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مقدمه 

1

رویکرد غالب در تاریخنگاری تا قرن نوزدهم میالدی ،رویکرد روایی و نقلی بود .این
شیوه که به طور متداول از سوی بیشتر وقایعنگاران دنبال میشد ،معطوف به کارکرد
عبرتآموزی تاریخ بود که میتوان ریشههای آن را در آموزههای دینی مشاهده کرد.

2

شکل متداول این گونه تاریخها ،حکایتپردازی و داستانسرایی است که نزدیکی بسیاری
3

با قصهگویی دارد اما از قرن نوزده میالدی به بعد ،وقایعنگاری واقعگرایانه در دستور کار
قرار گرفت.

4

تفاوت این دو جریان ،دو رویکرد تبیینگری خووشبینانوه و تبیوینگوری بدبینانوه یوا
5

پوزیتیویستی به تاریخ را پدید آورد .معتقدان به رویکرد اول ،تاریخ را دارای مقبولیتی عام
میدانستند و با نقد به متون تاریخی نمینگریستند اما مدافعان رویکرد دوم به ارزشیابی و
7

6

تحلیل دادههای تاریخی میپردازند و آن را سرشار از دروغ میدانند .از همین رو ،تاریخ
فرایندی علمی به شمار نمیآید و نگرش تاریخی ،ارتجاعی ،غیر علمی شناخته میشوود و
مطالعه آن باعث تشدید تعصبات قومی و ملی معرفی میگردد .بوه عنووان نمونوه ،رابورت
والپول ،تاریخ را دروغ و مبالغه در اندیشههای پوچ میدانست.

8
9

شهید مطهری در آثار خود به این دو گروه اشارههایی دارد .ایشان از گروه اول با
عنوان ماللغتی و از گروه دوم با عنوان بدبینان به تاریخ نقلی تعبیر میکند و آنان را
10

همچون فقهایی میداند که با عدم پذیرش احادیث ،موجب انسداد باب علم شدند .وی
در رد دیدگاه بدبینان به تاریخ که دارای نوعی بدبینی افراطی هستند ،مینویسد:
بشر را نمیتوان متهم کرد که همیشه مطابق منافع خودش [وقایع را نقل
میکند] .بعضی وقایع دروغبردار نیست .قضایایی که در سطح عموم واقع
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11

12

در میانه دو رویکرد کرانهگرا  ،نگاه سومی به تاریخ وجود دارد که بدون پیش فرض
منفی ،روحیه نقادانه خود را حفظ میکند و به مطالعه تاریخ میپردازد .شهید مطهری ،یکی
از افراد شاخص در این زمینه به شمار میآید .وی دراین باره مینویسد:
تاریخ علمی متکی به تاریخ نقلی است .تاریخ نقلی به منزله مواد است برای
البراتوار تاریخ علمی .پس اول باید تحقیق شود که آیا تاریخ نقلی ،معتبر و قابل
اعتماد است یا نه؟ اگر قابل اعتماد نباشد هرگونه تحقیق علمی درباره قوانین
حاکم بر جامعهها در گذشته ،پوچ است.

13

به دلیل رویکرد بینابین است که شهید مطهری ،تاریخ را از منابع معرفت مویدانود.

14

این تحقیق ،در صدد آن است که نقودهوای شوهید مطهوری بور گوزارههوای تواریخی را
جمعآوری و دستهبندی کند و انواع ابزارهای استفاده شوده بوه وسویله ایشوان را واکواوی
نماید .تا جایی که نویسندگان مقاله حاضر ،اطوالع دارنود ،بوا وجوود مقوا ت زیوادی کوه
پیرامون سیره علمی شهید مطهری نوشته شده است ،تحقیقی جامع با رویکرد پیش گفتوه
در این زمینه انجام نشده است .پژوهش حاضر با روش تحقیق از نوع توصویفی ،تجزیوه و
تحلیل موضوعی نوشته میشود.
.هدفشهیدمطهریازنقدگزارههایتاریخی 

1

همه عناصر هویتبخوش انسوان ماننود دیون و ملیوت ،عناصوری تواریخی هسوتند و
بروزهای عینی آنها در تاریخ منعکس شوده اسوت .از آنجوا کوه عنصور دیون ،بیشوترین
اثربخشی را در هویت آدمی دارد ،شهید مطهری به عنوان اسالمشناس ،یکوی از واوایف
خود را نقد گزارههای تاریخی میبیند؛ زیرا وی ،تاریخ را یکی از انواع رهیافتهوای قابول
15

استفاده در دینپژوهشی میداند .گزارش های تاریخی بوا وجوود ارزش بسوزایی کوه در
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16

تفکر آدمی دارند  ،گاه آفواتی بوه خوود مویگیرنود .یکوی از آفوتهوای مهموی کوه در
17

پژوهشهای تاریخی مرتبط با دین به آنها توجه میشود ،ورود تحریف و تداخل حوق و
18

باطل با یکدیگر است .به همین دلیل ،ضورورت پوا یش تحریوفهوا بوه خصوود در
مواردی که ارتباط زیادی با دین دارد ،امری مهم تلقی میگردد؛ چرا که این گوزارههوا در
بیشتر موارد ،مالک عمل متشرعان قرار میگیرد .بنابراین ،رویآورد شوهید مطهوری کوه
19

شخصیتی دغدغهمند در دفاع از مبانی دین اسالم است به تاریخ ،بیشوتر جنبوه دفواعی
داشته است .چنانکه خود به روشنی بیان میکند:
بنده از حدود بیست سال پیش قلم به دست گرفتم ،تنها چیزی که در
نوشتههایم آن را هدف قرار دادهام حل مشکالت و پاسخگوئی به سؤاالتی است
که در زمینه مسائل اسالمی در عصر ما مطرح است.

20

بر همین اساس ،وی به دنبال آن بود کوه بور اسواس جهوانبینوی دینوی و اعتقوادات
اسالمی ،پاسخگوی شبهاتی باشد که برخی با ادعای تاریخدانی بر دین وارد کرده بودند.

21

.گونهشناسینقدهایتاریخیدرآثارشهیدمطهری 

2

امکان دستیابی به حقیقت وقایع از مباحث مهم معرفتشناسی است .مورخان بر ایون
باورند که با استفاده از روش مناسب ،میتوان تحقیق و پژوهشی تاریخی با درجه با یی از
22

اعتماد به دست آورد .ای اچ کار دراین باره مینویسد:
محقق در مسایل تاریخی ،با نوعی اجتهاد میتواند صحت و سقم برخی از
نقلها را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

23

دستیابی به واقع در پژوهشهای تاریخی دشوار است ،اما با مالکهایی که از آنها با
24

25

عنوان نقد درونی و نقد بیرونی یاد میشود ،میتووان میوزا خطوا را کواهش داد و بوه
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حقیقت امر نزدیک تر شد .در تعریف این دو باید گفت که نقد بیرونی ،نقدی است کوه بوه
26

هویت متن میپردازد اما نقد درونی ،درگیر مبانی و محتوای موتن اسوت بنوابراین ،نقود
درونی و برونی ،یکی از راهکارهای مفیدی هستند که میتوان در بررسی و نقد روایتها و
منابع تاریخی از آنها استفاده کرد .اکنون به مهمترین نقدهای درونی و بیرونی که در آثوار
شهید مطهری منعکس شده است ،میپردازیم.
.منبعجوییودیرینهیابیبهعنوانسنجشاعتبار 

1-2

موضوع تاریخ ،حوادث گذشته ای است که در زمان و مکان خاصی تحقق یافته اسوت.
بنابراین با روش حسی به ادراک درنمی آیند .بر این اساس در تاریخ از روش مشاهده غیور
27

مستقیم که بررسی اسناد و مدارک تاریخی است ،بهره گرفته میشود .اسوناد درسوت و
نادرست در راستای استخراج حقایق بررسی میشوند .ساماران دراین باره مینویسد:
تاریخ با استفاده از اسناد و مدارک نوشته میشود.

28

بنابراین ،باید از یک متن تنظیم یافته و خالص ،رویدادها را اسوتخراج کورد و از درون
29

سند به واقعیت و از نشانهای ساده به مفهووم مسوا ل رسوید .زریونکووب درایون بواره
مینویسد:
آنچه مورخ را در این همجوشی با تاریخ ،در نیل به حقیقت کمک میکند و
از وقوع خطا در امان میدارد اتکا بر اسناد است و سعی در بررسی دقیق
آنها.

30

گاه شهید مطهری برای اثبات ناراستی گزارههای مفروض تواریخی ،بوه دیرینوهیوابی
مطلب میپردازد .به عنوان نمونه ،بیان به آتش کشیده شدن کتابخانههای ایران در جریان
31

فتوحات اسالمی را جعلی میداند و یکوی از د یول احتموالی آن را ،عودم بیوان آن در
کتابهایی چون تاریخیعقوبی،تاریخطبری،فتوحالبلدانوتاریختمدن ویول دورانوت

32
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می داند .او در ادامه ،اولین منابع این سخن را مربوط به شش یا هفت قورن پوس از وقووع
حادثه معرفی میکند.

33

هم چنین شهید مطهری در بخشی از فعالیتهای خود ،بوه نقود گوزارههوای تواریخی
34

نانوشته و شفاهی میپردازد و ضعف آنها را اثبات میکند .به عنوان نمونه ،گزارشهای
مربوط به عروسی قاسم بن حسن

را شفاهی میداند و آن را غیر موجود در منابع کهن

35

معرفی میکند  .وی درباره فراوانی روایتهای تاریخی بی سند ،میگوید:
بعضی از این روضه خوانها یک مطلبی را که خودش میبیند معتبر نیست
ولی چون یک مطلب سوزناک است میگوید بعضی از بزرگان چنین گفتهاند.
چیزی را که در هیچ کتابی نیست.

36

در این میان باید به اثر مهم ،حماسهحسینی اشاره کرد که مهومتورین روش بوه کوار
گرفته شده در این کتاب بر پایه نقد منابع بوده است.

37

.2-2واکاویرجالسند 

بسیاری از روایت های تاریخی بهخصود ،روایتهای مربوط به صدر اسوالم و سویره
پیامبر اکرم

و ا مه

همراه با بیان سلسله اسناد است .توجه به اسوناد و راویوان

این احادیث میتواند تا میزان زیادی درستی و نادرستی این روایتهوا را آشوکار سوازد .در
مقابل اهمال در اعتبار و اصالت اسناد سبب می شود اطالعات کاذب ،ناقص ،نارسا و فاقود
38

اعتبار به پژوهش راه یابد و آن را عقیم سازد .شوهید مطهوری دربواره اهمیوت سوند در
گزارشهای تاریخی مینویسد:
در نقل روایت تاریخی یا حدیثی ،ناقل اگر سندی داشته باشد مطلب را با
ذکر سند نقل می کند .بهترین نوع نقل همین نوع است؛ زیرا خواننده را امکان
میدهد در صحت و سقم نقل تحقیق کند و اگر سند را صحیح یافت بپذیرد.

39
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وی درباره اهمیت نقد سندی مینویسد:
اگر راوی حدیث ،شیعه و عادل باشد و یا الاقل شخص مورد وثوقی باشد به
روایتش میتوان اعتماد کرد .پس باید در احوال آنها تحقیق کنیم ،اگر ثابت شد
که همه راویان یک حدیث قابل اعتماد هستند به روایت آنها اعتماد میکنیم.

40

در همین راستا ،شهید مطهری به اعتقاد اخباریان در درستی روایتهوای کتوب اربعوه
41

میتازد و امکان ورود روایت های ضعیف را در آنها میپذیرد ؛ چرا که ابوالخطاب اعتراف
42

کرده ،چهار هزار روایت جعلی منتشر کرده است .همچنین شهید مطهری ،روایتی را نقل
موویکنوود کووه وقتووی یووونس بوون عبوودالرحمن ،روایووتهووایی را کووه دیگووران از ح وورت
امامصادق

نقل کرده بودند جمع آوری نمود و بر امام رضا

عرضوه کورد ،ح ورت

43

پس از مشاهده ،به جعلی بودن برخی از آن روایتها اشاره مینماید.
به همین سبب ،شهید مطهری داستان مشهور ازدواج امام حسین

44

با شوهربانو را از

طریق نقد سندی و رجالی روایان آن ،بی اساس میداند .در ایون روایوتهوا ،دو فورد بوه
نام های ابراهیم بن اسحاق احمری و عمرو بن شمر وجود دارند که کذاب و جاعل حودیث
45

معرفی میشوند .کذاب بودن ابوهریره در نقل روایتها از دیگر ،نمونههای بهرهگیری از
این شیوه است.

46

.بهرهگیریازعقلبهعنوانابزارسنجش 

3-2

یکی دیگر از راههای بررسی درستی و نادرستی روایتهای تاریخی ،بهرهگیری از ابزار
تعقل است .عدم سازگاری گزارههای تاریخی با عقل ،نشانهای بر ناصحیح بودن آنها است.
به طور تقریبی ،تمامی مورخان درباره ضرورت ورود عقل در نقد گزارههای تاریخی بر یک
عقیده هستند .هر چند برخی مانند طبری ،میزان کارایی استنتاج عقلی را قلیل میدانند
و برخی دیگر ،همچون ابن خلدون ،این دایره را وسیع برمیشمرند.

48

47
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از دید شهید مطهری ،عقل به عنوان محکی بورای سونجش و منبعوی درونوی بورای
شناخت ،اهمیت بسزایی در نقد گزارههای تاریخی دارد .بیشترین استفاده شهید مطهری از
عقل در صحنههای تاریخی در بررسی شبهاتی مشاهده میشود که بر ضد اسالم ،تشیع و
49

فرهنگ ایرانیان مطرح شده بودند .استفاده از استد لهای عقلی را میتوان در جریوان
تحلیل د یل پیشنهاد و یت عهدی به امام رضا
ارا ه میگردد و به نقد گذاشته میشود.

 ،مشاهده کرد که سخنان مختلوف

50

گاه گزارههای تاریخی در مسا ل مرتبط با ادیان ،اهور و بروز کالمی به خود میگیرند
و نقد آنها به منزله دفاع از مذهبی خاد درمیآید .به عنوان نمونه ،شهید مطهری دربواره
نقد مسئله علل گرایش ایرانیان به تشیع و شبهات تاریخی مطرح شده درباره آن ،عالوه بر
رد مسئله از بعد تاریخی ،به طرح مسا لی عقلی میپردازد که بر اساس آنها ادعای تاریخی
51

وارد شده درباره گرایش فرهنگی و نه عقیدتی ایرانیان به تشیع را نفی میکند .نپذیرفتن
طلووب آب از ح وورت عبوواس

از سوووی امووام حسووین

بزرگسالی به دلیل ناسازگاری آن با عقل از دیگر موارد است.

در مجلووس عمووومی و در
52


.4-2یافتنتناقضمتن 

تناقضهای درونی و وجود آشفتگی محتوایی در روایوتهوای تواریخی از نشوانههوای
درهم گسیختگی و جعل داده تاریخی است .به همین دلیل ،توجه به ساختار درونی موتن و
فقدان یههای متناقض در آن می تواند به عنوان یکی از ویژگیهای نشاندهنده درستی
53

انتقال متون و دادههای تاریخی باشد .توجه به این ویژگی به نقود سواختار روایوتهوا و
متون تاریخی ،نیازمند نکتهسنجی های دقیق و ریزبینانه است و زمانی میتواند تحقق پیدا
کند که ناقد از جز یات مسا ل تاریخی اطالع داشته باشد.
به عنوان نمونه ،شهید مطهری با اشواره بوه کتواب اسرارالشوهاده دربنودی ،بوه عودد
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که به ترتیب سیصد هزار و

بیست و پنج هزار نفر نقل شده است ،خرده میگیرد و آن را در تنواقض بوا واقعیوتهوای
ملموس می داند؛ چرا که اگر کشته شدن هر فرد ،تنها یک ثانیه طول بکشد ،این رقوم بوه
بیش از یک روز ،وقت نیاز دارد.

54

همچنین شهید مطهری با استفاده از این ابزار به مبارزه با نوشتههای فریودون آدمیوت
درباره آثار منفی ورود اسالم به ایران رفت .وی از تناق ات موجود در متن بهره جست توا
نشان دهد آنچه که نویسنده به عنوان واقعیتوی تواریخی ارا وه مویکنود ،مجموعوهای از
آشفتگی های ذهنی او است که به دلیل عدم فهم صحیح ،سرشار از تناق واتی اسوت کوه
ساختار متن را از حیث تاریخی با مشکل روبهرو نموده است.

55

همچنین وی به برداشت جرجی زیدان از منع کتابت حدیث و ممنوع شدن شهرنشینی
اعراب برای جلوگیری از میان رفتن نشاط و سادگی ایشان در دوران خلفای راشدین خرده
56

میگیرد و آن را در تناقض با گوزارشهوایی معرفوی مویکنود کوه کتابوت را در زموان
رسولاهلل

57

معمول میدانند .وی در این راستا ،مخاطب خود را به یافتههای آثواری

چون تأسیس الشیعه لعلوم االسالم و مصنفات الشیعه االمامیه ارجاع میدهد.
بر اساس ساختار معرفتی استاد مطهری ،رفتارهوا و سوخنان ضودعقل و تنواقضآمیوز
منسوب به معصومان محکوم و مردود است .به همین دلیل ،وی پس از نقل روایتی نبوی
58

از تاریخ یعقوبی در قالب «موت البنات من المکرمات»  ،ضمن جعلی و جاهلی خوانودن
59

روایت ،آن را در تناقض با دیگر سخن آن ح رت درباره رحمت بودن دختر میداند.
هم چنین ،شهید برای نقد نظریه ویل دورانت درباره متأخر بودن حجاب در میان زنوان
مسلمان ،به روایتی از عا شه تمسک میجوید که وی به استفاده از حجاب بهوسویله زنوان
60

انصار پس از نزول آیه  13سوره نور اشاره میکند .از دیدگاه شهید مطهری ،وجود ایون
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حدیث و احادیث مشابه آن ،نشاندهنده وجود تناقض میان ادعای ویل دورانت و دادههای
تاریخی و روایی در میان مسلمانان است و اثبات کننده تقدم حجاب در میان زنان مسلمان
است.
یکی دیگر از مثال هایی که در آن ،شهید مطهری از تناقض یوابی در برابور ادعاهوای
61

تاریخی استفاده می کند ،نقد نظریه ورود اسالم به ایران و انزوای ایرانیان اسوت کوه در
کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران به آن پرداخته میشود .ایشان با اشاره به پیشرفتها و
سهمی که ایرانیان در پیشرفت جامعه مسلمان داشتند ،تناقض درونی این نظریه را نقوض
میکند.
.5-2بازشناسیاسطورهازواقعیت 

شهید مطهری به هنگام بحث از عوامل اصلی در ایجاد تحریف و انحراف ،پس از
برشمردن اغراض دشمن به عنوان اولین عامل ،دومین انگیزه را تمایل بشر به
62

اسطورهسازی معرفی میکند .به اعتقاد ایشان ،مهمترین میدان اسطورهسازی ،مرتبط با
63

تاریخهای ملی و دینی است .این ابزار در موارد بسیاری به یاری شهید مطهری میآید و
گزارههای تاریخی را به نقد میکشاند.
این ابزار بیش از همه در نقد گزارههای اسطورهای دینی مشاهده میشوود کوه بیشوتر
64

آنها را میتوان در روایتهای تاریخی مربوط بوه اموام حسوین
اسطوره های ساخته شده درباره امیرالمؤمنین ح رت علی

66

65

یواران ایشوان و

پیجویی کورد .شصوت

ذراع بودن نیزه هاشم مرقال و مبالغه در تعداد کشته شدگان در صحنه عاشورا از موواردی
است که به نظر شهید مطهری اسطورهای هستند.

67
68

همچنین ایشان به اسطورگی در ساختارهای غیردینی توجه میکنند که نشاندهنده
امکان استفاده از آن در ساحتهای غیردینی است .در پایان باید گفت که وی چنان ،نفوذ
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اسطوره در تاریخ دینی را گسترده میداند که یکی از واایف علما و خطیبان را مبارزه با
69

اسطورهسازی بیان میکند .او با تمسک به روایتهایی مانند:
70

اذا ظَهَرَتِ البِدَعُ فَعَلَی العالِمِ اِن یُظهِرَ عِلمَهُ وَ االّ فَعَلَیهِ لَعنَة اهللِ ؛ زمانی که
بدعتها در جامعه ظاهر شوند پس بر عالم واجب میشود که علم خود را به کار
بندد و در برابر شبهات بایستد و گرنه در غیر این صورت مورد لعن خدا قرار
میگیرد.
71

وَ انّ لَنا فی کُلِّ خَلَفٍ عُدوالً یَنفونَ عَنّا تَحریفَ الغالینَ وَانتِحالَ المُبطِلین ؛
در هر نسلی طبقه معتدلی وجود دارد که از طرفی جلو افراطکار غلوکنندگان را
میگیرند ،تحریفاتی را که از ناحیه غلوکنندگان پیدا میشود نفی میکنند
72

به نقش علما در مبارزه با تحریف که یکی از انواع آن ،مبارزه با اسطوره است اشاره
میکند.
فرضهایمورخ 


هاوپیش

.نقدانگیزه
6-2

مشکل اساسی در مطالعات تاریخی آن است که رویدادهای تاریخی دستنخورده به ما
نمیرسد ،بلکه همواره ،واقعیات از منظر وقایعنگار عبور میکند .بنابراین ،نگاه اول در هر
کتاب تاریخی باید معطوف به مورخی باشد که آن را نوشته است ،نه واقعیاتی که براساس
فرض در آن مندرج است.

73

به همین دلیل نقد نویسنده و گرایشهای وی ،هر دو از

شاخصهایی هستند که در وثاقت وی بسیار اثرگذار است .بنابراین ،پژوهشگران همواره
در حوزه نقد ،سهمی را برای بررسی نویسنده و انگیزههای وی قرار میدهند؛ زیرا متن از
74

نویسنده و گرایشهای وی جدا نیست .شهید مطهری دراین باره مینویسد:
بسیاری از مورخین اصالً دروغ نویساند ...تازه تاریخنویسهای راستگو که
حاضر نبودهاند یک کلمه دروغ بنویسند باز هم به علت اینکه تاریخ را برای
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یک منظور خاص مینوشتند ،انتخاب میکردند.

75

همچنین ،درجایی دیگر با وضوح بیشتری به این مسئله اشاره میکند:
مورخین چون بشرند نمیتوانستند خودشان را از اغراضی که دارند -اغراض
شخصی ،ملی ،مذهبی ،قبیلهای و -...دور بدارند .اغلبِ کتابهای تاریخ را
افرادی نوشتهاند که جزء حواشیِ سالطین و وابسته به آنها بودهاند .وقتی که
وابسته بوده و از اینجا حقوق میگرفته ...نمیتوانسته که عین قضایا را آنچنان
که هست نقل کند ،ب اید قضایا را طوری نقل کند که مطابق میل این کسی باشد
که این به او وابسته است.

76

شهید مطهری از این واقعیت در نقد گزارههای تاریخی بهره میبرد .برای مثال ،ایشان
اشخاصی مانند پورداوود ،سرجان ملکم و پروفسور پوکوک را به دلیل گرایشهای خاد
77

مغرض میداند و سخنان آنها را قابل نقد معرفی میکند .بنابراین ،یکی از ابزارهایی که
شهید مطهری برای نقد گزارههای تاریخی استفاده میکند ،اشاره به پیشفرضها،
تعصبات ،جانبداریها ،عقدهها و کینههای مورخ است که گاه نمیتواند از آنها رهایی یابد.
به عنوان نمونه ،شهید مطهری به ناسخ التواریخ اشاره میکند که سوگیری مؤلف در
تحسین رفتارهای پادشاهان قاجار آشکار است .در این کتاب ،فتحعلیشاه به عنوان
78

جهانگشا یاد میشود و علت فوت امیرکبیر ،بیماری آماس معرفی میگردد .در همین
راستا ،بوقلمون صفت خواندن مالحسین واعظ کاشفی از دیگر نقدهای مطهری بر
نویسنده است.

79

همچنین ،ایشان نسبت کفر به ابوطالب را به اقدامات بنی عباس برای برتری جویی
نسبت به بنی حسن در راستای افتخار به آبای خود و در ادامه حذف فیزیکی بنی حسن
ارزیابی میکند.

80

گاه شهید مطهری از این مرتبه فراتر میرود و برخی گزارشهای
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تاریخی متفاوت را به دلیل پیش فرضهای دینی و انگیزههای مذهبی میداند.
81

به عنوان نمونه ،شیعه شأن نزول آیه افک را درباره ماریه قبطیه و اهل سنت آن را
درباره عایشه میدانند تا از این طریق ،ف یلت هر یک از این افراد را تقویت نمایند .شهید
مطهری در میانه این دو قول به ق اوت نمینشیند ولی روایتهای مختلف را به دلیل
82

تعصبات دینی میداند .بر همین اساس ،شهید مطهری نقل میکند که برخی معتقدند
تاریخ از جنس هنر است و نه علم؛ چرا که ماده تاریخ ،مصنوع خواستههای مورخ است.

83

البته باید به این نکته توجه کرد که شهید مطهری نقش پیشفرضها در نگارش تاریخ را
صددرصدی نمیبیند تا همه مطالب تاریخی ،مغرضانه ارزیابی گردد.

84

.7-2نقدبراساسمعارفقرآنیوروایی 

را باید بر

روایتهای تاریخی ،به خصود تاریخ صدر اسالم و سیره پیامبر اکرم

قرآن و روایتهای معتبر به عنوان نصود مقدس و قابل اعتماد عرضه کرد .ناسازگاری
گزارشهای تاریخی با این دو منبع که در بیان پیامبر

85

ثقلین نام گرفتند  ،میتواند

دلیل بسیار خوبی برای رد آنها باشد .از همین رو ،شهید مطهری قرآن ،روایتها و عقل را
86

حجت و شاخصی برای تصفیه آلودگیهای ایجاد شده در دین معرفی میکند و آنها را
دستگاههای تصفیه فکر اسالمی میداند.

87

بنابراین از آنجا که برخی گزارههای تاریخی از طریق روایتها منتقل شدهاند و از
سوی دیگر در احادیث آمده است که باید قرآن و احادیث ،مالک سنجش همه چیز قرار
88

گیرد  ،شهید مطهری از قرآن و روایت به عنوان ابزار نقد بهره میبرد .به عنوان نمونه،
89

ایشان افسانه غرانیق را که به عنوان یک گزاره مسلم تاریخی ثبت شده است با تمسک
90

91

92

به بافت آیات سوره نجم و با اشاره به آیات  21و  21سوره جن مردود میشمرد.
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همچنین ،داستان ساختگی درباره داود

ایشان بحث معنای امی بودن پیامبر

را از این طریق نقد میکند.
94

93

و شبهه گرایش ایرانیان به تشیع را به

دلیل همپوشانی عقاید کهن ایرانی با این مذهب به عنوان راهکاری برای مقابله با
95

اسالم  ،با تکیه بر قرآن و روایت نقد میکند و به تبیین دیدگاه خود میپردازد.

96

همچنین دستور تخریب برج و بارو و قطع درختان در جنگ با یهودیان را در تناقض با
میداند و هدف آن را نقشه جنگی و ایجاد وحشت در دل دشمن

دیگر سخن پیامبر
97

تحلیل میکند .نمونه دیگر آن است که گزارشهای تاریخی درباره مطالق بودن امام
حسن مجتبی

98

را با روایتهای مبغوض بودن طالق و از سوی دیگر با خصوصیات

ایشان مانند زهد و تقسیم دارایی میان فقرا ناسازگار میداند.

99

استاد مطهری،

زیانآورترین تحریف تاریخ را مرتبط با برداشت یهودیان از داستان ح رت آدم

و

خوردن میوه ممنوعه میداند .آنان میوه ممنوعه را به معرفت و جاودانگی تأویل میکنند،
در حالی که وی با معارف قرآنی اثبات می نماید که میوه ممنوعه مرتبط با جنبه حیوانی
انسان مانند حرد و شهوت است و نه جنبه انسانی انسان.

100


نتیجه 


مهمترین بخش شخصیت شهید مطهری ،رویکرد کالمی و دفاعی وی از دین اسالم
و بهویژه مذهب امامیه است .در این مسیر ،وی عالوه بر بازخوانی بسیاری از مفاهیم دینی
و حل تعارض ااهری برخی از آیهها و روایتها ،به نقد گزارههای تاریخی میپردازد.
بیشتر دادههای تاریخی نقد شده به وسیله شهید مطهری ،یا دینی هستند و یا به صورت
غیر مستقیم ،نتیجهای دینی در پی دارند .بنابراین ،دفاع از دین ،پررنگترین نمودی است
که میتوان در بحثهای تاریخی ایشان مشاهده کرد.
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ایشان در راستای نقد گزارههای دینی از روشها و ابزارهای مختلفی سود میبرد که از
مهمترین آنها میتوان به واکاوی سند ،بررسی منابع تاریخی ،زمان ثبت دادهها،
بازشناسی اسطوره و افسانه از واقعیت و نقد انگیزهها و پیشفرضهای مورخ اشاره کرد.
بهرهجویی از عقل ،نشان دادن تناقضهای درونی و نقد بر اساس معارف قرآنی و روایی از
دیگر راهکارهای شهید مطهری در مبارزه با گزارههایی است که از نگاه ایشان نادرست
مینماید .در مجموع باید گفت که شهید مطهری در رویکرد به گزارشهای تاریخی ،مانند
راوی محض نبوده است بلکه به مانند یک پژوهشگر تاریخی رفتار کرده است.
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نوشتها :


پی

 .1جواد هروی ،روش تحقیق و پژوهش علمی در تاریخ ،چاا دو ،،ترارا ا اریار ر،یار،1831 ،
ص.04
 .2ابن شع،ه حرانی ،تحف العقول ،چا دو ،،قما جارعه ردرسین ،1838 ،ص.04
 .8از همین رو از لحاظ ریشه شناسی واژه ( historyتاریخ) باا رلماه ( storyداسااا ) از یا
ریشه هساند. .کا
Liddell George, Greek-English lexicon, New York: American Book Company,
1898, p713, Walter W Skeat, The concise dictionary of English etymology, Tehran:
Rahnama, 1999, p204, Robert K Barnhart, Chambers dictionary of etymology, New
York: Chambers, 2000, p483.

هم چنین بیرقی ،رورخ قر پنجم هجری در روارد راعددی از رویدادهای تاریخی به قصه وداسااا
تع،یر ریرند (به عنوا نمونه ،ر.کا ابوالفضا بیرقای ،تااریخ بیقرای ،رشاردا اناشااراگ دانشا اه
فردوسی ،1803 ،ص 201و .213
 .0از همین رو ،لئوپلدفو رانکه ( )Leopold Von Rankeراورخ قار ناوزدهم رعاقاد باود
رورخ باید به آ چه در واقعیت اتفاق افااده است ،پی ب،رد (ویلیا ،دری ،ت،یاین و فرام در تااریخ،
ترجمه رسعود صادقی ،پژوهشناره راین ،بیتا ،ش 5و  ،3ص.)110
 .5جواد هروی ،پیشین ،ص.04-30
 .3به عنوا نمونه ،رالینگ وود رعاقد بود در شناخت وقایع تاریخی ،پژوهشگر باید باواناد رایاه
اصلی وقایع را شناسایی رند و درو و برو ی
ره ی

واقعه را از هم تمییز دهد .این در صورتی اسات

روای نقلی ،هیچگاه به دن،ال چنین رقصودی ن،وده است.
R.G. Collingwood, The idea of history, UK: Oxford University, 1956. p213.

 .0ع،دالحسین زرینروب ،تاریخ در ترازو ،چا چرار ،،تررا ا اریرر،یر ،1805 ،ص.13
 .3آریا پو ،در آساانه رسااخیز «رسالهای در باب دیناریسم تاریخ» ،بیجاا بینا ،1850 ،ص.0
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 .1ررتضی رطرری ،رجموعه آثار شرید رطرری ،تررا ا صدرا ،1805 ،ج ،15ص.85
 .14هما  ،ج ،2ص.832-831
 .11هما  ،ج ،15ص.121
 .12برخی با تع،یر تاریخ ن اری دینی و رادی ،این دو دیدگاه را از همدی ر رامایز ریرنناد (ر.کا
احمد رهدار ،تاریخ از دو رنظر تفکر دینی و تفکر رادی ،تاریخ در آیینه پاژوهش ،1831 ،ش)25
ره به نظر ریرسد این واژگا در رقایسه با تعابیر پیشگفاه ،جارع ن،اشند.
 .18رطرری ،پیشین ،ج ،2ص.800
 .10هما .
 .15هما  ،ج ،18ص.838
 .13هما  ،ج ،2ص.02
 .10برای رشاهده بحث تحریف از دیدگاه شارید رطراری و اثار رخارب آ  ،ر.کا هماا  ،ج،10
ص30؛ ج ،0ص.34
 . 13در این زرینه ،شرید رطرری با تمس

به روایت ن،وی ،بار وییفاه عاالم دینای در ر،اارزه باا

بدعتها تأرید ریورزد (هما  ،ج ،8ص.)113-115
 .11رحمد حسین واثقی ،رصلح بیدار ،چا سو ،،تررا ا صدرا ،1830 ،ج ،2ص.221
 .24ررتضی رطرری ،پیشین ،ج ،1ص.83
 .21برای نمونه. ،کا هما  ،ج ،1ص.581
 .22حسن حضرتی ،تأرالتی در علم تاریخ و تاریخن اری ،تررا ا نقش جرا  ،1834 ،ص.01
 .28ای اچ رار ،تاریخ چیست ،ترجمه رارشاد ،تررا ا اناشاراگ خوارزری ،1851 ،ص.3
24. Internal criticism.
25.External criticism.

 .23احمد پاراچی ،نقد ران ،تررا ا انجمن علمی الریاگ دانش اه ارا ،صاادق ()) ،1833،ص-14
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11؛ علیرضا رالیی ،درآردی بر روش پژوهش در تاریخ ،تررا ا نی ،1833 ،ص.143
27. Source criticism.
 .23شارل سارارا  ،روشهای پژوهش ،چا سو ،،رشردا بنیاد پژوهشهای اسالری ،1831،ج،0
ص.802
 .21هما  ،ج ،0ص.152
 .84ع،دالحسین زرین روب ،پیشین ،ص.120
 .81ررتضی رطرری ،پیشین ،ج ،10ص.203
 .82هما  ،ج ،23ص.041
 .88هما  ،ج ،10ص.843-281
 .80هما  ،ج ،10ص00؛ شرید رطرری تحریف در رنابع و راو دینی را به تحریف گفاه و نوشااه
تقسیم ریرند و ریزا نفوذ این دو را گسارده ریداند (هما  ،ج ،22ص.)244
 .85شرید رطرری رعاقد است این داساا  ،ق ،از رااب روضه راشفی در هیچ رن،عی انعکاس نیافاه
است (هما  ،ج ،10ص.)513
 .83هما  ،ج ،15ص.301
 .80هما  ،ج ،10ص00-02؛ (ررم ترین اثری ره در این راااب نقاد رایشاود ،روضاه الشاردا
رالحسین واعظ راشفی (د114 .ها .ق) است (برای رشاهده صریحترین نقدها. ،کا هما  ،ج،10
ص .) 15-10ال،اه ،برخی ،فصلی از رااب خاود را در نقاد رناابع راورد اساافاده شارید رطراری
نوشاهاند( .صالحی نجف آبادی ،ن اهی به حماسه حسینی اسااد رطرری ،ترارا ا اناشااراگ راویر،
 ،1801فص چرار.)،
 .83احد فراررز قرارلکی ،روششناسی رطالعاگ دینی ،چا چرار ،،رشردا دانش اه علو ،اسالری
رضوی ،1835 ،ص.113-110
 .81ررتضی رطرری ،پیشین ،ج ،10ص.211
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 .04هما  ،ج ،24ص.82
 .01هما  ،ج ،21ص.145

 .02در رنابع به جای ابوالخطاب از ابن ابی العوجا نا ،بردهاند .ر.کا رحمد بن حسن طوسی ،عدة
االصول ،قما سااره ،بیتا ،ص.13
 .08ررتضی رطرری ،پیشین ،ج ،21ص.143
 .00رحمد بن عمر رشی ،اخایار رعرفة الرجال ،قما رؤسسة آل ال،یتا ،1838 ،ج ،2ص.031
 .05هما  ،ج ،10ص.128
 .03هما  ،ج ،25ص013؛ برای رشاهده دی ر نقدهای سندی ،ر.کا هما  ،ج ،11ص.38،340
 .00رحمد بن جریر ط،ری ،تاریخ األرم و الملوک ،بیروگا دارالثراث1830 ،ها .ق ،ج ،1ص.3-0

 .03ع،دالرحمن بن خلدو  ،تاریخ ،بیروگا دارالفکر1043 ،ها .ق ،ج ،2ص ،01ایوالروست ،جرا
بینی ابن خلدو  ،تررا ا شررت سراری اناشار ،1838 ،ص.100
 .01برای نمونه. ،کا هما  ،ج ،10ص.125-110
 .54رکا هما  ،ج -13ص.181-111
 .51هما  ،ج ،10ص.125-121
 .52هما  ،ج ،10ص.511
 .58احمدپاراچی ،پیشین ،ص.35-34
 .50ررتضی رطرری ،پیشین ،ج ،10ص.511-513
 .55هما  ،ج ،10ص.105-108
 .53هما  ،ج ،10ص.812-811
 .50هما  ،ج ،10ص.818
 .53احمد بن ابی یعقوب یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،بیروگا دارصادر ،بایتاا ،ج ،2ص11؛ ال،ااه ایان
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روایت ،بیشار به صورگ «دفن ال،ناگ »....نق شده است (ر.کا یوسف بان ع،اداا ابان ع،ادال،ر،
االسایعاب ،بیروگا دارالجی 1012 ،ها .ق ،ج ،0ص.)1308
 .51ررتضی رطرری ،یادداشتهای شرید رطرری ،تررا ا صدرا ،1834 ،ج ،5ص.258
 .34همو ،رجموعه آثار شرید رطرری ،تررا ا صادرا ،1805 ،ج ،11ص833؛ ع،اداا بان قای،اه،
بیروگا دارالکاب العلمیه ،بیتا ،ج ،2ص.134
 .31ررتضی رطرری ،پیشین ،ج  ،10ص.514-531
 .32هما  ،ج ،10ص.33
 .38هما .
 .30هما  ،ص.31-33
 .35شرید رطرری دراین باره ریفررایدا در حادثه رربال ،ی

قسامت از تحریفااگ رعلاول حا

اسطورهسازی است ره در آ ر،الغهها و اغراقهایی شده است (هما ،ج ،10ص .)33ایشا حجام
روضههای دروغ را حدود چند جلد رااب پانصد صفحهای ری داند (هما  ،ص.)01
 .33هما  ،ص.531
 .30هما  ،ص.03
 .33هما  ،ج ،10ص.841-211
 .31هما  ،ج ،10ص.318
 .04رلینی ،الکافی ،تررا ا دارالکاب االسالریه1040 ،ق ،ج ،1ص.50
 .01هما  ،ج ،1ص.82
 .02هما  ،ج ،10ص.341
 .08برای توضیحاگ بیشار ،ر.کا حسینعلی نوذری ،فلسفه تاریخ ،تررا ا طرح نو ،1801 ،ص.82
 .00نقد راوی ریتواند از جن،ههای رخالفی چو هویت فردی و خانوادگی ،فاصله زرانی و رکانی
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بین راوی و روایت ،زرا و رکا رشد و نمو وی ،اعاقاداگ و گرایشهای فکری او ،وابسا یهای
سیاسی و اجاماعی ،جای اه علمی رورخ و عدالت وی صورگ ب یارد (بارای توضایحاگ بیشاار،
ر.کا حسن حضرتی ،نقد تاریخی گزارش ابن خلدو از سانحه عاشورا ،پژوهشناره راین،1834 ،
ش ،18ص.)12
 .05ررتضی رطرری ،پیشین ،ج ،15ص.85
 .03هما  ،ج ،10ص.300-303
. .00کا هما  ،ج ،15ص.210-231-203
 .03هما  ،ص.111-110 ،85
 .01هما  ،ج ،10ص.10
 .34هما  ،ج ،11ص.255
 .31نور ( ،)20آیه .11
 .32ررتضی رطرری ،پیشین ،ج ،23ص.042
 .38هما  ،ج ،15ص.111
 .30هما  ،ص.124
 .35سلیما ط،رانی ،المعجم الصغیر ،بیروگا دارالکاب العلمیه ،بیتا ،ج ،1ص185؛ رحمد بن علای
ابن بابویه ،االرالی ،قما روسسه ال،عثه1010 ،ها .ق ،ص530؛ رحمد ارین شنقیطی ،اضاوا ال،یاا ،
بیروگا دارالفکر ،بیتا ،ج ،0ص.251
 .33هما  ،ج ،21ص.144
 .30هما  ،ص.10
 .33رسول اا

ا هر آ چه را رخالف قرآ باشد ،رها سازید (رحمد بن یعقوب رلینی ،الکافی،

تررا ا دارالکاب1040 ،ها .ق ،ج ،1ص)31؛ ارا ،باقر

ا هر چیزی باید بر رااب اا عرضه شود
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(احمااد باان رحمااد باان عیساای اشااعری قماای ،النااوادر ،قااما ردرسااه ا رااا ،المراادی1043 ،
ها .ق ،ص) 108؛ برای رشاهده بحثی از شرید رطرری درباره عرضه رطالب بر قرآ  ،ر.کا ررتضی
رطرری ،پیشین ،ج ،24ص01؛ ج ،21ص13؛ ج ،23ص.23
 .31به عنوا نمونه ،ر.کا ابن سعد ،الط،قاگ الک،ری ،بیروگا دارالکاب العلمیه1014 ،ها .ق ،ج،1
ص134؛ رطرر بن طاهر رقدسی ،ال،د و الااریخ ،ج ،0بی جاا رکا،ه الثقافیاة الدینیاة ،بایتاا ،ج،0
ص.101
90. con-text.
 .11ررتضی رطرری ،پیشین ،ج ،20ص.313
 .12هما  ،ص.311
 .18هما  ،ج ،13ص.124-113
 .10هما  ،ج ،8ص.225
 .15هما  ،ج ،10ص.113
 .13برای رشاهده این ت،یینها ،ر.کا هما ،ج ،10ص125-113؛ ج ،8ص.203-225
 .10هما  ،ج ،20ص.100-108
 .13برای رشاهده این نس،ت در راابهای تاریخی و روایی شیعه و اها سانت ،ر.کا احماد بان
رحمدبن خالد برقی ،المحاسن ،چا دو ،،قما دارالکاب االساالریه1801 ،ق ،ج ،2ص341؛ علای
بن حسن ابن عسارر ،ترجمه االرا ،الحسن ،0بیروگا روسسه المحمودی ،بیتا ،ص.158
 .11رطرری ،پیشین ،ج ،11ص255؛ سید سعید روحانی ،تاریخ اسال ،در آثار شرید رطراری ،قاما
نراد نمایندگی ،1803 ،ج ،2ص.240
 .144هما  ،ج ،18ص.801

