
على (ع) در نامه تاریخى اش به امام حسن ضمن سفارش به مسائلى درباره اهمیت تاریخ چنین مى فرماید:

ی ُعْدُت َکأََحِدِھْم بَْل  ْم َحتَّ ارِِھ ْم َو ِسْرُت ِفی آثَ ارِِھ بَ ْرُت ِفی أَْخ ِِھْم َو َفکَّ َمال لِی َفَقْد نََظْرُت ِفی أَْع بْ ْرُت ُعُمَر َمْن َکاَن َق َْم أَُکْن ُعمِّ ی َو إِْن ل یَّ إِنِّ أَْی بُنَ

َی آِخِرِھم ؛ ِِھْم إِل ل ْرُت َمَع أَوَّ ْم َقْد ُعمِّ َیَّ ِمْن أُُمورِِھ ی بَِما انْتََھی إِل َکأَنِّ

فرزندم! من هر چند عمر پیشینیان را یک جا نداشته ام، ولى در اعمال آنها نظر افکندم، در اخبارشان اندیشه نمودم و در آثارشان به سیر و سیاحت پرداختم، آن چنان که 

گویى همچون یکى از آنها شدم، بلکه گویى من به خاطر آنچه از تجربیات تاریخ آنان دریافته ام با اولین و آخرین آنها عمر کرده ام"!. 

نامه ۳۱ نھج البالغه



د﹁︐︣ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ︎︥و﹨︩
﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︩ ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥

﹩﹍﹠﹨︣﹁ - ﹩﹝﹚︻ ﹤︪︣﹡
بهار و تابستان ٩۴ | ۶٠٠٠ تومان

 ،﹩ا﹢︪﹫ ﹎︣وه ﹝︪ــ︀ور: ︖️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟  ﹢︨ــ﹀﹩ ︾︣وی،︎ 
﹙﹫﹞︀﹡﹩ ا﹝﹫︣ی، ﹝︺︀و﹡️ ︑ ︉︢﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥،  ︾﹠﹢ی، ﹫︡ری، ا﹜﹢︣ی،︨ 
﹞﹫﹠﹩(ره)، ﹎︣وه ︑︀ر ا︨﹑م ︗︀﹝︺﹤ ا﹜﹞︭︴﹀﹩(ص)  ﹎︣وه ︑︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ا﹝︀م︠ 

︀︣ دو︨︐︀ن و ا︨︀︑﹫︡ی ﹋﹥ ﹝︀ را در ︑﹢﹜﹫︡ ا﹟ ا︔︣ ︀ری ر︨︀﹡︡﹡︡.  و︨ 

︀﹞ ﹩و ر︨︀﹜️ ︑︀ر ۴   ︨ــ︣﹝ــ﹆ــ︀﹜ـــ﹥|   ︑︀ر   

    ︑︀ر و ︨﹫︣ه | ︋﹥ ﹋﹢︫︩ ا﹝﹫︣ ︻﹞﹢︾﹑﹝﹩

۶     ﹡﹍︀ه و︥ه| ︨﹫︣ ︑︴ّ﹢ر ︻﹙﹛ ︑︀ر و ︑︀ر ﹡﹍︀ری و روش ︑︭﹫﹏ در ︻﹙﹛ ︑︀ر| ﹝﹞︡﹨︀دی ﹢︨﹀﹩ ︾︣وی

١۵  ﹝︊︀دی دا﹡︩
 ١۶    ﹁﹙︧﹀﹥ ︑︀ر﹞ | ︧﹟ ا﹜﹢︣ی

٢٢     ︎﹫︪﹠︀د ︵︣ح واره ای ︋﹢﹝﹩ ︋︣ای ﹁﹙︧﹀﹥ ︑︀ر﹞| ︧﹟ ا﹜﹢︣ی
٣٠     ﹁﹙︧﹀﹥ ﹡︷︣ی ︑︀ر | ︗﹢اد ︨﹙﹫﹞︀﹡﹩ ا﹝﹫︣ی

٣۴     ا﹫︀ء ︑﹞︡ن ا︨﹑﹝﹩ | ︨﹫︡ ︻﹙﹫︣︲︀ وا︨︺﹩
٣٧ ﹇﹙﹞︣و دا﹡︩

٣٨     ︑︀ر، ︨﹫︣ه و ︻﹙﹢م ︑︀ر﹩ در ︎﹫﹢﹡︡ ︋︀ ا︗︐︀د | ︨﹫︡ ا﹞︡ ﹝︡دی 
﹩︡ی ︎﹫︪﹢ا﹞ | ︀د و ︑︀ر︐︗۴٢     ا

︀︗     ۴۴﹍︀ه ︑︀ر در ﹨﹠︨︡﹥ ︻﹙﹢م د﹠﹩ | ا﹝﹫︣ ︾﹠﹢ی
۴٨     ︎﹫﹢﹡︡ ︑︀ر ︋︀ ﹝︐﹢ن د﹠﹩ |  ﹝﹞︡ ر︲︀ ︗︊︀ری

۵٢     ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی «︑︭﹫﹏ ︑︀ر» در ﹫︀ت ︮﹠﹀﹩ ︵ّ﹙︀ب و «ا﹨︡اف ︑︭﹫﹙﹩» آن | ︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن 
︉︀︵ ︡ی﹞ | ﹏︋︀﹆︐﹞ ؛ ︎﹫﹢﹡︡ی﹏﹫﹚︑ و ︑﹢ان ﹩۶٠     درک ︑︀ر

۶٣     ︲︣ورت ﹝︴︀﹜︺﹥ ︑︀ر و ︑︀ر ﹝︺︀︮︣ا︣ان و ︗︀ن | ︨﹫︡ ︧﹟ ﹁﹑ح زاده
۶٧ روش ︫﹠︀︨﹩

۶٨     ا︗︐︀د در ︻﹙﹛ ︑︀ر | ﹝﹞︡ ︻﹙﹩ ︗︀ودان
﹩︀︊︵︀︊︵ ﹜︸︀﹋ ︡﹝﹞ ︡﹫︨ | ︀ه ﹁﹆﹥ ا﹜︧﹫︣ه﹍︀︗ و ﹩︐︧﹫     ٧٢

٧٧     ﹝﹠︊︹ ︫﹠︀︨﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑︀ر |  ﹝︭︴﹀﹩ ︮︀د﹇﹩
٨٢     ﹎﹠︕ ︎﹠︀ن؛ ﹡︧ و ا︨﹠︀د ﹝︴﹢ط ︻﹙﹞﹩ |  ︨﹫︡ ︮︀دق ︧﹫﹠﹩ ا︫﹊﹢ری

﹩︑︣︱ ﹟︧  | ﹩٨۵     درآ﹝︡ی ︋︣ ﹡﹆︡ ︑︀ر
٨٩     ﹝﹠︀︋︹ و ︨﹫︣ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ︑︀ر |  ﹝︺︀و﹡️ ︑ ︉︢﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥؛ د﹁︐︣ ا﹝﹢ر ﹁︣﹨﹠﹍﹩

﹩︨︀﹠︫ ️ ٩٣ و︲︺﹫
︩ رو |  ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︮﹀︣ی ٩۴     ︑︀ر آ﹝﹢زی در ﹢زه ﹨︀؛ و︲︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د، ﹝︧﹫︣ ︎﹫

٩٩     راه ﹡﹞︀| ︋﹥ ﹋﹢︫︩ ا﹝﹫︣ ︻﹞﹢︾﹑﹝﹩

  ︨﹫︣ه ︋︤ر﹎︀ن |  ︨﹫︡ ﹝︧﹟ ا﹝﹫﹟  |  ︋﹥ ﹋﹢︫︩  ︡﹝﹞︧﹫﹟ ﹁︣و︾﹩

︹﹝ ︣ح︫   ︫   ١٠۶
︡ر د﹝︪﹅  ︎  ١١٠
١١۴   راه ا︮﹑ح

﹛ ﹨︣ روز   ︨  ١١٧
︣گ آ︠︣  ︋  ١١٩
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1920



︥و﹨︩ ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥ ︀︮︉ ا﹝︐﹫︀ز |  ﹝︺︀و﹡️︎ 
﹝︡︣ ﹝︧﹢ل |  ّ︨﹫︡ ︻﹙﹩ ︻﹞︀د

﹡︀︸︣ ﹋﹫﹀﹩ |﹝︖︐︊﹩ زار︻﹩
﹩﹡︀︨︣د︋﹫︣ |﹝︭︴﹀﹩ ﹋︀و

د︋﹫︣ ︨︣و︦ ︎︣و﹡︡ه ︻﹙﹛ | ا﹝﹫︣ ︻﹞﹢ ︾﹑﹝﹩
د︋﹫︣ ︨︣و︦ ︨﹫︣ه ︋︤ر﹎︀ن | ︡﹝﹞︧﹫﹟ ﹁︣و︾﹩

﹝︡︣ ا︗︣ا﹩ | ر︲︀ ︔︀﹡﹩
﹨﹫︣︣︑ ️ــ﹥ |  ا﹝﹫︣ ︻﹞﹢ ︾﹑﹝﹩، ﹝ــ︡ی ﹝﹞ ،︣﹁ ﹅﹆︡ی 
﹩﹡︀ا︋︣ا﹨﹫﹛ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩،  ﹋︀﹝︣ان ︻︴︀ر ﹋︀︫︀﹡﹩، ﹝︭︴﹀﹩ ﹋︀و ،﹩︊︨︀﹝︵

︣وف ﹡﹍︀ر |  ︻﹙﹩ ︗﹢اد د﹨﹆︀﹡﹩
 ︡﹡﹢﹛︀ و︣ا︨︐︀ر |  ︻﹙﹫︣︲︀︨ 

︡ا﹇️  ︮︡﹝﹞  | ﹉﹫﹁︣ی و ︵︣اح ﹎︣ا﹠﹨ ︣︡﹞
Graphic. umsa. ir

︻﹊︀س |  ﹝︭︴﹀﹩ ﹝︺︣ا︗﹩
︵︣ا﹩ ﹜﹢﹎﹢(﹡︀﹝﹢اره) | ﹝﹫︓﹛ ا︫︺︣ی

︑﹢ز︹ و ا︫︐︣اک |  ︻﹙﹩ ﹝︡وی
︑﹙﹀﹟ ︑﹢ز︹ و ا﹝﹢ر ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ | ٠٩١٩۵٨٧۶٠۴٠

٣٧١۶۵/١٣٣ :﹩︐︧ ﹠︡وق︎   ︮،﹜﹇  | ﹩﹡︀︪﹡

ار︑︊︀ط ︋︀ ︨︣د︋﹫︣ :  ٠٩٣٧٣۴٣٧٢٩١
rahnameh@yahoo. com:﹉﹫﹡ا﹜﹊︐︣و ️︧︎

 .️︧﹫﹡ ﹤︪︣﹡ ن﹐﹢︧﹞ ︀ه﹎︡د ً︀ ︡ه در ا︪︣﹡ ﹟﹥، ا﹜︤ا﹝ ﹝︴︀﹜︉ درج︫ 

 در ایـن مصاحبـه اسـتاد ابتدا به مسـئله تعریـف تاریخ و اینکـه تحصیل فرع بـر تحقیق تاریخ 
اسـت پرداخته اسـت. سـپس سـاختار تاریخ اسـالمى و چگونگى شـیوع اصطالح سـیره را بیان 
مى نماینـد و سـیر تطـورات تاریـخ نگارى مسـلمانان و شـیعه را به همـراه اسـامى و کتب مهم 
بـه ترتیـب زمانـى به طـور مفصـل بیـان مى نماینـد. در ادامـه وضعیت تاریـخ پژوهـى در حوزه 
امـروز و اهمیـت آن در اجتهـاد و فقاهـت را یـادآور مى شـوند و اصل مهـم در تحلیل را تحقیق 
بـه ترتیـب زمانـى به طـور مفصـل بیـان مى نماینـد. در ادامـه وضعیت تاریـخ پژوهـى در حوزه 
امـروز و اهمیـت آن در اجتهـاد و فقاهـت را یـادآور مى شـوند و اصل مهـم در تحلیل را تحقیق 
بـه ترتیـب زمانـى به طـور مفصـل بیـان مى نماینـد. در ادامـه وضعیت تاریـخ پژوهـى در حوزه 

و شـناخت متـون و گزاره هـاى صحیـح بیـان مى نمایند. سـپس مالکات سـنجش خبـر را ارائه 
آن بر مسـلمات از جمله قرآن و وحى، مسـلمات حدیثى و مسـلمات تاریخى و. . . دانسـته اند. 
و شـناخت متـون و گزاره هـاى صحیـح بیـان مى نمایند. سـپس مالکات سـنجش خبـر را ارائه 
آن بر مسـلمات از جمله قرآن و وحى، مسـلمات حدیثى و مسـلمات تاریخى و. . . دانسـته اند. 
و شـناخت متـون و گزاره هـاى صحیـح بیـان مى نمایند. سـپس مالکات سـنجش خبـر را ارائه 

در نهایـت نیـز تأثیـر و تأثـر علـوم دینـى و حـوزوى و تاریـخ بـر یکدیگر را بـا بیاناتى اشـاره 
آن بر مسـلمات از جمله قرآن و وحى، مسـلمات حدیثى و مسـلمات تاریخى و. . . دانسـته اند. 
در نهایـت نیـز تأثیـر و تأثـر علـوم دینـى و حـوزوى و تاریـخ بـر یکدیگر را بـا بیاناتى اشـاره 
آن بر مسـلمات از جمله قرآن و وحى، مسـلمات حدیثى و مسـلمات تاریخى و. . . دانسـته اند. 

مى نمایند. 

در ایـن مصاحبه اسـتاد گرانقـدر ابتدا به معرفى و توضیح علوم تاریخى(سـیره، انسـاب، رجال 
و. . . . ) پرداختـه و بـه بیـان اهمیـت بکارگیـرى تمام این علـوم در موضوع واحد براى رسـیدن 
بـه واقـع مى پردازنـد. در ادامـه بـا تاکید بـر اهمیـت واقع گرایـى و دورى از حجت  گرایى، تاثیر 
ایـن علـوم بـر واقع گرایـى را بیان مى نماینـد. در نهایت نیز توصیه به کار و همت در گسـترش 

و بازیابـى میراث اهل بیـت مى نمایند. 

در ایـن مصاحبه اسـتاد پیرامون اسـناد و نسـخ خطى و فـرق بین ایـن دو  و بهره هاى مهمى که 
از اسـناد میتوان برد سـخنانى بیان مى نمایند و در ادامه به بیان مشـکالت از جمله عدم آشنایى 
در ایـن مصاحبه اسـتاد پیرامون اسـناد و نسـخ خطى و فـرق بین ایـن دو  و بهره هاى مهمى که 
از اسـناد میتوان برد سـخنانى بیان مى نمایند و در ادامه به بیان مشـکالت از جمله عدم آشنایى 
در ایـن مصاحبه اسـتاد پیرامون اسـناد و نسـخ خطى و فـرق بین ایـن دو  و بهره هاى مهمى که 

طـالب، عـدم کار حـوزه در زمینـه نسـخ خطـى و اسـتفاده از این نسـخ و عدم فهرست نویسـى 
نسـخ خطى پرداخته  و حل برخى مشـکالت را در تسریع فهرست نویسـى، آشنایى با زبان هاى 
طـالب، عـدم کار حـوزه در زمینـه نسـخ خطـى و اسـتفاده از این نسـخ و عدم فهرست نویسـى 
نسـخ خطى پرداخته  و حل برخى مشـکالت را در تسریع فهرست نویسـى، آشنایى با زبان هاى 
طـالب، عـدم کار حـوزه در زمینـه نسـخ خطـى و اسـتفاده از این نسـخ و عدم فهرست نویسـى 

خارجـى بـراى محققـان کـه بتواننـد بـا کتابخانه هـاى کشـورهاى دیگـر ارتبـاط برقـرار کنند 
مى داننـد و در نهایـت نیـز بـه معرفى برخى مراکـز و وضعیت آنها جهت مراجعـه طالب براى 

پژوهـش مى پردازنند.  

 از سـحرگاه سـال 1284ه. ق تـا سـحرگاه 1371ه. ق کتـاب عمـر مـردى ورق مى خـورد 
کـه بى اغـراق مى تـوان او را مـرد روزهـاى طوفانـى دانسـت. مـردى کـه تبـار و ریشـه اش سـند 

مردانگـى اش را اصالـت بخشـیده اسـت تـا راز ایـن طوفـان سـر بـه مهـر نمانـد:
«ابومحمد الباقر محسـن ابن عبدالکریم ابن سـیدعلى ابن سـید محمد امین ابن سید ابى الحسن 
موسـى ابن سـید حیدر ابن سـیداحمد ابن سـید ابراهیم. . . ابن زید بن على بن الحسـین». مردى 
کـه یـادش حتـى پـس از ایـن همـه سـال هاى دور و دراز و در میان ایـن همه اضطـراب روزهاى 
سـیاه دمشـق از خاطِر رود برادا زدوده نشـده اسـت. مردى که طعم تلخ تفرقه را در کامش تاب 
نمـى آورد و از هـر روزنـه اى بـراى دسـت یابى به نور همدلى میان شـیعه و سـنى بـر علیه چهره 
سـیاه دمشـق از خاطِر رود برادا زدوده نشـده اسـت. مردى که طعم تلخ تفرقه را در کامش تاب 
نمـى آورد و از هـر روزنـه اى بـراى دسـت یابى به نور همدلى میان شـیعه و سـنى بـر علیه چهره 
سـیاه دمشـق از خاطِر رود برادا زدوده نشـده اسـت. مردى که طعم تلخ تفرقه را در کامش تاب 

مشـّوه اسـتعمار بهره مى بـرد. مردى که مرهـم دردهاى صیدا و مرحم دل شکسـتگى هاى صور 
بـود. قهرمـان قصه هاى شـب کودکان شـقراء بى شـک هنـوز براى ما آنطـور کـه در خاطر جبل 
مشـّوه اسـتعمار بهره مى بـرد. مردى که مرهـم دردهاى صیدا و مرحم دل شکسـتگى هاى صور 
بـود. قهرمـان قصه هاى شـب کودکان شـقراء بى شـک هنـوز براى ما آنطـور کـه در خاطر جبل 
مشـّوه اسـتعمار بهره مى بـرد. مردى که مرهـم دردهاى صیدا و مرحم دل شکسـتگى هاى صور 

عامل عزیز اسـت، شـناخته شـده نیسـت با این حال این کوتاِه کوتاه، شـاید ناشـنیده هاى اندکى 
از او را التیام بخشد. 

آنچه مى خوانید مرور کوتاهى است  بر  زندگى سید محسن امین (ره). 
از او را التیام بخشد. 

آنچه مى خوانید مرور کوتاهى است  بر  زندگى سید محسن امین (ره). 
از او را التیام بخشد. 

سیره بزرگان



رسدبیر  

رسمقاله

تاریخ و رسالت تاریخی ما
ناپذيـر و قابل توجه از دانـش و به دنبـال آن تخصص گرايى، واقعيـت انكار ناپذيـر و قابل توجه از دانـش و به دنبـال آن تخصص گرايى، واقعيـت انكار ناپذيـر و قابل توجه  از دانـش و به دنبـال آن تخصص گرايى، واقعيـت انكار گرايـش علمـى بـه حوزه خاصـى از دانـش و به دنبـال آن تخصص گرايى، واقعيـت انكار گرايـش علمـى بـه حوزه خاصـى 
با اسـتناد به برخى كه مى توان براى آن پشـتوانه عقلى جسـت و يا با اسـتناد به برخى كه مى توان براى آن پشـتوانه عقلى جسـت و يا با اسـتناد به برخى  كه مى توان براى آن پشـتوانه عقلى جسـت و يا امروز نهادهاى علمى اسـت. مسـئله اى كه مى توان براى آن پشـتوانه عقلى جسـت و يا امروز نهادهاى علمى اسـت. مسـئله اى 
يونس به عنـوان نمونه مى توان بـه روايت نقل شـده از يونس به عنـوان نمونه مى توان بـه روايت نقل شـده از يونس  به عنـوان نمونه مى توان بـه روايت نقل شـده از رفتارهـاى معصوميـن، پيشـينه تاريخى فراهـم نمود. به عنـوان نمونه مى توان بـه روايت نقل شـده از رفتارهـاى معصوميـن، پيشـينه تاريخى فراهـم نمود. 
و كه بـه محضر امام صادق)عليه السـام( تشـّرف يافت و كه بـه محضر امام صادق)عليه السـام( تشـّرف يافت و  كه بـه محضر امام صادق)عليه السـام( تشـّرف يافت بـن يعقـوب دربـاره مردى از اهالى شـام اشـاره كرد كه بـه محضر امام صادق)عليه السـام( تشـّرف يافت بـن يعقـوب دربـاره مردى از اهالى شـام اشـاره كرد 
و آن حضـرت نيـز وى را در گرايش هاى مختلف درخواسـت مناظـره در برخى مسـائل علمـى را مطرح نمود و آن حضـرت نيـز وى را در گرايش هاى مختلف درخواسـت مناظـره در برخى مسـائل علمـى را مطرح نمود و آن حضـرت نيـز وى را در گرايش هاى مختلف 
االحول )معروف به مومن طاق(، هشـام بن سـالم، كامـى بـه افـراد خاصى چون حمران بـن اعين، ابو جعفر االحول )معروف به مومن طاق(، هشـام بن سـالم، كامـى بـه افـراد خاصى چون حمران بـن اعين، ابو جعفر االحول )معروف به مومن طاق(، هشـام بن سـالم، 
خود ايشـان به قضـاوت و جمع بنـدى مناظره ماصـر و هشـام بـن حكـم، ارجـاع داده و در نهايت خود ايشـان به قضـاوت و جمع بنـدى مناظره ماصـر و هشـام بـن حكـم، ارجـاع داده و در نهايت خود ايشـان به قضـاوت و جمع بنـدى مناظره  ماصـر و هشـام بـن حكـم، ارجـاع داده و در نهايت قيـس بـن ماصـر و هشـام بـن حكـم، ارجـاع داده و در نهايت قيـس بـن 
السـام( در راسـتاى تربيت شـاگردان ايـن روايت، پيامى صريح در زمينه حركت امام صادق)عليه السـام( در راسـتاى تربيت شـاگردان ايـن روايت، پيامى صريح در زمينه حركت امام صادق)عليه السـام( در راسـتاى تربيت شـاگردان  ايـن روايت، پيامى صريح در زمينه حركت امام صادق)عليه . ايـن روايت، پيامى صريح در زمينه حركت امام صادق)عليه .  پرداخت نـد1
چه بسـا بايـد در برخى علمـى دارد و نيز گواهى بر اين حقيقت اسـت كه چه بسـا بايـد در برخى علمـى دارد و نيز گواهى بر اين حقيقت اسـت كه چه بسـا بايـد در برخى  علمـى دارد و نيز گواهى بر اين حقيقت اسـت كه متخصـص در حوزه هـاى گوناگـون علمـى دارد و نيز گواهى بر اين حقيقت اسـت كه متخصـص در حوزه هـاى گوناگـون 

رشـته علمى، افراد صاحب نظرى وجود داشـته باشـند. از موضوعـات خـاص در يك رشـته علمى، افراد صاحب نظرى وجود داشـته باشـند. از موضوعـات خـاص در يك رشـته علمى، افراد صاحب نظرى وجود داشـته باشـند. 
بـا ايـن همـه، وجود برخى نگرش هاى تنگ نظرانه و نادرسـت نسـبت به حـوزه دانش تاريخ و خارج دانسـتن 
آن از مقـوالت قابـل تحقيـق علمـى، باعث شـده تـا زمينه هاى رشـد و پويايى اين حـوزه از دانش، همسـان 
ديگـر اقرانـش بـه پيش نرفته و اسـف مندانه بايد اذعان نمود كه جايگاه شايسـته و با اهميت خـود را در متن 
حـوزه و در سـاحت نظريه پـردازى علمى از دسـت داده و به سـاير نهادهـا و مراكز علمى واگذار نموده اسـت. 

و امت هـا و مكاتب و در محورهـاى گوناگونـى در حال انجام اسـت؛ از تاريـخ انبيا و امت هـا و مكاتب و در محورهـاى گوناگونـى در حال انجام اسـت؛ از تاريـخ انبيا و امت هـا و مكاتب و  در محورهـاى گوناگونـى در حال انجام اسـت؛ از تاريـخ انبيا امـروزه مطالعـات تاريخـى در محورهـاى گوناگونـى در حال انجام اسـت؛ از تاريـخ انبيا امـروزه مطالعـات تاريخـى 
و فكـرى در ادوار غيراسـامى تـا تاريخ فرهنگ و تمدن و تحوالت اجتماعى، سياسـى و فكـرى در ادوار غيراسـامى تـا تاريخ فرهنگ و تمدن و تحوالت اجتماعى، سياسـى و فكـرى در ادوار  غيراسـامى تـا تاريخ فرهنگ و تمدن و تحوالت اجتماعى، سياسـى فرقه هـاى اسـامى و غيراسـامى تـا تاريخ فرهنگ و تمدن و تحوالت اجتماعى، سياسـى فرقه هـاى اسـامى و 
دامنه رويكردهاى فلسـفى و نظـرى و معرفتى جديـدى كه هر كـدام دامنه رويكردهاى فلسـفى و نظـرى و معرفتى جديـدى كه هر كـدام دامنه  رويكردهاى فلسـفى و نظـرى و معرفتى جديـدى كه هر كـدام مختلـف اسـام؛ عـاوه بـر اين همه، رويكردهاى فلسـفى و نظـرى و معرفتى جديـدى كه هر كـدام مختلـف اسـام؛ عـاوه بـر اين همه، 
اين شـود، پـا در قلمـرو دانـش تاريخ نهاده اسـت. با وجـود اين شـود، پـا در قلمـرو دانـش تاريخ نهاده اسـت. با وجـود اين  شـود، پـا در قلمـرو دانـش تاريخ نهاده اسـت. با وجـود و قلمـرو وسـيعى از معـارف بشـرى را شـامل مى شـود، پـا در قلمـرو دانـش تاريخ نهاده اسـت. با وجـود و قلمـرو وسـيعى از معـارف بشـرى را شـامل مى 
تاريـخ، اهتمام به ايـن دانش در حوزه هاى علميه آنسـان همـه رشـته هاى تخصصـى و گرايش هـاى ويژه در تاريـخ، اهتمام به ايـن دانش در حوزه هاى علميه آنسـان همـه رشـته هاى تخصصـى و گرايش هـاى ويژه در تاريـخ، اهتمام به ايـن دانش در حوزه هاى علميه آنسـان 
چند آنچه گفته شـد به معنـاى ناديده انگارى كـه پاسـخ گوى نيازهـاى موجود باشـد، پديد نيامده اسـت. هـر چند آنچه گفته شـد به معنـاى ناديده انگارى كـه پاسـخ گوى نيازهـاى موجود باشـد، پديد نيامده اسـت. هـر چند آنچه گفته شـد به معنـاى ناديده انگارى 
از تراث علمى اسـامى نيسـت. به هر محققين و پژوهشـگران دينى در حفظ و انتقال اين قطعه از تراث علمى اسـامى نيسـت. به هر محققين و پژوهشـگران دينى در حفظ و انتقال اين قطعه از تراث علمى اسـامى نيسـت. به هر  محققين و پژوهشـگران دينى در حفظ و انتقال اين قطعه تاش هاى محققين و پژوهشـگران دينى در حفظ و انتقال اين قطعه تاش هاى 
يكى از رسـالت هاى اصلى از نشـريه رهنامه پژوهش تاشـى اسـت كوچك در راه بازخوانى يكى از رسـالت هاى اصلى از نشـريه رهنامه پژوهش تاشـى اسـت كوچك در راه بازخوانى يكى از رسـالت هاى اصلى  از نشـريه رهنامه پژوهش تاشـى اسـت كوچك در راه بازخوانى روى اين شـماره از نشـريه رهنامه پژوهش تاشـى اسـت كوچك در راه بازخوانى روى اين شـماره 

حوزويـان. اميد كه مقبـول افتد. 
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سیر تطّور تاریخ و تاریخ نگارى و روش تحصیل در علم تاریخ

تاریخ، سیره و علوم تاریخى در پیوند با اجتهاد

فلسفه نظرى تاریخ

جایگاه تاریخ در هندسه علوم دینى

 در این مصاحبه استاد ابتدا به مسئله تعریف تاریخ و اینکه تحصیل فرع بر 
تحقیق تاریخ است پرداخته است. سپس ساختار تاریخ اسالمى و چگونگى 
شیوع اصطالح سیره را بیان مى نمایند و سیر تطورات تاریخ نگارى مسلمانان 
و شیعه را به همراه اسامى و کتب مهم به ترتیب زمانى به طور مفصل بیان 
مى نمایند. در ادامه وضعیت تاریخ پژوهى در حوزه امروز و اهمیت آن در 
اجتهاد و فقاهت را یادآور مى شوند و اصل مهم در تحلیل را تحقیق و شناخت 
متون و گزاره هاى صحیح بیان مى نمایند. سپس مالکات سنجش خبر را ارائه 
آن بر مسلمات از جمله قرآن و وحى، مسلمات حدیثى و مسلمات تاریخى 
و. . . دانسته اند. در نهایت نیز تأثیر و تأثر علوم دینى و حوزوى و تاریخ بر 

یکدیگر را با بیاناتى اشاره مى نمایند. 

علـوم  توضیـح  و  معرفـى  بـه  ابتـدا  گرانقـدر  اسـتاد  مصاحبـه  ایـن  در   
تاریخى(سـیره، انسـاب، رجـال و. . . . ) پرداختـه و به بیـان اهمیت بکارگیرى 
تمـام ایـن علـوم در موضـوع واحـد بـراى رسـیدن بـه واقـع مى پردازنـد. در 
ادامـه بـا تاکیـد بـر اهمیـت واقع گرایـى و دورى از حجت  گرایـى، تاثیـر ایـن 
علـوم بـر واقع گرایـى را بیـان مى نماینـد. در نهایت نیز توصیه بـه کار و همت 

در گسـترش و بازیابـى میـراث اهـل بیـت مى نماینـد. 

 در این مصاحبه اسـتاد به بیان توضیحاتى پیرامون فلسـفه علم تاریخ و فلسـفه 
نظـرى تاریـخ و سـواالت مهـم در ایـن رشـته پرداختـه و خواننده را نسـبت به 
محتواى آن، پیشـینه و کاربرد آن روشـن مى سـازند. در ادامه توضیح کوتاهى 
پیرامـون آثـارى کـه طالب هنگام ورود بـه این مبحث نیـاز دارند مطالعه کنند 
بیـان کـرده و سـپس مباحثى از فلسـفه نظرى تاریـخ از جمله تاریخ چیسـت؟ 
آیـا تاریـخ هسـتى دارد یـا خیـر؟ و آیـا تاریـخ وجـود خارجـى دارد یـا خیـر؟ 
و همچنیـن عوامـل محـرك تاریـخ را مطـرح و نظـرات پیرامـون آن را بیـان 
مى نمایـد. در نهایـت نیـز بـه مسـئله پیـچ تاریخـى و بیـان مقام معظـم رهبرى 

پیرامـون ایـن مطلـب مى پردازند.  

 در این مصاحبه اســتاد فوائد تاریخ را به عنوان یک علم برشــمرده و آیه اى از  
قرآن را شاهدى بر آن مى آورد. سپس بحث ارتباط سیره و تاریخ، نقش تاریخ 
و تاثیرات مهم آن بر علوم مختلف را بیان مى نمایند. در ادامه راه رســیدن به 
تحلیل از میــان گزاره هاى کثیر تاریخى را توضیح مى دهنــد. در پایان هم در 
مورد وضعیت تاریخ پژوهى و نحوه آموزش تاریخ در حوزه، مواردى را عنوان 

مى دارند. 

حجت االسالم والمسلمین محمدهادى یوسفى غروى

آیت اهللا سید احمد مددى

حجت االسالم و المسلمین دکتر جواد سلیمانى امیرى

حجت االسالم والمسلمین امیر غنوى

  امیر عموغالمى

۵



سیر تطوّر تاریخ و تاریخ نگاری 
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اشاره
الحمـدهللا وضعیتـی کـه به سـبب کم توجهـی فقهاى حـوزه یـا اولیاى امـور حوزه بـه تاریخ ایجاد شـده، به مسـاعى شـخصى، 
جـاى خـود را بـه توجه به تاریـخ داده اسـت. اگر طالب هر سـاله در ایـام میالد و شـهادت ائمه اطهار یـک دوره تاریـخ چهارده 
معصـوم را مطالعـه کننـد، از کتاب هـاي مختصـر گرفته تـا مفصل و به این کار توصیه و سـفارش شـود و بـراي آن برنامـه الزامى 
بگذرایـم، نـوٌر علـى نور اسـت. آقایان طلبه چنیـن روزهایی کـه تعطیل اند، به حضـور در مجالـس اکتفا نکنند، بلکـه کتاب هاي 
تاریخـی بـه دسـت بگیرنـد و مطالعـه کننـد. تکرارى هـم نباشـد. در هـر سـال می توانند کتـاب جدیـدي انتخاب کننـد یا به 
کتاب هـاي قبلـی مراجعـه کننـد و در رفـت و آمد بیـن کتاب ها باشـند. بنابـر روایت منسـوب بـه امیرالمؤمنین(علیه السـالم) 

"الـدرس حـرف و التکـرار الـف". تاریـخ از علوم نقلى اسـت و بـدون تکرار تثبیت نمی شـود. 
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* حجت االسـام والمسـلمين محمد هادى يوسـفى غروى، محقق، مولف و مدرس سـطوح عالى حوزه علميه اسـت. هشـت جلد موسـوعه التاريخ االسـامى كه به بررسـى تاريخ 
اسـام از صـدر تـا انتهـاى غيبـت صغـرى مى پـردازد و همچنيـن كتابى تحـت عنوان وقعـة الطف كه اثـرى تحقيقى دربـاره مقتل صحيـح ابى مخنف اسـت، از جمله آثار پژوهشـى 

ايشـان است. 



٧

 علـم تاريخ را تعريف كنيد. آيـا تاريخ گرايش هاى 
مختلف دارد؟

اسـتاد: با تشكر از حسـن نظر دوسـتان در معاونت پژوهش 
حـوزه. مسـئله تعريـف، معركـه آرا اسـت. من با قطـع نظر و 
بـا چشم پوشـى از تعريف هايي كه شـده اسـت، در يك كلمه 
مى گويـم تاريـْخ انعـكاس جريان هـاي قابل يادداشـِت بشـر 
اسـت. بشـر نوشـتن را آموختـه و فهميـده اسـت. بعضـى از 
كارهايـى كـه به دسـت بشـر رخ مي دهـد يا حتـى از حوادث 
كنونـى پيـش مى آيـد، قابل يادداشـت اسـت؛ ممكن اسـت 
بـه لحـاظ آثـار و نتايـج و فوايـدى باشـد كـه بـر آن مترتب 
مى شـود يـا عبرتـى كـه آينـدگان از گذشـتگان مي گيرنـد. 
مـن در مقدمـه تحقيـق كتاب وقعـة الطف در تعريـف تاريخ 
همين يك جمله را نوشـته ام كه انسـان كتابـت را فرا گرفت 
و آنچـه را كـه خـود و ديگران انجـام داده بودند منعكس كرد 
و هميـن تاريـخ شـد؛ البته همان طور كه شـما اشـاره كرديد، 
چنين تعريفى از تاريخ، سـطح وسـيعى را شـامل مي شـود و 
طبعاً تقسـيم بندى متعـددى خواهد داشـت؛ عـاوه بر اينكه 
هـر علمى هـر چه زمان بـر آن مي گـذرد، موجب انشـعابات 
متعـدد در آن مى شـود. وقتـى يـك علـم توسـعه پيـدا كند، 
طبعـاً در آن تقسـيم بندى پديـد مي آيـد و هـر قسـمتش بـه 
يـك جهـت اختصـاص پيـدا مى كنـد. تاريـخ مضـاف يعنى 
تاريخـى كـه عنوانـش مضاف اليـه اى داشـته باشـد تـا آن 
قسـمت خاص را مشـخص و معين كند. تاريِخ مضاف به تبع 
مضاف اليـه اش اقسـام مختلفى پيـدا مى كنـد. مضاف اليه اش 
گاهـى جوامـع بشـرى اسـت، گاه مكان هـاى متعـدد و گاه 
مقاطـع مختلـف زمانـى و گاهى هـم علوم مختلف بشـرى 
اسـت كـه مي شـود تاريـخ علـم. از سـوي ديگر اينكـه علم 
بشـرى تقسـيمات متعـددى دارد و طبعاً تاريخ هـم به اضافه 
اين علوم اقسـام متعددى پيدا مى كند و سـپس تفسـير تاريخ 
وارد كار مى شـود؛ يعنـى اينكـه علـل و عوامـل و بواعـث و 
محـركات تاريخ بررسـى شـود. چنيـن چيزي تحليل اسـت. 
تحليـِل حـوادث تاريخـى يعنـى ببينيـم چـه عواملـى براى 
ظهـور و بـروز فـان حادثه در كار بوده اسـت و البته به دنبال 
بررسـى علل و عوامل، بررسـى آثار و نتايج آن عوامل مي آيد 
كـه ممكن اسـت اين آثار و نتايـج، خود تأثيرگـذار بر حوادث 
بعـدى باشـند. نتايج در اينجـا حالت دوگانـه اى پيدا مى كنند؛ 
از يـك سـو آثار و نتايج حـوادث قبلى اند و از يك سـو علل و 
عوامـل حـوادث بعدى. عنوان ميان رشـته اى پيـدا مى كند. به 
هميـن دليل بنابـر اصول عقايـي مي گويند تحليـل تاريخ، 
فـرع بـر تحقيـق تاريخ اسـت. چـرا ابتـدا بايد تحقيـق كرد؟ 
چـون افـراد متعددى تاريخ را نوشـته اند و انگيزه هاى مختلف 
داشـته اند و وقتـى ناقان مختلف شـوند، حـوادث به صورت 

مختلـف نقـل مى شـوند؛ بنابرايـن نيـاز بـه تحقيـق داريـم. 
تحقيـق يعنـى بررسـى مرجحـات و قرائن و نشـانه هايى كه 
يكـى از گزارش هـا را بر گـزارش ديگر ترجيـح مي دهد. البته 
ممكن اسـت هر كس تحقيق را در سـطحي خاص مناسـب 
بدانـد. وقتـى تحقيق انجـام گرفت، منشـأ يا زمينـه اى براى 
تحليـل مي شـود، نـه اينكـه انسـان هـر خبـرى را از هـر جا 
بـدون تحقيـق بگيرد و شـروع به تحليـل كنـد، آن گونه كه 
در عصر حاضر رسـم شـده اسـت. همين امر موجب شـد من 
بيشـتر به تحقيق متون تاريخى بپردازم. مى دانسـتم آنچه در 
ايـن زمانه مطرح اسـت، متون تاريخى نيسـت و تحليل هاى 
تاريخـى اسـت. جـاي تحقيـق تاريخـي به خصـوص درباره 
متـون تاريخـى اسـام، صـدر اسـام و سـيره نبـوى و ائمه 
اطهار)عليهم السـام( خالي اسـت. متون تاريخى ما اشـكال، 
نقـاط ضعـف و چالشـى دارند. نياز اسـت بـراى گزينش متن 
تاريخـِى راجـح بازبيني شـوند و اين متـن، محور تحليل هاي 

بعدى قـرار گيرد. 
 بحثـى كـه درباره متـون تاريخى مطـرح فرموديد 
ناظـر بـه اين اسـت كه بسـيارى از متـون يا بعضى 
از آنهـا تحريـف تاريخـى شـده اند يـا اينكـه تاريخ 
بـه صـورت دقيق گزارش نشـده اسـت و مـا بايد از 
بيـن آرا، نظـرى را برگزينيم كه به صـواب نزديک تر 

است. 
اسـتاد: همان طـور كـه اشـاره كردم علـل و عواملـى باعث 
مى شـود همـه ايـن متـون اقـرب نباشـند، بلكـه بعضـى از 
بعضـي ديگـر اقرب اسـت، بعضى مرجحاتـى دارند كه بعض 
ديگـر ايـن مرجحـات را نـدارد. آنچـه تـا بـه امـروز به عنوان 
تاريخ اسـام نوشـته شـده، يا مطابق بـا ديدگاه شـيعه نبوده 
يـا مختلـف و مختلط بوده اسـت يـا مخلوط با تحليـل بوده 
اسـت؛ بـه ايـن معنا كه به جـاى اينكـه اول در صدد گزينش 
متـن ُمَحقـق تاريخى باشـند و تحليـل را در رتبه بعـد انجام 
دهنـد، تحليـل را بر همان متـون مختلط بنا كرده انـد. در آثار 
متقدمـان غالباً جـاي يك نوشـته تاريخِى مختـار و مرتب و 
جامـع خالى اسـت؛ البتـه تا جايي كـه من ماحظه كـرده ام. 
نوشـته هاى متأخـران نيـز بـه هميـن مخلوط شـدن متـن 
تحقيـق تاريخـى با جنبه تحليلى مبتا اسـت؛ چـرا كه پس 
از آنكـه متـن گزينشـى تاريخـى، امري فرسـوده و پوسـيده 
قديمـى تلقـى شـد، آنچه بيشـتر مـورد پذيرش قـرار گرفت 
تحليـل بـود. پس اين حرف پيـش آمد كـه اول متني مختار 
و جامـع تهيه كنيـم و بتوانيم بگوييم اين، متن مختار و جامع 

مـا اسـت و بعد تحليـل را بر اسـاس آن انجـام دهيم. 
راه  يكـى  ـ  بحـث  دو  ايـن  بـه  راجـع  جلوتـر   
تشـخيص متـون اقرب به واقـع و مبنا قـراردادن آن 

براي تحليـل و ديگري بحث دربـاره تحليل تاريخى 
ـ سـؤال هايی مطـرح خواهيـم كرد. علـم تاريخ مثل 
بقيـه علـوم حتمـاً سـاختارى دارد و از مجموعه اى از 
مسـائل مهم و اساسـى تشـكيل شـده اسـت. اگر 
بخواهيم سـاختار تاريخ اسـالم يا سـيره معصومان 
يـا به طور كلـى تاريـخ را مدنظر قـرار دهيـم، به چه 
مسـائلى بايد توجه كنيـم؟ آيا تاريخ مجموعـه اى از 
گزاره هـاى جزئـى اسـت كـه هيـچ ارتباطـى به هم 
ندارند يا اينكه مى شـود سـاختارى بـراى آن تعريف 

كرد؟
اسـتاد: ابتدا بايد درباره اصطاح صدر اسـام سـخن گفت. 
صدر اسـام ـ البته بيشـتر از ديدگاه اهل سـنت ـ به معناى 
خافت خلفا تـا انتهاى خافـت اميرالمؤمنين)عليه السـام( 
اسـت؛ بـر هميـن اسـاس صـدر اسـام را تـا سـال چهـل 
هجـرى امتـداد داده اند. امـروزه وقتـي تاريخ دانـان مي گويند 
"صدر اسـام"، بيشـتر همين معنـا را لحـاظ مي كنند؛ يعني 
تـا سـال چهـل هجـرى و احياناً شـش مـاه را نيـز به عنوان 
خافـت راشـد، بـه ايـن تاريـخ مى افزاينـد. پـس بر حسـب 
حسـن  امـام  خافـت  انتهـاى  تـا  اعتقادى شـان  مبنـاى 
مجتبى)عليه السـام( و صلـح آن حضـرت و انتقـال خافت 
بـه معاويـه ابن ابى سـفيان، صدر اسـام محسـوب مي شـود. 
معاويـه را هيچ كـس داخـل در خلفـاي راشـد نكـرده اسـت، 
حتـى كسـانى كـه طرفـدار او هسـتند. عرضم اين اسـت كه 
بيـن تاريـخ صدر اسـام و سـيره نبـوى فـرق مي گذارند؛ به 
ايـن معنا كـه گرچه سـيره نبوى، همـان مقطـع تاريخ صدر 
اسـام اسـت، ناظر بـه كيفيت تاريخ اسـت؛ يعنى بـه جواب 
سـؤالى كـه مطرح كرديد نزديك مى شـود، اينكـه تاريخى را 

كـه حـول محور شـخص اسـت، اصطاحـاً سـيره گويند. 
اصـل اصطـاح سـيره و آغـازش، بـه عبدالملـك بن هشـام 
حميـرى بصـرى برمى گردد. منظـورم اصطاح سـيره نبوى 
اسـت نه محتواى سـيره نبـوى؛ چرا كـه پيش از ابن هشـام، 
محمدبن اسـحاق بـن يسـاربن خيار از موالـى بنى مّطلـب يـا 
موالـى بنى عبدالمّطلـب، پيش قـدم و پيش قـراول در زمينـه 
سـيره نبـوي بـود. او سـيره نبوى را سـه قسـمت كـرده بود: 
پيـش از بعثـت، از بعثت تا قبل از شـروع غزوات صدر اسـام 
و قسـمت سـوم از شـروع غزوات تـا رحلـت پيامبر)صلي اهلل 
عليـه وآلـه(. ايـن سـه قسـمت را بـا عنـوان كتاب المبتـدا و 
المبعـث و المغـازى آورده بـود. نـام قسـمت دوم را مبعـث 
گذاشـته بـود، چـون شـروع و نقطـه آغـاز و محـورش بعثت 
پيغمبـر بـوده اسـت. اين مجموعه بـدون اينكه نامش سـيره 
باشـد، بـه سـيره نبـوي مي پرداخـت. بعـد از ابن اسـحاق، 
عبدالملك بن هشـام اين سه قسـمت را بازنويسى و بازسازى 

آنچه تا به امروز به عنوان تاریخ اسالم نوشته شده، یا مطابق با دیدگاه شیعه نبوده یا مختلف و مختلط بوده است یا مخلوط با تحلیل بوده 
است؛ به این معنا که به جاى اینکه اول در صدد گزینش متن ُمَحقق تاریخى باشند و تحلیل را در رتبه بعد انجام دهند، تحلیل را بر همان متون 

مختلط بنا کرده اند. 



و مقـدارى در آن دخـل و تصـرف كـرد و بـه برخي قسـمت ها مسـتدرك افـزود. او بـراي اين 
سـه بخـش، نـام جامعى انتخاب كرد و آن را سـيره نبوي ناميد. ابن هشـام )متوفى حـدود 220 
هجـرى( صاحب سـيره معروف به سـيره ابن هشـام، نام سـيره نبـوى را براى اولين بـار بر اين 
سـه قسـمت كـه پيش از او ابن اسـحاق )متوفى حـدود 150 هجـرى( تدوين كرده بـود، به كار 
گرفت. بنابراين سـاختار تاريخ اسـام چنين اسـت، شـروعش بر محوريت پيغمبـر اكرم)صلي 
اهلل عليـه وآلـه( اسـت و قبـل از غزوات پيامبر و بعد از آن را شـامل مى شـود و مجموعاً سـيره 
نبوى اسـت. ملحق به اين سـيره نبوى، ادامه تاريخ صدر اسـام اسـت تا همان سـال چهلم 
هجـرى؛ يعنـى الحـاق تاريخ خلفا به سـيره نبوى اسـت كه اگـر جداگانه در نظر گرفته شـود، 
بـه "تاريـخ خلفـا" مصطلح اسـت، مثـل تاريخ الخلفـاى سـيوطى. كتاب هـاى زيـادى درباره 
تاريـخ خلفـا نوشـته شـده اسـت؛ امـا ايـن كتاب سـيوطى كامل تريـن اسـت. پيـش از آن نيز 
تاريخ الخلفاى ابن قتيبه اسـت كه بيشـتر به عنوان االمامة و السياسـيه شـهرت دارد. اين كتاب 

مخصوصـاً جزء دومش مضطرب و مشـوش اسـت. 
آنچـه گفتيـم سـاختار اوليه تاريخ اسـام اسـت؛ البته ايـن تاريخ بعد بـا محوريت خلفـا امتداد 
پيـدا كـرد، خلفـاى بنى اميه، بنى مـروان و بنى العباس و حوادثي كـه در زمان اين خلفـا در باد 
اسـامى روي داد يـا غيـر مسـلمانانـ  در ارتباط يا در تقابل با اسـامـ  انجـام دادند، محتواى 
كتاب هـاى تاريـخ مسـلمانان را تشـكيل داد. ايـن محتـوا اوايل به صـورت شـبه حديث بود و 
حديـث تلقى مى شـد، چنان كه آن قسـمتى كـه مربوط به حـوادث عصر پيامبـر و با محوريت 
خـود پيامبـر بـود، واقعاً جزئـى از احاديث بود. احاديث را به طور كلى مي توان دو قسـم دانسـت: 
1. احاديـث تاريخـى، 2. احاديـث غير تاريخـى. احاديث تاريخـى در واقع گزارش ايـن وقايع و 
حـوادث بوده انـد؛ بـه هميـن دليـل تاريخ هاى اوليـه يعنى سـيره نبـوى و تاريخ صدر اسـام، 
غالبـاً بـه صـورت حدثنـى فان، قـال حدثنى فان نقل مي شـده اسـت؛ ولـى در مراحل بعد، 
توجه ها به محتوا و مضمون جلب شـد و حوادث را به صورت تسلسـلى و پشـت سـر هم ذكر 
كردنـد. تاريخ به خصوص تاريخ اسـامى به محورهاى متعددي تقسـيم مى شـود. يكي از اين 
محورهـا سال شـمار يـا بـه اصطـاح عربى حوليـات اسـت؛ يعنـى آن حوادثى كه بـه صورت 
روزشـمار و حادثـه بعـد از حادثـه ثبت شـده اسـت. اين حوليات عمدتـاً حوادث بعـد از هجرت 
اسـت. يكـى از مسـتنداتى كـه مي توانيـم حـوادث را بـا آن تاريخ بنـدى كنيـم، يعنى حـوادِث 
متسلسـل و مترتـب را يكـى پـس از ديگـرى بياوريـم، ترتيب نزول سـوره هاي قرآنى اسـت؛ 
چـون تاريـخ اسـام پا بـه پاى نـزول قرآن بـوده و چـون روايات مشـخصى در ترتيـب نزول 
سـوره ها وجـود دارد؛ البتـه در اينجـا هـم اختـاف وجـود دارد؛ ولى روايـات راجح وجـود دارد و 
مى شـود روايـات راجـح يا گزينش شـده را مرجـع و ماك قـرار دهيم. حوادثـى كه مخصوصًا 
در آيـات قـرآن انعـكاس دارنـد و كليـات آيات در سـور و اخبار ترتيب نزول مى تواند مسـتندى 
بـراى ترتيـب تواريـخ بعـد از هجـرت تـا قبل از بعـث قرار بگيـرد كه مـن در تاريخـم به اين 

روش عمـل كرده ام. 
 تاريخ نـگارى در اسـالم و شـيعه تـا عصر حاضر چـه مراحل و چـه تطوراتی را 

پشـت سر گذاشـته است؟
اسـتاد: نكاتـى از بحـث قبل جـا مانده اسـت؛ آنها را تكميل مي كنـم و بعد درباره سـير تطور 

و تاريخ نويسـى شـيعى بحث خواهيم كرد. 
اما نسـبت به اصل اخبار تاريخ صدر اسـام و سـيره نبوى متاسـفانه اين اخبار در ضمن ديگر 
اخبـار و احاديـث نبوى در اثر تحريف مجراى خافت اسـامى دچار تحريف شـد، اينهايى كه 
مسـير خافـت را از آنچه كه پيامبر ترسـيم فرموده بـود، منحرف كردند احاديـث پيامبر درباره 
جانشـينى اميرالمؤمنين البه الى ديگر احاديث پيامبر موجود بود و طبعاً اولين پرسشـي كه در 
برابـر ايـن كار آنـان رخ مى نمـود، ايـن بـود كه با ايـن حاديث چـه خواهند كرد و با مسـتندات 
خافت تعيين شـده اميرالمؤمنين)عليه السـام( و مسـائل ملحق به آن يعنى فضائل و مناقب 
اميرالمؤمنيـن چگونـه برخورد خواهنـد كرد. بنابراين اگر به اين مسـئله بى توجهـي مى كردند، 
معنايش اين بود كه فلسـفه وجودى خودشـان را از بين خواهند برد؛ اينان با دسـت خودشـان 

مسـير خافت را تغيير دادند و خودشـان را جانشـين پيغمبر اكرم كردند. اينان نه تنها مستندى 
براي كارشـان نداشـتند، بلكه مسـتنداتى برخاف روششان وجود داشـت كه همچنان در بين 
مـردم رايـج و شـايع بـود؛ بنابراين بـه فكر عاج اين مسـئله افتادنـد و ديدند بهتريـن راه اين 
اسـت كـه بـه بهانه حفـظ قرآن، از نشـر و ترويـج آن احاديـث نبوى جلوگيرى كننـد و همين 
كار را كردنـد. در ميـان اخبـار اهل سـنت از زبان خليفه دوم آمده اسـت از پرودگارم اسـتخاره يا 
طلـب رأى راجـح مى كـردم كـه در ايـن زمينه چـه كنم و آخرش خـدا مرا مصمم بـه اين كرد 
كـه بـراى حفظ كتابش از تـداول احاديث پيغمبرش جلوگيرى كنم. او ديگـر حرفى از خافت 
و غيـر خافـت نزد؛ چون نمى توانسـتند صريح سـخن بگوينـد؛ ولى عاقـان مى فهميدند كه 
منظورشـان سـاير احاديـث نيسـت. منظورشـان احاديـث مربـوط به خافـت بود؛ ولـى چون 
نمي توانسـتند جلوي خصـوص اين احاديث را بگيرنـد، از همه احاديث منع كردنـد. پس بعد از 
پيامبر از حوادث عصر خلفا، مسـئله بزرگ منع تدوين حديث و آثار عظيم آن مطرح مى شـود؛ 
البتـه منـع فقـط در تدويـن نبود، بلكـه در تداول و ترويج و نشـر نيز بود. تا جايى كه دستشـان 
مى رسـيد از روايـات منـع كردنـد. همين باعث شـد پـس از مدت ها عـدِم نقل حديـث، وقتى 
منـع برداشـته شـد، احاديث و اقـوال جعلى فراوانـى داخل احاديث پيامبر شـود. چنين وضعيتى 
خـودش بـه ُعقـا هشـدار مي دهـد كـه نمي تـوان از ايـن وضع اسـتفاده كـرد و به ناچـار بايد 
دنبال ماكاتى بگرديم و پااليشـى بكنيم و از پااليش شـده ها اسـتفاده كنيم؛ لذا مرحله سـوم 
بـه كار آمـد. مرحلـه دوم در واقـع تدوين بى حد و مرز و قيد و شـرط بود و مرحله سـوم، مرحله 
پااليـش شـد. در ايـن زمـان بـود كه صحاح شـكل گرفتنـد. اوليـن صحيح، صحيـح بخاري 
اسـت؛ البته مصنف عبدالرزاق صنعانىـ  اسـتاد بخارىـ  پيش از آن تدوين شـده اسـت؛ اما در 
ميان مسـلمانان يا اهل سـنت، كتاب شـماره يك تلقى نشـد؛ به جهت اينكه ماك هايى كه 
بعـد، بخـارى در نظـر گرفت و حتى هـر چه كه از همين اسـتاد عبدالـرزاق صنعانى يا مصنف 
ابـن ابـى شـيبهـ  كتاب هاى اوليه بيشـتر "مصنـف" نام گرفتند؛ چـون مؤلفان آنهـا احاديث را 
جمـع و صنف بنـدى كـرده بودنـدـ  بخـارى به جاى اينكـه احاديـث را صنف بندى كنـد، آنها 
را باب بنـدى و فصل بنـدى كـرد؛ يعنى دقت بيشـترى در عناويـن به خـرج داد. بخارى متوفى 
250 هجـرى اسـت؛ امـا اگـر بخواهيم صد سـال قبـل از آن را در نظر بگيريم، مي شـود حدود 
150 هجـرى يعنـى وفـات ابوحنيفه. خطيـب بغدادى دربـاره ابوحنيفه نقل مي كند وقتـى از او 
درباره مسـئله اي فقهى پرسـيدند، او پاسـخي داد؛ اما اين پاسـخ مخالف حديثى بود كه برايش 
خواندنـد. در نقلـي آمـده اسـت، ابوحنيفـه پاسـخ داد "ُحّك هـذا بذنب خنزیـرة: برو ايـن را به 
ماتحـت خوكـى بكـش"؛ يعنى اين خبري كه به اسـم حديث نبـوى نقل كرديـد، در نظر من 
بـى ارزش اسـت. البتـه جمله اي كه بيشـتر مدنظر مـن بود، اين جمله اش اسـت كـه مي گويد 
"انـى ال اصّحـح من احاديث رسـول اهلل سـوى اربع عشـر حديث" يا ابن خلـدون نقل مي كند 
"سـبع عشـر حديثـاً". با چهـارده يا هفـده حديث كه نمي توان شـريعت و فقه درسـت كرد. به 
همين دليل او ناچار شـد جانشـيني براي حديث پيدا كند. جانشـيني فكرى، فرهنگى و عقلى 
انتخاب كرد، يعنى قياس و استحسـان و مصالح مرسـله و. . . . در واقع اين ماكات را ابوحنيفه 
بـر اثـر اينكـه احاديث معتبر را بسـيار انـدك مي دانسـت پايه گذارى كـرد. چنين رفتـاري هم 
بـه دليـل آن بـود كـه در آن زمان هنوز بـه پااليش احاديث دسـت نزده بودنـد و قبل از تمييز 
احاديـث بـود، وگرنـه صد سـال بعـد كه بخـارى آمد و صحيـح را تدويـن كـرد، ناديده گرفتن 

احاديـث كم كـم از بين رفت. 
بـه بحـث خودمـان برگرديـم. منـع تدويـْن جلـوى تدوين هـر چيـز غيـر از قـرآن را در ميان 
مسـلمانان گرفت؛ البته كتاب هاى متعددى نيز نوشـته شـده است كه شـامل احاديث تاريخى 
صـدر اسـام اسـت؛ مثًا اولين سـيره نبـوى كه مادر سـيره هاى نبوى تلقى مى شـود، سـيره 
نبـوي ابن اسـحاق اسـت كه حـدود سـال هاي 130 تا 150 هجرى تدوين شـده اسـت. عمده 
راويـان او دو نفرنـد: 1. زيـاد بن عبـداهلل بكائـى كوفـى و 2. يونس بن بكير كه بـرادرش يكى از 

روات اصحـاب امام صادق)عليه السـام( اسـت ابن بكير از عبداهلل شـهرت بيشـتري دارد. 
آنچه گفتيم نسـبت به عموم مسـلمانان بود؛ اما نسـبت به شـيعه، قديمى ترين فرد در اصحاب 



ائمه)عليهم السـام( كه در البه الى مروياتش ذوق و سـيلقه 
گزينـش اخبـار تاريخـى ديـده مى شـود، شـخصى بـه نـام 
ابان بن عثمـان احمـر بجلـى كوفى اسـت. او از موالـي فارس 
بنى بجلـه و ظاهـراً معاصـر حضـرت رضا)عليه السـام( بوده 
اسـت. بيشـتر اخبـار او از امام صادق)عليه السـام( اسـت كه 
غالبـاً باواسـطه اسـت. كهن تريـن كتابـى كه االن در دسـت 
مـا اسـت و اخبـار عثمان بن احمر بجلى كوفـى را در بـر دارد، 
كتاب اعام الورى شـيخ طبرسـى اسـت. اخبار متفرقـه اى از 
ايـن كتاب هـا عمدتـاً در كتـاب اعام الـوراء، يعنى تـا حدود 
قرن ششـم هجرىـ  شـيخ طبرسـى متوفـاى 548 هجرى 
اسـتـ  ذكـر شـده اسـت و بنابرايـن تـا نيمـه قـرن ششـم 
هجـرى بوده اسـت و معلـوم مى شـود اين كتاب تـا آن قرن 
بـوده و بـه دسـت اينها رسـيده و بعـدش از بين رفته اسـت. 
البتـه از كتاب هايـي بودند كـه هر كدام در هـر حد يك مقاله 
يـا به تعبيـر قديمى ها در حد يك رسـاله بوده اند. اين رسـائل 
در فهرسـت هاى شـيعه و غيـر شـيعه اي كـه تعصبـى عليه 
شـيعه نداشـته اند، منعكس شـده اند، مثل فهرسـت ابن نديم، 
فهرسـت شـيخ طوسـى و نجاشـى. اين فهارس مشـتمل بر 
اسـامي اصحابـي از ائمه اند كه كتابچه هـاى تاريخى در جمع 
اخبار تاريخى صدر اسـام و سـيره نبوى داشـته اند. متأسفانه 
بيشـتر ايـن رسـاله ها از دسـت رفتـه و به دسـت ما نرسـيده 
اسـت. به ناچـار از ايـن دوران عبور مي كنيم و بـه اولين كتاب 
تاريخـى قابل ذكر شـيعه مي پردازيم. يكي از شـاگران شـيخ 
مفيـد آقاى سـيد شـريف رضى، مؤلـف نهج الباغه، اسـت. 
او تصميـم گرفـت كتابـي درباره سـيره نبـوى و ائمـه اطهار 
بنويسـد و نام آن را خصائص اميرالمؤمنين گذاشـت. او قصد 
داشـت خصائـص ائمـه را بيـاورد. ظاهراً قسـمت مربـوط به 
اميرالمؤمنيـن اشـتغال تابسـتانى ايشـان بوده اسـت. او قصد 
داشـته كتـاب را براي مدرسـه علوم دينى خـودش تهيه كند 
و آن را در كاس هايشـان تدريـس كنند. سـيد رضي در آخر 
ايـن كتابچه كلمـات اميرالمؤمنين را نقل كرده بـود. كلمات، 
خـود بخشـى از زندگانـى معصوم اسـت، مخصوصـاً كلمات 
اميرالمؤمنين)عليه السـام(. سـيد رضي اين كلمات را به سـه 
قسـمت تقسـيم كرد كـه در نهـج الباغه امتـداد پيـدا كرد: 
خطـب، كتـب و كلمات قصـار. وي اين كتاب را سـر كاس 
تدريس مي كرد. شـاگردان بيشـتر از قسمت كلمات استقبال 
كردنـد و همين سـبب شـد سـيد رضـي از بقيه كتـاب يعنى 
خصائـص ائمـه منصـرف شـود و بـه تكميـل نهـج الباغه 
بپردازد. شـريف رضى در 45 سـالگى فوت كرد و موفق نشـد 
كتـاب خصائـص را دربـاره زندگاني معصومـان تكميل كند. 
پـس از اينكه خصائص االئمه زمين ماند، مرحوم شـيخ مفيد 
را بـر آن داشـت كـه ارشـاد را در زندگانى ائمـه تأليف كند. در 

اينجـا بـه اولين كتاب معتـٌد به تاريخ رسـيديم. 
البتـه بايـد عرض كنم مرحـوم كليني در كتـاب اصول كافى 
در دو قسـمت بـه زندگانـى دوازده امـام پرداخته اسـت. يكى 

در كتـاب التاريـخ و ديگرى كتـاب الحجه اسـت. او در كتاب 
الحجـه عمدتـاً حجج بر امامت امامان را از هر امام سـابقى بر 
امـام الحق آورده اسـت؛ يعنى چون مبناى اعتقـاد به امامت، 
عقيـده بـه نـص اسـت و از طريـق نـص مي توان بـه امامت 
شـخص پـي بـرد، بايد ايـن نصـوص در جايى جمـع آورى و 
ضبـط شـوند. ايشـان در ايـن كتاب الحجـه ايـن كار را كرده 
اسـت. كليني در كتـاب التاريخ نيز از البـه الى روايات و اخبار 
مربـوط بـه هر امـام، اخباري را گزينـش كرده و در حـد دو تا 
سـه صفحـه بـراي هـر امـام آورده اسـت؛ مثًا فـرض كنيد 
كلماتـى از پيامبـر اكرم)صلي اهلل عليه وآلـه( را كه به نظرش 
مي رسـيده دال بـر امامـت اميرالمؤمنيـن اسـت، در قسـمت 
اميرالمؤمنين آورده و همچنين از اميرالمؤمنين بر امام حسـن 
و حسـين تـا بقيه ائمه. امـا اين بخش از كتـاب اصول كافي، 
يـك دوره تاريخ مسـتقل و قابل توجه نيسـت؛ گرچه مرحوم 
شـيخ مفيـد بـراي تأليـف كتـاب ارشـاد از كتـاب الحجـه و 
كتـاب التاريـخ اسـتفاده كرده اسـت؛ البتـه چون بـا عنايات و 
جمع آورى بيشـتر بوده، شـيخ مفيـد به آن مقدارى كه شـيخ 

كلينى مطرح كـرده اكتفا نكرده اسـت. 
150 سـال بعد از مرحوم شـيخ مفيد به مرحوم شـيخ طبرسى 
مي رسـيم. شـيخ طبرسـي كتاب ارشـاد را ديده اسـت. ايشان 
براي مثال با خود گفته جا داشـت حضرت زهرا)عليها السام( 
به عنـوان احدى از معصومان ناديده گرفته نشـود و همچنين 
بـه نظرش رسـيده بخش مربـوط به امام زمان كوتاه اسـت و 
بايد بيشـتر به اين موضوع پرداخت. بحث امامت نيز درسـت 
اسـت كه كتاب تاريخ اسـت، اما توضيح و بيان بيشـترى نياز 
دارد؛ بنابرايـن مرحوم شـيخ طبرسـى ديدند كه كتاب ارشـاد 
شـيخ مفيد نيازمند بازنگري اسـت. شـيخ طبرسـي براي رفع 
نقص هاي ارشـاد يا تكميـل آن، كتاب اعام الـوري را تأليف 
كـرد. خمير مايه اين كتاب همان ارشـاد شـيخ مفيد اسـت با 
اضافاتـى كه مثـًا از دو رسـاله عثمان بن احمـر بجلى كوفى 
و على بن ابراهيـم قمـى نقل كرده اسـت. قسـمت اول كتاب 
ايشـان كـه جنبه اسـتدراكى بر ارشـاد دارد، خود سـيره نبوى 
اسـت. عرب ها تفـرش را طبرس تلفظ مى كردنـد و از همين 
روي بـه مؤلـف كتاب، لقب طبرسـي داده اند. در واقع ايشـان 

طبرستانى نيست. 
سـيره ابن اسـحاق و سـيره ابن هشـامـ  گفتني اسـت سـيره 
ابن اسـحاق خميرمايـه سـيره ابن هشـام را تشـكيل مي دهد 
ـ بـه دسـت مرحـوم شـيخ طبرسـى نرسـيده و او بـه اين دو 
كتاب دسترسـي نداشـته اسـت؛ بنابرايـن هر آنچـه از اين دو 
كتـاب نقـل مي كنـد بـه واسـطه دالئـل النبوة بيهقى اسـت 
و اضافاتـي كـه طبرسـي از آن دو رسـاله گرفته اسـت. آنچه 
گفتيـم منافاتـى بـا ايـن نـدارد كـه خميرمايـه اصلـى كتاب 

طبرسـي، ارشـاد شـيخ مفيد باشد. 
تـا اينجـا بـه چنـد نمونـه از كتـب اوليـه علمـاى شـيعه در 
موضـوع تاريـخ اشـاره كرديم؛ البتـه اين كتاب ها در مقايسـه 

تاریْخ انعکاس جریان هاي قابل یادداشِت 
بشر اســت. بشر نوشــتن را آموخته و 
فهمیده اســت. بعضى از کارهایى که به 
دســت بشر رخ می دهد یا حتى از حوادث 
کنونى پیش مى آید، قابل یادداشت است؛ 
ممکن اســت بــه لحاظ آثــار و نتایج و 
فوایدى باشد که بر آن مترتب مى شود یا 
عبرتى که آیندگان از گذشتگان می گیرند. 

٩



بـا تواريـخ اهل سـنت، آثـار كامـل و جامعى نيسـتند. تدوين سـيره نبـوى در ميان شـيعيان با 
اعـام الـوري آغـاز مي شـود و آن هـم از داليـل النبـوه بيهقى نقـل مي كند. پس نيـاز به اين 
بـود كـه بازنگـرى اي در تاريخ انجـام دهيم تا تاريخي جامع و مخصوصاً سـيره نبـوى جامع و 
گزينش شـده اى از اخبـار مربـوط بـه صدر اسـام و سـيره نبوى به دسـت دهيـم. جاى چنين 
تحقيقـي خالـى بـود و موجب شـد من متعرض هميـن كار در ضمـن كتاب موسـوعة التاريخ 
االسـامى شـوم. سـه جلد اول سـيره نبوى اسـت كـه جلد اول مربـوط به حـوادث تا هجرت 
اسـت. جلـد دوم و سـوم حـوادث بعـد از هجـرت تـا رحلـت پيغمبر را شـامل مي شـوند؛ يعنى 
مجموعـه سـيره نبـوى در سـه جلـد اوليـه آمده اسـت. گرچه سـنوات قبـل از بعثـت بيش از 
سـنوات بعـد از بعثت اسـت، حوادث بعد از هجرت بيـش از حوادث قبل هجـرت و داراي امتياز 
اسـت؛ به همين دليل در دو جلد تنظيم شـده اسـت. در اين كتاب رواياتي را مسـتند كار خود 
قـرار داده ام كـه مرحـوم عامه شـيخ محمدهادى معرفـت در كتاب تمهيد بـراي ترتيب نزول 

سـوره ها آن روايـات را مسـتند كارش قرار داده اسـت. 
كتـب تاريخـي شـيعي به دو قسـمت تقسـيم مى شـوند: يكـى كتاب هايي اند كه مؤلفـان آنها 
شـيعه اند و كتاب هايـي كـه مؤلفان آنها شـيعه نيسـتند يا اگر شـيعه اند، اثنى عشـرى نيسـتند. 
مثـًا ابوالفـرج اصفهانى صاحب مقاتل الطالبيين شـيعه زيدى اسـت؛ اما كتابـش را جزو منابع 
تواريـخ شـيعى مي داننـد يا كتاب وقعة صفيـن نصربن مزاحم منقرى تميمى كـه متوفاى 212 
هجـرى و معاصر امام رضا)عليه السـام( اسـت يـا كتاب الغـارات ابواسـحاق ابراهيم بن محمد 
ثقفـى كوفـى كه تـا كوفه بود، زيدى بـود و بعد به اصفهان رفت و امامى اثنى عشـرى شـد. او 
متوفـاى 283 هجرى اسـت. كتـاب وقعة صفين ابن مزاحـم در كنار تاريخ جمل مرحوم شـيخ 
مفيـد، دو كتـاب در مـورد جنگ جمل اند. يكى جنبه كامى اش بيشـتر اسـت و ديگري جنبه 
تاريخـى اش. كتـاب النصره سـّيد العترة فـى حرب البصـرة و كتاب جمل با نـام جمل تحقيق 
و در هـزاره مرحـوم شـيخ طوسـى چاپ شـده اند. مهم ترين كتاب شـيعى دربـاره جنگ جمل، 

همين كتاب جمل شـيخ مفيد اسـت. 
بعد از ارشـاد و اعام الوري نوبت به شـيخ على بن عيسـى اربلى مي رسـد كه اهل اربيل عراق 
بـوده اسـت. اربلـى در نيمـه دوم قرن هفتم و اوايل قرن هشـتم مي زيسـت. او از اربيل به بغداد 
رفـت و بـه مذهـب اهل بيت پيوسـت. اربلي چون خـود از اهل سـنت بود، مي دانسـت در ميان 
اهل سـنت كسـانى هسـتند كه بـه مـودت و محبت اهل بيـت اعتـراف كرده انـد و كتاب هايى 
در فضائـل اهل بيـت نوشـته اند؛ بنابرايـن بـه نظرش رسـيد براى اوليـن بار به صـورت تقريب 
بين شـيعه و سـني درباره چهارده معصوم كتاب بنويسـد. بخشـي كه به زندگاني پيامبر اكرم 
پرداخته، 25 صفحه بيشـتر نيسـت و بقيه به ائمه پرداخته اسـت. بخشـي كه به اميرالمؤمنين 
پرداخته، بخش عمده اين كتاب اسـت. مؤلف در هر قسـمتى، يعنى ذيل بررسـي زندگاني هر 

معصـوم، منابع شـيعه و سـنى را به ترتيب زمانـى رديف مى كند. 
در اينجـا بايـد بگويم از دو كتاب تاريخى در فاصله بين اعام الوري شـيخ طبرسـى تا كشـف 
الغمـه اربلـى غفلت كـردم. آن دو كتاب يكى مناقب ابن شهر آشـوب و ديگـرى قصص العلماء 

قطب راوندى اسـت. قصص العلماء متقدم بر مناقب اسـت؛ اما فقط تاريخ پيغمبر اكرم اسـت؛ 
چـون قصـص انبيا اسـت و فصـول متعـددى راجع به پيغمبـر اكـرم دارد. او بيشـتر، از مرحوم 
شـيخ صـدوق نقـل مي كنـد؛ امـا خيلى روشـن نيسـت كه ايـن نقـل از مرحوم شـيخ صدوق 
بلكـه بعضـى از نقل هـا در كتاب هـاى معروف شـيخ صدوق مثل كمـال الدين و تمـام النعمه 
و عيـون اخبـار الرضـا وجـود دارد؛ امـا نقل هايـي نيز وجـود دارد كه ظاهـراً در رسـائل مفقوده 
شـيخ صـدوق بوده و به دسـت قطب راوندى رسـيده اسـت. قطب راونـدي در صحن حضرت 

معصومه دفن شـده است. 
محمدبن علـى بن شهرآشـوب حلبـى اصالتاً اهل سـارى مازنـدران بود. وي ده سـاله بـود كه با 
پـدرش بـه بغـداد رفـت و در آنجا دسـت بـه تأليف مناقـب آل ابي طالـب در چهار جلـد زد كه 
بعـداً در پنـج جلد منتشـر شـد. آقاى سـيدعلى جمـال اشـرفى كوفى كـه اصالتاً اهل آسـتان 
اشـرفيه اسـت و در كوفه متولد شـده و بر زبان عربى مسـلط اسـت، اخيراً )مصادف با برگزاري 
كنگـره ابن شهرآشـوب( كتـاب مناقـب را در ده جلد تحقيق و چاپ كرده اسـت. مجلـدات اول 
ايـن كتـاب به سـيره نبوى و مجلدات بعـدى به اميرالمؤمنين مي پـردازد؛ البتـه درباره حضرت 
زهرا)عليها السـام( نيز مطالبي دارد كه خيلى وسـيع نيسـت. بعد از حضرت زهرا، مناقب ديگر 
ائمه آمده اسـت. مجلد چهارم در چاپ چهارجلدى شـامل ائمه بعد از امام حسين)عليه السـام( 

مي شـود. ابن شهرآشـوب در سـال 585 هجرى و در شـهر حلب فوت كرده اسـت. 
بيشـتر ايـن كتاب ها به صـورت تذكره نويسـى اند؛ يعنى شـرح زندگاني هر كـدام از معصومان 
از نقطه والدت تا نقطه شـهادت آمده اسـت و اين روش تاريخى نيسـت؛ چون روش تاريخى 
اين اسـت كه تسلسـل تاريخى حـوادث رعايت شـود. اگر ما بوديم و فقط يـك امام و تصميم 
داشـتيم تاريخ زندگاني او را بنويسـيم، چنين روشـي درسـت بـود؛ ولى وقتـى مي خواهيم 250 
سـال را تاريخ نـگاري كنيـم، از ايـن روش نبايد اسـتفاده كنيـم. والدت اميرالمؤمنين، حضرت 
زهـرا و حسنين)عليهم السـام( همـه بايـد ضمن سـيره نبـوى بيايند؛ چـون ايشـان در زمان 
پيغمبـر بـه دنيـا آمده اند. همچنين بيشـتر ائمه الحـق، در زمان جدشـان متولد شـده اند؛ مثًا 
امـام باقر)عليه السـام( متولـد زمـان امـام حسين)عليه السـام( اسـت؛ بنابراين اگـر بخواهيم 
هـر امامـى را جداگانـه از نقطـه صفـر شـروع كنيم، تسلسـل تاريخـى اش به هم مى خـورد و 
تذكره نويسـى مي شـود؛ يعنـى به روش كتـب تراجم و رجال نويسـى عمل كرده ايـم كه تاريخ 
در چنيـن روشـي پس و پيش مى شـود. متأسـفانه تـا به امروز جـاى كتابى خالى بـوده كه هر 
حادثـه اي را در زمـان خـودش نقـل كنـد. بنابرايـن بايد بـه همـان روش كتاب هـاى تاريخى 
عمومى اهل سـنت كه محورشـان خلفا اسـت، عمل كنيم، نـه كتاب هايي كـه از تاريخ والدت 
شـروع كرده انـد، بلكـه كتاب هايـي كه تاريـخ هر خليفـه را از زمـان تصدى خافتش شـروع 
كرده انـد. مـا در كتـاب موسـوعة التاريخ االسـامى چنين روشـي را دنبـال كرده ايـم. به جاى 
اينكـه خلفـا محـور باشـند، ائمـه را محـور قـرار داديـم و تاريـخ هـر امـام را از عهـد امامتش 
شـروع كرديـم. پـس حوادث و شـرح زندگاني هـر امام قبل از عهـد امامتش، ذيـل تاريخ امام 
قبلـي آمـده اسـت. اين كار امتيـازات و خصوصيت هايـى دارد. يكى از خصوصياتش اين اسـت 

تحلیِل حوادث تاریخى یعنى ببینیم چه عواملى براى ظهور و بروز فالن حادثه در کار بوده است و البته به دنبال بررسى علل و عوامل، بررسى 
آثار و نتایج آن عوامل می آید که ممکن اســت این آثار و نتایج، خود تأثیرگذار بر حوادث بعدى باشــند. نتایج در اینجا حالت دوگانه اى پیدا 
تحلیِل حوادث تاریخى یعنى ببینیم چه عواملى براى ظهور و بروز فالن حادثه در کار بوده است و البته به دنبال بررسى علل و عوامل، بررسى 
آثار و نتایج آن عوامل می آید که ممکن اســت این آثار و نتایج، خود تأثیرگذار بر حوادث بعدى باشــند. نتایج در اینجا حالت دوگانه اى پیدا 
تحلیِل حوادث تاریخى یعنى ببینیم چه عواملى براى ظهور و بروز فالن حادثه در کار بوده است و البته به دنبال بررسى علل و عوامل، بررسى 

مى کنند؛ از یک سو آثار و نتایج حوادث قبلى اند و از یک سو علل و عوامل حوادث بعدى. مى کنند؛ از یک سو آثار و نتایج حوادث قبلى اند و از یک سو علل و عوامل حوادث بعدى. 



كـه بـراى اولين بـار تاريخ زندگانـي ائمه را بـه روش تاريخى 
نوشته ايم. 

يكـى ديگـر از گرفتارى هـا و اشـكاالت فنـي اين اسـت كه 
تاريخ نـگاران وقتـى وارد شـرح زندگاني هر امام مى شـوند، به 
سـراغ فضائل و مناقب و احاديث ايشـان مي روند؛ در صورتى 
كـه خيلـى از ايـن مسـائل تاريخ نيسـت؛ يعنى قاطى شـدن 
مناقـب و تاريـخ و فضائل و تاريخ اسـت. وجـه آن هم معلوم 
اسـت. شـيعيان در اقليـت و دفـاع بوده انـد؛ بـه هميـن دليل 
كام و تاريخشـان بـا هم آميخته شـده اسـت؛ يعنـى وقتى 
مى خواسـتند تاريـخ بنويسـند، ناخـودآگاه جنبـه كامـى و 
تدافعـى پيـدا مى كردنـد. چنيـن چيزي از شـيخ مفيد شـروع 
شـد. او در كتـاب ارشـاد هميـن كار را كـرده و بقيـه هـم به 
هميـن صـورت ادامـه داده انـد. در صورتى كه ما در موسـوعه 
التاريـخ االسـامى ملتـزم شـده ايم به اينكـه مانعـى نداريم 
منقبـت و فضيلتـى را يا حتى معجزه اى را اثبـات كنيم، اما در 
ضمـن عمـود تاريخى؛ يعنى يـا در خود خبـر، تاريخش آمده 
باشـد يا دسـت كم اسـتنباطى باشـد اينكه از البه الى قرائن 
اوضـاع و احـوال بـه دسـت آيـد كه ايـن فضيلت يـا منقبت 

بـراي چه تاريخي اسـت. 
بعـد از كتاب قصص االنبياء راوندى و مناقب ابن شهرآشـوب 
و كتـاب كشـف الغمـه اربلـى، نوبت مى رسـد به كتـاب الدر 
النظيـم فـى تراجـم االئمـة اللّهاميـم كـه مؤلـف آن يكى از 
علماى شـيعه نبطيه لبنان اسـت كه در قرن هشـتم هجرى 
مي زيسـته اسـت. بعـد از آن نوبـت مى رسـد بـه كتاب هـاى 
اواخـر قـرن دهـم، مثـل كتاب هـاى مرحـوم مجلسـى و 
معاصـرش سيدهاشـم توبلـى بحرانـى. از سيدهاشـم كتاب 
حلیـة االبرار فى احـوال االئمة االطهار در دو جلد چاپ شـده 
اسـت كـه هر جلد حدود ششـصد تـا هفتصد صفحه اسـت. 
كتـاب حليـه كتابي روايي اسـت و از پيغمبر شـروع مى كند تا 
به امام زمان مي رسـد. سيدهاشـم منـش و ذوق اخبارى گرى  
داشـته و بـه همين دليل تاريخ معصومـان را روايى بيان كرده 
اسـت، چنان كـه مرحوم مجلسـى در بحار عمل كرده اسـت. 
قبـل از مرحـوم مجلسـى خـوب بـود كتـاب حديقه الشـيعه 
مرحـوم محقـق اردبيلـى را مي شـمرديم كـه معـروف بـه 
مقـدس اردبيلى اسـت. ايشـان متوفـاى نهصـد و اندى پس 
از هجـرت اسـت. ايشـان اين كتـاب را اوايل صفويـه و براى 
تثبيـت عقايـد شـيعه نوشـته اسـت؛ به هميـن دليـل كامًا 
توجـه كامـى داشـته اسـت. قبًا اشـاره كـردم كـه مرحوم 
شـيخ مفيـد در ارشـاد چنيـن عمـل كـرده اسـت. حتـى نام 
كتـاب نيـز اشـاره اى بـه جنبـه احتجاجـى اش دارد: االرشـاد 
لمعرفـه حجـج اهلل علـى العبـاد. شـايد مـراد مؤلـف حديقـه 
الشـيعه از گل هاى متنوع، معاجز و مناقب و فضائل و كلمات 
و امامـت ائمه و ادله بر امامتشـان باشـد. ايـن نقل اولين نقل 
فارسـى اسـت؛ البتـه اولين به ايـن معنا كه عالم شـيعه، خود 
به زبان فارسـى نوشـته باشـد. اين مسئله خود كشـف از نياز 

زمان مى كند. در آن زمان مخصوصاً با نشـر تشـيع در ايران، 
نيـاز بـه كتابي كه بـه چهـارده معصـوم، به خصـوص دوازده 
امـام بپـردازد احسـاس مي شـد؛ امـا معنايش اين نيسـت كه 
كتاب هـاى علمـاى قبلى شـيعه كـه به زبـان عربى نوشـته 
شـده بودنـد در اين دوران به فارسـى برگردانده نشـدند، بلكه 
همزمـان بـا كتاب مقـدس اردبيلـى، كتاب هـاى تواريخ ائمه 
شـيعه به فارسـي ترجمه شـدند. در زمـان هر يك از پادشـاه 
صفـوى، يكـى از علمـا كتابي ترجمـه مى كرد و ايـن غالباً يا 
به درخواسـت سـلطان بود يا براي پيشـكش به آن سـلطان. 
در تاريـخ نوشـته هاى علمـاى شـيعه، اوليـن كتابـى كـه به 
اولين امير شـيعى تقديم شـده، يعنى كهن ترين كتابى بر آن 
مهـر خـورده، كتـاب عيون اخبـار الرضا مرحوم شـيخ صدوق 
اسـت. ايـن كتـاب در ميـان 300 كتاب و رسـاله از آثار شـيخ 
صـدوق به مرحـوم صاحب بن عبـاد اسـماعيل طالقانى هديه 
شـده اسـت كه وزير كبير ديلميان بوده اسـت. در مقدمه اش 
بـه اين امر تصريح شـده اسـت. مركز حكومت شبه مسـتقل 
او در اصفهـان بـوده و اصفهـان در آن زمـان وسـعت داشـته 
اسـت، به گونه اي كه شـامل قم و كاشـان مى شـده اسـت. 

 بعـد از مقـدس اردبيلـى آيـا در عصـر حاضـر كار 
جدى شـده اسـت؟

اسـتاد: بعـد از قرون اوليه رسـميت تشـيع در ايـران، عمده 
كتاب هـاى تاريخـى بـه يـك كتـاب منتقـل مى شـود و آن 
هم منتخب التواريخ حاج ماهاشـم خراسـانى اسـت. ايشان 
در واقـع سـراغ مسـتحبات و نوافـل رفتـه اسـت؛ چـرا كه به 
امامـزادگان، اصحـاب ائمـه و اصحاب بـارز هر امـام پرداخته 
اسـت. كتاب منتخب التواريخ در دوره اي فرهنگ عامه شـيعه 
را تشـكيل مي داد و در خانه هاى نسـبتاً باسـواد شـيعه يافت 
مي شـد؛ چـرا كـه به زمـان عموم مردم نوشـته شـده اسـت. 
مرحوم مجلسـى زماني متوجه شـد بحار كتابي اسـت كه به 
درد مدرسـه مي خـورد نـه خانه هـاى شـيعه؛ به هميـن دليل 
سـراغ ايـن كار رفت كه قسـمتى از بحـار را به زبـان عامه در 
بياورد كه سـر از كتاب هاى فارسـى مرحوم مجلسـى درآورد. 
مجلسـي در اصـول ديـن حق اليقين فـى اصول الديـن را در 
دو جلـد تأليف كـرد كه انصافـاً دوره كاملى اسـت. در اخاق 
حلیـة المتقلين فى آداب المؤمنيـن و عين الحیاة فى النصايح 
و الموعظـاتـ  كه شـرح وصيت چهارصـد فقره اى پيغمبر به 
ابـوذر اسـتـ  را تأليف كـرد. كتاب عين الحیـاة در واقع دائرة 
المعارفـي شـيعى اسـت. مثـًا عامه مجلسـي به مناسـبِت 
بعضـى از نصايـح پيغمبـر كـه دربـاره گوشـه گيرى و عزلت 
اسـت، به سـراغ صوفيـه و خانقاه نشـينى رفته و بحـث كرده 
اسـت كه آيا اين مسـائل، اسـامى اسـت يا چه مقدارش آن 
اسـامى اسـت؛ بنابراين ضمن مباحث كتـاب، معارف فقهى 

شـيعه را نيز آورده است. 
برگرديـم به تاريـخ معصومان. جـاء القلوب اثـري از عامه 
مجلسـي اسـت كـه يـك دوره شـرح زندگانـى معصومـان 

اسـت. ايـن كتـاب در دو جـزء كـه غالبـاً در يـك جلـد چاپ 
مى شـود تدويـن شـده اسـت، چيزى شـبيه بـه حلیـة االبرار 
مرحوم سيدهاشـم بحرانى؛ اما اواًل به فارسـى و ثانياً مقدارى 
مختصرتـر اسـت. سـيدعبداهلل شـبر اين كتـاب را بـه عربى 
ترجمـه كـرده و نـام آن را جـاء العيـون فـى حیـاة االئمـة 
نظـر  از  انصافـاً  اسـت.  گذاشـته  المعصومين)عليه السـام( 
تاريخـى قوى نيسـت؛ چون بيشـتر بـه جمع اخبـار تاريخى 

و روايت هـاى تاريخـى توجـه كرده اسـت. 
بـاز در ايـن رديـف نوبـت مى رسـد بـه كتاب هـاى مرحـوم 
محـدث قمى. آنچـه از اين آثـار درباره همه چهـارده معصوم 
اسـت، يك اثر عربى و ديگري فارسـى اسـت؛ البته در عربى 
مي تـوان گفـت سـه كتـاب دارد. يكـي مختصـِر مختصـر 
اسـت كـه بـه نظر خـود ايشـان كـه در مقدمه كتـاب اعام 
كـرده، بـراي هـر شـيعه الزم اسـت از معرفـت معصومان به 
انـدازه ايـن كتاب بدانـد. اين كتاب َحـرة الباصرة فـی تواریخ 
الحجج الطاھره نام دارد كه اسـتاد آيت اهلل شـيخ رضا اسـتادى 
ضمن فهرست نويسـِى نسـخه هاى خطى كتابخانه مدرسـه 
فيضيـه بـا آن برخـورد كرده كه به دسـت خط خـود محدث 
قمـي بـوده اسـت. آقـاي اسـتادي كه عضـو مؤسسـه در راه 
حـق بـوده، اين كتـاب را به آنان معرفـي كـرده و آن را چاپ 
كرده انـد. كتـاب ديگـر كـه متوسـط اسـت، الـدرة البھیة فی 
تواریـخ الحجـج اآللھیـه اسـت كه كتابـي شسـته و رفته در 
تاريـخ معصومـان اسـت. اين كتاب متوسـط و جامع اسـت و 
جامعه مدرسـين آن را دوباره چاپ كرده اسـت. كتاب مفصل 
محـدث قمي منتهـى االمال فـى تواريخ النبى و اآلل اسـت 

كه به زبان فارسـي اسـت. 
در كتاب هـاي متأخـر نيـز در فارسـى مي تـوان بـه فـروغ 
ابديـت و در عربـى بـه سيدالمرسـلين كـه هـر دو از حضرت 
آيـت اهلل سـبحانى اند اشـاره كـرد. بعد هـم كتاب هـاى برادر 
محترم مـان آقاسـيدجعفر مرتضـى لبنانـى اسـت كـه درباره 
پيغمبـر و سـيره نبـوى و اميرالمؤمنين و اينها بسـيار مفصل 
بحـث كـرده اسـت. كتـاب طبعـاً و قاعدتـاً هرچـه مفصل تر 
شـود، از دم دسـت بودن دور مي شـود و به منابع كتابخانه اي 
نزديك مي شـود و مگر اينكه كسـى حوصله تحقيق داشـته 

باشـد و سـراغ چنين كتابـي برود. 
 كتب عالمه عسكرى چطور؟

اسـتاد: كتـب عامـه عسـكرى حالـت تسلسـل تاريخـى 
ندارنـد، گزينـش تاريخى انـد، مثل نقـش عايشـه در احاديث 
اسـام و نقـش عايشـه در تاريـخ اسـام. در كتـاب معالـم 
المدرسـتين مقـداري تاريخ را بـه صورت تسلسـلي آورده، اما 
باز هم گزينشـى اسـت و بيشـتر با ديد كامى نوشـته شـده 
اسـت. عامه عسـكري آنجا مقتل امام حسين)عليه السـام( 
را ذكـر كـرده اسـت؛ اما از آنجا كه مطالب علمـى تعارف بردار 
نيسـت، بايد بگويم مقتل ايشان در معالم المدرستين امتيازى 
ندارد و صرفاً جمع آورى و گزينش اسـت و خيلى هم مسـتند 

١١



نيسـت. هـر آنچـه مؤلف به نظـرش آمده، بـدون اسـتدالل رديف كرده اسـت. 
 تاريخ پژوهـى هم اكنـون در حـوزه چه وضعيتـى دارد؟ براى رفـع نقص هاي آن 

چـه كار بايد كرد؟
اسـتاد: الحمـدهلل وضعيتـي كه به سـبب كم توجهـي فقهاى حـوزه يا اوليـاى امور حـوزه به 
تاريخ ايجاد شـده، به مسـاعى شـخصى، جاى خود را به توجه به تاريخ داده اسـت. اگر طاب 
هـر سـاله در ايـام مياد و شـهادت ائمه اطهار يك دوره تاريخ چهـارده معصوم را مطالعه كنند، 
از كتاب هـاي مختصـر گرفته تا مفصل و به اين كار توصيه و سـفارش شـود و براي آن برنامه 
الزامـى بگذرايـم، نـوٌر علـى نور اسـت. آقايان طلبـه چنين روزهايـي كه تعطيل انـد، به حضور 
در مجالـس اكتفـا نكننـد، بلكه كتاب هـاي تاريخي به دسـت بگيرند و مطالعه كننـد. تكرارى 
هـم نباشـد. در هر سـال مي توانند كتاب جديـدي انتخاب كنند يا به كتاب هـاي قبلي مراجعه 
كنند و در رفت و آمد بين كتاب ها باشـند. بنابر روايت منسـوب به اميرالمؤمنين)عليه السـام( 

"الـدرس حـرف و التكـرار الـف". تاريخ از علوم نقلى اسـت و بدون تكرار تثبيت نمي شـود. 
الحمـدهلل بعـد از پيـروزى انقاب اسـامي نظمي در حوزه ايجاد شـد. مرحوم امـام موافق اين 
نظـم بودنـد و رهبرى نيز هنوز پيگير اين مسـئله هسـتند. همين اتفاق منجر شـد رشـته هاى 
تخصصى در حوزه ايجاد شـود از جمله رشـته تخصصى تاريخ. بحمداهلل تفاوت بسـيار زيادى 
با گذشـته حاصل شـده اسـت و امروزه چندين گـروه تاريخ در مـدارس و مراكز علمى مختلف 
حـوزه وجـود دارد و چنديـن مجلـه تخصصى تاريخ در سـبك هاى مختلف منتشـر مي شـود، 
برخـي فقـط ترويجى اند، برخـي علمى و برخي پژوهشـى و تحقيقى. اين كجـا و آن وضعيت 

گذشـته كجـا كه هر كـس دنبال كار خـودش و بار خـودش بود. 
توجـه بـه تاريخ بسـيار مهم و بي توجهي به آن بسـيار خطرناك اسـت. مثـا برخي مجتهدان 
مطلـق و مسـلم و مراجـع تقليدى مثـل مرحوم آيـت اهلل خويـى و تبريـزى و در طبقه تامذه 
ايشـان و چند نفر از علما در مسـئله حرمت زكات بر سـادات و بنى هاشـم، به تتمه خبر مسـلم 
جصـاص كوفـى اسـتناد كرده اند كه مثًا ام كلثوم صدقه اهل كوفه را از دسـت بچه هـا و از دم 
دهانشـان مى گرفـت و به زنـان اهل كوفه برمى گردانند و سرشـان داد مـى زد: "اال تعلمون ان 
الصدقـة حـراٌم علينـا اهل البيـت". در حالي كه از نظر تاريخي بر سـر اين خبر مسـلم جصاص 
بحـث اسـت. محدث قمى در منتهـى االمال اين خبر را باطل دانسـته اسـت. آقايان حتى اين 
مقـدار هـم توجـه ندارند و واقعـاً تعجب مى كنيم. آقايانى كه اين قدر در مسـتندات فقهى شـان 
متـه به خشـخاش مى گذارنـد، چگونه به ايـن خبر اعتمـاد كرده اند؟ اين هم مسـئله اي فقهى 
اسـت. چطـور اين قـدر مسـامحه كرده اند؟ يكى ديگـر از مثال هاى بـارزى كه در ايـن زمينه از 
مجتهـدان مى تـوان زد، بيانـات سياسـي مرحوم شـهيد صدر براى شـروع حركت هـاي عراق 
بعـد از پيـروزى انقـاب اسـامى ايـران اسـت. ايشـان در بيانيـه اى كه اهل سـنت عـراق نيز 
مخاطبش بوده اند مى گويند ما شـيعياِن آن امامى هسـتيم، يعني امام على )عليه السـام(، كه 
بـراى رعايـت مصالح اسـام نه تنهـا در برابر خلفاى اول سـاكت شـد، همچون سـربازى زير 
پرچـم آنـان قـرار گرفـت. اين كجـاى تاريخ آمده اسـت؟! اگـر اميرالمؤمنين حاضـر بود چنين 
كاري بكنـد، آنـان بـه هيچ وجه حاضـر نبودند اميرالمؤمنين پايـش را از مدينه بيـرون بگذارد؛ 
بـراى اينكه مى ترسـيدند و به همين دليل مانع مى شـدند. اميرالمؤمنين چطـور زير پرچم آنان 
بـرود؟! خود آنان هم رويشـان نمى شـد و اين متأسـفانه ضعف تاريخ اسـت. اينهـا همان نقاط 

ضعـف عظيم حـوزه و بى مهرى عظيـم حوزه به تاريخ اسـت. 
 آيـا كتاب هايـى كه در سـير تطـور تاريخ اسـالم معرفـی كرديد، بـراي جبران 

اين ضعـف مفيدند؟
اسـتاد: بلـه مفيد اسـت؛ البتـه همه مان مأمـور به همان جمله قرآنى هسـتيم كه از يك سـو 
بـه مـا مي فرمايد "لقد كان لكم فى رسـول اهلل اسـوه حسـنه" و از سـوى ديگـر به پيغمبرش 
مى فرمايـد "و قـل رب زدنـى علمـا". اين يعني به تأسـي از رسـول خدا در همه حـال در صدد 

مزيد علم باشـيد و بـراي آن گام برداريد. 
 يكـى از مطالبـى كـه اشـاره فرموديـد ايـن بـود كـه در ميـان حجـم بسـيار 



گزاره هـاى تاريخـى كـه بعضاً بـا هـم متعارض اند، 
بايـد قـول صحيـح را پيـدا كنيـم و فرموديـد براي 
ايـن كار بايـد بحث و جسـتجو كنيم. راه تشـخيص 
متـون يـا گزاره هاى اقـرب به واقع چيسـت؟ تحليل 

چيسـت؟ تاريخى 
اسـتاد: تحليـل واقعـى، تعليـل اسـت، يعنـى علت يابـى 
حـوادث. چـه امـوري در شـكل گيري حـوادث دخيـل بـوده 
اسـت؟ وانگهـى خـود اين حوادث علـل چه حوادثـي بوده اند. 
چنيـن چيـزي مي شـود تحليـل واقع. امروزه رسـم شـده هر 
كـس مي خواهـد تاريـخ بگويـد يـا تدريـس كنـد يـا كتاب 
تاريخـي بنويسـد، تاريـخ تحليلى باشـد؛ در صورتـى كه من 
گفتـم تحليـل، فـرع بـر تحقيـق اسـت؛ يعنى تحليـل روي 
يـك متـن انجـام مي شـود؛ بنابراين بحـث به خـود آن متن 
منتقـل مي شـود. در واقـع به متنى مي تـوان اعتمـاد كرد كه 
اول گزينـش شـود و فـرض بر اين اسـت كه متـون تاريخى 
يكدسـت و يكنواخت نيسـتند. اين متون وحى منزل نيستند، 
بلكـه مختلـف نقـل شـده اند. خيلـى از آنهـا با هـم تهافت و 
تعـارض و احيانـاً تضـاد و احيانـاً تناقـض دارند. ايـن اختاف 
روشـن ترين دليـل بـر اين اسـت كه بايد دسـت بـه گزينش 
زد؛ هرچنـد گزينـش ما ظني باشـد. بايد تحليلمان پـا در هوا 
و بى پايـه و اسـاس نباشـد. ايـن در هميـن دو كلمه خاصه 

مى شـود كـه تحليل، فـرع بر تحقيق اسـت. 
از بـاب مثـال بگويـم هميـن امروز كه به مؤسسـه آموزشـى 
پژوهشـى امـام خمينـى)ره( آمـدم، بنـده خدايـى دم در ايـن 
سـؤال را مطـرح كـرد كـه در امالـى شـيخ صدوق خبـرى را 
ديـدم كـه در آن آمـده اسـت اميرالمؤمنين در مسـجدالحرام 
مكـه بودنـد و مـرد عربـى خدمـت حضـرت رسـيد و چيزى 
خواسـت. حضـرت بـه او گفت مـا اهل اينجا نيسـتيم و اهل 
مدينه ايـم و شـما اگـر حاجتـت ضرورى اسـت، بـه مدينه بيا 
تـا حاجتـت را بـرآورده كنيـم. وقتـى آن عرب خـودش را به 
مدينه رسـاند، حضرت يك باغ دوازده هزار درهمى داشـتند و 
فروختند و پولش را به او دادند. حضرت دسـت خالى به منزل 
برگشـتند و حضرت زهرا)عليها السـام( خبردار شـد و بنا كرد 
گله كردن. او حتى دسـت على)عليه السـام( را گرفت. پيغمبر 
اكرم)صلـي اهلل عليـه وآلـه( سـر رسـيد و فرمود دسـت على 
را رهـا كـن. گاه مى شـود كسـى بـه ايـن خبر نـگاه تاريخى 
نمي كنـد؛ اما باألخـره گزاره اى درباره قطعه اى از تاريخ اسـت. 
هـر خبرى مثـل هر روايتـى دو بخش دارد: 1. بحث سـندى 
و 2. بحث داللى و محتوايى و مضمونى. االن سـند اين خبر 
در دسـتمان نيسـت كه بررسـى كنيم؛ اما آن شـخص گفت 
مـن مراجعه كرده ام و اين خبر سـند درسـتى نـدارد. پس بايد 
خبـر را از نظـر محتوايـى بررسـي كـرد. گفتم خيلـى خوب، 
پـس حـرف بـه ايـن برمي گردد كـه آيـا اميرالمؤمنيـن مكه 
بـوده اسـت. در اينجـا بايد به مسـلمات تاريـخ مراجعه كنيم. 
مسـائل تاريخى بر دو قسم اسـت: مسائلى كه جزو مسلمات 

تاريخ اند و مسـائلى كه از مسـلمات نيستند. مسئله مكه بودن 
اميرالمؤمنين جزو مسـلمات تاريخ است. اميرالمؤمنين سه بار 
بيشـتر در مكـه نبـوده اسـت: يكـى با پيغمبـر در فتـح مكه، 
يكى در اباغ سـوره برائت و ديگـري در حجة الوداع؛ البته در 
صلـح حديبيه نيز به سـوي مكـه حركت كردنـد؛ اما حديبيه 
خارج از مكه اسـت و پيامبر و اصحابش از همان جا برگشـتند. 
در هيچ كـدام از ايـن سـه بـار نيامده اسـت كه سـائلى تقاضا 
كنـد و حضـرت وعـده مدينـه بدهـد؛ چـون ايـن سـفرها از 
سـفرهاى حسـاس و مهم و شناخته شـده اى در تاريخ بودند و 
قاعدتـاً الزم مي بـود چنين اتفاقي نيز در خبـر بيايد؛ عاوه بر 
اينكه باز از مسـلمات تاريخ اين اسـت كه اميرالمؤمنين قطعًا 
در مدينـه هيـچ ملـك، بـاغ، آب و كشـاورزى بـه جـز فدك 

نداشت. 
بنابراين وقتى آن خبر را با چنين مسـلمات تاريخى مقايسـه 
مي كنيـد، مى توانيـد بفهميد خبر قابل اعتماد نيسـت و عليل 
اسـت، مگر اينكه كسـى فارغ الذهن باشـد و توجهى به سـفر 
و باغـي كـه در ايـن حديـث بـراي اميرالمؤمنين ذكر شـده، 

توجـه نكنـد، آن هم باغي بـه قيمت دوازده هـزار درهم!
ايـن بحث شـده اسـت كه چـه ماكاتـى داريم كه خبـر را با 
آن ماك هـا بسـنجيم. در درجـه اول مي تـوان به مسـلمات 
تاريخـى رجـوع كـرد؛ امـا پيـش از آن، مسـلمات قرآنـى و 
وحـى اسـت؛ بنابرايـن رواياتى كـه مي گويند هر چه به شـما 
مى رسـد، با قرآن مقايسـه كنيد و ببينيد اگر تعارضى با قرآن 
نـدارد، آن را بپذيريـد، در اينجا مصـداق پيدا مي كند. البته اين 
مـاك، همـه جـا جريـان نـدارد و بـر بعضـى مـوارد صدق 
مى كنـد. اينجـا اين سـؤال مطرح مي شـود كه آيا حتمـاً بايد 
در قـرآن آيـه اي موافق آن مسـئله باشـد يا همين انـدازه كه 
تعـارض نباشـد، كفايت مي كنـد. برخي گاه در مقام مناقشـه 
اشـتباه و خيـال كرده اند حتمـاً بايد آيه اى از قـرآن با مضمون 
و محتـواى خبـر موافق باشـد. نـه، چنين توصيـه اى در اخبار 
ائمـه اطهـار نداريـم كه بر قـرآن عرضـه كنيد و حتمـاً براي 
آن، موافـق بيابيـد. علمـا "مـا وافـق كتـاب اهلل" را به معناى 
عـدم مخالـف گرفته اند، نه اينكـه حتماً موافقي در كار باشـد. 
مـا از مخالفتـش بطانـش را مى فهميـم، مى فهميـم چنين 
خبـري قابـل تصديق نيسـت؛ چون بـا مسـلمات در تعارض 

اسـت. در رأس مسـلمات نيز مسـلمات وحى قرآنى اسـت. 
در درجـه بعـد، مسـلمات حديثـي قـرار دارنـد و بعـد از آنهـا 
مسـلمات تاريخـى و در كنار اينهـا، توافق و انسـجام و التيام 
و قابليـت انطبـاق با مسـائل تكميلِى طبيعـى و عقلى ماك 
اسـت. اين چند ماك را در نظر داشـته باشـيم و ببينيم خبر 
بـا آنها در التيام و انسـجام اسـت يا در تخالـف. اگر در تخالف 
بـود، خـود، ماكـي مي شـود بـراي كنارگذاشـتن آن خبـر. 
ايـن بحـث را بـا تفصيـل بيشـتر در مقدمـه جلـد اول كتاب 
موسـوعه التاريخ االسـامى آورده ام كه جلد اول آن با عنوان 
تاريـخ تحقيقي اسـام به فارسـى ترجمه شـده اسـت. آقاى 

سـيدجعفر مرتضـى عاملي نيـز در كتاب الصحيح من سـیرة 
النبـى االعظم، هم در مقدمات و هـم در آخر دوره، يعنى جلد 
آخـر، دربـاره مـاكات تمييز اخبار سـره از ناسـره بحث كرده 
اسـت. در يـك كلمـه، مـاكات همين هايي اسـت گفتيم و 
چيـز ديگـرى نداريـم؛ البتـه گاهـى قرائـن صدق بـه قدرى 
انباشـته مى شـود كه انسـان به صدق و صحت مضمون خبر 
مطمئـن مى شـود و گاهـى هـم به عكـس، قرائـن كـذب به 
قدرى انباشـته مى شـود كه بـراى تكذيب كافى اسـت، بنابر 
حسـاب احتماالتى كـه مرحوم شـهيد صدر مطـرح مي كند؛ 
البته ايشـان از نظريه پاسـكال فرانسـوى اقتباس كرده است. 
او مبـدع و مبتكر اين حسـاب احتماالت اسـت. اين مسـئله، 
يك امر عقلى اسـت، فرقي نمي كند چه كسـي گفته باشـد. 
در اينجـا ممكن اسـت مـاكات فكرى و عقلى محيا باشـد؛ 
اما ماك ديگرى در دسـت شـخص نباشـد كه خبر را با آن 
مقايسـه كنـد؛ نه احاطـه قرآنى و روايـى و حديثـى دارد و نه 
احاطـه تاريخـى. تاريخ را درسـت نمي دانـد، اينكه چه منابعى 
از چـه درجـه اعتبـار و قدرت و قـوت برخوردارند و چه منابعى 
چنـدان اعتبـار ندارد. خيلى از اين مسـائل با كثرت ممارسـت 
به دسـت مى آيند؛ يعنى شـخص بايد كارشـناس تاريخ باشد 

تـا بتواند اخبـار تاريخـى را ارزيابى كند. 
مـاك ديگـرى هم وجود دارد و آن اين اسـت كـه ما روايات 
ثابـت و تقريبـاً غير قابل مناقشـه اي داريم كـه مي گويد "ابى 
اهلل ان يجـرى االشـياء اال باسـباب". ايـن عالـم، عالـم علل 
و معلـوالت و اسـباب و مسـببات اسـت. اصـل بر اين اسـت 
كـه حـوادث بـه دنبـال علـل طبيعى شـان مي آينـد. بنابراين 
هـر چيـزى كـه خـارج از وضع طبيعى باشـد يا بـه  اصطاح 
خـرق عـادت طبيعـى باشـد، خـاف اين اصـل خواهـد بود 
و چنيـن واقعـه اي اگـر بـا خبـر واحـد مخصوصـاً مرسـل يا 
مقطـوع يـا مرفوع و بى سـند نقل شـود يـا از منبـع و مصدر 
معتبرى نباشـد يا راوى يا مؤلف معتبرى نداشـته باشـد، طبعًا 
نمى توانيـم آن خبـر را تصديـق كنيـم؛ البته ما منكـر اعجاز 
نيسـتيم؛ امـا اصل بر اين اسـت كـه نمي توانيم معجـزه را با 
اخبـار آحـاد يـا اخبـارى كه به حد حجت شـرعى نمي رسـند 
يـا با خـود، اعتماد و اطمينـان عرفى را نـدارد، تصديق كنيم. 
 فـرض كنيـم بـه متـن اقرب دسـت پيـدا كرديم، 
تحليـل تاريخـى نيازمنـد چـه زمينه هايـى اسـت و 

چگونـه مى توانيـم بـه تحليل برسـيم؟
اسـتاد: تحليل به تعليـل برمي گردد. تحليل وابسـته به اين 
اسـت كه شـخص چه مقـدار بر حـوادث قبلى احاطه داشـته 
باشـد تـا از دل حـوادث قبلـى علـل حادثـه را اسـتنباط كند. 
حـوادث را بايـد در ارتبـاط بـا يكديگـر ديـد. در واقـع حوادث 
همچـون حلقـات زنجيـر متوالى انـد، بـا ايـن اختـاف كـه 
ممكـن اسـت در يك جا حلقه بـزرگ باشـد و در جاي ديگر 
كوچـك يـا در جايي قـوى و در جايي ديگر سسـت. بنابراين 
مسـئله تحليـل به قوت و مهـارت خود شـخص در احاطه بر 

١٣



از طـرف دولت هـاى باطـل مأمـور بودند؛ دولت هايـي چون دولـت خلفـاى اول و بعد بنى اميه 
و بنى مـروان. ايـن حكومت هـا چنـدان تقيدى به احكام اسـامي نداشـته اند؛ عـاوه بر اينكه 
واليـان فرعـي چنيـن حكومت هايـي به طريـق اولى احـكام اسـامي را رعايـت نمى كردند و 
بـه دنبـال منافـع و مصالح شـخصي بودنـد. در تاريخ نقل شـده اسـت حجاج بن يوسـف ثقفى 
مسلمان شـدن خيلـى از موالـى و ابنـاى فـارس را نمى پذيرفت؛ چون موجب شكسـت خراج و 
جزيـه مى شـد. او مي گفت اگـر اينان بر دين قبلي شـان بمانند، مجبورند جزيـه پرداخت كنند؛ 
امـا اگر مسـلمان شـوند، ديگر نبايـد از آنها جزيـه گرفت؛ پـس درآمد بيت المال كم مى شـود. 
ايـن يـك نمونه از كارهاي چنين حكومت هايي اسـت. به جاى رعايت مصالح اسـام، مصالح 
مملكـت دارى را ترجيـح مي دادنـد. اينكـه چقـدر در اين مملكـت دارى پايبند به اسـام بودند، 
خـود بحـث ديگر اسـت. بنابراين رهبران ايـن فتوحات التزام دينى نداشـتند و خيلى وقت ها به 
نفـع مادى خودشـان جلو مي رفتنـد و خيلى از رفتارهايشـان رفتارهاى ظالمانه و غيراسـامي 
بـوده اسـت. نمي تـوان اين رفتارها را به پاى اسـام گذاشـت. عده اي گاه ايـن فتوحات را عليه 
اسـام بـه كار مي گيرنـد و مي گوينـد ايـن چـه فتوحات اسـامى اسـت و گاه آنها را به اسـم 
ائمـه تمـام مى كننـد. اگر در پاسـخ بگوييد اميرالمؤمنيـن و ديگر ائمه راضي به چنين مسـائلي 
نبودنـد، مى گوينـد اعتراضـات ائمـه در كجاي تاريخ آمده اسـت. توجـه به اين ندارنـد كه ائمه 
حـق اعتراضـات نداشـتند وگرنه معنا نداشـت ائمه تقيـه كنند. در صورتـى كه ادلـه فراوانى بر 
تقيـه ائمـه وجـود دارد؛ بنابراين ممكن اسـت بگوييم ايشـان با اصـل فتوحات موافـق بوده اند، 
نـه بـا تفصيـات و كيفيت رفتار فاتحـان؛ در عيـن حال چندان دستشـان باز نبـوده كه اظهار 

مخالفـت كننـد يا بر اظهار مخالفتشـان، ترتيب اثر داده شـود. 
اجمـااًل مي تـوان گفـت آگاهـى از حـوادث صـدر اسـام و زمـان صـدور نصـوص و متـون 
به خصـوص از ائمـه معصوم)عليهم السـام( زمينه سـاز فهـم بهتـر روايـات صادرشـده اسـت. 
متأسـفانه در ميـان فقهـا توجـه تاريخـى نـادر بـوده اسـت و غالبـاً چنـدان بـه تاريـخ توجـه 
نمي كردنـد. در ميـان فقهـاى ما يكى مرحوم شـيخ مفيد و بعـد مرحوم ابن ادريـس مقدارى به 

مسـائل تاريخـى توجـه كرده اند. 
در تفسـير قـرآن نيـز تأثيـر تاريـخ را مي توان مشـاهده كرد؛ مثًا هم در ميان مفسـران سـنى 
و هم مفسـران شـيعى، هسـتند كسـاني كه متوجه اين تأثير و نيازمندي به آشـنايي با تاريخ 
شـده اند. از ميـان مفسـران سـنى، طبـرى صاحب جامـع البيان فى تفسـير القرآن اوليـن دوره 
تفسـير تام و كامل سـى جزء و مفصل، وقتى تفسـيرش را مي نوشـت، متوجه اين مسـئله شد 
كـه اگـر با تاريخ آشـنايي كامل داشـت، مي توانسـت آيات تاريخي قـرآن را، مخصوصـاً آياتى 
كـه بـه تاريخ صدر اسـام و حوادث وقت نزول اشـاره دارند، بهتر تفسـير كنـد. به همين دليل 
او بعـد از تمام كـردن تفسـيرش به سـراغ تاريخ رفـت. او خود به انگيزه اى كه در ضمن تفسـير 
برايـش پيـش آمـده اشـاره كرده اسـت. در ميان شـيعه نيـز همين اتفـاق براي مرحوم شـيخ 
طبرسـى صاحـب مجمـع البيان پيـش آمده اسـت. او در خيلـى از آياتـى كه اشـارات تاريخى 
دارنـد، بحـث تاريخـى آورده و اخبـار تاريخـى را دنبال كرده اسـت؛ گرچه ايشـان بـه بعضى از 
منابـع تاريخى سـيره نبوى دسترسـي نداشـته اسـت؛ به همين دليل با واسـطه نقـل مي كند. 
او نيـز بعـد از تمام كـردن مجمـع البيـان كتاب اعـام الـورى را تأليف كرده كـه نوعى تكميل 
و تهذيب و اسـتدراك بر ارشـاد شـيخ مفيد اسـت. در نظر شـيخ طبرسـي ارشاد شـيخ مفيد در 
برخي از مباحث كمبود داشـته اسـت؛ مثًا سـيره نبوى در ارشاد از اميرالمؤمنين شروع مي شود 
و در قسـمت حضـرت زهـرا و امـام زمان نقـص دارد. به همين دليل شـيخ طبرسـي در اعام 

الـوري بـه رفع اين نقص ها دسـت زده اسـت. 
قـرآن كتـاب تاريخي نيسـت؛ به همين دليـل در نقل حـوادث تاريخى به صورت اشـاره عمل 
مى كنـد و تفصيـل نمي دهد؛ بنابرايـن براى اينكه اشـارات قرآني براى ما واضح شـود، ناچاريم 
اخبـار تاريخـي را دنبـال كنيم، مخصوصـاً تاريخ صدر اسـام و وقت نزول آيـات قرآنى را. من 
عمدتـاً در تاريخـم هميـن را در نظر گرفته ام؛ چـون در كتاب هاي تاريخي ديگر نديده ام سـيره 
نبـوى را پـا بـه پاى نـزول قرآن دنبال كنند؛ لذا در كتابم بيشـتر به اين مسـئله توجـه كرده ام. 

حـوادث تاريخـى برمي گردد. 
 بحـث مهمـی كـه وجود دارد اين اسـت كـه علم تاريـخ يا گزاره هـاى تاريخى 
بـر فهم مسـائل دينى يا حتی فهـم علوم حوزى تأثيـر جدى دارد. شـايد بتوانيم 
بگوييـم بيـن آنهـا تأثير و تأثـر اسـت؛ يعنـى گاه در تاريـخ از گزاره هـاى علوم 
دينـى يـا علوم حـوزوى بهره می گيريـم و موجب مى شـود در تاريخ بـه قضاوتى 
برسـيم يـا بالعكس. پرسـش اين اسـت كه ايـن تأثير و تأثـر چگونـه و در چه 

چيزي اسـت؟
اسـتاد: مسـئله خيلى روشـن اين اسـت كـه فقيـه نبايد بى اعتنـا به مسـائل تاريخى باشـد. 
همچـون مطلبـي كـه در بـاب رابـع مغنـى آمـده اسـت )امور يقبـح بالمعـرب جهلهـا(، براي 
فقيـه نيز مناسـب و سـزاوار نيسـت كه حـوادث تاريخى اسـام، مخصوصاً زمان صـدور اخبار 
بي خبـر باشـد؛ منظـور از فقيه هم عام اسـت يعني كسـي كه در تاش اسـت ديـن را بفهمد. 
بي اطاعـي و بي اعتنايـي گاه موجـب مى شـود فقيه برخاف مسـلمات تاريخـي، يعنى حتى 
مسـائل واضح و آشـكار تاريخ، مطلبى را تصديق يا تكذيب كند؛ مثًا مسـئله فرسـتادن امام 
حسـن و امـام حسين)عليهما السـام( براي فتوحات اصفهـان يا آذربايجان در تاريخ نقل شـده 
اسـت؛ امـا از اخبـار بى اعتبـار، بي سـند و مدرك اسـت. ايـن خبـر در تاريخ طبرى آمده اسـت. 
طبـرى از آنجـا كـه هنـوز تاريخ از حديث خيلـى فاصله نگرفته بـود، از روش حديثى اسـتفاده 
كـرد. اخبـار قبـل و بعـد اين خبر سـند دارند؛ اما اين خبر بي سـند و مرسـل نقل شـده و از نظر 
تاريخـى قابـل تأييد نيسـت. لذا كسـى كـه تاريخ نخوانده باشـد و با تاريخ آشـنا كافي ناشـته 
باشـد، ممكن اسـت وقتى نام امام حسن و امام حسين)عليهما السـام( را در اين خبر مى شنود، 
مثل خيلى از قدماى ما در اصفهان باورش شـود. در اصفهان يك مسـجد هسـت كه منبر ده 
پله اى دارد و به نام مسـجد امام حسن)عليه السـام( شـناخته مي شـود. اين مسـجد دم دروازه 
ورودى و خروجى شـيراز به طرف شـهرضا كه منتهى به راه شـيراز مى شـود قرار دارد. مردمـ  
بندگان خدـا دسـت توسـل و تبرك به اين منبر و مسـجد مى زنند؛ در صورتى كه اصل سـفر 

بى سـند و مدرك اسـت، چه رسـد بـه فروعاتش. 
مثال ديگر را مي توان درباره فتوحات اسـامى زد. مرحوم شـيخ انصارى در مكاسـب در حكم 
اراضـى مفتـوح عنـوه وارد اين بحث مى شـود و نتيجه اي هم كه مي گيرد، نتيجـه اي معقول و 
درسـت و متين اسـت. ما جسـته و گريخته، روايات متعددى داريم كه پيامبر به فتوحات بعد از 
خودش اشـاره كرده اسـت. اين اخبار نه تنها دليلي بر ردشـان نيسـت، بلكه آنها را پذيرفته اند. 
نتيجـه اينكـه نمي توانيم بگوييم پيامبر و ائمه بـا اصل فتوحات موافق نبوده انـد، بلكه مي توان 
گفـت بـه تفصيات آنها راضي نبودند؛  چراكه تفصيات به دسـت و به روش كسـانى بود كه 



فلسفه تاریخ
در این نوشـتار اسـتاد به معرفى فلسـفه 
تاریـخ از جملـه فلسـفه نظـرى تاریـخ و 
فلسـفه انتقادى تاریخ پرداخته و به وجوه 
تمایـز ایـن دو اشـاره مى نمایـد. سـپس 
میراث باقى مانده در فلسـفه تاریخ اسالم 
را بررسـى مى کننـد و ارتبـاط تاریـخ و 
مشـابهت هاى آن بـا علم حدیث، شـیوه 
نـگاه به تاریخ و اینکه ریشـه تحلیل هاى 
تاریخـى  بـه چـه برمى گـردد را توضیح 
مى دهنـد. در ادامه مسـائل مهم فلسـفه 
علـم تاریـخ و وضعیـت موجـود حـوزه  و 
کارهاى اساسـى کـه بایـد در این زمینه 
انجام شـود را تشریح مى کنند. در نهایت 
تاثیـر و تاثـر علوم حـوزوى و تاریـخ را بر 

یک  دیگـر بیـان مى نمایند. 

بـراى  بومـى  طـراح واره اى  پیشـنهاد 
فلسـفه تاریـخ

فلسـفه تاریـخ گرچـه هماننـد بیشـینه دانش هاى 
بشـرى شـواهد و حتـى ریشـه هایى در دانش هـاى 
سـنتى شـرق مسـلمان دارد، ولـى به عنـوان یـک 
شـاخه معرفتـى مسـتقل در غـرب سـامان  یافتـه 
و سـپس وارد سـرزمین هاى شـرقى شـده اسـت.  
وضعیـت کنونـى دانـش در ایـران  اسـالمى به ویژه 
بـا توجـه بـه ضرورت هـا و زمینه هـاى تحـول در 
علـوم انسـانى، مجالى بـراى در انداختـن طرحى نو 
در زمینه فلسـفه تاریـخ را فراهم آورده اسـت. مقاله 
حاضـر پـس از مـرورى بـر اهـم مباحث دو شـاخه 
اصلـى فلسـفه تاریخ، یعنى فلسـفه نظـرى تاریخ و 
فلسـفه انتقادى تاریخ، کاسـتى هاى تقسـیم بندى 
موجـود را مـورد توجه قرار داده و سـپس پیشـنهاد 
مسـتدل خود را براى بومى سـازى مباحث فلسـفه 
تاریـخ متأثـر از آموزه هـاى دینـى در پنـج محـور 
اصلـى بدیـن شـرح مطرح سـاخته اسـت: فلسـفه 
فـرا تاریـخ، فلسـفه مجموعـه رویدادهـاى تاریخى، 
فلسـفه رویداد تاریخى، فلسـفه علم تاریخ و فلسفه 

گزارش هـاى تاریخـى. 

فلسفه نظرى تاریخ
در ایـن مصاحبه اسـتاد به بیان توضیحاتى 
فلسـفه  و  تاریـخ  علـم  فلسـفه  پیرامـون 
نظرى تاریخ و سـواالت مهم در این رشـته 
پرداختـه و خواننده را نسـبت بـه محتواى 
آن، پیشـینه و کاربرد آن روشن مى سازند. 
در ادامـه توضیـح کوتاهى پیرامـون آثارى 
کـه طـالب هنـگام ورود بـه ایـن مبحـث 
نیـاز دارنـد مطالعـه کننـد بیـان کـرده و 
سـپس مباحثى از فلسـفه نظـرى تاریخ از 
جملـه تاریـخ چیسـت؟ آیـا تاریخ هسـتى 
دارد یـا خیـر؟ و آیـا تاریـخ وجـود خارجى 
دارد یـا خیـر؟ و همچنیـن عوامل محرك 
تاریـخ را مطـرح و نظـرات پیرامـون آن را 
بیـان مى نمایـد. در نهایـت نیـز به مسـئله 
پیـچ تاریخـى و بیـان مقام معظـم رهبرى 

پیرامـون ایـن مطلـب مى پردازند.  

احیاء تمدن اسالمى
 در ایـن مصاحبـه اسـتاد بـه بررسـى رابطـه 
تمـدن و دنیـاى مـدرن و همچنیـن تمدن و 
فرهنگ گذشـته پرداخته و اهمیت شـناخت 
میـراث تمدنـى گذشـته را یـادآور مى شـود. 
سـپس مراحل تمدنى گذشـته اسـالمى را از 
ابتدا تاکنون بر شـمرد و در ادامه تاثیر آگاهى 
از تمـدن اسـالمى را غیـر از آثـار معرفتـى و 
فضـاى ذهنـى در نحـوه تبلیـغ دیـن و بیان 
شـریعت دانسـته اند. در نهایـت در امر احیاى 
تمدن اسـالمى ، داشـتن نـگاه آینده نگرانه را 
الزم دانستند و شـناخت داشته هاى فرهنگ 

اسـالمى را از امـور مهم آن  برمى شـمارند.  
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فلسفه  تاریخ
                                                                       حجت االسالم والمسلمین محسن الویرى*

اشاره
بـا حفـظ حرمـت همه اسـتادان که با همه وجـود مدیون آنانیـم، یکى از اسـتادان بزرگـوار، در اوایـل تحصیل،  بنـده را نصیحت 
مى فرمـود کـه "در طـول سـال خـوب درس بخوانیـد و تابسـتان ها درس نخوانیـد؛ در تابسـتان تاریـخ بخوانید. این بـراى رفع 
خسـتگى باشـد و بـراى درس آمـاده شـوید". من همیشـه بـه یاد آن اسـتاد مرحـوم می گویـم آن بزرگوار شـاید خبر نداشـته 
باشـد کـه من همیشـه در حال اسـتراحت و تفنـن هسـتم و کار اصلى بنده بـا تاریخ گـره خورده اسـت. با آن معیار ما همیشـه 
در تابسـتان هسـتیم و درس نمى خوانیـم. نـگاه آن بزرگـوار، بـا همـه خلوص نیت و صفـاى باطن کم نظیـرى که داشـت، این بود 
کـه تاریـخ چیزى بـراى مطالعه و رفع خسـتگى اسـت. آن نـگاه با این دیـدگاه که حـوزه مرکز تخصصى تاریخ داشـته باشـد یا 
تمـام دانشـگاه هاى اصلـى و مراکز آموزشـى معتبـر و اصلى قم یک گروه تاریخ داشـته باشـند، فاصلـه دارد؛ این تحـول در نگاه 

نسـبت بـه تاریـخ بحمداهللا پیدا شـده اسـت و این ظرفیـت پدید آمده اسـت. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـام و المسـامين محسـن الويرى، محقق، مدرس و داراى دكتراى تخصصى در رشـته تاريخ و تمدن ملل مسـلمان از دانشـكده الهيات و معارف اسـامى دانشـگاه تهران 
اسـت. مطالعات اسـامى در غرب، شـيعيان از سـقوط بغداد تا ظهور صفويه؛ زندگى فرهنگى و انديشـه سياسـى، زندگى امام كاظم عليه السـام و. . . . جمله اى از آثار علمى ايشـان 

است. 



١٧

 الزمـه پرداختـن بـه علـوم با نـگاه درجـه دو اين 
اسـت كه بـه فلسـفه آن علـم بپردازيم. پـس براي 
بررسـى علـم تاريـخ بايد بدانيـم فلسـفه تاريخ چه 
علمـى اسـت، چـه رابطـه اى بـا علـم تاريـخ دارد و 

داراى چـه اهميـت و جايگاهى اسـت. 
اسـتاد: تشـكر مي كنم كـه ايـن شـماره را به بحـث تاريخ 
اختصـاص داديـد. واژه تاريـخ را در معانـى گوناگونـى بـه كار 
مى بريـم، ماننـد: "ايـن شـماره در تاريـخ بهـار 94 منتشـر 
خواهد شـد"، يا "تاريخ سرشـار از عبرت ها اسـت" يا "تاريخ 
قانونمند اسـت". شـايد بتوان تا هشـت معنـى مختلف براى 
تاريـخ پيـدا كرد، ولـى در اين ميان دو معنا بيشـتر توجه را به 
خـودش جلب كرده اسـت: 1. تاريـخ به معناى رويـدادى كه 
در بيرون و با محوريت انسـان در گذشـته اتفاق افتاده اسـت 
و 2. تاريـخ به معناى نوشـته هايى درباره رويدادهاى گذشـته؛ 
بـراي مثـال هم بـه زندگى پيامبر، يعنـي رويدادهايـى كه در 
گذشـته اتفـاق افتـاده، تاريخ مي گوييـم و هم بـه منابعى كه 
ايـن رويدادهـا را ثبـت كرده انـد؛ به عبـارت ديگـر مرادمان از 
تاريـخ گاه رويـداد اسـت و گاه معرفـت نسـبت بـه رويـداد و 
گزارشـى كـه از آن در اختيـار قـرار مي گيـرد. بنا بر ايـن واژه 
تاريـخ در ايـن دو جملـه بـا يكديگر متفـاوت اسـت: "تاريخ 
پيامبـر بـراى ما درس آمـوز اسـت. " و " تاريخ پيامبـر را بايد 
بـه زبان هـاى زنده دنيـا ترجمه كـرد. " به اين بيان اگـر واژه 
فلسـفه را بـه مفهـوم نـگاه درجه دو بـه موضوع بگيريـم، دو 
ق متفـاوت داريـم. در حالـت اول، فلسـفه تاريـخ نـگاه  متعلـَّ
درجـه دو بـه رويدادهـا اسـت كـه مورخـان آن را "فلسـفه 
نظـرى تاريخ" يا "فلسـفه جوهرى تاريخ" مي نامند. فلسـفه 
تاريـخ در ايـن حالت، صرف نظر از گـزارش و معرفت رويداد، 
خـود رويـداد را بررسـى مي كنـد كـه آيـا جهت خاصـى دارد 
يـا ندارد؟، قانونمند اسـت يا نيسـت؟، عامـل محرك خاصى 
دارد يـا نـدارد. ؟ ايـن نـگاه هم نـگاه درجه دو اسـت؛ اما ناظر 
به يك رويداد اسـت. فلسـفه تاريخ شبيه فلسـفه ذهن است. 
اگـر واژه فلسـفه را دربـاره ذهن به كار ببريم، سـاز و كارهاى 
فعاليـت ذهن را بررسـى مي كنيم؛ در اينجا هـم رويدادها را از 
ايـن منظـر مـورد توجه قـرار مي دهيم. ولـى اگر حالـت دوم، 
يعنـي معرفت به اين رويدادها، مدنظر باشـد، وقتى مي گوييم 
فلسـفه تاريخ، شـبيه فلسـفه يكى از علوم مانند روانشناسـي 
يـا فقه اسـت، نگاهـي بيرونى بـه دانـش تاريـخ و معرفت و 
شـناخت تاريخى داريم؛ اين معناى دوم اسـت؛ بنابراين وقتى 
مي گوييـد در ايـن شـماره مي خواهيـم دربـاره تاريخ صحبت 
كنيـم، تاريـخ را يـك علم در نظـر گرفته ايد؛ پس نگاه شـما، 
معنـاي دوم از فلسـفه تاريـخ اسـت كـه در اصطـاح بـه آن 
"فلسـفه انتقـادى تاريخ" گفته مي شـود. به ايـن ترتيب نگاه 
بيرونـى بـه دانش تاريخ، يعنـى توجه به عوامل شـكل گيرى 
دانـش تاريـخ، فـراز و نشـيب، سـير تحـول، عوامـل مؤثـر 
بـر قـوت و ضعـف و معيـار درسـتى و نادرسـتى ايـن دانش، 
همچنيـن توجه به معيار سـنجش گزاره هـاى تاريخى، معيار 
صـدق و كـذب در گزاره هاى تاريخى، امكان پذيري شـناخت 
تاريخـى و ماننـد آن كـه جايگاه و نقش و اهميت آن روشـن 
اسـت. بـه هر انـدازه نـگاه بيرونى مـا منسـجم تر، دقيق تر و 
سـنجيده تر باشـد، خودآگاهى درون علمى ما به همـان اندازه 

بـاال مي رود. به نظر ما كار تاريخى مورخي كه بداند شـناخت 
تاريخـى تا كجا ممكن اسـت و محدوديت شـناخت تاريخى 
كجاسـت و شـناخت تاريخـى چـه ظرفيت هايـي دارد، فرق 
دارد بـا كسـى كـه در كار تاريخـى بـه اين ماحظـات توجه 
ندارد. پژوهشـگر تاريخى كه بـر روش هاى مطالعات تاريخى 
خودآگاهـى دارد و انـواع روش هـا، محدوديت ها، ظرفيت ها و 
آسـيب ها را مي شناسـد، ايـن روش هـا را به گونـه اي بـه كار 
مي بنـدد كـه كسـى كـه ايـن خودآگاهـى را نـدارد نمي تواند 
بـه ايـن ظرافت كار كنـد؛ بنابراين اسـتوارى دانـش تاريخ در 
هميـن نگاه بيرونى اسـت و هرچه اين نـگاه بيرونى متقن تر، 
دقيق تر و منسـجم تر باشـد، به همـان اندازه دانـش تاريخ نيز 

انسـجام و پويايـى هم سـنگ آن را پيـدا خواهد كرد. 
 آيـا در بحـث تاريخ اسـالم مباحث فلسـفه تاريخ 
شـكل گرفته اسـت؟ در مواجه با علـم تاريخ چه كار 

كنيم كه به فلسـفه تاريخ دسترسـى پيـدا كنيم؟
اسـتاد: اگـر بخواهيم بـه اين پرسـش در فضـاى مطالعات 
دينـى و حـوزوى، بـه معناى وسـيع كلمه پاسـخ دهيـم، بايد 
هـم پاسـخ مثبـت بدهـم و هم پاسـخ منفـى. اگر مراد شـما 
ايـن اسـت كـه آيا مـا نگاهي مـدون و ثبـت شـده داريم كه 
دربـاره گزاره هـاى تاريخى نگاه بيرونى داشـته باشـيم و آنها 
را در پرتـو ايـن نـگاه نقـد و بررسـى كنيـم، بايـد بگويـم كه 
مـا ميراث شايسـته ذكـرى نداريم كـه با اين عنـوان صورت 
گرفتـه باشـد. ولـى اگـر مـراد شـما ايـن اسـت كـه آيـا در 
ميـراث مـا چيـزى در ايـن زمينـه يافـت مى شـود يا نـه بايد 
بگويـم بلـه ما يـك ميراث غنـى در ايـن زمينه داريم. شـايد 
شـاخص ترين ميـراث ما مسـلمانان در اين زمينـه در مقدمه 
ابن خلدون باشـد. ابن خلدون در همان سـطرهاى نخسـتين، 
وقتـى مي خواهـد چرايـى پرداختن بـه اين مقدمـه را توضيح 
بدهـد، مثال هايـى از تعـدادى عـدد و رقـم در گزاره هـاى 
تاريخـى ذكـر مي كند كـه قاعدتاً از نظـر ارقام و آمار درسـت 
نيسـتند و انسـان را بـه فكـر مى اندازنـد كـه چگونـه بـا اين 
گزاره هـا روبـه رو شـود. او مى كوشـد در يك مطالعه مسـتقل 
مسـتقيماً بـه ايـن بحث بپـردازد كـه مواجه مـا بـا اين گونه 
گزاره هـا چگونـه بايـد باشـد، بنابراين مى تـوان ايـن كار او را 
يـك نـگاه بيرونـى به معرفـت تاريخى و به يـك معنا نوعى 
روش شناسـي تاريخى به حسـاب آورد. اين امر مسـلم اسـت 
كـه پيـش از ابن خلـدون كسـى مسـتقا رسـاله اى بـه اين 
طـول و تفصيـل در اين زمينه بـه نگارش درنيـاورده بود ولى 
پـس از ابن خلـدون چه؟ واقعيت اين اسـت كه پـس از او هم 
در بيـن انديشـمندان مسـلمان نمونه ديگرى پيـدا نمي كنيد 
كـه بـه اين صـورت كار كرده باشـد. البته تأكيـد مي كنم كه 
مـرادم نـگاه گسـترده و يـك مطالعه مسـتقل اسـت، وگرنه 
در مقدمـه منابـع تاريخـى مثل مـروج الذهب مسـعودى و يا 
تجـارب االمـم ابن مسـكويه مطالبـى در اين زمينه هـا وجود 
دارد و يـا منابعـى مانند االعان بالتوبيخ لمـن ذم اهل التاريخ 
سـخاوى را مى توان يك رسـاله مسـتقل ناميد ولـى به دقت 
و گسـتردگى كار ابن خلـدون نيسـت. شـما حتـى در مقدمـه 
منابـع تاريخى فارسـى قرن هاى هشـتم و نهـم مانند حبيب 
السـير هـم شـاهد حرف هايى در زمينـه روش شناسـي تاريخ 
هسـتيد. جلـد دوم كتابي كـه فرانتـس روزنتال دربـاره تاريخ 

تاريخ نگاري اسـامى منتشـر كـرده، گردآورى متونى اسـت 
كـه مسـلمانان در زمينـه مباحـث معرفتـى تاريخ نگـرى و 
تاريخ نـگارى پديـد آورده اند، كار كرده اند؛ شـبيه ايـن كار بعدا 
در كتـاب تاريخ نگارى در گسـتره تمدن اسـامى هم صورت 
گرفـت كـه رسـاله هاى مسـتقل و نوشـته هاى مسـلمانان 
دربـاره مسـائل نظـرى تاريـخ را گـردآورى كردنـد. بنـده بـا 
وجـود چنيـن آثـار و نشـانه هايى بـر ايـن بـاورم كه مسـائل 
معرفتـى تاريخ به عنـوان يك دانش مسـتقل و مدون مد نظر 
مسـلمانان نبوده اسـت و اين كارهاى پراكنده نشـان مى دهد 
كه مسـلمانان به مباحث نظـرى تاريخ عاقه داشـته اند ولى 
بـه معنى وجود يك دانش مسـتقل نيسـت. ايـن ميراث غير 
مدون، بسـيار غنى اسـت و شـايد كمتر كتاب تاريخى را پيدا 
كنيـد كـه در مقدمـه اش اشـاره اي بـه ايـن بحث هـا نكـرده 
باشـد. حتـى در منابـع كهـن مثـل ُمـُروج الذهـب مي بينيد 
كـه مسـعودى در مقدمـه كتـاب ضمـن توضيـح در بـاره 
روش خـود در تدويـن ايـن كتـاب، آن را بـا كتـاب ديگـرش 
يعنـى اخبارالزمـان مقايسـه مي كند. مـراد ما از نـگاه بيرونى 
بـه تاريـخ همين اسـت و يا در مقدمـه كتاب پـرآوازه الكامل 
فـى التاريـخ هـم ماحظـه مي كنيـم كـه ابن اثيـر روش كار 
خـودش را بيـان مي كنـد. همان طـور كه عرض كـردم اولين 
كسـى كه كوشـيد اينها را مدون كند، ابن خلدون اسـت؛ ولي 
كارش اسـتمرار نيافت؛ زيرا نه مكتبى داشـته و نه شاگردانى، 
كـه مثـل ديگر رشـته ها اين كار را گسـترش بدهنـد و امروز 
بـا ميراث گرانقدرى روبه رو باشـيم. شـايد ده يا پانزده رسـاله 
پيدا شـود؛ اما چشـم گير نيسـت؛ هر چند كارهـاى پراكنده و 
غيرمدونى كه در اين زمينه وجود دارد، بسـيار ارزشـمند است. 
يكـى از عواملى كه سـبب شـده ايـن ميراث، بـا وجود حجم 
اندكش گرانقدر و پربار باشـد، اين اسـت كه تاريخ مشـابهت 
قابل توجهـى بـا دانـش حديـث دارد. در دانـش حديـث ما با 
دو پرسـش محـورى روبـه رو هسـتيم: يك. صحـت صدور، 
يعنـي آيا حديث از ناحيه معصوم صادر شـده اسـت يـا نه؟  و 
ديگـرى داللـت، يعنـي حديث، بر فـرض صـدور از معصوم، 
چـه مى خواهـد بگويـد و چـه داللتـى دارد؟ ايـن دو سـؤال 
در تاريـخ نيـز مطـرح اسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه در مباحث 
تاريخـى سـؤال نخسـت اهميت بسـياري دارد؛ گزارشـى كه 
در اختيـار ما اسـت، به لحاظ صـدور، آيا يـك روايت صادقانه 
از واقعيت اسـت؟ آيا شـاهدان ماجـرا واقعـاً آن را اين گونه كه 
به دسـت ما رسـيده اسـت ذكـر كرده اند؟ سـنجش درسـتى 
و نادرسـتى گزاره هـاى تاريخـى، بـه صـورت عمـده، همان 
روش سـنجش گزاره هـاى حديثـى اسـت؛ به خصـوص در 
مقـام تعـادل و تراجيـح؛ يعنـى اگر چند گـزارش متفـاوت از 
يك رويداد داشـته باشـيم، آيـا بايد اين ها را جمـع كنيم يا به 
نفـع يكى، از ديگرى دسـت بكشـيم و يا بـه محض تعارض 
هـر دو را بـه كنـارى بگذاريم؟ به اين معنـا مجموعه مباحِث 
سـنجش صحت حديـث در خدمـت تاريـخ قـرار مي گيرد و 
دانـش رجـال كه بـر اين اسـاس سـامان يافته اسـت، تا حد 
زيـادى يـك دانش تاريخى به حسـاب مى آيد زيـرا روش آن 
يك روشـى تاريخى اسـت. و بر همين اسـاس بخش عمده 
قواعـد رجالى ما قواعد تاريخى هم محسـوب مي شـوند و به 

عبـارت دقيق تـر بـراى تاريخ پژوه هـم كاربـرد دارند. 



ظهـور گزارش هـاي تاريخـي بـراي داللت كافي اسـت. گزاره هـاى تاريخى گزاره صادر شـده 
از ناحيـه معصـوم نيسـتند كه حفظ عيـن الفاظ آن خيلى مدخليت و اهميت داشـته باشـد؛ فرد 
بـراي حـرف زدن، الفـاظ متـداول را بـه كار مي برد و شـايد توجهي بـه اينكه ايـن واژه ها، مثًا 
متفـاوت به كار رفته اند يا دامنه معنايى يكسـان ندارند، نداشـته باشـد. شـايد صـدر و ذيل يك 
حـرف معمولـى بـا هم جـور درنيايد، امـا الفاظ حديـث، چـون از ناحيه معصوم اسـت، اهميت 
پيـدا مي كنـد؛ به خصـوص چون به دنبال كشـف حكـم دين هسـتيم، روى الفـاظ باريك بينى 
صـورت مي گيـرد. در تاريـخ نـه بـه دنبال فهـم حكم دينيم و نه سـخن، سـخن يك معصوم 
اسـت كـه الفـاظ و تعابيـر آن مهـم باشـد، بلكـه حرفـي معمولى اسـت كـه انسـاني معمولى 
مي زنـد. بـه ايـن دليل بحـث داللـت در گزاره هاى تاريخى، بـه قوت داللت در حديث نيسـت 
و اصـًا از آن روش ها براى تشـخيص داللت اسـتفاده نمي شـود. گزاره تاريخي يـا ظهور دارد 
يا ندارد؛ اگر ظهور داشـته باشـد به آن تمسـك مي كنيم و اگر نداشـته باشـد، مي گوييم مبهم 
اسـت. واكاوى هـا و درجه بندى هايـى كـه در حديـث داريم، در تاريـخ وجود نـدارد، هر چند كه 
سـاز و كارهاى اصلـى فهـم متـن در هـر دو يكى اسـت. به هـر حال شـايد مقـدارى از فضاى 
پرسـش شـما دور شـديم، عرض بنده اين اسـت كه براى شـكل گيرى فلسـفه تاريخ توجه به 

اين ميراث بسـيار مهم اسـت. 
 بـا دو شـيوه مى تـوان به تاريـخ نگاه كرد. بعضـى می گويند به هميـن قضاياي 
جزئـى ملتزم باشـيم و بعضى می گويند نبايـد تاريخ را به صـورت قضاياى جزئى 
ببينيـم، بلكـه بايـد مثـًال از مجموعـه اي از قضاياى جزئـى به يک تحليـل درباره 
فضـاى سياسـى و اجتماعـى آن زمان برسـيم. با توجه بـه مطلبى كـه فرموديد، 

ظاهـراً آن تحليل هـا نبايد جايگاهـى پيدا بكنند؟
اسـتاد: نه، برعكس؛ شـايد نتوانسـته ام منظورم را برسـانم. در قسـمت اول، در مقام مقايسـه 
تاريـخ بـا علم حديث، گفتم داللت شناسـي، يا همـان درايه الحديث، به آن عمق و گسـتردگى 
كـه در حديـث مطـرح اسـت، در تاريـخ مطرح و مـورد نياز نيسـت. وجهش هم اين اسـت كه 
در حديـث بـا سـخن معصـوم روبـه رو هسـتيم كه سـخن حكيمانـه اسـت؛ ولـي در تاريخ با 
سـخن غيرمعصـوم سـر و كار داريـم كـه به دقت هـاى آن چنانى نياز نـدارد و همـان ظهورات 
عمومـى بـراى فهـم آن كفـاف مي دهـد؛ الزم نيسـت واكاوى بكننـد و دقت هاى ويـژه الفاظ 
را در نظـر بگيرنـد. از يـك عبـارت كوتـاه التنقـض اليقين بالشـك چندين جلد كتـاب بيرون 
آورده شـده اسـت ولـى در تاريخ اين گونه نيسـت. ولـى از طرف ديگر نبايـد فراموش كنيم كه 
قواعـد كلـى و عمومى داللت شناسـي مشـابهت هايى دارنـد؛ ولى ژرفـا و ابعـاد آن در دو دانش 
حديـث و تاريـخ بـا هـم فـرق دارد. اين بحث كه با گزاره هاى جزئى سـر و كار داشـته باشـيم 
يـا نداشـته باشـيم و در آنهـا محدود بمانيم يـا فراتر برويـم، بحث ديگرى اسـت. اين بحث به 
اين سـؤال برمي گردد كه "تاريخ علم اسـت يا نيسـت؟" يا "تاريخ مطالعه اسـت يا نيسـت؟". 
در اين بـاره پرسـش هايى از ديربـاز مطرح بوده اسـت. گرچه امروزه شـايد ديگر كسـى نباشـد 
كـه تاريـخ را علـم ندانـد، ولى ايـن بحث، همچنان يك بحث زنده اسـت. كسـاني كـه تاريخ 
را علـم مي داننـد، بـه ايـن سـؤال جـواب مي دهند كـه به چـه معنا تاريـخ علم اسـت. يكى از 
مهم تريـن عواملى كه سـبب شـده عـده اى تاريخ را علم ندانند اين اسـت كـه مي گويند تاريخ 
مجموعـه اى از گزاره هـاى جزئى اسـت؛ اين نگاه به ارسـطو هم منسـوب اسـت. آنـان بر اين 
اسـاس كـه "الجزئى ال يكون كاسـبا و ال مكتسـبا" مى گوينـد جزئي نمي تواند مـا را به قاعده 
كلـى برسـاند و اگـر چيـزى ما را بـه قاعده كلى نرسـاند، علم به حسـاب نمي آيد. قرار نيسـت 
در علم با گزاره جزئى سـر و كار داشـته باشـيم. يك شـهروند قمى را در نظر بگيريد؛ اين فرد 
ممكـن اسـت اطاعاتـي ريـز درباره قم داشـته باشـد، تك تـك مغازه هـا را بدانـد و كوچه ها، 
خيابان هـا و كتابخانه هـا را بشناسـد؛ امـا ايـن دانسـته ها را دانش قم شناسـي نمي گوييم؛ چون 
گزاره هـاى جزئـى مجموعـه اي از آگاهى ها اسـت كه وجه جامع كلـى را حمل نمي كند و يك 
دانش شـناخته نمي شـود. در تاريخ سـخن همين اسـت؛ اگر تاريخ فقط گزاره هاى جزئى باشـد 
و تاريـخ انبانـى باشـد از گزاره هايـى مثـل اين كه فان پادشـاه چه زمانى به دنيـا آمد و بهمان 
حاكـم در چـه زمانـى جنگيـد و ديگـرى در چـه زمانـى از دنيا رفت، يعنى مورخ كسـى اسـت 
كـه آگاهى هـاى فـراوان خـرد و جزئـى از گذشـته دارد و ايـن اطاعات پراكنده هـر چقدر هم 
زياد باشـد، ما را به يك قاعده كلى كه الزمه علم اسـت نمى رسـاند. اين شـبهه سـبب شـده 

اسـت كـه بگوينـد تاريخ علم نيسـت؛ ولى در حال حاضر كسـى را نمى شناسـيم كـه تاريخ را 
علـم ندانـد. همـه تاريخ را علـم مي دانند و به اين شـبهه جـواب مي دهند. علم  دانسـتن تاريخ 
بـه ايـن معنى اسـت كه يك مورخ خـود را بـه گزاره هاى جزئـى محدود نمي كنـد. گزاره هاى 
جزئـى بايـد دو ويژگى داشـته باشـند تا در زمره تاريـخ قرار بگيرند: يكى اينكه به انسـان پيوند 
بخورنـد و ديگـرى اينكـه مبتنى بر توالى زمانى باشـند. فـرض كنيد اگر مـن از حمله مغوالن 
بـه ايـران سـخن مي گويـم از انسـان حرف مي زنـم و حملـه اي كه در يـك بازه زمانـى اتفاق 
افتاده اسـت. با اين مبنا، اگر كسـى كتابي بنويسـد به نام "تاريخ اقيانوس ها"، در اينجا منظور 
از واژه تاريـخ علـم تاريـخ نيسـت؛ زيرا اقيانوس ربطى به انسـان نـدارد. در تاريخ بايد از انسـان 
حرف بزنيم و ماجرا به شـكلى به انسـان برگردد. اگر اين دو شـرط در گزاره تاريخى باشـد، آن 
گـزاره مربـوط بـه علـم تاريخ به حسـاب مي آيد. حـال بايد گفت كـه از خال ايـن گزاره هاى 
جزئـى تاريخـى مى تـوان به يـك فهم درباره نقـش تاريخى يا نقش اجتماعى انسـان رسـيد، 
ايـن درك مي توانـد قاعـده به حسـاب بيايد. ايـن درك ديگر رويـداد جزئى نيسـت و مي تواند 
بـه شـكل يـك قاعده بـه همه جوامـع تعميـم داده شـود. اين مطلب عـاوه بر حيـث فردى 
حيـث اجتماعـى را نيـز شـامل مى شـود. اگر با مطالعـه تاريخِى ده يا بيسـت مصـداق دريابيم 
كـه انسـجام اجتماعى در گرو عدالت اسـت مي توانم بگويـم اگر جامعـه اى راه عدالت را نپويد، 
در معـرض واگرايـى قـرار مي گيـرد. در اين مصاديق هم عنصر انسـان و جوامع بشـرى وجود 
دارد و هـم توالـى زمانـى كـه به تاريـخ برمي گردد. نگاه باستان شناسـي ايسـتا اسـت؛ اما نگاه 
تاريخـى توالـى زمانـى دارد، بـه همين دليـل تاريخ از باستان شناسـي جدا مى شـود. اگر به اين 
نتيجـه رسـيدم كه انسـجام اجتماعـى در گرو عدالـت اسـت، آن را به عنوان قاعـده و قانون به 
كار مي گيـرم. قانـون تكرارپذير اسـت و ويژگِى زمان خاصي نيسـت؛  اين مي شـود يك گزاره 
علمـى تعميم پذيـر و در نتيجـه مى تـوان از علم بودن تاريخ سـخن گفت. علم بـودن تاريخ در 
گـرو عبـور از جزييات و رسـيدن به كليات اسـت. اگر مـا بخواهيم تاريخ را علـم بدانيم، ناگزير 

نبايـد خودمـان را در حد جزئيات متوقـف نگه داريم. 
 ايـن تحليل هـا و نتايـج كلـى از تاريخ، تحليل عقلى اسـت يا ريشـه در مباحث 

وحـى دارد و يـا بـا بحث هـاى جزئى و اسـتقرا مى تـوان به تحليل كلى رسـيد؟
اسـتاد: در بـاره خاسـتگاه قانون هاى عام تاريخى چند پاسـخ محتمـل وجود دارد: 1. يكسـره 
وحـى اسـت و عقل نمي توانـد وارد بشـود؛ 2. به گونه اى مطرح كنيم كه هم خاسـتگاه وحيانى 
و هم خاسـتگاه بشـرى داشـته باشـد؛ 3. خاستگاه بشرى داشته باشد و نسـبت به وحى ساكت 
باشـد. ايـن بحـث هنـوز خام اسـت و به  اصطـاح بايد بيشـتر پخته شـود و اجـازه مي خواهم 
دربـاره  گزينـه درسـت از ايـن سـه گزينه فعـا نظر ندهـم. از سـويي اروپايى ها و كسـانى كه 
دربـاره ايـن موضوعـات كار كرده انـد، الزامـاً خودشـان را بـه وحـى گـره نزده انـد؛ اگرچه تأثير 
آموزه هـاى دين مسـيح به روشـني در افكارشـان ديـده مي شـود، مانند انديشـه اى كه هگل يا 
ماركـس دربـاره فلسـفه تاريـخ دارنـد. ماركس با ايـن كه دين گريز اسـت، نظريـه تاريخى اش 
به شـدت متأثـر از نظريه هـاى دينـى اسـت. جامعـه كمـون نهايى يـا جامعه مشـترك نهايى 
كـه ماركـس تبييـن مي كنـد با منطـق عقلى بشـرى هيچ توجيهـي نـدارد و كامـًا ذوقى به 
حسـاب مي آيـد؛ بـر چـه مبنايى بشـر به آنجـا مـي رود و چرا بايـد به آن سـو برود؟ ايـن نگاه 
كامـًا از انديشـه هاى منجـى و موعود تأثير گرفته اسـت. ماركس انديشـه خـود را تحت تأثير 
آنهـا طراحـى كـرده و بـا عقل بشـرى به اين قانون رسـيده اسـت. پس او بـا وحـى كار ندارد؛ 
بنابرايـن مي تـوان تصـور كـرد عـده اى با خـرد بشـربنياد و خرد غير متصـل به وحـى بتوانند 
حرف هايـى در ايـن زمينـه بزننـد. از سـوي ديگر هـم منابع دينى مـا، به طور مشـخص قرآن، 
مشـحون از ايـن قانونمندى هـا اسـت و بـه فراوانـى از ايـن قانونمندى ها سـخن گفته اسـت. 
اينكـه ديـن هـم در اين بـاره حـرف زده اسـت را نمي تـوان انكار كـرد. مي توان هـر دو را جمع 
كـرد و مجـاز شـمرد؛ يعني قانونمندى هـا را هم از قرآن و هم از عقل بشـرى به دسـت آورد و 
ايـن همـان نكته اى اسـت كه نيازمند كار بيشـترى براى اثبات علمى اسـت. با يك تقسـيم و 
اليه بنـدى مي تـوان بـه اين سـؤال پاسـخ مثبـت داد. اليه هايى اسـت كه جـز از طريق وحى 
قابـل وصـول نيسـت؛ مثـًا بـراي فرجـام تعالى يافتن انسـان ها در مسـير تاريخ، نمي شـود با 
عقـل اسـتدالل كـرد. وقتـى هـگل از روح تاريخ حـرف مي زند، اسـتداللش مربـوط به تبيين 
ايـن مسـئله اسـت؛ ولـى دربـاره اينكـه چـرا بايد اين گونه بشـود، سـاكت اسـت؛ اين مسـائل 



فقـط از دين به دسـت مي آيند؛ اما مسـائل سـطح خـرد، هم 
از مطالعـه تاريخـى بـه دسـت مي آينـد و هـم از گزاره هـاى 
دينـى. مى تـوان قانونمندى هاى منـدرج در قـرآن را پايه قرار 
داد. مـا بـه صـدق گزاره هـاى تاريخـى قرآن بـاور داريـم؛ اما 
بايـد ايـن صـدق را به لحـاظ علمى اثبـات كنيـم؛ قاعده اى 
را كـه قـرآن بيـان مي كنـد، بايـد در بسـتر تاريـخ سـنجيده 
شـود؛ راسـتى آزمايى شـود نـه بـراى ايـن كه نسـتجير باهلل 
در صـدق قـرآن ترديـد داريـم بلكـه بـراى ايـن كـه نحـوه 
كاربسـت آموزه هـاى قرآنى در تحليل تاريخـى را فرا بگيريم. 
آموزه هـاى ثبوتـى قـرآن بايد در عالـم اثبات هم بـه صورت 
عملياتـى اثبات شـود. و اگـر ديديم مثا مفاد يـك آيه قرآن 
بـا گزارش هـاى تاريخى سـازگارى نـدارد و نمي توانيـم آن را 
اثبـات كنيـم، بايد ببينيم تاريـخ را چگونه بخوانيـم كه با اين 
آيـه سـازگار باشـد و از طـرف ديگر چه بسـا اين نكتـه بتواند 
شـاهدى بر اين باشـد كه شـايد درك درسـتى از قرآن نداريم 
كـه نمي توانيـم بـا آن، گزاره هـا را تحليل كنيم؛ نبايـد با اين 
قانونمندى هـاى بـه چنگ آمـده از مطالعات بشـرى راه را بر 
وحـى بسـت و قطعـا بايـد از وحى كمـك بگيريـم؛ و اصوال 
همان طـور كه عـرض كردم بعضـى از قانون مندى هـا را جز 
از طريـق وحـى نمي توانيـم بـه دسـت بياوريم. بايـد مطالب 
يافته شـده از طريق بشـر را بسـترى قرار دهيم براى كاربست 
و سـنجش عملياتى سـنت هايى كه از طريق وحى به دسـت 
مى آوريـم. اين سـنجش نـه براى اثبات درسـتى و نادرسـتى 
گـزاره قرآن، بلكه بـراى فهم بهتر سـنت هاى وحيانى و مدد 

گرفتـن از آنهـا براى تحليل تاريخ اسـت. 
 بـا توجـه بـه مطلبی كـه فرموديـد، اگـر بخواهيم 
تمـدن اسـالمى مطلوبـی داشـته باشـيم بايـد اين 
قواعـد را از آيـات و روايـات بشناسـيم و بعـد از 

راسـتى آزمايى و تبييـن علمـى بـه كار بگيريـم. 
اسـتاد: بـه نظـر مـن اگـر ايـن كار را انجـام بدهيـم، كار 
تمدن سـازى مـا خيلـى بهتـر و دقيق تـر و سـريع تر صـورت 
مي گيـرد؛ ولى اگر انجام ندهيم نيز مسـائل تمدنى اقتضائات 
خـاص خـودش را دارد و روند تمدن يافتگى ادامه پيدا مى كند 
و بـه دليـل عدم اسـتخراج قواعد آن از قـرآن متوقف نخواهد 
مانـد؛ امـا به نظر مـن، احتمااًل با آفـات و آزمـون و خطاهاى 
بيشـترى روبـه رو خواهـد بود؛ خودآگاهى نسـبت بـه قواعد و 
ضوابـط و قانون هاى آن موجب صرفه جويـى در وقت و توان 

و ديگر هزينه هاسـت. 
 آيـا در ايـن جهـت حركـت می كنيم؟ آيـا توجه به 
ايـن مطلب وجـود دارد كـه قواعد را بشناسـيم و در 

تمدن سـازى بـه كار گيريم؟
اسـتاد: اگـر بخواهم صادقانـه جواب بدهم، فكـر كنم توجه 
آن قـدر كـم اسـت كـه مي توانيـم بگوييـم نـه؛ توجـه خيلى 
انـدك اسـت. اگر نگوييـم حلقه مفقوده همـه مطالعات دينى 

اسـت، دسـت كم بيشـتر مطالعـات دينى مـا از ايـن موضوع 
غفلـت دارنـد و اين نقص در آنهـا وجود دارد. البتـه وجود اين 
نقـص، خيلـى نوميـد كننده نيسـت و مي تـوان بـا بحث ها و 
ايجـاد توجه بيشـتر و انگيـزه در طـاب، به خصوص طابى 
كـه انگيـزه كار دارنـد و دنبال چيزهاى جديدتـرى مي گردند، 
ايـن توجه را بـه وجـود آورد. مرادم از حلقه مفقـوده مطالعات 
دينـى اين اسـت كـه تمدن پژوهى هم يـك حيطه مطالعاتى 
و علمى مسـتقل اسـت و هم به مثابه يك رويكـرد بر تمامى 
شـاخه هاى علمى متـداول در حوزه اثر مى گـذارد، فقه تمدن 
يـك بحث اسـت و رويكـرد تمدنى در مباحث فقهى داشـتن 
يـك بحـث ديگـر، كاميـات تمـدن يـك مسـأله اسـت و 

رويكـرد تمدنى در كام داشـتن يك مسـأله ديگر. 
 برداشـتى كه در اين حيطه داشـتيم اين اسـت كه 
قواعـد كلـى تاريـخ را از گزاره هـاى جزئـى تاريخى 
مى فهميـم؛ آيـا ايـن فلسـفه تاريـخ به معنـاى اول 

يعنـى فلسـفه نظرى تاريخ نيسـت؟
اسـتاد: چرا؛ دقيقـاً. قواعد آنجايى كه براى فهـم رويدادهاى 
گذشـته بـه كار مي رونـد، در فلسـفه تاريخ به معنـاى دومش 
قـرار مي گيرند؛ چـون به معرفت كمك مي كننـد؛ اما آنجايى 
كـه رويـداد را تحليل مي كنند، فلسـفه به معنـاي اول اند؛ چرا 
كـه در آنجـا بـا خود رويـداد كار داريـم؛ براي مثال اگـر از آيه 
شـانزدهم تـا هجدهم سـوره مباره سـبأ كه مى فرمايـد :"لقد 
كان لسـبأ فـى مسـكنهم آيه جنتان عـن يمين و شـمال. . . 
فأعرضوا فأرسـلنا عليهم سـيل العـرم. . . ذلـك جزيناهم بما 
كفـروا و هـل نجـازى اال الكفـور" اسـتفاده كنيـم و عوامـل 
ماورايـى را هـم در تحليـل تمدن هـا دخالـت بدهيـم، يـك 
نكتـه بـراى فهم تاريخ، بـراى معرفت و شـناخت تاريخى به 
دسـت آورده و آن را به كار بسـته ايم؛ اين كاربسـت بخشى از 
فلسـفه تاريـخ به معنـاى دوم مي شـود. اگر از اينكـه اعراض 
از يـاد خداونـد و شـكرنكردن ها موجـب شـد خداوند بـر آنان 
سـيل بفرسـتد، بـراي ايـن معنـا اسـتفاده كنيـم كـه جامعه 
قانونمندى هايـى دارد و بخشـى از سـعادت و شـقاوت جامعه 
بـه ميـزان شـكر و درجه شـكر در جامعه برمي گردد، فلسـفه 
تاريخ را در معناى اول آن به كار گرفته ايم؛ اما كاربسـتش كه 
مثـا بگوييـم اين جامعه مشـخص به دليل شـكر نكردن و 
اعـراض از ياد خداوند نعمت ها و برخورداى هايش را از دسـت 

داده اسـت، اين فلسـفه تاريخ از نوع دوم اسـت. 
 اگـر ممكن اسـت مسـائل فلسـفه علـم تاريخ را 

كنيد.  تشـريح 
و  معنـاى دوم مهم تريـن  بـه  تاريـخ  فلسـفه  در  اسـتاد: 
اسـت.  تاريخـى  شـناخت  امـكان  بحـث،  محورى تريـن 
پيش فرض در تاريخ اين اسـت كه مربوط به گذشـته اسـت؛ 
آيـا چيـزى كـه اكنون نيسـت، مي توانـد محل شـناخت قرار 
گيـرد؟ امر غيـر موجود چطـور مي تواند متعلَّق شـناخت قرار 

بگيرد؟ اين اصلى ترين پرسـش است و جنبه معرفت شناختي 
دارد. اگـر بگوييم شـناخت تاريخى از اسـاس ممكن نيسـت، 
پرونـده بحث از اول بسـته مي شـود؛ ولى اگر قائـل به امكان 
چنين شـناختى بشـويم، پرسش دوم مطرح مي شـود كه اين 
معرفـت، تـا كجا مي تواند اسـتمرار پيـدا كند. آيـا آن معرفت 
تاريخـى مي توانـد ما را به واقعيت تاريخى برسـاند؟ پرسـش 
سـوم ايـن اسـت كـه ايـن معرفـت چقـدر مي توانـد خالص 
باشـد؛ پيش فرض هـاى مورخ، كشـش هاى قومـى و اقليمى 
و عقيدتـى چقـدر در ايـن كار اثـر دارنـد؟ تـرس از محيـط 
اجتماعـى، محيـط سياسـى، چشم داشـتن بـه حمايت هـاى 
حكومتـى و ترس از تهديدهاى حكومتـى و مانند اينها چقدر 
تأثيرگذارنـد؟ همـه اينهـا مي توانند از درجه خلـوص اين نگاه 
تاريخـى بكاهنـد. اگـر به اين پرسـش ها جـواب داديم، نوبت 
به بحث هاى روش شـناختي مي رسـد؛ حال بايـد ديد معرفت 
تاريخـى را چگونـه و با چه روشـى مي تـوان به دسـت آورد؟ 
فصلـي گسـترده درباره مباحث روش شـناختي پيـش مي آيد. 
در خـال ايـن بحث هـا نيـز مباحثـي وجـود دارد كـه شـايد 
دغدغـه و پرسـش تاريخ پژوهاني كه در فضـاى مثًا مباحث 
انديشـه دينـى قـرار دارند، نباشـد؛ ولـى آنها بايد در پاسـخ به 
منتقديـن بـه آن بپردازنـد. بـراي مثال اين سـؤال كـه آيا در 
تحقيقـات تاريخـى مي توانـم بـه گزاره هـاي تاريخـى قرآن 
اعتمـاد كنـم؟ ديدگاهـي وجـود دارد كـه مي گويـد نمي توان 
بـه قـرآن به چشـم تاريخ نگاه كـرد؛ چون اولين نكتـه درباره 
تاريـخ ايـن اسـت كه بتوانيـم درباره درسـتى و نادرسـتى اش 
دچـار ترديـد شـويم و راسـتى آزمايى را به شـكل دقيق كلمه 
انجـام دهيـم و چون درباره قـرآن نگاهي پيشـينى داريم كه 
بـه ما اجـازه ايـن كار، يعني تشـكيك در درسـتى گزاره هاى 
تاريخـى قـرآن، را نمي دهـد، پس قـرآن كتاب تاريخ نيسـت 
و نمي تـوان بـه قـرآن به عنـوان كتاب تاريخـي ارجـاع داد و 

اسـتناد كرد. 
فهـم  بـا  مـا  كامـى  ديدگاه هـاى  رابطـه  ديگـر  بحـث 
تاريخى مـان اسـت. مـا امـام را معصـوم مي دانيم، حتـي اگر 
يك سـطر كتـاب در بـاره مثًا تاريـخ زندگى امـام رضا)عليه 
السـام( نخوانده باشـيم. تازه مي خواهيم كار تاريخى شـروع 
كنيـم و نـه مطلبـى خوانده ايـم و نه مقالـه اى، نه با اسـتادى 
بحـث كرده ايـم و نـه سـخنرانى و نشسـتى رفته ايـم؛ درباره 
پذيـرش واليتعهـدى امـام رضـا پيشـاپيش مي گوييـم امام 
اشـتباه نكـرد؛ زيرا پيش فرض كامـى ما اين اسـت كه امام 
عليه السـام از اشـتباه مصون اسـت، ما اشـتباه نكردن امام 
عليه السـام در مسـأله واليتعهـدى را از مطالعـه تاريخى به 
دسـت نياورده ايم، بلكه از كام به دسـت آورده ايم. آيا سـؤال 
اين اسـت كه آيا اين مسـئله خلوص و علميت علـم تاريخ را 
زيـر سـؤال مي بـرد؟ طبعاً پاسـخ ما اين اسـت كـه اين بحث 
علميـت تاريـخ را خدشـه دار نمي كند؛ اما بايـد تبيينش كنيم. 

 ما به صدق گزاره هاى تاریخى قرآن باور داریم؛ اما باید این صدق را به لحاظ علمى اثبات کنیم؛ قاعده اى را که قرآن بیان می کند، باید در بستر 
تاریخ سنجیده شود؛ راستى آزمایى شود نه براى این که نستجیر باهللا در صدق قرآن تردید داریم بلکه براى این که نحوه کاربست آموزه هاى 

قرآنى در تحلیل تاریخى را فرا بگیریم. 

١٩



يـك نكته اين اسـت كـه درس آموزى از تاريخ، رهيـن تكرارپذيرى رويدادها اسـت. رويداد بايد 
تكـرار بشـود تـا درس بگيريم؛ ولى با مبناى كامى، چه بسـا رويدادى تنها يك بـار در زندگى 
معصومـان اتفـاق افتـاده باشـد؛ ولـي مـا به آن تأسـى كنيـم. اين كه بـا چه منطـق و مبنايى 
معتقديـم كـه درس آمـوزى از رويدادهـاى تاريخى مرتبـط با معصومان عليهم السـام در گرو 
تكـرار نيسـت نيازمند اثبات علمى اسـت. به هـر حال اينها مجموعه مباحثى اند كه در فلسـفه 
تاريـخ بـه معنـاى دوم مطـرح مي شـوند. مسـأله ديگر در فلسـفه تاريخ بـه معنـاى دوم كه به 
آن فلسـفه انتقادى تاريخ گفته مى شـود، مسـأله سـند اسـت. اسناد در بيشـتر علوم مكتوب اند؛ 
ولـي در تاريـخ اسـناد بـه مكتوب و غيرمكتوب تقسـيم مي شـوند. دسـته اى از اسـناد مكتوب 
نيسـتند، ولـى خيلـى مهم انـد؛ براي مثـال خرابه هـاى ديوار سـابق قم كـه اثر كمـى از آن در 
نزديكـى ميـدان معلـم باقـى مانـده و در حفارى ها پيدا شـده اسـت، سـند تاريخى به حسـاب 
مي آيـد، هـر چنـد هيـچ نوشـته اى در آن پديـده تاريخـى وجـود نـدارد. كتيبـه يا نوشـته هاى 
امامزاده هـا، خـود امامزاده هـاى موجـود در قـم سـند به حسـاب مي آينـد. انواع اسـناد تاريخى 
و نـوع داللـت هـر كـدام، به خصـوص در مطالعـات نوپديدى كـه وجـود دارد، همچنين نقش 
مطالعـات زبان شـناختى در فهـم تاريخ مباحثى اند كه در بحث روش از فلسـفه انتقـادى تاريخ 

قـرار مي گيرند. 
 آيـا دربـاره فلسـفه تاريـخ بـه معناى بررسـى رويـداد هـم سـؤال ها و مطالب 

داريم؟ اساسـى 
اسـتاد: بلـه. يكـى از مهم ترين پرسـش ها در اين باره زنـده  بـودن و زنده  نبودن تاريخ اسـت؛ 
البتـه سـؤال هاي بسـياري مطرح اسـت: آيـا تاريخ اصالـت دارد؟ تاريخ زنده اسـت يا نيسـت؟ 
اگـر زنـده اسـت، آيا حركـت دارد؟ در صـورت حركت داشـتن، عامل حركتش چيسـت؟ غايت 
حركتش چيسـت؟ مسـير اين حركت چيسـت؟ از چه مسـيري به غايت مي رسـد؟ آيا مسـير 
خاصى دارد؟ اگر حركت داشـته باشـد، حركتش مسـير مشـخص دارد يا مسير مشخص ندارد. 
اگر گفته شـد مسـير مشـخص دارد، ايسـتگاه آخر كجاسـت؟ غايت دارد يا دورى اسـت يعنى 

حلقـه وار دور خـودش مى چرخـد و هيچ غايتى براي ايسـتادن از حركـت ندارد؟ 
 بـا توجـه به وضعيت موجـودى كه علـم تاريخ در حـوزه دارد بايد چه مسـيرى 
را در تحصيـل و پژوهـش طى كنيم؟ حوزه چه كارها و بايسـتگى هاى اساسـى را 

بايـد در تحصيـل و پژوهـش در علم تاريخ مدنظر قـرار دهد؟
اسـتاد: خـدا را بايد شـكر كرد كه توجه به تاريـخ در قم ارتقاي زيادي يافتـه و تاريخ رفته رفته 
جايـگاه خـودش را پيـدا مي كند؛ ولى تا رسـيدن به نقطه مطلوب فاصله بسـيار اسـت. من اين 
خاطـره را بارهـا نقـل كـرده ام. بـا حفظ حرمت همه اسـتادان كه بـا همه وجود مديـون آنانيم، 
يكـى از اسـتادان بزرگـوار، در اوايـل تحصيـل،  بنده را نصيحـت مى فرمود كه "در طول سـال 
خـوب درس بخوانيـد و تابسـتان ها درس نخوانيـد؛ در تابسـتان تاريخ بخوانيد. ايـن براى رفع 
خسـتگى باشـد و بـراى درس آمـاده شـويد". من هميشـه بـه ياد آن اسـتاد مرحـوم مي گويم 
آن بزرگوار شـايد خبر نداشـته باشـد كه من هميشـه در حال اسـتراحت و تفنن هسـتم و كار 
اصلـى بنـده بـا تاريـخ گره خـورده اسـت. با آن معيار ما هميشـه در تابسـتان هسـتيم و درس 
نمى خوانيـم. نـگاه آن بزرگـوار، بـا همـه خلوص نيـت و صفاى باطـن كم نظيرى كه داشـت، 
ايـن بـود كـه تاريـخ چيـزى براى مطالعـه و رفع خسـتگى اسـت. آن نگاه بـا اين ديـدگاه كه 
حوزه مركز تخصصى تاريخ داشـته باشـد يا تمام دانشـگاه هاى اصلى و مراكز آموزشـى معتبر 
و اصلـى قـم يك گروه تاريخ داشـته باشـند، فاصلـه دارد؛ ايـن تحول در نگاه نسـبت به تاريخ 
بحمـداهلل پيـدا شـده اسـت و ايـن ظرفيـت پديد آمده اسـت. خـدا را بايد شـكر گـزارد كه اين 
تحـول چشـم گير اتفاق افتاده اسـت؛ اما به نظر مى رسـد الزم اسـت چند كار صـورت بگيرد تا 
تاريـخ بـه جايـگاه مطلوب خود برسـد: اول اينكه هرچند تاريخ يك دانش مسـتقل به حسـاب 
مي آيـد و بايـد جداگانه پى گرفته شـود، امـا نگاه تاريخى در ديگـر دروس حوزه نيز بايد تقويت 
شـود. فقيهـى كـه نـگاه تاريخى به فقـه دارد بـا فقيهى كه نـگاه ايسـتا دارد، تفـاوت مي كند. 
اسـتاد حـوزه در درس خـارج، اقـوال مختلـف درباره يك فرع فقهى را بررسـى مي كنـد؛ گاه در 
يـك موضـوع چنـد قـول وجـود دارد. پاره اى از مراجع سـه تا پنج قـول را بـدون توجه به تقدم 
و تأخـر زمانـى آنهـا ذكـر مي كننـد؛ ولى بـه نظر مى رسـد خيلى مهم اسـت كه اقوال با سـير 
تاريخى بررسـى بشـوند. گاه يك موضـوع و فتاواى آن ده قرن ثابـت بوده؛ ولى به يكباره تغيير 
كـرده اسـت. نـگاه تاريخـي روشـن مي كند چـه زمانـي و در كجا يـك موضوع يا مسـئله به 
مسـائل فقهـى افزوده شـد يا كجـا نگاه تغيير كرد و نـكات ظريفى به دسـت مى دهد. بنابراين 

در سـاده ترين بحـث فقهـى، كه بيان اقوال اسـت، نگاه تاريخـى اثر دارد تا چه رسـد به مراحل 
ديگـر. اگـر نـگاه تاريخـى وجود داشـته باشـد، ارائـه آن درس نـه فقط نظم بهتـرى مي گيرد، 
بلكـه بهتر نيز فهميده مي شـود؛ اين موضـوع در تمام علوم صدق مي كند. در مباحث فلسـفي 
هـم همين طـور اسـت؛ اين گونـه نيسـت كه  يـك قاعده فلسـفى از ابتـدا تاكنون ثابـت بوده 
باشـد، بلكـه در گذر ايام فيلسـوفان مختلف بـه آن پرداخته انـد، آن را پرورش داده انـد، حدود و 

ثغورش را گسـترش داده انـد و گاه نيز محدودتـرش كرده اند. 
دوميـن كار بـه صحنه آمدن تاريخ به روش هاى مرسـوم دروس حوزوى اسـت. در حال حاضر 
تقريباً روش غالب مؤسسـات قم ترمى ـ واحدى اسـت يعنى دقيقا مشـابه همان روشـى اسـت 
كـه در دانشـگاه ها اجرا مي شـود؛ يعني چند واحد درسـى را در طـول چند ترم تحصيلى تعريف 
كرده ايم كه واحدهاي درسـى هم پراكنده اند و دانشـجو هفته اى دو سـاعت با آن درس درگير 
اسـت. به نظر من سـزاوار اسـت شـيوه ارائه و قالب ارائه متناسـب با شـيوه هاى سـنتى حوزه 
باشـد و يا الاقل آن شـيوه سـنتى هم آزموده شـود؛ مثًا هر روز بحث سـيره نبوى باشـد. اين 
روش فقـط از بـاب پاسداشـت شـيوه هاى سـنتى حوزه و جنبـه نمادينش مدنظر من نيسـت؛ 
بـراي پـرورش طلبـه اى كه در واقع شـّم اجتهادى و صاحب  نظر شـدن در تاريخ داشـته باشـد، 
ايـن شـيوه الزم اسـت. طلبـه بايد با ممارسـت الزم، از گسسـتگى مطالب جلوگيـرى و بحث 
را تعقيب كند. اين نكته را شـايد نخسـتين بار از حضرت آيت اهلل مكارم شـيرازى شـنيدم. كه 
خيلـى برايـم قابل توجه بود. ايشـان درباره مركز شيعه شناسـي كه دروسـش به شـيوه واحدى 
طراحـى شـده اسـت، گفتنـد "چه الزامى دارد اين طور باشـد. سـه هفته پشـت سـر هم همين 
درس را بخوانيـد تـا تمام بشـود و بعـد درس ديگرى را بخوانيد". البته اين توصيه ايشـان حتى 
در همان مركز شيعه شناسـى كه زير نظر خودشـان هم هسـت عملى نشـده اسـت؛ ولى اين 
توصيـه از ايـن نظـر قابـل توجه بود كـه پـاره اى از قالب هـا به گونه اي مـا را فـرا گرفته اند كه 
گويـا غيـر از اين نمي شـود؛ ولى مي شـود متفاوت انديشـيد و تأكيـد مي كنم كه هـر روش اثر 

آموزشـى خاص خودش را دارد. 
نكتـه سـوم روش هـاى درس و بحث هاى طلبگى اسـت كه بـر محتواى مباحـث تاريخى اثر 
مى گـذارد. تبعيـت از درس و بحث طلبگى سـنتى تنها در شـكل آن و شـكل ارائه آن نيسـت 
بلكـه در محتـوا هـم بايد باشـد. در مقام بحث تاريخى نبايد خود را به زمان مشـخصى كرد، به 
ايـن معنـى كـه خود را مقيـد كنيم ارائه يك بحـث در يك دوره زماني به پايان برسـد، بشـود. 
مثـًا آيـا مي تـوان سـيره نبـوى را در شـانزده جلسـهـ  بـا  ايـن فـرض كه اگر همه جلسـات 
تشـكيل بشـودـ  بـه صورت دقيـق مورد بررسـى قـرار داد؟ واضح اسـت كه نمي شـود. بحث 
بايـد اجتهـادى باشـد به گونه اي كه به دقت از زواياى مختلف بحث بشـود، همه فروع بررسـى 
و همـه منابـع ديـده شـوند و فرد بتوانـد در مقام ارائـه نيز نظر خـودش را بيان كنـد. الگوهاى 
رايج تدريس، بيش از اينكه اسـتعداد دانشـجويان را بكشـد، اسـتعداد اسـاتيد را از بين مي برد. 
اسـتاد خيلـى وقت هـا حرف هايـى دارد كه در ايـن قالب محـدود فرصت بيان كردنـش را پيدا 
نمي كنـد. مخاطـب هـم كشـش  آن را ندارد و بـراى اين كار نيامده اسـت، بلكـه مي خواهد در 
زمـان مشـخصى مدركـش را بگيرد و برود. در شـيوه سـنتى كه نـه ارائه مـدرك زمان خاصي 
دارد و نـه افـراد بـا ايـن انگيزه در درس حاضر مي شـوند، فرصت خيلى خوبـى براي بحث هاى 
نوآورانـه و نقـد علمـى آراى ديگـران پيـش مي آيد، كـه به نظر من بسـيار الزم اسـت، هم در 
مباحـث گزاره هـاى تاريخـى و هم در مباحث نظـرى تاريخى حوزه نيازمند اين تحول اسـت. ؛ 
خـود مباحـث تاريخى هـم مى تواند در فضاى حوزه گسـترش يابد؛ براي مثال بحـث تاريخ در 
قـرآن بحثـي فوق العاده سـنگين، جدى، پر مطلـب و حتى فوق العاده جذاب اسـت؛ ولى فضاى 

حـوزه به اين سـمت و سـو نرفته اسـت كه چنيـن درسـى را ارائه كند. 
 اگر در بحث هاى پژوهشى نكته اى هست، بفرماييد. 

اسـتاد: بحث هـاى پژوهشـى هم طبيعتـاً متأثـر از همين بحث اسـت. يكى از اقدامـات اوليه 
در ايـن زمينـه اين اسـت كـه به نوعي پژوهشـگران حـوزه را، در رشـته هاى مختلـف نه فقط 
تاريـخ، در معـرض اين گونـه بحث ها قـرار دهيم، مثًا هميـن تاريخ نگرى در رشـته هاى ديگر 
هـم عرضه شـود. كسـى كـه كام مى خواند چند محـور را با اين نـگاه تاريخى بخوانـد، ده ها 
عنـوان موضـوع فرعى مى توان پيشـنهاد كرد كه پايان نامه ها را بر اسـاس اين هـا بگيرند؛ اين 

كار يعنـى ايجـاد و القـاى نيـاز به مخاطب كه بـه نوبه خود  كار مفيدى اسـت. 
نكته دوم براى خود پژوهشـگران و طلبه هاي رشـته تاريخ اسـت كه اغلب دوره آموزشى شـان 
به خوبـى سـپرى مي شـود؛ امـا در دوره پژوهشـى دچـار انقطـاع  و رهايـي مي شـوند؛ يعني يا 



دربـاره پايان نامـه دچـار نوعـي سـردرگمى مي شـوند يـا بر 
فـرض انتخاب به  موقع پايان نامه، نمي توانند آن را به شـكل 
مطلوبـى دربياورند. ما در قسـمت  پژوهش هـاى متعارف در 
حـوزه، بحـران روش داريـم؛ در زمينـه روش تحقيق بحران 
داريم. چه بسـيار طاب بزرگـوارى كه ذوق تحصيلى خوبى 
دارنـد و مي تواننـد با همه وجود كار پژوهشـى درخـور انجام 
دهنـد؛ امـا چـون روش نمى داننـد در پايان نامه نويسـى دچار 
مشـكل مي شـوند. بنابراين چاره انديشـى بـراى انس گرفتن 
طـاب بـا روش تحقيـق بـه معنـاى عـام و روش تحقيـق 
تاريخـى بـه صـورت خـاص هـم يـك گام مهم اسـت كه 

روزى بايد برداشـته شـود. 
نكته ديگر فضاسـازى پژوهشـى اسـت كه با خـود پژوهش 
تفـاوت دارد. فضاسـازى پژوهـش در گـروى كنفرانس هايى 
نمايشـگاه  انـواع  گـرو  در  مي شـود،  گذاشـته  كـه  اسـت 
كتاب هايـى اسـت كـه بـر اسـاس موضـوع يـا فصلـى يـا 
سـاالنه برگزار مى شـود، در گرو جلسـات نقد و بررسى است. 
طلبـه در خال اين گونه فعاليت هاى فضاسـازى پژوهشـى، 
در فضـاى نيازهـاى واقعـى قـرار مي گيـرد و خـودش را و 

جايـگاه حـال و آينـده خـود را پيـدا مي كند. 
هـم  بـا  اسـالمى  و  حـوزوى  علـوم  و  تاريـخ   
مرتبط انـد و بر هـم تأثيـر و تأثر دارند؛ هـم تاريخ 
بـر علوم حـوزوى تأثيـر دارد و هم آنهـا بر نگرش 
مـا تأثيـر دارند. ايـن رابطـه در چه حدى اسـت و 
در واقـع ارتباط هـاى كدام يـک وثيق تـر و تأثيـر و 

تأثرشـان جدى تـر  اسـت؟
اسـتاد: ايـن داد  و  سـتد بين همه علـوم وجـود دارد و وقتى 
تاريـخ در منظومـه علـوم قـرار گرفـت، خودبه خود مشـمول 

ايـن داد و سـتد هـم مى شـود. ولـي پرسـش اين اسـت كه 
تاريـخ از كـدام تبار اسـت؛ يعنى تاريـخ در عداد كدام دسـته 
از علـوم قـرار مي گيـرد؟ در يكـى دو قـرن گذشـته گروهى 
بـر ايـن بـاور بودند كه تاريـخ در گـروه علوم طبيعى اسـت. 
در حـال حاضـر تاريـخ را در زمـره علـوم انسـانى در نظـر 
مى گيرنـد؛ تاريـخ در گـروه علوم انسـانى اسـت، امـا جايش 
در ايـن گروه كجاسـت؟ در كشـور مـا نوعي سـردرگمى در 
ايـن زمينـه بـه چشـم مى خـورد؛ تاريخ تمـدن اسـامى در 
دانشـكده الهيـات و تاريـخ ايـران در دانشـگاه ادبيات اسـت. 
در بعضـى دانشـگاه ها دانشـكده تاريـخ و علـوم اجتماعى با 
هم انـد، در بعضـى دانشـگاه ها تاريـخ و علـوم انسـانى و در 
جايـي ديگـر هـم ادبيات فارسـى و تاريـخ در كنار هـم قرار 
گرفته انـد. بـراى پاسـخ دقيـق بـه پرسـش خوب شـما گام 
نخسـت ايـن اسـت كـه هويـت و تبار دانـش تاريخ روشـن 
شـود و به ويـژه شـاخه هاى مختلف تاريـخ هـم در كنار هم 
ماننـد علـوم اجتماعى و علوم سياسـى و علـوم رفتارى يك 
هويـت مسـتقل بيابند. بنده بـا اين فرض كه چنيـن اقدامى 
صـورت پذيرفته اسـت در پاسـخ به پرسـش مـا بايد عرض 
كنـم كه رابطـه تاريخ با دانش هـاى حوزوى، هـم اثرگذارى 
و هـم اثرپذيرى اسـت. جنبـه اثرگذارى تاريخ اين اسـت كه 
نـگاه تاريخـى را بـه علـوم ديگـر هديـه مى كنـد و موجـب 
مى شـود علـوم ديگر با نگاه تاريخى مسائل شـان را بررسـى 
كننـد. نـگاه تاريخـى در درون علم مي توانـد فوق العاده مؤثر 
باشـد و در آن علـم تحول ايجـاد كند. وجـه دوم تأثير تاريخ 
ارائـه پرسـش هاى تـازه در برابر علـوم ديگر اسـت، مثًا در 
علـم كام از عصمت معصوم سـخن مي گويند؛ اما چه بسـا 
يـك تاريخ پـژوه چندين مثال نقض بيـاورد كه در نـگاه اول 

برخـاف عصمـت معصومـان عليهـم السـام باشـد. حال 
علـم كام، كـه بـه لحـاظ عقلـى و عقـل متصـل بـه نقل 
بـه ايـن بـاور رسـيده اسـت، بايـد به ايـن پرسـش ها جواب 
بدهـد؛ توليد شـبهه به فربهـى آن دانش مى انجامـد و تاريخ 
مى توانـد بـراى همه علوم اسـامى پرسـش و شـبهه توليد 
كنـد و بـه ايـن ترتيـب بـه رشـد و رونـق آنها كمـك كند. 
اثرپذيـرى تاريـخ از علـوم حـوزوى نيـز گاه به ايـن صورت 
اسـت كـه از مهارت هـا و روش هـاي آنهـا اسـتفاده مى كند 
ماننـد روش هـاى علـم الحديث و علـم رجال كـه قبا هم 
بـه آن اشـاره كـردم و گاه نيز اين اسـتفاده ها مبنايى اسـت؛ 
يكـى از ايـن مبانـى مبنـاى زبان شـناختى و مهم ترينـش 
مبانـى كامـى و اعتقـادى اسـت؛ بـدون مبانـى اعتقـادى 
نمي توانيـم تاريـخ را تحليـل كنيـم. ايـن بحث هـا اعتقادى 
اسـت؛ يعنـي از جـاى ديگـرى مي فهميـم كـه خدا هسـت 
يـا نيسـت و آن را به عنـوان يـك مبنـا در تحليـل تاريخـى 
اتخـاذ مي كنيـم. بحـث عصمت نيـز همين طور اسـت و ما 
بايـد نوع باور خـود در باره عصمـت را در كام تعيين كنيم و 
يافتـه كامى خـود را در تاريـخ مبنا قرار دهيـم. حتى بحث 
تقيـه اگرچـه سرشـتش تاريخـى اسـت، ولى اين سـؤال كه 
در مقـام سـيره پژوهى بايـد چـه جايگاهـى براى تقيـه قائل 
باشـيم، يـك پرسـش كامـى اسـت، چـرا كـه در حقيقت 
ايـن پرسـش پرسـش از امكان پذيـرى شـناخت و آگاهى از 
ديـدگاه و موضـع امـام معصـوم عليه السـام اسـت. به هر 
حـال اين ها نمونه هايـى بود كـه تأثيرگـذارى و تأثيرپذيرى 
علـوم تاريخـى و دانش هـاى حـوزه اى و كمـك متقابل اين 
دو بـه يكديگـر را نشـان مـى داد و در اين جـا بايـد به همين 

مختصر بسـنده كرد. 

 یک نکته این اســت کــه درس آموزى از 
تاریخ، رهین تکرارپذیرى رویدادها است. 
رویداد باید تکرار بشود تا درس بگیریم؛ 
ولى با مبناى کالمى، چه بســا رویدادى 
تنها یک بــار در زندگى معصومان اتفاق 

افتاده باشد؛ ولی ما به آن تأسى کنیم. 

٢١



پیشنهاد طرح واره ای بومی برای فلسفه تاریخ
  حجت االسالم و المسلمین محسن الویرى

اشاره
فلسـفه تاریخ گرچه همانند بیشـینه دانش هاى بشـرى شـواهد و حتى ریشـه هایى در دانش هاى سـنتى شـرق مسـلمان دارد، 
ولـى به عنـوان یـک شـاخه معرفتى مسـتقل در غرب سـامان  یافته و سـپس وارد سـرزمین هاى شـرقى شـده اسـت.  وضعیت 
کنونـى دانـش در ایـران  اسـالمى به ویژه بـا توجه بـه ضرورت ها و زمینه هـاى تحول در علـوم انسـانى، مجالى بـراى در انداختن 
طرحـى نـو در زمینـه فلسـفه تاریـخ را فراهم آورده اسـت. مقاله حاضـر پس از مـرورى بر اهم مباحث دو شـاخه اصلى فلسـفه 
تاریـخ، یعنـى فلسـفه نظرى تاریخ و فلسـفه انتقادى تاریخ، کاسـتى هاى تقسـیم بندى موجود را مـورد توجه قرار داده و سـپس 
پیشـنهاد مسـتدل خـود را براى بومى سـازى مباحث فلسـفه تاریـخ متأثر از آموزه هـاى دینـى در پنج محور اصلى بدین شـرح 
مطرح سـاخته اسـت: فلسـفه فرا تاریخ، فلسـفه مجموعـه رویدادهـاى تاریخى، فلسـفه رویداد تاریخى، فلسـفه علـم تاریخ و 

فلسـفه گزارش هـاى تاریخى. 

ــختا ري

واژگان كليدى
تاريخ نگرى دين محور، فلسفه تاريخ، فلسفه نظرى تاريخ، فلسفه علم تاريخ، فلسفه فرا  تاريخ. 

ريـريـ ــخـخـخـخريـريـتاتاتاتا ــخريـريـريـري ــخـخري ــخـخري ــخـخري ــخري ري



٢٣

طرح مسئله
دانش پژوهـان تاريـخ گاه از پژوهش هـاى متعـارف تاريخـى 
فاصلـه مى گيرنـد و بـا نگاهـى بيرونـى بـه تأماتـى نظرى 
تاريخ نـگارى مى پردازنـد. اصطاحاتـى  و  تاريـخ  پيرامـون 
چـون فلسـفه تاريخ، فلسـفه نظـرى تاريخ، فلسـفه تحليلى 
تاريـخ، فلسـفه انتقـادى تاريـخ و فلسـفه علم تاريـخ و حتى 
با اندكى مسـامحه، تاريخى گـرى، تاريخ گرايـى، تاريخ مندى 
و تاريخ بـاورى1 هـم بـراى ياد كرد ايـن نوع از تأمـات به كار 
مـى رود. بى ترديد تركيب اضافى "فلسـفه تاريخ"، عام ترين و 
در عين حـال رايج تريـن عنـوان از بين اين عناوين اسـت كه 

به  گونه هايـى چند، فهم شـده اسـت. 
دو تلقى رايج از فلسفه تاريخ. 

بـا وجـود ابهام هايى كـه درباره فلسـفه تاريخ وجـود دارد و يا 
مى توانـد وجود داشـته باشـد، دو تلقى از فلسـفه تاريـخ رواج 
بيشـترى دارد. بـا مـرورى بـر منابعـى كه بـا اين نام منتشـر 
شـده اند، مى تـوان دريافـت كـه فلسـفه تاريخ گاه بـه  معناى 
فلسـفه )چيسـتى و چرايى( رويدادهايى اسـت كه در گذشـته 
زندگى بشـر اتفاق افتاده و گاه به  معناى فلسـفه )چيسـتى و 

چرايى( گـزارش اين رويدادهاسـت. 
فلسـفه تاريخ را شـايد بتوان در مقايسـه با ديگر شـاخه هاى 
دانشـى كـه در آنهـا كلمه فلسـفه بـه كار رفتـه اسـت، از اين 
منظـر منحصـر به  فرد دانسـت كـه مضاف اليه آن يـك واژه، 
يعنـى "تاريـخ" اسـت، ولـى ايـن واژه حداقـل بـه دو معناى 
متمايـزـ  گرچـه مرتبطـ  بـه كار رفته اسـت؛ گاه به مثابه يك 
امـر يـا موضـوع خارجـى مورد نظـر قـرار گرفته اسـت و گاه 
به مثابـه يـك دانش؛ گاه به مثابه رويـداد و گاه به مثابه گزارش 
رويـداد؛ گاه به مثابـه رويدادهاى گذشـته و گاه به مثابه آگاهى 
ما از رويدادهاى گذشـته و يا علمى كه از رويدادهاى گذشـته 
سـخن مى گويد. انديشـمندان عاقه مند به ايـن موضوع نيز 
در مقـام كاربـرد، بـراى تمييـز  ايـن  دو از هـم راه حل هايى را 
تدبيـر كرده انـد. برخـى از آنهـا از روش پيش افتـاده و ابتدايى 
شـماره گذارى اسـتفاده كرده  و فلسـفه تاريخ ناظر به رويدادها 
را "فلسـفه تاريخ 1" و فلسـفه تاريخ ناظر به گزارش رويدادها 
را "فلسـفه تاريـخ 2" ناميده اند. 2 نام گذارى ديگـرى كه رواج 
بيشـترى يافته اسـت، ناميدن فلسـفه معطوف به رويدادها به 
فلسـفه جوهرى يا فلسـفه نظرى تاريخ و فلسـفه معطوف به 
گـزارش رويدادها به فلسـفه انتقادى يا فلسـفه تحليلى تاريخ 
و يا فلسـفه علم تاريخ اسـت؛3 فلسـفه علم تاريخ را اين گونه 
نيـز تعريـف كرده انـد كه علمى اسـت كـه توضيـح مى دهد 
چگونـه مى تـوان وصف هـا، تفسـيرها و تبيين هـاى مورخان 

را بـه  صورتى عقانى سـنجيد و ارزيابـى كرد. 4
در چند دهه اخير، مسـائل هر دو شـاخه فلسـفه تاريخ همواره 
رو بـه تكثـر و پيچيدگى بوده اسـت. قرن هجدهم كـه آن را 

"قرن گسـترش انديشـه تاريخ" دانسـته اند،5 شـاهد پيدايش 
انديشـمندانى چون بوسوئه، ويكو، مونتسكيو، ولتر، كندورسه، 
لسـينگ و هـر در بـود كـه مقايسـه مباحـث مطـرح  شـده از 
سـوى آنهـا6 با مباحثى كـه امروزه مطرح اسـت، مى تواند اين 

پيچيدگى را نشـان دهد. 
برخـى بـر ايـن باورنـد كه تا سـال هاى ميانى سـده بيسـتم، 
معمواًل معناى نخسـت از فلسـفه تاريخ مدنظر بود، ولى پس 
از آن معنـاى دوم معمـول شـد. 7 والش در نيمه قرن بيسـتم 
مسـائل اصلى فلسـفه نظرى تاريخ را تنها دو چيز مى دانست: 
طـرح و قـد و قـواره توجيه كننده منطق تاريخ و مسـير تاريخ. 
همـو مهم ترين فلسـفه انتقـادى تاريخ را هـم در چهار محور 
بـه  ايـن  صـورت گـزارش كـرده اسـت: تاريـخ و انـواع ديگر 
دانش، واقعيت و حقيقت در تاريخ )جايگاه شـواهد و مدارك(، 
عينيـت تاريخـى )بى طرفى، تعصب  و مانند آن( و سـرانجام، 
تبيين تاريخى. 8 ولى دامنه مسـائلى كه امـروزه در قلمرو اين 
دو تلقـى از فلسـفه تاريـخ مورد بررسـى قرار مى گيرد، بسـى 

فراتر از محورهاى مورد اشـاره والش اسـت. 
صرف نظـر از تأماتـى كـه دربـاره ايـن تقسـيم بندى ثنايى 
وجـود داردـ  كـه در ادامـه مقاله به آن خواهيـم پرداختـ  و با 
مبنـا قـرار دادن آن به عنوان يك تقسـيم بندى پذيرفته  شـده 
و متعـارف، مهم تريـن مسـائل هـر يـك از ايـن دو شـاخه از 
فلسـفه تاريـخ را مى توان بـه  صورت زير گزارش كـرد. 9 البته 
روشـن اسـت كه ميزان توجه به اين مسـائل يكسان نيست. 

مهم ترين مسائل فلسفه نظرى تاريخ
1. تحول تاريخ. 

اگر تاريخ داراى سرشـتى مسـتقل و زنده باشـد، اين پرسـش 
رخ مى نمايـد كـه آيـا اين موجـود زنده، حركـت و تحول هم 
دارد يـا خيـر؟ آيـا تاريـخ به مثابه يك موجـود زنـده از طورى 
به طـور ديگـر و از حالـى بـه حـال ديگـر تبديـل مى شـود يا 
خير؟ بر اين  اسـاس روشـن اسـت كـه اگـر صاحب نظرانى از 
تحـول تاريخ سـخن به  ميـان آورند، بايـد در پيش فرض هاى 
خـود معتقد به هويت مسـتقل تاريـخ و حيات آن باشـند؛ هر 

چند به  صورت مسـتقل از آن سـخن نگفته باشـند. 
2. عامل تحول تاريخ. 

مسـئله ديگـر در مباحـث فلسـفه نظـرى تاريـخ، عامـل يـا 
عوامـل محرك تاريخ اسـت. اين محور، پاسـخ اين پرسـش 
را پـى مى گيـرد كـه تاريـخ تحت تأثيـر چه عواملـى حركت 
مى كنـد و تغيير مى يابـد؟ اراده خدا، اراده انسـان ها، ابزار توليد 
اقتصـادى، قهرمانـان، يـا تركيبـى از دو يا چند عامـل از اين 
عوامـل و يـا عوامل ديگر؟ مسـئله جبرگرايـى تاريخى10 هم 
كـه حجمى قابل ماحظه از مباحث فلسـفه نظـرى تاريخ را 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت، در همين محور مـورد توجه 
قـرار مى گيـرد. گاه نظريه هـاى تحـول در تاريـخ همسـان با 

نظريه هـاى فلسـفه تاريـخ انگاشـته و از آن با هميـن عنوان 
اخيـر ياد مى شـود. 

3. مسير حركت تاريخ. 
از ديگـر مباحـث مهـم فلسـفه نظـرى تاريخ، مسـير حركت 
تاريـخ اسـت كه بـاز هم بـه   نوبه  خـود مبتنى  بـر محورهاى 
پيشـين اسـت. اگر تحـول تاريخ پذيرفته شـود، اين پرسـش 
مطـرح مى شـود كـه ايـن تحـول در چـه مسـيرى تحقـق 
مى يابد؟ آيا مسـير مشـخصى براى حركت تاريخ وجـود دارد، 
يـا تاريـخ ماننـد موجودى سـرگردان، هر آن ممكن اسـت به 
مسـيرى برود؟ آيا مسـير حركـت تاريخ از پيش تعيين  شـده 
و لـذا قابـل پيش بينـى اسـت، يا تاريـخ تابـع اراده انسـان ها 
مى توانـد هـر آن، مسـيرى را بـراى حركـت خـود برگزيند؟ 
آيـا تاريـخ همانند قطـار در ريل مشـخصى حركـت مى كند 
و امـكان جابه جايى مسـير آن بـر اسـاس اراده لوكوموتيوران 
وجـود نـدارد و يـا در مقام تشـبيه همانند اتومبيلى اسـت كه 
راننده آن امكان تغيير مسـير و حركت در مسـيرهاى مختلف 
را دارد؟ آيـا تاريـخ در مسـير خطـى حركـت مى كنـد و يـا در 

ادوارى؟ مسيرى 
4. سرانجام تاريخ. 

يكى ديگر از مسـائلى كه فيلسوفان تاريخ به آن عاقه مندى 
نشـان داده انـد، تاش براى يافتن پاسـخ اين پرسـش اسـت 
كـه تاريـخ بـه كداميـن سـو در حال حركـت اسـت؟ آخرين 
منـزل گاه آن كجاسـت  و ويژگى هـاى جامعـه اى كه آخرين 

بُـِرش تاريخ به شـمار مى رود، چيسـت؟
5. قانونمندى تاريخ. 

يكـى ديگر از پرسـش ها در حيطه فلسـفه نظـرى تاريخ اين 
اسـت كـه آيـا رويدادهـاى تاريخـى تابـع شـرايط و ضوابـط 
خاصـى رخ مى دهـد يـا ايـن رويدادهـا را بايـد رويدادهـاى 
تصادفـى دانسـت؟ آيـا مى تـوان قوانيـن و قاعده هايـى براى 
رويدادهـاى تاريخـى بـه  دسـت آورد، يا رويدادهـاى تاريخى 
تـن به چنين ضوابطى نمى دهند؟ پاسـخ اين پرسـش مبتنى 
 بـر مبـادى و پيش فرض هايى اسـت كه در ادامـه مقاله به آن 

اشـاره خواهد شد. 
6. عليت در تاريخ. 

عليـت در تاريـخ از اين منظر كـه آيا رويدادهـاى تاريخ داراى 
علت هسـتند و يا تصادفى اند، پرسشـى از جنس پرسش هاى 
فلسـفه نظرى تاريخ و در پيوند نزديك با موضوع قانونمندى 
تاريـخ اسـت كه از سـويى بـه موضوع عوامل محـرك تاريخ 
هـم پيونـد مى خورد. وجـه ديگر عليـت در تاريـخ كه مبتنى  
بـر پذيرش اصل عليت اسـت اينكـه، چگونه مى تـوان علت 
رويدادهـاى تاريخـى را كشـف كـرد؟ روشـن اسـت كه وجه 
دوم عليـت در تاريـخ از جنـس پرسـش هاى فلسـفه انتقادى 

است.  تاريخ 

اگر تاریخ داراى سرشــتى مســتقل و زنده باشد، این پرسش رخ مى نماید که آیا این موجود زنده، حرکت و تحول هم دارد یا خیر؟ آیا 
تاریخ به مثابه یک موجود زنده از طورى به طور دیگر و از حالى به حال دیگر تبدیل مى شود یا خیر؟  



 از دیگر مســائلى که در فلسفه انتقادى 
تاریخ مــورد توجه قرار گرفته اســت، 
مســئله امــکان و چگونگى اســتفاده از 
نظریه هــاى علــوم اجتماعــى در فهم و 

تفسیر تاریخ است. 

7. پيش بينى در تاريخ. 
موضـوع ديگـرى كـه در برخـى منابع مربوط به فلسـفه تاريخ به آن پرداخته شـده، اين اسـت 
كـه آيـا مى تـوان رويدادهـاى تاريخـى را پيش بينى كـرد يا خيـر؟ اين بحث نيز بـا بحث هاى 
عليـت و قانونمنـدى در تاريـخ در هـم  تنيـده  و تابـع نتايجـى اسـت كـه از آن مباحـث گرفته 
مى شـود. همچنيـن ايـن بحـث از جمله مباحثى اسـت كه از وجهى ديگر در مسـائل فلسـفه 

انتقـادى تاريخ هم محل بررسـى اسـت. 
مهم ترين مسائل فلسفه انتقادى تاريخ11

1. علميت تاريخ. 
ايـن مسـئله كـه ارسـطو در تقسـيم بندى خـود از علـوم، تاريـخ را بـه  حسـاب نياورده اسـت، 
سرمنشـا بحث هايـى دربـاره علميت تاريخ شـده اسـت12 و هنوز هـم از مباحث مطـرح و رايج 
در فلسـفه انتقـادى تاريخ به  حسـاب مى آيد. پرسـش اين اسـت كـه آيا تاريـخ را مى توان يك 
علـم ناميـد؟ علـم بـودن تاريخ بـا كدام  يـك از تعاريف سـنتى و جديد از علم سـازگار اسـت؟ 
چـه عواملـى موجـب ترديـد در علـم بودن تاريخ شـده اسـت و اين عوامـل ترديـد زا را چگونه 

مى تـوان پاسـخ گفت؟
2. جايگاه علم تاريخ در منظومه علوم. 

اگـر تاريـخ يـك علم شـمرده شـود، آنـگاه بايـد به ايـن پرسـش پاسـخ داده كه جايـگاه اين 
علـم در منظومـه علـوم كجاسـت؟ آيا مى تـوان تاريخ را در شـمار علوم طبيعـى و تجربى قرار 
داد و يـا تاريـخ ناگزيـر بايـد جزو علوم انسـانى قـرار گيرد. ادلـه اى براى قـرار نـدادن تاريخ در 

علـوم تجربى اقامه شـده و پاسـخ هايى هم به آن داده شـده 
13 است. 

پرسـش ديگـر ايـن اسـت كـه پيامدهـاى معرفت شـناختى 
و روش شـناختى قـرار گرفتـن تاريـخ ذيـل هـر يـك از اين 
شـاخه هاى اصلـى معرفـت بشـرى چيسـت؟ صرف نظـر از 
اينكـه تاريـخ در زمـره كـدام دسـته از علـوم قـرار مى گيرد، 
ايـن پرسـش مهـم نيـز جايگاهـى ويـژه در منابـع فلسـفه 
انتقـادى تاريـخ يافتـه اسـت كـه تاريـخ به عنوان يـك علم 
چـه تعاماتـى بـا ديگـر علـوم دارد و يـا مى توانـد داشـته 
باشـد؟ به ويـژه اينكـه، رابطه تاريخ بـا علـوم اجتماعى مانند 
جامعه شناسـى و مردم شناسـى هـم در همين جـا مى توانـد 

مـورد توجـه قـرار گيرد. 
3. امكان شناخت تاريخى. 

آيـا شـناخت در تاريـخ ممكن اسـت؟ كالينگـوود از اينكـه آكسـفورد، تاريخ را به عنـوان نوعى 
شـناخت، ناديـده مى گيـرد شـكايت داشـت. 14 پرسـش از امـكان شـناخت تاريخـى از جمله 
بنيادى تريـن پرسـش هايى اسـت كـه همـواره در برابـر مورخـان وجـود داشـته اسـت. در 
دوران جديـد هـم تأثيـرات پست مدرنيسـم بـر فلسـفه علـم تاريخ به  صـورت عمـده در حوزه 
معرفت شناسـى و معطـوف بـه امكان و اعتبار شـناخت تاريخى بوده اسـت. 15 منتقدين امكان 

شـناخت تاريخـى تـا ده دليل بـراى ادعـاى خود ذكـر كرده انـد. 16
4. واقعيت در تاريخ. 

ايـن عنـوان روى ديگـر سـكه اعتبار شـناخت تاريخى اسـت و به اين مسـئله اختصـاص دارد 
كـه آيـا بـا روش تاريخـى مى توان به شـناخت يك واقعيت دسـت يافت؟ از دسـت رفته بودن 
واقعيـت تاريخـى و موجـود نبودن آن براى مشـاهده مسـتقيم، مهم ترين عامـل پيدايش اين 
پرسـش بـوده اسـت. اينكه تاريـخ برخـاف دانش هايى چون زمين شناسـى و زيست شناسـى 
به  جاى چگونه هسـت، با چگونه بود سـروكار دارد،17 سـبب شـده اسـت كه اين پرسـش رخ 

بنمايـد كـه واقعيت تاريخى چيسـت و مـورخ به  راسـتى به  دنبال چـه مى گردد؟
5. عينيت تاريخى. 

بـا فـرض امـكان دسترسـى بـه واقعيت تاريخـى بـا روش هـاى متـداول تاريخ  پژوهـى، اين 
پرسـش مطـرح اسـت كـه گزارش هـاى مورخان تـا چه انـدازه تحـت  تأثيـر پيش فرض هاى 
ذهنـى و باورهـا و ارزش هـاى مورد قبول آنهاسـت و تا چه اندازه با واقعيت، عينيت و يكسـانى 

دارد. 
6. عليت در تاريخ. 

پيش از اين به عليت به عنوان يكى از مسـائل فلسـفه نظرى تاريخ اشـاره كرديم. اگر پذيرفته 
شـود كه رويدادهاى تاريخى تصادفى نيسـتند و از قاعده علىـ  معلولى تبعيت مى كنند، آنگاه 
بايـد از روش تشـخيص علـت وقوع يك رويداد تاريخى سـخن به  ميـان آورد. اين موضوع در 

فلسـفه انتقادى تاريخ مورد توجه قرار گرفته اسـت. 
7. تجربه پذيرى تاريخ. 

موضـوع تجربه پذيـرى تاريـخ از يـك سـو در پيونـد بـا مسـائلى ماننـد علميت تاريـخ، عليت 
در تاريـخ و قانونمنـدى تاريـخ مطـرح مى شـود كـه از ايـن منظـر در زمـره مسـائل مربوط به 
فلسـفه نظـرى تاريخ قـرار مى گيرد؛ ولى وجه ديگـر اين موضوع، امكان بازآفرينـى رويدادهاى 
گذشـته در يك محيط آزمايشـگاهى براى كشـف زواياى پنهان آن مى باشـد. به عنوان مثال، 
آزمـودن روش هـاى مختلـف حمـل قطعات سـنگ براى سـاختن چيـزى مانند اهـرام مصر، 
بـراى پى بردن به روشـى كه در مصر باسـتان بـراى روى هم قرار دادن اين قطعه سـنگ هاى 
بـزرگ مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. اين وجـه تجربه پذيرى تاريخ در زمره مباحث فلسـفه 

انتقادى تاريخ اسـت. 
8. پيش بينى در تاريخ. 

پيـش از ايـن و در شـمار مباحـث فلسـفه نظـرى تاريـخ، از 
پيش بينـى سـخن گفتيـم. بـا فـرض پيش بينى  پذيـر بودن 
رويـداد تاريـخ، روش ها و سـازوكارهاى پيش بينى در فلسـفه 
انتقـادى تاريـخ مـورد بررسـى قـرار مى گيـرد. پيش بينـى 
در تاريـخ، منحصـر در آينده نگـرى بـه مفهـوم متعـارف آن 
نيسـت؛ بلكـه مـراد امـكان پيش بينـى وقـوع يـك حادثـه 
پيـش از وقـوع آن در گذشـته اسـت. به عنـوان مثـال، آيـا با 
بررسـى تاريـخ زندگى پيامبـر)ص( در مكه مى تـوان هجرت 
ايشـان بـه مدينـه را پيش بينى كـرد يا خير؟ سـودمندى و يا 
ناسـودمندى اين گونه پيش بينـى و همراهى و يـا ناهمراهى 
آن بـا پيش بينـى معطـوف به آينـده، ازجملـه مباحث فرعى 

مربـوط بـه اين محور اسـت. 
9. نظريه و تاريخ. 

از ديگـر مسـائلى كـه در فلسـفه انتقادى تاريـخ مورد توجه قرار گرفته اسـت، مسـئله امكان و 
چگونگـى اسـتفاده از نظريه هـاى علـوم اجتماعـى در فهم و تفسـير تاريخ اسـت. بخش هايى 
از ايـن بحـث بـه  صـورت ريشـه اى در پيونـد با مسـئله رابطه تاريخ بـا ديگر علوم اسـت؛ ولى 
اهميـت آن بـدان پايه اسـت كه مسـتقًا هم مى توان بـه آن پرداخت. در هميـن ارتباط و البته 
بـا اندكـى مسـامحه، مسـئله پارادايم ها و تاريخ نـگارى و حتى مسـئله الگو و سـاختار در درك 

تاريـخ و تاريخ نـگارى را مى تـوان مـورد توجه قـرار داد. 
10. تفسير و تبيين تاريخى. 

اگـر تفسـير تاريخـى را گامـى فراتـر از نقل تاريخ و كوشـش براى فهـم رويـداد بدانيم، تبيين 
تاريخـى نيـز گامـى فراتـر از تفسـير و كوشـش بـراى فهـم روابـط بيـن پديده هـاى مؤثر در 
پيدايـش يـك رويـداد و پيامدهـاى آن اسـت. امـروزه حجم قابل توجهـى از منابـع مربوط به 
فلسـفه انتقـادى تاريـخ بـه ايـن مسـئله اختصـاص يافته اسـت. تفاوت هـاى تفسـير و تبيين 
تاريخـى بـا تبييـن در علوم اجتماعـى و نيز انواع تبييـن تاريخى كه امروزه تنوعـى قابل توجه 

يافتـه اسـت نيـز در همين جا مـورد توجـه قـرار مى گيرد. 



11. چيستى سند تاريخى. 
از ديگر مباحث مورد توجه در فلسـفه انتقادى تاريخ، چيسـتى 
سـند تاريخـى و انـواع آن در دو بخش كلى اسـناد مكتوب و 
اسـناد غير مكتوب اسـت كـه دامنه اى فـراخ از مسـائل را در 

بر مى گيـرد. 
12. عنصر گزينش در تاريخ. 

از ديگـر مباحـث فلسـفه انتقـادى تاريخ، مسـئله گزينش در 
تاريـخ اسـت؛ يعنـى پرداختن بـه ايـن موضوع كـه مورخان 
در گزينـش داده هاى تاريخى براى اسـتناد، تابـع كدام نظم و 
منطق هسـتند؛ همچنين اينكه اصـواًل فرايند گزينش داده ها 
چگونـه اتفاق مى افتد و از چه مراحلى تشـكيل شـده اسـت؟

13. روش شناسى پژوهش تاريخى. 
مسـئله محـورى اين عنـوان، پرداختن بـه انـواع روش هايى 
اسـت كـه در يك پژوهـش تاريخى بـا اتكا بر آنهـا مى توان 
بـه حقيقـت تاريخـى دسـت يافـت. دامنـه اين روش هـا نيز 
امروزه گسـترش قابـل توجهى يافته اسـت و ديگر نمى توان 
تنهـا بـه  صـورت بسـيط و كلـى از يـك روش به  نـام روش 

تحقيـق تاريخى نـام برد. 
14. ابزارهاى پژوهش. 

از ديگـر مباحثـى كه امـروزه در فلسـفه انتقادى تاريـخ مورد 
توجـه قرار گرفته اسـت، مسـئله ابزارهاى پژوهـش تاريخى 
اسـت كـه در پيونـد بـا روش تحقيـق در تاريـخ و متناسـب 
بـا آن، وظيفـه مشـخص سـاختن و سـنجش توانمندى ها و 
قابليت هـاى ابزارهـاى سـودمند براى پژوهش هـاى تاريخى 

را برعهـده دارد. 
15. علوم كمكى تاريخ. 

هـرگاه كـه داده هاى مسـتقيم تاريخـى در اختيار مـورخ قرار 
نداشـته باشـد، ناگزيـر بايـد به سـراغ دانش هايـى بـرود كـه 
يافته هـاى آنهـا مى توانـد بـراى مـورخ به عنـوان يك سـند 
مورد اسـتفاده قـرار گيـرد؛ دانش هايى مانند باستان شناسـى، 
كتيبه شناسـى، سكه شناسـى، نسخه شناسـى و ماننـد آن، از 
جملـه ايـن دانش ها هسـتند كه گرچـه به عنوان يـك دانش 
تاريخـى پايه گـذارى نشـده اند، ولـى به عنوان علـوم كمكى، 
سـودمندى زيـادى بـراى دانش تاريـخ دارند. گسـتره و انواع 
ايـن دانش هـا و سـازوكار بهره گيـرى از آنهـا در ايـن مبحث 

مـورد توجـه قـرار مى گيرد. 
16. مسئله معنا در تاريخ. 

از ديگـر مباحـث نـو پديـد در فلسـفه انتقادى تاريخ، مسـئله 
معناسـت كـه به مسـائلى ماننـد شـيوه هاى خوانـدن متن و 
كشـف و بيـان معنـاى متعـارف متـن تاريخى در گذشـته و 
حـال، متناسـب بـا چرخش هـاى زبانـى و يكدسـتى معنـا و 
بسـترهاى متـن و معنـا و نيـات پديدآورنـده متـن تاريخى و 
نيـز معنـاى كنش هـا و رويدادهـا در تاريـخ، چـه بـراى افراد 
و  مسـتقيم  تماشـاگران  بـراى  چـه  و  آن  در  نقش آفريـن 

غيرمسـتقيم آن مى پـردازد. 

17. روايت. 
تحـوالت فلسـفه تحليلـى و دانـش زبان شناسـى و دامـن 
گسـتراندن آن به مسـئله روايـت، مطالعات بيرونـى تاريخى 
را نيـز تحـت  تأثيـر خود قـرار داده اسـت. ناگزير بـودن مورخ 
در اسـتفاده از اسـتعاره و امـكان صـدق و كـذب گزاره هـاى 
اسـتعارى، موجـب بـروز ترديدهايـى جديـد و جـدى دربـاره 
قلمـرو كارآمـدى ايـن گزاره هـا و تـوان حقيقت نمايـى آنهـا 
شـده اسـت. 18 همچنيـن مسـائلى ماننـد سـاختار روايـت، 
مرزهـاى تاريـخ روايى و تاريخ تحليلـى و تاريخ تبيينى، رمان 
تاريخـى و انـواع روايـت تاريخـى در ايـن محور مـورد توجه 

قـرار مى گيرنـد. 
18. مكتب ها و جريان هاى تاريخ نگارى. 

از ديگـر مباحثـى كـه در پـاره اى منابـع مربـوط بـه فلسـفه 
انتقـادى تاريـخ مورد توجه قـرار گرفتـه، جريان هاى مختلف 
نظام هـاى  مبتنـى  بـر  تاريخ نـگارى  اسـت.  تاريخ نـگارى 
مختلف فلسـفى ماننـد تاريخ نگارى ماركسيسـتى و يا مبتنى  
بـر درك هاى مختلف از تاريخ مانند تاريخ نگارى آناليسـت ها 
و يا متناسـب بـا رويكردهاى مختلـف در تاريخ نـگارى مانند 
تاريخ نـگارى فمينيسـتى و نيـز تاريخ نـگارى متناسـب بـا 
گفتمان هـاى غالب مانند تاريخ نگارى مدرن و پسـت مدرن يا 
تاريخ نگارى امپرياليسـتى و يا تاريخ نگارى فراخاورشناختى19، 

در ايـن بخـش از مطالعـات مـورد توجه قـرار مى گيرد. 
مباحثـى پراكنـده ماننـد مفهـوم و سـودمندى تاريـخ هـم 
كم  و بيـش در منابـع مربـوط به هر دو شـاخه از فلسـفه تاريخ 

بـه چشـم مى خـورد. 
كاستى هاى تقسيم بندى موجود و ضرورت بازنگرى در آنها

تقسـيم بندى موجود كه رايج ترين تقسـيم بندى براى فلسفه 
تاريخ اسـت، داراى كاسـتى هايى اسـت و به  نظر مى رسـد از 
ظرفيـت الزم بـراى پوشـش دادن به همه مسـائل موجود و 
يا بايسـته توجه، برخوردار نيسـت. خاسـتگاه و منطق كشـف 
ايـن كاسـتى ها، دغدغه هـاى كارآمدسـازى مباحـث فلسـفه 
تاريـخ با رويكردى دينى و سـنجش ظرفيـت مباحث موجود 
بـا بايسـته هاى پيش روسـت. مهم تريـن تأماتى كـه درباره 

تقسـيم بندى فوق وجود دارد، چنين اسـت:
و  تاريـخ  حـوزه  در  دينـى  آموزه هـاى  بـه  بى توجهـى   .1

تاريخ نـگارى. 
پـاره اى تأمـات دينـى در حوزه تاريـخ و تاريخ نـگارى وجود 
دارد كـه در ايـن تقسـيم بندى نشـانى از آنهـا نيسـت؛ مانند 
سـنت هاى الهـى و يـا ارزش تاريخ نمايى گزاره هـاى وحيانى. 
در واقـع ايـن مباحـث آن انـدازه اهميـت دارد كـه همسـان 
ديگـر موضوعـات بـه آن پرداختـه شـود. ايـن نكته را شـايد 
بتـوان اصلى تريـن عامل توجيـه  كننده ضـرورت بازنگرى در 

تقسـيم بندى موجود دانسـت. 
2. به كارگيـرى برداشـت هاى مختلـف از واژه تاريخ و متمايز 

نسـاختن آنها از يكديگر. 

در تقسـيم بندى موجـود، واژه تاريخ بـه معانى مختلفى به كار 
رفتـه كـه مرزهاى آنهـا به  روشـنى از يكديگر متمايز نشـده 
اسـت. به عنـوان نمونـه، اگـر از سـودمندى تاريـخ سـخن به  
ميان اسـت، معلوم نيسـت مـراد كدام  يـك از معانى مختلف 
تاريـخ اسـت؟ آيا رويدادهـاى تاريخى عبرت آموزنـد يا قوانين 
حاكـم بـر رويدادها؟ آيا از تاريخ به مفهـوم هگلى آن مى توان 
درس آموخت؟ در فلسـفه نظرى تاريخ، وجه هستى شـناختى 
تاريـخ مدنظر قـرار مى گيرد، ولـى اين وجه خـود از اليه هاى 
مختلـف تشـكيل شـده و هـر يـك از اليه هـاى "هسـت 
تاريخـى" مسـائل خاص خـود را دارد كه بايد از مسـائل اليه 

ديگر متمايز شـود. 
3. همراه نبودن با تحوالت جديد. 

بنيادها، مفاهيم و روش هاى مطالعات بين رشـته اى و فلسـفه 
مضـاف در سـال هاى اخيـر تحوالتـى ژرف يافتـه اسـت؛ 
ولـى بـه  نظـر مى رسـد مباحث فلسـفه تاريـخ هنوز خـود را 
با بايسـتگى هاى اين شـاخه هاى مطالعاتى همسـان نساخته 
و تحولـى روشـمند و يـا حداقـل قابـل درك نيافته اسـت. از 
سـويى ديگر، تقسـيم بندى سـنتى فلسـفه تاريخ به دو شاخه 
فلسـفه نظـرى و فلسـفه انتقـادى تاريخ، پوششـى مناسـب 
بـراى مباحـث مرتبط بـا انـواع تاريخ نـگارى تخصصى مانند 
تاريخ سياسـى، تاريخ اجتماعـى، تاريخ فرهنگى و نيز مباحث 

تمدنـى فراهم نمـى آورد. 
بـا توجـه به ايـن تأمـات، به  نظـر مى رسـد تجديدنظـر در 
تقسـيم بندى موجود ناظر بر فلسـفه تاريخ و پيشنهاد طرحى 
نـو، امـرى قابـل درك و موجه جلـوه نمايد. در اين پيشـنهاد، 

معيارهـاى زير مدنظر بوده اسـت:
يـك. مـورد توجه قـرار دادن خطوط اصلى مـورد نظر دين در 

پرداختـن به تاريخ. 
گذشـته تمدنـى مسـلمانان نشـان مى دهـد كـه هر  يـك از 
شـاخه هاى علـوم برآمـده از محيط هـاى تمدنـى پيـش از 
اسـام وقتـى در مسـير آموزه هـاى اسـامى قـرار گرفـت، 
تـن بـه تغييراتـى داد كـه در جايى ديگر بايد آن را مشـخص 
سـاخت. تاريخ و تاريخ نگارى نيز در منظومه انديشـه اسامى 
بايـد از ويژگى هايـى برخـوردار باشـد كـه تغييراتـى در نظـم 
موجـود را بـراى بومى سـازى آن اجتناب ناپذيـر مى كنـد. بـه 
 نظـر مى رسـد علـم تاريخ در گسـتره تمـدن اسـامى جز در 
مسـائل و موضوعات، كمترين تأثيرپذيـرى را به ويژه در جنبه 
تاريخ نگارى از آموزه هاى اسـامى داشـته است. روشن است 
اثبـات ايـن مدعا و نيز ادعـاى دين مدار سـاختن تاريخ نگرى، 
بحثـى نيازمنـد تبييـن دقيـق و روشـمند و در نتيجـه، قابـل 
داورى اسـت كـه بايـد آن را به مجالى ديگر وانهـاد. 20 در اين 
نوشـتار تنهـا به ايـن نكته توجـه داده مى شـود كـه توجه به 
ايـن موضـوع ازجمله معيارهاى اصلى پيشـنهادى اسـت كه 

در ادامـه مقالـه خواهد آمد. 
دو. بيشـترين بهره گيـرى از اصطاحـات شناخته شـده براى 
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جهان.  بـا مفاهمه فضـاى ايجـاد
اگر علـوم شـاخههاى و معرفتى نظـام در تحـول طرحهـاى
زيادى مخاطبـان، مخاطبـان، مخاطبـان شـود ارائه دروندينى نگاهـى بـا يكسـره
پيشـنهاد اين در بنابرايـن. بنابرايـن. بنابرايـن يافـت نخواهـد جهانـى پهنـه در
كه اصطاحاتى از اسـت ممكـن كه آنجا تـا شـده كوشـش
آنها از متقـارب حداقـل يا و وفـاق مـورد و يكسـان فهمـى

شـود. گرفته بهره مقصـود بيـان بـراى، بـراى، بـراى دارد وجـود
برگهاى و شاخ در تاريخ مختلف مفاهيم متمايزسـازى سـه

تاريخ.  فلسفه مطالعات
نمـىرود.  كار  كار  كار بـه يكسـان مفهومى بـه همهجـا تاريـخ واژه
كاربردهـاى در واژه ايـن از اصلـى مـراد سـاختن مشـخص
تاريخ نظرى مباحـث درسـتفهمى به مىتواند آن مختلـف

رسـاند. مدد
بايستگىهاى با تاريخ فلسـفه مباحث ساختن سـازگار. سـازگار. سـازگار چهار

بينرشتهاى.  مطالعات يا و مضاف فلسـفه
اسـامى تمدن گسـتره در تاريخ فلسـفه به مربوط مباحـث
تـداوم همـه  همـههمـه ايـن بـا. بـا. بـا فيلسـوفان نـه، نـه، نـه نوشـتهاند مورخـان را
تمايل عدم از نشـان، نشـان، نشـان داد انجام ابنخلدون كـه كارى نيافتـن
ً همـه
تمايل

 ً
تمايل عدم

 ً
عدم

همـهً همـه ً تقريبـاً تقريبـا بى. بى. بىتوجهـى دارد مباحـث ايـن بـه مسـلمانان
مىتواند هـم تاريخ فلسـفه مباحـث بـه گذشـته فيلسـوفان
اكنون. اكنون. اكنون باشـد آنها براى مباحـث اين نداشـتن اولويت نشـانه
ديگر بار دينى انديشـه فضاى در كـه مورخانى و فيلسـوفان
اين از كـه دارند را امـكان ايـن، ايـن، ايـن مشـغولاند علـم توليـد بـه
حركـت هماهنگـى و يگانگـى بهسـوى موجـود بيگانگـى
در پذيرفتـه  شـده چارچوبهـاى كننـد. بنابرايـن، الجـرم
در ميانرشـتهاى مطالعات و مضـاف فلسـفههاى مطالعـات

اسـت. بوده جدى توجـه مـورد پيشـنهاد اين
نظرگرفتنواقعيتعلمىكشور.  در. در. در پنج

براى قم علميـه حوزه در به، به، بهويژه كشـور در موجـود ظرفيـت
نو معرفتـى بنيانهـاى پىريـزى و علـوم در تحولآفرينـى
پيشـنهادها اينگونـه بـراى فضايـى و فرصـت، فرصـت، فرصـت آنهـا بـراى
خيالپردازانـه آنهـا در نهـادن گام كـه اسـت آورده فراهـم

شـد. نخواهد ارزيابى
فصلبندىپيشنهادىمباحثفلسفهتاريخ

درانداختن بـراى زير فصل، فصل، فصلبنـدى شـد گفته آنچه اسـاس بر
مىشـود.  پيشـنهاد تاريخ فلسـفه زمينه در بومى و نو طرحى
كه تاريخ فلسـفه دوگانه اقسـام كنار در فصلبنـدى ايـن در

عاقهمندند،  مباحـث ايـن به كـه كسـانى همه نزد اكنـون
عمومى مباحث به پرداختن براى مستقل بخشـى، بخشـى، بخشـى دارد رواج
قسـم دو از هريك و اسـت شـده گرفته نظر در مشـترك و
فرعـى بخشهايـى بـه نيـز تاريـخ فلسـفه شـده  شـده  شـده شـناخته

است. شـده تقسيم
هندسهكلىطرحجديدچنيناست:

مباحثعمومى كليات. كليات. كلياتو 1
فلسفه. فلسفه. فلسفهنظرىتاريخ 2

كليات. كليات. كليات 1ـ2
فراتاريخ فلسفه. فلسفه. فلسفه 2ـ2

فلسفه. فلسفه. فلسفهمجموعهرويدادهاىتاريخى ـ3ـ3ـ2
تاريخى رويداد فلسفه. فلسفه. فلسفه 4ـ2

فلسفه. فلسفه. فلسفهانتقادىتاريخ 3
كليات. كليات. كليات 1ـ3

تاريخ علم فلسفه. فلسفه. فلسفه 2ـ3
عمومى مباحث. مباحث. مباحث 3 ـ 2 1ـ

مباحث. مباحث. مباحثمعرفتشناختى ـ3 2ـ2
روششناختى مباحث. مباحث. مباحث ـ3 ـ3ـ3ـ2

فلسفه. فلسفه. فلسفهگزارشهاىتاريخى ـ3ـ3ـ3
محورهاى از هريـك ذيل فرعـى محورهاى بيـان از پيـش
از ضرورى مـوارد در جز نيز اينجـا در مىشـود يادآور، يادآور، يادآور اصلـى
پرهيز آنها دربـاره منابع معرفى يـا و عناوين دربـاره توضيـح
نهـادن داورى معـرض در، در، در اصلـى هـدف زيـرا اسـت؛ شـده
آن اجزاى بـه پرداختن و اسـت پيشـنهاد اين كلى چارچـوب

اسـت. ديگرى متعدد مسـتقل مقاالت نيازمند
كليات. كليات. كلياتومباحثعمومى 1

و مضاف فلسـفه تمايز معيار و مرز، مرز، مرز تاريخ فلسـفه چيسـتى ـ
يكسـانانگارى امكان عدم و امكان، امكان، امكان بينرشـتهاى مطالعـات
گستره در مضاف فلسـفههاى ديگر با تاريخ فلسـفه مباحث

اسـامى. آموزههاى
و آن مختلـف كاربردهـاى و مفاهيـم و تاريـخ واژه واكاوى ـ
مانند اسـامى فرهنگ در آن بـا مرتبط و نزديـك مفاهيـم

آن. مانند و سـيره، سـيره، سـيره اثـر، اثـر، اثـر خبر، خبر، خبر نبـأ
تاريخ،  اصالـت، اصالـت، اصالـت تاريخىگـرى چـون اصطاحاتـى واكاوى ـ
و بازتعريـف   و  تاريخبـاور  و تاريخمنـدى تاريخگرايـى، 

آنهـا. متمايزسـازى
اتفاق گذشـته در آنچـه هـر آيـا تاريخـى؛ رويـداد مفهـوم ـ
آنها از برخـى تنها اسـت و يـا تاريخـى رويـداد يـك، يـك، يـك افتـاده
و معيار، معيار، معيار اخيـر صورت در ناميـد؟ تاريخى رويـداد مىتـوان را

چيسـت؟ رويداد يـك خواندن تاريخـى ضابطـه
رويداد "يك از وقتـى تاريخى؛ واحد يـك معيار و چيسـتى ـ
عامل چيسـت؟ "يك" از مـراد، مـراد، مـراد مىگوييم سـخن تاريخـى"
آنها گرفتن قـرار و هم بـا مرتبط رويدادهـاى وحدتبخـش
و اجـزا مىتوان معيـار كـدام بـا چيسـت؟ واحد چتـر تحـت
را ـ پيامبـر ً هجـرت

معيـار
 ً

معيـار
هجـرتً هجـرت ً مثـًا مثـا ـ تاريخـى رويـداد يـك اضعـاف

خود و شـده تشـكيل خرد رويدادهاى از مجموعـهاى از كـه
مىشـود، "يك تلقى بزرگتر رويـدادى مجموعـه از جزيـى

شـمرد؟ رويداد"
و قـرآن بـر تكيـه مقـدس، بـا متـون در تاريخنگـرى ـ

عليهـم(.  اهلل )سـام معصومـان  از مأثـور گزارشهـاى
و اسامى شـرق، شـرق، شـرق شرق در تاريخ فلسـفه مطالعات پيشـينه ـ

زمينه  زمينه  زمينه. اين در تطبيقـى غـرب و بررسـىهاى
تاريخ؛ فلسـفه مختلـف مسـائل دربـاره انديشـمندان آراى ـ

نويسـندگان فكـرى منظومـه در تاريـخ جايـگاه بررسـى
و ادبى آثـار پديدآورنـدگان يـا متكلمـان ماننـد، ماننـد، ماننـد مـورخ غيـر
مىتوانـد مسـلمان مورخـان تاريخنـگارى و تاريخنگـرى
در مسـلمانان تاريخى ميـراث بازشناسـى به بزرگ كمكـى

بنمايد. آنهـا پيشـين تمـدن گسـتره
بنيادهـاى بـر تكيـه بـا تاريخپژوهـى نظـرى بنيادهـاى ـ
رسيدن چگونگى و امكان انسانشـناختى؛ و هستىشناختى
متعاليه حكمت اسـاس بر تاريخ فلسـفه از خـاص نوعى  نوعى  نوعى بـه

شـود. كاويده بايد اينجـا در
مختلف ابعاد و اليهها براى آن پيامدهـاى و فطرت نظريـه ـ

تاريخپژوهى. و تاريخنگارى
تاريخ فلسـفه يـك اسـاميت چيسـتى و امـكان، امـكان، امـكان مفهـوم ـ

انسـانى. علـوم شـاخههاى از يكـى بهعنـوان
فلسـفه مباحـث بنيادىتريـن از يكـى تاريـخ؛ سـودمندى ـ
توجه با. با. با اسـت تاريخ سـودمندى مسـئله، مسـئله، مسـئله دين منظر از تاريخ
تعالىبخش جهتگيـرى و سـودمند غير علـم نكوهش بـه
نيـز تاريـخ فلسـفه مباحـث، مباحـث، مباحـث دينـى انديشـه پرتـو در علـم
بهويژه باشـد؛ تأثيرپذير موضوع اين از بايـد بلكه و مىتوانـد
بسـتر در و دارد تاريـخ بـه اخاقگـرا نگاهـى اسـام كـه
تاريخ و عرفـان بين مشـترك افق، افق، افقهايـى دينـى آموزههـاى
از تاريخ سـودمندى دربـاره ابهام. ابهام. ابهامهايـى مىخـورد چشـم به
كه اسـت21 شـده مطرح هـردر چـون انديشـمندانى سـوى
چون فيلسـوفانى تلقى اسـت؛ نيافته درخـور پاسـخى هنـوز

اسـت. نقد شايسـته تاريخ سـودمندى باب در نيـز نيچـه
بايد نيـز را آيندهپژوهى بـا تاريخـى مطالعـات وصـل حلقـه
اثبات همچنيـن. همچنيـن. همچنيـن كـرد جسـتجو تاريـخ سـودمندى فهـم در
ـ قانونمندىهـا غيـر در تاريخـى مطالعـات سـودمندى
اهلل معصومان)سام سـيره سـودمندى اثبات، اثبات، اثبات مثال بهعنوان

گيرد. قـرار توجه مـورد بايـد اينجـا در هـم ـ(ـ (ـ  عليهـم
تمدنپژوهـى،  تمـدن؛ و تاريـخ مرزهـاى و پيوندهـا ـ
مسـلمانان،  زندگى گسـتره در چـه و عـام صـورت  صـورت  صـورت بـه چـه
اسـت.  خـورده پيونـد تاريـخ بـه چيـز هـر از بيـش و پيـش
خوانده تمـدن تاريخ بهاصطـاح آنچـه و تمدنپژوهـى آيـا
يك خـود يا، يا، يا اسـت مضـاف تاريـخ انـواع از يكـى، يكـى، يكـى مىشـود
مىرود؟ بهشـمار تاريخ با مرتبط ولى، ولى، ولى مسـتقل علمى شـاخه
آثار در مىتـوان را تمدنى و تاريخـى مباحث تنيدگـى درهـم
مشـاهده ابنخلدون و توينبى23 ويكـو22 چون انديشـمندانى

. كرد
فلسفه. فلسفه. فلسفهنظرىتاريخ.  2

كليات. كليات. كليات 1ـ2  2  2
آن مختلـف اليههـاى و تاريـخ هستىشـناختى وجـه ـ
پيشـنهاد( ايـن 2 ـ 4 و 2 ـ 3 و 2 ـ 2 بندهـاى )موضـوع

.يكديگر.يكديگر. رابطهاليههاىمختلف"هستتاريخى"با ـ
تصديقىفلسفهنظرىتاريخ. مبادىتصورىو ـ

انتقادىتاريخ. فلسفه تعاماتفلسفهنظرىتاريخبا ـ

ظرفیت موجود در کشــور، به ویژه در حوزه علمیه قم براى تحول آفرینى در علوم و پى ریزى بنیان هاى معرفتى نو براى آنها، فرصت 
و فضایى براى این گونه پیشنهادها فراهم آورده است که گام نهادن در آنها خیال پردازانه ارزیابى نخواهد شد. 



2ـ 2. فلسفه فراتاريخ
موضوع اين شـاخه از فلسـفه نظرى تاريخ، كان ترين سطح 
"هسـت تاريخـى"، يعنـى تاريـخ به مثابه يـك كل يكپارچه 
اسـت كـه عنصر زمان، يعنى متعلق به گذشـته بـودن در آن 
دخالـت ندارد؛ لـذا مى تـوان آن را فرا تاريـخ خواند. مهم ترين 

مسـائل اين سـطح از مطالعات تاريخـى عبارت اند از:
ـ رابطـه انسـان، جامعـه و تاريـخ و جايگاه نظريـه فطرت در 

چگونگـى پيونـد ميان ايـن محورها. 
ـ امكان سـنجى تعميـم مبانـى و قواعـد انسان شـناختى بـر 

تاريـخ. 
ـ طبيعت و شخصيت مستقل تاريخ. 24

ـ حيات تاريخ. 
ـ تحول تاريخ. 

ـ عامل محرك تاريخ. 
ـ مسير حركت تاريخ. 

ـ تكامل تاريخ. 
ـ غايت و سرانجام تاريخ. 

ـ درسـتى آزمايى نظريه تجلى اسـماى الهى در ادوار مختلف 
تاريخ. 

 3ـ 2. فلسفه مجموعه رويدادهاى تاريخى
ايـن سـطح از فلسـفه نظـرى تاريـخ بـه اليـه اى از هسـت 
تاريخـى نظـر دارد كه از مجموعه چند رويداد به  هم  پيوسـته 
تشـكيل شـده اسـت؛ لذا بـا ويژگى هايى مثل چنـد رويدادى 
بـودن، در ترابـط و پيوند با يكديگر بودن، معطوف به گذشـته 
بـودن، قابـل تبيين بـودن و تعميم پذيـر  بـودن يافته هاى آن 

شـناخته مى شود. 
مهم تريـن مسـائل ايـن سـطح از مطالعـات تاريخـى نيـز 

از: عبارت انـد 
ـ قانونمندى تاريخ. 

ـ سـنت هاى تاريخـى از ديـدگاه قـرآن، به ويژه سـنت جدال 
حـق و باطل. 

ـ سرچشـمه هاى كشـف قانونمندى هـاى تاريـخ و جايـگاه 
وحى. 

ـ عليت در تاريخ؛ عليت در مباحث فلسـفه انتقادى تاريخ هم 
از منظـرى ديگر مورد توجه قـرار خواهد گرفت. 

 4ـ2. فلسفه رويداد تاريخى
در ايـن نگاه، فلسـفه نظرى تاريخ به خردترين اليه "هسـت 
تاريخـى" و در نتيجه، به مسـائلى نظـر دارد كه تنها معطوف 

بـه يك رويداد اسـت. به عنـوان نمونه:
ـ تصادفـى بـودن يـا نبـودن رويـداد تاريخـى؛ ايـن موضوع 
پيونـدى محكم بـا موضوعاتى همچـون قانونمندى و عليت 
در تاريـخ دارد؛ ولـى در اينجـا مباحـث مرتبـط بـا رويدادهاى 

جزئـى مورد نظر اسـت. 
ـ پيش بينى پذيـر بودن رويـداد تاريخى؛ پيش بينـى در تاريخ، 
از موضوعات مورد توجه فلسـفه انتقادى تاريخ اسـت؛ ولى به 
 دليـل پيونـد اين بحـث با قانونمنـدى و عليت و تصـادف در 
تاريـخ، وجهى از آن كه به "هسـت تاريخـى" ارتباط مى يابد، 

مى توانـد در زمـره مباحث فلسـفه نظرى تاريخ قـرار گيرد. 
ـ ارزش قانون زايـى رويـداد تاريخـى؛ آيـا مى تـوان از يـك 

رويـداد تاريخـى قانـون به دسـت آورد؟

ـ ارزش سـودمندى رويداد تاريخـى؛ آيا از يك رويداد تاريخى 
مى تـوان درس آموخـت، يـا درس هاى تاريخ الزاماً از بررسـى 

و پيونـد چنـد رويداد به چنـگ مى آيند؟
ـ كنـش انسـانى و رويـداد تاريخـى؛ يـك رويـداد تاريخـى 
تحت تأثيـر چـه عواملى زاده مى شـود؟ جايگاه كنش انسـانى 
در آن چيسـت؟ روان آدمـى چه تأثيرى در كنش هـاى او و در 

نتيجـه، رويداد تاريخـى دارد؟25
ـ سـاختار و رويداد تاريخى؛ جايگاه سـاختارهاى اجتماعى در 

پيدايـش و چگونگى وقـوع يك رويداد تاريخى چيسـت؟
همان گونـه كه ماحظه شـد، به هـر انـدازه از رويداد تاريخى 
به سـمت كليت تاريخ بـه  مثابه يك پديـده يكپارچه حركت 
مى كنيـم بـه  تدريج سرشـت بحـث از يك سرشـت تاريخى 
محـض بـه سـمت يـك سرشـت فلسـفى تغييـر مى يابـد 
و در نتيجـه، نيـاز مورخـان بـه فيلسـوفان بـراى پاسـخ بـه 

پرسـش هايى كـه بـا آن روبه رو هسـتند، بيشـتر مى شـود. 
3. فلسفه انتقادى تاريخ

1ـ 3. كليات
تاريـخ  انتقـادى  فلسـفه  پيامدهـاى  و  بايسـتگى ها  ـ 

مضـاف.  فلسـفه  از  به مثابه گونـه اى 
تاريـخ  انتقـادى  فلسـفه  پيامدهـاى  و  بايسـتگى ها  ـ 

ميان رشـته اى.  مطالعـات  از  به مثابه گونـه اى 
ـ اليه هـاى مختلـف فلسـفه انتقـادى تاريـخ و رابطـه آنها با 

يكديگر. 
ـ مبادى تصورى و تصديقى فلسفه انتقادى تاريخ. 

ـ مقايسـه در تاريخ و همانندسازى هاى شخصيت هاى دوران 

به هر اندازه از رویداد تاریخى به ســمت به هر اندازه از رویداد تاریخى به ســمت 
کلیت تاریخ به  مثابه یک پدیده یکپارچه کلیت تاریخ به  مثابه یک پدیده یکپارچه 
حرکت مى کنیم به  تدریج سرشت بحث از حرکت مى کنیم به  تدریج سرشت بحث از 
یک سرشت تاریخى محض به سمت یک یک سرشت تاریخى محض به سمت یک 
سرشت فلسفى تغییر مى یابد و در نتیجه، سرشت فلسفى تغییر مى یابد و در نتیجه، 
نیاز مورخان به فیلسوفان براى پاسخ به نیاز مورخان به فیلسوفان براى پاسخ به 
پرســش هایى که با آن روبه رو هستند، پرســش هایى که با آن روبه رو هستند، 

بیشتر مى شود. بیشتر مى شود. 

٢٧٢٧



معاصر با شـخصيت هاى تاريخى و رويه ها، آسـيب ها و ضوابـط آن. )7(
ـ آموزش تاريخ و ماحظات آن. 

2ـ 3. فلسفه علم تاريخ
ايـن اليـه از فلسـفه تاريـخ، تاريـخ را به مثابـه يك دانش و رشـته تحصيلـى مورد توجـه قرار 
مى دهـد و از منظـر و متناسـب بـا قواعـد و ضوابط فلسـفه علم بـه آن مى نگـرد و محورهاى 

اصلـى و فرعـى زيـر را مى تواند مـورد توجه قـرار دهد:
 1ـ 2ـ  3. كليات
ـ علميت تاريخ. 

ـ پيشينه تاريخ به مثابه يك رشته علمى. 
ـ شاخه هاى مختلف دانش تاريخ )ازجمله تاريخ شفاهى(. 

ـ تاريخ مطلق و تاريخ مضاف. 26
ـ تأمـات نظـرى پيرامـون امكان سـنجى مقولـه اى بـه نـام تاريـخ معاصـر؛ آيـا مى تـوان از 
روش هايى كه براى بررسـى و بازشناسـى رويدادهاى گذشـته وجود دارد، براى شـناخت و ثبت 
رويدادهـاى حـال اسـتفاده كـرد؟27 آيـا تاريخ نـگارى زمان حـال يك تعبير متناقض نماسـت؟

ـ رابطه تاريخ با ديگر علوم با تأكيد بر علوم اجتماعى. 
ـ تعامات تاريخ با دانش هاى دينى مانند تفسير، سيره، فقه، حديث شناسى و رجال. 

ـ تعامات فلسفه علم تاريخ با دانش هاى دينى مانند كام. 
ـ مكاتب تاريخ نگارى. 

ـ مكاتب تاريخ نگارى در گستره تمدن اسامى و مغرب زمين. 
ـ ادوار تاريخ نگارى و سير تحول آن در گستره تمدن اسامى و ديگر تمدن ها. 

ـ3. مباحث معرفت شناختى ـ2 2 
ـ امـكان شـناخت تاريخـى؛ آنچه در دفاع از امكان شـناخت تاريخى گفته شـده و پاسـخ هايى 
كـه به پرسـش هاى موجـود در ايـن  زمينه داده شـده اسـت، از منظر مباحث شناخت شناسـى 
فلسـفه اسـامى شايسـته بازخوانى و ارزيابى اسـت و به  نظر مى رسـد پاره اى خألهاى موجود 

در ايـن  زمينـه را مى تـوان در پرتـو اين بازخوانـى برطرف كرد. 
ـ ارزش شـناخت تاريخـى؛ اينكـه شـناخت تاريخـى  ـ بـا فـرض امكان وجـودـ  تا چـه اندازه 
واقع نماسـت، ازجملـه موضوعاتى اسـت كه به  نظر مى رسـد اگـر از منظر متـون و منابع دينى 
بـه آن پرداختـه شـود، مى تـوان بـه ديدگاه هايى متفـاوت از آنچه تاكنون مطرح شـده، دسـت 
يافت. ارزش و حجيت دينى يافته هاى تاريخى مانند آنچه از بررسـى سـيره متشـرعه به  دست 

مى آيـد هـم ذيل هميـن عنـوان مى تواند مـورد توجه قـرار گيرد. 
ـ واقع نمايـى تاريخـى گزاره هـاى وحيانـى؛ آيـا در تحقيقـات تاريخـى مى توان بـه گزاره هاى 
وحيانـى ماننـد قـرآن اسـتناد كـرد؟ آيـا گزاره هـاى قـرآن را مى تـوان بـا روش هـاى متعارف 
سـنجش گزاره هـاى تاريخـى مـورد ارزيابـى قـرار داد؟ به هنگام تعـارض احتمالـى يافته هاى 
تاريخـى بـا آيـات قـرآن، يـك مـورخ چگونه دسـت بـه گزينـش مى زنـد؟ اصـواًل گزاره هاى 

وحيانـى تـا چـه انـدازه درصدد گـزارش و يـا تحليـل رويدادهاى تاريخى هسـتند؟
ـ عينيت در تاريخ. 

ـ عليـت در تاريـخ؛ بهره گيرى از مباحث علت در فلسـفه اسـامى براى تبييـن علىـ  معلولى 

رويداهـاى تاريخـى، بى ترديد تحولى چشـمگير دراين زمينه پديـد خواهد آمد. 
ـ هرمنوتيك تاريخى. 

ـ وصف در تاريخ و گونه هاى مختلف آن. 
ـ تحليل در تاريخ و گونه هاى مختلف آن. 

ـ تأويل در تاريخ. 
ـ تبيين در تاريخ و گونه هاى مختلف آن. 

ـ الگو و ساختار در وصف و تحليل و تبيين تاريخى. 
ـ نظريه ها، پارادايم ها و نقش آنها در وصف، تحليل و تبيين تاريخى. 

ـ پيش بينى در تاريخ. 
ـ مباحث روش شناختى.  

نكتـه شـايان ذكـر اينكه، اين مباحث از يك سـو رنگ اكتشـاف دارد و بـا گزاره هاى خبرى ما 
را از معيارهابـى كـه اغلـب مورخـان آن را به كار مى برند، ولى نسـبت بـه آن ناآگاهند،28 مطلع 
مى سـازد و از سـوى ديگـر بـا گزاره هاى انشـايى مى تواند رنگ هنجـارى به خود بگيـرد و به 

مدد تاريخ پژوهان بشـتابد. 
ـ چيستى سند تاريخى و انواع آن. 

ـ انواع نوشته هاى تاريخى، به ويژه در گستره تمدن اسامى. 
ـ ابزارهـاى پژوهـش در تاريـخ؛ اصلى تريـن راه پيونـد مورخ با گذشـته، سـند تاريخـى، به ويژه 
متـن اسـت. لـذا بخش قابـل توجهـى از مباحث مربوط بـه روش هـاى پژوهـش در تاريخ، به 
مسـائل سـندپژوهى و متن پژوهـى اختصاص خواهد يافت. پيشـرفت هاى دهه هـاى اخير اين 

مباحث را بسـيار فربـه و درازدامن كرده اسـت. 
ـ روش هاى گردآورى داده هاى تاريخى. 

ـ علوم كمكى تاريخ. 
ـ روش هاى انباشت و ذخيره سازى اسناد و شواهد تاريخى. 

ـ روش هاى پردازش داده هاى تاريخى. 
ـ روش هاى تحقيق كّمى، به ويژه آمار در تاريخ و به  اصطاح بررسى هاى كيلومتريك 29در تاريخ. 
ـ روش هـا و سـازوكارهاى پيش بينـى در تاريـخ؛ هما ن گونه كه قبًا اشـاره شـد، پيش بينى در 
تاريـخ دو معناى متفاوت مى تواند داشـته باشـد؛ پيش بينى حـوادث آينـده و پيش بينى حوادث 
گذشـته در مقطعـى پيـش از وقـوع آنها. در نـوع اول از پيش بينى كه بـا آينده پژوهى به  معناى 
اسـتراتژيك آن پيونـد دارد، تاريـخ در برخـى روش هاى آينده پژوهى مانند تحليـل روند و ايجاد 

توانمندى براى سناريونويسـى، نقشى تعيين كننده دارد. 
ـ فلسفه گزارش هاى رويدادهاى تاريخى. 

ايـن اليـه از فلسـفه انتقـادى تاريخ، كـه البته خود مى تواند از شـاخه هاى فلسـفه علـم تاريخ 
بـه  شـمار آيـد، ولى بـه اين دليل كه كلمـه تاريخ در آن به  معناى علم تاريخ نيسـت، مسـتقًا 
مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت، نگاهـى بيرونـى بـه آن دسـته از گزارش هـاى تاريخـى دربـاره 
رويدادهـاى گذشـته بشـر دارد كـه الزامـاً در قالـب علم تاريـخ و مطابق بـا اسـتانداردهاى آن 
پديـد نيامـده اسـت و محورهـاى مربوط به فلسـفه علـم تاريخ، كم وبيـش براى اين دسـته از 

گزارش هـاى تاريخـى نيـز مى توانـد مـورد توجه قـرار گيرد. 

میراث اســالمى ما همچنان که نسبت به همه شاخه هاى علوم انسانى نوپدید، ُمبدع و َمبدأ نگاهى نوست، درباره تاریخ و تاریخ نگارى 
و فلسفه تاریخ نیز مشحون از آموزه هایى است که مى توان با استناد و اتکا به آن از مکتب تاریخ نگارى اسالمى سخن گفت. 
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نتيجه
ميراث اسـامى مـا همچنان كه نسـبت به همه شـاخه هاى 
علـوم انسـانى نوپديـد، ُمبـدع و َمبدأ نگاهـى نوسـت، درباره 
از  نيـز مشـحون  تاريـخ  فلسـفه  و  تاريخ نـگارى  و  تاريـخ 
آموزه هايـى اسـت كـه مى تـوان بـا اسـتناد و اتـكا بـه آن از 
مكتـب تاريخ نـگارى اسـامى سـخن گفـت. بـا توجـه بـه 
ديدگاه ها و رويكردهاى مختلفى كه در زمينه اسامى سـازى 
علـوم، به ويـژه علوم انسـانى وجـود دارد، مجالـى فراخ تر بايد 
تـا بـه  روشـنى از رويكـرد مطلـوب دينـى در حيطـه تاريخ و 
تاريخ نـگارى سـخن گفـت؛ ولى هـر رويكردى كـه برگزيده 
شـود، بايـد توان پاسـخ گفتـن به پرسـش هايى كـه در متن 
مقالـه بـه آنهـا اشـاره شـد را داشـته باشـد؛ پاسـخ هايى كـه 
آبشـخور معرفتى آنهـا بايد آموزه هاى دينى باشـد. بى توجهى 
بـه مباحث نظرى تاريـخ مى توانـد در آينده اى نه چنـدان دور 
بـه بروز دشـوارى هايى بينجامـد. براى برون رفـت از وضعيت 
كنونـى بايـد گام هايـى برداشـت و بـه  نظـر مى رسـد انتقال 
درسـت و سـنجيده ميـراث غربى و بازشناسـى ميـراث كهن 
خودى و حسـاس سـاختن ذهن طاب و دانشـجويان جامعه 
ايرانـى بـه مباحـث و مسـائل فلسـفه تاريـخ را بايـد در زمره 
اقدامـات زمينه سـاز براى ورود بايسـته به اين حيطه به شـمار 
تاريخ نـگاران برجسـته دوره اسـامى چـون  آثـار  آورد. در 
مسـعودى، ابن مسـكويه، ابوريحان بيرونى، ابن اثير، سخاوى، 
مقريـزى و ابن خلـدون، اشـارات و تصريحاتى فـراوان در اين 
زمينه هـا دارنـد كه ارائه روشـمند مجدد آنهـا مى تواند مددكار 
مـا باشـد. اين نوشـتار بـر آن بـود كه گامـى ابتدايـى در اين 
زمينـه بـردارد. داورى صاحب نظـران ـ اگـر ايـن نوشـتار را 
شايسـته ارزيابى بيابندـ  نشـان خواهد داد كه آيا اين خواسـته 
بـرآورده شـده اسـت يا نه. ولـى به  هر حـال شـواهد فراوانى 
حكايـت از ايـن دارد كه اصحاب تاريخ در كشـور مـا در حال 
حاضـر، سـرمايه ها و توانمندى هـاى الزم بـراى طرح ريـزى 
مكتبـى نـو و مطـرح سـاختن آن در محافل علمـى جهان را 
دارنـد. اگـر روزى چنيـن مولـودى زاده شـود، تاريـخ جهان را 

بايـد از نو نوشـت. 
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فلسفه نظری تاریخ
حجت االسالم و المسلمین دکتر جواد سلیمانى امیرى*

اشاره
برخـى بـا یک آشـنایى اجمالى کـه از تاریـخ دارند ادعاهایـى مطرح مى کنند، مثـال مى گویند امـام حسـین(ع) در حرکت تاریخ 
نقـش آفرید و مسـیر تاریـخ را به سـمت توحید و یکتاپرسـتى برگرداند؛ ولـى وقتى مى روى سراغشـان مى گویى حـاال چطور؟، 
مى گویـد مـا نقش حضـرت سیدالشـهدا(ع) را در تاریخ به عنـوان یک عامل محـرك تاریـخ مى خواهیم تبیین کنیـم، مى گوییم 
بیـا بگـو چطـور؟! به اینجا کـه مى رسـد مى گوید مطلب ما آماده نیسـت. اصل حرفش درسـت اسـت امـا تبیین علمـى اش بیان 
علمـى اش وقـت و کار مى خواهـد، هم فکـرى مى خواهـد و مـا اگر نتوانیم سـنت هاى الهـى را و نقش انبیـاء ، اهل بیـت(ع) ، علما، 
صلحـا را در حرکـت تاریـخ بصـورت علمـى در فضـاى بحث هاى فلسـفه نظـرى تاریخ روشـن کنیم، بـه نظر من تحلیـل تاریخ 
و تفسـیر تاریـخ را سـپرده ایم بـه مکتـب سـکوالر، که اینهـا مى آیند بر اسـاس ظواهـر تحوالت مـادى و فیزیکـى عالم حرکت 
تاریـخ را توجیـه مى کننـد و آن وقـت بـراى جوان مـا این سـوال ایجاد مى شـود که ایـن یادمانى که بـراى اهل بیـت(ع) گرفته 

مى شـود بر چه اساسـى اسـت مگر آنـان در حرکت تاریـخ چـه کار عظیمى انجـام داده اند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـام و المسـلمين دكتر جواد سـليمانى اميرى محقق، عضو هيئت علمى گروه تاريخ موسسـه آموزشـى پژهشـى امام خمينى  )ره( و اسـتاد سـطوح عالى حوزه و دانشـگاه 

اسـت. آزمـون خـواص، عدالـت در گرداب، از عدالت خانه تا مشـروطه غربى و. . . از جمله آثار علمى ايشـان اسـت. 
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  فلسفه تاريخ چيست و چه ضرورتى دارد؟
اسـتاد: يكى از مباحـث مهمى كه بايـد در حوزه هاى علميه 
بـه آن اهتمـام بيشـترى ورزيـده شـود بحـث فلسـفه تاريخ 
اسـت. فلسـفه تاريـخ بـه دو قسـمت فلسـفه علم و فلسـفه 
نظرى تاريخ تقسـيم مى شـود. فلسـفه علم تاريخ نگاه درجه 
دوم بـه موضوع علم تاريخ هسـت؛ ولى فلسـفه نظرى تاريخ 
موضوعـش وقايـع خارجـى اسـت امـا با يـك نـگاه خاصى. 
يعنـى فيلسـوفان تاريخ برخاف سـاير مورخان كـه  حوادث 
جزئـى را مـورد مطالعه قـرار مى دهند، مى روند به سـوال هاى 
اساسـى و كلـى اى كه نسـبت بـه كل تاريـخ دارنـد متمركز 
مى شـوند يعنـى وقايـع خارجـى را يكپارچـه از آغـاز تـا االن 

ماحظـه مى كنند. 
در فلسـفه نظـرى تاريـخ، پرسـش هاى ايـن چنينـى مطرح 
مى كننـد كه اساسـاً تاريخ چيسـت حركت تاريـخ از كجا آغاز 
شـد؟ عوامل محرك تاريخ چه چيزهايى هسـتند؟ آيا حركت 
تاريـخ قانونمند اسـت يـا تصادفى اسـت؟ برفـرض قانونمند 
بـودن تاريـخ، عوامل محـرك تاريخ چيسـت؟ و غايت تاريخ 
كجاسـت؟ تاريـخ بـه چه سـمت و سـويى مـى رود؟ حركت 
تاريـخ از چـه مراحـل و منازلـى عبـور مى كنـد؟ بـه عـاوه 
جهـت حركت تاريخ چگونه اسـت؟ آيـا حركت تاريخ تكاملى 

اسـت؟ يـا تنازلى يا خطى اسـت؟
ايـن پرسـش ها، پرسـش هايى نيسـت كـه بـا خوانـدن مثا 
تاريـخ يك قـوم يا زندگى يك شـخص يا حتـى يك تمدن 
جـواب داده شـود. بايـد يك اطاعـات اجمالـى از كل تاريخ 
بشـريت داشـته باشـيم تـا بتوانيـم به اين پرسـش ها پاسـخ 
بدهيـم؛ يـك راه ديگر اين اسـت كـه از طريق وحـى به اين 
پرسـش ها پاسـخ بدهيـم؛ چـون مـا احاطـه بر همـه مقاطع 
تاريخـى نمى توانيـم پيـدا كنيم ؛ ولـى اگر به وحـى و كلمات 
معصومـان كـه برگرفته و بازگشـتش به وحى اسـت مراجعه 
كنيـم مى توانيـم بـه ايـن پرسـش هـا پاسـخ دهيـم؛ چـون 
خداونـد متعـال و اهـل بيـت)ع( بـر كل تاريخ احاطـه دارند و 

ديدگاهـى كـه آنهـا ارائه مـى دهند طبيعتاً صحيح اسـت. 
يـك تاريخچـه مختصـرى از وضعيـت ايـن دو علـم عرض 
كنـم فلسـفه علم تاريخ يك علـم نوزادى اسـت يعنى تقريبا 
در قـرن 20 در غـرب متولـد شـده اسـت و جزو فلسـفه هاى 
مضـاف جديـد اسـت و االن هـر چـه مى گـذرد رونـق ايـن 
علم بيشـتر مى شـود و دانشـمندانى ماننـد درايـى و كالينگ 
وود، در ايـن زمينـه مباحثـى را مطـرح كرده انـد، برخى ها هم 
دانشـمند نيسـتند و در ايـن زمينه اظهـار نظرهايـى كرده اند؛ 
ماننـد اى اچ كار، در ايـن زمينـه كتاب هايـى نوشـته اند و 
كتاب هايشـان در ايران ترجمه شـده اسـت و بيشتر كارهايى 
كـه در داخـل ايران انجام گرفته اسـت بيشـتر در حد ترجمه 
و تبييـن ديدگاه هـاى غربى هـا بـوده اسـت اين علـم بايد از 
منظر دانشـمندان اسـامى و مخصوصاً مسلمانان و متدينان 
و دانشـمندان متديـن ايرانـى بايد مـورد بازخوانـى و بازكاوى 

قـرار بگيرد. 

 فلسـفه نظـرى تاريـخ را فهميديـم فلسـفه علم 
چيسـت؟ تاريخ 

اسـتاد: فلسـفه علـم تاريـخ دربـاره گزاره هاى علـم تاريخ و 
آثـارى را كـه از تاريـخ باقى مانده اسـت صحبـت مى كند اما 
فلسـفه نظـرى تاريخ در مورد خـود وقايع با يـك نگاه كان 

صحبـت مى كنـد و اين نحـوه علم را علم درجـه دو و علم به 
علم گويند ؛ در اين نگاه مسـائل عمده اى كه در فلسـفه علم 

تاريـخ مطرح اسـت شـامل اين موارد مى شـود. 
1. آيا تاريخ علم است يا علم نيست؟. 

2. ميزان اعتبار گزاره  هاى تاريخى چقدر است؟
3. آيا تاريخ با علوم ديگر ارتباط دارد يا ندارد؟

4. مـا چقـدر اجازه داريـم ارزش هـا و باورهاى خودمـان را در 
تاريخ دخالـت بدهيم؟

5. آيـا تاريـخ به مـا قدرت پيش بينـى و پيش گويـى مى دهد 
يـا نمى دهد؟

6. عليت در تاريخ چيست؟ 
7. تعريف علم تاريخ چيست؟ 

و گاهـى برخـى از شـيوه هاى پژوهـش در تاريـخ در سـطح 
عمـده اش اينجا بحث مى شـود. االن عرض كردم در كشـور 
مـا بيشـترين نگاهـى كـه بـه ايـن علم مى شـود يـك نگاه 
ترجمـه اى اسـت، در حالـى كه ما بايد خيلى بيـش از اين كار 
كنيـم؛ در كشـور ما فلسـفه غـرب بلوغـى پيدا كرد. فلسـفه 
ديـن بلوغى پيـدا كرد؛ ولى فلسـفه تاريخ مخصوصاً فلسـفه 
علـم تاريخ آنقدر رشـد نكرده اسـت كه الاقل يك رشـته اى 
تحت عنوان فلسـفه تاريخ داشـته باشـيم. معموال در برخى از 
رشـته ها دو واحـد يا حداكثر چهار واحد درسـى براى فلسـفه 

تاريـخ اختصـاص مى د هند ؛ 
معموال در سـطوح مختلفى مانند رشـته تاريخ و رشـته كام 
و اديـان و جامعه شناسـى دو واحد فلسـفه تاريـخ مى گذارند ؛ 
درحالـى كـه اين رشـته يك رشـته اى اسـت كه به بسـيارى 
از باورهـاى مـا ربـط پيـدا مى كند. چـرا؟ به علت اينكه شـما 
باورهـاى كامـى و تفسـيرى كـه از قـرآن داريد. اينهـا نوعًا 
بـا مقدمـات تاريخى آغاز مى شـود يعنـى اگر تاريـخ و اعتبار 
تاريـخ، ارزش تاريخ روشـن نشـود مقدمه اى كـه مى چينيد و 
بعـد آيـه را اينگونـه تفسـير مى كنيـد، مقدمه اش زير سـوال 
اسـت؛ به عنـوان نمونـه ترتيـب تاريـخ بعثـت پيامبـران را از 
تاريخ در  مى آوريم، بخشـى از روابط پيامبران با امت هايشـان 
را از تاريـخ در مى آوريـم؛ در علم كام هـم برخى از چيزهايى 
كـه مفروض مى گيريـم از تاريخ در مى آوريم مثًا شـواهدى 
را كـه بـراى معجزات و علـم غيب و خوارق عـادات پيامبران 
مى آوريـم از تاريـخ بدسـت مى آيـد، برخى هايـش را خـود 
قـرآن تصريح مى كند ولـى برخى ديگرش از روايات بدسـت 
مى آيـد. پـس اگر اعتبار تاريخ درسـت تبيين نشـود شـما در 

تفسـير و كام با مشـكل مواجه مى شـويد. 
 در عالـم سياسـت نيـز محتاج تاريخ هسـتيم، شـما در علوم 
سياسـى، يـك نظريـه پـردازى  مى گويـد يكـى از عوامـل 
فروپاشـى نظـام سياسـى قـدرت اسـت. زيـرا قـدرت فسـاد 
مـى آورد ؛ خـب شـما ايـن را در تاريـخ مى توانـى آزمايـش 
كنـى كـه قـدرت فسـاد مـى آورد يـا نـه؟؛ تحليل هايـى كه 
سياسـت مداران و جامعه شناسـان مـا مى دهنـد خيلى وقت ها 
مبتنـى بـر استشـهادهاى تاريخـى اسـت؛ وقتـى مى گوييم 
زمانـه مـا مثـل زمانه امـام على )ع( اسـت؛ يك تصويـرى از 
زمـان امـام علـى)ع( از تاريـخ داريم كـه مى گوييـم زمانه ما 
مثـل آن زمـان اسـت. وقتى مى گوييد جاهليـت قبل از بعثت 
رسـول خدا)ص( بعد از بعثت برگشـت، ايـن ديدگاه مبتنى بر 
يـك تصويـرى از تاريخ اسـت؛ وقتى شـما مى خواهيد جامعه 
را هدايت كنيد به يك سـمت و سـوى خاصـى مثا واكنش 

در برابر مسـتكبران جهان، در تعامل با مسـتكبران و قدرت ها 
و برخـورد بـا جريان هـاى معـارض داخلـى، از عبرت هـاى 
تاريخـى مى توانيـد اسـتفاده كنيـد و سـريع مـردم را به يك 

نقطه ى مطلوب برسـانيد. 
حـال اگـر اعتبار تاريخ مشـخص نشـود، شـيوه اسـتدالل در 
تاريخ و با تاريخ معين نشـود، روش پژوهش در تاريخ روشـن 
نشـود شـما چگونه مى توانيـد از تاريخ اسـتفاده كنيـد؟؛ پس 
فلسـفه علـم تاريخ يك رشـته علمى مـادر اسـت و در حوزه 
علميه قم كمتر كسـانى هسـتند كه در اين زمينـه كار كنند، 
در ايـن زمينه مطلب بنويسـند و در ايـن زمينه تدريس كنند، 

اين يـك نكته. 
نكتـه ديگر اين اسـت كـه اين علم با معرفت شناسـى مرتبط 
اسـت، بايد كسـانى كه در فلسـفه علم تاريـخ كار مى كنند با 
معرفت شناسـى آشـنا شـوند تا بتوانند اين علم را خوب تبيين 
كننـد زيرا مباحث اعتبـار تاريخ با مباحث اعتبـار ادله نقلى در 

معرفت شناسى مرتبط است. 
فلسـفه نظرى تاريخ نيز پيشـينه دراز مدتى دارد يعنى شـايد 
علـم فلسـفه نظـرى تاريـخ با ايـن عنوان مطـرح نبـوده؛ اما 
پرسـش ها و مسـائل فلسـفه نظـرى تاريـخ از قديـم بـراى 
بشـريت مطـرح بـوده اسـت؛ پرسـش هايى چـون عامـل 
محـرك تاريـخ چيسـت؟ و تاريـخ آيـا رو به تكامل اسـت يا 
تنـازل؟ مـدل حركـت تاريـخ چـه مدلـى هسـت؟ آيـا تاريخ 
غايتمنـد اسـت يا نـه؟ پايان تاريـخ كجاسـت؟ قوانين حاكم 
بر تاريخ كجاسـت؟ مسـير و مراحل حركتش چگونه سـت؟ 
ايـن پرسـش ها گاه در كلمـات فيلسـوفان و جامعه شناسـان 
و مورخـان قديـم پيـدا مى شـده اسـت؛ مثـا در مقدمـه ابن 
خلـدون برخـى از ايـن مسـائل مطـرح شـده اسـت در حالى 
كه علم فلسـفه نظرى تاريخ در آن زمان مطرح نبوده اسـت. 
ولـى مطالبـى ابن خلـدون مطرح كـرد جزء مسـائلى بود كه 
امـروز در فلسـفه تاريـخ مطـرح مى شـود. حتى ابـن خلدون 
برخـى از مطالبـى كـه ناظـر به فلسـفه علم تاريخ هسـت را 

است.  آورده 
 برخـى از دانشـمندان قبـل از ابن خلدون، دانشـمندانى مثل 
فارابـى در مـورد جامعـه قانونـى صحبت كرده انـد، اين بحث 
بـا بحث هايـى كـه مـا در مورد پايـان تاريـخ داريم ربـط پيدا 
مى كنـد؛ جامعـه موعودى كـه در قرآن از آن ياد شـده اسـت 
بـه هر حـال اين علم ريشـه تاريخـى طوالنـى دارد. در دوران 
معاصـر نيز، شـهيد مطهـرى و شـهيد صدر و حضـرت آيت 
اهلل مصبـاح و مرحـوم عامـه طباطبايى در الميزان مسـايل 
ايـن علـم را مطـرح كرده انـد؛ يعنى بحث هايى مثل هسـتى 
تاريـخ، قانون مندى تاريـخ، عوامل محرك تاريـخ، تكامل در 
تاريـخ، قوانين حاكم بـر تاريخ و غيره در كلمـات اين بزرگان 
هسـت؛ آيت اهلل سـبحانى نيز در مورد عوامـل محرك تاريخ 
و فلسـفه تاريـخ كتابـى دارد. البته كتاب آقاى سـبحانى يك 
كتـاب مختصـرى اسـت، كـه ابتـدا تحـت عنـوان عوامـل 
محـرك تاريـخ و سـپس بـا نـام فلسـفه تاريـخ چاپ شـده 
اسـت، آيـت اهلل آصفـى هم كتابـى در ايـن زمينـه دارد، آنها 
هـم بـه برخـى از اين مسـائل اشـاره مى كنند؛ كتاب فلسـفه 
تاريـخ شـهيد مطهرى ظاهـراً درس هايش بـوده كه بصورت 
كتاب پياده شـده اسـت، مسائل فلسـفه علم را مطرح مى كند 
ولـى مطالـب در آن كتـاب تاريـخ چيسـت؟ اى اچ كال، را 
نقـد مى كنـد. ولـى هيـچ كـدام از اين علمـا نيامده انـد كه به 



صـورت مسـتقيم يك كتابـى به نام فلسـفه تاريخ بنويسـند. 
ما مى توانيم از آيات و روايات در خصوص فلسـفه نظرى تاريخ اسـتفاده كنيم ، ولى خواسـتگاه 
و محتواى فلسـفه علم تاريخ بيشـتر عقانى اسـت، عقل محض در آن دخالت مى كند. البته 

از اشـارات برخـى از آيـات و روايات مى تـوان رهنمودهايى دريافت كرد. 
ولـى در خصوص مسـائل فلسـفه نظـرى تاريخ قـرآن اظهار نظرهـاى صريحى كرده اسـت، 
مثـا برخـى از آيـات صريحـا سـنت مندى تاريـخ را تأييـد مى كنـد و آيـات زيـادى به بحث 
سـنت هاى الهـى در تاريـخ كـه همان قوانيـن حاكم بـر تاريخ اسـت اختصاص يافتـه، برخى 
آيـات ناظـر بـه فرجـام تاريـخ اسـت؛ در حالـى كه ما يـك كتاب علمـى منسـجمى در زمينه 
فلسـفه تاريـخ بـا نگاه اسـامى نداريم. در كتـاب )جامعه و تاريـخ از ديدگاه قرآن( اثـر آيت اهلل 
مصباح يزدى برخى از مباحث فلسـفه تاريخ از منظر اسـام نگاشـته شـده اسـت؛ ولى بيشـتر 
مباحث كتاب ناظر به فلسـفه علوم اجتماعى و مسـائل جامعه شناسـى و علوم اجتماعى اسـت، 
ماننـد تأثيـر فـرد بر جامعـه و جامعه بر فـرد و مباحثى چـون دگرگونى هاى اجتماعـى و غيره. 
بنـده در مـورد فلسـفه تاريـخ كتابى تأليـف كـرده ام كه بيشـتر از زحمت هاى علماى گذشـته 
اسـتفاده كـرده ام و اكنـون جامعـه المصطفى العالميـه آنرا چاپ كرده اسـت و به عنـوان كتاب 

درسـى در رشـته تاريـخ و كام و اديان و غيره اسـتفاده مى شـود. 
كتابـى نيـز در زمينـه فلسـفه تاريـخ در قرآن نگاشـته ام كه در مسـير چـاپ اسـت، اين كتاب 
مى خواهـد بـا اسـتفاده از آثار بزرگان مسـائل مهم فلسـفه نظرى تاريـخ را از نـگاه قرآن كريم 
بيـان كنـد؛ مـا بايـد در اين زمينه ها بيشـتر كار كنيـم، وقتى انسـان در اين زمينـه كار مى كند 
و بـه دنبـال مطلـب مى رود مى بيند متاسـفانه محققـان حوزه علميـه و دانشـگاه در اين زمينه 
ممحـض نشـده اند و گره هـاى بحث هـا همچنـان ناگشـوده مانده اسـت، بايد برايشـان طرح 
بحـث كنيـم، بـه نظرم بايد يـك كارگروه علمى در مورد فلسـفه تاريخ تشـكيل شـود كه هم 
فلسـفه نظرى و هم فلسـفه علم تاريخ در آن بحث شـود؛ البته با يك آشـنايى اجمالى از تاريخ 
مـى تـوان گفـت ايـن بخش از مطالـب قرآن يـا روايات ما ربـط پيدا مى كند به فلسـفه تاريخ؛ 
يـا مى گوينـد مثـا امـام حسـين)ع( در حركـت تاريـخ نقـش آفريد مسـير تاريخ را به سـمت 
توحيد و يكتاپرسـتى برگرداند؛ ولى وقتى مى روى سراغشـان مى گويـى حاال چطور؟! مى گويد 
مـا نقـش حضـرت سيدالشـهدا)ع( را در تاريخ به عنوان يـك عامل محرك تاريـخ مى خواهيم 
تبييـن كنيـم، مى گوييـم بيا بگو چطـور، به اينجا كه مى رسـد مطلب ما آماده نيسـت. اصلش 
درسـت اسـت اما تبيين علمى اش بيـان علمى اش وقت و كار مى خواهـد، هم فكرى مى خواهد 
و مـا اگـر نتوانيـم سـنت هاى الهـى را و نقش انبيـاء ، اهل بيـت)ع( ، علما، صلحـا را در حركت 
تاريـخ به صـورت علمـى در فضاى بحث هاى فلسـفه نظرى تاريخ روشـن كنيـم، به نظر من 
تحليـل تاريـخ و تفسـير تاريـخ را سـپرده ايم بـه مكتب سـكوالر، كـه اينها مى آيند بر اسـاس 
ظواهـر تحـوالت مـادى و فيزيكـى عالـم حركـت تاريـخ را توجيه مى كننـد و آن وقـت براى 
جـوان مـا اين سـوال ايجاد مى شـود كه ايـن يادمانى كـه براى اهـل بيت)ع( گرفته مى شـود 
بـر چه اساسـى اسـت مگر آنـان در حركت تاريخ چه كار عظيمـى انجام داده اند. اديسـون بر ق 
آورد و اون دانشـمند تلفن را اختراع كرد و آن ديگرى ماشـين و هواپيما را؛ حال بگو پيامبر)ص( 

شـما چه كـرد؟ بگو اهل بيت)ع( شـما چـه كردند؟ 
تبيين نقش كارسـاز انبياء و اهل بيت)ع( در ممانعت از اسـتياى جاهليت و بربريت و توحش 

در تاريـخ بشـر بيان علمى مى خواهـد، كار مى خواهد. 
قوانيـن الهـى حاكـم بـر تاريخ بايد با وقايـع تاريخى تبيين گـردد، مثا قرآن وقتـى مى فرمايد 
نـزاع حـق و باطـل يـك سـنت مسـتمر تاريخـى اسـت و به غلبـه حق بـر باطل بـه صورت 
مسـتمر منتهـى مى شـود خـب بـراى جوانـان مـا سـوال پيـش مى آيد كـه اين همه تسـلط 
فرهنگـى سياسـى و نظامـى اهـل باطل بـر اهل حـق در طول تاريخ با اين سـنتى كـه قرآن 
مى فرمايـد چطـور قابل جمع اسـت؟ اين مسـائل را بايـد با روش نقلى عقلى يـا تاريخ تحليلى 
و بـا زبـان فلسـفه نظـرى تاريـخ حل كـرد. پس يـك تبيين علمـى مى خواهد كـه غلبه حق 
بـر باطـل در تاريـخ را توجيه كنيـم به طورى مخاطب بتوانـد بفهمد چرا قرآن مى گويد سـنت 

تاريخـى اين اسـت كه همـواره حق بـر باطل پيروز اسـت. 
اينكـه قـرآن مى فرمايـد: )و لـو ان اهل القرى آمنوا و فتحنا عليهم بركات من السـما و االرض؛ 
سـنت خـدا اين اسـت كـه اگر جامعـه اى ديندارى كند و تقوا داشـته باشـد بركات از آسـمان و 
زميـن بـر آنها مى بـارد. (؛ يك جـوان  مى گويد مـن در مطالعات تاريخ مى بينم كه كسـانى كه 
صاحـب زر و زور و تزويـر بودند بيشـتر از تمتعات مادى در اين عالم برخوردار شـده اند و آنهايى 
كه ايمان داشـتند هميشـه در تاريخ در محاق قرار گرفته اند، بنابراين تبيين سـنت ازدياد نعمت 

در سـايه تقوا به كار نياز دارد. 

بـه  هرحـال بايد اسـاتيد فاضـل و عالم و علماى اهـل درد و دانشـگاه بيايند در ايـن زمينه كار 
كننـد تـا مـا بتوانيـم در فلسـفه تاريخ به نوعـى ابتكار عمـل را به دسـت بگيريم، اين نيـاز در 

جامعـه علمى ما احسـاس مى شـود. 

 بـا توجـه بـه اينكه در فلسـفه تاريخ نيـز چندان كارى انجام نشـده اسـت اگر 
مـا االن بخواهيـم در واقـع توصيه اى كنيم به طلبه هـا كه در اين وادى وارد شـوند 
يـا به اين بخش توجه داشـته باشـند چـه مطالبى را نيـاز داريم كـه ارائه كنيم و 

طلبه ها چـه كارهايى بايـد بكنند؟
اسـتاد: ابتـدا بايـد آثـار مختصرى كـه در ايـن حـوزه وجـود دارد را مطالعه كننـد مانند بحث 
فلسـفه تاريـخ در كتـاب فلسـفه هاى مضـاف اثر اسـتاد خسـرو پناه، يـا آثار شـهيد مطهرى و 
برخى ديگر از آثار ايشـان، كتاب شـهيد صدر )سـنت هاى اجتماعى و فلسـفه تاريخ در مكتب 
قـرآن(، آيـت اهلل آصفـى و آيـت اهلل سـبحانى و كتاب ارزنده جامعـه و تاريخ از ديـدگاه قرآن از 

آيـت اهلل مصباح؛
بـراى ورود بـه ايـن مباحـث و آشـنايى بـا فضاى فلسـفه علم و نظـرى تاريخ كتابـى كه بنده 
نوشـته ام تحـت عنـوان )فلسـفه تاريـخ(، مناسـب اسـت، كتابـى بـه همين نـام توسـط آقاى 
سـروش منتشـر شـده اسـت؛ كتاب هـاى ديگـرى مانند: فلسـفه تاريـخ اثر كريـم مجتهدى، 
فلسـفه تاريـخ نـوذرى، تاريخ در ترازو، هسـت كـه مطالعه آنهـا در اولويت هاى بعد قـرار دارد و 
مـن االن پيشـنهاد نمى كنم كه طلبه ها، آنها را مطالعه كنند ولـى در مرحله تحقيقات مى توان 

به آنها رسـيد. انشـاء اهلل. 

 اگر صالح مى دانيد قدرى وارد مباحث فلسفه نظرى تاريخ شويد؟ 
اسـتاد: يكـى از بحث هـاى فلسـفه هاى نظـرى؛ اين اسـت كـه تاريخ چيسـت؟ و آيـا تاريخ 
هسـتى دارد يـا نـدارد؟؛ در ايـن بحـث از هستى شناسـى تاريـخ بحـث مى شـود كه آيـا تاريخ 

وجـود خارجـى دارد يا نـدارد؟
شـهيد مطهـرى و عامه طباطبايى قائل به هسـتى جامعه و تاريخ هسـتند يعنـى معتقدند در 
كنـار وجـود افـراد پديـده اى بـه نـام جامعـه و تاريخ وجـود دارد كه ايـن پديده به تعبير شـهيد 
مطهـرى طبيعـت و سرشـت دارد، فطـرت دارد ولـى آيت اهلل مصبـاح يزدى اين نظـر را قبول 
نـدارد، مى فرمايـد غيـر از وجود افـراد چيزى به نـام جامعه و تاريـخ وجود ندارد، آنچـه در عالم 
خـارج از ذهـن وجـود دارد افـراد به اضافه روابط متقابلشـان اسـت كـه آن روابـط از درون خود 

افـراد سرچشـمه مى گيـرد و تاريخ مفهومى اسـت كـه از خارج انتـزاع مى كنيم. 
هـر دو گروه معتقدند كه تاريخ قانونمند اسـت ولى وقتى شـهيد مطهـرى و عامه مى فرمايند 
تاريـخ قانون منـد اسـت منظورشـان پديـده اى اسـت كـه بـه وسـيله جمـع و افـراد به وجـود 
مى آيـد ولـى وقتـى آيـت اهلل مصبـاح مى فرماينـد قوانيـن خاصـى بر جامعـه و تاريـخ حاكم 
اسـت منظورشـان اين اسـت كه يك قوانين خاصى بر افراد و روابط متقابلشـان حاكم اسـت، 
نـه ايـن كـه يك پديـده اى جداى از افراد هسـت كـه در كنار ايـن افراد براى خـودش قوانينى 

دارد و مسـيرى را طـى مى كند. 
هـر دو گـروه معتقدنـد تاريـخ قانونمنـدى دارد و هر دو قائل به آزادى انسـان در تاريخ هسـتند 
و چـون يكـى از بحث هـاى فلسـفى تاريـخ اين اسـت كه آيـا تاريخ خـودش اراده مسـتقل از 
افـراد دارد و اراده خـودش را بـر افـراد تحميـل مى كنـد؟. افـرادى مثـل هـگل و انگلس اينها 
حركـت تاريـخ را يـك حركـت جبـرى مى دانند و حتـى برخى تصريـح  كرده اند كه انسـان ها 
مثـل قابله هايـى هسـتند كه موجب وضـع حمل مـادر تاريخ مى شـوند تاريخ خودش آبسـتن 
يـك حوادثـى مى شـود و حـوادث از مادر تاريخ متولد مى شـوند ولى انسـان ها خيـال مى كنند 
خودشـان دارنـد تحـوالت را خلق مى كننـد البته آنهـا در فضاى خاصى اين بحـث را مى كنند 
كـه بايـد سـر جاى خـودش باز شـود؛ ولى هيچ كـدام از دانشـمندان اسـامى ما قائـل به اين 
حرف هـا نيسـتند. مرحـوم عامـه با توجه بـه آيه شـريفه اى كه مى فرمايـد )لكل امـه أجٍل و 
اذا جـاء أجلهـم اليسـتقدمون سـاعه و اليسـتأخرون(؛ مى فرمايـد ايـن مرگ و حيات داشـتن 
جامعـه حاكـى از ايـن اسـت كه ا ز منظر قـرآن جامعه يك پديده اى عينى اسـت امـا از كلمات 
ايشـان كـه بـه وسـيله شـهيد مطهرى شـرح داده شـده اسـت برمى آيـد ايـن ديدگاه غيـر از 
ديـدگاه غربى هـا اسـت كـه امثال هـگل مى گويند يعنى اينطورى نيسـت كه عامـه بفرمايد 
از عالـم ديگـرى پديـده اى بـه نام جامعـه و روح جمعى يا تاريـخ و روح تاريخ مى آيـد و بر روح 
افراد مسـلط مى شـود ، همانطوركه برخى از فاسـفه قديم نظرشـان اين بوده اسـت كه وقتى 
نطفـه انسـان بـه چهار مـاه و ده روز مى رسـد روحى از عالم بـاال مى آيـد در آن حلول مى كند، 



ولـى نظريه ماصدرا اين اسـت كه روح انسـانى بعـد از ابعاد 
مادى نطفه انسـان اسـت كـه از در درون نطفه انسـان جوانه 
مى زنـد و نطفه انسـان از موجـود نامى بودن تبديل مى شـود 
بـه حيوان ناطق، از كلمات شـهيد مطهـرى و مرحوم عامه 
اينطـور اسـتنباط مى شـود كه اين انسـان ها يـك روح فردى 
دارنـد و يـك روح جمعـى و روح جمعـى حصه هايـى دارد كه 
هر حصه اش در درون يك فرد اسـت؛ اينطور نيسـت از جاى 
ديگـرى يك روحـى به عنوان جامعـه بيايد و بر افراد مسـلط 
شـود و لـذا به نوعى بيـن فرد و جامعه ارتبـاط برقرار مى كنند 
و ايـن ديـدگاه آن توهـم را كـه يك پديـده اى به نـام جامعه 
و تاريـخ داريـم كـه غيـر از افـراد بـوده و در عين حـال تمام 
هويـت شـان را تشـكيل مـى دهـد؛ دفـع مى كنـد و هويت 

جمعـى را فانـى در هويت افـراد مى داند؛ 
شـهيد مطهـرى مى فرمايـد كـه وقتـى انسـان دارد فوتبـال 
مى كنـد وجـدان جمعـى اش فعـال مى شـود وقتـى كشـتى 

مى گيـرد وجـدان فـردى
 و هـر دو وجـدان و هـر دو روح در درون در درون خـود فـرد 
اسـت و ايـن روح جمعى كـه با هم تركيب مى شـود در طول 
تاريـخ يك روح بـزرگ را به وجـود مى آورد. آيـت اهلل مصباح 
ايـن تفكر را نمى پسـندد و معتقد اسـت روح انسـان يك امر 
بسـيطى اسـت و ما دو روح نداريم و اگر مقصودتان از دو روح 
دو شـأن از يـك روح بسـيط انسـانى اسـت ديگـر نمى توان 

گفـت دو پديـده و دو روح داريم. 
بحـث بعـدى قانونمنـدى اسـت تاريـخ قانون منـد اسـت در 
خصوص قانون مندى تاريخ، فيلسـوفانى اظهـار نظر كرده اند. 
از جملـه ماركـس مى آيد مى گويـد يكى از قوانيـن تاريخ اين 
اسـت كـه از مراحـل كمـون اوليـه مى گـذرد و وارد عصـر 
بـرده دارى و سـرمايه دارى و كمونيسـت مى شـود يا توين بى 
مى گويـد يكـى از قوانين تاريخ اين اسـت كه به وجـود آمدن 
تمدن ها در سـايه پاسـخ گفتن به تهاجمى اسـت، هر تمدنى 
كـه بتوانـد يـك تهاجم جديد پاسـخ جديـد بدهـد مى ماند و 
اگـر بخواهـد همان پاسـخ قديـم را تكـرار كند رفتـه رفته از 

بيـن خواهد رفت. 
 ايـن نظريـات شـبه قانون نوعا نقض شـده اسـت و اسـتثناء 

بردار اسـت و شـما مى دانيـد قاعده اى كه نقض شـود و مورد 
اسـتثناء پيـدا كنـد معلوم اسـت قانون نيسـت، نظريه اسـت: 
از قـرآن مجيـد بر مى آيـد كـه خداوند بر اسـاس سـنت هاى 
نظـام عالـم و آدم را تدبيـر مى كنـد سـنت هايى كـه تغييـر 
ناپذيرنـد؛ سـنت ها هميشـه در تاريـخ هسـت ايـن سـنت ها 
خيلـى مى توانـد بـه مـا كمـك كنـد كـه قوانيـن حاكـم بر 
تاريـخ را بـه دسـت بياوريم اينها سـنت هاى متعددى اسـت؛ 
مانند سـنت آزمايش و سـنت هدايت انبيايى، تزيين گناهان، 
اسـتدراج، اسـتيصال و عـذاب و مكـر الهـى. اينهـا خـودش 
مى توانـد منظومـه فكـرى خوبـى را بـراى ما سـامان دهد؛

 بحـث بعـدى فلسـفه نظـرى تاريخ بحـث عوامـل محرك 
اسـت در خصـوص عوامـل محـرك تاريخ حرف منسـجم و 
مشـخصى كـه همـه اجمـاع داشـته باشـند تـا به حـال پيدا 
نكـرده ام. لكـن اينطـور مى شـود گفت كـه منظـور از عوامل 
حركـت تاريـخ ايـن اسـت كه چـه عوامـل موجـب پيدايش 
تحـوالت پـر دامنـه و چند بعـدى تاريخ شـده اند مانند ظهور 
اسـام يا رنسـانس كه تحـوالت فكرى، فرهنگـى، اخاقى، 
اقتصـادى و نظامـى و غيـره را در پهنـه وسـيعى از عالـم و 
طـى قـرون متمادى پديـد آورده انـد. زيرا انقاب رسـول خدا 
ابتدايـش انقـاب سياسـى اسـت و از آغاز فرهنگى اسـت و 
بعـد سياسـى و نظامـى مى شـود و بعـد اقتصادى مى شـود و 
بعـد تمدن مى شـود يعنـى يـك پديـده اى به وجود مـى آورد 
در تاريـخ كـه فرهنگ دارد، حكومت دارد، اقتصـاد دارد، روابط 
خانوادگـى و اجتماعـى دارد و بعد مـادى تمدنش چون مبتنى 
بـر مبـادى فرهنگـى الهـى اسـت معنويـت در دل تمدنـش 
نهفتـه اسـت. عدالت در حكومت اسـامى اصل اسـت ؛ اين 
تحول عظيمى اسـت كه رسـول خدا در تاريخ به وجـود آورده 

است. 

 مقصود از پيچ تاريخى چيست؟
اسـتاد: در تطـورات و تحـوالت تاريخـى وقتـى دامنـه و 
ابعادشـان وسـيع مى شـود و درگيـر مى شـوند با يـك تطور 
ديگـرى در تاريـخ پيـچ تاريخـى به وجـود مى آيـد يعنـى 
تطـورى كـه رسـول خـدا)ص( به وجـود آورد با تطـورى كه 

تمـدن رومـى و ساسـانى به وجـود آوردنـد بـا هـم درگيـر 
شـدند در آن پيـچ تاريخـى تمـدن اسـامى توانسـت در 
بخش هـاى معظمى از دنيـاى آن روز و تا به امروز مسـتولى 
شـود هـر چه زمـان گذشـت در برخـى از ابعاد اسـام افول 
كـرد و دوبـاره در برخـى ديگـر رشـد كـرد؛ اينكـه مقـام 
معظـم رهبـرى مى فرمايـد انقـاب اسـامى در حـال گذار 
از يـك پيـچ تاريخـى اسـت! چـرا؟ چـون دو تطـور عالم در 
اينجـا بـا هـم درگير شـدند و يـك عصـر نوزايى در اسـام 
پديـد آمـده و دوبـاره تمـدن اسـامى و فرهنگ اسـامى و 
سياسـت اسـامى در حـال بازتوليـد اسـت؛ و در آن طـرف 
هـم تمدن مـدرن به اوج خودش رسـيده و ايـن دو فرهنگ 
و تمـدن بـا هـم درگيـر شـده اند يعنى مدرنيسـم با اسـام، 
اسـام بـا قرائـت ناب خـودش، بـا قرائت هاى رسـول خدا و 
اميرالمؤمنيـن)ع( بـا فرهنگ و تمـدن مدرن درگير شـده اند؛ 
به طـورى كـه مى تـوان گفت مـا در حـال گـذار از يك پيچ 
تاريخـى هسـتيم. ايـن احسـاس را هم مقام معظـم رهبرى 
دارد و هـم نخسـت وزيـر اسـرائيل دارد زيـرا در كنگـره كه 
صحبـت مى كنـد مى گويـد مـا خاورميانـه در حـال گـذار از 
يك پيچ هسـتيم و محور تاريخ در حال عوض شـدن اسـت 
نمى گويـد محـور قـدرت در خاورميانـه، محـدود نمى كنـد 
مى گويـد محـور تاريـخ، يعنـى اى دنيـاى مـدرن اگر شـما 
نجنبيـد موج اسـام خواهـى در قرن هاى آينـده كل جامعه 

بشـرى را تحـت سـيطره خـود مى گيرد. 
اگـر فلسـفه تاريـخ ابعـادش قشـنگ روشـن باشـد جامعـه 
مى توانـد بفهمـد در چـه مقطعى بسـر مى برد و چه رسـالتى 
بـر دوشـش اسـت و از امـام و رهبرش عقـب نمى افتد، رهبر 
وقتـى مى گويـد در حـال گـذار از پيـچ تاريخى هسـتيم، اگر 
ايـن احسـاس با مفهوم صحيح اش در جامعـه پديد آيد، ديگر 
افـراد جهـت حركت خودشـان را، يـا رفتار سياسى شـان را با 
قيمـت سـيب زمينـى و پيـاز تنظيـم نمى كننـد، بلكـه مانند 
رهبرشـان اثر حركتشان را در سـيصد سال ديگر مى سنجند، 
در نتيجـه مقاومـت يـك نسـل در گـذار از اين پيـچ تاريخى 
بـاال مـى رود و حس مى كنـد چه كارى مى كنـد. عظمت كار 

خـودش را درك مى كنـد. 

 اینکه مقام معظم رهبرى مى فرماید انقالب اسالمى در حال گذار از یک پیچ تاریخى است! چرا؟ چون دو تطور عالم در اینجا با هم درگیر 
شدند و یک عصر نوزایى در اسالم پدید آمده و دوباره تمدن اسالمى و فرهنگ اسالمى و سیاست اسالمى در حال بازتولید است؛ و در آن 

طرف هم تمدن مدرن به اوج خودش رسیده است. 

٣٣



احیاء �دن اسالمی
دکتر سید علیرضا واسعى*

اشاره
دنیـاى امـروز ارتبـاط بـا گذشـته را کم رنـگ نمى کند، بلکـه تا حـدى بى معنـا مى کنـد. . . . پیشـرفت هاى خیره کننـده کنونى 
کـه تبلیغـات فـراوان رسـانه اى هم پشـت آن اسـت، آن چنـان اذهان نسـل جدیـد و حتى قدیمـى را پر کـرده کـه گاهى خط 
بى اعتبـارى و بى ارزشـى بـر داشـته هاى کهـن مى کشـند؛ غافـل از اینکـه جایى کـه ایسـتاده ایم و چیزى کـه داریـم و آنى که 

هسـتیم بـه فرهنـگ و تمـدن مـا پیوند خورده اسـت و بـراى شـناخت خویش باید بـه آن توجـه کنیم و حرمـت نهیم. 
. . . البتـه بـر ایـن نکتـه نیـز بایـد تأکید کرد کـه گاه پرداختـن به داشـته هاى تاریخـى، آدمـی را دچـار غـرور کاذب و اکتفا به 
آنهـا مى کنـد کـه از خطرهـاي مهلک اسـت. ما هم اکنـون تا حـدودى دچار چنیـن وضعیتى شـده ایم. بـا بیان گذشـته و حتى 
بزرگ نمایـى آن، به گونـه اى رفتـار مى کنیـم کـه گویى همان بـراى ما کافى اسـت؛ در حالـى که پرداختـن به گذشـته باید براى 
پى بـردن بـه توانمندى هـا و بسترسـازى هاي امـروز و نیز شناسـایى ضعف ها و اشـتباهات باشـد که حتمـاً مایه عبـرت و بالمآل 

محرك و مشـوق است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دكتـر سـيد عليرضـا واسـعى، دانـش آموختـه حوزه علميه مشـهد، محقق، مولف و دانشـيار پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ اسـامى، مدير كل پژوهـش و رئيس مركز علوم اسـامى و 
انسـانى دفتر تبليغات اسـامى خراسـان رضوى اسـت. آثارى چون؛ نگاهى نو به جريان عاشـورا، درآمدى بر روش هاى تبليغى ائمه عليهم السـام، روابط سياسـى پيامبر، تاريخ نگارى 

و تاريخ پـردازى و. . . از جمله تاليفات علمى ايشـان اسـت. 



٣۵

 تمدن و فرهنگ مظاهرى دارند که از ذهنیت هاى آدمى برمى آیند و اگر آن مظاهر کم رنگ شوند، معنایش آن 
است که ذهنیت ها تحول یافته و بالتبع تمدن ها رو به بى رنگى  یا رنگ باختگى مى روند. 

 بـا توجه بـه اينكه در دنياى مـدرن ارتباط تمدنى و 
فرهنگـى ما با گذشـته خود كم رنگ شـده، بررسـى 

تاريخ تمدن و فرهنگ اسـالمى چـه ضرورتى دارد؟
اسـتاد: سـؤال برايـم اندكى مبهم اسـت؛ چـون اواًل معناى 
كم رنگ شـدن ارتبـاط تمدنى را به  درسـتى نمى فهمـم؛ ثانيًا 
رابطـه آن بـا دنياى مـدرن را درنمى يابم و ثالثـاً با فرض هاى 
پيش گفتـه چگونـه عدم ضـرورت را مى تـوان نتيجه گرفت؟ 
در عيـن حال مى كوشـم فهم خـود را بيان كنـم و از بند آخر 
توضيـح مى دهم. بايد بگويم اگر چنين چيزى رخ داده باشـد، 
عقـل و منطـق فرهنگ گرايـى بـراى هويت شناسـى حكـم 
مى كنـد برويـم و تاريخ تمـدن و فرهنگ خود را بشناسـيم تا 
به پررنگ تر شـدن ارتباط با گذشـته يارى برسـانيم نه اينكه 
آن را واگذاريـم تـا مهجورتـر شـود و مـا نيـز در خـأل تمدنى 
زيسـت كنيـم؛ اما مطلـب دومى كـه از دنياى مدرن سـخن 
دارد، به ويـژه دنيـاى مبتنـى بـر ارتباطات كه به تعبيـر آلوين 
تافلـر، مـوج سـوم را رقـم زده اسـت،  واقعيـت اين اسـت كه 
مرزهـاى تمدنـى امـروزى را در هـم شكسـته اسـت؛ امروزه 
ديگـر جوامع بشـرى، حتـى اگر تدبيرشـده و پروژه اسـتعمار 
فرهنگـى نباشـد، بـه سـوى تداخـل تمدن هـا و همگنـى 
فرهنگ هـا پيـش مـى رود؛ چيزى كـه از آن به جهانى شـدن 
ـ در صورتـى كـه تدبيرنشـده بـادـ  يـا جهانى سـازىـ  اگـر 
تدبيرشـده و پروژه محـور باشـد ـ يـاد مى شـود. تمـدن و 
فرهنـگ مظاهرى دارند كـه از ذهنيت هـاى آدمى برمى آيند 
و اگـر آن مظاهـر كم رنـگ شـوند، معنايـش آن اسـت كـه 
ذهنيت هـا تحـول يافته و بالتبـع تمدن ها رو بـه بى رنگى  يا 
رنگ باختگـى مى رونـد. در اين فضا و وضعيت كه شـايد مراد 
سـؤال هـم همين باشـد، حفظ سـنت هاى تاريخـى و تمدن 
و فرهنـگ اندكـى سـخت، امـا ضـرورت مضاعـف مى يابد؛ 
چـون ايـن گسـترش خواهى دنيـاى جديـد، هويت شـكن 
اسـت و ارزش زدا. بايـد نقـاط خطرخيـز و عوامل خطرسـاز را 
شناسـايى كـرد و بـراى مبـارزه بـا آن وارد عمل شـد. از اين 
تعبيـر نظامى، برداشـت برخورد جنگى نشـود. مـراد مواجهه 
فرهنگـى و علمـى اسـت. دنيـاى امـروز ارتباط با گذشـته را 
كم رنـگ نمى كنـد، بلكه تا حـدى بى معنا مى كنـد. از همين 
جـا نكتـه اول را مدنظر قـرار مى دهـم. اين ارتبـاط تمدنى با 
گذشـته كم رنـگ شـده اسـت. اگـر بـه معنايى كه بيان شـد 
باشـد، حرف درسـتى است. پيشـرفت هاى خيره كننده كنونى 
كـه تبليغـات فراوان رسـانه اى هم پشـت آن اسـت، آن چنان 
اذهـان نسـل جديـد و حتـى قديمـى را پـر كرده كـه گاهى 
خط بى اعتبارى و بى ارزشـى بر داشـته هاى كهن مى كشـند؛ 
غافـل از اينكـه جايـى كـه ايسـتاده ايم و چيزى كـه داريم و 
آنـى كه هسـتيم به فرهنـگ و تمدن ما پيوند خورده اسـت و 
براى شـناخت خويش بايد بـه آن توجه كنيم و حرمت نهيم. 
بنابرايـن در دنيـاى كنونـى آنچـه به واقـع مـورد تهاجـم قرار 
گرفتـه، فرهنـگ و تمـدن امـروز يـا داشـته هاى فرهنگى و 

تمدنـى اسـت كـه خيلـى حساب شـده در حـال پيـش روى 
اسـت و بديهـى اسـت كه آشـنايى مردم بـا تاريخ خـود، آنان 
را از خودباختگـى به خودباورى مى رسـاند و طبعـاً در پذيرش 
دسـتاوردهاى بيگانـگان تأمـل خواهند كرد؛ به همين سـبب 
جـا دارد هـر چه بيشـتر از تاريـخ تمدن و فرهنگ سـخن به 
ميـان آيد؛ البته بـر اين نكته بايد تأكيد كرد كـه گاه پرداختن 
به داشـته هاى تاريخـى، آدمي را دچار غـرور كاذب و اكتفا به 
آنهـا مى كنـد كـه از خطرهاي مهلك اسـت. مـا هم اكنون تا 
حـدودى دچـار چنيـن وضعيتى شـده ايم. بـا بيان گذشـته و 
حتـى بزرگ نمايـى آن، به گونـه اى رفتـار مى كنيـم كه گويى 
همـان براى ما كافى اسـت؛ در حالى كه پرداختن به گذشـته 
بايـد بـراى پى بردن بـه توانمندى ها و بسترسـازى هاي امروز 
و نيـز شناسـايى ضعف هـا و اشـتباهات باشـد كه حتمـاً مايه 

عبرت و بالمآل محرك و مشـوق اسـت. 

 تمـدن اسـالمى چـه تطـورات و مراحلى داشـته و 
اكنـون در چـه مرحله اى اسـت؟

اسـتاد: تمدن امرى نسـبى اسـت؛ پس در مقايسـه با تمدن 
ديگـر يـا پيشـينه و پسـينه خـود ارزيابـى مى شـود. تمـدن 
اسـامى نيـز بـا همين شـاخص اگر مـورد مداقه قـرار گيرد، 
ادوار و مراحلـى بـراى آن مى تـوان ذكـر كـرد. مى دانيـم كه 
تمـدن اسـامى در مسـير حياتـش، پسـتى و بلندى هايـى 
داشـته اسـت؛ در آغـاز تـا قـرن دوم در حال شـكل گيرى بود 
كـه مى تـوان به آن عنـوان دوره تكوين را داد. از قرن سـوم تا 
قرن ششـم حركتى باالن و شـكوفا داشـته اسـت، هم از نظر 
علمـى و دانـش ورزى، هـم از نظر عمـران و آبادانـى و هم از 
حيـث امنيت اجتماعى و آسـايش و بهره منـدى اجتماعى كه 

نويسـنده هاى زيـادى در اين بـاره سـخن گفته اند. 
پـس از ايـن دوره، دوره اى پديـد آمد كـه حركت يك نواختى 
را دنبـال مي كـرد، اگـر نگوييـم دچـار انحطـاط گرديـد. اين 
دوره تـا قـرن سـيزدهم هجـرى ادامـه داشـت. در ايـن قرن 
بـه داليل مختلفـى حركت هـاى جديـدى در ايـران و ديگر 
كشـورهاى اسـامى آغاز شـد كه سرچشـمه تحـول تمدنى 
و  ايـران  در  مشـروطه خواهى  جريـان  مى آيـد.  شـمار  بـه 
اسـتقال طلبى هاى سياسـى در كشـورهاى شـمال افريقـا 
و تأسـيس حكومـت متمركـز در عربسـتان و اندكـى بعدتـر 

اقدامـات متمايـز در تركيـه از اين قبيل اسـت. 
از ايـن دوره بـه بعد مرحلـه چهارم پديد آمد كـه همچنان رو 
به پيش اسـت. انقـاب اسـامى ايـران و انقاب هاى ديگر 
كشـورهاى اسـامى در اين دوره قابل بررسـى اسـت. بيشتر 
آنهـا با رويكرد ايجـاد تمدن نويـن گام برمى دارند؛ مثل آنچه 
در ايـران، مالـزى، تركيـه و ديگـر كشـورها دنبال مى شـود. 
واقعيت آن اسـت كـه دسـتاوردهاى قابل توجهى داشـته اند، 
هرچنـد تـا رسـيدن به وضـع مطلـوب فاصله ها دارنـد؛ وضع 
مطلوبـى كه در آن انسـان بتواند زيسـت انسـانى، مختارانه و 

ارزشـى اش را طراحـى كند. 
امـا از منظـر ديگـرى نيـز مى تـوان مراحـل تمدن اسـامى 
را بررسـى كـرد و آن در مقايسـه بـا ديگر تمدن هـا، از جمله 
تمـدن غربـى اسـت كـه بـه چنـد مرحلـه قابـل طبقه بندى 
اسـت. دوره اول همان دوره تكون تمدن اسـامى اسـت كه 
در مقايسـه با غرب، برترى نسـبى دارد. بـا اينكه هنوز تمدن 
اسـامى شـكل دقيقى نيافته بود، در عين حـال بر غربى كه 
در دوره قـرون وسـطى بـه سـر مى برد برتـرى داشـت. دوره 
دوم قرون سـوم تا ششـم اسـت كه با قرون نهم تـا دوازدهم 
ميـادى برابـر اسـت. در ايـن دوره كـه دوره برتـرى مطلق 
تمـدن اسـامى اسـت، غـرب در تاريكـى بـه سـر مى بـرد. 
خفقان و بى عدالتى، سـخت گيرى، اسـتبداد دينى و سياسـى 
همـه ابعـاد زندگى غربيـان را در چنبره خود قـرار داده بود؛ اما 
مسـلمانان بـه آزادى، امنيت، آبادانى و ثـروت مادى و معنوى 

رسـيده بودند. 
دوره سـوم از قرن هفتم هجرى )سـيزدهم ميـادى( تا قرن 
نهـم )پانزدهم ميادى( اسـت كـه دوره توازن نسـبى تمدن 
اسـامى و غربى اسـت. در اين دوره جهان اسـام از يك سو 
جنگ هاى توسـعه طلبانه صليبيان را در سـوى غرب داشـت 
و بـه فاصلـه اندكى با حمات سـهمگين مغـوالن در طرف 
شـرق مواجـه شـد و ايـن دو حملـه دامنه دار و سـهمگين، به 
تشـتت سياسـى جهان اسـام و ركود آن انجاميد؛ اما غربيان 
حركـت خود را به سـوى پيشـرفت آغاز كردنـد كه محصول 
و نتيجـه آن چيزى اسـت كه از آن به رنسـانس ياد مى كنند. 
از قـرن دهم )شـانزدهم ميادى( مرحله چهارم آغاز شـد كه 
تـا قـرن دوازدهـم )هجدهـم ميادى( طـول كشـيد. در اين 
دوره بـا برترى نسـبى تمدن غرب مواجه ايـم. غرب با اعتماد 
بـه عقـل و توجه به دنيـا و ارزش دادن به انسـان كه پايه هاى 
فكـرى آنان را تشـكيل مى داد، به سـرعت گام هايى به پيش 
نهـاد؛ امـا جهـان اسـام، شـايد در بعضـى مواقـع و زمان ها 
بـا مديريت غـرب اسـتعمارگر، دچـار درگيرى هـاى داخلى و 

سـتيزه هاى مذهبى صفوى ـ عثمانى )شـيعه و سـنى( بود. 
دوره پنجـم مرحلـه برتـرى مطلق تمـدن غربى اسـت كه با 
انقـاب صنعتـى در غرب آغاز شـد و جهان اسـام همچنان 
در بى اطاعـى بـه سـر مى برد. ايـن معادله تا چنـد دهه اخير 
همچنـان بـه نفع تمـدن غرب رقـم مى خورد. مرحله ششـم 
دوره آگاهـى جهـان اسـام و نـگاه نقدى به غرب اسـت كه 
از اواخـر قـرن بيسـتم مـورد توجـه انديشـه گران و مصلحان 
قـرار گرفـت. در ايـن دوره آن نـگاه تعظيمـى و تحيـرى بـه 
تمدن غرب، به نگاه نسـبتاً هوشـيارانه و انتقادى مبدل شـد و 
چالشـى ذهنـى پديـد آورد. در خود غرب نيز افـرادى به انتقاد 
و مقابلـه با تمـدن غربى پرداختنـد و آن را در نهايت، خطرى 
بـراى جهان انسـانى و انسـانيت شـمردند. آخريـن مرحله يا 
هفتميـن دوره، از پـس انقـاب اسـامى ايران آغاز شـد كه 
دوره ايجـاد تمدن نوين اسـامى و بيدارى مسـلمانان اسـت 



كـه البتـه در بازگشـت به اسـاِم نخسـتين يـا بازفهم اسـاِم مطابق بـا اقتضائات روز اسـت. 
هم اكنـون در چنين وضعيتى هسـتيم كه طليعه نوشـكوفايى تمدن اسـامى اسـت. 

 آيا آگاهى از تاريخ تمدن اسالمى بر فهم علوم اسالمى و حوزوى تأثير دارد؟
اسـتاد: نـگاه به مسـائل صرفـاً از منظر معرفتى يـا تأثيرگذارى بـر فضاى ذهنـى، به گونه اى 
محدودنگـرى اسـت. جـداى از اينكـه مطالعـات تمدنـى نقـش علمى و معرفتـى دارنـد يا نه، 
بايـد اواًل بـه وظايـف روحانيـت توجـه كـرد و ثانياً بـه الزامات آنهـا. بى ترديـد از وظايف عمده 
حوزه هاى علميه، تبليغ دين و بيان شـريعت اسـامى اسـت و اين امر بدون آشـنايى با تاريخ 
و تمدن جامعه مورد نظر و هدف امكان پذير نيسـت. اين اشـتباه اسـتراتژيك اسـت كه برخى 
گمـان مى كننـد بـا دانسـتن چند آيه يـا روايت مى تـوان به تبليغ ديـن دسـت زد. هرگز چنين 
نيسـت. آشـنايى بـا ديـن، يك چيـز اسـت و تبليغ چيـز ديگر. بـراى تبليـغ آشـنايى تاريخى 
و تمدنـى جامعـه هـدف يكـى از پيش نيازهـاى جـدى اسـت و تا آدمى بسـترهاى زيسـتى و 
پيشـينه تاريخـى قومـى را ندانـد، نمى تواند براى آنهـا تبليغ كارآمد و مؤثر داشـته باشـد؛ اما از 
سـوى ديگـر نيـز پرداختن بـه اين دسـت از مطالعات مورد نيـاز حوزه هاى علميـه و طلبه ها يا 
روحانيون اسـت و آن فربگى دانسـته هاى خود مبلغان و غناى اطاعاتى اسـت. دانسـتن اين 
دانش امكان گفتگوى بيشـتر و عالمانه تر را فراهم مى كند و سـخن را از خشـكى و كم مايگى 
بيـرون مـى آورد. انسـان از تاريخ و داشـته هاى كهن، هرچه بيشـتر آگاهى داشـته باشـد، بهتر 

مى توانـد به فضاسـازى بحث بپـردازد. 
از حيـث معرفتـى نيـز پرداختـن بـه فرهنـگ و تمـدن اسـامى تأثيرگذار اسـت؛ چـون همه 
دانش هاى اسـامى در تاريخ فرهنگ و تمدن اسـامى سـر برآوردند و دانسـتن محل و زمان 
پيدايـى آنهـا خـود تبارشناسـى دانـش و نگاه درجـه دومى به آن اسـت كـه امـروزه از اهميت 
بااليى برخوردار اسـت؛ مثًا دانسـتن فقه شـيعى بدون آگاهى از فضاى تاريخى شـكل گيرِى 
احـكام مى توانـد مايـه بى راهه روى شـود، چنان كه در تفسـير، نيازمند دانسـتن شـأن نزوليم. 

 چـه ميـزان از گنجينـه تمدن اسـالمى در دسـت ما اسـت و چگونه بايـد آن را 
احيـا كرد؟

اسـتاد: بحث احياى تمدن اسـامى از مقوله هاى پرحاشـيه اسـت و جنبه هاي مختلفي دارد. 
بـه اجمـال بايد گفت بـراى چنين منظـورى اواًل بايد نگاه تمدنى و آينده نگرانه داشـت نه نگاه 
ُخـرد خودمحورانـه و حتـى ملى گرايانـه يـا مذهب محورانـه؛ چون هيچ يـك از ايـن رويكردها 
نتيجه بخـش نخواهـد بـود، چنان كـه ائمه ما بـا همين نگاه بـه تعامل بـا جريان هاى مختلف 
يـا خلفـاى زمان خويش پرداختند. امام على)عليه السـام( سـكوت خويش را بـراى ماندگارى 
اسـام و حفـظ خـون مسـلمانان ذكر مى كند و امام حسـن)عليه السـام( پذيرش صلـح را به 
مقوله انسـجام امت پيامبر)صلي اهلل عليه وآله( و امنيت شـيعه و صيانت از خون ها ياد مى كند 

و ايـن به نظرم خيلى مهم اسـت. 
ثانيـاً بايـد داشـته هاى تمدنـى را شـناخت. به هـر حال امـروزه آثار تمدنـى بسـيارى در اختيار 
مـا قـرار دارد كـه مهم تريـن آن در حـوزه علـم و اخـاق اسـت. همچنيـن پشـتوانه تاريخى 
داشـته هاى تمدنى ما مسـلمانان از غناى بسـيار بااليى برخوردار اسـت كه در هويت بخشـى و 
پوياسـازى مى توانـد نقـش جدى ايفا كند. ثالثـاً بايد نيازهاى اساسـى زمانه را شـناخت و براى 
پرسـش ها يـا نيازهـا پاسـخ درخور ارائه كـرد و در آخر اينكـه بايد تمدن هاى رقيـب را به خوبى 

شناخت. 
البتـه در بحـث احيـا از ديربـاز دو رويكرد وجود داشـته كـه به تعبير برخى از محققـان مى توان 
آن را بـه رويكرد هـاى معرفت درمانى و رفتاردرمانى شناسـايى كـرد. در رويكرد معرفت درمانى، 
احيـا بـه معنـاى بازخوانى دين متناسـب با نيازهـاى زمان و ايجـاد تمدنى با اين مبناسـت؛ اما 
در رويكـرد رفتاردرمانـى، عمل به آموزه هاى اسـامى با بازگشـت به اسـاِم نخسـتين مدنظر 
اسـت. در هـر صـورت ايجاد تمدن نوين اسـامى امروزه دغدغه بسـيارى از متفكـران دينى و 
حتى فقيهان اسـت. اميد اسـت حوزه هاى علميه با توجه بيشـتر به تاريخ و فرهنگ اسـامى 

در اين راسـتا گام هاى مؤثـرى بردارند. 



علـوم   و  سـیره  تاریـخ، 
تاریخـى در پیوند بـا اجتهاد

گرانقـدر  اسـتاد  مصاحبـه  ایـن  در 
ابتـدا بـه معرفـى و توضیـح علـوم 
تاریخى(سـیره، انسـاب، رجال و. . . . ) 
پرداختـه و به بیان اهمیت بکارگیرى 
تمـام این علوم در موضـوع واحد براى 
رسـیدن به واقع مى پردازنـد. در ادامه 
بـا تاکیـد بـر اهمیـت واقع گرایـى و 
دورى از حجت  گرایـى، تاثیر این علوم 
بـر واقع گرایـى را بیان مى نماینـد. در 
نهایت نیـز توصیه بـه کار و همت در 
گسـترش و بازیابى میـراث اهل بیت 

مى نمایند. 

اجتهاد و تاریخ
ضـرورت  اسـتاد  نوشـتار  ایـن  در 
آموختـن تاریـخ و تأثیـر آن در فقه 
و فقاهـت را همـراه بـا مثال هایـى 
بـه  همچنیـن  مى نماینـد.  بیـان 
جایـگاه مهـم منابـع اولیـه و مهـم 
بـودن شـناخت این منابع از سـوى 
طـالب اشـاره کـرده و اجتهـاد در 
تاریـخ را نقـد و بررسـى قضایـاى 
تاریخـى به مـدد ابزار در دسـترس 
مـورخ براى کشـف واقعیـت قضایا 
 3 بـه  سـپس  مى کنـد.  تعریـف 
اصل مهـم کـه تحلیل گـران تاریخ 
بـا اسـتفاده از ایـن اصـول و ابزار به 
نقـد و بررسـى تاریخـى مى پردازند 

مى نماینـد.  اشـاره 

در  تاریـخ  جایـگاه 
دینـى علـوم  هندسـه 

در ایـن مصاحبه اسـتاد فوائد 
تاریـخ را به عنـوان یـک علـم 
برشـمرده و آیـه اى از  قـرآن 
بـر آن مـى آورد.  را شـاهدى 
سـپس بحـث ارتباط سـیره و 
تاریـخ، نقش تاریـخ و تاثیرات 
مهـم آن بـر علـوم مختلف را 
بیـان مى نماینـد. در ادامه راه 
رسـیدن بـه تحلیـل از میـان 
تاریخـى  کثیـر  گزاره هـاى 
در  مى دهنـد.  توضیـح  را 
پایـان هـم در مـورد وضعیت 
تاریخ پژوهـى و نحـوه آموزش 
تاریـخ در حـوزه، مـواردى را 

مى دارنـد.  عنـوان 

پیوند تاریخ با متون دینى
در ایـن مصاحبـه بـه بیـان جایـگاه تاریخ در 
قـرآن و متون دینى از دو جهت حکمت بیان 
تاریـخ و گزاره هـاى تاریخـى در متـون دینى 
به ویـژه قـرآن پرداختـه. علـت پرداختـن بـه 
تاریـخ را به تصریح خود قـرآن عبرت و تفکر 
گزاره هـاى  و  ویژگى هـا  سـپس  مى داننـد. 
تاریخـى قرآن را بیان و بـه ضرورت مطالعات 
تاریخـى بـراى طـالب بـه ویـژه در جهـت 
رسـالت حوزوى تاکید مى نمایند. در ادامه به 
دو نـوع نـگارش تاریخى یعنى تاریخ تحلیلى 
با محوریت مسـائل تاریخ اجتماعى و نگارش 
امتیـازات  تاریـخ توصیفـى اشـاره کـرده و 
حـوزوى را در نـگاه بـه تاریـخ، دقت هایـى 
مى دانـد کـه در سـایر علـوم حـوزوى به ویژه 
در علـوم حدیـث وجـود دارد.  سـپس  بـه 
شـاخص هاى مهـم نـگارش تاریـخ در قـرآن 
اشـاره کـرده و تاریـخ را از نـگاه قـرآن یـک 
مسـیر و حرکت مسـتمر براى هدفـى واحد 
مى بینـد و بـر ضـرورت چنین نگاهـى براى 
تاریـخ نویسـى تاکیـد مى نماینـد. در نهایت 
بـه سـنت هاى تاریخـى مطـرح در قـرآن، 
موضوعـات مهـم کار نشـده تاریخـى اشـاره 
کـرده و کتـب مهـم در ایـن مـورد را معرفى 

مى نماینـد. 

«تحصیـل  کارکردهـاى 
تاریـخ» در حیـات صنفى 
«اهـداف  و  طـّالب 

آن تحصیلـى» 
ایـن نوشـتار پیرامـون  فوایـد  و 
کارکردهـاى تحصیـل تاریـخ در 
حیـات صنفى طـالب مى باشـد. 
نویسـنده، فواید ذیل را برشـمرده 
و در مـورد آنهـا تو ضیحاتـى ارائه 
داده اسـت: 1- در عرصه استنباط 
در   -2 دینـى  متـون  فهـم  و 
تحصیـل و آمـوزش 3- درحـوزه 
تبلیـغ،  درمیـدان   -4 پژوهـش 
اجتمـاع، فرهنگ و حکومـت. در 
پایان  به توضیح اهداف آموزشـى 
براى طالب در هر یک از سـطوح 
بـا  مفصـل  به طـور  آموزشـى 
اسـتفاده از جداول پرداخته است. 

ضرورت مطالعه تاریخ و تاریخ 
معاصرایران و جهان

در ایـن گفتگو اسـتاد ابتدا به اهمیت 
و جایـگاه تاریـخ در آیـات قـرآن و 
روایـات اهل بیت (سـالم اهللا علیهم) 
پرداخته و سـپس تقسیمات تاریخى 
را بیـان و توضیح مى دهنـد. در ادامه 
تاریـخ معاصـر ایران و غـرب و ارتباط 
ایـن دو، سـرآغاز و ویژگى هـاى آن را 
بیـان نموده انـد. در نهایـت اهمیت و 
تأثیر شـناخت تاریخ معاصر را روشن 

مى سازند. 

تـوان  و  تاریخـى  درك 
متقابـل پیونـدى  تحلیـل؛ 
ابتـدا  در ایـن مصاحبـه اسـتاد در 
نقـش تاریـخ (تاریـخ متسلسـل) را 
در تحلیـل آینـده بررسـى نمودنـد. 
ایشـان تاریخ گذشـته را علت وقایع 
موجـود  وضـع  شـناخت  و  آینـده 
بیـان  آینـده  شـناخت  موجـب  را 
مى نماینـد. ایشـان دلیـل اختـالف 
و اشـتباهات تطبیـق زمان گذشـته 
تاریـخ  در  را عـدم دقـت  آینـده  و 
دانسـته و اعتقاد دارند همانگونه که 
در فقاهـت باید دقت شـود در تاریخ 
نیـز بایـد دقت را لحاظ کرد. سـپس 
به نقش تجربه در مسـائل سیاسـى 
فهـم  بـر  آن  تاثیـر  و  اجتماعـى  و 
تاریـخ پرداختـه و تسـامح در تاریخ 
را اشـتباه بزرگ بعضى افـراد عنوان 
مى دارنـد. در نهایـت بـراى خواندن 
تاریـخ توصیه هایى به طـالب نموده 
و کتاب هایـى معرفـى مى نماینـد. 
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تاریخ، سیره و علوم تاریخی در پیوند با اجتهاد
آیت اهللا سید احمد مددى*

اشاره
در واقـع در ایـن مجموعـه معارف (دینـى و حوزوى)، رویکـرد حجت گرایى ما زیاد اسـت؛ در حالـی که دنیاى امروز یعنى سـطح 
آکادمیـک در جهـان، بیشـتر بـر واقع گرایـى متمرکـز اسـت و اصالً بـه حجت گرایـى فکر نمى کنـد. اگر بـه واقع گرایى نرسـد، 
مى گویـد اینجـا مجهـول اسـت و بـراى ما روشـن نیسـت. مـا مى گوییم مجهـول اسـت؛ اما چون شـیخ گفتـه بـراى ما حجت 
اسـت. طبیعـت کارهـاى حـوزوى ما ایـن اسـت و حجیت خبر ثقـه، حجت خبـر عدل، حجیـت اجماع، همـه حجیت گرایی اسـت. 

. . . اگر بتوانیم صحنه حجیت گرایى را عوض کنیم و به واقع گرایى برسیم، کل فقه عوض خواهد شد. . 
. . . اگـر چنیـن طرحـى واقع بشـود و ما بتوانیم از هشـتاد درصـد تعبد، به هفتـاد درصد واقع گرایى برسـیم، قدم بسـیار بزرگى 

برداشته ایم. 
. . . سـعى مـن ایـن بوده که از هشـتاد درصـد حجت گرایى کم بکنـم. تقریباً هفتـاد درصدش را کـم کردیم. ده درصد گذاشـتیم 

حجت گـرا و بقیـه را سـعى کردیم واقعیت را  پیدا کنیم. کار سـخت و مشـکلى اسـت. ایـن کار علوم ما را بـاال می آورد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* آيـت اهلل سـيد احمـد مـددى، اسـتاد و محقـق درس خـارج فقـه و اصول حوزه علميه قم اسـت. از جمله آثار علمى ايشـان مى توان به مقـاالت و كتبى چون، فقه واليـى؛ راهى جديد 
براى رفع تعارض روايات، اسـتناد فقهى به كتاب تحف العقول در بوته نقد و بررسـى، فقه عزا؛ تنقيح مبانى فقهاى نجف در امر عزادارى و شـرح مكاسـب شـيخ انصارى، اشـاره نمود. 
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 يكى از مسـائل مهم در مـورد علوم تاريخی حيطه 
هـر كدام و ميزان اهميت و تاثيـر آن در حوزه و علوم 

اسـالمى مى باشـد لطفا در اين باره توضيح دهيد؟
اسـتاد: راجـع بـه علـوم تاريخـى، مخصوصـاً در حوزه هاى 
علميه ما، مقداري تداخل ايجاد شـده اسـت. ابتـدا بايد مرزها 
را مشـخص كنيم تا بدانيم تاريخ چيسـت، سـيره چيسـت و. 
. . و كـدام بـراى مـا نافـع اسـت. در حوزه علميـه مباحثى به 
نـام رجال، تراجم، سـيره و انسـاب را داريـم. بحث خاصى نيز 
بـه معنـاى معرفـة الصحابه وجود دارد كه اهل سـنت بيشـتر 
بـه آن مى پردازنـد و بحـث تاريـخ. ايـن علـوم طبيعتـاً با هم 
فـرق مى كنند. اينكـه عرض كردم تداخلى پيدا شـده اسـت، 
نكتـه اش اين اسـت كـه علم رجـال كه ريشـه هايش از قرن 
دوم اسـت، بـر يك هدف معين بوده اسـت. اين علـم از آنجا 
كـه اعتبـارى اسـت مي توانـد در طـول زمان اهدافـش كم و 
زيـاد شـود. تقريباً اوليـن هدفى كـه در ابتدا بـراي آن مطرح 
بـود، وثاقـت و شـناخت راوى بـود. بعدها ضبط اسـم و طبقه 
راوي نيـز بـه مباحـث علمـِى رجال اضافه شـد. پـس رجال، 
علمي شـد كه بـه راويـان مي پرداخت. مي توان گفت شـعبه 
بن حجـاج كه از علماى اهل سـنت و اهل بصره اسـت، اولين 

كسـى بود كه در علـم رجال گام برداشـت. 
گفتيـم كـه بنيان رجال بر بيان احوال راوى اسـتوار اسـت؛ اما 
مرحـوم اسـتاد، آقاى خويى در معجم رجال مقـدارى از تراجم 
را وارد رجـال كـرد يـا مرحوم شـيخ حر عاملـى در كتاب امل 
اآلمـلـ  كه يك جلدش در ترجمه علماى جبل عامل اسـت 
ـ و كتـاب تذكـره المتبحرين كه در شـرح حال علما اسـت و 
از علمـاى جبـل عامـل مى گويد بـه مباحثـي پرداخته اند كه 
ربطـى بـه علم رجال نـدارد. افرادى كه نبايد قاعدتـاً در رجال 
بررسـى شـوند، بررسى شـده اند و خلط رخ داده است؛ بنابراين 
هـر علمـى را چـه اعتبارى، چه حقيقـى و چه كاربـردى، بايد 
به خوبـي شناسـايى و مرزبندى كنيـم. رجال كارش بررسـى 
حـال راوى اسـت و عمده جهاتـش هم همان وثاقت اسـت؛ 
اما اگر اسـم راوى يا پدرش مشـتبه باشد، ضبط اسـم راوي و 
اسـم پدرش با تمييز مشـتركات و توحيد مختلفات و وثاقتش 
و طبقـه اش علـم رجـال خواهـد بـود. ورود بـه علـم رجـال 

نيازمند ضوابطى است. 
تراجـم علـم ديگرى اسـت. در واقـع يك نحوه تاريخ اسـت؛ 

امـا تاريخـى كـه بـه زندگـى شـخص معينـى مي پـردازد و 
حـوادث و وقايـع زندگى او را مـي كاود. ما همچنين در دنياى 
شـيعه چيزى به نام فهرسـت داريم. فهرسـت شـيخ طوسي، 
فهرسـت نجاشـى و. . . كتاب هايي انـد كـه در ايـن زمينـه 
تدويـن شـده اند. فهرست نويسـي نيـز غيـر از رجـال اسـت. 
فهرسـت متعرض كسـانى مى شـود كه كتاب و تأليف دارند؛ 
طبيعتـاً نسـبتش با رجال، عمـوم و خصوص من وجه اسـت. 
ممكن اسـت كسـى كتاب داشـته باشـد، امـا راوى نباشـد و 
ممكـن اسـت راوى باشـد، اما كتاب نداشـته باشـد، چنان كه 
ممكـن اسـت فـردي هـر دو ويژگي را داشـته باشـد يـا فاقد 
هر دو باشـد. نسـبت اينها با تراجم نيز همين نسـبت اسـت. 
فهرسـت فقـط تحليـل، توصيف و انتسـاب كتاب اسـت كه 
بحث هايـى مفيـد و مهم انـد؛ امـا متأسـفانه در حوزه هـاى ما 
بررسـى نمي شـود. امروزه غربيان بسـيار بر فهرست نويسـي 
و مسـائل آن نظـر دارنـد. كتاب هـا را بررسـى مى كننـد و به 
نسـخه هاى خطـى اهميت ويـژه اي مي دهند. فهرسـت هاى 
توصيفـى و تحليلـى دارنـد؛ يعنـي عـاوه بر اينكه به شـرح 
حـال مؤلـف و نسـخه هاي كتـاب مي پردازنـد، از ايـن نيـز 
سـخن مي گوينـد كه كتـاب مورد نظـر به چـه كتاب هايى از 
كتاب هـاى گذشـتگان اعتماد كـرده و در مقام نقل يا تحقيق 
چگونـه عمـل كرده اسـت، آيا متـن يك نواختـى دارد يا خير. 
بحـث سـيره نيـز بيشـتر در ميـان مسـلمانان مطرح اسـت 
كـه شـبيه تراجـم اسـت؛ امـا بيشـتر بـه افـرادى مي پـردازد 
كـه زندگي شـان ارزش عملـى دارد و مايـه درس و عبـرت 
اسـت؛ مثًا مى گوييم سـيره سـلف صالح چنين بوده اسـت. 
تراجم يا ترجمه بيشـتر ناظر به شـرح حال افرادي اسـت كه 
به اصطاح عرف، شـرح حالشـان بار ارزشـى ندارد. سـيره بار 
ارزشـى دارد. مثًا سـيره پيغمبر در جنگ ها، در دنياى اسـام 
از رسـول اهلل شـروع شـد. در اين زمينه كتـاب ابن قيم جوزيه 
زاد المعـاد فـى هدى خيـر العبـاد، انصافاً كتاب نافعى اسـت. 
ابن قيـم سـنى اسـت. اى كاش مـا نيـز مى توانسـتيم درباره 
پيغمبر)صلـي اهلل عليـه وآلـه( و ائمه)عليهم السـام( چنيني 
اثـري ايجـاد كنيم. ابن قيم سـيره عمليـه حضرت رسـول را 
در چهـار مجلد جمـع آورى كرده اسـت. در قسـمت هايى كه 
محل ترديد اسـت، بحث اجتهادى شـده اسـت. علمـا درباره 
سـيره پيغمبـر اختـاف كرده انـد كـه چه جاهايى مسـتحب 

اسـت و چه جاهايي مسـتحب نيسـت. ما بايد چنين اثري در 
سـيره عملي اهل بيت)عليهم السـام( داشته باشـيم؛ البته از 
مرحـوم آقـاى طباطبايى كتابي با عنوان سـنن النبى بر جاي 
مانـده كـه ترجمـه هم شـده اسـت. ايـن اثر بسـيار مختصر 
اسـت و اصـًا قابـل قيـاس بـا كتـاب زاد المعاد نيسـت. زاد 
المعـاد جنبه فلسـفى ندارد و بيشـتر جنبـه منقولـى دارد و در 
شـناخت حديـث و ماننـد آن اسـت. غرض اينكه سـيره ناظر 
بـه واقعيت هايـى اسـت كـه داراى بـار اخاقـى يـا فقهى يا 
قانونى انـد. گفتنـي اسـت از قـرن دوم كتاب هايـي در سـيره 
نوشـته شـده اسـت و اهل بيـت نيـز بـر آن تأكيد داشـته اند. 
در مقابـل، تاريـخ واقعيـت صرف اسـت و دنبال بار ارزشـى و 
اخاقـى نيسـت. تاريـخ عنوان عامى اسـت كه شـامل تاريخ 
مناطـق جهان، تاريخ زمين شناسـى و تاريخ انسـان مى شـود. 
تاريـخ اسـام نيز به سـبب وجـود رسـول اهلل)صلي اهلل عليه 
وآلـه( و حـوادث موجود در آن، خصوصيت يافته اسـت وگرنه 
ذيـل همـان تاريخ عام اسـت. اهل سـنت نيز بحـث صحابه 
و معرفـة الصحابه را سـعى كرده انـد از بقيه رجـال جدا كنند، 
اگرچـه صحابـي مـورد بحـث، راوى باشـد. صحابـه اى كـه 
راوى انـد در تهذيـب الكمال آمده اند. چنيـن چيزي جزو علوم 
اسـامى اسـت؛ يعنى در مكاتب و مذاهب ديگر نبوده اسـت. 
نقـش چنيـن علومـي را مي تـوان در فقه و علـوم ديگر حوزه 

به خوبـي ديد. 
تدريجـاً مباحـث ديگـري نيز ذيـل نام انسـاب به وجـود آمد 
كـه انسـاب عرب را بيـان مي كرد؛ مثًا انسـاب االشـراف به 
سـبب احترام پيامبر و خاندان ايشـان تنظيم شـد. در انسـاب، 
شـخصي كه بررسـي مي شـود فرقي نمي كند راوى باشـد يا  
نباشـد، خوشـنام باشـد يا نباشد، مؤلف باشـد يا نباشـد و. . . . 
ايـن زواياى مختلفى اسـت كـه در حوزه هاى امـروز ما وجود 
دارد. ايـن علـوم تا حـدودي با يكديگر ارتبـاط دارند. اين گونه 
نيسـت كـه هر كدام يك سـو برود و انسـاب بـا رجال ربطى 
نداشـته باشـد يـا رجـال با صحابـه يا تراجـم ربطى نداشـته 

باشـد. يك به هم پيوسـتگى اي ايجاد شـده اسـت. 
يكـى از كارهـاى خيلى خـوب كه كمتـر ديده ام انجام شـود 
ايـن اسـت كـه اگـر مطلبـى راجـع بـه كسـى مى نويسـيم، 
حيثيـات مختلـف آن را بيـان كنيـم؛ مثـًا بگوييـم از نظـر 
تاريخـى تحقيقـي در اين باره نشـده اسـت. گاه ممكن اسـت 

 سیره ناظر به واقعیت هایى است که داراى بار اخالقى یا فقهى یا قانونى اند. گفتنی است از قرن دوم کتاب هایی در سیره نوشته شده است 
و اهل بیت نیز بر آن تأکید داشته اند. در مقابل، تاریخ واقعیت صرف است و دنبال بار ارزشى و اخالقى نیست. 
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در بعضـي از ايـن علومـي كه بيان شـد، كـم بياوريم و مطالب چنداني نداشـته باشـيم. در اين 
مواقـع مى توانيـم از ديگـر علوم بهـره بگيريم. شـواهد تاريخى را نگاه كنيم، شـواهد سـيره را 
ببينيـم، روايات شـخص را بررسـي كنيـم. اينها را كنار هـم بگذاريم، تا بتوانيم شـخصيت فرد 
مـورد نظـر را از البـه الى اين مباحث ترسـيم كنيم. حتـى مي توانيم شـخصيت او را به لحاظ 
وثاقت كه جهت رجالى اسـت و به جهات تاريخى و غير تاريخى و تأثيرگذارى بررسـى كنيم. 
پـس تراجـم، سـيره و تاريـخ، اگرچه علومي جدا هسـتند و تعريفـي جداگانه دارنـد، با يكديگر 
در ارتباط انـد. معلوماتـى كـه امـروزه در ايـن علـوم در اختيـار داريـم، يكنواخت نيسـت؛ يعنى 
ممكـن اسـت درباره يك راوى، مطالب تاريخى خوبى داشـته باشـيم، اما بحث هـاى رجالى يا 
فهرسـتى ما درباره او ضعيف باشـد يا در بحث انسـاب مشـخص نباشد نسب شخص چيست 
و اهـل كجـا بوده اسـت. بايد ايـن مباحث را دسـته بندى كنيم؛ مثـًا مي توانيـم از كتاب هاى 
رجالـى، تاريخـى، سـيره، يـا همين كتـب اربعـه و غيـر آن، شـخصيت زراره را ترسـيم كنيم. 
مي توانيـم اشـخاص را يـك يـك به لحاظ بعـد تاريخى، بعد سـيره، بعـد رجالـى، بعد ترجمه 
و تراجـم و بعـد انسـاب، بررسـي كنيم و اطاعات پرارزشـي به دسـت بياوريم. ايـن كار بدون 
شـك نقـش مؤثـري بر فقه و اسـتنباط فقهـى خواهد داشـت. با ايـن كار مى توانيـم به نتايج 
خوبى برسـيم كه تا كنون به دسـت نيامده اسـت؛ چون بناى ما تحقيق در حيطه هايي اسـت 
كه كار نشـده اسـت. كار بسـيار لطيفى اسـت. مي توانيم از روايات، سـيره عملي شـخص را به 
دسـت بياوريـم؛ مثًا شـخصي به امـام مى گويد نمي توانم با سـنى ها ازدواج بكنـم. مى خواهم 
ازدواج بكنـم، امـا نمى شـود و شـبهه دارم. امـام مى گويد زن سـاده بگير كه از دعواى شـيعه و 
سـنى سـرش نشـود و از مسـلمانان باشد. اينكه سـنى چه مى گويد شـيعه چه مى گويد، همان 

سـنى عادى هم كافى اسـت. 
گاه مي توانيـم از سـيره خـود شـخص و از افعـال او به نتايج مفيدى در اسـتنباط برسـيم؛ مثًا 
مي دانيم زراره فان كار را كرده اسـت يا كامي از او نقل شـده كه جزء روايت نيسـت. چنين 
نكاتى بسـيار مفيد اسـت و قطعاً در فقاهت و در اجتهاد تأثير فراوان دارد؛ مخصوصاً اگر بتوانيم 
مجموعـه معـارف موجود در رجال، انسـاب، فهرسـت، تاريـخ، تراجم، سـيره و معرفۀ الصحابه 
را بـه دو بخش اساسـى تقسـيم كنيم: بخشـي كه بـا مراجعه بـه آن مى توانيم واقع را كشـف 
كنيـم و بخشـي كه اگرچه كشـف واقـع نمي كند، براى ما حجـت خواهد بود. امـروزه در حدود 
هشـتاد درصـد ارزيابـى ما از معارفى كـه در حوزه هاى مـا وجود دارد، حجت گرايى اسـت؛ مثا 
اگـر تاريـخ را تقويت كنيم، طبيعتاً واقع گرايى آن بيشـتر اسـت، چنان كه تراجـم واقع گرايى اش 
بيشـتر اسـت؛ امـا رويكرد كلى تراجـم و رجال با حجت گرايى اسـت. در واقـع در اين مجموعه 
معـارف، رويكـرد حجت گرايـى ما زياد اسـت؛ در حالي كـه دنياى امروز يعنى سـطح آكادميك 
در جهـان، بيشـتر بـر واقع گرايـى متمركـز اسـت و اصـًا به حجت گرايـى فكر نمى كنـد. اگر 
بـه واقع گرايـى نرسـد، مى گويـد اينجا مجهول اسـت و براى ما روشـن نيسـت. مـا مى گوييم 
مجهـول اسـت؛ امـا چون شـيخ گفته براى ما حجت اسـت. طبيعـت كارهاى حـوزوى ما اين 
اسـت و حجيـت خبـر ثقه، حجت خبـر عدل، حجيت اجماع، همه حجيت گرايي اسـت. سـعى 
مـن ايـن بـوده كـه از هشـتاد درصـد حجت گرايى كـم بكنـم. تقريباً هفتـاد درصـدش را كم 
كرديـم. ده درصـد گذاشـتيم بـر مبنـاى حجت گرايى و بقيـه را سـعى كرديم واقعيـت را  پيدا 

كنيم. كار سـخت و مشـكلى اسـت. ايـن كار علوم ما را بـاال مي آورد. 
مـا بايـد مرزبنـدي ايـن علـوم، ارزش هر يـك از آنهـا و تأثير  هر كـدام را بر فقـه و مجموعه 
معـارف دينـى از جمله تفسـير، عقايد، كام و. . . مشـخص كنيم. بايد داده هـا را از علوم گرفت 
و در كنـار هـم چيـد تا به نتايجي برسـيم. مثـًا از عمار روايـات زيادي داريم كه شـاذ هم زياد 
دارد. شـايد در همـان زمـان امام عسـكرى)عليه السـام( هم اصـًا كتاب عمار مطـرح نبوده 
اسـت. از امـام هـم در مـورد كتابـش سـوال نكرده اند؛ امـا در مـورد كتب بنى فضـال مى گويد 
خانه هـاى مـا پـر از كتب بنى فضال اسـت. احتمـااًل كتاب عمـار در آن زمان مـورد توجه نبوده 
اسـت و ايـن يكى از شـواهد تقويت اين نظريه اسـت كه كتاب او بر خـاف كتب بنى فضال، 
مختـص بـه روايـات نبـوده و مشـتمل بـر آراء فقهـى وى نيز بـوده اسـت و لذا مـورد اهتمام 

 امروزه در حدود هشــتاد درصد ارزیابى ما از معارفى که در حوزه هاى ما وجود دارد، حجت گرایى است؛ مثال اگر تاریخ را تقویت کنیم، 
طبیعتاً واقع گرایى آن بیشتر است، چنان که تراجم واقع گرایى اش بیشتر است؛ اما رویکرد کلى تراجم و رجال با حجت گرایى است. 

 امروزه در حدود هشــتاد درصد ارزیابى ما از معارفى که در حوزه هاى ما وجود دارد، حجت گرایى است؛ مثال اگر تاریخ را تقویت کنیم، 
طبیعتاً واقع گرایى آن بیشتر است، چنان که تراجم واقع گرایى اش بیشتر است؛ اما رویکرد کلى تراجم و رجال با حجت گرایى است. 

 امروزه در حدود هشــتاد درصد ارزیابى ما از معارفى که در حوزه هاى ما وجود دارد، حجت گرایى است؛ مثال اگر تاریخ را تقویت کنیم، 



چندانى واقع نشـده بوده اسـت. اينها نكات واقع گرايى اسـت 
و مـا را به واقع مى رسـاند. 

بايـد توجـه كـرد كه سـيره نقـل صـرف نيسـت، تراجم نقل 
صـرف نيسـت، رجـال نقـل صـرف نيسـت، فهرسـت نقل 
صـرف نيسـت، بلكـه اينهـا علـوم منقولى انـد كه با شـواهد 
عقانـى، قرآنـي، روايـي و ماننـد آن تنقيـح شـده اند. مـا در 
مقـام اجتهـاد در تمام ابعـادش، يعني اجتهاد در فقـه و اصول، 
در كام، در تفسـير و. . . محتـاج بـه ايـن علوم هسـتيم. اين 
علـوم را بايـد دقيقـاً مرزبندى كنيـم و بخش هـاي تعبدي و 
واقع گـرا را مشـخص كنيـم و اگـر شـواهد واقعـى بر مطلبي 
پيـدا نكرديـم، صريحـاً اعام كنيـم. مثـًا مي توانيم بگوييم 

چـون نجاشـى گفتـه فعًا تعبـداً قبـول مى كنيم. 
مجموعـه معلومـات مـا در حـدى نيسـت كـه مـا را واقع گرا 
كنـد و اين يكى از مشـكاتى اسـت كه دنياى امـروز گرفتار 
آن اسـت؛ البتـه شـواهد واقع گرايـى ما بيش از مسـيحيت و 
يهوديت اسـت. رسـول اهلل )صلي اهلل عليـه وآله(، ائمه)عليهم 
السـام( و بزرگان دين اهتمام داشـتند كه دسترسـي به واقع 
باشـد و واقع گرايـي صـورت گيـرد؛ چون حفظ ديـن مى كند. 
مـا معتقديم مجموعـه كار رسـول اهلل و ائمه به گونـه اي بوده 
اسـت كـه واقع ها محفوظ اسـت، لكن خيلى صاف و روشـن 
نمى تـوان به آن رسـيد و بايد زحمت كشـيد. يكي از شـواهد 
خاتميت شـريعت مقدس اسـام نيز همين اسـت كه امكان 
وصول و رسـيدن را تعبيه كرده اسـت. چنين چيزي در شرايع 
سـابق نيسـت و منحصر به شريعت اسام اسـت، لكن بر اثر 
گذشـت زمـان و بـر اثر كثرت تأليـف و. . . كه بـوده و جامعه 
عقـب مانـده و فرهنگ هـاى مختلفى در جامعه پديـد آمده و 
مشـكاتى كـه ايجاد شـده، موجب نوعي خلط شـده اسـت. 
بايـد سـعى كنيـم خلط هـا را برداريـم. بـه نظـرم االن زمينه 
ايـن وجـود دارد كه بـه واقعيت گرايِى هفتاد درصدي برسـيم. 
خيلى سـخت اسـت؛ اما تأثيـر آن بر فقه و اصول بسـيار زياد 
اسـت. اگـر بتوانيم صحنـه حجيت گرايـى را عـوض كنيم و 
بـه واقع گرايـى برسـيم، كل فقـه عـوض خواهـد شـد. ايـن 
كار بـه فقـه، صبغـه علمى خواهـد داد. براي ايـن كار نيازمند 
شـواهديم. اين شـواهد در سـيره، تاريخ، رجال و انساب بسيار 
اسـت و به هم تنيده. روايات نيز از ديگر شـواهد اسـت. از اين 

شـواهد مى توانيم مجموعه اي بسـيار خوب به دسـت بياوريم 
و طبعـاً اگـر چنيـن طرحى واقع بشـود و ما بتوانيم از هشـتاد 
درصـد تعبد ، بـه هفتاد درصد واقع گرايى برسـيم، قدم بسـيار 

بزرگى برداشـته ايم. 
دربـاره نقش ايـن كار بايد بگويم اگر چنيـن طرحي را عملي 
كنيم و درسـت بر روي آن كار كنيم، ما را از تعبد دور مى كند 
و بـه تعقـل مى كشـاند. چنيـن چيـزي زمينـه حركـت ما به 
سـوي تعقـل اسـت، گام بزرگـى اسـت به سـوي پيشـرفت؛ 
يعنـى مى توانيـم پيـش از آنكـه خدمـت بقیـة اهلل برسـيم، با 
مجموعه هشـتاد تـا نود درصدى بـه واقع برسـيم. مى توانيم 
چنين كاري كنيم و مشـكل زيادى نداريم، بلكه فقط نيازمند 

كار جدى است. 
انسـان وقتـي به حـق و معـارف دينى كه بسـيار ارزشـمند و 
ام الحقائق اسـت مي رسد، بسـيار خوشحال مي شـود. اين كار 
خدمـت بزرگـى اسـت و زمينه را بـراى دنياى جديـدى آماده 
مى كنـد. در واقـع خاتميـت رسـول اهلل هماهنـگ بـا عمـل 
شـده اسـت. يكى از مسـائل مهـم خاتميـت، اباغ و رسـانه 
اسـت. اگـر بتوانيم پـس از 1436 سـال به واقع دسـت بيابيم، 
بسـيار ارزشـمند اسـت. بين مـا و زمان رسـول اهلل، تقريبـاً 42 
طبقـه اسـت، همچون سـاختمان 42 طبقه اى. اهل سـنت در 
طبقـه اول، دوم و سـوم و شـايد چهارمشـان مشـكل دارند و 
چهـار طبقـه ابتدايـي آنـان بسـيار متزلـزل اسـت، همچـون 
طبقاتـى سـاخته از نمـك كه اگـر آب بخـورد فـرو مي ريزد؛ 
امـا در طبقه پنجم و ششـم بسـيار قـوى كار كرده انـد. انصافًا 
خيلـى زحمت كشـيده اند. فوق العـاده در متن حديث، سـندها، 
اسـم ها، اشـتباهات و كلمـات و تمـام ظرافت هـا كار كرده اند، 
به گونـه اي كـه انسـان متحيـر مي شـود؛ امـا چنيـن كاري 
بـراي طبقـات باالتـر اسـت و پايه هـا متزلل اسـت؛ اما طبقه 
اول شـيعه اميرالمؤمنيـن، حضرت سيدالشـهدا، امام سـجاد و 
امـام باقر)عليهـم السـام( اسـت. پايه هاي سـاختمان شـيعه 
مسـتحكم اسـت؛ ولـى شـيعه بعدهـا به سـبب دربـه درى و 
آوارگـى حتـى نتوانسـت معـارف اهل بيـت را منتقـل كنـد. 
اهل بيـت مي گفتنـد ولـى پراكنده مي شـد. من دقت كـرده ام 
و مي توانـم بگويـم اين امـكان وجود دارد كـه از روايات برخي 
از جلدهـاي بحاراالنـوار كه موضوع فقهي ندارند، حكم فقهى 

بـه دسـت آورد. بسـيار عجيب اسـت. معـارف پراكنـده آمده ، 
امـا خيلـى نورانـى اسـت. كارى كه جوانـان بايد انجـام دهند 
ايـن اسـت كه براي دسـتيابي بـه روايـات اهل بيـت فقط به 
مثـل وسـائل يا جامـع االحاديث اكتفا نكنند؛ حتـى مي توانند 
بـه كتاب هـاي زيديه و اسـماعيليه يا سـنيان مراجعـه كنند و 
بـه روايـات اهل بيت دسـت پيـدا كننـد؛ رواياتي كـه كم هم 
نيسـتند. گاه ممكـن اسـت دربـاره فتوايي كـه علمـا داده اند، 
دليـل و رواياتـي در كتـب شـيعه پيـدا نكنيـم؛ اما بـا مراجعه 
بـه آثـار اهل سـنت، دليـل آن را بيابيـم. ايـن نشـان مي دهد 
اهل بيت با شـرايط سـختي كه داشـته اند حتـي در زمان تقيه 
و بـه هـر طريقـي شـده ايـن معـارف را به مـا رسـانده اند؛ اما 
بـه سـبب شـرايط زماني يـا تقيه، كمى مشـتبه يـا جابه جا يا 
پراكنـده اسـت. امـروزه اگـر كسـي مى خواهد كار بكنـد، بايد 
سـعى كنـد به كل ميـراث اهل بيت احاطه پيـدا كند. همت ها 
را بايد باال برد. براي چنين كاري بايد مراكزى تأسـيس شـود. 
االن مراكـز تحقيقاتـي خوبـي در قـم وجـود دارد؛ اما مركزي 
كـه مي گويـم دسـت كم بايـد با سـه هزار نفـر يا بيشـتر كار 
كنـد؛ چـون كار بسـيار زيـاد اسـت. صحبـت يـك نفـر و دو 
نفـر و صد نفـر هم نيسـت. اهل بيت)عليهم السـام( زحمت 
زيادى كشـيدند. مباحثـي در كتب اهل سـنت و جاهاى ديگر 
وجـود دارد كـه مـا نداريم. اين بسـيار عجيب اسـت؛ مطالبي 
از امـام صادق)عليه السـام( هسـت كه امـروزه در كتاب هاي 
مـا نيسـت؛ امـا در كتاب هاي سـنيان و زيديان موجود اسـت. 
امام سـجاد)عليه السـام( در روايتي مي فرمايند اسرارى وجود 
دارد كـه علماى آخرالزمان كشـف مى كننـد. واقعاً همين طور 

اسـت. گاه بـه ما وعده كشـف اسـرار قرآنـى داده اند. 
مـن كـه اهل توصيه نيسـتم و در آن حد نيسـتم؛ ولى انصافًا 
در عالـم طلبگـى خودمـانـ  غيـر از قداسـتى كه ايـن علوم 
دارنـدـ  معنويـت، تقـوا، مراقبـت بـر سـيره عملى، التـزام به 
نوافـل و تـرك گنـاه بسـيار مهـم اسـت. بايـد حالت تقـوا را 
در زندگـى خودمـان زنده كنيم. شـب زنده دارى بايـد براى ما 
عادت شـود. ايـن كار چنان بايد براى ما طبيعى شـود كه اگر 
يـك بار نماز شـب نخوانديـم، احسـاس ناراحتى كنيـم. اين 
حالـت را در خودمـان ايجاد كنيم. حوزه هاى شـيعه هميشـه 

همين طـور بوده انـد. 

۴١



اجتهاد و تاریخ
                        حجت االسالم و المسلمین مهدى پیشوایى*

خالصه
اجتهـاد در تاریـخ کـه اصطالحـاً تحلیـل در تاریـخ نامیده مى شـود، عبارت اسـت از نقد و بررسـى قضایـاى تاریخى بـه منظور 

کشـف واقعیـت قضایـا به مـدد ابزارى کـه در اختیـار مورخ اسـت. و این، امر آسـانى نیسـت. 
مهمتریـن اصولـى را کـه تحلیل گـران تاریخ در نقد و بررسـى حـوادث تاریخـى از آنها اسـتفاده مى کننـد، مى توان بـه اختصار 

چنیـن جمع بنـدى کرد. 
1ـ الفـ  گردآورى شواهد و قرائن تاریخى پیرامون حادثه و استنتاج و استنباط واقعیت حادثه از مجموع آنها؛ 

ب ـ  بررسى امکان وقوع حادثه تاریخى در اوضاع و شرایط زمانى مورد بحث؛ 
ج ـ  نقد و بررسى سندى گزارش هاى تاریخى. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـام و المسـلمين مهدى پيشـوايى، عضو هيئت علمى گروه تاريخ اسـام موسسـه آموزشـى پژوهشـى امام خمينى )ره( و مدرس سـطح عالى تاريخ اسـام اسـت. سـيره 

پيشـوايان و مقتل جامع سـيد الشـهداء از جمله آثار علمى ايشـان است. 



۴٣

 دانسـتن تاريـخ براى طـالب چه ضرورتـى دارد  و 
در بعـد علمـى و حـوزوى آنها چـه تاثيـرى مى تواند 

داشـته باشد؟
اسـتاد: تاريخ يكى از شاخه هاى علوم انسـانى است و تاريخ 
اسـام يكى از شـاخه هاى علوم اسـامى اسـت. از اين رو در 
رديـف سـاير علوم اسـامى، آمـوزش آن براى طـاب الزم 
اسـت و در بعـد عملى و علمى حوزوى آنها تاثيـر دارد. عاوه 
بـر ايـن، تاريخ تنيدگى خاصى با فقه و تفسـير و سـاير علوم 
حـوزوى دارد. به عنوان نمونه سـنت حضـرات معصومين كه 
يكـى از منابـع فقـه و اجتهاد اسـت از طريق تاريـخ و روايات 
تاريخـى به دسـت ما مى رسـد. فى المثـل وقتى در فقـه ادعا 
مى شـود فـان فتوا يا فـان روايت از روى تقيه صادر شـده، 
ايـن تاريخ اسـت كـه مشـخص مى كنـد آن دوره، دوره تقيه 
بـوده يـا نه. نيز وقتى كه ماحظه مى شـود على "ع" بر سـر 
جهـر بـه بسـم اهلل در نماز چقـدر تاكيد مى كند، بسـتر زمانى 
ايـن تاكيـد و فضاى صـدور اين حكـم فقهى را تاريـخ براى 
ما روشـن مى كند. شناسـايى روايات غاليان و شـناخت سران 
فرقه هاى باطل و تفكر و مسـلك آنها از طريق تاريخ ميسـر 
اسـت. در مـورد بسـيارى از آيات قـرآن مجيد، فضـاى نزول 
آنهـا را تاريـخ بيـان مى كنـد و در پرتـو آن فهـم بهتر معناى 
حقيقـى آن آيات ميسـر مى شـود )هـر چند مـورد مخصص 

نباشـد(. از ايـن نظرها تاريخ در خدمت فقه اسـت. 

 طـالب چگونـه بايد تاريـخ را بخوانند؟ آيا روشـى 
بـراى كار تاريخى پيشـنهاد مى كنيد؟

اسـتاد: تاريـخ اسـام همچـون علـوم ديگر تعريـف خاص 
و  مكتـب  روش،  مبانـى،  داراى  دارد،  تحـول  سـير  دارد، 
شـاخه هايى اسـت و ماننـد هـر علـم ديگـر پرچمـداران و 
تاثيرگذارانى داشـته اسـت. از زمان شـكل گيرى تاريخ نويسى 
اسـامى تاكنون هـزاران كتاب در زمينه تاريخ اسـام تاليف 
شـده اسـت. در ايـن ميـان جايـگاه منابـع اوليـه و قديمـى، 
همچنان محفوظ اسـت و شـناخت آن منابع و مولفات آنها از 

الزامـات بهره منـدى از تاريخ اسـت. 
بنابـر آنچه گفته شـد تاريخ، همچون هر علـم ديگر، نيازمند 
اسـتاد و آموزش اسـت و كسـى بدون طـى دوره آموزشـى و 
اسـتفاده از محضـر اسـتادان ايـن علـم نمى توانـد بـه مرحله 
تخصصى برسـد. بدين جهت چندين سـال اسـت كـه تاريخ 
يكى از دروس رسـمى و تخصصى حوزه علميه شـده اسـت 
و رشـته تخصصـى تاريخ همچـون سـاير رشـته ها در حوزه 
علميـه دايـر اسـت و طـاب عاقه منـد، در ايـن دوره هـا 
شـركت دارنـد و تعـدادى تاكنـون در مقطـع سـطح 3 فـارغ 

التحصيل شـده اند. 

 بـا توجـه بـه اينكـه همـه نمى تواننـد در دوره هاى 
تاريـخ شـركت كننـد چـه كتـب و منابعـى را بـراى 
بررسـى و مطالعـه تاريخـى بـه طـالب پيشـنهاد 

مى كنيـد؟
اسـتاد: چنـان كـه روشـن اسـت شـركت در دوره هـاى 
آموزشـىـ  كـه در جـواب سـوال قبل گفته شـد بـراى همه 
مقـدور نيسـت. روحانيـون محتـرم مقيـم بـاد و شـهرها و 
روسـتاها و نيز كسـانى كه از لحاظ سنى واجد شرايط نيستند 
از شـركت در اين دوره ها محروم هسـتند در حالى كه بسـيار 
عاقه مندنـد از طريـق مطالعـه آزاد با تاريخ اسـام و تشـيع 
آشـنا شـوند و بـه نظر مى رسـد در اين حـد نيز الزم اسـت از 
تجـارب و راهنمايى هـاى اسـتادان فن بهره مند شـوند. بدين 
جهـت به پيشـنهاد معاونت تهذيـب حوزه علميه، با اسـتفاده 
از نظر گروهى از اسـتادان تاريخ، سـير مطالعات تاريخ اسـام 
در سـه دوره مقدماتى، متوسـطه و عالى، تهيه و تنظيم شـده 
اسـت. عاقه منـدان مى تواننـد آن را از دفتر فرهنگى معاونت 

تهذيب حـوزه علميه  تهيـه فرمايند. 

 آيـا فهم تاريخ در اجتهاد و فقاهـت تاثير دارد؟ اگر 
تاثيـر دارد نمونه هايى از اين تاثيـر را بيان فرماييد. 

اسـتاد: پاسـخ ايـن سـوال مثبـت اسـت. تاثير تاريـخ در 
فقاهـت و اجتهـاد نمونه هـاى متعـدد عينـى دارد. از آن 
جملـه حضـرت آيـت اهلل العظمـى جعفـر سـبحانى طـى 
مقالـه اى، به عنـوان نمونـه، تاثيـر تاريخ در اسـتنباط حكم 
فقهـى در چهـار مـورد زيـر آن را به اثبات رسـانده اسـت: 
1ـ وجـوب حلـق يـا تقصيـر در عمـره يـا حـج تمتـع 2ـ 
مسـح بـر خفيـن )نعليـن( 3ـ مـدت عقـد موقت زنـان در 
جنـگ اوطـاس نبوده و نيز محدود به سـه روز نبوده اسـت 
4ـ حكـم جهـر بـه بسـم اهلل كـه در روايـات شـيعه مـورد 
تاكيـد قـرار گرفتـه محـدود به نمازهـاى جهريه نيسـت و 
شـامل همه نمازهاى يوميه اسـت )نشـريه كام اسامى، 
شـماره 59، پاييـز 1385( به  جهت رعايـت اختصار، از نقل 
تفصيلـى ايـن بحـث صرف نظـر نمـوده مطالعه مقالـه ياد 
شـده را كـه بـه قلم يك فقيه آشـنا با تاريخ اسـت، توصيه 
مى كنيـم. عـاوه بـر اين، دايـره تاثيـر تاريـخ در اجتهاد و 
فقاهـت به قدرى وسـيع اسـت كـه گروهـى از مورخان، از 
برخـى حـوادث تاريخـى، حكـم فقهـى اسـتنباط كرده اند. 
ايـن مطلـب را در نوعـى از كتاب هـاى تاريخـى مشـاهده 
"فقـه السـيره" ناميـده مى شـوند و  مى كنيـم كـه غالبـاً 
امـروز مـورد اسـتفاده هسـتند. در ايـن نـوع آثـار تاريخى، 
احـكام برخـى موضوعـات عقيدتـى و فقهـى و سياسـى و 
اجتماعى از سـيره نبوى اسـتخراج شده اسـت. نمونه هايى 

از ايـن نـوع تاريخ هـا از ايـن قرار اسـت:
1ـ زادالمعـاد فـى هدى خيـر العباد، تاليف ابوعبـداهلل ابن قيم 
جوزيـه 2ـ فقه السـيره تاليـف محمد غزالى مصـرى 3ـ فقه 
السـيره تاليـف دكتر محمد سـعيد رمضان بوطى 4ـ السـیرة 
النبویـة دروس و بحـر تاليـف مصطفـى سـباعى 5ـ دروس 
السـیرة النبویـة و عبرهـا )فقـه السـيره( تاليـف دكتـر احمـد 
محمـد عليمـى 6ـ فقه السـيره تاليـف منير محمـد غضبان 

)بـراى آگاهى بيشـتر درباره اين گونه كتاب ها بـه مقاله: "فقه 
السـيره نويسـى" به قلم حجت االسـام والمسلمين يعقوب 
جعفـرى، نشـريه تاريخ در آينه پژوهش، سـال هفتم، شـماره 

اول، بهـار 1389 مراجعه شـود(

 آيـا در خـود تاريـخ نيـز نياز بـه اجتهـاد داريم؟ به 
چه معناسـت؟

اسـتاد: بلـى، در تاريـخ نيـز مثل علـوم ديگر به اجتهـاد نياز 
داريـم، ولـى اجتهـاد در تاريـخ به سـهولت بـراى همه كس 
مقـدور نيسـت و مسـتلزم زحمـات زيـاد و سـال ها انـس و 
آشـنايى و مطالعـه در تاريـخ و احاطـه بـه منابـع و حـوادث 
تاريخـى اسـت. اجتهـاد در تاريـخ كـه اصطاحـاً تحليل در 
تاريخ ناميده مى شـود، عبارت اسـت از نقد و بررسـى قضاياى 
تاريخـى به منظور كشـف واقعيـت قضايا به مدد ابـزارى كه 

در اختيـار مـورخ اسـت. و اين، امر آسـانى نيسـت. 

 آيـا اصـول خاصـى بـراى اجتهـاد در تاريـخ نيـاز 
؟ ست ا

اسـتاد: اجتهـاد )تحليـل( در تاريخ اصـول و ابـزارى دارد كه 
تحليل گـران تاريـخ در نقـد و بررسـى حـوادث تاريخـى از 
آنهـا اسـتفاده مى كننـد. مهمترين ايـن اصول را مى تـوان به 

اختصـار چنيـن جمع بنـدى كرد. 
1ـ الـفـ  گـردآورى شـواهد و قرائن تاريخـى پيرامون حادثه 
تاريخـى مـورد نظـر و اسـتنتاج و اسـتنباط واقعيـت حادثه از 

مجمـوع آنها )بر حسـب مـورد(
ب ـ  بررسـى امكان وقوع حادثه تاريخى در اوضاع و شـرايط 
زمانـى مـورد بحـث. مثا اگـر حادثـه اى را در زمـان خاصى 
بـه شـخصى نسـبت دهنـد كـه او در آن زمـان فـوت كرده 
بـود، طبعاً آن گزارش اعتبار نخواهد داشـت. ايـن اصل را ابن 

خلـدون در ابتـداى مقدمه خـود ابداع كرده اسـت. 
ج ـ  نقـد و بررسـى سـندى گزارش هاى تاريخـى )با توجه به 
ايـن كـه تواريخ اوليـه به صورت روائى و مسـند تاليف شـده 
اسـت، مانند تاريخ طبرى، مغازى واقدى، ارشـاد شـيخ مفيد، 

مقاتـل الطالبين ابوالفرج اصفهانـى و مقتل ابى مخنف(
اسـتاد سـيد جعفر مرتضـى عاملـى در كتـاب "الصحيح من 
سـیرة النبـى األعظـم" در نقـد و بررسـى قضايـاى تاريخى 

عمدتـاً از روش اول اسـتفاده كـرده اسـت. 
چنـان كه گفته شـد ابن خلـدون )بنيانگذار تحليـل عقلى در 
تاريـخ( در مقدمـه خود روش دوم را اباغ كرده و با اسـتفاده از 

آن برخى قضاياى پذيرفته شـده را رد كرده اسـت. 
مرحوم عامه امينى و مرحوم اسـتاد سـيد مرتضى عسكرى 
كارهـاى بزرگـى كـه در بررسـى هاى تاريخى انجـام داده اند، 
عمدتاً از طريق نقد و بررسـى سـندى حوادث تاريخى اسـت. 
كتـاب عبـداهلل بـن سـبا و صـد و پنجـاه صحابى سـاختگى 
تاليـف عامـه عسـكرى نمونـه بـارزى از به كارگيـرى نقد 

سـندى بـراى رد يـا قبـول گزارش هاى تاريخى اسـت. 



جایگاه تاریخ در هندسه علوم دینی
حجت االسالم و المسلمین  امیر غنوى*

اشاره
تاریـخ براى فهم علوم، بسـیار مؤثر اسـت. در فقـه در بحث صـاله، در خصوص اوقات صـاله، نظریات مختلفـى و روایات متفاوتى 
وجـود دارد. بعضى هـا مثـل و مثلیـن را مطـرح کردند. در لمعـه خواندید. بعضى هـا دوهفتم، چهارهفتـم و تمام را مطـرح کردند. 
وقتـى اطالعـات تاریخى داشـته باشـید و روایـات تاریخى را ببینیـد، برایتان توضیـح مى دهند که ایـن، نوعى تقیه بوده اسـت. 
ایجـاد اختالف کردند تا رفتارهاى متفاوتى شـکل بگیرد تا حساسـیت نسـبت به شـیعه کم شـود. این مسـئله را در مـورد اعداد 
رکعـات نمازهـاى نوافـل نیـز مى بینیـد. زراره مى گوید: بـه من گفتید چهـل و چند رکعـت بخوانم، بـه ابابصیر گفتیـد 51 رکعت 
بخـوان، مشـکل چیسـت؟ حضرت توضیح مى دهـد: "ان الذى فـرق بینکم هو راعیکم: آن کسـى که بین شـما تفرقـه مى اندازد، 
چوپـان شـما اسـت". اینکه نقـش ائمـه را در آن دوره بفهمید و پیچیدگى هـاى فضاى تاریخى را بشناسـید، بسـیاري از اوقات به 

فهـم روایات کمـک مى کند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـام والمسـلمين امير غنوى، محقق، مولف و مدرس سـطوح عالى حوزوى و دانشـگاهى اسـت. كتب و مقاالتى چون: مراحل فقه آموزى در درس خارج، طرح انديشـه 

مهدويـت در قـرآن و حديـث و نقش والدين در تربيت فرزند از آثار علمى ايشـان اسـت. 



۴۵

 شـماره هاى اخيـر نشـريه درباره نـگاه درجه دو به 
علـوم اسـت. در اين شـماره به علم تاريـخ خواهيم 
پرداخـت. بـا توجه بـه اينكـه تاريخ مجموعـه اى از 
گزاره هـاى جزئى اسـت، آيا اساسـاً می تـوان تاريخ 
را علـم تلقـى كـرد و اگر قرار اسـت علم محسـوب 

شـود، چه تعريفـى بايـد از آن ارائه كرد؟
اسـتاد: بخـش كوچكـي از بحث هاى علمـِى حـول تاريخ، 
درآوردن مجموعـه منقـوالت و گزاره هاى جزئى در خصوص 
تاريـخ اسـت و هميـن مباحـث، پايـه اى بـراى مجموعـه 
بحث هـاى بسـيار مفيـد و موثرى اسـت كـه بـا عنوان هاى 
مختلفـى چـون تاريخ تحليلـى و فلسـفه تاريخـ  كـه امروزه 
بسـيار اثرگذارنـدـ  از آنهـا يـاد مى كنيم. مى دانيـد در تعريف، 
اينكـه يـك موضـوع را علـم تلقـى كنيـم يا نـه، داسـتان و 
گفتگـو بسـيار زياد اسـت كـه به بحث مـا نيز خيلـى مربوط 
نيسـت. اگـر با نگاه كاربـردى به تاريخ بنگريم، مسـلماً يكى 
از مفيدتريـن علـوم، علـم تاريـخ اسـت؛ اگرچـه مشـتمل بر 

قواعـد كلى نباشـد. 
 چرا؟

اسـتاد: چون تاريخ از چند جهت مفيد اسـت، هم فى نفسـه 
و هـم در غيـر خودش. خودش اثرگذار اسـت از اين جهت كه 
بهتريـن جايى كـه مي تـوان سـنت هاى پـروردگار را بالعيان 
ديـد و حـس كرد، همـان فضـاى گزاره هاى تاريخى اسـت؛ 
افـزون بـر آنكـه تاريـخ بـه انسـان نگاهـي برتـر بـه زندگى 
فـردى و اجتماعـى مي بخشـد. انسـان بـا مطالعـه تاريـخ در 
محـدوده كوچك زمانـى و مكانى خود باقـى نمى ماند. تاريخ 
موعظـه بسـيار مناسـبى اسـت بـراى روح هايـى كـه گرفتار 
محدوديت هـا شـده اند. تاريـخ همچنين ذكر اسـت و يـادآور 
بسـياري از نكاتـى كـه ممكـن اسـت در زندگـى اجتماعى و 
فردى از ياد انسـان رفته باشـد. چهار نكتـه اي كه براي تاريخ 
عـرض كـردم، همـه در قرآن آمده اسـت. قـرآن در خصوص 
تاريـخ زندگى انبيـا، اين چهار خاصيت را برمي شـمرد؛ عاوه 
بـر همـه اينهـا، تاريـخ در مقايسـه بـا سـاير علـوم، خاصيت 

ويـژه اي دارد. 
 می توانيـد آياتـى كـه اين نـكات را بيـان می كنند 

بخوانيد؟
اسـتاد: "َوُکال�ْ نَُّقـصُّ َعلَْیـكَ ِمـنْ أَنَبـاء الرُُّسـِل َما نَُثبِّـُت بِِه 
ُفـَؤاَدَك َو َجـاءَك ِفي َھِذهِ الَْحقُّ َو َمْوِعَظٌة وَ ِذْکَرى لِلُْمْؤِمنِیَن". 
1 قـرآن ايـن چهـار خاصيت را بـراى تاريخ مى شـمرد. افزون 
بـر ايـن، تاريخ در حقيقـت پس زمينه بقيه تحقيقـات را براى 
شـما تصويـر مى كنـد؛ يعنى شـما وقتـى مى خواهيد بـا نگاه 
تاريخـى بـه موضوعـى بپردازيـدـ  مثًا بـا نـگاه تاريخى به 
فلسـفه و عرفـان و كام بپردازيـدـ  كه يكـى از رويكردهاى 
قابـل اعتنـا در بحث هـاى امـروزى اسـت، نيـاز به شـناخت 
تاريـخ داريـد. بايد همـان گزاره هاى سـاده به خوبـى كنار هم 
چيـده شـوند تـا پس زمينـه و خيلـى از دريافت ها را بسـازند، 
حتـى فلسـفه و عرفـان و سـاير علوم حـك و اصاح شـوند 
و بـه زبـان امـروزى، كانتِكسـتى را نشـان دهند كه تكسـت 
شـما آنجـا معنا پيـدا مى كنـد. عاوه بـر اينهايـى كه عرض 
كـردم، تاريخ براى ما كه مسـلمانيم، بخشـى از اعتقـادات ما 
در خصـوص قـرآن، رسـول اهلل)صلي اهلل عليـه وآلـه(، ائمـه 
اطهار)عليهم السـام( و بسـيارى از امور ديگر را ثابت مى كند 
كـه كامـًا مبانـى كامـى مـا را مى سـازند و از آن دفـاع 
مى كننـد. پـس تاريـخ به لحـاظ فايـده اينهـا را دارد و خيلى 

بيـش از اينها را خواهد داشـت. 
 بحثـى كـه معمـوالً كنـار تاريـخ مطرح مى شـود، 
بحـث سـيره اسـت. بحث سـيره چـه ارتباطـى با 

تاريـخ دارد؟
اسـتاد: اصطـاح سـيره ابتدائـاً در خصـوص رفتـار رسـول 
خدا)صلـي اهلل عليـه وآله( مطرح شـد. سـيره نگاهي متفاوت 
بـه رفتـار رسـول اسـت وگرنـه بـراي هـر كسـى مي تـوان 
تاريخچـه زندگـى نگاشـت. نگاه مسـلمانان به رفتار رسـول 
خـدا به عنـوان يـك خط مشـِى قابل تكيه و اسـتناد اسـت و 
آن نـوع خاصـي از زندگـى اسـت. شـايد بتوان گفـت معادل 
امـروزي سـيره، واژه سـبك باشـد. وقتـى مى گوييـم سـيره 
النبـى، نـگاه به اين سـمت مـى رود. هرچند ابن هشـام تحت 
عنـوان سـيره النبـى تاريخ نوشـته اسـت، نگاهش ايـن بوده 
كـه رسـول به نـوع خاصى زندگى مى كند و خواسـته سـبك 
زندگـى بـه وجود بيـاورد؛ گاهى بـه گزاره هاى مفـرد تاريخى 
كشـيده شـده و گاهى نه. سـيره النبـى عامـه طباطبايى را 
نيـز ببينيد. كتاب هاى زيـادى در اين زمينه وجـود دارد كه به 
سـبك نزديـك شـده اند و سـعى كرده انـد كليـات روش ها را 
بگويند و آداب و سـبك زندگى رسـول را توضيح دهند. پس 
مي تـوان گفـت كـه سـيره در حقيقت يـك مرحله پـردازش 
باالتـر از تاريـخ رسـول خدا)صلـي اهلل عليه وآله( اسـت؛ البته 
مـا هميـن را دربـاره رفتـار ائمـه اطهار)عليهـم السـام( نيز 
مطـرح مى كنيم؛ يعنى بر دوش تاريخ، سـيره و شـيوه زندگى 
معصومان)عليهم السـام( را بنـا مى كنيم. معمواًل نيز كلياتى 
گفتـه مى شـود و در آن كليـات، حتـى بحـث آداب و احـكام 
را مي آورنـد؛ منتهـا معمـواًل بـا اين ديـد مطرح مى شـود كه 
ايشـان شـيوه خاصي بـراي زندگـى دارنـد و مـا مي خواهيم 
اين شـيوه را اسـتخراج كنيم. تك گزاره هاى تاريخى اسـتفاده 

مى شـود تا شـيوه اسـتخراج شود. 
 بـا توجـه به مطلبى كه گفتيد از بعضى نوشـته هاى 
تاريخى احسـاس مى شـود كه برخـی تاريخ نگاران 
مقيدنـد خود منقـوالت را بياورند و بيـش از اين قائل 
نيسـتند و مى گوينـد نمى شـود تحليـل كـرد و اگـر 
تحليـل كنيـم، بـر گزاره هـا بايد تحميـل كنيـم. آيا 

نظرهـاي مختلفـى در اين زمينه وجـود دارد؟
اسـتاد: در سيره نويسـي چنيـن چيـزي نداريم؛ يعنـي اينكه 
فقـط گزاره ها را نقل كنند؛ ولي كتابى مثل سـيره ابن هشـام، 
تاريخـي اسـت كـه تحـت عنوان سـيره النبى نوشـته شـده 
اسـت. دقـت كنيد، وقتـى مـا مى توانيـم راجع بـه رفتارهاى 
مثـًا رسـول خدا يا ائمـه اطهار يا هر كس ديگـرى به عنوان 
سـيره توسل كنيم كه اواًل شـأن خاصى براى آن قائل باشيم 
و آنـان را در جايگاهى مخصوصي ببينيـم، خواه مثبت و خواه 
منفـى. حتـى ممكن اسـت شـيوه و زندگى فردي را بررسـى 
كنيـد كه هيـچ اعتقادى بـه او نداريـد. دوم اينكه در ترسـيم 
سـيره، فقط گزاره هـا دخالت نمى كنند به خصـوص وقتى كه 
وارد وادى ديـن مى شـويد؛ چـون ما جـداى از  تك گزاره هاى 
تاريخـى، اعتقـادات كامـى بسـيارى در خصوص ايـن افراد 
داريـم. بـا ايـن گزاره هـاى كامى كـه يافته هايى از قـرآن و 
حديث انـد، آن گزاره هـاي تاريخي را به دقت تفسـير مى كنيم 
و از آنها نظام واره مى سـازيم و در حقيقت با آنها اسـت كه به 

سـيره دسـت پيدا مى كنيم. 
 بـا توجه بـه مطالبى كه گفتيد، تاريـخ با بقيه علوم 
نوعـی ارتباط پيـدا مى كند و بايد نـگاه منظومه اى به 

علـوم اسـالمى داشـته باشـيم. اول اينكـه آيـا نگاه 
منظومـه اى بـه علـوم و يافتـن جايـگاه هر علـم در 
ميـان علوم ضـرورت دارد يا نـه؟ ثانياً اگـر ضرورت 

دارد تاريـخ چـه جايگاهى در منظومه علـوم دارد؟
اسـتاد: نقـش اول تاريـخ در فضـاى دينـى ايـن اسـت كه 
بخشـى از كام و اعتقـادات ما را مدلـل و مبرهن كند. نقش 
دوم تاريـخ ايـن اسـت كه به ما امكان داشـتِن نـگاه تاريخى 
بـه محتواى سـاير علوم اسـامى را بدهد. شـما حتـى اگر از 
صـرف و نحـو گفتگـو مى كنيـد، بهتر اسـت بدانيد داسـتان 
كوفيـون و بصريـون در درگيرى هاى صـرف و نحوى در چه 
بسـتر تاريخى شـكل گرفت. اگر از تفسـير گفتگـو مى كنيد، 
چـاره نداريـد كـه بدانيد گفتگوهاى تفسـيرى كـه در مجمع 
البيـان يا تفاسـير قديمى از آنها ياد مى شـود، در چه بسـترى 
شـكل گرفته انـد. نكتـه دوم بـه مـا كمـك مى كند بـه بقيه 
اجـزاى نظـام نيز رويكردى تاريخى داشـته باشـيم. سـومين 
نكتـه ايـن اسـت كـه تاريـخ بـراى كسـى كـه از گزاره هاى 
دينـى بـه حـد اشـباع اسـتفاده كـرده و اكنـون مى خواهـد از 
آنهـا در فضـاى عمـل و اجرا اسـتفاده كند، آشـنايى با فضاى 
پيرامونـى فراهـم مى كنـد. مـن اگـر تاريـخ ايـران را مطالعه 
كـرده باشـم، مى دانـم چگونـه بـه اينجـا رسـيده ايم. نكتـه 
چهـارم در خصـوص تاريخ اين اسـت كه تاريخ ابزارى اسـت 
بـراى اجرا و تطبيِق همـه آن چيزهايى كه در فضاى پيرامون 
اسـت. اگر مى خواهيد تربيتى داشـته باشـيد، اگـر مى خواهيد 
اقتصادى داشـته باشـيد، سياستى داشته باشـيد، بايد بدانيد با 
چـه كسـي و چه چيـزي مواجـه مي شـويد و اگـر آن فضا را 
نشناسـيد، امكان تعامل با آن مجموعه را از دسـت مى دهيد. 
بـا تاريـخ به شـناخت جامعه مان دسـت مى يابيـم. همچنين 
در فضـاى تعاطـى ميـان دو تمـدن و تمدن هـاى مختلـف، 
اگـر  تمدن هـاى ديگـر را از حيـث تاريخى خوب نشناسـيم، 
تعاطـى موفقى نخواهيم داشـت. قطعاً تاريـخ در خصوص آن 
منظومه هـاى ديگـر اعتقادى مـا، اين چهار نقـش را مى تواند 

بـازى كند. 
 اگر ممكن اسـت بحـث رويكرد تاريخـى به علوم 
را كمـى بيشـتر توضيـح دهيـد اينكـه چـه تأثيرى 
بـر علـوم ديگـر مى گـذارد و اگـر چنيـن رويكردي 

نداشـته باشـيم، كجـا دچار مشـكل مى شـويم. 
اسـتاد: گاهى احسـاس مى كنيم روال علوم بر اسـاس قول 
پوپر اسـت. شـما تئورى هايـى را مطرح مى كنيد و آنهـا را به 
فضـاى عمل مى كشـانيد. ايـن تئوري ها گاه اثبات مى شـوند 
و گاه ابطـال. بـا ابطال هـا آرام آرام دقيـق و پخته مى شـوند و 
پيـش مى رونـد. گاهى شـما قـدرى واقعى تـر به قصـه نگاه 
مى كنيـد. علوم در بسـتر تاريخى شـكل مى گيرنـد. خيلى از 
اظهار نظرها، خصوصاً در علوم انسـانى، در بسـترهاى خاصى 
شـكل مى گيرنـد. مثـًا متفكـرى مثـل تومـاس هابـز در 
اروپاى آن روز، نظريه "انسـان، گرگ انسـان اسـت" را مطرح 
مى كنـد كه اگر بسـتر تاريخى نظريـه او را ندانيـد، نمى دانيد 
چـرا اين قـدر ايـن نظريه خشـن اسـت. او در فضايـي بزرگ 
شـده كـه بحـران اجتماعى بـر آن حاكم بـوده اسـت. تاريخ 
به درسـت  فهميـدن و درسـت قضاوت كردن دربـاره نظريات 
كمـك مى كنـد؛ عـاوه بـر آن مى دانيـد كـه نـگاه تاريخى 
داشـتن به علوم، شـيوه معقول آموزش علوم اسـت. امروزه در 
نظام هاي آموزشـي حتى اگر بخواهند شـيمى آموزش دهند، 
صرفاً چنين نيسـت كه نظريـات امـروزي را بيان كنند، بلكه 



از گذشـته شـروع مى كننـد و مى گوينـد زمانى دانشـمندان چنيـن فكر مى كرديـم و كم كم به 
ايـن رسـيديم كـه ذره اي كوچـك به نام اتم وجـود دارد. بيـان چنين تاريخچه اي فقـط از باب 
ايـن نيسـت كـه بـه درك تاريخى برسـيم، بلكه به اين جهت مى گويند كه با رشـد علم شـما 
نيـز آرام آرام درگيـر آن علـم شـويد. پس نگاه تاريخي، هم بر شـيوه آموزِش علوم مؤثر اسـت 

و هـم در فهـم و قضـاوت درسـت درباره آنچـه در علوم مختلف عرضه مي شـود. 
 غيـر از ايـن، شـما در مـورد علـم كالم فرموديـد گزاره هـاي تاريخى بخشـى 
از كالم مـا را مى سـازند. آيـا چنيـن چيـزي در علـوم ديگر نيـز وجـود دارد، مثًال 
گزاره هـاى تاريـخ بر فقـه و اصول يا علوم ديگر، تأثير مسـتقيم داشـته باشـند؟
اسـتاد: تاريـخ بـراى فهم علوم، بسـيار مؤثر اسـت. در فقه  نيز نمونه هاى مختلفـى مى توانيد 
بيابيـد كـه فهم تاريخى بر قضاوت شـما اثر گذاشـته و مي گـذارد. دو نمونه كوتاه مـي آورم. در 
فقـه در بحـث صـاه، در خصـوص اوقات صـاه، نظريات مختلفـى و روايـات متفاوتى وجود 
دارد. بعضى هـا مثـل و مثلين را مطـرح كردند. در لمعه خوانديـد. بعضى ها دوهفتم، چهارهفتم 
و تمـام را مطـرح كردنـد. وقتـى اطاعـات تاريخى داشـته باشـيد و روايات تاريخـى را ببينيد، 
برايتـان توضيـح مى دهند كـه اين، نوعى تقيه بوده اسـت. ايجـاد اختاف كردند تـا رفتارهاى 
متفاوتـى شـكل بگيرد تا حساسـيت نسـبت به شـيعه كم شـود. اين مسـئله را در مـورد اعداد 
ركعـات نمازهـاى نوافـل نيـز مى بينيـد. زراره مى گويـد: بـه مـن گفتيـد چهل و چنـد ركعت 
بخوانـم، بـه ابابصير گفتيد 51 ركعت بخوان، مشـكل چيسـت؟ حضرت توضيـح مى دهد: "ان 
الـذى فـرق بينكـم هو راعيكم: آن كسـى كه بين شـما تفرقه مى اندازد، چوپان شـما اسـت". 
اينكـه نقـش ائمه را در آن دوره بفهميد و پيچيدگى هاى فضاى تاريخى را بشناسـيد، بسـياري 
از اوقـات بـه فهـم روايـات كمـك مى كنـد. در روايـات آمده لباس سـياه، لباس اهـل جهنم و 
فرعـون اسـت. وقتـي دقـت مى كنيد مي بينيـد روايت بـراي دوران امـام صادق)عليه السـام( 
اسـت، يعني هنگام ظهور عباسـيان و لباس سـياه، لباس انقابى گرى اسـت و حضرت شـديداً 
بـا ايـن مسـئله مخالفت مى كنـد و مي فرمايد توطئه اسـت و شـيعيان را خواهند بلعيـد و خرج 
چيزهـاى ديگـر خواهند كرد. پـس ديگر فتوا نمى دهيد كه كًا پوشـيدن لباس سـياه كراهت 
دارد. تاريـخ مسـتقيماً بـر فهم روايـات و فقه اثر دارد و در علوم ديگر هم همين اثـر را دارد. نگاه 

تاريخـى به علوم، بـر فهم علوم اثرگذار اسـت. 
 شـما فرموديـد تاريخ براى ما بسـترها و زمينه ها را مى سـازد. مـا با مجموعه اى 
از ايـن گزاره هـاى تاريخـى روبـرو هسـتيم. چگونـه می توانيـم بـه يـک تحليل 
برسـيم يـا در واقـع به يک نظـام كه بتوانـد همه وقايـع را براى ما كنـار هم معنا 
كنـد و بتوانيم به پشـت صحنه ها دسـت پيدا كنيـم و به تحليل معنايى برسـيم؟
اسـتاد: بحـث گسـترده اى دارد و فكـر نمى كنـم مجـال چنـد دقيقه اى مـا كافي باشـد؛ ولى 
واقعيـت ايـن اسـت كـه در تاريـخ، هـم بـا حقايق ناگفتـه روبرو هسـتيم و هـم بـا دروغ هاى 
گفته شـده. آن چيـزى كـه به ما كمك مى كند اين اسـت كـه اين خلجان ها را بيرون بكشـيم 
و دور بيندازيم و نقاط مبهم را روشـن كنيم و بر اسـاس آن به تحليل بنشـينيم و به قواعد كلى 
دسـت پيـدا كنيم. چنين چيزي هم اسـلوب هاى ويژه علمـى دارد: 1. اگر در فضـاى دينى وارد 
مى شـويم، بحث هايـى كامـى داريـم كه به ما كمـك مى كنند. بـه دو مورد اشـاره مي كنم و 
بـه صـورت كوتـاه توضيـح مي دهم. در اصـول كار علمىـ  چـه در فضاى اسـامى و چه غير 
اسـامىـ  بـراى رد يـا قبـول گـزاره تاريخى قواعـدى وجـود دارد؛ مثًا به شـخص گوينده يا 
مضامين كتابش مى پردازيد. ممكن اسـت درباره گوينده، به اعتقاداتش و شـخصيتش و نكات 
ديگـر بپردازيـد. دربـاره متـن نيـز به اعتبـار آن مي پردازيـد و بعد به متـون و گزاره هـاى ديگر 
كـه در برابـر ايـن گـزاره مطـرح شـده مى پردازيـد و بعـد توجه مي كنيـد آيا مي تـوان پذيرفت 
چنيـن حادثـه اي در آن فضاى تاريخى رخ داده باشـد. بعد به شـخصيت پردازى روى مى آوريد. 
مى گوييـد ايـن قطعيات در مورد اين شـخص اسـت و اين حوادث نيز نقل شـده اسـت. اكنون 
آيا مى شـود چنين شـخصي چنين كاري كرده باشـد؟ اينها اسلوب علمى بررسـى تاريخ است. 

اختصاصـي  هم به ما ندارد و بحث گسـترده اى اسـت. 
بحـث ديگـر در خصوص تاريخ اسـام و گاه تاريخ دنيا اسـت اينكـه از منابع ديگرى، همچون 
قـرآن بهره منديـم. بسـيارى از نـكات تاريخـى را مي تـوان از قـرآن گرفت. بسـيارى از نكات 
تاريخـى را نيـزـ  كـه كمتـر به آنهـا پرداخته اندـ  مي تـوان از روايـات برگرفت. افـزون بر اينها 
شـخصيت هايى بـه اسـم معصومان)عليهـم السـام( داريم كه در خصوص شـان اعتقـادات و 
باورهـاى كامـى داريـم. ايـن اعتقادات و باورهاى كامى مى تواند بسـيار راهگشـا باشـند. در 
خصـوص تشـخيص گزاره هاى درسـت و غلـط و حتى معناى بعضـى گزاره ها و جهت بعضى 
رفتارهـا، مي توانيـم از مبانـى كامى مـان كمـك بگيريـم. مـن جاهـاى ديگـري در اين بـاره 
گفتگـو كـرده ام. آقاى صفايىـ  خدا رحمتشـان كندـ  نيز دربـاره تاريخ تقيه، گفتگوهاى خوبى 

دارنـد. بسـياري از قسـمت هايش مى تواند در ايـن ويژه نامه بـه كار آيد. 
 خود شما چطور؟

اسـتاد: خـود من هـم نوشـته هايى دارم و اگر فرصتى باشـد مى توانـم جدا كنم و براي شـما 
كنم.  ايميل 

 اگـر توصيـه اى بـه طـالب داريـد دربـاره اينكه بـا رويكـرد تاريخى به سـراغ 
علـوم برونـد بفرماييد. 

اسـتاد: اوليـن كارى كـه شـما بايـد بكنيـد اين اسـت كـه معلمانـي را بـراي تدريـس تاريخ 
آموزش دهيد. معمواًل درس تاريخ از درس هاى خسـته كننده و بيخود بوده و اسـتاد عنصر غير 
ضـرورى بلكـه مزاحـم در اين درس اسـت. متنى وجود دارد مثل فروغ ابديت كه شـخص بايد 
فقـط بخوانـد. حاال يك كسـى هـم آن را تدريـس مي كند. ايـن كار از حيث علمـى بى ارزش 
اسـت. در دانشـگاه ها تجربـه كرده ايـم، بچه هـا از ايـن نوع كاس هـا فرارى انـد. وقتى فضاى 
آمـوزش و اسـتاد متفـاوت شـود، فـرد را درگير مي كنـد و همـراه خودش به بحث مى كشـاند. 
در ايـن صـورت كاس تاريـخ بسـيار درس آمـوز خواهـد بـود. در ايـن زمينه هيـچ توصيه اي 
بـه طلبه هـا نكنيـد، بلكه اسـتاداني بـا تحليل هاي قـوي تربيت كنيـد و كاس هـاى تاريخ را 
به گونـه اي كـه گفتـه شـد راه بيندازيـد. كاس هايـى در حوزه داشـتم كه با پنج نفر تشـكيل 
مي شـد؛ امـا دوسـتان گفتنـد سـى دى هاى كاس را هـزاران نفر بعـداً گرفته اند. تاريـخ نياز به 
توصيـه نـدارد. اگـر درس جذابى با محوريت  اسـتاد مسـلطـ  نه صرفاً بـر گزاره هاى تاريخىـ  
شـكل بگيرد و نوعي كارِ كارگاهى و عميق تشـكيل شـود، به شـما قول مى دهم بدون هيچ 
حضـور و غيابـى كاس پـر از شـاگرد شـود. من اين تجربه را چند سـالي در دانشـگاه صنعتى 
شـريف داشـته ام. دانشـجويان بدون حضور و غياب، با عشق سـر كاس حاضر مي شدند و در 

كاس دائمـًا بحـث و گفتگو بود. 
 بـا توجـه به اينكـه امـروزه تاريخ در حـوزه اهميت بيشـترى پيدا كرده اسـت، 

وضعيـت تاريخ پژوهـى را در حـوزه چطـور مى بينيد؟
اسـتاد: بسـيار ضعيف اسـت. محققان تاريِخ خوبـى در حـوزه داريم؛ ولى متأسـفانه چون اين 
درس را بـه صـورت جـذاب بـراى طاب مطرح نكرديـم و دوم اينكه آنانى را كه جذب شـدند، 
روشـمند در ايـن مسـير نكشـانديم و سـوم اينكـه روش هايى كـه يـاد گرفتند، بازار مناسـبى 
بـراى فعاليـت و عرضه كارشـان فراهـم نكرديم، عمـًا اندوخته چندانى نداريم. سـال ها پيش 
تخصـص تاريـخ در حوزه تعريف شـد كـه نمى دانم هنوز در قيد حيات اسـت يا نـه! ولى هنوز 
بـه جايى نرسـيده اسـت و مـن اثـرى از تاريخ در نظام آموزشـى حـوزه نمى بينم. اگر كسـانى 
مثـل آقـاى رسـول جعفريـان در حوزه انـد، هيچ ربطى بـه نظام آموزشـى حوزه ندارد و مسـلّمًا 
اينـان خـاف جريـان آب شـنا كرده اند؛ چون ايـن جريان، بيـزارى از تاريخ مى آورد، نه عشـق 

و اشـتياق به تاريخ. 

پي نوشت:
1. هود: 120. 

 اگر درس جذابى با محوریت  استاد مسلط ـ نه صرفاً بر گزاره هاى تاریخى ـ شکل بگیرد و نوعی کاِر کارگاهى و عمیق تشکیل شود، به 
شما قول مى دهم بدون هیچ حضور و غیابى کالس پر از شاگرد شود. 



پیوند تاریخ با متون دینی
حجت السالم و المسلمین محمد رضا جبارى*

اشاره
در برخـى از منابـع تاریخـى جملـه اى را بـه امام سـجاد(علیه السـالم) نسـبت می دهند که بـا این مضمون اسـت: "إنّـا کنا نعلم 
مغـازى الرسـول اهللا کمـا نعلـم سـوره القـرآن: ما همان طـور که سـوره هاي قـرآن را بـه بچه هایمـان و دیگـران یـاد مى دهیم، 
مغـازى پیامبـر را مى آموزیـم". این سـخن نشـان مى دهد تعلیم مغـازى و روایـات تاریخى و جنگ هـا و حوادث پیامبـر در درجه 
اهمیـت، هم پـاى تعلیـم قـرآن اسـت. دلیلـش هم این اسـت که هـر دو یک هـدف را دنبـال مى کنند؛ یعنـی چنان کـه از خالل 
تعلیـم قـرآن و مطالعـه قـرآن می توان بـه اهـداف تربیتى دسـت یافـت، از خالل تعلیـم تاریخ یـا تعلـم تاریخ مى تـوان به آن 
هـدف رسـید. بـه هـر حال هـم در قـرآن کریم و هـم در متـن روایات، اهتمـام به تاریـخ وجـود دارد و بـزرگان مـا از رجالیان و 
محدثـان تـا فقهـا، بـه تاریـخ اهتمـام ورزیده اند و شـاهدش هـم این اسـت که اگـر به فهرسـت ها نـگاه کنیدـ  مثالً فهرسـت 
نجاشـى، فهرسـت شـیخ طوسـى، فهرسـت دینـورى و امثال اینهـاـ تعداد زیـادى آثـار تاریخى منسـوب به محدثان شـیعى و 

فقهـاى شـیعى می بینید. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـام والمسـلمين محمد رضا جبارى، محقق، مولف و مدرس سـطوح عالى تاريخ اسـام اسـت. بررسـى تطبيقى سـازمان دعوت عباسيان و سـازمان وكالت اماميه؛ اهداف 

و اصـول سـازمانى، عصـرت حيـرت در آغاز عصر غيبت، تاريخ صدر اسـام، تاريخ عصر غيبت و. . . از جمله آثار علمى ايشـان اسـت. 

۴٧



 يكـى از موضوعات مهـم درباره علم تاريخ، رابطه تاريـخ با متون دينى خصوصاً 
قـرآن اسـت. وقتى به متـون دينى خصوصـاً قرآن نـگاه مى كنيـم، می بينيم نگاه 
خـاص و ويـژه اى به تاريخ دارند. پرسـش اين اسـت كه زاويه نـگاه متون دينى، 

خصوصـاً قرآن به تاريخ چگونه اسـت؟
اسـتاد: اواًل تشـكر مى كنم از تشـريف فرمايى شـما و تاشـى كـه در تبيين علـوم درجه دو 
حـوزوى مي كنيـد، به خصـوص دربـاره تاريـخ و جايـگاه آن در ميان علـوم دينى و اسـامى و 
نيـازى كـه در حـوزه به رشـته تاريخ داريم و ارتباطـى كه بين موضوعات مورد بحـث در تاريخ 
اسـام و علـوم حـوزوى اسـت، چـه در عرصه هاى تحقيـق و پژوهـش و چـه در عرصه هاى 
تبليـغ و دربـاره نـوع نـگاه قرآن و متـون دينى به تاريخ. طبيعتاً براى ما روشـن اسـت كه قرآن 
كريـم آيـات متعـددى را بـه بيـان تاريخ اختصـاص داده اسـت. درباره جايـگاه تاريـخ در قرآن 
كريـم و بـه صـورت عام متون دينـى، چند بحث را مى تـوان مطرح كرد. يك بحـث نوع نگاه 
و حكمـت پرداختـن بـه تاريخ در قرآن كريم اسـت و نكتـه ديگر گزاره هاى تاريخى اسـت كه 
در قـرآن و متـون دينـى به چشـم مى خورد كـه هـر دو داراى اهميت اند و جاى بحـث فراوانى 
دارنـد. انصافـاً بايـد اقـرار كنيم كـه هنـوز كارى درخور دربـاره جايـگاه تاريخ در قـرآن صورت 

نگرفتـه اسـت و ايـن بحث، در محافـل حوزوى جاى خـودش را باز نكرده اسـت. 
خـود قـرآن كريـم علـت پرداختن به تاريخ را مشـخص كرده اسـت. بحث هـا در اين بـاره زياد 
اينجـا بنابـر نياز، بحث تفكـر و عبرت آمـوزى و قصص را مطـرح مي كنيم: "لقد  اسـت؛ امـا در
كان فـى قصصهـم عبـره الولـى االلبـاب". 1 قـرآن بـه اين دليـل بـه داسـتان هاى تاريخى 
مى پـردازد كـه مى خواهـد حقايـق را بيـان كنـد. قـرآن سـنت هاى الهـى حاكـم بـر تاريـخ را 
در قالـب قصـه و داسـتان بيـان مي كنـد و مهم تـر آنكـه خـود مى فرمايـد بيـان ايـن قصص 
بـراي تفكـر و عبرت اسـت. قـرآن از تاريخ به عنـوان ابزار اسـتفاده مى كند. بيان تاريـخ ابزارى 
اسـت در مسـير هـدف و قـرآن به خوبـى از تاريـخ در ايـن زمينه بهره بـرده اسـت. اين همان 

تاريخ نگـرى و نـوع نگاه قـرآن به تاريخ اسـت. 
در بحـث تاريخ نـگارى قـرآن و چگونگى نقـل تاريخ در قـرآن نيز بحث هاي متعـددى مطرح 
اسـت. ويژگى هـاى گزاره هـاى تاريخـى قرآن چيسـت؟ يكى كوتاه بـودن و گزينشـى بودن و 
نپرداختـن بـه زوائد اسـت. قرآن كمتر بـه زوائد مي پردازد. براى اين مسـئله شـواهد زياد وجود 
دارد. بايـد وارد آيـات شـويم. بـراي مثـال به قصه حضرت يوسـف كه از زيباتريـن و بلندترين 
قصه هـاى قرآنـي اسـت مراجعه كنيد. نوع بيـان قرآن دربـاره قصه حضرت يوسـف را با آنچه 
در متـون تاريخـى آمـدهـ  مثـل تاريخ طبـرى و مانند آن كه به تاريخ رسـل و امـم پرداخته اند 
ـ مقايسـه كنيـد. بسـيار بـا هم تفـاوت دارند. قـرآن به نقاطـى مى پـردازد كه كليدى اسـت و 
مى توانـد پيـام تربيتـى براى انسـان داشـته باشـد يا با مسـائل دينـى و هدايت بشـر  ارتباطى 
دارد؛ بنابرايـن قـرآن بسـياري اوقـات به ذكر اسـم، تاريخ، روز و مـاه و مانند آن نمى پـردازد. در 
اينكـه چنـد نفر در ماجرا دخالت داشـتند و بـا چه مركبى حركت كردنـد و چگونه عمل كردند، 
قـرآن بـه همـان مقـدارى وارد جزئيـات مى شـود كه بـراى هـدف عبرت آموزى و تفكـر الزم 
اسـت. ويژگى هـاى نقـل تاريـخ در قرآن بيـش از اينها اسـت و االن فكر نمى كنم الزم باشـد 

وارد آنها شـويم. 
نكتـه مهـم ديگـر ايـن اسـت كـه مـا طلبه هـا هـر كارى كنيـم نمى توانيـم فـارغ از تاريـخ 
حركتمـان را ادامـه دهيـم و دليلـش اين اسـت كه قرآن كريم عنايـت خاصى به تاريـخ دارد و 
مـا نمى توانيم از قرآن جدا شـويم، نمى توانيم مسـير علمـى و تبليغى مان را از قـرآن جدا كنيم. 
اگـر بـه قـرآن مراجعـه كنيد مي بينيـد در جاى جـاى قرآن بـا گزاره هـاى تاريخـى مواجهيم و 
ايـن اقتضـا مى كنـد در فضاى حـوزوى نگاه جدى ترى به مسـئله تاريـخ بيندازيم، به خصوص 
تاريـخ از منظـر قـرآن و تاريـخ در قـرآن؛ مخصوصـاً با هدفى كـه قـرآن از بيان تاريـخ دارد و 
هميـن تحقيقـات تاريخى و مطالعات تاريخـى در حوزه را از جاهـاى ديگر متمايز مى كند؛ چرا 
كـه مـا اگـر تاريـخ را مطالعه مى كنيـم، هدفمند مطالعـه مى كنيم و بـه تاريخ به صـورت يك 
حركـت ارزش مدارانـه مى نگريـم؛ بنابرايـن مقاالتى كه تدويـن مى كنيم، بايد در همين راسـتا 

باشـد. اگـر كسـى مقاالت موجود در نشـريات حـوزوى يا نشـريات تاريخى مرتبط با حـوزه را 
مقايسـه كنـد با مقاالت نشـريات غيرحـوزي، به خوبـى مى تواند اين تفـاوت را احسـاس كند. 
ضرورتـي نيسـت كه به همه قسـمت هاي تاريـخ بپردازيم. بايد سـراغ بخش هايـى برويم كه 
مـا را در مسـير رسـالت حوزوى مـان يـارى مي كنـد. تحقيق مـا بايد پيامى داشـته باشـد. گاه 
مى بينيـد مقاالتـى درباره اين نوشـته مي شـود كه فان حاكم و پادشـاه در فـان تاريخ، فان 
فتـح را انجـام داد يـا فـان ارتبـاط را با فان دولت مجاور داشـت و امثال اينها كه سـر تا پاى 
مقالـه جـز يك گـزارش تاريخى چيزى نيسـت و پيامى براى خواننـده ندارد و نـه تحولي و نه 

حركتـى در نـگاه مخاطب خود درباره هسـتى ايجـاد مي كند. 
نكته ديگر اهتمام به آيات تاريخى در راسـتاى اهتمام به قرآن اسـت كه يكى از ضرورت هاى 
حـوزه اسـت. چه اشـكالى دارد كه درس آيات تاريخى در كنار دروس تفسـير، جزئـى از دروس 
حـوزوى باشـد؟ بعضـى از محققـان بزرگوار كتابى تدويـن كرده اند به نام تاريخ اسـام از منظر 
قـرآن. كارى كـه شـبيه آن قبـًا انجـام شـده اسـت به عنوان تاريخ اسـام بـه روايـت تاريخ، 
از منظـر قـرآن؛ امـا الزم اسـت كـه بيـش از اينهـا در حوزه ها مطرح شـود. بايد درسـى باشـد 
كـه طلبه هـا را بـا آيـات آشـنا كند، هـم با فضـاى تاريخى نـزول آيـات و تاريخ اسـام و هم 
گزارش هـاى صحيـح، گزارش هايـى كـه در قرآن كريـم آمده اسـت. به روايـات و متون دينى 
ديگـر نيـز بايـد توجه كـرد. اهل بيت)عليهم السـام( به تاريـخ توجـه كرده انـد. گاه در روايات، 
گزارش هايـى در مـورد تاريـخ و سـيره پيامبر)صلي اهلل عليـه وآله( يا تاريـخ اميرالمؤمنين)عليه 
السـام( يـا جريـان كربـا ديده مى شـود كه بسـيار ارزشـمندند. بعضـى از محققـان بزرگوار 
معاصـر اقـدام بـه اسـتخراج اين گونـه روايـات از دل متون حديثـى كرده اند. شـايد بتوان گفت 
يكـى از آثـار خـوب در دوره هـاى اخير، موسـوعه التاريخ االسـامى جناب اسـتاد محمدهادى 
يوسـفى غروى اسـت كه با اين هدف نگاشـته شـده اسـت. ايشـان مجموعه نقليات تاريخى 
موجـود در متـون تاريخـى و متون روايى را اسـتخراج كرده و گاه همـراه با تحقيق و تعليل، به 

 اختصار ارائه كرده اسـت. 
دربـاره توجـه اهل بيت)عليهـم السـام( به تاريخ اسـام بايد گفـت در برخـى از منابع تاريخى 
جملـه اى را بـه امام سـجاد)عليه السـام( نسـبت مي دهند كه بـا اين مضمون اسـت: "ان كنا 
نعلـم مغـازى الرسـول اهلل كمـا نعلـم سـوره القـرآن: ما همان طـور كه سـوره هاي قـرآن را به 
بچه هايمـان و ديگـران يـاد مى دهيم، مغازى پيامبر را مى آموزيم". اين سـخن نشـان مى دهد 
تعليـم مغـازى و روايـات تاريخى و جنگ هـا و حوادث پيامبـر در درجه اهميـت، هم پاى تعليم 
قـرآن اسـت. دليلـش هم اين اسـت كـه هر دو يك هـدف را دنبـال مى كنند؛ يعنـي چنان كه 
از خـال تعليـم قـرآن و مطالعه قـرآن مي توان به اهداف تربيتى دسـت يافـت، از خال تعليم 
تاريـخ يـا تعلـم تاريـخ مى توان بـه آن هدف رسـيد. به هر حـال هم در قـرآن كريـم و هم در 
متـن روايـات، اهتمـام به تاريـخ وجود دارد و بـزرگان ما از رجاليان و محدثـان تا فقها، به تاريخ 
اهتمام ورزيده اند و شـاهدش هم اين اسـت كه اگر به فهرسـت ها نگاه كنيدـ  مثًا فهرسـت 
نجاشـى، فهرسـت شـيخ طوسـى، فهرسـت دينورى و امثال اينها ـ تعداد زيادى آثار تاريخى 
منسـوب بـه محدثان شـيعى و فقهاى شـيعى مي بينيـد. در كتاب مكتب حديثى قم2 بخشـي 
از آن منعكـس شـده اسـت. در ايـن اثر آمده اسـت در حـوزه حديثى قم تا عصر شـيخ صدوق، 
محدثـان تعـداد زيـادى آثار، آن هم فقـط درباره تاريخ اسـام تدوين كرده اند. بـراى من جالب 
اسـت. مرحـوم نجاشـى از اثـرى از يكـى از محدثـان قم يـاد مي كند كـه درباره اخبـار خلفاى 
عباسـى اسـت. تعبير مرحوم نجاشـى اين اسـت كـه اين كتاب بالـغ بر ده هـزار صفحه حجم 
دارد. عجيـب اينجـا اسـت كه از محـدث انتظار مـى رود احاديث فقهى و ماننـد آن را نقل  كند؛ 
در حالـي او دسـت بـه تدوين كتابى بـا چنين حجمي آن هـم درباره اخبار خلفـا مي زند. چنين 

آثـاري اهتمام بـه تاريخ در جوامع علمى شـيعه را نشـان مى دهند. 

 بـا توجـه بـه مطالبى كـه فرموديد اين گونه اسـتنباط مى شـود كه قـرآن روش 
خاصـى بـراى نقـل تاريخ و برداشـت از تاريـخ ارائه مى كنـد و ما بايد بر اسـاس 



آن، تاريـخ را نقـل كنيـم يـا بـه اسـتنباط تاريـخ 
بپردازيم؟

اسـتاد: فرمايـش شـما درسـت اسـت. اجمـااًل مى تـوان از 
عرايضـم ايـن نتيجـه را گرفـت كـه بهتريـن روش بـراى 
پرداختـن بـه تاريخ همان روشـى اسـت كـه قـران كريم در 
پيـش گرفته اسـت و امـا مفهوم اين سـخن اين نيسـت كه 
مـا همچـون قـرآن، بخش هاى ديگـر تاريـخ را كه احيانـاً از 
درجـه اهميـت كمترى برخوردار اسـت و بيان جزئيات اسـت 
ناديـده بگيريـم و بگوييـم بخش اصلـى و عبرت آمـوز حادثه 
را نقـل كرديـم. روش قـرآن بيـان كليـات و خطـوط كلـى 
اسـت؛ مثـًا در مسـائل كامـى، اعتقـادى، اخاقـى، فقهى 
و تشـريعى بـه كلياتـى مى پـردازد و تفاسـيرش را در روايات 
مى بينيـم. در تاريـخ هـم همين طور اسـت و خطـوط كلى را 
ترسـيم مى كند و چه بسـا ما بـراى تبييـن آن حادثه تاريخى 
و تحليـل بهتـرش، نيازمند رجـوع به روايات تاريخى باشـيم. 
ايـن منافاتـى نـدارد كـه روش را از قـرآن  اخـذ كنيـم و در 
عيـن حال تحفـظ بر روايات صحيح تاريخى داشـته باشـيم. 
نكتـه اى كه بايـد از قرآن آموخت و به كار بسـت، در پردازش 
تاريـخ اسـت. ايـن بايـد بر تمـام نوشـته هاى ما حاكم شـود 
و طبيعتـاً، هـم در تحقيقـات و پژوهش هـا خودش را نشـان 
مى دهـد و هـم در برنامه ريزى هـا بـراى پيشـبرد تدريـس و 

تعليـم و تحصيـل تاريـخ در حوزه. 
در تأليفـات تاريخـي بحثـى مطرح اسـت و آن اين اسـت كه 
اگـر بخواهيـم بـر مشـى تاريخ نـگاران حركـت كنيـمـ  كه 
تاريخ را بر محور حكام و پادشـاهان و سـاطين نوشـته اندـ  
سـراغ متن جامعـه نرفته ايم؛ به همين دليـل تاريخ اجتماعى 
كم رنـگ و ضعيف اسـت. محور خلفـا و پادشـاهان اند. تاريخ 
طبـرى يـا تاريـخ يعقوبـى را ورق بزنيـد. در حقيقـت تاريـخ 
الخلفـا و حـكام و سـاطين اند. ايـن نكتـه اي اسـت كـه در 
نـگارش تاريـخ بايـد مدنظـر قـرار داد. مي تـوان تاريـخ را بر 
محـور رهبران دينـى و رهبران الهى نوشـت؛ مثًا اگر كتابي 
دربـاره تاريـخ پيامبر نوشـته مى شـود، بـر محور انبيا نوشـته 
مى شـود. پرسـش ايـن اسـت كه چـرا بعـد از رحلـت پيامبر، 
كتـب تاريخي بر اين اسـاس نوشـته نشـده اند. تاريـخ را بايد 
بر اسـاس ائمه و معصومان)عليهم السـام( مي نوشـتند. اين 

كار را امـروز مـا مى توانيـم انجـام دهيم. 
در نكتـه اول اشـاره كـردم كـه در نـگارش تاريـخ بايـد بـه 
وضعيـت عمومى جامعـه توجه كـرد، يعنى تاريـخ اجتماعى. 
چنيـن تاريخي بسـيار درس آموز اسـت. بايـد نگاهي تحليلى 
و انتقـادى بـه تاريـخ اجتماعـى انداخت و تاريخ تحليلـى را با 
محوريت مسـائل تاريخـى اجتماعى تبيين كرد؛ مثـًا بعد از 
رحلـت پيامبـر، امت چه مسـيرى را طـى كردند و مـردم چه 
اخاقـى پيـدا كردند و عوامـل پيدايش چنين خلـق و خويى 
چـه بـود. اين خلقيـات چقدر مطابق بـا اصول اسـامى بود؟ 
مـردم چرا بعـد از رحلت پيامبـر، رجعت به جاهليت داشـتن؟ 

چه چيزي باعث شـد كه در كنار سـيره و سـنت پيامبر، سيره 
و سـنت ديگران براى مردم مهم شـد؟ بايد اين چراها پاسـخ 

داده شـوند و به درسـتى تحليل شـوند. 
ايـن يـك نـوع نـگاه بـه تاريـخ اسـت و نـگاه ديگـر، تاريخ 
توصيفى اسـت كـه در كتاب ها بسـيار مى بينيـد. مورخان در 
اين سـبك از تاريخ نگاري، بعد از رحلت پيامبر، سـراغ خلفاى 
سـه گانه مى رونـد و بعد بنى اميـه و بنى العبـاس و همين طور 
ادوار ديگـر. بـه ايـن مي پردازنـد كـه حاكم چه كرد و پادشـاه 
چـه كـرد، مـردم چـه كردنـد و چـرا اين گونـه شـدند و بايـد 
چطور مى شـدند. مورخان به سـمت تحليل و بيـان حوادث و 

پيامدهـا نرفته انـد، بلكه چگونگـى را توصيـف كرده اند. 
نكتـه ديگـر مربوط بـه روش حـوزه در نگاه به تاريخ اسـت. 
طبيعتـاً ايـن روش مبتنـي بر دقت هايى اسـت كـه در علوم 
دينـى و متـون نقلـى وجـود دارد و بـا بحث هـاي رجالـى و 
سـندى انجام مى شـود و بـا عرضه بر عقـل و اصول كامى 
و قرآنـي پيـش مـى رود و ايـن يكـى از امتيازاتـى اسـت كه 
دانش آموختـگان حـوزوى دارنـد؛ بنابرايـن تاريـخ اسـامى 
نيـز كـه بـه دسـت دانش آموخته حـوزوى تدويـن و تحقيق 
مى شـود، داراي چنيـن امتيـازي اسـت. او مجهـز اسـت و 
مي توانـد رجـال و سـند روايـات تاريخـى را بررسـى كنـد يا 
متـن روايـت را بـر اصـول قرآنـى، عقلـى و كامـى عرضه 
كنـد و ببينـد چنيـن روايتـي قابـل پذيـرش اسـت يـا خير؛ 
مثـًا كتـاب الصحيـح من سـيره النبـى االعظم)صلـي اهلل 
عليـه وآلـه( اثر 35 جلـدى عامه سـيدجعفر مرتضى عاملى، 
حاصـل يـك دانش آموخته و اسـتاد و محقق حوزوى اسـت. 
آيـا مي توانيـد در طـول تاريـخ نظيرى بـراى آن بيابيـد؟ آيا 
در غيـر حـوزه، تحقيقي نظيـر آن دربـاره پيامبر انجام شـده 
اسـت؟ اين كتاب بـه مصاف روايات شـبه دار تاريخى مي رود 
كـه با شـأن پيامبر)صلي اهلل عليـه وآله( تعـارض دارد و آنها 
را بـه چالـش و نقـد مي كشـد. اين اثـر به صـورت اجتهادى 
به مسـئله پرداخته و نمونه بسـيار ارزشـمندي اسـت. چنين 
تاريخـي بـا نـگاه يك اسـتاد محقق حـوزوى، با ابـزارى كه 
در اختيـار داشـتهـ  ابـزار رجالـى، كامـى، فقهى، تفسـيرى 
و ماننـد آنـ  اسـتخراج مى شـود. گونـه ديگـر ممكن اسـت 
تاريخ نـگاري اي باشـد كـه رواياتـى را مي پذيـرد كـه ابـداً با 

شـأن و سـاحت پيامبر سـازگار نيست. 

 بـا توجه به مطلبى كـه فرموديد اين گونه برداشـت 
می كنيـم كـه قـرآن بـه جـاى اينكـه به سـالطين يا 
تاريـخ تمـدن بـه معناى رشـد ابـزار در طـول تاريخ 
بپـردازد، نگاهـش به تاريـِخ جبهه حق و باطل اسـت 
و بـر هميـن محور، نبـرد بين حـق و باطـل را در ادوار 
مختلـف تاريخـى ترسـيم می كنـد. آيـا می توانيـم 
هميـن روش را در بيـان تاريـخ ائمه بـه كار گيريم؟

اسـتاد: همين طـور اسـت. نكتـه اى كـه فرموديـد يكـى از 

مهم ترين شـاخصه هاي تاريخ نـگاري قرآن كريم اسـت. اين 
كتـاب آسـماني در آيـات متعـددي، معيـار حق و باطـل را در 
اختيـار قاريـان و مخاطبانش قـرار مى دهد. ايـن كار را اواًل بر 
اسـاس معيارى كه خودش مشـخص مى كند و ثانياً با ارجاع 
بـه عقـل انجـام مي دهد. با توجـه به ايـن دو معيـار، تاريخ را 
نقـل مى كنـد و مخاطب را بـه قضاوت مى طلبـد. چهره حق 
و باطـل را از همـان آغـاز تاريـخ ترسـيم مى كنـد؛ مثًا قصه 
قابيـل و هابيـل را نقـل مى كنـد و معيـار به دسـت مى دهد. 
آن را در ضمـن قصـه ولـو از زبان هابيل بيـان مى كند: "انما 
يتقبـل اهلل مـن المتقين" يا اخاق كريمانه هابيـل را در قبال 
قابيـل در خـال داسـتان بيـان مى كنـد؛ يعنى هم داسـتان 
را گـزارش مى كنـد و هـم مـاك را بـه دسـت مى دهـد و 
همـان جا اخـاق را تزريق مى كنـد. مى گويد: "لَئِن بََسـطَت 
إِلَـيَّ َيـَدَك لَِتْقُتلَنِي َما أَنَاْ بَِباِسـٍط َيِدَي إِلَْيـَك َألَْقُتلََك: اگر تو 
بـراي كشـتن مـن دسـت دراز كنـي، من دسـت بـه قتل تو 
نمي گشـايم". 3 ايـن از مختصـات قرآن اسـت كه پيـام را در 

حين گـزارش منتقـل مي كند. 
نكتـه اى كـه اشـاره كرديـد، نكته خـوب و مهمى اسـت. چه 
خـوب اسـت كـه اين هنر را داشـته باشـيم كه شـاخصه ها را 
از قـرآن بگيريـم و تاريـخ را از ايـن پس بر اسـاس آن تدوين 
كنيـم. دربـاره تاريـخ پيامبـر اكـرم چند اثـر مي توان نـام برد 
كـه بـه روش قرآن كريم و شـاخصه هاى تاريخ نـگارى قرآن 
نگاشـته شـده اسـت؟ به جرئـت مى توانـم بگويم مـن اثري 
ايدئال سـراغ نـدارم؛ بله، آثارى هسـتند كه حوزويـان تدوين 
كرده انـد و بعضـاً پيام هاى اخاقـى را البـه الى گزارش هاى 
تاريخـى آورده انـد و تحليل هـاى خوبـى ارائـه كرده انـد؛ امـا 
فاصلـه زيـادي بـا آنچه بايـد شـود وجـود دارد. نمى خواهم از 
برخـى از آثـار نـام ببرم؛ چرا كـه ممكن اسـت از برخى ديگر 
فروگـذار شـود. مـا االن دربـاره تاريـخ پيامبر اكرم احسـاس 
خـأل مى كنيـم. اثـرى نداريـم كه از خـال آن هم بـه تاريخ 
حضـرت بتـوان دسـت يافـت و هـم به منـش و خلـق و خو 
و سـيره و سـبك زندگـى پيامبـر اكرم رسـيد؛ به گونـه اى كه 
وقتى آن تاريخ و سـيره را به دسـت فرد غيرمسـلمان و ناآشنا 
بـا پيامبـر مي دهيم، بگوييـم پيامبر چنيـن فردي اسـت. اگر 
كتاب هايي را كه درباره تاريخ اسـام نوشـته شـده، به چنين 
شـخصي بدهيم، شـايد حاصلش اين باشـد كه آن شـخص 
بگويـد "پيامبـر چقـدر جنگ كـرده و با چـه حوادثـى درگير 
بـوده اسـت!" امـا اينكه رسـول خدا)صلـي اهلل عليـه وآله( در 
خـال انبـوه اين حـوادث، خلق و خويـي كريمانه بـا خانواده 
داشـته و در مواجـه بـا آحـاد جامعـه و كـودكان و نوجوانـان 
چگونـه عمـل كـرده و اخاق جنگـى پيامبر چگونه بـوده، از 

خـال كتـب تاريخى فعلـى برنمى آيد. 
آقـاى دكتـر احمد احمدى از اسـتادان بزرگ حوزه و دانشـگاه 
زمانـي بـا جديت، تعـدادى از محققان و اسـتادان صاحب نظر 
حاضـِر تاريـخ را دعوت كـرد و دردمندانه همين نكته اى را كه 

نکته اى که باید از قرآن آموخت و به کار بســت، در پردازش تاریخ اســت. این باید بر تمام نوشــته هاى ما حاکم شود و طبیعتاً، هم در 
تحقیقات و پژوهش ها خودش را نشان مى دهد و هم در برنامه ریزى ها براى پیشبرد تدریس و تعلیم و تحصیل تاریخ در حوزه. 

۴٩



عـرض كـردم مطرح كرد. ايشـان مي فرمود االن ما براى معرفى شـخصيت پيامبـر به جهان، 
نيازمند اثرى تاريخي هسـتيم كه ممزوج با سـيره باشـد؛ يعنى ضمن اينكه حوادث به ترتيب 
تاريخـى مى آيـد، در جـاى خـودش گريـز زده شـود و چهـره پيامبـر تبيين شـود و اگـر پيامبر 
هجـرت مى كنـد، چرايـى هجرت و آثار هجـرت و به هرحال گونه هاى هجـرت از نظر قرآن و 
پيامبر مطرح شـود. توصيه هاى اخاقى پيامبر درباره زنان و كودكان و پيران و محيط زيسـت 
و ماننـد آن ديـده شـود؛ به گونـه اي كه فرد با خوانـدن كتاب بتواند نوع نـگاه پيامبر به حيوانات 
و طبيعـت را بـه دسـت آورد. در حقيقـت چنيـن اثـرى بايد بتوانـد چهره كامل پيامبـر نه فقط 
چهره حكومتى و جنگ پيامبر را ترسـيم كند. اين اثر متأسـفانه هنوز تهيه نشـده اسـت و در 
اختيار نيسـت؛ البته به تبع همان دعوتى كه ايشـان كردند، جلسـات زيادى منعقد شـد و طرح 
خوبى نوشـته شـد و گام هايى برداشـته شـده اسـت كه ان شـاء اهلل به مرحله تبديل هم برسد. 

 گاه اجـزاي تاريـخ را جـدا از هـم بررسـی مى كنيم؛ مثـًال می گوييـم فالن نبى 
آمـد و كارهايـى كرد و در ضمـن آن عبرت ها و سـنت هايى را بيـان می كنيم؛ ولى 
گاهـى نيز كل تاريخ بشـريت را سـيري واحـد تعريف می كنيم؛ يعنـی می گوييم 
حـوادث تاريخ از حضرت آدم خشـت خشـت چيده شـد تـا نوبت بـه دين خاتم 
و بعـد بـه ائمه رسـيد و اين سـير ادامـه پيدا مى كند تـا ظهور و رجعـت و قيامت. 
آيـا چنيـن نگاهى را می توان در قرآن جسـتجو كـرد؟ اينكه كل تاريخ بشـريت را 

سـيري واحد ببيند. 
اسـتاد: بايـد بـا دقـت مضاعفـى به آيـات نگريسـت. قـرآن كريـم تاريـخ را يـك حركت و 
مسـير مى بينـد كه هـر يك از شـخصيت هاى دينى، همچون انبيـا و اوصيا)عليهم السـام( و 
جانشينانشـان بخشـى از اين مسـير را پر كرده اند. هر نبى اسـتمراربخِش نبى پيشـين است و 
انبيـا همگـي در يك خـط و صراط حركت مى كننـد. هر يك تكميل كننده كار نبي پيشـين و 
مصـّدق او اسـت: "مصدقاً لمـا بين يديه". رسـول خدا)صلي اهلل عليه وآله( مصـّدق آن چيزي 
اسـت كـه انبيـاى پيشـين آوردنـد و نفى و تعارضـى بين دعوت انبيا نيسـت. اين خـود وحدت 
مسـير و وحدت هدف را نشـان مى دهد. سـخن قرآن كريم، از يك مسـير و از يك دين اسـت: 
يـنَ ِعنـَد اهللِّ اإلِْسـَاُم "4 "َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإلِْسـَاِم ِديًنا َفلَن ُيْقَبَل ِمْنـُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة  "إِنَّ الدِّ
ِمـَن الَْخاِسـِريَن". 5 قـرآن همه را به سـمت اسـام دعوت كرده اسـت. دعوت به "االسـام" 

دعـوت به همه انبيا اسـت. 
خيلـى وقت هـا بحث مى شـود رسـول خدا)صلـي اهلل عليـه وآله( قبـل از بعثتشـان، متدين به 
چـه دينـى بودنـد. بحث مى كننـد كه حضـرت بايد متديـن به دين عيسـى بوده باشـد؛ چون 
ديـن عيسـى حجت عصر بوده اسـت. مي پرسـند چـرا نمى گوييد رسـول خدا قبـل از بعثتش 
مسـيحى بـوده يـا اجـداد پيامبر، پـدر گرامـى پيامبر، اجـداد موحد پيامبـر، چرا متديـن به دين 
مسـيحيت نبوده انـد. پاسـخى كـه گاه داده مى شـود ايـن اسـت كه همـه اديان به سـمت امر 
واحـدى دعـوت مى كننـد. خطـوط كلـى و مشـترك ميـان اديان يـك امر اسـت و اگـر آنان 
متديـن بـه ديـن حنيـف و توحيـدي بـوده باشـند، در واقـع بر ديـن اسـام بوده انـد، چنان كه 
پيامبـر اكرم)صلـي اهلل عليـه وآلـه( قبـل از بعثتـش بـر دين حضـرت ابراهيـم بود كـه ديني 
توحيدي اسـت. در حقيقت دين عيسـى نيز چيزى غير از آن نيسـت و عيسـى)عليه السـام( 
نيـز بـه همـان چيزي دعوت مى كنـد كه ابراهيم و موسـى دعوت مى كنند و قرار اسـت پيامبر 
اكرم)صلـي اهلل عليـه وآلـه( بـا تفصيـل بيشـتر آن را معرفي كنـد. قطعـاً از آيات متعـدد قرآن 
مى تـوان ايـن تئـورى را به خوبـى فهميـد و اثبات كرد كه مسـير همـه انبيا و اوليا يك مسـير 

و يك خط اسـت. 

 در قـرآن كريـم برخـی داسـتان هاى تاريخى چندين بـار تكرار می شـود. دليل 
اين تكرار چيسـت؟

اسـتاد: تكرار آثارى دارد. تكرار گاه براي تأكيد اسـت و گاه اهميت مطلب را مى رسـاند. قرآن 
مي خواهد آنچه تكرار مي شـود اوقع در نفس باشـد و بيشـتر در جان بنشـيند. در آغاز عرايضم 
بـه ايـن نكته اشـاره كردم كـه قرآن از تاريخ اسـتفاده ابزارى مى كنـد و آن را همچـون ابزار به 
كار مي گيـرد و داسـتان هاى تاريخـى آن پيام هاى گوناگونى دارد. پس قـرآن گاه در جايي براى 
يـك پيـام اخاقـى و تربيتى به داسـتاني اشـاره مى كند و در جـاى ديگر بـراى پيامي ديگر به 
همان داسـتان اشـاره مى كند و اين از امتيازات تاريخ نگارى قرآن اسـت. نكته ديگر اين اسـت 
كه طبيعتاً اگر قرآن بخواهد چهره درسـتى از نبى اي يا قومي يا امتي ترسـيم كند، الزم اسـت 
ابعـاد مختلـف را بيـان كند. بلـه مي توان همچـون كتاب هاي داسـتانى و تاريخى از بسـم اهلل 
شـروع كـرد و تمـام داسـتان را در يك جـا آورد؛ اما قـرآن نمى خواهد بر ايـن روش عمل كند؛ 
چـون اصـًا كتاب داسـتانى و تاريخى نيسـت؛ اواًل اين گونه داسـتان نقل كردن بـا هدف قرآن 
سـازگار نيسـت و ثانيـاً زيبايى آيات قرآن، به تنوعي اسـت كـه دارد. با اين ويژگـي قرآن، قارى 
و خواننـده همـواره بـا يـك موضوع و يك محـور مواجه نيسـت. خداوند ضمن حفظ تناسـب 
ميـان آيات سـوره، بـه موضوعات متعدد اعتقـادى، اخاقى، تشـريعى و امثال آن مي پـردازد و 
پيام هـاى متناسـب را در كل قـرآن مي پراكند؛ به گونه اي كه مخاطب خسـته نمى شـود و آيات 
بـراي او هميشـه تازگـي دارد و از خـال مطالعـه يك سـوره به پيام هاي مختلفى دسـت پيدا 
مى كنـد؛ در حالـى كـه اگر بنا بـر اين بود كـه آن روش تاريخى دنبال شـود، مخاطب نهايتاً به 

يـك قصه كامل دسـت مى يافت نه بيشـتر. 

 در قـرآن كريـم دربـاره تاريخ يا جامعه به چه سـنت هاى ويژه اي اشـاره شـده 
اسـت. به مواردي از آنها اشـاره كنيد؟ 

اسـتاد: سـنت هاى تاريخى متعدد اسـت. در آثار مرتبط نيز درباره آنها بحث شـده اسـت؛ اما 
يكـى از سـنت هاى مهمى كه با مباحـث تاريخى ارتباط دارد، سـنت آزمايـش، ابتا و امتحان 
اسـت. خداونـد متعـال در قـرآن كريـم بيـان مي كنـد همـه امت ها مبتـا به سـنت آزمايش 
بوده انـد. قـرآن بـراى اينكـه بـه امت هـاي پيش رو هشـدار دهـد و بگويـد آنان نيز به سـنت 
آزمايش مبتا خواهند شـد و از اين مسـئله مسـتثنا نيسـتيد، مي فرمايد پيشـينيان را آزمايش 
كرديـم و از ايـن آزمـون، كسـانى سـربلند بيـرون آمدنـد و بـه موفقيـت رسـيدند و برخي نيز 
شكسـت خوردند. قرآن كريم آنان را و دليل شكست شـان را معرفى مى كند و آن را هشـدارى 
بـراى مخاطبـان قـرار مى دهد. اگر كسـي مي خواهـد در اين بـاره مطالعه كند مي توانـد به آثار 
شـهيد صدر، شـهيد مطهرى، اسـتاد مصباح يـزدى و آثار ديگر بـزرگان كـه در دوره هاى اخير 

تدويـن شـده مراجعه كند. 

 لطف كنيد به چند نمونه اشاره كنيد؟
اسـتاد: جامعه و تاريخ اثر شـهيد مطهرى، جامعه و تاريخ از نگاه قرآن اثر اسـتاد مصباح يزدي، 
سـنت هاى تاريـخ در قـرآن اثـر شـهيد صدر مناسـب اسـت و اخيراً هم جنـاب آقاى دكتـر جواد 
سـليمانى كتاب امور فلسـفه تاريخ را تدوين كرده اند كه جامعه المصطفى منتشـر كرده و كتاب 
درسـى اسـت. بحث هاى خوب و مناسـبي در آن آمده اسـت. فلسـفه تاريخ جزو بحث هاى بسيار 

مهـم و الزم اسـت كه طلبه ها بايـد آن را در مطالعات شخصى شـان لحاظ كنند. 

 آيـا بررسـی تاريخ در قـرآن روش خاصى دارد؟ در اين بررسـی چه موضوعاتى 
را بايـد بيشـتر مدنظر قرار داد؟ ممكن اسـت موضوعاتى باشـد كـه روي آنها كار 

نشـده يا نيازمند كار بيشـترى هستند. 
اسـتاد: دو محـور كلـى وجـود دارد: يكـي بحـث تاريـخ پيش از اسـام اسـت، يعنـي تاريخ 
انبيـا، امت هـاى پيشـين و شـخصيت هاى مرتبط بـا آنها و بخش ديگر، تاريخ اسـام اسـت. 
يكـى از راه هـا اين اسـت كه شـخص بتواند مظـان آن را بيابد؛ چون كل قـرآن را نمى تواند با 



ايـن هدف مطالعه كنـد. دربـاره تاريخ پيش از اسـام آثارى 
داريـم و كتاب هايـى بـر همين اسـاس تدوين شـده اسـت؛ 
يعنـى تاريـخ انبيـا را بر اسـاس آيات قـرآن تدويـن كرده اند 
و آيـات را نيـز در آن منعكـس كرده انـد. كتاب هايـي كـه با 
عنـوان قصـص قـرآن تدوين شـده، بر همين اسـاس عمل 
كرده انـد. دربـاره تاريخ اسـام نيـز مثًا تاريخ پيامبر اسـام 
اثـر مرحـوم دكتر آيتى به مناسـبت حوادث تاريخ اسـام، به 
آيـات نيـز اشـاره يـا آدرس آن را ذكر مى كنـد. جناب محقق 
بزرگـوار آقـاى يعقوب جعفرى نيـز در تاريخ اسـام از منظر 
قـرآن بـه ذكـر آيـات به صـورت گزينشـى پرداختـه و آيات 
مهـم را آورده اسـت. همچنيـن موسـوعة تاريخ االسـامى 
اثر اسـتاد محمدهادى يوسـفى غروى با اين هدف نگاشـته 
شـده اسـت. هـدف از اين كتـاب دو چيز اسـت: يكـى بيان 
نقليات شـيعى دربـاره حوادث تاريخـى و دوم تدوين و تأليف 
تاريـخ بـر محور تركيب نزول قرآن. ايشـان بـه ترتيب نزول 
آيـات و سـوره ها توجـه داشـته و بر همين اسـاس، تاريخش 
را تدوين كرده اسـت. در سـه جلد اول كتاب كه دوره پيامبر 
اكرم)صلـي اهلل عليه وآله( اسـت، به مناسـبِت حـوادث، آيات 

نيز ذكر شـده اند. 
ايـن بـاز تمـام راه نيسـت و هنـوز احسـاس مى شـود بايد در 
ايـن زمينـه كارى كرد. چند سـالى اسـت دغدغه شـخصى ام 
هميـن اسـت و گاهـى كاس هايـى در ايـن زمينـه برگـزار 
كـرده ام؛ مثـًا كاسـى در مؤسسـه امـام خمينـى داريـم با 
موضـوع "كاربرد تاريخ عصر نزول در تفسـير قـرآن". در آنجا 
عمـًا بـه همين بحـث مي پردازيـم؛ يعنى به بسـتر تاريخى 
نـزول آيـات و چرايـى نـزول توجه مي كنيـم. واقعاً احسـاس 
نيـاز كرده انـد كه بايـد اثرى مفصل تـر از آنچه آقـاى يعقوب 
جعفـرى نوشـته اند و بـا تتبـع كامل تـر و بيـان تمامـى آيات 
مرتبـط بـا حـوادث نوشـته شـود؛ مثـًا در سـوره آل عمران 
شـصت آيـهـ  از آيـه 121 تـا 180ـ  وجـود دارد كـه مرتبـط 
بـا جنـگ اُحـد اسـت. اواًل تتبـع در آيـات بايـد كامل باشـد؛ 
يعني آيات تاريخي همگي جسـتجو شـوند؛ ثانياً ديدگاه هاى 
مفسـران فريقين جمع آوري شـود و تحقيق كافى در اين باره 
صـورت گيـرد. عيـن هميـن نيـاز را در مـورد تاريـخ پيش از 
اسـام داريـم. دربـاره تاريخ انبيـا، دردمندانه بايـد عرض كنم 
مـا در حـوزه بـه تاريـخ انبيا جفـا مى كنيـم و طلبه مـا وقتى 
دوره سـطح را تمـام مى كنـد و وارد عرصـه منبـر و تبليـغ و 
تدريـس و ماننـد آن مى شـود، مطالعـه اش از تاريـخ اسـام 
در حـد يكـى دو تـا كتـاب مطالعاتـى اسـت و مطالعـه اش از 
تاريـخ انبيا در حد صفر اسـت. منظورم مطالعـه به معناى كار 
كاسـيك اسـت. بله، گاه شـخص خودش انگيزه اى داشـته 
و مطالعاتي شـخصى انجام داده اسـت؛ اما در حوزه برنامه اى 
بـراي ايـن كار تعريـف نكرده ايم كـه دسـت كم اطاعاتى از 
تاريخ انبيا داشـته باشـيم. به تبع همين كم توجهي، متأسـفانه 

آثـارى كـه قابل قبولى و دقيق باشـند و گرفتـار گزارش هاى 
اسـرائيلى در مورد تاريخ انبيا نباشـد، خيلى كم اسـت. عرب ها 
كارهـاى جسـته و گريختـه اى كرده انـد و مـا آن را ترجمـه 
كرده ايـم؛ مثـا قصـص قرآنى به ترجمه صدر باغـى از اين 
دسـت آثـار اسـت. اگر كسـى از من سـؤال كند اثـري درباره 
تاريـخ انبيـا معرفـى كن كـه واقعـاً قابـل اطمينـان و ايدئال 
باشـد، من سـراغ ندارم. بله، آثار زياد نوشـته شـده اسـت؛ اما 
اثرى نداريم كه در آن تتبع كامل باشـد و از روايت اسـرائيلى 
بـه صورت جـدى اجتناب و بـه روايات اهل بيـت توجه كافى 
كرده باشـد و به زبان فارسـي سـليس تدوين شـده باشد. اگر 
انجـام شـده بـود، دسـت كم مي توانسـتيم آن را متن درسـى 

قـرار دهيم. 
آخريـن نكتـه را عـرض كنم. چيزى كه سـال ها اسـت ذهن 
مـن را مشـغول كـرده و در جلسـات مختلـف آن را عـرض 
كـرده ام و گام هايى هم به سـمت آن برداشـته ايم، اين اسـت 
كـه دربـاره تاريـخ انبيا االن نـه در حـوزه و نه در دانشـگاه ها 
ـ دانشـگاه هاي خارجـي را اطاع ندارمـ  تاشـي نمي شـود. 
راجـع بـه تاريـخ انبيا در ايـران نيازمند رشـته اي هسـتيم كه 
دسـت كم تا مقطع كارشناسـى ارشـد ادامه داشـته باشد. فكر 
مى كنم شـأن انبيا در حد تأسـيس يك رشـته در مقطع ارشد 
باشـد. ما بـراى موضوعات مختلفـى كه به مراتـب از اهميت 
پايين تـري برخوردارنـد، رشـته در سـطح دكتـرى و ارشـد و 
سـطح سـه تأسـيس مى كنيم؛ اما براى تاريخ انبيا كه در آن، 
هـم تاريـخ مطرح اسـت و هم سـلوك و سـيره ايـن بزرگان 
و هـم آيـات و روايـات فراوانـي در مـورد آنـان داريـم، كاري 
نكرده ايـم. در روايـات اهل بيـت بـه تاريـخ انبيـا توجـه ويژه 
شـده و ائمـه معصوم)عليهـم السـام( در بحث هـاى تربيتى 
بسـياري از اوقـات مثال هايـى از تاريـخ انبيـا و حكمت هـاى 

زندگـي ايشـان آورده اند. 

 سنت هاى آنها در امت اسالمى پياده خواهد شد؟
اسـتاد: بله، پياده خواهد شـد، بـه تعبير روايـات طابق النعل 
بالنعـل. آنچه بر سرشـان آمـده، در مورد ما نيز صادق اسـت. 
مكـرر در جاهـاى مختلف گفتـه ام كه ما نياز به رشـته تاريخ 
انبيا داريم و عذرى كه گاهى برخى از دوسـتان و اسـتادانمان 
مى آورنـد، ايـن اسـت كـه ما هنـوز منبـع كافي، متـن كافى 
و اسـتاد بـه قـدر كافـى نداريـم؛ امـا اينهـا نمى توانـد عـذر 
باشـد. خيلـى از رشـته ها بوده اند كـه با هميـن محدوديت ها 
مواجـه بودنـد؛ امـا كم كـم و بـا توجـه بـه نيـازى كه بـوده، 
افـرادى احسـاس تكليـف كرده انـد و به تأسـيس آنها همت 
گماشـته اند. فكـر مى كنـم ايـن دو كار در عرصـه تاريخ الزم 
اسـت. درباره تاريخ انبيا هم بايد رشـته اي تأسـيس شود و هم 
آثـاري بـراى آمـوزش طلبه ها تدوين شـود. به هر حـال بايد 

فكـرى بـراى ارتقاى سـطح معلومات ايشـان كرد. 

 روش و برداشت تاريخ از قرآن، همان روش فقهى و 
اصولى است يا اصول و قواعد ديگري می طلبد؟

اسـتاد: در كل مى شـود گفـت همـان اسـت. همان طور كه 
اشـاره كـردم در بحث هـاى تاريخـى بـا روايـات مواجهيم و 
در روايـات هـم بـا سـند و متـن مواجهيـم. طبيعتـاً بايد نقد 
سـندى را داشـته باشـيم و در تاريخ مسـتغنى از نقد سندى و 
نقد محتوا نيسـتيم. محتـوا را همان طور كـه در روايات فقهى 
گفته انـد بـر عقـل عرضه كنيـد، در اينجا نيز بـر عقل عرضه 
مي كنيـم و عقـل نقـش مهـم و كليـدى در بررسـى روايات 
تاريخـى دارد؛ البتـه ممكن اسـت بـه فراخور موضـوع تاريخ، 
از ابـزار ديگـرى هم اسـتفاده كنيـم. مثًا گاهـى در فقه با دو 
دسـته روايت متعارض مواجه مى شـويم. فقيه آنها را بررسـى 
مى كنـد و مى گويد "تعارضا تسـاقطا" و سـراغ اصـل و مانند 
آن مـى رود. در تاريـخ نمى توانيم اين كار را بكنيم. بايد نهايت 
اجتهـاد و تاشـمان را بـه كار ببريـم تا دسـت كم به معرفتي 
ظّنـى برسـيم. گاه ديـده ام برخى از كسـانى كه مـذاق فقهى 
دارنـد، در بررسـى تاريخـى از همان روش اسـتفاده مى كنند؛ 
مثـًا اگر تعارضي باشـد سـريع تسـامح به خـرج مي دهند و 
كل حادثه را منكر مى شـوند. بعضى از محققـان ما در روايات 
جمـع قرآن توسـط ابوبكـر، هميـن كار را كرده انـد. در تاريخ 
خيلـى وقت هـا بـر اسـاس هميـن روايـات ظنـى و تجميـع 
قرائـن و شـواهد به قدر متيقنى مي رسـيم. بله ممكن اسـت 
در جزئيـات بـه يقين نرسـيم و بـه معرفتي ظنى برسـيم؛ اما 

اصـل حادثـه را ديگـر نمى توان منكر شـد. 
بنابرايـن مي تـوان گفت در تاريـخ نيز از همان روش سـندى 
و متنى اسـتفاده مي كنيم و مسـتغنى از آن نيسـتيم؛ هرچند 
بعضـى در طـول تاريـخ و همچنيـن امـروزه، حسـاب تاريخ 
را از فقـه جـدا مى كننـد و ارزشـي كـه بـراى فقـه قائل انـد 
بـراى تاريـخ قائـل نيسـتند. دقت هـاي فقهـي را در تاريـخ 
نمى كننـد و نتيجـه آن ايـن مى شـود كـه گاه نقليات ضعيف 
و نادرسـت دربـاره حـوادث بسـيار مهـم تاريخـى مثل مقتل 
سيدالشـهدا)عليه السـام( منتشـر مى شـود؛ مثـًا كاشـفي 
سـبزواري در روضـه الشـهداء از آنجـا كـه دقت هـاي فقهي 
را در مباحـث تاريخـي بـه كار نگرفته، بسـياري از حـوادث را 

خيلـي راحت قبـول كرده اسـت. 
 خيلى ممنون. 
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کارکردهای «تحصیل تاریخ» در حیات صنفی 
طّالب و «اهداف تحصیلی» آن

حجت االسالم سعید هاللیان*

اشاره
مثـال دیگـر که اهمّیـت کار تاریخى در تصحیح نگرش اسـتنباطى را نشـان مى دهد، در بـاب یکى از قواعد فقهى بسـیار معروف 
و مـورد اسـتناد، یعنـى قاعده"علـى الَیـد ما أخَذت حّتـى تؤّدیه" مى باشـد که در عین سـیطره بر فقـه، در هیچکـدام از مجامع 
روایـى شـیعه وارد نشـده اسـت. شـاید همیـن ذهنّیت سـیطره یافته سـبب مسـّلم انگارى ایـن قاعده گشـته و اغلب بـه دیده 
تاریخـى بـدان نگریسـته نمى شـود. در این میـان، امام خمینـى (ره) بـا بکارگیرى ایـن نگـرش و در تتّبعى تحسـین برانگیز، به 
نتایـج مهمـى در بـاب ایـن قاعده دسـت یافته انـد. این قاعده مشـهور، در کتـب آماده  شـده براى نقـل "اصول متلقـات" وجود 
نـدارد و فقهـاى قدمـا نیـز از آن در مقـام احتجـاج با مخالـف و به عنوان مـروّى از اهل تسـّنن یـاد مى کرده انـد، اّما پـس از آن، 
تطـّور و تحّولـى توسـط ابن ادریـس حّلـى رخ مى دهد که زمینـه پذیرش ایـن روایـت در فضاى فقهى شـیعه را فراهـم مى کند. 
او در مواضـع متعـّددى از کتاب"سـرائر" به طـور قاطـع و صریح ایـن روایت را بـه پیامبراکرم صّلى اهللا علیه و آله  و سـّلم نسـبت 
مى دهـد. 1- ایـن اقـدام، تاثیـر خـود در فقـه شـیعه را بـر جـاى نهـاد و فقهـاى بعـدى نیز بـه  ضـرس قاطع ایـن روایـت را به 
پیامبراکـرم  صّلـى اهللا  علیه و آله  و سـّلم نسـبت دادنـد. 2- پس از آن، این قاعده به گونه  اى مسـّلم و نهایى  شـده نـزد فقها تلّقى 
و پذیرفتـه شـد، ولـى با توجه به سـیر تاریخى یادشـده و نحـوه ورود مرّدد این قاعده به فقه شـیعه و اسـتقرار و جایـگاه یافتن 

در آن، حداقـل مى تـوان ایـن مسـأله را قابل تأّمل بیشـتر و بازنگرى دانسـت. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجـت االسـام سـعيد هاليـان دانش آموخته حـوزه علميه و داراى تاليفاتى چـون: دانش تحصيل دانش و نگاهى به حوزه؛ جايگاه شناسـى توصيفىـ  تحليلى روحانيـت و حوزه هاى 

است.  علميه 



مقدمه 
پرداختـن بـه "تاريـخ" بـراى هـر انسـان جويـاى حقيقـت، 
نيـازى غيرقابل چشم پوشـى اسـت، لكـن اين نيـاز ضرورى 
بـراى فراگيران و پژوهنـدگان دانش ها و نيز دسـت اندركاران 
مقوالتـى چون فرهنگ، اجتماع، سياسـت و حكومـت و. .  .، 
از جملـه طـّاب و روحانيان، اهمّيت و ضريبـى چندين برابر 
مى يابـد. بـا اين حـال، تحصيل ايـن دانش و نيـز پژوهش در 
عرصـه آن در حيـات تحصيلـى و صنفـى طـّاب از جايگاه 
بايسـته خـود برخوردار نيسـت و بلكه، وضعّيتـى نامطلوب بر 
ايـن عرصه در سـطوح گوناگون آموزشـى و پژوهشـى حاكم 
اسـت. بخشـى از اين مسـأله به عدم توّجه به نقش اساسـى 
ايـن دانـش در تحقـق اهـداف صنفـى حوزويـان و بخـش 
ديگـرى بـه مشـخص نبـودن اهـداف تحصيل تاريـخ براى 
طـّاب باز مى گـردد و البته، عوامل متعّدد ديگـرى نيز در آن 
دخالـت دارد. در اين نوشـتار، نخسـت به فوايـد و كاركردهاى 
تحصيـل تاريخ در حيات صنفى طـّاب و در ادامه، به اهداف 
آموزشـى تحصيل اين دانش توسـط آنان پرداختـه مى گردد. 
بخش نخسـت( فوايد و كاركردهاى تحصيـل تاريخ در حيات 

طّاب  صنفى 
الف( در عرصه استنباط و فهم متون دينى

آگاهـى از برخـى زوايـا و ابعاد تاريـخ، از جملـه پيش نيازهاى 
وصـول بـه توانايـى اجتهاد مى باشـد. جهت روشـن تر شـدن 
چنيـن نيـازى، بـه برخـى از كاربردهـاى تاريـخ در عرصـه 

اسـتنباط و فهـم متـون دينـى اشـاره مى گردد. 
الف. 1( فهم رفتار و گفتار معصومان عليهم الّسام 

سـيره  و  اسـام  صـدر  تاريـخ  از  كافـى  شـناخت 
معصومان عليهم الّسـام تأثيـر زيـادى در شـناخت فضـاى 
آيـات، شـرايط زمانـى و مكانـى صـدور روايـات، فهـم لحن 
روايات، كشـف قرائن و شـواهد، آگاهى از شـخصّيت و سيره 
فردي و اجتماعي، گفتاري و رفتاري معصومان عليهم الّسـام 
 در شـرايط مختلف و نحوه برخورد آنها با موضوعات مختلف 
علمـى، اجتماعـى، فرهنگـى و. . . دارد. همچنيـن، در پاره اى 
مـوارد، فهم دقيـق كام معصومان عليهم الّسـام يـا حداقل 
پرهيز از برخى خطاها در فهم سـخنان ايشان عليهم الّسـام، 
متوقـف بـر آگاهى هـاى تاريخـى مى  باشـد. به طـور مثـال، 
برخـى "تقيـه" را به مثابـه اصلـى پنداشـته اند كـه هـرگاه از 
جمـع نصـوص درمانـده يا به موارد خاف مشـهور يـا قواعد 
ديگـر برخوردنـد، بـدان تمّسـك جسـته و مسـأله را ختم به 
خيـر مى نماينـد، درحالى كه تقيـه، واقعّيتى تاريخى اسـت كه 
بايـد در هـر مورد بـا قرائن و شـواهد كافى احراز گـردد. عدم 
توّجـه بديـن نكتـه، گاه نتايـج غيرقابـل قبولـى را بـه  دنبال 
دارد؛ ماننـد آنكـه گفتـه شـود كـه امام صادق عليه الّسـام در 
ايـن مـورد، در برابـر فتواى شـافعى تقيـه نموده اسـت، حال 
آنكـه شـافعى )150 ـ 204ه. ق( دو سـال پـس از شـهادت 
امام صادق عليه الّسـام)83ـ  148ه. ق( بـه دنيـا آمـده اسـت! 
بررسـى آراء، آثـار و تاثيـرات علمـِى فقهايـى كـه بـه كار 
تاريخـى اهتمـام داشـته و در عمليـات اسـتنباط از آن به طور 
مناسـب بهـره مى جسـتند، نشـانگر اينسـت كـه ديدگاه ها و 
مباحـث چنين فقهايـى از عينّيـت، اتقان و دقـت، جامعّيت و 
پويايى بيشـترى برخـودار بوده و ضمن برخـوردارى از روندى 
طبيعى تـر از افتـادن در حيطه حـاالت انتزاعـى بى ثمر و فقه 
افتراضـى نيـز در امـان مى باشـند. آيـت اهلل بروجـردى، امـام 
خمينـى و شـهيد صـدر را مى تـوان ُمُثـل اعاى ايـن امر در 

دوران معاصـر دانسـت كـه هـر يـك بـه  نحوى و با سـبك 
خـاّص خـود در ايـن زمينه مى درخشـد. 

الف. 2( سير طبيعى اجتهاد 
روش اسـتنباطى برخى فقهاى عظام بر بررسى تاريخى روند 
مسـائل مبتنى اسـت، بدين  صورت كه با بررسـى مسـأله در 
كتـاب، احاديـث نبـوى و علـوىّ  عليهم الّسـام، آراء و اقـوال 
اصحـاب و قدماى شـيعه و اهل  تسـّنن، جوامع روايـى اّوليه، 
"اصـول متلقـات"، كتب فقهـى فتوايى)غيرتفريعـى( و كتب 
اجتهـادى تفر يعـى متقّدمان تا كنـون، بديـن كار مى پردازند. 
البتـه، ايـن روش از دشـوارى ها و ظرافت هـاى خـاّص خـود 
برخـوردار اسـت؛ ماننـد آنكه جهت پرهيـز از اطاله يـا افتادن 
در دريـاى اقوال تاريخى، بايد به شـيوه هاى ويژه اى تمّسـك 
جسـت و در پرتـو نظرياتـى روشـن و منقـح در بـاب ادوار 
اسـتتنباط، شـخصّيت ها و مكاتب اسـتنباطى، نحوه اسـتفاده 
از هـر يـك در مجال اسـتنباط، كيفيـت مواجه با اقـوال و. . . 

در ايـن ميـدان ره پيمود. 
اين گونـه بررسـى سـير و ترتيـب زمانى، سـبب مى گـردد تا 
وضعيت يك انديشـه فقهـى از آغاز تا موقف فعلـى آن رصد 
شـود، تغييـر و تحـّوالت رخ داده در مراحل بعـدى و علل آنها 
كشـف شـود و بديـن  ترتيب، مسـتنبط بـا بصيـرت كافى به 
انديشـه و ذهنّيـت غالـب و ديـدگاه سـيطره يافتهـ   كـه گاه 
ـ، نگريسته  ممكن اسـت مناشـئ غيرمعتبرى نيز داشته باشد  
و با ذهنّيت دقيق و صحيح اسـتنباطى به طور فعال با مسـأله 
مـورد بررسـى مواجـه گردد. چنين فـردى، مى تواند بـا گذر از 
محدودّيت هـاى عصـرى و حصار چهارچوب هـاى ذهنى گاه 
نادرسـت، از فـراز تاريـخ به صحنه مورد بررسـى نگريسـته و 
در پرتـو نگـرش تاريخى، به طـور گسـترده تر و معتبرترى به 
كشـف حقايق پنهان و زواياى نامكشـوف و قرائن و شـواهد 
دخيـل در فهـم متـوِن )دينى يا اقـوال عالمان( دسـت يازد. 

الف. 3( سنجش مشهورات و مقبوالت 
بـر پايـه مبانـى تاريخـى، مى توان به سـنجش مشـهورات و 
مقبـوالت فـراوان رايج در فضـاى فقه پرداخت و بـه قواعد و 
اصولى جهت اسـتفاده منضبط و روش مند از آنها رسـيد؛ مثًا 
بـر مبناى "نظريـه تلقى"، اجماع و شـهرت شـكل گرفته در 
كتب اصول متلقات، از حجيت برخوردار اسـت و شـهرت هاى 
شـكل گرفته پـس از شـيخ طوسـى داراى اعتبار نمى باشـند. 
توضيـح آنكـه، اغلب فقهـاى آن دوره در واقع "مقلّـد" بوده و 
از خـود مبانى و اصول مسـتقلّى نداشـتند يـا در عمل "تابع" 
و پيرو شـيخ محسـوب مى گشـتند. هيمنه علمى و شـهرت 
نظـرات شيخ طوسـى در ميـان عامـه و خاّصه، سـبب گرديد 
كه پس از وى شـهرت هاى بسـيارى شـكل گيـرد. رّديابى و 
ريشـه يابى تاريخى بسـيارى از شهرت  ها مشخص مى گرداند 
كـه ايـن شـهرت ها در دوره اصـول متلقات وجود نداشـته اند 
و مى تـوان آنهـا را شـهرت هاى بى پايه دانسـت تـا بدانجا كه 
بنـا به نقـل صاحب"معالـم" از پـدرش، اكثر فقهـاى پس از 
شـيخ به  دليل حسـن ظن و كثـرت اعتقاد به وى، مقلّـد او در 
نظـر و فتوا بودند تا جايى كه متأّخران، آراء مشـهور بسـيارى 
را يافتنـد، در حالى كـه ايـن شـهرت ها بـه شـيخ و پيـروى 

مقلّـدان از ديدگاه او برمى گشـت: 
. . . همانـا شـهرتى كه بـا آن قوه ظّن حاصل گردد، شـهرت 
پديـد آمـده پيـش از زمان شـيخ رحمه اهلل اسـت، نه شـهرت 
پـس از وى و بيشـتر مشـهوراتى كـه در كام آنهـا يافـت 
مى شـود، پـس از زمـان شـيخ  رحمه اهلل پديـد آمـده اسـت؛ 

همان گونـه كـه پـدرم  رحمـه اهلل در كتاب"الرعایـة" كـه آن 
را در فهـم حديث نگاشـته اسـت، نسـبت بـدان تنبيـه داده و 
سـبب آن را نيز تبيين كرده اسـت و آن اينكه، بيشـتر فقهاى 
پـس از شـيخ، بـه جهـت تقليـد از وى در فتـوا از او تبعّيـت 
مى كردند؛ زيرا بسـيار بدو اعتقاد و حسـن ظن داشـتند. پس، 
چـون متأّخـران آمدند، احكام مشـهورى را يافتند كه شـيخ و 
پيروانـش بدان هـا عمـل كـرده بـود و آن هـا اين مشـهورات 
را شـهرت بين علما دانسـتند و ندانسـتند كه بازگشـت آن ها 
بـه شـيخ اسـت و همانا شـهرت تنها به  سـبب متابعـت از او 
حاصـل شـده اسـت. پـدر قّدس  اهلُل نفَسـه فرمـود: و از جمله 
افـرادى كـه بر آنچه بيـان كردم و بدون تقليـد برايم متحقق 
شـد، آگاه شده اسـت، شيخ فاضل محّقق سديدالدين محمود 
حّمصـى3 و سـّيدرضى الدين بـن طـاوس و گروهى اسـت. و 
سـّيد در كتابـش به نام "البھجـة لثمرة المھجة" گفته اسـت 
كـه جـّد صالـح ام ورام بـن إبي فـراس4 قّدس اهلل روحـه برايم 
نقـل كرد كـه حّمصى برايـم گفته اسـت كه]پس از شـيخ،[ 
مجتهـد حقيقـى بـراى اماميـه نمانده اسـت و ديگـران، تنها 

حكايت گران]نظـرات شـيخ[ مى باشـند. 5 
مثـال ديگـر كـه اهمّيـت كار تاريخـى در تصحيـح نگـرش 
اسـتنباطى را نشـان مى دهـد، در بـاب يكـى از قواعـد فقهى 
بسـيار معـروف و مـورد اسـتناد، يعنـى قاعده"علـى الَيـد مـا 
أخـَذت حّتـى تؤّديـه" مى باشـد كـه در عين سـيطره بر فقه، 
در هيچكدام از مجامع روايى شـيعه وارد نشـده اسـت. شـايد 
هميـن ذهنّيت سـيطره يافته سـبب مسـلّم انگارى اين قاعده 
گشـته و اغلـب بـه ديـده تاريخى بدان نگريسـته نمى شـود. 
در ايـن ميـان، امـام خمينـى )ره( بـا بكارگيرى ايـن نگرش 
و در تتّبعـى تحسـين برانگيز، بـه نتايـج مهمـى در بـاب اين 
قاعـده دسـت يافته انـد. ايـن قاعـده مشـهور، در كتـب آماده  
شـده براى نقل "اصـول متلقات" وجود نـدارد و فقهاى قدما 
نيـز از آن در مقـام احتجـاج بـا مخالـف و به عنوان مـروّى از 
اهل تسـّنن يـاد مى كرده انـد، اّمـا پـس از آن، تطـّور و تحّولى 
توسـط ابن ادريـس حلّـى رخ مى دهـد كـه زمينـه پذيـرش 
ايـن روايـت در فضـاى فقهـى شـيعه را فراهـم مى كنـد. او 
در مواضـع متعـّددى از كتاب"سـرائر" به طـور قاطع و صريح 
ايـن روايت را بـه پيامبراكرم صلّى اهلل عليه وآله وسـلّم نسـبت 
مى دهـد. 6 ايـن اقـدام، تاثيـر خـود در فقـه شـيعه را بر جاى 
نهـاد و فقهـاى بعدى نيـز به  ضرس قاطـع اين روايـت را به 
پيامبراكرم  صلّى اهلل عليه وآله وسـّلم نسـبت دادند. 7 پس از آن، 
ايـن قاعده به گونه  اى مسـلّم و نهايى  شـده نزد فقهـا تلّقى و 
پذيرفتـه شـد، ولـى با توجه به سـير تاريخى يادشـده و نحوه 
ورود مرّدد اين قاعده به فقه شـيعه و اسـتقرار و جايگاه يافتن 
در آن، حداقـل مى تـوان ايـن مسـأله را قابـل تأّمل بيشـتر و 
بازنگـرى دانسـت. حضرت امـام  )ره( ايـن مسـير تاريخـى را 
بدينسـان ترسـيم نموده و مـورد كنكاش و نقد قـرار مى دهد: 
. . . دليـل نخسـت بـر ضمـان، "حديـث علـى اليـد" اسـت. 
نخسـتين بحث درباره سـند حديث است. نبوى مشهور"على 
اليـد مـا أخذت حتـى تؤّديه" بـر ضمان داللـت مى كند. بين 
متأّخرين از متأّخران مشـهور شـده اسـت كه سند اين حديث 
بـا عمـل قدماى اصحـاب جبران مى گـردد. اين امر مشـكل 
و  از سـّيد علم الهدى]سـّيدمرتضى[  اسـت؛ چراكـه ظاهـر 
شـيخ الطائفه و سـّيد ابن زهره)قّدس سـّرهم( ايـن اسـت كـه 
آنهـا ايـن خبر را روايـت و بر عاّمه احتجـاج كرده اند، نه اينكه 
براى حكم نمودن بدان اسـتناد كرده باشـند. سّيد در "انتصار" 
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در مسـأله ضمان صنعتگر گفته اسـت: "و ازجمله آنچه ممكن اسـت كه آنها به  سـبب وجود 
آن در روايـات و كتـب خـود، بـدان معارضه شـوند، اينكه آنهـا از پيامبرصلّى اهلل عليه وآله وسـلّم 
روايـت مى كننـد كـه فرمود: علـى اليد ما جنـت حّتى تؤّديـه". و ظاهـر آن، عدم اعتمـاد او بر 
آن اسـت، بلكه وى آن را براى معارضه آورده اسـت، نه به جهت اسـتناد. و شـيخ الطائفه آن را 
در چنـد موضـع از "مسـائل الخاف" و در "مبسـوط"، بـه  جهـت روايت و احتجاج بـر قوم، نه 
براى اسـتناد آورده اسـت؛ چنانچه شـيوه او در دو كتابش همين اسـت. . . و ظاهر نقل خصوص 
روايـات آنهـا در كتـاب غصب و ديگر كتب "مبسـوط"ـ  با وجـود روايات مورد اعتمـاد از طرق 
ـ، احتجـاج بـر آنها، نه اسـتناد بدان ها اسـت؛ چنانچـه با رجوع بدان روشـن مى گـردد. و در  مـا  
غصـب "غنيـه" آمـده اسـت: "و بر مخالف به سـخن پيامبـر صلّى اهلل عليه وآله وسـلّم احتجاج 
مى شـود كـه فرمـود: على اليـد ما قبضت حّتـى تـؤّدى". و اين سـخن، در عدم اعتمـاد بر آن 
ظهـور دارد. و ماننـد آن بعينـه در كتـاب اجـاره وجـود دارد. . . و احتمـال اينكه احتجـاج بر آنها 
بـه چيـزى اسـت كه بين فريقين مسـلّم مى باشـد، ضعيف اسـت و شـيوه او در ايـن كتاب آن 
را دفـع مى كنـد. افـزون بـر آنكـه، مجّرد احتمـال، اسـتناد را اثبات نمى كنـد و در بـاب جبران، 
اثبـات آن الزم اسـت. و مـن "نکت النھایة" منسـوب به محّقـق را در مواضـع احتمالى امكان 
اسـتدالل بـدان جسـتجو كـردم و آن را نيافتم، با آنكه اگر سـند و داللت آن نـزد وى تمام بود، 
ايـن مـوارد از مواضع اسـتدالل بدان مى باشـد. چنانچه، ظاهـراً اين خبر در "مقنـع" و "هدايه" 
و "مراسـم" و "وسـيله" و "جواهرالفقـه" وجود نـدارد. . . آرى، همانا ابن ادريس در "سـرائر" در 
مـواردى بديـن خبـر تمّسـك كـرده و آن را به طور قطعى بـه پيامبرخدا صلّى  اهلل  عليـه  و آله  و 
سـلّم نسـبت داده اسـت، بـا آنكـه او به خبر واحـد عمل نمى كند! سـپس، اسـتدالل بدان بين 
متأّخـران از زمـان عّامـه شـيوع يافـت. و گويا حـاالت اين خبـر از عصر قدمـاى اصحاب ما 
تـا عصـر مـا اختـاف پيداكـرده اسـت. پس، در عصر سـّيد و شـيخ اين خبـر، روايتـى بود كه 
بـه طريـق احتجـاج بر عامه نقل مى شـد و سـپس، در عصر ديگر از مشـهورات شـد و در اين 
دوره ها از مشـهورات مورد قبول گشـته اسـت تا آنجا كه گفته مى شـود: سـخن در باب سـند 
آن سـزاوار نيسـت! پـس، بنـا بر اعتمـاد بر آن مشـكل اسـت. . . اّما پس از همه اين سـخنان، 
در نفـس تـرّددى وجـود دارد؛ زيرا. . . و پيدايش اشـتهار بعد از عّامه نيز هيچ فايـده اى ندارد. 8 
ايـن مثـال، اهّميت بررسـِى تاريخِى مسـائل و سـير تطـّورات و تحـّوالت آنها را نيز آشـكار و 
نمايـان سـاخته و به عنـوان يـك نمونه نشـان مى دهـد كـه در مواجه بـا مسلّم انگاشـته هاى 
فقهـى بايـد دقـت بيشـترى نمـود و نبايد تنهـا به ِصـرف غلبه و چيرگـى و شـهرت ذهنّيتى 
بـدان تـن داد. امـام  خمينـى  )ره( در نقد چنين شـهرت هايى، بدين  مسـأله اشـاره مى نمايد كه 
اينگونـه شـهرت ها، ابتدا شـهرت يافته و پس از مّدتى به مشـهوراتى مقبـول تبديل مى گردند 
و به تدريـج، آنچنـان رسـوخ و سـيطره قداسـت گونه اى مى يابنـد كـه برخـى، حّتى بررسـى و 

سـخن گفتن در بـاب آنهـا را نيز جايـز نمى دانند!
الف. 4( موضوع شناسى، علم به زمانه و شناخت ماهّيت مسائل

پرداختن به تاريخ ـ به ويژه تاريخ ائّمه عليهم الّسـام ، تاريخ اسـتنباط، تاريخ هر مسـأله و تاريخ 
ـ، نقش مهمى در "موضوع شناسـى" و شـناخت موضوعات اسـتنباطىـ  چه در مسائل  معاصر  
باسـابقه يـا مسـتحدث و جديـدـ  و نيـز "عينّيت گرايـى" و "زمانه شناسـى" دارد. يك موضوع 
يـا قيـود يـا حيثياتى از آن ممكن اسـت دچار تبّدل شـده و در گـذر زمان دچـار تغييراتى گردد 
كـه عـدم اطـاع از آنها موجب مى شـود تـا حكم ديگـرى بر آن رانده شـود يـا موضوعى كه 
جديد پنداشـته گردد با آنكه داراى سـابقه اى در تراث اسـتنباطى باشـد و. . . ازاين رو، بخشـى 
از "علـم بـه زمـان خـود" و "توانايـى پاسـخگويى به حـوادث واقعـه"، در گرو توّجـه جّدى به 
گذشـته مسـائل، فرهنگ و زمانه پيدايش مسـائل و ديگر ابعاد تاريخى مرتبط با آنها مى باشـد. 

افزون بر اين، شـناخت تاريخ معاصر نيز كاركردى اساسـى در آشـنايى با شـرايط زمان و مكان 
و برخـورد عينـى بـا متـون دينىـ   كه براى بشـر در همـه زمان هـا و مكان ها، طـرح و برنامه 
و پيـام دارنـد، لكـن بايد با مسـائل و پرسـش هاى عصـرى خود به سـراغ آنها رفتـه و مطابق 
ـ، دارد. رعايت اين نكتـه، باعث انطباق و  نيازهـاى عينـى و واقعى به اسـتنطاق آنهـا پرداخـت  
همسـازى اسـتنباط با شـرائط زمانه خواهد شـد و به ديگر بيان، همان دخالت دادن دو عنصر 
زمـان و مـكان در اجتهـاد اسـت. به طـور خاصه، عالـم دين بايد "عالـم به زمان خود" باشـد 

و به  تعبير امام  خمينـى )ره(:
. . . زمـان و مـكان، دو عنصـر تعيين كننـده در اجتهادند. مسـأله اى كه در قديـم داراى حكمى 
بـوده اسـت، بـه ظاهر همان مسـأله در روابط حاكم بر سياسـت و اجتماع و اقتصـاد يك نظام، 
ممكـن اسـت حكـم جديـدى پيـدا كند، بـدان معنا كـه با شـناخت دقيـق روابط اقتصـادى و 
اجتماعـى و سياسـى، همـان موضـوع اّول كه از نظـر ظاهر با قديـم فرقى نكرده اسـت، واقعًا 
موضـوع جديـدى شـده اسـت كه قهراً حكـم جديدى مى طلبـد. مجتهد بايد به مسـائل زمان 

خود احاطه داشـته باشـد. . . . 9 
مجموعـه امـور يادشـده، يارى گـر مسـتنبط در شـناخت دقيق تر سـنخ و ماهّيت مسـائل و در 

نتيجـه، فهم بهتـر موضوعـات و محمـوالت واقعى آنها مى باشـد. 
الف. 5( احراز سيره

احـراز برخـى سـيره ها ـ  بخصـوص سـيره هاى متشـّرعى معاصـر شارع عليهم الّسـام ـ  ، بـا 
اسـتفاده از ابزارهـا و ظرفيت هـاى كار تاريخـى ممكـن مى گـردد. 10 

الف. 6( در استظهار
شـواهد و قرائن و تحليل هاى تاريخى مى توانند سـبب قرينه سـازى و تشـكيل قرائنى اسـت 
كـه مانـع شـكل گيرى و انعقـاد برخى ظهـورات متـون دينـى و روايـات مى گردنـد. به عنوان 
مثـال، اگـر موضوع "حجيت ظهـور"، داللت تصديقيه باشـد و اراده موال با اين داللت كشـف 
گـردد، ايـن داللـت از ظاهـر حـال و بـا ظهور سـياقى به دسـت مى آيـد. انعقاد ظهور حـال، به 
عـدم وجـود قرينه متصلـه و منفصله، متقوم اسـت؛ چراكه وجود قرينه، مانع انعقـاد ظهور حال 
متكلّـم مى شـود. از ايـن رو، جهـت احـراز داللت تصديقيـه و انعقـاد ظهور به اصلى نياز اسـت 
كـه وجـود قرينـه متصلـه را نفـى كند و پـس از انعقاد ظهـور، خود ايـن ظهور، احتمـال قرينه 
منفصلـه را نفـى مى كنـد. روح اصالت عدم قرينـه متصله، "اصالت عدم غفلـت" و غلبه حالت 
انتبـاه اسـت. بديـن  جهـت، اگر وجود قرينـه اى احتمال برود كـه با "اصالت عـدم غفلت" نفى 
نمى شـود، ظهـورى منعقـد نمى شـود. پـس، اگـر در مـواردى، احتمال وجـود ارتـكاز يا عرفى 
عـام بـه همراه كام معصوم عليه الّسـام در ميان باشـد، نمى توان چنين احتمالـى را با اصالت 
عـدم غفلت نفى كـرد و ظهور كام منعقد نمى شـود. راويان، غالباً فقط كام امام عليه الّسـام 
را نقـل مى كننـد و مـواردى ماننـد: عـرف عام، ارتـكازات و قرائـن همـراه آن را نقل نمى كنند. 
در اينجاسـت كـه تتّبعـات و تحقيقـات تاريخـى مى  توانـد در نفى يـا تثبيت چنيـن احتمالى و 

درنتيجـه، انعقـاد يا عدم انعقـاد ظهور متـون كمك نمايد. 
الف. 7( نيازهاى رجالى 

در دانـش رجـال به تشـخيص احوال اشـخاص راويـان و اعتبار اسـتناد روايـات به معصومين 
عليهم الّسـام پرداختـه مى شـود، تـا اطمينان به سـند روايـات از نظـر عدالـت راوى، يا جبران 
ضعـف سـند حاصـل شـود و يـا بتـوان برخـى را ترجيـح داد. ازايـن رو، نيازهاى علـم رجال به 
آگاهى ها و مهارت هاى تاريخى بسـيار روشـن اسـت و اساسـاً مى توان علم رجال را شـاخه اى 
از دانـش تاريـخ و كار رجالـى را گونـه اى كار تاريخى دانسـت. در اين زمينـه، برخى گفته  اند: " 
لّما اسـتعمل الرواُة الكذَب اسـتعملنا لهم التاريَخ. . . لم ُيسـتعن على الكّذابّين بمثل التاريخ". 11 



الف. 8( فهم نظام هاى فكرى
بررسـى مكاتـب فقهـى و شـريط تاريخى محفـوف بدان ها، 
آشـنايى بـا تاريـخ اسـتنباط و علـوم اصلـى دخيـل در آن، 
مجموعـه آثـار يـك عالِـم و ادوار فكـرى او به خصـوص 
تحـّوالت و تغييـرات فكـرى او، نقش بـارزى در فهم ادبيات 
و لسـان علمـى و نيـز دسـتگاه و نظـام فكـرى او دارد. رأى 
نهايـى يـك شـخصّيت در يـك زمينه را بـا لحاظ پيوسـتار 
فكـرى و سـير تاريخـى آثـار مى تـوان تشـخيص داد و چـه 
بسـيار اسـتدراك ها، تكميل هـا و تكلمه هـا، توضيحـات و 
تبيين هـا و شـرح ها، بازگشـت ها و. . . در منظومـه فكـرى 
انديشـمندان رخ مى دهـد كه بخش مهمى از تشـخيص آنها 
بـا ابزارهاى بررسـى تاريخى ممكن اسـت. به طـور مثال، گاه 
ديده مى شـود كه شـخصّيتى با شـخصّيت ديگر در زمينه اى 
درگيـر مى شـود، لكـن بـا بررسـى تاريخـى مسـأله روشـن 
مى گـردد كـه نـزاع تنهـا جنبـه لفظـى دارد و به بيـان ديگر، 
محـل نـزاع يكسـان نمى باشـد و در صورت التفـات تاريخى 
شـخصّيت دوم، ايـن مواجـه از اسـاس شـكل نمى گرفـت. 
مثـال ديگـر آنكه، گاه از كام قدما بـراى اثبات مّدعايى بهره 
جسـته مى شـود، درصورتى كـه مـراد آنهـا از آن مسـأله چيز 
ديگرى بوده اسـت يا اصطاحات مزبـور دچار تحّول معنايى 

گشـته اند؛ و َكـم لهـا ِمـن نظيٍر. 
افـزون بر آنچه ذكر گشـت، آشـنايى متناسـب با ميـزان نياز 
اسـتنباطى با علومى ماننـد: "تاريخ حديث"، "فهرسـت"، 12 و 
"فلسـفه تاريـخ" نيز بايـد مدنظـر قرارگيرد. حسـن ختام اين 
بخـش، سـخنان مقـام  معظـم  رهبـرى در اين زمينه اسـت: 
"تاريخ هم. . . بسـيار مهم اسـت. حّتى از تاريخ هم مى شـود 
در فقه اسـتفاده كرد. بسـيارى از مسـائل فقهى  اسـت  كه  به  
تاريـخ  ارتبـاط پيـدا مى كنـد، ولـى مـا كمتر بـه ايـن ارتباط 

توجـه كرده ايـم و حّتـى آن را كشـف نكرده ايـم". 13 
ب( در جريان تحصيل و فرايند آموزش 

از تاريـخ و نيـز نگـرش تاريخى مى تـوان در بهبـود و ارتقاى 
تحصيـل و همچنيـن آمـوزش دانش هـاى مختلـف بهـره 
گرفـت. روش آمـوزش تاريخ گراى يك علـم، به معناى توجه 
بـه تاريـخ هـر علـم در آمـوزش و تدويـن متون آموزشـى و 
كمـك  آموزشـى آن علـم از بهتريـن روش هـاى آموزشـى 
ازايـن رو، مقـام  معظـم  رهبـرى مى فرماينـد:  مى باشـد. 14 
"طـّاب بايـد بـا تاريـخ و عمدتـاً تاريـخ صدر اسـام آشـنا 
باشـند. اين بسـيار مهم اسـت. تاريخ تحليلِى ده  سالِه زندگى 
پيغمبـر، ازجملـه بخش هـاى بسـيار روشـن گر بـراى همـه 
ذهن هاسـت. تاريخ مشـروطيت، از دوره مشـروطه تا امروز و 
امثـال اينهـا هم مهم اسـت. البته بخش هـا و مقاطع ديگرى 

هـم از تاريـخ هسـت كه مهـم اسـت . . . ". 51
به طـور خاصـه، برخى از مهم تريـن ثمرات فـراوان توّجه به 

تاريـخ در آموزش و تحصيل علـوم عبارتند از: 
ـ   ايجاد يا تقوّيت نگرش تاريخى در فراگيران؛ 

ـ   توانايـى تجزيـه و تحليـل و نيز تركيب مفـردات تاريخى و 
اسـتنتاج قواعـد كلّى حاكـم بر ملّت هـا و جوامع؛ 

ـ   آشـنايى با سـنن الهى در باب أمم و ملل جهت بهره گيرى 
در زندگى فردى و جمعى؛ 

ـ   تقويت روحيه و توانايى نقد و نقادى و سـنجش انديشـه ها 
و رفتارها؛ 

ـ   آشـنايى فراگيـران بـا سرچشـمه هاى پيدايـش مسـائل و 
نيـازى كـه هـر مسـأله رافع آن اسـت؛ 

 ـ  كمـك بـه شكسـتن)منضبط و روشـمند( چهارچوب هـا، 
به سـوى  و حركـت  و ذهنّيت هـاى سـيطره يافته  قالب هـا 

نـوآورى، ابتـكار و نظريه پـردازى؛ 
ـ   آشـنايى با نقض و ابرام ها و گفتگوهاى تاريخى مسـائل و 

فـراز و فرودهـاى دانش مورد تحصيل؛ 
ـ  علـم بـه مـوارد اسـتفاده از هـر يـك از ادوار تاريخـى يك 

دانـش و نحـوه مواجـه بـا آنها؛ 
ـ  شـناخت نحـوه تاثيـرات عصرى و زمانـى و مكانى و ديگر 

عوامـل درونـى و برونى بر يـك دانش؛ 
ـ  جذابّيت بخشـى به مباحث و انگيزه بخشـى بـه فراگيران با 

آشناسـازى آنان با سـيره علم آمـوزى عالمان؛ 
ـ  كمك به تدوين متون آموزشى دقيق تر و كاربردى تر؛  

ـ   آشـنايى با چگونگى پيدايش، گسـترش و تكامل نظريه ها 
و همچنيـن دوره هـاى شـكوفايى و ركود يك علـم و عوامل 

آن و ارتبـاط تاريخـى آن علـم با علـوم و حوزه هاى ديگر؛ 
 ـ  درك تفاوت هـاى مسـائل در فضـاى ذهـن و در عرصـه 

محيط هـاى عينـى زمانـى و مكانـى مختلف؛ 
ـ  كمـك بـه تحصيل نگرشـى جامـع و نظام مند به مسـائل 

يـك دانش؛ 
ـ  آشـنايى با ميراث سـلف صالح در باب روش هاى تحصيلى 
و آموزشـى و بهره گيـرى متناسـب بـا مقتضيات عصـرى از 

؛  آنها 
ج( در حوزه پژوهش

اهتمـام بـه پژوهش هـاى تاريخـى در بـاب دانش هـاـ  كـه 
خـود از گونه هـاى گوناگونـى؛ ماننـد: تاريـخ تطـّور و تكامل 
يـك علـم)ادوار(، تاريـخ انديشـمندان و محّققـان آن علـم، 
تاريـخ تبويب، تاريخ مسـائل و گزاره ها و مصطلحـات، تاريخ 
ـ، اهّميـت فراوانـى در تحـّرك و  كتـب و. . . برخـوردار اسـت  
پويايـى و پيشـرفت آنها دارد. برخـى از مهم ترين فوايد چنين 

پژوهش هايـى، عبارتنـد از: 
ـ  شناخت علل ركود و پيشرفت علوم؛ 

ـ  بسترسازى براى فهم بهتر نظرّيات و ديدگاه ها؛ 
ـ  شـناخت آسـيب ها و لغزشـگاه ها و نيز نقاط قّوت و مزاياى 
روشـى و محتوايـِى محققـان و انديشـمندان گذشـته جهت 
پرهيـز از آنهـا يا بكار بسـتن آنها در فعاليت هـاى تحقيقى؛ 

ـ  آگاهـى بـه سرچشـمه هاى پيدايش مسـائل و تشـخيص 
حقيقـى يـا كاذب بـودن و نيز ميـزان كارآيى آنهـا در تحقق 

اهـداف علم مـورد نظر؛ 
ـ  تقويـت يـا ارتقاى نگاه هاى درجـه دوم به علوم و در نتيجه 

رشد فلسفه هاى مضاف؛ 
و  ايده هـا  افق هـا، موضوعـات، مسـائل،  بـه  ـ دسـتيابى   

پژوهـش؛  بـراى  جديـد  حدس هـاى 
ـ  كاربرد در گسـتره اسـناد؛ ماننـد: انواع كتاب شناسـِى)ماّدى 
و محتوايـِى( هر يـك از دانش ها، نسخه شناسـى، تصحيح يا 
بازسـازى متون كهن و تاريخى، شـناخت آثار اصيل و جعلى، 

بررسـى انتساب هاى مشـكوك آثار و. . . ؛ 
ـ  شـناخت دقيق تر كاسـتى هاى روشـى و محتوايـى علوم و 
نيز موضوعات و مسـائل نيازمند تحقيق با شـناخت پيشـينه 

تحقيـق و نيز تـراث علمى موجود در بـاب آن؛ 
ـ  شـناخت دوره هـاى ركود و شـكوفايى در تاريـخ هر علم و 

كشـف عناصر دخيل در پيشـرفت يا پسـرفت آن؛ 
ـ  احـراز و احيـاء تـراث علمـى، فرهنگى، تمّدنى اسـامى و 

بومـى خود؛ 
 ـ بررسـى تأثيـر و تأثـرات تاريخـى هـر علـم نسـبت بـه 

ديگـر.  غيردانشـى  و  دانشـى  حوزه هـاى 
نبايـد فرامـوش كـرد كه يكـى از رسـالت هاى حـوزه علميه، 
پرچـم دارى و سـكان دارى و هدايـت كان علوم در راسـتاى 
تحت پوشـش وحى قـراردادن آنها مى باشـد. علـم تاريخ نيز 
از ايـن امـر مسـتثنى نيسـت و بدين  جهـت، همـواره بايد در 
زمينه هـاى مختلـف علوم نقلـى و علم تاريـخ، متخّصصانى 
در عالى تريـن سـطوح ممكـن از حـوزه علميه برخاسـته و به 
گسـترش مرزهـاى ايـن دانش ها بپردازنـد16و بـه  تعبير مقام  
معظـم  رهبـرى: "تاريـخ را. . . به عنـوان يـك علـم مسـتقل 
عـرض مى كنم، يك علم اسـامى اسـت؛ بايسـتى كسـانى 

در آن كار كننـد". 17 
د( در ميـدان تربيـت، تبليـغ، اجتمـاع، فرهنـگ، سياسـت 

وحكومـت 
ورود بـه ميـدان تربيت و تبليـغ، امور اجتماعـى، فعالّيت هاى 
فرهنگى و اقدامات سياسـى و حكومتى، بدون آشـنايى كافى 
و شـناخت متناسـب از تاريـخ و راز و رمزها و سـنن تاريخى، 

۵۵



بسـان گام برداشـتن كوركورانـه در ميـدان ميـن اسـت و هر لحظـه، لغزش در لغزشـگاهى يا 
افتـادن بـه ورطـه و پرتگاهى محتمل اسـت. سـخن تفصيلى در ايـن باب به مجـال ديگرى 
نيـاز دارد. در سـّنت اسـامى نيـز در ديباچـه اغلـب كتـب تاريخـى، فوايـد شـناخت تاريخ در 
چنيـن زمينه هايـى ذكـر گرديـده اسـت. 18 به طـور خاصـه، مهم ترين كاربـرد علـم تاريخ در 
عرصه هـاى برشـمرده، "عبرت آمـوزى" از وقايـع تاريخى جهـت كاربرد بهينـه از ماك هاى 
مسـتخرج از آنهـا در حيـات فـردى و جمعى و تمّدنى خود مى باشـد و به تعبيـر امام خمينى ره: 
"بـدان كـه بسـيارى از علـوم اسـت كـه بـر تقديـرى داخـل يكـى از اقسـام ثاثه اسـت كه 
رسـول اكرم ) صلّـى اهلل عليـه وآله وسـلّم( ذكـر فرمودنـد، مثـل. . . علم تاريـخ و امثـال آن، در 
صورتـى كـه با نظـر عبرت به آنهـا مراجعه كنيم. پس، آنهـا داخل شـوند در"آيه محكمه" كه 
به واسـطه آنهـا علـم بـه اهلل يـا علم به معـاد حاصل يـا تقويت شـود. و گاه شـود كه تحصيل 

آنهـا داخـل در "فريضـه عادلـه" و گاه داخل در"سـّنت قائمه" شـود. . . ". 19 
مقـام  معظـم  رهبـرى نيـز در ايـن باب، سـخنان مهمى دارنـد، ازجملـه: ". . . بايـد بگوييم كه 
تاريـخ چيـز مهمـى اسـت. تاريـخ را به عنـوان يـك چيـز كوچـك يـا حاشـيه اى نبايـد خيال 
كـرد؛ تاريـخ واقعـاً مهم اسـت. تاريخ، درس و گنجينه اطاعات ما از گذشـته بشـريت اسـت؛ 
سرگذشـت ماسـت. مگر مى شـود نسـبت به تاريـخ بى اعتنا بود؟ همـه علوم و همـه معارف و 
همـه تاش هـاى بشـرى و همه آنچه كـه امـروز در اين صحنه عالـم وجـود دارد، فقط زمان 
حـال اسـت؛ ميليون هـا برابـِر اين تاش هـا در گذشـته انجام گرفته اسـت. سرگذشـت اينها، 
يعنـى تاريـخ. بنابراين، تاريـخ چيز كم اهميتى نيسـت؛ واقعاً نبايد به عنوان يك چيز حاشـيه اى 
بـه آن نـگاه كرد. متأسـفانه در جامعه ما تاريخ جا نيفتاده اسـت. اهميـت و ارزش تاريخ، هم در 
مدرسـه ها حاشـيه اى اسـت، هم در دانشـگاه ها حاشـيه اى اسـت. . . اگر تاريخ يك چيز اصلى 
نبـود، قـرآن بـا اين عظمـت كه اصـًا برنامـه انسان سـازى و برنامه بشـريت اسـت، تاريخ را 
وارد خـودش نمى كـرد. . . البتـه، بخش هايـى كـه بـراى بيـان اهداف قرآن كارسـاز اسـت. . . 
آن بخشـى از تاريـخ كـه بـراى هـدف قرآن كارسـاز اسـت، آن را قـرآن انتخاب مى كنـد و به 
بهترين شـيوه و با زيباترين و شـيواترين بيانى آن را وسـط مى گذارد و به جزئياتش كار ندارد. . 
. بنابراين، تاريخ مهم اسـت؛ از اهميت تاريخ نبايسـتى صرف نظر كرد. تاريخ، "عبرت" اسـت. 
. . در آن انسـانى كـه مـورد نظـر اسـت، علم و تجربـه و ايجاد خلقيات برجسـته و فضيلت ها و 
حالت بلندنظرى و پختگى و. . . هسـت كه شـما در تاريخ، يك بخش از آن را تأمين مى كنيد. 
انسـان بـاب اسـام. . . يـك انسـان كامل از همه جهت اسـت. شـما ببينيد تاريخ با آن سـعه 
ديدى كه به ما مى دهد، در سـاختن چنين انسـانى، چه نقشـى مى تواند داشـته باشـد. . . شـما 
آدمـى را منـزوى در داخـل يـك حجره و يك پسـتو فـرض كنيد؛ آيا ايـن فرد مى توانـد با آن 
آدمـى كـه در سرتاسـر دنيـا سـفر مى كنـد، يكى باشـد؟ آيا اصـًا امـكان دارد كه ايـن دو نفر 
نسـبت بـه دنيـا و مسـائل زندگى، يك بينش داشـته باشـند؟ همين فـرق وجـود دارد بين آن 
كسـى كه در زمان حال محصور اسـت و آن كسـى كه گسـتره تاريخ جلوى چشـم اوسـت. در 
بينش هـا، همين گونـه تفـاوت ايجاد مى شـود. بنابراين، تاريـخ مى تواند بينش ها را وسـيع كند. 
. . ايـن مسـأله، يـك اصل اسـت؛ يعنى بخـش تاريخى ما بايـد جزيى از اجـزاى تركيب كننده 
و تشـكيل دهنده آن هدفـى باشـد كـه مـا از كّل. . . در نظـر داريـم؛ يعنى تأثيرگـذارى بر روى 
مخاطبان خودمان مرِدمان، زنمان،. . . و كشـاندن آن ها به  سـمت انسـان مطلوب و ايده آل. . . 
خاصـه عـرض كنم؛ تاريخ. . . بايد براى عبرت گرفتن و اسـتفاده كردن باشـد. اسـتفاده در چه 

جهتـى؟ در جهت انسان سـازى و اسـتفاده مخاطبان شـما در جهت كمـال. . . ". 20 
بخش دوم( سطوح تحصيل تاريخ و اهداف تحصيلى هر يك

فراگيـرى هـر دانش، در سـطوح و مراتب مختلفى ممكن اسـت. سـير تدريجى تحصيل علوم و 
مهارت هاى تخّصصى، بسـان هرمى چند طبقه با قاعده اى بسـيار گسـترده اسـت كه با حركت 
اليه به اليـه بـه  سـمت رأس، از تعداد دانش هـا، مهارت ها و فعالّيت هـاى پراكنده علمى و عملى 
كاسـته و بـر عمـق و محتـواى آنها افـزوده مى گـردد تا جايى كه تمـام فعاليت ها بـر موضوعات 

تخّصصى متمركز گردد. به طوركلّى، مى توان سـطوح زير را براى سـير يادشـده برشـمرد: 
1. "آشـنايى": بسـيار گسـترده و مشـتمل بر اّطاعـات و مهارت هاى متنـّوع و فراوان اسـت، 

لكـن همگـى در سـطح ابتدايى و در حّد آشـنايى مى باشـند؛ 

گذشـته،  مهارت هـاى  و  دانش هـا  از  برخـى  پيگيـرى  و  انتخـاب  عمومـى":  "تسـلّط   .2
به صورتى كـه فراگيـر در آنهـا به تسـلّط برسـد؛ مانند اينكـه بتواند با متون تخّصصـى آن علم 
ارتبـاط برقراركـرده و توانايـى عرضـه خدماتـى تخّصصـى در عرصـه آن دانـشـ   هرچنـد در 

ـ، را داشـته باشـد؛  سـطحى پايين  
3. "تسـلّط تخّصصى": سـطحى كامًا تخّصصى كه فراگير در آن، آمادگى ارائه و توان توليد 

آثار ويژه و سـخنان تخّصصى تر را داشـته باشد. 
4. "فوق تخّصـص": سـطح اسـتنباط و نظريه پـردازى و توليـد علـم تخّصصـى و گسـتراندن 
مرزهـاى يـك دانـش كـه معمـواًل تنهـا در يـك يا چنـد موضـوع از يـك حـوزه تخّصصى، 

اسـت.  امكان پذير 
هميـن رونـد در علـم تاريـخ نيز بايـد رعايت گردد، يعنى هـر طيف از طّاب بسـته به هدف و 
مأموريـت تخّصصـى خـود، به تحصيل سـطح خاّصى از ايـن دانش نيـاز دارد؛ برخى بايد همه 
مراحـل را به خوبـى طـى نماينـد، ولى ديگران بسـته به اهـداف تحصيلى خود تا مرحله سـوم 
و يـا دوم را طـى نمـوده و وارد عرصـه خدمـات تخّصصـى متناسـب مى گردنـد. به طـور كلّى، 

مى توان دسـته بندى ترسـيم  شـده در جـدول يـك را در اين زمينه ارائـه داد. 

جدول1: سطوح مورد نياز تحصيل تاريخ براى دسته هاى گوناگون طّاب

فراگيرانسطح موردنيازدوره

آشنايى و تسلّط عمومى
همه طّابعمومى

تسلّط تخّصصىنيمه  تخّصصى

طّاب پردازنده در عرصه هايى كه نگرش ها 
و مبانى و قواعد و نيز ابزارها و مهارت هاى 

تاريخى )به طور عام يا خاص و مرتبط با همان 
عرصه( تأثيرات چشمگير و تعيين  كننده اى در 

آنها دارد؛ مانند: استنباط از متون دينى، مطالعات 
تمّدنى، فعالّيت هاى فرهنگى و سياسى، سطوح 
كارشناسى ارشد به باالى هر يك از علوم و 
دانش ها، فلسفه هاى مضاِف هر يك از علوم 

و. . . 

فوق تخّصص )با تخّصصى
مراتب خود(

محّققان، مدّرسان و نظريه پردازان علم تاريخ 
و شاخه هاى گوناگون آن و نيز پردازندگان به 

»تاريخ علم« و »تاريخ هر يك از علوم«

در ادامـه، بـه بيـان تفصيلى اهـداف فراگيرى تاريخ در هر يـك از دوره هاى برشـمرده خواهيم 
پرداخت. 

"هـدف مركـزى" حداقلـى در همـه دوره هاى يادشـده، عبارتسـت از: "توان بازيابى و كشـف 
قضايـا و حـوادث تاريخـي از منابـع معتبـر و "تحليل محتـواى" آنهـا از طريق "تجزيـه"12 و 
"تركيـب"22ِ مـواد تاريخـى و فهم حقايق تاريخي و ماك ها و سـنن حاكم بـر آنها به گونه اي 
كـه بتـوان از آنها براي ايجاد تغييـر در آينده بهره برداري نمود". البته، چنين هدفى، تشـكيكى 
و ذومراتـب بـوده و بايـد در هـر يك از سـطوح، متناسـب با آن سـطح، معنا شـده و تفصيل و 

بسـط يابد. 23 

مهم ترین کاربرد علم تاریخ در عرصه هاى برشــمرده، «عبرت آموزى» از وقایع تاریخى جهت کاربرد بهینه از مالك هاى مستخرج از آنها 
در حیات فردى و جمعى و تمّدنى خود مى باشد. 



الف( اهداف تحصيلى حداقلى تاريخ آموزى براى عموم طّاب

جدول2: اهداف آموزشى حداقلى تاريخ آموزى براى عموم طّاب
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آشنايى كان و كلّى با علم تاريخ و امورى مانند: سنخ و ماهّيت اين دانش، تعريف رسمى و مشهور تاريخ، موضوع علم تاريخ، غايت )هدف( و غرض )انگيزه( و غايت و منفعت )كاربرد و فايده( 
فردى و اجتماعى در اين علم از جهات مختلف )به ويژه از منظر تأثير بر حيات فردى، اجتماعى، تمدنى و اخروى در صورت نپرداختن به آن به شيوه صحيح(، منابع دانش تاريخ، روش]هاى[ كار 

تاريخى، اهداف آموزشى و تربيتى تحصيل تاريخ، آفات و آسيب هاى احتمالى و. . . جهت كسب نگرشى صحيح و واقعى نسبت به اين دانش و انگيزه اى متعالى جهت تحصيل آن؛
آشنايى با انواع كان علم تاريخ؛ مانند: تاريخ سياسى، تاريخ تمّدنى، تاريخ ملل، تاريخ اديان و مذاهب، تاريخ علم، تاريخ هر يك از علوم و فنون خاّص، تاريخ جهان، تاريخ منطقه اى 

)محلّى(، تاريخ معاصر، تاريخ باستان، تاريخ موضوعى، سال نگارى )حول نگارى( يا تاريخ نگارى تقويمى، تاريخ نگارى فرهنگى و اجتماعى، طبقات، انساب، ُفتوح، رحات )سفرنامه نگارى(، 
دول، ُمُدن و باد، خاندان نگارى، معاجم رجال، سيره نويسى، َمغازى، ِسَير )روابط بين الملل اسامى( و مقاسم، مناقب، َوفدنگارى، مقتل نگارى، ِرّده نويسى، تراجم، ِخَطط نگارى، مسالك و 

ممالك، ِفَتن، ُحروب، َماحم، غارات، قصص، تاريخ انبياء، تاريخ خلفاء، تاريخ حوادث و اعياد و مراسم )األّيام(، تاريخ مصطلحات، تك نگارى و. . . ؛
آشنايى با ساختار و جغرافياى مسائل تاريخى و تقسيمات و تبويب هاى مهم آن؛

شناخت مسائل اساسى علم تاريخ و نظام كان آنها؛
آشنايى با جايگاه علم تاريخ در طبقه بندى علوم و نيز در بين علوم هم سنخ و قريب االفق )مانند: رجال، باستان شناسى، فلسفه تاريخ و. . . ( و وجوه تفاوت و تشابه آنها؛

آشنايى با تاريخچه علم تاريخ، مكاتب و دوره هاى مهم و شخصّيت هاى تأثيرگذار و كليدِى )گذشته و كنونى( آن؛
شناخت و تأمين پيش فرض ها، ابزارها، مقّدمات و شرايط مورد نياز براى فراگيرى تاريخ و ورود به آن؛

درك اهميت دست يابي به كسب اطاعات و ابزارهاى تاريخى مورد نياز و نيز احراز نگرش تاريخى و داشتن انگيزه جّدى براى تاش علمى و عملى جهت رسيدن بدان ها در طول دوره تحصيل؛
آشنايى با مفاهيم و مصطلحات كليدى در علم تاريخ؛ مانند: جامعه، فرهنگ، تمدن، ارتباطات، تاريخ، اسناد و مستندات، نقل يا روايت، اسناد نقلى، اسناد تاريخى، حوادث و وقايع تاريخى، 

تاريخ نگارى، اختاف نقل و علل آن، تحّمل و اداء، راوى، مروّى، استماع، اجازه، كتابت، اصل و كتاب و صحيفه، معاينه و مشاهده، حّس و حدس، تواتر، استفاضه، اطمينان و ظّن ترجيحى، 
جعل، دّس، تحريف، تدليس، وضع، حذف، جرح و تعديل، طبقه، دوره، سيره و .. . ؛

شناخت رابطه تاريخ و دين شناسى و دين پژوهى و نقش تاريخ و اطاعات و ابزارها و قواعد تاريخى در فهم گزاره هاى دينى و اجتهاد؛
آشنايى با نقش »نقل« در انتقال متون دينى و موانع ناشى از فواصل تاريخى در فهم و تفسير متون دينى و كيفيت غلبه بر اين مشاكل يا كاهش آنها؛

توان ارائه تبيينى توصيفى يا تحليلى از وقايع تاريخى؛
توانايى ترسيم و تحليل استداللى روابط بين مؤلفه هاى داخلى و خارجى يك واقعه؛ 

آشنايى با مهم ترين مسائل و قواعد تاريخى تأثيرگذار در حيطه هاى )علمى و غيرعلمى( ديگر؛ 
آشنايى با مهم ترين مسائل و قواعد تاريخى تأثيرگذار در حيطه فعالّيت صنفى تخّصصى)علمى و غيرعلمى( خود و توانايى ارائه تحليل و تفسير]هاى[ تاريخى از آنها و نيز تشابهات و 

تمايزات آنها نسبت به وقايع جارِى حيات فردى و اجتماعى خود؛ 
آشنايى با مهم ترين متون دينى حاوى قواعد و مسائل تاريخى و سنن الهى؛ 

شناخت مناسبات تاريخى بشر با پروردگار خويش؛ 
شناخت تاريخ انبياء الهى عليهم الّسام و امورى چون: جريان پيوسته توحيدگسترى پيامبران عليهم الّسام در طول تاريخ و تاش هاى آنان عليهم الّسام براى بسط همه جانبه توحيد، روابط 

آنها با امم خويش و بالعكس و. . . ؛
شناخت تاريخ پيامبر اكرم صلّى اهلل عليه و آله و سلّم و نيز ائّمه معصوم عليهم الّسام و زندگى و سيره فردى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، حكومتى و. . . ايشان عليهم الّسام؛

آشنايى با تاريخ اسام، به ويژه صدر اسام و چند سده اخير؛ 
شناخت تاريخ شيعه و فراز و فرودهاى آن؛ 

شناخت تاريخ كشور خود؛ 
شناخت تاريخ انقاب از دوران مشروطه تا كنون؛ 

آشنايى با تاريخ جهان، به ويژه از دوران رنسانس به بعد و نيز تاريخ استعمار قديم و جديد و شيوه هاى عملكرد آن؛ 
آشنايى با شخصّيت ها، نحله ها و فرقه ها و مراكز جريان ساز و كليدى در تاريخ جهان، جهان اسام و عالم تشيع؛ 

شناخت تاريخ حوزه علميه شيعه و نيز شخصّيت شناسى علماى شيعه و مجاهدت هاى آنان در ابعاد مختلف علمى و عملى جهت تحقق اهداف اسام و از جمله نقش آنان در نهضت اسامى؛ 
آشنايى با تاريخ علم به طور أعم و تاريخ علوم اسامى به طور عام و تاريخ استنباط و اجتهاد به طور خاّص؛ 

آشنايى با كتاب شناسى توصيفِى مهم ترين كتب تاريخى موردنياز، به ويژه در زمينه تاريخ اسام، تاريخ معاصر و تاريخ انقاب؛ 
آشنايى با تاريخچه اجمالى و ادوار كان هر يك از علوم مورد تحصيل به ويژه علوم پايه در تحصيات حوزوى؛ مانند: منطق، ادبيات عرب، كام، فقه، اصول؛ 

آشنايى با مراكز عمومى يا تخّصصى تاريخ و تاريخ اسامى و ويژگى ها و ظرفيت هاى هر يك؛ 
آشنايى با ظرفيت هاى اجتماعى و فرهنگى و تمّدنى علم تاريخ؛ 

آشنايى با مطالبات و سخنان امام ره و رهبرى )به عنوان ولّى فقيه و سكاندار نهضت اسامى و جريان تمدن سازى اسامى( درباره تاريخ؛ 
آشنايى با ديدگاه اسام در باب تاريخ آينده بشر و توانايى ارائه توصيفى و تحليلِى ديدگاه اسام در اين زمينه؛ 

شناخت كان مراحل تاريخى و فراتاريخى حيات فردى و جمعى انسان )قبل از دنيا، در دنيا و پس از آن( از ديدگاه اسام؛ 
شناخت جايگاه تاريخى و تمّدنى نهضت انقاب اسامى و نيز نسبت فعلى و مطلوب آن با نهضت مهدوى عليه الّسام ؛

شناخت منابع معتبر تاريخى و كاركردهاى هر يك و نيز نحوه مراجعه بدان ها و چگونگى استخراج مطالب مورد نظر از آنها؛ 
توانايى نقل مستند حوادث و وقايع تاريخى، از جمله وقايع تاريخ اسام و حيات ائّمه عليهم الّسام مانند حماسه كربا، با استفاده از منابع معتبر؛ 

آشنايى با نرم افزارهاى موجود در زمينه تاريخ، رجال و. . . نيز توان استفاده بهينه از آنها؛ 
تاش براى امتدادبخشى به سنن الهى در عرصه هاى اجتماعى و زندگى و شئون مختلف بشرى در طول دوران تحصيل و كاربردى سازى آنها در حيات علمى و عملى خود و اطرافيان 

۵٧



ب( اهداف تحصيلى حداقلى تاريخ آموزى براى دوره نيمه  تخّصصى

جدول3: اهداف آموزشى حداقلى تاريخ آموزى براى دوره نيمه تخّصصى
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شناخت نيمه تفصيلى و تحليلِى دانش تاريخ و امورى مانند: سنخ و ماهّيت اين دانش، چند تعريف مشهور علم تاريخ و وجوه تشابه و تمايز آنها، موضوع دانش تاريخ، غرض و كاربرد و فايده 
اين علم در حيطه هاى مختلف )به ويژه عرصه تخّصصى هر فرد(، منابع دانش تاريخ و نحوه استفاده از هر يك از آنها، خاستگاه ]ها[ و راز و سبب پيدايش علم تاريخ، مبانى و مبادى )تصورى و 

تصديقى( و پيش فرض هاى دانش تاريخ، روش]هاى[ كاوش تاريخى و. . . ؛ 
شناخت تقسيمات و تبويب هاى مختلف علم تاريخ و ماك هر كدام و نيز تبويب مطلوب و وجه مطلوبّيت آن؛ 

آشنايى با ماهّيت و سنخ قضاياى نقلى و تاريخى و توان اعتبارسنجى گزاره هاى نقلى؛ 
شناخت انواع نقل و درجه اعتبار هر يك ؛

كشف نظام حاكم بر مسائل علم تاريخ يا هر يك از شاخه هاى آن )نگرش نظام مند به اين دانش(؛ 
توانايى تفكيك ساختارها و مسائل كان و يا محورى از زيرساختارها و مسائل فرعى؛ 

شناخت جايگاه معرفتى علم تاريخ در طبقه بندى علوم و ارتباط آن با علوم هم سنخ و علوم ديگر و مرز هركدام با ديگرى و ماك اين مرزبندى؛ مانند: رجال، باستان شناسى، فلسفه تاريخ و. . . ؛ 
شناخت نحوه بحث از امور و وقايع جزئى تاريخى جهت اصطياد قواعد و سنن تاريخى از آنها يا تطبيق آنها بر اين قواعد؛ 

آشنايى با ميزان و ارزش معرفت شناختى گزاره هاى حاصل از دانش تاريخ و روش نقلى؛ 
شناخت مبانى، مبادى )تصورى و تصديقى( و پيش فرض هاى مهم و اساسى علم تاريخ؛ 

شناخت تاريخچه نيمه تفصيلى علم تاريخ و نيز تاريخ اسامى، دوره هاى مهم، مكاتب اصلى و مبانى كان هر يك، شخصّيت هاى تأثيرگذار و كليدى)گذشته و كنونى(، جايگاه تاريخى اين علم 
و نحوه و سير تطّور مباحث و ايستار و موقف فعلى آن به  لحاظ موضوعات، مسائل، روش و. . . ؛ 

شناخت روش )يا روشهاى( تحقيق در علوم نقلى و توان بررسى و تحليل مسائل تاريخى مورد نياز در حّد اّوليه؛
توانايى تبيين پيش فرض ها و مبانى و مبادى تاريخى يا نقلى در دانش تخّصصى خود )مثًا علم فقه( و شناخت نحوه جريان اينگونه قواعد در آنها؛

شناخت تاريخچه نيمه تفصيلى و ادوار مهم هر يك از علوم دخيل در زمينه تخّصصى مورد تحصيل؛ 
شناخت نقش علم تاريخ در فهم و ترويج دين در عرصه هاى مختلف علمى، پژوهشى و ترويجى؛ 

آشنايى با حكمت ها و اهداف و نيز نحوه و كيفيت پرداختن متون دينى )به  ويژه قرآن كريم( به مباحث تاريخى؛ 
شناخت نحوه بسط و امتدادبخشى به قواعد و سنن تاريخى به ساحت هاى مختلف فردى و اجتماعى، فرهنگى و تمّدنى؛ 

توان بازسازى موقعيت ها و وقايع تاريخى و تجزيه و تحليل و تركيب آنها و نيز كشف ماك ها و سنن حاكم بر آنها؛ 
توان سنجش و نقد و اعتباريابى نقل هاى مختلف در باب يك واقعه با استفاده از ابزارهاى نقلى و عقلى و تحليلى يا متون دينى؛ 

شناخت وضعيت كنوني علم تاريخ )يا تاريخ مرتبط با تخصص خود(، نقاط نهايى، كاستي ها و چشم انداز مسائل آينده بر اساس رسالت هاى انقاب اسامى و نيازهاى امروز جامعه

ج( اهداف تحصيلى حداقلى تاريخ آموزى براى دوره تخّصصى به باال

جدول4: اهداف آموزشى حداقلى تاريخ آموزى براى دوره تخّصصى
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تسلط بر مباحث درجه دوم و تحليلى درباره »علم تاريخ« و »فلسفه تاريخ«؛ 
بررسى تطبيقى و سنجش انواع تعاريف علم تاريخ و ارائه تعريف مطلوب؛ 

شناخت دقيق ماهّيت قضاياى نقلى و تاريخى و توانايى تشخيص گزاره هاى معتبر تاريخى؛ 
شناخت دقيق تقسيمات و تبويب هاى مختلف دانش تاريخ و ماك هر يك و ارائه تقسيم و تبويب پيشنهادى مطلوب و وجوه برترى و تمايز و تشابه آن؛ 

شناخت هر يك از شاخه هاى علوم نقلى، مرز هركدام با ديگرى و ماك اين مرزبندى و توان تشخيص و تفكيك مسائل مورد بررسى در هر يك؛ 
شناخت شيوه هاى آموزش تاريخ، آسيب شناسى آنها و ارائه روش هاى مطلوب؛ 

روش شناسى علوم نقلى و نسبت سنجى آنها با روش هاى ديگر علوم؛ 
تسلّط بر روش )يا روشهاى( كاوش و تحقيق در علوم نقلى و تاريخ توان انجام تحقيقات متناسب با موضوعات و گرايش هاى تخّصصى مرتبط؛ 

شناخت روش هاى سنجش در تاريخ و سنجه هاى معرفت نقلى؛  
توانايى دفاع استداللى و تاريخى از ديدگاه هاى برگزيده در باب وقايع تاريخى مختلف و رّد مستدّل نظريات رقيب با ارائه شواهد، ادلّه و استدالل هاى متناسب؛ 

توانايى تجزيه و تحليل و نيز تركيب مفردات وقايع تاريخى از منظرهاى مختلف و رسيدن به برآيند نهايى معتبر؛ 
شناخت تاريخچه علم تاريخ اسامى و امورى مانند: علل پديدآيى آن، قوت ها و ضعف ها و آسيب ها، ادوار، شيوه هاى تاريخ نگارى اسامى و. . . ؛ 

آشنايى با مكتب هاى تاريخ نگارى در اسام و غير آن و انواع آنها )نگرشى، نگارشى، حجازى، عراقى، يمانى، شامى، ايرانى، مصرى، اندلسى و مغربى، يونانى، رومى، هگلى، توين بى و. . . (؛ 
شناخت تاريخ نگارى در غرب و نسبت آن )تشابهات، تفاوت ها، روابط، منابع، روش ها و. . . ( با علم تاريخ اسامى؛ 

توانايى بررسى و سنجش تحليلى و تاريخى پژوهش هاى تاريخى و نظريات مستشرقان به ويژه ديدگاه هاى آنان در باب ملل اسامى؛ 
شناخت امكانات و ظرفيت ها و نيز محدوديت هاى فراروى پژوهشگر علوم نقلى )به  لحاظ روشى، منابع، عصرى و. . . (؛ 

تسلّط بر شيوه  يا شيوه هاى كار تاريخى و نقلى و مراحل هر يك؛ 
تسلط بر قواعد و اصول و مبانى تاريخ نگارى، انواع نقد تاريخ )ظاهرى يا خارجى، داخلى يا باطنى، ايجابى، سلبى و. . . ( و نيز قواعد نقد تاريخ و نقد منابع تاريخى؛ 

شناخت دقيق و عميق تراث مسلمين در زمينه علوم نقلى و علم تاريخ و توان استفاده از آنها و نيز امتدادبخشى به آنها در عرصه هاى عينى؛ 
شناخت تفصيلى هر يك از شخصّيت هاى برجسته و تأثيرگذار علم تاريخ در زمينه تخصصى مرتبط و نيز كتاب شناسى هر يك از آنها )از جمله شناخت شخصّيت ناقان معتبر يا ضعيف يا كذاب و. . . (؛ 
شـناخت تاريخچه تفصيلى و ادوار رشـته تخّصصى و نيز هر يك از علوم دخيل در زمينه تخّصصى خود )امورى مانند: بسـترها و مناشـئ پيدايش، مؤّسسـان، شـخصّيت ها، ادوار، فرازها 

و فرودها، شـكوفايى و ركودها، تبويب ها و سـاختارها و سـير تطّور آنها و. . . (؛ 
شناخت اصول و قواعِد »تدوين« و »عرضهِ« تاريخ در سطوح گوناگون و نيز براى انواع مخاطبان؛ 

توانايـى توصيـف و تحليـل »مسـائل« علـم در بسـتر تاريـخ و بـا نگاه تاريخـى و نيز اسـتخراج تاريخچه هر يك از مسـائل مورد نيـاز در عرصه تخّصصى خـود از منابع معتبـر و تجزيه 
و تحليـل آنهـا و بررسـى امـورى ماننـد: سـير پيدايـش يك مسـأله، علل و عوامـل پيدايش، ُمبِدع نخسـتين، تعيين دقيـق موضوع مورد بحث او، سـير تكامل و رشـد مسـأله، تبيين ها و 

تقريـرات مختلـف تاريخـى، مثبتان و منكـران و ادلّه آنـان، انحراف و عـدم  انحراف از موضـوع و. . . ؛



ادامه جدول4: اهداف آموزشى حداقلى تاريخ آموزى براى دوره تخّصصى
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توانايى اعتبارسنجى گزاره هاى نقلى و تاريخى در عرصه تخّصصى خود و نيز توان كشف صّحت يا عدم صّحت يا ميزان انتساب روايات و متون دينى مورد نياز به معصومان عليهم الّسام؛
شناخت قواعد جرح و تعديل و توانايى جرح و تعديل مستند نقل هاى تاريخى متهافت و ناسازگار و ترجيح يا رّد هر يك يا همه؛ 

آشنايى با انديشه هاى مهم ترين انديشمندان معاصر عرصه تاريخ در زمينه تخصصى مرتبط؛ 
شناخت ايستار و موقف فعلى تاريخ و هر يك از علوم نقلى و توانايى ارائه راهبردها و راهكارهايى براى حركت به  سمت وضعّيت مطلوب آنها؛ 

شناخت مسائل و دغدغه هاى علمى محققان امروز علوم نقلى و تاريخ )مرزهاى دانش و مسائل فرامرزى اين علوم(؛ 
شناخت ارتباط و تعامات علوم نقلى و علم تاريخ با علوم عقلى، شهودى و تجربى؛ 

آشنايى با ميزان و نحوه استفاده از متون دينى در علم تاريخ يا زمينه هاى تاريخى مرتبط؛  
بررسى آسيب شناسانه تاريخ و علوم نقلى در ساحت هاى مختلف )روش، آموزش، پژوهش، ترويج و. . . (؛ 

شناخت وضعيت كنونى علوم نقلى و تاريخ در عرصه هاى مختلف )در حوزه و بيرون آن، جهان اسام، غرب،  ارتباط با علوم اسامى و غيراسامى،  پژوهش،  ترويج،  علوم انسانى،  در حوزه  و  دانشگاه و. . . (؛ 
تاش براى تهيه مواد و محتواى تاريخى براى گروه ها و قشرهاى مختلف جامعه؛ مانند: متخّصصان، هنرمندان، طّاب، دانشجويان، كودكان و. . . در ساحت هاى مختلف حيات عينى فرد و 

جامعه؛ 
شناخت جريان هاى گذشته و كنونى مخالف علوم نقلى و علم تاريخ، علل مخالفت هر يك، نقدهاى محتوايى و روشى و. . . ؛ 

توانايى كشف تاثيرات اسباب و علل گوناگون و روند وقايع تاريخى گذشته بر وضعّيت كنونى و آينده؛ 
توانايى مهندسي مجدِد و شبيه سازى وقايع  و ارائه مدلي از آنها و دفاع مستدل و با شواهد و داليل معتبر از آن در برابر نظريات و مدل هاى رقيب؛ ازجمله نقد فيلم ها و مستندهاى تاريخى؛ 

توانايى ارائه مشاوره تاريخى تخّصصى به اقشار و اصناف ديگر؛ مانند: هنرمندان و كارگردانان و تهيه كنندگان فيلم ها و برنامه هاى تاريخى، تهيه كنندگان كتب مرتبط با تاريخ و. . . ؛
توانايى رّديابى و بازنمايى و بيان مستند و تحليلِى تأثيرات انبياء الهى عليهم الّسام به ويژه پيامبر اكرم صلّى اهلل عليه و آله و سلّم و ائمه معصوم عليهم الّسام بر تمّدن و فرهنگ جهانى؛ 

شناخت تاريخ سياسي، اجتماعي و فرهنگي صد سال اخير جهان و ايران؛ 
تاش براى تثبيت و ارتقاى پرچمدارى علوم نقلى و علم تاريخ توسط حوزه علميه در ساحت ملّى و بين المللى بر اساس حركت به  سمت تمّدن نوين اسامى؛ 

تسلّط بر زبان هاى تخّصصى )امروزين يا پيشين؛ مانند: زبان هاى باستانى( مورد نياز در گرايش تخّصصى خود؛ 
شـناخت »دانش اسـناد« )علم الوثائق، Diplomatics(، باستان شناسـى، نشان شناسـى، نقوش شناسـى، سكه شناسـى، نسخه شناسى، نقشه شناسـى، اطلس شناسـى، ادبيات و مكاتب ادبى، 

قوم شناسـى، مردم شناسـى و. . . متناسـب با گرايش تخّصصى خود؛ 
توانايى سندشناسى و بهره گيرى از مراكز اسناد، نسخ خطى و. . . ؛ 

توان درك كتيبه ها، عامات حساب سياق )نشانه هاى حساب نقدى و جنسى رايج در گذشته(، ابجد و حساب ُجَمل، ارقام رومى و. . . ؛ 
تسلط بر استفاده كاربردى از نرم افزارهاى تخّصصى مورد نياز به  حسب گرايش ها و موضوعات مرتبط
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۵٩



درک تاریخی و توان تحلیل؛ پیوندی متقابل
حجت السالم و المسلمین مهدى طائب*

اشاره
. . . ایـن حـوزه ما بر اسـاس حکومت درسـت نشـده اسـت، بلکه بر این اسـاس کـه اصل اسـالم را نگـه دارد، به اینجا رسـیده و 
حکومـت ایجـاد کرده اسـت. ایـن حکومت را باید نگاه داشـت و بالنـده اش کرد. حـوزه هنوز به این دیدگاه نرسـیده کـه به اداره 

حکومـت بپـردازد. قضایا را تسـامحى مى بیند و ابـزارش را همین طور. 
. . . تاریـخ را بایـد جـدى بگیریـم. دروس حوزه مان را با این دیـدگاه باید بخوانیم. اگرچـه در باب طهارات هـم نیازمند مجتهدیم، 
آنچـه امـروز بـر زمین مانـده و حکومت به آن نیـاز دارد، بـاب جهاد و امر به معروف، مکاسـب و مانند آن اسـت. بیاییم مکاسـب 

را بـه روز و بانک هـا را اصـالح کنیـم. اینکـه در باب تاریخ با تسـامح نگاه مى کنیم، تابعى از نگاهمان به سـایر مسـائل اسـت. 
. . . در جمـع نیروهـاى نظامـى گفتـم ایـن همـه مانور نظامـى گذاشـته اید. تا حـاال مانور ظهـور گذاشـته ایم؟ چنـد وقت پیش 
مانـور زلزلـه گذاشـتند اینکه اگـر زلزله بیاید، ما چـه کار کنیم. اکنـون فرض کنیم، امـام زمان ظهور کرده اسـت. "هـل من ناصر 
ینصرنـى" امام حسـین(علیه السـالم) را بارهـا باالى منبـر می گوییم؛ پاکتـش را مى گیریم و مى خوریـم و مى رویم. آیـا این "هل 

مـن ناصر" االن هسـت یا نیسـت؟ االن امـام زمان "هل مـن ناصر" دارد یـا ندارد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجـت االسـام و المسـلمين مهـدى طائـب، دانش آموخته حوزه علميه قم، محقق و مدرس تاريخ اسـام اسـت. از جمله آثار ايشـان مى تـوان به كتاب، تبار انحراف، كه به بررسـى 

تاريـخ يهود مى پردازد، اشـاره نمود. 



 از جملـه مسـائلى كـه در مـورد علـم تاريـخ قابل 
گزاره هـاى  و  تاريـخ  علـم  ارتبـاط  اسـت  توجـه 
تاريخى با مسـائل اجتماعى و سياسـِى روز است. آيا 
می تـوان در تحليل مسـائل اجتماعى و سياسـى روز 

از تاريـخ بهـره گرفت؟
اسـتاد: بسـم اهلل الرحمـن الرحيم. بلـه بر مبنـاى تحليل و 
ابـداع. در مورد تحليل مسـائل جارى، طبـق آموزه هاى دينى 
قـرآن و سـنت، مى تـوان بهره بـرد. ما در بـاب تحليل قضايا، 
يك سلسـله مبانى تحليـل داريم كه بايد ببينيـم از كجا اخذ 
شـده اند. در تحليل سياسـى رايج در دنيـا، تحليل گران مبانى 
خودشـان را دارند و نشـئت گرفته از علوم انسانى شـان است و 
به حسـب ظاهر، بيشـتر به تجربه هاى خودشـان اتـكا دارند؛ 
البتـه ايـن حرف قابـل قبول نيسـت و فقط ادعا اسـت، بلكه 
آنان هم مبانى شـان متخذ از يك سلسـله مبانى دينى اسـت. 
بـراى ما بسـيار روشـن اسـت كه مـا در چارچوب هـاى دينى 
گرفته شـده از كتاب و سـنت و فتاوى تحليل مى كنيم. وقتى 
بـه كتـاب خـداـ  كـه يكـى از منابـع فقـه ماسـتـ  مراجعه 
مى كنيـم، مى بينيـم تقريباً يك سـوم قـرآن مربوط بـه تاريخ 
اسـت. پـس معلـوم مى شـود تاريـخ دخالـت مهمـي در نوع 
تحليـل مـا و دسترسـى ما بـه تحليل هـا دارد وگرنـه خداوند 
متعـال اين قـدر دليـل بيان نمى كـرد. بهترين دليـل بر اينكه 
تاريـخ بـر تحليل هـاى ما اثـر مي گـذارد، همين نقـل كتاب 
خـدا اسـت. روايات نيـز از تاريخ سـخن گفته انـد. در حقيقت 
بيـان اهل بيت)عليهـم السـام( تابعـى از بيانـات خداونـد 
متعـال اسـت. اصـواًل ائمه كه نفـس پيامبر اكرم اند، سـخني 
نمي گوينـد كـه در قرآن نباشـد. خـود پيامبر)صلـي اهلل عليه 
و آلـه( مفسـر قـرآن اسـت. همين طور ائمـه، مبّيـن قران اند: 
ْكـَر لُِتَبيِّـَن لِلَنّـاِس". 1 بنابرايـن سـنت  "َو أَنَْزلْنـا إِلَْيـَك الِذّ
در درون قـرآن وجـود دارد. ديگـران نمى فهمنـد و پيامبـر و 
ائمـه مى فهمنـد و بيـان مى كننـد؛ به همين جهت بسـياري 
از بيانـات پيامبـر و اهل بيـت نيـز تبيين تاريخ اسـت. مطالب 
بسـيارى از روايات ما بيان حال عيسـى)عليه السـام( اسـت: 
"قـال الحواريـون يـا روح اهلل مـن نجالس قال مـن يذكركم 
اهلل رؤيتـه و. . . ". حتـي مى توانيم بگوييـم به تبعيت از قرآن، 

سـنت نيـز يك سـومش در قالـب بيان تاريخ اسـت. 
اصـواًل بـه دو گونه مي تـوان به تاريخ نگاه كـرد: يكى تاريخ 
متسلسـل و يكى منقطع و مقطعى. در تاريخ مقطعى ارتباط 
اول و آخـر بـه دسـت نمى آيـد؛ در عين حـال، همان مقطع 
از تاريـخ در ذهـن انسـان شـكل مى گيـرد؛ امـا در تاريـخ 
متسلسـل، مـا ادامـه يـك خـط هسـتيم؛ يعنـى اگـر شـما 
بخواهيـد بدانيـد چـرا امروز شـرايط اين گونه اسـت و در چه 
شـرايطى به سـر مـى بريم، بايـد به قبـل توجه كنيـد؛ چرا 

كـه وضعيـت موجـود، معلـول وضعيت ماسـبق اسـت. اگر 
بخواهيـد بدانيـد چگونه مي تـوان در آينده اثر گذاشـت، بايد 
بـه ايـن بپردازيد كه چرا االن اين گونه شـده و چه شـده كه 
شـرايط فعلـي رخ داده اسـت. بهتريـن راه از علت به معلول 
رسـيدن اسـت، نه از معلول به علت رسـيدن. گذشـته علت 
وضـع موجـود اسـت. اگر االن متوجه شـويد چـرا اين وضع 
رخ داده، مى توانيـد به اين برسـيد كه چـه كار كنيد كه آينده 
از آِن شـما باشـد يـا پيشـبيني كنيد آينـده چه خواهد شـد. 
اگـر متوجـه شـويم چرا سيسـتم موجـود امريـكا اين طورى 
اسـت و علـت آن را بفهميـم مى توانيم بگوييم امريكا سـى 
يـا چهل سـال ديگـر چه مى شـود؛ چون فهميده ايـم اكنون 
در چه وضعيتى اسـت و اگر همين طورى بماند، سـى سـال 
ديگـر چـه حوادثـى در پى خواهد داشـت. بـه همين جهت 
اسـت كـه قـرآن تاريـخ را به صورت متسلسـل بيـان كرده 
اسـت، از حضـرت آدم شـروع كرده "اذ قـال ربك للمائكه 
انـى جاعـل فـى االرض خليفـه"،2 بعـد داسـتان فرزنـدان 
حضـرت آدم را گفتـه اسـت. اگـر كسـى بتواند تاريـخ را به 
شـكل صحيحش مطالعه كنـد و بخوانـد، به راحتى مى تواند 
بگويـد آينـده چـه مى شـود. مـا در سلسـله اى قـرار داريم و 
كسـى نمى توانـد خـارج از ايـن سلسـله اقـدام كنـد؛ چـون 
انسـان مدنـى بالطبـع اسـت. حـال اگـر كسـى بـه صورت 
فـردي، در گوشـه اي زندگـى كنـد، مى توانـد خـارج از ايـن 
مـدار باشـد؛ ولـى او ديگـر تاريـخ نـدارد. تاريخ يعنـى بيان 
ارتبـاط انسـان با چهـار مقولـه: 1. ارتبـاط با همنـوع: وقتى 
ارتباطـي بيـن انسـان و ديگـري نباشـد، او تاريـخ و چيزي 
قابـل ذكـر  نخواهد داشـت، بلكه مشـمول اين آيـه خواهد 
بـود: "هـل اتـى على االنسـان حين من دهر لم يكن شـيئا 
مذكـورا". 3 او شـىء مذكـوري نيسـت. زماني شـىء مذكور 
مى شـود كه در ارتباط با ديگري باشـد و وقتي ارتباط باشـد، 
تاريـخ شـكل مى گيـرد. زماني مى گفتنـد: "جو تاريـخ". جو 
تاريـخ حقيقتـى دارد؛ ايـن بدين معناسـت كه وقتى انسـان 
وارد اجتمـاع مي شـود، در واقع در رودخانـه اي قرار مى گيرد. 
ممكـن اسـت جلـوى اين رودخانه سـد بزنـد يـا رودخانه را 
كـج كنـد يـا آنكـه همين طـور بـا آن جلو بـرود. تاريـخ نيز 
اين گونـه اسـت. تاريـخ جـو دارد. يـا شـما آن جـو را تغييـر 
مى دهـى يـا اينكه آن شـما را تغيير مى دهد. مجبور هسـتى 
در ايـن تأثيـر و تأثـر واقـع شـوى. ايـن را نمى شـود عوض 
كـرد. قبل را نمى شـود درسـت كـرد؛ ولى بعـد را مى توانى؛ 
ولـى اصـل اينكه در اين جريـان قرار مي گيريد، جبر اسـت. 
وقتـى جبر شـد، حتما هسـتيد و بنابرايـن مى توانيد بفهميد 

آينـده چه مى شـود. 
 يكـى از مشـكالتى كـه در ايـن برداشـت پيـش 

مى آيـد، اختالف در تطبيق اسـت. عـده اي مى گويند 
االن همچـون زمان امام رضا(عليه السـالم) اسـت. 
عـده اي ديگـر می گويند امـام صادق(عليه السـالم) 
و عـده اي ديگـر می گوينـد همچـون زمـان امـام 
حسـين(عليه السـالم) اسـت. بايـد قيـام و مبـارزه 
كنيـم يـا تقيه كنيم يـا دفع شـبهه وظيفـه اصلى ما 
اسـت؟ بايد چه منطقى داشـته باشـيم كه برداشـت 
مـا از تاريخ صحيح باشـد؟ چون ظاهـراً تطبيق آنچه 
از تاريـخ مى يابيـم بـا زمـان حاضـر، خـود نيازمنـد 

است.  مسائل 
اسـتاد: بلـه. اينجا بسـتگى دارد كه تاريـخ را خـوب خوانده 
باشـيد يـا نـه. در ايـن انطباق هـا وقتـى انسـان جلو مـى رود 
مى بينـد در خوانـدن تاريـخ سرسـرى كار كرده انـد. تاريـخ را 
فقهـى و دقيـق نـگاه نكرده انـد. همان طـور كـه در فقاهـت 
دقت هـاى عميقـى صـورت مى گيـرد، بـراى درك تاريخ نيز 
بايـد دقت هـاى اجتهادى داشـت. با كمال تأسـف بايد بگويم 
آن سـخت گيرى اي كه در فقه دارنـد، در مطالعه تاريخ ندارند. 
در بـاب تاريخ با تسـامح و تسـاهل پيش مى روند، با تسـامح 
در ادلـه سـنن؛ اما نتيجه گيرى هاي در حـد واجب دارند. اينكه 
زمـان، زمـان امـام حسـن)عليه السـام( اسـت، مى خواهنـد 
تكليـف امـروز را نتيجه بگيرند. ببينيد در تاريخـى كه به اين 
نتيجه رسـيديد، بايد پرسـيد آيا در مطالعه تاريخ همان طوري 
عمـل كرده ايـد كـه در ادله فقهيـه وجوبي تحقيـق مي كنيد 
يـا در آنجـا بـه مانند ادله سـنن جلـو رفته ايد؟ گفتنـد در ادله 
سـنن تسامح اسـت و سـخت گيرى نيست. كسـانى مى آيند 
و معمـواًل قضاوت هاى نادرسـتي درباره تاريـخ ارائه مي كنند. 
وقتـى نـگاه مي كنيد مى بينيـد، اينـان در تحقيـق تاريخى و 
شـناخت تاريخى، ماننـد احكام واجـب دقـت نكرده اند، بلكه 
همين طـورى روايـات را نگاه كرده اند. به همين جهت اسـت 
كـه دربـاره مقام معظـم رهبرى مى گويم ايشـان حـق دارند 
كـه در مـورد تاريـخ، اسـتنباط اجتهـادى و احكامـى داشـته 
باشـند؛ چون ايشـان در تاريخ، همچون فقه، موشكافى كرده 

اسـت؛ بنابرايـن در تطبيق ها نيـز معمواًل اشـتباه نمى كند. 
 آيـا موشـكافى بـه اين اسـت كـه تاريـخ را دقيق 
مطالعـه كنيـم؟ آيـا اصـول خاصـى نـدارد؟ مثـًال 
اگـر تعارضـى رخ داد بـه ماننـد فقـه مشـكل را حل 

می كنيـم. 
اسـتاد: بلـه، مثالي مي زنـم. يكى از بـزرگان رجالى قم گفته 
بـود كـه مـا فكـر مي كرديم مقـام معظـم رهبرى بـه رجال، 
سـركى كشـيده اسـت؛ اما ديديم كوچه و پس كوچه هاي اين 
علم را ديده و از آن عبور كرده اسـت؛ چرا كه ايشـان در علم 

رجال هم، نگاه تاريخي داشـته اسـت. 

تاریخ یعنى بیان ارتباط انسان با چهار مقوله: ارتباط با همنوع: وقتى ارتباطی بین انسان و دیگري نباشد، او تاریخ و چیزي قابل ذکر  
نخواهد داشت، بلکه مشمول این آیه خواهد بود: «هل اتى على االنسان حین من دهر لم یکن شیئا مذکورا». او شىء مذکوري نیست. 

۶١



مثـًا نمي تـوان گفت امام حسـن مجتبى)عليه السـام( به صـرف اينكه يار كم داشـت صلح 
كـرد، بلكـه بايـد همـه چراهـا را دنبال كـرد و تمـام حـوادث را در پيوند بـا هم ديد؛ عـاوه بر 
اينكـه بايـد ديـد چيـزى كـه نقل شـده، سـند دارد يا نـه. بعد بـا نگاه فقهـى مى تـوان راحت 

اثبـات كرد. 
 وقتى با نگاه تاريخى حركت كنيم، تازه افراد معنا پيدا خواهند كرد. 

اسـتاد: بله. شـايد تاريخ سـازى كـرده باشـند. اينهايى كـه درباره حادثـه صلح گفته انـد، معاويه 
گفتـه اسـت؛ مثـًا بايد تحقيـق كرد اينكـه گفته مي شـود حجر بن عـدى به امام حسـن)عليه 
السـام( اعتراض داشـته، راسـت اسـت يا دروغ. اين طورى نبوده، بلكه تاريخ سـازى شـده اسـت. 
اگـر متوجه اين مسـئله باشـيد، بعضى جاهـاي تاريـخ را دور مى ريزيد. يكى ديگـر از حوادثي كه 
مشـهور اسـت و همـه از هـم تقليـد كرده اند، اين اسـت كـه گفته شـده پيامبر مادرش بى شـير 
بـوده يـا مثـًا گفته اند رسـم تاريـخ چنين بوده كـه بچه هـا را به دايه مى سـپردند. اگـر اين گونه 
حركـت كنيـد، تاريـخ را نمى فهميد؛ ولى اگر بررسـى كرديد و ديديد رسـِم به دايه سـپردن براي 
غير از پيامبر نقل نشـده، خواهيد فهميد كه براي عرب رسـم درسـت كرده اند؛ مثًا مي پرسـيم 
چـرا اميرالمؤمنين علي)عليه السـام(، عباس عموى پيغمبـر و ديگران را نداده اند دايه شـير دهد. 
اگـر تاريـخ را بررسـي كرديـد و متوجـه خطري شـديد، آنـگاه مي توانيد ماننـد آن را پيش بيني 
كنيـد و از آن جلوگيـري كنيـد يـا در بررسـي ها مي تـوان به اين رسـيد كه گروه هـا چگونه بر 
تاريـخ اثرگـذار بوده انـد و مـا چطـور مي توانيـم تاريـخ را عوض كنيـم. مطالعه تاريـخ بر ديگر 
علوم مؤثر اسـت، بر فقه، اصول فقه، تفسـير و غيره. به اعتقاد من اگر كسـي تاريخ را درسـت 

بفهمـد، مي تواند قرآن را درسـت تفسـير كند. 
 مطالعـه تاريـخ روش خاصـى دارد يـا طلبه هـا می تواننـد بـا اصـول فقهى كه 

مى آموزنـد بـه سـراغ تاريـخ برونـد و مسـائل را حـل كنند؟ 
اسـتاد: بـه هر ترتيب، مطلـوب فقهى نگاه كردن به تاريخ اسـت؛ يعنى همان طـور كه در فقه 
موشـكافى مى كنيـم، در تاريخ موشـكافي كنيم؛ لذا معتقـدم طلبه اى كه درس خـارج نخوانده، 
تاريـخ را متوجـه نمى شـود. او بايـد بـا اين ديـدگاه كه در فقه اسـتنباط مى شـود، سـراغ تاريخ 

بـرود و در تاريـخ با هميـن دقت ها، به اسـتنباط بپردازد. 
 گاهـى مى بينيـم بعضـى از فقهـاى بزرگ كـه تاريـخ را هم خـوب می فهمند و 
بـا همـان دقت سـراغ تاريـخ رفته اند و خـوب مطالعـه كرده اند، زمان خودشـان 
را خـوب نمی شناسـند و نمی داننـد چـه موضـع سياسـى و اجتماعى بايـد اتخاذ 
كننـد. آيـا عالوه بـر اينكه تاريخ بر فقه، مسـائل اجتماعى و سياسـى تأثيـر دارد، 
تجربه و تمرين در مسـائل اجتماعى و سياسـى بر فهم تاريـخ و تطبيق آن قواعد 

تاريخى بـا زمان حاضر تأثيـر دارد؟
اسـتاد: بلـه، حتمـاً همين طـور اسـت. مـن بـاز مى خواهـم بر ايـن كبـراى كلى كـه عرض 
كرديـم بايسـتيم؛ كسـانى كـه در تاريخ به تسـامح حركـت كنند، دچار مشـكل خواهند شـد. 
اينـان بـا تاريـخ موجود با تسـامح رفتار كرده اند. كسـى كه در فتنه 1388 اشـتباه كرد و كسـي 
گزارشـي بـه او داد و او زود قبـول كـرد و عمـل كـرد، از ايـن آيـه قرآن "ان جائكم فاسـق بنبا 
فتبينوا" سـرپيچى نكرده، بلكه او نمى دانسـته كسـى كه برايش گزارش آورده، فاسـق اسـت؛ 

چـرا كه با تسـامح جلو رفته اسـت. 
 شـايد اين شـخص به دليـل اينكه در تحليل مسـائل اجتماعى تمريـن نكرده، 

زودباور شـده است. 
اسـتاد: بلـه. بـه هـر ترتيب به وظيفـه اش عمل نكـرده اسـت. ما حـق تسـامح در واجبات و 
محرمـات را نداريـم. در بـاب فتنه 88 به اين باور نرسـيده بودند كه تأييد يـا رد انتخابات، واجب 
يـا حـرام اسـت، بلكـه بـا آن، تسـامحى برخـورد كردنـد. در حقيقت، مـا به مسـائل حكومت، 
بـا نـگاه شـرعى نـگاه نمى كنيـم. مثًا آيـا بـاور داريم مقـررات راهنمايـى و رانندگـى، قوانين 
شـرعى اند؟ خيـر. چرا چنين اسـت؟ چـون حكومت حاضـر را حكومـت امام زمـان نمى بينيم. 
واليـت را قبـول كرده ايـم؛ امـا به صورت يك بـاور در كتاب ها، نه بر روى زميـن. حضرت امام 
فرمـود حكومت ولى فقيه، حكومت انبيا اسـت؛ يعنـى االن فرض كنيم امـام زمان)عج( حاكم 

ايـران اسـت و ايشـان پاى مقـررات راهنمايى و رانندگى امضا گذاشـته اسـت. در اين حالت، با 
ايـن قوانيـن چطور برخورد مى كنيد؟ بدون شـك حكم نمـاز و روزه را خواهد داشـت؛ يعنى اگر 

شـما از چـراغ قرمز عبـور كنيد، گنـاه كرده ايد، صغيـره يا كبيره. 
حـوزه مـا نيـز بايـد حكومتى باشـد؛ يعنى حـوزه اى بشـود كه حكومت اسـامى ايجـاد كند و 
آن را اداره كنـد و ادامـه دهـد. ايـن حـوزه ما بر اسـاس حكومت درسـت نشـده اسـت، بلكه بر 
ايـن اسـاس كـه اصل اسـام را نگـه دارد، به اينجا رسـيده و حكومـت ايجاد كرده اسـت. اين 
حكومـت را بايـد نـگاه داشـت و بالنده اش كـرد. حوزه هنوز به اين ديدگاه نرسـيده كه بـه اداره 
حكومـت بپـردازد. قضايـا را تسـامحى مى بينـد و ابـزارش را همين طـور. قوي ترين ابـزارِ فهِم 
صحيـح، تاريـخ و تبعيت از قرآن اسـت. تاريخ را بايـد جدى بگيريم. دروس حوزه مـان را با اين 
ديـدگاه بايـد بخوانيـم. اگرچـه در بـاب طهارات هـم نيازمند مجتهديـم، آنچه امـروز بر زمين 
مانده و حكومت به آن نياز دارد، باب جهاد و امر به معروف، مكاسـب و مانند آن اسـت. بياييم 
مكاسـب را بـه روز و بانك هـا را اصـاح كنيـم. اينكه در باب تاريخ با تسـامح نـگاه مى كنيم، 

تابعى از نگاهمان به سـاير مسـائل است. 
همـه آنچـه گفتيـم نشـئت گرفته از فكرى اسـت كه مطرح شـده اسـت. نمى خواهـم بگويم 
نگاهـي نـو اسـت، بلكـه حركتـي وظيفه مدارانـه اسـت. مى خواهيـم وظيفه مان را تشـخيص 
دهيـم. حوزه هـاى علميـه پيـش از آنكـه بخواهنـد وظيفه مـردم را معيـن كننـد، بايد تكليف 

خودشـان را مشـخص كننـد. بايـد به دنبـال اين باشـيم كـه وظيفه مان را بشناسـيم. 
 اگر براي مطالعه تاريخ، سـير مطالعاتى يا روشـى در نظرتان هسـت، پيشـنهاد 

بفرماييد. طالب بايد سـراغ چـه منابعی بروند؟ 
اوليـن كتابـي كـه بـراي مطالعـه تاريـخ پيشـنهاد مى كنـم، الصحيح من سـيره النبـى جعفر 
مرتضـى عاملى اسـت. اين كتاب مقدمـه اي دارد. طلبه اى كـه مى خواهد وارد تاريخ شـود، اين 
مقدمـه را بايـد خـوب بخواند و درس بگيرد. به اعتقاد من، در اين باب، عنايتي به ايشـان شـده 
اسـت. بعـد از آن، كتاب هـاى تاريخى عامه عسـكرى خواندني اسـت: عبداهلل بن سـبا، 150 
صحابـى دروغيـن، نقش عايشـه در اسـام. اينها را خوب بخواننـد. بدانند كه گاه تاريخ سـازى 
شـده اسـت. بعـد بروند سـراغ تاريخ قـرآن. قرآن تاريـخ را در زمان بيان كرده اسـت، تا مـا را از 
آن زمـان بـه ايـن زمان بياورد. اين تاريخ را بايد نگه داشـت. پيوسـتگى جريـان رويارويى حق 
و باطـل از ابتـداى تاريـخ تا كنون و ادامه اين رويارويى و سرنوشـت تاريخ، در قرآن آمده اسـت. 
تحريـِف بيـان تاريخـى اين اسـت كـه در همان زمان بمانى. شـما اگر در تفاسـير اهل سـنت 
و در بعضـى از تفاسـير شـيعه، آيـات تاريخى قـرآن را بخوانيـد، اصًا جلو نمى آييـد و همانجا 
مى مانيد و اين تحريف اسـت. تاريخ قرآن را درسـت بخوانيد و سلسـله اش را پيدا كنيد، اينكه 
چـرا خـداى متعـال تاريـخ آدم و فرزنـد آدم و نـوح را گفـت. اين خط سـير را بياييـد و در جاده 
بيفتيـد. "لقد كان لكم فى رسـول اهلل اسـوه حسـنه"4 را اسـوه خود قـرار دهيم. چرا مـا زيارت 
وارث داريم؟ بعضى شـهادت امام حسـن عسـكرى را غدير ثانى ناميده اند. غدير ثانى نيسـت؛ 

غدير ثانى عشـر اسـت. روز شـهادت هر يـك از ائمه، يك غدير اسـت. 
 و اين ما را به آخرالزمان وصل مى كند. 

اسـتاد: بلـه. در جمـع نيروهـاى نظامى گفتم اين همـه مانور نظامى گذاشـته ايد. تا حـاال مانور 
ظهـور گذاشـته ايم؟ چند وقت پيـش مانور زلزله گذاشـتند اينكه اگر زلزله بيايـد، ما چه كار كنيم. 
اكنـون فـرض كنيـم، امام زمان ظهـور كرده اسـت. "هل من ناصر ينصرنى" امام حسـين)عليه 
السـام( را بارهـا بـاالى منبر مي گوييـم؛ پاكتـش را مى گيريم و مى خوريـم و مى رويـم. آيا اين 

"هـل مـن ناصر" االن هسـت يا نيسـت؟ االن امـام زمان "هل مـن ناصر" داره يـا نداره؟

پي نوشت:
1. نحل: 44. 
2. بقره: 30. 
3. انسان: 1. 

4. احزاب: 21. 



رضورت مطالعه تاریخ 
و تاریخ معارصایران و جهان

دکتر سید حسن فالح زاده*

اشاره
. . . بـه گمـان مـن ما بایسـتى مراکز مهم غرب شناسـى داشـته باشـیم همان گونه که آنهـا مراکز بزرگ شرق شناسـى داشـته و 

دارنـد. مـن در یکـى از این مراکـز در آلمان تصاویرى از برخى روسـتاهاى کشـورمان دیـدم که برایم تازگى داشـت. 
. . . تمـدن غـرب ضمن آن که دسـتاوردهایى داشـته اسـت مهمترین چالش فرهنگى و حتى سیاسـى کنونى در مقابل اندیشـه و 
نظـام ما محسـوب مى شـود. ایـن چالش نه بعـد از انقالب بلکه سـال ها قبـل از انقالب اسـالمى در مقابل ما شـکل گرفته اسـت 

و آثـار و پیامد هایش ما را خواسـته و ناخواسـته تحـت تاثیر خود قرار داده اسـت.  
. . . تاریـخ معاصـر بـه مـا آموخت که مـا نمى توانیـم و نباید نسـبت به مسـایل جهانـى و آنچه در دیگـر نقاط مى گـذرد بى خبر 
و بى توجـه باشـیم. چـون بـه  هر حـال امـواج آن پـس از مدتى مـا را فر ا خواهـد گرفت. کسـانى هنـوز مى خواهند سـر زیر برف 
کننـد و خـود را بى نیـاز از شـناخت مناطـق دیگر و تحـوالت خارجـى بداننـد. متاسـفانه خواب آلودگى عصـر قاجار هنـوز نیز 
آثـارش از بیـن نرفتـه اسـت. توجه به محیـط بیرونى نه بـه معناى تحـت  تاثیر آن قرار گرفتن یا شـیفتگى نسـبت به آن اسـت 
بلکـه بـه معنـاى توجه به آن و شـناخت دقیـق آن و بررسـى آثار احتمالـى و چگونگـى تاثیر گذارى و نحـوه مواجه با آن اسـت. 

امـام صـادق(ع) فرموده انـد: العالم بزمانـه ال تهجم علیـه اللوابس. 
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* دكتر سـيد حسـن فاح زاده، دانش آموخته حوزه علميه، عضو هيئت علمى گروه تاريخ و دانشـگاه باقر العلوم و اسـتاديار رشـته تاريخ در دانشـگاه شـهيد بهشـتى اسـت. تاريخ اسـام 
تـا پايـان عباسـيان، تنـوع برونـى و درونـى تاريخ نـگارى اسـامى، رويكـرد تاريخى در انديشـه امام خمينـى )ره(، تعامل تاريخى پيـروان اديـان و عوامل موثـر بـر آن و. . . . از جمله آثار 

علمى ايشـان است. 

۶٣



 بـه نظر شـما تاريخ به  طـور كلى چـه اهميتى داشـته و چه جايگاهـى در قرآن 
كريـم و روايات دارد؟

اسـتاد: علـم تاريـخ از جمله علومى اسـت كه نـه تنها به داليـل متعدد عقلـى فراگيرى آن 
ضـرورى والزم اسـت بلكـه به لحـاظ نقلى و دينى هم بر فهم آن بسـيار تاكيد شـده اسـت. 
اگـر بـه قرآن كريم نظرى اجمالى بيفكنيم مشـاهده مى كنيم كه بسـيارى از آيات آن مرتبط 
بـا گذشـته و تاريخ اسـت و كمتر سـوره اى در قـرآن كريم وجـود دارد كه تعـدادى از آيات آن 
مرتبـط بـا تاريـخ نباشـد. براى نمونه قريـب 100 آيـه از  286آيه سـوره بقره كـه بزرگ ترين 
سـوره قرآن كريم اسـت به تاريخ و وقايع مختلف تاريخى اختصاص يافته اسـت. اين ميزان 
در سـوره اعراف كه كل آن 206 آيه اسـت بيشـتر و به حدود 130 آيه مى رسـد. سـوره يوسف 
بيـش از نيمـى از آياتش تاريخى اسـت و به داسـتان زندگى حضرت يوسـف اختصاص يافته 
اسـت. در سـوره طـه از 135 آيـه قريـب 100 آيه آن يعنى چهـار پنجم آن تاريخى اسـت. در 
ديگـر سـوره هاى قـرآن كريـم نيز كما بيـش چنين وضعيتـى وجـود دارد. اين نشـان دهنده 
توجـه گسـترده قـرآن كريـم به تاريخ و گذشـته اسـت. مـا مى دانيم كه قـرآن بـراى تاريخ و 
بررسـى گذشـته نازل نشـده اسـت بلكه يك كتاب هدايت و  راهنمايى براى بشـريت اسـت. 
اسـتفاده گسـترده خداونـد حكيـم از تاريخ در اين كتاب نشـان از قابليت برجسـته تاريخ براى 
قـرار گرفتـن در راسـتاى هدايـت، پند پذيـرى و عبرت گيـرى اسـت. در واقـع مى تـوان گفت 

كه تاريخ در قران در راسـتاى الهيات و هستى شناسـى و انسان شناسـى قرار گرفته اسـت. 
در همين جـا بايـد ابـراز تاسـف كـرد كـه عليرغم اينكـه قريب يك ششـم آيات قـران كريم 
تاريخـى اسـت امـا درحوزه هـاى ما كار چندانـى روى اين آيـات صورت نمى گيـرد و مى توان 

گفـت كه ايـن بخش آيـات قران كريـم مهجـور مانده اند. 
عـاوه بـر قـرآن كريم، در سـخنان پيشـوايان دينى مـا هم تاريـخ و عبرت هـاى آن جايگاه 
برجسـته اى دارد. امـام على )ع( در بخش هايى از سـخنان و وصاياى خـود همگان را دعوت به 
تامـل درگذشـته و تاريخ كرده انـد. براى نمونه در نامه 31 نهج الباغـه در چند جا آن حضرت 
فرزنـد بزرگـوار خودشـان را به تامل در اخبار گذشـتگان فرا  مى خوانند. برا سـاس همين نكات 
بـوده اسـت كه علماى سـلف ما همانند  شـيخ مفيد و ديگـران در   كنار آثار برجسـته اى كه در 
حوزه هـاى كام و فقـه و اصـول و ماننـد آنها مى نوشـته اند بـه تاريخ نيز توجه كـرده و در آن 
حـوزه نيـز به خلـق آثارى مهم دسـت زده اند. شـيخ مفيـد در تاريخ زندگانـى ائمه معصومين 
)ع( كتـاب برجسـته االرشـاد را نگاشـت و در مورد جنگ جمل نيز كتابى تاليـف كرد كه جزو 

بهتريـن آثار درمورد اين واقعه اسـت. 
ايـن اهتمـام متاسـفانه در قـرون بعـدى كاهش يافـت و به داليـل چندى توجـه حوزويان بر 
علومـى چـون فقـه و اصول و ادبيات معطوف شـد و علومى چون تاريخ به فراموشـى سـپرده 
شـده و به حاشـيه رانده شـدند. البته خوشـبختانه در سـال هاى اخير اين ضرورت بيشتر حس 
شـده و عـاوه بـر بزرگانى از اسـاتيد كـه به تاريخ توجـه دارند مراكز چندى هـم در قم به امر 

آمـوزش و پژوهش تاريـخ روى آورده  اند. 
 براى تاريخ به طور كلى چه تقسيماتى مى شود مطرح كرد ؟

اسـتاد: از جهـت كلـى مى تـوان تاريـخ را بـه تاريـخ سياسـى، تاريـخ فرهنگـى، اجتماعى، 
اقتصـادى، دينـى، هنـرى و ماننـد آن تقسـيم نمود. همچنيـن مى توان برحسـب تمدن هاى 
شـكل گرفتـه روى نقاط مختلـف زمين، تاريخ را  بـه تاريخ تمدن مصر باسـتان، بين النهرين، 
ايران باسـتان، يونان و روم باسـتان، تمدن اسـامى و تمدن جديد غرب تقسـيم نمود. جغرافيا 
نيـز مى توانـد محـور مطالعـات تاريخـى  باشـد از ايـن جهـت مى تـوان تاريخ مشـرق زمين، 
مغرب   زميـن، امريـكا، افريقـا را مطالعـه كرد. همچنين بر حسـب مناطق مختلف چـون تاريخ 
خاورميانه، شـمال افريقا، شـام، قفقاز و مانند آن و يا برحسـب كشـورها آن را به تاريخ ايران، 
عـراق، هنـد و غيره تقسـيم نمود. عاوه بـر اينها موضوع تاريـخ مى تواند احـزاب و جريانات، 

اديـان و فـرق و مذاهـب و حتـى بيوگرافى افراد قـرار بگيرد. 
 تاريخ اسالم و ايران به چه بخش هايى تقسيم مى شوند ؟

اسـتاد: تاريـخ اسـام را مى تـوان برحسـب سلسـله هاى اسـامى و نظام خافت بـه تاريخ 
صـدر اسـام، عصر خلفـاى ثاثه، عصر امير المومنين و امام حسـن )ع(، عصـر امويان، عصر 
عباسـيان بغـداد و بعـد مصـر و عصر عثمانى تقسـيم نمـود. در كنـار آن نيز به سلسـله هايى 
كـه در مناطـق خاصـى روى كار آمدند مثل آل بويـه، حمدانيان، فاطميان، زيديـان، ايوبيان و 

غيـره نيز توجـه كرد. 
تاريـخ ايـران را معمـوال بـه دو بخـش بـزرگ تاريـخ ايران باسـتان و ايران اسـامى تقسـيم 

مى كننـد. در ايـن تقسـيم بندى مـاك و مبنا ورود اسـام به ايران اسـت و ايـن امر به عنوان 
مرز تاريخى در نظر گرفته شـده اسـت. هر يك از دو بخش بزرگ باسـتان و ايران اسـامى 
نيـز خـود بـه قسـمت هاى كوچكترى تقسـيم مى شـوند . ايران باسـتان بـه دوره هايـى چون 
عصـر عيـام، ماد، هخامنشـيان، سـلوكيان، اشـكانيان و ساسـانيان  و بخش ايران اسـامى 
بـه دو قـرن اول، دوره حكومت هـاى متقارن طاهريـان، صفاريان، علويان، سـامانيان، آل زيار، 
آل بويـه و عصـر حكومت هاى ترك غزنويان، سـلجوقيان، خوارزمشـاهيان، مغـوالن، فترت، 
تيموريـان، صفويـه، افشـاريه، زنديه، قاجاريه و پهلوى و انقاب و جمهورى اسـامى تقسـيم 
مى شـود. اين تقسـيم بندى البته بر حسـب تاريخ سياسـى اسـت. ما مى توانيم براسـاس دين، 
فرهنـگ، اقتصـاد و غيـره نيـز تاريـخ ايـران را  تقسـيم بندى كنيـم. مثـا كل بخـش ايران 
اسـامى را مى توان به دو دوره حاكميت تسـنن و تشـيع تقسـيم كرد كه بخش دوم از عصر 

صفويـه بـه ايـن طـرف را در بر مى گيرد. 
 تاريخ معاصر به چه مقطعى اطالق مى شود و ابتدا و انتهاى آن كجا است ؟

اسـتاد: تاريـخ معاصـر غـرب بـا تاريـخ معاصـر ايـران و حتـى تاريـخ معاصر جهان اسـام 
متفـاوت اسـت. در غـرب تاريخ معاصر را از انقاب فرانسـه به بعد يعنى سـال 1789م به اين 
طرف حسـاب مى كنند. تاريخ معاصر جهان اسـام شـايد از انقراض امپراطورى عثمانى آغاز 
شـود. امـا در مـورد شـروع تاريـخ معاصر ايـران بايد گفت كـه محققين بر يك نظر نيسـتند. 
برخـى آغـاز آن را از عصـر صفويـه مى داننـد و برخى از شـروع عصـر قاجار و يا از مشـروطه 
بـه ايـن طـرف. اگـر مـا مـاك معاصريت را تشـابه مسـايل با شـرايط كنونـى بدانيـم يا به 
عبارتـى بگوييـم كـه وضعيـت كنونى ما از كى آغاز شـده اسـت بايد گفت كـه بخش مهمى 
از آن ريشـه در عصـر صفويـه و بخـش ديگرى از آن ريشـه در دوره قاجاريـه و عصر پهلوى 
دارد . يكـى از مهمتريـن وجـوه حيـات فرهنگى و دينى ما تشـيع ماسـت كه رسـميت يافتن 
و همگانـى شـدن آن در جامعـه در عصـر صفويه اتفـاق افتاد. از آن دوره اسـت كه مراسـم و 
آداب و رسـوم مذهبـى مـا رسـميت يافـت و علما و مجتهدان شـيعى در ايران حضـور يافتند. 
در عصـر قاجاريـه عامل ديگـرى به اين هويت فرهنگى مـا افزوده شـد و آن فاكتور نوگرايى 
و تجـدد بـود كـه البتـه مثل تشـيع فراگير نشـد اما بخش هـاى زيـادى از جامعه مـا را تحت 
تاثيـر خـود قـرار داد. تجـددى كـه در عصـر پهلوى رسـميت يافـت و به گفتمان اصلـى  آن 
روزگار تبديل گشـت و با تفسـيرى كه از آن شـد در نزاع با گفتمان سـنتى ما قرار گرفت. در 
آسـتانه مشـروطه به بعد عامل حضور مردم در صحنه سياسـى و اجتماعى هم وارد معادالت 
زندگـى مـا شـد كه در انقاب اسـامى به نقطه كمال رسـيد. پس مى تـوان گفت معاصريت 
چنـد فاكتـور دارد كـه برخى بـه صفويه و برخـى به عصر قاجـارو پهلوى بـاز مى گردند. البته 
مى دانيـم كـه هـر چـه زمان بـه جلـو حركت مى كنـد و جامعـه شـاهد تحـوالت جديد ترى 
مى گـردد مورخـان نيـز بايـد مـر ز معاصريت را بـه عقب بكشـند. بى ترديـد از يكـى دو دهه 

ديگـر بايـد پديده انقاب اسـامى را آغـاز تاريخ معاصـر ايران به حسـاب آورد. 
 آيا بين تاريخ معاصر ما و تاريخ معاصر غرب ارتباطى وجود دارد ؟

اسـتاد: بلـه ايـن ارتبـاط خيلى هـم گسـترده و عميق اسـت به گونـه اى كه مى تـوان گفت 
شـناخت تاريـخ معاصـر ايـران بدون شـناخت تاريخ معاصـر و تمدن جديد غـرب غير ممكن 
اسـت. چـون تقريبـا هـر نقطـه از كـره زميـن در عصر حاضـر از تحـوالت غرب به شـكلى 
متاثـر بـوده اسـت. از ايـن روى شـناخت تاريـخ مغرب زمين و تحـوالت فكـرى و فرهنگى و 
اجتماعـى و سياسـى آن ضـرورى اسـت. به گمـان من ما بايسـتى مراكز مهم غرب شناسـى 
داشـته باشـيم همان گونـه كـه آنها مراكز بزرگ شرق شناسـى داشـته و دارند. مـن در يكى از 
ايـن مراكـز در آلمان تصاويرى از برخى روسـتاهاى كشـورمان ديدم كه برايم تازگى داشـت. 
برخـى از تحقيقـات مهـم در ارتبـاط بـا تاريخ ايـران كه در مراكز دانشـگاهى نيز مـورد توجه 
قـرار مى گيـرد آثـار همين پژوهشـگران غربى درمـورد دوره هـاى مختلف تاريخ ايران اسـت. 
همچنين بايد توجه داشـته باشـيم كه شـناخت ما از غرب نبايد صورى و شـكلى باشـد. ما بايد 
عمـق تمـدن جديـد غـرب و مبانى و علل شـكل گيرى و تداوم آن را بشناسـيم. اين شـناخت 
براى مقابله و ايسـتادگى ما در مقابل سـلطه آن تمدن و اسـتعمار غرب بسـيار ضرورى و الزم 
اسـت. همچنـان كـه نبايـد غرب را خيلى دسـت كم گرفـت. اين بـه معناى تاييد دسـتاوردها 
و نگرش هـاى آن نيسـت. تمـدن غـرب ضمن آن كه دسـتاوردهايى داشـته اسـت مهمترين 
چالـش فرهنگـى و حتى سياسـى كنونى در مقابل انديشـه و نظام ما محسـوب مى شـود. اين 
چالش نه بعد از انقاب بلكه سـال ها قبل از انقاب اسـامى در مقابل ما شـكل گرفته اسـت 

و آثـار و پيامد هايـش ما را خواسـته و ناخواسـته تحـت تاثير خود قرار داده اسـت.  



تاريـخ معاصر بـه ما آموخت كه ما نمى توانيم و نبايد نسـبت 
بـه مسـايل جهانى و آنچـه در ديگر نقاط مى گـذرد بى خبر و 
بى توجـه باشـيم. چون به  هر حـال امواج آن پـس از مدتى ما 
را فر ا خواهـد گرفـت. كسـانى هنوز مى خواهند سـر زير برف 
كننـد و خـود را بى نيـاز از شـناخت مناطق ديگـر و تحوالت 
خارجـى بدانند. متاسـفانه خواب آلودگى عصـر قاجار هنوز نيز 
آثـارش از بيـن نرفتـه اسـت. توجه بـه محيط بيرونـى نه به 
معنـاى تحـت  تاثير آن قـرار گرفتن يا شـيفتگى نسـبت به 
آن اسـت بلكـه بـه معنـاى توجـه بـه آن و شـناخت دقيـق 
آن و بررسـى آثـار احتمالـى و چگونگى تاثير گـذارى و نحوه 
مواجـه بـا آن اسـت. امام صـادق)ع( فرموده انـد: العالم بزمانه 

ال تهجم عليـه اللوابس. 
 چـه مو ضوعاتـى را در تاريـخ معاصـر بايـد مورد 

توجه قـرار داد ؟
اسـتاد: در تاريـخ معاصر بـه موضوعات مختلفـى مى توان 
پرداخـت و آن را از زوايـاى چنـدى مى تـوان ماحظـه كرد. 
از يـك زاويـه بايـد گفت كـه تاريخ معاصر مـا صحنه مواجه 
مـا بـا غـرب و برخـورد امـواج برآمـده از فرهنـگ و تمـدن 
جديـد غـرب به كشـو ر مـا ايران اسـت كـه آثـار مختلفى را 
در پـى  داشـته اسـت. بـراى اينكـه ايـن رويارويى كـه هنوز 
نيـز بـه شـكلى تـداوم دارد بهتـر درك شـود ما بايـد اين دو 
جبهـه رو  در   رو يعنـى و ضعيـت خودمـان را از يـك سـو و 
چيسـتى فرهنگ و تمدن غرب را از سـوى ديگر بشناسـيم. 
براى درك وضعيت خودمان بايسـتى تاريخ ايران اسـامى و 
عصر صفويه، افشـاريه، زنديـه و قاجاريه و پهلوى را به خوبى 
مطالعـه كنيـم تا بـا هويت و چيسـتى جامعـه ايرانـى در آن 

مقاطع آشـنا بشويم. 
بعـد از حملـه اعراب مسـلمان به ايران و سـقوط ساسـانيان 
هـر چنـد فضـاى ايران بـاز شـد و مـا وارد تعامـل در تمدن 
اسـامى شـديم امـا به لحـاظ سياسـى ما به شـكلى تحت 
تسـلط خافت عربـى قرار گرفتيـم كه ايـن وضعيت تقريبا 
تـا ظهور مغـوالن ادامه يافت. با سـقوط خافت عباسـى به 
دسـت مغـوالن مى تـوان گفت كه سـلطه اعـراب بـر ايران 
بـه پايـان رسـيد. همچنيـن بسـتر براى رشـد  تشـيع كه تا 
آن زمـان تحـت كنتـرل خافت بـود در ايـران فراهـم آمد. 
سـه قـرن بعـد صفويـه در قرن دهـم هجرى قمرى شـكل 
گرفتنـد و بـراى حـدود دو قـرن و سـه دهـه ) از 907ق تـا 
1135ق( بـر ايـران حكومـت كردند. ميراث صفويه نخسـت 
احيـاى اقتـدار ايـران، تعييـن مرزهـا و توسـعه آن و تثبيـت 
هويـت ايرانـى بـود. صفويـه تشـيع را نيـز در ايران رسـمى 
كردنـد. به تبـع آن مو جب تبديل شـدن اقليت شـيعى ايران 
بـه اكثريت شـدند. حضور علماى بزرگ شـيعه چون مرحوم 
محقـق كركـى، شـيخ بهايـى، عامه مجلسـى و غيـره در 
جامعـه ايـران عصـر صفويـه فضـاى فرهنگـى و اجتماعى 
را نيـز متحـول كـرد. در كنـار آن رونـق اقتصـادى و تمدنى 
ايـران به خصوص درعصر شـاه عباس كشـور را در و ضعيتى 
نسـبتا مطلـوب قـرار داد. اما متاسـفانه آن دوره باشـكو ه كه 
سفرنامه نويسـان خارجـى نظيـر شـاردن فرانسـوى از آن به 
نيكـى و با حسـرت يـاد مى كننـد در اواخر صفويـه به قهقرا 
رفـت. فسـاد نظـام سياسـى را فـرا گرفـت كـه حاصـل آن 
سـقوط آن دولـت مقتـدر در قبال حمله افاغنه بـود. بى ترديد 

اگر صفويه آن هم در مدل شـاه عباسـى آن تداوم مى يافتند 
وضعيـت امروز ما بسـيار متفاوت بود و ايران اكنـون در زمره 
كشـورهاى برجسـته و طراز اول جهان قرار داشـت. به د نبال 
سـقوط صفويـه هر چنـد تاش هايـى در عصر افشـاريه آن 
هـم در عرصـه نظامـى و در عصـر زنديه در فـارس صورت 
گرفـت امـا مسـتدام و فراگير نبـود و با شـكل گيرى قاجاريه 
ايـران در وضعيت بسـيار اسـفبارى قـرار گرفـت. آنچه مزيد 
بـر علت شـد شكسـت هاى فاحـش در جنگ هاى ايـران با 
روسـيه بـود كـه به تحميـل قراردادهـاى ننگين گلسـتان و 
تركمنچاى منتهى گرديد و بسـتر تسلط روسـيه تزارى را بر 

نظام سياسـى ايران فراهـم آورد. 
از سـويى ديگـر نظـام سياسـى ايـران در عصـر قاجاريـه 
بسـيار عقب افتـاده، فاسـد، مسـتبد و ظالمانه بـود. در عرصه 
اجتماعـى، فرهنگى و اقتصـادى نيز وضعيت دلخـراش بود. 
ما در شـرايط بسـيار نامطلوب و سـختى قرار گرفتـه بوديم. 
از طرفـى مـا با نوعـى فقدان نخبگان برجسـته هـم روبه رو 
بوديـم كه شـرايط را درك كنند و راهكار بـرون  رفت از آن را 
بيابنـد. البته نظام مسـتبد قاجار و عواملى ديگـر اجازه چنين 
تحركاتـى را نمـى داد. معدود نخبگانى هم كـه در ظل نظام 
سياسـى دسـت به تحركاتى زدنـد چون عباس ميـرزا و امير 
كبيـر نـاكام ماندند. شـايد بخاطر همان شـرايط نامناسـب و 
سـخت سياسـى اجتماعى بود كه بسـتر براى كسـانى چون 
محمـد على بـاب فراهم شـد تـا مـردم را بفريبـد. مردمانى 
كـه درد داشـتند امـا درمانـى نمى يافتنـد و راه بـرون رفت از 
آن مشـكات برايشـان گشـوده نبـود. دردى كـه سـرانجام 
در قالب هايـى چـون ماجـراى تنباكـو و انقـاب مشـروطه 

خود نمايـى كرد و سـربرآورد. 
در يك چنين شـرايط داخلى ما معاصر بوديم با شـكل گيرى 
و رونـق تمـدن جديـد غرب كـه در اروپـا در حال رشـد بود. 
آغـاز ايـن تمـدن جديـد غـرب بـه قـرون 15 و 16 ميادى 
يعنـى زمانـى كـه دولـت صفويـه در حـال شـكل گيرى بود 
باز مى گشـت. امـا بعـد از دو قـرن و انـدى صفويـه در ايران 

سـقوط كـرد اما حيـات تمدنى غـرب تـداوم يافت. 
 تمـدن غـرب داراى چـه مشـخصاتى بـود و چـه 

عواملـى در شـكل گيرى آن نقـش داشـت؟
اسـتاد: اين سـوال، سـوال بسيار مهمى اسـت كه نمى توان 
در ايـن مجـال كوتاه به شـكل مفصل و كامل به آن پاسـخ 
داد. مـن اجمـاال اشـاراتى مى كنـم و برمى گـردم به وضعيت 
خودمـان. در اروپا ما يك تمدن قديم داريم كه مرتبط اسـت 
بـه يونـان باسـتان و امپراطـورى روم كه با ظهور اسـكندر و 
بعـد بـا آمدن مسـيحيت ميـراث آن به حاشـيه رفـت. بعدها 
در پايـان قرون وسـطى تحوالتى تازه در اروپا شـكل گرفت 
كـه در مجمـوع منتهى بـه پيدايش تمدن جديد غرب شـد. 
بديـن شـكل كـه در اروپـا در قـرون 15  م به بعـد تحوالتى 
مثـل رنسـانس، ظهور او مانيسـم، پيدايش جريان رفرميسـم 
يـا اصاحـات مذهبـى و ظهور پروتسـتان، انقـاب صنعتى 
و ماجـراى اكتشـافات جغرافيايـى يـا بـا عنوانـى دقيق تـر 
اسـتعمار از طريق دريا شـكل گرفت. تاثير تمدن اسامى بر 
قـرون وسـطاى اروپا را البتـه نبايد ناديـده گرفت هما ن گونه 
كـه خـود اروپاييـان بـه آن اقـرار كـرده و كتاب هايـى چون 
خورشـيد اهلل بـر فراز مغـرب زمين نگاشـته اند. اين تحوالت 

هـر چـه بود شـكل اروپا را تغييـر داد. انقـاب صنعتى ظاهر 
دنيـاى غـرب را تغييـر داد از طريـق راه افتـادن كارخانجات، 
رونق كشـاورزى جديـد، تحوالت در حوزه معمارى، سـاخت 
راه  هـاى جديـد و راه آهـن و ماننـد آنهـا. حوادثـى مثـل 
اومانيسـم و اصاحـات مذ هبى هم دركنار رواج انديشـه هاى 
جديـد در حوزه سياسـت و اجتماع مانند آزادى و دموكراسـى 
فضاى فرهنگى و اجتماعى را متحول كردند و عصر سـلطه 
مطلـق كليسـا را به پايـان بردند. روزنامه هـا، مجلس و مانند 

آنها شـكل گرفتند. 
ايـن تحـوالت چـه در عرصـه مظاهـر مـادى و چـه فكرى 
و فرهنگـى بـراى ايرانيانـى بـه اروپـا مى رفتنـد و آنهـا را 
مى ديدند در مقايسـه با فضـاى جامعه ايـران در همان زمان 
بسـيار جـذاب و جالـب مى نمود. لـذا برخى از اين مسـافران 
ايرانى به جاى سـفرنامه فرنگ حيرت نامه نوشـتند. بسـيارى 
از مسـافران و دانشجويان و سـفراى ايرانى در فرنگ سخت 
شـيفته آن زندگـى نويـن شـدند و از همان جـا بـه ايـن فكر 
افتادنـد كـه راه  حل برون رفـت ايـران از آن وضعيت وخيم، 
پياده سـازى اصـول زندگـى غربيـان در ايـران اسـت. ايـن 
نگـرش مبناى فكرى بسـيارى از روشـنفكران عصـر قاجار 

است. 
ايـن ايـده البتـه همـه اش هـم غلـط نبـود. در اينكه مـا نياز 
بـه نوسـازى در عرصه هـاى مختلـف مثـل نظـام سياسـى، 
اقتصـادى، اجتماعى، بهداشـتى و مانند آنها داشـتيم ترديدى 
نبـود. امـا بحـث بر سـر ايـن بود كـه آيـا الزمه ايـن تحول 
تبعيـت گام بـه گام از غـرب و حتى كنـار نهادن نمـاز و روزه 
و ديـن و آييـن و بسـيارى از سـنن خـوب ايرانى هم بـود. آيا 
الزمه اين نوسـازى كشـف حجاب و پوشـيدن كاه و لباس 
فرنگـى و رقـص مـرد و زن نامحـرم و مانند آنها هـم بود. به  
هـر حـال آن دلزدگـى از وضـع موجود ايران و اين شـيفتگى 
شـديد بـه غـرب، برخـى را بـه ايـن وادى كشـاند و بـه اين 
معتقد شـدند كه بـراى بهبود اوضـاع بايد از ناخـن پا تا موى 
سـر فرنگى شـويم. اما كاش اين فرنگى شـدن كه در تبعيت 
از ظواهـر غـرب روى داد  در علـم و دانش هم اتفاق مى افتاد. 
امـا طبيعتـا بخشـى از نخبـگان مـا چـون مراجـع و علما و 
متفكـران متديـن ايـن را نمى پذيرفتند. آنها  اگر چه نسـبت 
بـه وضـع مو جـود نقـد داشـتند امـا راه حـل مناسـب ترى از 
تقليـد كوركورانه از غرب را جسـتجو مى كردند. حتى در بين 
همـان طبقـه اروپـا رفتـه و رجـال وابسـته بـه حكومت هم 
كسـانى كه از اصالت مذهبى و عمق فكـرى برخوردار بودند 
بـه ايـن مدل نوگرايـى افراطـى و تقليدى از غـرب اعتراض 
داشـتند. مـن مقالـه اى در مـورد برخـى از ايـن افـراد غـرب 
رفتـه امـا متدين در دسـت چـاپ دارم كه به شـدت با تجدد 
افراطـى مخالـف بوده انـد و لعـن و نفريـن نثـار آن كرده اند. 
ماجـراى مواجـه نخبـگان ما با غـرب جديد خواندنى اسـت. 
در ايـن بـاب تاكنـون آثـار چندى تاليف شـده اسـت. برخى 
چـون مرحـوم دكتـر حائـرى اسـتاد فقيـد تاريـخ دانشـگاه 
مشـهد و نـوه حائـرى موسـس بـر ايـن باورند كـه نخبگان 
مـا نتوانسـتند به خوبـى غـرب را بشناسـند. ايشـان در كتاب 
رويارويـى انديشـه گران ايـران بـا دو رويـه تمدن بـورژوازى 
غـرب معتقد اسـت كـه غرب دو چهـره دارد و مـا هيچكدام 
را به خوبـى و به موقع نشـناختيم لـذا نتوانسـتيم در قبال آنها 
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مواضـع درسـت اتخـاذ كنيـم. برخـى ازنويسـندگان بـه جرياناتـى پرداخته اند كه پـس از اين 
آشـنايى بـا انديشـه مـدرن در بيـن ما شـكل گرفته اسـت. مثل كتـاب روحانيـت و تجدد يا 
جريان شناسـى فكـرى ايران معاصر يا روحانيت و غرب شناسـى و ماننـد آنها. در بين نخبگان 

دانشـگاهى هـم نمى تـوان گفت كـه مواجه يكسـان بوده اسـت. 
 چهـره ديگـر غـرب جديد چهـره اسـتعمارى آن بوده اسـت. مواجه مـا با آن 

اسـت؟ بوده  چگونه 
اسـتاد: همان گونـه كـه اشـاره كـردم يكـى از جرياناتـى كـه در تمـدن غرب جديد شـكل 
گرفـت ماجـراى اسـتعمار دريايى بـود كه آنها خـود از آن با عنـوان اكتشـافات جغرافيايى ياد 
مى كننـد. در ايـن ماجـرا كه از همـان حدود قرون پانزدهم آغاز شـد كشـور هايى كه در غرب 
اروپـا قـرار داشـتند به عللى وارد عرصه اقيانوس ها شـدند و توانسـتند بر مناطقـى از جهان از 
طريـق راه دريايـى تسـلط يابنـد. در آن مقطع در يانوردان پرتقالى مانند واسـكو دوگامـا، با دور 
زدن قاره افريقا خود را به اقيانوس هند و شـرق آسـيا رسـاندند. اين حضور سـرآغاز اسـتعمار 
غـرب در ايـن مناطق شـد. اسـپانيايى ها بـه امريكاى التيـن رفتند و بـا غارت ثـروت فراوان 
آن مناطق و كشـتن بسـيارى از سـكنه بومى موجـب انقراض تمدن هاى كهنـى مانند ماياها 
و آزتك هـا شـدند. انگليسـى ها اگـر چه قـدرى دورتـر وارد اين رقابت شـدند اما توانسـتند بر 
بقيه مسـلط شـوند و با شكسـت دادن ديگران و دزدى دريايى زمينه اسـتعمار وسـيع خود در 
مناطـق مختلـف از جملـه هندوسـتان را فراهـم آورنـد به گونه اى كه گفته مى شـد خورشـيد 
در قلمـرو بريتانيـا غـروب نمى كنـد. تسـلط انگليسـى ها تا قرن بيسـتم و حـدود زمان جنگ 
دوم جهانـى ادامـه داشـت. امـا در حين جنگ با ضعيف شـدن انگليسـى ها آمريكايى ها كه از 
منطقـه جنـگ دور بودنـد تبديل به قدرت برتر شـدند و جاى انگليسـى ها را گرفتند. اسـتعمار 
اگر چه امروزه ديگر در قالب ارسـال كشـتى توپدار نيسـت اما در اشـكال ديگرى چون ايجاد 

وابسـتگى سياسـى، اقتصادى و فرهنگى ادامه دارد. 
كشـور مـا ايـران در تاريـخ معاصـر اگـر چـه ماننـد هند تصـرف نشـد امـا يكـى از قربانيان 
ايـن اسـتعمار بـود. روس هـا و انگليسـى ها در عصـر قاجـار بر حكومـت ايران اعمال سـلطه 
مى كردنـد. بـا توجـه به تسـلط انگلسـتان در آن مقطع بر هندوسـتان و رقابت سـخت آنها با 
روس هـا ايـران صحنـه منازعه دو قدرت براى كسـب موقعيت بهتر و امتيازات بيشـتر گرديد. 
در تمـام روزگار قاجاريـه سـفارت روس و انگليـس در تهـران نظـرات خـود را بـر دربار ديكته 
مى كردند. در مواقعى روس ها نفوذ بيشـترى داشـتند و در مواقعى انگليسـى ها. در دوره پهلوى 
اول بـا توجـه بـه اينكـه خود انگليسـى ها رضاخان را بـر سـركار آورده بودند نفوذ آنها بيشـتر 
شـد. ايـن وضعيـت كمـا بيش وجود داشـت تـا اينكه بعـد از كودتـاى 28 مـرداد 1332 كه با 
دخالـت امريكايـى ها انجام گرفت به شـكلى امريكايى ها جاى انگليسـى ها را در دوره محمد 

رضـا اشـغال كردنـد و اين وضعيت تا سـال 57 ادامه داشـت. 
 گذشـته از آنچـه فرموديـد چـه نـكات ديگـرى وجـود دارد كه مطالعـه تاريخ 

معاصـر را ضرورى مى سـازد؟
اسـتاد: مـن خـودم عاقـه ام بـه كل تاريـخ از مطالعه تاريـخ معاصر آغاز شـد. ما اگـر اتفاق 
كوچكـى مثـل يك تصادف ماشـين در اطرافمان رخ بدهد سـعى مى كنيم برويـم و آن حادثه 
را تماشـا و بررسـى كنيـم. چه طـور وقايع بزرگى مثل جنـگ جهانـى اول و دوم را كه تاثيرات 
زيـادى داشـته اند نمى رويـم مطالعـه كنيم كه چـرا روى دادنـد و چگو نه اتفاق افتادنـد و تاثير 
آنهـا چـه بـود؟ يـا مثا مقابلـه بلوك شـرق و غرب در قرن بيسـتم. مـا مى دانيم كه انديشـه 
كمو نيسـم در اروپـا و توسـط كسـانى چـون ماركـس آلمانى شـكل گر فـت اما ايـن تفكر در 
روسـيه يعنـى شـرق بـه قـدرت رسـيد. در روسـيه در سـال 1917م انقـاب روى داد و در آن 
سوسياليسـت ها و كمونيسـت ها قـدرت را در درسـت گرفتنـد و حكومـت تـزارى روسـيه را 
سـرنگون كردنـد . رهبـرى انقـاب در دسـت لنين و يـاران نزديكش بـود. بعـد از او كه هنوز 
هـم تصوير هـا و مجسـمه هايش در رو سـيه وجود دارد و جنـازه اش در اتاقكى در ميدان سـرخ 
مسـكو نگهـدارى مى شـود اسـتالين قـدرت را در دسـت گرفـت. روسـيه بـه اتحـاد جماهير 
شـوروى تبديل شـد و جنگى سـرد بين بلوك شـرق و غرب در قرن بيسـتم شكل گرفت كه 
بسـيار مطالعـه آن الزم اسـت. آنچـه امـروز در اوكرايـن روى مى دهد به شـكلى ادامه همان 
منازعـه اسـت. مـن سـال ها پيـش كتابـى را خواندم بـا عنوان يـك بسـتر و دو رويـا از آندره 
فونتـن كـه هنـوز هم به نظـرم يكـى از بهترين كتاب هـا در مورد قـرن بيسـتم و روابط بين 
الملـل در آن مقطـع اسـت. همـان نويسـنده تاريـخ جنگ سـرد هـم دارد كه براى شـناخت 
تاريخ معاصر جهان خواندنى هسـتند. فهم تحوالت كنونى در مناسـبات شـرق و غرب بدون 

مطالعـه تاريـخ معاصر جهان امكان پذير نيسـت. لذا بخشـى از دروس رشـته روابط بين الملل 
و حتـى علوم سياسـى به تاريخ سياسـى و تاريـخ معاصر مربوط مى شـود. حوادثى مثل جنگ 

ويتنـام، جنگ هـاى مربوطه به كـره، كوبـا، اروپاى شـرقى و غيره. 
در داخـل كشـور هـم غيـر از مباحثـى كـه اشـاره شـد مو ضوعـات ديگـرى هم هسـت كه 
دانسـتن آنهـا الزم اسـت . واقعـه تحريم تنباكو و انقاب مشـروطه از جمله آنهاسـت. جنبش 
مشـروطه مهمتريـن جنبـش در تاريـخ معاصر ايران قبل از انقاب اسـامى اسـت همچنين 
جنبش هـاى ديگـرى مثـل قيام جنگلى هـا و قيـام خيابانى و ماننـد آن. اينهـا همگى مقدمه 
انقـاب بوده انـد. بـه گمـان مـن هم حوزويان و هم مسـوولين كشـور بايد نسـبت بـه تاريخ 

معاصر شـناخت كافى داشـته باشـند. 
 آگاهـى حضـرت امام و مقام معظم رهبـرى را به عنوان رهبران انقالب نسـبت 

به تاريـخ چگونه مى بينيد؟
اسـتاد:  حضـرت امـام رحمـة اهلل عليـه شـناخت زيـادى بـه تاريخ اسـام و تاريـخ معاصر 
داشـتند. كمتـر سـخنرانى اى بـود كـه ايشـان ارائه مى كردنـد و در آن بـه تاريخ اعـم از تاريخ 
اسـام يـا معاصـر اشـاره اى نمى كردند. مـن در مقاله اى كه چاپ شـده اين رويكـرد تاريخى 
را در انديشـه حضـرت امـام بررسـى كـرده ام. مقـام معظم رهبرى هـم از اطاعات وسـيعى 
در تاريـخ برخوردانـد و بـه ايـن رشـته به خوبـى وقـوف دارنـد. در بسـيارى از سـخنرانى ها و 
خطبه هـاى نمـاز، ايشـان نكات جالبـى را در مورد تاريخ اسـام يا ائمه يا معاصـر مطرح كرده 
و مى كننـد. برخـى از آثـار قلمـى ايشـان نيـز در ارتبـاط با تاريخ اسـت مثل كتاب صلـح امام 
حسـن )ع( يـا نقـش مسـلمانان در آزادى هند. اين شـناخت به گذشـته خيلـى از جهت بهره 
 بـردن از تجـارب پيشـينيان هم مى تواند سـودمند باشـد. نمونه كو چكى عرض كنـم. يكى از 
دوسـتان مـن كـه در وزارت خارجـه كار مى كـرد چند سـال پيش بـراى من نقل كـرد كه در 
زمـان حضـرت امـام كه رهبرى رئيـس جمهور بودند در يك سـفرى كه به ليبـى رفته بودند 
سـرهنگ قذافـى گويـا محل ماقـات را در يـك چادرى قـرار داد بـوده كـه در ورودى آن را 
عمـدا كوتـاه سـاخته بودنـد تا افـراد ماقات كننده بـا قذافى مجبور شـوند قدرى بـراى ورود 
بـه چادر خم شـوند و ايـن نوعى كرنش در مقابل قذافى تلقى مى شـد. خـوب خبرنگاران هم 
فـورى عكـس مى گرفتنـد و در روزنامه هـا چـاپ مى كردنـد. ايشـان مى گفت رهبـرى وقتى 
بـا ايـن وضعيـت روبرو شـدند براى خنثى كـردن اين نقشـه، با پشـت وارد آن چادر شـدند و 
وقتى راسـت ايسـتادند گشـتند مقابل قذافى و خبرنگاران. من بعد از شـنيدن اين ماجرا زمانى 
تاريـخ آل بويـه را مى خوانـدم ديـدم دقيقـا در قـرن چهارم هجـرى همين واقعه براى سـفير 
آل بويـه در دربـار روميـان پيـش آمـده بوده و سـفير هميـن روش را براى خم نشـدن مقابل 
امپراتـور روم بـه كار گرفتـه بوده اسـت. من تصور مى كنم كـه در صورت صحت داشـتن اين 
ماجـرا ، مقـام معظم رهبرى هم از تجربه مطالعات تاريخى خود اسـتفاده كرده و نقشـه قذافى 

را خنثـى كرده اند. 
 عـالوه بـر آنچـه تاكنون گفتيـد آيا موضوعـات ديگرى هـم در تاريـخ معاصر 

هسـت كه نيـاز به طرح داشـته باشـد؟
اسـتاد: بلـه من به همـه موضوعات نپرداختـم. موضوع ديگـرى كه ضـرورت مطالعه تاريخ 
معاصـر را افـزون مى كند بررسـى روش هاى نوسـازى و توسـعه اسـت كه مـا از زمان عباس 
ميـرزا بـه ايـن طرف داشـته و بـه كار گرفته ايم. اينكه اين مدل هاى توسـعه كـدام موفق بوده 
و كـدام موفـق نبوده انـد مى تواند بـراى انتخاب مدل توسـعه اى كه امروزه توسـط دولت هاى 
مختلف در جمهورى اسـامى اتخاذ مى شـود راه گشـا باشـد و جهت گيرى برنامه هاى توسعه 
مـا چقـدر سياسـى، فرهنگـى، اقتصـادى و اجتماعـى و ماننـد آن باشـد؟ ايـن به ريشـه يابى 
مشـكات بر مى گـردد و ريشـه يابى مشـكات هم با مطالعـه تاريخ معاصر ايـران و جهان به 
دسـت مى آيد. لذا برنامه ريزى دقيق توسـعه كشـور بدون مطالعات تاريخى و بدون مشـورت 

بـا اهـل تاريخ نا ممكن اسـت و خالـى از خطـا نخواهد بود. 
نكتـه ديگـرى كه ضـرورت مطالعه تاريخ معاصـر را دو چندان مى كند جريان شناسـى فكرى 
فر هنگـى اسـت. مـا امـروز مواجـه بـا جريانـات مختلـف آشـكارى در عر صه هاى سياسـى، 
فر هنگـى، فكـر ى و دينـى در جامعـه خود هسـتيم. به آنهـا مى تـوان جريانات پنهـان را هم 
اضافـه كـرد. اينكـه كداميك از اين جريانات درسـت تر هسـتند و حرفشـان منطقى تر اسـت 
و از حقانيـت بيشـترى برخوردارنـد بـاز بر مى گـردد بـه شـناخت تاريـخ معاصـر و ريشـه يابى 
شـكل گيرى و مواضـع ايـن جريانـات. بـدون اين ريشـه يابى تاريخى شـناخت دقيـق از اين 

جريانـات امكان پذيـر نخواهـد بود. 
اين
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در ايـن مصاحبـه راه رسـيدن بـه 
حقايـق تاريخـى و مقدمـات آن و 
موانع تحقيـق و پژوهـش تاريخى 
را بيـان و مثال هايـى در اين بـاره 
روش  سـپس  مى نمايـد.  بيـان 
در  پژوهـش  و  تحقيـق  متـداول 
تاريـخ را بـه تفصيـل توضيـح داده 
و مرحلـه اوليـه و الزم آن را تتبـع 
كامـل و جمـع آورى همه اطاعات 
موجـود مى داننـد. در ادامـه معيارها 
و موازينـى كـه در جمـع و تفريـق 
كار  بـه  شـده  جمـع آورى  متـون 
مـى رود بـه همـراه مثـال، توضيح 
چـون  مـواردى  بـه  نهايـت  در  و 
جمع متـون گزينش شـده ، ارتباط 
دادن بيـن آنهـا و معيارهـاى تعادل 
و تراجيـح و معيارهـاى اجتهـاد در 

تاريـخ  مى پـردازد. 

ــه  ــگاه فق ــتى و جای چیس
ــیره الس

در ایـن گفت وگـو اسـتاد پیرامـون 
علوم سـیره، رجال، تاریـخ و تراجم 
به بیان مطالبـى پرداخته، تفاوت ها 
و اشـتراکات ایـن علـوم بـا یکدیگر 
و حیطـه وظایفشـان را همـراه بـا 
مى دهنـد.  توضیـح  مثال هایـى 
سـپس حیطه هـاى تاریخـى کـه 
بـراى طـالب مفیدتـر و وظیفـه 
اصلى شـان است را تشـریح نموده، 
بـه بیـان معیارهـاى سـیره ، نقـد 
و  بـه سـیره  کتاب هـاى معـروف 
همچنیـن توضیـح فقـه  السـیره و 
اصـول و قواعـدش مى پـردازد. در 
نهایـت نیـز پیونـد علـوم حدیث با 
تاریخ و سـیره را بررسـى مى نمایند 
و تاریـخ و سـیره معصومـان را زیـر 
مجموعـه علـوم حدیـث مى دانند. 

منبع شناسى مطالعات تاریخ
در این نوشـتار به طـور اجمالى 
تقسـیمات  و  دسـته بندى ها 
در حـوزه تاریـخ اسـالم بیـان 
بـه  ادامـه  اسـت. در  گردیـده 
سـیر مطالعـه تاریـخ اسـالم، 
دو  بـه  تشـیع  و  اهلبیـت(ع) 
و  مبحـث  عنـوان-  لحـاظ 
میزان سـطح مخاطبـان کتب 
متوسـط،  مقدماتـى،  (سـطح 
تحقیقـى) پرداخته شـده و در 
پایـان کتاب هاى متناسـب هر 
مرحله و عنوان را به خوانندگان 

معرفـى نمـوده اسـت. 

گنـج پنهـان؛ نسـخ و اسـناد 
علمـى مخطـوط 

پیرامـون  اسـتاد  مصاحبـه  ایـن  در 
اسـناد و نسـخ خطـى و فـرق بیـن 
ایـن دو  و بهره هـاى مهمـى کـه از 
اسـناد مى تـوان بـرد سـخنانى بیـان 
بیـان  بـه  ادامـه  در  و  مى نماینـد 
از جملـه عـدم آشـنایى  مشـکالت 
طـالب، عـدم کار حـوزه در زمینـه 
نسـخ خطـى و اسـتفاده از این نسـخ 
و عـدم فهرست نویسـى نسـخ خطى 
پرداخته  و حل برخى مشـکالت را در 
تسـریع فهرست نویسـى، آشـنایى با 
زبان هـاى خارجى بـراى محققان که 
بتواننـد بـا کتابخانه هاى کشـورهاى 
دیگـر ارتباط برقـرار کننـد مى دانند 
و در نهایـت نیـز بـه معرفـى برخـى 
مراکـز و وضعیت آنهـا جهت مراجعه 
طـالب بـراى پژوهـش مى پردازننـد.  

درآمدى بر نقد تاریخى
ابتـدا  نگارنـده  نوشـتار  ایـن  در 
توضیحاتـى پیرامـون نقد تاریخى 
بیـان داشـته اسـت. سـپس نقـد 
تاریخـی را به نقد برونـی و درونی 
تقسـیم  روایـت  و  راوي  نقـد  و 
مى نمایـد و در ادامـه مهمتریـن 
مسـائل و پرسـش هاى بنیادیـن 
هـر یـک را به طـور مفصـل بیـان 

مى نماینـد. 
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آیت اهللا محمد على جاودان*

اشاره
ایـن یکـى از نقاطـى اسـت کـه نقل هـاى تاریخـى را از نقل هـا و روایـات احـکام جـدا مى کنـد. گاه در نقل هـا و روایـات فقهى 
چیزهائـى وجـود دارد و بـا عقل تنافـى ظاهرى دارند؛ همانند دیه انگشـتان که یک انگشـت یـک دهم دیه کامل در دو انگشـت 
دو دهـم و در سـه انگشـت سـه دهـم اما دیـه چهار انگشـت به دو دهـم تقلیـل مى یابد. ایـن نقل ظاهـرا موافق قیـاس و عقل 
نیسـت؛ امـا ایـن عدم موافقـت کامال ظاهرى اسـت. در واقـع در اینجا چون عقل به علت و فلسـفه ایـن حکم راه نـدارد و امکان 
درك آن را نـدارد، نمى توانـد نظـر  بدهـد و حکمـى نـدارد نـه اینکه نظـر آن منفى اسـت و حکم منفـى مى دهـد و مى فهمد که 

اسـت.  خالف عقل 
امـا در نقل هـاى تاریخـى موافقـت و عـدم موافقـت بـا بداهت عقـل به عنوان یکـى از دالیـل و معیار هـاى جدى در نظـر گرفته 

مى شـود. نقـل مخالف از اعتبار سـاقط اسـت. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* آيت اهلل محمد على جاودان، مدرس و محقق سـطوح عالى علوم دينى اسـت. تاريخ اسـام )در دو بخش(، شـرح مبسـوط منظومه و فلسـفه تطبيقى )در دو بخش(، سـير انحطاط 

ديـن در غـرب )در پنـج بخـش(، ضرورت تحقيق در تاريخ اسـام و شـرط آن و. . . از جمله آثار علمى ايشـان اسـت. 



۶٩

 آيـا در تاريـخ اسـالم تحريفـى صـورت گرفتـه 
اسـت؟ بـا توجه بـه آرا و اقـوال گوناگـون در تاريخ، 

بـراى رسـيدن بـه قـول صحيح چـه بايـد كرد؟
اسـتاد: بسـم اهلل الرحمـن الرحيم. تاريـخ اسـام آنچنان با 
دروغ و تحريف آغشـته شده اسـت كه بدست آوردن حقيقت 
از ميـان اسـناد و مـدارك و اطاعـات موجـود، كاري بسـيار 

دشـوار و نيازمنـد خبرويت و حوصله و كار بسـيار اسـت. 
محقـق در تاريـخ اسـام گاه بايد حقيقـت تاريخـي را از دل 
چنديـن و چنـد، بلكـه گاه ده هـا و صدهـا دروغ و جعـل و 
تحريـف، بيرون بكشـد. روشـن اسـت كـه ايـن كار حوصله 
بسـيار مي خواهـد و بـا عجله هـاي مرسـوم زمان مـا به هيچ 
وجه سـازگار نيسـت. اما صبر و حوصله هـم به تنهايي كافي 
نيسـت و عـاوه بر آن اهليـت و خبرويت علمي الزم اسـت، 
كـه بـدون سـال ها تحصيـل جـدي و درك محضر اسـاتيد 

خبيـر امكان نـدارد .

 اهليت و خبرويت چگونه تحصيل مى شود؟
اسـتاد: ايـن اهليت نياز بـه درس و بحثـى طوالنى و پيگير 
دارد. مثـا كسـي كه بعـد از تحصيل مقدمـات الزم، حد اقل 
ده تا پانزده سـال درس فقه اجتهـادي خوانده و قدرت اجتهاد 
و توانايـي حـل مسـايل و مشـكات فقهـي را بدسـت آورده 
اسـت، مي توانـد به كار تحقيق در تاريخ اسـام بپـردازد. البته 
ايـن دوران طوالنـى تحصيل همه چيز نيسـت و تنها مقدمه 
اسـت و بعـد از ايـن بايـد بـه ممارسـت و مطالعـه پي گير در 
اسـناد و مـدارك و متون تاريخي بپردازد. درك محضر اسـتاد 
صاحب نظـر در ايـن رشـته بـراي آشـنايي بـا قواعد ايـن راه، 
كمـك كارِ بسـيار خوبـي اسـت و راه را نزديـك و نزديكتـر 
مي كنـد. بعـد از طي اين مراحل اسـت كه شـخص مي تواند 
بـه تحقيـق در تاريخ اسـام و حل مسـايل و مشـكات آن 

بپردازد.

 مسئله تا همين جا تمام است؟
اسـتاد: نه! مشـكل دسـتيابي به حقايق تاريخي در اسـام– 
عـاوه بـر دشـواري هـر تحقيـق و پژوهش علمـي– معلول 
موانعـي اسـت كه به طور عمد بر سـر ايـن راه پديـد آورده اند. 
بايـد ايـن موانع را بشناسـيم و راه بـرون رفـت از آن را بدانيم.

 پس بفرمائيد اينگونه موانع اين راه چيست؟
اسـتاد: البته در تاريخ دستيابي به حقايق، هميشه مشكات 
خـاص خـود را دارد. از جملـه اختـاف افق فرهنـگ دو دوره 
يعنـي دوره اي كـه محقـق در آن زندگـي مي كنـد و دوره اي 
كه به تحقيق در مورد آن مشـغول اسـت و از جمله از دسـت 
رفتـن احتمالـى منابـع اصيل؛ اما اگـر موانعي به طـور عمد بر 
سـر راه پديـد آمده باشـد، مثا: دهان شـاهدان اصلى بسـته 
و قلمشـان شكسـته شـده باشـد، يا با بـه كار گرفتـن قدرت 
و بودجه هـاي بـزرگ يك امپراطـورى- هماننـد امپراطورى 
اُمويان- دروغ و جعل نشـر يافته باشـد، مشـكات چندين و 

چنـد برابـر خواهد شـد؛ و اينها چيزهايي اسـت كـه در تاريخ 
اسـام متاسفانه اتفاق افتاده اسـت. در اينجا الزم است در هر 

دو زمينـه مثال و نمونـه اى بياوريم.
نمونه اول: سـليمان پسـر خليفه اموى  عبد الملك در سـال 
هشـتاد و دو بـراى حج از شـام حركـت كرده  ابتـدا به مدينه 
آمـد و مدتـى درنگ كرد. در آنجا در جسـتجوى حوادث عصر 
پيامبـر بر آمـد. به قبا رفـت و احد را ديـد و وو..، او بـه ابان بن 
عثمـان امـر كـرد كـه بـراى او سـيره و زندگى نامـه پيامبر و 
جنگ هـاى ايشـان را تاليـف كند. ابـان گفت: من ايـن كار را 
كـرده ام و آن را از مآخـذ معتبـر كه مورد اطمينـان من بوده اند 
گرفتـه ام. سـليمان آن نوشـته را گرفتـه و بـه كاتبـان متعدد 
سـپرد تا تمام آن را به سـرعت استنسـاخ كنند. وليعهد خليفه 
بـا مطالعـه آن نوشـته كـه در آن ذكـرى از قبيلـه بنـى اميه 
نبـود و بيشـتر سـخن از انصـار و گذشـت ها  و فداكارى هاى 
آنهـا در ميـان بـود، ابـان را خواسـت بـه او گفت: مـن گمان 
نمى كـردم بـراى اين قـوم چنين فضلى باشـد، يا خانـدان ما 
مـورد بى مهـرى قـرار گرفتـه و از تاريخ زندگـى پيامبر حذف 
شـده اند و يـا ايـن چيزهـا كـه آورده اى ايـن چنيـن كه گفته 

نبوده اند شـده 
ابـان جـواب داد: اى امير! اينكه انصار عثمـان را يارى نكردند 
باعـث نمى شـود كـه مـا حـق را نگوئيـم. انصـار همان طور 

بودنـد كه مـن در كتابـم آورده ام.
سـليمان گفـت: من نيـازى به ايـن كتاب نـدارم، بايـد آن را 
بـه خليفـه گـزارش بدهم شـايد او مخالف باشـد. بعـد از اين 
امركـرد كـه كتـاب را بسـوزانند. هنگامـى كـه سـليمان بـه 
نـزد پـدرش عبدالملـك خليفـه باز گشـت، جريانـات را براى 
او گـزارش كـرد. او هـم عمـل فرزنـد خويش را تاييـد كرد و 
گفـت مـا چه نيازى بـه كتابى داريـم كـه در آن از فضائل ما 
سـخنى نيسـت و به مردمان شـام چيزهايى مى آموزد كه ما 

بدانند.1 نمى خواهيـم 
نمونـه دوم: مدائنـى در كتـاب »أحـداث« مى نويسـد: معاويه 
پـس از بدسـت آوردن خافـت، فرمانـى بـه همـه ُعّمـال و 
كارگـزاران خويـش نگاشـت2: هـر كس كه چيـزى در فضل 
ابوتـراب و خانـداش بازگو كنـد!! حرمتى براى خـون و مال او 

نيسـت، يعنـى خونش هـدر خواهـد بود!!
ديگـر بـار معاويه به كارگـزاران خويش در تمـام آفاق فرمانى 
نوشـت كه شـهادت هيـچ  يك از شـيعيان علـى و خاندانش 
را نپذيرنـد و نيـز فرمـان داد آنچـه از دوسـتداران عثمـان 
و عاقمنـدان او و آن كسـانى كـه رواياتـى در فضيلـت وى 
نقـل مى كننـد، بشناسـيد تا كـه به خـود نزديكشـان كنيد و 
اكرامشـان بنمائيـد. آنگاه آنچـه كه اينگونه افـراد در فضيلت 
عثمـان بازگـو مى نمايند براى من بنويسـيد و اسـم گوينده و 

نـام پـدر و خاندانـش را يادآور شـويد!
آنچنـان ايـن فرمـان اجرا گشـت و فريفتـگان به دنيـا براى 
رسـيدن بـه حطـام دنيـوى حديث جعـل كردند كـه فضائل 
عثمـان فراوانـى گرفت! زيـرا معاويه پول و خلعـت و اماك 
و آنچـه در دسـت داشـت، بى دريـغ در ايـن راه بـه كار گرفته 

بـود. هر شـخص ناشـناخته و بى سـرو پا كـه نزد كارگـزاران 
معاويـه رفتـه و چيـزى را به عنوان حديث منقبـت و فضيلت 
عثمـان نقـل مى كرد مـورد توجـه قـرار مى دادنـد و نامش را 
مى نوشـتند و مقام و منزلتى در دسـتگاه حكومتى مى يافت!؟
پـس از مدتـى فرمـان ديگـِر معاويـه صـادر شـد كـه بـه 
كارگـزاران خويـش دسـتور داده بـود، اينـك روايـات فضائل 
عثمـان فـراوان شـده و در همه شـهرها به گوش مى رسـد، 
مـردم را دعـوت كنيـد كه فضائـل صحابـه و خلفـاء اوليه را 
روايـت كنند و حديثـى در فضيلت ابوتراب نباشـد مگر اينكه 
روايتى همانند آن را در فضل خلفاء نخسـتين و صحابه براى 
مـن بياوريـد و يـا ضـد آن را روايـت كنيـد، ايـن كار نزد من 
محبوبتـر اسـت و مـرا بيـش از پيـش شـادمان مى كنـد، چه 
آنكه براى شكسـتن دالئل و براهين ابوتراب و شـيعيان وى، 
وسـيله اى قوى تـر و بُّرنده تر مى باشـد!؟ و براى آنها دشـوارتر 
از روايت هايـى كـه در مناقب عثمان نقل گرديده مى باشـد و 

كوبندگِى بيشـترى خواهد داشـت!!
فرمـان معاويـه بر مـردم خوانده شـد و بـه دنبـال آن روايات 
دروغيـن فـراوان در فضائـل صحابـه بوجود آمد كـه به هيچ 
وجه بوئى از حقيقت نداشـت. مردم سـاده دل نيز اين احاديث 
را بـه ديـده قبـول پذيرفتنـد و چنان رفته رفته شـهرت يافت 
كـه بـر منابر باز گفته شـد، و به دسـت معلمان مكاتـب داده 
شـد و كـودكان بر طبق آن آموزش يافتنـد و جوانان با آن خو 
گرفتنـد تـا آنجا كـه همان طور كـه قـرآن را مى آموختند اين 
احاديـث دروغيـن را حفظ مى كردنـد. آنگاه از مجامـع مردان 
نيـز درگذشـت و بـه مكاتـب و مجامع درسـى زنان رسـيد و 
معلمـان آنهـا را بـه دختـران و زنـان مسـلمان مى آموختند و 
همچنـان در ميان غامان و خادمان خود نشـر دادند. اجتماع 
اسـامى بدين گونـه كه گفتيـم سـاليان دراز از حيات خويش 
را گذرانيد و بدين سـبب احاديث دروغين و سـاختگى فراوان 
بـراى نسـل هاى بعـد به يـادگار ماند كـه فقها، دانشـمندان، 
قضـات و فرمانـداران همـه و همـه آنهـا را فرا گرفتنـد و باور 

داشتند!!3
 ايـن دو حادثـه كه گوشـه اى از واقعيت حاكم بر عالم اسـام 
بـود مى توانسـت سرنوشـت تاريـخ را بكلى ديگر گـون كند و 
راسـت بـه صـورت دروغ و دروغ را بـه صورت راسـت در آورد. 
اين واقعيتى اسـت كه امروز هسـت و آشـناى بـا تاريخ جاى 

پـاى آن را همـه جا مى بيند.

 روش هاى مرسوم تحقيق در اين علم چيست؟
اسـتاد: تحقيـق تاريخى در چنـد مرحله انجام مى شـود كه 

به اجمـال بـه آن مى پردازيم.
 تتبـع تـام و تحقيـق- در راه ايـن نـوع از تحقيـق  نخسـت 
بايـد كل اطاعـات را جمـع آورى بكنيـم. هر گونـه اطاعى 
كـه امـكان دسترسـى دارد بدسـت بياوريـم و هر چيـز كه از 
گذشـته خبرى مى دهد، اعم از اسـناد رسـمى، متون تاريخى، 
سنگ نوشـته ها، سـكه ها و و... در كنار هـم بگذاريم. بنابراين 
در ايـن مرحلـه نياز بـه يك تتبع تام و اسـتقراء كامل در همه 



اسـناد و مـدارك اسـت و هـر چه اسـتقراء بيشـتر و هر چه تتبع وسـيع تر باشـد نتيجـه بهتر و 
اطمينان بخش تـر خواهـد بـود. در ايـن مرحله بايد به جايى برسـيم كه بدانيم كه سـند ديگر و 
ماخذ و نقل ديگرى در دسـت نيسـت و ما توانسـته ايم همه منقوالت و همه اسـناد و مدارك 

را جمـع كنيم. 
بعـد از مرحلـه تتبـع تـام كه قـدم اول اسـت نوبت بـه مرحله دوم كه تحقيق اسـت مى رسـد. 
در تحقيق بايد راسـتى و درسـتى اسـناد و ماخذ را وارسـى كنيم. وارسـى اسـناد و ماخذ در ابتدا 
بـراى ايـن اسـت كـه اين سـند و مـدرك واقعا به صاحب سـند و مـدرك مربوط اسـت يا نه؟ 
مثـا آيـا مسـعودى كتابـى به نام مـروج الذهب داشـته اسـت؟ و ثانيـا آيا نسـخه هاى موجود 
از مـروج الذهـب نسـخه هاى اصيلـى هسـتند؟ و نسـخه چاپ شـده از نسـخه يا نسـخه هاى 

معتبرى اخذ شـده اسـت؟ 
بعـد از ايـن مرحله مى رسـيم به اينكه تك تـك روايات را وارسـى كنيم. بررسـى و تحقيق در 
اسـناد روايـات وظيفـه اين مرحله محقق و مورخ اسـت و او مى كوشـد اعتبار اسـناد خبـر را بر 

اسـاس موازين و معيار هاى رجال شناسـى بدسـت آورد و سـره را از ناسـره بشناسد. 
هـر دو مرحلـه تحقيق را مى توان در مورد تاريخ طبرى مشـاهده كـرد. تاريخ طبرى يك كتاب 
معتبـر اسـت. بـه ايـن معنى كـه ما مى دانيم مسـلما طبـرى كتـاب تاريخى بـه نـام » تاريخ 
الرسـل والملـوك« دارد و در طـول تاريـخ نسـخه ها و مخطوطـات ايـن كتاب نيز بـه صورت 
معتبـر و قابـل اطمينانـى باقـى مانده و امروز در دسـترس اسـت و نيز آنچه از ايـن كتاب چاپ 
شـده بـر اسـاس همـان نسـخه هاى قابل اطمينان بدسـت محققان معتبـر بوده اسـت و هيچ 
نـوع دسـتبرد يا زيادتـى در آن راه نيافته اسـت. پس كتاب كاما معتبر و مورد اطمينان اسـت؛ 
يعنـى مـا اطمينان داريـم كه اين كتـاب، همان كتاب تاريـخ محمد بن جرير طبـرى متوفاى 

سـال سـيصد و ده هجرى اسـت؛ بنابراين كتاب تاريخ طبرى، كتابى معتبر اسـت.

 بعـد از اينكـه يـك مـورخ محقق به كتـاب معتبرى چون تاريخ طبرى دسـت مى يابـد خود را 
كامـا در اختيـار آن قـرار نمى دهـد و از آن به طـور مطلق تقليـد نمى كند؛ بلكه الزم اسـت به 
تـك تـك نقليات طبرى بپردازد و هر روايت را از نظر سـند خاص آن بررسـى كنـد. اين كار در 
تواريخـى همچـون طبـرى يك مرحله از تحقيق و يك فريضه اسـت. طبـرى در هر بخش از 
تاريخ خود از يكى از مورخان نسـل هاى قبل اسـتفاده كرده اسـت و اعتبار آن بخش به اعتبار 
آن مـورخ اسـت. مثـا در سـيره پيامبـر از ابن اسـحاق و در جريان جنگ صفيـن از ابو مخنف 
نقـل مى كنـد. آنهـا هم از سلسـله راويـان مختلف نقـل كرده  اند. ابن اسـحاق و ابـو مخنف را 
مى شناسـيم و هـر دو مورخـى معتبرنـد؛ بـه اين معنا كـه ما مى دانيـم آنهـا دروغ نمى گويند و 
خـود جعـل و خلق روايت نمى كنند؛ اما سلسـله راويانـى دارند كه ممكن اسـت افراد ضعيف و 
حتـى جعـال در ميان آنها وجود داشـته باشـد. چنانكـه مى دانيم روايات جعلى غرانيـق را كه به 
وسـيله زنادقـه عصر بنى اميه جعل شـده اند طبـرى آورده و از ابن اسـحاق نقل كرده اسـت.4 از 
ايـن بدتـر طبـرى در بخش تاريخ بعـد از رحلت پيامبر اكـرم يك خيانت بزرگ كرده اسـت. او 
در فاصلـه بيسـت و پنج سـال از رحلت ايشـان تا جنگ جمـل مجموعـه اى از روايات تاريخى 
آورده اسـت كـه همـه از يـك دروغگـوى بـزرگ تاريخى به نام سـيف بن عمـر تميمى نقل 
مى شـود. طبـق بـرآورد مرحوم عامـه امينى هفتصـد و دو دروغ در اين مجموعه آمده اسـت.5

اگـر مـورخ توانسـت اصالـت و صحت سـند يا اسـناد  يك يـا چند روايـت تاريخى را بدسـت 
آورد كار او در اين مرحله به پايان رسـيده اسـت، سـپس بايد به جمع وتفريق و جرح و تعديل 

متون تاريخـى بپردازد. 

 جمع وتفريق متون چگونه است؟
اسـتاد: بخشـى از تاريخ اسـام  بر اطاعـات قرآنى مبتنى اسـت. اين بخـش، بخش قطعى 
تاريـخ اسـت و هيـچ ترديـدى در آن راه ندارد. اطاعـات قرآنى مربوط به تاريخ اسـام بخش 

مهمـى از تاريـخ را در بـر مى گيرند، و پايه هاى اوليه آن را تشـكيل مى دهنـد. از اين بخش كه 
بگذريـم بـا مجموعه اى بـزرگ از روايات تاريخى روبرو مى شـويم.

  فـرض ايـن اسـت كه مآخذ متعـدد وروايات تاريخى زياد هسـتند. ناگزيـر عناصرى بين همه 
روايات  مشـترك اسـت. اغلب بلكه هميشـه در ميان روايت مختلف مشـتركاتى وجود دارند. 
مـا مى توانيـم اين مشـتركات را به مسـلمات تاريخـى نزديك كنيـم. بنابراين تاريخ هميشـه 
مسـلماتى دارد كـه مى تـوان بـر آن تكيـه كـرد. بعـد از آن بايـد بـراى اختافـات و تعارضات 
چـاره اى جسـت. در ايـن تعارضـات پاره اى از همـان فنونى كه در فقه داريم براى حل مشـكل 
راه گشاسـت. يـك راه حـِل تعارضات در روايات فقهـى، موافقت و عدم موافقـت روايت با قران 

اسـت. ايـن اصـل مى توانـد در تاريخ هم عمل شـود.
معيـار دوم ايـن اسـت كه يـك حديث موافِق نظـرات فقهى فرقه هـاى انحرافى اسـت و يك 
حديـث مخالـف ايـن نظـرات. در اينجـا ما روايـت فقهى موافـق فرقه هـاى انحرافـى را كنار 
مى گذاريـم و روايـت مخالـف را مى پذيريـم و بـه همين شـكل در روايـات تاريخى نيـز رفتار 
مى كنيـم. اينهـا يـك موازينـى اسـت كه در فـن تاريـخ مى توانـد كاربرد داشـته باشـد. بدين 

ترتيـب مى تـوان روايـات را سـبك و سـنگين كرده صحيح را از سـقيم بشناسـيم.
يـك معيـار در بررسـى روايات تاريخـى وجـود دارد و آن معيار مطابقت با بداهـت عقل و عدم 

مطابقـت بـا آن اسـت. در اينجـا مثالى مى زنيـم. اين مثال هم از طبرى اسـت:
طبرى در فتح شهر شوش از باد ايران مى آورد:

» در جريان فتح ايران، ابو َسـبره فرمانده سـربازان مسـلمان با لشـكر خويش به شـهر شـوش 
آمـد و آنجـا را محاصـره نمـود و مسـلمانان با مردم شـوش چندين بـار جنگ كردنـد و در هر 
بار اهل شـوش بر مسـلمانان غلبـه يافته صدماتـى وارد مى كردند. يك بار راهبان و كشيشـان 
شـهر بـر بـرج و باروى شـهر برآمده و با صـداى بلند فريـاد برآوردند: اى گروه عـرب! آنچه كه 

از گذشـتگان و دانشـمندان درباره شـهر شـوش به ما رسـيده اين اسـت كه اين شـهر تنها به 
دسـت دجـال يـا به دسـت مردمى كه دجـال در ميان آنان باشـد فتح خواهد شـد. بنابراين اگر 
دجـال در ميـان شـما اسـت، بـزودى اين شـهر را فتح خواهيد نمـود و اگر دجال در ميان شـما 

نيسـت به خـود زحمت ندهيد كـه بى ثمر خواهـد بود. «
مسـلمانان بـه سـخنان اعتنائـى نكردنـد و يك بـار ديگر هم به شـهر حملـه آورده و بـا مردم 
شـوش در گير شـدند. اين بار هم راهبان و دانشـمندان شـهر با مسـلمانان همان سخنان تكرار 
كردنـد و ايشـان را بـه خشـم آوردنـد. در اين ميان »صاف بن صياد« كه در لشـكر مسـلمانان 
حضـور داشـت بـه كنار دروازه شـهر آمده و بـا پاى خود بـه دروازه كوبيد و گفت: باز شـو! ناگاه 
زنجيرهاى دروازه از هم گسـيخته شـده و قفل ها درهم شكسـت و به زمين افتاد و مسـلمانان 
حمله آورده وارد شـهر شـوش شـدند. مردم شـهر كه چنين ديدند سـاح هاى خود را به زمين 
گذاشـتند و فرياد صلح برآوردند. مسـلمانان كه با تسـلط كامل وارد شهر شـده بودند درخواست 

آنـان را پذيرفتـه و با آنـان قرار داد صلح برقـرار كردند.«
طبرى در فتح شهر ُحمص نيز چيزى شبيه اين نقل را آورده است:

» مسـلمانان بعد از فصل زمسـتان به سـوى شـهر حمص يورش آوردند. در حمله همه با هم 
يكبـاره تكبيـر گفتنـد. با طنين اين تكبيـر در و ديوار شـهر فروريخت و ترس و رعبى سراسـر 
وجـود مـردم شـهر را فـرا گرفت. مـردم د رصدد چاره جوئـى بر آمدند. امـا راهى نبـود. بار ديگر 
سـر بازان مسـلمان دسـته جمعـى تكبير گفتند و صـداى تكبيـر در فضاى شـهر طنين افكند 
و اين بـار خانه هـا و ديوارهـاى زيـادى از شـهر فـرو ريخـت. در نتيجه مردم شـهر بـه صلح با 

مسـلمانان تن در دادند.«                                                 
سـبب فتح شـوش بنا بـه اين نقل تاريخ طبـرى عبارت بـود از وجود »دجال« در ميان لشـگر 
مسـلمانان و راهبان وكشيشـان قبا آن را پيشـگوئى كرده بودند. دجال در ميان سـپاه اسـام 
بود و از ميان آن سـپاه بيرون آمده و تنها با لگد و فريادى درهاى مسـتحكم و شـايد پوالدين 

طبرى در بخش تاریخ بعد از رحلت پیامبر اکرم یک خیانت بزرگ کرده است. او در فاصله بیست و پنج سال از رحلت ایشان تا جنگ جمل 
مجموعه اى از روایات تاریخى آورده است که همه از یک دروغگوى بزرگ تاریخى به نام سیف بن عمر تمیمى نقل مى شود. طبق برآورد 

مرحوم عالمه امینى هفتصد و دو دروغ در این مجموعه آمده است. 



شـهر را گشـوده و شـهر را فتح كرده و مردم آن را به تسـليم 
وادار كرد.

سـبب فتح شـهر حمص فرياد تكبير سـربازان مسـلمان بود 
كـه با تكبيـر اول ديوارهاى شـهر بـه يك باره فـرو ريخت و 
بـا تكبيـر دوم ديـوار خانه ها خـراب شـده و مردم شـهر را به 

تسـليم وادار كرد. 
 ايـن دو نقل از نظر سـند هيچ اعتبارى ندارنـد و عاوه بر آن 
مخالـف بـا اجماع مورخان هسـتند. از اينها گذشـته و مهمتر 
اينكـه حوادثـى غير طبيعـى هسـتند و بـه هيچ وجـه با يك 
فريـاد زنجيرها پاره نمى شـوند و ديوارهـاى محكم يك قلعه 
فـرو نمى ريزنـد و بنابرايـن بـا عقـل سـليم مخالفـت جدى 
دارنـد. لـذا بـه اين دليـل هـم از اعتبار سـاقط هسـتند و اگر 
هيـچ دليلـى جز همين دليـل در ميان نبود بـراى بى اعتبارى 

ايـن نقل هـاى تاريخى كافـى بود.
در نقل هـاى تاريخـى موافقت و عـدم موافقت با بداهت عقل 
به عنـوان يكـى از داليـل و معيار هـاى جـدى در نظر گرفته 

مى شـود. نقل مخالف از اعتبار سـاقط اسـت.
ضابطـه ديگرى كه در تاريخ هسـت موافقـت و عدم موافقت 
بـا طبيعـت و خلقـت جهـان اسـت و ايـن هـم يـك معيـار 
ديگـر اسـت؛ بنابرايـن يك نقـل تاريخـى نمى توانـد چيزى 
در بر داشـته باشـد كـه مخالف با شـرايط و قوانيـن طبيعت و 
خلقت باشـد. نمونـه اى براى ايـن قاعده از طبـرى مى آوريم:

  طبـرى در حـوادث سـال دوازدهـم هجـرى در ضمن اخبار 
فتـح حيـره نقـل مى كنـد: خالد بـن وليـد يكـى از قلعه هاى 
حيـره را محاصـره كـرد. عمرو بن عبدالمسـيح بـزرگ مردم 
آن دژ بـراى گفتگـو بـا خالد در مـورد صلح به نـزد او آمد. در 
ايـن ماقات بـا او خادمى همـراه بود كه كيسـه اى به گردن 
داشـت. خالـد كيسـه را گرفتـه و آن را بـاز و آنچـه در درون 
داشـت بـه كف دسـت ريخـت. پرسـيد اين چيسـت؟ عمرو 
گفـت: اين سـم مهلكى اسـت كـه در دم آدمى را مى كشـد! 
خالـد پرسـيد: چنيـن چيـزى چـرا بـه همـراه آوردى؟ عمرو 
گفـت: مـن بيم آن داشـتم كه پيشـنهاد صلح مـا را نپذيريد. 
مى خواسـتم در ايـن صـورت خـودم را با آن به قتل برسـانم؛ 
زيـرا مـرگ در نظر من بهتر از آن اسـت كه خبـر تلخ و ناگوار 

جنـگ را به مـردم قبيله خود برسـانم!
خالـد گفـت: اگر اجل كسـى نرسـد اين سـم نمى توانـد او را 
از بيـن ببـرد. آنـگاه بسـم اهلل گفتـه و تمام سـم را بـه دهان 
ريخـت. سـم هيچ اثرى بجـاى نگذارد و باعـث حيرت عمرو 
شـد. او روى بـه حاضـران كرده گفـت: اى مردم عرب شـما 
بـا داشـتن چنين كسـانى بـه آن چـه مى خواهيد مى رسـيد.6 
اينكـه كسـى مانند خالد خونريز و سـياه كار اينگونـه مى تواند 
قوانيـن خلقـت را زيـر و رو كنـد قابل قبول نيسـت. اين نقل 
عـاوه بـر  اينكه از نظر سـند بى اعتبار اسـت مخالـف قوانين 
خلقـت و طبيعت اسـت، به اين دليل از اعتبار سـاقط اسـت.

 بعد از حل مسئله تعارضات چه كار بايد كرد؟
اسـتاد: جواب: آنگاه كه توانسـتيم تعارضات را حل كنيم، در 
برابـر مـا دو يـا چند نقـل معتبر و قابل جمـع وجـود دارند. در 
ايـن صـورت كار مـا اين اسـت كه نقل هاى مختلـف اما غير 
متعـارض را وصله و پينه كنيم، يا همانند يك باستان شـناس 
كـه قطعه هـاى شكسـته و پراكنده يـك ظرف قديمـى را از 

زيـر خـاك خـارج مى كنـد و بايـد آنهـا را بـه شـكلى به هم 
متصـل كنـد كـه ظـرف بـه صـورت كامـل اوليه يـا حد اقل 
نزديك به آن بدسـت بيايـد. در اينجا نمونه اى بياوريم: مردى 
بنـام عفيـف بـن يحيـى الكنـدى در اوائـل ظهور اسـام به 
مكـه آمـده اسـت. او مهمـان عبـاس عمـوى پيامبر بـود. از 
پنجـره خانه به مسـجدالحرام نـگاه مى كرد. مى گويـد: ديدم 
يـك جوانـى آمد رو به آسـمان نگاه كـرد و زمان ظهر شـده 
بـود رو به كعبه ايسـتاد و گفـت اهلل اكبر. بـاز اين نمى فهميد 
يعنـى چـى. بعد يـك نوجوان آمد دسـت راسـتش ايسـتاد و 
يـك خانـم آمـد پشـت سـر ايسـتاد. اين خم شـد آنهـا خم 
شـدند اين ايسـتاد آنها ايسـتادند و او نشسـت و آنها نشستند. 
عبـاس آمـد، ايشـان گفت هـذا امٌر عظيـم. او هـم گفت هذا 
امـٌر عظيـم. ايـن را مى شناسـى بـرادرزاده من اسـت و او هم 
بـرادرزاده مـن اسـت و ايـن، زن برادرزاده من اسـت. ايشـان 
مدعى اسـت يـك چيزى را مـن آوردم كـه جهان گير خواهد 
شـد. اينجـا سـه تـا نقـل اسـت. در ايـن نقل هـا يـك تيكه 
آمـده در آن يكـى نيامـده اسـت. در ايـن يكـى آمـده در آن 
نيامـده. همـه اينهـا را كنـار هـم مى چينيـم و مى شـود يك 
تيكـه روايـت كامـل. آدمـى كـه نقل مى كـرده يـك چيزى 
يـادش نبـوده بگويد بعـد روز ديگر يـادش آمده گفته اسـت. 
اينهـا بـا هم تنافـى ندارد. مى شـوند حلقـات. حلقاتـى كه به 
هم پيوسـته مى شـوند و جريان كامل مى شـود. ما مى گوييم 
كـه كارِ يـك مـورخ محقق اين اسـت كـه بتوانـد اطاعات 
تاريخى را بدسـت بياورد مثالش مثال باستان شناسـى اسـت 
كـه زميـن را كاوش كـرده و تكه هـاى شكسـته يـك ظرف 
باسـتانى را از دل خـاك بدسـت آورده اسـت. اصـا سـعى 
مى كنـد اينهـا را صحيـح نگـه دارد و بعـد سـعى مى كنـد 
در كنـار هـم نگـه بـدارد و بعـد مى توانـد آيـا يك قـورى يا 
جامـى بدسـت بيـاورد. اگر بتوانـد اينها را كه شكسـته به هم 
بچسـباند از تويـش يك قـورى يا جام بدسـت مـى اورد. اين 
كارى اسـت كـه مـورخ هـم انجـام مى دهـد. اطاعـات را از 
آنـور و اينـور جمع آورى مى كند از متـون تاريخى. حاال گاهى 
هـم بايـد بخشـى از اطاعاتش را از سـكه ها بدسـت بياورد. 
مثـا بخشـى از اطاعـات را از سـنگ ها بدسـت بيـاورد در 

هـر صـورت در ايـن تعارضـات مـا بايـد بگرديم بيـن تعادل 
و تراجيـح، يعنـى كـدام نقـل بـا داليـل ديگر بيشـتر موافق 
اسـت و كـدام نقـل بـا داليـل ديگـر بيشـتر مخالف اسـت ، 
مثا بخشـى از تاريخ اسـام، اين با اسـام چه اندازه موافق 
اسـت، آن با اسـام چه اندازه مخالف اسـت. در زندگى پيامبر 
مثا داريم روايات فراوانى اسـت متاسـفانه در تفسـير طبرى 
در مـورد جريـان غرانيق، غرانيق مخالف اسـام اسـت. ده تا 
حديـث هم باشـد، بيسـت تـا حديث باشـد، پنجاه تـا حديث 
باشـد وقتـى مخالف قـرآن اسـت مى گذاريم كنار. يـك دانه 
حديـث در برابـر داريـم كـه موافق اسـام اسـت آن را قبول 
مى كنيـم و آن نقـل تاريخـى را مى پذيريـم. فنـون تعـادل و 
تراجيـح در اينجا بـه  كار مى رود و بخشـى اش از همان فنونى 
اسـت كـه در فقه هـم به كار مى رود و بخشـى نـه. پس آنجا 
كه مشـتركات اسـت مـا مى توانيم تقريباً تا حـّد قطع و يقين 
در تاريخ برسـيم كـه آن را عمل مى كنيم. در مـاوراى آن اگر 
مـا به اختافـات و تعارضات روايات رسـيديم ايـن اختافات 
و تعارضـات را بايد بر اسـاس ضوابـط و قواعد تعادل و تراجيع 

يكـى اش را انتخاب بكنيم.

رهنامه: تعادل و تراجيح مختص تاريخ؟
استاد: بله. مختص تاريخ.

 يعنى رجال و درايه را در تاريخ نياز داريم؟
اسـتاد: بله. نياز داريم. الزم اسـت اما كافى نيسـت. رجال و 
درايـه كه در فقه به كار مى رود الزم اسـت ولى كافى نيسـت.

رهنامـه: بـاز هـم رجـال و درايـه اش بـا فقـه فـرق 
مى كنـد و يـا همان رجـال و درايه اسـت كـه در فقه 
اسـتفاده مى كنيم؟ قوانين خـاص خـودش را ندارد؟

اسـتاد: اين اسـناد تاريخى را شـرح احـوال بكنيـم. اين آدم 
دروغگويى اسـت ايـن آدم مزدبگير بوده از دولت هاى فاسـد. 
وقتـى مزدبگير اسـت نقلياتش هيچ اعتبارى نخواهد داشـت. 
مـا مى دانيـم جعال اسـت مثل آنچه كـه در تاريـخ طبرى در 
جريـان نقليـات سـيف ابـن عمـر داريـم. اين همـه رجاليون 
گفتند: اين شـخص جعال اسـت. همه گفتند: دروغگو اسـت. 
گفتنـد: متهـم بـه زندقه اسـت. هر چه نقـل كرده سـاخته و 
پرداختـه اسـت. هيـچ كدامـش پشـتوانه نـدارد. اين مـى رود 
كنـار. كل اينهـا مـى رود كنـار. اينهـا مرحلـه دوم اسـت كـه 
اسـمش را مى گذاريـم تحقيـق تاريخـى. بعد از ايـن بايد اين 
روايـت را بـا همديگـر چفت و بند بكنيـم. ايـن را در كنار آن 
بگذاريـم و آن را در كنـار آن بگذاريـم )بـه همان مسـئله اول 
كـه گفتم مى رسـيم (كه ببينيم مشـتركات اينها چى اسـت. 
مشـتركات مى شـود مسـلمات تاريخـى. مى توانـد بـه آنجـا 
برسـد كه مسـلمات تاريخى بشـود حـاال با ضوابـط خودش.

پى نوشت ها:
1.  الموفقيات لزبير بن بكار/333-332

2. ان برئت الذمۀ ممن روى شيئا من فضل ابى تراب و اهل بيته.
3. شرح النهج الباغه ابن ابى الحديد ج11/ص 44 تا 46  

4 . طبرى338/2و339و340
5. الغدير

6. طبرى363/3، چ محمد ابو الفضل ابراهيم
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چیستی و جایگاه فقه السیره
حجت االسالم و المسلمین  سید محمد کاظم طباطبایى*

اشاره
متأسـفانه مـا در مباحث فقه السـیره بسـیار فقیریم. فقیر کسـى اسـت که نـاِن بخور و نمیـر دارد. مـا هیچی نداریم. متأسـفانه 
قواعـد و ضوابط اسـتنتاج هـم موجود نیسـت و این کاِر ما را دشـوارتر مى کنـد، خصوصاً اینکه تاریـخ را گزارش حـوادث در نظر 
مى گیرنـد کـه چنـدان فایده نـدارد. آنچه بایـد رونق یابد تحلیل تاریخى اسـت. بـراي این کار الزم اسـت فـرد تاریخ نگار حافظه 
و اسـتعداد زیاد، زیرکى، فطانت و خالقیت داشـته باشـد و حتى با علوم دیگر آشـنا باشـد و سـؤاالت متعددى در جهات مختلف 
سـیره داشـته باشـد تا بتواند عصرى سـازى سـیره را انجام دهد. سـیره بسـیار گسـترده اسـت و همه جوانب زندگى بشـر را در 

مى گیرد.  بـر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـام والمسـلمين سـيد محمد كاظم طباطبايى مدير پژوهشـكده علوم و معارف حديث مؤسسـه علمى - فرهنگى دارالحديث، اسـتاديار دانشكده علوم حديث، عضو هيات 

مديره فصلنامه پژوهشـى علوم حديث و داراى آثار ارزشـمندى در زمينه علوم حديث مى باشـند. 
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 دربـاره حوادث گذشـته علوم مختلفى وجـود دارد 
كـه از جملـه آنها مى تـوان به سـيره، رجـال، تاريخ 
و تراجـم اشـاره كـرد. اگر همـه اين علـوم در مورد 
حـوادث گذشـته اند، چـرا از يكديگر جدا شـده اند و 
علـوم مختلف اند و اگر تمايـز و اشـتراكى دارند، آن 

تمايز و اشـتراك در چيست؟
اسـتاد: در يـك تقسـيم بندى كلـى مى توانيـم علـم رجال 
و تراجـم را در يـك گـروه قـرار دهيـم؛ چـون مربـوط بـه 
اشـخاص بمـا هـو شـخص اند. تاريـخ و سـيره نيـز در گروه 
دوم خواهنـد بـود؛ البتـه اينها قضاياى مشـتركى هـم دارند؛ 
ولـى تقسـيم به اين دو گـروه مى تواند مـا را در زواياى بحث 
كمـك كنـد. رجال و تراجم مربوط به اشـخاص در دوره هاى 
گذشـته اند؛ در عين حـال همه اشـخاص را در بر نمى گيرند، 
بلكـه فقط اشـخاص خـاص. موضـوع اين دو علـم متفاوت 
اسـت. موضـوع علـم رجـال، راوى اسـت از ايـن جهـت كه 
روايت كننـده اسـت. مهم نيسـت كه او شـخص تأثيرگذارى 
در جامعـه بـوده يـا نـه؛ يعنـي در علم رجـال بـا تأثيرگذارى 
شـخص بـر حـوادث اجتماعـِى دوره خـودش اصـًا كارى 
نداريـم؛ در حالـى كـه در علـم تراجـم بـا افـرادى كار داريم 
كـه نقشـى در دوره و زمانه خودشـان داشـته اند، خـواه راوى 
باشـند يـا نباشـند؛ بنابرايـن ممكن اسـت شـما در تراجم به 

يـك فيلسـوف بپردازيـد يا حتـى به يـك نظامى. 
بـه ايـن نكتـه بايـد توجه كرد كـه علم رجـال و تراجـم گاه 
در يـك شـخص بـا هـم جمـع مى شـوند. شـخصي مثـل 
عمـار ياسـر، هـم راوى مهمـى نزد شـيعه و سـنى اسـت و 
هم شـخص تأثيرگذارى بر دوره خودش. از چنين شـخصي 
نـه تنهـا در دو علـِم گفته شـده سـخن مي گوييـم، بلكـه در 
علـم تاريـخ هـم بـه او توجـه مي كنيـم؛ چـون بـر حـوادث 
دوره خـودش نقش داشـته اسـت، يا مثـًا ابن عبـاس كه از 
فرماندهان مهم اميرالمؤمنين)عليه السـام( در جنگ صفين 
و جمل اسـت، بزرگ ترين راوى اهل سـنت اسـت. شـيعيان 

نيـز بسـيار از او روايـت نقـل كرده اند. 
پـس دو علـم رجـال و تراجـم از نظـر موضـوع متفـاوت 
متفاوت انـد. رجـال بـا راوى كار دارد و تراجـم بـا شـخصيت 
تأثيرگـذار. ايـن دو علـم از نظر محمـول نيـز متفاوت اند. در 
علـم رجال به دنبال اين نيسـتيم كه شـخص مـورد نظر چه 
تأثيـرى بر جامعه داشـته اسـت، بلكـه بايد بدانيم ثقه اسـت 
يـا نيسـت. وثاقت شـخص و قبـول خبـر او براى مـان مهم 
اسـت؛ در حالـى كه در علـم تراجم كارى با وثاقت شـخص 
نداريـم، بلكـه مجموعه فعاليت هـاى فـرد را مرتب مى كنيم 
و مى گوييـم ايـن كارهـا را كـرده و ايـن تأثيرات را داشـته و 
اين كتاب ها را نوشـته اسـت؛ براي مثال مالك اشـتر روايتى 
نقـل نكـرده اسـت؛ ولى دسـت راسـت اميرالمؤمنيـن بود و 
تأثيرگـذار بـر زمـان خـودش. اين از نظـر تراجم مـورد توجه 
اسـت؛ از نظر تاريخى نيـز اهميت دارد. گاه نيـز فردى وجود 
دارد كـه جـز روايت، هيچ اطاعات ديگـرى از او نداريم، فرد 
تأثيرگـذارى بر جامعه خودش نيسـت، پـس در علم تراجم با 
او كارى نداريـم؛ ولـى ممكـن اسـت در رجال جـزو اصحاب 
اجمـاع باشـد. در ايـن ميـان، افـرادي كـه هـر دو ويژگي را 
داشـته باشـند نيـز يافـت مي شـوند؛ مثـًا زراره و هشـام 
بن حكـم، هـم راوى اند و هـم از نظـر تراجم مـورد توجه اند؛ 
ولـى زاويـه ديـد مـا در رجـال و تراجم دربـاره آنـان متفاوت 
اسـت. وقتـى در رجـال بـه هشـام بن حكـم نـگاه مى كنيم، 
بـه ايـن مي پردازيـم كـه ثقـه اسـت يا خيـر و اينكـه فان 

روايـات در وثاقـت يـا مذمتـش آمـده اسـت يـا خير؛ امـا در 
تراجـم، نقـش كامـى او را به عنوان متكلمي بـزرگ مد نظر 

مى دهيم.  قـرار 
تاريـخ و سـيره را بايد از بعـد ديگرى مطرح كنيـم؛ البته بُعد 
تاريـخ بـا مضاف اليه اش مشـخص مي شـود كه شـعبه هاى 
گوناگونـي مي يابـد؛ اما اجمااًل مي توان گفـت تاريخ مرتبط با 
جرياني مسـتمر اسـت. حتى اگر تاريخ سيدالشـهدا را در نظر 
بگيريـد كـه به گونـه اى بـه تراجـم نزديك مى شـود، تمامى 
جريان هـاي تاريخـى مرتبط بـا حضرت را مطـرح مى كنيم؛ 
حتـى گاهـي با شـخص حضـرت هـم كارى نداريـم؛ مثًا 
علـت قيام حضرت را از تاريخ زندگى اش اسـتخراج مى كنيم. 
بـراي ايـن كار بايـد جريـان مـرگ معاويـه و ديگـر مباحث 
منجـر به قيام حضرت سيدالشـهدا را مرتب كنيـم تا بتوانيم 

سـبب صـدور اين رفتـار امام را كشـف كنيم. 
 آيا در تاريخ با رويدادها كار داريم؟

اسـتاد: بله، امـا رويدادها به صـورت جزئى نگرنـد. رويدادها 
بـه صورت يـك خط مسـتمر و تأثير و تاثرشـان بر يكديگر 
مهـم اسـت. تاريخ به چنيـن چيزي مي پـردازد؛ البتـه تاريخ 
افـراد را هـم داريـم. تاريـخ بسـيارى از افـراد گاه بـه تراجـم 
ـ كـه در گـروه اول قـرار گرفـتـ  نزديـك مى شـود؛ چـون 
موضوعـش شـخص اسـت؛ امـا تاريـخ بيشـتر يـك سـير 
گسـترده  را در بر مى گيرد؛ مثل تاريخ ساسـانيان كه دوره اي 
چندصـد سـاله را در بـر مى گيـرد، از آغـاز تـا قدرت نمايى و 
تـا ضعـف و حتـى فرودآمـدن يـا مثًا اگـر تاريـخ صفويه را 

بخواهيـد تحليـل كنيـد، اينها بايـد مورد توجهتان باشـد. 
مـا تاريـخ فكر و انديشـه هم داريـم. اين نيز بخشـي از علم 
تاريـخ اسـت كـه با نگاهـي تاريخـى به يـك انديشـه نظر 
مي كنيـم؛ مثًا اخباريگـرى را به عنوان يـك مكتب، مدنظر 
قـرار مي دهيد و تاريخمندش مى كنيـد. چنين چيزي مرتبط 
با اشـخاص نيسـت، بلكه اشـخاص جزئى از ايـن جريان اند 
كـه بايـد بـه آنهـا توجـه شـود؛ البتـه تاريخـى كـه معمواًل 
مـورد توجـه مـا طلبه ها اسـت، تاريخ اسـام و تاريخ شـيعه 
اسـت؛ بنابرايـن ممكـن اسـت شـما بـا تاريخ هخامنشـيان 
هيـچ ارتباطـى برقـرار نكنيـد يـا تاريخ سـلجوقيان بـه درد 
شـما نخـورد، مگـر در حيطه هايى كه بـه تاريخ اسـام وارد 

مى شـود. 
ما به صورت خاص با تاريخ اسـام و مسـلمانان كار نداريم، 
بلكـه بيشـتر بـر تاريـخ معصومان)عليهـم السـام( تمركـز 
مي كنيـم؛ يعنـى دوره پيامبـر اكـرم از چهـل سـال قبـل از 
بعثـت تا امـام زمـان )ع( در دوره پايان غيبت صغرى، مدنظر 
مـا اسـت. اصًا حـوزه تخصصى مـا بايد همين باشـد. حاال 
تاريـخ تمـدن اسـامى در بين النهريـن و ماوراء النهر چگونه 
بـوده يـا در شـمال افريقا، اگرچه ممكن اسـت بـراى بعضى 
از افـراد جذاب باشـد، مـورد اعتناى ما نيسـت؛ بنابراين زاويه 

تاريخـى خودمـان را بايد محـدود كنيم. 
 چرا بايد اين كار را بكنيم؟

اسـتاد: بـراى اينكـه ما متولى برخـي كارها هسـتيم. طلبه 
بمـا هـو طلبه، پژوهشـگر، مبلّغ و مـروج در حـوزه اي خاص 
اسـت كـه آن هـم مرتبـط با ائمـه معصـوم و معـارف دينى 
اسـت. پرداختـن بـه تاريـخ فتوحـات اسـامى در آندلـس 
مربـوط بـه طلبـه بمـا هـو طلبـه نيسـت، بلكـه مربـوط به 
مـورخ اسـت و مورخ ديگـرى مى خواهد؛ البته ممكن اسـت 
فوايدى داشـته باشـد كه بـه درد ما بخـورد؛ اما وظيفه اصلى 
مـا نيسـت. وظيفه ما آن چيزى اسـت كه مربـوط به معارف 

ديـن باشـد و اين بـا ائمه معصوميـن ارتباط مسـتقيم دارد. 
 اينكـه چه حوادثى بـراى انبيا و اقوام گذشـته رخ 
داده آيـا بـراى طلبـه مهـم نيسـت؟ ما بـا مطالعه و 
بررسـی چنين تاريخـی، حادثه اجتماعـى را تحليل 
مى كنيـم و سـعى در كشـف سـنن الهـى و قواعـد 

تكرارپذير اجتماعـى داريم. 
اسـتاد: ايـن مى شـود وظيفـه بالتبـع مـا، نه وظيفـه اصلى 
مـا. وظيفـه بالتبـع مـا اين اسـت كـه بـه بحث سـنت ها يا 
سـيره انبيـا  بپردازيـم. تاريـخ به ايـن معنا يعنـى اينكه مثًا 
تاريـخ بنى اسـرائيل را مطـرح كنيـد. چـه ربطـى بـه مـن و 
شـما دارد؟ البتـه اگـر بتوانيـم اسـتنتاج ديگرى كنيـم كه در 
راسـتاى معـارف مـا باشـد مفيـد اسـت؛ ولـى بـه آن، بحث 
تاريخـي نمى گوييـم. آن تاريـخ بما هو تاريخ نيسـت. همين 
بحـث سـنت هاى الهى كه مطرح شـد اينكه خـداى تبارك 
و تعالـى سـننى دارد كـه بـا آن سـنن مى تـوان حـوادث 
تاريخـى را تحليـل كـرد، چنين چيـزي تحليل تاريخ اسـت 
نه تاريخ. اين حتى در بررسـي دوره اسـامى هـم تأثير دارد. 
اگـر بخواهيـم تاريخ معصومـان را به عنوان حـوادث تاريخى 
بدانيـم، اگرچـه آشـنايى با پيشـوايان دين اسـت و بـراي ما 
مفيـد، آن چيـزى كه بـراى ما مهم تر اسـت، تحليل تاريخى 
اسـت، يعنـى چگونگـى پديدآمدن ايـن قضايا. اگر كسـى با 
تاريـخ اسـام آشـنا باشـد و بتوانـد با نگاهـي فراتـر از نگاه 
مورخـى چـون طبـرى، به تحليـل تاريخـى قضايا بپـردازد، 
به راحتـى بـه ايـن نتيجـه مى رسـد كـه حـوادث دوره پـس 
از پيامبـر اكرم)صلـي اهلل عليـه وآلـه( به طور طبيعـى بايد به 
حـوادث سـال هاى پنجـاه و شـصت منجر شـود. بـه چنين 
چيـزي تحليـل تاريخى مى گوييم. از نظـر ما اهميت تحليل 
تاريخـى از اصـل تاريـخ بيشـتر اسـت؛ بـراى نمونـه تاريخ 
طبـرى كتابى اسـت كه صرفـاً گزاره هـاى تاريخـى را آورده 
و هيـچ تحليلى نـدارد. طبـرى از جهت مورخ بـودن و احاطه 
كلـى بـر روايت هاى مسـلمانان و تاريـخ اسـامـ  زاويه ديد 
شـيعه را نمى گويـمـ  جـزو افراد نـادر در حـوزه تاريخ نگارى 
اسـت؛ ولـى هيچ تحليـل تاريخـى نـدارد. در سـوي مقابل، 
كتاب هـاى مرحـوم شـيخ عباس صفايـى قـرار دارد، آثـاري 
مثـل تاريخ سيدالشـهدا يا تاريخ اميرالمؤمنين. اصواًل ايشـان 
گزاره هـاى تاريخـى را مطـرح نمى كنـد، بلكـه از گزاره ها به 
تحليـل تاريخـى رسـيده و آن را مطرح مى كنـد و گزاره هاى 

تاريخـى را مرتبـط بـا آنها بيـان مى كند. 
در تاريـخ اگـر بخواهيـم در حـوزه گسـترده تر كار كنيـم، 
مي توانيـم به تاريخ انبيا يا اصًا تاريخ بشـريت و سـنت هاى 
الهى يعنـى تجربه هاى تاريخـى توجه كنيـم، به گونه اي كه 
انسـان از آنهـا عبرت بگيرد و بتواند وقايـع را به گونه اى آماده 
كنـد كـه مفيد واقع شـوند؛ امـا تاريخ در كتاب هـاى تاريخِى 
امـروزي، مجموعه گزاره هايـى اسـت كـه حـوادث پديد آمده 

در دوره پيشـين را مرتب كرده اسـت. 
 آيـا در نقـل تاريخ، بيـان عليت و ترتـب و ترتيب 
مهـم اسـت؛ مثـل اينكه گفته شـود فالن شـخص 
به  انگيزه سياسـى چنيـن كاري كرده اسـت يا مثًال 
در كتاب هـاى تاريخـى بيـان مى كننـد چـرا امـام 
حسـين(عليه السـالم) در زمان معاويه قيـام نكرد و 

كرد؟ قيـام  بعداً 
اسـتاد: نه، چنين چيزي تحليل اسـت. در تاريخ نمى گوييم 
چـرا قيـام نكـرد، مگر اينكـه سـخنى از فردي معلوم باشـد. 
برداشـت و تحليـل و نظريـه تاريخى جزو علوم باالتر اسـت 



اينكـه گزاره هـا را مرتـب كنيـد و بـه نتيجـه برسـانيد. اما سـيره كـه بـا تاريخ در يـك گروه 
قـرارش داديـم، از منظـر كلـى، اصـًا متفـاوت با همـه اينها اسـت؛ ولى بـر اثر يك اشـتباه 
تاريخـى و كهـن، ملحـق به تاريخ شـد. اگر به مهم تريـن كتاب هاى تاريخى مسـلمانان نظر 
كنيد، مي بينيد كه عنوان سـيره دارند، در حالي كه سـيره نيسـتند؛ چون مراد از سـيره، چيزى 
معادل سـنت اسـت، به معناى روش و شـيوه رفتار اسـت. پس اگر بخواهيد سـيره پيامبر را به 
دسـت بياوريـد، يعنـى ماك هـا و معيارهايى كه سـبب پديدآمدن عمـل و عكس العمل هاى 
خاصـي از پيامبـر اكرم شـده كشـف كنيـد، الزم اسـت همه رفتار ايشـان را ببينيـد و با گفتار 
ايشـان هماهنگ كنيد و از رفتار و گفتار پيامبر، ماك و معيار به دسـت آوريد و بگوييد سـيره 
پيامبـر اين گونـه بوده اسـت. اينكـه صرفاً به رفتـار مى پردازيـم و كارى به مـاك و معيارش 
نداريـم، مرحلـه اول سـيره اسـت. پيامبر اكرم)صلي اهلل عليه وآله( گاه خودشـان سيره شـان را 
بيـان مى كردنـد و مى گفتنـد بـه بچـه هـا سـام مى كنـم كه بعـد از من سـنت شـود. براي 
به دسـت آوردن چنيـن سـيره اي بايـد مـاك و معيارهايـى را كه بـر رفتار پيامبـر اكرم حاكم 

اسـت، تحليل كنيد. 
بـه ايـن نيـز بايـد توجـه كرد كـه گاه ممكـن اسـت حادثه اي فقـط يك بـار اتفـاق بيفتد نه 
بيشـتر؛ مثـًا حضـرت فاطمه زهرا)سـام اهلل عليها( يـك بـار ازدواج كردند؛ اما بدون شـك 
رفتـار آن حضـرت در ايـن ازدواج، رفتـارى مبتنى بر مجموعه اي از قواعد اسـت. شـما اگر آن 
قواعـد را كشـف كنيـد، يعنـى رفتارهـا را بـا توجه بـه قواعد كشـف كنيـد، در واقع به سـيره 
دسـت يافته ايـد؛ البتـه از رفتارهايـى كه تكـرار مي شـوند و فراوانـى دارند، طبيعتاً سـيره بودن 
را راحت تـر مي تـوان به دسـت آورد. پـس وقتى مى گوييم سـيره معصومان)عليهم السـام(، 
يعنـى رفتارهاى ايشـان، تحليل آن رفتارهـا با توجه به گفتارهاى آنان و اسـتخراج يك روش 
و سـبك زندگـى از درون آنهـا؛ البته آنچه به دسـت مي آيد بايد عصرى سـازى شـود؛ يعنى از 

زمـان و فضـا جـدا شـود و در زمان و فضاى ديگر بنشـيند. 
متأسـفانه مشـهورترين كتاب هايى كه با موضوع سـيره نوشته شـده اند، صرفاً تاريخ را گزارش 
مى كننـد. مشـهورترين و مهم ترين سـيره تاريخ اسـام، سـيره ابن هشـام اسـت. ايـن اثر در 
واقـع سـيره نيسـت. اگـر رفتارهايى را كه مربوط به شـخص پيامبر نيسـت از ايـن كتاب جدا 
كنيـد، ممكن اسـت شـصت درصد كتاب حذف شـود؛ چون بيشـتر آنها مقدمـات و مؤخرات 
اسـت. وقتـى بـه جنـگ احـد مي پـردازد، كل جنـگ احـد را گـزارش مى كنـد. در ايـن ميان 
هسـتند كسـاني كه آثارشـان معيارهاي سـيره بودن را بيشـتر دارد؛ مثًا عامه جعفر مرتضى 

عاملـي در كتـاب الصحيح من سـيره النبـى االعظم بر حـوادث تاريخى پيامبر متمركز شـده 
و بـه حـوادث ديگـر كارى نـدارد و بـه آنهـا نمى پـردازد. برخـي نيـز به سـيره بسـيار اهميت 
مى دهند. كتابى در دارالحديث در حال انتشـار اسـت كه فقط به سـيره پيامبر پرداخته اسـت؛ 
اصـًا كارى بـا تاريخ زندگى حضـرت ندارد، بلكه مى خواهد سـيره و روش زندگى حضرت در 
امـور شـخصى، اجتماعـى، نظام خانوادگى، رفتار با دشـمنان، با كودكان، با مسـلمانان، هنگام 
عبـادت، هنـگام جنـگ و در هنـگام تعليـم و تعلم را نشـان دهد. چنين چيـزي معناى اصلى 
سـيره اسـت؛ البتـه گاهـى نيز معنايـي ضيق تر و دقيق تـر از سـيره ارائه مى شـود، آنجايى كه 
حضرت رفتاري مسـتمر داشـته اسـت؛ مثل كتاب سـنن النبى مرحوم عامه طباطبايى كه به 
رفتارهايى از پيامبر اشـاره مي كند كه تكرار مى شـده و فراوانى داشـته اسـت. طبق اين بيان، 
ازدواج حضـرت فاطمـه جزو سـيره قـرار نمى گيرد؛ چون يك بار بيشـتر رخ نداده اسـت؛ ولى 
طبـق قـول اول، سـيره اسـت؛ يعنى پيامبـر اكرم)صلي اهلل عليـه وآله( و حضرت زهرا)سـام 
اهلل عليها( از قواعدى پيروى مى كردند كه اين قواعد ايشـان را در اين مسـير قرار داده اسـت. 
ايـن قواعد قابل دسـتيابي اسـت. اين شـد تاريخ و سـيره و آن هـم تراجم و رجـال. اين چهار 

علـم از يكديگر جدا هسـتند؛ اگرچه گاه مشـتركاتى پيدا مى كنند. 
 آيـا علـم خاصـى ديگـري درباره حوادث گذشـته داريـم يا اينكـه همين چهار 

علم اسـت؟
اسـتاد: خيـر، معمـواًل آن چيزى كه در مرحلـه اول داريم همين ها اسـت؛ البته علوم ديگري 
وجود دارد كه مرتبط با اين علوم اسـت، مثل فلسـفه تاريخ. فلسـفه تاريخ خودش علم اسـت 
و اهميـت بسـياري دارد؛ چـون مرتبـط با سـنن حاكـم بر تاريخ اسـت. يا مثـل بحث تحليل 
تاريخـى. بـه نظـرم تحليـل تاريخى را بايـد از كل تاريـخ جدا كرد. چـون رويكـرد در تاريخـ  
مخصوصـاً رويكـرد قدمـاـ  فقـط نقـل گزاره ها اسـت نـه تحليل تاريخـى. تحليـل تاريخى، 
علـم جديـدي اسـت كه هنوز مبانى اش مرتب و تبيين نشـده اسـت. كسـي كـه در اين علم 
گام برمـي دارد گاه ممكـن اسـت بـه انحـراف بـرود؛ چـون مى خواهد بـا توجه بـه گزاره هاى 
رفتـارى، اصـول و قواعـد حاكم را اسـتخراج كند. اين اسـتخراج در واقع برداشـت ما اسـت و 
حـال آنكـه ما بـا آن زمـان، فاصله هزار و چهارصدسـاله داريم. مـا گاه حوادث يـك جامعه را 
كـه در مـكان و فضـاى خاصى انجام شـده، بـا قواعد حاكـم بر آن جامعه تحليـل نمى كنيم؛ 
مثـًا گـزاره هـاى تاريخـى مى گويند مـردم آمدند بـا اميرالمؤمنين بيعت كردنـد؛ اما حضرت 
اميـر بيعـت را نپذيرفتند؛ اما مـردم اصرار كردند و حضرت بيعت را پذيرفتند و چهار سـال و نه 



مـاه حكومـت كردند و از مدينـه به كوفه رفتند و بعـد از اين 
مـدت بـه شـهادت رسـيدند و امـام حسـن يك سـال ديگر 
حكومـت را ادامـه دادند و بعد با معاويـه صلح كردند. بعد هم 
حكومـت علوى به پايان رسـيد. اينها گزاره هـاي تاريخى اند 
كـه ممكن اسـت بسـيار هـم مفصل باشـند يـا كتابي مثل 
جمـل مرحوم شـيخ مفيد را نگاه كنيد. ايـن كتاب فقط راجع 
به جنـگ جمل، چهارصـد صفحه گزاره هـاى تاريخى جمع 
آورى كـرده اسـت. ايـن گزاره ها بايد تحليل تاريخى شـوند. 
چرايـى مراجعـه مردم بـه اميرالمؤمنيـن، چرايـى رويگردانى 
آنـان از آن حضـرت در دوره هـاى بعد و اينكـه چرا حكومت 
حضـرت نتوانسـته اسـتمرار پيـدا كنـد، چرايـى پديد آمـدن 
نبردهايـى مثـل جمـل و صفيـن و نهـروان، چرايـى نقـل و 
انتقـال مركز خافـت از مدينه به كوفه، همـه را بايد تحليل 

كنيـم. اينها ديگـر در گزاره هاى تاريخى نيسـتند. 
تحليل اين مسـائل نسـبتاً دشـوار نيست. دشـوارتر آن است 
كه ما با سـنن و فرهنگ و آداب و رسـوم دوره اميرالمؤمنين 
آشـنا نيسـتيم؛ مثًا يكى از اين رسـوم بحث قبيله گرايى در 
آن دوره اسـت. االن در فضايـى نيسـتيم كـه قبيله گرايـى را 
تعريـف كنيم. بايد بررسـي كـرد آن روز قبيله گرايـى با افراد 
چـه مى كـرده، رئيس قبيلـه و افراد قبيله چـه ارتباطى با هم 
داشـتند و چگونـه اسـت كه معاويـه اينقدر سـربازان مطيعى 
دارد، ولـى سـربازان اميرالمؤمنيـن مطيـع نيسـتند. تحليـل 
تاريخـى چنيـن مسـائلي را بررسـى مى كنـد و علـم بسـيار 
شـريفى اسـت. امروزه ما نيازمند تحليل تاريخيـم؛ البته بايد 
مقدمـه اش تاريخ باشـد. بسـياري از مورخان معاصـر برگزاره 
تاريخـى مسـلط اند؛ ولى بر تحليل تاريخى مسـلط نيسـتند؛ 
در حالـى كه نيـاز امروزى ما اسـت؛ البته الزم اسـت تحليل 
تاريخـى، منطبـق بـا پيش فرض هـاى منطقـى و مقبـول 
باشـد. بـا پيش فرض هاى ابداعـى نمي توان كاري كـرد. اگر 
ماك هـا و فرمول هـا را مقـدارى تغيير دهيـم، نتيجه گيرى 
مـا كامًا خاف مى شـود؛ مثًا در هميـن روزگار ما برخى از 
دوسـتان كـه تحليل تاريخى مى كنند، تمام حـوادث تاريخى 
را مرتبـط بـا يهـود مى داننـد. نمى خواهـم بگويـم يهوديان 
نقـش نداشـتند؛ ولـى اينـان با رويكـرد خاص خودشـان كه 
حاكميـِت نوعـى پيش فرض بـر پديدآمدن جريان ها اسـت، 
همـه حـوادث را تحليـل مى كننـد. برخى چنيـن تحليلي را 
قبـول نمى كننـد و آن گزاره هـا را نفى مى كننـد و به حوادث 

توجـه مى كنند.  اجتماعى 
در دوره ما زمينه كار براى تحليل تاريخى فراهم است. براي 
سـامان دادن بـه تحليـل تاريخىـ  با همه دشـوارى هايي كه 
داردـ  نيازمنـد به كار دوـ  سـه نسـل آينده ايـم تا به نتايجي 
برسـيم. تحليـل وقايـع معاصر مشـكل اسـت، چه رسـد به 
اينكـه بخواهيـم از زمـان حال به 1400 سـال پيـش برويم. 

هـم فاصلـه زماني زيـادي داريم و هـم اينكه همـه گزاره ها 
در اختيار ما نيسـت. 

از مجموعـه ايـن علـوم، آن چيـزى كـه بـراى فقها بسـيار 
مهم اسـت، علم رجال اسـت. كاربرد علم رجـال در كارهاى 
حديثـى اسـت. مورخـان گزاره هاى تاريخـى را نقل مى كنند 
و از ايـن طريـق مـا بـا تاريخ پيشـينيان آشـنا مي شـويم كه 
فوايـدى دارد؛ ولـى تاريـخ پيامبـر و ائمـه و تحليـل آن از 
اهميـت بيشـترى برخـوردار اسـت. مهم تـر از ايـن تحليـل 
تاريخـى، بحث سـيره اسـت. مـا مي خواهيـم پيامبـر و ائمه 
را الگـو قـرار دهيم؛ الگويى كـه زندگى امروزى ما را سـامان 
دهنـد. چيزى كـه به درد ما بخـورد، سـبك زندگى برگرفته 
از سـيره معصومان)عليهم السام( اسـت. پس سيره با زاويه 
ديدى كه گفتم اهميتش از همه آن مباحث پيشـين بيشـتر 
اسـت و اينهـا به گونـه ترتبى بر همديگر بار مى شـوند؛ يعنى 
اين گونه نيسـت كه كسـى بدون آشـنايى بـا تاريخ و تحليل 
تاريخى، بتواند سـبك زندگى اسـامى را با توجه به سـبك 

زندگـى پيامبر و ائمه سـامان دهد. 
  بـا توجه به اينكـه فرموديد سـيره از همه مهم تر 
اسـت و اينكـه امـروزه بحثـى به نـام فقه السـيره 
مطرح اسـت، بفرماييـد اصالً فقه السـيره چه علمى 

اسـت و چگونـه بايد آن را پيگيـرى كرد؟
اسـتاد: فقه السـيره دو گونه اصطاح دارد؛ دو اصطاح كه 
در دو حـوزه متفـاوت به كار مى روند. يكي به نگرش فقيهانه 
يا اسـتخراج احكام فقهـى از رفتار برمى گـردد، به گونه اى كه 
كار فقهـا اسـت؛ مثـل اينكه علم فقـه را بررسـى مى كنند و 
احـكام پنجگانـه را از آن اسـتخراج مى كننـد. در ايـن علـم 
نگاه هـا متمركـز بـر رفتـار اسـت. سـنى ها در ايـن زمينـه 
كتـاب خوبـي دارنـد كـه نوشـته ابن قيـم جوزيـه اسـت بـا 
نـام زاد المعـاد فـى هدى خيـر العبـاد. او يك دوره فقـه را با 
توجـه بـه رفتار پيامبـر سـامان داده و از گفتار كمتر اسـتفاده 
كـرده اسـت. ايـن يـك اصطاح اسـت كه ممكن اسـت در 
برداشـت هاى فقهـى بـه درد بخـورد؛ مثًا از زندگـى و رفتار 
حضرت فاطمه)سـام اهلل عليها( استنتاجاتي فقهى به دست 
مي آيـد، مثل جواز سـخن گفتن زن در حضور مـرد در هنگام 

ضرورت. 
امـا اصطـاح دقيق تـر و شايسـته تر كـه بايـد بيشـتر به آن 
پرداخـت ايـن اسـت كـه فقـه را در "فقه السـيره" به معناى 
فهـم دقيـق و عميق بگيريـم. در اين تعريف، فقه السـيره به 
معنـاى فهـم دقيـق و عميـق سـيره معصومان اسـت. فهم 
دقيـق و عميق، كارى اجتهادى، اسـتنباطى و دشـوار اسـت. 
فقاهت در اينجا، نيازمند تخصص هاى گوناگون اسـت. حتى 
اگـر بگوييم از فقاهت مصطلح در علم فقه سـخت تر اسـت، 
بيـراه نگفته ايم؛ چـون دشـوارى هاى خاص خـودش را دارد. 

فقاهت مصطلـح، علمي درازدامن با تاريخي طوالنى اسـت، 
پيشـينه 1200 سـاله، بلكـه بيشـتر دارد و خـوب رشـد كرده 
و اكنـون بـه غنـاى خودش رسـيده اسـت؛ ولى فقه السـيره 
اين گونه نيسـت. در فقه السـيره، بايد قواعد اسـتنباط از سيره 
ـ اسـتنباط فقهـى نه اسـتنباط غيـر فقهـىـ  را تبيين كنيد. 
از جهـت تئوريـك مشـكل داريم كـه اين قواعد چيسـت. از 
جهـت متون هم مشـكل داريم. متون فقهـى معمواًل متونى 
با اسـناِد شايسـته اند، اگر هم اسـناد شايسـته نداشـته باشند، 
اصـول عمليه كار ما را سـامان مى دهد؛ امـا در اينجا اينگونه 
نيسـت. در اينجا مى خواهيم روش زندگى در نظام خانوادگى 
را اسـتخراج كنيـم. اگـر يك مبحث كلى  مثـل تربيت فرزند 
را در نظـر بگيريم، مسـائلي چون چگونگى ارتبـاط با فرزند، 
خـواه كودك باشـد يا نوجوان يـا جوان، در حيطـه خانوادگى 
يـا در حيطـه فراخانوادگى، در حيطه اجتماعى مدنظر اسـت. 
فقيـه مى گويـد روايـت داريم كه بـراي فرزندانتـان نام نيكو 
انتخاب كنيد. اينها مفاهيم اوليه اسـت. در سـيره مي خواهيم 
تربيـت فرزند را از دل نامه سـى و يكـم اميرالمؤمنين به امام 
حسـن)عليهما السـام( يا محمد حنفيه اسـتخراج كنيم. در 
زمـان ايـن نامه، امام حسـن)عليه السـام( حدوداً 32 سـال 
دارد؛ يعنـى كـودك و نوجوان و جوان محسـوب نمى شـدند. 
پـس ايـن نامه چه جايگاهـى دارد؟ در واقـع اين نامه خطاب 
بـه امام حسـن)عليه السـام( نيسـت، بلكه خطـاب به همه 
فرزندان معنوى اميرالمؤمنين)عليه السـام( اسـت. پس نامه 
خطـاب بـه ما اسـت. ما بايـد با اسـتفاده از قواعـد صحيح و 
متقن، سيره اميرالمؤمنين)عليه السـام( را در مواجه با قضايا 
و مواجـه بـا كـودك و جـوان و نوجـوان بـه دسـت بياوريم. 
چنيـن چيـزي را فقه السـيره مى گويند. فقه السـيره شـامل 
مجموعـه اي قواعـد تئوريـك و نظـرى و كارهـاى مهارتى 
اسـت كـه در اسـتخراج سـيره مؤثر اسـت. ما هـم در قواعد 
و هـم در مهارت يابـي دچـار فقـر منابـع و روش هاييم؛ يعنى 

علمـي به ماننـد اصول فقـهـ  اصول السـيرهـ  نداريم. 
 منظورتان از مهارت يابی چيست؟

اسـتاد: مهارت يابـى يعنى آن ملكـه و منهجي كه فقيه بعد 
از تـاش بسـيار بـه آن مي رسـد. اين منهج، منهـج مهارتى 
اسـت. جـداى از مباحث آموزشـى، منهـج به فقيه يـادآورى 
مى كنـد كـه مثـل قواعـد رياضـى، دو دو تـا چهارتـا كنـد و 
بـه نتايـج برسـد. ما هنـوز كسـانى كـه در اين حوزه باشـند 
و ايـن مهارت هـا را داشـته باشـند نداريـم و از جهـت منابع 
هـم مشـكل داريـم. منابع مـا منابعى نيسـتند كـه از طريق 
افـراد وثيـق به دسـت ما رسـيده باشـند. صحت اسـتناد اين 
متـون به معصومان را چگونه كارشناسـى كنيم؟ حتى قواعد 
رسـمى علـم رجـال بـه درد مـا نمى خـورد يا ممكن اسـت 
حجيـت خبـر واحـد در اين حوزه به درد ما نخورد و مشـكلى 

  به نظرم تحلیل تاریخى را باید از کل تاریخ جدا کرد. چون رویکرد در تاریخـ  مخصوصاً رویکرد قدماـ  فقط نقل گزاره ها است نه تحلیل 
تاریخى. تحلیل تاریخى، علم جدیدي است که هنوز مبانى اش مرتب و تبیین نشده است. کسی که در این علم گام برمی دارد گاه ممکن است 

به انحراف برود. 
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را از مـا حـل نكنـد. علتـش اين اسـت كـه اگر بـا معيارحجيت خبر ثقـه و حجت خبـر واحد 
سـراغ برويـد خواهيـد ديـد كه اكثر ايـن متون خبر ثقه نيسـتند. پس ماك و معيار شـما چه 

چيـز مى توانـد باشـد؟ اينجا اسـت كـه بايد مبناى تـان در حجيـت اخبار را تبييـن كنيد. 
 عالوه بر اينكه ممكن است سيره هم چندان گزارش نشده باشد. 

اسـتاد: گزارش سـيره خوب اسـت؛ ولى جمع آورى نشـده اسـت؛ مثًا كتاب كافى با كتاب 
تهذيـب االحـكام از ايـن نظـر تفـاوت دارد. كافـى به لـوازم سـخن و قضاياى جانبى بسـيار 
پرداختـه كـه آشـنايى بـا آنها در سـيره تأثيـر بسـيار دارد. از ايـن روايـات، قواعد آموزشـى را 
اسـتخراج مى كنيـم؛ مثـًا بـه روايت شـهاب بن عبدربه از امـام صـادق توجه كنيد: "َسـأَلَنِي 
ـٍة: امام صادق از من پرسـيد: چند حج انجـام دادى؟"  َفَقـاَل َيـا ِشـَهاُب َكـْم َحَجْجَت ِمْن ِحجَّ
بـه سـؤال امـام توجـه كنيد. به صورت گپ و گفت دوسـتانه اسـت؛ چون دانسـتن اينكه چند 
تـا حـج انجام داده اسـت، هيچ تأثير ملموسـي نـدارد. شـهاب مى گويد: "َفُقلُْت تِْسـَعَة َعَشـَر 
ًة ُتْحَسـْب  ْمَھا ِعْشـِریَن ِحجَّ ـًة: نـوزده حـج انجـام دادم". حضرت فرمودنـد: "َفَقاَل لِي تَمِّ ِحجَّ
لَـَك بِِزَیـاَرِة الُْحَسـْیِن (ع): يـك حـج ديگـر انجام بده تا بيسـت حج شـود، آن گاه يـك زيارت 
امـام حسـين برايـت محسـوب مي شـود". چنين چيـزي را قاعده آموزشـى مى گوييـم؛ يعنى 
امـام در ذهـن مخاطبـش سـؤال ايجاد مى كنـد و او را از اين سـؤال به وادى ديگـرى مى برد. 
روايـت ديگـرى هـم داريـم كـه مي گويد ثواب زيارت امام حسـين معادل بيسـت حج اسـت؛ 

امـا تأثيرگـذارى چنيـن روايتي با روايت قبل قابل مقايسـه نيسـت. 
اسـتفاده از ايـن شـيوه را در روايـات ديگـر هم مى بينيـم. روايت مى تواند فقهى باشـد يا حتى 
گپـي دوسـتانه و تربيتـى؛ ولـى اسـتنتاجات جنبـى را از آن در مى آوريم. در فقه السـيره چنين 
چيـزي بـراى ما مـاك و مهم اسـت. در اينجا جمـع آورى و كنار هـم قـراردادن مطالب كار 
دشـوارى اسـت؛ امـا در مسـائل فقهي همـه اين كارها شـده اسـت. فرض كنيـد مي خواهيد 
بررسـى كنيـد آيـا جلسـه اسـتراحت بعـد از سـجده الزم اسـت يا خيـر. مى بينيد كه وسـائل  
الشـيعه همـه روايـات را كنار هـم قرار داده و همـه روايات را آمـاده داريد؛ اما اگـر بخواهيد در 
فقـه السـيره، مشـابه روايتي را كـه بيان كرديـم بيابيد، بايد تمامـى متون حديثـي را ببينيد و 
اين كار دشـواري اسـت. اول سـؤال در ذهن شـما ايجاد مي شـود، سـپس متون روايي را در 
كنـار هـم قـرار مي دهيد و آن گاه سـيره آموزشـى را اسـتخراج مي كنيـد. همه اينها قـدم اول 
اسـت؛ قـدم اول بـه ايـن معنا كه فعًا سـيره را در زمان و مـكان خودش ديده ايـد و بايد آن را 
عصرى سـازى كنيد؛ يعنى آن سـيره را به دوره حاضر بياوريد كه كار دشـوارترى اسـت. چنين 
سـيره اي بـه درد مـا مى خـورد وگرنـه اگر صرفـاً بدانيم امـام صـادق )عليه السـام( اين گونه 
عمـل كردنـد و اين گونـه گفتند، در برخـى موارد فايده عملى نخواهد داشـت. مـا مى خواهيم 
روال آموزشـى از ايشـان ياد بگيـرم. مي خواهيم براي روزگارى كه رابطـه اي بين امام معصوم 
و مـردم وجـود ندارد و شـيوه هاى آموزشـى تغيير كـرده و آدم ها متفاوت شـده اند، به راهكاري 

آموزشـى بـراى تأثيرگذارى هر چه بيشـتر منبر طلبه ها برسـيم. 
متأسـفانه مـا در مباحث فقه السـيره بسـيار فقيريم. فقير كسـى اسـت كه ناِن بخـور و نمير 
دارد. مـا هيچـي نداريـم. متأسـفانه قواعـد و ضوابـط اسـتنتاج هم موجود نيسـت و ايـن كاِر 
مـا را دشـوارتر مى كنـد، خصوصـاً اينكـه تاريـخ را گـزارش حـوادث در نظـر مى گيرنـد كـه 
چنـدان فايـده نـدارد. آنچه بايـد رونق يابد تحليل تاريخى اسـت. بـراي اين كار الزم اسـت 
فـرد تاريخ نـگار حافظـه و اسـتعداد زيـاد، زيركـى، فطانت و خاقيت داشـته باشـد و حتى با 
علوم ديگر آشـنا باشـد و سـؤاالت متعددى در جهات مختلف سـيره داشـته باشـد تا بتواند 
عصرى سـازى سـيره را انجام دهد. سـيره بسـيار گسـترده اسـت و همه جوانب زندگى بشـر 

را در بـر مى گيـرد. 
 می گوينـد اصـول فقـه يک علم مركـب اسـت؛ از ادبيات و ظهـور لفظى گرفته 
تـا گـزارش از احاديث و مباحـث عقلى در آن يافت می شـود. اصول سـيره (فقه 

السـيره) مبتنى بر چه علومى اسـت؟
اسـتاد: برخـي علـوم و قواعـدي مثل ادبيات عـرب و مباحث الفـاظ و. . . در هـر علمى الزم 
اسـت. روايتـي داريـم كه مى گويد شـخصي نزد امام حسـن )عليه السـام( آمد. شـاعر بود و 
امـام بـه او پـول دادنـد. تـا اينجـاي روايت گزارش اسـت و مـا مى فهميم امام به شـاعر صله 
داده انـد. وقتـى آن شـاعر رفت، اصحـاب به امام گفتند: چرا بـه او پول داديـد؟ او آدم بدزبان و 
هرزه گويـى اسـت. امـام جـواب دادند انسـان گاه بايد با دادن پـول از آبـروى خويش حفاظت 

كنـد. در نظـر اول مى بينيـد كـه امـام بـه يك نفر پـول داده اسـت. امـام به بسـيارى كمك 
مى كردنـد و ايـن روش معمـول بـوده اسـت؛ امـا بعـد مى فهميـم كه ايـن پـول دادن هديه و 
لطـف و اكـرام نبـوده اسـت. گاه ايـن جزئيات معلوم نيسـت و كار بسـيار دشـوار مي شـود. در 

چنيـن مـواردي تكريـم امام يـا پيامبر از يك فـرد چگونه را تفسـير مى كنيم؟
به نظرم قواعد اسـتنباط از سـيره در بسـيارى از موارد با قواعد فهم حديث يكى اسـت اينكه 
تتبـع تـام داشـته باشـيم، تمـام گزاره هـاى مرتبـط را كنار هم قـرار دهيـم، افزون بـر ادبيات 
عـرب كـه شـرط اوليـه و اصلى اسـت، بـا واژگان و فرهنـگ واژگان و گويش آشـنا باشـيم، 
اينهـا را بـا قواعـد اصلـى حاكم بر دين بسـنجيم، حـوادث را مطابق با شـرايط مـكان و زمان 
تحليـل كنيـم و قواعـد حاكم را اسـتخراج و روزآمد كنيم و بـه دوره خودمان سـرايت دهيم و 
مـواردى را كـه ممكن اسـت در آنها ناسـازگارى متنى باشـد، تحليل و بررسـي كنيـم. افزون 
بـر اين بايد قدرت نقد داشـته باشـيم؛ زيرا بسـيارى از مباحـث تاريخى را نمى تـوان پذيرفت. 
آنهـا را بايـد كنـار بگذاريم. جعـل گزارش ها در تاريخ بسـى بيش از جعل حديث اسـت؛ چون 
تاريخ نويسـان معمـواًل تاريخ نويسـان حكومتـى بوده انـد؛ بنابراين بسـيارى از حـوادث را ثبت 
كرده انـد و بسـى را رهـا كرده انـد. نكتـه مهم در مباحـث تاريخ و سـيره، ناگفته هـاى تاريخ و 
سـيره اسـت. چطور بايد آنها را كشـف كنيم؟ شـايد فضاى كلى و حاكم را بتوانيم به دسـت 
بياوريـم، امـا تحليل آنها چگونه اسـت؟ اينها قواعد خـاص خودش را دارد كه اصول اسـتنباط 
سـيره اسـت. كارهايـى در ايـن زمينـه انجـام شـده اسـت؛ ولـى بـه نظر مى رسـد بـا فضاى 

مطلـوب به عنوان يك علـم، فاصله بسـيارى داريم. 
 تاريخ با علوم حديث چه پيوند و رابطه اى دارد؟

اسـتاد: بـا تعريفـى كـه ما از حديـث ارائه مي كنيـم و مى گوييم قـول، فعل و تقريـِر معصوم 
اسـت، تاريـخ و سـيره معصـوم در معناي خاصشـان جزئى از حديـث خواهند بود و زيرشـاخه 
آن محسـوب مي شـوند؛ چـون مـا اصـًا كار نداريم مثـًا منصور عباسـى بـراي بنيانگذارى 
بغـداد چـه زمانـي دسـت به كار شـد و آن را مهندسـى كـرد. ربطى هم بـه ما نـدارد. پس ما 
تاريـخ و سـيره اى را مى خواهيـم كـه ارتبـاط خاص با معصومان داشـته باشـد يا قـول و فعل 
و تقريـر آنـان را گـزارش كنـد يا منشـأ قـول و فعل آنـان را براى مـا تبيين كند يـا از لوازمى 
اسـتفاده كنـد كـه ايـن لـوازم بـا شـخصيت معصومان)عليهم السـام( ارتباط داشـته باشـد؛ 
بنابرايـن تاريخ و سـيره در بسـيارى از مـوارد، جزئى از حديث يا مرتبط بـا حديث اند؛ يعنى گاه 
خودشـان حديـث نيسـتند؛ ولى مرتبط بـا حديث اند؛ مثًا اگـر بخواهيد حوادث بعـد از رحلت 
پيامبـر اكرم)صلـي اهلل عليه وآلـه( را تحليل كنيد، مي خوانيد كه حضـرت اميرالمومنين )عليه 
السـام( رويكردهايـى داشـته اسـت. چنيـن چيزي حديث محسـوب مي شـود؛ حتـى فعل و 
تـرك آن حضـرت حديـث اسـت؛ اما فعـل و ترك حضـرت در زماني و مكانى پديـد آمده كه 
ايـن زمـان و مكان حديث شـمرده نمى شـوند؛ اما آنها را بـراى فهم حديـث الزم داريم. فهم 
اينكـه چرا امام با غاصبان حكومت مبارزه نكرد، بسـيار دشـوار اسـت. اينكـه حضرت مقدارى 
مقاومـت كردنـد و بعـداً ايـن مقاومت ها به شكسـت انجاميد و سـرانجام حضرت تابع شـدند، 
جـزو حديـث اسـت؛ امـا چرايى آن نيازمنـد تحليل تاريخى اسـت كه اگر انجام شـود، بر فهم 

تاريـخ و سـيره معصومان )عليهم السـام( مؤثـر خواهد بود. 
در يـك جمع بنـدي بايـد گفـت تاريخ و سـيره در اصـل، زيرگروه حديث اسـت؛ امـا مباحثي 
نيـز در آن مطـرح مي شـوندـ  همچـون بررسـي اسـباب و عوامل تأثيرگـذار بـر پديدآمدن يا 
نيامـدن يـك فعـلـ  كـه خـارج از حديث اند؛ اما مـا را در فهـم گزاره هايي كه جـزو حديث اند 

كمـك مى كنند. 
 آيا در علوم حديث به آنها می پردازيم؟

اسـتاد: امـروزه تاريـخ و سـيره تخصـص جـدا محسـوب مى شـود و قواعد خـاص خودش 
را دارد. شايسـته بـود كـه در علـوم حديـث بـه چنيـن مباحثـي پرداختـه شـود؛ امـا از آنجـا 
كـه مباحـث درازدامنى هسـتند، خود علمي مسـتقل محسـوب مي شـوند؛ اگرچـه از حديث 
اسـتفاده مى كننـد. حديـث  مـادر علـوم و منبع اسـت. حتي علمي چـون اخـاق نيز مبتني 
بـر حديـث اسـت. اصـًا روايـات اخاقـى را از دل حديـث بايد بيـرون كشـيد. قواعد خاص 
حاكـم بـر گزاره هـاى اخاقـى و بـر تبييـن فضائـل و رذائل اخاقى و فلسـفه اخاقـى را از 
حديـث اسـتخراج مي كنيـد؛ ولـى ايـن علـم از علـم حديـث جـدا اسـت. تاريخ و سـيره نيز 

همين گونه انـد. 



منبع شناسی مطالعات تاریخ
                                           حجت االسالم و المسلمین مصطفى صادقى*

اشاره
. . . مطالعـه تاریـخ و زندگـى ائمـه گر چـه ظاهـراً به شـیعیان اختصـاص دارد ولى اهل سـنت کتب زیـادى در این باره نوشـته اند. 
یکـى از مشـکالت ایـن دسـته کتاب هـا آن اسـت کـه بخصـوص عالمان شـیعه بـه جـاى تاریخ نـگارى و شـرح زندگانـى ائمه 
معصومیـن، بـه نقـل فضائـل و مناقب آنان پرداختـه و از گـزارش تاریخ و رفتار فـردى و اجتماعـى آنان کمتر گفته اند. متأسـفانه 
بسـیارى از مطالبـى که امروزه جامعه شـیعه بـراى الگو گرفتـن از ائمه خود بـدان نیـاز دارد در این کتاب ها نیسـت و مؤلفان هّم 

و غـّم خـود را در اثبـات امامـت دوازده امام با نقـل مناقب آنها مى دانسـتند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  حجـت االسـام و المسـلمين مصطفـى صادقـى دانش آموختـه حوزه علميه، محقق و پژوهشـگر حوزه تاريخ اسـام اسـت. پيامبر و يهود حجـاز، تحليل تاريخى نشـانه هاى ظهور، 

كاشـان در مسـير تشـيع و. . . از جمله آثار علمى ايشـان است. 

٧٧



مقدمه 
علـم تاريـخ با همه شـاخه ها و زيـر مجموعه هايش به لحاظ دسـته بندى، ذيل علوم انسـانى 
جـاى مى گيـرد. ايـن موضـوع در قديـم بخشـى از فعاليت هـاى عالمـان و محدثـان بـوده و 
به تدريـج كـه فقـه و اصول در حوزه ها اهميت يافته، تاريخ همانند بسـيارى ازعلوم به حاشـيه 
رفتـه اسـت. گويـا تصـور بـر اين بوده كـه اين علـم، داسـتان پيشـينيان اسـت و مطالعه آن 
نيـازى بـه آمـوزش و نشسـتن پـاى درس اسـتاد نـدارد. از اين رو سـال ها بلكه قرن هاسـت 
كه آموزش تاريخ و دسـتكم تاريخ اسـام در حوزه هاى علميه شـكل درسـى نداشـته اسـت. 
ايـن مقدمـه در واقـع، مشـكل بحث از سـير مطالعاتـى در تاريخ را نشـان مى دهـد زيرا منابع 
زيـادى از دوره هـاى متقـدم بخصـوص از عالمـان شـيعه در اختيار ما نيسـت و يا اگر هسـت 
جنبـه درسـى نداشـته تـا براى آنها سـيرى تعريف كنيم و عاقمنـد به اين رشـته بداند از چه 

كتابـى آغـاز كند و چـه رونـدى را طى كند. 
چنانكـه اين رشـته در دروس دانشـگاهى نيز چندان سـابقه ندارد تا آثـار فراوانى همانند علوم 
ادبـى و كام بـدان اختصـاص يافتـه باشـد. با اين همـه تاش مى كنيـم با اسـتفاده از آنچه 
تاكنون، بخصوص در يك دهه گذشـته از ميان آثار اسـتادان حوزه و دانشـگاه نوشـته شـده، 
سـيرى را بيـان كنيـم. قسـمت اصلى و مهم تـر اين بحث، شـناخت منابع و شـيوه بهره بردن 

از آنهاسـت كـه توصيه مى شـود به آن اهتمام شـود. 
تاكنـون سـير كاملـى بـراى مطالعـه تاريخ اسـام و تشـيع و معصومان تدوين نشـده اسـت 
جـز آن چـه معاونـت تهذيـب حوزه هاى علميـه كه با مشـورت اسـتادان فن، با عنوان "سـير 
مطالعاتى تاريخ اسـام" منتشـر كرده و در فضاى مجازى قابل دسترسـى اسـت. پيش از اين، 
بايـد آن نوشـته كـه آثـار متعـددى را نام برده اسـت ديده شـود. گفتـار حاضر هم بـا اين اميد 
نوشـته مى شـود كه در آمـدى براى آثـار كامل تر و بهتر در زمينه سـير مطالعاتى تاريخ باشـد. 

تنوع و دسته بندى ها 
از تاريـخ جهـان كـه بگذريـم، در حـوزه تاريـخ اسـام و تاريـخ مسـلمانان، دسـته بندى هاى 
متنوعـى را مى تـوان بيـان كـرد. يـك تقسـيم براسـاس دوره هايـى اسـت كـه بـر اسـام و 
مسـلمانان گذشـته اسـت: 1ـ تاريـخ اسـام كه اصطاحـاً محدوده وسـيعى از ظهور اسـام 
تـا پايـان خافت عباسـيان يعنى سـال 656 هجرى را شـامل مى شـود. 2ـ تاريخ تشـيع كه 
اختصـاص به گذشـته مذهب تشـيع و شـيعيان دارد و آن هـم قلمروى همانند تاريخ اسـام 
بلكـه تـا عصـر حاضـر را در برمى گيـرد. 3ـ تاريـخ ائمه يـا تاريخ اهـل البيت كـه دوران پس 
از رسـول خـدا تـا پايـان غيبـت صغـرا را شـامل مى شـود. 4ـ تاريخ خلفـا كه زندگـى خلفا و 
رويدادهـاى دسـتگاه خافت را از سـقيفه و پايان خافت عباسـيان در برمى گيـرد. دوره هاى 
كوتاه تـرى هـم مى تـوان در اين دسـته بندى تعريـف كرد مانند سـيره نبوى يا عصر رسـالت 
كـه محـدود بـه 23 سـال حضور رسـول اهلل و بعثـت تا رحلـت آن حضرت را بحـث مى كند. 
تقسـيم ديگـر به لحاظ محـدوده جغرافيايى يا مناطق اسـت كه اصطاح تاريـخ محلى براى 
آن بـه كار مـى رود. دايـره وسـيع تر آن، تاريخ دوره ها و مناطقى مانند ايران اسـامى اسـت كه 

خود يكى از گرايش هاى رشـته تاريخ اسـت. 
تقسـيمى هـم بـه لحـاظ شـيوه ها و مكاتـب تاريخ نـگارى وجـود دارد. ايـن كه مـورخ از چه 
روشـى بـراى گـزارش تاريخ اسـتفاده كرده يا چه مكتب هايـى در تاريخ نگارى وجود داشـته و 
مورخـان بـا چـه رويكردها و ذهنيت هايى تاريخ اسـام را تدوين و گـزارش كرده اند. البته اين 

تقسـيم بـه كار تحليل گر و پژوهشـگر تاريـخ مى آيد  و نياز عمومى نيسـت. 
امـا دسـته بندى مهمـى كه بـراى مطالعه تاريـخ بايد مـورد توجه قـرار گيرد، به لحـاظ منابع 
اسـت كـه در آن، دوره هـا و مناطـق نيز جاى مى گيرد. مهم ترين تقسـيم نيز بـه لحاظ اعتبار 

منابع اسـت كه تحليل و تحقيق تاريخ بسـته به اين دسـته بندى اسـت. 
بخش اول؛ سير مطالعاتى 

تعييـن سـير مطالعـه بـراى رشـته تاريـخ مانند ديگـر رشـته هاى درسـى نيسـت و علت آن 
گسـتردگى مباحـث آن اسـت. اگـر فقـط تاريخ اسـام و مسـلمانان را در نظر بگيريـم حدود 
پانـزده قـرن رويدادهـاى مختلـف را شـامل مى شـود كه از جاهليت شـروع شـده و تـا دوران 
معاصـر را در برمى گيـرد. طبعـاً تاريـخ ملت هـاى كهـن و اديان پيـش از اسـام، از اين مقدار 

هـم فراتر خواهـد رفت. 
در بيـان سـير مطالعـه تاريخ اسـام و تاريـخ اهل بيت)ع( ممكن اسـت دو گونه دسـته بندى 
داشـته باشـيم: يكـى بـه لحاظ عنـوان يا مبحـث؛ دوم بـه لحاظ سـطح مخاطـب و خواننده 

كتاب هـا. در قسـمت اول تقسـيماتى كه پيش تـر بيان كرديم جارى اسـت. يعنـى عاقه مند 
بـه مطالعـه تاريـخ، مشـخص كند كه بـه كدام حـوزه نظـر دارد و آثار مربـوط به آن حـوزه را 
مطالعـه كنـد. در اين جا به تناسـب اين كه مخاطب، طاب عزيز هسـتند از سـه حـوزه تاريخ 
اسـام؛ تاريـخ تشـيع و تاريـخ معصومـان سـخن مى گوييم هـر چند مى تـوان به نوعـى آنها 
را متداخـل در همديگـر دانسـت. زيرا تاريخ معصومين بخشـى از تاريخ تشـيع اسـت و تاريخ 

تشـيع هم جزئـى از تاريخ اسـام. 
قبًا تذكر چند نكته الزم اسـت. 1ـ در اصطاح نويسـندگان تاريخى، منظور از تاريخ اسـام، 
دوره بعثت رسـول خدا و ظهور اسـام تا سـقوط خافت عباسـيان در بغداد اسـت )سال 656 
هـ . ق( البتـه غالبـاً از جاهليـت نيز به عنوان مقدمه شـناخت عصر بعثت بحث مى شـود. علت 
پايان دادن آن به دولت عباسـيان اين اسـت كه از ديدگاه اهل سـنت كه اكثريت مسـلمانان 
هسـتند، خافت اسـامى با سـقوط بغداد پايان يافته و حكومت هاى پس از آن مشـروعيت 
ندارنـد. اگـر بخواهيـم نام بهترى بـر ايـن دوره و دوره هاى بعـدى بگذاريم، تاريخ مسـلمانان 
اسـت نه تاريخ اسـام. 2ـ  منظور از تاريخ تشـيع در غالب آثار، عموم فقهاى شـيعى اسـت. 
3ـ گر چـه بـه لحـاظ مفهوم شناسـى، اصطـاح تاريـخ ائمـه با سـيره متفـاوت اسـت ولى در 
كتاب هايـى كـه دربـاره ائمـه و معصومين نوشـته شـده، به اين موضوع توجه نشـده اسـت از 
ايـن رو نـام بسـيارى از كتاب ها "سـيره" اسـت ولـى به تاريخ نيـز پرداخته اند. 4ـ در قسـمت 
تاريـخ ائمـه، كتاب هايـى معرفـى مى شـود كـه به همـه معصومـان يا ائمـه پرداخته باشـد و 
تك نگارى هـا در اين جـا ذكـر نخواهـد شـد. 5ـ آنچـه در اين جـا معرفـى مى شـود بخـش 
كوچكـى از كتـب تاريخـى مربـوط به حوزه تاريخ اسـام و تشـيع و معصومان اسـت. اگرچه 
متأسـفانه بسـيارى از كتب موجود، ارزش معرفى ندارند، آثار بسـيارى هم هسـت كه عالمانه 
و محققانـه نوشـته شـده ولـى ذكر همه آنها در اين وجيزه ميسـر نيسـت چـون به موضوعى 
خـاص پرداختـه اسـت يـا قلم مـا از ذكـر آن غفلت كرده اسـت. تـاش نگارنـده آن بوده كه 

بيشـتر، آثار اسـتادان و پيش كسـوتان تاريخ را نـام ببرد. 
امـا به لحاظ سـطح مخاطب، در اينجا از سـه سـطح يـا مقطع: مقدماتى، متوسـط و تحقيقى 
سـخن خواهيم گفت. در سـطح سـوم به معرفى تعـدادى از منابع اصلـى مى پردازيم كه براى 

محققان و تحليل گران تاريخ نياز اسـت. 
الف) سطح مقدماتى 

1ـ تاريخ اسـام؛ براى شـروع و مطالعه كلى درباره تاريخ اسـام، مناسـب است از كتاب هايى 
شـروع شـود كه به اختصـار درباره كل اين موضـوع، اطاعاتى را ارائه مى كند. شـايد خاصه 
و جامع تريـن اثـر از ايـن نمونـه، كتـاب تاريـخ اسـام نوشـته مرحـوم دكتر سـيد علـى اكبر 
فيـاض باشـد كـه در 200 صفحـه )بـه قطـع وزيـرى( از تاريـخ جاهلـى، دوران رسـول خدا، 
عصـر خلفـاى پـس از پيامبـر و امويان و عباسـيان تا سـقوط بغـداد بحث كرده اسـت. نيمى 
از كتـاب دربـاره عصـر رسـول خـدا و نيمى ديگر بـه ديگر مباحـث اختصـاص دارد. مولف از 
دانـش آموختـگان حـوزه و دانشـگاه بـوده و به سـال 1350 ش درگذشـته اسـت امـا به نظر 
مى رسـد كتاب وى همچنان ارزشـمند اسـت. كتاب تاريخ تحليلى و سياسـى اسـام اثر استاد 
علـى اكبـر حسـنى هم با حجم بيشـترى در دو جلـد به حوادث تاريخ اسـام تا سـقوط بغداد 
پرداختـه و ضمنـاً از امامان شـيعه بحث كرده اسـت. جلد نخسـت اين كتاب بـه دوران پيامبر 

تـا پايـان خافت امام حسـن مجتبى)ع( مى پـردازد. 
پـس از ايـن دو كتـاب بـراى مطالعه عمومـى و اطاع كلـى از تاريخ اسـام مراجعه به كتاب 
مفصل تـر دایـرة المعـارف تاريخـى رويدادهاى تاريخ اسـام خوب اسـت. اگر چـه اين كتاب 
عنـوان دایـرة المعـارف دارد ولـى معيارهاى رسـمى آن را نـدارد بلكه ترجمه كتـاب االحداث 
ترمانينى اسـت كه دربردارنده مجموعه اى از مباحث تاريخ اسـام اسـت. هر چند نويسـنده از 
اهل سـنت اسـت ولى مترجمان با درج يادداشـت ها و حواشـى بر اين كتاب، نظرات شـيعه را 
هـم نوشـته و اشـكاالت كتـاب را برطرف كرده انـد. از اين اثر تاكنون دو جلد ترجمه شـده كه 
رويدادهـاى تاريـخ اسـام تا سـال 500 را دارد. دو جلد رحلى شـامل حـوادث و اعام تاريخى 

از زمان رسـول خدا تا سـال 500. 
در ايـن سـطح مى تـوان از كتاب هـاى آمـوزش عمومـى تاريـخ در مراكـزى هماننـد سـپاه 
پاسـداران نـام بـرد. همچنيـن از آنجـا كه دانشـجويان تمامـى رشـته ها الزم اسـت دو واحد 
عمومـى تاريـخ اسـام بگذراننـد، تاكنون كتاب هاى بسـيارى با هميـن عنوان تاريخ اسـام 
نوشـته شـده اسـت كه بـه تاريـخ صـدر اسـام مى پـردازد. تاريخ اسـام مرحوم فيـاض كه 



نـام بـرده شـد به هميـن منظور نوشـته شـده و پـس از آن، 
سـال ها كتـاب تاريـخ تحليلى اسـام اثر مرحوم دكتر سـيد 
جعفـر شـهيدى كـه او هم فـارغ التحصيل حوزه و دانشـگاه 
بـود، بـراى ايـن منظور تدريـس مى شـد و ده ها بـار تجديد 
چـاپ شـد. در كنـار اين كتـاب، نهـاد نمايندگى رهبـرى در 
دانشـگاه ها آثـار متعـددى بـا همين عنـوان تاريخ اسـام يا 
تاريـخ تحليلى اسـام تهيـه كرده و در دسـترس اسـتادان و 
دانشـجويان عمومى قرار دارد. مطالعه ايـن آثار براى طابى 
كـه بخواهنـد كلياتـى از تاريـخ اسـام را مرور كننـد خوب 

است. 
2ـ تاريـخ تشـيع؛ كتاب شـيعه در اسـام اثر مرحـوم عامه 
طباطبايـى گـر چـه بـا رويكـرد كامـى نوشـته شـده، امـا 
قسـمت نخسـت آن مـرورى بـر تاريخ تشـيع اسـت. تاريخ 
تشـيع اثـر مرحوم محمـد كاظـم خواجويان هـم كتابى كم 
حجم اسـت كـه كلياتى را درباره تاريخ تشـيع بيـان مى كند. 
پـس از آن، كتاب تاريخ شـيعه مرحوم محمد حسـين مظفر 
اسـت كـه توسـط اسـتاد محمـد باقر حجتـى ترجمه شـده 

است. 
3ـ تاريـخ معصومـان؛ از آثـار فارسـى كهـن ماننـد جـاء 
العيـون اثـر عامـه محمـد باقـر مجلسـى )م 1111( درباره 
زندگـى چهـارده معصـوم كه بگذريـم كتاب منتهـى اآلمال 
فـى تواريـخ النبـى و اآلل اثـر مرحـوم شـيخ عبـاس قمـى 
)م 1359 ق( بـا گذشـت سـال ها همچنان ارزشـمند اسـت. 
همچنيـن مرحوم سـيد محسـن اميـن )م 1377 ق( در آغاز 
كتـاب اعيان الشـيعه به تفصيـل درباره زندگانـى ائمه بحث 
كـرده و بـا عنـوان سـيره معصومـان در شـش جلـد ترجمه 
شـده اسـت. آثار جديدتر از ايـن قرار اسـت: زندگانى چهارده 
معصـوم اثـر مرحوم حسـين عمـاد زاده )م 1369 ش(؛ كتاب 
40 جلـدى موسـوعة سـیرة اهل البيت نوشـته مرحـوم باقر 
شـريف القرشـى )م 1391 ش( كـه مجلداتـى از آن ترجمـه 
شـده اسـت بـه زندگانـى معصومين و برخـى از امامـزادگان 
مى پردازد؛ كتاب سـيره پيشـوايان اثر اسـتاد مهدى پيشوايى 

و تاريـخ امامـت نوشـته دكتـر اصغر منتظـر القائم. 
ب) سطح متوسط 

در سـطح دوم بـه كتاب هايى اشـاره مى شـود كـه مباحث را 
بـا تحقيق و تحليل بيشـترى عرضه كرده اند. طبعـاً خواننده 
ايـن كتاب هـا اطاعـات اوليـه اى از تاريـخ اسـام و ائمـه 
خواهـد داشـت و ايـن كتاب هـا آگهى هاى بيشـترى به وى 

داده و بخشـى از سـواالت او را پاسـخ خواهـد گفت. 
1ـ تاريـخ اسـام؛ در اين سـطح مطالعه كتاب هاى اسـتادان 
و پيش كسـوتان عرصه تاريخ اسـام در حوزه آقايان رسـول 
جعفريـان، محمـد هادى يوسـفى غروى و مهدى پيشـوايى 
پيشـنهاد مى شـود. تاريخ سياسى اسـام دو جلد شامل سيره 
رسـول خـدا و تاريـخ خلفـا )تا پايـان عصـر اموى( از اسـتاد 
جعفريـان بـا نگاهـى تحليلـى و جزئى بـه حـوادث پرداخته 
اسـت. كتاب موسـوعة التاريخ االسـامى از اسـتاد يوسـفى 
غروى در هشـت جلد به زبان عربى نوشـته شـده و مشتمل 
بـر تاريـخ اسـام و ائمـه تا پايـان دوران امامت اسـت. سـه 
جلـد نخسـت اين كتاب با عنـوان تاريخ اسـام عصر پيامبر 
اعظـم به قلم حسـين على عربى ترجمه شـده اسـت. كتاب 

تاريخ اسـام اسـتاد پيشـوايى با تفصيل بيشـترى به حوادث 
پرداختـه و جلـد اول، دوران پيامبـر و جلـد دوم از سـقيفه تـا 
كرباسـت. در ايـن رديف مى تـوان به كتاب تاريخ سياسـى 
اسـام نوشـته حسـن ابراهيم حسـن اشـاره كرد كه توسـط 
مترجم مشـهور مرحوم ابوالقاسـم پاينده به فارسى برگردانده 
شـده اسـت. البتـه چون مؤلـف اين كتـاب بر مذهـب عامه 
اسـت خواننـده بايـد توجـه داشـته باشـد كه برخـى مطالب 
آن قابـل نقـد اسـت و مطالعـه آن مى تواند مقدمـه اى براى 
مراجعـه بـه آثـارى باشـد كـه شـبهات تاريخـى را پاسـخ 

مى دهـد. 
2ـ تاريخ تشـيع؛ كتاب تاريخ تشـيع در ايران از اسـتاد رسول 
جعفريـان مطالـب ارزشـمندى دارد و با وجـود اختصاص آن 
بـه ايـران قديـم، مطالـب عمومـى شـيعه را هـم دارد.  اما با 
مراجعـه بـه كتابخانه ها و مطالعه اطلس شـيعه كـه زير نظر 
ايشـان تدويـن و تنظيـم شـده اسـت اطاعات بيشـترى از 
تاريخ تشـيع خواهيد داشـت. كتاب تاريخ تشـيع گروه تاريخ 
پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه هـم مباحث مختلفـى از تاريخ 
شـيعيان را دربـردارد. در ايـن ميـان كتـاب تشـيع در مسـير 
تاريـخ از محمد حسـين جعفـرى قدرى تخصصى تر نوشـته 
شـده و مباحثـى از دوره هـاى آغازيـن شـيعه و رونـد مذهب 

تشـيع را بررسـى مى كند. 
3ـ تاريـخ معصومـان؛ سـيرى در سـيره ائمه؛ عامه شـهيد 
مرتضـى مطهـرى )م 1358 ش(؛ حيـات فكرى و سياسـى 
امامان شـيعه؛ اسـتاد رسـول جعفريان؛ سـیرة االئمـة االثنى 
عشـر اثـر هاشـم معـروف الحسـنى از علمـان لبنـان كه با 
عنـوان زندگانـى دوازده امام ترجمه شـده اسـت از اين لحاظ 
ارزشـمند اسـت كه احاديـث و اخبار را با دقت بيشـترى نقل 
مى كند. مسـندهاى ائمه )هر كدام با عنوان مسـتقل مسـند 
االمـام. . . ( كـه توسـط مرحوم عزيز اهلل عطـاردى )م 1393 
ش( جمـع آورى شـده اسـت و اطاعاتى جامع دربـاره تاريخ 
ائمـه ارائـه مى دهـد. البتـه ايـن كتـاب بـه منزله مرجـع نيز 

مى شود.  محسـوب 
4ـ تك نگارى هـاى ائمـه و تاريـخ ايـران و تمـدن؛ دربـاره 
خصـوص تاريـخ اميـر مؤمنان كتـاب فروغ واليـت آيت اهلل 
سـبحانى بـراى هـر سـطحى مناسـب اسـت. در خصـوص 
تاريـخ امـام حسـين)ع( مقتـل جامـع سـيد الشـهدا كـه زير 
نظر اسـتاد پيشـوايى نوشته شـده، فعًا بهترين و جامع ترين 
گزينه اسـت. درباره امـام دوازدهم، كتاب دادگسـتر جهان، از 
آيـت اهلل ابراهيم امينى، تاريخ سياسـى غيبت امـام دوازدهم 
از دكتـر جاسـم حسـين نويسـنده عراقـى و چهـار جلـدى 
موسـوعة االمـام المهـدى اثر مرحوم سـيد محمـد صدر كه 

بيشـتر آن ترجمه شـده اسـت، معرفى مى شـوند. 
در پايـان ايـن قسـمت بـه كتاب هايى دربـاره تاريـخ ايران و 
تاريـخ تمـدن هـم اشـاره مى كنيـم. مجموعه چهـار جلدى 
تاريخ ايران اسـامى اثر اسـتاد رسـول جعفريان تاريخ ايران 
را از آمـدن اسـام تـا زوال دولت صفوى بحث كرده اسـت. 
)ج 1، از پيدايـش اسـام تـا ايـران اسـامى، ج 2، از طلـوع 
طاهريـان تا غـروب خوارزمشـاهيان، ج 3، از يورش مغوالن 
تـا زوال تركمانـان، ج 4، صفويـه از ظهـور تـا زوال(. دربـاره 
تمـدن كتـاب تاريـخ  تمـدن اسـام نوشـته جرجـى زيدان 

ترجمـه جواهـر كام همچنـان مطالعـه مى شـود و بـا آنكه 
مؤلف آن مسـيحى اسـت و ده ها سـال از تأليف آن مى گذرد 
هنـوز جايگزيـن جامـع و كاملى بـراى آن نمى يابيـم. كتاب 
كوفه از پيدايش تا عاشـورا نوشـته اسـتاد نعمـت اهلل صفرى 
كلياتـى از مباحـث تمدنـى در تاريخ اسـام و تشـيع را بيان 

 . مى كند
ج) سطح تحقيقى. 

بـراى تحقيـق بايـد به كتاب هـاى اصلى و منابع دسـت اول 
مراجعـه كرد. اين كتاب ها مشـتمل بر مواّد خـام و اطاعات 
اصلـى در زمينـه رويدادهاى تاريخى اسـت. طبعـا مراجعه به 
مواد خام براى كسـى شايسـته اسـت كه آموزش هـاى اوليه 
را ديـده و بـا روش هاى تحقيق در تاريخ آشـنا باشـد و بتواند 
صحـت و سـقم مطالب را تشـخيص دهـد. مراجعـه به اين 
منابع دسـت كـم پرسـش هايى جدى بـراى خواننـده ايجاد 
مى كنـد كـه يـا بايـد بـه كتب تحقيقـى برگـردد يا خـود به 

بررسـى آن بپردازد. 
در مباحـث تخصصـى تاريـخ، واژه منبـع معنـاى خاصـى 
دارد. اصـل منبـع بـه اسـناد اصلى گفته مى شـود كه شـامل 
كتيبه و سـكه و اسـناد غير مكتوب هم هسـت ولـى امروزه 
بخصـوص در مباحـث تاريخ اسـام كه كمتـر از منابع ديگر 
بهره منـد هسـتيم، واژه منبع منصـرف به آثار مكتوب شـده 
اسـت. پيداسـت كه منبـع به معناى محل جوشـيدن اسـت 
بنابرايـن اثـرى را منبع مى ناميم كه همانند سرچشـمه زالل 
آب، دسـت نخورده باشـد و در مسـير طوالنى تاريخ اسـام 
بـا تغييرات و اشـكاالت ناشـى از عوامل مختلـف، تحريف و 
تصحيف نشـده و هر چه بيشـتر به سرچشـمه نزديك باشد. 
بى شـك اين تعبيـر در خصـوص دوره هاى نخسـتين تاريخ 
اسـام، تسـامحى اسـت زيرا نخسـتين آثارى كه امـروزه از 
تاريـخ صـدر اسـام در دسـت داريـم و البته مى تـوان به آن 
اعتماد كرد در سـده دوم هجرى جمع آورى و نوشـته شـده 
اسـت پس همين فاصله طوالنى از رويدادهاى دوران پيامبر 
و ائمـه و خلفاى نخسـتين مى تواند به اعتماد ما آسـيب وارد 
كنـد. اين همه گذشـته از اين اسـت كه هـر مورخى ممكن 
اسـت بـا گرايـش خاص خـود مطالبـى را افـزوده يـا حذف 
كـرده و يـا دسـت كم  از روى غفلـت بدان نپرداخته اسـت. 

از آنچه گذشـت روشـن شـد كه نبايد با وجود آثار دست اول 
در هـر واقعـه، به سـراغ كتاب هايـى رفت كـه آن مطالب را 
از كتب پيشـين گرفته انـد. تاكيد بر "هر واقعـه" بدان جهت 
اسـت كـه منابـع دسـت اول دربـاره هـر واقعـه اى متفاوتند. 
اگـر تاريـخ طبرى )نوشـته قرن سـوم( درباره حـوادث دوران 
رسـالت به اندازه سـيره ابن هشـام )نوشـته قرن دوم( اعتبار 
ندارد و دسـت دوم به شـمار مـى رود، ولى دربـاره رويدادهاى 
زمـان خـود طبرى يعنى قرن سـوم، منبع دسـت اول خواهد 
بـود. همين طـور آنچـه در كتـاب الكامل ابـن اثيـر )م 630( 
دربـاره حوادث صدر اسـام و دوران خلفاى اموى و عباسـى 
آمـده اسـت، غالباً از منابع پيشـين مانند طبرى گرفته شـده 
و بـه انـدازه آنهـا اعتبـار نـدارد ولى مطالـب ابن اثيـر درباره 
حـوادث دوران مغـول و سـقوط خافـت عباسـى و آنچه در 
دوره خـودش اتفاق افتاده اسـت، دسـت اول و دسـت  نخوده 

تلقى مى شـود. 

٧٩



بـا ايـن وصـف، محققـان و تحليل گـران تاريـخ، هيچ اعتبـارى بـراى منقـوالت كتاب هايى 
همچون ناسـخ التواريخ )نوشـته دوره قاجار( در خصوص رويدادهاى تاريخ اسـام و تشـيع و 
ائمـه قائل نيسـتند. البته تحليل و نقـد و نظر هر نويسـنده اى هر چند امروزى دربـاره حوادث 
زمان هـاى دور، قابـل توجـه و اهتمـام و احترام اسـت امـا نقل آنـان، مواد خامى بـراى وقايع 

زمـان غير خود به شـمار نمـى رود. 
نكتـه مهـم ديگـرى كـه به عنـوان مقدمـه بايـد ذكر كـرد اين اسـت كه بيشـتر منابـع اوليه 
تاريـخ اسـام در انحصـار مورخان اهل سـنت اسـت و شـيعيان كمتر موقعيت ثبـت وقايع را 
يافته انـد و يـا كتـب آنان در فراز و نشـيب روزگار از بين رفته اسـت. حتى برخى شـيعيان هم 
بـه شـيوه اهل سـنت تاريخ را نگاشـته اند. مثًا يعقوبى كه نمى توان تشـيع او را انـكار كرد يا 
مسـعودى كه به نظر بسـيارى، شـيعه اسـت كتاب هـاى خود تاريـخ يعقوبى و مـروج الذهب 
را بـا رويكـردى فـرا مذهبى نوشـته اند كـه خواننده غيـر مطلع، آنان را سـنى مذهـب خواهد 

دانسـت زيـرا مانند بقيه بـه تاريخ صـدر اسـام و تاريخ خافـت پرداخته اند. 
بـا ايـن مقدمـه، به بيان منابع تاريخ اسـام و معصومين مى پردازيم. اما براى آشـنايى بيشـتر 
بـا منابـع به كتاب هايى كه در اين زمينه نوشـته شـده اسـت مراجعه شـود ماننـد تاريخ نگارى 
در اسـام نوشـته اسـتادان سـجادى و عالم زاده، منابع تاريخ اسـام اسـتاد جعفريان. اما براى 
آشـنايى بـا روش هـاى تحقيـق عـاوه بر آمـوزش و تلّمـذ نـزد اسـتاد، كتاب هايـى را كه با  
هميـن عنـوان نوشـته شـده اسـت بايد مراجعـه نمود. طبعاً بخشـى از پژوهشـگرى، كسـب 

تجربـه و مهـارت يافتن بـا مجموعه عوامـل خواهد بود. 
بخش دوم؛ كتاب شناسى يا آشنايى با كتب تاريخى

منابـع و آثـار تاريخـى را به گونه هـاى متنوعـى مى تـوان دسـته بندى كـرد: جاهليـت و ايـام 
العرب، سـيره نبـوى، تاريخ ائمه، تاريخ عمومـى، تاريخ خلفا، تاريخ محلى، انسـاب، خاندان ها، 
جغرافيـاى تاريخـى، شـرح حـال، طبقات، فتـوح و جنگ ها، مقتل هـا، فـرق و مذاهب يا ملل 

و نحـل، فرهنگ نامه هـا يا تاريـخ ادبيات. 
اين دسـته بندى، سـليقه اى و تفننى اسـت چون مى توان دسته هاى بسـيارى را ترسيم كرد يا 
بـا ادغـام كـردن آنها، دسـته هاى كمتـرى را در نظـر گرفت. بـا اين حال ممكن اسـت آثارى 

تاريخى وجود داشـته باشـد كـه ذيل اين مجموعـه جاى نگيرد. 
الف) تاريخ عمومى 

منظـور از تاريـخ عمومـى كتاب هايى اسـت كه از آغـاز آفرينش و خلقت حضـرت آدم تا آنجا 
كـه مؤلـف زنـده بوده و توانسـته يا خواسـته اسـت، در بـردارد. برخـى از ايـن كتاب ها مفصل 
اسـت و برخـى به طور مختصـر گزارش هاى تاريخـى را نقل مى كنند. ترتيـب كتاب هايى كه 
در پـى مى آيـد نـه براسـاس اهميت كه بنا به تاريخ نوشـته شـدن آنهاسـت. همچنيـن بنا بر 

يـاد كـردن از همـه تواريـخ عمومى نداريـم بلكه بـه مهم ترين آنها اشـاره مى كنيم. 
1. االخبار الطروال؛ ابوحنيفه احمد بن داود دينورى ). . .  282( 

ايـن كتـاب بـا تاكيد بـر تاريخ ايران نوشـته شـده و به شـرح اجمالـى رويدادهـاى تاريخى از 
خلقـت آدم تـا پايـان عصـر معتصـم مى پـردازد. مشـخصات: يك جلـد؛ زبان عربـى؛ ترجمه 

محمود مهـدوى دامغانى. 
2. تاريخ يعقوبى؛ احمد بن اسحاق مشهور به ابن واضح يعقوبى ). . .  284 يا بعد از 292( 

ايـن كتـاب هماننـد غالـب تواريـخ عمومى، مطالـب تاريخى را به شـكل پيوسـته و بـه ترتيب 
دوره هاى حاكمان، بدون ذكر سلسـله اسـناد مى آورد. يعقوبى از شـيعيان امامى مذهب و معتقد به 
ائمه اسـت و شـايد موردى اسـتثنايى در ميان مورخان عمومى تاريخ اسـام باشد كه مى توان به 
قطع درباره تشـيع او سـخن گفت. تاريخ يعقوبى از منابع معتبر تاريخ اسـام اسـت ولى سلسـله 

اسـناد را حذف كرده اسـت. مشـخصات: دو جلـد؛ زبان عربى؛ ترجمه محمـد ابراهيم آيتى. 
3. تاريخ ااُلمم و الملوك مشهور به تاريخ طبرى؛ محمد بن جرير طبرى )310-224( 

تاريـخ طبـرى مهم تريـن اثـر تاريـخ عمومـى اسـت كـه حوادث سـه قرن نخسـت هجـرى را 
دربـردارد. اهميـت كتاب به شـيوه حديثى آن اسـت كه راهى بـراى ارزيابى روايات خود گذاشـته 
اسـت. در ايـن كتـاب روايـات متعددى بـراى يك واقعه ذكر شـده اسـت. نويسـنده آن ابوجعفر 
محمد بن جرير طبرى از علماى اهل سـنت اسـت كه در فقه و تفسـير نيز آثارى از خود برجاى 
گذاشـت. مشـخصات: زبان عربى؛ چاپ 8 جلدى و 11 جلدى مصحح؛ ترجمه ابوالقاسـم پاينده. 

4. مروج الذهب و معادن الجوهر؛ على بن حسين مسعودى )346-287( 
ايـن كتـاب از اعتبـار بااليـى در ميان منابع تاريخ اسـام برخوردار اسـت. عاقه نويسـنده آن 
به اهل بيت پيامبر و گرايش هاى شـيعى او سـبب شـده اسـت  او را جزو مورخان شـيعى به 

حسـاب آورنـد. زبان عربـى؛ دو چاپ چهـار جلدى؛ ترجمه ابوالقاسـم پاينده. 
5. الكامل فى التاريخ، ابوالحسن على بن محمد شيبانى جزرى مشهور به ابن اثير )630-555( 

ايـن كتـاب رويدادهـاى تاريخ اسـام را تا دو سـال بـه مرگ مؤلـف )628( ذكر كرده اسـت. 
ابـن اثيـر تاريـخ صـدر اسـام و چند سـده نخسـت هجـرى را معمـوالً از طبـرى و مورخان 
كهـن نقـل كـرده و دربـاره حـوادث دوران مغـول منبع دسـت اول و مهمى به شـمار مى رود. 
مشـخصات: زبـان عربـى؛ 13 جلد؛ ترجمه ابوالقاسـم حالت و عباس خليلـى و ترجمه ديگرى 

از سـيد محمـود روحانى و حميد رضـا آزير. 
شايسـته اسـت در اينجـا از ديگر كتـاب تاريخ عمومى مانند تجـارب ااُلمم، نوشـته احمد بن 
حمـد رازى مشـهور بـه مسـكويه )م 421(، المنتظـم اثر ابوالفـرج عبدالرحمن ابن جـوزى )م 
597(، البدایـة و النھایـة از ابـن كثيـر دمشـقى ) م 774( و تاريـخ ابن خلـدون )م 808( نيز ياد 
كنيـم كـه البته مطالب جديـدى درباره صدر اسـام و زندگـى معصومين ندارنـد و تاريخ اين 

دوره هـا را معمـواًل از كتب  پيشـين نقـل مى كنند. 
ب) تاريخ معصومان 

پيـش از پرداختـن به منابع كلى تاريـخ معصومين، به دو كتاب اصلى درباره تاريخ رسـول خدا 
اشـاره مى كنيـم. مهم تريـن منابع سـيره و مغازى كه غالـب روايات اين دو محـور تاريخى به 
آنها باز مى گردد، عبارتند از: السـیرة النبویة معروف به سـيره ابن هشـام و المغازى. سـيره ابن 
هشـام در اصل نوشـته محمد بن اسـحاق )م 150( اسـت ولى عبدالملك بن هشـام )م 213( 
آن را تهذيـب و تلخيـص كـرده و البته مطالب و توضيحـات كمى بر آن افزوده اسـت. به هر 
حـال ايـن كتـاب قديمى تريـن كتاب دربـاره زندگى شـخصى و سياسـى و اجتماعى رسـول 
خداسـت. اگر ديگران هم در اين باره رواياتى داشـته و نوشـته اند اكنون به دسـت ما نرسـيده 
اسـت. امـا كتـاب المغـازى نوشـته محمد بـن عمـر واقـدى )م 207( اسـت. اين هـم كتابى 
كهـن اسـت كـه اختصاص به جنگ هاى زمان رسـول خـدا دارد. بنابراين حـوادث مكه در آن 

گزارش نشـده اسـت مگر در البـاى مطالب مربوط بـه نبردها. 
مورخـان بعـدى سـيره اگـر چه مطالـب مختلفـى از جاهـاى ديگـرى آورده اند اما بيشـترين 
منبـع آنـان ايـن دو كتاب اسـت حتى اگـر ظاهراً بـه آن ارجـاع ندهند. گذشـته از بحث هايى 
كـه درباره شـيعه بـودن مؤلفان ايـن كتاب ها وجـود دارد و البتـه علمى نيسـت، گزارش هاى 
مربـوط بـه اميـر مؤمنان و خاندان رسـول خدا در عصر رسـالت و بسـيارى از آنچه شـيعه نيز 
نقـل مى كنـد در هميـن كتاب هاسـت و بزرگانى چون شـيخ مفيد نيـز بدان اسـتناد مى كنند. 
سـيره ابـن هشـام بـا نـام زندگانى محمد)ص( توسـط اسـتاد رسـولى محاتى ترجمه شـده 
ولى اين ترجمه كامل و دقيق كتاب نيسـت و برخى از مطالب و اشـعار ترجمه نشـده اسـت. 

ترجمـه كتـاب المغازى توسـط محمود مهدوى دامغانى انجام شـده اسـت. 
مطالعـه تاريـخ و زندگـى ائمـه گر چه ظاهراً به شـيعيان اختصـاص دارد ولى اهل سـنت كتب 
زيـادى در اين بـاره نوشـته اند. يكـى از مشـكات اين دسـته كتاب ها آن اسـت كه بخصوص 
عالمـان شـيعه به جاى تاريخ نگارى و شـرح زندگانى ائمه معصوميـن، به نقل فضائل و مناقب 
آنـان پرداختـه و از گـزارش تاريـخ و رفتـار فـردى و اجتماعـى آنـان كمتر گفته اند. متأسـفانه 
بسـيارى از مطالبـى كـه امروزه جامعه شـيعه بـراى الگو گرفتن از ائمـه خود بدان نيـاز دارد در 
ايـن كتاب هـا نيسـت و مؤلفـان هّم و غـّم خـود را در اثبات امامـت دوازده امام بـا نقل مناقب 

آنهـا مى دانسـتند. مهم تريـن ايـن منابع ائمـه به ترتيب زمـان تأليف آنها چنين اسـت: 
1. اثبات الوصيه، على بن حسين مسعودى )قرن 4( 

با آن كه اين كتاب ِقدمت و شـهرت دارد ولى محققان، انتسـاب آن را به مسـعودى مشـهور 
و صاحـب كتـاب مروج الذهب درسـت نمى دانند. يكـى از معيارهاى اعتبار كتاب، نسـبت آن 
به نويسـنده اسـت. اين كتاب پس از بيان اوصياى پيامبران پيشـين به شـرح اوصياى پيامبر 
اسـام يعنـى دوازده امـام پرداخته اسـت. مشـخصات: يك جلـد؛ زبان عربـى؛ ترجمه محمد 

نجفى.  جواد 
2. شـرح االخبـار فـى فضائـل االئمـة االطهـار؛ ابـو حنيفه نعمـان بن محمد تميمـى مغربى 

تاریخ طبرى مهم ترین اثر تاریخ عمومى اســت که حوادث سه قرن نخست هجرى را دربردارد. اهمیت کتاب به شیوه حدیثى آن است که 
راهى براى ارزیابى روایات خود گذاشته است. در این کتاب روایات متعددى براى یک واقعه ذکر شده است. 



)م 363( 
ايـن كتـاب بـه دليل آنكـه نويسـنده اش اسـماعيلى مذهب 
اسـت تـا زندگى امـام صـادق)ع( را به تفصيل ذكـر مى كند. 
پـس از آن امامـان ديگر را به طور خاصه اشـاره كـرده و به 
سـراغ روايـات مهدويـت رفته تا بـر مهـدى فاطمى تطبيق 

دهد. مشـخصات: سـه جلـد؛ زبـان عربى؛ ترجمـه ندارد. 
3. االرشـاد فـى معرفـة حجـج اهلل علـى العبـاد؛ محمـد بن 

محمـد بـن نعمان مشـهور بـه شـيخ مفيـد )م 413( 
ايـن كتاب را بايد مهم ترين اثر شـيعى دربـاره زندگى ائمه به 
شـمار آورد كه بسـيارى از نويسـندگان بعدى هم از آن بهره 
برده انـد. اهميـت كتاب به نويسـنده آن فقيـه و متكلم بزرگ 
شـيعه، شـيخ مفيد اسـت. هر چند هدف وى از تأليف كتاب، 
تبييـن امامـت ائمـه با توجـه بـه روايـات تاريخـى و مناقب 
اسـت، امـا گزارش هـاى زيـاد و جامعـى از تاريخ ائمـه در آن 
وجـود دارد. در ايـن كتـاب به احوال شـخصى، نـص بر ائمه، 
سـيره فردى، سـيره سياسـى و اجتماعى، فضائل و مناقب آن 
بزرگواران پرداخته شـده اسـت. ارشـاد در دو جلد تنظيم شـده 
و جلـد نخسـت آن به امير مؤمنـان على)ع( اختصـاص دارد. 
البته به مناسـبت تاريخ امام اول، شـرحى از دوران رسـول خدا 

اسـت و زندگى حضـرت زهـرا)س( را ندارد. 
مشـخصات: دو جلـد؛ زبـان عربـى؛ بـا دو ترجمـه 1ـ سـيد 
هاشـم رسـولى محاتـى 2ـ ترجمـه ديگـر از محمـد باقـر 

سـاعدى خراسـانى. 
4. دالئـل االمامـة؛ منسـوب به محمـد بن جرير بن رسـتم 

طبرى )قـرن 5( 
دربـاره مؤلـف ايـن كتـاب هم ماننـد اثبات الوصيـه اختاف 
نظر اسـت. هدف نويسـنده بيشـتر نقل فضائل و مناقب ائمه 
بـوده و گاهـى مطالبـى را آورده كـه در كتـب ديگـر يافـت 
نمى شـود. قسـمت مربـوط بـه تاريـخ اميـر مؤمنـان از اين 
اثـر به دسـت ما نرسـيده اسـت. شـخص ديگرى بـا همين 
نـام و نسـب در قـرن چهارم بـوده كه كتاب المسترشـد فى 
امامـة علـى بن ابى طالـب را درباره امامت على)ع( نوشـته و 

اعتبـار آن بيش از دالئل االمامة اسـت. امـا اين كتاب كامًا 
كامى اسـت نـه تاريخى. 

5. الخرائج و الجرائح؛ قطب الدين راوندى )م 573( 
ايـن كتـاب هـم تنها بـه فضائل و مناقـب ائمه مى پـردازد و 
تاريـخ كامـل زندگانـى آنان نيسـت. قطـب راونـدى هم به 
نقـل رواياتـى پرداخته كه قبـل و بعد از او كمتر رواج داشـته 
اسـت. بديهـى اسـت از اين گونـه كتاب ها نمى تـوان تاريخ و 

زندگـى معصومـان را به تصوير كشـيد. 
6. اعام الورى باعام الُهدى؛ َطبِرسى )م 548( 

اين كتاب نوشته طبرسى صاحب مجمع البيا ن است و پس 
است.  برخوردار  زيادى  اهميت  از  مفيد  ارشاد شيخ  از كتاب 
مشخصات: دو جلد؛ زبان عربى؛ دو ترجمه 1ـ عزيز اهلل عطاردى 

با نام زندگانى چهارده معصوم 2ـ محمد حسين ساكت. 
7. مناقـب آل ابى طالـب؛ محمد بن على َسـَروى مازندرانى 

مشـهور به ابن شهر آشـوب )م 588( 
محور اين كتاب هم فضائل و مناقب ائمه است و كمتر به 
تاريخ آنان پرداخته است. بيشتر كتاب به مناقب امير مؤمنان 

اختصاص دارد. مشخصات: چهار جلد؛ عربى؛ ترجمه ندارد. 
8. مطالـب الَسـؤول فـى مناقـب آل الرسـول؛ محمـد بـن 

طلحـه شـافعى )م 652( 
ايـن تصـور كـه زندگى ائمه را فقط شـيعيان نوشـته باشـند 
درسـت نيسـت و بسـيارى از منابـع مربوط بـه زندگانى ائمه 
كه امروزه در دسـت ماسـت تأليف عالمان اهل سـنت است. 

علمـاى شـيعه نيـز از همان ها نقـل كرده اند. 
ابـن طلحـه از عالمان بزرگ مذهب شـافعى و از عاقمندان 
بـه اهـل بيـت پيامبـر بـوده اسـت و كتابـش را بـا تأكيد بر 
مناقـب دوازده امـام تدويـن كـرده اسـت. ايـن اثـر در ميان 
شـيعيان شـهرت دارد و كتـب بعـدى از او فـراوان نقـل 
كرده انـد. مشـخصات: يك جلد؛ زبـان عربى؛ ترجمـه ندارد. 
9. تذکرة الخواص من  اُالمة فى ذكر خصائص االئمه؛ شمس 

الدين يوسف بغدادى مشهور به سبط ابن جوزى )م 654( 
ايـن كتـاب هـم بـا آن كـه نوشـته يكـى از علمـاى حنبلى 

مذهـب اسـت جايگاه زيـادى در منابـع تاريخ ائمـه دارد و به 
آثـارى كـه شـيعيان دربـاره ائمـه نوشـته اند، شـباهت زيادى 
دارد. مشـخصات: يـك جلـدى و دو جلـدى؛ زبـان عربـى؛ 
ترجمـه بـا عنوان شـرح حال و فضائـل خاندان نبـوت به قلم 

عطائى.  محمدرضـا 
10. كشف الُغّمه فى معرفة االئمه؛ على بن عيسى اِربلى )م 692( 
ايـن كتـاب شـرح زندگانى چهـارده معصوم اسـت و يكى از 
منابـع معتبر به شـمار مى رود. بخصوص كـه از روايات كتب 
مفقوده اسـتفاده كرده اسـت. اربلى كه عالمى شـيعى اسـت 
ايـن كتـاب را بـا رويكردى معتـدل و بـه دور از گزارش هاى 
غاليانـه نگاشـت. مشـخصات: دو جلـد؛ زبان عربـى؛ ترجمه 

و شـرح آن بـه قلـم على بن حسـين زواره اى )قـرن  دهم(
 11. الٌفصـول الُمهّمـه؛ علـى بن محمد َغّزى مكى مشـهور 

بـه ابن صباغ مالكـى )م 855( 
 مؤلـف ايـن كتاب هم از عالمان اهل سـنت و مالكى مذهب 
اسـت كه بـه اهل بيت عاقه زيـادى دارد و بـا آن كه اعتقاد 
بـه امامت ندارد، تعبيرات شـيعيان امامى را دربـاره ائمه به كار 
برده و كتابش را همانند آثار شـيعى نوشـته است. مشخصات: 

يك جلـدى و دو جلدى؛ زبان عربـى؛ ترجمه ندارد. 
12. بحـار االنـوار الجامعة لـُدَرر اخبار األئمـة األطهار؛ محمد 

باقر مجلسـى )1111-1037( 
در اينجـا مناسـب اسـت بـه دایـرة المعـارف شـيعى بحـار 
اشـاره كنيـم كـه بخشـى از آن تاريـخ اسـت. اين كتـاب در 
رديـف منابـع اوليـه تاريخـى نيسـت ولـى اخبـار و روايـات 
را از آن كتاب هـا جمـع آورى و ارائـه كـرده اسـت. بنابرايـن 
منبعـى براى دسترسـى جامع به بسـيارى از گزارش هاسـت. 
مجلـدات زيـادى از بحـار بـه تاريـخ اسـام و معصوميـن 
مى پـردازد كـه از چـاپ 110 جلـدى چنين اسـت: جلدهاى 
15 تـا 22 درباره رسـول خدا و جلدهـاى 35 تا 42 تاريخ امير 
المؤمنيـن علـى)ع( و از جلـد 43 تا 53 بـه زندگانى بقيه ائمه 

مى پـردازد. غالـب ايـن جلدها ترجمـه فارسـى دارد. 
كهن تريـن كتبـى كه اختصاص بـه تاريخ امير مؤمنـان دارد 
و به دسـت ما رسـيده اسـت عبارتند از: وقعة صفين نوشـته 
نصـر بـن مزاحـم )م 212(؛ مقتل االمـام امير المؤمنين از ابن 
ابـى الدنيـا )م 281(؛ الجمل نوشـته شـيخ مفيـد )م 413(. از 
آنجـا كـه اين گونـه آثـار فقـط به يـك موضـوع مى پـردازد، 

اصطاحـًا بـه آن تك نـگارى مى گوييم. 
ايـن دسـته كتاب ها درباره امام حسـين)ع( بيشـتر اسـت. به 
دليـل ايـن كـه زندگـى ايـن امام بـه نبـرد و شـهادت ختم 
شـده، غالـب آثـار مربـوط بـه آن حضـرت، عنـوان مقتل يا 
حـزن و انـدوه دارد. كتـاب وقعة الطف  كـه روايات ابومخنف 
)م 158( نخسـتين تاريخ نـگار رسـمى كرباسـت، توسـط 
اسـتاد مورخ يوسـفى غروى بازسـازى و منتشر شـده و استاد 
جـواد سـليمانى آن را بـا عنـوان نخسـتين گـزارش مسـتند 
از نهضـت عاشـورا ترجمـه كـرده اسـت. پـس از آن مقتـل 
الحسـين اثر ابوبكر خوارزمى مشـهور به مقتـل خوارزمى )م 
568( و اللهـوف سـيد بـن طـاووس )م 664( و مثير االحزان 
از ابن نما حلى از مقتل هاى مشـهور و نسـبتاً معتبر هسـتند. 

٨١



گنج پنهان؛ نسخ و اسناد مخطوط علمی
حجت االسالم و المسلمین سید صادق حسینى اشکورى*

اشاره
. . . . نصف نسـخه هاى خطى ایران فهرسـت نشـده اسـت. در این نصف که نمى دانیم چه اسـت، تجربه شـخصى من نشـان داده 
اسـت هـر کتابخانـه جدیدى کـه آن را دیجیتال یا فهرسـت کرده ایم، بدون اسـتثنا کتاب جدیدي داشـته اسـت و ایـن مى تواند 

کمک بسـیاري بـه ما کند. 
. . . . مـن دو هفتـه پیـش عـراق بـودم. موزه عـراق را مثـال مى زنم. مـوزه بغداد چهل هزار نسـخه فارسـِى فهرست نشـده دارد. 
حجـم زیـادى از این کتاب ها فهرسـت نشـده و هیچ اطالعى راجع به آنها نداریم. اگر این آثار آهسـته آهسـته فهرسـت شـوند، 
بخشـى از گمشـده هاى مـا قطعـاً در مجموعه هـا یافـت خواهند شـد. اگر دربـاره همین مقـدار آثاري کـه در کتابخانه هـا وجود 

دارد، حسـابی کار شـود، بـه جرئـت مى گویم، تاریـخ ما را متحـول مى کند و نـگاه ما بـه تاریخ متحول خواهد شـد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـام والمسـلمين سـيد صادق حسـينى اشـكورى، نويسنده، مترجم، مصحح و پژوهشگر، نسـخ و اسناد مخطوط تاريخى اسـت. كتب و مقاالتى چون؛ الحاشيه على اصول 
الكفايه "تحقيق"، تبصره الفقهاء "تصحيح" و توضيح المرام فى شـرح تهذيب االحكام، از آثار علمى ايشـان اسـت. در حال حاضر رياسـت مجمع ذخاير اسـامى بر عهده ايشـان اسـت. 
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 تاريخ با اَسـناد و كتب تاريخى چـه پيوندى دارد و 
و چه لزومـى دارد كه به اسـناد رجوع كنيم؟ 

اسـتاد: فكر مى كنم بايد تفكيكى بين اسـناد و نسـخه هاى 
خطى قائل شـويم؛ البته اشـتراكات اين دو فراوان اسـت؛ ولى 
بايـد دو مقولـه را جـدا كنيم؛ يعنـى در بررسـى هاى تاريخى 
از منظـر اسـناد بايـد به گونـه اى وارد شـد و مطالعه كـرد و از 
منظر نسـخه هاى خطـى به گونه اى ديگر. بحث نسـخه هاى 
خطـى نيز به عقيده بنده دو شـاخه مى شـود كه روى شـاخه 
دوم بسـيار تأكيـد مى كنم و بسـيار از آن غفلت شـده اسـت. 
در شـاخه اول، بحـث روى نسـخه خطـى بـا عنوانـى اسـت 
كـه دارد؛ مثـًا از ترجمـه فـان كتـاب تاريخـى يـا فـان 
سـفرنامه بحـث تاريخـى مى كنيد. شـاخه يا بحـث دوم اين 
اسـت كـه نسـخه هاى خطـى را از ديد اسـناد بررسـى كنيم؛ 
يعنـى مسـائلى كـه به ماهيـت نسـخه مربوط نيسـت؛ مثل 
يادداشـت هاى نسخه و مهرهاى نسـخه كه همه تاريخى اند. 

 فرق اسناد و نسخ خطى چيست؟
اسـتاد: مقوله اسـناد در سندپژوهى است و سـندپژوهان  به 
اين مـوارد عاقه دارنـد؛ يعنى حوزه عاقه هاى دانشـجويان 
و طلبه هـا در اسـناد غالبـاً غيـر از نسـخه هاى خطى اسـت و 
فكـر مى كنم بايد جداگانه بررسـى شـود. نسـخه هاى خطى 
در واقـع كتاب انـد و سـند اوراق يـا ورقـى اسـت كـه از تـك 
بـرگ شـروع مى شـود و ممكـن اسـت داراى برگه هـاى 
بسـيارى باشـد يا يك بـرگ به صـورت طومار باشـد. مقوله 
كتـاب با سـند در تمام تعاريف كتابخانه اى متفاوت اسـت؛ به 
هميـن دليل مى بينيد كـه در كتابخانه ها، مركز اسـناد داريم، 
ماننـد كتابخانـه آسـتان قـدس رضـوى يـا مجلس شـوراى 
اسـامى. ايـن بديـن دليـل اسـت كـه اسـناد در رده بندى ها 
تعريـف شـده اند و مخزن و محل نگهـدارى متفاوتـى دارند. 
سـند هـر آن چيـزى اسـت كـه  قابـل اسـتناد باشـد. سـند 
مكتـوب داريـم و سـند صوتى و سـند تصويرى كه مى شـود 
يـك قطعـه عكس يا فيلـم. عمده اسـناد، مكتوب انـد. مقوله 
اسـناد بعـد از فهرست نويسـى اسـت و بـا نسـخه هاى خطى 
متفـاوت اسـت. ايـن دو، دو مقولـه كامـًا مجزا هسـتند. در 
مقولـه اسـناد آن چيـزى كـه از آن غفلـت شـده و جـا دارد 
حوزه هـاى علميـه خيلـى بـه آن بپردازنـد اسـناد اجتماعـى، 
اسـناد شـرعى، اسـناد خاندانى اسـت. غالباً درباره اين اسـناد 
كار نشـده اسـت. آنچه مراكز اسـناد به آن بيشـتر پرداخته اند، 
اسـناد سياسـى اسـت و حـال آنكـه اسـناد اجتماعى، اسـناد 
شـرعى و اجتماعـى و مردمـى، تاريـخ مملكت ما هسـتند و 
خيلـى از آنهـا چند بعدى اند. اگر بخواهم شـاخص ترين سـند 
چندبعدى را مثال بزنم، سـندهاى وقفنامه اى است؛ چون هم 
اسـناد سياسـى و تجارى و شـرعى اند و هم اسـناد اقتصادى؛ 
واقعاً اين اسـناد چندمقوله اى هسـتند و بسـيار جاى كار دارند، 
فوق العاده انـد؛ مثـًا بعضـى از وقفنامه هـا به ايـن پرداخته اند 
كـه بايـد شـمع خريـد و شـب تا صبـح بيـن راه فـان جا تا 

حمام و مسـجد گذاشـت تا روشـن باشـد. هم انگيزه اى باشد 
كـه افـراد برونـد و هم نترسـند و امنيت باشـد. 

در خصـوص اين اسـناد ، كتابى چاپ كرده ايم. اگر خواسـتيد 
مى توانيـد تنـوع كار را در آنجـا ببينيـد. يكـى از مقـوالت، 
عـزادارى بـراى امـام حسـين)عليه السـام( اسـت. نـه آنكه 
عـزادارى ده سـاله اخيـر و صـد سـال اخيـر را بررسـى كرده 
باشـم، بلكـه اسـناد 500 سـاله اصفهـان را بررسـى كـرده ام. 
شـاخصه اوليه اش عزادارى و تعزيه امام حسـين)عليه السام( 
اسـت. ببينيـد ايـن حركت اجتماعى چقـدر در خـون و رگ و 
انديشـه مردم جريان داشـته و چـه وقف هايى براى آن شـده 
اسـت. در مقوله هـاى حـوزوى نيـز مى تـوان بـه اسـتفتائات 
اشـاره كـرد. بسـيارى از سـؤال هايى كـه امـروزه علمـاى ما 
جـواب مى دهنـدـ  غير از بخشـى كه علوم تـازه تولد يافته اند 
ـ در مجموعـه اسـناد قبلـى جواب داده شـده اند. كافى اسـت 
يـك مركـز حوزوى دسـت بـه كار شـود و اسـناد موجـود را 
دسـته بندى كند و سـؤال ها و پاسـخ ها را در اختيـار فقها قرار 
دهـد. بدون شـك ايـن اسـناد مى توانند فقيـه امـروزى را در 
پاسـخ يارى دهند و پشـتوانه علمى باشـند. اجازات نيز قسـم 
ديگرى از سـندها هسـتند و دنيايى از مطالـب تاريخى دارند. 
همچنيـن قبض هاى رسـيد و خيلى مطالب ديگـرى كه اگر 
بخواهـم وارد آنهـا شـوم، از بحث خارج مى شـوم. مى خواهم 
بگويـم خيلى از مسـائلى را كـه دغدغه امروزى حوزه اسـت، 
بـا نگاهـى تاريخـى مى تـوان سـاماندهى كـرد و از آنها بهره 
جسـت، بـا چهـار نكتـه: 1. بكربـودن بسـيارى از مباحث كه 
ارزش فوق العـاده اى دارد؛ 2. تنـوع ايـن مباحث كـه باز ارزش 
فوق العـاده دارد؛ 3. اينكـه كمك مى كنـد تاريخ علم ما كامل 
شـود. مـا در ايـن زمينـه متأسـفانه خيلـى عقـب هسـتيم و 
دچـار ضعـف مفرطيـم؛ 4. صداقت در تحليـل. در مقوله هاى 
تاريخى ممكن اسـت بـا نگاهى جهت دار به مسـائل و وقايع 
تاريخـى بپردازيم و آنچـه به دردمان نمى خـورد نياوريم؛ ولى 
اگـر اسـناد بـه صـورت كامـل بررسـى شـود، در موضوعات 
مختلـف كمـك مى كنـد در تحليل ها بـا نـگاه واقع بينانه به 
موضوعات تاريخى بينديشـيم و خألهاى تاريخى را پر كنيم. 

آنچـه گفتيـم در بحث اسـناد بود. 
در بحـث فهرست نويسـى و انتشـار كتـاب، آمـار موجـود 
مطلـوب نيسـت؛ ايـن دو با هـم توازنـى ندارند. تـوازن وقتى 
اسـت كه نگاهمان، نگاهى پيشـينى باشـد؛ مثًا امكاناتمان 
را با افغانسـتان يا كشـورهاى اروپايى نسـنجيم. مـا در زمينه 
نسـخه هاى خطـى حـرف اول را مى زنيـم. ميـراث عظيمى 
داريـم كـه بـه آن نپرداخته ايم. اندك كسـانى هسـتند كه در 
مباحـث تاريخى بـه كتاب هاى تاريخى مخطـوط پرداخته اند 
يـا پيگيـر مباحث آن اند. بايد بگويم شـمار آنچه چاپ نشـده، 
فراتـر از مقـدارى اسـت كـه چـاپ شـده اسـت، حتـى در 
موضوعاتـى كـه حوزه بـه آن مى پـردازد مثل فقـه. در فقهى 
كـه مدعى هسـتيم پوياسـت و برخاف اهل سـنت همچان 

دامنـه آن ادامـه دارد و در هر قرن و دوره اى شـاهد تنوع آنيم، 
هنـوز بسـيارى از منابع ما بررسـى نشـده اسـت. بسـيارى از 
مباحـث انجـام شـده و سـال ها خـون دل خورده انـد و نتيجه 
اش يـك بحـث علمـى آكادميك شـده اسـت كه پـرارزش 
اسـت؛ اما در شناسـايى و عرضه اسـناد اين كارهاى علمى و 
آموزش كسـانى كـه بتوانند با ايـن متون ارتبـاط برقرار كنند 
، كار كاملـى انجـام نداده ايـم. حوزه ما محقق پرور نيسـت. در 
واقـع من وقتى سـراغ چنين موضوعى مـى روم كه عاقه اى 
در درونم احسـاس كنم. بايد رابطه اى برقرار شـود. اين رابطه 
بايـد در حـوزه ايجـاد شـود و اسـتمرار پيـدا كند. بـراى ايجاد 
چنيـن رغبتـى بايـد طلبـه را با نسـخه خطى آشـنا كـرد. ما 
كاس هاى نسـخه خوانى داريم و بـه طلبه مى گوييم دو خط 
از نسـخه را بخوانـد. بـاز بـه او مى گوييـم دوباره تكـرار كند. 
دفعـه سـوم كـه متـن را مى خوانـد، غلط هايش به يك سـوم 
كاهـش مى يابـد؛ امـا اين انس وجـود نـدارد. بايد طلبـه را با 
ايـن كار انس داد. متأسـفانه كتابخانه هـا هم چنين رويكردى 
ندارند و اسـتادان اسـتفاده از نسـخه هم نداريم. اولين دوره ها 
را بايـد خـود اسـتادان بگذارننـد. خودم به نوعـى هم مصحح 
نسـخه و هم ناشـر اين مجموعه بـوده ام و كار ديجيتالى اين 
نسـخه ها را نيـز انجـام داده ام. بـه همين دليل بيشـتر لمس 

كـرده ام كه چه مشـكات و مسـايلى وجـود دارد. 
بـه  نيـاز  نيـز  آن  اسـناد،  بحـث  كـه  ديگـر  بخـش  امـا 
فرهنگ سـازى دارد. مـا بـراى فهرست نويسـى نيـز نيـاز بـه 
فرهنگ سـازى داريم. بسـياري از اطاعات تاريخى ارزشمند 
در نسـخه ها وجـود دارد كـه فهرست نويسـى نشـده اند؛ مثًا 
نهايـه شـيخ طوسـى چهـل نسـخه دارد. حـاال مـن ايـن را 
بنويسـم و راجـع بـه نهايـه شـش خط توضيـح بدهـم. اين 
كـه هنـر نيسـت. هنـر ايـن اسـت كـه تاريـخ سـير و وفات 
فـان عالِـم را كـه در شـرح حالـش مشـخص نيسـت، از 
ميـان يادداشـت ها و وقفنامه هـا و مهـر فـان شـخصيت و 
سـفر آمـدن فان عالـم و پادشـاه و هـزاران فايل به دسـت 
بيـاورم. اگـر فهرسـت نويس منتقل كنـد، بعداً بـراى محقق 
قابـل اسـتفاده خواهـد بود و بـه آن كتاب به عنوان يك سـند 
رجـوع مى كنـد. اگـر رجوع نكـرد، كسـي بايد بـه معرفى آن 
بپردازد و ممكن اسـت اين كار پروسـه اي پنجاه يا صد سـاله 
باشـد. گاهـى نيـز ممكن اسـت هرگز چنيـن اتفاقـي نيفتد. 
پـس اين نـگاه بايـد در فهرسـت نويس ها ايجاد شـود و ثانيًا 
ايـن نـگاه بايـد در اهالى تاريـخ به وجـود بيايد. اهالـي تاريخ 
بايـد بـا فهارس نسـخه هاى خطـى از ديد سـندى، انس پيدا 
كننـد كـه بـه جرئـت مى گويم بـاز بـه مطالب بكر و دسـت 
اول در حوزه هـاى مطالعاتي شـان بر خواهند خورد. احساسـم 
ايـن اسـت كه اين ارتباط وجـود ندارد و اين اسـتفاده در ميان 
محققـان علـم تاريـخ كمرنگ اسـت و آنانـى كه ايـن كار را 
انجام مى دهند، بسـيار موفق و نوآورند و هنرشـان اين اسـت 
كـه از ايـن اطاعـات اسـتفاده مى كننـد. طبعـاً كاس هاى 

 خیلى از مســائلى را که دغدغه امروزى حوزه اســت، با نگاهى تاریخى مى توان ســاماندهى کرد و از آنها بهره جست، با چهار نکته: 1. 
3. تنوع این مباحث که باز ارزش فوق العاده دارد؛ 3. تنوع این مباحث که باز ارزش فوق العاده دارد؛ 3. اینکه کمک مى کند تاریخ  بکربودن بســیارى از مباحث که ارزش فوق العاده اى دارد؛ 2

4علم ما کامل شود. ما در این زمینه متأسفانه خیلى عقب هستیم و دچار ضعف مفرطیم؛ 4علم ما کامل شود. ما در این زمینه متأسفانه خیلى عقب هستیم و دچار ضعف مفرطیم؛ 4. صداقت در تحلیل. 



آموزشـى آنـان مى توانـد مكملـي باشـد بـراى فهرست نويسـان، اهـل تحقيـق و اسـتادان و 
دانشـجويان و طاب. 

 ظاهراً بسـيارى از نسـخه هاي خطى به دسـت ما نرسيده اسـت و ممكن است 
در كتابخانه هـا باشـد؛ چـرا كه ابـزار دنياي مدرن فراهم نبوده اسـت؛ بـراي مثال 
می گوينـد پنـج درصـد كتاب هـاى شـيخ صدوق به دسـت ما رسـيده اسـت. اما 
يكـی از اسـتادان كـه دو سـال پيش سـفرى بـه امريـكا داشـتند، مى گفتند من 
در آنجـا كتاب هايـى از عالمـه حلى ديـدم كه در ايران نيسـت. بحث اين اسـت 
كـه بـا پيگيـرى نسـخه هاي خطى، چقـدر مى توانيـم بـه كتاب هايى برسـيم كه 
بـه دسـتمان نرسـيده اسـت؟ يـا اينكه به نسـخه هايی برسـيم كـه در تصحيح 

نسـخه هاى رايـج بـه ما كمـک فراوانـی می كنند. 
اسـتاد: نصـف نسـخه هاى خطى ايران فهرسـت نشـده اسـت. در ايـن نصف كـه نمى دانيم چه 
اسـت، تجربه شـخصى من نشـان داده اسـت هر كتابخانه جديدى كه آن را ديجيتال يا فهرسـت 
كرده ايـم، بـدون اسـتثنا كتـاب جديدي داشـته اسـت و ايـن مى تواند كمك بسـياري بـه ما كند؛ 
بنابرايـن مطلبـى كـه گفتيد درسـت اسـت و قطعاً بـه كتاب هايى دسـت مى يابيم كه چه بسـا در 
طول قرون و عصرها از دسـتمان رفته اسـت يا به كتاب هايى دسـت مى يابيم كه نسـخه اصح اند. 
پس هرچه زودتر بايد اين روند سـرعت بگيرد و متوليان فرهنگى بايد راهكارهايش را دنبال كنند. 
دوم اينكـه محققـان مـا زبان خارجـي نمى دانند، پـس، از فهارس كمتر اسـتفاده مى كنند. بايد 
همـه محققـان زبـان خارجـي يـاد بگيرند. بخشـى از ايـن فهارس، به زبان روسـى و بخشـى 
بـه زبـان اردو اسـت. بـه زبان تركـى اسـتانبولى هم داريـم. يا بايد محققـان به ديگـر زبان ها 
مسـلط شـوند يا اينكه سـازوكارى بينديشـيم و اين فهارس را به فارسى ترجمه كنيم. محققان 
مـا در عربـي مشـكلى ندارنـد و مى تواننـد از فهرسـت هاي عربي اسـتفاده كنند؛ امـا در التين 
و اروپايـى و چنـد زبانـي كـه ذكر كردم، مشـكل دارنـد. از جمله كارهايـي كه انجـام داده ايم و 
انجـام مي دهيـم اين اسـت كه فهرسـت بخشـى از نسـخه هاى هنـدي را ترجمـه كرده ايم و 
پيشـنهاد اين اسـت كه دسـت كم يك فهرسـتى از اينها تهيه شـود و در اختيار ديگر افراد قرار 
بگيـرد؛ يعنـى دارايى هاى كتابخانه هـاى ديگر را كه در حوزه عاقه مطالعاتى ما اسـت، ترجمه 
كنيـم يـا دسـت كم كاري كنيم كـه ديگران بتوانند بـا آن نسـخه ها ارتباط برقرار كننـد. اتفاق 
خوبـي دارد مى افتـد كـه بايد رصد شـود؛ بـراي مثال كتابخانه سـليمانيه تركيـه كه مهم ترين 
مجموعه هـاى خطي و چاپ سـنگيـ  هشـتاد هزار نسـخه خطـى و هفتاد هزار چاپ سـنگى 
ـ را در بـر دارد، فهرسـت مفصلـى بـر روى اينترنـت گذاشـته كه بـه زبان تركيه اي اسـت و به 
هميـن دليـل، خيلـى قابل اسـتفاده نيسـت؛ اما اين بشـارت را داده اند كه ظرف سـه مـاه آينده 

كـه يـك ماهش گذشـته، فهرسـت را به زبان عربى و انگليسـى نيز منتشـر كنند. 
بخشـى از ميـراث ما، هم ميراث شـيعى و هم ميراث اسـامى، يا حتى  مثـًا علم كيمياـ  كه 
ربطى به اسـام ندارد ـ در تركيه اسـت و قابل اسـتفاده. اما هم در اروپا و هم در هند و تركيه 

و هـم در عـراق نسـخ خطى فراوانى وجـود دارد. من دو هفتـه پيش عراق بودم. مـوزه عراق را 
مثـال مى زنـم. موزه بغداد چهل هزار نسـخه فارسـِى فهرست نشـده دارد. حجم زيـادى از اين 
كتاب هـا فهرسـت نشـده و هيـچ اطاعـى راجع بـه آنها نداريـم. اگر اين آثار آهسـته آهسـته 
فهرسـت شـوند، بخشـى از گمشـده هاى ما قطعاً در مجموعه ها يافت خواهند شـد. اگر درباره 
هميـن مقدار آثاري كه در كتابخانه ها وجود دارد، حسـابي كار شـود، بـه جرئت مى گويم، تاريخ 

مـا را متحـول مى كنـد و نگاه مـا به تاريخ متحول خواهد شـد. 
در واقع نگاهى داريم بريده از تاريخمان. گويا ما هيچ پشتوانه اى نداشته ايم و هر علمي داريم از 
غرب آمده است. جوانان از تاريخ، بيشتر شنيده اند و كمتر با واقعيت روبرو شده اند. روبه رو شدن با 

واقعيت موجب مي شود در ذهن ثبت شود و كار ما اين است كه در ذهن ها ثبت كنيم. 
 بـه نظـر شـما طلبه هايـی كـه مى خواهنـد در زمينـه اسـناد يـا تاريـخ اسـناد 
كتاب هـا كار كننـد، بايـد به چـه مراكـزى مراجعـه و چه مسـيرى را طـى كنند؟

اسـتاد: طابـى كـه عاقه مندنـد كار جديـد انجـام دهنـد، فكر مى كنـم مقوله نسـخه هاى 
خطى اسـناد، بسـيار گسـترده اسـت و اگـر وارد آن شـوند و ممارسـت كنند، ديگـر نمى توانند 
رهايـش كننـد؛ چرا كه جذابيتش زياد اسـت. متأسـفانه مراكـز اطاع رسـانى در اين زمينه كم 
اسـت؛ امـا بايد بگويـم ما در "مجمع ذخائر اسـامى" و "مؤسسـه تاريخ علـم و فرهنگ"، در 
ايـن زمينه هـا به طـور جـدى كار مى كنيـم و بـه طلبه هايي كـه به ايـن مباحث عاقـه دارند، 
مشـاوره مي دهيـم و در خدمتشـان هسـتيم. اين حوزه انـواع عاقه ها را جـواب مى دهد و بلكه 

جـذب مى كنـد و زمينـه مطالعـات را براى سـال ها بـراى ايـن افراد فراهـم مى كند. 
 آيـا مراكـزى وجود دارد كه در آنها اسـنادي وجود داشـته باشـد و طالب بتوانند 

بـه آنجا مراجعه و اسـتفاده كنند؟
اسـتاد: بـراى طـاب به خصـوص در قم سـراغ نـدارم؛ ولى ما مجموعـه اي داريـم كه بيش 
از صدهـزار سـند ديجيتـال را در بـر دارد و بسـيار متنوع اسـت. اين مجموعه از چند آرشـيوى 
اسـت كـه خودمان عكس بـردارى كرده ايم. در واقع اگر كسـى  به اين مجموعـه مراجعه كند، 
گويـي بـه چهـل كتابخانه رفتـه و از چهـل مكان در خـارج و داخل ايران بهره جسـته اسـت. 
مجموعه اسـناد ملى آرشـيو كتابخانه ملى بيست ميليون سـند دارد كه مي توانيد به آن مراجعه 
كنيـد. مـوارد خاصـي مثل كتابخانه مجلس هم وجـود دارد كه انواع سـندها را دارد و موزه ملى 
ملك دارد. آرشـيو اسـناد وزارتخانه هم هسـت كه البته بيشـتر اسـناد آن سياسـى است. پيش 
از ايـن يـك بانـك اطاعاتي درباره مراكز اسـنادى ايران درسـت كرديم كه تكميل نشـد. اگر 
جسـتجو كنيد، آن را خواهيد يافت. االن حضور ذهن ندارم. متأسـفانه بايد بگويم مركز اسـناد 
مربـوط بـه روحانيـت وجـود ندارد و نقص بسـيار بزرگى اسـت. شـبيه اين را يكـى دو  دفعه به 
مراكـز قـم پيشـنهاد كـرده ام و موافقـت نكرده انـد. مـا اين آمادگـى را داريـم كه ايـن مركز را 
تأسـيس كنيـم. با يك دوره پنج تا ده سـاله مي توانيم بيشـتر اسـناد موجود در داخـل و خارج را 

جمـع آوري كنيـم. كار بسـيار خوبى اتفـاق مى افتد. مـا حاضر به انجام اين كار هسـتيم. 



درآمدی بر نقد تاریخی
                        دكتر حسن حضرتى*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دكتـر حسـن حضرتـى، مولـف و اسـتاديار گروه تاريخ دانشـگاه تهران اسـت. از جمله آثار ايشـان مى توان به ماخذ شناسـى توصيفى تاريخ تشـيع اماميـه در ايران و مشـروطه ايران و 

عثمانى؛ بررسـى تطبيقى، اشاره نمود. 

اشاره
در اجتهـاد فقهـی اگـر راوي از جهـات مختلـف داراي ویژگی هـاي معینـی ماننـد عادل بودن نباشـد، حـذف مى شـود و روایت 
او قابـل اعتنـا نخواهـد بـود. امـا در اجتهـاد تاریخی ایـن روش حذفی دربـاره راویان حتـی اگـر داراي خصوصیات منفـی بارز و 
تاثیر گـذاري هـم باشـند، اتخاذ نمی شـود. به عنوان مثـال، در مقاله اي، ثابت شـد کـه صاحب رسـتم التواریخ، از بیمـاري روانی 
مشـخص بنـام مانیـا رنج می برده اسـت. بـا این وجود حـذف اثر ایـن مـورخ روانی از مراجـع تاریخـى، ممکن و مقدور نیسـت. 
زیـرا اگـر به همیـن روال در باره دیگر مورخان عمل شـود، کمتر کسـی و اثـري باقی خواهد ماند کـه بتوانیم بدان اسـتناد کنیم. 
بخـش زیـادى از مورخـان داراى پیوسـتگى ها و وابسـتگى هایى به سـاخت قـدرت بوده اند. چه بسـا مورخانى که آثار خودشـان 
را بـه فرمـان صاحبـان قدرت نوشـته اند و در قبـال آن از مراحـم ملوکانه برخوردار شـده اند. بـدون تردید مورخـان بزرگى مانند 
عطاءالملـک جوینـى، خواجـه رشـیدالدین فضـل اهللا همدانى، وصـاف الحضره، شـرف الدین على یـزدى و. . . کـه داراى مناصب 
رسـمى در سـاختار سیاسـى حکومـت زمانـه خـود بوده انـد و حتى برخـى از آنـان، آثارشـان را به سـالطین معاصر خـود اهدا 
کرده انـد و یـا اصـال بـه دسـتور و در رکاب ایشـان نوشـته اند، نمى تواننـد لقب مـورخ عـادل را براى خـود به یدك بکشـند. اما 
پـر واضح اسـت کـه نمى توان آثـار این مورخـان نامى را از فهرسـت مراجـع "معتبـر" تاریخى حذف کـرد. (اتفاقى کـه در حوزه 
اجتهـاد فقهـى رخ مى دهـد. ) زیـرا در ایـن صـورت مجموعـه اى از نگارش هـاى تاریخى رسـمى، حـذف و عرصه تحقیـق براى 

تاریخ ورزان بسـیار تنگ مى شـود.   

٨۵



در توضيـح نقـد تاريخـي بايد گفـت، محقق تاريخ در هر پژوهشـي همـواره با دو قصـد رو به 
روسـت. از قصد نخسـت با عنوان شناسـايى امر واقع ياد مي شـود كه تاشـي براي رسـيدن 
 )fact(به امر واقـع)data(  بـه كنـه امـر واقع اسـت و در پژوهش هاي تاريخي بـا تبديـل داده
صـورت مي گيـرد. توضيـح ايـن كه تمـام گزارش هـاي تاريخي كـه از طريق منابـع در اختيار 
قـرار مي گيرنـد، در ابتـداي امر چيزي بيش از يك يا تعدادي "داده" نيسـتند. داده خبري اسـت 
كه صحت و سـقم آن براي پژوهشـگر تاريخ روشـن نيسـت، امـا در منابع تاريخـي، مثبوت و 
در اختيار اسـت .بنابر اين نخسـتين قدم در هر پژوهش تاريخي، تبديل data به fact اسـت. 
عزيمـت دوم محقـق تاريـخ تجزيـه و تحليـل )analyse( آن فاكت هاسـت كه بايسـتي بر 

اسـاس چارچـوب نظـري مشـخص و با بهره گيـري از يـك نظريه به آن دسـت يافت. 
قصـد نگارنـده از توضيحـات باال تذكار اين موضوع اسـت كـه در نقد تاريخ نگاري، اساسـا چه 
چيـزي بايسـتي در بـاره مـورخ و اثـر تاريخي او مـورد نقد قرار بگيـرد؟ نيز تاكيد بـر اين نكته 
كـه تاريخ شناسـان در تاريـخ ورزي دو فعـل كاما مشـخص و البته تا حدودي متفـاوت و جدا 

از هـم را بـه منصه ظهور مي رسـانند؛ 1. شناسـايي امر واقـع و 2. تحليل. 
   بر اسـاس آنچـه در بـاب تاريخ نـگاري گفتـه شـد، طبيعـي اسـت كه نقـد تاريخ نـگاري هم 
متشـكل از دو بخـش 1. نقـد بروني ) ناظر به شناسـايى امر واقـع( و2. نقد درونـي]2[ )ناظر به 
تحليـل( باشـد. اگر بخواهيم تعريف روشـني از اين دو شـيوه نقـد ارائه كنيم، بـه زعم نگارنده، 
نقـد برونـي رويكـرد تبييني به متن اسـت. بـه اين معنا كـه ابعـاد و زواياي مختلـف موجود و 
مذكور در متن كشـف و بين شـود. مراد از تبيين در اين تعريف، آشـكار سـاختن هر چيز مبهم 
اسـت. ]3[ بنابرايـن در اينجـا تبيين]4[ به معناي مصطلح آن در علوم انسـاني مد نظر نيسـت. 
در مقابـل، نقـد درونـي، رويكرد تاويلي]5[ به متن اسـت. به اين معنا كه با نـگاه از بيرون، ابعاد 

و زوايـاي مختلف موجود و غير مذكور در متن كشـف و تفسـير شـود. 
اينكه چه تعريفي از نقد تاريخي داشـته باشـيم –به نظر راقم اين سـطور- چندان حائز اهميت 
نيسـت. بلكه آن چه از اهميت بيشـتري برخوردار است، شناسـائي مسائل و پرسش هايي است 
كـه در نقـد تاريخـي، در ارتبـاط بـا راوي و روايت، بايسـتي مد نظر قـرار بگيرد. در اين راسـتا با 
تقسـيم نقـد تاريخـي به نقـد برونـي و دروني و نقـد راوي و روايـت، پرسـش هاي بنيادين هر 

قسـمت مورد بررسي قرار مي گيرد.   
  الف- نقد برونی راوي

مسائل اساسى قابل توجه در نقد بروني راوي به شرح زير است؛
 1. هويت فردي و خانوادگي. 

دانـش تاريـخ از آن نظـر كـه حـوزه تصديق ها و تكذيب هاسـت، مى بايسـت كيسـتي راوي را 
مـورد توجـه قـرار دهـد. در حـوزه اخاقيـات، مهم نيسـت كه قائل چه كسـي باشـد، بلكه به 
مفهـوم، معنـا و پيامي كه در كام نهفته اسـت، توجه مي شـود. اما در دانش تاريـخ چون راوي 
كسـي اسـت كـه گزارش گـر يـك رويـداد اسـت، به مثابـه شـاهدي كـه در دادگاه مي خواهد 
شـهادت بدهد، بايد فردي شـناخته شـده و داراي وي ژگي هاي خاصي باشـد. بنابراين شناسايي 

هويـت فـردي راوي از جهـات مختلـف، حائز اهميت اسـت. زمان و مكان رشـد و نمـو راوي، 
اعتقـادات و گرايش هاي فكري، وابسـتگي هاي سياسـي و اجتماعي و جايگاه علمـي راوي به 
لحـاظ رجالـي )به ويـژه در مطالعـات تاريخ اسـام(، از موضوعاتي اسـت كه در شـناخت راوي 

مـورد توجه قـرار مى گيرد. 
 شناسـايي راوي يعنـي مشـخص كـردن نسـبت راوي بـا روايـت كه بـدون ترديـد در فهم و 
تفسـير روايـت بسـيار تعيين كننده اسـت. در اجتهاد فقهي اگـر راوي از جهات مختلـف داراي 
ويژگي هـاي معينـي ماننـد عادل بودن نباشـد، حـذف مى شـود و روايت او قابـل اعتنا نخواهد 
بـود. امـا در اجتهاد تاريخي اين روش حذفـي در باره راويان –حتي اگر داراي خصوصيات منفي 
بـارز و تاثير گـذاري هم باشـند- اتخاذ نمي شـود. در همين نشـريه وزين، در مقالـه عالمانه اي، 
ثابت شـد كه صاحب رسـتم التواريخ، از بيماري رواني مشـخص بنام مانيا رنج مي برده اسـت. 
بـا ايـن وجـود حـذف اثـر اين مـورخ روانـي از مراجـع تاريخـى، ممكن و مقـدور نيسـت. زيرا 
اگـر بـه هميـن روال در بـاره ديگر مورخان عمل شـود، كمتر كسـي و اثري باقـي خواهد ماند 
كـه بتوانيم بدان اسـتناد كنيم. بخـش زيادى از مورخان داراى پيوسـتگى ها و وابسـتگى هايى 
بـه سـاخت قـدرت بوده اند. چه بسـا مورخانـى كه آثار خودشـان را بـه فرمان صاحبـان قدرت 
نوشـته اند و در قبـال آن از مراحـم ملوكانه برخوردار شـده اند. بدون ترديـد مورخان بزرگى مانند 
عطاءالملك جوينى، خواجه رشـيدالدين فضل اهلل همدانى، وصاف الحضره، شـرف الدين على 
يـزدى و. . . كـه داراى مناصب رسـمى در سـاختار سياسـى حكومت زمانه خـود بوده اند و حتى 
برخـى از آنـان، آثارشـان را بـه سـاطين معاصـر خود اهـدا كرده اند و يـا اصا به دسـتور و در 
ركاب ايشـان نوشـته اند، نمى تواننـد لقـب مـورخ عـادل را بـراى خود بـه يدك بكشـند. اما پر 
واضـح اسـت كه نمى توان آثار ايـن مورخان نامى را ا ز فهرسـت مراجع "معتبر" تاريخى حذف 
كـرد. )اتفاقـى كـه در حـوزه اجتهاد فقهـى رخ مى دهـد. ( زيـرا در اين صورت مجموعـه اى از 
نگارش هاى تاريخى رسـمى، حذف و عرصه تحقيق براى تاريخ ورزان بسـيار تنگ مى شـود.   

1. فاصله زماني و مكاني بين راوي و روايت. 
 توجـه بـه فاصلـه زماني و مكانـي راوي با روايت، مي توانـد در چگونگي رويارويي مـا با روايت 
و نقـد آن، تعييـن كننـده باشـد. ايـن كه راوي كمتريـن فاصله زمانـي و مكانـي را با  موضوع 
روايـت داشـته باشـد و يـا برعكـس، در قضاوت ما نسـبت به ميزان اشـراف راوي بـه روايت و 
صحـت و سـقم آن، موثـر اسـت. ايـن كـه راوي شـا هد عينـي رويـداد بـوده و يا بعدهـا و مع 
الواسـطه ديگـران  روايـت را نقل مي كند، موضوعي اسـت كـه در مواجه با روايت، بسـيار حائز 
اهميت اسـت. بر همين اسـاس مدرسـان تاريخ شناسـى به شـيوه جـا افتاده اى منابـع تاريخى 
را بـه منابع دسـت اول  و دسـت چندم تقسـيم مى كننـد و تاكيد مى كنند كـه روش صحيح در 
پژوهـش تاريخـى مراجعـه به منابع دسـت اول اسـت و بديـن گونه به منابع متقـدم ارجحيت 

قائل مى شـوند. 
بـدون ترديـد منابع متقدم و يا دسـت اول از آن نظر كه نخسـتين اطاعات و داده هـا را در باره 
يـك رويـداد در اختيـار مى گذارنـد، از ارزش و اعتبـار بااليى برخوردارند. امـا در كنار اين ويژگى 

تاریخ طبرى مهم ترین اثر تاریخ عمومى اســت که حوادث سه قرن نخست هجرى را دربردارد. اهمیت کتاب به شیوه حدیثى آن است که 
راهى براى ارزیابى روایات خود گذاشته است. در این کتاب روایات متعددى براى یک واقعه ذکر شده است. 



ممتـاز ايـن دسـته از منابـع، بايد ايـن موضوع را هـم مد نظر 
قرار داد كه نويسـندگان منابع متقدم به سـبب اين كه در دل 
رويـداد قـرار داشـته و امكان فاصلـه گرفتن از رويـداد و تامل 
عقانى در باره ماهيت آن براى ايشـان وجود نداشـته اسـت، 
معمـوال قضاوت هايى آميخته با احساسـات و هيجانات متاثر 
از رويـداد و تبعـات آن، ارائـه كرده انـد. در حالـى كه مورخانى 
كـه بـا فاصلـه بيشـترى نسـبت بـه رويـداد، آن را گـزارش 
كرده انـد، معمـوال رويكـرد احساسـى و عاطفـى به رويـداد را 
كنـارى نهاده و سـعى نموده انـد با نگاهى عقانى، گزارشـى 
منطقـى از رويـداد ارائـه كننـد. در هميـن زمينـه مى توانيـم 
گزارش هـاى جوينـى و خواجه رشـيد را در بـاره حمله هوالكو 
بـه ايران و فتح قاع اسـماعيليان)654ه. (، فتح بغـداد)656ه( 
و نبـرد عيـن الجالـوت)658ه(، مقايسـه كنيـم. جوينى دقيقا 
همزمـان بـا ايـن رويدادهـاى مهم، اثر خود را نوشـته اسـت. 
يعنـى مولـف، 650ه. نگارش كتـاب را آغاز كـرده و 658ه. به 
اتمـام رسـانده اسـت. به همين سـبب گزارش هايى كـه ارائه 
مى كند در مواردى بسـيار احساسـى اسـت.  اين درحاليسـت 
كـه خواجـه رشـيد كه تاليف جامـع التواريـخ را 691ه شـروع 
كـرده و 710ه. به پايان برده اسـت، در بـاره رويداد هاى مذكور 
موضع گيرى هـاى بسـيار عقانى تر و منطقى تـر از جوينى را 
اتخـاذ كرده اسـت. بدون ترديـد علت اين تفـاوت، به عوامل 
زيـادى مربـوط مى شـود كـه يكـى از آن عوامـل مى توانـد 

تفاوت در فاصله زمانى دو مورخ نسـبت به رويداد باشـد.     
3. وضعيت و شرايط تاريخي مخاطبان راوي. 

ايـن كـه راوي، روايـت را بـراي چـه كـس و يا كسـاني نقل 
مي كنـد؟ حائـز اهميت اسـت. ممكن اسـت مخاطـب راوي، 
يك سـلطان و يا توده مردم و. . . باشـد. شناسـايي اين مساله 
در برقـراري ارتبـاط منطقـي بـا راوي و تعلقـات او مي توانـد 
راهگشـا باشـد. معموال مورخان در گـزارش رويدادها، اين كه 
آن را بـراى چه كسـى نقل مى كنند، موضوعى بـود كه از آن 
غافـل نبودنـد. زيرا تمايات، تعلقات و تفكـرات مخاطبان در 

چگونگـى نقـل رويداد، تعيين كننـده بود. 
ب- نقد برونی روايت. 

1. اصالـت روايـت از لحـاظ خـط و زبان و نوع كاغذ و شـيوه 
تحريـر كـه آيا با زمانـه و فرهنـگ راوي تطابـق دارد يا نه؟

يكـي از نخسـتين مسـائلي كـه در نقـد تاريخـي بايـد بدان 
توجه شـود، اصالت روايت از حيث انتسـاب آن بـه يك راوي 
مشـخص اسـت. براي آن كه بتوان چنين موضوعـي را مورد 
بررسـي قـرار داد، پژوهش گر تاريخ الزم اسـت از مهارت هاي 
پژوهشـي در حـوزه تاريخ ورزي برخوردار باشـد. خط شناسـي، 
كاغذ شناسـي، زبان داني و شـناخت سـبك هاي ادبـي و. . . از 
جملـه اين مهارت هاسـت. با تبييـن اصالت روايـت، مي توان 

بـه مجموعه اي از پرسـش ها و ابهامات در بـاره راوي و روايت 
پاسـخ داد. تعييـن صحـت و سـقم انتسـاب روايت بـه راوي، 
اسـتفاده از مـدارك ديگر مانند مهرها، نشـان ها، سـكه ها و. . 
. در فهـم محتويـات روايت، اسـتفاده از باستان شناسـي براي 
بررسـي و فهـم آثار به جا مانده در بـاره روايت و تعيين كنترل 
و تاريـخ روايت، از جمله مسـائلي اسـت كه مي تـوان به آن ها 

داد.  پاسخ 
2. تناسب معنوي روايت با روايت هاي موازي. 

اصالـت  يـا عـدم  بررسـى اصالـت و  از شـيوه هاى  يكـى 
روايت، اسـتفاده از روش هاى تطبيقى و يا مقايسـه اى اسـت. 
بـا سـنجش مقايسـه اى روايـات مى توان تناسـب و يـا عدم 
تناسـب محتوايى روايات را با يكديگر اسـتخراج كرد]7[. مراد 
از تناسـب معنـوى، گرايـش غالبى اسـت كه نسـبت به يك 
رويـداد در گزارش هـاى هـم زمان وجـود دارد. البته وجود اين 
گرايـش غالب مويد صحت و درسـتى آن گزارش ها نيسـت، 
امـا مى توانـد نقطه عزيمت مناسـبى بـراى پژوهش گر تاريخ 

در ارتبـاط بـا بررسـى يك رويداد باشـد. 
3.   بررسي منابع و مآخذ روايت. 

ايـن كـه راوى، روايـت خـود را از چـه مراجعـى اخـذ كـرده 
اسـت، در چگونگـى قضاوت در بـاره آن، بسـيار تعيين كننده 
اسـت. بـه عبـارت ديگـر بررسـى منابـع روايـت مـورد نظر، 
در واقـع تبييـن صحـت و سـقم خـود روايـت اسـت. مثـا 
نمى تـوان در بـاره تاريخ طبـرى و مطالب آن اظهـار نظر كرد، 
مگـر ايـن كـه بدانيم منابـع و بـه بيـان ديگر سلسـله روات 
او كدام هـا هسـتند. مثـال مشـخص تر ايـن كـه نمى توانيـم 
گزارش هـاى طبـرى در بـاره رويـداد عاشـورا را تحليل كنيم، 
مگـر ايـن كـه بدانيم منابـع و راويـان او در نقل ايـن گزارش 
چـه كسـانى هسـتند. در باره هميـن مـورد، طبـرى دو راوى 
اصلـى بـه نام هـاى ابومخنـف و عوانه بـن حكـم دارد. اولى 
داراى گرايش هاى شـيعى و دومـى داراى گرايش هاى اموى. 
بـدون ترديـد دانسـتن اين كه كـدام روايت ها از كـدام يك از 
اين هاسـت، مى توانـد در تبيين درسـت گزارش هاى طبرى و 
همچنين مشـخص كـردن موقعيت خود طبـرى در ارتباط با 
حادثه عاشـورا بسـيار راهگشـا باشـد. مثال ديگر اين كه اگر 
در بررسـى گزارش هـا ى موجـود دربـاره داسـتان پـاره كردن 
نامه پيامبر بوسـيله خسـرو پرويز، مشـاهده گرديد كه منابع و 
مراجع نخسـتين اين رويداد، راويان غسـانى هسـتند، آيا نبايد 

در آن ترديد كرد؟   
4. فهـم معانـي لفظي روايـت با توجه به تحـول و تطور زبان 

در بستر تاريخ
مى دانيـم كـه زبـان، بـه معناى بسـيط آن، تنها حلقه واسـط 
ميـان انسـان ها در اعصـار مختلـف بـراى انتقـال مفاهيم و 

انديشـه  هاى گونه گـون بـه يكديگـر اسـت. به عبـارت ديگر 
انسـان چيزى غيـر از زبان بـرا ى برقرارى ارتبـاط با ديگران 
نـدارد. حـال اگـر ايـن مفـروض زبان شناسـان را بپذيريـم، 
بايسـتى اصل ديگر زبانشناسـى را هم بپذيريم كه زبان خود 
پديده اى تاريخى اسـت و شـرايط و امكان هاى بيان، تاريخى 
و متحول اسـت. بنابرايـن در رويارويى با هـر روايت تاريخى، 
الزم اسـت زبان آن روايت را به عنوان تجلى گاه انديشـه راوى 
و زمانـه راوى، چه از حيث لفظـى و چه از حيث معنوى، مورد 

ارزيابى قرار دهيم.       
5.  زدودن امور غير واقع از روايت

بـه  تاريخـى، پاى بنـدى آن  مهم تريـن ويژگـى پژوهـش 
الزامـات بررسـى تاريخـى اسـت، تـا از قلمـرو دانـش تاريـخ 
خـارج نشـود. مهم تريـن مشـخصه در بررسـى تاريخى هم، 
طبيعـى ديـدن و طبيعـى ارزيابـى كـردن سوژه هاسـت. بـر 
ايـن اسـاس، در بررسـى تاريخـى ديگر جايى بـراى مقوالت 
فراطبيعى و فروطبيعى نيسـت. بنابرايـن آنچه در نقد تاريخى 
به عنـوان يـك اصـل و معيـار همـواره بايد مـورد توجـه قرار 
گيـرد، پاى بنـدى بـه الزامـات بررسـى تاريخى اسـت كه در 
آن تمـام رويدادهـا، طبيعـى و انسـانى ديـده مى شـود. آنچه 
گفته شـد به معناى نفـى وجود و حضور مقـوالت فراطبيعى 
در تاريـخ نيسـت، بلكـه تاكيـد بر ايـن اصل روشـى در حوزه 
تاريخ شناسـى اسـت كـه تاريـخ ورز، تبييـن ماهيـت مقوالت 
فراطبيعـى را بايـد بـه عالمان علـوم ديگر كه خـود را متولى 

چنيـن مقوالتـى مى داننـد، وانهد. 
ج- نقد درونی راوي

 پيشـتر در تعريـف نقـد درونى گفته شـد كه شناسـايى ابعاد 
و زوايـاى موجـود، امـا غير مذكـور در متن، به منظـور فهم و 
تحليـل آن، قصـد اصلـى اسـت. مـراد از ابعـاد و زواياى غير 
مذكور، انديشـه مورخ اسـت كه در اليه هاى زيرين نوشـتار او 
نهفتـه اسـت. ايـن همان تاريخ نگـرى مورخ اسـت كه گفته 
مى شـود هيچ تاريخ نـگارى در گزارش تاريخ فاقـد آن و هيچ 
گـزارش تاريخـى خالى از آن نيسـت. به عبـارت ديگر هر اثر 
تاريخـى حتـى اگـر به ظاهـر يك اثـر توصيفى صـرف هم 
باشـد، انديشـه مـورخ را هـم در درون خـود نهفتـه دارد. نقـد 
درونى بيشـتر به دنبال شـناخت و فهم انديشـه مورخ اسـت 
كـه در پـس گزارش هـاى تاريخى مسـتور، اما موجود اسـت. 

1. فهم عايق، انتظارات و پيش فهم هاى راوي. 
تقابـل ارزش هـا بـا دانش تاريـخ، به عنوان يكـى از خصايص 
علـم تاريخ، ديگر كمتر مورد مناقشـه اهل فـن قرار مى گيرد. 
حـاال تقريبا ايـن موضوع مـورد پذيرش قاطبه اهـل فن قرار 
گرفتـه اسـت كه مورخ بـه همراه گـزارش تاريخ،  انديشـه و 
باورهـاى خـود را هـم –دانسـته و يا ندانسـته- بـه ما منتقل 
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مى كنـد. بـه عبـارت ديگر مفهوم مـورخ بى طـرف و يا گـزارش بى طرفانه، ديگر چنـدان مورد 
قبـول تاريخ شناسـان نيسـت. اگرچـه مى تـوان از مورخان منصـف و يا مغـرض در اين عرصه 

گفت.  سخن 
حـال اگـر بپذيريـم كـه در تاريـخ ورزى، دانش هـا و ارزش هـا در درون هـم قـرار دارد و مـا به 
ناگزيـر بـا هـر دو روبرو هسـتيم، چـه بايد كـرد؟ اگر بخواهيم پاسـخى ميانبر به اين پرسـش 
بدهيـم، بايـد بگوئيـم كه نخسـت بايد ايـن عايق و باورها را شـناخت. سـپس با فـرض اين 
كـه مـورخ بر اسـاس و مبتنـى بر ايـن باورها و عايـق در باره سـوژه تاريخى سـخن مى گويد، 
در بـاره گـزارش او تامل كرد. چندان مهم نيسـت كه مورخ داراى چه باورهايى اسـت. مهم اين 
اسـت كـه ادلـه او در نقل و تحليل رويـداد، تا چه ميزان با معيار عقل تاريخى سـازگارى دارد.   

2. راوي چه مقصودي از نقل روايت داشته است؟
جـدا از درسـتى و يـا نادرسـتى داده هـاى راويـان در يـك گزارش تاريخـى، فهم قصـد آنان از 
نقـل گزارش، مى تواند به درك هر چه بيشـتر انديشـه مـورخ كمك كند. زمانـى رويكرد ما به 
گـزارش از حيث درسـتى و يا نادرسـتى آن اسـت كه البتـه اين هم در جاى خـود حائز اهميت 
اسـت. امـا گاهـى رويكرد مـا به گـزارش نه از حيث درسـتى و يا نادرسـتى آن، بلكـه از حيث 

شـناخت قصـد راوى از بيان آن، مى تواند باشـد. 
كوئنتيـن اسـكينر ايـن روش را در بـاره انديشـه هاى ماكياولـى بـه كار بـرد و بـه نتايـج كاما 

متفاوتـى رسـيد. ]8[
 اسـكينر روشـي را كـه براي فهم متـن مورد توجـه قـرار مي دهـد، روش هرمنوتيك قصدي 
اسـت. بـه  زعـم او، بـراي فهـم متن، فهـم قصد مؤلف از آنچه گفته اسـت، اساسـي اسـت. به 
عقيـده او، بـراي فهـم قصـد مؤلـف، عـاوه بر شـناخت زبـان و مفاهيـم و معاني عصـر وي، 

شـناخت زمينه و شـرايط تاريخـي زمانه وي نيز الزم اسـت. 
اسـكينر معتقـد اسـت كـه آراء يـك انديشـمند را مي تـوان بـا توجـه بـه زمينه هـاي زبانـي و 
فكـري انديشـمند، مـورد ارزيابي قرار داد. از سـوي ديگـر، مي توان به مقصود مؤلـف از طريق 
تكنيك هـاي زبان شناسـي پـي بـرد. اسـكينر در ايـن رابطه به طور مشـخص بـه "كنش هاي 
گفتـاري" و وجـه "قصـدي" آنها توجـه دارد. منظور از كنش گفتاري آن اسـت كـه گوينده يا 
نويسـنده بـا گفتن يا نوشـتن، كاري را انجام مي دهـد و در انجام اين كار قصـدي دارد. در فهم 
معنـاي مطلـب تـا ندانيم كـه مقصود گوينـده يا نويسـنده چه بوده اسـت، معنـاي آنچه گفته 
شـده اسـت را نخواهيـم فهميـد. قصد گوينده يا نويسـنده نيز تنهـا از طريق دانسـتن فضايي 
كـه او در آن قـرار داشـته و زمينـه اي كه در آن سـخن رانده شـده و يا متن نوشـته شـده، قابل 
فهـم اسـت. بنابرايـن، براي فهم معنا يا پيامي كه در گفته يا نوشـته اي وجـود دارد، بايد متن را 

هماننـد عملـي ارتباطي از سـوي نويسـنده يا گوينده با عالـم پيرامـون او خواند. ]9[
د- نقد درونی روايت

1. فهم معناي واقعى روايت و ارزيابي آن در ميزان عقل. 
مـراد از "معنـاى واقعـى"، آن چيـزى اسـت كـه راوى در گـزارش –علـى الظاهـر- آن را بـه 
مخاطب خود القاء نمى كند. اما تمام سـمت و سـوى روايت، القاء غير مسـتقيم آن به مخاطب 
اسـت. طبـرى در گـزارش عاشـورا به واسـطه ابومخنف و عوانـه، به گونه اى عمل كرده اسـت 
كـه علـى الظاهـر به عنـوان يك مـورخ بى طـرف، هر آنچـه از اين راويان به دسـتش رسـيده، 
نقـل كرده اسـت. امـا چينش و گزينـش روايت ها، مخاطـب را به وجود يك معنـاى واقعى در 
درون آنها سـوق مى دهد و آن تبرئه عامان رويداد عاشـورا و مسـكوت گذاشـتن فلسـفه قيام 

امام حسـين )ع( است. 
2. كشف حلقه هاي مفقوده در روايت به كمك عقل تاريخي

در حـوزه تاريخ شناسـى در دوره مـدرن، پرسشـى بنيادين مطرح شـد كه مى توان گفت مسـير 
پژوهـش در قلمـرو ايـن دانش را دگرگون كرد و آن اينكه، اگر در مسـير تاريخ ورزى، حلقه هاى 

مفقـوده اى وجـود داشـت كـه اسـناد و داده هـا از كشـف آن عاجـز ماندنـد، چـه بايد كـرد؟ از 
همين جـا بـود كـه برخى در پاسـخ به اين پرسـش، سـخن از تاريـخ تحليلى در مقابـل تاريخ 
تاليفـى بـه ميـان آوردند و از ورود تحليـل عقانى در تاريخ ورزى دفاع كردند كه برجسـته ترين 

ايشـان ديلتاى)مرگ1911م(، انديشمند آلمانى است. 
3. سـنجش ارزيابي و مقايسـه عقايد و آراي مورخان ديگر يا نقاداني كه با اين رخداد سـر و كار 

داشته اند. 
در نقـد درونـى هـم يكـى از مهم تريـن ابزارهـاى تحليـل روايـت، روش هـاى تطبيقـى و 

مقايسه ايسـت. 
4. كشـف فهـم و ديـدگاه اصلي موجود، اما مسـتور در روايت كه همه مطالـب روايت بر محور 

آن نظم يافته است. 
تاريخ نگـرى مورخـان همـواره از يك نظم گفتمانى كـه داراى يك دال مركزى اسـت، تبعيت 
مى كنـد. بـر ايـن اسـاس تاريخ نـگارى آنـان داراى رويكـردى كان بـه تاريـخ و رويداد هـاى 
تاريخـى اسـت. شـايد مـورخ هيچ گاه ايـن رويكـرد كان را به زبان نيـاورد، اما كشـف و فهم 
آن بـراى درك عميـق از تاريخ نـگارى مـورخ، ضروريسـت. طبـرى در تاريخ نـگارى خود تابع 
نظـم گفتمانـى مسـلط زمانه خود اسـت و آن، نگاه نخبـه محورانه به تاريخ اسـت. در اين نگاه 
نخبه محورانه، همچنين تاكيد او بر نخبگان سياسـى و دينى اسـت. بر اين اسـاس نام كتاب 
خـود را هـم "تا ريخ الرسـل و الملوك" مى گـذارد و در تمام مراحل تاريخ نـگارى خود، هيچ گاه 
از سـطح نخبـگان بـه سـطح توده و مـردم عـادى نـزول نمى كند و تنهـا سرگذشـت انبياء و 
پادشـاهان را بـراى ثبـت در تاريـخ ارزشـمند مى دانـد. بـدون ترديـد فهـم اين رويكـرد كان 

طبـرى، مى توانـد كمك زيـادى بـه درك تاريخ نـگارى او بكند. 
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تاريـخ، يكـى از شـاخه هاى علـوم انسـانى اسـت و تاريخ اسـام نيـز يكى از علوم اسـامى به شـمار مى رود. تاريخ اسـام همچـون علوم ديگـر، تعريف خاص دارد؛ سـير 
تحول دارد؛ داراى مبانى، روش، مكتب و شـاخه هايى اسـت و مانند هر علم ديگر پرچمداران و تاثيرگذارانى داشـته اسـت. از زمان شـكل گيرى تاريخ نويسـى اسامى تاكنون 
هـزاران كتـاب در زمينـه تاريخ اسـام تاليف شـده اسـت؛ اما جايـگاه منابع اوليه و قديمى، همچنان محفوظ اسـت و شـناخت آن منابـع و مولفـان آن از الزامات بهره مندى 

از تاريخ است. 
بنابر آنچه گفته شـد، تاريخ، همچون هر علم ديگر، نيازمند اسـتاد و آموزش اسـت و كسـى بدون طى دوره آموزشـى و اسـتفاده از محضر اسـتادان اين علم نمى تواند به مرحله 

تخصص برسد. 
بدين منظور چندين سـال اسـت كه تاريخ اسـام يكى از دروس رسـمى حوزه هاى علميه شـده اسـت و رشـته تخصصى تاريخـ  همچون سـاير رشـته هاـ  در حوزه علميه 

دايـر اسـت و طـاب عاقه منـد، در اين دوره شـركت دارند. و تعدادى نيز در مقطع سـطح 2 و 3 فارغ التحصيل شـده اند. 
اما چنان كه روشـن اسـت شـركت در اين دوره ها براى همه مقدور نيسـت. روحانيون محترم مقيم باد و شـهرها و روسـتاها و نيز كسـانى كه از لحاظ سـنى واجد شـرايط 
نيسـتند از شـركت در اين دوره ها محرومند در حالى كه بسـيارى عاقه مندند از طريق مطالعه آزاد، با تاريخ اسـام و تشـيع آشـنا شـوند و به نظر مى رسـد كه در اين حد 
نيـز الزم اسـت از تجـارب و راهنمايى هـاى اسـتادان فـن بهره منـد شـوند. از اين رو معاونـت تهذيب حوزه هاى علميـه با اسـتفاده از نظر گروهى از اسـتادان تاريـخ در حوزه 
علميه، سـير مطالعاتى پيشـنهادى در تاريخ اسـام )و شـاخه هاى مرتبط( را به صورت آسـان به مشـكل و از عمومى به تخصصى تنظيم كرده كه به پيوسـت ارائه مى شـود. 
البتـه اگـر تعـدادى از كتاب هـاى مشـابه در اين سـير نيامده، به معنـاى نفى ارزش آنها نيسـت، بلكه به لحاظ ضرورت اختصار، به ارائه تعداد محدودى بسـنده شـده اسـت؛ 

بـا ايـن اميـد كـه همين مقدار، نظـر عاقه منـدان را تامين كند و با مطالعه منابع پيشـنهادى، با كتاب هاى ديگر نيز آشـنا شـوند. 
الزم به ذكر است منابع معرفى شده، از ميان آثار موجود است و ممكن است در آينده آثار بهترى نيز منتشر شود كه در بازنگرى هاى بعدى معرفى خواهند شد. 

در پايان از اسـاتيد محترم حجج اسـام والمسـلمين پيشـوايى، يوسـفى غروى، دكتر جباريف دكتر منتظرى مقدم، دكتر حسـينيان، دكتر هدايت پناه، دكتر محرمى، دكتر 
مطهـرى و آقايـان دكتـر فـاح زاده و دكتـر صفـرى كه مـا را در تهيه و تنظيم ايـن مجموعه يارى نمودند تقدير و تشـكر مى كنيم و منتظر پيشـنهادها و نظرهاى تكميلى 

صاحب نظران هسـتيم تا فهرسـت موجود، كامل شـود و مورد اسـتفاده عاقمندان قـرار گيرد. 
معاونت تهذيب حوزه هاى علميه



تاريخ عصر جاهلى

1. تصوير عصر جاهلى در قرآن
دكتر انسيه خزعلى/ انتشارات امير كبير

تاريخ عصر نبوى

1. تاريخ اسالم (از جاهليت تا رحلت پيامبر (ص)
مهدى پيشوايى/ دفتر نشر معارف

2. تاريخ اسالم از منظر قرآن
يعقوب جعفرى/ دفتر نشر معارف

3. تاريخ سياسى اسالم جلد 1 (سيره رسول خدا ص)
رسول جعفريان/ انتشارات دليل ما

4. حيات القلوب (تاريخ پيامبر اسالم ص)
عامه محمد باقر مجلسى/ آفينهـ  فراگفت

5. موسوعة التاريخ االسالمى (جلد 1 تا 3)
محمد هادى يوسفى غروى/ مجمع الفكر االسامى

مترجم: حسينعلى عربى با عنوان تاريخ تحقيقى اسام/ انتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى 
امام خمينى )ره(

6. الصحيح من سیرة النبى االعظم (ص)
سيد جعفر مرتضى عاملى/ دارالحديث

تاريخ عصر خلفاء

1. تاريخ اسالم (دوره خلفاء از سقيفه تا كربال)
مهدى پيشوايى/ دفتر نشر معارف

2. پس از غروب (تحليل رخدادهاى پس از رحلت پيامبر (ص) تا پايان سومين زمامدار)
يوسف غامى/ نجم الهدى

3. جمال كعبه
)شرحى بر تاريخ اسام به روايت امام على "ع"(

محمدحسين دانش كيا/ دفتر نشر معارف

4. تاريخ سياسى اسالم جلد 2 (تاريخ خلفاء)
رسول جعفريان/ انتشارات دليل ما

5. موسوعة التاريخ االسالمى (جلد 4 و 5)

رسول جعفريان/ انتشارات دليل ما
مترجم: حسينعلى عربى با عنوان تاريخ تحقيقى اسام
انتشارات: موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى

تاريخ اهل بيت (ع)

۱. منتھی اآلمال
شيخ عباس قمى

انتشارات جلوه كمالـ  تحقيق: على نظرى منفرد و انتشارات دليل ماـ  تحقيق: ناصر باقرى 
بيدهندى

۲. سیره پیشوایان
مهدى پيشوايى/ انتشارات توحيد

۳. حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (ع)
رسول جعفريان/ انتشارات انصاريان

۴. فی رحاب االئمة االثنی عشر
سيد محسن امين/ موسسه تحقيقات و نشر معارف اهلبيت )ع(

با دو ترجمه جداگانه توسط على حجتى كرمانى و حسين وجدانى با عنوان "سيره معصومان" نيز 
چاپ شده است. 

۵. سیرة االئمة االثنی عشر (ع)
هاشم معروف الحسنى/ مکتبة الحیدریة

۶. موسوعة التاریخ االسالمی (جلد ۵ تا آخر)
محمدهادى يوسفى غروى/ مجمع الفكر االسامى

مترجم: حسينعلى عربى با عنوان "تاريخ تحقيقى اسام"
انتشارات: موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى )ره(

۷. نقش ائمه (ع) در احیای دین
عامه سيد مرتضى عسكرى/ انتشارات عامه عسكرى

۸. سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه (ع)
محمدرضا جبارى/ موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى )ره(

۹. رسالة فی تواریخ النبی (ص) و اآلل (ع)
محمد تقى شوشترى/ دفتر انتشارات اسامى

۱۰. االرشاد فی معرفة حجج اهللا علی العباد
شيخ مفيد/ دفتر نشر فرهنگ اسامى
مترجم: سيد هاشم رسولى محاتى

۱۱. موسوعة سیرة اھل البیت (ع)



باقر شريف قرشى/ انتشارات معروف
تحقيق: مهدى باقرپور دوره كامل زندگى ائمه )ع( در مجلدات 

دوره اى

عاشورا

1. وقعة الّطف
ابومخنف لوط بن يحيى ازد

موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى )ره(
تحقيق: محمد هادى يوسفى غروى

مترجم: جواد سلميانى با عنوان "نخستين گزارش مستند از 
عاشورا"

اين كتاب توسط انتشارات بنى الزهرا با ترجمه سيد على 
موسوى جزايرى با عنوان "اولين مقتل ساالر شهيدان" نيز به 

چاپ رسيده است. 

۲. اللھوف
سيد بن طاووس/ انتشارات نويد اسام
مترجم: عبدالرحيم عقيقى بخشايشى

اين كتاب در سال هاى مختلف توسط ناشرين متفاوت با 
عنوان ها و مترجمين مختلف چاپ شده است. 

۳. بررسی تاریخ عاشورا
محمد ابراهيم آيتى/ موسسه انتشاراتى امام عصر )عج(

۴. نفس المھموم
شيخ عباس قمى/ انتشارات سرور

مترجم: على نظرى منفرد
اين كتاب در سال هاى مختلف توسط ناشرين متفاوت با 
عناوين و مترجمين مختلف از جمله محمد باقر كمره اى و 

ابوالحسن شعرانى چاپ شده است. 

۵. تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشھداء
جمعى از نويسندگان زيرنظر استاد مهدى پيشوايى

موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى )ره(

۶. حماسه حسینی
شهيد مطهرى/ انتشارات صدرا

۷. ثورة الحسین، ظروفھا االجتماعیه و آثارھا االنسانیه
محمد مهدى شمس الدين

دارالكتاب االسامى/ شارح: سامى غريرى
اين كتاب توسط انتشارات الست فردا با ترجمه مهدى پيشوايى 
با عنوان "ارزيابى انقاب امام حسين )ع(" چاپ شده است. 

۸. بازتاب تفکر عثمانی در واقعه عاشورا
محمدرضا هدايت پناه/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۹. جریان شناسی تاریخی قرائت ھا و رویکردھای عاشورا
محسن رنجبر

موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى )ره(

۱۰. سخنان حسین بن علی (ع) از مدینه تا کربال
محمد صادق نجمى/ بوستان كتاب

۱۱. تاریخ سیدالشھداء (ع)
عباس صفائى حائرى/ انتشارات مسجد مقدس جمكران

۱۲. انقالب کربال از دیدگاه اھل سنت
عبدالمجيد ناصرى داودى

موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى )ره(

تاريخ عصر غيبت

۱. نگین آفرینش
)درسنامه دوره مقدماتى معارف مهدويت(

جمعى از نويسندگان
بنياد فرهنگى مهدى موعودـ  مركز تخصصى مهدويت

۲. تاریخ عصر غیبت
)نگاهى تحليلى به عصر غيبت امام دوازدهم(

سيد مسعود پورسيدآقايى و جمعى از نويسندگان
موسسه انتشاراتى حضور

۳. اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرھنگی شیعه در عصر غیبت
حسن حسين زاده شانه چى/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسامى

۴. در انتظار ققنوس
)كاوشى در قلمرو موعودشناسى و مهدى باورى(

سيد هاشم ثامر العميدى
موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى )ره(

مترجم: مهدى عليزاده

۵. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدھم
جاسم حسين/ انتشارات اميركبير
مترجم: سيد محمدتقى آيت اللهى

۶. تا ظھور
)پژوهشى جامع پيرامون آموزه و مباحث مهدويت(

نجم الدين طبسى
بنياد فرهنگى مهدى موعودـ  مركز تخصصى مهدويت

۷. تاریخ الغیبة الصغری
شهيد سيد محمد صدر/ دارالكتاب االسامىـ  دارالحجهـ  

قدس
مترجم: محمد امامى شيرازى با عنوان "پژوهشى در زندگى 

امام مهدى و نگرشى به تاريخ غيبت صغرى"
انتشارات جهان آرا

۸. تاریخ الغیبه الکبری
شهيد سيد محمد صدر/ دارالكتاب االسامى/ ذوى القربى/ 

قدس

۹. منتخب االثر
آيت اهلل العظمى صافى گلپايگانى

مركز نشر آثار آيت اهلل العظمى صافى
مترجم: نثار احمد زين پورى با عنوان جمال منتظر

انتشارات موسسه االمام المنتظر

۱۰. کتاب الغیبه
نعمانى/ دارالكتاب االساميه/ مترجم: محمدجواد غفارى

۱۱. کتاب الغیبه
شيخ طوسى/ مسجد مقدس جمكران

ترجمه و تحقيق: مجتبى عزيزى

۱۲. کمال الدین و اتمام النعمه
شيخ صدوق/ انتشارات مسجد مقدس جمكران
تحقيق: على اكبر غفارى/ مترجم: منصور پهلوان

تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمى

۱. مسلمانان در بستر تاریخ
يعقوب جعفرى/ دفتر نشر فرهنگ اسامى
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۲. تاریخ فرھنگ و تمدن اسالمی
محمدرضا كاشفى/ مركز جهانى علوم اسامى

۳. تاریخ فرھنگ و تمدن اسالمی
زين العابدين قربانى/ نشر سايه

۴. پویایی فرھنگ و تمدن اسالم و ایران
على اكبر واليتى/ مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

۵. کارنامه اسالم
عبدالحسين زرين كوب/ انتشارات اميركبير

۶. خدمات متقابل اسالم و ایران
مرتضى مطهرى/ انتشارات صدرا

۷. سیر تمدن اسالمی
شكراهلل خاكرند/ بوستان كتاب

۸. دانش مسلمین
محمدرضا حكيمى. انتشارات دليل ما

۹. تاسیس الشیعه لعلوم االسالم
سيد حسن الصدر/ دارالكتب االساميه

مترجم: على مشتاق عسكرى با عنوان "شيعه، بنيانگذاران فرهنگ اسام"

تاريخ تشيع

۱. تاریخ تشیع (از آغاز تا پایان غیبت صغری)
غامحسين محرمى/ موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)

۲. جنبش ھای شیعی در تاریخ اسالم
هاشم معروف الحسنى

بنياد پژوهشهاى اسامى آستان قدس رضوى
مترجم: سيد محمدصادق عارف

۳. تاریخ تشیع

گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پژوهشگاه حوزه دانشگاه

۴. تاریخ االمامیة و اسالفھم من الشیعة
عبداهلل فياض/ انتشارات باغ ابريشم

مترجم: حسين زرين فام با عنوان "تاريخ شيعه اماميه"

۵. تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا طلوع دولت صفوی)
رسول جعفريان/ انتشارات انصاريانـ  نشر علم

۶. تشیع در مسیر تاریخ
)تحليل و بررسى علل پيدايش تشيع و سير تكوينى آن در اسام

سيد حسين محمد جعفرى/ دفتر نشر فرهنگ اسامى
مترجم: محمدتقى آيت اللهى

۷. سیری در صحیحین
)بررسى دو كتاب و مدرك مهم اهل سنتـ  صحيح بخارى و مسلم(

محمد صادق نجمى/ بوستان كتاب
دفتر انتشارات اسامى

منابع تاريخ اسالم

۱. تاریخ نگاری در اسالم
سيد صادق سجادى و هادى عالم زاده

انتشارات سمت

۲. منابع تاریخ اسالم
رسول جعفريان/ انتشارات انصاريان

۳. علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی
صادق آئينه وند

پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى



تاریخ آموزى در حوزه ها
وضعیت موجود، سیر پیش رو

ــه  در ایــن مصاحبــه اســتاد تاریــخ را ب
تاریــخ نقلــى، تحلیلــى و فلســفه تاریخ 
تقســیم کــرده و بــه بیــان توضیحاتــى 
تفاوتشــان  و  یــک  هــر  پیرامــون 
ــناخت  ــر ش ــه تاثی ــردازد. در ادام مى پ
تاریــخ در فهــم بهتــر علــوم دیگــر بــه 
ــه را  ــث و فق ــرآن، حدی ــوم ق ــژه عل وی
ــى  ــخ را علم ــرده و تاری ــان ک خاطرنش
فــرا دینــى و زبــان مشــترك همــه عقال 
ــد از  ــد نبای ــد مى نماین ــى و تاکی معرف
طــرح مســایل تاریخــى در بیــن مــردم 
ــه ضــرورت داشــتن  ترســید. ســپس ب
اســتاد و تفــاوت مبانــى هــر علــم 
ــبت  ــه نس ــى فق ــر حت ــم دیگ ــا عل ب
ــان  ــوده و در پای ــاره نم ــخ اش ــه تاری ب
ــالب  ــن ط ــخ در بی ــت تاری ــه اهمی ب
خارجــى و کارهایــى کــه در ایــن زمینه 
در جامعــه المصطفــى انجــام شــده 

اشــاره مى نماینــد. 

راه نما 
در  تاریـخ  بـه  توجـه  اخیـر  سـال هاى  در 
کمـى  و  کیفـى  توسـعه  علمیـه  حوزه هـاى 
چشـمگیرى داشـته اسـت و ضرورى مى نماید 
کـه طـالب گرامـى از کارهـاى ارزنـده اى کـه 
گروه هـاى متعـدد تاریـخ انجـام داده اند مطلع 
بـوده و بهره منـد گردند لذا در نوشـته حاضر از 
میـان 14 گـروه تاریخ فعال در حوزه علمیه قم 
چنـد گروه فعـال را معرفى مى نماییم باشـد تا 
چـراغ راه طـالب باشـد و در صورتـى که قصد 
انجـام فعالیـت تاریخـى یـا تحصیل در رشـته 
تاریـخ دارنـد از ظرفیـت علمـى و تحصیلـى و 

پژوهشـى ایـن گروه هـا بهره منـد شـوند. 
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︑︀ر آ﹝﹢زی در ﹢زه ﹨︀؛ 
︩ رو و︲︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د، ﹝︧﹫︣ ︎﹫

تاریخ آموزی در حوزه ها؛ 
وضعیت موجود، مسیر پیش رو

                        دكتر نعمت اهللا صفرى*

︑︀ر آ﹝﹢زی در ﹢زه ﹨︀؛ 
︩ رو و︲︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د، ﹝︧﹫︣ ︎﹫

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  دكتـر نعمـت اهلل صفـرى، دانـش آموختـه حـوزه علميه، محقق و مدرس تاريخ و تمدن اسـامى اسـت. تحليلى بر قيام هـاى علويان در دوران امـام رضا )عليه السـام( و ارتباط آن با 

واليتعهدى، بررسـى رجالى شـرطه الخميس، چگونگى طرح وكا در منابع امامى دوره غيبت صغرى و. . . از جمله آثار علمى ايشـان اسـت. 

اشاره
. . . هـر کسـى در هـر علمـى که متخصص اسـت، فقط در همان علـم تخصص دارد و دیگر این آموزه کهنه شـده اسـت که کسـى که 
متخصـص در فقـه باشـد در همه علـوم دیگر مبانـى را دارد. مبانـى هر علم با علم دیگر متفاوت اسـت. تلقى ما این اسـت که کسـى 
کـه اصـول فقـه خوانده باشـد، مى توانـد در هر علمى مجتهد شـود و کسـى که اصول فقـه نخوانده باشـد، در هیچ علمـى نمى تواند 

مجتهد شـود؛ ایـن از بدیهى ترین اصول باطل شـده اسـت. 
. . . ائمه(علیهم السـالم) تأکیـد می کردنـد معارفشـان پخـش شـود، نـه فضائـل و معجـزات و کرامات؛ امـا در مجالس مـا معموالً 
بـه فضائـل و کرامـات پرداخته مى شـود. کسـى کـه اهل تعقل باشـد، با کالم امـام تعقـل مى کنـد و از آن، اعجاز و فضیلـت او را 
درك مى کنـد. نهج البالغـه را بـه مخالفان نشـان بدهیـد و بگویید ایـن خطبـه و کالم امام من اسـت؛ امامی که امیر کالم اسـت. 
محتـواى کالمـش را ببینیـد اینکـه در توحیـد و نبـوت و معاد چـه مى گویـد. عالمى مى گفت دوسـت دارم به بهشـت بـروم، نه 

بـراي حورالعیـن و نعمت هـاى مـادى، فقط بـراي اینکـه نهج البالغـه را از زبان حضرت على(علیه السـالم) بشـنوم. 



٩۵

 بـه نظـر شـما چـرا دانـش تاريـخ در حوزه هـاى 
علميـه مهجـور اسـت و در واقـع  بزرگتريـن مانـع 
تاريخ آمـوزى در حوزه هـاى علميه چيسـت؟ (البته با 
عنايـت به حوزه فعاليت شـما در جامعـة المصطفى) 
اسـتاد: سؤال خوبى اسـت. مشكل تاريخ، شـايد در خارجى ها 
در بخش هايى شـديدتر باشـد؛ ولى در ايران هم اين مشـكل 
را داريـم، به خصـوص در تاريـخ مقـدس كـه مربـوط بـه 
اهل بيت اسـت. مشـكل اين اسـت كه شـيعه تاكنـون تاريخ 
را علـم تلقـي نكـرده و آن را بـه ديـد نقل نگريسـته اسـت. 
عامـه طباطبايـى هـم موافـق با ايـن نظر اسـت؛ به همين 
دليـل كسـى به سـراغش نرفته اسـت. نقل ها هـم متضادند 
و كم تـر مي تواننـد انسـان را بـه حقيقـت برسـانند؛ از اين رو 
وقتـي مي خواهيـم تاريـخ را به صـورت علمي مطـرح كنيم، 
ممكـن اسـت بسـيارى از مطالـب غير علمـى، كـه در طول 
اعصـار، تاريـخ تلقـي شـده اند، در بوتـه نقـد قرار بگيرنـد. به 
هميـن دليل تا قـدم از قدم برمى داريم مى گويند اين مسـئله 
با فان عقيده مردم ناسـازگار اسـت و به اين شـكل دسـت 
مـا را مى بندنـد، به خصـوص كـه تاريـخ بـا كام و حديـث 
نيـز آميخته شـده اسـت. ممكـن اسـت تاريخ، بـا روش هاى 
خـودش، بـه نتيجـه اي برسـد كه مـورد تأييد كام نباشـد يا 
نتيجـه اي غيـر از آنچـه تاريـخ بـه دسـت آورده، در حديـث 
آمده باشـد. مـا معتقديم كه تاريـخ هيچ ناسـازگارى با مبانى 
اسـامى و بـا مبانـى تشـيع نـدارد و آنهايـى كه ناسـازگارند 
يـا حقايـق تاريخى نيسـتند، يـا كام حقيقى نيسـتند، يعنى 
كام نمـا هسـتند و يـا احاديـث ضعيفى انـد كه به پـر و پاى 
تاريـخ مى پيچنـد. بنابرايـن اگـر  تاريـخ را روشـمند و علمى 
مطـرح كنيـم، مى توانيـم آن را در خدمـت اهـل بيـت قـرار 
بدهيـم و بـا توجه بـه زمان و مـكان و تحليل ها به شـناخت 

بهتـري از اهـل بيت دسـت پيـدا كنيم. 
يكـى از ايده هايـى كـه مـا داريـم، كارآمدكـردن تاريـخ در 
تحليِل تاريخ اهل بيت اسـت. راه حل اين مشـكل اين اسـت 
كـه بتوانيـم بـا زبان علمـى معيار صحبـت كنيم. ايـن زبان، 
زبـاِن عقايى اسـت و از روش هاي عقايـي بهره مي گيرد و 
همـه عقـا بـه آن وفادارند. يكـى از نكاتى كـه مرتب تذكر 
مى دهـم ايـن اسـت كه عقايد را بـا گزاره هـاى نقلى تاريخى 
گـره نزنيـم؛ زيـرا عقايد كامـى ما در يـك سـطح باالتر، با 
داليل قطعى، ثابت شـده اسـت و جايـگاه گزاره هاى تاريخى 
پايين تـر از جايـگاه كامـى قطعـى، يعنـي قـرآن و روايـات 
متواتـر و عقـل ثابت، اسـت. گـزاره تاريخى عقيده نيسـت و 
اگـر عقايد را بـه گزاره هاى تاريخـى گره بزنيم، با زير سـؤال 
رفتـن هـر گـزاره تاريخـى ممكن اسـت تزلزل و تشـتتى در 
باورهـا ايجاد شـود؛ مثًا اينكه در عاشـورا فان اتفـاق افتاده 

يـا نـه؟ فان شـخصيت بـود يا نبـود؟ فان شـخصيت غير 
معصـوم اشـتباه كـرد يـا نـه؟ ممكن اسـت بخواهيم اشـتباه 
غيرمعصومى را تحليل كنيم، اگر اين مسـئله را عقيده بدانيد 
و تاريـخ نتوانـد آن را ثابـت كنـد، عقيده زير سـؤال مـى رود؛ 
بنابرايـن عقايـد را بايـد از جـاى ديگـر گرفـت و نبايـد آن را 
بـه گزاره هـاى تاريخـى گـره زد. ايـن مسـائل را بـه صورت 
روشـمند در كاس هـا مطـرح مي كنيـم و بـه لطـف خـدا 
جـواب هـم داده اسـت؛ معمواًل طابـى كه تاريـخ خوانده اند، 
در تبليـغ موفق ترنـد؛ چـون مـردم تشـنه اين حقايق انـد. اگر 
اين مسـائل به سـبك تحليلـى و روشـمند و عقايى مطرح 
شـوند، مخاطب را مثل تشـنه اى كه هميشـه آب شور خورده 
اسـت و بـا آب گوارايـى روبه رو مى شـود، سـيراب مي كنند. با 
ايـن روش مخاطـب ديد زيبايـى به ائمه)عليهم السـام( پيدا 
مى كنـد و مظلوميت شـان را مى فهمـد. تاريـخ از ايـن جهت 

كارايى بيشـترى در تبليغ داشـته است. 
 بـراى اينكـه تاريـخ از صـرف نقـل بودن خـارج و 
علـم تلقی شـود، بايـد به فلسـفه تاريـخ بپردازيم و 
نـگاه درجـه دو به تاريـخ بيندازيم. بحث نـگاه درجه 

دو بـه تاريـخ را تـا چه حـد جـدى گرفته ايم؟
اسـتاد: براى پاسـخ به اين سـؤال خوب است كه يك تقسيم 
ثاثـى داشـته باشـيم. تاريخ را مي تـوان در يكي از سـه معنا 
بـه كار بـرد: 1. تاريخ نقلى مانند نقل هايـى كه در كتاب هايى 
مثـل طبرى و امثال آن اسـت؛ 2. تاريخ تحليلى كه تحليل و 
بررسـي همين نقل هـا و گزارش ها اسـت و 3. فلسـفه تاريخ 
كـه يـك ايدئولـوژى و جهان بينـى كلـى و نگـرش كلى به 
مـا مى دهـد. در بخـش فلسـفه تاريـخ، در غـرب كارهـاى 
فراوانى شـده اسـت. فراواني كارهاي غربيـان و عقب افتادگي 
مـا در اين زمينه سـبب شـده اسـت كه دانشـوران مـا هرگاه 
بـه سـراغ اين مقولـه مى رونـد مقـداري خودباختگى نشـان 
مى دهنـد و معمـواًل كارهـاي آنـان را اصـول مسـلم تلقـى 
مى كننـد يـا نقـد جـدي و زيادي بـه آنهـا وارد نمى كننـد. ما 
صاحب نظـران بسـيار كمـي در فلسـفه تاريخ داريم. كسـانى 
مثل شـهيد مطهرى و شـهيد صدر وارد اين مقوله شـدند به 
سـمت قـرآن رفتند. حـق هم همين اسـت كه در اين بـاره از 
قـرآن و سـنت هاى آن و همچنين روايات كمك هاي بسـيار 
بگيريـم و بعـد بـا علـوم روز بـه صـورت اجتهـادى برخـورد 
بكنيـم، نـه اينكه بـدون مبنا گفته هـاي ديگـران را بپذيريم؛ 
البتـه مبنـا بايد تثبيت شـده باشـد، نه ذوقى و استحسـانى. 

تاريـخ تحليلى مسـئله مهمي اسـت. از آنجا كه هنـوز مبانى 
آن براى ما روشـن نشـده و آن را روش شناسـى نكرده ايم، هر 
كسـى بـا مبانـى و روش خاص خـود به تحليل مى پـردازد و 
اقوال و تحليل ها متشـتت مى شـوند. براي نمونه هم سـنى، 

هـم شـيعه و هـم مستشـرق تاريخ تحليلـى مى نويسـند؛ اما 
نتايـج متفاوتي به دسـت مي دهنـد؛ زيرا هنـوز قواعد تحليل 
روشـن نشـده اسـت. بايد بـراي بيـان قواعـد تاريـخ، علمي 
بـه نـام قواعد تحليـل تاريخ تعريـف كنيم، مثـل اصول فقه 
كـه بيانگـر قواعـد فقه اسـت؛ امـا متأسـفانه هنوز امـكان و 
شـرايطش را نداريـم. واحدهـا به گونه اي طراحي شـده اند كه 
بيش تـر به متـن مى پردازند، اسـاتيد هنوز مسـلط نيسـتند و 
روش هـا هم بسـيار مختلف اسـت. نيـاز اسـت كار اجتهادى، 
مثـل كارهايـى كـه در حـوزه در اصول و فقه مى شـود، انجام 
بگيـرد كـه متأسـفانه نه اينكـه در اول راه هسـتيم، هنـوز راه 
نيفتاده ايـم كـه خـأل بزرگى اسـت. اسـاتيد تاريـخ اندك اند و 
خيلى زود مشـهور مى شـوند و متأسـفانه اشتغاالتشـان اجازه 
نمى دهـد كـه وارد ايـن وادى شـوند. حـق ايـن اسـت كـه 
بعضى از اسـاتيد كه صاحب فكرند، وارد اين مقوالت شـوند، 
جرقه هاى فكرى شـان را يادداشـت كنند و طاب مسـتعد را 

وارد ايـن حيطه كنند. 
 فرق بين فلسفه تاريخ و تاريخ تحليلى چيست؟

اسـتاد: بايـد تاريـخ را تعريـف كنيـم تا فلسـفه تاريخ روشـن 
شـود. گاهـي تاريـخ بـه معنـاى عينيـت تاريخ اسـت، يعنى 
آنچـه اتفـاق افتـاده اسـت؛ چـه چيزي، چگونـه و چـرا اتفاق 
افتـاده اسـت؟ گاهـي نيـز تاريخ به معنـاي گزاره هايي اسـت 
كه كاشـف از آن اتفاق اسـت، مثل سـنت و حديث؛ نسـبت 
اتفاق و گزاره تاريخي مانند نسـبت سـنت و حديث است. اين 
گزاره ها در علمى به نام تاريخ سـاماندهى مى شـوند. فلسـفه 
تاريـخ ناظـر بـه عينيـت تاريخى اسـت؛ مثل اينكه سـنت ها 
چـه بوده انـد؟ بـر اسـاس كدام سـنت فـان امت نابود شـده 
اسـت؟ سـنتى كه حاكـم بر واقعيـت تاريـخ اسـت. تاريخ به 
چـه سـمتى پيش مـى رود؟ فرجـام جهان چيسـت؟ محرك، 
هـدف و غايت تاريخ چيسـت؟ آيـا تاريخ تكرار مى شـود، دور 
مى زنـد، خطـى حركـت مى كنـد يا زيگـزاگ پيش مـي رود؟ 
ايـن عينيـت تاريخـى نوعـي جهان بينـى اسـت و از بـاال به 
تاريـخ نـگاه مى كند. ممكن اسـت خيلى از فيلسـوفان تاريخ 

تسـلط تاريخي بر تاريخ نداشـته باشـند. 
تحليـل تاريـخ، با توجه بـه گزاره هـاى علم تاريـخ و با كمي 
جزئي نگري بيشـتر، مسـائل را بررسـى مى كند. چـرا امويان 
سـقوط كردنـد؟ چـرا آل بويه دچار تشـتت شـدند؟ دولت هاي 
دينـي يا دولت هاى شـيعى را آسيب شناسـى كنيم تا بفهميم 
علـل رشـد تمدن اسـامى چه بـوده و چه عللي سـبب افول 
آن شـده اسـت. حتـي مي تـوان ريزتر نيز بررسـي كـرد؛ چرا 
فـان خليفـه نتوانسـت موفق باشـد و شكسـت خـورد؟ چرا 
مـردم كوفـه تـا آخـر بـا امـام على)عليه السـام( همراهـى 
نكردنـد؟ بـا قواعـدى كـه در دسـت داريم مسـائل را تحليل 



مى كنيم. در واقع تحليل يعني زمان شناسـى، مكان شناسـى، شخصيت شناسـى، روان شناسـى 
شـخصيت و جامعه شناسـى كـه از تاريـخ نقلى جدا مى شـود. 

 يعنـی در تحليـل تاريخـى هم می توانيـم فقط به تحليـل منقـوالت بپردازيم و 
هم ممكن اسـت گاهـى از فلسـفه تاريخ اسـتفاده كنيم. 

اسـتاد: بررسـى گزاره هـا مقـام اثبـات اسـت و اينكه تاريـخ به چه سـمتى پيش مـى رود، مقام 
ثبـوت. نـگاه فلسـفه تاريخى ما ممكن اسـت در تحليل هاى مـا تأثير بگذارد، اما ممكن اسـت 

مسـتقيم دخالت نكند. 
 رهنامه: وارد بحث روشـى بشـويم. آيا در بحث فلسـفه تاريخ يـا تحليل تاريخ 
كاري جدى انجام شـده اسـت كه بتوانيم روشـى ارائه كنيم؛ مثالً اگر كسـی وارد 

تاريخ شـد ايـن ده گام را بردارد تا به تحليلی درسـت و موفق برسـد؟
اسـتاد: در زبـان فارسـى و در محافل خودمـان كمتر به اين مقولـه پرداخته ايم، بلكه مى توانم 
بگويـم اصـًا نپرداخته ايـم. كارهاى پراكنـده اى در دانشـگاه ها و در مراكز حوزوى انجام شـده 
اسـت؛ امـا هنـوز بـه قدرى نيسـت كـه بگوييم جـاي خالـي ايـن كار را پر كـرده اسـت. اين 
بزرگ تريـن آسـيبى اسـت كـه در دوران معاصـر در حيطـه تاريـخ داريـم. تاريخ ممكن اسـت 
شـعب مختلفى داشـته باشـد، از جمله تاريخ شـفاهى، كه آنجا هم به تحليل نياز داريم. كتاب 
روش پژوهـش در تاريـخ را آسـتان قـدس ترجمه و منتشـر كرده اسـت؛ اما آن هـم در حال و 
هـواى خاصـى اسـت و هنوز در سـطح اسـت؛ به عمـق نرفته ايم. مـا در تاريخ به كسـي مثل 
شـيخ انصـارى نيـاز داريـم كـه بتواند قواعـد تاريخ را بـا ذهن نقـاد و وقاد خودش و به سـبك 
اجتهـادى تحليـل بكند و موجـب تحولى در علم تاريخ شـود. بايد عـده اي از همه چيز بگذرند 

و در ايـن مقوله متمحض بشـوند؛ هنـوز ايـن كار را نكرده ايم. 
 آيـا ايـن كارهايـى كـه در تاريخ به صـورت تحليل انجام مى شـود بـه صورت 

ارتكازى اسـت؟
اسـتاد: بلـه، تحليل هـا موردى اسـت؛ بـراي مثال من امـام على)عليه السـام( را بـا توجه به 
آنچـه در ذهـن و ارتـكاز دارم، تحليـل مى كنم و مي نويسـم و ديگري شـايد به گونـه اي ديگر 
بنويسـد؛ حتـي ممكـن اسـت گرايش هـا در من تأثير بگـذارد، يا روشـي را به نفع شـيعه بدانم 
و بـه كار بگيـرم يـا در جايـي به نفع شـيعه ندانم و اسـتفاده نكنـم و در نتيجـه در كتابي ديگر 

جور ديگري بنويسـم. 
 مطلبـى را دربـاره حديث و كالم و تاريخ فرموديد. چطور مى توانيم نسـبت اينها 

را بسـنجيم و در صورت تعارض آن را برطرف كنيم؟
اسـتاد: مباحث بين رشـته تاريخ و علـوم ديگر ضلع طويلـى دارد و نمى توانم جواب قطعي به 
شـما بدهـم. بـراي هر كدام در حد چند رسـاله بايـد كار كنيم؛ براي مثال به طلبه اي پيشـنهاد 
داده بـودم كـه تعامـل تاريخ و كام را در يك مسـئله، مثل علم غيب يا عصمت، بررسـى كند. 
كجـا بـا هم تعامل دارند و كجا ممكن اسـت در ظاهر متعارض باشـند؟ اين تعـارض چگونه و 
بـا چـه ديـد و مبنايى حل مي شـود؟ همين طـور بين تاريخ و حديث. جلسـات مختلفـى درباره 
تاريخ و كام گذاشـتيم كه مى توانيد در سـايت سـخن تاريخ ببينيد. اما تاريخ و حديث خاص 
اسـام اسـت، چه سـنى و چه شـيعه و بسـيارى از گزاره هاى تاريخى با گرايش هاى مختلف 
در قالـب حديـث وارد شـده كـه ممكن اسـت روش هـاى تاريخى و روش هـاى تحليل نتيجه 
ديگـرى بدهنـد؛ براي نمونه در كتاب هاى تاريخ متعصبان اهل سـنت كه مى خواسـتند تشـيع 
را بـه يهوديت نسـبت دهند، شـخصيتى به نام عبداهلل بن سـبا خلق شـده بود كه يـك هزاره، 
يا بيشـتر، شـخصيت تاريخى مسـلم فرض مى شـد؛ از او سـوء اسـتفاده مى كردند و پيدايش 
شـيعه را بـه او نسـبت مي دادنـد. عامـه عسـكرى كـه رحمـت خـدا بـر او بـاد، در كتابش با 
اسـتفاده از روش هـاى تاريخـى، ثابـت كـرد كه اين شـخصيت موهوم اسـت و وجـود خارجى 
نداشـته اسـت. مي توانيـم پايان نامه اي را به روش شناسـى عامه عسـكرى اختصاص بدهيم؛ 
همين طـور روش شناسـى عامه جعفر مرتضى عاملى يا روش شناسـى افـراد مختلف و كم كم 
بـا جمع شـدن ايـن پايان نامه ها، به كليت و نتيجه اي نسـبتاً قطعي برسـيم؛ اما در اين مسـائل 

هنـوز در قدم هـاى نخسـتيم و از آنجـا كـه تاريـخ ضعيـف و نحيف اسـت و اين علـوم خيلى 
بـزرگ و عريـق و ريشـه دارند، هنـوز يافته هـاى ايـن علـوم بر تاريـخ تحميل مى شـود. هنوز 
تاريخـى رهـا از كام و رهـا از حديـث، بـه صـورت مـدون و قطعـى نداريـم. عـاوه بـر اين، 
همان طـور كـه علوم انسـانى ديگر، مثل جامعه شناسـى، اقتصـاد و علوم ديگر، يافته هايشـان 
را بـر تاريـخ تحميـل مى كننـد، مورخـان هـم، در چارچـوب نظرى، تحت سـيطره ايـن علوم 

درمى آيند. 
 اگـر تاريـخ را خـوب نشناسـيم آيا ممكن اسـت حديـث و قرآن يـا حتی علوم 
ديگـر را كـه بـراى خودشـان تاريخـى داشـته  اند و در سـير و تطـورات تاريخى 

شـكل گرفته اند، خـوب نفهميم؟
اسـتاد: بلـه، خيلـى فرمايش متينى اسـت. اگر به قرآن و سـنت هـم مراجعه كنيـم، مؤيدات 
فراوانـى بـراى ايـن فرمايـش مى بينيم. بسـيارى از آيـات قرآن آيـات تاريخى اند كـه عبرت و 
درس گيـرى را مي آموزنـد. حضـرت على)عليه السـام( بـر تاريـخ تكيـه دارد و مى فرمايـد من 
چـون تاريـخ مى دانم مثل اين اسـت كه با امت هاى گذشـته زندگـى كرده ام. برخـى از بزرگان 
مي گوينـد كسـى كـه تاريـخ بخوانـد مى تواند انسـان ده هزار سـاله باشـد و كسـى كـه تاريخ 
نداند، مثل كودك چندسـاله اسـت و در محـدوده علم خودش گام برمـى دارد. اگر تاريخ ندانيم، 
حتي ممكن اسـت در شـناخت ائمه)عليهم السام( هم دچار مشكل شـويم و نتوانيم واقعيت و 
عينيت آنان را تشـخيص دهيم؛ اما با روش هاي تاريخي، مثل زمان شناسـي، مكان شناسـي و 

حتي مخاطب شناسـى، موضـوع هر يك از ائمه)عليهم السـام( را بررسـى مى كنيم. 
 مثالً شايد بحث تقيه در ميان باشد. 

اسـتاد: از همين فرمايش شـما اسـتفاده اي بكنم؛ اگر از تاريخ استفاده نكنيم، در فقه هم دچار 
نقصـان مى شـويم. يكـى از اركان برخى از اجتهادات فقهى، مسـائل تاريخى اسـت؛ بايد زمان 
و مـكان ائمـه را بشناسـيم و بدانيـم كـه حديث در چه فضايـى، مكه يا مدينه يا كوفـه و براي 
چه مخاطبى صادر شـده اسـت. اين فضاها ممكن اسـت تأثير بگذارد؛ متأسـفانه در حوزه ها به 
تاريـخ اهميـت نمى دهند و آن را مطالعاتى قلمداد مى كنند. كسـاني هسـتند كه ممكن اسـت 
به اجتهاد هم رسـيده باشـند، اما تاريخ ائمه)عليهم السـام( را به اشـتباه صد سـال اين طرف و 
آن طـرف مى گوينـد، زمان را تشـخيص نمى دهند، عباسـيان و امويان را تشـخيص نمى دهند 
و سـامانيان را با ساسـانيان اشـتباه مى كنند. چنيـن افرادي طبيعتاً در فهـم احاديث هم ممكن 
اسـت دچار مشـكل شـوند؛ پرهيز از اين اشـتباه ضرورت بسـيار مهمى اسـت. هرچقدر ما به 
تاريـخ بي توجهيـم، مستشـرقان توجه دارند و با روشـمند بودنشـان يافته هاى جديدشـان را به 
مـا القـا مى كننـد. وهابيت هم، در اليـه قوى تر خـودش، روى ريزبه ريز مسـائل تاريخى ما كار 
مى كنـد و بـا سـاح تاريخ پيـش مى آيـد. مرزهاى تاريخـى ما نيـز مرزهاى متزلزلى اسـت و 
بايـد تقويـت شـود. ما نيـز بايد قوى شـويم تا بتوانيـم در مقابل آنـان كار كنيم. شـايد يكى از 
بهتريـن موارد كشـف رضـاى امام زمان همين بحث هاى تاريخى باشـد كه مى تواند شـبهات 

بزدايد.  را 
 از سـويی بحث بومى سـازى و حوزوى سـازى تاريخ را مطرح كرديد و از سويی 
ديگـر تاريـخ را علمـی می دانيد كـه با عقـال كار دارد نـه فقط با متدينـان؛ چطور 

مى شـود اين دو مسـئله را جمع كرد؟
اسـتاد: ابتـدا متذكر شـوم كـه عقا در مقابـل متدينان نيسـتند و متدينان هم ممكن اسـت 
عقـا باشـند. متديـن بـا توجـه به اينكـه به يك بـاور كامـى معتقد اسـت و خـود را موظف 
بـه پايبنـدي بـه آن بـاور و دفـاع از آن مي داند، مراد اسـت. تاريـخ با عقا سـر و كار دارد يعنى 
خـود را در چارچـوب كامـى خاصى محصور نمى كنـد و فراتر از يك ديـن و يك كام بحث 
مى كنـد. زبـان مشـترك عقا اسـت. از آنجا كـه ما دين و مكتبمـان را عقانـى مى دانيم، كه 
در جـاى خـودش ثابـت شـده اسـت، اگـر پـاى عقا يا عقـل را بـه مكتبمان بكشـانيم، ضرر 
نخواهيـم كـرد و نبايـد واهمـه داشـته باشـيم. برخى واهمـه دارند كـه طرح مسـائل تاريخى، 
عقايـد مـردم را بـا ترديـد روبه رو مي سـازد؛ ايـن افـراد در حقيقت نتوانسـته اند عقايد مـردم را 



بـه صـورت عقايـى و عقلى تثبيـت كنند. همچنيـن برخى 
از مسـائلي كـه بـه اسـم عقايـد بـه مـردم تزريـق شـده، در 
حقيقـت عقيده نيسـتند. برخـى از ايـن مطالـب، باورهايي اند 
كـه ائمـه در زمـان حضورشـان بـا آنهـا مبـارزه مى كردنـد و 
شـيعه را از ايـن مطالـب برحـذر مى داشـتند؛ اما وقتي سـايه 
ائمه)عليهم السـام( برداشـته شـد، عده اي افراد كم سواد اينها 
را رايج كردند و بدين شـكل اين پيرايه ها گسـترده تر شـدند؛ 
بـراي مثـال در محـور غلـو يـا مسـئله لعـِن اشـخاص مثل 
صحابـه، نـه لعن كلـى، مى توانيم از نظـر تاريخى ثابت كنيم 
كـه در عصر هيچ  يك از ائمه)عليهم السـام( لعن اشـخاص 
وجـود نداشـته اسـت، بلكـه مى توانيـم خافـش را ببينيـم. 
حضـرت على)عليه السـام( مى فرمايـد: آنـان را سـب نكنيد 
و بگوييد ان شـاءاهلل خدا هدايتشـان كنـد. در تاريخ نمي بينيم 
كـه يـك امام خليفـه اى از خلفاى ثاث يا صحابـى را با ذكر 

اسـم لعن كرده باشـد. 
 در خلوت ها چطور؟

استاد: در خلوت ها هم نداريم. 

 اسـرار آل محمـد يا چيزهايـى از اين قبيـل آيا از 
نيست؟ ائمه(عليهم السـالم) 

اسـتاد: اگـر دقت هايـى را كـه در احاديـث فقهـى بـه كار 
مي بريـم، در ايـن نـوع احاديـث هـم بـه كار گيريـم، متوجه 
مى شـويم كه وضعيت اين نوع احاديث چگونه اسـت. بيشـتر 
ايـن احاديث ضعيف اند؛ كسـى نمى تواند حديثى نشـان بدهد 
كـه يكـي از امامان، خلفا را با ذكر اسـم لعن كرده باشـد و آن 
حديـث بـر مبناى يـك كتاب رجـال، مثًا نجاشـى، صحيح 
باشـد. تاريخ نشـان بدهد، بسترشناسـى بكنيم، امام در مدينه 
و زيـر ذره بيـن بـوده اسـت. ايراداتي بر اصحاب امـام گرفتند، 
امـا نتوانسـتند از خـود امام نقطه ضعفـى بگيرند. اگـر امام در 
آن فضـا لعـن مى كـرد، تظاهرات وسـيعى عليه امـام صورت 
مى گرفت؛ زيرا در مدينه غلبه با طرفداران شـيخين اسـت نه 
شـيعه. اين گونه احاديث در كوفه درسـت شـده اسـت. كتاب 
سـليم بافته عده اى از شيعيان اسـت، كتاب معتبرى نيست و 
از نظـر تاريخى نمي شـود به آن اسـتناد كـرد. پايان نامه هايى 
نوشـته شـده و ثابت كرده اسـت كه از نظر تاريخى نمي توان 
بـه قضايـاى تاريخـى كـه فقـط در ايـن كتـاب آمده اسـت، 
اسـتناد كـرد. زمانـى در يكـى از شـهرها بين برخـى از علما 

اختـاف بـود كـه لعن افضـل اسـت يـا صلـوات؛ در نهايت 
پيـروزي از آن كسـاني شـد كـه لعـن را افضل مي دانسـتند. 
اين مسـئله جزو آموزه هاى ائمه)عليهم السـام( نيست، بلكه 
عـده اي غالـى و تنـدرو در كوفه اينها را به امام نسـبت داده اند 
و امـروز جـزو آموزه هـاى اصلـى مـا شـده اسـت. همچنيـن 
ائمه)عليهم السـام( تأكيد مي كردند معارفشـان پخش شـود، 
نـه فضائـل و معجزات و كرامـات؛ اما در مجالـس ما معمواًل 
بـه فضائل و كرامات پرداخته مى شـود. كسـى كه اهل تعقل 
باشـد، بـا كام امـام تعقل مى كنـد و از آن، اعجـاز و فضيلت 
او را درك مى كنـد. نهج الباغـه را بـه مخالفان نشـان بدهيد 
و بگوييـد ايـن خطبه و كام امام من اسـت؛ امامـي كه امير 
كام اسـت. محتـواى كامـش را ببينيـد اينكـه در توحيد و 
نبـوت و معـاد چه مى گويـد. عالمى مى گفت دوسـت دارم به 
بهشـت بـروم، نه بـراي حورالعيـن و نعمت هاى مـادى، فقط 
بـراي اينكه نهج الباغه را از زبان حضرت على)عليه السـام( 
بشـنوم. صحيفـه سـجاديه، رسـاله حقـوق يـا احاديـث امام 
صادق)عليه السـام( نيـز همين طـور اسـت. اينهـا را ترويـج 

نكرده ايـم؛ چـون درگيـر بـا مسـائلي بوده ايـم كـه اگـر هـم 
مـورد نظر ائمه بوده، اصل نبوده اسـت و ائمه)عليهم السـام( 
آنها را اصلى ترين وسـيله گسـترش معارفشـان نمى دانستند. 
نكتـه اي را عـرض كنـم كـه گنـج عظيمـى اسـت و مـا از 
آن غافـل مانده ايـم. شـبهات آينـده شـبهات تاريخى اسـت 
و قهرمـان ايـن عرصـه نـه فيلسـوفان اند، نـه فقهـا و نـه 
متكلمـان؛ چـون زبـان اينها درون گروهى اسـت. كسـى بايد 
در ايـن عرصه بيايد كه زباِن فراگروهى داشـته باشـد و بتواند 
بـه مقابلـه بپـردازد. مى توانيـم ايـن مسـئله را در راه دفـاع از 

اهل بيـت و زدودن شـبهات كارآمـد كنيـم. 
 در حـال حاضـر تاريـخ در حوزه مسـئله و درسـی 
جانبـى اسـت؛ امـا بـه نظـر می رسـد طلبه هـاـ  در 
هـر گروهـى كه هسـتند، چه كسـانی كه بـه صورت 
خـاص در تاريـخ كار مى كنند يا كسـانی كـه دروس 
ديگـرى مى خواننـد ـ بايـد بـه ابـزار علـم تاريـخ 
مسـلط باشـند. چـه مسـير و سـير مطالعاتـى را به 
آنـان پيشـنهاد می كنيـد تـا بـه آن ابـزار تاريخـى 

شـوند؟ مسلط 
اسـتاد: ديگر زمان اينكـه تاريخ را مطالعاتى بدانيم گذشـته 

اسـت. خواندن تاريخ، حتي در سـطوح باال، به اسـتاد نياز دارد. 
در كاس هـاى مـا كسـانى بودند كه شـايد در فقـه، كام يا 
فلسـفه مجتهد بودند و بـا نگاه نقلى به تاريـخ وارد كاس ها 
شـدند و فكـر مى كردند كـه مى شـود گذراند؛ اما بعـد از يك 
تـرم احسـاس كردنـد كـه نيـاز دارند؛ يعنـى  فهميدنـد هنوز 
چيـزى بـه دسـت نياورده انـد. ايـن ترم هـا حـدود پنـج هزار 
صفحـه مطالعاتـى دارد؛ يعنـى بـراي هر جلسـه بايـد صد يا 
دويسـت صفحـه را مطالعـه كنند تا سـر كاس بحث كنيم. 
بـا ايـن برنامه متوجه شـدند كه تـا حاال چيزى نمى دانسـتند 
و در تاريـخ عوام بودند. اين مسـئله درباره همه صادق اسـت؛ 
يعنـى هر كسـى در هـر علمى كه متخصص اسـت، فقط در 
همان علم تخصص دارد و ديگر اين آموزه كهنه شـده اسـت 
كـه كسـى كه متخصـص در فقه باشـد در همه علـوم ديگر 
مبانـى را دارد. مبانـى هـر علـم با علـم ديگر متفاوت اسـت. 
تلقـى مـا اين اسـت كه كسـى كه اصـول فقه خوانده باشـد، 
مى توانـد در هـر علمـى مجتهـد شـود و كسـى كـه اصـول 
فقـه نخوانـده باشـد، در هيچ علمـى نمى تواند مجتهد شـود؛ 

ايـن از بديهى تريـن اصول باطل شـده اسـت. بايد در سـطوح 
بـاال بـه ضـرورت علم تاريخ برسـيم؛ حتـي اگـر بخواهيم از 
مكتبمـان دفـاع كنيـم؛ يعنى اصًا دفـاع از مكتـب منوط به 
ايـن اسـت كه تاريـخ را به صورت روشـمند بياموزيـم وگرنه 
عقـب مي افتيـم. وهابيـت در خيلـى از مسـائل از نظر علمى 
مـا را دور مى زنـد و الزم اسـت مـا بـه ايـن سـاح ها دسـت 
پيـدا كنيـم؛ تاريخ هنوز پرسـتيژ نـدارد. اين ايده كـه تاريخ را 
مطالعاتى و بي نياز از اسـتاد بدانيم، خيلي بسـيط اسـت؛ البته 
اسـتادهاى تاريخ هم بايد سطحشـان را باالتـر بياورند. قبول 
دارم كـه خيلـى از اسـتادان تاريـخ از نسـل قديم انـد و روش 
ندارنـد. بعضـي از ايـن اسـاتيد نمي داننـد روش چيسـت و با 
هميـن ديـد با تاريـخ برخورد مى كننـد. زماني از سـر ناچارى 
بـراى كسـانى كه فرصـت ندارند، به خصوص كسـاني كه در 
شهرسـتان ها هسـتند و نمي توانند اسـتادان قوى ببينند، سير 
مطالعاتـى تنظيم كرديم و در سـايت گذاشـتيم. براي مطالعه 
جنبه هـاى مختلف تاريـخ، مثل تاريخ جاهليت، تاريخ اسـام 
و تاريـخ تمـدن، چند كتاب معرفى كرديم؛ اما از سـر اضطرار، 
تـا عاقه منـدان با بعضـى از كتاب هاى روشـمند در مقوالت 

مختلف آشـنا شوند. 

دیگر زمان اینکه تاریخ را مطالعاتى بدانیم گذشته است. خواندن تاریخ، حتی در سطوح باال، به استاد نیاز دارد. در کالس هاى ما کسانى 
بودند که شاید در فقه، کالم یا فلسفه مجتهد بودند و با نگاه نقلى به تاریخ وارد کالس ها شدند و فکر مى کردند که مى شود گذراند؛ اما بعد 

از یک ترم احساس کردند که نیاز دارند؛ یعنى  فهمیدند هنوز چیزى به دست نیاورده اند. 

٩٧



يكـى از مقوالتـى كه ضـرورت دارد و بايد وارد حوزه هاى علميه شـود، بحث تاريخ علم اسـت؛ 
تاريـخ علـم بـه صـورت كلـى و تاريـخ علم خـاص. فقهاى ما بايـد تاريخ علـم فقـه را بدانند؛ 
بداننـد مكتـب جبـل عامل و حله چيسـت و تأثيـر و تأثر اينها بـر يكديگر چيسـت. اگر قواعد 

تاريـخ علـم را بدانند در آن علم مسـلط تر مى شـوند. 
مسـئله ديگـر ايـن اسـت كـه تخصص هـا بايـد جزئـي و ريز بشـوند؛ زيـرا علم تاريخ شـعب 
مختلف و فراواني دارد. متخصص در كل تاريخ نداريم و نمى توانيم داشـته باشـيم، همچنين در 
كل تاريخ اسـام نداريم و نمى توانيم داشـته باشـيم؛ حتي متخصص در تاريخ تشـيع نداريم و 
نمى توانيم داشـته باشـيم. تخصص ها بايد ريز شـود، مثًا ممكن اسـت كسي متخصص امام 
صـادق باشـد؛ بنابرايـن بايد موضوعات تاريـخ را تخصصى و ريز تعريف كنيـم و پيش بياييم. 
 بـه شـيوه هاى مختلـف مى شـود بـه تاريـخ پرداخـت، مثـًال تاريخ روزشـمار، 
تاريـخ اشـخاص، تاريـخ اقـوام يـا تاريـخ تمـدن يـا كشـور. اگر ممكن اسـت 

اقسـام تاريـخ و ضـرورت و فايـده هـر كـدام را بگوييد. 
اسـتاد: محورهـاى كان تاريخ عبارت اند از: تاريخ اسـام، تاريخ باسـتان، تاريـخ ايران، تاريخ 
تشـيع، تاريخ معاصر، تاريخ تمدن اسـامى، تاريخ شـفاهى، مباحث نظرى تاريخ مثل فلسـفه 
تاريـخ، تاريـخ علـم و قواعـد تاريـخ علـم. تاريخ شـعب مختلفـى دارد كـه با تاش دوسـتان 

ان شـاءاهلل در آينـده دانشـكده ها و دانشـگاه هاى تاريخ راه اندازى مى شـوند. 
 علـم تاريخ چـه جايـگاه و اهميتى براى طـالب، به خصوص جامعـه المصطفى 

و طالب خارجـى، دارد؟
اسـتاد: تاريـخ اهميت فراوانـى دارد و از اين جهت كه گـروه تاريخ و در كل جامعه المصطفى، 
بيشـتر با طاب غير ايرانى سـر و كار دارد كه وضعيت تاريخ در كشورهايشان با وضعيت تاريخ 
در ايـران متفاوت اسـت، رشـته تاريـخ در اينجا اهميت فوق العـاده اى پيدا مى كند. شـايد از 25 
مليت در اينجا طلبه داشـته باشـيم كه تاريخ در برخي از اين كشـورها، به خصوص كشـورهايى 
كـه خيلـى آكادميك اند، جزو رشـته هاى برتر علوم انسـانى اسـت و برخى از رشـته هاى علوم 
اسـامى يا انسـانى ما، مثل علوم قرآن، فلسـفه يا كام، در آن كشـورها مطرح نيستند. تاريخ، 
برخـاف كام و حديـث و علـوم قـرآن، برون گروهـى و ابـزاري بـراي صحبت بـا همه عقا 
اسـت، نـه فقـط گروه متدينـان؛ از اين رو طـاب خارجى كه از گرايش هـاى مختلف اند، وقتي 
بـه كشورشـان برمى گردنـد مى توانند با ابـزار تاريخ با ديگران صحبت كنند. متأسـفانه پيش تر 
رويكردي خالي از روشـمندى و علمى نگرى به تاريخ داشـتيم و معمواًل تاريخ را در امثال نقل 
فضائـل، مناقـب و اينهـا منحصر كرده بوديـم. به اصطاح مـواد داريـم، اما ابـزار نداريم؛ مثل 
كسـى كه كلى مصالح سـاختمانى داشته باشـد، اما طراحى نداشته باشـد؛ از اين جهت انسجام 
و طراحى مشـخصى نداشـتيم. نكته ديگر اينكه وهابى ها و مستشـرقان درباره تاريخ بسيار كار 
كرده انـد و از آن طريـق شـبهات را بـه جامعه جهانى وارد مى كنند؛ بنابرايـن اين طاب بايد به 
علم روز مسـلح باشـند كه بتوانند شـبهات را پاسـخ بدهند. ما بايد هدفمند كار مى كرديم: هم 
طلبگى و هم روشـمند. بايد هر دو را مى داشـتيم؛ زيرا كشـورهايى كه با آنها سـر و كار داريم، 
گاهـى از نظـر فكـرى و فرهنگى نقيض هسـتند؛ برخي خيلى تند و برخـي ديگر خيلى كند. 

حـدود چهارده سـال از تشـكيل گـروه تاريخ مي گـذرد. از صفر تـا صد اين گروه داخلي اسـت؛ 
يعنـى تمـام برنامه هـاي آن در داخـل خـود حـوزه، خـود جامعه المصطفى چيده شـده اسـت. 
مؤسسـات ديگر، مثل مؤسسـه امام خمينـى يا باقرالعلوم، يك رشـته آماده را گرفتنـد؛ اما ما از 
ابتـدا اقتضـاى طلبگـى، اقتضـاى قم بودن، اقتضـاى طلبه خارجى بـودن و ارتباطاتـى كه اين 
رشـته با رشـته هاى ديگر دارد را بررسـى كرديم و سـپس واحدها را تنظيم كرديم. حاصل اين 
چهـارده سـال، يـازده رشـته در مقاطع مختلف اسـت. در مقطع عمومـى تاريخ اسـام را داريم 
كـه تمام مسـائل مربوط به تاريخ اسـام را، در حدود هفتاد واحد تخصصـى، در بر مي گيرد. در 
مقطع ارشـد و دكتري، برخاف جاهاى ديگر، تاريخ اسـام نداريم، بلكه آن را به چهار رشـته 

تخصصـى تاريـخ تشـيع، تاريـخ اهل بيـت، تاريخ معاصر جهـان اسـام و تاريخ تمدن اسـام 
تجزيـه كرديـم؛ يعنـى ما بـراى اولين بار، در اينجا در دو رشـته سـطح چهار تخصصـى داريم 
كـه حـوزه نـدارد: »تاريخ اهل بيـت« و »تمـدن اسـامى در دوره معاصر«. تاريـخ اهل بيت به 
صـورت آكادميـك بـراى اولين بـار در اين گروه و در قالب يك رشـته تحصيلـي و نه گرايش، 
تشـكيل شـده اسـت و 32 واحد تخصصى دارد كه به شـكل روشـمند و علمى ارائه مي شـود. 
تاريـخ معاصـر جهـان اسـام نيز بـراى اولين بار در اين گروه ارائه شـده اسـت. تاريخ تشـيع و 
تاريـخ تمـدن اسـامى در جاهـاى ديگر هـم تدريس مي شـود، اما واحدهـا در اين گـروه فرق 

دارند و بومي سـازي شـده اند. 
تـا كنـون نزديك به دويسـت دانش پژوه داشـتيم و تأكيدمان بر سـطح چهار و دكترى اسـت. 
دقـت فراوانـى مى شـود كـه رسـاله ها، هفتـاد پايان نامه ارشـد و حـدود پنجاه تحقيـق پايانى، 
پاسـخ گوي ضرورت هـا و نيازهـا باشـند. پايان نامه هاى ارشـد ما سياسـتگذارى شـده اند؛ يعنى 
هـر پايان نامه هـا قطعـه اى از يك پازل اسـت، مثًا تاريخ تشـيع در كشـمير يا مناطق مختلف 
ديگـر. ايـده مـا ايـن بـوده كه عصـاره تحصيـل طلبـه در پايان نامـه اش باشـد و به مـا فايده 
برسـاند. مـا اطـاع كاملي از كشـور همه اين طـاب نداريم و اگـر بخواهيم آگاه شـويم كار و 
هزينـه زيـادي مي طلبد؛ بـر همين اسـاس پايان نامه ها را به سـمت نيازهاى منطقه اى سـوق 
داديـم و خواسـتيم در آن زمينـه كار كننـد كه با ايـن روش، با خرج اندك، طلبـه پايان نامه اش 
را بر اسـاس عاقه اش مي نويسـد و براي جامعه المصطفى و كشـورمان قابل اسـتفاده اسـت؛ 
بـراي مثـال طلبه تحقيق خوبي درباره تاريخ تشـيع در كشـورهايي مثل كشـمير، افغانسـتان، 

پاكسـتان و. . . ارائـه مي كند. 
يكـى از ويژگى هـاى گروه تاريـخ توليد يك مجله دانش پژوهى و دو مجله علمى وزين اسـت. 
تنهـا مجلـه علمى و پژوهشـى جامعه المصطفـى، به نام تاريـخ پژوهش نامـه مطالعات جهان 
اسـام يـا مطالعـات تاريخى جهان اسـام، متعلق به اين گروه اسـت كه تاكنون سـه شـماره 
از آن ارائـه شـده اسـت. مجلـه قديمى ديگـرى به نام سـخن تاريخ داريم كـه علمى ترويجى 
اسـت و حدود بيسـت شـماره از آن عرضه شـده اسـت. شـماره اول مجله دانش پژوهى نيز از 
چـاپ خـارج شـده اسـت. ايـن مجات تأثيـر خوبي بر هويت بخشـى بـه طـاب و اعتماد به 

نفس آنان گذاشـته است. 
فعاليـت ديگـر اين گـروه در فضاي مجازي اسـت. سـايت »سـخن تاريخ« شـايد بزرگ ترين 
سـايت تخصصـى ايـران باشـد. ايـن سـايت حـدود دو سـال و نيم اسـت كه تشـكيل شـده 
و در طـى ايـن دو سـال و نيـم بيـش از 600 هـزار بازديـد داشـته اسـت؛ در حـال حاضـر نيز 
روزانـه حـدود دو هـزار بازديـد دارد. ايـن پايـگاه مجازي بسـيار منضبط اسـت و مي تواند معيار 
خوبـى براى سـايت هاى علمى باشـد. سـخن تاريـخ تقريباً بـراي عاقه مندان بـه بحث هاي 
تاريخي، به خصوص تاريخ نويسـان حوزوى ، مركزيت پيدا كرده اسـت. در اين سـايت كارهاى 
طـاب و اسـاتيد را پوشـش مى دهيـم و تأكيـد داريم كه آثـار افراد معمـم را حتمـاً ارائه كنيم 
كـه مشـخص شـود تاريخ در حـوزه در حال رشـد اسـت. يكـى از مهم ترين ويژگى هـاى اين 
سـايت ويژه نامه هايـي دربـاره ائمه)عليهم السـام( اسـت؛ مقـاالت علمـى خوبـى كـه درباره 
ائمه)عليهم السـام( بوده، به صورت ويژه نامه هايي مسـتقل در دسـترس هستند. كار جالبي هم 
در سـايت شـده كـه از آقـاى قرائتى الهـام گرفته ايم؛ ايشـان مى گفت چرا حوزه علميه سـايت 
خنـده نمى گـذارد. با اين نگاه بخش »شكرسـتان تاريخـى« را ايجاد كرديـم كه با لطيفه هاى 

تاريخـى جذابيت سـايت را افـزون مى كند. 
 در انتخاب استادان چه روشى داشته ايد؟

اسـتاد: يكـى از سياسـت هاى ما تنوع اسـاتيد بوده اسـت. در اين چهـارده سـال از حدود صد 
اسـتاد، از مناطـق و نهادهـاي مختلـف و بـا ديدگاه هاي گوناگون و در سـطوح متفـاوت، بهره 

برده ايم. 



راه ®ا
  مرورى کوتاه بر فعالیت هاى آموزشى پژوهشى تاریخ در حوزه

اشاره
در سـال هاى اخیـر توجـه بـه تاریخ در حوزه هاى علمیه توسـعه کیفى و کمى چشـمگیرى داشـته اسـت و ضـرورى مى نماید که 
طـالب گرامـى از کارهـاى ارزنده اى کـه گروه هاى متعدد تاریـخ انجام داده انـد مطلع بـوده و بهره مند گردند لذا در نوشـته حاضر 
از میـان 14 گـروه تاریـخ فعـال در حـوزه علمیـه قم چند گـروه فعـال را معرفـى مى نماییم باشـد تا چـراغ راهـى را برافروخته  

باشیم. 

٩٩



انجمن تاريخ پژوهان
(the society of history researchers / معهد الباحثين فی علم التاريخ)

معرفى انجمن تاريخ پژوهان
انجمن تاريخ پژوهان يكى از انجمن هاى علمى اسـت كه در سـال 1382 از معاونت پژوهشـى 
حـوزه علميـه قم مجـوز فعاليت دريافت نمود و اولين انجمنى بود كه در حوزه علميه تشـكيل 
شـد. هدف از تشـكيل انجمن، شناسـايى تاريخ پژوهان حوزوى، تقويت و توسـعه دانش تاريخ 
در حوزه هـاى علميـه، ارتباط گسـترده صاحب نظـران و تاريخ پژوهـان با هم، ارتبـاط و تعامل 
تاريخ پژوهـان حـوزه بـا مراكـز تاريخـى داخلـى و خارجـى، انجـام فعاليت هاى علمـى زمين 
مانـده در ز مينـه تاريـخ، فراهـم آوردن زمينه دانـش افزايـى تاريخ پژوهان، زمينه سـازى براى 
ايجـاد زيـر شـاخه هاى علم تاريـخ در حـوزه و مراكز علمى دانشـگاهى، پشـتيبانى واقع بينانه 

معنـوى و مـادى از اهـل تاريخ و بسـيارى از امور ديگر مى باشـد. 
www. shr. ir .2 www. shr. org. ir .1 :سايت

ضرورت تأسيس:
انجمـن تاريخ پژوهـان در كنـار ديگـر انجمن هـا بـراي توجـه بيشـتر محققـان بـه مباحـث 
تاريخـي، بـه ويـژه تاريخ اسـام و تاريخ معاصر تشـكيل شـد و براي رسـيدن بـه هدف هاي 
خويـش، وظايفي بر عهده گرفته اسـت كه برخـي از آنها عبارتند از: تشـكيل گردهمايي هاي 
علمـي، شناسـايي پژوهش گـران رشـته تاريـخ و اطاع رسـاني بـه آنـان، ايجاد همـكاري با 
انجمن هـا و مراكـز علمـي داخـل و خـارج از كشـور و زمينه سـازي بـراي حضـور اعضـا در 

مجامع علمـي و بين المللي. 
انجمن تاكنون 6 مجمع عمومى برگزار كرده است:

فهرست برخی فعاليت هاى انجمن تاريخ پژوهان:
الف) همايش ها

1. برگزارى دو همايش بين المللى تشيع و خاورشناسان
2. همايش توليد علم و نظريه پردازى در تاريخ

3. برگزارى نكوداشت استاد على دوانى
4. برگزارى همايش سيره و زمانه امام موسى كاظم عليه السام

5. برگزارى همايش سيره و زمانه امام جواد عليه السام در حال انجام
ب) نشر

1. انتشار 25 شماره فصلنامه تاريخ پژوهان 
2. انتشار 7 شماره خبرنامه )كتيبه(

3. انتشار 8 جلد كتاب تشيع و مستشرقان
4. انتشار 3 جلد تاريخ در گذرگاه نقد و انديشه

5. انتشار يك جلد مجموعه مقاالت ويژه كنگره استاد على دوانى 
6. انتشار ويژه نامه كنگره استاد على دوانى با همكارى سروش

7. انتشار 2 جلد مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم عليه السام
ج) ديگر برنامه ها

1. شناسـايى بيـش از 200 نفـر از تاريخ پژوهان حوزوى بـرادر و خواهر و ارتباط با بيش از 700 
نفر از اسـاتيد تاريخ در دانشـگاه ها و مراكز علمى كشـور مى باشد. 

د) همكارى هاى علمى:
1ـ انجمن هاى علمى

 )انجمـن مطالعـات سياسـى، انجمـن اديـان و مذاهـب، انجمـن قرآن پژوهى، انجمـن زنان 
پژوهش گـر تاريـخ در تهـران(

2ـ مراكز تاريخى
)مركـز تخصصـى تاريـخ اسـام حـوزه علميـه، گـروه تاريـخ مجتمـع آمـوزش عالـى امـام 

خمينـى)ره(، گـروه تاريـخ موسسـه آموزشـى و پژوهشـى امـام خمينـى )ره(، گـروه تاريـخ 
پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه و پژوهشـكده تاريـخ و سـيره اهـل بيـت عليهم السـام(

3ـ مراكز حوزوى
)جامعـه  المصطفـى العالميه، معاونت پژوهش مجتمـع آموزش عالى امـام )ره(، مركز مديريت 
حـوزه علميـه قـم، معاونـت پژوهش حـوزه علميه، كتاب سـال حـوزه، دبيرخانـه نهضت نرم 
افـزارى و توليد علم، مدرسـه دارالشـفاء و فيضيه، جامعه الزهراء، دفتر تبليغات اسـامى، مركز 
تحقيقـات كامپيوتـرى علـوم اسـامى، پژوهشـكده تاريخ و سـيره اهل بيت عليهم السـام، 

موسسـه شيعه شناسـى، مركز شـيعه شناسـى وابسـته به آيت اهلل مكارم شـيرازى(
4ـ نشريات

)تاريخ در آيينه پژوهش، سـخن تاريخ، تاريخ اسـام، نشـريه شيعه شناسى، مطالعات تاريخى، 
مطالعات اسـامى، نشـريه موسسه فرهنگى هنرى قدس، نشـريه تاريخ تمدن اسامى(

5ـ كتابخانه ها
)كتابخانـه ملـى، مجلـس شـوراى اسـامى، تاريخ ايـران و اسـام، كتابخانـه تخصصى فقه 
و حقـوق، كتابخانـه تخصصـى علـوم قـرآن و حديـث، كتابخانـه آسـتانه مقدسـه، كتابخانه 

حضرت آيـت اهلل گلپايگانـى(
6ـ  مراكز خارجى

)كانون معنويت ايران در آلمان(

گروه تاريخ موسسه امام خمينى(ره)
مقدمه

رشـته تاريـخ در حـوزه علـوم انسـاني در شـمار رشـته هاي مـادر و بـا رشـته هايي چـون 
جامعه شناسـي و علوم سياسـي مرتبط اسـت. چنانكه در حوزه  علوم ديني، در عمق بخشـيدن 
بـه مطالعـات كامي، تفسـيري و حتـي فقهي بسـيار تأثير گذار اسـت. بدين لحاظ، در سـال 
1369 و پـس از تاسـيس بنيـاد فرهنگـي باقر العلوم عليه السـام، اولين گروه تاريِخ موسسـه 
راه انـدازي شـد كـه مي تـوان آن را اوليـن گـروه تاريـِخ شـكل گرفتـه در حـوزه علميـه نيـز 
دانسـت؛ چـرا كـه پيـش از آن، معمـوال فعاليت هاي علمـي در حـوزه تاريخ، به شـكل فردي 

انجـام مي شـد و ديگـر گروه هـاي تاريـخ در حـوزه علميـه، در سـالياِن بعد شـكل گرفت. 
اهداف:

آمـوزش دانـش تاريخ و شـاخه هاي آن، به منظـور تربيت دانش  پژوهاني مسـلّط به روش هاي 
علمي و نوين اين رشـته. 

1. ايجـاد بسـتر الزم بـراي تبييـن صحيـح و عبرت آموز تاريخ اسـام و تشـيع در چهار چوب 
تربيـت محققـان و متخصصان آگاه بـه دانش تاريخ و مباني اسـامي. 

2. تدوين متون علمي مورد نياز در حوزه تاريخ اسام و تشيع. 
3. عمق بخشيدن به پژوهش هاي تاريخي با هدف پاسخ گويي علمي به شبهات تاريخي

فعاليت هاي پژوهشی 
بررسـى آن دسـته از فعاليت هاي پژوهشـي اسـاتيد و دانش آموختگان گروه تاريخ كه توسـط 

موسسه منتشر شـده، عبارتست از:
الف. كتاب ها

1. آثار شيعيان امامى در تراجم و رجال، سيد محمد حسينى مير عبداللهى. 
2. آذرخش كربا، غامحسن محرمي )تقرير مباحث استاد مصباح يزدى(، 

3. تاريخ تشيع از آغاز تا پايان غيبت صغرا، غام حسن محرمى،
4. امير المؤمنين و َملِك؛ دو واژه و دو فرهنگ، حامد منتظرى مقدم، 

5. بررسي تاريخي صلح هاي پيامبر صلى اهلل عليه و آله،  حامد منتظري مقدم
6. انقاب كربا از ديدگاه اهل سنت، عبدالمجيد ناصري،

7. زمينه و پيشينه جنبش اصاحي در افغانستان، عبدالمجيدناصري. 
8. مشاهير تشيع در افغانستان ج 1و 2، عبدالمجيد ناصري، 



9. انقاب كربا از ديدگاه اهل سنت، عبدالمجيد ناصرى
10. بررسـى تاريخـى اسـام و بـرده دارى با تأكيد بر سـيره 

معصومـان عليهم السـام، عبدالرضـا عرب ابـو زيدآبادى،
11. تأثير اسـام بـر اروپاي قرون وسـطي، مونتگمري وات، 

حسين عبدالمحمدي.  ترجمه: 
12. تاريـخ قيام و مقتل جامع سيدالشـهداء عليه السـام، زير 

نظر مهدى پيشـوائى و گـروه تاريخ. 
نقـي  علـي  در عصـر غيبـت،  و سياسـت  13. مرجعيـت 

جلـد(،  4( ذبيـح زاده، 
14. رهبران ديني در نهضت مشروطه، علي نقي ذبيح زاده. 

15. جريان شناسـى تاريخـى قرائت ها و رويكردهاى عاشـورا 
از صفويـه تـا مشـروطه )با تأكيد بر مقاتل(، محسـن رنجبر

16. نقش امام سـجاد عليه السـام در رهبري شيعه، محسن 
رنجبر. 

17. جنگ هـاي ارتـداد و بحران جانشـيني پيامبـر صلي اهلل 
عليـه وآلـه. علي غـام يدهقي. 

18. راز داران حريم اهل بيت عليهم السام، جواد سليمانى. 
19. نخسـتين گزارش مسـتند از نهضت عاشـورا )به تحقيق 

اسـتاد محمد هادى يوسـفى غروى، ترجمه جواد سـليماني(
20. سـازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه  عليهم السـام، 

ج 1 و 2، محمدرضا جباري. 
21. مجموعـه مقـاالت همايش مالك اشـتر نخعى، جمعى 

از نويسندگان
22. تاريـخ تحقيقـى اسـام )موسـوعة التاريخ االسـامى(، 

محمـد هـادى يوسـفى غروى. 

ب. مقاالت 168 مقاله توسـط اسـاتيد كار شـده 
و انتشـار يافته است 

ج. تشكيل كارگروه:
گـروه تاريخ بـا تشـكيل گروه هـاي كارورزي به امـر تربيت 

محقـق اقـدام نموده اسـت كـه عبارتند از:
ـ كارگروه تاريخ ائمه

ـ كارگروه تاريخ تشيع اثنى عشرى
د. انتشار فصلنامه:

فصلنامـه »تاريخ در آينه پژوهش« پـس از ماهنامه معرفت، 
اولين فصلنامه تخصصي موسسـه اسـت كه از سـال 1381 
تا كنـون در حـال انتشـار بـوده و تعـداد شـماره هاي آنـ  بـا 

احتسـاب چهـار پيش شـمارهـ  بـه 39 عدد مي رسـد. 

هـ. طرح هاى پژوهشی در حال اجرا
يكـي از مهم ترين طرح هاي پژوهشـي اين گـروه كه پس از 
قريب به هشـت سـال كار پژوهشـي و با همكاري تعدادي از 
محققان داخل و خارج از موسسـه منتشـر شـد، كتـاب تاريخ 
قيـام و مقتـل جامع سـيد الشـهداء عليـه السـام در دو جلد 
اسـت كه بحمد اهلل با اسـتقبال فراوان جامعـه علمي و ديني 
مواجـه شـد و ضمن سـه سـال، به چـاپ نهم رسـيد. پس از 

اتمـام ايـن طرح، بـا توجه به ضـرورت و خاء موجـود، طرح 
كاِن تاريـخ تشـييع اثني عشـري پي ريزي و تصويب شـد و 

هـم اكنون بخش هايـي از آن در حال اجرا اسـت. 

گروه تاريخ اسالم جامعه المصطفى
گـروه تاريـخ اسـام مدرسـه عالى فقـه و معارف اسـامى، 
در نيمـه دوم سـال 1382 بـر اسـاس تحـوالت جديـد و در 
راسـتاى طـرح كان اصاحـى بـه روز شـدن، تخصصـى 
شـدن و كارآمـدى مـدارس عالـى تابع المصطفـى صلى اهلل 

عليـه و آله تأسـيس شـد. 
اهداف تأسيس گروه

گـروه تاريـخ در راسـتاى تخصصـى كـردن علوم اسـامى 
اهـداف زيـر را دنبـال كرده اسـت:

1. آموزش تخصصى سـيره اهل بيت عليهم السـام و تاريخ 
اسـام بـه طـاب در كنار فراگيـرى فقه و معارف اسـامى 
بـا محوريت آشـنايى با منابـع تاريخ و مكاتـب تاريخ نگارى، 
روش تحقيـق در تاريخ، شـناخت ادوار مختلف تاريخ اسـام 

و سيره معصومان
2. پـرورش محقـق، مدرس، نويسـنده و كارشـناس در حوزه 

تاريخ اسـام، تشـيع و امامان عليهم السـام
عملكرد گروه از بدو تأسيس تا سال جارى

از آنجـا كـه گـروه تاريـخ اسـام از گرايش هـاى تخصصى 
رشـته ى فقـه و معـارف اسـامى به شـمار مى آيـد از اين رو 
در دو مقطع كارشناسـى ارشـد و دكترا، طاب واجد شـرايط 
و عاقه منـدان بـه تاريـخ اسـام را پذيرش نموده اسـت. از 
سـال82 تاكنون دوره كارشناسى ارشـد تاريخ به طور متناوب 
برگـزار شـده كه حدود سـيصد نقر از طـاب وارد ايـن دوره 
شـده اند و حـدود دويسـت و پنجاه نفـر ار طاب نيـز در اين 
مقطـع فـارغ التحصيـل شـده اند و هم اكنـون پنجـاه نفر در 
ارشـد گـروه تاريـخ اسـام مشـغول بـه تحصيل يـا تدوين 

پايان نامه هسـتند. 
و در مقطـع دكتـرى تاريـخ اسـام نيـز تاكنـون دو مرحلـه 
آزمـون و گزينـش طـاب برگـزار شـده اسـت كـه تا كنون 
سـيزده نفر در مقطع دكترى تاريخ اسـام پذيرش شـده اند، 
نه نفر مشـغول به تحصيل و تدوين رسـاله هسـتند و چهار 

نفـر از رسـاله دكتـرى خـود دفـاع كرده اند. 
فعاليت ها و عملكرد گروه تاريخ اسالم 

اهم فعاليت هاى پژوهشى و عملكرد گروه:
1. برگـزارى نشسـت هاى علمـى بـا همكاريـى معاونـت 
محتـرم پژوهـش ) از سـال 82 تاكنـون 40 عنوان نشسـت 
علمى تخصصى در حوزه تاريخ اسـام برگزار شـده اسـت. (
2. معرفـى موضوعـات نشسـت هاى علمـى و همايش هاى 
سـاالنه همـراه با معرفـى اسـاتيد و كارشناسـان متخصص 

در آن موضـوع؛
بـه  مربـوط  تحقيقـات  و  تاليفـات  مقـاالت،  ارزيابـى   .3
همايش هـا، نشـريات مدرسـه )زمـزم معارف،كوثر معـارف(، 

واحـد پاسـخ بـه سـواالت، حمايـت از محققان، شـركت در 
جلسـات شـوراى پژوهـش مدرسـه و. . . 

گـروه  تاريخ  اسـالم  مجتمـع آموزش عالـی  امام  
(ره ) خمينی  

وابسـته  به  جامعه  المصطفي  العالميه از سـال  1379 كار خود 
را شـروع  كـرده  و بـه تدريـج بـا فعـال سـاختن رشـته هاى 
مختلـف و جـذب اسـاتيد در گرايش هـاى مختلـف فعاليت 
رو بـه رشـدى داشـته اسـت. هـم اكنون  بـا  برگـزاري  هفت  
دوره  كارشناسـي  ارشـد و پنج  دوره  كارشناسـي  در رشته هاى 

مختلـف، دو دوره دكتـرى برگزار نموده اسـت. 
 اهداف و سياست هاى گروه

1. تـوان دفـاع صحيـح و منطقى و منطبق بـا روش تحقيق 
تاريخـى از سـاحت اسـام در بعد تاريخى

2. تـوان دفـاع صحيـح و منطقـى از مبانـى كامـى تشـيع 
مسـتند بـه گزاره هـاى تاريخـى

3. توانمنـد سـاختن دانش پژوهـان در پاسـخ بـه شـبهات 
مختلـف مطـرح درباره تاريخ اسـام و شـيعه در بعد تاريخى 
)مانند شـبهه غرانيق و شـبهه ايجاد شيعه بوسيله عبداهلل بن 

سـباى يهـودى و. . . (
4. شـناخت جايگاه واقعى   اسـام و تمدن اسـامى در ميان 

تمدن هاى بشـرى
5. شـناخت تشـيع به  عنوان يكى از تأثيرگزارترين گروه هاى 

اسـامى در طول تاريخ اسام
6. تجربه آمـوزى بـا بررسـى علـل پيدايـى، رشـد و سـقوط 

حكومت هـاى اسـامى در طـول تاريـخ اسـام
7. شـناخت انديشـه هاى اصاحـى برآمده از تفكـر تاريخى 

اسام
8. شـناخت جنبه هـاى گوناگـون تاريـخ اسـام بـه صورت 
رو شـمند در طـول تاريـخ و در عـرض جغرافيـا و در عمـق 

سياسـت و فرهنگ
9. دست يابى به عناصر توسعه بخش اسام

10. نشـر معـارف اسـام و اهـل بيـت عليهم السـام از راه 
معرفـى تاريـخ و زندگانـى آنـان به عنـوان انسـان هاى برتـر

فعاليت هاى آموزشى
»كارشناسـى«،  مقطـع  سـه  در  تاريـخ،  گـروه  هم اكنـون 
»كارشناسـى ارشـد« و »دكتـرى« دانش پـژوه جـذب نموده 
اسـت. دوره هـاى مختلـف آموزشـى بـه شـرح زيـر فعـال 

مى باشـد:
دوره كارشناسى

دوره كارشناسى گروه »كارشناسى تاريخ اسام« مى باشد. 
دانش پژوهـان بـا گذرانـدن  حـدود شـصت  واحـد تخصصي  
)عـاوه  بـر گذرانـدن  بيـش  از صـد واحـد دروس  عمومـي ، 
حـوزوي  و مشـترك ( بـه  فراگيري  تاريخ  اسـام  در سرتاسـر 
جهـان  اسـام  همچـون مركزخافـت  ايـران ، مصر و شـام ، 

١٠١



مغـرب  و اندلـس ، آسـياي  ميانـه  و قفقـاز، شـبه  قاره  و جنوب  شـرق  آسـيا مي پردازنـد، عاوه  
بـر آنكـه  در زمينه هـاي  ديگـر تاريـخ  اسـام  همچون شـناخت  عصر جاهلـي ، تاريـخ  پيامبر 
صلى اهلل عليه و آله، سـيره  معصومان  عليهم السـام، تاريخ  تمدن اسـامي ، تاريخ  آموزش  در 
اسـام ، تاريـخ  عثماني ، تاريخ  صفويه ، تاريخ  مطالعات  اسـامي  در غـرب ، جنگ هاي  صليبي ، 
تاريـخ  تشـيع ، جنبش هـاي  فكـري  دينـي  معاصـر در جهـان  اسـام  و جغرافيـاي  تاريخي  به  

گذرانـدن  واحدهايـي  بـا عناوين  فوق الذكر مشـغول  مي باشـند. 
مواد آموزشى اين مقطع را مى توان در چند زمينه تقسيم بندى كرد:

الف) مواد درسى پايه اى و پيرامونى:
 1. فلسـفه تاريخ 2. روش تحقيق و تحليل تاريخ 3. شـناخت مأخذ 4. تاريخ نگارى در اسـام 

5. متن خوانى 6. جغرافياى تاريخ 7. مستشـرقان و تاريخ اسـام

ب) مـواد مربـوط بـه نقل، تحليل و تحليـل حوادث سياسـى فرهنگى تاريخ 
اسالم:

 1. تاريـخ عصـر جاهلـى 2. تاريـخ اسـام 1 تـا 6 )12 واحـد كه به بررسـى حوادث سياسـى 
فرهنگـى از تولـد پيامبـر اكرم صـل اهلل عليه و آله تـا پايان صفويه مى پردازد( 3. تاريخ تشـيع 
4. تاريـخ فـرق و مذاهـب اسـامى )با تكيـه بر مذاهب فقهـى( 5. تاريـخ جنبش هاى فكرى 

و دينـى 6. تاريـخ جنگ هاى صليبى. 

ج) مواد مربوط به فرهنگ و تمدن اسالمى:
 1. تاريـخ تمـدن و فرهنـگ اسـامى 2. تاريـخ علـوم 3. تاريخ مرجعيـت و حوزه هاى علميه 

4. سـيره معصومين

د) مواد مربوط به تاريخ اسالم در گستره جغرافياى جهان اسالم:
1. تاريخ عثمانى 2. تاريخ اسـام در مصر و شـام 3. تاريخ اسـام در اندلس و مغرب 4. تاريخ 

اسـام در شـبه قاره هند و آسياى مركزى
دوره كارشناسى ارشد:

در مقطـع ارشـد چهـار رشـته »تاريـخ اهل بيـت«، »تاريخ تمدن اسـامى«، »تاريخ تشـيع« 
و»تاريـخ معاصر جهان اسـام« اسـت كـه  دانش پژوه  عـاوه  بر گذراندن  حدود شـصت  واحد 

دروس  عمومـي  و حـوزوي  بـه  فراگيري  آنهـا مي پردازد. 
معرفى طالب گروه:

دانش پژوهان از ملّيت هاي  مختلف  همچون افغانسـتان ، پاكسـتان ، هند، بنگادش ، كشـمير، 
سـريانكا، عراق ، يمن ، روسيه ،تاجيكسـتان ، آذربايجان ، ازبكسـتان ، تركمنسـتان ، گرجستان ، 
تركيـه ، تايلنـد، ميانمار، روانـدا، مالي ، مراكش ، ماداگاسـكار وكنگو مي باشـند. يادآور  مي شـود 
كه  سياسـت  گروه  بر ارزش  دادن  هر چه  بيشـتر به  دانش پژوهان  به  منظور رشـد و شـكوفايي  
اسـتعدادهاي  آنهاسـت  كه  در اين  راسـتا مي توان  به بهره گيري از توان ايشـان  در زمينه هايي  
همچـون تدريـس،  طرح هـاي  پژوهشـي  گـروه  مانند طـرح  تقويم  تاريـخ  و مديريـت  اجرايي  

نشـريه گروه  اشـاره نمود. 
فعاليت هاى پژوهشى:

نشست ها و همايش ها
در ايـن  نشسـت ها كـه  بـه  صـورت  سـخنراني  و ميزگـرد برگزار شـده اسـت اسـاتيدي  چون  
حجج  اسـام  پيشـوايي ، يوسـفي  غروي ، جعفريـان ، ناصري داودي ، سـليميان ، دكتـر الويري ، 
دكتـر رفيعى، صحتي  سـرورودي  و آقايان : دكتر اهلل  اكبري ، واسـعي ، جـوادى و صفري  حضور 

داشتند. 
تأليفـات  گـروه: تـا كنون  كتـب  زير كه  پوشـش  دهنده مواد درسـي  گروه  اسـت  بـا همكاري  

اسـاتيد گـروه  و بـا پشـتيباني  مركـز برنامه ريـزي  و تدويـن  متـون  جامعه المصطفى به  رشـته 
تحرير درآمده  اسـت :

كليات  تاريخ  و تمدن  اسامي : جناب  حجت  االسام  و المسلمين  محمدرضا كاشفي 
تاريخ  آموزش  در اسام : جناب  آقاي  حسن  حسين زاده  شانه چي 

مباني  جامعه شناسي : جناب  آقاي  مجيد كافي 
تاريخ  اسام  در مغرب : اندلس  توسط  استاد دكتر محمدرضا پاك 

تاريخ  اسام  در اندلس:  توسط  استاد دكتر محمدرضا پاك 
پايان نامه ها

نشريه
گـروه تاريـخ بـا همـكاري  معاونـت  پژوهـش  و مديريـت  محتـرم  مجتمـع ، مجلـه اي  علمى 
تخصصى با عنوان  »سـخن تاريخ «را راه اندازى نموده كه 10 شـماره آن منتشـر شـده اسـت. 
همچنين گروه، نشسـت هاى متعددى جهت آسيب شناسـى رشـته تاريخ انجام داده اسـت كه 

حاصل آن به شـرح زير اسـت:
 بى توجهى مسؤالن و مديران به نقش تاريخ در هويت سازى و احياء هويت ملت ها

 تاريخ به گونه اى با عقايد سازگار نيست و معموال عقايد را زير سؤال مى برد. 
 نقلى بودن و به نظر غير علمى بودن تاريخ )پرستيژ علمى نداشتن(

 نداشتن الگوهاى بزرگ در تاريخ به ويژه تاريخ تشيع
 سازگار نبودن تاريخ با تشيع در سير تاريخى و باورهاى تشيع

 معموال در امور مربوط به تشـيع، تاريخى ها دسـت اندركار نبودند وكار دسـت غيرتاريخى ها 
بود. 

 كاربـردى نبـودن تاريـخ، فايـده تحقيقات تاريـخ در بسـيارى از موارد صرفا علمى اسـت و 
كاربرد اجتماعـى ندارد. 

 كم رنگ بودن جايگاه تاريخ در حوزه و تأثيرگذارى كم اسـاتيد تاريخ در تصميم گيرى هاى 
حوزه، جامعه المصطفى و مجتمع آموزش عالى امام خمينى )ره(

 اهميت دادن به رشته هاى ديگر مثل كام، فلسفه، قرآن و حديث و. . . به خاف تاريخ
 كـم بـودن سـفرهاى علمـى طاب، بـا توجه به رشـته تاريخ كـه بهره مندى از سـفرها در 

دانش افزائى طاب بسـيار مؤثر اسـت
 نداشتن پايگاه اطاع رسانى نسبت به فعاليتها و برنامه هاى گروه

 ارتبـاط كـم بـا مراكـز علمـى خـارج از كشـور و عـدم آگاهـى از وضعيـت دانـش تاريخ و 
آن پژوهش هـاى 

 عدم امكان ارائه درس هاى متنوع با اساتيد مختلف به دليل كاهش ورودى ها
 عدم پذيرش ترجمه براى تحقيق پايانى و پايان نامه ها/ جاى تجديد نظر دارد. 

 محدوديت آزمون كارشناسى ارشد در برخى دوره ها
 ماهيت رشته هاى ديگر در جذب طلبه ها مؤثر است به خاف تاريخ كه جذاب نيست

 نقلـى بـودن تاريـخ كـه طلبـه را اشـباع نمى كنـد درحاليكـه رشـته هاى ديگر مثـل كام، 
فلسـفه و. . . نيازهـاى طلبـه را برطـرف سـاخته و اشـباع مى كند. 

 انسـجام و نظـم منطقـى حاكـم بـر رشـته هاى ديگر مثـل فلسـفه، منطـق، كام و. . . به 
تاريخ.  خـاف 

نشـان   نقـل اقـوال و ديدگاه هـاى متفاوت، مختلـف و محتمل در تحليل وقايع تاريخى كه
از عدم قطعيت در تحليـل تاريخى دارد. 

 كم آوردن تاريخ در رقابت با رشته هاى ديگر
 عدم ارائه الگوهاى ممتاز در تاريخ

 فاصله زياد سرفصل ها با اهداف طلبگى و نيازهاى منطقه اى )نگاه علمى و نگاه آلى به تاريخ(



گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
گـروه ديگـرى كـه فعاليت هاى پژوهشـى  قابـل توجهـى در زمينه تاريـخ انجام داده اسـت 
گـروه تاريـخ پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه مى باشـد. در ادامه به برخـى از كتاب هاى تحقيق 

و چـاپ شـده اين گـروه اشـاره مى كنيم: 
1. نقد و بررسي منابع سيره نبوي صلى اهلل عليه و آله

2. مسكويه، نامه، آثار و انديشه ها؛
3. صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست )جلد 1، جلد 2(، 

4. صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست )جلد 3(، 
5. فاطميان در مصر. 

6. دولت عثماني، از اقتدار تا انحال. 
7. فهرست المقاالت التاريخيه. 

8. دولت مماليك و نقش سياسي و تمدني آنان در تاريخ اسام. 
9. دولت امويان. 

10. دولت عباسيان؛
11. دولت حمدانيان. 

12. دولت ايوبيان. 
13. دولت زيديه در يمن. 

14. رويكرد »الصحيح« به سيره رسول خدا صلى اهلل عليه و آله. 
15. دولت سلجوقيان. 

16. نظام قضائي عصر صفوي. 
17. زمينه هاي پيدايش خافت فاطميان. 

18. دولت رسول خدا صلى اهلل عليه و آله. 
19. دولت موحدون در غرب جهان اسام )تشكيات و سازمان ها(. 

20. اينترنت و حرفه تاريخ نگاري. 
21. تاريخ تشيع )جلد1،جلد2(. 

22. ساختار اداري و نظام حكومت نبوي. 
23. جامعه مدينه در عصر نبوي. 

24. مهاجرت قبائل عربي در صدر اسام. 
25. درآمدي بر تاريخ مغرب اسامي؛

26. نظام قضايي عصر قاجار و پهلوي. 
27. مناسبات مهاجرين و انصار؛

28. بازتاب تفكر عثماني در قيام كربا،
29. جغرافياي تاريخي كوفه. 

30. دانشنامه سيره نبوي )جلد اول(. 
31. اقتصاد و سياست عصر صفوي،

32. امويان در اندلس. 
33. تاريخ سياسي خوارج شمال آفريقا. 

34. اقتصاد، جامعه و مديريت در تاريخ نگاري مقريزي. 
35. تاريخ تشيع. 

36. تاريخ نگاري محلي و خطط نويسي در مصر،
37. المعجب في تلخيص اخبار المغرب،

38. مزيديان، عبدالحسين بينش،
39. زبيريان و تدوين سيره نبوي صلى اهلل عليه و آله

40. دانشنامه سيره نبوى ج 2

طرح هاي در دست اقدام گروه تاريخ 

عنوان طرحرديف

سير تحول و تطور اخبار سيره نبوى صلى اهلل عليه و آله )از بعثت تا هجرت(1

تاريخ زندگاني امام حسن مجتبي عليه السام2

منبع شناسى كتب تاريخى شيعه تا قرن پنجم3

نقش اصحاب امامان شيعه عليه السام در فرهنگ و تمدن اسامى» تاريخ نگارى«4

زندگاني امام هادي و امام عسكري عليهما السام5

نقـش مدائنـي در تدويـن تاريخ اهل بيـت، با تكيه بر آثار بجـاي مانده از وي «6

سيره ابن اسحاق به روايت يونس بن بكير7

استمرار 8 در  شيعه  علمي  خاندان هاي  نقش  )بررسى  شيعه  علمي  خاندان هاي 
وگسترش تشيع(

سيره نبوى از منظر قرآن كريم9

سـير انديشـه اماميـه در مدرسـه حلـه و برآينـد آن بـر حوزه هـاي علميـه و 10
سياسـي ايـران قـرن 6 ـ  9

قانون مندي تاريخ از ديدگاه قرآن11

تحليل و نقد منابع تاريخي غرب اسامي12

ترجمه موسسات عصر صفوي13

تعليقه و نقد و پاورقي بر ترجمه موسسات عصر صفوي14

يك جلد از دانشنامه سيره نبوي صلى اهلل عليه و آله ) حرف ياء به قبل(15

يك جلد از دانشنامه سيره نبوي صلى اهلل عليه و آله )بخش صحابيات(16

تاريخ اجتماعي شيعيان ؛ مرحله اول: كليات17

مغرب اسامي در عصر دولت بني مرين18

تبيين نقش هشام بن محمد بن سائب كلبي در تمدن اسامي19

اصاح و تدوين مدخل هايي از جلد3 دانشنامه سيره نبوي صلى اهلل عليه و آله20

اصاح و تدوين مدخل هايي از جلد3 دانشنامه سيره نبوى صلى اهلل عليه و آله21

بررسى تطبيقى فرهنگ نام گذارى در اسام و جاهليت و اسباب و علل اجتماعى آن22

مباني كامي تاريخ نگاري اسامي23

تاريخ اسام به روايت اهل حديث با تكيه بر تاريخ خليفه  بن خياط )بازنمايى(24

ترجمه جلد اول دانشنامه به عربي25
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پژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت:
الف: گروه هاى پژوهشى

1ـ گروه تاريخ تشيع
2ـ گروه سيره اهل بيت

3ـ گروه فرهنگ و تمدن اسالمى
ب:  آثار منتشر شده

1. تصحيح كتاب اضباط المقال فى شرح اسماءالرجال. 
2. تاريخ تحول دولت و خافت از برآمدن اسام تا برافتادن سفيانيان. 

3. درآمدى بر تاريخ نگرى و تاريخ نگارى مسلمانان،
4. راويان مشترك جلد 1 و 2. 

5. پيامبر و يهود حجاز. 
6. نگاهى نو به جريان عاشورا. 

7. تحليل تاريخى نشانه هاى ظهور. 
8. خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه هاى شيعى در عصر امامان،

9. رويدادهاى تاريخ اسام ج 1،
10. اوضاع سياسىـ  اجتماعى و فرهنگى شيعه در غيبت صغرا. 

11. جانشينان پيامبر در پرتو شرح نهج الباغه ابن ابى الحديد. 
12. درآمدى بر روش تبليغى ائمه  عليهم السام. 

13. معرفى و نقد منابع عاشورا. 
14. نقد و بررسى گزارش هاى زندگى پيش از بعثت پيامبر. 

15. مشورت و مشاوران در سنت و سيره پيشوايان. 
16. ديوان نقابت

17. زندقه در سده هاى نخستين اسامى. 
18. سيرى در تاريخ تشيع مازندران. 

19. فرهنگ و تمدن اسامى در ماوراءالنهر. 
20. رويدادهاى تاريخ اسام ج 2. 

21. اخبارالماحم و الفتن. 
22. كتاب شناسى تاريخ تشيع. 

23. فرهنگ نامه مؤلفان دولتمردان شيعى در دستگاه خافت
24. نهاد واليتعهدى در دوره اموى و عصر اول عباسى

25. سياست هاى مالى امام على  عليه  السام
26. تقابل سنت هاى جاهلى با ارزش هاى دينى در واقعه حّره

27. بازپژوهى تاريخ والدت و شهادت معصومان  عليهماالسام
28. محيط  زيست و بهداشت در سنت و سيره نبوى  صلى اهلل عليه وآله 

29. ارزيابى اخبار قضاوت هاى اميرالمؤمنين على عليه السام

30. حيات، حكمت و حكومت پيامبر
31. پوشش و تغذيه در سيره معصومان

32. مناسبات اهل بيت عليه السام و ايرانيان

گروه تاريخ دانشگاه باقر العلوم عليه السالم
گـروه تاريـخ دانشـگاه باقـر العلـوم عليه السـام فعاليـت خـود را از سـال 1374ش. با جذب 
دانشـجو در مقطـع كارشناسـى رشـته تاريخ آغـاز كـرد و در سـال هاى 1380 و 1390 نيز به 
ترتيـب موفـق به راه اندازى رشـته تاريخ در مقطع كارشناسـى ارشـد در گرايش تاريخ اسـام 
و تاريخ ايران اسـامى شـد. اين گروه راه اندازى دو رشـته در مقطع دكترى را هم در دسـتور 
كار خـود دارد. بـا توجـه به رويكرد دانشـگاه براى تمركز بـر مقطع تحصيات تكميلى، جذب 
دانشـجو در مقطع كارشناسـى از سـال 1381 متوقف شـد ولى بيش از 224 پايان نامه مقطع 
كارشناسـى )127 نفـر از بانـوان و 97 نفـر از آقايان( ايـن دانش آموختگان كه تعـدادى از آنها 
هـم بـه صـورت كتاب به چاپ رسـيده اسـت، به نوبـه خود يك ذخيره ارزشـمند به حسـاب 
مى آيـد. در مقطع كارشناسـى ارشـد هم تاكنون 118 پايان نامه از سـوى خواهـران )61 نفر( و 
بـرادران )57 نفـر( دانشـجو در اين گروه دفاع شـده اسـت. افـزون بر چاپ تعـداد زيادى مقاله 
برآمـده از پايان نامه هـا، تعـداد قابـل توجهـى از آنها به صورت كتـاب هم به چاپ رسـيده اند. 
يكـى ديگـر از فعاليت هـاى گروه تاريخ دانشـگاه باقر العلوم عليه السـام، انتشـار فصلنامه تاريخ 
اسـام به عنوان يك نشـريه دانشـگاهى از بهار 1379 اسـت. اين فصلنامه با شـكل و محتوايى 
متناسـب با نيازهاى علمى كشـور به منظـور ارائه نويافته هاى علمى اعضـاى هيأت علمى خود 
و ديگـر نهادهـاى حوزه اى و دانشـگاهِى همسـوى كار خـود را آغاز كـرد. از اين فصلنامه كه 61 
شـماره آن تـا پايـان فصل بهار سـال 1394 به چاپ رسـيده اسـت، به عنوان نخسـتين نشـريه 
ـ پژوهشـى  تاريخى حوزه علميه، در تاريخ 91/10/5 ) از شـماره 47( موفق به كسـب رتبه علمى 
از شـوراى اعطـاى مجوزهـا و امتيازهاى علمى شـوراى عالى حوزه هاى علميه شـد و هم اكنون 
بـا تأكيد خـاص بر مباحث معرفتى و روش شـناختى تاريخ پژوهى در چارچوب انديشـه اسـامى 
فعاليت خود را ادامه مى دهد. اين فصلنامه با حدود 15 سـال فعاليت خود توانسـته اسـت با انتشـار 
مقاالتـى بـا ويژگى هاى نوآورى در تحليل، پرداختن به مسـائل مختلف فلسـفى تاريخ، توجه به 
شـاخه هاى مختلف تاريخ مضاف، واكاوى انديشـه تاريخى دانشمندان مسلمان و بررسى انتقادى 
ديدگاه مستشـرقان و نيز تاريخ پژوهان برجسـته معاصر عرب جايگاه قابل قبولى در جامعه علمى 
كشـور بيابد و در پايگاه هاى داده اى معتبر كشـور نمايه شـود. سـامانه مسـتقل فصلنامه با نشانى 

زيـر آماده دريافت مقاالت فضاى حوزه و دانشـگاه مى باشـد:
گـروه همچنيـن در چارچـوب برنامه هـا و اولويت هـاى مصـوب خـود اقـدام بـه برگـزارى 
همايش هـا و نشسـت هاى علمـى متعـدد كرده اسـت. بخـش ديگـرى از فعاليت هـاى گروه 
معطـوف بـه برگـزارى سـفرهاى علمـى داخلى ويـژه دانشـجويان از جملـه به رى، كاشـان، 
قزويـن و الموت، اصفهان و شـيراز و حضور در سـفرهاى علمى خارجـى ويژه اعضاى محترم 

هيـأت علمـى از جملـه بـه اتريش، آلمـان، روسـيه و باروس بوده اسـت.  اسـت. 29. ارزيابىاخبارقضاوتهاىاميرالمؤمنينعلىعليهالسام بوده باروس و روسـيه، روسـيه، روسـيه آلمـان، آلمـان، آلمـان اتريش بـه جملـه از علمـى هيـأت



بخشـيده كه تبار و ريشـه اش سـند مردانگى اش را اصالت بخشـيده كه تبار و ريشـه اش سـند مردانگى اش را اصالت بخشـيده  كه تبار و ريشـه اش سـند مردانگى اش را اصالت  مى توان او را مرد روزهاى طوفانى دانسـت. مردى كه تبار و ريشـه اش سـند مردانگى اش را اصالت  مى توان او را مرد روزهاى طوفانى دانسـت. مردى  ق كتاب عمر مردى ورق مى خورد كه بى اغراقه. ق كتاب عمر مردى ورق مى خورد كه بى اغراقه. ق كتاب عمر مردى ورق مى خورد كه بى اغراق 1371ه. ق تا سـحرگاه 1371ه. ق تا سـحرگاه 1371 1284 سـحرگاه سـال 1284 سـحرگاه سـال 1284 از
اسـت تا راز اين طوفان سـر به مهر نماند:

مردى كه يادش سيداحمد ابن سـيد ابراهيم. . . ابن زيد بن على بن الحسـين«. مردى كه يادش سيداحمد ابن سـيد ابراهيم. . . ابن زيد بن على بن الحسـين«. مردى كه يادش  سيداحمد ابن سـيد ابراهيم. . . ابن زيد بن على بن الحسـين«. امين ابن سـيد ابى الحسـن موسـى ابن سيد حيدر ابن سيداحمد ابن سـيد ابراهيم. . . ابن زيد بن على بن الحسـين«. امين ابن سـيد ابى الحسـن موسـى ابن سيد حيدر ابن  امين ابن سـيد ابى الحسـن موسـى ابن سيد حيدر ابن ابومحمد الباقر محسـن ابن عبدالكريم ابن سـيدعلى ابن سـيد محمد امين ابن سـيد ابى الحسـن موسـى ابن سيد حيدر ابن ابومحمد الباقر محسـن ابن عبدالكريم ابن سـيدعلى ابن سـيد محمد  ابومحمد الباقر محسـن ابن عبدالكريم ابن سـيدعلى ابن سـيد محمد »ابومحمد الباقر محسـن ابن عبدالكريم ابن سـيدعلى ابن سـيد محمد »
مردى كه طعم تلخ تفرقه را در كامش تـاب نمى  سـياه دمشـق از خاطرِ رود برادا زدوده نشـده اسـت. مردى كه طعم تلخ تفرقه را در كامش تـاب نمى  سـياه دمشـق از خاطرِ رود برادا زدوده نشـده اسـت. مردى كه طعم تلخ تفرقه را در كامش تـاب نمى آورد و از هـر روزنه اى  حتـى پـس از ايـن همـه سـال هاى دور و دراز و در ميـان ايـن همه اضطراب روزهاى
شـب كودكان شقراء و مرحم دل شكسـتگى هاى صور بود. قهرمان قصه هاى شـب كودكان شقراء و مرحم دل شكسـتگى هاى صور بود. قهرمان قصه هاى شـب كودكان شقراء  و مرحم دل شكسـتگى هاى صور بود. قهرمان قصه هاى ه اسـتعمار بهره مى برد. مردى كه مرهم دردهاى صيدا و مرحم دل شكسـتگى هاى صور بود. قهرمان قصه هاى ه اسـتعمار بهره مى برد. مردى كه مرهم دردهاى صيدا  ه اسـتعمار بهره مى برد. مردى كه مرهم دردهاى صيدا نور همدلى ميان شـيعه و سـنى بر عليه چهره مشـّوه اسـتعمار بهره مى برد. مردى كه مرهم دردهاى صيدا نور همدلى ميان شـيعه و سـنى بر عليه چهره مشـّو نور همدلى ميان شـيعه و سـنى بر عليه چهره مشـّوبراى دسـت يابى به نور همدلى ميان شـيعه و سـنى بر عليه چهره مشـّوبراى دسـت يابى به 

او را التيام بخشـد. اين حال اين كوتاهِ كوتاه، شـايد ناشـنيده هاى اندكى از او را التيام بخشـد. اين حال اين كوتاهِ كوتاه، شـايد ناشـنيده هاى اندكى از او را التيام بخشـد.  اين حال اين كوتاهِ كوتاه، شـايد ناشـنيده هاى اندكى از در خاطر جبل عامل عزيز اسـت، شـناخته شـده نيسـت با اين حال اين كوتاهِ كوتاه، شـايد ناشـنيده هاى اندكى از در خاطر جبل عامل عزيز اسـت، شـناخته شـده نيسـت با  در خاطر جبل عامل عزيز اسـت، شـناخته شـده نيسـت با بى شـك هنوز براى ما آنطور كه در خاطر جبل عامل عزيز اسـت، شـناخته شـده نيسـت با بى شـك هنوز براى ما آنطور كه 
آنچه مى خوانيد مرور كوتاهى است  بر  زندگى سيد محسن امين )ره(. 

 محمد حسين فروغى
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زندگى نامه خودنوشت سيد محسن امين
سـيد محسـن اميـن آنچنان كه خـود مى گويد بـه تبعيـت از بزرگانى چون عامـه حلى )

ره( و ديگـران بخشـى از ماجـراى زندگـى خود را براى مانـدن در تاريخ و عبـرت آيندگان 
بـراى خواننـدگان كتـاب شـريف اعيـان الشـيعه نقل مى كنـد. اين شـرح حال كـه مرحوم 
سـيد حـدود يكسـال پيـش از وفات آن را نگاشـته بـراى اولين بـار در جزء پنجـاه و دوم از 
جلـد دهـم اعيان الشـيعه و پـس از وفات مرحوم امين منتشـر شـد و پـس از آن به همراه 
يادداشـت هايى ديگـر از ايشـان در كتـاب السـيد محسـن األميـن سـيرته بقلمـه و آقام 
اآلخريـن بـه زيـور طبع آراسـته شـد. ترجمـه اين شـرح حال بـراى اولين بـار در چهارمين 
شـماره نشـريه پيام حوزه در سـال 73 ش منتشـر شده اسـت. بخش هايى از اين ترجمه با 

اندكـى دخـل و تصرف بـه خواننـدگان عزيز تقديم مى شـود. 

نسب
اكنـون كـه مشـغول تحريـر اين كلمات هسـتم اول شـوال 1370 اسـت و هشـتاد و شـش 
بهـار از عمـرم مى گـذرد، بـا اينكـه به مرحلـه »رب انـى وهن العظـم منى و اشـتعل الراس 
شيبا«رسـيده ام، ضعـف و انـواع بيمارى هـا تنـم را، كـه پى درپى با مشـكات و انـدوه زمانه 
دسـت و پنجـه نـرم كـرده، مـى آزارد و عائـم مـرگ يكـى پـس از ديگـرى خود را نشـان 
مى دهـد. مـع الوصـف بحمداهلل عزم، همـت و جديت به همـان ميزانى كـه در دوران جوانى 
بـوده باقـى اسـت و با اينكـه از تواناييم بر انجام كار كاسـته شـده بحمداهلل مشـاعرم سـالم 
اسـت و موفقيـت بـر مطالعه، تصنيـف و تاليف، شـبانه روز همچون گذشـته ادامـه دارد و به 
كار ديگـرى، جـز آنچـه ضـرورت اقتضـا كنـد، نمى پـردازم. نمى دانـم مرگ حتمـى كى فرا 
مى رسـد ولى گويا در چند قدمى من اسـت! از خداوند متعال حسـن عاقبت و ادامه طاعت و 
موفقيت براى اتمام و چاپ اين كتاب اعيان الشـيعه را خواهانم. من، ابومحمد باقر، محسـن 
فرزند سـيد عبدالكريم، كه نسـبم با چند واسـطه به زيد شـهيد فرزند امام زين العابدين عليه 
السـام منتهى مى شـود، در قريه »شـقراء« از توابع جبل عامل در سـال 1284 متولد شـدم. 
مكـرر از بزرگان فاميل شـنيده ام كـه اصل ما از »حله « بوده، يكى از اجدادم بنابر درخواسـت 
اهالـى جبل عامـل بـه اين منطقـه عزيمت مى كنـد تا مرجـع دينى مردم باشـد. خانـدان ما 
معـروف بـه »قشـاقش« يا »قشـاقيس« بوده، دقيقا روشـن نيسـت از چه رو چنين نسـبتى 
داشـته اسـت اما اكنون به واسـطه انتسـابى كه به سـيد محمد امين فرزند سـيد ابوالحسـن 

موسـى و پـدر جد ما سـيد على اميـن دارد بـه »آل امين « معروف اسـت. 

دوران كودكى
يگانـه فرزنـد خانـواده بـودم. بيش از هفت بهار از عمرم نگذشـته بود كه مـادرم مرا نزد معلم 
قرآنـى كـه در روسـتا بـود برد. وقتـى قدم به مكتـب خانه نهـادم، چنانكه طبيعـت كودكان 
اسـت، دلـم سـخت گرفت و بشـدت آزرده خاطر شـدم. از طرفـى ديگر آن روزهـا بر فضاى 

مكتـب خانه هـا نحوه اى قسـاوت و بيرحمى حاكم بـود. چوبه فلك بر ديوار باالى سـر معلم 
آويختـه شـده بـود، دو عصاى كوچـك و بزرگ در كنـار معلم بود، بچه ها در كنار او نشسـته 
بودنـد. آنگاه كه بر كسـى خشـم مى گرفت به تناسـب دور و نزديك بـودن از يكى از عصاها 
اسـتفاده مى كـرد و هـر گاه بر همه غضـب مى كرد، با عصـاى بلند بر پاهايشـان مى نواخت 
كـودكان را نيـز گويـا جـز صبر و تسـليم چـاره اى نبود، زيـرا بيم آن داشـتند كـه در صورت 
اعتـراض بـا فلك پذيرايى شـوند. اوليـاى دانش آموزان نيـز به تصور اينكه اعمـال اين روش 
به مصلحت كودك اسـت، اعتراضى نداشـتند بلكه چه بسـا به معلم مى گفتند: گوشـت مال 
تـو و پوسـت و اسـتخوان مـال ما!آن روز نزد معلـم ماندم. ولى روز بعد از رفتن به مكتب سـر 
بـاز زدم! پـدر و مادرم نمى خواسـتند مرا مجبور كننـد چون به تنها فرزند خانواده خود عشـق 
نـزد بعضى از  مى ورزيدنـد. از ايـن رو مـادرم آمـوزش مـرا خود به عهده گرفت، نوشـتن را نيز
بسـتگان خوش خـط در مـدت كوتاهى آموختم. در كودكى اشـتياق چندانى به بـازى در خود 
نمى ديـدم، شـنا و اسب سـوارى و رزم آورى را چنانكـه در آن محيـط معمـول بـود فرا گرفتم. 
به  هرحـال، گرچـه آن روز آمـوزش بـا قسـاوت همـراه بـود ولى نمى تـوان گفـت بهره هاى 

اخاقـى و دينـى امروز با آن روز برابر اسـت. 

آموزش صرف و نحو
پـس از ختـم قـرآن و آموختن كتابت، به علم نحو و آموزش خوشنويسـى پرداختـم. . . عصرها 
خـود را ملـزم بـه خواندن و مرور درس هاى گذشـته كـرده بودم كه به تنهايى ايـن كار را انجام 
مـى دادم. خانـه ما دو قسـمت داشـت، در قسـمتى از آن مـادر و خواهرانم به سـر مى بردند و در 

بخـش ديگر مـن به تنهايى درس هـاى روز گذشـته را با صداى بلند تكـرار مى كردم. 
دو كتاب قطر الندى و بل الصدى از ابن هشـام در نحو و شـرح تصريف از تفتازانى را به همراه 
دو تـن از عموزادگانـم كـه بزرگتر از من بودند نزد پسـر عمويم سـيد محمدحسـين كه مردى 
فاضـل و خـوش اخـاق بـود مى خوانديـم. روش درسـى چنين بود كه بعـد از آنكه مـؤدب در 
حضور اسـتاد مى نشسـتيم يكى از شـاگردان متن كتاب را مى خواند و سـايرين دقت مى كردند 
تا اشـتباهات وى را تذكر دهند. سـپس اسـتاد آن بخش را توضيح مى داد. بعد از درس در جلسه 
مباحثـه همان شـخص كـه عبـارت را خوانده بـود درس را تقرير مى كـرد و ديگر شـاگردان با 
دقـت نقـل وى را دنبال مى كردند. روز بعد شـاگرد ديگرى در حضور اسـتاد عبـارت را مى خواند 
و در جلسـه مباحثـه بحـث مى كـرد. . . در طفوليت چنين بودم كه در مطالعـه از مطالب چيزى 
نمى فهميـدم و در درس نيـز فكـرم پريشـان بـود. مـدت كوتاهى بديـن منوال گذشـت، تمام 
همسـاالن مـن مشـغول بـازى بودند، به خـود مى گفتم تـو تا اينجا آمـده اى تا بهـره اى ببرى 
نـه همچـون كـودكان به بازى بپـردازى. پس كمر همت بسـته عـزم را جزم كردم. شـب كه 
كتـاب را بـاز كـردم در مقابل، چراغى بود كه طلبه ها دور آن حلقـه زده مطالعه مى كردند. وقتى 
بـه عبـارت نگاه كـردم باز برايم نامفهوم بـود، اما ناگهان نورى بر من تابيد كه مسـرور و متنبه 
شـدم. گويـا تـازه دريافتم كه چگونه بايد مطالعه كرد و چگونه فهميد. از آن هنـگام تا به امروز، 



همـواره اسـتوار و بلند همت با تمام توان مشـغول فراگيرى علم، از طريق مطالعـه، مذاكره، تاليف و 
تدريـس در فنـون مختلف صرف و نحو، منطق و بيان، فقـه و اصول در مدارس جبل عامل و نجف 
هسـتم و هيچ گاه خسـته نشـده ام، از معاشـرت با كسـى كه بهـره علمـى از او نمى بردم خـوددارى 

ورزيـدم و بر رنج دوران صبـور بودم. 

دوستى اليق
خداونـد بـر مـن منـت نهـاده با دوسـتى زيـرك، كوشـا و باتقوا آشـنا شـدم. جناب شـيخ محمد 
دبـوق، كـه از مـن بزرگ تـر بـود، سـخت از غيبـت كـردن و شـنيدن آن پرهيز داشـت� هرگاه 
كسـى مى خواسـت غيبت كند، به گونه اى بايسـته و بـدون اينكه صريحا او را نهـى كند، موضوع 
صحبـت را عـوض مى كـرد و هـر صحبتـى كـه پيـش مى آمـد شـعر يـا حكايتـى را به عنـوان 
استشـهاد مطـرح مى كرد. مـا دو نفر نزد سـيد جواد مرتضـى درس مى خوانديم، وقتى مسـاله اى 
طـرح مى شـد تا شـاگرد خـوب نمى فهميد از آن نمى گذشـت. گاه اسـتاد مسـاله اى را دو سـه بار 
تكـرار مى كـرد تا دوسـتم بفهمد و مـن از اين تكرار رنـج مى بردم ولى چيـزى نمى گفتم .هنگام 
مباحثـه دو زانـو روبـه روى مـن مى نشسـت، بـدون اينكه بـه جايى تكيه كنـد، به راسـت و چپ 
متمايـل شـود و يـا به جـاى ديگر توجه كنـد. وقتى او را چنين مى ديدم شـرمنده شـده مانند وى 
مـى نشسـتم گاه هم طبيعت كودكانه بر من مسـلط مى شـد و تغيير حالـت مى دادم، دوبـاره يادم 
مى آمـد و بـه حالت نخسـت بر مى گشـتم. در هر صـورت، همراه دوسـت گرامى ام شـيخ محمد 
دبـوق، شـرح قطـر النـدى، علم صـرف و نيز شـرح ابن ناظـم تا بحث »نعـم « و »بئـس « را با 
دقـت خوانديـم. روزهاى پنجشـنبه غالبا بعد از ظهـر از »عيثا« به زادگاه خود »شـقراء« مى رفتيم 

و عصر جمعه بر مى گشـتيم. 
حـدود سـال 1300ه بـود كـه در شـهرى ديگـر علـم بيـان و منطـق را از كتـاب مطول و حاشـيه 
ماعبـداهلل زنجانى بر تهذيب سـعدالدين تفتازانى شـروع كرديم، اسـتادمان روش عجيبى داشـت 
و بى توجـه بـه عبـارات و محتويـات كتـاب، مطالبـى مى گفـت كـه نمى فهميديـم، در مباحثه هم 
متوجـه مى شـديم كـه چيـزى از درس به ياد نداريـم، اغلب با مطالعه و مراجعه به حواشـى مطالبى 
دسـتگيرمان مى شـد كـه آن را مباحثـه مى كرديـم. به  خاطر حسـن  ظنى كه به اسـتاد داشـتيم بر 
ايـن گمـان بوديـم كه او مطالب بلنـدى را عنوان مى كنـد ولى ما قابليـت درك آن را نداريـم. به او 
مى گفتيـم فراتـر از تفسـير عبارت كتاب چيـزى را نمى خواهيم، مى گفت: دسـت و بـال مرا ببنديد، 

مـرا بـه بنـد بكشـيد من جز اين بلد نيسـتم و راسـت مى گفـت، حقـا روش او شـگفت آور بود. 

شيخ موسى شراره و فعاليت هاى اصالحى او 
چـون ديديم از درس اين اسـتاد نمى توانيم اسـتفاده كنيم، به روسـتاى بنت جبيل رفتيـم. در اين 
روسـتا بـودم كه شـيخ موسـى شـراره از عـراق به آنجا آمـد. وى برخـاف معمول بـدون اطاع 
قبلـى و بـدون هيچگونه تشـريفات، سـاده و بى آاليش سـوار بر اسـترى كرايـه اى وارد شـده در 
منزل شـيخ محمدحسـين مروه فرود آمد، تنها خويشـاوندان وى براى اسـتقبال آمده بودند. وقتى 
مـردم حرف هـاى وى را شـنيدند و كارهـاى او را مشـاهده كردنـد پـى بـه عظمت او بـرده مقام 

بلنـدى براى او قائل شـدند. 
شـيخ موسـى رحمه اهلل سـعى بليغى در فعاليتهاى اصاحى - دينى داشـت� مدرسه اى تاسيس 
كـرد كـه در آن علـوم عربـى، اعم از نحو، صـرف، بيان، منطـق، اصول و فقه، تدريس مى شـد� 
عـده اى از طـاب در آنجـا گـرد آمده هم خود اسـتفاده مى كردند و هم براى ديگـران مفيد بودند. 
عـزاى حضـرت سيدالشـهدا را احيـا كـرد و براى سـوگوارى، مجالسـى همچون مجالـس عراق 
ترتيب داد، براى شـعر عاملى و اجراى آن در مجالس سـوگوارى روشـى ابداع كرد. در مجالسـى 

كـه بديـن منظـور ترتيب مى يافـت موعظه مى كـرد و رواياتى از نهـج الباغه مى خوانـد. گاه نيز 
از مـن مى خواسـت كـه بـه جـاى او سـخنرانى كنم. يك بـار به من مى فرمـود: تمـام اوصاف تو 
خـوب اسـت جز شـدت حيا و حجبـى كه دارى. ايشـان مجالس فاتحـه و خواندن شـعر در آن را 
بـه روشـى كـه در عـراق معمول بود، مرسـوم كـرد و به ادبـا روش نقد شـعر را آموخـت و مرا به 

سـرودن شـعر ترغيب كرد. 
از جملـه مجالسـى كـه ترتيـب داده بود چهار مجلـس بـود. . . در مجلس اولى موعظـه مى كرد، 
طلبه هـا مذاكراتـى علمـى داشـتند، نهج الباغـه خوانـده مى شـد و از طلبـه ها پرسـش مى كرد، 
افرادى را كه پاسـخ مى دادند تشـويق و آنها كه از پاسـخ دادن عاجز مى ماندند سـرزنش مى كرد. 
گاه نيـز از مـن مى خواسـت كـه به جـاى او سـؤال كنم. مجالس سـوگوارى كه او ترتيـب مى داد 
گرچـه خالـى از اشـكال نبـود ولـى آغـاز اصـاح مجالـس سـوگوارى ديگر بـه شـمار مى رفت. 
مـن در تاليـف لواعـج االشـجان و المجالـس السـنیة به ايـن نكته پى بـردم كه بخشـى از آنچه 
مرثيه خوان هـا در عـراق مى خوانند دروغ اسـت و بخشـى ديگر مشـوب به زوايدى بى اسـاس. . . 
از تغييراتـى كه شـيخ موسـى شـراره به وجـود آورد اين بود كه تنهـا خواندن مقتل ابـن طاووس 
]الملهوف[ را در مجالس عزاى حسـينى رسـم كرد و چون لواعج االشـجان ما تاليف شـد، مقتل 
را از روى آن مى خواندند و مرثيه خوان ها از المجالس السـنیة اسـتفاده مى كردند. از اين رو نقليات 

از عيـوب و اكاذيب پيراسـته گرديد. 

ورود سيد مهدى حكيم به بنت جيبل
پـس از رحلـت شـيخ موسـى شـراره، عـده اى سرشـناس به تشـويق گروهـى از اهـل فضل با 
فرسـتادن تلگراف هـاى متعـدد از شـيخ محمدحسـين كاظمى، كه مشـهورترين عالـم عرب در 
عـراق بـود، خواسـتند يكى از اين دو نفر، سـيد اسـماعيل صدر يا سـيدمهدى حكيـم، را به بنت 
جبيـل اعـزام كنـد باالخره سـيد مهـدى حكيم پذيرفـت. مـردم به اسـتقبال وى رفتنـد، ما نيز 
چون تشـنه اى كه به آب زالل رسـيده باشـد بسـيار مشـعوف بوديم. طلبه هاى مدرسـه شـيخ 
موسـى جمـع شـدند، من خانـه اى در بنت جبيل اجـاره كرده با خانـواده به آنجا رفتيـم. درس ها 
كم و بيش شـروع شـد ولى همت ايشـان بيشـتر صرف وعظ و ارشـاد و اصاح جامعه مى شـد 
و كمتـر بـه تدريـس اشـتغال داشـتند. به هر حـال هر مصلحـى در ايـن عالم رأى خـاص خود 
را دارد و همـان را اعمـال مى كنـد  وى پـس از چنـدى عـده اى از افراد سرشـناس را جمع كرده 
بـه آنهـا گفـت: مـن براى امـر به معـروف و نهى از منكـر به اينجا آمـده ام و اين مسـاله تحقق 
نمى يابـد جـز اينكـه از مـردم بى نياز باشـم. پـس ضرورى اسـت افـرادى جمع شـده مزرعه اى 
را بـراى مـن تهيـه كننـد تا بوسـيله آن امرار معـاش كنم. اين جلسـه پس از صحبت هـاى زياد 
بدون نتيجه پايان پذيرفت و افراد متفرق شـدند سـيد حكيم نيز وعظ و ارشـاد و مسـافرت هاى 
تبليغـى را بـر مانـدن در آنجـا و تدريس ترجيح داده از آنجا رفت. در سـال 1308 شـيخ حسـين 
مغنيـه بـه مـن گفت: بـا عده اى تصميـم داريم بـراى ادامـه تحصيل به عـراق برويم تـو هم با 
مـا بيـا. بـه پيشـنهاد پدرم اسـتخاره كردم، خـوب آمد، به همـراه خانواده آماده مسـافرت شـديم 
در حالـى كـه حتـى يك درهم نداشـتم! بـا عنايت الهى از فـروش بعضى حبوبـات و. . . مقدارى 
پـول فراهـم آمـد و به طـرف نجف حركت كرديـم و باألخره پس از تحمل مشـقات فـراوان به 
نجـف رسـيديم. خانـه اى را در محله »حويش « اجاره كـرده، درس و تدريس را شـروع نموديم. 
در همسـايگى مـا فقيه عارف و اخاقى مشـهور، ماحسـينقلى همدانى زندگى مى كـرد دو روز 
در درس اخـاق وى شـركت كـردم ولـى رهـا كـرده بـه فقه و اصـول پرداختم بعدها پشـيمان 
بـودم كـه چـرا تا آخريـن روز حيات وى در درس او شـركت نكـردم، در نجف بوديم كه ايشـان 

رحلـت كرد . بيشـتر شـاگردان او از عرفـا و صلحا بودند. 

راز خطرناك
راز موفقیت فرانســوى ها را فهمیده بود. به همین خاطر وقتى مدرســه علویه را افتتاح کرد بیش از هر چیز به دنبال 
مبارزه با استعمار بود. براى همین بود که برخوردهایش براى کسانى که هنوز به این راز پى نبرده بودند به  نظر عجیب 
مى رسید. على قضمانى که دانش آموز سنى مذهب مدرسه بود را به عنوان مؤذن مدرسه علویه انتخاب کرد. در جواب 
یکى از برادران اهل تسنن که مى خواست شیعه شود پاسخ داد که: فرقى میان شیعه و سنى نیست و هر وقت خواستى 

مى توانى به  نظر مجتهدان شیعه عمل کنى! او راز موفقیت فرانسوى ها و استعمار را فهمیده بود: «تفرقه». 

١٠٧ آیت اهللا سیدرضى شیرازى



روش تدريس در نجف اشرف
تدريس در نجف دو مرحله داشت: 

اسـتاد  كـه  بـود  تدريـس سـطوح  اول  مرحلـه 
عبـارت كتـاب را تفسـير مى كـرد و نظـر خـاص 
يـا اعتراضـى اگر داشـت بيان مى كـرد طلبه هايى 
كـه مى توانسـتند، نظـر او را رد مى كردنـد. . . ابتدا 
كتاب هايى در صرف و نحو را مى خواندند. سـپس 
بيـان و منطـق و باالخـره فقـه و اصـول خوانـده 
مى شـد. برخـى نيـز بـه علـم كام مى پرداختند. 

بعضـى هـم طبيعيـات و الهيـات مى خواندند. 
مرحلـه دوم تدريـس خـارج بـود يعنـى خـارج از 
كتـاب؛ بـراى نائـل شـدن افراد بـه درجـه اجتهاد 
درس خـارج در محـدوده اصـول و فقـه بيـان 
مى شـد. مسـائل علم اصول يكى پـس از ديگرى 
طـرح شـده اقوال علمـا و ادله آنها بيان و بررسـى 
مى شـد، سـپس يكى از اقوال، انتخـاب و مبرهن 
مى گشـت. طلبه هـا مناقشـه مى كردنـد و اسـتاد 
آنـان را مجـاب مى سـاخت. و نيـز در فقـه، فرعى 
عنـوان مى شـد، اقـوال و ادلـه و اجماع بررسـى و 

نظـر صائب مشـخص مى گشـت. 

زيارت امام حسين عليه السالم
بحمـداهلل تـا مدتى كـه در نجف بـودم، كه تقريبا 
ده سـال و نيـم طول كشـيد. زيارت امام حسـين 
عليـه السـام در ايامـى ماننـد عاشـورا، عيد فطر 
و قربـان، عرفـه و اربعين ترك نمى شـد. هميشـه 
قبل از مسـافرت به بازار مى رفتم و از كسـانى كه 
طلـب داشـتند حاليت مى طلبيـدم. پيـاده زيارت 
كردن را دوسـت مى داشـتم، عـده اى هم به دنبال 

مـن مى آمدند. 

مشكالت فرهنگى دمشق
اواخر شـعبان 1319 ق وارد دمشـق شدم. در آنجا 
مشـكات عديده اى بـود كه ناچار مى بايسـت به 

اصـاح آن مى پرداختم:
1. جهل و بى سوادى به طور فراگير حاكم بود. 

2. تشـعب و حزب گرايـى موجـب افتـراق بيـن 
مسـلمان ها شـده بـود. 

3. مجالـس سـوگوارى و سـخنرانى ها به گونـه 

زينـب  در حـرم  و  اداره مى شـد.  غيرصحيحـى 
صغـرى )ام كلثوم(1 در روسـتاى راويـه قمه زنى و 
امـور خاف ديگرى رواج داشـت كه مبـارزه با آن 
هم  مشـكل بـود؛ به خصوص كـه رنـگ مذهبى

به خـود گرفتـه بود. 
تصميـم گرفتم اين سـه مشـكل را مرتفع سـازم. 
نخسـت كوشـيدم تـا علـوم عربـى را شـخصا به 
كسـانى كـه آمادگى دارنـد بياموزم. كـه بحمداهلل 
موفق شـدم افـراد اليقى را تربيـت كنم. همزمان 
شـب ها پـس از نمـاز مجالـس موعظه داشـتم و 
مسـائل فقهـى را از تبصـره عامـه حلـى بـراى 
مـردم بيـان مى كـردم. تصميـم گرفتم دبسـتانى 
پسـرانه را راه اندازى كنـم. ابتدا خانه اى خالى تهيه 
ديـده، مـاى مكتبى هـا را به آنجا منتقـل كرديم 
و بـه  تدريـج علـوم جديـد را وارد مدرسـه كرديم. 
و نيـز منزلى را بـراى راه اندازى دبسـتانى دخترانه 

اجـاره كرديم. 
در سـال 1320 قبل از تشـرف به حج به پيشـنهاد 
فـردى خيـر بـا گروهـى از تجـار صحبـت كردم 
تـا بـه اتفـاق آنها خانـه اى را كـه قبا مـورد  نظر 
بـود جهـت مدرسـه خريـدارى كنيم. سـرانجام با 
تاشـى پى گيـر موفـق شـديم و پـس از مدتـى 
توانسـتيم با كمك افراد خيـر خانه بهترى را تهيه 
كـرده دانش آمـوزان را به آنجا منتقل سـازيم. اين 
مدرسـه هم اكنون، كه هفتم شـوال 1370 است، 
از نظـر كيفيـت سـاختمانى، حسـن اداره، اشـراف 
بـر حفظ اصـول اخاقى و شـؤون اسـامى، باال 
بـودن ميـزان قبولـى در امتحانـات و داوطلبـان 
حضـور در مدرسـه، يكـى از بهترين مدرسـه هاى 
دمشـق به شـمار مى آيد. كتاب هـاى مختلفى نيز 
بـراى كاس هـا تنظيـم و چاپ شـده كـه حاوى 
مسـائل مختلـف و متنوع عقايـد، احكام، تفسـير 
و اخاقيـات اسـت. ايـن كتاب هـا كه به فارسـى 

1. نظـر مرحـوم امين اين اسـت كه حضـرت زينب كبرى 
عليها السـام در مدينه مدفون اسـت. از اين رو معتقد است 
كـه قبرى كه در حومه دمشـق در راويه واقع اسـت، متعلق 
بـه زينـب صغـرى )ام كلثوم( اسـت. ولـى اين نظـر، مورد 
قبول همه محققان نيسـت: رك: شـام سـرزمين خاطره ها، 

مهدى پيشـوايى، چاپ سـازمان حـج و زيارت

نيـز ترجمـه شـده در مـدارس ديگـر نيـز مـورد 
اسـتفاده قـرار مى گيـرد. بـراى تاميـن هزينه هاى 
جـارى مدرسـه گروهى از اهل خيـر، موقوفاتى به 
آن اختصـاص دادنـد. مدرسـه دخترانـه بـا كمبود 
فضـا رو بـه  رو شـده بود كه به وسـيله فـردى خير 
خانـه اى خريـدارى و موقوفاتى براى آن قـرار داده 
شـد .اين اولين مشـكلى بـود كه خداوند  مـا را در 

رفـع آن توفيق بخشـيد. 
امـا مشـكل دوم كـه تحـزب و فرقه گرايـى بـود، 
چـون شـناختى بـراى مقابلـه بـا آن نداشـتم و از 

طرفـى نتيجـه اى بـر آن نمى ديدم خـود را درگير 
با آن نسـاختم. 

مشـكل سـوم اصاح كيفـى سـوگوارى حضرت 
آن  در  كـه  بـود،  السـام  عليـه  الشـهدا  سـيد 
كاسـتى هايى چون وجود نقليات كـذب و كارهاى 
ناصـواب در بيـن ذاكران اهل بيت عليهم السـام 
ديـده مى شـد. شـخصى جريـان جنگ جمـل را 
نقـل مى كـرد ضمـن صحبت هـاى خـود گفـت: 
»نام آن شـتر عسـكر بن مردويه بـود« پيش خود 
گفتـم ممكـن اسـت شـتر نامى داشـته باشـد اما 

هيچ گاه نشـنيدم شـترى را با نام پـدر نيز بخوانند! 
از وى پرسـيدم، گفـت: ايـن نكتـه در بحاراالنـوار 
اسـت. وقتـى بـه بحـار مراجعـه كـردم، ديـدم در 
آنجـا آمده اسـت: »و كان اسـم الجمل عسـكرا« 
، سـپس مطلـب جديدى شـروع كـرده مى گويد: 

ابن مردويـه. . . 
با اسـتناد به منابع معتبر كتاب لواعج االشـجان را 
در مقتل نوشـتم، پس از آن كتـاب اصدق االخبار 
فـى قصـة االخذ بالثـار و الـدر النضيد فـى مراثى 
السـبط الشـهيد و النعی تاليف محمد بـن نصار را 

چـاپ و رايـج سـاختم. و چـون ديدم كـه آموزش 
ذاكـران جـز با تاليف كتابى ميسـر نيسـت، كتاب 
المجالـس السـنیة فى مناقـب و مصائـب النبى و 

العتـرة النبویـة را در پنج قسـمت تاليف كردم. 

قمه زنى
از جملـه امـورى كـه در بر پايى سـوگوارى رخنه 
كـرده بـود قمه زنى و ماننـد آن بود. ايـن امور به 
نـص شـرع و حكم عقـل حـرام اسـت، مجروح 
سـاختن سـر ايـذاى نفـس بـوده عقا و شـرعا 



یک گروه
دولت سوریه بعد از تصویب قانون انتخابات در اطالعیه اى اعالم کرد تعدادى از کرسی هاى مجلس را در اختیار اهل سنت 
و بقیه را در اختیار اقلیت هاى مذهبى قرار داده است. سید نامه اى به دمشق نوشت با این مضمون که: « شیعه و سنى یک 
گروه هستند و نه دو گروه و ما خودمان را از اهل سنت جدا نمى دانیم» پاسخ دولت اصالح قانون انتخابات بود: شیعه و 

سنى در یک گروه قرار خواهند داشت. 

حـرام اسـت و هيـچ فايـده دينـى و دنيـوى بـر آن مترتب 
نيسـت. گذشـته از آن ضـررى دينـى را نيز به  دنبـال دارد و 
آن اينكـه چهـره اى وحشـى و مسـخره از شـيعه اهل بيت 
ارائـه مى دهـد. انجـام ايـن كارهـا موجـب وهـن شـيعه و 
مذهـب تشـيع شـده ناخوشـايند خـدا و رسـول و اهل بيت 
خواهـد بـود .من هيـچ گاه در اين مراسـم شـركت نكردم و 
همـواره نهـى مى كـردم تا برچيـده شـد. در اين بـاره كتاب 
التنزيـه را نوشـتم كه به فارسـى نيـز ترجمه شـد. از اين رو 
بعضـى در مقابـل مـا بـا ايجـاد جـار و جنجـال و تحريك 
شـدت  بـه  ديـن  بـه  منسـوب  گروهك هـاى  و  اوبـاش 
ايسـتادند، اما تاششـان ناكام ماند و به  نتيجه اى نرسـيدند. 
در بيـن مردم شـايع سـاختند كه فانى اقامه عـزا را تحريم 
كـرده و ناگوارتـر آنكه به ما نسـبت خـروج از ديـن را دادند 
و در ايـن زمينـه بعضـى از روحانى نمايـان متحجـر را ابـزار 
قـرار دادنـد و وقتـى كـه به آنهـا گفته شـد: فانـى همان 
شـخصى اسـت كـه ابتـدا مجالـس عـزا را در دمشـق راه 
اندازى كرد، شـايع سـاختند كه ايـن در اول كارش بود ولى 
پـس از مدتـى از اسـام خارج شـد! اين گـروه در مقابل ما 
موضـع گرفتند، مجلسـى را همچون مسـجد ضـرار ترتيب 
داده به  شـخصى پولى دادند تا عليه ما در آن مجلس شـعر 
بخوانـد، ديگـرى خانه خود را رهن داده در آمـد آن را در اين 

راه مصـرف مى كرد!

جنگ جهانى اول
جنـگ جهانـى اول سـال 1332 ق شـروع و 1336 ق خاتمه 
يافـت. در ايـن مدت من در جبل عامل بودم. به ذهنم رسـيد 
كه چون بعضى از پسـرها به سـن سـربازى رسـيده اند خوب 
اسـت بچه هـا و خانواده را به دمشـق منتقل كنـم. ابتدا همه 
آنچـه را داشـتيم بـه قيمـت ارزان فروختيـم و كـوچ كرديم، 
ولـى بعـد ديديم گويا اگر در شـقراء مى مانديـم از خطر دورتر 
بوديم، از اين رو برگشـتيم .گاه با مشكاتى رو به رو مى شديم، 
بـه  جايـى رسـيد كـه هيـچ چيـز بـراى خـوردن نداشـتيم، 
قحطـى شـديدى پيش آمـد به فضـل الهى توانسـتيم چند 
راس حيـوان تهيـه كرده به كشـاورزى بپردازيم. بدين جهت 
وضع مـان بهتـر شـد. در زمـان جنگ، بيمـارى وبـا در جبل 
عامـل شـايع شـد تا آنجا كـه يـك روز در روسـتاى كوچك 
شـقراء دوازده نفر مردند! تابسـتان بود و مـاه مبارك رمضان، 
مـردم در غسـل دادن و دفـن امواتشـان كوتاهـى مى كردند، 
حتـى بـرادر از ترس سـرايت بيمـارى، حاضر نمى شـد جنازه 

بـرادر خـود را غسـل دهد، بلكـه مرده  ها را بدون غسـل دفن 
مى كردنـد. از طـرف ديگـر ژاندارم ها براى سـرباز گيرى خانه 
بـه خانه مى گشـتند و ايـن موضوع، وضـع را بدتر كـرد، زيرا 
مـردم از تـرس آنهـا در خانه ها مخفى شـده در را مى بسـتند 
و بـراى تشـييع و تجهيز مـردگان حاضر نمى شـدند. در اين 
ميـان اهـل علم را بـراى سـربازى فرا خواندنـد. هيچكس از 
ايـن قانـون جز ائمه جماعات مسـتثنى نبـود. قانون عثمانى 
چنيـن بود كـه منتخبين براى امامت مى بايسـت يـا مدرك 
شـرعى داشـته باشـند و يا از طرف حكومت برگه معافيت و 
شـيعيان هيچ يك را نداشـتند. اين مسـاله نيز به فضل الهى 
بـه آسـانى حل شـد و از اسـتانبول تلگرافى رسـيد كـه ائمه 

جماعات شـيعه نيـز از معافيت سـربازى برخوردارند. 

موضع گيرى هاى سياسى
در برابر قانون «طوائف » فرانسوى ها

فرانسـوى ها قانونـى بـه نـام قانـون طوائـف صـادر كردنـد، 
قانونـى كـه نـه با مصلحـت مسـلمانان دمسـاز بـود و نه با 
صريح شـرع مقدس اسـام. بسـيارى از علماى دمشق عليه 
صـدور ايـن قانـون اعتـراض كردند تـا جايى كه اجـراى آن 
متوقف شـد و فرانسـوى ها اعاميـه اى صادر كردنـد كه اين 
قانـون نسـبت به مسـلمانان سـنى مذهب ملغى اسـت. من 
نامه اى سرگشـاده به نماينـده عالى دولت فرانسـه در بيروت 
به عربى و فرانسـوى نوشـتم. ايـن نامه، كه روزنامه هـا آن را 

انتشـار دادنـد، مؤثر افتاد و فرانسـوى ها متقاعد شـدند. 
تعيين منصب رئيس العلما از ناحيه فرانسوى ها

فرانسـوى ها مى خواسـتند منصبى بـه نام رئيس علمـا براى 
شـيعيان لبنان ترتيب بدهنـد. آنها من را به عنوان كسـى كه 
شايسـتگى ايـن مقـام را دارد در  نظـر گرفته بودنـد. از اين رو 
نامـه اى بلنـد بـاال به من نوشـتند به گمـان اينكه بـا كمال 
افتخـار خواهم پذيرفت. من به فرسـتاده آنهـا كه حامل نامه 
بـود گفتم: بـه رفيقت بگو مـن كوچكترين تمايلى بـه احراز 

ايـن مقام نشـان نخواهـم داد و نيز گفتم:
ايها السائل عنهم و عنى

لست من قيس و القيس منى
]برو اين دام بر مرغ دگر نه
كه عنقا را بلند است آشيانه[

ايـن مطالب به فرانسـوى ها رسـيده بـود. آنها منشـى اوقاف 
و امـور دينى را فرسـتادند تا به من بقبوالنـد، وى مرا ترغيب 
مى كـرد كه بعدها متولـى امور اوقات و غيره  خواهى شـد. دو 

نفـر از سـران قوم نيـز براى دعـوت از من به دمشـق آمدند، 
آنهـا مى گفتند: اين مسـاله احتياج به مقدارى فـداكارى دارد! 
گفتـم براى مرد مشـكل نيسـت كـه در راه مصلحـت عامه 
مـردم از خـون خويـش بگـذرد ولـى هرگـز كرامت انسـانى 

خويش را قربانـى نمى كند!
با حكومت سوريه

حكومـت سـوريه در زمان اسـتقال، دسـتورى صـادر كرد. 
طى اين دسـتور مسـلمانان سـنى مذهـب حق داشـتند در 
انتخابـات نماينـدگان مجلس تعـداد معينى از كرسـى ها را 
احـراز كنند. براى سـاير مليت هـا و اقليت هـاى مذهبى نيز 
هـر كدام سـهم مشـخصى پيش بينى شـده بود. بر  اسـاس 
ايـن قانـون مسـلمانان شـيعه جـزو اقليت هـا بـه حسـاب 
مى آمدنـد. از ايـن رو نامـه اى بـراى حكومـت وقت نوشـتم 
و در آن گوشـزد كـردم كـه شـيعه مسـلمانان را يك مليت 
بيشـتر نمى دانـد و نمى خواهـد از بـرادران اهل سـنت خود 
جـدا باشـد. اين سـخن بـه ذوق وطن دوسـتان خـوش آمد 
و حكومـت اعـام كـرد كـه مسـلمانان يك مليت بيشـتر 
نيسـتند، فرقى بين سـنى و شـيعه آنها نيسـت و اين تعداد 
از كرسـى هاى مجلـس مربوط به مسـلمانان اعم از شـيعه 

و سـنى است. 
نماز باران

از جملـه عنايـات ربانـى و الطـاف الهـى كه شـامل حـال ما 
شـد ايـن بود كـه پس از بازگشـت بـه زادگاهمـان در لبنان، 
در جبـل عامـل قحطى و خشكسـالى پيش آمده بـود، براى 
انجـام نمـاز بـاران سـه روز روزه گرفتيـم. و روز جمعـه اى از 
شـقراء پـاى پيـاده بـا كمـال خضـوع و بـا دلـى شكسـته، 
ذكـر گويـان راهـى بيابـان شـديم. پيرمـردان و اطفـال نيـز 
مـا را همراهـى مى كردنـد مـردم از قـراى مجـاور نيـز آمده 
بودنـد. پـس از اقامـه نمـاز جمعـه، نمـاز بـاران را خوانديـم. 
مـن ضمن خطبـه اى مـردم را به توبـه دعوت كـردم. تا آخر 
آن روز مشـغول دعـا و تضـرع بوديـم، چـون دعـا در آخرين 
سـاعات روز جمعه مسـتجاب مى شـود. سـپس افطـار كرده 
نمـاز مغـرب و عشـا را به جـا آورديـم، هوا بسـيار گـرم بود و 
ابـرى در آسـمان ديـده نمى شـد. اما هنـوز مراجعـت نكرده 
بوديم كه ابرهايى سـطح آسـمان را پوشـاند و آن شب مردم 
از بـاران رحمـت الهـى برخـوردار شـدند. چنـد سـال بعد نيز 
هميـن وضـع پيـش آمـد و به هميـن كيفيت نمـاز بـاران را 
در همان جـا برگـزار كرديـم و بحمـداهلل مردم از بـاران كافى 

شـدند.  بهره مند 

١٠٩



 از سـابقه تحصيليتان شـروع كنيم. مختصرى در اين باره 
بفرماييد. 

اسـتاد: مـن با تحصيـات دانشـگاهى ، دروس حوزه را نيز نـزد پدرم 
فـرا گرفتـم و به همـراه گروهى از دانشـجويان دمشـقى درس هاى 
حـوزه را گذارنـدم . آنـان هيچ كـدام روحانـى نبودنـد، بلكـه بعضى از 
آنـان االن پزشـك و بعضـى ديگـر وكيـل دادگسـترى هسـتند. ما 
هـر روز صبـح قبـل از رفتـن بـه دانشـگاه نـزد مرحـوم پـدرم جمع 
مى شـديم درس هـاى حـوزوى را مى خوانديـم . مـن تحصياتـم را 
تـا مرحلـه درس هـاى خـارج ادامـه دادم و در دانشـگاه در دانشـكده 
حقـوق تحصيـل مى كـردم . در دوران ما دانشـگاه دمشـق دو رشـته 
بيشـتر نداشـت : يكى رشته پزشـكى و ديگرى رشـته حقوق و حتما 
اگـر رشـته تاريـخ را نيـز دارا بـود مـن در آن تحصيل مى كـردم . در 
رشـته حقوق ليسـانس گرفتم و سـپس مدتى در دانشـگاه بغداد در 
دوران وزارت مرحـوم شـيخ محمدرضـا شـبيبى وزيـر فرهنـگ آن 
دوران تدريـس كـردم . ايـن تدريـس 4 سـال ادامه داشـت . در سـال 
1954 م در دانشـگاه جهـت دختـران خانواده هـاى محافظـه كار كه 
از فرسـتادن دختـران خود به دانشـگاه امتنـاع مى ورزيدند شـعبه اى 
دخترانـه تشـكيل شـد بـه نـام كليـه الملكـه عاليا )نـام مـادر ملك 
فيصـل پادشـاه عـراق( . شـيح محمدرضا شـبيبى از مـن تقاضا كرد 
در اين دانشـكده تدريس كنم و من 4 سـال درس دادم و سـپس به 
قضـاوت روى آورده و سـال ها در منصـب قاضـى حقـوق مدنى و نه 
شـرعى در لبنان اشـتغال داشـتم و سـپس براثر درگيرى با بعضى از 

قضات دادگسـترى اسـتعفا دادم. 

 در چه سـالى از دمشـق بـه لبنان منتقل شـديد و به چه 
منظور؟

اسـتاد: پدرم در سـال هاى آخر عمر خود بسـيار پير و فرتوت شـده 
بود و چون دمشـق در زمسـتان سـرماى بسيار سـخت و سوزدارى 
داشـت از ايـن رو پزشـكان بـه او توصيـه كردنـد كـه همانطور كه 
تابسـتان را در جبـل عامل مى گذراند زمسـتان را نيـز آنجا بگذراند. 
وى در سـال 1953 ميادى ، در بيروت در گذشـت و جنازه او را به 
دمشـق منتقـل كـرده و در حرم حضـرت زينب )س( دفـن نمودند 

و از آن هنـگام مـا در بيـروت اقامـت گزيديم. دائرة المعارف شـيعه 
مـرا از همـه كارها و نوشـتن ديگـر كتاب ها كه قصد تاليـف آنها را 
داشـتم بازداشـت و علت اساسـى در نشـر آن اين بود كه هنگامى 
كـه مستشـرقين دائـرة المعـارف اسـاميه خـود را بـه زبان هـاى 
انگليسـى فرانسـوى و آلمانى به چاپ رساندند اشتباهات فراوانى در 
آن درباره شـيعه يافتم. نويسـندگان دائرة المعارف نوشـتن مقاالت 
مربـوط به شـيعه را بـه يكى از مستشـرقين بنـام المانـس واگذار 
كـرده بودنـد. اين شـخص در كودكى عربى را آموخت و نسـبت به 
اسـام كراهـت و عداوت فراوانى داشـت. او هنگامى كه به شـيعه 
مى رسـد تمـام حقـد و كينـه خـود از اسـام را بـر سـر آنـان فـرو 
مى ريـزد، زيرا مى دانسـت كه لكه دار نمودن شـيعه لكـه دار نمودن 
اسـام اسـت. او از شـخصيت هاى بـزرگ شـيعه چـون حجربـن 
عـدى و غيـره بـا بـدى يـاد مى كنـد و بـه هميـن ترتيـب ديگـر 
مستشـرقاتى كه درباره مواضع شيعى نوشـته اند مرتكب اشتباهات 
فاحـش و يـا تعمدهـاى غير قابـل اغماض شـده اند، مثـا يكى از 
آنـان در زير عنوان اثنا عشـريه مى نويسـد كه شـيعه امامانى دارند 
كـه بـراى هر كـدام نماز خاصى دارند و از سـاعت فان تا سـاعت 
فـان نمـاز فان امام اسـت و هكـذا. و مى دانيم كـه معنى صاه 
در لغـت عربـى دعـاء اسـت نـه نمـاز اصطاحـى و اينهـا تعمدا و 
يـا سـهوا ميـان ايـن دو خـط كرده انـد و بـه خواننـده ايـن را الهام 
مى كنـد كه شـيعه عاوه بـر نمازى كه بـراى خـدا مى خواند براى 
امامـان خـود نيز نمـاز مى خوانـد. و يا مثـا هنگامى كـه از طايفه 
ارناووط در البانيا مى نويسـد: »اينان طايفه اى بكتاشـى هسـتند و از 
غـات بشـمار مى آينـد و معتقدند كـه حب على حسـنه ال يضرها 
سـيئه و اينهـا در واقـع شـيعه نمى باشـند، بلكـه از غـات بشـمار 
مى رونـد و اصـا از شـيعه نيسـتند، چـون نـه نمـاز و نه حـج و نه 
روزه بـه جـاى مى آورنـد هماننـد على اللهيـان«. سـپس بعضى از 
عـادات و رفتارهـاى غيراسـامى آنـان را ذكـر مى كننـد و سـپس 
مى گوينـد: »مى تـوان در كليـه اعمال و رفتار آنان الگوهاى شـيعى 
را مشـاهده كـرد. « مفهـوم ايـن عبـارت ايـن اسـت كـه اعمال و 

رفتار منافى با اسـام الگوى شـيعى اسـت. 
من نخسـت اين اشـتباهات را يادداشـت نمـودم و تصـور نمودم كه 
آنهـا كم اسـت . ليكـن پس از بررسـى كامل مقدار بسـيار زيـادى از 

موارد اشـتباه و يا موادرى كه نياز به شـرح و بسـط داشـت را دريافتم 
و از ايـن مـوارد نـزد من مطالب بسـيار زيادى جمع شـد اول متحير 
شـدم كـه چگونه اين تصحيـح را صادر نمايم، چون اگر اين مسـائل 
در مجله اى منتشـر شـده بود مى توانسـتم در صفحات همان مجله 
بـه پاسـخ گويى اقـدام نمايـم . ليكن ايـن دائـرة المعـارف كتابى بود 
كـه بـه زبان هـاى مختلف چـاپ شـده و در تمام دنيا منتشـر شـده 
بـود. چگونه مى توانسـتيم سـخن خود را بـه آنان برسـانيم؟ از اين رو 
بعضـى از دوسـتان پيشـنهاد كردند كه نام كتاب را القسـم الشـيعى 
مـن دائـره المعارف قـرار دهيم و يكى از دوسـتان من كـه از برادران 
سـنى بود پيشـنهاد نمود كه نام آن را دائره المعارف شـيعى بگذاريم 
و عاقبـت تصميـم بـر ايـن شـد كـه كتـاب بـا نـام  دائـرة المعارف 
االسـاميه الشيعه منتشر شـود و هدف از آن برتر از تصحيح خطاها 
و اشـتباهات دائـره المعـارف اسـامى باشـد از اين رو به اينـكار روى 
آورده و خـود را وقـف آن نمـودم و شـروع بـه نوشـتن موضوع هـاى 
شـيعى همچـون اجتهـاد حديث نزد شـيعه، اجمـاع ، اسـتصحاب ، 
استحسـان قيـاس ، تقيـه ، تعزيـه و ديگـر مـوارد پرداختـم و بدين 
ترتيـب چـاپ اول دائره المعـارف از چاپ بيرون آمـد كه بعدها چاپ 
دوم و سـوم با اضافات بيشـترى نزديك به يك چهارم چاپ منتشـر 

 . شد
 مرحـوم سـيد محسـن اميـن كـه به عنـوان مصلحـى 
اجتماعـى مذهبـى بشـمار مى آيـد داراى چـه خصوصياتى 

؟ د بو
اسـتاد: در واقع پاسـخ به اين سـئوال برايم مشـكل است، زيرا سخن 
گفتن از مناقب پدر مشـكل اسـت. ولى سـعى مى كنم كه تصويرى 
واقعـى از زندگانـى و روش پـدرم را ارائـه دهم. او نخسـت در منطقه 
جبل عام در شـهر بنت جبيل نزد مرحوم شـيخ موسى شـراره درس 
خود را شـروع كرد. آن مرحوم او را از ميان سـيصد طلبه كشـف نمود 
و پـى بـه خصائـص او بـرده از ايـن رو وى را بـه خود نزديـك كرده 
و مـورد عنايـت خـود قـرار داد. پدرش قصد داشـت او را بـراى ادامه 
تحصيل به نجف بفرسـتد، ليكن شـيخ موسـى ممانعت نمـود، زيرا 
قصـد داشـت وى را زيـر نظر خـود تربيت نمايـد. از ايـن رو در جبل 
عامـل مانـد و از رفتـن منصـرف شـد تا آنكه شـيخ موسـى شـراره 
درگذشـت و وى به نجف رفت. در آنجا دو اسـتاد داشـت يكى شـيخ 

بازنشر مصاحبه اى با مرحوم سيد حسن امين 

پدر به او. او. او كنـد عمـل قولش بـه تا مىكند حـرام خـودش بر را دنيـا لـذات از بـردن بهـره، بهـره، بهـره پـدر وفـات از بعـد خـودش قـول بـه
جمله يك در كـه قولـى. قولـى. قولـى شـود ضايع اسـت شـده كشـيده الشـيعه اعيان كتاب بـراى كـه زحماتـى نگـذارد كـه مىدهـد قـول
حسـن سـيد. سـيد. سـيد مىگذرد و مىگذارد آن تحقـق بـراى را خـود عمر از زيـادى سـالهاى حسـن سـيد اما مىشـود خاصـه كوتـاه
بررسـى به امين مرحوم از خاطراتى بيـات ضمن شـد منتشـر حوزه نشـريه در مرداد67 در بار اولين بـراى كـه مصاحبـه ايـن در
اين. اين. اين دارد فراوانـى خواندنى و شـنيدنى حرفهايى هـم تاريخ درباره البتـه و مىپردازد الشـيعه اعيان المعـارف دائـره ويژگىهـاى

مىشـود.  تقديم پژوهش رهنامه خواننـدگان خدمـت تصرف و دخـل و اختصار اندكـى بـا مصاحبـه



امتحان
در مدرســه علویه، تهذیب مقدم بر تحصیل بود. خودش مى گفت در این مدرســه بچه هایى تربیت کرده ام که اگر به 
دریا بیفتند دامنشان  تر نمى شود. تعریف مى کرد که یکى از محصلین مدرسه که براى ادامه تحصیل به آمریکا رفته بود 
نامه اى برایم نوشته که چند روز پیش از ما امتحان مى گرفتند نوبت به من که رسید وقت اذان شد. من خواستم براى نماز 
از محل جلسه امتحان بیرون بروم که گفتند اگر جلسه را ترك کنى دیگر امتحانى از تو نمى گیریم و باید تا دوره بعد 
معطل بمانى. من هم جواب دادم وقت اداء تکلیف دینى من است و از جلسه آمدم بیرون و با خودم گفتم هرچه باداباد. 
بعدا هیأت ممتحنه علت عدم حضور من در امتحان را متوجه شده بودند و براى قدردانى از من امتحان جبرانى گرفتند. 

در مدرســه علویه، تهذیب مقدم بر تحصیل بود. خودش مى گفت در این مدرســه بچه هایى تربیت کرده ام که اگر به 

محمدطـه نجـف و ديگـرى آقـا رضا همدانـى صاحب كتـاب مصباح 
الفقيه. اين دو بيشـترين اثر را در تربيت وى داشـتند و به ايشـان اصرار 
مى نمودنـد كـه در نجـف مانده و مرجعيـت را در اختيار بگيـرد. مرحوم 
شـيخ عبدالكريـم جزائرى برايـم نقل كرد كه مـن از افـرادى بودم كه 
بـه او اصـرار مى ورزيـدم كـه در نجف بمانـد، ليكن او امتنـاع مى كرد و 
پـس از آنكـه او بـه جبـل عامل مراجعت كـرد و به اصاحات وسـيعى 
اقـدام نمـود فهميدم كه هجرت او از نجف بهتر از ماندن او بود. سـپس 
شـيعيان دمشـق از او خواستند براى سرپرسـتى آنان به آنجا رود او پس 
از اسـتقرار در دمشـق بـه بررسـى اوضاع شـيعيان پرداخـت و ماحظه 

نمود كه بر شـيعيان سـه چيز غلبه دارد: اوال شـيوع بيسـوادى. 
 محلـه شـيعيان در دمشـق نزديـك محله مسـيحيان بود. مسـيحيان 
بـراى آمـوزش كـودكان خـود مدارسـى را تاسـيس نمـوده بودنـد كه 
ثروتمنـدان شـيعه فرزنـدان خـود را بـه آنجـا مى فرسـتادند و ضمـن 
آمـوزش زبـان فرانسـوى فرهنـگ آنـان را نيز فـرا مى گرفتنـد، ليكن 
اكثريت محروم شـيعه از فرسـتادن فرزندان خود بـه اين چنين مدارس 
و تعليـم آنـان عاجـز بودنـد. مرحـوم پـدرم وقتى به دمشـق رسـيد در 
خانـه اى وقفـى سـكونت گزيـد و شـروع به جسـتجوى منزلـى براى 
ايشـان نمودند تا مناسـب شـان ايشـان باشـد. او مدت سـه ماه در اين 
خانـه ماند و شـروع به بررسـى اوضاع شـيعيان شـام نمود )ايـن وقايع 
را مـن از حـاج حمـزه رومانـى نقـل مى كنـم ( سـپس خانـه اى بـراى 
ايشـان تهيه شـد و از ايشـان خواسـتند براى انتخاب يكى از آنها نظر 
بدهـد، ليكـن ايشـان از بيـرون رفتـن از خانـه وقفـى امتناع نمـود و از 
آنـان خواسـت بـا پولى كـه قصد دارنـد خانه خريـدارى نماينـد زمينى 
را خريـده و جهـت مدرسـه آمـاده نماينـد. آنان از ايشـان خواسـتند كه 
نخسـت خانه را خريده و سـپس مدرسـه را نيز آماده نمايند. اما ايشـان 
امتنـاع نمـود و باالخره جايى در نزديكى محله شـيعيان جهت مدرسـه 
خريدارى شـد و نام مدرسـه را مدرسـه علوى نهادند و قرار بر اين شـد 
كـه تحصيات آن در سـطح بسـيار عالـى و خوبى باشـد، به طورى كه 
بـا مـدارس مسـيحى برابـرى نمايـد و در آن زبان فرانسـوى و مبانى و 
اصول اسـام و تشيع تدريس شـود و اينكار مشكلى در آن وقت، يعنى 
هشـتاد سـال قبل بود، مسـاله مهم در مورد مدرسـه مخارج آن بود كه 
ايشـان دانش آموزان را به سـه گروه تقسـيم كرد: گروه ثروتمندان كه 
قـدرت پرداخت مخـارج تحصيل خـود را دارند كه از ايـن افراد ماهيانه 
كامل گرفته شـود. گروه دوم افراد متوسـط كه از اينان نيمى از مخارج 
گرفته شـود و گروه سـوم كه بيشـترين تعداد را تشـكيل مى دهند و از 
طبقه مسـتضعف بـوده و قدرت پرداخـت مخارج را ندارنـد پولى گرفته 
نشـود و براى تهيه مخارج مدرسـه ايشـان تصميم گرفتند تمام وجوه و 
حقوق شـرعى و ثلث اموال و وصيت و غيره را صرف مدرسـه نمايند و 
در مـورد مخارج شـخصى خود بر روى نوشـته ها و كتاب هايش اعتماد 

نمايـد يعنـى از راه فروش آنها ارتزاق نمايد كه اين كار بسـيار مشـكلى 
بـود. از ايـن رو ايشـان شـروع به نوشـتن نموده بدين وسـيله توانسـت 
تعـدادی از دانـش آمـوزان را از ميان خانواده هاى شـيعه جـذب نمايد. 
دوم يكى او مسـائل بسـيار مهم در مورد شـيعيان همانا مساله عزادارى 
مى باشـد. سـرمايه خواننـدگان ايـن مجالـس در آن وقت تنهـا صداى 
بلنـد بـه همراه مقـدارى از مطالب بى مدرك و سـند و با مـدرك بود. از 
ايـن رو مرحوم پـدرم گروهى را انتخاب نموده و شـروع به تربيت كامل 
آنان با سـبك جديد نمود. اين مجموعه بتدريج كامل شـد و توانسـتند 

بـراى خـود در مجالس عزادارى شـيعيان جاى باز كننـد و مردم به 
آنـان روى آوردنـد، زيـرا روش آنان در سـخنرانى اين طور بود 

كه نخسـت مسـائل تاريخى اسـامى را مطرح نموده و 
سـپس بـا ظرافـت خاصـى آن را بـه مسـاله كربا و 

امـام حسـين )ع( ربـط مى دادنـد، سـپس در پايان، 
منبـر خـود را با اشـعارى در رثـاء اباعبـداهلل )ع( 

پايـان مى دادنـد. ايشـان در ايـن زمينـه سـه 
كتـاب تاليـف كـرد. اول الدرالنضيـد كـه در 
آن مجموعـه اى از اشـعار زيبـا و پرمعنى را 
جمـع آورى نموده و سـپس كتاب المجالس 

السـنيه را تاليـف كـرد كـه روش آن اين طـور 
اسـت كـه ايـن كتـاب از مجالـس متعـددى 

تشـكيل شـده به طورى كه كافى اسـت 
منبرى و خطيب يكـى از آن مجالس 

را مطالعـه نمـوده و بـه منبـر برود 
و كتـاب سـوم لواعج االشـجان 

روز  مخصـوص  كـه  اسـت 
شـهادت  جريـان  و  عاشـورا 
مى باشـد.  )ع(  حسـين  امـام 
ايـن كتاب هـا ، مكررا بـه چاپ 
رسـيد. ايشـان نظـرش بـر اين 
بود كه زنجيرزنـى و قمه زنى 

و شـكافتن سـر با شمشـير 
و  حـرام  كارى  غيـره  و 
مخالـف بـا روح اسـام 

دمشـق  در  اسـت . 
همـه سـاله ايـن نوع 

اطـراف  مراسـم در 
حضـرت  حـرم 

زينـب )س( انجام مى شـد 
و هنگامـى كـه ايشـان به دمشـق 

١١١



مى رفتنـد سـال اول از شـركت در ايـن مجالـس 
امتنـاع كـرد كه بـا امتناع ايشـان گروه كثيـرى از 
شـركت خـوددارى كردند. در سـال بعد افـرادى را 
روانـه نمـود تا از برگـزارى اين مراسـم جلوگيرى 
نماينـد و پيغام داد كه اگر كسـى امتنـاع ننمايد با 
زور و قـوه قهريـه روبـرو خواهد شـد. اين مسـاله 
باعث بروز سـروصداهايى شـد. در يكـى از همان 
سـال ها نزديكـى محرم بـه بيروت رفـت. هنگام 
ورود ، خبرنـگار يكـى از روزنامه ها از ايشـان درباره 
مراسـم عاشـورا كه همه سـاله در شـهر نبطيه در 
جنـوب لبنان بـا قمه زنـى و غيره برگزار مى شـد 
سـؤال نمود و نظر او را خواسـت. ايشـان در جواب 
گفتنـد حـرام اسـت . ايـن فتـوى باعـث شـد كه 
يكـى از علمـاى آن شـهر كتابـى را در رد ايشـان 
تاليـف نمـود و در آن كتاب تصريح نمـود كه اين 
مراسـم از قديم االيام بوده و بر اين مسـاله اجماع 
شـده اسـت و كسـى با آن به مخالفت برنخواسته 
مگـر يـك عاملى اشـاره بـه آقاى محسـن امين 
كـه با امامـان و اجماع امت مخالفت كرده اسـت . 
در ايـن هنـگام بـود كـه مرحـوم والـد تصميم به 
مقابلـه بـا آنـان گرفت از ايـن طرف كتابـى در رد 
او بـه نـام التنزيه نوشـت اين كتاب سـر و صداها 
را بيشـتر نمود و جو مخالفت با ايشـان را تشـديد 
كـرد تـا آنجايـى كه در مراسـم عاشـورا در شـهر 
بصـره زنى فاحشـه را به عنوان بازيگر نقش سـيد 
محسـن اميـن در خيابان هـاى شـهر بـه گردش 
درآوردند. مخالفين ايشـان اسـتدالل مى كردند كه 
شمشـيرزنى و قمه زنى با اينكه اذيت نفس اسـت 
ليكـن مانعى نـدارد، زيـرا حضرت عبـاس )ع( نيز 
ايـن اذيـت را تحمل نمود ايشـان پاسـخ دادند كه 
اگـر اين خبـر صحيح باشـد اوال حضـرت عباس 
)ع( معصـوم نبـوده و فعـل ايشـان بـراى ديگران 
حجت نمى باشـد و ثانيا اين بزرگوار در راه اسـام 
و امـام حسـين آن شـكنجه واذيـت را تحمـل 
نمـوده نـه در راه باطل . اين پاسـخ آن هـم درباره 
حضـرت اباالفضل )ع( كه عوام النـاس آن بزرگوار 
را در رتبـه امامـان معصوم قـرار مى دهند طوفانى 
از مخالفـت در عـراق و ايـران و حتـى هنـد برپـا 
سـاخت امـا او هم چـون كوه مقاومت و اسـتوارى 
بخـرج داد و البتـه در ايـن راه بزرگانى چون سـيد 
ابوالحسن اصفهانى و شـيخ عبدالكريم جزائرى و 
ديگـران و جالـب اينكـه گروهـى از زهـاد و عباد 
معـروف نيـز از او حمايـت كردنـد، از آن جملـه 
مرحـوم شـيخ على قمـى معروف به زاهد و شـيخ 
جعفـر بديـرى. ايـن فتـوى نجـف را بـه دو گروه 
تقسـيم كرد گروهى موسـوم به امويين كه همان 
طرفـداران مرحـوم امين و گروهـى به نام علويين 
كـه همـان مخالفيـن او بودنـد. پس از يك سـال 
از شـروع سـر و صداهـا مرحـوم امين قصد سـفر 
بـه عـراق را نمود و با آنكه بسـيارى از دوسـتانش 
او را از سـفر بـه نجـف منـع نمودند ليكـن وى به 
نجـف آمـد جعفرالخليلـى در كتـاب خـود هكـذا 
عرفتهـم مى گويـد: » نجف به اسـتقبال او بيرون 

از شـهر رفت همچنين سـيد ابوالحسن اصفهانى 
در مقـدم پيشـواز كنندگان بـود. « خليلـى اضافه 
مى كنـد كـه: مـن اشـخاصى را ديـدم - و نـام 
آنهـا را ذكـر مى كنـد- كه بـر روى دسـت و پاى 
ايشـان افتـاده و از طلب عفو و بخشـش مى كنند 
و سـيد مى گفـت : من از همه شـما گذشـتم بجز 
آن افرادى كه شـما غافليـن را تحريك نمودند. از 
ايـن رو افـرادى همچـون علـى الـوردى وى را در 
عـداد مصلحيـن بزرگـى همچـون شـيخ محمد 
عبـده مى داننـد، ليكـن ديگـران بـه ايـن تعبيـر 
اعتـراض كـرده مى گوينـد: شـيخ عبـده تنهـا به 
اصـاح االزهـر پرداخـت و از تعـارض بـا عقيـده 
باطـل عوام پرهيـز نمود، در حالى كه سـيد عقايد 
باطل عوام را مسـتقيما تخطئه نمـود و در اين راه 

مشـكاتى را تحمـل نمود. 
 بـا در نظـر گرفتـن اين كـه حضرتعالى 
به عنـوان متخصـص در تاريـخ شـناخته 
شـده ايد بـه نظر شـما چه نـكات مبهمى 
در تاريـخ شـيعه وجـود دارد كه ضـروررى 
اسـت محققيـن دربـاره آنهـا بـه بحث و 

بپردازند.  بررسـى 
اسـتاد:  بـه نظـر مـن ايـن سـئوال بسـيار مهم و 
خوبـى اسـت و از طرح آن تشـكر مى كنـم . آنچه 
كـه مـا بايـد دربـاره آن بحـث و جسـتجو كنيـم 
همانـا خصائـص حكومت هـاى شـيعى اسـت . 
يـك وقـت تقريبـا جهان اسـام را مگر قسـمت 
حكومـت  آن  بـر  خوارزمي هـا  كـه  آن  شـرقى 
كـرده  قبضـه  مى راندنـد حكومت هـاى شـيعى 
بودند. فاطميون در شـمال آفريقا و سـوريا و لبنان 
حمدانيـون در شـمال سـوريا و آل بويـه در عـراق 
و قسـمتى از ايـران  .ايـن مربـوط به قـرن چهارم 
اسـت آنچـه كه بسـيار قابـل توجـه و بى نظير در 
تاريـخ اسـت همـان تفـاوت حكومت هاى شـيعه 
بـا ديگـر حكومت هاسـت . قـرن چهـارم هجرى 
بـه اجمـاع تمـام مورخيـن سـرآمد تمـام قـرون 
اسـامى در فرهنـگ و تمدن بوده اسـت و در آن 
عصر بزرگترين علماء و دانشـمندان و نويسندگان 
بوده انـد. سـؤال ايـن اسـت كه چـرا اين سـال ها 
سـال هاى طايـى تمدن بشـمار مـى رود؟ جواب 
اين اسـت كه چون حاكمين در آنها دوران شـيعه 

بوده انـد. 
 مـا دو گونـه حكومت هـاى شـيعى داشـته ايم 
: حكومت هـاى مهـم و بزرگ همچـون فاطميون 
و آل بويـه و آل احمـد و حكومت هـاى كوچـك 
و محلـى )امـارت( همچون بنـو عمار، بنـو مزيد، 

مـرادس.  بنو 
حكومت هـاى شـيعى بـر دو پايه و اسـاس مبتنى 

بوده انـد: 
1. آنچـه را كـه امـروزه بـدان عنـوان آزادي هـاى 
فـردى و عمومى مى گوينـد، زيرا همـواره مذهب 
تشـيع در شـرايط آزادى و بيـان نظرات پيشـرفت 
نمـوده اسـت و هرگـز شـيعه از اظهـار  نظر ترس 
و واهمـه اى نـدارد چـون حجـت او برتـر و پيـرو 

بـوده اسـت لذا حكومت هاى شـيعى مى دانسـتند 
بـا آزاد نمـودن جـو مذهبـى، بيشـتر مى توانند در 
نشـر مذهـب تشـيع موثر باشـند تا جـو اختناق و 
خفقـان . فاطميـون در مصر دانشـگاه بزرگى براى 
خـود كـه همـان االزهـر بود تاسـيس كردنـد. در 
االزهـر، شـيخى مذهـب مالكى و شـيخ ديگرى 
مذهـب حنفى و شـيخ سـومى مذهب شـافعى را 
تدريـس مى كـرد. البتـه مذهـب حنبلـى مدرس 
نداشـته اسـت و در تاريـخ نامـى از او بـرده نشـده 
اسـت و گويـا در مصر حنبلى مذهب نبوده اسـت . 
در قاهـره مسـاجد اهل سـنت وجود داشـته ، يكى 
مسجد عمر و مسـجد ديگرى در اسكندريه و اين 
اولين و آخرين بار در تاريخ اسـام اسـت كه يك 
دولـت حاكم بـه مخالفان مذهبى خود اجـازه ابراز 
عقيـده و نظـر خـود را داده اسـت و اوليـن بـارى 
اسـت كه حكومت اجـازه مى دهـد مخالفينش در 
دانشـگاه هاى او تدريـس كننـد. دولـت فاطميون 

205 سـال دوام يافـت. 
2. تجليل و احترام از علماء. 

علمـاء در دولت هاى اسـامى بـه دو گونه اند: يك 
گـروه خـود فروختـگان بـه دربارهـاى سـاطين 
و حـكام و گـروه دوم علمـاى آزاد و بى ارتبـاط 
بـا دربارهـا. ايـن گـروه دوم همـواره در مشـقت و 
فاكـت بوده اند، مثـا خليل بن احمـد فراهيدى 
)صاحـب كتـاب معـروف العيـن ( در مصـر بود و 
از شـدت فقـر قصـد تـرك مصـر را داشـت و روز 
مسـافرت او چهـار هـزار نفـر بـراى توديـع او بـه 
خـارج شـهر رفتنـد و بـه او اصـرار نمودنـد كه در 
مصـر بمانـد. او پاسـخ گفـت : اگـر مـن در ميـان 
شـما شخصى را مى شـناختم كه ضمانت مى كرد 
روزانـه بـه من يك كيـل باقاء بدهـد من هرگز 
از مصـر نمى رفتم . آنچه كه فاطميـون انجام دادند 
ايـن بـود كه آنان علمـاء را از همه جـا جمع كرده 
و بـراى آنان زندگى با رفاهـى را تامين مى كردند. 
امـوال فراوانـى را در اختيـار آنـان قـرار داده تـا به 
علـم پرداختـه واز تحصيـل معـاش فارغ باشـند. 
علمـاء را بـدون در نظر گرفتن مذهبشـان دعوت 
مى كردنـد. از ايـن رو از تمام كشـورهاى اسـامى 
علمـاء را جمـع نمودنـد، در حالـى كه بيشـتر آنان 
بلكـه همه آنـان بر مذهب حكومـت نبودند. قصه 
جالبـى را نقـل مى كننـد، مى گوينـد فاطميـون 
يكـى از علمـاء را بـه مصر دعـوت نمـوده و براى 
او زندگـى مرفهـى را آمـاده كردنـد. آن دانشـمند 
پـس از شـش مـاه زندگـى مرفـه به مـرض فلج 
مبتـا شـد گفـت: ] الالـه االاهلل عنـد مـا عشـنا 
متنـا[ يعنى هنگامى كه زندگانى را شـروع كرديم 
مرديـم. ابوالعـاء معرى را دعـوت كردند، ليكن او 
گوشـه گير بـود و از رفتـن امتنـاع كـرد. همچنين 
غزالـى را دعـوت كردنـد. واقعا عجيب اسـت اين 
افتـراءات و  و  بيشـترين تهمت هـا  غزالـى كـه 
دروغ ها را به شـيعه و فاطميون نسـبت داد و حتى 
كتابـى در رد آنان به نام] فضائح الباطنيه[ نوشـت 
َ ليكـن از او دعـوت كردنـد و او را معزز و مكرم در 

مصـر پنـاه دادنـد و به او نگفتنـد تو چـرا عليه ما 
كتـاب نوشـتى ؟! صـرف اينكـه عالم بـود همين 
صفـت بـراى او زندگى مرفهى را تاميـن مى كرد. 
مـن در چند سـال قبل در تونس كنفرانسـى دادم 
در آن سـخنرانى بـا ارقام و آمار دقيق نشـان دادم 
كـه فاطميـون به مـدت سـال هاى حكومت خود 
دانشـمند بـه مصـر آورده اند و در هر سـال يكى از 
علمـاء را بـه مصر دعـوت كرده اند. گذشـته از اين 
آنـان بـراى اوليـن مرتبـه كتابخانه هـاى عمومى 
تاسـيس نمودنـد، مثـا مى گوينـد صـد نسـخه 
از تاريـخ طبـرى در كتابخانـه فاطميـون بـود و 
بـه همين صـورت حكومـت آل بويه بوده اسـت . 
خاصـه آنكه بر ماسـت كه حكومت هاى شـيعى 
را كـه در تاريـخ بوده انـد و بـه اسـام و تمـدن 
بشـرى خدمت كرده اند مورد بررسـى قـرار دهيم. 
 آيـا ايـن حكومت هـا نمايانگـر نظـرات 

حقيقـى شـيعه  بوده انـد؟
اسـتاد: بلـه ايـن حكومت هـا نمايانگر نظر شـيعه 
هسـتند. مـا كه از امام جماعت يـا جمعه و يا فقيه 
عادلى سـخن نمى گوئيم بلكه از حاكميتى سخن 
مى گوئيـم كـه بـا در نظـر گرفتـن نظاير آنـان و 
قيـاس نمـودن آنـان بـا ديگر حـكام مسـلمانان 
بشـمار  پادشـاهان  عادل تريـن  و  بهتريـن  از 
مى رفته انـد. آل بويـه مثـا هنگامى كـه ابن اثير 
از يكـى از آنـان يـاد مى كنـد و صفـات نيـك او 
را مى شـمارد در پايـان مى گويـد: ]رضـى اهلل عنه 
وارضـاه[ جملـه اى كه تنها بـراى خلفاء راشـدين 
مى گوينـد. آل بويه شـيعيان مخلص بودنـد و اگر 
آنـان را بـا حاكمان سـاجقه كـه پـس از آنان به 
حكومـت رسـيدند مقايسـه كنيم عظمـت و مقام 
و بزرگـى آنـان بـراى مـا روشـن مى شـود و از 
مسـائل بسـيار عجيب در حكومت هاى شيعى آن 
بـود كـه دولـت قاضـى القضـاه را از غيـر مذهب 
خـود انتخـاب مى كـرد. ايـن واقعـه در مصـر در 
دولـت فاطميـون رخ داد، مثـا قاضـى القضـاه 
شـهر صور حنفى بود و همين مسـاله نيز توسـط 
آل بويـه رعايت شـده اسـت . تمـدن در دوران آل 
بويـه بـه اوجى رسـيد كه هرگـز قبل و بعـد بدان 
پايـه نرسـيد. دولت حمدانى در شـمال سـوريا نيز 
همين طـور بـود. ابوالفـرج اصفهانى كتاب شـهير 
خـود] االغانـى[ را نوشـته و بـه سـيف الدولـه 
حمدانـى تقديـم نمـود و از او جايـزه دريافت كرد. 
مـا دولت هـاى شـيعى كوچك تـرى هـم داريـم 
مثـل بنوعمـار كـه در قسـمتى از سـوريا و لبنان 
حكومـت مى كردنـد و در واقـع امارتـى داشـتند. 
هنگامـى كـه تاريـخ آنـان را بررسـى مى كنيـم 
مشـاهده مى نماييـم كـه تمـدن در دوران آنها به 
اوج خود رسـيده اسـت . دانشـگاهى بنام] دارالعلم[ 
در پايتخت خود شـهر طرابلس درسـت كردند كه 
ابوالعـاء معـّرى بدانجا رفته تا از آن اسـتفاده كند. 
كتابخانه هـاى آنـان پـر از كتـاب بـود و كمترين 
تخميـن كه دربـاره كتاب هـا زده اند يـك ميليون 
اسـت و بعضى مى گويند سـه ميليـون . همچنين 



دولـت بنومـرداس كه پـس از انقـراض حمدانيين 
آمدنـد و همين طـور بنومزيد در قسـمتى از عراق. 
امـا ادريسـان )ادراسـه( اوليـن دولت شـيعى را در 
شـمال آفريقـا در منطقـه اى كـه امـروزه مغـرب 
قرار دارد تاسـيس نمودند. آنهـم در دوران خافت 
اموي ها و بيشـترين خدمت را در راه نشـر اسـام 
در ميـان قبايـل بربر كه بواسـطه جـور حكام بنى 
اميـه از اسـام گريختـه بودنـد نمودنـد. بنى اميه 
بـه بربرهـا فشـار آوردند و خيلـى از آنها از اسـام 
گريختنـد تا آنكـه ادريس بن عبداهلل بن الحسـن 
المثنى بن الحسـن على بن ابيطالـب بدانجا آمده 
و دولـت خـود را برپا نمـود. در ايران در طبرسـتان 
دولتـى زيديـه تشـكيل شـد. اين دولـت كوچك 
كـه زيـدى مذهـب بودند اسـام را در طبرسـتان 

و مناطق مجـاور آن انتشـار دادند. 
 نظـر علماء درباره ايـن حاكمان چه بوده 

؟! است 
تاييـد  را  حاكمـان  ايـن  علمـاء  بيشـتر  اسـتاد: 
سـيدمرتضى  مفيـد ،  شـيخ  مثـا  مى كرده انـد، 
و شـريف رضـى بـا آل بويـه دوسـتى داشـتند. 
عضدالدولـه بـا آن همـه جال و عظمـت خود به 
ديدن شـيخ مفيـد در خانـه اش مى رفت . تشـيعى 
كـه اكنـون در جهـان مشـاهده مى كنيـد در اثـر 
زحمـات و خدمـات ايـن دو دولـت اسـت : يكـى 
دولـت متقدم و ديگرى متاخـر. دولت قديم همان 
آل بويه اسـت كه وجود تشـيع در عراق و مناطق 
مجـاور آن از بركات اسـت علماء شـيعه هنگامى 
كـه از پشـتيبانى و مسـاعدت ايـن حكومت هـا 
برخـوردار مى شـدند از آنـان حمايـت مى كردند و 
اگـر حكومت هـاى فاطميـون در مصـر و يـا آل 
بويـه نبـود امـروزه شـيعه تنهـا محـدود بـه چند 
صـد نفـر در كنـار اعتاب مقدسـه عراق بـود. آنان 
تشـيع را از محـدوده منطقـه و شـهر بـه صورت 
جهانـى درآوردنـد و دولت دوم دولـت صفويه بود. 
ايـن پادشـاهان و حـكام همانند سـاطين عادل 
بودنـد كـه اگر آنـان را با امثال منصـور و يا حّجاج 
مقايسـه كنيم ارزش و قدر آنان شـناخته مى شود. 
 به نظر شـما در تبليغات شـيعى بيشـتر 

بـر روى چه نكاتـى بايد تكيـه كنيم؟
اسـتاد: بـه نظـرم در تبليغـات بايـد روى دو نكته 

تكيـه كنيم:  
1. بررسـى زندگانـى ائمـه] ع[ البتـه نـه بررسـى 
كاسـيكى بلكه بـه سـبك و روش جديـد چون 
بررسـى كاسـيكى هرگز نمى تواند امامـان را در 
مقـام واقعـى خود قـرار دهد. مـن در مجله العربى 
بحـث مفصلى درباره حضـرت زيـن العابدين] ع[ 
نوشـتم و در آن گفتـم: ايـن امـام موسـس تمدن 
اسـامى اسـت و بـراى آن دليل هـا و براهيـن 
فراوانـى آوردم . مرحـوم احمـد زدكـى بـراى مـن 
نوشـت مـن بـه گفتـار تو كـه امـام] ع[ موسـس 
تمـدن اسـامى اسـت قانـع شـده ام ، ليكـن اين 
مسـاله بـر خيلى هـا گـران خواهـد آمـد و مـن 
مناسـب مى دانـم عبـارت عنـوان را اينگونه تغيير 

دهيـم كـه امام علـى] ع[ يكـى از برجسـته ترين 
بنيانگـذاران تمـدن اسـامى اسـت و مـن بـا آن 
موافقـت كـردم و هميـن گونـه هـم چاپ شـد و 
كسـى را جـرات پاسـخ گوئى نبـود. لـذا بايد قبل 
از هـر چيـز امامـان]ع[ را با بررسـى جديد معرفى 
كنيـم . شـما بـه مذاهب تشـيع نگاه كنيـد يعنى : 
1. شـيعه اماميـه 2. شـيعه فاطمى ) اسـماعيلى ( 

3. شـيعه زيديه 
ماحظـه كنيـد امامـان چگونـه عاقانـه رفتار 
كرده انـد. در اواخـر دولـت امـوى نظريـه تشـيع 
تغييـر نمـود. زيدي هـا برنامه شـان ايـن بـود كه 
هـرگاه امكان تجمـع نيرو بود بايد انقـاب و قيام 
كرد و سـعى در تشـكيل حكومت نمـود، از اين رو 
مكررا به قيام هايى دسـت زده ولى شكسـت هاى 
متوالـى نصيـب آنها بود. فاطميون طرحشـان اين 
بـود كه بايد همواره براى حكومت نقشـه كشـيد، 
ولـى در زمانى بايد قيام كـرد كه پيروزى ضمانت 
شـود و به طـور سـرى كار كردنـد و نيروهاى خود 
را جمـع نمـوده و حكومتـى را تشـكيل دادنـد كه 
بيش از دو قرن دوام آورد .اما امامان)ع( طرحشـان 
ايـن بـود كـه بايـد چهار چـوب حكومـت را براى 
شـيعيان تبييـن كـرد. از ايـن رو به دوسـتان خود 
اجـازه مشـاركت در كارهـاى دولتى بـا حفظ تقيه 
را دادنـد. اين اسـت كه مى بينيم بسـيارى از وزراء 
در حكومت عباسـيان از شـيعيان بودنـد. على بن 
يقطيـن از اصحـاب حضـرت كاظم)ع( بـود. والى 
اهـواز شـيعه بـود از اصحاب امـام صـادق)ع( و. . 
. غيـره. االن ماحظـه كنيـد كـه زيديـه محدود 
بـه چنـد نفر در يمن هسـتند و فاطميون منقرض 
شـده و تنهـا نيم ميليـون از آنها باقى مانده اسـت 
امـا شـيعيان پيرو ائمـه)ع( برغم آن همه فشـارها 
و سـختي ها يـك پنجـم مسـلمانان را تشـكيل 
مى دهنـد، اينهـا مسـائلى اسـت كه بايد بررسـى 

 . شود
ــخ  ــاره تاري ــث درب ــى بح  روش علم

ــت؟ چيس
نمى باشـد  كار سـاده اى  تاريـخ  مطالعـه  اسـتاد: 
نخسـت بايـد هـر چـه كـه احتمـال تاثيـر آن در 
تصـورات خـود درباره تاريـخ را مى دهيم بخوانيم،. 
دوم آنكـه بايـد همواره بى طرفـى و نزاهت علمى 
را مدنظـر قـرار داد، يعنى عواطف خـود را نبايد در 
نتايـج دخالت داد و همـواره بايد حقيقت را مدنظر 
قـرار داد. مـن قبـا گفتم كه مـن آنچـه را درباره 
شيعه مى نويسـم تنها جستجو از حقيقت مد نظرم 
اسـت . بـراى نمونـه مـن از بعضـى سـني ها كـه 
تاريـخ بـه آنها ظلـم كرده اسـت دفـاع نمـوده ام، 
مثـا از ملـك مظفـر فرمانـده نبرد عيـن جالوت 
دفـاع كـرده ام كـه در تاریـخ مـورد بی توجھـی و 
ظلم قرار گرفته اسـت. دفاع از او به همان شـدت 
و قـدرت دفاعـم از نصيرالدين طوسـى بود و حتى 
دفـاع مـن از تشـيع بـه خاطـر تعصبـات مذهبى 
نيسـت، آنها گروهى مظلوم هسـتند و بايد از آنان 

دفاع شـود. 

 اگر ممكن اسـت بـراى ما دربـاره اعيان 
الشيعه و مسـتدركات آن سخن بگوئيد. 

اسـتاد: مقصـود از تاليف اعيان الشـيعه ثبت تاريخ 
شـيعه از صدراسـام تـا عصـر مولـف از راه ثبت 
زندگانى شـخصيت هاى شـيعه بر حسب اختاف 
و تفاوت مناسـب و مقام آنهاسـت. يكى فيلسوف 
و يكـى فقيـه و يكـى حاكـم و ديگـرى محكوم. 
همچنيـن اعيان الشـيعه سـعى دارد از چهـره اين 
بـزرگان و شـخصيت ها غبار تاريـخ را زدوده و آنها 

را در مـكان اليـق به خود قـرار دهد. 
از اين رو ايشان)سـيد محسـن اميـن( اول در مقدمه 
طوالنى خود تشـيع را مورد بررسـى قرار داده و آنچه 
را كه درباره تشـيع از روز نخسـت تا كنون آمده است 
آورده و مـورد نقـد و بررسـى قـرار داده اسـت. عقايد 
شـيعه و فرق آن را ذكر كرده اسـت و سـپس شروع 
به تراجم رجال شـيعه نموده اسـت و نخست تراجم 
را از پيامبـر )ص( و امامـان )ع( آغـاز كـرد و سـپس 
بقيـه رجـال را آورده اسـت بدون تمييـز ميان حاكم 
و محكـوم. از ايـن رو شـرح حال حاكمـان ظالم و يا 
عـدل را مى تـوان يافت. در واقع اعيان الشـيعه تاريخ 
شـيعه اسـت از راه تاريـخ رجال آن هماننـد خيلى از 
تاريخ هـا مثـا تاريخ بغداد، تاريخ اين شـهر اسـت از 
راه تثبيت تاريخ مردان برجسته آن و همچنين تاريخ 
ابن عسـاكر درباره دمشـق. مرحوم پدرم روشش اين 
بـود كه نخسـت نام كسـى را كه بدسـت مـى آورد 
بـر روى كارتـى نوشـته و بتدريج اطاعات بدسـت 
آمـده دربـاره او را اضافـه مى نمـود. ضمنا ایشـان در 
تراجم به شـرح حـال افراد زنـده اقدام نمی کـرد زيرا 
معتقد بود كه اگر انسـان زنـده را ترجمه نمائيم به او 
ظلـم كرده ايم، چون ممكن اسـت تا پايـان عمر آثار 
ديگرى داشـته باشـد و وضـع او تغيير نموده باشـد. 
مثا اگر كسـى درباره سـيد محسـن امين پيش از 
نوشـتن اعيان الشـيعه مطلبى را مى نوشـت طبيعى 
اسـت كـه ايـن مطلب ناقـص بود و لـذا پـس از آن 
بسـيارى از بـزرگان همچـون مرحـوم بروجـردى و 
آيـت اهلل حكيم و شـيخ عبدالكريم جزائرى و شـيخ 
محمدرضا شـبيبى و سـيد ھبة الدين شهرستانى و 
سـيد محمدباقـر صـدر و غيـره در گذشـتند و چون 
مرحـوم پدرم اعيـان را تا حرف سـين تدويـن كرده 
بـود و بقيه بصورت فيش و كارت باقى مانـده بود. از 
ايـن رو من به تكميل فيش ها پرداختـه و آنچه را كه 
توانستم نوشـتم و آنچه را كه عاجز از نوشتنش بودم 
از ديگـران خواسـتم، مثا درباره ماصـدرا از مرحوم 
مظفر خواسـتم آن را تكميل نمايد و سپس فيش ها 
را تنظيم كرده و به چاپ رسـاندم. مستدركات اعيان 

الشـيعه نتيجه آن تاش هاست. 
 از خاطـرات خودتـان بـا مرحـوم سـيد 

محسـن اميـن(ره) سـخن بگوئيـد. 
اسـتاد: ده روز قبل از فوت پدرم بعضى از دوسـتان 
ايشـان كـه بـا او در نوشـتن كتاب اعيان الشـيعه 
همـكارى مى كردنـد بـراى عيـادت ايشـان بـه 
بيمارسـتان آمدنـد، تـا چشـم آن مرحوم بـه آنان 
افتـاد گريـه كـرد و آنـان تصـور كردنـد او بخاطر 

فـراق دنيـا گريـه مى نمايـد و شـروع به دلـدارى 
او نمودنـد و گفتنـد شـما مـردى خدمت گـذار بـه 
اسـام و مسـلمانان بوديد و هم اكنون به سـوى 
پـروردگار خـود مى رويـد در حالـى كـه روسـفيد 
مى باشـيد. پـس از رفتـن آنـان پـدرم از من كاغذ 
و قلـم خواسـت ولـى چـون پزشـك ايشـان را از 
خوانـدن و نوشـتن منـع نمـوده بـود سـعى كردم 
ايشـان را منـع كنم ليكن اصرار ايشـان مـرا وادار 
نمـود كه خواسـته ايشـان را اجابت نمايـم و كاغذ 
و قلـم اختيارشـان گذاشـتم. ديـدم در آن قطعـه 
شـعرى نوشـته شـده اسـت كه اين ابيات آخرين 
اشـعارى اسـت كـه در حيات خود سـروده اسـت. 

نوشـته بود:
بكيت و ما بكيت لفقد دنيا

افارقها و الخل واليف
و لكن بكيت على كتاب

تصنفه يداه الى ضوف
سيمضى بعد فقدانى ضياعا
كما يمضى شتاء بالخريف

گريه كردم نه براى فقد دنيا. 
و اين در حالى است كه از دنيا مى روم

بى دوست و بى همراه. 
ليكن به خاطر كتابى گريه كردم. 

كه با دست هاى خود آنها را نوشته ام. 
بعد از من به دست فراموشى سپرده مى شود. 
همان گونه كه زمستان پائيز را از بين مى برد. 

ايشـان در اين شـعر اشـاره به كتاب اعيان الشيعه 
مى كننـد كـه مـن بـه خاطـر ايـن كتـاب گريـه 
مى كنـم و نـه به خاطر رفتـن از دنيا. هنگامى كه 
اشـعار را خواندم متاثر شـدم و نزد ايشـان رفته و 
بـه او گفتم: با شـما عهد مى كنم كه كتاب شـما 
ضايـع نشـود و در چـاپ آن سـعى نمايـم. آنگاه 
فرمـود: اينـك بـه مرگ اعتنايـى نـدارم و پس از 
ده روز درگذشـت - رضوان اهلل تعالى عليه - پس 
از ايشـان خود را ميان تعلق بـه دنيا و نعم آن و يا 
ترك آن و اشـتغال به كتاب اعيان الشـيعه يافتم. 
از ايـن رو مدت سـه ماه سـعى در جمـع ميان آن 
دو كـردم، ليكـن پـس از مدتـى عـدم تمكن آن 
برايـم ثابت شـد. از ايـن رو دنيا را بـا تمام مغريات 
آن رهـا كـرده و بـه اعيـان الشـيعه روى آوردم و 
اگـر ايـن راه را انتخـاب نمى كـردم هرگـز اعيان 
الشـيعه چـاپ نمى شـد. نخسـت اعيـان الشـيعه 
چـاپ مناسـبى شـد، ليكـن در چاپ هـاى بعـد 
اصاحاتـى انجام شـده و بـه صـورت آبرومندى 
در آمـد. آن مرحـوم مـرد جـدى و پـركار و تاش 
بود ميان شـاگردان خود بالتسـاوى رفتار مى كرد. 
سـعى داشـت كـه من فارسـى بيامـوزم و معلمى 
نيـز برايـم انتخاب كرد و مدتى نيز نزد او فارسـى 
خوانـدم واشـعارى زيـادى را هـم حفـظ كـردم، 
ليكـن بعدها بـر اثر صحبت نكـردن از يادم رفت. 
خـود آن مرحـوم فارسـى را بخوبـى مى خوانـد و 
صحبـت مى كـرد كـه آن را از دوران تحصيل در 

نجف آموختـه بود. 

١١٣



اصالح حوزه هاى علمى
عامـه، راه اصـاح فرهنگ دينـى را تحول ژرف 
و دامنـه دار در زمينه هـاى آموزشـى و پرورشـى در 
حوزه هـاى علميـه مى دانسـت. او معتقد بـود بايد 
مدرسـه ها نظـم و سـامان يابنـد و بى برنامگـى 
در آن زشـت شـمرده شـود و افـراد بى برنامـه و 
اصاح ناپذيـر كـه تـن بـه مسـؤوليت و برنامـه 
نمى دهنـد و يـك طرفـه از بودجـه بيـت المـال 
اسـتفاده مى برنـد و كارى بـر دوش نمى گيرنـد، 
از سـلك طـاب بيـرون رفتـه و بـه كارى ديگر 
بپردازنـد و امكانـات حـوزه، در خدمـت خدمـت 
گـزاران بـه دين و مسـلمانان به كار گرفته شـود. 
اسـتاد در شـرح زندگـى تحصيلـى خـود در حوزه 
روش  نارسـايى هاى  و  مشـكات  بـه  نجـف، 

تحصيلـى حـوزه اشـاره كـرده اسـت. از جمله:
1. نظارت نداشتن بر كيفيت درسى طاب؛
2. تدريس برخى از استادان بى صاحيت؛

3. نبود امتحان و آزمون سراسرى؛
4. عدم استفاده از تعطيات؛

5. تدريس مباحث و مسايل غيرضرورى؛
6. تداخل مباحث كامى در مباحث اصول؛

7. تطويل در مباحث اصول؛
8. بى توجهـى بـه علـم الحديـث و نقد اسـانيد و 

بسـنده كـردن بـه كارهاى گذشـتگان؛
9. بى توجهى به ادبيات عرب و. . . . 1

ارزش علم
بـدان برترين دانش ها كه شـرف دانـش به ارزش 
دانسـته و فرجـام و آثـار آن بسـتگى دارد، برترين 
دانـش، خداشناسـى اسـت؛ زيـرا ايـن موضـوع 
از برتريـن موضوعـات اسـت و بهتريـن نتيجه را 
در پـى دارد. پـس دانـش فقـه كه معيار شـناخت 
دسـتورات و سـبب جـدا كـردن حـال از حـرام 
اسـت. بسـيارى از روايت هـا بـر ارزش علـم فقـه 

و منزلـت بلنـد آن بـه صراحـت تاكيـد كرده اند. 2
شـناخت روايت هـاى پيامبر صلى اهلل عليـه و آله 
و اهـل بيت عليهم السـام كـه مدار فقـه بر آنها 
بسـتگى دارد، نيـز در زمـره دانـش فقه اسـت. در 
برخـى روايـات آمـده كه شـناخت يـك روايت در 
موضـوع شـناخت حـال از حـرام بـر همـه دنيـا 

برتـرى دارد. 3
مقدمـات دانـش فقـه چونـان مسـايل اصـول، 
درايـت، رجـال، تفسـير، نحـو، صـرف، اصـول و 
لغت شناسـى، فضيلـت برابـر بـا دانش فقـه را دارا 
هسـتند. روشـن اسـت كـه ارزش دانـش مقدمى 
بسـتگى به ميـزان كاربـرد آن در دانش فقـه دارد. 
پـس جوينـده دانش بايـد از دانش هـاى مقدماتى 
بـه قـدر نيـاز بهره گيـرد و اگـر از آن تجـاوز كرد، 
لغـو و بيهـوده بـوده و چه بسـيار سـبب از دسـت 
رفتـن برخـى از دانش هـاى واجـب شـده و حرام 
خواهـد بود، چنانكـه كوتاهى در آن، هـدف را تباه 

مى سـازد. 

افراط و تفريط هاى آموزشى
در روزگار مـا، بلكـه از روزگاران دراز، طـاب علوم 
دينـى در آمـوزش، افـراط و تفريـط دارنـد؛ برخى 
از آنهـا در كسـب دانـش اصـول فقه يك سـويه 
مى رونـد و همـه دوران زندگـى را در ايـن راه تلف 
مى سـازند. كنـدوكاو در اين دانش، آنـان را از فقه، 
درايـه، رجال، تفسـير قـرآن و مطالعـه كتاب هاى 
روايـى و تفسـير آن و ديگـر مسـايلى كـه فقيه از 
شـناخت آن ناگزير اسـت، بـاز مى دارد. ايـن افراد، 
زمـان درازى را در مسـايل بى فايـده و يا كم فايده 

بـه كار مى گيرند. 
از جملـه بحـث از تعريـف علوم و بحـث از تحرير 
محـل نزاع كـه ماه ها و گاه سـال ها وقـت خود را 
صـرف تحقيـق در آن مى كننـد. مثـا در تعريف 
بيـع بحـث مى كننـد: مبادلـه مـال به مال اسـت 

پـس از وفـات سـيد مقـاالت گوناگـون و بـه قلـم افراد مختلف در روزنامه هاى سرتاسـر جهان منتشـر شـد. هر صاحب قلـم از رهين تصويرى كه از سـيد در ذهن خـود داشـت او را به وصفى 
توصيـف كـرد. سـردبير روزنامـه الجيـل او را عدو التعصب ناميد. شـيخ محمد جـواد مغنيه از او با وصف »الزاهد« ياد كرد. شـيخ احمد رضا با »الكبير المتواضع« و شـيخ علـى الخاقانى با عنوان 
»الخالـد« از او يـاد كـرد. امـا جالـب اينجاسـت كـه همـه در يك تصوير از سـيد اجماع دارند: »المصلح«. نظرات اصاحى سـيد در باب سيسـتم آموزشـى حـوزه را به طور پراكنده در سـفرنامه، 
معادن الجواهر و حتى در اعيان الشـيعه مى توان ديد. اما آنچه در ادامه تقديمتان مى شـود تجميعى از نظرات سـيد محسـن امين در اين باب اسـت. اين نوشـتار كه اولين بار در سـال 1380 ه. 
ش با عنوان بايسـته هاى تربيتى و آموزشـى حوزه ها از نگاه عامه سـيد محسـن امين در نشـريه پيام حوزه منتشـر شـده اسـت هم اكنون با اندكى دخل و تصرف خدمتتان تقديم مى شـود. 



سـپس در محـدوده و مـوارد صـدق آن )طـرد و 
عكـس( آن سـخن مى گوينـد. كه مثا بيـع اجاره 
را نيـز در برمى گيـرد. برخى از آنـان قيدى را بر اين 
تعريـف مى افزاينـد كه ايـن خود بر دامنه مشـكل 
مى افزايـد و نيـز در بحـث ضـد از ايـن گفـت وگو 
مى كننـد كـه نـزاع در ضـد عـام اسـت يـا خاص. 
بـراى هـر يـك شـواهدى مى آورند و بـر يكديگر 
اشـكال مى گيرنـد و نيـز ماه هـا در دليـل انسـداد 
سـخن مى گويند با آنكـه به اتفاق همـگان نيازى 

به آن نيسـت. 
اوليـن كسـى كه بـه نارسـايى ايـن پژوهش ها در 
روزگار مـا توجـه كـرد اسـتاد مـا شـيخ ماكاظـم 
تعريـف  در  وى  بـود.  سـره  قـدس  خراسـانى 
موضوعـات بـه ايـن بسـنده كـرد: تعريـف لفظى 
اسـت، ماننـد گفتار لغت شناسـان: »سـعدانه «: نام 
گياهـى اسـت. آخونـد بـا ايـن روش، فرصت هاى 
تحصيلى بسـيارى را براى طاب آزاد كرده اسـت. 
از ايـن رو، آخونـد خراسـانى طـى دو سـال علـم 
اصـول را از اول تـا آخر به انجام مى رسـاند. و حال 
آنكـه اسـاتيد ديگـر در چند برابـر اين زمـان تمام 

نمى كردنـد. 
برخـى از طـاب در آموختـن اصول فقـه كوتاهى 
مى كننـد و بـه اتقان و قـوت آن را پـى نمى گيرند 
بـا اينكه علم اصول سـنگ زيرين اسـتنباط فروع 
فقهـى اسـت. گروهى كـه توانايى فـرا گرفتن آن 
را نداشـتند، گمـان مى كردنـد، درسـت مى رونـد و 
چـون كتـاب و سـنت به زبـان عربى اسـت و آنان 
نيز عربند، دريافت دسـتورات دينى برايشـان آسان 
اسـت و زيـاد نيـاز به علـم اصـول ندارند. 4ريشـه 
ايـن گريز، ناتوانى ايـن گروه از فهم اصول اسـت، 
چه آنان از اينكه ايشـان را به ناتوانى و بى سـوادى 
متهـم كنند، خرسـند نبوده و يكسـره ارزش دانش 

اصـول را انـكار مى كنند. 

جايگاه ادبيات عرب
از مـوارد تفريط طاب، كوتاهى آنـان در يادگيرى 
علـوم عربـى اسـت. اين مسـاله به ويژه بـراى غير 
عـرب زبانـان از اهميـت بيش تـر برخوردار اسـت؛ 
ادبيات عرب در اسـتنباط كتاب و سـنت نقش زير 
بنايـى دارد. فهـم احـكام از كتـاب و سـنت بـراى 
فقيـه، بـدون تبحـر در ادبيـات عـرب و آگاهـى از 
مـوارد اسـتعمال الفـاظ در گفت و گوهـا و مـوارد 
كاربـرد مجـاز و اسـتعارات عربى، ممكن نيسـت. 
بسـيارى از عجم ها نمى توانند به درسـتى به عربى 
سخن بگويند. اين ناتوانى سبب مى شـود در وادى 
تحريـف و تصحيف و دگرگونى و اشـتباه بيفتند و 
كام گوينـده را بر غير مقصود حمل كنند. تقصير 
و كوتاهـى عـرب زبانان نيز )جـز در مـوارد اندك( 
كم تـر از عجم هـا نيسـت، ولـى عجم ها بيـش از 
عرب هـا نيازمنـد پژوهش در ادبيات عـرب و توجه 
بـه اسـتعماالت عرب انـد، تـا امكان فهـم كتاب و 

سـنت به شايسـتگى برايشـان فراهم گردد. برخى 
از عالمـان بـزرگ به درسـتى نمى تواننـد نمـاز را با 
قرائـت بجـا آورنـد و توانايـى ادا كـردن حـروف از 
مخـارج و بسـترهاى صحيـح آن را ندارنـد. ايـن 
پديـده در دوره هاى اخير بيش تر رواج يافته اسـت. 
بـا نـگاه به گذشـته مى يابيـم، بسـيارى از علماى 
ژرف نگـر و محقـق )از شـيعه و سـنى( از ميـان 
عجم هـا برخاسـته اند و آنـان در پـردازش و اتقـان 
ادبيـات عـرب )صرف و نحـو و فصاحت و باغت 
و بديـع و...( اسـتوار كار بودند و آثـار و تاليفات آنان 
گواه آن اسـت. اين نشـانگر آن است كه كم كارى، 
ويـژه دوران هـاى اخيـر اسـت و ربطى بـه عرب و 
عجـم نـدارد. از جملـه، شـيخ مرتضـى انصـارى، 
اسـتاد پژوهشـگران و نـوآور تحقيقـات فـراوان در 
دانـش اصـول، كـه گفته مى شـود: براى شـناخت 
ادبيـات عرب مواظبت بسـيار مى كـرد. بلكه گفته 
مى شـود: او بـر خوانـدن الفيه ابن مالـك مواظبت 
كامـل داشـت. و برخى مبالغـه كـرده و مى گويند: 
هـر روز پـس از نمـاز صبـح، الفيه مى خوانـد و آن 
را جـزو تعقيبات نماز قـرار داده بود! !شـيخ، با همه 
شـخصيت و توجـه به ادبيـات عرب، بر اسـتعمال 
و مـوارد كاربـرد الفاظ عـرب چيره نيسـت. وى در 
شـرح حديـث »النـاس فى سـعة اليعلمـون « در 
بـاب برائـت آورده اسـت: يكـى از احتمـاالت آن 
اسـت كـه مـا مصدريـه ظرفيه باشـد و »سـعة « 
داراى تنويـن و غيـر مضـاف. معنا چنين مى شـود: 
النـاس فـى سـعة مادامـوا اليعلمـون5. مـردم در 
وسـعت و آزادى انـد تا وقتى كه نمى داننـد. با آنكه 
انسـان آشـناى به روش اسـتعماالت عـرب يقين 
دارد اين كاربرد درسـت نيسـت و اگـر مقصود اين 
باشـد، بايـد گفتـه شـود: »النـاس فى سـعة ما لم 
يعلمـوا«. از ديگر موارد اشـتباه در شـيوه اسـتعمال 
عـرب فهـم اين عبـارت اسـت: و يسـتحب الحج 
كل عـام الهل الجـده. 6براى توانگران،  هر سـال 

حج مسـتحب اسـت. 
گوينـد يكـى از علمـا گمـان داشـت »الجـده « 
همان شـهر معـروف حجـاز در كنار درياى سـرخ 
اسـت و از اينكـه، ايـن دسـتور، ويژه آنان باشـد در 
شـگفت شـد. برخـى از حاضرين به او توجـه دادند 
كـه عبارت جده: به كسـر جيـم و فتح دال اسـت، 
»يعنـى توانمنـد« و سـبب اشـتباهش آن بـود كه 

»ال « بـر اعـام مرتجـل داخل نمى شـود. 
و حكايـت مى شـود كه طلبـه اى كلمه »اسـد« در 
عبـارت زير: ان فى المسـالة اقواال اسـدها كـذا. . . 
را بـه تخفيـف خوانـد و گمـان كرد اسـد به معنى 
شـير اسـت و گفت: اين قـول به جهت قـوت آن، 
شـير گفتارسـت. بـا اينكه اسـد به تشـديد خوانده 
مى شـود »يعنـى اسـتوارترين آن «. برخـى بـراى 
فهـم يـك كلمـه بـه كتاب هـاى لغـت مراجعه و 
آن را برخـاف معنـاى خـود تفسـير مى كند. مثا 
در بحـث از برخى آشـاميدنى ها و خوردنى هـا وارد 

شـده: ان الشـراب الفانـى يتخذ من الـذرة: فان 
آشـاميدنى از ذرت گرفتـه مى شـود. برخـى بـر اثر 
ناآشـنايى، در حاشـيه كتـاب از قامـوس اللغة نقل 
كـرده كـه: الـذرة: النحلـة الصغیـرة. ذره: مورچـه 

كوچك اسـت. 
روشـن اسـت كـه ايـن اشـتباه در فهم، معنـا را به 
انحـراف مى كشـاند، وى همچنيـن معنـاى لفـظ 
»درابزين « در سـخن شـهيد ثانـى در منیة المريد 
فى آداب المفيد و المسـتفيد: »الينبغى للطالب ان 
يتكـى فى مجلس الـدرس على درابزيـن او نحوه : 
بـراى طالـب علم سـزاوار نيسـت كـه در مجلس 
درس بـر نـرده و همانند آن تكيه كند« را نفهميده 
و در حاشـيه خـود نوشـته بـه كتاب هـاى لغـت 

مراجعـه كـرده و ذكـرى از آن نيافتم. 

سامان دادن متون درسى
كتاب هـاى  نشـدن  تهذيـب  زيـان آور،  امـور  از 
درسـى اسـت. تصحيـح نشـدن عبارت هـا، حذف 
نكـردن زوايـد و حـذف نشـدن مطالـب مربوط به 
دانش هـاى ديگـر. علومـى كه طلبـه هنـوز آن را 
نخوانـده و يـا نخواهـد خوانـد. و نيز ضـرورت دارد 
عبارت هاى مشـكل، كه بر بسـيارى از اسـاتيد نيز 
پنهـان مانده و جـز افراد انـدك آن را در نمى يابند، 
شـرح گردد. »شـرح القطـر« در علم نحـو با اينكه 
از بهتريـن كتاب هـا بـا روشـن ترين عبارت هـا و 
بيش ترين فايـده را دارد، مؤلـف در آغاز كتاب خود 
مى گويـد: »لفـظ « جنـس بعيد و »قـول « جنس 
قريـب و كاربـرد اجنـاس بعيد در تعاريـف نزد اهل 
نظر نيكو نيسـت. مسـاله جنـس بعيـد و قريب از 
علم منطق اسـت چطـور آن را مى تـوان در كتابى 
آورد كـه نوآمـوزان علم نحو آن را در دسـت دارند؟ 

! آن را اسـتاد نمى فهمـد چه رسـد بـه نوآموز!

نگاهى به كتاب هاى اصول فقه
كتاب هـاى متـداول اصـول فقـه ماننـد: معالـم7و 
قوانيـن 8 و رسـائل و كفايه نيـز نيازمند تهذيب اند. 

1. معالم االصول
بـا اينكـه نويسـنده آن سـخنور اصوليين اسـت و 
طـاب بهـره شـايانى از ايـن كتـاب مى برنـد، در 
عيـن حـال، پـس از معالـم، انديشـه هاى اصولى، 
فراوان گسـترش يافت و متاخران از صاحب معالم 
بـه مسـايل ارزش منـدى دسـت يافتند كـه مؤلف 
معالـم بـدان توجـه نـداده بـود، لـذا ضـرورت دارد 
مسـايل جديـد و نو بـدان اضافـه گردد و مسـايل 

غيـر الزم از آن پيراسـته شـود. 
2. قوانين

ايـن كتاب بر اثر مشـكل بودن عبارت ها شايسـته 
تدريس نيسـت و نيازمند پيرايش است. 

3. رسائل
بـا آنكه نويسـنده اش دانـش بسـيارى را در تاليف 
كتاب به كار برده اسـت و مسـايل مهمى از اصول 

را پژوهـش و بـه حد كافى شـرح كرده اسـت و در 
كار خود پيش گام اسـت، باز نيازمند تهذيب است، 
بايسـتى برخـى از دراز گويى ها مانند: دليل انسـداد 
و ماننـد آن حـذف و يـا كوتـاه شـود و عبارت هاى 

پيچيده آن شـرح شود. 
4. کفایة االصول

و  داده  انجـام  اينكـه مؤلفـش كارى مهـم  بـا 
حـذف  را  غيـرالزم  عبارت هـاى  از  بسـيارى 
و مسـايل اصولـى را تنقيـح كـرده اسـت، بـاز 
عبارت هـاى كفايـه پيچيـده و نيازمنـد اصـاح 
)كـه  نويسـندگان  ايـن  يـك كام،  در  اسـت. 
خداونـد تاششـان را جـزا دهـد(، در پژوهـش 
موضوعـات اصولى نهايت كوشـش را انجام داده 
و بـه نسـل هاى پى آمده فايده بسـيار رسـاندند و 
در ايـن راه كوتاهـى نكردنـد، امـا يك دانشـمند 
هـر چنـد برجسـته باشـد ضـرورت دارد پـس از 
زيـرا  و تصحيـح گـردد؛  نقـد  نوشـته هايش  او 
نويسـنده فرصـت نـدارد كـه همه خواسـته هاى 
خـود را بنـگارد، در ايـن وقـت اگـر نوشـته وى 
بتوانـد زمينـه را بـراى پى آمدگان فراهـم آورد و 
دشـوارى هاى موضـوع را بـراى آنـان بگشـايد، 
متاخـران بـه آسـانى خواهنـد توانسـت مسـايل 
غيـر  مسـايل  بيفزاينـد،  آن  بـه  را  نيـاز  مـورد 
رسـا  عبارت هـاى  كننـد،  حـذف  را  ضـرورى 
دشـوار  عبارت هـاى  جايگزيـن  را  روشـن تر  و 
سـازند و آن را مرتـب كننـد. پس سـزاوار اسـت 
متاخـران بـه پيراسـته كـردن عبارت هـاى قدما 
توجـه كننـد نـه آنكه وقـت خـود را در نوشـتن 
حاشـيه و شـروحى كـه از متـن كتاب روشـن تر 
نيسـت، بـه كار گيرنـد و در نهايت طـاب را در 
دشـوارى هايى كـه مانـع بهره بردارى درسـت از 
مطالب علمى اسـت گرفتار كنند. حاشـيه اى كه 
طـاب را بـه جـاى فهـم و اسـتفاده، در پيـچ و 
خـم عبارت هـا گرفتار سـاخته و آنـان را از هدف 

اصلـى دور مى سـازد. 
پيشنهاد

در ديـدگاه مـن و در نظر هر آگاه منصف، بايسـته 
تدريـس،  بـراى  سـودمندتر  كتاب هـاى  اسـت 
جايگزيـن كتاب هاى نامبرده گـردد. بايد كميته اى 
از فضا و كارشناسـان ادبيات عرب تشـكيل شود 
و در هـر دانشـى سـه كتـاب تدوين و مقـرر كنند. 
مختصـر و متوسـط و مفصـل. اين سـه كتـاب از 
كتاب هاى مشـهور گزينش شـده و محور تدريس 
در حـوزه ]نجـف اشـرف[ قـرار گرفتـه و ديگـر 
حوزه هـا در سـاير كشـورها آن را دنبـال كننـد تـا 
نظـام يكسـان آموزشـى بـر حوزه ها سـايه افكند. 
البتـه ايـن برنامه هـاى درسـى بايد پيشـاپيش به 
تاييـد علمـاى بـزرگ برسـد. در مـورد كتاب هاى 
مشـهور )ماننـد: قوانيـن و مطـول و(. . . نيـز مقرر 
گـردد كـه بى اسـتفاده نماننـد و در مـوارد ضرورى 

به عنـوان مرجـع بـه آنهـا مراجعه گـردد. 

١١۵



ضرورت نظم در حوزه ها
از امـور زيان بـارى كـه بايـد بـدان توجـه داد، )گرچـه خـارج از بحث 
ماسـت( نابسـامانى و بى نظمى اسـت كه بر حوزه نجف سايه افكنده 
اسـت؛ دانشـجو بـه دلخـواه هر درسـى را بـر مى گزيند و هـر كتابى 
را كـه الزم ديـد مى خوانـد و هر اسـتاد مورد پسـند را بـر مى گزيند و 
برنامـه مرتبـى او را ملـزم به پذيـرش آن نمى كند. به طـور كلى براى 
طـاب )نجـف( ميـزان و معيـارى در برنامـه درسـى وجود نـدارد، تا 
بـر اسـاس مراحـل زمان بنـدى شـده درس بخوانند. همان عـادات و 

شـيوه هاى گذشـتگان دنبال مى شـود. 
ايـن بى برنامگـى سـبب مى شـود كـه بيش تر طـاب )با وجـود رنج 
فـراوان( از دانـش، بهـره شـايان نبرنـد، در حالـى كه بـا برنامه ريزى 
درسـت و نظـارت بـر اوقات و برنامه هاى درسـى، همـگان مى توانند 
چنديـن برابـر وضـع موجود بهـره گيرند و مـردم نيز از آنـان چندين 
برابـر اسـتفاده كننـد، بر ايـن اسـاس ضـرورت دارد بزرگان حـوزه و 
افـراد صاحـب نفوذ برنامـه اى مرتب بريزنـد و طلبه به پيـروى از آن 
ملـزم گـردد و در صورت سـرپيچى از برنامه درسـى و نظـم گريزى، 
اخـراج شـود، تـا در نهايت، بى برنامگـى به وقت و عمر طـاب زيان 
نرسـاند و زيان آن بيش تر از سـود آن نباشـد و امت اسـامى )كه بار 
مالـى حوزه ها بر دوش آنهاسـت( بيـش از اين دچار خسـارت نگردد. 

ضرورت امتحان
ضـرورت دارد طـاب در آغاز سـال تحصيلى آزمون شـوند و پس از 
آن درس هاى متناسـب با ايشـان تنظيم گردد و سـپس، در آخر سال 
تحصيلـى از ايشـان امتحـان بـه عمل آيد تا پـس از قبولـى بتواند از 
كتابـى بـه كتاب ديگـر منتقل شـوند و در صـورت مـردودى، كتاب 
9پيشـين را دوبـاره بخوانند. درسـت ماننـد برنامه اى كه امـام مصلح 9پيشـين را دوبـاره بخوانند. درسـت ماننـد برنامه اى كه امـام مصلح 9

در حـوزه قـم اجـرا مى كنـد. و گرنـه ايـن كاروان تا قيامـت به منزل 
نمى رسـد و علـوم دينـى بـر اثـر بى نظمـى، در خطـر نابـودى قـرار 
مى گيـرد. به ويـژه در ايـن روزگار، كـه بـر هيچ كس پنهان نيسـت. 

ضرورت درس اخالق
از ديگـر امـور زيـان بخش نبـود درس اخـاق و آداب تعليم و تربيت 
)كـه مـدار همـه دانش ها بـر آن اسـتوار اسـت( در حوزه هاسـت؛ چه 
علـوم دينـى هر چـه بيش تـر تحصيل شـود، بـدون دانـش اخاق، 

سـودمند نيست. 
بـر اين اسـاس، ضـرورت دارد تدريـس دانش اخاق و شـناخت ارزش 
هـا و رسـوم تعليـم و تربيـت اجبـارى گـردد و همـگان ملـزم باشـند 
المنیةكتاب هايـى مانند: »المنیةكتاب هايـى مانند: »المنیة المريد« )نوشـته شـهيد ثانـى( را بخوانند يا 
كتـاب ديگـرى را در دسـتور كار قـرار دهند. كتاب هاى سـودمندى در 
علـم اخـاق و آداب تربيـت نوشـته شـود و تدريس آن بـراى طاب 
اجبـارى گـردد تا سرشـت طاب بـر آموزه هـاى سـودمند آن مانوس 
شـود و افـراد خـود را بـه كمـاالت فاضله بياراينـد. در پرتو اجـراى اين 
شـرايط و ويژگى هاسـت كـه امت اسـامى از دانـش و اخاق طاب 

به نيكى اسـتفاده خواهنـد برد. 

نگاهى به جايگاه علوم
دانسـتى كـه برتريـن دانش ها پس از علـم توحيد، دانش فقه اسـت. 
مـراد از علم فقه: »شـناخت آگاهانـه و از روى اجتهاد دسـتورات دين 
اسـت « ظاهر فقه و تفقه در دين نيز همين اسـت. چه بسـا بگوييم 
تفقـه در ديـن، شـناخت از روى تقليد احـكام دين را در برگيـرد، زيرا 
ايـن نيـز راهـى بـراى آگاهى بـه فهم احـكام ديـن اسـت. ترديدى 
در ارزش آن نيسـت، ولـى جايـگاه آن بـه درجـه شـناخت آگاهانـه 
احـكام ديـن از روى دليل و روش اسـتنباطى احكام نـدارد. اينكار هم 

مشـكل تر و سـود آن بـه مراتـب بيش تر اسـت و قـوام پاسـدارى از 
شـريعت و ايستادگى ستون دين بر شـناخت آگاهانه و از روى اجتهاد 
دين اسـتوار اسـت. اجتهـاد، اصل و تقليـد فرع آن اسـت. پس دانش 
فقـه و آگاهـى به مكتـب و شـريعت، برترين دانش هاسـت. اما ديگر 
دانش هـا ماننـد: رياضيـات و پزشـكى و هندسـه و كيهان شناسـى و 
جغرافيـا و تاريـخ و فـن شـعر و. . . ارزش آن بسـتگى به سـرانجام و 

فوايـدى دارد كـه از آن بـه دسـت مى آيد. 
1. برخـى از ايـن دانش ها وسـيله اسـت بـراى شناسـايى دانش هاى 
شـريف تر و سـبب نيـرو و افزونـى مهـارت مى گـردد. بـه اين جهت 
ارزش مقدمـى دارد و اصـل دانـش بسـتگى بـه آن نـدارد و تحصيل 
آن ارزش دارد. ماننـد: شـناخت انواع شـعر و شـناخت كام عرب كه 
مـا را در فهـم كتاب و سـنت كمك مى كند و شايسـته نيسـت براى 
فقيـه كـه از كنـدو كاو در ادبيـات عرب غفلـت كند، بلكه بايـد با آن 
دم سـاز شـود. به ويژه در روزهاى فراغت و كسـالت و خسـتگى روح، 
خـود را بـا شـعر و فنون ادب شـاداب كنـد و مجالس انس خـود را با 
آن طـراوت بخشـد، ولـى مباشـرت ادبيات عـرب چنـان او را به خود 
مشـغول نسـازد كه علوم مهم تر از دسـتش برود و اصـل، فداى فرع 
گـردد و نيـز به گفتار كسـانى كـه طـاب را از ادبيات و شـعر پرهيز 
داده و يـا آن را زيـان بخـش مى شـمرند توجه نكنـد، زيرا بى توجهى 
آنـان بـه ادبيـات و فنون ادبـى از نادانى و ناتوانى سرچشـمه مى گيرد 
و مـردم، دشـمن چيزهايى هسـتند كه نمى دانند وچه بسـا مبـارزه با 

ادب دوسـتان و هنرشناسـان از حسادت است. 
2. برخى از دانش ها در بردارنده ارزش هاى دنيوى  اند. مانند:

الـف( رياضيـات كـه مربـوط به علـم معاش اسـت و گاهـى فقيه در 
برخـى از ابـواب فقـه از حسـاب و آمـار كمـك مى گيـرد، به ويـژه در 

ارث.  تقسيم 
ب( و نيز دانش هندسه كه از آن در ساختن ساختمان و تعيين مساحت 
زمين و در ديگر امور فراوانى كه به معيشـت و بهبود زندگانى بسـتگى 
دارد، اسـتفاده مى شـود. و گاه طالب دين در شـناخت كر در شكل هاى 

گوناگون آن از هندسـه كمك مى گيرد و ديگر چيزها. 
ج( دانش پزشـكى از علوم با ارزشـى اسـت كه سـامتى بدن به آن 

است.  وابسته 
د( دانـش هيـات و كيهان شناسـى در شـناخت قبلـه و اوقـات نمـاز 
سـودمند اسـت و نيـز بـه ايـن دانش بـراى شـناخت شـگفتى هاى 
آفرينـش و قـدرت خداوند اسـتدالل مى شـود. گفته شـده اسـت: آيه 

شريفه:
ـماواِت َو اْألَْرِض َربَّنـا مـا َخلَْقـَت هذا  ـُروَن فـي  َخلْـِق السَّ »ْ  َو َيَتَفكَّ

شريفه:
ـماواِت َو اْألَْرِض َربَّنـا مـا َخلَْقـَت هذا  ـُروَن فـي  َخلْـِق السَّ »ْ  َو َيَتَفكَّ

شريفه:

بـرارزش دانـش كيهان شناسـى داللـت دارد. 10 بـرارزش دانـش كيهان شناسـى داللـت دارد. 10 بـرارزش دانـش كيهان شناسـى داللـت دارد.  باِطـًا«
ـماواِت َو اْألَْرِض َربَّنـا مـا َخلَْقـَت هذا  ـُروَن فـي  َخلْـِق السَّ »ْ  َو َيَتَفكَّ

باِطـًا«
ـماواِت َو اْألَْرِض َربَّنـا مـا َخلَْقـَت هذا  ـُروَن فـي  َخلْـِق السَّ »ْ  َو َيَتَفكَّ

ه( دانـش تاريـخ ما را به سرگذشـت پيشـينيان و كارهـاى نيك و بد 
آنـان آگاه مى كنـد، تـا در كارهاى نيك و شايسـته از آنان الگو گيريم 
و از كارهـاى زيان بـار بپرهيزيـم و گاه فقيـه از دانـش تاريـخ بـراى 
شـناخت سـرزمين هاى مفتوح العنـوه و زمين هايى كه بـا جنگ و يا 

صلح گشـوده شـده اند، سـود مى برد. 
و( دانش جغرافيا مانند تاريخ، فوايد بسيار دارد. 
ز( دانش عروض، وسيله شناخت شعر است. 

امـا دانش  هايـى كـه بـه صنعـت بـر مى گـردد، آگاهـى از آن، واجب 
كفايى اسـت و با وجود كسـانى كه نيازهاى عمومى را برآورده كنند، 
بـاز شـناخت آن براى همـگان ارزش مند اسـت. به ويژه در ايـن دوره 
كه صنايع پيشـرفت كرده اسـت بر مسلمانان الزم اسـت كه از ديگر 
ملت هـا در يـاد گرفتن صنايعى كـه زندگى آنان به آن بسـتگى دارد، 
سرمشـق بگيرنـد و بـه دور از ذلـت و نـادارى، عزت مندانـه دانـش و 

نعت بياموزند و سـربار و نيازمند ديگران نباشـند. 

اسـام دين پاكى و راسـتى اسـت و قرآن مردم را به كسـب دانش و 
اسـتقال اقتصادى و صنعتى فرا خوانده اسـت:

ذي َجَعَل لَُکُم اْألَْرَض َذلُوًال َفاْمُشـوا في  َمناِکبِھـا َو ُکُلوا ِمْن   ُھـَو الـَّ
اسـتقال اقتصادى و صنعتى فرا خوانده اسـت:

ذي َجَعَل لَُکُم اْألَْرَض َذلُوًال َفاْمُشـوا في  َمناِکبِھـا َو ُکُلوا ِمْن   ُھـَو الـَّ
اسـتقال اقتصادى و صنعتى فرا خوانده اسـت:

«
11« 11« 11اوسـت كسـى كـه زميـن را براى شـما رام گردانيد پس  « رِْزِقـِه. . . « رِْزِقـِه. . . 

در فراخناى آن رهسـپار  شـويد و از روزى خدا بخوريد. 
ِ َو  الُة َفانَْتِشـُروا ِفـي اْألَْرِض َو ابَْتُغوا ِمـْن َفْضِل اهللاَّ  َفـإِذا ُقِضَیتِ  الصَّ

در فراخناى آن رهسـپار  شـويد و از روزى خدا بخوريد. 
ِ َو  الُة َفانَْتِشـُروا ِفـي اْألَْرِض َو ابَْتُغوا ِمـْن َفْضِل اهللاَّ  َفـإِذا ُقِضَیتِ  الصَّ

در فراخناى آن رهسـپار  شـويد و از روزى خدا بخوريد. 
«

و چون نماز گزارده شـد در روى 12 و چون نماز گزارده شـد در روى 12 و چون نماز گزارده شـد در روى   » 12 » 12 َ َکثیـراً لََعلَُّکْم ُتْفلُِحون  اْذُکـُروا اهللاَّ
ِ َو  الُة َفانَْتِشـُروا ِفـي اْألَْرِض َو ابَْتُغوا ِمـْن َفْضِل اهللاَّ  َفـإِذا ُقِضَیتِ  الصَّ

َ َکثیـراً لََعلَُّکْم ُتْفلُِحون  اْذُکـُروا اهللاَّ
ِ َو  الُة َفانَْتِشـُروا ِفـي اْألَْرِض َو ابَْتُغوا ِمـْن َفْضِل اهللاَّ  َفـإِذا ُقِضَیتِ  الصَّ

زميـن پراكنـده گرديد و فضل خدا را جويا شـويد. 
سـنت پاك نيز مسـلمانان را به تاش در پى كسـب روزى و دورى از 
بيـكارى و كسـالت فرمان مى دهـد. و از مهم ترين ابزار تـاش در راه 
روزى و معيشـت، يادگرفتن فنون و صنعت اسـت. و كسـب صنعت 
بـا زهـد در دنيا و نكوهش دنيا، منافاتـى ندارد؛ زيرا مقصـود از دنياى 
مذمـوم و بـد، هاكـت در راه دنيا و پيش داشـتن آن بر آخرت اسـت 
و گرنـه دنيـا مقدمـه و مزرعـه آخـرت اسـت و مى توان آن را وسـيله 

رسـيدن به آخرت قـرار داد. 
ح( زبان هـاى بيگانـه، شـناخت لغـات و زبان هـاى اجنبـى و ديگـر 
دسـت آوردهاى بشـرى نيـز ارزش منـد و واجـب كفايـى اسـت. تنها 
عـوارض و پيامدهـاى ناپسـند جانبـى، آن را حـرام مى كنـد. همانند 
آنكه اين علوم در مدارسـى كه مبشـران مسـيحى براى گمراه كردن 
مسـلمانان دايـر كـرده و يا مدارسـى كه آموزه هـاى آن، انسـان را به 

الحـاد و بى دينـى مى كشـاند، آموخته شـود. 

پى نوشت ها:
1. اعيان الشيعه،
ج 40، ص 51. 

ثقة. اصول كافى، ثقة. اصول كافى، ثقة االسام كلينى، ج 1، ص 31، دارالتعارف.  2
3. همان. 

4. عامـه اميـن مى گويـد: در عـراق گروهـى اخبـارى بودنـد و 
مى گفتنـد مـا نيازى بـه فراگرفتن علم اصـول نداريـم و با مراجعه 
بـه اخبـار مشـكلمان حـل مى شـود. از جملـه در مسـجد سـهله 
كودكـى ادرار كـرد فـردى از اخبارييـن ظرفى آب بـه روى نجس 
پاشـيد و وقتـى بـه او گفتم به جاى طهـارت، بر نجاسـت افزودى. 
65، ص 65، ص 65.  گفـت: در اخبـار چنيـن آمده اسـت. اعيـان الشـيعه ج 40
8. وسـائل الشـيعه، شـيخ حر عاملى، ج 8. وسـائل الشـيعه، شـيخ حر عاملى، ج 8، صص 10 و 11، داراحياء  5

العربى.  التراث 
8. وسـائل الشـيعه، شـيخ حر عاملى، ج 8. وسـائل الشـيعه، شـيخ حر عاملى، ج 8، صص 10 و 11، داراحياء  6

العربى.  التراث 
7. معالـم االصـول، مقدمه كتابى اسـت به نام معالـم الدين و ماذ 
المجتهديـن، تاليـف حسـن بن شـيخ زيـن الدين از علماى سـنه 

3 ق(، ريحانـۀ االدب، ج 3 ق(، ريحانـۀ االدب، ج 3، ص 391.  يازدهـم هجـرى )1011
المحکمـة. القوانيـن المحکمـة. القوانيـن المحکمـة فى االصول« كتابى اسـت جامـع در اصول  8
فقـه. تاليف ميرزا ابوالقاسـم قمى، از فقهاى سـنه سـيزدهم هجرى. 
1352. عامـه اميـن در سـال 1352. عامـه اميـن در سـال 1352 ق. بـراى زيـارت امـام رضا عليه  9
السـام و ديـدار علمـا بـه ايـران سـفر كـرده اسـت. ايـن زمـان 
معاصـر بـوده با رونق حـوزه قم به سرپرسـتى آيت اهلل حاج شـيخ 
عبدالكريـم حائرى، ايشـان برنامه اى منظم بـراى تدريس و آزمون 
طـاب به اجرا گذاشـت و امـام امت نيز در اين راه با ايشـان همراه 

بودنـد. و مـراد از امـام و رهبر مصلـح، آيت اهلل حائرى اسـت. 
10. آل عمران )3( : 191. 
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سـيد محسـن امين را بى ترديد بايـد يكى از پـر تأليف ترين عالمان 
شـيعى دانسـت. خـود او ايـن نكتـه را در جلـد دهـم اعيان الشـيعه 

اين گونـه شـرح مى دهد:
»گفته مى شـود اگر تاليفات مرحوم مجلسـى را بر عمر وى تقسـيم 
كنند سـهم هر روز او جزوه اى خواهد شـد. اين سـخن را اغراق آميز 
دانسـته اند بـا اينكه وى هم دسـتيار داشـت و هم ثـروت، كه ما اين 
دو را نداشـتيم. گاه مى شـد كـه بـراى مقابلـه و تصحيـح مطبعـى 
كتابـى كـه چـاپ مى كرديم، كسـى نبود كمـك كند و بـه تنهايى 
مقابلـه و تصحيـح مى كـردم كه وقـت زيادى را اشـغال مى كـرد. . 
. مـا تاليفـات فراوانـى داريـم كـه بعضـى از آنها مكرر چاپ شـده و 
برخـى بـه زبان هاى ديگر ترجمه شـده اسـت. بيشـتر آنهـا متجاوز 
از پانصـد صفحـه اسـت تنها اعيان الشـيعه بالغ بر صـد جلد خواهد 
شـد. اگـر آثـار مطبوع و غيرمطبوع و استنسـاخ شـده مـن بر عمرم 
تقسـيم شـود سـهم هر روز كمتر از جـزوه اى نخواهد بـود با اينكه 

معينى جـز خداوند متعال نداشـتم«. 
مـرورى كوتاه بر كتاب شناسـى اين عالم بزگـوار را در اين صفحات 

به تماشـا خواهيد نشست. 

اعيان الشيعه
اعيـان الشـيعه را بايـد مهم ترين  اثر محسـن امين  به حسـاب آورد. 
دانش نامـه اى  گسـترده ، مشـتمل  بـر شـرح حـال بـزرگان و رجال 
شـيعه  كـه بخـش قابـل توجهـى از آن بـه زندگانـى امامان شـيعه 
مى  پردازد. اين اثر ارزشـمند سرگذشـت ، بررسـى  آراء و آثار 11733 

نفـر را با هدف  شناسـاندن  هويت  فرهنگى  شـيعه  و يـادآورى  نقش  
اماميـه  در اعتـاى  تمدن  اسـامى در خود جاى  داده  اسـت. 

ايـن كتاب يـك دائرةالمعارف بزرگ، در شـرح حال بزرگان شـيعه، 
از صـدر اسـام تـا زمـان حيـات مؤلـف، اعـم از صحابـه، تابعين و 
اهالـى هر فن مى باشـد، به گونه اى كـه از راويان، محدثـان، قاريان، 
مفسـران، فقيهـان، حكيمـان، متكلمـان، واعظـان و شـاعران، تـا 
دانشـمنداِن علـوم لغت، صـرف، نحو، بيان، منطـق، رياضيات، طب 

و نجـوم و حتـى پادشـاهان و وزيران را شـامل مى شـود. 
اعيـان الشـيعه داراى ده مجلد اسـت. جلد اول ايـن مجموعه كه به 
فارسـي نيز ترجمه شـده به بررسـي ماهيت تشـّيع و پاسخ گويي به 
سـؤاالت مربـوط بـه آن مي پـردازد. جلـد دوم زندگاني رسـول اكرم 
)ص( و جلـد سـوم زندگانـي امير مؤمنـان )ع( و جلد چهـارم زندگي 
سـاير ائمه )ع( مي باشـد كه جلد 3 و 4 جداگانه و با نام »في رحاب 
االئمـة االثنـي عشـر« نيز چاپ شـده و بخشـي از جلد چهـارم آن 
توسـط اداره كل تبليغات و انتشـارات وزارت ارشـاد اسامي ايران به 
فارسـي ترجمـه و تحت عنوان »امام حسـن و امام حسـين عليهما 
السـام« چاپ شـده اسـت. از جلد پنجم تا 56 در معرفي و تشـريح 
زندگاني عالمان شـيعه از صدر اسـام تا اواخر قرن چهاردهم اسـت 
كه توسـط فرزند ايشـان سـيد حسـن امين در دسـت تكميل بود و 

برخـي از مجلّدات آن نيز به چاپ رسـيده اسـت. 

كشف االرتياب
كشـف االرتيـاب فـى اتباع محمـد بـن عبدالوهاب كتـاب مهم 

ديگـرى از سيدمحسـن اسـت كـه از بصيرت و زمان شناسـى او 
به خوبـى رمزگشـايى مى كنـد. در ايـن كتـاب تاريـخ ظهـور و 
علـل ظهـور فرقـه ضالـه وهابيت بيـان شـده و به نقد شـبهات 
و تفكـرات وهابيـت در خصـوص عقائـد شـيعه مى پـردازد .اين 
كتـاب بـا نـام »تاريخ و نقـد وهابيت« توسـط على اكبـر فائزى 
پور به فارسـى ترجمه و منتشـر شـده اسـت. تلخيـص و ترجمه 
كشـف االرتيـاب نيز با عنوان »فراسـوى پرده ها« منتشـر شـده 

است. 

تاريخ:
تاريخ جبل عامل
لواعج االشجان

متـن عربـي آن بارها چاپ شـده و متن فارسـي آن با عنـوان »امام 
حسـين و حماسـه كربا« با ترجمـه آقاي ناصر پاك پـرور به چاپ 

رسيده است. 
اصـدق األخبـار فـي قّصة األخذ بالثـار و تنكيل المختار علـي اعداء 

ال رسـول اهلل االطهار 
بار هـا به چاپ رسـيده اسـت. در دمشـق مطبعه كرم. در نجـف دارا 

ـ.  المعـارف و مطبعـه النعمان. در بمبئي به سـال 1238 ه
حديث:

البحر الزخار في شرح االئمة االطهار 3 جلد آن نوشته شده است. 
نظـم حديـث الكسـاء با اين مطلـع:  به خامـس اصحاب الكسـاء اذا 

اكتسـي به احمـد و ابنـاك و البضعة الطهر

مرورى بر آثار مرحوم سيد محسن امينمرورى بر آثار مرحوم سيد محسن امينمرورى بر آثار مرحوم سيد محسن امين

١١٧



منطق:
شرح ايسا غوجي

عقايد اسالمی:
ارشـاد الجهـال در مسـائل حـال و حـرام كـه 
مختصـر آن را هـم براي مـدارس چـاپ كرده اند. 
الـدار الثميـن 2ج راجع بـه اصول ديـن و طهارت 
اسـت، چاپ شـده و آیة اهلل سـيد محسـن حكيم 

بر ايـن كتـاب حواشـي افزوده اند. 
التقليد آفة العقول

اصول فقه:
حذف الفضول عن علم االصول

حاشيه بر معالم )كه در ايام تحصيل آن را نوشته 
است .(

حاشیة القوانين
الدار المنظم في مسألة تقليد االعلم

فقه:
مناسك حج

اساس الشريعه )فقه استداللي است(
ارجوزة في النكاح

تحفة األحباب في آداب الطعام و الشراب چاپ شده 
است. )در سال 1323 از تأليف آن فراغت يافته است. (
 التنزيـه ألعمال الشـبيه )چون ايشـان زنجير زني 
و قمه زنـي و شـكافتن سـر با شمشـير و غيـره را 
كاري حـرام و مخالـف با روح اسـام مي دانسـت. 
فـردي كتابـي بـر عليه ايشـان نوشـت و معظم له 

نيـز در مقابلـه بـا آن كتاب التنزيه را نوشـت .(
جوابات المسائل الدمشقيه
جوابات المسائل الصافیتیة

جوابات المسائل العراقیة
كشف الغامض في احكام الفرائض 2جلد

سـفینة الخائـض في بحـر الفرائـض مختصر تر از 
قبلي و غير اسـتداللي است. 

حواشي بر عروة الوثقي
الـروض األريـض في احـكام تصرفـات المريض 

شـده( )چاپ 
الدروس الدینیة )چاپ شده(

شرح التبصرة )چاپ شده(
درر العقود في حكم زوجة الغائب و المفقود

دروس الحيض و االستحاضه و النفاس )چاپ شده(
الـدر الثميـن فـي اهـم مـا يجـب معرفـة علـي 

المسـلمين )بارهـا چـاپ شـده(
الـدرة البھیـة في تطبيـق الموازين الشـرعیة علي 

العرفیـة (چاپ شـده(
ضيـاء العقـول فـي حكـم المهـر اذا مـات احـد 

شـده( )چـاپ  الدخـول  قبـل  الزوجيـن 
کاشفة القناع في احكام الرضاع )چاپ شده(

نحو:
صفوة الصفوة

االجرومیة الجدیدة )بارها چاپ شده(

صرف:
المنيف في علم التصريف

ارجوزة فى الصرف

بيان:
حاشـيه مطـول )در ايـام تحصيـل آن را نوشـته 

است(
ارجوزة في عاقات المجاز و شرح ها

مفاخرات:
المفاخرة بين الغنى و الفقر

المفاخرة بين السيف و القلم
المفاخرة بين العلم و المال

المفاخرة بين الراحة و التعب

نقد و بررسی:
ايشـان صدها مقاله در نقد و بررسـى آراء و نظرات 
موجـود در جامعه نوشـته اسـت. براى مثـال نقد و 
بررسـى نظرات رشـيد رضـا صاحب كتـاب المنار 

كه در نشـريات گوناگونى منتشـر شده است. 
)فهرسـتى از ايـن مقـاالت را مى توانيـد در كتاب 

السـيد محسـن األميـن ص101و 102 ببينيد. (

سفرنامه ها:
الرحيـق المختـوم كـه شـامل چندين سـفرنامه و 

بخشـى از شـرح حال او اسـت. 

 و نيز اين آثار:
ابو  تمام الطائي

ابو  نواس حمداني

ابو فراس )چاپ شده(
 حاشیة الغرر و الدرر
حاشیة مفتاح الفاح

 حاشیة الصحیفة الثانیة السجادیة )چاپ شده( 
معادن الجواهر 3ج )چاپ شده(

مفتاح الجنات 3 جزء )چاپ شده(
العلويات العشرون )چاپ شده( 

عجائب احكام امير المؤمنين )ع( )چاپ شده(
 األمالي

الصحیفة الخامسة السجادیة )چاپ شده(
القول السديد في االجتهاد و التقليد

حواشي امالي المرتضي
 اقنـاع الائـم علي اقامـة المآتم ) در سـال 1343 
هــ. ق در ذيـل كتاب مجالس سـنيه چاپ شـده 

است(
الحصـون المنيعه در رد نظريـات صاحب المنار بر 

شيعه عليه 
 الـدرر المنتقـاة ألجـل المحفوظات 6 جـزء )چاپ 

) شده
دعبل خزاعي )چاپ شده(

 الـدر النضيد فى مراثى السـبط الشـهيد مجموعه 
اشـعار زيبـا و پـر معنـي دربـاره امـام حسـين )ع( 

شـده( )چاپ 
شرح غريب الصحیفة الثانیة السجادیة

 فوائد در مسائل گوناگون
المجالس السنیة طبع صيد ا

العقود  الدریة
المولد النبوي الشريف )چاپ شده(

او ما را رها نکرد 
بیش از سه سال در عراق قحطى پدید آمد. تعداد جمعیت خانواده من هفت نفر بود و پولى که به من مى رسید بیش از 
پنج لیره عثمانى نبود. ممر دیگرى هم نبود، عادت هم نداشتیم نزد کسى حاجت ببریم. سال اول بعضى از اثاثیه را، که 
تا حدودى مى شد بدون آن زندگى کرد، فروختیم و میانه روى را مراعات کردیم. آن سال گذشت. سال بعد بعضى از 
کتاب ها را که نیاز چندانى به آن نداشتیم، فروختیم. سال سوم نیز زیورآالت عیال را، ولى سال چهارم نه اثاثى بود که 
بفروشیم و نه کتاب و نه زیورآالت، قحط و غال هم ادامه داشت. اما براى ما هیچ چیز عوض نشده بود. بى اعتنا مواظب 
درس و مطالعه خود بودیم. گویا اصال مساله اى اتفاق نیفتاده بود. اما خدا مى دانست که چه وضعى داشتیم، از این رو خدا 
ما را رها نکرد و مثل همیشــه بر ما تفضل کرد. عصرى بود مشغول مطالعه بودم، کسى در زد، دیدم شیخ عبداللطیف 
شــبلى عاملى است، نامه اى به من داد از شیخ محمد سالمه عاملى، مفاد نامه این بود: شخصى به نام حاج حسین مقداد 
ده لیره عثمانى یا بیشتر به من داده که به شما بدهم. من شخصى به این نام را نمى شناختم و سابقه نداشت شیخ محمد 
ســالمه، با این همه رفت و آمدى که پیش ما داشــت، چنین کارى انجام دهد. دانســتم که این وسعت رزق از عنایات 

خداوند تبارك و تعالى است. 



الحمـدهلل و صلـى اهلل علـى رسـوله محمـد و آله و 
سـلم تسليما. 

ايـن بنـده گناهـكار خطاكار محسـن فرزنـد مرحوم 
سـيد عبدالكريـم حسـينى عاملـىـ  نويسـنده ايـن 
سـطورـ  شـهادت مى دهـد كـه خدايـى جـز خداى 
يگانـه نيسـت، شـريكى نـدارد و محمـد بنـده و 
فرسـتاده اوسـت كه خـدا او را با هدايـت و دين حق 
فرسـتاده تـا آن را بـر تمـام دين هـا غالـب گردانـد 
حتـى اگـر مشـركان را خـوش نيايـد. و شـهادت 
مى دهـد بـه اينكه حشـر حق اسـت، رسـتاخيز حق 
اسـت، سـوال نكير و منكر در قبر حق اسـت، صراط 
حق اسـت، ميزان حق اسـت، حسـاب حق اسـت و 
قيامت خواهد رسـيد و در آن شـكى نيست و خداوند 
تمام كسـانى كه در قبرها هسـتند را محشور خواهد 
كـرد و بـه هـر چه كه محمـد از سـوى آفريدگارش 
آورده اسـت، ايمـان دارد و شـهادت مى دهـد كـه او 

سيدالمرسـلين و خاتم النبيين اسـت. 
و اعتقـاد دارد كـه بزرگ ترين خافـت و امامت پس 
از پيامبـر بـراى پسـرعمويش علـى بـن ابـى طالب 
عليـه السـام بـه دسـتور خداونـد متعـال و به نص 
رسـول اكـرم اسـت و پـس از علـى اعتقـاد دارد بـه 
امامـت پسـر او حسـن ابـو محمـد و پس از حسـن 
بـرادرش سـبط شـهيد، حسـين اباعبـداهلل و پس از 
حسـين فرزنـدش علـى بـن حسـين پـدر محمـد، 
زيـن العابدين و سـيد السـاجدين و پـس از على بن 
الحسـين به پسـرش محمد بـن على باقـر ابوجعفر 
و پـس از محمـد باقـر به پسـرش جعفـر بن محمد 
صـادق ابـى عبـداهلل و پـس از جعفـر صـادق بـه 
پسـرش موسـى بن جعفر كاظـم ابوالحسـن و پس 
از موسـى كاظـم پسـرش علـى بـن موسـى الرضا 
ابوالحسـن و پس از على بن موسـى الرضا پسـرش 
محمـد بـن علـى جـواد ابوجعفـر و پـس از محمـد 
جـواد پسـرش علـى بن محمـد هادى ابوالحسـن و 
پـس از علـى بـن محمد هادى پسـرش حسـن بن 
على عسـكرى ابومحمد و پس از حسـن عسـكرى 

پسـرش محمـد بن حسـن مهـدى ابوالقاسـم زنده 
غايـب از نظرهـا و موجـود در شـهرها كـه عمرش 
طوالنـى باد و غيبتـش به اقتضاى حكمـت خداوند 
طوالنى شـده اسـت همان طور كه عمر نـوح و اهل 
كهـف و خضـر از بيـن برگزيـدگان طوالنى شـد و 
عمـر ابليـس و دجـال از بيـن اشـرار طوالنـى شـد. 
قيـام مى كنـد و زمين را از قسـط و عـدل پر مى كند 
همان طـور كـه از ظلم و جور پر شـده بـود. و اعتقاد 
دارد بـه اينكـه ايـن ائمـه دوازدگانه از گنـاه معصوم 
و از عيـب مطهرنـد. حافـظ احـكام و تبيين كننـده 
حـال و حرامنـد. آنهـا به منزله باب حطه و سـفينه 
نـوح و شـركاى قـرآن و يكى از ثقلينى هسـتند كه 
متمِسـك بـه آنهـا گمـراه نمى شـود. آنهـا ائمـه اى 
هسـتند كه اطاعتشـان واجب اسـت چه قيـام كنند 
چـه بنشـينند، چـه غالب شـوند چـه مغلوب شـوند. 
بـه آنهـا تولـى و از دشمنانشـان تبـرى مى جويـم. 
از خداونـد متعـال مى خواهـم كـه شـفاعت آنهـا و 
جدشـان را نصيـب مـن گردانـد و مـرا بـا واليت و 
محبـت آنهـا بميرانـد و بـه بركـت آنهـا گناهانم را 

گرداند.  پـاك 
خداونـدا! نيرويـم ضعيـف شـده و چـاره ام انـدك، 
اسـتخوانم سسـت شـده و بـرف پيـرى بـر سـرم 
نشسـته اسـت. بـه ضعـف و بى چارگـى ام رحم كن 
و تـا پايـان اجلم مـرا از بينايى و شـنوايى ام بهره مند 
سـاز و آنهـا را وارث مـن قـرار بـده و زمانـى كـه 
پيـر شـدم قوى تريـن نيرويـت را در مـن قـرار بده. 
مـرا عزيـز گـردان و خـوار نكـن. بـه مـن رحم كن 
و كسـى را كـه رحـم نـدارد بـر مـن مسـلط نكـن. 
از فضـل گسـترده ات بـر مـن بگسـتران و مـرا بـه 
فرومايـگاِن خلـق محتاج نكـن. خارج شـدن روحم 
و  بگـذر  بدى هايـم  از  و  گـردان  آسـان  برايـم  را 
خوبى هايـم را مضاعـف گـردان و مرا وارد بهشـتت 
كـن و از عذابـت نجات بده كه تو ارحـم الراحمينى. 
اينهـا چيزهايـى اسـت كـه وصيـت مى كنـم پـس 
از وفاتـم بـه آنهـا عمـل شـود و از خداونـد متعـال 

مى خواهـم كـه اوصيـاى مـرا بـراى عمـل بـه آنها 
بـه بهتريـن شـكل موفـق گرداند:

اول: زمانـى كـه مرگـم فـرا رسـيد و بـه ماقـات 
پـروردگارم شـتافتم و اجـل حتمـى كـه گريـزى از 
آن نيسـت بـه سـراغم آمـد با كفـن و حبـره اى كه 
دارم غسـل و كفنم دهند و با حنوطى كه مسـتحب 
اسـت سـيزده درهم و يك سوم باشـد و طبق درهم 
متعـارف روز ده درهـم و نصـف مى شـود، حنوطـم 
كننـد و شـهادت چهـل مؤمـن را برايم بنويسـند و 
برايـم شـاخه درخـت خرمـا بگذارنـد و در غسـل و 
حنـوط و كفنـم فـردى آگاه حاضر باشـد تـا ناظر بر 
همـه واجبـات و مسـتحبات تا حـد امكان باشـد. و 
ايـن امـر را بـر اسـاس آنچـه در الدّرالثمين يا سـاير 
منابـع آمده در صـورت امكان انجام دهـد و در حال 
دفـن از سـوى من طبـق صاح ديـد اوصيـا صدقه 
دهند و بر قبرم سـه روز و سـه شـب قـرآن بخوانند 
و سـه روز فاتحـه بخواننـد و چنـد ركعـت هديـه با 
چهـل نيـت برايم نمـاز بخواننـد و طبق عـرف روز 
شـام روز ختم و روز هفتـم را در صورت لزوم بدهند. 
دوم: در صـورت امـكان بـر روى قبـرم قبـه اى بنـا 
كننـد و از چهـار طـرف يـا از بعضى جهـات اطراف 

قبـرم را جـاى خالـى بگذارند. 
سـوم: دوسـت داشـتم كتابخانـه اى كه عمـرم را در 
جمـع آورى اش گذاشـتم و خـرج آن را بر خرج خودم 
و خـرج ضـرورى خانـواده ام مقـدم مى داشـتم باقى 
بمانـد و اگـر امـكان دارد از نابـودى حفظ شـود. اما 
از آنجـا كـه چنين امـرى ممكن نيسـت، كتاب هاى 
چاپـى اش كـه تأليـف مـن نيسـت فروختـه شـود. 
آنهايـى كـه بهتـر اسـت در هميـن كشـور فروخته 
شـود اينجـا بـه فـروش برسـد و آنهايـى كـه بهتر 
اسـت در عـراق يـا سـاير كشـورها فروخته شـود به 
آنجـا منتقل گـردد و پول تمام آنها بـه تاجرى مورد 

اطمينـان داده شـود و بين ورثه تقسـيم نشـود. 
چهـارم: كتاب هـاى خطـى كـه نوشـته من نيسـت 
نيـز همين جا يـا در عراق طبق مصلحـت به فروش 

متـن تصحيـح شـده وصيت نامه سـيد محسـن اميـن بـراى اولين بـار در 
شـماره اول مجلـه كتـاب شـيعه و به زبـان عربى متشـر شـد. ترجمه اين 
وصيت نامـه حسـن ختام گفتگـو پيرامون مردى اسـت كه بيـش از هر چيز 
در انديشـه نشـر و گسترش فرهنگ اسامى و شـيعى بود. اين وصيت نامه 
و ابـراز عاقـه او بـه اتمـام آثـار بـه خصوص مجلـدات اعيان الشـيعه خود 

سـند گوياى ايـن اهتمام مى باشـد.  
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برسـد و پـول آنهـا بـه پـول كتاب هاى چاپـى اضافه شـود و 
نـزد تاجـرى اميـن گذاشـته شـود و هيـچ مقـدار از آن خـرج 
نشـود و بـراى روز مبـادا نگهـدارى شـود. بيـن كتاب هـاى 
خطـى كتاب هـاى نفيـس و با ارزشـى هسـتند مثـل رياض 
العلمـاء كه بايد نسـبت به آنهـا دقت به خرج داده شـود كه با 
قيمـت بسـيار بااليى خريدارى شـان كـرده ام. اگر كسـى پيدا 
شـد كـه قيمـت كتابخانـه ام را بپـردازد، كتابخانه وقف شـود 
و جـز كتاب هـاى تكـرارى سـاير كتاب هـا به فروش نرسـد. 
پنجـم: تأليفـات چاپـى مـنـ  بـه خصـوص أعيان الشـيعهـ  
حفـظ شـود و بين ورثه تقسـيم نشـود و آنهايى كـه به تدريج 
از بيـن ايـن كتاب ها بـه فروش مى رسـد به پـول كتاب هاى 
فروختـه شـده قبـل اضافـه شـود و با آنهـا نزد تاجـرى امين 

براى روز مبادا سـپرده شـود. 
ششـم: پول هايـى كـه از كتاب هـاى چاپـى و خطـى كـه 
تأليـف مـن نيسـتند و كتاب هـاى چاپـى كـه تأليـف من اند 
جمـع آورى مى شـود، در چـاِپ تأليفاِت چاپ نشـده ام صرف 
شـود مثـل كشـف الغامض فـى أحـكام الفرائـض و سـفینة 
الخائـض و القـول الصـادق و الدريـاق و نقـض الوشـیعة و 
القسـم الثالـث مـن الرحيـق و الرابع مـن معـادن الجواهر و 
القـول السـديد و طـاق زوجة الممتنع عن الطـاق و النفقة 
و زندگينامـه جداگانـه مـن اگر در جـاى خود در كتـاب قرار 
داده نشـد و سـاير كتاب هـا و دسـت نويس هاى بـه جا مانده 

از أعيـان الشـيعه و غيره. 
أعيان الشـيعه  از  باقى مانـده  دست نوشـته هاى  هفتـم: 
همان طـور كـه هسـت بـا اينكـه ناقص اسـت چاپ شـود و 
آنچـه از كتاب هـاى ديگـر بـه ايـن تراجـم مرتبـط اسـت بر 
اسـاس شـماره جزء هـا و صفحـات موجود در دست نوشـته ها 
اقتضا كرد كسـى براى نقـل آنها با  نقـل شـود و اگر شـرايط
هـر هزينـه اى كه شـد، اجير شـود. از كرم خـداى متعال اميد 
دارم كـه در اجلـم آنقـدر مهلت بدهـد كه خودم ايـن  كارها را 

انجـام دهم ان شـاء اهلل. 
هشـتم: اگـر خداونـد متعـال توفيـق داد و چـاپ بقيـه أعيان 
الشـيعه و تأليفات چاپ نشـده ام صورت گرفـت، حق انتخاب 
در ايـن هنـگام بـا ورثه اسـت كه اگر خواسـتند عيـن آنها را 
پـس از جـدا كـردن وصيـت و ِديـن تقسـيم كننـد يـا آن را 
در دسـت اوصيـا نگـه دارنـد تـا آنهـا را به تدريج بفروشـند و 

تقسـيم كنند. 

نهـم: به هاشـم فرزندم سـى ليـره عثمانـى طا  داده شـود. 
فرش هـاى بزرگ عتيقه و سـرويس مبل سـبز رنـگ همه از 

قبل براى هاشـم بوده اسـت. 
دهـم: به حسـن و عبدالملطلب هركـدام ده ليره عثمانى طا 

هنگام ازدواجشـان داده شود. 
يازدهـم: صـد ليره سـورى از طرف مـن به فقـرا احتياطا داده 

شـود شـايد بر گردنم باشد. 
دوازدهـم: تمـام دفترهايـم بررسـى شـود. آن وصيت هايى 
كـه پرداخـت نشـده را اوصيـا بپردازنـد. از جملـه مبلغـى 
در دفتـر نوشـته شـده بـراى مـردى يمنـى كـه اسـم او و 
شـهرش از خاطـرم رفتـه، نامـه اى بـه حاكـم صنعـا براى 
جسـتجوى او نوشـته شـود و اگر پيدا نشـد آن را به عنوان 
صدقـه بـه فقـرا بدهنـد. اين مـرد در آمريكا بـود و در آنجا 

از دنيـا رفت. 
سـيزدهم: دوات و قلم هايـم حفـظ شـود و در يـك صنـدوق 
كوچـك محكـم از همـان ابتـدا قـرار داده شـود و روى آن 
نوشـته شـود: » ايـن دواِت كسـى اسـت كـه محتـاج عفـو 
پـروردگارش اسـت« تـا هركـس بـه آن نـگاه انداخـت براى 
او طلـب مغفـرت كنـد و در مكانى محفوظ از دسـت كودكان 
نگهـدارى شـود كـه اميـد دارم بيـن شـما مايه بركت باشـد 
و يـاد مـرا در بيـن شـما زنـده كنـد و خـود پندى براى شـما 
باشـد كـه من بـا آن تأليفات زيـادى نوشـته ام و صدها كتاب 
بـا آن نسـخه بردارى كـرده ام. از كرم خداوند متعـال اميد دارم 
كـه بيـن مـن و آتـش حجابـى باشـد و اگر عامه مجلسـى 
چيـزى را نوشـته ـ و در ايـن كار كمك يارهـاى بى شـمارى 
داشـتـ  كه اگر نسـبت به عمرش تقسـيم شـود به ازاى هر 
روز يـك دفترچـه مى شـود، من بـدون كمك يـارـ  و منت از 
آن خداسـتـ  چيزهايـى نوشـته ام كـه اگر نسـبت بـه عمرم 
تقسـيم شـود اگـر بيشـتر از يـك كتابچـه نشـود، بـه همين 

انـدازه مى رسـد. 
چهاردهم: خانه اى كه در شـقر هسـت و اندازه اش مشـخص 
اسـت و هفـت اتـاق دارد و يـك اتـاق فوقانـى كه سـطح آن 
از گـچ اسـت بـراى هاشـم و عبدالمطلب اسـت و هچ كس با 
آنهـا در ايـن امر منازعه و مخالفت نكند. اگر كسـى پيدا شـد 
كه سـندى در اين مورد داشـت به آن عمل نشـود. همچنين 
چـاه. . . مذكـور بـراى آن دو نفر اسـت و عاوه بـر آن حياط. 
. . غـرب و شـمال خانـه تـا پنجره اى كـه از آن مسـتقيما به 

سـمت غـرب وارد مى شـوند نيز براى آن دو اسـت. 
محسن امين حسينى

زمين هايى كه در شـقرا و دوبيه و صوانه و سـاير مناطق است 
اگـر كسـى سـند يا دليلـى بـراى ايـن دارد كه قسـمت هايى 
از آنهـا بـراى اوسـت، آن قسـمت ها بـه او داده شـود و بقيـه 
زمين هـا نصفششـان به طـور مسـاوى بيـن پسـرانم تقسـيم 
شـود و بقيـه پـس از جدا كردن وصيت و ِدين بين پسـرها دو 

برابر دخترها تقسـيم شـود. 
پانزدهـم: اوصيـاى مـن در اجـراى ايـن وصيـت، فرزندانـم 
محمـد باقر و حسـن و هاشـم و جعفر عبدالمطلب هسـتند و 
بايـد آن  را بـه دقـت اجرا كننـد وـ  در صورت ابهـامـ  با اهل 
صـاح و رأى و معرفت مشـورت كنند و از مادرشـان اطاعت 
كننـد و نسـبت بـه خواهرانشـان مهربـان و دلسـوز باشـند و 
متحـد باشـند و بـه بزرگ ترهـا احتـرام گذاشـته، نسـبت بـه 

كوچك ترهـا مهربان باشـند. 
آنهـا را بـه تقـواى خـدا و اقامـه نمـاز و دادن زكات و سـاير 
واجبـات وصيـت مى كنم كه اگـر اين كارها را نكنند رسـتگار 
نخواهند شـد. خداوند جانشـين من بر آنهاسـت و او مرا كافى 
اسـت و بهتريـن وكيل اسـت. »پس هركس وصيـت را پس 
از آنكه شـنيد، تغيير دهد گناهش بر عهده كسـانى اسـت كه 

آن را تغييـر داده اند. «
ايـن وصيـت را محسـن فرزنـد محـروم سـيد عبدالكريـم 
حسـينى عاملـى در بيسـتم شـوال سـال هـزار و سـيصد و 
شـصت و هشـت هجـرى قمـرى )1368( بـه دسـت خـود 

است.  نگاشـته 
محسن امين حسينى

حسن امين هاشم امين عبدالمطلب محمد باقر
بـه ايـن وصيت شـهادت مى دهـد، به ايـن وصيت شـهادت 

مى دهـد، شـهادت مى دهـد، شـهادت مى دهـد. 
نسيب مرتضى عبدالعزيز الشمعة عبدالرؤوف محمد
سيادت خود را به آنچه در آن است اقرار مى دارد. 

خليل. . . 
دو سـال نمـاز اسـتيجارى كـه از سـوى شـيخ محمـد علـى 

صنـدوق بـر گـردن اوسـت را ادا مى نمايـد. 
محسن امين حسينى

عبدالـرؤوف األميـن شـهادت مى دهد، حسـن امين شـهادت 
مى دهـد خليـل. . . 


