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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 سوموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 بهار

 

 یتا قرن پنجم هجر یعیانش نگارییرهبر س یلیتحل

 

 10/1/1037: ییدتأ یختار  03/11/1031 :یافتدر یختار

 1مقدمحسین حسینیان  

نگاری اسالمی است و شهر مدینه، های تاریخترین شاخهنگاری، از کهنسیره

است. نخستین اثرر متتروش شرینیا      نخستین مرکز تدوین سیره رسول خدا

الجَمَل وصِفّین والنهرروا    میرالمؤمنین علیاد مع هَن شَمَتسمیة درباره سیره، کتاش 

دوم قر  اوّل هجرری نگراری یا.رت. از ایرن اثرر،       است که در نیمه من الصحابة

نگاری خود را با پیوند دو عصر رسالت و توا  برداشت کرد که شینیا  تاریخ می

مایه د.اع از اندیشه امامت آغاز کردند تا بتوانند با تتیره برر عصرر    خال.ت، با بن

نرد.  را در عصر خال.ت اثبرا  کن  جانشینی امیر مؤمنا ، علی رسالت، اندیشه

های آوردند تا ریشهرو، شینیا  در گامی دیگر، به نگاری سیره نبوی روی ازاین

 رهگیری کنند. رسول خدا تفتر کالمی خود را در سیره

نگاری شیعه را بر اساا  طااععاه اراار طب ا ب و باا      پژوهش حاضر، سیره

 یلای تحل ت جه به سیر زطانی انها تا اب دای قرن پنجم هجری با روش وصایی ا   

بخشای و  ، ت ساعه گاااری  بنیان :لی طانندئبه طسابررسی کرده و ضمن پرداخ ن 

باا   نگااران شایعی  سیرهتعاطل  ن عو  فبری های، گ نهنگاری دهی سیرهاس مرار

                                              
 . moghadam@rihu.ac.irدانشیارپژوهشگاهحوزهودانشگاه،قم:.1
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نگاری در طحافل علمای شایعی، باا    سیرهبه این ن یجه رسیده است که  ،دیگران

اغاز شده و در گار زطان ساطان یاف ه و عنااوین ریزتاری را    های پراکندهگزاره

در درون خ د پدید اورده است. شیعیان با دو ریزجریان درونی و باا تبیاه بار    

هاای سیاسای ا فباری، حا زه      و از گاار ت جاه باه شااعش     ارای اطاطاان 

نگاری را از طدینه به عراق، و ح زه فرهنگای ان را از انحااار   جغرافیایی سیره

جریان خاص به جریان شیعی ت ساعه دادناد و طح رهاای جدیادی را در      یک

 نگاری گش دند.سیره

 

 نگاری.نگاری، تاریخ ، شیعه، نقش علمی شیعیان، سیرهامامان شیعه: کلیدواژگان

 مقدمه

های موافق و مخالف باا نگاارد در اباادای  خار ، فات،      نگاری، با وجود جریانسیره

نگاری اس می برای یاافان راهااارخ ،اروز اش متاا م جام اه و      ترین شا،ه تاریخ کهن

حَثْمَه )،َیْثَمَه(،  ابی بنهای رقیب بود. سَهْل اهرمی برای اثبام آرای سیاسی ا اجاما ی گروه

هاا ماورد   نگار است کاه ماااشیخ او ساال   ترین سیره ق، قدیمی11سال  احامال درگذشاه به

نباوی    باده کااابی در بااس سایره    س ید پسر س دبن 2بر، ف نظر سزگین، 1اسافاده بود.

نتاان   0باودن سا ید،   حدیث          ها یاد نتده است. روایام و کمشناسینداشت و اش او در کااس

                                              
بطاحَجَروصَفَدی،بهتردیدهاییدربارهخَلط اخبطارهَط   .ذَهَبی،ابن11،ص2،جاالصابةحجر،ابن.1

حجطر،.)ر.ک:ابطنانطدپدرشوهَ   حَنْظلیهب اییندادهوهَ   رادرگذشتهزمانخالفتمعاویهدانسطته

،ص1،جالت طذیبتقریبحجر،؛ابن56،ص4ج،تاریخاإلهالم؛ذهبی،212،ص4،جت ذیبالت ذیب

 (7،ص15،جالوافیبالوفیات؛صفدی،812

.56،صالتدوینالتاریخی،لعربیتاریخالتراثاهزگین،.2

.56،ص6ج،الطبقاتالکبریهعد،.ابن8



 3   7931 بهار، سومهفتادو، شماره نوزدهمسال              

توان اش آن به که نمی 1ای شامل بر،ی مسائل حدیثی ا فقهی داشاه دهد که او دفارچهمی

 نگاری یاد کرد.سیره

 کاه   ایگوناه نامنسامم و شاامل ا،بااری پراکناده باود  باه       هاا، نگاشاهنخساین سیره

  نگاار  ق( آن را سامان داد، نخسااین ماوری یاا نخسااین ماااشی     31)م  زُبَیربنعُرْوةوقای 

میرالمرؤمنین  اد مرع  هَشَر  نْتَسْمیة مَر بنابراین، اگر کااس  2نویسان ،وانده شد.یا سرآمد مااشی

 ق( 03رافاا) )م  اباای بااناثاار  بیااداه الصررحابةالجَمَررل وصِررفّین والنهررروا  مررن   علرری

 نگااری را باا   نگاشاه شای ی بادانیم، بایاد ورود شای ه باه  رراه تااریخ        را نخساین تاریخ

 ق نیاز یااد کارده    22 َادی در ساال    اندکی تأ،یر ارشیابی کنیم  شیرا او اش شهادم حُمْربن

 است.

نگاری شی ه با حدود یک که سیرهدهد های شی ی نتان مینگاشاها،بار پابرجا اش سیره

و یاافان   قرن تأ،یر شمانی و به انگیازه تبیاین فیاایل، جایگااه و نقام اماام   ای       

های تفار مذهبی در  خر رسالت آغاش شده است. در این میاان، بر،ای اش شای یان،     ریته

ی اش نگااری پردا،اناد و روایاات   بیتار با دیدگاه فیای ی، و بر،ی با نگاه تاریخی، به سایره 

نگاری وارد کردند. بنابراین، تح یل   ل و شمان ورود شی ه باه  سیره را به حوشه امامان

 نگارد سیره نبوی و چرایی تأ،یر آن، در،ور توجه است.

الترایخ  الرربری   ،  اش روشنااال  نگرای  ری االر    ترایخ  ترایخ   هایی مانند: نگاریتاریخ

، باه  شادهنگاشااه سامادی و  االم    نگای  ری اال   تایخ و  اثر شاکر مخطفی والمؤیخو 

                                              
.118،ص1ج،تاریخطبری؛طبری،412،ص8ج،التاریخالصغیرر.ک:بخاری،.1

.22االعالنبالتوبیخ،ص؛هخاوی،82،ص4،جالتاریخالکبیرر.ک:بخاری،.2

 ش.1855،ترجمهاهداهللآزاد،مش د:آهتانقدس،دراهالمنگاریتاریختاریخفرانتسروزنتال،.8

4 .  Rosenthal. 

 م.1172،بیروت:دارالعلمللمالعین،التاریخالعربیوالمورخون.شاکرمصطفی،6

ش.1821،ت ران:همت،نگاریدراهالمتاریخزاده،.هیدصادقهجادیوهادیعالم5



 یتا قرن پنجم هجر یعیانش نگارییرهبر س یلیتحل 71 

المااشی األولی »اند. ها بسنده کردهنگاریدلیل گساردگی به ارائه فهرست اجمالی اش سیره

نیاز   0اثر محماد ییبای  « نگاری در تاریخ اس م سیره»یا مقاله  اش هوروفاس «ومؤلفوها

روست. سیدحسین مدرسی در  گفاه روبهیمنگاری شی یان، با کاسای پبدون توجه به سیره

با رهگیری بر،ی ا،بار، به محاوای آثار نزدیک شاده اسات. در ایان     میراث مکتوب شیره

را برجسااه کارد و سابب     2«نگاری در فرهنگ تتی)تاریخ»میان، ج فریان به یور ،اص 

، مااانی و  شماانی  ههای پیتین را ندارناد  اماا در اثار گساار    تدوین آثاری شد که کاسای

 نگاری نیساند. ها در سیرهگوی بر،ی پرسم موضو ی، پاسخ

 یجرا  ق(، 003نادیم )م. ب اد اش    فهرالترو با تایه بر مناب) کهنی مانند: پژوهم روبه

ق( با رویارد تح ی ی، به نقم شی یان در 113یوسی)م فهرالتو  یجا ق( و 123نماشی)م

نگااران،  نگاری، با تایه بر جایگااه   مای سایره   سیره اسامرارتوس ه، حفظ و  گذاری،  پایه

هاای ب ادی   ها و رویاردهای فاری و تأثیرگذاری آنان بر نسال  وامل انگیزشی، گرایم

 نوان کااس نگاشت و اش آن باه   333/13را با  فهرالتپرداشد. گفانی است، ندیم کااس  می

را با هدف شناسایی  لفهرالتایوسی  1شده است.یاد  فوز الرلو یا به ت بیری  فهرالت الرلماء

مؤلاف و   333با بایم اش   های حدیثی ارحاس امامانکردن دفارچه مؤلفان و فهرست

باه   یجرا  شمان به تدوین کاااس  اثر شی ی بر اساس نام مؤلفان نگاشت و هم 2333حدود 

                                              

 .م1141ق/1851:،ترجمهحسیننصّار،قاهرهومؤلفوهاالمغازیاالولیس،روفتهو.یوهف1

2 .  JOSEPH HOROVITZ. 

 .181ط127،ص1و2پژوهان،ش،نامهتاریخ«نگاریدرتاریخاهالمهیره»ر.ک:محمدطیبی،.8

علیقرائیورهولجعفریان،هیدل،ترجمهدفتراوّ،میراثمکتوبشیعهمدرهیطباطبایی،.هیدحسین4

 .ش1828،کتابخانهتخصصیتاریخاهالموایران:قم

 .41پژوهش،ش،تاریخدرآیینه«نگاریدرفرهنگتشیعتاریخ»جعفریان،.6

 .872،ص15،جالذریعة؛آقابزرگ،72،ص6،جلسانالمیزانحجر،.ابن5
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و در هریک، به دیگری ارجاع  1پردا،ت و امامان منظور م رفی روایان رسول ،دا

 داد. 

و  2دسای   می،ود را در دوره چیره یجا بردن اش دو اثر یوسی، کااس  ی با بهرهنماش

با هدف تبیین پیتینه   می شی ه نگاشت و ا  م داشت نام و نتان بسیاری اش آثار شی ه 

 0بودن شی ه، اتهامی اش سوی ناآشنایان به تاریخ   م است. پتاوانهاش میان رفاه و اتهام بی

فرهنگی ا تمدنی شی ه  تن اش راحبان آثار و روایاگرانخ آنها، دانتنامه 1271حال او با شرح

بویه یا به ت بیری تاریخ تمدن کوفه را در باشه شماانی یادشاده تادوین    را تا اوا،ر  خر آل

 کرد.

 نگارش سیره

داشان، در لات باه هار حالات ،اوس و      به م نای رفان و جریان« سَیر»سیره، بر گرفاه اش 

و ایان   1شود که انسان یا غیرانسان آن را به یور غریازی یاا اکاساابی دارد   می بدی گفاه

سایره در اراط ح مور،اان،     2کار رفاه است. نیز به م نا، در قرآن و ک مام امام   ی

گاهی به حاالم و  م ارد شخص، ،اندان، گروه، مممو ه حاواد  یاا بر،اورد باا یاک      

داده باشاد.   ص، ،انادان یاا گروهای ری   شود که در  خر یک شخ جریان ،اص گفاه می

 نامیده« السیرةالنبویة» رو، نگارد حاالم،  م ارد و حواد  در  خر رسول ،دااشاین

فری   و االئمة الیرة النبیق( با درنظرداشت همین م نا، کااس 1شد و بَزَوْفَری )م.ق 

                                              
 .17،صرجالطوهی،.1

 .882و67،صرجال؛نجاشی،164،ص16،جالذریعةآقابزرگ،.2

 .8،صرجالنجاشی،.8

.247،صمحاضراتراغب،.4

.52،ص7،جشرحن جالبالغهابیالحدید،؛ابن21هورهطه،آیه.6
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را تادوین   2امیرة  مراوخة وبنری الیرة ق( نیز کااس 120)م حَکَمعَوانةبنرا نوشت و  1المشرکین

کرد. سیره در این نوشاار، در همان مفهوم تاریخی اسافاده شده است و بدون قید، م موالً در 

رود و مااشی به م نای نبرد نیز گاهی در مفهاوم سایره اساافاده    کار می نبوی به مفهوم سیره

  گاهی م ادل سیره است.داشان چیزی،  که سنّت به م نای دوام و جریان گونهشود  همان می

گفانی است که مراد اش سایره در ایان نوشااار، سایره در اراط ح مور،اان اسات و        

گاویی اش ق مارو   نگاری، به م نای نگارد سیره نبوی است که بادین ترتیاب، سایره    سیره

مناسابت، ا،بااری اش    موضو ی نوشاار ،ارز است و راحبان آثاری که به یور ضمنی و به

)م  شوند  به  نوان نمونه، امام سمادنگار یاد نمیباشند، سیره قل کردهسیره نبوی را ن

کُنّطانُعَلمطمُمغطازیالنبطی»ق( با فرضخ داشان کااس، رحت اناسااس ایان ساخن کاه     32

نگار شمرده نتده است. با تدوین سیره امام  بوی، سیرهن شادیی اش سیره و تحریف 0«وهَرایاه

 در دو محور تسمیه و نبردها، حاکمیت مروانی در ردد حذف نقم امام   ی   ی

مناد   شمانی این مسال ه باا ساامان   و ا،بار مربوط به مخالفان ،ود در  خر نبوی برآمد. هم

و  پایاه، اماام ساماد   کرد. بر این شدن نگاردخ سیره نبوی، ،طر تحریف را ماندگارتر 

ولای بادون تورایه باه نگاارد سایره یاا ارشیاابی         امامان ب دی، واکنم نتاان دادناد    

نبوی شدند و شی ه با دریافت این ،طر، به نگارد ساش تدوین سیره شمینه 1ای،نگاشاه سیره

 2را در  خر نبوی ترسیم کند. سیره نبوی پردا،ت تا فیایل، جایگاه و نقم امام   ی

                                              
.57،صرجالنجاشی،.1

.168،صف رهتندیم،ابن.2

.116،ص2،جالراویالخالقالجامعخطیببغدادی،.8

کردند.)ر.ک:میتشویقنموده،آثارمربوطهراارزیابیکهآنانرابهفراگیریفقه،حدیثوکالمدرحالی.4

(226،ص2،جاختیارمعرفةالرجال؛طوهی،447و217،826،صرجالنجاشی،

هایتطاریخی،ش،پژوهش«زداییازهیرهنبویدرتحریفنقشامامهجاد»ر.ک:حسینیانمقدم،.6

.72ط67ص،1
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 نگااران  حاکمان به سیره شمانی تقریبی نخساین تدوین سیره نبوی توسط شی ه و فتار هم

 نماید.  گفاه را تأکید میفرض پیم 1و انخار، برای تحریف نقم امام   ی

ای بود که با احساس چنین ،طری و با توجه به ق(، نخساین شی ه111تَاْ ِب )م  بنابان

و باا   نیاشهای جام ه آن روش، پیتااش تدوین سیره نبوی بر اسااس فیاایل اماام   ای    

نگاری شای ه، در دوره اناقاال قادرم اش    رسد که آغاش سیره ی شد. به نظر میرویارد حدیث

تار تادوین،   گیاری  اام، گساارده و مانظم    ای که با شاال امویان به  باسیان باشد  دوره

شمان با ایماد اندک فیای باش سیاسی نگاری رویاردهای مانو ی را تمربه کرد و هم سیره

کند، ایفای نقم کردند. آنچه این گمانه را تقویت می برای شی ه، شی یانی در نگارد سیره

و  بودن، روایام سیره را اش اماام بااقر  با وجود رحابی امام سماد آن است که ابان

  2نقل کرده است. امام رادق

 نگاریهای شیعی در سیرهگرایش

گرایاای و واگرایاای دو رویااارد  امامیااه و فطحیااه، دو گاارایم مااذهبی، و اش سااویی، هاام

تا ب فقیهانه، امامیخ ا ادالی  بننگاری است. گرایتی به نمایندگی ابانشی ی در سیره درون

ق( تأثیر گذارد و روایام ،ود را اش یریق او باه  111به)م  ُقْ بنگرا بود که بر موسیو ت امل

ق(، 173  دیگران مناقل کرد. پاس اش وی، ایان گارایم را اباان اَْحمَار )شیسااه در ساال       

ق( اسامرار دادند. فَطَحیه نیاز باه نماینادگی    203 ق( و احمد برقی )م 217 ُمَیر )م  ابی ابن

آورد و اش  نگااری روی ق( با رویارد ت اام ی، باه سایره   233ا273فَیّال )شیساه در  بن   ی

قَادااح )م.ح   بهاره بارد. ابان    هاا و ا،باار اماماان   مناب) فَطَحیه، شیدیه، امامیاه و کاااس  

                                              
عمطاد،؛ابن16،ص22،جاالغانی؛ابوالفرجاصف انی،884ط881،صاالخبارالموفقیاتبکار،.زبیربن1

 .221،ص1،جشذراتالذهب

تطاریخمدینطةعسطاکر،؛ابطن166،ص1،جتاریخبغداد؛خطیببغدادی،118،صاالمالیر.ک:مفید،.2

.226،صیةالوالعقده،؛ابن811،ص42،جدمشق
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ق( تاأثیر  120یزیاد جُ فای )م    احامال اش جاابربن  ی و واگرایی بود و بهق(م اقد به تبر103ّ

قَادااح، بیاانگر    تَاْ ب دور شده بود. روایام برقی اش ابان  بنپذیرفاه و اش گرایم اساادد ابان

گرا و واگارا در اساافاده اش فیاایل     تمایل او به چالم با مخالفان است. هر دو گرایم هم

کاه منبا) م رفاای آناان، باه       گونهمی متارک بودند  همان، برای اهداف ک بیتاهل

 شد. مناهی می بیتهای اهلروایام و دیدگاه

کثیار هاشامی )م.نیماه     بان در کنار این دو گرایم، جریان غ و با پیتااشی  بدالرحمن

ق(و 0،ُارّشاد )م.ق   ق(، ابان 0ق(، کر،ای )م.نیماه اوال ق  213جمهور  َمای )م  ق(، ابن2ق

تندتری به رحنه آمد. نماشی  جویانهق( و مواض) تبرّی020حمدان ،َخیبی )م حسن بن 

تر، ق( با نگاهی آرام037شیساه در )قمی براهیم ا بن   یآنان را فاسد المذهب ،واند  ولی 

هاای ک مای، باا     بدالرحمان را ثقه شمرد. در این میان، گرایم چهارمی بادون دغدغاه  

ق( و 127همسو با جریان  مومی، به نمایندگی ابومخْنف )م ای و تاریخی ا منطقه گرایم

-نگاری پردا،اند و به موری متهور شدند. بسیاری اش سیرهق( به سیره231هتام ک بی )م 

و  گاری وگو، اش موالیان بودناد  اماا اندیتاه شا وبی     نگاران شی ه در باشه شمانی مورد گفت

نگااران شای ی در بااشه شماانی ماورد      هسایر هاای  گارایم نداشاند.  سوابق م یافاخار به 

نگار، و به لحااظ نگاارد باه دو    نگار و تاریخوگو، به لحاظ هدف به دو دساه فیایل گفت

 شوند.نویس تقسیم مینویس و موضو یدساه  مومی

 نگاران شیعیسیره

، اهاداف و شایوه نگاارد بررسای     به گارایم  نگاران بر اساس سیر شمانی و با توجهسیره

تر باشد. افزون بر اشاره باه تباار و گارایم    ند تا در گذر شمان، تأثیر و تأثرها نمایانشو می

 شداید.نگاری شی ی میگری را اش سیرهفاری آنان، اتهام ش وبی

 ق(141)مکریب بَغلِتَ بنابان. 1

، اماام  موالی بنوجُرَیر، فقیه، محادا  و ادیاب کوفاه و اش راحابیان اماام ساماد      

اسات. او باا تایاه بار ،اردورشی و ا اادال، جایگااه و نقام          و امام رادق باقر
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 )مکاه ههبای    ایگوناه به 1را برجساه کرد و مرج)   می شی ه و غیرشی ه شد  امامان

اش او به  نوان امام و پیتوایی یاد کرده که اگر حدیث او پذیرفاه نتود، بسیاری اش  (ق710

یخد روایت اش ابان نقل شده که جز یاشده مورد، بقیاه اش  حدود س 2رود.می آثار نبوی اش بین

است. ابان پاس   بیتنگاری او بر آرای اهلو این، نتانه اتاای سیره 0است امامان

نگااری شای ی را باا    شدایی سیره ایماد کرد، سیرهدر تحریف اش جریانی که امام سماد

آغاش کرد. او  فیایل امام   ی پرهیز اش چالم با مخالفان و با رویارد حدیثی، بر اساس

روایت کرد  ولی باا اینااه راحابی اماام      و امام رادق در باس سیره، اش امام باقر

نبوی به دست نیاماد  ولای    بود، روایای اش آن امام ندارد. اش ابان کاابی در سیره سماد

منااب) شای ی و    نگاربودن و داشان ا،باری دربودن، تاریخ شندگانی او در قرن دوم، نگارنده

مَر اَحْ نگارانی مانند اباننگار بودن اوست و اش آنما که سیرهسنّی در باس سیره، بیانگر سیره

اناد،  تا اب نقال کارده    بان  های مااشی ،ود را اش اباان ر، کااس ُمَیْ ابی و شاگرد او محمدبن

 حدس شد.  مااشیتوان او را مؤلف کاابی به نام  می

 ق(151یحیی اَزْدی )م بن . ابومِخْنَف، لوط2

اسات. تتای)    موری متهور  رس کوفی و در شمار شی یان و رحابیان امام رادق

و نیاز سااوم نماشای و     بیان اش ار ورایت اماام   ای   2،«قائم»نقل ،بر  1،اندانی،

                                              
؛645،صکام الزیاراتقولویه،؛ابن18ط16،صرجال؛نجاشی،626،ص2،جالکافیر.ک:کلینی،.1

؛856،ص5،جالطبقططاتالکبططریهططعد،؛ابططن528ط22،ص2،جاختیططارمعرفططةالرجططال،وهططیط

؛185،صعلطومالحطدیثمعرفطةنیشطابوری،؛حطاکم224،ص8،جالعل ومعرفةالرجالحنب ،احمدبن

.816،ص1،جالکام عدی،ابن

.862،ص5،جالکاشف؛همو،5ط6،ص1،جمیزاناالعتدالذهبی،.2

.187،ص1،جمعجمرجالالحدیثخویی،.8

.161،ص5؛همان،ج214،ص1،جالطبقاتالکبریهعد،ر.ک:ابن.4

.147،ص1،جالبالغهشرحن جالحدید،ابی؛ابن214،صکمالالدینصدوق،.6
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ویاژه کاه نماشای روایاام او را پاذیرفانی       مذهب او، در،ور دقت است  باه   یوسی درباره

ق( بود و اندکی پس 120یزید جُ ْفی )م  نگاری، اش راویان جابربن او در تاریخ 1شمرده است.

تا ب، با نگارد کااس مااشی، حواد   خر نبوی را بررسی کرد. مناب)، اش ا،باار   بن اش ابان

سانّت،  اند. شاید سبب این مسل ه، آن باشد که هام محادثان اهال   سیره او اساقبال نارده

و هم وی با مسائل ک می، فقهی و فیای ی  2شمردندبه سیره می مور،ان  راقی را ناآگاه

 کرد.تایه می مورد نظر شی ه، ارتباط چندانی نداشت و کمار به روایام امامان

 ق(181مَیمون قَدّاح)م.ح بن . عبداهلل3

و  0مخزومیان، محد ، فقیه و رحابی امام رادق تبار، ساکن ماه، موالی  فارسی

 بیات مذهب بود که هم بر، ف ابومخنف بر روایام اهال  اران امامینگدر شمار سیره

تا ب رویارد چالتی را برگزید. روایام او، بیتاار اش اماام    بنتایه کرد و هم بر، ف ابان

 ق( بر،ی ا،باار سایره را  203 ق( و احمد برقی )م213 هاشم)م بن است و ابراهیم رادق

 سانّت او را تیا یف   اح، سابب شاد رجالیاان اهال    قاد  رویارد چالتی ابان  1اند. اش او گرفاه

قداح، پردا،ان به ریزموضو ام  ویژگی ابن 2ابوالخطاس اش وی روایت کنند. و غالیانی مانند

                                              
.826،صرجالنجاشی،.1

.872،ص1،جشرحالسیرالکبیر.هرخسی،2

تاریخ؛ذهبی،214ط218،صرجال.برایاطالعبیشتر،ر.ک:نجاشی،141،ص4،جاالعالم.زِرکلی،8

،ص7،جلسانالمیزانحجر،؛ابن112،ص15،جت ذیبالکمال؛حافظمزی،252،ص18،جاالهالم

نسب االنصرای ق(ومؤلفکتاب285عُمارةقَدّاح)زیستهدروگو،غیرازمحمدبنقداحِموردگفت.ابن271

قَدّاحِاهطماعیلیهاشطمیکهغیرازابنگونه(همان52،ص16،جتاریخبغداداهت.)ر.ک:خطیببغدادی،

(25ط24،ص2،جاعیانالشیعهاهت.)امین،ق(276)زیستهدر

.628و812،ص6،جالکافی.کلینی،4

ت طذیبحجطر،؛ابطن612،ص2،جمیطزاناالعتطدال؛ذهبی،121ط127،ص4،جالکام عدی،.ابن6

.12،صالضعفاء؛ابونعیماصف انی،45،ص5،جالت ذیب
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 که تاوان مانادگاری نیافات    1است و اخبایه مبرث النبی  در سیره نبوی و نگارد کااس

 مب اث و حاای حاواد   خار ماای ،باری را بااشگو         و ا،بارخ برجای ماناده اش او، دربااره  

 کند. نمی

  ق(111  عثمان اَحْمَر)زیسته در سال بن بان. ا4

شناس و  ، محدا ، موری، نسبو امام کاظم موالی بَمی ِه، رحابی امام رادق

او  1سه دیدگاه را درباره پذیرد حدیث او پدید آورد. 0بودن، اتهام ناووسی 2ادیب کوفه بود.

را داشات و گویاا نخسااین     المبتدأ )المبدأ( والمغاز  والوفاة والسرییفة والرررة  ابااار نگارد 

نگاری فار ه گرفت و در یک اثر تک نگاری، اش شیوهنگاری باشد که با رویارد جام)سیره

اش تاریخ انبیای گذشاه شروع کرد، به ،اتم آنان رسید و سقیفه و نبردهای ارتداد را بررسی 

کم تا قرن شتم حاکمیت   می ،ود را حفظ کرد و در شمار مخادر  مود. این کااس، دستن

ابان بیتارین ا،بار تاریخی ،ود را اش اماام   2بر،ی مناب) تاریخی شی ه و سنّی قرار گرفت.

 ُمَیر  ابی نگاران ب دی مانند ابنتا ب روایت کرده است. سیره بن ، و سپس اش ابانرادق

کند. گویا  که جایگاه و نقم   می او را تأکید می 1اندیم، اش ابان روایت کردهابراه بن و   ی

                                              
.152،صالف رهتهی،؛طو214ط218،صرجال.نجاشی،1

.18،صرجالنجاشی،.2

وگرفتهپسازامامصادق.ناووهیه،ازغالیانشک 546،ص2،جاختیارمعرفةالرجالطوهی،.8

؛بغدادی،157،ص1،جالمل والنح بودنآنحضرتهستند.)ش رهتانی،معتقدانبهزنده،قائموم دی

(57،صقرَالفَرقبینالفِ

.74،صخالصةاالقوالر.ک:حلّی،.4

،؛طبرهی81و25،21،صتیسیرالمطالب؛ابوطالبزیدی،5،ص2،جتاریخیعقوبیر.ک:یعقوبی،.6

.261و218،245ط171،128،118،212،ص1،جاِعالمالوری

.164ط148ص،1،جمعجمرجالالحدیثر.ک:خویی،.5
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را در  س د نخساین مور،ی باشد که ،بر اسارم  قیل و  باس  موی رسول ،ادا  ابن

  1پیاار بدر اش ابان نقل کرده است.

 ق(212محمد کلبی )م  بن . هشام5

و حاواد   و  الم به ا،باار   شاگرد ابومخنف 2،او  ربی کوفی، رحابی امام رادق

ق( 237هتام و واقدی )م  .پدید آوردنگاری  تاریخ  و آثاری را در هتت شا،ه 0بود تاریخی

را  امهرا  النبری  و  ازواج النبری  باار دو کاااس  م اررانی هساند که برای نخساین

با این تفاوم که هتام، بر، ف واقدی، اش ابومخنف روایت کرده اسات و ایان،    1نگاشاند 

نگااری، پاس اش هتاام    شاهدی بر دو جریان فااری مخاالف در سایرنگاری اسات. اشواز    

 وبیم در میان شی ه اسامرار یافت و احمد برقی نیز به آن پردا،ت. کم

 ق( 211عُمَیر )م ابی . محمدبن2

و اماام   ق( و اش اراحاس اماام کااظم   02 رُفْرَه)م ابی بن هَ َّبفقیه بادادی، موالی مُ

دهد  اما  میر را نتان می ابی سنّت، رویارد ت ام ی ابن شنیدن روایت اش اهل 2بود. رضا

روایت آنان را به این دلیل نقل نارد که کسی حدیث شی ی را به  امی و حدیث  اامی را  

 1اسات.  المغراز  ه و سانّی و مؤلاف کاااس    به شی ی نسبت ندهاد. او ماورد ا امااد شای     

ا،باار   7اناد. ق( اش او روایات کارده  213 هاشم)م بن  نگارانی مانند احمد برقی و ابراهیم سیره

                                              
.48،ص4،جالطبقاتالکبری،هعد.ابن1

؛887،ص26،جمعجطمرجطالالحطدیث؛خطویی،811،صرجال؛طوهی،484ص،رجال،.نجاشی2

.651،ص16،جقاموسالرجالتستری،

.842،ص5،جالطبقاتالکبریهعد،.ابن8

.111ط162،صف رهت ،ندیم.4

.212،صالف رهتطوهی،.6

.211ط212،صالف رهت؛طوهی،827،صرجالنجاشی،.5

.266ط264ص،2،جاختیارمعرفةالرجال؛طوهی،827ط825،صرجالنجاشی،.7
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تاوان اد اا کارد کاه     دهد و می میر را نتان می ابی ما ددی رویارد فقهی ا فیائ ی ابن 

مور،اان اش آثاار او اساافاده     1نویسی باوده اسات.  ا ماش و کرامت نگاری وی، بر پایهتاریخ

نارده و فقط مناب) شی ی بر،ی ا،بار پابرجا اش وی را، بدون یادکرد اش نام کااس وی نقال  

رساد، هسااه ارا ی ماااشی او،     او باشد. به نظر مای  مغاز احامال اش کااس اند که بهکرده

 2تا ب باشد. نب ابان مغاز  ثمان احمر و کااس  بن اساادد ابان مغاز برگرفاه اش کااس 

 ( 3دوم قرن سعدان)م.نیمه بن مسلم بن . هارون1

و ماورد ا امااد    و اماام  سااری   رحابی اماام هاادی   0 راقی ساکن سامرا،

ماذهب   دانند و بر،ی وی را جبری  موم دانتیان رجال، او را شی ه میشناسان است. رجال

پاس اش مان، فرشنادم قاائم     »که فرمود:  روایت او اش امام  ساری 1اند.و  امی دانساه

را تدوین کرد  اما باا   مغاز او کااس . تواند تأکیدی بر گرایم شی ی وی باشدمی 2،«است

رو نتد. مناب) شی ی، باشتاس پیروشی جنگ بدر را در حبتاه باه   اساقبال مناب) پسینی روبه

را اش هارون روایت «  َمس مت قبی ه اَس»و « رَدا شمس»یور محدود، و مناب) سنّی دو ،بر 

 که نتانه رویارد فیای ی اوست.  1اندکرده

                                              
.212ط217،ص2،جالکافی؛کلینی،176ط152،ص4،جالطبقاتالکبریهعد،.ابن1

.12،صرجال؛نجاشی،688و257،صاالمالیر.ک:صدوق،.2

.28،ص14،جتاریخبغدادخطیببغدادی،.8

الفوائطد،بحطرالعلطوم؛864ص،تعلیقةعلیمن جالمقال، ب انیبوحید؛ر.ک:416،صرجالنجاشی،.4

،همطهافعطالرابطهفع اختیطار ازانسطانایبودندکهدراثرنفیفرقهیه،جبر.12ط16،ص4،جالرجالیة

قائط بطرایانسطانهیچعملىخالصه،شدند.دادندوبهدوشعبه:خالصهومتوهطهتقسیممیسبتمیخداوندن

(26،ص1،جالمل والنح ،ش رهتانىست.)ر.ک:داندرفع اومؤثرنمىانسانراقدرتبودومتوهطهن

.111،صالغیبةطوهی،.6

5 کلینی،. الکافیر.ک: ج ص2، مفید،121، طوهی،282صاالمالی،؛ صاالمالی؛ ابن14،  حجر،؛

.12،ص5ج،البدایةوالن ایةکثیر،؛ابن416،ص4،جاالصابة
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 ق( 291ـ  211فَضّال)زیسته در  بنحسن بن علی. 8

شده به  و تخحیف 1فیّال تَیمُ ی )یا تَیمی ثَ ْ به، متهور به ابن بن اه اش موالیان قبی ه تَیم

باود.   2و امام  سااری  تَمیمی(، فقیه و محد  شی ه و رحابی کوفی امام هادی

های فطحیه را تبیین نماود  اماا   اندیته اثبا  امامة عبداهلل)افطح(فیال با نگارد کااس  ابن

نگاری را فیّالخ سیره ابن 0دوسای ،ود را با امامیه حفظ کرد و مورد ا اماد آنان قرار گرفت.

اسامرار  1ة النبیوفا و نیز کااس ال حه الماءاو اهلل الماء آال  یالو ابا نگارد کااس 

را باه یاور    نگار شی ی است که ادوام نظاامی رساول ،ادا   بختید. او نخساین سیره

و اش ساویی،   2گذار این ناوع مساائل باود    ق( بنیان203 س د )م مساقل مطال ه کرده  اما ابن

نگااری،  به وفاام  1بکر ووفاتهالیرة ابیق( نخساین مور،ی بود که با تدوین 237واقدی )م 

ق( شی ه قزوینی 273،طّاس بَراوَسْاانی اشدورقانی )م بنهَلَمَةساق ی داد. پس اش او، هویت م

نگااری پیوناد داد. اش آنماا کاه     به سایره  7وفاة النبیساکن ری، آن را با نگارد کااس 

سَ َمَه در نقل حدیث ض یف بود، نباید آثار وی چندان مورد ا اماد بوده باشد. با این حاال،  

کم تا  خر نماشی به حیام   می ،ود اداماه  رفّار، آن را روایت کرده و دستحِمیری و 

اسامرار بختید. بنابراین،  وفاة النبیفیال این پیوند را با نگارد کااس  ابن 0داده است.

                                              
.412ط417ص،1،جاالنسابهمعانی،.1

.466و821،صرجالطوهی،.2

.165،صالف رهت؛طوهی،261ط267،صرجالنجاشی،.8

4 . صرجالنجاشی، گویا262، . از کتاب، وفات»نام » صفات»به )طوهی،« باشد. شده تصحیف

(167،صالف رهت

.816ط278،ص1،جالطبقاتالکبریهعد،ر.ک:ابن.6

.111،صف رهتندیم،.5

.127،صرجالنجاشی،.7

.146،صالف رهت؛طوهی،127،صرجال،نجاشیر.ک:.2
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فیّال نقم راویاگری و اسامراربختی داشاه و اش مناب) فَطَحای و شیادی بهاره بارده      ابن

ایان امار، نتاان     2را داشااه اسات.   های امامانمه کااسبه گفاه  یاشی، او ه 1است.

 است.نگاری بوده اش مناب) م رفای و نگارشی او در سیره دهد آثار و آرای امامان می

  ق(283محمد ثَقَفی )م بن . ابراهیم9

تبار کوفی و شیدی گراییده به امامیه، کوچیده اش کوفاه باه ارافهان بارای نتار       رس

ق( و مؤلاف آثاار فراوانای اش    213 )مقمای  هاشام  بن ابراهیم، اسااد مؤمنانفیایل امیر 

توان درباره ها اثری در دست نیست و نمیاش این کااس 0بود. المغاز و  السیرة، المبتدأجم ه: 

، نام المغاز و  السیرةاحامال، دو کااس  محاوا و تأثیرپذیری و اثرگذاری آنها سخن گفت. به

را ناام کاااس    السِریرْ والمغراز   گونه که یی اش یک کااس باشد  همانهایک کااس یا بخم

داشاه اسات  اماا باا     المبتدأ والمغراز  اند و ابان احمر نیز کااس ق( گفاه121اسحاق )م  ابن

بودن، شاهد تفاوم م نایی مااشی و سیره در نگاه ثقفی ،واهیم بود که در  فرض دو کااس

 خار ماای پردا،ااه و     و در سیره به حاواد   های رسول ،دابه جنگ مغاز کااس 

 بدین ترتیب، پیتگام تفایک م نایی سیره و مااشی شده است.

 ق( 281. احمد برقی قمی )م11

و اش  المان شای ی باود    1و امام هادی ،الد، رحابی امام جواد فرشند محمدبن

او را  (ق011 )مرودِ قم آمد. احمد اش ثقفی بهره برد و مسا ودی  که جدد اش کوفه به برق

باه گفااه یوسای، او در     2یااد کارد.   ک بای  ابان  و واقادی  ،اسحاق ابن  ،خنفابومِدر ردیف 

                                              
.222و262،صرجالنجاشی،.1

.212،ص2،جاختیارمعرفةالرجالطوهی،.2

.12ط17ص،رجال.نجاشی،8

.828و878،صرجالطوهی،.4

.22ص،1ج،مُروجالذَّهَبمسعودی،.6
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را تاادوین کاارد  امااا ،بااری اش کااااس و محاااوای آن، جااز  المغراز  نگاااری کااااس  ساایره

یافت نتد. برقای ایان ،بار را باه شاال       ای درباره سا،تِ منبر رسول ،دا گزاره تک

 1روایت کرده است. المارود، اش امام باقرتا ب، اش ابی بنحَاَم، اش ابان بنفیای ی، اش   ی

تا اب نیاز    بناما با واسطه، اش ابان 2 ثمان است  بنحام، راوی ابان بنگفانی است که   ی

، اش کااس اباان  مغاز رود برقی در نقل ،برخ منبر و تدوینخ کااس روایت دارد که احامال می

ق( نیاز  233اباوالبَخْاری )م   مغراز  کاه اش   گونهتا ب بهره برده باشد  همان بناحمر و ابان

 1 ُمَیار ابای  قادااح و ابان   نگارانی مانند ابان  اش آنما که برقی، اش مااشی 0اسافاده کرده است.

نگار ،اص نباشد و کاابی را بر اسااس  رود، او روایاگر یک مااشیروایت کرده، احامال می

 ی فراهم آورده باشد.نگاران ما ددمااشی

را نیااز نگاشاات و  2بنررا  النبرری وازواجررهبرقاای، افاازون باار نگااارد مااااشی، کااااس 

ق( بنیاان نهااده   237ق( و واقدی )م 231نگاری در سیره را که هتام ک بی )م  ریزموضوع

بودند، اسامرار بختید. ا،باری اش کااس برقی به دسات نیاماد و حادس دربااره محااوای      

ویژه که مناب) شی ی، بیتار چنین موضاو اتی  ک می آن دشوار است  بهتاریخی، فقهی یا 

درباره اساحباس فراوانی  اند و برقی نیز ،بری را اش امام کاظمرا با رویارد فقهی آورده

کاه   1نقال کارده   و رسول ،ادا  ت داد همسران و شمار همسران حیرم س یمان

بایاد گفات کاه     بنا  یالو  اهللنتان اش رویارد فقهی اوست  اما در ،خوص نگارد 

                                              
.82،صتیسیرالمطالبابوطالبزیدی،.1

.42،ص12،جهمان؛146،ص1،جمعجمرجالالحدیثخویی،.2

.178ص،الف رهتطوهی،.8

4 . کلینی، نجاشی،628و812،ص6،جالکافیر.ک: اختیارمعرفة؛طوهی،827ط825،صرجال؛

.266 ط 264،ص2،جالرجال

.54ص،الف رهتطوهی،.6

.657و426،ص6،جالکافیکلینی،.5
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و پاس اش وی، برقای    1بابی به این نام گتوده الطبیا  الکبر ق( در کااس 203س د )م  ابن

ای است که به شال مسااقل در ایان ،خاوص ق ام شده اسات. دشاواری       نخساین شی ه

و نیاز احاماال ناو ی     تح یل محاوا و رویارد کااس برقی درباره د،اران رسول ،ادا 

 س د، دور اش ههن نیست. ابن تقابل با

 ق( 3( قمی)م.قزاذرْخُ) زادخُرَّ بن . حسن11

ق(، اش راویان قرن سوم یاا اوایال قارن چهاارم شامرده      203به ا ابار اساادد برقی)م

باه گفااه  یاشای،     0اناد. شیساه در کَما دانساه قمییا  او را کَتّی شیساه در قم 2شود. می

رواه  ان   نْمَّ،رشاد  َ ابن»نامه نوشاه  اما فار ه شمانی و سند  ،رشاد به امام رادق ابن

بیانگر وجود حذفی در سند است. روایاتی اش او دربااره بزرگاان شای ه، کفار      1،« بداه ابی

حدیثی ا فیای ی اوسات    بیانگر گرایم 2،واندن شار  ایته، یا جخنّی مخالف امام   ی

جاابر  اش  ق(2)م.ق  رمِشَا  روبنمْ َگزینم و نقل روایتِ  1و در پایان  مر نیز به غ و گرایید.

نگااری  با این حال، دانساه نیست که سیره 7تواند نتانی اش تفار غ و در او باشد.می جُ ْفی،

نخسااین   0،االرماء یالرو  اهلل  او چه مقدار ماأثر اش غ و است. حسن باا تادوین کاااس    

ق(، ضمن بررسای  203 س د)م شود  ولی پیم اش وی، ابننگار مساقل شی ی شمرده می نام

                                              
.411،ص1؛همان،ج62و11،ص2ج،الطبقاتالکبریهعد،.ابن1

.118،ص2،جتفسیرعیاشیعیاشی،.2

.221،ص8،جقاموسالرجال؛تستری،58،ص6،جاعیانالشیعةامین،.8

.288و21،ص1،جتفسیرعیاشیعیاشی،.4

.22ط76و84،62،ص1ج،اختیارمعرفةالرجالطوهی،.6

.44،صرجالنجاشی،.5

.876،ص2،جشرحالعروةالوثقی؛خویی،58،صمعانیاالخبارصدوق،.7

.44،صرجالنجاشی،.2
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( در دوره اموی گاردآورده، فرشنادد   ق23ا27 ممُطْ َم ) آنها نتان داده که همه را جُبَیْربن

 1ق( نیز به تدوین آنها اهامام داشاه است.12/01مروان)ی. بنناف) تدوین کرده و  بدالم ک

 ق( 358حَمْدان)م بن . حسین12

شود و دوماین  دد، ،َخیبی و به ا ابار شادگاهم، جُنْبُ یی ،وانده میوی به ا ابار ج

گو شامرده و  و دروغفاسد المذهب غیائری، او را غالی،  نگار شی ی است. نماشی و ابننام

ماأ،رانی مانند امین، گرایم، جایگاه و نقم او را مثبت ارشیابی کرده و دو دیدگاه را درباره 

جمهاور  َماای )م    غالیان و جا  نی مانند ابن 0یبی، شاگرد و راوی،خ 2اند.وی پدید آورده

االرماء  است. او با تدوین کااس  1(0فزاری )م. اوا،ر ق اشزّمالک بَ محمدبن ج فربنق( و 213

،واالئمة النبی
نگاری را در سیره نبوی اسامرار بختید و آن را به ق مرو سایره  نام 2

توس ه داد. اثر او، مفقود است و باشتابی در مناب) ب دی ندارد. آقابزرگ تهرانای   امامان

 االرماء النبری  ،خایبی، باه   ة ئمر تایخ  االاحامال داده که یوسی اش کااس  (ق1003 )م

شناسی آنهاا، وجاه تسامیه و داللاتاان بار      ها و گونهبیان نام 1یاد کرده است. واالئمة

ها، محورهایی است که هیال  بودن نام ی و مسیحی و توقیفیت ظیم و احارام، راویان یهود

،رشاد و ،خایبی، مان اس    اما محاوای کااس ابن 7شود بررسی می اسامی رسول ،دا

اند. نااه در،اور توجاه آنااه شای ه و     شود آنان به چه مطالبی پردا،اهنتده و دانساه نمی

                                              
.164،ص1،جالطبقاتالکبریهعد،.ابن1

.411ط416،ص6،جاعیانالشیعة؛امین،64،صرجالغضائری،؛ابن57،صرجالنجاشی،.2

.75و87،82،76،صهدایةالکبریبهعنوانمثال،ر.ک:خصیبی،.8

.887و122،صرجالر.ک:نجاشی،.4

.116،صالف رهتطوهی،.6

.75،ص11؛همان،ج215،ص8،جالذریعةآقابزرگ،.5

7 . نویری، جن ایةاالربر.ک: 72،ص15، نوری، قطب52،صنفسالرحمان؛ ؛ القابالدینراوندی،

.4ص،الرهولوعترته
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شا یا مورد نیاش سبب آن باشد که چالماند و شاید نگاریخ مساقل اساقبال ناردهنام سنّی، اش

 جام ه نبوده است. 

 ق(3علی اَزْدی)م.اواخر ق  بن محمد بن . حسین13

 خریخ منذر با  به ا ابار هم 1قابوسی)؟( بود. محمد بن رذِنْمُاو در شمار مور،ان و اسااد 

شاد. اَشْدی،  نگار اوا،ر قرن سوم یا اوایل قرن چهاارم با ق(، اشْدی باید سیره023ک ینی )م 

 الوفرور علری النبری   نخساین شی ه کوفی است که وفدنگاری را با هویت مساقل با نام 

پذیری قبایل نگاشت. وجود پیتینه، ناپایداری اثر،  دم ارجاع منااب) باه آن،   درباره ایا ت

ای را تأسایس کناد. اَشْدی،   نگاری را توس ه دهد یاا شاا،ه  دهد او ناوانساه سیرهنتان می

گرایم فیای ی وی  2،بودن تربت امام حسین د تاریخی داشت  اما نقل شفابخمرویار

مادنی )م   یحیا   ابای  بان  محماد  بن براهیمدهد. شاهد دیگر آناه او شاگرد ارا نیز نتان می

باود کاه    و امام راادق  ق(، اش موالیان قبی ه اَسْ َم و در شمار ،واص امام باقر101

  0اند.سنّت حدیث وی را بدین سبب یا به موجب بدگوی اش ، فای نخساین نپذیرفاه اهل

 مُنذر قابوسی)؟( بن محمد بن . مُنذر14

 ُقْاده کاوفی    ن مان لَحْمی)؟(، اش ،اندان بزرگ ابوجَهْم و اساااد ابان   بن قابوساو نواده 

ا اماد قرار گرفت و افازون بار    ق( بود که به کوفه کوچید و در شمار شی یان مورد000)م

 و النهرروا  ، ینفّصِر ، لمَر جَال، الفیره  جامع های:کااس، لى النبیاوفور الررب نگارد کااس 

رود کااس وفودِ او، اش آنمایی که مُنْذر راوی آثار اَشْدی است، احامال می 1را نگاشت. الغایا 

                                              
.56،صرجالنجاشی،.1

.811،صاالمالیطوهی،.2

.84،صالف رهتطوهی،.8

،16،جقاموسالرجال.برایاطالعبیشترازنسبوی،ر.ک:تستری،412و171،صرجالنجاشی،.4

.245ص
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پذیرفاه باشد. شاهدی دیگر  ،وانتی اش کااس اساادد باشد و اش گرایم فیای ی وی تأثیر

تا ب، درباره فیایل اماام   بن بر رویارد فیای ی قابوسی، ا،باری است که با واسطه اش ابان

اباان   الفضرائل رساد، آنهاا را اش کاااس    نقل کرده است و به نظر می و فایمه   ی

  1گرفاه باشد.

 (2ق311ابراهیم قمی )زیسته در بن . علی15

)م حمزه   وی  بنحسنو دارای آثار مااوس ما دی به روایت  ، راوی مورد ا اماد  ی

و  1 ُمیر نقل کرده ابی او بیتار روایام ،ود را اش پدرد، و سپس اش محمدبن 0.است ق(020

نگارانی مانناد:  ک ینی، بیتارین سهم را در ان ااس ا،بار او ایفا کرده است.   ی، اش مااشی

کاه   2نگاشااه اسات   مغراز  و کاابی به نام   ُمَیر روایت کرده ابی قَدااح، ابان احمر و ابن ابن

حال، با توجه به اسافاده اش آثار راحای اظهار نظر کرد. با این  توان درباره محاوای آن بهنمی

نگااری مانناد برقای و اباراهیم ثقفای، تادوین       گفاه و اسااتیدِ ماااشی  پیم نگارانمااشی

و نیز بهره اش احادیث کوفیانخ نتریافاه در قم،  المؤمنینفضائل امیرو  1المناقبهای  کااس

را با محوریت فیایل نگاشاه است. دفاع ابویالب و حمزه  مااشیتوان حدس شد که او می

، فرمان همرم پس اش درگذشات ابویالاب، ایماان ابویالاب، نمااش بار       اش رسول ،دا

                                              
درباره.1 اطالع ابننمونهبرای ر.ک: اخبار، این از هایی امیرالمؤمنینعقده، ،فضائ  ؛111ص

و188،صالیقین؛همو،241،صالطرائفطاووس،؛ابن18،ص14،جتاریخمدینةدمشقعساکر،ابن

184.

(827،صاألمالی.)صدوق،حمزه،نامهنوشتهاهتقبهشاگردشابن867ابراهیم،درهالبنعلی.2

.162،صالف رهت؛طوهی،256،صرجالنجاشی،.8

.217ط216و218،ص12،جالحدیثمعجمرجالخویی،.4

.256،صرجالنجاشی،.6

.277ص،ف رهتندیم،.5
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او باشاد و   ماااشی تواند برگرفااه اش  ا،باری هساند که می 1و دفن آن حیرم، پیامبر

 نگرد وی را در نگارد سیره نتان دهد. 

 ق( 332. عبدالعزیز جَلودی)م12

و همااای   2تبارخ امامیه بخره، در شمار ا،باریاان و رااحبان سِایرْ   های اَشْدیاو اش  رس

ق(، اش مور،ان پُرای ع بخاره و  230 شکریا غَ بی)م محمدبن 0ابومخنف شمرده شده است.

ترین اسااد او بوده است. او افزون بر آثار فراوان تاریخی، پان   مهم 1،الوافدخنمؤلف کااس 

نسرب  ، کُتُرب النبری  ، قطائع النبری ، خطب النبیهای: اثر را در سیره نبوی به نام

ای بود کاه چناین   و نخساین شی ه 2آفرید وعُمَرر بکر وابی الوفور علی النبیو  النبی

موضو اتی را با ایناه در آثار پیتینیان وجود داشاند، با هویت مساقل بررسی کرد. با ایان  

هویت ،ود را یافات و   های امام   ینگاری پیم اش وی، با نگارد ،طبهحال، ،طبه

رو، ج اودی اساامراربخم   اشایان  1را نگاشاه باود.  خطب النبینیز  ق(201مَدْیَنی)م ابن

بختی آن نداشت و شاید به همین سبب، آثار او مساند نگاری بود و نقتی در توس هسیره

 مناب) ب دی نبود و در گذر شمان مفقود شد.

 ق( 351دؤل قمی)م بن . احمد11

یااد   7حال این مؤلف پُرکار و آفریننده رد اثر در حوشه فقه، ک م و تفسایر شای ه  شرح

باودن   اند. این امار، نتاان اش کمرناگ   نتده و مناب) ب دی نیز آثار او را چندان حفظ نارده

                                              
.461ط441،ص1،جالکافیکلینی،.1

.122،صف رهت،ندیم.2

.246و286،صرجالنجاشی،.8

.847،صرجالنجاشی،.4

.248همان،ص.6

.212،ص2؛همان،ج481،ص1،جایضاحالمکنوناهماعی پاشا،.5

.16،صرجالنجاشی،.7
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ی، ،ُ قای و   قا ،َنقم او در فرهنگ شی ی است. او، نخساین کسی اسات کاه امایااشام    

به یور مساقل بررسی کارد.   خصائص النبیرا با نگارد کااس  حقوقی رسول ،دا

ا بختی اش سیره نبوی است و اش آنما کاه    1ام و کرامتا شامل مباح، واجب، حر  ،خایص

سیره حیرم، بهارین الگوی  م ی مس مانان است، ضارورم داشات باا نگاارد کاااس      

شروادد  ، المرجزا های: کااس، موارد اساثنا بیان شود. تدوین آثار فقهی و نگارد ،خایص

 دؤل را  رویااارد فیااای ی فقهاای اباان   2،المثالررب و المناقررب، وفضررائله میرالمررؤمنینا

 تاوان  ویژه ایناه تفسیر او نیز ک می ا روایی اسات. بار ایان پایاه، مای       کند  به تأکید می

،خوص  نگاری با رویارد فیای ی فقهی یاد کرد  به نویسیخ سیرهنگاری به هیل اش ،خایص

 نگاارانی  سایره  اساحاق، باه آن اشااره ندارناد  ولای      ای مانناد ابان  نویسان حرفاه که سیره

فخاولی را باه آن ا،اخااص     1،(ق312 )مو راالحی شاامی    0ق(320مانند قسط نی)م 

 اند.  داده

(، پیتااگام )امیاار مؤمنااان خصررائص علرریبااا نگااارد کااااس  ق( 030منسااائ )

حاال،  نگاری است  اما شی ه در قرن چهارم، به آن هویای مساقل بختید. با این  ،خایص

 رو نباود  تاا اینااه  الماان سُانّی، آن را در     بال مؤلفاان روباه  این شا،ه   می، باا اسااق  

نگااری را توسا ه   قرون میانی به یور ا،اخارای ماورد مطال اه قارار دادناد و ،خاایص      

 2بختیدند.

                                              
.شیخ،آنراذی بابنکاحبحثکردهاهت.162،ص4،جالمبسوططوهی،.1

.16،صرجالنجاشی،.2

.861،ص2،جالمواهباللدنیةقسطالنی،.8

.274،ص16،جهب ال دیوالرشادصالحیشامی،.4

.215،ص2؛همان،ج711و141،621،752،ص1،جالعارفینهدیةر.ک:اهماعی پاشا،.6
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 ق(381. شیخ صدوق)م18

و  1اش محدثان و فقیهان برجساه امامیه، مؤلاف سیخاد اثار روایای، فقهای و تااریخی      

آمنرة بنرت   و  عبداللّره  ،عبردالمطلب  ،طالرب وابهای: کااس 2تأثیرگذار بر فرهنگ شی ی است.

اما او به دلیال رویاارد و شایوه نگاارد، ناوانسات در شامار        0، اش آثار ردوق است وَدْب

کاه   1، تنها اثر تاریخی ردوق درباره رسول ،داسات اوصاف النبیمور،ان قرار گیرد. 

موجود نیست و ارجاع به آن نیز، جز اشارتی در دیگر آثار رادوق، در منااب) ب ادی یافات     

مرانی و  النبوةآورده و به کااس  عیو  اخبای الرضانتد. ردوق در این باره، ا،باری را در 

دانساه نیست. اگار   اوصاف النبیو  النبوةرابطه دو کااس  2،ود ارجاع داده است. االخبایِ

بختی اش کااس  اوصاف النبیو نام یک کااس نباشد، دور اش ههن نیست که کااس د این

را باه آن   ویژه ایناه شیخ ردوق بر،ای اورااف پیاامبر ،ادا    باشد  به النبوةنُه جزئی 

-، باشتولیادی اش کاااس  اوصاف النبیارجاع داده است. این احامال نیز هست که کااس 

نبوده و در  اورافه با وجود آنها، چندان نیاشی به کااس باشد ک مرانی االخبایو  النبوةهای 

 گذر شمان مفقود شده است.

سانّت و  ق(، اش فقیهاان اهال  233ق(، اباوالبخاری)م 003ندیم )م.ب د اش  بر اساس ،بر 

 صرفة تادوین کاااس   نگارانخ ماهم به ج ل حدیث، نخساین ماور،ی اسات کاه باا     مااشی

 1ق(،222ای مساقل بنیان نهاد و سپس مدائنی)منگاری را به  نوان شا،هورف النبی

                                              
 .87ط85،ص1،جبحاراالنوار؛مجلسی،824،صرجالداوود،.ابن1

 .151،صبررهیدواثرتاریخنگاریشیخصدوق.صفری،2

 .282،صالف رهت.طوهی،8

.811،صرجالنجاشی،.4

.21ط71،صاالخبارمعانی؛صدوق،226ط222و111،ص1،جعیوناخبارالرضاصدوق،.6

.118،صف رهتندیم،.5
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آن را و سپس اش میان شی یان، شیخ رادوق،   2(ق020م)ش یب ابن 1ق(،201مدینی )م  ابن

رود شیخ ردوق افازون  های موجود در مناب) دیگر، احامال می بر اساس آگاهیگرفت. پی

، بیتار باه وراف حیارم در تاورام و     بر اوراف اجاما ی و ا،اخاری رسول ،دا

 پردا،اه باشد. 1و ورف جسمانی و ظاهری ایتان 0کااست الیم اهل 

 ق( 4)م.قعلی بن حسین. بَزَوْفَری واسطی، 19

ق 022اش راویان مورد ا اماد شی ه، اش وکی ن  خر غیبت رااری و شیسااه در ساال    

و  ند اش نایاب اماام شماان   ،بر شیخ یوسی اش پرسم مردم قم درباره اناار فرش 2است.

او افزون بر است.  نتان اش جایگاه   می و ارتباط او با نایب امام 1،بزوفریارجاع او به 

 الریرة را در کا م و   علرى الواقفره   الررر را در فیایل،  ثواب االعما آثار ما دد فقهی، کااس 

فری   واالئمرة  الریرة النبری  کاااس   7را نگاشات.  المشررکین  فی واألئمة النبی

ای نمانده و نگاری است. اش این کااس، اثر و گزاره، تنها اثر بَزَوْفَری در حوشه سیرهالمشرکین

 توان به محاوای کااس نزدیک شد: فقط با دو احامال می

با مترکان، شامل: د وم، نبرد، مذاکره و را   کاه باه     یای بر،ورد رسول ،دا

است و دیگری، بررسی احاام فقهی نبرد تر نگاری در ارط ح مور،ان نزدیکحوشه سیره

کاه در اراط ح، باه آن     و امامان با مترکان بر اساس سنّت و سیره رسول ،دا

                                              
.861،ص2،جالمکنونایضاحباشا،اهماعی .1

.122،ص7،جاالعالمزرکلی،.2

،ص1،جاالشرافانساب؛بالذری،88،ص2،جالشامفتوح؛همو،822،ص1،جالمغازیواقدی،.8

.846،صاالمالیدوق،؛ص255

.425ط426،ص2،جتاریخطبری؛طبری،562،ص2،جالمدینةتاریخنمیری،شبّه.ابن4

 .61،صرجالنجاشی،.6

.428و416،صرجالطوهی،.5

 .52،صرجالنجاشی،.7
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در  ناوان کاااس، احاماال دوم را     به رسول ،دا  طف امامان 1نگاری گویند.سِیَرْ

حکا  اکااس که وجود  گونهنبردی با مترکان نداشاند  همان کند  شیرا امامانتقویت می

ای برای احاماال دوم باشاد کاه احااام فقهای      تواند نتانهبزوفری میدر میان آثار  الربید

بندگان را برای تامیل همان رویارد نوشاه است. با فرض احامال دوم، بزوفری، نخساین 

شی ه امامی است که سیره نبوی را با رویارد فقهی در بر،ورد با مترکان نگاشاه و بااس  

حسان   اش منظر شی ی به یور مساقل گتوده است  اما پیم اش وی، محمدبنفقه السیره را 

ق( این شا،ه را گتوده و به بررسی فقهی بر،وردهای نظامی با مترکان و 103شیبانی )م 

 مخالفان اش منظر حنفیان پردا،اه است.

 ق(342عَمّار کوفی)م. ابن21

هاای:  نماشی، مؤلف کاااس  او اش شی یان برجساه و مورد ا اماد کوفه است و به گفاه

با نگرد حدیثی در موضاوع فیاایل و    طالباخما  ابیو  اخبای النبیدر حدیث و  الرلل

یاد کارده   اخبای آباء النبی به اخبای النبییوسی دو اثر ا،یر را یای شمرده و اش  2ک م است.

دانساه کاه   0طالببیاواخما   وفضائلهم واخمانهم اخبای آباء النبیاست و نام کامل آن را  

کناد.  تأکید می نگرد ک می مؤلف را برای اثبام ایمان ابویالب و پدران رسول ،دا

که شیخ ردوق نیز با داشان چنین  گونهشود  هماننگار یاد نمیبدین سبب، اش وی به سیره

 نگار شمرده نتد.آثاری، سیره

                                              
.2،ص16،جالمبسوط،هرخسیر.ک:.1

.16ص،رجال،نجاشی.2

اند؛بهعنوانبهنجاشینسبتداده«آباء»منابعپسینینیزنامکتابراباقید.76ص،الف رهتطوهی،.8

.655ص،16ج،عالمالنبالءاریَهِمثال،ر.ک:ذهبی،
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 نتیجه 

کوفه باا رویاارد فیاای ی ا ا اادالی      نگاری شی ه در قرن دوم، در ق مرو جارافیایی سیره

نگااری آغااش شاد. انادکی ب اد، رویاارد       با مااشی کردن نقم امام   ی برای برجساه

فیای ی ا چالتی را تمربه نمود و در ادامه، همدود یادیگر ادامه یافاند و نُه اثر را با نام  

 را بنیان نهاد و اباان  نگاری شی یتا ب، مااشی بن تا پایان قرن چهارم آفریدند. ابان مااشی

دو  خار  « المبررث و المغراز   »گذاری سیره به  نگاری بود که با نام، نخساین مااشیاحمر

مای و مدنی را تفایک کرد و با انیمام سه محورخ تاریخ انبیاا، سایره نباوی و بختای اش     

 نگاری  مومی شد. ساش تاریختاریخ  خر ، فت در یک کااس، به نو ی شمینه

دهاد کاه   های پسینیخ شی ه، نتان مای نگاشاهنگاران نخساین در مااشیااشینقل اش م

هاای پیتاینی شای ه را روایات     نگاشاهشی ه برای حفظ رویارد ،ود، ت د داشاه مااشی

نگاران شی ی نیز اش همان قرن دوم، به های ب دی مناقل کند. بر،ی سیرهنماید و به نسل

اثر در محورهای سیره شخخای، سایره    21نگاری را با ریزموضو ام توجه کردند و سیره

اسامرا  های شخخی و شخخیای رسول ،داسیاسی ا نظامی، سیره اجاما ی و ویژگی

بختیدند. پیتینه بیتار ریزموضو ام، در آثار غیرشی ه رردپذیر است  اما شی یان آنهاا را  

ای مسااقل  دی به شا،هبا رویارد شی ی و به یور ک ی، نگرد فیای ی نگاشاه و در موار

 نگاری تبدیل کردند. در سیره

نگاری مخالفان بود که سبب شد نگاری شی ه، نو ی مقاب ه با سیره مده دسااورد سیره

نگاری مدینه رقابات  بهره ببرند و با سیره رویارد فیای ی را برگزینند و اش آرای امامان

م ک بی، همگی رویاارد حادیثی،   نگاران شی ی، جز ابومخنف و شاگردد هتاکنند. سیره

نگاری وسه تن  رس و  مم، به یور تقریباً مساوی، در سیره فقهی ا ک می داشاند. بیست

نگااری، شای ی ا  ممای     شی ی تا قرن پنمم سهیم بودند و این سخن که ،اساگاه سیره

. باه  نمایدسایزی و دسایابی به مناف) م ی را هدف قرار داده است،   می نمیاست و  رس

مذهب و دو تن غاالی یااد کارد کاه تاأثیر آناان بار         لحاظ فاری، باید اش یک تن فطحی
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گرا یا ت ام ی و واگرا  های پسینی دانساه نیست. افزون بر اینها، دو رویارد همنگاشاه سیره

نگاری شی ی با هدفی متارک، همدود شدند و به رقابت بر،اساند و گرا در سیرهیا تبری

نگاری شدند  با این تفاوم که رویارد واگرایی، در  اسامرار و ارتقای سیره در ممموع، سبب

و  باودن  ها، باه دلیال اساامراری   نگاریخ غالیان سهیم شد. بر،ی اش این سیرهپیدایم سیره

که حای نق ای اش آنهاا در منااب)     ایگونهتر، به فراموشی سپرده شدند  بهپیدایم آثار جام)

 پسینی وجود ندارد.
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چطا[،[،]بینابی][:جابی]،حرزالدین،تحقیقعبدالرزاقمحمدفضائ امیرالمؤمنین،ططططط .17

 .[تا]بی

حیطاءالتطراثاار،بیطروت:دهبراتالطذَّذَشَطق(،1621)معبدالحیعکری،عمادحنبلیابن .12

 .[تاچا[،]بی،]بیالعربی

،الحطدیثمحمدرضاجاللی،قطم:دار،تحقیقهیدرجال(،6.ق)محسینغضائری،احمدبنابن .11

 .ق1422اوّل،

ی،اوّل،،تحقیققیومی،قم:النشراالهطالمکام الزیارات(،ق852)مجعفرقولویه،محمدبنابن .26

.ق1417

،تحقیقعلیشطیری،بیطروت:داراحیطاءالتطراثالبدایةوالن ایةق(،774اهماعی )مکثیر،ابن .21

ق.1462اوّل،العربی،

،احیطاءالتطراثالعربطی،بیطروت:داراالغطانی(،ق865)مالحسطینبنابوالفرجاصف انی،علی .22

 .ق1416چا[،]بی

عبدالسطالم،بیطروت:احمطدبنتحقیقجعفطربن،تیسیرالمطالب(،424)م،یحییزیدیابوطالب .28

 .ق1816اوّل،العلمی،ا

طالثقافطدارا[:جطبی]،تحقیقفاروقحماد،الضعفاء(،ق486)معبداهللابونُعَیم،احمدبن .24 الطدارة

 .[تابی،]البیضاءالمغرب

،الخطانیدار:محمود،ریاضبناهلل،تحقیقوصیالعل ومعرفةالرجال(،ق241)محنب احمدبن .26

 .ق1462اوّل،

التطراثاحیطاءدارحرفعت،بیروت:یتصح،ایضاحالمکنون(،ق1881)مپاشابغدادیاهماعی  .25

.تا[چا[،]بی]بی،العربی

 .م1161چا[،:]بی،اهتانبولهدیةالعارفین،ططططط .27

 .تا[چا[،]بی،]بیالتعارف،بیروت:دارةاعیانالشیع(،ق1871)ممحسنامین،هید .22

محمدصادقوحسینبحرالعلطوم،،تحقیقالرجالیةالفوائدق(،1212)مبحرالعلوم،محمدم دی .21
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 ش.1858،اوّل،ت ران:مکتبةالصادق

،تحقیقمحمدابراهیمزائطد،بیطروت:دارالتاریخالصغیر(،ق265)ماهماعی بخاری،محمدبن .86

ق.1465المعرفة،

 .تا[چا[،]بی]بیة،یه:المکتبةاالهالمیدخان،ترکی،اشرافمحمدعبدالمعالتاریخالکبیر،ططططط .81

ق.1465چا[،نجفی،]بیقم:مرعشی،القابالرهولوعترتهق(،4برخیمحدثان)م.ق .82

الطدین،،تحقیقمحمطدمحیطیالفَرْقبینالفِرَق،ق(421)مطاهراهفراینیبغدادی،عبدالقاهربن .88

 .تا[چا[،]بی]بی،ةالمعرفبیروت:دار

اوّل،،الفکردار،تحقیقه ی زکار،بیروت:االشرافانساب(،ق271)میحییبنبالذری،احمد .84

 .ق1417

 .ق1416دوم،،قم:النشراالهالمی،قاموسالرجال(،ق1874)متستری،محمدتقی .86

،1876پطژوهش،،تاریخدرآیینه«نگاریدرفرهنگتشیعتاریخ»(،عاصر)مجعفریان،رهول .85

 .41ش

معظمحسطین،،تصحیحهیدمعرفةعلومالحدیث(،ق466)معبداهلل،محمدبنحاکمنیشابوری .87

 ق.1466،چ ارم،اآلفاقالحدیثبیروت:دار

،«زدایطیازهطیرهنبطویدرتحریطفنقشامامهطجاد»حسینیانمقدم،حسین)معاصر(، .82

 .1،ش1816هایتاریخی،پژوهش

،اوّل،قطم:رضطی،تحقیقبحرالعلوم،خالصةاالقوال(،ق725)میوهفبنحِلّی)عالمه(،حسن .81

 .ق1462

 .ق1411،چ ارم،،بیروت:البالغةالکبرییال دا(،ق884)محمدانبننبی،حسییصخَ .46

الطحطان،،تحقیطقمحمطودالطراویالخطالقالجطامع(،ق458)معلیخطیببغدادی،احمدبن .41

ق.1468چا[،المعارف،]بیریاض:مکتبة

 .ق1417اوّل،ة،الکتبالعلمیعطا،بیروت:دار،تحقیقمصطفیعبدالقادرتاریخبغداد،ططططط .42

،دوم،مامالخوییمؤهسةإحیاءآثاراال،قم:شرحالعروةالوثقی(،ق1418)مابوالقاهمخویی، .48

 ق.1425
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 .ق1418،پنجم،التحقیقة،تحقیقلجنمعجمرجالالحدیث،ططططط .44

اوّل،،القبلطةدارة:الخطیب،جطدّ،تحقیقعوامةونمرالکاشف(،ق742)ماحمدذهبی،محمدبن .46

 .ق1418

 ق.1467،دوم،الکتابالعربی،تحقیقتدمری،بیروت:دارتاریخاالهالم،ططططط .45

 .ق1418ة،ن م،الرهالبیروت:رنوؤطوحسیناالهد،،تحقیقاألعالمالنبالءأریَهِ،ططططط .47

 .ق1822ة،اوّل،المعرف،تحقیقالبجاوی،بیروت:دارمیزاناالعتدال،ططططط .42

ق.1426،بیروت:دارأرقم،محاضراتق(،662محمد)مبنحسینراغباصف انی، .41

 ق.1415،تحقیقالعانی،قم:رضی،االخبارالموفقیاتق(،265بکار)مزبیربن .66

 م.1112،پنجم،العلمللمالیین،بیروت:داراالَعالم(،ق1416)مرکلی،خیرالدینزِ .61

چا[،،]بیةالکتبالعلمیدار،بیروت:االعالنبالتوبیخق(،162)مالرحمندعببنمحمدهخاوی، .62

 ق.1811

.ق1465چا[،]بی،المعرفة،بیروت:دارالمبسوطق(،428)مه  ابیهرخسی،محمدبن .68

م.1156چا[،الدینالمنجد،مصر:مطبعةمصر،]بی،تحقیقصالحالکبیرالسیرشرح،ططططط .64

،دوم،،ترجمطهحجطازی،قطم:کتابخانطهمرعشطیتاریخالتراثالعربی،)معاصر(فؤادهزگین، .66

 ق.1412

،اوّل،الجنطان،تحقیقالبارودی،بیطروت:داراالنساب(،ق652)ممحمدبنمهمعانی،عبدالکری .65

 .ق1462

مکتبطةة:بطدران،قطاهرمحمد،تخریجالمل والنح (،ق642)معبدالکریمش رهتانی،محمدبن .67

 .تا[چا[،]بی]بیة،االنجلوالمصری

،تحقیططقعططادلاحمططدهططب ال ططدیوالرشططاد(،ق142)میوهططفمحمططدبنشططامی،صططالحی .62

 .ق1414اوّل،ة،الکتبالعلمیعبدالموجودوعلیمحمدمعوض،بیروت:دار

 ق.1417اوّل،،ة،قم:البعثناشر،تحقیقاالمالی(،ق821)معلیصدوق،محمدبن .61

 ق.1464چا[،]بی،تحقیقاعلمی،بیروت:االعلمی،عیوناخبارالرضا،ططططط .56

 ق.1466چا[،،]بییالنشراالهالم،تصحیحغفاری،قم:کمالالدین،ططططط .51
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 .ش1851چا[،،]بیی،تحقیقغفاری،قم:النشراالهالمخبارمعانیاأل،ططططط .52

بیطروت:مصطفی،قاألناؤوطوترکییتحق،بالوفیاتالوافی(،ق754)مایبکبن دی،خلیفَصَ .58

 .ق1426چا[،]بیاءالتراث،یاحدار

،مجلططهنامططه«نگططاریشططیخصططدوقبررهططیدواثططرتططاریخ»اهلل)معاصططر(،صططفری،نعمططت .54

 .16،ش1825پژوهان،تاریخ

،البیطتآل،قم:ناشر،تحقیقاِعالمالوریباَعالمال دی(،ق642)محسنبنطبرهی،فض  .56

 ق.1417چا[،]بی

،تحقیقمحمدابوالفض ابراهیم،بیروت:تاریخاالمموالملوک(،ق816)مجریرطبری،محمدبن .55

 .ق1827،دوم،التراثدار

،البیطت،تحقیطقرجطائی،قطم:آلاختیارمعرفةالرجال(،ق456)محسنطوهی،محمدبن .57

 .ق1464چا[،]بی

 .ق1414اوّل،ة،الثقاف،قم:دارالبعثة،تحقیقمالیاأل،ططططط .52

 .ق1411اوّل،ة،،تحقیقت رانیوناصح،قم:المعارفاالهالمیةالغیب،ططططط .51

 .ق1417اوّل،ة،،تحقیققیومی،قم:الفقاهالف رهت،ططططط .76

.1822ة،دوم،المرتضوی،ت ران:تحقیقب بودی،المبسوط،ططططط .71

 .ق1416اوّل،،یالنشراالهالم،تحقیققیومی،قم:رجال،ططططط .72

 .1و2،ش1825پژوهان،،نامهتاریخ«نگاریدرتاریخاهالمهیره»طیبی،محمد)معاصر(، .78

العلمیطة،تحقیطقرهطولی،ت طران:المکتبطةتفسطیرعیاشطیق(،826مسعود)عیاشی،محمدبن .74

تا[.]بیچا[،]بیاالهالمیة،

چطا[،]بطی،الکتطبالعلمیطهبیطروت:دار،ةالمواهباللدنی،ق(585)ممحمداحمدبنقسطالنی، .76

 ق.1412

ة،پطنجم،الکتباالهالمی،تحقیقغفاری،ت ران:دارالکافی(،ق821)میعقوبکلینی،محمدبن .75

 .ش1858

 .ق1468،دوم،الوفاءموهسة،بیروت:نواربحاراأل(،ق1111)ممجلسی،محمدباقر .77
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 .ق1418ة،اوّل،،تحقیقبشارعوّاد،بیروت:الرهالت ذیبالکمال(،ق742)میوهفمِزّی، .72

 .ق1461ة،دوم،ال جر،قم:دارهَبمُروجالذَّ(،ق845)مالحسینبنیمسعودی،عل .71

،دوم،المفید...غفاریواهتادولی،قم:المؤتمر،تحقیقمالیاأل(،ق418)ممحمدمفید،محمدبن .26

 .ق1418

،پطنجم،یالنشطراالهطالم،تحقیقشبیریزنجانی،قم:رجال(،ق466)معلیاحمدبننجاشی، .21

 .ق1415

 .تا[چا[،]بی،]بی،تحقیقتجددف رهت(،ق826بعداز)ماهحاقندیم،محمدبن .22

28.  )م میرزاحسین طبرهی، 1826نوری الرحمانق(، تحقیقنفس اوّل،، اآلفاق، قم: قیومی،

 ق.1411

احمدبن .24 نویری، 782عبدالوهاب)م األربق(، ن ایة قاهره: واالرشاد، الثقافة وزارة چا[،]بی،

 .تا[]بی

 .ق1461،اوّل،علمی،تحقیقجونس،بیروت:االالمغازی(،ق267)معمرواقدی،محمدبن .26

 .تا[چا[،]بی،بیروت:دارالجی ،]بیفتوحالشام،ططططط .25

 .تا[چا[،]بیجا[،]بی،]بیالمقالتعلیقةعلیمن جق(،1266وحیدب ب انی)م .27

.تا[چا[،]بی،]بیصادر،بیروت:دارالیعقوبیتاریخ(،ق212)مواضحیعقوبی،احمدبن .22
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