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تاریخ تصویب94/9/14 :

چکیده

ماان ال سیالراری دیگالز ا

تاریخنگاری اسالمی ا ماالاآ ازالا تنالوی

یعارف اسمی یان فقه ،ح یث ،کالم  ...د گوناله نگالزش دیال گا

یعزفت را تجزسه کزد :ین دی گا نقل  -ر ای

انتقادی .تاریخنگاری اسمی ا س

پر ای

دیگز دیال گا ققلال -

سهدلرال تالیررز قارقال کاله ا

نگزشمای ح یث گزفته سود ،سهش ت نقل  -ر ای سود .یشخصال الالل

این ر ینزد پایب ی ییتحنم سه ر ش «اِس ادی» سود؛ یع ال ماالاآ یرال ی

که خود ین ا یار مالای الالل الالحاد حال یث سالود .ایالا در یزاحال

سع ی سهت ریج گزایش در تاریخنگاری اسمی پ ی ای کاله ا سالوی
الحاد ح یث یتهم سه «تیام در اِس اد» یال شال  .حایرالاآ ایالن گالزای

سهت ریج گا مای سزی داشت تالا خالود یخاابانشالاآ را ا رال س ال مایِ
 .1استادیار گز تاریخ دانشگا تزسرتی رس؛ h_aghajari@yahoo.com

 .۲دانشجوی دکتزی تاریخ دانشگا تزسرتی رس؛ hatami1361@gmail.com
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سهش ت ح یث رما ک  .این گا مای ت ریج در یزاح سع ی سه «گذار

ا ر ش اِس ادی» در سخش ا تاریخنگاری اسمی انجایر
شن گرزی گزای

درنهایت ساله

تحلرلال  -انتقالادی در تالاریخنگالاری اسالمی کاال

شایان کزد .س اسز یافته مای ایالن پاله م  ،ا انجاکاله حال یث تالاریخ د

حو ۀ ییتق یعزفت

سالطبع دارای د یوضوع ییتق  ،ین ول فعال

پرایبز دیگزی ا عرت تاریخ سودنال  ،ناال توانیالت ا ر شال ینیالاآ
استفاد ک  .ا اینر سود که اخباری -یورخاآ نخیالترن درنهایالت ر ش
ح یث (اِس اد) را ک ار گذاشت

ر شمای تاریخ تزی را سزگ ی ن .

واژههای کلیدی :تاریخنگاری اسمی  ،اِسال اد ،گالذار ا اِسال اد ،سال ت
ح یث  ،گزای

نقل  -ر ای  ،گزای

تحلرل  -انتقادی.

 .1مقدمه

نرا سه توضرح ن ارد که در ل ر اسم ول فع شالخ

پرالایبز اسالم

در یزتبال سعال ی

لحاسه حت تاسعرن (در تشرع سهاالورکل یعصالو ) ،در درجال ا ل امارالت الزار داشالت
سهاسان ی توانیت مز یر دیگز را تحتالشعاع خالود الزار دمال  .ا ایالنر سالت کاله ماال
اج ای جایع نوپای اسمی ا سراست گزفته تا اجتااع ،فزم ال ،،ا تصالاد ماي الرن ماال
یعارف اسمی  ،تحت تیررز اآ زار داشت .درحقرقت ،یاآ حرالات پرالایبز الالحاد ی
تب ی سه گذشتهای یق س ش

سالهلالورت الگالو درایال سالود؛ ماالاآ قصالز امیال کاله

ماوار یوردرجوع سود .راسر یوآ این ییئله را سه س تگزای اسالمی یالزتبم یال ک ال  .ساله
سا ر ا در ی

دی سیرار کل
فزم  ،مای س ت گزا یان اسم در د راآ یرانه یهودیت رسّ سز این سا ر سودن
که سهتز است دان

حفظ شود تا ای نه سخوامرم اآ را خلق ک رم .سه یه اآما سالز

این سا رن که سزتزین دان  ،خزد پارسایاآ نراکاآ دارای الهایات اسالت کاله []...
ی توان تجزس ایز را اقتبار سبخشال

مال ایت ک ال  .سال گاان اآمالا نیالبت ساله

نوا ریما ااار اآ اآما سه خطاناپذیزی پرشالر راآ ،سالبب شال کاله سال تگزایالاآ
قاوی ًا نیبت سه یاآ حاضالز نگالام انتقالادی داشالته ساشال

سالا حیالزت ا قصالز
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امی گذشته یاد ک
ی ک  ،سا

[ ]...س اسزاین ،ظرفهای کاله اآمالا سالز د ش خالود احیالاس

یا ن آ در سز یرن این گذشته است که سا الها پرون خورد است

این احیاس سا کیان شز ع ی شود که [ ]...ا یهالارت مالای م سالزای نقال ساله
جای خلق سزخوردارن (راسر یوآ.)164 :139۲ ،

ماي رن ،گزیه سهنظز ی رس الزاآ در یالاآ حرالات پرالایبز لالورت نوشالتاری یافالت،
یشخ

است س ن در است ا حالت شفام ح یث را داشت احتاامً فقم در نرا د

د مجزی لورت ینتود یافت .زاآ س ت تا ا ای

الزآ

زآ سو سهی ل س رادمالای حقالو

اسمی که «شزیعت» نایر ی ش  ،ینا ین یگز سودن  .در ی الرن یر الهای« ،حال یث»
«س ت» پرایبز اسم س اسز یامرت تعزیف که داشت ،سهسالزقت ی الاآ تقال س تیاللط سالز
ما اسعاد حرات ییلااناآ یافت که تا ی تما مرچ س یل سزای اآ یافت نش  .مز یرال استال ا
ی ساییت سا ح یث س جر ی ش

اگز در این س ج

یهز تییر ی گزفت ،فقم در ایالن

لورت سود که ی توانیت یورداستفادۀ ییلااناآ زار گرالزد .درحقرقالت ،فزم ال ،حال یث
در سرشتز یوا ع ما اج ای تا آ اسمی را تحت سرطزۀ خود گزفته سود.
سا این لف ،نوشتن تاریخ در ی

فزم  ،ح یث سه یه یع ا سود؟ ر شن است نوشالتن

تاریخ در فزم گ کاله گذشالته را سیالرار ار شالا یال دانیالت ،یوضالوق یهالم یقولالهای
نرز ی سود؛ یزا گذشته الگوی سزای حال درنظز گزفته ی ش  .پال

شالگفتانگرال نریالت

که س انرم تاریخنگاری اسمی نر ریشه در مارن س ت ح یث داشت شالود مالای اآ در
مارن س ت سهش ت یتیرز ا اآ ،پال ریال ی شال  .اگالز ایالز

سالرز

یرالا ی را نخیالترن

یزحله ا تاریخنگاری اسمی سزی شاارن  ،درحقرقت این یح راآ سال ر
که سا توسّع یعان

اسالمی سودنال

یصادیق که سالزای حال یث سال ت اشال شال ن  ،سالزای ا لالرن سالار ساله

سرز نگاری یرا ینگاری ر ی ا ردن  .این ر یا ری سهدنبال خود ابقالهای ا یحال
اَخباریان پ ی ا رد که نخیترن ارار تاریخنگاران اسمی را درشن سرز
پ ی ا ردن  .اراری که نهت ها د رۀ حرات شخ
شای ر ی ادمای تاریخ یزتبم سا اآ نر ی ش .

یرا ی پرایبز

پرایبز الحاد ا را درسالز یال گزفالت،
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سهدلر مارن پر
یوردتوجه یح

ر ش حال یث سالهسالزقت

یر تاریخ سود که «اِس اد» سهق الواآ یال

 -اخباریاآ اخباری -یورخاآ نخیترن زار گزفت کتب اناآ یالالو ا

نجرزۀ را یاآ یا مااآ اِس ادمای یتع د ش  .ایا دیزی نپایر کاله گالز س رگال ا اخبالاری-
ر ش ییتقل درپر

یورخاآ را

سهت ریج اس اد را ساله ک الاری نهادنال  .پزسال

گزفت

الل که در ای جا یطزح ی شالود ،ایالن اسالت :یالزا ایالن اخبالاری -یورخالاآ اسال اد را ک الار
گذاشت

ر شمای دیگزی اخترار کزدن ؟ در پاسخ یال تالواآ ایالن پالر فالز

کزد که ا انجاکه حال یث تالاریخ د حالو ۀ ییالتق یعزفتال
ییالتق  ،ینالال

را یطالزح

سالالطبع دارای د یوضالوع

الالول فعالال پرالالایبز (در تشالرع یعصالالو ) دیگالالزی ا عرالالت تالالاریخ سودنالال ،

نا توانیت ا ر شِ ینیان استفاد ک ؛ ا اینر اخباری -یورخالاآِ نخیالترن ،درنهایالت
ر ش ح یث (اِس اد) را ک ار گذاشت
شالود مای ی

گزای

ر شمای تاریخ تزی را سزگ ی نال تالا سال ینسالاآ

تحلرل  -انتقادی را در تاریخنگاری اسمی ریخته ساش .

البتالاله ،دریالالورد یفهالالو «اِس ال اد» ح ال یثپه مالالاآ تحقرقالالات یطالعالالات یتع ال دی ی تشالالز
کزد ان ؛ ایا تقزیباً در ما این په م ما سه یفهو ح یث اآ پزداخته ش است ،نه نیالبت
اِس اد سه یثاس ی

ر ش سا تاریخ نگاری اسمی  .س ین ی ظور در این په م

یگالالونگ کارسیالالت ر ش اِسالال ادی در تالالاریخنگالالاری اسالالمی
لورتگزفته سزای گذار ا اآ یوردسزرس

تمش ی شالود

ماي الالرن تالالمشمالالای

زار گرزد.

 .2تاریخنگاری اسالمی و سنت حدیثی

مااآ گونه که اشار ش  ،سهدنبال حجرت یافتن ول فع پرایبز اسالم
یعصو ) ،سهیثاس ینى ا ی اسع تشالزیع ،حفالظ ذکالز سالپ

لالحاسه (در تشالرع

ضالبم ربالت حال یثِ پرالایبز

سهش ت یوردتوجه ییلااناآ زار گزفت .حال یث کاله سالهتال ریج توسّالع یع الای یال یافالت،
ان كان ك ما ج بهمای فزدی اجتااق حرات پرایبز را درسز ی گزفت .سا این لالف،
گ ارشمای سرز

یرا ی ج شال ا حال یث سالهشالاار یال ایال کاله لالحاسه اآ را ر ایالت

ی کزدن ؛ مااآگونه که احادیالث ناالا

ر

را ا پرالایبز نقال یال کزدنال

پال

ا ی

احادیث سرز را مايوآ احادیث قبالادات یعالایمت ا الول ی ر ایالت یال کزدنال  .ایالا
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سهت ریج سزخ یح راآ را یاآ لزفاً سه ج ب تاریخ
احادیث توجه کزدن  .سپ

سزخ دیگز فقم ساله ج بال احنالا

سهاور ج اگانه در این یر هما دست سه تیلرف دنال

یطالالب

دیگزی را ا د رۀ جاملرت اشالعاری کاله در دسالتزس یالزد سالود ،در ک الار حال یث ذکالز
کزدن (خضز .)75-74 :1389 ،سه این تزترب ،پرون حال یث تالاریخ پ یال ایال
یرا ى پرایبز در ی ی ه ،ضان یطالع ح یث ازا ش

یطالعال

سه ت ریج یطالعات تاریخى ینالى ا
.

شاخهماى یطالعات ح یثى گشت (سزای سحث راجالع ساله یگالونگ اال ایالن فزای ال نال
یعز ف130-1۲3 : 1386 ،؛ د ری ۲۲ : 14۲0 ،سه سع ) .ماي رن سزاى
تعررن ار ش یرا ى ی قول ،سزرسى است اد سلیل را یالاآ امارالت یافالت ار ش

ح یث ر ایت سه ر اقتبار را یاآ اآ ارتباط پر ا کالزد سالا ماالرن ر ینالزد،
دی گا نقادانه سه را یاآ ی اسع یعلویات اآما پ ی ای که در ا ع یب اى یطالعال
تاریخى ش (د ری.)۲3 : 14۲0 ،

س ین تزترب سود که نخیترن ارار تاریخنگارانه سهش ت تحت تیررز س ت حال یث

الزار

گزفت (.)Morgan, 1997: 13
ننت جالب ای نه یح راآ ،حت ی تما پ
توجه

ا استقمل نیب ِ تاریخ ا ح یث ،ماي اآ

یه سه سرز نگاری یرا ینگاری که دیگز یامرتِ تاریخ تزی یافته سالود ،یبالذ ل

ی داشت  .نشان یهم این توجه در سیراری ا کتب ییانر  ،لالحاح سال ن حال یث  ،جالود
کتاد الجهادما کتادالیرزماست .سزای ناونه در «کتاد الجهالاد الیِّالرز» لالحرح سخالارى
( ،) 14۲3یطالب سیرارى درسارۀ ز ات پرایبز ای است که فوای تاریخى فزا انالى دارد؛
ا بر

ا ع پزیم دادآ پرالایبز اکالز (ص) ساله قلالى (ع) در زال ۀ خربالز ،زال ۀ تبالوك،

یگونگى گزفتن خا

ج یه در یاآ پرایبز پ

ا اآ« .کتاد الیِّرز» در سال ن داریالى

( ،)607-584 : 1434در «اسواد الیرز» س ن تزیذى «اسواد فضاش الجهاد» درسارۀ ز ات
ل ر اسم اامقات سودی ى ای

اسالت (تزیالذى87-5۲ /3 ،۲44-۲14 /۲ : 1395 ،

 .)131-88کتاد سیرار کهن ح یثى الاص َّف ارز قب الز ا سن ماا لال عانى (ف،) ۲11 .
نر ا حرث اخبار فوای تاریخى فزا اآ درسارۀ سالرزۀ نبالوى لال ر اسالم ی حصالزسالهفالزد
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است .ل عانى قم سز ا ردآ اخبار تاریخى فزا اآ در اسواد گوناگوآ الاصال َّف (: 1403
 ،)433-4۲9 66-47 /11 ،439-313 /5در کتالالاد الارالالا ی سالالاد ا ا ال بالال

القباش نر یطالب سیرارى راجع سه سرزۀ نبوى
در ا فزای فو  ،یح راآ س ر
که در اآ ابقهای ا یحال

زی

سالالاد

انصار ذکز کزد است.

س مای ا ل د مجزی ییرزی را ماوار کزدن

 -اخباریالان پ یال ای نال  .ایالن یحال

نخیترن یورخاآ ییاللااآ الزار یال گرزنال  .ماالرن یحال

 -اخباریالاآ در یالزۀ

 اخباریالاآِ نخیالترن ،س رالاآمالای -اخباریالاآ

تاریخنگاری ح یث  -ر ای را استوار کزدن  .ین ا سزجیتهتزین این یحال

اسنشهاد مزی سود .دی گا مالزی اساسالاً دیال گا «یحال ّ » اسالت .تالمش الالل ا نرال
کیب قلم یا احادیث ،ا جاله احادیث تاریخ سود اسالت .ر ش ا در تحقرالق احادیالث
ر ایات ،یتن سز اِس اد است یوضع ا نیبت سه اِس اد ،ماالاآ یوضالع یحال ّررن سال ر

اآ

قصز است که گام ساله ر ایالت ینال ا تالاسعرن اکتفالا کالزد اسالت؛ ایالا دریالورد احادیالث
تاریخ سا ا ادی قا سرشتزی قا ی ک (ن

 .ر ایات تولالرفات لالاحباآ تالزاجم ا

ا  :اسالنسالع  137/6 :1379 ،ساله سعال ؛ اسالنکثرالز 13۲/13 : 1418 ،ساله سعال ؛ ذمبالال : 1411 ،
 ۲۲7/8سه سع ؛ مااآ 3۲6/5 : 140۲ ،سه سع ؛ حافظ ی ی 419/۲6 : 1413 ،سه سع ؛ لف ی،
 17/5 : 14۲0سه سع ؛ اسنخلناآ ،س تا 177/4 :ساله سعال ؛ اسالنقاالاد 99/۲ : 1406 ،ساله سعال ).
سهق واآ زی های ا این دی گا سهش ت ح یث

مزی ی تواآ سه این ر ایت ذمب سه نق ا

احا سن ح ب اشار کزد که «ال مزی أحین ال اس ح یثاً أجود ال الاس سسال اداً» (: 140۲
 .)335/5مزی خطوط کلّ تیلرف سرزۀ نبالوی یالاریود الالل اآ را یشالخ
در ا ع یؤس

کالزد

ینتب تاریخ ی ی ه است .شاگزد مزی ،اسنسحا  ،نرال ییالرزی را کاله ا

تزسرم کزد ،ادایه داد .احا سن ح ب  ،اسناسحا را «حینُ الح یث» نایر

سزخ یحال ررن

دیگز ا را «لالح الح یث» حت «ایرزالاؤی رن ف الح یث» دانیالتهانال (لالف ی:14۲0 ،
133/۲؛ حافظ ی ی41۲-411/۲4 : 1413 ،؛ ذمبال 4۲-40/7 : 140۲ ،؛ خطرالب سرال ادی،
 .)9/۲ : 14۲۲پ

ا اسناسحا  ،ا ی اسنسع گا مای یها در تنای تالاریخنگالاری

ح یث سزداشت  .ا نظز رجالى اسنسع سالزخمف اسالتادش ،ا ال ی ،کاله ا سالوی یحال راآ
یوردتضعرف زار گزفته (اسن ق ی ،س تا ،)484/7 :یورداقتااد رجالراآ سود اسالت .خطرالب
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سر ادی ( )۲67/3 : 14۲۲ا را ا ام ق الت شازد است سزخى یوآ اسالننال یم (:1381
 )166ا را رقه دانیته ان  .حافظ ی ی ( )۲59-۲57/۲5 : 1413ذمب ()356/16 : 1411
ا را در یزۀ رجال س ن اسودا د ا رد ان .
سا جود ما تمشمای فو  ،فقم سا ظهور ابزی سود که تاریخنگاری ح یث سه تنایال
رسر  .ابزی در ازا کتاد تاریخ خود ،درسارۀ ر ش خوی

توضرح داد

نوشته ا اخبار

ارار را سا است اد سه را یاآ نق کزد است:
نه حجت ققول است باط نفوس ،سهج ان ک که قلم اخبار گذشتگاآ ساله خبالز
نق سه یتیخزاآ توان رسر  ،نه است مل نظز ،خبزمای گذشتگاآ که در کتالاد
یا میت خوان

قجب دان یا ش ون نپذیزد لحرح ن ان  ،ا ین نریت؛ سلنه

ا نا مآ گزفتها

ماي اآ یاد کزد ا (.)6/1 :1383

ر ش راست ابزی این است که در ازا مز حادر تاریخ

سه یاله در ازالا مالز سالال،

خملهای ی سطزی ا امم حواد سهدست ی دم  ،انگا تفصر یطلب را زالباً ساله نقال
ا را یاآ گوناگوآ سراآ ی ک  .در سزخ ا یوارد ،یؤلالف فقالم در ج شرالات یال
ا وال گوناگوآ را یقاییه ی ک « .اشترا ابالزی سه نق زالالالب ر ایالات در یال

حادراله
حادرالاله-

که سزای یحقق ایالز ی سیرالار یهم است -تا حال ی یوجالب گیرختگالال در حال ت یالتن
ش ال اسالالت» (د ری .)64-63 : 14۲0 ،در ا الالع ،م ال ف ابالالزی ا تالالاریخنویی ال  ،تنار ال
تفیرزش درسارۀ زاآ سود که ی خواسته است ا را اراش احادیث تاریخ اسم ماالزا سالا
تضارنما شوام کاف

نقادانهای که در ارار سع ی اش قزضه کزد  ،این یهم را سه انجا

رسان ( .)Gibb, 2008: 118س ینساآ ا تاریخ را شاخهای ا ح یث ی دانیالت .تالاریخ ا
سار تزین ی افع ر ش ح یث در تاریخنویی است .خال ی ،ر شش اس ابزی را مايوآ
یجاوقهای یزکب درنظز ی گرزد که تاریخ ا «جایعرت اسناسحا  ،اجااعگزای
ا ی ،احنا لزیح سمذری حااس اخم

1

د الت

قب الحنم را سا تالاد یال دمال » ( khalidi,

.)1996: 73-74
1. consensualism
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 .۳روش اِسنادی

نخیترن تیررز پرون قارق ح یث تاریخنگاری را ی تواآ در پرالز ی اکثزیالت یورخالاآ ا
سیراری ا واق یح راآ یشام کزد .در این یراآ انيه سر
داشت« ،اِس اد» سود .پ

ا ماه سزای یح راآ امارالت

نخیترن تیررز شروۀ یح ّراآ سز یورخاآ نر این سالود کاله ذکالز اِسال اد

سزاى گ ارشماى تاریخى مم امارت یافت .ایا اِس اد در ا ع سه یه یرال ی ااالم یال شال ؟
اِس اد در یقاس اِرسال (رما ساختن) ،الطمحى در قلو ح یث سه یع

«رسالانر آ سالخن

سه گوی ۀ اآ است سا اسط شااری ا را یاآ ،سز نجرزۀ تشنر ش ا را یالاآ تالا پرالایبز
یا دیگز س رگاآ دین سلیل اِس اد اام یى گزدد» (پاکتي  .)709 :1367 ،در ای جا اس اد سا
س ا لحاظ یع ا یتفا ت است .سهاورکل مالز حال یث یعاالومً ا د سخال

تشالنر شال

است :یتن س  .یتن در الطمح قبارت است ا الفاظ ح یث که یتضالان یع الا میالت
س در الطمح «ازیق یتن یا نجرزۀ را یاآ» است (سخبار قالن ازیالق الاالتن) کاله پالر

ا

یتن ح یث زار یى گرزد (سرواى10-9/1 : 1417 ،؛ اسن جااقاله30-۲9 : 1406 ،؛ شالهر
رانى .)153-15۲ : 143۲ ،در یقاس  ،اِس اد سا دارا سودآ یفهو یص ری ،مم در ارار لرویالاآ
مم ن د یح راآ« ،سام سزدآ رسانر آ سالخن ساله گوی ال ۀ اآ» (رفالع الحال یث الالى اشلاله)
دانیته ش است (اسنجااقه30 : 1406 ،؛ سرواى .)10/1 : 1417 ،ایا ،ا نظز لروی
اس اد سه یفهو یتع ی تنره دادآ یر ی سز یر ی نر یفهو م سام رفتن سهکار
رفته است؛ ایا در انتقال این اژ ا ال لروی سه کارسزد الطمحى ،گویالا یفهالو
اخرزِ م را سهلورت یتعال ی سالام سالزدآ (رفالع) دگزگالوآ سالاخته انال (پالاکتي ،
.)709 :1367

ن د یح راآ این نظزیه ماوار شهزت داشته که شرو ای نظرالز اِسال اد نال د دیگالز ایالتمالا
ش اخته نبود  ،ظهور اس اد در ح یث ییلارن ا الطاف خاص خ ا ن سه ایت پرایبز سالود
اسالالت (سالالزای ناونالاله نالال

 .خطرالالب سر ال ادی40 :1971 ،؛ اسالالنجااقالاله.)69 34 : 1406 ،

ماي رن ،سزاساس ح یث یت ا ل خ ا ن ایت اسم را ساله ساله یرال یع ال اِسال اد ،اَنیالاد
اِقزاد ا دیگز ایتما یاتا گزدانر

مم سه گفت یَطَز را  ،ین ا تالاسعرن  ،یقصالود در

ای «اَ اَرارَۀ یِن ْ قِلْم» (احقاف )4 ،نر یر ی ج اس اد احادیث نبود است (خطرب سر ادی ،
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40-39 :1971؛ سرواى .)94/۲ : 1417 ،سه سا ر ازیالف خالال ی ()khalidi, 1996: 22
نر اس اد دستکم در شن تنای یافت خود در س ۀ د مجزی ،فالزا ردۀ ی حصالزسالهفالزد
فزم  ،اسمی سود .سا جوداین ،سزخ ا په مشگزاآ ززس ساله شالبامت ر شمالایِ ر ایال
یهودی -ییرح سا ر ش اِس ادی اشار کزد ان  .سزای ناونه گزیگور شولز ( )104 :1391سز
شن است ای نظالا اسالمی اِسال اد تیکرال کالزد

شبامت نیب س ت ایو ش اسن ران
است.

ایا گذشته ا این ییئله ،ا نظز پرشر ه تق

تیخز یاآ پر ای

اِس اد سالطبع الالت

را ت اآ ،ا وال نظزیهمای یختلف ا سوی ح یث په ماآ اراشه شال اسالت .گلال یهز
نخیترن ح یثپه م سود که سهشنل ج ی اقتبار الالت احادیث اِسال ادمای اآمالا را
یوردتزدی زار داد .نترجهگرزی نهای گل یهز در یطالعات حال یث اآ سالود کاله احادیالث
سو مجزی سهدلر تحومت سراس  -اقتقادی فقه جع ش انال .

قا تاً در ز آ د
گل یهز ی نویی :

مز ح یث شای د یات س
ا ی

یتن است .س

یا اِس اد ح یث قبالارت اسالت

نجرزۀ را یالاآ حال یث کاله در اآ ،ا لالرن یبال أ حال یث تالا اخالزین را ی

ح یث یعزف ی شود

را ت اقتبار ح یث اسیته سه اقتبار این افزاد است؛ ایا

یتن ،مااآ کلاات گفتار پرایبز است (.)Goldziher, 1971: 2/19

گل یهز ( )Ibidپذیزفته سود که نق «س ن ا لره الل » ح یث پرایبز در د راآ حرالات
ی ازا ش ؛ ایا درسارۀ اقتبار
ی دمه پ

را ت این س نه الل ا لره ا احادیث تزدی داشت.

ا گل یهز ،یو ف شاخت کار خود سالز ر ی حال یث اسال ادمای اآ را

قا تاً سزاساس س تِ شنّاکانه گل یهز ادایه داد .ا اقتبار ح یث را یورد تزدی زار داد
تیکر کزد« :یا سای این فز مای سرهود را رما ک رم که درالال میالت یعتبالزی ا یطالالب
جود داشته که سه یاآ پرایبز سزیال گالزدد» ( .)1۲۲ :1383ساله سالا ر شالاخت (ماالاآ،)1۲0 ،
تع اد یادی ا احادیث فقه که سه حجرت کم پرالایبز اسالت اد یال ک ال  ،ریشاله در د راآ
شافع

پ

ا اآ دارن  .درحقرقت ،ظهور احادیث فقه نق ش ا پرایبز تقزیبالاً در رسالع
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د

زآ د مجزی ازا ش  .سز این اساس ،شاخت (ماالاآ )1۲8 ،یان ال گلال یهز یعتقال
یا س که شای نالا

سود اِس اد احادیث قاویاً یعتبز نریت  .سه یه تیکر ی کزد سخ

درنترجال

پرایبز لحاسه است ،جعل است .ا یعتق سود نظا اِس اد در نرا ا ل الزآ د
فعالرت ام ح یث شن گزفته سهت ریج در ز آ سع ی تنای یافته است.
در یقاس این س ت شنّاك نیبت سه الالالت
شن گزفت که سز اربات الالت

را الب اِسال اد ،جزیالاآ نیالبتاً رتا ال ی

را الت اسال اد احادیالث یتازکال شال  .ایالن په مشالگزاآ

یعتق سودن که نظا اس اد احادیث سزخمف نظز شاخت ،سیالرار یتقال

سالود اسالت .یحاال

یصطف اقظا ین ا په مشگزاآ این جزیاآ است .اقظا نهت ها سه الالت احادیالث در
یجایع س ت اقتقاد دارد ،سلنه در پ اقتبار اِس اد اآما نر میالت .اقظاال در د ارالز خالود

یطالعات در نخیترن نوشتهمای ح یث

جزیاآ شناکرت ززس را نق

1

رد ک .

پرزایوآ یبادی فقه اسمی شاخت ،۲تالمش دارد

ایا در ک ار این د جزیاآ ،جزیاآ ح یثپه یرانهر ی را نر ی تالواآ یشالخ
این جزیاآ نه شناکرت تاا قرار گلال یهز شالاخت را یوجاله یال دانال
خوشسر ان اقظا

ممفنزان

کالزد.

ناله دیال گا مالای

را .مارال یوتین ین ا سزجیتهتزین ایالن په مشالگزاآ

است .یوتین دریورد اس اد ی رن توضرح ی دم :
سلیل س ی که در ازا مز ح یث کایل ذکالز یال شالود،

سهنظز ییلااناآ ،نق

این است که ازیالق نقال حال یث را ییالت ک ال
ح یث را تییر

ا ایالن را  ،خاسالتگا یالتن اآ

تثبرت سخش ؛ مم یع ای لروی اِس اد س (تییرال

مم یع ای الطمح اآ (ربت تثبرت) این نق

پشالتربان )

را سا گو ی ک ال  .ایالا ایالن ایالز

فقم ت یحقق ی شود که سلیل س یتص  ،ت

ت

را یاآ یورق ساش  .سالا

توجه سه ی رن کارسزدی سزای س  ،تعجب نریت که یحور الالل نقال حال یث در
یرالاآ قالاالاآ اسالمی

تالمش انالاآ در تفالا ت گالذاردآ یرالاآ ر ایالات یورالق ا

زرزیورق ت ها سز س احادیث استوار سود است (.)17 :1384

1. Azami, Muhammad Mustafa (1987). Studies in Early Hadith Literature. Indianapolis:
American Trust Publication.
2. Azami, Muhammad Mustafa (1985). On Schacht’s Origins of Muhammadan
Jurisprudence. Riyadh: king Saud University.
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یوتین (مااآ )18 ،سز این سالا ر اسالت کاله سحالث درسالارۀ اقتبالار اِسال اد ،ییالتل تبرالرن
خاستگا

ی شی اِس اد است .سه قبارت دیگز ،نخیت سای یعلو شود کاله ایالن سال ت ا یاله

یان در یراآ نا مآ ح یث یتال ا ل شال

اسالت کاله ی الاسع یزاجالع خالود را ذکالز ک ال .

یوتین ( )106 :1385ماوار ا شاخت دیگزاآ سهدلر تعارم نتایج خود انتقاد ی ک ال .
ا سز این سا ر است که این شروۀ است مل که سهجای تبررن قلت تعار

در نقال مالا ،فزضالر

جعل سودآ اِس ادما یطزح ی شود ،یعقول نریالت؛ یالزا ییالئله را ا سالطح ا عرالتمالا کاله
اس سزرس میت  ،سه فضای ح س گااآ ی تق ی ک

گزیه اسانر جعل

جود دارن  ،نا تواآ سه این نترجهگرزی کل رسر که ما اسانر یومو ان
سا درل ی ا ااار اآ ،س مای الر را ا س مای ساختگ تشخر

سزسالاخته
یا ناال تالواآ

داد .یوتین سالزای

سزرس این ییئله ،الاص ّف قب الز ا را سهلورت یوردی یطالعه کزد اسالت .ا سالا یالز ر

ر ایات الاص ّف سزرس ی اسع یشایخ رِ ای

ی ،سه این نترجه ی رس کاله اقتبالار اِسال اد

ر ایات فقه در یتوآ کهن ح یث سیرار سرشتز ا تصور سزجاییان ا نظزیهمالای شالاخت
گل یهز است (مااآجا).
سهنظز ی رس دی گا مای یوتین

اقظا سه حقرقت تاریخ ن دی

تز ساشال ؛ یالزا

مااآگونه که احاال پالاکتي تصالزیح کالزد اسالت در یطالعال تاریخيال «اِسال اد» سالهشالن
اسمیى اآ
سزخى سهق الواآ شالام ی سالز ریشاله دار سالودآ اآ در قصالز لالحاسه  ،ر ایالاتى یالوآ
پزس مای خلرفه قاز ا لحاسه درخصوص ای نه ح یثى را که نق یى ک  ،یه
م گا

ا که ش ر ان  ،یا ر ایاتى یشاسه ا قلى (ع) را یورداستفاد زار داد انال

که سز گونهای ا ک

کا اِس ادی دملت دارد .در مز لالورت ،زاش الى در دسالت

است که نشاآ یىدم در نرا د س ۀ نخیت مجزی نالهت هالا شالروۀ اسال اد ،سلناله
د رقاً مارن الطمح در اآ ر گار ر ا داشته است» .اِس اد ی

گفتار یا کالزدار

سه پرایبز» ،تعبرزی است که سارمالا در قبالارات نقال شال ا تالاسعرن یالوآ اسوساللاه،
نضزسن ان

یطلبسن قب اهللسن ح طب سهکار رفته است (.)710 :1367
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در ا اخز س ۀ نخیت ،ل

ذکز اس اد سه م گا ر ایت سهش ت احیالاس یالى شال  .س الاسز

ر ایت تزیذی سه گفت اسنسرزین (ف« ) 110 .در گذشته ا اَسانر پزسر ناىشال ؛ ایالا سالا
ظهور فت هگزاآ نرا ساله ذکالز اسالانر سالهق الواآ قالایلى سا دارنال ا ر ا احادیالث سزسالاخته
احیاس گزدی » ( .)740/5 : 1395درحقرقت ،یقصود اسنسالرزین ا «فت اله» د رقالاً یشالخ
نریت؛ ایا سشار قواد یعز ف ( )۲4-۲3 : 1384سا توجه سه سالال فالات ا ( ) 110احتاالال
داد اسالت حالوادر یان ال تال قثاالاآ ،ا عالال لالفرن نتالایج اآ ،ک الالار رفالتن یعا یالال د
(یعا یهالثان سن ی ی ام ل) ا خمفت پرای مای اآ ،یعزک یالز رامالم ،رالا اسالن سرالز
یصادیق الل فت ه در نظالز اسالنسالرزین ساشال  .ماي الرن ،تالزس ا اشالفتگ دی ال (التحالز
ال ی ) حزص را یاآ ح یث سز د ت ضبم تحقرق ح یث ،ا قوای الل ی جالز ساله
ظهور اس اد سود (مااآ جا) .در س ۀ د مجالزی نرال سالا ازالا قصالز تال ین پ یال ایال آ
نخیترن یجایرع ح یثى  ،س یه سود ار ش اس اد سر

ا پر

یوردتوجه زار گرزد اقتبالار

ر ایات خالى ا اِس اد سه نق گزفته شود .سفراآ رالوری (ف ) 161 .اسال اد را سالزای یؤی الاآ
مايوآ سمحى یىشازد (األس اد سالمح الاالؤین) (خطرالب سرال ادی4۲ :1971 ،؛ سالرواى،
 )94/۲ : 1417اسنیبارك (ف ) 181.در نقل یشهور ،اس اد را ا «دین» دانیته (اإلسال اد
ق ی یِن ال ین) ،درلالورت فقال اآ اآ ،را را سالز جالاقمآ حال یث سالا یالىدیال اسالت
(تزیذی740/5 : 1395 ،؛ خطرب سر ادی4۲ :1971 ،؛ سرواى.)94/۲ : 1417 ،
درمزلورت ،انيه در ای جا سزای یوضوع یوردسزرسال یالا امارالت دارد ،اآ اسالت کاله
اِس اد سه یع ى اراش سرز انتقال ی

سلیله ا تعالرم در خمل نی ما ،نهت ها در حال یث  ،سلناله

سهاور قا در ما قلالو نقلالى کاالاسر

تال ا ل یافالت .ینال ا یهالمتالزین ایالن تال ا مت،

سلیله مای اس اد یشاسه سا ح یث در کتب یشتا سز اخبار تالاریخى
ابزی ،ارار اسنسع  ،اسناسالحا  ،اسالنمشالا

صال

 ،یالوآ تالاریخ

لال ما یالتن دیگالز تالاریخ  -حال یث اسالت.

س اسزاین ،اح خبز -اس اد تب ی سه ینال ا یهالمتالزین خصولالرتمالای سخال

س رگال ا

تاریخنگاری اسمی ش  .س اسز تفیرز راسر یالوآ احال خبالز -اسال اد سالهق الواآ احال س رالادی
ر ایت تلق ش سود .سه نظز ا
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در این تلق  ،گذشته سهیثاس یجاوقهای ا تصویزمای ج اج ا سود کاله مزیال
تصا یز یا ا ی

شام قر

که خود ا شام اآ قر
یعاومً سیته سه س ج

ا

ر ی اد گزفته ش سود یا ا کیان نقال شال سالود

دریافت کزد سودن  .حنم درسالارۀ لال
اآ شام قر

نا

ایالن تصالا یز،

اآ یا ین ا این د سود تا احتاال

وع خود اآ حاد (.)175 :139۲

یشاسه انيه در یراآ الحاد ح یث ر ا داشت ،اِس اد در تالاریخنگالاری نرال یجاوقال
اسممای را درسز ی گرزد که سا گزدا رن ۀ کتادمالا ازالا یال شالود ا ازیالق نیال مالای
را یاآ ت ا ی یاس

یعاومً سا شام ی سه پایاآ یال رسال  .سالزای یثالال« :فالمآسالن فالمآسالن

فمآسن فمآ سه ین گفت که فمآسن فمآسن فمآ سه ا گفت :ین ر ی سا پرایبز خال ا سالود
ا گفت .»...البته ،اس اد یانن است کای ساش ؛ ایا این ایز ال ایال نریالت یال توانال سالا
حذف شام

یا مز را ی ،لالزفاً اسالم یال

را ی را درسالز سگرالزد .سال ینگوناله یال

خبالز

ی توان ماان این اِس اد یافت شود« :سه گفت سرفسن قاز ،خلرفه قاز ،خال سن لرال را ساله
سوریه گیر داشت» .در این یورد سرفسن قاز را ی یورق است؛ مزی سه مرچ شام یا
راسم اسا اشار ننزد است اس اد کایمً نا

است.

ننت اساس که در ای جا یطزح ی شود ،این است که الومً یزا اِس اد تا این انال ا در
تاریخنگاری اسمی ارز نهاد یزا سزخ ا سال ر تالزین یورخالاآ ییاللااآ تالا ایالن انال ا
اج گزای

ر ای  -نقلال سودنال  .مالایفزی ایالن ییالئله را در پرونال سالا یفهالو دانال

فزم  ،د رۀ یتق

در

اسمی ار یاس ی ک  .ا تیکر ی ک که س یرل ایثالال ابالزی ساله

سراآ لزیح یع ا امارت یطالب که سا تمش جاآفزسا گزد ا رد سودن
سزای سیراری ا خا رش اساآ ییئلهای زایض سود است .گا حت این ییئله ساله
این است باط ی جز ش

که ی رن یحققان الومً تصوری ا جایگا خود ،سهق واآ

یؤلالف ،یحالض ن اشالتهانال  .ایالا سیالراری ا اآمالا در یقاییاله سالا سالرز نوییالاآ
خلوتگ ی ۀ ل ر اسم  ،دیوانراآ یجزس سودن که قارقاً در جزیانات سراس
فنزی یاآ خود ییترز سودن (.)Humphreys, 1991: 73-75
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سا در نظز گزفتن این ا عرت ،تزجرح مایفزی این است که
این احتراط ظامزیِ اآما را نه ناش ا تواضع دی
در پرون سا یفهو دان

در فزم ال ،د رۀ یتقال

فضای  ،ظرف الل یورخ انتقال ا عرت قر

قر رتگزای خش

 ،سلنه

اسالمی تعبرالز ک ال  .در ی الاآ
اآ سخ

ا رخ ادمای گذشالته

سود که قاویاً دارای سار امارت حقو  ،سراس  ،یا یذمب سودن  .ی رن «قلا »
شای سخش ا گ ارشمای این حواد ی شود که یال تالواآ یزجالع یعتبالز نقال
سزداشت یطلود ،اناآ شام ان سودن که سه را ت

اآما را ردیاس کزد .در ی

شهزت داشت ؛ ایا سهاورکل  ،رجال رق یتقال

کاله اگالام مالای خالوی

را ا

ی اآ اشخال کیب کزد سودن  ،در یزۀ این گز یحیود ی ش ن (.)Ibid

سه سا ر مایفزی کار یورخ یقر اً نه تفیالرز ار یالاس گذشالته ،سلناله لالزفاً تعرالرن اخبالار
یورق یعتبز درسارۀ اآ گذشته تیلرف این گ ارشما در یاریوس ی ظم ی اسالب سالود.
این ییئله ،البته سُع دیگزی مم دارد؛ ای نه
حواد تاریخ سهلحاظ یذمب

سراس  ،یحالوری تلقال یال شال  .در زرالز ایالن

لورت ،یزا ذکالز ایالن رخال ادما ا لویالت داشالت؟ س الاسزاین ،اگالز کیال داقراله
تاریخنویی داشت این یطالب را ا جانب خود ر ایت ی کزد ،ناگ یز ی را
نه یورخ ج ی ،سلنه مايوآ یبلّغ لزف موادار فمآ دسالته فز اله لاال اد
ی کزدن ؛ یزا بول ی

یورخ سهق الواآ را ی سال االزفِ ا عرالتمالای یعتبالز

یزتبم سا حالوادر سزخالوردار ا حیاسالرت یالذمب  ،در گِالز ی اآ سالود کاله ی
مزگونه ییئولرت را در بال اظهارات که در ارزش ای

سود ،اننار ک  .ا سای

این م ز را ی داشت که نشاآ دم این اظهارات سا ا نیبت ن ارد سخن کیان
است که در را ت اقتبار اآما جای پزس

نریت؛ یع

مااآ لحاسه یتق

را یاآ یعتبز ارارشاآ (.)Ibid

 .۴گذار از روش اِسنادی
گزیه تنوین تنای تالاریخنگالاری اسالمی تحالت تالیررز ییالتقرم ینتالب حال یث ی ی اله
لورت گزفت مارن ایز درنهایت ی جز سه پر ای

تاریخنگاری نقل  -ر ای ش  ،در اآ
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سوتز ،در قزا تاریخنگاری اسمی رام دیگز پراود .ینتب تاریخنگالاری قالزا کاله در
ازا اشتزاکات سیراری سا ینتب تاریخنگاری ی ی ه داشت ،ان ك ان ك ساله دمیال یتعال د
جرزافرای  ،تاریخ  ،سراس

وی

یهگ مای یتاالای ی ساله خالود گزفالت .ارالار یورخالاآ

نخیترن این ینتب ،تاریخ تز ا یح
ا اننه ماان یح

سر

 -یورخاآ سال ر

سالود .درحقرقالت ،ایالن یورخالاآ

 -یورخاآ سه «تح یث» توجه ک  ،سه «اِخبار» ی پزداخت ال ؛ ساله

مارن دلر این دسته ا نویی گاآ ییلااآ را «اَخباری» نایر ن « .خبز» ن د اخباریاآ« ،دیگالز
یتزادف سا ح یث نبود یع ا یفهوی کایمً تاریخ یافالت» درنهایالت ساله شالن گرالزیِ
تاریخنگاری خبز ی جز ش (سزای سحث سرشتز ن

 .ر نتالال .)84 8۲- 81/1 :1368 ،البتاله

این «خبزنگاری» م و تا تنای سه تاریخنگاری فالله داشت؛ سالا جوداین اخباریالاآ را سایال
نخیترن یورخاآ -سه یع ای ا ع تز کلاه -دانیت.
ایا در ک ار ما یار ات تفالا تمالای تالاریخنگالاری قزا ال سالا تالاریخنگالاری یال ن ،
س ش

«تیام در اِس اد» یهمتزین یشخص یورخاآ اخباریالاآ قزا ال سالود .تیالامل کاله
یر الال تنالالوین گزایشالال انتقالالادی تحلرلالال در

درنهایالالت سالاله گالالذار ا اسالال اد انجایرالال

تاریخنگاری اسمی را فزامم کالزد .البتاله تزدیال ی نریالت کاله ایالن ییالئله گالذار ا اسال اد،
سزای ا یر های تاریخ

یا ساله قبالارت دیگالز ضالز رت تالاریخنگاراناله سالود .درحقرقالت

یوضوع ح یث ،ول فع پرایبز سود یوضوع تالاریخ ،ا عرالات گذشالته .ایالن د گالانگ
یانع ا اآ ی ش که ح یث تاریخ سزای مارشه ا ر ش ینیالان سالزای سزرسال یوضالوع
خود سهز گرزن ؛ سه یه مزیه فالله ا گذشته سرشتز ی ش  ،این ننته نر ر شنتالز یال شال
که تاریخنگاری نا توان سه یعرارمای یح راآ پایب ساش  .راسر یوآ این یر اله ضالز رت
را سه سران دیگز تحلر کزد است .سه سا ر ا
اِس اد اس اری سود سزای تعررن شام اآ قزل تقزیباً یح د فعالرت پرایبز که حال د
سریت سال در حجا اول کشر ؛ ایا اس اد سزای نبزدمای فتوحات در اسپانرا کالایمً
یتفا ت سود سزای نق رفتارمای اسن ر کبرز مم المً کارسزد ن اشت .ایا کی
میت که په تاریخ را فقم سه ر ی ادمای یح د ک که ا ازیق اسال اد شالام
اآ را ستواآ تشخر

قر
سب

داد سا گو کزد؟ سهقم یمحظات مم درسارۀ حجالم

اس اد جالود دارد .در ارالار االومن  ،اسال اد کایال یالا حتال اسال اد نالا
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ی توان حجم اس توجه ا فضای یفر کازذی را که رایگاآ مالم نبالود ،اشالرال
ت گزانبهای کاتباآ را م ر دم [ ]...سهقم اِس اد ،خوا س ر

ک

 ،ی توانیت سزای ر ایت ی احات ایجاد ک

کوی

یطالع خوان

خالوا

ی ا در ر ن سهممپروست

ایجاد فه ک  .س اسزاین ،اس ادمای اومن سزای سا ن گاآ کازذ،

است یاخک گاآ ،تازک ذم

حولل خوان ال

حاالتافالزین سالود (:139۲

.)18۲

سزای سز آرفت ا این یشن د را حال فالزار ی یورخالاآ الزار داشالت :ینال حالذف
دیگزی مانزد اِس اد سزای تزکرب نیخهمالای یجال ای یال

کای اس اد سود

ر یال اد در

الب گ ارش

اح اسالت کاله یورخالاآ ج یال اآ را اسال اد تجارعال یالا گال ارش یزکالب

ی خوان (ن

 .مااآجا) .سه مارن قلت تاریخ ابزی سهجای ای نه ا نظز شروۀ اسال اد الگالو

زار گرزد ،ا سوی یورخاآ ا اخز زآ سو تلخر
اس اد ر ی ا ردن  .شاخ
را تا ح

ش

سزخ ا یورخاآ سه حذف کای

تزین اآما اسناررز سود که یباحث یزسوط سه تاریخ لال ر اسالم

یادی ا ابزی گزفته است .س اسز نظز راسر یوآ «دلر این ایالز اآ نبالود اسالت کاله

یورخاآ سع ی تواآ رقایت یعرارما ضواسم ابزی را ن اشالت  ،سلناله ایالن سالود اسالت کاله
اآما سهخوس پ سزدن که ر ینزد ا دیگز قال نبود لذا اآ را اگامانه ک ار گذاشالت »
(مااآ.)183 ،
قم سزاین ،درسارۀ یر تاریخ گذار ا اِس اد ،ییئل دیگالزی نرال شالایاآ ذکالز اسالت؛
ای نه ا ز آ یهار سه سع  ،یورخان ظهور کزدن که دیگز یح

یا فقره نبودنال  .ا ایالن

د ر سه سعال ادیبالاآ ،دسرالزاآ ،جرزافال دانالاآ ،دیوانرالاآ حتال فرلیالوفاآ ی جاالاآ نرال ساله
تاریخنگاری ر ی ا ردن ؛ سزای ناونه سمذری ،دی وری ،یعقالوس  ،ییالعودی ،ییالنویه ...
مرچک ا یح

فقره نبودن (سزای سحث سرشتز ن

 )Melville, 2012: 57-60 .سالالطبع

ر ش یح راآ یا مااآ اِس اد را نر سهکار نبیت یا نیبت سه اآ تیام
ایا پرشگا یح

 -یورخان که نیبت سه کارسیت اس اد تیام یال

ری ن .
ر ی نال  ،ا ال ی

سود .ا ی گزیه در تاریخنگالاری اسالمی جایگالام اننارناشال ن دارد ،قاال تاً سالهدلرال
پایب یاش سه ر شمای تاریخ که یتفا ت سا ارالار حال یث سالود ،یالورداعن امال حال یث
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زار گزفته سه یه ا انجاکه اِس اد نق ما را داخ در ین یگز کالزد

ا ی ال سال یال

یتن را فزامم ا رد  ،یوردانتقاد ا ع ش است .س اسز دا ریِ اسالنقُال ی (ف ) 365 .نالهت هالا
یتوآ ح یث سلنه «یتوآ اخبار ا ی ،زرزیضبوط سود

سیت اآما اشنار است» (س تالا:

 .)484/7یالالا وت حاالالوی کالاله ر شال تالالاریخ دارد ،یالال نوییال « :سزخالال ا یحال ررن یان ال
اسنق ی اسنرامویه ال ار ط

اسنیعرن أس حاتم ال یاش
ایا درسارۀ تاریخ یزدیاآ سالرز

ا را ضعرف دانیالتهانال ؛

فقاله دیگالز ف الوآ ی ساله اجاالاع یورالق اسالت» (:1993

 .)۲596/6ذمب نر که خود تزکرب ا نگا ح یث

تاریخ دارد ،نوشالته اسالت « :ا ال ی

ضعرف است؛ ایا نرا سه ا در یرا ی تاریخ ر شن است .یا ارار ی را س آ انناله ساله اآ
است مل ک رم ،ی ا ریم» ( .)469/9 : 140۲ذمب (مااآجا) ماي رن اشالار یال ک ال کاله
ا ی در ح یث ضعرف است سا جود لحاح ستّه دیگز کتب یعتبز حال یث نرالا ی ساله
اسالتفاد ا یزدیالاآ ضالعرف (اُنالاسف ضالالعفار) نال اریم .د رقالاً ساله ماالالرن دلرال مالم میالت کالاله
درحال که یح ررن س ر

ا اسناسالحا

اسالنسالع ر ایالت کالزد انال  ،ساله ا ال ی ارجالاع

ن اد ان  .سا جوداین اسنسر ال اس (س تا ،)7۲-71/1 :ا یورخاآ سزجیته سال مالای سعال ی،
سا لح

ی افعانه ا ا سخن گفته است سز مارن اساس سزخ کتب تزاجم رجال سه نقال

ا پار ای یح راآ ا را ضعرف ،یتز كالح یث ،ذامبالحال یث حتال کالذاد جاقال
دانیته سزخ دیگز سه نق ا یورخاآ ،ا را نویی
(سزای این نقال الولمالای یتضالاد نال

ای قالم ،اگا  ،رقه ایرن شالازد انال

 .یالا وت حاالوی۲596/6 :1993 ،؛ خطرالب سرال ادی،

 5/4 : 14۲۲سالاله سعالال ؛ ذمبالال  361/4 : 1411 ،سالاله سعالال ؛ ماالالاآ 454/9 : 140۲ ،سالاله سعالال ؛
اسنق ی ،س تا۲47/6 :؛ حافظ ی ی 180/۲6 : 1413 ،سه سع ).
ایا ،یزا ا ی در ی
ضالالعف تیالالام
تاریخنگارانه

فزم  ،سهش ت حال یث  ،ایالن ی الرن خالود را در یعالز

الالزار ی ال داد؟ س ال ش ال

اتهالا

ایالالن ا ال ا ا ال ی پاسالالخ سالالود سالاله ضالالز رت

یر تاریخ ِ پر گفته .سزای ناوناله ینال ا دمیال یهالم ا  ،لال

رقایالت

اختصار سزای سهز ی ی سرشتز یخااباآ سود .داستاآ یز که خطرب ذمب ذکالز کالزد انال ،
سهر ش

گویای این ضز ت سود است:
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اسزامرم حزس ی گوی  :ییرب گفت« :ر ی ا ی را دی یم کاله در ییالج ال ب
ت ری

سه اسطوانه ای تنره داد
«د ج ر ا یرا ی را» .ی
کزد  ،ی

ی کزد؟» گفالت:

ی کزد» .گفترم« :یه ت ری

ر ساله ا گفتالرم« :یالزا احادیالث افالزاد را داخال مالم

یتن ا اآ درست ی ک ؟ اگز ح یث ت

ت

اآمالا را یال گفتال ،

سهتز سود» .ا ی گفت« :اول ی کش » .گفترم« :یالا راضال میالترم» .یال

جاعاله

نرای  ،سع ز ۀ اح را ا رد که در سریت جل سود .یا گفترم« :سه ماالاآ ر ش ا ل
سزگزدیم» (خطرب سر ادی11-10/4 : 14۲۲ ،؛ ذمب .)460/9 : 140۲ ،

س اسزاین ،سه نظز ی رس

ا ی سه دلر ضز رتما نرا مالای یوجالود درسالارۀ نگالارش

ت ین ر ایات تاریخ  ،نخیترن گا مالای اسالتفاد ا ر ش تالاریخ

ناله لالزفاً حال یث را

سزداشته است ا این ی ظز در س ت تاریخ نگاری اسمی نقط قطفال یحیالود یال شالود.
ی شود ا نخیترن گا را نر در حذف یا تیام در

ماي رن ،ا انيه گفته ش  ،یشخ
کارسزد اس اد در ر ایات تاریخ دی

تاانجاکه ی توانیته ،سال اآ قاال کالزد اسالت .ایالا

این س تشن

ا ی در یورخالاآ یال ن (حال یث  -ر ایال ) ی ال اآ تالیررزی ن هالاد ایالن

اخباریاآ قزا

ا ال ی یالتهم

سودن که را ا را ادایه دادن

تقزیباً ماگ اآما نر ماان

سه ضعف تیام در اس اد ش ان  .ا یهمتزین این اخباریاآ ی تواآ ا اسویِخ َف لالوطسالن
یحر اَ ْدی (ف ،)157 .شرخ اخباریاآ س ر تزین شخصرت اخباری کوفه یزجع یهم
در تاریخ فتوح قزا  ،نا سزد .ی ت

نگاریمای یها درسارۀ ر ی ادمای ل ر اسالم ،

ا فات پرایبز تا ا اخز د رۀ ایوی ،داشته است که یال تالواآ اآمالا را در نجرالز ای یالان
ت ظرم کزد (ن

 .اسننال یم158-157 :1381 ،؛ نجاشال 3۲0 : 1407 ،؛ د ری41 : 14۲0 ،

سه سع ) .ق ا ین سزخ ا ت

نگاریمای ا در تع ادی ا کتب تالزاجم یان ال کتالاد الالزد ،

فتوح الشا  ،فتوحالعزا  ،کتاد الجا  ،کتاد لفرن ،کتاد ال هز اآ ،کتاد الرارات ،کتاد
الشالالوری یقت ال قثاالالاآ ،کتالالاد یقت ال الحیالالرن  ...ربالالت ش ال اسالالت (لالالف ی: 14۲0 ،

 .)306/۲4ایا ،انيه درسارۀ ا سالهق الواآ یال
ح یث ای است ،یتهم ش ن

اخبالاری در تالزاجم ساله یاله در نال د الالحاد

سه تیایح در اِسال اد اسالت« .یتالز كالحال یث» «اخبالاری

ضعرف» لفتمای است که سه ا داد ش است (اسنق ی ،س تا۲41/7 :؛ اسنشاکز ،س تالا:
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۲۲5/3؛ لف ی .)306/۲4 : 14۲0 ،پز اضح است ق توجاله ساله اِسال اد تالا یاله انال ا نال د
یح راآ ناپی شازد ی ش  .البته ،س تزدی یتز ك ضعرف دانیتن اسویخ ف س ارتبالاط
شرع ا نریت.

سا گزای

قَوانهسن حَنَم (ف 147 .یا  ،) 158دیگز اخباری کوف  ،اخبار ایویاآ را در کتادمای

یان سرزۀ یعا یه س ال ایراله کتالاد التالاریخ گالزد ا رد (اسالننال یم103 :1381 ،؛ یالا وت

حاالالوی .)۲134-۲133/5 :1993 ،احتاالالامً لحالالن جانب ارانال ی در ر ای الات یوجالالب یالالتهم
ش ن

سه جع گال ارشمالای ساله سالود ایویالاآ شال

گزای مای قثاان دانیته شال

اسالت (یالا وت حاالوی .)۲135/5 :1993 ،نصالزسن یال احم

یِ قَزی (ف ) ۲1۲ .دیگز اخباری کوف
مای جا

ساله ماالرن جهالت مالم قاال تاً دارای

یورخ شرع است که حواد قزا یان ج ،

لفّرن یقت حیرن (ع) ،یوضوع ت

نگالاریمالای ا سالت (نال

158 :1381؛ نجاش  .)4۲8-4۲7 : 1407 ،ا ا کتاس سه نا
که یجاوقهای ا اخبار پراپ

عه لفرن سالا

 .اسالننال یم،
یانال

اسالت

یشتا سز اشعار گفت گوما خطبهما یزاسمت اسالت

تواریخ اَس اد در اآ ضعرف سه انگارانه است (د ری .)44 : 14۲0 ،سه ماالرن دلرال
ا نر یان اسویخ الف یالتهم ساله ضالعف تیالام در اِسال اد یلقالب ساله « امال الحال یث»
«یتز كالح یث» ش است (خطرالب سرال ادی38۲/15 : 14۲۲ ،؛ یالا وت حاالوی:1993 ،
۲750/6؛ اسنحجز قیقمن  .)۲67/8 : 14۲3 ،ارالار مرالثمسالن قَال ِی (ف ،) ۲07 .اخبالاری
کوف  ،نر شای ت

نگاریمای خبالزی اامقالات نیالبش اسال

(اسنن یم .)167 :1381 ،ارار ا ا ی اسع یورخاآ س ر

پ

شالعز ادد یال شالود

ا ی سود اسالت .البتاله ،ا نرال

ماان سیراری دیگز ا اخباریاآ یتهم سه تیایح در اِس اد ضعف حت کذد در حال یث
ش
ی اش

است (خطرب سر ادی .)80/16 : 14۲۲ ،تاریخنگاری در شن خبز سا ظهور اسوالحین
(ف ) ۲۲5 .سه ا

رسالر  .ی ا یالوال سصالز سالود کاله در یال این سالپ

سرال اد

ا ایت گ ی (ساعان 196 /11 : 1405 ،؛ یا وت حاوی .)185۲/4 :1993 ،تیلرفات فالزا اآ
ی اش

ا د رۀ جامل تا قصز قباس را درسز یال گرالزد؛ ایالا سرشالتز درسالارۀ د رۀ اسالمی

یوضوقات یان سرزۀ پرالایبز ،فتالوح ،قالزد ،اشالزاف ،نالاآ ،خلفالا شعزاسالت (اسالننال یم،
 168 :1381سه سع ؛ فه 14۲-141 :1975 ،؛ ناج .)۲15-۲13 :1990 ،

 / 24روش ا ِسنادی و گذار از آن در تاریخنگاری اسالمی

در زآ سو تالاریخنگالاری اسالمی

ارد یزحلالهای دیگالز شال  .تالا ایالن یالاآ یورخالاآ

اخباری انبوم ا ر ایات تاریخ ِ حا یِ اامقات سراس
لروی نیالبشال اخت را فالزامم کالزد سودنال

ادس

سخشر آ سه تاریخ اسم

اداری فزم گ دارای قمیق
ا ای جالا سالود کاله «ان یشال حال ت
شن گزفالت.

فزامم ساختن ر ایت ینپاریه ا داد مای پزاک

س ینساآ تاریخنگاری نظا نالو یافالت لالورت الایعنگالاری ،لالورت خبالز را در خالود
ییالالتحر کالالزد» (ر نتالالال .)86- 85 :1368 ،در الالایعنگالالاری د رۀ اسالالمی ر یالال ادمای
گوناگوآ سهلورت سالشاار یا سزاساس د راآ حنویت خلفالا شالزح داد یال شالود .شالای
ستواآ مرثمسن ق ی ،یهزۀ سزجیت ا ای س ۀ سو  ،را حلق اتصالال د شالروۀ تالاریخنگالاری،
یع

ت

ایعنگاری ،سهشاار ا رد .التالاریخ قَلال الیِال رن ا نخیالترن

نگاریمای خبزی

تاریخ سا ق واآ یب ای سالشاار است که ی ش اسرم .پ

ا ا نویی گان یان اسالوجعفز

یحا سن اَ مز اخباری (ف ) ۲79 .اسن م (ف ) 386 .کتادمای سالا ق الواآ التالاریخ

قل الی رن تالیلرف کزدنال (یالا وت حاالوی .)۲418/6 ،808 79۲/۲ :1993 ،سالهرزالم ایالن

تحول ،نهت ها در ایعنگاری ر ش تیام در اس اد رایج در تاریخنگاری خبز ک ار گذاشته
نش  ،سلنه سا امتاا
حذف اس اد پر

ش ت سرشتزی استازار یافت

ایعنگاراآ سال ر

ماي الاآ در ییالرز

ی رفت .

تا ای جا ر شن ش پر ای

ینتب تاریخنگاری قالزا  ،دسالتکالم در سخال

س رگال ا

تاریخنگاری اسمی  ،سرطزۀ ر ش اِسال ادی -حال یث را ساله یرال اآ اسال یمحظالهای یت لال ل
کزد سود؛ ایا گذار ا ع ا اس اد را یورخاآ س ر

سع ی انجا دادن  .سزای ناونه ی تواآ

سه ین ا کهنتزین تواریخ قاوی ایزان  -اسمی  ،یع

اخبارالطوال دی وری اشار کزد.

اسوح رف دی وری (ف ،) ۲8۲ .یورخ ،ادیب دانشا ایزانال  ،در اخبالارالطالوال ساله تالاریخ
ایزاآ پر

ا اسم

داستاآ افزی

تاریخ اسم سه یاله در ایالزاآ قالزا پزداختاله سالرز حالواد را ا

انبرا تالاریخ کهالن ازالا

حالواد د رۀ اسالمی را ،ا قصالز فتالوح تالا

ر گار یعتصم قباس ( ،) ۲۲7-۲18دنبال کزد است .در تاا کتاد اخبارالطوال (نال

.

دی وری :1364 ،سزاسز کتاد) ،فقم نا  ۲1را ی نا د کتالاد ایال اسالت .ایالن ییالئله
گویای حذف کای اس اد ا سخ

س رگ ا تاریخنگاری اسمی است.
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ارز یهم دیگز تاریخ یعقوس است .یعقوس مم یان

ممقصزش دی وری سهجای نگالارش

تاریخ سز یحور سالنگاری ،سه فص س ی تاریخ سز حول یوضالوقات یقالومت ر ی ا رد.
یعقوس شروۀ تاریخنگاری یوضوق را سهگونهای سا تاریخنگالاری یبت ال سالز حولرالات پرونال
داد است .قم سز اآ ا شروۀ نقل  -ر ایال در تالاریخنگالاری کالارسزد ر ش اِسال ادی را
ک ار گذاشت سزخمف یورخاآ این گزای
کزد س ینساآ گذار ا اِس اد را ی

ماان ابزی ،ا ذکز سلیل اس اد خودداری

گا یهم سه پر

سزد .س اسزاین ،ا سه یه ا ایالن نظالز

که در حذف کای اِس اد گا یها سزداشالت را را سالزای اَخمفال

ماالوار کالزد ،سیالرار

حاش امارت است .درحقرقت ،ای جالا یال تالواآ سالا راسر یالوآ مالمرأی شال کاله اگالز ا ی ظالز
ترررزات اشنار زآ سو در ادسرات تاریخنگارانه ،یع

ج ی (حذف اِس اد) س گزیم ،تاریخ یعقوس ییاللااً یال

«گالذار ساله قصالز ر ایالت تالاریخ »
تالاریخ «سال تشالنن» خوامال سالود

( .)85 :139۲راسر یوآ در جای دیگز نر اشار ی ک « :یعقوس سهنوق

لل نالاجور یاناله

خود سود .ا [ ]...سا حذف اِس ادما سهجای اآ اف دآ یق یهای درسارۀ کتادش اس کوتالا
ی اسع الل یورداستفاد در کتاد ،را خود را ا جزیاآمای تاریخنگاران یانال خالود جال ا
کزد» (مااآ.)۲46 ،

ر ش تاریخ یعقالوس را ییالعودی ادایاله داد ساله تنایال رسالان  .ا در یالز الالذمب

ماان تاریخ یعقوس  ،اِس اد را سهاور کای ک ار گذاشالت سالزای ناوناله حال اکثز نخیالترن
ی بع خود را اینی رن ذکز ی ک « :ا مبسن ی باله حنایالت کالزد انال کاله ذ القالزنرن کاله

مااآ اسن ر است ،ا پ
ییعودی سزای یورخاآ س ر

ییرح سه د راآ فتزت سود» ( .)57/1 :1378ر ش تالاریخنگالاری
گزای

تحلرل  -انتقادی اآ ان ا جذاد سالود کاله ا سالوی

اسنخل آ یوردا تباس زار گرزد ا خود را در افق یشتزکى سالا ییالعودى سبر ال  .ى در
یق یه تصزیح ی ک :
م گایى که قادات احوال سشز یال

سالز ترررالز یاسال  ،ی الاآ اسالت کاله گالویى

افزی گاآ ا سن اساس دگزگونه ش ان
ش

است؛ گویى خلق تا

سزتاسز جهاآ دیار تحول ترررالز

افزی شى نوس راد جهانى ج ی پ ی ای

اسالت.

این است که قصز یا سه کیى نرا ی سود تا کرفرات ابرعى کشورما نهادماى
گوناگوآ را ت ین ک

قادات یذامبى را کاله سالهسالبب بالول احالوال یالزد
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دگزگوآ ش

است ،شزح دم

پرز ى ک تا سهی ل ال
سزیشق خوی

 .۵نتیجه

در لفحات گذشته یشخ

ر شى را که ییعودى در قصز خود سزگ ی ،

یزجعالى ساشال کاله یورخالاآ ای ال

اآ را ناوناله

زار دم (.)60/1 :1366

ش کاله کالارسزد ر ش اِسال اد در تالاریخنگالاری اسالمی پرایال

اجت ادناپذیز تاریخنگاری ح یث سود؛ یزاکه اس اد در کانوآ توجه الحاد حال یث الزار
داشت؛ سهگونهای که حت اآ را ج ش ا دی اری ی دانیت  .اس اد در نگالا یحال راآ ت هالا
ر ش یطائن سزای ت ین کتب یجایرع حال یث سالود مزگوناله تیالایح تیالام در اآ،
نترجهای ج یتهم ش آ سه ضالعف در حال یث ن اشالت .ساله ماالرن دلرال مالم سالود کاله شالام
گزای

زالب نقل  -ر ای در تاریخنگاری اسمی در د س ۀ نخیترن میترم .ایا یوضالوع

ح یث ،ول فع پرایبز سود یوضوع تاریخ ،ا عرات گذشته .این د گالانگ یالانع ا اآ
ی شال کاله حال یث تالاریخ ا ر ش ینیالان سالزای سزرسال یوضالوع خالود سهالز گرزنال .
ا مارنر سود که ا ا اخالز سال ۀ د در جالای سیالرار د رتالز ا ی ی اله سرالز آ ا فضالای
فنزی -فزم گ حجا

تحت تیررز سافالت فنالزی -فزم گال ِ رأیگالزایِ قالزا  ،سالهتال ریج
رمالالا شال آ ا رال س ال مای ح ال یث در

جوانالالهمالالای گزایشال ر یرال کالاله نخیالالترن مال ف

تاریخنگاری سود .ا لرن گا این رمای نر ک ار گذاشتن تال ریج ر ش حال یث

کالارسزد

اس اد سود .ا مارن فزای سود که درنهایت گذار ا اس اد ر ی داد.
س ش

گذار ا اس اد نهت ها ا لرن گالا ظهالور تنالوین گالزای

تحلرلال  -انتقالادی در

تاریخنگاری اسمی  ،سلناله یهالمتالزین اآ نرال سالود؛ یالزا گزیاله ناال تالواآ تزدیال داشالت
یشخصهمای یهم الل گزای
یشام گزی ،س ج

تحلرل  -انتقادی یؤلفهمای مايالوآ ر ح جیالتجوگزی

ققمن ر ایات تالاریخ  ،دیال گا مالای انتقالادی تحلرال

تعلرال

است ،در ا ع ،س آ ک ار گذاشتن گالذار کایال ا کالارسزد اسال اد حالذف ر س ال مای
ح یث  ،این یشخصهما نا توانیت یجال سز

ظهور سراس  .یورخاآ س رگ یان یعقالوس

ییالالعودی مالالرچگالالا ماان ال ابالالزی ،یالالورخ -یحال
ی نوشت

اِس ال ادگزا ،ییالالئولرت انيالاله را کالاله

ر ایت ی کزدن  ،سزقه ۀ را یاآ اآمالا ن هادنال

تقزیبالاً در سیالراری ا یوا الع
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دستکم دست سه نوق س ج

ققمن ِ ر ایتمالای تالاریخ یال دنال

ی کزدن ر ایت ققمن تزی ا ی

یالا ای ناله تالمش

ر یال اد تالاریخ سالهدسالت دم ال  .ساله ماالرن تزترالب

سزاساس مارن ر ش سود که اسنیینویه سزای ناونه ر ایات تاریخ پالر

ا توفالاآ نالوح را

سه ک اری نهاد .س اسزاین ،نا تواآ اننار کزد که ک ار گذاشتن ر ش اس ادی تا یه انال ا در
ا ادی قا یورخاآ سزای س ج

ققمن

تحلرل  -تعلرل ِ گ ار مای تاریخ یؤرز سالود

است.
درحقرقت ،اسنخل آ دریورد ر ش ییعودی یورخاآ ماان ا در اشتبا نبود .ا در
یانهای ی ییت که ینتب تاریخنگاری یصز سهش ت تحث تالیررز فزم ال ،حال یث
داشت ارار یورخاآ س ر

الزار

این ینتالب یان ال یقزیال ی ،سالخا ی ،اسالنجالو ی ،اسالنحجالز

قیقمن  ،اسنترزی سزدی سروا گویای این ایز است .ا سهدرست تشخر

داد سود کاله

یان ا سه ر ش یان ر ش زرزاِس ادی ییعودی نرا داشت تا سهی ل ال

یزجع ساش

سزای تز یج گزای

تحلرل  -انتقادی در تاریخنگاری اسمی .
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قباس .4 .سرز ت :دار لادر.
 اسنسع  ،یحا سن سالع ( .)1379طبقرات .تزجاال یحاالود یهال ی دایرالان .6 1 .
تهزاآ :فزم  ،ان یشه.

 / 28روش ا ِسنادی و گذار از آن در تاریخنگاری اسالمی

 اسنسر ال اس الرعازی ،أس الفتح یحا [س تا] .عیمن األثر فری فنرمن المارازی و
الشمائل و السیر .تحقرالق یحاال العرال الخطالزا ی یحال الال ین ییالتو .1 .الا ی اله
الا ور  :ینتبه دارالتزا

دیشق -دار اسنکثرز.

 اسنشاکز کتب  ،یحا سن شاکز [سال تالا] .فرماتالمفیرات .تحقرالق احیالاآ قبالاس.3 .
سرز ت :دار لادر.
 اسنق ی ،قب اهللسن ق ی [س تالا] .الکامل فی ضرفااء الرجرا  .تحقرالق قالادل أحاال
قب الاوجود قل یحا یعو  .7 6 .سرز ت :دارالنتب العلاره.

 اسنقااد ،قب الح سن یحا ( .)1986/ 1406شرذرات الرذهف فری اخبرار مرن

ذهف .تحقرق قب القادر األرنا ط یحاود األرنا ط .۲ .دیشالق -سرالز ت :دار اسالن
کثرز.

 اسالالنکثرالالز ،اسالالااقر سالالن قاالالز ( .)1998/ 1418البدایرره و النهایرره .تحقرالالق قبالال اهللسالالن
قب الاحین التزک  .13 .س جا :دار مجز.
 اسنن یم ،یحا سن اسحا ( .)1381الاهرست .تزجا رضا تج د .تهزاآ :اساارز.
 اسونعرم الفهان  ،احا سن قبال اهلل ( .)1996/ 1416حلیهاالولیاء و طبقاتاألصرایاء.
الج ر الثالث .امز  :دارالفنز.
 سخاری ،یحا سن اسااقر ( .)۲00۲/ 14۲3صرحی البخراری .دیشالق -سرالز ت :دار
اسنکثرز.
 پالالاکتي  ،احاالال (« .)1367اِسالال اد» .دایرررهالمفررارا اسررال  .8 .تهالالزاآ :یزکالال
داشز الاعارف س ر

اسمی .

 تزیذی ،یحا سن قری ( .)1975/ 1395سنن الترمذی .تحقرق اسزامرم قطو قو .
[ .5 3 ،۲س جا] .شزکه ینتبه یطبعه یصطف الباس الحلب .

 حالالافظ یالال ی ،یوسالالفسالالن قبالال ارحان ( .)199۲/ 1413تهررذیفالکمررا فرری
اسماءالرجا  .تحقرق سشار قواد یعز ف .۲6 ۲5 ،۲4 .سرز ت :یؤسیه الزساله.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 29 /

 حاکم نرشاسوری ،یحا سن قبال اهلل ( .)۲003/ 14۲4مفرفره علرم الحردیث .تحقرالق
احا سن فارس الیلو  .سرز ت :دار اسنح .

 خضز ،قب العلرم قبال الزحان ( .)1389مسرلمانان و نگرارش تراریخ هشوهشری در
تاریخنگاری اسالمی .تزجا لاد قبادی .تهزاآ :سات.

 خطرب سر ادی ،احا سن قلال ( .)1971شرا اصحابالحردیث .سالهکوشال

یحاال

سعر خطرب ا زل  .اننارا[ .س نا ].
 .)۲001/ 14۲۲( _______ تاریخ مدینهالسال (سر اد) .تحقرق سشار قواد یعالز ف.
سرز ت :دار الرزد امسمی .
 داری  ،قب اهللسن قب الزحان ( .) 1434المسندالجامع .تحقرق نبر سن ماشالم الراالزی.
ینه الانزیه[ .س نا ].
 د رى ،قب الع ی ( .)۲000/ 14۲0نشأت علم التاریخ عند الفررب[ .سال جالا] .یزکال
ای للتزا

التاریخ.

 دی وری ،احا سن دا د ( .)1364اخبارالطما  .تزجا یحاود یه ی دایران  .تهالزاآ:
نشز ن .
 ذمب  ،یحا سن احا ( .)198۲/ 140۲سیر اعال النبالء .تحقرق شالعرب األرنالؤ ط
کای الخّزاط .9 7 ،5 .سرز ت :یؤسیه الزساله.
 .)1991/ 1411( _______ تاریخ االسال و وفیات المشاهیر و األعال  .تحقرالق
قاز قب الیم ت یزی .16 8 ،4 .سرز ت :دارالنتاد العزس .
 راسر یوآ ،یر  .اف ( .)139۲تاریخنگاری اسالمی .تزجاال یحیالن الالویزی .تهالزاآ:
سات.
 ر نتال ،فزانت

( .)1368تاریخ تاریخنگاری در اسرال  .تزجاال اسال اهلل ا اد.1 .

یشه  :استاآ س رضوی.
 ساعان  ،قب النزیمسن یحا ( .)1984/ 1405االنسراب .تحقرالق ریالا
الحافظ .11 .امز  :ینتبه اسنتراره.

یالزاد یطرالع
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 سرواى ،قب الزحانسن اس سنز ( .)1996/ 1417تدریف الراو ف شرح تقریرف

النماو  .شزح الفاظه قلّق قلره اسوقب الزحان لمحسالن یحاال سن قویضاله.۲ 1 .
سرز ت :دارالنتب العلاره.

 شاخت ،جو ف (« .)1383ار یاس یج د احادیث اسمی » .تزجا یحا حین یحا ی
یظفز .علم حدیث .ش .34ل

.1۲8-118

 شولز ،گزیگور ( .)1391شااهی و مکتمب در نخستین سدههای اسالمی .تزجاال
نصزت نر سا  .تهزاآ :حنات.
 شهر رانى ،ین ال ین سن قلى (1390/ 143۲ش)« .الزقای لحال الب ای فى قلم ال رای

الب ای فى قلم ال رای » .رسائل فی درایه الحدیث .اق اد اسوالفض حافظراآ البالاسل .
الج ر األ ل .م :دارالح یث للطباقه ال شز.

 لف ی ،خلر سن ایب

( .)۲000/ 14۲0المافی بالمفیات .تحقرق احا األرنالی ط

تزک یصطف  .۲4 5 ،۲ .سرز ت :دار سحرار التزا العزس .
 ل عانى ،قب الز ا سن ماا ( .)1983/ 1403المصنَّف .تحقرق حبرب الالزحان اقظاالى.
 .11 5سرز ت[ .س نا ].
 ابزی ،یحا سن جزیز ( .)1383تاریخ طبرری .تزجاال اسوالقاسالم پای ال  .1 .تهالزاآ:
اساارز.
 فه  ،س ری یحا ( .)1975شیخ االخباریین ابمالحسن مدائنی .نجف[ .س نا ].
 ییعودی ،قل سن حیرن ( .)1378مروجالذهف و مفادنالجمهر .تزجاال اسوالقاسالم
پای  .1 .تهزاآ :شزکت انتشارات قلا

فزم گ .

 یعز ف ،سشار قواد (« .) 1386أرز الحال یث فال نشالی التالاریخ ق ال الایاللارن» .مجلره
األقال  .الی ه الثانره .الج ر  .۲1ل

.140-116

« .) 1384( _______ یظامز تیررز قلم الح یث ف قلم التاریخ ق الایلارن» .مجله
األقال  .الی ه األ ل  .الج ر  .5ل

.41-۲۲
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 علرم. تزجا یزتض کزیاال نرالا.» «ح یثپه م در ززد.)1384(  مارال،  یوتین
.31-3

 ل.38 37 ش.حدیث

. علم حدیث.  تزجا مزا نفریال.»  «یص ف قب الز ا ل عان.)1385( _______ 
.1۲۲-95

 ل.40ش

 اسهامات مؤرخی البصرة فی الکتابة التاریخیة حتی القرن.)1990(  قب الجبار،  ناج
.]  [س نا. سر اد.الرابع الهجری

 فهرست اسماا مصمّف ی الشمیعة الاشمتهر برجما.) 1407(  احا سن قلال،  نجاش
.  یاپ یوس شبرزی نجان.] [س جا.الّجاشی

 مفجرماالدبرا (أرشاد ألررباإ ي اع فة ا.)1993(  یا وت سن قب اهلل، یا وت حاوی
.  دارالرزد امسمی: سرز ت.6 5 ،4 ،۲ . تحقرق احیاآ قباس.)ألر بإ
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