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 چکیده 

 دقيق نگاری تاریخ بدون.  است گردیده ماندگار تاریخ نگارش به توجه با اسالمی تمدن و فرهنگ شناخت

 توان می و داشته وسيعی دامنه نگاری تاریخ اسالمی تمدن در ، نيست مقدور امر این به حصول امكان

 به توجه با.  نمود رصد اسالم صدر زمان از است دست در که مدارکی به توجه با را اسالمی نگاری تاریخ

 هر. دهد می سوق نگاری تاریخ شناخت سمت به را ما مسلمانان توسط مختلف مكانهای در تاریخ نگارش

 آن نگار تاریخ ، تاریخی مسائل ، اجتماعی های زمينه شناخت ، انگيزه ی دهنده نشان نگاری تاریخ مكتب

.  شود وارد آن واقعی حقایق و تاریخ تاریك قسمتهای به تا کند می کمك مورخ به امر این.  است مكتب

 را مكتب این آوردهای دست و معرفی را مدینه نگاری تاریخ مكتب که است آن بر سعی مقاله این در

 مكتب با مكتب این تفاوتهای و بپردازیم مكتب آن نگاری تاریخ سران معرفی به و کرده تحليل و بررسی

 بررسی مورد مباحث تاریخی– توصيفی تحقيق شيوه به مقاله این در ، بيان شده است عراق نگاری تاریخ

  . است گرفته قرار

 

 مورخ مدینه، نگاری، تاریخ تاریخ، مكتب،واژگان کلیدی: 
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Abstract 

Knowledge of Islamic culture and civilization according to the writing of history is indelible. The 

possibility of achieving this is not possible without an accurate history, the history of Islamic 

civilization and the Islamic historiography wide range according to the evidence at hand observations 

of the early days of Islam. According to the writing of history in various places by Muslims leads us to 

the understanding of history. Each school of historiography represents the motivation, knowledge of 

the social, historical, historian of the school. This history helps to dark parts of history and enter the 

real facts. This article is an attempt to introduce school history and achievements of the school's 

Medina analysis and history of that school leaders deal with the differences between the school and 

meet with the school history of Iraq, in this article style library is discussed topics. 
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 مقدمه 

يامبر پکمبود منابع و حرمت نگارش سيره  تحقيق در مورد تاریخ نگاری اسالمی مخصوصا در قرن اول با توجه به پيچيدگی و

می توان به صورت هر چند ناقص به )ص( چنان که باید و شاید به آن پرداخته نشده است . با توجه به متون کتب تاریخی 

وجود داشته باشد بسيار نادر  منابع آن زمان دست پيدا کرد . اما باید دقت نمود که اصل منابع در دست نيست ، و اگر هم

، به همين خاطر بيان دقيق نوع تاریخ نگاری در آن زمان بسيار مشكل است و قضاوت در این زمينه نيز کاری سخت و است

. نویسندگان تاریخ ) مورخان ( در هر دوره ای با توجه به نياز جامعه ، حكومت ، دیدگاه غالب فكری در جامعه و  دشوار است

برخی عوامل دیگر ، دست به تأليف می زدند و به همين خاطر است که هر دوره ای با توجه به شرایط مشابه که ایجاد شده 

 قاعده پيروی می کند .است ، محتویات تاریخی نگارش شده ی آنان از یك 

سوال این است که چرا مسلمانان اقدام به نگارش تاریخ نمودند ؟ با عنایت به اینكه اسالم دارای یك روح تاریخی و تفكر 

همه مسائل و حوادث در اطراف مسلمانان دارای یك اهميت خاص  ،اسالمی و دارای  یك ریشه و اندیشه ی تاریخی است

مخصوصاَ اهميت دینی است و در آیات قران کریم نيز این موضوع قابل مشاهده است . در آیات مختلف قران ، شاهد هستيم که 

ت تاریخ گذشتگان بيان خداوند انسان را به مطالعه تاریخ گذشتگان دعوت نموده و به عالوه در خود قران کریم نيز جهت عبر

 خواندن تاریخ را عبرت اندوزی می دانند . شده است و اندیشمندان بزرگ تاریخ ،

به عالوه مسلمانان صدر اسالم با عنایت به اینكه عالقه شدیدی به پيامبر اسالم داشتند تمامی وقایع در خصوص این نور ذات 

 جنگها و غيره که به  این کتب سيره و مغازی گفته می شود . حشراقدس الهی را نگارش می کردند از قبيل زندگی نامه ، 

در بين سيره نویسان معروف می توان به ابن هشام و ابان بن عثمان بن عفان اشاره نمود به عالوه فتوحات مسلمين صدر اسالم 

خواستند توانایی خود را در  نيز باعث نگارش تاریخ گردید و اعراب به دليل دیدگاه تفاخر که از دوران جاهليت داشتند می

فتوحات نشان دهند و با این تفاوت که پيروزی های قبيله ای خود را بنام جهاد ثبت می کردند و عالوه بر آن پرداخت خراج و 

جزیه ، تقسيم غنائم ، نحوه فتح شهرها و وسعت آن و افراد شرکت کننده در جنگها بسيار مهم بود بنابراین مسلمانان شروع به 

 ارش فتوحات کردند و کتابهایی مانند فتوح البلدان ، فتوح الشام و ...... نمودند .نگ

 مکتب تاریخ نگاری مدینه 

مورخان اسالمی با توجه به خواستگاه مورخان ، زمان زندگی آنها ، که در نوع و شيوه ی تاریخ نگاری آنان موثر بوده است تاریخ 

کرده اند . آغاز این تقسيم بندی را می توان از اوایل قرن دوم هجری دانست .  نگاری اسالمی را به مكاتب مختلفی تقسيم

، (6831 ،سجادی) مكتب تاریخ نگاری مدینه را در واقع می توان از لحاظ زمانی اولين مكتب تاریخ نگاری اسالمی به شمار آورد

 م در این شهر نگارش یافته است .و دليل آن حضور پيامبر در مدینه بود و می توان گفت  اولين کتب تاریخ اسال

انگيزه مورخان این مكتب تاليف سيره و مغازی پيامبر )ص( بوده است ، این مكتب را مكتب سيره ، مكتب مغازی و مكتب 

 حدیث هم ذکر کرده اند. جهت آشنایی بيشتر با این مكتب باید با ویژگيهای کتب سيره مغازی و حدیث آشنا شد .

 سیره :
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 ،عبارت است از تداوم و استمرار سيرت و روش عملى مردم یا جمعى از آنان بر انجام دادن یا ترک کارى از نظر اصطالحی سيره

اند، چنان که در فقه نيز بر احكام گوناگون  از سيره در اصول فقه به عنوان یكى از راههاى دستيابى به احكام شرع سخن گفته

 اند.  کردهبدان استناد و استدالل  مواردیدر 

 اقسام سیره

 سيره به لحاظ بناى عملى بودن آن براى همه و یا جمعى از مردم، دو نوع است: 

  . سیره عقال1

شود و منظور از آن، روش عملى عقالى هر مليّت و مذهبى است. سيره عقال به تنهایى  که از آن به بناى عقال نيز تعبير مى 

 صورت تأیيد و موافقت شارع مقدس با مفاد آن. حجّت و دليل حكم شرعی نيست، مگر در 

 . سیره متشرعان 2

باشد. این نوع سيره در اند، مى  که مراد از آن، روش عملى گروهى از مردم از آن جهت که مسلمان و یا شيعه دوازده امامی

از علما و غير آنان است؛ درحالى  حقيقت نوعى اجماع، بلكه معتبرترین نوع آن است؛ چه اینكه اجماع عملىِ همه مسلمانان، اعم

 الشيعة ذکرى) اجماع فعلى نيز تعبير شده است. باشد. در کلمات فقها از این نوع سيره به که اجماع قولى تنها اجماع علما مى

  (6۵3-6۵6ص ،۰ج الفقه أصول .6۱۹ص ،86ج الكالم جواهر .۰۱۱ -6۹۱ص العامة، األصول. 6۴۱ص ،۴ج

 مغازی :

خود حضرت محمد )ص( در آن ها شرکت داشته را غزوه گویند که شرح چگونگی این جنگ ها و محل وقوع  به جنگ هایی که

تأليف محمد بن عمر بن « کتاب المغازی»آن توسط صحابه و تابعين به نگارش درآمده که به این دسته از کتب مغازی گویند. 

را  (6831سجادی، ) در تاریخ اسالم از وی به جا مانده استواقد معروف به واقدی مورخ و محدث مشهور که بيش از بيست اثر 

 می توان از مهم ترین کتب مغازی دانست.

 حدیث :

گویند. در شود. شيعيان به سخنان اهل بيت نيز حدیث میحدیث، در اصطالح مسلمانان به سخنان پيامبر)ص( گفته می

، ۴۱3قوانين االصول، ) تقریر معصوم )محمد، پيامبراسالم( است اصطالح دانشمندان علم حدیث، به کالمی که حاکی از کردار یا

حدیث، »شود. شيعيان متعقدند: گفته می« روایت»یا « خبر»و گاه « حدیث»،  (6/۵۱، مقباس الهدایة، 6۱۵هدایة االبرار، 

 «ردتواند مبنای عمل قرار گيدليل انتساب آن به معصوم و وحيانی بودن محتوای آن، حجت بوده و میبه

 (6/6۰۴، المصباح المنير، 6/۰۱3الصحاح،  )حدیث، در لغت به معنی هر چيز نو و جدید است، خبر و کالم را نيز حدیث خوانند.

حدیث، اسم مصدر از تحدیث به معنی خبر دادن است، سپس قول یا فعل یا تقریری که به پيامبر)ص( منسوب »ابوالبقاء گوید: 

اهميت حدیث در ميان مسلمانان از آن  (۰۱/۰۱۰الكليات،  )«.آن احادیث بر خالف قياس است اند، و جمعشود را بدان ناميده

شود. همچنين احادیث از منابع اوليه روست که از منابع اصلی استنباط احكام در فقه و عقاید در علم کالم محسوب می
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های بعد از زندگانی پيامبر و اهل بيت، احادیث توسط شيعه و سنی در باشد. در طول سدههای تاریخی میپژوهش

 آوری و مدون شده است. هایی گردمجموعه

 ویژگیهای مکتب تاریخ نگاری مدینه

بر اساس مطالب بيان شده می توان اذعان نمود که مكتب های تاریخ نگاری در صدر اسالم بيشت جنبه سيره نویسی داشته اند 

ی از دالیل اشاره می زیادی است که به برخو مكتب تاریخ نگاری مدینه از این امر مستثنی نيست اما این مكتب دارای اهميت 

 گردد.

 از عوامل مهم این مکتب آن است که :

 شهر مدینه محل حكومت پيامبر اسالم )ص( و خلفای راشدین بوده است. (6

 بيشتر اصحاب رسول خدا در این شهر زندگی کرده اند . (۰

شناخت سيره ی رسول حضور پررنگ ائمه )ع( در این شهر باعث شد مسلمانان برای شناخت بيشتر اسالم و احكام آن و  (8

 خدا و بزرگان صحابه پيش از پيش متوجه این شهر باشند.

 با توجه به مطالب بيان شده می توان گفت که : 

 الف (نقش مهم این مكتب در پيدایش علم تاریخ در تمدن اسالمی است .

 ب( در این مكتب دقيقا سلسله سند روایات را مشخص می کند .

 مكتب سيادت قبيله قریش است . ج( محور عمده پذیرش در این

 د( بزرگان این مكتب سعی نموده اند با استفاده از علم جغرافيا زمان و مكان حوادث تاریخی را بيان کنند .

 هـ ( در این مكتب سعی شده افراد مهم و اثرگذار را که در حوادث ایجاد شده دخيل بوده اند معرفی کنند .

 و از مواليان بودند .ز( موسسان این مكتب بيشتر قریشی 

 ح( فرزندان و نوادگان خلفا و مدعيان خالفت و اصحاب آنها در این مكتب اثر گذار بوده اند .

 سران مکتب تاریخ نگاری مدینه :

  ه.ق(: 87( عبداهلل بن عباس )م  1

لت حضرت محمد در مكه ابن عباس را باید مؤسس اصلی مكتب تاریخ نگاری مدینه به شمار آورد. وی سيزده سال قبل از رح

به دنيا آمد. گرچه اکثر مطالبی که از او نقل شده توسط مورخان دوران عباسی به رشته تحریر در آمده و از این رو نمی توان به 

. عبداهلل بن عباس سر انجام در سال (86۹: 683۱: وند آئينه) تمامی آن ها اعتماد کرد ولی تواتر روایات وی قابل اعتماد است

 هجری قمری در طائف در گذشت. ۱3

 ه.ق(: 109تا  59( أبان بن عثمان بن عفان )م 2

وی فرزند خليفه سوم عثمان بن عفان می باشد و از جمله تابعين به شمار می رود. او در ایام خالفت عبدالملك بن مروان والی  

وی در جنگ جمل  (6831: سجادی ؛683۴:لقائممنتظرا  ) از جمله فقهای مدینه به شمار می آید (6۴6۱: البالذری)مدینه بود
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. وی جزء مغازی نگاران مكتب مدینه به شمار می آید که (6۹3۹ ،الزرکلی)همراه عایشه عليه حضرت علی )ع( شرکت داشت

 روایات وی در تاریخ نگاری این مكتب بسيار حائز اهميت است.

  ه.ق(: 123حبیل بن سعد )م رَ( ش3ُ

 ،بيهقی)به شمار می رود و در مدینه زندگی می کرده و در رابطه با مغازی دارای متبحر بوده استوی از آزاد شدگان انصار 

ثابت و ابو هریره و ابو سعيد خدرى و گروه بسيارى از اصحاب وی ظاهرا از بدریون به شمار می آمده است و از زید بن (6816

ولی چون در اواخر عمر حافظه خود را از دست داده بود مورد وثوق بعضی از  (6۴6۱،سعد ابن) پيامبر )ص( روایت کرده است

 مغازی نویسان قرار نگرفت و به همين دليل است که ابن اسحاق از وی روایتی نقل نكرده است.

 ه.ق(:  54( سعید بن مسیب مخزومی )م 4

هجری  ۹8ان از وی روایت شده است. او در سال وی از جمله فقهای سبعه مدینه به شمار می آید که بسياری از احادیث مورخ

ناميده « سنه الفقهاء»این سال را به دليل اینكه بسياری از فقها در آن وفات یافتند  (683۰، تتوی)قمری در مدینه وفات یافت

 (68۱8 ،هدایت )اند.

 ه.ق(:  54(عروه بن زبیر )م 9 

وی نيز یكى از فقهاى هفتگانه مدینه به شمار می آید که نوه دخترى ابو بكر و راوى بال فصل از عایشه است. از عروه در کلّيّه 

اند و در مغازى او را اولين کسى کتابهاى سيره و مغازى و کتابهاى تاریخ و صحاح و مسانيد، أخبار و احادیث فراوانى نقل کرده

يف بوده است. در این که عروه اطّالعات خود را در کتابى تحریر کرده و یا آنكه فقط آن را بصورت اند که صاحب تألدانسته

از  هـ 31تا  1۵عبد الملك بن مروان از خليفه کرده است معلوم نيست. ولى دراین شك نيست که منظّم به اشخاص امالء مى

که در جواب عبد الملك نوشته از ابتداى نزول وحى و آغاز کار هائى عروه درباره ابتداى اسالم پرسشهائى کرده و او در نامه

 (.6۴6۱: بالذری ،68۱8 ،همدانی) ها در تاریخ طبرى ضبط استدر مكّه گفتگو نموده است و قسمتى از این نامه مسلمين

 ه.ق(:  124 یا 123هری )م( محمد بن مسلم شهاب ز6ُ 

. (68۱۴ ،مسعودی ؛68۱6 ،اثير ابن) هجری در وفات یافت 6۰۴و در سال او در سال پنجاه هشت هجری در مكه به دنيا آمد 

ه. ق( از مدینه به دمشق رفته است. ابن حجر معتقد است که زهرى از علماى برجسته است و مخصوصا  3۰یا  36وى در سال)

ق و مغازى واقدى نقل شده، در حدیث در تمام شام و حجاز همتا نداشته است. از فراوانى اخبارى که از او در سيره ابن اسح

شود که او نخستين کسى است، که آنچه را تابعين از شود که او از بزرگان علم سيره بوده است و چنين استنباط مىمعلوم مى

 هاى خود را به آن افزوده است. آورى کرده و دانستهاند جمعسيره نقل کرده

  ه.ق(: 139تا  130( عبداهلل بن ابی بکر بن حزم انصاری )م 8 

 ابن) و در علم مغازی از مشاهير دوران خود بود (68۱6 ،یعقوبی) وی نيز از محدثان مكتب مدینه است. مدتی قاضی مدینه بود

 ،وند آئينه)آغاز قرن دوم هجری را آغاز گر بوده است« حول نگاریت». وی را از جمله کسانی به شمار آورده اند که (6۴۱1 ،عناد

683۱) . 

  ه.ق(: 142 تا 141)م عُقْبَه( موسی بن 7 
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موسى بن عقبة بن أبى عيّاش از موالى آل زبير و شاگرد عروه و فقيه و محدّث نامى مدینه است که در مغازى رسول اهلل 

سال هجری در مدینه به دنيا آمده و در  1۱تا  ۵۵تخصّص داشته. وی از اصحاب امام صادق )ع( می باشد. ظاهرا بين سال های 

هجری وفات یافته است وی از علقمة بن وقاص، و کُریب و عكرمة، و ابن المنكدر، و عبد اهلل بن دینار و دیگران روایت نقل  6۴6

 کرده و بُكير بن عبد اهلل بن االشج، و شعبة، و وهيب و محمد بن فُليح و افراد بسياری دیگر از وی نقل روایت کرده اند

سامى و اطّالعاتى درباره کسانى اه در طبقات ابن سعد آمده کتاب مغازى موسى بن عقبه شامل . بنابر آنچ(6۴63 ،سبحانی)

صحاب بدر و غيره. امانند مهاجرین حبشه و  (6۴6۱،ابن سعد) اندبوده است که در حوادث مهمّ زمان پيغمبر اکرم شرکت جسته

 شته.موسى بن عقبه به تواریخ و قصص مربوط به قبل از اسالم توجّهى ندا

  ه.ق(: 114ه )م نبِّ( وهب بن م5ُ

وهب بن منبّه بن کامل بن سيج ابو عبد اهلل اليمانى الصّنعانى. کنيه اش ابو عبداهلل بوده و در یمن زندگی می کرده و قاضى 

هجری  66۱سال آمد و در صنعا بوده است. وی اصال ایرانى و از جمله ابناء بوده و از زهّاد و صاحبان مكارم اخالقى به شمار مى

اند که آثار بسيارى به وهب نسبت داده (68۱۴، واقدی) همزمان با حكومت هشام بن عبدالملك در شهر صنعا وفات یافته است

اند. از آثار او دو فقره پاپيروس در شهر هایدلبرگ موجود است در منابع مختلفه به وجود آنها اشاره شده و یا از آنها نقل کرده

 هجرى است.  ۰۰۹صفحه و داراى تاریخ  ۵۰ه یا ورق ۰۱که شامل 

 (:129( سعید بن سعد بن عباده مخزومی )م10 

ابن دليم بن حارثه بن ابى خزیمة بن ثعلبة بن طریف بن خزرج بن ساعدة بن کعب بن خزرج. مادرش غزیّة دختر سعد بن  

. روایات وی (68۱۴،واقدی) خليفة بن اشرف بن ابى خزیمة بن ثعلبة بن طریف بن خزرج بن ساعدة بن کعب بن خزرج است

زیز نقل شده است سعيد بن سعد محضر پيامبر را درک کرده و در بيشتر از طریق فرزندانش به خصوص شرحبيل و عبدالع

برخى روایات آمده که او از پيامبر روایت شنيده است. او مردى مورد اعتماد و کم حدیث است. برخی از روایات وی در مسند 

 احمد بن حنبل و تاریخ طبری آمده است.

  ه.ق(: 120( عاصم بن عمر بن قتاده )م  11

قتاده بن »م سيره و مغازی شهره بود و از جابر بن عبداهلل و انس بن مالك و دیگران روایت کرده است. جد وی وی نيز در عل

. زید بن اسلم و ابواألسود و محمد بن اسحاق از او نقل (6۹۹۰ ،ابن قتيبه) از صحابه حضرت محمد )ص( بوده است« نعمان

ا در مسجد اموی دمشق، مغازی و مناقب رسول خدا )ص( و اصحاب را برای روایت کرده اند. عمر بن عبدالعزیز او را امر کرد ت

 هجری قمری در مدینه وفات یافت. 6۰۱مردم بيان کند. وی در سال 

 ه.ق(: 180ندی )م( ابو معشر سِ 12

موالى أمّ موسى ابو معشر از جمله موالى است که به إسارت به مدینه برده شد و وی را نجيح ناميدند. او پس از مدّتى در سلك  

هجرى( تا آخر حيات  61۱مد و آزاد شد و پس از آنكه به بغداد رفت )آزوجه منصور خليفه و مادر مهدىّ و جعفر عبّاسى در
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مشهور است به گونه ای که « صاحب المغازى»هجرى( در آنجا ماند و با دربار خلفا رفت و آمد داشت. ابو معشر به عنوان  6۱۱)

  کند.خود نام او را به عنوان یكى از راویان اخبار غزوات ذکر مى واقدى در کتاب مغازى

  ه.ق(: 194( معمر بن راشد بصری )م 13

کنيه او ابو عروه و وابسته قبيله ازد است. کنيه پدرش، راشد ابو عمرو و برده آزاد کرده و وابسته ازد بوده است. معمر از مردم 

رفت ایوب . هنگامى که معمر از بصره مى(68۱۱ ،همدانی) بصره و شيعه است که از آن شهر کوچ کرده و ساکن یمن شده است

 دانى براى او فراهم ساخت. معمر مردى بردبار و خردمند و جوانمرد بود. او را بدرقه کرد و سفره و توشه

  ه.ق(: 130( ابو روح یزید بن رومان اسدی مدنی )م  14

صالح بن خوّات و برده آزاد کرده و وابسته خاندان زبير بن عوّام بن خویلد است که به سال یكصد و سى درگذشته است. او از 

 جز او روایت کرده و مردى دانشمند و پر حدیث بوده به گونه ای که اکثر مورخان روایات او را مورد اعتماد می دانسته اند

 .(68۱۴،واقدی)

  ه.ق(: 192( محمد بن اسحاق )م  19 

ى متولّد شده و در بين سال های هجر 3۵ابو عبد اهلل محمّد بن إسحاق بن یسار از موالى است که در مدینه ظاهرا به سال 

دفن گردید. محمّد بن اسحاق نه تنها در علم تاریخ و اخبار « خيزران»هجری در بغداد وفات یافت و در قبرستان  6۵8تا  6۵۱

مربوط به وقایع و قصص و مغازى شهرت یافت و مشهور زمان به شمار آمد بلكه در روایت أحادیث مربوط به احكام و سنن، ثقه 

احب رأى شد و مورد اعتماد همگان گردید. گرچه کتاب سنن او مفقود شده است، برخى از روایات او را در کتابها و و ص

(. پس از محمّد بن اسحاق، عبد الملك بن هشام )که این کتاب به نام او به 68۱۱ ،توان یافت )همدانیهاى حدیث مىمجموعه

 رى و تهذیب کرد.سيره ابن هشام معروف شده( کتاب وی را جمع آو

 مورخان بارز این مکتب :

از بين بزرگان این مكتب که نام برده شد دو نفر از این مورخان بسيار مورد توجه و وثق بوده اند و می توان گفت : این دو نفر از 

 بارزترین این افراد هستند و حتی نقش اول ایجاد این مكتب را به آنها نسبت داده اند .

  :( عروه بن زبیر 1

، مادر «عایشه»، و خاله اش «اسماء بنت ابوبكر»، مادرش «زبير بن عوام»عروه از اشراف و بزرگان قریش می باشد. پدرش 

کوچك ترین فرزند حكم بودند. وی همواره « ام یحيی»و همسرش « عبداللّه بن زبير»، برادرش «خدیجه بنت خویلد»بزرگش 

 ليدن، ذهبی،)  ،( 6۹۱6 ليدن، طبری، )؛( 6۹۴3 جاحظ،) ؛(م6۹۴۱ ری،بالذ) به حسب و نسب خویش مباهات می نموده

و این امر در رشد و شخصيّت و حتی بر روایاتش نيز تاثير نهاده است. در سال والدت عروه اختالف وجود دارد؛ گفته  ،(63۹۱

. در روایتی (63۹۱، ليدن ذهبی) ؛( 6۰۹۹ خلكان، ابن) تولّد یافته است (ه ۰۹یا  ۰1)یا سال  (ه ۰۰)می شود که وی در سال 

ذکر شده که از بقيه دقيق تر به نظر می رسد، زیرا این تاریخ را روایتی دیگر )که عروه را در زمان جنگ  (ه  ۰8 ) سال تولّدش

ه( سيزده سال می داند( تایيد می کند. این روایت هم چنين با آنچه که او خود نقل کرده )که در روز جنگ جمل  81جمل)
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 ؛(6۹۴۱ ليدن، سعد، ابن ،)( 68۰۵ ،العسقالنی حجر ابن) را به سبب کم سال بودن بازگردانده اند( تقویت می شودوی 

را ( ه  ۹۴)سال « طبری». در مورد سال وفات عروه نيز چندین روایت داریم: (63۹۱ليدن  ذهبی،) ؛( 6۹8۱/  68۴۹ سخاوی،)

، (63۹۱ليدن،  ذهبی، ،6۹۴۱ليدن  سعد، ابن ،68۹6، ليدن طبری) گفته اندو پيروانش نيز همين را « ابن سعد»ذکر می کند. 

نيز بر این قول است. ولی قدیم ترین و موثق ترین « ابن خلكان»ه را ذکر کرده و  ۹۴و  ۹8بين سال « ابن قتيبه»در حالی که 

 می داند.( ه  ۹۴) آن ها، وفات او را به سال

به تحصيل پرداخت. سپس مدّت هفت سال در مصر اقامت گزید و در همان جا ازدواج عروه در مدینه رشد کرد و در همان جا 

کرد و چند سفر به دمشق رفت. آرمان های عروه با آرمان های پدر و دو برادرش )عبداللّه و مصعب( تفاوت داشت. وی از 

ی خواهم از کسانی باشم که دانش آرزویم زهد در دنيا و رستگاری آخرت است و م»تمایالت خود به روشنی سخن گفته است: 

 «.از ایشان روایت می شود

عروه در هيچ یك از رخدادهای سياسی ای که در زمان او به وقوع پيوست مشارکت نكرد. عروه عرصه حيات را به تحصيل و 

ن( و از کسانی تدریس گذراند؛ پيوسته به دنبال گردآوری حدیث و اندوختن دانش بود. او از بزرگان مدینه )چه مرد و چه ز

چون عایشه و عمر و اسامة بن زید و عبداللّه بن عمرو بن العاص و ابوهریره و عبداللّه بن عباس روایت کرده است. وی یكی از 

 هفت فقيه بزرگ مدینه و از اعالم محدّثين آن جا به شمار می آید. 

می شناخت و در مسجد با او مالقات می کرد و حتی عروه با امویان ارتباط داشته است. وی عبدالملك مروان را در نوجوانی 

 پس از کشته شدن برادرش عبداللّه ، در دمشق مهمان عبدالملك شد و در مهمانی وليد نيز شرکت کرد.

  مراحل آثار تاریخی عروه

 بعثت پيامبر)ص( در چهل سالگی  (1

 هجرت به حبشه (2

 افزایش مقاومت قریش در برابر دعوت اسالم (3

 هجرت (4

 پيامبر)ص( به مدینهحدیث هجرت  (5

 خبر سریّه عبداللّه بن جحش (6

 غزوه بدر (7

 غزوه قينقاع (8

 غزوه خندق (9

 غزوه بنی قریظه (11

 غزوه بنی المصطلق (11

 صلح حدیبيّه (12
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 غزوه موته (13

 فتح مكه (14

 غزوه حنين (15

 غزوء طائف (16

 نامه های پيامبر)ص( به مناطق مختلف (17

 دوران پایان زندگانی پيامبر)ص( (18

 امور شخصی (19

 مطالعات تاریخی عروه به اختصار: 

و اعزام وی را به رغم ارتداد برخی از قبایل عرب و وضع بحرانی مسلمين ذکر « اسامه»عروه تصميم ابوبكر بر تجهيز سپاه  (6

 می کند. ابوبكر سپاهيانی به شام اعزام کرده و مسير هر یك از فرماندهان را تعيين می کند.

 مان درگيری و پيروزی مسلمين و اسامی برخی از شهدا را ذکر می کند.و ز« اجنادین»عروه ماجرای جنگ  (۰

عبّاس و حضرت فاطمه )س(، سهم خود از ميراث پيامبر)ص( در فدک و سهم پيامبر)ص( در خيبر را از ابوبكر طلب می  (8

رای عایشه را نيز در  کنند؛ همسران پيامبر)ص( هم از ابوبكر سهم پيامبر)ص( در خيبر و فدک را برای خود می خواهند. عروه

 این مورد ذکر می کند.

ابوبكر به منظور رسيدگی به امور مسلمين، تجارت را رها کرده و به حقوق خود از بيت المال اکتفا می کند؛ به بيماری  (۴

 ابوبكر و تاریخ درگذشت وی اشاره شده است .

 «.قادسيه»و نيز اشاره به جنگ « یرموک»اشاره به جنگ  (۵

 در سفرش به بيت المقدّس.« ایله»ن خطّاب به خبر عزیمت عمر ب (1

 خبر جنگ جمل. (۱

با این که عروه در ذکر اخبار ارتداد، همان روش نقل مغازی )سيره( را به کار می گيرد، امّا به دست دادن نظریه تاریخی عروه 

در روایات مربوط به دوره خلفای راشدین بسيار مشكل است؛ زیرا وی اخبار ارتداد را تفصيل نمی دهد و از آن جز اخباری 

، او در ذکر مغازی تاریخ دوران پيامبر)ص( ابتدا به آغاز وحی و شروع دعوت و هجرت به اندک و اشاراتی گذرا ذکر نمی کند

و غزوه بزرگ بدر و « عبداللّه بن جحش»حبشه و مدینه می پردازد، سپس برخی از فعاليت های دوران مدینه از قبيل سریّه 

و غزوه حنين و طائف و برخی از مكاتبات غزوه قينقاع و خندق و بنی قریظه و صلح حدیبيّه و حمله موته و فتح مكه 

 پيامبر)ص( و وقایع اواخر حيات پيامبر)ص( را شرح می دهد. 

ظاهرا روایات عروه صرفا خطوط اوليّه وقایع تاریخی را بيان می کند که به لحاظ اجمال و تفصيل با یكدیگر تفاوت دارند؛ برخی 

ن که در بيان ماجرای بدر و حدیبيّه و فتح مكّه می بينيم روایاتی مرتبط روایات او جز اشاراتی گذرا نيستند و برخی دیگر چنا

مطلب قابل ذکری بيان نمی کند، همچنان که در روایات او ذکری از زمان وقوع حوادث « احد»به هم و پيوسته اند. امّا از غزوه 
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خویش فقط به غزوات نپرداخته، بلكه نمی یابيم. با وجود این، مالحظه می کنيم که عروه در تحقيقات « موته»جز غزوه 

 مطالبی از سيره پيامبر)ص( را از آغاز نزول وحی تا زمان وفات آن حضرت نقل کرده است. 

عروه محدّثی ثقه بود که در نقل روایات از روش اهل حدیث پيروی می کرد. منزلت و مناسبات اجتماعی او نيز سبب شده بود 

لی نقل کند. با این حال، او در برخی از روایاتش اسناد را آورده و در برخی دیگر آن را واگذار که بتواند روایاتش را از منابع اص

 کرده است.

عروه در کنار روایات شفاهی، به مدارک مكتوب نيز توجّه داشته ، و تعدادی از نامه های پيامبر)ص( به نواحی مختلف را نيز 

ل تاریخ نگاری است. وی به آیات قرآنی که مربوط به این حوادث تاریخی ذکر کرده است که این خود نقطه عطفی در سير تحوّ

بوده نيز استشهاد کرده است. این نكته، بيانگر پيوند علم تفسير و تاریخ در سپيده دم تاریخ نگاری است؛ به طوری که استشهاد 

 امری مأنوس و رایج گردید. « مغازی»به آیات قرآن در کتب 

است. اکثر روایات عروه منقول از عایشه است و او خود به اهميّت این « عایشه»ده که مشهورترین آن ها عروه از ثقاتی نقل کر

روایات واقف می باشد. وی از خاندان زبير و غير ایشان از جمله اسامه بن زید ، عبداللّه بن عمرو بن العاص و ابوذر نيز روایت 

 آورده است.

سليس و از مبالغه به دور است و نمی کوشد مخاطب را تحت تأثير قرار دهد. او گاهی در سبك عروه واضح، مستقيم، زنده و 

نقل حوادث مقدّمه ای می آورد تا رخداد مذکور را دقيقا در موقعيّت تاریخی اش توضيح دهد و حدیث را به صورتی مرتبط و به 

 هم پيوسته روایت کند.

وند با تحقيقات حدیثی آغاز شده و در واقع یكی از فروع آن بوده است. سبك با این توصيف مطالعات تاریخی، در ارتباط و پي

روایت تاریخی به لحاظ صورت و ساختار، همان سبك نقل حدیث است و عروه در این ميان چهره ای زنده، واقعی و بی اغراق از 

 . حوادثی که برای مسلمين رخ داده و نيز از نحوه فعاليّت های ایشان ترسيم کرده است

تالش عروه از اهميّتی فراوان برخوردار است، زیرا با گردآوری بسياری از احادیث تاریخی درباره مغازی، برخی از اصول اساسی 

مطالعات تاریخی را ترسيم کرده و اندیشه ای تاریخی و تاثيرگذار را بر جای نهاده است. البتّه نباید از نظر دور داشت که روش 

به صورتی شایان توجّه تكامل « زهری»ساختار آن یعنی دقيقا آنچه را که عروه بنيان نهاده بود  مطالعات تاریخی عروه و

 بخشيد. 

 ( زهری :2

تعلق دارد. « أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيداللّه بن عبداللّه بن شهاب الزّهری»نقش اوّل در پيدایش مكتب تاریخی مدینه به  

مسير آینده مطالعات تاریخی را ترسيم کرد. به همين سبب، تحقيقات وی از این نظر وی اصول این علم را استحكام بخشيد و 

 بسيار مهمّ است. 
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همان طور « مغازی»البته مطالعات او به لحاظی دیگر نيز دارای اهميت فراوانی است، زیرا برای ما تاکيد می کند که ریشه های 

 دائرة) يقات جدی ای که محدثان و شاگردان او انجام داده اند برمی گرددکه عده ای اعتقاد دارند به قصه های سنتی، یا به تحق

 .(«سيره» ماده اسالمی، المعارف

 ه( می دانند متواترند 6۰۴رمضان ) 6۱تقریبا تردیدی نيست؛ زیرا روایاتی که تاریخ وفات وی را در « زهری»در تاریخ وفات 

 کثير، ابن( )63۹۱ ذهبی، ) ،(ه68۵1 68۵۵ وزیج ابن) ،(688۹ ،688۱، یافعی) ( قتيبه ابن ) ،(ه 681۴ ،681۱ ، بخاری)

. اما تاریخ والدت وی چنان (االغانی) ه 6۰۵ و 6۰8 سال از است عبارت که کنند می ذکرنيز  دیگری تاریخهای ،(68۵3 ،68۴3

 ؛(63۹۱ذهبی) ه. ذکر شده است ۵3و  ۵1، ۵6، ۵۱که انتظار می رود مورد اختالف است. بنا به روایات مختلف، سال تولد او 

و « زبير بن بكّار». البته (686۱ خلكان، ابن ) ،( 688۴ ذهبی،) . کند می ذکر را 3۵ سال الواقدی وکثير ابن ، جوزی ابن

 ابن) ه( را تقویت می کند ۵6سال زیست، و این امر احتمال والدت وی به سال ) ۱۰در روایتی آورده اند که وی « واقدی»

 . (6۹83 ،6۹8۰ االصفهانی، ابونعيم ، اثير ابن ،ليدن سعد،

زهری نزد اعالم محدثين زمان خود که چهار تن از آنان در نظرش از منزلتی خاص و احترامی فراوان برخوردار بودند تحصيل 

سعيد بن »از: کرد. او از آن ها بسيار تقدیر کرده و اکثر احادیث خود را نيز از آنان اخذ کرده است. این چهار تن عبارتند 

«. عروه بن الزبير»و  (کبير تاریخ بخاری،) «عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبه»، «ابان بن عثمان» ،(1۱ ص تراجم، ذهبی،) «المسيب

 زهری به قوّت حافظه مشهور بود؛ ویژگی ای که در دوران وی اهميّت فراوانی داشت. 

صحابه، در مدینه به تحقيقی وسيع اقدام کرده و در این کار، منزلت آشكار است که زهری در زمينه احادیث پيامبر)ص( و 

اجتماعی، حافظه نيرومند و بهره مندی از کتابت مدد کار وی بوده اند. وی صرفا به پرسش از محدّثين اکتفا نكرده، بلكه از هر 

ور به مجالس و منازل اشخاص کس که ممكن بود خبر یا حدیثی قابل اعتماد داشته باشد، سوال کرده است. او بدین منظ

گفت: به پدرم گفتم: چه چيزی از زهری بر شما « ابراهيم بن سعد»مختلف می رفت و از آنان پرسش می کرد؛ ذهبی می گوید: 

به مجلس ها از آغاز حضور می داشت نه آخر آن. هيچ جوانی، مجلس را ترک نمی کرد، مگر این که از او »ظاهر شده؟ گفت: 

هيچ پيری را بدون این که از او پرسش کند ترک نمی نمود. به هر خانه ای از خانه های انصار که می آمد  سؤال می کرد و

 . (تراجم ذهبی،) «جوانی یا پيرمردی یا پير زنی را ترک نمی کرد مگر این که از آن ها سوال می نمود 

« عمر بن عبدالعزیز«. »و در ميان مردم نظير ندارداو دانش فقهای سبعه را حفظ کرده »درباره او گفته است: « مالك بن انس»

پيش از زهری، کسی »به نقل از پدرش می گوید: « ابراهيم بن سعد«. »کسی از او به سنن گذشتگان داناتر نيست»می گوید: 

ندترین مردم او دانشم»به نقل از پدرش می گوید: « عبد الرّحمان بن ابی الزّناد«. »دانش را همچون او گرد آوری نكرده است

 . (68۴3،کثير ابن ،688۱یافعی ،688۴، ذهبی ،68۵۵ جوزی ابن) «است

 مطالعات تاریخی زهری

به نظر می رسد زهری در تحقيق خویش پيرامون زندگی پيامبر)ص( ابتدا برخی حوادث پيش از اسالم را که برخی از آن ها به 

در مكه و مدینه بررسی کرده است. زهری همچنان که تأليف ایشان مربوط می شود ذکر کرده و سپس زندگی پيامبر)ص( را 
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. البته عنوان (۹۱ ص المنتخب، طبری،) نيز ناميده است« سيره»آن را   (۵۹ ص ،6۹ ج االغانی،) نام گذاشته« مغازی»خود را 

، «واقدی»، «حاقابن اس»زهری جز قطعاتی که بيش از همه در کتب « مغازی»به کتابش اطالق نمی شد. امروزه، از « سيره»

 آمده، چيزی به دست ما نرسيده است.« ابن سيّدالناس»، «طبری»

 چارچوب نگارش تاریخی مغازی زهری : 

البته بيان این چارچوب به علت در دسترس نبودن مغازی وی دقيق نيست اما از مطالب نوشته شده در اطراف مغازی وی می 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد .

 الف: قبل از اسالم 

 روز آفرینش آدم  (6

 ذکر ماجرای حضرت نوح و پراکنده شدن فرزندان و خاندان وی و تقسيم زمين در ميان ایشان. (۰

 تقویم فرزندان اسماعيل یا عرب ها که با ماجرای دخول حضرت ابراهيم)ع( در آتش آغاز شده و به عام الفيل می رسد . (8

 اخباری درباره برخی از انبيا. (۴

عبداللّه بن »هنگامی که به پيامبر)ص( باردار شد و حكایت درگذشت « آمنه بنت وهب»برخی روایات درباره  (۵

 « . عبدالمطلب

برخی از حوادثی که برای پيامبر)ص( رخ داده یا ماجراهایی که پيامبر)ص( در آن ها مشارکت داشته ؛ از قبيل تعمير  (1

 کعبه و حلف الفضول. 

با محمّد بن عبداللّه )ص( که با قافله اش به شام رفت و ازدواج پيامبر)ص( با خدیجه و سنّ توافق خدیجه بنت خویلد  (۱

 پيامبر)ص( در آن هنگام.

 نقل دالیل نبوت پيامبر)ص(. (3

 ب: دوران رسالت 

 دوره مکه 

 آغاز نزول وحی )مقدّمات رسالت، رؤیای صادقه، عبادت در تنهایی و نزول وحی( . (1

 یش نسبت به دعوت پيامبر)ص( و فعاليت های آن حضرت.نظریه ای درباره نگرش قر (2

 .(6۰68 ،6۰۱1 ،6۰۱۵ ص ،6 ج طبری ، ؛۰38 و ۰3۰ ص هشام، ابن) ماجرای سير پيامبر)ص( و معراج (3

 هجرت به حبشه؛ نخستين مهاجران؛ موضع نجاشی نسبت به مسلمين و ........ (4

 . (688و686و 6۰۱ و 6۰1 ص ،6 ج سيّدالنّاس، ابن) ابوطالبتحریم بنی هاشم و بنی عبدالمطلّب توسط قریش ؛ وفات  (5

 بيعت عقبه؛ متن بيعت نامه و آغاز استقرار اسالم در مدینه. (6

7) .................................................... 

 دوره مدینه 
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 «.سراقه بن جشم»بيان واقعه هجرت به مدینه و ماجرای  (1

به مدینه پيامبر)ص(؛ موقعيت و زمان وصول پيامبر)ص( به مدینه ، ساختن مسجد  انتظار مسلمانان در رسيدن پيامبر (2

 .(۰۵3 ،۰۵1 ،۰۴1 ،۰۴۵ ص بخاری، ؛631 و 63۵ ص ،6 ج سيّدالنّاس، ابن ؛6۰۵1 ،6۰۵۱ ص ،6 ج طبری،) مدینه

 تاثير آب و هوای مدینه بر مهاجرین و ابتالی برخی از آنان به تب. (3

 تعداد شرکت کنندگان در این سریّه و هویّت آنان.؛ « عبداللّه بن جحش»سریّه  (4

؛ تغيير قبله از بيت المقدّس به «عبداللّه بن ابّی»برخی اطالعات از نظر یهود درباره پيامبر)ص(؛ موضع خشن و دشمنانه  (5

 کعبه.

 وجوب روزه و تاریخ آن و وجوب زکات فطره. (6

 غزوه بدر )زهری در شمار راویان این خبر است( (7

 و تاریخ وقوع آن. «سویق»غزوه  (8

 به قتل کعبِ بن أشرف، اقدام می کنند.« اوس»تيرگی روابط با یهود و وقوع نزاع با آنان؛ قبيله  (9

 «.و امّا تخافن من قوم خيانه فانبذاليهم علی سواء»پس ازنزول آیه « بنی قينقاع»غزوه  (11

 « .بحرین»مين به سریّه عليه بنی سليم در ، اعزام مسل« غطفان»و « بنی سليم»عليه « قراره الكدر»غزوات دیگر: غزوة  (11

 جنگ احُد وبيان تفصيلی شهادت حمزة بن عبدالمطلب. (12

 از مدینه .« بنی النّضير»اخراج قبيله یهودی  (13

 غزوه خندق وسختی اوضاع مسلمين (14

 که سومين قبيله یهودی مدینه بودند بالفاصله پس از غزوه خندق .« بنی قریظه»حمله به  (15

 « بنی لحيان»اعزام به سریّه ای عليه  (16

 حدیث إفك ]عایشه[. (17

 «.ام قرفه»عليه « زید بن حارثه»سریّه  (18

 صلح حدیبيّه (19

 فتح خيبر (21

 فتح مكه (21

 « تبوک»حمله به « هوازن»غزوات بعدی: غزوه  (22

 نامه ها و دیدارها (23

 اسالم آوردن آنان.به نجران و « بنی حارث»برای سرکوب قبيله « خالد بن وليد»برخی ناآرامی ها: اعزام  (24

 مطالبی مربوط به پيامبر)ص(؛ اشاراتی به همسران آن حضرت و توضيح برخی از اسامی آن حضرت. (25

 برای جنگ .« اسامة بن زید»اشاره ای به حجّة الوداع و برخی اطّالعات درباره آن؛ آماده شدن  (26
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 يامبر بزرگوار.آخرین بيماری پيامبر)ص(، تأثير وفات پيامبر؛ به خاکسپاری پيكر مطهّر پ (27

28) ....................................................................................... 

این موارد به صورت مختصر بوده و می توان موارد بيشتری را نيز اضافه نمود که در این بحث نمی گنجد . از این موارد مختصر 

از سيره را به دست داده، خطوط اصلی آن را به وضوح تمام ترسيم کرده و تنها آشكار می شود که زهری اولين چارچوب واضح 

 تكميل جزئيات این چارچوب را بر عهده آیندگان نهاده است. 

به نظر می رسد زهری عموما حوادث تاریخی را بر اساس تسلسل زمانی آن ها مالحظه کرده است و برخی از تواریخ از قبيل 

، قينقاع، «بنی سليم»ریخ وقوع غزوه بدر، احد و خندق و تاریخ برخی غزوات از قبيل غزوه قرارة الكرر، تاریخ هجرت و چه بسا تا

و رحلت پيامبر)ص( را ذکر کرده باشد. همين توجّه به تاریخ « کنده»بنی النّضير، خيبر و فتح مكه و تاریخ وصول هيئت اعزامی 

 کرده است.وقوع حوادث، زهری را در تثبيت چارچوب سيره یاری 

است. تالش اصلی او نيز کسب علم یا احادیث و از جمله احادیث تاریخی بوده است. « محدّث»دیدگاه زهری اساسا دیدگاه 

روش او در تحقيق احادیث و روایات، متكی بر اسناد است و موضع او نسبت به اسناد، همان موضع محدّثين بزرگ آن عصر 

زهری  ن اکتفا کرده، ولی در مورد احادیث تاریخی با آزادی عمل بيشتری عمل می کند.است که گاهی به روایت یكی از تابعي

آیات قرآنی را که به مسایل تاریخی ارتباط دارند، بسيار ذکر می کند. روایات زهری عموما با روشی صریح و ساده و متمرکز، 

اغراق که در مورخين بعدی دیده می شود، در آثار او اطالعاتی واقعی و متوازن به دست می دهند، لذا تالش برای بزرگنمایی و 

مطالعات تاریخی زهری به مغازی منحصر نيست،  اندک است، گرچه جوانه های تمایل به تمجيد را در آثار او می توان یافت.

 بود. معروف« انساب»بلكه علم انساب و تاریخ صدر اسالم را نيز شامل می شود. وی به داشتن اطالعات وسيع در مورد 

 تشابه و تفاوت های مکتب تاریخ نگاری مدینه و عراق

هر مكتبی برای خود نحوه ی نگارش خاصی داشته و بنا به دالیل مختلفی از قبيل فرهنگ ، زمان تاریخی ، عالیق و ... مكتب 

نگاری مثال مكتب تاریخ جدید ایجاد شده و البته هر مكتبی تشابهات و همچنين تفاوتهایی با مكاتب قبل و یا بعد خود دارد .

 نگاری عراق غالباً بر محور اخبار و ایام و انساب قرار دارد. که مكتب تاریخ مدینه اختصاص به مغازی و فتوح دارد در حالی

 مکتب تاریخ نگاری عراق ویژگی های

قبيله به مجموع قبایل ميرسند و الف( نگاه کلی و جامع در آثار اصحاب این مكتب پدیدار است، نسب دانان ، از بررسی نسب 

راویان و اخباریان ، اخبار امت را محور تحقيقات خویش قرار ميدهند. در حقيقت با این گونه نگاه که در مكتب عراق پدید آمد، 

 تاریخ، هویت یافت و مورخان پا در عرصه حيات علمی نهادند .

ایان این مكتب به چشم می خورد برای مثال ميتوان به ابو مخنف ب( تحزب بربنياد سياست ، قبيله، سرزمين و شهر در آثار رو

 ،عوانه بن حكم و سيف بن عمر اشاره کرد که بر اساس عالقه علوی شامی  بانگرش قبيله ای به تدوین تاریخ می پردازند .

ز آن، بعدی دیگر از تاریخ ج( آميختن روایات شهرها، مناطق و قبایل مختلف با هم و پدید آوردن شكلی کامل و جامع و متنوع ا

 نگاری در این مكتب است .
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 د( اخباریان، روایات را از حيث موضوع و زمان تنظيم می کنند .

ه( از اسناد و نامه های رسمی در تدوین تاریخ استفاده می کنند ، احتماال از دیوان های جند و خاتم در شام، عراق، بصره و 

 کوفه سود برده اند.

یان در گردآوری اشعار و مفردات لغوی و ثبت اشكال و صور تعبير، همپای نسب دانان، کمك دیگری به وحدت و( لغویان و نحو

 تاریخ اسالم کردند و عراق در این کار پيش گام بود.

 ز( استفاده از نجوم و تنجيم در تصحيح و ضبط حوادث تاریخی در این مكتب گام دیگری در پيش برد علم تاریخ بود .

مورد خصایص مكتب تاریخ نگاری مدینه صحبت شده که جهت جلوگيری از اطاله بحث از نگارش مجدد آنها خوداری قبال در 

 می گردد و فقط به صورت موردی برای مقایسه با مكتب عراق ذکر می گردد:

 شباهتهای دو مکتب 

 مکتب عراق ردیف مکتب مدینه دیفر

 تاریخ شدباعث هویت  1 نقش مهم در پیدایش علم تاریخ 1

 داشتن نسب شناسی در قبائل 2 داشتن سیادت قبیله ای 2

3 
استفاده از علم جغرافیا ، زمان و مکان در حوادث 

 تاریخی

 بررسی روایات از طرف اخباریان از حیث موضوع و زمان 3

 استفاده از نجوم و تنجیم در ضبط حوادث تاریخی 4

 تفاوتهای دو مکتب 

 مکتب عراق مکتب مدینه در دو مکتب مدینه و عراقموضوع مورد بحث  ردیف

  * حضور پر رنگ ائمه در این شهر و استفاده از سخنان آنان 1

  * حضور بیشتر صحابه رسول مکرم اسالم و استفاده از سخنان آنان 2

  * بیان سلسله راویان در اسناد خود 3

  * معرفی افراد مهم و تاثیر گذار در حوادث ایجاد شده 4

  * بیشتر نویسندگان قریشی و از موالیان بوده اند 9

  * اثر گذاری فرزندان و نوادگان خلفاء و اصحاب در مکتب 6

 *  اخبار امت توسط راویان و اخباریان محور قرار گرفته باشد 8

 *  پا به عرضه گذاشتن مورخان 7

 *  گروه گرایی در سیاست ، قبیله ، سرزمین و شهرها 5

 *  آمیختن روایات شهرها ، مناطق و قبائل با هم 10

 *  استفاده از اسناد و نامه های رسمی در تدوین تاریخ 11

 *  گرد آوری اشعار ، مفردات قرانی و ثبت اشکال و صور توسط لغویان و نحویان 12
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  گیریبحث و نتیجه

تابعين حضرت محمد )ص( ایجاد گردید و هدف از آن در مكتب تاریخ نگاری مدینه، نخستين مكتبی است که توسط صحابه و 

ابتدا آشنایی تازه مسلمانان با زندگانی حضرت رسول به عنوان پيشوای دینی، برای آشنایی بيشتر با اسالم بود ولی در ادامه 

و « سيره» مؤسسين این مكتب با گسترش دامنه این روش به پرورش این نوع تاریخ نگاری پرداختند به گونه ای که کتب

دست آورد این مكتب است. از طرفی دیگر در این مكتب به صورت غير محسوسی علم حدیث رشد کرد به گونه ای « مغازی»

به صورت علمی مستقل به شمار آید. نكته ای که در این مقاله به « علم حدیث»که در دوره های بعد قابليت این را یافت که 

ایرانی بود که می توان در مباحثی جداگانه مقاله نویسان ایرانی را به نحو شایسته ای به آن پرداخته شد حضور مقاله نویسان 

 اندیشمندان شناساند و این مكتب با سایر مكاتب تفاوتها و تشابهاتی دارد که باعث جدا نمودن این مكاتب از هم شده است .

ادیث و روایات آن از بزرگان دین و صحابه تهيه و این مكتب ریشه اصلی نگارش حدیث و مغازی بشمار می رود و بيشتر اح

 تدوین شده است .
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