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کلیدواژگان :امامیه ،تاریخنگاری شیعه ،تاریخنگاری روایی ،محدثان شیعه ،نقد متن.
مقدمه

در قرون گذشته شیعیان همواره برای تاریخنگاری و سیرهنویسی اهمیت ویژهای قائل
بودند .تنها نجاشی (م454هل.ق) از  2555اثر شیعیان در موضوعاتی چلون رلرو  ،فلتن،
مقات  ،ایام العر  ،انسا  ،رجال ،شرح رال نگاری ،تک نگلاری ،تلاریخ عملومی ،تلاریخ
محلی ،سیره و تاریخ انبیا نام برده است 2.امروزه دسترسی به این آثار ،به اطالعات اندک
فهرستنگاشتههای قرن چهارم و پنجم محدود است اما این موضوع به معنی عدم امکان
دست یابی به تلاریخ تیلیو و زنلدگانی ائمله

نیسلت زیلرا علملای امامیله ،در نلار

تاریخ نگاران ،بر اهمیت ثبت گفتار و رفتار معصومان

تأ ید داشتهانلد و بله آن اقلدام

نمودهاند.
1

مهمترین تاریخنگاران امامیه تا نیمه قرن پنجم ه از آنان روایات پرشلمار و یلا آثلار
مستقلی باقی است ،عبارتند از :اَصبَغ بن نُباتَه (م اواخر قرن اول) ،سُلیم بن قِیس هِاللی (م
ردود 76هل.ق) ،جابر بن یزید جُعفی (م218هل.ق) ،اَبان بن تَغلِب (م242هل.ق) ،هیام بلن
محمد َلبی (م144هل.ق) ،نَصر بن مُزارم (م121هل .ق) ،محملد بلن رسلن بلن جُمهلور
(م124هل.ق) ،ابوصَلت هروی (م156هل.ق) ،فارس بن راتَم قزوینی (م ردود 154هلل.ق)،
سَلَمَه بن خَطا (م اواخر قرن سوم) ،ثُبَیت بلن محملد (م بعلد از 154هلل.ق) ،ابوعبلدا
الفَزاری (م قرن سوم) ،محمد بن خالد بَرقی (م174ل184هل.ق) ،محمد بلن رسلن صَلفرار
(م144هل .ق) ،عبدا بن جعفر رِمیری (م اواخر قرن سوم) ،اسلماعی بلن عللی نُلوبَ تی
(م522هل .ق) ،محمد بن مسعود عیاشی (م514هل.ق) ،ابن ابی اللّرل (م515هلل.ق) ،شلیخ
ُلینی (م514هل .ق) ،عبدالعزیز بن یحیی جَلُودی (م551هل.ق) ،محمد بن هَمَّلام اسلکافی
(م556هل.ق) ،علی بن رسین مسلعودی (م546هلل.ق) 5،ابوالقاسلم لوفی (م551هلل.ق)،
رُسَین بن رمدان خصیبی (م558هل .ق) ،شیخ صلدوق (م582هلل.ق) ،محمَّلد بلن جَریلر
طبری (م نیمه اول قرن پنجم هل.ق) 4،شیخ مفید (م425هل.ق) و رُسَین بن عبدُالوَهّا (م

سال شانزدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،4931شماره مسلسل 41

4

قرن پنجم هل.ق).
در تبیین تاریخنگاری روایی باید گفت اگلر تلاریخنگلاری ،رویکلرد علملی ملور بله
دادههای تاری ی بر مبنای دانش تاریخ و اصول نقلد گلزارههلای تلاری ی دانسلته شلود،
تاریخ نگار تمام اعتبار علمی خود را مدیون تالشی است له دربلاره گلزارههلای تلاری ی
مبتنی بر اصول تاریخشناسی انجام میدهد .به این اعتبار تاریخنگاری به عنوان رویکردی
علمی و ررفهای در مقاب وقایونگاری ه رویکردی غیرعلمی و غیرررفهای اسلت قلرار
میگیرد .از طرفی منابو بر جای مانده امامیه در روزه های م تلف ،به ویژه تاریخ زندگانی
معصومین

 ،بییتر توسط محدثان نگارش یافته است .از آن جا ه در موارد بسلیاری،

اصول نقد خبر مورد توجه آنان بوده است ،نمیتوان تمام گزارههای تاری ی نقل شلده از
محدثان امامیه را غیرعلمی ،و به عبارتی وقایونگاری ،دانست .با این رال رویکرد رلدیّی
آنان در مواجهه با گزارههای تاری ی سبب شده تا در بسیاری موارد اصلول تلاریخنگلاری
رعایت نیود .بنابر این ،فرضیه نوشته راضر آن است ه منابو برجای مانده از تاریخنگاری
امامیه ماهیت متفاوتی دارد و به دلی را میت قواعلد رلدیّی در نگلارش تلاریخ ،تعبیلر
تاریخنگاری روایی بر آن اطالق خواهد شد .پرسش بنیادین تحقیق آن است ه اربسلت
رویکرد و روش ردیّی در نگارش تاریخ ،چه اثری بر گزارههای تاری ی داشته است و بله
طور لی ،تاریخنگاری روایی امامیه از چه ویژگیهایی برخوردار است؟
باید توجه داشت ه بهرغم در نظر داشتن صحت بسیاری از گزارههای تاری ی تلب
یاد شده ،گونهشناسی منابو تاریخنگاری روایی و شناخت ویژگیهای آن ،تأ یدی بر للزوم
ارزیابی سندی ،متنی و روشی گزاره های تاری ی تب و مجامو ردیّی است؛ زیرا راسلتی
آزمایی این گزاره ها از طرفی سبب پاالیش برخی گزاره های نادرست این تب خواهد بود
و از سوی دیگر موجب بازشناسی آثار ارزشمند تاری ی در این روزه میشود .فایده دیگلر
تحقیق آن است ه محقق سیره معصومان

 ،با شناخت ویژگیهای تاریخنگاری روایی

امامیه ،نقد و تحلی جاموتری را از دادههای تاری ی این تب ارائه خواهد رد.
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پیشینه تحقیق

پژوهش مستقلی در زمینه مساله یا موضوع تحقیلق راضلر یافلت نیلد؛ املا تلب و
مقاالتی در ارتباط با آن نگارش یافته ،ه در چند ب لش قابل ر لر اسلت .دربلاره سلیر

تاریخنگاری امامیه تا نیمه قرن پنجم ،تبی همچون میراث ممتور شمعری م از سیدرسلین
5

مدرسی و تاریخمنگاریمعی به قلم علی امامیفر و مقاالتی با عنوان «تاریخمنگاریمعی یانم

درمسدهمهایمنخسوین» تالیف منصور داداشنژاد و «تاریخمنگراریمعری مدرمرلراجمنیاعر م» از
نرگس مجیدینسب و تحقیقی با عنوان «سیامتاریخمنگاریمثمامی مثزمقانمس ممتامهفرو م» بله
قلم منصوره ب یی نگارش یافته و منتیر شده است .در این تحقیقات عالوه بلر معرفلی
منابو تاری ی ،تأثیر این آثار در نوشتههای پس از آن نیز بررسی شده است .تبی نیلز بله
طور مستق به تاریخنگاران و تاریخنگاری امامیه پرداختهاند ه بلرای نمونله ملیتلوان از
تا عیخممفیدمومتاریخمنگاری نوشته قاسم خانجانی نام برد .همچنین تحقیقاتی به معرفلی
مکاتب ردیّی امامیه و مهمترین ش صیتهای آنان پرداختهاند .تا متور مدردی مقر م

نوشته محمدرضا جباری و متو مددی معی مدرمک فر مترامیایرانمقرانمسر مم نوشلته سلعید
شفیعی 6از جمله این آثارند.
در برخی آثار به ارزیابی اخبار منابو تحقیق راضر اشاره شلده اسلت له ملیتلوان از
تا هایی چون ثُص جُممَنهَجمثلنَّقدمعندمثهلمثلحدیث نوشته عِصام اَرمَد البَییر ،منهجمثلنَّقدمفر م

عل ممثلحدیث به قلم نورالدین عِتر 7،منهجمنقدمثلمونمعندمعلماءمثلحدیثمثلنَّب ی نوشلته صلالح
الدِّین بن ارمد االَدلَبی نام برد 8.همچنین وضعمومنقدمددیث نوشته عبدالهادی مسلعودی،

4

24

مبان مومروشمهایمنقدمددیثمثزمدیدگاهمثندیش رثنمعری م به قللم داوود معملاری ،م یارهرایم

عناختمثدادیثمساخوگ نوشته قاسم بستان 22،مبان مومروشمهایمنقدمددیثمدرمکو مثرب به
قلم فتحیه فتاریزاده 21و درسنام موضعمددیث نوشته ناصلر رفیعلی از جملله تلالشهلای
شیعیان در این باره است .در این بین برخی محققان تلالش لردهانلد بلا بررسلی دقیلق
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محتوای برخی از اخبار مجامیو روایی شیعه ،نیان دهند ه همه اخبار موجود در این تب
را نباید به عنوان باورهلای رسلمی شلیعه تلقلی نملود .بلرای نمونله ملیتلوان از تلا
ثلم ض عاتمف مثآلثارمومثالخبار نوشته هاشم معروف الحسنی 25نام برد.
برخی تحقیقات منتیر شده در باره نقد ارادیث و گزارههای تاری ی ،همچلون تلا
24

گفوارهای مدرمنقدممون نوشته ارمد پا تچی و مقاالت «نقدمتاریخ مدرمآثرارمتراریخمنگرارثنم

مسلمان» به قلم رسن رسین زاده شانهچی« 25،لایگاهمومنقشمعقلمدرمنقردمدردیثم» نوشلته
غالمرسین اعرابی و جلواد محملدی« 26،دروغمیرادثزثنمدرمدر زهمدردیثمعری م» بله قللم
محمدعلی رضایی« 27،رثبط متاریخمومفه مومنقدمددیث» نوشته مجیلد معلارف 28و مقلاالت
شماره  25میل میژوهشمومد زه ،تحقیلق راضلر را در بله لارگیری سلنجههلای ارزیلابی
گزارههای تاری ی یاری می ند.
روش تحقیق

نوشته راضر تحقیقی میان رشتهای است ه در آن شیوههای م تلف تاری ی ،ردیّی،
رجالی و المی به ار گرفته میشود .رویآورد تحقیق 24بررسی منلابو ملورد نظلر از دو
منظر بیرونی و درونی خواهد بود .در ب ش ویژگیهای بیرونلی ،چگلونگی شلک گیلری
تلاریخنگلاری روایللی و رویکلرد محللدثان در نگلارش آن بررسلی مللیشلود و در ب للش
ویژگیهای درونی ،ه متأثر از ب ش اول است ،مهمترین ویژگیهای سندی و محتلوایی
تاریخنگاری روایی ارائه می شود .در تحقیق راضر رجیت لالم معصلوم

بله عنلوان

پیش فرض در نظر گرفته شده و تمر ز اصلی بر مواردی اسلت له یلک روایلت رلاوی
گزارش تاری ی به دلی داشتن میکالت سندی و متنی ،قابلیت استناد به معصلوم

را

ندارد.
پیش از ورود به بحث باید توجه داشت ه بررسیهلای انجلام شلده در برخلی منلابو
تاریخنگاری روایی 14نیان میدهد ه این آثار به دو گلروه قابل تقسلیمند .گروهلی له
شام تاریخ نگاری محدثان بزرگ امامیه یعنی شیخ لینی ،شلیخ صلدوق ،شلیخ مفیلد و
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محدثان دیگر می شود و گروه دوم ه بر خالف دسته اول متر به راسلتی آزملایی اخبلار
خود توجه داشتهاند .برای نمونه در دسته دوم میتوان از مؤلفان تا های بصائامثلدرلات،
ثلهدثیةمثلتبای ،ثثباتمثل صی و دالئلمثالمام نام برد .با این رال ،تحقیق راضر از آثار هر دو
گروه برای بیان ویژگیهای مهم تاریخنگاری روایی استفاده می ند .شایان ر ر است له
در نقش بیبدی این میراث در رفظ و شکوفایی مکتب تییو شکی نیست و نوشته راضر،
مقدمهای برای آشکار نمودن غنای گزارههای تاری ی موجلود در ایلن تلب و فراگیلری
بییتر آن ها در مجامو علمی خواهد بود .البته میکالتی ه در روش تاریخنگلاری روایلی
مطرح می شود ،در بسیاری از منابو تاری ی نیز قاب ر ر است املا میلزان پلایبنلدی بله
روش های تاری ی ،امری است ه همواره به عنوان شرایط مطلو در منابو تاری ی مورد
توجه بوده است 12.نکته پایانی آن ه ،ویژگیهایی ه در ادامه در دو ب ش ویژگلیهلای
بیرونی و درونی تاریخنگاری روایی ر ر میشود به معنی عمومیت داشلتن آنهلا نیسلت؛
بلکه ویژگیهای شایو در این نوع نگارش به شمار میرود.
الف .ویژگیهای بیرونی

مقصود از ویژگیهای بیرونی ،خصوصیات برآمده از نقد بیرونلی تلاریخنگلاری روایلی
است .در این نوع از نقد ،روابط متن با تولید ننده متن ،زمان و مکان آن و محیط اجتماعی
پیرامون آن بررسی و تحلی ملیشلود 11.بله تعبیلر دیگلر ،در ایلن نلوع نقلد ،ماهیلت و
سرچیمه های منابو مورد ارزیابی قرار ملیگیلرد 15.در ادامله دو ویژگلی بیرونلی مهلم از
تاریخنگاری روایی بررسی میشود.
الف ) 1.انگیزه محدثان از نگارش تاریخ

از آن جا ه وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی هر عصلر بلر فعالیلت عالملان ،بله
عنوان ب یی از جامعه ،اثرگذار است ،توجه به موقعیت و زمانه ن ستین نگارنلدگان تلب
ردیّی ،برای دستیابی به میزان تأثیر بستر تاری ی در شک گیری تلاریخنگلاری روایلی
ضروری است .این تأثیر در گونههای مستقیم و غیرمستقیم قاب پیگیری اسلت .در گونله
ن ست می توان به محدود شدن نگارش عالمان به ب یی از معارف دینی اشاره رد زیلرا
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تب ردیّی محصول بازآفرینی و گزینش آنان از بین تعداد زیادی از اخبار موجود است .به
نظر میرسد نیاز درونی جامعه امامیه ،اساسیترین نقش را در این گلزینش داشلته اسلت.
هم چنین درباره اثرگذاری غیرمستقیم بستر تاری ی بر شک گیلری تلاریخنگلاری روایلی،
می توان به پذیرش و نق اخبار معروف ،ه گاه بر خالف واقو بوده است ،اشاره رد 14.در
این جا به بسترشناسی مقطو مهمی از تاریخ تدوین تب ردیّی ،یعنی دوره غیبت صغری
و آغاز غیبت برای امام زمان

اشاره میشود ه نمونهای است از تأثیرات یاد شده در

تاریخنگاری روایی.

امام رسن عسکری

(م164هل.ق) ،در رالی از دنیا رفتند ه جانیینیان برای توده

مردم می ص نبود .این مسأله دو پیآمد مهم را به دنبال داشت .ن سلت آن له جامعله
شیعی دچار اختالفات داخلی بیسابقه شد چنان ه نوب تی (م قلرن5هلل.ق) از  24فرقله
شیعی پس از امام یازدهم

خبر داده است 15.آنچه وضعیت را برای شیعیان دشوار رد،

تالش این فرقهها بلرای مقابلله بلا امامیله بلود له از هلر دوره آسلیبپلذیرتر بله نظلر
میرسیدند 16.از طرفی تحیر فکری و عملی در بین امامیه ملو ملیزد و سلواالتی ماننلد
چرایی و چگونگی غیبت و چیستی وظایف منتظلران در ارهلان وجلود داشلت .در هملین
دوران ،از یک سو فعالیت گسترده علمای اه سنت ،جوامو ردیّی اییان را پدیلد آورد و
سبب رونق و رشد علمی آنان شد و از سوی دیگر شلیعیان زیلدی و اسلماعیلی ،اقلدامات
سیاسی را در برابلر رکوملت دنبلال ملی ردنلد 17.بنلابراین امامیله در برابلر دو رویکلرد
ردیثگرای اه سنت و عم گلرای زیدیله و اسلماعیلیه ،وضلعیت اجتملاعی و سیاسلی
مناسبی نداشت .این شرایط میتوانست موجب انحراف یا انحالل مکتب امامیه شود.
علمای امامیه در وا نش به شرایط پدیدآمده در این مقطو مهم تاری ی ،ثبت و تروی
اخبار اه بیت

را در اولویت ار خود قرار دادند تا به نیاز و پرسلش شلیعیان دربلاره

چگونگی ریات فکری و عملی در دوره غیبت پاسخ دهنلد .املا ایلن اقلدام ریلاتب لش
پی آمدهایی نیز به دنبال داشت .تمر ز بر ر نیاز عمومی سبب شلد از دقلت الزم بلرای

بررسی تحلیلی تاریخنگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجری

24

گزینش اخبار استه شود ه از شواهد مهم آن ،رجم تب ردیّی در این دوره است 18.از
طرفی ،به رغم تالش بسیار محدثان برای جلوگیری از ورود روایلات نادرسلت بله مجلامو
علمی ،ب ش قاب توجهی از روایات گروه های م تلف ،در نگارش آنان نفور لرد .بلرای
نمونه بسیاری از اخبار غالیان ه دارای محتوای به ظاهر مفیدی بود ملورد پلذیرش قلرار
گرفت و نق شد 14.شاید به همین دلی است ه محدثان در بییتر نگارشهای خود ،بلر
صحت تمامی روایات مندر در آثارشان تأ ید ندارند 54.آسیب دیگر شرایط یاد شده آن بود
ه بسیاری از تب تاری ی اصی به دالیلی چون توافق نداشتن با مبانی المی امامیه در

آن عصر ،مورد بیمهری قرار گرفت و از بین رفت .برای نمونله از عبلدالعزیز بلن یحیلی
جلودی (م551هل.ق) ه در شمار ن ستین مورخان پر ار شیعه قرار دارد اثلر مسلتقلی بلر
جای نمانده و روایتی در تب اربعه نق نیده است 52.همچنین رفظ و ضبط مواریث شیعه
از اهداف مهم دیگر محدثان بود ه خود سبب عدم س ت گیری در پذیرش روایات شد

51

و به طور لی نظام واره ردیث ،از ن ستین مرار خود در بسلتری و بله گونلهای شلک
گرفت ه جلوگیری از نفور اخبار ضعیف یا جعلی در آن بسیار دشوار بود.

55

الف ) 2.رویکرد محدثان در برخورد با گزارههای تاریخی

مطابق آن چه گذشت ،اندییه را م بر تاریخنگاری روایی ،تفکرات رلدیّی و الملی
بوده است .در ادامه ،مهم ترین ابعاد رویکرد محدثان در برخورد با گلزارههلای تلاری ی در
چهار ب ش بررسی میشود.
 .1ساماندهی تمام آموزههای دین در قالب حدیث

ن ستین ویژگی تب ردیّی آن است ه محدثان تمام آموزه هلای دیلن را در قاللب
ردیث گنجانده و ارائه دادهاند .چنان ه رویکرد لی در مکتب ردیّی قم آن بود ه نباید

به عق به عنوان یک ابزار مستق نگاه رد و استفاده از عق نیز باید رول محلور نلص
باشد 54.این محدودیتنگری و وابستگی شدید به ردیث سبب شد تا هنگام نق گزارههای
تاری ی ،نقیی برای استنباط عقلی در نظر گرفته نیود رال آن ه هر یک از گونلههلای
علوم دینی ،و از جمله علوم تاری ی ،زمانی نتیجه مطلو را به دنبال دارد ه مطابق شیوه
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و قالب خود ارائه گردد .شاید به هملین دلیل اسلت له مسلعودی بلر ت صصلی بلودن
تاریخنگاری تأ ید رده و نگارش تاریخ را تنهلا از صلالریتهلای تلاریخنگلاران دانسلته
است 55.البته مقصود آن نیست ه اه قم با هر گونه استدالل عقلی برای اثبات یلا رل
موضوعات دینی و مذهبی م الف بودهاند؛ 56بلکه شیوه محافظه ارانه و سنتگرای ردیّی
سبب شد تا مبانی علوم دیگر به نوعی در انزوا قرار گیرد .آنان رتی زمانی ه بله تلدوین
مجموعههای فقهی میغول میشدند ،آن را همچون تب ردیّی ملینگاشلتند و گویلا از
نوشتن محتوایی جز نص امتناع داشتند 57.البته در این ه تاریخنگاران دیگلر نیلز در ایلن
دوره با قالب ردیّی ار خود را سامان دادهاند س نی نیست؛ اما مهم آن است ه مورخان
تالش ردهاند تا قواعد و قوانین تاری ی را رعایت نند 58در رلالی له ایلن رویکلرد در
تاریخنگاری روایی دیده نمیشود.
 .2بیتوجهی به عناصر تاریخ

قوام یک تدوین تاری ی بازمی گردد به در نظر داشتن عناصر تاریخ یعنی زمان ،مکان،
ش صیت و رویداد .تبی ه در گونه تاری ی قرار گرفتهاند مطابق همین مولفهها نگارش
یافتهاند ،بر خالف تاریخنگاری محدثان ه بدون توجه به این موارد و بییلتر بلا رویکلرد
جموآوری اخبار انجام شده است .توجه به عناصر یاد شده ،سبب میشلود تلا بله جزئیلات
نگاهی واقوبینانه و بدون جانبداری شود چنلانچله ابوم نلف سلعی لرده اسلت تلا در
گزارش های تاری ی خود به همه جزئیات یک واقعه توجه ند 54.وی با ایلن له گلاه در

برخی از گزارشهای مربوط به امام رسین

 ،توابین و م تار برخلوردی هلمدالنله بلا

شیعیان دارد ،اما همواره جانبداری را نار گذاشته و در بین اخبار خلود بله گلزارشهلای
م الفان شیعه نیز پرداخته است.

44

یکی دیگر از تفاوت های اساسی رویکرد محدثان و مورخان در مواجهه با یلک رادثله
تاری ی ،نوع نگرش آنان به مقوله تاریخنگاری است .برای نمونه ،طبلری ل بلا آن له در
مقدمه تابش تا ید می ند ه تاریخنگاری ،نق خبر است ل همواره می وشلد تلا دقلت،
شفافیت و هماهنگی را در بین عناصر تاریخ رعایت ند اما در تاریخنگاری روایی بله ایلن
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مسائ توجه نیده است .چنانچه شیخ مفید هیچ گاه به عنوان یک مور بلرای گزارشلی
این چنین ،دست به قلم نیده بلکه تنها با هدف دفاع از رلریم ائمله
مومنان و مقابله با دشمنان وارد عرصه تاریخنگاری شده است.

 ،دفلو شلبهه از

42

موضوع مورد غفلت دیگر در نگارش روایی تاریخ ،ویژگلی فرآینلدی و سلسللهمنلدی
وقایو است .از مسائ رائز اهمیت در تاریخنگاری ،دستیابی به فرآیند اسلت 41.بله بیلان
دیگر ،مور ورای گردآوری روایات ،مقایسه آنها و دستیابی به واقعیتها ،بله توجیله و
تفسیر آن نیز نظر دارد زیرا این تفاسیر هستند ه بین جزئیات رابطه برقرار رده ،آنها را
به هم پیوند میدهند 45.در مقاب این رویکرد ،در تاریخنگاری روایی مؤلفان به دنبال ارائه
مرارلی به هم تنیده و سازمانیافته از زمان و مکان و ش صیت نبودهاند بلکله بییلتر بله
دنبال بهرهبرداری موردی و موضوعی از گزارهها برای رسیدن به اهلداف لالنتلر یعنلی
اهداف المی بودهاند.
 .3عدم توجه به نقد و تحلیل

نقد و تحلی تاری ی دادههلا سلابقهای طلوالنی دارد و بسلیاری از مورخلان متقلدّم،
دیدگاهی انتقادی به دادههای تاری ی داشتهاند و در این راستا سنجههای می صی را بله
ار گرفتهاند؛ 44چنانچه مسعودی به مقایسه هر خبر با اخبار منقول مرتبط با آن پرداخت

45

و یا دادههای خار از شرع را به عق عرضه رد و یا اخبار را به سه قسم ممکن ،ممتنو و
ضروری تقسیم نمود و سپس این تقسیم را معیلار و چلارچوبی بلرای میلاهده پدیلدههلا
دانست 46.ارزش استنتا عقلی برای مور به اندازهای است له گلاه داده تلاری ی را بله
وسیله آن اثبات یا رد می ند؛ 47چنانچه طبلری در ملواردی پلس از بیلان گلزارشهلای
م تلف ،به داوری پرداخته است 48.اما در تاریخنگاری روایی ،محدثان هیچ اهتمامی به نقد
و تحلی گزارهها نداشتهاند 44.نمونه ایلن رویکلرد در تلاریخنگلاری شلیخ مفیلد میلاهده
میشود .وی به نق گزاره های طوالنی از ابوم نلف و طبلری پرداختله و در علین رلال
توجهی به تناقضات موجود در آن نداشته است و رتی برخی ملوارد ناصلحیر را نیلز ر لر
رده است؛ مّال در گزارشی خبر از پیینهاد امام رسین

برای بیعت با یزید میدهد.

54
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این در رالی است ه طبری پس از نق این خبلر ،آن را بله نقل از ابوم نلف رد لرده
است 52.نمونه دیگر در برخی روایات تا کاف میاهده ملیشلود له بلا عقل سلازگار
نیست .مطابق روایتی درباره ماجرای رمله لیکر ابرهه به مکه ،عبدالمطلب سنگهای ریزِ
درون منقار پرندگان را از آن فاصله میبیند .از طرفی این سنگهلا از مقعلد پرنلده خلار
می شود .در همین خبر آورده شده است ه یک پرنده تا ربیه پرواز رد تا آخرین فلرد از
این لیکر را به هال ت برساند 51.در خبری دیگر در رالی ه امام علی

بر روی منبلر

در رال خطابه است ،یک جنر د ر رالی ه خود را به شک اژدها درآورده ،بلا آن رضلرت
گفتگو می ند و راوی نیز آن لحظات را میاهده و به صورت تفصیلی نق می ند.

55

 .4بیتوجهی به امکان وقوع اخبار

عقال همان گونه ه در اثبلات و نفلی هلر مسلأله بلر اسلاس شلواهد قابل قبلول و
اعتمادآفرین عم می نند ،در تاریخ نیز بر همین منوال به گزارههای تاری ی مینگرند.

54

به عبارت دیگر ،مایه فعالیت یک مور  ،واقعه است و مور با روایت گام بله گلام وقلایو،
نظام علت و معلولی نشهای انسانی را به تصویر می ید .تاریخنگار وظیفه خود میداند
ه در برخورد با هر خبر ،بستر شک گیری آن را بسنجد و مسؤوالنه به این پرسش پاسلخ
دهد ه آیا وقوع چنین رویدادی در شرایط و بستر تاری یاش امکان دارد؟ 55با این رلال
در بسیاری از گزارههای تاریخنگاری روایی ،بستر واقعه مورد توجه نبلوده اسلت و هماننلد
روایات اخالقی و تفسیری ،برخوردی تسامحی با اخبار تاری ی صلورت گرفتله اسلت .در
بیانی ساده باید گفت ه مور

ار یفی می ند و برای نزدیکتر شدن بله واقعیلت ،بله

ر مسأله یا اثبات آن می پردازد ،اما محدث بییتر به نسبت داشتن ردیث با معصوم
نظر دارد .برای نمونه شیخ صدوق در گزارشی آورده است له اهل قلم در قلرن سلوم و
چهارم به ناصبیها گرایش داشتهاند 56.این در رالی است ه قم از نیمه دوم قرن اول بله
عنوان مر زی شیعی شناخته می شده و گزارشی را ی از گرایش آنان به ناصلبیان یافلت
نیده است .یا مطابق خبری از شیخ مفید ،یکی از معجزات املام عللی

آن اسلت له

بررسی تحلیلی تاریخنگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجری

28

هیچ جرارتی در جنگها به اییان وارد نیده است 57در رالی ه طبق مسلرمات تلاری ی،
آن رضرت در برخی جنگها به شدت مجروح شدند.

58

ب .ویژگیهای درونی

ویژگیهای درونی تاریخ نگاری روایی ،برآمده از نقد درونی منلابو اسلت .نقلد درونلی
معطوف به دلی است؛ محتوای متن را ارزشیابی می ند و به پرسشهایی چلون میلزان
اعتبار و دقت در دادهها و میزان نزدیک شدن به نق رقایق پاسخ میدهد 54.پاسخ به این
موارد درباره تاریخنگاری روایی امامیه ،در دو ب ش سندی و محتوایی بررسی میشود.
ب )1.ویژگیهای سندی

باید گفت از ویژگیهای مّبت تاریخنگاری روایی ر ر اسناد خبر اسلت .ایلن موضلوع
عالوه بر آشکار ردن اطالعات مهم تاری ی به هنگام تحلی اسناد ،نیان ملیدهلد له
نویسندگان تب ردیّی امامیه به دنبال جع خبلر نبلودهانلد زیلرا در اخبلار متعلددی ،از
اش اص یا طریقی ضعیف ،روایت نق

ردهاند در رالی ه میتوانستند با انتسا خبر بله

افراد موثق و مورد پذیرش امامیه ،اعتماد م اطبان را جلب نمایند .با این رال ،نقد اسلناد
اخبار تاریخنگاری روایی ،ویژگی های مهمی را نمایان خواهد لرد له مهلمتلرین آنهلا
عبارتند از:
 .1تسامح در شناخت راوی و طریق سند

بررسی اسناد گزاره های تاریخنگاری روایی نیان می دهلد له در ملوارد متعلددی در
شناخت راویان از نظر فردی و تمایالت مذهبی آنان تسامر شده اسلت .بلرای نمونله ،در
خبری ه اسامی امامان

در آن ر ر شده است ،نام سه محمد

میان امامان وجود دارد؛ 64در رالی ه نام چهار تن از امامان ،علی

و سه علی

در

است .بررسی سند

این خبر را ی از آن است ه ابوالجارود زیدی ناق ردیث بوده و در دوره وی هنوز تعداد
از طلرف

ائمه

ام نیده است .در گزارشی دیگر خبر داده شده ه املام عللی

پیامبر

مأمور شد تا با تعداد زیادی از اصحا به جنگ جنریان برود 62.سند این روایلت

به ابن عباس ختم می شود ه در زمان نق روایت ،یک ودک بلوده اسلت .محلدّثان در
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رالی به این خبر اعتماد ردهاند ه هیچ یک از همراهان امام علی

در این پیکلار بلا

جنیان ،این خبر را نق نکرده اند .در اسناد خبر دیگری ه مورد پذیرش شلیخ لینلی 61و
خصیبی 65واقو شده ،در طریق روایت یک االغ قرار دارد .در خبری دیگلر وقتلی از نلامی
پرتکرار در اسناد اخبار پرسیده میشود ،راوی پاسخ میدهد ه وی مردی بود ه از آسمان
فرود آمد و پس از نق ارادیّی به آسمان بازگیت 64.همچنین در برخی موارد اخباری نق
شده ه امکان روایت از افراد ر ر شده در سند آن وجود ندارد چنانچه خصیبی بله طلور
مستقیم از محمد بن مُسلِم (م254هل.ق) ،ابوبَصِیر اسدی (م254هلل.ق) و ابلورمزه ثُملالی
(م254هل.ق) روایت رده است 65.پدیده شایو دیگر در تلب رلدیّی نقل خبلر از افلراد
مجهول و ناشناس است 66.همچنین در موارد فراوانی ارسال سند وجلود دارد و از عبلاراتی
چون «عمّن ردثه»« ،عمن اثبته»« ،رفعه الیه»« ،بعض اصلحابنا» و «علن جللیس لله»
استفاده شده است.

67

 .2بیتوجهی به تمایالت فرقهای راویان

رسو عقاید فرقه های دیگر در تب ردیّی امامیه از ویژگی های دیگر تلاریخنگلاری
روایی است .این مسأله بیش از هر عام دیگر ،ناشی از تعام فکری و فرهنگی بزرگلان
مذاهب با یکدیگر است .با بررسی اجمالی تمایالت مذهبی افراد راضر در اسناد این گونه
روایات ،تأثیر قاب توجه این مسأله در گزارههای تاری ی به دست میآید 68.برای نمونه در
برخی اخبار تا دالئلمثالمام  ،عقاید اسلماعیلیه 64و جارودیله 74دربلاره ظهلور و قیاملت
میاهده می شود .طبق روایتی دیگر ،مدت زمان رکومت رضرت مهدی

هفت سلال

است ه به فرمان خدا مدت هر سال به اندازه ده سال است 72.بررسلی ایلن خبلر نیلان
می دهد ه در سند روایت ،واقفیانِ هفت امامی رضور دارند له علدد هفلت بلرای آنلان
مقدس بوده است و موفق شدهاند تا این عدد را در برخی گزارهها بگنجانند .نمونه دیگری
ه تمایالت فرقهای در آن میاهده میشود اخباری است ه از راویان زیدی مذهب نقل
شده و محتوای آن بر ضد برخی باورهای عمومی زیدیه است .به نظر میرسلد نقل ایلن

بررسی تحلیلی تاریخنگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجری

14

روایات به دورهای بازمی گردد ه اختالف زیلادی بلین زیلدیان و امامیلان وجلود داشلته

است 71.در تا دالئلمثالمام روایاتی از راویانی با مذاهب واقفیه 75،فطحیه 74و یسانیه

75

نیز دیده می شود .در برخی تب نیز نفور تعداد زیادی از راویان غالی میلاهده ملیشلود،
چنانچه هاشم معروف الحسنی از چه و یک فرد غالی و دارای گرایش ضلعیف ملذهبی

در اسناد تا کاف نام میبرد 76.برای نمونه میتوان به روایات جعفر بن محمد بن مالک
فزاری اشاره رد .وی فردی غالی 77است ه نجاشی 78و ابن غضائری 74بلر فاسلد بلودن
مذهب وی تأ ید رده اند .با این رال روایات وی از سوی شیخ صدوق مورد استقبال قرار
گرفته است.

84

 .3برخورد دوگانه با راویان

از ویژگی های مربوط به اسناد تاریخ نگاری روایی ،برخورد دوگانه با راویان اه سلنت
است .در برخی موارد به صِرف سنی بودن راوی ،خبلرش نلار گذاشلته شلده اسلت و در
مقاب اگر س نی در تأیید مبانی المی امامیه نق

رده باشد آن خبر ر لر شلده اسلت.

برای نمونه ،شیخ صدوق در ب ش اثبات امامان دوازدهگانه به روایت از عبدا بن مسعود،
جابر بن سمره ،سعید بن مسیب ،عبدالررمن بن سمره ،سعید بن جبیر ،عبدا بن عبلاس
و ...میپردازد 82.به نظر میرسد روایات اه سنت در این نوع تاریخنگاری بییتر به عنوان
ابزاری برای مقابله با خصم به ار گرفته شده است 81.ازینرو در برخی ابوا این تب ،بر
عدم اعتماد به اخبار این گروه تأ ید شده است .طبلق روایتلی در تلا بصرائامثلردرلاتم،
هنگامی ه از ائمه
رسول ا رم

درباره اخبار اه سنت پرسیدند ،آنان به اجمال قول اه سنت از

را تأیید ردند اما بالفاصله تأ ید نمودند ه علم رقیقی نزد ماست 85.این

در رالی است ه بسیاری از گزارههای تاری ی مربوط بله سلیره معصلومان

از اهل

سنت روایت شده 84و با تی یص عدم وجود انگیزه جع در آنها قابل اسلتفادهانلد و در
برخی موارد با استفاده از اخبار و گزاره های آنان ،امکان اصلالت ب یلی ،افلزایش اعتبلار،
جبران ضعف اخبار شیعه ،بازیابی اخبار ائمه

و تبیین جهات معنایی سیره آنان به وجود
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می آید 85.آسیب دیگر این برخورد دوگانه ،ورود بسیاری از گزارههای غیرمنطقی به میراث
مکتو ردیّی است چنانچه در بیان فضائ و معجزات ائمه اطهار

 ،محلدثان شلیعه

بارها به نق اخبار اه سنت پرداختهاند؛ این در رالی است ه افراد غیرقاب اعتملادی در
اسناد این روایات رضور دارند.

86

 .4شخصیتمحوری و تکیه بر قواعد ثقهساز

از ویژگیهای بارز محدثان در پذیرش خبر ،ش صیتمحوری است؛ به این معنلی له
به صِرف میاهده نام فردی میهور به پا ی و درستی در سند ،خبر را پذیرفتهاند 87.این در
رالی است ه ساخت ردیث با اسناد جعلی املری رایل بلوده اسلت .بلرای نمونله ،ابلن
غَضَائِری درباره یکی از راویان میهور تأ ید رده است ه وی اسلناد و متلون را مطلابق
سلیقه خود با هم تر یب مینمود.

88

هم چنین در برخی موارد ،محدثان بلرای تأییلد وثاقلت افلراد ،از قواعلدی بلا مفلاهیم
اعتمادآفرین استفاده ردهاند ه این اقدام از هیچ پیتوانه علمی و منطقی برخوردار نیست.
برای نمونه ،در دورهای علمای شیعه در صورتی روایات را میپذیرفتند ه متواتر باشد املا
این مفهوم بعد ها توسط برخی از علما از مفهوم اصلی خود تنزرل داده شد و گاه روایتی ه
از سوی دو یا سه نفر نق شده بود ،متواتر خوانده شد 84.در برخی موارد نیز به این موضوع
توجه نمی شد ه ممکن است خبر به صورت سازمانی جع شده باشد و در دوره بعدی بلا
استناد به همان راویان ،متواتر خوانده شود و به عنوان یک گزاره تاری ی ،مورد قبول قرار
گیرد .این در رالی است ه تواتر در صورتی ایجاد می شود له خبلر در همله طبقلات از
فراوانی ناقالن برخوردار باشد 44.از جمله موارد اعتماد به قواعد ثقهسلاز ،در نگلارش شلیخ
مفید دیده میشود .وی بهرغم م الفتهای سنگینی ه با اخباریان دارد ،بله ایلن نلوع از
اخبار استناد رده و با عناوینی چون «میهور»« ،مورد اجماع» و «مورد توافلق م لالف و
موافق» راه و رسم محدثان را پیش گرفته است 42.شایان ر لر اسلت له برخلی علملای
متأخرر امامیه نیز نقش قاب توجهی در شک گیری رویکرد ش صلیتمحلوری داشلتهانلد.
برای نمونه ،شیخ ررر عاملی (م2244هل .ق) و سیدمحسن امین (م2571هل.ق) به بازسازی
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ش صیت رسین بن رمدان خصیبی (م558هل.ق) پرداختهاند 41در رالی ه نجاشی وی را
فاسدالمذهب خوانده است.

45

ب )2.ویژگیهای محتوایی

یکی از پرسشهای مهم درباره منابو تاری ی آن است ه دادههای تحقیق ه باید در
یک نظام منطقی و روشمند به سامان برسد ،تا چه اندازه قاب اعتملاد هسلتند؟ 44املروزه
روش های گوناگونی برای نقد تاری ی وجود دارد برای نمونه ،تاریخنگار با تکیه بلر رلسّ
خود تصمیمی منطقی می گیرد یا از شگردهای راستیآزمایی ،همخلوانی جزئیلات و علدم
تناقض و یا رجوع به مدارک مؤید استفاده ملی نلد 45.بلا ارزیلابی محتلوای گلزارههلای
تاریخنگاری روایی ،ویژگیهایی به دست میآید ه مهمترین آنها عبارتند از:
 .1توجه بیشتر به جامعه درون امامی

همانطور ه گذشت ،نگارش تلب رلدیّی را ملیتلوان نملایی از پاسلخگلویی بله
نیازمندیهای شیعیان در دورههای م تلف دانست .به نظر میرسد تمر ز عالمان شیعه بر
این مسأله سبب شده تا از برخی اشکاالت محتوایی چیلمپوشلی شلود .بلرای نمونله ،در
تا بصائامثلدرلات ،ابوابی با عنوان جایگاه امامان

در نظام تکوین و ارتباط آنان بلا

عالم ماورا دیده میشود 46.پیش از بررسی محتلوای ایلن گونله اخبلار ،ر لر ایلن مقدمله
ضروری است ه شیخ مفید (م425هل.ق) امکان اعجاز از سوی ائمه

و اثبات برخی از

موارد را تأیید نموده ،اما پذیرفتن انبوه روایات در این روزه را هم درست نمیدانلد 47.بایلد
گفت ه بررسی اجمالی منابو زندگانی معصومین

نیان می دهد له نقل معجلزات

مربوط به نظام تکوین و عالم ماورا ،در تب مفاخر شیعه چون شیخ لینی ،شیخ صدوق و
شیخ مفید بسیار م تعداد است و بییتر آنها در تبی چون عی نمثلم یزثت ،دالئلمثالئمر م،
ثلهدثی مثلتبایمو ثثباتمثل صی نق شده است .از طرفی جایگاه رقیقی ائمه

 ،با بررسی

ابعاد علمی و عملی آنان بر هر فرهی تهای نمایان ملیشلود و نیلازی بله ر لر معجلزات
انبوهی نیست ه تنها برای عوام جامعه جلذابیت دارد و بلا رفلظ نلاموس قلوانین الهلی
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مغایرت دارد .از سوی دیگر در بسیاری موارد به دلی نزدیکی ساختار برخی از معجزات به
سحر و شعبده و عدم ادراک تفاوت معجزات با این نوع اقدامات برای عوام ،نلوعی نقلض
غرض راص میشود؛ و یا به دلی ارائه چهرهای ماورایی از ائمه

به مسأله مهم الگو

بودن امامان برای امت خدشه وارد میشود .ضمن آن ه در بسلیاری ملوارد ،اسلناد ایلن
روایات شام راویان غیرموثق است و یا سلسله سند روایت به معصوم

نملیرسلد .در

مواردی نیز محتوای آن با مسلرمات تاری ی تنلاقض دارد و هملواره دسلتمایلهای بلرای
بهرهگیری دشمنان شیعه بوده است.

48

او تمر ز بر مصرف داخلی ه نمونهای از نگاه عوامانه نهادینه شده در شیعیان قلرن
پنجم است ،در برخی اخبار رسین بن عبدالوها میاهده میشود 44.برای نمونه ،وی نق
می ند جوانی نزد امام علی
معجزهای از سوی امام

آمده ،از قول معاویه شرط پذیرش امامت اییان را آوردن
اعالم می ند .در این هنگام ابری در باالی سلر آن رضلرت

میآید و رضرت به همراه عمار یاسر سوار بر ابر ،به سیر و سیارت میپردازند 244.این فقره
نیان گر تصور غلط و عوامانه جاع  ،مبنی بر امکان سوار شدن بر ابر و اسلتفاده از آن بله
عنوان مَر ب است .در برخی موارد دیده میشود ه تلاریخنگلاران روایلی بلا جملوآوری
منقوالت موجود درباره معجزات و مطالب شگفتانگیلز دربلاره ائمله

 ،بله دنبلال آن

بوده اند تا با مطالب میابه در فِرق دیگر هماوردی نند .برای نمونه ،خصلیبی گلاه بلرای
بیان فضای ائمه

 ،بسلیاری از مبلانی غلالت 242را در اخبلارش پذیرفتله اسلت 241.از

نمونه های نیازمندی جامعه شیعی ه نیانه رسوبات اندییه ضد عّمانی شیعیان در قلرون
اولیه اسالمی است ،گزارش دالئلمثالمام مبنی بر متهم شدن یک مارمولک به طرفداری
از عّمانیها از سوی امام صادق

است.

245

 .2سبک داستانسرایی

روایت داستانی از یک رادثه با روایت تاری ی و واقعی از همان رخداد تفاوت دارد .این
تفاوت به دلی افزودهها و استی هایی است ه در روایات تاری ی پدید آملده و صلورتی
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داستانی و رمانتیک 244به آن داده است 245.یکی از ویژگیهای عمده تاریخنگاری روایی آن
است ه در بسیاری موارد ،یک خبر با جزئیات و دقتنظرهای متعدد آورده شده است له
نیان از ساختار غیرتاری ی آنها دارد 246.برای نمونه ،خصلیبی در داسلتانی طلوالنی بله
ماجرای شق القمر پرداخته و جزئیات این رادثه را گزارش رده است .وی ارعان نموده ه
 621نفر از بینندگان این رادثه ایمان آوردند 247در رالی ه هیچ یک از منابو تاری ی و یا
غیرتاری ی ،ایمان آوردن این تعداد از مردم در شهر مکه را گزارش نکردهانلد .در روایتلی
دیگر ،شیخ صدوق به نق گزارشی طوالنی از قول سفیان بن نزار ملیپلردازد 248.در ایلن
خبر تالش شده تا مأمون عباسی فردی شیعه معرفی شود و افرادی ه از مطربان معروف
آن زمان بودند 244،تطهیر گردند .یا در داستانی طوالنی درباره رضرت نوح
بیشرمانه ،آن رضرت را شراب وار و ...میخوانند.

224

 ،در تهمتی

سبک داستانسرایی در تلا دالئرلم

ثالمام مبه او خود رسیده است و می توان موارد متعددی را از این تلا یلاد لرد 222.در
همین راستا باید تذ ر داد ه گاهی محدثان ،اخبار سانی را پذیرفتهانلد له میلهور بله

قصهپردازی هستند؛ برای نمونه میتوان از محمد بن عبدا بن محمد بن عبیدا شیبانی
(م587هل.ق) نام برد.

221

 .3تاکید بر کمیت

یکی از ویژگیهای شایو در محتوای تاریخنگاری روایی ،تأ ید بر میلت اسلت .ایلن
موضوع در دو گونه میت در تعداد روایات 225و میت در محتوا قاب پیگیری است ،املا
ب ش دوم اهمیت بییتری دارد ه در موارد متعددی از اخبار مربوط به فضائ و معجزات
ائمه

میاهده میشود .برای نمونه ،مطابق گزارشی از شیخ مفید ،املام سلجاد

در

شبانه روز چهار هزار ر عت نماز اقامه می رد 224.در این خبر ه دچار ضعف سندی است،
به این نکته توجه نیده است ه در صورت صلحت ایلن گلزارش ،فرصلتی بلرای دیگلر
فعالیتهای امام

باقی نمیماند و یا این ه چرا خبری با این اهمیلت از سلوی یلاران

دیگر آن رضرت نق نیده است .در گزارشی دیگر ،خصیبی بلرای بیلان فضلیلت زملین
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 ،غسل رضلرت موسلی
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 ،تکللم رضلرت

با خداوند به وسیله یک درخت و ...دانسته است 225.شاهد دیگر گزارشی اسلت

ه طبق آن ،شیعیان نزد امام جواد

رضور یافتند و در یک مجلس سی هزار سلوال از

اییان پرسیدند و پاسخ آن را دریافت ردند 226.این در رالی است ه اگر طرح هر پرسش
و پاسخ به آن ،یک دقیقه زمان برده باشد این جلسه بیش از  14روز به طور ملداوم ادامله
داشته است .در روایتی دیگر ،نویسنده ثثباتمثل صی برای ن ستین بار از یته شدن 2844
نفر از وفیان به دست امام رسین

در ربال خبر میدهد 227.روا چنین روایاتی نیان

میدهد ه این طیف از تاریخنگاران روایی در برخی موارد موفق شدهاند و پلس از ایجلاد
ظرفیت الزم ،به تروی این اخبار سست پرداختهاند.
 .4بیتوجهی به مفهومشناسی

بیتوجهی به واژگان و مفاهیم آنها در روایات از دیگر ویژگیهای محتوای گزارههای
تاری ی محدثان است .برای نمونه میتوان به خبری اشاره رد ه طبق آن امام علی
از پیامبر ا رم
فاطمه

معنی واژه بتول را ،ه لقلب میلترک رضلرت ملریم

و رضلرت

است ،می پرسد .آن رضرت در پاسخ ،بتول را زنی میخواند ه هیچگاه خلون

ریض نبیند 228.این در رالی است ه واژه بتول رییه قرآنی دارد 224و از بت به معنی قطو
شدن گرفته شده است 214.این واژه در معارف اسالمی به معنی انقطاع به سوی خداونلد و
چیمپوشی از دنیا تفسیر شده است 212.الزم به ر ر است ه این روایت ه در برخی منابو
دیگر به صورت میابه ر ر شده ،سندی م دوش دارد 211.در روایتی دیگر امام باقر
پاسخ به چرایی خوانده شدن امام علی

در

به امیرالمؤمنین فرمودند ه اییان خوار و بلار

علمند ه مردم علم را تنها از او فرا میگیرند 215.بررسی واژه نیان میدهد جاع به رییه
اصلی واژه امیر توجه نداشته 214و آن را از رییه میره به معنی خوار و بار 215برداشت لرده
است .در روایتی دیگلر خصلیبی بلدون توجله بله روایلات موجلود دربلاره عبلادات املام
سجاد

 216در روایتی دلی ملقب شدن اییان به سیدالعابدین را چنین نق می ند له
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ابلیس خود را همانند اژدهایی با سر و دندانی وریتناک درآورد و در مکان عبادت آن امام
راضر شد اما امام
سیدالعابدین ب واند.

هیچ توجهی به وی نکرد و همین سبب شد ه ابلیس ،امام

را

217

 .5اثرگذاری ذهنیت راوی و مطابقت با ادبیات روز

از دیگر ویژگیهای مهم محتوای گزارههای تاری ی این آثار آن اسلت له در برخلی
موارد ،اخبار با رهنیت راوی یا ادبیات رای یک عصر هماهنگ است .چنانچله در روایتلی
فتر قسطنطنیه به عنوان یکی از عالئم ظهور امام زملان

خوانلده شلده اسلت 218.در

مقاب  ،بررسیهای تاری ی نیان ملیدهلد له در دورهای ،موضلوع فلتر قسلطنطنیه از
مهمترین آرزوها و میغولیت های رهنی مسلمانان در عرصه نظامی بلوده اسلت 214.طبلق
روایتی دیگر نام اصحا امام دوازدهم

از زمان امام علی

به صورت مکتو وجود

داشته است 254.محتوای این خبر را ی از آن است ه راوی از مجموع  525نفر یاری ه
برای امام در نظر گرفته ،نام  87نفر را از ناریه خراسان 252ر ر رده ه خود نیلز از اهل
آن دیار بوده است .از طرف دیگر بررسی اجمالی این اسامی نیان میدهد ه این اسامی،
نام های رای محلی است ه امروزه متر یافلت ملیشلود 251.نکتله دیگلر آن له راوی
نتوانسته است تعداد این اسامی را به همان عدد  525ه ادعا نموده برسلاند 255.در خبلری
دیگر درباره رایات سود 254مطالبی بیان شده است ه بررسیهای تاری ی نیان ملیدهلد
این گونه روایات از سوی عباسیان جع شده است تا بتوانند با اسلتفاده از آن بلرای قیلام
خویش زمینهسازی رده ،مردم را به ابومسلم خراسانی جذ

نند 255.با ایلن رلال شلیخ

مفید پدیدار شدن رایات سود را یکی از عالمتهای ظهور یاد رده است.

256

 .6نقد تاریخ با حدیث

همان طور ه گذشت ،محدثان اجازه نقد ردیث با اطالعات تاری ی را نداده و به ایلن
مسأله توجه نداشته اند اما در مقاب  ،گاه به وسیله یک روایت در پی طرح تصویر تلاری ی
آن هستند .برای نمونه ،ردیّی با این مضمون ه امام را جز امام غس نمیدهد 257،سبب
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شده تا برخی اخبار تاری ی متناسب با آن ساخته شود .بررسی محتلوای ایلن خبلر نیلان
میدهد ه این ردیث ،ساخته و پرداخته واقفیان است .آنان با بیان این ردیث میخواستند
را زیر سؤال ببرند زیرا آن رضرت در هنگام شهادت پدرشان در شهر

امامت امام رضا

دیگری بود و در مراسم تجهیز امام اظم

شر ت نداشت 258.بلا وجلود ایلن میلک

اساسی ،روایت مورد قبول شیعیان قرار گرفته و شیخ لینی نیلز آن را نقل

لرده اسلت.

پذیرش این ردیث سبب شد تا تاریخ مورد نقد و تفسیر قرار گیرد و برای اثبات این ردیث
ساختگی ،اخباری دیگر ساخته شود 254.در نمونه ای دیگر شلیخ صلدوق بله دلیل وجلود
 244تالش رده است تلا از جهلت

روایتی مبنی بر به شهادت رسیدن همه معصومین

تاری ی این موضوع را ثابت ند .این در رالی است ه ل همانگونه ه شیخ مفید اشلاره
می ند ل شواهد تاری ی این موضوع را نمیرساند.

242

ج .پیآمدهای نگارش حدیثی تاریخ

تللاریخنگللاری روایللی ب لهرغللم آنچلله گذشللت ،زوایللای بسللیار مهمللی از زنللدگانی
معصومین

را برای شیعیان روشن می ند و عالوه بر این از ویژگیهلای مّبتلی نیلز

برخوردار است مّ  :تأ ید بر ر ر اسناد ،تالش برای رساندن سلسله سند به معصوم

و

توجه به امانتداری و انصاف در نق روادث 241.با این رال پیآملدهای نگلارش رلدیّی
تاریخ نیان می دهد ه ب ش قاب توجهی از این تاریخنگاری ،گزارشهایی است له بلا
وجود جهت گیری به سوی مصلحتی رقیقی ،به مفاسد مهمی ه در مسلیر آن بله وجلود
میآمد ،بیاعتنا بوده است .از اینرو امروزه محققان تاریخ با گزارههای متناقض فراوانی در
این تب روبهرو هستند .برای نمونه ،در اخباری مدت رکومت امام زمان

 ،هفت ،نله،

بیست ،چه و یا بیش از سیصد سال نق شده است 245.یا مطابق روایتی دیگلر ،طُلَقلا از
بیعت نندگان با ابوبکر در سقیفه شمرده شده اند در رالی ه آنلان نقیلی در ایلن ملاجرا
نداشتند .در گزارشی دیگر ،درباره زمان پیدا شدن قبر امام علی
در زمان امام صادق

آمده است ه شیعیان

(م248هل.ق) این قبر را زیارت ردند 244و در گزارشی دیگر تأ ید
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شده ه تا دوره هارون الرشید (رک274ل245هل.ق) هیچ خبری از مکان قبر آن رضلرت
نبوده است 245.رتی گاه مسلرمات باورهای شیعه نیز تحت تأثیر این نگاه ردیّی قرار گرفته
است چنان چه شیخ لینی در روایاتی ،ائمه

را سیزده نفر شمرده 246یلا روایلاتی را در

تحریف قرآن ر ر رده است 247.شک گیری فضای فراتاری ی از دیگر پیآملدهای مهلم

تاریخنگاری روایی است .غالت بر عقایدی مانند الوهیت امام ،تیبیه ،تناسلخ ،عللم غیلب
مطلق امامان و توانایی آنان در تقسیم روزیها و تعیین اج بندگان تأ ید ملی ردنلد تلا
سبب نفی جنبه بیری ائمه

شوند 248.این در رالی است ه ائمه

باورهای آنان را

انکار رده ،بارها بر جنبههای بیری خود تأ ید نمودهاند.
نتیجه

بررسی فضای شک گیری روایات در دوره غیبت صغری و آغاز غیبت بری ،به عنوان
یک مقطو پر ار برای محدثان امامیه ،را ی از آن است ه چنلد دسلته شلدن شلیعیان،
هجمه شدید المی گروههای م الف امامیه و روا پرسش ها و شبهات فراوان در ارهان
شیعیان درباره چگونگی ارتباط با امام

و ر میکالت دینی ،سبب شلد تلا محلدثان

امامیه در اقدامی هوشمندانه و هدفمند بله گلزینش روایلات معصلومان

 ،بلرای رل

معضالت یاد شده بپردازند؛ ه این مسأله پیآمدهایی را به دنبال داشلت .دربلاره رویکلرد
محدثان به گزاره های تاری ی باید گفت ه آنان همه چیز را در قالب رلدیث گنجانلده و
توجهی به عناصر تاریخ ،شیوه تاریخنگاری ،لزوم نقد و تحلی تاری ی گلزارههلا و میلزان
امکان وقوع خبر نداشتهاند .همچنین بررسی اسناد این گزارهها نیان از عدم قصد مؤلفلان
تب ردیّی بر جع اخبار دارد .با این رال ،تسلامر در شلناخت راویلان و طریلق سلند،
بیتلوجهی بله گلرایشهلای فرقله ای راویلان ،برخلورد دوگانله بلا راویلان اهل سلنت،
ش صیت محوری و تکیه بر قواعد ثقه سلاز ،سلبب نفلور روایلات نادرسلت بله ایلن نلوع
تاریخنگاری شده است .بررسی محتوایی گزارههای تاری ی این تب نیز را ی از تمر لز
محدثان بر مصرف داخلی ،استفاده از سبک داستانسرایی ،تأ ید بر میت ،بیتوجهی بله
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تطور تاری ی مفاهیم و اثرگذاری رهنیت راویان است .فعالیت محدثان به گونهای بود له
اجازه نقد تاریخ با ردیث داده میشد اما متر رلدیث بله وسلیله تلاریخ ملورد نقلد قلرار
میگرفت .مجموع ویژگی های یاد شده برای تبیین ماهیت تاریخنگاری روایلی امامیله تلا
نیمه قرن پنجم ،نیان از ارتباط این نوع تاریخنگاری با گزارههای غیرمنطقی و فراتاری ی
دارد ه مؤیدی بر لزوم ارزیابی هر یک از گزارههای تاری ی تب ردیّی است .بنلابراین
مهمترین فایده تحقیق در این زمینه ،پیرایهزدایی خواهد بود .عالوه بلر آن له ملیتلوان
محصول نا تاریخ نگاری محدثان را به عنوان نمونه فعالیت روشلمند بله جامعله علملی
عرضه نمود .الزم به ر ر است ه ویژگیهای یاد شده ،در تب شیخ لینی ،شیخ صدوق
و شیخ مفید بسیار متر میاهده میشود تا تا هایی چون دالئلمثالمام مو عی نمثلم یزثت.
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حدیث ،3131 ،ش52؛ همو« ،خصیبی و الهدایه الکبری» ،طلوع ،3135 ،ش 31و همو« ،محمد بن
جریر طبری آملی و دالئل االمامه» ،پیشین.
 .21زرینکوب ،عبدالحسین ،تاریخ در ترازو ،تهران :امیرکبیر ،3131 ،ص.313
 .22دالور ،علی ،مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ،تهران :رشد،3137 ،
ص.253
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 .23برای اطالع تفصیلی درباره نقد بیرونی ،ر.ک :مالیی توانی ،علیرضا ،درآمدی بر روش پژوهش
در تاریخ ،تهران :نشر نی ،3131 ،ص353؛ حضرتی ،حسن ،روش پژوهش در تاریخشناسی،
تهران :پژوهشکده امام خمینی (ره) ،3133 ،ص13ـ.13
 .24زرینکوب ،پیشین ،ص.351
 .25نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعه ،انتشارات علمی فرهنگی ،3175 ،ص31ـ.332
 .26برای نمونه درباره موضوعات ردیهنویسی بر ضد شیعیان و پاسخگویی علمای شیعه ،ر.ک:
شیخ صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین و تمام النعمه ،تصحیح على اکبر غفارى ،قم :جماعه
المدرسین ،3111 ،مقدمه کتاب.
 .27نیومن ،آندره جی ،دوره شکلگیری تشیع دوازده امامی ،ترجمه موسسه شیعه شناسی ،قم:
 ،3131ص.313
 .28درباره فعالیت محدثان در این دوره ،ر.ک :معارف ،مجید« ،درآمدی بر تاریخ حدیث شیعه»،
دانشگاه انقالب ،3171 ،ش ،331ص17ـ.32

 .29درباره رسوخ اندیشههای غالیانه در برخی کتب حدیثی ،ر.ک :رفیعی ،ناصر ،دروس فی وضع
الحدیث ،قم :جامعه المصطفی االعالمیه ،3133 ،ص13ـ.75
 .30برای نمونه شیخ صدوق در بین دهها کتاب خود تنها در کتاب من الیحضره الفقیه بر تالش
خود برای ارائه روایات صحیح تالش میکند؛ ر.ک :شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،تحقیق على
اکبر غفارى ،قم :جماعة المدرسین3515 ،ق ،ج ،3ص.2
 .31برای اطالع تفصیلی از شخصیت عبدالعزیز بن یحیی جلودی ،آثار وی و دالیل مطرح شده در

عدم دسترسی به روایاتش ،ر.ک :داداشنژاد ،منصور« ،تاریخنگاری شیعیان در سدههای
نخستین» ،نامه تاریخ پژوهان ،3131 ،سال سوم ،ش ،31ص11ـ.77
 .32چنانچه شواهدی درباره محدثان قم نشان از حرص شدید آنان بر ممانعت از نابودی میراث
حدیثی اهل بیت

دارد؛ که این مهم نیز موجب پذیرش احادیثی میشد که دچار ضعیف سند
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بودند؛ ر.ک :جباری ،محمدرضا ،مکتب حدیثی قم ،قم :آستان مقدس حضرت معصومه (س)،
 ،3135ص.113
 .33برای اطالع تفصیلی دراین باره ،ر.ک :رفیعی ،پیشین ،ص11ـ.13
 .34جباری ،پیشین ،ص.175
 .35مسعودى ،على بن حسین ،مروج الذهب ،قم :مؤسسة دارالهجره3513 ،ق ،ج ،3ص37ـ.33
 .36درباره استفاده آنان از مباحث عقلی ،ر.ک :جباری ،پیشین ،ص.331
 .37تستری ،اسداهلل ،کشف القناع عن وجوه حجیه االجماع ،موسسه آل البیت الحیاء التراث العربی،
بیتا ،ص.235
 .38رجایی ،عبداهلل« ،جایگاه ابومخنف ازدی در تاریخنگاری اسالمی» ،مقاالت و بررسیها،
 ،3173ش ،11ص.317
 .39یوسفی غروی ،محمدهادی ،وقعه الطف ،قم :مجمع جهانی اهل بیت

 ،3131 ،ص.312

 .40همان ،ص351ـ.351
 .41وی هر داده تاریخی را که به ظاهر در راستای منافع شیعه و تقویت آن است ،پذیرفته و پایه
استدالل خود قرار میدهد :خانجانی ،قاسم ،شیخ مفید و تاریخنگاری ،قم :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه ،3132 ،ص17ـ.13
 .42تاریخ فرآیند صیرورت آدمی است و مورخ میکوشد تا در یک سیر منطقی شواهد را ارائه
دهد :حضرتی ،حسن ،تأمالتی در علم تاریخ و تاریخنگاری اسالمی ،تهران :پژوهشکده تاریخ
اسالم ،3132 ،ص.35
 .43زرینکوب ،پیشین ،ص.313
 .44پاکتچی ،احمد ،گفتارهایی در نقد متن ،دانشگاه امام صادق

 ،3131 ،ص.13
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 .45چنانچه نمونه توجه به بستر تاریخی را میتوان در تاریخنگاری مسعودی مشاهده کرد؛ ر.ک:
مسعودی ،علی بن حسین ،التنبیه و االشراف ،تهران ،3153 :ص11؛ همو ،مروج الذهب ،ج،3
ص31ـ.32
 .46همان351 ،ـ 335و ج ،2ص.531 ،117 ،231
 .47همان ،ج ،3ص 213 ،355و ج ،2ص213 ،32 ،33؛ مسعودی ،التنبیه و االشراف،
ص323ـ.311
 .48آیینهوند ،صادق ،علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی ،تهران :پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی ،3177 ،ج ،3ص.331
 .49چنانچه شهیدی اذعان کرده است که علمای پیشین هنگام بررسی اخبار بیشتر به نقل روایت

و کمتر به نقد و تحلیل آن پرداختهاند؛ ر.ک :زینیوند ،تورج« ،درآمدی بر روششناسی آثار
تاریخی دکتر سید جعفر شهیدی» ،تاریخ اسالم ،3133 ،ش ،11ص.51
 .50شیخ مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد ،بیروت :دارالمفید3535 ،ق ،ص.517
 .51طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری ،بیروت :موسسه االعلمی للمطبوعات3517 ،ق ،ج،5
ص.131
 .52کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،تهران :دارالکتب االسالمی ،3111 ،ج ،2ص.113
 .53همان ،ج ،3ص.231
 .54حسینی ،علی اکبر« ،سیری کوتاه در منابع اسالم» ،مکتب اسالم ،3171 ،ش ،1ص.15
 .55مسعودی ،مروج الذهب ،ج ،2ص.171

 .56شیخ صدوق ،محمد بن علی ،عیون اخبار الرضا
موسسه االعلمی3335 ،م ،ج ،2ص.233
 .57شیخ مفید ،االرشاد ،ص.237

 ،تصحیح شیخ حسین اعلمی ،بیروت:
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 .58برای نمونه درباره جراحتهای وارد آمده بر آن حضرت در جنگ احد ،ر.ک :طبری ،تاریخ
طبری ،ج ،2ص.271
 .59مالیی توانی ،پیشین ،ص.355
 .60شیخ مفید ،االرشاد ،ص.171
 .61همان ،ص.123
 .62کلینی ،پیشین ،ج ،2ص.151
 .63خصیبی ،الهدایه الکبری ،موسسه بالغ ،3111 ،ص.31
 .64نجاشی ،رجال نجاشی ،قم :موسسه النشر االسالمی3531 ،ق ،ص.111
 .65برای نمونه ،ر.ک :خصیبی ،پیشین ،ص.252 ،71 ،11

 .66برای نمونه درباره راویان مجهول در اسناد شیخ صدوق ،ر.ک :صفریفروشانی« ،بررسی دو اثر
تاریخنگاری شیخ صدوق» ،ص373ـ.375
 .67برای نمونه :صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،تهران3515 :ق ،ص31؛ کلینی ،پیشین،
ج ،2ص133ـ531 ،123؛ ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزیارات ،تحقیق جواد قیومی،
موسسه النشر االسالمی3537 ،ق ،ص331 ،311 ،73 ،13؛ شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمه،
ص.213
 .68برای نمونه ،صفار از کسانی روایت کرده است که متهم به وقف و غلو هستند؛ همچون ابراهیم
بن اسحاق (آیتاهلل خویی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث ،بیجا3531 ،ق ،ج ،3ص ،)212احمد
بن محمد سیاری (همان ،ص ،)231احمد بن حسین بن سعید (همان ،ج ،2ص ،)31سهل بن زیاد
(همان ،ج ،3ص )113و عبداهلل بن قاسم (همان ،ج ،1ص)232؛ یا شیخ کلینی از احمد بن هالل،
داوود بن کثیر رقی ،صالح بن حسن ،عبدالرحمن بن کثیر ،عبداهلل بن قاسم ،قاسم بن ربیع ،محمد بن
اسلم ،محمد بن جمهور ،محمد بن حسن بن شمّون ،محمد بن عیسی بن عبید ،محمد بن فضیل،
محمد بن موسی همدانی ،موسی بن سعدان نقل روایت میکند( .درباره وضعیت آنان ،ر.ک :همان،
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ذیل اسامی یاد شده)؛ یا مسعودی در اثبات الوصیه از افرادی چون محمد بن سنان ،داوود بن کثیر
رقی ،یونس بن ظبیان ،مفضل بن عمر ،احمد بن محمد سیاری و یوسف بن سحت نقل روایت کرده

است (درباره وضعیت آنان ،ر.ک :همان ،ذیل اسامی یاد شده)؛ یا شیخ صدوق در کتاب کمال الدین
و تمام النعمه به ذکر اخبار تاریخی از قول افراد منحرفی همچون احمد بن هالل (شیخ صدوق،
کمال الدین و تمام النعمه ،ص ،)153 ،115 ،122 ،212 ،215عامر بن واثله کیسانی (همان،
ص235 ،211ـ ،)233 ،231اسحاق بن عمار ساباطی (همان ،ص ،)223حسن بن علی بن فضال
(همان ،ص212ـ ،)232 ،211حُمید بن زیاد واقفی (همان ،ص ،)311جعفر بن محمد بن مالک
فزاری (همان ،ص )551 ،171 ،15 ،151 ،133 ،211و ابوالجارود زیدی (همان ،ص)133 ،231
میپردازد.
 .69طبری ،محمد بن جریر (منسوب) ،دالئل االمامه ،قم :نشر بعثت ،بیتا ،ص.311
 .70همان ،ص.511
 .71شیخ مفید ،االرشاد ،ص.711
 .72طبری ،دالئل االمامه ،ص .511 ،253 ،321 ،71 ،71 ،17
 .73همان ،ص.511
 .74همان ،ص.211
 .75همان ،ص.573
 .76حسنی ،هاشم معروف ،الموضوعات فی االثار و االخبار ،بیروت :دارالتعارف3517 ،ق،
ص332ـ.213
 .77اردبیلی ،محمدعلی ،جامع الرواه ،قم :مکتبه المحمدی ،بیتا ،ج ،3ص311ـ313؛ حسینی
عاملی ،سید محسن امین ،اعیان الشیعه ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات ،ج ،5ص331؛ آیتاهلل
خویی ،پیشین ،ج ،5ص.337
 .78نجاشی ،پیشین ،ص.322
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 .79عبارت غضائری درباره وی :کَذّابٌ مَتروک الحدیث و فی مذهبه اِرتِفاعٌ و یروی عن الضُّعَفاء و
المَجَاهیل و کُلُ عُیوبِ الضُّعَفاء مُجتَمَعهٌ فِیه؛ ابن غضائری ،احمد بن حسین ،رجال ،تحقیق
محمدرضا جاللی ،قم :دارالحدیث3522 ،ق ،ص.53
 .80برای نمونه :شیخ صدوق ،محمد بن علی ،االمالی ،قم :موسسه بعثت3537 ،ق ،ص،551 ،111
712 ،111 ،111 ،121؛ همو ،کمال الدین و تمام النعمه :ص.513 ،113 ،151 ،133 ،112
 .81همان ،ص211ـ.232
 .82چنانچه شیخ صدوق بر این امر تصریح نموده است (همان ،ص.)113
 .83صفار ،پیشین ،ص131ـ.135
 .84برای نمونه مطابق آمار به دست آمده ،احمد بن حنبل  13روایت تاریخی و  51روایت فضائلی
مربوط به امام علی
توسط امام علی

را ذکر کرده است؛ که نشان میدهد پس از موضوعات فقهی نقل شده
در این کتاب ،گزارههای تاریخی بیشترین سهم را دارند (امینی ،نوروز،

«روایات اهل بیت در منابع اهل سنت» ،علوم حدیث ،3137 ،ش ،57ص .)311باال بودن تعداد
روایات تاریخی پس از فقه با بررسی آمار موضوعی همه منابع حدیثی متقدم اهل سنت و درباره
همه ائمه

صادق است (همان ،ص.)332

 .85رحمانستایش ،محمدکاظم و حمید باقری« ،کارکردهای نقل روایات اهل سنت در منابع
شیعی» ،علوم حدیث ،3137 ،ش ،53ص313ـ.357
 .86برای نمونه در کتاب دالئل االمامه ،برای ذکر فضائل و مناقب اهل بیت

سلسله اسنادی به

چشم میخورد که راویانی از اهل سنت در آن حضور دارند (برای نمونه ،ن.ک :طبری ،دالئل
االمامه ،ص .)223 ،313 ،317از جمله این راویان ،میتوان قاضی ابوالفرج المعافی بن زکریا
(م131هـ.ق) ،ابراهیم بن مخلد بن جعفر (م121هـ.ق) و ابواسحاق ابراهیم بن احمد بن محمد
(م131هـ.ق) را نام برد .درباره این افراد ،ر.ک :آیتاهلل سبحانی ،جعفر ،موسوعه طبقات الفقهاء ،قم:
موسسه االمام الصادق3533 ،ق ،ج ،5ص.511 ،321 ،7
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 .87نوری ،حسین ،خاتمه مستدرک الوسائل ،قم :موسسه آل البیت3531 ،ق ،ج ،1ص.573
 .88رأیت کتبه المتون دون االسانید و االسانید دون المتون :نجاشی ،پیشین ،ص33ـ.33
 .89برای نمونه :شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمه ،ص.35
 .90صدر ،سیدحسن ،نهایه الدرایه ،تحقیق ماجد الغرباوی ،قم :نشر مشعر ،بیتا ،ص.37
 .91برای نمونه :شیخ مفید ،االرشاد ،پیشین ،ص.171 ،331 ،53
 .92شیخ حر عاملی ،محمد بن حسن ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،بیروت :موسسه اعلمی
للمطبوعات ،بیتا ،ج ،3ص23؛ حسینی عاملی ،پیشین ،ج ،1ص.531
 .93نجاشی ،پیشین ،ص.17
 .94دهقانی ،رضا« ،چیستی نقد تاریخی» ،مجله پژوهش ،3131 ،ش ،1ص.315
 .95مالیی توانی ،پیشین ،ص.17
 .96صفار ،پیشین ،ص.321
 .97شیخ مفید ،محمد بن محمد ،اوائل المقاالت ،بیروت :دارالمفید للطباعه و النشر و التوزیع،
3531ق ،ص.13
 .98برای نمونه در این باره ،ر.ک :الهی ظهیر ،احسان ،الشیعه و التشیع ،بیتا ،ص21ـ.11
 .99حسین بن عبدالوهاب ،عیون المعجزات ،قم :منشورات رضی ،بیتا ،ص،17 ،12 ،37 ،31 ،33
 33 ،11 ،13 ،11 ،12 ،53 ،51 ،55و. ...
 .100همان ،ص.11
 .101برای اطالع تفصیلی در این باره ،ر.ک :صفریفروشانی ،نعمتاهلل ،غالیان ،بنیاد پژوهشهای
اسالمی آستان قدس رضوی ،3133 ،ص371ـ.213
 .102خصیبی ،پیشین ،ص71ـ77 ،71ـ33 ،31 ،32ـ31 ،35ـ311 ،33ـ 313و. ...
 .103طبری ،دالئل االمامه ،ص.225
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 .104سبک نگارشی که نویسنده در بیان تخیالت و تجسم افکار خود آزادی کامل دارد؛ ر.ک:
دهخدا ،علی اکبر« ،رمانتیک» ،لغت نامه ،تهران :دانشگاه تهران.3177 ،
 .105برای اطالع تفصیلی در این باره ،ر.ک :جعفریان ،منابع تاریخ اسالم ،نشر علم،3131 ،
ص.511
 .106پاکتچی ،پیشین ،ص.212
 .107خصیبی ،پیشین ،ص71ـ.71

 .108شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا

 ،ج ،3ص33ـ.31

 .109ابوالفرج اصفهانی ،االغانی ،موسسه مطالعات فرهنگی ،3115 ،ج ،33ص.151
 .110خصیبی ،پیشین ،ص.313
 .111طبری ،دالئل االمامه ،ص31ـ313 ،311ـ211 ،315ـ271 ،253ـ533 ،232ـ.531
 .112نجاشی ،پیشین ،ص33ـ.33
 .113این توجه ،گاه در تکثیر دالیل کاربرد داشت و برای نمونه در دورهای این ذهنیت عمومی
وجود داشت که تعداد باالی روایات یک راوی ،دلیل بر مقام بیشتر او خواهد بود؛ ر.ک :جباری،
پیشین ،ص.113
 .114شیخ مفید ،االرشاد ،ص.511
 .115خصیبی ،پیشین ،ص323ـ.322
 .116کلینی ،پیشین ،ج ،3ص.121
 .117مسعودی ،علی بن حسین (منسوب) ،اثبات الوصیه ،تهران :االسالمیه ،3112 ،ص.373
 .118طبری ،دالئل االمامه ،ص.311
 .119القرآن الکریم ،سوره مزمل ،آیه .3
 .120ابن منظور ،لسان العرب ،داراحیاء التراث العربی3331 ،م ،ج ،3ص.133
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 .121راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،معجم مفردات الفاظ القرآن الکریم ،قم :دارالکتب العلمیه،
3132ق ،ص.15
 .122برای نمونه ،روایت بدون هیچگونه تغییر در سند و متن ،توسط شیخ صدوق (علل الشرایع،

تحقیق سیدمحمدصادق بحرالعلوم ،منشورات المکتبه الحیدریه3311 ،م ،ج ،3ص333؛ معانی
االخبار ،تصحیح علی اکبر غفاری ،موسسه النشر االسالمی3173 ،ق ،ص )15و فتال نیشابوری
(روضه الواعظین ،قم :منشورات شریف رضی ،بیتا ،ص )353نقل شده است.
 .123طبری ،دالئل االمامه ،ص.513
 .124درباره این واژه ،ر.ک :ابن منظور ،پیشین ،ج ،31ص.213
 .125درباره این واژه ،ر.ک :جوهری ،صحاح ،تحقیق احمد عبدالغفور ،بیروت :دارالعلم3517 ،ق،
ج ،2ص.323
 .126برای نمونه ،ر.ک :کلینی ،پیشین ،ج ،3ص123؛ شیخ صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج،3
ص.333
 .127خصیبی ،پیشین ،ص.231
 .128طبری ،دالئل االمامه ،ص.711
 .129طاهری ،محمود« ،فتح قسطنطنیه» ،تاریخ اسالم ،3131 ،ش ،23ص.335
 .130طبری ،دالئل االمامه ،ص.111
 .131در دوره مذکور ،خراسان بزرگ شامل ماوراء النهر و نیز سرزمینهای جنوب ،تا ری را شامل
میشده است؛ ر.ک :مقدسی ،محمد بن احمد ،احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،ترجمه علینقی
منزوی ،تهران :کاویان ،3113 ،ص.133
 .132برای نمونه ،از اسامی غسان بن محمد بن غسان ،عمران بن خالد بن کلیب ،سهل بن علی بن
صاعد ،حسکه بن هاشم ،احوص بن محمد بن اسماعیل و بلبل بن مالک بن سعد بن طلحه نام برده
است؛ ر.ک :طبری ،دالئل االمامه ،ص.111
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 .133همان.
 .134ابن حنبل ،مسند ،بیروت :دارصادر ،بیتا ،ج ،1ص.277
 .135برای اطالع تفصیلی از هماهنگی گزارش یاد شده با قیام عباسیان ،ر.ک :صادقی ،مصطفی،
تحلیل تاریخی نشانههای ظهور ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،3131 ،ص313ـ.321
 .136شیخ مفید ،االرشاد ،ص.111
 .137کلینی ،پیشین ،ج ،2ص225ـ.221
 .138حبیب الناصری ،محمد ریاض ،الواقفیه دراسه تحلیلیه ،مشهد :الموتمر العالمی لالمام
الرضا

 ،3117 ،ج ،3ص31ـ.33

 .139برای نمونه ،ر.ک :کلینی ،پیشین ،ج ،3ص.532

 .140شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا

 ،ج ،2ص.211

 .141شیخ مفید ،االرشاد ،ص.212
 .142برای نمونه درباره ویژگیهای مثبت تاریخنگاری شیخ مفید ،ر.ک :خانجانی ،پیشین،
ص313ـ.337
 .143خصیبی ،پیشین ،ص323؛ طبری ،دالئل االمامه ،ص.535 ،572 ،553
 .144شیخ مفید ،اوائل المقاالت ،ص.23
 .145همان.
 .146کلینی ،پیشین ،ج ،3ص113ـ.115
 .147کلینی ،پیشین ،ج ،3ص.535
 .148درباره اندیشه و تاثیرات آنان در این باره ،ر.ک :صفریفروشانی ،غالیان ،ص113ـ.127

