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چکیده

مقالههه حاضههر در پههى بههرون رفههت از رو یههه عمههومى تحقیقههات تههاریخ اهههل بیههت :کههه در

به ههرهگی ههری از من ههابع ،مرا،ع هههای یکس ههان و نههه بههها درک کهههافى از محتهههوای آنهههها صهههورت

مىگیرد ،به این مسئله مىپردازد که گزارههای تاریخى ،در چه گونههایى و بها چهه حجهم
و خصوصیاتى در منابع تاریخنگاری روایى امامیه ،ای گرفتهاند؟ بدین منظور ،مطالعهه

مههوردی مضههامین گههزارههههای تههاریخى مهههمتههرین منههابع روایههى تههاریخ اهههل بیههت :یعنههى

الکایی ،عیلن اخ ار ال ضا ۷و االرشداد ،در دو مرحلهه گونههشناسهى و بررسهى کمهى -
تطبیقى ،در دسهتور کهار هرار گرفهت .شناسهایى مضهامین مشهترک اصهلى و فرعهى منهابع،

،ایگاه هر منبع در پاسخگویى به پرسشهای تهاریخ اههل بیهت ،:دسهتیهابى عینهى و

ملمههوگ بههه اهههداف مؤلفههان و ارتبههاط ااههر بهها نیازهههای زمانههه ،تفههاوت مههاهوی تههاریخنگههاری

روایى با تهاریخنگهاری عمهومى مسهلمانان و ضهرورت و امکهان سهطز بنهدی تهاریخنگهاری
روایى امامیه از مهمترین نتایج تحقیق پیش رو است

کلیدواژهها :تاریخنگاری روایى امامیه ،منابع تاریخ ائمه ،:گونهشناسهى اخبهار ،بررسهى
کمى گزارههای تاریخى.

بیان مسأله
ّ
پهژوهشههای کمهى تحقیقهاتى هسهتند کهه بهه کمه

روشههای آمهار ی و ر یاضهى ،دادههههای

مورد نظهر را انهدازهگیهری مهىکننهد .بهه عبهارت دیگهر ،محقهق مهىکوشهد تها دادهههای بهه دسهت آمهده از
 .1دانش پژوه حوزه علمیه م و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران (.)roholahtohidi@yahoo.com

 .2دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن دانشگاه معارف اس مى م (نویسنده مسئول) ).)m.mohammadifar23@yahoo.com

علههو ا،تمههاعى بهههره بههرد ،تأ کیههد داشههت کههه امههور بههه ظههاهر پیچی هده و نههامنظم از اصههولى پیههرو ی

م هىکننههد ک هه تنههها بهها کم ه

اعههداد م هىتههوان آنههها را تحلی هل کههرد .در بررس هىهههای تههار یخى م هىتههوان

همچون تحقیق در دیگر علو از ایهن روش بهه صهورت ههدفمنهد بههره بهرد کهه در ایهن صهورت بها نها
تار یخ ّ
کمى ،تار یخسنجى یا کلیومتر ی از آن یهاد مهىشهود کهه ههدف از آن بررسهى و تحلیهل و هایع از
طریق سنجش آمار ی است 2.در کنار بررسى و ایع ،ایهن روش بهه طهور و یهژه دربهاره اسهناد و مضهامین

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

فرآیند مطالعاتش را با کم اشکال عددی ،همچون آمار و درصد اندازهگیری نمایهد و از ایهن طریهق
بههه تجز یهه و تحلیهل دادهههها بپههردازد 1.آدولههف ِک ِتلههة فرانسههوی ،از اولهین افههرادی کههه از ّ
کمهى سههاز ی در

گزارههای تار یخى ،با صورتهای گوناگون و برای اهداف متعدد ابل بهره بردار ی است.

از رشهتهههای علهو اسه مى ،مهىتهوان بها بررسهىههای

با این مقدمه باید گفت که در ههر یه

کمههى و گونهههشناسههانه از موضههوع اخبههار سههودمند در آن رشههته ،نگههرش و زاو یههه دیههد ،ههامعتههری را
نسههبت بههه منههابع بههرای ّفعههاالن آن عرصههه بههه و،ههود آورد تهها بهها تسههلا بیشههتر از آنههها بهههرهگیرنههد.
بنابراین ،با این رویکرد مىتوان به برخهى پرسهشههای محققهان در زمینهه منهابع تهاریخ ائمهه:

پاسخ داد .اینکه منابع تاریخى مر بهوط بهه ائمهه :بهه طهور کلهى از چهه موضهوعات و مبهاحیى
دادهانهد؟ چهه

تشکیل شده؟ هر یه از موضهوعات چهه سههمى از اخبهار را بهه خهود اختصها
نسبتى در مقایسه میان آمارهها در ایهن منهابع و،هود دارد؟ عه وه بهر ّ
مزیهت یهاد شهده ،بسهیاری از

پرسشها و ابها هایى که درباره منبع ،مؤلف و بسهتر نگهارش عصهر پهیش روی محققهان و،هود
دارد ،با اط عاتى که در این بررسهى کمهى بهه دسهت مهىآیهد ،ابهل پاسهخ خواههد بهود 3و نوشهته

حاضر به دنبال نشان دادن بخشى از این امرات است.

در این مقاله برای پاسخ به این مسئله که منابع تاریخ ائمه :چه رویکرد و محتهوایى را در

گزارش زندگانى ائمه :دنبال کردهاند ،ت ش شده تا شیوه یاد شده به صهورت مهوردی در سهه
کتهاب الکایی ،عیلن اخ ار ال ضا ۷و االرشاد بهه کهار گرفتهه شهود 4تها در یه

مطالعهه مهوردی،

سههودمندیهههای آن بههه طههور عینههى مههورد تو،ههه ههرار گیههرد؛ هرچنههد بایههد اعتههراف نمههود کههه مقالههه
و روش تیقیق (با تکیه بر مطالعات تاریخى)،

 1برای اط ع بیشتر در این باره ،ر ک :اصلل شیاخ
 .2برای اط ع بیشتر در این بهاره ،ر .ک :تداراخ کمدی،
.۲۵۵ - ۲۴۱

۱۵۵ - ۱۳۵؛ «کلیومتریه

 .3برای اط ع بیشتر درباره بررسىهای ّ
کمى ،ر .ک :تاراخ کمی،

.۲۶۶ - ۲۴۱

(بههره گیهری از دانهش آمهار در تهاریخ)»،

.۱۵۳ - ۱۳۵

 .4باید تأ کید نمود که در تمامى نوشته حاضر ،هنگامى که سخن از رویکرد مؤلفهان منهابع بهه میهان مهىآیهد ،بهه معنهای طهره
ً
و،هى از تاریخنگری آنان ،آن هم صرفا در منابع بررسى شهده در تحقیهق حاضهر اسهت و عمومیهت دادن بهه ایهن رویکهرد،
نیازمند تحقیقات بیشتر روی تمامى آاار ایشان است.
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حاضر نخستین گا ها را در این عرصه برمى دارد.

پیش از ورود به بحث باید به این نکته تو،ه داشت که مهمترین دلیل انتخهاب سهه ااهر یهاد

شده برای مطالعه موردی ،اهمیت و تأایر ویژه این آاار در مجموعه تهاریخنگهاری روایهى امامیهه
اسهههت .شهههایان ذکهههر اسهههت کهههه محققهههان بهههرای دسهههتیهههابى بهههه تصهههویری از تهههاریخ و سهههیره

معصههومان :در کنههار منههابع تههاریخى عمههومى بههه منههابعى نیازمندنههد کههه از آن بههه عنههوان منههابع

«تاریخنگاری روایى» یاد مىشود .اضافه شدن ید «روایى» به ایهن عنهوان ،تنهها بهه دلیهل ظهاهر

حدییى این اخبار و ذکر سلسله سند برای آنهها نیسهت ،بلکهه در ایهن منهابع رویکهرد حهدییى و
اخباری مؤلف ،البتهه در سهطوه و در،هات مختلهف ،بهر نهوع گهزارش خبهر و گهزینش آنهها تهأایر

گذاشته است 1.در یکى از تحقیقهات بها عنهوان «نقهش شهیعیان در تهدو ین منهابع تهار یخ و سهیره

امامهههان اههههل بیه هت( :نظر یه هه فراینهههد منطقه هى و ،هههامع شهههکلگیه هری منهههابع تهههار یخ و سه هیره

امامان »):به خوبى ن شان داده شده است کهه ارزش و هوت منهابع مهد نظهر ،سهبب شهد تها در
حدود سه رن پس از تألیف آنها ،منابعى که در زمینهه تهاریخ و سهیره ائمهه :نگاشهته شهده،
از ،هت روش و محتوا متأار از این آاار باشند 2 .شایان ذکر اسهت کهه تحقیهق حاضهر ههدف بهه

خصههو

دیگههری را نیههز دنبههال مههىکنههد .برخههى از تحقیقههات نشههان مههىدهههد کههه مجموعههه

تههاریخنگههاری روایههى امامیههه ،از ،هههت میههزان یههاریرسههانى بههه محققههان در تصههویرگههری مههتقن و
،ههامع از ابعههاد زنههدگانى ائمههه :حههدا ل در سههه سههطز ابههل تقسههیم هسههتند 3.توضههیز ،آنکههه

منابعى از ،مله آاار مشایخ بزر متقد شیعه یا پس از آن ،برخى منابع همچهون ک

الغمه

 که در آنها ت ش بیشتری برای دستیابى به اخبار صحیز ،متقن و مفیهد شهده اسهت  -درباالترین سطز و منهابعى همچهون عیدلن المعجدزات یها دالئدلاالمامده بهه خهاطر کهمتهو،هى بهه
معیارهای نقد سند و متن ،انتساب برخى مطالهب نهاروا بهه ائمهه :و عهد اتقهان و فایهده الز

در سطز سو رار مىگیرند 4.برخى منابع نیز بهه دلیهل بههرهمنهدی از ویژگهىههای دو سهطز یهاد
 .1برای آ گاهى بیشتر درباره «تاریخنگاری روایهى امامیهه» ر .ک« :بررسهى تحلیلهى تهاریخنگهاری روایهى امامیهه تها نیمهه هرن پهنجم»- ۱۲ ،
۳۵؛ همچنین ،ر .ک« :بایستههای همگرایى ورف نگر در باب تاریخنگاری روایى امامیه».۲۰۲ - ۱۷۳ ،
 .2نقهش شههیعیان در تهدوین منههابع تهاریخ و سههیره امامهان اهههل بیهت«( :نظریههه فراینهد منطقههى و ،هامع شههکل گیهری منههابع
تاریخ و سیره امامان.)»:

 .3بهرای اطه ع از معیهارهههای ایهن سههطز بنههدی ،ر .ک :همهان،
عیون اخبارالرضا،»۷

.۲۴۵ - ۲۱۳

۳۵ - ۱۲؛ «ارزیههابى تهاریخنگههاری شهیخ صههدوق در کتههاب

 .4ایههن موضههوع بههه معن های چشههم پوشههى از اخبههار صههحیز ذکههر شههده در ایههن ااههر یهها بههىتههو،هى بههه برخههورداری ائمههه :از

158

هدرتههای الههى نیسهت .اخبهار ابهل تهو،هى در ایهن زمینههه و،هود دارد کهه مهىتوانهد فوایهد منحصهر بهه فهردی را از ،هههت

تعیین مو عیت و ،ایگاه واالی ائمه :نزد ،امعه داشته باشد.

گذاشتن آن امر در بخشى محدودتر ،اما به صورت د یقتر است.

نکتههه مهههم دیگههر کههه در مقدمههه بایههد مههورد تو،ههه ههرار گیههرد ،آن اسههت کههه مه ک دسههتهبنههدی

اخبار در این مطالعه درونمایه خبر به معنای «ی

رویداد و حاداه در بهاره ائمهه :یها در زمهان

عصر ائمه »:است .شایان ذکر است که این رویداد تاریخى گاه از زبان راویان مطهره شهده و

معصو  ،۷یکهى از شخصهیتههای مطهره شهده در رو یهداد اسهت و گهاه ایهن وا عهه تهاریخى از

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

شده در سطز دو رار مىگیرند 1.شاید بتهوان بها تسهامز ،از منهابعى چهون المیاسدن و بصدائ
النرجات در ایهن ردیهف نها بهرد 2.حهال نوشهته حاضهر بها یه بررسهى ّ
کمهى بهه دنبهال بهه آزمهون

ز بههان ائمههه :مطههره شههده اسههت .بنههابراین اخبههار تفسههیری ،فقهههى ،اخ ههى و ...ائمههه :از
محدوده مطالعه و تحقیق خارج شدند .باید تو،ه داشهت کهه مبنها و پهیشفهرص مههم تحقیهق

حاضر آن است که «اخبار درج شده در منابع تاریخنگاری روایى امامیهه نتیجهه گهزینش اخبهار
توسا مؤلفان اار بهوده اسهت» و بهه دنبهال آن «میهزان پهرداختن بهه ههر یه
شناخته شده و عمومى در میان مورخان امامى در ی

از گونهههها و مضهامین

ااهر مهىتوانهد نشهاندهنهده ع هه مؤلهف

به آن موضوع و اهمیت آنها در نگاه مؤلف لمداد شود».

در بههاره پیشههینه تحقیههق بایههد گفههت کههه هرچنههد تحقیقههات متعههددی در زمینههه تههاریخنگههاری

روایى صورت گرفته که به برخى از آنها اشاره شد ،اما تحقیقى که به طور و یهژه گونههشناسهى و
به دنبال آن بررسى کمى گونهها را در منابع مورد نظر دنبال کند ،یافت نشد.

فرضیه تحقیق حاضر آن است که «به ریم اخت ف رویکرد نویسندگان و به تبع آن ،تفهاوت

گونههای محتوایى در ایهن آاهار  -کهه مهىتوانهد در چگهونگى ارز یهابى و اسهتفاده از اخبهار در ایهن

منابع مهؤار باشهد  -نسهبت نزدیکهى میهان محتهوای ایهن سهه ااهر از ،ههت تو،هه بهه نیهاز شهیعیان
و،ود دارد و گویا مىتوان آنها را در ی

متد و برای ی

هدف تلقى نمود».

3

در بههاره سههاختار تحقیههق نیههز بایههد اشههاره نمههود کههه مقهها پههرداختن بههه مطالعههات ّ
کم هى پههس از
گونهشناسى خواهد بود .به عبارت دیگر ،مطالعه ّ
کمى ،روش و ابزار ی برای تبیین گونههای به
 .1شایان ذکر است که این سطز بندی بر اساگ م کهای ارائه شده در مقاله «بررسى تحلیلى تاریخنگهاری روایهى امامیهه
تا نیمه رن پنجم» صورت گرفته است.

 .2هرچند در نوشته حاضر ،این کتب مورد بررسى رار نگرفته ،اما با مرا،عه به مطالعات انجا شهده در مهورد آنهها مهىتهوان
اطمینان یافت که چنین سطز بندی و،ود دارد .البته این موضوع به طور د یق با بررسى کمى این کتب روشهن خواههد

شد که نویسنده این موضوع را در دستور کار دارد.

 .3این فرضیه در پى مسئله مورد نظر طره گردیده است و باید تو،ه داشت که مىتوان از بررسىههای گونههشناسهانه و کمهى
در منابع به نتایج گونا گون و بیشتری دست یافت.
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دست آمده است .بنابراین مباحهث مقالهه حاضهر در سهه بخهش «گونههههای ابهل شناسهایى در

منابع یاد شده»« ،بررسى آماری این گونهها» و «بهره مندی از نتایج بررسىهای آماری گونههها»

را شامل مىشود که در بخش سو  ،فوایهد بررسهىههای آمهاری ابتهدا در خهود آاهار مهورد تو،هه هرار
گرفتههه و سههپس خواننههدگان بهها سههودمندی ایههن شههیوه در تطبیههق و تحلیههل میههان آمههار منههابع بهها
یکدیگر آشنا خواهند شد.

 .1گونههای شناسایی شده در منابع

پیش از طره دستههای شناسایى شهده در منهابع ،ابتهدا علهت و شهاخص مهورد نظهر در ایهن

دستهبندی مورد تو،ه رار مىگیرد .دانسته اسهت کهه گونههشناسهى فصهل مهمهى از تحقیقهات
علمى را بهه خهود اختصها

داده و مقصهود از آن« ،طبقهه بنهدی رو یهدادها ،کهنشهها و اشهیا بهه

گروههای متمایز» 1و هدف از آن «شناسایى مشابهتها ،الگومند سههاختن آن (به این معنا کهه
مشخص شود چند الگو به دست آمده و با چه تعبیری از آن یهاد مهىشهود) و مش ههخص نمهودن

رابطه بین الگوها در میان گسترهای از تنوعها و تفهاوتهها بهر اس ههاگ معیهار و م کهى یکس ههان و

پذیرفتههه شه ههده» اسههت 2.گونهههشناسههى بههه طههور معمههول بههر اسههاگ یکههى از شههیوههههای یاسههى یهها
استقرایى صورت مىگیرد .در گونهشناسى به شیوه یاسى ،انهواع گونهههها بهه لحهاظ مفههومى و

نظری در ذهن پرورانده شده و پس از دستیابى به مدل ،نمونه آماری در گونههای خا

هرار

مههىگیرنههد؛ امهها در گونهههشناسههى بههه شههیوه اسههتقرایى ،ابتههدا دادهههها ،مههعآوری شههده و سههپس بهها

روشههها و آزمههونهههای آمههاری ،گونههههههای مختلههف سههاخته مههىشههوند 3.در همههین زمینههه بههرای
گونهههشناسهى «گههزارههههای تههاریخى مر بههوط بههه تههاریخ و زنههدگانى ائمههه :در سههه کتههاب الکددایی،

عیلن اخ ار ال ضا ۷و االرشاد» شیوه یاسى مد نظر رار گرفته است؛ بدین معنا که با اشهراف

اولیه نسبت بهه «گهزارهههای تهاریخى مر بهوط بهه اههل بیهت »4:دسهتهبنهدی ،هامع و منطقهى از

آنچههه مههىتوانههد ذیههل عنههوان تههاریخ و سههیره زنههدگانى ائمههه:

ههرار گیههرد ،صههورت گرفتههه اسههت.

در بههاره دسههتهبنههدی منطقههى صههورت گرفتههه بایههد گفههت کههه در اخبههار یههاد شههده یهها محههور خبههر
 .1شیله تیقیق کیفی،

.۲۰۱

 .2ط احی تیقیقات اجتماعی،

.۱۲

 .3برای نمونه از به کارگیری شیوههای یاد شده در گونهشناسى ،ر .ک« :بررسى انواع دینداری در بین دانشجویان دانشگاه تهران».

160

 .4مقصههود از «گههزاره تههاریخى» عبههارتى اسههت کههه حههوادث مهههم گذشههته انسههانى را روایههت مههىکنههد (در ایههن بههاره ،ر .ک :روش
پژوهش در تاراخشیاسی.)۵۹ ،

ایشان است 1.هر ی

از این دستهها نیهز خهود بهه دو بخهش ابهل تقسهیم اسهت» اخبهاری کهه بها

محور یههت ویژگههىهههای انسههانى امهها  ۷در منههابع درج گردیههده یهها کههارکردی معرفتههى دارد ،بههدین
معنا که نمایانگر رخدادهای زندگى ائمه :است و یا کارکردی الگهویى دارد؛ بهدین معنها کهه
به عنوان سیره عملى امها  ،چهه در تمهامى حهاالت و یها در شهرایطى خها

مطهره شهده اسهت.

اخب ههاری نی ههز ک ههه ب هها محور ی ههت ویژگهههىه ههای اله ههى ام هها  ۷در من ههابع درج گردی ههده ،در یه ه

دسته بندی منطقى یا مر بهوط بهه فضهایل و معجهزات ذکهر شهده بهرای آنهان اسهت و یها ییهر آن کهه

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

«شخصیت انسانى و زمینى» ائمه :است و یا محور یهت آن بها «شخصهیت الههى و مهاورایى»

شره و مصادیق این موارد در ادامه توضیز داده مىشود.

امهها پههیش از ورود بههه ایههن توضههیحات شههایان ذکههر اسههت کههه بهها ایههن دسههتهبنههدی پههژوهشگههران تههاریخ

ع ه وه بههر آنکههه از ریههز محتههوای آاههار مههورد نظههر مطلههع شههده و بهها سههاختار موضههوعى منههابع بیشههتر آشههنا

مىشوند ،از اهداف ،انگیزهها و رویکرد مؤلفان نیز تا حدی مطلع مىگردنهد .در ادامهه بهه مصهادیق مهورد
نظر در چهار گونه اصلى گزارههای تار یخ اهل بیت :در منابع مورد نظر اشاره مىشود.

الف .اخباری که در برای اهداف ک مى و اعتقادی شیعه مورد استفاده رار مىگیرند .این

اخبار یا با هدف اابات ی

باور ارائه مهىشهود ،یها در ضهمن خهود ،بهاوری را در بهاره ائمهه :بهه

مخاطب ههان الق هها م ههىکن ههد ی هها در ،ر ی ههان آن ام هها  ۷خ ههود به هه بی ههان و دف ههاع از باوره ههای ش ههیعه

مىپردازنهد .در نهوع اول مهىتهوان بهه اخبهاری چهون ،ر یهان یهدیر 2یها ،انشهینى امها علهى ۷در
یهزوه تبهوک 3اشههاره کهرد .در نههوع دیگهر نیههز مهىتهوان از اخبههاری یهاد کههرد کهه درونمایههه آن علهم بههه

ییههب 4و یهها عصههمت ایشههان از خطهها و گنههاه 5اسههت .در ادامههه از ایههن دسههته بهها عنههوان «روایههات
ک مى» یاد مىشود.

ب .اخبههاری کههه تنههها ،نبههه گههزارش رو یههداد تههاریخى در آن دیههده مههىشههود و تنههها بههه دنبههال

توصههیف و ههایعانههد؛ بههرای نمونههه مههىتههوان بههه اخبههاری اشههاره کههرد کههه در آنههها زمههان والدت و یهها
 1شایان ذکر است کهه تأ کیهد بهر واژه «محور یهت» اشهاره بهه ایهن مبنهای نویسهندگان دارد کهه شخصهیت برآمهده از ویژگهىههای
انسانى یا صفات خدادادی ائمه :ابل تفکی

از ی دیگر نیست؛ ههر چنهد اخبهار بهه میهزان ارتبهاط بها ههر یه

ابعاد شخصیتى کارکرد متفاوتى به دنبال خواهد داشت.

 .2ر .ک :الکایی ،ج،۱
 .3االرشاد ،ج،۱

۲۸۹؛ عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج،۱

.۱۵۶ - ۱۵۱

 .4برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج۲۷۲ ،۲۵۸ ،۱؛ عیلن اخ ار ال
 .5برای نمونه ر .ک :الکایی ،ج۴۵۹ ،۲۰۳ ،۱؛ عیلن اخ ار ال

۲۹؛ االرشاد ،ج،۱
ضا ،۷ج،۲

ضا ،۷ج،۱

از ایهن

.۱۷۹ - ۱۷۰

۲۴۴ - ۲۰۴؛ االرشاد ،ج،۲

.۲۲۲

.۱۹۸
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شهادت ائمه :بیان مىشود 1،و یا شخصیت بستگان همچهون مهادران ،همسهران و فرزنهدان
ایشان ذکر مىشود 2،یا مکان سکونت و رفت و آمد ائمه :ارائه مىشود 3.البته بخش مهمى

از این گزارشها نیز پردهههایى از وضهعیت سیاسهى ،ا،تمهاعى و فرهنگهى عصهر ائمهه :را بهه
تصههویر مههى کشههد .در ادامههه ،از ایههن اخبههار مطههابق تعریفههى کههه صههورت گرفههت بهها عنههوان «روایههات

تاریخى صرف» یاد خواهد شد.

ج .اخباری که به دنبال نشان دادن سب

و سیره ائمه :و بهه عبهارتى کهنشهها و وا کهنشههای

ایشان در موا،هه با موضوعات گوناگون یا اشخا

و گروههای مختلهف اسهت؛ بهرای نمونهه بهه نهوع

مقابله اما  ۷با حکومت و خلیفه عصهر 4یها سهازماندهى شهیعیان بهرای مقابلهه بها ا هدامات دشهمن

پرداخته مىشهود 5و سهیره سیاسهى ائمهه :را نشهان مهىدههد و یها چگهونگى روابها علمهى ایشهان بها
اصحاب و شاگردانشان 6،موا،ههشان با سران و پیروان فرق دیگر شیعه 7و سهنى 8و یها ته شههای
ایشههان بههرای ،ههذب ا شههار مختلههف ،امعههه طههره مههىشههود 9و سههیره فکههری و فرهنگههى ایشههان را بههه

نمایش مىگذارد و از آن در ادامه با عنوان «روایات سیره» یاد مىشود.

د .اخبههاری کههه در آن شخصههیت فضههایل و عظمههت بههه منظههور نشههان دادن ،ایگههاه مههاورای

انسانى ائمه :به نمایش گذاشته مىشود .بیشتر این گزارهها معجزاتى را نشان مىدهد که از

سوی اما  ۷برای اابات مقا شان به دیگران صورت گرفتهه اسهت و یها بهرای ،لهوگیری از یه
رویداد یا آسان نمودن ی

ا دا اما  ۷از درت ماورای انسانى خود بهره مىگیهرد 10.البتهه در

بین این اخبار موارد ابل تو،هى نیز دیده مىشود که برای نشان دادن مقا

و ،ایگاه ائمهه:

بهه برخهى ویژگهىههای منحصههر بهه فهرد ،امها انسههانى آنهان اشهاره شهده اسههت؛ بهرای نمونهه بهه بلنههد
کردن در لعه خیبر توسا اما  11۷و یا شم سیاسى و ا،تمهاعى هوی امها  ۷در درک شهرایا
.۲۵ - ۱۷
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 .1برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج۴۹۷ ،۱؛ عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج۱۸ ،۱؛ االرشاد ،ج،۱
 .2برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج۴۵۲ ،۱؛ عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج.۴۱ ،۱
 .3برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج۴۳ ،۴؛ عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج.۸ ،۲
 .4برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج۵۵۳ ،۴؛ عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج۱۴۲ - ۱۴۱ ،۲؛ االرشاد ،ج،۲
 .5برای نمونه ر .ک :االرشاد ،ج.۲۲۷ ،۱۳ ،۲
 .6برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج۱۷۴ - ۱۷۲ ،۱؛ االرشاد ،ج.۱۹۹-۱۹۴ ،۲
 .7برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج۲۳۲ ،۱؛ عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج۳۰۹ - ۳۰۸ ،۱؛ االرشاد ،ج،۲
 .8برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج۶۵۷ ،۲؛ ج۲۴ ،۵؛ عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج.۱۳۸ ،۱
 .9برای نمونه ،ر .ک :عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج.۱۹۲ ،۱
۷
 .10برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج۲۵۴ ،۱؛ عیلن اخ ار ال ضا  ،ج ،۲۰ ،۱ه۹۶؛ االرشاد ،ج،۱
 .11االرشاد ،ج،۱

.۱۲۷

.۲۳۵ - ۲۳۴
.۱۸۷

.۳۴۹ - ۳۴۶

فضایل و معجزات» یاد مىشود.

بهها ،ههای دادن گههزارههههای تههاریخى در ذیههل مههوارد یههاد شههده ،برخههى اخبههار بهها ى مههىمانههد کههه

،نسى متفاوت دارد .این موارد خود در چههار گونهه ابهل تقسهیم اسهت کهه مهىتهوان از آنهها بهه

عنهوان «گونههههای فرعهى» یهاد کهرد .گونهه نخسهت ،اخبهاری اسهت کهه در آن موضهوعات علمهى
پیش کشیده شده و مورد تو،هه ،نظهر و یها وا کهنش امها

۷

هرار مهىگیهرد .گونهه دیگهر ،مر بهوط بهه

اخباری است که درباره چگونگى زیارت ائمه :است و در ضمن آن به کیفیت ،اواب و آاار

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

عصر خود و دستوراتشهان در آن زمینهه 1اشهاره نمهود .از ایهن اخبهار در ادامهه بها عنهوان «روایهات

زیارت ائمه :پرداخته شده است .در برخى موارد چگونگى زیارت یکى از ائمه :از امامى
دیگر نقل مىشود و گاه اخباری مربوط به زیارت اما زمهان؟جع؟ توسها برخهى شهیعیان روایهت

مهىشهود .گونهه سهو  ،اخبههاری اسهت کهه بهه خهواب و رو یههای ائمهه :اختصها

دارد کهه یهها در

خبر ،به توضیز آنچه در این رویا دیده شده ،پرداخته مىشود و یا بر تصمیم اما  ۷که پس از

خهواب و متهأار از آن گرفتهه شههده ،اشهاره مهىشههود.گونه پایهانى اخبهاری هسهتند کههه بهه نحهوی بههه

پیشگویى رخدادها توسا ائمه :اختصا

دارد .بخش ابهل تهو،هى از ایهن اخبهار مر بهوط

به و ایع دوران ییبت یا عصر ظهور اما زمان ۷است.

 .2بررسی آماری درونمایهها

در ادامه نتایج بررسى آماری هشت گونه یاد شده در

گزارهههای تهاریخى مر بهوط بهه ائمهه:

در سه کتاب مورد نظهر ارائهه مهىشهود .شهایان ذکهر اسهت کهه در برخهى روایهات ایهن کتهب ،دو یها
چند مورد از گونهها در کنار یکدیگر و در ی
در شمارش هر ی

گزاره خبری ابل مشهاهده اسهت و از ایهن ،ههت

از گونهها مورد شمارش رار گرفته است.

 .1 - 2کتاب الکافی

در ایههن ااههر ۱۴۵۱گونههه گههزاره تههاریخى در بههاره ائمههه :یافههت شههد کههه حجههم ابههل تو،ههه آن بههه

موضههوعات فضههایل و معجههزات ائمههه :بهها  ۳۳۸مههورد و سههپس مباحههث ک مههى بهها  ۲۲۴مههورد
ً
اختصا دارد .این مهوارد ،ههر یه بهه ترتیهب ،حهدود  ۲۳و  ۱۵درصهد و مجموعها ۳۸درصهد از
گونهها را شامل مىشود .اط عات تاریخى صهرف بها ۲۶درصهد و ۳۷۳مهورد و گهزارهههای مر بهوط
بههه سههیره ائمههه :بهها  ۳۰۲مههورد و ۲۱درصههد در رتبههههههای بعههدی ههرار مههىگیرنههد ۱۵۰.مههورد و ۱۰

 .1برای نمونه ،ر .ک :عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج،۲

.۲۱۸ ،۱۶۳
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درصههد از گههزارههههای تههاریخى محتههوای علمههى و فقهههى دارنههد و گونههههههای دیگههر ،امهها بهها نسههبت

پایینتر در ،ایگاه بعد رار مىگیرند .در این بین ،در  ۳۸مورد ،یعنى  ۳درصد از کل گهزارهههای
تاریخى ،از آینده و رویدادهای عصر ییبت خبر داده مىشود و در حدود ۱درصد بهه ههر یه

موضوعات کیفیت زیارت ائمه :و مباحث علو خواب و رؤیا اختصا

دارد.

از

 .2 - 2کتاب عیون اخبار الرضا۷

در این اار از میان  ۴۸۲گونه شناسایى شده در میان گزارههای تهاریخى مر بهوط بهه ائمهه،:

مباحث و موضهوعات ک مهى بها ۱۳۰مهورد ،بیشهترین حجهم و ۲۷درصهد از کهل مهوارد را بهه خهود
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اختصا

با اختصا

داده است .با این حال،

گزارههای تاریخى صرف و موارد مر بهوط بهه سهیره ائمهه:

 ۹۸و  ۹۴مورد به خود ،هر ی

حدود ۲۰درصد و سهم ابل تو،هى از این گونههها

کههل مههىرسههد و سههپس اخبههار مر بههوط بههه ز یههارت ائمههه :و مههوارد مر بههوط بههه فضههایل و معجههزات
ائمههه :بهها فاصههلة کمههى در  ۳۲و  ۲۸مههورد از گونهههههها ،هههر یه

بهها حههدود  ۶درصههد از حجههم کههل

گونهها ،دیده مىشوند .در این کتاب تنها ۳درصد ،یعنى  ۱۶گزاره تاریخى به اخبهار مر بهوط بهه
آینده و کمتر از ۲درصد ،یعنى  ۸مورد نیز به گزارش آنچه در رؤ یها و خهواب اتفهاق افتهاده اسهت،

اختصا

دارد.

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

دارنههد .موضههوعات علمههى دیگههر نیههز در کنههار یکههدیگر  ۷۶مههورد ،یعنههى بههه حههدود ۱۶درصههد از
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 .3-2کتاب االرشاد

از میههان  ۵۵۹گونههه گههزارههههای تههاریخى مربههوط بههه ائمههه  -کههه در کتههاب االرشدداد شناسههایى شههدند -
بیشههترین تعههداد را فضههایل و معجههزات ائمههه :بهها ۱۹۵مههورد و بههیش از یهه سههو گونهههههها بههه خههود

اختصا

داده است .سپس سهب

و سهیره زنهدگانى ائمهه :بها ۱۵۳مهورد ،یعنهى حهدود ۲۷درصهد از

کههل گونهههههها ،رتبههه بعههدی را بههه خههود اختصهها

داده اسههت .دو بخههش گههزارشهههای تههاریخى صههرف و

اخباری که با اهداف ک مى ذکر شدند نیز به ترتیب بها ۱۰۶مهورد و حهدود ۱۹درصهد و  ۸۲مهورد و حهدود

۱۵درصد در ،ایگاه بعد رار دارند .اما گونههای دیگر ،در کل ،حهدود ۴درصهد از مجمهوع گونهههها را بهه

خود اختصا

دادهاند و به ترتیب در  ۴ ،۴ ،۱۲و  ۳مورد به اخبهار مربهوط بهه ز یهارت ائمهه ،:خهواب و

رؤیا ،خبر از رویدادهای آینده و علو دیگر چون فقه و طب پرداختهاند.
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پس از انجا گونهشناسى و بررسى ّ
کمى گونههای شناسایى شده در کتب مورد نظر ،فوایهد

و نتایجى به دست مهىآیهد کهه برخهى از ایهن نتهایج در آشهنایى بیشهتر بها منهابع یهاد شهده کمه

کرده و سهبب وسهعت دیهد محققهان مهىشهود .بهرای روشهن شهدن بخهشههایى از نتهایج پهیش از
ورود به بحث ،نموداری تطبیقى از آمار سه کتاب ارائه مىشود.

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

 .3نتایج گونهشناسی و بررسیهای آماری

 .1 - 3نتیجه بررسی تطبیقی آثار مورد نظر
 .1 - 1 - 3تفاوت در میزان در ج گونههای گزاره تاریخی در منابع

کتب مورد بررسى ،بخشى از مجموعه تاریخنگاری روایى امامیهه اسهت و بهه خهاطر انگیهزه و

اهههدافى کههه نویسههندگان ایههن مجموعههه دنبههال مههىکردنههد ،نمههىتههوان انتظههار داشههت کههه تنههها بههه
رو یههدادهای تههاریخى صههرف بپردازنههد .ب هها ایههن حههال ،مقایسههه نس ههبت آمههار و،ههود گونهههه ههای

گزارههای تاریخى در هر کتاب نسبت به تما اخبار آن نشان مىدهد کهه دو کتهاب االرشداد و

عیلن از مضامین تاریخىتری نسبت به کتاب الکایی برخوردارند و مىتوان اطمینان یافهت کهه

مهمترین انگیزه نویسندگان آنها ابت رویدادهای مربوط به تاریخ ائمه :بوده اسهت؛ ز یهرا در
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کتاب الکایی به نسبت حجم کلهى کتهاب و روایهات ،گونههههای گهزارهههای تهاریخى بسهیار کهم
تعههداد هسههتند ،امهها در دو کتههاب دیگههر ،نسههبت ایههن گونهههههها بهها کههل ااههر بسههیار ز یههاد و یالههب بههر

گزارههای ییر تاریخى هستند .این نسبت را مىتوان به خوبى در نمودار زیر مشاهده کرد.

 .2 - 1 - 3هماهنگی رویکرد کلی مؤلفان آثار مورد نظر در بهرهگیری از گونهها

به طور طبیعى و بنا بهر نیهاز شهیعیان ،بسهیاری از گهزارهههای تهاریخى ارائهه شهده در ایهن دوره
ً
ماهیتى ک مى داشته است؛ بدین معنا که نقل رویداد تهاریخى صهرفا بها اههدافى چهون ت بیهت
باورهای امامیان و یا مقابلهه بها تحر یهفههای دشهمنان امامیهه ارائهه شهده اسهت کهه از آن ،ملهه

مىتوان به نقل ضایای یدیرخم و یا گزارههایى در تعیین ،انشین امامى پس از اما دیگر یهاد
کرد .مقایسه ایهن اخبهار در سهه کتهاب مهورد نظهر نشهان مهىدههد کهه شهیخ کلینهى و شهیخ مفیهد

تقریبا به ی

اندازه و  ۱۵درصد از گزارههای تهاریخى خهود را بها انگیهزه و مضهامینى ک مهى ذکهر

کردهاند ،اما شهیخ صهدوق حهدود  ۲۷درصهد از اخبهار خهود را بهه ایهن مباحهث اختصها

داده

است .این مقایسه آمار ابل پیشبینى را درباره شیخ صدوق ،که یکى از بزر تهرین متکلمهان
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شیعه است و شیخ کلینى  -که انگیزه اصلى وی نقل احادیهث اسهت  -نمایهان مهىسهازد؛ امها
پرسشههى را ،بههرای نمونههه ،پههیش روی مهها ههرار مههىدهههد و آن ،ایههنکههه چههرا بهها آنکههه شههیخ مفیههد بههه

ک مى بپردازد ،اط عات تاریخى صرف را ارائه مىدهد؟

د ت و بررسى د یقتر آمارها نشان مىدهد که شیخ مفید نیهز اههداف ک مهى را بیشهتر مهورد

نظههر داشههته اسههت .ایههن موضههوع بهها در نظههر گههرفتن اخبههار مر بههوط بههه معجههزات ائمههه :روشههن

مىشود .اخبار مربوط به معجزات و درتهای خدادادی ائمه :هرچند به طور مسهتقیم بهه
مباحههث ک مههى نپرداختههه اسههت ،امهها بههه طههور ییههر مسههتقیم مقصههودی ،ههز نشههان دادن مقهها

ائمه :ندارد و صحت این رویدادهها مهىتوانهد اابهات کننهده امامهت ائمهه :و ویژگهىههایى

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

عنوان ی

متکلم بزر شناخته مىشهود ،در ارائهه اخبهار گذشهته ،بهیش از آنکهه بهه گهزارهههای

چههون علههم مههاورایى بههرای آنههان باشههد .اخبههار ک مههى و معجههزات در ااههر شههیخ مفیههد حههدود ۵۰

درصد از گزارههای تاریخى را شامل مىشود .این در حالى است که ایهن آمهار در کتهاب عیدلن
اخ ار ال ضا ۳۳ :درصد و در کتاب الکایی ۳۸درصد است.
 .3 - 1 - 3تفاوت رویکرد مؤلفان آثار مورد نظر در به کارگیری فضایل و معجزات

باید تو،ه داشت که مقایسه میزان پرداختن به معجزات و درتهای مهاورایى ائمهه :در

سه کتاب نتیجهای معنهادار بهه دنبهال دارد .در دو کتهاب الکدایی و االرشداد آمهار ایهن گونهه بهه
ترتیب به  ۲۳و  ۳۵درصد مىرسد ،امها در کتهاب عیدلن تنهها  ۶درصهد بهه معجهزات اختصها

دارد .بنههابراین مههىتههوان بههه ایههن نتیجههه رسههید کههه شههیخ صههدوق بههه معجههزات ائمههه :نگههاهى
متفههاوت داشههته اسههت و بههرای آن در تههاریخنگههاری اهمیههت کمتههری ایههل بههوده اسههت، .الههب
است که مقایسهه درصهد معجهزات و اخبهار ک مهى در ااهر شهیخ صهدوق نیهز نشهان مهىدههد کهه

شههیخ صههدوق بههرای تبیههین مباحههث ک مههى کمتههر از یه

اختصا

پههنجم را بههه طههره معجههزات و فضههائل

داده است .در مقابل ،میزان نقل معجزات در کتاب الکدایی  ۱/۵برابهر و در کتهاب

االرشدداد بههیش از دو برابههر گههزارههههای تههاریخى ک مههى اسههت .در اینجهها ایههن پرسههش خودنمههایى

مىکند که چرا شیخ مفید ،با آنکه از بر،ستگان مدرسهه بغهداد و دارای مهنش و روش عق نهى
است ،در کار خود تا این اندازه به معجزات و فضایل بها داده است؟

بههرای یههافتن پاسههخ بایههد بههه محتههوای ایههن گونههه روایههات در کتههب یههاد شههده مرا،عههه نمههود.

بررسىها نشان مىدهد که اخبار نقل شده در کتهاب االرشاد بیشهتر متو،هه ویژگهىههایى چهون

علم و عصمت ائمه :است که با مبانى عقلى و نقلى توسا شهیخ مفیهد نیهز مهورد تو،هه هرار
گرفتهه اسهت و یها بهه عنهوان نهوعى فضهیلت ملمههوگ بهرای همگهان ذکهر شهده اسهت؛ بهرای نمونههه

در بههاره امهها علههى ۷در مههوارد متعههدد نشههانههههایى از شههجاعت و شهههامت آن حضههرت را در
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میدانهای نبهرد یها در موا هع دفهاع از پیهامبر ۹بیهان مهىکنهد 1.در مقابهل ،بسهیاری از معجهزات
نقل شده در دو کتاب دیگر به مباحیى مربوط مىشود که نوعى درت در تغییر وانین خلقهت

را نشهان مههىدهههد 2.ایههن موضههوع بههیش از هههر چیههز نشههان از بیههنش شههیخ کلینههى و شههیخ صههدوق
در بههاره نقههل اخبههار و یلبههه رویکههرد حههدییى ایههن دو عههالم بههزر در پههذیرش و نقههل اخبههار دارد.

بنابراین ،تاریخورزان نباید در موا،هه با معجزات منسوب به ائمهه :در ایهن کتهب و ارز یهابى

آنها یکسان عمل کنند.

 .۴ - 1 - 3روند رو به رشد رویکرد تاریخی در آثار مورد نظر

از ،مله موضوعاتى که به طور مساوی در تمامى کتب بدان پرداخته شده اسهت ،مباحهث

تاریخى صرف است؛ برای نمونه اط عات درباره تهاریخ والدت و شههادت ائمهه ،:نسهب یها

محهل دفهن ایشهان در تمههامى کتهب بهه طهور یکسههان مهورد تو،هه هرار گرفتههه اسهت و حهدود  ۲۰تهها

۲۵درصههد از گههزارههههای تههاریخى را بههه خههود اختصهها

داده اسههت .در مقابههل ،گههاه مبههاحیى بههه

صههورت مههوردی و تخصصههى در برخههى کتههب مههورد تو،ههه ههرار گرفتههه اسههت؛ بههرای نمونههه میههزان
ً
روایات مربوط به زیارت ائمه :در کتاب عیلن حدودا سهه برابهر کتهب دیگهر اسهت .ایهن بهدان

دلیل است که این کتاب اخبار مربوط به اما رضا ۷را در فصول مختلف ،معآوری کهرده و
به مناسبت فصلى وسیع را به اخبار و آداب زیارت آن اما اختصا

داده است.

بهها تو،ههه بههه آمههار بههه دسههت آمههده مههىتههوان گفههت گههذران زمههان تههأایر ابههل تههو،هى در سههاختار

موضوعى گزارههای تاریخى در مجموعه تاریخنگاری روایهى امامیهه داشهته اسهت؛ بهرای نمونهه
در بهاره اخبهاری کهه از آینههده و دوران ییبهت امها زمههان ۷خبهر مهىدههد ،مشههاهده مهىشهود کههه
نویسندگانى که از ،هت زمان حیات خود نزدی تر به دوران ییبت بودهاند ،اخبار بیشتری را

در این باره نقل نمودهاند .این اخبار از  ۳۸مورد در کتاب الکایی به  ۱۵مهورد در کتهاب عیدلن و

 ۴مورد در کتاب االرشداد کهاهش یافتهه اسهت .در مقابهل ،تعهداد اخبهار مر بهوط بهه سهیره و رفتهار
ائمهه :بهها دور شهدن از زمههان ییبههت افهزایش یافتههه اسهت و در کتههاب االرشدداد بها نسههبت ابههل
تههو،هى افههزایش یافتههه اسههت .شناسههایى بسههتر و شههرایا شههیعیان در دورههههای مختلههف نیههز تهها
انههدازه ز یههادی ّ
مؤیههد آن اسههت کههه برداشههت فههوق از آمههار یههاد شههده صههحیز اسههت و در هههر دوره

مطابق نیازهای زمانه اخبار ،معآوری ،گزینش و ارائه مىشده است.
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 .1برای نمونه ،ر .ک :االرشاد ،ج،۱
 .2برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج،۱

.۱۹۱-۳۳

۲۳۷ ،۲۲۷؛ عیلن اخ ار ال

ضا ،۷ج،۱

.۱۹۲

 .1 - 2 - 3تفاوت ماهوی منابع تاریخنگاری روایی و تاریخنگاری عمومی مسلمانان

یکى از موضوعاتى که در بررسى منابع تاریخ ائمه :مورد تو،ه محققان رار گرفته اسهت،

رابطههه اخبههار ایههن منههابع تههاریخنگههاری روایههى امامیههه بهها عمههو منههابع تههاریخى مسههلمانان اسههت.
گونههشناسههى و بررسهى ّ
کمههى انجها شههده تأییهد مههىکنهد کههه نگهارش کتههب مهورد نظههر را مهىتههوان
نمایى از پاسخگویى به نیازمندیهای امامیه با تأ کید بر نیازهای عصر تألیف دانست.

بایهههد یهههادآور شهههد کهههه امههها حسهههن عسهههکری۲۶۰ ( ۷ق) ،در حهههالى از دنیههها رفتنهههد کهههه

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

 .2 - 3نتیجه به کارگیری بررسیها در تحلیل منابع تاریخ ائمه:

،انشهینشههان بهرای تههوده مههرد مشهخص نبههود .ایههن مسهئله دو پیامههد مهههم را بهه دنبههال داشههت:
نخسههت ،آن کههه ،امعههه شههیعى ،دچههار اخت فههات داخلههى بههىسههابقه شههد 1و گههروههههای فکههری
درتمندی به مقابله با امامیه پرداختند 2.از طرفهى تحیهر فکهری و عملهى در بهین امامیهه مهوج

مىزد و سؤاالتى مانند چرایى و چگونگى ییبت و چیسهتى وظهایف منتظهران در اذههان و،هود
داشت 3.این،ا بود که علمای امامیه ظهور و بروز ویژهای از خود نشهان دادنهد و ابهت و تهرویج
اخبار اهل بیت :را در اولویت کار خود رار دادند تا به نیاز امامىمذهبان مبنى بر چگونگى

حیههات فکههری و عملههى پاسههخ دهنههد .امهها ایههن ا ههدا حیههاتبخههش پیامههدهایى نیههز بههه دنبههال
ّ
داشت .تمرکز بر حل نیاز عمومى سبب شد تا گونههای ک مهى و سهیرهای بخهش عمهده منهابع
را به خود اختصا

دهند .در مقابل ،با مرا،عه به عمهو منهابع تهاریخى نگاشهته شهده توسها

مسلمانان مشاهده مىشود که اخبار سیاسى محور اصلى نقل رخهدادهها هرار گرفتهه اسهت .در
این منابع نویسنده گرایشهای خود را تا این اندازه و به گستردگى منابع تاریخنگاری روایهى در
گههزارش اخبههار دخالههت نمههىدهههد و ته ش مههىکنههد تهها همههه زوایههای مو،ههود رخههداد را  -کههه البتههه

ارتباط با حکومت و ،امعه دارد  -به تصویر بکشد.

شایان ذکر است که این تفاوت سبب مىشود تها محققهان در بههرهگیهری از منهابع د هت نظهر

بیشتری داشته باشند؛ ز یرا به سبب و،ود انگیزههای یاد شده برای نمونه بخهش ابهل تهو،هى

از اخبار یالیان  -که دارای محتوای به ظاهر مفیدی بود  -مورد بول رار گرفت و نقل شد.
 .1ی ق ال یعه،

4

۹۶ه.۱۱۲

 .2برای نمونه درباره موضوعات ردیهنویسى بر ضد شیعیان و پاسخگویى علمهای شهیعه ،ر .ک :کمال النان و تما الیعمده،
مقدمه کتاب.

 .3دوره شکلگی ش ت ی دوازده امامی،

.۱۰۹

 .4درباره رسوخ اندیشههای یالیانه در برخى کتب حدییى ،ر .ک :دروس یی وض الینال،

۶۸ه.۷۴
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 .2 - 2 - 3امکان و ضرورت سطحبندی منابع تاریخنگاری روایی امامیه

بررسى آمارهای ارائه شده از محتوای گهزارهههای تهاریخى کتهب مهورد نظهر و بها در نظهر گهرفتن

شباهتها و اخت فات آمارها مىتوان آاار یاد شده را با درونمایه واحد و البته با تفهاوت بسهیار

سطحى ،مورد تو،ه رار داد .برای طره درونمایه این کتهب بایهد آنهها را آاهاری دانسهت کهه «( )۱تهاریخ

زندگانى ائمه :را در پایه اط عات صرف تاریخى درباره خود ایشان و یا شخصیتها و شهرایا زمانهه
آنان بنا نهادهاند و برای ( )۲تبیین شخصیت انسانى و البته دارای علم ویژه و عصمتشان )۳( ،بر ذکر
اخباری از زندگى آنان که مىتواند مو،هب افهزایش بهاور شهیعیان امهامى بهه ایشهان شهود و بها هجمههههای
ک مى و شبهات دشهمنان امامیهه مقابلهه کنهد ،تأ کیهد نمهودهانهد )۴( .همچنهین بهرای شناسهاندن مقها

واالی ائمه نزد شیعیان ،ذکر فضایل و به ندرت ،طره معجزات مربوط به تغییهر در هوانین طبیعهى عهالم

را ضروری دانستهاند )۵( .نویسندگان این آاار ههیچگهاه از
بىتفاوت عبور نکرده و با اختصا
عنهوان یه

کنهار روایهات مربهوط بهه سهیره و رفتهار ائمهه:

حجم ابل تو،هى از کار خود به این بخش همواره ائمهه :را بهه

الگههو و مقتههدا معرفهى نمههودهانههد )۶( .در ایههن آاهار هههیچ تکیهههای بههر نقهل مبههاحیى کههه عقههل بههه

راحتههى بههه پههذیرش آن تههن نمههىده هد ،همچههون خههواب راو یههان یهها شخصههیتهههای مو،ههود در خبههر و یهها

پیشگویىهای بىحد و حصر ،نشهده اسهت» .ایهن درونمایهه ،زمهانى اهمیهت بیشهتری مهىیابهد کهه در
کنار برخى دیگر از آاار مجموعه تاریخنگاری روایى امامیه رار گیرد.

کافى است درونمایه این آاار به طور موردی با درونمایه کتبى چون دالئدل االمامده ،عیدلن
المعجزات ،هنااة الک ش و حتى در مرحله بعد با آاهاری چهون بصائ الدنرجات مقایسهه شهود.
در برخى از آاار ذکر شده با نگاهى ا،مالى به بخشهای مختلف کتاب و فهرسهت موضهوعى
ً
اخبار آن مىتوان دریافت که تقریبا درون مایهای عکس نسبت به سه کتاب الکدایی ،عیدلن و

االرشدداد در گههزارههههای تههاریخى آنههها و،ههود دارد .معرفههى ائمههه :بههه عنههوان شخصههیتهههای

ماورایى و کم تو،هى یالب و گاه پوشاندن شخصهیت انسهانى آنهان ،تمرکهز بهر معجزاتهى کهه بهه
تغییههر در ههوانین عههالم خلقههت منجههر مههىشههود و مبههاحیى کههه گههاه دامنهههای یکسههان بهها باورهههای

برخههى گههروههههای یههالى دارد ،تو،ههه بسههیار بههه باورهههای نهادینههه شههده در بههین شههیعیان در دوره

تدوین اار و ویژگىهایى این چنین سبب مىشود تا درونمایهه و بهه دنبهال آن مضهمون ایهن آاهار
در فاصله زیادی نسبت به کتب عالمان و شیوخ بزر یاد شده رار گیرد.
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 .1با آنکه بررسى آماری محتوای این کتب ،نوشتهای مستقل مىطلبد ،اما سخن یهاد شهده بها مرا،عهه ا،مهالى بهه فهرسهت
موضوعات این کتب ییر ابل انکار است.

بهههره گیههری منههابع یههاد شههده بهها دو مضههمون متفههاوت از یکههدیگر تو،ههه نمههود؛ در حههالى کههه عمههو

تههاریخنگههاریهههای مشهههور و مقبههول نههزد فقهههای امامیههه متههأار از سههه ااههر مههورد بررسههى در تحقیههق
حاضر است ،مشاهده مىشود که منابعى که از آنها به عنوان آاار سطز دو و سه سخن گفته

شد ،از این محتوا و گزارههای تاریخى این آاار بسیار کهم بههره بهردهانهد .همچنهین ،بها تأ کیهد بهر

تفههاوت مو،ههود در منههابع سههطز ،۱مشههاهده مههىشههود کههه در کتههب الکددایی ،عیددلن و االرشدداد
تأایر پهذیری یههالبى از منهابعى چههون بصددائ الددنرجات و،ههود نهدارد و حتههى ا گهر از اخبههاری بهههره

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

شواهد بسیاری بهه عنهوان ّ
مؤیهد ایهن نظهر ابهل ذکهر اسهت؛ بهرای نمونهه کهافى اسهت بهه میهزان

گرفته شده است ،این اخبار ضربه به هسته مرکزی و خمیرمایه اصلى اار نمىزند.
 .3 - 2 - 3ارزش و جایگاه واالی تاریخنگاری امامیه درباره ائمه:

در بخش دیگری از مقاله گذشهت کهه منهابع بررسهى شهده در نوشهته حاضهر بهه عنهوان منهابع

ابل بول و معتهدل نسهبت بهه سهطوه دیگهر منهابع تهاریخنگهاری روایهى امامیهه اسهت .از سهوی

دیگر ،بررسىها نشان مىدهد که در فراز و فرود تدوین آاار درباره اهل بیت ،:منابع نگاشهته
شده توسا مشهایخ بهزر شهیعه بهه عنهوان پایهه و اسهاگ آنهها مهورد تو،هه هرار گرفتهه اسهت .بهه

عبارت دیگر ،وزن علمى آاار سه شخصیت بزر شیعه سهبب شهد تها مهدتى آاهار تهدوین شهده

درباره تاریخ و سیره امامان ،:به ریم برخهى نهوآوریهها و بههرهگیهری از آاهار هرون نخسهتین ،از
،ههت روشهى و محتهوایى تحهت تههأایر منهابع ذکهر شهده و بیههنش نویسهندگان آنهها باشهند؛ بههرای

نمونه کتاب روضة اللاعظین نوشته فتهال نیشهابوری( ۵۰۸ق) کهه در سهى مجلهس بهه زنهدگانى

چههارده معصهو  ۷پرداختهه اسهت ،در بخهشههای مختلهف از مشهایخ بهزر شهیعه نها بهرده،

اخبار آنان را نقل کرده 1و یها اخبهاری در ،ههت نگهرش آنهان ذکهر کهرده اسهت 2.ااهر مههم دیگهر در

این دوره که مىتوان چنین تأایری را در آن مشاهده نمود ،کتاب اعال اللرش نوشهته فضهل بهن

حسن طبرسهى( ۵۴۸ق) اسهت کهه بخهش مهمهى از اخبهار چههارده معصهو  ۷را پوشهش داده

است 3.این تأایر را باید بخشى از موفقیت مشایخ یاد شهده در ت بیهت گفتمهان تشهیع در عصهر
ییبت و ارائه آااری ،امع در ،هت رفع نیاز شیعیان دانست.

بنههابراین یکههى از برآینههدهای مهههم گون ههشناسههى کتههب یههاد شههده آن اسههت کههه پایههه و اسههاگ

 .1روضة اللاعظین ،ج،۱
 .2همان ،ج،۱

 .3اعال اللرش،

۲۷۸ ،۲۳۴ ،۲۳۴ ،۲۳۲و...

 ۲۳۸ ،۲۱۵ ،۲۰۴ ،۷۶ ،۷۵ ،۵۹ ،۵۴و...
 ۶۵ ،۳۸ ،۲۴ ،۲۱و...
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نگارش منابع تاریخى در بهاره ائمهه :بهه دلیهل تو،هه کهافى بهه مضهامین و آمهوزهههای مهورد نیهاز

شههیعه و دوری از رویکههرد افراطههى در ذکههر فضههایل و معجههزات ،بنههایى محکههم و ابههل دفههاع را بههه
و،ود آورده است 1.در این زمینه مىتوان از بررسىهای ّ
کمى به مقابله با شبهاتى پرداخهت کهه
ت ه ش دارنههد تهها منههابع روایههى شههیعه را منههابعى لمههداد کننههد کههه بیشههتر بههه دنبههال نشههان دادن

چهرهای خیالى و ماورای تاریخى از پیشوایان امامیه است.
نتیجه

بررسىها نشان داد که مىتوان از چگونگى گز ینش اخبار توسا مؤلفان و میزان به کارگیری

گونههای مختلف در منابع ،به برخى اهداف و انگیزهههای مؤلفهان و شهرایا عصهر آنهان دسهت

یافههت .همچنههان

کههه امکههان تسههلا بیشههتری رو ی سههاختار و درونمای هه منههابع تههار یخ ائمههه:

و،ود دارد و البته برای محققان ضروری است تها در ارز یهابى اخبهار یها بههرهگیهری از آنهها در ههر
ی

از منابع تاریخنگاری روایى امامیه ،راهبردی و یژه را مد نظر رار دهنهد .گهزارهههای تهار یخى

مجموعههه تههار یخنگههار ی روایههى امامی هه بههه طههور کل هى در چهههار گونههه اصههلى «روای هات ک م هى»،

«روایهات تههار یخى صههرف»« ،روایهات سهیره» و «روایهات فضههائل و معجههزات» و چهههار گونههه فرعهى
«علم هى و فقه هى»« ،آداب ز ی هارات ائمههه« ،»:خههواب و رو ی ها» و «پ هیش گههویى رخههدادها» ابههل
مشاهده است و بررسىهای آمار ی در سهه ااهر الکدایی ،عیدلن اخ دار ال ضدا ۷و االرشداد ،بهه

عنوان پرکاربردترین و مقبولترین آاار مجموعهه تهار یخنگهار ی روایهى ،ایهن فرضهیه را تأییهد نمهود

که «به ریم اخت ف رویکرد نویسندگان و به تبهع آن ،تفهاوت گونههههای محتهوایى در ایهن آاهار -
که مىتواند در چگونگى ارزیابى و استفاده از اخبهار در ایهن منهابع مهوار باشهد -نسهبت نزدیکهى
میان محتوای این سه اار از ،هت تو،هه بهه نیهاز شهیعیان و،هود دارد و گو یها مهىتهوان آنهها را در

ی

متد و برای ی

هدف تلقى نمود».

همچنین بررسىها نشهان داد کهه طهره مباحهث تهار یخ و سهیره نسهبت بهه مباحهث ک مهى و

فضایلى در گهذر زمهان ،رونهدی رو بهه رشهد داشهته اسهت .تهار یخنگهری و تهاریخنگهاری در منهابع
تههاریخ ائمههه ،:بههه و یههژه منههابع مههورد بررسههى بهها عمههو منههابع تههار یخى نگاشههته شههده توسهها

مسههلمانان در بههاره ائمههه ،:از حی هث درونمایههه تفههاوت ،ههدی دارد .بررسههىههها نشههان داد کههه
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 .1شهایان ذکههر اسههت کهه عبههارات ایههنچنههین در مقالهه بههه معنهای ز یههر سهوال بههردن منههابعى بهها موضهوع نقههل معجههزات ائمههه:

نیست و باید تو،ه داشت که آنان از اساگ رسالتى دیگر را دنبال کردهاند.

درباره منابعى که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته نشده ،نه تنها ممکن است ،بلکه بهرای در

دست گرفتن راهبردی و یژه در ارز یهابى و بههرهگیهری از آاهار ههر یه

از منهابع ضهرورت دارد .بایهد

یهادآور شهد کهه منهابع بررسهى شهده در نوشهته حاضهر ،اسهاگ و بنیهان دیگهر نوشهتهههای تههار یخى

درباره ائمه :در دورههای بعد رار

گرفته و از این ،هت تار یخنگهار ی امامیهه در بهاره ائمهه:

در ابعههاد گونههاگون ابههل دفههاع خواهههد بههود؛ امهها ایههن موضههوع سههبب نمهىشههود کههه از ارز یهابى یه

روایههت نیهز چشههم پوشهى شههود؛ ضههمن آنکههه نتههایج یههاد شههده و دهههها برداشههت دیگههر از ایههن گونههه
بررسىهای ّ
کمهى و گونههشناسهانه نشهان از اهمیهت و سهودمندی بهه کهارگیری ایهن شهیوه در بهاره

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

سههطزبنههدی منههابع در مجموعههه تههار یخنگههار ی روایههى ،البتههه بهها در نظههر گههرفتن برخههى مطالعههات

تمامى منابع دارد.

کتابنامه

 االرشاد یی مع یة حجج اهّٰلل علی الع اد ،شهیخ مفیهد محمهد بهن محمهد بهن نعمهان عکبهری،م :کنگره شیخ مفید۱۴۱۳ ،ق.

 اعال اللرش باعال الهنش ،فضل بن حسن طبرسى ،م :مؤسسه آل البیت۱۳۷۶ ،:ش. -بصائ النرجات ،محمد بن حسن صفار ،م :مکتبة آیة اهلل المرعشى النجفى۱۴۰۴ ،ق.

 تأمالتی در علم تاراخ و تاراخیگدارش اسدالمی ،حسهن حضهرتى ،تههران :پژوهشهکده تهاریخاس ۱۳۹۲ ،ش.

 دروس یی وض الینال ،ناصر رفیعى ،م، :امعه المصطفى العالمیه۱۳۸۸ ،ش. -دالئل االمامه ،محمد بن ،ریر طبری شیعى(منسوب) ،م :نشر بعیت ،بىتا.

 دوره شکلگی ش ت ی دوازده امامی ،آندره ،ى نیومن ،م :مؤسسه شیعهشناسى۱۳۸۶ ،ش. -روضه اللاعظین ،محمد بن حسن بن على فتال نیشابوری ،م :منشورات شریف رضى ،بىتا.

 شددیخ مفیددن و تدداراخیگددارش اسددالمی ،اسههم خانجههانى ،ههم :پژوهشههگاه حههوزه و دانشههگاه،۱۳۹۲ش.

 -شیله تیقیق کیفی ،خدیجه سفیری ،تهران :انتشارات پیا پویا۱۳۷۸ ،ش.

 -ط احی تیقیقات اجتماعی ،نورمن بیلى ،تر،مه حسن چاوشیان ،تهران :نشر نى.۱۳۸۹ ،

 عیددلن اخ ددار ال ضددا ،۷شههیخ صههدوق محمههد بههن علههى بابو یههه مههى ،تهههران :نشههر ،هههان،۱۳۷۸ش.
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 -عیلن المعجزات ،حسین بن عبدالوهاب ،م :منشورات رضى ،بىتا.

 ی ق ال یعه ،حسن بن موسى نوبختى ،تهران :انتشارات علمى و فرهنگى۱۳۷۴ ،ش. -الکایی ،محمد بن یعقوب کلینى ،تهران :اس میه۱۳۶۲ ،ش.

 کمال النان و تما الیعمه ،شیخ صهدوق محمهد بهن علهى بابو یهه مهى ،تصهحیز :علهى اکبهریفارى ،م، :امعه المدرسین ،بىتا.

 من ال ایض ه الفقیه ،شیخ صدوق محمد بن على بابویه مى ،تحقیهق :علهى اکبهر یفهارى،م، :امعة المدرسین۱۴۰۴ ،ق.

 -الهنااه الک ش ،حسین بن حمدان خصیبى ،تهران :مؤسسه ب غ۱۳۶۵ ،ش.

 «ارزیابى تاریخنگار ی شیخ صدوق در کتاب عیهون اخبهار الرضها ،»۷روهاهلل توحیهدینیها،م :دفاع شده در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه۱۳۹۴ ،ش.

 «اصول شناخت و روش تحقیق (با تکیه بهر مطالعهات تهاریخى)» ،علهىرضها علهىاحمهدی ووفا یفاریان ،یصلیامه علل ایسایی۱۳۸۲ ،ش ،ش ۴۶و .۴۷

 «بایستههای همگرایى ورفنگهر در بهاب تهار یخنگهار ی روایهى امامیهه» ،روه اهلل توحیهدی نیها،یصلیامه تاراخ اسال ۱۳۹۸ ،ش ،شماره.۷۶

 «بررسى انواع دینداری در بین دانشجویان دانشگاه تهران» ،رامین حبیب زاده ،تهران ،پایهاننامه کارشناسى ارشد ،دانشکده علو انسانى دانشگاه تربیت مدرگ۱۳۸۴ ،ش.

« -بررسى تحلیلى تاریخنگاری روایى امامیه تا نیمه رن پنجم» ،روهاهلل توحیدی نیها ،نعمهت

اهلل صفری فروشانى ،یصلیامه تاراخ اسال ۱۳۹۴ ،ش ،شماره .۶۴
 «ت ههاریخ ّکم ههى» ،فرانس ههوا ف ههوره ،تر،م ههه :مجتب ههى فاض ههلى ،مجملعددده مقددداالت تددداراخ وهمکارشهاش میان رشتهاش ،تهران ،پژوهشکده تاریخ اس ۱۳۹۵ ،ش.

 «کلیومتری (بهرهگیری از دانش آمار در تاریخ)» ،مریم شهیپوری ،مجملعه مقداالت تداراخ وهمکارشهاش میان رشتهاش ،تهران ،پژوهشکده تاریخ اس ۱۳۹۲ ،ش.
« -نقش شیعیان در تدو ین منابع تهار یخ و سهیره امامهان اههل بیهت( :نظر یهه فراینهد منطقهى و

،امع شکلگیری منابع تار یخ و سیره امامهان ،»:روهاهلل توحیهدینیها ،مجملعده مقداالت
ب گز انه کیگ ه بین المللی یقش شیعه در پینااش و گست ش علل اسالمی۱۳۹۷ ،ش.
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