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سیرهنگاری ،از کهنترین شاخههای تاریخنگاری اسالمی است و شهر مدینه،
نخستین مرکز تدوین سیره رسول خدا

است .نخستین اثرر متتروش شرینیا

درباره سیره ،کتاش تسمیة مَن شَهَد مع امیرالمؤمنین علی

الجَمَل وصِفّین والنهرروا

من الصحابة است که در نیمه دوم قر اوّل هجرری نگراری یا.رت .از ایرن اثرر،
میتوا برداشت کرد که شینیا تاریخنگاری خود را با پیوند دو عصر رسالت و
خال.ت ،با بنمایه د.اع از اندیشه امامت آغاز کردند تا بتوانند با تتیره برر عصرر
رسالت ،اندیشه جانشینی امیر مؤمنا  ،علی

را در عصر خال.ت اثبرا کننرد.

ازاینرو ،شینیا در گامی دیگر ،به نگاری سیره نبوی روی آوردند تا ریشههای
تفتر کالمی خود را در سیره رسول خدا

رهگیری کنند.

پژوهش حاضر ،سیرهنگاری شیعه را بر اساا

طااععاه اراار طب ا ب و باا

ت جه به سیر زطانی انها تا اب دای قرن پنجم هجری با روش وصایی ا تحلیلای
بررسی کرده و ضمن پرداخ ن به طسائلی طانند :بنیانگاااری ،ت ساعهبخشای و
اس مراردهی سیرهنگاری ،گ نههای فبری و ن ع تعاطل سیرهنگااران شایعی باا
.1دانشیارپژوهشگاهحوزهودانشگاه،قم.moghadam@rihu.ac.ir :
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دیگران ،به این ن یجه رسیده است که سیرهنگاری در طحافل علمای شایعی ،باا
گزارههای پراکنده اغاز شده و در گار زطان ساطان یاف ه و عنااوین ریزتاری را
در درون خ د پدید اورده است .شیعیان با دو ریزجریان درونی و باا تبیاه بار
ارای اطاطاان

و از گاار ت جاه باه شااعشهاای سیاسای ا فباری ،حا زه

جغرافیایی سیرهنگاری را از طدینه به عراق ،و ح زه فرهنگای ان را از انحااار
یک جریان خاص به جریان شیعی ت ساعه دادناد و طح رهاای جدیادی را در
سیرهنگاری گش دند.

کلیدواژگان :امامان شیعه

 ،شیعه ،نقش علمی شیعیان ،سیرهنگاری ،تاریخنگاری.

مقدمه

سیرهنگاری ،با وجود جریانهای موافق و مخالف باا نگاارد در اباادای خار  ،فات،
کهنترین شا،ه تاریخنگاری اس می برای یاافان راهااارخ ،اروز اش متاا م جام اه و
اهرمی برای اثبام آرای سیاسی ا اجاما ی گروههای رقیب بود .سَهْلبنابیحَثْمَه (َ،یْثَمَه)،
بهاحامال درگذشاه سال 11ق ،قدیمیترین سیرهنگار است کاه ماااشیخ او ساالهاا ماورد
اسافاده بود 1.بر ،ف نظر سزگین 2،س ید پسر س دبن باده کااابی در بااس سایره نباوی
نداشت و اش او در کااسشناسیها یاد نتده است .روایام و کمحدیثباودن سا ید 0،نتاان
ابنحجر،االصابة،ج،2ص.11ذَهَبی،ابنحَجَروصَفَدی،بهتردیدهاییدربارهخَلط اخبطارهَط بطا
 .1

پدرشوهَ حَنْظلیهب اییندادهوهَ رادرگذشتهزمانخالفتمعاویهدانسطتهانطد(.ر.ک:ابطنحجطر،
ت ذیبالت ذیب،ج،4ص212؛ذهبی،تاریخاإلهالم،ج،4ص56؛ابنحجر،تقریبالت طذیب،ج،1ص
812؛صفدی،الوافیبالوفیات،ج،15ص)7
.2هزگین،تاریخالتراثالعربی،التدوینالتاریخی،ص .56
.ابنهعد،الطبقاتالکبری،ج،6ص .56
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میدهد که او دفارچهای شامل بر،ی مسائل حدیثی ا فقهی داشاه 1که نمیتوان اش آن به
سیرهنگاری یاد کرد.
نخساین سیرهنگاشاههاا ،نامنسامم و شاامل ا،بااری پراکناده باود باهگوناهایکاه
وقای عُرْوةبنزُبَیر (م 31ق) آن را سامان داد ،نخسااین ماوری یاا نخسااین ماااشینگاار
2

یا سرآمد مااشینویسان ،وانده شد .بنابراین ،اگر کااس تَسْمیة مَرنْ شَرهَد مرع امیرالمرؤمنین
علرری

الجَمَررل وصِررفّین والنهررروا مررن الصررحابة اثاار بیااداهبااناباایرافاا( (م 03ق)

را نخساین تاریخ نگاشاه شای ی بادانیم ،بایاد ورود شای ه باه رراه تااریخنگااری را باا
اندکی تأ،یر ارشیابی کنیم شیرا او اش شهادم حُمْربن َادی در ساال 22ق نیاز یااد کارده
است.
ا،بار پابرجا اش سیرهنگاشاههای شی ی نتان میدهد که سیرهنگاری شی ه با حدود یک
قرن تأ،یر شمانی و به انگیازه تبیاین فیاایل ،جایگااه و نقام اماام ای

و یاافان

ریته های تفار مذهبی در خر رسالت آغاش شده است .در این میاان ،بر،ای اش شای یان،
بیتار با دیدگاه فیای ی ،و بر،ی با نگاه تاریخی ،به سایرهنگااری پردا،اناد و روایااتی اش
امامان

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

نگارد سیره نبوی و چرایی تأ،یر آن ،در،ور توجه است.
تاریخنگاریهایی مانند :ترایخ ترایخ نگرای ری االر
والمؤیخو اثر شاکر مخطفی و تایخ نگای ری اال

اش روشنااال  ،الترایخ الرربری

نگاشااه سامادی و االمشاده  ،باه

.1ر.ک:بخاری،التاریخالصغیر،ج،8ص412؛طبری،تاریخطبری،ج،1ص .118
.2ر.ک:بخاری،التاریخالکبیر،ج،4ص82؛هخاوی،االعالنبالتوبیخ،ص .22
تاریختاریخنگاریدراهالم،ترجمهاهداهللآزاد،مش د:آهتانقدس1855،ش.

 .8فرانتسروزنتال،

4. Rosenthal.

.6شاکرمصطفی،التاریخالعربیوالمورخون،بیروت:دارالعلمللمالعین1172،م.
تاریخنگاریدراهالم،ت ران:همت1821،ش .
.5هیدصادقهجادیوهادیعالمزاده ،
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دلیل گساردگی به ارائه فهرست اجمالی اش سیرهنگاریها بسنده کردهاند« .المااشی األولی
ومؤلفوها» اش هوروفاس یا مقاله «سیرهنگاری در تاریخ اس م» اثر محماد ییبای 0نیاز
بدون توجه به سیرهنگاری شی یان ،با کاسای پیمگفاه روبهروست .سیدحسین مدرسی در
میراث مکتوب شیره با رهگیری بر،ی ا،بار ،به محاوای آثار نزدیک شاده اسات .در ایان
میان ،ج فریان به یور ،اص «تاریخنگاری در فرهنگ تتی(» 2را برجسااه کارد و سابب
تدوین آثاری شد که کاسایهای پیتین را ندارناد اماا در اثار گسااره شماانی ،مااانی و
موضو ی ،پاسخگوی بر،ی پرسمها در سیرهنگاری نیساند.
پژوهم روبهرو با تایه بر مناب( کهنی مانند :فهرالت نادیم (م .ب اد اش 003ق) ،یجرا

نماشی(م123ق) و یجا و فهرالت یوسی(م113ق) با رویارد تح ی ی ،به نقم شی یان در
پایه گذاری ،توس ه ،حفظ و اسامرار سیرهنگاری ،با تایه بر جایگااه مای سایرهنگااران،
وامل انگیزشی ،گرایمها و رویاردهای فاری و تأثیرگذاری آنان بر نسالهاای ب ادی
می پرداشد .گفانی است ،ندیم کااس فهرالت را با  13/333نوان کااس نگاشت و اش آن باه
فهرالت الرلماء یا به ت بیری فوز الرلو یاد شده است 1.یوسی الفهرالت را با هدف شناسایی
مؤلفان و فهرستکردن دفارچههای حدیثی ارحاس امامان

با بایم اش  333مؤلاف و

حدود  2333اثر شی ی بر اساس نام مؤلفان نگاشت و همشمان به تدوین کاااس یجرا باه
.1یوهفهوروفتس،المغازیاالولیومؤلفوها،ترجمهحسیننصّار،قاهره1851:ق1141/م.
2. JOSEPH HOROVITZ.

.8ر.ک:محمدطیبی«،هیرهنگاریدرتاریخاهالم»،نامهتاریخپژوهان،ش2و،1ص127ط.181
ل،ترجمههیدعلیقرائیورهولجعفریان،

.4هیدحسینمدرهیطباطبایی،میراثمکتوبشیعه،دفتراوّ
قم:کتابخانهتخصصیتاریخاهالموایران1828،ش.
.6جعفریان«،تاریخنگاریدرفرهنگتشیع»،تاریخدرآیینهپژوهش،ش.41
.ابنحجر،لسانالمیزان،ج،6ص72؛آقابزرگ،الذریعة،ج،15ص.872
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منظور م رفی روایان رسول ،دا

و امامان

پردا،ت 1و در هریک ،به دیگری ارجاع

داد.
نماشی با بهرهبردن اش دو اثر یوسی ،کااس یجا ،ود را در دوره چیرهدسای می 2و
با هدف تبیین پیتینه می شی ه نگاشت و ا م داشت نام و نتان بسیاری اش آثار شی ه
اش میان رفاه و اتهام بیپتاوانه بودن شی ه ،اتهامی اش سوی ناآشنایان به تاریخ م است.

0

او با شرححال  1271تن اش راحبان آثار و روایاگرانخ آنها ،دانتنامه فرهنگی ا تمدنی شی ه
را تا اوا،ر خر آلبویه یا به ت بیری تاریخ تمدن کوفه را در باشه شماانی یادشاده تادوین
کرد.
نگارش سیره

سیره ،بر گرفاه اش «سَیر» به م نای رفان و جریانداشان ،در لات باه هار حالات ،اوس و
بدی گفاه میشود که انسان یا غیرانسان آن را به یور غریازی یاا اکاساابی دارد 1و ایان
م نا ،در قرآن و ک مام امام ی

نیز بهکار رفاه است 2.سایره در اراط ح مور،اان،

گاهی به حاالم و م ارد شخص، ،اندان ،گروه ،مممو ه حاواد یاا بر،اورد باا یاک
جریان ،اص گفاه میشود که در خر یک شخص، ،انادان یاا گروهای ری داده باشاد.
اشاینرو ،نگارد حاالم ،م ارد و حواد در خر رسول ،دا

«السیرةالنبویة» نامیده

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

.1طوهی،رجال،ص.17
.2آقابزرگ،الذریعة،ج،16ص164؛نجاشی،رجال،ص67و.882
.8نجاشی،رجال،ص.8
.4راغب،محاضرات،ص .247
؛ابنابیالحدید،شرحن جالبالغه،ج،7ص .52
.6هورهطه،آیه 21

و االئمة

فری
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المشرکین 1را نوشت و عَوانةبنحَکَم(م 120ق) نیز کااس الیرة مراوخة وبنریامیرة 2را تادوین
کرد .سیره در این نوشاار ،در همان مفهوم تاریخی اسافاده شده است و بدون قید ،م موالً در
مفهوم سیره نبوی بهکار میرود و مااشی به م نای نبرد نیز گاهی در مفهاوم سایره اساافاده
میشود همانگونهکه سنّت به م نای دوام و جریانداشان چیزی ،گاهی م ادل سیره است.
گفانی است که مراد اش سایره در ایان نوشااار ،سایره در اراط ح مور،اان اسات و
سیرهنگاری ،به م نای نگارد سیره نبوی است که بادین ترتیاب ،سایرهگاویی اش ق مارو
موضو ی نوشاار ،ارز است و راحبان آثاری که به یور ضمنی و بهمناسابت ،ا،بااری اش
سیره نبوی را نقل کرده باشند ،سیرهنگار یاد نمیشوند به نوان نمونه ،امام سماد

(م

32ق) با فرضخ داشان کااس ،رحت اناسااس ایان ساخن کاه «کُنّطانُعَلمطمُمغطازیالنبطی

وهَرایاه» 0و تحریفشادیی اش سیره نبوی ،سیرهنگار شمرده نتده است .با تدوین سیره امام
ی

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

و ا،بار مربوط به مخالفان ،ود در خر نبوی برآمد .همشمانی این مسال ه باا ساامانمناد
شدن نگاردخ سیره نبوی، ،طر تحریف را ماندگارتر کرد .بر این پایاه ،اماام ساماد

و

امامان ب دی ،واکنم نتاان دادناد ولای بادون تورایه باه نگاارد سایره یاا ارشیاابی
سیرهنگاشاهای 1،شمینهساش تدوین سیره نبوی شدند و شی ه با دریافت این ،طر ،به نگارد
سیره نبوی پردا،ت تا فیایل ،جایگاه و نقم امام ی

را در خر نبوی ترسیم کند.

2

.1نجاشی،رجال،ص .57
.2ابنندیم،ف رهت،ص .168
.8خطیببغدادی،الجامعالخالقالراوی،ج،2ص .116
کهآنانرابهفراگیریفقه،حدیثوکالمتشویقنموده،آثارمربوطهراارزیابیمیکردند(.ر.ک:

.4درحالی
نجاشی،رجال،ص826،217و447؛طوهی،اختیارمعرفةالرجال،ج،2ص )226
.6ر.ک:حسینیانمقدم«،نقشامامهجاد
،1ص67ط .72

درتحریفزداییازهیرهنبوی»،پژوهشهایتطاریخی،ش
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همشمانی تقریبی نخساین تدوین سیره نبوی توسط شی ه و فتار حاکمان به سیرهنگااران
و انخار 1،فرض پیمگفاه را تأکید مینماید.

برای تحریف نقم امام ی

ابانبنتَاْ ِب (م 111ق) ،نخساین شی های بود که با احساس چنین ،طری و با توجه به
نیاشهای جام ه آن روش ،پیتااش تدوین سیره نبوی بر اسااس فیاایل اماام ای

و باا

رویارد حدیثی شد .به نظر میرسد که آغاش سیرهنگاری شای ه ،در دوره اناقاال قادرم اش
امویان به باسیان باشد دورهای که با شاالگیاری اام ،گساارده و مانظمتار تادوین،
سیرهنگاری رویاردهای مانو ی را تمربه کرد و همشمان با ایماد اندک فیای باش سیاسی
برای شی ه ،شی یانی در نگارد سیره ایفای نقم کردند .آنچه این گمانه را تقویت میکند،
آن است که ابان با وجود رحابی امام سماد
امام رادق

نقل کرده است.

بودن ،روایام سیره را اش اماام بااقر

و

2

گرایشهای شیعی در سیرهنگاری

امامیااه و فطحیااه ،دو گاارایم مااذهبی ،و اش سااویی ،هاامگرایاای و واگرایاای دو رویااارد
درونشی ی در سیرهنگاری است .گرایتی به نمایندگی ابانبنتا ب فقیهانه ،امامیخ ا ادالی
و ت املگرا بود که بر موسیبن ُقْبه(م 111ق) تأثیر گذارد و روایام ،ود را اش یریق او باه
دیگران مناقل کرد .پاس اش وی ،ایان گارایم را اباان َا ْحمَار (شیسااه در ساال 173ق)،
ابنابی ُمَیر (م 217ق) و احمد برقی (م 203ق) اسامرار دادند .فَطَحیه نیاز باه نماینادگی
یبنفَیّال (شیساه در 273ا233ق) با رویارد ت اام ی ،باه سایرهنگااری روی آورد و اش
مناب( فَطَحیه ،شیدیه ،امامیاه و کاااسهاا و ا،باار اماماان

بهاره بارد .ابانقَادااح (م.ح

؛ابنعمطاد،
.زبیربنبکار،االخبارالموفقیات،ص 881ط884؛ابوالفرجاصف انی،االغانی،ج،22ص 16

1
شذراتالذهب،ج،1ص.221

.2ر.ک:مفید،االمالی،ص118؛خطیببغدادی،تاریخبغداد،ج،1ص166؛ابطنعسطاکر،تطاریخمدینطة
؛ابنعقده،الوالیة،ص .226
دمشق،ج،42ص 811
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103ق)م اقد به تبرّی و واگرایی بود و بهاحامال اش جاابربنیزیاد جُ فای (م 120ق) تاأثیر
پذیرفاه و اش گرایم اساادد ابانبنتَاْ ب دور شده بود .روایام برقی اش ابانقَادااح ،بیاانگر
تمایل او به چالم با مخالفان است .هر دو گرایم همگرا و واگارا در اساافاده اش فیاایل
اهلبیت

 ،برای اهداف ک می متارک بودند همانگونهکاه منبا( م رفاای آناان ،باه

روایام و دیدگاههای اهلبیت

مناهی میشد.

در کنار این دو گرایم ،جریان غ و با پیتااشی بدالرحمنبانکثیار هاشامی (م.نیماه
ق2ق) ،ابنجمهور َمای (م 213ق) ،کر،ای (م.نیماه اوال ق0ق) ،ابانُ،ارّشاد (م.ق 0ق)و
حسن بن حمدان َ،خیبی (م 020ق) و مواض( تبرّیجویانه تندتری به رحنه آمد .نماشی
آنان را فاسد المذهب ،واند ولی یبنابراهیم قمی (شیساه در 037ق) با نگاهی آرامتر،
بدالرحمان را ثقه شمرد .در این میان ،گرایم چهارمی بادون دغدغاههاای ک مای ،باا
گرایم تاریخی ا منطقهای و همسو با جریان مومی ،به نمایندگی ابومخْنف (م 127ق) و
هتام ک بی (م 231ق) به سیرهنگاری پردا،اند و به موری متهور شدند .بسیاری اش سیره-
نگاران شی ه در باشه شمانی مورد گفتوگو ،اش موالیان بودناد اماا اندیتاه شا وبیگاری و
افاخار به سوابق م ی نداشاند .گارایمهاای سایرهنگااران شای ی در بااشه شماانی ماورد
گفت وگو ،به لحاظ هدف به دو دساه فیایلنگار و تاریخنگار ،و به لحااظ نگاارد باه دو
دساه مومینویس و موضو ینویس تقسیم میشوند.
سیرهنگاران شیعی

سیرهنگاران بر اساس سیر شمانی و با توجه به گارایم ،اهاداف و شایوه نگاارد بررسای
میشوند تا در گذر شمان ،تأثیر و تأثرها نمایانتر باشد .افزون بر اشاره باه تباار و گارایم
فاری آنان ،اتهام ش وبیگری را اش سیرهنگاری شی ی میشداید.
 .1ابانبنتَغلِب بَکری(م141ق)

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

و امام رادق

 ،اماام

اسات .او باا تایاه بار ،اردورشی و ا اادال ،جایگااه و نقام
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امامان

را برجساه کرد و مرج( می شی ه و غیرشی ه شد  1بهگوناهایکاه ههبای (م

710ق) اش او به نوان امام و پیتوایی یاد کرده که اگر حدیث او پذیرفاه نتود ،بسیاری اش
آثار نبوی اش بین میرود 2.حدود سیخد روایت اش ابان نقل شده که جز یاشده مورد ،بقیاه اش
امامان

است 0و این ،نتانه اتاای سیرهنگاری او بر آرای اهلبیت

اش جریانی که امام سماد

در تحریفشدایی سیره ایماد کرد ،سیرهنگااری شای ی را باا

پرهیز اش چالم با مخالفان و با رویارد حدیثی ،بر اساس فیایل امام ی
در باس سیره ،اش امام باقر
سماد

است .ابان پاس

و امام رادق

آغاش کرد .او

روایت کرد ولی باا اینااه راحابی اماام

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

شندگانی او در قرن دوم ،نگارندهبودن ،تاریخنگاربودن و داشان ا،باری در منااب( شای ی و
سنّی در باس سیره ،بیانگر سیرهنگار بودن اوست و اش آنما که سیرهنگارانی مانند ابان اَحْمَر
و شاگرد او محمدبنابی ُمَیْر ،کااسهای مااشی ،ود را اش اباانبانتا اب نقال کاردهاناد،
میتوان او را مؤلف کاابی به نام مااشی حدس شد.
 .2ابومِخْنَف ،لوطبنیحیی اَزْدی (م151ق)

موری متهور رس کوفی و در شمار شی یان و رحابیان امام رادق
،اندانی 1،نقل ،بر «قائم» 2،بیان اش ار ورایت اماام ای

اسات .تتای(

و نیاز سااوم نماشای و

؛ابنقولویه،کام الزیارات،ص645؛
.1ر.ک:کلینی،الکافی،ج،2ص626؛نجاشی،رجال،ص 16ط 18
،ص 22ط528؛ابططنهططعد،الطبقططاتالکبططری،ج،5ص856؛
طوهططی،اختیططارمعرفططةالرجططال،ج 2
احمدبنحنب ،العل ومعرفةالرجال،ج،8ص224؛حطاکمنیشطابوری،معرفطةعلطومالحطدیث،ص185؛
ابنعدی،الکام ،ج،1ص .816

.2ذهبی،میزاناالعتدال،ج،1ص6ط5؛همو،الکاشف،ج،5ص .862
،ص .187
.8خویی،معجمرجالالحدیث،ج 1
ر.ک:ابنهعد،الطبقاتالکبری،ج،1ص214؛همان،ج،5ص .161

.4
ابیالحدید،شرحن جالبالغه،ج،1ص .147
؛ابن 
صدوق،کمالالدین،ص 214

.6
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یوسی درباره مذهب او ،در،ور دقت است باهویاژه کاه نماشای روایاام او را پاذیرفانی
شمرده است 1.او در تاریخنگاری ،اش راویان جابربنیزید جُ ْفی (م 120ق) بود و اندکی پس
اش ابانبن تا ب ،با نگارد کااس مااشی ،حواد

خر نبوی را بررسی کرد .مناب( ،اش ا،باار

سیره او اساقبال ناردهاند .شاید سبب این مسل ه ،آن باشد که هام محادثان اهالسانّت،
مور،ان راقی را ناآگاه به سیره میشمردند 2و هم وی با مسائل ک می ،فقهی و فیای ی
مورد نظر شی ه ،ارتباط چندانی نداشت و کمار به روایام امامان

تایه میکرد.

 .3عبداهللبنمَیمون قَدّاح(م.ح181ق)

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

0و

در شمار سیرهنگاران امامی مذهب بود که هم بر ،ف ابومخنف بر روایام اهالبیات
تایه کرد و هم بر ،ف ابانبن تا ب رویارد چالتی را برگزید .روایام او ،بیتاار اش اماام
رادق

است و ابراهیمبنهاشم(م213ق) و احمد برقی (م203ق) بر،ی ا،باار سایره را

اش او گرفاهاند 1.رویارد چالتی ابانقاداح ،سابب شاد رجالیاان اهالسانّت او را تیا یف
و غالیانی مانند ابوالخطاس اش وی روایت کنند 2.ویژگی ابنقداح ،پردا،ان به ریزموضو ام
.1نجاشی،رجال،ص .826
.2هرخسی،شرحالسیرالکبیر،ج،1ص .872

.برایاطالعبیشتر،ر.ک:نجاشی،رجال،ص218ط214؛ذهبی،تاریخ

.8زِرکلی،االعالم،ج،4ص141
االهالم،ج،18ص252؛حافظمزی،ت ذیبالکمال،ج،15ص112؛ابنحجر،لسانالمیزان،ج،7ص
وگو،غیرازمحمدبنعُمارةقَدّاح(زیستهدر285ق)ومؤلفکتابنسب االنصرای

.271ابنقداحِموردگفت
کهغیرازابنقَدّاحِاهطماعیلیهاشطمی

)همان 
گونه

اهت(.ر.ک:خطیببغدادی،تاریخبغداد،ج،16ص52
(زیستهدر276ق)اهت(.امین،اعیانالشیعه،ج،2ص24ط )25
.4کلینی،الکافی،ج،6ص812و .628

.ابنعدی،الکام ،ج،4ص 127ط121؛ذهبی،میطزاناالعتطدال،ج،2ص612؛ابطنحجطر،ت طذیب
 6
الت ذیب،ج،5ص45؛ابونعیماصف انی،الضعفاء،ص .12
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در سیره نبوی و نگارد کااس مبرث النبی

و اخبایه است 1که تاوان مانادگاری نیافات
خار ماای ،باری را بااشگو

و ا،بارخ برجای ماناده اش او ،دربااره مب اث و حاای حاواد
نمیکند.
 .4ابانبنعثمان اَحْمَر(زیسته در سال 111ق)

موالی بَمی ِه ،رحابی امام رادق

و امام کاظم

 ،محدا  ،موری ،نسبشناس و

ادیب کوفه بود 2.اتهام ناووسیبودن 0،سه دیدگاه را درباره پذیرد حدیث او پدید آورد 1.او
ابااار نگارد المبتدأ (المبدأ) والمغاز والوفاة والسرییفة والرررة را داشات و گویاا نخسااین
سیرهنگاری باشد که با رویارد جام(نگاری ،اش شیوه تکنگاری فار ه گرفت و در یک اثر
اش تاریخ انبیای گذشاه شروع کرد ،به ،اتم آنان رسید و سقیفه و نبردهای ارتداد را بررسی
نمود .این کااس ،دستکم تا قرن شتم حاکمیت می ،ود را حفظ کرد و در شمار مخادر
بر،ی مناب( تاریخی شی ه و سنّی قرار گرفت 2.ابان بیتارین ا،بار تاریخی ،ود را اش اماام
رادق

 ،و سپس اش ابانبنتا ب روایت کرده است .سیرهنگاران ب دی مانند ابنابی ُمَیر

و یبنابراهیم ،اش ابان روایت کردهاند 1که جایگاه و نقم می او را تأکید میکند .گویا
.1نجاشی،رجال،ص218ط214؛طوهی،الف رهت،ص .152
.2نجاشی،رجال،ص .18
.8طوهی،اختیارمعرفةالرجال،ج،2ص.546ناووهیه،ازغالیانشک گرفتهپسازامامصادق

و

معتقدانبهزنده،قائموم دیبودنآنحضرتهستند(.ش رهتانی ،المل والنح ،ج،1ص157؛بغدادی،
الفَرقبینالفِرَق،ص )57
.4ر.ک:حلّی،خالصةاالقوال،ص .74
.6ر.ک:یعقوبی ،تاریخیعقوبی،ج،2ص5؛ابوطالبزیدی،تیسیرالمطالب،ص 21،25و81؛طبرهی،
اِعالمالوری،ج،1ص212،118،128،171ط245،218و .261
.5ر.ک:خویی،معجمرجالالحدیث،ج،1ص148ط .164
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ابن س د نخساین مور،ی باشد که ،بر اسارم قیل و باس موی رسول ،ادا
پیاار بدر اش ابان نقل کرده است.

را در

1

 .5هشامبنمحمد کلبی (م 212ق)

او ربی کوفی ،رحابی امام رادق

 2،شاگرد ابومخنف و الم به ا،باار و حاواد

تاریخی بود 0و آثاری را در هتت شا،ه تاریخنگاری پدید آورد .هتام و واقدی (م 237ق)
م اررانی هساند که برای نخساینباار دو کاااس ازواج النبری

و امهرا النبری

را

نگاشاند  1با این تفاوم که هتام ،بر ،ف واقدی ،اش ابومخنف روایت کرده اسات و ایان،
شاهدی بر دو جریان فااری مخاالف در سایرنگاری اسات .اشوازنگااری ،پاس اش هتاام
کموبیم در میان شی ه اسامرار یافت و احمد برقی نیز به آن پردا،ت.
 .2محمدبنابیعُمَیر (م211ق)

فقیه بادادی ،موالی مُهَ َّببنابیرُفْرَه(م02ق) و اش اراحاس اماام کااظم
رضا

و اماام

بود 2.شنیدن روایت اش اهلسنّت ،رویارد ت ام ی ابنابی میر را نتان میدهد اما

روایت آنان را به این دلیل نقل نارد که کسی حدیث شی ی را به امی و حدیث اامی را
به شی ی نسبت ندهاد .او ماورد ا امااد شای ه و سانّی و مؤلاف کاااس المغراز اسات.

1

سیرهنگارانی مانند احمد برقی و ابراهیمبن هاشم(م213ق) اش او روایات کاردهاناد 7.ا،باار
.ابنهعد،الطبقاتالکبری،ج،4ص .48
 1
.2نجاشی،رجال،ص484؛طوهی،رجال،ص811؛خطویی،معجطمرجطالالحطدیث،ج،26ص887؛
تستری،قاموسالرجال،ج،16ص .651
.ابنهعد،الطبقاتالکبری،ج،5ص .842
 8
.4ندیم ،ف رهت،ص162ط .111
.6طوهی،الف رهت،ص .212
212ط .211
،ص827؛طوهی،الف رهت،ص 
.5نجاشی،رجال 
،ص825ط827؛طوهی،اختیارمعرفةالرجال،ج،2ص264ط .266
.7نجاشی،رجال 
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ما ددی رویارد فقهی ا فیائ ی ابنابی میر را نتان میدهد و میتاوان اد اا کارد کاه
تاریخنگاری وی ،بر پایه ا ماش و کرامتنویسی باوده اسات 1.مور،اان اش آثاار او اساافاده
نارده و فقط مناب( شی ی بر،ی ا،بار پابرجا اش وی را ،بدون یادکرد اش نام کااس وی نقال
کردهاند که بهاحامال اش کااس مغاز او باشد .به نظر مایرساد ،هسااه ارا ی ماااشی او،
برگرفاه اش کااس مغاز اساادد ابانبن ثمان احمر و کااس مغاز ابانبنتا ب باشد.

2

 .1هارونبنمسلمبنسعدان(م.نیمه دوم قرن)3

راقی ساکن سامرا 0،رحابی اماام هاادی

و اماام سااری

و ماورد ا امااد

رجالشناسان است .موم دانتیان رجال ،او را شی ه میدانند و بر،ی وی را جبریماذهب
و امی دانساهاند 1.روایت او اش امام ساری

که فرمود« :پاس اش مان ،فرشنادم قاائم

است» 2،میتواند تأکیدی بر گرایم شی ی وی باشد .او کااس مغاز را تدوین کرد اما باا
اساقبال مناب( پسینی روبهرو نتد .مناب( شی ی ،باشتاس پیروشی جنگ بدر را در حبتاه باه
یور محدود ،و مناب( سنّی دو ،بر «رَدا شمس» و «س مت قبی ه اَس َم» را اش هارون روایت
کردهاند 1که نتانه رویارد فیای ی اوست.
.ابنهعد،الطبقاتالکبری،ج،4ص152ط176؛کلینی،الکافی،ج،2ص217ط .212
 1
.2ر.ک:صدوق،االمالی،ص257و688؛نجاشی،رجال،ص .12
.8خطیببغدادی،تاریخبغداد،ج،14ص .28

.4نجاشی،رجال،ص416؛ر.ک:وحیدب ب انی،تعلیقةعلیمن جالمقال،ص864؛بحطرالعلطوم،الفوائطد
الرجالیة،ج،4ص 16ط.12جبریه،فرقهایبودندکهدراثرنفیفع اختیطار ازانسطان،همطهافعطالرابطه
خداوندنسبتمیدادندوبهدوشعبه:خالصهومتوهطهتقسیممیشدند.خالصه،هیچعملىبطرایانسطانقائط 
نبودومتوهطهقدرتانسانرادرفع اومؤثرنمىدانست(.ر.ک:ش رهتانى،المل والنح ،ج،1ص )26
.6طوهی،الغیبة،ص .111
 .5ر.ک :کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص 121؛ مفید ،االمالی ،ص 282؛ طوهی ،االمالی ،ص 14؛ ابنحجر،
؛ابنکثیر،البدایةوالن ایة،ج،5ص .12
االصابة،ج،4ص 416
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 .8علیبنحسنبنفَضّال(زیسته در  211ـ 291ق)

اش موالیان قبی ه تَیماهبنثَ ْ به ،متهور به ابنفیّال تَیمُ ی (یا تَیمی 1و تخحیفشده به
تَمیمی) ،فقیه و محد شی ه و رحابی کوفی امام هادی

و امام سااری

 2باود.

ابنفیال با نگارد کااس اثبا امامة عبداهلل(افطح) اندیتههای فطحیه را تبیین نماود اماا
دوسای ،ود را با امامیه حفظ کرد و مورد ا اماد آنان قرار گرفت 0.ابنفیّالخ سیرهنگاری را
با نگارد کااس االماء آال یالو اهلل

واالماء ال حه و نیز کااس وفاة النبی

بختید .او نخساین سیرهنگار شی ی است که ادوام نظاامی رساول ،ادا

 1اسامرار
را باه یاور

مساقل مطال ه کرده اما ابنس د (م203ق) بنیانگذار این ناوع مساائل باود 2و اش ساویی،
واقدی (م 237ق) نخساین مور،ی بود که با تدوین الیرة ابیبکر ووفاته 1به وفاامنگااری،
هویت مساق ی داد .پس اش او ،هَلَمَةبن،طّاس بَراوَسْاانی اشدورقانی (م273ق) شی ه قزوینی
ساکن ری ،آن را با نگارد کااس وفاة النبی

 7به سایرهنگااری پیوناد داد .اش آنماا کاه

سَ َمَه در نقل حدیث ض یف بود ،نباید آثار وی چندان مورد ا اماد بوده باشد .با این حاال،
حِمیری و رفّار ،آن را روایت کرده و دستکم تا خر نماشی به حیام می ،ود اداماه
0

داده است .ابنفیال این پیوند را با نگارد کااس وفاة النبی

اسامرار بختید .بنابراین،

.1همعانی،االنساب،ج،1ص417ط .412
.2طوهی،رجال،ص821و .466
.8نجاشی،رجال،ص267ط261؛طوهی،الف رهت،ص .165
 .4نجاشی ،رجال ،ص  .262گویا نام کتاب ،از «وفات» به «صفات» تصحیف شده باشد( .طوهی،
الف رهت،ص )167
ر.ک:ابنهعد،الطبقاتالکبری،ج،1ص278ط .816

.6
.5ندیم،ف رهت،ص .111
.7نجاشی،رجال،ص .127
.2ر.ک:نجاشی،رجال،ص127؛طوهی،الف رهت،ص .146
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ابن فیّال نقم راویاگری و اسامراربختی داشاه و اش مناب( فَطَحای و شیادی بهاره بارده
است 1.به گفاه یاشی ،او همه کااسهای امامان
میدهد آثار و آرای امامان

را داشااه اسات 2.ایان امار ،نتاان

اش مناب( م رفای و نگارشی او در سیرهنگاری بوده است.

 .9ابراهیمبنمحمد ثَقَفی (م283ق)

رستبار کوفی و شیدی گراییده به امامیه ،کوچیده اش کوفاه باه ارافهان بارای نتار
فیایل امیر مؤمنان

 ،اسااد ابراهیمبنهاشام قمای(م213ق) و مؤلاف آثاار فراوانای اش

جم ه :المبتدأ ،السیرة و المغاز بود 0.اش این کااسها اثری در دست نیست و نمیتوان درباره
محاوا و تأثیرپذیری و اثرگذاری آنها سخن گفت .بهاحامال ،دو کااس السیرة و المغاز  ،نام
یک کااس یا بخمهایی اش یک کااس باشد همانگونه که السِریرْ والمغراز را ناام کاااس
ابناسحاق (م 121ق) گفاهاند و ابان احمر نیز کااس المبتدأ والمغراز داشاه اسات اماا باا
فرض دو کااس بودن ،شاهد تفاوم م نایی مااشی و سیره در نگاه ثقفی ،واهیم بود که در
کااس مغاز به جنگهای رسول ،دا

و در سیره به حاواد

خار ماای پردا،ااه و

بدین ترتیب ،پیتگام تفایک م نایی سیره و مااشی شده است.
 .11احمد برقی قمی (م281ق)

فرشند محمدبن،الد ،رحابی امام جواد

و امام هادی

 1و اش المان شای ی باود

که جدد اش کوفه به برقرودِ قم آمد .احمد اش ثقفی بهره برد و مسا ودی (م 011ق) او را
در ردیف ابومِخنف ،ابناسحاق ،واقادی و ابانک بای یااد کارد 2.باه گفااه یوسای ،او در
.1نجاشی،رجال،ص262و .222
.2طوهی،اختیارمعرفةالرجال،ج،2ص .212
.8نجاشی،رجال،ص17ط .12
.4طوهی،رجال،ص878و .828
ص .22
.6مسعودی،مُروجالذَّهَب،ج ،1
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ساایرهنگاااری کااااس المغراز را تاادوین کاارد امااا ،بااری اش کااااس و محاااوای آن ،جااز
تکگزارهای درباره سا،تِ منبر رسول ،دا

یافت نتد .برقای ایان ،بار را باه شاال
روایت کرده است.

فیای ی ،اش یبنحَاَم ،اش ابانبنتا ب ،اش ابیالمارود ،اش امام باقر

1

گفانی است که یبنحام ،راوی ابانبن ثمان است  2اما با واسطه ،اش ابانبنتا اب نیاز
روایت دارد که احامال میرود برقی در نقل ،برخ منبر و تدوینخ کااس مغاز  ،اش کااس اباان
احمر و ابانبنتا ب بهره برده باشد همانگونهکاه اش مغراز اباوالبَخْاری (م 233ق) نیاز
اسافاده کرده است 0.اش آنما که برقی ،اش مااشینگارانی مانند ابانقادااح و ابانابای ُمَیار

1

روایت کرده ،احامال میرود ،او روایاگر یک مااشینگار ،اص نباشد و کاابی را بر اسااس
مااشینگاران ما ددی فراهم آورده باشد.
برقاای ،افاازون باار نگااارد مااااشی ،کااااس بنررا النبرری وازواجرره 2را نیااز نگاشاات و
ریزموضوعنگاری در سیره را که هتام ک بی (م 231ق) و واقدی (م 237ق) بنیاان نهااده
بودند ،اسامرار بختید .ا،باری اش کااس برقی به دسات نیاماد و حادس دربااره محااوای
تاریخی ،فقهی یا ک می آن دشوار است بهویژه که مناب( شی ی ،بیتار چنین موضاو اتی
را با رویارد فقهی آوردهاند و برقی نیز ،بری را اش امام کاظم
ت داد همسران و شمار همسران حیرم س یمان

درباره اساحباس فراوانی

و رسول ،ادا

نتان اش رویارد فقهی اوست اما در ،خوص نگارد بنا یالو اهلل

نقال کارده 1کاه
بایاد گفات کاه

.1ابوطالبزیدی،تیسیرالمطالب،ص .82
.2خویی،معجمرجالالحدیث،ج،1ص146؛همان،ج،12ص .42
.8طوهی،الف رهت،ص .178

.4ر.ک:کلینی،الکافی،ج،6ص 812و628؛نجاشی،رجال،ص 825ط827؛طوهی،اختیارمعرفة
الرجال،ج،2ص 264ط  .266
.6طوهی،الف رهت،ص .54
.5کلینی،الکافی،ج،6ص426و .657
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ابنس د (م 203ق) در کااس الطبیا الکبر بابی به این نام گتوده 1و پاس اش وی ،برقای
نخساین شی های است که به شال مسااقل در ایان ،خاوص ق ام شده اسات .دشاواری
تح یل محاوا و رویارد کااس برقی درباره د،اران رسول ،ادا

و نیاز احاماال ناو ی

تقابل با ابنس د ،دور اش ههن نیست.
 .11حسنبنخُرَّزاد (خُرْزاذ) قمی(م.ق3ق)

به ا ابار اساادد برقی(م203ق) ،اش راویان قرن سوم یاا اوایال قارن چهاارم شامرده
میشود 2.او را کَتّی شیساه در قم یا قمی شیساه در کَما دانساهاناد 0.باه گفااه یاشای،
ابن،رشاد به امام رادق

نامه نوشاه اما فار ه شمانی و سند «ابن،رشاد َمَّنْ رواه ان

ابی بداه» 1،بیانگر وجود حذفی در سند است .روایاتی اش او دربااره بزرگاان شای ه ،کفار
مخالف امام ی

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

و در پایان مر نیز به غ و گرایید 1.گزینم و نقل روایتِ َمْروبنشَامِر (م.ق 2ق) اش جاابر
جُ ْفی ،میتواند نتانی اش تفار غ و در او باشد 7.با این حال ،دانساه نیست که سیرهنگااری
او چه مقدار ماأثر اش غ و است .حسن باا تادوین کاااس االرماء یالرو اهلل

 0،نخسااین

نامنگار مساقل شی ی شمرده میشود ولی پیم اش وی ،ابنس د(م203ق) ،ضمن بررسای
.ابنهعد،الطبقاتالکبری،ج،2ص11و62؛همان،ج،1ص .411
 1
.2عیاشی،تفسیرعیاشی،ج،2ص .118
.8امین،اعیانالشیعة،ج،6ص58؛تستری،قاموسالرجال،ج،8ص .221
.4عیاشی،تفسیرعیاشی،ج،1ص21و .288
.6طوهی،اختیارمعرفةالرجال،ج،1ص62،84و76ط .22
.5نجاشی،رجال،ص .44
.7صدوق،معانیاالخبار،ص58؛خویی،شرحالعروةالوثقی،ج،2ص .876
.2نجاشی،رجال،ص .44
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آنها نتان داده که همه را جُبَیْربنمُطْ َم (م 27ا23ق) در دوره اموی گاردآورده ،فرشنادد
ناف( تدوین کرده و بدالم کبنمروان(ی01/12.ق) نیز به تدوین آنها اهامام داشاه است.

1

 .12حسینبنحَمْدان(م358ق)

وی به ا ابار جددَ، ،خیبی و به ا ابار شادگاهم ،جُنْبُ یی ،وانده میشود و دوماین
نامنگار شی ی است .نماشی و ابنغیائری ،او را غالی ،فاسد المذهب و دروغگو شامرده و
ماأ،رانی مانند امین ،گرایم ،جایگاه و نقم او را مثبت ارشیابی کرده و دو دیدگاه را درباره
وی پدید آوردهاند، 2.خیبی ،شاگرد و راوی 0غالیان و جا نی مانند ابنجمهاور َماای (م
1

213ق) و ج فربنمحمدبنمالک بَزّاش فزاری (م .اوا،ر ق )0است .او با تدوین کااس االرماء
النبی

امامان

واالئمة

 2،نامنگاری را در سیره نبوی اسامرار بختید و آن را به ق مرو سایره

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

(م 1003ق) احامال داده که یوسی اش کااس تایخ االئمرة ،خایبی ،باه االرماء النبری
واالئمة

یاد کرده است 1.بیان نامها و گونهشناسی آنهاا ،وجاه تسامیه و داللاتاان بار

ت ظیم و احارام ،راویان یهودی و مسیحی و توقیفیبودن نامها ،محورهایی است که هیال
اسامی رسول ،دا

بررسی میشود  7اما محاوای کااس ابن،رشاد و ،خایبی ،مان اس

نتده و دانساه نمیشود آنان به چه مطالبی پردا،اهاند .نااه در،اور توجاه آنااه شای ه و
.ابنهعد،الطبقاتالکبری،ج،1ص .164
 1
؛ابنغضائری،رجال،ص64؛امین،اعیانالشیعة،ج،6ص416ط .411
.2نجاشی،رجال،ص 57
.8بهعنوانمثال،ر.ک:خصیبی،هدایةالکبری،ص76،82،87و .75
.4ر.ک:نجاشی،رجال،ص122و .887
.6طوهی،الف رهت،ص .116
.5آقابزرگ،الذریعة،ج،8ص215؛همان،ج،11ص .75

؛قطبالدینراوندی،القاب

.7ر.ک:نویری،ن ایةاالرب،ج،15ص72؛نوری،نفسالرحمان،ص52
الرهولوعترته،ص .4
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سنّی ،اش نامنگاریخ مساقل اساقبال ناردهاند و شاید سبب آن باشد که چالمشا یا مورد نیاش
جام ه نبوده است.
 .13حسینبنمحمدبنعلی اَزْدی(م.اواخر ق 3ق)

او در شمار مور،ان و اسااد مُنْذِربنمحمد قابوسی(؟) بود 1.به ا ابار هم خریخ منذر با
ک ینی (م 023ق) ،اشْدی باید سیرهنگار اوا،ر قرن سوم یا اوایل قرن چهاارم باشاد .اَشْدی،
نخساین شی ه کوفی است که وفدنگاری را با هویت مساقل با نام الوفرور علری النبری

درباره ایا ت پذیری قبایل نگاشت .وجود پیتینه ،ناپایداری اثر ،دم ارجاع منااب( باه آن،
نتان میدهد او ناوانساه سیرهنگاری را توس ه دهد یاا شاا،های را تأسایس کناد .اَشْدی،
رویارد تاریخی داشت اما نقل شفابخمبودن تربت امام حسین

 2،گرایم فیای ی وی

را نیز نتان میدهد .شاهد دیگر آناه او شاگرد ابراهیمبنمحمادباناباییحیا مادنی (م
101ق) ،اش موالیان قبی ه اَسْ َم و در شمار ،واص امام باقر

و امام راادق

باود کاه

اهلسنّت حدیث وی را بدین سبب یا به موجب بدگوی اش  ،فای نخساین نپذیرفاهاند.

0

 .14مُنذربنمحمدبنمُنذر قابوسی(؟)

او نواده قابوسبنن مان لَحْمی(؟) ،اش ،اندان بزرگ ابوجَهْم و اساااد ابان ُقْاده کاوفی
(م000ق) بود که به کوفه کوچید و در شمار شی یان مورد ا اماد قرار گرفت و افازون بار
نگارد کااس وفور الررب الى النبی

 ،کااسهای :جامع الفیره ،الجَمَرل ،صِرفّین ،النهرروا و

الغایا را نگاشت 1.اش آنمایی که مُنْذر راوی آثار اَشْدی است ،احامال میرود کااس وفودِ او،
.1نجاشی،رجال،ص .56
.2طوهی،االمالی،ص .811
.8طوهی،الف رهت،ص .84
.4نجاشی،رجال،ص171و.412برایاطالعبیشترازنسبوی،ر.ک:تستری،قاموسالرجال،ج،16
ص .245
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،وانتی اش کااس اساادد باشد و اش گرایم فیای ی وی تأثیر پذیرفاه باشد .شاهدی دیگر
بر رویارد فیای ی قابوسی ،ا،باری است که با واسطه اش ابانبنتا ب ،درباره فیایل اماام
ی

و فایمه

گرفاه باشد.

نقل کرده است و به نظر میرساد ،آنهاا را اش کاااس الفضرائل اباان

1

 .15علیبنابراهیم قمی (زیسته در311ق)2

ی ،راوی مورد ا اماد و دارای آثار مااوس ما دی به روایت حسنبنحمزه وی (م
020ق) است 0.او بیتار روایام ،ود را اش پدرد ،و سپس اش محمدبنابی ُمیر نقل کرده 1و
ک ینی ،بیتارین سهم را در ان ااس ا،بار او ایفا کرده است .ی ،اش مااشینگارانی مانناد:
ابنقَدااح ،ابان احمر و ابنابی ُمَیر روایت کرده و کاابی به نام مغراز نگاشااه اسات 2کاه
نمیتوان درباره محاوای آن بهراحای اظهار نظر کرد .با این حال ،با توجه به اسافاده اش آثار
مااشینگاران پیمگفاه و اسااتیدِ ماااشینگااری مانناد برقای و اباراهیم ثقفای ،تادوین
1

کااسهای المناقب و فضائل امیرالمؤمنین

و نیز بهره اش احادیث کوفیانخ نتریافاه در قم،

میتوان حدس شد که او مااشی را با محوریت فیایل نگاشاه است .دفاع ابویالب و حمزه
اش رسول ،دا

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

 .1برای اطالع درباره نمونههایی از این اخبار ،ر.ک :ابنعقده ،فضائ امیرالمؤمنین

 ،ص 111؛

؛ابنطاووس،الطرائف،ص241؛همو ،الیقین،ص 188و
ابنعساکر،تاریخمدینةدمشق،ج،14ص 18

 .184
قبهشاگردشابنحمزه،نامهنوشتهاهت(.صدوق،األمالی،ص )827

بنابراهیم،درهال867
علی 
 .2
.8نجاشی،رجال،ص256؛طوهی،الف رهت،ص .162
.4خویی،معجمرجالالحدیث،ج،12ص218و216ط .217
.6نجاشی،رجال،ص .256
.5ندیم،ف رهت،ص .277
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پیامبر

و دفن آن حیرم 1،ا،باری هساند که میتواند برگرفااه اش ماااشی او باشاد و

نگرد وی را در نگارد سیره نتان دهد.
 .12عبدالعزیز جَلودی(م332ق)

او اش رسهای اَشْدیتبارخ امامیه بخره ،در شمار ا،باریاان و رااحبان سِایرْ 2و همااای
ابومخنف شمرده شده است 0.محمدبنشکریا غَ بی(م230ق) ،اش مور،ان پُرای ع بخاره و
مؤلف کااس الوافدخن 1،مهمترین اسااد او بوده است .او افزون بر آثار فراوان تاریخی ،پان
اثر را در سیره نبوی به نامهای :خطب النبی
النبی

و الوفور علی النبی

 ،قطائع النبری

 ،کُتُرب النبری

 ،نسرب

وابیبکر وعُمَرر آفرید 2و نخساین شی های بود کاه چناین

موضو اتی را با ایناه در آثار پیتینیان وجود داشاند ،با هویت مساقل بررسی کرد .با ایان
حال، ،طبهنگاری پیم اش وی ،با نگارد ،طبههای امام ی
ابن مَدْیَنی(م201ق) نیز خطب النبی

هویت ،ود را یافات و

را نگاشاه باود 1.اشایانرو ،ج اودی اساامراربخم

سیرهنگاری بود و نقتی در توس هبختی آن نداشت و شاید به همین سبب ،آثار او مساند
مناب( ب دی نبود و در گذر شمان مفقود شد.
 .11احمدبندؤل قمی(م351ق)

شرححال این مؤلف پُرکار و آفریننده رد اثر در حوشه فقه ،ک م و تفسایر شای ه 7یااد
نتده و مناب( ب دی نیز آثار او را چندان حفظ ناردهاند .این امار ،نتاان اش کمرناگباودن
.1کلینی،الکافی،ج،1ص441ط .461
.2ندیم،ف رهت،ص .122
.8نجاشی،رجال،ص286و .246
.4نجاشی،رجال،ص .847
.6همان،ص .248
.5اهماعی پاشا،ایضاحالمکنون،ج،1ص481؛همان،ج،2ص .212
.7نجاشی،رجال،ص .16
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نقم او در فرهنگ شی ی است .او ،نخساین کسی اسات کاه امایااشام  َ،قای ُ، ،قای و
حقوقی رسول ،دا

را با نگارد کااس خصائص النبی

به یور مساقل بررسی کارد.

،خایص ا شامل مباح ،واجب ،حرام و کرامت 1ا بختی اش سیره نبوی است و اش آنما کاه
سیره حیرم ،بهارین الگوی م ی مس مانان است ،ضارورم داشات باا نگاارد کاااس
،خایص ،موارد اساثنا بیان شود .تدوین آثار فقهی و نگارد کااسهای :المرجزا  ،شروادد
امیرالمررؤمنین

وفضررائله ،المناقررب و المثالررب 2،رویااارد فیااای ی فقهاای ابااندؤل را

تأکید میکند بهویژه ایناه تفسیر او نیز ک می ا روایی اسات .بار ایان پایاه ،مایتاوان
اش ،خایصنگاری به هیلنویسیخ سیرهنگاری با رویارد فیای ی فقهی یاد کرد به،خوص
که سیرهنویسان حرفاهای مانناد اباناساحاق ،باه آن اشااره ندارناد ولای سایرهنگاارانی
مانند قسط نی(م 320ق) 0و راالحی شاامی (م 312ق) 1،فخاولی را باه آن ا،اخااص
دادهاند.
نسااائ (م030ق) بااا نگااارد کااااس خصررائص علرری (امیاار مؤمنااان

) ،پیتااگام

،خایصنگاری است اما شی ه در قرن چهارم ،به آن هویای مساقل بختید .با این حاال،
این شا،ه می ،باا اسااقبال مؤلفاان روباهرو نباود تاا اینااه الماان سُانّی ،آن را در
قرون میانی به یور ا،اخارای ماورد مطال اه قارار دادناد و ،خاایصنگااری را توسا ه
بختیدند.

2

.1طوهی،المبسوط،ج،4ص.162شیخ،آنراذی بابنکاحبحثکردهاهت .
.2نجاشی،رجال،ص .16
.8قسطالنی،المواهباللدنیة،ج،2ص .861
.4صالحیشامی،هب ال دیوالرشاد،ج،16ص .274
.6ر.ک:اهماعی پاشا،هدیةالعارفین،ج،1ص752،621،141و711؛همان،ج،2ص .215
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 .18شیخ صدوق(م381ق)

اش محدثان و فقیهان برجساه امامیه ،مؤلاف سیخاد اثار روایای ،فقهای و تااریخی 1و
2

تأثیرگذار بر فرهنگ شی ی است .کااسهای :ابوطالرب ،عبردالمطلب ،عبداللّره و آمنرة بنرت

وَدْب ،اش آثار ردوق است  0اما او به دلیال رویاارد و شایوه نگاارد ،ناوانسات در شامار
مور،ان قرار گیرد .اوصاف النبی

 ،تنها اثر تاریخی ردوق درباره رسول ،داسات 1کاه

موجود نیست و ارجاع به آن نیز ،جز اشارتی در دیگر آثار رادوق ،در منااب( ب ادی یافات
نتد .ردوق در این باره ،ا،باری را در عیو اخبای الرضا

آورده و به کااس النبوة و مرانی

2

دانساه نیست .اگار

االخبایِ ،ود ارجاع داده است .رابطه دو کااس النبوة و اوصاف النبی
این دو نام یک کااس نباشد ،دور اش ههن نیست که کااس اوصاف النبی

بختی اش کااس

نُه جزئی النبوة باشد بهویژه ایناه شیخ ردوق بر،ای اورااف پیاامبر ،ادا
ارجاع داده است .این احامال نیز هست که کااس اوصاف النبی

را باه آن

 ،باشتولیادی اش کاااس-

های النبوة و مرانی االخبای باشد که با وجود آنها ،چندان نیاشی به کااس اوراف نبوده و در
گذر شمان مفقود شده است.
بر اساس ،بر ندیم (م.ب د اش 003ق) ،اباوالبخاری(م233ق) ،اش فقیهاان اهالسانّت و
مااشینگارانخ ماهم به ج ل حدیث ،نخساین ماور،ی اسات کاه باا تادوین کاااس صرفة
النبی

ورفنگاری را به نوان شا،های مساقل بنیان نهاد و سپس مدائنی(م222ق)،

.ابنداوود،رجال،ص824؛مجلسی،بحاراالنوار،ج،1ص85ط.87
 1
.2صفری،بررهیدواثرتاریخنگاریشیخصدوق،ص.151
.8طوهی،الف رهت،ص.282
.4نجاشی،رجال،ص .811

.6صدوق،عیوناخبارالرضا
.5ندیم،ف رهت،ص .118

،ج،1ص111و222ط226؛صدوق،معانیاالخبار،ص71ط .21
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ابنمدینی (م 201ق) 1،ابنش یب(م020ق) 2و سپس اش میان شی یان ،شیخ رادوق ،آن را
پیگرفت .بر اساس آگاهی های موجود در مناب( دیگر ،احامال میرود شیخ ردوق افازون
 ،بیتار باه وراف حیارم در تاورام و

بر اوراف اجاما ی و ا،اخاری رسول ،دا

ت الیم اهل کااس 0و ورف جسمانی و ظاهری ایتان 1پردا،اه باشد.
 .19بَزَوْفَری واسطی ،حسینبنعلی(م.ق4ق)

اش راویان مورد ا اماد شی ه ،اش وکی ن خر غیبت رااری و شیسااه در ساال 022ق
است، 2.بر شیخ یوسی اش پرسم مردم قم درباره اناار فرشند اش نایاب اماام شماان
ارجاع او به بزوفری 1،نتان اش جایگاه می و ارتباط او با نایب امام

و

است .او افزون بر

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

واألئمة

7

فی المشررکین را نگاشات .کاااس الریرة النبری

واالئمرة

فری

المشرکین ،تنها اثر بَزَوْفَری در حوشه سیرهنگاری است .اش این کااس ،اثر و گزارهای نمانده و
فقط با دو احامال میتوان به محاوای کااس نزدیک شد:
یای بر،ورد رسول ،دا

با مترکان ،شامل :د وم ،نبرد ،مذاکره و را کاه باه

حوشه سیرهنگاری در ارط ح مور،ان نزدیکتر است و دیگری ،بررسی احاام فقهی نبرد
با مترکان بر اساس سنّت و سیره رسول ،دا

و امامان

کاه در اراط ح ،باه آن

.1اهماعی باشا،ایضاحالمکنون،ج،2ص .861
.2زرکلی،االعالم،ج،7ص .122
.8واقدی ،المغازی،ج،1ص822؛همو،فتوح الشام،ج،2ص88؛بالذری،انساب االشراف،ج،1ص
255؛صدوق،االمالی،ص .846
.ابنشبّهنمیری،تاریخالمدینة،ج،2ص562؛طبری،تاریخطبری،ج،2ص426ط .425
 4
.6نجاشی،رجال،ص.61
.5طوهی،رجال،ص416و .428
.7نجاشی،رجال،ص.52
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سِیَرْنگاری گویند 1.طف امامان
تقویت میکند شیرا امامان

به رسول ،دا

در ناوان کاااس ،احاماال دوم را

نبردی با مترکان نداشاند همانگونهکه وجود کااس احکا

الربید در میان آثار بزوفری میتواند نتانهای برای احاماال دوم باشاد کاه احااام فقهای
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
فقه السیره را اش منظر شی ی به یور مساقل گتوده است اما پیم اش وی ،محمدبنحسان
شیبانی (م 103ق) این شا،ه را گتوده و به بررسی فقهی بر،وردهای نظامی با مترکان و
مخالفان اش منظر حنفیان پردا،اه است.
 .21ابنعَمّار کوفی(م342ق)

او اش شی یان برجساه و مورد ا اماد کوفه است و به گفاه نماشی ،مؤلف کاااسهاای:
الرلل در حدیث و اخبای النبی

و اخما ابیطالب با نگرد حدیثی در موضاوع فیاایل و

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

وفضائلهم واخمانهم واخما ابیطالب 0دانساه کاه

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

تأکید میکناد.

بدین سبب ،اش وی به سیرهنگار یاد نمیشود همانگونهکه شیخ ردوق نیز با داشان چنین
آثاری ،سیرهنگار شمرده نتد.

.1ر.ک:هرخسی،المبسوط،ج،16ص .2
.2نجاشی،رجال،ص .16
.8طوهی،الف رهت،ص.76منابعپسینینیزنامکتابراباقید«آباء»بهنجاشینسبتدادهاند؛بهعنوان
مثال،ر.ک:ذهبی،هِیَراعالمالنبالء،ج،16ص .655

یرهنگاری شیعیان تا قرن پنجم هجری
تحلیلی بر س 

91
نتیجه

سیرهنگاری شی ه در قرن دوم ،در ق مرو جارافیایی کوفه باا رویاارد فیاای ی ا ا اادالی
برای برجساهکردن نقم امام ی

با مااشینگااری آغااش شاد .انادکی ب اد ،رویاارد

فیای ی ا چالتی را تمربه نمود و در ادامه ،همدود یادیگر ادامه یافاند و نُه اثر را با نام
مااشی تا پایان قرن چهارم آفریدند .ابانبنتا ب ،مااشینگاری شی ی را بنیان نهاد و اباان
احمر ،نخساین مااشینگاری بود که با نام گذاری سیره به «المبررث و المغراز » دو خار
مای و مدنی را تفایک کرد و با انیمام سه محورخ تاریخ انبیاا ،سایره نباوی و بختای اش
تاریخ خر  ،فت در یک کااس ،به نو ی شمینهساش تاریخنگاری مومی شد.
نقل اش مااشینگاران نخساین در مااشینگاشاههای پسینیخ شی ه ،نتان مایدهاد کاه
شی ه برای حفظ رویارد ،ود ،ت د داشاه مااشینگاشاههاای پیتاینی شای ه را روایات
نماید و به نسلهای ب دی مناقل کند .بر،ی سیرهنگاران شی ی نیز اش همان قرن دوم ،به
ریزموضو ام توجه کردند و سیرهنگاری را با  21اثر در محورهای سیره شخخای ،سایره
سیاسی ا نظامی ،سیره اجاما ی و ویژگیهای شخخی و شخخیای رسول ،دا

اسامرا

بختیدند .پیتینه بیتار ریزموضو ام ،در آثار غیرشی ه رردپذیر است اما شی یان آنهاا را
با رویارد شی ی و به یور ک ی ،نگرد فیای ی نگاشاه و در مواردی به شا،های مسااقل
در سیرهنگاری تبدیل کردند.
مده دسااورد سیرهنگاری شی ه ،نو ی مقاب ه با سیرهنگاری مخالفان بود که سبب شد
رویارد فیای ی را برگزینند و اش آرای امامان

بهره ببرند و با سیرهنگاری مدینه رقابات

کنند .سیرهنگاران شی ی ،جز ابومخنف و شاگردد هتام ک بی ،همگی رویاارد حادیثی،
فقهی ا ک می داشاند .بیستوسه تن رس و مم ،به یور تقریباً مساوی ،در سیرهنگاری
شی ی تا قرن پنمم سهیم بودند و این سخن که ،اساگاه سیرهنگااری ،شای ی ا ممای
است و رسسایزی و دسایابی به مناف( م ی را هدف قرار داده است ،می نمینماید .باه
لحاظ فاری ،باید اش یک تن فطحی مذهب و دو تن غاالی یااد کارد کاه تاأثیر آناان بار
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سیرهنگاشاههای پسینی دانساه نیست .افزون بر اینها ،دو رویارد هم گرا یا ت ام ی و واگرا
یا تبریگرا در سیرهنگاری شی ی با هدفی متارک ،همدود شدند و به رقابت بر،اساند و
در ممموع ،سبب اسامرار و ارتقای سیرهنگاری شدند با این تفاوم که رویارد واگرایی ،در
پیدایم سیرهنگاریخ غالیان سهیم شد .بر،ی اش این سیرهها ،باه دلیال اساامراریباودن و
پیدایم آثار جام(تر ،به فراموشی سپرده شدند بهگونهایکه حای نق ای اش آنهاا در منااب(
پسینی وجود ندارد.
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العربی،اوّل1462،ق .
بنالحسطین(م865ق)،االغطانی،بیطروت:داراحیطاءالتطراثالعربطی،
 .22ابوالفرجاصف انی،علی 
[بیچا]1416،ق.

 .28ابوطالبزیدی،یحیی(م،)424تیسیرالمطالب،تحقیقجعفطربناحمطدبنعبدالسطالم،بیطروت:
االعلمی،اوّل1816،ق.
بیجطا]:دارالثقافطة طالطدار
 .24ابونُعَیم،احمدبنعبداهلل(م486ق)،الضعفاء،تحقیقفاروقحماد [،
بیتا].
البیضاءالمغرب [،
بنمحمود،ریاض:دارالخطانی،
 .26احمدبنحنب (م241ق)،العل ومعرفةالرجال،تحقیقوصیاهلل 
اوّل1462،ق.
 .25اهماعی پاشابغدادی(م1881ق)،ایضاحالمکنون،تصحیحرفعت،بیروت:داراحیطاءالتطراث
[بیچا][،بیتا] .
العربی ،
[:بیچا]1161،م.
 .27ططططط،هدیةالعارفین،اهتانبول 
[،بیچا][،بیتا].
 .22امین،هیدمحسن(م1871ق)،اعیانالشیعة،بیروت:دارالتعارف 
 .21بحرالعلوم،محمدم دی(م1212ق)،الفوائدالرجالیة،تحقیقمحمدصادقوحسینبحرالعلطوم،

یرهنگاری شیعیان تا قرن پنجم هجری
تحلیلی بر س 

91
ت ران:مکتبةالصادق

،اوّل1858،ش.

بخاری،محمدبناهماعی (م265ق)،التاریخالصغیر،تحقیقمحمدابراهیمزائطد،بیطروت:دار

.86
المعرفة1465،ق .
[بیچا][،بیتا].
 .81ططططط،التاریخالکبیر،اشرافمحمدعبدالمعیدخان،ترکیه:المکتبةاالهالمیة ،
نجفی[،بیچا]1465،ق .

 .82برخیمحدثان(م.ق4ق)،القابالرهولوعترته،قم:مرعشی
 .88بغدادی،عبدالقاهربنطاهراهفراینی(م421ق)،الفَرْقبینالفِرَق،تحقیقمحمطدمحیطیالطدین،
[بیچا][،بیتا].
بیروت:دارالمعرفة ،

 .84بالذری،احمدبنیحیی(م271ق)،انساباالشراف،تحقیقه ی زکار،بیروت:دارالفکر،اوّل،
1417ق.
 .86تستری،محمدتقی(م1874ق)،قاموسالرجال،قم:النشراالهالمی،دوم1416،ق.
 .85جعفریان،رهول(معاصر)«،تاریخنگاریدرفرهنگتشیع»،تاریخدرآیینهپطژوهش،1876،
ش.41
 .87حاکمنیشابوری،محمدبنعبداهلل(م466ق)،معرفةعلومالحدیث،تصحیحهیدمعظمحسطین،
بیروت:داراآلفاقالحدیث،چ ارم1466،ق.
 .82حسینیانمقدم،حسین(معاصر)«،نقشامامهطجاد

درتحریطفزدایطیازهطیرهنبطوی»،

پژوهشهایتاریخی،1816،ش.1
بنیوهف(م725ق)،خالصةاالقوال،تحقیقبحرالعلوم،قطم:رضطی،اوّل،
 .81حِلّی(عالمه)،حسن 
1462ق.
بنحمدان(م884ق)،ال دایةالکبری،بیروت:البالغ،چ ارم1411،ق.
ن 
 .46خَصیبی،حسی 
 .41خطیببغدادی،احمدبنعلی(م458ق)،الجطامعالخطالقالطراوی،تحقیطقمحمطودالطحطان،
المعارف[،بیچا]1468،ق .

ریاض:مکتبة
 .42ططططط،تاریخبغداد،تحقیقمصطفیعبدالقادرعطا،بیروت:دارالکتبالعلمیة،اوّل1417،ق.
 .48خویی،ابوالقاهم(م1418ق)،شرحالعروةالوثقی،قم:مؤهسةإحیاءآثاراالمامالخویی،دوم،
1425ق.
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 .44ططططط،معجمرجالالحدیث،تحقیقلجنةالتحقیق،پنجم1418،ق.
 .46ذهبی،محمدبناحمد(م742ق)،الکاشف،تحقیقعوامةونمرالخطیب،جطدّة:دارالقبلطة،اوّل،
1418ق.
 .45ططططط،تاریخاالهالم،تحقیقتدمری،بیروت:دارالکتابالعربی،دوم1467،ق.
 .47ططططط،هِیَرأعالمالنبالء،تحقیقاألرنوؤطوحسیناالهد،بیروت:الرهالة،ن م1418،ق.
،تحقیقالبجاوی،بیروت:دارالمعرفة،اوّل1822،ق.

 .42ططططط،میزاناالعتدال
بنمحمد(م662ق)،محاضرات،بیروت:دارأرقم1426،ق .
 .41راغباصف انی،حسین 
زبیربنبکار(م265ق)،االخبارالموفقیات،تحقیقالعانی،قم:رضی1415،ق.

.66
 .61زِرکلی،خیرالدین(م1416ق)،االَعالم،بیروت:دارالعلمللمالیین،پنجم1112،م.
 .62هخاوی،محمدبنعبدالرحمن (م162ق)،االعالنبالتوبیخ،بیروت:دارالکتبالعلمیة[،بیچا]،
1811ق.
[بیچا]1465،ق .
هرخسی،محمدبنابیه (م428ق)،المبسوط،بیروت:دارالمعرفة ،

.68
الدینالمنجد،مصر:مطبعةمصر[،بیچا]1156،م .

 .64ططططط،شرحالسیرالکبیر،تحقیقصالح
 .66هزگین،فؤاد(معاصر)،تاریخالتراثالعربی،ترجمطهحجطازی،قطم:کتابخانطهمرعشطی،دوم،
1412ق.
بنمحمد(م652ق)،االنساب،تحقیقالبارودی،بیطروت:دارالجنطان،اوّل،
 .65همعانی،عبدالکریم 
1462ق.
 .67ش رهتانی،محمدبنعبدالکریم(م642ق)،المل والنح ،تخریجمحمدبطدران،قطاهرة:مکتبطة
چا][،بیتا].

االنجلوالمصریة ،
[بی
 .62صططالحیشططامی،محمططدبنیوهططف(م142ق)،هططب ال ططدیوالرشططاد،تحقیططقعططادلاحمططد
عبدالموجودوعلیمحمدمعوض،بیروت:دارالکتبالعلمیة،اوّل1414،ق.
صدوق،محمدبنعلی(م821ق)،االمالی،تحقیقناشر،قم:البعثة،اوّل1417،ق.

.61

 .56ططططط،عیوناخبارالرضا

[بیچا]1464،ق.
،تحقیقاعلمی،بیروت:االعلمی ،

[،بیچا]1466،ق.
 .51ططططط،کمالالدین،تصحیحغفاری،قم:النشراالهالمی 
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[،بیچا]1851،ش.
 .52ططططط،معانیاألخبار،تحقیقغفاری،قم:النشراالهالمی 
قاألناؤوطوترکیمصطفی،بیطروت:

بنایبک(م754ق)،الوافیبالوفیات،تحقی
 .58صَفَدی،خلی  
[بیچا]1426،ق.
داراحیاءالتراث ،
 .54صططفری،نعمططتاهلل(معاصططر)«،بررهططیدواثططرتططاریخنگططاریشططیخصططدوق»،مجلططهنامططه
تاریخپژوهان،1825،ش.16

بنحسن(م642ق)،اِعالمالوریباَعالمال دی،تحقیقناشر،قم:آلالبیطت
 .56طبرهی،فض  

،

[بیچا]1417،ق.

طبری،محمدبنجریر(م816ق)،تاریخاالمموالملوک،تحقیقمحمدابوالفض ابراهیم،بیروت:

.55
دارالتراث،دوم1827،ق.
 .57طوهی،محمدبنحسن(م456ق)،اختیارمعرفةالرجال،تحقیطقرجطائی،قطم:آلالبیطت

،

[بیچا]1464،ق.

،قم:دارالثقافة،اوّل1414،ق.

 .52ططططط،األمالی،تحقیقالبعثة
 .51ططططط،الغیبة،تحقیقت رانیوناصح،قم:المعارفاالهالمیة،اوّل1411،ق.
 .76ططططط،الف رهت،تحقیققیومی،قم:الفقاهة،اوّل1417،ق.
 .71ططططط،المبسوط،تحقیقب بودی،ت ران:المرتضویة،دوم .1822،
 .72ططططط،رجال،تحقیققیومی،قم:النشراالهالمی،اوّل1416،ق.
 .78طیبی،محمد(معاصر)«،هیرهنگاریدرتاریخاهالم»،نامهتاریخپژوهان،1825،ش2و.1
 .74عیاشی،محمدبنمسعود(826ق)،تفسطیرعیاشطی،تحقیطقرهطولی،ت طران:المکتبطةالعلمیطة
[بیتا] .
[بیچا] ،
االهالمیة ،
 .76قسطالنی،احمدبنمحمد(م585ق)،المواهباللدنیة،بیطروت:دارالکتطبالعلمیطه[،بطیچطا]،
1412ق.
 .75کلینی،محمدبنیعقوب(م821ق) ،الکافی،تحقیقغفاری،ت ران:دارالکتباالهالمیة،پطنجم،
1858ش.
 .77مجلسی،محمدباقر(م1111ق)،بحاراألنوار،بیروت:موهسةالوفاء،دوم1468،ق.
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 .72مِزّی،یوهف(م742ق)،ت ذیبالکمال،تحقیقبشارعوّاد،بیروت:الرهالة،اوّل1418،ق.
بنالحسین(م845ق)،مُروجالذَّهَب،قم:دارال جرة،دوم1461،ق.
ی 
 .71مسعودی،عل 
 .26مفید،محمدبنمحمد(م418ق)،األمالی،تحقیقغفاریواهتادولی،قم:المؤتمر...المفید،دوم،
1418ق.
احمدبنعلی(م466ق)،رجال،تحقیقشبیریزنجانی،قم:النشطراالهطالمی،پطنجم،

 .21نجاشی،
1415ق.
[،بیچا][،بیتا].
ندیم،محمدبناهحاق(مبعداز826ق)،ف رهت،تحقیقتجدد 

.22
 .28نوری طبرهی ،میرزاحسین (م 1826ق) ،نفس الرحمان ،تحقیق قیومی ،قم :اآلفاق ،اوّل،
1411ق.
[بیچا]،
 .24نویری ،احمدبنعبدالوهاب (م 782ق) ،ن ایة األرب ،قاهره :وزارة الثقافة واالرشاد  ،
[بیتا].
واقدی،محمدبنعمر(م267ق)،المغازی،تحقیقجونس،بیروت:االعلمی،اوّل1461،ق.

.26
 .25ططططط،فتوحالشام،بیروت:دارالجی [،بیچا][،بیتا].
جا][،بیچا][،بیتا].

 .27وحیدب ب انی(م1266ق)،تعلیقةعلیمن جالمقال 
[،بی
[،بیچا][،بیتا] .
یعقوبی،احمدبنواضح(م212ق)،تاریخالیعقوبی،بیروت:دارصادر 

.22
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