
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    0011و دوم، شماره هشتاد و پنجم، بهار  ستیسال ب      

 المسلمین عند کتابۀ تاریخ الفرقعوامل ظهور  ات وخلفیّ
 

 1وحید سعیدي

 2مصطفی پیرمرادیان
3أصغر منتظر القائم

 

 هوو نتجةو     اإلسالمي، و يمن أنواع التدوین التأریخ هو واحدٌالفرق  خیتار تدوین

التجّوارا    سجر تحول عقائد الموااه،، و  لتوجه المتكلّمجن نحو تاریخ تطور العقائد، و

باالستناد إلى المنابع األصلجّ ،  الثقافجّ  في عالم اإلسالم. یشجر هاا البحث، و الفكریّ  و

ا  المؤثرة فوي  الخلفجّ تحلجلي، إلى تبججن العوامل والوصفي المنهج االعتماد على الب و

 ارتباط ذلك في التدوین التاریخي. ظهور التدوین الماهبي، و

التغججر فوي منوابع تودوین     هاه المقال  األسباب التي أدّ  إلى النشأة و كما توضح

اإلجتماعي في المةتمع اإلسالمي، في العصر  منها تأثجر المناخ السجاسي و المااه،، و

ى ترجم  النصوو  الغجور إسوالمجّ  إلوى جانو،      (، باإلضاف  إله231-656)العباسي 

اإلستفادة من الطرق المرتبط  بالتدوین التواریخي،   العقائد الماهبجّ ، شروط الطائفجّ ، و

 تحول في منابع الفرق. كل ذلك أدى إلى ظهور و

                                           

 .v.saeidi61@gmail.comه في تاریخ اإلسالم، جامع  أصفهان: اطال، دكتور .2

 .tafapirmoradian@yahoo.com أستاذ مشارك في اختصا  تاریخ اإلسالم، جامع  أصفهان: .1

 .montazer5337@yahoo.comأستاذ تاریخ في جامع  أصفهان:  .3
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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 پنجمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 بهار

 

نزدمسلمانانینگارفرقهیدایشوعواملپهاینهزم

 

 73/2/7011 تاریخ تأیید:                              71/71/7931 تاریخ دریافت:
  1 یدیسع یدوح 
  2 یرمرادیانپ یمصطف

  3اصغر منتظرالقائم 
پرداختنمتکلمانبههآمدیوپیاسالمینگاریخازانواعتاریکیینگارفرقه

یوفرهنگیفکرهاییانمذاهبوجریدتحولعقایروسهایشهتطوراندیختار

یوصه یوهوباشیبااستنادبهمنابعاصلرویشدرجهاناسالماست.پژوهشپ

وینگهارفرقههیهریگوعواملمهثرردرشهکلهاینهدرصدداست،زمیلیهتحل

دههد،یمهپژوهشنشهانیناهاییافتهکند.یبررسنگارییخارتباطآنراباتار

-656)یدردورهخالفهتعباسهیجامعههاسهالمیهاجتمهاعیاسهیسیفضها

یافرقههیطشرای،مذهبهاییشهدرکناراندیاسالمیرتونغه.ق.(،ترجمهم231

بهریرچشهمگیریتهثرنگهاری،یختهاریههاوهیازشهیهریگنگهارانوبههرهفرقه

 داشتهاستینگاروتحولمنابعفرقهیریگشکل
 

 ی،متکلمان، فرر    مرها ا اسرالم    ی،اسالم نگاری یختار ی،نگار فرقه :کلیدواژگان

 .یعصر عباس

                                              

 .(v.saeidi61@gmail.com): اسالم دانشگاه اصفهان یختار یدکتر یدانشجو. 1
 .(mostafapirmoradian@yahoo.com): دانشگاه اصفهان یخگروه تار یاردانش. 2
 .(montazer5337@yahoo.com): دانشگاه اصفهان یخاستاد گروه تار. 3
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 مقدمه.1

.تبیینمسئله1-1

یررد.  گ یمدر میان مسلمانان از نظر موضوعی، طیف  سیعی را در بر  نگاری تاریخ   توجه به 

، خلفرا تاریخ انبیا، تاریخ امم   قر ن، فترو  نگراری، تراریخ    ،اهللسیره   مغازی رسول

، مزارات   حتی تیا فسالطین،  زرا، تاریخ محلی، تاریخ مها ا   فر ، طبقات   رجال، 

از موضوعاتی  ستند که بار ا در تمام دنیای اسالم، توجه  1 ا یسوز  آتش   ا زلزلهتاریخ 

شرده  ی بسیاری نوشته  ا کتاب ا،  نویسان را برانگیختند   در  ر یک از این موضوع تاریخ

 2است.

 ر  بره ر  برا آن اهلل مسائلی که مسلمانان پس از رحلرت رسرول   ،نیتر مهم ازیکی 

گیری  جانشینی آن حضرت بود. پس از ماجرای سقیفه   شکل مسئلهشدند، اختالف بر سر 

  خالفت اسالمی، مسلمانان در د  گر ه پیر ان امامت امیرالمرممنین حضررت علری   

ی  را  بنردی   واداران خالفت خلفا قرار گرفتند. حاصل این اخرتالف، ایاراد ا لرین دسرته    

 در جامعه اسالمی بود. سیاسی   تا حدی اعتقادی 

گسترش بیشتری پیدا کرد    مراه با تحوالت سیاسری      ا بندی زمان، دسته باگهشت

ایااد شد.   ا آن تبع بهی فکری، عقیدتی   کالمی نیز  ا یمرزبنداجتماعی جامعه اسالمی، 

یی  را  تیر ر ای تاریخی نمود یافت   در قالرا آارار متعردد،     ا گزارشاختالفات در  دامنه

متفا تی از  قایع تاریخی بازآفرینی شد. فرآینرد فترو    آشرنایی مسرلمانان برا جوامرع         

ی فکرری     را  نره یزم ا گشود   در  ی بیگانه، دید تازه   متفا تی را به ر ی آن ا فر نگ

                                              

پیردادد و اد   به این موضوعات می   301، صاالعالن بالتوبیخ لمن ذم التاریخسخاوی در کتاب . 1

نارالحجاد به جمل االیجاد ف  العجاد الدین محمد بن احمد بن عل  القسطالن  صاحب کتاب قطب

 یاد م  کند.

 .76، ص تاریخ در ترادوکوب، نیدر. عبدالحسین 2
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 ا را قبول کرد  توان با قاطعیت اار پهیری از این اندیشه نهاد. با این  جود نمی تأایرکالمی 

 1توان این اار پهیری را رد کرد. طمینان  م نمی  با ا

اعتقرادی   فقهری پیردا     -بندی کالمی تدریای، صورت صورت  بهی موجود  ا انیجر

تمایز یافتند. ر ند تولید نظریه با مرزبنردی مشرخ ، نسربت بره       ا فرقهکردند   از دیگر 

مرل یافرت. در د ره   ی فکری تا زمان عباسیان، پله به پله رشرد کررد   تکا   ا انیجردیگر 

در مرکز  مسلمان ریغ  حضور دانشمندان   ا آنعباسی با  ر د متون غیر اسالمی   ترجمه 

ی  را  جرقره ی اسالمی که پیش از این،  ا شهیاندشدن  مند چارچوبخالفت عباسی، لز م 

 شد. ا لیه آن زده شده بود، بیش از پیش احساس می

اسالمی، ر نقی د  چندان  کالم مر ر  به   گردید این نیاز، مقدمات تشکیل علم کالم 

یافت. متکلمان با آشنایی با فنون جدل   مناظره از دین در برابر شربهات غیرر مسرلمانان    

 را   اابرات    برای رد آرای آن  ای مسلمان ، اما در مواجهه با گر هکردند یمی دفاع خوب به

یکی  ختالفات بیشتر   گمرا ی بود.کردند که زمینه ساز ا ای عمل می  عقاید خود، به گونه

 نگاری بود.  فرقه    اصطال  ای ملل   نحل یا به  ، نگارش کتاب ا آن ای  از ر ش

با اطالعات تاریخی بود.  توأمی مه بی  ا شهیاندآاار، توجه به  گونه نیا یژگی خاص 

چون ملل   نحل، المقراالت، الفرر    غیرره      م   نگاری که با عنا ینی  فرقه   در  اقع، منابع 

ی  را  گرر ه     را  فرقره ، تالش داشتند با ر یکردی تاریخی به موضوع شدند یمی گهار نام

 مطالعه باستند   فکری جامعه بپردازند. این منابع از ابعاد گوناگونی، مهم   قابل بررسی  

ای که در پشت افکار نویسندگان این آارار پنهران    نانوشتهدر سطور  تأمل ا      تحلیل آن

تراریخ   ی مختلفی از تاریخ اجتماعی، تاریخ مها ا، تاریخ فر نگی، ا جنبه توان یماست، 

 فکر   اندیشه   تاریخ علم کالم   سیر تحول این موضوعات را بازنمایی کرد.

                                              

 .98، ص1 ، جتاریخ فرق اسالم  حسین صابری، . 1
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نگاری مرورد   ر شی در حوزه تاریخ عنوان بهنگاری را  فرقه   ش ر  درصدد است، مقاله پی

 گیرری   تحرول آن را بررسری کنرد.     برر شرکل   ممارمطالعه   پژ  ش قرار د د   عوامل 

نگاری اسرت کره حاصرل     نگاری فر ، یکی از انواع تاریخ فرضیه مقاله این است که تاریخ

ت   تحروالت سیاسری، فر نگری   اجتمراعی در     تعامل علم تاریخ   علم کالم بروده اسر  

تراریخی     نیری ب. ر ش تحقیق به شرکل ت اند داشتهی ممارگیری   تحول آن، نقش  شکل

 تحلیلی با استفاده از منابع اصلی است. -توصیفی 

.پیشینهتحقیق2-1

،کتراب شناسری   شناسی توصیفی فر  اسالمی گزیده کتاب  مقاله جعفریان در رسول. 1

کند   سی    فت اار را در این زمینه، مورد بررسی مختصر قررار   توصیفی فر  را ارائه می

 بهی گزینشی در بر دارد   ا گونه بهشناسی، منابع ده قرن ا ل اسالمی را  د د. این کتاب می

 شود. نگاری فر   ارد نمی تخصصی به تاریخ صورت 

 نگاری تاریخ   ی  ا گونهدر بحث  در اسالم نگاری ختاری   . سید صاد  ساادی در کتاب 2

مختصرر، چنرد اارر را در ایرن زمینره معرفری        صرورت   بهپردازد    نگاری فر  می تاریخ   به 

 .کند یم

    را  یژگر ی ی بر شناخت مشهورترین آارار ملرل   نحرل     درآمد ی درآقانور . علی3

مسرتقیم بره    طرور  بره یی را که  ا کتابنگاری،  فرقه   آسیا شناسی آاار   دف با  ا( کاستی

ی پرانزده   را  یکاسرت     ا یژگی . ا  به بررسی کند یمبندی  تاریخ عقاید ارتباط دارد، دسته

 ا را مورد اشاره قررار   پردازد   محتوای کلی آن کتاب از قرن سوم تا قرن نهم  اری می

فرصرت     گسرترده اسرت   مقاله از نظر بازه زمانی   محد ده مطالعاتی، بسیار نیا .د د یم

 نگراری   پرداختن به بسریاری از مروارد را نداشرته اسرت    ردف ا  بررسری   نقرد تراریخ        

 نبوده است.
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نامره بره    فر نرگ      صرورت   بره  فر نگ فر  اسرالمی در کتاب مشکور . محمد جواد 4

. در مقدمره ایرن کتراب، مبراحری دربراره      کنرد  یمر  را را معرفری    پرردازد   آن  می  ا فرقه

 مها ا ارائه شده است. خیتارنگاری اجتماعی    تاریخ

 طور  به شناسی اسالمی فرقه را نمای مطالعاتدر مقاله  یفر شان. نعمت اهلل صفری 5

شناسری   فرقه شناسی اسالمی به معرفی آاار برجسته فرقه مفصل با ارائه کلیاتی درباره علم

 ی اسرت کره ایشران در پری    ا گونره  بهفضای محد د مقاله    دف نویسنده ، اما    پردازد یم

 یی برای رفع آن است. ا حل  ارائه راه  ا  کتاببررسی علل رکود نوشتن این گونه از 

نگاریفرق.معنا،ماهیتومحتوایتاریخ3-1

نگاری اختصاص دارد کره   فرقه   حام بسیار باالیی از میراث مکتوب مسلمانان به منابع 

ی گوناگونی در عنا ین  ا  اژه 1گر جایگاه   ا میت این منابع در میان مسلمانان است. بیان   

،  مان معنای فرقره، دسرته   گرر ه را     ا آننگاری به کار رفته است که بیشتر  فرقه   منابع 

ی کالمی است   بر  ا بندی دسته ناظر برصنوف الفر  که صنف در کتاب ، مانند د ند می

 2شده است. بندی دستهاساس نام متکلمان 

 فرقه. تعریف 1-3-1

فرقه از ماده فر  گرفته شده است   مفهوم اصلی آن جدا کردن، گسستن   شرکافتن  

دیگرر نیرز در    ی چون تفا ت نهادن   باز شناختن از  متر تازهاز این تعریف، معانی  3است.

قرآن کریم   دیگر متون دینی با  مین معنی لغوی به کرار  این  اژه در  4منابع  جود دارد.

                                              

 رسیو  ؛ 121-89، صشناسی  فیرق و ادییان    کتیاب . برای نمونه، ر.ک: محمدتق  دانش پیووه،  1

 گزیده کتابشناس  توصیف  فرق اسالم .جعفریان، 

 .242، ص الرجا  معروف به رجا  کش اختیار معرفة . طوس ، 2

 .488، صالمنجد افرام البستان ، . 3

 .1178، ص 2، جفرهنگ معین محمد معین، . 4
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دانرد     فر  را گر  ی از مرردم   از  رر چیرزی مری     (   ه. .175فرا یدی  د.  1رفته است.

، ایرن  اژه را بره   انرد  گرفتره برخالف برخی از فرقه شناسان که فریق را بره معنرای فرقره    

  2کند. از فرقه بیشتر باشد، معنا می نشاای نفراتی از مردم که تعداد ا فهیطاجماعت   

کره در در ن یرک دیرن مشرخ    برا حفر         ر د یمر فرقه در مورد گر  ی به کرار  

ی  متای خود در مسائل   مباحری کالمری   فکرری    ا گر هی مشترک با دیگر  ا دگاهید

بره  ملیة  ی برای نحله است که در منابع برابر ا نهادهاختالف دارند. از این زا یه، فرقه برابر 

مقصرود از ملرل، پیرر ان     دیآ یمکار رفته است.  نگامی که از ملل   نحل سخن به میان 

یی خراص   ا دگاهیدیا   ا نگرشی مستقل از  م   مقصود از نحل پیر ان  ا نییآ    ا نید

  3در ن یک دین مشخ  است.

 را یراد شرده     از آن  ا فهرستنگاری است که در  قهفر   این کلمه، عنوان برخی از منابع 

یعقروب برن اسرحا  برن      وسرف یابو الفرر  .(،    ه.    381شیخ صد    د.  الفر مانند است، 

 زید احمد بن یعقوب بن نصرر االنبراری  عبداهلل بن ابی الشیعة فرق ،4.(   ه.    244 د.  سکیت

 زنرده در   ابوالقاسم نصر بن صبا  بلخی   المقاالت الشیعة فر (،        ه. .353   د. ابوطالا

 نوبختی برجای مانده است.  الشیعة فر  ا، تنها  که از میان آن 5.(   ه.    3نیمه د م قرن

                                              

؛ راغیب اصیفهان ،   264، ص 3ج ، قاموس المحیط و القابوس الوسیط فی  اللةیة  . فیرود آبادی، 1

 .369-366، ص 1ج ، المفردات ف  غریب القران

؛ محمید معیین،   488ص المنجید  ؛ افرام البسیتان ،  148-146، ص 2ج ، کتاب العین. فراهیدی، 2

 .1160، ص2، جفرهنگ معین 

 .16-17، ص تاریخ فرق اسالم  . حسین صابری، 3

 .164، ص 17، ج الذریعة ال  تصانیف الشیعة. شیخ آقا بزرگ تهران ، 4

، 19، ص 1، ج رجیا  کشی   ؛ طوسی ،  429، 233-232ص ، 1ج ، رجیا  نجاشی   . نجاش ، 2

 .42ش
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 مقاالت .2-3-1

، کلمه مقاالت است. مقاله از ریشه قرول اسرت:   شود یم اژه دیگری که در منابع دیده 

قوال قیال   قوله   مقاال   مقاله   قول کالم منظمی است که نرزد محقرق  رر     قولقال ی

  بحث کوتاه در علم، ادب  مقاله به معانی قول، مه ا 1لف  است که از زبان جاری شود.

  2ی منتشر شود.ا جمله  سیاست است که در صحیفه یا 

 3گیرد نگاری به کار می فرقه   ی  ا کتابحاجی خلیفه عنوان علم المقاالت را در معرفی 

ابوعیسی محمد بن    المقاالت الشیعةاختالف یا  المقاالتیی مانند  ا کتابکه در عنا ین 

شریخ   المقراالت  ،5.(   ه.    337، المقاالت جیهانی  د. 4.(   ه.  242  د.  ار ن بن محمد  را 

فری اصرول الردیانات مرن      المقاالت.(،    ه.         333  د. 3ابومنصور محمد بن محمد ماتریدی

المقاالت یا  مقاالت 7.(   ه.     343  د. یمسعودعلی بن حسین  الشیعة   المعتزلةالخوارج   

بره کرار رفتره     8.(   ه.     253  د. یسر یکرابابوعلی الحسین بن علی بن یزید مهلبی  الخوارج

ابوالحسن  مقاالت االسالمیین   (   ه. .301سعد بن عبداهلل اشعری  د.  مقاالت الفر  است.

 باقی مانده است.  (   ه. .324اشعری  د. 

                                              

 .263، ص لسان العرب. ابن منظور، 1

 .676، ص معجم الوسیط. ابراهیم مصطف ، 2

 .1692، ص 2ج ، کشف الظنون عن اسام  کتب و الفنون. حاج  خلیفه، 3

؛ آقا بزرگ تهران ، 291-290ص ، 2ج ، رجا  نجاش ؛ نجاش ، 317، ص الفهرستابن ندیم،    . 4

 .399، ص 21 ، جالذریعة ال  تصانیف الشیعة

 .229، ص الفهرستابن ندیم،    . 2

 .1692، ص 2ج ، کشف الظنون عن اسام  کتب و الفنون. حاج  خلیفه، 7

 .382، ص 21، ج الذریعة ال  التصانیف الشیعة. آقا بزرگ تهران ، 6

 .227، ص الفهرستابن ندیم،    . 9
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ی مختلفی پیدا کررده اسرت      ا مدلولنگاری،  اژه فرقه در طول زمان،  فرقه   در منابع 

کراربرد آن دچرار   ی، ا فرقره ی  را  بندی ر یداد ای تاریخی   دسته  ناظر به شرایط جامعه 

 مسرئله فرقره شردن نراظر برر     ،اکرمپس از رحلت رسول  استحاله   تغییر شده است.

جانشینی نمود یافت   حتی تا پایان عصر اموی   آغاز خالفت عباسیان، ابعاد سیاسری در  

، اما در د ره عباسی با شدت یافتن منراظرات،     کرد یمی ایفا تر رنگنقش پر   ا شدنفرقه 

 ی کالمی مدلول فرقه به گر  ای کالمی   عقیدتی تغییر پیدا کرد. ا بحث    ا جدل

 نگاری فرق تاریخ .3-3-1

نگراری فرر  اسرت   موضروع آن، بحرث         اسالمی، تراریخ  نگاری تاریخ   یکی از انواع 

این علم متکفل بیان عقاید کالمری   1 گو درباره نحوه پیدایش   تحوالت فر  است. گفت

نگراران طرر  کلری       . از این ر ، رسالت فرقهاند گرفته نشأتیی است که از اسالم  ا گر ه

ی تراریخی   را  گرزارش تبیین مسائلی، مانند سیر تکامل عقاید کالمی   سیاسی، بررسری  

از منرابع دسرته     ا فرقهایااد یک فرقه در بستر فر نگ اسالمی   چگونگی بهره برداری 

  2ا ل اسالمی است.

ی  را  ر شی اسالمی    ا گر هتاریخ عقاید  عنوان به، این علم تر ردهگستمنظری  از

، ابزار ای متکلمران اسرت. بلکره شرناخت تراریخ      نیتر مهم ا نه تنها یکی از  فکری آن

در فهم حردیث     عال ه بهتحوالت سیاسی تا حد د زیادی بستگی به آگا ی از آن دارد. 

 توانرد مفیررد   نگراری مری   فرقره    ی نقرل آن، دانررش   را   اسرطه اسرباب  ر د   آگرا ی از   

 3. اقع گردد

                                              

 .6ص ، 1ج ، تاریخ فرق اسالم  . محمد نجم  دنجان ، 1

 ،(«هیا  هیا و کاسیت    ویوگی  )درآمدی بر شناخت مشهورترین آثار ملل و نحل »، قانوری. عل  آ2

 .2 ش، طلوع

 .2، ص همان. 3
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در براب آرا     یی را  کتابقرن د م  اری، تد ین   تنظیم  لیا اقرن ا ل    در ا اخر

فکری   نهضت ترجمه در  -ی سیاسی  ا رقابتگام با رشد  عقاید مها ا شر ع شد    م

در آغراز،    را  کتاب گونه نیامباحث  یافت. العاده فو جهان اسالم، نگارش این آاار، رشدی 

ی   اختالفات کالمی برود. ا لرین منرابع از ایرن گرر ه، بیشرتر       ا فرقه مسائلبیشتر متوجه 

 ای  یژه  ر فرقه   مه ا بروده   یی از عقاید خاص   مبانی مه بی   ردیه ا نامهدفاعیه 

 است. 

ی بسیاری  ا کتابد. ی یکدیگر مبادرت  رزیدنآرادیری نپایید که مسلمانان به نقادی 

ی مختلرف   را  فرقهی علمای مسلمان از  ا کتاب. در فهرست نام شد که با کلمه الرد آغاز 

ی مقراالت، آرا     را  عنوانیی با  ا کتابجای گرفت. سومین مرحله از زمانی آغاز شد که 

ورد نگاری، اختصاص به گر ه خاصی نداشرتند   مر   فرقه   منابع  گونه نیا 1غیره نوشته شدند.

 مسرائل   تحلیل دقیرق   شناخت ی مختلف بودند. ا د رهی اسالمی در  ا گر هتوجه  مه 

ی در راه بازشناسی ا گونه بهاین موضوع در گر  شناخت گسترده   بنیادین منابعی است که 

  2مفید خوا د بود.  ا مه ا    ا نحله

ی از تاریخ اجتماعی قلمداد ا شعبه ، آن راد د یمدر تعریفی که از این علم ارائه  مشکور

ی دیرن اسرالم، داسرتان پیردایش،      را  رهیر تکه به بحث تاریخی در مرورد شرعا    کند یم

رمانی تراریخ  آ شکل 3.پردازد یمسرگهشت مها ا اسالمی، تحوالت   تشعبات  ر مه ا 

کرنش    اکرنش انسران در     فرآینرد اجتماعی بر اساس متون گهشته به مطالعه سراختار    

. برخی برر ایرن با رنرد کره تراریخ اجتمراعی در       پردازد یمتماعی   فر نگی ی اج ا بافت

                                              

 .42، ص دیانت و سیاست در قرون نخستین اسالم . عل  محمد ولوی، 1

 .2، ص گزیده کتابشناس  توصیف  فرق اسالم جعفریان،  . رسو 2

 .9 ، صفرهنگ فرق اسالم جواد مشکور،  محمد. 3
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ی مختلف زندگی   فر نگ در جوامعی اسرت کره در د ره تراریخی     ا گونهبرگیرنده تمام 

  1.اند داشته جود 

 2.شرود  نگاری دینی محسوب می ی از تاریخا شاخهتقسیم بندی دیگر، این علم  کی در

پردازند، اما  ای می منابع فرقه شناختی، حاصل کار متکلمان  ستند   بیشتر به مباحث فرقه

ی  را  گرزارش ی مهرم،   را  تیشخصر تاریخ به خالفت رسیدن یا  فات  بیان  ا در کنار آن

که برای شناخت عادات اجتمراعی   د ند یمتاریخی فرا انی درباره مسائل مختلف نیز ارائه 

سعد بن عبداهلل اشرعری بررای    ع اسالمی، بسیار مهم  ستند. برای نمونه،  فر نگی جوام

کند که به لحاظ تاریخی   مه امامان، گزارشی شبیه به سنت تاریخ االئمه نویسی بیان می

 3دارد. تیا م  قدمت بسیار 

 فرقنگاریتاریخگیریدرشکلمؤثر.عوامل2

نگاریفرقه.عواملسیاسیوتأثیرآنبر1-2

ی شرگرف برر   ترأایر رسولاختالفات جامعه اسالمی بر سر مسائل جانشینی حضرت 

در نگاری اسالمی نهاده است. ر یداد ای صدر اسالم   زمان حیات نبری اکررم   تاریخ

خلفا نیز عالقه خاصی بره   ای موجود در جامعه، تأایر گهار بوده است.  آینده سیاسی گر ه

  گاه نوع ر ایت تاریخ، مرورد اعترراش شردید خلیفره      داشتندی تاریخی  ا تیر اتاریخ   

ی خرود را جهرت    را  نوشتهاین اعمال نفوذ،  تأایرنویسندگان تحت    گرفت یم قت قرار 

  4.کردند یمدادند   عرضه  می

                                              

 .172ص، 2 و 1 ش ،12 اسالم، س تاریخ ،«اجتماع  تاریخ». حسن دندیه، 1

 .1202، ص جستارهای  در تاریخ و تاریخ نگاریاهلل اسماعیل ، . حبیب2

 .618، ص های تاریخ  در حوده اسالم و تشیع بررس . حسن انصاری قم ، 3

 .122، ص الخبار الموفقیاتا. دبیر بن بکار، 4
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 1نگاری، حتی بد ن حمایت خلفا، فرآیندی سیاسی بوده است. ی تاریخ ا سنت شیدایپ

  مرردم پریش از فرت      کردنرد  یمر ی مفتوحه، علمای ادیان مختلف زندگی  ا در سرزمین

 ای مختلفی چون آیین زرتشتی، مسریحی،   مسلمان شدن، پیر  آیین مسلمانان   پیش از

فتوحات، تربیرت امرور   اخرتالط     رکود ا بودند.  یهودی، صابئی، بر مایی د ری   جز آن

مشکالت اجتمراعی   دینری    آمدنی مفتوحه سبا به  جود  ا نیسرزممسلمانان با مردم 

،     ای دیرین خویش بازگشرتند   ا شد. به این صورت که شماری از مردم به اندیشه بین آن

 را را بره جامره اسرالمی در      که از اتهام کفر   زندقه مصون بمانند، آن انگاره این اما برای

  2آ ردند.

تمام عوامل   اسرباب فررا م برود، امرا آغراز آن از       دیعقادر این د ران برای اختالف 

پدیده زندیقان در د ره امویان در جامعه اسالمی  3سیاست یا مقتضیات مملکتی بوده است.

مبارزه با زندیقان از د ره منصور  4انتشار یافت   فعالیت آنان در د ره عباسی شدت گرفت.

ا لین کسی بود که  (   ه. .134-158ی  چنین، مهدی عباس شر ع شد.  م (   ه. .133-158 

ا  بره   5 را را تحرت تعقیرا قررار داد   کشرت.      بر ملحدان   زندیقان سخت گرفرت   آن 

یی بر رد ملحدان   کافران نوشتند   بر ضد معاندان،  ا کتابمتکلمان   جدلیان دستور داد 

  3 ا مقابله کردند. دلیل آ ردند   با شبه افکنی آن

                                              

 .83، ص تاریخ تاریخ نگاری در اسالم. فرانتس رودنتا ، 1

، 1 ، جتاریخ فیرق اسیالم    حسین صابری،    ؛ 74، ص الفرق االسالمیة خیتار. محمد خلیل دین، 2

 .22 ص

 .14، ص تاریخ علم کالم   . شبل  نعمان ، 3

 .62 ، صدولت عباسیان. طقوش، 4

 .172، ص 9، ج االمم و الملوک خیتار. طبری، 2

 .787، ص 2ج ، مروج الذهب و معادن الجوهر. مسعودی، 7
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ی در ن جامعه اسرالمی نیرز توجره     ا فرقهبه جریان  (   ه. .134-158ی عباسی  مهد

ی بررای  ا هیر اعالم صرورت  بهنگاری به دستور ا  نوشته شد که  فرقه     ا لین کتاب  کرد یم

نام داشت    ر صنف آن بر اساس نام صنوف الفر  . این کتاب، شد یممردم شهر خوانده 

پرس از آن،   ود در جامعه، نام گهاری شده بود کره  ای موج متکلم معر ف   برجسته گر ه

خبری درباره  شام بن حکم  جرود دارد کره در    گرد قرار گرفتند. در این گزارش، مورد پی

گرد مأموران خلیفره در امران    کرد   از پی  ای کالمی، کناره گیری می این د ران از بحث

 1ماند.

خلفای عباسی به منظور تمرکز قدرت، خواستار  حدت مه بی بودند که در فاصله یک  

 ا در  قرن از حکومت خود از اقبال به ا ل رأی در فقه   معتزله در کالم تا ادبار این گر ه

در راسرتای ا رداف سیاسری     ( نیز   ه. . 134-158این اقدام مهدی عباسی   2نوسان بودند.

ی فکری رقیا دستور داد، کتابی در رابطه برا فرر     ا گر هی مبارزه با حکومت بود. ا  برا

بررش   صرورت   بهگزارشی که  درگمان ا ، ا ل بدعت   انحراف نوشته شود.  بهمختلف   

به سبک ا لیه نگارش کتاب توجره   توان یمدر دست است، صنوف الفر  کوتا ی از کتاب 

اسرت    رکردام را یرک      شناخته یمکالمی  ی ا شهیاندرا با نام صاحبان   ا فرقهکرد که 

از  مرین ر یکررد    مترأار نگراری،   فرقه   در منابع   ا فرقهست. اسامی ابوده   کرده فرقه تلقی 

 گیری است.  پی   قابل 

نیز ادامه  (   ه. .193-170  دیالرش  ار نچون   م   ماالس مناظره در د ره خلفای بعدی 

ایرن امرر فز نری گرفرت   حمایرت       (   . .ه 218-198ن عباسی  ، اما در د ره مأمو   3داشت

                                              

 .272ص ، 1 ، جاختیار معرفة الرجا . طوس  اب  جعفر، 1

تحوالت اندیشیه سیاسی  مسیلمانان در دوره میانیه     »عبدالواحد قادری و سید هاشم آقاجری، . 2

 .107-76 ، ص2، ش7، دوره تاریخ  شناس  جامعه، «اسالم 

 .339، ص عن اسام  کتب و الفنونکشف الظنون سیوط ، . 3
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 ا چره معتزلری   چره ضرد      ی از این ماالس به عمل آمد. مأمون با  مه گر هتر گسترده

 نویسند: . منابع در این باره می1معتزلی در ارتباط بود

 چون مأمون به عراق در آمد، بسیار کس از جدلیان معروف چون ابوالهذیل   

و دلگذران کذه    (   ه.ق.532اسحاق ابراهیم بن نظام بن سیار )د. .( و ابو   ه.ق   532)د. 

ها بودند به وی تقرب لافتند و ادلبان به مجلس او نشسذتند و   موافق لا مخالف آن

ها را از واللات بیاورد و مقرری داد و مردم به تحقیق و نظذر رابذش نذدند و     آن

 فیتألمیهش و گفتار خولش  دلیتأدر  ها کتابگروه، بحث و جدل آموختند و هر 

   5کردند.

نگاریفرقهبر آنتأثیرآثارغیراسالمیوترجمه.2-2

مقدمره   عنروان   بره ی جدید شردند   یرا    ا شهیاندمسلمانان از ر گهر ترجمه، پهیرای 

را فراگرفتند   ناخواسرته    ا فلسفهی فلسفی غیر اسالمی، ناگزیر آن  ا شهیاندر یار یی با 

ی  را  آموزهاز دین درآمیخت   گاه در قالا   ا آنی فلسفی با تفسیر  ا شهیاندبرخی از آن 

به جهران اسرالم در    مسلمان ریغچنین،  ر د دانشمندان   پزشکان   م 3رخ نمود.  ا فرقه

به پزشکانی اشاره نمونه در مر ج اله ا  عنوان بهنبود.  تأایر یب  ا شهیاندپراکندن بهر این 

شود که در ضمن مدا ای بیمار، اعتقادات مسلمانان مبنی بر توکل به خردا   ایمران را    می

  4.دادند یممورد تمسخر قرار 

                                              

 .60، صمأمون و محنةعل  ناظمیان فرد،  .1

 کشف الظنیون عین اسیام  کتیب و الفنیون،      سیوط ، ؛ 787، ص 2ج ، مروج الذهب. مسعودی، 2

 . 324-322ص 

 .27، ص 1ج ، فرقه های اسالم حسین صابری، . 3

 .39، ص 2ج ، مروج الذهب. مسعودی، 4
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ی اسرتداللی علرم فلسرفه بسریار      ا ر شدر ر ند پیشرفت علم کالم از اصطالحات   

الم، امرری دشروار برود.    محداان، تفا ت نهادن میان فلسفه   کر     که برای  شد یماستفاده 

. دانسرتند  یمکردند   آن را کفر   زندقه  محداان با کالم مانند فلسفه برخورد می    بنابراین، 

 را برا علرم کرالم      مخالفت 1دانست. به طور مرال، احمد بن حنبل، ا ل کالم را زندیق می

این معلول نیرازی   ، اما منتهی به نابودی   به گوشه راندن این علم نشد     بسیار شدید بود

 ا نسبت به این علم   احسراس نیراز بره آن،     شد. حساسیت بود که به این دانش حس می

 2 ای متفا تی نسبت به این علم را به  مراه داشت. موضع گیری

ی نگرارش   ا سبکاار نگهاشت، بلکه در   ا شهیاندمتون ترجمه شده، فقط در افکار   

شود که اندیشمندان مسلمان در  یی نام برده می ا کتابز نهاد. در منابع اسالمی ا تأایر م 

علی ارسطالیس ابو اشم جبایی  د.  النقضبه  توان یم. برای مرال اند نوشتهرد افکار بیگانه 

 ای در این زمینه  کتاب (   ه. .324چنین، ابوالحسن اشعری  د.   م 3اشاره داشت. (   ه. .321

  4نوشته است.

ی  را  شره یاندگر این است کره دانشرمندان مسرلمان،     بیان   اصطال  مقاالت الفالسفه، 

  از  رم  جردا  نظامی به  م پیوسته، بلکه به شکل افکاری  صورت  بهنه  فلسفی یونانی را

ای    ای یونانی   بره صرورت مقالره    ر یکرد نگارشی در اندیشه 5.دندید یم (   گسیخته  مقاله

                                              

 .27، ص تاریخ علم کالم   . شبل  نعمان ، 1
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   نگراری   لرز م توجره    فرقره     رای   ا با توجه به فضای کالمری نوشرته    تنظیم کردن آن

ای بره  سریله نویسرندگان       رای فرقره    ا در نگارش  ای دیگر فرقه گویی به اندیشه   پاسخ

 را   ، اطالعات فرقهمقاالت االسالمیینشد. ابوالحسن اشعری در  مسلمان به کار گرفته می

 ررسی کرده است.بندی   ب را به صورت مقاله، دسته

نگاریفرقآندرتاریختأثیرمذاهبو .تدویناصول3-2

اما نظام این با ر ا     بیشتر با ر ای کالمی   بسیاری از عناصر آن، ریشه در قرآن دارد،

برای دفاع از اسالم در برابر تعرش مخالفران     متکلمان 1را دانش کالم شکل داده است.

فکری تازه مسلمانانی که  نوز به عقاید پیشین خود، کشش   میرل براطنی    نفوذ بامقابله 

داشتند به تقریر منطقی، بر انی   ر شن اصول دین اسالم ر ی آ ردنرد. اختالفراتی برین    

  را  فرقره ، اما در ایرن د ران، اصرول مره بی        ا بر سر اصول   فر ع دین  جود داشت آن

  2مد ن شد.

تد ین   مشخ  نمودن اصول مها ا در ا اخر سده د م   ا ایل سرده سروم    شهیاند

سامان دادن به اختالفات ر ز افز ن   بسیار فزاینده میان فر  آغاز گردید   دف با اری 

آااری در این زمینه مد ن شد. با ترد ین اصرول مرها ا بره  سریله متکلمران،        کم کم  

شد   در ماادالت کالمی مرورد اسرتفاده قررار     دمن نظام ا در سیری پیوسته،  با ر ای آن

زمران   مرر ر   بره کمک کرد که مروارد مرورد نیراز خرود را      متکلمانگرفت. این جریان به 

  در طول زمان، اصرول اصرلی   بنیرادین     دینبر آ  ا آنمشخ  کنند   درصدد پاسخ به 

 کنند. مند چارچوبخود را برای مناظرات 

خواست معیاری برای اجتمراع   می   معتزلی بود که میتد ین اصول دین، ابتکاری کال

 ا را پایران د رد   از گسرترش      ای پایان ناپهیر در فرقه   افترا  برپا کند، پدیده انشعاب

                                              

 .22، ص کتاب بةداد، فوریط. ابن 1

 .26، ص خاندان نوبخت اقبا ،  عباس. 2
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لبتره بایرد در نظرر داشرت،     پدیده تکفیر   مبا  دانستن خون مخرالف جلروگیری نمایرد. ا   

مک کرد، ایمان راسرتین  به متکلمان ک  ا آنمشخ  نمودن این اصول   مکتوب شدن 

، ادعرای  ظرا ر   بره را به پهیرش این اصول مرتبط کنند   این را نپهیرند که کسی تنهرا  

مرال، اصول معتزلره امروری برود کره      عنوان به 1ایمان کند   خود را از امت اسالم بداند.

سرخن دیگرری را برر آن     توانسرت  ینم  کسی  داشتنداصحاب این جریان بر آن اجماع 

داشت   د   یا در آن تردید کند   پیر ان این جریان را از مخالفان ایشان باز میترجی  د

بردند   فرر ع را بره آن براز     ا  جود اختالف در فر ع به این اصول پناه میب ا     مه آن

 2.ندنداگرد یم

ی کالمی خود را مورد بازبینی قرار  ا منظومهی فکری دیگر نیز در این د ران،  ا گر ه

.(،    ه.    380بر پایه ر یکرد جدید   مطابق با زمانه باز تعریف کردند. ابرن نردیم  د.    دادند  

گروی مره ا امامیره     را ا لین سرخن  (   ه. .215-210علی ابن اسماعیل بن میرم تمار  د. 

 از متکلمان امامیره  یکی دیگر 3را نوشته است. االستحقا    االمامةی  ا کتابکه  داند یم

زمینه به نگارش کتاب پرداخت   درباره آن با مخالفان این فرقه منراظره کررد،    که در این

بود. ا   (   ه. .158-133از معاصران منصور عباسی   (   ه. .133عیسی بن ر ضه  بعد از سال

کالمی با مخالفان آن فرقه  لیدالاصول عقاید امامیه   با  بنا برنخستین متکلمی است که 

 4داخت.به مناظره پر

                                              

 .98-94، صاسالم اهل کالم   ،    محمد بوهال    . 1
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فضای فکری حاکم بر جامعه بود.  راتییتغاین ر یکرد جدید به اصول مها ا، حاصل 

ی در جوامع اسالمی از ما یت سیاسی خود ترا حردی فاصرله    ا فرقهدر این د ره، منازعات 

ی به فراخور ابعادش به ا فرقهگرفت    ارد فضای فکری   علمی شد. در این  ضعیت،  ر 

 . گشت یمی مستدل ا شهیاندی   ی فکر ا پشتوانهدنبال 

ی جدید استدالل در دانش کالم توانستند آرای خود    ا وهیشگیری از  متکلمان با بهره

سربا شرد گفتمران علمری      مسرئله مخالفان خویش را آشکارا مطر  کنند   پاسخ  مین 

دین ی تولید شود. این گفتمان توانایی داشت که بسیاری از ا ل علم را قرانع کنرد. بر   ا تازه

ی کالمی از شکلی مشابه احزاب سیاسری کره بیشرتر برر سرخنان بلیر           ا فرقهترتیا، 

چنین، مرها ا فقهری کره بره      شعاری   خشونت در مواجهه با مخالفان تکیه داشتند    م

 مکراتبی علمری    صرورت  بره  کم کمبند بودند، فاصله بسیار گرفتند    به ن  پای کاملطور

 1آمدند. در

نگاریفرقهآنبرتأثیر.تحولعلمکالمو4-2

نگاری حاصل تحول جایگاه علم کالم در میان مسلمانان است که  فرقه   از سویی دیگر، 

 اقع شده است.  ممارقرار داده است   بر آن،  تأایراین تحول، خود علم کالم را  م تحت 

علرم در تصرانیف خرود، اقروال     گیری   رشد علم کالم، علمای این  در مراحل ا لیه شکل

محداان بره  مرین مقردار  رم، نقرل اقروال           . دادند یم  جواب  کردند یممخالفان را نقل 

محداان زبر دسرت      که یکی از  (   ه. .243حرث محاسبی  د.  .دانستند ینم زیجامخالفان را 

 را ال طررف مقابرل   کره اقرو   ایرن  دلیرل   بره بود،  قتی در رد شیعه   معتزله کتابی نوشرت  

مررا ده  از ا  ناراضی شد   با ا  قطع  (   ه. .241نقل   بعد رد کرده بود، احمد بن حنبل  د. 

  2نمود.

                                              

 .86، ص اسالم اهل کالم   ،    محمد بوهال    . 1
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برا علرم    شردت   بره محداان     نوع برخورد، مربوط به د ره ا لیه علم کالم است که  نیا

.(، احمرد     ه.    204 د. شافعی  .کردند یمکالم مخالف بودند   در مورد آن، آرای تندی ابراز 

حرررام  آن رامحررداان       بیشررتر  (   ه. .131.(، سررفیان ارروری  د.    ه.    241بررن حنبررل  د. 

با گسترش مباحث عقلی   تر یج افکار معتزله   از سوی دیگرر، ناکرامی   ، اما    1شمردند یم

 در مناظره با مخالفان مه ا، ر ند تاریخی ماجرا به سود متکلمان پایان یافت.  محداان    

 را در مارادالت   منراظرات در     ی فکری در د ره مأمون   حضرور آن  ا گر هآزادی 

 اقع شد. در این د ره، جمعی از متفکران مسلمان، فارغ  مماری  م ا دهیعقنگارش مباحث 

دفاع تطبیقری از مره ا     دف بای   کالمی ا فرقهاسی  ای سی   اختالف  ا یبند از دسته

یی کردند که برا عنرا ین مقراالت، آرا      ا کتابمورد توجه خود، اقدام به تنظیم   نگارش 

در   را  فرقره نروع ر یکررد بره عقایرد دیگرر       نیر ا 2شوند یمدیانات   ملل   نحل شناخته 

 نویسد:  باره میی نمایان است. ا  در این خوب بهی ابوالحسن اشعری  ا گفته

هذا در   ، قاب  اطمینذان نیسذتند چذون آن   اند کردهکسانی که در الن رابطه کار 

و بذه انگیذ ه    انذد  نبذوده  گذو  راسذت روالت عقالد مخالفان خود کوتاهی کذرده و  

نکوهش و توجه به نکست دادن مخالفان خود بدون اندلشه در گفتار مطذالبی را  

   3.اند آورده

ی کالمری متکلمران از سروی     را  شره یاندمی ا لیره، تحریرف   میان رفتن منابع کال از

بودنرد.   ر  ر بره  مخالفان   ابهام در فهم مسائل کالمی مشکالتی بود که متکلمران برا آن  

نویسری     ی سربک خالصره  کی برای حل این مشکالت، متکلمان د  سبک اختراع کردند.

                                              

 .27، ص تاریخ علم کالم   . شبل  نعمان ، 1
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   کنرد  یمر را بیان   ا ر هگدیگری سبک ملل   نحل نگاری که در آن، متکلم عقاید  مه 

 1.دد  یمپس از خود ارائه  یک آگا ی کلی به نسل

نگاریفرقهآنبرتأثیروهافرقهاجتماعی-.شرایطسیاسی5-2

ی  ا گر هی بود که در عقاید ا گونه به ضعیت فکری جامعه اسالمی در ا اخر قرن سوم 

. در میران شریعیان از پایران قررن د م  ارری،  اقفیره         دفکری، تحولی اساسری رخ دا 

.    غیبت، موجی از تفرقره را برا خرود آ ردنرد     مسئلهیی غالی ظهور کردند   با طر   ا گر ه

 در امان ماندند   تنها در  ا تفرقهرسی به امام خود از  شیعیان امامیه در این د ران با دست

ر  شردند کره موجرا شرد مروج       امام خود ر بهنیمه د م قرن سوم با پدیده نوظهور غیبت 

  مسعودی  د.  (   ه. .299.(، اشعری  د.    ه.    300 ا رشد کند. نوبختی  د.  تفرقه در میان آن

 2.دکنن به تفرقه شدید میان شیعیان اشاره می (   ه. .333

ن شریعی  رفت از این آشفته بازار فکری، نیازمند عزم جدی نویسندگان   متکلما بر ن

 اهلل  عارل  بود. موقعیت زمانی   تشتت آرای دینی به  جود آمده در اار غیبرت امرام عصرر   

  را  آن 3، نوبختیان را به این سو کشاند که کمترر بره نقرل توجره کننرد.     فرجه الشریف( تعالی

 4آن بر لغزش ناپهیری   عصمت امام بود. دیتأکدرصدد توسعه مفهوم امامت بودند که 

نگاری  فرقه    نهیزم درمحمد بن موسی نوبختی با توجه به شرایط موجود، نگارش ااری 

نشرده   بیران  انگیرزه نروبختی   ،که در  یچ کاای کتاب این با .درا  جهه  مت خود قرار دا

مواردی را ا  است.  مندی گر  دف بیان   ، اما تحلیل مطالا کتاب   سبک   ساختار آن    است

                                              

 .8، ص اسالم اهل کالم   ،    محمد بوهال    . 1

میروج الیذهب و   ؛ مسیعودی،  102، صالمقاالت و الفرق      ؛ اشعری، 94ص، فرق الشیعة   نوبخت ،  .2
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 ای غیرر شریعه     ای شیعه   فرقه توان به د  بخش فرقه پردازد، می نوبختی به آن میکه 

 ای غیر امرامی   رانی   تضعیف اندیشه تقسیم کرد. در  رد  مورد، نوبختی به دنبال حاشیه

   تقویت اندیشه شیعیان امامیه است. 

 را   ع اخرتالف کند   به نقطه شر   ای تاریخی توجه می در این راه، نوبختی به گزارش

  ای اسالم پس از رحلت حضرت محمد نوبختی ریشه اختالف  مه فرقهگردد.  باز می

 داند که پس از پیرامبر    شیعه را گر  ی میا کند. بیان می را اختالف در مسئله امامت

 ای ممتراز امیرالمرممنین حضررت     نوبختی  یژگی 1.بودند  واخواه علی بن ابی طالا

 را را برا صرفاتی ماننرد امرام  اجرا        شمارد. ا  این  یژگری برای امامت بر میرا  علی

گرام در اسرالم، دانرش، بخشرش        زاد، پریش  دامرن   پراک   ،  ارث علم انبیا، پاکعةاالطا

کنررد   جایگرراه    مرروارد دیگررری معرفرری مرری پارسررایی، منصرروص از طرررف پیررامبر

  نماید. را برجسته می امیرالمممنین حضرت علی

 ا را برا امرام قبلری بیران      ارتباط آن ،با آغاز سخن در مورد  رکدام از امامان چنین  م

 .ماندنرد  کند. گر  ی پس از علی بن ابی طالا به امامت پسرش حسن بن علی پایدار می

گر  ی که پس از علی بن ابی طالا به امامت حسن بن علی استوار بودند پس از  ی به 

مورد  مره امامران پری     نوبختی این ر ش را در .آمدند در امامت برادرش حسین بن علی

کند که تا زمانی که دنیا بر پا باشد، این امر در میان فرزندان حضرت  ا  اشاره می 2.گیرد می

  3خوا د بود. فاطمه

بندی کتاب بر مبنای زندگی امامان، بیان  پرداختن به صورت  یژه به شیعه امامیه در طبقه

نقرد   ا با شریعه     ارتباط آن سبا ای شیعه به  عشری، آ ردن فرقهااان دیدگاهز  یژگی امام ا

                                              

 .3، ص ةفرق شیعنوبخت ، . 1
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پرردازد   برا     ای غیر شیعی نیز می عال ه بر این، نوبختی به گر هخوبی نمایان است.  آن به

 کند.  ای تاریخی، مبانی اعتقادی   ادعای ایشان در مورد امامت را تضعیف می آ ردن گزارش

کترابش   که.( است    ه.    299 د.  نگار شیعی، سعد بن عبداهلل اشعری فرقهدیگر نویسنده 

ی د  نویسنده  ا دگاهیدی، مانند کتاب نوبختی است. تفا ت حد دتا  آ رد یمبا اضافاتی که 

. نوبختی   اشعری متعلرق بره   شود یم، اما باز  م،  مان  دف دنبال    ی نمایان استخوب به

بغداد  ستند. این د  حروزه در عرین حرال کره بره لحراظ شریوه        ی فکری قم    ا مکتا

 1.کردند یمتأیید    اختالف داشتند در مسائل اساسی یکدیگر را   م بااستدالل 

، تحوالتی در حال اناام برود. سررخوردگی از    ا سالدر میان ا ل سنت نیز در  مین 

کره در آن،   کشراند  یمر نه ی معتزله، گر  ی از اندیشمندان سنی را به را ی میا ا یتندر 

شد. در  ی فکری   استداللی معتزلی با ر یکرد ا ل حدیث تعدیل   ترکیا می ا چارچوب

بره طرور تقریبری،     2سرتند ینگر یمر قرن سوم ا ل سنت به معتزله به دیده نفرت   تحقیر 

در سه نقطه از جهان اسالم، سه نهضت فکری علیه معتزله شردت گرفرت.  جره     زمان  م

سه حرکت این بود که با داعیه ا ل حدیث   ر حیه تقدس گرایانه در دفاع از مشترک  ر 

سعی کردند با ر ش عقلی   با  حدیث دین در مقابله با معتزله ایستادند،  لی برخالف ا ل

 انیر جر رر سره    3ی منطقی به حمایت از معتقدات خویش برخیزند. ا استدالل    ا بحث

به دنبال ارائه را ی میانره   برخاسرته از پیونرد مکترا ا رل          اشعری، طحا ی   ماتریدی

  4حدیث   معتزله بودند.

                                              

 .23، ص شیخ مفید و تاریخ نگاری. قاسم خانجان ، 1

 .234، ص تمدن اسالم  در قرن چهارم یا رنسانس اسالم ، متز. آدام 2

 .92، ص شیعه ماهیت، مختصات و منابع کالم ، کاشف رضا محمد. 3

و  اشیاعره بررس  تاریخ  تعامل فکری سیاس  امامیه با فرقه های معتزلیه،  . محمد رضا باران ، 4

 .267بویه، ص  حنابله در بةداد در عصر آ 
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 منشرأ    شد  گردان یر در مسلک معتزله بود از اعتزال   ا سالابوالحسن اشعری که 

گفرت کره    تروان  یمر ی اشراعره  آرا. با توجه به شود یمکه اشاعره نامیده  دگردی ی تفکر

برر آن   تروان  یمر   معتزلره اسرت   از ایرن جهرت      اشاعره حد  سط میان ا رل حردیث  

فر   نهیزم دری کتابی اشعرچنین،   م 1گرایی تعدیلی یا خردگرایی تعدیلی نام نهاد. ن 

نام دارد. ا  نخستین، متکلم سنی اسرت کره بره     مقاالت االسالمییناسالمی نوشت که 

یی  را  انیبنته است. ا  معنای دقیق کلمه به نظریه پردازی درباره خالفت   امامت پرداخ

کالمی برای خالفت ا ل سنت فرا م کررد کره اسرتواری آن، نیازمنرد ارائره تفسریری       

 2. مسو با تاریخ بود

 نگاریفرقهنگاریمنابعتاریخ.بررسی3

شیوهنگارشوتدویناطالعات.1-3

آن را در  تروان  یمر  کره  3نگاری، چگونگی تد ین مطالا تاریخی اسرت  تاریخ   مراد از شیوه 

خبری، د دمانی، تنظیم برحسا طبقات، رعایت تسلسل زمرانی یرا شریوه     -شکل حدیری

 شریوه  جرز  به  ا وهیشی خالصه کرد. در  مه این ا نامه شناختی   فر نگی، تبارشمار سال

برر   توانرد  یمر   ا وهیشای، عنصر زمان دخالت دارد. به  مین دلیل، بیشتر این  نامه فر نگ    

ی جردا دانسرت    کل به توان ینمرا   ا وهیشچنین، این  تسلسل زمانی تنظیم گردد.  محسا 

 4زیرا ممکن است، د  یا چند شیوه در یک اار جمع شود.

                                              

 .28، ص کالم شیعه ماهیت و مختصات و منابع ، کاشف رضا محمد. 1

 علیوم ، «کیالم سیاسی  اهیل سینت     سیتأسو نقش اشعری در  گاهیجا»ی، رموسویم عل  دیس. 2

 .67، ص 74 ش ،سیاس 

 .36 ، صتاریخنگاری در اسالمسید صادق سجادی، . 3

 .61، ص همان. 4
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ی  ر فرقه، محور اصلی توجره  سرتند   مباحرث     ا تیشخصدر تاریخ فر ، رجال   

مواردی  1بسیار نزدیک است.آید   از این بعد به علم نسا   رجال،  پیرامون زندگی آنها می

شود، شبا ت بسیار  ی مهم بیان می ا تیشخصنوبختی در مورد نسا  الشیعةفر  که در 

المحبرر     (   ه. .203 شرام کلبری  د.    النسرا  ةجمهریی مانند  ا کتابزیادی با اطالعات 

  2  دیگر منابع از این دست دارد. (   ه. .245محمد بن حبیا  د. 

که کشمکش جزمی   تعصا آلود میان فر  اسالمی تا حد زیادی در گر  نام جا  از آن

ان   متکلمران،  متألهر نامره بررای    عیوب فردی آنان بود، سرگهشرت   اشخاص   فضایل 

ی عملری آن در  ریکرارگ  بهفرصت را جهت استفاده    نیتر بزرگموضوعی ضر ری شد   

، مسلمانان سخت بر این برا ر  عال ه بهسازمان اجتماعی اسالم به تاریخ نگاران اعطا کرد. 

به دست افراد بروده اسرت   تنهرا در پرترو خصرال   تاربیرات         ا استیسبودند که  مه 

 3درک شود. تواند یمشخصی آنان 

    را  اخرتالف توجره بره زمران آغراز      نگراری فرر ،   نکته قابل توجه دیگرر در تراریخ   

نگرار اسرت. از    فرقه گهار از سوی تأایری مهم    ا تیشخص، زمان درگهشت  ا بندی دسته

  بره  جرود    داد ایر ر این ر  در این منابع مسئله زمان، ترتیا زمانی در به  قوع پیوستن 

سبک نویسنده  تأایرنگاری، تحت  فرقه   رعایت شده است. البته در میان منابع   ا فرقهآمدن 

. شرود  یمر  نظرر  رفصجزئی از این مورد  صورت  بهحف  انساام مطالا، گا ی   دف ا  ب

ی بر مبنای زندگی امامران، نگرارش یافتره    ا طبقه صورت  به کهنیا با نوبختی الشیعةفر  

  انشعابات  ردیگ یماست به سبا حف   ما نگی بحث، ترتیا زمانی را در مواردی نادیده 

  4.کند یم ار بیان سلسله صورت  بهکیسانیه را 
                                              

 .203، ص الکالم و التاریخ علم. حسن سلهب، 1

 .196، 19، ص 1ج ، جمهرة النسب؛ کلب ، فرق الشیعة . به عنوان نمونه، ر.ک: نوبخت ،2

 .122، ص تاریخ تاریخنگاری. رودنتا  فرانتس، 3

 .28، ص الشیعةفرق    . ر.ک: نوبخت ، 4
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ایفرقه.روشتدویناطالعات2-3

نگاری، چگونگی صورت نگارش   نقل مطالا تاریخی است.  مقصود از ر ش در تاریخ

ی تد ین  ا ر شاند.   رکدام از مورخان برای نگارش   تحلیل  قایع، ر شی را به کار برده

سرت از: ر ش ر ایری، ر ش تحلیلری   ر ش    ا  عبرارت نگراری اسرالمی    تاریخی در تاریخ

ر ش حردیری     ا میت مرجع اطالعات تراریخی،  تبع بهمی اسال نگاری تاریخ   در  1ترکیبی.

 2نگاری ر ایی به کار گرفته شده است. سبک تاریخ

رخ داد  یعنری گرهار بره عصرر ر ایرت       نگارانه خیتاردر قرن سوم، تغییراتی در ادبیات 

 خیتار 3است. تاریخ یعقوبیکه نمونه سنت شکن در این زمینه،  (   حهف اسناد  دیجدتاریخی 

. در این ر ش، شود یمنگاری است که به آن ر ش ترکیبی گفته  ی از تاریخا نمونه، یعقوبی

ر ایات مختلف   اسرانید   بیان یجا بهشود   نویسندگان رنگ می توجه به سلسله سند، کم

آن، یک  اقعه را از راه مقایسه، ترکیا   ایااد سازگاری میان ر ایات گونراگون  اقعره در   

به این ر ش نزدیک  توان یمنگاری را تا حد دی  فرقه   منابع  4.دادند یمیک ر ایت توضی  

،  را  ر شیان ایرن  نگاران در م که فرقه شود یمنگاری ر شن  فرقه   منابع  مطالعه بادانست. 

 .دادند به  مراه تحلیل ارائه می مطالا خود را به ر ش ترکیبی

نگاریفرقه.منابعومآخذدرمنابع3-3

نگاری برای جلوگیری از جعل، تحریف   تقلا در اخبار تاریخی بره   مسلمانان در تاریخ

پرس از   موضوع توایق را یان   شرنیدن شخصری از آگا ران بره خبرر رغبرت داشرتند         

                                              

 .46-36، ص تاریخنگاری در اسالمصادق سجادی،  دیس. 1

 .39، ص همان. 2

 و نگیری     تیاریخ ، «روش اِسنادی و گذار اد آن در تاریخ نگاری اسیالم  ». سید هاشم آقاجری، 3

 .22، ص 13، دوره جدید، ش نگاری تاریخ

 .43، ص تاریخنگاری در اسالم. سید صادق سجادی، 4
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گیری منابع مکتوب، رجوع علما به این منابع در ماالس درس، بسیار مهم بود. اگرر   شکل

کرد، موجا شگفتی   بری اعتمرادی    شخصی بد ن مراجعه به منابع، معلوماتی را نقل می

، شرود  یمر اطالعراتی کره آ رده    مأخره نگاری در موارد بسیاری،  فرقه   ، اما در منابع    1شد می

 ای ملل   نحل برا   جا که کتاب آن از در بیشتر موارد، فاقد ارجاع است. ت  مشخ  نیس

 ا به  جود آمرده اسرت کره     ، این شبهه درباره آنکنند یمدقت کمتری، اسناد خود را بیان 

  2از قید  رگونه، سند   استنادی ر ا  ستند.  ا کتاباین 

  مر یرات   خره آمنگار از منابع،  فرقه یی پیرامون استفاده ا نشانهنگاری،  فرقه   در متون 

سرره، منرابع    یک توان ینم   اند داشتهکسانی است که آشنایی کامل با موضوع مورد بحث 

در  بر این عقیده است کره نروبختی   3رای مرال، مادلونگبدانست.  اعتبار یبملل   نحل را 

   (   ه. .179  شام بن حکرم  د.  مةاختالف الناس فی االماخود بر کتاب  بخش ا ل کتاب

  4تکیه دارد. (   ه. .247ابو عیسی  را   د.  المقاالتبخش د م آن بر کتاب 

در المقاالت   الفر  به بعضی از منرابع خرود اشراره    اشعری چنین، سعد بن عبداهلل   م

محمد بن عیسی بن عبید بن یقطرین عرن یرونس برن      یحک»مانند کند   از عباراتی  می

اخبرنی بهالک عرن محمرد   »  « انی محمد بن عیسی بن یقطین یقولحد»، «عبدالرحمن

 د  ر ایت در مرورد یرک موضروع، یکری را      بیان با  ا 5کند. استفاه می« زکریا بن نصیر ابو

                                              

 .92، صعلم تاریخ در گستره تمدن اسالم وند،  صادق آیینه .1

 72، ص ها تا پایان سیده سیوم   و برایند ها انیجرکاوش  در  انیغال. نعمت اهلل صفری فروشان ، 2

 هیای ملیل و نحیل     اعتبیاری نوشیته   )نویسنده این کتاب به نقل اد عالمه عسگری، مطالب  در بی  

 آورده است(.

 (.Wilferd madeiungشناس آلمان  ) . اسالم شناس و شیعه3

 .364-326 ، صی میانهها سدهی اسالم  در ها فرقهو  ها مکتب. ویلفرد مادلونگ، 4

 .100، ص المقاالت و الفرق      . اشعری سعد بن عبداهلل، 2
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عن جعفر بن محمد   غیره انه قترل     ة  ر ی بعض الر ا»مانند   از عباراتی  ندیگز یمبر 

  قال بعضهم لرمان لیال بقین »، 1« و ابن خمس   ستین سنه    و اص  القولین   ابینها

 کند. استفاه می 2«من رجا یوم الخمیس    و اص  االخبار

آاارشان در دسرت اسرت، منرابعی را     نگارانی که در آاار مشایخ   اساتید فرقه  جو جست

نگاران  ند مورد استفاده قرار گیرند. بحث منابع مورد استفاده فرقهتوانست یمه د د ک نشان می

دارای آاار   ا فرقهی مربوط به  ا نهیزمنگاران در  از بعد دیگری نیز، قابل بررسی است. فرقه

نگاری ناظر به این آارار بررای شراگردان     فرقه   رسد، مباحث    تخص   ستند   به نظر می

قالرت، قرالوا   ر ی    صرورت   بره افعالی که در موقع بیران   شتریب شده است. ایشان ارائه می

  ا شناخته شده بوده است.  برای آن دنکن ینمی به شخ  گوینده ا اشاره   دینآ یم

مادلونگ بر این با ر است که منبعی که مرورد اسرتفاده نروبختی   سرعد برن عبرداهلل       

انرد کره    دهید ینم ا نیازی  وده است   آناشعری بوده است، جزئی از میراث علمی امامیه ب

عال ه بر این، بعضی از اصطالحات ماننرد گر  ری از    3نامی از نویسنده آن به میان آ رند.

د نرد کره مصردا      در متن کتاب نوبختی نشان می   جماعتا ل علم، شیعه، ا ل سنت 

 را را   آنی متفرا ت   را  گرزارش این اصطالحات مشخ    شناخته شده بوده اسرت   ا   

 4کرده است   متن خود را با سند   منبع تد ین نموده است. بررسی

 نگاریفرقهذهنیاتمتکلماندرنگارشمنابعتأثیر.3-4

چون عالیرق سیاسری، طبقراتی   اجتمراعی       م   ی   مه بی ا فرقهبد ن تردید عالیق 

 تروان  یمر ان، . بسرته بره نروع عالیرق مورخر     شرود  یمر نگاری ا  مرنعکس   مورخ در تاریخ

                                              

 .21، ص همان. 1

 .100، ص همان. 2

 .370، ص ی میانهها سدهی اسالم  در ها فرقهو  ها مکتب. مادلونگ ویلفرد، 3

 .28، ص فرق الشیعة   . نوبخت ، 4
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 مملفران  شرتر یب 1مشا ده کررد.   ا نگاری یی را در مضامین، عناصر   اجزای تاریخ ا تفا ت

ی  را  فرقره گر امین عقاید   با ر ای  کردند، خود را گزارش ملل   نحل نویسی تالش می

اشرعری در مقدمره خرود در     لحسرن اابو 2مختلف نشان د ند. نه مدافع یک اعتقاد خراص. 

 :دیسون یمدر این باره  یینمقاالت االسالم

و دلانات پرداخته  ها فرقهوگو در نظرلات و آرای  کسانی که به بحث و گفت
از سه دسذته بیذرون نیسذتند. لذا در آن ذه       اند نونتهلی در الن مسائ  ها و کتاب
، کوتاهی روا دانته و در عقالدی کذه بذه مخالفذان خذود نسذبت      اند کردهروالت 
نکذوهش بذر     هیانگ باو لا در بازگولی گفتار مخالفان،  اند نبوده گو راست، اند داده

نگذری      در بذاور مخالفذان بذا  رف    کهآن یب. گروه سوم، اند دهلورزدروغ، اصرار 
 تسذ نک وبرهانی بر ال ام  اند پندانتهبیندلشند بر روالت گفتارنان، آن ه را که 

جولذان و   ، راه حقیقذت هذا  شرو. هیچ لذ  از الذن   اند اف وده محابا یب، ستا ها آن
مشذاهده الذن و ذل ملذتمس تذو را در نگذارش        بذا  مندان نناسنده نیست. هوش
 3باند، پیلرا ندم. ها انتلدو  ها فرقهو اندلشه  آراگر  ی که روننا رساله

اشرعری در   المقاالت   الفرر  نوبختی،  الشیعةفر  ، مقاالت االسالمیینمنابعی چون 

استفاده از عنا ین گوناگون با ، اما    کنند یمرا ر ایت   ا فرقه مه اطالعات  طرفانه یبظا ر، 

، پررداختن بره بعضری      ، مانند رافضه برای شیعیانی مختلف ا فرقهبرای  خاصبار معنایی 

ارائه تحلیل در بین مباحث نشان د نرده  ردف        جوانا   چشم پوشی از جوانا دیگر

 نگراری   فرقره    ی مختلرف   را  سرنت گیرری   است که بره شرکل  نگار  ی ذ نی فرقه ا ارزش

 4اناامیده است.

                                              

 .143، ص   در علم تاریخ و تاریخ نگاری اسالم مالتأت. حسن حضرت ، 1

 .19، ص و نحل شهرستان  ترجمه کتاب الملل. سید جال  حسین  نائین ، 2

 ، مقدمه مؤلف.مقاالت االسالمیین. ابوالحسن اشعری، 3

 .6، ص و کالم اسالم  فلسفه. ویلیام مونتگمری وات، 4
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نمرود یافتره اسرت.      را  کتراب ذ نیات نویسندگان منابع فر ، حتی در انتخاب عنروان  

 مسرئله ، ر یکرد نویسنده را به ستا  ا آنکه نشان د نده دایره بحث  این عنا ین عال ه بر

با تغییر ر یکرد نویسنده نسبت فر ، کلمه عنوان  م  . گاهد د یمنگاری نشان  فرقه   فر    

اسرت. ایرن    التنبیه   الرد علی ا ل اال روا    البردع  تغییر کرده است که نمونه آن، کتاب 

ی منشعا از دین اسالم است  ا فرقهنسبت به  دارانه جاناعنوان نشان د نده نوعی نگاه 

 (   ه. .377ملطی  د.  ابوالحسن. شدند گمان نویسنده، ا ل بدعت   انحراف قلمداد می بهکه 

د د   بر طبق آن به نگارش اطالعرات   در این کتاب، حدیث تفرقه را مورد استناد قرار می

 ا در راستای ناجیه برودن   یرا    دیدگاه، مستلزم تعیین تکلیف فرقه نیا پردازد. ای می فرقه

 جهنمی بودن است که در عنوان کتاب انعکاس یافته است.

نتیجه.4

 را در   گیری ا لین تفرقه سبا شکل بر اساس آنچه گفته شد، موضوع جانشینی پیامبر

 ای جدید را  چنین، جریان فتوحات باب آشنایی مسلمانان با اندیشه جامعه اسالمی شد.  م

گشود. در د ره خالفت عباسی، جامعه اسالمی شا د تحوالتی در زمینه اندیشره   رقابرت   

ای، دستگاه خالفرت بره دنبرال بهرره        ای فرقه ای بود. در کنار این رقابت  فرقه ای  گر ه

 ا     ا   گر ه برداری از  ضعیت موجود به نفع خویش بود   به جهب   پشتیبانی از اندیشه

 پرداخت. ای   مبارزه با زندیقان می  یا به طرد آنها به  سیله اتهامات فرقه

 رای اسرالمی،    ای فرقه  ااد شبهات   تغییرات اندیشهترجمه متون غیر اسالمی در ای 

 را     تأایر زیادی داشت. در راستای مقابله با این شبهات، کالم اسالمی به سوی چارچوب

ای به تد ین اصرول     ای فرقه اصطالحات منطقی   فلسفی رفت. در چنین شرایطی، گر ه

ر اسالم، ارتبراط نزدیکری برا    که مسائل کالمی د پرداختند. به دلیل این مها ا خویش می

پرداختند  ر یداد ای تاریخ صدر اسالم داشت، متکلمان به بازخوانی ر یداد ای تاریخی می

  ا تأایر زیادی داشت.  ای   ذ نیات آنها در این ر ایت    عالیق فرقه
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، امرا برا شریوه   ر ش       ای، حاصرل کرار متکلمران برود     ی فرقه ا شهیاندابت   ضبط 

ی  ا شهیاندبا   ا گر ه    ا فرقهنظر شیوه   ر ش، چون  از وندی نزدیک داشت.مورخان، پی

ی رجرال     را  وهیشر نگراری ترکیبری از    فرقره     ،نددشر  یمر بزرگان   عالمان خود شرناخته  

 شد.  ا ارائه می ترتیا زمانی زندگی   درخشش آن صورت  بهنامه نگاری بود که  سرگهشت

، اما بررخالف     کردند ی متقدم مرتا می ا گزارشی منابع   نابر مبنگاران آاار خود را  فرقه

. ایرن منرابع را از نظرر    ددادن مینمورخان، چندان ا میتی به ارائه سلسله سند   منابع خود 

 صرورت   را بره   گزارشتحلیلی نزدیک دانست که در آن،  -به ر ش ترکیبی توان یمر ش 

 .شود یمارائه  مأخهپیوسته   کمتر با اشاره 
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منابع
، تحقیق سام  مک  العان ، طبعة الثانیة، بیروت: عیام الکتیب،   الموفقیات االخبار دبیر، ابن بکار، .1

 ه.ق.1417

سیید عیزت عطیار الحسیین ، طبعیة       قیحقت ،کتاب بةداد الفضل احمد بن اب  طاهر، ،فوریطابن  .2

 ه.ق.1423 الثالثة، قاهره: المکتبة الخانج ،

تبیین کذب مفتری فیما نسب الی  االمیام ابی     ابن فورک، اب  القاسم بن عل  بن حسن هبة اهلل،  .3

 ه.ق.1346، دمشق: مطبعة التوفیق، (   ه.261الحسن االشعری )د. 

  ه.ق.1414صادر،  بیروت: دار ، طبعة الثالثة،العرب لسان ابن منظور، محمد، .4

، تحقیق رضیا تجیدد، تهیران: میروی،     الفهرست اسحق،ابن ندیم، ابوالفرج محمد ابن اب  یعقوب  .2

1377. 

المعرفیة،   ابیراهیم رمضیان، طبعیة الثانییة، بییروت: دار      تحقییق ، الفهرسیت یییییییییییییییی،  .7

 ه.ق.1416

 تهران: ،کتاب ماه تاریخ جةرافیا، «جستارهای  در تاریخ و تاریخ نگاری»اسماعیل ، حبیب اهلل،  .6

 .1398خانه کتاب، 

: تهیران  دکتر محسن مؤییدی،  ترجمه ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلینالحسن، اشعری، ابو .9

  .1372امیرکبیر، 

 .1361ی ، عطا :تهران ، ترجمه یوسف فضای ،المقاالت و الفرقاشعری، سعد بن عبداهلل،  .8

، تصحیح محمد جواد مشکور، تهیران: انتشیارات علمی     المقاالت و الفرقیییییییییییییییی،  .10

 .1371 فرهنگ ،

 .1398، ترجمه محمد بندر ریگ ، تهران: انتشارات اسالمیه، منجد الطالبافرام البستان ، فؤاد،  .11

 .1326 کتابخانه طهورری،تهران: ، خاندان نوبخت  ،اقبا ، عباس .12

، تحقییق محمیود محمید الطنیاح  و     طبقات الشافعیة الکبریالسبک ، تاج الدین عبدالوهاب،  .13

 ه.ق. 1413جا: نشر هجر،  طبعة الثانیة، ب عبدالفتاح محمد الحلو، ال
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تهران: کتابخانه موده و مرکز  ،ی تاریخ  در حوده اسالم و تشیعها  بررس انصاری قم ، حسن، .14

 .1380اسناد مجلس شورای اسالم ، 

نگیری و      تیاریخ ، «نگاری اسالم  روش اِسنادی و گذار اد آن در تاریخ» آقاجری، سید هاشم، .12

 .13، دوره جدید، شماره 1383، نگاری تاریخ

 ،«هیا(  هیا و کاسیت    ی بر شناخت مشهورترین آثار ملل و نحل )ویوگ درآمد» ، عل ،قانوریآ .17

 .2 شماره، 1392 ،طلوع

، تهیران: پووهشیگاه علیوم انسیان  و     علم تاریخ در گسیتره تمیدن اسیالم    وند، صادق،  آیینه .16

 .1396مطالعات فرهنگ ، 

و  اشیاعره  های معتزله، تاریخ  تعامل فکری سیاس  امامیه با فرقهبررس  باران ، محمد رضا،  .19

 .1382: پووهشگاه حوده و دانشگاه، قم ،حنابله در بةداد در عصر آ  بویه

 .1384 : نگاه معاصر،تهران، ترجمه علیرضا باقر، اهل کالم اسالم ، محمد،بوهال  .18

االضیواء،   جیا: دار  الثالثیة، بی   عیة  ی، طبالذریعة الی  تصیانیف الشییعة   تهران ، شیخ آقا بزرگ،  .20

 ه.ق.1403

 .2و  1 شماره، 1378، آیینه پووهش، «گزیده کتابشناس  توصیف  فرق اسالم »، رسو  جعفریان، .21

، بةیداد:  کشف الظنون عن اسیام  کتیب و الفنیون   حاج  خلیفه، مصطف  بن عبد کاتب چلپ ،  .22

 .م1841مکتبة المثن ، 

: مرکز پووهش  میراث تهران، و نحل شهرستان  المللترجمه کتاب حسین  نائین ، سید جال ،  .23

 .1382 مکتوب، مؤسسه مطالعات اسماعیل ،

 .1391 نقش جهان، :تهران ،نگاری اسالم    در علم تاریخ و تاریخمالتأت حضرت ، حسن، .24

 .1382، قم: پووهشگاه حوده و دانشگاه، مفید و تاریخ نگاری خیشخانجان ، قاسم،  .22

  .12شماره ، 1343، فرهنگ ایران دمین، «کتابشناس  فرق و ادیان» ،محمد تق  ،دانش پووه .27

، نسخه کتابخانه دیجیتال  مدرسیه  ف  غریب القران المفردات راغب اصفهان ، حسین بن محمد، .26

 .تا ب  فقاهت،
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، ترجمیه اسیداهلل آداد، مشیهد: آسیتان قیدس      نگاری در اسیالم  تاریخ تاریخرودنتا ، فرانتس،  .29

 .1377رضوی، 

 .1396، تهران: انتشارات امیرکبیر، تاریخ در ترادوکوب، عبدالحسین،  نیدر .28

  .2و  1، شماره 12سا   ،1380، بهار و تابستانتاریخ اسالم، «تاریخ اجتماع »دندیه، حسن،  .30

 ه.ق.1402، بیروت: مؤسسه االعلم  للمطبوعات، الفرق االسالمیة خیتار دین، محمد خلیل، .31

 .1390 ،سمت :، تهراندر اسالم تاریخنگاریسجادی، سید صادق،  .32

، ترجمه علی  صیالح احمید،    االعالن بالتوبیخ لمن ذم التاریخسخاوی، محمد بن عبدالرحمان،  .33

 تا. الکتب العلمیه، منشورات محمد عل  بیضون، ب  بیروت: دار

 .م2011، بیروت: مرکز الحضارة الفکر االسالم ، الکالم و التاریخ علم سلهب، حسن، .34

: نشر رنگیین،  تهران، ترجمه سید محمد تق  فخر گیالن ، علم کالم خیتارشبل  نعمان ، محمد،  .32

1329. 

 .1396، تهران: انتشارات سمت، فرق اسالم  خیتار صابری، حسین، .37

، بهیار و  هفیت آسیمان  ، «شناس  اسالم  فرقه راهنمای مطالعات»نعمت اهلل، ، صفری فروشان  .36

 .10و8شماره ، 1390تابستان 

، مشیهد: بنییاد   ها تا پاییان سیده سیوم    ها و برایند غالیان کاوش  در جریان، ییییییییییییییی .39

 .1369 های آستان قدس رضوی، پووهش

: روتیب ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم،االمم و الملوک خیتار طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، .38

 .م1876التراث،  دار

 .1380قم: پووهشگاه حوده و دانشگاه، ، دولت عباسیانطقوش، محمد سهیل،  .40

، تحقییق میردامیاد اسیترآبادی،    معرفة الرجا  معروف به رجا  کش  اریاخت طوس ، اب  جعفر، .41

 ه.ق.1404البیت،  آ سید مهدی رجای ، قم: مؤسسه 

ة، مکتبیة وهبیة،   الثالث، تعلیق احمد حسین هاشم، طبعة شرح اصو  خمسة ،احمدعبدالجبار بن  .42

 ه.ق. 1417
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: مؤسسیه  قم ، تحقیق مهدی مخزوم  و ابراهیم سامرائ ،العین کتاب فراهیدی، خلیل بن احمد، .43

 ه.ق.1410الهجرة،  دار

 جیا: دار  ، بی  (   )ابوالقاسم بلخ ، قاض  عبیدالجبار، الحیاکم جشیم     ،فضل االعتزا  ،دیس، فؤاد .44

  تا. ، ب للنشردارالتونسیه  -الکتب المصریه

العلیم   ، بییروت: دار قاموس المحیط والقابوس الوسیط ف  اللةةن یعقوب، فیرود آبادی، محمد ب .42

 .تا ب  للجمیع، نسخه دیجیتال  کتابخانه مدرسه فقاهت،

تحوالت اندیشه سیاس  مسیلمانان در دوره میانیه   »قادری، عبدالواحد و آقاجری، سید هاشم،  .47

 .2، شماره 7، دوره جامعه شناس  تاریخ ، «اسالم 

، تهران: سادمان انتشارات پووهشیگاه  شیعه ماهیت، مختصات و منابع کالمرضا،  محمد  ،کاشف .46

 .1397فرهنگ و اندیشه اسالم ، 

اندیشه دین  دانشیگاه  ، «عوامل مواجهه با علم کالم در فرهنگ اسالم »گنج ، محمد حسین،  .49

 .12، شماره پیاپ 1393، دمستان شیراد

، ترجمه جواد قاسم ، مشهد: ی میانهها سدهم  در ی اسالها فرقهو  ها مکتبمادلونگ، ویلفرد،  .48

 .1396های اسالم ،  بنیاد پووهش

 ، ترجمه علیرضا ذکاوت  قراگودلیو، تمدن اسالم  در قرن چهارم یا رنسانس اسالم  آدام، ،متز .20

 .1374کبیر،  ریام :تهران

اپ پنجم، ، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چمروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی، عل  بن حسین،  .21

 .1364تهران: انتشارات علم  فرهنگ ، 

های آسیتان قیدس رضیوی،     پووهش ادیبن :مشهد ،فرق اسالم  فرهنگ جواد، محمد مشکور، .22

1396. 

 .تا ب  ة،الدعو دار ، مجمع اللةة العربیة، قاهره:الوسیط معجم مصطف ، ابراهیم، .23

 .1391، دو جلد، تهران: کتاب راه نو، فرهنگ معینمعین، محمد،  .24

محمد دینهم محمید عیزب،    قیتحق ،و الرد عل  اهل االهواء و البدع هیالتنب  ، عبدالرحمن،ملط .22

 ه.ق.1413قاهره: مکتبة المدبول ، 
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، ترجمه ابوالفضل عزت ، تهران: انتشارات علمی   و کالم اسالم  فلسفه مونتگمری وات، ویلیام، .27

 .1360فرهنگ ، 

علیوم  ، «کالم سیاسی  اهیل سینت    سیتأسر و نقش اشعری د گاهیجا» عل ، دیس ی،رموسویم .26

 . 74 شماره، 1382، سیاس 

 علیوم  و ادبییات  دانشیکده  مجلیه ) تیاریخ   های پووهش، «مأمون و فتنه»ناظمیان فرد، عل ،  .29

 .3 ، دوره جدید، شماره1399، (اصفهان انسان 

محمید جیواد نیائین ، بییروت: دار      قیتحق ،نجاش  رجا  نجاش ، اب  العباس احمد ابن عل ، .28

 ه.ق. 1409الضوائ، 

 .1340 ،، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانتاریخ فرق اسالم نجم  دنجان ، محمد،  .70

، ترجمه محمد جواد مشکور، چیاپ چهیاردهم، تهیران:    فرق الشیعةنوبخت ، حسن بن موس ،  .71

 .1380انتشارات علم  فرهنگ ، 

ترجمه سید  ،(   در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجری) ،قم و بةداد مدرسه ،آندرهنیومن،  .72

 .1394صادق حسین  اشکوری، قم: دائر، 

 . 1390، تهران: دانشگاه الزهرا، دیانت و سیاست در قرون نخستین اسالم ولوی، عل  محمد،  .73
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