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چکیده
اصول و روش تحقیق در هر عصـری متـر ر از اوعـار فرهنگـی و اجتمـاعی
همان عصر اسـت .راویـان و اخباریـان مسـلمان نخسـتی نیـز در گـردآوری
روایات و ترلیف آ ار خود ،عم تر یرپذیری از فرهنـ

عصـر ،شـیوههـا و

روشهای تحقیقی مختلفی را بهکار گرفتند .ای شیوهها و روشها برخاسـته
از فضای فرهنگی و اجتماعی عصر و بیشتر مبتنـی بـر بیـان شـفاهی– روایـی
بود .اما با گذشت زمـان ،نقـ شـفاهی -روایـی محـ ،،اهمیـت خـود را از
دست داد .بنابرای آن روش و شیوهی تحقیق دچار تغییر و حتی تحول شد.
در ای مقاله میکوشیم تا چگونگی آغاز و رونـد شـیوههـا و روشهـای
تحقیق را ،بهاختصار ،با ترکید بر شیوهی کار راویان و اخباریان مشهور قرون
اول تا سوم ه.ق بهبحث گذارده و پاسخی بر ایـ پرسـ هـا بیـابیم کـه آیـا
آنها به چارچوب یا قالبی در جمـ آوری اخبـار و روایـات تـاریخی دسـت
 .9استادیار دانشگاه ارومیهalisalarishadi@yahoo.com .
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یافتند؛ یا هـرکـ

بـراسـا

توانـایی و اسـتدداد خـود راهـی را بـرگزیـد و

همچنی چرا و چگونه آن دوره ،به عصر کتابت تحول یافت؟
واژگااان كلیاادی :راویــان ،اخباریــان ،شــیوههــا و روشهــای تحقیــق،
اب اسحاق.
مقدمه
امروزه تحقیق بر اصول و مبانی خاصی استوار است که عدم بهکارگیـری آن ،دسـتاوردهـا و نتـایج
کار را ناقص و کمرن
نق

خواهد کرد .روش تحقیق در مراح تولید علم ،خواه تجربی و یا انسـانی،

اساسی دارد و چهبسا عدم آشنایی و یا عدم استفاده از آن ،محقق را به بیراهـه کشـاند .تحقیـق

مبتنی بر اصول و روشهایی است که گزیدن درست آن ،به محقق یاری میرساند.
هر موعوعی شیوه و روش خاص خـود را دارد کـه در علـوم تجربـی متفـاوت از علـوم انسـانی
است .در علوم انسانی نیز برحسب موعور تا حدی متفاوت است .در حوزهی علـوم انسـانی از ن ـر
زمانمندی ،علوم به دو دسته تقسیم میشوند؛ علومی که سابقهای که دارند و از قـدمت دیرینـهای
برخوردارند و علومی که زاییدهی عصر جدید هستند .بیشک تاریخ ،در دستهی نخست جای دارد
و از سابقه و قدمت زیادی برخوردار است که بهعرورت ،همیشه دارای گونههای مختلفی از روش
تحقیق بوده است.
ظهور اسالم و روند آن از همان ابتدا نیازمنـد شـناخت و مدرفـی بـود .ایـ مهـم بـا جمـ آوری
روایت و خبر توسط راویان و اخباریان آغاز شد .با توجه به زمینهها و بسترهای فرهنگی و اجتماعی
عصر ،نور بیان آغازی آن بهشك شفاهی– روایی بود .در ای رابطه ،زمینـههـا و بسـترهای قبـ از
اسالم را نباید از ن ر دور داشت؛ مهمتر اینكه مواردی نیز در اسالم بودکه همان پدیـدهی شـفاهی-
روایی را تریید و تقویت میکرد.
در ای میان ،سؤال اساسی ای است که در عصر روایی -شفاهی ،روش تحقیـق راویـان بـه چـه
شك و شیوهای بوده است؟ آیا اصول و روش یكسان و تدریفشدهای داشتند یا اینكه هر راوی بـا
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اتكا به استدداد خود به آن میپرداخت؟ دیگر اینكه عصر روایـی بـا چـه رونـدی بـه عصـر کتابـت
رسید؟ روشهای تحقیق در عصر کتابت چگونه بود؟ آیـا آن دوره ،بـهنسـبت عصـر روایـی دچـار
تغییر و تحول شد؟
پیشینهی تحقیق
ترلیفات تاریخی بسیاری که مسلمانان در طول تاریخ نگاشتهاند ،همواره مستلزم نوعی روش تحقیـق
بوده است .اما روش تحقیق در تاریخ ،بهویژه برای پیشینیان مسـلمان ،بـاوجود بـهکـارگیـری برخـی
روشهای آن ،موعور مستقلی نبود؛ بهعبارت دیگر آنها به روش تحقیقی واحد که شـاید چنـدان
میسر هم نبود ،دست نیافتند .هرچند در عمـ  ،مواردمتدـددی از آن را بـهکـار مـیبردنـد .بدضـی از
مورخان در دیباچهی آ ار تاریخی خود ،هرچند مطلبی دربارهی روش تحقیـق خـود نمـینگاشـتند،
کسانی نیز بودند که دورنمایی از روش تحقیق خود بهدست میدادند .مورخان متقدم مسلمان ماننـد
یدقوبی ،طبری و مسدودی در دسـتهی اخیـر جـای دارنـد .در میـان متـرخری  ،از قـرن نهـم بـه بدـد
اشاراتی مبنی بر وجود انواعی از روش تحقیق در میان متقـدمان مـیتـوان دیـد .نویسـندگانی چـون
ابراهیم ایجی ،محیالدی کافیجی ،سـخاوی و بـاتتر از همـه ،ابـ خلـدون از محققـانی هسـتند کـه
بهنوعی ،به روش تحقیق قدما اشاره و یا حتـی انتقـاداتی کـردهانـد؛ ازجملـه کـافیجی ،بـهصـراحت
اشارهی کوتاهی بـه روش گـردآوری اخبـار دارد (روزنتـال)22 /9866 :2 ،؛ هرچنـد مطلـب مـورد
اشارهی او حاوی نكات جدیدی نیست ،لیك طرح آن اهمیت دارد و اینكـه تـاریخ ،نیازمنـد روش
تحقیق است؛ اما اب خلدون بهشك جدی ،روش تحقیق را در تاریخ مورد توجه قرار داد.
اب خلدون عم انتقاد از شیوه و روش مورخان که به ن ر او اطالعـی از روش تحقیـق ندارنـد،
روش تحقیق در تاریخ را موعوعی برای رسیدن به باط امور میدانسـت .او بـهظـاهر ،مسـئله را نـه
درحوزهی فنی ،بلكه امری بینشی تلقی میکـرد و تـا آن حـد پـی

رفـت کـه تحقیـق در تـاریخ را

مستلزم آشنایی با علم عمران قلمداد کرد .بنابرای روش تحقیق مـورد توجـه ابـ خلـدون ،فراتـر از
گردآوری اخبار و نقد و تـرجی آن اسـت (ابـ خلـدون .)4 /9 :9862 ،روش تحقیـق مـورد توجـه
اب خلدون تنها از عهـدهی او سـاخته اسـت و ابدـاد آن وسـی تـر ازآنچـه کـه امـروزه روش تحقیـق
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خوانده میشود ،است؛ زیرا متكی به دانشی بهنام عمران اسـت .گذشـته از آن مـوارد ،در ارتبـا بـا
موعور حاعر که حول محور روش تحقیق راویان و اخباریان است ،نوشته یا مقالهای بهن ر نرسید.
عصر روايي– شفاهي؛ روند ،شیوهها و ويژگيهای آن
از همان ابتدا ،تهیه و جم آوری روایـات و اخبـار دربـارهی تـاریخ اسـالم و رونـد آن مـورد توجـه
خاصی قرار گرفت ،زیرا دستمایههای موعوعی فراوانی در اسالم وجود دارد که موجبات توجه بـه
آن را فراهم میکرد .قرآن ،زندگانی پیامبر ع یمالشرن اسالم ،گسترش حیرتآور و سـری اسـالم،
فتوحات ،نبردهای داخلی ،اختالفات مسلمانان و دهها موعور دیگر از جملـهی ایـ عوامـ اسـت.
بنابرای  ،آنچه تاریخنگاری اسالمی خوانده میشود ،خود سابقهای به دیرینگـی تـاریخ اسـالم دارد؛
اما بیشک فرایند بهبار نشست آن از اوعار فرهنگی عصر منفک نیست و همچنی میتواند با سایر
علوم اسالمی مانند حدیث ،تفسیر ،علمالرجال و ...بیارتبا باشد.
اصول و مبانی تحقیق در هر دورهای ،مرخوذ از اوعار فرهنگی و اجتماعی عصر است؛ چنانكـه
مبنای انتقال علوم و دان هـا و بـهخصـوص علـوم اسـالمی ،متـر ر از اوعـار اجتمـاعی و فرهنگـی
سدههای نخستی اسالم بود .در ای مقط  ،بیان و انتقال علم و فرهن

بـهمدنـای عـام و خـاص آن،

بیشتر بهشك افواهی و شفاهی انجام میگرفت .ای رویه قب از اسالم ،در میان اعراب رایـج بـود و
اغلب آداب و رسوم ،فرهن

 ،اشدار ،ایامالدرب و انساب به روش شفاهی و افواهی بیـان مـیشـد و

به نس های بدد انتقال مییافت.
ای رویه پ

از اسالم ،با رویكردی خـاص و جـدیت و دقـت بیشـتر تـداوم یافـت .از دیـدگاه

جهانبینی و اعتقادی ،پدیدهی اسـالم امـری مقـد

بـود .بنـابرای  ،بـر درسـتی انتقـال آن وسـوا

زیادی نشان داده شد .اسالم و موعوعات مرتبط با آن ،دیگر فقط نق و بیان ابیات آن شاعری نبود
که به توصیف نبرد همقبیلگان خود برخاسته و یا به یاد مدشوقهاش ابیاتی را سروده باشـد و یـا ذکـر
محاس قبیلهی خود و مدایب قبیلهی مخالف نبـود ،بلكـه موعـوعات و دانـ هـای اسـالمی دارای
جنبهی اعتقادی ،اخالقی بود و در مواردی ،مبنـای حقـوقی و فقهـی داشـت .بـههمـی جهـت ،مـالال
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سخاوی ،توجه به سیره و مغازی را اعتقادی میداند (روزنتال )941 /2 :9866 ،و بـرای مبنـا ،بسـیار
عرورت داشت تا بهدرستی انتقال یابد.
در ای راستا ،اولی تالشهای مسلمی پ

از جم آوری قرآن ،بر سیرهی پیامبر (ص) متمرکـز

شد و حاص آن ،دو مقولهی «سیرهنگاری» و «حدیث» شد .درابتدا ،سیره و احادیالی کـه مـرخوذ از
زندگانی فردی ،دینی ،اجتماعی و سیاسی پیامبر بود ،از طریق روایی و شـفاهی بیـان شـد .بنـابرای ،
نخست ،انتقال دان ها و فرهن

اسالمی ،بیشتر شفاهی و حف ی بود ،اما ای انتقال و بـازگویی نیـز

شرایط و ویژگیهایی داشت.؛ اول آنكه ،دربارهی احوال پیامبر(ص) ،نق هر مطلب میبایسـت بـه
منبدی مو ق (شاهد /ناظر) مستند میبود .دوم اینكـه ،فـرد و یـا افـراد شـاهد /نـاظر(منـاب و مراجـ )
میبایست شناختهشده و مدروف بوده و عدالت آنها محرز میشد و روایـت از هـر فـرد مجهـول و
ناشناختهای ،مدمول نبود؛ تا آنجا که سخاوی ،عدالت و عبط را دو شر عمدهی مورخ میدانست
(همان.)921 /2 :
ای امر موجب شد تا شخصیت و علم و آگاهی راویان و ناقالن ،تحت عابطه و قاعده درآید و
بههمی مناسبت ،دانشی بهنام «علم رجـال» بـهوجـود آمـد تـا بـه احـوال ،مـن  ،رفتـار ،توانـاییهـا،
اعتقادات ،گـرای هـا و حتـی خصوصـیات فـردی ،اجتمـاعی و اخالقـی راویـان اخبـار و احادیـث
بپردازد .در کنار آن« ،علم درایه» ایجاد شد تا به بحث دربارهی مت و محتـوای مطالـب منقـول کـه
بهشك شفاهی منتق شده بود ،بپردازد .جم آوری روایات و اخبار ،در ای مت و بستر ظهور کـرد
و از آن فضا متر ر شد؛ چنانكه خود بخشی از آن بود .بنابرای تالش شد تا ای انتقال شفاهی ،تحت
قاعده و عابطهای درآید و در قالبی درست سامان یابد.
با ای وع  ،نخست ،پدیدهی «روایات و اخبار» بهشك خبر با اتكا به نق قول سلسلهراویان که
بهنوعی و اقت آنان مورد تریید بود ،ظهور کرد و هر راوی و یـا اخبـاریای ،بـا توجـه بـه گـرای ،
موط  ،تخصص و ...گوشهای از تاریخ پر فراز و نشیب اسالم را مورد عنایـت قـرار مـیداد .در ایـ
دوران ،ای مجموعهی اخبار هنوز به قالـب مشخصـی درنیامـده بـود و محتـوای آن نیـز مشـتم بـر
موعوعات سیاسی ،ن امی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،ادبی و همچنی مـوارد فراوانـی از اخبـار
عصر پی

از اسالم اعراب و اقوام و مل دیگر بود .ای اخبار در اواخر قـرن اول و اوایـ قـرن دوم
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هجری بیشتر به همان شیوه و روش شفاهی و روایی بود که در مراح مترخر ،بـهکـارگیری صـرف
آن در عم  ،دیگر ممك نبود.
خبر که پایه و مایهی تاریخنگاری شد ،با حدیث روندی متفاوت یافـت .اول آنكـه محـدودیت
زمانی نداشت؛ بنابرای در مراح بدد بهناچار نمیتوانست همان شیوهی روایـی -شـفاهی را بـهکـار
گیرد .دیگر اینكه علم حـدیث در مـوارد متدـددی بـرای تهـذیب و تطهیـر خـود از شـبهه و جدـ ،
نیازمند تاریخ شد .در ایام مترخر ،تاریخ به کمک علم حدیث شـتافت تـا صـحت و سـقم ادعاهـای
راویان غیرمو ق را روش کند .در ای باره کافیجی و سخاوی به مواردی اشاره کـردهانـد؛ سـخاوی
مینویسد« :سفیان وری گفت :هنگامیکه راویان کذب را بهکـار گرفتنـد ،در پـرداخت بـه آنهـا،
تاریخ را بهکار بستیم» (روزنتال )64 /2 :9866 ،و از دیگری نق میکند که« :هیچچیز چـون تـاریخ
در برابر کاذبان ،مددکار و مؤ ر نیست» (همان).
سیره و مغازی رسول اکـرم (ص) ،اقـدامات و فدالیـتهـای آن حضـرت در قالـب خبـر توسـط
راویانی روایت شد که بهنام عام «اخباری» مدروف هستند .ای روند دربارهی ایشان ،پ

از رحلـت

حضرت رسول (ص) متوقـف نشـد ،زیـرا پدیـدهی اسـالم عـالوه بـر جنبـهی تـاریخی و اعتقـادی،
مقولهی تاریخ امت بود .بنابرای بهحكم همان ماهیت ،فدالیت راویـان و اخباریـان در تهیـهی اخبـار
رخدادهای داخلی و خارجی همچنان تداوم یافت .نگاهی به فهرست آ ار و کتب تـاریخی مسـلمان
در الفهرست ،ای موعور را بها بات میرساند (اب ندیم :9866 ،مقالهی سوم) .بنابرای کار راویـان
بهحكم ماهیت به سیره و مغازی پیامبر محدود نشد و تداوم یافت.
روش اخباریان ،بهخصوص درارتبا با احوال پیامبر (ص) ،بهشیوهی کـار محـد ان بـیشـباهت
نبود که مت را با سلسلهی اسناد و یـا زنجیـرهی روایـت نقـ مـیکردنـد .بـهظـاهر ،همـی شـباهت
موعور و شیوه باعث شد تا افرادی چون سخاوی تـاریخ را فنـی از علـم حـدیث بدانـد (روزنتـال،
 .)941 /2 :9866حتی عدهای گفتهاند تاریخ ،مولود حدیث است (جواد علـی )912 /9 :9869 ،کـه
دلی آن ،شیوه و روش واحد آن دو در همان فضای مشترک بود .اما تاریخ از ن ر موعور و تداوم
زمانی ،فراتر از حدیث بود .حدیث ،فقط بخشی از سیرهی پیامبر را شام میشد ،در حالیکه سـیره
و مغازی ،رفتار ،گفتار و اعمـال پیـامبر را دربـرمـیگرفـت .از طرفـی ،حـدیث ،محـدودیت زمـانی
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داشت؛ در تسن  ،محدود به پیامبر (ص) و در تشی نیز تا مقط مشخصـی ،یدنـی غیبـت امـام عصـر
(عج) بود .اما پدیدهی اخبـار ،آن محـدودیت را نداشـت؛ پـ

از سـیره و مغـازی حضـرت رسـول

(ص) ،اخبار خلفا ،فتوح ،حروب ،فت  ،مقت و وقـای متدـدد دیگـر رخ نمـود کـه بـهشـك طبیدـی
ادامهی سیره و مغازی بود و اخباریان و راویان ،خود را ملزم میدیدند که به آن بپردازند.
درظاهر ،از نیمهی دوم قـرن اول ،سـیره و مغـازی توسـط عـدهای محـدود ،بـهشـك نوشـتاری
درآمد ،اما در کنار آن ،وجه غالب ،همان بیان افواهی -شفاهی بـود .در همـی راسـتا ،بـرای مسـتند
کردن اخبار و بهدلی مقبولیت یافت همگانی که توق جامدهی عصر بود ،مخبران باید خبـر خـود را
بهشكلی مستند ،با استناد به شاهد و یا راوی نخستی  ،بـدون انقطـار بیـان مـیکردنـد .بـدی سـان در
راستای ای فرهن

 ،اخبار حضرت رسول(ص) و بهتبدیـت از آن ،سـایر حـوادو و وقـای بـا ذکـر

سلسلهراویان ،بهشیوهی اه حدیث بیان میشد .بنابرای تاریخنگاری بهصورت نخسـتی آن ،یدنـی
«خبر» با «حدیث» پیوند عمیقی یافت؛ اما مولود حدیث نبود ،بلكه حدیث نیز خود متر ر از ای فضـا
بود.
در ای موع  ،گفتنی است که گزارشهای متدددی نیز وجود دارد مبنی بر اینكه از همان قـرن
اول ،پیشگامانی مانند عروةب زبیر (متوفای  )14و اب شهاب زهری (محمدب مسلم) (متوفـای )924
بهترلیف هرچند پراکندهی روایات و اخبار پرداختنـد و گویـا عـدهای نیـز آنهـا را تشـویق کردنـد.
صفدی و ذهبی ،عروةب زبیر را اولی مصنف مغازی نوشتهاند (صفدی2 /9 :9169 ،؛ ذهبی:9111 ،
 .)841 /6ذهبی از کتب فقهی عروةب زبیر یاد میکند که آنها را در واقدهی حره سوزاند (ذهبـی،
426 /6 :9111؛ الدوری .)921 :9861 ،اب عروة در پاسخ به سؤاتت عبدالملکب مروان مطالبی از
سیره و مغازی را برای او فرستاد که در تاریخ طبری محفوظ مانده است (طبـری-9262 /8 :9162 ،
9261؛ همان9221 /4 :به بدد) .هورفت

همی موارد را که تری اسناد تاریخی در اسـالم مـیدانـد

(هورفت  2 :9141 ،به بدد) .زبیرب بكار از سیرهی ابانب عالمانب عفان خبر میدهد کـه آن را بـه
سلیمان ب عبدالملک ،در ایام وتیتعهدی ،در سفر به مدینه عرعـه کـرد کـه بـهدلیـ یـادکرد از
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انصار مورد پسند وی واق نشد و حتـی دسـتور سـوزاندن آن را داد (زبیـربـ بكـار 261 :9866 ،بـه
بدد) .هرچند در کیفیت ای خبر تردید جدی وجود دارد.
گذشته از عروةب زبیر ،موارد متدددی حاکی از ای است که اب شـهاب زهـری نیـز بـه بـت و
عبط روایات و اخبار همت گماشت .هرچند اختالفاتی در کم و کیف آن وجود دارد ،اما بیشک
او پارهای از اخبار و روایات تاریخی را عـبط کـرده اسـت و از مغـازی او نیـز مكـرر نـام بـردهانـد
(الدوری .)946 :9861 ،بههر حال زهری نق

زیادی در کتابت و رونق آن داشـته اسـت؛ از جملـه

ذهبی از قول ابیالزناد میگوید« :ما با زهری نزد علما میرفتیم .با او لوحهـا و کاغـذهـایی بـود کـه
هرچــه را مــیشــنید ،مــینوشــت» (ذهبــی226 /6 :9111 ،؛ همــو .)991 /9 :9824 ،ذهبــی ،بالفاصــله
مدترعانه میافزاید که زهری حافظ بود ،نیازی به کتابت نداشت و شاید پ

از حفظ کردن ،آنهـا

را محو میکرد .ای ذهنیت ذهبی ،خود اندكاسی از روش تحقیـق قـرون نخسـتی اسـت کـه چنـان
مبنای شفاهی -روایی آن برجسته بود که برای ذهبی نوشت  ،غیرقاب باور است .اما بیگمـان ذهبـی
دچار اشتباه شده بود و روایات دیگری که ذکر میکند ،حكایتگر ای نكته اسـت کـه زهـری بـه
توصیهی دوستان یا امرا و یا با انگیزهی درونی به کتابـت پرداخـت .ازجملـه ،از آ ـار و نوشـتههـای
زهری در خزانهی امویان یاد شده است (ذهبی.)281 -284 /6 :9111 ،
از زهری روایت شده است که برخالف می خود و به دستور حكام ،مطالب را مینوشـته اسـت
(همان .)248 :با ای وصف ،عروةب زبیر و اب شهاب زهری ،کم و بی  ،آ ار مكتـوبی در زمینـهی
سیره و مغازی و اخبار و روایات از خود بر جای گذاردهاند .براسا

نوشتهی اب ندیم و همچنی بـا

استناد به مجموعه روایات موجود در تاریخ طبری در قرن دوم ،اخباریان فراوانی ظهور کردنـد کـه
صاحب تکنگاریهای ترلیفی متدددی بودند .گفتهاند نسخهای از سـیرهی ابـ اسـحاق در خزانـهی
منصور عباسی قرار دادند (خطیب بغدادی.)229 /9 :9189 ،
بنابرای  ،در کنـار مقولـهی شـفاهی -روایـی ،تحریـر و کتابـت نیـز رونـدی روبـهرشـد داشـت؛
بهگونهای که از نیمهی دوم قرن دوم هجری ،بهشـیوهی عـادی و عـام تبـدی شـد ،هرچنـد شـیوهی
روایی -شفاهی نیز همچنـان ادامـه داشـت .بنـابرای  ،در انتقـال علـوم و مدـارف اسـالمی ،از جملـه
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حدیث و سیرهی پیامبر ،تاریخ ،حاف ه و کتابت توأمان بهکار گرفته شد .ای مطلب ،در مورد قـرآن
از همه صدق میکند ،زیرا در حی نزول بر پیامبر (ص) عالوهبر حفظ ،کتابت نیز میشد.

بی

در قرن اول و دوم ،پدیدهی اخباری رونق و ترقی فوقالدادهای یافت .راویـان برجسـتهای ماننـد
عروةب زبیر (متوفای ،)14ابـانبـ عالمـان (متوفـای  ،)911عاصـمبـ عمـربـ قتـاده (متوفـای،)921
اب شهاب زهـری (متوفـای  ،)924یزیـدب رومـان (متوفـای ،)981موسـیبـ عقبـه (متوفـای ،)949
عوانهب حكم (متوفای  ،)942اب اسحاق (متوفای  ،)919مدمرب راشد (متوفای  ،) 918ابـیمخنـف
(متوفــای ،)912ابــیمدشــر (متوفــای ،)921ســیفب ـ عمــر (متوفــای ،)961محمــد کلبــیاب ـ کلبــی
(متوفــای ،)214واقــدی (متوفــای ،)212هیــالمبــ عــدی (متوفــای )212و دههــا راوی مدــروف و
غیرمدروف دیگر ظهور کردند و به جم آوری خبر دربارهی وقای  ،حوادو و موعوعات سیاسـی،
ن امی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...پرداختند؛ چنانكه نوعی فرهن

خبرگیـری و جسـت وجـوی اخبـار

آمد .مقالهی سوم الفهرست اب ندیم دربـارهی اخباریـان و نسـابان و روایـان ،حـاکی از ظهـور

پی

چنــی رویكــردی اســت (ابـ نــدیم .)911 -911 :9866 ،همچنــی مســدودی ،در مقدمــهی ا ــرش،
فهرستی از ای آ ار بهدست داده است که نوشتهی اب ندیم را تریید میکند (مسـدودی4 /9 :9821 ،
به بدد).
تاریخ طبری ،سندی دال بر عام بودن روش و شیوهی اخذ و نق خبر ،بهشك بیان سلسـلهاسـناد
خبر تا چندی نس است .اینكه طبری در اواخر قرن سوم و اوای قرن چهارم همچنان به ای شـیوه،
یدنی نق زنجیرهی خبر پایبند مانـد ،حـاکی از غلبـهی ایـ فرهنـ
فرهن ـ

و نهادینـه شـدن آن بـود .ایـ

تحقیقــی ،در آن مقط ـ بــه تــاریخ ،حــدیث و تفســیر اختصــاص نداشــت ،بلكــه حتــی در

کتابهایی که مبنای دینی نداشتند مانند اتغانی ابوالفرج اصفهانی نیز بهکار گرفته شـد (اصـفهانی،
 91 /9 :9866و .)21
ای شیوه ،در میـان سـنتگرایـان اخبـار ،حـدیث و تفسـیر تـا قـرن نهـم و حتـی دهـم هجـری،
کموبی

وجود داشت ،زیرا در همان زمان نیز بیان سلسلهراویان و ذکر نام استاد مشهوری که فـرد،

نزد او تلمذ کرده بود ،نوعی اعتبـار و افتخـار بـود (روزنتـال 948 /2 :9866 ،و  .)929ذهبـی نیـز در
تاریخ اسالم کوشیده است راویان خبر خود را از آخری منبدی که روایت کرده است ،برشمارد .از
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همی طریق ،بهوسیلهی کتاب اتصنام اب کلبی (موجود) ،نق سلسلهراویان تا قرن پنجم به دست ما
رسیده است که حاکی از تداوم ای وعدیت است (اب کلبی .)2 -9 :9864 ،امـا ایـ شـیوه و روش
نمیتوانست برای همیشه پایدار بماند و بهمرور دچار تغییر و حتی تحول شد.
اخباریان و راویانی که در ای فضا ظهور کردند ،از ن ر ماهیت و چگونگی شیوهی تحقیق یا بـه
عبارت بهتر ،در روش و شیوهی گردآوری اخبار به دو دستهی کلی ،قاب تقسیمبندی هستند:
الف .اخباریان محقق مانند :عروة ب زبیـر و ابـ شـهاب زهـری ،ابـ اسـحاق ،واقـدی ،ابـومخنـف،
مدائنی ،عوانة ب حكم ،ابوعبیدة مدمرب مالنی و ...که خود به جستوجـوی اخبـار مـیپرداختنـد و
در عصر خود به ای نام مشهور بودند و به مناب متددد روایی و شفاهی و حتی مناب کتابهـای قبـ
از اسالم رجور میکردند و در ای زمینه صاحب تخصص بودند و شاگردان متددد و راویان خـاص
داشتند .اخباریان مشهور در ای زمره جای دارند و مورخان از هریک از آنان دهها ا ر نـام بـردهانـد
(درموردآ ار هریک از آنها ،نک :اب ندیم ،مقالهی سوم).
ب .اخباریان و راویان ناق (واسط) :کسانی هسـتند کـه از اخباریـان محقـق روایـت کـردهانـد و یـا
بیشتری روایات خود را از یک یا دو نفر از آنها اخـذ کـردهانـد؛ ماننـد زیـادبـ عبـداب بكـایی و
سلمةب فض که راوی اب اسحاق بودند و یا محمدب سدد که بیشتر راوی و کاتب واقدی بود و یا
سریب یحیی که راوی سیفب عمر بود؛ همچنی عمرب شبه که بیشتر از مدائنی روایت مـیکـرد.
ای شاگردان (راویان و اخباریان واسط /ناق ) ،موجبات ترلیف آ ـار متـرخری را فـراهم کردندکـه
برخی از آنها عبارتاند از :مجموعه روایات مسطور در تاریخ طبری(بخ

سـیره و مغـازی کـه از

اب حمید از طریق سلمةب فض و از اب اسحاق روایت شده اسـت) و یـا سـیرهی ابـ هشـام (کـه از
طریق زیادب عبداب بكایی ،از اب اسحاق فراهم شده است) و نیز ا ر بهجایمانده ازیون ب بكیر.
بدی سان حداق  ،شیوه و روش کار ای دو دسته با هم تفاوت داشت .درحالیکـه ابـ اسـحاق،
واقدی ،مدائنی و ...در راه کسب خبر متحم مشقات و زحمت بیاندازه میشدند و به جستوجـو
و تحقیق میپرداختند ،دیگرانی نیز بودند که با تلمذ نزد یک یا دو نفر از ای محققان بـه راویـان یـا
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بهعبارتی ،به سخنگویان آنها تبدی شدند .نمونهی بارز و جالب آن ،زیادب عبـداب بكـایی ،راوی
اب اسحاق بود که بهخاطر اسـتمار روایـات ابـ اسـحاق ،خانـهاش را در کوفـه فروخـت و بـهدنبـال
اب اسحاق شهربهشهر بهراه افتاد (خطیـب بغـدادی)426 /6 :9189 ،؛ هرچنـد ایـ نشـانهی عالقـهی

فوقالدادهی او بود ،اما بیشک کارش همپای اب اسحاق نیست .همچنی اب سدد ،صـاحب طبقـات
و اسماعی ب مجم که کاتبان واقدی بودند (اب ندیم .)966 :9866 ،اما مهم ای بود که ای افـراد،
ناقالن مستقیم روایات افراد مذکور شدند و آن را حفظ کردند.
محاسن و معايب پديدهی روايي– شفاهي
ای روش و شیوهی کسب و گردآوری خبر بهشك روایی -شفاهی ،بـا نقـ سلسـلهراویـان ،دارای
چه محاس و مدایبی بود؟ مدایب ایـ شـیوه و روش در وهلـهی اول ،همـان اتكـا بـه حاف ـه بـود و
احتمال اینكه راوی دچار فراموشی یا نقصان حاف ه شود یا حوادو و وقـای مشـابه را بـا هـم خلـط
کند ،وجود داشت .از سویی ،بیم جد نیز در میان بود؛ چنانكه فردی میتوانست بدون آنكه شـاهد
و ناظری را دیده باشد و با مختصر اطالعات خود ،واقدهای را بـه کسـی نسـبت دهـد و یـا بـهجهـت
آنكه اعتبار روایت خود را نشان دهد ،آن را به افراد مشـهور و شـاهدان رویـدادها منتسـب کنـد .از
سوی دیگر ،حب و بغ ،و انگیزههای خاص اجتماعی ،قبیلهای و بهخصوص فرقهای ،مـیتوانسـت
راوی و اخباری را تا مرز جد و تحریف ببرد و یا در مواردی آنچه را که به مذاق او خوش نیایـد،
کنار گذارد و به تدبیری ،کتمان حقیقت کند.
ای شیوهی روایی -شفاهی با وجود مدایب آن ،از محسناتی نیز برخوردار بود؛ چنانكـه اخبـار و
روایات در همان ایام در مدرض داوری و ارزیابی جامدـه و بـهخصـوص ،آگاهـان و خبرگـان قـرار
میگرفت و همی عرعهی شفاهی ،نوعی امتحان برای آن بود .ای روش بهتر از آن بود که راویان
و اخباریان بدون عرعهی اخبار و روایات ،بهصورت زنده به جامدهی علمی و فرهنگی ،آن را میـان
اوراق و دفاتر و یادداشتهای شخصی بنگارند ،بدون اینكه از دایرهی ارزیابی آگاهان عبـور کـرده
باشد و در دورهی مترخر مورد استناد واق شود ،بیآنكه صحت و سقم آن در عصر مؤلـف بررسـی
شده باشد .حال چنانچه آن اخبار و روایات بر وفق مراد گـروه و یـا فرقـهای و نیـز مخـالف بـا ن ـر
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عدهای بود ،نقدش بسیار دشوار میشد .بهعبارت دیگر ،چنانچه ای شیوهی شـفاهی -روایـی نبـود،
احتمــال اینكــه خبــر ،بیشــتر ،جدـ شــود وجــود داشــت ،زیــرا صــرف یادداشــت و تحریــر مطلــب،
نمیتوانست صحت آن را تضمی کند و همان در مراح مترخر میتوانست مورد استناد قرار گیرد،
بدون آنكه صحت و سقم آن در جامده ،مورد بررسی و ارزیابی یا داوری آگاهان قرار گرفته باشد.
نفـ

روش و شــیوهی شــفاهی کــه راوی را مجبــور مــیکــرد تــا بــرای عــدهای روایــت کنــد،

ناخودآگاه ،آن را بهسهولت در مدرض نقد و ارزیابی قرار مـیداد و چنانچـه نـاروا و یـا غیـرواقدـی
بود ،امكان طرد و رد آن میرفت؛ بهطور مالال اب اسحاق که در مدینه تـدری

مـیکـرد و مطالـب

خود را به شیوهی شـفاهی بـه شـاگردان عرعـه مـیکـرد ،چنانچـه در روایـات

مـوارد منكـر بـود،

بالفاصله واکن

خبرگان و آگاهان را برمیانگیخت؛ بهطـوریکـه در مـوردی ،واکـن

هشـامبـ

عروة را بهخاطر نق قول از زن او ،در پی داشت (اب ندیم.)916 :9866 ،
بیان شفاهی -روایی ،خبر را بالدرن

در مدرض سمار ،نقد و ارزیابی قرار مـیداد .ایـ مـوارد

موجب میشد که فرد با احتیا و مستند سخ گوید .بهن ر میآید یكی از دتیلی که تحریـف در
تاریخ اسالم کمتر رخ داد ،بهعلت وجود همی شیوهی روایـی -شـفاهی بـود ،زیـرا بـه همـان دلیـ
پی گفته ،اغلب افراد باید در بیان اخبار و مطالب خود ،میزان اطالر مخاطب و آگاهیهای جامدـه
و حضور خبرگان را در ن ر میگرفتند .همی امر راویان و اخباریان را مجبـور مـیکـرد تـا مطالـب
خود را با دقت و حفـظ صـحت بیشـتری عرعـه کننـد و بـا احتیـا و اندیشـیده سـخ گوینـد .در
حالیکه تحریر وکتابت نمیتوانست همان ح
نكتهی بسیار مهم دیگر که نق

و احتیا چهره به چهره را داشته باشد.

قاطدی در ای فرهن

تحقیقی داشت ،حفـظ قـرآن و حـدیث

بود .موعور حفظ قرآن بهعنوان یک مسئلهی ارزشی از گذشته تاکنون ،حتی موجب شـك گیـری
طبقهی حاف ان و قاریان شد و از طرفی ،حـدیث نیـز همـی وعـدیت را داشـت .ایـ دو ،موجبـات
تقویت هرچه بیشتر فرهن

روایی -شفاهی را فراهم کردند .همچنی  ،بیان سلسلهراویـان روایـت و

خبر ،خود،نشاندهندهی اصالت آن بـود و راوی و اخبـاری نمـیتوانسـت بـهشـك دلخـواه و یـا بـا
برداشت شخصی خبر بسازد.
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محیالدی کافیجی دربارهی چگونگی گردآوری و یا تحقیق راویان و اخباریان قرون نخستی ،
به چند شیوه و روش اشاره میکند .او در بخشی با عنوان «روشهای فراهم آمدن اخبار» مینویسـد:
«ای روشها ،بنابر استدتل استقرایی متددد و از ای قراراست .9 :مشاهده؛  .2سـمار؛  .8قرائـت؛ .4
اجازه و انوار آن (روزنتال.)26 -22 /2 :9866 ،
موارد ذکرشده ،مهمتری روشهای تحقیق اخباریان سدهی نخست ،دوم و سوم بـود و چنانكـه
گفته شد ،ای امر فقط به اخبار اختصاص نداشت ،بلكه در دان هـای اسـالمی دیگـر ،از جملـه در
حدیث و تفسیر حتی کاربرد بیشتری داشت .مورد اشـارهی کـافیجی بـهطـور عـام ،روش و شـیوهی
کسب دان

در سدههای نخستی بود ،اما به همان نیز محدود نیست؛ چنانكه آنچـه او گفتـه اسـت،

فقط بخشی از شیوههای تحقیق مرسوم بود.
بهحكم موقدیت و وعدیت عصر ،اولی راویان و اخباریان ،بـهسـان محـد ان و مفسـران از میـان
فرزندان صحابه برخاسته ،از حجاز و شهرهای مدینه و مكه بودند .ابانب عالمان و عروةبـ زبیـر در
ای دسته جای دارند( .دربارهی ای دو نک .هورفت  6 :9141 ،به بدـد و همچنـی نـک .الـدوری،
922 :9861به بدد) .آنها خود از شاهدان و حاعران وقای و یا کسـانی کـه بـهنحـوی دربـارهی آن
حوادو و وقای اطالعات دست اول داشتند ،روایت مـیکردنـد .گفتـهانـد اولـی مصـنف مغـازی،
عروةب زبیر بود (صفدی2 /9 :9169،؛ اب نـدیم .)962 :9866 ،اطالعـات عـروةبـ زبیـر از سـیره و
مغازی در حدی بود که عبدالملکب مـروان طـی مكاتبـاتی از وی اخبـار سـیره و مغـازی را جویـا
میشد که ای مكاتبات در تاریخ طبری عبط شده اسـت (طبـری9261 -9262 /8 :9162 ،؛ همـان:
 9221 /4به بدد).
نس دوم ،همان تابدی یا شاگردان و راویـان افـراد ذکـرشـده در بـات بودنـد ،لـیك ایـ افـراد
دایرهی کار خود را وسی تر از نس پی

کردند و اخبار بیشتری را گرد آوردند .اب شهاب زهـری،

عامرشدبی ،یزیدب رومان و ...در ای دسته جای دارند .ذهبی از قول اب ابیالزناد روایت کـرده کـه
او گفت با زهری سرزمی ها را میگشتیم و از دانشمندان میپرسیدیم و زهـری الـواحی داشـت کـه
هرچه میشنید ،آن را روی آنها یادداشت میکرد (ذهبی226 /6 :9111 ،؛ همو)991 /9 :9824 ،
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ای دو نس بهعنوان پیشگام ،تـالشهـای زیـادی کردنـد ،لـیك بـهطـور مشـخص ،نسـ سـوم
کارهای اساسی و بنیادی از خود بر جای نهادند .افرادی مانند موسیب عقبة ،اب اسـحاق ،ابومدشـر
مدنی ،ابومخنف ،عوانةب حكم ،محمد کلبی ،مدمرب راشد و ،...در زمینهی سیره و مغازی ،فتـوح،
احداو و ...اخبار پراکنده را در قالب سیره و مغازی و تکنگاری موعوعی ،ن م بهتری بخشـیدند.
آنها بهنوعی ،مبنای ترلیفات بزرگ مترخر را فراهم کردند؛ بـهطـور مالـال ابـ اسـحاق از اخباریـانی
است که تر یر عمیقی از خود برجای گذاشت .او اخبار سیره را بهشك مستند و با نق سلسلهراویان
بیان میکرد؛ چنانكه آ ار و روایات برجایمانده از او اهمیت خاصی یافتند.
راویان و اخباریان نس سوم نیز برای انتقال روایات و اخبار بـه دو شـیوه عمـ مـیکردنـد و یـا
توأمان هر دو را بهکار میگرفتندکه عبارت بود از:
الف .تدری  :ای نسـ بـه شـیوهی جدیـدی ،یدنـی تـدری
برجستهی آن است که به تدری

روی آورد .ابـ اسـحاق نمونـهی

مطالب خود همت گماشت؛ چنانكه با ایجاد شیوه و روش جدیـد

برای ارائهی خبر به طالبان ،شاگردان و مستمدی  ،ای افـراد در محضـر او ،بـه جمـ و عـبط اخبـار
میپرداختند .وی شاگردان متدددی در مدینه ،مصر ،عراق (کوفه) ،جزیره ،ری و ...تربیت کرد کـه
بهشك وسیدی به نشر اخبار و روایات سیره و مغـازی دسـت زدنـد .ابـ اسـحاق تحقیقـات خـود را
بهشیوهای هدفمند به شاگردان ارائه میکرد (دربارهی ابـ اسـحاق و شـاگردان و راویـان متدـدد او،
نک .رحیم لو و ساتری شادی .)61 -11 :9864 ،واقدی نیز در مسجدی در بغداد تدری

میکرد.

ب .تکنگارینویسی :درکنار همی شیوه ی روایی -شفاهی ،راویـان و اخباریـان ،بـهخصـوص
نس سوم ،بهصورت وسیدی به «تکنگارینویسی روی آوردنـد .من ـور از تـکنگـاری ،نوشـتهای
نسبتا کوتاه یا حتی مفص بود که بهشك رسالهای دربارهی یـک حاد ـه و رخـداد و یـا موعـوعی
خاص تحریر میشد .اخباریانی مانند ابومخنف ،عوانةب حكم ،هیالمب عدی ،مـدائنی ،واقـدی و...
دهها ا ر تکنگاری فراهم کردند که هریک به واقده و یا موعوعی اختصـاص داشـت .هـرچنـد از
الفهرست اب ندیم برمیآید که در ای میان آ ار بزرگی نیز ترلیف یافت.
در میان ای موعوعات ،تنها سیره و مغازی بهصورت مجموعهی کام و یکپارچه ارائـه شـد.
سیره و مغازی کـه بایـد آن را پایـه و اسـا

تـاریخنگـاری اسـالمی شـمرد ،در قالـب تـکنگـاری
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نمیگنجید .هرچند در سیاههی آ ار اخباریانی چون مدائنی ،تکنگاریهایی دربـارهی موعـوعاتی
از سیرهی پیامبر (ص) وجود دارد (اب ندیم.)961 -966 :9866 ،
روند تغییر و تحول از مرحلهی شفاهي -روايي به كتابت
از نیمهی دوم قرن دوم به بدد ،تغییر محسوسی در شیوه و روشهای تحقیق بهوجود آمـد .اخباریـان
و راویان تا حدودی از شیوهی بسیار غیرقاب اندطاف نق سلسلهراویان دست برداشتند .ای رویكرد
در روایات و اخبار غیرسیره و مغازی بیشترنمود یافت .هرچند میتوان مـواردی از آن را در سـیره و
مغازی سراغ گرفت .واقدی حتی در سیرهی پیامبر در مواردی به تجمی روایـات و تلفیـق اخبـار بـا
بیان چند سلسله سند در یک مت واحد اقدام کرد (خطیب بغدادی .)98 /8 :9189 ،خطیب بغـدادی
در ادامه ،از ایراداتی که از ای بابت بر واقدی گرفتهاند و پاسخهای او ،سخ گفتـه اسـت (همـان).
احمدب حنب از اینكه واقدی ،اسناد روایات را با هم تلفیـق و ترکیـب کـرد ،انتقـاد کـرد (همـان).
مدائنی نیز در مواردی به تلفیق مت خبرهای مشابه و تجمی اسـناد آن دسـت زد (طبـری/6 :9162 ،
.)821
بدی سان ،بهمرور تالشهایی صورت گرفت تا به اخبـار و روایـات حـداق مشـابه سـامانی داده
شود و درنهایت موارد اختالف آن گوشزد شود .اخباریان و راویان در اخبار غیر از سـیره و مغـازی
شاید لزومی به سختگیری نمیدیدند و دیگر اینكه دایرهی وقای و حوادو ،گسترده و متنور بـود
و بــا یــک یــا دو روایــت قابـ ســامان دادن نبــود .ایـ نیــز همــان شــیوهی شــفاهی– روایــی و نقـ
سلسلهراویان را با مشك جدی مواجه کرد و در عم  ،دیگـر بـهکـارگیری آن میسـر نبـود و یـا در
مواردی عرورت نداشت.
بدی سان از همـان نیمـه یدوم قـرن دوم ،راویـان و اخباریـان بنـا بـه مقتضـیات عصـر و ظهـور
موعوعات جدید در تحقیقات خود به شیوهها و روشهای دیگر روی آوردند که درعم  ،تـا حـد
زیادی شیوهی شفاهی– روایی را کـمرنـ

کـرد؛ بـهعبـارت دیگـر ،توسـدهی روشهـای تحقیـق،

حكایتگر گذر از شیوهی شفاهی– روایی و نق سلسلهراویان خبر بود .مهمتـری ایـ روشهـا کـه
اخباریان و راویان از نیمهی دوم قرن دوم بهکار گرفتند ،بهشرح زیر است:
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 .9اخباریان قرن دوم در تحقیقات خود ،از آ ار مكتوب پیشینیان در رابطه با اخبار قب از اسـالم
بهره گرفتند .آنها ناچار به اتخاذ ای رویكرد بودند .در ای مورد ،پدیدهی روایی– شفاهی بـهکـار
نمیآمد ،زیرا فقط میتوانست مربو به وقای و حوادو عصر حضرت رسول و یـا انـدکی قبـ از
آن باشد و دربارهی تاریخ پیشینیان کاربردی نداشت .ای آ ار مكتوب ،متدلق به اقوام و مل پیشـی
و یا کتب دینی آنها مانند تورات و انجی بود .اخباریـان قـرن دوم در بیـان احـوال قبـ از بدالـت و
برای بیان پارهای احواتت پیامبران پیشی  ،مجبور به رجور به کتابی چون تورات بودند .اب اسـحاق
در بخ

قب از بدالت ،از ای مـواد اسـتفاده کـرد کـه همـی امـر در مـواردی اعتـراض دیگـران را

برانگیخته است .اب ندیم میگوید بر اب اسحاق ایراد گرفته شد که چـرا بـه کتـب پیشـینیان اعتمـاد
ورزیده است (اب ندیم .)916 :9866 ،همچنی نگاهی به تاریخ یدقوبی و دیگران بهرهمندی از آ ـار
پیشینیان را نشان میدهد (نک .یدقوبی 64 ،89 ،81 ،21 /9 :9829 ،و .)16
اما مهمتر ازآنها ،از همان نخستی مرحلهی جم آوری اخبار سیره و مغـازی ،رجـور بـه قـرآن
در کانون توجه راویان و اخباریان قرار گرفت .همچنی بـا ترکیـد بایـد گفتـه شـود ،مسـتندتـری و
دقیقتری شرح بیان موجز احوال پیامبر گرامی در قرآن مسطور است .قرآن به مناسبتهای مختلف
اشاراتی به زندگانی پیامبر گرامی ،قب و بدد از بدالت دارد که بسیار مغتنم است .ای رویكرد قـرآن
از دیدهی راویان و اخباریان دور نمانده و از روزگار قدیم مورد عنایت بوده است.
اب اسحاق در شرح احوال حضرت رسول (ص) ،در موارد متدددی ،بـه قـرآن رجـور کـرد .او
در ابتدای شرح غزوهی احد ،از آنچه که از قرآن دربارهی ایشان نازل شده است ،یاد میکنـد و در
ادامه ،در حدود61آیه از آیات سـورهی آل عمـران کـه دربـارهی غـزوهی احـد نـازل شـده اسـت،
بهعنوان شرح آن میآورد (ابـ هشـام .)69 -21 ،26 -21 /2 :9186 ،او در مـوارد مكـرر دیگـر بـه
آیات قرآن استناد میجوید (همـان 12 ،46 ،41 ،81 ،92 /4 :و 11؛ همـان 29 ،12 ،24 ،99 ،1 /8 :و
 .)22واقدی نیز همی شیوه را مورد توجه خاص قرار داده است .او دربارهی غزوات پیـامبر ،مكـرر،
به آیات قرآن رجور کرد و در مواردی تنها مرج او ،همان آیات است (واقدی12 ،28 /9 :9861 ،
و .)262
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نكتهی جالب دیگر ،توصـیهی صـحابه بـرای رجـور بـه قـرآن دربـارهی احـوال پیـامبر بـود .از
عبدالرحمانب عوف دربارهی جن

احد سؤال شد ،گفت :ازآیهی  929به بدد سورهی آل عمـران

را بخوانید ،گویی در احد با ما بودهاید (همان .)281 /9 :بدی ترتیب یكی از شـیوههـای اخباریـان و
راویان درمواردی ،رجور به کتب آسمانی امتهای پیشی چون تورات و انجی و در ایـام رسـالت
هم رجور به قرآن بود .البته ناگفته نماند که اخباریان و سپ

مورخان ،در شـرح احـوال امـتهـای

پیشی و حتی تكوی خلقت قب از تورات و انجی به قرآن مراجدـه مـیکردنـد .بـهعبـارت دیگـر،
قرآن نهتنها دربارهی تاریخ اسالم منبدی منحصر بهفرد بود ،بلكه دربارهی قب از اسـالم نیـز از منـاب
اصلی و قطدی بهشمار میآمد .در همی راستا ،تاریخ عمومینویسان سدهی سوم بـه بدـد ،مكـرر بـه
قرآن ،تورات ،انجی و ...رجور میکردند؛ چنانكه ابوحنیفه دینوری دربارهی قوم مود مـینویسـد:
«همانطورکه خداوند در کتـاب خـود فرمـوده و آن ،راسـتتـری سـخ اسـت ،ایشـان را هـالک
ساخت» (دینوری 86 ،21 :9866 ،و .)42
 .2از دیگر شیوههای تحقیق در قـرن دوم ،اسـتناد و رجـور بـه اشـدار بـرای توعـی نكتـه و یـا
واقدهای تاریخی بود .اعراب با اشدار ،ان
انتقال فرهن

بسیاری داشتند؛ چنانكه در مواردی ،تنها شـیوهی نقـ و

و تاریخ آنها ،بـهخصـوص در قبـ از اسـالم بـود .ایـ امـر نیـز مـرخوذ از فرهنـ

شدرگرا و شفاهی عرب بود .انساب ،ایامالدرب و حوادو دیگر در اشدار ،اندكـا

خاصـی یافتنـد.

صرفن ر از صحت و سقم آن اشدار ،اخباریـان و مورخـان در مـواردی بـه آنهـا رجـور و اسـتناد
میکردند.
پ

از اسالم استناد به اشدار همچنـان تـداوم یافـت؛ بـهطـوریکـه از بـاب رجـزخـوانی ،عصـر

فتوحات و یا دربارهی مالالب و محاس قبیلـهای نیـز بـهکـار مـیآمـد .ایـ اشـدار در مـوارد زیـادی
رویكـردی تــاریخی داشـت و همــی امــر باعـث مراجدــه و کـاربرد آن بــهعنــوان شـاهد مالــال بــود.
اب اسحاق دربـارهی حاد ـهی ذینـوا

و بیـان و شـرح آن ،بـه اشـدار اسـتناد جسـت و مطالـب او

دربارهی آن ،فقط به همی اشدار محدود شد (اب هشام 18 /9 :9186 ،به بدد) .اب نـدیم در ارزیـابی
اشدار اب اسحاق مینویسد« :اشخاصی شدرهایی میگفتند و برای او میآوردند و از او میخواسـتند
که در کتابالسیر خود بگنجاند؛ از ای جهت اشداری در کتاب

دیده میشود که نزد راویان شـدر
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مفتض است» (اب ندیم .)916 :9866 ،جالب آنكه اب کلبی در اتصـنام ،در مـواردی ،بـهصـراحت
فقدان شدر را دربارهی موعوعی ،بهمنزلهی فقدان آن دانسته اسـت .او دربـارهی بتخانـهای درصـندا
بهنام رئام توعیحی میدهد و درادامه میگوید« :از ای جهت نشنیدهام در هیچیـک از اشـدار آنـان
یادی از رئام و نسر شده باشد» (اب کلبی )92 :9846 ،و باز درادامه میگوید دربارهی رئام ،بهتنهایی
شدری نشنیدهام (همان.)98 :
بنابرای  ،شدر چنان اهمیتی داشت کـه فقـدان آن دربـارهی موعـوعی ،آن را در م ـان شـک و
تردید قرار میداد .همچنـی رواج آن بـهحـدی بـود کـه دربـاب هـر واقدـهای توقـ وجـود اشـدار
میرفت .در تاریخ طبری ،تاریخ یدقوبی ،اخبارالطوال نیز اشدار فراوانـی دربـارهی شـرح رویـدادها
آمده است .آنها بیشک ای اشدار را از مناب خود ،یدنی راویان قرن دوم اخذ کردهاند.
 .8از شیوههای دیگر تحقیق در آن عصر ،قرائت و عرعهی نوشته و یا روایت آن بر مؤلف بود؛
چنانكه شاگرد و یا محققی کتاب و یا روایـت کسـی را بـر او مـیخوانـد و او پـ

از شـنیدن آن و

تریید اینكه خواننده مطالب او را بهدرستی و بهدقت فرا گرفته است ،اجازه ی روایت و یا بهرهمندی
از آن را به وی میداد .از عبدابب عمر روایت شده است که گوید زهری را دیدم که کتـابی را بـه
کسی میدهد و آن را بر او نمیخواند و آن را بر او نیز نمیخوانند ،بلكه از وی مـیپرسـند کـه آیـا
ای کتاب را از تو روایت کنیم ،او در جواب میگوید بله (الدوری .)916 :9861 ،در اینجا اطمینان
طرفی باعث شده که زهری بدون حساسیت اجازهی روایت دهد .اما در اغلب موارد ای گونه نبود.
اب ندیم از راوندی ،مؤلف کتابالدولةیاد میکند که مجلسی برای راویان داشت که کتاب را بـر
وی میخواندند و اخبار دولت را از وی فرا میگرفتند (اب ندیم.)926 :9866 ،
ای شیوه در اسـالم پیشـینهای طـوتنی داشـت؛چنانكه سـابقهی آن بـه قرائـت قـرآن در محضـر
حضرت رسول (ص) باز میگردد .هرچند شاید ای شیوه ،مورد استفادهی تمام راویـان و اخباریـان
نبود ،اما در موارد زیادی به آن تصری شده است.
ای روش در قرون بدد نیز کموبی

ادامه یافت .ای موعور ،به حوزهی تاریخ و خبـر محـدود

نبود ،بلكه در سایر موارد و حتی در اشدار هم متداول بود ،اما به ای سهولت نبود .اب زهیـر روایـت
کتاب خود را بهطور کام روایت میکرد .خطیب بغدادی مینویسد« :محمدب اسـحاقبـ سـراج،
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کتاب اب ابی خیثمة را بهعاریت گرفـت و او را سـوگند داد کـه خبـری از آن نقـ نكنـد ،مگـر بـه
اجازهی اب خیثمة و بدون کموکاست آن ،چنانكه اب اسحاق نیز کلمهای از آن کتاب را در تـاریخ
خود نق نكرد» (خطیب بغدادی .)968 /4 :9189 ،هرچند ای امر ،خود از موان تحقیـق بـود ،زیـرا
ممك بود محقق بـه بخشـی از مطالـب کتـاب نیـاز داشـته باشـد .در مـواقدی نیـز کتـاب را میـراو
خانوادگی میدانستند و اجازهی روایت آن را به کسی نمیدادند.
 .4از دیگر روشهای تحقیق ،جستوجو و مسافرت برای درک محضر اساتید و صاحبان اخبار
و اه اطالر بود  .ای امر در حدیث ،از مهمتری روشها بود و حتی داستانهای عجیـب و غریـب
و پر مشقتی برای گردآورندگان حدیث نق کـردهانـد .ایـ گونـه افـراد در حـوزهی خبـر نیـز کـم
نبودند؛ همانگونه که آمداب ابی زناد و زهری بـرای ایـ امـر بـه مسـافرت روی آوردنـد ،زیـادب
عبداب بكایی نیز خانهاش را در کوفه فروخت و شهربهشهر به دنبال اب اسحاق راه افتاد تا سیره را از
او بشنود (خطیب بغدادی .)426 /4 :9189 ،بسا طالب عالقهمندی که از شـرق بـه غـرب و از غـرب
به شرق ،برای کسب فی ،از محضـر شـیخی ،بـه مسـافرت دسـت مـیزد .عـم اینكـه بسـیاری از
محققان به شاگردی یا کسب خبر و تـاریخ از یـک نفـر بسـنده نمـیکردنـد .در فهرسـت مشـایخ و
اساتید اخباریان و راویان ،دهها نفر را نام بردهاند که ساک مناطق مختلفی بودند .مـدائنی ،ابوعبیـده
مدمرب مالنی ،هشامب محمد کلبی ،بالذری ،اب قتیبه دینوری ،عمرب شبه و ...از کسانی هسـتند کـه
فهرستی طوتنی از مشایخ و اساتید و یا منـاب روایـی از منـاطق مختلـف از خراسـان تـا مصـر را در
کارنامهی خود دارند که از آنها حدیث ،تاریخ و ...آموختهانـد .حتـی در مـواردی دربـارهی یـک
موعور ،از چندی نفر بهره بردهاند .محمدب کلبی نسـابه ،هـر بخـ

از انسـاب قبایـ عـرب را از

کسی آموخته بود (اب ندیم.)961 :9866 ،
 .1مصاحبه و گفـتوگـو؛ از دیگـر روشهـای مرسـوم تحقیـق در قـرن دوم بـود کـه راویـان و
اخباریان با افراد و یا خانوادههـایی کـه بـهنحـوی از انحـا بـا وقـای و رخـدادها ارتبـا خـاص و یـا
نزدیكی داشتند ،صورت میدادند .درای رابطه مدارک و شـواهد فراوانـی دال بـر آن وجـود دارد؛
ازجمله دربارهی اب شهاب زهری گفتهاند« :به مجل ها از آغاز حضور میداشت ،نه آخر آن .هیچ
جوانی مجل

را ترک نمیکرد ،مگر اینكه از او سؤال میکـرد و هـیچ پیـری را بـدون اینكـه از او
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پرس

کند ،ترک نمیکرد .به هر خانهای از خانههای انصار کـه مـیآمـد ،جـوانی ،پیرمـردی و یـا

پیرزنی را ترک نمیکرد ،مگر اینكـه از آنهـا سـؤال مـیکـرد و تـا مرحلـهای پـی

مـیرفـت کـه

میخواست ازبانوان خدر هم سؤال کند» (الدوری.)944 -948 :9861 ،
واقدی نیز کموبی

همی شیوه و روش را تدقیب کرد .او برای تهیهی کتـاب مغـازی خـود بـه

خاندان صحابه ،شهدا و نوادگان آنها رجور کرد که چنانچه خاطره و یـا مـوردی دارنـد ،بـرای او
ذکر کنند (خطیب بغدادی .)2 -6 /2 :9189 ،بدی ترتیب ،اخباریان و راویان برای تكمی تحقیقات
خود از روش مصاحبه بهره میبردند.
 .6ازدیگر روشهای تحقیق ،رجور به اسناد و کتیبهها بود .در احوال وهببـ منبة آمـده اسـت
که کتیبـههـایی را خوانـده اسـت .آنچـه او خوانـده ،بـهاحتمـال ،نادرسـت و غیـرقابـ قبـول اسـت
(مســدودی ،)969 -961 /2 :9841 ،اماصــرفن ــر از صــحت و ســقم آن ،نشــاندهنــدهی آگــاهی
اخباریان و مورخان در رجور به کتیبهها بوده است .هشـامبـ محمـد کلبـی ،بـه اسـناد و کتیبـههـای
دیرهای حیره رجور کرد و کوشید تا از آنها در تحقیقات خود سود جوید و گویا دقت او در ایـ
میان ،بهحدی بود که تحقیقات عصر جدید درستی گفتههای او را کـه مـرخوذ از همـان کتیبـههـا و
اسناد بود ،تریید میکند (رک .اب کلبی :9846 ،مقدمهی جاللی نائینی.)91 ،
 .2از دیگر روشهای تحقیق ،بازدید از مكان و مح (جغرافیای) رخدادها بود .واقدی ،نمونـهی
جالب ای مورد ،بهشمار میرود .او را بارها با کولهپشتی دیده بودند که بـه مواعـ وقـور حـوادو
میرفت تا با بررسی آن مواع  ،به درک درستی از حوادو نائ آید .او گوید« :هیچ موعدی نبـود
که بهعینه آن را مشاهده ننماید» (خطیب بغدادی .)2 -6 :9189 ،واقـدی گویـد« :از غـزوهای آگـاه
نشدم ،مگر اینكه موع آن را بهعینه مشاهده کردم» (همان)( .درمورد شـیوه و سـبک کـار واقـدی
نک .ساتری شادی .)81 -88 :9826 ،او همچنی توانایی خود را در ای زمینه ،بهعنوان بلد هارون،
در مدرفی آ ار عصر رسول اکرم (ص) نشان داد (اب سدد 891 /1 :9886 ،به بدد).
 .6یكی از مهمتری شیوههای تحقیق در تاریخ ،نق و استناد به نامههای اداری ،سیاسی و ن امی
و نیز دستورالدم های مختلـف اهـ حكومـت و سیاسـت بـود کـه از همـان ابتـدا توجـه راویـان و

اخباریان را به خود جلب کرد .نگاهی کوتاه به تاریخ یدقوبی ،اخبارالطوال دینوری و تـاریخ طبـری
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نشان از ای رویكرد راویان و اخباریان در سدهی قب دارد .اینكه مورخان قرن سوم ،بسـیار بـه نامـه
استناد میکنند ،بهدلی رواج کاربرد آن در سدهی قب توسط همـی راویـان و اخباریـان اسـت کـه
اندكا

بارزی در تواریخ بدد داشته است؛ ازجمله یدقوبی که در موارد متدددی ،نامههای امام علی

(ر) را به حاکمان شهرها و کارگزاران ذکر میکند کـه بـیشـک آن را از اخباریـان پیشـی گرفتـه
است (یدقوبی ،همان 11 ،62 ،68 /2 :و  .)929 -991ابوحنیفه دینوری نیز به نق مكاتبات امام علـی
(ر) و مداویه و همچنی موارد دیگـر مبـادرت ورزیـده اسـت (دینـوری-219 ،214 -219 :9866 ،
.)212
طبری نیز که مناب او ،همان راویان قرن دوم هستند ،نامههای متدددی را بهدست داده اسـت کـه
بدضی از آنها ،بهتفصی بیان شدهاندکه درشناخت تاریخ و حتی شخصیت و افكار صاحبان نامههـا
و مخاطبان آنها اهمیت زیادی دارد؛ ازجمله مكاتبـهی میـان ابـوجدفر منصـور ،خلیفـهی عباسـی و
محمد نف

زکیه که آن را ازعمرب شبه روایت میکند (طبری 164 /2 :9162 ،به بدد) .و یا نامهی

طاهر به مرمون دربارهی چگونگی تصرف بغداد که ذکـر آن را از مـدائنی آورده اسـت (همـان/6 :
 .)418 -461ای نامهها نه اینكه فقط منب تاریخی باشند ،بلكه خود ،بخشی از فرایند تـاریخ هسـتند.
بدی سان از روشهای تحقیق اخباریان و مورخان بهکارگیری همی نامهها است .ناگفتـه نمانـد کـه
مورخان ،ای نامهها و اسناد را از اخباریان قرن دوم و سوم نق کردهانـد کـه حـاکی از قـدمت ایـ
شیوه است.
روشها و شیوههای تحقیق در عصر كتابت (قرن سوم)
آشنایی با کاغذ و تولیـد آن و تـا حـدی سـهولت دسترسـی بـه آن ،موجـب رونـق بـازار کتابـت و
کتابنویسی شد .کتابنویسی و کتابخوانی جای روش و شیوهی سمار مبنی بر حفـظ و اجـازه و
مناوله را گرفت .در سال 962ه.ق در بغدادکارگاههای کاغذسـازی راهانـدازی شـد (گیـب:9866 ،
 .)91قب از آن مسلمانان ،بهواسطهی درگیری هـای آسـیای مرکـزی بـا کاغـذ کـه محصـول چینـی
شمرده میشد ،آشنایی یافتند و آن را بهسرعت بهکار گرفتند .با ای وجود ،در ایـ قـرن از پوسـت
نیز جهت تهیهی کتاب استفاده میشد که ای قب از تولید انبوه کاغذ بـود .ابـ نـدیم یكـی از آ ـار
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مدائنی را بر روی پوست دیده بود (اب ندیم.)961 :9866 ،کسانی نیز بودند که مطالب خـود را بـر
الواح مینوشتند؛ اما تولید کاغذ باعث شد که شیوه و روش تحقیق دچار تغییر شود .گذشته از ای ،
طبق مطالب پی گفته ،شرایط و اوعار ،حاکی از آن بود که دیگر شیوهی شفاهی– روایی کارایی
تزم را نداشت.
بنابرای  ،زمینههای متدددی موجب شد تا کتابت بهسرعت رو به ترقی گذارد؛ زیرا تغییر اوعـار
و احوال و گسترش جغرافیای اسالم و توسدهی علوم و دان های مختلف برای همیشه نمیتوانست
متكی بر شیوه و روش شفاهی– روایی باشد .از طرفی آن شیوه بیشتر در خصوص حدیث و سـیره و
مغازی ،بهدلی نور و تقد

آنها ،میتوانست جذاب باشد؛ دربارهی احوال و وقای تاریخی دیگـر

شاید آن عرورت وجود نداشت و یا اینكه برای بررسی و توعی بیشتر ،نیاز بـه تبیـی و تشـری از
راه کتابت بود .همچنی لزوم بر قراری ارتبا علمی و فرهنگی بیشـتر در دنیـای وسـی اسـالمی آن
زمان ،خود نیاز به کتابت را دو چندان میکرد.
در قرن سوم و با فروک

کردن فرهن

روایی -شفاهی ،فرهن

نوشتاری و کتابت جـایگزی

آن شد؛ هرچند همانگونه که ذکر شد ،قـرای و شـواهدی در دسـت اسـت کـه از همـان قـرن اول،
مت های مكتوب کموبی

تدوی و ترلیف شد .از قرن دوم به بدـد ،جسـتوجـو بـرای یـافت آ ـار

مكتوب ،کتابها ،تکنگاریها و ترلیفات مفصلی چون سـیرهنویسـی آغـاز شـده و رونـق بسـزایی
یافت .ترلیف سیرههای مختلف و همچنی ترلیف آ اری مربو به سایر رخدادها در ایـ قـرن رواج
فراوانی یافت؛ هرچند هنوز تحتتر یر همان شیوهی شفاهی– روایی بود .در کنار آن ،بـازار ترجمـه
که از سوی خالفت عباسی نیز حمایت میشد ،بر ای روند تر یر زیادی گذاشـت؛ چنانكـه فرهنـ
گردآوری کتاب و کتابداری نیز رونقی تمام یافت.
بهدست دادن تقویم دقیق از تغییر و تحول در روش تحقیق امكان ندارد؛ زیرا همیشه تغییرات نـه
بهطور ناگهانی ،که بهصورتی کند رخ میدهند و اگر در قرن سـوم تغییـرات محسـو

اسـت ،ایـ

روند ،بهنوعی ،در قرن دوم مطرح بـود .قـرن سـوم بـهوجهـی عصـر ترلیفـات عمـومی چـون تـاریخ
یدقوبی ،اخبارالطوال ابوحنیفه دینوری ،المدارف ابـ قتیبـه دینـوری و ...و یـا آ ـار موعـوعی چـون
فتوحالبلدان بالذری است .در ای عصر ،به دو شك  ،بهمرور از روش و شیوهی پیشی فاصله گرفتـه
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شد؛ نخست ،عصر تکنگاری بهسر رسید و دیگر زمان آن بود تا به آنها سروسـامانی داده شـود و
دوم اینكه کموبی

از بیان سلسله راویان خبر تا منب و شاهد نهایی خودداری شد .

هرچند ای شیوه تا مدتها کموبی

از بخت و اقبال برخـوردار بـود .یدقـوبی در بخـ

تـاریخ

اسالم با پرهیز از بیان جزءبهجزء زنجیرهی اسناد خبر ،آنهـا را در یـک موعـ  ،یدنـی در مقدمـهی
تاریخ اسالم ،فهرست کرد و دیگر در مـت بـه آنهـا اشـارهای نكـرد .بـدی سـان بـا تلفیـق اخبـار و
گزیدن آنها بهشكلی ترکیبی ،تاریخ خود را تحریر کرد و دیگر نیاز به بیان زنجیرهی اسـناد اخبـار
ندید (یدقوبی .)812 /9 :9829 ،ابوحنیفه دینوری درخصوص عصر قب از اسالم ،گـاهی بـه منـابدی
چون قرآن ،تورات و ...اشاره کرده ،اما در عصر اسـالمی ازمنـاب خـود یـادی نكـرد و حتـی ماننـد
یدقوبی فهرستی ازآن را بهدست نداد و تنها در چند موع از اخباری مشهور ،یدنـی هیـالمبـ عـدی
(متوفای  )212نام برد (دینوری 492 ،412 ،411 :9866 ،و .)496
بدینسان امالال یدقوبی و ابوحنیفه دینوری با حذف سلسلهاسناد خبر و تلفیق آنچـه کـه در دسـت
داشتند و با اتكای به مشهورتری اخباریان قرن دوم ،تاریخ خود را تحریر کردنـد .البتـه همـانگونـه
که ذکر شد ،قب از آنها ،کسانی چون واقدی و مدائنی به گردآوری چند خبر مشابه در یک مـت
خبری و حتی ذکر چند سلسلهاسناد در یک موع دست زده بودند .بالذری نیـز در قـرن سـوم ،در
مواردی به ای شیوه عم کرد (بالذری.)9 :9862 ،
برخی مورخان نیز به صیغهی جم  ،مناب خبری خود را ذکر میکردند .نكتهی دیگـر اینكـه ،بـا
وجود اینكه ای اخباریان تکنگاریهـای متدـدد نگاشـتند ،امـا متـرخری حـی اسـتفاده از آن ،نـام
تکنگاری مربوطه را نمیآوردند ،بلكه فقط بهنام اخباری و یا راوی اشاره میکردند؛ بهطور مالـال،
یدقوبی نمیگوید که از کدامیک از دهها ا ر مدائنی استفاده کرده است و یـا ابوحنیفـه دینـوری در
نق از هیالمب عدی نام ا ر او را نمیبرد که ای امر خود ،نشـان از غلبـهی فرهنـ

شـفاهی داشـت

که هنوز سایهاش را بـر تحقیقـات تـاریخی در عصـر کتابـت افكنـده بـود کـه نـام مؤلـف (راوی و
اخباری) از نام تکنگاری و نوشتهها برتر بود.
عمدهتری شیوه و روش تحقیق پ

از عصـر شـفاهی و روایـی ،تحقیـق کتابخانـهای بـود .البتـه

گفتنی است که حتی قب از ساخت و تهیهی کاغذ ،کتابهایی به اشكال دیگر وجـود داشـت و در
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قرن دوم و حتی اوای قرن سوم از پوست ،جهت تهیه کتاب استفاده میشد و ای قب از تولید انبـوه
کاغذ بود؛ چنانكه اب ندیم یكی از آ ار مدائنی را بر روی پوست دیده بود (اب نـدیم.)961 :9866 ،
کسانی چون زهری نیز بودند که مطالب خود را بر الواح مینوشتند.
تولید کاغذ باعث شد که شیوه و روش تحقیق دچار تغییر شود .آن فرایند بـه ایـ صـورت بـود
که روایان و اخباریان قرون اول ،دوم و سوم (حتی کموبی  ،در مـواردی تـا قـرون بدـد) ،خـود را
ملزم به بیان سلسلهراویان خبر میدیدند و با حساسیت زیادی به آن توجه میکردند تا به اخبار خود
سندیت خاصی ببخشند؛ چنانكه کوتاهی درآن باعث سلب اعتماد مستمدی و دیگران میشـد .ایـ
روند در مراح بددی دچار سستی شـد و آن حساسـیت تزم در بیـان نقـ منبـ کـه اکنـون همـان
کتابها بودند ،دیگر وجود نداشت .مترخری حتی از ذکر منب مطالب خود ،اکراه داشتند و در آن
تدل میورزیدند حتی کسانی بودند که مدموت به منب و یا مناب خود اشارهای نمیکردنـد و شـاید
ذکر آن را دور از شرن خود میدانستند .شاید نیز اسـتفادهی سـه و آسـان از کتـابهـا باعـث ایـ
سوءاستفاده شد.
همی امر موجب شد تا برخی از مورخان و نویسندگان متهم شوند به اینكه مطالب خـود را کـه
بهظاهر اصی مینمود ،از کتابهای دیگر رونویسی کردهاند تا عم نشـان دادن تـالش و زحمـت
خود به آن اعتبار بیشتری ببخشند؛ از جمله ابوالفرج اصفهانی متهم به ای بود .در مورد او گفتـهانـد:
«او ازدروغگوتری مردمان است و به بازار وراقان و کتابفروشان میرفت ،کتبـی را مـیخریـد و بـه
منزل میبرد و همهی روایات

را از آن کتابها اخذ میکرد» (خطیـب بغـدادی)811 /99 :9189 ،؛

چنانچه ای موعور صحت داشته باشد ،خود نوعی انتحال حرفهای بهشمار میآیـد و همچنـی ایـ
در قیـا

بـا زحمـت و مـرارت سـفر و حضـر اخباریـان و راویـان پیشـی حـداق  ،نـوعی سســتی و

سه انگاری بود.
بدضی از مترخری حساسیت زیادی در بیان منب نداشتند .کتـابهـا بـهراحتـی استنسـاخ و حتـی
بخ

عمدهای از آن ،کلمهبهکلمه رونویسی میشد .بنابرای در ای میان حق مؤلف متقدم ،نادیـده

گرفته میشد .هرچند باید تفاوتی میان مورخان قائ شد ،عدم ذکر منبـ کـه نـوعی بـه خـود بسـت
نوشته و مطلب دیگران بود ،موجب پدیدهای بهنـام «انتحـال» یـا سـرقت ادبـی و یـا علمـی شـد کـه
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سابقهای طوتنی دارد و همچنان تداوم خواهد داشت .از همان قرون نخستی افرادی متهم به انتحال
بودهاند .مسدودی ،اب قتیبه دینوری را متهم به انتحال کتب ابوحنیفه دینوری کرده است (مسـدودی،
 .)166 /9از طرفی ،عدهای کتاب المدارف او را همان کتاب المحبـر ابـ حبیـب دانسـتهانـد (ر.ک.
اب قتیبه :9161 ،مقدمهی عكاشه.)21
بههرحال دستیابی به کتب موجب شد تا در مواردی ،مؤلفی نهتنهـا بـا اکـراه منبـ خـود راذکـر
کنند ،بلكه عدهای به رونویسی کتاب و یا بخ هـایی از آن بـدون اشـاره بـه اصـ منبـ بپردازنـد.
مسدودی که در عصر خود با ای پدیده مواجه بود در مروجالذهب دست بـه دعـا و نفـری در حـق
کسانی برداشت که مطالب او را بدون ارجار ،به نام خود کنند (مسدودی .)816 /9 :9821 ،مقالـهی
سوم اب ندیم و منب نمایی مقدمـهی مـروجالـذهب حـاکی از تدـدد و تنـور تـکنگـاریهـا و آ ـار
تاریخی بود .در ای میان ،شخصیت مؤلف در نشر و توجه به کتاب مؤ ر بود.
اصوت ارزیابی رجالشناسانه و نگاههای مالبت و منفی آنها در بهرهگیـری و استنسـاخ کتـابهـا
تر یر فراوان داشت .بدضی از شخصیتهـا خـود ،سـند بودنـد .خطیـب بغـدادی از منـاب خـود نقـ
میکند که وقتی کسی سخنی را گفت ،شنونده گفـت :سـخنی نكوسـت ،منبـ آن کیسـت؟ وقتـی
پاسخ شنید که آن را از ابوالحس مدائنی نق کـرده اسـت ،شـنونده گفـت :سـبحان اب ،ابوالحسـ
خود ،سند است (خطیب بغدادی .)14 /92 :9189 ،ارتبـا تنگـاتنگی میـان مؤلـف و ا ـرش وجـود
داشت و شخصیت مؤلف در اقبال یا عدم اقبال آ ار او بسیار مؤ ربود.
تحقیق و پژوه

با اتكای به کتاب از قرن سوم به بدـد امـری رایـج و رجـور بـه آ ـار پیشـینیان

اجتنابناپذیر شد .مورخان قرن سوم به بدد ،با تددد و تنور منب که اغلب بهشك تکنگـاری و یـا
تاریخ اختصاصی -موعوعی بود ،مواجه بودنـد؛ بـهطـور مالـال یدقـوبی بـا گـزین

خـاص خـود از

بخشی از مناب سود برد و ابوحنیفه دینوری با محدود کردن هرچه بیشتر آن ،از دستهی دیگـر منـاب
بهره گرفت؛ درحالیکه طبری اغلب ،مناب پیشی را مورد توجـه قـرار داد و تـا حـد امكـان همـهی
آنها را در تاریخ

بهکار بست .مسدودی نیز بههمی شیوه عم کرد .تنـور منـاب تـاریخ طبـری و

مروجالذهب حیرتآور است.
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آنچه مهم بود تنور اخبـار و روایـت راویـان و اخباریـان قـرن دوم و اوایـ قـرن سـوم بـود کـه
مورخان قرن سوم و چهارم را با اشبار مواد تاریخی مواجه کرد .در امر انساب ،حروب ،فت  ،مقتـ ،
تاریخ فرق ،فتوح ،تاریخ شهری و محلی و ...دهها تکنگاری مختصر و مفص وجود داشت (نـک.
اب ندیم.)911 -911 :9866 ،
بنابرای در قرن سوم و چهارم درخصوص تاریخ قرن اول و دوم مورخان و محققـان بـا اشـبار و
تددد منب مواجه بودندکه در ای میان سامان دادن آنها اهمیت فراوان داشت؛ البته توانـایی مؤلـف
نیز شر اساسی در چگونگی بهرهگیری از ای همه مناب بود؛ چنانكـه اسـتدداد و دانـ
انتخاب شیوه و روش نق

اساسی داشت ،اما توانـاییهـا و دانـ

مـورخ در

مورخـان در یـک سـط نبـود و

همی ناگزیر شیوه و روش آنها را متفاوت میکرد.
مسئلهی دیگر پاسخ به ای پرسـ

اسـت کـه شـیوه و روش ایـ مورخـان در قبـال تـاریخ قبـ

ازاسالم چگونه بود؟ در ای باره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .9در مواردی کتاب و یا آ اری دربارهی بدضی از اقوام و مل و یا منـاطق وجـود نداشـت و یـا
بهندرت در دستر

بود که آن هم مملو از افسانه و اسطوره و یا خرافات بود و مورخان مسـلمان بـا

ای دشواری مواجه بودند؛ چنانكه یدقوبی درخصوص تاریخ قب از اسـالم در ایـران بـا ایـ مسـئله
مواجه بوده است .او میگوید عجمان برای تاریخ خود مطـالبی را نقـ مـیکننـد کـه قابـ اعتمـاد
نیست و جزو خرافات و افسانه است (یدقوبی .)918 /9 :9829 ،با توجه به نهضت فرهنگی و فكـری
اسالم و عق گرایی که بر آن حاکم بود ،داستان و افسانه و افسون چنـدان پـذیرفتنی نبـود .حتـی در
مواردی ،بهناچار ،مطالبی از ای دست نق میشد که بـرای پـر کـردن خـالء بـود وگرنـه بـهمدنـای
اعتقاد و اعتماد به آن نبود .بهطور مالـال آنهـا دربـارهی تـاریخ هنـد اطالعـات درسـت تـاریخی در
اختیار نداشتند و آن خالء را با مسائ فرهنگی و علمی پر میکردند .یدقوبی ای شـیوه را دربـارهی
تاریخ هند بهکار گرفت (یدقوبی.)991 -998 ،916 -912 /9 :9829 ،
 .2در مواردی نیز آ ار چندی یافت میشد ،اما بهسهولت قاب استفاده نبود ،زیرا آن مناب دارای
اختالف فاح

و یا حتی متناق ،و متضاد بودند .نمونهی بارز آن ،خداینامهها هسـتندکه تـرلیف و

رویكرد آنهـا دارای منشـر و ریشـهای طـوتنی اسـت .وجـود نسـخ متدـدد خـداینامـه و همچنـی
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ترجمههای متدددآن ،خـود نـوعی سـر درگمـی ایجـاد کـرده بـود .احتمـال قـوی وجـود دارد کـه
خداینامهها از اسا

توسط مؤلفان متدددی تـرلیف شـده باشـند و فقـط ترجمـه موجـب ایـ همـه

اختالف نشده است (جواد علی .)918 /2 :9869 ،بهاحتمال ،خـداینامـه در اواخـر دورهی ساسـانی
ترلیف شده بود (کریستی س 26 :9866 ،؛ دالبی ،مقدمهی زوتنبرگ ،صد و هفده).
بنابرای محققان قرون نخستی  ،ازجمله قرن سوم و چهارم ،با تدداد زیادی خداینامـه روبـهرو و
در استفادهی از آنها سرگردان و سر درگم بودند؛ چنانكـه اسـتفاده و انتخـاب خـداینامـه مسـتلزم
تبحر بود .طبری از دو روایت و یا نسخ مدتبر خداینامه بهره برد .او در ای مورد از ابـ کلبـی و در
مواردی از غیر او -که شاید مراد او همان ابـ مقفـ اسـت -اسـتفاده کـرد (طبـری628 /2 :9162 ،؛
جــواد علــی .)942 -949 /2 :9869 ،ابـ قتیبــه دینــوری نیــز ازمدتبرتــری خــداینامــه اســتفاده کــرد
(اب قتیبه612 :9161 ،؛ همو)962 ،1 /2 :9181 ،؛ اما ابوحنیفه دینوری و یدقوبی ای چنی نبودند.
سیر و سیاحت و گردش ،از روزگار قـدیم خـود ،یكـی از منـاب و روشهـای تحقیـق مورخـان
نخستی بوده است .در قرآن نیز بر سیر و سیاحت از وجه شناخت توأم با عبرت ،ترکید شـده اسـت.
اب خلدون نیز سفر و جهانگردی را از مناب و راههای کسب تاریخ میداند (ابـ خلـدون/9 :9862 ،
 .)2همانگونه که آمد واقدی در قرن دوم از آن ،در بیان سیره و مغـازی کمـک گرفـت .از طرفـی
متون جغرافیایی در قالب سفرنامهها ،المسالک و الممالک ،البلدان ،همواره مح رجـور محققـان و
پژوهندگان تاریخ بوده است .گذشته از ای موارد ،مورخانی نیز بودهاند که برای تكمیـ تحقیقـات
خود و جهت کسب اطالعات بیشتر با نگاهی تحقیقی به سیر و سـیاحت پرداختـهانـد .ایـ مورخـان
مسافرت و سـیاحت را بـرای امـر تحقیـق مغتـنم مـیشـمردند و آن را پایـهی تحقیقـات خـود قـرار
میدادند.
مسدودی عم بیان اهمیت سیر و سیاحت ،در ارزیابی کار جاحظ کـه مـدعی بـود رود مهـران
(سند) و نی سرچشمهای واحد دارند ،برآشفت و ای گونه نوشت« :ای مرد که دریا نپیموده و سـفر
نكرده و راهها و شهرها ندیده و چون هیمهچی شبانگاه از کتب وراقـان نقـ مـیکنـد» (مسـدودی،
 .)14 /9 :9821بدینسان او روش تحقیق بهاصطالح کتابخانهای جاحظ را مـورد انتقـاد طدنـهآمیـزی
قرار داده است و سیر و سیاحت را تزمهی تدوی تاریخ میشمارد .یدقوبی نیز نهتنها بر سیر و سـفر
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برای گردآوری اطالعات ترکید میکند ،بلكه به مـواردی از روش تحقیـق خـود کـه مـرخوذ از آن
است ،میپردازد .هرچند آنچه آورده است در مقدمـهی البلـدان اسـت ،امـا بـههرحـال ،حكایـت از
آشنایی و بهرهمندی از ای شیوه و روش دارد .او مینویسد:
هر گاه به مردی از آن بالد برخوردم ،وی را از وطن

و شهرش پرس

آن چه چیز است و ساکنان آن از عرب و عجم کیانند ،...سپ
راستگویی او و وق داشتم ،مینگاشتم و به پرس

گروهی پ

نمودم ...که کشـت

گزارشهای هرک

کـه بـه

از گروهی یاری مـیجسـتم

تا آنكه از خلقی بسیار و جهانی از مردم خاور و باختر در موسم (حج) و غیرموسـم پرسـ
نمودم و اخبارشان را نوشتم ...پیوسته ای خبرهارا مینوشتم و در مـدتی دراز ایـ کتـاب را
ترلیف نمودم (یدقوبی.)2 -2 :9829 ،
از دیگر روشهای تحقیق ،فراهم کردن یاداشتهـای جلسـات تـدری
بود .شاگردان در کال هـای در

علمـا و اسـاتید بـزرگ

مطالـب را یادداشـت مـیکردنـد و ایـ یاداشـتهـا بـهشـكلی

امالگونه ارائه میشد؛ یدنی استاد بهنحوی مؤ ر و شمرده ،مطالب خود را امال مـیکـرد ،بـهگونـهای
که حاعران بـهسـهولت آنهـا را یادداشـت مـیکردنـد .تـدری
چنانكه در ابتدا مح تدری

در اسـالم سـابقهای دیرینـه دارد؛

در مساجد بود .مساجد تا چند قـرن ایـ وظیفـه را بـر عهـده داشـتند.

اب اسحاق در مسجد مدینه و یا در شهرهای کوفه ،بغداد ،جزیره ،و ری تدری
 .)912 -916 :9866واقدی نیز در مسجدی در بغداد در
 .)2طبــری بخـ

میکرد (اب ندیم،

میگفت (خطیب بغدادی-6 /2 :9189 ،

ســیره و مغــازی تــاریخ خــود را در ایــام تحصــی در شــهر ری از جلســات در

اب حمید فرا گرفت (یاقوت حموی.)11 /96 :9186 ،
بدینسان یكـی از روشهـای تحقیـق حضـور در کـال

در

و اسـتفاده از یاداشـتبـرداری از

مطالب مدرسی بزرگ بود .در سایر رشتههای دیگـر چـون فقـه ،حـدیث ،کـالم و ...ایـ موعـور
وجود داشت و اختصاص به تاریخ نداشت.
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نتیجهگیری
اخباریان مسلمان با تر یرپذیری از فرهن

تحقیقی عصر نخستی اسالمی کار خود را آغـاز کردنـد

که مبنای آن بیشتر بر نقـ روایـت و بیـان زنجیـرهی اسـنادآن ،بـهشـك شـفاهی بـود .در ایـ بـاره
حساسیت زیادی ،بهخصوص ،در سیره و مغازی پیامبر از خود نشـان مـیدادنـد .ایـ خـود ناشـی از
عوام متدددی بود .در میان اعراب قب از اسالم ،شیوهی روایی -شفاهی ،موعـوعی عـام و مقبـول
بود که در عصر اسالمی نیز تا مدتها تداوم یافت.
پدیدهی ارزشی حفظ قرآن و حدیث نیز موجب تقویت آن شد .بههر حال ،بیان زنجیرهی خبر،
خود نوعی سندیت آن را نیز تضـمی مـیکـرد .از قـرون دوم و سـوم ،روش تحقیـق دچـار تغییـر و
تحوتتی شد .استفاده از کتب پیشینیان ،بهرهمندی از اشدار ،بررسـی مواعـ جغرافیـایی حـوادو و
وقای  ،رجور به کتیبهها و اسناد و سیر و سیاحت ،از دیگـر روشهـای عمـدهی تحقیـق بـود .امـا بـا
ترلیف کتب متددد ،بهویژه با تولید بیشتر کاغذ ،تحقیق بر مبنای کتـاب و کتابخانـه از قـرن سـوم بـه
روش تحقیق عامی تبدی شد.
آنچــه در ایـ میــان مهــم بــود ،بیــن

و پــی زمینــهی مطالدــاتی و انگیــزهی مورخــان بــود کــه

میتوانست دریچههای جدیدتری در امر تحقیق در پی

پای آنها قرار دهد .برای اخباریان متقدم،

تالش برای یافت راوی اصلی و یا متخصصان و آگاهان در اولویت قرار داشت ،درحـالیکـه بـرای
مورخان قرن سوم رجور به کتاب اهمیت یافت .ایـ نتیجـهی طبیدـی رونـد موعـور بـود ،هرچنـد
روش تحقیق کتابخانهای بهشك عام ،هـیچگـاه بـینیـاز از سـایر روشهـای تحقیقـی چـون سـیر و
سیاحت و یا مصاحبه نبوده است.
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