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 .1مقدمه

آشنایی با تاریخنگری وتاریخنگاری مورخان ،نقش مستقیمی در بهره منددی ا آادار آندان
دارد .به عبارتی عدم آگاهی ا نوع نگاه و رویکرد مورخان نسبت به رویدادهای تداریخی و
عدم توجه به روش های آنان در ابت رویدادها ،سبب انحراف در تحقیقات و کاهش سطح
کیفی توصیف و تحلیل تاریخی خواهد شد.
وقتی سخن ا بررسی تاریخنگری وتاریخنگاری مورخان سدههای نخستین اسالمی به
میان میآید ،به معنای آن نیست که آنان به مسائل و پیچیدگیهای فیلسوفان تاریخ امرو
توجه دارند و یا روششناسی سامانمند و امرو ی را پیگیری کردهاند .بلکه تالش میشود
تا به نگرشهای بنادین مورخان که در آاار آنان نقش دارند ،دست یدابی و دددددههدای
روشی آنان را بررسی کنی .
تاریخ و سیره معصومان

ا مه ترین ،حو ههای تاریخشناسی شیعیان اسدت کده در

بیشتر موارد به وسیله محداان به ابت رسیده است .این موضدوع سدبب شدده اسدت ،ایدن
پرسش به وجود آید که آیا میتوان آنان را مورخ و آاارشان را تاریخنگاری دانست؟ در این
راستا ،مقاله حاضر ،فرضیه فعالیت تاریخنگاری یکی ا محداان و متکلمان بزرگ امامیه را
به آ مون میگذارد.
طبیعی است که در صورت اابات فرضیه ،بینشتاریخنگار بدر روش تداریخنگداری وی
اارگذار خواهد بود .با این توضیحات ،رویآورد تحقیق ،5بهدرهگیدری ا روش توصدیفی و
تحلیلی در معرفی مجموعه تاریخنگاری روایی امامیه و تعیین جایگاه تداریخنگداری شدیخ
صدوق(د915.ق) در آن است و سپس بررسی رویکردهای مؤار برتاریخنگاری شیخ صدوق

با مطالعه ابواب و گزارههای تاریخی عیون اخبارالرضا

خواهد بود.

 .1ردیودرد خ نند راهی ب ای نزدیک شد بز خسئ ز د رهی ف ی ب ای شک ر نظ یز است (ق اخ کی ،ردش
شن سی خط لع ت دینی ،ص.)222
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عالوه بر اهمیت دستیابی به بینش و روش تاریخنگاری شیخ صدوق برای بهرهمندی
ا اار وی ،تأکید بر این نکته ضروری است که بینش و روش تاریخنگاران در حو ه سدیره
معصدددومان

بدددا بررسدددی آاارشدددان در دسدددترس خواهدددد بدددود و بدددا شدددناخت

ویژگیهایتاریخنگاری آنان ،میتوان به صورت عالمانه و روشمند ا آاار مکتوب آنان بهره
برد .بنابراین ،مقاله حاضر می تواند پدیش درآمددی بدرای سدطح بنددی فعالیدت تداریخی
نویسندگان تاریخ ندگانی معصومان

ا جهت میزان توجه آنان به قواعد تاریخشناسدی

باشد.
 .2پیشینه تحقیق

تحقیقی که به طور مستقی به مسئله تحقیق حاضر پاسخ دهد ،یافت نشدد امدا پیشدینه و
پژوهش های همسو با تحقیق حاضر در سه بخش معرفی میشود .بخش نخسدت ،شدامل
تحقیقاتی است که به ویژگیهای تاریخنگاری محداان 5به ویژه شیخ صدوق 4میپردا ندد
که مقاله بررسی دو اارتاریخنگاری شیخ صدوق ااری مه در این مینه است.

9

 .1ب ای ن تنز ،خنصتر داداشنژاد« ،ر ریخنت ری شیعی در سد ه ی نخس ین» ،ن خز ر ریخ پژده ،1831 ،
س ل ستد ،ش11؛ ق سو ه ن نی ،شیخ خفید در ریخنت ری؛ خنصتر بخوی ،ر ریخ نتش را اخ خیشز ا قش
ستد ر هف و.

 .2ب ای ن تنز خیرتا ا این رحقیق ت ن د ب د :خ ید خع رف ،خحدث ص دق؛ سید خحسن ختستی ،خینز ه
د س چ زه ی فک ی شیخ صددق؛ ص د بدال ی« ،خع نی االهب ر د سبک خؤلف در نت رش و » ،شیعز
شن سی ،1831 ،ش21؛ طفز رس « ،ردش شیخ صددق در ک ل الدین د ر د النع ة» ،دیث پژدهی،
 ،1832ش3؛ خ دی ج لی« ،نت هی بز ف ا د ف دد ک رن خز دیث نت ری شیخ صددق» ،ک ب قیو،
 ،1831ش2؛ وندر جی نیتخن ،ددر شکلگی ی رویع ددا د اخ خی.

 .8نع ت اهلل صف ی ف دش نی« ،ب رسی دد اث ر ریخنت ری شیخ صشددق» ،فصش ن خز ن خشز رش ریخ پژدهش ،
 ،1831ش .11
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نویسنده این مقاله به صورت فشرده و با نگداهی گدذرا بده ار یدابی سدندی و متندی

عیون اخبارالرضا

و کمال الدین و تمام النع ة میپردا د ،اما عوامل مؤار برتاریخنگاری

وی را بررسی نمینماید و بده روشهدای تداریخنگداری شدیخ صددوق در ابعداد مختلدف
نمیپردا د.
بخش دیگر پیشینه تحقیق ،بررسی های صورت گرفته در راستای فه بیدنش و روش

مورخان است که برای نمونه میتوان ا مقداالتی ،چدون بیدنش و روش درتداریخنگداری
عتبی ،5بینش و روش درتاریخنگاری و تاریخنگدری حمددام مسدتوفی 4و بیدنش و روش
درتاریخنگاری حافظ ابرو 9نام برد .شخصیت ها و آاار مورد بررسی در این تحقیقات  ،کمتر
به تاریخ معصومان

می پردا ند ،اما تحقیق حاضر ا ساختار پژوهش آنهدا بهدره گرفتده

است.
بخش سوم ،تحقیقات کالمی و حدیثی است که به روش تاریخنگداری شدیخ صددوق
اشاره میکنند .بدیهی است که برای شناخت بستر حیات نویسنده واندیشه وی باید به این

آاار مراجعه کرد .برای معرفی این گروه ا آاار میتوان به کتابهایی ،چون مکتب حدیثی
ق  2و جستارهایی در مدرسه کالمی ق  1اشاره کرد .ه چنین ،کتاب شیخ صدوق 6کده در
 .1اس

یل سن اد « ،بینآ د ردش درر ریخنت ری بی» ،ر ریخنت ی در ریخنت ری ،1833 ،ش .8

 .2ذک اهلل خح دی د خسعتد ودینز دند؛ «بینآ د ردش درر ریخنت ری د ر ریخنتش ی

شداهلل خسش تفی»،

ر ریخنت ی در ریخنت ری ،1838 ،ش .11
 .8خحبتبز ش فی د خعصتخز

ج ینی« ،بینآ د ردش درر ریخنت ری

 ،1831ش .21
 .1خح درض جب ری ،خک ب دیثی قو.

 .5ج عی ا نتیسندگ  ،جس ره یی در خدرسز ک خی قو.
 .1سید سن ط لق نی ،شیخ صددق ،پژدهوکد ک د د ف سفز اس خی.

فظ اب د» ،خط لع ت ر ریخ اس د،
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راستای طرح کالن اندیشه نامه متکلمان امامیه به چاپ رسیده است و مقدمه مؤسسه امام
بر کتاب ال دایة 5را میتوان ا تحقیقات مه در پیشینه مقاله حاضر دانست.

هادی

 .3شیخ صدوق وتاریخنگاری روایی امامیه

ابوجعفر محمّد بن على بن حسین بن بابویه قمى مشهور به شیخ صددوق ،ا بدزرگ تدرین
علمای امامیه در عصر آل بویه(229 -943ق) است که با توجه به ه دوره بودن ایشان با
آدا دیبت کبری(947ق) و آاار متعدد حدیثی ،کالمی و تاریخی ،نقشی کلیدی در تددوین
میراث اهل بیت

دارد.

4

عالوه بر آن ،آاار شیخ صدوق را میتوان آینه تمام نمای نگرشهای حدیثی و کالمی
شیعه در این قرون دانست 9.این امر در کنار پرداختن به تاریخ ،ابت وقایع گذشته پیامبران
و ائمه

و توجه به رویدادهای سیاسی و اجتماعی عصر ائمده

کده در ادامده بده آن

میپردا ی  ،سبب میشود دستیابی به تاریخنگری وتاریخنگاری شدیخ صددوق ،اهمیتدی
فراوان یابد.
بررسی کتابهای مفقود شیخ صدوق 2چون تاریخ ،اخبار ،اوائدل ،اواخدر و فضدایل بدا
توجه به عناوینی که در نام آنها وجود دارند ،نشان میدهد که وی نه تنها به گزارشهدای
تاریخی و کتاب های نوشته شده با این عناوین مشهور است ،بلکه در موارد متعددد ا آنهدا
 .1صددق ،ال دایة.
 .2ب اى اط ع بیو درب ر دی د وث ر ایو  ،رك :ن شى ،رج ل ،ص  833ش 832؛ ابن الندیو ،ف سشت،
ص .211
 .8ب ای اط ع بیو  ،ر.ك :ر

ی ،نک ری درب ر اه یت وث ر شیخ صددق.251 -131 ،

 .1ب ای خو هد وث ر ر ریخی شیخ صددق ،ر.ك :ن شی ،رج ل ،ص832-833؛ طتسی ،ف ست،

ص283؛ خ ی ،ا ی

الویعز ،ج ،11ص25-21؛ هوچنین ب ای خو هد وث ر ر ریخ نت را اخ خیز ر ق

هف و د وث ر ون  ،ر.ك :بخوی ،ر ریخ نت را اخ خیز ا ق

ستد ر هف و ،ص .512-22
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در آاار خود بهره می برد .با این حدال ،ایدن پرسدش مهد پدا برجدا اسدت ،آیدا مدیتدوان
فعالیت وی در گزارش وقایع را تاریخنگاری و به عبارتی هماهنگ با قواعد تداریخشناسدی
دانست؟
در یک تعریف ،تاریخنگاری کوششی برای انتقال روح و اطالعات مانه بهوسیله مورخ
با قالبهای ویژه است 5.این مفهوم بر این اسداس در مقابدلم مفهدوم وقدایعنگداری قدرار
میگیرد که در آن ،تنها بر ابت دیدهها بهوسیله شخص حاضر در حاداه و یا ابت شنیدهها
تمرکز مدیشدود .شداید مهد تدرین وجدوه تمدایز ایدن دو مفهدوم ا یکددیگر ،آن اسدت
کهتاریخنگاری پیوندی ناگسستنی با شخصیت ،جایگاه ،موقعیت اجتماعی ،فکری و انسانی
مورخ دارد ،اما وقایعنگار میتواند فارغ ا هر نوع پیش ذهن به نگارش آنچه دیده یا شنیده
است ،بپردا د.

4

بر این اساس ،میتوان این ادعا را طرح نمدود کده بخشدی ا مندابعم بدهجدای ماندده
امامیه در حو ه تاریخ و سیره معصدومان

کده بدهوسدیله محدداان نوشدته شدده اسدت

در مبحددت تدداریخنگدداری قددرار مددیگیددردز یددرا بددا وجددود تددأایر رویکددرد حدددیثی و
کالمی نویسندگان در گزارشهای تاریخی در بسدیاری مدوارد ،نویسدنده بدر اسداس ندوع
فه  ،نوع نیا و نوع تعریف خویش و در مرحله بعد ،نوع تعریفدی کده مخاطبدان ا تداریخ
دارند و در مرحله سوم ،آن اندیشه نهایی که بر اساس آن به تاریخ روی میآورد ،به تاریخ
مینگرد.
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 .1ض ری ،سن ،رأخ ری در و ر ریخ در ریخنت ری اس خی ،ص.31

 .2ر.ك :ه

 ،ص.35-31

 .8ر.ك :ه

 ،ص31؛ ب ای ن تنز درب ر اهداف ،ر.ك :ه ن نی ،شیخ خفید در ریخنت ری ،ص53-55؛

درب ر اندیوزه ی ن ظ ب ر ریخنت ری دی ،ر.ك :ه

 ،ص.112-111
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با این حال ،ا آنجا که رویکرد حدیثی که ا مهد تدرین عناصدر آن ،گدزارش اخبدار
بهوسیله افراد مورد اطمینان است در تمامی آاار یاد شده ،قابل پیگیری است ،این آادار را
میتوان در مجموعهای با عنوان تاریخنگاری روایی امامیه 5بررسی کرد.
در این مقام ،طرح دو نکته میتواند شبهات احتمالی را بر طرف کندد .نخسدت آنکده
تردیدی نیست ،میزان توجه به قواعد و ضوابط تاریخشناسی با توجه به وضعیت و نیا های
متفاوت مانی و مکانی و افکار نویسنده ،نمیتواند یکسان باشد .دیگر آنکه اابات ادعدای
یاد شده و قرار دادن میراث به جای مانده ا محداان در مجموعه یاد شده ،پس ا بررسی
اار و میزان تطبیق آن با معیارهای تاریخشناسی صورت خواهد گرفت.

با این مقدمات میتوان ابواب شامل گزارههای تاریخی در عیون اخبارالرضا

را یکی

ا بخشهای تاریخنگاری روایی امامیه دانست .ایدن مطلدب بدا تمرکدز بدر ویژگدیهدای
تاریخنگاری شیخ صدوق و تطبیق و هماهنگی تاریخنگاری وی با دیگر مورخدان  ،بیشدتر
نمایان میگردد که در ادامه به برخی ا این موارد اشاره میشود.
 .1-3گزینش ،دسته بندی و چینش اخبار

یکی ا ویژگیهای مه فعالیت مورخان ،تالش برای گزینش اخبار و ارائه برداشدت و
فهمی مشخص ا رویدادها بر اساس گزینش است 4.این ویژگی در آاار بسیاری ا مورخان
متقدم ،چون یعقوبی مشداهده مدیشدود 9.شدیخ صددوق در برخدی مدوارد بدا آنکده بده

گزارشهای متعدد دسترسی دارد ،ا بیان آنها در عیون اخبارالرضا

خودداری میکند.

2

 .1ر.ك :رت یدی نی  ،ردح اهلل د صف ی ف دش نی ،نع ت اهلل« ،ب رسی رح ی یر ریخنت ری ردایی اخ خیز ر
نی ز ق

پن و» ،فص ن خز ر ریخ اس د ،1831 ،ش.11

 .2ب ای ن تنز :ض ری ،ردش پژدهآ در ر ریخشن سی ،ص .33 ، 88-23
 .8طیبی ،ر ریخ نت ری یعقتبی سی ی در ردش د دردن یز ،ص.11
 .1چن کز خیرتا ا ب هی اهب ر ختجتد در ک فی درب ر ر ریخ ندگ نی اخ د رض

ی د ک د کز ب هی

در یت بی خیشتد د ب هی بی ن یشتد .ب ای ن تنز ر.ك :ک ینی ،ک فی ،ج ،1ص821؛ ج ،1ص.123
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نکته مه آن است که شیخ صدوق به بیان اخبار اکتفا نمیکند و انتخاب روایتهدا ا
طریق مقایسه و استدالل برای با آفرینی صورت میگیرد .به عبارتی ،تاریخنگار آنچده را
که مناسب با دیدگاههای خود میبیند ا میان واقعیتهای تداریخی برمدیگزیندد و دسدته

بندی میکند .تحقق این موضوع در گزارههای تاریخی عیون اخبارالرضا
توجه شیخ صدوق به تحلیل و ار یابی حوادث است.

 ،نشان دهنده

5

عالوه بر گزینش و دسته بندی ،شیخ صدوق تالش میکرد پیش ا بیان اخبار به طرح
مینه و مقدمات آن بپردا د .به عبارت دیگر ،او با گزارش اخباری که ا جهت مانی مقدم
هستند ،مینه را برای طرح و پذیرش خبری دیگر فراه میکند.
برای نمونه ،ابتدا در اخباری ،هدف و مقصود شاعران را ا مراجعه به امدامرضدا

(د.

 439ق) بیان میکند و سپس درباره ورود آنان نزد آن حضرت را گزارش میدهد 4.بررسی
چینش روایتها نشان میدهد که گاه شیخصدوق ،استداللی کامل را به وسیله طرح اخبار
میکند .چنانکه درباره دلیل پذیرش والیتعهدی ا سوی امام

 ،ا طرفی مجبور بودن

و ا سوی دیگر امرات و لزوم قدرار گدرفتن

امام

در مهاجرت به مرو و حقانیت امام

امام

در منصب والیت عهدی را به عنوان مقدمات نتیجه گیری درباره کیفیدت پدذیرش
9

والیتعهدی بیان میکند.

 .2-3حضور عنصر رخداد در موضوعات تاریخی

براساس مبانی معرفت شناسی سنتی ،موضوع ،عمده ترین معیار تفکیک معارف است.

2

بررسیها نشان می دهد که به لحاظ موضوعی ،رخداد یکی ا اجزای جدایی ناپذیر هر اادر
 .1ب ای ن تنز ،ر.ك :صددق ،یت اهب رال ض
 .2ه

 ،ص.253

 .8ه

 ،ص.811-235

 .1ک ک یی،

 ،ج ،2ص.882

ضی ذاری بز نتا خعی ر ر یز تد ،ص.8-1
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تاریخنگارانه است 5.بنابراین ا آنجا که موضوع محوری در گزارههای تاریخی کتاب عیون
اخبار الرضا

 ،رخدادهای تاریخی ،چون والیتعهدی امام رضا

است ،این اار متندی

تاریخنگارانه است .با مطالعه این بخش میتوان دریافت که شیخصددوق در بیدان رویدداد
تاریخی ،نقطه شروع و پایانی را ترسی می کند و مطابق با آن ،اخبار را در جای خود قدرار
میدهد .چنانکه به ترتیب به موارد یر میپردا د.

4

الف .چگونگی تصمی مأمون(د451 .ق) برای قرار دادن امامرضا

به عنوان خلیفدهز

ب .فرستادن نامه ا سوی مأمون برای ایشانز ج .ارسال نمایندگان ا سوی مأمون بدرای
آوردن امام
امام

به مروز د .فضا سا ی مأمون در میان مردم برای اقدامشز ه .تالشهدای

برای نشاندادن باطن تصمی مأمون به شیعیانز و .مراس بیعدت بدا امدام

بده

عنوان ولی عهدز  .خطبههای بزرگان و اقدام شاعران پس ا مراس ز ح .چگدونگی ناکدام
ماندن مأمون با فعالیتهای امامرضا
امام

و ت .تصمی مأمون برای بده شدهادت رسداندن

.
به عبارت دیگر ،توجه به عنصر رخداد سبب می شود شیخ صدوق رویددادها را جددا و

پراکنده نبیند و تالش کند وقایع گذشته را به صورت مستمر ،نجیروار و با در نظر داشتن
ارتباط ساختاری بین اجزای مختلف مشاهده نماید 9.این موضوع در آادار دیگدر مورخدان،

چون یعقوبی(د412 .ق) دیده میشود 2.مرور فهرست کلی و فهرست اخبار ابواب عیدون
5
اخبارالرضا  ،ارتباط بین اخبار را در این کتاب نمایان میسا د.
 .1ب ای اط ع بیو در این ب ر  ،ر.ك :وغ ی ی ،نقآ ختضتع در ردشن س ه ن خف تد خ ن ر ریخ نت رانز،
ص.21-12
 .2ب ای خ

ظز ر ریب ی د شد  ،ر.ك :صددق ،یت اهب رال ض

 .8پ ک چی ،ردش شن سی ر ریخ ،ص.811
 .1طیبی ،ر ریخ نت ری یعقتبی سی ی در ردش د دردن یز ،ص.11

 .5صددق ،یت اهب رال ض

 ،بخآ ف ست اهب ر.

 ،ج ،1بخآ ف ست اهب ر.
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 .3-3بیان دستههای خبری و آرای گوناگون

یکی ا ویژگی های فعالیت مورخان ،توجه به آرای گوناگون درباره یک رویدداد اسدت.
برای نمونه برخی ،چون طبری(د953 .ق) بیان دسته های خبری را کده ا آرای گونداگون
دفاع میکنند در دستور کار خود قرار میدهند 5.یکی ا ویژگیهایتاریخنگاری شیخصدوق
در یدک موضدوع توجده دارد و گداه بدرای ارائده آرای

آن است که وی به اخبا ر متعدار

گوناگون ،هر دو دسته روایتها را بیان میکند.
او در موارد معدودی به طور صریح ،رأی نهایی خود را درباره چگدونگی واقعده اعدالم
می کند و در بیشتر موارد ،عقیده وی تنها با مشاهده نوع بیان اخبار و شکل کلدی عبدارات
قابل فه است .برای نمونه ،درباره چگونگی نامگذاری امامرضا

به این لقب ،دو گروه ا

روایتها را می آورد و در نهایت با توجه به تعداد روایتهای یک دسته و جملهبندی اخبدار
مددیتددوان احتمددال داد کدده وی نددامگددذاری ا سددوی خداونددد ،پیددامبر (د55.ق) و امددام
کاظ

(د519 .ق) را میپذیرد.

4

ه چنین در پاسخ به مان میالد و شهادت حضدرت رضدا

بدا بررسدی گدروههدای

مختلف اخبار میتوان در برخی جزئیات به نتایجی رسید 9.البته در برخی مدوارد ،وی تنهدا
به بیان آرای مختلف ا منابع گوناگون میپردا د و مشدخص نیسدت کده کددام سدخن را
ترجیح می دهد .چنانکه در اخبار مربوط به مهاجرت امامرضا

به مرو ،اخبداری را بیدان

میکند که گاه ا جهت مکانی ،قابل جمع نیست و هیچ عقیدهای ا سوی نویسنده دربداره
آن بیان نمیشود.

2

 .1ب ای اط ع ا ردش ی د شد در ر ریخ نت ری طب ی ،ر.ك :خح تدی ،ردشر ریخنت ری خح د بن
ج ی طب ی ،ص.83-81

 .2صددق ،یت اهب رال ض

 ،ج ،1ص .22-13

 .8ه

 ،ج ،1ص21،81؛ ج 2ص .121- 111

 .1ه

 ،ج ،2ص.211-283
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 .4-3توجه به آرای دیگر مورخان و محدثان در گزارش واقعه

یکی ا ویژگیهایتاریخنگاری شیخصدوق ،توجه به بیان اخباری اسدت کده ا سدوی
برخی محداان و مورخان در گزارش واقعه خاصی بیان میشود .بدرای نمونده در موضدوع
مربوط به مادر امام رضا

 ،نامهایی ،چون سکن النوبیه ،اروی ،نجمه ،سدمانه و کنیده ام

البنین ا سخن دیگر اخباریان طرح میکند 5و یا در موارد متعددی به شهرت یک رأی در
بین مورخان اشاره مینماید.

برای نمونه میتوان به عبارت «و حدانی بهذا الحدیت دیر واحدد مدن المشدایخ عدن
محمد بن ابی عبدام کوفی» 4اشاره کرد .بررسی منابع شیخصدوق نشان دهنده ویژگدی
یاد شده است که برای نمونه میتوان به دو تکنگاری مربوط به امامرضا

الرضا

زیعنی دفش

نوشته ابوالصلت هروی(د496 .ق) 9و اخبار علدی بدن موسدی الرضدا

نوشدته

عبدالعزیز بن یحیی جلودی(د994 .ق) 2اشاره کرد.
البته ،توجه به رأی مورخان دیگر به معنای پذیرش آرای ایشان نیسدت .چندانکده در
موارد متعددی ،گزارشی ارائه می شود که ا جهت چگونگی وقوع حاداه ،بدا اخبدار موجدود
پیش ا عصر شیخ صدوق تفاوت دارد .برای نمونده ،شدیخ صددوق در بخدش مربدوط بده
والیتعهدی امام رضا

 ،اخبار جدیدی را ارائه میکند و به سخن شیخ کلینی(د947 .ق)

که به عنوان رأی مشهور موجود بوده است ،تکیه نمیکند.
 .1ه

 ،ص.25

 .2ه

 ،ج ،1ص.285

 .8ن شی ،رج ل ،ص.215

 .1ه

 ،ص.211

 .5صددق ،یت اهب رال ض

 ،ج ،1ص.88-23

1
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او گاه با طرح دالیلی به رد دیگر آرا در یک موضوع میپردا د .برای نمونه بده اعتقداد
شیخ صدوق ،انتخاب امامرضا

ا سوی مأمون و با تصدمی مسدتقی او صدورت گرفتده

است ،نه ا سوی فضل بن سهل(د439 .ق)ز یرا فضل به ایدن دلیدل کده تربیدت یافتده
برمکیان بوده است ،پیوسته با امام
پیشنهاد دهنده امامرضا

به دشمنی میور یدد و چندین شخصدی نمدیتواندد

به عنوان ولیعهد باشد .شیخصدوق با ارائه این دلیل به صدورت

صریح ،سخن نویسنده اخبار دال خراسان 5را نادرست میداند.

4

 .5-3توجه به مجموع قراین در ارزیابی خبر

بررسیها نشان میدهد که مبنای قدمای محدداان امامیده در صدحت خبدر ،وادوق و
اعتماد به صدور روایت ا ناحیه معصوم

بوده است .این اعتماد در نزد آنان ممکن بود با

بررسی سندی و یا ا طریق شواهد و قدراین خدارجی کسدب شدود 9.ایدن روش در ارائده
گزاره های تاریخی بهوسیله شیخ صدوق مشاهده میشود .چنانکه به ندرت اخباری بیدان
میشود که منتسب به امام

بوده است و بهوسیله خود ایشان بیان شده است .به عبارت

دیگر ،وی در موارد متعدد به سخن اصحاب آن حضرات ،بینندگان رویددادها ،منتسدبان و
خویشاوندان کسانی که خبر را مشاهده کردهاند ،اعتماد میکندد و خبدر بده خدود معصدوم
منتهی نمیشود.
شواهد دیگری برای توجه شیخ صدوق به مجمدوع قدراین وجدود دارد .بدرای نمونده،
شیخصدوق پس ا بیان یک خبر ،با به کار بردن عبارت « انا بریء مدن عهدده صدحته»
 .1این اث نتش ز سین بن ا د س خی(د .ق  )1است کز بز س گذشت ردیداده د ندگی ب هی سی ست

خدارا ای انی اهل ه اس خیپ دا د (ب ای اط ع بیو  ،ر.ك :ابت ی سش خی ،خقدخشز ک ش ب اهبش ر دال
ه اس ).

 .2صددق ،یت اهب رال ض

 ،ج ،2ص.812

 .8فیض ک ش نی ،التافی ،ج ،1ص22؛ خدی ش نز چی ،و الحدیث ،ص .111
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تأکید دارد که تنها ناقل خبر است و درستی آن را برعهده نمیگیرد 5.این در حدالی اسدت
که سند این خبر در اخبار دیگر تکرار شده است 4اما در آن موارد به ضدعف روایدت اشداره
نمیشود .بنابراین به نظر میرسد ،شیخصدوق به دلیل مسائلی که در ارتبداط بدا مضدمون
خبر و نه سند آن بوده است ،خود را ا درستی آن مبرا میداند.
 .4رویکردهای مؤثر برتاریخنگاری شیخ صدوق

بررسی گزارههای تاریخی عیون اخبارالرضا

نشان دهنده آن است که نگاه و بینش شیخ

صدوق ،نقش مستقیمی درتاریخنگاری وی دارد که در ادامه بررسی میشود.
 .1-4بینش نص گرایانه انتقادی

بخش مهمی ا ندگانی شیخ صدوق ،حضور وی در جلسات و محافل علمی و ارتباط
وی با بزرگان امامیه در مه ترین و فعالترین حو ه امامیمذهبان در قرن سوم و چهدارم

9

گذشت که بعدها به مدرسه حدیثی ق در برابر مدرسه کالمی بغداد مشهور شد.
در مدرسه کالمی بغداد ،حدیت بخش جدایی ناپذیر آمو ههای دینی بود .با این حدال،
مدرسه کالمی بغداد با قرار دادن عقل در جایگاهی باالتر ،خود را ا مدرسه ق که بر بیان
حدیت متمرکز بود و این روش را ا قرن دوم 2تا دوره دیبت 1ادامه داد ،جدا نمود.
حضور شیخصدوق در ق سبب شد ،آاار وی متأار ا مبانی و روشهای ایدن مکتدب

5

باشد .نخستین ویژگی روش حدیثی ،گرایش شدید به ظاهر حدیت و پرهیز ا دخالت دادن
 .1صددق ،یت اهب رال ض
 .2ه

 ،ج ،2ص.112

 ،ج ،1ص .11

 .8درب ر ش ت خب ث دیثی در قو د خ اجعز ل

دیت بز و ؛ ر.ك :طتسی ،الغیبة ،ص.211

 .1کوی ،اه ی ر خع فة ال ج ل ،رقو .111-111
 .5ب ای ن تنز درب ر اررب ط دیثی ب اخ د ب ق
ص.11 ،51 ،23 ،22

ر اخ د سن سک ی

 ،ر.ك :ب قی ،خح سن،
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عقل در فه و نقادی حدیت است 4.بنابراین ،همت اصلی دانشمندان این حدو ه بدر جمدع
آوری احادیت ،ضبط و حفدظ آن بدود .جالدب اسدت کده مطدابق برخدی شدواهد ،برخدی
استدالل های عقلی که کوششی برای حمایت ا شیعیان محسوب میشد ،بهوسیله عالمان
مکتب حدیت محکوم میگردید.

9

شیخ صدوق متأار ا این مکتب ،تمام آمو ه های دین در موضوعات فقهی ،کالمدی و
تاریخی را تنها در قالب حدیت میپذیرد و در کتابهای مختلف با اتصال آمو هها ا طریق
اسناد به معصومان

 ،آنها را ارائه می دهد .بینش نص گرایانه شیخ صددوق در نگدارش

گزارههای تاریخی کتاب عیون مشخص است .چنانکه هیچ خبدری را بددون سدند بیدان
نمیکند.
این موضوع ،عالوه بر کشف اطالعات مه تاریخی به وسدیله تحلیدل اسدناد ،نشدان
می دهد که نویسنده کتاب به دنبال جعل خبر نبوده است 2.بیان سلسله سند ،این امکان را
به محقق میدهد که برای دستیابی به درستی خبر ا راه نقد سند وارد شود .هد چندین،
اطالعاتی برای شناسایی مشایخ و راویان اسدناد ارائده مدیدهدد و ا اشدتباهات احتمدالی
جلوگیری میکند.

1

تأایر دیگر این بینش ،آن است که شیخ صدوق برخالف فعالیت بسیاری ا مورخان در
موارد متعددی به مان و مکان تحمل خبر اشاره میکند کده ایدن خدود بده ار ش اسدناد
 .1ب ای اط ع رفصی ی ا ف ا د ف دد خک ب دیثی قو ،ر.ك :جب ری ،خک ب دیثی قو ،ص .53
 .2خقصتد و نیست کز اهل قو ب ه گتنز اس دالل ق ی ب ای اثب ت ی

خخ لف بتدند(ه

 ،ص)135؛ ب کز شیت رایج و

شل ختضشت ت دینشی د خشذهبی

ص سبب شد خب نی تد دیت در انزدا ق ار گی د.

 .8ب ای ن تنز ،صددق ،اال ق دات فی دین االخ خیز ،ص21؛ خفید ،رصحیح اال ق د االخ خیز ،ص.113
 .1ی ا در اهب ر خ عددی ،ا اشخ ص ی ط یقی ضعیف ردایت نقل ک د اند در
ان س ب هب بز اف اد ختثق د خترد پذی ش اخ خیز ،ا

 .5ب ای ن تنز ،ر.ك :صددق ،یت اهب رال ض

د خخ طب را ج ب ن یند.

 ،ج ،1ص .123 ،122 ،113 ،51

لی کز خیرتانس ند ب

888

سال بیستم ،شماره هفتادوهفتم  ،بهار 8931

میافزاید 5.نکته مه دیگر که کمتر به آن توجه میشود ،آن است که روش نص گرایانده
شیخ صدوق سبب شده است وی برای دستیابی به اخبار ،ه چدون برخدیتداریخنگداران
دیگر ،4سفرهای علمی متعددی را در دستور کار خود قرار دهد.

مطابق اطالعات موجود در اسناد عیون اخبارالرضا

 ،وی بدرای نگدارش اادر مدورد

بررسی ،ا اخبار به دست آمده در بیش ا ده سفر علمی خود بهره برده است .این سدفرها
در نقشه پایین مشاهده میشود.

 .1ب ای ن تنز ،ر.ك :ه

 ،ج ،1ص.212 ،258 ،221 ،222 ،53

 .2ب ای ن تنز درب ر یعقتبی ،ر.ك :یعقتبی ،الب دا  ،ص  18 ،12 ،11 ،5د .13 ،13
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البته برخی ویژگیهای اسناد گزارش شده بهوسیله شیخ در کتاب عیون ،سبب آشفتگی
محققان برای ار یابی اخبار به وسیله اسناد خواهد شد ،مانند اینکه بیشتر مشایخ و راویان
نام برده در اسناد ناشناختهاند.

5

یکی ا ویژگیهای فعالیت شیخصدوق آن است که در هنگام بیان خبر ،به بیان سدند
به عنوان مالکی اساسی توجه میکند .بندابراین ،در مدوارد متعددد بدا آنکده سدند اخبدار،
موضوعی یکسان بوده است و این امکان وجود دارد که اخبار را بدون سند بیان کندد ،بدر
طرح آن تأکید دارد.

4

در صورت پذیرش برخی شواهد میتوان گفت که به عقیده شیخ صدوق ،هرگاه سلسله
سند تأیید شود ،نمیتوان خبر را کنار گذاشت .چنانکه شیخصدوق پدس ا بیدان روایتدی،
تأکید میکند که در روایتها ،گروهی ا اسحاق و گروهی ا اسماعیل به عنوان ذبیح یاد
میکنند و چون احادیت با سند صحیح وارد شدهاند ،راهی برای رد آن وجود ندارد.

9

اهمیت دادن شیخصدوق به سلسله سند تا اندا های است که در بسیاری ا اسدناد ،ندام
مشایخ و راویان متعددی را در هر طبقه بیان میکند .برای نمونه میتوان ا خبدرهدای ،2

 74 ،21 ،26 ،43عیون اخبارالرضا

نام برد 2.ه چنین در مواردی به وجود طدرق دیگدر

 .1این ختضتع را ب ید بز دلیل سف ه ی شیخ د نقل ردایت ا خدارس دیثی خخ ف دانست کز در نقوز
ارائز شد است د در خ ن بز هتبی خو هد خیشتد.

 .2ب ای ن تنز ،ر.ك :صددق ،یت اهب رال ض
 .8ه

 ،ج ،1ص 22-25؛ ج ،2ص.28-83

 ،ص.821

 .1ب ای ن تنز در هب ش ر  1این ک ب ،هو خ ا پدرش ابن ب بتیز(د823 .ق) ،خح شد بشن ختسشی بشن
خ تکل د خح د بن ی بن خ جی تیز ن د ب د است .الب ز اش ر شد کز ب هی ا شخصیته ی بی ششد در
اسن د شیخ صددق ب ای دی ق بل قبتل هس ند اخ ن خی ا ون در ک به ی خو تر رج ل نی خد است د بشز
نتا خو یخ شیخ صددق شن ه ز خیشتند(ن شی ،رجش ل ،ص 211د212؛ طتسشی ،ف سشت ،ص،112
.)125
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برای خبر که در کتاب های دیگر وی طرح شده است ،اشاره میکند .چنانکه در خبدر 63

به طریق دیگر در کتاب خصال ،در خبر  69به طریق دیگر در کتاب کمال الددین و تمدام
النع ة و در خبر  599به طریق دیگر در کتاب خدینة العل اشاره دارد.
یکی ا مواردی که ا رویکرد نص گرایی شیخ صدوق گرفته میشود و میتوان ا آن
به عنوان ویژگیتاریخ نگاری وی یاد کرد ،توجه وی به عبارات دشدوار و مدبه در برخدی
اخبار است .شیخ صدوق در این موارد ،پس ا بیان خبر به صورت کوتاه به توضیح و تفسیر

مددتن خبددر مددیپددردا د .بددرای نموندده ،مددیتددوان بدده نخسددتین خبددر بدداب  23عیددون
اخبارالرضا

اشاره کرد.

5

مطابق این خبر ،امامرضا

خود را به حضرت یوسف

تشبیه میکند ،اما بده دلیدل

وجود برخی دشواریها در فه معنای حدیت ،شیخصددوق بده تفسدیر آیده مدورد اسدتناد
امام

اشاره میکند 4.نکته جالب دیگر آنکه شیخ صدوق برای توضیح و تفسیر عبارات

به دیگر کتابهای تخصصی مراجعه میکند .برای نمونه ،او درباره این خبر ،مطلبدی را ا
تفسیر عیاشی(د .حدود 943ق) برداشت میکندد و در انتهدای روایدت بیدان مدیکندد 9.در
موردی دیگر ،پس ا بیان اخباری مربوط به حضرت اسماعیل
درباره این خبر میپردا د.
 .1صددق ،یت اهب رال ض

 ،به تفسیر آرای موجدود

2

 ،ج ،2ص.251-252

 .2در این هب وخد است کز اخ د در پ سخ بز این پ سآ کز چ ا ق ار گ ف ن در خق د د ج یت را ا ج نب
خأخت پذی ف ید؟ بز ویز  55ستر یتسف اش ر ن تد د شیخ صددق در رتضیح بخوی ا ویشز ودرد اسشت:
«این کز ض ت ف ختد اجع نی ی هزائن االرض انی فیظ یو؛ خن

خن ق ار گی د د بز ه ب نی دان خیب شو»(ه
 .8ی شی ،رفسی

ی شی ،ج ،2ص.131

 .1صددق ،یت اهب رال ض

 ،ج ،1ص .821

).

فظ اختالی هس و کشز در اه یش ر
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در همین راستا ،شیخصدوق در موارد متعدد ،مخاطب را به اخبار بیدان شدده در دیگدر
کتابهای خود ارجاع می دهد .برای نمونه در برخی موارد ،خوانندگان را به علل الشدرایع،5

ابطال الغلو و التفویض ،4خصال ،9کمال الددین و تمدام النع شز ،2النبشت  ،1مولدد فاطمده و

فضائلها 6و شرح االخبار 9ارجاع میدهد.

شاخص مه مکتب حدیثی ق  ،برخورد با دالیان بود که میتوان آن را نوعی رویکدرد
انتقادی ا سوی شیخ صدوق نسبت به احادیت دانست .بررسیها تالش فراوان مکتب ق
برای مقابله با ادبیات دالت را نشان مدیدهندد 1.در موضدوع جلدوگیری شدیخ صددوق ا
گزارش های دالیان ،با توجه به شواهد موجود در برخورد شدید وی با مسئله دلو 7میتوان

به تالش وی در عدم بیان گزارههای تاریخی پی برد .چنانکه در عیون اخبارالرضدا
باب « خ ج ء ن ال ض

یز الس د فی دجز دالئل االئ ة د ال د ی الغش

در

د ال فتضشة»

آرای خود در برابر دالیان را طرح میکند.
باید توجه شود که در دوره شیخصدوق ،مکتب حدیثی ق این وظیفه را برعهده داشته
است که در سالهای نخست دیبت امام

با بیان و ترویج احادیت ،فضایی امید بخش و

اطمینان بخش را به منظور پایبندی بیشتر شیعیان به باورهایشان به وجود آورد .یکدی ا
 .1ه

 ،ج ،2ص.32

 .2ه

 ،ص.221

 .8ه

 ،ج ،1ص.55

 .1ه

 ،ص.13 ،52

 .5ه

 ،ص.235 ،131

 .1ه

 ،ص.218

 .2ه

 ،ص.235

 .3ب ای اط ع رفصی ی ،ر.ك :جب ری ،خک ب دیثی قو ،ص .23-21
 .3ب ای ن تنز درب ر وث ر شیخ صددق در رد غ لی  ،ر.ك :ن شی ،رج ل ،ص.223-221
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آسیبهای این امر ،با شدن راه برای افراطگرایان در مقام ائمه
مهمی در این راستا صورت گرفت.

بود کده فعالیدتهدای

5

با این حال ،مطابق آرای برخی عالمان بغداد ،ه چدون شدیخ مفیدد(د259 .ق) و سدید
مرتضی(د296 .ق) و با وجود تالش های صورت گرفتده ،جریدان ددالی در برخدی مدوارد،
تأایرخود را در محیط فکری مکتب ق گذارده است 4و نشانه آن ،حضور نادر برخی دالت
9
در سلسله اسناد عیون اخبارالرضا است.
در جمع بین رویکرد نص گرایانه شیخ صدوق و نگاه انتقادی وی باید تأکید نمود کده
مقصود ا نصگرایی این نیست که شیخصدوق با هر گونه ،استدالل عقلی برای اابات یدا
حل موضوعات دینی و یا قبول و رد اخبار مخالف بود 2.بلکه ،شدیوه سدنتگدرای حددیثی
سبب میشد مبانی ساختاری علوم دیگر به نوعی در انزوا قرار گیرد.
آنچه در تبیین انتقادی آرای شیخ صدوق ال م است در بخش گذشته کده مربدوط بده
ویژگیهایتاریخنگارانه شیخ صدوق است ،بیان گردید .مؤید این رویکدرد ،نتیجده برخدی
تحقیقات است که مطابق با آن ،بهرهگیری ا دالیل و الزامات عقلی بهوسیله شیخ صدوق،
او را به حلقه واسطی میاناندیشه محداان ق و مکتب کالمی بغداد تبدیل میکند.

1

 .1درب ر صترته ی خخ ف خق ب ز ب این وسیب ،ر.ك :جب ری ،خک ب دیثی قو ،ص.831-825
 .2ب ای اط ع ا اه ف ت خی

دد خک ب قو د بغداد ،ر.ك :جعف ی« ،خق یسز ای خی

دد خک ب فک ی

شیعز در قو د بغداد» ،س س ز خق الت ف رسی کنت شیخ خفید ،ش 13؛ خکدرختت ،ورای و الک د ند
شیخ ال فید.
 .8ب ای ن تنز خیرتا ا ا د بن ه ل ،سین بن بیداهلل د ص لح بن قبز ن د ب د(صددق ،یت
اهب رال ض

 ،ج ،1ص 238 ، 32 ،3؛ ج ،2ص .)51در ب ر ردش غ لی نز این اف اد ،ر.ك :طتسی ،رج ل

د ابن غض ئ ی.
 .1شیخ صددق اس دالله ی ق ی ک خی را کز ب ای رقتیت خذهب د در
خیرفت ،خحکتد خین تد(خفید ،رصحیح اال ق د ،ص.)121-113
 .5ط لق نی ،شیخ صددق ،ص.283

یت ا ورای شیعی

بز ک ر
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 .2-4بینش امام شناسانه و فضیلت گرایانه

امام حسن عسکری

(د463.ق) در حالی ا دنیا رفتند که جانشین ایشان برای تدوده

مردم مشخص نبود و این موضوع سبب شد جامعه شیعی تدا مددتهدا گرفتدار اختالفدات
داخلی فرقهای و کالمی شود 5.آنچه وضعیت را بدرای شدیعیان دشدوار مدیکدرد ،تدالش
فرقههای مختلف برای مقابله با امامیه واندیشههای آنان بود.

4

در این دوران ،فعالیت گسترده علمای اهل سنت سدبب شدکلگیدری و روندق جوامدع
حدیثی و رشد علمی آنان گردید و شیعیان یدی و اسماعیلی ،فعالیتهدای سیاسدی را در
برابر حکومت دنبال میکردند 9.بنابراین ،امامیه در برابر دو رویکرد حدیتگرای اهل سنت
و عملگرای یدیه و اسماعیلیه ،وضعیت اجتماعی و سیاسی مناسبی نداشت .ایدن شدرایط
میتوانست مکتب امامیه را با مشکالتی روبهرو نماید.
و

مکتب حدیثی ق و شیخصدوق در چنین شرایطی ،ابت و ترویج اخبار اهدلبیدت

ارائه آمو ه های امام شناسانه را در دستور کار خویش قرار دادند .این رویکرد ،یر مجموعه

روش کالمی شیخ است که در بررسی گزینش اخبار 2در عیون اخبارالرضا
را پیگیری کرد .شیخصدوق در گزینش اخبار مربدوط بده عصدر امدام رضدا

میتدوان آن
و مسدائل

 .1نیتخن ،ددر شکلگی ی رویع ددا د اخ خی ،ص.113
 .2درب ر فع لیت خحدث در این ددر  ،ر.ك :خع رف ،دروخدی ب ر ریخ دیث شیعز ،ص.32-12
 .8نیتخن ،ددر شکلگی ی رویع ددا د اخ خی ،ص.113
 .1خ ور ین ش هد این گزینآ و است کز شیخ صددق ا ب هی اهب ری کز در اه ی رش بتد است ،ب ای

نت رش یت اهب رال ض
ک ب شیخ بی

اهب رال ض

اس ف د ک د است .چن نچز ب هی اهب ر ک ب ک فی درب ر اخ د رض

ن یشتد .ب ای خو هد اهب ر بی

شد در ک ب یت  ،ر.ك :صددق ،یت

 ،ج ،2ص .225 ،221ب ای ن تنز درب ر ردای ت بی

ک فی ،ج ،1ص821؛ ج ،1ص.123

در

نود در ک ب یت  ،ر.ك :ک ینی،
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سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی این دوره ،گزارش هایی را در کتاب عیون بیان میکند که به
طور مستقی  5و یا دیر مستقی  4با باورهای اساسی شیعه ارتباط دارد.
نفس انتخاب و پرداختن به گزارش های مربوط به تاریخ و سیره امامرضا
دفاع ا حری اهل بیت

با هدف

بوده است .چنانکه شیخ صدوق در مقدمه کتاب تأکید میکند،

نگارش کتاب ،کوششی برای توجه مردم به امام رضا

و محل اتحاد و دلگرمدی بدودن

مزار او برای شیعیان بوده است 9.در این راستا میتوان به ابت تفصیلی مناظرات امام

در

این کتاب اشاره کرد که طرح آن میتوانست سبب افزایش اطمینان باورمندان بده مکتدب
امامیه و مانعی در برابر حمله کالمی فرق دیگر به حری امامت باشد.
ه چنین ،بیان معجزات امام

2

در بین اخبار ،اقدامی برای آرام نمودن قلدوب شدیعیان

در دوران گرفتاری و مشکالت اجتماعی و سیاسی بدود 1.در ایدن دوره شدبهات متعدددی
پیرامون قبول والیتعهدی بهوسیله امام رضا
بیان شده ا امام رضا
باشد.

در میان مسلمانان وجود داشت که اخبار

و فر ندان ایشان در عیون میتوانست پاسخی مناسب در این امر

6

 .1ب ای ن تنز در خن ظ اری کز اخ د

اهب رال ض

بز طتر خس قیو بز شب ت ک خی پ سخ خیدهند ،ر.ك :صددق ،یت

 ،ابتاب .53 ،51 ،82 ،15 ،11 ،18 ،12

 .2ب ای ن تنز در ط ح دیژگی ه یی چت

و د ص ت د ی بی خع زارشی بش ای اخش د

 ،ر.ك :ه ش ،

ابتاب.51 ،58 ،13 ،12 ،11 ،82 :
 .8چ ر ب ب پ ی نی ک ب بز ی رت خعصتخ

 .1ه

خ بتط است(ه

 ،ج ،2ص.)513-133

 ،ج ،1ص 232-283؛ در پ سخ بز پ سآهش ی ک خشی اصشح ب د یش را  ،ر.ك :ه ش  ،ج،2

ص.113-111

 .5ه

 ،ج ،2ص.122 – 882

 .1ب ای ن تنز درب ر شب ت دالیت دی ر.ك :ه

 ،ج ،2ص .811-252
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بررسی اخبار عیون اخبارالرضدا
چنانکه در عیون اخبارالرضدا

نشدان دهندده محدور بدودن شدخص امدام اسدت.

 ،خبدری کده ارتبداط وایقدی بدا امامیده و امدامشناسدی

ندارد ،یافت نمیشود .نکتده مهد دیگدر آنکده در بیدنش امدام شناسدانه شدیخ صددوق،
به نگارش اخباری که فضایل امام رضا

را نشان مدیدهدد بدیش ا دیگدر اخبدار توجده

میشود.

مقایسه میان اخبار عیون اخبارالرضا

با کتابهایی ،چون تاریخ طبری نشان میدهد

که در تاریخ طبری ،بیان اخبار مربوط به شخصدیتهدای دیندی و نگدارش دربداره تداریخ
والیتعهدی امام رضا

خالی ا هرگونه ،فضایل نگاری است 5.برخالف شیخ صدوق که

کمتر خبری درباره والیتعهدی آن حضرت بیان میکند که در آن به فضدیلت و برتدری
امام رضا

اشاره نشده باشد.

4

رویکرد فضیلت گرایانه شیخ صدوق ،همانطور که پیش ا این طدرح گردیدد ،موجدب
ورود برخی اخبار ا سوی دالیان و افراد دیر قابل اعتماد شد .برای نمونه میتوان ا أحمد-
بن الحسینبنسعید ،احمدبنهالل ،سیاری ،صالحبن عقبه ،عبدامبنالقاسد بدنالحدارث و
عبدامبنسنان نام برد که در کتاب های رجالی شیعه ،به عنوان دالی معرفی میگردندد و
درودگو و فاسد مذهب نامیده میشوند 9.ه چنین ،می توان واقفیانی مانند علیبنسماعه و
حسنبنعلیبنابیحمزه و یدیانی مانند حسنبنعلیاالطروش و محمدبدنحسدانرا ی را
نام برد.

2

 .1طب ی ،ر ریخ طب ی ،ج ،3ص.553-558

 .2ب ای ن تنز ،ر.ك :صددق ،یت اهب رال ض

 ،ج ،2ص .821-855این رف دت خ أث ا گ ایآهش ی

خذهبی و دد است اخ بز طتر طبیعی در ر ریخ نت ری ون رأثی گذارد است .ب ید رتجز داشت کز خقصتد
ا ط ح چنین خق یسز ه یی ،ب ر ی ک ر ختره نی چت طب ی ب ختره اخ خیز نیست.
 .8ن شی ،رج ل؛ طتسی ،رج ل ،ذیل اس خی ی د شد .

 .1ه

.
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این رویکرد سبب شد تا گاه مطدالبی فراتداریخی و در تنداقض بدا مسدلمات عقلدی و
تاریخی درتاریخنگاری وی راه یابد .برای نمونه میتوان به خبری اشاره کرد که مطابق بدا
آن ،عده یادی در یک شب ،خ های عمیقی را بهوسیله شمشیر در بدن امدام
میکنند ،اما ااری ا این جراحات در صبح فردا در بدن امام

ایجداد

وجود ندارد 5.متن این خبر

دارای تناقضات درونی فراوان است.
ه چنین ،میتوان به طی االر
علی

نامتعارف امدام

 4و داسدتان کششدتیگدرفتن امدام

(د23.ق) با ابلیس 9اشاره نمود که در ابعاد گوناگون ،مدیتدوان آنهدا را نقدد کدرد.

مطابق عقیده برخی که پذیرش آن دشوار به نظر میرسد ،شیخ صددوق در بیدان فضدایل
اهل بیت

به ضعف سندی کمتر توجه مینماید.

2

یکی دیگر ا آسیب های رویکرد فضیلت گرایانه ،فراوانی روایتهای داسدتانی ا یدک
حاداه است که با روایت تاریخی تفاوت دارد .این تفاوت به دلیل افزودگیها و کاستیهایی
است که در روایت اصلی پدید آمده است و صورتی داستانی به آن میدهد.

1

باید توجه داشت که یکی ا ویژگیهای تاریخنگاری در قرون نخستین آن است که در
بسیاری موارد ،یک خبر با جزئیات و دقتهای متعدد بیان میشد و همین امر در بسدیاری
موارد ،نشان دهنده عدم ساختار تاریخی آنها است 6.با آنکه شیخصدوق در بیشدتر مدوارد،
اخباری را بیان میکند که ا انسجام داخلی برخوردار هستند ،اما محتوای اخبدار در مدوارد
گوناگونی ،صورتی داستانی به خود میگیرد.
 .1صددق ،یت اهب رال ض
 .2ه

 ،ج ،2ص.38

 .8ه

 ،ج ،1ص.22

 .1طب طب یی ،ی ت د شخصیت

 ،ج ،1ص.25

ی شیخ صددق ،ص.123

 .5ر.ك :جعف ی  ،خن بع ر ریخ اس د ،ص.158
 .1پ ک چی ،گف ره یی در نقد خ ن ،ص.212
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به عبارت دیگر ،در این موارد به جزئیاتی اشاره میشود کده گداه قابدل فهد و انددا ه
گیری دقیق نیست و ساخته و پرداخته راوی است .اخبار مربوط به خریدن تکت مادر امام-
در منزلی در راه نیشابور 4و تقاضای نیشدکر بدهوسدیله

رضا

 ، 5ساکن شدن امامرضا

امام

در فصل تابستان 9میتواند نمونهای ا آن معرفی شود.

 .5نتیجه

فعالیت شیخ صدوق در عیون اخبارالرضا

با توجه به تعاریف موجود ا تداریخنگداری و

وقایع نگاری ،مقایسه روش تاریخ نگاری شیخ صدوق با برخی ا مورخدان ندام آور ،چدون
طبری و یعقوبی و برخورداری ا برخی ا مه ترین ویژگدیهدای نوشدتار تداریخی ،چدون
گزینش ،دسته بندی ،چینش اخبار ،حضور عنصر رخداد در موضوعات ،توجه به گروههدای
خبری ،توجه به آرای دیگر مورخان و محداان در گزارش وقایع و در نظر داشتن مجمدوع
قددراین در ار یددابی اخبددار ،مددیتوانددد بدده عنددوان فعددالیتی ماننددد کارهددای مورخددان و ا
ار شمندترین آاار مجموعه تاریخنگاری روایی امامیه معرفی شود.
با این حال ،دو رویکرد نقش مهمی در روش تاریخنگاری شیخ صدوق دارندد .نخسدت
رویکرد نصگرایانه که سبب میشود ا دخالت مستقی عقل در بیان اخبار جلوگیری شود.
ه چنین ،اخبار تنها در شکل حدیت گزارش میشود و سند نقدش مهمدی در بیدان اخبدار
دارد.
البته این رویکرد ،همراه با نگاهی انتقادی نسبت به اخبار بدوده اسدت و همدین سدبب
شده است که دالیان و جاعالن دارای نفوذ کمتری در بیدان اخبدار باشدند و در بخشدی ا
 .1صددق ،یت اهب رال ض
 .2ه

 ،ج ،2ص.112

 .8ه

 ،ص.122

 ،ج ،1ص.21-11
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موارد ،شیخ صدوق به ار یابی درستی و نادرستی اخبار بپدردا د .رویکدرد امدام شناسدانه و

فضیلت گرایانه شیخ صدوق ،دیگر بیدنش اادرگدذار وی بدر گدزارههدای تداریخی عیدون
اخبارالرضا

است .فضیلت گرایی بخشی ا نیا مه جامعه شیعه را برطرف مدیکندد ،و

سبب شده است گاه برخی اخبار ناصحیح در گزارشهای تاریخی کتداب عیدون مشداهده
شود.
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