از این زاویه ،در سنت تاریخنگاری اسالمی ،سبک سیرهنگاری به عنوان«مکمال ضاروری
در تدوین اصول و قواعد تاریخی تلقی میشود که منرور اصلیا

تحلیل و تعلیل نراام

فکری و جهانبینی اسالمی است».
با این وصف ،به خوبی میتوان دریافت که از مراحل آغازین سیرهنویسای در سادهی اول
و دوم هجری ،که عموماً در قالب روایت و شرح حال نویسی ارائاه و عرضاه مایگردیاد،
تمایل درازمدت و نیرومندی پدید آمد کاه بار اسااس آن عرصاهی اندیشاه در اهمیات
واقعی روایت به کار رفته و حتی خود را به منطق بازسازی تحلیلی ارتقاا داده اسات .تاا
آنجا که در تاریخ اسالم هرگونه تال

برای گفتگو بین مذاهب و فرقههای ماذهبی کاه

در تاریخنگاری اسالمی علمِ«ملل و نحل» خوانده می شاود ،بناا بار علمیات تشخیصای
قرائت صحیح دین پیامبر
ریزی کرد که ارز

است و طبق اجتهاد و نقد ،مای تاوان موضاوعاتی را قالاب

اساسی خود را از سنت و سیرت رسول خدا

اخذکرده اناد 56.لاذا

سنت در مفهوم مذکور در برگیرندهی مفااهیم اجتمااعی و فقهای در برداشات از سانت
پیامبر

است که در کنار قرآن به عنوان کتاب مقدس در زمرهی منابع دینشناسی به

شمار میآید و از لحاظ شناخت آموزههای دینی واجد اهمیت فراوان است.
05
 .4مفهوم سنت در تفکر اسالمی
الزم بااه یااادآوری اساات کااه ساانت از نگاااه اهاال ساانت شااامل قااول ،فعاال و تقریاار
پیامبر

است و از نگاه گروهی اندک شامل سنت صحابه نیز میباشد .اما سنت از نگااه

اندیشااهورزان شاایعی ،ساانت در برگیرناادهی موضااوعاتی متعاادد در حااوزهی فقهاای،
اندیشههای سیاسی و زیرساختهای الزامآور حاکمیت در جامعاهی اساالمی اسات و در
این شرایط بسیار طبیعی مینماید که تاریخنگاری شیعه ذیل سیرهنگاری ،دارای جایگااه
و کارکردهای فراوانی باشد .مسائل مذکور از نرر فرانس روزنتال 57شالودههاای معرفتای
اندیشههای سیاسی اسالمی در تاریخنگاری مسلمین را تشکیل میدهد و زمانیکاه ایان
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اهاال شاایعه شااامل پیااامبر

اکاارم و اهاال بیاات

اساات و از ایاانرو در باورداشاات
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پژوهشگر میکوشد تا از سرچشمههای تاریخنگاری اسالمی سخن گوید و نحاوهی تاأثیر
انواع سنتهای تاریخ نویسی از متاون اساالمی و غیار اساالمی را باه میاان مای کشاد،
) )Rosenthal,ناخواسته این طرز تلقی را در ما بهوجاود مای آورد کاه
مقولهی محوری و فهم متعارف اسالم در گرو هدف اساالمی اسات کاه از قبالِ توجاه و
تأمل در متون مقدس دینی بهدست میآید و دقیقاً در چارچوب همین مفهاوم ارتبااطی
است که سیره ،واجد جایگاه الهامبخش فراوان است .چناانکاه مؤکاداً گفتاه شاد ،ایان
اهمیت در چاارچوب طرحای از مناابع تااریخی ظااهر مایشاود کاه در صاورتبنادی
گفتمانیا

به عنوان هدف یا مقصد اسالمی ،با دو حوزهی شریعتنامه یاا فقاه و تاداوم

سنت در اندیشهی سیاسی سخت در ارتبا است .مسلماً ،چگونگی تصاویر و درک یاک
01
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جامعه از تداوم خود ،پرسشی است که در اهداف سیرهنگاری نهفته است و مایتاوان آن
را ویژگی تاریخمندی یا منطق تبیینی این سبک از تاریخنگاری اسالمی محساوب نماود
که به عنوان عامل زیر بنایی ،به پیامدهای رو شناختی مهمی در زمیناهی موضاوعات،
تجزیه و تحلیل و ارزیابی انجامیده است و خصلتهای معرفتی و تاریخنگاری آن را نشان
میدهد.
 .5منطق تاریخی سیره نگاری
اگر بخواهیم از مباحث اشاره شده جمعبندی نهایی ارائه نماییم ،باید بار دیگر باه ساؤال
اصلی تحقیق بازگردیم که منطق تاریخی در سیرهنگاری ،مبتنی بر کدام اصول و ویژگای
های رایج در تاریخنگاری اسالمی است؟
باید توجه داشت از منرر سؤال مذکور ،ماورخی کاه مشااول تحقیاق بار روی موضاوع
تاریخی خاصی است در وهلهی نخست باید اهداف و مقاصد کارگزاران تاریخی را کاه در
جریان مطالعه و بررسی افعال آن ها است ،درک کند؛ از جمله اینکه مورخان چه چیزی
را شواهد ،مدارک و یا تبیین تلقی میکنند و آیا نتایج بررسی آنها واجد حقیقت عینای

است؟ و در چارچوب بحث پژوهش حاضر ،آیاا قاااوتهاای اخالقای مرساوم درباارهی
شخصیتها در حوزهی سیرهنگاری ،به روح علمی تاریخنگاری آسیب میزند یا خیر؟
از نقطه نرر پژوهشی ،راه حل اساسی در تبیین مسائل اشااره شاده را بایاد در نحاوهی
سازماندهی و تقسیمبندیهای رایج در قلمرو موضوعی و مفهومی سیرهنویسای جساتجو
کرد .در تفکیکی که پیشتر از آن بحث شد ،اشاره کردیم که بر مبنای فرایندهای تحاول
تاریخی ،مباحث سیره از شرح حال نگاری باا رویکردهاای اخاال محوراناه تاا تحلیال و
نگار

و نقد در مراحل متأخرتر در تطور و تاییر بوده است .لذا در این عاملیات تحاول،

رو شناسیها و مفاهیم ،بررسی متنوعی دربارهی نرامهای مفهومی فکری و کالمای در
منطق تحقیق و استداللهای سیره نگاران رایج شده و موضوعات بیشماری را میتوان از
آنها در زمینهی مواضع تاریخ اسالم استنبا و استنتاج کرد .باه بیاانی دیگار ،نقطاهی
شروع بحث با درک و فهم اندیشه ،اهداف و مقاصد زندگی پیامبر

شروع میشود ولی

در روند توسعه و ارتقای مداوم مفاهیم عمده و صاور تبیینای در اشاکال مفااهیم کاالن
اساسی و الزامهای معرفت شناختی رواج بیشتری پیدا میکند .به همین نهاج ،فلسافهی
سیره نگاری هم چون فلسفهی تاریخ ،متامن برداشتهای«جوهری و تحلیلی» از وقاایع
و مسائل خواهد بود58 .در این معنا ،برداشت جوهری میتواند روایاتی پراکنده یا منسجم
از رفتار و مقاصد رسول خدا
دیگران فر
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در آثار سیرهنگارانی همچون ابن اسحا و ابان هشاام و

گرفته شود و برداشت تحلیلی به مااامینی چاون ارز هاا ،مقاصاد و معاانی،

قوانین حاکم بر شواهد و مستنداتی تلقی شاود کاه سایرهنگااران باهواساطهی آن در صادد
اصطالحِ تحلیلی در عبارت باال ،ناظر به بهرهگیری از نقد و ارزیابی در زمینهی مامونساازیِ
روایت در تاریخنگاری اسالمی است و از آنجا کهدر طول تاریخ ،آثار سایرهنویسای در برخای
مباحث یا موضوعات فرعی همواره در مران اغرا  ،افسانهسرایی و خرافاهگاویی باوده اسات،
رویکرد تحلیلی تال

دارد که به تجدید نرار و باازبینی در جریاانهاای فکاری و انحرافای
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توضیح ،تنویر و دریافت معقولی از تاریخ و اندیشهورزی اسالمی باودهاناد .افازون بار ایانهاا،
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بپردازد .از اینرو ،در جریان روشمند یا ضابطهمند شدن سیرهپژوهی در طول زمان تأکیاد بار
مدارک ،براهین و ارزیابی ،جایگاهی ویژه پیدا کرده است.
به این ترتیب و همانطور که از تمام بحث ها پیدا است ،از لحاظ اصاول تااریخنگااری،
تاریخ نویسیِ تابع مقوالت سیره نویسی را می توان در دو سطح تبیین روایی و عقالنی اا
استداللی جمعبندی کرد53.در کل ،تبیین روایی ،ناظر بر نقال روایااتِ حاوادث پایش و
پس از بعثت و شرح حال دقیق و موشکافانه زنادگی رساول خادا

باه عناوان میازان

سنجش اعتقادی مسلمانان است و تبیین عقالنی ،به تحلیل و تعلیلِ روایتها پرداخته و
از قبل صورتبندی های گفتمانی ،نرام فکری و فرهنگی اسالمی را باه بحاث و بررسای
میگذارد .در واقع ،این دو سطح تبیین ،استراتژی اساسی در ساختار الگوی تاریخنگااری
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سیره نویسی به شمار می آید و به مرزبندی و پیکرهبندی مشخص باین روایات و تفسایر
میانجامد.
در پایان بحث ،جای دارد این نکته را اضافه کنیم کاه ترکیاب و در آمیخاتن دو الگاوی
تبیینی اشاره شده ،مختص به سیره نویسی نیسات و شاامل برخای اناواع دیگار مکاتاب
تاریخنگاری اسالمی نیز میگردد 26که در طول زماان و تحاوالت ،پدیاد آماده و تکاوین
یافته است و امروز نمونههایی فراوان از آنها در دست اسات .اماا ،نکتاهی چشامگیار و
جالب توجه در سیرهنویسی که راهبرِ بیبدیل آن محساوب مایگاردد ،توجاه باه نراام
اعتقادی و سنت اسالمی و مسألهی مالزم آن یعنی جامعهی انسانی است کاه باا تصاویر
کلی پیشرفت و موفقیت در بستر تاریخ جهاان اساالم و باا ایان سابک از تااریخنگااری
اسالمی یعنی؛ سیره و سیره نگاری در هم آمیخته است.

نتیجه گیری

از مباحثی که مطرح شد میتوان نتیجه گرفت؛ سیرهنویسی از زمان پیدایش( اواخر قرن
اول و اوایل قرن دوم هجری) تا کناون مراحلای مختلاف در توزیاع مباحاث را گذراناده
است .درحالی که ،سرشت اولیه و بنیادین سیره ،مبتنی بر روایات زندگی پیامبر

باود،

در مراحل بعدی تاریخی ،فرایند پرداختن به سانن اعتقاادی اساالمی ماأخوذ از سانت
رسول خدا

 ،جنبه های فکری و منطق بازسازی عقالنیِ نرام اسالمی را قوام بخشاید

و قلماارو موضااوعی و مفهااومی ساایرهنگاااری را گسااتر

داد .متناسااب بااا آن حااوزهی

گسترده تر بررسی ها و اصول رو شناختی در خصوص وجاوه جاوهری و تحلیلای باین
گفتمان ها ایجاد شاد و در نهایات ،سایره نگااری را باه ساوی یاک هویات رشاتهای باا
کاربستهای علمی در عرصهی تاریخنگاری اسالمی کشاند .در این چشمانداز تااریخی ،و
در اساسی ترین سطح ،هدف از سیره نویسی تداوم سنت اسالمی بر پایهی تقویات حاس
هویت جمعی است .در عرصهی رو شاناختی ،ایان سابک از تااریخنگااری باه تبیاین
خاستگاهها و ریشهیابی اندیشهها و سنن اسالمی میپردازد و به مقوالتی توجاه دارد کاه
مسائلِ شناخت و تبیین تاریخ اسالم به شمار میروند و این مالحراات در کال ،ماهیات
تاریخی یا تاریخیت سیرهنگاری در ماامین و مفاهیم بنیادین نرام جااری جهاانبینای
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اسالمی را نشان میدهد.

تأملي
ماهيت
پژوهي
نگاري سيره
تأملی
نگاری
پژوهی
سیره
تاریخ
در مباني
ماهیتتقسيم
دوره اي
رویکردها و
زندگاني ائمه

سال اول /شماره دوم /بهار وتابستان  /1395صفحات 26-7

11

21

پی نوشت ها
1. Francesco Gabrieli
 .2اصلِ اساس دانسته های تاریخنگاری اسالمی حول باورها ،ارز ها و تاریخ اندیشاه بار پایاه
قرآن و حدیث و سیره و سنت پیامبر

نرم و ترتیب مای یابناد .مناابع ذیال ،اهمیات ایان

موضوع را بررسی کرده اند:
((Montogomery,&Zubair Mirza,
و یک منبع مستقل دیگر ،با این مشخصات:
Çakan,İsalam Lütfi; Hadis Edebiyat, İstanbul/Türkiye, M.Ü.İ.F
yayini.
 .9در چارچوب زمان بندی اشاره شده در متن باال ،افراد ذیل نخستین گامها در تدوین سایره
را برداشته اند .کسانی چون عروه بن زبیر( م  ،)34ابان بن عثمان( م  ،)561وهاب بان منباه
( م  ،)556عاصم بن عمربن فتاده ( م  ،)526شرحبیل بن سعد خطمی (م  ،)529محماد بان
مسلم شهاب زهری( م  ،)524عبداهلل بن ابی بکر بن حزم( م ،)521موسی بن عقبه(م ،)545
معمربن ابی راشد( م  .)516اما در این میان ،ابن اسحا ( م 513یاا )516و ابان هشاام ( م
258یا ،) 252نخستین کسانی بودند که به صورت جامع و مشخص به تادوین و نگاار سایره
پیامبر پرداخته اند .برای آگاهی بیشتر ،نک:
)(Zaimeche;İhsan Haci Oğlu,;Köksal, 
 .1باید تصریح داشت که مورخ اشاره شده ،اولین مورخی است که در غالب نوعی تااریخنگااری
منسجم ،زندگی نامه ای از حارت محمد

به نام «سیره رسول اهلل

» را به رشته تحریار

در آورده و بدین لحاظ ،سیره او بیشترین اصالت را در بین سیره های موجاود داراسات .دربااره
موارد اشاره شده و در کل شیوه تاریخنگاری ابن اسحا  ،به منابع پیش رو مراجعه شود:
جعفریان5986،ف41-46 :5؛ Montogomery,
Zaimeche Köksal,&; Kitapçi:

و در مورد ابن اسحا  ،مباحث مبسوطی در منبع ذیل موجود است ،نک:
Tahk.Muhammed Hamidullah İBn Isahak Muhammed b. İsahak
b.Yesar;Siret' ü İbin İshak Kitabü'l Meğazi.y.y.Türkiye.
 . 1در مورد ویژگیها ،مشخصات و سنن تاریخنگااری اعاراب پایش از ظهاور اساالم تحقیقاات
فراوانی صورت پذیرفته است .در خصوص آشنایی با مطالب ارائه شاده در ماتن ،و نیاز آشانایی
بیشتر در موضوع تاریخنگاری اعراب قبل از ظهور اسالم ،نک:
Franz Rosental; A History of Muslim Historiography, Liden.
E,j,Brill; Francesco Gebrieli and M.S Khan; Arabic Historiography
Voll ,No  ,Islamic research institute, international Islamic university,
Islamic study, Isalamabad&Günaltay, m.
Şemseddin İslam Tarihi kaynaklari; Tarih ve Mühaverrile, Haz
yüksek kanar, endülüs yayinlari, İsatanbul, Türkiye.
 . 6ابو محمد عبدالملک بن هشام ،تاریخنگار مسلمان عمده شاهرت خاود را مرهاون ویرایشای
است که روی زندگی نامه حارت محمد پیامبراسالم  ،نوشته ابن اسحا انجاام داده اسات
کااه بااا عنااوان ساایره اباان هشااام یااا الساایره النبویااه االباان هشااام شااناخته ماای شااود.
( .)Montogomery &Zamimecheو برای آگاهی بیشاتر از
زندگینامه و اهمیت منبع مذکور ،نک .قسمت مقدمه ،عبدالملک ابن هشاام ،)5971( ،تصاحیح
مصطفی السقا ،ابراهیم االبیاری و عبد الحفیظ شلبی ،السیره النبویه ،بیروت .دارالوفا .
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 .7رای استنباطی مشابه ،نک.)Firdous(:

نک( :مراهری 51-56 :5983،و  96-17و .) Zubzir Mirza,
 . 9نرام ارزشی در مفهومی که در باال بدان اشاارت شاده ،بار مبناای واقاع نماایی ارز هاای
اسالمی استوار است و از این نرر ،واجد معرفت تاریخی بر اساس حقیقت تماام اسات .الزم باه
یاد آوری است که درگیر شدن مورخ در الگوهای ارزشای از جملاه مباحاث چاالش برانگیاز در
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 . 8همسو با اهداف اشاره شده در متن تحقیق حاضر ،برای نمونه محتویات کتاب های ذیل ،مباحاث
متنوعی از مسائل مبرم ارزشی اساالمی را در تأسای باه زنادگی رساول خادا نشاان مایدهاد.
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حوزه فلسفه و رو شناسی تاریخی است و در این موضوع نررات متفاوتی مطرح شاده اسات.
برای آگاهی از برخی از این نررات ،نک(:پمپا.)266-262 :5973 ،
 .56به طور مثال ،این منبع در برگیرنده مباحثی در حوزه سیره اجتمااعی باه شامار مای رود.
ذیل مباحثی چون شخصیت و رفتار پیاامبر (پاور امینای و دیگاران )567-573 :5978 ،و
سنت پیامبر

(همان.)573-581 :

 .00برای اطالع از برخی مولفه ها و مختصات رایج در مباحث نرری سیره نویسی حول مباحثی
که در متن بدان اشاره شده اسات ،ناک )firdous, and (:و نیاز ،یاک
منبع مستقل دیگر که مشخصات آن ،بدین قرار است:
ahmad Abu zeyd; The Life of The Prophet, Translated Ahmad
Chaabih, Correction of the fallacies in the encyclopedia of islam,
published by Brill, Leiden,Holland
 .02رسول جعفریان پژوهشگر معاصر ،در خصوص برخی مسائل خرافی در سایره نگااری مباحاث
چندی را مطرح کرده است ،برای آگاهی بیشتر در این رابطه ،نک ( :جعفریان ،بیتا.)556-526 :
 .03در این باره ،چند منبع پژوهشی معتبر در اختیار است .برای نمونه ،منبع پیش رو به نقاااد
برخی نررات متفکران غربی پرداختاه اسات( .نعایم 92-12 :5457 ،و  )17-563و نیاز منباع
ذیل ،دیدگاه های مستشارقان انگلیسای و آلماانی در خصاوص زنادگی حاارت رساول را
بررسی و تنقید نموده است.
)(Sariçam,Özdemir ve Erşahin,ve diger sayfalar

 .01کتاب با این مشخصات چاپ شده است ،سید جعفر مرتاای عااملی( ،)5426الصاحیح مان
سیره النبی األعرم

قم :دارالحدیث.

 .05مشخصات کتاب ،بدین قرار است ،عالمه محمد حسین طباطباایی ،)5973( ،سانن النبای
ترجمه حسین استاد ولی ،تهران :پیام آزادی.

،

 .01بااارای آگااااهی مختصاااری از گفتماااان هاااای رایاااج باااین ماااذاهب اساااالمی ،ناااک:
(.)Firdoud,
17. Franz Rosenthal
 .08تطبیق تقسیمبندیهای رایج در فلسفه تاریخ با ماهیت و تاریخمندی سیرهنگااری از طارف
نگارنده پژوهش حاضر صورت پذیرفته که آنها را با خصلتها و ویژگیهای فلسفی مناسب یافتاه
است .برای اطالع از جزئیات بیشتری در زمینه فلسفه تحلیلی یا انتقادی و فلسافه جاوهری یاا
نرری تاریخ ،نک( :اتکینسون.)29-16 :5973 ،
 .09برای مباحث مبسوطی در خصوص تبیینهای تاریخی ،نک( :اتکینساون 98-16 :5973 ،و
استنفورد.)962-915 :5988،
 .21برای آگاهی بیشتر از رو ها و مکاتب تاریخنگاری اسالمی ،خاصه در ذیل مباحاث مرباو
به رو های روایی و تحلیلی ،نک( :عالم زاده و سجادی.)97-47 :5986 ،
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منابع و مآخذ
 .5ابن هشام ،عبدالملک؛  ،5971السی رةرالنبوییة ،تصحیح :مصطفی السقا ،ابراهیم االبیااری
و عبدالحفیظ شلبی ،بیجا :دارالوفا .

 .2اتکینساون ،آر .اف؛  ،5973فلسفه تاریخ :نگاهی به دیدگاه های رایج در فلسجفه
معاصر تاریخ ،روش شناسی و تاریخنگاری ،اتکینسون و دیگران ،ترجمه و تاالیف:
حسینعلی نوذری .تهران :انشارات طرح نو.
 .9استنفورد ،مایکل؛  ،5988در آمدی بر تاریخ پژوهجی ،چ ،4ترجماه :مساعود صاادقی،
تهران :سمت.

ر
اإلستشیا ر ررالس ةرالنبوییة  ،دراسة تاریخی ة
 .4النعیم ،عبداهلل محمد امین؛ ،5457
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آلراء وات ،بروکلمججان ،فلهججاوزن ،مقارن ةبالروی ةاإلس

یمیة ،چ ،5باایجااا:

المعهدالعالمیللفکراإلسالمی.

 .1پمپا ،لئون؛  ،5973فلسفه تاریخ :چارچوب های اساسی در آموزش فلسفه مجدرن
تاریخ ،فلسفه تاریخ ،روش شناسی و تاریخ نگاری ،اتکینسون و دیگران ،ترجماه
و تالیف :حسینعلی نوذری تهران :انشارات طرح نو.

 .6پور امینی ،محمد باقر (تنریم ،تحقیق و تدوین) و گروه مولفان؛  ،5987پیجامبراعظجم
سیره و تاریخ ،چ ،4قم :دفتر نشر معارف.

؛

 ،قم :انشارات دلیل ما.

 .7جعفریان ،رسول؛  ،5986تاریخ سیاسی اسالم ،سیره رسول خدا
________ .8؛ بیتا ،برخی عوامل تحریف در جریان سیره نگاری ،مجلاه ناور علام،
.43
 .3عالم زاده ،هادی .سجادی ،سید صاد ؛  ،5986تاریخنگاری در اسالم ،تهران :سمت.

 .56عاملی ،سید جعفرمرتای؛  ،5426الصجحی مجس سجیره النبجی ا عظجم

 ،قام:

دارالحدیث.

 .55طباطبایی ،عالمه محمد حسین؛  ،5973سنس النبی

 ،ترجمه :حساین اساتاد ولای،

تهران :پیام آزادی.

 .52مراهری ،حسین؛  ،5983سیر و سلوک ( مقدمه سلوک معنوی در پرتو نور ،قجرآن
و عترت) ،چ  ،2قم :موسسه فرهنگی و مطالعاتی.

تأملي
ماهيت
پژوهي
نگاري سيره
تأملی
نگاری
پژوهی
سیره
تاریخ
در مباني
ماهیتتقسيم
دوره اي
رویکردها و
زندگاني ائمه

15

11. Abu zeyd.Ahmad ,The Life of The Prophet, Translated
Ahmad Chaabih, Correction of the Fallacies in the Encyclopedia
of Islam, Published by Brill, Leiden: Holland.
11. Bhat.Samee-Ullah,(Spring),
TowardsUnderestandingthe
MusliHistoriography and Muslim Historians, Jurnal of Islamic
Thought and Civilization, Voll, Issue I.
11. Firdous.Shumaila, (January – June ), Historiography of the
Caliphate the Biritish India  China, History College,
Nanjing University, Jurnal of Historical Studies, Voll.II. No.I: 
11. Gabrieli. Francesco, The Arabic Historiography of the
Crusades, Historians the Middle East, edited by Bernard Lewis,
P.m. Holt, London: Oxford University Press: 
17. Gebrieli. Francesco and M.S khan,  Arabic
Historiography, Voll , No , Islamic Research Institute,
International Islamic University, Islamic Study, Isalamabad.
11. Rosenthal. FranzThe Influence of The Biblical
Tradition on Musslim Historiography, Historians the Middle
East, edited by Bernard Lewis, P.m. Holt, London: Oxford
University press: 
11. -----------------------, , a History of Muslim Historiography,
Liden: E, j, Brill
02. W.Montogomery.Watt, The Materials Used by IbnIshaq,
Historians the Middle East, Edited by Bernard Lewis, P.m.
Holt,London: Oxford University Press: .
01. Zaimeche.Salah , Muslim Historians, Chief Editor,
Mohamed el- Gomati, United Kingdim, Manchester.
00. ZubairMirza. Sarah, Oral Tradition Scribal Convention
In The Documents Attributed To The Prophet Muhammad. (A
dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the theDegree of Doctor Philosophy, Near Eatern Studies, in
the University of the Michigan.
01. Çakan.İsalam Lütfi, Hadis Edebiyat, Türkiye/ İstanbul:
M.Ü.İ.F yayini.
01. Günaltay. M. Şemseddin, , İslam Tarihi kaynaklari; Tarih
ve Mühaverrile, Haz yüksek kanar, endülüs yayinlari,Türkiye/
İstanbul.

26-7  صفحات/1395  بهار وتابستان/ شماره دوم/سال اول

01. Hizmetli.Sabir, İslamTarihi(Başlangiçtan İlk Dört Halife
Sonuna Kadar),Anakara Üniveritesi, ilayiyat fakültesi yayinlari,
Türkiye/Anakara
01. IhsanHaci Oğlu.Muhammed , , Sabir Paşa'nin
Mahmüd'usu- Siyer'I, Yüksek lisan tezi, (T. C. Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Islam Tarihi ve Sanatlari Ana Bilim
Dali) Islam Tarihi Bilim Dali, Türkiye/ Anakara.
07. Kitapçi. Zekeriya  Yeni İslam Tarihi ve Türkler, Vol -,
E G kitapçi, Türkiye.
01. Köksal. MasimHazreti Muhammed (Aleyhisselam) ve
İslamiyet, Ötüken Neşriyat Öğretmenler Matbaasi, Türkiye:
Ankara/ İsatnbul
01. Sariçam. İbrahim; Özdemir.Mehmet; Eeşahin. Seyfettin,
 İngiliz ve Alman Oryantalisterin Hz Muhammad
Tasavvuru, fikir ve kültür eserleri, voll İİ, nobel yayin dağitimi,
Türkiye/Anakara.
12. Tahk.Muhammed Hamidullah İBn Isahak Muhammed
b. İsahak b.Yesar;Siret' ü İbin İshak kitabü'l Meğazi.y.y, Türkiye.

11

21

