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  كتاب بررسي و نقد
 )ص( االعظم يالنب ةسير من الصحيح نگاري تاريخ

  *محمد سپهري

  چكيده
، اسـت  خـاص مسـلمانان بـوده    ةمـورد عالقـ  ) ص( همواره زندگاني رسول خدا

و شـده  نوشـته  زمينـه  در همـين   بسـياري  مختلف و متفـاوت هاي  كه كتاب چنان
دينـي و  هـاي   عالوه بر وابسـتگي  است، موجب اين اختالف شدهچه  آن. شود مي

بـدان ملتـزم   نگـاران   سيرهمعيارهايي است كه هر كدام از  و ،مذهبي، اصول، مباني
تنظـيم و تـدوين و اصـول و سـبك نگـارش، و اهـداف و        ة؛ و نيـز شـيو  اند بوده

. اسـت  )ص( االعظم النبي ةسير من الصحيحها  كتابيكي از اين . آنانهاي  انگيزه
در كتـب و روايـات مكتـب    ) ص( ضمن تبيـين سـيماي رسـول خـدا     ،نويسنده

منع حديث و نقـش آن در تحريـف حقـايق تـاريخي و      ةبررسي پديدخالفت و 
پردازان در ايـن بـاره    رواج احاديث جعلي، از نقش نومسلمانان اهل كتاب و قصه

پس از تشريح اصول و معيارهاي آشفته در تدوين سيره، اصـول،  . گويد سخن مي
مطـرح  و معيارهايي براي انجام پژوهش علمي صـحيح از ديـدگاه خـود     ،ضوابط

و  ،تفسـير، حـديث  هاي  حوزهسني و شيعه در  ةو با مراجعه به متون عمدكند  مي
تـرين   كند كه به زعـم وي درسـت   ترسيم مي) ص(تاريخ، سيمايي از رسول خدا 

نگـاري   ، روش تـاريخ الصـحيح اين مقاله ضمن بيان نقاط قـوت و ضـعف   . است
  .كند مياختصار واكاوي  نويسنده را به

، )ص(االعظم  يالنب ةسير من الصحيح، )ص(نگاري، رسول خدا  هسير :ها دواژهيكل
  .شيعه، اهل سنت
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  مقدمه. 1
) ص(پيامبر اعظـم  ، )21: االحزاب(» هحسن اسوه اهللا رسول في لكم كان لقد« ،قرآنبه تصريح 
او همـواره نـزد   . اسـت طلبـان   هـدايت جويان و  كمال ةنيكوي مسلمانان و هم ةالگو و اسو

در سـخني  ) ع(امام علي كه  چنان. پيروان و ياران خود جايگاهي ويژه و ممتاز داشته و دارد
همگان را به اقتدا به پيامبر پـاكيزه توصـيه   و  نيك دانسته يرا الگوي) ص(شيوا، رسول خدا 

يغمبـر را  ترين بندگان نزد خدا كسي اسـت كـه رفتـار پ    داشته امام دوست از نظر. ده استكر
مسلمانان بـه فراخـور حـال و    ). 16ة ، خطبالبالغه نهج( سرمشق خود كند و به دنبال او رود

توان خود به سنت و سيرت حضرت توجهي خاص مبذول داشـته و در ثبـت و ضـبط آن    
بـا  آنان اين كار را از صدر اسالم آغاز كردند و . اند مشكالت فراوان كوشيده رغم موانع و  به

هـاي   خانـه  كتابوجود هزاران عنوان كتاب در . ندفرودها هرگز خاموش نشدفراز و وجود 
گونـاگون  هـاي   سـرزمين هاي متفاوت و در روزگاران دراز و  ها و ديدگاه كه با گرايش ،دنيا

  .باشدتواند  ميگواه اين مدعا  است، نوشته شده
ي و اتقان نه استوار ،نويسندگان يكي بوده است ةمسلم است كه نه اهداف و مقاصد هم

ترديد هر كـدام بـا اهـداف و      بي .گيري آثار هاي آنان، و نه حجم و جهت ها و ديدگاه نوشته
و تعـاليم دينـي و    ،ها، عقايد ذهنيت ةاند و بر پاي هاي متفاوت پا در اين ميدان گذاشته انگيزه
در هـاي موجـود    تـوان نوشـته   به همين سبب نمـي . اند اي خويش آثاري را پديد آورده فرقه
. سـان قضـاوت كـرد    همـه يـك   ةنبوي را از يك منظر نگريسـت و دربـار   ةهاي سير حوزه
توان آثار خاورشناسان را با تأليفات مسلمانان معتقد مقايسه كرد و با هـم   كه نميگونه  همان

مسلم است . داد هاي مسلمانان را با هم در يك ترازوي سنجش قرار توان نوشته سنجيد، نمي
) ص(معيارها و مباني مذهبي خود تصـويري از رسـول خـدا     ةي بر پايكه يك مسلمان سن

مذهب متفاوت  هبا معيارها و ضوابط مورد قبول يك مسلمان شيعتواند  ميكند كه  ميترسيم 
بندي و التـزام بـه اصـول و اخـالق علمـي و       رود پاي چه از هر دو گروه انتظار مي آن. باشد

آن حقيقت را قرباني اهـداف و مقاصـد فـردي و    دارانه است كه در  هاي غيرجانب پژوهش
  .گروهي خويش نسازند و با رعايت امانت و دقت مخاطبان خود را گرامي بدارند

توان به  نگاري مي سيره ةمسلمانان در حوزهاي  نوشتهبه هر تقدير، در ميان انبوه پرشمار 
اند توجه مخاطبـان و محافـل علمـي و     ها توانسته آثاري برخورد كه از برخي وجوه و جنبه

 ةنوشت )ص(النبي االعظم  ةسيرالصحيح من يكي از اين آثار . پژوهشي را به خود جلب كنند
نجـف و قـم    ةهـاي علميـ   تبار كه در حـوزه  لبناني ةنويسند ؛سيدجعفر مرتضي عاملي است

ز و ماحصـل  نبوي را آغا ةسالگي كار مطالعه و تحقيق در سير از حدود بيست ؛تحصيل كرد
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از سـوي وزارت فرهنـگ و ارشـاد     1371ايـن كتـاب در سـال    . كردتدريج منتشر  آن را به
كتـاب   ةجـايز  1385اسالمي به عنوان كتاب سال جمهوري اسالمي برگزيده شد و در سال 

صورت ه ب هالنبوي هالسير هالمدخل لدراسجلد نخست با عنوان . دريافت كردسال واليت را 
 هايجلـد كـه   چنان. ترجمه و منتشر شد ينبو سيرة بر درآمديزيرعنوان با مستقل چاپ و 

به فارسي ترجمـه و منتشـر    )ص(صحيح پيامبر بزرگ اسالم  ةسيردوم و سوم نيز با عنوان 
. در دو جلـد منتشـر شـد    سيرت جاودانـه با عنوان جلدي  ده ةترجمه و تلخيص دور. ندشد
هزار صـفحه   7و ويرايش فني و ادبي در  ،كامل آن با گزينش، حذف مطالب نامربوط ةدور

مـتن  . شدمنتشر  )ص( اعظم يامبرپ يحصح ةسيردر تهران با عنوان  1391ترجمه و در سال 
ميالدي به عنوان چاپ چهـارم   2004صفحه در  12674جلد و مجموع  35عربي كتاب در 

تـر   بـيش ناشران عرب در تدوين فني كتاب، رسد  به نظر مي. آن در بيروت و قم منتشر شد
نيـز از ايـن    الصـحيح از ايـن رو چـاپ   . تا نشر فني دقيق و مطلوباند  سازي كتابدرصدد 

كه  بندي چنان صفحهفني و ادبي، و  يشقاعده مستثني نيست و اگر در انتخاب حروف، ويرا
هم از نظر بصري و شد  مي، هم شمار مجلدات تا حدود زيادي كاسته شد ميبايد فني عمل 

  .بودتر  پسنديدهزيباتر و 
عمده و تشريح خطوط و اصول كلـي  هاي  ويژگيدر اين مقاله خواهيم كوشيد به تبيين 

  .بپردازيم )ص( النبي االعظم هالصحيح من سيرحاكم بر 
  

  معيارهاي شناخت اخبار. 2
نويسنده . دارداختصاص نگاري  سيره ةبه مباحث مقدماتي در حوز الصحيحنخستين جلد از 
و نگـاري   سـيره  ةبه بررسي پيشين ،تبيين كليات و توضيح مفاهيمبه جاي  ،درصدد است كه

به نقـد و   از اين رو در هشت فصل. خطوط كلي آن در دو مكتب خالفت و امامت بپردازد
در مكتب خالفت، سياست منـع تـدوين و   ) ص( موضوعاتي از قبيل سيماي پيغمبر بررسي

، هـا   انگيـزه و نقش آنان در تحريف سيره، اهداف، گويان  قصهن جايگزين، نقل حديث، مفتيا
رسمي در قبال سيره، ضرورت حضـور امـام معصـوم در جامعـه،     هاي  سياستآثار و نتايج 
نقل سـيره، و ضـوابط و معيارهـاي درسـت پـژوهش       ضوابط آشفته در تدوين و معيارها و

  .پردازد ميعلمي 
نبوي بر اساس مكتـب و   ةنقل سير آشفته در تدوين ودر فصل هفتم به بررسي ضوابط 

مورد از اين ضوابط را با توضـيح   50سياست رسمي خلفا و فرمانروايان پرداخته و بيش از 
عـدالت  : زير اشاره كردهاي  نمونهبه توان  ميموارد اين ترين  مهماز . مختصر برشمرده است
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، اجتهـاد و فتـواي صـحابه،    هـا  دريبمنتقد صحابه، بخشودگي گناهان زنديق بودن صحابه، 
، عصمت امت، )ص( اجتهاد در مقابل نص، سنت خلفا، روايات مرسل صحابه، سهو پيغمبر

، حسن و اسرائيل بنياجماع، ظن، رأي و قياس، سد باب اجتهاد، موافقت اهل كتاب، حديث 
فصل هشتم به تبيـين  ). 252- 195 /1: 2004مرتضي، (قبح شرعي، و صدور انحصاري فتوا 

نبوي  ةگر سير به پژوهشتواند  ميمعيارها و ضوابطي اختصاص دارد كه از ديدگاه نويسنده 
ضـابطه و مـالك بـراي     12وي در اين باره بـه بيـان   . در رسيدن به اخبار صحيح ياري كند

وابط و و عقيده دارد كه اين ضـ پردازد  ميشناخت اخبار درست و شرح اختصاري هر كدام 
ابزارهاي پژوهش علمي نزد آگاهان مسلمان با ابزارهاي علمي سـاير عقـالي بشـر تفـاوتي     

و گرا  واقعمختلف پژوهش علمي هاي  زمينهدر ها  آنبندي به  التزام و پاي و ندارد و مراعات
ايـن  ). 257- 256 :انهمـ (در پذيرش يا رد اخبار و متون تاريخي ضـروري اسـت   طرفي  بي

  :ازاند  عبارتبط پژوهش علمي معيارها و ضوا
  ؛)جرح و تعديل راوي(بررسي حال ناقالن . 1
  ؛))ص(عنايت به فصاحت و بالغت در احاديث رسول خدا (بياني صحيح  شيوة به التزام. 2
  ؛)نصوص در مسائل عقلي و عقيدتي داشتنن تعارض(هماهنگي با طرح و برنامه . 3
  ؛)افرادشناسي  شخصيت(شخصيتي هاي  ويژگيخصايص و . 4
  ؛لهئبين نصوص در يك مستعارض نداشتن تناقض و . 5
  ؛اخبار با واقعيت محسوس نبودن مخالف. 6
  ؛اخبار با بديهياتنبودن  مخالف. 7
  ؛اخبار با حقايق ثابت علمينبودن  مخالف. 8
  ؛امكان وقوع تاريخي. 9

  ؛موافقت با احكام فطري و عقلي. 10
  ؛اجتماعيـ  تحوالت سياسي هماهنگي با اوضاع و. 11
  ).267- 260: همان( قرآنموافقت با . 12

مرتضي هاي  تحليلدر مباحث بعدي خواهد آمد، بررسي موضوعات و دقت در كه  چنان
 ،كـه دهـد   مـي خصوص سـيره نشـان    حوادث تاريخي در صحت و سقم اخبار ومورد در 

بنـدي عميـق    گري هم پـاي به اصول و ضوابط دي ،ضوابط و معيارهاي مورد تأكيدبر   عالوه
  :به چند مورد زير اشاره كردتوان  ميجمله  از كه نشان داده است

 ؛)117- 95 :همان(مخالفت اخبار با اسرائيليات . 1
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 ؛)136- 122 :همان(گويان  قصهمخالفت با روايات . 2
 ؛)144- 141 :همان(گر  مقاصد حاكمان ستم مخالفت با اهداف و. 3
  ).37- 7/33 و 38- 36 :همان(فقهي موافقت با احكام قطعي . 4
 

  قرآناز گيري  بهره. 3
در موضـوعات و مسـائل مختلـف و بـا      قرآناز آيات گيري  بهرهمرتضي با اعتقاد عميق به 

در پـذيرش يـا رد اخبـار و حـوادث تـاريخي در       قـرآن بودن  معيار ةدربارچه  آنعنايت به 
مورد تأكيد ويژه قرار داده، آن را با اسـتناد بـه   ) 277- 266 /1 :انهم( الصحيحنخستين جلد 

از اين رو كتاب خـدا  . در آن راه نداردوجه  هيچ بهكه باطل داند  ميكتاب ترين  صحيحآيات، 
معيار و ميزان براي سنجش صحت و سـقم روايـات و اخبـار    ترين  بزرگو ترين  درسترا 

روايـات را   ةث متواتر، عقيده دارد كه بايد همبا استناد به روايات و احادي ،وي. شمارد برمي
به كتاب خدا عرضه كرد و هر چه موافق آن بود گرفت و هر چـه مخـالف آن باشـد تـرك     

گيـرد   و نتيجه ميآورد  ميسپس رواياتي از منابع شيعه و سني در تأييد ديدگاه خويش . كرد
 ،را حكم، مرجـع  قرآن و شماري از صحابه است كه ،اطهار ة، ائم)ص( كه اين حكم پيغمبر

 ةعقل سليم و فطرت مستقيم نيز پس از اقام. اند كردهو ميزان تشخيص حق از باطل معرفي 
كند  ميكتاب منزل خداوند بر پيغمبر مرسل است، به همين قاعده حكم  قرآنكه  ايندليل بر 

در اثبات صحت اخبار و  قرآن ةآي 500همين عقيده، الاقل از  ةپاي نويسنده، بر). 269 :همان(
مـدد   قـرآن مواردي را كه از . تاريخي بهره برده استهاي  گزارشحوادث يا رد شماري از 

  :به شرح زير خالصه كردتوان  مياست گرفته 
  ؛)20- 17/ 2: انهم) (ص( خدا رسول بعثت هنگام به عربستان ياجتماع ـ يفرهنگ اوضاع. 1
 :انهم(، تشريع زكات و روزه )104- 101 /3 :انهم(تشريع احكام، مثل تقيه  عقايد و. 2

 ؛)199 /5 :انهم(خمس و ، )332- 331 :همان(، جهاد )305و  302 - 297 /4
، )88- 87 /2 :انهمـ (مثل شق صـدر  ) ص( موضوعات مرتبط با شخص رسول خدا. 3

 :همـان (، نبوت و ايمـان حضـرت قبـل از بعثـت     )190- 187 :همان(ايمان پدران حضرت 
 ؛)221- 219 :همان(بشارت يهود و نصارا به ظهور حضرت و ، )201- 196

، آغاز وحـي  )250- 224 :همان( قرآنرسالت و چگونگي نزول : بعثت و ظهور اسالم. 4
 ؛)58- 3/57 :انهم(اهداف بعثت و ، )10- 3/60 و 336 :همان(، مراحل دعوت )251 :همان(

 ؛)19- 18 :همان(معراج  اسراء و. 5
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 ؛)148- 137 :همان( داستان غرانيق. 6
  ؛)212- 202 :همان(القمر  شق. 7
شكني  پيمان، )108- 7/81 :انهم(موضوعات مرتبط با يهود مدينه، مثل رجم يهوديان . 8
- 63 ،58- 53 /8 :انهمـ ( نضـير  بنـي غزوة ، )66 ،60- 58 ،33- 31 ،25- 24 /6 :انهم(يهود 

 ؛)138،149،171،179،181،213- 128،135- 65،93،124
، جنگ بدر )336- 335 /4 :انهم(عبداهللا بن جحش سرية جمله  نبردهاي حضرت از. 9

، جنـگ  )123- 121، 113، 110، 94، 89، 85- 82، 53- 51، 36- 34 /3، 11 /5 :انهم(كبري 
، 248- 244، 211- 210، 198، 179، 172، 168، 156، 124، 106- 89، 83- 82 /6 :انهم(احد 
، )371، 369- 368 /8 :انهمـ (، بـدر الموعـد   )304- 303 :همان(، حمراء االسد )292، 257
 :انهمـ (، جنگ احزاب )289، 240، 196- 195، 7/161 :انهم(رجيع و بئر معونه هاي  سريه

ــرورت   ) 241، 227، 224، 148، 115، 111، 70، 26 /9 ــل ض ــر از قبي ــوعاتي ديگ و موض
پيروزي روميان بر ، )196- 195، 161 /7 :انهم(، سرقت بني ابيرق )334 /3 :انهم(هجرت 
و مسـلماني عبـداهللا بـن سـالم      ،)34- 23 /4 :انهم( غار ، هجرت و)5/338 :انهم(ايرانيان 

  ).152- 144 :همان(
هـاي   شيوهدر پذيرش يا رد اخبار و حوادث تاريخي از  قرآنمرتضي در استناد به آيات 

  :زير بهره گرفته است
 ؛)141- 137 /3، 19- 18 /2 :انهم( استناد به نص آيات. 1
 ؛)31 /2، 34- 32، 29- 271 /1 :انهم(استناد به ظاهر آيات . 2
 ؛)97- 96 /1 :انهم(مفهوم آيات  استناد به مضمون و. 3
 ؛)93 /7 و 19 :همان(استناد به سياق آيات . 4
  ).174- 173 /2 :انهم(استناد به شأن نزول آيات . 5
  

  دادن باورهاي كالميدخالت . 4
 ةتاريخي در حـوز هاي  گزارهدر بررسي توان  ميكه آيا وجود دارد در اين باره اختالف نظر 

نبوي از باورهاي كالمي و به عبارت ديگر از اصول عقيدتي بهره گرفت؟ اگـر نتـوان    ةسير
بــر  ،تــاريخي صــرف دخالــت دادهــاي  گــزارشباورهــاي كالمــي را در بررســي اخبــار و 

تاريخ فرض است كه براي رسيدن به بينشي دقيق و هـر   ةزحونظران  صاحبو گران  تحليل
چـه   ، هـر ها گروهداري ناخودآگاه از اشخاص و  به واقعيت و دوري از جانبتر  نزديكچه 
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و روايات تـاريخي پرهيـز    ،، اخبارها گزارشكالمي در تحليل  از باورهاي عقيدتي وتر  بيش
تاريخ نيست تا در بررسـي و            ًنبوي صرفا  ةمعتقد است كه سير در الصحيحكنند؛ اما مرتضي 

بررسي اسناد و مدارك تاريخي مـورد  هاي  روشپذيرش يا رد آن فقط معيارهاي تاريخي و 
و  ،هـا  آمـوزه تعاليم،  ةشناختي است كه هم بلكه يك منبع معرفت ،گر باشد پژوهش ةمالحظ
سنت در كنـار         ًو اصوال ) 5- 4: 1385مرتضي، (است  شدني هاي ديني از آن استخراج ارزش
معيارهـا و   ةاز اين رو سيرت و سنت بـر پايـ   ؛دومين منبع احكام و تعاليم ديني است قرآن

بـه  . الهي اسـت ) اراده(خواست  هاي خاص يعني مطابق نقشه، طرح و سياست، و شاخصه
همين علت نويسنده عقيده دارد كه عالوه بر تحقيق و پژوهش در اسناد و روايات تاريخي، 

بـه اعتقـاد وي در تعـارض باورهـاي كالمـي و      . اورهاي مسلم كالمي هم بهره بردبايد از ب
، بـر اخبـار و روايـات    اند  ثابتگر حقايق  كه حكايت ،تاريخي، باورهاي قطعيهاي  گزارش

باورهاي يقيني و مسـلم مـا را تشـكيل    چه  آنقضاياي مسلم كالمي و  ؛تاريخي ترجيح دارد
چراكـه مـا    ؛در شـناخت صـحيح از ناصـحيح دارد   به طـور حـتم نقشـي اساسـي     دهد  مي
توانيم خبر معارض با اين باورها را بپذيريم و اين به صـورت ناخودآگـاه وجـود دارد؛     نمي

حقيقت باورهاي كالمي را بـه   مرتضي در). 64 :1369 ،مرتضي(چه بپذيريم و چه نپذيريم 
  :كند ميكلي تقسيم  ةدو دست

مثـل   ؛كنـد  مياست كه از حقايق ثابت حكايت  آن بخش از باورهاي قطعي ،اول دستة
 و احكـام  و عيشرا كتب، انزال و رسل ارسال ،يبار جمال و جالل صفات خداوند، وجود

 از پـس  امامـت  ضـرورت  امـت،  تيهـدا و  يبشـر  جامعـة  در غمبـران يپ نقش معجزات،
  .عصمت پيامبران و اوصياي خداوندو ، )ص(  غمبريپ

باورهايي است كه ممكن است از مطالعه و دقت در زنـدگي مؤمنـان صـدر     ،دوم دستة
  .دست آمده باشده اسالم يا مردان بزرگ تاريخ ب

نخست باورهاي كالمي  ةمتون تاريخي با دست ، اگر نصوص والصحيح ةبه اعتقاد نويسند
آن را مـردود  درنـگ   بـي و شـويم   نمـي د، در رد آن منتظر بحث سـندي  نتعارض داشته باش

به نظر وي، تقـدم عقايـد مسـلم و    . دنراه روايت شده باشترين  موثق، اگر چه از شماريم مي
تـوان   نمـي در حـالي كـه    ؛خردمنـدان اسـت   ةقطعي كالمي بر نصوص تاريخي روش همـ 

اسـتدالل  . دوم را در تصادم و تعارض با متون تاريخي مقـدم داشـت   ةباورهاي كالمي دست
منشأ باوري درست باشـد  تواند  مينگامي عمل يك فرد مؤلف در اين باره چنين است كه ه

    ًاوال در حـالي كـه    ؛ايمان و اعتقاد درست شـكل گرفتـه اسـت    ةكه ثابت شود فقط به انگيز
ايمان و اعتقاد تنها محرك       ًثانيا  ،ثبوت چنين امري جز براي انبيا و اوصيا بسيار مشكل است
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و  ندبسياري او را به حركت درآورهاي  انگيزهانسان در اعمال و رفتار نيست و ممكن است 
الصـحيح   سيد جعفر مرتضي در سراسرهاي  ديدگاهبررسي ). همان(به اعمال او نقش دهند 

باورهاي مسلم كالمـي در پـژوهش و    رايباي  العاده فوقآن است كه وي نقش دهندة  نشان
دربـارة  فصـل وي  از تبيـين و گـزارش م  كـه   چنـان . ل استئنبوي قا ةسير ةتحقيق در حوز

آيد  ميدست ه ب) 135- 17 /1 :2004 ،مرتضي(در مكتب خالفت ) ص( سيماي رسول اكرم
 ةاصلي او از اين همه توجه به باورهاي كالمي ايـن اسـت كـه عقيـده دارد چهـر      ةكه انگيز

ها، مقاصـد و   در پي انگيزه) ص( نبي اعظم ة                                 ً    بسياري از حقايق تاريخي اسالم خصوصا  سير
از ايـن رو  . اي از تحريف پنهان شـده اسـت   و مذهبي در پس پرده ،اي فرقه اهداف سياسي،

جـا كـه    د تـا آن ناي دار مباحث و باورهاي كالمي در مطالعات تاريخي وي جايگاه برجسته
هر چنـد تـاكنون نقـدي     كنند، و تاريخي متهم ميهاي  بررسيدر داوري  پيشبرخي او را به 

در  اسـت،  معاصر منتشر نشـده  ةهاي تاريخي اين نويسند ديدگاه ةمكتوب از اين منظر دربار
  .رسد نظرهاي شفاهي برخي افراد چنين سخناني به گوش مي  اظهار

معيـاري قطعـي تلقـي شـده و در      الصحيح از ميان باورهاي مسلم كالمي كه در تدوين
ابـالغ آيـات الهـي و     ةدر حـوز ) ص(                   ً                       موارد فراوان خصوصا  در مواضع رسمي رسول خدا

ها و  د امر دعوت مورد استناد نويسنده و عامل اصلي در پذيرش صحت يا رد گزارشبر پيش
 ةاي ملكـ   عصمت در تفسير مرتضـي گونـه  . اخبار تاريخي بوده است، عنصر عصمت است

دارد، چـه   نفساني است كه فرد معصوم را به اختيار خود از گناه، خطا، سهو، و نسيان بازمي
وي ). 187- 185 /5 :انهمـ (افت وحي يا ابـالغ رسـالت   در امور شخصي، چه در مقام دري

بـه  دانـد و از ايـن رو    افعال حتي مسائل جزئـي معصـوم مـي    ةرا در هم) ص( رسول خدا
خـالف شخصـيت معصـوم     آميـز و  وي جسـارت  ةبسياري از روايات تاريخي كه به عقيـد 

) ص( پيغمبـر ناقالن به شخصيت قرآني توجهي  بيحضرت است، با اين توجيه كه ناشي از 
نفي عصمت حضرت در غير تبليغ كه  چنان. كند ميانكار را ها  آنشدت اعتراض و  است، به

وي همين غفلـت   ةبه عقيد). 246- 245 :همان ←؛ 47 /1 :انهم(خواند  ميرا نيز نامعقول 
ترسـيم  ) ص( تا سيمايي از رسول خدااست عالمان و مورخان مكتب خالفت موجب شده 

، چونـان  كنـد  ميچون كودكان عمل  ناتوان، همالعاده  فوقفردي است دهد  ميكنند كه نشان 
و آشفتگي است  ،، ناتوانيمغزي سبك، خشنودي و خشم او از روي گويد ميجاهالن سخن 

مرتضي به مناسبت نقل روايتـي  ). 22- 17 :همان(ترند  عاقلو  ،تر قويو همگان از او داناتر، 
سـهو پيغمبـر در نمـاز    گر  حكايت از ابوهريره آورده وكه بخاري به نقل از مسلم و ديگران 

هـا را مضـطرب و ناهماهنـگ     آنگونـاگون  ، پس از بررسي روايات )175 /5 :انهم( است
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كه سهو  چنان. شمارد را مردود مي ها و با استناد به عنصر عصمت فراگير حضرت آنداند  مي
خوانـد   اين باره را ناكافي مـي شده در  مطرحتوجيهات  پذيرد و مصلحتي حضرت را نيز نمي

  ).186- 175 :همان(
كه در برخي متـون مكتـب خالفـت     ،همين عقيده داستان غرانيق را ةنويسنده بر پاي

، عالوه بر ضعف سند و تناقض آشكار روايات، هـم منـافي عصـمت قطعـي     است آمده
تغييـر  كـه   چنـان ). 141 /3 :انهمـ (گر ارتـداد   و هم بيانداند  ميحضرت از خطا و سهو 

و معتقـد  پـذيرد   نميمواضع سپاه اسالم در جنگ بدر به اشاره و رأي حباب بن منذر را 
. از خطا و نسيان به ضرورت عقل و نقل ثابت شده است) ص( پيغمبراست كه عصمت 

امور درست است و خطا و اشتباه در آن راه  ةاز اين رو رأي و عمل آن حضرت در هم
بـا ايـن    ،هـاي تـاريخي را   وي بسياري از اخبار و گـزارش     ً اصوال  ). 29 /5 :انهم(ندارد 

از . كند ، رد مي)7/330 :انهم(شود  مي) ص( توجيه كه موجب طعن در عصمت پيغمبر
ها اشـاره   نمونهاين توان به  مياست همين عقيده رد كرده  ةصراحت بر پاي مواردي كه به

تب خالفت، در حالي تماشاي رقص سياهان در مسجد كه مطابق برخي روايات مك: كرد
گـر رقـص آنـان     حضرت گذاشته بود، هر دو با هم نظاره ةاش را بر گون كه عايشه گونه

دو با عايشه كه سپاه را رها كرد تا با همسرش مسابقه دهد، گاهي  ةمسابق ؛)همان( بودند
كشف عورت حضرت كه براي حمل سـنگ لباسـش را    ؛)همان(برد و گاهي اين  او مي

؛ آوازخواني زنان مدينه و گوش فرادادن حضرت به آنان به )168 /2 :انهم(بيرون آورد 
؛ سخنان منسوب به حضـرت در  )118 /4 :انهم(هنگام استقبال از او در ابتداي هجرت 

؛ لعن قبايـل مضـر، رعـل،    )121 /7 :انهم(ابيرق  بنيدزدي از  ةبرخورد با قتاده در قضي
ـ )114 /5 :انهم(بئر معونه  ةدر حادث قرآنو قاتالن قاريان  ،ذكوان  ةسـور  67 ة؛ نزول آي

در خصـوص  ) ص( دوم و مخالفـت بـا رسـول خـدا     ةانفال در موافقت با ديدگاه خليف
  ).331 :همان(اسراي بدر 

رسـد   ميبندي مرتضي به باورهاي كالمي شيعي چنان است كه گاهي اوقات به نظر  پاي
چنـين مـواردي را   . داري برخورد كـرده اسـت   له از موضع جانبئبراي اثبات يا رد يك مس

شاخص مكتب خالفت و عناصـري يافـت كـه بـه     هاي  چهرهدر مباحث مرتبط با توان  مي
مباحـث داليـل و    ةاگـر چـه در عمـد    .دناي با مواضع عقيدتي نويسنده سازگاري ندار گونه

همـين   ةيـ كه بر پارسد  ميدر مواردي به نظر  ،آورد ميشواهدي بر مبناي معيارهاي خويش 
بازخواست كند و رفتـاري سـختگيرانه بـا او در پـيش     سختي  بهاز طرف خواهد  ميمعيارها 

  ).172- 162 و 102- 98 /5؛ 81- 50 /4؛ 100- 90 /3 :انهم(گرفته است 
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  اهل كتابهاي  شده مسلماننقش  ات واسرائيلي. 5
حـديث                                                   ً           نفوذ اسرائيليات در معارف اسالمي و متون ديني عمدتا  در تفسير و ةهر چند حوز

هاي تفسير و جوامع  رد پاي اين عناصر وارداتي را در كتابمند  عالقهگران  است و پژوهش
نبـوي نيـز از آن    ةسير ةهاي مسلمانان دربار كنند، متون تاريخي و نگاشته حديثي پيگيري مي
شود كه از منابع اهل كتاب  هايي اطالق مي ان به مطالب و داستاناين عنو. خالي نمانده است

شده به متون دينـي اسـالمي راه يافتـه     يهوديان مسلمان ة     ً                       خصوصا  روايات يهودي و به وسيل
برخي از اين هم فراتر رفته، هر گونه موضوع و روايتي را كه در منابع كهن نباشد، در . است
انـد   كـرده دشمنان اسالم در تفسير و حديث مسلمانان وارد  اند كه  اسرائيلياتي برشمرده ةزمر

مرتضي عقيده دارد كـه منشـأ ورود اسـرائيليات بـه متـون      ). 20- 19 :1390رمزي نعناعه، (
 و لياسـرائ  يبن عن حدثوا: اند كردهاسالمي، اين روايت نادرست است كه از زبان پيغمبر نقل 

هـاي   شـده  مسلماناز ديدگاه وي مروجان اصلي اسرائيليات ). 103- 101 /1 :2004( الحرج
بودنـد كـه   گويـان   قصـه و  ،االحبار، عبداهللا بن سالم، تميم الداري كعب چون  اهل كتاب هم

خود را با نيازهاي هاي   انگيزهو  ،خود را به دستگاه خالفت نزديك كردند و اهداف، مقاصد
مهلكـي بـر پيكـر    هـاي   ضربهو تحريف حقايق دين،  حاكمان پيوند زدند و با جعل حديث

  ).68 :1369، مرتضي(مسلمانان وارد كردند 
توانست در تحقق اهداف و مقاصد حاكمان موفقيت  جايگزيني كه مي ،مرتضي ةبه عقيد

    ً                                       اصوال  عرب جاهلي در معـارف خـود بـه اهـل     . داشته باشد، علوم اهل كتاب بودتري  بيش
آنان  وكرد  كتاب تكيه داشت و در مقابل دانشمندان يهود و نصارا احساس خودباختگي مي

). 96- 95 /1 :2004، مرتضـي ( پنداشـت  يمـ را شاگرد آنـان   خود و معرفت،را منبع علم و 
، پرسـش كنـد  ) ص( پيغمبر ةب فرستاد تا از آنان درباركه قريش فردي را نزد يهود يثر چنان

كـه قـريش   دانند  ميپيغمبران  ةو چيزهايي درباراند  نخستيناهل كتاب ها  آنبدين اعتبار كه 
اجـازه  ) ص( مرتضي با نقل روايتي كه عبداهللا بن سالم از پيغمبر). 249 /2 :همان(داند  نمي

بخوانـد امـا    توراتآورد و در نمازش آياتي از جاي   بهيهوديان را شنبة خواست آداب روز 
نهـي   با وجـود برخي از مشاهير صحابه : كهكند  ميحضرت به او اجازه نداد، اظهار شگفتي 

كه برخـي از آنـان بـه    جا  آنبه فراگيري علم از اهل كتاب ادامه دادند تا  ،)ص( رسول اكرم
اسـت كـه پـس از اجـراي     وي معتقـد  ). 98 /1 :انهمـ (رفتند  ميمدارس معروف يهوديان 

ارجاع مردم  را مناسبجانشين براي يافتن حل  راهسياست منع نقل و كتابت حديث، بهترين 
فكري بسياري از آنان سازگار بـود و هـم   هاي  زمينهزيرا اين كار هم با  ؛به اهل كتاب يافتند

و هـم از شـدت   داشـت   وامـي اهـل كتـاب   هـاي   شـگفتي ديگران را به شناخت عجايب و 
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. كاست مي، شد مينظام وارد  ةهايي كه از سوي مردم براي كسب معارف ديني بر پيكرفشار
  :آنان اين سياست را در چند مرحله اجرا كردند

روايت كنيد اسرائيل  بنياز «كه ) ص( كلي با نقل روايتي منسوب به رسول خدا ةاجاز. 1
بدين ترتيب اهل كتاب اجازه يافتند به طور رسمي و قانوني و بدون  .»كه هيچ اشكالي ندارد
  .و اباطيل خود در ميان مسلمانان بپردازندها  افسانهمانع و مزاحم به نشر 

 .بخواند تورات كعب االحبار اجازه يافت در اوقات مختلف شب و روز: خواني تورات. 2
فراگيري مردم از كعـب االحبـار،    مؤلف پس از بيان: از اهل كتابآموزي  علمترويج . 3

وهب بن منبه، عبداهللا بن سالم و شماري ديگر از دانشمندان اهل كتاب كه اظهار مسـلماني  
كه از سرشناسان و برد  ميمكتب كعب االحبار را نام آموختگان  دانشكرده بودند، شماري از 

 .بزرگان صحابه و تابعان بودند
مكتب اهل كتاب اطرافيان خود را به فراگيري علم آموختگان  دانش: ارجاعات صريح. 4

از آن جمله به معاذ بن جبل و عبداهللا بن عمر اشاره كـرده  . كردند ميو دانش از آنان توصيه 
- 103، 99- 98 :همان(او در موارد مختلفي به نقش كعب االحبار ). 107- 101 :همان(است 
 :همـان (، و تمـيم الـداري   )116، 106، 100- 97 :همان(، عبداهللا بن سالم )117، 111، 109
وجود دارد  الصحيح فراواني درهاي  نمونه. در رواج اسرائيليات تأكيد كرده است) 124- 123

كه اهل كتـاب در محافـل اسـالمي     است اسرائيلياتي برشمرده ةرا در زمرها  آنكه نويسنده 
به مـوارد زيـر   توان  ميجمله  از. و تاريخ راه يافت ،ترويج كردند و در متون حديث، تفسير

  :اشاره كرد
  انـد   گرفتـه االحبـار يـا از كتـب اهـل كتـاب       كعببودن اسحاق كه آن را از  ذبيح. 1

  ؛)54-2/42 :انهم(
 ؛)108 :همان(با خديجه ) ص( بن نوفل در ازدواج رسول خدا هحضور و نقش ورق. 2
كـه بـه خديجـه    اند  كردهنقل ) ص( اين عنوان را هم از زبان رسول خدا: يتيم قريش. 3
او : مرا چه به تو؟ تو بانوي قريش و من يتيم قريش، و هم از زبان ابوطالب كه گفـت : گفت

دشمنان دين يا اهل كتاب  ةنويسنده اين سخن را ساخت. بانوي قريش است و تو يتيم قريش
) ص( اكـرم  رسول شأن و منزلت از يا گونه به دنديكوش يمهمواره  كه داند يم انياذناب امو اي

 ؛)119- 117 :همان( بكاهند
درآوردن لباس خود براي حمـل سـنگ در تعميـر     ه دليلبكشف عورت رسول خدا . 4
شدن برخي از  عريان ةمتعددي دربارهاي  گزارشنويسنده با اين استناد كه اهل كتاب : كعبه
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كه به قصـد كاسـتن از موقعيـت و    داند  ميآنان هاي  ساخته، آن را نيز از اند آوردهاهل كتاب 
 ؛)177- 176 :همان(اند  ساختهمنزلت حضرت 

و نيـز حضـور   ) ص( و عداس در تشخيص رسالت پيغمبر هنزول وحي و نقش ورق. 5
چنين اند  خواستهمرتضي، اين كار اهل كتاب است كه  ةبه عقيد: شيطان به هنگام نزول وحي
مبري خود به تصديق آنان محتاج بـوده و از  براي تأييد پيا) ص( وانمود كنند كه رسول خدا

مسـلمانان را  انـد   خواستهاز سوي ديگر . بن نوفل است هاين لحاظ مديون كساني چون ورق
پـاي ايـن    وي رد ةبه عقيـد . به برتري خود و ژرفاي دانش و آگاهي خويش معترف سازند

 ؛)314- 278 :همان(شود  ميديده  عهدين سخنان در
و نومسلمانان اهـل كتـاب    ،، حسدورزانگويان قصه هنويسند ةعقيد به ؛غرانيق ةافسان. 6

و انـد   كـرده ضـدديني خـود تـرويج     اين داستان ساختگي را در راستاي اهداف مغرضانه و
 ؛)148- 137 /3 :انهم(ال ببرند ؤعصمت حضرت را زير ساند  خواسته

له و بيان داليل و شواهدي بر نادرستي آن، ئنويسنده پس از رد اين مس: عاشورا ةروز. 7
با اهل كتاب سـاخته  ) ص( موافقت رسول خدانشان دادن معتقد است كه اين نيز به منظور 

 ؛)307- 303 /4 :انهم(شده است 
رسـول   ةمؤلف در حوادث احد، پس از عـزاداري و گريـ  : ممنوعيت گريه بر اموات. 8
به بررسي ممنوعيـت گريـه بـر امـوات در                             ً      و مسلمانان بر شهدا خصوصا  حمزه ) ص( خدا

وي در پايان ضمن رد اين روايات، ممنوعيت گريه بر . پرداخته استها  فرقهروايات برخي 
  ).271- 266 /6 :انهم(داند  مياموات را برگرفته از تعاليم اهل كتاب 

 

  بررسي اختالف روايات. 6
كه بـه آن برجسـتگي خاصـي     الصحيحمرتضي در  مكتب عمده و اساسيهاي  ويژگييكي از 

ابتدا با مراجعـه بـه منـابع و    در نويسنده . داده بررسي تفصيلي روايات مختلف هر حادثه است
سپس به بررسي اسناد و مـدارك و تحليـل   ، آورد ميمتون تاريخي اخبار مختلف هر حادثه را 

رود كه در  و ضوابطي پيش مي ،اصول، معيارها ةوي در اين كار بر پاي. پردازد مي ها محتواي آن
حقيقت بررسي اختالف روايات و اخبار تاريخي  جلد نخست از آن سخن گفته است و در

  :زير عمل كرده است ةاين راه به شيو وي در. بندي به همين معيار انجام شده است در پاي
: و سياسـي آنـان   ،ها و پايگـاه اجتمـاعي، عقيـدتي    توجه خاص به جايگاه شخصيت. 1
برخـي   ةتـاريخي دربـار  هـاي   گـزارش با اين نگرش صحت و سقم  است سنده كوشيدهنوي
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زيد  ةتوان به بحث مفصل وي دربار جمله مي از. دكنتحليل  را بررسي وها  گروهاشخاص و 
اشـاره  ) 29- 7/7 و 247- 241 /4 :انهمـ (و سلمان فارسـي  ) 345- 322 /6 :انهم(بن ثابت 

پـذيرد   نمـي در پيمان حلف الفضول را بر همين پايـه  اميه  بنيموضوع شركت كه  چنان. كرد
 و مؤلف نقش افراد و احزاب در حوادث مختلف را با هـم بررسـي  ). 206- 174 /4 :انهم(

آنان را با حوصـله و   ةتاريخي دربارهاي  گزارشرفتاري و نيز اختالف اخبار و هاي  تناقض
 .كند ميدقت نقد 

و حقـايق   ،با بديهيات، واقعيات محسـوس اخبار  نداشتن بررسي مخالفت يا تعارض. 2
هـاي   گـزارش عقالني در پذيرش يا رد هاي  تحليلبندي سختي به  نويسنده پاي: ثابت علمي
است بسي فراوان  الصحيح التزام مؤلف در اين تعهد ودهندة  نشانمواردي كه . تاريخي دارد

آوري  جمعسراغ گرفت كه پس از توان  ميموردي تر  كه كم چنان. و بيرون از شمارش است
. داليل و قراين و شواهد، در صحت يا سقم حادثه يا گزارشي ايـن روش را نپيمـوده باشـد   

مربـوط بـه   هـاي   گـزارش ، )294- 267 :همان(موضوع تأسيس تاريخ هجري، روايات اذان 
پـدر حضـرت   ذبيح بـودن   ،)327- 5/315 :انهم) (س( و فاطمه) ع( روابط خانوادگي علي

 .زدمثال توان  ميرا ) همان(پيش از بعثت ) ص( يا ديانت پيغمبر ،)204- 2/195 :انهم(
هـاي   گـزارش  نويسنده در بررسي شماري از حوادث و: بررسي امكان وقوع تاريخي. 3

از گيـري   بهـره سن افراد و زمان وقوع حادثـه پرداختـه و از ايـن راه بـا      ةتاريخي به مقايس
ث و وقـايع را مـردود دانسـته و در صـحت و اصـالت      عقالني شماري از حوادهاي  تحليل

با توجه به درگذشت ابوهريره و سعيد بن زيد پيش از سـال      ًمثال . شماري ترديد كرده است
 ).248 /5 :انهم(ام سلمه را مردود شمرده است جنازة ق، نمازگزاردن آن دو بر  59

چـون زبيريـان    هـم خصوص شـماري از راويـان    نويسنده در: راويان ةتوجه به انگيز. 4
اهـل كتـاب   شـدة   مسـلمان راويـان   ةدرباركه  چنان. دهد اي از خود نشان مي حساسيت ويژه

منقـول آنـان بـا    هـاي   گـزارش      ً                                                 خصوصا  يهوديان ترديد جدي دارد و معتقد است كه اخبـار و  
هـا و تضـعيف    دارانه و به قصد تقويت مواضـع برخـي شخصـيت    هاي جانب انگيزه اهداف و

اجتماعي گروهي ديگر و نيز ترويج و گسترش اسرائيليات در ميان مسـلمانان  ـ  پايگاه سياسي
ـ هـاي   گزارشاز اين رو اخبار و . صورت گرفته است  يكـه در آن شخصـيت   ،رجيـع را  ةحادث

). 230- 215 /7 :انهمـ (كنـد   مـي رد شـدت   به، شود مياز زبير ترسيم نزدني  مثالو نظير  بي
 .اند ساختهمعتقد است كه اين روايات را خاندان زبير براي تقويت مواضع خود وي 
 الجمع«گويد  مياصولي كه  ةاين ضابط ةمؤلف بر پاي: بررسي امكان جمع بين روايات. 5
وي اجـازه   ةگفتـ  كه ضوابط و معيارهاي پـيش جا  آنتا كوشد  مي »الطرح من ياول امكن مهما
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 ةدر دو حادثكه  چنان. تاريخي بكاهدهاي  گزارشاختالف و تناقض اخبار و  ةاز دامن دهد مي
ـ )230- 155 :همـان (و بئـر معونـه   ) 361- 231 :همـان (رجيع  بحـث و بررسـي    ا وجـود ، ب
هر كدام و رد بسياري از جزئيات و تفاصيل مـاجرا، اصـل هـر دو    دربارة مفصل العاده  فوق

 .پذيرد ميريخي فراوان تاهاي  گزارشحادثه را با توجه به 
تاريخي از وجـوه  هاي  گزارشروايات مختلف و بررسي صحت و سقم  ةاگر چه عرض

هـاي   ديـدگاه ارزشـمند و سـتودني اسـت و بـه اسـتواري و اتقـان        يكارنفسه  فيمختلف 
 ةنويسندرسد  ميبه نظر  .پسنديده نيستنظر افراط و تفريط از هر  ،كند كمك ميشده  مطرح

دچـار اطنـاب ممـل     ،بـه معيارهـاي خـويش، در بسـياري از مـوارد     بندي  در پايالصحيح 
مختلـف يـك حادثـه را از    هـاي    گزارشبدين معني كه روايات و . شده است) كننده خسته(

و همـه  كند  ميسير و مغازي به طور كامل نقل  منابع گوناگون حديثي، تفسيري، تاريخي، و
و انجامـد   مـي ن رو بـه تكـرار مكـررات    از اي ؛آورد ميمشتركات فراوان در لفظ  ا وجودرا ب

گر امانت و دقت در نقد  نمايانسو  يككار از   اين. كند ميله خسته ئخواننده را از پيگيري مس
. شـود  مي تاريخي است و از سوي ديگر موجب سردرگمي خوانندههاي  گزارشو ارزيابي 

) 304- 155 /7 :انمـ ه(رجيع و بئر معونـه   ةمربوط به دو حادثهاي  گزارشدر نقد كه  چنان
روايـات   ةخواننـده در عرضـ   ورود  ميبحث از دست  ةكه رشتپردازد  ميقدر به تفصيل  آن

و توان خود را در تشخيص حقيقـت  شود  ميسردرگم ها  گزارشمختلف و تحليل محتواي 
با گزينش روايـات معـارض و مختلـف و    توانست  ميحالي كه مؤلف  در. دهد ميدست  از

و كنـد  ارجاع خوانندگان به منابع خويش، تصويري گويا و خالصه از حقيقت واقعه ترسيم 
  .موجبات خستگي و سردرگمي آنان را فراهم نسازد

 
  فريقين ةاز منابع عمدگيري  بهره. 7

ذي اسـت كـه   منـابع و مĤخـ   ةيكي از معيارهاي مهم در نقد و ارزيابي آثار تحقيقي مالحظـ 
بـراي  الصحيح  مؤلف. اند بردهبهره ها  آناز  تحقيقاتي خودهاي  طرحگران در انجام  پژوهش

عنوان كتـاب اسـتفاده كـرده     1680در فهرست پاياني آورده، از كه  چنانتدوين كتاب خود، 
منابع از متون قديم دو مكتب امامـت  تر  بيشكه دهد  ميمراجعه به اين فهرست نشان . است

كه  چنان. و حتي فلسفه و كالم است ،مختلف تفسير، حديث، تاريخهاي  حوزهو خالفت در 
گونـه   ايـن بلكه در مواردي بـه   ،نظر دور نداشته آثار مؤلفان و پديدآورندگان جديد را نيز از

متـون   ر اين ميان عالوه بـر د. استناد داده است صاحبان آثار ارجاع وهاي  ديدگاهو ها  نوشته
، بـه متـون مقـدس اهـل كتـاب      سـجاديه  ةصـحيف و  البالغه نهج، قرآنديني اسالم از جمله 
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هـاي   ديـدگاه عـالوه بـر ايـن    . اسـتناد كـرده اسـت   هـا   آنمراجعه و به  عهد عتيق     ً خصوصا  
مورد توجـه و   را هانري ماسه ةنوشتاسالم  نبوي مانند ة                ً           خاورشناسان خصوصا  در باب سير

در اين بـين توجـه نويسـنده بـه متـون      . و در مواردي به آنان پاسخ داده است قرار دادهنقد 
  .و مغازي قابل مالحظه است ،           ً                 حديثي خصوصا  منابع عمومي، سير

  
  گيري نتيجه. 8

نقـاط قـوت و شـماري    اي  پـاره گـر   بيـان  )ص( االعظـم  يالنبـ  ةسـير  من الصحيحبررسي 
  :به موارد زير اشاره كرد توان يم الصحيحاز نقاط قوت . ماندگار استدر اين اثر ضعف  نقطه
نبوي و حوادث عصر رسالت با استناد به منافع گونـاگون   ةبررسي دقيق و عميق سير. 1

  ؛اسالميهاي  دانشمختلف هاي  حوزهشيعي و سني در 
مخـدوش و نادرسـت از   اي  چهـره نبـوي در ترسـيم   ضـد  هـاي   سياستتبيين دقيق . 2

  ؛)ص( اعظم شخصيت پيامبر
  ؛برانگيز مؤلف بر منابع تاريخي جديد و قديم شيعه و اهل سنت ستايشتسلط . 3
حوادث و استفاده از علم كالم و اصول عقيدتي  ةباراجتهاد در تاريخ، تحليل عميق در. 4

  ؛ي تاريخيها ليتحلدر 
بـا  هـا   آني مكتب خالفـت و مناقشـه در مبـاني كالمـي     خيتاربازنگري در كتب . 5

  ؛استفاده از تاريخ
و  ،ع، اعمـال ضـ معنـي اخـص يعنـي موا   ه گيري از مباني كالمي در تبيين سيره ب بهره. 6

  .)ص( اعظم سخنان پيامبر
  :موارد زير را برشمرد توان يم الصحيحاز نقاط ضعف 

كـه در مجلـدات    چنـان . واحد در طرح و بررسـي حـوادث و وقـايع    ينداشتن روش. 1
و سـپس بـه   كند   ميا روايت حادثه را با ذكر جزئيات از منابع مختلف نقل ابتددر نخستين، 

 سـبل دادن كتـاب   قرار دهد و با مبنا اما در ادامه تغيير روش مي ،پردازد ارزيابي و نقد آن مي
نويس اهل  هاي اين سيره حقيقت به نقد و ارزيابي گزارش شامي در يصالح الرشاد و يداله

  .كاهد از سطح كار خويش تا حد نقد يك اثر ميپردازد و البته  سنت مي
هـاي جزمـي خـود در مباحـث      منظور اثبات ديـدگاه ه عملكرد گزينشي در مباحث ب. 2

جمله  مطرح و محبوب اهل سنت ازهاي  شخصيتها و نفي             ً             مختلف خصوصا  در رد ديدگاه
  .فكر و همراه آنان هم ةخلفاي ثالثه و صحاب
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ويـژه   بـه  ،به منابع زياد در نقل منابع مربوط به يك واقعـه  يارجاع انبوه و غيرضرور. 3
منـابع  تـر   بـيش در حـالي كـه    ،باشد) ع(معصوم  ةبارزماني كه روايت مربوط به فضيلتي در

           ً                     حقيقت ظاهرا  بر آن است كه با اين  در. اند كردهمتأخر مطلب خود را از يك منبع متقدم نقل 
  .بدهدبه بحث و ارجاعات خود »     اب هت«روش نوعي 

درحقيقـت مبـاني    .تـاريخي هـاي   بررسـي بندي به مباني كالمـي در   در پايروي  زياده. 4
پررنگ است و بنابراين هر روايتي كه به نوعي با آن معارض باشد،  الصحيحكالمي شيعي در 

  .شود يمرد نهايت  ي مختلف تضعيف و درها روشو به گيرد  ميمورد بحث و ارزيابي قرار 
بـر  تر  بيشتقريب دارد و ضد نويسنده در نقد و ارزيابي موضوعات تاريخي سياست . 5

عالقـة  مـورد   ةمحبوب و صـحاب هاي  شخصيتو دارد مسائل اختالفي شيعه و سني تمركز 
  .كند ميعقيدتي و كالمي رد و نفي تر  بيشاهل سنت را با استناد به داليل 

زيـادي از  العاده  فوقنبوي كه حجم  ةسير و بيگانه از موضوعاي  حاشيهطرح مباحث . 6
و جز افزودن به شمار مجلدات و اطناب ممـل هـيچ    است خود اختصاص دادهه برا كتاب 

از . حقوق حيوان در اسالم و چون احكام رجم در يهود، خصايص شيعه، خاصيتي ندارد؛ هم
راري هست كه در صورت تهذيب و حذف آن و نيـز مطالـب تكـ   قدر  آناين قبيل مباحث 

  .كه به دوسوم هم برسدبسا  چه ؛كاهش يابداي  مالحظهحجم كتاب تا حدود قابل 
معمـول در داوري و   يخالف ساير آثار و تأليفات، روند بر الصحيحرسد  به نظر مي. 7

اگر كتاب فرايند . نهادهاي داوران را سپري نكرده است و اعمال پيش ،رفع نواقص، تناقضات
  .بوديمتري  كمشاهد اشكاالت بسا  چه، كرد ميانتشار را طي  داوري و ارزيابي پيش از

تكـرار مكـررات و وجـود    بـر    عـالوه از اين رو . فني و ادبي يشهرگونه ويرا انفقد. 8
درهـم ريختـه و در بسـياري    شدت  بهدشوار و مغلق، ارجاعات نيز مغشوش و هاي  عبارت

چند بار به يـك منبـع ارجـاع و    گاهي اوقات در يك پاورقي كه  چنان، است موارد تكراري
  .استناد شده است

و توزيـع نامتعـادل مطالـب در     ،بنـدي  فصـل ضـعيف،  بندي  صفحهو نگاري  حروف. 9
به استواري توانست  ميتدوين فني دقيق . جلدي آن شده است 35مجلدات موجب افزايش 

  .ل كندجلد را اشغا 15آن مدد رساند و حداكثر حجمي در حدود تر  بيشو جذابيت هرچه 
كه رويكردهاي زير بر آن آيد  برميو فصول كتاب چنين ها  بخش ةر حال از مالحظه به

  :حاكم است
تا زندگي پيـامبر و  است وجود تالش كرده  همةمحترم با  ةنويسند: رويكرد شيعي) الف
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به همين دليل نقش ياران شيعي . عينك شيعي به تصوير بكشد ةبرخي از يارانش را از دريچ
  .است رنگ كم ايشاندر اين اثر بسيار برجسته و نقش ياران غيرشيعي  )ص( پيامبر
 ةل و تكامـل تشـيع تـا حـد زيـادي نتيجـ      وتحـ كـه   اينبا توجه به : رويكرد كالمي) ب
ارچوب است و نويسـنده بـا   هكالمي است، محتواي اين كتاب نيز در همين چهاي  استدالل

در بسـياري  . كرده استرنگ  كمچنين رويكردي برخي مسائل را برجسته و بعضي ديگر را 
بـه   ،آيند ميكه از ديد نويسنده مطرود به حساب  ،صدر اسالمهاي  شخصيتاز موارد نقش 

وي در بـاب  . بدترين شكل بيان شده و يا سخنان تحقيرآميز در مورد آنان نوشته شده است
و فداكاري حضرت علـي   تيالمب لةيلاز مكه به مدينه، داستان ) ص(چگونگي هجرت پيامبر 

 غار سه صفحه در تضعيف و رد ابوبكر نوشته است ةعنوان آي باگاه  آنشرح داده،         ًرا مفصال 
  ).1391مرتضي، (

 ةمحترم از آيـات زيـادي بـراي بيـان سـير      ةاگرچه نويسند: گرايانه رويكرد حديث) ج
ند كه جهت آيات را در اين كتاب نمـايش  ا ، اما اين احاديثاست رسول خدا استفاده كرده

ـ الغ علـم يال«كـه   كيد دارد بر اينأت قرآندر حالي كه  ؛دهند مي محتـرم   ةنويسـند . »اهللا اال بي
مسئوليت حضرت  ةچه را در داير بندگان و هر آن ةاعمال هم) ص(خدا رسول : نويسد مي

تا است و خداوند متعال به او امكان داده بيند  ميدهد  و در سطح حضور و شهود روي مي
زيـرا  . قلبش بيدار بماند رود ميپشت سر خود را ببيند و در حالي كه چشمانش به خواب 

نـد آنـان را   يا زماني كه مردمان پشـت سـر او  در حال خواب يتوانست  نمياگر چنين نبود 
  ).559 /6: همان( ببيند
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