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 مقدمه 
ايـن تفـاوت بـه دلیـل . ، با روايت تاريخي و واقعـي ھمــان رخـداد تفـاوت دارد روايت داستاني از يک حادثه

افزودگي ھا وکاستي ھايي است که در روايت واقعي و تاريخي آن رخداد پديد آمده و صورتي داستاني 
.  ، انحرافات چندي است که ھمیشه نـیز عمـدي نیسـت چنین تصويري الزمه .  و رمانتیک بدان داده است

 گويان در صدر اسـالم و اصـوال در طـول تاريـخ  ، سبب رشد کارقصه عالقه مردم عادي به روايت داستاني
برخـي  بـه مـرور، . شـد ، بـه صـورت داسـتان عرضـه مي در آغاز، تنھا تاريخ انبیاي گذشته. گرديده است

در ھمین جا بايد اين نکته را يادآوري کرد که در يک .  ، نیز رنگ داستاني به خود گرفت ازرخدادھاي سیره
 روايت تاريخي از روايت داستاني دشوار است و آن مواردي است کـه بـه ويـژه در تاريـخ  ، تشخیص نقطه

ھاي  آنـان کـه تنھـا بـا انديشـه. ، اخبار ازآينده و به عبـارتي مـاوراء الطبیعـي دارد ، معجزه انبیا، رنگ وحي
ً تجلّي عناصر واجزاء مادي مي پندارند، ھر نوع روايتي را که مشتمل  مادي سر وکار دارند و تاريخ را صرفا

 . دھند دانند و تنھا با حذف اين عناصررضايت به تاريخي بودن آن مي  بر اين عناصر باشد، داستاني مي
ین رخـدادي را :  در اين باره بايد گفت ً مسأله غیب يا وحي باشد، به ھیچ روي نبايـد چن اگر مشکل صرفا

،  روايت داستاني تلقي کرد؛ در واقع زماني که ما دلیل کافي در اصل وقوع چنین رخدادي داشته باشـیم
اما در مواردي که رنگ قصصـي .  ، آن رويداد را مورد انکار قرار دھیم ھاي غیبي نبايد به دلیل داشتن جنبه

حـتي شـواھدي بـر ضـد آن وجـود  داشته و سند رخداد نیز قابل اعتبار و اعتنا نیست و و داستاني غلبه 
 .، آن را مورد انکار قرار داد و پس از بررسي دقیق در سند و متن توان در آن شک و ترديد کرده  دارد، مي

سیاري از مـوارد در  سرايان که در جامعه نفوذ چشمگیري داشـته آنچه مسلم است اين که قصه اند، درب
را ساخته و يا سـاختار آن را  اي  کلي واقعه  اند و حتي گاه به داستاني کردن واقعیات تاريخي تالش کرده

مردم فاســد کرده»  حـديث«،  سـرايان  قصه  ابوايوب سختیاني بر اين باور بود که. اند عوض کرده انـد  را بـر 
بي ).  3/11: حلیة االولیاء( فات قصه) 748 م(ذَھَ سیره نیز از جملــه تحري ، روايـاتي دانسـته  سرايان را در 

مذکرين: بنگريـد(است که در اطراف مسأله معراج پديد آمده است  مه القصـاص و ال صـلة بـن ) 34: مقد
سـرايان بـوده  بـه دلیــل وجـود قصـه )  ص( از بین رفتن سیره و سنت رسول خدا:  گفت حارث غفاري مي 

 سرايي روايت کرده بود که رسول  براي عنوان نمونه قصه) 2/193: ، االصابة3/281: حیاة الصحابه(  است
نگريست تا  اي به بیرون مي ، عکس وي را ديده بود و پس از آن از روزنه  با عايشه قبل از ازدواج)  ص( خدا

به که از محـدثان بنـام بـود مي) 106: القصاص و المذکرين! (تصوير را بیابد صاحب آن ْ ع ُ مـا بـراي :  گفـت ش
عش مي گويیم نمي  سرايان حديثي قصه القصـاص و (کننـد  ؛ چرا که يک وجب حديث از ما گرفتــه يـک ذرا

 ).103 – 100: المذکرين
مام  در کنار اين مطلب بايد اشاره کرد که اخباري ھا با ذھنیت داستانسرايي خود، کوشیده اند تا بـراي ت

ال آنھـا در سـاختن داســتان . ھايي دست وپا کننـد ، قصه مظاھر تاريخ دوره جاھلي و اسالمي ّ ذھـن جـو
شان را خـورد بسیار قوي و حتي اديبانه بوده و به ھیچ روي  نان و اشعار . نبايد فريب نثر اديبانه قصصي آ

ھمین وضعیت در بـاره اخبـار .  اين قصص منشأ بسیاري از تحريفات جدي در سیره شده است متأسفانه 
 .کربال ھم رسوخ کرده است

# 
  اي از سیره نبوي ابوالحسن بکري و تصوير قصه

بن  صي از ســیره نبـوي پرداخــت ابوالحسـن احمــد  از جمله کساني که در قرن پنجم به ايراد تصـوير قص
تاب  کرر چــاپ   اسـتاالنـوارعبدهللا بن محمد بکري واعظ است که رايج ترين و مشھورتین اثرش ک  کـه م

مي در سـال  صـورت گرفتـه  1999شده و يکي از آخـرين چـاپ ھـاي آن در بـیروت توسـط منشـورات اعل
 .است

ماد نیســت ، دربـاره کتـاب سـیره ابوالحسـن بکـري گفته منابع رجالي ؛ زيـرا او  انـد کـه آن کتـاب قابـل اعت
سته اعتمـاد نیسـت دروغگوست و قصه ھاي وي  نوشـته.  ھايي جعل کرده است کـه بـه ھیـچ روي شاي

دجه و الغول  مانند رأس ْ تابي کـه در وي سـیره نوشــته . ساختگي است...  ، کتاب کُلُن الـذروة فــي نـام ک
ّه  السیرة به: در باره وي و آثارش و مطالبي کـه در بـاره او گفتـه شـده اسـت(   بوده است النبوي : بنگريـد 
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ھدي و الرشـاد؛ 19/36: سیر اعـالم النبـالء تدال، 4/24: سـبل ال ريـاض ؛ و نـیز 251؛ 1/112: مـیزان االع
 )7/33، 5/440؛ 1/42: العلماء

صورش بـر  500تا  480ذھبي او را ضمن متوفیات سالھاي  ياد کرده و درباره زمان زنـدگي او مــي گويـد ت
گفتـه : ھمانجـا مــي افزايـد. اين است که در اين دوره يعني دو دھه پاياني قرن پنجم مي زيسته اســت

تدال او را بـا لقـب ) 19/36: سیر اعالم النبالء(  است که او از مسیلمه دروغگوتراست ھمو در میزان االع
ّجال« بیین کتاب وي مي.  وصف کرده است»  الکذّاب الد ُ ت  ضیاء االنـوار، ھاي او با عنوان افزايد که درسوق کُ

ّ الــدھر، ک رأس الغــول ھفــت خــان در بــاره ] ، کتــاب الحصــون الســبعه ، حصــن الــدوالب تــاب لکندجــه، شــر
یه بمکتبـة المتحـف : نسـخه آن را بنگريـد در. داستانھاي جنگھاي علي بن ابـي طالـب الخطوطـات العرب

عه خوانـده مـي [  3/438: طبقبوسراي ترکیا لي م مام ع شـود  و صاحبھا ھضام بـن الحجـاف و حـروب اال
 ). 112.1: میزان االعتدال(

صي  کتاب اين : افزايد مي از ذھبي مرحوم استاد عبدالعزيز طباطبائي پس از نقل اين مطلب  ، يک اثر قص
کرده  لب را بیـان  است نه واقعي؛ طبع قصه نیز خیال بافي است؛ اما ذھبي با نگاه يک محدث ايـن مطا

اقوال مختلف را در بـاره ) 531 – 526ص (ايشان در ھمانجا ) 527: اھل البیت في المکتبة العربیه(  است
 .بکري نقل کرده است

مســلما داســتاني کــردن تــاريخ اســالم يــک کــار ھــنري و ادبــي اســت و فــي حــد نفســه کــاري غــیر از 
جدي مــورد توجـه . تاريخنگاري است آنچه مھم است اين که اين قبیل آثار نبايد به عنوان يک اثر تاريخي 

 .اين آثار معموال براي سرگرم کردن مردم ساخته مي شده است. قرار گیرد
صه  سخه ھـايي از آن در بـاره سـیره نبـوياي  متن فارسي ايـن کتـاب ق در برخـي از   برجـاي مانـده و ن

: بنگريــد(  ھجــري اســت ھاي داخلــي و خــارجي موجــود و بــه احتمــال از قــرن ھشــتم يــا نھــم  کتابخانــه
 )1587-3/1588: فھرستواره کتابھاي فارسي

، و به فارسي در آمده  نامگذاري شده)   ص(اين اثر که در مقدمه به نام ذروة العلیا في سیرة المصطفي  
تاب را بـه ھیـچ روي . نمايي ندارد اثري است داستاني که بنیادي در جھت واقع  تـوان  نمي بنابرين اين ک

صه يک اثر تاريخي دانست ھا ق ست ، بلکه تن ساختگي بـر پايـه تـاريخ ا  نمونـه در بحـث غـزوه  براي.   اي 
اين پیشنھاد براي طايفه غطفان بود، اما  ، آگاھیم که  ، در باره پیشنھاد پرداخت ثلث خرماي مدينه خندق

بـا اصـحاب يـاد )  ص(، از مشورت پیــامبر  مؤلف پس از آن.  در اين کتاب اين پیشنھاد از آن ابوسفیان است
 #: دھد مي  کند و جواب منفي  مي 

گاه  دھیم گوينـد کـه شــما را شمشـیر مـي پیامبر کس فرستاد بر ابوســفیان کـه انصــار مي...  ، آن
شکر را ترتیــب کـرد و تیرانـدازان را جمــع . قريش عزم جنگ کردند و به جوش درآمدنـد ابوسـفیان ل

چنـان کـه . به يکبار تیرباران کردند. گفت ھمه به يکبار تیراندازيد. بیست ھزار مرد تیرانداز بود. کرد
از خمیه بیرون آمد، ديد که تیرھاي کفار مانند )  ص(عمار ياسر گويد که پیغمبر . ابر ھوا را فرو گیرد

تکبیر گفت و اشارت کرد به دست مبارک خود کـه بـاز گرديـد بـه . ابري که آفتاب را پوشد بپوشید
تیرھا في الحال بازگشتند و به ايشان آمد و خلقي از آنھا زخم خورده و کشته شدند . سوي کفار 

سحر : ابوسـفیان بانـگ بـرآورد و گفــت. و ھر کس از ايشان تیرانداخته بود نیز به او باز آمد ويلـک 
در دل قريش و عرب ترس درافتاد و دسـت . رسد اينک تیرھا ھم به ما بازمي. محمد به ما کار کرد

 ....و پايشان سست شد
طالب  در دنبال آن داستان حمله چندين نفر به سمت لشکر اسالم و ترسشان از شمشیر علي بن ابي

 : بدون نبرد به سوي قريش آمده که يکي از آنھا ھم ابوسفیان است و بازگشت آنان )  ع(
گويـد و چـه  حاضر باشید کـه تـا چـه مي.  پیغمبر فرمود که اين ابوسفیان است رئیس قريش«

و بـاز خـود )  ص(گويند که لتام از روي برداشت و اشارت کرد سوي اصحاب مصطفي . کند مي
مام علـي مرتضــي صـاحب . را بستايید از ناگاه سید ابرار و سرور اخیار ابن عم رسول مختار ا

سفیان افتـاد و  ذوالفقار به میدان درآم د و جوالن نمود وشعري بگفت چنــان کـه بیـم در دل ابو
ذوالفقار بر وي بجنبانید و بزد بر سپرش و نعره شیرانه بزد چنان که اندام ابوسفیان چـون بیـد 

بانـگ .  رفت و نـه پـس بلرزيد و خواست که بگريزد اسبش در زير راه بايستاد چنان که نه پیش
خود را از اسب به زير انداخت و سالح را بگذاشت وپشـت کـرد . زد بر وي از جاي خود بجنبید

جانش بـه حلــق  و چون روبه از شیر ژيان بگريخت و پندارد که علي در پي وي است از تـرس 
کار رفتـه بـود.  رسید تا سادات قريش پیشش رسیدند و گفتند ترا چه حال افتـاده . زبـانش از 
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 ...جواب نداد
  

صه اســت سر ق ين کتـاب بـود کـه سرا ستاني ا شت کـه . اينھا فقط يـک نمونـه از نـثر دا بايـد توجـه دا
تاب  از آن جمله مي. ھاي داستاني طي قرون ھفت و ھشت متعدد بود سیره به ک  از آثـار احمـديتوان 

اشاره کرد که نثر آن داستاني است و در عین وفاداري به ) 1374،  تھران(تاج الدين استرآبادي  احمد بن 
ين روزگـار کـه در بیـن  ، با نوعي  تاريخ ست مثـل برخـي از تـواريخ ا شده و در ادبیات حماسي نگاشـته 

ھاي  شود، در اين کتاب ھم چنین است و از ھمین اشعار پیداست که سیره  مي ، اشعاري آورده جمالت
 #. کرده است نويسنده در ھمان لحظه خود ابداع مي  شعري ھم فراوان بوده يا آن که 

سیره او معرفــي  ھاي خطي کتابخانه ملي برلین در فھرست نسخه ، چندين نسخه از متن عربي کتاب 
 : شده است

يکي با عنوان کتاب االنوار و مفتاح االسرار و االفکار في ذکر نور سیدنا المصطفي است کـه درفھرسـت 
جم  به دنبال ھمان نسخه.  احمد بن عبدهللا بکري آمده است نام مؤلف ابوالحسن ، از کتابي با عنوان الن

محمــد بدرالــدين بــن عبــدهللا بــن حســن بکــري يــاد گشــته امــا در  الثاقــب يــاد شــده و از مؤلــف بــا نــام 
فھرسـت نســخه ھـاي (شود  ديده ميحدثنا ابوالحسن البکري ھايي که نقل شده مرتب تعبیر بخش

 )179و نسخه اي ديگر در ص  119 – 9/118: خطي عربي برلین
  صورت) 795بعد از (ترجمه ترکي ھمین سیره او ھم که توسط مصطفي بن يوسف ضرير مولوي رومي  

، فھرست نسخه ھاي تاريـخ 82 – 81؛ ص 34 – 33ش : مجله شھاب: بنگريد(گرفته در دسترس است 
 ). 404 - 1/405: و جغرافي در کتابخانه ھاي استانبول

قل  ھـاي اي داشته و در بحـار بـه تفصـیل در جاي عالمه مجلسي از کتاب االنوار او نسخه مختلف از آن ن
 . )77 – 16/20: از جمله بحار(کرده است 

سخه از اين االنوار که مکرر ھم بـه چـاپ رسـیده  شماره  ، ن درکتابخانـه مرعشـي موجـود  3663اي بـه 
 تلـک الحکايـة الشـتمالھا  انمـا اوردت(مجلسي در پايان عدم اعتماد خود را بر نقل وي ابراز کرده .  است

و بـا ). ، و ان لم نثق بجمیع ما اشتملت علیه لعدم االعتمادعلي سندھا علي بعض المعجزات و الغرائب
یامبر  اين حال ست از آن نقـل )  ص(، اين داستان مفصل را که در باره ازدواج پ !  کـرده اسـت بـا خديجــه ا

سخه مجلسي در جاي ديگري به ايـن کـه ن شاره  صريح مـي ، با ا  کنـد کـه  اي از کتـاب االنـوار را دارد، ت
در بین مشايخ شھید ) 26 / 15: بحار(  برخالف آنچه گفته شده است وي از مشايخ شھید ثاني نیست 

شد وي  شده کـه روزگـاري تصـور مـي  کري ديـده  ثاني که خودش از آنان ياد کرده نام يک ابوالحسن ب
سبت را . ھمان صاحب االنوار است گر نـیز آن ن سیاري دي ته را دريافتــه ب ھا مجلسـیي ايـن نک اما نه تن

؛ 304 – 1/303غايـة المـراد، : بنگريد به توضیحات دوست ما آقاي رضا مختاري در (نادرست شمرده اند 
 ).375 – 1/373: ، مقاالت اسالمي از جشنواره مطبوعات اسالمي458 – 1/455: جمع پريشان

شماره )  ع(کتابي ھم با عنوان مقتل امیرالمؤمنین علـي  ست کـه بـه  در  2/114992بـه وي منسـوب ا
گر بـه شـماره  133 – 128 / 29: فھرست مرعشي(  کتابخانه مرعشي موجود است /3و نسخه اي دي

12295( 
صص تـاريخي جعـل شـده به نظر مي یل ق کري نسـبت داده   رسد بعدھا آثار متعددي از اين قب ، و بـه ب
در واقــع .  مانند آن کـه شـماري از حکايـات تـاريخي بـه واقـدي ھـم منســوب گشـته اســت. شده باشد

جاعالن اين قبیل اخبار تالش مي کنند براي مقبول کردن آنھا میان مردم، آن اخبار را به مورخان مشھور 
 .نسبت دھند
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