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راه های تشخیص اخبار
صحیح از موضوع از دیدگاه
ابن خلدون و سیدجعفر
مرتضی عاملی
اصغر منتظرالقائم
أســاليب التمييــز بني األخبــار الصحيحــة واملوضوعة من
ّ
والسيد جعفر مرتىض العاميل
منظار ابن خلدون
اخلالصــة :إحــدى املشــاكل الــي تكتنــف علــم التار يخ
هــي وجــود الروايات املتناقضــة حول الوقائــع التار ّ
خيية.

چکیــده :یکــی از مشــکالت علــم تاریــخ اختــاف روایــات
دربــاره وقایــع تاریخــی اســت .تشــخیص یــک خبــر از میــان
چندیــن روایــت ،مورخــان را نا گزیــر میســازد تــا بــا دیــدی
انتقــادی و علمــی خبــر صحیــح را از ا کاذیــب بازشناســی
کننــد .ابــن خلــدون مورخــى نواندیــش متوفــى  808هجــرى
بــراى بازشناســى تحلیــل و علــل ضعــف و انحطــاط مغــرب
اســامی ،طرحــى نــو پیرامــون روششناســى تاریخــى
درانداخــت و بــا انتقــاد ســازنده از مورخــان تاریــخ نقلــى،
روششناســی نوینــی را در تاریخنــگاری و نقــد اخبــار
صحیــح از ا کاذیــب بنیــان نهــاد .مــورخ دیگــر ســید جعفــر
مرتضــی عاملــی متولــد  1364قمــری در روســتای عیتــا الجبــل
واقــع در جبــل عامــل لبنــان متوفــای ۱۴۴۱ق اســت کــه دربــاره
انتخــاب اخبــار صحیــح از اخبــار موضــوع ســخن گفتــه
اســت .مســئله مقالــه مقایســه معیارهــای تشــخیص اخبــار
صحیــح از ا کاذیــب از دیــدگاه ابــن خلــدون و ســید جعفــر
مرتضــی عاملــی میباشــد کــه بــا روش توصیفــی و تحلیلــی
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت .روششناســی تاریخــی ابــن
خلــدون در مقدمــه مــدون شــده اســت ولــی در تاریخنــگاری
عمومــی اســام درالعبــر معیارهــای خــود را رعایــت نمیکنــد،
درحالیکــه ســید جعفــر مرتضــی روششناســی خــود را در
جلــد اول کتــاب الصحیــح بیان داشــته اســت و بــه معیارهای
خــود پــای بنــده باقــی مانــده اســت.
کلیــد واژ گان :روششناســی ،اخبــار صحیــح ،اخبــار
موضــوع ،ابــن خلــدون ،ســید جعفــر مرتضــی عاملــی

ولغــرض تشــخيص اخلبــر الصحيــح مــن بــن غيــره من
ّ
للمــؤرخ مــن اللجــوء إىل البحــث
الروايــات ال منــاص
النقــدي والعلمــي ال كتشــاف مــا ير يــد ومتييــزه عــن بايق
األ كاذيب..
ّ
ّ
ويف حبث املؤرخ املبدع ابن خلدون (املتوف ســنة 808
هجر ّيــة) وحتليلــه ألســباب ضعــف واحنطــاط املغــرب
ً
ً
ّ
منوذجــا جديــدا للمهنــج التار خيــي،
اإلســامي قــدم ّ ُ
وذلــك بعد نقده البناء ألســلوب ّ
مؤرخــي التار يخ النقيل
ملهنج جديد يف تدو يــن التار يخ ومتييز األخبار
وتأسيســه ٍ
الصحيحة عن الكاذبة.
ً
كما ّ
أيضا ّ
ّ
الســيد
مؤر ٌخ آخر هو
حتدث عن هذا املوضوع
جعفــر مرتــى العامــي ،املولــود ســنة  1364هجر ّيــة يف
ّ
قر يــة عيتا اجلبل الواقعة يف جبل عامل بلبنان ،واملتوف
سنة  1441هجر ّية ،وقد أدىل بدلوه حول ّ
كيفية انتخاب
األخبار الصحيحة من بني األخبار املوضوعة.
وموضــوع هذه املقالة هو املقارنة بني معايير متييز األخبار
َ
منظــاري ابــن خلــدون
الصحيحــة عــن األ كاذيــب مــن
ّ
ّ
والســيد جعفــر مرتــى العامــي ،وذلــك باتبــاع املهنــج
التوصييف والتحلييل.
ّأمــا ابــن خلــدون فقــد ّدو ن مهنجــه التار خيــي يف كتابــه
ّ
املقدمــةّ ،
لكنــه مل يلتــزم باملعاييــر الــي ذكرهــا يف ذلــك
ّ
الكتــاب عنــد تدو ينــه للتار يخ العام لإلســام يف كتاب
الســيد جعفــر مرتــى العامــي ّ
ّ
بــن
الع َبــر .يف حــن ّأن
ِ
ً
ّ
املجلد ّ
وبيق ملتزما
الصحيح
كتاب
من
ل
األو
يف
مهنجــه
ُ
باملعايير اليت ذكرها فيه عند كتابته لبايق آثاره األخرى.
ّ
األساســية :املهنج ،األخبــار الصحيحة ،األخبار
املفردات
ّ
املوضوعة ،ابن خلدون ،السيد جعفر مرتىض العاميل.

Ways to Determine True News from Ibn
Khaldun and Seyyed Ja›far Morteza
Ᾱmeli›s Point of View
By :Asghar Montazer al-Qāem
Abstract: One of the problems with the
science of history is the disagreement
between different accounts of the historical events .In order to distinguish the true
story from the false ones ,the historians
have to have a critical and scientific look
at the narratives .In order to recognize and
analyze the reasons of the decline of Islam,
Ibn Khaldun ,the innovative historian
who died in 808 AH ,.developed a new
approach regarding the historical methodology ;and by criticizing the historian
of the narrative history ,he introduced a
new methodology in historiography and
critiques of accurate news .The other
historian discussed here is Seyyed Ja›far
Morteza Ᾱmeli ,born in 1364 in Eit al-Jabal village in Lebanon and died in1441
AH ,.who discussed how to select the
accurate news .The purpose of this paper
is to compare the criteria for identifying
the correct news from the false news from
the point of view of Ibn Khaldun and
Seyyed Ja›far Morteza Ᾱmali ,which will
be studied in a descriptive and analytical
manner .Although Ibn Khaldun›s historical
methodology is explained in the introduction ,he does not meet his standards in the
general historiography of Islam in Al-Abar.
However ,Sayyid Ja›far Morteza has stated
his methodology in the first volume of
al-Sahih ,and he remains committed to his
standards.
Key words :Methodology ,news ,true
news ,Ibn Khaldun ,Seyyed Ja›far Morteza
Ameli.
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مقدمه
یکــی از مســائل مهــم و مورد توجــه تاریخنگاری تشــخیص اخبار صحیــح از اخبار موضوع
بــوده اســت .از صدر اســام مســئله نقد اخبــار همواره دغدغه خاطر دانشــمندان اســامی
و محدثــان و مورخــان بوده اســت .امام علی(علیه الســام) در خطبهای در بــاره تحریفات
و اقســام روایــات ســخن گفتهانــد( ،خطبه  )186ســپس گروهــی از دانشــمندان علم رجال
حدیــث در مباحــث جرح و تعدیل از جملــه یحیی بن معین (متوفای 233هـ) به این مهم

در آثــار خــود توجــه کردند .ابوریحــان بیرونی (متوفــای 440هـ) در مقدمه تحقیــق ماللهند و
آثار الباقیه ،ابن خلدون (متوفای 808هـ) در مقدمه خود و محییالدین کافیجی (متوفای
879هـــ) در کتاب المختصر فی علم التاریخ ،شــمسالدین ســخاوی متوفای (902هـ) در
َ
االعالن بالتوبیخ لمن ذم اهل التاریخ که مفصلترین کتاب در علم تاریخنگاری است به
تحقیق در اینباره پرداختند .بیرونی میگوید:
صحت و سقم روایت در صورتی که با قوانین منطقی یا فیزیکی تناقضی
نداشــته باشد،پیوســته به خصلت راویان آن بستگی دارد که تحت تأثیر
اختــاف منافع و انواع دشــمنیها و بیمهریها واقعاند که در میان اقوام
مختلف و جود داشــته اســت .بیرونی میگوید علت پردازش اخبار دروغ
ایــن اســت کــه راوی میخواهــد به ســود خود کار کنــد خواه ایــن عمل به
گونــهای باشــد که به مدح خانــدان یا قوم خویش بپــردازد که خود عضوی
از آن اســت و خــواه بــه قــوم مقابــل حملــه ورزد .در هــر حــال برخاســته از
انگیزههایــی اســت که از آزمندی و دشــمنی مذموم سرچشــمه میگیرد و
تحت تأثیر انگیزههای شــخصی یا محبت به واســطه ِدینی که به ایشــان
دارد یــا بــه واســطه دشــمنی دروغ روایــت میکنــد .گروهی به واســطه طبع
پســت کــه میخواهنــد ســودی بــه چنــگ آورنــد ،دروغ روایــت میکننــد
یــا چنــدان بــزدل اســت کــه از گفتــن حقیقت بیــم دارد یــا اینکــه طبعش
دروغگوســت از پســتی جبلــی و از شــرارت دروغ روایــت میکنــد یا ممکن
اســت از روی نادانــی و تبعیــت کورکورانــه دروغ روایــتکنــد( .بیرونــی،
تحقیق ماللهند مقدمه و آثار الباقیه مقدمه)
بــه هــر حــال منفعتطلبــی ،آزمندی ،دشــمنی ،محبــت بیجا ،بزدلی،پســتی ،شــرارت،
اغراقگویی برای خوشآمد دیگران و تملقگویی موجب پردازش اخبار دروغین بوده است.
آنگونــه که ســیف بن عمر تمیمی روایات بســیاری را درباره جنگهــای ّرده و فتوح ،مانند
داســتان عاصــم بن عمرو تمیمی و ســخنگفتن گاوهــا به زبان عربی (تار یــخ طبری ،بیتا،
جلد  ،3ص  )14نقل کرده است.
یکــی از مشــکالت علــم تاریخ اختــاف روایات در بــاره وقایع تاریخی اســت .انتخاب یک
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یلماع یضترم رفعجدیس و نودلخ نبا هاگدید زا عوضوم زا حیحص رابخا صیخشت یاه هار

خبــر از میــان چندیــن روایــت ،مورخان را نا گزیر میکنــد تا با دیدی انتقــادی و علمی به پژوهش در بــاره اینگونه اخبار
بپردازنــد و خبــر صحیح را از دروغ بازشناســی کنند .پژوهشــگر تاریخ عالوه بر بررســی اســناد و راویان خبــر ،اخبار را با
تمــدن ،احــوال اجتماعــی و اوضــاع جغرافیایی مقایســه و امکان وقوع خبر از نظــر عقلی و ســازگاری آن را با زمان وقوع
و طبیعــت انســانی بررســی میکنــد( .ابن خلــدون ،مقدمه ،ص  )۲۸همین مشــکل روایت ثقه و غیرثقه موجب شــده
جایگاه و موقعیت علم تاریخ سخت سست شود تا جایی که ژان ژاک روسو با بدبینی به تاریخ گفته است:
تاریــخ عبــارت از آن اســت کــه از بیــن چندیــن دروغ ،آن را کــه به حقیقــت نزدیکتر اســت برگزینند.
(تاریخ در ترازو ،ص )29 ،27 ،4
در ایــن مقالــه نظــر دو مــورخ کــه به مســئله تشــخیص اخبار صحیــح از غیرصحیــح توجه داشــتند ،بــا روش توصیفی
و تحلیلــی بررســی خواهد شــد .مســئله مقاله معیارهای بررســی اخبار صحیــح از اکاذیب از دیــدگاه عبدالرحمن بن
خلدون و سیدجعفر مرتضی عاملی است.

 .1شکلگیری نظریههای تاریخی ابن خلدون
دوران حیات ابن خلدون را بر اساس سرگذشت خودنوشت وی میتوان به چهار دوره تقسیم کرد:
 .1دوره کودکى و تحصیل در زادگاهش (تونس) تا سال  751هجرى
 .2دوره فعالیتهاى گوناگون سیاســى از قبیل طغرانویســى و حاجبى در تونس ،فاس و غرناطه از ســال  751تا 770
هجرى.
 .3دوره تحقیــق و پژوهــش و تألیــف از ســال  770تــا  776تحقیق بین قبایل عرب و بربر در بیســکره و از  776تا 780
تألیف مقدمه در قلعه دور از دسترس ابن سالمه و از  780تا  784تدریس و تألیف العبر در تونس.
 .4دوره اقامت در مصر از سال  784و پذیرفتن منصب قاضیالقضاتی مصر و مدرسى در االزهر و مسافرت به حجاز
و شــام و نگارش زندگینامه خودنوشــت در ســال  808هجرى و بدرود حیات در همین ســال (ابن خلدون ،العبر،
ج  ،7ص )379
ن خلــدون در میانــه حیات خود به سیاســتمداری توانمند تبدیل شــده و به بلوغ فکری دســت یافتــه بود .وی برای
ابــ 
بررســی علــل انحطــاط دنیــای اســام بهویــژه مغرب اســامی کــه وی را رنج مــیداد (ابن خلــدون ،مقدمــه ،ص  35و
العبــر ،ج  ،7ص  )384بــه تحلیــل و تبییــن اوضــاع مغــرب اســامی پرداخت .ابن خلــدون برای توضیح و شــناخت
نهادهــای ضعــف و رکــود بــه تاریخ روی آورد( ،ابن خلــدون ،ص  )33ولى با بینش ژرفى که داشــت به معظالت علم
تاریخ آ گاه شــد و به روششناســى علم تاریخ ،فلســفه تاریخ و عمران دســت یافت .او واقعیت مناســباتاجتماعى،
اقتصادى ،سیاســى ،فرهنگى و دینى مغرب اســامى را تحلیل کرد و به اندیشــه نوینى دس ـت یافت .ابن خلدون در
بحــث انحطــاط ،عوامــل زاینده را بیرون کشــید و به تحلیل و علتیابــى ضعف درونىمغرب اســامى پرداخت و در
پژوهــش خــود نهادهایــی که زمینه ضعــف را به وجود آورده بودند بررســىکرد .ابن خلدون یکــى از مورخان و متفکران
اصالحطلب دنیاى اسالم و نوخواه و متشرع بود .وى یکپا در سنتاسالمى و تقید سخت به دین داشت و از سوى
دیگر سعى کرد از درون سنت اسالمى و تحلیل تاریخى و بررسى جامعه محسوس اندیشه نوینى را براى رفع مشکالت
و ضعف دنیاى اسالم بهویژه مغرباسالمى به وجود آورد و منطق امور اجتماعى (عمران) را براى حل معضل دنیاى
اسالم بیرون کشد.
ن خلــدون بــراى حــل ضعــف و ناتوانــى مغــرب اســامى در صــدد تحقیق دربــاره قواعــد علــم تاریخ برآمد و ســنت
ابــ 
تاریخنــگاری اســامی را دگرگــون کــرد .در آغــاز مقدمــه ،تاریــخ را به عنــوان علم مطرح و ســعى کرد از مورخــان متقدم
فاصلــه بگیــرد .وى نخســتین مــورخ دوره اســامى بود که انحطــاط و زوال مغرب اســامى را بهخوبی دریافتــه بود و به
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دنبال راهحلی بود تا بنیان نهادهاى ســرزمینهاى اســامى تجدید شــود .به همین منظور به تحقیق درباره قواعد علم
تاریخ پرداخت و از انتقاد به بخشی از بدنه تاریخنگاران ابایی نداشت .وى در اینباره مىنویسد:
تاریخنگاران و مفسران روایات ،وقایع و حکایات را به صرف اعتقاد به راو ى خواه درست و نادرست
بیکموکاســت نقــل کــرده و مرتکب اشــتباهات و لغزشها شــدهاند ،چه آنــان وقایــع و حکایات را بر
اصــول آنهــا عرضــه نکــرده ،آنهــا را بــا نظایر هر یک نســنجیده و بــه معیار حکمــت و آ گاهى بــر طبایع
نشــانههای خلقــت و مقیــاس نظــر و بصیــرت نیازمــوده و بــه عمــق آنها نرســیدهاند .پــس از حقیقت
گذشته در وادى وهم و خطا گمراه شدهاند( .ابن خلدون ،مقدمه ،ص )9

 .2آسیبشناسی تاریخنگاری سنتی از دیدگاه ابن خلدون

ً
از دیدگاه ابن خلدون تاریخنگارانى که صرفا به نقل اخبار اکتفا مىکنند:
ّ
ً
جــز مشــتى مقلــد کندذهنو کمخرد بیش نبودهاند کــه دقیقا روش گروه نخســتین را تقلید کرده و آن
را سرمشــق خویــش ســاختهاند و بهکلــی از تحوالتى کــه در روزگار پدیــد آمده و تغییراتى که به ســبب
عــادات و رســوم ملتهــا و نســلها رو ى داده اســت ،غفلــت ورزیدهانــد .از ای ـنرو اخبــار دولتها و
حکایات مربوط به وقایع و قرون نخســتین را چنان گرد آوردهاند که گویى صورتهایی مجرد از ماده
و شمشــیرهایى بى غالف و معلوماتى اســت کهتازه و کهنه آنها مجهول باشــد .این گروه به تقلید از
پیشــینیانى که آنها را سرمشــق خود ساختهاند اخبار دستبهدست گشته را به عین و بیکموکاست
در خصوص حوادث تاریخ خود تکرار مىکنند و از یادکردن مسائل مربوط به نسلهاى دوره خودشان
غفلــت میورزنــد .چــه تشــریح و تفســیر آنها براى ایشــان دشــوار اســت و در نتیجــه اینگونــه قضایا را
مسکوت مىگذارند( .ابن خلدون ،ص )5
در اینجا ابن خلدون یکى از راههاى شناخت اخبار سره از ناسره را شناخت مسائل مربوط به نسلهاى دوره خودشان
مىدانــد؛ یعنــى براى شــناخت تاریخ گذشــتگان باید آنهــا را با نظایر هر یک ســنجید و وضعیت جامعه محســوس را
بررسی کرد.

 .3نقدهاى ابن خلدون به برخی از ّ
مورخان
ابــن خلــدون بــا دقت و نکتهســنجی بر گروهــی از مورخان خــرده مىگیرد و پــس از نق ـلدوازده نمونه داســتان تاریخى
مثل رابطه جعفر و عباســه خواهر هارو نالرشــید ،هارون ،فســاد مأمون و ادریس بن ادریس ،اینگونه اخبار را غیرموثق
مىداند؛ اگرچه ابن خلدون نمیتواند دالیل موجهی را در رد برخى از این اخبار مثل داســتان عباســه و جعفر برمکى
بیاورد و چنین تهمتى را از منزلت و حسب عباسه به دور مىداند.

مهمترین انتقادهاى ابن خلدون به مورخان
 .1برخــی از مورخــان تاریــخ را براى خداوندان دولت مینویســند و مدیح هســرا هســتند و به ثناگویــى صاحبان قدرت
میپردازند( .ابن خلدون ،ص  35و )278
 .2قضاوتهاى آنان سطحى است و داستانسرایی مىکنند.
 .3به خرافات و اباطیل و افسانه مىپردازند و به مسائل ادبى بیشتر توجه دارند.
 .4به دلیل عدم توانایى ،در اندیشه تحلیل و تبیین رابطه بین حوادث نیستند( .ابن خلدون ،ص  5و )32
 .5نسبت به مسائل اقتصادى و اجتماعى بیتفاوتاند.
ّ
ً
 .6مقلد صرف هستند و عینا روش پیشینیان را تقلید میکنند( .ابن خلدون ،ص )5
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 .7نسبت به مسائل مردمشناسى و نسلها و نژادها غفلت مىورزند( .ابن خلدون ،ص )5
 .8زودبــاور هســتند .مــورخ نبایــد بیچونوچــرا اخبــار را کورکورانــه بپذیرد و اخبار جعلــی و اکاذیب را نقــل کند( .ابن
خلدون ،ص )14
 .9گزافهگویی و مبالغه در ذکر ارقام و آمار دارند( .ابن خلدون ،ص )10
 .10مورخیــن بــه مســائل زمــان خــود توجــه کمتــرى داشــتند (حســن حبیبــى ،ص  )26و از یادکــردن مســائلمربوط بــه
نسلهاى دوره خودشان غفلت مىورزند( .ابن خلدون،ص )5
ن خلدون ،به ســبب اشــتباهات برخی از مورخان ،پایگاه علمی و اجتماعی تاریخ سست شده
بدین ســان از نگاه اب 
و اکاذیب وارد گزارشهای تاریخی گردیده و تاریخنگاری به سستی گراییده است.

 .4توانایىهاى مورخ از دیدگاه ابن خلدون
از نظــر ابــن خلدون مورخان تنها پس از کســب تواناییهای الزم و آ گاهى از دانشهــاى زیر مىتوانند به نگارش تاریخ
بپردازند:
 .1مورخ باید با همه مظاهر اجتماعى ،سیاسى ،اقتصادى و فرهنگى آشنا باشد( .ابن خلدون ،ص )9
 .6آ گاهى کامل از چگونگى تطبیق حوادث داشته باشد (ابن خلدون ،ص )9
 .7با واقعیت پدیدههاى اجتماعى و طبایع احوال اجتماعى آشنا باشد( .حسن حبیبى ،ص )35
در تبیین این کالم اب 
ن خلدون باید گفت ،هر پژوهشگر تاریخ براى تحلیل و تفسیر حوادث تاریخى باید آ گاهی الزم از
دانش جامعهشناسى براى شناخت ساختار جوامع و مسائل مردمشناسى ،نهادها و طبقات اجتماعى داشته باشد.
باید دانست دانش تاریخ و جامعهشناسى پدر و فرزندى هستند که رابطهای بسیار نزدیک و صمیمى با هم دارند.
جامعهشناسان نیز به این نکته توجه دارند و مىگویند« :برخى از شاخههاى جامعهشناسى در ابتدا به عنوان یک نوع
تاریخ اجتماعى یا به عنوان یک روش علمى در تاریخ تعریف شدهاند» و «جامعهشناسى در مراحل نخستین از فلسفه
تاریخ گرفته شده است»« .ماکسوبر نیز جامعهشناسى را به عنوان یک شاخه از تاریخ مقایسهاى و توجیهى عنوان
کرد»( .گى روشه ،ص « )10الزمه شناخت واقعیتهاى طبیعى این است که مراحل تاریخى و علل تاریخى رشد و
عقبماندگی جامعهها شناخته شود»( .سى رایت میلز ،ص  )166و «دانشمند علوم اجتماعى امروز بدون استفاده از
تاریخ نمىتواند ماهیت واقعى مسائلى را که با آن روبروست تجزیه و تحلیل کند»( .سى رایت میلز ،ص )159
ن خلــدون تاریــخ براى حفــظ جایگاه علمــى خود نا گزیر اســت به جــاى توجه بی ـش از اندازه به
بدینســان از نــگاه ابــ 
حــوادث سیاســى بــه مطالعــات اجتماعى توجه کند تا علل و عوامــل حوادث و نتایج آنها را بهتر بشناســد و موقعیت
علمى و حضور خود را در صحنه اجتماعى حفظ کند .هر مورخى نیز باید بداند حوادث در یک محیط جغرافیایى و
اجتماعى به وقوع پیوسته است و بدون شناخت این محیط ،نتیجهتحقیقات تاریخى بىثمر خواهد بود.
 .8از کیفیات عمومى سرزمینها و نژادها و اعصار ،یعنى جغرافیاى طبیعى و انسانى آ گاهى کامل داشتهباشد( .ابن
خلدون ،ص  )32مورخ براى فهم بهتر حوادث الزم اســت محیط طبیعى ،اقلیم و جغرافیای انســانی و شــهرى محل
وقوع حوادث را بشناسد.
ن خلدون ،مقدمه ،ص  9و )28
 .9مورخ بصیر باید به قواعد سیاست و طبایع موجودات اطالع کامل داشته باشد( .اب 
پژوهشــگر تاریخ براى شــناخت ســاختار قدرت ،حکومت و حا کمیت و انواع نظامهاى سیاسى و نهادها باید آ گاهی
ن خلدون دولت را در یک جریان تاریخی مطالعه میکند .وی پس
الزم از علوم سیاسى را داشته باشد ،آنگونه که اب 
از تعریف و بیان مشــخصات دولت ،عوامل مؤثر در دســتیابی به قدرت و تشــکیل دولت ،عوامل مؤثر در بقای دولت،
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مشخصات و صفات دولت قوی و ضعیف و عوامل مؤثر در اقول دولت را برمیشمارد( .تقی آزاد ارمکی ،ص )313
 .10قدرت تحلیل و تفسیر و تشریح حوادث را دارا باشد و توانایى فکرى و اخالقى الزم را براى کشف واقعیت تاریخى
داشته باشد( .ابن خلدون ،ص )32
مورخ باید مداومت و ممارســت در تاریخ داشــته باشــد (ابن خلدون ،ص  )37و به تاریخ احاطه کامل داشــته باشد و
با تمدن اقوام گونا گون اقوام آشــنا باشــد؛ یعنى با مطالعه یک یا چند کتاب یا یک مقطع تاریخى نمىتواند به نگارش
تاریخ بپردازد و الزم است تمدنها و فرهنگهاى گوناگون را مطالعه و بررسی کند.
 .11مورخ به منابع متعدد و دانشهاى گونا گونى نیازمند است( .ابن خلدون ،ص )32

 .5دانشهاى کمککار در تاریخنگاری
در توضیــح نظــر ابن خلــدون درباره دانشهای کمــککار در تاریخنگاری باید گفت که مورخان بــرای گردآوری و نقد
منابــع ،تدویــن و تحلیــل و تفســیر تاریخــی نیازمنــد دانشهایــی هســتند کــه از آن جملــه :جامعهشناســی ،جغرافیا،
اقتصاد ،خطشناســی ،باستانشناســی ،علوم سیاســی ،سندشناســی ،روانشناســی اجتماعی ،نسبشناسی و ...
(آینهوند ،جلد ّاول ،ص  )367است.

 .6شرایط یک مورخ از دیدگاه ابن خلدون
 .1مــورخ بایــد از گرایــش و طرفدارى و تمایل از عقیده و مذهبى خاص بپرهیــزد و در قضاوت خود پیشداورى نکند.
(ابن خلدون ،ص )35
در توضیح این فقره از کالم ابن خلدون میتوان گفت مصحح مورخ باید تالش کند تا از تعصب و پیروى از احساسات
قومى و مذهبى که مانع از کشف حقیقت و صفت امانتدارى است ،به دور باشد .اگرچه بیطرفی کامل امکانپذیر
نیســت و حتی پولى بیوس متوفاى 125ق.م که بر بىطرفى ابرام داشــت ،هنگام نگارش تاریخ جنگهاى روم وکارتاژ
به جانبدارى از رومىها پرداخت( .زرینکوب ،تاریخ در ترازو ،ص  )83نمیتوان وفاداری ابن خلدون نسبت به روش
نقــد خــود را کامل دانســت ،بلکه درباره تشــیع این بىطرفــى را که خود بر آن اصرار دارد از دســت مىدهد و به صورت
ّ
مورخى
متعصب و قشــرى درمیآید( .ابن خلدون ،ص  )197یا در جایى دیگر که درباره امام حســین(علیه الســام)
قضاوت و یزید را تبرئه مىکند( .ابن خلدون ،ص )212
« .2اگر روح آدمى در پذیرفتن خبر بر حالت اعتدال باشد ،از لحاظ درستى و نادرستى و دقتنظر حق آن را ادا مىکند
تــا صــدق آن از کذب آشــکار شــود»؛ (همــان ،ص  )35یعنى مورخ بایــد روحیه اعتدال و میانهروى داشــته باشــد و از
ســامت روحى و جســمى برخوردار باشــد .اگر مورخ در شرایط روحى مناسبی نباشــد ،در گزارش و تحلیل تحت تأثیر
شرایط درونى خود قرار مىگیرد.
« .3در مــوارد الزم بــه تعدیــل راویــان توســل جویــد»( .ابن خلــدون ،ص  35و  )37جرح و تعدیــل از قواعد علم رجال
است که برخى از دانشمندان این علم و مورخان اسالمى بر آن تأ کید دارند و به معناى نقد اسناد روایات است .جرح
به معناى مخدوشکردن عدالت راوى و تعدیل اثبات عادلبودن راوى است.
 .4در اخبــار شــرعى راه علــم بــه صحــت آنهــا ،اعتمــاد بــه راو یــان در عدالــت و ضبط اســت (ابن خلــدون ،ص 38؛
ســخاوى ،جلــد  ،2ص  )307و منظــور از عدالــت راســتگویی و امانتــدارى و معنــاى ضبــط احتراز از روایــت ّترهات
است( .سبکى ،جلد  ،1ص )620
 .5اگــر مــورخ شــیفته دنیــا و زخارف آن و جاه و جالل و توانگرى باشــد ،به مدیح هســرایى و ثناخوانى و نیرنگ و جعل
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اخبار کشیده مىشود( .ابن خلدون ،ص  )35بدینسان اگر مورخ عارى از پیروى از هوا شد ،به مدح و ثناى کسانى
که دوست مىدارد نمىپردازد تا درباره دیگران کوتاهى کند.
 .6مورخ باید قدرت کشف دروغ از راست را داشته باشد (ابن خلدون ،ص  )35و بتواند اخبار را تنقیح کند.
« .7وى را حســن نظر و پافشــارى و تثبیت خاصى باشــد»( .در صحت ســند و چگونگى روایت) (ابن خلدون ،ص
)37

 .7نقد خبر از دیدگاه ابن خلدون
ابن خلدون ضمن تمجید از خود به نکاتى چند اشاره مىکند:
 .1آیا یک خبر فى نفسه امکان وقوع دارد؟
 .2آیا خبر با طبیعت انسانى سازگار است؟
 .3آیا خبر با زمان و مکان وقوع سازگار است؟
 .4آیا خبر با قوانین اجتماع بشرى یا عمران سازگارى دارد؟
از همین رو از نظر ابن خلدون جامعهشناســى براى تبیین تاریخ ضرورى اســت و معیارهای محکمى را براى وارســى و
تصحیح اخبار و آ گاهی از سرشــت واقعیتهاى اجتماعى که تاروپود تاریخ را تشــکیل مىدهند به دســت مىدهد.
بــه قــول ناصــف نصار «دانش تاریخ تنها یک دانش وابســته به انســان تاریخى نیســت ،بلکه یک دانشحیات انســان
به عنوان موجود اجتماعى اســت و این امر قلمرو اســتدالل و هماهنگى را بیش از اندازهگســترش مىدهد»( .ناصف
نصار ،ص )111

 .8راههاى شناسایى اخبار صحیح از اکاذیب و افسانهها
ابن خلدون راههاى زیر را براى شناخت اخبار درست از افسانهها پیشنهاد مىکند:
 .1مطابقت اخبار با واقع از راه سنجش اخبار و تعمق در امکان وقوع اخبار (ابن خلدون ،ص )37
 .2اخبار را با تمدن و عمران و شرایط اجتماعى مقایسهکردن (ابن خلدون ،ص  4و )3
 .3اخبــار را بــر قوانیــن صحیح عرضهکردن تا به بهترین وجه شــناخته شــوند( .ابن خلــدون ،ص  )13در این فقره ابن
خلدون تطبیق اخبار را با حقایق عینی خارج در قالب قوانین جهت ممیزی و واقعیتیابی آن ضروری میداند.
 .4امکان وقوع خبر از نظر عقلى و عرفى وجود داشته باشد.
 .5آیا با زمان و مکان وقوع سازگار است؛ یعنى زمان و مکان وقوع حادثه گنجایش چنین اتفاقى را دارد؟
 .6به کارگیرى روش برهان و استداللى در نقل اخبار (ابن خلدون ،ص )9
 .7عدم اعتماد کامل به راویان و ناقالن خبر (ابن خلدون ،ص )9
 .8آیا خبر با طبیعت انسانى و دیگر موجودات عالم سازگار است؟
 .9مطابقت اخبار با یکدیگر و سنجش آنها با هم از لحاظ توافق یا تضاد (ابن خلدون ،ص )9
 .10تحلیــل اخبــار و شــناخت علــل و عوامــل شــکلگیرى دولتهــا و تمدنهــا ،معیار درســتى براى شناســایى اخبار
خواهد بود( .ابن خلدون ،ص )4
بهجز راههاى پیشنهادى ابن خلدون ،برای تکمیل این مبحث مىتوان به راههاى زیر نیز اشاره کرد:
الف) بررســى اســناد خبر؛ زیرا همه راویان داراى ملکه عدالت و توثیق نیستند .در این صورت مورخان ناگزیر هستند
اسناد روایات را بررسى کنند تا اخبار موثق را شناسایى کنند .متن خبر نیز باید متوازن و بر روال طبیعى باشد.
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ب) استفاده از سکهها ،نامهها و اسناد ،کتیبهها و آثار باستانى براى تأیید اخبار؛ زیرا اینگونه بازماندهها خود تاریخ
و سند گویایى براى وقایع تاریخى هستند.
ج) بررســى اخبار از نظر تواتر یا واحدبودن .خبرى را متواتر گویند که مفید یقینبودن باشــد؛ خواه یک نفر راوى داشــته
باشــد ،خواه ده نفر .خبرى را واحد گویند که کمتر از ســه راوى داشــته باشــد و اگر بیش از ســه راوی داشــته باشد
مستفیض گویند( .محمد بن ابراهیم ایجى ،بخش دوم ،ص )33
د) بررســى دقیــق اخبــار نــادر و عجیب و اخباری که با اندیشــه تحققپذیر نیســتند یــا به عالم غیــب و ماوراءالطبیعه
ً
مربوط هستند .منابع اینگونه روایات باید موثق و اطمینانبخش باشند؛ مثال اخبار مربوط به معجزات پیامبران
و امداد غیبى براى آنان از منبعى همچون قرآن پذیرفتنى است.
هـ) مطابقت اخبار دینى با قرآن؛ زیرا اگر خبرى با موثقترین منبع معارف دینى یعنى کالم وحى مغایرتداشته باشد،
نمىتوان آن را پذیرفت از امام صادق(علیه السالم) روایت شده است:
آنچه را موافق با کتاب خداست بپذیرید و آنچه را مخالف با آن است رد کنید( .کلینى رازى ،جلد
ّاول ،ص )200
جــان کالم ابــن خلــدون دربــاره تاریــخ چنین اســت« :دانــش تار یــخ در ظاهر اخبــارى بیش نیســت در بــاره روزگارها و
دولتهاى پیشــین» و سرگذشــت قرون نخســتین  ...و اما در باطن ،اندیشــه و تحقیق دربارهحوادث و مبادى آنها و
جســتجوی دقیق براى یافتن علل آنهاســت و علمی اســت درباره کیفیات وقایع و موجبات و علل حقیقى آنها( .ابن
خلــدون ،ص « )4اگــر مــورخ تنها به نقلکردن اخبار اعتماد کند ،بیآنکه بهقضاوت اصول و عادات و رســوم و قواعد
سیاســتها و طبیعت تمدن و کســیفیات اجتماعات بشــرى پردازد و حوادث نهان را با وقایع پیدا و اکنون را با رفته
بسنجد ،چهبسا که از لغزیدن در پرتگاه خطا و انحراف از شاهراه راستى در امان نباشد»( .ابن خلدون ،ص )9

 .9بررسی دیدگاههای آیتاهّلل سیدجعفر مرتضی عاملی
دوران زندگــی ســیدجعفر مرتضــی عاملــی به  4دوره تقســیم میشــود .1 :تحصیــات ابتدایی در زادگاه خــود لبنان .2
تحصیــات در نجــف اشــرف  .3دوره  25ســاله تحصیــات و تدر یــس و پژوهــش و تألیــف در قــم  .4فعالیتهــای
اجتماعی و تألیف در لبنان.
عاملــی متولــد  1364قمــری در روســتای عیتــا الجبــل واقــع در جبل عامــل و متوفــای ۱۴۴۱ق در لبنان اســت .وی از
ســادات علوینســب و منســوب به زید بن علی حســین(علیه السالم) اســت( .ســایت ویکی نور) این مورخ بلندآوازه
بیشتر آثار علمی خود را در کانون تشیع قم آفریده است .کتاب الصحیح از همان آغاز با روششناسی تاریخی استاد
مرتضی ادامه یافت و نویســنده کتاب الصحیح تا کنون به دیدگاههای خود وفادار مانده اســت .اســتاد جعفر مرتضی
اثر خود را از نیاز بشر به تاریخ آغاز میکند و مینویسد:
زمــان گذشــته تمــام محصــوالت و تالش مســتمر خویش را به کام زمــان حال میریزد تــا نیرو ،حرکت
و ابــزار تکاملــش را در مســیری ثابــت و مطمئــن به ســوی اهداف بلند خو یــش به کار بنــدد و تاریخ با
دقت در زندگی امت گذشته مسئولیت بیان اوضاع و احوال و ریشههای فکری و اقتصادی و روابط
اجتماعی و سیاسی را دارد.
وی تاریخ اســام را در میان تمامی امتها بینظیر و بهطور مطلق بینیازترین تاریخها دانســته اســت .وی اشــاره دارد
تاریــخ مــدون اســام با همــه تلخیها و نا گوار یهایی که دارد ،غنیترین تاریخ امتهاســت و با دقت و گســتردگی از
سایر تاریخها متمایز میشود .او با واقعنگری همراه با وسواس ،نگرانی خود را از تحریفاتی که در تاریخ اسالم صورت
گرفته است اعالم میکند تا جایی که بر خالف دیدگاه قبلی خود مینویسد:
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مــا امتــی هســتیم بــدون تاریــخ؛ زیــرا تدویــن تاریخ اســام از نظــرات سیاســی و تصمیمــات مذهبی
مختلف هوی و هوسهای مذهبی و خشنودی و حاکمیت سالطین خالی نیست و همین موجب
تحریف در تاریخ اسالم شده و با دروغها و باطلها آمیخته گردیده و در نتیجه پرحجم شده است.
بــه همیــن ســبب وظیفه خود میدانــد که همت اصلی خویش را برای جداســازی اخبار ناســالم از ســالم و ناصحیح
از صحیــح کــه در حقیقــت همان اوهام و خیاالتی اســت که قصهپردازان و سخنســرایان و مغرضین و هواپرســتان از
خود ســاختهاند مصروف دارد .ســیدجعفر مرتضی به خطری که از ســوی تحریفگران جاعل و حیلهگر در به انحراف
کشــاندن فرهنــگ اســامی وجــود دارد اشــاره میکنــد و میگوید کــه تحریفگران برای حفــظ این اباطیــل و خرافات و
عدم پاالیش فرهنگ اسالمی معیارهایی را برای شناخت صحیح از ناصحیح وضع کردهاند که مخدوش و غیرقابل
اطمینان اســت .جعفر مرتضی اجازه نقل حدیث از ســوی علمای بنیاســرائیل را زمینه ورود اســرائیلیات به فرهنگ
اســامی میدانــد و مشــکل اساســی در نگارش تاریخ اســام را شــناخت جاعالن منحرفــی میداند که بــا انگیزههای
ناصواب دروغهای خرافی را وارد تاریخ اســام کردند .این جاعالن منحرف توســط غاصبین مقام و خالفت اســامی
اجیر و تقویت میشدند تا رنگ دلخواه آنان را به دین و حوادث تاریخی بزنند .ب ه هر حال استاد مرتضی مورخی دقیق
و نقادی هوشــمند اســت که کار تحریفزدایی و افشــای چهرههای مزور در تاریخ اسالم را وجهه همت خود قرار داده
اســت .مرتضی عاملی پس از بیان  51مورد انحراف و شــاخصهای تثبیت و تحکیم باطل ،اصول بیس ـتو پنجگانه
قواعــد و اصــول و معیارهــا و چارچوبهای بحث نقد علمی اخبار را با نــگاه دینی ،کالمی ،حدیثی ،تاریخی و فقهی
با عنوان ابزارها و وســایل بیان داشــته اســت( .الصحیح ،مجلد ّاول ،ص  )222اگرچه بهتر بود برای قواعد انسانی این
عنــوان مــادی را بــه کار نمیبردند ،ولی درباره مال کهای شــناخت روایات صحیح از ناصحیــح اصول دوازدهگانهای
را در کتــاب الصحیــح (جلــد ّاول ،ص  )226و در مصاحبههای فصلنامه آینه پژوهش ،ســال ّاول ،شــماره  5و کیهان
اندیشه ،شماره  ،3سال  1364و کیهان فرهنگی ،شماره  ،11بهمنماه  1367بیان داشته است که عبارتند از:
 .1جعفرمرتضی در نقد خبر نگاه دینی دارد و میگوید :موافقت روایات با قرآن شرط الزم است؛ زیرا مضمون هر خبری
ً
ً
کــه بــا قرآن هماهنگ نباشــد ،قطعا نمیتواند درســت باشــد؛ مثال اســتاد از جملــه تأ کید دارد بر اینکــه چون قرآن
معصومین را مصون از خطا میداند ،اگر خبری متضمن نسبت خطا به ایشان باشد رد میکنیم.
 .2اگر خبری مخالف عقل و حکمت مسلم باشد ،دلیل ضعف آن به حساب میآید و هنگام ارائه برهان از ادعاهای
خود نیز از طریق استدالل خارج نمیشویم و راه دیگری نمیپوییم.
 .3در بررسی متن حدیث وجود تناقض با امور ثابت و مسلم از عوامل رد خبر است (مسائلی همچون عدم مخالفت
با محسوسات ،امور بدیهی و اصول علمی ثابت).
 .4عقاید کالمی مسلم مثل وجود خداوند سبحان و صفات جالل و جمال الهی،عقیده به عصمت انبیاء و اوصیای
الهی نقش اساسی در شناخت صحیح از ناصحیح دارد؛ زیرا نمیتوانیم جز معارض با این باورها را بپذیریم.
 .5عدم وجود تناقض در اخبار با مسائل جغرافیایی ثابتشده
 .6موافقت نصوص تاریخی با شخصیت فکری و روانی افراد
 .7توجه به فصاحت و بالغت کامل در احادیث منسوب به رسولاهلل(ص)
 .8امکان تاریخی برای وقایع و حوادث تاریخی در ظرف زمان و مکان باشد.
 .9مرتضی عاملی در بررســی سلســله ســند روایت به بررســی رجالی روایات دســت میزند و اگر کســی از راویان روایت
مشــهور بهدروغگویــی و عارضــه نســیان اســت ،او را قابــلاطمینــان نمیداند .وی به شــخصیت راو یــان علمی و
اجتماعــی راویــان توجــه دارد .وی اشــاره دارد :البتــه ضعــف ســند حدیث به معنــای دروغ یا جعلیبــودن روایت
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نیست ،بلکه مقصود این است که اشکال در سند به میزان وثوق و اعتماد به خبر آسیب میرساند.
 .10اســتاد جعفــر مرتضــی بــه روایــات و نصوص منقول از شــیعه ،چــون در طول تاریخ از دســتگاههای ظلــم و جور دور
بودهانــد اهمیــت بیشــتری میدهد و معتقد اســت بهتر م 
یتــوان به راویان شــیعه اعتماد کرد ،امــا تأ کید زیاد وی
بــر ایــن مطلــب را میتوان مورد مناقشــه قرار داد .آیا میتوان بهتمامی روایات جابر بــن یزید جعفی ،ابان بن عثمان
احمر بجلیُ ،ســلیم بن قیس هاللی ،عمرو بن شــمر جعفی کوفی ،ابراهیم بن اســحاق احمری نهاوندی ،محمد
بن ابی زینب مشــهور به ابوخطاب و عبداهّلل بن میمون قداح اعتماد کرد .آیا در برخی روایات آنان غلو و تحریف
وجود ندارد؟
 .11اخبار باید با واقع سنجیده شود.
 .12مورخ باید از سالمت نص حدیث از جهت رعایت اصول زبان و صدور به سبک عربی صحیح مطمئن باشد.

شرایط مورخ
اســتاد مرتضــی برای مورخ شــرایطی قائل اســت کــه عبارتند از .1 :عدالت و راســتگویی  .2ثقهبــودن راوی  .3دوری از
دنیــا و زخــارف آن و دوری از قدرتهــا  .4هــر مورخ باید آ گاهی الزم از علوم اســامی و تمام معارف آن داشــته باشــد.
دانشهایــی همچــون فقــه ،تفســیر و شــأن نزول آیــات،کالم ،حدیــث ،ادبیات،صرف و نحو ،شــعر ،فــرق و مذاهب از
جمله علوم کمکی و مورد نیاز هر مورخی است.
استاد جعفر مرتضی به نقش عقل در بررسی روایات تاریخی اهمیت زیادی میدهد .وی در اینباره مینویسد:
اهل بینش از مســلمانان به همان معیارها و ضوابطی اســتناد میکنند که ســایر عقال و حکما به آنها
اعتماد میکنند( .جعفر مرتضی ،الصحیح ،جلد ّاول ،ص )226
بدینســان آیتاهّلل ســیدجعفر مرتضی بر اســاس منظومه فکری خود و با نگاه دینی به نقد و بررســی روایات میپردازد
و روششناســی تاریخــی نقادانــه خاصــی را به دســت میدهد .وی از یــک روش واحد در نقد و بررســی روایات پیروی
نمیکنــد و معیارهــا و مال کهــای معرفیشــده از ســوی وی از یــک طــرح جامع ،کامل و سیســتمی برخوردار نیســت؛
آنگونه که از فصل قواعد صحیح برای بحث علمی برمیآید .همین امر ســبب بروز تناقضهایی از وی شــده اســت؛
برای مثال یک جا ســخن از زید بن ثابت مبنی بر فراگیری تورات را چون از قول خود اوســت رد میکند ،ولی در جای
دیگر ســخن خالد بن ســعید بن عاص را که میگوید پیش از ابوبکر اســام آورده اســت تأیید میکند و مینویسد :او از
هر کس دیگر به خویشــتن داناتر اســت( .الصحیح ،جلد ّاول ،ص  )317عاملی اصالت ســند را با ذکر صحیح یا ثقه
یا حســن یا ضعیف یادآوری میکند ،ولی علت و دلیل خود را ارائه نمیکند .وی ســیره رســول خدا(ص) را با اتکا بر
منابع گونا گون شــیعه و ســنی و اطالعات تاریخی ،روایی و کالمی معتبر و مســتند و با تجزیه و تحلیلهای عقالنی و
مستدل نگاشته است.
اســتاد جعفر مرتضی به مســائل وحدت اسالمی توجه دارد ،ولی بیان مسائل مورد اختالف را به منظور تبیین حقایق و
روشنکردن آن در جو سالم و بدون هیاهو را زمینه وحدت اسالمی میداند.

نتیجه
مقایســه دیــدگاه ایــن دو مــورخ ،فقیــه و دانشــمند ســنی و شــیعه در بــاره اخبــار صحیــح از اکاذیب نشــان میدهد که
شباهتها و تفاوتهایی در دیدگاه آن دو وجود دارد.
 .1ابن خلدون در نقد اخبار به علوم محسوس توجه بیشتری دارد ،ولی سیدجعفرمرتضی در نقد خبر نگاه دینی دارد؛
برای مثال هر خبری را که مخالف عصمت رسولاهّلل(ص) یا ائمه (ع) باشد نمیپذیرد.
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 .2ابن خلدون یکی از راههاى شــناخت اخبار صحیح را علم عمران معرفی و رابطه جامعهشناســى و تاریخ را تبیین
ّ
کرده و دو علم در قالب یک علم را با عنوان عمران براى تحلیل على حوادث تاریخى طرح کرده است.
 .3اگرچــه حجــم آثــار تألیفــی ســیدجعفر مرتضــی بیــش از ابن خلدون اســت ،روششناســی تاریخی ابــن خلدون در
مقدمــه مدون شــده اســت ،ولــی در تاریخنــگاری عمومی اســام در العبر معیارهــای خود را رعایــت نمیکند ،در
حالی که ســیدجعفر مرتضی روششناســی خود را در جلد ّاول کتاب الصحیح بیان داشته و تا پایان جلد  35به
معیارهای خود پایبند باقی مانده است.
 .4تبییــن روششناســی تاریخــی ابــن خلدون بهجــز در مقدمه که در نوع خــود بینظیر اســت ،در تاریخنگاری متوجه
دولتها و صاحبان قدرت و سیاســت اســت ،ولی سیدمرتضی عاملی متوجه تاریخ رسولاهّلل(ص) ،اهلبیت و
تاریخ فرهنگی شیعه است.
 .5عاملــی اگرچــه بــه روایات شــیعه اهمیت خاصــی میدهد ،رعایت انصــاف را در نقد روایات میکنــد و به توهین و
تکفیر دیگران نمیپردازد و از منابع گسترده اهل سنت استفاده میکند ،ولی ابن خلدون به مورخان پیش از خود
حمالت ســختی کرده و تاب تحمل مذهبی خود را درباره روایات شــیعه در مقدمه از دســت داده و اکثر روایات
شــیعه را موضوع دانســته اســت .به همین دلیل برخی از مســائل مســلم تاریخی را به دلیل طرفداری از صاحبان
قدرت و تعصب زیر پا میگذارد.
 .6ســیدجعفر مرتضــی نقش اهــل کتاب مسلمانشــده را در تحریف روایات به تحریک غاصبین خالفت اســامی با
اشتیاق تمام بررسی کرده ،ولی ابن خلدون به این مهم توجه نداشته است.
 .7سیدجعفر مرتضی علوم الزم برای مورخان را علوم اسالمی معرفی میکند ،ولی ابن خلدون به عمران ،تمدن ،علوم
اجتماعــی ،جغرافیــا ،مباحــث سیاســت و اقتصاد اهمیت بیشــتری میدهد .جعفر مرتضی به شــناخت اســناد
روایــات توجــه خاصــی دارد و به رجال حدیــث اهمیت میدهد ،ولی ابن خلدون به اســناد توجه کمتری داشــته
و گاهی نیز به خطا رفته است؛ برای مثال سیف بن عمر را که راو یای دروغگوست ،راستگو معرفی میکند.
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کتابنامه
آیینهوند ،صادق؛ علم تاریخ در گستره تمدن اسالمى؛ تهران ،پژوهشگاه علوم انسانى1377 ،ش.
(الع َبر)؛ بیروت ،مؤسسة االعلمى للمطبوعات ،بىتا.
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رضوى ،بخش دوم.1368 ،
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سخاوى ،شمسالدین محمد؛ االعالن بالتوبیخ لم ّ
ذم اهل التاریخ؛ چاپشده در علم تاریخ در گستره تمدن اسالمى؛ جلد دوم
تهران ،پژوهشگاه علوم انسانى1377 ،ش.
طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر؛ تاریخ؛ مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،بیروت ،بیتا.
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