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 اسالم صدر تحليلي تاريخ تاريخ كتاب بر نقدي

 مطهریحمیدرضا 

 مقدمه

 مقطع   در دانشگاه تحصيلي مختلف هاي رشته عمومي دروس از يكي عنوان به اسالم تاريخ درس كه آنجا از

 را متعوني  دانشگاهها در رهبري معظم مقام نمايندگي نهاد درسي متون تدوين شده، گرفته نظر در كارشناسي

 امعا . اسعت  تقدير خور در جهت اين از كه كرده تدوين اسالم تاريخ جمله از اسالمي معارف هاي درس براي

 ايرادهاي و ها كاستي كه باشيم داشته توجه بايد شده تدوين دروس اين براي كه كتابهايي محاسن پذيرفتن با

 .ميگردد طرف بر هايش كمبود و شده كمتر بررسي و نقد با اي انديشه و نوشته هر بر احتمالي

 و شده معرفي دانشجويان از زيادي شمار درسي متن عنوان به «اسالم صدر تحليلي تاريخ» كتاب كه جا آن از

 هعاي  كاستي رف  در تواند مي آن بررسي و نقد است، دانشجويان از بسياري تاريخي اطالعات منب  ترين مهم

 .باشد مؤثر بهتر متني تدوين و آن

 سعنجي  نيعاز  اسعاس  بعر  و اسالمي معارف دروس هاي فصل سر با مطابق ناشر گفته به كه كتاب اين مطالب

 .است گرديده تنظيم فصل هفت و مقدمه يك در شده نگاشته

 نگعاري  وتعاريخ  تعاريخ  فلسعفه  و تاريخ علميت درباره مطالبي تاريخ مقدماتي مباحث عنوان با اول فصل در

 بعه  اي اشعاره  بعثعت،  آسعتانه  در جهان عنوان با دوم فصل در. است كرده مطرح را شناسي شرق و مسلمانان

 .دارد اسالم ظهور از پيش روم و ايران جزيرهالعرب، اوضاع

 در مطعالبي  سوم فصل در كه ترتيب اين به داده، اختصاص( ص)اسالم پيامبر تاريخ به را وچهارم سوم فصل

 .است كرده ارائه را( ص) پيامبر رحلت تا هجرت از چهارم فصل ودر پيامبر( ص)هجرت تا والدت باره

 امعام  حكومت به نگاهي عنوان با ششم فصل ودر كرده بررسي را پيامبر از پس خليفه سه دوران پنجم فصل

 عصعر  در( ع) علعي  امام به هم اي اشاره البته پرداخته( ع) علي امام حكومت دوران به ،(ع)ابيطالب ابن علي

 .دارد خلفا و پيامبر
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 .است داده اختصاص( ع) حسين امام و( ع) حسن امام به را هفتم فصل

 و بعرده  آن از فراوانعي  بهعره  خعود  سعطور  اين نگارنده شود مي يادآور كتاب اين درباره مطالبي ارائه از پيش

 هعاي  كاسعتي  رفع   منظعور  بعه  نكتعه  چنعد  ذكر وتنها نبوده مذكور كتاب رد و نفي معني به مطالب اين تقديم

 .است آن بهبود و احتمالي

 .شود مي ارائه محتوايي و( شكلي)ساختاری بخش دو در مذكور كتاب نقد و ارزيابي

 شكلي و ساختاري. الف

  مطالب ارائه در تاخر و تقدم. 1.الف

 ترتيعب  هعم  است، مطالب ارائه در ترتيب رعايت داشت توجه آن به بايد ها نگارش در كه مهمي بسيار نكته

 البتعه  و گرفتعه  قعرار  غفلعت  معورد  كتعاب  اين در گاهي نكته دو اين تاريخي؛ و زماني ترتيب هم و مفهومي

 .دهد مي نشان را خود بيشتر زماني ترتيب نشدن رعايت

 :مفهومي ترتيب. 1.1.الف

 .باشد مفيد آن بهتر فهم در مطالب برخي جابجايي رسد مي نظر به

 ومنعاب   اسالم تاريخ شناسي آسيب» بر بايد را (1« )اسالمي ارزشهاي بر تكيه با نگاري تاريخ قواعد و اصول»

 «آن بعه  مسعلمانان  اهتمعام  و نگاري تاريخ» عنوان ذيل شده ارائه مطالب از بعد را آن و داشت مقدم (2) «آن

 .آورد

 تعاريخ  دربعاره  مهمعي  مطلب آنكه نخست است اشكال داراي جهت دو از (3« )آن مفهوم و جاهليت تاريخ»

 هنگعام  يعا  و (4) العرب جزيره بحث ابتداي در بايد را بحث اين همه آنكه ديگر و است نشده ارائه جاهليت

 .آورد مي( 5) العرب جزيره سياسي وضعيت از بحث

 صعدر  از وقعايعي  نيعز  و آن به راج  مطالبي بيان از بعد «منافقان و نفاق جريان» عنوان ذيل و نفاق بحث در

 كعه  حعالي  در( 6) .«بيمعار  منعافق  و است رواني بيماري نوعي نفاق» گويد مي و پرداخته آن تعريف به اسالم

 .شد مي ارائه نفاق بحث ابتداي در تعريف اين بود الزم
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 :زماني ترتيب. 2. 1.الف

 آنهعا  از برخي است ممكن چه اگر شود مي ديده كتاب اين مختلف جاهاي در تاريخي ترتيب نشدن رعايت

 مثعال  عنعوان  بعه . شوند ذكر خود جاي در است بهتر و بوده رف  قابل آنها از بسياري اما باشد ناپذير اجتناب

 آن حديبيعه  صعلح  همان يا مبين فتح به و برگشته عقب به مباهله جريان و كشورها سران دعوت بيان از پس

 (7).است كرده اشاره مكه فتح كنار در هم

 معرفعي  را آنهعا  كعارگزاران  و برگشته دوران همان به خلفا كارگزاران عنوان با مجدداً خلفا دوران بيان از بعد

 به هم را خلفا كارگزاران كه ويژه به آورد مي خلفا دوران از بحث هنگام را مطلب اين بود وبهتر (8) كند مي

 .است كرده بيان تفكيك

 عنعوان  ذيعل  و بععد  صعفحه  در بعود  بهتر آورده، 202 صفحه در كه را( ع) علي امام با عقبه بن وليد گفتگوي

 معاويعه  معرفعي  بعه  225 صعفحه  يعك  شعماره  پعاورقي  در. آورد معي  «(ع) علي حكومت از ناخشنودي علل»

 .داد مي انجام را كار اين بايد آن از پيش كه حالي در پردازد  مي

 :آنها ذيل مطالب با ها عنوان نداشتن تناسب. 2.الف

 را خعود  كتعاب  مختلعف  جاهعاي  در كه است متن و عنوان بين ارتباط نشدن رعايت كتاب ايرادهاي از يكي

 .دهد مي نشان

 .شود مي ديده كتاب در شكل چند به مشكل اين

 :نامناسب بندي تقسيم. 1. 2.الف

 كه سوم فصل در چنانكه اند نشده مشخص كتاب هاي فصل از بعضي در فرعي و اصلي عناوين كه طوري به

 از كتعاب  ديگعر  هاي قسمت در نيست، معلوم فرعي و اصلي عناوين پردازد مي مكه در( ص) پيامبر زندگي به

 .شود مي ديده مشكل اين نيز ديگر هاي فصل از هايي قسمت و هفتم فصل جمله
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 : عنوان يك قالب در و هم كنار در متعدد مطالب ارائه. 2.2 الف

 داراي جهعت  دو از كعه  «تعاريخ  فايعده  و اعتبار علميت،» است آورده چنين را مطلب عنوان 11 صفحه در -

 و.شعوند  تبيعين  جداگانعه  اسعت  الزم و هستند هم از جدا مقوله سه واژه، سه اين آنكه نخست: است اشكال

 و شعده  ارائعه  آميختعه  هعم  بعه  و مخلوط مطالب كه شده باعث كافي مجال نداشتن يا دقت عدم كه آن ديگر

 .ميشود سردرگمي باعث ندارند مطالب اين از زيادي اطالعات كه كساني براي

 ذيعل  تعوان  مي را تاريخ محرك عوامل و سنن چه اگر «آن محرك عوامل و سنن تاريخ، فلسفه» 22 صفحه -

 بعه  و مشعخص  عناوين با و گرفته صورت مناسب تفكيك آنها بين است الزم اما قرارداد تاريخ فلسفه عنوان

 .شوند تبين و آورده هم از جدا صورت

 : محتوا با عنوان ارتباطي بي. 3. 2. الف

 عنعوان  ذيعل  اول فصعل  در جملعه  شود؛از نمي ديده ارتباطي ها آن ذيل مطالب و عناوين بين موارد برخي در

 بحعث  بعه  ادامه در و پرداخته شناسي واژه به ناقص صورت به هم آن سطر دو تنها (1) «تاريخ شناسي واژه»

 .است كرده نقل باره دراين را مطالبي و پرداخته آن تعريف و تاريخ چيستي

 كليعد  اين آمده كه مطالبي «جواني و نوجواني در( ص) محمد شخصيت كليد» عنوان ذيل (10) دوم فصل در

 .است آورده مستقل شكل به را جواني عنوان مطلب اين از بعد ادامه در آنكه ضمن دهد نمي نشان را

 پعن   در را موضوعاتي «صالحان به حكومت بازگشت هدف و( ع) حسين امام» عنوان با (11) پاياني فصل در

 و موضعوعات  دارد قصعد  محتعرم  نويسعنده  رسد مي نظر به چه اگر. ندارد عنوان به ربطي كه كرده ارائه سطر

 ماننعد  بعدي عناوين سپس و آن ذيل مطالب و عنوان در دقت اما كند ارائه تحليل و بررسي براي را عناويني

 چعون  كند مي رد را نكته اين بعدي عناوين و «معاويه دوران در قيام موان » ،«نهضت از پيش( ع) حسين امام»

 قعرار  فعوق  عنعوان  ذيعل  عنعاوين  ايعن  از برخي همچنين و اند نيامده آن مجموعه زير عنوان به بعدي عناوين

 .اند نگرفته

 ها پاورقي. 3. الف

 .كرد بندي دسته محور چند در توان مي را آن كه است اشكال دچار جهت چند از كتاب هاي پاورقي
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 و نويسنده نام ذكر جاي به كه اي گونه به مناب ، به ارجاع و دهي آدرس در استاندارد روش نكردن رعايت.1

 جانب از دهي آدرس شيوه اين است ممكن البته است آورده را نويسنده نام بعد كتاب نام ابتدا كتاب نام بعد

 تنهعا  گعاه  و كرده بسنده كتاب نام به تنها گاهي كه اين آن و است وارد ها پاورقي بر ديگر ايراد اما باشد ناشر

 و داده ارجعاع  اسالم تاريخ مناب  كتاب به 33 صفحه پاورقي در مثال عنوان به.است كرده ذكر را نويسنده نام

 آورده نويسعنده  نعام  بدون ديگر بار و نويسنده نام همراه يكبار بعد صفحه در اما كرده اشاره كتاب نام به تنها

 .است آمده نويسنده نام همراه 37 صفحه در و نويسنده نام بدون «الذهب مروج» 34 صفحه در همچنين اند،

 جهعت  از كعه  افزارهعايي  نعرم  و المعارف دائره به ارجاع حتي و منب  غير پژوهشي آثار و ها كتاب به ارجاع. 2

 .هستند الزم اعتبار فاقد تاريخي

 3 شعماره  پعاورقي  در كه آياتي مثال عنوان به است؛ اندك بسيار متن با پاورقي ارتباط ها پاورقي بعضي در. 3

 زنعده  درباره متن. ندارد متن به ربطي اما است دختران ويژه به فرزندان كشتن درباره چه اگر آمده 53 صفحه

 .دارد اشاره آنها كشتن به تنها پاورقي آيات كه حالي در است دختران كردن گور به

 ها آن حذف بلكه نيست الزم تنها نه كه است آمده ها پاورقي در كتاب سراسر در فراوان عربي هاي عبارت. 4

 .است تر مناسب

 از را تعاريخ  تعريعف  هفعت  سعطر  17 صفحه در چنانكه ديگر؛ فرد كتاب به ارجاع و نويسنده يك از نقل. 5

 .است داده ارجاع لوكاس هنري تمدن تاريخ كتاب به پاورقي در اما كرده بيان هرودوت زبان

 صوري هاي اشكال. 4. الف

 اسعالم  تعاريخ  درس بعراي  درسي، متون تدوين و ريزي برنامه مركز هاي سرفصل با مطابق كتاب اين چه اگر

 اثعر  بهبود در آنها رف  كند،اما مي دور نويسنده از را صوري اشكاالت برخي خود اين و (12) است شده تهيه

 .است نويسنده متوجه نيز اشكاالت اي پاره كه آن ضمن بود خواهد مفيد

 كعه  اسعت  آورده «بيشعتر  مطالععه  بعراي » عنعوان  ذيعل  و مشخص كادري داخل را مفيد مباحث از قسمتي. 1

 شعودو  معي  ديعده  دبيرستان دوره هاي كتاب در بيشتر روش اين. نيست آن مطالعه به ملزم يا نيازمند دانشجو

 .نيست دانشگاهي هاي كتاب زيبنده
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 مطالعب  بنعدي  تقسعيم  در كعه  اسعت  آن اسعت  وارد كتاب اين بر صوري جهت از كه ديگري مهم اشكال. 2

 شود نمي ديده بندي تقسيم كتاب هاي قسمت بيشتر در ولي گرفته انجام الفبا حروف با گذاري عالمت گاهي

 .نيستند مشخص فرعي و اصلي عناوين و

 امام». كرد اشاره عناوين اين به توان مي مثال عنوان به است، طوالني هاي عنوان كتاب ضعف نقاط از يكي. 3

 هعاي  فعاليعت  گردونعه  در ععراق  بعه  سفر ارزيابي» ،(13) «صالحان به حكومت بازگشت هدف و( ع)حسين

 و نخست مسلمان سه» ،(15) «مكه در مشركان و موحدان بندي صف آغاز و عمومي دعوت» ،(14) «سياسي

 و (17) «ععدالت  سعوي  بعه  اقتصعادي  مناسعبات  تعدريجي  دهعي  جهت» (16)،«دعوت اجتماعي گيري جهت

 (18) .«اسالمي ارزشهاي بر تكيه با نگاري تاريخ عام قواعد و اصول»

 زيبعايي  نعوعي  خود خودي به چين چپ چه اگر. روند مي شمار به كتاب ضعف نقاط از نيز ها چين چپ. 4

 قعول  نقعل  دادن نشان براي نوشتاري شكل اين كه داشت توجه بايد اما آيد مي حساب به مقاله و كتاب براي

 مثعال  عنوان به. است نشده رعايت قاعده اين كتاب اين جاهاي برخي در كه حالي در رود، مي كار به مستقيم

 .است آورده چين چپ صورت به است نويسنده تحليل ظاهراً كه را مطلبي 6 سطر 204 صفحه در

 در كعه  حعالي  در است مستقيم قول نقل دهنده نشان كه آورده چين چپ صورت به را متني 217 صفحه در

 ععين  يعنعي  وايعن  «تصعرف  و دخل اندكي با» نويسد مي پرانتز داخل نظر مورد منب  به ارجاع از بعد پاورقي،

 .است نشده نقل عبارت

 ولعي  آورده چعين  چعپ  صورت به را متني (11) «رسالت يك رويه دو مقايسه» عنوان ذيل بعد صفحات در

 ذكعر  را آن منبع   كعه  كعرده  فراموش نويسنده يا است نويسنده از تحليلي گويا و است نداده منبعي به ارجاع

 .كند

 فراوان هاي قول نقل. 5. الف

 و كعرده  اجتنعاب  فراوان هاي قول نقل از كه است آن گيرد قرار توجه مورد بايد ها نگارش در كه مهمي نكته

 و شعده  رنگ كم ويژگي اين كتاب اين هاي قسمت برخي در اما باشد نويسنده انشاي با مطلب كه شود تالش

 در جملعه  از. شعود  معي  رنعگ  كم بسيار نويسنده نقش كه كرده نقل را ديگران اقوال اي اندازه به گاهي حتي

 بعه  را آنهعا  و كعرده  بسعنده  ديگعران  مطالب نقل به تنها «تاريخ فايده و اعتبار علميت،» عنوان ذيل 11 صفحه
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 نويسعنده  نقش قسمت اين در كه طوري به. است داده قرار هم كنار در منطقي پيوند بدون و نامناسب طوري

 .آيد  نمي چشم به چندان

 :محتوايي. ب

 :مطالب برخي نادرستي. 1. ب

 منعاب   برخعي  تشعويق  دليعل  بعه  را محارم با ازدواج و همسر تعدد «زن وحقوق خانوادگي نظام» از بحث در

. سنداسعت  و دليعل  بعدون  و بزرگ ادعائي كه آن بر عالوه سخن اين (20). است دانسته راي  امري زرتشتي

 تنهعا  نعه  كعه  حعالي  در كعرد  مي استناد زرتشتي مناب  به بايد خواننده توجه جلب براي وحتي آن اثبات براي

 .است داده ارجاع منب  غير پژوهشي كتاب يك به بلكه نكرده چنين

 يهعودي،  زرتشعتي،  ماننعد  اديعاني  اسعالم،  ظهعور  هنگعام » :نويسد مي «مذهبي وضعيت» عنوان ذيل نويسنده،

 (21) .«داشت رواج ايران در مزدكي و صائبي مانوي، مسيحي،

 نويسعنده  و متفاوتنعد  «داشعتن  وجعود » بعا  «داشعتن  رواج» كه آن نخست دارد؛ اشكال جهت دو از سخن اين

 آنهعا  رواج معنعي  بعه  ايعن  امعا  داشعتند  وجعود  ايران در فوق اديان و ها آئين كه باشد داشته توجه بايد محترم

 فشعار  اثعر  در بلكعه  نبود راي  ايران در تنها نه مزدكي و مانوي هاي اسالم،آئين ظهور هنگام كه آن دوم. نيست

 بعه  زمعان  ايعن  در مانويعان  اصعلي  پايگاه كه چنان بودند رفته بيرون ايران از كلي طور به يا زرتشتي، موبدان

 .دادند مي ادامه خود حيات به مخفي طور به ترس از يا (22) بود، شده منتقل ماوراءالنهر

 آن بعر  مدينه نام هنوز كه است جايي در مدينه اسم بردن كار به شود مي ديده كتاب در كه اشتباهاتي از يكي

 نويسنده بود يثرب آن نام شهر، اين به( ص) پيامبر هجرت هنگام كه حالي در مثال عنوان به شد نمي اطالق

 در - قبعا  دهكده در دوشنبه روز( ص) خدا رسول»: نويسد مي « اسالم گسترش و ملت تاسيس» عنوان ذيل

 هاي سطر در آنكه جالب (23) «.گرفت قرار مكه و مدينه اهالي از گروهي استقبال مورد - مدينه فرسخي دو

 هيجعاني  و شعور »:گويعد  معي  بععدي  پاراگراف در و برد مي كار به را مدينه نام گاهي و يثرب نام گاهي بعد

 خعاك  بعه ]...[  سعرور  و هيجعان »: گويد مي سوم پاراگراف در و «.بود گرفته فرا]...[  را يثرب سراسر خاص
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« .سعاختند  سرشار سرور از را مدينه فضاي جويانه حق سرودهاي طنين با]...[ رسيد اوج به و نهاد گام يثرب

(24) 

 نعام  دو اين كاربرد  درباره دقتي كم يا توجهي كم دهنده نشان زماني مقط  يك در يثرب و مدينه بردن كار به

 .است

 آل 64 آيعه  باره در چنانكه است داده نشان توجهي كم هم قرآن آيات مفهوم به نسبت گاهي محترم نويسنده

 اهعل  اي:فرمايعد  معي  پيعامبر  زبعان  از كتعاب،  اهل با آميز مسالمت زندگي درباره خداوند»: نويسد مي عمران

 (25)« ]...[ بياييد كتاب

 چنعين  كتعاب  اهعل  بعه  كه دهد مي دستور حضرت آن به بلكه گويد نمي پيامبر زبان از خداوند كه حالي در

 (26) .يدبگو

 ها تحليل از برخي نارسايي. 2.ب

 تعاريخ  علميعت  بحعث  در كعه  چنعان  هاسعت  تحليعل  از برخعي  نادرسعتي  يا نارسايي كتاب مشكالت از يكي

 كعه  داشعت  توجعه  بايد (27) «نيست ميسر آساني به sience تاريخ بودن دانش اثبات كه جا آن از»: گويد مي

 ايعن  در محتعرم  نويسعنده  آيد برمي عنوان از كه چنان و دارند تفاوت هم با دو اين و است علم از غير دانش

 .آن بودن دانش نه ميكند بحث تاريخ علميت درباره جا

 اما شده شناسي شرق هاي انگيزه از برخي مثبت جنبه به اي اشاره چه اگر «خاورشناسي خاستگاه» عنوان ذيل

 .اسعت  كعرده  ارائعه  آن از منفي و نامناسب اي چهره كل در و پرداخته آن منفي ريشه و انگيزه به تنها ادامه در

(28) 

 ظعن » توضعيح  در و جاهليعت  هعاي  مصعداق  بيعان  و آن مفهعوم  و جاهليعت  تاريخ بحث در محترم نويسنده

 و خداوند وعيدهاي و وعده به توجهي بي »: نويسد مي عمران آل مباركه سوره 154 آيه به ارجاع با «الجاهليه

 احعد  جنعگ  در نفعاق،  و اكعراه  بعا  كعه  اسعت  پيامبر ياران از گروهي درباره كه الهي، افعال درباره انديشي بد

 پيامبر منافقان زيرا نيست جنگ در نفاق و اكراه بحث كه حالي در (21) .«(الجاهليه ظن) بودند كرده شركت
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 در كننعده  شركت مسلمانان به مربوط مطلب اين (30) .بازگشتند راه ميانه از بلكه نكردند همراهي احد در را

 .دارند كتاب اين نويسنده از متفاوت نظري مفسران و بوده احد

 بعوده  آنهعا  مسلم حق امور از اي پاره كه بودند كرده گمان طايفه اين»: فرمايد مي باره اين در طباطبايي عالمه

 دچعار  مطلعب  درباره شدند، كشته ها آن از اي عده شده، مغلوب كه همين لذا و نيست آن به نرسيدن امكان و

 «شعي  االمعر  من لنا هل»: گفتند بود ها  آن ترديد و شك از ناشي كه استفهام صورت به و شدند ترديد و شك

 و مغلوبيعت  امكعان  هسعتند  مسلمان مردمي چون كه كردند مي گمان چنين]...[  كه آيد مي دست به جا اين از

 و]...[  نمايعد  يعاري  را خعود  دين شرطي و قيد هيچ بدون كه خداست بر زيرا]...[  نيست آنها براي شكست

 (31) «.است بوده همين شود مي محسوب جاهليت دوره افكار سنخ از كه ها آن باطل گمان

 نامناسب يا معمول غير هاي واژه كاربردن به. 3. ب

 :قرارند اين از آن موارد از برخي كه شود مي ديده اثر اين در فراوان صورت به مشكل اين

 جهعت  دو از جمله اين «است اين تر برگزيده نظر»:نويسد مي تاريخ شناسي واژه بحث ذيل 17 صفحه در. 1

 واژه كعه  آن ديگعر  و كند بيان ها آن بين از را برگزيده نظر نا نكرده بيان را نظراتي كه آن نخست دارد اشكال

 .نيست صحيح «تر برگزيده»

 متحيعر  را انسعان  كه شود مي ديده مارب شهر در زيبايي ظروف»:است آمده جمله اين 8سطر 47صفحه در. 2

 .دهد مي نشان را ها آن تناسب عدم «ساخت مي متحير» و «شود مي ديده» هاي فعل به نگاهي. «ساخت مي

 عربعي  بعر  ععالوه  كعه  اسعت  رفته كار به «مناسبات» و «معاهدات» مانند هايي عبارت 1پاورقي 107ص در. 3

 . نيست زيبنده فارسي متن در عربي جم  از ها،استفاده واژه اين بودن

 واژه كعه  داشعت  توجعه  بايعد . انعد  بعرده  كار به را «اسالم پيامبر» واژه 5سطر 116 صفحه مانند مواردي در. 4

 يعا  «پيعامبر » هعاي  واژه از آن جعاي  بعه  اسعت  بهتر و رود مي كار به مستشرقان وسيله به بيشتر «اسالم پيامبر»

 .شود استفاده «خدا پيامبر»
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 دو «بيععت  اخعذ » عبارت. «آورد فراهم را بيعت اخذ كارگردانان موفقيت زمينه]...[ » 12 سطر 158 صفحه. 5

 در گعرفتن  معنعي  بعه  «اخعذ » واژه امعا  رود معي  كعار  به هم فارسي در «بيعت» كلمه چه اگر است، عربي كلمه

 .كند مي بيشتر را مشكل هم كنار در دو اين از استفاده و ندارد كاربردي فارسي

 كعاربردن  بعه  اسعت  بديهي «گفتند ترك را خانه ناگزير نامناسب رفتارهايي از پس» آخر سطر 160 صفحه. 6

 .نيست درست ترك از بعد گفتند فعل

 .نيست صحيح كه رفته كار به عربي جم  با «مصاحف» واژه 7سطر 175ص. 7

 عليعرغم  محتعرم  نويسعنده  «دانست مي  ]...[ خدا رسول گران مشاهده از را خود معاويه» 14 سطر 225ص. 8

 جعاي  بعه  فارسعي  اي كلمعه  خواهعد  معي  اينجعا  در مختلعف  جاهاي در عربي هاي عبارت فراوان بردن كار به

 تعوان  نمعي  عربي هاي واژه جاي به فارسي الفاظ بردن كار به در كه داشت توجه بايد اما ببرد كار به «صحابه»

 .كرد عمل خود برداشت اساس بر

  اثر اين كمبودهاي.4. ب

 اسعت  تقدير شايسته حق به و داده انجام مطالب مناسب ارائه در فراواني تالش محترم نويسنده آنكه عليرغم

 .شود اشاره آنها به است الزم كه شود مي ديده هايي كاستي كتاب هاي قسمت برخي در اما

 .است نشده اشاره قينقاع بني و نضير بني غزوه به نبوي عصر هاي جنگ مهمترين از. 1

 ياد شد جهاني دعوت اين ساز زمينه كه حديبيه صلح از بايد( ص) پيامبر جهاني رسالت اعالن بيان از پيش. 2

 .كرد مي

 نشعده  اشعاره  بععدي  وقعاي   و معذاكره  ايعن  سرانجام به( س) زهرا حضرت سخنان و فدك بحث پايان در. 3

 .است

 و نفره شش شوراي و وي وصيت و قتل جريان اما كرده او قتل به كوتاه اي اشاره عمر خالفت بررسي در. 4

( ع) علعي  امام زندگي بررسي مناسبت به ششم فصل در چه اگر است؛ نكرده بيان را عثمان انتخاب چگونگي

 عثمعان  خالفت از پيش و عمر دوره يعني خود جاي در بحث اين بود مناسب اما شد، اشاره هم شورا آن به

 .آمد مي
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 .است نشده تبيين خوبي به او قتل و عثمان عليه شورش جريان. 5

 جريعان  هعا،  جنعگ  ماننعد  مهمعي  مطالعب  و است شده ارائه ناقص بسيار( ع) علي امام دوره درباره مطالب. 6

 .اند نشده اشاره... و حكميت

 امعام،  نزديكان و فرماندهان جذب چون مطالبي و نشده تبيين خوبي به صلح علل( ع) حسن امام دوره در. 7

 .اند نشده واق  توجه مورد ها پراكني شايعه و امام شهادت براي تالش

 نتيجه

 از مفيعدي  اطالععات  روان متنعي  بعا  و است  ارزنده مطالبي حاوي چه اگر «اسالم صدر تحليلي تاريخ» كتاب

 يك تا است الزم دارد وجود آن در كه نقايصي به توجه با اما دهد مي قرار خوانندگان اختيار در اسالم تاريخ

 دانشجويان اختيار در بايسته شكلي به آن ايرادهاي و ها كاستي رف  با و گرفته صورت آن در جدي بازنگري

 .گيرد قرار

 :ها نوشت پي

 .38ص اسالم، صدر تحليل تاريخ محمد، نصيري،. 1

 .36ص همان،.  2

 .60ص همان،. 3

 .45ص همان،. 4

 .41 ص همان،. 5

 .10سطر ،118ص همان،. 6

 .128 همان،. 7

 .176ص همان،. 8
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 .17ص همان،.1

 .73 ص همان،.  10

 .230 ص همان،.  11

 .13ص. 12

 .230ص همان،. 13

 .240ص همان،. 14

 .83ص همان،. 15

 .81ص همان،. 16

 .101ص همان،. 17

 .38ص همان،. 18

 224 ص همان،.11

 .65ص همان،.  20

  21. همان. 

 .600ص تجدد، رضا.م ترجمه الفهرست، نديم، ابن.  22

  23. 104ص همان، نصيري،. 

  24. همان.

  25. 111ص همان،

 . 64/عمران آل ،«اللَهَ إاِل نَعْبُدَ ااَل وَبَيْنَكُمْ بَيْنَنَا سَوَاءٍ كَلِمَهٍ إِلَي تَعَالَوْا الْكِتَابِ اَهْلَ يَا قُلْ». 26

 .20ص همان، نصيري،. 27
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 .42-40ص همان،. 28

 .60ص همان،. 21

 .64 ص ،2 ج النبويه، السيره هشام، ابن. ك.ر. 30

. 84ص ،4ج ، خامنعه  محمعد  سعيد  و كرمعاني  صالحي محمدرضا ترجمه الميزان، تفسير طباطبايي، عالمه. 31

 .46ص ،1ج الكبير، التفسير. ك.ر دارد اين به شبيه نظري هم رازي فخر
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