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اتحاف السائل بما لفاطمه من المناقب و »نقد و بررسی رساله 
 «الفضائل

 

 چکيده
ند. در این میان توجه به پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت ایشان همواره در میان مس مانان جایگاه ویژه ای داشته

قرار داشته است. نویسنده مشهور و  ای خاص مدنظر ع مای خاصه و عامهحضرت فاطمه )س( به گونه
ای رساله« ق قشندی»ق( معروف به  1014-374عالم شافعی مذهب، مممدبن مممدبن عبداهلل مصری )

در بیان مناقب و فضایل « المنتقي من اتحاف السائل بما لفاطمه من المناقب و الفضائل»تمت عنوان 
له سعی داشته تا با دقت در نقل روایات حضرت فاطمه)س( تالیف کرده است. ق قشندی در این رسا

های مخت ف روایت یک حدیث از راویان متعدد ها خواننده را با نموهمتناقض و متضاد و جمع میان آن
های آشنا سازد. در این مقاله، سعی شده با بررسی منابع مورد استفاده ق قشندی در این رساله و بیان ویژگی

دگاه او به عنوان یکی از ع مای عامه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان کار او و تجزیه و تم یل آن، دی
های ها، خواننده را با نموهداد که ق قشندی با دقت در نقل روایات متناقض و متضاد و جمع میان آن

مخت ف روایت یک حدیث از راویان متعدد آشنا سازد. البته گاهی بدون تم یل روایات، روایتی را بدون 
 .بر روایت دیگر ترجیح داده است دلیل
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 مقدمه

نقش مهم و ، احادیث به عنوان دومین منبع دریافت معارف دینی پس از قرآن کریم
، ثیر احادیث در ابعاد مخت ف زندگیتاعهده دارد. به جهت ثری را در معرفی اسالم بروم

سازی و تمریف آن دست ط ب از روزگار پیامبر)ص( به حدیثافرادی سودجو و فرصت
، زدند. روند جعل احادیث از دوره عمر با فرمان منع تدوین حدیث و نشر اسرائی یات

مس مانان با کمبود منابع ، هجری 100به طوری که پس از لغو این فرمان در  تسریع یافت
یید سخنان صمابه و یا به تارای حل این مشکل به جدی در این باره مواجه شدند. ب

. کردرو بهب بیشتری روتاهایی نظیر قیاس متمسک شدند که روند تمریفات را با شروش
ائمه)ع( یاران خود را به شناسایی احادیث صمیح از ناصمیح دعوت  ،در این میان

دیث جع ی مطرح موازین و ضوابطی را برای تشخیص احا، کردند. اهل درایه و حدیثمی
. عالوه بر تصریح خود قرآن کریم که در استکریم قرآن، ترین آناند که مهمکرده

در موارد متعدد پیروان اطهار پیامبر و ائمه، سوره فرقان به وضوح به آن اشاره شده است
(. دومین 1521، طباطبایی)حسینی انده احادیث با قرآن کریم فراخواندهخود را به مقاب 

دیث نادری در برابر سنت مس م پیامبر است که اگر ح، ن تشخیص احادیث نادرستمیزا
)همان(. میزان مهم دیگر اجماع امت اسالمی  حدیث مزبور مطرود استآن قرار دیگر، 

 )همان(.  جع ی است، است که اگر حدیثی با آن مخالف باشد
طرد احادیث جع ی  پژوهان با تکیه بر آن بهاز دیگر موازینی که بسیاری از حدیث 
اطهار به اهمیت و حجیت که در احادیث نبوی و ائمه استاستدالالت عق ی ، پردازندمی

شناس را در تعیین تواند حدیثدیگری که می )همان(. ضابطه آن اشاره شده است
توان انی زمانی و مکانی را میریخ صمیح است که ناهمخو، تااحادیث باطل یاری دهد

توانند دادن احادیث متواتر می ص داد. اهل حدیث همچنین با معیار قراراساس آن تشخیبر
 )همان(.  ها تشخیص دهندناهمخوانی احادیث ساختگی را با آن 

)نقد بیرونی( و نقد متن )نقد درونی( مورد  در دو مبمث نقد سند احادیث معموال 
که در این مورد با  استنظر ، کیفیت سند موردگیرد. در نقد بیرونیداوری و نقد قرار می

گیرد. در نقد بیرونی متن و مداقه قرار می راویان حدیث مورد، رجوع به کتب رجالی
 شود.بررسی میتر بیان شد، کمی قبلپژوهی که ممتوای حدیث با معیار موازین حدیث
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 بری از منابع حدیثی و روایات را دربخش قابل توجه، منقبت و فضی ت اهل بیت 
لفانی به نگارش در آن واز همان قرون نخستین اسالمی م تاسبب شد ، ین امرگیرد. امی

بیت نزد مردم نگارش کتب و زمینه همت گمارند. به تدریج به جهت مقام واالی اهل
 این زمینه رشد چشمگیری یافت.  رساالت در

خصوص گرایش مذهبی این نگارندگان باید خاطرنشان کرد که در هر دو مذهب در 
کتب بسیاری نوشته شده ، یعنی تشیع و تسنن درباره مناقب اهل بیت ؛شده اسالمی شناخته

لفانی به وحنب ی و مالکی م، های شافعیهای متعدد تسنن با گرایشاست. در میان فرقه
اما این امر در مورد شاخه شافعی مذهب که ، اندبیت همت گماشتهنگارش مناقب اهل

نمود بیشتری دارد. آنچه در این مورد حائز   ،هارادت خاص نسبت به اهل بیت داشت
سیاسی و مذهبی اهل سنت است که موجبات جعل های گیریجهتاست، اهمیت 

برای حفظ و حراست از میراث و مقام تا، است. در همین راس احادیث را فراهم کرده
 باید احادیث ساختگی از احادیث معتبر تمیز داده شود. بیتاهل
که  )س( استای در موضوع فضی ت حضرت زهرا نقد و بررسی رساله، مقاله پیش رو 

به معرفی  آمده است. در ابتدامذهب به رشته تمریر درمای شافعیای از ع به ق م نویسنده
های رساله پرداخته شده است. سپس با تمسک به ضوابط ه بابتانویسنده و توصیف کو

 است.  مورد داوری واقع شدهرساله در دو بعد سندی و ممتوایی پژوهی، حدیث

 معرفي رساله. 1
توجه بسیاری از ، شان در میان اهل بیتحضرت زهرا )س( به جهت جایگاه ویژه

اند. ع مای اهل سنت نیز در کتب خود به فضایل این نگاران را به خود ج ب کردهمناقب
عبداهلل مصری مممد حجازی بن مممد بن ، اند.از جم ه این ع مابانوی بزرگوار پرداخته

 وی وجود دارد.  تاسفانه اطالعات اندکی  دربارهکه م استمعروف به واعظ ق قشندی 
گردد. از این ق قشندی از عالمان شافعی مذهب بوده و اص یت او به ق قشنده برمی 

شناس مشهور ابوالعباس احمد ع ی بن احمدبن جهت از دیار مورخ و نسب
نهایة األرب في معرفة انساب العرب و صبح األعشي في  بتاق قشندی نویسنده کعبداهلل

قمری متولد شد  347در   از منازل حج در راه حجاز است. وی در باکری صناعة اإلنشاء
و در قاهره پرورش یافت. سرانجام پس از عمری تالش ع می و نگارش کتب مخت ف در 
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 هفی کرده که در زمینوی را خاتم ع ما معر، سالگی به جوار ایزدی پیوست. الممبی 71
نفر ذکر شده که این امر  10معارف الهی شهرت فراوانی داشت. تعداد مشایخ وی بالغ بر 

االستعالم في رزیه النبي »توان به لیفات او میتا. از استدهنده وسعت ع می وی نشان
ح شر» و «الفيه السيوطيشرح»، «البرهان في اوقاف السلطان»، «عليه السالم في المنام

 (.1114 ،ق قشندی و  1130، ؛ زرک یتابی، اشاره کرد )الممبی «الجامع الصغير

به « اتحاف السائل بما لفاطمه من المناقب و الفضائل»ای با عنوان رساله، ق قشندی  
 این رساله .(1114، )ق قشندیو پرهیزگاران عصر خود نگاشته است  پیشنهاد یکی از اولیا

آوری کرده است. از رساله )س( را جمع زهرافاطمه مناقب، نگاریبه صورت تک
بخانه جامع تانظر دو نسخه خطی به دست آمده که نسخه اول در مکتبه احمدیه در کمورد

. از این اثر چند استشود و دیگری در دارالکتب مصریه زیتونیه تونس نگهداری می
 نسخه چاپی نیز موجود است. 

 است تحاف السائل بما لفاطمه من المناقب و الفضائلاب تاک ،مبنا در این مقاله نسخه 

چاپ شده است. از این  1114در  مجمع العالمي للتقریب المذاهب اإلسالميکه توسط 
ای تمت عنوان که مؤسسه الزهرا در مجموعه استرساله نسخه چاپی دیگری نیز موجود 

 است.  به چاپ رسانده مری ق 1510در « فضائل فاطمه الزهراء»
  :ین رساله در پنج باب تنظیم شده استا 

در این باب به مباحثی چون والدت حضرت زهرا و القاب ایشان  مولف باب اول:
پردازد. وی در ابتدا نظرات متفاوتی را در باب زمان والدت حضرت زهرا را ذکر می

ای ، اشارهگذاریو بتول و سبب این نامدر باب القاب فاطمه، زهرا  کرده است. سپس
های حضرت بیان کرده و ه داشته است. در ادامه بطالن روایاتی را در باب تسمیه نامتاکو

 به پایان رسانده سخن خود را در این باب با بیان ممبوبیت فاطمه نزد رسول خدا )ص(
 (.1114، )ق قشندی است

به طور ل مربوط به آن ئازدواج حضرت زهرا و مسا، درخصوص در این باب باب دوم:
مطرح ، به بمث پرداخته شده است. در ابتدا موضوع سن حضرت در زمان ازدواج مفصل

سالگی ذکر شده است. در  21 تاسال  14سن حضرت را از ، شده که در روایات مربوطه
ازدواج حضرت فاطمه با ع ی )ع( را از قول ابن مسعود و طبرانی به امر ، ادامه بمث

مالک را در باب خواستگاری ابوبکر و بنسخداوند دانسته است. سپس روایت مشهور ان
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)س( و رد خواسته آنان از جانب رسول خدا و درخواست آن دو از  عمر از فاطمه
در مولف  حضرت ع ی )ع( برای خواستگاری از حضرت فاطمه مطرح شده است. 

ادامه به بمث درباره جهیزیه حضرت و ولیمه شب عروسی پرداخته و در این مرتبه هم 
متفاوت را آورده است. سپس تعارض و تناقضی که در آن وجود داشته را ذکر روایات 

 کرده است )همان(.
. این است)س(  مورد فضایل حضرت زهرا حدیث در 57دربرگیرنده  این باب باب سوم:

ن و مقام آن حضرت را نشان ایش حضرت زهرا )س( بوده که شتااحادیث در مدح و س
احادیث ، بخش اول؛ توان در دو بخش تقسیم کردمیمی دهد. در کل این احادیث را 

اهلل درباره فاطمه زهرا مبتنی بر نهی کردن آزار و اذیت حضرت و تشویق به شاد رسول
در روایات بسیاری آزار و اذیت فاطمه را  )ص( . حضرت مممداستکردن ایشان 

خود  همسنگ با آزار و اذیت خود و مسرور کردن آن حضرت را مانند مسرور کردن
)ص(  دهنده ممبوبیت و عالقه وافر حضرت مممدنشان، دانسته است. این دسته روایات

کند می ن و رتبه معنوی و اخروی حضرت را بیانابیشتر ش ،دیگر است. دستهبه دخترشان 
معرفی حضرت زهرا به عنوان سرور ، حسن و حسینو بر حرمت جهنم بر فاطمه، ع ی، 

 .)همان( کنداشاره می، شدگان به بهشتلین داخلزنان بهشت پس از مریم و او
است. این  بیان شده در این باب خصائص مختص حضرت زهرا )س( باب چهارم: 

ورد بیان شده که از نظر ق قشندی جزو افتخارات حضرت بوده و مقام شش مها در ویژگی
 دهد. و رتبه باالی ایشان را بر دیگران نشان می

بمث درباره روایات ، تناد به منابع مخت ف سنی و شیعه بودهاولین ویژگی که با اس 
 . ، است«فاطمه سرور زنان اهل بهشت پس از مریم است»مخت ف حدیث 

آزادی حضرت در انتخاب شوهر بوده و از قول ، کید شدهتاویژگی دومی که بر آن  
 ازدواج با ایشان حرام بوده، طبری نقل شده که در صورت عدم رضایت آن حضرت

ب که دیگر دختران ، این ویژگی را تنها مختص حضرت فاطمه ندانسته مولفاست. البته 
  مشمول این امر برشمرده است.، رسول خدا و کسانی که منتسب به نبوت بودند

اشاره ، س مه نقل کردهآن را با استناد به ع مای اهل سنت از ام مولفکه  ویژگی سوم 
 شد. گاه حیض نمیبه این مط ب است که آن حضرت هیچ
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شدند. این امر را ق قشندی چهارمین ویژگی این حضرت این بود که ایشان گرسنه نمی 
با استناد به دعایی بیان کرده که حضرت رسول در حق دخترشان ادا کردند. وی به نقل از 
عمران بن حصین نقل کرده که زمانی با رسول خدا بودم و حضرت فاطمه از فرط 

ن زرد شده بود. حضرت نیز در حق ایشان دعایی فرمودند و از آن شاگرسنگی چهره
  هنگام به بعد دیگر حضرت فاطمه گرسنه نشدند.

ام س مه و امام ، کید به منابع اهل سنت چون ابن سعدتابیشتر با  مولفویژگی پنجم که  
بودند که پس از مر( این است که حضرت فاطمه تنها فردی ، احمد آن را ذکر کرده

ب که پیش از مر( خودشان را غسل دادند. البته ق قشندی در پایان این داده نشد،  غسل
کند که بسیاری معتقدند حضرت ع ی )ع( یا اسماء بنت عمیس ایشان را روایت اشاره می

  اند.پس از مر( غسل داده
 قصد دارد از طریق آن برتری فاطمه بر دیگر فرزندان رسول مولفویژگی ششم که  

خدا تنها به واسطه حضرت فاطمه  اشاره به این قضیه است که نسب رسول، ان دهدخدا نش
 (.همان) حفظ شد و نسب دیگر فرزندان رسول خدا منقرض شد

)س( پرداخته است.  حدیث از حضرت فاطمه 10در این باب به ذکر  مولف باب پنجم:
ها همین احادیث تن، ه حضرتتاوی در ابتدای این باب یادآور شده که به سبب عمر کو

به دست آمده است. سپس اشعاری از آن حضرت را بیان کرده که در سو( پیامبر و 
 )همان(.  مقام و جایگاه حضرت ع ی )ع( سروده شده است

)س( است. ق قشندی  آوری مناقب فاطمه زهرالیف این رساله جمعتااز  مولفهدف  
متعدد درباره مناقب حضرت زهرا  به ذکر روایات  تادر نوشتن این رساله مدنظر داشته 

 کند. مورد بمث خود ذکر میبپردازد. وی روایات متعدد را در باب مسائل 

 بررسي سندی. 2
که همه موارد آن به دقت  به راویان مخت فی ارجاع داده در تدوین این رساله مولف

از ،  قشندی. بیشترین روایات قاستنفر  50استخراج شده است. تعداد این راویان بالغ بر 
 15 حاکم نیشابوری، بار به وی استنادکرده است. از دیگر راویان وی 21که  است طبرانی

 7ابن سعد ، بار 7ترمذی ، بار 3ابن جوزی ، بار 1ابن حجر عسقالنی ، بار 10عایشه ، بار
 1عمران بن حصین ، بار 7ابوهریره ، بار 5ابن ماجه ، بار 5ابن اسماق ، بار 1ابن عباس ، بار
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اسامه بن ، سهی ی، مداینی، ام س مه، بار و از بخاری 4ابن عساکر ، بار 3امام احمد ، بار
طبری و ، ابن شاذان، ذهبی، زبیر بن بکار، جابر بن عبداهلل انصاری، ابوایوب انصاری، زید

 ابوبکر شافعی تنها یک یا دو مرتبه روایت کرده است.
ها توان دریافت که آنمی، تناد جسته استها اسبه آن مولفبا نگاهی به راویانی که  

سندیت و  تاشود سعی می، تر این موضوعاند. برای فهم عمیقهای متفاوتی داشتهگرایش
 اعتبار روایات به نقد و بررسی گذاشته شود. 

اعتماد نقل شده که در اینجا از راویان مورد ای از احادیث مورد استناد ق قشندیدسته 
( که بیشتر روایات این 100-200) شود. طبرانیها پرداخته میاز آن به معرفی تعدادی

شایخ از جم ه ممدثین و حفاظ مورد اعتماد اهل سنت است که م رساله از وی نقل شده
 (.1302، )سمعانیاند حدیثی وی هزار نفر بوده

سنت از راویان مورد اعتماد و مشهور اهل (273-203) عیسی ترمذیابوعیسی مممدبن 
جزو کتب صماح سته اهل سنت ، سنن ترمذی یا جامع ترمذی، ب مشهور ویتا. کاست

عراق و خراسان عرضه کرده ، بش را بر ممدثان حجازتاک، که خود وی گفتهاست. چنان
ای گونهبه ب نزد اهل سنتتایید آنان قرار گرفته است. اهمیت و جایگاه این کتاو مورد 

، اش سنن ترمذی نباشدهرکس در خانه» اند:ن گفتهاست که برخی از ع ما در تمجید آ
 (.1330، )ذهبی «گویا پیامبری در خانه دارد

اعتماد  شناسان موردپژوهان و کالمحدیث یکی از، (311-153) الدین سیوطیجالل 
 باب اهل بیت به صورت پراکنده در روایاتی درباره فضایل اهل، . ویاستمذهب شافعی

 (.تابی، )صادقی است بی گردآوردهتاها را در کاهلل صادقی آنبیببیت نقل کرده که ح
صمابه معروف ، بنا به گفته شیخ صدوق، متک م و فقیه معروف امامی مذه ابن شاذان 

( از وکالی امام در نیشابور 123-200) امام حسن عسکری بوده و در عصر غیبت صغری
 هترین نفوذ را در منطق، بیشجری(. وی در قرن سوم ه1114، )صدوق رفتشمار میبه

لیف بوده که از تا 110لیفات وی بیش از تاویژه شهر نیشابور داشته است. شمار خراسان به
العالم و فيالمسایل»، «كرامالرد علي ابن»، «الفرایض الكبير»، «الفرایض الصغير»، جم ه آن
 «ضاللهتبيان اهل» و «ي الطالقالنقض علي عبيد ف»، «الرد علي الباطنيه و القرامطه»، «حدوثه

  (.1110، )مازندرانی است
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که ممدثان به روایات وی  استدیگر راوی ثقه و مورداعتماد ، ابوایوب انصاری 
روایات زیادی اهلل )ص(، وی به سبب نزدیک بودنش به رسول دهند.اهمیت بسیاری می

حافظ سنت نبوی و مکثر او را ، های مخت ف از آن حضرت نقل کرد. از این رودر زمینه
 (. 1503، ابن اثیرو  1510، )ابن سعد انددر حدیث خوانده

ترین ممدثان شافعی مذهب عصر خود بود که بسیاری حاکم نیشابوری یکی از بزر( 
اما عقیده داشتند که وی به ، انداز عالمان اهل سنت وی را از ممدثان مورداعتماد دانسته

(. این امر به سبب انصاف 1330، ذهبی و 1112، )سمعانی مذهب شیعه تمایل داشته است
ب ارزشمندی به نام تاع می وی بوده که احادیث روایان شیعی مذهب را در ک

 المستدرک ع ی الصمیمین آورده است.
ها سندیت و اعتبار چندانی نداشت. افرادی بودند که روایات آن، در میان این راویان  

از دشمنان سرسخت  ل بود که بنا به نقل ع ماء اهل سنتاز این جم ه عکرمه بن ابوجه
زمان فتح مکه ایمان  تاورزید و رسول خدا بوده که در عصر جاه یت با پیامبر عداوت می

، عسقالنی و 1503، ابن اثیر؛ 1512، )ابن عبدالبر نیاورد. بعدها نیز در جرگه خوارج درآمد
کذاب که از خود حدیث وضع می عکرمه را به عنوان فردی ع مای رجال،  (.1514
، عکرمه دروغگوست» برخی از آنان اظهار کردند که آنجا که تا اندکردهمعرفی ، کرده

با این حال  «گویدکند و مخالف آن را میشب تکذیب می، گویدچیزی را که صبح می
و اند و بخاری صدق او را ترجیح داده و روایات بسیاری از اوی را توثیق کرده، ایعده

ذکر کرده است. در حالی که مس م نیشابوری کذب او را ترجیح داده و جز یک روایت 
که به آن حدیث هم اعتماد نکرده و برای تقویتش حدیثی را از سعید بن جبیر در همان -

 .(تابی، دیگر روایتی از او نقل نکرده است)ابوریه -مورد نقل می کند
از - ب صمیح بخاریتاصاحب ک، (240-135) اسماعیل بخاریابوعبداهلل مممدبن 
رود. برخی از ممدثین از شمار میالسته بهجزو صماح  -سنتترین کتب روایی اهلمهم

اند. یمیی بن معین و ع ی بن مدینی روایات وی را صمیح دانسته، جم ه احمد بن حنبل
از  ب پستاترین کآنجاست که آن را صمیح تاب از منظر برخی ع ما تاسندیت این ک

رجالی را که ، سنتشناس اهلاما برخی ممققان حدیث، اندب خدا معرفی کردهتاک
حجر اند. از آن جم ه ابنثقه معرفی کرده، افرادی غیرها روایت نقل کردهبخاری از آن



 1933تابستان |  93شماره | 11 دوره| سراج منير فصلنامه علمي  | 191

تن از راویان  500که در مقدمه ج د دوم خود بر شرح صمیح بخاری نام  استعسقالنی 
 ( .1501، عسقالنی تا و ، بی)ابوریه ضعیف را آورده است

به عنوان فردی یاد شده که روایات بسیاری را  های ع م رجال شیعهبتاابوهریره در ک 
کند که سه نفر به جعل کرده و به پیامبر نسبت داده است. شیخ صدوق روایتی را نقل می

بت به ابوهریره ها ابوهریره بود. انتقاد نسدادند که یکی از آنپیامبر بسیار دورغ نسبت می
ب که اهل سنت نیز او را واضع حدیث دانسته و تکذیبش ، تنها به شیعیان منمصر نیست

ابوهریره به عنوان فردی شناخته شده که به نشر ، (. عالوه بر آنتا، بی)ابوریه کردند
سالم را در بین مس مانان منتشر بناالحبار و عبداهللاسرائی یات پرداخته و اخبار کعب

 )همان(. تساخ
ابن » ق( معروف به 437 401ابوالفرج عبدالرحمن بن ع ی بن مممد جوزی بغدادی ) 

های فراوانی در بتایکی از دانشمندان مهم و قابل توجه اهل سنت است که ک« جوزی
، شناسیصمابه، رجال، اخالق، حدیث، های مخت ف ع وم اسالمی مانند تفسیر قرآنزمینه

. است خران قرار گرفتهتام نوشته که مورد توجه و استناد مریخ اسالتاسیره نبوی و 
اعتقاد به تشیع را دلیل بر ضعف ، جوزی مثل سایر تراجم نویسان و ع مای اهل سنتابن

كان یرمي »، «الي التشيع»یا« كان یميل الي الرفض» هایی مثلراوی دانسته و با عبارت
خواسته است « و ال یعظم بيت الخالفة»، «ضیتظاهر في الغلو و الرف»، «باالعتزال و الرفض

که راویان شیعه را تضعیف و رد کند. وی با شیعیان دشمنی و کینه مخصوصی داشته و با 
به طوری که همه ع مای شیعه بغداد را از منبر منع  کردشیع به عنوان بدعت مبارزه میت

دی و ممتوایی ابن نامه خود پس از برشمردن خطاهای سنحسینی کاشانی در پایان. کرد
خطاهای او تعصب  همه بیت به این نتیجه رسیده که ریشهجوزی در باب فضایل اهل

های نقد کارگیری صمیح مالکاو به احادیث بوده که مانع از به همذهبی و نگاه یک سوی
است)حسینی  ها صمه گذاشتههایی که خود بر درستی آنمالکاست؛  حدیث شده

 (.1114، کاشانی
دست به  تاحاکی از آن است که وی قصد نداشته ، وع راویان مورد استناد ق قشندیتن 

موارد ، با ذکر روایات متفاوت و گاه متناقض تاب که درصدد بوده ، گزینش روایات بزند
 اختالف آن را یافته و به تشریح آن بپردازد.
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 بررسي محتوایي. 9

است.  )س( باره فضائل حضرت زهرانگاری دریک تک، رساله مورد بررسی در این مقاله
آوری ، وی سعی داشته در حد توان به جمعآیدچه از فموای کالم نویسنده برمیچنان

 مناقب حضرت زهرا )س( بپردازد.

 . نکات مثبت9-1
 متفاوتهای ذکر روایت. 9-1-1

به موارد  در برخی موارد مانند سن ازدواج حضرت زهرا )س( بدون ذکر راویانمولف 
 21و 11، 10، 14سن حضرت را ، ف اکتفا کرده است. وی بیان کرده که روایاناختال

 اما هیچ تم ی ی در باب درستی یا عدم درستی آن ارائه نمی دهد، اندسال ذکر کرده
 (. 1114، )ق قشندی

 رد روایات ضعيف. 9-1-1-1

ه به نظر ریخی اشتباتارد روایاتی است که از نظر تم یل ، از خصوصیات مثبت این رساله
)س( و  در مورد القاب حضرت زهرا مولفزمانی که ، رسد. به طور مثال در باب اولمی

 بمثی را در مورد بطالن وجه تسمیه برخی القاب باز کرده، راندسخن می، وجه تسمیه آن
روایاتی که ، )س( است. پس از ذکر روایات صمیمه در باب وجه تسمیه حضرت فاطمه

 -به دلیل والدت ایشان بعد از بعثت-است  آن حضرت قبل از بعثت گذاری مربوط به نام
ق قشندی با استناد به صمیح دانستن روایاتی که فاطمه قبل از بعثت متولد  .رد کرده است

)س( را مربوط به شب معراج پیامبر  بطالن روایاتی را که ع ت وجه تسمیه فاطمه، شده
 )همان(.    کندثابت می، انددانسته

 روایات به قرار ذیل است:این 
در آن شبی »فرمود:  )ص( پیامبرکه  کردهحاکم در مستدرک از سعد بن مالک نقل  -

آن را خوردم و خدیجه  جبرئیل یک گالبی از بهشت برایم آورد.، که به معراج برده شدم
« گردن فاطمه را می بویم، شومق بوی بهشت میتاپس هر وقت مش، به فاطمه حام ه شد

 (.تا، بیحاکم نیشابوری ر. ک:)
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جبرئیل از بهشت به ، از خطیب بغدادی روایت شده است که در شب معراج -
با  ای شد. هنگامی که به زمین آمددر ص ب او تبدیل به نطفه سیبی داد و آن، پیامبر)ص(

 )س( حام ه شد.  به فاطمه یخدیجه همبستر شده و و

بوده  تبعث سال پنجم، (را )سحضرت زه والدت، نظر روایات صمیح شیعهطبق  
ر از نظ ن روایتسندهای ای، (. بنابراین1520، عام ى و 1517، یوسفى غروى ر. ک:) تاس

 .و معتبر است حصمی شیعه

دهد که این روایت از طرق و اسناد متعدد از جم ه نیز نشان می اهل سنت بررسی منابع 
نقل  (1514، القرشیه)و عایش ی()الطبر ابن عباس، (1334، ذهبی) عمر بن خطاب از طریق

)ص( مطرح  اقوال متعددی را درباره معراج پیامبر، ع مای اهل سنت همچنین. شده است
ماه بعد از  11و  (تابی، المرداوی) معراج حضرت را در سال اول، طبق چند قولکنند. می
ر)ص( دانسته زمان معراج قبل از بعثت پیامب، بنا بر روایتیدانند. می (1105، قرطبی) آن

اند که تصریح کردهل به تعدد معراج بوده و ئقا، برخی ع مای اهل سنت، شده است. حتی
 ق(.1500، )ح بی بار واقع شده است 10 پیامبرمعراج 

 ذکر روایات متناقض . 9-1-1-2
جمع روایات متناقض و ذکر موارد اختالف میان راویان است. ، از دیگر امتیازات ویژه آن

ابتدا به تفصیل ، )س( پرداخته دوم که به بمث درباره ازدواج حضرت زهراوی در باب 
باب  به طور مثال در. ها را آورده استروایات متعدد را ذکر کرده و سپس تعارض آن

ریده را بنمالک و عبداهللبنروایت متفاوت أنس، )س( ولیمه شب عروسی حضرت زهرا
مالک روایت کرده که ولیمه از بنأنس،  قشندیاست. به گفته ق به طور مفصل بیان کرده

آورده که در شب ، بریدهبنعبداهلل ، امااست شده همان پول زره حضرت ع ی )ع( تهیه
گوسفندی را برای ولیمه به آنان داد و چند نفر ، عبادهبنسعد، )س( عروسی حضرت زهرا

یت در کیفیت دادن ولیمه از انصار نیز چند صاع ذرت آوردند.  ق قشندی اختالف دو روا
زیرا در اصل ؛ ر این باور است که تعارض چندانی میان آنان وجود ندارد، اما ببیان کرده

 (.1114، )ق قشندی ها نیستدادن ولیمه اختالفی میان آن

 



 193 |زاده و سيروسي الهي

 نکات ضعف. 9-2
 عدم تحليل روایات. 9-2-1

ز جویریه دختر )ع( ا از نکات مورد نقد در باب سوم مربوط به خواستگاری حضرت ع ی
. مضمون این رویداد که در قالب سه روایت به نقل از ابن عباس و مسور بن است ابوجهل

با  )س( این است که حضرت ع ی )ع( پس از ازدواج با حضرت زهرا، مخرمه ذکر شده
به خدا » فرمود:، دختر ابوجهل ازدواج کرده است. پیامبر پس از اینکه متوجه این امر شد

(. همان) «ول خدا با دختر دشمن خدا نزد یک کس جمع نخواهد شدقسم دختر رس
در آن زمان ابوجهل زنده  یید کردهتامضمون این حدیث که گویا ق قشندی نیز آن را 

، )شهیدی در حالی که ابوجهل در رمضان سال دوم در جنگ بدر کشته شد بوده است
1105 .) 

ر را چنین بیان کرده که پس از این ام، سریر بن عقلةدر حدیث دیگری به نقل از  
فاطمه پاره تن من است »به ایشان فرمود:  اینکه پیامبر متوجه خواستگاری ع ی )ع( شد

حضرت از این امر روی گرداندند. تنها راوی این ، پس از آن«. نباید او را ناراحت کنی
ران نیز باید دیگ داددر حالی که اگر چنین امر مهمی روی میاست حدیث سریر بن عق ه 

دو سال پس از ، وربن مخرمهسم، ناق ین این روایت، کردند. عالوه بر آنآن را نقل می
و هنگام رح ت رسول خدا هشت سال  در شهر مکه به دنیا آمد هجرت پیغمبر به مدینه

پایه و ، باشد. البته این روایت توانست ناقل روایتی از پیامبر)ص(نمی، . بنابراینسن داشت
ریخی و حدیثی روشن تاهای متعدد ی ندارد وکذب آن در کتب و پژوهشاساس استوار

 (. 1105، و شهیدی 1110، ک: حسینی میالنی )ر. شده است

 ترجيح روایتي بر روایت دیگر بدون ذکر دليل. 9-2-1
روایتی را بر دیگر روایت ارجح دانسته  مولفاین است که گاهی ، از دیگر نواقص رساله
بدون اینکه استداللی درباره پذیرش آن ، استبی خود قرار دادهو آن را مالک ارزیا

در باب چهارم که خصائص حضرت زهرا )س( را بر دیگران  ،به عنوان مثال. داشته باشد
شمرد که آن حضرت پس از مر( امتیازات ویژه آن حضرت را چنین برمی ،کندبیان می

در انتهای مولف ا انجام دادند. ب که خودشان پیش از مر( این کار ر، غسل داده نشدند
)ع( یا اسماء  کند که افراد بسیاری اعتقاد به غسل حضرت ع یبیان این خصیصه عنوان می
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اعتنایی قرار داده و حتی نام بدون هیچ دلی ی این روایات را مورد بی ، امابنت عمیس دارند
 (1114، )ق قشندی کندکدام از این راویان را بیان نمیهیچ
کند که شاید در برابر امتیازات و مناقب خصائصی را ذکر می ، مولفین بابدر هم 

شرکت در مباه ه بود ، دیگر حضرت چندان اهمیتی نداشته باشد. از جم ه این امتیازات
است. در حالی که بسیاری از ع مای  ای نشدهکه در هیچ کجای این رساله به آن اشاره

آن را به طور ، ها روایت نقل کردهر رساله خود از آنعامه و راویانی که ق قشندی بارها د
ب طبقات الکبری در ترجمه المسین تاابن سعد در ک، اند. در این بارهمفصل بیان کرده

حسن و حسین ، ( دست فاطمهمای نجران پیامبر)صنویسد : در جریان مباه ه با ع )ع( می
(. حاکم 1510، )ابن سعد السالم را گرفت و گفت: اینها فرزندان من هستندع یهم

، : وقتی که آیه مباه ه نازل شدتاب مستدرک الصمیمین می نویسدنیشابوری نیز در ک
اللهم هوالء »را خواند و گفت :  -السالمع یهم– حسن و حسین، فاطمه، ع ی، )ص( پیامبر
 (.تا، بی)حاکم نیشابوری« بارخدایا اینها اهل من هستند :اهلي

 دون تناسب معنایيذکر روایات ب. 9-2-2
گونه )س( بدون هیچ ذکر احادیث فضایل حضرت زهرا، از دیگر نواقص باب سوم

شود که گویا رو میطوری که خواننده با ذکر احادیثی روبهبهاست بندی بررسی و تقسیم
 هیچ تناسبی با هم ندارند.

 برخی از این احادیث عبارتند از: 
 مرا آزرده است. ، ا بیازاردهر کس او ر، فاطمه پاره تن من است -
قدس )جایگاه قدس( در گنبد سفیدرنگی که  حظيرةفاطمه و ع ی و حسن و حسین در  -

 (.1114، )ق قشندی اندشود جای داده شدهسقفش به عرش خداوندی منتهی می
راوی گوید از رسول خدا شنیدم که بر منبر فرمود: بنی هشام بن مغیره از من اجازه  -

، دهمرشان را به ع ی تزویج کرده و به همسری بدهند. به آنان اجازه نمیخواستند دخت
که دخترم اری بکند ( مگر اینچنین ک ،دهم )و ع ی حق ندارداجازه نمی، اجازه نمی دهم

، که فاطمه پاره تن من است و آنچه او را بیازارددهد و دختر آنان را بگیرد چه اینرا طالق 
 (.)همان دهدمرا آزار می
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مسور بن مخرمه است که ، ذکر شود که تنها راوی این سخن بایددر مورد این روایت  
جزو ، در مورد روایاتش تردید جدی وجود دارد. وی گریبه جهت انتساب به ناصبی

لشکریان عبداهلل بن زبیر بود که در حم ه به خانه کعبه حضور داشت و نسبت به خاندان 
پاره تن من  هفاطم» روایتهمچنین (. 1510، ن سعد)اب پیامبر)ص( دشمنی بسیاری داشت

پیامبر)ص( نقل شده است و هیچ ذکری از با سندهای متعدد از دیگر اصماب  «است
، النصیبیق؛  1504، المربی) )ع( با فرد دیگری در آنجا نشده است ازدواج حضرت ع ی

 ه حضرت ع یچنین سخنی تنها برای تخریب چهر، (. بنابراین1504، األصبهانی و 2005
 )ع( روایت معتبری که از امام ع ی سخن با اینخصوص که ه)ع( بیان شده است. ب

به خدا قسم در طول » :می فرماید )ع(امام ع ی ،مخالف است. بنا بر آن روایت، رسیده
دوران زندگی فاطمه را غضبناک نکردم و بر کاری ناخواسته وادار ننمودم و او هم مرا 

 «.کاری نافرمانی ننمودخشمناک نساخت و در 
شود و با فرمود: خداوند با رضای تو خشنود می )ص( به حضرت فاطمه )س( پیامبر -

 (.1114)ق قشندی، شودخشم تو خشمگین می
 .()همان دنیا صبر پیشه کنهای ای فاطمه! بر مرارت -

 )س(  دقتي در ذکر تعداد روایات حضرت فاطمهبي. 9-2-9

. وی تعداد استباب پنجم  درباره آن به خطا رفته  مولفرسد از مواردی که به نظر می
حدیث  10تنها ، احادیث باقی مانده از حضرت زهرا)س( را به سبب عمر کم آن حضرت

توان موارد بسیاری را در حالی که در منابع حدیثی اهل سنت و شیعه می است ذکر کرده
 است.   یافت که ق قشندی آن را ذکر نکرده

، خداییم و برگزیدگان ا مخ وقاتارتباط خدا ب وسی ه، خدا  رسول بیت ما اهل -
، )ابن ابی المدیدهستیم  الهى پیامبران او و وارثان روشن خدا و دلی هاى پاک جایگاه ما

 (.تابی
 درامت اجتماعى نظم برقرارى ( را سبب)ع بیت از ما اهل و پیروى خداوند اطاعت -

 است قرار داده هااز تفرقه ماندن و در امان وحدت ما را عامل رهبرى و و امامت مىاسال
 .(1501، )طبرسی

 .(1522، )هیثمى بدارد )ع( را دوست ع ى که است کسى حقیقى تخهمانا خوشب -
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تکبر و  از دورى و نماز را براى داد قرار شرک از پاکیزگى براى را ایمان تعالى خداى -
 (.1501، )طبرسی خودخواهى

 اخالص پابرجایى براى را روزه و روزى فزونى و جان پاکى مایه را زکات تعالى خداى -
 )همان(. داد قرار

 و هماهنگى وحدت را مایه و عدالت دیانت استمکام را موجب حج ىتعال خداى -
 )همان(. قرار داد هادل
 و شایستگى استمقاق و صبر را وسی ه اسالم و هیبت عزت د را موجباخداوند جه -

 )همان(. قرار داد تعالى حق پاداش
ترند و با تر و مهرباننرم در برخورد با مردم هستند که شما کسانى بهترین -

 .(1171، )طبری اندو بخشنده مهربان همسرانشان
توان اظهار داشت که ق قشندی از توجه به ابعاد میدر یک ارزیابی ک ی از این رساله  

توان انتظار داشت که وی در این ای از زندگی آن حضرت غافل مانده است. نمیگسترده
اما ذکر مناقبی که حتی راویان وی به ، ه تمامی فضایل آن حضرت را ذکر کندتاکو رساله

ابعاد که احادیث و روایات  بر ضعف کار می افزاید. از جم ه این اندذکر آن پرداخته
 . استگیری حضرت از زیورهای دنیا کناره، فراوانی نیز در این باب آمده است

روزی حضرت ، حنبل به نقل از ثوبان آمده استبنا به روایتی که در مسند احمدبن 
، )س( رفتند. پس از آن پس از برگشت از جنگ به سراغ حضرت زهرا، مممد )ص(

ای خریده و دو بازوبند نیز در دست ضرت برای خانه خود پردهمشاهده کردند که ح
برگشت. پس از آن حضرت پرده و ، حسن و حسین بود. پیامبر بدون اینکه وارد خانه شود

 (.تابی، )احمد بن حنبل ای فقیر بدهدبه خانواده تادو بازوبند را به ثوبان داد 
و خاصه به آن اذعان دارند و  از دیگر امتیازات حضرت که بسیاری از ع مای عامه 

آیه تطهیر یا همان ، ه در قسمت احادیث داشته استتاای کوق قشندی تنها به آن اشاره
آمده  مولفدر کتب بسیاری از راویان  . تفسیر و توضیح این حدیثاست حدیث کسا

سعید )ع ( از ابی ریخ دمشق در ترجمه امیرالمومنین ع یتاب تادر ک است. ابن عساکر
به « و امرا اهلك بالصاله واصطبر عليها»)ص( بعد از نزول آیه  پیامبر»: نویسدری میخد

آمد )س( می ( و حضرت زهراماز صبح در ج وی درب خانه ع ی )عماه هنگام ن 1مدت 
الصاله رحمكم اهلل انما یریداهلل ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ویطهركم : »گفتو می
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زینب بنت ام س مه »است :  الکبیر آورده. طبرانی در المعجم(تابی، )ابن عساکر «تطهيرا
ع یهم -حسین و فاطمه  ،( در نزد ام س مه بود که حسن)ص گوید که رسول خدامی

)ص(    بر حضرت وارد شدند. حسن در یک سو و حسین در سوی دیگر پیامبر-السالم
( فرمود )ص پیامبر)س( نیز در میان این دو قرار گرفت. سپس  نشستند و حضرت زهرا

(. حاکم نیشابوری و تابی، )طبرانی« رحمه اهلل وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد:»
های نیز مضمون این حدیث را از فضایل و برتری مولفدیگر راویان ، احمد بن حنبل

 (.تا، بیصادقیتا و ، بی)حاکم نیشابوری اندحضرت زهرا برشمرده
راوی ق قشندی نیز به ، )س( بر دیگران که طبرانی ضرت زهراهای حاز دیگر برتری 

در این حدیث آمده ؛ در حدیثی از حضرت زهرا )س( گنجانده شده است آن پرداخته
خویش و پدر ، تمام فرزندان زنان به پدر منسوبند سوای فرزندان من که خود»است: 
 (.تا، بی)قندوزی« ایشانم

 گيرینتيجهبحث و 
ای از ارادت و توجه خاص ع مای عامه به فضایل حضرت فاطمه زهرا این رساله نمونه

آوری مناقب اشته تا آنجا که ممکن است به جمعلف در تدوین آن قصد دو)س( است. م
 حضرت زهرا بپردازد که آن را در پنج باب در موضوعات مخت ف بیان کرده است. از

توان در . این تنوع را میاستآن  کثرت و تنوع راویان در، های این اثرترین ویژگیمهم
ر و میزان وثوق آنان یافت. ق قشندی تالش کرده که از راویان ، تقدم و تاخمذهب راویان

شوند که نزد ع مای رجال اما در میان آنان افرادی دیده می، مورد اعتماد استفاده کند
 چندان مورد وثوق نیستند. 

-هسالپس از نقل روایات گوناگون در باب ماز امتیازات ویژه این رساله این است که  
لف وکند. با وجود اینکه مموارد اختالف ممتوایی این روایات را نیز نقل می، ای خاص

اما در این امر ، روایات گوناگون و گاه متضاد را با همدیگر جمع کند تاسعی کرده 
 . چندان موفق نبوده است

دهد که ق قشندی نشان می، اساس آنبی براز روایات اهل سنت و ارزیا استفاده فراوان 
لف گاهی از روایاتی وم، است. عالوه بر آن گاهی از دایره انصاف ع می خارج شده

 رسد.استفاده کرده که از نظر سندی و ممتوایی ضعیف به نظر می
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 دارصادر. 

مممد حامد  تمقیق. االنصاف فی معرفة الراجح من الخالفان. )بی تا(. المرداوی ، ع ی بن س یم
 . دار احیاء التراث العربی. بیروت: الفقی
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. قم: حدیث والیت به روایت مسند احمد بن حنبل(. 1110موسوی نژاد، مممود، خدایی، احمد. )
  مؤسسه النشر االسالمی. 

 شرکة أفق ل برمجیات  . مصر:فوائد أبی بکر النصیبی(. 2005. )النصیبی، أبو بکر بن خالد
. تمقیق مممدعبدالقادراحمدعطا. د و منبع الفوائدمجمع الزوائ(. 1522هیثمی، ع ی بن ابوبکر. )

 الع میه. بیروت: دارالکتب
 .. قم: مجمع الفکر االسالمیموسوعة التاریخ االسالمى(. 1517مممد هادی. )یوسفى غروى، 
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