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Abstract 

For several decades to now, a new type of study called "History of Thought" has been introduced in 
the Western world, which uses a new historical method to study how the ideas of the currents of thought in 
the Islamic world in early centuries were formed. Some Muslim writers have used the same method in the 
attitude of the early Shiites towards the issue of Imamate and descriptions of the Imams, of which the book 
“ideology in the process of evolution” is a clear example. According to this book, -which has been written 
in the history of the thought of Imams companions - the matter of foreknowledge and other sacred 
characteristics of the Imams have no place in the thought of the companions and these states are false of 
Ghulaat(exaggerators) and Rafidah. The historical method - on which the book is based - is a methodical 
attempt to discover the truth by using the tools and evidences. This method follows certain criteria and 
standards that should be considered in any historical research. Because not observing these criteria will 
lead to misinforming results. The present article, based on the historical method and the history of thought, 
studies the historical method of the book” ideology in the process of evolution” in the case of the 
foreknowledge of the Imams. Moreover, this study has shown that the respect author has distanced from 
the criteria of the historical method and has not been consensus with the principles and criteria of the 
historical method and the history of thought in the research process. 
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بررسی و نقد خوانش کتاب مکتب در فرایند تکامل از  روش  

 تاریخی؛ مورد، علم غیب ائمه 
 2اسداهلل رحیمی   |1)نویسنده مسئول( حسین عبدالمحمدی  

 
 چکیده

 مطرح غرب دنیای در فکر« »تاریخ عنوان با مطالعات از  جدیدی  نوع  سو،  از چند دهه به این
 تطررور رونررد و گیررری  شکل  چگونگی  بررسی  به  تاریخی،  نوین  روش  از  گیری  بهره  با  که  گردیده
. اسرر   ورزیررده اهنمررام  نخسررنین،  هررای  قرن  در  اسالم  جهان  فکری  های  جریان  های  اندیشه
 اولیرره شرریعیان نگرررش ی نحرروه  ی  در زمینررهی از نویسندگان مسلمان نیز، همین شرریوه را  برخ

 تکامل فرآیند در مکنب  کناب که اند کارگرفنه ، بهامامان  اوصاف  و  امام   ی مسأله به  نسب  
 ائمه اصحاب فکر تاریخ ی حوزه در  که  –  کناب  این  تلقّی  براساس.  هاس  -آن  بارز  ی  نمونه

در  امامرران قدسرری هررای ویژگی دیگر و( لدنی علم)=  غیب  علم ی ، آموزه-پدید آمده اس  
 . آیند می شمار  جایگاهی نداشنه و از مجعوالت غالت و مفوضه به ائمه اصحاب ی اندیشه

 به روشمند اس    تالشی ،-  اس    شده  ریزی  که کناب یادشده براساس آن پی  -روش تاریخی 
 روش، از معیارها و شاخصررهز ابزار شواهد و قراین. این  ا  گیری  بهره  طریق  از  واقع  کشف  منظور

 النررزام عرردم زیرا گیرند؛ قرار توجه تاریخی پژوهش هر  در  بایسنی  که  کند  می  تبعی    معینی  های
 .داش   خواهد دنبال به ی کننده گمراه ننایج معیارها، این به

ی روشِ ترراریخی بررسرر  به تفکر، تاریخ و تاریخی روش معیارهای اساس بر حاضر،  ی  مقاله
پرداخنه و نشان داده اس  که مؤلف  در فرایند تکامل در موضوع علم غیب ائمهکناب مکنب  

 روش ضررواب  و اصررول با پژوهش، روند در و گرفنه محنرم، از معیارهای روش تاریخی، فاصله
 .اس   نداشنه سویی هم تفکر، تاریخ و تاریخی
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 مقدمه

 فکرری هرای جریران مطالعرات ی حروزه در مسنشررقان،  و  خاورشناسان  که  پیش از آن
 سننی  روش  بپردازند، ها آن  بررسی به  تاریخی،  نوین  های  روش  با  و  کنند ورود اسالم جهان
 فکرری، های جریان این های اندیشه و باورها سننی، تلقی در.  بود  امر  این  دار  عهده  رایج،
 در امرا. شرد مری پرداخنره ها آن به کالمی، رویکرد  با  و  گرف   می  قرار  کالم  دانش  بسنر  در
 از جدیردی ی گونره هرا، حروزه ایرن در مسنشررقان  و  خاورشناسان  ورود  با  اخیر،  های  دوره

 گرفر    کلشر ها، جریان این تفکّر گیری شکل روند تاریخی بررسی  ی  حوزه  در  مطالعات
 نروین هرای روش از کره مطالعه نوع این. شود می  گفنه   اندیشه«  »تاریخ  آن  به  اصطالحاً  که

 دسر  منفراوتی ننرایج به کرد، می پیروی  زمین،  مغرب  آکادمیک  محافل  در  رایج  و  تاریخی

 .دارد قرار تعارض در سنّنی، مطالعات ننایج با بسیاری موارد در که یاف 
 تحصریالت کره قرم ی علمیره ی حروزه ی آموخنره حسین مدرّسری طباطبرایی  دانرش

 را دیرار آن در تردری   کرسری  و  اقامر   و  رسانده  انجام  به  زمین،  مغرب  در  را  خود  آکادمیک
 نحوه بررسی به تاریخی، روش کارگیری به  با  و  فکری  فضای  همان  از  تأثّر  با  اس ،  برگزیده

پرداخنه و روند تطّور و تکامل تاریخ تفکّر امامیّه   ائمه  اصحاب  ی  اندیشه  گیری  شکل  ی
را در سه قرن نخسنین، به خوانش گرفنه اس  که حاصل آن، نگرارش کنرابی اسر  بره نرام 

 »مکنب در فرآیند تکامل«.  
، نگرارش یافنره بیر  اهرل تراریخ قلمرو در و  فکر  تاریخ  ی  حوزه  در  که  –این کناب  

ارگیری روش جدیرد مطالعره در کر بره خراطر مؤلّرف آن، و برهبه دلیل جایگاه علمری    -اس   
 کررده جلب خود بررسی باورهای شیعی، توجه بسیاری از محقّقان حوزوی و دانشگاهی را به

 محقّقران سوی از که نقدهای و برانگیخ  علمی محافل در کناب این که  های  واکنش.  اس 
ر میران د تفکّرر تاریخ نوپای دانش نشر و بس  به بسیاری کمک اس ، شده ارائه آن  پیرامون

 دانشوران نموده اس . 
 نسرب  بره ویژگری ائمه اصحاب باور گیری  شکل  ی  نحوه  از  که  –  کناب  ی  نویسنده

 بره ترایخی، روش برا و کرده مطرح نیز را غیب  علم  موضوع  –  گوید  سخن می  امام  های
پرداخنه و در این زمینه،  ائمه اصحاب ی اندیشه در  آن  تطور  و  گیری  شکل  روند  بررسی

قرائ  و دیدگاه منفاوتی از دیگر اندیشمندان امامیّه ارائه نموده اس .  وی که نگاه عادّی بره 
 کره –کرامرات و لردنّی علرم عصرم ،: چرون هرای دارد، معنقد اس  که ویژگری  امامان



 

 37 ...بررسی و نقد خوانش کتاب مکتب در فرایند تکامل از  روش تاریخی :عبدالمحمدی و رحیمی

 جایگراهی اوّلیّره شیعیان ی اندیشه در – کند می اطالق بشری فوق صفات  آنها  به  اصطالحاً
فق  علمای ابرار بودند که به وجود آنان برک   داده شده اس   ائمه آنان، نظر از و  نداشنه

 (. از نظر او، اننساب صفات فوق بشری به ائمره106:  1386)نک: مدرسی طباطبایی،  
 شریعه حردییی سیسنم وارد روایات، جعل قالب در که اس  مفوضه و غالیان های از برساخنه
(. به براور 71 و 70 ،66: همان: نک)   اس  شده  تبدیل  شیعی  باور  یک  به  مرور  به  و  گردیده

از لحاظ منبع، منحصرر بره »علروم اننقرالی« اسر  کره از طریرق منرابع   ایشان، علم امام
 منبرع که لدنی علوم اما ؛(57: همان: نک) اس  رسیده ها مکنوب یا شفاهی از پیامبر به آن

 پرییرش مرورد باشد،  با عالم ماوراء طبیع  می  امام  ارتباط  به  منوط  آن  حصول  طریق  و
 بره منحصرر قلمررو، لحراظ از را ائمه علم چنین (. وی هم66یس  )نک: همان:  ن  نویسنده
 (.38: همان: نک) داند می شریع   و قرآن تفسیر و احکام

 سرای : نرک) اسر  شرده انجرام کنراب این به نسب  بسیاری  نقدهای  حال،  گرچه تا به
نیرز اشراره داشرنه انرد )ر. :  امرام  غیرب  علرم  موضروع  به  نقدها،  این  از  برخی  و(  تراث

؛ غالمرری، 1390؛ علرروی، 1388؛ سرربحانی و دیگررران، 1397؛ ابطحرری، 1391گرامرری، 
 تراریخی، روش معیارهرای براسراس  و  روشرمند  صرورت  (؛ اما به1388؛ چهل تنی،  1389
 روش دارد سرعی حاضرر، پرژوهش رو، ازایرن.  اسر   نگرفنره  صرورت  زمینره،  این  در  کاری

، براسراس معیارهرای ضوع علم غیب ائمرهمو  در  موردی  صورت  به  را  کناب  ی  نویسنده
 برخری شناسری روش تاریخی و تاریخ فکر، بررسی و نقد نماید. اما پیش از آن، بره مفهروم

 .پردازد می مفاهیم،

 مفهوم شناسی -1

 علم  غیب -1-1
 ،(152: 2ج ق،1409 فراهیردی،) لجهر نقری : از  اسر   عبرارت  لغ   در  علم  ی  واژه
(، 418(، اتقان )ابن منظرور، پیشرین: 417:  12ق، ج1414  منظور،  ابن)  شناخ   و  معرف 

(. ایررن واژه از نظررر 427: 2ق، ج1414( و یقررین )فیررومی، 580ق: 1417ادرا  )راغررب، 
اصطالحی، در بسنرهای مخنلفی از علوم )همچون: منطق، حدیث، فقره، عرفران، کرالم، 

 دانسرنه تعریرف  غیر قابل فلسفه، تفسیر، و ... ( قرار گرفنه و برخی، مفهوم آن را بدیهی و
 هرای تعریف دیگر برخی و( 155: ق1405  طوسی،  ؛305:  3ج  ش،1368  شیرازی،:  نک)
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 طباطبرایی، ؛22: ق1413 مفیرد، ؛14: 1382 مظفرر،: نرک) انرد  کرده  ارائه  آن  از  مخنلفی
 لغروی معنرای با گوناگون، اصطالحات در علم  های  تعریف  که  اس   گفننی(.  297:  ق1428
 آگراهی مطلرق همان »علم«، ی واژه  از  مراد  بنابراین،.  دارند  پوشانی  ( همآگاهی  مطلق)  آن
 .اس ( ناآگاهی برابر در)

 منظرور، ابرن: نک) شود می گفنه انسان از پنهان امور مطلق لغوی نظر از غیب،  ی  واژه
 فرارس، ابن: نک) اس  پنهان انسان چشم از  تنها که اس  اموری یا  و  ؛(654:  1ج  پیشین،
 مخنلفی های (. اما این واژه در اصطالح، به گونه616؛ راغب، پیشین: 403:  4ج  ق،1404
 واژه کره  اسر   ایرن  هرا  تعریرف  این  حاصل(.  26:  1385  موسوی،:  نک)  اس   شده  تعریف
. اسر  برودن« »پنهران آن و کننرد  می  تالقی  معنا  یک  در  اصطالحی  و  لغوی  نظر  از  »غیب«
رخی امور فقر  از حرواس انسران پنهران ب. باشد می خودش  حسب  به  هرچیزی  بودن  پنهان

 براری ذات کنره مانند باشد اس ؛ امّا برخی از امور از عقل )در  عقلی( انسان نیز پنهان می
 . تعالی

 تعریرف و معنرا ی اشاره به مفهوم لغوی و اصطالحی »علم« و »غیب«، بره منظرور ارائره
 ققان و نویسندگان، تعریرفمح وجود، این با. بود غیب« »علم ترکیبی  ی  واژه  از  تری  روشن

 نظر ترکیبی واژه این خاصی ویژگی به هرکدام که اند کرده  ارائه  غیب«  »علم  از  گوناگونی  های
 سربحانی، ؛80:  5ج  ق،1416  امینری،  ؛100:  26ج  ق،1403  مجلسری،:   .ر)  انرد  داشنه
 (.85: ش1394 لنگرودی، ؛31-33: 1384

 »علم: اس  تر ف زیر به واقع نزدیکتعری مخنلف، های  تعریف  میان  از  رسد  به نظر می
 ی پررده پشر  کره چیزهرایی و  پنهران  امرور  برر  عرادی  غیرر  راه  از  یرافنن  آگاهی  یعنی  غیب

 بینیپیش اساس این بر. باشد آینده یا کنونی حوادث به  مربوط  خواه  اندشده  واقع محسوسات
 شناسری و ادارهسناره هندسری، و ریاضری  هرایفرمول  تجربه،  آزمایش،  راه  از  آینده  حوادث

 حسی هایریشه و فکری مقدمات امور، این همه زیرا آیند؛ نمی شمار  به غیب  از آگاهی ی،
(. پیشین سبحانی،:  .ر) آیند« می دس  به علمی مجاری و عادی اسباب طریق از و دارند
 نره اس ، معلوم به یابی دس  طریق  گردد،  می  آن  غیر  از  غیب  علم  تمایز  موجب  که  چه  آن
لوم. علم غیب، علمی اسر  کره از طقررق و مجراری غیرعرادی حاصرل شرده اسر . مع  خود

 علرم باشرد، آمرده دس  به عادی و طبیعی مجاری و طقرق از که ای بنابراین، هرگونه آگاهی
 .گردد نمی  اطالق آن به غیب
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تحقیق، همان علم افاضی و موهروبی  اسر  گفننی اس  که مراد ما از علم غیب در این  
 و علرل و شرود می اعطا اش، که بدون آموخنن، از سوی خداوند به برخی از بندگان برگزیده

 . ندارند نقشی آن در عادی اسباب

 روش تاریخی -1-2
 سرن ، طریقره، طررز، شریوه،: چرون واژگرانی منرادف  لغات،  فرهنگ  در  روش  ی  واژه
ف تعریرر در و( 77: 1391 مفنخررری،: نررک) باشررد مرری...  و قررانون قاعررده، راه، اسررلوب،

: 1385  حقیق ،)  باشد  اصطالحی، روش، هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود می
 صورت مسأله یک حل منظور به پژوهشی و تحقیق که دارد کاربرد زمانی  اصطالح  این(.  31
 روش آن بره کره اس  نهفنه روش نوعی تحقیقی، هر در و(. پیشین  مفنخری،:  نک)  پییرد
 (.19-18: 1391، پاکنچی: نک) گویند می تحقیق
: 1390 عبرداللهی،:  نرک)  رویداهاسر   و  زمران  تعیرین  معنای  به  لغ   در  تاریخ  ی  واژه
 اصطالحی مفهوم در معنا دو گرچه ندارد؛ وجود آن از واحدی تعریف اصطالح،  در  اما(.  311
 میابره بره تراریخ یکی: اس  مشهور تاریخ، ی عرصه نظران صاحب  و  اندیشمندان  میان  آن

 هسنند پیشین رویدادهای نف  به ناظر و اند رویدادهای که در گیشنه واقع شده و حوادث ی
:  .ر) حروادث  و رخردادها  بررسری  و  مطالعره  گرزارش،  دانرشِ  ی  میابره  به  تاریخ  دومی،  و

 .نامید تاریخ« علم »موضوع را اول معنای و تاریخ« »علم توان می را دوم معنای(. همان
اما در خصوص مفهوم شناسی »روش تاریخی« باید گف  که دانرش تراریخ و بره عبرارت 
دیگر بینش تاریخی، ماهینی سیال و منغیر دارد و ایسناپییر نیس  )ر. : گفنارهایی در باب 

 ی مطالعه مورد هایی  هپدید  یعنی(.  87-86:  1393  تاریخی،  شناسی  نگاری و روش-تاریخ
 طری در ها فنه باشند و موقعی  آنگر قرار تغییر و تحوّل فرایند در که  گیرند  می  قرار  تاریخی
 ثابر  وضعینی زمان، طی در  که  هایی  پدیده.  باشد  شده  دگرگونی  و  تحوّل  دچار  فرایند،  این
 ی ننیجه. گیرند نمی قرار تاریخی ی مطالعه مورد باشد،  نداده  رخ  ها  آن  در  تحوّلی  و  داشنه
. : پراکنچی، پیشرین: ر) اسر  موقعینی تفاوت این  با  تفصیلی  آشنایی  مطالعات،  گونه  این
76.) 

 شرناخ  و معرفر  ی براین اساس، روش تاریخی که از دلِ بینش تاریخی، پا به عرصه
 برا تراریخی، مقروالت و هرا پدیرده ها، گزاره  تحلیلِ  و  بررسی  آن،  اصلی  رسال   گیارد،-می



 

40    
 

40    
 

1140 بهار ،12 هشمار، دهم سال  

 دسر  واقرع، کشف به روشمند،  تالش  این  رهگیر  از  تا  اس   قراین  و  شواهد  ابزار  از  اسنفاده
یابد. در این تحلیل که هدف و غای  آن تالش برای رسیدن به واقع اس ، نقش محوری بر 

 و تحلیرل طریرق از گرر تحلیرل اگر بنابراین،. گزاره و  خبر  نه  اس ؛  قراین  و  شواهد  ی  عهده
 بردون باشرند، گرزاره و خبر مخالف که  یاف   دس   ننایجی  به  قراین  و  شواهد  ابزار  از  اسنفاده
 شواهد ی عهده به  واقع،  کشف  نسب   محوری  نقش  زیرا  گیش ؛  خواهد  ها  نآ  کنار  از  توجه
 بیرونی معموالً شواهد و اس  نهفنه ها  گزاره درون  در  معمول،  طور به  قراین،. اس  قراین و

 می کنند، تأیید را آن محنوای که شوند یاف   گزارش  یک  درون  از  قراینی  یا  قرینه  اگر.  اس 

 دیگرری، بیرونی مؤیدات یا ها اریخی اطالق کرد؛ اما اگر گزارهت  قراین  ها  آن  به  نسب   توان
 و شواهد از یک هر. نامید تاریخی شواهد را  ها  آن  توان  می  کنند،  تأیید  را  گزاره  آن  محنوای
 واقرع کشف به  توانند  می  خود،  ارزش  میزان  به  نسب   و  دارند  مسنقل  ارزش  تاریخی،  قراین
 میزان به بلکه گردد؛ و قرینه، موضوع آن مننفی نمی شاهد نفی با  رو،  همین  از.  کنند  کمک
 ی حروزه در بنرابراین،. یابرد می تقلیل واقع، کشف احنمال درصد  قرینه،  و  شاهد  آن  ارزش
 هری  نظرر، چند یا دو میان اس ، شده بنیانگیاری تاریخی روش ی برپایه  که  تحلیلی  تاریخ

ن بیشنری برخوردار باشد، موجب نفی و قرای  و  شواهد  از  که  دیدگاهی  و  ندارد  وجود  تنافی  گاه
 بره نسرب  آن کشرف احنمرال درصد فق  بلکه شود؛ نمی دیگر های نابودی دیدگاه/ دیدگاه

 هرای دیردگاه /دیردگاه هرا، تحلیل فرایند در که اس  ممکن  بسا  ای  و  شود  می  بیشنر  واقع،
خ تحلیلری، ابرزار تراری در زیررا شروند؛  برخوردار  تری  قوی  و  بیشنر  قراین  و  شواهد  از  رقیب،

 جامعره ماننرد ممکرن  ابرزارِ  تمرامی  از  توانرد  مری  گرر  شواهد و قراین، ایسنا نیسنند و تحلیل

 کشرف راسرنای در  شناسری  مکران  و  شناسی  زمان  شناسی،  صنع   شناسی،  روان  شناسی،
 (.125-124: پیشین رحیمی،:  .ر) گیرد بهره واقع،

 در ویرژه به –د در هر پژوهش تاریخی بای  که  دارد  های  روش تاریخی، معیارها و بایسنه
 معیارهرا، ایرن تفصیلی بررسی مجال، این در. گیرند قرار توجه مورد ،- تفکر تاریخ  ی  حوزه
 .کنیم می اشاره ها آن از برخی به اخنصار صورت به رو، این از نیس ؛ ممکن

 معیارهای روش تاریخی  -2

 طبیعی های تحلیل پدیده -2-1
 تاریخ رویکرد که اس  روشی –بر بینش و عقل تاریخی اس   مبننی  که  –روش تاریخی  

 رخرداد بره نسب  طبیعی، عوامل  و  علل  ی  دریچه  از  یعنی  دارد؛  تاریخی  های  پدیده  به  مند
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 در »سرند« عنروان به که ابزارهایی تمام زیرا نشیند؛ می قضاوت به  و  نگرد  می  تاریخی  های
اه انسرانی نسرب  بره رویدادهاسر  و وجره نگ به ناظر شوند،  می  گرفنه  کار  به  تاریخی  روش

 دانرش کره هرایی امکان و ماهیّ  براساس تاریخ پژوهشگرِ رو،  انسانی و طبیعی دارد. ازاین
 چنرین طبعراً و نماید ارائه انسانی رویدادهای از فراطبیعی های تحلیل تواند نمی  دارد،  تاریخ

 . بود خواهد تاریخ دانش رسال  از فراتر هم، اننظاری

 عدم ورود به قلمروهای دانش کالم -2-2
 کره گرردد مری مواجه های  سوژه  با  خود  تاریخی  های  گاهی پژوهشگر تاریخ در پژوهش

 در تراریخ ورود رو، ازایرن. نیسنند  تبیین  و  فهم  قابل  تاریخی  قواعد  قالب  در  و  اند-فراطبیعی
س  که ابرزار الزم ا ناآشنایی قلمرو در گیاشنن  پا  بلکه  نیس ؛  سودمند  تنها  نه  ها،  عرصه  آن

 هرای جنبره از کره خاصری هرای انسران. نردارد ها  را برای فهم و تبیین و تحلیل عناصر آن
 برا آنران، بشری و عادی های کنش و  طبیعی  های  ساح   برخوردارند،  نیز  ماورایی  و  قدسی
 تحلیل و بررسی را ها جنبه این تواند می تاریخ و هسنند تبیین و فهم قابل تاریخی  ابزارهای

 غیرب، بره آگراهی کرامرات، معجزه،: مانند آنان فراطبیعی های جنبه و ها نماید؛ امّا ساح 
 آن مرورد در تواند نمی تاریخ و بوده خارج تاریخ دانش قلمرو از …و آسمان با  ارتباط  عصم ،

 هرای جنبره بررسری و تحلیرل و تبیین دار عهده. نماید اظهارنظر اثبات، و  نفی  جه   از  ها،
 های خاص، دانش کالم اس  )ر. : حضرتی، پیشین(. انسان قدسی

 شواهد مخالفبررسی تمامی شواهد و قراین متنی و فرامتنی و توجیه یا ردّ  -2-3
 در که اس   درونی  قراین  و  شواهد  تمامی  بررسی  تاریخی،  پژوهش  در  ها  یکی از بایسنه

که در ورای منن وجود  بیرونی شواهد بررسی نیز و اند نهفنه تاریخی  اسناد  و  منون  پسنوهای
 کند می ایجاب تاریخی روش چنین (.  هم36: 1392دارند )ر. : خسروپنا؛ قربانی مبین، 

 علیه نیز مخالف قراین و شواهد که رسید هایی  یافنه  به  تحقیق،  روند  در  تاریخ  محقق  اگر  که
را توجیه نماید.  ها آن کم دس ِ یا و نموده نقد و تبیین  را  ها  آن  باید  دارد،  وجود  ها  یافنه  آن

 تاریخی پژوهش ی چهره رقیب، های دیدگاه  و  مخالف  شواهد  انگاری  براین اساس، نادیده
 برخرورد مورد در حکم این(. 10-9: 1393  کچایی،  احمدی:   .ر)  نمود  خواهد  مخدوش  را

 منرابع، با برخورد تاریخی، بررسی در یعنی اس ؛ تسرّی قابل نیز تاریخی منابع با ورز  تاریخ
 سبحانی:  .ر) باشد خود نظر مورد  ی  ید چندگانه و جانبدارانه و در راسنای اثبات فرضیهنبا
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 انجرام سند و منن در را تصرفاتی آگاهانه  پژوهشگر،  اگر  بنابراین،(.  475:  1388  دیگران،  و
 دهرد، نشان وارونه را منن آن در نهفنه واقعینی یا و نماید  پنهان  را  واقعی   از  بخشی  که  دهد
 (.53-52: 1391 پاکنچی،) نمود خواهد مننقل مخاطبان، به را ی قص و یا وارونهنا فهم

 تاریخ بر فرضها عدم تحمیل پیش -2-4
 علروم تمرامی زیررا اسر ؛ ناپرییر  جردایی  امرر  یک  پژوهشگر،  برای  فرض  داشنن پیش

 ایرن از کامرل طرور بره را خرود توانرد نمری انسان و خورده گره ذهنی های پیشینه با  انسانی،
 و سربحانی: نرک) گرردد  مطالعات  و  پژوهش  وارد  پ   زان  و  کند  رها  ذهنی،  های  وابسنگی
 نکوهیده نفسه فی محقّق، شخص برای فرض پیش وجود بنابراین،(. 49: پیشین  دیگران،
 هرای فررض پیش تاریخی، پژوهش روند در تاریخ محقّق که اس  این در  سخن  امّا  نیس ؛
 ریخ تحمیل نکند ترا پرژوهش وی، از یکسرونگری و داوریتا  بر  وار  تعصب  و  آگاهانه  را  خود

 (. همان:  .ر) بماند مصون تاریخی، های گزاره و موضوعات به نسب  جانبه یک های

 عدم استفاده از طرح قبلی در روند تحقیق -2-5
 قرراین و هدشروا و تراریخی هرای داده و ها محقّقی که به دنبال کشف واقع از بطن گزاره

 گونه هی  که گردد نزدیک واقع به تواند می صورتی در هاس ، ی مرتب  با آنبیرون  و  درونی
 اس  پژوهشگر ذهنی تعلّقات از غیر مسأله این. باشد نگرفنه شکل ذهنش در قبل  از  طرحی
 بردین قبرل، از آمراده طرحری داشرنن.  شرود  مری  تحمیرل  تراریخ  بر  ناآگاهانه  و  ناخواسنه  که

ارد مطالعات گردیده و منابع را تفحّص نماید و از دلِ این و که آن از پیش محقّق، که  معناس 
 آمراده خرود دلخرواه بره  و  داده  شرکل  ذهرنش  در  را  طرحی  یابد،  مطالعات، به ننایجی دس 

 شده، تهیه پیش از طرحی همین طبق و رفنه  تاریخی مطالعات و منابع سراغ به وانگه  نماید،
فنه در ذهن خودش را سامان بخشد. روشرن گر  شکل  پازل  بنواند  تا  نماید  گزینش  را  قطعاتی

 حقرایق و وقرایع ها، داده ها، گزاره از بسیاری پوشی خا   پژوهش،  گونه  اس  که ننایج این
 وافرر ترالش و نداشرنه خروانی هرم محقّرق، ی شده آماده قبل از طرحی با  که  اس   تاریخی
دسرنه از مرواد  آن طبیعری، طرور بره دیگرر، سوی از اس ؛ گرفنه صورت ها آن کنمان  برای

 مرورد در بسیاری سازی فربه و نمایی بزرگ باشند، داشنه سویی  تاریخی که با این طرح هم
 . گرف  خواهد صورت ها آن
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 ماهیت تاریخ تفکر -3
موضوع پژوهش تاریخی اگر تاریخ اندیشه و فکر باشد، پیچیدگی کار بیشنر خواهد شرد؛ 

و خبر دادن از آن جهران پررپی  و خرم اسر   ها زیرا تاریخ فکر، ورود به ساح  درون انسان
 تراریخی جدید، دانش این ماهیّ  که جه  آن از همه، (. با این63)ر. : گرامی، پیشین:  

 الزامات، همین به بندی پای که نمود خواهد پیروی تاریخی، روش الزامات از  ناچار به اس ،
خری از محقّقران، تراریخ بر ی گفنره بره. نمرود خواهرد ایجراد تمایز کالم،  دانش  و  وی  میان

 رونرد ترا نشریند مری مورّخ مسند در تفکّر، مورّخ  و  اس   تاریخ  از  ای  اندیشه و عقیده، شاخه
 (.13: 1387 سبحانی،:  .ر) نماید تحلیل و بررسی را فکر تاریخی پیمایش

 آگاااه حقایق بر ای جامعه چگونه »اینكه: کند شاره میدکتر مدرسی طباطبایی به این حقیقت چنین ا

 و  معتقاادات آن حقّانیت به ربطی شود، می  آشكار  کالمی  و   فكری  مباحثات  و   آراء  تضارب  در  ها  واقعیت  و 

(. همااو در 22یشااین: پ طباطبااایی، مدرساای) «... .یكدیگرند  از  جدای  کامال  مقوالتی  دو،  این.  ندارد  مبانی

 اثر، »آن: گوید می چنین آن تاریخی ماهیّت و   تكامال«  فرایناد  در  »مكتاب  کتاب  ی  ه  جای دیگر دربار

 کتااابی نااه و  اساات فكاار تاااریخ نوعی است، شده خاطرنشان آن جای  جای  در  تاکید  و   تكرار  به  که  چنان

ر چند مفهااوك کدیاادی در تهنیاات جمعاای جامعااه تطو  چگونگی  پیگیری  آن  موضوع  و   عقیدتی،  و   کالمی

 در کااه تعبیااری به چه. مفاهیم آن واقعیت از جدا کامالً است  ای  ین و این البتّه مسئدهشیعی قرون نخست

 همااو،) دیگاار« چیاازی آن باار جامعااه آگاهی مراحل و  است چیزی  امر،  یك  حقّانیت  است  آمده  جا  همان

1386  :460-462.) 

صورت طبیعی، فکّر، ماهیّنی تاریخی دارد و به ت تاریخ ی  بنابراین، کار محقّق در عرصه
 به قراین، و شواهد ابزار از اسنفاده با  تاریخ،  پژوهشگر  یعنی  کند؛  از روش تاریخی پیروی می

 در  دیگر،  عبارت به.  نماید قطعیّ  ادعای ها آن  مورد  در  تواند  نمی که  یابد  می  دس   ننایجی
احنمال شواهد و دارد؛ چرا که همواره ن جایگاهی اندیشی جزم  تاریخی،  پژوهش های عرصه

 تیرررس از اسر  ممکرن کره دارد وجرود تراریخی هرای گرزاره هرای قراینی نهفنره در الیره
 تراریخ ی  حوزه  در  که  محقّقی(.  64-63:  1392  پاکنچی،:   .ر)  باشد  مانده  بدور  پژوهشگر
ن تاریخی اس ؛ جریا روند در آن تحوّل و تفکّر آن گزارش  فق   وی  کار  دارد،  برمی گام  تفکّر
 از تفکّرر، تراریخ بررسری و تحلیرل ی داوری کالمی. براین اساس، اگر محقّقی در عرصهنه  
 یرا و فکرر یرک برودن دینری  غیر  و  دینی  خصوص  در  داوری  به  و  گیرد  فاصله  مهم  اصل  این

 مورد وی، تحقیق و گرفنه فاصله تفکر تاریخ های بایسنه از بپردازد، آن بودن غل  یا درس 
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 (.435)نک: همان: د نخواهد بود اعنما

 ارزیابی روش تاریخی کتاب مکتب در فرایند تکامل -4
این کناب، در موضوع تاریخ فکر، نگارش یافنه و ماهیّ  تاریخی دارد و قاعدتاً روش آن 
نیز تاریخی اس  و بایسنی از معیارهای روش تاریخی و تاریخ تفکرر، پیرروی کنرد. برا ایرن 

 نیز و ها آن تحلیل و بررسی و شده یاد کناب در ندهنویس  شناسی  وجود، اصطیاد نکات روش
 از نشران اند، داده قرار اشاره مورد  محقّقان  دیگر  و  خود  که  معیارهای  با  ها  آن  سازی-تطبیق
 روش کره – مجرال ایرن در. اس  مواجه بسیاری روشی اشکاالت با مزبور، کناب که دارد  آن
، ابندا نگاه کلّی به -بررسی می کنیم امامانلم غیب ع موضوع در موردی  صورت  به  را  کناب

 این مسأله داشنه، سپ  به صورت جزئی و مصداقی به نقد و ارزیابی آن خواهیم پرداخ .
 وی که اس  این کناب ی نویسنده به نسب  روشی اشکال ترین  در نگاه کلّی، یکی مهم

خود را حفظ کند و از  و میهبی  دینی  عالیق  کناب،  نگارش روند  در اس   کرده  سعی  یکسو، از
 محر ، تراریخی روش به بند سوی دیگر، کوشیده اس  که به عنوان یک مورخ آزاد و پای

را به تصویر کشد. این امر موجب شرده اسر  کره ایشران میران   ائمه  اصحاب  فکر  تاریخ
 رو، همرین از. باشرد شرناور محر ، تاریخ الزامات به بندی وفاداری به عالیق دینی و پای

گاهی به داوری کالمی روآورده و گاهی خودش را از هر قید و بندی آزاد دانسنه و با مورخران 
 آمردن پدیرد موجرب امرر ایرن ننیجره،  در  هکر  اس   داده  نشان  سویی  آزاد و مسنشرقان، هم

 وجرود بره هسرنی عالم نیاز کناب، اول بخش در میال، باب از. اس  شده کناب در  تناقضاتی
 کنرد مری تصریح دوم، بخش در اما ،(40: همان: نک) داند الیانه میغ ی را آموزه  امام
 بره الروری؛ رزق »بیمنه: که معنقدند  –  نویسنده  خود  جمله  از  –  شیعه  عوام  مطلق  اکیری   که

 (.106: همان) مندند« ، عالم هسنی از رزق الهی بهرهامام وجود طفیل
 جرزم کنراب، ی نویسرنده بره نسرب   دیگرر  مهرم  روشی  اشکال  کلّی،  نگاه  در  چنین  هم

 تحلیرل از کره ننرایجی بره نسرب  ایشران. اس  تاریخی تحلیل  در  قطعی   ادعای  و  اندیشی
 احنمرال و تردیرد هری  گویرا که کند می اظهارنظر ای گونه به اس ،  آورده-دس   به  تاریخی
 قطعری کشرف بررای را الزم ابرزار تاریخی،  تحلیل  که  حالی  در  ندارد؛  وجود  ها  آن  در  خالف
 حصرول اکیرر حردَ و غالرب ظرنّ و قروی احنمال همان  جز  چیزی  او،  آورد  ع ندارد و دس واق

 ذهن  در چنین  خودش، های  یافنه به نسب  محنرم مؤلف قطعی اظهارنظر.  نیس   اطمینان،
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 برهان ابزار از و نشسنه منکلّم و فیلسوف یک مسند در  ایشان،  گویا  که  کند  می  تداعی  انسان
 ، نه در مسند یک مورخ که ابزارش شواهد و قراین اس .گیرد می بهره اسندالل و

 را هرا وجود دارد که برخی از آناما با نگاه جزئی، نکات قابل تأمل بسیاری از نظر روشی 
 . کشیم می تصویر به ذیل، عناوین تح 

 داشتن طرحی از پیش تهیه شده -4-1
ظور کشف واقع، به تحلیل من به و آزادانه کناب،  ی  شواهد بسیاری وجود دارد که نویسنده

 و ها نپرداخنه اس ، بلکه قبل از ورود به بررسی گزاره  و بررسی تاریخ فکر اصحاب ائمه
 نقشره طرح، آن با منناسب و نموده آماده خود های فرض پیش  براساس  را   طرحی  ها،-داده

با منرابع و  مواجهه نوع این. نماید تأمین را وی نظر  مورد  اهداف  که  نموده  ترسیم  را  راهی  ی
 گرزارش از دسنه آن پژوهش، آغاز همان از که اس  واداشنه  را  نویسنده  تاریخی،  های  گزاره

 طرور بره و بروده طررحش موافرق که نماید سازی برجسنه و گیرد پی  را  قراینی  و  شواهد  و  ها
 نادیرده یرا اس ، نبوده سو هم وی طرح با که را انبوهی قراین و شواهد و ها گزارش  طبیعی،
 . اس  رانده میدان از تفوی  و غلو جعل، بشری، فوق: چون های نه و یا با اهرمگرف

 موجرب ها فرض پیش این که دارد مؤلف  های فرض پیش در ریشه کناب،  ی  طرحواره
:  .ر) اسر  کررده بیران تفکر تاریخ برای که شاخصی و معیار رغم علی  نویسنده  اس   شده
 تحلیرل و ها از آن فاصله گیرد و در روند بررسی عمالً( 462-460: 1386 همو، ؛22:  همان

 و اس  گزارشگری آن، اصلی رسال  که – تاریخی موضع از و نموده اتخاذ  کالمی موضع ها،
 مبنری نویسنده کالمی های داوری ردّپای.  نماید  عدول  –  عقیدتی  مبانی  تحلیل  و  تجزیه  نه
، در سرتاسرر در زمان ائمه شیعی فکر مخنلف های جریان باورهای بودن غل  یا  درس   بر

کناب، مشهود اس  و سنون فقرات کناب وی را، تالش برای اثبرات براور اعنردالی و نفری و 
 مری تشرکیل ،- دانرد مری غالیانره باور نیز را لدنی علم=  غیب علم که  –بطالن باور غلوآمیز  

ه گیرنرد خررد آن ی نویسنده  بر  سخ   اثر،  این  ناقدان  که  اس   شده  موجب  مسأله  این.  دهد
 دیگررران، و سرربحانی ؛90: 1394 زاده، فقهرری امیررری؛ ؛90: 1388 تنرری، )ر. : چهررل

 و معیرروب را  آن از حاصررل ننررایج و( 30: پیشررین مبررین، قربررانی خسررروپناه؛ ؛45: پیشررین
 .نمایند قلمداد جانبدارانه
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 عدم تعیین منطق گزینش  -4-2
فسره ایررادی برر آن وارد ن پییرفنره اسر  و فریاصل گزینش در پژوهش تراریخی، امرر 

نیس ؛ امّا باید از منطقی پیروی نماید. هر محقّقی در فرایند تحقیرق خرود، نراگزیر اسر  از 
 دسر  باشند، داشنه  تعارض  باهم  موارد  برخی  در  اس   ممکن  که  های  میان انبوهی گزارش

 دارد، وجرود هرا آن صردق برر قروی  احنمرال  نظرش  به  که  را  های  گزارش  و  بزند  گزینش  به
 هرای  اننخاب نماید؛ امّا باید منطق گزینش خود را روشن نماید، منطقی که شواهد و گرزاره

 پژوهشگری اگر. نماید ارائه مقبول ای چهره  مننخب،  های  گزاره از و  نموده توجیه را مخالف
 قابرل روش همران برا کره - را شواهدی و ها گزارش اس ، نموده اننخاب که  روشی  براساس
 نخواهرد پیرروی منطقری هری  از و بروده ی دیده بگیرد، گزینش وی، سلیقهنا  ،-  اس   ارائه
 .کرد

 ی نمونه یک که شود می  در کناب مکنب در فرایند تکامل، این نوع گزینش بسیار دیده
 و یعفرور ابری برن عبرداه مرورد در. گیررد مری قرار اشاره مورد  غیب،  علم  موضوع  با  مرتب 
( وجود دارد که 250-246ق:  1409کشی )ر. : کشی،   رجال  در  گزارش  چندین او، باورهای
 و نموده اکنفا گزارش یک ناقص نقل به ،-  کند ارائه  منطقی که    آن بدون -  کناب ی  نویسنده
را فق  علمای ابررار و فاقرد  ائمه  که  اس   کرده  معرفی  اعندالی  تفکّر  ی  نماینده  را  ایشان

(. ایرن در 75-74اطبایی، پیشین: طب مدرسی: نک) دانس  هرگونه صفات فوق طبیعی می
آگاهی غیبی خویش را آشکار نموده و از   حالی اس  که اوالً: براساس همان گزارش، امام

 ادهخبررد بگوینرد، سخن دو آن که آن از پیش خنی ،  بن  معلّی  و  یعفور  ابی  ابن  ی  مشاجره
یعفور جایگاه  ابی ابن کشی، از  دیگری نقل  براساس:  ثانیاً(.  247:  پیشین  کشی،: نک) اس 
 کند نصف دو را اناری اگر که ی گونه به دانس ؛ را در حدّی فراتر از امور طبیعی می  امام
: همان: نک) پییرد می چرا و چون بی نماید، حرام را دیگر نصف و حالل را نصفی سپ   و

م عل دار را حج  خدا بر بندگان و خزانه  امام  وی  دیگری،  گزارش  ی  برپایه:  ثالیاً(.  249
 صررفار، ؛193: ق1407 کلینرری،:  .ر) دانسرر  الهرری و برخرروردار از الهررام و تحرردیث مرری

 (. 323-322: پیشین

 مخالف های عدم تعرض و پرداخت روشمند به دیدگاه -4-3
از سوی عالمان و  امام علم مورد در مخنلفی های دیدگاهدر درازای تاریخ فکر شیعه،  
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 روایری و عقلی های  اسندالل  ی  منفکران مکنب تشیع ارائه شده اس  که هریک از پشنوانه
 از(. 1388 نرادم،: نرک) آیرد می شمار به ها آن  از  یکی  قبه،  ابن  دیدگاه  و  برخوردارند  قوی
 مدرسری: نرک) داده قررار خرود نظرر مبنرای را قبه ابن  دیدگاه  فق   محنرم  مؤلّف  میان،  این

ی دیگر نگردیده و به بررسی، ها دیدگاه از یک هی  منعرض و( سرتاسر پیشین،  طباطبایی،
 سرعی و نهراده ایرن از  فراتر  گامی  ایشان.  اس   نپرداخنه  ها  تحلیل و توجیه ادلّه و شواهد آن

 که دهد نشان و نموده مصادره خود نفع به را بزرگان از دیگر  برخی  دیدگاه  تا داده  خرج به وافر
 بره. اس  بوده دار پیشینه فکری،  خ   این  اندیشمندان  تفکّر  در  امام ،  مورد  در  وی  دیدگاه
 از برخری ورود بره خرود افکرار ی اشراعه راسنای در  مفوّضه  فعّالیّ   از  نویسنده  میال،  عنوان
 غیب علم جمله از - ائمّه اوصاف از برخی و  کرده  اشاره  شیعه  میهبی  سیسنم  در  آنان  ابداعات

نکلّمان منقدّم نیز برا م که شمرد برمی ابداعات آن از اس ، بدان قائل کنونی ی  شیعه  که  را  -
 ایرن  در  وی  ارجاعرات(.  101-98:  پیشین  طباطبایی،  مدرسی:  نک)  کردند  آن مخالف  می

 در ایرن((. 8-1 پراورقی)  100:  همان:   .ر)  اس   مفید  شیخ  المقاالت  اوائل  کناب  به  بحث
 پرییرش بر مبنی مفید شیخ اظهارات مدرّسی، ادّعای مورد  صفحات  همان  در  که  اس   حالی
 دیرن، علروم جمیرع بره علرم عصرم ، آشرکار، نصّ ها، زمان ی وجود امام در همه  وجوب
 برشمرده امامیّه ی شیعه اعنقادات  ارکان  از  نصّ،  یا  معجزه  با  امام   اثبات  فضل،  در  کاملیّ 
را  امرام غیرب علرم دیگرر، مرواردی در همرو و( 44-34:  ق1413  مفید،:   .ر)  اس   شده

 (.319: 1ق، ج1413منواتر و از مسلّمات برشمرده اس  )نک: همو، 
 نظر مدّ اثر، این در رقیب های دیدگاه که  کرد  انصاف علمی و اخالق پژوهش ایجاب می

 قبرول مرورد کره دیردگاهی هر و شد  می  بررسی  و  نقد  آنان  شواهد  و  دالیل  و  گرف   می  قرار
ر ذهرن د سرؤالی و ابهرام ترا شرد مری ردّ علمری، و منقن مسنندات و  روش  با  نبود،  نویسنده

 .ماند مخاطب، باقی نمی

 عدم تعریف مفاهیم اساسی و مهم  -4-4
 ترا نمایرد  عرضره  علمری  محافل  در  خواهد  محقّقی که پژوهش جدیدی انجام داده و می

 می که کسانی تا نماید ایجاد دیگران با مشنر  زبان یک باید گردند، مند بهره  آن  از  دیگران

وانررایی در  مطالررب او را داشررنه باشررند )ر. : ت نماینررد، اسررنفاده وی پررژوهش از خواهنررد
 هرا (. اگر پژوهشگر، اصطالحاتی را اخنراع نموده و در روند تحقیق آن31:  1391پاکنچی،  
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 خوبی به را اصطالحات آن از خود مراد و نموده تعریف روشنی به را ها آن  باید  ،گیرد  کار به را
این، اگرر محقّقری، از اصرطالحات بنابر.  نگردد  مخنلف  های  برداش   موجب  تا  دهد  توضیح

 ناممکن او، با ارتباط برقراری امکان ندهد، توضیح را ها اخنراعی خود اسنفاده نموده، امّا آن
 (.همان:  .ر) بود خواهد دشوار یا و

 در برانگیرز چالش  مسائل  از  تکامل،  فرایند  در  مکنب  کناب  در  فوق  ی  عدم رعای  نکنه
 به کناب این خاص اخنراعات از بشری«  مانند »صفات فوق  مفاهیم  از  برخی.  اس   کناب  این
 و غیرب« »علم ابرار«، »علمای مانند دیگر برخی  و  گردیده  رها  تعریف  بدون  که  آید  می  شمار
 معنرای دلیلری، و قرینره هری  بردون و ها  آن  تاریخی  تطوّر  به  توجه  بدون  تفوی «،  و  »غلو

اس  )نک: همران، بخرش دوم( کره بره  شده ساخنه ها آن از شان،  پیشینه  با  مغایر  جدیدی
 در منبرع معرفری بره نراگزیریم و ندارد وجود ها دلیل ضیق مجال، امکان ورود به بررسی آن

 (.143-141: پیشین رحیمی،:  .ر مطلب، تفصیل برای) نماییم بسنده زمینه، این

 ناروا های تعمیم -4-5
 در بایرد کره انرد داشرنه خاصری معنای اول، های برخی از مفاهیم و اصطالحات در سده

 از و داده توسعه را ها آن معانی معیاری، هی  بدون اگر. شوند تفسیر و  معنا  خود، بسنر همان
 .آمد خواهیم گرفنار ناروا های تعمیم دام به نماییم، خارج ها آن تاریخی بسنر

نیرز  در کناب مکنب در فرایند تکامل، برخی از اصرطالحاتی کره برا علرم غیرب امرام
 هرای ارتباط دارند، هم از جه  معنا و مفهوم و هم از لحاظ تعیین مصرادیق، مرورد تعمریم

 علمرای و تفروی  و غلرو. اسر  داشرنه درپی را ای کننده گمراه ننایج  که  اند  شده  واقع  ناروا
 مدرسری: نرک) اسر   گرفنره  صرورت  ها  آن  از  تعمیمی  چنین  که  اس   اصطالحاتی  از  ابرار،

 (.149-143گیری تفصیل مطلب، )ر. : رحیمی، پیشین: پی برای. (پیشین طباطبایی،

 ابهام در استفاده از ابزار شواهد و قراین  -4-6
 ی  عرصه در محقق شخص شد، بیان  تاریخی روش های  بایسنه از سوم  بند  در که  چنان
 یرک بره مربروط مننری بررون و مننری درون قرراین و شرواهد  تمامی  باید  تاریخی،  پژوهش
رسی نماید تا بنواند حقایق نهفنه در دلِ آن گزارش را کشف کند. با توجه بر را  تاریخی  گزارش

به این نکنه، یکی از اشکاالت مهم روشی کناب مکنب در فرایند تکامل، ابهام در اسنفاده از 
ابزار شواهد و قراین اس ؛ بدین معنا که نویسنده در اکیر موارد، به بخشی از شرواهد موجرود 
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 اسر ؛ ورزیرده اهنمام ها، و یا به یک گزارش از میان انبوه گزارش  تاریخی  ی  یک گزاره  در
 بهرره تروان مری نیرز، دیگری فراوان شواهد از منطق، همان با و روش همان  با  که  حالی  در

بره عنروان  - صرادق امام اصحاب از – تغلب بن ابان  معرفی  آن،  روشن  ی  نمونه.  گرف 
:  .ر) دانسر  را فاقد صفات فوق بشری مری  امامان  که  اس   اعندالی  تفکر  ی  نماینده
از علرم  امامران که بود معنقد ابان دیگر، های گزارش براساس  که  حالی  در  ؛(75:  همان

؛ 455و  277، 274غیررب برخرروردار برروده و دارای معجررزه هسررنند )ر. : صررفار، پیشررین: 
(. بررای 45؛ کشی، پیشین:  638ش:  1376؛ ابن بابویه قمی،  340و    177کلینی، پیشین:  

 (.152-149بررسی تفصیلی )ر. : رحیمی، پیشین: 
 در تراریخی روش از دهاسرنفا کره رسرد می نظر با توجه به مطالبی که بیان شد، چنین به

 طبیعری فوق های ، لزوماً به معنای نفی ویژگیائمه  اصحاب  فکر  تاریخ  بررسی  ی  حوزه
 رسرال  برا اصرحاب،  ی  از منظر آنان نیس  و باور به چنین اوصرافی در اندیشره  امامان
 دنبرال بره فقر  فکرر، تراریخ زیررا نردارد؛ ناسرازگاری تراریخی، پژوهش روش و  فکر  تاریخ

اس ،  ائمه اصحاب ی اندیشه در ها ویژگی از دسنه آن تحقق عدم یا  تحقق  گزارشگری
 روشرن بیران، ایرن برا. اوسر  قلمرو از خارج که ها آن شناسی-ماهی  و نه در صدد تحلیل 

انکار باور اصحاب نسب  بره اوصراف قدسری و فروق طبیعری و از جملره علرم لردنّی   که  اس 
 تراریخی، روش و فکرر تراریخ هرای بایسرنه که روس   توس  مدرسی، نه از آن  امامان
 زیررا اسر ؛ گرفنره فاصرله هرا بایسنه آن از وی که روس  آن  از  بلکه  کند؛  می  ایجاب  چنین
 بروده قرآنی های ، منطبق با آموزه-از جمله علم لدنی آنان    -  امامان  قدسی  های ویژگی

 اصرحاب ی اندیشه در تاریخی  شواهد  ی  پشنوانه  از  چنین  هم  و  قوی  روایی  ی  پشنوانه  از  و
برخوردار اس  که ورود به آن، خارج از ظرفی  این مقاله اس  و نویسرنده در جرای   ائمه

)ر. : رحیمی، پیشین، فصل دوم، سوم و خودش، به تفصیل این موضوع را بررسیده اس  
 پنچم(.
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 گیری نتیجه

 .گردد می ارائه نکنه چند طی تحقیق، این ی با عنای  به مباحیی که مطرح شد، ننیجه
معنقرد بره  امامان غیب علم ی درباره تکامل، فرایند در  مکنب  کناب  ی  . نویسنده1

دانسرنه و  دیدگاه حدّاقلّی اس ؛ یعنی از یکسو، منبع علم امرام را فقر  وراثر  از پیرامبر
را منحصر بره تفسریر  امام علم قلمرو  دیگرسو، از  و  پییرد  منشأ »لدنّی« علم امام را نمی

 .داند قرآن و شریع  می

اده از روش تاریخی، . موضوع کناب یاد شده، تاریخ فکر اس ؛ یعنی نویسنده، با اسنف2
 در را  و تطور و تکامل آن ائمه اوصاف به نسب  اولیه شیعیان تفکر گیری  شکل ی نحوه
، آنان را انسران ائمه اصحاب که اس  معنقد وی. اس  نموده  بررسی  نخسنین،  قرن  سه

 نروع این که اس  مدّعی و دانسنند عادی و فاقد اوصاف قدسی میل عصم  و علم لدنی می
 نسب  داده شده اس . امامان به و جعل مفوضه و غالیان توس  صفات،
 ی  حوزه در ها آن رعای  که دارد های . تاریخ فکر و روش تاریخی، معیارها و شاخصه3
 زیرا گردد؛ ینم خاص، افراد برخی طبیعی فوق های ویژگی  نفی  موجب  نگاری،  فکر-تاریخ
 فق  تاریخی، روش رسال  و  کالمی  داوری  نه  و  اس   گری  گزارش  فق   فکر،  تاریخ  رسال 
 تراریخی روش دیگرر، عبارت به. فراطبیعی های پدیده نه  اس ،  طبیعی  های  پدیده  تحلیل
 زیررا کنرد؛ تحلیرل را هرا آن توانرد نمری امرا کند؛ گزارش  را  فراطبیعی  های-پدیده  تواند  می

 .آید می شمار  ا از قلمرو تاریخ خارج بوده و جزو قلمرو کالم بهه آن تحلیل
 عصرم ،: مانند امام طبیعی فوق های ویژگی نفی بر  مبنی  کناب  ی  . دیدگاه نویسنده4
 فاصرله تراریخی روش و فکرر تاریخ  معیارهای  از  وی،  که  اس   آن  از  ناشی  ،...  و  لدنی  علم
 و هرا فررض اوری کالمری روآورده و پریشد  بره  کرالم،  دانرش  مرزهرای  بره  ورود  با  و  گرفنه

 .اس  نموده تحمیل تاریخ، بر را خود  ی طرحواره
 و قروی روایری ی پشرنوانه از و بروده قرآنی های ، منطبق با آموزه. علم لدنی امام5
 برخوردار اس . ائمه اصحاب ی اندیشه در تاریخی شواهد ی پشنوانه از چنین هم
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