فصلنامه علمی ی پژوهشی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶
لفحات 127 - 109

معیارسنجی باورهای کالمی در ارزیابی روایات تاریخی
در الصحیح من سیرة النبی األعظم
حمید جلیلیان
سید محمد علی ایازی

1

2

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.27.6.0

 .1استادیار گروه معار اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب (نویسنده مسئول).
 . 2استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانayazi1333@gmail.com .
تاریخ پذیرش9۶/09/14 :
تاریخ دریافت9۶/0۶/29 :

Jalilian1358@yahoo.com

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-01-20

چکیده
یکی از راههای مطالعه سیره مع بومان ،روش تحلیلبی اسبت .در ایبن روش از اصبول
علمی و معیارهای نقد تاریتی استفاده میشود .مسئله اصبلی پبووهش ایبن اسبت آیبا
باور های کالمی می تواند داده های تاریتی را اعتبارسنجی کرده و صحت و سقم آنهبا را
مشتص کند؟ برای پاسخ به این پرسش یکی از عمدهترین کارهای انجام شده در ایبن
حوزه ،یعنی کتاب الصحيح من سيرة النبي األعظم تألیف سید جعفر مرتضبی عباملی
مورد مطالعه قرار میگیرد .مولف این کتاب با روش تحلیلبی ببه بررسبی سبیره پیبامبر
پرداخته و از باورهای کالمی فراوان بهره بردهاست .در این مقالبه ببا بررسبی محتبوایی
کتاب معیارهای کالمی جعفرمرتضی در تحلیل روایات سیره پیامبر مورد نقبد و بررسبی
قرارگرفته و نشان داده شد که مولف در کاربسبت پبارهای از باورهبای کالمبی ،عقایبد
شت ی خود را وارد کردهاست.
کلیدواژهها :تاریخ تحلیلی ،جعفر مرتضی عاملی ،سیره نگاری ،الصحيح من سييرة النبيي
األعظم  ،کالم و تاریخ ،نقد تاریتی.

مقدمه

از مهمترین موضوعات قابل بررسی در مطالعات اسالمی ،بررسی سندی و محتیوایی
روایات سیره پیامبر

است .آثاری که تاکنون نوشته شده ،ییا ماننید سریره ابر هشرام

به روش روایی و گیزارش محیض اسیت ،ییا ماننید تراریخ یعقروبی بیه روش ترکیبیی
(نقل و جمع روایات) است .در دوره معالر روش تحلیلیی در گیزارشهیای تیاریخی
یکی از مهیمتیرین روشهیا در مطالعیات سییره اسیت .یکیی از عمیدهتیرین کارهیای

انجام گرفته در این حوزه ،کتاب الرحیح م سیرة النبی األعظم

تیألیف سیید جعفیر

مرتحی عاملی است .این محقق که آثیار گونیاگونی در حیوزه تیاریخ و نقید حیوادث
تاریخی عصر پیامبر

دارد ،تنه ا به گزارش و یا ولیف آن بسینده نکیرده و در ایین

کتاب سی و پنج جلدی از معیارهای گوناگون علمی برای تشخیص روایات لیحیح از
از ضعیف وجود دارد ،این است که این معیارها کدامند و بیر پاییه چیه الیولی تنظییم
میشوند؟ مهمترین آنها در ارزیابی روایات تیاریخی چیسیت تیا در تشیخیص رواییت
لحیح دچار اشتباه نشویم؟
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

معیارهای گوناگونی برای ارزیابی روایات تاریخی قابل طرح است ،که یکیی از ایین
معیارها ،عدم مخالفت روایات تاریخی با الول مسلم کالم اسالمی است .امیا آییا ایین
الل می تواند شامل هر عقیده و موضع کالمی شود؟ تا چه اندازه میتوان علم کالم را
در فهم حوادث تاریخی دخالت داد؟ این مقاله در لدد بررسیی آن اسیت کیه از نظیر
جعفر مرتحی عاملی ،باورهای کالمی تا چه میزان میتوانید لیحت و سیقم دادههیای
تاریخی را تعیین کند و الول و شاخصههای آن چگونه است؟ البته سیره نبوی میتواند
راهگشای خوبی برای فهم درستتر زمینه های باورهای کالمی باشد ،چنانکیه باورهیای
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ضعیف استفاده کردهاست .اما پرس

مهمی که در ارزیابی و تشخیص روایات لیحیح

کالمی مسلم نیز می تواند به تشخیص و شناخت اخبار لحیح تاریخی کمک کنید .امیا
نباید از تأکید عقاید کالمی مسلم و مورد اتفاق میان همه مذاهب غافل بیود ،زییرا ایین
110

محکم است ،پذیرفت .در استفاده از این معیار باید به این نکته اساسی توجیه کیرد کیه
باور کالمی مورد اتفاق باشد ،در غیر این لورت ،تشخیص خبر لحیح ،امیری اتفیاقی
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الل مسلم است که نمیتوان خبری را که متناقض با باورهای محکیم قرآنیی و سینت

نمیشود و حداکثر داللت آن نسبی خواهد بود.
به هر حال چگونگی استفاده جعفر مرتحی عاملی از باورهیای گونیاگون کالمیی در
ارزیابی روایات تاریخی یکی از نقاط برجسته و روشهای عمده کتاب الررحیح اسیت
که برای پاسخ به این سؤاالت ،باید نمونههای این حیوادث را از موضیع ایین نویسینده
مورد توجه قرار داد .تا این نمونه ها شناسایی نشود ،تنوع روش استفاده از آرای کالمیی
روشن نخواهد شد .به همین دلیل در این پژوه

یکی از ابعاد بررسی کتاب ،شناسایی

روش خاص سیره پژوهی عاملی با عنوان باورهای مسلم کالمی به عنوان محک و معیار
در ارزیابی روایات تاریخی خواهد بود و اشکاالتی که بر روش وی در ارزیابی روایات
تاریخی وارد خواهد آمد .البته یادآوری این نکته الزم است کیه میورخ فقیط بیا اسیناد
تاریخی محض سر و کار دارد و چیزی به عنوان مبانی کالمی برای او موضوعیت ندارد.
از این رو باید اذعان نمود که کار جعفر مرتحی عاملی در کتاب الرحیح تاریخ محیض
این اثر کاسته و بر بعد معرفتبخشی آن در حوزه اعتقادی افزوده است.

کالمی بر گزاره های تاریخی در کتاب الرحیح م سیره النبی األعظم
محمدی در کتاب رویکرد الرحیح به سیره رسول خدا

» توسط رمحان

 :مجموعه مقاالت نکوداشت

آیتاهلل عالمه سید جعفر مرتحی عاملی ،به رشته تحریر درآمده و در آن به موضیوعات
عصمت پیامبر

 ،علیی

و فاطمیه  ،آییین پییامبر

و علیی

قبیل از بعثیت،

تنصیصی بودن جانشینی علی  ،بدا  ،تکلیف ما ال یطاق ،تقیه ،تبرک و زییارت قبیور،
پرداخته شدهاست .ولی در مقاله حاضر ،باورهای کالمی به باورهای اسالمی ،باورهیای
عام شیعه و باورهای خاصّ شیعه دسته بندی شده و موضوع کالمیی عصیمت و شیأن
پیامبر

و ائمه

و نمونههیای تیاریخی مربیوط بیه آن بیا تفصییل بیشیتری طیرح

معیارسنجی باورهای کالمی در ارزیابی روایات تاریخی....

درباره پیشینه این تحقیق میتوان به مقالهای اشاره نمود که با عنوان «تیأثیر باورهیای
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نبوده بلکه با دخالت دادن عنالر غیرتاریخی همچون مبیانی کالمیی از ارزش تیاریخی

شدهاست .همچنین در این تحقیق دوره سی و پنج جلدی الررحیح بررسیی شیده لیذا

.1انواع باورهای کالمی

باورهای کالمی به دستههای گوناگونی تقسیم میشود؛ برخیی از ایین باورهیا جنبیه
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گستره تحقیق و نوآوریهای این مقاله بیشتر است.

کلی (شعیه و سنی) و برخی جنبه مذهبی دارد .در این بررسیی هیم باورهیای مشیترک
میان فریقین و هم باورهای کالمی شیعه مورد بررسی قرار گرفته است .جعفیر مرتحیی
عاملی باورهای کالمی را به دو بخ

کلی تقسیم میکند:

الف) باورهای قطعی که از حقایق ثابت حکایت دارد ،مانند :وجود خداوند سیبحان،
لفات جال ل و جمال او ،ارسال پییامبران و کتیابهیای آسیمانی ،شیرایع و احکیام و
معجزهها ،عصمت انبیا و اولیای الهی و نظایر اینها .وی بر این باور است اگر نصوص
تاریخی با این نوع باورهای کالمی معارض باشد ،در میردود دانسیتن آن منتظیر بحیث
رجالی نمیشویم و بی درنگ آن را مردود میشماریم ،اگر چه از موثقترین راه رواییت
شده باشد .به عبارتی وی مسئله «تقدّم عقاید مسلم و قطعیی بیر نصیوص تیاریخی» را
روش همه خردمندان میشمارد (عاملی« ،مصاحبه با آیینه پژوه ».)۶4 ،
ب) باورها ی کالمی [ظنی] که ممکن است از مطالعه و دقت در زندگی مومنان لدر
که نمیتوان این گونه باورهای کالمی را در مقام تعارض با نصیوص تیاریخی بیر آنهیا
مقدّم کرد ،زیرا عمل یک فرد ،هنگامی میتواند منشأ باوری درست باشد که ثابت شود
فقط به انگیزه ایمان و اعتقاد درست شکل گرفتهاست .در حالی کیه اوال :ثبیوت چنیین
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

امری جز برای انبیا و اولیا بسیار مشکل است ،مگر اینکه با روایات لحیح ییا قیرائن
دیگری ثابت شود که این امر نادر است ،و ثانیا :ایمان و اعتقاد ،تنها محیرک انسیان در
اعمال و رفتار نیست و ممکن است انگیزههای بسیاری او را به حرکیت درآورده و بیه
اعمال او نق

دهند (عاملی« ،مصاحبه با آیینه پژوه ».)۶4 ،

بررسی دیدگاههای عاملی در الرحیح نشانگر آن است که وی نق
باورهای کالمی در پژوه

فوقالعادهای بیه

در حیوزه سییره نبیوی قاییل اسیت ،انگییزه وی از توجیه

فوقالعاده به مبانی کالمی ،این است که اعتقاد دارد چهره بسیاری از حقایق تاریخی ،در
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اسالم یا مردان بزرب تاریخ به دست آمده باشد ،در این مورد ،اعتقاد عاملی بر این است

گذشت زمان و به انگیزههای سیاسی -فرقهای در غبیاری از تحرییف فیرو رفتیهاسیت
(همو .)۶5 ،اما سؤال این است که آیا برخی باورها در سیر نیزاعهیای میذهبی سیاخته
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 .2بی اعتباری روایات مخالف با باورهای کالمی

یکی از مهمترین مسایلی که در علم تاریخ مطرح است ،تعارض گزارشهای تاریخی
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نشدهاست؟

و کالمی است و بین محققان ،این پرس

مطرح است که در لورت وقوع تعارض بین

آن دو ،کدام یک باید مقدّم دانسته شود؟
عاملی ،بر این باور است که سیره نبوی لرفا تاریخ نیست ،تا در بررسی و پیذیرش
یا ردّ آن فقط معیارهای تاریخی و روشهای بررسیی اسیناد و میدارک تیاریخی میورد
مالحظه پژوهشگر باشد ،بلکه یک منبع معرفتشناختی است که همیه علیوم اسیالمی،
آموزهها و ارزشها ی دینی از آن قابل استخراج است (همو« ،مصاحبه با فروغ وحدت»،
 .)5وی هنگام تعارض بین کالم و گزارههای تاریخی ،باورهای قطعی را کیه از حقیایق
ثابت حکایت دارند بر نقل ترجیح داده و دالیل مختلف نظیر تحریف حقایق تاریخی را
برای اثبات مدّعای خوی

اقامه کرده است .وی در پاسخ به این سؤال که «آیا باورهیای

کالمی میتواند به عنوان معیار تشیخیص لیحیح از نالیحیح در اخبیار و نصیوص و
قحایای تاریخی شمرده شود؟» مینویسد« :قحایای مسیلم کالمیی و آن چیه باورهیای
نالحیح دارد ،چرا که ما نمیتوانیم خبر معیارض بیا ایین باورهیا را بپیذیریم» (همیو،
 .2.1بی اعتباری روایات مخالف با باورهای کالمی اسالمی

برخی از باورهای کالمی میان علمای شیعه و سنی مشترک است .بیه عنیوان نمونیه
عصمت پیامبر

در امور تبلیغ مورد پذیرش علمای فریقین اسیت .عیاملی گیاهی بیا

استناد به این باور عمومی ،روایات تاریخی مخالف را مردود میشمرد .به عنوان نمونیه
وی در نقد و ردّ روایات مربوط به چگونگی تشریع اذان مینویسد« :ما بر ایین بیاوریم
که این روایات لحیح نیستند» و در استدالل دوم خود مینویسد« :ادعیای شینیدن اذان
توسط عمر از جبرییل یا رؤیت اذان توسط ابن زید در حالت بیداری پذیرفتیه نیسیت،
زیرا معنای آن این اس ت که آنها از انبیا باشند ،و آنان اذان را از جبرییل دریافت کرده و

معیارسنجی باورهای کالمی در ارزیابی روایات تاریخی....

«مصاحبه با آیینه پژوه »)۶4 ،
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یقینی و مسلم ما را تشکیل میدهد  ،به طور حتم نق

اساسیی در شیناخت لیحیح از

فرمان تشریعی و توقیفی را از او شنیدهاند [در لیورتی کیه] ایین کیار از ویژگییهیای
استناد میکند زمانی که نزد ححیرت از رؤییای عبیداهلل بین زیید در بیاره تشیریع اذان
لحبت میکردند فرمود« :شأن اذان بزربتر از آن است [که توسط عبداهلل بن زید دیده
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پیامبران

است» (همو ،الرحیح )153 - 150 /5 ،وی همچنین به سخن امام حسن

شود] اذان توسط جبرییل به رسول خدا

آموزش داده شیدهاسیت» (همیو،149 /5 ،

 .)155البته به نظر می رسد منظور عاملی از ردّ ادّعای شنیدن اذان توسط عمر از جبرئیل
یا رؤیت اذان توسط ابن زید در حالت بیداری این نیست کیه چنیین ادعیایی لیورت
نگرفته است بلکه منظور وی این است که اگر هم چنین ادعیایی لیورت گرفتیه باشید
امکان وقوع چنین امری ممکن نیست زیرا اذان ییک امیر تشیریعی و تیوقیفی اسیت و
دریافت امور تشریعی در شأن پیامبران است.
 .2.2بی اعتباری روایات مخالف با باورهای کالمی عام شیعه

منظور از باورهای کالمی عام شیعه ،باورهایی است که میان همه علمای شیعه میورد
اتفاق است .به عنوان نمونه میتوان مطلق عصمت پیامبر

(قبیل از

و اهیل بییت

نبوت و امامت) را از باورهای کالمی عام شیعه برشیمرد .عیاملی بیه باورهیای کالمیی
در موضع جانب داری ایستاده است .چنین مواردی را مییتیوان در مباحیث میرتبط بیا
چهرههای شاخص اهل سنت یافت که به گونیها ی بیا مواضیع عقییدتی وی سیازگاری
ندارند ،اگر چه در عمده مباحث دالیل و شواهدی بر مبنیای معیارهیای خیوی
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

میدهد ،اما در مواردی به نظر میرسد که بر پایه همیین معیارهیا ،از طیر
سختی بازخواست میکند و رفتاری سختگیرانه با او در پی

ارائیه

مقابیل بیه

میگیرد (همو-2۶4 /3 ،

 .)2۶۶همچنین وی روایات تاریخی مخالف با عصمت اهل بییت پییامبر

را توجییه

میکند .به عنوان نمونه در روایات مربوط به پیماننامه حدیبیه آمیدهاسیت کیه علیی
علیرغم دستور پیامبر

 ،از پاک کردن عبارت «رسول اهلل» خودداری میکرد (حلبیی،

 ،29-28 /3طبرسی ،)180 /9 ،عاملی در توجیه آن مینویسد« :اگر لدور این مخالفیت
را از علی

بپذیریم ،باز هم داللتی بر عدم عصمت وی نمیکند ،زیرا وی احتمال داده
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شیعی چنان پای بند است که گاهی اوقات به نظر میرسد برای اثبات یا رد یک مسیئله

که فرمان پیامبر به محو نام  ،فرمان حقیقی نبوده ،بلکه همگامی با سهیل بوده نه اینکه
پیامبر

آن را ترجیح میدهد» (همو.)91-95 /1۶ ،
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ع املی روایات تاریخی را بیشتر بر اسا
میان گاهی ارزیابی وی بر اسا

باورهای کالمی ارزیابی میکنید و در ایین

باورهای کالمی خاص شیعه است .منظور از باورهای
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 .2.3بی اعتباری روایات تاریخی مخالف با باورهای کالمی خاص شیعه

کالمی خاص شیعه باورهایی است که میان همه علمای شیعه پذیرفته نشده ،بلکیه تنهیا
برخی از آنان به این مسئله قائلاند .به عنوان نمونه« ،سهو النبی» یکی از مسیائلی اسیت
که میان علمای شیعه مورد اختال

است .برخی مانند شیخ لدوق آن را پذیرفته ولیی

برخی مانند شیخ مفید آن را نمیپذیرد (مفید .)19-18 ،عاملی پییامبر

را معصیوم از

سهو و فراموشی دانسته و روایت مخالف با آن را مردود میشمرد .نویسنده الرحیح بیر
پایه همین عقیده ،روایت مربوط به تغییر مواضع سپاه اسیالم در جنیگ بیدر و خشیک
کردن چاهها ی منطقه به اشاره و رأی حَبّاب بن منذر (ابن هشام ،۶20 /1 ،دییار بکیری،
 )37۶ /1را نمیپذیرد و در استدالل نخست خوی

مینویسد« :عصیمت پییامبر

از

خطا و فراموشی حتی در مسائل دنیوی به ضرورت عقل و نقل ثابت شده است ،و رأی
و عمل آن ححرت در همه امور درست است و خطا و اشتباه در آن راه ندارد» (عاملی،
الصحیح .)292-291 /5 ،الوال وی بسیاری از اخبار و گزارشهای تاریخی را حتی اگر
پیامبر

میشود( ،همو )35۶ /8 ،مردود میشمرد( .بیرای مطالعیه و نقید نمونیههیای

همچنین عاملی روایات تاریخی مخالف با «سیاست پیامبر
عنوان نمونه در روایات تاریخی آمدهاست کیه پییامبر

» را مردود میداند .بیه

در سیریّه ذات السالسیل بیه

ابوبکر فرمان داد که امالک زراعی و خانههای دشمنان را ویران کند (قمی )435 /2 ،وی
در نقد این روایت مینویسد« :این روایت بیا سیاسیت و سیفارشهیای پییامبر

بیه

گروههای اعزامیاش منافات دارد» (عاملی ،الصحیح.)243 /20 ،
اما مسئله همیشه به این سادگی نیست که عاملی میگوید .تصمیمهای پیامبر گیاه بیا
نظر جمعی از الحاب انجام می گرفته چنانکه در داستان بیرون رفتن پیامبر

از شهر

مدینه در جنگ احد اتفاق افتاد ،در تحلیل حوادث تاریخی سادهترین روش رد کردن آن

معیارسنجی باورهای کالمی در ارزیابی روایات تاریخی....

دیگر نک .همو 92-93 /15 ،و .)133 /17
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با سند لحیح در منابع شیعه آمده باشد ،با این توجییه کیه موجیب طعین در عصیمت

است ،در لورتی که اگر پی ذهنیتها نباشد ،میتوان تمام احتماالت و وجوه حادثه را

 .3روشهای ارزیابی روایات مخالف با باورهای کالمی شیعه

باورهای مسلم کالمیی در الررحیح  ،معییار قطعیی تلقیی شیده و در میوارد فیراوان

115

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.27.6.0

در نظر گرفت.

در حوزه ابیالغ آییات الهیی و پیشیبرد امیر

خصولا در مواضع رسمی رسول خدا

دعوت مورد استناد نویسنده و عامل اللی در پذیرش لحّت یا ردّ گزارشها و اخبیار
تاریخی بوده است .برخی از باورهای مسلم کالمی عبارتند از:
 .3.1عدم مخالفت با عصمت پیامبر

و ائمه

عصمت در تعریف عاملی گونهای ملکه نفسانی است که فرد معصیوم را بیه اختییار
خود از گناه ،اشتباه عمدی و غیر عمیدی [ خطیا و سیهو] و فراموشیی ،خیواه در امیور
شخصی خواه در مقام دریافت وحی یا ابالغ رسالت باز میدارد (همیو.)124-122 /۶ ،
وی رسول خدا

را در همه افعال حتی مسائل جزئی معصوم میدانید و از ایین رو،

بسیاری از روایات تاریخی را که به عقیده وی جسارتآمیز و خال

شخصیت معصوم

ححر ت است ،با این توجییه کیه ناشیی از بیی تیوجهی نیاقالن بیه شخصییت قرآنیی
ححرت در غیر تبلیغ را نیز نامعقول میداند (همو 55 /1 ،و  .)122 /۶چنین تعریفیی از
عصمت در مقابل نظر اهل سنت است کیه پییامبران

را تنهیا در مقیام ابیالغ وحیی

معصوم میدانند« :ان االنبیا فی زمان نبوتهم معصومون عن الکبائر مطلقا و عن الصغائر
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

عمدا» (ایجى .)2۶5 /8 ،وی همچنین همه پیامبران از آدم

تا خاتم

گناه میداند (عاملی ،الصحیح 93 /2 ،و  )133 / ۶و معتقد است که پیامبر

را معصیوم از
و امام

الال فکر گناه هم نکرده و به گناه عالقه پیدا نمیکنند (همو.)130 /۶ ،
عاملی به مناسبت نقل روایتی که بخاری ( )۶5 /2از ابو هریره آورده و حاکی از سهو
پیامبر

در نماز است ،پس از بررسی روایات مختلف آنها را محطرب و ناهماهنیگ

میداند و با استناد به عنصر عصمتِ فراگیر ححرت آن را میردود مییشیمارد .چنانکیه
سهو مصلحتی ححرت را نیز نمیپذیرد و توجیهات ارائه شده در ایین بیاره را ناکیافی
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پیامبر

است ،به شدت مورد اعتراض و انکار قرار میدهد ،چنان کیه نفیی عصیمت

میشمارد (عاملی ،الصحیح.)11۶-109 /۶ ،
 .3.2عدم مخالفت با شأن معصوم

11۶

است  .شأنیت ،نوعی شخصیت متناسب با پیامبری است .این معییار هیر چنید نانوشیته
است ،اما امری عقلی است ،چون خداوند متعال ،رسول خدا

را برای همیشه الگویی

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.27.6.0

شئون پیامبر

از دیگر موارد ی است که عاملی آن را مبنای نقد تاریخی قرار داده-

نیکو برای بشر قرار داده و بر مؤمنان واجب کرده که به او اقتدا کنند ،از این رو از نظیر
عاملی معیار نقد روایات تاریخی قرار گرفتیهاسیت .در منیابع حیدیثی و تیاریخی ،گیاه
ترسیم شدهاست ،به این لورت کیه او میردی اسیت

سیمایی آشفته از پیامبر اکرم

ناتوان که همچون کودکان رفتار میکند و مانند جاهیل سیخن مییگویید .خشینودی او
سبکسری و بی تابی است و خشم او ناتوانی و آشفتگی است ،همیواره نیازمنید کسیی
است که او را آموزش دهد و کارهای

را اداره کند و مشکالت

را حیل کنید و همیه

مردم از او آگاهتر ،قویتر و عاقلتر هستند .در لورتی که قرآن کیریم او را بیه محمید
رسول خدا و اسوه دیگران و داشتن اخالق بزرب میستاید (همیو .)21-22 /1 ،عیاملی
پس از نقل برخی از روایاتی که با شأن یک فرد عادی نیز سازگاری ندارد ،میینویسید:
«این اخبار و روایات در کتابهایی نقل شدهاسیت کیه ادعیا مییشیود پیس از قیرآن،
الزم برای مطالعه و بررسی تاریخ بیخبیر باشید ،مطیابق ایین تیوده عظییم از رواییات
و ویژگیها ی الزم برای منصب پیامبری آگاهی نداشته باشد ...از دیدگاه ما این کیار بیر
اسا

یک نقشه پلید از پی

رسول خدا

طراحی شده لورت گرفته تا ضیمن نیابودی شخصییت

و لفا ت واالی مکتبی آن ححرت ،مبانی و الول اساسی اسالم را بیه

نابودی کشاند .این نقشه در زمان امویان و به دست اعوان و انصیار ایین خیانواده پلیید
طراحی شد» (همو.)2۶-27 /1 ،
سپس وی به نقل روایات دیگری برای اثبات نظر خوی

میپردازد .بنیا بیر شیواهد

گوناگون این تحلیل که قُصّاص بنیی امییه در ترسییم و میوهن جلیوه دادن شخصییت
پیامبر

نقشی اساسی داشته اند ،تردیدی نیست .اما فرهنگ عربِ پس از جاهلییت و

بدویتِ مردم را هم نباید نادیده گرفت و نباید از یاد برد که بسیاری از شرایط فرهنگیی

معیارسنجی باورهای کالمی در ارزیابی روایات تاریخی....

ساختگی ،سیمایی آشفته از پیامبر

ترسیم خواهد کرد ،به ویژه هنگامی که از لفات
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لحیحترین کتابهاست  .هر انسانی که از ضوابط و معیارهای حقیقی و مبانی اساسی و

و شکل گیری شخصیت و مقومات آن ،تدریجی بوده و بسیاری از چیزهایی کیه امیروز
عالمان شیعه مورد اختال

بودهاست (مانند سهو النبی میان شیخ لدوق و شیخ مفیید).

از این رو ،تعیین معیارهای زشت و زیبا ،عقیده مسلم و عقاید اختالفی ،باید متناسب با
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بد محسوب می شود ،بسا در عصر خودش غیر طبیعی و نامأنو

نبیوده و ییا در مییان

و تلقی مر دم همان عصر ارزیابی شود .به عبارت دیگر برخیی از کارهیا از افیراد

عر

عادی زشت نیست و یا غیر معمول نمی باشد و این کارها در حوزه رفتار رهبران عادی
هم طبیعی به نظر می رسد و از آنجا که شکل گیری شخصیت مقد

پیامبر

در میان

مسلمانان تدریجی بوده است و طبعا در آن زمان کارهایی که پیامبر انجیام مییداده ،در
نظر خود آنان بد ،خال

عر  ،خال

شأن و مقام نبوت و عصمت هم نبوده است .در

حالی که بعدها با توجه به توسعه ایمان در میان مسلمانان این کارها نافی عصمت تلقی
در کاروانهیای خریید و فیروش و بیه

می شده است .نمونه این کار ،ححور پیامبر

دوش کشیدن عایشه در برخی از روایات است که توسیط عیاملی نقید شیده کیه ایین
برخال

شأن و شخصیت پیامبر است در حالی که شیاید در آن زمیان عیادی بیه نظیر

میرسیدهاست.

عاملی روایاتی را که به نحوی با شأن معصوم

منافات داشته باشد مردود میشمارد

و به نظر می رسد زمانی که در ضمن روایتی ،فحییلتی بیرای برخیی از لیحابه اثبیات
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

می شود به گونه ای خاصّ و با حساسیت بیشتری به ارزییابی آن مییپیردازد .برخیی از
مواردی که وی با استناد به شأن معصوم

روایات تاریخی را ردّ کردهاست عبارتند از:

 -1ردّ روایت سهو النبی

در لحیح بخاری و مسلم در ابواب مربوط به سهو در نماز آمده است که پیامبر
نماز ظهر یا عصر را دو رکعت خواند و وقتی که خرباق (ذوالشمالین بن عبد عمرو) بر
وی اعتراض کرد و برخی از لحابه به درستی سخن خرباق گواهی دادنید ،پییامبر
خشمگین شد و در حالتی که عبای

را میکشید وارد اتاق

شد ،سپس بییرون آمید و
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بررسی نمونههای روایات مخالف با شأن معصوم

دو رکعت [دیگر] نماز خواند و سالم داد و دو سجده به جیای آورد (بخیاری.)۶5 /2 ،
عاملی به روشها ی مختلف به نقد و ارزیابی این گونه روایات میپردازد و در استدالل
118

خشمگین شد؟ اگر به این خاطر عصبانی شد که لحابه او را با حقیقت مواجه نمودند.
این [عصبانی شدن] با شأن ححرت تناسبی ندارد و اگر به این خاطر بوده که لحابه بر
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پنجم برای ردّ روایت مینویسد« :چرا پیامبر

عصبانی شد؟ آیا از سخن ذوالشیمالین

وی افترا زده و بر تکذیب وی هم رأی شدند و چیزی را که تناسبی به وی ندارد به او
نسبت دادند  ،پس چرا برگشت و نماز را با آنان تمام کرد و دو سیجده سیهو بیه جیای
آورد!؟»( ،عاملی ،الصحیح 114 /۶ ،و  )110و به این لیورت رواییت را بیا اسیتناد بیه
مخالفت با شأن پیامبر

مردود میشمارد (برای مطالعه دییدگاه شییخ مفیید و عالمیه

حلی و سبحانی دربیاره نقید رواییت فیوق نیک .مفیید21-20 ،؛ حلیی275-274 /3 ،؛
سبحانی.)208-204 /3 ،
 -2ردّ روایت به دلیل منافات با شأن رسول خدا

در حیالی کیه در مییان

در روایات مربوط به فتح مکه آمدهاست که رسول خیدا

ابوبکر و اُسید بن ححیر بود و با آنان لحبت میکرد وارد مکه شد (لالحى شامى/5 ،
 .)221-220عاملی درباره این روایت مینویسید« :اینکیه پییامبر
به پرس

سؤالی پرسیده و ححیرت

او پاسخ میداد ،پذیرفتنی است ،ولی اگیر میراد از آن بزرگداشیت ابیوبکر و

خاب من اعتدی و افتری علی مقام النبوة االقد  :کسی کیه بیر مقیام اقید

پییامبری

تعدی نمود ،ناکام ماند» (عاملی ،الصحیح .)52-53 /22 ،اینکیه عیاملی بیه ییک حادثیه
تاریخی (لحبت ابوبکر با پیامبر

هنگام ورود به مکه) حساسیت نشان داده و آن را

به لورتهای مختلف تفسیر می کنید و برخیی از وجیوه آن را پیذیرفتنی و برخیی را
مردود میشمارد ،نشانگر روحیه ویژه وی در ردّ و عدم پذیرش هر گونه فحیلتی بیرای
برخی از لحابه خصولا آنهایی است که در جبهه مقابل اهل بیت

قیرار گرفتیهانید

(برای مطالعه و نقد دو نمونه دیگر نک .همو.)۶8-۶9 /8 ،103-105 /2۶ ،
 -3ردّ روایت به دلیل بعید بودن از شأن رسول خدا

عاملی روایاتی را که حتی از شأن پیامبر

(به نظر خودش) بعید باشید نییز انکیار

میکند .به عنوان نمونه در روایات آمدهاست که رسول خدا

معیارسنجی باورهای کالمی در ارزیابی روایات تاریخی....

اُسید باشد ،هر چند به قیمت کوچک کردن شأن رسول خدا

 ،باید گفیت کیه «فقید
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میکرد اگر با این تقدیر باشد که یکی از آن دو از پیامبر

بیا آن دو لیحبت

در راه حرکت به سوی

فال نیکو را دوست میداشت پس راهنما نام راهها را برشمرد و ححرت یکی از آنها را
برگزید (لالحى شامى118-117 /5 ،؛ واقدی .)۶40 /2 ،عیاملی در ردّ ایین رواییت در
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خیبر از راهنما خواست که نام راههای منتهی به خیبر را به او بگوید چرا کیه ححیرت

استدالل نخست خوی

میینویسید« :روشین اسیت کیه پرسییدن از نیام راههیا لزومیا

به خاطر فال نیکو زدن به نامهای آنها نبوده است ،چیرا کیه فیال زدن از شیأن و مقیام
پیامبر

به دور است» (عاملی ،الصحیح .)100 /17 ،در این نمونه نیز عیاملی دییدگاه

خاص خود را مطرح کرده است چرا که فال نیکو زدن را از شأن و مقام پیامبر
دانسته است در لورتی که این امر با مقام عصمت و شأن پیامبر

بعیید

هیچ گونه منافات

و مخالفتی ندارد.
نمونه دیگر اثبات وقوع ماجرای افک در سال هشیتم هجیری اسیت کیه عیاملی بیه
روشها ی مختلف و با استفاده از وقایع گوناگون تاریخی به آن میپردازد .او در یکی از
آن موارد مینویسد« :در روایت عایشه شواهدی وجود دارد که ماجرای افیک در سیال
هشتم به وقوع پیوسته است» .او در هفتمین شاهد تاریخی مینویسد« :مشیورت کیردن
بود ،کامال از شأن پیامبر امت

بعید است و این ما را به این مطلب نزدیک میکند که

افک در سال هشتم یا نهم اتفاق افتاده است تا مشیورت پییامبر

بیا زیید لیحیح و

ممکن باشد زیرا زید در آن زمان تقریبا به سن  18سالگی میرسد و مشورت پیامبر
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

با زید در سن  18سالگی به معقولیت و حکمت و احتیاط نزدیکتر و از خفت و سبکی
دورتر است» (همو .)331-332 /13 ،به نظر می رسد عاملی برای اینکه وقیوع میاجرای
افک را در سال هشتم هجری اثبات کند مشورت پیامبر

با زید پانزده ساله را از شأن

ححرت بعید می داند در لورتی که اگر آن روایت را به تنهایی و جدا از ماجرای افیک
بررسی میکرد آن مشورت را با شأن پیامبر

بعید نمیشمرد.

 -4تردید در یک روایت به دلیل مخالفت با شأن پیامبر

بنا به روایت عایشه در جنگ احزاب در خندق رخنهای بود که به خاطر عجله کردن،
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پیامبر

با زید بن ثابت که در غزوه مریسیع ،بی

از  15سال نداشت و جوان بیالغی

نتوانسته بودند آن جا را به خوبی به هم آورند و بیم آن میرفت که مبادا دشمن از آنجا
عبور کند .از این رو پییامبر

مرتیب از آن جیا سرکشیی مییکیرد و خیودش از آن

120

آمد .من او را گرم کردم ،پس از اینکه گرم شد ،دوباره بیرای نگهبیانی از همیان رخنیه
بیرون رفت .همچنان که پیامبر

در کنار من بود و گرم میشد ،فرمود :ای کاش میرد
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پاسداری میداد .یک شب که سرما موجب آزار آن ححرت شد ،پی

مین [= عایشیه]

نیکوکاری امشب از این موضع (ییا از مین ییا از آن رخنیه [طبیق اخیتال

رواییات])

پاسداری میکرد .در همین موقع لدای به هم خوردن اسیلحه شینیده شید .پییامبر
فرمود :کیست؟ گفت :سعد بن ابی وقاص هستم .فرمود :از آن رخنه مواظبت کن .سپس
پیامبر

خوابید تا لدای نفس زدن او بلند شد و هرگاه پیامبر

مییخوابیید ،بلنید

بلند نفس میکشید (دیار بکری485-484 /1 ،؛ واقیدی .)4۶3 /2 ،عیاملی در نقید ایین
روایت مینویسد « :ما در لحت این داستان تردید داریم و معتقدیم کیه هید

از نقیل

چنین داستانی ثبت یک فحیلت برای سعد بن ابی وقاص و دیگری برای عایشه است»
(عاملی ،الرحیح .)۶۶ /11 ،با این حال در جایی دیگر بیا زمانیه شناسیی تیاریخ وقیوع
جنگ خندق و اینکه سپاه احزاب در اواسط تابستان یا اواخر آن بیه مدینیه رسییدهانید
مینویسد« :این مطلب سایهای از شک و تردیید بیر ایین میدعا مییانیدازد کیه برخیی
بارانی و شبهای سرد طوالنی» به وقوع پیوست .همچنان که گمان میبرند ،بیه هنگیام
«مگر اینکه بگویند :درو و برداشت محصول تا پاییز تداوم داشتهاست .در ایین لیورت
مانعی نخواهد بود که بگویند :هوا سرد و زمستانی بود» (همو .)15۶-157 /10 ،به ایین
لورت تردید خود را درباره روایت فوق مطرح کیرده و از دادن ییک پاسیخ قطعیی و
شفا

خودداری میکند.

نکته ای که در تحلیل این داستان مطرح است ،این است که نقد تاریخی این داسیتان
چه اهمیتی دارد ،آیا این داستان را میتوان با چنین معیارهایی رد کرد؟ و آیا پذیرش آن
جدا از فحیلتتراشی چه مشکلی ایجاد میکند؟ سخن عاملی هرچند به لورت تردیید
است ،اما حکایت تردید و نقد وی ظاهرا برای این است که می خواهد نظریه رقیب را
رد کند .بگذریم از این که میتوان در شبهای تابستانی نیز فرض باد و نیاز به میأوا را

معیارسنجی باورهای کالمی در ارزیابی روایات تاریخی....

حفر خندق ،عایشه ،پیامبر

را گرم میکرد» .وی پس از بیان این مطلب میینویسید:
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میپندارند جنگ خندق در «روزهای زمستانی» یا «در سرمای شدید» و «در زمان سرد و

در نظر گرفت.
در روایات تاریخی آمده است که پیامبر
خودش نیز با ححرت علی

میان لحابه پیوند برادری برقرار کیرد و

پیوند برادری بست (دیار بکری .)353 /1 ،عاملی حدیث
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 -5ردّ روایت به دلیل قائل شدن شأن معصوم

برای غیر معصوم

مؤاخاة (پیمان برادری) را متواتر دانسته که نمیتوان آن را انکار کرد و یا در آن تشکیک
نمود .به ویژه پیمان برادری پیامبر

که بار اول در مکه و بار دوم در مدینه

و علی

انجام گرفته و توسط دهها تن از لحابه و تابعین روایت شدهاست (عاملی ،الصحیح/5 ،
 .)10۶-105در کنار این گونه روایات ،روایات دیگری نیز وجود دارد که در ضمن آنها
آمده است که پیامبر

میان علی

و عثمان (امینی نجفی )433 /9 ،و میان خودش و

عثمان (ابن سعد )50/3 ،پیوند برادری برقرار کرد .عیاملی در نقید رواییات دسیته دوم
مینویسد« :با وجود روایات دسته اول به روایات دسته دوم توجهی نمیشیود ،زییرا در
بطالن آنها تردیدی وجود ندارد چرا که هد
تکذیب فحایل علی

آن روایات برتری دادن به شأن عثمیان و
را در

است ،افزون بر آن این گونه رواییات ،عثمیان و علیی

یک سطح قرار میدهد» (عاملی ،الصحیح .)107 /5 ،به نظر می رسد منظور عیاملی ایین
و عثمیان ییا علیی

است که اگر روایات مربوط به پیوند برادری مییان پییامبر

فحییلتی

ایجاد میکنیم.
 -4معجزه معصوم
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

برنامه هدفمند الهی انجیام میی-

عاملی معتقد است که معجزه ها و کرامات بر اسا

گیرد نه اینکه یک اتفاقی غیر منتظره و بدون مصیلحت باشید ،بلکیه مصیلحت محیور
اساسی آن است .لذا زمانی معجزه انجام می گیرد که ایمان مردم به خطر افتد و شیبهات
و اوهام مردم را فرا گیرد .در این لورت است که معجزه ،به مردم آرام

به حالت تعادل باز میگرداند (همو .)139-140 /25 ،وی بیشتر روایات تاریخی را کیه
در ضمن آنها معجزهای از رسول خدا

یا کرامتی از ائمیه

گیزارش شیده اسیت،

میپذیرد و تالش میکند آنها را به نحوی توجیه کند .به عنوان نمونه در روایتی از امیام
لادق

نقل شده است که وقتی علی  ،عمر بن عبدودّ را کشیت ،شمشییرش را بیه

امام حسن

داد و فرمود :به مادرت بگو که این شمشیر را بشوید .امام حسن

در وسط شمشیر یک نقطه از آن پاک نشده بود .امام علی
نَشُست .امام حسن

فرمود :چرا! .ححرت علی

پیس

بود برگرداند ،در حالی کیه
فرمود :آییا زهیرا

آن را

فرمود :پیس ایین نقطیه چیسیت؟

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.27.6.0

از شسته شدن شمشیر ،آن را به پدرش که همراه پیامبر
122

داده و آنها را
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عثمان را بپذیریم شأن معصوم را پایین آورده یا برای لحابه عادی پییامبر

و

رسول خدا
علی

فرمود :ای علی از ذوالفقار بپر

که به تو خبر میدهد .پیس ححیرت

شمشیر را تکان داد و فرمود :آیا ححرت زهرا

تو را از خون فرد پلیید پیاک

نکرد؟ پس خدا شمشیر را به سخن آورد و گفت :آری ،ولی تو بیه وسییله مین ،کسیی
مبغوضتر از عمر بن عبدودّ نزد فرشتگان را نکشتی .پس پروردگارم به من فرمان داد و
من این نقطه از خون او را نوشیدم و آن بهره من از اوست ،پس مرا روزی از غال

در

نمیآوری ،مگر اینکه فرشتگان آن را ببینند و بر تو درود بفرسیتند (راونید -215 /1 ،
 ، 21۶مجلسی .)250-249 /20 ،عاملی درباره این رواییت میینویسید« :میا دلیلیی کیه
لحت این روایت را اثبات یا نفی کند ،نداریم و هنگامی که فهم برخی از روایات بر ما
سخت میشود باید علم آن را به اهل آن واگیذار کنییم [و آن را میردود نشیماریم] تیا
زمانی که آن با اسا

عقیده برخورد نکرده و بر ضوابط و مبانی عمومی بحیث علمیی

تأثیر نکند» (عاملی ،الصحیح .)155 /11 ،البته رواییت فیوق در منیابع قیدیمی تنهیا در
یک از منابع قدیمی دیگر نیامده است ولی عاملی به این مسئله توجهی نمیکنید و هیر
می پذیرد حتی اگر آن روایت مرسل باشد .شایان ذکر است که وی کرامیات علیی
معجزه نامیده و در بحث معجزههای پیامبر

مینویسد« :معجزههای علی

از جا کندنِ درِ خیبر و معجزههای دیگر ،معجزههای پیامبر

را

از قبییل

و از دالئل لحت نبوت

اوست» (همو.)119 /27 ،
-5استفاده کالمی از روایات تاریخی

استفاده کالمی از روایات تاریخی در ضمن ارزیابی آنهیا ،یکیی از روشهیای راییج
عاملی در الرحیح است .به عنوان نمونه در روایات مربوط به جنگ خیبر آمده است که
پیامبر

به علی

فرمود« :با آنان [یهود] جنگ کن تا اینکه به «ال اله اال اهلل» گیواهی

معیارسنجی باورهای کالمی در ارزیابی روایات تاریخی....

گونه روایتی که فحیلتی از فحایل اهل بیت

و به وییژه امیام علیی

را بییان کنید
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«الخرائج و الجرائح» راوندی (متوفی  )573آمده است و ظاهرا غیر از آن منبیع در هییچ

دهند» (حلبی .)54 /3 ،عاملی درباره این روایت مینویسد« :این مطلیب اشیاره دارد بیر
آنان به اینکه عُزیر پسر خداست و اعتقاد به جسم بودن خیدا و نظیایر اینهیا» (عیاملی،
الصحیح.)247 /17 ،
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اینکه توحید یهود آلوده به شرک یا معانی دیگر منافی حقیقت توحید است ،مانند اعتقاد

نتیجه

تردیدی نیست که روش عاملی در نقد و ارزیابی روایات تاریخی ،روشی ویژه است،
زیرا او آن است تا متونی را که در باره سخن معصوم

یا اعمال و دستورات

سیخن

میگوید از تحریف و اضافاتی که در آن وارد شده ،پاک سازد .در ایین روش مییتیوان
نقد تاریخی با محک کالم را قاعدهمند کرد و بر اسا

آن از اینکه هر محققیی تیأثرات

مذهبی و پی فرضهای خود را بهکار گیرد ،مانع کرد .با این حال آیا میتیوان همیشیه
مبانی کالمی را در تفسیر تاریخ ،الل قرار داد و بر اسا
در این می ان عصر تاریخی و فهم عر
می کند؟ در پاسخ به این پرس

آن ظاهر را تأویل کیرد و ییا

زمان وقوع حادثه نیز بیه تحلییل حادثیه کمیک

چند نکته قابل توجه است .یکی چگونگی اثبات نظریه

کالمی است .به این معنا که این نظریه بر اسا

چه پایه عقیده و نظریهای کالمی ثابیت

تردیدی در آن نبوده ،یا الل مسلم عقلی بر آن اقامه شده است .در این لورت نظرییه
کالمی تا محدوده همان دلیل قابل استناد است ،به ویژه اگر پشتوانه آن دلیل عقلی باشد.
چه دلیل لبّی قلمرو دارد و محدود به قدر متیقن است .در این لورت ظاهر نصوص با
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

معیار کالمی قابل استناد است .مواردی که عاملی از این دسته استفاده می کند ،تردیدی
در آن نخواهد بود .اما اگر مبنای کالمی متکی به خبر واحد و ظنی الصدور است ،و در
میان آرای یک فرقه در برابر نظریات دیگر است ،در آن لورت نمیتوانید بیه سیادگی
حادثه تاریخی را نفی کرد ،و در تفسیر و تاریخ لورت قصه را تغییر داد هر چنید کیه
خبر تاریخی هم به سادگی قابل قبول نخواهد بیود و نیازمنید شیواهد و قیرائن اسیت.
نکته ای که در تحلیل کالمی در برخی از داستان ها در روش عاملی مطرح گردیده ،ایین
پرس

را به وجود آورده که قبول آن چه مشیکل اعتقیادی را بیه وجیود آورده و نقید
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شده ،مثال به لریح قرآن ثابت شده ،یا با روایات متواتر از معصیومین

نقیل شیده و

تاریخی این داستان چه اهمیتی دارد ،آیا این داستان را می توان با چنیین معیارهیایی رد
کرد و آیا پذیرش آن جدا از برخی فحیلتتراشی کیه مییتوانید فحییلت نباشید ،چیه
124

نیست که هر مفسر تاریخی مانند هر مفسر متن ،دارای پی فیرض هیایی اسیت و ایین
پی فرضها تأثیرگذار در فهم متون است .از جمله این پی فرضها ،نوع جبههگیری و
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مشکلی ایجاد میکند؟ نکته دیگر نسبت گیری میان تاریخ و علم کیالم اسیت .تردییدی

شخصیت تحلیل گر و یا ذهنیت وی نسبت به حادثه تاریخی است ،مثل داستان غار و یا
در غزوات پیامبر (مثل غزوه بنی قریظه) که مشکل از منقوالتی اسیت کیه بیه لیورت
ظنون متراکم در ذهن بسیاری از مورخان قرار گرفته و کمتیر مفسیر تیاریخی بیه خیود
اجازه تردید در آنها را میدهد ،یا برخی مسائل فقهی است که کمتر مفسر آن را با نگیاه
فقهی می سنجد و حکم شکل کالمی گرفته است ،مانند متعه ،رجم ،احکیام ولید الزنیا،
شهادت و قحاوت زن و مسائلی از این قبیل ،یا جنبه فحیلتتراشی پیدا کردهاسیت .در
کتاب عاملی از این دست پی فرضها زیاد دیده میشودکه چندان ارتباطی با باورهای
مسلم کالمی ندارد.

معیارسنجی باورهای کالمی در ارزیابی روایات تاریخی....
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منابع

ی ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،تحقییق محمید عبید القیادر عطیا ،الطبعیه االولیى،
بیروت ،دار الکتب العلمیه1410 ،ق1990/م.
ی ابن هشام ،عبد الملک ،السیرة النبویه ،تحقیق :مصطفى السقا و ابراهیم األبیار و عبید
الحفیظ شلبى ،بیروت ،دارالمعرفه ،بی تا.
ی امینی نجفی ،عبد الحسین احمد ،الغدیر فی الکتا و السنّه و األد  ،قم ،مرکیز الغیدیر
للدراسات اسسالمیه 141۶ ،ق.
ی ایجى ،میر سید شریف ،شرح المواقف ،تصحیح :بدر الدین نعسانی ،الطبعه االولى ،قم،
الشریف الرضی 1325 ،ق.
ی بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الرحیح ،بیروت ،دار الفکر1981 ،م.
دار المعرفه1400 ،ق.
ی حلی ،حسن بن یوسف ،تذکرة الفقهراء(ط.ج) ،الطبعه االولی ،قیم ،مؤسسیه آل البییت،
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

1414ق.
ی دیار بکری ،حسین ،تاریخ الخمیس فی احوا أنفس النفیس ،بیروت ،دار الصادر ،بی تا.
ی راوند  ،قطب الدین ،الخرائج و الجررائح ،قیم ،مؤسسیه امیام مهید

1409 ،ق3( ،

جلد).
ی سبحانی ،جعفر ،الهیات ،قم ،المرکز العالمی للدراسات االسالمیه ،بی تا.
ی لالحى شامى ،محمد بن یوسف ،سبل الهدی و الرشاد فى سریره یرر العبراد ،تحقییق:
عادل احمد عبد الموجود و على محمد معوض ،الطبعه االولیى ،بییروت ،دار الکتیب
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ی حلبی ،علی بن ابراهیم ،السیرة الحلبیه (انسان العیون فی سیره األمی المأمون) ،بییروت،

العلمیه1414 ،ق1993/م.
ی طبرسی ،فحل بن حسن ،مجمعالبیان فی تفسیر القررآن ،الطبعیه الثالثیه ،تهیران ،نالیر

12۶

ی عاملی ،سید جعفر مرتحی ،الرحیح م سیره النبی األعظم
الحدیث 142۶ ،ق35( ،جلد).

 ،الطبعه االولی ،قم ،دار
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خسرو1372 ،ش.

ی عاملی ،سید جعفر مرتحی« ،مصاحبه با آیینه پژوه » ،آیینه پژوه  ،شماره  ،5سیال
اول ،بهمن 13۶9ش.
ی عاملی ،سید جعفر مرتحی« ،مصاحبه با فروغ وحدت»،فصلنامهی آموزشی و پژوهشی
دانشگاه مذاهب اسالمی ،سال اول ،پاییز 1385ش.
ی قمی ،علی بن إبراهیم ،تفسیر القمی ،الطبعه الثالثه ،قم ،مؤسسه دارالکتاب1404 ،ق.
ی مجلسی ،محمد باقر ،بحار األنوار الجامعه لدرر أ بار األئمه األسهرار ،بییروت ،مؤسسیه
الوفا 1404 ،ق.
ی مفید ،محمد بن نعمان ،عدم سهو النبی ،الطبعه االولیی ،قیم ،المیؤتمر العیالمی للشییخ
المفید 1413 ،ق.
ی واقدی ،محمد بن عمر ،کتا المغاز  ،تحقیق :مارسدن جونس ،الطبعه الثالثه ،بیروت،

معیارسنجی باورهای کالمی در ارزیابی روایات تاریخی....
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مؤسسه األعلمى1409 ،ق1989/م.
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