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 سخن ناشران

های  حوزوی و دانشگاهی به احیای متون با نگرش اسالمی در رشـته ،نیاز گستردۀ جوامع علمی
بـرای رفـع ایـن نیـاز، مراکـز پژوهشـی بـا توجـه بـه . علوم انسانی، حقیقتی انکارناپـذیر اسـت

توانند با یاری و همکاری یکدیگر، آثار مشترکی تدوین و ارائـه کننـد  های موجود، می محدودیت
از . هـا جلـوگیری شـود کاری هـا، از تکرارهـا و موازی بر ارتقای کّمی و کیفـی پژوهش تا افزون

رو، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و قطـب علمـی مطالعـات فرهنـگ و تمـدن شـیعه در عصـر  این
حیات علمی و فرهنگـی «مشترک خود را با عنوان  دومین اثرصفویه برای نیل به اهداف یادشده، 

  .کنند به جامعۀ علمی تقدیم می ».)ن پنجم تا نیمه قرن هفتم قاز قر(شیعیان امامیه 
بـرای  کمـک درسـیعنوان منبـع  این کتاب در گروه تـاریخ پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه بـه

در  »تمـدن اسـالمی فرهنـگ و تـاریخ«و  »تاریخ تشیع«، »تاریخ اسالم«های  دانشجویان رشته
و تـاریخ تشـیع  بیـت مباحـث تـاریخ اهلمندان بـه  و نیز دیگر عالقه کارشناسی ارشدمقطع 

نظران قرار گیرد تا با پیشنهادهای  امید است که مورد عنایت استادان و صاحب. تدوین شده است
  .سازی این اثر یاری رسانند ارزشمند و راهگشای خود ما را در غنی

جناب آقای دکتر محمدطاهر یعقوبی و  االسالم حجت اثر مؤلف گرامیدانیم از  در پایان الزم می
 نسـب حجج اسالم والمسلمین آقایان دکتر محسن الویری و حسین مرادیمحترم  انهمچنین ارزیاب

  .سپاسگزاری کنیم
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  شگفتاریپ

، یت و نسبتش را با خداونـد، جهـان هسـتیکه هو قرار داد ییها ظهور اسالم، بشر را در برابر آموزه
 یشناسـ یکـه از هسـت یفرهنـگ اسـالم. کـرد یمم یترس یخوب هش بیگر و نفس خوید یها انسان

ن یگر چنـ تیبزرگ کشاند که بتواند حکا یجاد تمدنیا یروانش را به سویخاست، پ خاص اسالم بر
د یـت پدیـط جاهلیرا در محـ ین دگرگـونینخست یفرهنگ و تمدن اسالم. باشدز ین یفرهنگ متعال

؛ سـپس همچـون آفتـاب کـه ردکش فکر و فرهنگ یگزار خشک و سوزان حجاز را مرکز زایآورد و ر
محدود عربستان گذشـت و در  یگستراند، از مرزها یفراز جهان مرا بر د ن خویاندک اندک چتر زّر 

 و ینـید یهـا هیـما دسـت حاصـل یاسـالم تمـدن و فرهنـگ. افـتیگسترش  یتیشرق و غرب گ
 یفرهنگ و تمـدن اسـالم نیتکو و گیری لشک. است یفرهنگ یها همؤلف بر اسالم نید ثرؤدمیتأک

  . داردت فراوان ین موضوع اهمیدر اه یان امامیعینقش ش و آغاز شد از عصر رسول خدا
تـا د رکـکمک  یبه رشد و توسعه فرهنگ اسالم یگر عوامل فرهنگینهضت ترجمه در کنار د

در قرن سوم و چهـارم شـکل  )عصر اسالم الذهبی( یفرهنگ و تمدن اسالم یینکه دوران طالیا
عباسی، وقوع  ی سیاسی و مذهبی، ضعف خالفتها به دالیل مختلفی مانند اختالف اما ؛گرفت
 یلحـاظ فرهنگـی دسـتخوش تحـوالت هی صلیبی و مبارزه با علوم عقلی، جهان اسالم بها جنگ
 انحطـاط و رکـودبه  در نهایت ج در قرن پنجم متوقف شد ویتدر آهنگ رشد بهکه  ای گونه هب ؛شد

هر چند ریشه اصلی این انحطاط را باید در انحـراف از اسـالم راسـتین و دور شـدن از  ؛دیانجام
داده در جهان اسالم در دوره مـورد نظـر، همـان  در واقع تحول رخ. تعالیم واقعی آن جستجو کرد

  . بودتوقف و روند نزول در فرهنگ و تمدن اسالمی 
اسـاس فرضـیه تحقیـق،  بـر. شـود یم یبررسـفرهنگی شیعیان  و حیات علمی تابکن یادر 
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 .نـدر رشد خود ادامـه دادیمسبه  هیامام شیعیان رغم توقف در جریان فرهنگ و تمدن اسالمی، به
مکتـب . شـته اسـتپیشرفت، ریشـه در مبـانی فکـری و اعتقـادی تشـیع دادر البته این استمرار 

 ،شـکل گرفتـه مکرم اسالم و ائمـه اطهـار یم نبیاز تعال یرویاساس پ که بر عیتشگستر  دانش
 یها هآل که شاخص دهیاست معتدل و ا ی، مکتبیدر عرصه جهان یدیتوح یولوژئدیک ایمثابه  به

را از سرچشـمه  یشـجره تنومنـد فرهنـگ و تمـدن اسـالم یها شـهیآن ر یختگـیو فره یفرهنگ
ق از ارکـان یـو عمق یـدرک دق ابـ نان به حق رسول خدایجانش. رده استکراب یس یخردورز

ن فرهنـگ در یـا یها هیـت و گسترش پایبر تقو افزونر درست از آنها، یو با تفس یفرهنگ اسالم
 یبر حفظ مصالح کل ، همامامان معصوم. اند بازداشتهف و انحراف یطول زمان، آن را از تحر

 ینشـر مبـانند و هـم در د داشـتیکتأگر ید یها و ملت ها در برابر امت یفرهنگ اسالم یو جهان
 یچ تالشـیان از هـنسـبت بـه آنـ ،نینش راسـتیـو ب یح شالوده فرهنگ اسالمین صحییحق و تب

  . بودتر  برجسته و امام رضا امام صادق ن مسئله در زمان امام باقریا و فروگذار نبودند
، یشیو آزاداند یدند با فراهم آوردن بستر خردورزیکوش یم یعیاز حاکمان ش ین برخیهمچن

؛ از جملـه ننـدکبشـر محقـق  یو اجتمـاع یاسی، سیات فکریائمه را در تمام ابعاد ح یها آموزه
خ یگذاشت کـه در تـار یاز خود بر جا یر فرهنگیثأکه چنان ت) ق۴۴٧−٣٢١(ه یبو حکومت آل

چند شـیعیان در لـوای  اما نکته قابل توجه این است که هر ؛فرهنگ و تمدن اسالم سابقه نداشت
اکنـون کـه حکومـت  نکـل شـدند؛بویه، به پیشـرفت بـزرگ فرهنگـی نائـل  آلحکومت شیعی 

 نینـچز یـن، شیعیان امامیه داشتهبویه ساقط شده و جهان اسالم نیز روند نزولی  مذهب آل شیعی
  . داشتندوضعیتی 

زوال و  ت سـلجوقیانبدون تردید یکی از مقاطع حساس تاریخ شـیعه امـامی، پیـدایش دولـ
سـال، حاکمیـت  ١١٣آن جهت است که پس از  ت این دوره ازیاهم. استبویه  شیعی آلقدرت 

ایـن  توجه بـه. و خالفت داد سنت اهل بویه جایش را به سلجوقیان مدافع مذهب آل خاندان شیعه
راسـتای  در یقابل توجهتواند دستاوردهای  بخش از تاریخ تحوالت سیاسی و فرهنگی شیعه می

چنـین شـرایط ویـژه  در. شیعه امامی داشته باشد فرهنگی کشف و فهم دینامیسم حاکم بر تاریخ
رسـید و  میه قـدرت شـیعی بـ شـد و حکـومتی غیـر تاریخی کـه حکومـت شـیعی برچیـده می

، رفتارشناسی و سلوک آمد یوجود م بهای  بینی نشده یشهای دینی و فرهنگی پ چالش خود به خود
فارغ  یاسیات سیت حیمؤونه و مسئولکه از  شیعیان. قابل مطالعه است فکری و فرهنگی شیعیان



  3   پيشگفتار 

با اتخاذ رویکردی مشخص که منجر به ایجاد بسـترهای مناسـب جهـت رشـد فرهنگـی بودند، 
و  یآموزشـ−یعلم یا گسترش نهادهایس یسأو ت ینیرشد و توسعه علوم د بهبا تمام وجود ، شد
  . دشتنعلوم همت گما یها از شاخه یاریبس

خ یاز تار یه در مقطعیان امامیعیش یفرهنگو  حیات علمین ییتبتاب کن یدر اگر، یر دیبه تعب
 )حمله مغـول( ودکو ر )قرن چهارم( ان دو دوره اوجین مقطع حائل میه اکاسالم مورد نظر است 

و رشد را پشت سر گذاشـته و دوره  یاز ترق یا دوره یلحاظ فرهنگ هجهان اسالم بحال که  .است
از جامعـه  یتـیا آنها که اقلیداشتند؟ آ یتیوضع هچان یعیش اشته است،ش رو دیپ توقف و نزول را

ا یـکردنـد و  یرویـپ ی جهان اسالمرشد و توقف در حوزه فرهنگ یها از شاخصه ،بودند یاسالم
علمـی و  حیـاتو تبیـین  یمستلزم بررس ها پرسشن یداشتند؟ پاسخ به ا یت متفاوتینکه وضعیا

  . است انیعیش یفرهنگ
شناسـاندن نقـش  ،نخسـت :دشـو ین میـیتب روشبـه دو  انیعیشـ و فرهنگی یعلموضعیت 

در  هـا و دارالعلم ها ، مدارس، کتابخانـهها ی اعم از حوزهعیش یو فرهنگ یمراکز علم ۀندکن نییتع
ر آنهـا در یو دانشـمندان برجسـته و تـأث هـا چهره یمعرف ،دوم ؛یق فرهنگ اسالمیگسترش و تعم

فرهنگـی بـا −و تبیین رویکردهای فکـری یفرهنگ و تمدن اسالم یعرصه علم و دانش و اعتال
ن یـان در ایعیشـ یت فرهنگیم وضعیترس. است کید بر متدولوژی و مهندسی علوم نزد شیعیانأت

رغم  بهمشخص خواهد شد که . دهد یرا نشان م آنها یفرهنگ رشدنه آنها، یشیبه پ یدوره، با نگاه
، نداشـتند یتین وضـعینه تنها چنـان یعیاز قرن پنجم، شنزول جهان اسالم در حوزه فرهنگ آغاز 
از  یاریکـه در بسـ یا گونـه هبـ ه اسـت؛افتیشتر ادامه یر با سرعت بین مسیشرفت آنها در ایبلکه پ
   .اند ردهکتجربه تکامل و تحول را  ها نهیزم

فرهنگی شیعیان و ترسیم سیر و روند حرکت آنها با توجه بـه تحـوالت علمی و تبیین جایگاه 
 ،نخسـت :ت داردیـاهمن موضـوع از دو جهـت یا. ن پژوهش استیا یها از ضرورتاین دوره 

ه اگرچـه قـرن چهـارم اوج کـدوم آن ودوره ن یـادر  هیان امامیعیش یفرهنگو علمی  یمایس تبیین
ان در یعیاستمرار نقش شـ یول است؛ حوزه فرهنگ و تمدن بودهان در یعیشرفت مسلمانان و شیپ

نـزول جهـان دوران توقـف و  از قرن پـنجماگرچه . شدل خواهد یو تحل یبررس ،یبعد یها قرن
 آنهـا شـرفتیبلکه پ ؛ت را نداشتندین وضعینه تنها اان یعیشاما  ؛اسالم در حوزه فرهنگ آغاز شد

  .ردیگ یقرار م یتاب مورد بررسکن یه در اک افتیادامه ای مناسب  گونه هبها  نهیاز زم یاریدر بس
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را در تدوین این اثر راهنمایی و  نگارندهاز همه کسانی که  فرصت را مغتنم شمرده ونجا یدر ا
، دکتـر منتظرالقـائماصـغر آقایان دکتر  از اساتید محترم دانشگاه اصفهانژه یو به، ردندکهمراهی 
تـاریخ پژوهشـگاه  هگـرومحترم  ریمدن یهمچنو  پیرمرادیان یمصطفو دکتر  چلونگر یعل محمد

، ارزیابـان محتـرم اثـر حجـج اسـالم آقـای رمضـان محمـدیاالسالم  تحجحوزه و دانشگاه، 
و سایر دوستان که یـاریگر بنـده در  نسب والمسلمین آقایان دکتر محسن الویری و حسین مرادی

  .نمک یم یقدردان و تشکر این مسیر بودند،



 

  
  
  
  
  اول فصل

   
  کلیات

  پژوهش نهیشیپ
 آنهـایی اول دسـته :اند دسته دورد ک یها را بررسآن قیتحق نهیشیپعنوان  به توان یم که ییها نگارش
 دوم دسـته ؛انـد یافتـه نگـارش شـیعه فرهنگـی تـاریخ یـا و تشـیع تـاریخ عنـوان ذیل که هستند
 اول قسـمت. هستند مرتبط تحقیق قسمت چند یا یک با موضوع تناسب به که هستند ییها کتاب

  :است ریز شرح به
 کتـاب نیا :یتیوال اکبر علی ترکد فیتأل ؛اسالم و ایران تمدن و فرهنگ در عهیش نقش تابک

 آن بـا مشـخص تفـاوت امـا اسـت؛ حاضر تحقیق با منطبق زیادی حد تا عنوان لحاظ هب هرچند
 تمـدن و فرهنـگ بـا مـرتبط مباحث از وسیع ای مجموعه به که است آن اثر این مثبت نکته. دارد
 در توجـه مـورد نکـات از ییک اما. است کرده ارائه حوزه این از متنوعی مطالب و پرداخته شیعه

 بسیاری در اختصارگویی دیگر نکته. است مطالب از بسیاری در استناد و ارجاع عدم کتاب، نیا
 مشخصی مراحل و ادوار شیعه تمدن و فرهنگ برای اینکه مهم بسیار مسئله. است موضوعات از

 دلیـل ایـن بـه. است شده ئهاار توصیفی و پیوسته طور هب موضوعی هر در مطالب و نشده تعریف
 رود مـی توقـع و است کامل و جامع بسیار کتاب عنوان که شود می وارد کتاب این بر نقدی چنین
 نقـش شده تالش حاضر تحقیق در. شود پرداخته شیعیان فرهنگی نقش به روشمند صورتی به که

 تا دوش بندی دسته فرهنگی یها لفهؤم و موضوعات به توجه با و خاص انضباطی با شیعه فرهنگی
  .دیآ دست به آن تحول سیر و شیعه فرهنگی نقش تبیین در جامع تحلیلی مطالب مجموع از

 آثـار مجموعـه از ،خضـری رضـا احمـد سید نظر زیر نویسندگان از جمعی اثر ؛تشیع تاریخ
 تشـیع تاریخ در استفاده قابل و مفید کتابی و شده تدوین مجّلد دو در دانشگاه و حوزه پژوهشگاه
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 اول جلـد. است شده طرحم شیعیان فرهنگی و سیاسی موضوعات از ای مجموعه آن در که است
 ،طبرسـتان علویـان شـیعی یها دولت به دوم جلد و دارد اختصاص ائمه عصر در تشیع تاریخ به
 نوبختیـان، اشـعریان، شـیعی یها خانـدان کیـا؛ آل و مرعشـیان سربداران، لیان،یاسماع بویه، آل
 علمـی آثـار بـه دیگـر بخش و قم و ری نقبای و قم طالبیه سادات بیهق، سادات و نقبا بابویه، آل

 بسـیار صـورت بـه هـا دارالعلم ،ها کتابخانـه مدارس، که حالی در ؛دارد اختصاص شیعه فرهنگی
 موضــوع و دانشــمندان و علــوم از برخــی و علمیــه یهــا حوزه همچنــین و شــده بیــان خالصــه
  . است نشده پرداخته شیعیان فرهنگی یها رویکرد به و شده معرفی اختصار به نگاری تاریخ

 بسـیارخوبی تـابک ،جعفریـانرسول  اثر صفوی دولت طلوع تا آغاز از ایران در تشیع تاریخ
 عمـده امـا دارد؛ تشیع تاریخ از متنوعی و مفید مطالب کتاب این. است شیعه تاریخ موضوع در

 فرهنگـی مطالـب دلیـل همـین بـه. اسـت ایـران محوریت با شیعیان سیاسی تاریخ بر آن تمرکز
 بـه نـه البتـه ،ری مدارس به فرهنگی و علمی مراکز بخش در. است نشده انیب مبسوط صورت هب

 ایـران در خصـوص بـه را شـیعه سیاسـی جغرافیـای خوبی هب اثر، این واقع در. پردازد می تفصیل
  .دارد شیعه فرهنگی رویکرد و تحوالت برخی به کوتاه نگاهی و کند می ترسیم

 را شـیعه تـاریخ کتـاب این. است شیعه سیاسی تاریخ مظفر حسین محمد اثر ؛شیعهال تاریخ 
 در شـیعیان جغرافیایی پراکندگی به نگارنده. دارد بر در معاصر دوران تا ابتدا از مختصر صورت به

   .ندک ینم بررسی را شیعیان فرهنگی وضعیت و پردازد یم جهان مختلف مناطق
 فصـل در ؛اسـت مربـوط حاضر پژوهش مختلف یها قسمت به تحقیق پیشینه از دوم دسته
 در کـه هـا کتاب از بعضی آموزشی، و علمی مراکز گسترش و تأسیس در شیعیان نقش به مربوط
 از برخـی امـا ؛انـد پرداختـه موضـوع این به اند شده نگاشته شیعه و اسالم تمدن و فرهنگ حوزه
. نـدا هپرداخت آن بـه اجمال هب هم دیگر برخی و  نپرداخته شیعه مدارس موضوع به اصوالً  ها کتاب
 علمیه یها حوزه به اختصار به ایران و اسالم تمدن و فرهنگ در شیعه نقش کتاب در والیتی دکتر
 ارجـاع عدم و اختصارگویی. است ختهپردا حاضر قرن تا ابتدا از امامیه غیر و امامیه از اعم شیعه
 اش، گسـترده و مفیـد مطالب رغم به کتابن یا اصوالً . است بخش این در مطالب اصلی ویژگی
 اختصـارگویی موجـب قـرن، چهـارده بـرای مطالـب گستردگی و اردند خوبی دهی ارجاع روش

 مـدارس بـه ای اشـاره هـیچ علمـی، و فرهنگـی مراکـز موضوع در نمونه برای. ه استدش لفؤم
 در امـا. ندارنـد جایگاهی کتاب این در شیعی نهاد یک عنوان به ها دارالعلم و است نشده شیعیان
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 و رونـق علـل وطور گسترده پرداخته شده  به کاشان و ری ،قم در شیعه مدارسرو به   شیتاب پک
  . شده است بررسی و تحلیل آنها شکوفایی

 و علمـی مراکـز موضـوع بـه زیـن اسـالم تمدن و فرهنگ تاریخ کتابدر  کاشفی محمدرضا
  . است هاختردپن شیعه فرهنگی
 در علمـی مراکز و مدارس عنوان با فصلی ؛اسالم در تمدن تاریخ کتابدر  حلبی اصغر علی
 مجمـوع در و ردهکـ یرا معرفـ ایـران و اسـالم معـروف مـدارس اثر این در نگارنده. دارد اسالم

   ماننـد علمـی مهـم مراکـز بـه بلکـه نشـده قائـل موضـوع ایـن در شـیعیان نقـش برای تفکیکی
 انـد، شـده ایجـاد سـنت اهـل توسـط بیشـتر کـه مشهور مدارس برخی و ها نظامیه ،قاهره االزهر
 و نشـده ای اشـاره هـیچ فرهنگـی و علمـی مراکـز در شـیعیان نقش به اثر این در. است پرداخته
  . است نیامده کتاب این در نیز شیعه یها دارالعلم
ــا کتاب ــا حوزه یه ــه یه ــان گســتره در شــیعه علمی ــر  جه    و ســیدکباری رضــا ســیدعلیاث

 معرفی در مستقیم تابک دو ،ابطحی موحد سیدحجتاثر  تاریخ طول در شیعه علمیه یها حوزه
. انـد پرداختـه معاصر قرون تا ابتدا از علمیه یها حوزه تاریخ به که هستند شیعه علمیه یها حوزه

 یهـا ویژگی از ها حوزه این یها چهره و دانشمندان معرفی و علمیه یها حوزه از مبسوط توصیف
  . ستها کتاب این بارز

 مسـیر در آنهـا نقش و علمیه یها حوزه توسعه بر مؤثر یها لفهؤم است شده سعی این کتاب در
 تحلیلـی و دقیـق یبررس پژوهشن یا یها ویژگی از. تحلیل شود و بررسی شیعه فرهنگ رشد به رو

 ،ری بغـداد، چـون مهمی مناطق در شیعه علمی مراکز که معنا بدین. است فرهنگی و علمی مراکز
 علـل و معرفـی اول دسـت ترجیحـاً  منـابع بـه اسـتناد بـا مشـخص طـور هبـ حّله و حلب ،کاشان
  .شود یم تبیین مراکز این علمی و فکری رویکردهای و تأثیرگذار عوامل و آنها توسعه و گیری شکل

 زنجـانی کـریم محمـد مشخص طور هب وها آمده  تابکدر  پراکنده صورت هب ها دارالعلم معرفی
 اثـر ایـن. اسـت پرداخته آن به اسالم انجه در فرهنگی نوزایی و شیعی یها دارالعلم کتابدر  اصل

 قابـل و مفیـد مطالـب و دهـد یح میرا توض غیرامامیه و امامیه از اعم شیعه، یها دارالعلم ،مختصر
 تبادل برای مرکزی که شیعیان مختص فرهنگی نهاد یک را ها دارالعلم درصددیم ما. دارد ای استفاده
 فرهنگـی، و علمی مراکز دیگر کنار در عیانیش که دهیم نشان و مینک معرفی بوده، غیرشیعه با افکار
  .ه استبود برخوردار تبلیغی و علمی یها ویژگی از که ندداشت دارالعلم نامه ب یاختصا نهادی
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 نـیم، و قـرن دو ایـن در شـیعه فرهنگـی و علمـی مراکـز بخـش است شده سعی مجموع در
 میـزان بیـانگر تـا دوشـ معرفـی مبسـوط طور هب شیعه مدارس و ارائه منضبط و منسجم صورت هب

 ایـن ارتبـاط تـا شـود ارائـه موضوع این از تحلیلی اینکه ضمن. باشد مهم این به شیعیان اهتمام
   .گردد تعریفز ین شیعیان فرهنگی نقش با و هم با مراکز

 شـیعه حـدیث تـاریخ در متعـددی کتب شیعیان، نگاری حدیث بخش در: نقلی علوم بخش
 وجـه. ننـدک یمـ بیانرا  آن مختلف زوایای و مطرح ابتدا از را حدیث تاریخ اغلب که وجود دارد
 تـاریخ یهـا کتاب تـوان مـی یحـدیث کتـب از. اسـت شیعه حدیث معرفی ها کتاب این مشترک
   و رحمتـی محمـدکاظم و احمـدی مهـدی مؤلفـان از هفـتم تا چهار یها سده در شیعه حدیث
  . برد نام معارف مجید از حدیث عمومی تاریخ
 کتـب و دارد یکـینزد ارتبـاط نقلـی علـوم دیگر با حدیث که جهت آن از حاضر پژوهش در
 شـده تـالش و پرداختـه شـیعه حـدیثبـه  ضـرورت براسـاس ،ل شـدهیـمکت دوره این در اربعه

  . باشد مباحث دیگر بر مکملی تا دوش انجام حدیثی معروف آثار در ای مقایسه
 گرجـی ابوالقاسـم اثـر فقهاء و فقه تاریخ کتاب فقه، علم درشده  فیتب فراوان تألکاز جمله 

 ارائـه مـنظم و بندی دسته صورت بهرا  شیعه فقه ادوار و یرا بررس سنی و شیعه فقه ادواره کاست 
. اسـت ذکـر قابـل اثـر یگرز دین سبحانی جعفر نوشته الفقهاء طبقات موسوعة کتاب. است ردهک

 فقـه تـاریخ کتاب. است کرده معرفی را شیعه فقهای خوبی هب و پرداخته شیعه فقه ادوار به مؤلف
 در خوبی یها تحلیل اما ؛است مختصر بسیار کتابی چند هرز ین اآلصفی محمدمهدی اثر شیعه
 ای شایسـته نحـو بـه عزیـزی حسین اثر اجتهاد تحول خیتار و یمبان تابک. دارد شیعه فقه تاریخ
 در تحلیـل ارائـه بـرای سودمندی مطالب که ردهک بررسی حاضر عصر تا آغاز از را اجتهاد تاریخ
 بـه شـده تالش که است این در موجود منابع سایر با فقه علم در پژوهش تفاوت. دارد فقه بخش
  . است شده توجه علم این تحول سیر به یعنی ؛شود نگاه جریان یک عنوان به شیعه فقه

 بـه نسـبت و داشـته قـرار روندی و مرحله چه در شیعه فقه که استن یا یتاب بررسک هدف
 به نسبت را پیشرفت روند شیعه فقه آیا ؟است داشته دستاوردی چه آینده برای و تغییر چه گذشته
 دانشـمندان مهندسـی همچنـین ؟اسـت شـده فقه علم در تحول موجب و ؟است داشته گذشته
   .است کیدأتتوجه و  مورد فقهی مکاتب سیسأت با فقه علم در شیعه
 و دارد وجـود نگـاری تاریخ موضوع در مشخص صورت به ها کتاب برخی: نگاری تاریخ در
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 و نگـاری تـاریخ سـیر واقـع در. انـد پرداخته شیعیان نگاری تاریخ به پراکنده صورت هب آثار برخی
 چـه دوره این در شیعیان اینکه. است نظر مورد حاضر پژوهش در شیعه، نگاران تاریخ لوژیومتد

 در غلبـه و بـوده چـه هـا روش این انتخاب دلیل اند و داشته خود آثار و کتب نگارش در را روشی
 .ن پـژوهش اسـتیـ، موضوع ااست بوده چه غلبه آن علل و بوده موضوعاتی چه با نگاری تاریخ
 توصـیف صـرف و اسـت هـدف ایـن به رسیدن برای دوره این در آنها آثار و نگاران تاریخ معرفی
  . نیست نظر مورد آمده، موجود آثار دیگر در که گونه آن آثارشان و نگاران تاریخ

 بـه مشـخصطور  بـه ،فـر امـامی علـی اثـر هفـتم قـرن پایـان تـا شـیعه نگاران تاریخ کتاب
 معرفی و یشیع مورخان بیان اثر این در اصلی هدف. پردازد می دوره این در شیعیان نگاری تاریخ

. کنـد نمـی ترسـیم شیعیان نگاری تاریخ در را رویکردی و روند گونه هیچ و آنهاست آثار مختصر
  . است نشده ذکر کتاب این در شیعیان مهم کتب و آثار از بسیاری اینکه ضمن

 نگاری تاریخ در سودمند کتابیه ک وند آئینه صادق اثر اسالمی تمدن هگستر در تاریخ علم کتاب
 نگـاری یختـا مکاتـب و ها شـعبه َاشـکال،. دارد موضـوع ایـن در متنـوعی مباحث است، اسالمی
 نگـاری تـاریخ بـه اثر این در. است کتاب این محورهای از منضبط، و موضوعی صورت هب اسالمی
  .شود می اشاره آنها به مباحث خالل در تنها و نشده پرداخته مستقل ای گونه هب شیعیان

 معرفــی بــه والیتــی اکبــر علـی اثــر ایــران و اســالم تمـدن و فرهنــگ در شــیعه نقــش کتـاب
 یافتـه اختصاص موضوع این به مبسوط کتاب این از زیادی مطالب و پرداخته شیعه نانگار تاریخ
 بنـدی دسـته موضـوعی صـورت هب آنها آثار و نامورخ کتاب این در کهاست  این اول نکته. است
 تحول سیر و نگاری تاریخ روند و اند شده معرفی شمار سال اساس بر نامورخ اینکه دوم ؛اند نشده
 روشـمند و منسجم متفاوت، تحقیقی ،شود می ارائه پژوهشن یا در آنچه. است نشده بررسی آن
ــاریخ از ــاری ت ــیعیان نگ ــن در ش ــت دوره ای ــک ؛اس ــیم ی ــابطه تقس ــد ض ــوعی و من   از موض

 در فکـری یهـا گرایش و هـا اولویت بـر تکیـه بـا دوره، ایـن در امامیه شیعیان نگاری تاریخ سیر 
  .است آثار تدوین
 ایـن بـه ای زاویـه از یـک هـر و پرداخته شیعه مفسران و تفسیر به فراوانی های کتاب :تفسیر در
 ،معرفـت دیها محمد والمفسرون التفسیر یها کتاب توان یمه از جمله آنها ک اند کرده نگاه موضوع
 ،بخشایشـی عقیقـی شـیعه مفسـران طبقـات ،سـنت اهل مفسران از ذهبی اثر والمفسرون التفسیر
  . برد نام را شهیدی عبدالحمید از شیعه تفاسیر و تفسیر و شفیعی محمد شیعه مفسران
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 شـیعه تفاسـیر و مفسران به توجه. دونش تکرار آثار این مطالب شده تالش حاضر پژوهش در
 ایـن در آن تحول و شیعیان تفسیرنگاری سیر و) متدولوژی( رویکردها و ها روش تبیین جهت در

 و نـدک تبیـین دوره این در را تفسیر جایگاه است درصدد تابکن یا واقع در. است نظر مورد دوره
 کرده سپری را روندی چه و بوده چگونه گذشته به نسبت دوره این در تغییر که دبپرداز نکته این به
 اهمیـت. است مانده جای بر میراثی چه آیندگان برای و هشد ایجاد شیعه تفاسیر در تحولی چه و

 مـورد کـه کند می لحاظ علم این برای ویژه جایگاه شیعیان، تفسیرنگاری در ششم و پنجم قرون
 تفاسـیر و مفسران معرفی نه هستیم آن دنبال هب بخش این در ما آنچه. است پژوهش این در توجه
 در عطفـی نقطـه کـه اسـت مفسـران رویکرد و تفسیر تحول روند معرفی در اولویت بلکه شیعه
  .است اسالم جهان بلکه و شیعه
 اثـر تمـدن اسـالمی در عقلـی علـوم تـاریخ فلسفه موضوع در شده منتشر آثار از: فلسفه در
 آثار. است اسالم جهان در عقلی علوم وضعیت موضوع در سودمند یباکت هکاست  صفا هللا ذبیح
 شـیعه، دانشمندان عقلی، علوم و فلسفه درباره مختلف موضوعات کهز ین مطهری مرتضی شهید
 اثـر اسـالمی فلسـفه تـاریخ نیهمچن ،دهد می قرار بررسی مورد شایستگی به را نظراتشان و آثار

. اسـت شـده تدوین آثارشان و اسالمی فالسفه معرفی مبنای بر ،کوهساری حسینی سیداسحاق
 تـاریخ بـه کربن نریها  اثر اسالمی فلسفه تاریخ و شریف محمد میان اثر اسالم در فلسفه تاریخ
 جهـت آن از .دارد اختصـاص آثارشان و فالسفه راتظن و فرود و فراز و اسالمی فالسفه و فلسفه
   بــه شــیعیان رویکــرد امـا ؛نشــدند ظــاهر دوره ایــن در برجسـته فالســفه و فلســفی مکاتــب کـه

 مقابـل در و یافتـه افـزایش چشـمگیری نحو به دوره این در فلسفی تفکر از دفاع و عقلی مباحث
 دالیـل و رویکـرد ایـن بیـان درصـدد حاضـر پـژوهش ،ه اسـتداشت قرار فلسفی ضد تفکر آنها

   بـا مخالفـت شـود و یبررسـی م و تحلیـل حیطه این در شیعیان رویکرد تابکن یدر ا. آنهاست
  .است نظر مورد شیعیان گرایانه عقل رویکر برابر در طبیعی و عقلی علوم
 در خـاصصـورت  به آثار برخی. دارد وجود حوزه این در مختلفی یها کتاب: کالم علم در
 از. هسـتند اسالمی تمدن و فرهنگ محوریت با آثار از دیگر برخی و اند شده تدوین موضوع این

 و مختصـات ماهیت، شیعه کالم به توان میاند  پرداخته کالم علم به صاخطور  به که هایی کتاب
 و اسـالمی فرق تاریخ و جبرئیلی صفر محمد شیعه کالم تطور سیر ،کاشفی محمدرضا اثر منابع

 و شـیعه کالم تاریخ شده، پرداخته آثار این در آنچه. کرد اشاره آریا غالمعلی اثر کالمی مذاهب
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 کـالم علم در را شیعه دانشمندان مهندسیتاب کن یا. آنهاست کالمی نظرات و نامتکلم معرفی
   در مهندسـی ایـن چگونـه اینکـه و قبـل یها دوره به نسبت ها راآن تحوالت روند و ردهک برجسته

 ای دوره شـیعه کـالم بـرای مشخص طور هب دوره این تا شده آن تحول و تکامل به منجر کالم علم
  .ندک یم یبررس گردد ممتاز
یاضی علوم در  و اسالمی تمدن و فرهنگ و تاریخ کتب در ریاضی علوم در شیعیان نقش: ر
 یـا شـیعه دانان ریاضی موجود، کتب در اما. است پیگیری قابل رشته این اختصاصی کتب برخی

 دانـان ریاضی تابک این در. نیست نمایان برجسته صورت به آنها نقش اینکه یااند  نشده مشخص
 جایگـاه و معرفـی داشتند آن در مهمی نقش و ندشد علم این در تحول موجب که شیعه برجسته
   دانـان ریاضـی نامـه زنـدگی یهـا کتاب. شـود یم ترسـیم دوره ایـن در ریاضـی علوم در شیعیان
 و دفـاع  هللاعبـدا علی از مسلمانان ریاضیات تاریخ بر درآمدی ،قربانی ابوالقاسم اثر اسالمی دوره

  .اند پرداخته مسلمان دانان ریاضی به سارتن جرج ای بر تاریخ علم مقدمه
  

    شناخت و نقد منابع 
اسـتفاده  یاریمنـابع بسـ یاز موضوعات فرهنگ یمختلف یها شاخه یبررس یبران پژوهش یدر ا
صورت مستقیم یا غیرمستقیم، اطالعـاتی را در خصـوص  ری است که بهاثآبع آن امن. است شده

اول  منابع دست ،نخست: گیرند دو دسته از آثار در گروه منابع قرار می .دهد یک موضوع ارائه می
 تر باشند از وثاقت بیشـتری برخـوردار هسـتند لحاظ زمانی هرچه به موضوع تحقیق نزدیک هکه ب

   ،دوم ؛یـاد کـرد جـوزی ابـن المنـتظمخّلکـان و  ابـن االعیان وفیات، نجاشی رجالتوان از  که می
 ؛دنده مستقیم اطالعاتی را در خصوص موضوع ارائه می صورت مستقیم یا غیر که به رّخ أمنابع مت

 .قابـل اسـتفاده هسـتنددوم  عنـوان منبـع دسـت بـه وانـد  دهرکنتحقیـق  موضـوعآن دربـاره  لیو
   آنهــا بــا. از ایــن قبیــل هســتند الشــیعه اعیــان و الشــیعه طبقــات اعــالم، الذریعــهی ها همجموعــ

. انـد عی تا عصـر خودشـان پرداختهیمکتوب ش آثار و ها ف متفاوت به شناساندن شخصیتاهدا
ل قابـل یـذ یها در دستهاند   کارساز بودهد و یمفق یتحقن یکه در انجام ا منابع یبرخاساس  این بر

  .هستندعرضه 
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    ها   فرهنگنامه
  رجال و تراجم

از دانشـمندان و  یطوسـ یعل حسن بن ابوجعفر محمد :)ق۴۶٠م( یخ طوسیش تالفهرس −
. شـود یعه در آثار او خالصه مـیتوان گفت رجال ش یم یشود و به نوع یعه محسوب میمفاخر ش

در فقـه  هکنیافزون بر ا یخ طوسیش. عه متعلق به اوستیسه کتاب رجال از اصول رجال اربعه ش
از  العلمـاء معـالممشهور مانند  یاز کتب رجال یبرخ ،در رجال هم سرآمد بود وصاحب مکتب 

 الفهرستاز  یریرپذیو تأث ی، به تأسیمحقق حلّ  رجالو  نیالد منتجب فهرست، شهر آشوب ابن
ان یحال راو  د آن به همراه شرحیعه و طرق و اسانیفات شی، در ذکر تألالفهرست. اند نوشته شدهاو 

امـا  ؛دهد یکوتاه از پژوهش حاضر را پوشش م یا ن کتاب هرچند دورهیا. و اصحاب ائمه است
ل یلف در مقدمه کتاب، به جرح و تعدؤچند م هر .باشد یاز آن مورد استفاده م یمطالب سودمند

 .رجال وعده داده اما بدان عمل نکرده است
، یاسـد یبن احمد بن عباس نجاشـ یبن عل  ابوالعباس احمد :)ق۴۶٣م( نجاشی رجال −

 ینجاش رجالواقع  در. عه قرار داردیاو در زمره اصول رجال ش رجال، کتاب یالکوف معروف به ابن
عه را در یو مصنفات شـ ها در کتاب خود، کتاب ینجاش. عه اختصاص داردیراث مکتوب شیبه م

 ؛توجـه داشـته اسـت یخ طوسـیشـ فهرسـتبـه  رجـالهمه علـوم فهرسـت کـرده و در تـراجم 
در  ینجاشـ .داننـد یم یطوس فهرستل بر ین ذیرا مکمل و اول یکتاب نجاش یکه برخطور همان

را  رجـالف یهـدف خـود از تـأل یو. ه اسـتدرک یعه را معرفیفان شناز مص نفر ١٢۶٩ وعجمم
 .نـدارد یا نهیشـیف و نگـارش، پیعه در تصنیکند که ش یان مین بان اتهام مخالفیبه ا ییگو پاسخ
را  هـال آنیحال رجـال و جـرح و تعـد یخود وعده بررس فهرستمقدمه  در یخ طوسیچند ش هر
ده رکـنـداده، بـدان عمـل  یا ن وعدهیکه چن ینجاش ؛ امان وعده عمل نکرده استیبه ا یلو داده
دسـت  هعه، احـوال و آثـار آنهـا بـیدر مورد دانشمندان شـ یدیاطالعات مف ینجاش رجال. است

وجـود  یرجـال نجاشـ درعه یختگان شـیخالصه در مورد فرهچند  هراطالعات  یبرخ .دهد یم
  . ستینگر یکه در منابع د دارد

بـن حجـر  ین احمـد بـن علـیالـد شـهاب ):ق٨۵٢م( یحجر عسـقالن ابن زانیالم سانل −
را در خـود دارد  یخیاست که مطالب گوناگون تار زانیالم لسانارج  صاحب کتاب پر ،یعسقالن

است پژوهش آن ن یا یبرا یاثر وارزش  .نکات قابل توجه است یگوناگون حاو یها و در شاخه
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کنـد کـه اکنـون در دسـترس  ینقل مـ مهم یان را از منابعیعیخ شیت در تاریاهم با یکه او مطالب
 .ن آثار هستندیاز جمله ا نیالد از منتجب یخ ریتارو  یط یاب آثار ابن .ستین

 هیبن حسن بن بابو هللادایعب بن ین ابوالحسن علیالد خ منتجبیش: نیالد منتجب الفهرست −
ن کتـاب ماننـد یـا. نـام دارد همیعه و مصـنفیالش فهرست اسماء علماءاو  ، اثر مشهور)ق ۵٨۵ م(
، اثـرن یمؤلف در ا. است یخ طوسیش فهرستبر  یا ل و تکملهی، ذیرجال گر از کتبید یاریبس
خ ذکـر یل معاصـر بـودن بـا او در فهرسـت شـیـ، کـه بـه دلیخ طوسیاز زمان شرا عه یخ شیمشا
 خصـوص به عیتش یحضور فرهنگ یچگونگ الفهرستکتاب . است آورده، تا زمان خود اند نشده

 یعیشـمندان شـیبرد کـه اند یتوان پ ین کتاب میاز خواندن ا. دهد ینشان م در قرن ششم را یر
 سـنت اهل یعلما ان آنها ویم یگاه کردند و هر از چند یم ین شهر زندگیدر ا یا برجسته اریبس

 .گرفت می مناظره صورت
عه را بـه یشـ یو علم یاسیحال رجال س  شرح ):ق١٣٧١م( محسن امین سید عهیالش انیاع −

لـف را در بـر ؤه از عصر نبوت تا دوره مکبل ؛ستین یو محدود به دوره خاصاست ل آورده یصتف
 عیتشـ خیتار ینوع واقع در و یبررس را آنان نامه یزندگ و انیعیش حال  شرح کتاب نیا در او. دارد
 از کیـ هـر کـه یاگونـهبـه است؛ هکرد نیتدو یالمعارف دائرة لکش به و اشخاص تیمحور با را

، مامیـها دانشـمندانن کتاب احوال یلف در اؤم .ندشد المعارف دائرة نیا یبرا یمدخل اشخاص
دانان،  یان، جغرافین، فالسفه، منطقین، نسابان، مورخان، مفسران، متکلمییاصول، نهایاعم از فق

ان، عروض، مصنفان، کاتبـان و ی، بیبالغت، معان یان، علمایان، صرفیمنجمان، پزشکان، نحو
نفـر  ١١٧٣٣ات خـودش یو ح یعه را که از آغاز اسالم تا زمان زندگیر ارباب دانش و هنر شیسا
نشـان  خ اسالم، خاطریان را به فرهنگ و تاریعیه و مقام و سابقه خدمت شکرد ی، جمع آورندبود
زمان  ان که همیعیش یعه و شرح باورهایش مذهب شیدایمانند پ ین به مسائلیهمچن. است کرده
و  ها است، پرداخته و حرف یه اسالمیمات عالیش اسالم و برابر با نص آشکار قرآن و تعلیدایبا پ

گاهـان را بررسـ و نـا یاسـیا مغرضـان سیمتعصبان و  یگفتارها ، نقـد و رد کـرده و خـدمات یآ
  . ان کرده استیب یرا به فرهنگ و تمدن اسالم یعیدانشوران ش یبها گران

 یخ آقـا بـزرگ تهرانـیاثر شـ عهیالش طبقات اعالم و الشیعه الی تصانیف عهیالذر  مجموعه −
عه از آغـاز یسندگان شیرا درباره آثار نو یه که اطالعات جامعیعه امامیش یاز علما): ق١٣٨٩م(

ه یـ، تهعـهیو الذر مجموعـه طبقـاتف یتـأل از گرخ آقـا بـزیزه شـیانگ. تا زمان خود آورده است
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عنـوان  ییبراسـاس الفبـا عهیالذر. عه بوده استیش یفات و آثار قلمیاز تأل ینامه و فهرست یزندگ
کتـاب و رسـاله را  ۵۵٠٩۵ عـهیالذر. پـردازد یآثار آنان م یسندگان و معرفیاثر، به شرح حال نو

اری در یقـات بسـیماننـد بـه تحق ن کتـاب بـییـدر ا خ آقا بزرگ تهرانییش. است کرده  ییشناسا
گـران در نـام یح اشتباهات دیشناسی، رجال، تراجم، لغت، تصح شناسی، نسخه های کتاب نهیزم

  . ح اصطالحات علوم پرداخته استیوفات مؤلفان و توض ،ها کتاب
ل یـآنـان از قبن بـه شـرح مختصـر زنـدگی افات مؤلفـین کتاب به هنگام ذکر تألیمؤلف در ا

کتـاب  .گـر پرداختـه اسـتیات دیاری از خصوصیبس فات، مدفن وید، تألیوالدت، وفات، اسات
عه از قرن چهارم یدر شرح احوال و آثار عالمان و رجال ش یالمعارف دائرة نیز عهیالش طبقات اعالم

بـت یرا برحسـب تعـداد قـرون غکتـاب ن یـا، خ آقـا بـزرگیش. است یقمر یتا چهاردهم هجر
تـا چهـاردهم  یاز سده چهـارم هجـر یم کرده و هر بخش را به قرنیازده بخش تقسیبه   امام
 یحروف الفبـاب یترت هقرن، ب ن کتاب، مطالب مربوط به هریدر ا. اختصاص داده است یهجر

ن کتـاب، یـدر ا. ژه بـه آن داده شـده اسـتیـو یم شده و نامیعه آغاز، مرتب و تنظینام بزرگان ش
 یو فرهنگـ ی، اجتمـاعیاسیس یحاکم بر زندگان یعه، از فضایبزرگان ش یبر شرح زندگان افزون

آثـار  دانشـمندان و ییشناسا یبرا عهیالش طبقات اعالم مجموعه. استشده ان، سخن گفته یعیش
را به  )یعیآثار ش یمعرف(  ن مهمی، اعهیمجموعه الذرخ آقابزرگ در یش و ارزش فراوان دارد یعیش

جهـان  یان در تحـوالت فرهنگـیعینقش شـ ییشناسا یبرا ها ن کتابیا .رسانده است حد کمال
  .کنند یارائه م عهیدانشمندان ش در مورد یدیفا و اطالعات مفیا یاسالم نقش مهم

  
    شرح احوال

آثار، انسـاب و اشـعار از  در شرح احوال، یکتاب): ق۶٢۶م( یاقوت حموی معجم االدباء −
خ والدت، ین کتاب، تاریدر ا. ره استیاء مشهور، مورخان و غشناسان، قّر  ون، لغتینحو یعلما

هـا در کتـاب، بـه  عنـوان. آمده اسـت عراناز شا یاشعار ها قسمت یوفات، آثار افراد و در بعض
شرح حال  مثالً  یگاه ت نشده ویرعابه دقت گاهی ب، ین ترتیچه ا ب حروف هجا آمده، اگریترت

 وردمـ ٢۵٠ک بـه یـات آمده که نزدیدر کتاب، منبع روا. شعرا در زمره شرح حال ادبا آمده است
افـراد در  یشرح حـال بعضـ .ات حذف شده استیجاز مطلب، سند روایبه جهت ا یول ؛است

و  دیـعم بن ، ابوالفتحیدیان توحی، ابوحعباد بن طور مفصل آمده مثل شرح حال صاحب هکتاب، ب
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 یین اختصـار گـویـمختصر گفته شـده اسـت و ا یاریشرح حال بس ی، ولیر طبریجر محمدبن
 یاز نکات مثبت کتاب بـرا. ردیکامل در دسترس پژوهشگر قرار نگ یموجب شده است اطالعات

ف یتوصـاند  سـتهیکـه شا گونـه عه را آنیاز دانشمندان شـ یاریلف بسؤن پژوهش آن است که میا
  .دهد یح میو احوال آنها را توض ندک یم

 کـانلَّ َخ  ن مشـهور بـه ابـنیالـد شـهاب بـن نوشته احمـد ان و انباء ابناء الزمانیات االعیوف −
ران، یـن کتاب شرح حال حدود هزار تـن از دانشـمندان علـوم مختلـف، امیدر ا یو): ق۶٨١م(
احوال رجال مشهور اسالم  در باب اخبار و یدیو اطالعات مفاست ران و رجال را گرد آورده یوز
مورد اطالعات ارائه ن است که منبع خود را در یخلکان ا از نکات مثبت اثر ابن. دهد یدست م هب

ان یـکـس کـه م بلکـه هـر ؛ستیو دانشمندان ن امرا، خلفاکتاب او فقط درباره . کند یان میشده ب
گـر، یاز نکـات د. ن کتاب آمده استیداشته و اخبار احوالش مورد عالقه بوده، در ا یمردم شهرت
 یچ کتـابید هیگو یمنگارنده  هکطور همان. ن کتاب استیمنابع مورد استفاده در ا یتنوع و فراوان

  . در دست مردم نبود که من از آن استفاده نکرده باشم
ل نام به صـورت مـدون عرضـه یمرتب شده و اطالعات مندرج در ذ ییالفبا صورت بهن کتاب یا
عه ندارد و تنها به یرجال و دانشمندان ش یدر معرف یکتاب نظر مشخص. ع شده استیه بلکه تقطدنش

 یف شده مطالب آن بـرایلأمه قرن هفتم تین کتاب در نیاز آن جهت که ا. کند یاد میمناسبت از آنها 
  .شود یمن اثر استفاده یاز ا یعه و سنیان شیم یموارد تعامل علم یدر برخ. داردت یاهمتاب کن یا

ــار − ــ ســالمالا خیت  ل در یــض و طویار عــریبســ یها از موســوعه یکــی ):ق٧۴٨م( یذهب
. اسـت در قرن هشتم و مصر شام ینگار خیان و مکتب تاریخ و تراجم است که محصول جریتار

بـاس آن از آثـار تن ارزش و اعتبـارش، اقیشـتریسنگ اسـت کـه ب گران یاثر االسالم خیتارکتاب 
دن بـه یرسـ یله ما بـرایان رفته و امروزه تنها وسیاز م یپس از ذهب است که از روزگار یشمار یب

ز کـه یـنش درست مطالب نیو چانسجام ن یافزون بر ا .است یذهب نقل شده توسط مطالب ،آنها
ده یـد یخـوب ن اثر هـم بـهیدر ا ،خ و رجال استیدر تار یذهب یفات علمیلأازات تیاز جمله امت

و  خصوص در شام بهعه، یپژوهش، احوال دانشمندان شن یا ید برایار مفیاز مطالب بس. شود یم
از  یاریو بسـ بـودهسـنت  از دانشـمندان اهـل ن اسـت کـه اویا یذهب ب اثریاز معا. است حلب
ت یـان اهمیعیخ شـیتـار یداشته که بـرا یدسترس یاما او به آثار ؛کند یان نمیان را بیعیق شیحقا
  . نقل شده است یاز آن توسط ذهب یکه قطعات است یط یاب ابن عهیالش خیتارنمونه آنها، . دارد
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ات یـو وف شـمار اساس سال ن است که چون حوادث را بریا یذهب خ اسالمیتارگر یاز فوائد د
مرتبط با اشخاص  یدیافتن مطالب در آن آسان است و هم مطالب مفیکند، هم  یان میهر سال ب

  . شود یافت نمیگر یو حوادث مرتبط با آنها دارد که در منابع د
 یاز مورخان شـام یبک صفدیا بن لین خلیالد صالح): ق٧۶۴م( یفدَص  اتیبالوف یالواف −

و ادامـه  خلکان ابن انیاالع اتیوفبر کتاب  یا او در واقع تکمله یجلد یکتاب س .قرن هشتم بود
دارد،  بر را در یاسیبر آنکه احوال و اخبار رجال س افزونن کتاب یا. آن تا اواسط قرن هشتم است

ان یعیدر مورد ش اتیبالوف یالوافاز آنجا که کتاب . رود یشمار م هاسالم ب یخ فرهنگیک دوره تاری
ن یـا ی، بـراستیر منابع نیآورده است که گاه در سا ین دوره، مطالبیآنها در ا یو عملکرد فرهنگ

مختلف  یها ان در قسمتیعیمطالب مرتبط با ش ین اثر، پراکندگیضعف ا. داردت یپژوهش اهم
ن یان است و البته همـیعیآلود او به ش لف و نگاه بغضؤم یگر تعصب مذهبینکته د. کتاب است

  .ح کندیعه بودن اشخاص مورد بحث تصریش لف بهؤتعصب باعث شده م
ن یالــد ن کتــاب، کمــالیــلــف اؤم): ق٧٢٣م( یُفــَؤط االلقــاب ابــن اآلداب و معجــم مجمــع −

 یها تیاز شخص یاریبس دربارهن کتاب یا. است یُفَؤط معروف به ابن یبانیالش یالُفَؤط بن عبدالرزاق
بـه نقـش ن یهمچنـ آورده اسـت و ی، اطالعـات کـاملاند ان داشـتهیدر دربار عباس یعه که مناصبیش

  .برکنار است یبودن از تعصب مذهب یرغم سن بهلف ؤم. پردازد یز میآنها ن یفرهنگ
  

  ی محّلیها  فرهنگنامه
لَب فـ ةُ یُبغ  در  یقـیکتـاب جـامع و دق الطلـب ةیـبغ :)ق۶۶٠م( میالَعـد ابـن خ حلـبیتـار یالطَّ

ن کتـاب یـا. و عـراق دارد ، مصـرشـام دربـاره یاست که اطالعات مهم خ حلبیا و تاریجغراف
ن ارائـه ین سـرزمیعه در ایو دانشمندان ش حلب یت فرهنگیدر شناخت وضع یمطالب سودمند

ن کتـاب مسـتخرج از یـا. نام دارد خ حلبیالحلب من تار ُزبدة، میالعد گر ابنیکتاب د .کند یم
ن یـلـف در اؤم. ده اسـتشـم یشمارانه تنظـ ا سالی یزمان یب توالیو به ترت است الطلب ةیبغ اثر

  .پرداخته است ش و بعد از اسالم حلبیان و ملوک پیکتاب به شرح حال امرا، اع
  

  ییایجغراف یها کتاب
، ی، اجتمـاعیخیاز مطالب تار یا نهین کتاب گنجیا :)ق۶٢۶م( یاقوت حموی لدانالبُ  عجممُ  −

ت یعجم یعه و پراکندگیش یخیتار یایخصوص در مورد جغراف هاست که ب ییایو جغراف یفرهنگ


