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Allame  Seyyed  Ja›far  Morteza  Ᾱmeli›s 
Studying History and Historiography
By :Seyyed Qāsem Razzāqi Moosavi
Abstract: Allameh  Sayyid  Ja›far  Morteza 
Ᾱmali is a prominent Shiite scholar who start-
ed a new way in historical research by writing 
the  book Al-Sahih men Sirat al-Nabi al-A ›-
zam .Despite some criticisms about his theo-
logical  approach  ,he  has  paved  the  way for 
the researchers by presenting a new research 
method .History ,in the eyes of Allameh ,is 
an independent science with its own research 
methods  ,the  results  and  achievements  of 
which can be used to consolidate beliefs and 
to dispel  doubts  and  deficiencies  in  various 
religious doctrines ,especially the history of 
the life of the Infallibles .He was realistic and 
objective  in  his  historical  studies  ,with  nei-
ther an overly pessimistic view of history nor 
an optimistic one .He considered the Qur›an 
as  the  most  important  criterion  that  should 
be invoked in understanding the Sira( biog-
raphy )of the Prophet and the Imams and the 
stories of the ancestors .He believed that his 
main purpose in dealing with history was to 
fulfill the duty of achieving the truths of the 
life of the Prophet( peace be upon him )and 
the  Imams(  AS  ,)to  uncover  the  ambiguity 
and complexity of their lives ,and to discover 
many distortions and inaccuracies in the had-
iths which were exposed to different dangers 
such as being forged by some simple-mind-
ed people .All in all ,he views history in the 
service of humanity and the aspirations of a 
human society based on religious values and 
standards  .The  ijtihadi  approach  to  histori-
cal research should be regarded as the most 
important characteristic of Allama .This ap-
proach  requires  extensive  scrutiny  ,careful 
evaluation of historical narratives and state-
ments ,finding out about the conditions ,the 
time  ,and  place  of  events  ,and  a  broad  and 
deep acquaintance with the historical sourc-
es .His other characteristic in his research is 
that he gathers and compiles the information 
in a categorical and typological way in order 
to reveal the forged historical reports and the 
deceitful writers who did that .Therefore ,in 
order to get rid of such deviations ,he states 
some rules and criteria which help us recog-
nize the true accounts.
Key  words  :Allame  Seyyed  Ja›far  Morte-
za  Ameli  ,studying  history  ,historiography, 
research methods ,the criteria of finding the 
true news.

مــة الســّيد جعفــر مرتــى 
ّ
يــخ وحتليلــه لــدى العال  تدويــن التار

العاميل

اخلالصة: العاّلمة الســّيد جعفر مرتىض العاميل هو أحد كّتاب 
ينه لكتاب  ين، وقد دّشن من خالل تدو السيرة الشيعة البارز
الصحيــح من ســيرة النــّي األعظم مرحلة جديــدة يف البحوث 
يقته  خيّيــة، ورغــم إمكانّيــة توجيه بعــض االنتقــادات لطر التار
ســس أســلوب جديــٍد للبحــث أمام 

ُ
الكالمّيــة إالّ أ ّنــه أرىس أ

املحّققني يف احلوزات العلمّية.
 له أســاليبه البحثّية 

ّ
مة هو علٌم مســتقل ية العالّ يخ يف رؤ والتار

اخلاّصــة الــي ميكــن االســتفادة من نتاجئهــا ومثارها يف ترســيخ 
إزالة الشــهات واإلشــكاالت يف املســائل العقائدّية  العقائــد و

يخ حياة املعصومني.  تار
ً
املختلفة وخصوصا

 
ً
خيّيــة معترفا  يف دراســاته التار

ً
لقــد كان الســّيد العامــيل واقعّيــا

يخ،  باحلقائق، فلم يكن من املغالني يف النظر الســلي إىل التار
وال مــن أصحــاب النظــرة املغاليــة يف إجيابّيهتا. وقــد كان يعتبر 
ــة الي جيب االســتناد إلهيا يف معرفة 

ّ
القــرآن أهــّم املعايير واألدل

يخ املاضني. سيرة الرسول واألمّئة علهيم السالم وتار
يــخ هو الوفاء مبا  وكان يــرى أّن اهلــدف األصــيل من تناوله للتار
كرم  عليه من الواجب، والوصول إىل حقائق ســيرة الرســول األ
إزالة   اهّلل  عليــه وآلــه واألمّئــة األطهــار علهيــم الســالم، و

ّ
صــى

أســتار اإلهبــام والتعقيــد عن مفــردات حياهتم، وكشــف ما طرأ 
يف واألخطــاء الكثيرة الــي تعرّضت  عــى الروايــات مــن التحر
هلــا جــّراء العواصف السياســّية واألهــواء النفســّية الي دفعت 
  - إىل اختالقهــا مــن 

ً
باجَلَهلــة -  واملرتزقــة املحترفــني أحيانــا

أنفسهم.
يخ  بــل كان يرنــو إىل هــدٍف أبعد مــن ذلك أال وهو جعــل التار
عات املجتمع اإلنساين القامئ 

ّ
يف خدمة إنســانّية اإلنســان وتطل

عى أساس الِقَي واملعايير الدينّية.
مة هو مســلكه 

ّ
والــذي ينبغــي قوله هــو أّن أهّم ما ميتاز به العال

خيّية. ومن مقتضيات هذا املســلك  االجهتــادي يف حبوثــه التار
واملقــوالت  للروايــات  الدقيــق  والتقيــي  الواســع،  التتّبــع  هــو 
لوقــوع  واملكانّيــة  الزمانّيــة  الظــروف  كتشــاف  وا خيّيــة،  التار
خيّية  احلــوادث، واالّطــالع الواســع والعميق عى املصــادر التار

مة.
ّ
الي كانت متوّفرة لدى العال

خرى الي متتاز هبا أحباثه هي تأشــيرها أليادي اجلعل 
ُ
وامليزة األ

يــف يف أخبار احلوادث والكشــف عن أوجه اخلداع يف  والتحر
خيّية من خالل تســخير األقالم املاهرة  يــن النصــوص التار تدو
 لبعض القوانني 

ً
ين املطالب بشــكٍل مرّتب ومّنظم تنفيذا وتدو

 منه للخــالص من أمثال 
ً
ــة. ومــن هنا وســعيا

ّ
املنحرفــة والضال

هــذه االحنرافــات بنّي يف البعض من املوارد الضوابط والقوانني 
للمعايير العلمّية ملعرفة األخبار الصحيحة حسب رأيه.

مــة الســّيد جعفــر مرتــىض العامــيل، 
ّ
املفــردات األساســّية: العال

يخ، األســاليب البحثّية، الضوابط  ين التار يخ، تدو حتليل التار
العلمّية ملعرفة األخبار.

چکیــده:  عالمــه ســید جعفــر مرتضــی عاملــی از ســیره پژوهان 
کتــاب الصحیــح مــن  ــا تدویــن  کــه ب برجســته شــیعی اســت 
گامــی نــو در پژوهش  هــای تاریخــی  ســیره النبــی االعظــم، 
کالمــی  مشــی  بــر  نقدهــا  برخــی  وجــود  بــا  و  نمــود  آغــاز 
ایشــان، شــیوه پژوهــش جدیــدی در حوزه هــای علمیــه بــرای 
پژوهشــگران همــوار نمــود. تاریــخ در نــگاه عالمــه دانــش 
ــه از  ک ــت  ــود اس ــاص خ ــی خ ــای پژوهش ــا روش ه ــتقلی ب مس
نتایــج و دســتاوردهای آن می تــوان در تثبیــت عقایــد و زدودن 
اعتقــادی  مختلــف  موضوعــات  در  اشــکاالت  و  شــبهات 
در  ایشــان  بــرد.  بهــره  زندگــی معصومــان  تاریــخ  به ویــژه  و 
مطالعــات تاریخــی واقع بیــن  و عینیت گــرا بــود، نــه نــگاه 
ــه نــگاه خوشــبینانه.  ــه تاریــخ داشــت و ن ــه افراطــی ب بدبینان
کــه  ایشــان قــرآن را مهم تریــن معیــار و مدرکــی می دانســت 
و  الســالم  علیهــم  ائمــه  و  پیامبــر  ســیره  شــناخت  در  بایــد 
هــدف  گیــرد.  قــرار  اســتناد  مــورد  پیشــینیان  سرگذشــت 
ــل  ــخ را انجــام وظیفــه و نی ــه تاری ــن ب ــی خــود در پرداخت اصل
کــرم)ص( و ائمــه اطهــار)ع( و  بــه حقایــق زندگــی رســول ا
ــف  کش ــان و  ــی آن ــی از زندگ ــام و پیچیدگ ــرده ابه ــتن پ برداش
کــه در  تحریفــات و نادرســتی های بســیار از روایــات دانســت 
کورانهــای سیاســی و هواهــای نفســانی بــوده و ســاده  معــرض 
کرده انــد  گاهــی مــزدوران حرفــه  ای از خــود جعــل  اندیشــان و 
گامــی فراتــر تاریــخ را درخدمــت انســانیت انســان و  و در 
کــه بــر مبنــای  آرمان هــای یــک جامعــه انســانی می دانــد 

ک هــای دینــی بنــا شــده باشــد. ارزش هــا و مال

بایــد  را  تاریخــی  پژوهش هــای  در  اجتهــادی  رویکــرد   
مهم تریــن ویژگــی عالمــه دانســت و الزمــه ایــن رویکــرد تتبــع 
تاریخــی،  گزاره  هــای  و  روایــات  ارزیابــی دقیــق  گســترده، 
ریشــه یابی شــرایط زمــان و مــکان وقــوع حــوادث، آشــنایی 
کــه عالمــه از آنهــا  ــا منابــع تاریخــی اســت  گســترده و عمیــق ب
ــژه پژوهشــی ایشــان، نشــان  ــوده اســت. دیگــر وی برخــوردار ب
گــزارش رخدادهــا  دادن دســت های جعــل و تحریــف در 
و افشــای چهره هــای فریبــکار در نــگارش متــون تاریخــی 
بــا بهره گیــری از قلمــی روان و تدویــن مطالــب بــه صــورت 
کــه حاصــل برخــی  گونــه شناســانه می باشــد  دســته بندی و 
قوانیــن انحرافــی و باطــل می باشــد. ازایــن رو بــرای رهایــی از 
ک علمــی شــناخت  چنیــن انحرافاتــی ضوابــط و قوانیــن مــال
اخبــار صحیــح از نــگاه را در مــواردی چنــد بیــان نمودنــد.

عاملــی،  مرتضــی  جعفــر  ســید  عالمــه  کلیــدی:  گان  واژ
تاریــخ نگــری، تاریخ نــگاری؛ شــیوه های پژوهشــی، ضوابــط 

شــناخت علمــی اخبــار.

 تاریخ نگری و تاریخ  نگاری 
عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی
98-104

 سیدقاسم رزاقی موسوی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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معرفی عالمه
 عالمه ســیدجعفر مرتضی عاملی در 25 صفر 1364 ق در روســتای عیتا الجبل در منطقه 

ی مرتضی الحســینی العاملی  جبــل عامــل در 110 کیلومتری بیــروت به دنیا آمد. خاندان و

ید بن علی  که نسب ایشان به الحسین ذی الدمعه، فرزند ز از شاخه ای از سادات هستند 

کــه از جمله  یادی داشــته اند  بن الحســین)علیه الســالم( می رســد. این خانــدان عالمان ز

آنها عالمه جعفر مرتضی و پدرشــان ســیدمصطفی بود. او در جوانی بیشــتر وقت خود را  در 

ی اهل شــعر نیز بوده و قصایدی ســروده اســت  کتابخانــه نســبتًا بــزرگ پــدرش می گذراند. و

که از جمله می توان به ســنابل المجد در 120 بیت درباره امام خمینی)ره( اشــاره داشــت. 

ایشان در اواخر عمر قصیده ای هم به مناسبت برخی از نزاع های فکری میان خود و دیگران 
که انتشار نیافته است.1 در لبنان سروده 

کــه تحصیــالت ابتدایی خود را در لبنان آغاز کرد، بــرای ادامه تحصیل علوم دینی   عالمــه 

در ســال 1382 ق راهی نجف اشــرف شــد و پس از شــش ســال زندگی و تحصیل در آنجا 

در ســال 1388ق از عــراق بــه قــم آمــد و نزد اســتاد ســیدعبداهّلل شــرف الدین رفــت و از آن 

طریق با اندیشــمندانی مانند آیت اهّلل ســیدمهدی روحانی، حســینعلی احمدی میانجی و 

آیت اهّلل میرمحمدی آشــنا شــد که این آشــنایی بعدها بر کارهای پژوهشــی و علمی ایشــان 

تأثیر بســزایی داشــت. پس از 25 سال سکونت در ایران در سال 1993م به وطن خود جبل 

که  یم اشغالگر اسرائیل بود  که هنوز جنوب لبنان در اشغال رژ عالم لبنان بازگشت، زمانی 

پس از مدتی با مجاهدت نیروهای حزب اهّلل آزاد شد. جلسات تفسیر شب های پنج شنبه، 

کالس های درس و تألیفات فراوان اســتاد نشــان از پشــتکار جدی شــان داشــت. ســرانجام 

پس از عمری مجاهدت در چهارم آبان 1398 ش/ 27 صفر 1441 ق در بیروت درگذشت. 

در میــان آثــار متعدد عالمه ســیدجعفر مرتضی عاملی که اندیشــمندی توانا و نویســنده ای 

پرکار بود، کتاب الصحیح من ســیرة النبی االعظم در 35 جلد از مشــهورترین منابع درباره 

کــه کتاب ســال جمهوری اســالمی ایران معرفی شــد و از  کرم اســت  یــخ زندگــی پیامبــر ا تار

یخی و عقیدتی مسلمانان به شمار می آید. از دیگر تألیفات ایشان می توان  منابع مرجع تار

بــه مأســاة الزهرا)علیها الســالم(، الحیــاة السیاســیة لالمــام الجواد)علیه  الســالم(، الحیاة 

السیاســیة لالمــام الرضا)علیه الســالم(، موقــع والیــة الفقیه مــن نظریة الحکم فی االســالم، 
کرد. الشهادة الثالثة فی األذان واإلقامة، ابوذر: مسلمان یا سوسیالیست و ... اشاره 

جایگاه تاریخ و تاریخ نگری عالمه
کــه درباره زندگی و مرگ انســان ها صحبت  یخ دانشــی اســت   در میــان علوم مختلف، تار

یخ اهمیت دارد این نیســت که افراد و جوامــع چگونه از بین رفته اند،  می کنــد. آنچــه در تار

یکــرد الصحیــح بــه ســیره رســول خــدا، مجموعه مقــاالت نکوداشــت آیت اهّلل عالمه ســیدجعفر  یســندگان، رو 1. جمعــی از نو
مرتضی عاملی، ص 18.
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یخ با وجود اهمیت و انس با انســان،  یســتن و تحول زندگی انسان هاســت.2 ارزش دانش تار بلکه مهم گزارش چگونه ز

که به اندازه امروز اندیشــمندان به ارزش آن  یخ کمتر دوره ای را می توان یافت  که باید تبیین نشــده و در طول تار آن گونه 

یخ را همان رخدادها و اتفاقات  گر تار گرفته باشــند. ا کرده و جایگاه مناســبی در طبقه بندی علوم برای آن در نظر  اقرار 

که بیان این رخدادها را بر عهده دارد، اما  گزاره هایی است  یخ  عالم خارج، از گذشته های دور تا امروز بدانیم، علم تار

یادی به دنبال دارد که طرح این شــبهات و پاســخ به آنها به ما در فهم  یخ ابهامات و ســؤاالت ز همین بیان ســاده از تار

یخی  یخی، معرفت تار یــخ یاری می کند. محور اصلی این پرســش ها درباره حقیقت وقایــع تار بهتــر ماهیــت دانش تار

یخی چیزی تجملی یا محض ســرگرمی ذهن در وقت فراغت از اشــتغاالِت  یخی وقایع اســت. معرفت تار یا صدق تار

حادتــر نیســت، بلکــه وظیفه ای اصلی اســت که ایفای آن نه فقط برای حفظ شــکل یا نوع خاصــی از عقل، بلکه برای 

یخی باید مبتنی بر شواهد باشد با سه پیش فرض زیر: حفظ خود عقل ضرورت دارد. معرفت تار

یخ بیرون است. یخ مدعی است به  آنچه واقعًا اتفاق افتاده است می پردازد، چیزی که اتفاق نیفتاده از قلمرو تار 1. تار

یخی مبتنی بر تفســیر شــواهد اســت و هیچ راهی برای دست یافتن به گذشته به جز آنچه در زمان حاضر  2. معرفت تار

که شــامل ویرانه ها، اسناد، مدارک، خاطرات و چیزهای دیگر است. البته با درنظرگرفتن  باقی اســت وجود ندارد 

یخــی چیزی بیش از  کــه معرفت تار که االن در دســترس نیســت، می توان گفت  که بســیاری از مدارک  ایــن نکتــه 

درنظرگرفتن و سنجش احتماالت نیست.

یخی درباره حقایق موجود فعلی نیســت، درباره  یخ، زمان اســت. معرفت تار 3. علت ابهام و مشــکل اساســی در تار

یخ با بازسازی معرفت های  گذشته اتفاق افتاده و زمان آن سپری شده است. از این رو در تار که در  وقایعی است 

یخی می رسیم. دسته اّول و تعمیم آنها به معرفت تار

کــه واقعیت ها مثل مفهوم نظریات پژوهشــگر  یخ معتقد اســت  ای  اچ  کار از نویســندگان بــزرگ در مباحــث فلســفه تار

یخ نویس وجود دارند، اما فقط زمانی به صورت  نیســتند و به نفع خودشــان شــهادت نمی دهند. واقعیت ها مجزا از تار

یخی داوری شــده باشــند.3 بنابراین  گزینه پردازی و تفســیر دقیقًا از لحاظ تار یخی درمی آیند که از راه  واقعیت های تار

که تعمیم پذیر باشــند و سایر زمان ها و مکان ها را  یخ نویس باید به جســتجوی علت های منطقی برآید؛ علت هایی  تار

شــامل شــوند؛ زیرا آنها کمک می کنند تا دامنه اســتنباط از گذشته در پرتو حال و از حال در پرتو گذشته وسعت یابد. 
یخ نویس »غیرمنطقی«، »مرده« و »پوچ« است.4 کافی باشد، از دیدگاه تار که در نیل به این هدف نا هر چیزی 

یخ و ارزش علمی آن پــی بردند و در طبقه بندی علوم جای  یخ، مســلمانان به اهمیت تار کنــار بی توجهی هــا به تار  در 

گیرند و این بزرگ ترین نوآوری  یدادها عبرت  که از رو دادند. دین اسالم فکر بشر را بیش از هر چیز به این امر سوق داده 

کریم  که در طول زمان جریان می یابد.5 سوره های فراوانی از قرآن  یخ بود؛ یعنی نظر به چیزی  فکری از جنبه نظری به تار

یدادها،  کــه از این رو گونی دارد و کمتر ســوره ای می توان یافت  گونا که ابعــاد  یخــی اختصاص یافته  یدادهــای تار بــه رو

یخی اســت  یخ بر پایه آن اســت خالی باشــد. اســالم در ذات خویش دارای اندیشــه تار کــه حرکت تار قانــون یــا ســنتی 

یخ می دانــد. بنابراین  یشــه هایی ژرف در گســتره تار و خــود را پدیــده جدیــدی نمی شــمارد، بلکه این عقیده را دارای ر

یــخ، اهمیت و جایگاه آن را  که با توصیه بــه بهره مندی و عبرت گیری از تار یخ اســالم اســت  قــرآن منبع اصیل برای تار
یخی دربــاره زندگی پیامبر و ائمــه و ادوار بعدی مســلمانان از اهمیت  بــرای مســلمانان بیــان می کند. ســپس منابع تار

یخ از جهات مختلف معرفی می شود. گذشته، تار یخ در شناخت بهتر  برخوردارند. با توجه به اهمیت تار

یخ از چه چیزی بحث می شــود.  که در تار یخ باید دید  یخ محور قرار می گیرد؛ زیرا برای شــناخت تار گاهی موضوع تار  

یخ در ترازو، ص 257. ین کوب، عبدالحسین، تار 2. زر
یخ چیست؟. ص 11. کار، تار 3. ای اچ 

4. همان، ص 108.
ز را دگرگون می کند. در این عبرتی است برای صاحبان بصیرت«. ْبَصاِر؛ خداوند شب و رو
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گزاره هایی  یــخ،  کــه در عالم خارج اتفــاق می افتد و علم تار یخ همان وقایعی اســت  در ایــن صــورت گفته می شــود تار

یخ به معنــای علم به حوادث گذشــته و پیگیــری اخبار آن  کــه از حوادث گذشــته بحــث می کنــد. بنابراین تار اســت 

که از زمان پیدایش انسان در زمین رخ داده و بر احوال  یخ مجموعه حوادث و وقایعی است  حوادث است6 یا »علم تار

یخ به هدف آن توجه  و جایگاه های انســانی تأثیر داشــته و یا از آن متأثر بوده اســت«.7 بعضی از مورخان در تعریف تار

یخ معرفت انســان به خود اســت و یگانه راه برای شــناخت و کسب  یخ می گویند که هدف تار می کنند و در تعریف تار
یخ انجام داده است.8 که انسان از طریق تار کوششی است  توفیق بیشتر همان 

کرده و با وجه  یخ را در مقایســه با شــیوه ها و روش های پژوهش در علوم مختلف از لحاظ روشــی معنی   برخی دیگر تار

یخ  کثریت، تار یخــی آن را تعریف می کنند. بر این اســاس در نگاه ا تمایــز قــراردادن شــیوه های رایج در پژوهش های تار

گذشــته و منابع نقلی یا توصیفی اســت. غافل  کم بوده و ســروکارش با نقل وقایع  علمی اســت  که روش نقلی بر آن حا

یخ،  گســترش علوم و رواج دیدگاه های مختلف در روشــمندی علوم و با هدف روشمندســازی علم تار از آنکه امروز با 

که به  یخ را از نقلی و توصیفی صرف بیرون آورده و آن را به صورت دانشی درآورده  شیوه های جدیدی مطرح شده و تار

گذشته است. والش در این زمینه آورده است: دنبال تحلیل و چرایی وقایع 

یدادهــای گذشــته قانع نیســتند. آنهــا حداقل بر آن می شــوند  مورخــان بــه کشــف ســاده حقایــق و رو

یخ شــرح  یند چــه اتفاقی افتاده، همچنان نشــان دهند که چرا اتفاق افتاده اســت. تار کــه نه تنهــا بگو

یدادهای گذشته نیست، بلکه در واقع آن چیزی است که بعدها نگارنده آن را »شرح یا  ساده ای از رو
یدادها در آن با یکدیگر مرتبط است.9 که رو که عبارت است از شرحی  مفهوم« خواهد خواند 

یخی اســت. در این نوع  کشــف و تبیین علل شــکل گیری پدیده های تار که در صدد  یخی اســت  یخ تحلیلی، تار  تار

یخی را با درنظرگرفتن زمان و مکان حادثه بررسی کند و  مورخ در تالش است با بررسی اسناد و متن گزارش ها، وقایع تار

برای کشف حقیقت از علوم دیگر مانند جامعه شناسی، روانشناسی و جغرافیا کمک می گیرد تا روابط علی و معلولی 

میان رخدادها را به دست آورد. ابن  خلدون و دیگر مورخان تحلیل گرا با تکیه بر استنباط های عقلی، قرائن و شواهد 
گزارش مورخان می پردازند.10 موجود به نقد 

کرده و آن را حاصل تجربه بشری می دانند:  کید  یخ تأ گذشته در تار  برخی پژوهشگران بر شناخت 

یخ به منزله شــناخت گذشــته بشــر ـ مبتنی بر مدارک و شــواهد ـ رشته ای اســت علمی که به گفته  تار

مارو طی قرون متمادی تجربه غنی شده است.11 

که  ی  کشــف حقیقت اشیاســت. و که به دنبال  کرده  یخ را نوعی علم معرفی  کالینگ وود از اندیشــمندان معروف تار

کید دارد و معتقد اســت مورخ بدون اتکا به آن طرفی  یخی تأ یخ را از انواع پژوهش های علمی می داند، بر اســناد تار تار
یخ نقش حیاتی دارند.13 یخی در علم تار که اسناد تار نخواهد بست.12 در نتیجه برخی پژوهشگران معتقدند 

یخ نگاری به دســت می آید، این  یــخ و تار  آنچــه از بررســی آثــار ســیدجعفر مرتضــی و مصاحبه  با ایشــان در موضــوع تار

یخ را دانش مســتقلی می داند که روش های پژوهشی خاص خود را دارد و از نتایج و دستاوردهای  اســت که ایشــان تار

یخ زندگی معصومان  آن می توان در تثبیت عقاید و زدودن شبهات و اشکاالت در موضوعات مختلف اعتقادی و تار

گستره تمدن اسالمی، ج 1، ص 37. یخ در  6. آیینه وند، صادق، علم تار
یخ، ص 24. 7. سلیمانی، جواد، فلسفه تار

یخ درگستره تمدن اسالمی، ص 40. 8. آیینه وند، صادق، علم تار
یخ، ترجمه ضیاءالدین عالیی طباطبایی، ص 19. 9. والش، مقدمه ای بر فلسفه تار

گنابادی، ج 1 ص 14. ین  10. ابن  خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پرو
یخ، ج 1 ص 18. یر نظر(، روش های پژوهش در تار 11. شارل ساماران )ز

یخ درگستره تمدن اسالمی، ص 41. 12. آیینه وند، صادق، علم تار
13. بدوی، عبدالرحمن، مناهج البحث العلمی، ص 183.
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یخ داشــت و نه نگاه  یخی واقع بیــن و عینیت گرا بود، نه نــگاه بدبینانه افراطی به تار بهــره بــرد. ایشــان در مطالعــات تار

کــه این نگاه ممکن اســت فــرد را به کمی بدبینی ســوق دهــد؛ زیرا بــه دالیل مختلف  خوشــبینانه. البتــه معتقــد بــود 

یخ تحریف می شــد یا کاماًل از بین می رفت یا تحت تأثیــر تعصبات مذهبی، قبیله ای،  بســیاری از وقایــع و حقایــق تار

یخی و  یخ باید با دقت و بردباری در متون تار منطقه ای و دیگر انگیزه ها قرار می گرفت. از این رو محقق و پژوهشــگر تار

کند و با تکیه بر موازین درســت و معیارهای صحیح و به دور از هوا و تمایالت نفســانی و شــخصی آنها را  روایی دقت 

یخی  بررسی و داوری کند14 و با توجه به گونه های مورخان و انگیزه های متفاوت در کتمان بسیاری از واقعیت های تار

کمــان یا درامان مانــدن از کینه ها و  گرایش های فکری، جلب خشــنودی حا گزینشــی وقایع به دلیــل بعضی از  یــا نقــل 

کتفا  گزارش شــده ا یخی که  دشــمنی های مخالفــان و ...، معتقــد بود برای رســیدن به حقیقت نبایــد تنها به وقایع تار

کــرد.15 این نگرش عالمه  کــرد، بلکه بایســتی عالوه بر آنها به کتب تفســیر، رجال، انســاب و ســایر آثــار مربوطه مراجعه 

کرده است. یخ را دانشی در خدمت دین و معرفی عقاید ناب شیعی قرار می داد او را از سایر مورخان متمایز  که تار

 ایشان قرآن را مهم ترین معیار و مدرکی می دانست که باید در شناخت سیره پیامبر و ائمه)علیهم السالم( و سرگذشت 

ک ها و نمونه های ســودمند در این زمینه در قرآن وجود دارد. ایشــان  پیشــینیان به آن اســتناد شــود؛ زیرا بســیاری از مال

که پایه ها و اصول اعتقادی و اخالقی را به دست می دهد  قرآن را آینه تمام نمای سیما و شخصیت پیامبر می دانست 
کار می آید. همچنین احادیث و روایات معصومین را مهم می داند؛ زیرا عالوه  یخی به  که در بسیاری از گزارش های تار

یخی را بیان  یخی فراوانی اســت، بســیاری از اصول و موازیــن در پژوهش های علمــی و تار بــر آنکــه دارای اطالعات تار

یخی بی اعتنا به احادیث درباره سرگذشت و سیره پیامبر را دارای لغزش و اشتباه می داند.  می کند. از این رو کتب تار

کید  یخ اسالم بر پایه نظام فکری منسجمی که همان اسوه و الگوبودن آنان است تأ همان گونه که بر ضرورت تحلیل تار

یخ اسالم به ویژه سیره پیامبر و ائمه)علیهم السالم( با زندگی انسان مسلمان قائل است  دارد و پیوند محکمی میان تار

و نقش آن را در اخالق، رفتار، عواطف، عقاید و همه وجود فکری و معنوی و تمام شــئون حیات انســان بســیار عمیق 

یخ و ســیره، آداب حکومت اســالمی، حکمت، موعظه، تفســیر قرآن، موضع گیری سیاســی، رفتار  می داند؛ زیرا در تار

اجتماعــی و تربیتــی، راه و روش تبلیــغ، رهبری، فرماندهی ســپاه، روابــط متقابل جامعه و رهبــری و نیز روش مدیریت 

کرم)ص(  یخ را انجام وظیفه و نیل به حقایق زندگی رسول ا وجود دارد.16 از این رو هدف اصلی خود در پرداختن به تار

و ائمــه اطهار)علیهــم الســالم( و برداشــتن پــرده ابهام و پیچیدگــی از زندگی آنان و کشــف تحریفات و نادرســتی های 

کوران های سیاسی و هواهای نفسانی بوده و ساده اندیشان و گاهی مزدوران  بسیار از روایات می دانست که در معرض 
کرده اند.17 حرفه ای از خود جعل 

ی و پاســخ به شــبهات خــود در زمینه های مختلف  یخ را در راســتای حس کنجکاو  ایشــان انگیــزه خــود از ورود به تار

زندگــی ائمــه به ویــژه والیتعهــدی امام رضا)علیه الســالم( و شــبهه غــارت بیت المال به وســیله ابن عباس دانســته که 

یخ و نگاه  یخ می توانســت پاســخگوی سؤاالت و نیاز او به حس حقیقت جویی باشد. به عبارتی با نفی اصالت تار تار

یــخ در جایــی که در ســاخت فکری، اعتقــادات، اقتصاد، روش یــا در اخالفیات مــا اثرگزار بوده  معبــودی بــه آن، از تار

گرچه ممکن اســت فوایدی داشــته باشــد، اما آنها  یخی و دســتاوردهای آن ا گزاره های تار کرده اســت. دیگر  اســتفاده 

که بررســی و نگاه به زندگی پیامبر و ائمه )علیهم الســالم( را  را در جهت پیشــبرد اهداف انســانی نمی داند، در حالی  

مؤثر در اخالقیات، حب و بغض ها، انگیزه ها، رفتار اجتماعی و حتی اثرگذار در تکّون شــخصیت انســان می داند. از 

که بر مبنای ارزش ها  یخ را در خدمت انسانیت انسان و آرمان های یک جامعه انسانی می داند  گامی فراتر تار این رو در 

ک هــای دینــی بنا شــده باشــد؛ زیرا دین برای برقراری یک جامعه انســانی آمده اســت. البته چنیــن بهره مندی از  و مال

یخ نگاری، کیهان اندیشه، ش 3، آذر و دی 1364. یخ و تار 14. جعفر مرتضی عاملی، مصاحبه در موضوع تار
15. همان.

یکرد الصحیح به سیره رسول خدا)ص(، ص 345. یسندگان، رو 16. جمعی از نو
17. همان، ص 346.
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کار هرکس ندانســته اســت و مورخ واقعی را کسی می داند که شناخت وسیعی از جنبه های مختلف و منابع  یخ را  تار

داشــته باشــد و بــا بررســی عمیــق و کار اجتهادی بتواند با شــناخت انحرافات، کج ســلیقگی و وارونه کــردن گزارش ها 

کند. کشف  یخی را  حقایق تار

شیوه های تاریخ نگاری عالمه
یخی در  گر مطالعات تار یخ صدر اســالم و احیا  عالمه ســیدجعفر مرتضی از مورخان برجســته شــیعی در مطالعات تار

یخ را  یکرد اجتهادی در تحقیق تار حوزه های علمیه اســت. این مطالعات از ویژگی های متمایزی برخوردار اســت. رو

کافی نمی دانست و برخورداری و  که صرف مواجهه با چند روایت یا چند منبع را  باید مهم ترین ویژگی عالمه دانست 

گسترده ای  یخی الزم می دانست. چنین دانش  بهره مندی از دانش وسیع در حوزه های مختلف را در بررسی و نقد تار

گرچه الزمه این  کند. ا کالمی شــیعه و نقد مبانی مخالفان اســتفاده  یخ برای دفاع از مبانی  که از تار او را بر آن داشــت 

یشــه یابی شرایط زمان و مکان  یخی، ر گزاره های تار یابی دقیق روایات و  یخ، تتبع گســترده، ارز یکرد اجتهادی در تار رو

که عالمه از آنها برخوردار بوده است. یخی است  گسترده و عمیق با منابع تار وقوع حوادث، آشنایی 

کار برده اســت. اســتاد جعفریان از  یکرد را برای روشــنگری و معرفی ســیره اهل بیت)علیهم الســالم( به   عالمــه ایــن رو

پژوهشگران معاصر دو ویژگی بارز برای عالمه برشمرده است: 

یخ چندان توجهی به سیره  1. پرداختن به سیره و اصل را بر سیره نویسی قراردادن، بر خالف سنت شیعه که در طول تار

یخ ائمه را نوشته است. نداشته، بلکه تار

که موجب می شد دست جعل روایت را  گذاشتن  یخی و اصل را بر نادرستی آن  گزاره های تار کیت ایشان در   2. شکا

ببیند. از این رو می توان مهم ترین میراث عالمه جعفر مرتضی را روحیه نقادی ایشان دانست.

یخی ایشان نیز به شمار می آید، نشان دادن دست های جعل  از دیگر ویژگی  های آثار ایشان که دغدغه پژوهش های تار

یخی با بهره گیری از قلمی روان و تدوین  و تحریف در گزارش رخدادها و افشای چهره های فریبکار در نگارش متون تار

گونه شناســانه اســت که می تــوان نمونه هــای آن را در کتاب الصحیح و بررســی ها و  مطالــب به صورت دســته بندی و 

کــرد. عالمه خود در کتــاب الصحیح در  گــزارش حدیــث افــک، جریــان ابن عباس و ... مشــاهده  ی در  نقادی هــای و

بحث »المدخل لدراســة  الســیرة  النبویة  المبارکه« به بایســته های سیره نویســی پرداخته و در ابتدا قبل از بیان قواعد و 

ک هــای شــناخت اخبار صحیــح، برخی از عوامل انحرافی و موانع بهره مندی از روایــات صحیح را بیان کرده و در  مال

این زمینه  چنین آورده است:

ما در اینجا به منظور روشن شدن حقیقت و شناخت ابعاد توطئه، نمونه های اندکی از ضوابط حفظ 

انحــراف و معیارهــای تحکیــم باطل با همه فتاوا و روایات ســاختگی یا تحریف شــده و اســطوره ها را 
ذکر می کنیم.18

یخی و  برخــی از ایــن قوانیــن انحرافــی و باطــل از نــگاه عالمــه که موجــب راه یافتــن گزارش های نادرســت در منابــع تار

دشــواری تشــخیص ســره از ناســره می شــود عبارتند از: عدالت صحابه، ســکوت در برابر اختالف صحابه با یکدیگر، 

گناه اهل بدر،  زندیق بودن منتقد صحابه، تفاوت فســق صحابه با دیگران، حتمی بودن توبه صحابه، بخشیده شــدن 

اجتهاد تمام صحابه، اجتماع ائمه مهتدین )سه خلیفه اّول(، شریعت و سنت بودن فتوای صحابه، اجتهاد صحابه 

در مقابــل نــص بــه جهــت گرامی داشــتن صحابه، ســنت امام عادل، ســنت و فتوای امیر، ســهو نســیان پیامبر)ص(، 

عصمــت امــت، تقــدم اجتهــاد فقها بــر نــص، رّد روایات شــیعه در مطاعــن و فضائــل، عرضه نکردن حدیث بــه قرآن، 

موافقــت بــا اهل کتاب، شــرعی بودن و نه عقلی بودن حســن و قبح.19 عالمه ضمن غیرعلمی دانســتن و باطل شــمردن 

18. جعفر مرتضی، الصحیح، ج 1، ص 198.
19. جعفر مرتضی، الصحیح، ج 1، ص 251-119.
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ایــن قواعــد و ضوابــط از آنهــا به عنوان »معیارها و ضوابط آشــفته«« یاد کرده اســت. به نظر اســتاد از آنجــا که معیارها و 

ک های  گزاره های درســت برای عموم دشــوار می نماید. از این رو مال ضوابط معقول و مقبول پنهان اســت، تشــخیص 

یخی بدان پایبند بوده اســت.  گزاره های تار کرده و خود در تحلیل ها و بررســی   علمی شــناخت اخبار صحیح را بیان 
ک علمی شناخت اخبار صحیح از نگاه عالمه را می توان در موارد زیر برشمرد:20 این ضوابط و قوانین مال

ی، فصاحت و بالغت کامل در احادیث رســول خدا)ص(، عدم تعارض دو نص  موافقــت بــا قــرآن، جرح و تعدیل راو

مربوط به مسائل عقلی و عقیدتی، موافقت نصوص با شخصیت افراد )شخصیت شناسی(، عدم مخالفت اخبار با 

یخی برای  محسوســات، عدم مخالفت اخبار با امور بدیهی، عدم مخالفت اخبار با امور علمی ثابت شــده امکان تار

یخی، موافقت با احکام عقلی و فطری.  وقایع و حوادث تار

کرده اند، مانند مخالفت با اهداف حکام جور،  که مورخان دیگر مطرح  ک ها همراه موارد دیگری  رعایت کردن این مال

یان قصه خوان و ... موجب شــناخت روایات صحیح و در نتیجه دســتیابی  مخالفت با اســرائلیات، مخالفت با راو

کتاب الصحیح  ک ها را شــیوه اصلی پژوهش خود در  یخی اســت. عالمه جعفر مرتضی توجه به این مال به حقایق تار

یخــی خود قرار داده و به نتایج ارزشــمندی دســت یافته اســت. البتــه برخی از اندیشــمندان و مورخان  و دیگــر آثــار تار

کرده اند. نقدهایی از نظر روشی و محتوایی بر آثار عالمه بیان 

یکرد خاص او در سیره نگاری   مهم ترین ویژگی عالمه، به عنوان یکی از برجسته ترین سیره نگاران در جهان اسالم، رو

یکرد در حوزه علمیه مقبولیت یافته و شیوه بسیاری  یخی تعبیر کرد. این رو یکرد کالمیـ  تار است که می توان از آن به رو

یخی با  یخی شــده اســت. در این شــیوه نه تنها تعارضی میان داده های تار از طالب و پژوهشــگران در پژوهش های تار

یخ به کمک کالم آمده و در دفاع از حریم تشیع و معارف اسالم و اهل بیت  دیدگاه های کالمی نیست، بلکه دانش تار

یخ در میان دیگر شــاخه های علوم دینی نیز تأثیرگذار بوده اســت. همچنین  کار آمده اســت. آثار عالمه در حوزه تار به 

یخ اسالم غافل بود. تتّبع  یدادهای تار نباید از تأثیر آثار ایشان در پیراستن و تصحیح دیدگاه ها نسبت به حوادث و رو

یشــه یابی هوشــمندانه از حوادث و ســیر آنها، تحریف زدایی و نمایاندن حقایق و واقعیت ها،  یابی دقیق، ر وســیع، ارز

نشــان دادن دســت های جعل و تحریف و افشــای چهره های مزّور و فریبگر، از ویژگی های برجســته آثار استاد به شمار 

کرده است. یخی استفاده  گون تار گونا کتاب الصحیح من سیرة النبی األعظم از روش های  می آید. عالمه در 
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