انديشههای حاكم بر تاريخنگاری شيخ مفيد
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چكيده
شيخ مفيد برای نقل و بررسی گزارشهای تاارخ ی ،مالكهاا و مييارهااخی را در نظار
داشته است .همين موضوع سبب شده که در برخی موارد سبك اخشان با مورخان دخگر،
تفاوت بسياری داشته باشد .امانتداری در نقل حوادث و گزارشهاای تاارخ ی ،رعاخات
اعتدال و انصاف در نقل حوادث ،جاخگااه ضاااوت و داوری عقالنای در پايخرش خاا رد
گزارشهای تارخ ی ،تأثير اصول عقاخد در تارخخنگاری ،تقيّاه و حادود توجاه باه رن در
تارخخنگاری و نقد و بررسی رواخات و احادخث از جمله مالكهاخی است که شايخ مفياد
در رثار و بررسیهای تارخ ی خود بدان توجه داشته و تالش کرده است با رعاخات اخان
مالكها به بررسی گزارشهای تارخ ی بپاردازد .رعاخات اخان مالكهاا نشاان دهدادۀ
اندخشههای حاکم بر تارخخنگاری شيخ مفيد است .در اخن نوشتار ،اخن اندخشهها و برخای
موارد کاربرد رن در رثار شيخ مفيد با تفصيل بيشتری بيان شده است.
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394
صفحات 45 - 25

مطالعه در زمينه تاریخ ـ بهویژه تاریخ اسالم و تحليل وقایع تاریخی ـ باید با استفاده
از منابع تاریخی كهن صورت گيرد .بر این اساس ،صرفنظر از اسـتنناهایی كـه ووـود
دارد و با در نظر گرفتن معيارهایی كه به منبع مورد استفاده اعتبار میبخشد ،باید اذعـان
داشت هرچه منبع مورد استفاده در مطالعات تاریخی به زمان وقوع حـواد

نددیـ تر

باشد ،از اتقان و درستی بيشتری برخوردار است .این مهم نباید ما را به اشـتباه انـدازد و
سبب شود هر گدارش تاریخی دست اول و كهنی را به آسـانی بذـذیریم؛ بـهویژه آنكـه
گدارشهای تاریخی بسياری ووود دارند كه اسباب و عوامل مختلفی در دگرگون نشان
دادن آنها دخالت كرده و اعتماد بر این گدارشهای تاریخی را دشوار نمودهاند.
به سبب همين دشواریهاست كه ارزش تالشهای عالمان كمنظيـر و بدرگـی چـون
شيخ مفيد نمایان میشود .شيخ مفيد در اواخر قرن چهارم و ابتدای قرن پنجم با تـالش
و تبحری ستودنی كوشيد با نگارش چند اثر تاریخی تـا حـدودی راه شـناخت درسـت
حواد

تاریخی را هموار نماید و در این مسير توانست نقشی بسدا ایفا كند.

البته هرچند شيخ مفيد هر گاه به بررسی موضوعاتی از تاریخ اسالم پرداخته ،به مانند
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

دیگر موضوعات ،بسيار خوب و ماهرانـه وارد شـده و بـه تبيـين زوایـای گونـاگون آن
موضوع همت گماشته است؛ اما این ویژگی نباید باعث شود شيخ مفيـد را یـ

مـور

بدانيم ،بلكه بيشترین تبلور دانـش وی در زمينـه كـالم و فقـه اسـت .بـه بيـانی دیگـر،
اندیشهای كه بر آثار وی حاكم بوده و بر آنها سـایه افكنـده اسـت ،تفكـرات كالمـی و
اعتقادی او و قوت و استحكام این اندیشههاست و از اینروست كه تعداد محـدودی از
نوشتههای وی به موضوعات تاریخی اختصاص یافته است .با ایـن حـال ،چـون شـيخ
مفيد با نگاهی متفاوت از دیگران به نگارش و نقد و بررسی مباحث تـاریخی پرداختـه،
توانسته است زوایای پنهانی از تاریخ اسالم را واكاوی كند .این ویژگی شـيخ مفيـد بـه
سبب آن است كه وی هر گدارشی را به سادگی نذذیرفته ،بلكه آن را با مالكهای خـود
نقادی كرده است .نوشتار حاضر ،در نظر دارد مالكها و معيارهای مورد نظر شيخ مفيد
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را در مباحث تاریخی مطرح كند و با مراوعـه بـه آثـار وی ،ميـدان پایبنـدیاش را بـه
رعایت این مالكها بازگو نماید .البته مالكهایی كه بـه آنهـا اشـاره میشـود مهمتـرین
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مقدمه

دقيقتر بتوان به معيارهای دیگری دست یافت و ميدان رعایت آنها را نيـد مـورد مداقـه
قرار داد .به هر روی ،مالكهایی كه در اینوا بيان میشود بدین قرارند:
 .1امانتداری در نقل حوادث و گزارشهای تاريخی

از ومله امتيازات بروسته شيخ مفيد در نگارشهایش ،امانـتداری در نقـل سـخنان
افراد یا گدارشهای تاریخی است .وی با آنكه با احترام بسياری از امامان یـاد میكنـد،
اما در مواردی كه از سخنان افراد به عنوان شاهدی برای اثبات مدعا یا اسـتدللش بهـره
میووید ،میكوشد آن سخن را به همان شـكل كـه صـادر شـده بيـان كنـد .از ایـنرو
برخالف ميل باطنی خود حتی اگر سخنی محتـوایی نامناسـب و خـالف شـان

امامـان

داشته باشد آن را تغيير نداده ،به همان صورت نقل میكند .به عنوان نمونه ،میتـوان بـه
سخنان عبداهلل بن زبير در آغاز ونگ ومل اشاره كرد .او برای ترغيب مردم به ونگ بـا
اميرالمؤمنين برای آنان خطبهای خواند كه سرتاسر اهانت و بیادبی نسبت بـه سـاحت
مقدس آن حضرت است .شيخ مفيد ،با لحاظ امانتداری ،سخنان ابنزبيـر را بـه همـان
شكل در كتاب خودآورده است (مفيد 1413 ،د.)326 :
كشــته شــدن عنمــان آورده اســت و بــا آنكــه ســخن او ومالت ـی نامناســب همنــون
تناقضگویی نسبت به آن حضرت را دربر دارد ،شيخ مفيد دقيقاً سخن او را نقـل كـرده
است (همو.)205 :
همننين شيخ مفيد در وایی دیگر ،خطبهای را كه عبيداهلل بن زیاد برای مـردم كوفـه
خواند و در خالل آن نسبت به مسلم بن عقيل هتاكی و بیادبی كرد ،به همـان شـكل و
بدون تغيير آورده است (مفيد 1413 ،ـ الف :ج.)56 ،2
البته برای این موضوع ،موارد بسياری در آثار شيخ مفيد ووود دارد كـه بـه اختصـار

اندیشههای حاكم بر تاریخنگاری شيخ مفيد

وی در موردی دیگـر نظـر «وـاح » را دربـاره اميرالمـؤمنين و ارتبـا ایشـان بـا

بيان شد.
 .2رعايت اعتدال و انصاف در نقل حوادث

همانگونه كه وانبداری و تعصب ناروا برای نویسندگان و دانشـمندان یـ

عيـب و
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مواردی است كه با مطالعه و بررسی آثار او به دست آمدهاند .چهبسا با تحقيق و بررسی

(نصار )107 :1366 ،ـ بیگمان نقطه مقابل آن ،یعنی رعایت اعتدال و انصاف ی

امتياز

خواهد بود و این ویژگی همان چيدی اسـت كـه در فعاليتهـای علمـی و اوتمـاعی و
بهویژه در نوشتهها و تاليفات شيخ مفيد مورد تووه ایشان بوده است.
شيخ مفيد با آنكه محـور فعاليتهـای خـویش را اثبـات امامـت امامـان معصـوم و
حقانيت ایشان قرار داده بود ،اما هيچگاه در ورطه افرا تعصبآميد در اظهار محبت بـه
امامان قرار نگرفت و حتی كسانی را كه در ایـن زمينـه زیـادهروی كردهانـد و بـيش از
اندازه لزم ،نسبت به امامان اظهار عالقه كردهاند و برای آنان دروات و مقاماتی ناروا و
فوقالعاده برشمردهاند 1را به شدت نكوهش كرده اسـت (مفيـد 1413 ،ج131 :؛ همـو،
 1413ب .)67 :شاید یكی از دلیلی كه ایشان بخشی از نوشتههای خود را بـه موضـوع
غلو و غاليان اختصاص داده نيد همين باشد (همو 1413 ،ج.)136 - 131 :
البته ممكن است عدهای بخواهند به سـبب برخـی آرای شـيخ مفيـد ،ماننـد برتـری
امامان بر پيامبران پيشين بهود رسول خدا( همو 1413 ،ب )70 :یا معلم بودن

امامـان

برای بشر (همو )65 :و یا مطالبی از این دست ،وی را به غلو متهم كنند ،اما با تووه بـه
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

اینكه ایشان درباره همه دیدگاههای خـویش از اسـتدللهایی مناسـب و اسـتوار بهـره
گرفته است ،این اتهام نمیتواند بجا باشد .از این گذشته ،ایشان در موارد دیگری از آثار
خود به گونهای از غلو و مبالغه درباره امامان معصوم سخن گفته است كه حتی غاليـان
را به عنوان واهالن و كافران معرفی كرده (همـو 1413 ،ج )131 :و از آنـان بـه سـبب
داشتن برخی اعتقادات ،به عنوان كسانی كه نسبت به معانی امور بينش نداشته و حقيقت
كالم را درك نمیكنند یاد كرده است.
افدون بر این ،نوشتههای شيخ مفيد بهترین شاهد بر نادرستی این اتهـام اسـت؛ زیـرا
وی حتی در بخشی از دیدگاههای خود ،نظری متفاوت از برخـی عالمـان شـيعه داشـته
است .در اینباره به عنوان نمونه میتوان به دیدگاه ایشان درباره شهادت ائمـه یـا علـم
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امام اشاره كرد.
 .1این افراد را در اصطالح ،غالت میگویند؛ یعنی كسانی كه درباره امامان غلو میكردند.
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آفت به شمار میآید ـ چنانكه ابنخلدون آن را یكی از علل گمراهی مورخـان میدانـد

نوشتههای خود آن را در نظر داشته ،در چندین مورد نيد بر رعایت انصاف تاكيد كـرده
است .از آن ومله میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
درباره عوامل آغاز ونگ ومل و تالش اميرالمؤمنين علی بـرای پيشگيـری از ایـن
رویداد ،پس از نقل حوادثی كه به ونگ ومل انجاميد میگوید:
این موضوع چيدی است كه سخن گفتن با مخالفان درباره آن ود با انصـاف و
آگاهی از روایات مربوطه و ...نيكو نيست.

(مفيد 1413 ،د)136 :

یا درباره عوامل شورش مردم بر ضد عنمان ،از روایـات اهلسـنت اسـتفاده كـرده و
تاكيد میكند كه روایت را از راوی منسوب به اهلسنت و مخـالف شـيعه آورده اسـت
(همو.)137 :
وی درباره بيعتشكنی طلحه و زبير و خروج نيرنگآميدشان به طرف مكه بـه بهانـه
انجام عمره ،با استفاده از گدارشهای تاریخی ،ضمن اثبات ایـن موضـوع تاكيـد كـرده
است كه هر كس از روی انصاف و تدبر به گدارشهای تاریخی بنگرد ،به نتيجـهای كـه
ما بدان دست یافتيم خواهد رسيد (همو.)168 :
روایات از سوی ایشان میتوان دید .ایشان در بسياری از مـوارد بـرای اثبـات نظریـات
خود از روایات اهلسنت استفاده كرده است كه گرچـه میتوانـد از بـاب الـدام خصـم
باشد ،اما به هر حال نشان دهنده انصاف ایشان نيد هست؛ چنانكه به همـين سـبب وی
نيد چون به این موضوع و اهميت آن تووه داشته است ،در برخی مـوارد بـر آن تاكيـد
كرده و میگوید:
این روایات ،اندكی از روایتهای درست درباره كشته شدن طلحه است كـه از
طریق اهلسنت رسيده و سندهایش از درستترین سندهاست.

(همو)386 :

اندیشههای حاكم بر تاریخنگاری شيخ مفيد

یك ـی از بهتــرین نشــانههای رعایــت انصــاف از وانــب شــيخ مفيــد را در گــدینش

همننين پس از اتمام مباحث اصلی «كتاب الجمل» مینویسد:
اینها پارهای از روایات مربو به ونگ بصره (ونگ ومل) و سـبب ر دادن
آن و گفتار صاحبنظران درباره حكم آن بود كه ما به صورت كوتاه آوردیـم و
روایات را از عامه (اهلسنت) نقل كردیم ،نه خاصه (شيعه) و آنچه كـه شـيعه
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رعایت انصاف چنان مورد تووـه شـيخ مفيـد بـوده اسـت كـه افـدون بـر آنكـه در

چنانكه پيداست اگرچه شيخ مفيد تنها در پارهای موارد تصریح كرده كـه روایـات را
از قول اهلسنت آورده است ،اما از این سخن برمیآید كه حجم بيشتری از گدارشهای
این كتاب بر مبنای روایات اهلسنت است.
 .3جايگاه قضاوت و داوری عقالنی در آثار شيخ مفيد

مطالعه

اگرچه عقل به عنوان دليل و حجت باطنی انسان معرفی شده است ،اما با ی

و بررسی كوتاه در آثار و فعاليتهای علمی دانشمندان اسالمی به آسانی درمییابيم كـه
عقل در نگاه همگان و بهویژه در نظر همه عالمان دینـی ،وایگـاهی یكسـان نـدارد .بـه
همين نسبت ،ميدان بهرهمند شدن از كاربرد عقل و دخالت دادن آن در حل مشكالت و
تحليل حواد

نيد به ی

در ميان عالمان ی

اندازه نبوده است .این تفاوت نگرش در كاربرد عقـل نـهتنها

نسل با نسلهای دیگر ،بلكه چهبسا در ميـان عالمـان یـ

حتی در بين دو شاگردِ ی

نسـل و

استاد یا در ميان شاگرد و استادش ووود داشته است.

برای منال ،در حالی كه شيخ صدوق ـ یكی از استادان شيخ مفيد ـ به شدت به اخبار
و آثار متكی و پایبند بوده ،در مقابل ،به دخالت دادن عقل در بهرهمند شدن از این آثار
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

چندان تووهی نداشته است؛ اما شيخ مفيد در معرفت آدمـی و برداشـت از ایـن آثـار و
اخبار و گدینش آنها برای عقل ،نقشی پررنگ در نظر گرفته است و این تووه به نقـش
عقل نهتنها در آثار كالمی ،بلكه در بسياری از نوشتههای دیگر ایشان نيد موج میزند.
اساساً بسياری از نظریات شيخ مفيد بر پایه پذیرش عقل و عدم آن استوار است و از
اینروست كه به عدم تعقل و تدبر اهـل حـدیث در روایـات خـرده گرفتـه و حتـی از
استادش شيخ صدوق به سبب پيروی از این روش انتقاد كرده است و از همين رهگذر،
قول به فرشته بودن لوح و قلم (همـو 1413 ،الـف ،)102 :نـدول دفعـی قـرآن (همـو)،
موضوع تحابط كه حشـویه 1بـه آن اعتقـاد دارنـد (مفيـد 1413 ،ج ،)93 :اتحـاد اقـانيم
 .1حشویه در اسالم لقبی تحقيرآميد است كه بعضى از متكلمان مسلمان ماننـد «معتدلـه» ،بـه «اصـحاب
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حدیث» دادند؛ زیرا اصحاب حدیث غالباً به تجسـم و تشـبيه خداونـد اعتقـاد داشـتند .دیگـر آنكـه
حشویه را از آنرو به این لقب خواندند كه احادیث نقل شده از رسول خدا كـه سـندی نداشـتند را
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درباره انكار آن نقل كرده است نياوردیم.

(همو)423 :

آن نمیپذیرد.
البته ممكن است در بسياری از موارد حدینی به ود نامعقول بودن ،مشكل روـالی و
سندی و مانند آن نيد داشته باشد؛ اما شيخ مفيد پيش از پرداختن به هـر مـالك دیگـری
احادیث را از نظر عقل میسنجد و در صورت سازگار بودن با اصول عقالنی بـه دنبـال
بررسی حدیث از زوایای دیگر میرود واز این روست كه با قاطعيت اعالم میكند:
اگر ما حدینی را مخالف احكام عقل یافتيم آن را رها میكنيم.

(همو)149 :

گفتنی اسـت شـيخ مفيـد ،پایـههای نظریـه خـود را اصـول پذیرفتـه شـده و دلیـل
خدشهناپذیر معرفی كرده و برای توويه ترك این احادیـث ،بـه داوری قـرآن و اومـاع
امامان استناد نموده است (همو) .وی چنان به قضاوت عقـل اعتمـاد دارد كـه آن را در
كنار قرآن ،معيار تشخيص و درستی و نادرستی احادیث برمیشمارد (همو.)146 :
نكته قابل تامل آنكه با تووه به این اعتماد شيخ مفيد به عقل و دیدگاه روشن ایشان
نسبت به بهرهمند شدن از عقل ،برخی خواستهاند با استناد به پارهای از سخنانش ،دایـره
كاربرد عقل را از نظر ایشان محدود معرفی نمایند و چنان قلمـداد كننـد كـه وی بـرای
میوسته است و هرگد به آن به عنوان ی

دليل فقهـی در كنـار قـرآن و سـنت عقيـده

نداشته است (فيض)43 :1372 ،؛ در حالی كه از عبارتها و سخنان شيخ مفيد به آسانی
میتوان دریافت كه ایشان بيش از این به نقش عقل تووه داشته است؛ چرا كه وی برای
تخصيص عمومات در ادله استنبا احكام شرعی ـ همننانكه قرآن را مُخَصِّص میداند
ـ عقل را نيد در كنار قرآن به عنوان مُخَصِّص عمومات معرفی میكند .البته ایشان بـرای
این اندازه ميدان دادن به عقل دليل دارد .اگر او دليل عقل را میپذیرد ،به سبب آن است
كه عقل را عامل رسيدن به علم و عمل میداند؛ همننانكه اگر حجيـت خبـر واحـد را

اندیشههای حاكم بر تاریخنگاری شيخ مفيد

كارایی عقل ،ارزشی اندك قائل بوده و از عقل ،تنها بـرای فهـم نصـوص شـرعی بهـره

نمیپذیرد ،درست بدان سبب است كه از نظر ایشان خبر واحد برای رسيدن بـه علـم و
بدون تحقيق در كالم خود وارد كردند و همۀ آنـان قائـل بـه وبـر و تشـبيه بودنـد (نـ  :مشـكور،
.)159 :372
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مسيحيان (همو) و بسياری از اعتقادات باطل و نادرست دیگر را به سبب نامعقول بودن

عاملِ دليلِ عقلی ،عرف یا اوماعِ بدون مخالف تایيد كند ،آن را حجت میدانـد (همـو:
 .)29والب اینواست كه با همۀ مخالفت شيخ مفيد با خبر واحد كه حتی دراینباره از
انتقاد به استادش شـيخ صـدوق نمیگـذرد ،امـا در صـورت تایيـد كـردن عقـل ،آن را
میپذیرد (همو) .شيخ مفيد در استفاده از عقل تا آنوا پيش میرود كه در دوران غيبـت
حضرت ولی عصر كه مسلمانان و بهویژه شيعيان به امام معصوم دسترسـی ندارنـد ،در
صورت نبودن نص شرعی ،حكم عقل را قابل استناد میداند؛ چنانكه در حـل اخـتالف
دعاوی نيد داوری عقل را نافذ و مؤثر میشمارد (همو) و در اصلِ اثبات امامت نيد عقل
را دليل میداند (مفيد 1413 ،و.)42 :
از همينرو ،وی در اثبات بسياری از آرای خود حتی دربـاره پـاداش و كيفـر كـردار
آدميان ،اینكه واودانه بودن در آتش به كفار اختصاص دارد (همـو 1413 ،ج ،)97 :نيـد
باطل بودن حبط عمل انسان (همـو 1413 ،ح )216 :و بسـياری موضـوعات دیگـر ،بـه
براهين عقلی تمس

وسته است كه اشاره بـه همـه ایـن مـوارد ،خـود كتـابی مفصـل

میطلبد .در اینوا تنها به ذكر چند نمونه از كاربرد عقل و نقش آن در تحليـل مباحـث
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

تاریخی ـ كه مورد تووه شيخ مفيد بوده است ـ بسنده میشود:
ـ در فتح مكه ،رسول خدا پرچم را به سعد بن عباده سـذرد كـه پيشـاپيش دیگـران
وارد مكه شود .پس از آنكه از سعد ،ی

تندروی مشاهده شد ،رسول خدا پرچم را از

او گرفت و به اميرالمؤمنين سذرد و ایشان از وانب پيامبر مامور این كـار شـد .شـيخ
مفيد پس از نقل این واقعه با استدللی عقالنی میگوید:
اگر در این حادثه كسی ود اميرالمؤمنين شایستگی ایـن ماموریـت را داشـت
حتماً پيامبر این كار را به او میسذرد.

(مفيد 1413 ،الف :ج)61 ،1

ـ در بحنی دیگر ،درباره وبران كاستیها و كمكاریهای دیگران در ونگ خيبر و آن
سخن مشهور پيامبر كه فرمود« :فردا این پرچم را به كسـی خـواهم سـذرد كـه خـدا و
رسولش او را دوست دارند و او نيـد خـدا و رسـولش را دوسـت دارد ».و نيـد دربـاره
32

سذردن پرچم در روز بعد به اميرالمؤمنين میگوید:
فحوای سخن رسول خدا حاكی از آن است كه آنان كه از ونـگ گریختنـد از
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عمل كافی نيست (كراوكی :1405 ،ج .)23 ،2از اینرو اگر خبر واحـد را یكـی از سـه

و این وبران كاستیها از وانب آن حضرت دللت بر یگانه بـودن ایشـان دارد.
(همو)64 :

ـ در وایی دیگر پس از برشمردن برخی از امتيازات اميرالمؤمنين میگوید:
 ...و مانند آنچه برشمردیم بسيار است ...و آنچه ذكر كردیم در هـدفی كـه در
نظر داریم برای صاحبان خرد كافی است.

(همو)66 :

ـ در سخنی دیگر پس از گدارش نبرد حُنين میگوید:
اكنون به برتریهای اميرالمؤمنين در این نبرد بنگر و درباره آن تامل كـن و در
مورد آن بيندیش؛ خواهی دید كه آن حضرت...

(همو)149 :

ـ وی در نگارش نبرد تبوك نيد درباره وانشـينی اميرالمـؤمنين در مدینـه بـه وـای
پيامبر با تحليلی عقالنی میگوید:
اینكه پيامبر آن حضرت را وانشين خود قـرار داد ،بـدان سـبب بـود كـه بـه
پليدی مقاصد اعراب و بسياری از اهـل مكـه و ...پـی بـرده بـود كـه آنـان در
كميناند كه در نبودن پيامبر بر مدینه دست یابند.

ر داده در خالل ونگ تبوك ،حدیث مندلت را

مطرح كرده و با استدللی عقالنی میگوید:
اگر خداوند چنين میدید كه پيامبرش در این غدوه به نبـرد و امـداد نيـاز دارد
هيچگاه به ایشان اوازه نمیداد اميرالمؤمنين را در شـهر وانشـين خـود قـرار
دهد.

(همو)158 :

در حقيقــت شــيخ مفيــد میخواهــد بگویــد :چــون خداونــد میدانســت در تبــوك،
درگيری ر نخواهد داد ،به پيامبر اوازه داد اميرالمؤمنين را به وای خـود در مدینـه
بگذارد.

اندیشههای حاكم بر تاریخنگاری شيخ مفيد

ـ همننين پس از اشاره به حواد

(همو)155 :

شيخ مفيد در مباحث مربو به شورش مسلمانان بر ضـد عنمـان نيـد پـس از آنكـه
برای اثبات نقش نداشتن اميرالمؤمنين در این حواد  ،دلیلی متعـدد بيـان میكنـد ،از
داوری عقل درباره گدارشهای گوناگون چنين سخن گفته است:
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ایـــن امتيـــازی كـــه پيـــامبر بـــرای اميرالمـــؤمنين برشـــمرد بيرونانـــد...

خردمند پوشيده است؟

(همو 1413 ،د)142 :

وی در ادامه همين خبر درباره حركتی كه طلحه و زبير انجام دادند تا آنكه به كشـته
شدن عنمان و حواد

پس از آن انجاميد میگوید:

آیا هيچ عاقلی تردید دارد در عملی كه طلحه و زبير مرتكب شدند و عنمـان را
محاصره كردند تا آنكه وی كشته شد و سـذس اميرالمـؤمنين را در ایـن كـار
متهم نمودند و خود را از آنچه انجام داده بودند مبرا دانستند؟

(همو)

در دیدگاه شيخ مفيد ،نقش عقل چنان اهميت داشت كـه بـه اشـارههای پراكنـده در

نوشتههایش درباره عقل اكتفا نكرده و كتابی مستقل بـا نـام قضية العقليعا يیالألفقيلع
نگاشته است (نجاشی401 :1407 ،؛ طهرانی :1406 ،ج.)155 ،17
 .4تأثير اصول عقايد در تاريخنگاری شيخ مفيد

از ومله باورهای رایج در ميان اندیشهوران و دانشآموختگان ،بهویژه اهل قلـم ایـن
است كه آثار علمی دانشمندان و بهخصوص نویسندگان ،برآمده از باورهـا ،انگيدههـا و
عواملی است كه بين نویسنده و نوشتههایش ،نوعی تناسب و ارتبا برقرار كرده اسـت.
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

همين نوع ارتبا است كه حتی اگر نگارنـده بـه هيچیـ
اشارهای نكرده باشد ،به انسان كم

از ایـن اعتقـادات و اهـداف

میكند بتواند از نوشتهها بـه باورهـا و انگيدههـای

پيدا و پنهان بسياری از نویسندگان پی ببرد .طبيعی است یكـی از عوامـل تاثيرگـذار بـر
اندیشۀ نگارنده ،چگونگی برخورداری از علوم و فنون مختلف و بهویژه تسلط و آگاهی
دامنهدار نسبت به زوایای گوناگون آن علوم یا ی

رشته علمی است.

شيخ مفيد نيد به عنوان اندیشهوری آگاه و دانشمندی متبحر ،از ایـن قـانون مسـتننی
نيست و با تووه به علوم گوناگونی كه ایشان در بيشتر آنها مهـارت و تخصـص داشـته
است ،بسيار طبيعی مینماید كه وهتگيری گفتهها و نوشتههایش تحت تاثير این علوم
واقع شده باشد.
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از اینروست كه با مطالعه و بررسی آثار شيخ مفيد به آسانی میتوان دریافت با آنكه
ایشان در علوم مختلف كالم ،فقه ،اصول ،حدیث ،روال ،ادبيـات و ...تخصـص داشـته
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آیا مبرا بودن اميرالمؤمنين در آنچه پيمانشكنان وی را به آن متهم كردنـد بـر

دارد و حتی در گدینش و بيان برخی موضوعات فقهی نيد همان باورهای شـيعی را بـه
خوبی مدنظر داشته است .برای نمونـه ،میتـوان از ارائـه مطالـب فقهـی یـا اختصـاص
رسالهای فقهی برای موضوع متعه یا وووب مسح برپا (نه بر ووراب یـا كفـش) ـ كـه
برخالف نظر برخی فرقههای اسالمی دیگر ،از اعتقادات ویژۀ شيعيان است ـ نام برد.
در ميان آثار شيخ مفيد ،نوشتههای تاریخی ،بيش از موضوعات دیگر تحت تاثير علم
كالم واقع شدهاند و باید گفت بيشترِ نوشتههای تاریخی وی رنگ كالمـی دارد و حتـی
اگر این سيطرۀ تاثير علم كالم به صورت آشكار در مباحث تاریخی ایشان نمایان نباشد،
دستكم میتوان ادعا كرد انگيدۀ اساسی وی برای گدینش و ارائۀ گدارشهای تاریخی،
اثبات یا وانبداری از اعتقادات شيعه بهویژه در دایرۀ مباحث مربو به امامت و حقانيت
امامان البته به شكلی كامالً منطقی و مستدل بوده است.
مهم این است كه شيخ مفيد برای اثبات دیدگاههای خویش بهویژه درباره موضوعات
یادشده ،تنها به احادیث شيعيان استدلل نكرده و در بسياری از موارد ،روایات اهلسنت
را نيد از نظر دور نداشته است.
افدون بر این ،از چگونگی انتخاب موضوعات و نام برخی آثـار شـيخ مفيـد نيـد بـه
لةملناأبیطلعب» ،لعنصرةاعسةّدالعقترةافیاحربالعبصرة و رسلع افیامقنیالعموعی در
بحث مربو به حدیث شریف رسول خدا در غدیر خم كه فرمود« :مـن كنـت مـوله
فهذا علی موله» یاد كرد.
البته در آثار شيخ مفيد ،مواردی بسيار نادر مووود است كه بـه موضـوعات تـاریخی

مسيلرالعييةق
مربو میشود و از دایره این تاثير علم كالم نيد بيرون است؛ مانند كتاب
ّ

و لعمزلر كه در همين مـوارد نيـد ایـن عـدم تـاثير ،بيشـتر بـه لحـاظ تناسـب نداشـتن

اندیشههای حاكم بر تاریخنگاری شيخ مفيد

آسانی به تاثير علم كالم در تاریخنگاری ایشان میتوان پی برد كه به عنوان نمونه باید از

موضوعات این نوشتهها با تاثيرپذیری از علوم دیگر بوده اسـت .بـرای منـال ،موضـوع

مسلرالعييةق  ،در حقيقت تقویم تاریخ است؛ چون تنها شامل زمان حواد
ّ

و در برخی

از موارد ،تطبيق برخی از زمانها با یكدیگر بوده و بسيار طبيعی اسـت كـه نـهتنها علـم
كالم ،بلكه علوم دیگر نيد در آنها تاثير نداشته باشد؛ چون اگر حادثـهای ر داده باشـد،
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است ،اما بيشتر آثارش بر محور موضوعات كالمی و بهویژه اعتقادات خاص شيعی قرار

برود و در حقيقت ،علوم ،انگيدههـا و عوامـل دیگـر ،پـس از رویـدادها در درسـتی یـا
نادرستی زمان حواد

تاثيری ندارند .همننين كتاب لعمزلر نيد تحت تاثير علـوم قـرار

ندارد .البته در اینوا به عوامل تحریف در تاریخ نظر نداریم كه آن خود بحنی وداگانه
است.
 .5تقيّه و تاريخنگاری شيخ مفيد

یكی از موضوعاتی كه باید در تاریخنگاری شيخ مفيد بررسی شـود ،دیـدگاه ایشـان
نسبت به تقيه است .برای این منظور باید از دو وهت به بررسی این موضوع پرداخت:
 .1باید دید اساساً نظر شيخ مفيد درباره تقيه چيست و ایشان در خالل مباحث خود،
برای تقيه چه وایگاهی در نظر گرفته و چگونه آن را مطرح كرده است.
 .2باید دانست شيخ مفيد در مقـام عمـل ،در طـول فعاليتهـای علمـی و اوتمـاعی
خویش به چه شكل با موضوع تقيه روبهرو شـده و چقـدر بـه عمـل كـردن بـر مبنـای
رعایت تقيه پایبند بوده است.
آنچه در گام نخست به نظر میرسد ،ایـن اسـت كـه اگرچـه شـيخ مفيـد صـفحات
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

بسياری از تاليفات خود را به این موضوع اختصاص نداده ،اما همان مقـدارِ مووـود در
نوشتههای ایشان تصویری روشن و گویای از این مطلب ارائه كـرده اسـت .ایشـان بـر
خالف برخی از عالمان همنون شيخ صـدوق ـ كـه تنهـا بـه مطـرح كـردن برخـی از
مصادیق و پـارهای از احكـام تقيـه پرداختهانـد (صـدوق )108 - 107 :1413 ،ـ ابتـدا
تعریفی كامل از تقيه ارائه كرده (مفيد 1413 ،ج )137 :كه میتوان گفت تعریف ایشـان،
از تعاریف عالمان پـس از وی نيـد كامـلتر اسـت (نـ  :انصـاری 1.)128 :1414 ،وی
سذس ،افدون بر آنكه برای تقيه نيد احكام پنجگانۀ وووب ،حرمت ،ابلحي  ،اسـتحباب و
كراهت را برشمرده است (مفيد 1413 ،ب )127 :ـ چنانكه برخی از فقهـای دیگـر نيـد
چنين كردهاند ـ در عين حال آنوا كه تقيه مووب كشته شدن مؤمن گـردد یـا دانسـته
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 .1رساله تقيه از شيخ انصارى ،در ولد بيست و سوم از سلسله كتابهاى ایشان ،به همت كنگـره شـيخ
انصارى ،در سال 1414ق در قم منتشر شده است.
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زمان وقوع آن حادثه نمیتواند تحت تاثير هيچ علم یا انگيدهای تغييـر كـرده یـا از بـين

نمیداند (همو) .البته این عدم وواز را در بسياری از روایات نيد میتوان مشـاهده كـرد
(ن  ،حر عاملی :1410 ،باب  31از ابواب امر به معروف و نهی از منكر).
بنابراین تقيه به عنوان تدبيری مناسب برای دفع ضرر دینی و دنيوی و حركتی بسـيار
مهم در دیدگاه شيخ مفيد مطرح است .البته ایشان نيد همنون فقهای دیگر برای بررسی
و بيان تقيـه ،محـدودههای مختلـف فقهـی ،سياسـی و اوتمـاعی را در نظـر دارد و در
تقسيمات مشهور تقيه ،به تقيه مداراتی و امنال آن تووه داشته اسـت (مفيـد 1413 ،ب:
 )118كه چون این نوشتار درصدد بيان گسترده این موضـوع نيسـت ،بـه همـين مقـدار
بسنده كرده ،عالقهمندان را به كتابهای مربوطه ارواع میدهد (برای آگاهی بيشتر ،ن :
انصاری 128 :1414 ،به بعد).
اما در محدوده دوم ـ یعنی رعایت تقيه از وانب شـيخ مفيـد ـ بایـد گفـت وی در
فعاليتهای اوتماعی و علمی خود ـ كه بيشتر با برگداری ولسات بحث و مناظره یا از
راه نوشتهها و تاليفات صورت گرفته ـ همواره به رعایت تقيه تووه داشته است.
با آنكه ایشان هيچگاه از بيان حقایق و واقعيات طفره نرفته ،عقاید بنيادین شيعه ـ كه
وامعۀ آن روز ،بهویژه در بغداد ،آن را برنمیتافت ـ را به بهتـرین شـكل مطـرح كـرده
بتوانند از روش شيخ مفيد و پاسخهای ایشان سوء استفاده كنند.
از اینروست كه در بغدادِ ملتهب آن روزگار ـ كـه از هـر فرصـتی بـرای تضـعيف
شيعيان استفاده میشد ـ و در دورانی كه اظهار سرور به مناسبت عيد غدیر ـ بدرگترین
عيد شيعيان ـ گناهی نابخشودنی و اش

ریختن و سوگواری بر شهيدان كـربال خطـایی

آشكار به شمار میآمد 1،در زمانی كه كمترین بهانه كـافی بـود كـه بـه خانـه و كاشـانه
شيعيان هجوم آورند (ن  :ابناثير :1385 ،ج628 ،5؛ ابنعماد حنبلی ،بیتـا :ج )39 ،3و

اندیشههای حاكم بر تاریخنگاری شيخ مفيد

است ،اما بيان این مطالب به گونهای نبوده كه دسـتاویدی بـرای مخالفـان شـود و آنـان

روزگار را بر آنان چون شب تار نمایند ،این بدرگپرچمدار شيعه ،از بيان هيچ حقيقتـی
در دفاع از امامت فروگذار نكرده ،در حالی كه بهانهای نيد به دست مخالفان نداده است.
 .1براى آگاهی از ممنوعيت اظهار این شعائر شيعه و عواقب كسانى كه چنين مجالسـی برپـا مىكردنـد،
ن  :یافعى :1413 ،ج261 ،2؛ ابناثير :1385 ،ج ،5حواد

پيش از سال .352
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شود یا احتمال بسيار داده شود كه باعث ایجاد زمينه فساد در دیـن اسـت ،آن را وـاید

استفاده از سالح تقيه ،زمان و مكانِ بيان مطالب را به خوبی میسنجيده است.
بدیهی است این بدان معنا نيست كه ایشان اعتقادات اساسی شـيعه را مطـرح نكـرده
باشد ،یا بيان مطالب به گونهای باشد كه فقط ذهن پرسشگر را اقناع نمایـد ،یـا اسـباب
تاليف نوشتهای را فراهم آورد؛ بلكه در لبهلی نوشتههای شـيخ مفيـد مبـاحنی ووـود
دارد كه بسيار ونجالبرانگيد بوده است و میتوانسته زمينه فتنهای بدرگ را فراهم سـازد
كه به عنوان نمونه بـه چگـونگی ایمـان شـيخين و روش آن دو از دیـدگاه شـيخ مفيـد
میتوان اشاره كرد (ن  :سيد مرتضی 27 :1413 ،و .)167
از بهترین نمونههای رعایت تقيه از سوی شيخ مفيد را میتوان در گـدینش و تنظـيم

مباحث كتاب لميلعی دید .این كتاب حاصل چهل و دو مجلس اسـت كـه در زمانهـای
مختلف به وسيله شيخ مفيد برگدار گردید و مطالبی از وانـب وی بـرای شـاگردانش و
دیگر شيعيان امال شده است.
شيخ مفيد در این كتاب با زیركی و هوش ویژۀ خود ،مجالس نخستين را كه در مندل
شخصیِ برخی از شيعيان برگدار شده است ،به بيـان موضـوعات خـاص شـيعی ماننـد
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

شایسته نبودن خلفـای پـس از رسـول خـدا و امامـت بالفصـل اميرالمـؤمنين علـی،
ولوگيری ابوبكر از برگرداندن فدك به حضرت زهـرا ،عـدل ابـوبكر از ابـالو سـورۀ
برائت و سذردن آن به اميرالمؤمنين ،ماورای پنجشنبۀ آخر عمر پيامبر كه آن حضـرت
در نظر داشت با نوشتن مطلبی آیندۀ رهبری را روشن كند ،امـا عمـر بـا طـرح «حسـبنا
كتاب اهلل» مانع آن شد ،نقش عمر در هجوم به خانـه حضـرت فاطمـه ،برخـی منالـب
عنمان و اموری از این دست اختصاص داده است.
البته وی در همان مجالس اوليـه ،بـا نقـل روایتـی ،از مطـرح كـردن حـدیث غـدیر
ـ كه ونجالبرانگيد بوده ـ به شدت نهی كـرده اسـت؛ امـا هنگـامی كـه برگـداری ایـن
مجالس از مندل به مسجد ـ كه ونبهای عمومیتر دارد ـ منتقل شده اسـت ،شـيخ مفيـد
با رعایت اصل تقيه و به اقتضای مصـلحت آن زمـان ،موضـوعات دیگـری را برگدیـده
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اســت؛ ماننــد اعتــراا پــدر ابــوبكر بــه خالفــت وی ،شــكایت حضــرت فاطم ـه از
اوليــای امــور ،نــداع عایشــه و عنمــان بــر ســر ميــرا

پيــامبر ،نقــش عایشــه در منــع
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این امر امكانپذیر نبود ،مگر به سبب تدبير شایستهای كه شيخ مفيد به كار میبرده و بـا

وسيله عنمان؛ در حالی كه مجالس پایانی این كتـاب از طـرح اینگونـه روایـات كـامالً
به دور است.
بنابراین به آسانی میتوان دریافت كه تووه شيخ مفيد به زمان و مكان مجالس تا چه
اندازه در گدینش موضوعات دخالت داشته است .اگرچه به اسـتننای مجلـس بيسـت و
سوم ،هيچی

از این مجالس با موضوع خالفت و امامت بیارتبا نيست ،اما چگونگی

گدینش و بيان مطالب در آنها از اهميتی ویژه دارد و از همينروست كه نوشـتههای وی
باعث دامن زدن به تنش و اختالفات اهلسنت و شيعيان در بغداد یا مناطق دیگر نشـده
است .البتـه چنانكـه اشـاره شـد ،در ایـن زمـان چنـدینبار بـين شـيعيان و اهلسـنت
درگيریهایی ر داد و حتی گویا شيخ مفيد را سهبار از بغـداد تبعيـد كردنـد ،امـا ایـن
مسائل با فعاليتهای علمی و اوتماعی شيخ مفيد ارتبا نداشت ،بلكه بيشتر معلول وو
حاكم بر آن زمان یا برخوردهایی كه در گوشه و كنار پيش میآمد بود .حتی نویسندگان
متعصبی كه رویدادهای این دوران را به تصویر كشيدهاند ،شيخ مفيد را از دست داشـتن
در این ماوراها مبرا دانستهاند.
هرچند طبيعی است كه چون شيخ مفيد ریاست شيعه را در زمان خود به عهده داشته
حتی به همـين عنـوان او را تبعيـد كننـد (ابنوـوزی :1412 ،ج33 ،15؛ ذهبـی:1405 ،
 ،)212اما اینكه طرح مسائل و موضوعات از وانب وی به شكلی خـاص ،منشـا بـروز
فتنهای گردیده یا دستاویدی برای حمله به شيعيان شده باشد ،پذیرفتنی نيست و حملـه
به شيعيان در بغداد یا مناطق دیگر موضوعی عمومی بوده كه پيش از شيخ مفيد نيـد بـه
شكلی شدیدتر رواج داشته است 1،همننانكه پس از وی نيد ادامه پيدا كـرد .در حـالی
كه اگر شيخ مفيد منشا این درگيریها میبود ،باید پس از وی برای هميشه آرامش كامل

اندیشههای حاكم بر تاریخنگاری شيخ مفيد

است (ابنندیم ،بیتا ،)226 :بسياری از اتهامات و حمالت دشمنان متووـه وی باشـد و

 .1ممنوعيت اظهار شعارهاى مذهبى شيعه و درگيرىهـاى شـيعيان و اهلسـنت ،پـيش از شـيخ مفيـد،
مطلبى است كه بسيارى از مورخان به آن اشاره كردهاند و اینكه سوگوارى بر شهيدان كـربال از سـال
 352قمری به صورت علنى و آشكار انجام مىشود گواهی روشنى بر این سـخن بـه شـمار مـیرود
(ن  :یافعى :1413 ،ج.)261 ،2
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حضرت فاطمه از ميرا

پيامبر ،تحری

عایشه در كشتن عنمـان و تبعيـد ابـوذر بـه

 .6نقد و بررسی روايات و احاديث

از نكات درخور تووه در تاریخنگاری شيخ مفيد ،نقد و بررسی روایـات و احادیـث
از سوی ایشان است .از نظر شيخ مفيد ،این مسئله چندان اهميت داشت كه نهتنها خـود
بدان تووه داشته ،بلكه كسانی را كه بدون دقت در روایات آنها را نقـل میكننـد مـورد
انتقاد ودی قرار داده است (مفيد 1413 ،ح .)73 :افدون بـر آن ،اهميـت ایـن موضـوع
سبب شد شيخ مفيد آثاری از ومله لعكالمافیالعخبرالعمخت قابغةرالثر را درباره نقـد و

بررسی روایات و ناقالن آنها تاليف كند (ن  :نجاشی.)401 :1407 ،
به هر حال ،شيخ مفيد روایات را از ابعاد گونـاگون مـورد نقـد قـرار مـیداده اسـت.
از اینرو وی هم به محتوا و متن روایت تووه داشت ،هم سند روایـت را نقـد میكـرد
و هم منبعی را كه روایت از آن نقل میشد مورد بررسی قرار مـیداد .بـه نظـر میرسـد
اینگونه نقادی شيخ مفيد زمينه را برای دستیابی به روایت درست به طور كامل فراهم
میكرده است.
در هر ی

از محورهای یادشده در نقادی شيخ مفيد نيد شاخصهایی قرار دارند كـه

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

اطمينان به درستی روایات را افدایش میدهد .یكی از این شـاخصها قـرآن اسـت .وی
محتوای روایت را از نگاه قرآن بررسی میكرد و اگر روایتی موافق قرآن نبود یا اثری از
آن در قرآن یافت نمیشد ،با صراحت آن را رد میكرد و برای این كار نيد دليلی محكم
داشت .وی میگوید:
هر گاه حدینی یافتيم كه قرآن با آن مخالف بود و به هيچ صورت با آن موافقت
نداشت ،آن را كنار میگذاریم؛ زیرا كتاب (قرآن) و اوماع (امامان )چنين حكم
میكند.

(مفيد 1413 ،ج)149 :

بر همين اساس ،وی درباره آفرینش لوح و قلم و نگارش در آن مینویسد:
در قرآن دليلی برای این حدیث كه اصحاب ،كردهاند كه خداوند تعـالی قلـم و
لوحی خلق كرده و با قلم در آن لوح مینویسد ،نيست.
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(همو)101 : 1413 ،

شــاخص دیگــر وی بــرای نقــد روایــت ،مقایســه روایــت بــا روایتـی دیگــر اســت.

Downloaded from journal.isihistory.ir at 21:59 +0330 on Sunday November 28th 2021

برقرار میشد.

اســناد و طریــق روشــنتر در وضــعيت بهتــری باشــد ،آن را میپــذیرد و در مقابــل آن،
روایت دیگر را شاذ و نادر میداند ،از پذیرفتنش صـرفنظر میكنـد و روایـت نخسـت
را ترويح میدهد.
شاخص دیگر مورد نظر شيخ مفيـد بـرای بررسـی حـدیث ،اومـاع اسـت .بـر ایـن
اســاس ایشــان حــدیث حــاكی از خــواب مانــدن رســول خــدا تــا طلــوع آفتــاب را
نذذیرفته و میگوید:
این حدیث خبر واحدی است كه مووب علم و عمل نمیشود؛ به عالوه آنكه
بر خالف نظر گروه برحق (اماميه) است؛ زیرا آنان اختالفـی ندارنـد در اینكـه
اگر كسی نمازش فوت شود ،هر وقت از شب یا روز كه یادش بياید باید آن را
قضا كند ،در صورتی كه وقت نماز واوب حاضر نباشد.

(همو 1413 ،هـ )27 :

البته از نظر شيخ مفيد ،خبر واحد در برخی موارد پذیرفتنی است (ن  :سيد مرتضی،
 ،)97 :1413اما آنوا كه مووب علم و عمل نباشد ،آن را نمیپذیرد.
شيخ مفيد برای بررسی حدیث ،شاخصهای دیگری در نظر داشته اسـت كـه بـرای
اختصار به همين مقدار بسنده میشود.

از نكات درخور تووه در تاریخنگاری شيخ مفيد ،رعایت اختصـار و تووـه وی بـه
این موضوع در مباحث مختلفی است كه در آثار ایشـان ،بسـيار دیـده میشـود .وی در
موارد متعددی برای پاسخ به پرسش دیگران یا بيان انگيدهاش از نگارش برخی نوشتهها
و كتابها ،بر رعایت اختصار تاكيد كرده و كوشيده است مباحث خـود را متناسـب بـا
پرسش یا موضوعی كه در نظر دارد مطرح كنـد و در بسـياری از مـوارد ،در مقدمـه یـا
پيشدرآمد مباحنش با صراحت به رعایت اختصار تاكيد كرده است .در حقيقـت آنچـه

اندیشههای حاكم بر تاریخنگاری شيخ مفيد

 .7رعايت اختصار در گزارشهای تاريخی

برای شيخ مفيد اهميت داشته است ،پاسخگویی به پرسشها و طرح مباحث در حد نياز
و با رعایت اختصار و البته رسا و قانع كننده بوده است .با این حال ،شاید برخی معتقـد
باشند در پارهای از آثار شيخ مفيد ،این موضوع به خوبی رعایت نشده است؛ اما به نظـر
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بنــابراین اگــر روایتـی از نظــر ایشــان بــه لحــاظ شــهرت یــا داشــتن نــاقالن بيشــتر یــا

این مهم برآید .در این بخش ،به برخی از عباراتی كه شيخ مفيد با طرح آن تالش كـرده
اصل اختصار را مراعات نماید و به خواننده نيد القا كند كه رعایت آن برایش مهم بـوده
است اشاره میشود.
وی در ابتدای كتاب لالرييلد ،بـا بيـان انگيـدهاش از نگـارش ایـن كتـاب در پاسـخ
پرسشكننده میگوید:
و أناام يبك ا

ای ياام لااو م و ي فا ا يكا اإلخباام .واإل

اام

(مفيددد

 1413الف :ج)4 1

با اینكه میدانيم كتاب لالرييلد ،كتابی قطور به شمار میرود و با تحقيق و تصـحيح
انتقادی مووود در حدود  920صفحه در دو ولد است و شاید بتوان آن را مفصـلترین
اثر شيخ مفيد دانست ،وی تاكيد میكند آنچه در این كتاب آورده ،با رعایت اختصـار و
ایجاز بوده است .این بدان معناست كه اگر وی میخواسـت مباحـث ایـن كتـاب را بـه
تفصيل بيان كند ،حجم آن بسيار بيشتر از مقدار مووود میشد.
شيخ مفيد در ابتدای پاسخ به ابوالليث بن سـراج در لعمسيللعالعقكبرةي نيـد بـر ایـن
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

موضوع تاكيد كرده و میگوید:
و أع مد اإلخبم .يكهم واإل

م

(همو  1413ط)26 :

با آنكه شيخ مفيد در ادامه این تاكيد اشاره میكند كه این رعایت اختصـار در حـالی
است كه اقتضای این پرسشها و اهميت پاسخ به آنها ایجاب میكند مباحث به شـكلی
گسترده و مفصلتر بيان گردد و پاسخ داده شود ،امـا وی میكوشـد از محـدوده بحـث
خارج نشود و اصل ایجاز و اختصار را حتی در این موارد رعایت كند.
نتيجه

برخالف رویه معمول عموم مورخان كه به طور معمول به نقل وقـایع پرداختـه و آن
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را میپذیرند و در بسياری از موارد به درستی یا نادرستی آن تووه ندارند ،چه رسد بـه
آنكه آن را نقادی كنند ،شيخ مفيد گدارشهای تاریخی را به سـادگی نمیپـذیرد ،بلكـه
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میرسد در مجموع وی توانسته است این موضوع را رعایت كند و بـه خـوبی از عهـده

صورتی كه با این مالكها هماهنگ باشند ،نقل كرده و میپـذیرد .ایـن تفـاوت دیـدگاه
شيخ مفيد سبب شده است او بتواند در برخی موارد تحليلی متفـاوت از دیگـران ارائـه
دهد ،یا گدارشی را كه سایرین پذیرفتهاند ـ حتی اگر مشهور و رایج باشد ـ به كلی كنار
گذاشته و نذذیرد .بر این اساس ،نگاه متفاوت شيخ مفيد سبب پدید آمدن روشی ودیـد
در تاریخنگاری نيد شده است كه تنها به نقل حواد
معيارهایی مشخص به نقل ،نقد و تحليل حواد

اكتفا نمیكند ،بلكـه میكوشـد بـا

بذردازد.

اندیشههای حاكم بر تاریخنگاری شيخ مفيد
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آنها را با مالكها و معيارهای خاصـی مـورد نقـادی قـرار داده و بررسـی میكنـد و در

ـ ابناثيــر ،علــی بــن محمــد (1385ق) ،لعكلميعافييیالعتيلرة  ،بيــروت ،دار صــادر و دار
بيروت.

ـ ابنوــوزی ،عبــدالرحمن بــن علــی (1412ق) ،لعمنييت مافييیاتييلرة الالمييماوالعم ييو ،
تحقيق :محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا ،بيروت ،دارالكتب لعق مة .

ـ ابنشهرآشوب ،محمد بن علی (بیتا) ،منلقباآعالبیطلعيب ،به كوشش :محمدحسـين
دانش آشتيانی و سيدهاشم رسولی محالتی ،قم ،انتشارات عالمه.

ـ ابنعماد حنبلی ،عبدالحسن بن احمد (بیتـا) ،ييررل العير بافيیاأخبيلرامينار يب،
بيروت ،دار احياء الترا

العربی.

ـ ابنندیم ،محمد بن اسحاق (بیتا) ،لعفهرس  ،تحقيق :رضا تجدد ،بیوا ،بینا.

ـ اربلی ،علی بن عيسی (1405ق) ،كيفالعغ ّم افیامقرف الأللم  ،بيروت ،داراألضواء.

ـ انصاری ،مرتضی بـن محمـد امـين (1414ق) ،رسيلع العتلةّي  ،قـم ،المـؤتمر العـالمی
بمنلسب االذكری لعملوة العثلنة الميالد الشيخ النصاری.

ـ حر عاملی ،محمد بن حسـن (1410ق) ،وسيللعالعييةق  ،تحقيـق :عبـدالرحيم ربـانی
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

شيرازی ،تهران ،مكتب الالسالمة .

ـ ذهبــی ،محمــد بــن احمــد (1405ق) ،دوعالالسييالم ،بيــروت ،مؤسس ي العلمــی
للمطبوعات.

ـ سيد مرتضی ،علی بن حسين (1413ق) ،لعفصوعالعقيرةافیالعغةبي  ،تحقيـق :فـارس
حسون ،قم ،المؤتمر العالمی العفة الشيخ المفيد.

ـ شبيری ،سيد محمدوواد (1413ق)« ،گذری بر حيـات شـيخ مفيـد» ،مليلال افلرسيیا
كنگرهاية امفةد ،شماره .55
ـ صدوق ،محمد بن علی (1413ق) ،لإل تللدل  ،تحقيق :عصام عبدالسيد ،قم ،المـؤتمر
العالمی العفة الشيخ المفيد.

ـ طهرانی ،محمدمحسن آقـابدرگ (1406ق) ،لعررةقي العيیاتصيلنةفالعييةق  ،بيـروت،
44

دارالضواء.

ـ فيض ،عليرضا (1372ش) ،مبلدیافلهاوالصوع ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
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کتابنامه

دارالضواء.

ـ مشكور ،محمدوواد (1372ش) ،فر ني افيراالسيالمی ،مشـهد ،بنيـاد پژوهشهـای
اسالمی آستان قدس رضوی.

ـ مفيد ،محمد بن محمد (1413ق ـ الف) ،لإلرييلدافيیامقرفي احهللايعایا يیالعقبيلد،
تحقيق :مؤسس اآل البيت لحياء الترا  ،قم ،المؤتمر العالمی العفة االشيخ المفيد.

ـ ــــــــــــــــــــ (1413ق ـ ب) ،أولليعالعمليلال افيیالعميرل باوالعمختيلرل ،
تحقيق :ابراهيم انصاری زنجانی خوئينی ،قم ،المؤتمر العالمی العفة االشيخ المفيد.

ـ ــــــــــــــــــــ (1413ق ـ ج) ،تصحةحالإل تللد ،تحقيق :حسين درگاهی ،قـم،
المؤتمر العالمی العفة االشيخ المفيد.

ـ ــــــــــــــــــــــ (1413ق ـ د) ،لعهللامييعاوالعنصييرةاعس يةّدالعقتييرةافييیاحييربا
لعبصرة ،تحقيق :سيد علی ميرشریفی ،قم ،المؤتمر العالمی العفة االشيخ المفيد.

ـ ــــــــــــــــــــ (1413ق ـ هـ) ،دماسيهوالعنبيی ،تحقيق :مهـدی نجـف ،قـم،
المؤتمر العالمی العفة االشيخ المفيد.

ـ ــــــــــــــــــــ (1413ق ـ و) ،لعفصوعالعمختلرةامنالعقةوناوالعمحلسين ،قـم،
ـ ــــــــــــــــــــ (1413ق ـ ز) ،كتلبالعمزلر ،تحقيق :سـيد محمـدباقر ابطحـی،
قم ،المؤتمر العالمی العفة االشيخ المفيد.

ـ ــــــــــــــــــــ (1413ق ـ ح) ،لعمسللعالعسيروة  ،تحقيق :صـائب عبدالحميـد،
قم ،المؤتمر العالمی العفة االشيخ المفيد.

ـ ــــــــــــــــــــــ (1413ق ـ ) ،لعمسييللعالعقكبرة ي  ،تحقيــق :علیاكبــر الهــی
خراسانی ،قم ،المؤتمر العالمی العفة االشيخ المفيد.

اندیشههای حاكم بر تاریخنگاری شيخ مفيد

المؤتمر العالمی العفة االشيخ المفيد.

ـ نجاشی ،احمد بـن علـی (1407ق) ،رهللايلعالعنهللالييی ،تحقيـق :سـيد موسـی شـبيری
زنجانی ،قم ،مؤسس االنشر السالمی.

ـ نصار ،ناصف (1366ش) ،لندةييهاولقي گرلیالبنخ يدون ،ترومـه :یوسـف رحيملـو،
تهران ،مركد نشر دانشگاهی.
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ـ كراوكی ،محمد بن علی (1405ق) ،كنيزالعفولليد ،به كوشش :عبـداهلل نعمـۀ ،بيـروت،

ةقتبرامناحولدثالعزملن ،مصر ،دارالكتاب السالمی.

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394
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ـ یافعی مالكی ،عبداهلل بن أسعد (1413ق) ،مرآةالعهللانلناوا برةالعةل لنافیامقرف املا

