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 مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس کتابخانه شیعی مرحوم پروفسور عبدالجواد فالطوری، به 

 

 محسن الویری ـ دانشیار دانشگاه باقر العلوم علیه السالم

 

 چکیده

 برای ق.( که همه زندگی خود را جز 114ـ  57) علیه السالمباقر بن علی ملقب به امام  محمدابوجعفر امام 

های در حیطه ق.( 114تا  95که به ویژه در ایام امامت خود ) فرصتی یافت ،در مدینه گذراند کوتاه چند سفر

به صورت مکتوب و اغلب شفاهی، مختلف کالمی، فقهی، اخالقی و اجتماعی اظهارنظرهایی هر چند پراکنده 

پیش از  متها و رویدادهایو ا بخشی از سخنان امام باقر علیه السالم به تاریخ انبیاء از خود به یادگار گذارد.

حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله اختصاص یافته است. این نوشتار کوشیده است با استفاده از روش تحلیل 

با تکیه بر تاریخ پیامبران ابعاد مختلف این دسته از روایات امام باقر علیه السالم را  شدهمحتوای کیفی هدایت

های زمینه، هدف و مطالب بیان شده در باره آنها اصلی و فرعی حورهایمبکاود، ابعادی همچون:  نام پیامبران، 

 موضوع. این به امام باقر علیه السالم  پرداختناجتماعی 

 

 امام باقر علیه السالم، شیعیان مدینه، تاریخ انبیاء، روایات شیعی، روش تحلیل محتوا. ها:کلیدواژه

 ـــــــــــــ

 مقدمه و بیان مسأله
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در دو قرن نخستین مدینه  شناخت میراث شیعیگانه، بخش آثار بازمانده از امامان دوازدهبا توجه به نقش هویت

اسالمی به دلیل حضور تنی چند از ائمه علیهم السالم در این شهر )از ابتدا تا رفتن امام رضا علیه السالم در 

 از اهمیتی بسزا برخوردار است. ر مأمون عباسی در مرو( به دربا ق. 201ق. یا 200 سال

که جز چند سفر کوتاه (ق.114 _ 95 امامت: ؛ق. 114ـ  57 )حیات:امام باقر علیه السالم پنجمین امام شیعیان 

چهار خلیفه  اسی در ایام خالفتهمه عمر خود را در مدینه گذراند، در پرتو شرایط مناسب اجتماعی و سی

توانست یکی  سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک و هشام بن عبدالملک اموی یعنی

ها و اندرزها را از خود به یادگار گذارد. این مجموعه احتماال پس مودها، آموزهنهای رهترین مجموعهاز غنی

روایات شیعی از یک امام به  ومین مجموعه بزرگد از امام صادق علیه السالم،از مجموعه به یادگار مانده 

 رود.شمار می

سخنان گردآوری  امامان علیهم السالم بهیا همراه با دیگر و  به صورت مستقلو دانشمندان مختلفی  محدثان

در نوشتار  معرفی این آثار را باید به فرصتی دیگر وانهاد. اند.اخبار زندگی امام باقر علیه السالم پرداختهو 

کتاب مسند االمام الباقر علیه السالم تدوین مرحوم عزیزاهلل عطاردی ترین این منابع یعنی یکی از جدیدحاضر 

 ،جلد تدوین شدهشش در که مبنا قرار گرفته است. این کتاب ش. در تهران به چاپ رسیده، 1381که در سال 

لد اول این کتاب در ج ده است.کر بندیچهل و دو بخش مختلف دستهدر  را ت امام باقر علیه السالماوایر

تا  211وجود دارد )ص و دربردارندة بیست و شش مبحث  "االنبیاء علیهم السالم"با عنوان کتاب فصلی 

قبلی  مبحثبیست و ششم آن مربوط به حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و بیست و پنج  مبحث( که 321

مجموعه روایات ذکر شده در روایات مورد بررسی در این مقاله ایشان است. آن مربوط به پیامبران پیش از 

 است.  مبحثاین بیست و پنج 

شود که در هم روایاتی در باره پیامبران پیشین یافت میاین کتاب بخشها و فصلها و مباحث البته در دیگر 

  یک بررسی تکمیلی باید مورد توجه قرار گیرد.

 

 روش پژوهش

 یبررساز  تنها یک نمونهمربوط به پیامبران پیشین در روایات امام باقر علیه السالم استخراج اطالعات تاریخی 

بررسیهای مورد در مراحل بعدی باید  "واحدهای معنایی"  است که به مثابة Descriptive Surveysوصفی 

این مقاله به صورت هدف بیین شود. تفسیر و تبگیرد و در حقیقت قرار  Intensive Researchesژرفانگر 
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یک گزارش وصفی کامل در  ارائه مشخص نشان دادن ظرفیت و اهمیت واکاوی این روایات است و حتی

 بنا بر این روش پژوهش هم متناسب با این هدف برگزیده شده است.کند. این باره را هم دنبال نمی

هتر است از برخی روشهای رایج در ای وجود ندارد و ببرای این نوع مطالعات و بررسیها روش تاریخی ویژه

سازی با فضای مباحث تاریخی ای تغییرات در آنها برای متناسبعلوم اجتماعی بهره برد؛ البته پاره

تواند عیناً در مطالعات در قلمرو علوم اجتماعی پرکاربرد است نمی این روشها هرچندناپذیر است، زیرا اجتناب

روش تحلیل مضمون روشهایی مانند کند، رای هدفی که این مقاله دنبال میبتاریخی مورد استفاده قرار گیرد. 

با ولی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. ترکیبی  هاییا روش و 1شدهو یا روش تحلیل محتوای کیفی هدایت

همان گونه توجه به این که در اینجا به دنبال کشف یک نظریه در بیان سخنان امام باقر علیه السالم نیستیم و 

تحلیل محتوای  روشاحث مطرح شده در این روایات است، از هدف تنها یک گزارش اولیه از مبکه ذکر شد، 

  . شده استاستفاده  شدهکیفی هدایت

رسی ، در پی گردآوری شواهد برای بربه جای کوشش برای کشف نظریه دارروش تحلیل محتوای کیفی جهت

زان می Crystallizationسازی برجستهن شده است. هدف از این بررسی یک سلسله دیدگاههای از قبل تعیی

ار اصلی و با حفظ ساخت بر اساس محتوای آشکار متن ابعاد و محورهای فرعی موضوع مورد نظر فراوانی و

و  رود و لذا محورهای موضوع از قبل تعیین شده استبه شمار میقیاسی یک روش  این روش است.متن 

و آگاهیهای  ما اطالعاتبه عنوان مثال در این مقاله،  .دشوتر دنبال مییافتهبه شکلی ساختفرایند مطالعه 

اند و یا یامبر بودهپدانیم که اینها شنویم میپیشین در باره پیامبران داریم، مثال وقتی نام نوح و ادریس را می

اهیم روایات اند، پس وقتی میخوداشتهدانیم که پیامبران وظیفه و رسالت دعوت و هدایت مردم را به دوش می

  هستیم. ات خودامام باقر علیه السالم را بررسی کنیم، بر اساس این اطالعات پیشین در پی کامل کردن اطالع

نده شد و نام پیامبران ذکر شده در روایات در جدولی گنجا برای پژوهشی که گزارش آن پیش روست، ابتدا

 فرضها و اطالعاتبران در یک بررسی رفت و برگشتی بر اساس پیشهای اصلی زندگی پیامسپس مقوله

 عینا از ولی محورهای فرعیی که پس از این خواهد آمد، مشخص شد، موجود در روایات در سه محور

 های موجود در روایت استخراج و در ستون ویژه آنها در جدول گنجانده شد. داده

ردازش اطالعات و طراحی نمودارهای باید به پیل جدول، پس از گردآوری اطالعات و تکمروشن است که 

 Masqudaو  SPSS هایی مانندافزارم. برای این کار سزاوار است حسب نیاز از نرپرداختالزم و تفسیر آنها 

                                           

1 Directed Qualitative Content Analysis 
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بر اساس هدف مقاله که تنها نشان ظرفیت روایات امام باقر علیه السالم برای ولی در اینجا استفاده کرد 

 برای ثبت و تفسیر اطالعات استفاده شده است.  Excelاکسل نرم تنها از مطالعات تاریخی است، 

 

 مربوط به پیامبران استخراج اطالعات

هایی از متن مورد نظر را باید به عنوان واحد تحلیل گزینش و سپس در روشهای تحلیل محتوای کیفی، گزاره

موضوع ا یک معنای مشابه در باره از آنههایی  هستند که جمله این واحدهای تحلیلآنها را رمزگذاری کرد. 

تحقیق هستند. واحدهای تحلیل پس در موضوع رای تفکر اصلی ما ب ابزارهای توان فهم کرد ومورد بحث می

ها در حقیقیت یک رمز در مقیاس بزرگتر است مقولهگیرند. ها قرار میاز رمزگذاری، ذیل یک دسته از مقوله

گیرد. مقوله در حقیقت می رمزهای دارای یک وجه اشتراک را زیر پوشش خودکه هر مقوله تعدادی از 

شوند و البته ها از قبل انتخاب میهمان طور که قبال گفته شد این مقولهحکایتگر همان وجه اشتراک است. 

 شوند.های استخراج شده از متن اصالح و ویرایش میبا دادهدر صورت نیاز در یک بررسی رفت و برگشتی 

ب در فرایند انتخاگزاره تاریخی از روایات امام باقر علیه السالم استخراج شده است و  165در این بررسی 

 این نکات مد نظر بوده است:  و واحدهای معنایی روایات تاریخی امام باقر علیه السالم هاگزاره

 ای مد نظر ها و عبارتهای غیرجملهها توجه شده و گویهدر گزینش واحدهای تحلیل، تنها به جمله

 قرار نگرفته است.

 اند.تهاند، در هر بار تکرار مد نظر قرار گرفهایی که تکرار شدهگزاره 

 های تاریخی در بردارندة مباحث کالمی و اخالقی هم هر چند اندک بودند ولی در این بررسی گزاره

 اند. مد نظر بوده

 اند. مورد بررسی قرار گرفته روایات به دور از سنجش اعتبار درونی و بیرونی آنها 

 آرای مشهور بین شیعیان مبنا رنین ذوالقلقمان و  قابیل، در باره پیامبر بودن یا نبودن شخصیتهایی مانند

 قرار گرفته است.

 

 نام پیامبران مورد توجه امام باقر علیه السالم

اولین و چه بسا مهمترین نکته در باره روایات تاریخی امام باقر علیه السالم نام پیامبرانی است که امام علیه 

بار بدون ذکر  12امام باقر علیه السالم گزاره استخراج شده،  165خالل در اند. السالم به آنها توجه نشان داده

امبری ناشناس و سه بار هم از یسه بار از پو به صورت کلی پیامبران شش بار از اند: نام از پیامبران یاد کرده
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شترین پیامبر برده شده است که بی 27مانده نام گزاره باقی 153پیامبری حبشی که نام او هم دانسته نیست. در 

 13گزاره( و نوح ) 17گزاره( و موسی ) 18گزاره( و سپس ابراهیم ) 26فراوانی مربوط به حضرت آدم )با 

اسحاق، اسماعیل،  گزاره( است. نام ایوب و حزقیل و خضر و دانیال و یونس تنها یک بار و نام پیامبران

دهنده فراوانی نام نمودار زیر نشان .آمده استدر این گزارشها شعیب، عمران، هارون، هود و یوشع هم دوبار 

 پیامبران در روایات امام باقر علیه السالم است: 

 

 

 ـ فراوانی مطلق نام پیامبران در روایات تاریخی امام باقر علیه السالم 1نمودار شماره 
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 ـ فراوانی نسبی نام پیامبران در روایات تاریخی امام باقر علیه السالم 2نمودار شماره 

 

 دوره زمانی پیامبران

به شرح دوره زمانی  پنجآنها را در توان میبر اساس پیامبران اولوالعزم تقسیم کنیم، این پیامبران را اگر زندگی 

 زیر در نظر گرفت:

 پیامبر 3 شامل :(ق. م. 3400ق. م. تا  4000)نوح پیش از آدم تا دوره اول: مرحله الف. 

)یک دیدگاه در باره خضر این است که ما دو خضر داریم: یکی خضر از اوالد سام بن  خضرآدم، ادریس، 

نوح که عمری بسیار دراز دارد و دیگر خضر از انبیای بنی اسرائیل که معاصر هم عصر موسی علیه السالم 

گر بر خالف دیکه چون خضر بوده است. در اینجا روایت اول انتخاب شده است، با این تفاوت که خضر 

 ..(، در همه ادوار مد نظر قرار گرفته استپیامبران این دوره همچنان زنده است

 

 پیامبر 3 شامل :(ق. م. 1900ق. م. تا  3400) ابراهیمپیش از نوح تا دوره دوم: مرحله ب. 
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عیسی ذوالقرنین نوح موسی ابراهیم آدم
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 ، خضرنوح، صالح )نسل ششم از نوح(

 

 پیامبر  9 شامل :(ق. م. 1300ق. م. تا  1900) موسیپیش از ابراهیم تا مرحله  دوره سوم:ج. 

عمران )پدر ایوب )پنج واسطه تا ابراهیم(، یعقوب )نوه ابراهیم(، یوسف، اسحاق، اسماعیل، لوط، ابراهیم، 

 ، خضرموسی(

 

 پیامبر 13شامل  : (ق. م. تا میالد مسیح1300) تاریخ موسی تا عیسیدوره چهارم: مرحله د. 

 دانیالپیش از میالد(،  800یونس ) ق. م.(، 900، سلیمان )ق. م.( 1000) داود یوشع،شعیب،  هارون، موسی،

یکی از پیامبران ناشناس که آن ق. م.(،  400) ذوالقرنین ق. م.(، 672، حزقیل )ق. م.( 700هود )ق. م.(،  700)

 اسرائیل شمرده شده است، خضر.هم از پیامبران بنی

 

 پیامبر 5شامل : پس از میالددوره پنجم: مرحله هـ . 

)پسر زکریا(، نبی حبشی )به دلیل پیوند او با ماجرای اصحاب  یحیی)کفیل حضرت مریم(،  زکریاعیسی، 

 ، خضرم. بوده است( 520اخدود که احتماال در حدود سال 

ای برای حدس زدن آن وجود ندارد با توجه به این که تاریخ دو پیامبر ناشناس هم مشخص نیست وقرینه

 مورد توجه امام باقر علیه السالم را اینگونه ترسیم کرد: پراکندگی زمانی پیامبران  توان نمودارمی

 پیامبر 3ق. م.(:  3400ق. م. تا  4000الف. دوره اول: مرحله آدم تا پیش از نوح )

 پیامبر 3ق. م.(:  1900ق. م. تا  3400ب. دوره دوم: مرحله نوح تا پیش از ابراهیم )

 پیامبر  9ق. م.(:  1300ق. م. تا  1900ج. دوره سوم: مرحله ابراهیم تا پیش از موسی )

 پیامبر 13ق. م. تا میالد مسیح(: 1300د. دوره چهارم: مرحله تاریخ موسی تا عیسی )

 پیامبر 5هـ . دوره پنجم: مرحله پس از میالد: 

 



8 
 

 
 باقر علیه السالم امامهای زمانی پیامبران مورد توجه ـ دوره 3نمودار شماره 

 

 1300مرحله تاریخی بیشتر در امام باقر علیه السالم  تعداد پیامبران مورد توجه دهد کهاین نمودار نشان می

یامبری حضرت ابراهیم علیه اند و این فراوانی پس از آن مربوط به مرحله پزیستهمیق. م. تا میالد مسیح 

و دیگر مقاطع تاریخی اولویت خاصی در روایات است لیه السالم پیامبری حضرت موسی ع السالم تا پیش از

 تاریخی امام باقر علیه السالم ندارند.

 

 مورد توجه امام باقر علیه السالممحتوایی ورهای مح

ه مقوله اصلی زیر در ستوان آن را ای فراخ دارد ولی میگسترهمسائل مربوط به حیات پیامبران علیهم السالم 

 کرد:بندی دسته

 ویژگیهای اخالق فردی مانند برخورداری از علم و روحیه عبادات و پیوند با  ویژگی روحی و معنوی ـ

خداوند و توجه خداوند به او و نزول وحی و تواناییهای ماورائی و گفتگو با موجوداتی مانند فرشته 

 گیرد. و شیطان و مانند آن در این قسمت قرار می

 اطالعات مربوط به والدت و وفات و همسر و فرزندان و معیشت و  ـ زندگی شخصی و خانوادگی

 . گیردمی پیوندهای خویشاوندی در این قسمت مد نظر قرار
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مرحله آدم تا : دوره اول. الف

پیش از نوح 

مرحله نوح تا : دوره دوم. ب

پیش از ابراهیم 

ا مرحله ابراهیم ت: دوره سوم. ج

پیش از موسی 

مرحله تاریخ : دوره چهارم. د

موسی تا عیسی 

دمرحله پس از میال: دوره پنجم

.(م. ق3400تا . م. ق4000) .(م. ق1900تا . م. ق3400) .(م. ق1300تا . م. ق1900) (تا میالد مسیح. م. ق1300) پس از میالد مسیح

دوره های زمانی پیامبران 
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  و مواجهه اطالعات مربوط به زمانه و مردم و چگونگی تبلیغ دینی  ـزندگی اجتماعی و انجام رسالت

اند در این قسمت مورد توجه ر باز زدهمردم با آن و نیز رفتار پیامبر با مردمی که از پذیرش دعوت س

 گیرد.قرار می

 یابیم:بندی شود، به این فراوانی دست میاگر مضمون روایات امام باقر علیه السالم از این نظر دسته

 % 24 29  الف. ویژگی روحی و معنوی

 % 33 55  ب. زندگی شخصی و خانوادگی

 % 43 71 ج. زندگی اجتماعی و انجام رسالت

 

 

 ـ موضوعات مورد توجه روایات تاریخی امام باقر علیه السالم 4نمودار شماره 

دهد که امام باقر علیه السالم بیش از هر چیز به حیات اجتماعی پیامبران پیشین و چگونگی این بررسی نشان می

های فردی و ویژگی اندنیز چگونگی تحقق عینی و بیرونی رسالت توجه نشان دادهمواجهه آنها با مردم و 

 تری از توجه امام قرار دارد. پیامبران در سطح پایین

 

 مورد توجه امام باقر علیه السالم محتوایی پراکندگی زمانی محورهای

,  زندگی اجتماعی و دعوی

43%

,,  زندگی شخصی و خانودگی

33%

,, ویژگی روحی و معنوی

24%
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گزاره منتخب برده شده  165های پژوهش به پراکندگی زمانی پیامبرانی که نام آنها در دوم گزارش یافته در بند

های مربوط به هر یک از پیامبران یکسان نیست، است، اشاره شد، اما با توجه به این که الزاما تعداد گزاره

وایات تاریخی را به ما بنمایاند. توجه به رجنبه دیگری از این تواند ها نیز مینی گزارهبررسی پراکندگی زما

 جدول زیر تأییدکننده این ادعاست: 

 18  30  های مربوط به دوره اول )آدم تا پیش از نوح(تعداد گزاره % 

 10       17 های مربوط به دوره دوم )نوح تا پیش از ابراهیم(تعداد گزاره % 

 24       39 یش از موسی(های مربوط به دوره سوم )ابراهیم تا پتعداد گزاره % 

 36      60 های مربوط به دوره چهارم )موسی تا پیش از عیسی(تعداد گزاره % 

 8       14  های مربوط به دوره پنجم )میالد مسیح به بعد(تعداد گزاره % 

 3 5   های مربوط به دوره زمانی نامعلومتعداد گزاره % 

  

 السالم در دوره های زمانی محتوایی مورد توجه امام باقر علیهـ فراوانی محورهای  5نمودار شماره 

دهد که همان طور که تعداد پیامبران مرحله چهارم یعنی از حضرت موسی علیه السالم این نمودار نشان می

تا عیسی علیه السالم بیشتر از دیگر مراحل است، محورهای مورد نظر امام علیه السالم هم بیش از دیگر 

های مبهم که بگذریم، کمترین استناد امام به مرحله پنج یعنی میالد وره تعلق دارد و از گزارههمین دمراحل به 

 مسیح و پس از آن است. 
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 به پیامبران پیشینالسالم  هتوجه امام باقر علیعلمی اهداف 

فضای کلی روایات تاریخی امام باقر علیه السالم فضای تاریخی است ولی داللت برخی از این روایات بر 

 مباحث تفسیری و کالمی و اخالقی آشکارتر از داللت آنها بر مسائل تاریخی است. 

  89 147  تاریخی مباحث % 

  5/3 6    یکالممباحث % 

  5 8   اخالقیمباحث % 

  5/2 4   یتفسیرمباحث % 

 

 

 از توجه به حیات پیامبران پیشین علیه  السالم ف امام باقراهداـ  6نمودار شماره 

 

 پیشین به پیامبران علیه السالم توجه اماماهداف اجتماعی 

. این هدف را در سی انگیزه امام باقر علیه السالم برای پرداختن به مباحث تاریخی به روشنی مشخص نیست

 توان دریافت.شناسایی و استخراج شده میهای از گزاره گزاره

  82 135        نامعلوم % 

  14 23  پاسخ به پرسش یکی از اصحاب و یا در گفتگو با آنها % 
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  4  7 بیان فضائل ائمه علیهم السالم و یا علی علیه السالم و یا شیعیان % 

 

 ـ اهداف اجتماعی توجه امام باقر علیه السالم به پیامبران پیشین 7نمودار شماره 

 

 بندیجمع

سخن  به جایهمان گونه که ذکر شد این یک بررسی اولیه وصفی بود و لذا در گزارش نهایی تحقیق هم 

بعاد و ویژگیهای محورهای برای شناخت هر چه بیشتر ارا های خود یافته، باید فرضیه یک آزمون گفتن از

 تکمیل آگاهیهای خود بپردازیم. به و ارائه دهیم اصلی از قبل تعیین شده 

دیگری هم جز آن چه در رای پاسخ به پرسشهای توان بالبته روشن است که از اطالعات گردآوری شده می

های زمانی ارائه گزارش تحقیق ، بهره برد ولی هدف مورد نظر و نیز تنگنااین مقاله کوتاه به آنها پرداخته شد

ای که این مقاله بر آن استوار است نشان گسترش دادن دامنه پرسشها باز داشته است. پژوهش فشردهما را از 

گزاره به بیان اطالعاتی در باره  165داد که امام باقر علیه السالم به استناد منبع حدیثی گزینش شده در قالب 

تن هستند و  27ها برده شده است، اند. پیامبرانی که نام آنها در این گزارهپرداخته پیامبران پیش از پیامبر خاتم

پیامبران در پنج دوره وجود، چون این این با بیشترین توجه امام باقر  علیه السالم به حضرت آدم بوده است. 

 یابیم کهقرار دهیم، درمیها مورد توجه ها را در این دوره، اگر فراوانی گزارهنداهزیستمیمختلف تاریخی 

 بیشترین توجه امام علیه السالم به مقطع زمانی پس از پیامبری حضرت موسی علیه السالم تا پیش از بعثت

در اطالعاتی که امام و توجه امام به مقطع پس از میالد بسیار اندک است.  حضرت عیسی علیه السالم بوده

135 %82؛

23 %14؛

7 %4؛ اهداف اجتماعی 

نامعلوم 

پاسخ به پرسش یکی از اصحاب و یا در 

گفتگو با آنها 

یه بیان فضائل ائمه علیهم السالم و یا علی عل

السالم و یا شیعیان 
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اند، سهم اطالعات ی فردی و اجتماعی پیامبران در اختیار ما گذاشتهباقر علیه السالم در باره ابعاد مختلف زندگ

 مربوط به زندگی اجتماعی و انجام رسالت هدایت مردم بیش از دیگر محورهاست. 

این بررسی همچنان نشان داد که هدف امام علیه السالم از ارائه اطالعات در باره پیامبران پیشین، بیش از هر 

توان رد پای اطالعات کالمی و تفسیری و اخالقی را هم در ریخی است ولی گاه میچیز ارائه آگاهیهای تا

شود که ها نگریسته شود روشن میهای اجتماعی به این گزارهها به آسانی یافت. اگر از منظر زمینهاین گزاره

ر مواردی که در بسیاری از موارد علت اجتماعی پرداختن امام علیه السالم به این موضوع مشخص نیست و د

ای در این زمینه وجود دارد، پرسش یکی از اطرافیان امام عامل اصلی پرداختن امام به این موضوع به قرینه

 رود. شمار می

ای از اطالعات تاریخی موجود در روایات امام باقر علیه السالم بود که تنها نمونه هااین بررسی و این یافته

های وشی این روایات برای مطالعات تاریخی و میراث شیعی مدینه در سدهپدهندة ظرفیت غیرقابل چشمنشان

اندیشیدند و به کدام پیامبران نخست هجری است. این که امامان شیعه علیهم السالم در باره گذشته چگونه می

گاهیهای سازی کدام وجه از زندگی آنها بودند و در چه شرایطی به ارائه این آتوجه داشتند و مایل به برجسته

ای از تواند ما را به سوی کشف افقهای تازهتردید میبیپرداختند و پرسشهایی از این دست تاریخی می

آنچه ارائه ، رهنمون باشد. استبوده های امامان شیعه که سرچشمه هویت تاریخی و تمدنی شیعیان اندیشه

 در این زمینه است.شد گام نخست 


