
 «التأویل و الوضع صناعة و السلطة» كتاب یمعرف

 کتاب موضوع از کلی دورنمایی

 به نیل امویان، هدف مهمترین و ترین اساسی. باشد می فصل چهار و مقدمه یک بر مشتمل حاضر، اثر

  .بود( ص) اکرم پیامبر خالفت کرسی بر نشستن و حکمرانی مسند

 کسب برای امویان های روش و راهبردها بیان است، رو پیش که کتابی موضوع اساس، این بر

  .است آنان دولت به بخشیدن مشروعیّت در ها شیوه این نقش و اّمت سیاسی زعامت و حکومت

 به روایی منابع در تأویل و دروغ وضع، عنصر ایجاد در اموی اسالم نقش از همچنین اثر، این در

 .است شده گفته سخن تفصیل به راستین، اسالم از محّرف و جدید نگرشی تأسیس منظور

 اموی رویکرد توجیهات و معاویه بر( ص) پیامبر نفرین: اول فصل

 بررسی معاویه بر( ص) اکرم پیامبر نفرین توجیه جهت اموی مکتب بزرگان تالش ابتدا فصل، این در

 می قرار تحلیل مورد را نفرین حدیث دربارۀ مهمّ  محور چهار محترم، نویسندۀ نیز ادامه در. گردد می

 :دهد

 آن داللت بیان و نفرین حدیث منابع بررسی: اول محور.1

 حدیث از آنها استفادۀ چگونگی و امویان دیدگاه بیان: دوم محور.2

 حدیث از آنان استفادۀ نحوۀ و سنّت اهل مواضع بیان: سوم محور.3

 واقع در آن آثار بیان و( ص) اکرم پیامبر نفرین معنی تحلیل و بررسی: چهارم محور.4

 نبوی حدیث در معاویه حقیقت: دوم فصل

 از هایی نمونه شناسایی فصل، این در سخن محور. دارد وجود مبحث دو و مقدمه یک دوم، فصل در

 می - اسالمی تشریع و( ص) اکرم پیامبر سنّت ضروریات روشن نقض بر مبنی – معاویه رفتارهای

 .باشد

 !امیه بنی از مردی من، سنّت دهندۀ تغییر اولین :اول مبحث

 از برخی نیز، ادامه در و شود می پرداخته روایت این مصادر از منبع چهار بررسی به مبحث، این در

 .گردد می تحلیل و بررسی آن، مورد در تعدیل و جرح علمای نظرات

 معاویه دست به نبوی سنّت ترک و تبدیل از هایی نمونه :دوم مبحث

 :جمله از است، شده بحث معاویه دست به نبوی سنّت تغییر موارد از مورد سه دربارۀ مبحث، دومین در



 معاویه ربوی های معامله.1

 آن با تجارت و شراب نوشیدن.2

 ابیه ابن زیاد به معاویه شدن ملحق.3

 عید دو نمازهای در اذان بدعت.4

 بُت فروش.5

 آنان مختلف تالشهای و امویان دفاع چگونگی الذکر، فوق موارد ذکر از بعد نیز، ادامه در محترم مؤلف

 به اساس، از را آنها و نموده بررسی را نبوی سنّت دربارۀ معاویه صریح مخالفت و نقض توجیه جهت

 .است کشیده نقد

 تعدیل و جرح علم معیار  دگرگونی و حدیث جعل پدیدۀ بین اموی رویکرد: سوم فصل

 نموده، اشاره حدیث جعل خطرناک پدیدۀ پیرامون اساسی نکتۀ سه به ابتدا محترم نویسندۀ فصل، این در

 :است پرداخته ذیل شرح به مبحث چهار بیان به نیز ادامه در و

 اموی رویکردهای اساس بر است منتسب آن به که کسی و تشیّع تعریف بیان.1

 اموی دیدگاه اساس بر معاویه های ویژگی و فضائل ذکر.2

 آن کاربردهای از بعضی و تعدیل و جرح علم معیارهای ساختن دگرگون بیان.3

 (ع) ایشان فرزندان و( ع) علی امام از خالفت مشروعیّت سلب جهت امویان اقدامات بیان.4

 طغیانگر گروه و معاویه: چهارم فصل

 ة،یالباغ الفئة تقتله عّمار، حیو» مشهور حدیث دربارۀ کلّی مقدّمۀ یک بیان از بعد فصل، آخرین در

 مبحث سه حیدری عالمه ،«؛ الفتن من باهلل أعوذ: عّمار قولی: قال «النار إلى دعونهیو الجنّة، إلى دعوهمی

 :است داده قرار بررسی و تحلیل مورد را مزبور حدیث پیرامون اساسی

 قطعیّت به که نظریاتی و آراء بررسی همچنین و آورده را نبوی حدیث این که منابعی از برخی ذکر.1

 .اند کرده تصریح حدیث این تواتر و

 دربارۀ اموی دیدگاه بیان آن، شرح و تفسیر در آراء ذکر فوق، حدیث معنای بیان به مبحث، این در.2

 آشکار همه بر که - آن داللت کردن دار خدشه یا حدیث تأویل جهت امویان تالش بیان همچنین و آن

 .شود می پرداخته - است



 گردد، می تبیین هدایت امامان و گمراهی امامان مفهوم دو مورد در قرآنی رویکرد فصل، این در.3

 -قرآنی نگرش به توجه با - یک هر ماهیت تعیین در مفسرین نظریات از برخی بررسی به سپس

 .شود می پرداخته


