
 نگاری آنها از قرن اول تا هفتم هجری قمریهای تاریخها و گونهنگاران امامیه و روش تاریخ

  1منصوره بخشی

های مختلف اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و ... و ها و فرقهاهمیت تاریخ و ثبت وقایع و رویدادهای تاریخی بسیاری از پیروان نحله 

نیز ارباب ثروت و قدرت را بر آن داشت تا کمر همت به گزارش تاریخ ببندند و تاریخ را به سود خود گزارش کنند یا به طریقی 

های صحت و سقم نگاری و فهم دقیق معیارها و مالکهای تاریخها و گونهشند. آشنایی کامل با روشدر نگارش آن تأثیرگذار با

های سازد. از این رو آشنایی با کتب و رسالهها، حقیقت و واقعیت را نمایان میهای تاریخی با بررسی روشمند گزارشگزارش

 است، اولین گام برای هر پژوهشگر تاریخی است. های مختلف عمر جامعه بشری نگاشته شدهتاریخی که در دوره

نگاران کوشیده است تا تاریخ «نگاری آنها از قرن اول تا هفتم هجری قمریهای تاریخها و گونهتاریخ نگاران امامیه و روش»کتاب 

اختیار خوانندگان قرار داده و امامیه را تا قرن هفتم هجری قمری معرفی و تا حد امکان اطالعاتی را درباره آثار تاریخی ایشان در 

نگاران را بیان نگاری تاریخها و انواع تاریخنگاری در آن پرداخته و شیوهدر پایان هر قرن، به تحلیل آماری انواع مختلف تاریخ

ان امامیه نگارنگاری و مالک گزینش تاریختدوین تاریخ در فصل اول ، به مرور این کتاب در سه فصل سامان یافته که کرده است.

نگاران امامیه به تفکیک قرن پرداخته و در گیرد، به معرفی تاریخپرداخته است. در فصل دوم که بخش اعظم کتاب را نیز در بر می

ها نگاران و آثار را بیان کرده است. فصل سوم به بیان روشانتهای هر قرن به صورت نموداری بر اساس آمار، درصد فعالیت تاریخ

نگاری همچون سیره و های تاریخهای روایی، ترکیبی و تحلیلی بیان و گونهنگاری امامیه اختصاص یافته و روشتاریخهای و گونه

نگاری، وزارت و دیوانساالری، رجال و طبقات، فرق و مذاهب، نگاری، تاریخ عمومی، تاریخ دودمانی و تکمغازی، نسب

نگاران امامیه از قرن ها و کتب تاریخی و تاریخر انتهای کتاب سیر نگارش گونهنگاری و ... مورد بررسی قرار گرفته است. دمقتل

نگاران بر اساس حروف الفبا تنظیم شده تا خوانند به راحتی بتواند به مطلب اول تا هفتم هجری به صورت نمودار و اسامی تاریخ

 مورد نیاز خود دسترسی یابد.

 شده و به همت معاونت پژوهش جامعةالزهرا)س( به چاپ رسیده است.  این کتاب به قلم خانم منصوره بخشی نگاشته
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