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تمدن ھايى كه تاريخ مكتوب ندارند روايت خود را به آيندگان اختصاص داده و تمايل چندانى به حفظ اعمال , در تاريخ بشرى
خالف آن در مورد تمدن ھاى سامى و غیر سامى صادق است كه از قديم االيام در سواحل . اجداد خود نشان نمى دھند

تسھیالتى را براى ثبت رفتار و مراسم انسان , ھمان طور كه پیدايش خط. مديترانه و آسیاى غربى جانشین يكديگر شده اند
قرآن نیز اشاراتى به گذشته بشر . ويرانه ھاى آثار باستانى نیز يادآور گذشت زمان و توالى انسان ھا است, ھا به وجود آورد

ھم چنین شعر عرب به توصیف اعمال قبايل كوچك پرداخته , دارد و نظر تاريخى خود را در چارچوب يك طرح الھى بیان مى كند
زيرا آن ھا فاقد آثار مكتوبى , اعراب مسلمان در آغاز درك تاريخى خود را نشان نداده اند, با وجود اين. و به آن ھا ارج مى نھد

 .تاريخى نامید] اثرى[بودند كه بتوان آن را 
در . نمى توان فھرست كاملى از متون تاريخ نگارى ارائه داد, به دلیل يكدست نبودن اطالعات ما از مناطق و دوران ھاى مختلف

ھمانند آثار ادبى معیار واحدى وجود , آغاز بحث تإكید بر اين نكته ضرورى است كه در گزينش آثار تاريخى براى بحث يا چاپ
ھر چند كه ارزش عقالنى يا ھنرى يك اثر مى تواند در گزينش آن موثر باشد و نوشته ھايى نیز از جھت سندى اھمیت . ندارد

به عبارتى حتى نوشته اى كه از ; اما بديھى است كه تدوين دوباره گذشته مھم ترين فايده يك اثر تاريخى است, خاص دارند
نوشته ھايى كه , بايد به يادداشت كه در تدوين مجدد تاريخ. مى تواند مورد توجه باشد, ارزش حد متوسط برخوردار است

البته اين امر كه نوشته ھاى متإخر ممكن است . (متضمن شاھد مستقیم اند نسبت به تإلیفات متإخرتر از اولويت برخوردارند
 ).از اين مورد مستثنا است, حاوى شواھد بنیادى باشند

ھر چند كه از نظر ريشه لغوى . به كار برده شده است)) )) historyبھترين كلمه عربى است كه براى ترجمه)) تاريخ((
اما در ھر دو مقوله . ابھاماتى وجود دارد اما آن در مورد روايت ھاى تاريخى و فرھنگ ھاى زندگى نامه اى به كار برده مى شود

در مقابل تاريخ )) طبقات((و )) سیره((, ))اخبار((لغات ديگرى مانند . نوشته ھايى وجود دارد كه نمى توان آن ھا را تاريخ نامید
به نظر نمى رسد تا قرن سوم ھجرى كه تاريخ . قرار دارند كه براى نوشته ھايى مشابه با آثار تاريخى به كار برده مى شوند

چند نسخه خطى قديمى نیز با عنوان تاريخ . خود كلمه تاريخ در نوشته ھا استفاده شده باشد, به صورت علم مدون درآمد
 .آغاز مى شوند كه احتماال اين وجه تسمیه را نسخه برداران متإخر به آن ھا افزوده اند

 
 از آغاز تا زمان طبرى

با اين حال بديھى است كه منابع , در حقیقت تعیین زمان پیدايش خاستگاه ھاى تاريخ نگارى اسمى ـ عربى آسان نیست
اگر چه ممكن است برحسب . تاريخ نگارى از ديگر شاخه ھاى ادبى و فرھنگى دو قرن نخستین اسالمى تفكیك ناپذيرند

ديگر )) سیره((و )) مغازى. ((اما كار برد آن با حديث بسیار متفاوت است, حديث مواد كار تاريخ نويسى را فراھم كند, تصادف
مى باشد كه بیشتر به )) ايام العرب((معتقد است مغازى ادامه و شكل اسالمى شده ) 2(سزگین. مواد تاريخ مى باشند

اما اين انتقال مستلزم آگاھى از انساب خاندانى . انتقال خاطره اى با شكوه يا حادثه اى مھم به نسل ھاى بعد پرداخته است
. انسابى كه از زمان ظھور اسالم در میزان پرداخت عطايا و يا ديگر منافع مالى موثر بود; و قبیله اى يا تدوين دوباره آن ھااست 

اما به سھولت مى توان ديد كه در عصر بعد گرايشى به ثبت , مربوط بودند) ص(ھر چند مغازى و سیره به زندگى و زمان پیامبر
حوادث مشابه به وجود آمد كه تقريبا داراى پىآمدھاى يكسانى بود و سطح درك امت تازه تإسیس را از مشكالتى كه بعدھا با 

بايد يادآور شد رساله ھاى كوچكى كه اخیرا محققان بدان ھا دست يافته اند با باز سازى پیشرفت . باال برد, آن روبه رو شدند
با معاويه ـ ) ع(على] امام[ درگیرىھاى نخستین میان مسلمانان ـ مانند درگیرى) 3.(بنیادى باورھاى اسالمى ارتباط دارند

تاريخ , در حقیقت. مالحظات مكرر تاريخى را در برداشت, سیاسى و مذھبى بود و طبعا نخستین نوشته ھا درباره اين درگیرىھا
 .اما نمى توان انكار كرد كه زمانى طوالنى با اين نوع مسائل درگیر بود, نگارى به تدريج به سوى استقالل بیشتر پیش رفت

احاديث معتبر به طور شفاھى يا در نھايت به وسیله چند , ھنگامى كه ھنوز خط عربى در مرحله مقدماتى بود, در آغاز
براى مدتى حديث و . دوران اوج رشد تاريخ و حديث بود) ق88-65حك (خالفت عبدالملك . يادداشت مختصر انتقال مى يافتند

اغلب روايات پراكنده و متفرق يا از شاھدان حوادث و يا از واسطه ھايى كه : به اين ترتیب كه, مغازى تنھا ابزار انتقال خبر بودند
روش محدثان تا مدت ھا در حوزه ھايى از . جمعآورى مى شد, با چنین شاھدانى ارتباط يافته و از آنان كسب اطالع مى كردند

 .تاريخ مورد استفاده قرار مى گرفت
دنبال منابع متعلق به گروه , يسنده حادثه اى به دلیل سھولت و يا نظر خاص خودبه ھر روى مى توان تصور كرد كه نو

دمشق , سیاسى ـ اجتماعى خويش باشد و از اين جا برخى اختالفات میان روايات پديد آمد كه در محیطھاى متفاوت مدينه
ھم گروه ھاى متعدد قبیله اى دور از , در عراق نیز . مكتوب شده اند) شھرھاى پادگانى عراق(بصره و كوفه , ) مركز امويان(

بنابراين آنان حوادث را با تفاسیر , حضور داشتند, مركز قدرت و ھم نويسندگانى كه خود را به اين گروه ھا منتسب مى ساختند
, با اين ھمه) 4.(يا ديگران نمايان و متمايز باشد)) تمیم((, ))ازد((تفسیر, خود باز مىآفريدند و سعى داشتند در شرح حوادث

از سوى ديگر ; زيرا قبايل در تماس نزديك با يكديگر بودند و گاه با ھم يكى مى شدند, نبايد در چنین مواردى اغراق كرد
يا حتى در مواردى شرح , به سختى مى توانستند به روايت مطلبى نیفزايند, نخستین راوى يا حداقل واسطه ھاى بالفصل او
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 .گروه خود را با تفاسیر ديگر گروه ھا تركیب نكنند
رساله ھايى كوچك و بسیار محدود را كه در چنین شرايطى نوشته اند مى توان به دو دسته كه تفاوت چندانى نیز با ھم 

به جز موارد . و گروه ديگر به روايات مربوط به حوادث مى پرداختند) اخبار(دسته اى از آن ھا به حوادث ويژه : تقسیم كرد, ندارند
تدوين دوباره اين نوشته . ھیچ كوششى براى يكى ساختن چنین رواياتى در قالب وقايع شمارى انجام نشده است, استثنايى

زيرا رساله ھاى , ھاى كوچك قديمى ـ كه اغلب به دوران امويان و دوران آغازين عباسیان محدود است ـ چندان ساده نیست
بنابراين , كوچك كه استنساخ نشده اند در نوشته ھاى بزرگ تر و بھتر تحلیل رفته و فقط آثار مكتوب متإخر رونويسى شده اند

بسیارى از اين نوشته ھا براساس الگويى واحد و براى . نوشته ھاى نخستین فراموش شده و به تدريج از بین رفته اند
مشكل مضاعف را مولفانى به وجود . بر روى اوراقى پراكنده تحرير شده اند, استفاده امیر يا كسانى كه به تاريخ توجه داشتند

يا نسخه بردارانى كه رساله ھا را جرح و تعديل مى كردند و يا , مىآوردند كه به رساله مختصر خود عنوانى دقیق نمى دادند
بى مباالتى ھاى ديگرى نیز , با اين ھمه. ھمان عنوان را ھم به نوشته اى كامل و ھم به فصلى از كتاب اختصاص مى دادند

در پايان قرون وسطى در مصر تمايالتى به استفاده از منابع اصلى پیدا شد كه براى . در اطالعات ماخالھايى ايجاد كرده است
اين امر نشان )). االصابه فى تمییز الصحابه((به ويژه در مورد ابن حجر عسقالنى مولف ; مستندسازى پژوھش ھا مطلوب بود

در مورد روايات به , به نظر مى رسد در قرون وسطى تاريخ نگارى صورى نیز. داد كه ھنوز احتمال پیدا شدن آثار كھن وجود دارد
اطالعات ما براساس نقل ھاى مورخان و در رإس ھمه نويسندگان ھمان قرن است كه . استفاده از منابع گرايش داشت

البته منظور نويسندگانى است كه نقل قول ھاى مستند و از نظر لفظى . مطالب خود را از نوشته ھاى ديگر تدوين مى كردند
بنابراين مشكل . نه نويسندگانى كه روايت خالصه شده اى را بدون ھیچ استنادى نقل مى كردند, درست را به كار مى بردند

البته با مقايسه روايات نقل شده نويسندگان منابع اصلى با . موثق بودن نقل قول ھا و خالصه ھاى گزينش شده است, عمده
مى توان به میزان , يكديگر و در موارد استثنايى مقايسه آن ھا با متن اصلى كه ممكن است به طور اتفاقى باقى مانده باشد

 )5. (اعتبار آن ھا پى برد
ھر چند نبايستى آثار . بروز خارجى پیدا كرده اند, ويژگى آثار نخستین اين است كه از طريق راويان محلى يا راويان ديگر

در . اما مورخان استقالل كسب كردند و ايده خاص نويسنده از مطلب اصلى جدا شد, تاريخى از ديگر نوشته ھا جدا شود
ھر چند نسل ھاى بعدى , اين وضعیت تقويت شد, اسالم و مسیحیت با گرايش بسیارى از محققان به اصول متعدد علمى

فردى مانند طبرى ھم مى توانست مولف , تقسیم كار به وجود آمده بود, پاىبند تمام اصول نبودند و زمانى كه در حوزه علوم
علوم نسبت به امروز انشعاب كمترى داشت اما شیوه ھاى كار از اصول متفاوتى , با وجود اين. تاريخ باشد و ھم مفسر قرآن

 .برخوردار بود
به شیوه ] مطالبى را[در كنار نويسندگانى كه به طور منظم. نخستین آثار بزرگ فقھى تكامل يافتند, در نیمه قرن دوم ھجرى

, گاه ضمن سخنان خود)) الخراج((در كتاب , افرادى مانند ابويوسف كه شغل ادارى معینى داشتند, پرسش و پاسخ نگاشتند
بنابراين از ھمان زمان احاديثى . را مى گنجاندند) ق23-13حك (روايات مربوط به رفتار خلیفه يا حاكمى به ويژه عمربن خطاب 

, به كمك احاديث مستند, نويسندگان ديگر با روشى نه چندان متفاوت با روش ھاى فقھى. با عنوان حديث نبوى انتشار يافت
كه لباس تجار ايرانى )) (وثیمه((تإلیف )) كتاب الرده. ((درباره حادثه يا موضوعى واحد مجموعه ھاى مختصرى را تإلیف كردند

نخستین آثار به دست )) نصربن مزاحم منقرى((نوشته )) وقعه الصفین((و ) به تن داشت و احتماال ايرانى و متولد فسا بود
چندين خلیفه اموى مورد توجه , ممكن است به علت ضديت با عباسیان و طرفدارى از امويان. آمده از اين نوع مى باشند

چنین تمايالتى دخالت . كه توجه بیشترى به عمربن عبدالعزيز داشت)) ابن عبدالحكم((ھمانند , مولفان قرار گرفته باشند
آثارى , با اين حال جاى تعجب نیست كه در تقريرات شیعى. عاليق سیاسى ـ مذھبى را در نوشتن تاريخ ممكن مى سازد

و ھم چنین روايات مختصرى درباره قیام مختار ابوعبید ثقفى تإلیف شده ) 6(و شھادت غم انگیز او) ع(حسین] امام[ درباره
وجود ) كامال حدسى(اين احتمال . نويسندگانى نیز داستان ھاى فتنه ھاى دوران آغازين اسالمى را تدوين كرده اند. باشد

 .دارد كه اين آثار با التھاب ناشى از روى كار آمدن عباسیان ارتباط داشته باشند
واقدى است كه مجموعه اى از مغازى , مھم ترين فرد در زمینه فتوح. تقريبا ھمان زمان تكمیل شدند)) فتوح((متون مربوط به 

امروزه فتوح واقدى به طور كامل در دست نیست و تنھا بخش ھاى پراكنده كوچكى از . را گردآورد و در ادامه آن فتوح را نگاشت
تمام شواھد نشان مى دھند كه روايات او بسیار تخیلى بوده و مستند نمى . آن در ديگر كتاب ھاى فتوح باقى مانده است

عالقه مندى به حكايات نادر و يا , تنھا محرك مطالعه تاريخ فتوحات. باشند تا تإيیدى بر اصل مستند سازى در نظر واقدى باشد
استنباط اصول دقیق علمى و شیوه ھاى فقھى براى تدوين قانون , بلكه ھدف, تفاخر طلبى امت و يا گروھى از آن نبود

)) فتوح ابن عبدالحكم. ((وجود احاديث زياد در آثار تاريخى و رساله ھاى فقھى به وضوح اين امر را ثابت مى كند. حكومتى بود
اما , مشابه فتوح ابن عبدالحكم, درباره فتوح)) بالذرى((رساله مشھور ) 7.(به فتح مصر و مغرب و اندلس اختصاص يافته است

از جمله فصل , بالذرى در پايان به نھادھايى مى پردازد كه پس از فتوح گسترش يافته اند. متإخرتر و گسترده تر از آن است
مشھور آن به خاستگاه ھاى ضرب سكه اسالمى اختصاص دارد كه تنھا خبر معتبر از اين موضوع است و بايد از قرنى به قرن 

 .ديگر تا زمان حاضر از آن استفاده شده باشد
و )) ص(شرح حال پیامبر(زمانى كه سیره ; اندكى پیش از نیمه قرن دوم ھجرى چندين نوشته مھم به دست آمده است

ـ محدثى كه به ) 8))(زھرى. ((نخستین مجموعه ھاى متنوع فقھى تكمیل شدند كه رابطه آن ھا با تاريخ بررسى خواھد شد
تقريبا ھمزمان با به قدرت رسیدن عباسیان به )) ابومخنف((و )) عوانه((تاريخ گرايش داشت ـ اندكى پیش از سقوط امويان و 

توجه بیشتر به , ھمزمان مولفانى حوادث متعدد را در يك روايت ممتد به ھم پیوند دادند كه در اين نوع تإلیف. نوشتن پرداختند
آنان . آنان چگونگى احیاى منابع تاريخ خود را در سیر تحول تاريخ بشر ذكر نكرده اند, با وجود اين. ترتیب زمانى ضرورى بود

با . مى رسید) ص(شرح حال پیامبرانى را كه نامشان در قرآن آمده بود پشت سر ھم ذكر مى كردند كه سرانجام به محمد
 .توجه به چند روايت معتبر به نظر مى رسد ابن اسحاق نیز به اين شیوه كار كرده باشد

پس ضرورى بود تا اطالعات . اما اطالعات بیشترى درباره آن دوران ارائه نمى داد, قرآن نقطه آغاز روايت تاريخ پیش از اسالم بود
البته نمى توان احتمال داد كه حتى . الزم از روايات و نوشته ھاى غیر مسلمانانى كسب شود كه قبال با وحى در ارتباط بودند
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تورات و انجیل را به زمان اصلى خوانده باشد يا تاريخ ھاى عمومى مسیحیان را كه در قرون پیش , يك نويسنده مسلمان عرب
اما تازه مسلمانان بومى مى توانستند ترجمه ھايى ـ حتى از متون فلسفى و . شناخته باشد, از اسالم تكمیل شده بودند

مجبور بودند به , نويسندگان به دلیل عدم دسترسى مستقیم به كتاب ھاى مقدس, در تاريخ عمومى. علمى ـ انجام دھند
روايات شفاھى تازه مسلمانان ھم نژاد خود اكتفا كنند و به ندرت مى توانستند میان آن ھا و نوشته ھاى جعلى كه ھمان 

 . شكل گرفتند) 10))(قصص االنبیإ((و )9))(اسرائیلیات((بنابراين تمام متون . تفاوت گذارند, زمان در شرق منتشر مى شد
اما با ديگر اخالف ابراھیم در تماس بودند از اين رو آنان , عرب ھا به اجداد خود در دوران جاھلى كمترين عالقه اى نداشتند

. وارث ادبیات دوگانه اى شدند كه قسمتى از آن به عقايد كھن و قسمت ديگر به شجره نامه ھاى قبیله اى اختصاص داشت
 .بود)) ھشام كلبى((برجسته ترين نامى كه با انساب پیوند يافت 

مى  -به ويژه براى اين اربابان , ايرانیان ـ كه نیاكان خود را به ياد داشتند و براى تجلیل آنان در نظر اربابان جديد خود, سرانجام
به نگارش , پس از جلوس عباسیان)) ابن مقفع((احتماال . ھاى باستانى خود را به عربى ترجمه كردند))خداى نامه((كوشیدند 

 .آن اقدام كرد
و ديگر قسمت ھا را با تاريخ ايرانیان , از اين پس نويسندگان عرب تاريخ ھاى مقدم بردوران اسالمى را با تاريخ كتاب مقدس

ايجاد نظم سال , پیشرفت اندكى محسوب مى شد, اين امر, طبیعتا در ارائه تاريخ ھاى مرتبط با مسلمانان. تكمیل كردند
با اين حال به نظر نمى رسد اين فرض صحیح باشد كه در تاريخ انگارى . شمارانه میان اين تكه ھا به سختى امكان پذير است
ھر چند ممكن است كه اين متون به ايجاد جو ھمدلى ديگر ملت ھا با , اسالمى متون غیر عربى تإثیر قاطعى داشته باشند

بايد يادآور شد كه . (اما ھر پیشرفتى در اين زمینه نتیجه مستقیم نیازھاى دنیاى اسالمى ـ عربى بود, مسلمانان منجر شود
 ).اغلب میراث ھاى تاريخ روم را بسط داده و به تاريخ يونان بى توجه بودند, محققان و مولفان, برخالف علوم يونان

ورود خراسانیان . بودند) عراقیان عرب زبان(از عرب ھا و موالى , از آن چه گفته شد برمىآيد كه تمام نويسندگان نخستین تاريخ
از قرن سوم به , كه به سرعت عرب زبان شده بودند, در حكومت عباسیان به صحنه قدرت) مھم ترين عامل شھرى و نظامى(

بنابراين روش ھاى , آن ھا شیوه ھاى خاص خود را حفظ كرده يا توسعه دادند. بعد به پیدا شدن مولفان ايرانى منجر شد
 .متعدد در تاريخ نگارى در كنار ھم حضور داشتند

ضرورى بود تا در يك پژوھش . در طى اين دوره ھا شاخه تازه اى در تاريخ نگارى پیداشد كه بالفاصله با شاھكارى به اوج رسید
عمومى بتوان به ھمه اطالعات ممكن درباره رھبران دو قرن گذشته اسالمى دست يافت تا ھم جايگاه آنان در تاريخ تعیین 

نوشته او درباره اشخاص مورد . اين نیاز را احساس كرد)) ابن سعد. ((شود و ھم سنديت آن ھا در انتقال حديث ارزيابى گردد
اين . خواند)) طبقات((در طبقه ھايى مطابق با نسل ھاى افراد مرتب شده بود كه او به ھمین دلیل آن كتاب را , مطالعه اش

بلكه تنھا منبعى است كه اطالعاتى را براى ما , مجموعه حجیم نه تنھا به سبب ارزش ذاتى خود اھمیتى غیر قابل وصف دارد
)) االنساب. ((اصالح و تعديل و درنوشته ھاى بعدى منجر به تغییر ديدگاه شده است, مھیا كرده كه در اخبار منابع پیشین

بالذرى . بالذرى طبقات دو نسل پس از نوشته ابن سعد را آورده كه در بخش ھايى با طبقات ابن سعد قابل مقايسه است
به سبب )) كتاب إنساب االشراف((در مقايسه با طبقات ابن سعد . به آن خواھیم پرداخت, نويسنده اى است كه به موقع خود

 .ويژگى خاص دارد, شیفتگى زياد به خلفاى اموى و اطرافیانشان
دنیاى اسالم به طور مستقل اين . اطالعات اندكى در دست است, درباره زمان و چگونگى پیداشدن نظريه تإلیف تاريخ متوالى 

ھنوز ابزارى را براى تفسیر متون , زيرا تفسیر اخبار مسئله اى مھم بود كه با وجود داشتن اطالعات مفصل, نیاز را احساس كرد
احتماال در اين شیوه از شواھد باقى مانده در دسترس نیز بھره گرفته شد اما مطالعه عمیق تاريخ ھاى . در اختیار نداشت

امكان تفاوت گذاشتن میان منابع شفاھى و مكتوب مورد استفاده مولفان نخستین را , به ويژه كتاب طبرى, موجود متإخر
اما بديھى است , است كه درباره آن بحث خواھد شد)) خلیفه بن خیاط((كھن ترين تاريخ باقى مانده از آن. فراھم مى سازد

 .كه او در اين شیوه پیشگامانى داشت
اغلب حوادث سال ھاى آغازين اسالمى را نگاشته و جانشینان آنان نیز ادامه ھمان حوادث را ثبت كرده , نويسندگان نخستین

, اين دھه ھا در آثار مكتوب. اولويت به حوادث دھه ھاى نخستین اسالم داده شد, درمورد اھمیت تاريخى, با اين ھمه. اند
البته دلیل اصلى رجحان اين دھه ھا در . زيرا احاديث انبوھى درباره آن ھا گردآورى شده بود, حجم بسیارى را اشغال كرده بود

مشكالت بنیانى سیاسى ـ مذھبى را پیش كشید كه حل , حوادث آغازين; شكل گیرى و حیات جامعه اسالمى نھفته است
 . آن ھا به ادامه ھمان حوادث كمك كرد

جنگ ((متونى كه تنھا به ; گفتن اين سخن بسیار پیش پا افتاده است كه اغلب تمدن ھا به متون تاريخى متخلق مى باشند
بیشتر متون تاريخى عربى ـ اسالمى را جنگ ھاى خارجى و , در حقیقت با وجود اغماض زياد. مى پردازند)) ھا و پادشاھان

اما اين سخن به جا است كه بسیارى از اين اختالف عقیده ھا تإثیر سیاسى ـ مذھبى مدت . اختالفات داخلى پر كرده بود
 .دارى داشتند

اين نتیجه به دست مىآيد كه , اگر سیر تاريخ را ھمان طور كه وقايع نامه ھاى بعدى ارائه داده اند در نظر بگیريم, به طور خالصه
به . اين امر در مورد انقالب عباسیان نیز صادق است. دور از انتظار است, حتى در مھم ترين آن ھا, يافتن مورخ براى حوادث

حدود سه ربع قرن پس از واقعه و متعلق به , نخستین روايت جامع درباره عباسیان, نظر مى رسد با وجود مكتوبات مجادلھآمیز
اخبار الدوله ((و يا )) اخبار آل عباس((اين اثر در يك نسخه خطى گمنام كشف شد و با عنوان . مى باشد)) ابن نطاح((

سندى ) كه بايد آن را اصلى دانست(بايد تإكید كرد اين اثر )) 1971, بیروت(به كوشش عبدالعزيز الدورى.(چاپ شد)) العباسیه
تفاوت چندانى ندارد و تنھا درنوشته يك ) كه به تواتر به ما رسیده است(است كه در محتوا با مطلب نويسندگان عراقى 

عبدالعزيز الدورى اثر به دست آمده را منسوب به . تا دو قرن بعد حفظ شده است, به نام مستعار خراسانى, نويسنده متإخرتر
سومین خلیفه , اما مھدى. ادعاى خالفت و امامت عباسیان از طريق وارثت جنبش محمدبن حنفیه و ابوھاشم مى داند

 )11.(حقوق خالفت را میراث خاندان اعالم كرد) ق169-158, حك(عباسى 
احتماال . مانند نويسندگان حديث ـ كه اغلب يكى و يا شبیه ھم بودند ـ به احزاب و تحريكات آن ھا وابسته بودند, مولفان اخبار

پرداختن به اين امر كه . جھت گیرى متقابل احزاب در مقابل يكديگر مھم ترين محرك نويسندگان در گزينش و نوشتن حوادث بود
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زيرا با , به ھر حال نبايد در اين جنبه نوشته ھا اغراق شود. ارزش چندانى نداشت, در نظر مولفان چه كسانى خواھند بود
. البته بعدھا تقسیمات فرقه اى به وجود آمد. وجود رقابت ھاى آنان ھنوز تقسیم بندى فرقه اى نمود بارزى پیدا نكرده بود

اين . احاديث را براساس اعتبار طبقه اشخاص مى پذيرفتند, بديھى است كسانى كه از اين زمان سنى يا شیعه نامیده شدند
بدان معنا است كه میان شواھد سندى مورد استفاده جانشینان امويان ـ يعنى عباسیان و شیعیان نخستین ـ تمايز ساختارى 

نوشته ھايى به منظور اختصاص بیشتر به فرقه ھايى از مردم , به تدريج به موازات تإلیف آثارى با حوزه گسترده تر, وجود ندارد
 .پیدا شد

سبب تنظیم وقايع به شكل سالنامه ھا شد كه در آن ھا وقايع به صورت سال به , ارائه مواد تاريخى براساس ترتیب زمانى
شايد گفتن اين . اين نظام تإلیفى در كتاب ھاى قبل از اسالم و كتاب ھاى اروپايى قرون وسطى رايج بود. سال ذكر مى شد

به اين ضابطه , نكته سبب تناقض شود كه نويسندگان عرب ـ البته نه ھمه آن ھا ـ با آگاھى مجملى از رواج شیوه فوق
در واقع ـ ھمان طور كه معلوم است ـ . البته بايد متذكر شد كه منظور سال قمرى است نه سال شمسى. نوشتارى رسیدند

كھن ترين اوراق پراكنده دوره . را به عنوان مبدإ تاريخ پذيرفتند)) ھجرت((اعراب مسلمان از آغاز براى اھداف ادارى خود 
اساسا اگر چه قسمت اعظم اطالعات مورخان به طور شفاھى و بدون تاريخ دقیق به . اسالمى اين مطلب را ثابت مى كند

اما ھنگامى كه آنان با اسناد مكتوب ادارى تاريخ دار برخورد كردند آن اسناد را در متون خود با ھمان تاريخ به , دست آمده است
دو نمونه )) ابوالحسن زيادى((كه اخیرا بررسى و چاپ شده است و سال شمار گم شده )) تاريخ خلیفه بن خیاط. ((كار بردند

اين مجموعه . بسیار قديمى مى باشند كه در آن ھا نمودى از سال شمارھا را مى يابیم و به اواسط قرن سوم باز مى گردند
شكل سالنامه اى ارائه حوادث در , بنابراين. نام داشت كه بر نوعى نوآورى در تاريخ داللت مى كند)) تاريخ على السنین((

اما سالنامه ھا . به كار برده شد, قسمت عمده تاريخ نگارى و در نوشته ھاى اسنادى كه چندان اقتضاى اين شیوه را نداشتند
مراجعات ھم عرض به نوشته ھا و پیدا , اين نوع ترتیب حوادث . شامل تقسیمات تاريخى حكومت ھا يا دولت ھا نبود, ديگر

خود , با اين حال در برخى كشورھا از جمله ايران و مصر. كردن وقايع مشابه را در ھر كدام از نوشته ھا آسان مى نمود
 .حكومت ھا با جامعیت بیشتر و بدون در نظر گرفتن ديگر تمايزات سال شمارانه با تاريخ برخورد مى كردند

طبقه , حتى ھنگامى كه مولفان آن به نوشتن ديگر مطالب سرگرم بودند, مى توان گفت كه در اين زمان نگارش تاريخ
احتماال ريشه اين كلمه به زمان و تاريخ قمرى مربوط مى . نامیده شد)) تاريخ((اين سبك به زودى . مستقلى را تشكیل داد

معادل با لغت التین, اما تاريخ تعريف دقیقى, شود و نمى توان آن را به ھیچ شاخه زمان سامى پیش از اسالم مربوط دانست
history اما زمان نخستین , خواھیم ديد كه اين لغت را مى توان در مورد نوشته ھايى با مقوله ھاى مختلف به كار برد. ندارد

است كه فھرستى از منابع اصلى و ناقالن حديث )) تاريخ البخارى((يكى از نمونه ھاى كھن آن , كاربرد آن نیز مشخص نیست
و يا ديگر عناوين مطرح )) اخبار((و )) تاريخ((خالف اين امكان نیز وجود دارد كه نوشته ھاى ديگرى نیز به عنوان . مى باشد

 .شوند
آثارى را خلق كردند كه مورد استفاده طبرى و ديگران قرار , در رإس آنان است)) مدائنى((در اين دوره نويسندگان پیشگام كه 

به طور كلى عراقیان پس از سقوط امويان كه با كنار . از طريق مدائنى بسیارى از پیشینیان او نیز شناخته شدند. گرفت
عصرنگارش تاريخ شھرھا بود كه , اين دوران. در اين كار شركت داشتند, گذاشتن شدن سنت تاريخ نويسى سورى ھمراه بود

 .درباره آن بحث خواھد شد
, يعقوبى, اما نويسندگانى چون ابن قتیبه, ق با نوشته طبرى به اوج رسید300اگر چه اين دوره از تاريخ نويسى حدودا در سال 

سعى مى كردند مطالب , ابوحنیفه دينورى ـ كه طبرى پیش تر و بى اطالع از آنان بود ـ اغلب با استفاده از ھمان منابع طبرى
شھرت ابن قتیبه در میان نسل ھاى بعدى به اثر تاريخى مختصر او يعنى . خود را به صورت اجمال و با تركیب خاصى بیان كنند

زيرا تحصیل , از جمله تإلیفات دين شناسى در اين میان بى تإثیر نبود, اما فعالیت ھاى ديگر, باز مى گردد)) كتاب المعارف((
او از زمره , مطابق اطالعات نه چندان عمیق ما. كردگان بغداد و منشى ھاى دولتى ملزم به دانستن طرح كلى آثار او بودند
او دانشمند نبود و نوشته ھايش نیز . نقش داشت, كسانى است كه در تشكیل نھاد تسنن كه در زمان متوكل بروز كامل يافت

 .نشان مى دھد كه ھدف او جمعآورى مجموعه ھاى متنوعى از اطالعات در موارد ذكر شده و ديگر موارد بود
زمانى كه ھنوز تشیع با اھداف رسمى به وضوح تبیین نشده بود و . ابوحنیفه دينورى و يعقوبى كامال با ابن قتیبه متفاوت اند

ايرانى آزاديخواھى بود كه از میان , ابوحنیفه دينورى. آنان ھر دو شیعه بودند, شیعیان مناصب خالفت را در تصدى داشتند
نشان دھنده جريانى است كه در )) اخبار الطوال((كتاب تاريخى مختصر او . علوم مختلف به گیاه شناسى عالقه داشت

در اين روش تنھا تاريخ ايران قبل از . يافت مى شود, چه در آثار مكتوب به فارسى و چه زبان عربى, سراسر تاريخ نگارى ايران
و ) ص(تاريخ پیامبر اسالم, اين مسلمان تقريبا در سكوتى كامل. اسالم و تاريخ دوران اسالمى مطرح و مورد عالقه است

 . فتوحات عرب را ناديده گرفته است
اگر , ھر چند يعقوبى عرب بود و مدتى از زندگى شغلى خود را در ايران گذراند اما از جھاتى به مسیحیت ھم گرايش داشت

او در البلدان به تمام مناطق دنیاى اسالم پرداخت كه . ديده نشد, را نوشت)) كتاب البلدان((چه اين گرايش تا پايان عمر او كه 
وقايع پیش از اسالم را در بر , بدون نظم و ترتیب, نخستین مجلد تاريخ. خود مجال توصیف آن ھا را نیافته بود)) تاريخ((در كتاب 

نخستین , او نام بنى اسرائیل . متمدن خوانده مى شدند, گرفته است و تمام مردمانى را نام مى برد كه در آن روزگار
, مصرىھا, چینى ھا, مردمان شمالى از جمله ترك ھا , ايرانیان, يونانیان, ھندىھا, بابلى ھا, آشورىھا, سريانى ھا, مسیحیان

بدون ذكر نام ساكنان اروپاى (سودانى ھاى سیاه و باالخره اعراب پیش از اسالم جزيره العرب را , بخارىھا, حبشى ھا, بربرھا
مجلد دوم كتاب تاريخ او به تاريخ . او ھم چنین درباره تإثیر آب و ھوا بر انسان نیز كتابچه اى نوشته است. ذكر مى كند) غربى

 . ق مى پردازد259اسالم و خالفت تا سال 
اما در ھمان حوزه كار مى كرد و , او نیز براى طبرى ناشناخته بود. نیز نويسنده ھمین دوره بود)) بالذرى((بايد توجه داشت كه 

 .تقريبا از منابع مشابه او استفاده كرده است
نقطه عطفى در سبك )) تاريخ الرسل و الملوك((و كتاب تاريخى بزرگ او ) ق 310متوفاى )) (ابو جعفر محمد بن جرير طبرى((

با وجود . در اين كتاب يك يا دو نسل در تاريخ نويسى با ھم تداخل پیدا مى كنند. تاريخ نويسى قديم و سبك جديد است
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مقايسه اثر طبرى باآثار ابن . زيرا ديگر امكان ادامه اين روش وجود نداشت, طبرى روش حديثى به اوج و پايان خود رسید
 .يا ابوحنیفه دينورى از نظر مقطع زمانى تا حدى نادرست است, يعقوبى, قتیبه 

جاى بسى تعجب است با وجود اين كه طبرى طى نسل ھاى متمادى و تا حتى امروزه نیز به عنوان مجسم كننده كل تاريخ 
ھر چند كه تاريخ نگارى اصلى ترين عامل . ھیچ نوشته اى درباره او وجود ندارد, مطرح است و حداقل قرن ھا در آن پیشگام بود

ھنگامى كه . شھرت او در میان آيندگان است اما او نويسنده نخستین تفسیر بزرگ قرآن و حقوق دانى برجسته نیز بود
به ويژه ; اما نبايد او را فرد ديگرى دانست, نويسنده اى در شاخه و سبك ديگر علوم فعالیت كند امكان تغییر سبك او وجود دارد

بى ترديد طبرى و سبك او بايد مورد مطالعه قرار گیرد و چون مطالعات . زمانى كه نوشته ھاى او در نظر جامعه مھم باشد
 )12.(قطعا سخن مادر مورد او كافى نخواھد بود, ديگرى در اين زمینه انجام نشده است

نقطه آغازين روش محدثان , جمعآورى مدارك شخصى در مورد وقايع خاص. شھرت طبرى سبب سوء تفاھم ھايى شده است
با اين حال در زمان طبرى امكان استفاده از روش پرسش و پاسخ براى زمان ھاى . بود كه طبرى نیز از آن شیوه بھره گرفت

طبرى در شرح و . او تنھا آن شیوه را در مورد وقايع متإخرتر به كار مى برد, وجود نداشت, قديم كه او به آن ھا مى پرداخت 
نمى توانست میان منابع , زيرا در بررسى دوران ھاى كھن براساس روش حديثى, تفصیل حوادث دوران خود بسیار محتاط بود

پیش از او ھیچ . به اين ترتیب مى توان او را آخرين حلقه از زنجیره انتقال شفاھى مطالب دانست, مقايسه اى انجام دھد
اما طبرى اساس كار خود را بر ھمان , نويسنده اى براى يافتن مدارك و نگاشتن تإلیفات از روش تطبیقى استفاده نكرده بود

, در موارد خاص براى انتقال حديث. او تقريبا ھمان اسنادھاى پیشینیان بود) اسنادھاى(حلقه ھاى ناقالن . مدارك مكتوب نھاد
و در موارد ديگر اطالعات را از آثار معتبر باز , اجازه رسمى مى گرفت, او از آخرين شخصى كه از او حديثى خوانده يا شنیده بود

گاه , فھرست ناقالن از آخرين شخص آغاز مى شد و به عقب و پیشینیان او باز مى گشت, در ھر مورد. آفرينى مى كرد
) 13(در حل اين مسئله ھمانند نويسندگان. تشخیص نخستین تإلیف مكتوب از شاھدى كه حادثه را نگاشته مشكل است

ابن ((او يا حتى قديم تر از او به )) الفھرست ((و كتاب )) ابن نديم((جديد مى توان به پیشینیان شناخته شده طبرى مانند 
در واقع مطالب فوق براساس تحقیقات درباره نخستین نويسندگان . مراجعه كرد)) االصابه((و به ويژه كتاب )) حجر عسقالنى

 .اخبار و تاريخ بیان شده است و نمى توان ادعا داشت كه ھر كدام از آن ھا كامل و جامع مى باشند
بايد توجه داشت كه طبرى از وجود معاصران خود يا حتى پیشینیان نزديك خود بى خبر و يا شايد نسبت به آن ھا بى توجه 

احتماال به دلیل عقايد و سبك نگارش آنان بود كه با روش كار طبرى تفاوت , ناديده گرفتن يعقوبى يا ابوحنیفه دينورى. بود
اندكى عجیب به نظر ] كه اين امر[ بالذرى ھمان شیوه طبرى را به كار مى گرفت و از منابع او اطالع مستقیم داشت. داشت

 !مى رسد
تنھا مشكل عمده ساختارى اين است كه آيا مى توان به نقل ھاى طبرى اعتماد كامل داشت يا نه؟ در مقايسه او با مطالب 

زيرا امكان , اما اين بدان معنا نیست كه الزاما اين نقل ھا كامل اند, ديگر مولفان و يا مقايسه با مطالب مستند نتیجه مثبت بود
طبرى به عباسیان وفادار بود و با وجود اين كه مى توانست از منابع . حذف عبارات تكرارى يا مطالب مخالف عقايد او وجود دارد

 .استفاده كند اما ترجیح داده است از اين كار خوددارى كند, ديگر گروه ھا كه عقايد مخالف جامعه سنى نداشتند
وجود خود را , در قرن دوم, نوشته طبرى مجموعه اى ماندنى از وقايع براى نسل ھاى پس از اوست كه در زمان عباسیان

شايد ھمین امر علت از بین رفتن تدريجى , اين نوشته نسل ھاى بعد را از انجام كار مشابه بر حذر داشت. نمايان ساخت
طبرى نگاشتن تاريخ تمام مسلمانان را . با اين حال بايد در اين مورد احتیاط بیشترى داشت. بیشتر نوشته ھاى ابتدايى باشد

در واقع اگر چه او به سوريه و مصر سفر كرد اما از اين كشورھا نسبت به نیمه . مد نظر داشت يا حداقل براين اعتقاد بود
عريب بن ((ناديده گرفتن مسلمانان نیمه غربى خالفت از توجه خوانندگانى چون . شرقى خالفت بسیار كم سخن گفته است

كوشش , مورخان امروزى. نزد آنان شناخته شده بود, با وجود فاصله زياد, زيرا شھرت طبرى, دور نمانده است)) سعد قرطبى
اما مطالب او بايد با مطالب , ھاى طبرى را پايه و اساس ھمه تحقیقات سه قرنى مى دانند كه او آن ھا را بررسى كرده است

 . نويسندگان ديگر تكمیل شود
 

 دوره كالسیك
با اين حال او به سبكى پايان داد كه قرن ھا , شھرت طبرى به اندازه اى بود كه بیشتر مورخان در مقايسه با او ارزيابى شدند

كسانى كه . افراد ديگرى كوشیدند تا نوشته طبرى را با اقتباساتى از منابع كھن تكمیل كنند. نويسندگانى پاى بند آن بودند
البته بايد يادآور شد كه چند سال . تاريخ دوره ھاى بعد را نوشته اند اغلب مطلب خود را از پايان نوشته طبرى آغاز كرده اند

به روايات شاھدان , آنان براى نگاشتن وقايع دوران ھاى جديد عالوه بر منابع. به طور كافى بررسى نمى شد, پايانى كتاب
را دنبال مى كردند و )) محدثان((زنده يا مجموعه ھاى شخصى افراد نیز دسترسى داشتند و مى توان گفت كه آنان نیز روش 

كارمندان ادارى مسلمان ديوانساالر به حفظ اسناد و مدارك عادت . برداشت متفاوتى با طبرى داشتند, در مسائل اساسى
مراسالت آن ھا و به ويژه ابالغ ھاى رسمى را كه از طريق پست يا , آنان نسخه ھايى از مكاتبات خلفا و حكام . داشتند

اين مدارك امكان ايجاد ثبت ژورنالیستى را فراھم كرد كه در آن . نگاه مى داشتند, مإموران و خبر چینان محلى دريافت مى شد
 .ھا وقايع به ترتیب نظم تاريخى يا حداقل بر اساس ترتیب ورود ابالغ ھاى رسمى ثبت مى شد

, ناھماھنگى به وجود مىآمد و ابالغ ھاى آغاز سال اشتباھا در پرونده سال پیش قرار داده مى شد, گاه در آغاز و پايان سال
مورخ آن را به سال بعد انتقال مى داد يا ھنگامى , مانند حادثه اى كه در ذىالحجه رخ داده بود و در وقايع محرم پیدا مى شد

با اين حال آنان گاه اشراف خود را به منابع . كه متوجه اشتباه مى شدند آن واقعه را به محرم سال پیش ارجاع مى دادند
يا ممكن بود دو حادثه مجزا در , قديمى تر از دست مى دادند به طورى كه ممكن بود ناآگاھانه ھمان واقعه را دوباره بنويسند

مورخان مطمئنا به , با وجود دقیق نبودن اطالعات ما). البته اشتباھات نسخه بردارى منظور نیست(يك تاريخ توصیف شوند 
آنان از , بايگانى ھا دسترسى داشتند و ھنگامى كه نوشته ماھیت نیمه ادارى داشت يا مورد تصويب امیر و يا وزيرى بود

با وجود اين كه طبرى و ديگر نويسندگان از اسناد موجود استفاده مى كردند اما . مدارك مورد نیاز خود نسخه بردارى مى كردند
روايات شاھدان عینى مطابق يك , درحالى كه از اين به بعد, تا اين زمان اسناد در يك چھارچوب مرتبط به خود قرار نداشتند
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اين آرشیوھا به دلیل استفاده اى كه از آن ھا مى شد به خوبى حفاظت مى شدند تا جايى كه , طرح آرشیوى اصالح مى شد
 .بھره گرفته است)) صبح االعشى((از آن ھا در كتاب خود )) قلقشندى((در آغاز قرن نھم 

در بغداد پس از او . اگر چه طبرى براى خود كتاب مى نوشت اما به سبب نوشته ھايش موقعیت رسمى به دست آورد
با رسیدن اخبار ديگر مناطق . نويسندگانى به اين موقعیت رسیدند اما در حوزه خود نیازى به ھمكارى يا رقیب نمى ديدند

نكته قابل توجه اين است كه به احتمال قوى به مدت يك قرن . مواد كار براى شعبه ھاى ديگر تاريخ نويسى فراھم شد, جامعه
اين خاندان غیر مسلمان و صابئى بودند كه در پايان نسل چھارم . بود)) حران((و نیم حرفه تاريخ نگارى در دست خاندانى از 

به جز قسمتى از مجموعه . ق زيست360رياضى دانى بود كه تا سال )) ثابت بن سنان((نخستین فرد از آنان . اسالم آوردند
اين . ھیچ يك از آثار او مستقیما به دست نیامده است, كه احتماال اقتباسى از منابع اصلى است)) قرامطیه((اى درباره 

به نظر . مجموعه تنھا منبع كل تاريخ نويسى عراق است كه تصادفا نويسنده اى مسیحى به زبان عربى آن را نگاشته است
گروھى كه براساس فھرست حوادث به شرح و : مى رسد اين اثر تركیبى از دو گروه منابع برگرفته از ابالغ ھاى رسمى باشد

نسخه اى از گروه دوم به طور خالصه در بخشى از تاريخ . تفصیل مى پردازند و گروھى كه وقايع را روز به روز ارائه مى دھند
, ))ابو اسحاق ابراھیم بن ھالل صابى((به طور دقیق مشخص نیست كه . باقى مانده است)) محمدبن عبدالملك ھمدانى((

او , ابواسحاق براى كار موقعیت بسیار مناسبى داشت. كار عموى خود را تا چه حد ادامه داده است)) ثابت((برادر زاده 
نقش ابواسحاق . اشاره مى كند)) وقايع نگار((به اين افراد با عنوان ) ق421متوفاى )) (مسكويه. ((منشى و كاتب خلیفه بود

, در حاكمیت آل بويه)) عضد الدوله((اما , ارتباط مى يابد)) ھالل بن محسن بن ابراھیم صابى((در تاريخ بیشتر به نوه اش 
از زندان رھايى , او با نوشتن تاريخ سلسله آل بويه كه تا حدى به لفاظى و كنايات مزين شده بود. ھالل را به زندان انداخت

تإلیف نیمه اول قرن ; اين احتمال وجود دارد كه نوشته اى جديد الكشف درباره تاريخ محلى اياالت جنوبى درياى مازندران. يافت
يكى از القاب عضدالدوله )) تاج المله((عنوان تاجى از (تركیب شده باشد )) كتاب التاجى((تا حدى با نخستین جلد , چھارم

ديدگاه بسیار . بعدھا به ھنگام نوشتن تاريخ طبرستان از اين كتاب بھره جست)) ابن اسفنديار) . ((گرفته شده است
 .نامطلوبى درباره صحت و اھمیت اطالعات و نحوه شكل گیرى اثر ھالل وجود دارد

اما تنھا بخش سه ساله اى از تاريخ . ادامه داد, اندكى پیش از مرگ خود, ق 427ھالل صابى ثبت وقايع را تا سال , با اين ھمه
)) سبط بن جوزى((اثر )) مرآه الزمان((اما اقتباس ھايى كه بخشى از آن در . باقى مانده است, شامل ثبت رسمى وقايع, او

تاريخ . روايات را مفصل تر و متوالى تر نشان مى دھد, به ويژه در حوادث مربوط به نواحى خارج از عراق, باقى مانده است
اين بخش نیز در مرآه . احتماال او در ھمان سال در گذشت, ق ادامه داد479تا سال )) قرص النعمه محمد((ھالل را پسرش 
گزارش , با نظم دادن روايات معتبر دريافتى, تاريخ ھالل به جاى توجه بخش به بخش و روز به روز به وقايع. حفظ شده است

سرانجام اگر چه محمدبن عبدالملك ھمدانى از اين خاندان نبود اما به عنوان فردى . ھاى بسیار ارزشمندى فراھم آورده است
با وجود . يعنى آغاز قرن ششم ادامه داد ـ تغییر كلى ايجاد كرد, شناخته مى شود كه در روند تاريخ نويسى ـ كه تا زمان خود

فقط بخش نخست , تإكید منابع مغرب اسالمى بر زياد بودن نسخه ھاى كتاب او و پراكندگى در محدوده جغرافیايى گسترده
از )) عريب بن سعد قرطبى((مانند ; در نواحى ديگر نیز تإلیفاتى در ادامه نوشته طبرى تإلیف شد. آن به دست آمده است

تركى از آسیاى مركزى كه اخشیديان او را به مصر ) ق362متوفاى )) (ابو محمد عبدهللا بن احمد بن جعفر الفرقانى((اسپانیا و 
ق را شامل 373خود را براساس نوشته طبرى و ديگر تاريخ ھا تإلیف كرد كه تا سال )) تجارب االمم((مسكويه نیز . فرستادند
 .مى شود

قرار مى )) صابى((او مورخى بود كه از نظر ثبت مدارك در طبقه خاندان , مسكويه فیلسوفى طرفدار فرھنگ زمان خود بود
دامنه , در زمان او وقايع نامه ھنوز اساس اطالعات بود و او با تحقیق در بايگانى ھا و مذاكره با دوستانش در بغداد. گیرد

اما شیوه بسیار ساده اى داشت كه تاريخ به ھدف , ھر چند او بیش از يك مورخ عادى بود. اطالعات خود را وسعت داد
امیران به قصد آموختن تاريخ و يا درس , در حقیقت, سبك او در تاريخ ھم عملى بود و ھم تجربى. سودمند او كمك مى كرد

به نظر مى رسد او در رإس . روايت او از نظر تربیتى جايگاه برترى داشت. او را مى پذيرفتند, ھايى از حكومت ھاى خوب يا بد
اما تجارب , ق زيست430او تا سال . دادند)) اقطاع((تمام افرادى بود كه درگیر مسائل حكومتى بودند و صفحاتى را به حكومت 

آزادانه ) ق400متوفاى )) (ابوالحسن توحیدى((در اين زمان شخصى مانند او يا . ق در دوران آل بويه تكمیل كرد380را حدود 
اشاره ھاى تإلیفى و . مسكويه با ھر ھدفى كه داشت در آوردن. مى توانست درباره اغلب مسائل رايج در دربار صحبت كند

اما نوشته ھايش ارزش , او از تاريخ سال شمارانه استفاده اندكى نمود, در اين سبك. روش برجسته اى داشت, توضیح آن
با وجود , وزير خلیفه تحت نظر سلجوقیان)) ابوشجاع ظاھر الدين روذآورى((, زيرا يك قرن پس از او, جامع و گسترده اى دارد
اين نسخه خطى بايد دوباره به پايان تاريخ ھالل صابى پیوند . كار او را به ھمان روش تكمیل كرد, تفاوت روش با مسكويه

 .ثابت شود كه ھمان اثر يكبار ديگر تدوين شده است, خورده و تكمیل مى شد تا نزد كسانى كه از آن استفاده مى كردند
ابوالحسن على ((نام . قرنى كه با طبرى آغاز شد از بھترين دوران ھاى تاريخ نويسى عراق و ديگر نواحى اسالمى بود

او سیاحى خستگى ناپذير از خاندانى بزرگ . به دلیل سبك خاص او از درخشنده ترين نام ھا در تاريخ نگارى است)) مسعودى
تإلیف بسیار گسترده اى است كه , ))اخبار الزمان. ((بود كه با ذھنى پر حرارت و عالقه مند سه اثر بزرگ تاريخى تإلیف كرد

شايد او ھرگز نسخه كاملى از آن را براى انتشار آماده نكرد و يا حجم زياد آن مانع , بايد آن را به مانند معدنى به حساب آورد
حجم زيادى داشت اما در , كه سبب شھرت مسعودى شد)) مروج الذھب. ((توجه نسخه برداران و خوانندگان به آن شد

تاريخ علمى را با برداشت ھاى شخصى خود از پديده , مقدمه جغرافیايى مفصل آن قرار داشت كه مولف , قسمت نخست آن
خلیفه به خلیفه و بدون , تاريخ سه قرن نخستین اسالمى, در مجلد بعدى. دراين قسمت تركیب كرده بود, ھاى زمین و دريا

با ترتیب گاه شمارى دقیق آمده است اما با نظرى عمیق تر مى توان ديد كه تاريخ اين حكام حادثه به حادثه ذكر شده , ارتباط
سبك او ساده و روايى است كه گاه سبب شیفتگى مى شود و دلیل , منابع او اغلب ھمان منابع طبرى و ديگران است. است

 .موفقیت او مى باشد
او نوشته ھاى زيادى داشته كه از توجه زندگى نامه , در حقیقت با قضاوت براساس مداركى كه خود مسعودى ارائه مى دھد

شیعه بودن او دانسته اند كه ھمزمان با , دلیل آن را اغلب. نويس ھا و كتابنامه نويس ھاى دوران میانى دور مانده است
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مورخان . از طرف ديگر مروج الذھب نه به امامان كه به خلفاى عباسى مى پردازد. بر بغداد شیوع داشت)) بويھیان((پیروزى 
تإثیر , اما نمى توان گفت كه مروج الذھب بر ساختار و تصور تاريخ نگارى به معناى خاص, بسیارى از مسعودى نقل كرده اند

 .گذاشته است
اصفھانى در طرح تاريخ . دو نويسنده ديگر اين زمان مى باشند)) صولى((و ) ق360متوفاى )) (حمزه بن حسن اصفھانى((

از گروه ديگر نويسندگان )) ابو بكر محمد بن يحیى صولى. ((سبك اختصارى دارد, عمومى خود با وجود گنجاندن تمام مردمان
خود بدون ھیچ نمود ديگرى به بخش ھايى از تاريخ پرداخته )) كتاب االوراق((او دربارى و معلم خصوصى خلفا بود كه در . است

 .جمع كرده است, و در آن مجموعه ھاى شخصى و روايات شاھدان را با نقل ھايى از اشعار و حتى خاطره شطرنج بازان
ـ كه ھالل صابى آن را تا قرن بعد ادامه داد ـ )) ابن عبدوس جھشیارى((كتاب . رشد نھاد وزارت به نگارش تاريخ وزرا منجر شد

 )14.(نیز مى توان نام برد)) رسوم دار الخالفه بغداد((از كتاب . درباره وزارت و جزئیات ادارى اين مقام عالى بود
مقاالت ((إكید بر درگیرىھاى عقیدتى رايج سبب شد تا نوشته ھايى به مطالعه فرقه ھا و تشیع اختصاص يابد كه با 

آغاز )) ابو محمد حسن بن موسى نوبختى ((منسوب به )) فرق الشیعه((و )) على بن اسماعیل اشعرى((اثر )) االسالمیین
ھم چنین بايد از كتاب . ھر چند اين كتاب ھا ماھیت عقیدتى داشتند اما اطالعات تاريخى نیز در آن ھا آمده است, مى شود

 .نام برد)) مطھر مقدسى((اثر , در رساله اى در تاريخ عمومى با ھدف مقايسه مذاھب)) البدء و التاريخ((
نسل تازه اى از تاريخ نويسى به شكل فرھنگ ھاى زندگى نامه اى و تاريخ , تقريبا ھمزمان با نوشته ھاى ملل و نحل 

از )) كتاب البغداد. ((تاريخ شھرھا پیش از اين وجود داشت اما حاوى مجموعه ھاى زندگى نامه اى نبود. شھرھا به وجود آمد
ابن ((و )) تاريخ مكه. ((مى باشد, شھر بغداد, كتاب عمومى تاريخ خالفت و در ارتباط با پايتخت آن)) ابن ابى طاھر طیفور((

ابو زكريا ((اثر )) تاريخ موصل((در حالى كه . تاريخ شھر بودند, با ديگر تاريخ ھاى مكه كه ادامه آن مى باشند)) االرزق الفارقى
نیمه باقى مانده تاريخ قم نیز روايت تحقیقاتى از ساخت ادارى آن سرزمین . تاريخ عمومى بین النھرين علیا است)) الطبرى

نیز در اين حوزه جاى مى گیرد )) فضايل((متون . نیز تاريخ سلسله سامانیان مى باشد)) نرشخى((اثر )) تاريخ بخارا. ((است
البته . كه از شايستگى ھاى عمومى شھرھا و مناطق بحث مى كند و نقل ھايى درباره ارزش شھرھا در كنار ھم آورده است

 .تاريخى اند, اين روايات بیش از آن كه باستانى باشند
بلكه از وجود تاريخ براى انتقال آسان تر اصول و فرھنگ ھاى متعدد , تاريخ نويسى نبود, به طور عمومى ھدف نويسندگان

البته . از اين رو نويسندگان سبك ساده اى را پذيرفتند كه امكان توضیح موارد ضرورى را فراھم مى كرد. استفاده مى شد
مقدمه و عبارات اھداى كتاب ھا نشان مى دھند كه عامل نوشتن اين . استثنائا نويسندگانى ھم از حكومت اجتناب داشتند

آزادانه نقل ھايى از آنان ساخته , زمانى كه حامیان مورد نظر شاعران بودند. كتاب ھا شھرت حامیان مورد خطاب آن بوده است
با توجه )) ابواسحاق ابراھیم بن ھالل صابى((نوشته )) التاجى((مانند , ستايش امیران به افراد جرئت اقدام مى داد. مى شد

نويسنده اين كتاب ايرانى و نفوذ متون )). عتبى((نوشته )) تاريخ محمود غزنوى((بود و )) تاج المله((به لقب عضدالدوله كه 
نفوذ افرادى . در تاريخ نويسى نیز ھمانند ديگر حوزه ھا عبارات زيبا و شاعرانه به كار مى رفت. ايرانى در آن امكان پذير بود

در ) ق597متوفاى )) (عماد الدين محمدبن كاتب اصفھانى((به سبك جديدى منجر شد كه , مانند شخصیت صالح الدين ايوبى
چنین نويسندگانى تاريخ را بخشى از ادبیات مى دانستند و مى خواستند از آن براى نشان دادن . دوره بعد به آن سبك نوشت

زيرا گروھى اندك از نويسندگان ـ حداقل پیش از دوران , البته نبايد در اين جنبه زياد اغراق كرد. ذوق ھنرى خود استفاده كنند
البته ھر , ممالیك ـ ھرگز براى نفاب زدن يا تكذيب حقايقى كه قصد بیان آن را داشتند عبارات پر زرق و برقى به كار نبرده اند

در حقیقت صداقت مورخ از . سبك ويژه اى داشت كه گاه تحت نفوذ سخن روز قرار مى گرفت, نويسنده اى در روايت جزئیات
. نوع دوم نتیجه بھترى داشت, در مقايسه سبك ھاى مزين و پر تكلف با سبك ساده. نقل ھا و مدارك او شناخته مى شد

اما بعدھا عناوين مزين شده در متون رايج به كار رفت كه , نويسندگان نخستین اغلب عنوان ساده اى به آثار خود مى دادند
عز ((با اين حال اندكى بعد دوباره آثار نويسندگانى مانند ; است)) مروج الذھب مسعودى((برجسته ترين آن ھا به عنوان مثال 

 )).تاريخ اسالم((و يا )) الكامل فى التاريخ: ((مانند, با عناوين ساده نامیده شدند)) ذھبى((يا )) الدين ابن اثیر
يافتن حداقل يك الگوى نوشتارى در موضوعاتى از زمان ھاى قبل , يكى از نخستین توجھات نويسندگان تاريخ, در ديگر اصول

زيرا توزيع كاغذ و ترويج درجاتى از , نوشتن تاريخ آسان تر بود, در مقايسه با اروپا. بود كه عالقه آنان را به خود جلب مى كرد
در حوزه جغرافیايى گسترده اى انجام مى شد كه براى اشخاص طرفدار آن مناسب و افزايش تعداد استنساخ ھاى , فرھنگ

انجام مى شد كه امكان پركردن خالھاى )) در طلب علم((مسافرت ھايى , عالوه بر اين ھمانند اروپا. پاسخ نیاز آنان بود, آثار
مانند حقوق و , زيرا تإلیف متون حتى در مسائل مورد عالقه عموم, در اين مورد نیز نبايد اغراق كرد. علمى را فراھم كرد

زيرا مقید شدن نويسندگان و , اين امر در مورد تاريخ كار بردبیشترى دارد. میان مكاتب منطقه اى پراكنده شده بود,ادبیات
بنابراين میان نوشته ھاى مربوط به مناطق . اغلب مانع گزارش حوادث ديگر نواحى مى شد, خوانندگان به منطقه اى خاص

علت , اين مطلب. نوعى عدم تناسب به وجود آمد, و مراكز شناخته شده فرھنگى با آثار محدود به قلمروھاى كوچك, بزرگ
بیان مى , كمتر بودن آثار مربوط به محدوده ھاى جغرافیايى بزرگ تر را نسبت به نوشته ھاى مربوط به مناطق متوسط و كوچك

بنابراين نويسندگان اطالعات , گاه جنگ ھا و دگرگونى ھاى تجارى به ظھور مجلدات اثرى در ھمان محل منجر مى شد. كند
 .البته گاه مدتى طول مى كشید تا آثار مھم شكل بگیرند. خود را در باره آن حوادث به آسانى تإلیف مى كردند

لذا تعداد , بسیار ثروتمند بودند, برخى از آنان. نويسندگان از نحوه دستیابى به مواد كار خود اطالعات اندكى ارائه داده اند
استاد يا . مساجد و مدارس مراجعه مى كردند, بسیارى از نويسندگان نیز به تدريج به كتابخانه ايران. زيادى كتاب مى خريدند

يا از روى كتاب ھا يادداشت بر مى داشت يا مطالبى را كه , شاگردى كه امكان ورود به چنین كتابخانه ھايى را داشت
بايد با او , در مواردى براى استفاده از كتابخانه شخصى امیرى. استادش مى خواند و ديكته مى كرد يادداشت مى نمود

مولفان نیز مى كوشیدند تا براى آگاھى . در نتیجه گاه تعداد متون اين نويسندگان بسیار بود. مشورت و كسب اجازه مى شد
 .شرايط ايدھآل و اطالعات قابل وصول فراھم كنند, خوانندگان آثار خود

خوانندگانى بیش از حوزه جغرافیايى خود , اغلب آثار. مدتى طول مى كشید تا نوشته اى پس از تكمیل شدن شناخته شود
مسائل خاص كه بايد مورد . تعداد نسخه برداران نیز به شھرت و توانايى نويسنده در پرداخت پول بستگى داشت. نداشتند

Page 7 of 17

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\philo-his\articles-1\21.htm



استفاده كنندگان يا صاحبان كتاب اغلب پس از . توجه قرار گیرد تإخیر در توزيع اثر يا حوزه ھاى تحت پوشش آن مى باشد
 )15.(برداشت خود را به حاشیه نسخه خطى اضافه مى كردند, قرائت كتاب

افراد ديگرى نیز با انتقال حوادث به مورخ كار را ادامه مى دادند , در كنار مورخى كه به طور مستقیم با منابع اصلى كار مى كرد
بايگانى ھا حتى در تحقیقات تحت نظر حكومت ھا زمانى , كه ھرگز خود را در تحقیقات درون بايگانى ھا نشان نمى دھند

زيرا دسته اى از اسناد مالى در آن ھا حفاظت مى شد كه ممكن بود در موضوعى , طوالنى قابل دسترسى و استفاده نبودند
ھیچ نشانه اى درگرايش مولفان به . مفید باشد ولى وقايع نگاران توجه چندانى به اين اسناد نداشتند, خاص مثل تاريخ وزرا

آنان براى اين مقصود از , اما نمى توان گفت كه آن ھا با تاريخ پول بى ارتباط بودند, كتیبه خوانى يا سكه شناسى وجود ندارد
 .منابع مالى مكتوب استفاده مى كردند و به ندرت به آزمايش ضرب سكه واقعى متوسل مى شدند

از يك , آن ھا اغلب با الحاق يا عدم الحاق نكات اضافى. بنابراين منابع آن ھا شامل يك يا چند اثر مكتوب نسل ھاى پیشین بود
به طور كلى بايد میان اطالعات به دست آمده از زبان يا كالم شاھدان عینى كه با عبارت . راھبرد اصولى تبعیت مى كردند

نبايد در روند تاريخ . تفاوت قائل شد, آغاز مى شد)) قال((و نقل ھايى از آثار مكتوب كه با عبارت , بیان مى شد)) حدثنا((
به ويژه كه مورخى مانند طبرى تمام منابع ھمه وقايع را نام , مولف يا مولفان كثیر الروايه را منبع اصلى تإلیف تصور كرد, نگارى

 . مى برد
, نقطه ثقل سخن خود قرار مى دھند, البته برداشت نويسندگان ديگر كه متن مولف كثیرالروايه را به شكل عبارات خالصه

اغلب اوقات به ذكر نام مرجع اصلى نیازى نبوديا فقط يك بار و براى ھمیشه نام برده مى شد و , با اين حال. متفاوت خواھد بود
مولفان در نگارش تاريخ خود , آن به ھنگام الحاق سخن يامتن تازه اى بود كه با روايت اصلى تفاوت داشت يا از منبع ديگرى بود

 .چندين اصل راھبردى را مد نظر قرار دھند, مجبور بودند تا حدامكان براساس دوران ھا و نواحى مختلف
كالم او ھمواره بى طرف و غیر جدلى بر دو زمانى كه امكان آن . طبرى به سبب سبك خود نزد مورخان جايگاه خاص داشت

به سختى مى توان پذيرفت مورخانى كه استنتاج خوانندگان , با اين وصف. نقل تدوين شده را صحه مى گذاشت, وجود داشت
آنان , به عنوان نمونه; نسبت به مشكالت زمان خود بى تفاوت باشند, منوط به نحوه ارائه حوادث گذشته توسط آنان بود

ثبت كنندگان نخستین . كنار مى گذاشتند, خواننده را به جمع بندى نامطلوب سوق مى داد, مطالبى را كه به نظر خودشان
ابن ((اثر , مقايسه تحلیلى تاريخ دمشق; جنگ ھاى داخلى اسالم و مورخان بعدى نیز به اين شیوه عمل مى كردند

 .درستى اين فرض را نشان مى دھد)) ابن عساكر((نوشته , و تاريخ دمشق)) قالنسى
وجود اختالفات . تاريخ نگارى عراق به رغم خصومت جدلى خود يكدست نیست و تمام آثار مرتبط را تحت پوشش قرارنمى دھد

پیدايش و رشد تاريخ نگارى محلى يا قومى را تشويق , تالش امیران نواحى دركسب قدرت بیشتر, فشارھاى محیط, سیاسى
اصولى را براى روايات تاريخى فراھم كرد كه نیازھا و آرمان , اما وسعت جھان اسالم و تنوع ابزارھاى ارتباطى آن روزگار. كرد

به كنار , ھمانند ديگر شاخه ھاى آموزش, اين روند در تاريخ نگارى ايران. ھاى خوانندگان ھرسرزمینى در آن پذيرفته شد
خالصه يا مجموعه اى از خالصه ھايى بود كه , ترجمه فارسى تاريخ طبرى. گذاشته شدن عربى در برابر فارسى منجر شد
تاريخ قم و تاريخ بخارا به عربى نوشته شدند و مداحان محمود غزنوى زندگى . مطالب غیر مرتبط به ايران از آن حذف شده بود

. ھنرمندانه نوشته اى را براى امیرى آراست كه در ايران چندان شناخته شده نبود, اثر عتبى. نامه او را به عربى نوشتند
تاريخ جانشینان غزنويان ) ق470متوفاى )) (ابوالفضل محمدبن حسین بیھقى((در ايران , زمانى كه ھنوز عربى زبان علمى بود

 .را به فارسى نوشت
تاريخ ھاى عمومى به , به ھر حال عربى زبانى بود كه ھنوز در نظر ايرانیان اھمیت داشت و در مقابل تاريخ ھاى محلى ايران

غرر اخبار ملوك ((كه كتاب )) ابومنصور عبدالملك بن محمد الثعالبى((ھمانند اثر نويسنده مشھور , آن زبان نوشته مى شد
تاكنون تنھا جلدھاى سوم و يكم از چھار جلد اين كتاب به . را از تاريخ كھن ايران پیش از اسالم آغاز كرد)) فرس و سیرتھم

روايات او به ندرت . جلد سوم نیز از نظر سند مدتى مورد مشاجره بود و اكنون با شك با آن برخورد مى شود. دست آمده است
قسمت . آن را چاپ كرده است)) اى گريزنويچ.پى((نسخه گمنام مھم ترى در دست است كه . بیشتر از اخبار طبرى است

نويسنده نیز ھمانند ثعالبى . حفظ شده آن از آغاز قرن دوم فراتر نمى رود و تاريخ نگارش آن از قرن پنجم بیشتر نیست
 .از تاريخ عباسیان منسوب به ابن نطاح يا چند اثر ديگر استفاده كرده است, خراسانى است اما برخالف او

اما اين آثار به دوران , تاريخ نويسى در مصر ـ بعد از تجربیات جسورانه در زمینه حديث و اخبار ـ با برادران عبدالحكم آغاز شد
يا به دوران عمربن عبدالعزيز و حوادثى مى پرداخت كه از نظر جغرافیايى گسترده ولى محدود به چند سال بود , آغازين اسالم

به نظر نمى رسد در طى چندين نسل اقدام خاصى براى تدوين تاريخ مصر صورت . و از محركان ضد عباسى الھام مى گرفت
استقالل خود را به دست آورد ـ ھر )) طولونى ھا((نخستین اثر در اين باره زمانى نوشته شد كه مصر در حكومت . گرفته باشد

340متوفاى )) (ابوجعفر احمدبن يوسف بن الدايه((تاريخ مصر را . چند تاريخ اين سلسله نیز تاپايان قرن پنجم نوشته نشده بود
نیز متعلق به اين )) عبدالرحمان بن يونس) ((16.(احتماال به تشويق اخشیديان نوشتند)) ابو محمد عبدهللا مدنى بلوى((و ) ق

كه )) محمدبن يوسف كندى((ھم چنین , او نويسنده اى است كه تنھا از طريق نقل قول ھا شناخته شده است. دوران است
نويسنده تاريخ دوران پايانى اخشیديان و آغاز فاطمیان است )) ابن زالق. ((تاريخ حكام و قضات مصر را به رشته تحرير در آورد

 .كه در مورد او بحث خواھد شد
نوشته با . در دوران اخشیديان ادامه كتاب طبرى را تإلیف كرد)) ابو محمد بن عبدهللا بن احمد بن جعفر فرقانى((در مصر نیز 

تنھا دو مجلد از اين اثر باقى مانده كه يكى به . توسط مولفى ناشناس در قرن بعد نوشته شد)) العیون و الحدائق((ارزش 
ق را تحت پوشش قرار مى دھد 350-256ق مربوط است و يك قرن پیش انتشار يافته و ديگرى سال ھاى 227-86سال ھاى 

اين جلد تركیبى از متون اقتباس شده از مسكويه و ) 1973ـ  1972دمشق (آن را چاپ كرده است )) سعیدى.و((كه اخیرا 
اما با اين حال نويسنده تاريخ مصر و , منابع تاريخ نويسى مصر در قلمرو فاطمیان بیشتر برخبر تإكید داشتند. فرقانى مى باشد

 .موردى استشنايى است, افريقیه
حك (در زمان خلیفه دوم فاطمى العزيز . تإسیس حكومت فاطمیان و استقالل مصر با نوعى تاريخ نگارى مستقل ھمراه شد

اگر چه اين كتاب به طور مستقیم به دست نیامده است . تاريخ خود را به شكل سال شمار نوشت)) ابن زوالق) ((ق365-386
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به عنوان عضوى از خاندان فاطمى و مقام ارشد در )) المسبحى. ((اما منبع اصلى نويسندگان بعدى به ويژه مقريزى بود
معاصر او ھالل صابى ھمان شیوه را . تاريخ نگارى را ادامه داد, با نوشتن تاريخ رسمى مصر به شكل ژورنالیستى, حكومت
كتاب . نمى پسنديدند, اما اسالف وى آن سبك را به دلیل تبعیت خود از روش آرشیوى كه تحت نفوذ يكديگر بودند, داشت

دلیل فقدان نسخه ھاى آن به جز يك رونوشت مى , حجیم بود و ھمین مسئله حجم ظاھرى, مسبحى نیز ھمانند كتاب ھالل
مشخص نیست كه كل اثر تا , ـ كه مقريزى او را مى شناخت ـ از آن اثر در قرن ھفتم)) ابن میسر((با وجود استفاده . باشد

اما , ق بود در اسكوريان نگھدارى مى شد418و  417مجلدى از آن كه شامل وقايع دو سال . زمان مقريزى حفظ شده باشد
اين اثر به رغم ] يا خیر؟[ ق مجلدات ديگرى نیز در آن جا وجود داشته11ھنوز معلوم نیست كه پیش از آتش سوزى قرن 

آن را تنظیم و )) سید. ف. آ((و ) 17))(ترى بیانكس((اما ھم اكنون , اھمیت زيادش تا زمان حاضر به فراموشى سپرده شده بود
 )1980, دمشق .( تصحیح كرده اند

به , او متولد ايران بود و به دلیل اختالف فكرى و شھرت زيادش. در مصر سرگرم تدوين تاريخ بود)) قضاعى((در نیمه قرن پنجم 
اظھار مى كند كه )) اتعاظ((مقريزى در . سختى با كسانى برابر شمرده مى شود كه نام و آثارشان به دست ما رسیده است
 .قضاعى بسیار به اطالعات باستان شناسى و تاريخ عمومى اين زمان مصر مقید بود

در تاريخ باستان از چندين اثر پھلوى كھن ترجمه شده به عربى استفاده , مورخانى كه به عربى مى نوشتند, بديھى است
اندكى . در نخستین قرون اسالمى تنھا زبان عربى مورد استفاده بود و ھیچ مطلبى به فارسى نوشته نمى شد. مى كردند

بعد نويسندگان عرب مجبور شدند كه آثار خود را به فارسى برگردانند و نوعى تاريخ نگارى فارسى شكل گرفت و توسعه 
اما نويسندگان عرب و در مواردى ايرانیان نوشته ھاى , گفته شده است كه از آن پس مطلبى به عربى برگردانده نشد. يافت

دو شیوه موازى براى مستند سازى به وجود آمد كه , بنابراين. تاريخى فارسى را ناديده گرفته يا توجه اندكى به آن ھا داشتند
 .نسبت به ھم بى خبر و كامال مستقل بودند

اما توده , اگر چه زبان سورى در حوزه ادبیات مورد تإكید بود. در كشورھاى سامى و مصر تاريخ نگارى روند متفاوتى داشت
زبان متون بسیار محدودى بود كه آن متون بعدھا , مردم زبان عربى را به عنوان زبان محاوره اى پذيرفته بودند و زبان قبطى

ھمان طور سبك يونانى به بخش ھاى شفاھى بسیار كوچكى تبديل شد كه حتى در میان معتقدان . كامال عربى شد
تاريخ نگارى سورى تا حدى باقى ماند و حتى در قرن ھاى ششم و ھفتم در میان . كلیساى میكايى نیز طرفدارى نداشت

اما در عراق و در میان نسطوريان به سختى تا قرن پنجم , منوفیزيت ھاى بین النھرين علیا تمايلى به استفاده از آن پیدا شد
 .ادامه يافت

. نمى توانست مواد الزم تاريخ نگارى را فراھم كند, جزيرالعرب كه ھمواره با لحاظ سیاسى و حتى عقیدتى تقسیم شده بود
پیش از اين ذكر شد كه . عالقه خاصى به تاريخ شھرھاى مقدس و ھم چنین شھرھاى ناحیه يمن به وجود آمد, از سوى ديگر

زيرا فقط خالصه ھايى از آن , آگاھى ما از اين نوشته ھا اندك است. درباره مكه تاريخ ھايى نوشتند) 18(و اسالفش)) ازرقى((
ابوالعباس احمد بن عبدهللا بن ((كھن ترين نوشته درباره يمن از آن . وجود دارد)) سمھورى((ھا در آثار بعدى ھمچون نوشته 

متوفاى (ابو محمد حسن بن احمد ھمدانى ((با اين حال بايد به نوشته . درباره صنعا است) ق 460متوفاى )) (محمد الرازى
به سختى مى توان . توجه خاص نمود, نخستین و پیشگام ترين يمنى كه عالقه اى به تاريخ كل جزيره العرب نداشت) ق 334

در ) 19.(انساب قبیله اى و آثار باستانى پیش از اسالم را در يك نوشته با ھم آورده بود, جغرافیا, او تاريخ. او را مورخ خواند
اگر چه او متون , نويسنده مى كوشید تا گذر يمن از دوران باستانى به دوران اسالمى را توصیف كند, میان ديگر عناوين

 .بیشتر تكیه داشت, اما به سنت ھاى اسالمى رايج در زمان خود, باستانى را حتى به شكل ناقص مطالعه كرد
ابوالحسن يحیى بن ھادى الى ((مذھب زيدى در يمن پا گرفت و متونى مختص امامان زيدى با نوشته , در جريان تغییر مرزھا

 ) 20.(زندگى نامه امامان زيدى را على بن محمد علوى و ابوجعفركوفى تإلیف كردند. آغاز شد) ق298متوفاى )) (الحق
مسلمانان نیمه غربى خالفت در مقايسه با مسلمانان شرق آن ويژگى ھاى خاص داشتند كه ضمن تفاوت ھاى خاندانى با 

فتوحات در غرب نسبت به . با توسعه فرھنگى و بعضى مسائل ادبى آن ھا مطابقت دارد, عباسیان يا خويشاوندى با امويان
از اين رو تاريخ . شرق ديرتر آغاز شد و آن را مردمانى انجام دادند كه از جامعه نژادى ـ فرھنگى خاور نزديك جدا شده بودند

از آثار تاريخى نوشته شده در غرب . اما با اين حال نمونه ھايى را فراھم كرد, نگارى آن جا در مقايسه با شرق ديرتر آغاز شد
برخى درباره افريقیه و برخى درباره اسپانیا بودند و بقیه نیز به طور مشترك به اسپانیا و مراكش مى پرداختند كه اغلب تاريخ 

كه در حكومت آن ھا غرب نسبتا متحد )) موحدين((و )) مرابطون((نوشته ھاى ديگرى كل غرب را در زمان . مشتركى داشتند
بايد ياد آور . مصريان نخستین نويسندگانى بودند كه به تاريخ غرب خالفت پرداختند. مورد مطالعه و بررسى قرار داده اند, شد

اندكى بعد نیز مسلمانان قسمت , شد كه مصرىھا و سورىھا در تإسیس و سازمان يافتن حكومت ھاى تازه غرب نقش داشتند
يادآورى فتوح ابن عبدالحكم در اين زمینه كافى . غربى اطالعات تاريخى و قضايى مورد نیاز خود را از مصرىھا كسب كردند

ضمن گزارشى از شرق تإيید )) اثر ناشناس قرطبه((به نام , رابطه اسپانیا با سوريه در وقايع نامه كوچك التینى.خواھد بود 
سرانجام وقفه سیاسى در روابط شرق و غرب به بى توجھى تاريخ نگارى غرب به ) 21).(نیمه قرن ھشتم ھجرى(مى شود 

تاريخ نويسى غرب تا زمان ظھور امويان اندلس كه تنھا سايه اى از سنت ھا . منجر شد) ص(تاريخ مشرق پس از دوران پیامبر
 .رشد اندكى داشت, و رسوم اجداد دمشقى خود را حفظ كرده بودند

او . نخستین مورخ متولد اندلس است كه به تاريخ آن سرزمین عالقه مند بود) ق230متوفاى )) (ابومروان عبدالملك بن حبیب((
دو نويسنده به تاريخ نويسى , دوران طاليى خالفت قرطبه, در قرن چھارم. نیز مطالب خود را به شیوه حديث مى نوشت

كه مجموعه اى از حوادثى است كه )) اخبار المجمعه((و نويسنده ناشناس ) پسر زنى كوت)) (ابن قوطبه: ((اشتغال داشتند
بود و به )) عريب بن سعد قرطبى((ادامه نوشته طبرى كه بر اسپانیا متمركز شد از آن . بیشتر آن ھا مربوط به گذشته است

حوزه گسترده ترى از تاريخ را در برمى )) ابن عبدربه((اثر )) العقد الفريد. ((عالقه آنان به تاريخ شرق خالفت داللت مى كند
كار خود را بر نسب نامه ھاى قبیله اى سنتى و تاريخ فرقه ھا ـ از نظر امويان ـ متمركز , شاعر و فیلسوف, ))ابن حزم. ((گیرد

اما حقیقت ) 22.(آخرين امیر زيرى غرناطه خاطرات خود را نگاشت) ق483-469حك )) (عبدهللا بن بلوغین بن باديس((كرد و 
دو مھاجر , پايه گذاران اصلى تاريخ نگارى عربى اسپانیا در قرن چھارم, اين است كه با توجه به آثار آخرين مورخان مسلمان
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مھم ترين نويسنده ) 23)).(عیسى بن احمد((و پسرش )) ابوبكر احمدبن محمدبن سبیر رازى((يعنى ; ايرانى عرب شده بودند
است كه درباره تاريخ مسلمانان اسپانیا مطالب نسبتا كاملى نگاشته )) ابو مروان حیان بن حیان((نیمه نخست قرن پنجم 

 .پنج جلدى بود كه تا حدودى چاپ شده است)) مقتبس((نسخه خالصه نوشته او به نام . است
و )) محمدبن زياده هللا((امیر اغلبى . ھیچ ابزارى دال بر چگونگى آغاز تاريخ نگارى عرب در افريقیه يا مراكش در دست نیست

درباره سلسله اغلبى و آثار زمان آن ھا كتابى نوشتند كه گم شده است و به نظر نمى رسد , پسر قاضى بزرگ)) سحنون((
عبیديان ((كھن ترين تاريخى كه به طور اتفاقى حفظ شده است به ) 24.(كه نويسندگان بعدى از آن استفاده كرده باشند

. كه از خوارج نبود آن را نوشت) 25))(ابن صغیر((اختصاص دارد كه در پايان قرن سوم مولفى به نام )) رستمى خارجى تاھرت
در چندين نوشته ھمزمان آنان يا دوران متإخرتر گزارش شده است كه , به قدرت رسیدن فاطمیان و به دنبال آن سقوطشان

اثرى مھم و اساسى درباره , نظريه پرداز بزرگ فاطمیان)) قاضى نعمان((نوشته )) كتاب افتتاح الدوله. ((اين آثار ناپديد شده اند
مجموعه نسبتا )) سیره استاذ الجوھر((در حالى كه , روزھاى آغازين اين سلسله است كه از اين زمان فراتر نمى رود

تاريخ . ((در قرن پنجم مطالبى نقل كرده است)) ابن دقیق قیروانى((ابن خلدون از . مختصرى از مراسالت رسمى اوست
درباره اغلبى , اين نوشته با وجود اين كه ھنوز سنديت آن ثابت نشده است) 26.(او اخیرا چاپ شده است)) اغلبیه و المغرب

كار ابن دقیق را ادامه دادند كه )) ابن االبار((و )) ابو عبدهللا محمدبن على بن محمد. ((ھا و منسوب به ابن دقیق مى باشد
 )27.(نیز بعد از آن نوشته ابن االبار را ادامه داد)) ابوصلت((

ھر چند كه شاخه ھايى از فرھنگ عربى ـ , مشخص نیست كه در سیسیل در زمینه تاريخ نگارى كارى انجام شده باشد
در نوشته خود كه درتاريخ كمبريج آمده است مطالبى تإلیف كرد كه ھنوز ھويت )) عمرى. ((اسالمى در آن جا يافت مى شود

براى يكى از امیران حاكم اسپانیا در , جغرافى دان و مورخ)) محمدبن يوسف الوراق((اندكى بعد . نوشته او تعیین نشده است
 .از آن استفاده كرده بود)) بكرى((نوشته او ھم اكنون كم شده است اما . قرن پنجم مطالبى درباره مغرب نوشت

بخشى از اثر . برمىآيد در مغرب عالقه زيادى به متون زندگى نامه اى وجود داشت)) طبقات ابو العرب((ھمان طور كه از 
در حكومت زيريان نخستین در پايان قرن دوم و نیز در میان ديگران مورد استفاده , پزشك)) احمدبن ابراھیم بن حزار((گمشده 

پیش از وحدت مغرب تحت , در نیمه قرن ششم. بود)) العیون و الحدائق((نويسندگان مغربى بعدى مانند نويسنده ناشناس 
اين كتاب كل . اثرى است كه بايد مورد توجه خاص قرار گیرد)) عبدالعزيز بن شداد((نوشته )) تاريخ القیروان((, حكومت موحدين

ت اما امكان آن وجود دارد كه ھنوز در اين اثر تاكنون پیدا نشده اس. تاريخ افريقا را از زمان فتوحات عرب مورد بحث قرار مى دھد
نويسنده در روزھاى آخر حیات خود مجبور به مھاجرت به سوريه شد كه دست نوشته ھاى خود را نیز به . شرق موجود باشد

)) ابن الفرات((و حتى )) نويرى((گرفته تا )) ابن خلكان((و شاگردش )) ابن اثیر((تمام مورخان شرق خالفت از . ھمراه برد
 .اطالعات خود در مورد افريقیه تا آغاز حكومت موحدان را مديون او مى باشند

ھر چند تاريخ . از روزگار آغازين اسالمى تا قرن يازدھم اثرى تاريخى كه در مراكش مكتوب شده باشد به دست نیامده است
چنین اجتماعاتىـ ھمانند ديگر , نگارى آن جا تا حدى محلى بود و به امتى با ماھیت سیاسى ـ عقیدتى خاص گرايش داشت

, به عبارتى فرھنگ نامه ھاى خاص عباديان; اساتید و اشخاص موثق خاص خود تمايل داشتند, گروه ھا ـ به داشتن دفاتر ثبت
تاريخ واقعى آنان زمانى به دست آمد كه اقتباسات تا حدى از بین , با اين ھمه. معتزله و ديگر گروه ھا وجود داشت, شیعیان

ساختار سیاسى منطقه نیز شیوه متفاوتى داشت كه تاريخ نگارى محلى جزئى . رفته يا با ديگر نوشته ھا تركیب شده بودند
او در . فاطمیان پیش از تإسیس اسمى حكومتشان تاريخ كھن ترى داشتند كه قاضى نعمان آن را توصیف كرده است. از آن بود

نقل كرده )) ابن اخى محسن((ھمین تاريخ را يك بار ديگر , از طرف ديگر. خارج از قلمرو اسماعیلیان كمتر شناخته شده است
 .بوده است)) ابوبكر عبدهللا بن آيبك الدوادارى((است كه نوشته او مورد استفاده بیشتر مورخان به ويژه 

از مطالب يادشده بر مىآيد كه مالحظات تاريخى تا حد زيادى در زندگى فرھنگى و اجتماعى رسوخ كرده بود و در نتیجه در آثار 
 .تفاسیر تاريخى يافت مى شوند, بسیارى

اين تمايل به رشد نوعى از تاريخ . طرفداران فرقه ھاى مختلف به دانستن تاريخ يا آرمان ھاى فرقه خود متمايل و نیازمند بودند
مناقب او افزايش , نامید و در آن به نسبت افزايش تعداد جماعات تحت نظر يك مرشد)) تذكره االولیإ((منجر شد كه بايد آن را 

كه سندى تاريخى و ھم چنین )) سیره عمر بن عبدالعزيز((مقايسه كتاب . وجود داشت) 28))(اخبارالحالج((از قديم . مى يافت
به . رشد اين نوع نگارش را نشان مى دھد, آن را گرد آورد)) ابن جوزى((كه سه قرن و نیم بعد )) مناقب((سیاسى است با 

فھرستى از علويان , در دوران جوانى خود)) ابو الفرج اصفھانى((از اين رو . طور كلى فرقه ھا از شھیدان خود تجلیل مى كردند
 .نوشت)) مقاتل الطالبیین((مقتول به نام 

 
 دوره بعد از كالسیك

در نیمه قرن پنجم تحوالت سیاسى با تغییراتى در روند تاريخ نويسى و سیركلى فرھنگ ھمراه بود كه نه تنھا مرزھا را تغییر 
داد بلكه سبب به قدرت رسیدن طبقه اى از اشراف شد كه از حديث يا حادثه و حتى در مواردى از زبان عربى ھیچ اطالعى 

زيرا , با اين حال در مقايسه با ديگر شاخه ھاى فرھنگ تاريخ نويسى اين تغییرات مقاومت بیشترى از خودنشان داد. نداشتند
 .براى كسب موقعیت در شرايط جديد فراھم مى شد, مواد آن بدون ھیچ گونه تالشى

ركود و كاھش تعداد تإلیفات تاريخى را , بدشانسى ھاى خالفت عراق و بغداد, پیش از دوران بھبود نسبى در پايان قرن ششم
تاريخ )) ابن الحداد حنبلى((و سپس )) الراقونى((و پس از او ) 29))(محمد بن عبدالملك ھمذانى. ((به خوبى توضیح مى دھد

بدرالدين . ((در واقع ھويت ھمذانى نیز مورد شك است. نگارى را ادامه دادند كه اطالع مستقیمى از آنان در دست نیست
را با ) ق483متوفاى ))(محمدبن على العظیمى)) ((تاريخ مختصر((وقايع نگار قرن نھم عبارات خالصه برگرفته از كتاب )) العینى

از طرف . بخش ھايى از نوشته محمدبن عبدالملك كنار ھم قرار داده است كه به سختى به ادامه كار طبرى مربوط مى شود
روايات مفصلى از وقايع بین النھرين در آغاز قرن ششم را ارائه مى دھد كه بسیار شبیه روايات عزالدين )) ابن الفرات((ديگر 

اقتباس ھاى سبط . ادامه كار ھمذانى به حساب آورد, ابن اثیر مى باشند و به راحتى مى توان آن را به ويژه در اوايل قرن بعد
مشابه ھمین موارد , و ديگران كه آن ھا را حفظ كرده اند) ق660متوفاى (كامل الدين بن العديم , بن جوزى در دوره ملك شاه
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 .مى باشد
بر وجود منابع چندى از آن نوع داللت دارد كه احتماال المثنى ھايى )) عراقیان((در منابع خود به )) ابن اثیر((ارجاع مورخى چون 

دايره المعارف نويس )) ابن حمدون((با اين حال بايد از . از يكديگر بوده اند و ھیچ نويسنده اى نوشته چندان مستقلى نداشت
او مواد . شرح مفصل و با ارزشى از تاريخ ارائه مى دھد, ))تذكره((در اواسط قرن ياد كرد كه در دوازدھمین و آخرين كتاب خود 

تاريخ مختصرى از , عراقى تبعیدى)) ابن العمرانى((تإلیف كتاب را از سوريه جمعآورى كرده بود و به درخواست امیر سورى 
 .تإلیف كرد)) االنبإفى التاريخ الخلفا((خالفت را به نام 

نظريه پرداز )) ابن الجوزى((از آن , در پايان قرن ششم نوشته اى كه اھمیت زياد داشته اما با تقیدات بیشترى مطرح مى شود
او واعظى توانمند بود كه مردم را تحت تإثیر . مكتب حنبلى است كه اين مكتب بعدھا در عراق و تا حدودى سوريه رواج يافت

اخالقى و , قرار مى داد و نويسنده آثارى در زمینه ھاى مختلف بود كه از اخبار و مشاھدات جدلى درباره حیات اجتماعى
تإلیف كرد )) المنتظم((اثرى را به نام , او نويسنده اى خستگى ناپذير بود كه در میان نوشته ھاى خود. مذھبى انباشته بودند

نیم نخست تقلیدى از كتاب و باقى مانده آن ھمانند آثار كسانى ) 30.(كه تاريخى مفصل از دنیاى اسالم تا زمان خود اوست
اين مطالب مكمل از , او تضادھاى مذھبى و اجتماعى بغداد را به آن مطالب افزود. است كه راه طبرى را دنبال كرده اند

ويژگى اصلى نوشته او اختصاص افق فكرى او به بغداد و يا . مطلعان حنبلى يا از تجربیات شخصى خود او گرفته شده بود
. به عنوان نمونه از جنگ ھاى صلیبى ھیچ سخنى در نوشته او ديده نمى شود; موضوعات مورد عالقه خود او بوده است

شايد به ھمین دلیل المنتظم كمتر مورد استفاده نويسندگان بعدى قرار گرفت و تنھا نوه سبط بن جوزى در ضمیمه ھاى روش 
المنتظم نخستین نمونه از سبكى است كه بعدھا , از منظر حرفه اى. از آن كتاب بھره برد)) مرآه الزمان((شناسى كتاب خود 

نگارش )) قادسى. ((به وقايع ھر سال بود) وفیات(دنبال شده است و شامل افزودن مرگ و میرھا و مراسم سوگوارى 
 .اما اثرش گم شده است, او نزد سبط بن جوزى شناخته شده بود, المنتظم را تا پايان قرن ادامه داد

در قرن )) سمعانى. ((گروھى از نويسندگان را واداشت تا دنباله آن را تا زمان خود بنويسند)) تاريخ بغداد((شھرت , از ديگر سو
عالوه بر اين سمعانى . در قرن ھفتم در اين گروه جاى مى گیرند)) ابن النجار((و به ھمان سبك )) ذبیبى((سپس , ششم

اخذ نام از انتساب (كثرت اسامى نويسندگان كه تنھا معیارشناسايى آن ھا نسبت ; نويسنده كتابچه با ارزشى نیز مى باشد
. تمايز میان آنان و تشخیص مكان ھايى را كه نام خود را از آن گرفته اند با اشكال روبه رو مى سازد, مى باشد) به محل

نوعى از ثبت را به كاربرد كه در مواردى با فرھنگ ھاى جغرافیايى قابل مقايسه است و عالوه )) كتاب االنساب((سمعانى در 
اسامى نويسندگان برجسته اى را نیز ذكر كرده است كه نام خود را از انتساب به آن مكان , ھمراه نام ھر منطقه, براين

 .دريافت كرده اند
دسترسى به تاريخ سلجوقیان تنھا از طريق . جالب است كه در دوران سلجوقیان براى نگاشتن تاريخ مورخى وجود نداشت

, تاريخ نويسى عراق و آثار عربى فارسى اواخر قرن ششم میسر مى باشد كه يكى از آن نوشته ھا در خارج از قلمرو آن ھا
تاريخ ((نويسنده )) عمادالدين اصفھانى. ((نگاشته شده است, به درخواست امیرى براى تقويت سنت ھاى سلجوقى

اگر چه او متولد ايران بود و آثارش را به . دوران تحصیل خود را در كشورھاى عرب بین النھرين و سوريه گذراند)) سلجوقیان
او ابتدا از نوشته ھاى عراق و سپس از . عربى مى نگاشت اما در روايت حوادث از منابع فارسى و عربى استفاده مى كرد

سرانجام اطالعات معاصر را از سوريه . كمك گرفت)) مشرف الدين ابو نصر انوشیروان بن خالد((خاطرات شخصى وزير ايرانى 
اما براى خوانندگان عادى , اگر چه سبك او يعنى شاخ و برگ دادن زياد به مطالب براى متخصصان بسیار جالب بود. جمع كرد

نسخه اى ساده از نوشته او را فراھم كرد , كه به ھر دو زبان مسلط بود)) البندارى((به ھمین دلیل ھم وطن او , مشكل بود
 .كه تنھا مدركى است كه ھم اكنون در اختیار ما مى باشد

ديگر تاريخ عمومى باقى مانده از سلجوقیان است كه يك يا دو نويسنده نه چندان مشھور دارد و از )) اخبار السلجوقیه((
احتماال اين كتاب را اتابكى از آذربايجان نوشته . به دست آمده است, شمال غربى ايران كه زبان عربى در آن جا رواج داشت

بر , اطالعات مورخان بعدى در مورد ايران در زمان سلجوقیان و قرن ششم. بود و قطعا شامل اطالعاتى مربوط به اين ايالت بود
 .پايه اين دو تاريخ عربى است

)) تاريخ بیھق((نويسنده ) 31)(على بن قاسم زيد بیھقى)) (ابن فندق((نیز اشاره نمود كه )) مشارب التجارب((بايد به كتاب 
اطالعات ما از اين كتاب تنھا از طريق ابن اثیر است كه . تجارب مسكويه تإلیف كرد] سبك[آن را به زبان عربى به , )به فارسى(

 .كتاب در زمان او موجود بود
اما آثار تاريخى به زبان فارسى نوشته مى , اگر چه زبان عربى در ايران در مسائل مذھبى و قانونى كاربرد داشت, از اين پس

او به علت . از جمله زندگى نامه سرور سابق خويش را به زبان عربى نوشت, آثار خود)) محمدبن احمدبن على نسوى. ((شد
سرانجام ماجراجويى . مجبور بود زبان عربى را بداند) ق 628ـ  617حك )) (جالل الدين منكوبرنى((مقام برجسته خود در زمان 

او در اين محل سرگرم نوشتن مطلب . چشم از جھان فروبندد, ھاى جالل الدين سبب شد كه نسوى در كشورى عرب زبان
 .براى خوانندگان و كفیل عرب زبان خود بود

وضعیت در سوريه متفاوت بود اين سرزمین و نیمه شرقى آن از نظر سیاسى بسیار تقسیم شده بود و در ھر مركزى حوزه 
تجزيه سیاسى كشور و تإثیر لھجه . ھاى ادبى كوچك داير و نويسنده اى در آن سرگرم نگاشتن تاريخ محلى آن منطقه بود

بیانگر بى توجھى نسل ھاى بعد به حفظ اين آثار مى باشد و نويسندگان بعد به ندرت عناوين , ھاى مختلف در سبك نگارش
است كه آن را ) ق458متوفاى )) (يحیى بن سعید انطاكى((كتاب , آخرين تاريخ مھم مكتوب در سوريه. آن ھا را ذكر كرده اند

اين زبان در انطاكیه , مسیحى متولد مصر بود كه به عربى مى نوشت, او در اصل. در فضاى مسیحى بیزانس تإلیف كرد
 .ھمانند اياالت مسلمان نشین رواج داشت

تنھا مى توان ـ بدون ھیچ ادعايى در مورد جامعیت , به مدت يك قرن يا بیشتر ھیچ اثر قابل توجھى در تاريخ تإلیف نشد
معراه ((از خانواده سرشناس ) 32))(ابوغال المعرى((در نیمه اول قرن پنجم : به عنوان نمونه; فھرست ـ چند اسم را نام برد

نويسنده تاريخ )) ھمدان بن عبدالرحیم((در ربع نخست قرن ششم ; از آن ھا بود)) ابو العإل المعرى((كه شاعر بزرگ )) النعمان
على : ((اندكى بعد دو نويسنده كه مھم به نظر مىآيند اما نوشته ھايشان ناپديد شده است) 33(;فرانك ھا كه داروساز نیز بود
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(,تاريخ على بن منقذ منبعى براى اطالعات موجود در تاريخ ھاى بعدى بود)). عظیمى((از خاندان مشھور منقذ و )) بن منقذ
. احتماال آن نوشته بويى از تشیع برد و به ھمین دلیل نیز حفاظت نشد. اما به زودى با شھرت و سرانجام بدى مواجه شد) 34

كمال )) بقیه((اما او اثر بسیار مھم تر ديگرى نیز تإلیف كرد كه در , از عظیمى تاريخ مختصر بسیار مفیدى باقى مانده است
.(او از ديد بومى حلب مى نوشت و ھیچ تمايلى به حمايت از مذھب خاصى نداشت. الدين بن العديم از آن نقل شده است

دلیل , كه میان خاندان ھاى نويسنده حلب و سوريه شمالى پیوندى ايجاد كرد)) بوستان((پیدايش تاريخچه مشھور ) 35
 .مناسبى براى ادامه بررسى تاريخ تا پايان قرن ششم مى باشد

اين وضعیت به دلیل حاكمیت فاطمیان بود كه وحدت نسبى . در اين زمان بار ديگر وضعیت مركز جنوب و سوريه دگرگون شد
تنھا نوشته شناخته شده بسیار مھم . با اين حال اتابكان دمشق اين يكپارچگى را به مدت نیم قرن حفظ كردند, ايجاد كرده بود

555تاريخ شھر و ايالت خود را از اواسط قرن چھارم تا سال )) ابن قالنسى((مى باشد كه در آن )) تاريخ دمشق((در اين حوزه 
نويسنده در چشم پوشى از حوادث نامناسب به خودترديدى راه , با وجود ارزش سندى فراوان اين اثر. ق شرح داده است

 .نداده است
اين تاريخ مھم در دو . در ديار بكر قرار دارد)) ابن االزرق الفارقى((نوشته )) تاريخ میا فارقین((, سرانجام در حوزه تاريخ محلى

 .آن را بررسى نكرده است) ق572يعنى تا سال (نسخه موجود است كه ھیچ محققى در قرن آخر 
براساس منابع شفاھى و , بديھى است ھمه اين آثار تاريخى كه به داليل عملى به دوران زندگى نويسنده محدود بودند

اين تجربیات را مى توان به پايانى ترين بخش ھاى تواريخ نسبت داد كه خود در . تجربیات خود نويسنده تإلیف مى شدند
, كه با سبك روايى و زنده اغلب رنگ لھجه محلى به خود گرفته)) تاريخ دمشق((در اين میان . گذشته اى دورتر ريشه دارند

از منابع مكتوب )) عظیمى((و )) ابن االزرق((از سوى ديگر در تاريخ محلى دوره ھاى پیشین مانند آثار . قابل ذكر است
 .اين نويسندگان به مدارك بايگانى ھا نیز دسترسى داشته اند. استفاده شده است

. چند نفر از آنان از جمله على به تاريخ نويسى پرداخته اند, دانستن نحوه دسته بندى خاندان منقذ چندان ساده نیست
مى باشد )) كتاب االعتبار((نويسنده كتاب منحصر به فرد و مشھور ) ق584متوفاى )) (اسامه((مشھورترين عضو اين خانواده 

اسامه بدون در نظر گرفتن ترتیب , در اين كتاب. كه امروزه شناخته شده است اما كل روايت عرب آن را ناديده گرفته است
با خود انگیختگى زياد سفرھايى را انجام مى داد كه گاه شرايط اندوه بارى داشت و ضمن آن سفرھا مطالب خود را , وقايع

آغاز كرد و در زمان حكومت آخرين فرد فاطمیان به ديار بكر و )) اورنته((در )) شیزر((او سفر خود را از زادگاھش ; جمع مى كرد
گزارش ھاى او در مورد جنگ ھاى محلى و ھم . سفر او سرانجام به خدمت نزد صالح الدين ايوبى خاتمه يافت. مصر رفت

 .جالب توجه است, پیمانى ھاى كم اھمیت با فرانك ھاى التین شرق در دو يا سه دھه بعد از نخستین جنگ صلیبى
فرھنگ عظیم شھر دمشق را گردآورد كه با نوشته كاتب بغدادى در مورد شھر )) ابن عساكر((, در حوزه زندگى نامه نويسى

اين تمايل در قرن . او در مورد جنبه ھاى غیر مذھبى زندگى با ديدى بازتر عمل كرده بود. بغداد در قرن پیشین برابرى مى كرد
در اين جا بايد از كتاب ابن عساكر در مورد فضايل . بیشتر ظاھر شد, نوشته كمال الدين بن العديم)) بصیه((به ويژه در , بعد

 .اورشلیم نام برد كه علیه باز پس گیرى آن جا به دست صالح الدين نوشته شد
; به نظر مى رسد سقوط اين سلسله مانع نگارش آثار عمده شد. تاريخ نويسى قرن دوم فاطمیان زياد شناخته شده نیست

تنھا چند نمونه از آن نوشته ھا نزد . نابود يا پنھان شوند, از طرف ديگر فاجعه پیروزى ايوبیان سبب شد كه آثار مكتوب
روشى يكسان اما جداى از ھم , دو كتاب تاريخ نسبتا عمومى اين سلسله. نويسندگانى از اواخر دوره ممالیك مجددا پیدا شد

نوشته شد كه تنھا نام دربارى او ذكر شده و تإلیفى )) المحنك((يكى از آن ھا در میانه قرن ششم توسط . را دنبال مى كردند
)) جمال الدين ابوالحسن على بن ظافراالزدى((با اين حال بخشى از آن منبع اصلى مورد استفاده . از او در دسترس نیست

ابن ((تاريخ , برخالف آن. در آغاز زمامدارى مملوكان بوده است) ق677متوفاى )) (محمدبن على بن میسر((دراواخر قرن و 
به بحث اصولى و , تركیبى از روايت مفصلى از حوادث قرن ششم تا پیروزى ايوبیان مى باشد و نويسنده ضمن تاريخ)) طوير

اين امر از عنوان ; عمیق از سازمان ھاى سلسله منقرض شده مى پردازد و معتقد است حكام جديد بايد آن را مراعات كنند
پیش از پايان قرن ششم , با وجود اھمیت زياد اين نوشته. برداشت مى شود)) نزھات المقلتین فى اخبار الدولتین((, كتاب

به نظر مى رسد در اين زمان ابن خلدون بدون اشاره صريح به نام كتاب از آن استفاده . ھیچ نويسنده اى از آن نام نبرده است
به دلیل اقتباس اطالعات مربوط به دومین قرن , كه در آثار خود از منابع زيادى بھره گرفته است)) ابن الفرات. ((كرده است

با . نیز از آن استفاده كرده اند)) ابن تغرى بردى((و )) مقريزى. ((تا حد زيادى مديون اين كتاب مى باشد, حكومت فاطمیان
 .سكوتى بر نوشته ابن طوير حاكم شد تا حدى كه امروزه زمان نويسنده آن مشخص نیست, سقوط تاريخ نگارى مصر

ھر چند اين نوشته . شد)) المإمون البطايح و طالع بن رزيق, افضل((افزايش قدرت وزيران سبب نگارش تك نگارىھايى در مورد 
اين آثار تا . اطالعات غنى اى داشتند, اما در مورد زندگى ادارى وزيران, ھا نسبتا به رقابت ھاى سیاسى محدود مى شوند

االشاره الى ((در كنار تك نگارىھا . اما امروزه ھیچ يك از آن ھا به شكل اصلى خود حفظ نشده اند, زمان مقريزى موجود بودند
صیرفى مقام وزارت . خالصه اى شايان ذكر در تاريخ وزرا مى باشد) ق542متوفاى )) (على بن صیرفى((تإلیف )) من نال الوزاره

 .عظما را در آغاز قرن ششم داشت
و به ويژه با نوشته اى منتسب به مھاجرت )) ساديروس بن المقنع((اثر )) كتاب السیر((نوشتن تاريخ به زبان عربى در مصر با 

 .ادامه يافت, در مورد كلیساھاى مصر)) ابوصالح((ارمنیان اثر 
با اين حال بقاياى جماعات زيدى و , آنان رعاياى وفادار فاطمیان بودند. زمامدارى فاطمیان با تسلط صلیحیان بر يمن مقارن بود

. ھر كدام از اين گروه ھا كتاب ھاى خاص به خود را داشتند. شافعى در آن جا حضور داشتند كه صلیحیان آنان را طرد نكردند
اثر , كه چندان محتواى آن مشخص نیست و نوشته ى ادبى تر)) الھیجى((مھم ترين آثار درباره آن ھا تاريخچه اى است از 

 .مى باشد)) عماره بن ابى الحسن الحكمى((
. نويسندگان چندى را دور خود جمع كرد, شھرت صالح الدين ايوبى كه در میان امراى ترك به فرھنگ عربى گرايش داشت

پیش از اين نام عماد الدين اصفھانى در رابطه با تاريخ سلجوقیان ذكرشد و آن كتاب را زمانى در سوريه تإلیف كرد كه به 
مھم ترين بخش نوشته او . در مقابل تقريبا ھمه آثار او به ھدف نوشتن تاريخ اين حاكم ايوبى بود, خدمت صالح الدين در آمد
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گزارشى از دوران قھرمانى صالح الدين مى باشد كه تا پايان حكومت او ادامه داشت و شامل توصیفى از )) برق الشام((
 .استقالل سوريه و فلسطین از دست فرانك ھا و مقاومت در مقابل سومین جنگ صلیبى است, پیروزى بر اورشلیم

با اين . اما در واقع او تاريخ سلجوقیان را نیز آورده است, اين كتاب به سبكى شايسته سلطان عالى قدر نوشته شده است
, نويسنده كه در اصل مسئول مراسالت صالح الدين بود, عالوه بر اين. حال نبايد اين اضافات را زيانى بر صحت كاردانست

عماد الدين به عنوان نويسنده اى . مجبور بود مثال ھاى بى شمارى را ارائه دھد كه ارزش سندى و وثوق اسنادى زيادى دارند
تنھا بخش نخست نوشته او به دست , مشھور است كه در نوشته خود از نسخه برداران زيادى كمك مى گرفت, صاحب سبك

از , كتاب عمادالدين را خالصه كرده است, گفته شد البندارى كه به نوشتن تاريخ سلجوقیان اقدام كرده بود. ما رسیده است
در قرن بعد اين نسخه را در نوشته خود )) ابوشامه. ((نسخه مجمل نیز تنھا مطالبى درباره سال ھاى پايانى باقى مانده است

 .آورده است
اختصاص داده است و درباره نه سال , به دلیل اھمیت خاص آن, عمادالدين بخشى از اثر مھم خود را به بازپس گیرى اورشلیم

او , عالوه براين. نوشت كه ابوشامه آن ھا را حفظ كرده است)) برق((دو جلد ديگر در ادامه , باقى مانده زندگى صالح الدين
گرد آورده , ھمراه با يادداشت ھاى تكمیلى در مورد شعر, ثعالبى)) يتیمه الدھر((گلچینى از اشعار زمان خود را به سبك 

 )36.(است
معروف ) ق596متوفاى )) (قاضى فاضل((نیز نام برد كه به )) عبدالرحمان بن على((بايد از ھمكارى و دوست عمادالدين يعنى 

نوشته ھاى اين دو سبب شھرت صالح الدين . اگر چه او اصالت مصرى داشت اما از سبك مزين و متكلف لذت مى برد, بود
قاضى فاضل كه در , عالوه بر اين. نقل ھايى از مراسالت ادارى فاضل و عمادالدين ديده مى شود)) برق((در . ايوبى شد

روزنامه اى از وقايع و اختالفات داخلى تإلیف , كارھاى ادارى داخلى دخالت داشت و در بیشتر دفترخانه ھا خدمت كرده بود
بھره مند شد كه به دلیل خالصه )) ابوغالب شیبانى((او از كمك , در اين كار. كرد كه بعدھا قصد ويرايش و چاپ آن را داشت

برخى از نامه ھاى او كه محتواى . ھنوز موجود بود) 37(روزنامه فاضل در زمان مقريزى. كردن و ادامه كار طبرى مشھور است
 .متفاوتى دارد در حال حاضر در دست است

درسوريه ھمراه است كه ھیچ تاريخ مدونى از آنان در دست ) حشاشیان(اين دوران با اوج فعالیت ھاى فرقه اسماعیلیه 
پیشواى بزرگ اين فرقه كه با صالح الدين معاصر )) رشیدالدين سنان((اما زندگى نامه نیمه حقیقى ـ نیمه افسانه اى , نیست

 )38.(به دست آمده است, بود
توالى سلسله ھا و يا حتى اشخاص و , تقسیمات سیاسى كه سبب تشويق نگارش تاريخ ھاى محلى انجام شد, در مقابل

در واقع تالش مى شد كه شرح تاريخى وقايع با . وجود عالقه به امت اسالمى نیز سبك جديدى از نگارش را تشويق كرد
ھنگامى كه مراجعه به تاريخ ھاى خاص . روايت حوادث ھمه دنیاى اسالم تركیبب شود كه تنھا در يك مورد به موفقیت رسید

به ترتیب آوردن اقدامات مربوط به افراد در يك , مناسبت ترين روش ثبت, سلسله ھا و تاريخ ھاى محلى امكان داشت, شاھان
تا حدى اين )) مجمل التواريخ((ق و اندكى بعد نويسنده ايرانى كتاب 500حدود سال )) ابن بابا القاشى. ((تإلیف عمومى بود
نمونه جالبى از اين نوع نگارش در حوزه اعراب مى )) ابن ظافرازدى((نوشته )) اخبار الدول المنقطعه. ((كار را انجام دادند

 .و حتى ابن خلدون به اين شیوه عمل كردند) در ايران(رشیدالدين, مدتى بعد مولفان روشنفكرى مانند نويرى. باشد
در اين مورد مناسب است به نوعى تاريخ نگارى توجه شود كه در مقايسه با تاريخ ھاى مكتوب در بیزانس و يا مكتوبات شرق 

گروھى به خواندن روايات , البته در میان افراد بى تفاوت به تاريخ تا متخصصان آن. تاريخ مختصر خوانده مى شود, و غرب
براى . ھم چنین محققانى براى كسب سريع ھمفكرى به نوشته ھاى آماده مراجعه مى كنند, تاريخى كوتاه عالقه مندند

البته نمى توان تمام اين نوشته . استفاده اين گروه ھا ضرورى است كه مجموعه اى از اقتباس ھا ويا خالصه ھا گردآورى شود
اين چكیده ھا نشان مى دھند كه . با اين حال ھدف آن ھا كاربرد و انتشار فرھنگ تاريخى است. ھا را آثار تاريخ نويسى خواند

ھم چنین بديھى است كه براى مورخان امروزى اين آثار . مولفان چه مسائلى را براى معاصران خود مفید مى دانسته اند
با اين حال ممكن است كه آن ھا حاوى بخش ھايى از منابعى باشند كه بعدھا مفقود شده . اطالعات چندان عمده اى ندارد

برخى از آثار از نظر ظاھرى به يادداشت ھاى ساده اى شباھت دارند . اين تاريخ ھاى خالصه شده ھمه يكدست نیستند. اند
نويسندگان تاريخ ھاى مختصر .كه تنھا از طريق ديگر اطالعات قابل درك اند و برخى ديگر شكل داستان ھاى خواندنى را دارند 

در برخى موارد ممكن است نويسنده ھنگامى كه تاريخ مبسوط را مى نگارد , نیز اغلب ھمان مولفان آثار مبسوط مى باشند
. خالصه از تاريخ طوالنى تر است, نمى توان گفت كه ھمیشه تاريخ مختصر. خالصه آن را در سال ھاى پايانى كتابش بیاورد

ممكن است تاريخ خالصه ادامه تاريخ قديمى باشد كه در آن ھیچ : اغلب در اين حوزه به دو شیوه مستقل عمل مى شد
به عنوان نمونه ; گاه تاريخ مختصر پیش از اثر مفصل تر نوشته مى شد, اشاره اى به آثار مفصل تر ھمان نويسنده نشده است

تاريخ مختصر خود )) ابن ابى االدم((نوشت و )) مفرج((خود را پیش از نوشته گسترده )) التاريخ الصالحى((كتاب )) ابن واصل((
نسخه بردارى )) بوستان((نیز كل بخش تاريخ مختصر خود را از )) ابن النظیف. ((را پس از نوشته مفصل تر خويش تإلیف كرد

 .در دوره بعد از كالسیك نشان دھنده مردم پسند بودن اين فرھنگ است, افزايش تعداد تاريخ ھاى مختصر. كرد
اما , دوران رشد و شكوفايى تاريخ نگارى سوريه و جزيره بود كه تا دوران نخستین حكومت ممالیك ادامه يافت, حكومت ايوبیان

بعد از آن تاريخ نگارى سوريه پا به پاى تاريخ نويسى مصر پیش رفت و سرانجام سوريه به دلیل داشتن اھمیت بین المللى در 
ھنگامى كه بغداد ديگر مركزيت خود را از , آخرين عربى نويسان ايران. مكان نخست را از آن خود كرد, تاريخ عمومى خاور نزديك

پس از , به ويژه اسپانیا, ھمین مسئله در مورد افرادى از غرب خالفت, به غرب و به ويژه سوريه روى آوردند, دست داد
البته مصرھم . شكست مسلمانان در مقابل حركت باز پس گیرى سرزمین ھاى اسالمى توسط مسیحیان نیز صادق است

. با اين تفاوت كه فرمانروايان آن جا ارتباط خود را با سوريه حفظ كرده و در سوريه بسیار فعال بودند, ھمین وضعیت را داشت
سبب ايجاد وقفه , سقوط فاطمیان و اشغال مقامات مھم به دست تازه واردان آسیايى كه سنت ھايى متفاوت با خود داشتند

 .در رشد فرھنگ عمومى مصر شد و تا ظھور ممالیك به آن دست نیافتند
نخستین نويسنده مھم بازمانده از قرن گذشته مى باشد كه , آخرين نماينده خانواده بزرگ شیعى حلب)) ابن ابى طى((

, او در تھیه اسناد و مدارك اصلى يا برگرفته از تاريخ ھاى محلى. شاھد سنى شدن عده زيادى از ھم مسلكان خود بود
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او كه تاريخ عمومى دنیاى اسالم است به جز بخش ھاى اقتباس شده از عزالدين )) المعادن الذھب((كتاب . مرھون پدرش بود
مشاھدات او مربوط به دوران سلجوقیان و زمامدارى . به دست نیامده است, بن شداد و بخش ھاى مربوط به قرن ششم

برگرفته , برخالف مطالب او در مورد تاريخ دمشق, مطالب او در مورد تاريخ سوريه شمالى, از طرف ديگر. صالح الدين مى باشد
به طورى كه نويسنده ديگرى چون , متون خاص تاريخ مصر از اھمیت قابل مالحظه اى برخوردار بود. از ابن قالنسى است

نمى تواند از ذكر نام او در بخش ھاى , سنى با وجود حذف نام ابن ابى طى از فھرست منابع خود)) شھاب الدين ابوشامه((
نوشته ھاى او . خوددارى كند, مربوط به سلطنت نورالدين محمدبن زنگى و سال ھاى آغازين حكومت صالح الدين ايوبى

باقى مانده )) ابن الفرات((اگر چه مطالب او تنھا در تاريخ . درمورد تاريخ نیمه اول قرن ششم ھنوز از اھمیت خاص برخوردارند
زندگى , ابن ابى طى بعد از اثر مفصل خود. است اما تا مدت زيادى ناديده گرفته شده بود و ترجمه يا چاپى از آن وجود نداشت

آن . راكه يادداشتى به وى داده بود مالقات كرد)) ياقوت((او . پسر صالح الدين و حاكم حلب را نوشت)) الملك ظاھر((نامه 
 .حذف شده است) 39))(ارشاد((آورده اما عمدا از نسخه ھاى خطى )) صفدى((يادداشت را 

عالوه . به اوج خود رسید)) ابوالفدإ((شھر كوچك حماه تا آغاز قرن ھشتم مركز قابل توجھى براى مورخان بود كه در دوران امیر 
المزمار ((كتاب . نوه صالح الدين و حاكم شھر بود)) محمدبن عمربن شاھنشاه بن عمر((نخستین نماينده اين گروه , بر اين

او با توجه به بخش جديد الكشف آن اقتباسى از نوشته عماد الدين است كه روايات خاندانى و اسناد تكمیلى غیر )) الحقايق
 . قابل اعتماد بغدادى نیز به آن اضافه شده است

تاريخ عمومى مبسوطى تإلیف كرد كه ھر چند رونوشت , كه رساله اى در مورد منصب قضا داشت)) ابن ابى االدم((قاضى 
او . اما متإسفانه تنھا بخش ھايى چند از آن باقى مانده است, كاملى از آن در اسكولایر تا آتش سوزى قرن يازدھم موجود بود

به , اھدا شد)) مظفر حماه((كه به )) التاريخ المظفرى((تاريخ مختصر او يعنى . درباره بغداد و سیسیل مطالبى نوشته است
اين اثر پس از تاريخ مفصل او . تنھا سال ھاى پايانى آن از ارزش سندى خاص برخوردار است, با وجود اين . دست آمده است

 .نوشته شده اما تإثیر چندانى از آن نپذيرفته است
ابن النظیف كه دورانى از اشتغال خود را . نیز بايد ذكر شوند)) ابن واصل((و )) ابن النظیف((چون , ديگر نويسندگان روايى حماه

. گذراند دو اثر تاريخى به صورت مبسوط و مجمل نوشت كه پايه و سنديت آن معلوم نیست)) قلعه الجعبر((در خدمت صاحب 
دومین اثر او كه نسخه خطى آن اخیرا به صورت رونوشت . تاريخ مبسوط او گم شده است و در مورد وجود آن اطمینانى نیست

او در ادامه اطالعات مھمى در . به شكل بسیار خالصه آورده است, وقايع را تا قرن ششم از روى بوستان, چاپ شده است
 .مواردى مانند سیسیل و اقلیت ترك آسیا آورده است

او از خانواده اى . مھم ترين نويسنده اين دوران و يكى از مورخان بزرگ عرب مسلمان مى باشد)) عزالدين بن اثیر((با اين حال 
يكى از آنان وزير مجدالدين ايوبى شد برادر . ثروتمند در جزيره ابن عمر متولد شد كه ھمزمان از اين خاندان دو برادر برخاستند

به جز در ھزينه ھاى زندگى كه بخشى از آن در , ابن اثیر با حكام. شناخته شده است)) ضیإ الدين((ديگر از نوشته ھايش به 
به نظر مى رسد كه او سرگرم تھیه . اما وفادار و خادم آنان بود, ارتباطى نداشت, نتیجه التفات زنگیان موصل به دست مىآمد
اين امر و مسائل ديگر سبب شد . تا تمام اطالعات مورد نیاز آنان را فراھم كند, كتابى براى ھمكاران دين گراى خويش بود

اين كتاب نقطه . را بنويسد كه ھدف از آن دسترسى به ارزيابى صحیح نور الدين و صالح الدين بود)) تاريخ اتابكان موصل((
از ويژگى ھاى ابن . وارث زنگیان به پايان رساند)) بدرالدين لولو((شد كه آن را تحت حمايت )) الكامل فى التاريخ((آغازين تإلیف 

سبك روشن و دقت او در توضیح مسائل به ھنگام نیاز مى باشد كه سبب شد در شرح و تفصیل خود از چھارچوب وقايع , اثیر
, موصل, در دوره ھاى نزديك تر به زمان خويش او از بايگانى ھاى بغداد, كثرت مدارك او قابل توجه مى باشد. نگارى فراتر رود

سفیران و , اما مستقیما با تاجران, از طرف ديگر ھر چند او اطالعى از ايران نداشت. دمشق و ديگر نواحى استفاده كرده است
در تاريخ قرن ھاى پیشین او بر كتاب طبرى تكیه داشت كه خالصه مفصلى از آن را ) 40.(ديگر افراد پرسش و نقل مى كرد

در مورد حوادث قرون . اما مشخص نیست كه او اين كار را با استفاده از خالصه ھاى پیشین انجام داده است يانه, نوشت
ھمانند نويسنده المنتظم را مى شناخت و حتى خود وى بر نوشته , چھارم تا ششم او گروھى از نويسندگان عراقى يادشده

عبد العزيز بن ((او نخستین نويسنده مشھور شرق است كه از منابع اسالمى غرب مانند . ابن قالنسى سورى مطالبى افزود
او از ھمه قسمت ھاى . استفاده كرده است)) ابو بكر احمد بن محمد الرازى اسپانیايى((كه به دمشق مھاجرت كرد و )) شدإ

 .اين منابع خالصه اى برگرفت
نوه دخترى ابن جوزى كه مانند پدربزرگش , سبط بن جوزى: سه نويسنده عمده قابل ذكرند, در سى سال پس از ابن اثیر

او . او مذھب شافعى داشته و ساكن سوريه بود كه به خدمت ايوبیان در آمد, واعظى بود كه مى توانست مردم را جذب كند
گاه او از كاربرد روايتى كه . خود مدركى دال بر استفاده از اطالعاتى مشابه با الكامل ارائه نداده است)) مرآه الزمان((در كتاب 

او در . پدر بزرگش ـ نسخه بردارى مى كرد)) المنتظم((مورد ذم پیشینیانش بود اجتناب مى كرد و از منابع موجود ـ از جمله 
اطالعات مفصلى , در مورد زمان خود. ق را لغت به لغت از پسر ھالل صابى نقل مى كند479-448نوشته خود وقايع سال ھاى 

سرزمینى , بخش عمده نوشته او بر عراق متمركز است. ھمراه با اقتباساتى از خاطرات دوستش سعدالدين ارائه داده است
با توسعه عراق او به طور فزاينده اى به تاريخ سوريه مى پردازد و آن را تا . كه مھم ترين مورخان درباره آن مطلب نگاشته اند

او با افزودن وثبت حوادث متوفیات ھر سال به نوشته پدر بزرگ خود در . ادامه مى دھد, ق اندكى پیش از مرگ خود653سال 
از اين . مورد سوريه ادامه مى دھد و وقايع مربوط به سال ھاى مرگ رھبران سیاسى را درون مطالب روايات متفرقه مىآورد

نظم خود . زمان به بعد اين شیوه تاريخ نويسى ابتدا در سوريه و دمشق و سپس در سراسر قلمرو ممالیك به كار گرفته شد
آن را منبع مطلوب و قابل استفاده اى ـ حتى بیشتر از الكامل ـ نزد مورخان بعدى , به خود اطالعات مرآه به شكل سال شمار

 . ساخت
او مى باشد كه آن را از تاريخ حكومت نور الدين و صالح )) كتاب الروضتین((دمشقى به دلیل )) شھاب الدين ابوشامه((شھرت 

ابن إبى , عزالدين بن شداد, )به سبك ساده(اين كتاب به دلیل تركیب نسخه ھاى عماد الدين اصفھانى . الدين آغاز مى كند
البته اقتباس ھاى فراوان از نامه ھاى عماد الدين اصفھانى و دوستش قاضى فاضل . طى و ابن اثیر به موفقیت دست يافت

 .بعدھا او با الھام از سبط بن جوزى ذيلى نوشت كه رفته رفته در پايان نوشته اطالعات خود را وارد كرد. منظور نظر نیست
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او . تاكنون نوشته او مورد بى توجھى قرار گرفته است)) ابن واصل((با وجود در دسترس بودن نسخه ھاى خطى خوب از 
در مصر اقامت گزيد و براى حاكم مصر يك تاريخ عمومى تا سال , ))الصالح((, بومى حماه بود كه در حكومت آخرين فرد ايوبیان

او ھیچ . اين اثر خالصه و ادامه نوشته طبرى با استفاده از منبع واسطه ديگرى مى باشد. ق تإلیف كرد635جلوس او در 
نداشت و موفقیت فزاينده الكامل و مرآه سبب شد تا نوشته واصل به دست فراموشى سپرده )) الكامل((اطالعى از كتاب 

تإلیف كرد كه منبع مھمى )) مفرج الكروب((تاريخ عمومى اين سلسله را به نام , ابن واصل, اندكى بعد از سقوط ايوبیان. شود
موضوعات مختلف را با ديدى باز بررسى , نويسنده با فراتر رفتن از افق سیاسى اين سلسله. براى تاريخ اين مورد مى باشد

سبك او روشن و ساده است و علت اين كه چرا تا اواسط قرن حاضر اين كتاب چاپ نشده و چرا چاپ اين كتاب . كرده است
ھنوز نامعلوم , ھنوز كامل نشده است و يا چرا تنھا خالصه و قسمت ھايى از آن به زبان ھاى اروپايى ترجمه شده است

ابن واصل از وجود كتاب ھاى الكامل و زبده آگاه شد اما او بخش اساسى اطالعات و مدارك , در زمان پايان اين كتاب. است
 .كتاب خود را از دوستى ھايش به دست آورد

ابو محمد عبدهللا ((ادامه كار طبرى نوشته . جالب توجه است, تإخیر در انتشار يك نوشته تاريخى خارج از منطقه تإلیفى خود
اما ھیچ گاه در مغرب , ـ كه ھم اكنون موجود نیست ـ در زمان خود او در مصر و سوريه مشھور بود)) بن احمد الفرقانى

از وجود , خود را در مصر به پايان رساند)) التاريخ الصالحى((ق كه ابن واصل كتاب 645در سال . اسالمى يا عراق ديده نشد
از وجود اين كتاب آگاھى يافت و از آن , اما پانزده سال بعد, ق تإلیف شده بود اطالع نداشت626كه در سال )) الكامل((كتاب 

ق 653نوشته سبط بن جوزى كه در سال )) مرآه الزمان((در ھمین زمان از وجود , با اين حال. در كتاب خود مفرج استفاده كرد
ابن اثیر خبر داشت ولى الكامل را نمى )) تاريخ اتابكان((در حالى كه سبط بن جوزى از وجود , به اتمام رسید كامال بى خبر بود

كامال جداى از ھم عمل , حتى درنواحى نسبتا نزديك ھمچون مصر و سوريه, به مدت چندين نسل دو گروه از مورخان. شناخت
 .مى كردند

. نگاشته شد)) عزالدين بن شداد((و )) كمال الدين بن العديم((دو نوشته با اھمیتى مشابه در حلب توسط , در طى اين دوره
)) بقیه((و )) زبده((او دو اثر مرتبط با يكديگر . ابن العديم از خانواده اى شیعه و مھم بود كه در قرون نخستین سنى شده بودند

در قرن ششم منابع . زبده تاريخ حلب و حومه آن است كه در زمان زندگى خود نويسنده جزئیاتى به آن افزوده شد. را نوشت
عالوه براين به نظر مى رسد . بودند اما به گونه اى متفاوت از آن ھا استفاده شده بود)) ابن ابى طى((او تقريبا ھمان منابع 

بقیه حجم . سبك او محدود بود و منابع به ندرت نام برده شده اند. كه نويسنده از اسالف شیعه خود بى اطالع بوده است
به ھر روى در پايان قرون وسطى تنھا ده مجلد از آن در نواحى مختلف . بیشترى داشت و به اتمام رسیدن آن مشخص نیست

بقیه شبیه ديگر فرھنگ ھاى . ھنوز كامال چاپ نشده اند, نه جلد كه يكى از آن ھا در دو نسخه موجود است; وجود داشت
. شھرھا بود و در مورد حلب نوعى فرھنگ لغت نامه اى بود كه در شیوه و روش كلى خود با ديگر نوشته ھا تفاوت داشت
. نويسنده اھمیت زيادى به امیران و اشراف سیاسى داده است و نوشته اش را ھمراه با ذكر نام منابع زبده يك جا مىآورد

اما اخیرا به طور كامل , زبده مدت زيادى شناخته شده و مشھور بود. مجلد نخست كتاب در مورد جغرافیا و فضايل مى باشد
 )41.(چاپ شده و ترجمه ناروايى از آن به فرانسه صورت گرفته است

را پیش از )) اعالق الحضره((بخش ھاى اصلى كتاب خود , عزالدين بن شداد كه پس از حمله مغول به مصر مھاجرت كرد
در سه قسمت جغرافیاى ادارى و , اين نوشته كه احتماال ديگران ادامه آن را نگاشتند. مھاجرت از حلب جمع آورى كرده بود

ھمه آثار تاريخى را توصیف , تاريخ بین النھرين علیا كه مولف مقام برجسته اى در آن جا داشت و سوريه شمالى از جمله حلب
او در اطالعات تاريخى خويش به طور گسترده از نوشته ابن . و سرانجام به طور خالصه تر سوريه جنوبى را بررسى مى كند

 .او ھم چنین از وجود آثار ابن ابى طى اطالع داشت, اثیر بھره جسته است و آن را تا زمان خود ادامه مى دھد
بايد افزود كه سوريه شاھد ظھور نوع . تفاسیر منابع تقدم سوريه را در حوزه تاريخ نگارى اين عصر مورد تإكید قرار مى دھد

ابن ابى اصیبعه و ابن خلكان ديده , )مصرى مقیم حلب(قفطى , جديدى از فرھنگ زندگى نامه نويسى بود كه درآن آثار ياقوت
 .مى شود

با اين حال ذكر نام مولفى كه در زمان آخرين فرد ايوبیان و در آغاز عصر . مصر در تاريخ نگارى اين عصر نقش اندكى داشت
كه سالنامه ھاى او از مصر به شكل ناقص در دست مى باشد و )) ابن میسر. ((مملوكان فعال بود به نظر مناسب مىآيد

 )42.(تنھا منبع معتبر اصلى در تاريخ پايانى فاطمیان به حساب مىآيد, مقريزى از آن ھا نسخه بردارى كرده است
موجب شد نقل از او كمتر , اما وجود منابع ديگر كه خود وى نیز از آن ھا استفاده كرده بود, نوشته او تا زمان ايوبیان ادامه يافت

 .شود
بايد . كه اين عالقه سبب ايجاد افسانه فراعنه مصر شد, مسیحیان و مسلمانان مصر به يك اندازه به گذشته عالقه مند بودند

ترجمه و ويرايش  L,Egypte dumurtada Fil du Gaphipheآن را تحت عنوان)) وايتر, پ((از نوشته اى در قرن يازدھم نام برد كه 
 )43.(شھرت كنونى كتاب مديون گم شدن نسخه خطى اصلى و معلوم نبودن ھويت نويسنده آن است. كرده است

اما از دوران ايوبیان سه مجموعه , اگر چه خاطرات اسامه ھم چنان در میان متون تاريخى عرب منحصر به فرد باقى مانده است
خاطرات , كه خالصه اى از ھمه چیز را يادداشت مى كرد, پزشك)) عبداللطیف بغدادى. ((ديگر خاطرات نیز در دست مى باشد

ابن ابى (اين خاطرات تنھا در بخش ھاى پراكنده در نوشته دو نويسنده دمشقى. خود را درباره تاريخ زمان خود مى نگاشت
اطالعات خود را با , اما در تاريخ, عبدالطیف ادعايى در مورد تبحر خود در تاريخ ندارد. به دست آمده است) اصیبعه و ذھبى

رساله اى از خود به جا گذاشت كه پسرانش آن را به )) الملك الناصر داود((امیر . مطالبى در شرح آن ھا تركیب كرده است
))(مشھور به پسران شیخ((,از خانواده اى با چھار عضو)) سعد الدين جوينى. ((صورت خاطرات پس از مرگ او منتشر كردند

روايتى از تجربیات حكومت ايوبیان به جاگذاشته است كه چكیده ھايى از آن در آثار سبط بن جوزى و ذھبى ديده مى ) 44
 .شود

ابومحمد يوسف ((درباره تاريخ يمن در عصر ايوبیان . تاريخ نويسى يمن تا حد زياد و قابل توجھى گسترش يافت, در قرون بعد
 .در قرن ششم كتاب خالصه اى را تإلیف كرد)) الحجورى

مھم . ق در بغداد موجود بودند656تھاجم مغول و سقوط خالفت بغداد سبب ناپديد شدن آثار تاريخى اى شد كه پیش از سال 
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بود كه نوشته اى از او درباره سال ھاى ) ق764متوفاى )) (تاج الدين على بن انحب بن ساعى((ترين مولف اين منطقه 
, و در آن نويسنده روايات تاريخى برگرفته از الكامل ھا و تاريخ ھاى مبسوط, )45(نخستین ھمان قرن پیدا و چاپ شده است

آغاز كرده ) ق 622ـ  575حك (او مطلب خود را از خالفت الناصر . مسائل و درگیرىھاى جدلى بغداد را كنار ھم آورده است
 .است

شرايط , شد) اندلس و مغرب(تشكیل امپراطورىھاى مرابطون و موحدين كه سبب اتحاد نسبى مسلمانان غرب خالفت 
, اگر چه اين نكته صادق است كه در مقابل شرق كه به غرب توجه داشتند. مطلوبى را براى گسترش تاريخ نگارى فراھم كرد

با كاھش تسلط مسلمانان بر اسپانیا . نوشته ھاى تدوين شده در غرب به امور شرق بى توجھى بیشترى نشان دادند
. ابن خلدون نیز پس از مدتى اقامت در اسپانیا از آن جا مھاجرت كرد, بسیارى از نخبگان آن جا به شرق مھاجرت كردند

كتاب المقرب . ((درزمان ايوبیان مھاجرت كرد, مورخ و نويسنده, جغرافى دان)) ابوالحسن على بن موسى بن سعید المغربى((
يكى از اصلى ترين و روشن ترين آثار تاريخى اين دوره , او كه به شكل بخش بخش تصحیح و چاپ شد)) فى حوإل المغرب

 )46.(است
كه بیشتر اطالعات ما از قرون ششم و ھفتم , تاريخ مختصرى از روزھاى نخستین حكومت موحدين را نوشت)) بیدق((در غرب 

اندكى متإخرتر از ) اواخر قرن ھفتم)) (ابن عذارى مراكشى((اثر )) بیان((كتاب . درباره مغرب و اسپانیا براساس آن مى باشد
: مانند; به طور كلى نوشته ھاى اين دوران به شكل زندگى نامه نويسى و لغت نامه اى مى باشد. زمان او را در برمى گیرد

متوفاى ) (47))(ابى بشكوال((در اسپانیا و جانشین او ) ق402متوفاى )) (ابن الفراز((نوشته , در مغرب)) الملكى((نوشته 
 .ابن بسام اطالعات تاريخى يافت مى شود)) ذخیره((در . كه در شرق نیز شناخته شده است) ق578

آن را ) 48))(ابوزكريا يحیى بن ابى بكر ورجالنى((تاريخى از گذشته خود به جا گذاشته اند كه )) عباديان((از ھمین دوران 
طبقات ((مجموعه اى از زندگى نامه عباديان را به نام كتاب )) ابو العباس احمد بن سعید دارجینى((در حالى كه . نوشته است

 .تإلیف كرده است)) المشايخ
 

 خاتمه
در ادامه تاريخ نويسى اعراب و ايرانیان . بحث شد, در اين مقاله نكات تطبیقى شاخه ھاى مختلف تاريخ نگارى خاور نزديك

تاريخ نگارى ايرانى در دوره ھاى متإخر بدون توجه به شیوه ھاى دوره ھاى آغازين و حتى شیوه ھاى دوران : مقايسه شد كه
. تكمیل شده به موفقیت رسید, اين شیوه پس از پیشرفت. و تإثیر موفقیتآمیزى بر دوره ھاى بعد داشت, ادامه يافت, عربى

ھر چند تاريخ نويسى عرب موارد چندى را از ايرانیان به عاريت گرفته بود اما در بسیارى جھات حتى در حوزه زندگى نامه 
از سوى ديگر تمايل تاريخ نگارى ايرانى به سبك متكلف و گاه . سبك ايرانیان مشابه تاريخ نويسى عرب زبانان شد, نويسى

 .با اشاره به ترتیب حكومت ھا متمايز مى باشد, اندكى خیال پردازانه و كمتر سال شمارانه
میان : خالصه مطالب اين مقاله با تاريخ نگارى تمدن ھاى ھمجوار به ويژه بیزانس مقايسه گرديد, براى عمق دادن به بررسى

, ھمانند آثار ارامنه يا گرجى ھا, مكتوبات شرقى قرار دارند كه برخى از آن ھا در حاكمیت مسلمانان و برخى ديگر, اين دو
. عالوه براين عاليق مذھبى در تحريك تاريخ نويسى معاصر مغرب مسیحى موثر بود. خارج از دنیاى مسلمانان نوشته شده بود

شیوه . ھم در حجم و ھم در تنوع نوشته ھا برترى داشت, تاريخ نويسى اعراب به سبب گسترده بودن محدوده جغرافیايى
ھاى خاص مانند فرھنگ ھاى زندگى نامه نويسى تنھا مختص مسلمانان بود كه تاريخ نويسى را در ھمه مراحل با ترجمه 

امكان مقايسه تاريخ ھا از منظر عقايد در اين نوشته وجود ندارد و در اين مقاله صرفا . چند اثر عقیدتى به زبان خود ادامه دادند
وارث تاريخ كھن بود , تاريخ نگارى بیزانس. به بحث در مورد روش بیان مطالب و روش ھاى كسب اطالعات پرداخته شده است

تنھا در آثار قرون كالسیك و بعد از , و مقايسه اين دو حوزه, اما برخالف تاريخ نويسى اعراب مراحل سنتى نخستین را نگذرانید
 .كالسیك میسر مى باشد

از دوران ممالیك آثار تاريخى . دورانى كه مورد بحث و بررسى قرار گرفت با ظھور حكومت ممالیك و امپراطورى مغول پايان يافت
اما به طور كلى ھمان سنت تاريخ نويسى دوران پیش به ويژه ايوبیان را , زيادى باقى مانده است كه ويژگى ھاى تازه اى دارد

 . ادامه مى دھند
 : پى نوشت 
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