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The Story of a Conversation about 
Historiology
By :Alireza Vāseie
Abstract: What history is and on what 
basis it is validated are two of the 
fundamental questions in the philoso-
phy of history that have received many 
answers .Today ,scholars of the field 
have largely agreed that firstly ,the his-
tory of a knowledge is the collection 
of regular knowledge about a phenom-
enon( discipline ;)and secondly ,it is 
based on a well-defined or systemati-
cally defined model or a more defensi-
ble approach .Professor Ᾱmeli is one 
of the scholars of this field who has 
had a great contribution in introduc-
ing the early history of Islam with a 
traditional approach at universities and 
Seminary school although his findings 
and research method can be reviewed 
critically .In order to make his re-
search concerns easier to understand, 
this article is going to present the story 
of a meeting with him and a conversa-
tion about his history studying 
Key words :History of Islam ,Sira, 
definite beliefs ,methodology ,reli-
gious values.

خيي  قّصة أحد اللقاءات وحوار حول البحث التار

يخ وعن املباين  اخلالصة: يعّد التســاؤل عــن ماهّية التار
 من األســئلة األساســّية 

ً
اليت تتوّقف قيمته علهيا، واحدا

 عــى هــذا التســاؤل 
ً
يــخ. وجوابــا يف فلســفة علــم التار

ُقّدمــت العديــد من األجوبة، حّت وصل احلال اآلن إىل 
مور:

ُ
خيي عى أ كثر الباحثني يف املجال التار اّتفاق أ

يــخ هــو أحد العلــوم، مبعىن أ ّنــه عبارة عن  أّوهلــا أّن التار
جمموعة معلومات منتظمة حول إحدى الظواهر.

وثانهيا أ ّنه يستند إىل مهنج واضح حتمكه قواعد معّينة، 
 ميكن الدفاع عنه.

ً
أو بعبارة أدّق أ ّنه يّتبع مهنجا

ســتاذ العامــي هــو أحــد حمّقــي هــذا الفرع مــن العلم 
ُ
واأل

ّيــة، ولــه الســهم األوىف يف  يف املجامــع العلمّيــة احلوزو
ية السيرة، رغم ما  يخ صدر اإلسالم من زاو يف بتار التعر
ميكــن أن يرد عى اســتنتاجاته ومهنجــه يف التحقيق من 

مالحظاٍت نقدّية.
 عن أحد 

ً
يعا  ســر

ً
يــرا وهــذا املقــال املختصــر يتضّمــن تقر

اللقــاءات مــع هذا العــامل وما دار خالله مــن حواٍر حول 
يــخ، كــي يّطلع القارئ عى مــا كان يدور يف  دراســة التار

ذهن هذا العامل حول الشؤون التحقيقّية والبحثّية.
يــخ اإلســالم، الســيرة، العقائدة  املفــردات األساســّية: تار

القطعّية، املهنج، الِقَي املذهبّية.

چکیــده: اینکــه تاریــخ چیســت و بــر چــه مبنایــی اعتبــار 
تاریــخ  بنیادیــن در فلســفه علــم  از پرســش های  می یابــد، 
کــه پاســخ های بســیاری بــه خــود دیــده اســت و امــروزه  اســت 
ــه توافــق رســیده اند  ــخ ب ــادی محققــان حــوزه تاری ــا حــد زی ت
گاهی هــای  کــه اواًل تاریــخ یــک دانــش، یعنــی مجموعــه آ
و  اســت  )دیســیپلین(  پدیــده  یــک  خصــوص  در  منتظــم 
ثانیــًا مبتنــی بــر الگــوی تعریف شــده و قاعده منــد یــا بــه تعبیــر 
اســتاد عاملــی  اســت.  قابــل دفــاع  درســت تر دارای روش 
کــه ســهم بســزایی  یکــی از محققــان ایــن حــوزه دانشــی اســت 
در معرفــی تاریــخ صــدر اســام بــا رویکــرد ســیره ای در مجامــع 
علمــی حــوزوی داشــته اســت، هرچنــد بــر یافته هــا و روش 
ــوان نگریســت. در ایــن  ــا رویکــرد انتقــادی می ت تحقیــق او ب
گفتگویــی  مختصــر، به اجمــال قصــه یــک دیــدار بــا ایشــان و 
کــه در بــاب تاریخ پژوهــی ایشــان درگرفتــه بــود، بیــان می شــود 
تــا دغدغه هــای پژوهشــگری وی بــا زبــان ســاده تری فهــم 

ــردد. گ

قطعــی،  عقایــد  ســیره،  اســام،  تاریــخ  کلیدواژههــا: 
مذهبــی. ارزش هــای  روش شناســی، 

قصهیکدیدار؛
گفتگوییدربابتاریخپژوهی 
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الف( مقدمه
نام استاد سیدجعفر مرتضی حسینی عاملی را در سال های آغازین دهه شصت، در کنگره 

جهانی امام رضا)ع( که از سوی آستان قدس رضوی در مشهد برگزار می شد شنیدم. در آن 

که او با کتاب ارزشــمند الحیاة السیاسیه لالمام الرضا)ع( ظاهر شده  نشســت های علمی 

که  کنگره  که برای شرکت کنندگان آن  یکرد و نیز پردازشی متفاوت داشت  بود، دغدغه، رو

برخی از آنان از شایســتگی علمی بهره ای درخور داشــتند، جذاب و تحســین برانگیز نموده 

کــه در عنفــوان جوانی در جســتجوی شــنیدن ســخنان متفاوت  بــود. بــرای این جانــب نیز 

که با اثر  که از معدود افرادی به حساب می آمد  کرده بود؛ چرا بودم، چهره ای پرشکوه جلوه 

پژوهشــی و دســتی پر مشــارکت کرده بود. از همان زمان نام ایشــان در خاطرم نقش بست و 

کردم تا اینکه اثر بزرگ و پرمطلب سیره ای او با عنوان  گاه و بی گاه به نوشته های او مراجعه 

کتاب او را بیش ازپیش  الصحیح من ســیرة النبی االعظم1 لباس وجود یافت. انتشــار این 
یاد و تالش های شبانه روزی اش، همراه  به مجامع حوزه ای شناساند. فعالیت های بسیار ز

که هر یک  ی و ســرعت انتقالش به شــکل گیری آثار فراوانی منجر شد  با دقت نظر، ژرف کاو

در پرداختــن بــه مبحثــی از مباحث پرچالــش مذهبی یا دینی ســیره اختصاص می یافت. 

ی در قــم، جناب حجت االســالم و  گردان قــدردان و همیــن امــر موجــب شــد تا یکــی از شــا

یخی اش  المسلمین آقای دکتر رسول جعفریان، همایشی در شناسایی علمی او و روش تار

برگــزار کنــد و مقاله هایی از ســوی محققان جــوان در معرفی آثار او شــکل بگیرد. بدین گونه 

اســتاد وارد فضای ذهنی افراد بیشــتری شــد. با همه اینها پرســش هایی در خصوص روش 

که در تحلیل های پیاپی ایشــان دیده  یکردی  تحقیق، میزان اعتبار یافته ها و همچنین رو

می شــد، بــرای برخــی پدیدار می شــد و بهترین راه آن بــود که در دیداری حضــوری برخی از 

دغدغه ها به گفتگو گذاشــته شــود. تابع همین ضرورت، دیداری با ایشان ترتیب داده شد 

که به  ی نــکات علمی درخوری بود  کــه جدای از گپ و گفت های دوســتانه و عاطفی، حاو

عنــوان نمایی از انگاره های ذهنی اســتاد قابل توجه اســت. در ایــن مختصر بعضی از آنها 

عرضه می شــود. البته برای درک بهتر محورهای گفتگو، اندکی پا فراتر نهاده و به آثار ایشــان 

ارجاع می شود.

ب( دیداری در فضای اخالقی عاطفی
در نیمه های دهه هشتاد شمسی اندکی پس از برگزاری همایش بزرگداشت استاد، مالقاتی 

یخ و سیره اهل بیت)ع( با جناب ایشان ترتیب داده شد.  خصوصی از سوی پژوهشکده تار

کــه بــا حضور چند تن از پژوهشــگران پژوهشــکده برگزار شــده بــود، گفتگویی  در آن دیــدار 

کــه یادکرد پــاره ای از آنها، می تواند شــناخت بهتری  صمیمانــه، امــا تأمل برانگیــز، درگرفت 

از شــخصیت اخالقی و علمی ایشــان ایجاد کند. البته پوشــیده نیســت که هرگز نمی توان 

کتاب بعدها در ۳۵ جلد به زبان عربی منتشر شد و دو ترجمه فارسی نیز از آن بیرون آمد. 1. این 



سالیسُام،مشـارۀپنجم،آذرودیمــــــــــــــــــــــــاه1181791398

یهوژی خیف ت داییرد یی  یفدی یریدید کی هصق 

گرفت و درباره او به داوری نشست، اما می توان  یابی و سنجش  گفت وگو به ارز انسانی را در یک نشست یا بر پایه یک 

یافت، به ویژه وقتی خود به معرفی علمی روشی خود می پردازد. گروش فکری او را در تا اندازه ای منش رفتاری و 

یارویی  که در اّولین رو که در آن دیدار به چشــم آمد، تواضع اخالقی و بی پیرایگی رفتاری ایشــان بود  مهم ترین نکته ای 

گیــری بــه هم نشــینی و گفتگــو با دوســتان پرداخــت و در  از خــود نشــان داد. او بــدون هیــچ آداب و اصــول دســت و پا

کــه در حوزه  ســخن گفتن و شــنیدن، هم گشــاده رویی داشــت، هــم مالطفت. این نــوع مواجهه با پژوهشــگران جوانی 

یخ و ســیره نوپا و تازه کار بودند، بســیار ارزشــمند و آموزنده بود. آشکار بود استاد بیش از آداب عمومی به ادب دینی  تار

یادی از زندگی  که بخش ز کسی  و بیش از پایبندی به رسوم اجتماعی به سنت مذهبی می اندیشید و این البته برای 

خویش را به مطالعه در ســیره پیامبر اعظم و پیشــوایان مذهبی ســپری کرده بود، امری متوقع می نمود، اما در مقایسه با 

ی همچون آموزنده ای در مقابل پژوهشــگران جوان نشست، با  بســیاری از دیگر افراد، مایه شــگفتی جمع حاضر بود. و

آرامش به ســخنان آنان گوش داد، محترمانه به گفتگو پرداخت و بی آنکه شــتابی در پاســخ داشــته باشد، با سکوت و 

تأمل به آنچه بیان می شــد، گوش می داد. این فروتنی  در جای خود شــایان توجه و تکریم و به مثابه الگویی مایه تأســی 

دیگران است.

پ( مهم ترین دغدغه های سیره پژوهی
یخ و سیره بود و اینکه چرا ایشان در میان  بی گمان یکی از پرسش های جدی حاضران،  چرایی ورود استاد به حوزه تار

همه شاخه های علمی رایج و نیز سنت مقبول حوزه های علمیه،  به این عرصه پای نهاد و انبوهی از آثار را پدید آورد.2 

که امروز در مطالعات علمی توجه  ی در پاســخ بــه بیان انگیزه های اصلی و مهم ترین عوامل وادارنــده خود پرداخت  و

به آنها دارای اهمیت جدی است:

ی در توضیح  یخ و سیره در شناسایی عمق دیانت و مذهب، عامل توجه ایشان به این حوزه دانشی بود.3 و ۱. نقش تار

یخ هــم به عنوان منبع اسالم شناســی، هم شــاخه ای از دانــش مؤثر در فهــم دیانت باید  کیــد داشــت تار ایــن مطلــب تأ

یخی اســالم آشــنایی نداشته باشــد، نمی تواند به درستی در فهم  گر کســی با جریان ها و رخدادهای تار مدنظر باشــد و ا

یخی و بالنده در بســتر زمان می شناخت و طبعًا می بایستی در بستر  ی اســالم را دینی تار حقیقت اســالم توفیق یابد. و

یکردهای رایج اسالم شناســی محدود به شاخه ای از  گرفته شــود. از این رو ایشــان رو یخی و فضای زمانی به مطالعه  تار

یخ نزول قرآن و  کارآمد می دانســت و بر آن بود که فهم قرآن و ســنت با دانســتن تار دانــش و مبتنــی بــر الگــوی خاص را نا

ســیره نبوی میســر اســت؛ آن هم به صورت اجتهادی و تحلیلی، نه تقلیدی و توصیفی و این بنیادی ترین ســخنی بود 

کرد. یخ اسالم و سیره ابراز  ی در اهمیت توجه به تار که و

کرد.  که ایشــان از آن یاد  یخی دغدغه دیگری بود  ۲. وجود ابهام ها و پرســش های بســیار درباره دســته ای از مســائل تار

چنان که در نوشــته های خود نیز به آنها توجه داده اســت. اســتاد بر آن بود که در زندگی رسول خدا و ائمه مطالبی آمده 

یخی برطرف شــدنی اســت. از  یخی نمی ســازد یا ابهام هایی وجود دارد که تنها با پژوهش های تار که با واقعیت های تار

یخی  که تنها در پرتو مطالعات تار ی از پیشوایان معصوم دارد، شناخت صحیح آنها  که داعیه پیرو کسی  این رو برای 

که به هیچ  ی بی توجهی به سیره یا مسامحه تحقیقی در آن را خسرانی می دانست  که ضرورت دارد. و برآمدنی است 

وجهــی جبــران نمی پذیرد. داســتان افک یــا غدیر یا نبرد جمل یا صلح امام حســن)ع( یا والیتعهــدی امام رضا)ع(4 از 

یخ فهمیده می شوند. او به کوتاهی مواردی را اشاره کرد که نشان  این ســنخ قضایا هســتند که تنها با پیمودن مســیر تار

یاد اســت و در مجموع بیش از ۲۵۰ جلد را تشکیل می دهند. آثار ایشان  بیســت کتاب از اســتاد منتشــر شــده که برخی از آنها دارای مجلدات ز ۲. بیش از یک صد و
یخ اجتماعی، سیره و ... است. یخ سیاسی، تار کالم، تفسیر، تار در حوزه های مختلفی، چون 

یخ، در صفحه 1۲ و 1۳ الحیاة السیاسیه لالمام الحسن)ع( مطالب درخوری آمده است. ۳. در باب اهمیت تار
رده اســت: بذر کتاب در زمانی پاشــیده شــد که جمعی از ســطحی نگران در لبنان بر دو امام شیعه؛ یعنی امام حسن)ع( بابت  4. اســتاد در مقدمه کتاب، ص ۷ آو

کرده و مورد هجمه قرار داده بودند. یی خرده گیری  ری و اشتهارجو یه و امام رضا)ع( بابت پذیرش والیتعهدی مأمون، از سر نام آو صلح با معاو
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کرده و برای آنها پاسخ روشنی داشته باشد. می داد به عنوان یک عالم دینی و مذهبی باید به آنها توجه 

یخی صدر اسالم، انگیزه دیگری  ۳. وجود تفسیرها و تبیین های نادرست و تحریف های عمدی و سهوی از وقایع تار

یخی، به ویژه آنچه بــه باورهای مذهبی  ی را به این حوزه کشــاند. اســتاد بر آن بود که بســیاری از قضایــای تار کــه و بــود 

پیوند می خورد، دچار تفســیرها و داوری های غلط و مغرضانه شــده اند و این وظیفه یک عالم دینی است که در تنزیه 

یخ است. جریان قتل عثمان، مشارکت حسنین در  آنها و ارائه تبیین درســت وارد عمل شــود و تنها مســیر آن دانش تار

فتوحات یا موارد دیگر از این دسته اند.

یــخ و ســیره در حوزه هــای علمیــه دیگر انگیزه ای بود که اســتاد در بیــان انگیزه اش بــرای ورود به این  یــت تار ۴. مهجور

که باید بــرای رفع آن  یخــی را آفتی بزرگ می دانســت  ی دوری حوزه هــای علمیــه از مطالعات تار عرصــه یــادآور شــد. و

کاری صورت می گرفت.

 ت( روش تحقیق استاد
که در حوزه  که بیشــترین وقت جلســه را به خود اختصاص داد، مباحث و پرســش هایی بود  مهم ترین بخش مالقات 

روش تحقیق5 ایشــان درگرفت. اینکه اســتاد در تصویرگری خویش از گذشــته حیات انسانی، بر چه روشی تکیه دارد و 

یخی، همانند دیگر مطالعات، از روش  که مطالعات تار اساسًا روش شناسی6 خود را چگونه یافته است؟ روشن است 

که از ســوی متخصصان این حــوزه، با تجربه عقالنی یا عقالیی پذیرفته شــده اســت.  ی می کنند  یــا روش هایــی پیــرو

یخ چگونه است و بر چه اساسی استوار است، امروز یکی از مباحث اساسی و بایسته پژوهش  اینکه روش تحقیق تار

است و طبعًا هیچ محققی نمی تواند بدون عنایت به آن به تحقیق بپردازد.

کارآمد و قابل دفاع در یک حوزه دانشی و طبعًا  که تالشی برای شناخت و شناسایی روش یا روش های  روش شناسی 

که هر محققی به تفصیل درباره آن  معرفت درجه دوم است، خود دامنه ای بسیار گسترده دارد و البته انتظاری نیست 

کاســتی آن در مقایســه یا تطبیق با دیگر روش ها  گاهی بر روش تحقیق و دانســتن وجوه امتیاز و  به تحقیق بپردازد، اما آ

کــرد. از این رو هر محققی برای دفاع از یافته های خویش باید روش بنیاد عمل کند. به همین دلیل،  را نمی تــوان انــکار 

یخی خود چه روشــی دارد و با چه منطقی آن را  که ایشــان در تحقیقات تار این پرســش از اســتاد امری بدیهی می نمود 

برگزیده است؟

که شایان توجه است: کردند  استاد عاملی در پاسخ به این پرسش با فروتنی تمام نکاتی را عرض 

کنون به این مســئله نیندیشــیده و اساسًا نمی داند مراد از روش چیست،7 ولی  کید و مکرر ابراز داشــتند که تا ۱. او با تأ

در توضیح فرایند پژوهش گری خویش ادامه داد که من در نوشته های خودم هر گاه به مسئله ای برخورد کردم، کوشیدم 

تا آن را عالوه بر بررسی سندی، با دیگر داده ها و اخبار سنجیده و به تعبیر دیگر از اصل ارجاع به دیگر روایت ها یا اصل 

گر داده ای با دیگر داده ها ناســازگاری داشــته، به بررسی های بیشتر پرداخته تا بتوانم به  ســازگاری داده ها بهره بگیرم و ا
کنم.8 روایت درست تر دست پیدا 

یخ  یخی امر دیگری است که در نوشته ها به آن عنایت دارم. دسته ای از امور در تار ۲. افزون بر آن، تکیه بر مسلمات تار

به شــکل مســلم درآمده اند و عقل حکم می کند آنچه با آنها نمی ســازد نمی تواند درست باشد. برای مثال اینکه پیامبر 

5. method.

6. Methodology.

که ابراز ناآشنایی نسبت به روش تحقیق،  به معنای نداشتن روش نبوده است، بلکه به معنایی نپرداختن به این مقوله به عنوان یک موضوع  ۷. البته روشن است 
مستقل و قابل توجه بوده است.

یخی و  یخ و بهره گیــری از کتاب های تار یخ توصیه می کند که در مطالعه تار 8. اســتاد در آغــاز کتــاب الصحیــح من ســیرة النبی االعظم، ص 11، به پژوهشــگران تار
گمراهی و نادانی نیفتاد. تراثی، باید بااحتیاط و همه جانبه نگرانه پیش رفت تا در 
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کناری می گذارم. فردی مهربان بود، یکی از آنهاست و هر چه با این ویژگی اخالقی نسازد، آن را به 

یخی، اصول  ۳. اســتاد در ادامــه بــه مهم تریــن شــاخص مطالعاتی خویش اشــاره کرد و گفــت: »من در بررســی های تار

کنار می گذارم یا به  عقیدتی شــیعه را اصل می دانم و هر چه با آنها در تعارض باشــد، از نظر من مردود اســت و آن را به 

ک ســنجیده  یخی و ســیره ای با این مال تبیین درســت و منطبق با عقاید شــیعی آن دســت می زنم. همه داده های تار

گر سازگاری آنها احراز شود، می پذیرم و اال آن را مردود می شمارم«. می شوند و ا

اســتاد در توضیح این راهکار به پشــتوانه کالمی عقاید شــیعی استناد کرد و گفت: »ما در کالم به چیزهایی رسیده ایم 

یم و هر چه با آنها ســازگار باشــد  ک انگاری آنهــا به ســراغ دیگر داده هــا می رو یــم و بــا مال کــه در درســتی آنهــا تردیــد ندار

یم. این روش را من در همه نوشته های خود مدنظر داشته ام«. می پذیریم و اال مردود می شمار

گــر قرار باشــد تاریخ با  در ادامــه دیــدار پرســش ها یــا ابهام هایــی معطوف به ســخنان ایشــان مطرح شــد، از جمله آنکه ا

کــه خود به آن بــاور دارد.  شــاخصی چون عقاید مســلم ســنجیده شــود، هر محققــی در تاریخ به همان چیزی می رســد 

در این صورت آیا تاریخ دچار انحصار در باور نخواهد شــد؟ دیگر آنکه یکی از شــرایط مطالعات علمی، فاصله گرفتن 

از گرایش ها و تعلقات پیشــینی اســت9 و این رویکرد چگونه با آن ســازگاری می یابد؟ ســه دیگر آنکه عقاید کالمی خود 

ک  کی شــاخص درســتی یا نادرســتی تاریخ خواهند شــد و چرا عکس آن مال از چه طریقی به اثبات رســیده و با چه مال

که زندگی  کی هر چه با مســلمات ســازگاری نیافت، از اعتبار ســاقط می شــود، در حالی  نباشــد؟ همچنین با چه مال

انسانی با فراز و نشیب های بسیاری همراه است و نمی توان برای آن قواعد کلی تغییرناپذیر شناسایی کرد. در آخر اینکه 
گرفت.10 شاید نگاه به تاریخ را بتوان در فضایی معتدل تر نگریست و از نگره های صفر و صد یا سفید و سیاه فاصله 

کند. که بتواند به رفع آنها اقدام  کرد  استاد برخی از این ابهام ها یا اشکاالت را  تأمل برانگیز دانست و اظهار امیدواری 

گفتگو ث( برآیند دیدار و 
یخــی از دیــد اســتاد یکی از ارکان اسالم شناســی بوده اســت و چــون در حوزه کمتر به آن توجه می شــده،  مطالعــات تار

ایشان همه توان و تالش خود را در آن حوزه ممحض کرده و برای پاسخ گویی به شبهات و پرسش ها و نیز رفع ابهام های 

یخ و درک  معطوف به قضایا و رخدادهای صدر اســالم، آن را بهترین راهکار یافته بود. او برای رســیدن به حقیقت تار

مقــرون بــه واقع ســیره و ســنت پیامبر)ص( و ائمه)ع( چاره ای جز اســتناد به منابع ســنی و شــیعه نداشــته اســت، اما 

یخی و  اصولی را در این مســیر مطمح نظر داشــته اســت: اصل ســندیت روایت، اصل شــاخص انگاری مســلمات تار

ک انگاری عقاید مسلم شیعی. یخی و اصل مال سیره ای، اصل سازوارگی داده های تار

یخی و ارائه آثار فراوان، همچنان خود را نیازمند توجه بیشــتر به جنبه های  یاد در مطالعات تار اســتاد با وجود تجربه ز

کــه عمری در  کــه بایــد در این عرصــه گام هایی بــردارد. خدایــش رحمت کند  روشــی تحقیــق می دانســت و بــر آن بــود 

ید، هرچنــد آنچه پدید آورده، به حکــم آنکه محصول تالش  کاو کوشــید و عرصه های مختلفی را  یخــی  تحقیقــات تار

آدمی است، فراتر از نقد نیست، اما نوع نگاه متفاوتی را فراپیش نهاد.
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