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 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقـل و آمـوزه
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش تن واقعیتهای تجربی و در نظر گرف کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر ترین م های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
زمینـه بنیانگذار جمهوری اسـالمی،  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 

 های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی هیه، تألیف، ترجمه و انتشار دهتوان به ت نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
  
  

 سه



 

  قابل استفاده است. ارشد و دکتریدر مقاطع تحصیلی  تاریخ اسالماین اثر به عنوان منبع درس 
شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

ر جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز اصالحی خود، این پژوهشگاه را د
 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
االسـالم  جنـاب حجت مؤلـف محتـرم اثـر،هـای  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

 انیصـفری فروشـ هللا  جناب آقای دکتر نعمتو نیز از ناظر محترم  رمضان محمدی والمسلمین
    .سپاسگزاری کند

   

 چهار
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  دیباچه
ترین حادثه در طول تاریخ بشر است. در گذشته و حـال اثرگذارترین و  مهم خدا بعثت رسول

از  پـسمستندات مورد قبول و تصورات و نگرش خـویش از حـوادث  براساس ،هر ملت و قومی
اسـت کـه  قطعـی همه مسـلمانان میاناند، اما این مسئله در  های متفاوتی داشته بعثت، برداشت

اقتدا و پیروی از  و رود معارف و احکام الهی به شمار می بزرگمنبع  خدا ت رسولسیره و سنّ 
ت و سیره آن حضرت در سطوح گوناگون در گرو دستیابی به تاریخ واقعی صدر اسالم اسـت. سنّ 

که بعد از یـک قـرن بـه  خدا ی به سیره و تاریخ واقعی زندگانی رسولطبیعی است که دستیاب
دیگر مقوالت تـاریخی  چون های بسیاری قرار گرفته و فات و آسیبآمده، در معرض آ تدوین در

بسیاری شـده اسـت. چـه به خود دیده و دستخوش تطور و تحول  بسیاریدر گذر زمان دگرگونی 
تـاریخ و سـیره پنداشـته  ، در شـماربسا آنچه از تاریخ و سیره آن حضرت نیست با گذشت زمـان

به فراموشـی سـپرده شـده اسـت. سرشـت شـوم  که شده و چه بسیار از سنت و سیره آن حضرت
فات همیشگی وقایع تاریخی وخاستگاه تـدریجی بسـیاری از آاز  ،های برساخته و جعلیداستان
های نخست دامنگیر تاریخ اسـالم و سـیره  ای است، که از سده فرقه دینی و تفکرات  های فاانحر

تاریخ پژوهان ژرفکـاو در  های تاریخی چنان درآمیخته است که شده، حقایق تاریخی را با افسانه
د ورو بـر  افزونصد ساله نیز نتوانسته غبار غربت از حقایق تاریخی بر گیرند.  ١۴٠٠طول تاریخ 

، خدا به سیره رسول مانند نگرش سطحی و قشری  ،شمار دیگری از عوامل ،برساختهروایات 
شدن میـراث  درآمیختهای مؤثر بوده و سبب  ها متنوع مذهبی و فرقه در فعلیت بخشیدن به نگرش

  های غیروحیانی شده است. ها و تفسیرویلأگرانبهای آن حضرت با ت
اعتبار و  دارایهای مربوط به حوادث صدر اسالم  باید پذیرفت که همه گزارشاساس، بر این 

 ،اخد رو بجاست برای دستیابی به گنجواره گرانبار سیرۀ واقعی رسول فرجام یکسانی نیستند، از این
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اند، از سخنان و روایات مجعول و برساخته تمییـز  هایی که به راستی صادر شده روایات و گزارش
روایـات مجعـول دادن یعنی تمییز  ،د؛ و این مهمند و امور غیرواقع از روایات زدوده شونشو داده 

شناسـی علـوم  تاریخی است که جز با روش های یک پژوهش ترین ویژگی از مهم ،از غیرمجعول
  تاریخی میسر نخواهد شد.

چنـد  ؟دانستند خواندن و کتابت می از مسلمانان تننخستین اسالمی چند  های در قرناینکه 
ی بـرای یها یان چه داستانگو قصه ؟کردند گویان تاریخی گوش می های قصه نفر از آنان به داستان

ایـن ؟ آیـا تـا کنـون بـه ندداشـت های نقل شده چه تأثیری بر مسـلمانان قصه ؟کردند میآنان نقل 
نقـد و  هایی پرسـشهای پاسخ به چنین طور یقین یکی از راه پاسخ داده شده است؟ به ها پرسش

  بررسی متون گذشته تاریخی و روشن کردن تطور این متون است.
هـای نقـد و  و دادن مالک یش روایات سیره از روایات برسـاخته حاضر که با هدف پاال کتاب

  :است یافتهپاالیش روایات سیره نگاشته شده، در سه بخش تنظیم 
های به کار رفته  واژه شناسی مفهومبه مباحث مقدماتی مانند  تحت عنوان کلیات،  ،بخش اول

های نقـد،  وش و شـیوهدر متن، اهمیت و ضرورت نقـد روایـات تـاریخی، اصـول، معیارهـا و ر
    ؛اختصاص یافته است
بـه  آندر  کـهپیدایش و تحول و تطور نگارش اخبار و منابع سـیره اسـت  ،موضوع بخش دوم

سیر تطور و تحول کتابت سیره و منابع تاریخی  به  و نیز ی مسلماناننگار تاریخاقسام و سیر تطور 
 ،با اشاراتی به علل تطور ،نوع و مقدار تطوراز و  پرداخته شدهه و پیدایش و آغاز کتابت منابع سیر

    ؛کند بحث می
از تطورات و تحوالت دینی، فرهنگی، اجتماعی کـه در وقـایع  ،بخش پایانی ودر بخش سوم 

روایات شروع  مربوط به  ترین روایات این بخش  شود. مهم بحث می اند، صدر اسالم اتفاق افتاده
سـیر کـه  هسـتندغرانیق، استراق سمع، اخبار انشقاق قمر و روایات معـراج نزول وحی، داستان 
در مسـیر ایـن  هایی نشان داده شـده و اشـکال ،تفسیری گاهدرمنابع تاریخی و  تطور این روایات

  .  اند اخبار بوده، بررسی شده
ی محتـوا میـانارتبـاط   ،هر فصلتالش بر آن بوده است تا در عین استقالل  ها صلدر تمام ف

  پوشانی داشته باشد. و هم بوده طقینیزمن آنها
ویژه از  از همه اشخاصی که این حقیر را در نگـارش ایـن اثـر یـاری دادنـد سپاسـگذارم، بـه

 ،اثـربین که با قبول نظارت بر  صفری فروشانی، دوست مشفق و باریک هللاآقای دکتر نعمت ا زحمات



    ٣ ديباچه              

 

هـای سـودمندی نمودنـد و بـا یـاد آوری  ماییظرافت و شـکیبایی، راهن و خواندن متن با دقت و 
آنچـه  همـههر چنـد   کمک فراوان و شایسته تقدیری برای اتقان آن کردند،  کمبودهای این نوشته،

حضـرت  مورد نظر ایشان بود، بـرآورده نشـد. از رئـیس فرهیختـه پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه 
که هش جناب آقای دکتر توکلی و معاونت محترم پژونظری آقا االسالم والمسلمین حسن  حجت

همچنـین سپاسـگزارم.  نکردند، نیزهای تحقیقاتی دریغ  از هیچ کوششی در پیشبرد اهداف طرح
عسگری کـه ویراسـتاری ایـن اثـر را انجـام دادنـد و از  از برادر عزیز جناب آقای سعیدرضا علی

گیـری تمـام کارهـای  گیری و پی یارمحمدی که روخوانی نهایی متن، نمایه جناب آقای اسماعیل
  نشر این اثر به عهده ایشان بوده سپاسگذارم.

پرفـراز های نخست این راه  در بضاعت کم خود از گامحاضر در پایان با توجه به اینکه نوشته 
اصـالح و تکمیـل  ،اهل دانش در نقد اناست، چشم به راه مساعدت و معاضدت دوستو نشیب 

  .هستیمآن 
 





 

  
  
  
  
  بخش اول  

  
 کلیات

  مقدمه
  )یها (نقد در لغت و اصطالح، نقد علم واژه شناسی مفهوم
  ق یتحق شناسی منبع

  رهیات سیتطور روا ینقد متن و بررس یخینه تار یشیپ
  ت و ضرورت نقدیاهم

  نقد  یارهایاصول، ضوابط و مع
  یخیتار  یهاشوه نقد در پژوهیروش و ش

  نقد متن یبرا یگام
  ج یبا استفاده از دانش تخر  یخیمتون تار  شناسی آسیب

  یخیتار  یها ن گزارهییتب یبرا یادیبن سازی مفهوم یاز تئور  یر یگ هبهر 
پذیر لزوم نقد    طیامورخان) از محی( یخیتار  یها گزاره یتأثیر

  یخیات تار یر تحول و تطور روایس
  عوامل تطور 

 
  مقدمه 
بایـد بـه تطـور  ،بر شـناخت هویـت فعلـی آن  افزون ،رهیافت به هویت تاریخی یک پدیده برای

امـور  دیگـرگذشته ماننـد تکامـل  های مکتوبات تاریخی در طی قرن تاریخی آن نیز توجه شود.
هایی بودنـد کـه  ، همواره شاهد تحول و دگرگونیبوده گرفته از فکر بشری نشئت به تدریج ،مادی
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تـاریخ  انـد. آمده پدیـدهای برجسته و مؤلفان و عالمان و به اقتضای زمان آنان نتحت تأثیر انسا
تحـت تـأثیر  نیـز نیز همراه با تطور و بسط فرهنگ عمومی جامعه و خدا اسالم و سیره رسول

یافتـه و ایـن  ایـدئولوژیک آنـان از وقـایع تطـور، تکامـل و توسـعه های مورخان یا شـرح  اندیشه
تحلیـل  بـااستقبال و در مواردی نیز  باشود  یاد می »تطور تاریخی«دگرگونی تدریجی که از آن به 

  است.  همراه شدهتاریخی برخی اندیشمندان 
وط بـه با جستجو در منابع، سیر تطور و هویـت روایـات مربـ که رسالت این نوشته آن است

 های هر عصر و احیاناً روشن ساخته و ویژگی در محدوده بعثت تا هجرت را  خدا سیره رسول
غیرمدلل را که متأثر از منقوالت تعبدی است و در هـر دوره تـاریخی بـه  های شنیدنیاضافات و 
ش در ماهیت تطورات صورت گرفته ومنابع و انواع آن روشن سازد. کاوِ  ،ات افزوده شدهاین روای

 ای در پاالیش روایات و نزدیک شده به حقایق حوادث داشته باشد. تواند نقش برجسته می
بیشـتر در  ،نخست قرن اول تا پیش از آنکه حدیث تدوین شـوددر نیمه   خدا سیره رسول

بـه صـورت  اخبار و به صورت شفاهی نقل شده اسـت. نخسـتین مورخـان مسـلمان قالب نقل 
تـاریخ اسـالم  ،رو کردنـد. از ایـن به روایات شفاهی استناد مـی  −مانند راویان حدیث−سماعی 

البته منابع تاریخی در  1سند و نص خبر بود. ءگیری مانند منابع حدیثی دارای دو جز هنگام شکل
که مطالبی از سیره را تدوین کرده و همان مطالب  اند را ثبت کرده یمعدودنام افراد ، صحابه میان

در ابتدای قرن دوم بـا تـأثیر  2.دان های تاریخی بعدی شدهدستمایه تدوین مطالب سیره و گزارش
پس از تـدوین حـدیث، گذشـته از آنکـه سـیره و  3تدوین حدیث شکل گرفت. ،عوامل مختلف

  هـای تـاریخی  حـدیث منبـع مهمـی بـرای آگاهی 4در دامن حدیث تولد یافتنـد، اصوالً  مغازی
                                                               

    .۴٧٧، ص۴ ؛ ج١٩ ، ص٢ ، جاإلصابة، حجر ابن. ٢  . ٢١ ، صعرب، نشأة علم التاریخ عند ال. الدوری١
گوید: الکتـب والتصـانیف محدثـة لـم یکـن  ) درباره زمان تدوین می٧٩ ، ص١، جاحیاء علوم الدین( . غّزالی٣

، وبعـد ابعینوبعد وفاة جمیع الصحابة وجّلة الت ١٢٠تابعین، وإنما حدث بعد سنة شیء زمن الصحابة وصدر ال
، بـل کـان األولـون وخیـار التـابعین ١١٠والحسـن البصـری المتـوفی  ١٠۵وفاة سعید بن المسیب المتوفی سنة 

، سـال مـن طبعـة بـوالق ٧٩ ، ص١ ، جاحیاء علـوم الـدینغزالی، یکرهون کتب الحدیث وتصنیف الکتب. (
گویـد:  ) می ه٣٨١المکـی (ت  ). و ابوطالـب۶٢۵ ، ص١ ، جمکاتیب الرسـول.، به نقل از: میانجی،  ه ١٢٩۶

ک من بعدهم، وما حدث التصنیف إّال بعد موت ... و أجاز ذل کره کتب الحدیث الطبقة األولی من التابعین
  ). ١٩ ، صتدوین السنة الشریفةگوید: (جاللی،  ق می١١٠الحسن، البصری المتوفی 

 .١٩ ، صنشأة علم التاریخ عندالعرب. الدوری، 4
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عنوان یک داده مهم بـرای  اهمیت حدیث به دربارهن یکی از نویسندگا که رفت. چنان به شمار می
به محیِط زنـدگی اجتمـاعی و فرهنگـی و سیاسـی و  اشاره قرآن رغم به«نویسد:  تاریخ و سیره می

روایت، پرده برداشت؛  ، حدیث بود که از حضور این محیط زندگی در−عصر پیامبر −دینی 
تر از  و حدیث، و سیره، تاریخی تر از قرآن است و تفسیر، تاریخی تر از قرآن زیرا حدیث، تاریخی

ّولی ترین علم از میان علوم نقلـی اسـت. در اینجـا تحـ و حدیث و تفسیر؛ اّما فقه، تاریخی قرآن
بـه  گونه متوالی وجود دارد: از قرآن نقلی خالص)، از نص به تاریخ، به ِم هگذِر علوتدریجی (از ر

  1 .»حدیث، و از حدیث به تفسیر، و از تفسیر به سیره، و از سیره به فقه
از رهگذر تدوین حدیث و راستای تطور علوم مرتبط با این تدوین، مسائلی ماننـد رده بنـدی 

پدیـد  2نگاری اطراف  و نویسی مستدرک نویسی،  نگاری، رجال، مشیخه اجمموضوعی حدیث، تر
  .اند هنوشته شد بسیاری های کتابل ئاز مسا هریککه پیرامون  اند مدهآ

ی نخسـتین پدیـد ای که در نقل و گزارش حدیث از رهگذر منـع آن در دوره خلفـا البته وقفه
های جدی بر  انبوهی از روایات سیره و وارد آمدن آسیب میانروایات جعلی در سبب ورود  آمد، 

که  3گو، عنوان قصه ای از راویان مردمی به وجود روایات برساخته، طبقه افزون برپیکره سیره شد. 
دادنـد، بـه میـدان  عمده آموزش تاریخ را برای عموم مردم، با مهارت و آب وتاب زیاد، انجام می

ای زیـادی بـر اصـل  ن گاه متن برخی روایات سـیره را تفصـیل داده و مطالـب حاشـیهآمدند. آنا
بر مجالس  افزون 4این امر سبب تطور و گسترش روایات تاریخی شد. .افزودند میروایات سیره 

دیگـر، پیشـینه  های دینی از ادیان و فرهنگ های ابترجمه کت :عوامل دیگر نیز مانند ،خوانی قصه
  در جعل روایات سیره به نفـع خـود و بـرای دور نگـاه داشـتن مسـلمانان و عباسیان سوء امویان

                                                               
  .۴٠ ، ص١٩، علوم حدیث، ش»نقد سند تا نقد متناز «حنفی، . ١
نگاری (در اسانید کتب سته) عبارت از بخشی از سند حدیث در ذیل آن است که از طریق  اطراف زمقصود ا .٢

 ). ٧٧ ، ص٢ ج ، سنت جوامع حدیثی اهلرسد (ر.ک: پاکتچی،  تبع تابعی به تابعی و از او به صحابی می
. بخش بسیاری از روایـات ٣٢٠ ، ص١ بن سبأ، ج عسکری، عبدالّله  ؛٩۵ ، ص٩ تحفة االحوذی، ج مبارکفوی،  .٣

ز ابوالحسن بکری (قرن هفتم) روایـات داسـتانی اسـت کـه در قالـب ، االنبی المختاراالنوار فی مولد کتاب 
 اند. شناخته شده» قاص«اند، افزون بر آن راویان بسیاری با لقب  سیره عرضه شده

اخبار و وقایع نقل شده در یک تقسیم کلی به سه دسته قابل تقسیم است: نخست، وقایعی که اتفاق افتاده و  . 4
قایع با حاشیه پـردازی نقـل شـده اسـت؛ سـوم، وقـایع مجعـول بـوده و دور از اند؛ دوم، اصل و  گزارش شده

 واقعیت اتفاق افتاده باشند. 
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ای بیرونی ه ها و فتنه جنگ  ؛مسلمانان میانل سیاسی جاری در ئمسا ؛سیره واقعی آن حضرت از
بـه نحـوی بـه ایـن  هرکـدام ،از آن پـسو  های عصر عثمـان مانند فتنه ،مسلمانان میانو داخلی 

 ترین تطـورات ملموس 1به عوامل تطور اشاره خواهد شد. ،تطورات دامن زد، که در ادامه مطالب
ریخ اسالم تطور شعر و خطابه عربی اسـت کـه بـا مقایسـه شـعر و فرهنگی در تا های و دگرگونی

  2شود. های اسالمی این تطور به خوبی روشن می خطابه در جاهلیت و دوره
پس از پذیرش تطورات در منابع تاریخی، نشان دادن سیر تحول و تطـور روایـات تـاریخی و 

از چهره تـاریخ  ها را  از حجابتواند بسیاری  های تاریخی می نقد برخی از این روایات و گزارش
بررسـی تطـور  ها را نسبت به متون روایات تاریخی بر طرف سازد. از  اسالم بزداید و برخی تردید

آیـد کـه آثـار وقـایع  میهـای گذشـته بر هـای دورهینگار وقایعهای تاریخی و بسیاری از گزارش
اشـتی مؤلفـان پیشـین نگاشـته هـای وقـایع نگنگاشتی بعدی، به توالی و در تداوم آثـار و کتـاب

اند و مؤلفان بعدی ضمن تصحیح و اصالح متون باقی مانده از گذشتگان به حجیم شـدن و  شده
اند که سبب تطور روایـات تـاریخی  توسعه آنها نیز همت گماشته و گاه مطالبی نیز بر آنها افزوده

زودن جزئیات اضافی گاهی توسعه متون از جهت آمیختن دو متن متفاوت و گاهی اف ،شده است
الزم در منابع دیگر به روایت پیشین و به تصویر کشـیدن مـتن سـابق بـا تفصـیل تمـام و توسـعه 
مفاهیم سیره بوده است، و همین سبب فربهی متون بعـدی نسـبت بـه متـون قبلـی و پیـدا شـدن 

ور گـوییم. البتـه تطـ می» تطور روایات تاریخی«فروعات جدید شده است که در اصطالح به آن 
همیشه دارای آثار منفی نبوده، در مواقعی، هم سبب پاسخگویی به محـیط پیرامـون خـود و هـم 

 های زیرمجموعه و از این رهگذر، مورخان بزرگ و  سبب تکامل اصل تاریخ و تغییرات آن شده است 
ی ادوار تـاریخی) بند تقسـیمطبقات (در  برحسباند؛ مانند تقسیم  تخصصی بسیاری پدید آمده

                                                               
گوید: وفی هذا العصر شرع علماء  ق، چنین می١۴٣درباره پیدایش علوم مختلف اسالمی، در حوادث سال  . ذهبی١

عروبـة،  بمکـة، وصـّنف سـعید بـن أبی التصـانیف جریج إلسالم فی تدوین الحدیث والفقه والتفسیر، فصّنف ابنا
اسـحاق  ابن، وصـّنف بالمدینـة الموطـأ ، وصّنف مالکوغیرهما بالبصرة، وصّنف األوزاعی بالشام وحماد بن سلمة

کتـاب  الثـوری ، وصّنف ابوحنیفـة وغیـره الفقـه والـرأی بالکوفـة، وصـّنف سـفیانیمنبال ، وصّنف معمرالمغازی
وهـب.  المبارک و أبویوسف و ابن و ابن لهیعة ثّم ابن ، ثّم بعد یسیر صّنف هشیم کتبه، وصّنف اللیث بمصرالجامع

. وقبـل هـذا العصـر کـان سـائر األئمـة وکثر تدوین العلم وتبویبه، ودونت کتب العربیة واللغة والتاریخ وأیـام النـاس
  ).  ١٣ ، ص٩ ج ، تاریخ االسالم، یتکلمون عن حفظهم أو یروون العلم من صحف صحیحة غیر مرتبة (ذهبی

 .میکتاب العصر االسالبرای این منظور ر.ک: شوقی ضیف،   .٢
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بود و در اوائل قرن دوم هجری بـه مناسـبت » تابعین«و » پیامبر صحابه«تیجه طبیعی اندیشه که ن
و سپس بـرای سـهولت کـار  1نقد اسنادی [= تعیین صحت و سقم سند] علم حدیث تطور یافت

  مراجعان به ترتیب حروف الفبا تنظیم شد.
در دانـش  توان یک نمونه سّنتی از ایـن توسـعه و تطـور  های طبقات را می بنابراین، ظهور کتاب

انـد  اسـاس نبوده طبقات دانست. از سوی دیگر انتقادهای مربوط به تطورات روایات تاریخی نیز بی
کنش منفـی محققـان و عالمـان شـده و آنـان بـرای بازسـازی وقـایعی این تطورات موجب وا و گاه 

انـد کـه در غالـب  اند، تالش کرده و درصدد حذف تطوراتی بر آمده تاریخی به صورتی که قبًال بوده
  نویسد: در ارزش تطور مثبت می اند. شهید مطهری های ارزشی نمودار شده ها و قضاوت تعصب

از نظر محققان و نویسندگان تاریخ علوم، قطعی و مسّلم است که همه ایـن علـوم در جهـان اسـالم 
ای در پیشـرفت فرهنـگ بشـری و تکامـل علـوم  مقـام عـالی اند و مسـلمین تطور و تکامل پیدا کرده

بـه  آنچـه از یونانیـان«گویـد:  رسیده می درباره علوم یونانی که به مسلمین 2اند. دلیس اولیری داشته
) رسید تنها به همان صورت اصلی و دست نخورده به دیگران انتقال نیافـت، بلکـه اعراب (مسلمین

که علوم یونانی در محیط عربی (اسالمی) برای خود زندگی و نشو و نمـای خـاص داشـته  باید گفت
را در هم آمیختند و به آنها نظم و سـامان تـازه  و هندیان است. در نجوم و ریاضیات کارهای یونانیان

ای در این دو رشته علم بـه دسـت عربـی زبانـان  ل مالحظهبخشیدند و به همین جهت پیشرفت قاب
توان گفت که علم جبر و مثلثات مستوی و کروی از علومی اسـت کـه بـه وسـیله  صورت گرفت. می

هـای علمای عربی (اسالمی) ایجاد شده و توسعه یافته است. اینان در ارصـاد فلکـی و تهیـه کتـاب
گرفتـه بودنـد توسـعه دهنـد،  کردند آنچـه را از یونانیـانزیج مهارت کامل داشتند و تنها به این بس ن

  3ها و رصدهای قدیمی را مورد تدقیق قرار دادند و آنها را اصالح کردند.بلکه زیج

روایـات تـاریخی در برخـی مـوارد  گذشته از فوایدی که تطور در بسیاری از علـوم دارد، تطـور 
های پاالیش نشده و فربـه شـدن روایـات تـاریخی  وجود گزارش سبب ناخالصی آن شده است. نیز 

اند و آنـان نیـز  های اسالمی شـده اندیشی و کجروی بسیاری از فرقه گاه چنان هستند که مستند کج
انـد. در  هـا پرهیـز کرده ها و باورهای ناصحیح، از نقد اسناد یا متن گزارش پیوسته به جهت تعصب

داستان برساختۀ شق صدر، یا نقل حوادث عجیب و غریب هنگـام بسیاری از روایات تاریخی مثل 
                                                               

 . ١١٢، ص١ ، جنگاری در اسالم تاریخ تاریخ روزنتال،  .١
2. De lacy O’leary 

  .٢٣، ص۵ فلسفه، کلیات علوم اسالمی)، ج−(منطق آثار مجموعه ، . مطهری٣
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هـای  هـا، از صـحت و سـقم آنهـا غافـل و مالک و...، به دلیل اعتماد به اسناد این گزارش  1والدت
های موجـود، تلقـی بـه  و متن آنها با تمام اشـکال 3اند پذیرش روایت نادیده انگاشته شده 2عقالنی

البتـه در  4شرع توجیه شده اسـت. مخالفت صریح آنها با عقل و قبول شده است. حتی در مواردی،
دفاع منطقی و عقالنی از اسالم پرداخته و روایات غیرقابل دفـاع را  اند که به  این میان مورخانی بوده

اند تا که حوادث تـاریخی  اند. در مقابل کسانی نیز پیوسته در تالش هرچند با شهرت زیاد، نپذیرفته
ق) ۵٠٧  (م با عجائب و غرائب و مسائل غیرطبیعی پیوند دهنـد. َمقِدسـی ه و آنها را را داستانی کرد
پردازی و داستانی کردن اخبار پرهیز داشته درباره داستانی کردن روایات تـاریخی در  که خود از قصه

ن گفـتن از شـتری کـه پـرواز کنـد اینان کسانی هسـتند کـه سـخ«نویسد:  مقدمه کتابش چنین می
نزدشان دلپذیرتر است تا سخن از شتری که راه برود و خوابی که کسی دیده باشد از نظر ایشـان، بـر 

سـپس بـه برخوردهـای مختلفـی کـه نسـبت بـه ». نقل شود، رجحان دارد روایتی که از پیامبر
انـد و  ها را از بنیاد منکر شده گروهی این شگفتی« گوید: پردازد و می خوارق عادات وجود دارد، می

کـه  آیـد برمیبه خـوبی  های مقدسی از این عبارت 5.»گروهی آن را به تأویلی منحول باز گرداندند
    های در پذیرفتن روایات تاریخی وجود داشته است. همیشه افراط و تفریط

  
  ها واژه شناسی مفهوم

از عناصری که در بیشتر تحقیقات روشمند علمـی حضـور تـام دارنـد، مفـاهیم هسـتند. تعریـف 
هـای اسـت کـه محقـق در تحقیـق،  های علمی معموًال تعریف واژه پژوهش مفاهیم به کار رفته در 

عناصر خاصی را از آن مفاهیم مورد نظر دارد یا اصطالحی را وضع کرده که الزم اسـت در مفـاهیم 
 گیرنـد. هـا بـه دو صـورت لغـوی و اصـطالحی صـورت می خاص بیان شود. تعریف ن اصطالحآ

                                                               
ندگانی پیش های ز  ای از روایات قبل از بعثت سیره ر.ک: محمدی، نقد و بررسی گزارش . برای نقد مجموعه١

 . از بعثت پیامبر
  گیری درباره موضوعات ارزشیابی هستند. ها اعم از اینکه عقالنی باشند یا حدیثی یا رجالی، مرجع تصمیم مالک. ٢
که این مطلـب در میـان اهـل العربیـه و  . ظاهرًا اهل حدیث در بسیاری از مباحث به عقل توجه زیادی ندارند، چنان٣

درباره برخی از آنها چنین آورده است: اورد فیه اخبارًا واهیة وأمـورًا مسـتحیلة  بان نیز شایع است و حاجی خلیفهادی
 ). ٧٠١ ، ص١ ، جکشف الظنون، کما هو دأب أهل العربیة واألدباء الغافلین عن العلوم العقلیة (حاجی خلیفه

گاهی ر.ک: محمدی، نقد و بررسی گزارش4   . های زندگانی پیش از بعثت پیامبر . برای آ
  . ۵٢، ص١ ج  ،البدء و التاریخ، . مقدسی5
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، یا تعریف اصطالحی اسـت کـه استنامه  مرجع و لغت های برگرفته از کتابتعریف یا لغوی و 
هـا و  تـرین واژه امـا مهمشـود؛  مـی مطـرحگیرد و با بیانی علمـی  می ئتهای علمی نش از نظریه

   از:  اند عبارت دارندیت این پژوهش اهم مفاهیمی که در
اسـت، واژه » نقد«هایی که در سرشت این پژوهش نهفته است، واژه  ترین واژه یکی از مهم نقد:

 به معنای مطلق داوری کردن است، نه بـه معنـای نظـر سـلبی و منفـی دربـاره یـک مطلـب. 1نقد
های اصـلی نـوزایی  یـهما شناسند. در واقع نقد از جان پژوهشگران برای نقد سهم و ارزشی ویژه می

  های مربوط به این پژوهش واژه نقد است.  ترین واژه رو، یکی از نخستین و مهم علوم است. از این
انتقاد بررسی کـردن  ۀها و به دیدبه معنای شناسایی، جدا کردن، نمایاندن عیب  ،نقد در لغت

ن را آشکار کردن است و بـاز های پنهان کالم و مت متن و کالم نیز به نوعی عیب نقد   2.آمده است
است، تا بقول اهـل لغـت » های پنهان کالم بهین چیزی برگزیدن، آشکار کردن ارزش«به معنای 

از قـدیم در  است ظـاهراً » به گزینی«عیبجویی نیز که از لوازم  ایمعن 3سره از ناسره باز شناسند.
شـناخت  بـارۀدر ،جه مجـازبر و عربیاین کلمه در فارسی و  ،اصل کلمه بوده است. به هر حال

 بـرایی یادب اروپـا که آن لفظی هم که امروز در معایب کالم به کار رفته است، چنان محاسن و
امور و شناخت نیک و  دربارهی زدن و داوری کردن أدر اصل به معنی ر ،رود به کار می معناهمین 
برخی نقد را عبارت از  4.امور است سره و ناسره است که مستلزم معرفت درست و دقیق آن  بد و

نقـد را بـه بررسـی و  برخـی نیـز  5.اند بندی و اظهار حکم در باب موضوع دانسته تشریح و طبقه
ی بـه منظـور تعیـین اثر های و ضعف ها ارزیابی قدر و قیمت و یا ارزش چیزی و یا بررسی قوت

  6اند. تعریف کرده ،لهای مقبو با معیار یا تعیین میزان مطابقتش های آن،  یا محدودیت ،ماهیت
ه نحوی که معلوم شود نیک و بـد آن اثـر بگزاری بر یک اثر است  ارزشنقد  ،اما در اصطالح

  یـا داغ رد  ه،اثـر مـورد قبـول واقـع شـد اند چیست و چه اصول و قواعدی یا اسبابی سـبب شـده
                                                               

1. criticsm 

. والنقد: نقد الدراهم، یقال ونقدت له الدراهم: أعطیتـه، فانتقـدها أی ۴٢۵ ، ص٣ ج ، لسان العرب منظور، . ابن٢
  ).٣۵٩ ، ص۴ ، جمجمع البحرینقبضها ونقدت الدراهم وانتقدتها: إذا خرجت منها الزیف (طریحی، 

، یعنی نقد متن است نه نقد مؤلـف و ردیـف »ر الی من قالانظ«است، نه » انظر الی ما قال«. دقیقًا این معنای ٣
    .۶ ، ص٢−١، جنقد ادبی، کوب زرین. ۴    کردن ناسره و پنهان داشتن سره. 

   .٢۴٠ ، صنقد تاریخی  اسد رستم،. ۶        .۶۵. همان، ص5
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و  هـا هـا، نقص عیبدیگر نقد، ارزیابی یک متن بـرای یـافتن  سخنبه  1شود. زدهپییشانی آن  بر
در این جستار مقصود ما از نقد و نقادی سنجش و ارزیابی و داوری کـردن  های آن است،  کاستی
  اسناد مرتبط با متن است.  روایات و اسناد تاریخی و درباره
نقد علمی، تحقیق، تفحص، مطالعه و پژوهشی دقیق و عالمانه پیرامون یک مـتن  . نقد علمی:١

لطائف و دقائق و کشف اصول و موازینی است که درخور تطبیق بر موارد مشـابه یا سند و پی بردن به 
شود، عناصر تشکیل دهنده آن به لحاظ محتـوا و سـند  باشد. در واقع، وقتی یک متن تاریخی نقد می

شوند تا یک نتیجه کلی به دست آید. البته ممکن است در نقد علمی ناقـدان بـا توجـه بـه  تحلیل می
لف در نقد یک اثر، مبانی مختلفی داشته باشند؛ اما قدر مسّلم ایـن اسـت کـه نقـد های مخت گرایش

شود که در  علمی یک اثر یا متن به فرایند ارزیابی علمی و بررسی انتقادی نوشته یا پژوهش اطالق می
های علمی اثر را به صـورت  ها و کاستی کوشد در حالتی سلبی و ایجابی عمومًا نارسایی آن منتقد می

 2.ها را نشان دهد رفت و رفع کاستی های برون وشمند، منطقی و مستدل بیان کند و راهر
اند: نقد، به معنای بررسی محاسـن  نقد علمی یک اثر را چنین تعریف کرده 3برخی محققان

همان بررسی است،  براساسو امتیازها و نیز عیوب و نقائص یک چیز و سپس داوری در باب آن 
هـا و  بررسـی و ارزیـابی قـدر یـا ارزش یـک چیـز؛ یـا بررسـی قوت«توان به  معنای اخیر را می

ویژه در بـاب بـازبینی یـا بـرآورد متفکرانـه یـا  واژه نقـد بـه  هم تعبیر کرد،» یک چیز یها ضعف
هـای آن یـا تعیـین  به منظور تعیین طبیعت یـا محـدویت تحلیلی یک شیء یا یک وضع و حال، 

رود. مقصـود از نقـد در ایـن نوشـته، بررسـی ول هم به کار مـیمیزان مطابقتش با معیارهای مقب
صحت و سقم اخبار از حیث سند و متن و پاالیش متون از مطالب غیرواقعی و ساختگی و پیـدا 

است. نقد در یک تقسیم کلی، یا مربوط به متن یک نوشـته اسـت یـا  های پنهان متن  کردن عیب
 مربوط به سند آن است.

                                                               
فصحه لیعرف جیده   نقد الشیء،«اند:  رو، در تعریف نقد گفته . از این۵ ، ص٢−١، جنقد ادبی، کوب ر.ک: زرین. ١

همچنین در نقد سـخن گفتـه شـده ». من ردیئه؛ نقد کردن چیزی یعنی بررسی کردن خوبی و بدی آن چیز است
ن را اظهر ما به من العیوب او المحاسن؛ نقد سـخن کـرد، یعنـی محاسـن و معایـب آن سـخ نقد الکالم، «است: 

   گرفته شده است.الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة کتاب  ١١، ص٢این جمله از پاورقی ». آشکار کرد
  .١۴۶، ص١٣٩٠ تابستان و بهار ،١ش ،٣، سمجله پژوهش، »چیستی نقد تاریخی«دهقانی،  .٢
  . ۶٩ ، صحدیث آرزومندی ملکیان،  .٣
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در   شود، گرایش، رویکرد و نظریات موجود در متن است، د متن آنچه نقد میدر نق 1:. نقد متن٢
شـود، نـه  هـای مؤلـف اسـت کـه بـه نقـد کشـیده میمدارک و اسـتدالل  های علمی، واقع قضاوت

ای مـرتبط  رشته های شخصی او. در این نوع نقد، از علوم کمکی و میانمؤلف و سوابق و ویژگی خود 
تواند تصفیه و پـاالیش متـون، بررسـی تطـور متـون،  ود. نتیجه این نوع نقد میش با تاریخ استفاده می

شود، متن است، اما در  طور مستقیم نقد می تحلیل و تبیین آنها باشد. البته در نقد متن آنچه دقیقًا و به
دهند، نقد فکر مآال متضمن نقد متفکر نیـز خواهـد بـود،  عین حال، چون افکار را اشخاص نشر می

تعرض به فکر حتـی  تفکیک کرد، اما در مقام نقد، » ماقیل«را از » من قال«فهم یک سخن باید  برای
شود؛ زیرا اعمال هر کس به نحـوه افکـار او  نیز محسوب می» ناشر فکر«بدون قصد ناقد، تعرض به 

توان بند ناف یک نظریه را از صاحب آن برید، به سخن دیگـر، بخشـی از تحلیـل  آغشته است و نمی
توان خواننده را از غور در ضمیر یک  مندرج در تحلیل خود نظریه خواهد بود و نمی» صاحب نظریه«

نظریه منع کرد؛ به خصوص وقتی مقدمات یک قضاوت فراهم شود، تکـوین آن قضـاوت، قطعـی و 
شـود، گرچـه لزومـًا نقـد مـتن، نقـد  ناچار خواهد بود. بنابراین، گاهی با نقد متن، مؤلف نیز نقد می

به علت ارتباط تنگاتنگ نقد متن با نقد مؤلف و به عبارتی، ارتباط نقد خارجی و  مؤلف نیست. شاید
هـای نیرومنـد و تحریـک کننـد، محسـوب  همـواره یکـی از واژه» نقـد«که واژه  2نقد داخلی است

   3شود. می
ط به نقـد، ظاهرًا در این واقعیت شکی نیست که هدف و مراد از طرح مسائل مربو . نقد تاریخ:٣

رو، الزم است نخسـت  برای این است که قلمرو سخن خود را به حوزه نقد در تاریخ بکشانیم. از این
                                                               

1 . Textual Criticism  

تـوان  ف نقد برونی و نقد درونی نوشته شده، بسیار آشـفته و پـرغلط اسـت. بـا قاطعیـت میآنچه تاکنون در تعری .٢
گفت در این باره تعریف علمی مشخصی که مورد تأیید اذهان جمعی اهل فن قرار گیرد، وجود ندارد. فراتـر از 

شـود. بـه  هده نمیآن حتی در به کارگیری این دو مفهوم به شیوه یکسان و ثابت هم هماهنگی و اتفاق نظر مشـا
چنـان کـه بایـد،  های مشـخص بـرای ایـن مفـاهیم  ها و تبیین مؤلفـه سخن دیگر، تاکنون تعریف، تعیین شاخص

به همین سبب گاه نقد درونی به جای نقد برونی به کار رفته و گاه برعکس. برای نمونه،  صورت نگرفته است. 
شمارد، از نظر  برمی  −به تعبیر ایشان "نقد داخلی" −برای "نقد درونی" کوب عبدالحسین زرینهایی را که  شاخصه

علـم ونـد،  ر.ک: آئینـه بیان شده است. −به تعبیر ایشان "نقد ظاهری یا خارجی"−کامل حیدر برای نقد برونی 
به نقل از: اسد رسـتم،  ۶٠، صاز چیزهای دیگر، کوب ؛ زرین۶٣٠، ص١ج ،تاریخ در گستره تمدن اسالمی

 پاورقی.  ٢۴١ نقد تاریخی، ص
 . ١٢−۵ ، ص٣و  ٢، ش١٣٧۶، بهار و تابستان کتاب نقد، »سرمقاله«پور ازغدی،  رحیم .٣
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. بر این پایه، تاریخ، مجموعه آثـاری اسـت کـه عقـل شودآنگاه نقد تاریخی معلوم  ، وتاریخ تعریف
م مشـخص اسـت؛ نقـد تـاریخی دارای دو معنـا و مفهـو 1.اند گذشتگان یا قلم آنان بر جای گذاشته
نظری تاریخ که با سـیر تحـول و تطـور تـاریخ در طـی زمـان  ۀنخست، نقد تاریخی در مفهوم فلسف

جزئـی از روش علـم تـاریخ کـه در دایـرۀ فلسـفۀ علـم  ۀشود. دوم، نقد تاریخی به منزل شناسایی می
مانند نقد ادبی  ها و مکاتب نقد باشد، تواند نگرش بسیاری از دیدگاه گنجد. نقد در مفهوم اول می می

مبتنی بر نگرش تاریخی. به این ترتیـب، ایـن مکاتـب خـود  شناسانه جامعهاز دیدگاه تاریخی یا نقد 
اما در معنای دوم نقد تاریخی، رویشی از علم تاریخ و فنـی  ؛متضمن نوعی تاریخی بودن نقد هستند

قد تاریخی در معنای دوم در خدمت تاریخ است و به بیان دیگر، جزئی از طرز تفکر تاریخی است. ن
 شود: آن به معنای فن یا صناعتی از علم تاریخ است که خود به دوبخش بیرونی و درونی تقسیم می

دیدگاهی کـه  براساسهایی متفاوتی وجود دارد. نقد بیرونی دیدگاهدر تعریف  نقد بیرونی: −
نـای روابـط بیرونـی آن و نقدی است که مـتن را برمب رسد، نقد بیرونی؛  بیشتر منطقی به نظر می

گونه نقد روابط متن با  کند. در این سنجد و ارزیابی می ته، میتأثیراتی که از عوامل خارجی پذیرف
شـود و  متن، زمان، مکان، محیط، تـاریخ و جامعـه و فرهنـگ بررسـی و تحلیـل می ۀتولید کنند

و روابطی که بـا آن دارد در  عناصر درونی متن در پرتو تأثیراتی که از عناصر بیرونی دریافت کرده
 2.گیرد. به تعبیر دیگر نقد بیرونی معطوف به ارزشـیابی ماهیـت مـتن اسـت کانون توجه قرار می

بـدین  3.اند برخی نفد بیرونی را ناظر به شناسایی امر واقع و نقد درونی را ناظر به تحلیل دانسـته
زوایـایی مختلـف موجـود، امـا  وجـود شـده وممعنا که در نقد بیرونی رویکرد تبیینـی بـه مـتن 

برخـی دیگـر نقـد  4.شـود شود و هر چیز مبهمی روشن می غیرمذکور در متن کشف و تبیین می
  5اند. بیرونی را توجه به کم، زیاد شدن مطالب و یا تحریف در یک متن تعبیر کرده

از یعنی عناصر درونـی مـتن، اعـم −نقدی است که در آن، معیار و مبنای نقد  نقد درونی:− 
در ارتباطی متقابل، منسجم و همبسته با یکدیگرنـد کـه در دو  −ساختار، معنا، زبان و مانند آنها

                                                               
 . ٢٧ ، صنقد تاریخی اسد رستم،  .١
  . ١۵١−٢، ص١٣٩٠ تابستان و بهار ،١ش٣، سپژوهشه مجل  ،»چیستی نقد تاریخی«  دهقانی، .٢
  ،در آمدی بر تاریخ پژوهیفرق است میان امر واقع و رویداد، رویدادها امور واقعی نیستند. ر.ک: استنفورد،  .٣

   .٢۴٢ ، صنقد تاریخیاسد رستم،  . ۴        . ٢٨٢ ص
 . ١٣٨ ص  ،اصول البحث التاریخیذنون طه،  .5
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های درونی و  شوند. پس اتکا به ویژگی وجه سلبی و ایجابی این عناصر، ادراک، تفسیر و نقد می
ی تأثیرات متقابل عناصر درونی نقش مهمی در نقد درونـی دارنـد. بـه بیـانی دیگـر، نقـد درونـ

برخی نقد درونی را ناظر بـه اهـداف  1.کند معطوف به دلیل است و محتوای متن را ارزشیابی می
 2اند. هایش دانسته مؤلف و صدق سخن او در نقل

بنـدی  توجه به اعتبار، اصالت مدارک، منابع و اسناد تـاریخی، طبقـه(که شامل  . نقد سند:۴
منـابع و  هتوجه ب و یا دست چندم بودن منابع یعنی دست اول )منابع  بودن مدارک، مرجع اسناد و
 شود. می مآخذ
داوری عبارت است از سنجش یک متن بـا متـون دیگـر بـا معیارهـا و  . داوری و سنجش:۵

 ها و محاسن و معایب یک متن.های بیرون از متن برای به دست آوردن ویژگی شاخص
یا گزارش تـاریخی کـه در منـابع منظور از متن در این نوشته عبارت است از روایت  . متن:۶

عنوان یک مـتن تـاریخی نقـل شـده یـا اسـتفاده تـاریخی از آن مـتن  تاریخی یا در منابع دیگر به
 همان متن است.  ،خبر نِص  ،دیگر سخنشود و به  می

یا کسانی که حدیث یا واقعه را یکی  ها نامعبارت است از راویان پیوسته یا مجموعه  . سند:٧
اند: سند عبارت است از افرادی که بـه ترتیـب در نقـل و  برخی نیز گفته 3.اند ردهاز دیگری نقل ک

 4.اند انتقال روایت سهیم
از راویان، ناقالن و گزارشگران یک واقعه تاریخی است. البته سند به معنای عام  ،مراد از سند

عنوان  توانـد بـه می مانده از یک حادثـه طوری که هر متن یا اثر باقی اعم از راویان است، به ،خود
 یک سند و شاهد بر آن حادثه محسوب شود. 

هر تغییر و  مرادتغییر است، اما در این پژوهش  تکامل، تحول و معنای لغوی تطور . تطور:٨
قاعده روایات و حجـیم شـدن آنهاسـت کـه  های منفی ازدیاد بی تحولی نیست، بلکه بیشتر جنبه

 دهد.  اساطیر را در قالب متن تشکیل می حوادث تاریخی و قصص دینی و باآمیخته 
                                                               

  . ١۵١−٢، ص١٣٩٠ تابستان و بهار ،١ش ،٣، سمجله پژوهش  ،»چیستی نقد تاریخی«  دهقانی، .١
 .١٣٩ ص  ،اصول البحث التاریخیذنون طه،  .٢
 .٢٨۴ ، ص١ج ، النبی االعظمصحیح من سیرة المرتضی عاملی،  .٣
الرواشـح السـماویة فـی شـرح ای جملـة مـن رواه علـی الترتیـب و التناقـل (اسـترآبادی،   السند طریق المـتن، .4

  ). ۴٠ ص  ،االحادیث االمامیه
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عنوان معیـاری  ای اسـت کـه از آن بـه تـاریخی واژه تصویرجعل،  ساخته بودن:. جعل یا بر ٩
شود، اگر واژه یا مطلبی برساخته باشد آن را  یا اسناد استفاده می ،برای تمییز راست و دروغ اخبار

یـا اسـناد  کنـد، استفاده مـی ّرخ از آنهاکه مواسناد و مدارکی  نامند. معموالً  جعلی یا مجعول می
باشـد،  تواند به دو صورت خطی و چـاپی  و رونوشت خود می ستیا رونوشت آنها ،اصلی است

به چنـد دسـته تقسـیم  نیز کرد. اسناد جعلی را مشاهده توان اسناد جعلی در هر دو گروه می طبعاً 
. اسـناد جعلـی کـه ٢ ؛ن جعلـی هسـتند. اسناد جعلی که تنها از نظر مفاد و مضـمو١: شوند می

. اسناد جعلی کـه هـم از نظـر ظـاهری و ٣ ؛ممکن است از نظر شکل ظاهری جعل شده باشند
 1.اند قالب و هم از نظر محتوا جعل شده

وارد شده است و بـه معنـای قـوام کـار و واژه مالک در لغت به فتح و کسر میم  . مالک:١٠
 ،بنـابراین 2.دشـو یار، قاعده، قانون و ضـابطه اطـالق مـیاست و به همین معنا به مع یءاصل ش

شـود تـا  منظور از مالک آن دسته از قواعدی است که موضوعات ارزشـیابی بـا آنهـا مقایسـه می
 میزان مطلوبیت و صحت و سقم و میزان ارزش آنها مشخص شود. 

نـد. بـه گوی اسـتناد را شـواهد تـاریخی می درخـورهای صحیح و  داده . شواهد تاریخی:١١
عنوان اطالعـات  کـه بـه ندای از اطالعات و حقایق مستند شواهد تاریخی مجموعه ،دیگر سخن

خی به ما ایـن امکـان را یشواهد تار 3روند. ای برای تفسیر و تعبیر فرضیه به کار می صحیح و پایه
کالبد شکافی، بررسی و بـه خـوبی تحلیـل از جهات مختلف د که یک حادثه تاریخی را نده می
د. آنچه بیشتر تا حال در تـاریخ نیا کتبی باش ،ند تصویری، تجسمینتوا نیم. شواهد تاریخی میک
آن دسته شواهدی هستند که به صورت کتبـی و از راه نوشـته  ،استفاده شده از آنها عنوان شاهد به

ه شـدبرداری  عنوان شاهد تاریخی کمتر بهره اند، اما از شواهد تصویری یا تجسمی به منتقل شده
ای از عناصـر بسـیار متنـوع را تشـکیل  ، فارغ از اینکه شواهد کتبی خود مجموعـه پیچیـدهاست
شـواهد مصـور از شـواهدی  و شناسـی، مهرشناسـی شناسی، سکه شناسی، قوم باستان ،دهند می

 4.توانند تصویری، تجسمی یا کتبی باشند می هرکدامکه  هستند
                                                               

 . ١٩۴−١٧۵ص، ۴ ، جهای پژوهش در تاریخروش. ر.ک: ساماران، ١
  .، ذیل واژه مالکنامهلغت. دهخدا، ٢
  .١۴١ ص ، آمدی بر روش پژوهش در تاریخدر مالئی توانی، .  .٣
  .۴١٩و  ٢۵١، ص١ ، جهای پژوهش تاریخروش. ساماران، 4
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 اینـککه ما  یمعنای است، ولی واژه سیره در طول زمان تطور یافته  :خدا . سیره رسول١٢
از سـیره در ایـن نوشـته  خرین معنای این واژه نیست، امـا مقصـود مـا آ ،سعی در تبیین آن داریم

دیگران یا حوادث ریز و درشتی است کـه در راسـتای رسـالت های آن حضرت با رفتارعبارت از 
 مغـازیکه محقق کتاب  نشان داده است. چنان واکنشخویش با آنها مواجه بوده و در مقابل آنها 

به کـار  خدا ی شرح زندگی رسولانیز گفته است شک و تردیدی نیست که کلمه سیره به معن
به کار برده باشد  اآن را به این معن اسحاق از قول ابن هشام ابن آنکهپیش از  رفته است و این مسئله 

ت اسـت. سـنّ  2تاعم از سنّ  ،منابع اسالمی سیره ،در اصطالح 1.نیز معمول و متداول بوده است
افزون های سیره  اما سمت و سوی اصلی بحث منحصر در قول و فعل و تقریر آن حضرت است، 

بـه  گیرد. میدربرجنبه تاریخی را نیز  و شود شامل برخی موارد قول و فعل آن حضرت می ،این بر
 سـخنانجه است. سـیره برخـی از عموم و خصوص من ورابطۀ  3سیره و سنت میان ،دیگر سخن
 درباره رفتـار پیـامبر هایی که در قرآنگیرد و از سوی دیگر گزارش نمیدربر را  خدا رسول

  شود.ت نامیده نمیشود، اما سنّ  آمده است، سیره محسوب می
 
  تحقیق  شناسی منبع
های تاریخی درباره نقد و بررسی و تطور روایات سیره قدمت بسیاری ندارند. در میان متـون نگاشته

اما در عصر  شناخته شده کهن تاریخی از قرن نخستین شاید نتوان کتاب مستقلی در این باره یافت، 
اند کـه پدیـدار شـدن  شده ویژه در زمینه نقد روایات سیره نوشته های درخور توجهی به حاضر نوشته
  ها پیش از هر چیز، حاصل گسترش ضرورت توجه به نقد متون گذشته است. این کتاب

                                                               
  . ٢٠ ، صواقدیمغازی . مارسدن جونز، مقدمه کتاب ١
المصـباح اند: معنی السنة فی أصل اللغـة، الطریقـة حسـنة کانـت أم سـیئة ( . سّنت را در لغت چنین معنا کرده٢

هـای  یکـی از راه ، ماده سنن). سّنت قول، فعل و تقریر معصـوم بـوده و پـس از قـرآن کـریم ٢٩٢ ، صالمنیر
انجام دهد، یا در حضور او  کاری دستیابی به حکم شرع است. به این معنا که اگر معصوم سخنی بگوید، یا

کاری انجام گیرد و با اعتراض معصوم مواجه نشود، مشروعیت دارد. اما سیره اعم از سنت است و سـمت و 
یطلق لفظ السنة علی ما جـاء منقـوًال « :نویسدره، تاریخی است. شاطبی درباره سّنت میهای سی سوی بحث
الخصوص، مّما لم ینص علیه فی کتاب العزیز، بل اّنما نّص علیه من جهته علیه الصـالة و  علی عن النبی

 . ۶٧٢، صالموفقیات، شاطبی، »السالم، کان بیانًا لما فی الکتاب أوالً 
، اصـول سرخسـیداننـد ( ) میابوبکر و عمـرین (و سیره عمر  خدا ، سّنت را اعم از سیره رسولسّنت . اهل٣

 ).١١۵، ص١ج
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آید فهرستی از این منابع است که برخی در ضمن نقد اخبار مربوط به سیره،  آنچه در ذیل می
صـحت اند، در حالی که هدف اصلی آنان نقد اصـل  طور ضمنی، به تطور روایات نیز پرداخته به

  نشان دادن تطور روایات سیره.  نه  ،روایات از حیث سند و متن بوده است
  از:  اند عبارت اند ترین منابعی که به صورت مستقل در نقد اخبار سیره نوشته شده مهم
یـا خـواب عقـل در اسـالم) از نویسـنده  ،(معجـزه المعجزة او سبات العقل فی االسـالم. ١

سـه بخـش  است. وی کتاب خـود را بـدون مقدمـه در  به نام جرج طرابیشی ،سوری ساکن لبنان
است کـه در ایـن بخـش بـه بررسـی » بی بالمعجزهن« نامبخش نخست آن با  ؛تنظیم کرده است
 جـز قـرآن خدا پرداخته و نتیجه گرفته است که رسول کریم در قرآن خدا معجزات رسول

معجزه را خواب عقـل  آید برمیکه از عنوان کتاب وی  دیگری نداشته است و چنان 1معجزه کریم
و  هنیز با این مفهوم آشنا بود پیشترای دانسته که  شده های تازه مسلمان و زبان قابل فهم برای امت

. در دو فصـل بعـدی نیـز بـا اند نداشـتهدر پیروی از قبـول معجـزه نیازی به زحمت تقلید کردن 
بـه بحـث از پیـدایش و تطـور روایـات » و المعجزات االمامیه ةف معجزاآل ةنبی الثالث« های نام

اصل  میانمعجزه حسی یا عقلی امتناع دارد. در حالی که باید  هرگونهو از قبول  پردازد  معجزه می
عنوان معجزه نقل شده است تفکیک قائل شد. اصل وجود معجـزه  وجود معجزه و مواردی که به

های عادی اکتساب علـم و معرفـت و از راه یعنی مجموعه علوم و معارفی که  ،هم از طریق عقل
د و هم واقع شده اسـت، امـا در نوامکان قوعی دار اند تفکر و استدالل و نقل تاریخی قابل اثبات

زه نقل شده است، چون مبادی تصوری معجـزه خـوب روشـن عنوان معج بسیار از مواردی که به
توان در معجـزه بـودن مـواردی کـه  نشده است، مبادی تصدیقی آن نیز قابل تشکیک است و می

 بلکـه  اصل وجود معجزه محل تردیـد نیسـت، ،تردید کرد. بنابراین اند، عنوان معجزه ذکر شده به
آیا مفهوم واقعـی معجـزه  ، اوالً اند نقل شده این است آیا اخباری که تحت عنوان معجزه بحث در

تاریخی است که آیا همان معجزه را که انبیا  های اببحث در کت کند یا نه ؟ ثانیاً  بر آنها صدق می
ایـن  میـانامـا طرابیشـی  ؛بدان شکل نقل شده است یا نه ؟ (وثاقت تاریخی معجـزه) اند،  آورده

 اند، عنوان معجـزه نقـل شـده که بـهرا برخی مواردی  تفاوتی قائل نشده و عدم وثاقت تاریخی دو 
  دلیل بر عدم وجود معجزه گرفته است. 
                                                               

  معجزات در مسیحیت، اساس ایمان هستند، اما در اسالم، ایمان، اساس معجزه است. .١
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است. ایـن تحقیـق بـه  ، از منصف الجزارالعربی فی احادیث المنسوبة الی الرسول المخیال. ٢
 بازنگری در قالب و نحوه چرخش و دست به دست شدن عناصر میراث مذهبی و فرهنگی مسلمانان

های یک سیسـتم از تصـور اجتمـاعی و مـذهبی از سـوی دیگـر،  ادن ویژگیاز یک طرف، و نشان د
هـای کشـورهای  استنادهای متعدد از تفسیر و حدیث و سیره، به بحث و شرح حال و سّنت براساس

پردازد. مؤلف تعریف روشنی از مخیال بـه دسـت نـداده  های مختلف، میعربی و اسالمی در زمان
  مظاهر و تجلیات مخیال عربی در روایات را نشان داده است. های بسیاری ازنمونه اما   است،

در سطح گسترده به مباحث مربوط بـه  به تازگیهایی است که  ترین نوشته از مفصل ،المخیال
این کتـاب در حـوزه مباحـث مربـوط بـه تطـور روایـات  ،رو از این  تطور روایات پرداخته است،

پیداسـت، مؤلـف در آن، روایـات » المخیال« که از نام کتاب چنانست. اهمیت ا دارایتاریخی 
از  ،ادبـی و... تفسـیری،   گرفته از خیال و اوهام سازندگان آن را در منابع مختلف تاریخی، ئتنش
  نخستین رصد کرده و به نقد و بررسی آنها پرداخته است.  های قرن

ای طوالنی که درباره نحوه ورد تخیالت عربـی در سـیره بحـث  پس از مقدمه المخیالکتاب 
سـیر  ،های تاریخی پرداخته است. مؤلف به ترتیـببه نقش این تخیالت در ایجاد گزارش ،کرده

اسـت. در واقـع  گذاشـتهبحـث بـه تاریخی حوادث نقش تخیالت را در ایجاد روایات تاریخی 
بویژه در  ، بهبه دنبال اثبات نقش تخیل در فرایند بازسازی روایات تاریخی العربی المخیالکتاب 

ماننـد  ،ل قبـل از بعثـتئمطالـب کتـاب بـه مسـا نیمی ازبیش از  ،رو قبل از بعثت است، از این
قبـل از بعثـت اختصـاص داده  1صدر، ارهاصـات شّق  روایات مربوط به والدت، دوران کودکی، 

لی ئشـروع کـرده و مسـا خـدا نسب رسول مطالب بخش نخست خود را از  ،است. نویسنده
از  ای را کـه در ایـن حـوزه  العـاده خارقل ئو مسـا خدا ، والدت رسوللبمانند نذر عبدالمّط 

در  العربـی المخیـال، نقد کرده است. بیشترین حجم مطالب کتـاب اند منابع مختلف نقل شده
از نظر حجـم  خدا است. دوره والدت تا بعثت رسول خدا والدت تا هجرت رسول حوزه 

هـای تـاریخی اسـت تـرین دوره از بغرنج اند مطالب و روایات عجیـب و غریبـی کـه نقـل شـده
                                                               

و  ١٩۴١، ص٣، جنامـه لغتسازی اسـت، دهخـدا،  ارهاص، از ریشه رهص در لغت به معنای تأسیس و آماده .١
پیونـدد و  شـود کـه در آسـتانه مـیالد پیـامبران بـه وقـوع می ای گفتـه می العاده  ه حوادث خارقدر اصطالح ب

 .٨−۶، صکتاب التعریفاتجرجانی، حکایت از نبوت آینده آنان دارد، 
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 ،این رو از  .دنشو به همین دوره مربوط می پیامبر بارهدروبیشترین حجم روایات ناصحیح نیز 
 العـاده خارقامـور بخش دیگر کتاب نیز حاوی مطالب  دارد. ای نفد اخبار این دوره اهمیت ویژه

مطالب مربوط به هجـرت و غـزوات  ، سیر شبانه به مسجد االقصیمانند معراج و  ،بعد از بعثت
  صفحه تنظیم شده است.  ۵۶۵است. مجموع این کتاب در  خدا رسول

 ی روایات هر بـاب و نشـان دادن سـیر تـاریخی وآور جمعترین کار مؤلف در این کتاب  مهم
کـه ذکـر شـد، بـا دیـده تردیـد در روایـاتی  المخیـالهای مختلف اسـت. تطور روایات در دوره

طوری کـه  بـه  بسیاری از این روایات را تصورات عربی اسـالمی دانسـته اسـت، منشأنگریسته و 
توان از نقشه جغرافیایی تاریخ عربی اسالمی حذف کـرد و از  بخش عظیمی از این روایات را می

  آن چشم پوشید.
کـه از  است. ایـن کتـاب چنان العوشن هللابن عبدا ، از محمدما شاع و لم یثبت فی السیرة. ٣

ایـن  سراسـر. در اند را طرح کرده که به نظر مؤلف ثابـت نشـده ل مشهوریئنامش پیداست مسا
توان از نظـر دور  کتاب تعصب و جانبداری افراطی نویسنده از یک جریان خاص (سلفی) را نمی

از تمــایالت و  ،در صــدد رد و یــا تردیــد در آنهاســتنویســنده داشــت. بیشــتر اخبــاری را کــه 
ی خاصی نـدارد، بند فصلرفته است. این کتاب گ ئتمذهبی وی به جریان سلفی نش مندی هعالق

بـوده و بـرای آنـان  مورد به مورد روایات تاریخی مرتبط با سیره را که به نحـوی مـرتبط بـا شـیعه
قابـل قبـول آنهـا را رد یـا در صـحت آنهـا تردیـد  هایذکر کـرده و بـدون اسـتناد ،اهمیت داشته

ترین مبحث  قابل اهمیت است محوری تردید در روایاتی که از نگاه شیعی رو، از ایناست.  کرده 
 این نوشته است.

هشـت  دارد؛. ایـن کتـاب دوازده فصـل از غالب الشابندر ،الکریم لیس من سیرة الرسول. ۴
است و چهار فصـل نیـز  خدا مربوط به سیره رسولو فصل آن مربوط به روایات قبل از بعثت 

 برای کشتن رسول مانند تشریک مساعی قریش خدا با هجرت رسولل مرتبط ئمربوط به مسا
است. مؤلف برای رد  به مدینه ل مربوط به غار و هجرت آن حضرت همراه ابوبکرئ، مساخدا

تـاریخی  های تناقضروایات سعی کرده است با پیدا کردن شواهد و قرائن تاریخی و تطبیق آنها، 
تردید کند. بـرای ایـن منظـور روایـات  ،را نشان بدهد و در اخباری که به نظرش صحیح نرسیده

 ی و به تحلیل آنها پرداخته است. آور جمع متعدد را از منابع مختلف
از عمـار  ،حتی نهایة العصر العباسـی عند المورخین المسلمین السیرة النبویهتطّور کتابة . ۵

سـیره  نخسـتمصـادر  دربـارهکتـاب ضـمن بحـث مختصـر  ایـن .حسین نصار عبودی محمد
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هـای تبویـب و تکمیـل یافتـه  ، به سیر تدوین،−ای که هنوز تصنیف و تبویب نشده است سیره−
ای  سیر تاریخی و تطور آنها با اسلوب و شـیوه براساسآمده را  پدیدهای ای پرداخته و کتابسیره

 .معرفی کرده است ،مطالب دارند مطرح کردنکه در 
دکتـر قاسـم  ، نوشـتهو متعلّقاتهـا السـیرة النبویـهالفهرس الوصـیفی لمخطوطـات . کتاب ۶

تاریخ تدوین و سـیر تکـاملی تنظـیم  براساس را  آنهااست. وی در بخش معرفی منابع،  سامرائی
در  نآبخـش دوم و است  اکرم سیره و تاریخ پیامبر درباره او کرده است. بخش نخست کتاب

مولـد آن حضـرت اسـت.  ی در یها نسـخه دربـاره نیـزهایی معراج و بخش پایـانی معرفی کتاب
بـر  افـزونست. مؤلف آنهاسیر تطور و توالی تاریخی  براساساهمیت این کتاب در تنظیم منابع 

 کلمات اول و آخر کتاب را نیز ذکر کرده است.  ،های کتاب معرفی نسخه
معـانی و فوایـد  دربـاره، این کتاب ابتدا عبدالواحد ذنون طهاثر ، اصول البحث التاریخی. ٧

تاریخ و علومی که یک مورخ در تدوین تاریخ بـدانها نیـاز دارد، بحـث کـرده، سـپس بـه نحـوه 
ترین  آنها پرداخته است. مهم میانتطور مباحث تاریخی در  ملل مختلف و میانی در نگار تاریخ

فصل این کتاب، بحث از عناصری است که درباره نقد بیرونی و نقد درونی یک روایت الزم هستند. 
 »نقـد االصـول«مباحث مربوط به نقد و عناصر و شرایطی که برای نقد وجود دارنـد، تحـت عنـوان 

 مطالب مربوط به نقد است. ترین بخش کتاب نیز  و مهم اند آمده
و حسـن  رضی مصـطفوی نیـا ، با ترجمه سید محمد، از دکتر اسد رستمنقد تاریخی. کتاب ٨

. ایـن کتـاب ضـمن تمرکـز در مباحـث نقـد تـاریخی و مراحـل و عناصـر مختلـف نقـد حضرتی
 نقد تاریخی برای تاریخ ورزان مسـلمان گیری مؤلف، خوانش و تبیینی بومی از مبحث علمی  جهت
پیونـد وثیقـی میـان دانـش  دارد با یاری گرفتن از مبحـث نقـد تـاریخی،  دهد. او سعی  شان میرا ن

زیرا حـوزه اثـر  های نامتعارف غربی نشده؛  رو، شیفته دیدگاه کند؛ از این برقرارو علم حدیث  تاریخ 
ا به زبـان اسالمی قرار داده است و کوشیده ت شناسان منطقه عربی خیخود را آثار عربی اسالمی و تار

اسـالمی  و بیانی سخن بگوید که پژوهشگران این مناطق بتواننـد آن را دربـاره متـون تـاریخ عربـی
 تعمیم بخشند. البته این بدان معنا نیست که هیچ تـوجهی بـه اندیشـمندان غربـی نکـرده، بلکـه در

ز مؤلـف در ایـن کتـاب ضـمن بحـث ا  1.صدد به دست دادن قرائتی ویژۀ دانشمندان شرقی اسـت
                                                               

  . ۴ ص ، نقد تاریخی . اسد رستم، ١
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  پردازد. کند سپس به بررسی موردی حوادث تاریخی می های خود در نقد اشاره می تاریِخ نقد، به شیوه
و  کـوب ثـار زریـنآترین  شـهوراین کتاب از م .کوب از عبدالحسین زرین ،تاریخ در ترازو. ٩      

های مورخـان بـه شـمار  مورد توجه و از دغدغـه حاوی مباحث مهم تاریخی است که از دیر باز
اسـطوره،  مباحث خود را با یک سـیر منطقـی ماننـد فایـده تـاریخ، تـاریخ و کوب . زرینودر می

های تـاریخی  غاز کرده تا به نقد و ارزیابی گزارهآ و اروپا نویسی در یونان ویسی، تاریخ های  سنت
با هوشمندی تمام پس از  ،شوند با هدف سنجیده می رسیده است. با توجه به اینکه نقدها اصوالً 

به مسائلی مهمی مانند نقد خـارجی، نقـد متـون، نقـد تـاریخی  ،ز نقدبیان روش و هدف خود ا
   1.ترین مباحث این رساله است از مهم یاد شدهپرداخته است که موارد 

در حـوزه نقـد  یکتـاب دیگـر طباطبـایی لحبا ترجمه صـا  2،از نوئل کارول ،نقد درباره. ١٠
تفـاوت نقـد و  دربـارهنقد هنـر اسـت، امـا اطالعـات مفیـدی  دربارهاست. البته موضوع کتاب 

  دهد.  می به دستو اجزاء نقد و آنچه باید نقد شود،  ارزیابی، متعلق 
های فارسی افـزون  از نگارنده. در میان کتاب ،نقد و بررسی روایات قبل از بعثت سیره نبوی. ١١

ایات سیره نوشته شده، کتاب مزبور بـه بر آنچه در منابع سیره به صورت پراکنده درباره نقد برخی رو
صورت مستقل به نقد و بررسی یک مقطع خاص از تاریخ اسالم پرداخته است. این کتـاب بخـش

 های مهمی از روایات قبل از بعثت را که مرتبط با سیره هستند نقد و بررسی کرده است. 
السـیرة  ، ، از اکـرم العمـریالصـحیحة السـیرة النبویـههایی مانند: افزون بر منابع یاد شده کتاب

گیری خـاص مـذهبی بـه نقـد و رد برخـی روایـات  با جهت ، رزق طرهونی شیخ محمد، از الذهبیة
  اند.  تاریخی پرداخته

د و انطور غیرمستقیم به بررسی روایات تاریخی پرداخته افزون بر منابع یاد شده، آثار دیگری نیز به
هـا گرچه، اصل ایـن کتـاب  اند، هایی را برای تشخیص روایات جعلی از صحیح به دست دادهمالک

ترین این کتـاب برای تشخیص روایات صحیح از غیرصحیح به نگارش در آمده است. از جمله مهم
الموضوعات فی االخبار و ، تقی شوشتریمرحوم محمد ، اثر االخبار الدخیلههای توان به کتاب ها می
  اشاره کرد. ، ، از هاشم معروف حسنیدراسات فی الحدیث و المحدثین و  اآلثار
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