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نگاری اسالمی، مبتنی بر نظاامی  بازنمایی وقایع تاریخی در میراث تاریخ

گفتمانی های پیشینی از مسائل، مفاهیم و مفروضاتی است که از دل کشمکش

وران جامعه اسالمی برآمده است. بازتولید این نظام پیشینی در اذهان اندیشاه 

خاوانش  تااریخی همسااز باا      مسلمان، مانع از پویایی تفکر تاریخی و ارائه

رهیافتی جهت  شود. با عنایت به این امر، ارائهاسالمی می های جامعهدشواره

ها، شرط هرگونه ، مفاهیم و انگارهگسست معرفتی از این نظام پیشینی  مسائل

نظر بادین مهام    وران مسلمان است. با عطفپژوهی اندیشهپویایی در تاریخ

 ای نظااری در بازاندیشاای  انت ااادی  وارهاساات کااه م الااه پاایش رو،  اار 

 بندی نموده است. نگاری اسالمی را صورتتاریخ
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نظری، پاسخ به ساه پرساش پیراماون      وارهبندی این  ر روش صورت

تاریخی و مدل نظری  بازاندیشی  مزبور است. بر اساس ایان   انداز، برههچشم

انادازی مناساد در   را چشام « معرفات شناسای جامعه»نظری، باید  واره ر 

 شناسای معرفات باا    نگاری اسالمی انگاشت؛ زیارا جامعاه  بازاندیشی تاریخ

دماد.  و  تاریخیت را بر تراث اسالمی می، ر«وجودی معرفت تعین»پذیرش 

های عصر تادوین در   دیگر، تداوم و تصلد  مسائل، مفاهیم و انگاره از سوی

کند کاه بایاد ن اش    نکته رهنمون می های تاریخی، ما را بدینغالد گزارش

هاای شاناخت را موضاو      بندی نظریه در صورت« عصر تدوین»های  بحران

نیاز مادل نظاری    « معرفتِ مانهایمشناسیجامعه» بازاندیشی انت ادی قرار داد.

بنادی   هاای عصار تادوین باا صاورت      است که با بازشناسی نسبت چاالش 

نگااری  انت ادی تاریخ های شناخت در این برهه تاریخی، به بازاندیشی نظریه

هاای  گفتماانی    ای از کشمکششود؛ زیرا هم تبیین بسنده اسالمی رهنمون می

زماانی،   های درزمانی و هام دهد و هم با تجویز  بررسیعصر  تدوین  ارائه می

نگااری اساالمی فاراهم    های حاکم بر تاریخفهمی روشمند و عمیق از انگاره

 آورد.می
 

 ین،عصر تدو ی،انتقاد یشیبازاند یخی،معرفت تار ی،اسالم نگاری یختار :کلیدواژگان

 .معرفت یشناس جامعه

 مقدمه

جهان انسان مسلمان، نقشی برسازنده به معرفتت تتاریخی    زیستگرایی، بر  حاکمیت سنّت

که امروز نیز روایتِ تاریخیِ رویدادهای صدر اسالم در قالت  ستنّت و    بخشیده است؛ چنان

های فردی و اجتمتاعی   بندی شده و همچون چارچوب اندیشه، کنش تراث اسالمی صورت

 هتای ایتن ختوانش   کمت   بته  اانتد تت   برآن مسلمان بخشد. مورخان مسلمانان را تعین می
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 کته  بپردازند نهادهایی ها و گفتمان از زداییمشروعیت به« سنتِ سلفِ صالح» از تاریخی،

 و انسانی جامعه نهادهای از دست آن برای زاییمشروعیت به یا و شوند می تلقی نامطلوب

شوند. کشمکش میان فرق و متااه  استالمی    می تلقی مطلوب که بپردازند هایی گفتمان

دانش تاریخی است؛   حول محور خوانش صحیح از تراث اسالمی، برآیند این نقش بازتابنده

هایِ اندیشگی  گاهِ گفتمانیِ جریان های نخستین اسالمی، به گره اختالفی که از همان سده

 در فرهنگ اسالمی تبدیل شد. 

هایِ گفتمانیِ قرون نخستین اسالمی، بتیش از هتر    رسد، بازتولید کشمکش به نظر می

 کنتونی  جهتان زیستت  در سلف مورخان مفهومی های چارچوب و مسائل تداوم چیز برآیند

 بنتد  در همچنتان  اسالمی، تراث از مسلمان مورخان تاریخی خوانش دیگر، تعبیر به باشد؛

نگتاری در   تتاریخ  تکوین های سده نخستین از که است مفهومی های چارچوب و هادشواره

یافته در قرون  تکوین های انگاره و است. بازتولید این مسائل، مفاهیم مانده یادگار به اسالم

 جدیتد شتده استت؛ بته     دنیای اقتضائات با همساز خوانشی  مانع از ارائه اسالمی، نخستین

 سلمانم مورخان تا است شده سب  اسالم، در تاریخی عقل ساختار بازتولید تر، دقیق بیانی

 را راهکارهایی های جهان مدرن داشته باشند و متعاقباً همانگرایانه از دشوارهدرکی سنّت

 عرضه اسالمی نخستین قرون مورخان که نمایند ارائه خود تاریخی بافتار هایدشواره برای

هتایِ گفتمتانی    هتای تتاریخی در کشتمکش   با عنایت بته ایتن نقتشِ ختوانش    . کردند می

گترا،   هتای ستنّت   بندی هویت استالمی گفتمتان   اندیشگیِ مسلمانان و صورتهایِ  جریان

جهتان  بنیادگرا و نواندیش است که هرگونته تتالب بترای بازستازی و تحتول در زیستت      

های تاریخی نتوین و همستاز بتا موقعیتت جدیتد      ناچار بایست از دلِ خوانش مسلمانان، به

 برخیزد.

وران مستلمان   چنین امکانی را در اختیار اندیشهانداز کنونی دانش تاریخی،  اما آیا چشم

  ویژه جامعته  ورزی در جهان اسالم، بهرسد که جریان کنونی تاریخ نظر می دهد؟ به قرار می

  جامعته  هتای دشتواره  منظتر  علمی ایران، فاقد چنین قابلیتی است؛ زیرا اگرچه مورختان از 
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 و هتا  انگتاره  جمتودِ مستائل،   و صل ت میان، این در نمایند، اما می رهزنی گاشته به معاصر

 های گزارب ناتوانی و ناکارآمدی موجبات مسلمان، مورخان اذهان در پژوهی تاریخ اسلوب

 کته  آسیبی است؛ شده اسالمی جوامع جدید نیازهای و شرایط با تطابق در ایشان تاریخی

 تتاریخی  هتای  روایتت  با مشابه تاریخی های روایت  عرضه و تولید در توان می را آن تجلی

ِ نظر بدین مهم، گسستت از بنتد مستائل و مفتاهیم      نمود. با عطف مشاهده سلف مورخان

نگاری  میراث تاریخ  نامربوط با فضای اندیشگی و زندگی سیاسی معاصر و بازاندیشی نقادانه

 تولید معرفت تاریخی  تواند زمینه ساز است که پاسخ بدان می ای سرنوشتدر اسالم، دشواره

 مطابق با شرایط جدید مسلمانان را فراهم نماید. با عنایت ایتن مهتم استت کته در ادامته     

استالمی   نگتاری  تتاریخ  میتراث   نقادانته  ای نظری جهت بازاندیشی واره مقاله، به ارائه طرح

 پردازیم. می

ی  واره بنتدی یت  طترح    باید خاطرنشان سازیم که مقاله حاضر، صرفاً درصدد صتورت 

  رهنمودهایی در متورد شتیوه    نگاری مسلمانان، و ارائه بازاندیشی میراث تاریخنظری جهت 

نظتری،    واره کارگیری چارچوب مزبور است. به همین جهت، کاربست موردی این طترح  به

بندی و مدلل ساختن چارچوب مزبور،  محل توجه قرار نگرفته است. روب مقاله در صورت

 ختوانش  وران متعهتد بته   اندیشه که مهمی سشپر وپاسخ بدان است؛ سه طرح سه پرسش

با  کوشیم می .از برای آن بیابند درخور در اسالم بایست پاسخی نگاری تاریخ میراث انتقادی

 بندی چارچوب پیشنهادی خود را فراهم نماییم.  صورت  ها، زمینه پاسخ بدین پرسش

م بایست از کدام معرفت تاریخی در اسال  پرسش نخست، چنین است: بازاندیشی نقادانه

انداز مفهومی صورت گیرد؟ پرسش دوم، آن است که بازاندیشی مزبور شایسته استت   چشم

نگاری در اسالم را بررسی نماید؟ و پرسش سوم، داللت بر آن دارد که  کدام برهه از تاریخ

هتا،   تاریخی مزبور را بایست بر حس  کدام مدل تحلیل کرد؟ پاستخ بتدین پرستش     برهه

شناستی معرفتت تتاریخی در عصتر تتدوین       رده از اهمیت طرح موضتوعیِ جامعته  تنها پ نه
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تتوان  کند که با تکیته بتدان، متی    ای نظری رهنمون می واره گیرد، بلکه ما را به طرح برمی

 نگاری در اسالم یافت.  فهمی نو از میراث تاریخ

  پیشینهبا عنایت به این مهم، مقاله در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، 

شناستی   نمتاییم کته جامعته    شود. در بخش دوم، از این ادعا دفتا  متی   تحقیق بررسی می

نگاری اسالمی است. بخش سوم  اندازی راهگشا در بازاندیشی انتقادی تاریخ معرفت، چشم

بخش تفکر تاریخی در  نیز ناظر بر مستدل ساختن این فرضیه است که نظامِ پیشینیِ تعین

نگتاری   های عصر تدوین است. بنابراین، بازاندیشی انتقادی تتاریخ چالشاسالم، برآمده از 

بنتدی   هتای عصتر تتدوین و صتورت    اسالمی، باید ناظر بر بازشناسی نسبت میان بحتران 

تتاریخی باشتد. در بختش چهتارم،      ای شتناخت در ایتن برهته   های مسلط و حاشیه نظریه

شود که باید  ل نظری معرفی میم( همچون مد9141)2کارل مانهایم 9شناسی معرفت جامعه

بندی  های شناخت در عصر تدوین و صورت با تکیه بر آن، به بازاندیشی نسبت میان نظریه

 های حاکم بر تفکر تاریخی مسلمانان پرداخت.انگاره

 پیشینه تحقیق

  معرفتتت، شناستتی جامعتته منظتتر از استتالم در نگتتاری تتتاریخ میتتراث بتتازخوانی متأستتفانه،

  جلت   ختود  بته  را استالمی  مطالعتات   حتوزه  در وران اندیشته  و نگتاران  تاریخ توجه چندان

 جتولی استکات   و 4کنتراد هیرشتلر   3چتی  ا  رابینستون،   آثار میان، این در. است نکرده

                                              
1. sociology of knowledge. 

2. Karl Mannheim    عنر  ا عسسر      ن سر  عا  سرت ن  در د کر  در       ، فیلسر   و ا عهر

  ن س  عه فت    ت ی فت   ست. ا عه 

3 .Chase F. Robinson   عحقق ت  یخ  سالم وعض  گ وش عط له ت   ق  د نشه ش آکسرو  د ،

  ست.  2002ت  س ل 

4. Konrad Hirschler .ست د عط له ت  سالع  د  د نشه ش آز د د لین  ست  ، 
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 معرفتِ اجتماعی تعین به اعتنایی بی این از حدودی تا که است مواردی م(،2229) 9میثمی

 تکتوین  و گیتری  شکل فرآیند شرح ضمن خود کتاب رابینسون در. اند مانده برکنار تاریخی

 استالمی   جامعته  فرهنگتی  شترایط  میان نسبت و ربط بازشناسی به اسالمی، نگاری تاریخ

 با او، تلقی در. پردازد می مسلمانان میان در نگاری تاریخ های مؤلفه تکوین و نخستین قرون

 پیامبر  سیره نگارب و ثبت به نیاز تدریج به نخستین،  صحابه و پیامبر عصر از گرفتن فاصله

 نخستتین  خلفای زمان در گرایی سنّت روزافزون رواج با و نیاز بدین پاسخ در. شد احساس

 ایتن  کته  معیتاری . پرداختنتد  ختود  آثار تدوین و تألیف به مسلمان مورخان که بود عباسی

 بتود  معیارهایی همان پرداختند، خویش آثار تدوین و بندی صورت به آن اساس بر مورخان

 رابینسون، نگاه در. کردند می عرضه دانش کس  الگوی صحیح  مثابه به حدیث اصحاب که

 تبیتین  بتا هتد    نه که بود سیاسی و اخالقی های پیام تاریخ، نگارب از سنخ این کارکرد

شد. باید توجه داشت کته   می عرضه مخاطبان  جامعه بر تأثیرگااری به هد  بلکه گاشته،

 بلکته  مستلمانان،  تتاریخیِ  معرفتِ شناسیِ جامعه نه خود، کتاب نگارب از رابینسون هد 

 کلیدی های مشخصه اسالمی و نگاری تاریخ گیری شکل چگونگی از مختصر توصیفی  ارائه

 بتردن  کتار  بته  بتدون  و ضتمنی  صورت به رو، ازاین. مسلمانان است نگاری تاریخ های گونه

 هتای  مؤلفته  میتان  نستبت  برقتراری  بته  کته  است معرفت شناسی جامعه در رایج الگوهای

  2.پردازد می مسلمان مورخان معرفتی های فرآورده با نخستین قرون شناختی جامعه

 استالم  جهان شرق  محدوده در فارسی نگاری تاریخ بررسی به ،(9319)میثمی  اسکات

 شناسانجامعه های رهیافت با اساسی شباهت میثمی در این کتاب، دارای روب. پردازد می

                                              

1. Julie Scott Meisami       ست د د زنشست  زدر ا و  ددیر ت ف  سر  و هشواشره  تر  یخ و  ،

ف انگ  ی  ا د د ک  هیش  ز  نقالب، د  د نشه ش ت   ا، و ه   ز  نقرالب، د  د نشره ش آکسرو  د    

 نم د. تد ی  و تحقیق ع 

 ، تم ع  فص ل.ت  یخ نه  ی  سالع   دینس ا،  .2
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 در را فارستی  تتاریخی  نوشتار کوشید خواهم» نماید: می تصریح خود میثمی. است معرفت

 از حکایتت  کته  دیگری  نکته 9«دهم. قرار آن اجتماعی و سیاسی  بالواسطه محیط و بافت

 او که است هایی پرسش کند،می میثمی اثر در شناسی معرفت نگاه های جامعه بینش حضور

 دو بته  پترداختن  قصتد  کته  کند می تصریح مقدمه در میثمی. آید برمی بدان پاسخ در صدد

 خاصتی  مکتان  و زمتان  در تتاریخی  نوشتار شد موج  شرایطی چه» :دارد را مهم پرسش

 از گونه این «نهاد؟ افول به رو یا یافت رونق بعد ادوار در نوشتار نو  این چرا و کند؟ ظهور

 البته 2دارد. داللت تاریخی معرفت به شناسانه جامعه نگاه بر ضمنی، صورت به پرسش، طرح

 میتان  در نگتاری  تاریخ بررسی با هد  رابینسون، همچون نیز میثمی که داشت توجه باید

 و روشتن  مفتاهیم  فاقتد  او کتتاب  رو، ازایتن . استت  پرداخته کتاب این نگارب به ایرانیان،

 .است معرفت شناسی جامعه در شده بندی صورت تبیینی های مدل

 فرهنگتی  و اجتمتاعی  تعتین   ایتده  ضمنی، صورت به که است دیگری محقق هیرشلر،

 3ابوشتامه  آثتار  کتتاب،  این در هیرشلر. است پایرفته را مسلمانان میان در تاریخی معرفتِ

 بیتان  در هیرشتلر، . استت  برگزیده موردی  مطالعه جهت را ق(611) 4واصل ابن و ق(666)

                                              

 . 11، صه  ی ف  س ن ت  یخ سک ت عیثم ،  .1

 .21ر 11ام ا، ص .2

و عر      بیعحدث،  د  ،یفق  ،عقدس میدن  د  ا لیعبد ل حمن دن  سم ع نی لد  د  لق سم    ب .3

در  سربب   ق فر ت کر د.  و   111ق عت لد  د و د  س ل 155د د ک  د  س ل عذاب     فه  دعشق

 د   د   ع  عه و   د. ،چپ د  ت ی د و یک  د  د ال  خ ل دز گ

  عملر ک   سرتمد   یو س  یر عحدث، فق ،و صل د   دن  فت ی    ت ی،حَمَ    د عبد هلل، عحمد ع زن. 4

عنطرق،    ت،ی ضر ید   ق د  حم ة عت لرد  رد.  و   104د  س ل د د ک   اا ی اوتمد  سدش     ع

 لکر وب فر   خبر      عور     .آو د ی و زیر و  ه  ن بنه  ت و د   د یآث    ،و ن   ن س خیت  

 و صل  ست. ،  ث  ت  یخ  ع م  دن ی ب دنى
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  دوره عرب، مورخان که شود می فرض مطالعه این در» :گوید می خود کتاب  مسئله و روب

 کنند؛ تولید معنایی گاشته دل از اند خواسته می و اند بوده خویش  جامعه فعال مفسران میانه

منستجم   نستبتاً  هتای  روایت در گفتن، سخن برای خود حقّ از استفاده با را آن که معنایی

 چگونته  آنهتا  کته  بتود  خواهتد  این اصلی پرسش منظر، این از. اند ساخته منعک  خویش

 عملتی  راستای در هیرشلر، 9«اند. کرده تولید شان ]را[ اجتماعی بافت در معنادار هایی روایت

 و ابوشتامه  ذهتن  بتر  حتاکم  اجتماعی و فکری بافت ترسیم به نخست پروژه، این ساختن

 رو، ازایتن . پتردازد  می عرب مورخ دو این آثار 2شناسی روایت به سپ ، و پرداخته واصل ابن

 پتیش  شتناختی  جامعته  رهیتافتی  با مسلمانان، نگاری تاریخ تبیین در هیرشلر گفت توان می

 الگوهتای  یتا  و تخصصتی  مفتاهیم  بر تکیه  بدون رابینسون، همچون نیز او اما است؛ رفته

 تتوان  نمتی  بنتابراین، . استت  کترده  اقتدام  مهتم  بدین معرفت، شناسی جامعه در شده تثبیت

 در تاریخی معرفت شناسی جامعه در تخصصی اثری را میانه های سده در عربی نگاری تاریخ

معرفت تاریخی   شناسانه با عنایت به این نقصان در تبیین جامعه .کرد تلقی مسلمانان میان

ای  واره شتده در مقدمته، طترح    در میان مسلمانان است که ضمن پاسخ به سه پرسش طرح

 نماییم. بندی می نگاری اسالمی صورت تقادی تاریخنظری در بازاندیشی ان

 نگاری مسلمانان اندازی مفهومی در بازاندیشی میراث تاریخ شناسی معرفت؛ چشم جامعه

 اسالم، در انتقادی معرفت تاریخی پرسش نخستی که طرح نمودیم، آن بود که بازاندیشی

شناستی   استت کته جامعته    یابد؟ نگارنده بتر آن  تحقق مفهومی 3انداز چشم کدام از بایست

رهیافتی مناست  در   تاریخی، معرفت اجتماعی و فرهنگی تعین از برگرفتن معرفت با پرده

 معرفتت،  شناستی  جامعته نگاری در میتان مستلمانان استت.     بازاندیشی نقادانه میراث تاریخ

                                              

 .13نه  ی ع د  د  دو ش عی ن ، ص ت  یخ ،کن  د ای   ل . 1

2. Narratology. 
3. Perspective. 

https://samta.samt.ac.ir/person/10501/کنراد-هیر-شلر
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 .است گرفته برعهده را انسانی معار  اجتماعی های خاستگاه تبیین  وظیفه که است ای حوزه

 یتا  درستتی  از نظتر  صر  گیرد، می «شناسایی» عنوان جامعه در آنچه را در این راستا، هر

 و آدمی اندیشه میان  رابطه از پرده واسطه، بدین تا دهد؛ می قرار بررسی مورد آن، نادرستی

 شناسی توان جامعه ترتی ، می بدین 9آورد، برگیرد. برمی سر از آن اندیشه که اجتماعی  زمینه

 بازتاب انسان، بلکه ذهن را نه ذاتی معرفت مختلف اشکال انگاشت که ای نظریه را معرفت

 کته  انسانی وجود های جنبه از یکی یعنی انگارد؛ انسان می تفکر و وجود های شیوه از یکی

 را بتر  تمرکتزب  معرفتت،  شناسی برحس  این تلقی است که جامعه 2سازد. برمی را واقعیت

 هتا،  ایتدئولوژی  از اعتم  فکری، تولیدات کلّ ارتباط، دراین و گااشته معرفت وجودی شرایط

 آنهتا   کننتده  دریافتت  و دهنتده  شکل اجتماعی های چارچوب به را علوم و ها فلسفه مااه ،

 کند.  می مرتبط و متصل

معرفتت و جامعته     عنوانی است که به ایتن تلقتی از رابطته    3،«معرفت وجودی تعین»

هتا،   تعین وجودی معرفت، داللت بر آن دارد که خاستتگاه ظهتور ذهنیتت   شود.  اطالق می

های جامعه است. این دیدگاه، تأکید دارد کته معرفتت    های معرفتی، افکار و اندیشه سیستم

کند؛ بته بیتانی دیگتر،     بشری، از شرایط اجتماعی و مادی برخاسته و همراه با آن تغییر می

انتد.   های اجتماعی وابسته گیرند و به واقعیت ل میهای اجتماعی شک ها در چارچوب اندیشه

شناسی معرفت، صرفاً بر تعین تولیدات ذهنی توسط جامعه  باید خاطرنشان سازیم که جامعه

نماید؛ بلکه همچنین، بررسی کارکردهای معرفت در سیاست و زندگی خصوصی  تأکید نمی

ن ایتن کارکردهتای معرفتت،    تتری  دهتد. مهتم   و عمومی افراد را نیز در دستور کار قرار می

اند از: یکپارچگی نظم اجتماعی، فراهم کردن حسی معنادار و منسجم از واقعیتت و   عبارت

                                              

 .11ر10، صس خت  اتم ع  و قهیتد گ  و ل کم ا،  .1

 .22، صعه فت د  عث د  ف انگعک ک  ت ،  .2
3. existential determination of knowledge. 
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هتتا، خلتتق و حفتت  هویتتت گروهتتی و شخصتتی، و در نهایتتت،  غیرواقعیتتت بتترای انستتان

گرایتی   نوعی تاریخ  این تلقی، در ذات خود، دربردارنده 9بخشی به کنش و اقتدار. مشروعیت

 یتا  دیتن  فرهنتگ،  معرفتت،  از ستنخ  هتر  2گرایی، تاریخ اساس شناخت است. بر  هدر عرص

 صحیح ای گونه به توان می 3تاریخی، بستر ی  با آن کردن مرتبط با تنها را خاصی سیاست

زیرا هر ادراک و شناختی، به هر میزان که علمی باشد، بتاز هتم بته     4کرد؛ درک مناس  و

  6گیرد، وابسته است. چارچوب استناد، به افق و دید کلی که در آن قرار می

اساساً چگونته از پت    معرفت  یشناس جامعهگرایانه،  حال با عنایت به این ماهیت تاریخ

شناسان معرفت  جامعهتر بیان شد،  پیشکه  آید؟ چنان بازاندیشی انتقادی تراث اسالمی برمی

از  ییهتا  حامل نشانهو  یخیتار یما در بافتارها قیمحصول منافع و عال راتفکر  یها وهیش

انگارند. با عطف  این بافتار تاریخی می یو مشخصات فرهنگ یو اجتماع یاسیسهای  مؤلفه

بتا   میمستتق  یا رابطته  در یخیآثار تتار  یها که اَشکال و گونهبپایریم اگر نظر بدین مهم، 

 ،در آن صتورت  شوند، یم یبند و صورت نیتدو یجوامع انسان یازهایها و ن مسائل، بحران

 نشیو گز یصرفاً محصول بررس تواند ینماسالمی،  ینگار خیتاربرآمده از  یِخیمعرفت تار

استت   یمتات یجامعه مورخان و تعل یاز نحوه عمل و زندگ یمورخان باشد؛ بلکه ناش 6ینیع

 ،نزد مورخان مستلمان  یخیمعرفت تار یمبانبر این اساس،  اند. بردهارث به  ناخواه خواهکه 

 در کنش مسلمانان دارد. شهیهست و ر زین  بلکه از سنخ عمل ؛ستیصرفاً از سنخ معرفت ن

کته معرفتت    کنتد  متی نکتته رهنمتون    نیما را بتد  ،معرفت یشناس جامعهترتی ،  این به

تعین مسلمانان  یخیبافتار تار یها ها و دشواره توسط مؤلفه ،در اسالم تهافی نیتکو یِخیتار

                                              

 .41ر1، صف انگ عث د  د  عه فت ک  ت ، عک .1
2. Historicism. 
3. historical context. 

 .123، صنه  ی ت  یخ و  ن س   وش ت  یخ؛ فلسو ن ذ ی،  .4
 .41، صحق ق طبیه  و ت  یخ.   ت  وس، 1

6. Objective. 
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 طیشترا  نیهمت  نیبه تعت دهنده  از مفروضات و اصول پاسخ ینظامسپ ، در قال  و یافت 

ثابتت و رهتا از    یجتوهر  ،نزد مورخان مسلمان یخیمعرفت تار ،رو نیپرداخت. ازا یخیتار

ختا  ختود را    9تِیت خیتار ی،خیمعرفت تار نیبلکه ا ست؛ین تیوبند و مشروطدیق هرگونه

 ،و امکانتات آن  نیمعت  2ییدانا  مشخص و سامانه یفرهنگ خ،یاز تار ینیمع  دارد و با مرحله

مورختان مستلمان از    فیت تعرتوان استتدالل کترد کته     . بدین ترتی ، میاست افتهی وندیپ

 یاجتمتاع   نته یهتا و زم  مؤلفه ریتحت تأث ی،خیآنها از شناخت تار یو الگوی خیتار تیواقع

 معرفتت   شناستانه  جامعته  توان واکاوی این مهم است که می بهبا عنایت  شد. یبند صورت

 مسلمان انگاشت. مورخان معرفتی میراث نقادانه را بازاندیشی تاریخی

از  نگتاری  تتاریخ  رهتایی  ستب   استالم،  در نگتاری  تاریخ میراث بازاندیشی از سنخ این

 استلوب   مثابته  به مسلمان مورخان شود که می هایی حرمت شکستن اندازهای کهن و چشم

اند. کارکرد دیگر ایتن بازاندیشتی نقادانته، فراتتر رفتتن از       پایرفته تاریخی معرفت صحیح

  هتای استالمی، طترح پرستش از نحتوه      فرآیند سانستور اجتمتاعی استت کته طتی ستده      

امرِ نااندیشتیده قترار داده و بتا ستکوت از کنتار آن        بندی تراث اسالمی را در دایره صورت

 در تتاریخی  معرفتت  شتناختی  جامعته  تعتین  بدین ترتی ، پرده برگترفتن از  3گاشته است.

 ای زمینه بلکه شود، می رهنمون ها مؤلفه این تاریخیت به را ما تنها اسالمی، نه نگاری تاریخ

تبتع آن، خوانشتی    تاریخی، و به عرفتم از نوینی بندی صورت تا دهد می قرار اختیارمان در

شناستی   کنون تعریتف و کاربستت جامعته   تا .نماییم فراهم های معاصر را همساز با دشواره

نگاری مسلمانان را تشریح نمودیم. اکنون زمان  معرفت در بازاندیشی انتقادی میراث تاریخ

در کدام برهه از آن فرارسیده است تا بدین پرسش پاسخ دهیم که رهیافت مزبور را بایست 

 نگاری در اسالم پیاده ساخت؟ تاریخِ تاریخ

                                              
1. Historicity. 
2. Episteme. 

 .12ر15، ص نس ن  عل م عبن ی د  ق  ئت   سالع ؛ د نش  ک ا،  .3
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 بندی ساختار معرفت تاریخی در اسالم عصر تدوین؛ بزنگاه صورت

 غیرمعرفتی تحوالت منطق متأثر از بشری، معرفت های حوزه بندی صورت اگر بپایریم که

 اجتمتاعی  و نگتی فره بافتار های بحران و 9ها دشواره تأثیر تحت معرفتی،  حوزه هر است و

شتود، در آن   متی  بنتدی  صتورت  کته  هاست دشواره بدین پاسخی مثابه به و ظهورب محل

ای از  معرفتت تتاریخی، بایستت برهته      شناستانه  صورت، پُرواضح است کته تبیتین جامعته   

ها، مفتاهیم و مستائل معرفتت     نگاری در اسالم را بررسی نماید که مفروضات، روب تاریخ

نقد عقل اسالمی، عصر   بندی شده است. پیشگامان پروژه صورت تاریخی مسلمانان در آن

 از تاریخی،  برهه این 2اند. ساز شناسایی گرده این بزنگاه تاریخی سرنوشت  مثابه تدوین را به

بزنگتاهی کته شتکوفایی و     گیترد؛  دربرمتی  را پنجم هجری قرن تا هجری دوم قرن  نیمه

 ی، در آن اتفاق افتاد.خصو  معرفت تاریخ تکوین معار  اسالمی، به

در این برهه از تاریخ اسالم بود که علمای استالم بته تتدوین حتدیث، فقته و تفستیر       

مانتده از   جتای  های شخصتی بته   پرداختند؛ تدوینی که بر اساس میراث شفاهی و یادداشت

بته تعبیتر الجتابری     3ی نخستین اسالمی و البته زیر نظر دولت عباستی انجتام شتد.    سده

                                              
1. Problem. 

نقرد عقرل  سرالع  اسرتند کر         ت ین هیشه ع ا ه وژش عحمد   ک ا و عحمد ع دد  لا د ی، ع م .2

 ند. د   ین خص ص، دنه ید  ت  ث  سالع     د  عح   عص  تدوین عتم کز نم دش  د ز ندیش  نق د ن 

د ؛ نقد عقل ع ، 1325و  لا د ی،  د نش  سالع ؛ ق  ئت  د  عبن ی عل م  نس ن ، 1354د :   ک ا، 

 .تک ین عقل ع د 

 ع حلر ،  نخسرتین  د  کر د؛  ت سیم ت  ا چنین ع      سالم د   ح دیث نه  ش و تدوین ف آیند .3

 د  ع حلر ،   ین.  د ع  ن  ت  ک چک  دف ت  د  ع حل ،  ین د   ح دیث.  فت د  تو ق حدیث ن  تن

 ار ی  ی دد  رت  ع حل ،  ین د  .د د  ح دیث تدوین دوم،  ع حل .  فت د  تو ق ت دهین و صح د  عص 

  ویل و  وّل ق ا  و خ  د  ع حل ،  ین.  د ع  گ دآو ی علم   خص  ک چک دفت ا ی و  خص 

  سر س  در    ح دیث ع حل ،  ین د . د د  ح دیث تصنیف س م،  ع حل .  فت د  تو ق اا ی دوم ق ا
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 شتکل  بته  متقتدمان،  موضوعی و شفاهی میراث که بود تاریخی  برهه این (، طیم2292)

 عالمان، رأی اِعمال و دانش کس  معیارهای بندی صورت با و شد تدوین منظم و مکتوب

 را فرآینتد  تدوین بر این اساس، باید عصر. منسجم گردید و منظم نیز اسالمی دانش نظام

 انسان نگاه به مرجع، چارچوب ی  گرفت که همچونای در نظر  فرهنگی میراث بازسازی

 میتراث  کته  بتود  مرحله این در 9داد. شکل انسان و تاریخ، هستی جامعه، پیرامون مسلمان

 2شد. جاب اسالمی تمدن در باستان، یونان فکری میراث خصو  به ها، تمدن سایر فکری

بنتدی مشخصتی یافتت و بته      ترتی  بود که عقل تاریخی مورخان مسلمان، صتورت  بدین

تولیدات فرهنگی مورخان مسلمان جهت داد. بتا استتناد بته تتز تعتین اجتمتاعی معرفتت        

کننتده در   در عصتر تتدوین را عتاملی تعیتین     فرهنگی و ، اجتماعی سیاسی توان شرایط می

 نان انگاشت. های اندیشه در میان مسلما تکوین جریان

ای  های متعاق  آن، از شترایط تتاریخی   ق( و بحران666ت932تشکیل خالفت عباسی)

 ایجاد منظور به بندی شدند. عباسیان های اندیشه حول محور آن صورت بود که این جریان

 ای جامعته  دادنتد؛  وعتده  حترارت  و شدت با را آرمانی ای جامعه خود و امویان، میان تمایز

 پایگتاه  درنظرگترفتن  بدون مؤمنان، همه برابری و عدالت راستین، اسالم بنیاد بر همگون

                                                                                                          

 دوم ق ا دوم  دع  ز ت تیب، و نظم  ین.  د ع  آو ی امع فص ل و ا  د ب د وا د  و حد عضم ن 

  و خر   د  صرح د    سر ع   عط دق  ح دیث ت تیب د  ی دیه ی  وش ظ    ت  و  د   وع اا ی

 سر م،  قر ا  د  د  ن  یرت، . گ فرت   نا م عسند ن م د  ا ی  کت ب د  ک  ،  ین. ی فت  د ع  دوم ق ا

 صرح ح  ام ننرد  ا ی  تلخیص د  و  دند  صالح د دند،  دش  ن  ت   د  ب  س س د  ک  ا ی  کت ب

؛ 111رر 110، ص سرالع   و ع در   علر م  ت  یخ هی  ع ا گوت  ا ی سزگین، )گ دیدند  ف  ام ست 

 (.55ر15، ص و ا  و عکت ب د  ق وا نخستین  سالع   ل ، 

 .55ر51، صنقد عقل ع د  لا د ی،  .1

 .350ر325، صد ی   حی ی ف انه  د  ع د آلک ع ،  .2
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 جامعه اجتماعی های الیه بیشتر نظر ها، در این آرمان فراگیر سرشت. نژاد یا ثروت ای قبیله

  جامعته  مختلتف  هتای  بختش  رو، ازایتن . نمود می خوشایند بودند، شده بیگانه امویان از که

 9گردید. بر پا دیانت و عدالت اسالم، بازگرداندن نام به انقالب و شدند جاب بدان اسالمی

 از تلقی دو  اشاعه های اجتماعی، متعارض این الیه منافع ساختن سازگار در عباسیان روب

. بتود  عتراق  و ایتران  در قتدیم  های سلسله جانشین منزله به خود معرفی نخست، بود؛ خود

 هتای  توده نزد مسلط فرهنگ هنوز که را ساسانی فرهنگ بودند قادر طریق عباسیان بدین

 دوم سیاستت . کننتد  جتاب  عباستی  غال  فرهنگ در بود، شرقی نواحی جمعیت از بزرگی

 و شتیعیان  بود تتا بتدین واستطه، مطالبتات     پیامبر بیت اهل عنوان به خود عباسیان، معرفی

امویتان   از را انقالبشان آنکه منظور خلفای عباسی به در واقع، 2سازند. برآورده را سنّت اهل

  برنامه اموی، اسال  با آگاه مخالفتی در و نمودند برجسته را خود های تفاوت متمایز سازند،

 مشتی،  ختط  ایتن  از بخشی عنوان به. کردند اعالم زمین در خداوند حکومت استقرار را خود

  عنتوان  بته  شتد،  متی  تتدری   پرهیزکتار  خبرگتان   وسیله به که گونه آن را اسالمی فقه آنان

  عمتل  در را ختود  مطلتوب   نظریته  ستاختن  پیتاده  و دانستته  اسالم در مشرو  هنجار تنها

  3نمودند. آغاز

هتای   یکستان، منتافع الیته    بته  توانند نمی عباسیان شد مشخص که نگاشت دیرزمانی

عقیدتی میان  تفاوت اجتماعی حامی انقالب عباسی را برآورده سازند؛ زیرا تعارض منافع و

 بود سنّت اهل اردوگاه قدرت به عنایت با و شرایط این در. بود های اجتماعی بسیار الیه این

هتای ختود را    نیز که آرمان شیعیان. پیوستند سنّی اکثریت  جبهه به در نهایت عباسیان که

                                              

 .42ر41ص، د آعدا عب سی ا. ن د ی، 1

 .42ر41، صتوک  ی ن ن  ف انگ ع د گ ت س،  .2

 .53، ص ی د  فق   سالع  دیب چ   خت،  .3



 111   1041 بهار، و سوم، شماره هشتاد و نهم یستسال ب             

 را در عباستی  خالفت از ناراضیان تجمع  حوزه عنوان به خود دیدند، اهمیت نیافته می تحقق

 اعتقادی باورهای که ایرانیانی شد نارضایتی همچنین، باعث شرایط این 9د.کردن حف  خفا

 ابومستلم،  قتتل . بود سوءاستفاده قرارگرفته مورد عباسی داعیان سوی از ایشان اجتماعی و

  هتای اندیشته   بتا جریتان   عمیتق  پیونتدی  هتا  جنبش این. بود ها نارضایتی این بروز بزنگاه

 بته  کته  استت  روستتایی  جامعته  هتای  کوشتش  نمتودِ  مزبور، های جنبش. متعارض داشت

 و ایتران  ترتی ، بدین 2پرداختند. خراسان ایرانی و عرب  نوخواسته گروه برابر در ایستادگی

 هتای  از اندیشته  کته  شتد  هتایی  قیام  عرصه هجری، سوم و دوم های قرن خالل در عراق

 ق(،942تترک )  استحاق  شورب ق(،931سنباد ) شورب 3.بود یافته مانوی و مزدکی الهام

 از یافت، شهرت جامگان سپید به که ق(961مقنع ) شورب و ق(962استادسی  ) شورب

 4بود. عباسی خالفت از ایرانیان نارضایتی های این جلوه ترین مهم

منصتور مهتدی عباستی     محمدبن اجتماعی و سیاسی های مخالفت و شرایط تغییر این

پدیتد   تغییتری  دولتت  و دیتن  به نسبت خلیفه سیاست را بر آن داشت تا در ق(961ت961)

 بته  بتود،  برنیتاورده  را درازی امیتدهای  که انقالب ی  ت  از گریز یادآور تغییر، این. آورد

 سترکوب  و تعقیت   .بود هابرآورده کردن بخشی از این آرمان طریق از قدرت حف  سمت

  مهدی این تغییر سیاستترین نمودِ  مهم کرد، می مزدک و مانی پیروان بر داللت که زنادقه

                                              

 .55ر51، ص1،   ی  ا د  ق وا نخستین  سالع   پ ل ،  .1

 .131ر 131، صت  یخ سی س  و  اتم ع  خ  س ا د  زع ا عب سی ادنیل،  .2

ا ی  ی  ن   ز  فک   ع ن ی و عزدک     تحت عن  ا زن دقر  و   عن دع  سالع ، تأثی هذی ی انبش .3

؛ عسره دی،  401، ص2،  ت  یخ یهق د  ند. د   ین خص ص، دنه ید د : یهق د ،  خ عی ا ی د ک دش

 .412و255، ص2،  ع و   لذاب

آف ینش ؛ عقدس ، 4511، ص11،  ت  یخ طب یا ، دنه ید د : طب ی،  د  خص ص  ین انبش .4

 .55-50، صت  یخ دخ   ؛ ن  خ ، 323، ص2،   لهب خلدوا،  ؛  دن513، ص2،  و ت  یخ
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 دانستتند  نمی دینی ای فرقه را خود ها و مزدکیان تر بیان نمودیم، مانوی که پیش چنان 9بود؛

 بلکته  دهد؛ ادامه اسالمی  جامعه در خویش زندگی به دینی اقلیتی چارچوب در بخواهد که

 ستیز اسالم علنی، شکل به که شدند ظاهر فرهنگی و دینی و سیاسی جنبش ی  شکل به

 اشرافیت و موالی از برخی و نویسندگان روشنفکران، توانست جنبش این 2.بود ستیز عرب و

 فرهنگی  مبارزه در را خود نیروی شعوبیه، و ضمن درآمیختن با کند جاب خود به را فارسی

 هتا  کتاب نشر و ترجمه به خود، اهدا  پیشبرد برای جنبش این. متمرکز نماید مسلمانان با

 دینی، مسائل در مباحثه و مجادله برای مانوی زیرا روحانیون 3گمارد؛ همت مردم میان در

 امتر  ایتن  مؤیتد  میانته،  آستیای  در مانوی آثار کشف. رساله بودند و ناچار از نگارب کتاب

 ظتاهری  ضتبط استت، دارای   الحیوان که از ی  فقره که در کتاب چنان کت ، این 4.است

 نگاشتته  ظلمتت  و نتور  خدای از زیبا تصاویری با و خوب طیخ به که بود مزین و آراسته

تترویج عقایتد و   . شتد  متی  هتا  کتتاب  ایتن  خریتد  به مردم رغبت باعث امر، همین. شد می

 به جمعی چون داشت؛ مسلمانان میان در مهمی تأثیر عباسیان، های مانوی در ایام اندیشه

  6کردند. ش  اسالم دین اصول و مبادی به دیگر جمعی و درآمدند مانی دین

 فرزنتد  زنادقه سخت گرفت، بلکه بته  تنها به با عنایت به این شرایط بود که مهدی، نه

که  چنان ببر؛ یورب ایشان بر شدی، مواجه زنادقه با زمان هر که کرد وصیت هادی، خود،

                                              

 .401، ص2،  ت  یخ یهق د یهق د ،  .1

 .221ر 221ص ، نقد عقل ع د ،ی لا د  .2

 .155ر151، ص2،   لذاب ع و عسه دی،  .3

 .111ص ،یدوم و س م اا  یا  د  ق ا    نی   نید یا  انبش ، قیصد .4

ار ی   ز گر وش د خر      خلردوا، گرز  ش    دن لهب    ثی  و  دن  لک علد  عن دع  سالع ، امچ ا  .1

، 2،   لهبر   خلردوا،  عسلم ن ا د  عذاب ع ن یت ذک   دش  ست. د   ین خص ص، دنه ید د :  درن 

 .12-11، ص11؛ ام ا،  302، ص11،   لک عل ثی ،  ؛  دن322ص



 115   1041 بهار، و سوم، شماره هشتاد و نهم یستسال ب             

 زنتدیقان  بته  رسید، خالفت به وقتی نیز ق(912ت961هادی ) ق(،319مقدسی ) گزارب به

 حتامی  هتای  گتروه  منتافع  تعتارض  این 9کشت. را ایشان از بسیاری گروه و گرفت سخت

 بترای  تهدیدی که یافت شدت پایه بدان تا ق(،291ت911مأمون ) زمان در عباسی جنبش

های خود اهتمام  تنها زنادقه به ترویج اندیشه زیرا نه رفت؛ می شمار به خالفت وحدت ثبات

 علمتای  3.بودنتد  علوی خاندان از یافته الهام امامی خواهاننیز  بلکه شیعیان 2بسیار داشتند،

 4باشتد.  شریعت تابع دیگری مسلمان هر همچون باید خلیفه که بودند آن بر نیز سنّت اهل

 اجتمتاعی  هتای  پایگتاه  از برآمتده  عباستی،  اوّل عصتر  در هتا  شکا  این که است پُرواضح

 بتود  شترایط  این در. بودند گرفته عهده بر علویان زندیقان و گرایان، سنّت که متفاوتی بود

 فکتری  رقبای و سیاسی مخالفان قبال در عباسی آمیز خالفت خشونت سیاست مأمون، که

 .داد بنیادین تغییراتی را خود

. داشتت  برنخواهتد  در ستودی  زنادقته،  کشتار و سرکوب که بود داده تشخیص مأمون

 و منتاظره   شتیوه  و داد تغییتر  مزدکیان راو  مانویان سرکوب در عباسیان سیاست رو، ازاین

 تهدیتد  را عباستی  دولتت  کته  نبودنتد  مانویتان  تنها البته 6گرفت. پیش در را اندیشه تبلیغ

 قتدرت  مبتانی  کته  بودنتد  نظریتاتی  واجد حدیث، پیرو سنّتِ اهل و شیعیان بلکه کردند؛ می

و  استالم   شایسته مفسران را گرا خود اهل حدیث و علمای سنّت. نمود می تهدید را عباسی

                                              

 .511، ص2،  آف ینش و ت  یخعقدس ،  .1

 .100-120، ص لو  ستندیم،  ؛  دن151، ص2،   لذاب  ع و  ،یعسه د .2

ار ی  ریهی ا د     ؛ امچنین د  خص ص فه لیرت 211، ص2،  عی ا  خب   ل ض  یخ صدوق،  .3

 .110-450، صعق تل  لط لبیینزع ا عأع ا، دنه ید د :  د  لو    صو  ن ، 

 .213، صو ق دین  لو ق لعبد لق ا  دغد دی،  .4

ندیم  ز د خ  د عأع ا د  یزد ا دخت،  ئی  ع ن ی ا،    ئر    عسید  ین  ع ، گز      ست ک   دن .1

 .102، ص لو  ستندیم،  کند. د   ین خص ص، دنه ید د :  دن ع 
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 ستاخته  دنیتوی  اقتتدار  بته  محتدود  را خلیفته  قدرت و دانستند می خود ازآنِ را دینی اقتدار

 یابیت صتدد باز  در ،متمرکزب بتود  تیآمر  دوباره میمأمون که طال  تحک بنابراین، 9.بودند

داشت  ازینپ ، ت بکاهد. سنّ خالفت برآمد و تالب کرد از نفوذ اردوگاه اهل یاقتدار معنو

را داور  فته یخل ،از استالم  انته یگرا مطلق یلیبر تأو دیضمن تأک ،انیگرا تتا در مبارزه با سنّ

 عنتوان  بته  را استداللی عقل مأمون نیز شرایط این . درداینم یمعرف ینیداعتقادات  یینها

 مبتارزه  درِ از شتیعیان  کته  از سوی دیگر، درحالی .برد کار به مخالفان با مبارزه در سالحی

 فشتردند،  متی  پتای  وحیتانی  الهتام  و ائمه مخصو  علم بر عباسیان، با خود ایدئولوژی 

 در .کنتد  حمایت عباسیان و خود سیاسی منافع از تا جست استداللی توسل عقل به مأمون

 تشتخیص  در عقتل  مطلتق  قدرت بر تأکید با که بود فکری جریان تنها معتزله میان، این

 استاس  و پایه را عقل معتزله سازد؛ زیرا برآورده را مأمون های خواسته توانست می حقیقت

 فکتری  هتای  جریتان  بتا  مقابلته  به واسطه، بدین و دانستند می کتاب و سنّت صحیح فهم

  2پرداختند. تشیع و زندقه شعوبیه، مشبهه، مرجئه، مجبره، همچون:

حمایت از معتزله را ق( نیز سیاست مأمون در 232ت221ق( و واثق )221ت291معتصم )

های استالمی   فکری میان ادیان و فرقه  ادامه دادند و به برگزاری جلسات مباحثه و مناظره

 از شدیدی های مخالفت با فکری، جریان این از و غیراسالمی اهتمام داشتند. البته حمایت

 فتراهم  را فقهتا  و متااه   پیشوایان نارضایتی موجد و شد مواجه سنّی کیشی راست سوی

 معتزلته  از دفا  به ق(241ت232متوکل ) که بود ها اعتراض این گیری اوج با زمان هم. آورد

 بلکته  ستاخت،  ممنتو   را قترآن  خَلتق  ستر  بر وگو گفت و بحث هرگونه تنها نه و داد پایان

گرایتان،   ایتن پیتروزی ستنّت    3کترد.  اعتالم  اسالم در بدعتی را عقیده این بعد زمانی اندک

                                              

 .115ر112، صتوک  ی ن ن  ف انگ ع د گ ت س،  .1

 .5، صعهتزل  سی س    ندیش نا ح،  .2

 .451، ص2،   لذاب  ع و ؛ عسه دی، 113، ص2،  ت  یخ یهق د یهق د ،  .3



 111   1041 بهار، و سوم، شماره هشتاد و نهم یستسال ب             

 عصتر  آموزشتی  هتای  سیاست و اسالم های اندیشه در سب  بندی صورت در مهم نتایجی

 علتوم  رستمی  آموزب دروس شدند موفق حدیث اهل داشت. در واقع، آن از پ  و تدوین

به  را شده ترجمه های کتاب از برآمده پژوهیِ دانش و کنند تدوین اسالمی  جامعه در را دینی

  9برانند. حاشیه

های فکری تا قرن پنجم ادامته داشتت،    گرایان و سایر جریان سنّتاگرچه چالش میان 

گرایان به جریان غال  اندیشه در  ورزی سنّت ولی درست از این زمان بود که سب  اندیشه

گرایتان، آن   ورزی سنّت حاکم بر سب  اندیشه  ترین انگاره میان مسلمانان تبدیل شد. مهم

بته   .ستاخت  آشتکار  بشتر  بتر  سنّت و قرآن قال  رد را خود  اراده و خواست بود که خداوند

 کستانی  متر   بتا  و شتود  می شرو  وحی ابالغ آغاز از اسالم، طالیی عصر همین جهت،

انتد؛   شتنیده  او ستنّت   در بتاره  مطتالبی  مستتقیماً  یا و اند دیده را پیامبر یا که یابد می پایان

 بته  را بزرگی کارهای سنّت، و وحی از برآمده ناب حقایق با هماهنگ ها انسان که عصری

 امتن  ستاحل  در مانتدن  را ختویش  وظیفته  تترین  اصتلی  جهتت،  همین به. رساندند انجام

 بتاور  بدین گرایان سنّت بود. بر این اساس، خورده پیوند وحی با که انگاشتند می ای گاشته

 در کته  است؛ دانشتی  الهامات دارای و نیاکان پارسایان خِرد دانش، برترین که شدند قائل

  تجربته  تواستت  متی  کته  خردی باشد؛ شده ثبت بعد های نسل سوی یا از و خودشان زمان

 گرا سنّت وران اندیشه که نبود معنا بدین این البته. کند هدایت را آن و بخشد اعتبار را امروز

 خِرد بودند معتقد آنها که معناست بدین بلکه بستند؛ نمی کار به خود آثار در عقالنیتی هیچ

  2باشد. شر  منبع تواند نمی هرگز تنهایی به

های عصر تدوین بود که با لحتا  کتردن    ترین مصادیق دانش معرفت تاریخی، از مهم

گرایتان، حتول محتور موضتوعاتی      شده از ستوی ستنّت   معیارهای درستی و نادرستی ارائه

                                              

 .222، صتوک  ی ن ن  ف انگ ع د گ ت س،  .1

 .153-150، صنه  ی  سالع  ت  یخ؛   دینس ا، 231-233، ص لو ق دین  لو قعبد لق ا  دغد دی،  .2
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س عبتا  هتای داخلتی و قیتام بنتی     پیتامبر، فتوحتات، تتاریخ خلفتا، جنتگ       همچون: ستیره 

توان مصاد  بتا نظتام یتافتن     نگاری در اسالم را می بندی شد. این مرحله از تاریخ صورت

 قالت   در و جتامع  شتکل  بته  آن  ارائته  و هتا  نگاری ت  سازی های دانش و یکپارچه حیطه

طبقتات  نگتاری،   سیره  در حوزه هشام ابن  سیرهبزر  از دانش دانست.  بسیار های مجموعه

های  ترین مصادیق این مجموعه نگاری، مهم در گاه تاریخ طبرینگاری و  در تراجم سعد ابن

های تاریخی، نوعی پیروی از معیارهای  یافته است. ذکر سلسله سند در روایت بزر  و نظام

پ  از این مرحله از  9یافت. ای می روز نفوذ فزاینده شده از سوی محدثان بود که روزبه وضع

  های تتاریخی مورختان مستلمان، در قالت  سته گونته       بود که گزارب نگاری تکوین تاریخ

 2تتری کست  نمتود.    یافته بندی نظام نگاری صورت نگاری و گاه نگاری، تراجم آرمانی: سیره

 قرن آغاز تا مسلمانان نگاری تاریخ یافتن تکامل نماید، می تأکید رابینسون که همچنان البته

بتا   نیست؛ ولتی  بعدی قرون تحوالت و ها پویایی تنانگاش نادیده معنای به هجری، چهارم

 یت   درون ابتکارات این دادند، می خرج  به ابتکار مسلمان مورخان که هراندازه وجود این،

 صتورت  بود، نگاری تاریخ سنّت های بنیان ریزی پی مقطع که مقطعی در برپاشده چارچوب

  3پایرفت. می

و  یاسیس یها نهیزم انیکه م ینسبت معنادار ربیپابا عطف نظر بدین مهم و ضمن 

 نیتتیتب»وجتتود دارد،  یخیتتتار  برهتته نیتتا یخیبتتا معرفتتت تتتارتتتدوین عصتتر  یفرهنگتت

معنایی جزء بازاندیشتی انتقتادی میتراث     ،«نیدر عصر تدو یخیمعرفتِ تار یشناخت جامعه

 ییاشناست شناستی معرفتت، ایتن مهتم را از طریتق       نگاری در اسالم نتدارد. جامعته   تاریخ

و همچنتین،   شتد  دیت تول نیمورخان عصر تدو یکه از سو یعرفتم یاجتماع یها خاستگاه

                                              

 .121-120، صنه  ی د   سالم ت  یخ  دینس ا،  .1

 .52، صنه  ی ع  ق د  سدش س م ت  یخعکتب دو ی،  .2

 .121ص ، سالع  نه  ی ت  یخ   دینس ا، .3
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و  مستلمان  مورختان  یاز سو دشدهیتول یخیمعرفت تار انیم یکیالکتینسبت دبازشناسی 

 رساند. انجام میبه تدوین، عصر   جامعه یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس یها شاخصه

تواند  شناسی معرفت می های جامعه ی  از مدل کداماکنون پرسش کلیدی آن است که 

انتد کته متدل مانهتایم در      گر مورخان در تحقق این هد  باشد؟ نگارنتدگان بتر آن   یاری

 مدل مانهایم بسنده توانایی شناسی معرفت، بیشترین کارایی را در این خصو  دارد. جامعه

تاریخی، دلیلتی    رههب این گفتمانی های کشمکش و تدوین عصر جدلی فضای توصیف در

 کند. است که ما را به برگزیدن مدل او رهنمون می

 نگاری اسالمی روش بازاندیشی انتقادی تاریخ  مثابه شناسیِ معرفتِ مانهایم، بهجامعه

وجود دارند  یا شهیاست که وجوه اند نیمعرفت ا یشناس جامعه یاصل  در تلقی مانهایم، ایده

فهتم   دیو شا دیکه با چنان ،ابهام باشد  در پرده شان یاجتماع یها که خاستگاه یکه تا زمان

نماید که باید اندیشه را در بستر عینی  با عنایت به این امر، مانهایم تأکید می 9شد.نخواهند 

افتراد    شتده  های تفکی  و مشخص ی  موقعیت اجتماعی درک نمود؛ موقعیتی که اندیشه

ها نیستتند کته    رند. به تعبیر مانهایم، این انسانآو صورت تدریجی سر برمی در درون آن به

پردازنتد؛   اندیشند و یا حتی افراد مجزا از یکدیگر نیز نیستند که به کتار اندیشتیدن متی    می

پایتان پاستخ بته شترایط و      بتی   های معین که در ی  رشتته  بلکه آدمیانی هستند در گروه

ای که  آورند. سب  اندیشه ود میای از اندیشیدن را به وج های تاریخی، سب  ویژه موقعیت

 عنتوانی  اندیشه، موقعیتی یا وجودی تعین 2مقام و موضع مشترک آنهاست.  کننده مشخص

برای این مناسبات متقابل اندیشته و عمتل برگزیتد. منظتور او از تعتین       مانهایم که است

ستو، و برختی    هتای اندیشته و زنتدگی از یت      وجودی اندیشه، آن است که میتان ستب   

                                              

 .31، ص یدئ ل ژی و  ت هی ع ن  یم،  .1

 .32ر35ام ا، ص .2
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های اجتماعی از سوی دیگر، نوعی هماهنگی و قرابت وجود دارد. بر این اساس، ی   گروه

ذهن کسی است که موقعیت مشخصتی را در ستیر     وپرداخته دیدگاه در مورد تاریخ، ساخته

  9جریان تاریخی اشغال کرده است.

هتای   صتورت  2شناستی،  با عنایت به این نظریه است که مانهایم، پیوندی میان معرفت

ستازد؛   تاریخی برقترار متی    مسلط شناخت و موقعیت عمومی اجتماعی و فکری ی  برهه

سادگی نمایان نیست، ولتی بنیتادی استت. بتر استاس استتدالل او، در        پیوندی که اگر به

شوند سایر انوا  شتناخت در مرکتز    ای که نیروهای اجتماعی و تاریخی موج  می هنگامه

تری که برای توجیه سنخ  آید که در مقدمات یا قضایای قدیمی م میمیدان قرار بگیرند، الز

سنّتی دانتش تنظتیم شتده بودنتد، تجدیتدنظر صتورت بگیترد. بتدین ترتیت  استت کته            

هتای   کند و تعارض میتان نظریته   شناسی رسوخ می شناسی معرفت، به قلمرو معرفت جامعه

ی فقط ی  صورت معینی از عنوان زیربنای نظری متناس  برا شناخت را با تلقی هری  به

 علتم  است که صورتی متأثر از شناخت  به تعبیر مانهایم، نظریه 3بخشد. شناخت فیصله می

 هتای  دوره به محدود شناخت نظریه کاربردتنها  سان، نه بدین گیرد. می خود به زمان هر در

ارزیتابی  دارد است، بلکته معیتار    رواج دوره آن در که علم از خاصی  گونه و معین تاریخی

  4معینی خواهد بود. اجتماعی و تاریخی شرایط به های تاریخی، مشروط معرفتی گزارب

تواند پرده از نقش  مانهایم وجود دارد که می  مهم دیگری در نظریه  در این میان، نکته

 بنتدی علتوم و معتار  استالمی بتردارد.       های گفتمانی جهان اسالم در صتورت  کشمکش

                                              

 .152-152، ص ن س   ن خت ا ی  د  ا عه  عق ل ع ن  یم،  .1

و  ی  ز فلسرو   سرت کر  ع ایرت، د عنر ، عنر دع        (،  ر خ  Epistemology ن سر )  عه فت .2

 کند. ا ی د نش  نس ا    د  س  ع  عحدودیت

 .352-351، ص ت هی  و  یدئ ل ژی . ع ن  یم،3

 .315-315. ام ا، ص4
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های گونتاگون، بته ستود یتا زیتان       بندی هایی با سازمان آدمیان در گروهدر تلقی مانهایم، 

 9اندیشتند.  کنند، به سود یا زیتان یکتدیگر متی    کنند و آنگاه که چنین می یکدیگر اقدام می

یت     تاریخی، تنها صتورتی تحتت ستلطه     نماید ی  برهه بدین ترتی ، مانهایم تأکید می

لی بر آن بیفکنیم؛ امتا اگتر بته درون جزئیتات     جریان فکری خواهد بود که صرفاً نظری ک

تاریخی این برهه نگاهی ژر  بیندازیم، درخواهیم یافت که هر دورانی، به چندین جریتان  

شتود و   تاریخی مسلط می  ها بر آن برهه طورمعمول، یکی از این جریان شود. به تقسیم می

با توجه بته ایتن برداشتت     2های فکری دیگر را به مقام زیرجریان تنزل خواهد داد. جریان

« اتوپیا»و « ایدئولوژی«  های فکری حاضر در جامعه را به دو دسته است که مانهایم جریان

 کند.  تقسیم می

نمایتد. ایتن    ها و قشرهای اجتماعی حاکم داللت متی  گروه  اندیشه هایدئولوژی، بر شیو

اند  موقعیت قرار گرفته های تفکر خود چنان پایبند ی  های اجتماعی حاکم، در شیوه جریان

شان را ویتران   جویی های مسلّمی که بنیاد ح ّ سلطه توانند واقعیت آسانی نمی که دیگر به

هتا،   سازد، ببینند. در بطن مفهوم ایدئولوژی، این معنا نهفته است که در برخی موقعیتت  می

 3ستازد.  یها وضع واقعی جامعه را دستخوب تیرگی و ابهام مت  ناخودآگاه جمعی برخی گروه

ی  نظام اجتماعی   شده های تحریف بدین ترتی ، عقایدی که معلوم شود چیزی جزء جلوه

ای از اندیشته   در مقابتل، اتوپیتا داللتت بتر شتیوه      4روند. اند، ایدئولوژی  به شمار می نبوده

ها در آن  ای که این اندیشه نماید که در آن، مضامین اندیشه با مشخصات بافتار تاریخی می

اند، ناسازگار باشد. این ناستازگاری، همیشته از ایتن نکتته هویداستت کته        ظهور رسیدهبه 

                                              

 .32. ام ا، ص1
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اتوپیای در عمل، معطو  به مسائلی است کته در بافتتار تتاریخی محتل      مضامین اندیشه

ظهورب وجود ندارد. بر این اساس، اتوپیاهتا از حتدود موقعیتت اجتمتاعی موجتود فراتتر       

کته تفکتر اتوپیتایی، همچتون تفکتر ایتدئولوژی ، از        کنتد  روند. او همچنین تأکید می می

تشخیص درست وضع موجود ناتوان است و صرفاً در مقام تغییر و دگرگونی وضع موجتود  

  9قرار دارد.

هتای معرفتتی    بندی حتوزه  تاکنون به تشریح مدل پیشنهادی مانهایم در تبیین صورت

بست این متدل در بازاندیشتی   پرداختیم. حال زمان آن فرا رسیده است تا به چگونگی کار

 نگاری اسالمی رهنمون شویم. انتقادی تاریخ

شناستی   در تلقی مانهایم، کار مقدماتی منظم در تاریخ عقاید، تنهتا در صتورتی جامعته   

و « هتای اندیشته   ستب  »معرفت خواهد بود کته بته بررستی ایتن مستئله بپتردازیم کته        

ت اجتماعی ریشه دارند. این مواضعِ   های فکری گوناگون چگونه در واقعیت تاریخی دیدگاه

توان به یاری روب اسناد یا انتساب معین کرد. این امر، خود مستلزم  فکری مختلف را می

های  انداز مستقر و جریان انداز هر اندیشه و ایجاد ارتباط میان چشم استنباط روشنی از چشم

 اندیشته  های سب  تمام ااینج در اندازی، جزئی از آنهاست. ای است که چنین چشم اندیشه

 یت   مترز  تتا  اندیشته،  هتای  جلتوه  و ها پیشینه یکای  و شوند می بازسازی اندازها چشم و

 و متافیزیکی پنهان مقدمات از پرده مرحله، این در. شوند می یابی پیشینه اصلی بینی جهان

 کتدامین  که شود می داده پاسخ پرسش بدین و شود می برداشته مند نظام های گیری موضع

 ستب   هتای  همبستته  اند، داشته همزیستی یکدیگر با معین دورانی در که موضوعه اصول

 فکتری را  قشرهای در واقع، شوند، برقرار ها همخوانی این که هنگامی. اند اندیشه از معینی

اندازهای اندیشه نیز بایست  ایم؛ اما این چشم داده تشخیص هستند، ستیز در یکدیگر با که
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از این طریق، قشترهای   9جویی شوند. آنها، پیشینه  کننده نیروهای اجتماعیِ تعیین  تا مرحله

  2شناسیم. هستند، بازمی  های اندیشه ای را که زیربنای سب  اجتماعی

نگاری استالمی، مستتلزم آن    بازاندیشی انتقادی تاریخدر واره نظری  کاربست این طرح

نماییم و  تحلیل را هستی اجتماعی و اریخیشناخت ت میان  رابطه است که در مقام نظریه،

 فکتری مستلمانان   تحتول  را در طیّ رابطه این های صورت تاریخی، پژوهش در مقام ی 

اجتمتاعی عصتر    شرایط معرفت تاریخی و میان روابط بر این اساس، باید. جویی نماییمپی

 نتوعی  از وییگت  که انگاشت چنان درزمانی از لحا  هم و زمانی هم از لحا  هم را تدوین

 حال، بااین نیست، نمایان سطح در اگرچه که نظمی کنند؛ می پیروی ضروری ترتی  و نظم

 سیاستی،  های است. در این راستا، باید با پرده برگرفتن از مؤلفه فهمیدن قابل و دارد وجود

بندی نظام پیشینی حاکم بر معرفتت   عصر تدوین، به چگونگی صورت اجتماعی و فرهنگی

در  تدوین، عصر تاریخی بافتار تأثیرگاارِ های مؤلفه از توصیف رهنمون شویم. اینتاریخی 

 هتای  ستب   مانهتایم  تلقتی  در کته  استت  ای اجتماعی موقعیت همان از برداری پرده واقع،

 بایستت  راستا، این بخشد. در می تعین را تاریخی  برهه هر در شناخت های نظریه و اندیشه

 کته  نهتاد  عصتر تتدوین انگشتت    اجتمتاعی  و سیاسی فرهنگی، های مؤلفه از دست آن بر

 نقش بازشناسی است؛ امری که ما را به بوده شناخت مغلوب و مسلط الگوهای بخش تعین

 شناخت اتوپیایی و ایدئولوژی   نظریه بندی صورت در تدوین عصر گفتمانی های کشمکش

 کند.  می رهنمون اسالم در

هتای اجتمتاعی و گفتمتانی اشتاره نمتودیم؛       کشمکشترین این  در سطور باال، به مهم

گرایانته از   بر فهتم ستنّت   ای بود که یا گسترده فکری های تالب هایی که موجد کشمکش

های خود را مستلزم رجو  به عقتل، الهتام وحیتانی     تحقق آرمان یا کرد و اسالم تأکید می
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 ظتاهر  بتر  استالمی،  و عربتی  میراث رو، طرفداران دانست. ازاین ائمه و معرفت اشراقی می

انگاشتند، شیعیان علتم لتدنی ائمته را     زدند، معتزله عقل را معیار نهایی می می چنگ قرآن

 جهتان تأکیتد   بتاطن  فهتم  کردند و اشراقیون بر تنها روب فهم صحیح از اسالم تلقی می

های متعارض اندیشته   سب  این دل از شناخت، اتوپیایی و ایدئولوژی  های نظریه. داشتند

  کتاربران نظریته   قتدرت،  صتاحبان  عنتوان  بته  سنّت، اهل گفتمان اساس، این بر ولد شد.مت

 بته  شتناخت،  هتای اتوپیتایی   نظریته  دادند؛ اماایدئولوژی  شناخت در اسالم را تشکیل می

 کته  کترد  می دالت عقلی میراث طرفداران و های مانوی و مزدکی شیعیان، پیروان اندیشه

 ننشستند. قدرت مسند بر کوتاه تاریخی های برهه در جز

هتای ایتدئولوژی  و    های اجتماعی و گفتمانیِ موجتدِ نظریته   پ  از آنکه از کشمکش

 پاسخ پرسش بدین بایست گام، دومین اتوپیایی شناخت در عصر تدوین پرده برگرفتیم، در

واجتتد چتته  تتتدوین، عصتتر اتوپیتتایی و ایتتدئولوژی  در هتتای اندیشتته ستتب  کتته دهتتیم

نگاری در استالم،   میراث تاریخ  بازاندیشی نقادانه مهم، این به توجه است؟ با هایی مشخصه

 تتدوین  عصتر  در شتناخت  مغلتوب  و غال   نظریه بندی صورت مستلزم آگاهی از چگونگی

تفکر  یبازشناسهمان  های اندیشه، در واقع، های این سب  است. پرده برگرفتن از شاخصه

و  یفرهنگت  ،یاسیس طینقش دفا  از شرا میاست که در مدل مانها و اتوپیایی  یدئولوژیا

 میتان تتوانیم   بدین ترتی ، متی . کند یم فایرا او یا مخالفت با این شرایط موجود  یاجتماع

تتاریخی،    برهه این در های شناخت نظریه تدوین و عصر در تاریخی معرفت کس  الگوی

 معرفتت  کست   هتای  روب ستنجی  هتم  طریتق  از مهم، این. نسبتی معنادار برقرار سازیم

 تدوین عصر در های اتوپیایی و ایدئولوژی  شناخت نظریه با مسلمان مورخان نزد تاریخی

هتای   های نظریته  رو، شایسته است تا با اشاره به نسبت میان شاخصه ازاین .یابد می تحقق

ازاندیشی انتقادی نظری خود در ب  واره ایدئولوژی  و اتوپیایی شناخت و تفکر تاریخی، طرح

 نگاری اسالمی را تکمیل نماییم.  تاریخ
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« الحتدیث  علتم »بندی  گرایان با اهل رأی در فقه و شیعیان، موج  صورت جدال سنّت

 ضتمن  گرایتان،  ستنّت  و حتدیث  مسلط و ایدئولوژی  شناخت شد. اصحاب  نظریه  مثابه به

 بترای  جایگتاهی  توانستتند  نمی تابعین، و اصحاب و پیامبر روایات در علم ساختن منحصر

 برابتر  در آنان تا شد موج  باور، همین. باشند قائل ها روب سایر از برآمده معرفتی دعاوی

 آرایی صف علم امام بودند، و عقل مانند دیگر منابع از علم حصول دنبال به که هایی جریان

 الحتدیث  علم ترتی ، بدین 9.کنند گااری نشانه بدعت عنوان به را آنان دستاوردهای کرده و

 افتزودن  بتدون  و تنهایی به ،«علم»  واژه شد. تبدیل اسالم علمای معیار و اصلی فعالیت به

 بودن برخوردار علم این که کسانی و کرد می الحدیث داللت علم بر دیگر، کیفی صفت هر

 منبتع  ذکتر  باید بته  ایدئولوژی  شناخت، راوی  شدند. بر اساس این نظریه می خوانده علما

 ذکتر  را کسی نام بایست می نبود، خدا رسول  صحابه از شخص آن اگر و بپردازد خود

 یتا  مراجتع   سلسله حدیث، مقدمه در پ ،. است آورده دست به پیامبر از را حدیث که کند

 که ساخت خاطرنشان باید. داشت قرار شدند، می اصلی روات به منتهی که سند اصطالح به

 حتدیث  علمتای  کته  داشتت  امکان. شود واقع تردید مورد حدیث، بخش دو هر بود ممکن

 یا و است نشده سپرده حافظه به درست یا و است دیگران اخترا  حدیث متن شوند مدعی

 بعتدی  فقهتای  ابتدا   و شتود  نمی ختم پیامبر به درستی به راویان، شاهدان و  زنجیره اینکه

 از را صحیح بدان، تکیه با بتوان که راهکاری ایجاد به نیاز که بود امر این به توجه با. است

 تشتخیص  باهتد   حتدیث  اصول نقد ترتی ، بدین. شد تلقی ضروری داد، تشخیص غلط

 که بود آن روب، این اساسی محور 2شد.  بندی صورت نادرست احادیث از درست احادیث

 عمالً مزبور، راویان که شود احراز مهم  نکته این راویان، زندگی های سال کردن بامالحظه

 را پیتامبر  نیتز  راوی اوّلین و باشند کرده حدیث استما  اند، جسته استناد بدان که راویانی از

                                              

 .21، صسنّت  ال حدیث  ا  عع هی  ع ا هشواش ه کتچ ،  .1

 .131، ص سالم د   ی  اهط و وسک ،  .2
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 از روایت سلسله که شد می گرفته نظر در مهم  نکته این همچنین،. باشد دیده و کرده درک

 شتناختند،  متی  گتاار  بتدعت  ستنّت  اهل که فِرَقی از عضوی که معنا این به باشند؛ ثقه افراد

  9باشد. نداشته شهرت نیز دقتی بی و مسامحه به و نباشد

ایتدئولوژی  شتناخت در     عنتوان نظریته   به« الحدیث علم»که  است این پرسش اکنون

 کتامالً  چیتز  یت   بتاره،  ایتن  بندی معرفت تاریخی داشت؟ در اسالم، چه تأثیری بر صورت

 شتمرد،  متی  ارزشمند بسیار را گاشته که فرهنگی در تاریخ نوشتن اینکه آن و است روشن

 رو، ازایتن . بود حال زمان برای الگویی  مثابه به گاشته زیرا شد؛ می تلقی نیرومند مهم امری

 گرایان سنت منش از عمیقاً خود، لحن و رویکرد در تدوین، عصر در مسلمانان نگاری تاریخ

خبتر ت   » معنایی واحد اسالمی، نگاری تاریخ آثار غال  که بود مهم این به نظر با. شد متأثر

 حد بدان تا تقلید، این گرفتند. کار به تاریخ های نوشته انبوه بنای سنگ همچون را «اسناد

بتدین   2بینیم. نمی چندانی تمایز تاریخ، های کتاب و حدیث دفترهای میان امروز ما که بود

 شترو   ق(969)استحاق   ابتن  از کته  مستلمانان  میان در نگاری تاریخ اصلی ترتی ، جریان

  عمتده  بختش  رستد،  متی  ختود  اوج بته  ق(392طبتری )  و ق(221واقتدی )  در و شود می

 هتای  قترن  ختالل  در گرایان سنّت که است ابزارهایی و ها روب مدیون را های خود انگاره

 .کردند فراهم نهم و هشتم

علیه هایی  ای که موجد جنبش ترین جریان اجتماعی ازاین بیان شد، مهم که پیش چنان

گرایانه از اسالم شدند، شیعیان بودند. آنان در تناظر با پایگتاه اجتمتاعی ختود،     قرائت سنّت

بندی نموده و به مخالفت با تسلط  اتوپیایی شناخت صورت  عنوان نظریه علم لدنی امام را به

 بتا  متفتاوت  کیفیت، حیث از را ائمه دانش اسالمی پرداختند. شیعیان  گرایان بر جامعه سنّت

 پیامبر اختا  از ائمه مستقیماً دانش زیرا انگاشتند؛ می تدوین گرای عصر سنّت علمای دانش

                                              

 .25، ص سالع  کالم و فلسو و ت،  .1

 .12، صن  د آع زش د   سالمعنی  لدین  حمد،  .2
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 خداونتد  سوی از که انگاشتند می تردیدی غیرقابل حقیقت را ائمه دانش بنابراین،. بود شده

 دانشتمندترین  عنوان به را امام شیعیان، که بود اساس همین بر 9است. شده داده ایشان به

 اخالقتی  تربیتت  و شتریعت  تفستیر  و حترام  و حالل تعلیم  وظیفه که پیامبر خاندان از فرد

 او، بته  جامعته  احتیتاج  اساستی  علت و امام نقش آنان، نظر به. شناختند می دارد، را جامعه

 او پت ،  2.بتود  گتااران  بتدعت  و نابکاران دخالت از شریعت حف  و باطل از حق تشخیص

 تمامیتت  و اصتالت  از حفاظت  وظیفه که مرجعی بود؛ دین و شریعت تفسیر در اعلی مرجع

 شناخت از ای نظریه موجد امام، وظایف و ها توانایی تلقی از این 3داشت. عهده بر را شریعت

 . داشت قرار گرایان عقل و گرایان سنّت  نظریه با تقابل در اساس از که شد

 کته  معنتایی  استت؛  الهتی  وحتی  بتاطنی  معنای شریعت، حقیقت نظریه، این اساس بر

 بدان کالم اهل عقلی جدل یا و شریعت اهل منطقی های قیاس و منطق یاری به توان نمی

 منتقل توان نمی باشد، ارثی علمی که علمی طریق از جز را باطنی معنای این. یافت دست

 مختزن  و او طتر    به راهنما خدا، سوی به راه و اهلل باب ائمه، شناخت،  نظریه این در 4کرد.

 کرده دور آنها از را ها پلیدی  همه خداوند که هستند کسانی ائمه. هستند وحی مفسّر و علم

 محکتم  های استدالل و معجزه قدرت دارای آنان. است گردانیده اشتباه و خطا از مصون و

با توجه به این  6.اند شده برگزیده مردم هدایت برای آسمان در ستارگان همچون و هستند

                                              

؛  ریخ عویرد،   121-115، ص3،   صر ل کر ف   ؛ کلین ، 315-313، ص ختص ص .  یخ عوید،1

 .21ت، ص لمق ال  و ئل 

 .353-352، ص ختص ص ؛  یخ عوید،121-121، ص3  ،  ص ل ک ف ، نیکل. 2

 .35-32، صعکتب د  ف آیند تک عل؛ عد س  طب طب ی ، 422-421، ص ختص ص یخ عوید،  .3

 .43، صفلسو   سالع ت  یخ ؛ ک  دن، 320، ص ختص ص  یخ عوید، .4

، عحمرد  دص ئ   لد ا ت فر  فضر ئل آل  ؛ صو   قم ، 35، ص د د  کت ب  ال   دقب    زی،   دن .1

 .32-35، ص1،   ص ل ک ف ؛ کلین ، 410و325، 211، 141، 131، ص2 
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 کترد؛  ترستیم  چنتین  را شتیعیان  و حتدیث  اهل شناخت  نظریه تفاوت توان میمالحظات، 

 کننتد و   می منسوب صحابه از یکی به را دانش کس  منبع عنوان به خود احادیث سنّت اهل

 در شتیعی  وران مقابل، اندیشه در. بردند می کار به و فقه قرآن تفسیر تاریخ، در را شیوه این

  وثتوق  متورد  شتیعی  تفکتر  برحست   کته  کنند می استناد راویان از ای سلسله به زمینه این

  دهنتد؛  متی  ارجتا   بیتت  اهتل  از یکتی  بته  راویتان،   سلستله  این پایان در و شوند می تلقی

 پترده  حقیقتت  از کته  هستتند  صتادقی  کنندگان بیان و دارند را اقوال ترین موثق ائمه، زیرا

 9گیرند. می

گترا،   تدوین بودند که در تقابل با رقبتای ستنّت  اجتماعی دیگری در عصر   الیه معتزله،

 عقالنتی  حقیقت همان معیار، این. کردند ارائه دانش برای از جدید شیعه و مانوی، معیاری

 داد؛ متی  اهمیتت  عینتی  امتور  مستقیم  مشاهده و مند نظام و منطقی کاوب به فقط که بود

 عقل شناخت،  نظریه این بود. در اسالمی علوم تنها علم، از مراد آن، از پیش تا که درحالی

 شتده  تقسیم یکسان به برخوردارند، فکری امکانات از که بینی روشن های انسان  همه میان

 تأکیتد  البتته  .شد نمی حاصل عقل طریق از جز انسانی، هر مسئولیت عنوان به شناخت. بود

 کته  بودنتد  آن بتر  معتزله زیرا نبود؛ دینی های مایه بن خالی از عقل، بر شناخت  نظریه این

 را آنهتا  وحتی  کته  افعالی اساس، این بر 2.سنّت بر هم و است مبتنی عقل بر هم شناخت،

 نظتام  مختالف  شتر   کته  نیستت  ممکن ایشان، نظر در. است قبیح عقالً است، کرده نهی

 امر که است غیرممکن زیرا است؛ عقل با تقدم امر، در نهایت باوجوداین، اما باشد؛ طبیعت

                                              

ا ی حدیث   یه   ست. د   عسید  ین   خص  د  توک   یه ، سلسل   سن د  ح دیث د  عام ع  .1

عرن الیحضر ش   ، الدا ی:  وّل، دوم و س م؛  یخ صدوق،  ص ل ک ف  ین   ست ، دنه ید د : کلین ، 

، تم ع  الدا . د  خص ص نقد توک  عقل  و  امیت حدیث د  کسب د نش نزد  یهی ا نیرز   لوقی 

 .323-322، ص ختص ص د :  یخ عوید، دنه ید

 .220، ص13،   لمغن ؛ ام ، 135، صفضل  العتز ل وطبق ت  لمهتزل ق ض  عبد لاب  ،  .2
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9باشد. مقدسی منبع بر مبتنی نامعقولی
 شتمول،  جهان عقل شناخت  نظریه در ترتی ، بدین 

 بتر  مترتت   و عقلی دالیل تابع سمعی، دالیل و داشت شر  بر مقدم و اساسی نقش عقل،

 شد. می محسوب آن فر  شر ، دلیلی و اصل عقلی، دلیل یعنی بود؛ آن

انتدک مورختان متتأثر از    این تلقی معتزله از شروط حصول شناخت، تأثیری مهتم بتر   

 الحدیث علم بر مبتنی تاریخ اصول که بودند کسانی نخستین گرایی داشت؛ زیرا معتزله عقل

 از جزئتی  تتدوین،  عصر در گرا نقل پژوهی تاریخ  شیوه بر آنها نقد. دادند قرار تردید مورد را

 ضتمن  آنهتا . بود گرایان سنّت تقلیدی و کارانه محافظه ماهبی روب بر آنان  نقادانه یورب

 یگانته  کته  اخباری پایرفتن از اشیا، علل و طبیعت جویی پی و عقالنی درک لزوم بر تأکید

 آن بر معتزله، گرایی عقل. کردند خودداری بود، راویان ی زنجیره صدقشان، احراز در حجت

 گتروه  کته  دارد امکتان  و کننتد  تصتدیق  را دروغ چیتز  ی  است ممکن امت  همه که بود

 روایت نه و باشد عقالنی دالیل بر مبتنی باید یقین رو، ازاین. بگویند دروغ مردم از کثیری

 را در آنچته  که معناست بدین بگیریم، کار به تاریخ مورد در را استدالل این وقتی. محض

  2کنیم. رد را نیست، آنچه و بپایرم است، معقول تاریخی، رویدادهای مورد

  بنتدی نظریته   ستاز صتورت   گرایتان زمینته   با ستنّت آخرین گروه اجتماعی که در مقابل 

 گنوسی ریشه اتوپیایی شناخت در اسالم شد، مانویت و فرق متأثر از آن بود. پژوهشگران،

  مرحلته  بته  وصتول  زندگی، در تلقی آنها، اساس 3.اند قائل مانوی ماهبی تعلیمات برای از

 ای مرحلته  بته  نفت ،   تزکیته  راه در کوشش و ریاضت اثر بر باید انسان یعنی است؛ شهود

 زیترا  کنتد؛  درک و ببینتد  را جهتان  ناپیتداهای  باطنی، روئیت و مکاشفه با بتواند که برسد

 رو، ازایتن . سازد می آلوده را انسان روح بدی، که است جسم در انسان روحِ اسارت  واسطه به

                                              

 .53ر50، ص آا د  عهتزل  ه سخ و  سالع  توک  د   ختی   عسئل د عم  ا،  .1

 .155-151، صفلسو  ت  یخ  دن خلدواع دی،  .2

 .230-221، صنقد عقل ع د ا د ی، ؛ 201، صع ن  و دین  و. آسم سن، 3
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 بتدین  به باید برسد، آن با توأم های بدی و مادی تمنیات از رهایی به خواهد می انسان اگر

 بتدو،  باورمندان و مانی که بود اساس این بر. است بیگانه جهان، این از که شود آگاه اصل

 در 9.استت  متادی  جهان های رنج از رهایی ضروری شرط خدا، و خود شناخت که معتقدند

 نهتاد  در کته  نوری از بخشی  تصاح ِ طریق از تنها خویشتن، از شناخت مانویان، این نظر

 شکل مانویان نزد در شناخت از ای نظریه که بود ترتی  بدین. آید می دست به است، آدمی

 حاصتل  دل چشتم  راه از کته  شتهودی  بتود؛  استوار جابه و شهود بر آن، اساس که گرفت

  سرچشتمه  حقیقتت،  درک روب ایتن . دهتد  می نشان ما به را اشیا اصلی جوهر و شود می

  2داد. می تشکیل را مانویان نزد در معرفت اصلی

 نتیجه

همچنین، بتا   های گفتمانی مسلمانان، و های تاریخی در کشمکش با توجه به نقش روایت

پاسخی بسنده به نیازهای معرفتی جدید وجود   توجه به تردیدی که در توان تاریخ در ارائه

طلبد. با  میای انگاشته شد که پاسخی درخور  تراث اسالمی دشواره  دارد، بازاندیشی نقادانه

ای نظری جهتت بازاندیشتی میتراث     واره عطف نظر بدین مهم بود که در صدد تبیین طرح

نظری   واره رهنمودهایی در مورد چگونگی کاربست این طرح نگاری مسلمانان و ارائه تاریخ

انتداز   برآمدیم. در این راستا، تالب شد تا با پاسخ به سه پرسش کلیتدی، در متورد چشتم   

ای تاریخی که بایست مورد بازاندیشی قترار گیترد و در    ازاندیشی نقادانه، برههفکری این ب

تتاریخی بته کتار      نهایت، مدل نظری که بایست در تبیین معرفت تتاریخی در ایتن برهته   

 بندی نماییم.  نظری خود را صورت  واره گرفت، طرح

هتای   هشناسی معرفت به جهت تأکیدی که بر تعین اجتمتاعی و فرهنگتی حتوز    جامعه

آن، ما را   اندازی انگاشته شد که نگریستن به تراث اسالمی از دریچه نهد، چشم معرفتی می

                                              

 .113، صع ن  و کیش ع ن ی؛ نی ل ، 211-201، صع ن  و دین  و. آسم سن، 1

 .52ر11، ص و هی م و ع ن   د د  ش دحث ن طق،  .2
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نگاری اسالمی خواهد کرد؛ زیرا با دمیدن روح تاریخیتت   شناسی و نقد تاریخ مهیای آسی 

کند؛ اما عصر تتدوین   های نوین را فراهم می نگاری، زمینه پاسخ به دشواره بر میراث تاریخ

بندی گردید و  ر تاریخی است که ساختار و محتوای دانش تاریخی در خالل آن صورتبافتا

هتای   موجدِ نظام پیشینی از مفاهیم و مفروضات شد؛ نظامی که همواره خود را بر ختوانش 

رو، هرگونته   های تاریخ اسالم تحمیل کرده است. ازاین تاریخی مورخان مسلمان از بزنگاه

نگاری اسالمی، بایست نسبت میتان مناستبات اجتمتاعی و     تاریخمیراث   بازاندیشی نقادانه

هتای اندیشته در میتان مستلمانان را لحتا  کنتد.        تاریخی با جریان  های این برهه بحران

شناسی معرفتِ مانهایم نیز مدل نظری انگاشته شد که بایست با استعانت از آن، بته   جامعه

ای  تنهتا بستته   ای او نته  زیترا نظریته   بازاندیشی میراث معرفتی مورخان مسلمان دست زد؛

دهد، بلکه به جهت تأکیدی که بر  شناسانه در بررسی تاریخ عقاید ارائه می منسجم و روب

نهتد، از تتوان    هتای معرفتتی متی    بندی حتوزه  های اجتماعی در صورت نقش تخاصم گروه

 های گفتمانی عصر تدوین برخوردار است. ای در تبیین کشمکش بسنده

زمانی و درزمانی عصر تدوین و پرده برگرفتن از  مدل، مستلزم بررسی هم کاربست این

هتای اندیشته استت.     تتاریخی بتا ستب      همبستگی میان قشرهای اجتماعی در این برهه

های  تنها موجدِ مسائل، مفاهیم و انگاره های اندیشه، نه کشمکش گفتمانی میان این سب 

های ایدئولوژی  و اتوپیتایی شتناختی    نظریهبندی  صورت مورخان مسلمان گردید، بلکه به

استناد ت   »ایدئولوژی  شناخت بود که با تأکید بر نظتام    ، نظریه«الحدیث علم»منتهی شد. 

نیتز  « علم لدنی امام»سعد شد.  گرایی چون طبری و ابن مورد استفاده مورخان سنّت« خبر

شتد. در ایتن میتان،    معیار نظریه اتوپیایی محدثان و مورختان شتیعی در توجیته گاشتته     

را معیار نظریه اتوپیتایی  « ادراک اشراقی جهان»های باطنی مخالف دولت عباسی،  جریان

عقتل  »گرایتان،   شناخت قرار دارند. در تقابل با این سه گفتمتان بتود کته معتزلته و عقتل     

هتا  تن ها، نته  را منبع توجیه معرفتی در نظریه اتوپیایی خود قرار دارند. این نظریه« استداللی

ورزی در جهان اسالم را تعیین نمتود، بلکته بتا عنایتت بته تأثیرپتایری        سرنوشت اندیشه
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ها و منطق  های اتوپیایی و ایدئولوژی  شناخت بود که انگاره مورخان مسلمان از این نظریه

 بندی نمود. پژوهی مورخان مسلمان را نیز صورت تاریخ
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 منابع
، ت امر :  د  لق سرم    دش د   ددیر ت گن سر    چ پ، ع ن  و دین  و، 1322آسم سن، چ . پ،  .1

 ه  ، ت   ا، نش   سط  ش.  سم عیل

  ض  تادد، ت   ا،  نتش   ت  س طی . ، ت ام : عحمد لو  ست ،1321 سح ق،  ندیم، عحمددن  دن .2

، ت ام :  د  لق سم ح لت و عب س خلیل ، ت   ا، عسسسر    لک عل ،1351 ثی ، عز لدین عل ،   دن .3

 م .عطب ع ت  عل

، ت ام : عحمد  حمت     ض ، قم، عی ا  خب    ل ض ، 1351 لحسین،  دن عل  د د ی ، عحمددن  دن .4

 هی م علمد  .

، ت ام : عبد لمحمرد آیتر ، ت ر  ا، عسسسر  عط لهر ت و       لهب  ،1313خلدوا، عبد ل حمن،   دن .1

 تحقیق ت ف انه .

 دش  ، چ پکت ب  ال   د  د زید عل ی د د  ، 1353عبد ل حم ا،  دن   زی،  د اهو  عحمد  قب   دن .1

 ، ت   ا، ک ی .عکتب د  ف آیند تک علد  ضم یم 

 عه ص . نه ش نش  ت   ا، س کت،  حمد ت ام : ، سالع  آع زش ن  د ،1324 حمد، عنی  لدین،  .5

سر   ی،   عبد لق د  ت ام : ، نس ن  عل م عبن ی د  ق  ئت   سالع ؛ د نش ،1354  ک ا، عحمد،  .2

 آفت ب. ت   ا، نسل

 ت ر  ا،  فالطر  ی،  ا  د ت ام : ، سالع  نخستین ق وا د   ی  ا ت  یخ ،1321د ت لد،    پ ل ، .5

 ف انه . و  علم    نتش   ت

 آگ . ت   ا، نش  ه ا م، د ق  ت ام : ،ت  یخ و طبیه  حق ق ،1351  ت  وس، لئ ،  .10

 س ل  عحالتر ، ت ر  ا، دفتر     ا  م   ، ت ام : سیدعق تل  لط لبیین، 1325 صو  ن ،  د  لو  ،  .11

 نش  ف انگ  سالع .

 ت ام : ف یب ز عایدی، ت   ا،و قهیت،   اتم ع  س خت، 1325ت ع س،  ل کم ا، و د گ ، هیت  .12

 ف انه . علم  و نش 

 ت ام :  سرم عیل  ،آا د  عهتزل  ه سخ و  سالع  توک  د   ختی   عسئل ، 1322د عم  ا،  یخ،  .13

 ا ع . ت   ا، سه دت،



 ...یندر عصر تدو یخیمعرفت تار 110 

 د نشره ش   نتشر   ت  ت   ا، ،سنّت  ال حدیث  ا  عع هی  ع ا هشواش  ،1352ه کتچ ،  حمد،  .14

 ص دق)ع(.  ع م

 هی م. ت   ا، کش و ز، ت ام : ک یم ، ی  ا د   سالم ،1314ه ول یچ،   یلی  هط و وسک ، .11

 نسرل  نشر   ت ر  ا،  ع دی، آل عحمد ، ت ام : سیدع د  عقل نقد ،1325ع دد،   لا د ی، عحمد .11

 آفت ب.

ت امر :   ،عب سی ا حک عت زع ا د  خ  س ا  اتم ع  و سی س  ت  یخ ،1315ل، . دنیل، لت ا .15

 ف انه . و علم   نتش   ت ت   ا، نی ،  اب عسه د

 نهر  ی تر  یخ  د   دش چ پ س م، ق ا د  ع  ق نه  ی ت  یخ عکتب ،1311دو ی، عبد لهزیز،  .12

 گست ش. نش  ت   ا، آژند، ت ام : یهق ب ، سالم د 

  نتشر   ت  ت   ا، ، ت ام : عحسن  ل ی ی، سالع  نه  ی ت  یخ ،1352  ،    دینس ا، چی . .15

 سمت.

  نتشر   ت  و چر پ  عسسسر  : ، عشر د  سالم د  نه  ی ت  یخ ت  یخ ،1311 وزنت ل، ف  نت ،  .20

  ض ی. قدس آست ا

 عحمد ضر   ت امر :  ، سرالع   و ع در   عل م ت  یخ هی  ع ا گوت  ا ی  ،1351سزگین، فس د،  .21

  ض ی. قدس آست ا ا ی هشواش دنی د عش د، عط ئ ،

 ن  ی، ت   ا، ا ع . ت ام :  سد هلل ، سالع  فق  د   ی دیب چ  ،1322  خت، ی ز ،  .22

، ت امر : نصر ت    سرالع   ار ی  سردش  نخسرتین  د  عکت ب و  و ا  ،1353گ یه  ،    ل ، .23

 حکمت. ت   ا، س ز، نیل

، ت ام : حسین ص د ی، ت   ا،  نتش   ت  ختص ص ،1351نهم ا،  دن عحمد دن عحمد یخ عوید،  .24

 علم  و ف انه .

، د   اتم م: ع دی عحقق، ت   ا، عسسس   لمق الت ف  عذ اب و لمخت   ت  و ئل ، 1352ررررر ،  .21

 عط له ت  سالع .

 ت ر  ا،  ،اا ی س م و دوم ا ی ق ا د   ی  ن  دین  ا ی انبش ،1351صدیق ، غالعحسین،  .21

 ه ژنگ. 
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، ت امر : عحمرد   عحمرد  دص ئ   لد ا ت فر  فضر ئل آل  ، 1353حسن ف و ،  دن صو  ، عحمد  .25

 ف د دی، قم،  نتش   ت هی م عقدس.

 ع  خ ا توسی ی  و  ش ط ح د زی د  د  ی  ن س ن   وش  ی  یدش»، 1354زای ،  گ ا ، صی عی ا .22

 دیستم.  م  ش هنام، س ل ، سالم ت  یخ هشواشن ع  ،« سالع  نخستین ق وا

، ت امر : عحمردا  د عشرک  ، ت ر  ا،      لو ق دین  لو ق، 1315عبد لق ا  دغد دی،  د عنص  ،  .25

 ف و       ق . کت ب

 و س خت    دط  تبیین د  است  ی عه فت؛  ن س  ا عه ، 1321دیه  ا،  و عبد ل ض  علیز دش، .30

 د نشه ش. و ح زش هشواشه ش ، قم،دش ی ا ی عه فت و  اتم ع  کنش

، د    لکترب  13،   لمغنر  فر   در  ب  لت حیرد و لهردل     ، 1512،  د  لحسن، عبد لاب    ق ض .31

  لمص یة.

 ا ، د    لت نسیة للنش . ، د فضل  العتز ل وطبق ت  لمهتزلة، 1554ررررر ،  .32

ت ام : عحمدسهید حنر ی  ک  ر ن ،   د ی ،  آل ع د د  ف انه   حی ی، 1351ل،  ک ع ، ا ئل. .33

 د نشه ا . نش  ع کزت   ا، 

 ی، ت ر  ا،   ، الرد سر م، ت امر : عحمردد ق  کمر ش      ص ل ک ف ،  هق بی عحمددن ،ی  ز  نیکل .34

  نتش   ت  س ش.

 ،  ص ل ک ف ، الد  وّل، ت ام : حسین  ست دول ، ت   ا، د    لثقلین.1350ررررر ،  .31

، ت   ا، زای  صی عی ا گ ا نه  ی ع د  د  دو ش عی ن ، ت ام :  ت  یخ ،1351، کن  د ای   ل  .31

 سمت.

 ن . نش  ت   ا،  هلل   سخ، ، ت ام : ک  عتعه فت  ن س  ا عه  ، عب ن 1350کن دال ، ا د ت،  .35

 ک ی .  نتش   ت ت   ا، طب طب ی ، ت ام : ا  د ، سالع  فلسو  ت  یخ ،1322ک  دن، ا ن ی،  .32

 ن صر   ت امر : سرید   ،عسرلم ن ا  عیر ا  د  توسی ی ا ی گ  یش، 1324گلدتسی  ،  یهن ت ،  .35

 ققن س. ت   ا، طب طب ی ،

 د نشه ا . ع کز نش  ت   ا، ،ع د  ف انگ ی ن ن  توک  ،1321دیمیت ی،  گ ت س، .40

https://samta.samt.ac.ir/person/10501/کنراد-هیر-شلر
https://samta.samt.ac.ir/person/10501/کنراد-هیر-شلر
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 علم   نتش   ت ت   ا،  عی ی، ت ام : عن چ   ،ت  یخ   سالم؛ د  س  ،1315امیلت ا،  گیب، .41

 ف انه . و

ت امر :   ، سرالم  د  نهر  ی  تر  یخ  د   دش  سالم، چ پ د  نه  ی ت  یخ تط   ،1311ررررر ،  .42

 گست ش. نش  ت   ا، آژند، یهق ب

 ف یبر ز  : ت ام  ، ن خت  ن س  ا عه  د   ی عقدع   ت هی ؛ و  یدئ ل ژی ،1320ع ن  یم، ک  ل،  .43

 سمت. ت   ا، عایدی،

، ت ام : ف یب ز عایدی، ت   ا، نشر    ن س   ن خت ا عه   ا ی  د د  ش عق ل ، 1325ررررر ،  .44

 ث لث.

 و علم   نتش   ت ت   ا، نی ، صد ی ت ام : د ق  ،عهتزل  سی س   ندیش  ،1321عحسن، نا ح،  .41

 ف انه .

  لل ر ،  آیرت  عحمردتق   ت ام : سید ،ت  یخ عسی  د  تشیع ،1352حسین،  سید عحمداهو ی، .41

  سالع . ف انگ نش  دفت  ت   ا،

، ت ام :  د  لق سم ه یندش، ت   ا، ع و   لذاب وعه دا  لا ا ، 1354حسین،  دن عسه دی، عل  .45

  نتش   ت علم  و ف انه .

 آگ . ت   ا، کدکنى،  ویهى ت ام : عحمد ض  ،ت  یخ و آف ینش، 1354ط ا ،  عقدسى، عط  دن .42

 ت ر  ا،  هن ش و دیهر  ا،  ت ام : کم ل خ لقف ان،   عث د  د  عه فت، 1322دی،  . ی ک  ت ، عک .45

 . اتم ع  و ف انه  عط له ت  هشواشکدش

  نتشر   ت  ت ر  ا،  عسره دی،  ت ام : عایرد  ،خلدوا  دن ت  یخ فلسو  ،1350ع دی، عحسن،  .10

 ف انه . و علم 

 ن . نش  ت   ا، ، سالع  نخستین ا ی سدش د   سالم فق  ت  یخ ،1351ع  وش، ف انگ،  .11

 ع ا . نش  ت ام : عحمد داق ن ، ت   ا،ف  س ،  نه  ی ت  یخ سک ت،  عیثم ، ا ل  .12

، ت ام : عبد لحسرین آذ نرگ و نهر   نر د ی، ت ر  ا،      د آعدا عب سی ا، 1324ن د ی، ن د ،  .13

 سخن.

  عی کبی . ت   ا، ، و هی م و ع ن  د د  ش دحث  ،1315ن طق، ن صح،  .14
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عحمدتقى عد س  ض ى، ت ر  ا،   :تحقیق، ت  یخ دخ   ، 1313اهو ،  ن  خ ،  د دک  عحمددن .11

 ت س.

 ن . ط ح ت   ا، ،نه  ی ت  یخ و  ن س   وش ت  یخ؛ فلسو ، 1355ن ذ ی، حسینهل ،  .11

ت امر :  د  لق سرم    ، گن سر   تی دش د   دد چ پ ،ع ن  و کیش ع ن ی، 1322نی ل ، گ   دو،  .15

 .ه  ، ت   ا، نش   سط   لی سم ع

 علم   نتش   ت ت   ا، عزت ،  د  لوضل ت ام : ، سالع  کالم و فلسو  ،1320و ت، عنتهم ی،  .12

 ف انه . و

 ، ت ام : ظ ی  صری عی ا گ ار ،  عی ن  ا ی سدش د  ع د  نه  ی ت  یخ، 1351ای  ل ، کن  د،  .15

 سمت. ت   ا،

، ت ام : عحمد د  ایم آیتر ، ت ر  ا،  نتشر   ت    ت  یخ یهق د ، 1351 سح ق،  یهق د ،  حمددن .10

 ف انه .علم  و 
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