرام زبــان بــه بــر کلیــدداري کعبــه و  عبــاس و طلحــه هریــک .داد

دن به سوي قبله از پیشتازي در نماز گزار در مقابل امام علی .گویی گشودند فضیلت

 جعلْتُم أَ«آیۀ  یید امام علی، خداوند در تأپس از آن .و پیشتازي در جهاد سخن راند

 اهللا سبیلِ  فی جاهد و الْآخرِ الْیومِ و اهللابِ آمنَ کمنْ الْحرامِ الْمسجِد عمارةَ و الْحاج سقایإلَ

، ثعلبـی (.را نـازل کـرد   )19: (توبـه »الظَّـالمین  الْقَـوم  یهـدي  � اهللا و اهللا عنْد یستَوونَ �

  )248ص ،ق1411، واحدي ؛20ص، 5ج، ق1422

پیشتازي در عبادت خداوند را نسـبت بـه دیگـران بـه      ،در نقلی دیگر امام علی

 عبـدت  يریـ غ ناینب بعد عبداهللا ا�مإل هذه من احدا اعرف ما« خود اختصاص داده است:

  )30ص، ق1419، یینسا(».نیبسبع سن ا�مإل هذه من احد عبدهی ان قبل اهللا

خبـر داده اسـت بـا     از منزلت خود نزد رسول خدا ،در بیانی دیگر امام علی

 اهللا رسـول  مـن  منزلإل یل انتک یعل قال« :فقط به خود اختصاص دادهاین قید که آن را 

ـ  یـک عل السـ�م  فأقول سحر لک هیآت نتکف الخ�ئق من ألحد نکت لم ـ  ای  فـإن  اهللا ینب

  )85ص، 1ج، ق1419، بن حنبلا(».هیعل دخلت وإ� یأهل إلى انصرفت تنحنح

  ییمذهب نسا .7

شـده اسـت و در   رد ناحتمال شیعه بودن نسـایی   ،در بعضی از منابع اهل تسنن هرچند

، 2ج  ، ق    1406، امـین (.خـورد  مـی  لفان شیعه چنـین نسـبتی بـه چشـم    بعضی از آثار مؤ

شـیعیان قـرار    توان در جرگۀ کایت از آن دارد که نسایی را نمیاما واقعیت ح )603ص

 یی کـه دربـارۀ  ها و دیگر نشانه خصائصالتوان ساده از کنار کتاب  ؛ از دیگر سو نمیداد

بـا عنـوان    خصـائص النگاشـتن کتـاب    .سادگی گذشت ، بهشخصیت ایشان وجود دارد

حتـی از   امام علـی  فاضل بودنین و برجسته کردن احادیثی که د�لت بر مؤمنامیرال

کند که باور نسـایی از دیگـر همعصـرانش     می زنی را تقویت ، این گمانهاول دارد خلیفۀ
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رسد که نسایی قائل به تربیع و ترتیب رایج حـاکم   می به نظر .تفاوتی بنیادین در بردارد

ي هـا  در بخـش  .پنداشته است می اهل تسنن نباشد و امام را از دیگر خلفا برتر ۀبر عقید

  .دشو می آسانچنین ادعایی  پذیرفتن، خصائصبررسی احادیث مندرج در  بعد با

  نگاشتن کتاب زۀیانگ .8

 ،را بنگـارد  خصـائص البر ایـن باورنـد کـه آنچـه نسـایی را بـر آن داشـت تـا         اي  هعد

، 2ج ،تـا  ، بی(ذهبی.نین بوده استخبري مردم شام از فضائل امیرالمؤم بی گردانی و روي

مرگ نسـایی را روایـت   اي  هگون برخی نیز به )34ص، 1ج ،ق1404، ابن حجر ؛699ص

 ؛ زیـرا دسـت آورد ه باي  هتوان از خ�ل آن تا پایان عمر وي چنین انگیز اند که نمی کرده

گیري منفی نسایی در برابـر   ۀ کوتاهی از موضعحاکی از آن است که به فاصل ها گزارش

 .گذاشت ر این حقیقتوي جانش را بر س ،ل معاویهاضاي شامیان از او براي بیان فضایتق

وي از چرایـی تـدوین   ۀ اما این مسئله با شناخت انگیـز  )339ص، 1ج،  ق    1408، مزي(

توجه به ایـن مقولـه اسـت کـه چـرا       ،تر از آن مهم ؛ زیرایابد پایان نمی خصائصکتاب 

وراي  یقین ؟ بهجاي داده بود سنن الکبريپیش از این در ساختار نسایی همین کتاب را 

ـ قوي وجود داشته تا نسـایی را  اي  هانگیز، این رفتار راي گـردآوري چنـین بخشـی در    ب

رسد این مسئله با نگریستن به کتب پیش  می به نظر .سازد متقاعد سنن الکبري مجموعۀ

  .دحل شو سنن الکبرياز 

با نظر به کارهاي پیشین و بررسی نقـاط  عمدتاً تولید یک اثر تازه در مقطعی خاص 

بازکاوي جایگاه از  .یابد می لف سامانتر توسط مؤ ت و ضعف و ایجاد یک اثر کاملقو

نـوع عملکـرد   آید نسـایی از   می به دست سنن الکبريدر صحاح پیش از  امام علی

کـار  او با این  .ل امام انتقاد داشته استیان پیش از خود در خصوص بازگویی فضامؤلف

نفـیس  اي  همجموع، گاري احادیث محدثان با همین شیوهن بر آن بوده تا در ادامۀ صحیح

د عـ ي بها در بخشاي  هبررسی تطبیقی چنین مسئل .گرد آورد امام علی خصائصاز 

  .بدان پرداخته شده است

  عنوان کتاب .9

 بـه نظـر   ؛نین استالمؤمراستفاده از اصط�ح امی در عنوان این کتاب، خور توجهنکتۀ در

از سـوي کسـی کـه در    هـم   آن ،ک کتـاب د کاربرد چنین اصط�حی در معرفی یرس می
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اسـت؛   نظیـر آور که در نوع خود کم  ، عملی است بس شگفتگنجد نمیسلک شیعیان 

ـ .است شیعیان بر این باورند که این لقب از اختصاصات امام علی زیرا ، حلـی  ک:(ن

که سید رضی در  آنچنان )578ـ535ص، ق1413، ابن طاووس؛ 279ـ271ص ،ق1411

 ده است:و در ذیل آن چنین روایتی نقل کر این عنوان گشوده بابی را با خصائصکتاب 

نَ فَقَـالَ عمـرُ بـنُ    یع بِإِمرَةِ الْمـؤْمن  یسلِّموا علَى علیص أَمرَ أَصحابه أَنْ  اهللاأَنَّ رسولَ «

ـ   اهللافَقَـالَ ص بـلْ مـنَ     اهللاأَم منْ رسولِ  اهللاأَ منَ  اهللاا رسولَ یالْخَطَّابِ  سـنْ رم هوول.«  

ل و تراجم به ثبت از اصحاب رجابرخی  عنوانی که؛ )67ص  ، ق    1406، رضیشریف ال(

  )78ص، ق1413، ذهبی ؛44ص، 1ج ، ق    1408، مزي(.اند آن اقدام کرده

 ،چندان یکدست و یکسان نیسـت  اما گزارش عنوان کتاب از سوي اصحاب تراجم

ک بدین ی هیچ هرچند .خورد می تفاوت و اخت�ف به چشم ها بلکه در برخی از گزارش

، ذهبـی (.انـد  ورزیـده  اکتفـا  خصـائص  عنوان  به برخی فقط .اند نکردهاي  هاخت�ف اشار

رسد که چنین گزارشی صرفاً بیـان وجـه اختصـاري     می به نظر )29ص، 14ج، ق1413

پس اگر احیاناً وي قائـل بـه    .شود می چنین رویکردي از سوي ذهبی دیده ؛کتاب باشد

برخـی نیـز    .داشـت  این مسـئله را پنهـان نمـی    گمان وجه مناقشۀ بی چنین عنوانی نبود

حـاجی خلیفـه در معرفـی کتـاب      .انـد  دیگر عنوان کتـاب را گـزارش کـرده   اي  هگون به

 .طالـب  فی فضل علی بن ابـی  خصائصال د:کن می عنوان آن را چنین معرفی ،خصائصال

ذکر انه قیل لـه لـم   « که او براي شیخین چنین کتابی ننوشته است:کند  می ایشان تصریح

  )706ص، 1جتا،  بی(».� صنفت فی فضائل الشیخین

، سـنن نسـایی در   ؛ زیـرا تر است ین در عنوان این کتاب صحیحمؤمناما عبارت امیرال

ذکـر  « گویـد:  مـی  گشـوده و در توضـیح آن   امام علی خصائص دربارۀبابی مستقل 

بنابراین چنـین   )105ص، 5ج، 1348، (نسایی».طالب المؤمنین علی بن ابیامیر خصائص

را نیـز بـا   کتـاب   ۀآغاز و دیباچع�وه بر این  تر است تا جز آن؛ عنوانی به واقع نزدیک

  ».طالب المؤمنین علی بن ابیامیر خصائصفهذه « ده است:همین عنوان افتتاح کر

  خصائصات یاعتبار سندي روا .10

نـزد   ر حـدیثی بـا�یی  شمندي سـندي و اعتبـا  زاز ار خصائصرسد روایات  می نظر به

 بــه مجموعــۀ ســنن کبــرياو پــس از تلخــیص  زیــرا ؛بــوده اســت نســایی برخــوردار
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 ،آمـده  المجتبـی از آنچـه در  مسـتقل   صورت به ،نام نهاد المجتبیآن را  تري که کوچک

 عملی از سوي نسـایی را چنین  .واحد منتشر ساختاي  هرا در مجموع خصائصکتاب 

؛ زیـرا  دشده در پیشگاه علمـی وي تلقـی کـر    توان بر ارزشمندي احادیث گردآوري می

او بر تنظیم و انتشار این مجموعه از روایات بـدون تجدیـدنظر و کـم و     اهتمام مجدانۀ

نسـایی در بیـان بعضـی از     .دکن می یید، چنین برداشتی از عمل وي را تأزیاد ساختن آن

 عمـران بـن ابـان    راي نمونه او دربـارۀ ب .کند می ضعیف بودن راوي تصریح احادیث به

ایـن چنـین   وجـود  بـا   )77ص، ق1424، (نسـایی ».لیس بقوي فی الحـدیث « گوید: می

رسـد   مـی  به نظـر  .از نقل حدیث با چنین سندي باز دارد باعث نشده تا او رااي  همسئل

 .دحدیث را روایت کن، سندطرق مختلف متن روایت باعث شده تا او با وجود ضعف 

وي در بیـان سـند حـدیثی     .در موارد مشابه دیگر نیز از همین روش تبعیت شده است

با ایـن حـال   ) 95ص، همان»(.ابن جریج لم یسمع من ابی حرب« نگارد: می دیگر چنین

  .به نقل حدیث مبادرت ورزیده است ،بر وجود طرقی دیگر غیر سند مذکور بنا

بازنشر نمـوده از سـطح    خصائصیی که نسایی در ها روایت ،پژوهان از منظر حدیث

چنین  خصائصنمونه ابن حجر در مقام ارزیابی اسناد  براي .قابل قبولی برخوردار است

ـ ثک ئایش کذل من فجمع، الصحابإل دون من به خص ما یالنسائ تتبع و« نگاشته است:  رای

نیـز چنـین    فـتح البـاري  ) او در 465ص، 4ج، ق1415 ،ابن حجر(».ادیج ثرهاکأ دیبأسان

  )61ص، 7ج، تا بی(.دهد می به دستنظري را 

ـ ها البته ارزیابی منقو�ت وي در کتاب با شاخص ی تشـخیص  یی که امروزیان در پ

مصـحح کتـاب    .دهـد  مـی  بـه دسـت  نتایج دیگـري   ،اند صحت و سقم احادیث برآمده

بـه انجـام    خصـائص اسـناد   دربـارۀ ابواسحاق الوجنی اثري در تحقیقـی کـه    خصائص

حدیثی که نسایی آن را بازتابانیده به چنین نتایجی دست یافته  190از مجموع  رسانیده،

 .دهد می درصد از کل احادیث را پوشش40حدیث حدیث صحیح که حدود  74 است:

حدیث حسن کـه   17 .گیرد می درصد احادیث را در بر26حدیث ضعیف که تقریباً  49

فـی  ، جیـد ، بـا عنـوان سـاقط    شود و سه حدیث دیگر هریک می درصد شامل9حدود 

 .گیـرد  مـی  درصد از ایـن مجموعـه را فـرا   5/0یک اسناده لین معین ساخته است که هر

  )25ص، ش1379، (خضري
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  خصائص اتیروا یبرخ اعتبار یبررس .11

خور توجه و قابل سـتایش  از نظرگاه باورهاي شیعه بسیار در خصائصروایات  هرچند

بنـاي اصـول اعتقـادي شـیعه     اندك روایاتی نیز وجـود دارد کـه بـر م    صورت به ،است

از  نقـل خواسـتگاري امـام علـی     ،از جمله این روایات .دشو أیید نمین تپذیرفتن آ

کـه  اي  هگونـ شدت عصبانی شد بـه   به دختر ابوجهل است که در پی آن رسول خدا

 المسـور  عـن « د:علنی اع�م کر صورت بهناخرسندي خود را از این مسئله بر فراز منبر 

 ان: قـول ی المنبـر  علـى  وهـو  وسـلم  هیـ عل اهللا صـلى  اهللا رسول سمعت: قال مخرمإل بن

 إ� آذن � ثم آذن ف� طالب یاب بن یعل ابنتهم حواکنی ان یاستأذنون رةیالمغ بن شمها یبن

 رابهـا  مـا  بنىیری یمن بضعإل یه فانما ،ابنتهم حکنیو یابنت طلقی ان طالب یاب ابن دیری أن

  )183ص، ق1419نسایی، (».آذاها ما ینیؤذیو

پرداختن به شواهد ساختگی بودن این روایت خارج از هدفی است که این نوشـتار  

ي کـافی در  هـا  پژوهان نشـانه  شود که حدیث می به همین اندازه بسنده ، امادکن می دنبال

 کـام�ً ثابـت  را  بـودن آن پایـه   بـی  اند که ندي و محتوایی روایت مذکور یافتهضعف س

  )1390، می�نی حسینی ؛169ص، تا ، بیسید مرتضی ک:(ن.کند می

نماید که نسایی روایت مذکور را در جهت بیـان مقـام    می توجه به این نکته شایسته

  .اند هدکربیان  حضرت زهرا

، روایتی است که افتد طبق باورهاي شیعی قابل قبول نمی یی که برها از دیگر روایت

 در بابی بـا  جز حضرت مریم به گانبر هم برتري حضرت زهرا نسایی دربارۀ

ذکر ا�خبار الماثور بان فاطمه بنإل رسول اهللا سیدة نساء اهل الجنإل ا� مریم بنـت  «عنوان 

   گزارش نموده است: »عمران

  )173ص، ق1419، یینسا(».عمران بنت میمر إ� الجنإل اهل نساء دةیس یان«

  )176ص، همان(».عمران ابنإل میمر بعد الجنإل اهل نساء دةیس یان ،یاخبرن :فقالت«

  )جا همان(».عمران بنت میمر من انک ما إ� الجنإل اهل نساء دةیس فاطمإل و«

ن ذکـر ا�خبـار المـأثور بـأ    « عنـوان  دیگر بـا  بابی مذکور،ي ها نسایی پس از روایت

 آن از حـدیثی گـزارش   گشـاید و در  مـی  »فاطمه بنإل رسول اهللا سیدة نسـاء هـذه ا�مـإل   

 وفاطمـإل : «رود می عالم بر همۀ آن احتمال برتري حضرت زهرابر طبق دهد که  می
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  )180ص، همان(».بنت عمران میمر من انک ما إ� الجنإل اهل نساء دةیس

یک اصل  عنوان بهزنان عالم  ۀهم بر برتري حضرت زهرا ،بر اعتقادات شیعه بنا

کـه   آنچنـان  .را محدود سـازد  مذکور باور هیچ قیديشود بدون آنکه  می قطعی شمرده

ابـن بابویـه،   (.اسـت خوانـده  شیخ صدوق چنین اصـلی را در شـمار اعتقـادات امامیـه     

 صـورت  بـه در منابع حدیثی شیعه نیز عبـارت سـیدة نسـاءالعالمین     )105ص،  ق    1414

 .گسترده انعکاس یافته تا آنجا که ع�مه مجلسی بـر متـواتر بـودن آن خبـر داده اسـت     

برتــري  دربـارۀ  د امـام صـادق  گـرد  مـی  اضـافه  )40ص، 37ج  ، ق    1403مجلسـی،  (

حضـرت   مول این برتري فقط محدود به زمانۀد که شکن می تصریح حضرت مریم

ـ    َ أَ    ْ  َّ ِ الْجنَّإلِ   َ  ِ أَهلِ       نساء    ُ دةُ ی  س   َ    ُ فَاطمإلُ    اهللا      ِ رسولِ   َ  ُ قَولُ   ع    اهللا      عبد   ی  َ ِ لأَبِ   ُ ْ  قُلْت« :شود می مریم س    ةُ ید ُ    

اءسن       اهالَمع   َ     َرْ   ك َ ذَا   َ  َ قَالم ْ  ی م    و    ُإلمفَاط ُ    َ   س  ةُ ید ُ    اءسن       ِلأَه ِ  َ   ِنَّإلالْج ِ َّ  ْ    َنم َ    لالْأَو   َ ْ  نَ ی َ   و    ِرالْآخ ِ   ْ  نَ ی َ    فَقُلْـت    ْ ُ َ   

ـ     اهللا    و       همـا    َ  َ   قَـالَ     ْ  َّ ِ   الْجنَّـإلِ    َ  ِ   أَهـلِ    َ   ِ شَبابِ    دا ی  س   ُ نُ ی  ْ   الْحس    و  ْ     ُ الْحسنُ   ص    اهللا      ِ رسولِ   َ َ  ُ فَقَولُ س    ا ید    

  ،  م    1966          ؛ همـو،    125 ص  ،  ش    1376            ابن بابویه،  ( » . َ نَ ی  ْ   ِ الْآخرِ    و   َ نَ ی  ْ َ   الْأَول    َ منَ    ْ  َّ ِ الْجنَّإلِ   َ  ِ أَهلِ   َ   ِ شَبابِ

   )   182 ص  ،  1 ج

ـ  ران اهل تسنن نیـز حـدیث فـوق را بـه    نظ شود برخی از صاحب می یادآور اي  هگون

، (آلوسـی .او اختصاص یافته است مانۀبه ز حضرت مریماند که برتري  کردهتحلیل 

ــی ؛150ص، 2ج،  ق    1415 ــه  ؛151ص، 3ج ،ش1371، مراغ ــن عجیب ، 1ج ،ق1419، اب

  )352ص

  خصائصوحدت موضوعی  .12

یی انـدك از جایگـاه حضـرت    هـا  ش را به گزارش روایتتألیفي پایانی ها نسایی بخش

روایت برخـی   هرچند .اختصاص داده است و امام حسن و امام حسین زهرا

در  هـا  این روایت رسد همۀ می به نظر دهد، می مستقل از موضوع اصلی نشان ها از باب

و امـام   ایشـان انتسـاب حضـرت زهـرا     .راستاي موضوع اصلی جاي گرفته باشـد 

همتـا   بی یک اختصاص و فضیلت عنوان بهرا  به امام علی حسن و امام حسین

بنابراین بخش مذکور منفک و منفصـل از آنچـه وي بـراي چهـارچوب      .نگرد می به آن

  )167ص، ق1419، نسایی(.خارج نیست ،ش برگزیدهتألیفموضوع 

بر اساس چنین نگاهی سامان  ،دهد می روایتی که نسایی در خصوص عمار گزارش
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را  کوشد تـا حقانیـت امـام علـی     می با این تفاوت که او با این حدیث .یافته است

وي از ام سـلمه   .کتاب ندارد ۀظاهر هیچ ارتباطی با عنوان برگزید ثابت کند حال آنکه به

 )221ص، همان(».إلیالباغ الفئإل تقتله« اند: د که پیامبر در خصوص عمار فرمودهکن می نقل

 .حدیث مزبورتوضیحی بدهد صرفاً به نقل آن مبادرت ورزیده است دربارۀآنکه وي  بی

اما با توجه به احادیثی که پس از این حدیث و پس از آن نقل شده دریافـت ایـن معنـا    

 منظور اثبات حقانیت امام علـی  را به مذکورچندان دشوار نیست که نسایی حدیث 

 آنچه جلـب توجـه   .از آن سخن رانده است ،یی که میان او با معاویه رخ دادها در جنگ

است کـه نسـایی ذیـل ایـن حـدیث بـه انجـام         د ت�ش گسترده و کوشش بلیغیکن می

 بـه اي  هرسانیده تا با طرق مختلف صدق و صحت حدیث مـذکور را بـه طـرز شایسـت    

او  .رسـد  مـی  طریـق  نُهطرقی که نسایی ذیل این روایت بدان پرداخته به  .اثبات برساند

، همـان (.ده اسـت اهللا بن عمرو عاص نقـل کـر  ابوقتاده و عبد، این روایت را از ام سلمه

  )232ـ221ص

  ح بخاري یبا صح خصائصات یق روایتطب .13

بررسی  ،که کتاب بخاري در مجموعه حدیثی اهل سنت دارداي  هبا توجه به جایگاه ویژ

بـا ایـن تطبیـق اخـت�ف      ؛ زیرارسد می بخاري مهم به نظر صحیحبا  خصائصروایات 

بـا  هـا   آن حـدیثی در نـوع رهیافـت    خصـیت برجسـتۀ  دیدگاه و حتی عقاید این دو ش

آنچـه   ۀنباید از یـاد بـرد کـه نسـایی در همـ      .شود می ي مختلف حدیثی آشکارها گونه

کیـد فـراوان   بخاري داشته است و آنچه او بـا تأ  ي حدیثیها نگاهی به پردازش ،نگاشته

را از قلم انداخته ها  آن تواند استدراکی باشد بر آنچه بخاري می ،برد می سندي از آن نام

فراتـر از گنجـایش    ،آنچه در تطبیق این دو اثر جاي بحـث دارد  به همۀپرداختن  .است

احادیثی که از حیـث اهمیـت و    کنیم دربارۀ می بنابراین سخن را کوتاه .این بخش است

  .ترند شی اعتقادي از دیگر احادیث افزوناثربخ

 ،بخاري از نقل آن سرباز زده اسـت  صحیحترین حدیثی است که  مهم حدیث غدیر

شکال گوناگونی هم از جهت متنی و هـم از جهـت سـندي    با اَ خصائصاما نسایی در 

، هفت بـار بـا شـش طریـق مختلـف،      خصائصنسایی در  .ده استآن کرۀ اقدام به ارائ

 .شـده اسـت   برد که البته یک مورد در دو جا تکرار می صراحت از لفظ غدیر خم نام به
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 »مو�ه یفعل مو�ه نتک من« صرفاً به نقل حدیثیی است که او ها این آمار غیر از روایت

 ) با این عبارت نقـل 128ـ121و  35ص، همانشش حدیث( درمجموعاو  .پرداخته است

   )128ـ121ص ،همان(.غدیر صراحت دارد دربارۀ مسئلۀد که در چهار مورد کن می

حدیث کساء نیز از جمله احادیث مشهور و معروفی است که در منـابع فراوانـی از   

 .نـده اسـت  روي از این حـدیث برگردا  ،اهل تسنن انعکاس یافته اما با این حال بخاري

دیگـر   در ضـمن حـدیثی   هـم  آن کنـد  مـی  مـورد نقـل   نسایی حدیث کساء را در یـک 

  )34ص، همان(.مستقلغیر صورت به

 آن را گسـترده  صـورت  بـه که نسایی  است روایاتی دیگر از »سدوا ا�بواب«روایت 

آن از نظرگاه  العادۀ یت مذکور نشانگر اهمیت فوقوسعت انعکاس روا .بازتابانیده است

 بـه دسـت  پـنج عبـارت مختلـف بـا شـش سـند       او روایت مذکور را در  .نسایی است

بخـاري   صـحیح از این روایـت در  اي  هحال آنکه هیچ نشان )73ـ68ص، همان(.دهد می

  .شود دیده نمی

 .نسایی جاي گرفته اسـت  نیز در کانون توجه با پیامبر مقام برادري امام علی

حقانیت امام  دربارۀگشوده و سه روایت بسیار مهم که  »ذکر ا�خوة«عنوان  او بابی را با

 .ده اسـت نقل کـر  ین با رسول خدامؤمناست با عطف به مقام اخوت امیرال علی

 گفتنـی  .نین روایتی فرو گذاشته اسـت بخاري نقل چ، این ) با وجود98ـ96ص، همان(

امـام   حـدیث یـوم الـدار اسـت کـه رسـول خـدا       ، است که یکی از این سه روایت

  )97ص، همان(.را وارث و وزیر خود نامیده است علی

توبه نیز از جمله روایات مهمی اسـت کـه نسـایی در مجموعـه      رویداد اب�غ سورۀ

 وي رویـداد فـوق   )111ـ107ص، همان(.ده استکرحدیثی خویش بدان توجه شایانی 

  .نداده است به دستد حال آنکه بخاري هیچ گزارشی از آن کن می را با چهار سند نقل

  با سنن ترمذي خصائصات یق روایتطب .14

ترمـذي از نظـر    سـنن بـا   خصـائص کوتاه چند روایت از مجموعـه روایـی    صورت به

نوع نگرش ایـن دو محـدث بـزرگ اهـل تسـنن در       ،شود تا از رهگذر آن می گذرانیده

   .ي حدیثی روشن گرددها از گونهنوع مواجهه با این 

 »یعل سلم و هیعل اهللا صلى اهللا رسول مع صلّى من أول «ترمذي پس از نقل روایت 
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ین بهانه که امام اپندارد و کوشیده تا ابوبکر را در این فضیلت بنشاند با  می آن را غریب

  َ ـ َ  أ س ل م     ـ ْ م ن     َ  ُأ و ل « :کند می زمان بعثت در سن کودکی بوده چنین فضیلتی را رد علی

  )305ص، 5ج، ق1403ترمذي، (». ُ َ  غ ل ام     و ه و  ی  ع ل    َ  َ و أ س ل م   ٍر ک ب   َ  أ ب و    ِّ   ِالر ج ال    ْم ن 

ایـن   ،با توجه به اینکه ترمذي از حیث تاریخی پـیش از نسـایی کتـابش را نگاشـته    

آوري و تقویـت چنـین روایتـی بـه      که آنچه نسایی بر جمع ز ذهن نیستاحتمال دور ا

تکاپو انداخته واکنشی بوده باشد به آنچه ترمذي در نفی آن خود را به زحمت انداختـه  

این موضوع گـرد آورده اسـت    دربارۀروایت  هفتاین در حالی است که نسایی  .است

 .باشددر اس�م  المؤمنینامیرتواند حاکی از باور راسخ او به پیشگامی و پیشتازي  می که

 أنـا « نقل شـده اسـت:  در این باره چنین  امام علیاز  )29ـ23ص، ق1419، نسایی(

 لقـد  و مفتـرٍ؛  اذبکـ  إلّا يبعد قولهای �، برکاأل قیالصد أنا و، اهللا رسول أخو و، اهللا عبد

، 1387، طبـري (».معـه  صـلّى  من أول أنا و، نیسن بسبع الناس قبل اهللا رسول مع تیصلّ

  )26ص، 2ج، ق1407، ابن کثیر ؛310ص، 2ج

اي  هنخستین کسی است که اس�م آورد و عد علی :گوید می سیوطی در این باره

  )149ص،     1371، سیوطی(.اند نیز بر همین دیدگاه اجماع نموده

در  ،در مسـلمانی اسـت   المـؤمنین خ�ف اجماعی کـه در اطـراف پیشـگامی امیر   بر

خصوص پیشتازي ابوبکر در ایمان نظر واحد و یکسانی وجود ندارد بلکه موارد نقـض  

فراوانی در برابر این ادعا موجود است که پذیرفتن پیشگامی ابوبکر را با چـالش جـدي   

ند که ابوبکر پس از آنکـه پنجـاه نفـر مسـلمان شـدند بـه       ا نآ برخی بر .سازد می مواجه

یعنـی یـک    وایت واقدي ابوبکر پس از معـراج پیـامبر  بر مبناي ر .مسلمانان پیوست

  .وارد شد انمسلمان در جرگۀ سال و نیم قبل از هجرت مسلمانان

 قبلـه  أسـلم  لقـد  و .�: فقال إس�ماً؟ مکأول رکب أبو انک أ: یألب قلت: سعد ابن قال«

امینی ع�مه  )316ص، 2ج ،1387، طبري»(.إس�ما أفضلنا انک نکل و، نیخمس من ثرکأ

، 3ج ،ق1416(.نـد ا سند صحیح و رجال آن موثقشود که  می در توضیح این نقل یادآور

  )341ص

مـن    ُ     ت ریدون ما": فقال ،وجهه فی     ُیب ص ر       الغضب  و اهللا إلیهم رسول فأقبل« روایت

، ق1403(ترمـذي،  »."بعـدي  مـن  مـؤمن  کـل  ولـی  هـو  و ،منه أنا و منی     ًعلیا  إن علی؟
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دث بـزرگ اهـل   روایاتی است که از اخت�ف نظـر ایـن دو محـ   نیز از جمله  )129ص

   .تسنن دور نمانده است

هذا حدیث غریب � نعرفـه ا� مـن حـدیث    «روایت  ترمذي نظر منفی خود را ذیل

اما ع�وه بر نسایی کـه   چنین بیان داشته است: )296ص، 5ج، (همان»جعفر بن سلیمان

سـایر   ،مـوافقتش را بـا آن اعـ�م داشـته اسـت     اي  هبا ثبت این حدیث در اثرش به گون

نمونه حاکم  رايب .اند ۀ قبول نگریستهبه آن به دیدنیز  پس از ترمذي محدثین اهل تسنن

هذا حدیث صـحیح علـی شـرط    « نیشابوري پس از نقل این حدیث چنین آورده است:

و ابـن اثیـر نیـز     ابن حبـان  )111ص، 3ج، تا ، بیحاکم نیشابوري(».مسلم و لم یخرجاه

ابـن   ؛374ص، 15ج، ق1414 ،ابـن حبـان  (.اند دهحدیث فوق را در آثارشان گزارش کر

  )27ص، 4ج، ق1409، اثیر

   خصائصن در یمؤمنرالیت امیافضل .15

 بیانگر این حقیقت است که نسـایی در ایـن احادیـث    خصائصبررسی احادیث کتاب 

گزارش دهد که برتري معنوي و علو مقـام علمـی و    لی از امام علیکوشد فضای می

بـه اثبـات    پیـامبر  ها و افراد شـاخص زمانـۀ   گروه با را در مقایسه المؤمنیندینی امیر

 .برساند

  انمؤمنبرتري بر  .1ـ14

، افـاده شـده   انمؤمن و فراگیر نسبت به همۀ احادیثی که با تعبیر ولی در یک معناي کلی

 هـو  و ،منـه  أنا و یمن  ًا یعل إن :اهللا         ُقال رسول « د:کن می ثابتخوبی  چنین د�لتی را به

   ـ ُ ب ص ر   ی        الغضـب   و اهللا هم رسولیإل فأقبل«؛ )99ص، ق1419، نسایی(»مؤمن لک ی  َول 

 مـن  مـؤمن  لک یول هو و ،منه أنا و یمن  ًا یعل إن ؟یمن عل دونی ُ ت ر ما" :فقال ،وجهه یف

  )129ص، همان(»."يبعد

  برتري بر صحابه .2ـ4

  کلی افاده نماید:  صورت بهتواند چنین معنایی را  می دیث زیراحا

  )23ص، همان(»یعل سلم و هیعل اهللا صلى اهللا رسول مع صلّى من أول«

  )26ص، همان(»طالب یأب بن یعل سلم و علیه اهللا صلى اهللا رسول مع أسلم من أول«

ایی در ایـن بـاره   نسـ  .تاباند وضوح بازمی روایت سد ا�بواب معناي این برتري را به
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از اصحاب در مقابل اي  هاز این روایات آمده عداي  هدر پارده است شش روایت نقل کر

خاسـتگاه ایـن دسـتور را    ، در پاسـخ  لب به اعتراض گشـودند و پیـامبر   ،این دستور

  )68ص، همان(.آسمانی خواند

بـر سـایر    یاهد دیگري بر اثبات برتري امـام علـ  ش ،حدیث رایإل در جنگ خیبر

در جنگ خیبر بشارت داد  در این روایت آمده است وقتی رسول خدا .صحابه است

به دست مردي که خدا و رسولش او را دوست دارند و او نیز  که فردا سرنوشت جنگ

، همۀ صحابه امیـدوار  به نفع اس�م رقم خواهد خورد خدا و رسولش او را دوست دارد

  .سپرده شد اما پرچم به دست امام علی موعود باشدفرد ها  آن کدام ازبودند که هر

 ،سعد بن سهل یأخبرن :قال ،حازم یأب عن ،عقوبی حدثنا :قال دیسع بن بإلی ُ ق ت أخبر«

 و      َح ب  اهللا ی ،هیعل   ُاهللا     فتح ی    ًرج�     ًغدا  إلیالرا هذه  ن ی ُ  ِْأل ع ط  " :بریخ ومی قال اهللا رسول أن

 أن رجـو ی لهـم ک اهللا رسول على غدوا الناس فلماأصبح "    ُ رسول ه  و   ُاهللا     حب ه ی و ،    َ رسول ه 

 فأرسـلو " :قـال . هینیع کیشتی اهللا رسول ای: فقالوا "؟طالب أبی بن ی َ   ن  علیأ" :فقال ،عطىی

 ،وجـع  بـه  نیکـ  لـم  أنکـ  فبـرأ  ،له دعا و ،هینیع یف اهللا رسول     َفبصق  ،به یفأت ".هیإل

 ک   رس ل  على    ُ ْانف ذ " :قال ؟مثلنا ونوایک حتى  ُ    ُ  أ قات ل ه م اهللا رسول ای" :یعل فقال ،إلیالرا       فأعطاه 

 ،اهللا حـق  مـن  همیعلـ      جـب  ی بما وأخبرهم ،س�ما� إلى      ادع هم ثم ،       بساحت هم    ِ َتنز ل  حتى

ـ    َون کت أن من ک ٌ ر لیخ      ًواحدا     ًرج�  کب   ُُاهللا   يهدی ألن فواهللا ، همـان (»."الـنعم       ح مـر  کل

  )40ص

  برتري بر ابوبکر  .3ـ14

از ابوبکر با عطف به آن قابـل اسـتفاده    که برداشت برتري امام علییی ها از روایت

پـس از ناکـامی    رسول خدا .حدیث رایإل است که پیش از این بیانش گذشت ،است

چنین معانی بلندي براي فردي کـه موفـق بـه انجـام آن      ،ابوبکر در گشودن درب خیبر

  )38ص، همان(.گردد به کار برد

توبه  ، اب�غ سورۀسازد می برداشتی را از کتاب حاضر میسرروایت دیگري که چنین 

ابوبکر گذاشته شده بود اما به دسـتور   است که پیش از آن بر عهدۀ توسط امام علی

 بعـث « :گذاشـته شـد   امـام علـی   ۀمسئولیت آن از ابوبکر سلب و بر عهد پیامبر

 بهـا  سـار  ثم منه فأخذها ایعل أرسل قیالطر ببعض انک إذا حتى ببراءة رکب أبا اهللا رسول
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ـ  � إنه اهللا رسول قال فقال نفسه یف رکب أبو فوجد  ».یمنـ  رجـل  أو أنـا  إ� یعنـ  يؤدی

  )110ص، همان(

 .ده اسـت این فضیلت را با پـنج طریـق نقـل کـر     شود که نسایی مضمون می یادآور

  )111ـ107ص، همان(

و رد کـردن آن دو توسـط    روایت خواستگاري ابوبکر و عمر از حضرت زهرا

از تقـدم   تواند شـاهدي دیگـر   می و پذیرفتن خواستگاري امام علی رسول خدا

هـا  نا« :اهللا رسـول  فقـال  عمرفاطمـإل  و رکب أبو  َ َ خ ط ب « بر ابوبکر باشد: امام علی

  )167ص، همان(».منه       فزو جها یعل فخطبها رةیصغ

 خود گویاي برتري امـام علـی   ،عنوانی که نسایی براي بیان این حدیث برگزیده

 بنـت  فاطمـإل  مـن  نیاآلخر و نیاألول دون یعل به  ُ خ ص  ما رکذ« بر ابوبکر و عمر است:

  )جا همان(».رسول اهللا

بـر ابـوبکر    روشنی بر برتري امام علی ت دیگري که بسان روایات پیشین بهروای

قریش  گروهی از ، گزارشی است که در آن آمدهو همچنین عمر بن خطاب د�لت دارد

رسیدند تا جمعی از بردگانی که به او پیوسته بودنـد بـه آنـان     به حضور رسول خدا

از این واکنش  دند! اما رسول خدابوبکر از این پیشنهاد استقبال کرعمر و ا .بازگرداند

انگیزاند که  بر دادند که خداوند مردي را برمیپس از آن رسول خدا خ .برافروخته شدند

از  ابوبکر و عمـر هریـک   .جنگد می آزموده است و براي خدا با شمارا با ایمان قلب او 

بـودن   در پاسخ، هریـک  پیامبرد مورد نظر نیستم؟ رسول خدا پرسیدند آیا من آن فر

دوزد در همـان حـال    مـی  نعلـین را  کـه  آن دو را نفی کردند اما فرمودند او کسی است

ـ  فقـالوا  شیقـر  من أناس یالنب جاء قال« تا بدوزد: دداده بودن نعلینی به امام علی  ای

 و نیالـد  یف رغبإل بهم سیل كأتو قد دنایعب من أناسا وإن كوحلفاء کرانیج إنا محمد

 فقال تقول ما رکب یألب فقال نایإل فأرددهم وأموالنا اعنایض من فروا إنما الفقه یف رغبإل �

 أنهـم  صدقوا قال تقول ما یلعل قال ثم یالنب وجه ریفتغ کوأح�ف کرانیلج إنهم صدقوا

ـ  قال ثم یالنب وجه ریفتغ كوحلفاء کرانیلج  میکعلـ  اهللا بعـثن یل اهللا و شیقـر  معشـر  ای

 أبو فقال مکبعض ضربی أو نیالد على مکضربنیفل مانیلإل قلبه اهللا امتحن قد مکمن رج�

ـ  نکـ ول � قـال  اهللا رسول ای هو أنا عمر قال � قال اهللا رسول ای هو أنا رکب  يالـذ  کذل
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  )61ص، همان(».خصفهای نعله ایعل أعطى وقد النعل خصفی

رسـول  آنجـا کـه    ؛شود می روشنی دیدهبرتري در روایت طیر مشوي نیز به  چنین

را هـا   آن ندانسـته و حضـور  ق اجابـت دعـایش   اول و دوم را مصـدا  خلیفـۀ  خدا

 کنـد:  می خویش اط�قبر استجابت دعاي را  امام علیورود در مقابل پذیرد  نمی

 لکـ أی یـک إل کخلقـ  بأحـب  یائتن اللهم فقال طائر عنده انک یالنب أن کمال بن أنس«

، همـان (».لـه  فـأذن  یعلـ  وجاء فرده عمر وجاء فرده رکب أبو فجاء ریالط هذا من یمع

 )32ص

  برتري بر عمر بن خطاب .4ـ14

اي  هبر ابوبکر گفته شد که در پار ع�وه بر آنچه در موارد پیشین از برتري امام علی

و  شود می نظر ، از تکرار آن صرفدوم نیز در متن قضیه حضور داشت ۀاز شواهد خلیف

ی بـه آرزوي عمـر بـن خطـاب     شود که نسای می از حدیث رایإل اکتفابه یک مورد  فقط

 :اهللا رسـول  قـال « ده اسـت: ماننـدي تصـریح کـر    بی یابی به چنین فضیلتبراي دست
 مـارة ا� أحببـت  فمـا  :عمر قال ".هیعل فتحی ،    َ رسول ه  و   َاهللا    ح ب ی    ًرج�     ًغدا   َإل یالرا  َّن ی ُ  أل عط"

 اهللا فـتح ی فقاتـل حتـى   اذهب" :قال ثم ،فبعثه ، ًا یعل فدعا .لها      َ فاشرأ ب  :قال .ومئذی قط إ�

 شـهدوا ی أن على قال الناس أقاتل ع�م اهللا رسول ای قال بایقر فسار ". َ ْ َ  ت ل ت ف ت  � و ،یکعل

ـ  وأمـوالهم  دمـائهم  عصموا فقد فعلوا فإذا اهللا رسول محمدا وان اهللا إ� اله � أن  إ� یمن

  )45ص، همان(».اهللا على وحسابهم بحقها

کند که از حسرت عمر بـن خطـاب از ایـن     می سه روایت نقل خصائصنسایی در 

  )45ـ44ص، همان(.دهد می فضیلت خبر

  برتري بر عثمان .5ـ14

سـوم از   بداهللا بن عمـر در خصـوص فـرار خلیفـۀ    عثمان در پرسشی که از عبرتري بر 

دهـد از او   مـی  پس از آنکه ابن عمر به این پرسش پاسخ .یابد می جنگ احد شده نمود

کند کـه غیـر قابـل قیـاس      می طرحاي  هگون پرسند او پاسخ را به می امام علی دربارۀ

 انمنکـ  :قـال  ،عثمـان  عـن  عمـر  ابن    ٌرج ل     َسأل «سازد:  می را متبادر بودن امام علی

 ،یعلـ  عـن      َ   وسـأل ه   .فقتلوه     ًذنبا  أصاب ثم ،هیعل اهللا فتاب ،الجمعان التقى ومی    َّ  تول وا نیالذ

  )150ص، همان(»!؟اهللا رسول منزلته من قرب ترى أ� ،عنه تسأل � :فقال
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  جهینت .15

شـود   مـی  دریافـت  خصـائص از  شود معناي خاصی کـه  می روشن ،بر اساس آنچه آمد

 و امـام علـی   است که این دسته از روایـات را خـاص رسـول خـدا    اي  هگون به

شود که او بـا چنـین نگرشـی     می نیز روشن نسایی خصائصبا بررسی  .گردانیده است

را بـر آن داشـت تـا     نسایی رسد غایتی که می به نظر .ساختار کتاب را سامان داده است

 ه بلکـه وي در پـی آن بـوده اسـت    را بنگارد واکنش در مقابل شـامیان نبـود   خصائص

ترمـذي بـدان روي    سـنن  گاهو  فرو گذاشته بخاري یححصرا که  امام علی لفضای

شود که  می روشن نسایی خصائصاحادیث  ۀبا مطالع. بازنمایی کند ،خوش نشان نداده

کـه ایـن    هرچنـد  ؛بر سایر خلفا برتري داشته است او بر این باور بوده که امام علی

  .تواند به معناي شیعه بودن نسایی باشد اثبات نمی
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