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 چکیده

. دهند ترین رکن تحلیل تاریخ را تشکیل می های اصیل تاریخی مهم اطالعات و گزاره
های  گیرد، گزاره رار میهمه، گاه اطالعاتی که پایۀ تحلیل پژوهشگر تاریخ ق بااین
ها را  انگارانه هستند که در بسیاری مواقع، تحلیلگر آن عبارتی، تاریخ نما و به تاریخ
. های اصیل تاریخی تلقی کرده و درنتیجه، تحلیل او از واقعیت فاصله گرفته است گزاره

ل در ترین عام مهم) ١: باره پاسخ دهد کند به دو پرسش در این  نوشتار حاضر تالش می
چه راهکاری برای تفکیک ) ٢چیست؟ ) نما تاریخ(انگارانه  های تاریخ تولید گزاره

آمده، روشن  عمل انگارانه وجود دارد؟ با بررسی به های تاریخ های تاریخی از گزاره گزاره
. انگارانه، حدیث و باورهای کالمی است های تاریخ ترین عامل در تولید گزاره شد مهم

وجو در منابع  انگارانه و تتبع و جست های تاریخ ه به ویژگی گزارههمچنین اینکه توج
های تاریخی  تاریخی و ارزیابی خاستگاه باورهای کالمی، کمک زیادی به تفکیک گزاره

های  روش نگارنده در تفکیک گزاره. کند انگارانه می های تاریخ اصیل از گزاره
های  ست؛ به این معنا که ویژگی گزارههای تاریخی، استقرایی ا انگارانه از گزاره تاریخ
و » مآخذ تاریخی«و » باورهای کالمی«انگارانه از طریق دقت و تأمل در ماهیت  تاریخ

همچنین در توضیح هر یک از . تبیین شده است» منابع تاریخی«ها با  مقایسۀ آن
 .ها اشاره شده است انگارانه بودن آن انگارنه، به نشانۀ تاریخ های تاریخ گزاره
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Abstract 

Historical authentic information and statements constitute 
the most important part of the historical analysis. 
Nevertheless, sometimes the basic information of a 
historical research is the pseudohistorical propositions 
which historians take them as authentic historical 
propositions, and as a result, the historical analysis 
become distorted. This study tries to answer two main 
questions: 1- What is the most important factor in positing 
pseudohistorical propositions? 2- What is the proper 
approach to distinguish historical propositions from 
pseudohistorical ones? 
The study offers that Hadith and Kalam are the main 
sources of pseudohistorical propositions. By the way, to 
distinguish historical propositions from pseudohistorical 
ones, one needs to evaluate historical sources carefully 
and to assess the origin of beliefs in Kalam properly. My 
approach in this detection is inductive, that is, the 
characteristics of pseudohistorical proposition, mentioned 
in each case, is detectable by investigate their original 
sources in history and theology. 
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  ٧٣  هیافتی به تشخیص آنانگارانه و ر های تاریخ بازکاوی تأثیر حدیث و باورهای کالمی بر تولید گزاره

 درآمد
تواند  زمانی تحلیلگر می. دهای تاریخی همواره بر دو پایۀ تحلیل و نقد استوارن پژوهش
 در اختیار داشته درست از رویدادهای تاریخی ارائه کند که اطالعات  صحیحتحلیلی

کند که تحلیل خود را بر  ارزیابی و نقد اطالعات به تحلیلگر کمک می میان، دراین .باشد
یق طر کوشد اطالعاتش را از بدیهی است که تحلیلگر تاریخ می. های محکمی بنا نهد پایه

مآخذ   مشکل این است که در مواجهه با منابع واما دست آورد، های تاریخی به گزاره
 ها نیز با سه نوع دیگر از گزاره های اصیل تاریخی، بر مواجهه با گزاره  عالوه تاریخی،

های   و گزاره،های همانندساز  گزاره،های جعلی  گزارهاند از شود که عبارت رو می روبه
انگارانه  های تاریخ مشکل جداسازی گزارهرسد  نظر می  به .)ادامۀ مقاله: ـ نک (انگارانه تاریخ

های اصیل   از گزارههای جعلی های اصیل تاریخی کمتر از مشکل تفکیک گزاره از گزاره
های  ارههای جعلی را از گز  گزاره، با استفاده از ابزار و معیارها، زیرا ناقدتاریخی نباشد،

انگارانه با  های تاریخ  مشابهت زیاد گزارهعلت سازد، ولی به اصیل تاریخی جدا می
در . شود رو می به در تفکیک این دو با دشواری زیادی رو های اصیل تاریخی، گزاره

های  گزاره شود تحلیلگر، انگارنه باعث می های تاریخ توجهی به گزاره اینجاست که بی
یرد را به کار گها  های اصیل تاریخی تلقی کند و در تحلیل خود آن انگارانه را گزاره تاریخ

 . با واقعیت زاویه پیدا کندها  رویداد، تحلیلش از درنتیجهو
های  ترین عامل تولید گزاره بر این پایه، در این نوشتار تالش شده است به مهم

ها با  انگارانه و تفاوت آن های تاریخ های گزاره همچنین ویژگی. انگارانه پرداخته شود تاریخ
انگارانه، بیان شود تا تحلیلگر  های تاریخ هایی از گزاره های اصیل تاریخی، با ذکر نمونه گزاره

بعد از ذکر هر یک . های اصیل تاریخی تفکیک کند انگارانه را از گزاره های تاریخ بتواند گزاره
صورت  در پایان نیز، به. ها نیز اشاره شده است انگارانه بودن گزاره ها، به نشانۀ تاریخ از نمونه

های اصیل تاریخی ارائه شده  انگارانه از گزاره های تاریخ سازی گزارهفشرده، پنج راهکار جدا
 اشاره شده ها انگارانه، که در متن مقاله به آن های تاریخ با مطالعۀ مصادیق گزاره. است

های تاریخی اصیل بسیار  ها با گزاره است، دریافته خواهد شد که از گذشته، خلط این گزاره
 .تاکنون در این باره تحقیقی ارائه نشده استحال،  روی داده است؛ بااین

 
  خاستگاه آن باورهای کالمی و

تعبیر با تأمل و دقت در  ،نیامده استها  نامه گرچه تعبیر باورهای کالمی در فرهنگ



 ١٣٩٣بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هفتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٧٤

گونه تعریف   را اینچنین باورهاییتوان  می  و همچنین توجه به کاربردهای آن،یادشده
ظن  عقل یا نقل یا حسن  یقین داشته و خاستگاه آن،هر باوری که باورمند به آن: کرد
برای . ، تعلق داشته باشد و نه ساحت مناسک و اعمال، به ساحت فکر و اندیشه وباشد
ن باوری را باور کالمی  ولی چنیلمانان معتقدند که نماز واجب است، مس،مثال
  عصمت پیامبر،همچون  بلکه موضوعاتی را که به ساحت اندیشه تعلق دارند،گویند، نمی

 .کنند ، باور کالمی تلقی میو عدالت صحابه ،قرآن کریمناپذیری  تحریف علم امام،
هایی مختلف با  شامل گونهباورهای کالمی  گونه که اشاره خواهد شد، همان
 :ندقرار  باورهای کالمی از این های بع و خاستگاهامن. اند های مختلف خاستگاه
صحیح  واسطۀ آن، ها به ی خدادادی است که انسانهمان نیروعقل مقصود از . عقل

). ١/٩٩، بحار االنوارمجلسی، : ـ نک(دهند  را از ناصحیح و سود را از ضرر تشخیص می
 عقل است  یگانگی خداوند متعال و عصمت نبی،مانند ،خاستگاه برخی باورهای کالمی

یک از  برای هر دیگر، بیان   به ).٢٤٥، ١٥٤ـ١٥١؛ فاضل مقداد، ٣٤٩، ٢٨٠عالمه حلّی، (
 . عقلی اقامه شده استیها دلیل این باور
 و احادیث قرآنشود؛ مقصود از نقل معتبر،  که به معتبر و غیرمعتبر تقسیم می. نقل

رسد منبع و  نظر می به . نظر دارند صحیح است که همۀ مسلمانان در اعتبار این دو اتفاق
 و خالفت بالفصل امیرالمؤمنین )ص(ر اسالممنشأ برخی باورهای کالمی، مانند عصمت پیامب

؛ عبدالحسین امینی، ٨٣، االعتقاداتصدوق، (، نقل معتبر باشد )ع(صادق  یا علم امام )ع(علی
؛ محمدحسین مظفر، ٣٤٢ـ٣٣٥؛ فاضل مقداد، ٣٧٢ـ٣٦٧؛ عالمه حلّی، ١٦٥، ١/٤١

ی یا ضعیفی مقصود از نقل غیرمعتبر، احادیث جعل). ٧٦ـ٦٣، پژوهشی در باب علم امام
ای بر پایۀ برخی  برای مثال، عده. اند است که مستند برخی باورهای کالمی قرار گرفته

؛ ٥/١٣٢حنبل،  ؛ ابن٢/٨٤٢مالک بن انس، : ـ نک(اند   معتقد شدهقرآنروایات، به تحریف 
، و در برابر، بیشتر )١/٥٩٨، االحتجاج؛ طبرسی، ٦/٢٥٢، ٤/٣٧٣؛ مسلم، ٨/٢٦بخاری، 

بودن این باور کالمی و  پایه  تکلمان و عالمانِ دانش حدیث و رجال، بر بیمفسران و م
؛ ٢٢٦، البیانخویی، (اند  بودن احادیث مربوط به آن تصریح کرده ضعیف یا جعلی 
 ).١٤٣ـ١٤٢؛ سبحانی، ٨٣، ٦٠؛ معرفت، ٥٩، االمامیه عقائدمحمدرضا مظفر، 

. به برخی اشخاص استازحد  بینی بیش گاه، منشأ باور کالمی خوش. ظن حسن
های ذهنیتی جامعه و تبلیغات و اقدامات حکومتی ایجاد یا  تأثیر عرف ها گاه به ظن حسن

انجامند  شوند و به برخی باورهای کالمی، همچون عدالت صحابه، می تقویت می
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بینی به افراد، تأثیرپذیری  گاهی هم منشأ خوش). ١١١ـ١٠٧، »عدالت صحابه«بگی،  حسن(
، )ع( علی جاودانگی امام که برخی مسلمانان در اعتقاد به   و ادیان دیگر است، چنانها از نحله

 عیونصدوق، (اند   از ادیان یهود و مسیحیت تأثیر پذیرفته)ع(حسین محمد حنفیه، و امام 
 ). ٩٩ـ٤/٩٨؛ ذهبی، ٣١٦، الرجال معرفة اختیار؛ طوسی، ٢/٢٠٣، الرضا اخبار

 
 های باورهای کالمی گونه
های باورهای کالمی در رویدادهایی که با محوریت اشخاص مقدس  لگر باید به گونهتحلی

 راهکار جداسازی تشخیصرا در ات، وی  توجه، توجه کند، چراکه اینشکل گرفته است
 های کالمی، با بررسی کتاب. کند انگارانه کمک می های تاریخ های تاریخی از گزاره گزاره

 :کرد به دو بخش کلی تقسیم  رارهای کالمیتوان باو  می، و تاریخی،حدیثی
سید (باورهای کالمی مسلّم؛ همچون وجود خداوند و عصمت پیامبر و علم امام ) ١

؛ محمدحسین ١٥٤ـ١٥١؛ فاضل مقداد، ٣٤٩، ٢٨٠؛ عالمه حلّی، ٢٤، تنزیه االنبیاءمرتضی، 
 ).٦٧ـ٦٣، امام پژوهشی در باب علممظفر، 
 دختر ،کلثوم  و ام)ع(اکبر مچون عصمت حضرت علیهم؛ باورهای کالمی غیرمسلّ) ٢
؛ مجتهدی سیستانی، ٦٨، ٥٩ ؛ سنقری حائری،٣٧استادی، ( و نواب اربعه ،)ع(علی  امام
همه یا اکثر متکلمان  برخی باورها از خاستگاه معتبر برخوردارند و دیگر، بیان   به ).٦٤٧
یرمعتبر یا طرح از سوی علت خاستگاه غ ، به برخی دیگر توافق دارند و صحت آندر

 .غیرمتخصصان، مورد توافق نیستند
 
 های آن های تاریخی و گونه گزاره

شود که  رو می با چهار نوع گزاره روبه  منابع و مآخذ تاریخی، مراجعه بهپژوهشگر در
 :اند از عبارت
 ).ادامه مقاله: ـ نک (انگارانه های تاریخ  گزاره)١
 پدید  نتیجۀ جعل گزارشگر در که،اند های جعلی زاره همان گ.ساز های تاریخ  گزاره)٢
 .آیند می

 ولی یده یا ناپسندی از کسی سرزده است،گاه رفتار پسند. ندسازهای همان گزاره) ٣
از این عمل به همانندسازی . دهد آن را به شخص دیگری نسبت می عللی، گزارشگر به
ساز در این است که در گزارۀ  تفاوت گزارۀ همانندساز با گزارۀ تاریخ. شود تعبیر می
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 ولی در آورند، ای به جعل رویداد روی می هبدون هیچ سابق برخی افراد، ساز، تاریخ
 تطهیر یا برایگزارشگر  صورت صدور رفتاری زشت از کسی، در های همانندساز، گزاره

 دهد که همگان بر قداست او اذعان دارند  نسبت می را به کسی یادشده عمل تبرئۀ او،
 ).٢٦ـ٢٥، »...یر باور کالمیواکاوی تأث«بگی،  حسن(

 در. شوند  که توسط گزارشگران نقل میاند هایی گزاره. های تاریخی گزاره) ٤
در بررسی   تحلیلگر.اند تحلیلهای اصلی  های تاریخی پایه گزارشهای تاریخی،  پژوهش

مواد خامی که های تاریخی و  به ماهیت و ویژگی گزارشبایست  حوادث،علل و عوامل 
اطمینان بیش از اندازه به  صورت،  غیر این  در، توجه کند ودر اختیارش قرار گرفته است

 .خواهد برد او را به بیراهه ،ها گزارش
 

 های تاریخی  گزارشهای ماهیت و ویژگی
 : به پژوهشگر نشان خواهد داد کههای تاریخی، تأمل و دقت در گزارش

اند؛ زیرا گزارشگرانشان  شدهگزارش ن  که رخ داده،گونه حوادث و رویدادها آن) ١
گونه گزارش  حوادث را آناند و  ی داشتههای سیاسی و قومی و کالمی متفاوت گرایش
؛ ١٢٥ـ١/١٢٤، فلسفۀ تاریخمطهری، : ـ نک(کرده است اقتضا هایشان  اند که گرایش کرده

 ).١٠٣ـ٩٦، »...یازکاوی تأثیر باورهای اعتقادب«بگی،  ؛ حسن١١٢ـ١١٠، ٢٢والش، 
عللی میان وقوع رویداد و ثبت و ضبط آن فاصله افتاده است که  در بسیاری مواقع، به) ٢

این فاصله و گسست موجب کاهش یا افزایش جزئیات گزارش یا فراموشی رویداد و جعل و 
برای مثال، از صدر اسالم تا زمان ثبت و ضبط رویدادهای آن، نزدیک . تحریف آن شده است

 ).٢٣٤؛ صدر، ٣٣٢بکّار،  ؛ ابن٣/٤٢٧سعد،  ابن: ـ نک(د سال فاصله افتاده است به ص
 بر. شود  رویدادها گزارش نمیهای و بسترها ها و زمینه  موقعیت در بسیاری موارد،)٣
از واقعیت رویدادها فاصلۀ بسیار های تحلیلگران تاریخ  ، ممکن است داوریاساس  این
در سال  خلیفۀ دوم، اند که عمر، مورخان گزارش کرده بسیاری از ،برای مثال. بیابد

؛ ٣١٤ـ٦/٣١٢ ابن سعد،( ازدواج کرد ،)ع(علی  دختر امام کلثوم، هفدهم هجرت با ام
؛ یوسفی غروی، ٤/٦٩ ؛ طبری،٤١٢ـ٢/٤١١، انساب االشراف؛ بالذری، ٢/٤٠یعقوبی، 

  امامط صمیمانۀ دوستی و رواب برخی این ازدواج را نشانۀ و بنا به آن،) ٢٨١ـ٤/٢٨٠
موقعیت پدیداری رویداد را  ،ها که این گزارش  صورتی اند؛ در  دانستهخلیفۀ دوم و )ع(علی

کرده موقعیت پدیداری را چنین نقل  این  در حدیثی معتبر،)ع(صادق  امام. اند نقل نکرده
کم سنّ او «:  در پاسخ فرمود)ع(علی کلثوم خواستگاری کرد، هنگامی که عمر از ام: است
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آیا در من عیبی و مشکلی «: مالقات کرد و گفت ،)ع(عموی علی  عمر با عباس،.»است
ات  واستگاری دختر برادرزادهبه خ«:  عمر گفت.»چه شده است؟«:  عباس گفت.»هست؟
کنم و هر  چاه زمزم را پر می به خداوند سوگند،. ات پاسخ منفی داد  ولی برادرزادهرفتم،

آورم که  سپس دو شاهد علیه علی می. از بین خواهم برد ،را  شما نشانۀ کرامت و بزرگی
 عباس نزد .»دست راست او را قطع خواهم کردو  شهادت دهند او دزدی کرده است،

کلثوم را به او   آمد و او را از تهدید عمر آگاه کرد و از حضرت خواست تا ازدواج ام)ع(علی
کلینی، (با عمر را به عباس واگذار کرد کلثوم   نیز موضوع ازدواج ام)ع(علی. واگذار کند

 به موقعیت این رویداد،  توجه با). ٢/١٧٩، المعتبرةمعجم االحادیث ؛ محسنی، ٥/٣٤٦
 . و عمر چندان صحیح نیست)ع(علیارتباط صمیمانۀ  که تصور استروشن 
اساس شواهد و  برصحت سند و تأییدشان شرط   به اصیل،های تاریخی  گزاره)٤
 .ندآور اناطمین قراین،
رغم  حال و به این با. اند اند که واقع شده های تاریخی اصیل درصدد بیان حوادثی گزاره) ٥

ها  های این گزاره دیگر، از آنجا که داده بیان  آورند؛ به  ها گمان بخشی، این گزاره اطمینان
شرط همراهی  بهاند،  گونه منعکس کنند که دقیقاً و تماماً رخ داده توانند رویدادها را آن نمی

رو،  ازاین. شوند با قراین و شواهد، تنها موجب اطمینان، و نه درک قطعی و یقینی، می
 .شود، ظنی و گمانی است های تاریخی ارائه می تحلیلی هم که بر پایۀ گزاره

 
 انگارانه های تاریخ های گزاره ویژگی
خی و بعضاً کالمیِ با لحن های تاری واسطۀ انعکاس در کتاب انگارانه، به های تاریخ گزاره

انگارانه  های تاریخ  گزارههای ضروری است به ویژگی. شوند تاریخی، گزارۀ تاریخی تلقی می
ها  این ویژگی. های اصیل تاریخی تفکیک شود ها و گزاره توجه شود تا در تحلیل، میان آن

 : اند از عبارت
ها و  فرض گیری پیش ز شکلانگارانه پس ا های تاریخ  معموالً تولید و طرح گزاره)١

در  ،)ع(سجاد   امامدست به )ع(حسین  برای مثال، گزارۀ دفن امام. باورهای کالمی است
بعدها زمینۀ تولید و اصیل رویداد کربال مطرح نشده است و زمان نگارش مقاتل و منابع 

توسط امام  ،ین پیشدفن جنازۀ امام«ابتدا باور کالمیِ  دیگر، بیان  به . ابراز پیدا کرده است
 توسط )ع(حسین  انگارانۀ دفن امام گزارۀ تاریخ شکل گرفته و سپس بر پایۀ آن،» بعدی
 . تولید شده است)ع(سجاد  امام

از . آور است  و یقینبخش اطمینانانگارانه صرفاً برای باورمندان  خهای تاری  گزاره)٢
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های تاریخی اصیل  به گزاره  انگارانه نسبت های تاریخ  قلمرو اطمینان به گزارهاین جهت،
 .محدودتر است

ها و  فرض انگارانه وابسته به بقای پیش های تاریخ  و یقین به گزاره تداوم اطمینان) ٣
 ها و باورهای کالمی پایدار هستند، فرض تا پیش دیگر، بیان  به . باورهای کالمی است

 و باورهای کالمی،ها  فرض  پیشاز بین رفتن با اند و ور هم مطرحهای مذک گزاره
 .شوند  حذف میتدریج بهانگارانه نیز  های تاریخ گزاره
 انعکاس  منابع اصیل تاریخی منابعی غیر ازدرغالباً انگارانه  های تاریخ گزاره) ٤
 ، منابع تاریخی مآخذ، و نه در را معموالًانگارانه های تاریخ گزاره دیگر،  سخن به . یابند می
 . کرد ردیابیتوان می

 دلیل یقینی بهان باورمند است و انگارانه حاصل استنباط مورخ های تاریخ  گزاره)٥
  که منشأشان باورهای کالمی است، نیز،انگارانه های تاریخ گزاره بودن باورهای کالمی، 

 بر  باورمند از رویداد، تلقی مورخها، در این نوع گزاره بیان دیگر،  به. شوند یقینی تلقی می
های   و گزارشبوده  رویداد لزوماً طبق باور او،چنین مورخیت؛ در نظر اساس باورش اس
 به شأن برتر مورخ باورمندبرای مثال، یک . نماید مینپذیرفتنی  برای او خالف باور وی،
اگر باشد گفته زمانی  ، صحابی مشهور،عبیدهللا  بن  طلحةپذیرد که  ، نمی)ص(صحابۀ پیامبر

کند و در توجیه مستندات دال بر این قول،  همسر او ازدواج می با  از دنیا برود،)ص(پیامبر
؛ ١/٣٩٦ حلبی،: ـ نک(نام او بداند  غیر از طلحه و هم کسی راگویندۀ سخن ممکن است 

 ). ١٠/٣٣٥صالحی شامی، 
های اصیل تاریخی مطرح   همانندی با گزارهدر ،انگارانه گاه های تاریخ  گزاره)٦
 دفن شهدای کربال توسط حاکی از آن است کهرۀ تاریخی گزا یک برای مثال،. شوند می
؛ شیخ ٥/٤٥٥؛ طبری، ٣/٤١١، انساب االشراف بالذری،(اسد صورت گرفته است  بنی

نسبت  )ع( امام سجادامر را به این انگارانۀ مشابه، ، ولی گزارۀ تاریخ)٤٧٠، االرشادمفید، 
 ).١/٦١٦ ،قمیشیخ عباس (دهد  می

  .یابند سرعت رواج می  به باورمندانبینگارانه در ان های تاریخ  گزاره)٧
 سوء ندارند، ها قصد  در تولید این گزارهانگارانه های تاریخ  تولیدکنندگان گزارهغالباً )٨
را ها   که این گزاره ها و باورهای کالمی چنان بر ذهنشان تسلط یافته فرض پیشبلکه 

 .کنند د میو با باور به واقعی بودنشان تولیبدون نیت جعل 
 .آورند بخش و هم یقین انگارانه برای باورمندانشان، هم اطمینان های تاریخ گزاره) ٩
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 انگارانه های تاریخ های اصیل تاریخی با گزاره  گزاره نقاط مشترک
 :انگارانه  تاریخهای  گزارههای اصیل تاریخی و گزاره

 .هر دو درصدد بیان یک رویدادند) ١
 .اند ها و باورهای کالمی فرض متأثر از پیشدو   هر)٢
 .کند های رویدادها را بیان نمی و بسترها ها موقعیت یک از این گزاره   هیچ)٣
 .استها فاصله  ها و ثبت و تدوین آن میان رویدادها، در هر دوی این گزاره) ٤

 
 انگارانه های تاریخ های اصیل تاریخی با گزاره های گزاره تفاوت

های   ولی گزارهای هستند که روی داده است،  حادثهیخی بیانگرهای اصیل تار  گزاره)١
 .روی داده باشد هستند که باید ای حادثهانگارانه درصدد بیان  تاریخ
انگارانه را  های تاریخ  ولی گزارهتوان در منابع یافت، تاریخی را میهای اصیل   گزاره)٢

 .جستباید در مآخذ 
های اصیل تاریخی   اما گزارهاند، ز باورهای کالمیمنتج اانگارانه  های تاریخ  گزاره)٣

 .ها هستند تنها متأثر از آن
  را باآنانگارانه  های تاریخ گزارهتغییر و های اصیل تاریخی رویداد را بدون  گزاره) ٤

 .کنند گزارش می تغییرات
  

 انگارانه های تاریخ تولید گزاره
واملی از قبیل علقه و عالقۀ شخصی و غلو در انگارانه، معموالً ع های تاریخ در تولید گزاره

های باور کالمی  براین، حدیث و نقل حدیث، که از خاستگاه عالوه. توصیف اشخاص اثرگذارند
انگارانه یا با واسطۀ احادیث  های تاریخ به بیان دیگر، گزاره. هایی است است، مولد چنین گزاره

منظور روشن  در ادامه، به. آیند ند پدید میشوند یا مستقیماً از باور کالمی باورم حاصل می
 :شود هایی از آن اشاره می انگارانه به نمونه های تاریخ شدن روند تولیدی گزاره
 و به خالفت رسیدن ابوبکر، خلیفۀ اول، )ص(پس از رحلت پیامبر. ارتداد قبایل عرب

 از آنان از پرداخت برخی. بسیاری از قبایل صحرانشین به مخالفت با حکومت ابوبکر برخاستند
مقابل،  در. زکات به حکومت مدینه خودداری کردند و برخی هم گرد مدعیان نبوت برآمدند

 ورزید و  حاکمیت به تمام مخالفان ارتداد و بازگشت از دین نسبت داد و در مقابلۀ آنان خشونت
 ).٣٨ـ٢/٢٨جعفریان، (هایشان را به اسارت گرفت  مردان مخالفان را کشت و زنان و بچه
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علت عدم پرداخت  و اند واقف بوده این مخالفان برخی نویسندگان با آنکه به اسالم
، ١/٢٢٨ابراهیم حسن،  (اند دانستهحاکمیت قریش زکات و طغیانشان را مخالفت با 

مسلم،  (سنت است   که از باورهای کالمی اهل،اعتقاد به عدالت صحابهعلت  به ،)٢٨١
قبایل عرب از اسالم بگشتند و از اطاعت قریش سر «: اند فته، گ)١/١٣١ حجر، ؛ ابن٦ـ٨/٥

باز زدند و کار اسالم سخت مشوش شد و قلمرو دین حق به مدینه و طائف و طائفۀ 
که مراجعه به منابع و مآخذ  حال آن).١/٢٢٨ابراهیم حسن، ( »عبدالقیس منحصر شد

بیشتر قبایل   ابوبکر، و به خالفت رسیدن)ص(کند پس از رحلت پیامبر تاریخی روشن می
؛ ٣/٢٧٨خلّکان،  ؛ ابن٢٨٠ـ٣/٢٧٦طبری،  ( مخالف بودند، و نه اسالم،با حکومت ابوبکر
روشن است که علت تجمیع این توجیهات ذیل گزارۀ ). ١٨٤ـ٤/١٧٧یوسفی غروی، 

 . کالمی استیها و باورهای فرض پیش ،»ارتداد«انگارانۀ  تاریخ
های یادشده در   برخوردهای قهرآمیز با مخالفتدر یکی از. ولید ماجرای خالد بن 

نویرۀ تمیمی را به   بن  قبیلۀ مالک ،ابوبکر سپاه اندۀفرم ولید،  بن   خالدزمان خلیفۀ اول،
ها را   اظهار آنخالد. کردند که قبیلۀ وی اظهار اسالم می درحالی محاصره درآورد،

او پس از قتل . دستور دادنویره   بن  جمله مالک ها و از  کشتن مردان آنبهنپذیرفت و 
خالد پس از .  عدّۀ همسر مالک سپری شده باشدآنکه  بیبستر شد، با همسر او هم مالک،

مسلمانی را کشتی و به «:  به او گفترو شد که ، با سرزنش شدید عمر روبهورود به مدینه
؛ ٢٩٦ـ٤/٢٩٥ اثیر، ؛ ابن٢٨٠ـ٣/٢٧٩طبری، (» باید سنگسار شوی. همسرش تجاوز کردی

 ). ٦/٣٥٥ کثیر، ابن
 که از صحابه ،ولید  بن و رفتار خالد صحابه معتقدند  به عدالتسنت اهل که  آنجا از
اند که حاصل تالش  جویی پرداخته برخی به چاره کند، این باور را با چالش مواجه می ،بود

اهل از متکلمان   فاضل قوشجی،،برای مثال. انگارانه است فکری آنان گزارشی تاریخ
اش هم   گرفته و عدهنویره قبالً از مالک طالق  بن  همسر مالک بر آن است که ،سنت 

انگارانه بودن این گزاره نیز با مراجعه به  تاریخ). ٣٧٣ قوشجی،(سپری شده بوده است 
 .شود روشن می ها اشاره شد،  که قبالً به آن،منابع تاریخی

 سپاهیان مسلمان از زمان خلیفۀ دست فتح ایران به. فتوحات و واکنش ایرانیان
دربارۀ  ها و باورهای کالمی خود، فرض  پیشعلت ، بهبرخی نویسندگان. دوم آغاز شد

خوبی  ها به از عربایرانیان اند که  مانان، گفتهواکنش ایرانیان در مقابل سپاهیان مسل
م نیز معاف یافتند و از رز م رهایی میاز ظلم حکا ب،اعرا تسلط با زیرا استقبال کردند،
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باره نوشته  شهید مطهری نیز در این ). ٨٠؛ حکیمی، ١/٢٤٩ابراهیم حسن،  (شدند می
جنگیدند که  های جبار می با دولت مسلمین اگر با ایران یا روم جنگیدند،«: است
. مسلمین را پذیرفتند ها با شوق و شعف، ملت همین دلیل،  هایی را آزاد کردند و به ملت

های گل به  مردم با دسته شد، د وقتی که سپاه مسلمین وارد میگوی چرا تاریخ می
 ،مجموعۀ آثارمطهری،  (»دانستند ها را فرشتۀ نجات می رفتند؟ چون آن استقبالشان می

در  بکر و تمام دوران خالفت عمر، در اواخر دورۀ خالفت ابی «نظر ایشان، نیز به). ١٦/١٨٦
تقریباً تمام مملکت ایران  انان پدید آمد،هایی که میان دولت ایران و مسلم اثر جنگ

از نزدیک  بردند، سر می ها ایرانی که در این سرزمین به دست مسلمانان افتاد و میلیون به
خدمات متقابل همو،  (»گروه دین اسالم را پذیرفتند با مسلمانان تماس گرفتند و گروه

 ).٨٠ـ٧٩، اسالم و ایران
 سوی برخی عالمان و نویسندگان، هار ازدلیل اظ ها به این گزارهممکن است 

 :کند شان را تأیید میانگارانه بودن تاریخشواهد زیر  اما شوند، تاریخی تلقی یهای گزاره
آمیز برخی مناطق ایران، همچون دینور و جِی اصفهان، در فتوحات دوران  فتح صلح) ١

علت  ده است؛ بلکه بهمعنای استقبال مردم آن مناطق از فاتحان نبو خلیفۀ دوم و سوم، به
از . ها وجود نداشت فقدان قدرت نظامی و اقتصادی در این مناطق، توان ایستادگی در آن

 .طرف دیگر، ایرانیان این مناطق، با مشاهدۀ فتح مناطق دیگر، مصالحه را بهتر یافتند
 بودندآوردند و فاتحان مجبور   به شورش رو، اندکی پس از فتح، بسیاری از مناطق) ٢

 بم، استخر، ری، اصفهان، آذربایجان، رامهرمز،. تصرف کنندن مناطق را دوباره آ
؛ ٣٧ـ٢٩چوکسی، ( اند گونه مناطق بوده از این و سیستان ،خراسان قم، طبرستان،

 ).٨٦ـ٨٥، دو قرن سکوتکوب،  زرین
که با   ای گونه به ،بر بوده است  طوالنی و زمانیند پذیرش اسالم توسط ایرانیانفرآ) ٣
کردند و  ایرانیان همچنان از دین زردشتی پیروی میبسیاری از   نیزیافتن فتوحات  پایان

 ١٣٢ در سال .می از ایرانیان مسلمان شده بودندتعداد ک در پایان قرن اول هجری،
درصد از شهرنشینان ایران مسلمان بودند و در اواسط قرن سوم هشت حدود  هجری،
 ). ١٠٥، ٩٦چوکسی،  (د افزایش یافتدرص ٥٠  تنها بهاین تعداد هجری،
برخی  عقد  با مردم،از آنان خشن برخی  بعضاًرفتار های مادی فاتحان، انگیزه) ٤
فتوح بالذری،  ؛١٦١ـ١٦٠؛ عاملی، ٤/٢٧٠طبری، (غیرانسانی بعضاً  محتوایی ها با پیمان
فرمان ه خلیفۀ دوم با اهل کتاب و از جملنحوۀ تعامل ، )٣٨٢، ٣٢٩ ،٢٢٧ـ٢٢٦ ،البلدان
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شان ممانعتکتاب و    تراشیدن موی سر اهلهایی چوندستور یا تخریب چهارهزار کنیسه،
: ـ نک( عدم قصاص قاتالنشان  مجوسیان و درنتیجه، انگاشتن  و برده بر اسب،از سواری

ی خشن است که آثار خود را دهندۀ رفتار و تفکر همگی نشان، )١١٢ـ١٠٨  امینی،محمد
 . گذاشت  جای می شده به در مناطق فتح

چنین شواهدی گزارۀ رضایت و استقبال عمومی ایرانیان از فاتحان را با تردید جدی 
 .کند رو می روبه

پس از جنگ صفین، خوارج .  خوارجبرخورد با از )ع( علی  امامادعای ندامت
  انگاشتن کوفه»دارالکفر« با  و سپس، برخاستند)ع(علی   در کوفه به مخالفت با امامنخست

 بر امام شوریدند و در نبردی که به ، اقامت گزیدند و در آنجا در نهروانو هجرت از آن،
 ،االشراف انساببالذری، (های بسیار دادند  جنگ خوارج معروف است، تلفات و کشته

گرایش ای با   در شرح این وقایع، نویسنده).٢٠٤ـ٥/٢٠٢؛ یوسفی غروی، ١٣٨ـ٣/١٣٥
قنبر  «:کرده و نوشته است در کشتن خوارج یاد )ع(علی  از پشیمانی امام خارجیگری،

به خاک افتاد و مدتی طوالنی . سوی رودخانه رفتم همراه علی به پس از جنگ،: گفت
ما در این محل بهترین مردمان ! وای بر تو: کنید؟ فرمود پرسیدم چرا گریه می. گریست

دتی علی م!  گریه کنپس! چنین است به خدا سوگند،: گفتم. امت و قاریان را کشتیم
آنگاه از کشتن خوارج . سبک شدم و دلم خنک شد :طوالنی گریه کرد و سپس فرمود

نقل کرده  ،در گزارشی دیگر همین نویسنده .)٦٩حارثی اباضی،  (»اظهار پشیمانی کرد
خاطر پیروزی بر  او پدرش را به.  وارد شد،کلثوم  ام،شود علی بر دخترش گفته می«: است

 »مگر اینکه خداوند او را رحمت کند پدرت جهنمی شد،: علی فرمود. ت گفتخوارج تهنی
 ).٨٠ همو،(

 :کند  را روشن می انگارانه بودن این گزاره شواهد زیر تاریخ
 .دو قول و ادعای مذکور در منابع تاریخی نبود) ١
 ).١٠/٤٣٩ تستری،(  با خوارج و بشارت به آن)ع( علیگ از جن)ص(پیشگویی پیامبر) ٢
الحدید،  ابی ابن(دست بهترین آفریدۀ خداوند  شدن خوارج به  به کشته)ص(بشارت پیامبر) ٣

 ).٢٦٦ـ٥/٢٦٤یوسفی غروی،  ؛٢٦٨ـ٢/٢٦٧
اظهار  گناهان و درنتیجه،  بیکشتار و ایذای وحشتناک خوارج در های جنایت) ٤

 بری،ط ؛٣٠٠ـ٢٩٩رضی، سید(  با آنان هی در جنگ از اجرای فرمان ال)ع(خشنودی علی
 ).١٠/٣٤١؛ تستری، ٨٢ـ٥/٨١
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 ).٤٤٦ـ١٠/٤٤٤ تستری، ( یکی از رؤسای خوارجقتل در )ع( علیسجدۀ شکر) ٥
بازماندگان خوارج پس از جنگ  در رفتار با )ع(علی   امامهای  دلسوزیها و راهنمایی) ٦

 ).٥/٨٦ طبری، ؛١٨٤رضی، سید( دادنشان  امانو 
در آنها اساس برخی روایات که   بر،نبسیاری از شیعیا. )ع( شیعهشهادت امامان

عیون صدوق،  ؛٢٢٧خزاز قمی،  (شوند  همگی یا کشته یا مسموم می)ع( امامانگفته شده
اند  رسیده به شهادت )ع(، معتقدند همۀ امامان)٢/٥١ آشوب،شهر ؛ ابن٢/٥٨٥ ،اخبار الرضا

الم الوری اعطبرسی،  ؛٢/١٩٣، الرضا عیون اخبار؛ همو، ٩٩ـ٩٨، االعتقاداتصدوق، (
  امام ،)ع(علی   غیر از امامرو، ازاین ).٢٧/٢٠٩ ،بحار االنوار؛ مجلسی، ٣٤٩ ،باعالم الهدی

 را شانکه منابع تاریخی شهادت، )ع(رضا  و امام، )ع( موسی  امام ،)ع(حسین  امام ،)ع(حسن
، ٥/١٤٣؛ طبری، ٨١ـ٨٠، ٧٤سعد،  ابن ؛١٩٣، ١٢٧ حبیب بغدادی، ابن( اند تأیید کرده

؛ شیخ مفید، ٤١٨، ٥٨، ٢ـ٢/١؛ مسعودی، ٤٥٧، ٤١٧، ١١٧، ٤٧ الفرج اصفهانی،؛ ابو٤٣٥
 و  مسمومیت،)٣٢٥، ٣٠٠، اعالم الوری باعالم الهدی؛ طبرسی، ٦١٣ـ٦١٢، ٥٨٦، االرشاد
 ،)ع(سجاد   امامنظر این گروه، به. دان قطعی و تاریخی دانستههم را  )ع( بقیۀ امامانشهادت

ترتیب  به، )ع(عسکری  حسن   و امام)ع(هادی  امام ،)ع(جواد  امام ،)ع(صادق  امام ،)ع(باقر  ماما
معتز و معتمد  معتصم، منصور عباسی، عبدالملک،  بن  هشام الولید،  بن   ابراهیمفرمان به

، ٥٣، ٤١، تاج الموالید؛ طبرسی، ٩٩ـ٩٨، االعتقاداتصدوق، (ند ا ه شد و شهیدمسموم
، ٤٦/١٨، بحار االنوار؛ مجلسی، ٣/١٩٠؛ اربلی، ٥٢٣، ٥٠٦، ٣/٤٨٧آشوب، هرش ؛ ابن٥٦

، ٩٦٨ـ٩٦٧، ٨٨٤، ٨٦٥، ٤٨٤١، جالء العیون،  همو؛٢٣٦، ٥٠/١١٧، ٤٧/٢٠١، ١٥٣
، ٢/٦٩عباس قمی،  شیخ؛ ٣/١٠٢، ٤٦٠ـ٤٥٩، ١١٤، ٥٩، ١/٥٦ ،اسد حیدر ؛٩٩٨، ٩٧٨
، ٣٠٧؛ خرّازی، ١٤٧ـ١٤٥، ١٤١ ،١٣٩ـ١٣٨؛ طباطبایی، ٥٨٠، ٥٤٩، ٤٩٢، ٢٢٧، ١٧٧
 و )ع(سجاد   طبرسی از مرگ امام البته).٣٥٢، ٣٤٥، ٣٢٦، ٢٨٨؛ شهیدی، ٤٥٣، ٣٥٤
  صرفاً امام نیزشهرآشوب که ابن  چنان تعبیر به شهادت نکرده است،)ع(عسکری  حسن  امام

 و )ع(سجاد  دکتر شهیدی نیز از مرگ امام.  استخواندهشهید را  )ع(هادی   و امام)ع(جواد 
 . به رحلت تعبیر کرده است)ع(باقر  امام

 :است بر دو عامل    مبتنیشهادت همۀ امامان شیعهانگارانۀ   تاریخگیری گزارۀ شکل
که مبنای  اند دیثی است که محدثان نقل کرده احااین گزاره ریشۀ .باور کالمی) ١

عبارتی،  به. ه است است که بر تثبیت و تداوم گزارۀ یادشده تأثیر داشت باوری کالمی بوده
 انگارانۀ یادشده و احادیث و روایات گزارۀ تاریخواسطۀ   کالمی خاستگاه مستقیم و بیباور

 .آن بوده استخاستگاه غیرمستقیم 
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حاکمیت امویان و عباسیان و تقارن آن با درگذشت امامان و درنتیجه، تلقی رابطۀ ) ٢
 نقش )ع(ارانۀ حاکی از شهادت امامانانگ های تاریخ گیری گزاره علیت میان آن دو در شکل

 .اندازۀ عامل پیشین، یعنی باورهای کالمی، نیست داشته است؛ گرچه تأثیر آن به
 :کند تر می بودن گزارۀ مذکور را روشن انگارانه توجه به نکات زیر تاریخ

ر  قرا)ع( که پایۀ باور کالمی شهادت امامان،»ا اِال مَسموم اَو مقتولما مِنّ«ت روای) ١
بحار مجلسی،  ()ع(رضا   و امام)ع(صادق   امامنقل شده و هم از )ع(حسن  از امام هم گرفته،
 صرفاً  برخی).٢/٥٨٥ ،الفقیه یحضره ال من؛ صدوق، ٤٩/٢٨٣ ؛٤٤/١٣٩؛ ٢٧/٢٠٩ ،االنوار

 دیگر، دالیلی  گرچه بهاند، ، معتبر دانسته نقل شده است)ع(رضا  روایتی را که از امام
؛ همو، ١٩٩ـ١٩٨، ١٦٦، ١٥٠، ٢/١٧ ، البحارمشرعةمحسنی، (اند   نپذیرفتهآن را مضمون

که در  سند روایت اخیر نیز ضعیف است، چرا). ٢٩٧ـ٢/٢٩٦، المعتبرة معجم االحادیث
،  که در منابع رجالیِ متقدم هم آمده استموسی المتوکل  بن  محمدسلسلۀ راویان آن،

 تعبیر از این روایات ،اساس  این بر). ٥٨٢، جواهری؛ ٤٥٤ ترابی،(  معرفی نشده استثقه
 .چندان دقیق نیست) ٢/٦٩ شیخ عباس قمی،( »اخبار معتبر«به 

گونه برداشت  این» ا اِال مسموم اَو مَقتولما مِنّ«ت بسیاری از نویسندگان از روای) ٢
مضمون توان  که می  صورتی در، شوند  همگی کشته یا مسموم می)ع(اند که امامان کرده

بیشترِ خاندان  روی کار آمدن امویان و عباسیان،  با دانست که لی روایت را اینک
 و اند برخوردار نبودهو جایگاه شایانشان از موقعیت  امامان، اعم از امامان و غیر،)ص(پیامبر

کتاب شواهد . شوند یا مسموم گویی که قرار بوده توسط حاکمان اموی و عباسی کشته
 در شرایط )ع(این مدعاست؛ گرچه منافاتی ندارد که برخی امامانمؤید  مقاتل الطالبیین
 .به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشندهای اموی و عباسی  دشوار حکومت

کس از   هیچ «که در آن گفته شده )ع(رضا   امامت صحیحی ازبا رواییادشده ت روای) ٣
 او مسائل شاره کنند یا ازبیت نیست که به او نامه نویسند یا با انگشتان به او ا  ما اهل

شود یا در بستر خود از دنیا  مگر اینکه کشته می ،خود را بپرسند و اموالی به او دهند
؛ همو، ٢١٠، ٢/١٩٨ ، البحارمشرعةمحسنی، ( متعارض است، )١/٣٤١ کلینی،(» رود می

یید ی دیگر نیز تأتاروایروایت اخیر، توسط ). ٣٢٢ـ٢/٣٢١، المعتبرةمعجم االحادیث 
 ).٥٠١؛ صفار، ٥١،٣٦، بحار االنوارمجلسی، : ـ نک( شود یم

مرگ  به ،شده اشاره )ع( به احوال برخی امامانها  در آن تاریخی کهیمنابعدر ) ٤
، و شیخ یعقوبی مسعودی،، طبری سعد،  ابن، برای مثال.شده است تصریح ایشانطبیعی 
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  امام ،)ع(جواد  امام ،)ع(صادق  امام ،)ع(باقر  امام ،)ع(سجاد   اماممفید در شرح سرانجام
 سعد، ابن (اند کار برده  را به» مرگ طبیعی« تعبیر )ع(عسکری  حسن  و امام، )ع(هادی

مسعودی،  ؛٩/٣٨١، ٦/٤٩١ ؛ طبری،٤٦٩، ٣٢٠، ٢٤٨، ٢/٢٢٨ ؛ یعقوبی،٤/١١، ٣/٤٢٦
، ٥٢٥، ٥٠٨، ٤٩٢، االرشاد؛ شیخ مفید، ٥٩٩، ٥٧٤ـ٥٧٣، ٤٦٥، ٢٨٨، ٢٢٢، ٢/١٦٣

٦٥٠، ٦٣٥ ،٦١٥ .( 
 که موضوعشان، شرح سرگذشت اسماء المغتالین یا مقاتل الطالبییندر منابعی چون ) ٥
  ، امام)ع(باقر ، امام )ع( سجاد شدگان و مسمومان است، به شهادت یا مسمومیت امام کشته
 . ای نشده است  اشاره)ع(عسکری حسن  ، و امام )ع(هادی ، امام )ع( جواد ، امام)ع(صادق
گفتۀ شیخ مفید به واقعیت که این رسد  نظر می   به،شده به نکات گفته  وجهت با

  امام ،)ع(کاظم  امام ،)ع(حسین  امام ،)ع(حسن  امام ،)ع(علی  شهادت امام «:باشدتر  نزدیک
شیخ مفید، ( »توان کرد  چنین ادعایی نمی)ع( ولی دربارۀ بقیۀ امامان قطعی است،)ع(رضا

 )ع( شهادت همۀ امامان انگارۀطبرسی نیز با). ١٣٢ـ١٣١ ،یهتصحیح اعتقادات االمام
 )ع(برخی از شیعیان معتقدند همۀ امامان«: نوشته استباره   این موافق نبوده است و در

 » نیست"آور علم"اند که  ره به حدیثی استناد کردهبا  این اند و در شهادت رسیده به
 ).٥٩ ،تاج الموالیدطبرسی، (

بسیاری از  ها، طبق برخی گزارش. و دفن او، )ع(بر جنازۀ امامغسل، تکفین، نماز 
 و دفن او را امام بعدی ،)ع(نماز بر جنازۀ امام تکفین، شیعیان معتقدند که انجام غسل،

، ؛ محالتی؛ نظر مصحح١٩؛ تبریزی، ٣/١٥٧، رسائل سید مرتضی،( دار است عهده
 ن و تدفین و نماز بر جنازۀ امام تکفیاند که گفته ،اساس  این بر). ، نظر مترجم٩٧ـ٩١

 امام ،)ع(حسین  امامترتیب   را به)ع(رضا  و امام، )ع(  موسی امام ،)ع(حسین  امام ،)ع(حسن 
؛ شیخ ٣٨٠، جالء العیونمجلسی، (اند   انجام داده)ع(جواد   و امام)ع(رضا  امام ،)ع(سجاد 

 ). ٥٠٩؛ مقرّم، ٤٣٠، ٢/٣١٧، ١/٦١٦عباس قمی، 
انگارانه نیز باورهای کالمی  های تاریخ ریشۀ این گزاره شود، ه مالحظه میگونه ک همان

 و تدفین او ،)ع(نماز بر جنازۀ امام تکفین، بسیاری از شیعیان است که معتقدند غسل،
ها نیز  انگارانه بودن این گزارش شدن تاریخ  برای روشن. گیرد توسط امام بعدی صورت می

 : توجه شودکات زیرن ها و  آن حدیثیالزم است به خاستگاه
» تجهیز جنازۀ امام قبلی توسط امام بعدی«روایاتی که پایه و اساس باور کالمیِ ) ١

اند   نقل شده)ع(رضا   و امام)ع(صادق  امام ،)ع(باقر  امام ،)ع(سجاد  از امام اند، قرار گرفته
 ؛١/٢٤٦؛ قطب راوندی، ٢/٩٧ ،الرضا عیون اخبار ،؛ صدوق٣٨٥ـ١/٣٨٤کلینی، (
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 این  همۀ).٤٧/١٢٧، ٤٦/١٦٦ ،بحار االنوارمجلسی،  ؛١٣، ؛ حلّی٣/٣٥١ آشوب،شهر ابن
، نظر ٧١،النعمةکمال الدین و تمام صدوق، (  ضعیف هستند،از لحاظ سند روایات،

 ). ١٦٨، ١٦٢، ٢/١٧، البحار مشرعةمصحح؛ محسنی، 
 اشاره نشده و ن آن و دفنماز بر جنازۀ امام قبلی به یک از این احادیث، در هیچ) ٢

 .صرفاً غسل جنازۀ امام قبلی توسط امام بعدی مطرح شده است
 در روایتی ،برای مثال. دارند تعارض )ع(ی از امامان با روایات دیگریادشدهروایات ) ٣
فالن  ،ه که زمان درگذشتشان وصیت کرد)ع(سجاد  ، امام)٨/١٤١ ،الطهاره خویی،( موثق

تهذیب طوسی،  (عمل کرده است )ع(امامنیز به وصیت  و آن کنیز شان دهدکنیز غسل
 بن  معاوية به )ع(صادق   امام در روایتی دیگر، یا.)٢/٧١٨؛ حرّ عاملی، ١/٤٤٤ ،االحکام

 . )١/٢٠٧ ،االستبصارطوسی، ( حضرت را غسل دهد ،ه که موقع وفاتعمار وصیت کرد 
برای مثال، مورخان . استهای تاریخی متعارض  انگارانه با گزارش این گزارۀ تاریخ) ٤

  ، امام)ع( رضا ، امام)ع (  موسی ، امام)ع(حسین ، امام )ع(حسن اند که بر جنازۀ امام  گزارش کرده
 بن  اسد، سندی عاص، بنی ترتیب سعید بن  عسکری به حسن  ، و امام )ع( هادی ، امام)ع(جواد

اند  ر متوکل عباسی نماز خواندهمتوکل، و براد شاهک، مأمون عباسی، الواثق بالله، احمد بن  
؛ کلینی، ٩/٣٨١، ٨/٥٦٨؛ طبری، ٥٣٥، ٢/٤٢٠؛ یعقوبی،٢/٢٩٩، انساب االشرافبالذری، (
، الغيبة؛ طوسی، ٤٧٠؛ ٨٣؛ ابوالفرج اصفهانی، ٢/٢٩٢، عیون اخبار الرضا؛ صدوق، ١/٥٠٣

 ).٢٩٣، ٨/١٧٤، ١٩٢ـ٦/١٩١، ٥/٥٧٣؛ یوسفی غروی، ٣٠٠، اعالم الوری؛ طبرسی، ٢١٩
. اند نقد کرده ،اند برخی عالمان شیعه روایاتی را که پایۀ این باور کالمی قرار گرفته) ٥

روایات مذکور اوالً خبر واحد هستند  «،)٣/١٥٧، رسائل( سید مرتضیگفتۀ  به ،برای مثال
ناظر بر غسل جنازۀ بیشتر  ثانیاً بر فرض صحت،. آور نیستند یقین صورت،  این که در
آن هم در شرایطی که برای امام بعدی چنین کاری   امام بعدی است،توسط امامان،
غسل جنازۀ امام توسط  اما اینکه بگوییم روایات درصدد بیان انحصار. پذیر باشد امکان

 در بغداد از )ع(جعفر  بن  که موسی با واقعیت تاریخی سازگار نیست؛ زیرا امام بعدی است،
موسی   بن  همچنین زمانی که علی. در مدینه بود موسی،  بن  علی دنیا رفت و فرزندش،
برد و ممکن نیست  سر می   در مدینه به،علی  بن  محمد،فرزندش در توس از دنیا رفت،

 .»دار غسل جنازۀ کسی شود که در توس یا در بغداد است عهده که در مدینه است،  کسی
 اند و اور کالمی بودهبانی این ببرخی عالمان شیعه معتقدند عالمان اخباری متأخر ) ٦

عالمه شعرانی با اذعان به تعارض روایاتی که . چنین باوری تثبیت نشده است ،در گذشته
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 ،اما علمای ما«: نوشته استباره   این در اند با روایات دیگر، پایۀ این باور کالمی قرار گرفته
 عمار، که از ن ب اند در احکام غسل میت از معاویة  مانند شیخ طوسی، حدیثی روایت کرده

عمار   بن  معاوية حضرت وصیت کرد ، آن در که، است)ع(صادق جعفر  خواص اصحاب امام
معلوم . و آن را تأویل نکردند و پس از نقل این حدیث، متعجب نشدند او را غسل دهد،

معصوم مباشر غسل معصوم شمردند غیر  روا می مانند شیخ مفید،،شود اکثر این علما می
معصوم  و اینکه باید حتماً مباشر غسل معصوم،.  با رخصت یا رضایت ولی اوگردد؛ البته

بین متأخرین اخباریین معروف شده است و در میان علمای سابق که عارف به  باشد،
ثابت نبود و این همه کتاب که قدما در کالم و  مسائل کالم و عقاید این فرقه بودند،

از این معنی نام  رایط امام را برشمردند،اصول عقاید و یا خصوص امامت نوشتند و ش
 ).٣٤٧ شعرانی،( »نبردند

صُرد خزاعی از اصحاب   بن  سلیمان.  در کوفهصُرد خزاعی بن  سلیمان حبس 
؛ ٢٠٩ـ٣/٢٠٨ سعد، ابن ( است)ع(حسین  و امام، )ع(حسن  امام ،)ع(علی  امام ،)ص(پیامبر

 جایگاه ،عدی  بن  شهادت حُجر بعد از،او ).٢٨٤ـ٩/٢٨٣ ،معجم رجال الحدیثخویی، 
عنوان رئیس شیعیان کوفه یاد شده  از او به  از آن پس،یافت و عراقیان بینواالیی در 

 نوشتند و )ع(حسین  ای به امام  در خانۀ او گرد آمدند و نامه،ق ٦٠کوفیان در سال . است
 ربال رسید، به ک)ع(حسین   ولی هنگامی که کاروان امامکوفه دعوت کردند،امام را به 

 ). ٣/٣٥٢ طبری،( ای از شیعیان از حضور در کربال خودداری ورزیدند سلیمان و عده
 مامقانی،(اند  دانسته اینکه سلیمان را از شیعیان مخلص سبب ، بهبرخی نویسندگان

حاکم   تن در زندان عبیدهللا،٤٥٠٠«: اند نوشته او در کربال عدم حضوردربارۀ  ،)٣٣/١٩١
که پس از رهایی از  صُرد خزاعی،  بن  از قبیل مختار و سلیمان بردند، سر می به کوفه،

 ؛١٨٩ـ٣٣/١٨٨ ،همان(» صُرد خزاعی قیام کردند  بن  زندان به سرکردگی سلیمان
یک از منابع تاریخی حبس  حال آنکه هیچ). ٧٨ـ٧٧ ،تاریخ شیعهمظفّر، محمدحسین 

 در عدم حضورش پشیمانی او از لکه ازاند و ب نکرده گزارش سلیمان را هنگام واقعۀ کربال
انگارانه  این تعارضات، تاریخ). ٥/٥٥٤ری، طب ؛٤/٣٠٤ سعد، ابن(اند   سخن گفتهکربال

 .کند بودن گزارش حبس وی را تأیید می
ند که تصوف در تعالیم ا  بودهبرخی معتقد. )ع(ارتباط اقطاب صوفیه با امامان

وابستگی و ارتباطی تصوف و تشیع را گی بست  است و دلیل هم ریشه داشتهمذهب تشیع
 با ، همچون بایزید بسطامی و معروف کرخی و جنید بغدادی، که اقطاب صوفیهاند گفته
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 به )ع(واسطۀ این اشخاص، از امامان اند طریقۀ تصوف به اند و مدعی شده ائمۀ شیعه داشته
جستجو کوب،  رین؛ ز٥٩؛ تابنده، ١٥؛ شیبی، ٢/٢٢٤سیدحیدر آملی، (دیگران رسیده است 

آید  نظر می ها، به های کالمی مدعیان این ارتباط فرض افزون بر پیش). ٣٦، در تصوف ایران
برخی خطاهای تاریخی و اشتباهات در شرح سرگذشت برخی از مشاهیر تصوف، مانند 

یا معروف کرخی صوفی با  ،)ع( هادی خلط جنید بغدادی صوفی با جنید، از یاران امام
ارتباط اقطاب صوفیه با «انگارانۀ  ، سبب شده است گزارۀ تاریخ)ع( صادق اران اماممعروف، از ی
 آنکه در منابع تاریخی، از ارتباط میان اقطاب صوفیه با  مطرح شود؛ حال» امامان شیعه

  ).٨٦ـ٤٩، گنابادیهبگی،  حسن: ـ نک( سخنی به میان نیامده است )ع(امامان
، از یاران »ذوالشهادتین«ثابت انصاری، ملقب به  بن  خزیمة . ثابت انصاری  بن  خزیمة

 شرکت داشته )ص(های پیامبر او در جنگ بدر و سایر جنگ.  بوده است)ص(معروف پیامبر
، در صفین حضور یافته و به شهادت رسیده است )ع(و بعدها در زمان حکومت علی

، با خصومتی که برخی از گزارشگران). ٣١ـ٢/٣٠عبدالبر،  ؛ ابن٢٦٦ـ٣/٢٦٤سعد،  ابن(
ثابتی که ملقب به ذوالشهادتین   بن  اند که خزیمة اند، گفته  نشان داده)ع(نسبت به علی

ثابتی که در صفین به  بن  بوده، در زمان عثمان، خلیفۀ سوم، از دنیا رفته و خزیمة 
). ١٠٩ـ١٠/١٠٨الحدید، ابی ؛ ابن٤/٤٤٧طبری، (شهادت رسیده، ذوالشهادتین نبوده است 

شود،  انگارانه بودن این گزارش با مراجعه به منابع حدیثی و تاریخی روشن می ختاری
ثابت و لقب ذوالشهادتین ثبت یاد   بن  چراکه در این منابع، تنها از یک تن با نام خزیمة

 بوده باشد، سخنی )ص(شده و از شخص دیگری با این نام و لقب، که صحابی پیامبر
 ). ١٠/١٠٩الحدید،  ابی ابن(نیست 
در اواخر حکومت امویان و در زمان . حسن بن   و بیعت با عبدهللا )ع( صادق امام

نفس «ملقب به  عبدهللا حسنی،  بن هاشم با محمد بنی برخی از ،)ع(صادق  امامت امام
 امام. بیعت کردند» مهدی«عنوان  به هاشم، شیخ بنی حسن،  بن  و فرزند عبدهللا» زکیه

قیام (هنوز وقت آن «: حسن فرمود  بن   و به عبدهللار باز زداز این بیعت س )ع(صادق 
 از  معروف و نهی  به تا امرخواهی فرزندت را به قیام واداری  ینرسیده و اگر تو م) مهدی

 ،انساب االشرافبالذری،  (»کنیم میکنیم و با پسرت بیعت  ما تو را رها نمی منکر کند،
 بنا به همین ادعا، ).٥٣٥ـ٥٣٢، االرشادید، ؛ شیخ مف١٨٦ الفرج اصفهانی،؛ ابو٣/٣٠٨

 مصری که به امامت ای نویسندهاز قول نیز،  االمام جعفر الصادق و المذاهب االربعه مؤلف
 بن  عبدهللا(هاشم  محمد به شیخ بنی  بن جعفر«:  اعتقادی نداشته، آورده)ع(امام صادق
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رجوع به ). ٣/١٣٩ اسد حیدر،( »دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم: رو کرد و گفت) حسن 
 . کند  روشن می نیزانگارانه بودن این گزارش را تاریخمنابع تاریخی، 

 
 های اصیل تاریخی انگارانه از گزاره های تاریخ های تشخیص گزاره شیوه
 را انگارانه های تاریخ گزارهتوان با توجه و دقت در موارد زیر   میشده،  مصادیق گفتهنظر به
 :تفکیک کرد اصیل تاریخی های از گزاره
  ن امامیدفت ادعای  مانندانگارانه در مآخذ تاریخی، های تاریخ  انعکاس گزاره)١

 .ها در منابع اصیل تاریخی  گزارهاین عدم انعکاسو  ،)ع(سجاد   توسط امام)ع(حسین
 از کشتن خوارج یا )ع(علی  ندامت امامای چون  انگارانه های تاریخ  تعارض گزاره)٢
ای تاریخی اصیل و قراین و شواهد راجع ه  با گزاره،بال ایرانیان از فاتحان مسلماناستق

 . به رویدادهای مربوط به این ادعاها
 .ها دقت در خاستگاه باورهای کالمی گزاره) ٣
گونه که اشاره   همان،برای مثال. ها گذاری باورهای کالمی پدیدآورندۀ گزاره تاریخ) ٤
 از باورهایی است که اخیراً پدید بعد، توسط امام ین امام قبلفدتاعتقاد به غسل و  شد،

 . آمده است
های  صرگرایی در فهم و تفسیر یک گزاره و درنظرگیری احتمال تبیین پرهیز از ح)٥
 خاستگاه اعتقاد به شهادت همۀ امامان، گونه که قبالً اشاره شد،  همان، برای مثال.دیگر

 آن روایت نیز  دیگروده است، حال آنکه تفسیرهایتفسیر خاص یکی از روایات شیعی ب
از اعتبار  انگارانۀ مبتنی بر تفسیر نخست های تاریخ ها گزاره اند که درنتیجۀ آن محتمل

 .شوند ساقط می
 
  نتیجه
ها، تحلیلگر را  توجهی به آن ها هستند و بی انگارانه مانع بزرگ تحلیل داده های تاریخ گزاره

 آن علت که نوعاً خاستگاه نامعتبر دارند، فاقد اعتبار  ها، به ن گزارهای. کند دچار لغزش می
استناد . های تاریخی قرار بگیرند اند و بنابراین، نبایست پایۀ تحلیل داده های تاریخی گزاره

های  ای خاص از مسلمانان نیست و همۀ گرو انگارانه مختص فرقه و نحله  تاریخهای به گزاره
هایی  هایشان به چنین گزاره هی ممکن است در تحلیل و تعلیلکالمی و تفسیری و فق

انگارانه و با رجوع به منابع اصیل  های تاریخ  گزارههای  به ویژگی با توجه. متوسل شده باشند
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های  ز گزاره را اانگارانه های تاریخ توان گزاره تاریخی و ارزیابی خاستگاه باورهای کالمی، می
 . داصیل تاریخی تفکیک کر

 
 منابع

  کریم قرآن افزون بر
 .ش١٣٦٨علمی و فرهنگی، : ، تهرانجامع االسرار و منبع االنوارآملی، سیدحیدر، 

 .ش١٣٧٦جاودان، : سم پاینده، تهران، ترجمۀ ابوالقاتاریخ سیاسی اسالمابراهیم حسن، حسن، 
 .تا جهان، بی: ، تهرانالبالغه نهج شرحالحدید، عبدالحمید،  ابی ابن
 .تا اسماعیلیان، بی: ، تهرانالغابه اُسدالکرام،،  ابی بن   علی اثیر، ابن
 . ش١٣٧٤شریف الرضی، : ، قمالموفقیاتبکار، زبیر،  ابن
: ، بیـروت  اسماء المغتالین مـن االشـراف فـی الجاهلیـة و االسـالم            حبیب بغدادی، محمد،      ابن
 . ق١٤٢٢الکتب العلمیه، دار
 . ق١٤١٥دار الکتب العلمیة، : ، بیروتیز الصحابهاالصابة فی تمیعلی،  حجر، احمد بن  ابن
 .تا دار صادر، بی: ، بیروتمسندحنبل، احمد،  ابن
 . ق١٤١٧دار احیاء التراث العربی، : ، بیروتاالعیان وفیاتمحمد،  خلکان، احمد بن  ابن

 . ق١٤١٤دارالفکر، : ، بیروتالکبری الطبقاتابن سعد، محمد، 
 . ق١٣٧٦مکتبة الحیدریة، : ، نجفطالب مناقب آل ابیعلی،  شهرآشوب، محمد بن  ابن
 . ق١٤١٥، العلمیةدار الکتب : ، بیروتاالستیعابعبدهللا،   بن  عبدالبر، یوسف ابن
 . ق١٤٠٨دار احیاء التراث العربی، : ، بیروتالبدایة و النهایة،  کثیر، اسماعیل ابن

 . ش١٣٧٤الشریف الرضی، : ، قمالطالبیین مقاتلابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، 
 . ق١٤٠٥دار االضواء، : ، بیروتاالئمة معرفة فی الغمةکشف اربلی، علی بن عیسی، 

،  ٥، ش   ٩، سـال    معرفت،  »های فکری در بحث امامت و عصمت        پاسخی به چالش  «استادی، رضا،   
 .١٣٧٩، آذر و دی ١٤ـ٨صص 

 . ق١٤٠٣ الکتاب العربی، دار: ، بیروتاالربعة و المذاهب )ع(االمام الصادقاسد حیدر، 
، االسـالمیة مرکز الغدیر للدراسـات     : ، قم  و االدب  السنةالغدیر فی الکتاب و     امینی، عبدالحسین،   

 . ق١٤١٦
های اموی و عباسی در جعـل و تـرویج حکایـت ازدواج عمـر بـا            انگیزۀ دولت امینی، محمـد،    

 .تا جا، بی ، بی)ع(کلثوم حضرت ام
 . ق١٤٠١دار الفکر، : ، بیروتالبخاری یحصحاسماعیل،  بخاری، محمد بن 
 . ق١٣٩٨، العلمیةدار الکتب : ، بیروتالبلدان فتوح یحیی،  بالذری، احمد بن
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 . ق١٤١٩، الشهیدة الصدیقةدار : ، قمعشر نیاالث االئمة امامةفی  رسالةتبریزی، جواد، 

 . ق١٤٢٤، )ع( االمام الصادقمؤسسة: ، قمالمیسرة الرجالیة الموسوعةاکبر،  ترابی، علی
 . ش١٣٧٦امیرکبیر، : ، تهرانالبالغة  فی شرح نهج الصباغةبهج تستری، محمدتقی، 

 فرهنگ و ارشـاد اسـالمی،      سازمان چاپ و انتشارات وزارت    : ، تهران خلفا تاریخجعفریان، رسول،   
 . ش١٣٧٤

 . ق١٤٢٤محالتی، : ، قمالمفید من معجم رجال الحدیثجواهری، محمد، 
 . ش١٣٨١ققنوس، : ، تهرانسازش و ستیزچوکسی، جمشید گرشاسب، 

 . ق١٤٠٣نا،  بی: ، عمانالفضیة العقودحارثی اباضی، 
 .تا راث العربی، بیدار احیاء الت: ، بیروتالشیعة وسائلحسن،  حر عاملی، محمد بن 
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 .١٣٩٠، زمستان ١٠٩ـ٩٣، صص ٣٠سال 
، ١٨ــ ١٧، ش کالمـی  ـ  های فلـسفی  پژوهش، مجلـۀ  »ها و پیامدها عدالت صحابه، زمینه«همو، 
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 . ش١٣٨٥سبط النبی، : ، قمگنابادیههمو، 

 . ش١٣٨٢دلیل ما، : ، قمغدیر حماسۀحکیمی، محمدرضا، 
 .٢٠٠٨، العلمیةدار الکتب : ، بیروتالحلبیة السیرةالفرج،  نورالدین، ابیحلبی، 

 . ق١٣٧٠، حیدریة مطبعة: ، نجفمختصر بصائر الدرجاتحلی، حسن بن سلیمان، 
ـ   انیشواپیخرازی، محسن و دیگـران،       ـ  یزنـدگ : الـسالم   همی معصوم عل  چهـارده معـصوم     ۀنام

 . ش١٣٩٠ انتشارات مسجد مقدس جمکران،: ، قمالسالم همیعل
 . ق١٤٠٧بیدار، : ، قماالثر کفایةخزاز قمی، علی بن محمد، 

 .تا امید، بی: جا ، بیالبیان فی تفسیر القرآنخویی، ابوالقاسم، 
 . ق١٤١١لطفی، : ، قمالطهارةهمو، ابوالقاسم، 
 . ق١٤١٢، االسالمیة الثقافةمرکز نشر : جا ، بیمعجم رجال الحدیثهمو، ابوالقاسم، 

 . ق١٣٨٢، المعرفةدار : ، بیروتاالعتدال میزانبن عثمان، ذهبی، احمد 
 .تا  االمام المهدی، بیمؤسسة: ، قمالخرائج و الجرائحالدین،  راوندی، قطب

 . ش١٣٦٩امیرکبیر، : ، تهرانوجو در تصوف ایران جستکوب، عبدالحسین،  زرین
 . ش١٣٨٠سخن، : ، تهراندو قرن سکوتهمو، 
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 . ش١٣٨٩، )ع( صادق مؤسسۀ امام: ، قم امامیهمنشور عقایدسبحانی، جعفر، 
 . ش١٣٨١چاف، : ، قم)ع( حسین گشایی دختران امام چهرهسنقری حائری، محمدعلی، 

 .تا هجرت، بی: ، قمالبالغه نهج حسین،  سید رضی، محمد بن
آستان مقـدس   : ، ترجمۀ امیرسلمان رحمتی، مشهد    االنبیاء تنزیهسید مرتضی، علی بن حسین،      

 . ش١٣٧٧رضوی، 
 . ق١٤٠٥دار القرآن الکریم، : ، قمالمرتضی رسائلهمو، 

 . ش١٣٨٣علمی و فرهنگی، : ، تهرانتاریخ تحلیلی اسالمشهیدی، جعفر، 
اکبـر شـهابی،    ، ترجمـه و نگـارش علـی   بستگی میان تصوف و تشیع  همشیبی، کامل مـصطفی،     

 . ش١٣٥٣: دانشگاه تهران: تهران
 . ش١٣٨٤ هجرت، :، قممنتهی اآلمالشیخ عباس قمی، 

 . ش١٣٨٠اسالمیه، : ، ترجمۀ ساعدی، تهراناالرشادشیخ مفید، 
 . ش١٣٧١ الشیخ المفید، اللفیةالمؤتمر العالمی : ، قماالمامیة اعتقادات تصحیحهمو، 

 .تا کتابخانۀ سنایی، بی: ، تهرانالحقائق طرائقشیرازی، محمدمعصوم، 
 . ق١٤١٤، العلمیةدار الکتب : ، بیروتشادسبل الهدی و الریوسف،  صالحی شامی، محمد  بن

 .تا االعلمی، بی: ، تهرانالشیعه تأسیسصدر، حسن، 
 . ش١٣٧١ الشیخ المفید، اللفیةالمؤتمر العالمی : ، قماالعتقادات  علی، صدوق، محمد بن

 . ق١٤٠٤اعلمی، : ، بیروتعیون اخبار الرضاهمو، 
 التابعـة  النـشر االسـالمی      مؤسـسة : غفـاری، قـم   اکبر    ، چاپ علی  النعمةکمال الدین و تمام     همو،  

 . ق١٤٠٥ المدرسین، لجماعة
 . ق١٤٠٤النشر االسالمی، : ، قمالفقیه الیحضره منهمو، 

 . ش١٣٦٢االعلمی، : ، تهرانالدرجات بصائرصفار، محمد بن حسن، 
 . ش١٣٤٨مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسالمی، : ، قماسالم شیعه درطباطبایی، محمدحسین، 

 . ق١٤٢٢، االسوةدار : ، تهراناالحتجاجعلی،  برسی، احمد بن ط
 .ش١٣٣٨، االسالمیة العلمیة المکتبة: ، تهراناعالم الوری بأعالم الهدیطبرسی، فضل بن حسن، 

 العظمـی المرعـشی النجفـی،       هللا  آیـة  مکتبة: ، قم  و وفیاتهم  االئمةتاج الموالید فی موالید     همو،  
 . ق١٤٠٦

 .تا دار التراث، بی: ، بیروتتاریخ االمم و الملوکیر، جر طبری، محمد بن 
 . ش١٣٦٣، االسالمیةدار الکتب : ، تهراناالستبصارحسن،  طوسی، محمد بن 

 . ش١٣٦٥، االسالمیةدار الکتب : ، تهرانتهذیب االحکامهمو، 
 . ق١٤٢٥، االسالمیة المعارف مؤسسة: ، قمالغیبة کتابهمو، 
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 . ش١٣٦٩مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، 

 النـشر االسـالمی،   مؤسـسة : ، قـم کشف المراد فی شرح االعتقاد  عالمه حلی، حسن بن یوسـف،       
 . ق١٤٠٧

 .تا جا، بی ، چاپ سنگی، بیتجرید شرحمالعلی، فاضل قوشجی، 
 . ش١٣٨٠دفتر تبلیغات اسالمی، : ، قمااللهیة اللوامعفاضل مقداد، 

 . ش١٣٩١آدینۀ سبز، : ، تهران)ترجمۀ نفس المهموم( در کربال چه گذشت؟شعرانی، ابوالحسن، 
 . ق١٣٨٨، االسالمیةدار الکتب : ، تهرانالکافییعقوب،  کلینی، محمد بن 

 . ق١٤٠٦دار احیاء التراث العربی، : ، بیروتالموطّأالک، مالک بن انس، م
 . ق١٤٣١البیت الحیاء التراث،   آلمؤسسة: ، قمتنقیح المقالمامقانی، عبدهللا، 

 .تا حاذق، بی: ، قممهدیه ادعیۀمجتهدی سیستانی، 
 . ش١٣٨٦، االسالمیةدار الکتب : ، تهراناالنوار بحارمجلسی، محمدباقر، 

 . ش١٣٨٠رشیدی، : ، تهرانالعیون جالءو، هم
 . ش١٣٨١مکتبة عزیزی، : ، قمالبحار مشرعةمحسنی، محمدآصف، 

 . ش١٣٩٢دار النشر االدیان، : ، قمالمعتبرة االحادیث معجمهمو، 
 . ش١٣٨٠دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : ، تهرانالطالبیین مقاتل ترجمۀمحالتی، هاشم، 

علمـی و فرهنگـی،     : ، ترجمـۀ ابوالقاسـم پاینـده، تهـران        ذهبال مروجمسعودی، علی بن حسین،     
 . ش١٣٧٤

 . ق١٤٢٠دار احیاء التراث العربی، : ، بیروتصحیح مسلم بشرح االمام النوویمسلم بن حجاج، 
 . ش١٣٦٩صدرا، : ، تهرانتاریخ فلسفۀمطهری، مرتضی، 

 . ش١٣٧٧صدرا، : ، قم و تهرانآثار مجموعۀهمو، 
 . ش١٣٥٩انتشارات صدرا، : ، قمایران و مخدمات متقابل اسالهمو، 

 . ش١٣٨٥دار الفکر، : ، ترجمۀ علی شیروانی، قمدر باب علم امام پژوهشیمظفر، محمدحسین، 
 .ش١٣٦٨دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : ان، ترجمه و نگارش محمدباقر حجتی، تهرشیعه تاریخهمو، 

 .تا نا، بی جا، بی ، بیاالمامیة عقائدمظفر، محمدرضا، 
 . ق١٤١٣ النشر االسالمی، مؤسسة: ، قم القرآن من التحریفصیانةمعرفت، محمدهادی، 
 . ش١٣٧١سیدالشهدا، : ، ترجمۀ مرتضی فهیم کرمانی، قمکربال ساالرمقرم، سیدعبدالرزاق، 

: ، ترجمـۀ ضـیاءالدین عالیـی طباطبـایی، تهـران          ای بر فلسفۀ تاریخ    مقدمه،  .، دابلیـو  .والش، ایچ 
 . ش١٣٦٣امیرکبیر، 

 . ق١٤١٣ االعلمی للمطبوعات، مؤسسة: ، بیروتتاریخ الیعقوبیواضح،  یعقوبی، ابن
 . ق١٤٣٣مجمع الفکر االسالمی، : ، قم التاریخ االسالمیموسوعةیوسفی غروی، محمدهادی، 


