
 

 

 

 

 

941 

 

 

 

 فصلنامه تاريخ اسالم

  83، شماره مسلسل 9811سال دهم، بهار 

 

 

 البدایة و النهایةنقد درونی و بیرونی تاریخ نگاری ابن کثیر در 

 
 2/1/13تاريخ تأيید:    98/3/13تاريخ دريافت: 

 دکتر حسن حضرتی

 جومنیره شریعت
 

 

 

شناسثي اسثت  ثه     امكان دستیابي به حقیقت رخداد، يكي از مباحث  مهثم مفتفثت   

تا نون آراي مختلفي را در پي داشته است. اگتچه امكان دستیابي بثه  نثه امثت عادث  در     

پژعهش تاريخي بسیار دشوار مي نمايد، اما به هت حال، با در نظت گتفتن مالك هايي  ثه  

توان میزان شود، مياز آن ياد مي« نقد درعني ع بیتعني راعي ع رعايت»در تاريخ با عنوان 

طا را  اهش داده، به عادفیت امت نزديك تت شد. مورخان نیز به طور عمثده در ناثار    خ

تاريخ با مالك هايي خاص به ثبت رخدادهاي تاريخي پتداخته انثد  ثه تيثكیل دهنثده     

تاريخ نااري آنان است. پتسش محوري اين نوشتار اين است  ه از نظت ابن  ثیت دميقي 

ي تاريخ نااري چیست؟ بت اساس نظتيثه تت یبثي تحلیثل    در البداية ع النهاية عناصت اصل

انتقادي گفتمان ال ال ع موف ع فت الف فتضثیه مقالثه ايثن اسثت  ثه  تثان آسثماني        

                                                 
 گروه تاریخ دانشگاه تهران استادیار 

 ارشد تاریخ از دانشگاه باقرالعلوم کارشناس 
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ع عقل با تكیه بت مذهب شاففي عناصت اصلي سازنده تاريخ ناثاري   )دتآن(، سنت پیامبت

درصد خطاي ابن  ثیت ابن  ثیت مي باشد. ناارنده با نات  انتقادي، ضمن اثبات فتضیه، 

 از اصول خود را در يك نمونه )رعايت ائمه اثني عيت( تجزيه ع تحلیل مي نمايد.

 

 

 

تاريخ نااري، ابن  ثیثت دميثقي، البدايثة ع النهايثة، نقثد درعنثي ع        های کلیدی:واژه

 بیتعني، تحلیل انتقادي گفتمان، رعايت ائمه اثني عيت.
 

 

 ان ترکیبی فرکالف و الکال و موف بر اساس تحلیل گفتم 1نظریه گفتمان

نقد تاريخ نااري ابن  ثیت در  تان البداية ع النهاية حثوزه عسثیفي اسثت  ثه در ايثن      

پژعهش با توجه به مفیارها ع شاخصه هاي در نظت گتفتثه شثده در نقثد درعنثي ع بیتعنثي      

ع  4ع ال ثال  3در دالب چارچون نظتيه تت یبثي تحلیثل گفتمثان فثت الف     2راعي ع رعايت،

 گتدد.با ديدگاهي انتقادي بترسي مي 5موف

اي است  ه رييه در زبان شناسي دارد ع اهداف زبان شناختي ع ماهیت گفتمان، نظتيه

نمايد. تحلیل انتقادي گفتمان، متاحل مختلفثي را جهثت تكمیثل طثي     زبان را بترسي مي

اخت گتايثي ع  توان در سه گونثه گفتمثانم متحلثه سث    نموده  ه سیت  لي اين تحول را مي

 6نقش گتايي، تحلیل گفتمان ع سپس تحلیل انتقادي گفتمان مياهده نمود.

 اند:در  ل از چند مفهوم در تحلیل خود به شیوه گفتمان بهته بتده "موفه"ع  "ال ال"

مفصل بندي: يفني هت عملي  ه میان عناصت پتا نده ارتباط بتدتار مي  ند به نحثوي  

 7در نتیجه اين عمل اصالح ع تفديل مي شوند.  ه هويت ع مفناي اين عناصت

هاي مختلث   هايي  ه مفناي آن ها تثبیت نيده است ع گفتمانها ع نيانهعناصت: دال

  8 سفي در مفنا دهي به آن دارند.

 9گیتند.اي  ه سايت نيانه ها در اطتاف آن نظم ميدال مت زي ]هسته مت زي[: نيانه
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بنثدي مجموعثه اي از  ثدها،    صثورت »ین تفتي   تد: توان گفتمان را چنبنابتاين مي

اشیاء، افتاد ع... هستند  ه پیتامون يك دال  لیدي جايابي شده ع هويت خويش را در بتابت 

  10 «مجموعه اي از غیتيت ها به دست مي آعرند.

سؤال اصلي پژعهش حاضت اين است  ه عناصت اصلي تاريخ نااري ابن  ثیثت دميثقي   

هاية چیست؟ مقاله بت آن است عالعه بت مثد  نظثت دثتار دادن مفثاهیم  لثي      در البداية ع الن

سازي، بینامتنیت ع بتجسته سثازي ع حاشثیه   با به  ارگیتي سوژه، هويت يابي، غیت مذ ور،

راني تحلیل گفتمان ال ال ع موف ع ابزار تحلیل متن فت الف، بثا توجثه بثه عناصثت نقثد      

نااري ابن  ثیت را در يك گفتمثان تثاريخي تحلیثل     درعني ع بیتعني راعي ع رعايت تاريخ

  ند.

سوژه  ه در اين پژعهش همان رخدادهاي تاريخي است با بیتعن راندن غیتهثايي  ثه   

يابد. در هت گفتمان، غیتيت سازي اجتماعي يثا  در گفتمان تاريخي ما عجود دارد هويت مي

مان ها گاه بیش از يثك   ند. گفتگفتمان ردیب نقش اصلي را جهت هويت بخيي ايفا مي

غیت دارد ع امكان اين مسأله نیز هست  ه بین غیت خارجي ع غیت داخلي تفاعت دائل شثده  

ع آن را به دع صورت بتجسته سازي ع حاشیه راني در  تدار ع رفتار سوژه به نمايش گذارد. 

 ثه  بتجسته سازي ع حاشیه راني عناصت، داراي دع چهته نتم افزاري ع سخت افزاري است 

بتجسته سازي ع حاشثیه رانثي هثاي نثتم افثزاري در دالثب زبثان ع سثخت افثزاري بثه           

هاي مختلفي چون تودی ، حبس، اعدام، تتعر، تظاهتات خیاباني ع... نمود پیدا مثي  صورت

  ند  ه در اين پژعهش اين بتجسته سازي ها به صورت متني )نتم افزاري( است.

ي ارتبثاط تنااتنثو ع تقويثت  ننثده بثتاي      بتجسته سازي ها ع حاشیه رانثي هثا دارا  

-سازيهاي اجتماع عتصه بتجستهيكديات بوده ع از آن جايي  ه  ل حوزه اجتماع ع پديده

ها است به تبفیت از ال ال ع موف تمثايزي میثان امثور    راني هاي میان گفتمانها ع حاشیه

 شود.تماني تلقي ميگفتماني ع غیت گفتماني گذاشته نيده ع همه پديده هاي اجتماعي، گف

 

راننثدم ع  ها نقاط دوت خود را بتجسته ساخته ع نقاط ضف  خود را به حاشیه ميگفتمان
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بت عكس نقاط دوت غیت يا دشمن را به حاشیه رانده ع نقاط ضف  اع را بتجسته مي سازند. 

گفتمان ها بسته به شتايط ع امكاناتي  ه در اختیثار دارنثد از شثیوه هثاي مختلث  بثتاي       

 گیتند.راني غیت بهته ميسازي خود ع حاشیهتجستهب

 

سازي ع موارد دياثت، از  مبتدا سازي، مجهول سازي، اسناد سازي، شبه اسنادي، متفدي

نماينثد.  فتآيندهاي بتجسته سازي به شمار مي رعند  ه در سطح بند يثا جملثه عمثل مثي    

گذارنثد. در  ا در حاشیه ميهايي از جمله را مورد تأ ید دتار داده ع بخش هاي ديات ربخش

سطح فتاتت از بند نیز گزينش عاژگاني باع  بتجسته شدن ع به حاشیه رفتن بخثش هثايي   

از متن مي شود. به اين تتتیب فتآيندهاي بتجسته سازي ع حاشیه راني باع  دطبي شدن 

 دهند. دطثب مثبثت  بندها ع متون شده ع متن را بین دع دطب ما ع آن ها )غیت( سامان مي

حال با توجه بثه نكثاتي    11گتدد.ميبت« آن ها»ع دطب منفي متن به « ما»متن همواره به 

 ه ذ ت گتديد در بخش متون انتخابي جهت تحلیل به دع مورد  ه به طور عمده در مثتن  

 12به  ار گتفته مي شود بايد توجه داشت: عنوان خبت ع متن  امل.

ني ع سثازع ارهاي بینامتنیثت، بثه گفتثه     از ابزار شیوه هاي نام گذاري، انتخثان عاژگثا  

هثاي نثام   فت الف، بتاي تحلیل متن  امل خبت استفاده مي شود. منظور از بترسثي شثیوه  

گثذارد بثتاي   هثا مثي  گذاري اين است  ه چاونه از امكانات عاژگاني  ه زبان در اختیار آن

شثود.  مثي  نامیدن گتعه هاي خودي ع غیتخودي ع اشخاص عابسته به آن ها بهثته گتفتثه  

زبان، انباشته از عاژه هاي مختلفي است  ه گزينش هت  دام از آن ها پیامثدهاي متفثاعتي   

گذاري مختل  بتاي نامیثدن پديثده اي عاحثد در    به همتاه دارد. اگت چه اين شیوه هاي نام

رعند اما بار مفنايي ع تثأثیت آن هثا بثت رعي خواننثدگان متفثاعت اسثت.       عادفیت به  ار مي

هثاي  هاي عاژگان ارتباط تنااتناي با شیوه هاي نام گذاري دارند. منظثور از شثیوه  انتخان 

گذاري، چاوناي نامیدن گتعه هاي مختل  به صثورت مسثتقیم اسثتم علثي هثدف از      نام

هاي عاژگاني مورد استفاده در يك متن خبتي، مطالفه شیوه هاي بازنمثايي  بترسي انتخان

عثام اسثت  ثه از طتيث  آن گفتمثان خاصثي را        هاي خودي ع غیتخودي به صورتگتعه
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 تقويت  تده ع گفتمان دياتي را به چالش مي  يد.

استفاده از دع نوع بینامتنیت صتيح ع سازنده، سومین جنبه متون خبتي است  ه مثورد  

تجزيه ع تحلیل دتار مي گیتد. بینامتنیت صتيح به  ارگیتي مسثتقیم يثك مثتن در مثتن     

بینامتنیت سازنده، استفاده از عناصتي از يك نظم گفتماني دياثت  ها ع ديات مثل نقل دول

 ننثد  ثه بثا    هاي نقل شده، آن دسثمت را نقثل مثي   باشد. گاه از صحبتدر يك متن مي

ها ع حاشیه راني ها نیثز در راسثتاي   سازيچارچون فكتي گفتمان سازگارتت باشد. بتجسته

بتاي به چالش  يیدن يكثديات از  همان سازع ارهاي بتجسته سازي است  ه گفتمان ها 

 13گیتند.آن ها بهته مي

-بت اين اساس،گفتمان تاريخي ابن  ثیت بت رخدادهاي تاريخي  ه همان سوژه ما مثي 

باشد مبتني است. عي در گفتمان خويش با استفاده از بتجسته سازي ع حاشیه راني در نقل 

پتداخته ع در نتیجثه تثاريخ   رعايات تاريخي به مفصل بندي عناصت سازنده گفتمان خويش 

نااري خاص عي  ه دال مت زي )هسته مت زي( آن اسالم مي باشثد شثكل گتفتثه ع از    

گتدد. گفتمثان تثاريخي )غیثت داخلثي(     تاريخ نااري ديات گفتمان هاي تاريخي متمايز مي

مبتني بت استائیلیات، گفتمان مهمي است  ه نقد آن ها در تاريخ نااري ابثن  ثیثت نقثش    

در هويت بخيي به رعايات اع ايفا مي نمايد. اسثتفاده از گثزاره هثاي دينثي  ثه در      مهمي 

فتضیه به عنوان اصول تاريخ نااري ابن  ثیت ذ ت شده بینامتنیت هايي است  ثه عي بثه   

 صورت مستقیم ع غیتمستقیم از آن ها استفاده نموده است.

 

 های تاریخ نگاری مصر و شاماتشاخصه

 ثثه در بثثان تثثاريخ ناثثاري اسثثالمي مطثثالبي نااشثثته انثثد بثثا متاجفثثه بثثه م خثثذي 

تثوان ميثاهده   هاي مختلفي بت اساس دعره هاي تاريخي، موضوع ع مكان ميبنديتقسیم

هاي عمثومي، تثاريخ   نمود.  تب سیته ع مغازي، مقاتل، فتن ع حتعن، ختاج ع فتوح، تاريخ

زارت ع ديثوان سثاالري،   هاي دعدماني ع تك نااري، تاريخ هاي محلي، انسان، طبقات، ع

خبثتي،   -هثاي حثديثي   ، تثاريخ ناثاري  14فتهنو نامه هاي تثاريخي ع فثتو ع مثذاهب   
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اي از جمله اين شماري(، تبارشناختي ع فتهنو نامهدعدماني، طبقاتي، تسلسل زماني )سال

هايي  ه توسط مسلمانان بت جثاي مانثده   اما به هت حال اعلین  تان 15 تقسیمات مي باشد.

 باشد.  متبوط به سیته مي لحاظ اهمیت زندگاني رسول خدااست به 

با در نظت گتفتن تحوالت مختل  در دعره هاي تاريخي، تاريخ نااري نیثز بثه تبث  آن    

تثوان آن را در پثنح حثوزه    هايي گيت  ه در يك تقسیم بندي دياثت مثي  شامل دگتگوني

به داره هند ع دلمثتع عثمثاني   مورد مطالفه دتار داد. مغتن ع اندلس، مصت ع شام، ايتان، ش

هاي ادعار مختل  تاريخ ناثاري مصثت ع شثامات بثا توجثه بثه        ه در اين بخش به عيژگي

 16شود.هاي حوزه ادامت عي پتداخته ميارتباط آن با ابن  ثیت ع تاريخ نااري

 

از زمان ظهور عباسیان تا حدعد سده سوم هجتي، نوشته تاريخي مهمثي در ايثن    - 9

اي از رباره آن به رشته تحتيت در نیامد. درباره اخيیديان ع طولونیان نیز نوشتهستزمین يا د

آن دعران به دست نتسیده ع اطالعات موجود درباره اين سلسله هثا ع حتثي فاطمیثان بثه     

هاي صثلیبي ع نويسثندگان دثتعن هفثتم بثه بفثد بثاز        دعره هاي بفد خصوصا زمان جنو

صورت تاريخ محلي، دعدمثاني ع تثك ناثاري دربثاره      هايي بهگتدد. با اين حال نوشتهمي

 باشد.بتخي از فتمانتعايان ع شهتهاي اين مناط  موجود مي

در خصوص عصت زنایان ع اعاخت دعره فاطمیان ع ايوبیان به عيژه ممالیثك، منثاب     -2

هاي محلي، دعدماني ع تك نااري درباره فتمانتعايان، تاريخ هاي بسیاري ميتمل بت تاريخ

هاي تاريخي در دستتس اسثت  ثه بثه علثت تحثوالت سیاسثي ع       ومي ع فتهنو نامهعم

هاي صلیبي ع  ثتت تاريخ هاي محلي، دعدماني ع تك ناثاري هثا   اجتماعي در اعج جنو

درباره بتخي فتمانتعايان، تاريخ نااري آن نسبت بثه دعره هثاي تثاريخي دياثت از امتیثاز      

 17 باشند.اي بتخوردار ميعيژه

و، دثثدرت سیاسثثي،  656ن سثثقوط خالفثثت عباسثثیان در بغثثداد در سثثال مقثثار - 8

فتهناي، اجتماعي ع ادتصادي ممالك شتو اسالمي به منطقه شامات ع مصت منتقثل شثد   

همچنثین   18 توان در زمثته ايثن تغییثتات بثه شثمار آعرد.      ه تحوالت تاريخ نااري را مي
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دامه يافت باع  گتديد دمي  حمايت ايوبي ها نسبت به تاريخ نااري  ه توسط ممالیك ا

ع تا حدي حلب به عنوان پايااه هاي سنت تاريخ نااري بادي بمانند، هت چند ارتباط خثود  

را با داهته حفظ نمودند. نكته حائز اهمیت ديات، تمت ز مطالب  تان ها در خصوص تاريخ 

بثه رشثته   مصت مي باشد. به گونه اي  ه حتي اگت مورخي  تابي درباره تاريخ عمومي نیثز  

 19تحتيت در مي آعرد، مطالب عي حول محور مصت بود.

 تب تكمله، خالصه نويسي ع ذيل نويسي نیز از شیوه هاي ديات ناثار   تثان    - 4

در اين عصت است. گونه دياتي از تاريخ نويسي  ه در اعاخثت عصثت عباسثي ع آغثاز دعره     

ااري ع شتح حال نويسثي  سلجودیان تا انتهاي عصت ممالیك رعاج يافت جم  بین عداي  ن

   20است.

از دتن هيتم به بفد ا ثت  ساني  ه به نوشتن تاريخ مي پتداختند فقهثاي علثوم    – 5

اسالمي ع يا عابستاان به دعلت يا دستااه نظامي بودند. لذا ا ثت نوشثته هثاي آن هثا بثه     

بثه   21هاي اجتماعي، فتهناي، ادتصثادي ع... اختصثاص دارد.  تاريخ مفاصت آن ها ع ففالیت

نويسي با حمايت سالطین ع تب  آن در عصت ممالیك در مصت ع شام تال  در جهت تاريخ

گتدد. البته نكته دابل ذ ت اين است  ه در اعاخت عصت بزرگان دعلت از مورخان مياهده مي

باشند. از جمله آن ها ابثن حمصثي اسثت    ممالیك مورخان  مي در مصت ع شام موجود مي

ها ذ تي بثه میثان   اخباري را بیان مي  ند  ه در سايت  تب از آن حوادث الزمان ه در 

 22 نیامده است.

و. توسط عثمانیان، سلسثله ممالیثك    128در اين ايام با تصتف مصت ع شام در سال 

هايي  ه از اين پس در اين نواحي نااشته شد، در زمثته تثاريخ   منقتض گيته ع تاريخ نامه

 23 گتدد.عثمانیان محسون مي

 

 د بیرونی راوینق -
 الف ( زیست نامه ابن کثیر

اسماعیل فتزند شهان الدين ابوحفص عمت بن  ثیت بن ضوء بن  ثیت بن ضوء بن درع 
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هجتي دمتي در مجیدل يكي از رعستاهاي دميث  زاده شثد.    319دتشي در حدعد سال 

امیثده   ه از نظت مزي، استاد ع پدر زن ابن  ثیت، علت دتشي ن -عي به خاندان بني حصله 

منتسثب بثود. پثدر عي اهثل      -شدن آن ها نیز به سبب بزرگي نسب ايثن خانثدان اسثت    

و. به دنیثا آمثد. عي  ثه در     641رعستاي شت وين در ناحیه غتن بصتي، در حدعد سال 

ابتدا مذهب حنفي داشت نزد دايي هاي خود بني عقبه در بصتي به تحصیل علم پتداخت. 

صتي رفت. در آنجا به مذهب شاففي گتعيثده ع بثه   سپس جهت تبلیغ به رعستاي شتدي ب

مدت دعازده سال در آن جا ادامت گزيد. سپس به رعستاي مجیدل جهت تبلیغ رفثت ع در  

ادامت طوالني خود در اين مكان با همست دعم خود، مادر ابثن  ثیثت، ازدعاج نمثود. عي از    

یل از همسثت دياثت   اين زن ع همست ديات  فتزنداني داشت  ه بزرگ تتين آن ها اسماع

اع بود. بفدها ابن  ثیت  وچك تتين فتزند خانواده به نام بتادر بزرگتت   ه فوت  تده بود 

و. در رعسثتاي مجیثدل    318اسماعیل نامیده شد. پدر ابن  ثیت در جمادي االعلي سثال  

 24عفات مي يابد. ابن  ثیت سن خود را در آن زمان سه ساله يا در همان حدعد دانسته است.

و. در حدعد هفت سالاي همتاه بتادر   مال الدين عبدالوهان )م  313عي در سال 

اع در دعران زندگي خويش عالعه  25( به دمي  رفت ع به علم آموزي ميغول گيت.351

بت تحصیل، تألی ، تصنی  ع تدريس، در صحنه اجتمثاعي بثه امثور دياثتي نیثز اشثتغال       

-شاره  تده است. اشاره به ايتاد نخستین خطبهداشت  ه به بتخي از آن ها در  تان خود ا

و. در زمثان حكومثت امیثت     346ا  در مسجد جام  جديد شهت مزه دمي ، در محثتم  

صثالح پثس از درگذشثت    تثدريس حثدي  در مدرسثه ام    26سی  الدين يلبغا بت اين منطقه،

استاد  محمد ذهبي ع نیز خبت آغاز درس تفسیت در مسجد جام  دميث  در شثوال سثال    

 27 از جمله اين موارد است. 633

 

شكوه ع عظمت سیاسي، علمي، اجتماعي شثتو جهثان اسثالم  ثه پثس از فتعپاشثي       

خالفت عباسي به غتن جهان اسالم انتقال يافته بود، باع  تينجات سیاسثي در مصثت ع   

سوريه در زمان حیات ابن  ثیت شده بود. ابن  ثیت در اين بتهه، از نمايندگان احیاي عقیثده  
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ي در سده هيتم دمتي به شمار مي رعد. عي هماثام بثا اسثتاد  ابثن تیمیثه  ثه در       دين

بخش هاي مختل   تثان خثويش عملكتدهثاي عي را نقثل نمثوده ع بثت آن هثا صثحه         

 28 گذارد تنها راه چاره را در بازگيت به اصل عقیده ديني همتاه با عمل مي داند.مي

طثي فتمثان حكثومتي، علمثاي      ابن  ثیت در دعلت شاففي مذهب ممالیثك  ثه در آن  

چهارگانه مذاهب شاففي، حنبلي، حنفي ع مثالكي مجثاز بثه دتثاعت در بثین همكیيثان       

خويش بودند، به سبب شهتت در علوم ديني در بتخي از محا مات ع رف  اختالفات ديني، 

« االجتهاد في طلثب الجهثاد  »همچنین ابن  ثیت  تان  29 مذهبي ع سیاسي شت ت داشت.

ست امیت منجك، يكي از امتاي ممالیك به منظثور بثتانایختن مسثلمانان بثه     را به درخوا

 30 حفظ متزهاي دريايي شام در بتابت هجوم دشمنان به ناار  درآعرد.

به لحاظ خانوادگي همست عي، زينب، دختت يكي از اسثتادان اع بثه نثام جمثال الثدين      

هثاي  ار فتزند عي به نامچه 31 ابوالحجاج مزي است  ه از حافظان دتآن به شمار مي رفت.

 عمت، احمد، بدرالدين محمد ع التاج عبدالوهان نیز هت  دام در علوم خاصي تبحثت داشثتند.  

در آثار مختل  عموما ابن  ثیثت را بثا صثفاتي چثون فقیثه، محثدر، مفسثت، باذ ثاعت،          32

 33زبتدست، شاعت ع خو   الم ستايش نموده اند.

 

 
 ب( آثار علمی ابن کثیر

هثاي مختلث  علثوم    گتي ع تدريس، تألیفات زيادي در زمینثه عه بت مفتيابن  ثیت عال

دتآني، رجال، فقه، حدي  ع تاريخ نیز از خود به جاي گذاشته است. بتخي از اين  تان هثا  

به چاپ رسیده ع بتخي به صورت خطي ع تفدادي هم تنهثا اسثمي از آن هثا بثادي مانثده      

يتكم االجتهاد في طلب الجهادم اختصار علثوم  است. آدان الحماماتم أحادي  التوحید ع ال

الحدي م إرشاد الفقیه إلي مفتفة أدلة التنبیهم تحفة الطالب بمفتفثة أحاديث  مختصثت ابثن     

الحاجبم تفسیت القتآن الفظیمم جام  المسانید ع السنن الهادي ألدوم سننم سیتة عمثت بثن   

ها االمام اليثاففي مثن دعن إخوانثه    عبدالفزيزم فتائل القتآنم المسائل الفقهیة التي إنفتد ب
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من االئمةم مسند الفارعو أمیت المؤمنین أبي حفص عمت بن الخطثان از جملثه آثثار چثاپي     

 اعست.

يكي از ميهورتتين  تان هاي عي  ه تا نون در تصحیح هاي بسیار زيثاد بثه چثاپ    

ين  تان بثه  است. بخش هايي از ا -مورد پژعهش در اين مقاله -رسیده، البداية ع النهاية 

صورت مستقل نیز به چاپ رسیده است، همچون: شمائل التسول ع دالئل نبوته ع فتثائله  

م النهاية أع الفتن ع المالحم. نكته  ع خصائصهم الفصول في سیتة التسولم مولد رسول اهلل

دابل ذ ت ديات درباره اين  تان اين است  ه بفد ها ذيثل هثايي بثت آن از جملثه توسثط      

عبثت  »ع نیز ابن حجي با عنوان « انباه الغمت في ابناء الفصت»ابن حجت با عنوان  فتزند ، ع

صالح الدين محمد بثن  « ذيل»تقي بن داضي شهبه ع « ذيل»ع « االبصار ع خبت االمصار

  34شا ت الكتبي الدميقي بت آن نااشته شده است. 

 

 
 ج( استادان و شاگردان ابن کثیر

ي نزد بتادر   مال الدين، از استادان بثزرگ دياثت   ابن  ثیت دميقي عالعه بت شاگتد

ياد نموده در علوم مختلث   « شیخنا»آن عصت  ه عي در آثار خود همواره از آنان با عنوان 

فقه، حدي ، تفسیت، اصول، تاريخ ع مانند آن بهته بتده اسثت. نكتثه دابثل ذ ثت ايثن  ثه،       

یت شاففي در امور مختل  از جمله اساتید عي بت مذاهب مختل  بودند، ع تأثیتپذيتي ابن  ث

 توان مياهده نمود.گتي را به تأثیت از ابن تیمیه حنبلي ميسلفي

شیخ االسالم بتهان الدين فزاري، عالمه  مال الدين ابن داضي شهبه، عالمثه  مثال   

الدين بن زملكاني، حافظ الكبیت أبوالحجاج مزي، حافظ شمس الثدين ذهبثي، حثافظ تقثي     

علم الدين بتزالي، شمس الدين اصفهاني، أبوالفباس حجار ميهور به ابثن   الدين بن تیمیه،

شحنه، أبواسحاو آمدي، صاحب عزالدين أبوالمفالي، ر ن الدين ز تيا بن يوسث ، عالمثه   

ابن الففی ، داضي القتاة عالء الدين دونوي، عالمه نجثم الثدين أبوالحسثن أزدي، شثیخ     

الدين، داسم بن عسثا ت، ملثك الكامثل ناصثت      أبوحفص عمت )ابن الفا هاني(، شیخ عفی 
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الدين، داضي أبو ز تيا، داضي القتاة علم الدين أخنائي، ابثن الثدعالیبي بغثدادي از جملثه     

  35 رعند.استادان عي به شمار مي

بدر الدين أبوعبداهلل محمد زر يي، أبوزرعه عتادي، سالعي شاففي، أبوجففت بن عنقثه  

بن اسماعیل نوعي خلیلي شاففي، زين الثدين عتادثي،    بسكتي، سفدالدين سفد بن يوس 

 36ابن الجزري مقتيء ع أبوالمحاسن دميقي نیز از جمله شاگتدان مطتح عي بودند.

زندگاني ابن  ثیت دميقي، مفاصت با مغوالن، پايان جنثو هثاي صثلیبي ع نیثز عصثت      

در حثدعد  هجتي دمتي،  334ممالیك به شمار مي رعد، بوده است. عي ستانجام در سال 

عفثات   37بثتد هفتاد ع سه سالاي، در حالي  ه اعاخت عمت خويش را در نابینايي به سثت مثي  

يافت، ع در آرامااه صوفیان دمي  در  نار استاد  تقي الدين بن تیمیه به خثاك سثپتده   

  38شد.

 

 

 نقد درونی و بیرونی تاریخ نگاری ابن کثیر بر اساس تحلیل گفتمان -

 سوژه البدایة و النهایة،در الف( رخدادهای تاریخی 

اين  تان از دع بخش البداية  ه شامل مبثاحثي دربثاره خلقثت نخسثتین موجثودات ع      

رخدادهاي تاريخي است ع النهاية  ه دربتگیتنده اخبثار ع رعايثات فثتن، پثیش بینثي هثا،       

هاي دیامت، بتانایخته شدن موجودات، عداي  دیامت، عص  بهيت ع دعزخ ع هثتآن  نيانه

  39آن زمان متبوط مي باشد، تيكیل گتديده است.  چه به

 

 

 البداية -9

( ابتداي آفتينش موجودات، 9بخش البدايه به يك لحاظ در بتگیتنده سه موضوع  لي 

( تاريخ جهان اسثالم، اسثت  ثه    8( سیته نبوي 2دصص انبیا، امم گذشته ع ايام جاهلیت 

سثیان ع حكومثت هثاي هثم     دعره هاي مختل  خلفاي نخست ع دعلت اموي، خالفت عبا
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 عصت آن، ع ستانجام دعلت ممالیك بحتي ع دعران مفاصت ابن  ثیت را شامل مي شود. 

 

 

 النهاية -2

اين بخش در دع دسمت تنظیم شده است. بخش اعل آن، همان گونثه  ثه ابثن  ثیثت     

اشاره نموده است، به دلیل تناسب موضوع در بخش دالئل النبوه سیته نبوي ذ ثت گتديثده   

ت. بخش دعم نیز در پايان تاريخ عي آعرده شده است. مطلب دابل ذ ت ايثن اسثت  ثه    اس

بخش النهاية  تان عمدتا به صورت جداگانه به چاپ رسیده است ع ا ثت مصححان البداية 

اند. اما به دلیل ذ ت عنوان النهاية ع همچنثین  ع النهاية آن را در پايان تاريخ عي ذ ت نكتده

ع نیز ذ ثت خالصثه اي    41پايان بخش داليل النبوه 40در مقدمه البداية، مطالب متتبط با آن

آن را بايد جزيي از  تان تاريخ عي  ثه عنثوان    42از مطالب البداية در ابتداي  تان النهاية،

 را در بتمي گیتد به شمار آعرد. « النهاية»ع « البداية»هت دع بخش، يفني 

نبوه عمدتا شامل آن دسته از اخبثار غیبثي   مطالب دربتگیتنده النهاية در بخش دالئل ال

در زمثان    ه تا زمان عي به عدوع پیوسته، مي باشد. همانند عداي  پس از رحلثت پیثامبت  

 عباس، فتوحات، حوادثي  ه بت بني هاشم ع صحابه رخ مي دهد.امیه، بنيخلفا، بني

هثدي)عح(  بخش دعم نیز به عداي  آختالزمان، همچون صفات اهل آختالزمان، ظهور م

، ختعج دجال ع يأجوج ع مأجوج ع... عالئم دیامثت از  در آختالزمان، نزعل حتتت عیسي

جمله دمیده شدن صثور، بتانایختثه شثدن موجثودات، توصثی  دیامثت، بهيثت ع دعزخ،        

 43پتدازد.شفاعت ع ادسام آن مي

 

 
 ها و هسته مرکزیب( عناصر سازنده تاریخ نگاری ابن کثیر دمشقی نشانه

 

هاي گفتمان تاريخي ابن  ثیت  ه عناعين  لثي آن ذ ثت گتديثد، هثت  ثدام در      سوژه 
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بتگیتنده جزئیات فتاعان، حاعي گزار  هايي گاه متفاعت ع يا متنادض اسثت  ثه نیازمنثد    

مالك هايي جهت نقد ع گزينش رخداد  ه در گفتمان انتقادي با عنوان نيانه ها يا عناصت 

 باشد.ت، ميسازنده  ه مبتني بت هسته مت زي اس

ابن  ثیت در ذ ت حوادر، از آثار مكتون ع منقول استفاده نموده است. اما آن چه در  ل 

 تان، در نقدهاي عي ديده مي شود استفاده از عناصت  تان آسماني ع سنت نبوي است ع 

  44 در راستاي اين دع از عقل نیز به عنوان مفیار استفاده نموده است.

ي پیيین در نقل رعايات استفاده نموده اسثت امثا بثه علثت     عي هت چند از  تب آسمان

مصونیت دتآن ]بتخالف سايت  تب آسماني  ه دچار تحتي  شده اند[ آن را  امثل تثتين   

بثا    تان آسماني دانسته ع به عنوان مالك استفاده نموده است. استناد بثه سثنت پیثامبت   

هاي تفسیت، سیته، تثاريخ ع دياثت اخبثار    توجه به اخبار ع آثار رسیده از علما با اتكا به  تان

هاي مختل  البداية ع النهاية ميثاهده  همچنین در بخش 45يكي ديات از متاج  عي است.

مي شود  ه با توجه به عقالنیت، رعايت را مورد نقد دتار مي دهد. اما نكتثه حثائز اهمیثت    

مثذهب بثه   اين است  ه عقالنیت به  ار گتفته شده توسط عي، به عنثوان يثك شثاففي    

 باشد.مي 46مفناي دیاس  ه در منط  همان تمثیل به شمار رفته،

آشنايي ابن  ثیت دميقي با علوم مختل  فقهي، تفسیت،  الم، تاريخ، فقه ع غیته بثه اع  

اين توانايي را بخيید  ه عالعه بت نقل رعايت ها با ديدگاه هاي مختلث  از مبثاني فكثتي    

يخ خود از آن استفاده نمايد. اين مسأله عثالعه بثت مطثتح    سايت علوم نیز بهته بتده ع در تار

المفارفي از اطالعات موجود تاريخي، داراي سثبك تثاريخ   نمودن اين  تان به عنوان دايتة

نااري متمايزي از مورخان است  ه آن را در ستاست  تان مي تثوان مالحظثه نمثود. بثه     

نیت سازنده( در انتخان نيانه هثاي  عبارت ديات عي از عناصت سازنده گفتمان ديني )بینامت

 تاريخ نااري خويش استفاده نموده است.

 

با توجه به مطالب مذ ور مي توان به اين نتیجه دست يافت  ه هسته مت زي عناصثت  

هاي سازنده تاريخ نااري ابن  ثیت مبتني بت اسالم )مبتني بت فقه اهل سنت( است يا نيانه
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تجسته سازي ع حاشثیه رانثي بثه نقثل ع نقثد رعايثات        ه بت اساس آن با توجه به اصول ب

تاريخي ع نیز غیتسازي جهت هويت بخيي به رخدادهاي نقل شثده در تثاريخ خثويش از    

 ها استفاده نموده است.آن

 

 

 یةو النها یةج( اسرائیلیات، تاریخ نگاری غیر )داخلی( در البدا

هثا، غیتسثازي   بت نيثانه يكي ديات از ابزارهاي مورخ در انتخان گزار  صحیح عالعه 

است  ه با بتجسته سازي ع حاشیه راني عناصت سازنده آن ع به تب ، نقد رعايات به تثبیثت  

ديدگاه خود درباره گزار  صحیح مي پتدازد. با توجه به تأ ید ابن  ثیت در  تان البدايثة ع  

 ظت گتفت.  النهاية استائیلیات را مي توان به عنوان يك تاريخ نااري غیت )داخلي( در ن

استائیلیات به گونه هاي مختلفي تفتي  شده است  ه هت چند از ناحیه مصداو با هثم  

تفاعت هايي در آن ديده مي شود اما به لحاظ عرعد حقايقي غیت عادث  بثه ديثن، ميثتتك     

باشند. از آن جايي  ه يهود نهايت تال  خود را بتاي ميوه جلوه دادن اسالم با جفثل  مي

ه  ار مي بتدند استائیلیات  ه منسون به يهود است به عنثوان نمثاد بثه    حدي  ع رعايات ب

 ار بتده شد، هت چند افكار الحادي دياثت هماننثد مسثیحیت، مانويثه، زناددثه، مزد یثه ع       

مجوس نیز در پیدايش استائیلیات تأثیتگذار بوده است. در  ل، مصثادر اسثتائیلیات را مثي    

هاي مسلمان نماها يا یال پتدازي ع افسانه ستائيهاي آسماني تحتي  شده ع ختوان  تان

 47دصه گويان دانست.

 فب االحبار، تمیم داري، عبداهلل بن سالم، عهثب بثن منبثه، ابثوهتيته، عبثداهلل بثن       

عمتعبن عاص از چهثته هثاي شثاخص مثتعج اسثتائیلیات در جامفثه اسثالمي بثه شثمار          

   48رعند.مي

 

نااري غیت داخلي  ه با ظثاهت اسثالمي ع در    ابن  ثیت به استائیلیات در حد يك تاريخ

عاد  مخال  با اصولي  ه عي به عنوان عناصت اصلي تاريخ نااري خويش بتگزيده، توجثه  
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داشته است. عي مطالب  تب آسماني پیيین ع رعايات نقل شده به عسثیله اهثل  تثان را    

، ا ع سثنت پیثامبت  جزع استائیلیات دانسته ع نيانه هاي سازنده آن را مخالفت با  تان خد

 ه هسته مت زي آن نیز در پوشيي اسالمي پنهان شثده اسثت بیثان مثي دارد. صثاحب      

البدايه ع النهايه  تان هاي آسماني پیيین را به دلیل ايجاد تحتي ، دگتگثوني ع راهیثابي   

نثازل   سخنان  ذن در آن ها دابل اعتماد ندانسته ع عجود دتآن  ثتيم را  ثه بثت پیثامبت    

،  تابي جام   ثه باعث  بثي نیثازي از سثايت  تثب       ا توجه به رعايت امام عليگتديده، ب

ابن  ثیت به نقد تاريخ نااري مبتني بت اسثتائیلیات يفنثي رعايثت     49 آسماني شده، مي داند.

هايي  ه از علماي اهل  تان ع يا  تب آسماني پیيین نقل شده است، بثا الفثاظي چثون    

فیهما منكتات » 51،«عض  جهال بني استائیل»، «كذبهاالخبار ال» 50،« تابهم فیه تحتي »

 ع غیته مي پتدازد ع در بتابت اخبار استائیلي چنین موض  گیتي مي نمايد: 52«ع غتائب

شثود ع  رد مي دسته اي از استائیلیات  ه به علت مخالفت با  تان خدا ع سنت پیامبت

 تنها در صورت انكار يا ابطال، ذ ت آن جايز است.

سثخني در تصثدي  ع يثا     ، رعاياتي است  ه در  تان خدا ع سنت پیثامبت دسته ديات

تكذيب آن نیامده باشد، ع لذا مي توان آن را رعايت نمود. البته با توجه به اين نكته  ه نقل 

آن به سبب احتیاج ع يا اعتماد بت آن نمي باشد، بلكه اعتماد اصلي بت  تثان خثدا ع سثنت    

 گتدد.تطبی  بت آن ها آشكار مياست  ه صحت يا ضف  رعايت با 

آنهثا را تصثدي     ع دسته سوم از استائیلیات رعاياتي است  ه  تان خدا ع سنت پیامبت

نموده ع ذ ت آن اشكالي ندارد، هت چند به دلیل غناي آيات ع رعايات در سنت نبوي نیثازي  

 53 ها نیست.به آن

 

ر ادوال آنثان راه يافتثه، از جملثه    ابن  ثیت از مفستان ع راعيان بسیاري  ه استائیلیات د

در  تان خود ياد  ثتده اسثت. بثه عنثوان      54ابن عباس، ابن جتيت، بیهقي ع ابن أبي حاتم

نمايثد  االحبار به عنوان يكي از مهم تتين سازندگان اخبار جفلي ياد مثي نمونه عي از  فب
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يافت ع مثتدم    ه در زمان عمت مسلمان شد ع سخنان اع در مورد علوم مختل  به شتع راه

 نیز از طتف عمت اجازه نقل رعايات عي را داشتند در حالي  ه بسیاري از آن ها بت خطا بود.

بخش مبتدا ع سیته نبوي، بیيتتين رعايت هاي متبوط به استائیلیات را در  تان عي در  55

 بت گتفته است.

 

ناصررتاریخ نگراری ابرن    با توجه به ع البدایة و النهایةد( نقد درونی و بیرونی تاریخ نگاری 

 کثیر

هثايي  مطالبي  ه به عنوان سوژه اين  تان به طور مختصت ذ ت گتديثد داراي عيژگثي  

هاي است  ه بتخي از آن ها خاص اين  تان بوده ع بتجستاي آن را نسبت به سايت  تان

 دهدمتاريخي ع مناب  نيان مي

 
 ( سبك تاریخ نویسی1

ل نااري( تنظیم شده است. شتعع آن از آغثاز  ناار  اين  تان بت اساس حولیات )سا

خلقت ع اتمام آن به ستانجام تاريخ ع منتهي شدن به دیامت، چهثته اي خثاص بثه تثاريخ     

عي بخيیده است. نويسنده در بخش رخدادهاي متتبط به خلقت، انبیاء ع گذشتاان سثفي  

 ثه توسثط    نموده ضمن رعايت تتتیب سیت حوادر تاريخي با ذ ت آيات دثتآن ع احثاديثي  

راعيان مختل  بیان گتديده است به شتح حوادر بپتدازد. در اين بخش بثه دلیثل آن  ثه    

رعيدادها ناميخص است، رعال ناار  مبتني بت سال شثماري نیسثت. امثا از عصثت      سال

نمايثد.  نبوي به بفد به صورت سال شمار ع گاه همتاه با ذ ت ماه ع رعز حوادر را نقثل مثي  

خورد توجه به سه موضوع  لي در هثت سثال   تا پايان  تان به چيم ميآنچه از عصت خلفا 

 آغاز مي شودم« ثم دخلت سنه...»است  ه با عنوان 

 مفتفي خلیفه، سلطان ع حا مان ستزمین هاي مختل  اسالمي -

ع فثي هثذه   »يثا  « ع فیهثا »رخدادهاي پیش آمده در هت سال با عبارت هايي چثون   -

 «السنه...
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ع يثا  « ممن توفي فیها من االعیان»ات ع درگذشتاان آن سال با عبارت اخبار متوفی -

الزم به ذ ت است  ه ابن  ثیت ذ ت عفیات را در بخثش اخبثار عثتن نیثز     «. فیها توفي...»

 آعرده است.

عالعه بت رعايت تتتیب تاريخي رخدادها، در بتخثي مثوارد نیثز مطالثب را بثه صثورت       

،  ه چنثد فصثل بثه     آن بخش پاياني سیته پیامبت موضوعي بیان  تده است. نمونه بارز

-موضوعاتي چون غزعات، عفود، شمائل ع دالئل اختصاص يافته اسثت. ايثن رعال در دعره  

و. بثا نثام    346هاي بفد نیز گاه ادامه مي يابد. به عنوان نمونه در مدخل متبوط به سال 

يین رفته است، از تكمیثل  بتدن از سلطان ع حا ماني  ه البته ذ ت آن ها در سال هاي پی

ساختمان جام  شهت مزه، سخنتاني خود )ابن  ثیت( در آن مجلثس ع پثیش آمثدن بحثثي     

بندي در مسابقه ع آراي مختل ، اخباري را ذ ت نموده، سپس به پیتامون حالل بودن شتط

   56عفیات آن سال مي پتدازد.

 ثه ابثن  ثیثت در  تثان     استفاده از صنفت ايجاز در عین استفاده از مناب ، رعشي است 

خود در پیش گتفته ع با زباني ساده، رسا ع جذان مطالب را ذ ت مي نمايثد. همثین شثیوه    

باع  شده  ه عي بتواند در  وتاه تتين جمالت بیيتتين مطلب راج  بثه حثوادر را بیثان    

دارد. عي هت چند به موارد جزئي اشاره مي نمايد اما هیچ گاه بثا شثتح ع توصثی   لمثات     

را به درازا نمي  ياند. همچنین ناار  يكدست مثتن در سثتتا سثت  تثان نيثان از       متن

توانايي باالي نويسنده در استفاده از رع  نقل به مفنثا، تلخثیص ع يثا شثتح ع تفصثیل ع      

 باشد.  نقادي رعايات مي

ذ ت اشفار نیز از عيژگي هاي بارز ديات اين  تان اسثت. اسثتفاده از آن  ثه در حثدعد     

دهنده اهمیتي است  ه عي به نقل اشثفار در راسثتاي اسثتفاده از    بوده، نيان بیت 6142

مناب  سايت علوم ع رعايات متتبط با رخدادهاي تاريخي دائل است. الزم به ذ ت است  ه در 
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بخش آغاز خلقت ع امم گذشته، همچنین در ذيل خود به ندرت از شثفت اسثتفاده نمثوده ع    

 عدة سايت شفتا است.عمده شفتهاي مندرج در  تان، ست

 
 های مختلف اجتماعی تاریخ ابن کثیر( جنبه2

المفثارفي ع بهثته منثدي از علثوم      تان تاريخي البدايه، عثالعه بثت خصوصثیت دايثتة    

هاي سیاسي، مثذهبي،  گوناگون، داراي نااهي عيژه به تاريخ از ابفاد مختل  است  ه جنبه

ي به اثت اع از جهت جامفیت ارائثه مطالثب   ادتصادي ع فتهناي را در بتگتفته ع امتیاز خاص

 بخيیده است.

ذ ت عنوان خلیفه، سلطان ع حا مان ستزمین هاي اسثالمي بثه عيثژه منطقثه تحثت       

دلمتع ممالیك، رخدادها ع تنش هاي سیاسي ع اجتماعي مهثم داخلثي ع خثارجي در بثین     

گتدد، توجثه بثه   طبقات ع اديار مختل  اجتماع  ه در عداي  مذ ور سال ع عفیات ذ ت مي 

هاي آنان در گستته جامفه، ارائه اطالعات بسیار در زمینه عضفیت مذاهب مختل  ع ففالیت

اعضاع فتهناي همچون مدارس، مدرسان آن، مياهیت، محققان، آثار تحقیقي نااشته شده 

در علوم مختل  ع اشاره به آثار تاريخي بجاي مانده از جمله در بغداد، عجايب ع غتايثب ع  

هاي مختل  به خصوص عصثت  ردي از اين دبیل، بايااني عظیمي از اطالعات در زمینهموا

رعد  ه با گتدآعري مطالب ايثن  تثان، در هثت  ثدام از ايثن مثوارد،       ممالیك به شمار مي

ت ع در بتخي موارد منحصت به فتد گتدآعري خواهدشد. به عنوان مفجمي ستشار از اطالعا

نمونه ديات، اطالعات  57 مثال عي از  نیزي نام مي بتد  ه داراي تصنیفاتي نیز بوده است.

بسیار زيادي است  ه ابن  ثیت از حیات علمي، مذهبي، سیاسي ع اجتماعي استاد خود ابثن  

ارائه مي دهد. ابن  ثیت در شتح حال ابن  تیمیه در  تان خويش به خصوص جلد چهاردهم

هاي عي با زبان، دلم ع شميیت را در مقابل دشمنان داخلي از صوفیه گتفته تا تیمیه تال 

تاتار، مقابله با مفاسد اجتماعي، مخالفت بتخي از علماي مذاهب نسبت بثه آراء ع عقايثد ع   

ري عقايد ابثن تیمیثه بثت ابثن     ستانجام زنداني شدن عي را به تفصیل آعرده است. تأثیتگذا

 ثیت را مي توان در حمايت از اددامات عي در اين  تان به عضوح مياهده نمثود. بثه هثت    
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اي عظثیم ع بتجسثته  ثه در بتگیتنثده     حال در صورت جم  آعري اين مطالثب، مجموعثه  

مطالبي ددی  ع جزئي از زندگاني اين شخصیت ابن تیمیثه تأثیتگثذار در تثاريخ گثتدآعري     

 د شد.خواه

 البدایة و النهایة( ذیل ابن کثیر در 3

يكي از سؤاالت مطتح درباره  تان البداية ع النهاية، ذيلي است  ه ابن  ثیت بثت تثاريخ   

و. بت ذيل تاريخ بتزالي  ه بثت تثاريخ    352خويش نااشته است. عي ذيل خود را از سال 

ه است. اما عده اي انتسثان  و. ادامه داد 363ع تا سال  58ابوشامه نااشته است آغاز نموده

بخش هايي از اين ذيل، به خصوص اعاخت آن را به ابن  ثیت رد  تده، يثا بثا ديثده تتديثد     

را متفل  به شاگتدان عي مي دانند. دلیل آنان اين است  ه سبك  تان بثه  ناتيسته ع آن

 59 سثت. هم خورده، در فتازهايي از ذيل، از ابن  ثیت با عنوان سوم شخص نام بتده شثده ا 

تتين داليل آنان گزار  درس تفسیت ابن  ثیثت در جثام  امثوي اسثت  ثه در ذيثل       مهم

لیكن در مقابل، به مواردي نیز مي توان اشثاره   60 نقل، نقل شده است. 363حوادر سال 

نمود  ه ابن  ثیت به طور مستقیم با عباراتي همچون به من چنین خبت رسیده ع چنین مي 

گذشثته از ايثن   -در پتداخته ع يا نظت خثويش را ابثتاز مثي دارد.    گويم )دلت(، به ذ ت حوا

و.  349در حثوادر سثال    -همان گونه  ه در نقل دولي  ه در پاعردي پیيین ذ ت گتديد

آغثاز نمثوده    352خبتي از ابن  ثیت نقل گتديده، در حالي  ه عي ذيل خثود را از تثاريخ   

 است.

اصل تاريخ البدايه متفل  به عي بوده، امثا  با عجود اين شتايط مي توان احتمال داد  ه  

شاگتدان اع در زمان حیات يا پس از عفات عي، تاريخش را گثتدآعري نمثوده ع در حاشثیه    

مطالب ابن  ثیت به عداي  متبوط به عي  ه در نسخه هثاي اع نیامثده، اشثاره نمثوده انثد.      

 ن ديات بیان نمثوده ع  احتمال ديات اين است  ه ابن  ثیت عداي  را در جلسات درس يا اما

 ه البته نابینايي ابن  ثیثت   61دياتان با نام عي آن ها را به همتاه تاريخ عي ثبت نموده اند

در اعاخت عمت ع ميكالت ناشي از آن همان گونه  ه در زيست نامه به آن اشاره شد، تقتيت 

 نمايد.بخش هايي از آن توسط دياتان را دوي تت مي
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 البدایة و النهایةدر ( مراجع ابن کثیر 4

همان گونه  ه دبال نیز اشاره گتديد، ابن  ثیت به عنوان يثك مفسثت، محثدر، فقیثه ع     

مورخ توانسته است از گستته عسیفي از متاج  در تاريخ خود استفاده نمايثد. دثتآن ع سثايت    

 تب آسماني از جمله تورات ع انجیل، تفاسیت،  تب حديثي همچون صحاح، مسند، سنن ع 

هايي با موضوعات متفتده متاجفي است  ثه  سیته، مغازي، داليل، شمايل ع نیز  تان  تب

عي از آن بهته بتده است. البته استفاده از اين متاج  در بخثش هثاي مختلث   تثان بثه      

  ند.تناسب موضوع تفاعت مي

در بخش البدايه بیيتتين منابفي  ه مورد استفاده عي دتار گتفته، دتآن ع سثايت  تثب   

هاي محدثین است. در ذ ت اخبار عتن، سیته ابن اسثحاو از مهثم   ماني، تفاسیت ع  تانآس

 تتين متاجفي است  ه مد نظت عي بود.

در بخش سیته نبوي نیز  تان هاي سیته، مغازي، داليل ع شمايل ع در بخثش تثاريخ   

بوده  جهان اسالم از زمان خالفت به بفد  تان هاي تاريخي مناب  عمده مورد استفاده عي

است. سیته ابن هيام، تاريخ ابن جتيت طبتي، المنتظم ابن جوزي ع تاريخ االسالم ذهبثي  

از مهم تتين مناب  عي در اين دع بخش مي باشد. همچنین همثان گونثه  ثه دثبال ذ ثت      

گتديد، عي بیان مي نمايد  ه ذيل خود را بت  تان اسثتاد  علثم الثدين بتزالثي از سثال      

 و. نااشته است. 359

ها عالعه بت استفاده از سثايت منثاب    ائل ع نامه ها، اسناد، مفاهدات، شنیده ها ع ديدهرس

مكتون، متاج  ديات ابن  ثیت در ذيل متفل  به عي اسثت  ثه در  تثان تثاريخ عمثومي      

البداية ع النهاية استفاده نموده است. همچنین در موارد بسیار به خصوص در بخش البدايثة  

نمايد  ه بثه جهثت عثدم تكثتار، از ذ ثت       تيم ياد نموده ع ذ ت مي از تفسیت خود بت دتآن

 62مجدد مطالبي  ه در تفسیت خويش آعرده است خودداري مي نمايد. 
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 ( سبك ابن کثیر در نقل روایات5

دهثد  در بخش البدايه از نظت عي مهم تتين منبفي  ه در اين موارد اطالعات ارائه مثي 

در اين موارد آمده است. لثذا در    ه از رسول ا تم دتآن  تيم ع سپس رعايت هايي است

اين بخش سبك عي بدين صورت است  ه ابتثدا آيثات دثتآن را در مثوارد مثذ ور آعرده،      

سپس رعايت ها را با استفاده از تفاسیت  ه بیيتتين مناب  مورد استفاده عي در ايثن بخثش   

 است، بیان مي نمايد.

ن عيژگي  تان عي است  ه در آن به ذ ت منب  ع نقل رعيدادها به شیوه حديثي بارزتتي

سلسله راعيان پتداخته مي شود. عي مفموال از عبارات رعاه، حدثنا، دال، حكاه، رعي، ذ ثت،  

نمايثدم  أنبأنا، ثبت في...، در مواردي  ه از شخص يا  تابي به صورت مستقیم نقل دول مي

نمايثد. پثس از آن سلسثله    ذ ت مثي « في»استفاده  تده ع عنوان  تان را نیز پس از  لمه 

راعيان با  لمات ع عباراتي چون: من طتي ، عن، حدثنا، أخبتنا، أنبأنا، من حثدي  مفتفثي   

ع دثد ذ ثت  ثیثت مثن     »مي گتدند. گاهي نیز به بیان نظت گتعهي علما بثا عبثاراتي چثون    

ذ ثت اهثل   »، 65«دثد جثاء فثي بفثض االثثار     »، 64«يقثول أهثل االنجیثل   »، 63«المفستين

 مي پتدازد. 66«اريخالتو

 ها، سه رع  را به متحله اجتا گذارده است:همچنین ابن  ثیت در نقل رعايت

 67نقل مطالب به صورت  امل -9

 68نقل مطالب به صورت خالصه -2

 69ارائه گزار  از يك منب  ع ذ ت راعيان ع مناب  مواف  ع يا مخال  -8

 
 ( بررسی راوی و روایت6

تاريخنااري ا  به نقد رعايت مي پثتدازد. گثاه آن را رد    عي با توجه به عناصت سازنده

 تده، ع گاه دياتي را به عنوان بهتتين مفتفي مي نمايد. در مواردي نیز نه آن را رد  تده 

ع نه دبول مي نمايد، بلكه به عنوان حديثي ضفی  مفتفثي مثي نمايثد. در ا ثثت مثوارد در      
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نده تتديد ع يا اين  ه ممكن اسثت حقیقتثي   پايان رعايت از عبارت عاهلل أعلم  ه نيان ده

 70نمايد.ديات عجود داشته باشد استفاده مي

بیيتتين موردي  ه ابن  ثیثت رعايتثي را رد مثي نمايثد زمثاني اسثت  ثه آن را جثزع         

في اسناده رجل »، 73«اليصح اسناده»، 72«حدي  منكت جدا» 71 ند. استائیلیات مفتفي مي

عبثاراتي   75سند، دلیل يا مخال  با ظاهت آيثه مثي باشثد   ع يا اين  ه رعايت بدعن  74«مبهم

 است  ه در مواد  رد حدي  از آن ها استفاده نموده است.

هثذا أصثح اسثنادا ع أثبثت     »، 76«هذا اسثناد صثحیح  »در موارد تأيید نیز عباراتي چون 

 را به  ار مي بتد. 80«يؤيد هذا ما رعاه...»ع  79«الصحیح...»، 78«حسن صحیح»، 77«رجاال

ع فثي صثحته عنثدي نظثت عاالشثبه      »، 82«ع هو ضفی  الحثدي  »، 81«ضفی  ع هو»

هثذا حثدي  غتيثب مثن هثذا      »، 85«ع هذا غتيثب جثدا  »، 84«ع في اسناده نظت»، 83«أنه...

نیز عباراتي است  ه ابن  ثیت با توجه به آن ها تتديد ع يا ضف  حثدي  را بیثان    86«الوجه

در ابتداي جملثه ابثتاز مثي    « دلت»مه داشته ع در بسیاري موارد نظت خويش را با گفتن  ل

 دارد.

بتشمتدن عيژگي هاي  تان يا مؤل  آن، مفیار دياتي است  ه ابن  ثیثت در مفتفثي   

را « اليوجد له نظیثت »مناب  خويش از آن ها استفاده مي نمايد. به عنوان مثال عي عبارات 

النقل الكامل الذي ع له التفسیت الحافل الذي اشتمل علي » 87بتاي تفسیت ابن جتيت طبتي،

را در تمجیثد از   88«يتبو فیه علي تفسیت ابن جتيت الطبتي ع غیته من المفستين الي زماننثا 

را درباره عبد بن حمیثد بثه  ثار بثتده      89«صاحب التفسیت الحافل»تفسیت ابن ابي حاتم، ع 

 است.

 
 هر( نقد روایت ائمه اثنی عشر در تاریخ نگاری ابن کثیر

بي  ه تا نون راج  به تاريخ نااري ابن  ثیت ذ ثت گتديثد، بثتاي    حال با توجه به مطال

با توجه بثه  -نمونه رعايت ائمه اثني عيت به عنوان يكي از سوژه هاي مطتح در  تان عي 

مورد نقثد ع   -راني بت اساس عناصت سازنده تاريخ نااري عياصول بتجسته سازي ع حاشیه
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 بترسي دتار مي گیتد.

 ند. زاعيه اعتقادات، جوام  ع رجال از شیفیان در اثت خود ياد ميابن  ثیت اصوال از سه 

ع  سثاني   90عي از گتعه هاي مختل  شیفه به لحاظ اعتقادي با عناعين رافتي، اهل غلثو 

 ه دچار انحتاف هستند ياد مي  ند ع اغلب به صثورت حاشثیه رانثي ع يثا حثذف داليثل       

ئه ع اثبات داليل مورد دبول خويش ع اهثل  شیفیان در مورد اعتقادات خود ع در مقابل با ارا

سنت به بتجسته سازي نظتيه خود مي پتدازد. حتي گاه مياهده مي شود رعايات شثیفیان  

را بدعن بترسي سندي نقل نموده ع يا جزع استائیلیات مفتفثي  ثتده ع در نتیجثه رد مثي     

شدت با بدي  ند به ابن  ثیت هت گاه در مورد شخص خاصي از شیفه صحبت مي 91 نمايد.

دثبهم  »، «لفثنهم اهلل »نمايد. عي مفموال عباراتي چثون  ياد نموده ع حتي آنان را لفنت مي

هت چند در بتخي مثوارد از بزرگثان شثیفه     92بتد.ع تفبیتاتي از اين دبیل را به  ار مي« اهلل

د. گتدد به بزرگي ع نیكي ياد مي  نث مانند ائمه اثني عيت  ه در ادامه بح  بدان اشاره مي

بتد  ه هت چند شیفه نیستند اما از نزديكثي عقايثد آنثان بثا شثیفیان      گاه از افتادي نام مي

تثوان ميثاهده   اي از آن را در مورد ابن ابثي الحديثد مثي   آعرد  ه نمونهسخن به میان مي

 93 تد.

 

اي از رجال شیفه  ه ابن  ثیت از آن ها ياد نموده ع بح  اصلي ما در خصوص اين عده

بثه عنثوان    ت، امامان شیفیان اثني عيتي است. عي از امام علي ع امثام حسثن  افتاد اس

ع سايت امامان به عنوان شخصیت هايي عابد، پتهیز ثار، بتجسثته ع    خلفا ع امام حسین 

نیكو در بخش عفیات با  مال احتتام ياد نموده است. البته اع بت اين عقیده است  ه اييان 

 94ند. به متگ طبیفي از دنیا رفته ا

در مورد ائمه اثني عيت را در چند جاي اين  تان، به اضافه  ابن  ثیت رعايتي از پیامبت

بثا ايثن    95«االخبار عن االئمه االثني عيت الذين  لهم من دتيش»بخيي خاص با عنوان 

 متمون آعرده است:
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ثبت في صحیح البخاري من حدي  شفبة، عمسثلم مثن حثدي  سثفیان بثن عیینثة،       »
عبد الملك بن عمیت عن جابت بن سمتة دثال : سثمفت رسثول اهلل صثل  اهلل      الهما عن 

علیه عسلم يقول : يكون إثنا عيت خلیفة، ثم دال  لمة لم أسمفها، فقلت ألبي : مثا دثال ؟   
دال : دال  لهم من دتيش ع دال أبو داعد أيتا : حدثنا ابن نفیل، حدثنا زهیت بثن مفاعيثة،   

األسود بن سفید الهمداني عن جابت بن سمتة دال : دال رسول حدثنا زياد بن خیثمة، حدثنا 
اهلل صل  اهلل علیه عسلم : ال تزال هذه األمة مستقیما أمتهثا، ظثاهتة علث  عثدعها، حتث       

 96«يمتي إثنا عيتة خلیفة  لهم من دتيش 

 
عي در مورد مصداو اين ائمه اثني عيت بیان مي  ند  ه رافتیان علي بن أبي طالب، 

داننثد، امثا   سن ع مهدي  ه آختين آن ها مي باشد را جزع اين دعازده ائمه مثي فتزند  ح

عي صحت اين اعتقاد را تكذيب مي نمايد. ابن  ثیت در مورد اعتقاد شیفیان به همثین حثد   

ا تفا  تده ع هیچ دلیلي از آنان بت اين مسأله ذ ت نمثي  نثد. پثس از آن، بثه نقثل هثاي       

اين دعازده نفثت چثه  سثاني هسثتند، مثي پثتدازد. عي       مختل  اهل سنت در اين باره  ه 

ها را با عنوان ائمه اربفثه نثام مثي     ه آن اعتاي ثابت آن را ابوبكت، عمت، عثمان ع علي

داند. اع به نقل گتعهي از اهل سنت ائمه اثني عيت مثذ ور  بتد ع نیز عمت بن عبدالفزيز مي

ان علید بن يزيد بن عبثدالملك دانسثته   تا زم در اين حدي  را شامل خلفاي بفد از پیامبت

گتدند.  ه به علت زياد شدن تفداد، چهار خلیفه نخست از اين گتعه دعازده نفتي حذف مي

اما ابن  ثیت مصادي  دعازده گانه مذ ور را با استدالالتي چون فاس  بودن علید بن يزيد ع 

نیز خارج ساختن چهار  ه خالفت پس از من سي سال است ع  نیز نقل اين رعايت پیامبت

را  ه منصون از طتف خلیفه چهارم است ع عمت بثن عبثدالفزيز    خلیفه اعل ع امام حسن

به  رد نموده ع بیان مي  ند چنانچه اجتماع امت را مالك دتار دهیم، علي بن أبي طالب

علت عدم بیفت اهل شام ديات جزع اين دعازده تن محسون نمي گتدد  ه باز چنین امتي 

 نیست.   صحیح
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ابن  ثیت در عین حال در بیان احواالت ائمه دعازده گانه مورد دبول شیفه مفتقثد اسثت   

ها ادعاي امامت نداشته ع حتي خالفت خلفثاي نخسثتین را    ه بتخالف ادعاي شیفیان آن

را از  ساني مي داند  ه در همان رعزهاي  چنانچه به عضوح امام علي 97 نیز پذيتفته اند.

با طیب خاطت با ابوبكت بیفت نموده ع در نتیجثه اجمثاع بثت     ز عفات پیامبتنخستین پس ا

خالفت ابوبكت را ثابت مي نمايد. در صورتي  ه اگت ابن  ثیت به عنثوان يثك منبث  مثورد     

 ه در دعران خالفت در زمینه غصب خالفثت، بثه    عثوو به خطبه هاي موجود امام علي

ي در زمینه خالفت ع ائمه اثني عيت دگتگون عنوان يك صحابي توجه مي نمود، نظتيه ع

 98گتديد.مي

از آن جا  ه در مورد بح  جانيیني، بتجسته سازي ع حاشثیه رانثي هثاي موجثود در     

هاي مختل  بترسي گتديده مباح  اهل سنت ع شیفه در اين  تان در پژعهش ها ع  تان

نموده ع به همین حثد  به منظور خودداري از تكتار مطالب از ذ ت آن ها صتف نظت  99است،

 ا تفا مي گتدد.

با اين عجود در زمینه اسامي ائمه اثني عيت از ابن  ثیت پاسثخي بثدين سثؤال بثه جثز      

،  ه به طثور ضثمني بثه اييثان اشثاره مثي  نثد ع        همان پنح خلیفه مذ ور، امام حسن

 ه در آختالزمان ظهور خواهد نمود ع فتدي غیت از آن شخص است  ثه شثیفیان    مهدي

 به پاسخي دست نمي يابیم. 100آن اعتقاد دارند، به

استفاده ع نقل رعايت از مناب  مختل  ع سپس نقد آن ها جاياثاهي مهثم در نثزد ابثن     

 ثیت دارد. اما در اين رعايت عي ضمن اشاره به ديدگاه هاي مختل  اهل سنت ع ارائه نظت 

ذ ت هثیچ منبث ، راعي ع يثا    هاي آنان، تنها به نقل اعتقاد شیفیان بدعن  لي درباره رعايت

 101 حتي دلیلي از آن ها ا تفا نموده ع گاه اطالعات نادصي از شیفیان ارائه مي دهد.

با توجه به اين بح  مي توان مالحظه  تد  ه ابن  ثیت در زمینه رعايت هثاي موجثود   

هاي زيت توانسته به بتجسته سثازي ع  در خصوص ائمه اثني عيت، با در پیش گتفتن رع 

بخيي گزار  مورد اعتقاد خويش ع حاشیه راندن اعتقاد شیفه دست زند ع آن را بت  هويت
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 خالف نص موجود مفتفي نمايدم

 نقل نظت  لي شیفه بدعن ذ ت داليل شیفیان در مورد مسأله.   -

 عدم ذ ت رعايت ها، مدارك ع اسناد صادر شده در مناب  شیفه.  -

مان شیفه، با رع  عدم ذ ت رعايت ع سثند  ذ ت بتخي ادعاها ع نسبت دادن آن به اما -

 به منظور حاشیه راني ع حذف اعتقادات شیفه.

 نقل رعايت هاي مخال  از اهل سنت با بیان سند ع نقد آن ها.  -

 نقل رعايت هاي مورد اعتقاد با ذ ت سند ع نقد ميتعح آن به صورت بتجسته سازي. -

 

 گیرینتیجه

بتيم پايبندي به اصول ع مالك هاي متناسثب بثا    بنابت مطالب مذ ور در مقاله پي مي

هت رخداد مي تواند ما را در رسیدن به  نه حقیقت نزديك تثت نمايثد. پثژعهش حاضثت بثا      

عنوان نقد درعني ع بتعني تاريخ نااري ابن  ثیت در البداية ع النهاية به طتح اين سؤال  ثه  

تداخثت. در همثین راسثتا بثت     عناصت اصلي سازنده تاريخ نااري ابن  ثیت چه مثي باشثد، پ  

اساس نظتيه تت یبي تحلیل انتقادي گفتمان ال ثال ع مثوف ع فثت الف ع نقثد درعنثي ع      

بیتعني راعي ع رعايت در البداية ع النهاية اين فتضیه مطتح شد  ه بینامتنیت هثاي دينثي   

شامل:  تان آسماني )دتآن(، سنت نبوي ع عقل بت اساس مذهب شثاففي عناصثت سثازنده    

خ نااري ابن  ثیت است. ناارنده ضمن اثبات اين فتضیه، پس از تجزيه ع تحلیثل داده  تاري

ها در يك نمونه از رعايات )رعايت ائمه اثني عيت( در  تان البداية ع النهاية به اين نتیجثه  

يافت  ه ابن  ثیت با در نظت گتفتن عناصت سازنده مثذ ور بثه عنثوان مثالك هثاي      دست 

ن تاريخي خويش سفي در نقد رعيثدادهاي تثاريخي داشثته اسثت.     سنجش در اثبات گفتما

لیكن در بتخي موارد به خصوص امور اعتقادي با عدم پايبنثدي نسثبت بثه بتخثي از ايثن      

مالك ها، بتجسته سازي ها، حاشیه راني ها ع حذفیاتي  ه صورت گتفت نتوانسته آنچنان 

اي صثحیح دسثت يابثدم      ه شايسته است درصد خطاي خويش را  اهش داده بثه نتیجثه  

همان گونه  ه در مورد رعايت ائمثه   -هتچند عي با رعايت همان اصول مورد نظت خويش 
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 تتي دست يابد.مي توانست به نتايح عاد  بینانه -اثني عيت ذ ت گتديد 

 

 

 هانوشتپی

                                                 
1  . discourse. 

 .ن معرفت درجه دوم كه تاریخ نگاري به عنوا

گردد، تالشي زیرمجموعه فلسفه علم تاریخ محسوب مي

است در جهت فهم اندیشه هاي تاریخي مورخ )= تاریخ 

نگري( كه در الیه هاي زیرین اثر وي مستور است. هر 

چند برخي افراد در كمترین حد، تاریخ نگاري را 

ثبت وقایع برجسته با قيد زمان »نوعي وقایع نگاري 

تعریف نموده اند. نقد دروني و بيروني  «ع آن هاوقو

هایي كه در هر كدام راوي و روایت با توجه به شاخصه

وجود دارد از ابزارهاي سنجش تاریخ نگاري است كه 

 جهت كاهش ميزان خطا استفاده مي گردد.

نقد بروني، رویكرد تبيينيي بيه ميتن بيه معنياي 

ت؛ و نقد آشكار ساختن زوایاي مختلف مذكور در آن اس

دروني با رویكرد تأویلي، با نگاه از بيرون، ابعاد 

و زوایاي مختلف موجود و غير مذكور در متن را كشيف 

و تفسير ميي نمایيد. نقيد درونيي و بيرونيي از دو 

زاویه راوي و روایت قابل بررسي است. حييا  فيردي، 

اجتماعي، سياسيي، ميذهبي، علميي، فا يله زمياني و 

جایگاه علمي راوي، مخاطبان و مكاني راوي و روایت، 

سبك نگارش راوي شاخصه هایي است كه در نقد بيرونيي 

راوي بایستي مورد توجه قرار گيرد. بررسي منيابع و 

مآخذ روایت، ا الت روایت، تناسب معنوي روایيت بيا 

روایت هاي موازي، تاریخ روایت، فهم معياني روایيت 

با توجه بيه تحيوو و تطيور زبيان در طيوو تياریخ، 

انتساب روایيت بيه راوي، اسيتفاده از منيابع غيير 

مكتوب دیگر در فهم بهتر روایت از شاخصه هياي نقيد 

بيروني روایت است. فهم عالیق و انتظارا  راوي، پيش 

فهم ها، فهم تحوال  معنوي زبان راوي از شاخصه هياي 

نقد دروني راوي مي باشد. استفاده از معيار عقل در 
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اد یا حقيقيت تياریخي غيير فهم روایت، استنتاج رخد

هاي مفقوده به كمك عقيل مذكور در روایت و كشف حلقه

تاریخي، در نظر گرفتن آراي دیگير مورخيان كيه بيا 

رخداد روبرو بوده اند و سرانجام كشف فهم و دیدگاه 

ا لي موجود و مستور در روایت كه مطالب بر محور آن 

ست  تنظيم گردیده از شاخصه هاي نقد دروني روایيت ا

)حسن حضرتی، نقد تياریخی  شود.كه به آن پرداخته مي

سانحه عاشيورا، پشوهشينامه  گزارش ابين خليدون از 

(.  21و  2، ص 8 – 3، ساو 31متين، س 

3  . Fairclough.

4  . Laclau. 

5  . Mouffe.

 ،قددت، گفتماندد زفاف  دد زف. علييي ا ييلر سييلطاني

)سازوكارهاي جریان قدر  در جمهوري اسيالمي ایيران( 

1.و  (  ص 311هران: نشر ني، )ت

 ،نظريهفتمان زفافتحليد ف. محمد علي حسين زاده"

، فصلنامه علوم سياسي، ساو هفتم، شماره سي سي"گف

32.، ص 311زمستان 

 .هن ز .

 .38ص هن زگف. 2

 .32ص هن زگف. 38

 . 338-331 ص پيشينگف. علي ا لر سلطاني، 33

3 .33 ص هن زگف - 338. 

 .33 - 338 ص زگفهن . 31

)قييم: مندد  تفتدد ،يالف سدد  ف. رسييوو جعفریييان، 31

 .382-312(  ص 31انصاریان، چ اوو، 

3 ،تد ،يالف. سيد  ادق سجادي و هيادي عيالم زاده

-3(  يص 31)تهران: سيمت، چ اوو، نگ ،يفد،ف س  ف

3. 

3 .ص هن زگف. 

3 .ص هن زگف. 

3 ،لاددتاينف لادد ،ينيف نددتف. فييارق عميير فييوزي 

مقدمة في دراسية نشيأع عليم التياریخ و نسلنينگف ل
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تطوره حتي بدایة القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 

الميالدي، )اليمن االمارا  العربية المتحيدع: مركيز 

 .  1( ص 881ق/  31زاید التراث و التاریخ، 

"فتطدد ،فتدد ،يالفنگدد ،يفد،ف. هييي . آر . گيييب، 32

موعيه مقياال (، )مج س  "گفتد ،يالفنگد ،يفد،ف سد  ف

 . 1و  11(  ص 313یعقوب آژند )تهران: گستره، 

8 ،ص  پيشينگ. فارق عمر فوزي 3  و . 

3 .ص هن زگف1  . 

 .ص هن زگف . 

1 .ص هن زگف  -21. 

1.   سددن  ي ف ددنف  يددرفالحييافا ابييي الفييدا 

، تحقييق عليي 41ج  لتمشقيگف لبت يد فاف لنا يد گف

  التيراث العربيي، الطبعية شيري )بيرو : دار احيا

 .63و  63م،  ص  4811هي. ق/  4141االولي( 

 .1ص هن زگف. 

 .ص هن زگف3. 

 .1ص هن زگف3. 

 .1و  11ص هن زگف  . 

2.13-132 ص  هن زگف ،3 ،2 ،1 ،328-32. 

. عدنان بن محمد بن عبدهللا آو شلش، اإلميام ابين 18

و درایية ميع  كثير و أثره في عليم الحيدیر روایية

دراسة منهجية تطبيقية علي تفسيير القيرآن العظييم 

 .  388م، ص  88ق(  31)اردن: دارالنفائس، 

. الحييافا ابييي الفييدا  اسييماعيل بيين كثييير 13

 .1و   ص پيشينگفالدمشقي، 

1 ،ص پيشدينگف. عدنان بن محمد بن عبيدهللا آو شيلش

331  . 

ابين  -(. محمد الزحيليی، أعيالم المسيلمين )11

کثير المدشقی، الحافا، المفسر، الميورخ، الفقييه، 

 – 32م(  يص  3222ق /  313دمشق )بيرو : دارالقلم، 

32. 

 .22و  2 ص هن زگف. 11
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1.  ،يص پيشدينگفعدنان بن محمد بن عبدهللا آو شلش 

36- 63. 

1 .38 -331 ص هن زگف.

1 ،شا بف لتينف حنتف نف ليگف. ابن حجر العسقالني

، 3ج لك من ففديفع يد زف لن  د ف ل  مند گف لت،،ف 

نيا، بيي تيا( ص سالم الكرنكوي االلماني )بي جا، بی

11. 

1 ،ص پيشدينگف. عدنان بن محمد بن عبيدهللا آو شيلش

332. 

. الحييافا ابييي الفييدا  اسييماعيل بيين كثييير 12

.، ص 3ج پيشينگفالدمشقي، 

هن ز.. 18

 .11، ص ج هن زگف. 13

1الفدا  اسيماعيل بين  . الحافا عماد الدین أبي

 لبت ي فاف لنا يد گفعمر بن كثير القرشي الدمشقي، 

تحقيق عبدهللا بن عبدالحسن التركي )بي جا: بالتعياون 

مع مركز البحوث و الدراسيا  العربيية و االسيالمية، 

م(  322 -3222هيي . ق /  318- 313الطبعة االوليي، 

 .1و  1 ص 

8.و  32ج هن زگف. 11

الدین أبي الفدا  اسيماعيل بين  الحافا عماد .11

؛ 3، ص 4ج پيشدينگفعمر بن كثير القرشيي الدمشيقي، 

وقييد ركيير كثييير ميين : »666و  463، 468 ييص هندد زگف

المفسرین ههنا آثارا فيها مجازفا  كثييرع باطلية، 

 . «یدو العقل والنقل على خالفها...

1 .ص 31ج  هن زگ  ،  و.

1 ،ا يوو يفآشن ييف  ف لد  ف سد م.مرتضي مطهري(

 .3و3فقه، فقه( )قم:  درا، بي تا(  ص

1 ،سر  يلي  فافتأثيرفآزف رف. حميد محمد قاسمي 

قرآن )تهران: سيروش، د سا زفه يف نبي ءفد،فتم سيرف

 .3( ص 318چ اوو، 

1 .311 ص هن زگف - .
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الحافا عماد الدین أبي الفدا  اسيماعيل بين  .12

: »  3ص عمر بين كثيير القرشيي الدمشيقي، پيشيين، 

فالمحتيياج يليييه قييد بينييه لنييا رسييولنا، و شييرحه 

وأوضحه. عرفه من عرفه، وجهله من جهليه. كميا قياو 

علي بن أبي طالب " كتاب هللا فيه خير ما قبلكم ونبيأ 

ما بعدكم، وحكم ما بينكم وهو الفضل لييس بيالهزو. 

من تركه من جبار قصمه هللا، ومن ابتلى الهدى في غيره 

و أبو رر، رضي هللا عنيه : " لقييد تيوفي أضله هللا " وقا

رسوو هللا  لى هللا عليه وسلم وما طائر یطير بجناحيه يال 

"«.أركرنا منه علما 

8 .3ص هن زگف1.

3 .1ص هن زگف1. 

 .ج هن زگف 1، ص.

1.  الحافا عماد الدین أبي الفدا  اسيماعيل بين

و  3 يص پيشينگف، 4عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ج 

1.

1 .64، ص 6و ج  66ص هن زگف  .

. فإن كعب األحبار لما أسلم فيي : » 48ص هن زگف

زمن عمر كان یتحدث بين یدي عمر بن الخطياب رضيي هللا 

مر  عنه بأشيا  من علوم أهل الكتياب فيسيتمع ليه ع

نه  تأليفا له، وتعجبا مما عنده مما یوافق كثيير م

مين  الحق الذي ورد به الشرع المطهر فاستجاز كثيير

الناس نقل ما یورده كعب األحبار لهذا، ولما جا  من 

االرن في التحدیر عن بني يسرائيل لكن كثيرا ما یقع 

مما یرویه غلط كبير وخطأ كثير وقد روى البخاري في 

 حيحه عن معاویة أنه كان یقوو فيي كعيب األحبيار ) 

وين كنا مع رلك لنبلو عليه الكذب ( أي فيما ینقله 

 «.رلك وهللا أعلم ال أنه یتعمد

 .ص 31ج هن زگف ،12. 

 .488و  481،  ص 46ج هن زگف.   

. 641، ص 41ج هن زگف. 

2. ثييم دخلييت سيينة يحييدى : » 664و  648ص هندد زگف

وأربعين وسبعمائة ... وقد أخبر القاضي أمين الدین 

بن القالنسي رحميه هللا شييخنا الحيافا العالمية عمياد 



 

 

 

 

 
 

 

 

 البدایة و النهایةنقد درونی و بیرونی تاریخ نگاری ابن کثیر در 

 

 

 

 

 

911 

                                                                                                                   

ثيم : » 611؛ هميان، ص .« الدین بن كثير رحمه هللا ..

دخلت سنة خمس و ستين و سبعمأئة ... وفي یوم األحيد 

حادي عشر  فر درس بالمدرسة الفتحية  احبنا الشييخ 

عماد الدین يسماعيل بن خليفة الشافعي، وحضر عنيده 

 ...« .جماعة من األعيان والفضال  

8. 633و  636 ص هن زگف. 

3. معيية ولمييا كييان یييوم الج: »  634ص هندد زگف

طليب  -أعنيي ربييع ارخير  -التاسع عشر من الشيهر 

القضاع الثالثة وجماعة مين المفتييين ... والمصينف 

 «.الشيخ عماد الدین بن كثير

 .ج هن زگف 11، ص ...« : كما بسيطناه سيندا و

 «.متنا في تفسيرنا

1 .1، ص 3ج هن زگف. 

1 .3ص هن زگف. 

 .3ص  هن زگ.

 .38ص هن زگف. 

 . ج زگفهن ركر المتوفين في هذه : »...  12، ص

السيينه مييرتبين علييي الحييرور كمييا ركييرهم الحييافا 

 «.الذهبي

 .31، ص 1ج هن زگف  « : و لنذكر ملخص كالم ابين

 ...«.اسحاق 

2 .ج هن زگف 1، ص2 « : و قد استقصيينا أخبياره

في كتاب الكامل في التاریخ ... و هكذا حكي شييخنا 

رأیت في التاریخ لشيخنا اليذهبي  عن الدوالبي و كذا

...«.و 

8 .ص 3ج هن زگف ،83 ؛ ج 31، ص 3، ص 1؛ ج2.

3 .12، ص 3ج هن زگف.

 .18ص هن زگف.

1 .ص هن زگف. 

1 .ص هن زگف.

 .ص هن زگف.

 .18ص هن زگف.

 .ص هن زگف3.
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 .ص هن زگف.

2 .ص هن زگف.

8 .38ص هن زگف .

3 .1ص هن زگف.

 .18ص هن زگف.

1 .ص هن زگف3.

1 .ص هن زگف.

 .1ص هن زگف. 

 .1ص هن زگف.

 .3، ص 33ج هن زگف.

 .ص هن زگف3.

2 .ص هن زگف. 

وهو المشهد الذي : » 416 – 413،  ص46ج هن زگف. 28

یزعمون أنه یخرج منه المنتظر الذي ال حقيقة له، فال 

بن  عين وال أثر، ولو لم یبن لكان أجدر، وهو الحسن 

علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكيامم 

لي  بن جعفر الصادق بن علي بن محمد بن الباقر بن ع

زین العابدین بن الحسين الشهيد بكربال  بن علي بين 

أبي طالب رضي هللا عنهم أجمعين، وقبح من یلليو فييهم 

 «.ویبلض بسببهم من هو أفضل منهم

وقيد ورد عين عليي : »...  664، ص 3ج هن زگف. 23

«.أنه قاو : أنا أوو من أسلم وال یصح يسناده يليه

2. وأما أبيو الحسين : » 64و  48،  ص 44ج هن زگف

علي الهادي ] فهو[ ابن محمد الجواد بن علي الرضيا 

بن موسى الكامم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 

 علي زین العابدین بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي

طالب أحد األئمة االثني عشریة، وهو والد الحسين بين 

علي العسكري المنتظر عند الفرقة الضيالة الجاهلية 

 «.الكاربة الخاطئة

  .666، ص 46ج هن زگف. 21

؛ 3و  1،  يص ؛ ج 38و  2،  ص ج هن زگف. 21

، 33؛ ج 1و  33 ،32،  يص 38؛ ج 11و  33،  ص 2ج 

 .3، ص 31، ج 32ص 
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2. 631 – 614،  ص 3ج  زگفهن. 

2. 614و  638 ص  هن زگ.

2. أبو جعفر الباقر : » 668و  661،  ص 8ج هن زگف

وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بين أبيي طاليب 

القرشي الهاشمي أبو جعفر الباقر، وأميه أم عبيد هللا 

بنت الحسن بن علي، هو تيابعي جليييل، كبيير القيدر 

علميا وعميال وسييادع  كثيرا، أحد أعيالم هيذه األمية

وشرفا، وهو أحد من تدعي فيه طائفة الشيعة أنه أحد 

األئمة االثني عشر، ولم یكن الرجيل عليى طيریقهم وال 

علييى منييوالهم، وال یييدین بمييا وقييع فييي أرهييانهم 

وأوهامهم وخيالهم، بل كان ممن یقدم أبا بكر وعمر، 

ورلك عنده  حيح في األثر، وقاو أیضيا : ميا أدركيت 

 «.ن أهل بيتي يال وهو یتوالهما رضي هللا عنهماأحدا م

2 علي بن أبي طالب، نهج البالغه، جمعيه السييد .

الشریف الرضي، تحقيق الشيخ محمد عبيده، )قيم: دار 

، 3هي . ق( به عنوان نمونه ج  313ش/ 318الزخائر، 

 . 1، ص 33و خ  1، ص 3، خ ؛ ج 18، ص 1خ 

ن احميد االمينيي . به عنوان نمونه : عبدالحسيي22

النجفي، نظرع في كتاب البدایية و النهایية، فيارس 

 .تبریزیان الحسون )بي جا، بي نا، بي تا(

. الحافا عماد الدین أبي الفدا  اسماعيل بين 388

عمر بن كثير القرشي الدمشقي، البدایة و النهایية، 

، ص 32تحقيق عبدهللا بن عبدالحسن التركيي، پيشيين، ج 

  ... « :د الخلفيا  الراشيدین و االئمية و هو أح

المهدیين، و ليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضية، 

و ترتجي مهوره من سيرداب سيامرا، فيإن رليك ميا ال 

حقيقة له و ال عين و ال أثر، و یزعمون أنه محمد بين 

الحسن العسكري، و أنه دخييل السيرداب و عمييره خميس 

سنين، و أما ميا سينذكره فقيد نطقيت بيه االحادیير 

، و أنه یكون في آخر الزمان، و لمرویة عن رسوو هللاا

أمن مهوره یكون قبل نزوو عيسي بن مریم؛ فيان هيذا 

سي  یمال االرض عدال كما ملئت جورا و ملما، و هكذا عي

 «.بن مریم، كما دلت علي رلك االحادیر

الحييافا ابييي الفييدا  اسييماعيل بيين كثييير . 383



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 83، شماره مسلسل 9811بهار  دهم،سال           

 

 

 

 

 

918 

                                                                                                                   
شييري، ج  الدمشقي، البدایة و النهایة، تصحيح عليي

االخبار عن األئمية االثنيي عشير اليذین : » 631، ص 3

كلهم من قریش وليسيوا بياالثني عشير اليذین یيدعون 

يمامتهم الرافضة، فإن هؤال  الذین یزعميون ليم یيل 

أمور الناس منهم يال علي بن أبي طالب وابنه الحسن، 

وآخرهم في زعمهم المهدي المنتظر في زعمهم بسيرداب 

من سامرا وليس له  وجود، وال عين، وال أثر، بل هؤال  

األئمة االثني عشر المخبر عنهم فيي الحيدیر، األئمية 

األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعليي، رضيي هللا عينهم، 

ين األئمة على كال ومنهم عمر بن عبد العزیز بال خالر ب

القولين ألهل السنة في تفسير االثني عشر كما سنذكره 

بي ؛ ا«بعد يیيراد الحيدیر. لحيافا عمياد اليدین أ

الفدا  اسماعيل بن عمر بن كثير القرشيي الدمشيقي، 

البدایيية و النهایيية، تحقيييق عبييدهللا بيين عبدالحسيين 

حتي ارا كان في : » ... 36، ص 48التركي، پيشين، ج 

آخر الزمان خرج المهدي من بالد المشرق و قييل: مين 

مكه ال من سرداب سامرا، كما تزعمه الرافضه من أنيه 

حبوس فيه االن و هم ینتظرون خروجه في آخر الزمان، م

و هذا من الهذیان، و قسط كبير من الخيذالن، و هيوس 

شدید من الشيطان؛ ار ال دليل علي رلك و البرهان، من 

  «.كتاب هللا و سنته و ال معقوو  حيح و ال بيان
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 منابع

  لف(فمن  تفافمآخذفف ،سي

قييم،  مندد  تفتدد ،يالف سدد  گ جعفریييان، رسييوو، -

 .9836انصاریان، 

تد ،يالفسجادي، سيد  يادق و هيادي عيالم زاده،  -

 .9835تهران، سمت،  نگ ،يفد،ف س  گ

 قددت، گفتماندد زفاف  دد زسييلطاني، علييي ا ييلر،  -

)سازوكارهاي جریان قدر  در جمهوري اسالمي ایيران(، 

 .9814تهران، ني، 

ثيرفآزف درف سر  يلي  فافتأمحمد قاسمي، حميد،  -

تهييران،  د سددا زفهدد يف نبيدد ءفد،فتم سدديرفقددرآزگ

 .9811سروش،

)ا يوو  آشن ييف  ف لد  ف سد ميمطهري، مرتضي،  -

 فقه، فقه(، قم،  درا، بي تا.

فب(فمن  تفافمآخذف ر ي

جمعيه السييد  ناد ف لب هدهگعلي بن أبي طالب،  -

الشييریف الرضييي، تحقيييق الشيييخ محمييد عبييده، قييم، 

 هي . ق. 9492/  ش9831دارالزخائر، 

 المد  ف  دنفآو شلش، عدنان بن محمد بن عبيدهللا،  -

  يرفاف ثرهففيف لد ف لحدتيرف،ا يد فافد، يد فمدتف

 د، س فمناجي فتطبيقي ف ليفتمسيرف لقدرآزف لظظدي گ

 م.  2115هي . ق/  9425اردن، دارالنفائس، 

نظرةففيف ا بفاالميني النجفي، عبدالحسين احمد،  -

فارس تبریزیان الحسون، بي جا،  گ لبت ي فاف لنا ي 
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 .بي نا، بي تا

ابن حجر العسقالني، شهاب الدین احمد بين عليي،  -

، 9ج   لت،،ف لك من ففديفع يد زف لن  د ف ل  مند گ

 نا، بي تا.سالم الكرنكوي االلماني، بي جا، بی

 لحدد فاف  دديف لمددت ءفابيين كثييير الدمشييقي،  -

يري، تحقييق عليي شي  سن  ي گف لبت ي فاف لنا يد گ

هيي . ق/  9411بيرو ، دار يحيا  التيراث العربيي، 

 م.9111

 لحدد فاف ندد دف لددتينفع دديف لمددت ءفف،_________ -

، تحقييق عبيدهللا  سن  ي ف نف نرگف لبت ي فاف لنا ي 

بن عبدالحسن التركي، بي جيا، بالتعياون ميع مركيز 

 9493 -9421البحوث و الدراسا  العربية و االسيالمية، 

 م. 9113 -9111هي . ق / 

ابين  –( 53الزحيلي، محميد، اعيالم المسيلمين ) -

كثير الدمشقي، الحافا، المفسر، الميورخ، الفقييه، 

 م . 9111هي . ق/  9495دمشق، بيرو ، دارالقلم، 

 لاددتاينف لادد ،ينيف نددتففييوزي، فييارق عميير،  -

)مقدمة في دراسية نشيأع عليم التياریخ و  لنسلنينف

لهجري/ السادس عشر تطوره حتي بدایة القرن العاشر ا

االمارا  العربية المتحدع، مركيز  –الميالدي، اليمن 

 م . 2114هي . ق/  9425زاید التراث و التاریخ، 

ف- الم  ف  دنف  يدرالندوي، مسعود الرحمن خان،  -

دمشق،  سيرتهفافمؤلم تهفافمناجهففيف ا  هف لا ،يالگ

 م. 9111هي . ق/  9421بيرو ، دار ابن كثير، 

 ج( مقاال 

نظريهفتماند زفافتحليد فحسين زاده، محمد علي،  -

، 21فصلنامه علوم سياسي، ساو هفتم، شيماره  سي سیگ

 .9818زمستان 

 گفنقددتف ادد بفتدد ،يالفالددت،ف سدد  گحضييرتي، حسيين -

 .9818 – 14، ساو 91فصلنامه تاریخ اسالم، ش 

نقتفت ،ينيفتز ،شف  دنفخلدتازف  ف__________،  -

 .9811-19، ساو 98تين، ش پشوهشنامه م س نحهف  ش ، گ
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 تطد ،فتدد ،يالفنگدد ،يفد،ف سد  گفگيب، هي . آر، -

تاریخ نگاري در اسالم )مجموعه مقاال (، یعقوب آژند، 

 .9869تهران: گستره، 

د،آمدتيف درفتد ،يالفنگد ،يف ير نديفافموسوي، جماا،،   -

، ساا،  33دانشگاه انقاب،،     تأثيرفآزفد،فت ،يالفنگ ،يف س ميگ

31.  


