
 
 
 

 

 یاجتماع خیتارۀ عرص در ؟جع؟زمان امام الدیم یخیتار ادله یبررس
 یخیتار یجمع حافظه و نینو

 1یدیشه یمیکر یمهددیس
 2یاحمد یسلطان یمجتب

 92/8/8018تاریخ پذیرش:     81/81/8011تاریخ دریافت: 

 چکیده
 مس م انا  نیب  در یمس حکم  گ ا یجا از ش هیاند نی ا ،س تت اهل و عهیش  اورب  در تیمهدو اصالت به توجه با

 ؟جع؟زم ا  ام ا  الدیم  یخیت ار و ی  روا نق ل ب ه زی نستت  اهل ریشه نیمورخ و عم ا از یبرخ است. برخوردار
 یروش تکمر ا ی جر دو  نس ل ش را یپ طتوس  عهیش  دوازده   ام ا  الدیم  انم ار پژوهش، نیا در اند. پرداخحه

 قی تکق نی ا هدف است. شد  یبررس یخیتار یج ع حافظه مطالعات و نینو یاجح اع خیتار روش به یتید
 نس ل ش را یپ عجوالن ه نظ ر اظه ار نق د و تیمه دو به نو ینگاه شد ، ادی حوز  دو یدسحاوردها به تیعتا با

ک خ،یارت  ب ه یمیک ارال نگ ا  رد ب ا ا یم نیا در است. رابطه نیا در یتید یروشتکمر ا یجر دو   رس الت ب ر دی تا
 و باوره ا ه ا، نی یآۀ دربردارن د ط هیح نی ا اس ت. ش د  دنب ا  یم اد ری غ جه ا  س تیز بعد در یاجح اع خیتار

 یای زوا د یبرکش  م رد،یرو نیا به توجه با است. مرد  یتید یرفحارها و معحقدات آنها، به ناظر رسو  و آداب
ک مورد خیتار در کیتار  یخیت ار یج ع  حافظ ه ین وع ب ه که یخیتار محواترهای  زار گ گرید یسو از است. دیتا
 .کشد می نقد به را ؟جع؟موعود یمهد الدیم و تیمهدو شهیاند انمار د،یآ می ش ار به

کلیدی گان   واژ
 .یتید یروشتکمر ،یخیتار یج ع حافظه ن،ینو یاجح اع خیتار ت،یمهدو اصالت ،؟جع؟زما  اما  الدیم

                                                        
 .(smk.shahidi@gmail.com)، تهرا ، ایرا نور تهرا  جتوب ا یدانشگا  پ عیتش خیارشد تار کارشتاس .1
 )نویس       تد  مس        و (، ته       را ، ایرا ن       ور ا ی       دانش       گا  پ گ       رو  ت       اریخ و ت        د  مم       ل اس       المی، اریاس       حاد .2

(msoltani94@pnu.ac.ir). 
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 مقدمه
 مورخهان و دانشهمندان از گروههی اسهت. سهنت و قهرآن بهر اسهتوارای  یشههاند اسهالم در مهدویت

 سنیان را ایشان برخی کهاند  گذاشته صحه دوازدهم امام میالد بر خود آثار در نیزسنت  اهل شهیر
 اول نسهل عنهوان بهه شهریعتی و بازرگهان. (527-542: 4826 انهد)جعفریان، نامیده امامی دوازده
 آثهاری باره این در بلکه نبودند، دوازدهم امام میالد منکر تنها نه ان،ایر دینی روشنفکری جریان
 نسهل میهان در افهرادی امها (4826 شهریعتی، تها؛ بهی انهد)بازرگان، گذاشهته صهحه آن بر یا و نگاشته

 میههههان ایههههن در سههههروش عبههههدالکریم کننههههد. می رد را دوازدهههههم امههههام مههههیالد جریههههان، ایههههن دوم
 آن بهر شهود می محسهوب ایهران دینهی روشهنفکری جریهان شهرانپی کهه او اسهت. فهرد تهرین شاخص

  که: است
 ایمهههان دارد، واقعیههت کهههه رسههید (؟جع؟زمهههان امههام موضهههوع) چیههزی چنهههین بههه کسهههی گههرا

گر ؛آورد می  .اسهت خداونهد مقبهول ههم آن و کنهد نمهی اظههارنظر کنهد، مهی سهکوت که نرسید ا
 لحههاظ بههه مهها یعنههی تقههادیاع گههویم مههی وقتههی اسههت، اعتقههادی قصههه یههک زمههان امههام قصههه

 .(5746 )سروش،نداریم را آن اثبات قدرت تاریخی

 حیطهه خصهوصه به حهوزه، سهه در مهردم اجتماعی زندگی بررسی نوین اجتماعی تاریخ تالش  
 هها، آیینۀ دربردارند معنوی جهان زیست این است. ایشان معنوی جههانۀ مردم بها زیهست رابط

ۀ حافظهه پدیههده اسههت. مههردم دینههی رفتارهههای و معتقههدات و نهههاآ بههه نههاظر رسههوم و آداب و باورههها
 ایههن در اسههت. اجتمههاعیهههای  گروه هویههت دهنههده شههکل و فعههال گذشههته بردارنههده در نیههز جمعههی

 سهههندیت انکهههار نقهههد در انسهههانی علهههوم نهههوین رویکهههرد دو ایهههن دسهههتاوردهای از اسهههتفاده پهههژوهش،
 است. نظر مورد ؟جع؟دوازدهم امام میالد تاریخی

 دینههی روشههنفکران جریههان دوم نسههل افههراد از برخههی توسهها ؟جع؟دوازدهههم امههام والدت کههاران 
 داشهته دنبهال بهه را چنهدی تحقیقهی مقهاالت نگهارش زمانهه ایهن در آن پیشهران بخصوص ایران،
  است:
کالمی اعتقاد به مهدویت در»_   (4844حسینی بیواره، «)المنار و المیزان»تحلیل مبانی 
( ایهن دو پهژوهش 4844)جاللهی، «پژوههی دگاه رشید رضا در حوزۀ مههدویتنقد و بررسی دی»_ 

کالم به اشکاالت وارد شده از طرف رشید رضا پاسخ داده اسهت، امها از علهوم تهاریخی  در حوزه علم 
   از جمله تاریخ اجتماعی سخنی به میان نیامده است.

شهاکری «)یره المعارف ایرانیکابررسی و نقد مقاله مفهوم مهدی در تشیو دوازده امامی از دا_ »
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 (24-28: 4842زواردهی، 
شمار درخوری از مستشهرقان با تکیهه بر روش مطالعات تاریخی، بهه بهازخوانی آمهوزه مههدویت 

کوشهیده تها شهواهدی  های دینهی پیشین اصرار ورزیده و نسبت دادن آن به سهنت اند. امیهر معهزی 
کهه آمهوزه مههدویت، محصهول ها  تطهوری تههاریخی و در سههایه اقتبههاس از فرهنههگ بهه دسهت دههد 

هایی عمومًا ایرانی بوده است. این ادعا فاقد شواهد تاریخی متقن اسهت  و ادیهان پیشین با ریشه
و بهه تطبیقهی غیرواقعی بین فرهنگ غربی _ مسهیحی و فرهنهگ شهیعی _ شهرقی پرداختهه اسهت. 

حوزه مهدویت پرداخته است، اما از دیگهر ابعهاد گری در  این پژوهش به نقد روش قدیمی تاریخی
 های نوین آن سخنی در میان نیست.  مطالعات تاریخی و روش

)اصهههفهانی، «الهههدین بلخهههی و ابهههوالعال مهههودودی و نقهههد آن مههههدویت نهههوعی از دیهههدگاه جهههالل»_ 
(. براسههاس ایههن پههژوهش مهههدویت، شخصههی و منصههبی الهههی و نههه نههوعی اسههت. مهههدویت 4842

 ع صوفیه است و این مقاله فقا به بررسی و نقد این رویکرد پرداخته است. نوعیه ابدا
کید بر آیات  نقد دیدگاه روشنفکران شیعی معاصر درباره ویژگی»_  های امام مهدی؟جع؟ با تا

ههای اساسهی امهام مههدی و  (. برخی از روشهنفکران معاصهر بها نفهی ویژگی4477پز،  )پنبه«و روایات
تولهد امههام دوازدههم از لحهاظ تههاریخی، تکهوین اندیشههه غیبهت را ناشههی از  غیرقابهل اثبهات دانسههتن

اند. رویکرد ایهن مقالهه روایهی اسهت و بهر ایهن اسهاس  نارضایتی عمومی اقلیت شیعه قلمداد نموده
  به نقد دیدگاه جریان روشنفکری دینی پرداخته است. 

ک_ » فهیمهی «)سهنت یهد بهر منهابو اهلنقد و بررسی مقاله مهدی در دائر المعارف بریتانیکا بها تا
کهه برخهی از مستشهرقان بها 244-424: 4842اصفهانی و همکاران،  (. مهؤلفین مقالهه فهوق برآننهد 

سنت، سعی در تخریو و انکار باور مههدویت  عنوان مطالبی بدون سند و نسبت دادن آن به اهل
کهه بزرگهان شهوند. د دارند و بدین ترتیو موجو انحراف و به غلها افتهادن مخاطبهان می ر حهالی 

کتهاب تههرین و قهدیمی سهنت، خهود در مهم اهل شهان مسهئله اعتقههاد بهه مهههدی؟جع؟ و  هههای ترین 
انهد. ایهن مقالهه در پهی اثبهات اصهالت  ظهور ایشان را با آیات قرآن و روایهات فهراوان مطهرح سهاخته

 مهدویت است و میالد امام دوازدهم را در نظر ندارد. 
آن  (. وی بههر84-83: 4833مدرسههی طباطبههایی، «)ههها ای بههدفهمی یادداشههتی دربههاره پههاره_ »

کههه امههروزه فلسههفه کههه نهههقل متههواتر همههان چیههزی اسههت    تههاریخ، آن را حافظههه جهههمعی  نگاران اسههت 
خوانند. وی بههر ایههن اسههاس بههه اثبههات حقیقههت تههاریخی حجههج الهههی از جملههه امههام دوازدهههم  مهههی
ن رویکرد، پس از معرفی حافظهه جمعهی تهاریخی بهه پردازد. در این پژوهش با استفاده از همی می
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   بررسی مهدویت شخصی و والدت امام دوازدهم پرداخته شده است.
ها  مقالهه ایهن در دینهی روشهنفکریههای  انگاره نقهد در روایهی_  کالمهی رویکردههای کلهی طوره ب
 رویکهرد نقهد رد.خهو مهی چشهم بهه آنهها میهان در نیهز عرفانی و تاریخیهای  تحلیل البته دارد. غلبه

 مطالعهات و غربهی پژوههان شهیعه دیهدگاه نقد و دینی روشنفکران از برخی میان در نوعی مهدویت
  خورد. می چشم به مقاالت این میان در نیز آنها تطبیقی

 نهوینههای  دانش قلمهرو درامهام دوازدههم؟جع؟  والدت و مههدویت موضهوع به نگاه شک بی
هههای  بحث و نههوین اجتمههاعی تههاریخ اسههت. الزم آنههها ودنبهه مطههرح دلیههل بههه انسههانی علههومۀ حههوز

  کرد. توجه آنها به باید که هستند نوینهای  پهنه این از برخی تاریخی، جمعی حافظه به مربوط

یخ  آنال مدرسه و اجتماعی تار
-4336)2بلهوِ مهارِ و م(4426-4323)1فهابور لوسهین توسها تهاریخ، مدرسهه یا آنال مدرسه

 کهرد تهرویج را تهاریخ از جدیهدی شهکل آنهال مکتهو 3برادل فرناند هدایت با شد. سیسأت م(4444
 تههههههاریخهای  شخصههههههیت و قدرتمنههههههدان زنههههههدگی جههههههایگزین عههههههادی مههههههردم زنههههههدگی آن در کههههههه
 .(Rodrigues, 2017شد)

 مکتهو آمهدن پدیهد با تاریخی مطالعات هحوز در مهیالدی بیهستم قهرن اوایهل از مهمی تحوالت
 بههه بههود. مورخههان تبیههین و اسههتدالل هشههیو نگهههرش، نهههوع درههها  دگرگونی ایههن آمههد. وجههوده بهه آنههال
 ظههور آمریکا و اروپا در بیستم قرن دومه نیم از تازه رویکردی عنوان به اجتماعی تاریخ آن دنبال
 ,Anzar)درآمهههد تهههاریخی مطالعههات رونههآ پههر و اصههلیۀ شههاخ صههورت بههه اخیههره دههه سههه در و کههرد

2015: 22-26.) 
 دیگهر عبهارت بهه یها قدرتمنهدان زندگی فقا تاریخ آنبراساس  که کارالیلی دیدگاه تحول این با

 تحههههوالت پرتههههو در مورخههههان همههههه امههههروزه یافههههت. تغییههههر بههههود، تههههاریخیهای  شخصههههیت زنههههدگی
 یگانهه عنهوان بهه را قدرتمندان اراده دیگر سو، این به آنال مکتو پیدایش زمان از شناختی روش
 دخیهل عوامهل و علهل دیگهر بهه کننهد مهی تهالش بلکهه کنند، نمی تلقی یتاریخ رویدادهای گر تبیین

 بههه و بدهنههد سهههمی نیههز آنههها جههز و فناورانههه و محیطههی اجتمههاعی، اقتصههادی، عوامههل همچههون
ههای  داده جهامو و دقیهآ آوری جمهو به اجتماعی تاریخ تعریف، این در آورند. رو نگری چندجانبه

                                                        
1. Lucien Febvre 
2. Marc   Bloch  
3. Fernand Braudel  
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 در شهان معنهوی و مادی جهان زیست با و حکومت و دولت با مردم، با مردم روابادرباره  ممکن
 جههان زیسهت بها مهردم روابا یعنی سوم حوزه میان این در شود. می اطالق تاریخی مختلف ادوار
 شهیوه شامل که مادی جهان زیست با مردم روابا اول، شود: می تقسیم عمده بخش دو به خود
 روابها دوم، اسهت. شهرسهازی و شهرنشینی یها نظام جمله از زندگی های سبک و ها اسلوب ها،

 آنهها بهه نهاظر رسهوم و آداب و باورهها وها  آیینه دربردارند که است غیرمادی جهان زیست با مردم
 انتقههال و پهرورش و آمههوزش و فرهنهگ بههه راجهو مسهائل نیههز و مهردم دینههی رفتارههای و معتقهدات و

  است. گوناگونهای  شیوه به سنن و معارف و علوم
 شهناخت روش یک جای به تحلیلیهای  سبک ازای  مجموعه شامل بیشتر اجتماعی، ریختا  
 زعههم بههه کهه اسههت تهاریخی مطالعههات ازای  حههوزه اولیهه، تعریههف بنهابر تههاریخ نههوع ایهن اسههت. واحهد
 رویهدادهای بهه نگهرش اجتمهاعی تهاریخ تالش گیرد. می قرار اجتماعی علوم شمار در بیشتر برخی،
 وهها  گروه افهراد، زنهدگی بهه پهایین از نگهاری تهاریخ در اسهت. اجتماعیهای  یانجر منظر از تاریخی
 سهعی اجتمهاعی تهاریخ نبودنهد. اهمیهت حهائز تهاریخی لحهاظ از پیشهترها کهه شهد پرداخته مناطقی

کتفهها تهاریخی مشههورههای  فکت گههزارش بهه کهه کنهد عمهل ترکیبههی تهاریخ از صهورتی مثابهه بهه دارد  ا
 از پهیش رویکردههای از منهدتر نظهامای  شهیوه بهه تهاریخیههای  داده حلیهلت پهی در بلکهه کند، نمی
 .(422-444: 4836 پور، است)موسی خود
 شهده گهم صداهای به باید که است برآن فوکو میشل سخنان به استناد با سروش عبدالکریم  
 بههه زیههادی حههدود تهها اجتمههاعی تههاریخ. (5743 ساخت)سههروش، آشههکار را آنههها و داد گههوش تههاریخ در

 را خههویش صههدای بهها مخههالف نههوای هههر غالههوهای  قههدرت گذشههته در دهههد. مههی پاسههخ نیههاز ایههن
ک تا دارد سعی رویکرد این اما کردند؛ می خاموش  بهین یره زیهر را تهاریخ در شهده خفهه حقهایآ پهژوا
    نماید. آشکار را بشریت زندگی تاریخ از بیشتری ابعاد و دهد قرار جویی حقیقت

 تهاریخ در آنههاهای  یهنیت و اجتماعیهای  گروه درباره تحقیآ آنال، کتوم رسالتبراساس   
 تأثیر رویکرد این است. مکتو این هدف کل تاریخ یک واقو در شد. برخوردار بیشتری اهمیت از

 بها. (Encyclopedia Britannica, 2017اسهت) داشهته نگهاری تهاریخ بهر زیهادی بسهیار المللهی بین
 بههه ههها، شخصههیت اعمههال وههها  جنگ تههاریخ از مورخههان نگههاه کههه بههود تههازه رویکههرد ایههن یهههافتن رواج
نگهاری  تاریخ جدیهد،نگهاری  تاریخ نهوع این شد. معطوف جامعه مردم رفتارهای وها  زندگی تاریخ



اره 
شم

م ، 
 ده

سال
41  ،

هار 
ب

141
1

 

 

 

18 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

 (.Anzar, 2015: 22-26)شود می نامیده 2باال ازنگاری  تاریخ برابر در 1پایین از
 ەحههوز در را مههردم اجتمههاعی زنههدگی تهها کوشههد مههی ویننهه رویکههردی عنهههوان بهههه اجتمهههاعی تههاریخ
ههیهههای  چارچوب در را روابهها ایههن و بررسههی نیههز شههان معنههوی جههههان زیهههست بههها مههردم رابطههه ل   و ع 
 بهه نهاظر رسهوم و آداب و باورها وها  آیینه دربردارند معنوی جهان زیست این کند. تبیین معلولی
 و پههرورش و آمههوزش و فرهنههگ بههه راجههو مسههائل یههزن و مههردم دینههی رفتارهههای و معتقههدات و آنههها

 .(422-444: 4836 پور، است)موسی گوناگونهای  شیوه به سنن و معارف و علوم انتقال
 بهه کهه اسهت ترکیبهی تهاریخ مشهابه عملهی انجهام اجتمهاعی تهاریخ سعی شد گفته که گونه همان
کتفهها تههاریخی مشهههورهههای  فکت گههزارش  بههه تههاریخیهههای  ادهد تحلیههل پههی در بلکههه کنههد، نمههی ا
 از تههر جههامو رویکههردی نیههز ترکیبههی تههاریخ اسههت. خههود از پههیش رویکردهههای از منههدتر نظههامای  شههیوه
 قههرار مههورخ دقیههآ مطالعههه مههورد خاصههی مکههان یهها دوره تحلیلههی، تههاریخ در اسههت. تحلیلههی تههاریخ
 تمهام بها را هگذشهت کهل کهه کوشهد مهی ترکیبی تاریخ است. کل از جزء کردن جدا نوعی به که گیرد می

 مشهکل البتهه کنهد. احیاء آنهای  جنبه سایر و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، مختلفهای  جریان
 و اسهناد در هایش جنبه تمام با گذشته تمام داشت اطمینان توان نمی که است آن تاریخ نوع این

 ازای  موعهمج لذا است؛ محدود نیز تاریخ نوع این ایجاد در فردی توانایی و باشد موجود مدارک
 .(443: 4834 کوب، )زرینکنند اقدام تاریخ نوع این برپایی به باید متخصصین

 جبهار خلفهای یا و سیاسی زورمندهای  شخصیت غلبه بشر، تاریخ مختلفهای  دوره در مسلماً  
کر کمک به  تهاریخ در کرد. می خاموش را مخالفی صدای هر که است بوده غالو منطآ جرار، عسا

 غیرمههادیهههای  جهان زیسههت از بسههیاری واقههو در خههورد. مههی چشههم بههه رویکههرد ینهمهه نیههز اسههالم
 بها چون اند، شده رانده حاشیه به مختلف دالئل به اسالم تاریخ در اجتماعیهای  گروه به مربوط

  نداشتند. سازگاری جاریهای  حاکمیت

ویی جمعی حافظه   علوم مختلفهای  حوزه در نوین قلمر

 سرعت  به و مهمای  پهنه عنوان  به حافظه و فرهنگ بین رابطه لعهمطا گذشته،ۀ ده دو در 
 هنههر، شناسههی،  جامعههه تههاریخ، چههون علههوم مختلههف های رشههته در را ای ویههژه جایگههاه رشههد،  بههه رو

 اسهت. داده اختصهاص خهود بهه اعصهاب علوم و شناسی روان رسانه، و فرهنگ مطالعات ادبیات،

                                                        
1. History from below 
2. History from above  
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 انسهههانی، علهههوم ای رشهههته  بههین ههههای پژوهش بهههه زدن مهههندا بههر عهههالوه حافظهههه، مطالعهههه واقههو در
 بههرای را جدیههدی های عرصههه و کههرد کمههک ههها حوزه ایههن بیشههتر نزدیکههی بههه طبیعههی، و اجتمههاعی
   گشود. پژوهش

 اجتماعی واقعیتی عنوان  به حافظه

 1هولبها  مهوریس فرانسهوی شهناس جامعهه ههای تالش  مهدیون جمعهیه حافظه مفههوم معرفی 
 داده قههرار غفلههت مههورد ها مههدت تهها را او جمعههیه حافظهه کالسههیک اثههر شناسههان،  عهههجام البتههه اسههت.
ه گذشهت بها جامعهه ههر تهداوم احسهاس ضهرورت بهه معتقهد تنها نه دورکیم از الهام با هولبا   بودند.
گاهی جمعی ماهیت به قائل وی همانند بلکه بود، خویش  در مشهترکه گذشهت تأثیر و اجتماعی آ
 صهرف تلقهی از بهیش وی  نظهر از حافظهه مفههوم حهال، ایهن بها بهود. تماعیاج همبستگی بازسازی
 هولبها ،  بخشهد. می هویهتهها  گروه و افهراد بهه که بود اجتماعی واقعیت عنوان  به جمعیه حافظ

کید مدرنه جامع در حافظه اهمیت بر دورکیم، برخالف  بهرای جوامهو ایهن که است برآن و دارد تأ
 عهالوه دهنهد. شهکل مجدداً  را خوده گذشت دهند ترجیح است کنمم خود سیاسی اهداف پیشبرد

 حیههات عناصههر و داد قههرار خههوده نظریهه مههتن در را حافظههه مفهههوم دورکههیم، بههرخالف وی  ایههن، بههر
  کرد. بندی طبقه و شناسایی را آن حامی اجتماعی

ه حافظه گهروه، ههر کهه اسهت اسهتدالل ایهن طهرح اجتمهاعیه حافظ بحث در هولبا   مهم سهم 
کیهد مهورد را گهروه فهرد  بهه منحصهر هویهت که دهد می شکل را خود خاصه گذشت به مربوط  قهرار تأ

 ایههههن زیهههرا دارد، اجتمهههاعی بنهههدی قالو همیشهههه او نظهههر از جمعهههیه حافظههه بنهههابراین، دههههد. می
 کننهد. می تعیهین را آن یهادآوری نحهوه و اسهت یادمانهدنی بهه آنچه که هستند اجتماعی یها گروه

 روشههن اسههت. گههروه آن قههدرت و بقهها بههه وابسهته گروهههیه حافظهه یههک دوام وی، ظههرن بههه همچنهین
 یهها گروه قالهو در متنهوع های حافظهه وجهود بهه آویختهه جمعهی حافظه اساس، این بر که است

 بهه را متنهوع های حافظهه اجتمهاعی، های چهارچوب تک ر دیگر، بیان به است. متک ر و چندگانه
 کهه حهالی در شهود، می منتقهل و حمایهت گروه یک توسا جمعی ظهحاف هولبا   برای دارد. دنبال
 آنهاسهت، از عرهوی همزمهان وی که اجتماعی یها گروه به فرد زدن پیوند با تنها فردی حافظه
 انسهجام ایهده دنبهال بهه کهه شهد مطالعهاتی از بسهیاری بخش الههام هولبا ، آرای است. فهم قابل

 .(46-25: 4847 )یکائی،بودند« سنت اعابد» نیز و جمعی حافظه طریآ از اجتماعی

                                                        
1. Maurice Halbwachs  
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 کیفهی و انسهانی تحقیقهات بهه جمعهی حافظه مورد در تحقیقات است نایی موارد جز به پیشتر  
 چهون انهد. کهرده موضهوع تهر عینهی بررسی به شروع تجربی محققان اخیر، یها سال در بود. متکی
 گهروه، هویهت تقویهت بها احتماالً  د،کن می منعکس را خود گذشته از افراد یادآوری نحوه ابرواژه این

 (.roediger abel, 2015: 61-359)دهد می شکل را سیاسی و اجتماعی گفتمان
 تاریخ  و جمعی حافظه

 انسهانی و اجتمهاعی علهوم گفتمهان در اساسهی مفههوم یهک بهه اخیرهای  سال در جمعی حافظه
 جمعی حافظه ماهیت به توان نمی تاریخ، و حافظه رابطه شدن روشن از قبل است. شده تبدیل

 حافظهه ایهن شهود. مهی متبلهور افسهانه وای  حرفهه تهاریخ تمهاس منطقهه در جمعهی حافظه برد. پی
 سههازمانای  اسههطوره منطههآبراسههاس  را آنههها و گیههرد ای مههی حرفههه تههاریخ از را تههاریخیهههای  واقعیت

 اسههت آن بههودن آمیههز احتههرام و مقههدس عههاطفی، سههادگی، جمعههی حافظههههههای  ویژگی از دهههد. مههی
(RUSU,2013: 260-282 ). 

 بهری نظهر بهه اسهت. آنای  رشته میان ماهیت دلیل به جمعی حافظه از گوناگونهای  تعریف 
 گذشههته دانههش و اخالقههیهای  قرههاوت احساسههات، عقایههد، انتشههار و توزیههو حافظههه ایههن شههوارتز
 آن بههه خههاطر تعلههآ چگههونگی و گذشههته بههه مههردم احسههاس از نشههان جمعههی حافظههه اسههت. جامعههه
 را شهده یهادآوری گذشهته حافظهه ایهن اسهت. افتهاده اتفافی چه زمان آن در بدانندکه  این تا است،

 (.56-8: 4845 کریمی،)زند می پیوند انتظار، مورد آینده و حال با
 اسهت. شهدهی جمعه حافظهه مفهوم تیاهم سبو تاریخ، به تفسیری رویکرد اخیر مطالعات در

 تیموضهوع آن خهاطره و شهود مهی گذاشهته کنهاری نهیع امهری عنوان هب رویداد ،یمطالعات نیچن در
 لنهان، مهک جانسهون، چهون محققینی های نظریه به توجه با هولبا  جز به رویکرد این یابد. می

ی اجتمههاع کادرهههای ریثأتهه تحههت شههدت بههه بههرون و دلتونیههم رایههم، پههز، کههر،یپنب سههاتون، شههوارتز،
 نیهز هها تیمل و هها تیقوم مهذاهو، هها، نسهل چهون یاجتماع یها گروه در عرویت است. حافظه

 بها وی اجتمهاع یها گروه درون در همواره گذشته دیگر عبارت به .است وقایو خاطره کننده نییتع
ی بههاق گذشههته در گههاه ویههه گذشههته معنههای و شههود مههی بازسههازی آنههها حههال زمههان ازهههایین بههه توجههه
ی اجتمهاع یهها گروه ازههایین بهه توجهه بها تههالب پویها، شهکل بهه و حهال زمهان در همهواره و نمانهده

 و حهال بهه مربهوط شهتریب بلکهه گذشهته، بهه متعلهآ امهری نهه تهاریخ و،یهترت ایهن به یابد. می رییتغ
 و تحههوالتی آتهه ریمسهه وی اجتمههاع یههها گروه تیههیهن درخصههوص توانههد مههی کههه چههرا اسههت؛ آینههده
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 ،یاجتمهههاع نیقهههوان ازی یکههه. کنهههد ارائهههه ارزشهههمندی اطالعهههاتی اجتمهههاع گهههران کهههنش ههههای کنش
 مهها حافظههه امهها هسههتیم؛ سهههیم وقههایو در فههرد یههک عنههوان بههه مهها اسههت. جمعههی حافظههه بازسههازی
 همههواره مههان تفکههرات و اندیشههیم می گههروه عرههو عنههوان بههه همههواره کههه چههرا مانههد، می بههاقی جمعههی
 نزدیههک ارتبههاط هویههت مقولههه بهها جمعههی حافظههه ترتیههو بههدین اسههت. گههروه بهها مهها ارتبههاط حههافو

 جها وی عقالنهی نیازههای بها مطهابآ قهالبی در را آن و کنهد می نفهوی فهرد حافظهه در جامعه یابد. می
گههاهی اشهکال از یکههی ماننههد بههه جمعههی حافظههه دههد. می  کههل بههرای بخههش انسههجام کههارکرد دارای آ
 .(35-48: 4845 عاشوری، یزدان چنذانآ، عباداللهیاست) اجتماعی گروه

 سهازنده عناصهر بها ارتبهاط در و آن فرهنگهی میهرا  از بخشهی تمله یک تاریخی حافظه واقو در
 همهههان تهههاریخ. (474-22: 4843 فهههرد، خوانسهههاری کوالیی،اسهههت) فرهنگهههی و اجتمهههاعی انسههجام
 گذشهته جمعهی حافظهه ولهی نهداریم، آن بها ارگهانیکی رابطهه هیو ما که است شده یادآوری گذشته
 .(56-8: 4845 )کریمی،دهد می شکل را مان هویت که است فعالی

یخ  اسالم صدر زمانه و نوین اجتماعی تار
 تهاریخ ناپهذیرنبودن بهرش دیهدگاه که دارند حرور حال زمان در چنان گذشته، حواد  از برخی

 تحویههههل گذشههههته زمههههان بههههه هنههههوز ها رویههههداد از ای پههههاره دیگههههر عبههههارت بههههه کننههههد. می ثابههههت را
 هههر دوران از بعههد کههه اسههت حههوادثی ،رویههدادها ایههن جملههه از. (44-42: 4834 )تقوی،انههد نشههده

 پیههامبر درگذشههت مقههارن اتفاقههات کههرد. فههراهم را االنبیههاء خههاتم تعههالیم از انحههراف زمینههه پیههامبر،
 سهقیفه، ریهگ مهرده اسهت. محسهوس امروز به تا آن اثر که حوادثی اند. دسته این از نیز ؟ص؟اسالم

 در اخههتالف سههقیفه، واقعههه ورد.آ پدیههد اسههالم در تفرقههه و انحههراف ظهههور جهههت مناسههو بسههتری
 ترین پرجنجهال شهرسهتانی، بیهان بهه آورد. وجود به را؟ص؟ اسالم پیامبر از بعد جانشینی و امامت
 هههیو در رفتههه کههار بههه قلههم و سههیفه مسههئل ایههن در چههه آن زیههرا اسههت، امامههت امههر اسههالم در مسههئله
 .(4834 کریمی،است) نیفتاده اتفاق ای مسئله

 بها کهه اسهت موجهود اسهالمی تاریخی و روایی کتو البالی در اسالم صدر اد حو از دیگر روایتی
 تهههاریخ، ایهههن راویهههان نهههدارد. سهههازگاری حهههال زمهههان و گذشهههته ههههای قرن متهههداول و رایهههج قرائهههت

 شههد، سههارده فراموشههی بههه یادشههان خودشههان، گفتههه بههه کههه هسههتند اسههالمی بههزرگ های شخصههیت
 اسهت. بلعیده را ایشان زمانه گویی که چنان آن شد، وقط فریادشان و یدئگرا خاموشی به نورشان

 برخی بیان به ادامه در بشنود. را تاریخ در شده گم صداهای که است اجتماعی تاریخ رسالت این
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 پردازیم: ها می روایت این از

 وقههایو ازای  خالصههه شقشههقیه خطبههه در خههود خالفههت دوران اواخههر ؟ع؟علههی امیرالمههومنین. 4
 کنند: می یکر را آن از پس حواد  و خود با مردم بیعت چگونگی تا وبکراب خالفت تاریخی

َُُْمَْ َ ِْمْن  ِ
ل  َُْمَ ن َ

َ
ْأ َهما َْویع  ها َحى؛...ِْإن َ ِ ِْمَ ْ ور َ ط  قا ْ و   ٌ ا

 به نسبت من موقعیت دانست می قطعاً  خود که کرد تن به را خالفت جامه حالی در )ابوبکر(
 گردد. می آن دور به که است آسیاب به آسیاب محور موقعیت خالفت

یه ِبَرَعَلَْطخ  ص 
َ
ْأ و 
َ
ْْ]ظهمهْ[...ْأ اَخ ا ْیك  ،َْو َكِبیارا ِْفَیاُْ و  َرما ْی  ،َْو ِغیرا ِْفَیُْ وص َ یَُء،ْیِشی ا َعم 
؛ِْفَیُ ها ب َ ََقَْر ْیه  َ َ ِمٌ َْح ؤ  ْما
 گیهرم. یشههپ شهکیبایی آن( از بعهد و ابهام)سهقیفه پهر و ظلمهانیای  حادثه برابر در باید یا ...

 دیهدار تها را ایمهان بها انسهان و پیهر را سهال کهم و فرتهوت را بزرگسهال کهه کوبنهده بسای  حادثه
  برد. می فرو مشقت و رنج در پروردگارش

َخَْوَفُِتِهْ َْعَقَخَهُْ آللرْ]آِلَلَر[َْبع  َاُِْ َْحیُِتِهِْإذ  َتِقیها َ ْیس  َْبیَنُْها  ُ ر ْْ-...َْفیَُْعَاب ْمَُْتَشاط  َوَشخ َ
 َضرَعیُ؛

 خویشههتن از را آن سههلو و خالفههت انحههالل اش زنههدگی دوران در اول نفههر کههه ایههن بهها شههگفتا
 دو آن بگیهرد. دست به را خالفت زمام او از پس که بست دیگر شخصی به را آن خواست می
  کردند! تقسیم خود میان قاطعانه و سخت چه را خالفتهای  پستان تن

ْ ِْ ُِ  ْ ْ ِلْْ...َْفَصیَرَهَُْو ِْفَیَُْو ِعَثُرا ْ و  را ثا ْیك  َاُ،َْو َْمس ا شا ا َنَُء،ْی  َلهَْلش  ُ؛َحو  َ ِْمْن  ِلَذ را ْع 
رد( اول )نفر  و کرد می مجروت سخت راها  دل که داد قرار خشن طبعی در را زمامداری امر و مه

گوار خشونتی آن با تماس  شهد تفهویض زمامهداری منصهو خشهن طبعهی چنهان در داشت. نا
 آورد. دنبال به مداومهای  پوزش و  افتاد جریان به فراوانهای  لغزش که

ْ ِلَر ض  ْ ع  َْو ن  َْتَهو ا ،َْو   ُ ِِْشَ َْو ط  ب  ِِْبَ ُِ  ْ را َْوَعم  ُ ا
یِنْ ون َ ْ؛...ََْفا

 و جهاده از خهار  راههی و نهاآرام مرکبهی بهه ناهنجهار خالفهت چنهین در مهردم که خدا به سوگند
 گشتند. مبتال مستقیم خا در سیر جای به راه پهنای در حرکت و پذیری رنگ در سرعت

ِبیاِهْ
َ
ا [ْأ ْباینْ]َبنا َْقُما  َْمَعاها َتَهِفِه،َْو ع  ْما َنیِهَْبَیَْنِثیِهِهَْو ِْحض   ُ ِمَْنُِفا َق   ْ و  ثا ِِ ...ْ یلْ نَْقَُمَْثُ

ِبیِعْ َتَهْ وجُر َ َْنب  ٌِ ِب ِ
َمَهْ ْل  َْلض  ُِ وَنَْمَُلْ  َضما ْ؛ی 

 و شکم انباشتن مسیر در او )زندگی( برخاست. خالفت به جمو آن زا سومی شخص که آن تا
 و برخاسههتند پههدرش فرزنههدان او همههراه بههه پهلوهههایش. کشههیدن بههاال و بههود آن کههردن خههالی
 بهها را خههدا مههال خههورد مههی خوشههی احسههاس بهها را بهههاری طههراوت بههاهههای  علف کههه شههتر چونههان
 .(424 ،4جق: 4474 ،الحدید ابی ابنخوردند) می پر دهان
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 اشههاره سههقیفه فتنههه ثمههرات ازای  گوشههه بههه دیگههری خطابههه در ؟ع؟امیرالمههومنین حرههرت. 5
 کنند: می

ْ َ َكها  َْعَلْ و  ْ ت َ َْو ٌا با ْ وس ا ما ا َْغَُوْت  َقُِبَْو َع  ٌمَْعَلْ ْل  َْرَجَعَْق   َْرسا َوها ُا ِْإَذ َْقَبَضْ  َ َ ِئِجْ...َْح َل
َْهْ ِحِمَْو َْوَصها  َْغیاَرْ وار َ َسُِساِهَْو

َ
ْأ ِ َْرا  ِبَناَُءَْعا   ا  ْ و  َْنَقها ِتاِهَْو َ د َ َ َِ و ْ ِماجُرا

ا
اِذیْأ

اَبَ ْ و َ و ْ وس َ َااجُرا
یاَرهَْوْ َ و ِْ ْ حل  َْماُرا َرهَْقاخ  ِْ َْغم  َْضُِرب  ِ

 ٌ كا ْ َ  با ب 
َ
ْأ َْلِطیَئهَْو ِ

 ٌ كا ْ ِضِعِهَْمَعُِدنا ِْ َْغیِرَْم   ها َْفَبَن  
هِْما ان َ َرهَْعاَلْسا اك  یِ َْذَهها  ِْ ْ وس َ ِ هاخ  ِِ ْ ق  َفاُِ  ْما و 

َ
ْأ ِكا   یَُْر  ن 

ِْإیَلْ واخ ا َقِطاع 
ن  ْما َنِْما   َعاو  ْآِلِْفر    

( َبُی   ْ(؛1ْ،964:ْجمهُنما
 و بازگشتند خود جاهلی گذشته به گروهی برد)افسوس(که خود نزد را پیامبرش خدا که آن تا
 از و یوسهتندپ خهود منحهرف دوسهتان بهه و رسهیدند گمراههی بهه گوناگونهای  راه پیمودن با

 جهای در داده تغییهر را اسهالمی بنیهان و بودنهد شهده امهر آن بهه کهه بریدنهد منهانؤم بها دوستی
 در سهرانجام کهه شهدند جهو فتنهه ههر پناهگهاه و گنهاه و خطا هر کانون آنان نهادند. بنا دیگری

 یهدهبر همهه از یها درآمدند، فرعونیان آیین و روش به مستی و غفلت در و رفته فرو سرگردانی
 گسستند. دین با را خود پیوند یا و بستند دنیا به دل و

گر که شد سوال ؟ع؟علی امام از. 8  عهرب آیها داشهت، رشیدی و بالغ پسر فرزند ؟ص؟خدا رسول ا
  نه. داد: پاسخ ؟ع؟امام سارد؟ می او به را خود حکومت

ْ ْمَُْفَعه  ا  ٌ َع ْیف  ََْل  ِْ ن  ها ها تا َْتق  كَُن   ْ  ٌ َعرَْْ،َب ْ و  ِْ ن َ خ  م َ َ َرُْما َْ م  َكِرَه   َْعالْ،؟ص؟َبْ ها َْحَساَخت  ماَُْْْو
ِهِهْ َْفض  ِْم   ُا  ْ َْعلْ... تُها  ُ كَُنَْحی ْ ذ  ْما َع   َ َْ ج  ِتاِهَْْْو اَخَْم   َْبیِلاِهَْبع  ٌِ َْ ه  ِرَْع   م 

َ ِ ْ ل  ْْ،َصر  َْوا   َو
ئَُساه ِ یَعهِْ یَلْ ور  َْذ  ها َ ِْ ْس  َْجَعَه  

 ُ یش جَُر ْقا َْ ن َ مْ،ل اه َ ْسا اَرهَو م  ِ ْ ْل  َْو ِ ِْ یَلْ وِعاز 
اَخْْ،ُ  َْبع  َُ ََلاَُْعَباَخِتْ 

ْو ِحااخ ْ   ُ ماا ِتااِهْی   ْ ْ،َم   ت  َتااخ َ َْلر  ُْ َْْو هااَُْجااَذع ْعااَُدْقُِرعا اار ْ ْ،حُِفَرهِتااَُْو ااَُْبك  ْبُِزُلا ْْ،َو ُا َْفااَتَحْ  ثا َ
ْا اَخْ    َْبع  َوا   ََْتَ  َ فَُقاهَْو َخْ و  َْبع  َثَرت  َُ َحَْف لوا فا َمَصاهَعَهَیُْ و  خ  َ ْ ْل  اِخَْو اَ ْ ْ،ا  َِناُِْماَ َْْْفَحسا ی ا عا

 ُْ ا كَُنَْْسِ س  ِمْمُْ ِ َْثَبَ ْ ْ، ْل  َُْْو ِْمْن  َكثیر  ِبْ ه ا ُْ ْقا ب اَطِر ض  كَُنْما یِ ْمُْ ْْ،ِمَ ْ وخ  ل َْوا   ْقَُوا   َو
َكذ  كَُنْ ََْلُْ َْحق ٌ ها وَحِْ یلْ،َ ن َ تا فا َ ْ و  ِْته  َْنَسَب   لهِتاُْْثا َ قاآمِئَیَْْوْْ، رآِءْوا َمارآِءْ و  ا بیِرْ ْل  اِ َْتاخ  س  حا

م ْْ،ِِبُ ُِ َْنبَُههَْقا  
َخْ ون َ َخِْعن  ك َ

َ
یَ ْْ،َفَتأ ْ لار اولا ا َْوُْخا ْْ،َو ها ارا ك  ِْذ ٌَ ا َُْخَ ا   ِْم َ ا ا اُْحَن  ن َ ْْ،َفكا َْلَبا   َو
ْ ها ْْ،نُرا ها َْوِصیتا ها تا َقَطَعَْص   ْ ن  ْْ،َو  َ َْشِرَبَْْْح َْعَهینَُْو را ه  ْ وخ َ ٌَ َك َْمَضاِ ْْ،َ  َْْو قاُبا َح  ْ ْل  وَنَْو انا ِ  وس 

ْماَُْعیسا ،َْو اَر ا ْیع  ْل ا   َكثیاٌرِْم َ ْ
َ
َْنَشاأ ،َْو اَر ا ْیع  ا   َكثیاٌرِْم َ ْمَُتْ ِِْْْبُْفیَُْو َْوا   َ َواخا َنْ و  ْیكاوا َ ن 

ْ(؛411-44ْ،412ق:ْج9242) ب ْ ىبْ حلخیخ،ْكَُنْ
گر  و بهود متنفهر ؟ص؟دمحمه کهار از عرب کشتند. می را او داد، می انجام کردم می من آنچه جز ا

 زمهان همهان از آنهها ... ورزیهد مهی حسهادت بهود، کهرده عنایهت او بهه خداونهد آنچهه به نسبت
گههر کننههد. خههار  بیههتش اهههل دسههت از او، رحلههت از پههس را کههار تهها کوشههیدند حرههرت  کههه نبههود ا
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 حتهی دیهد، مهی خهود ترقهی نردبهان و داده قهرار خهویش سهلطه برایای  وسیله را او نام قریش
 انهدکی دنهد...ئیگرا مهی ارتهداد بهه و پرسهتیدند، نمهی را خهدا حررت آن رحلت از پس وزر یک
 اسهالم تا شد باعث این ناداری. از پس ثروت و گرسنگی از بعد سیری شد، آغاز فتوحات بعد
گهر حههال ههر بهه کههه چهرا گیهرد، جههای آنهان از بسهیاری قلههوب در دیهن و شهود عزیهز  نبههود، حهآ ا
 دادنهد. نسهبت والت و امهرا تهدبیر و فکهر بهه را فتوحات این آن از عدب شد. نمی چنان و چنین

 بهودیم کسانی از ما بردند. مردم یاد از را دیگریای  عده و کرده بزرگ راای  عده میان این در
 شهههد، قطههو فریههادش و یهههدئگرا خاموشههی بههه نهههورش شههده، سههارده فراموشهههی بههه یههادش کههه
 از بسههیاری گذشههت، منههوال همههین بهههها  سههال .اسههت بلعیههده را مهها زمانههه گههویی کههه چنههان آن

 فرزنهد شهرایا ایهن در برآمدنهد. بودنهد ناشهناخته که کسانی و مردند شده شناختههای  چهره
 بکند؟! توانست می چه پسر

 و فرامهوش یادشهان کهه باشد می تاریخ درهایی  جریان و افراد جویو جست در اجتماعی تاریخ 
 کهالم در اجمهال بهه کهه اسهت شهیعه گانهه دوازده ائمهه همهه ویژگی این است. شده قطو فریادشان

 گوید:  می؟مهع؟ائمه و؟ص؟ پیامبر زندگی مورد در سروش عبدالکریم باشد. می منعکس ؟ع؟علی
 اسههت؛ محهرز تهاریخی لحهاظ بهه اسهالم پیهامبر مثهل کسهی، یهک موجودیهت کهه طهوری آن ...

 چنهین کهه یابهد درمهی کنهد، مهی مراجعهه تهاریخی شهواهد بهه وقتهی نامسلمان و مسلمان یعنی
 ندارد. شکی کسی هیو است رفته دنیا از و گذاشته جای به خود از آثاری چنان و آمده کسی
 هههم اول امههام مههورد در نباشههد. یهها باشههد شههیعه نباشههد، یهها باشههد مسههلمان تههاریخی لحههاظ بههه

 طهههور همهههین ههههم صهههادق جعفهههر امهههام شهههیعیان، ششهههم امهههام مهههورد در اسهههت. طهههور همهههین
 .(5746 .)سروش،است..

 و اصهههحاب از محهههدودی تعهههداد بهههرای جهههز ؟مهع؟اطههههار ائمهههه الههههی هویهههت کهههه دانسهههت بایهههد
 شهیعه دوازدههم امهام زنهدگی تهاریخ مانهد. ناشهناخته اسهالمی جامعهه بقیه برای ایشان دوستداران

براسههاس  داشههت. قههرار دشههوارتری شههرایا در اجتمههاعی و سیاسههی دینههی، مختلههف دالیههل بههه نیههز
 زیهرا پرداخهت، گذشهته در شهده گهم صهداهای پژواک جویو جست به باید اجتماعی ریختا رسالت

ک ری صورت به   است. شده نگاشته قدرتمندان مراد به سنتی تاریخ حدا

یین ائمه با عباسی حکومت برخورد  ؟جع؟مهدی والدت هنگامه تا ؟مهع؟عسکر
 را ایشههان همههواره و ندنباشهه دور حکههومتش مقههر از شههیعه امامههانکههه  این بههرای عباسههی متوکههل

 بهه مدینهه از را بسهتگانش و ؟ع؟ههادی امهام تها داد دسهتور ق582 سهال در باشد داشته نظر تحت
 .(482: 4834 بیاورند)مسعودی، سامرا
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 آن فرزنههد پههی در امههام فههوت از بعههد و بههود بیمنههاک ؟ع؟عسههکری امههام فرزنههد از عباسههی معتمههد
 بازرسهی جههت ؟ع؟عسهکری حسهن امهام خانهه بهه کهه کهرد مهامور را قابلهه و مفتش گروهی حررت
گر تا بروند سرزده  .(482-487، 5تا: ج )کلینی، بی برسانند قتل به درنگ بی یافتند طفلی ا
 است: شده نقل چنین نیز ؟ع؟عسکری حسن امام وفات حواد  با رابطه در

بْشهرْأولْ ُْممخْأب َْمِرَضْْو ْوثماُِنْْه  معاْ میْ ْمَُتْْو،ْیمُئلْوْیسلْهسنْ ْلولْعی 
ْیو َنُْْل  َمْیْوهْو،ْه َلذكورْه وسنْ ْ وشهرْهذ ْم َْلَهو  َوَنْْوْمثٌُنْْوفُتهْ   ِفاَ ْْو،ْهسانْعشار ْ ْدا
ار َْْد ِرمهاُْما ْأبا هْهیفْی وذْ ی وب ْْبسا اَفْْوْرأىَْما   َناهَْله َ .ْهوخوواْ َلنَتَظارَْْ ب  ِ ْقاخْوكاَُنْْ حلاق 

ااى وااَخهْأل  َرهْوَْم   ااعوب،َْسااَتَرأم  ااِ ْْهوصا ْْو،ْ وَ ق  طُِنَْْطَهاا ْهِشااخ َ ااه  ْتااُِدهْو،ْوااهْ وزمااُِنْْسا ْ ْ ج 
ِثْ ِرهْع ْ وَبح  ْْشَُعَِْْلُْو،ْأم  َه ِْم   ِرَ ْْو،ْهیفْیه ْلمُمْهعی وشَْمذ  ْفهام،ْواهْ نلظُِرهمْم ْعا

ِهرْ ی هورْاَْعَرَفهْول،ُِْتهیحْ َْوَوَخهْظ  م  اَذْْوَْوفُِتهْبعخْ  ا ْبا ْعالْألا ْأىبُْمماخْأل  ْجعفرا ت یل 
ِسْجااا   یْأىبُْمماااخْوْوْ،ِتاااهَترَكْ لقاااُِلْح ِئهاااِه،ْوَْساااعىْ َْحاااب  شاااٌنَعْعااالْأصاااحُبهْْ ع 

ِلظُِرهمَْوَوَخهْو ْب ج ِدهْوْبُن  ِعِهم  ىْبُوق مْحاَْألاَُفهمْوْوْ، وقوِلْبِإمُمِلهَْقط  ر َدهمْأغ  ْ،شار 
ااىْأىبُْممااخْو ْعظیمااهَْْجاارىْعاالْیفه َ  ٌ اا كا ْوْ،بساابَ ْذواا ْ ْوْماا ْ علقااُل  س  خیااَْحااب  ْوهَت  ْخ 

ْو غیر  ْوَْتص  فُ   ِلخ  ْْ س   
ل  ْْ،ذا  ٌ ْمْنمْبطُئ َفِرْ وسهطُنا  .(9296ْ:663)مفیخ،ْوَلْیظ 

 حسهههن امهههام فرزنههد وقهههت خلیفههه؟ع؟ عسهههکری حسههن امهههام وفههات از بعهههد نقههل ایهههن براسههاس
 عقیهده زیهرا نمهود، می زیاد کوشش حررت آن امر به راجو و کرد می تعقیو شدیداً  را؟ع؟ عسکری
 آن انتظهههار در شههیعیان کهههه بههود معهههروف و کههرده پیهههدا شههیوع ؟جع؟مههههدی بههارهدر امامیهههه شههیعه
 امهام دسهتگیری منظهور بهه یهازدهم امهام شههادت از بعهد بالفاصله عباسی معتمد هستند. حررت
 کنیهزان و دسهتگیر امهام بزرگهوار همسهران جریهان، ایهن در بردنهد. یهورش ایشهان خانهه به دوازدهم
 یههورش، و توطئههه ایههن در مفیههد شههیخ گفتههه بههه داشههت. نقههش اماقههد ایههن در جعفههر شههدند. زنههدانی

 شدند. احترامی بی و تهدید زندان، دستگیری، فراوان،های  مصیبت دچار ؟ع؟امام بازماندگان
 گوید: می دوازدهم امام والدتدرباره  سروش عبدالکریم

 از شهماکهه  ینا جهز یعنی است. تاریک بسیار تاریخ رسید، می شما که دوازدهم امام به اما ...
 کهه کنیهد اثبهات تهاریخی شهواهد بها توانیهد نمهی باشهید، داشهته اعتقهاد چیهزی چنین به پیش
 چنهین مها شهده، غائهو کسی چنین زیسته، سال چند کسی چنین آمده، دنیا به کسی چنین
 بههوده خفهها در او حههاملگی اوالً  معتقدنههد: شههیعیان خههودکههه  این بههرای نههداریم. تههاریخی شههواهد
 کهه خواسهت مهی خداوند است، حامله که داد نمی نشان او شکم بوده حامله که او مادر یعنی

 ههم بعهد بهوده مخفهی مهردم دیهد از سال پنج آمده دنیا به که هم وقتی دارد نگه مخفی را او
 شهواهدی تهاریخی لحهاظ بهه توانیهد نمهی شهما را کسهی چنهین اسهت. شهده غائهو همیشهه که
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 .(5746 نبوده...)سروش، یا بوده دنیا این در اصال او که بگوید شما به که بدهید نشان

 نمایانههد. مههی دگماتیسههم گرفتههار و عجوالنههه را نظههر اظهههار ایههننگههاری  تاریخ بهها آشههنایی انههدک
 صهداهای به باید که است برآن فوکو میشل سخن به استناد با سخنی در سروشکه  آن تر عجیو

 و فوکهو سهخن رانهی پهیش با دیگر جایی در وی ساخت. آشکار را آنها و داد گوش تاریخ در شده گم
 از یکههی سههروش کههرد. بازیههابی و کشههید بیههرون تههاریخ از را مظلههوم افکههار بایههد کههه اسههت آن بههر ارکههون

 کهامالً  اشهاعره توسها کهه دانهد می معتزلهه افکهار را تهاریخ در شهده گهم مظلهوم های اندیشهه مصهادیآ
 از اطهالع کسهو کهه رفهت پهیش ای گونهه بهه اعرهاشه توسا معتزله آثار محو گرفت. قرار تهدید مورد
 اسهت. مانهده برجها ایشهان عقایهد بهر نویسهی ردیه در اشاعره های قول نقل طریآ از تنها معتزله آراء

 کتههو قههدیمی های نسههخه کههردن پیههدا در آلمههان دانشههگاهی محققههان تههالش بههه ادامههه در سههروش
 .(5743 سروش،کند) می اشاره دارد، ساله هزار قدمت که یمن در معتزله
 دو میههان سههکوت ماننهد بههه تهاریخیهههای  خالء ازای  بینانهه واقههو ارائهه تههاریخ، علهم هنههر واقهو در
 فعاالنهه حرهور یا گذشته صدای بازگرداندن دیگر عبارت به است. خشکی به برخورد در دریا موج
 .(57-8: 4832 علمداری، است)معینی غایو امر

 قههدرت و دیهن بههاب در سهروش نوظهههور نظریهه در ارینگه تههاریخ از کهافی اطههالع و تخصهص عهدم
 دینهی پلورالیسهم و بسا و قبض تئوریبراساس  نظریه این ناقدین دهد. می نشان را خود بیشتر
 درسهت بایهد وی روایهت چهرا و کنهد نمهی بهاز دیگهرهای  نظریه برای را راه وی چرا که برآنند سروش
 یکهدیگر بها جنگهی البته داند، می تفسیرها وها  روایت جنگ را تاریخ پاسخ، در سروش دکتر باشد؟

 کههه اسههت بههرآن و کنههد مههی نفههی را تههاریخ در حقیقههت دیههدگاه، همههین بهها سههروش امههر. واقههو بهها نههه و
 عبهارت به یا واقو امر روایتی هیو او نظر از پذیرفت! حقیقت عنوان به را رحمانی اسالم توان نمی

 اصههل عنههوان بههه چیههزی اسههت مههدعی بیههان ایههن بهها وی نههدارد. بههر در را تههاریخی حقیقههت صههحیح،
  (5754 سروش، ندارد!) وجود آن تاریخی حقیقت یا اسالم

 زنهدگی مهورد در خهویش پذیرفتهه تهاریخی مسهلمات همهان انکهار بهه تنهها نه نظر این با سروش
 علهم سهندیت انکهار وارد بلکهه است، پرداخته ؟مهع؟صادق امام تا نخستین؟مهع؟ ائمه و؟ص؟ پیامبر
    شود. می ختاری

 اقتهدارگرایی چهون الفهاظی اطهالق کهه اسهت بهرآن سهروش دکتهر بها گوو گفت در شناسی تاریخ فرد
 تهاریخ شناس، تاریخ این نظر از است. تاریخیهای  روایت از نادرست گزینش از ناشی پیامبر برای
 نشگزی خود، اهداف جهت در عباسی و امویهای  قدرت چگونه که دهد می نشان سنت و سیره
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 عباسههان و امویههان اختیههار در فقهها سههیره امهها انههد، کههرده دنبههال را تههاریخ در رانههی پههس و رانههی پههیش و
 شههناس، تههاریخ ایههن نظههر از اسههت. آمههده نیههز دیگههری مطالههو حههدیث و قههرآن در بلکههه اسههت، نبههوده
 قهدرتهای  دسهتگاه اسهتفاده مهوردهها  دوره ایهن تهواریخ در؟ص؟ پیهامبرههای  جنگ بهر فراوان تکیه

 ایههن اسههت. داشههته وجههود هههم روایههت در صههدایی چنههد البتههه اسههت. بههوده خههود نبردهههای رایبهه
 در تخصهص بها دیگهر عبهارت بهه و جانبهه همهه مطالعات با باید که است آن بر تلویحاً  شناس تاریخ
 باشد. شده مراعات آن در امر جوانو همه که داد سامان و سر گزینشی تاریخ،

 در هشهام ابهن توسها اسهرائیلیات نقهل دلیهل به انس بن لکما که است آن بر پاسخ در سروش
 ابههن وی؛ اسههت! وی کننههدگان تحسههین جههزو شههافعی امهها اسههت، خوانههده دجههال را او خههود، سههیره
 بهه بزرگهی حهآ کهه دانهد مهی فهردی را؟ص؟ اسهالم پیهامبر توسها قریظهه بنهی عهام قتهل ناقهل هشام،
 کههه اسههت آن بههر سههروش بههه دوبههاره ریتههذک در شههده یههاد شههناس تههاریخ دارد! نویسههان سههیره گههردن

 رویکههرد نقههد ایههن بهه سههروش جههواب نمایههد. کامهل اعتمههاد متههون بههه کهه اسههت کسههی مههورخ بهدترین
 حهدودی تها و غالهو قهول نقهل بهه تکیه همانا که گیرد می خود به را حدیث اهل حنابله متعصبانه

ک ریت رای نفو به  اخبهار و حدیث سمج و جدی ناقد عنوان به وی که است حالی در این است! ا
 تهاریخی منقهوالت از برخی کردن برجسته با خویش نظر نشاندن کرسی به برای جا این در اسالمی

 ایههن اسههت، آمههده« اقاتههل ان امههرت» کشههتار حههد تهها؟ص؟ پیههامبر بههرای اقتههدارگرایی وصههف آن در کههه
 صهحات از صهحیح پهنج در کهه دلیهل ایهن به هم آن داند، می صحیح حداقل یا و متواتر را منقوالت

 (5754 است!)سروش، آمده سته
 تههاریخی،هههای  گزارش رانههی پههس و رانههی پههیش و دیگههران سههخنان از جههویی کههام بهها خههام آراء ایههن
 مهیالد بها رابطهه در امها دههد. مهی نشهان« قدرت و دین» نظریه ارائه در را مطلوب به مصادره نوعی
 مختلههف قههرون درسههنی مههذهو  خینمههورهههای  کتاب از فهرسههتی ارائههه بههه تنههها ؟جع؟زمههان امههام

  است: کافی تاریخ در غیرمتخصصان ادعای رد برای فهرست همین. شود می بسنده اسالمی
 ؛الذهو مروج درق( 846ی )متوفایمسعودی عل بن نیحس بنی عل_ 

 ؛الجامو البستان درق( 242 اصفهانی)متوفای عمادالدین_ 

 ؛البلدان ممعج درق( 656ی )متوفایحمو اهلل عبد بن اقوت_ ی

 ؛خیالتاری ف الکامل درق( 687ی)متوفایالجزر ریاالث ابن عزالدین_ 

 ؛الزمان أبناء انباء و انیاْلع اتیوف درق( 634ی خلکان)متوفا ابن نیالد شمس_ 
 ؛البشر أخباری ف المختصر درق( 285 ابوالفداء)متوفای عمادالدین_ 
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 اعههالم سههیر و االسههالم تههاریخ عبههر،ال درق( 243 یهبی)متوفههای احمههد محمههدبن الههدین شههمس_ 
 ؛النبالء

 ؛الوردی ابن تاریخ درق(  244ی )متوفایالورد ابن نیالد نیز_ 

 ؛بالوفیات الوافی درق(  264ی )متوفایالصفد نیالد صالت_ 

 ؛خلدون ابن تاریخ درق( 373ی خلدون)متوفا ابن عبدالرحمن_ 

 ؛االرب نهایه و الجمان قالئد درق( 354ی )متوفایقلقشندی عل احمدبن_ 
 ؛المیزان لسان درق( 325ی )متوفایالشافعی العسقالن حجر ابن_ 

 ؛عشر االثنی االئمه درق( 428ی طولون)متوفا محمدبن نیالد شمس_ 

 ؛الدول أخبار در ق(4744ی )متوفایحنفی قرمان وسفی أحمدبن_ 

 ؛ذهوال شذرات در ق(4734ی )متوفایالحنبل العماد ابن فالتی اب نیالد شهاب_ 

 ؛العوالی النجوم سما در ق(4444ی )متوفایمکی عصام حسین بن عبدالمل _ 

 ؛اْلشراف بحو اْلتحاف درق( 4425ی )متوفایالشافعی الشبراو عبداهلل_ 

کلی)متوفای خیرالدین_  ر   ،؟جع؟عصهر ولهی حرهرت تحقیقاتی سسهؤاالعالم)م در ق(4447 الز 
4844). 

برد  یختار علم در جمعی حافظه مفهوم کار
کسهههفورد دانشهههگاه دکتهههرای التحصهههیل فهههار  دانشهههگاه، و حهههوزه اسهههتاد طباطبهههایی مدرسهههی  و آ

 تهاریخ،  نگاران  فلسفه که است آن بر (4477 فقه، امریکا)ویکی پرینستون دانشگاه کرسی دار عهده
 حافظههه ایههن ایشههان نظههر از برنههد. مههی کههاره بهه خههود تههاریخیهههای  نگرش را  جهههمعی حافظههه مفهههوم
: 4833 طباطبههایی، است)مدرسههی  اجتمههاعی  اسههاس بی شههایعات  از   تههاریخی حقههایآ ییههزتم مهههالک
83-84). 

 ؟جع؟دوازدهم امام والدت انکار به تکامل فرایند در مکتب کتاب لفؤم پاسخ
 روشههنفکری مههدعیان از یکههی سههوی از کههه خههود کتههاب مطالههو از دفههاع در طباطبههایی مدرسههی

 ترجمههه کههه اسههت بههرآن گرفتههه قههرار ؟جع؟مهههدی  حرههرت وجههود در تشههکیک مستمسههک دینههی،
 چنهین انگلیسهی مهتن در و نبوده مستقل اثری تکامل فرایند در مکتو عنوان با وی کتاب فارسی
 .(همانندارد) وجود وی کتاب از تلقی
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یخ،  فلسفه   دوازدهم امام والدت موضوع و  اجـتماعی حافظه تار
 پیچیهده لهئمسه امامت که است برآن وی ابکت از سوءاستفاده به پاسخ در طباطبایی مدرسی

 داشههتن پهها بهر بعههد دو آن از یکهی باشههد. مهی نبههوت ابعهاد از بعههد دو اسهتمرار بلکههه نیسهت، سههری یها و
یهم( مشهعل مهههم )و الهههی مههعارف و کهههتاب تبیهین دیگههری و ههدایت)ویزک   الحکمههه( و  الکتهاب  یعل 
کههانی اسههت.  و کهههرده دور  آنهههان  از را ها پلیههدی خداونههد ،قههرآن نههص   بههه کههه؟ص؟ پیههامبر خانههدان از پا
ر را ایشان  است. ساخته و خواسته مطه 
 تهاریخ جمعهی حافظهه مفههوم در متهواتر، نقهلبراساس  را مشهور و استوار خا این ادامه در وی

  داند: ؟جع؟ میموعود مهدی تا
کان این رشته ...  تههخلوا ال )بههلی شد  ههدنخوا  گسسهته هرگهز و یافتهه اسهتمرار تهاریخ  پایان تا پا

ههه هلل قههائم مهههن االرض هها بحج  هها و مشهههورا ظههاهرا ام   و اهلل حجههج تبطههل لههئال مغمههورا  خائفهها  ام 
ناتههه(. کهههان ایهههن حقانیههت و نههام بی   وجههود کههه  اسههت  شههده ثابههت بههراهین و  بینههات همههان بههه پا
 بههه آنههان از بسهیاری  کههه  کسهانی متههواتر نهههقل راه از یههعنی سهههلف،  پیهامبران حقانیههت و تهاریخی
 غیرمسهتقیم  یهها  مههستقیم سهودی مهاجرا آن در خهود ، خارجی  شواهد و  قرائن و تاریخ  شهادت
 خوانند مههی  جههمعی حافظهه را آن تهاریخ  نگاران فلسفه امروز که است راه همان این نداشتند.

گر . نددان می  اجتماعی  اساس بی شایعات  از   تاریخی حقائآ تمییز مهالک و  مبنها ایهن درستی ا
یهت و ابراهیمهی ادیههان بههنیاد گههیرد،  قهرار  تردید مورد   جمعهی حافظهه اعتبهار و تهاریخ دانهش  کل 
ه انهسانی، نوع گهر مها سهخن  مهورد  در تر، سهاده عبهارت بهه . شهد خواهد ویران بهالمر   پیهامبری ا

 بهه  ؟جع؟مههدی حرهرت حرهور و وجهود تها بعهد مههراحل تههمام شهود، ثابهت  سهلف   پیامبران
گهر و است  ثابت  قطعی استدالل   تمهام شهود تردیهد  ؟جع؟مههدی   حررت  حرور و وجهود در ا
 مههیانه از کم دست گهرفت... خهواهد قرار تردید مورد  پیامبر  اولین پیامبری تها پیهشین  مهراحل
ک ریت )یعنیسنت اهل کهه  روایاتی دوم، قهرن  بعهد( ادوار در و عههد آن  در  مهسلمانان عظیم ا
 آن در کردنهد، می نقهل دوازده( عهدد در امامان شمار انحصار و موضوع)مهدی دو هر این در
گر که بهود وسهعت و ک رت از حد  مههصداقی اسههالم، در مههتواتر نههقل و تهاریخی  جمعهی حافظه ا
گر حتی بود. مورد دو ههمین در داشت، مهی ثقلین  حدیث جهز  کههثرت بههدین ها نقل آن شمار ا
ک ریتههی کههه پههذیرفت نمی انهههسانی خهههرد نهههبود، وسهههعت و  و  رقابههت  رغههم بههه مقتههدر و بههزرگ  ا

 ایهن که ام داده نشان جا آن در کند. جعل دروغی خود زیان و  ضعیف  اقلیت سود به دشمنی
  تدس  به و مانده جا به قرن آن دوم نیمه از کهسنت  اهل حهدیثی جوامو از برخی در  روایات

 .(84-83: 4833 طباطبایی، است)مدرسی ثبت رسیده ما

 متهواتر، نقهل بها آن دادن ارتبهاط و تاریخ جمعی حافظه مفهوم از استفاده با طباطبایی مدرسی
 از کنهد. مهی رد صراحت با را شیعه دوازدهم امام میالد منکران و دینی روشنفکری مدعیان ادعای
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گههر وی نظههر  حرههرت حرههور و وجههود تهها بعههد مهههراحل تهههمام شههود، ابههتث  پیشههین   انبیههاء پیههامبری ا
گهههر دیگههر، سههوی از اسههت.  ثابههت  قطعههی اسههتدالل بههه ؟جع؟ مهههدی    حرههرت  حرههور و وجهههود در ا
 خههواهد تردیهد مهورد؟ص؟  پیهامبر  اولهین نبهوت تهها پیههشین  مههراحل  تمهام شهود، تردیهد ؟جع؟مهدی
 و یابههد مههی تسههری وقههایو ازای  زنجیههره هبهه کههه اسههت تههاریخی مطالعههات منطقههی نتیجههه ایههن بههود.
    گذارد. می نمایش به را تاریخی حقایآ ازای  گستره

 گیری نتیجه
 مهیالد انکهار بررسهی به تاریخی جمعی حافظه و نوین اجتماعی تاریخ دستاوردهای به توجه با
 یو پیههروان و زمانههه دینههی روشههنفکری پیشههران سههروش عبههدالکریم توسهها امامیههه دوازدهههم امههام

 اقهدامی امامیهه، شهیعه دوازدههم امهام مهیالد انکهار در صهریح اظههارنظر اسهاس، ایهن بهر پرداختیم.
 زوایهای کشهیدن میهان به نوین اجتماعی تاریخ رسالت است. شکست به محکوم و غیرتخصصی

 همان متواتر نهقل دیگر طرف از است. نگاری تاریخ در کارالیلی دیدگاه بردن بین از و تاریخ تاریک
 حقهایآ تمییهز مههالک و خوانند مههی  جههمعی حافظهه را آن تاریخ  نگاران فلسفه امروزه که است هیرا

گر دانند. می  اجتماعی  اساس بی شایعات  از   تاریخی  بهنیاد گهیرد،  قرار  تردید مورد مبنا این درستی ا
یت و ابراهیمی ادیهان  ویهران کلهی صهورت بهه انههسانی، نهوع  جمعی حافظه اعتبار و تاریخ دانش  کل 
 حافظه و متواترات نوع همین از دوازده عدد در امامان شمار انحصار و ؟جع؟مهدی  شد. خواهد
 باشند. می مسلمین تاریخی جمعی

 منابع
 ، قم: مکتبة آیة اهلل المرعشی نجفی.شرح نه  البالغهق(، 4474ابن ابی الحدید) .4

، الدین بلخی و ا اوالعال ماودودی و نقاد آن لمهدویت نوعی از دیدگاه جالش(، 4842اصفهانی، زهرا) .5
کارشناسی، دانشگاه غیر انتفاعی قرآن و حدیث. پایان  نامه 

 ، تهران: جهان آرا.پیفوزی لتمی در لکومت جهانیتا(،  بازرگان، مهدی)بی .8
کید  ر  نقد دیدگاه روشنقکران شیعی معاصر درباره ویژگیش(، 4477پز، زهرا) پنبه .4 های امام مهدی با تا

 ، تهران: موعود.آیات و روایات
نامه مطالعااات  اصاال، «های تههاریخ معاصههر تههاملی در نظریههه»ش(، 4834تقههوی، سیدمصههطفی) .2

 .44-42، شماره تاریخی
 ، قم: انصاریان.منابع تاریخ اسالمش(، 4826جعفریان، رسول) .6
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مهههه نا ، پایانپژوهی نقاااد و  فرسااای دیااادگاه رشیدرۀاااا در لاااوز  مهااادویتش(، 4844جاللهههی، زههههرا) .2
 ارشد، دانشگاه اصول دین. کارشناسی

، «المنااار و المیاانان»تللیاال مباانی کالماای اعتقااد بااه مهادویت درش(، 4844حسهینی بیههواره، میراسهد) .3
کارشناسی پایان  ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. نامه 

ات اجتمااعی مطالعا، «مطالعات فرهنگهی و مطالعهات حافظهه»ش(، 4847یکائی، محمدسعید) .4
 (.8/)2، شماره ایران

 ، تهران: امیرکبیر.تاریخ در ترازوش(، 4834کوب، عبدالحسین) زرین .47
کتبر  45سروش، عبدالکریم) .44 ، تلگرام رسمی 93دارانه مدرن جلنه  سخنرانی سلوک دین(، 5743ا

 .DrSoroush@دکتر عبدالکریم سروش، 
یااا ی تل»گقترااو (، 5754فوریههه  44سههروش، عبههدالکریم) .45 ، «لیلاای نقاادهای ن فیااه دیاان و قاادرتارز

 .DrSoroush@تلگرام رسمی دکتر عبدالکریم سروش، 
، دانشهههگاه جهههر  واشهههنگتن ساااخنرانی اقباااال و مهااادویت(، 5746مهههی 54سهههروش، عبهههدالکریم) .48

 .DrSoroush@امریکا، تلگرام رسمی دکتر عبدالکریم سروش، 
م مهههدی در تشههیو دوازده بررسههی و نقههد مقالههه مفهههو»ش(، 4842اهلل) شهاکری زواردهههی، روت .44

 (.22)46، شمارهنامه انت ار موعود اصل، «المعارف ایرانیکا امامی از دائر 
 ، تهران: حسینیه ارشاد.های آشنا با مخاطبش(، 4826شریعتی، علی) .42
تههاریخ معاصههر ایههران در »ش(، 4845عبههاداللهی چنههذانآ، حمیههد؛ یههزدان عاشههوری، فاطمههه) .46

 (.5، )57، دوره شناختی مطالعات جامعه، «بین قومیای  حافظه جمعی ایرانیان مطالعه
نقهههد و بررسهههی مقالهههه مههههدی در »ش(، 4842فهیمهههی اصهههفهانی، سهههیدمحمد و همکهههاران) .42

کید بر منابو اهل دائر   .42(5، شماره )نامه مشفی موعود اصل، «سنت المعارف بریتانیکا با تا
کههالم اسههالمی»ش(، 4834کریمههی، حسههین) .43 ، هااای النااقی کالماای شپژوه، «جایگههاه امامههت در 

 .54شماره 
، «گذارانه یهههابی تهههأملی سیاسهههت حافظهههه جمعهههی و فراینهههد هویت»ش(، 4845کریمهههی، علهههی) .44

 .24(5،  شماره )44، دوره نامه مطالعات ملی اصل
،  ترجمه و شرح: سیدجواد مصطفوی، تهران: اصول الکاایتا(،  کلینی، محمدبن یعقوب)بی .57

 بیت. دفتر نشر فرهنگ اهل
ههای تههاریخی و حافظهه جمعههی  روایت»ش(، 4843الههه؛ خوانسههاری فهرد، فهیمههه) کهوالیی،  .54
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، نامه علمای سیاسات جهاانی اصال، «های قومی در قفقاز جنوبی خلآ هویت یا تشدید درگیری
 .54شماره 

کتاااب ماااه ، «ها ای بههدفهمی یادداشههتی دربههاره پههاره»ش(، 4833مدرسههی طباطبههایی، حسههین) .55
 .45/445، شماره دین

، مرکههز تحقیقههات اااانار جغراایااای جهااان اسااالم نرمش(، 4477اطبههایی، سیدحسههین)مدرسههی طب .58
 .wikifeqh.irکامایوتری علوم اسالمی: 

 ، قم: انصاریان.اثبات الوصیهش(، 4834مسعودی، علی بن حسین) .54

، «درآمهدی بهر مطالعهه پدیدارشهناختی تهاریخ ایهران»ش(، 4832معینی علمداری، جههانگیر) .52
 .86(/4ماره)، شنشفیه مطالعات ملی

ساانت بااه تولااد ل اارت  اعتااراف علمااای اهلش(، 4844عصههر) موسسههه تحقیقههاتی حرههرت ولی .56
 .www.valiasr-aj.com، مهدی؟جع؟

، «تهاریخ اجتمهاعی: رویکهردی نهوین بهه مطالعهات تهاریخی»ش(، 4836پور، ابهراهیم) موسهی .52
 .8/5، شماره نامه تاریخ و تمدن اسالمی اصل

، مصههحح: االرشاااد ااای معراااه لجاا  اهلل علاای العبااادق(، 4448)نعمههان ، محمههدبن محمههدمفیههد .53
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