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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 مهفتوشماره هفتاد، بیستمسال 

  9318 بهار

 

 با زياد بن عبداهلل بَکّائی يريونس بن بُکَ یتطبيقی مغاز یبررس

  در تقرير سيره ابن اسحاق 

 

 6/7/4938 :ییدتأ یختار       5/8/4937 :یافتدر یختار

 1 حسين مرادي نسب 
ق( از شاگردان ابن 981ق( و زیاد بن عبداهلل بَکّائی)د.911یونس بن بُکَیر )د. 

بودنححد و ازححاز  او وا نوشححا د. بححا ونححود تر ححانی بی ححار   ق(951 د.)اسححقاق

تا  تا  این دو کااب، ازاز  بکائی بی ار اوود تونه قراو گرفت و شرح گزاوه

 گوناگون آن بر ااندگاو  این کااب، تأثیر  ب زا گذاشت.  

این اقاله دو صدد تبیین چرایحی عحدت تونحه بحه ازحاز  یحونس بحا ونحود         

نبحاو   بحن شاگرد  بودن او با بکائی و داشان شاگرد  برن اه چحون امرحد    تم

ق( است. برا  پاسخ به این پرسح  افحزون بحر اقای حه     070 -071عطاود  )د. 

ان و شیوه نگاوش اثر تر دو نوی  ده، شخصیت و نایگاه علری آنحان بحا   س د، ا

تا  این پژوت ، واز اانحدگاو  ازحاز     شود. بر اساس یافاه یکدیگر اقای ه ای

بکائی وا باید دو فضا  سیاسی و اذتبی نیره دوت سحده دوت ترحر  و برتحر     

 ونو کرد. شاگرد بکائی بر شاگرد یونس ن ت
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 مقدمه. 1

کند. نگرش قرآن  های فراواني را برای هدایت بشر بیان مي قرآن حوادث تاریخي و عبرت

ساب  داد مماناانان باه تااریخ و سایره       به تااریخ ییاامبران باه ویاسه رساو   ادا      

قاارآن بااه بماایاری از حااوادث دوران   ای داداا ه بادااندر زیاارا  توجااه ویااسهییااامبر

 کند.  نااید و ایشان را به عنوان اسوه حمنه معرفي مي اداره مي دا رسو 

در گف ار، رف ار و تقریر ایشان، منشاأ   از سویي دیگر، توجه به زندگاني آن حضرت

نگااران   نگاری در اسالم گردید. قرآن و سنت نبوی، دو انگیزه اساسي بارای تااریخ   تاریخ

نگاری ي اساسي در تدوین سیره نبوی بردارند و به هاین سب  سیرههای اسالمي دد تا گام

 دود.  نگاری اسالمي دنا  ه مي ای از تاریخدا ه

گذاری مكاتبي تاریخي گردید. دیدگاهي حدیثي نگاری موج  یایهنوع نگرش در تاریخ

های ر بصره و کوفه که مرکز فعالیتای بر مك   عراق دبر مك   مدینه و دیدگاهي قبینه

  4م قابني بر یكدیگر گذاردند. تأثیر  ای دده بودند، حاکم بود. این دو مك  ، نظامي و قبینه

حوادث و ا باار بار   به  ترین وجه تاایز مك   عراق از اهل حدیث، نگرش  اصمهم

و مك  ، بیش ر در ا  الف این د 2مبالغه و تفا ر بود. یعني ر ایاساس حفظ  صایص قبینه

  9نگاری بود.دیوه تدوین ا بار و روش تاریخ

های اسالمي به وجاود آمدناد و   تأثیر این دو مك  ، مكات  دیگری در سرزمین تحت 

و سنمنه اسناد آن ساب  آاااز   ردد کردند. توجه مك   مدینه به سیره و مغازی ییامبر

دادات و سا س در عاراق و    در بار  نگاری دد که بمیاری از حوادث دوران رسالت راسیره

 مناطق دیگر گم رش یافت. 

                                              
 . 75، صتاريخ نگاری در اسالم. ر.ک: سجادی و عالم زاده، 1

 .99، ص همان. 2

 .99، 75، ص همان. 3
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بر ي از محدثان، افزون بر کرسي تدریس، به تدوین ر دادهای صدر اسالم یردا  ند 

دااار  تاوان در مناابب باي    ی ایشان را ماي ها بعد به آن توجه کردند. گزارش های که نمل

 ن گردید.نگاراها منبعي برای سیرهمشاهده کرد. بعدها این گزارش

توانمت های ییشین ناياین دانش در هر دوره با سیر و تطوراتي هاراه بود که با دوره 

تاوان، دارح حاا     هاای فهرسات و تاراجم ماي     مقایمه دود. با مراجعه به بر ي از ک اب

  4دست آورد.نگاران و آثار آنان را در هر دوره به سیره

سب  ممائل سیاسي و فرهنگي در نشر های محدثان در سیره نبوی به  بر ي از نود ه

کم باه فراموداي سا رده دادند یاا از میاان رف ناد. احیاای          در جامعه من شر نشدند و کم

ر زیارا بر اي از    تواند به تكایل سیره نبوی کاک کناد یونس مي مغازیهایي، مانند  ک اب

اند، بمیاری از  اند یا به ا  صار به آن بمنده کرده های این ک اب که دیگران نیاورده گزارش

 سازد.  زوایای ینهان در سیره نبوی را برای محققان رودن مي

یااد کارد کاه     الاب دأ و الابعث و الاغاازی اسحاق، توان از سیره ابنعنوان ناونه ميبه

بكائي و  2اند.اسحاق دارای ک اب مغازی منقو  از وی بوده ابن حدود هشت تن از داگردان 

  گروه هم ند.بُكَیر از این بنیونس

سیره اس ادش را ا ذ کرد و آن  یكي از داگردان بكائي بود که (243یا242د. هشام)ابن

اسحاق  ابن کار، نام او در ردیف کرد و با این تصرف ناود، در ا بار آن تنخیص و تهذی  را

 دناسند.هشام مي ابن اسحاق را به نام  ابن ای که ک اب قرار گرفت. به گونه

 مغاازی نود ه دد، اما  نویمندگان بعدی گردید و دروحي برآن  این ک اب منبعي برای 

که بر ي از آناان بارای    یونس ن وانمت از سوی داگردانش، جایگاه  ود را ییدا کند. با آن

                                              
 . تاريخ التراث العربی، التدوين التاريخیر.ک: سزگین،  ؛332، 292، 55، 11، 13، ص الرجال. نجاشی، 1

 .33مقدمه ص ،اهللرسول سیرتقاضی ابرقوه، . 2
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یاونس در   مغاازی . 4اندیونس بهره برده مغازیآثار  ود از  ها در تكایل یا توضیح گزارش

 هایش در منابب دیگر آمده است. ت و تنها نام آن و گزارشطو  زمان از بین رف

از  های یاونس احیاى گزارشقصد  2م(4332)د. مارسدن جونزبر ي از محققان، مانند 

 7م(2002اهلل)د. یرفماور حایاد   9.، ولي در ایان کاار تاوفیقي نیاف ناد     را داد ند اسحاقابن

دناساایي   5را در ک ابخانه قَرَوَیین فااس دیگران  و اسحاقاز ابن از روایات یونسای نمخه

                                              
 ؛ در ادامه مقاله به سیره نگاران و مورخانی که از کتاب يونس بهره بردند اشاره شده است.71، صهمان. 1

2. Marsden Jones. 

 .37، ص1، جالمغازیواقدی، . 3

حیدر آبااد ااار    دانشگاه از رشتۀ حقوق به دنیا آمد و در  هجری 132۱در سال  در حیدرآباد دکنوی  .3

کشورهای اسالمی خاورمیانه و شمال خانه ها به  از مراکز علمی و کتاببه قصد تحقیق سپس  .التحصیل شد

 ۀمجموعاه الوااا ق السیاسای   تحقیقاتی دکترای خود را با عناوان   . وی در ارانسه، پايان نامهآاريقا سفر کرد

به ساه زباان ارانساوی، آلماانی و      دااع کرد. تسلط وی دانشگاه سوربندر  ةللعهد النبوی و الخالاه الراشد

هاای عربای، اردو،    به زبانوی آاار بی شماری  .کندترجمه و تفسیر را به سه زبان  سبب شد قرآن انگلیسی

 ،اناد   ترجماه شاده   ختلفای هاای م  . برخی از مشهورترين آاارش که به زباان دارد رانسه و آلمانیانگلیسی، ا

کاه باه    زماماداری مسالمین  ، اساسی مكتوب در جهان نخستین قانون، محمد رسول اللّهاز:  هستند عبارت

غازوات  و  صحیفه هماام بان منب اه   . شده استهای درسی در حقوق بین الملل اسالمی استفاده  عنوان کتاب

وی برای نگارش اين کتاب، تمامی نقاطی را که اين نبردها در آن اتفاق ااتاده اسات باا پاای پیااده     . پیامبر

)برگراته از سايت سفیر اسالم در جهان عرب؛  بینانه توصیف نمايدرا حتی االمكان واقع وقايع رات تا بتواند

 (.سهدرگذشت پرواسور محمد حمید اهلل مترجم قرآن به زبان اران
کاه پاس از تیسایس     جهاان اسات   های خانه ترين کتاب قديمیاز  (Qarawiyyin) خانه قرويین کتاب. 7

 بناا گردياد.   1379ساال  در  ماراک   کشاور در  پس از میالد در شهر ااا   179دانشگاه قرويین در سال 

 (Fatima El-Fihriyathe) ااطماه ال اهريااتی  سارکار  باانوی ارهیختاه   از ساوی  دانشاگاه قارويین   

قديمی )برگراته از سايت شود  داری می خطی کمیاب نگه  نسخهخانه هزاران  در اين کتاب .شده است تیسیس

 (.خانه دنیا در شهر اا ، مراک  ترين کتاب
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با تحقیاق و تعنیاق باه    اسحاق  ابن  سیرهکرد و بخشي باقي مانده از آن نمخه را با عنوان 

  4.چاپ رساند

تحقیق  که هاراه بااسحاق  بنال ة النبويۀرالسی  در ک ابچنین، احاد فرید مزیدی  هم

 اوی   از ساوی دیگار، زریااب    2.اسات  آورده او رابر ا  از روایاات   است،  احادیث درباره

 9 .اسات نود ه بكیربنیونس روایت بهاسحاق  ابن مالحظات  درباره سیره ای با عنوان  مقاله

بیاان  را  یاونس مخ صار از   يدرح حال ،رسو  اهللسیرت در مقدمه ک اباصغرمهدوی 

 کرده است. 

ي باه نگارش و   ام یاز این یسوهش به آن است که افزون بار دانا ت یاونس و بكاائ    

چناین باا نااودار     یاردازد. هام   نگارش آن دو و چرایي ماندگاری یكي در ادوار مخ نف مي

 240عطااردی)د. یعناي  رهای یونس در مقایمه با بكائي از طریق داگردان آن دوگزارش

داود تاا    ق( و دیگر داگردانشان نشان داده ماي 243یا242ق( و ابن هشام)د. 242یا244یا

 ها و اضافات در سیره آن دو مشخص دود. کاس ي

 . يونس و بکائی 2

 .جايگاه علمی يونس2-1

  6و مفماری 5فقیاه، محادث  نگاار،  سیره 7،دیبانبنيقبینه  وابم گان بهاز ق( 433)د.یونس

 یااد   الاغاازی نگاری بوده اسات و از او باا عناوان صااح      بود که تخصص وی در سیره

                                              
 .29ص ،اهللرسول سیرتقاضی ابرقوه، . 1

 .السیره النبويۀ البن اسحاق مزيدی، احمد اريد،. 2

 . 125-97ص ،درباره تاريخ ارهنگ و السفه(بزم آورد)شصت مقاله  خويى،. زرياب3

 .113، ص 1ج، التاريخ الكبیر. بخاری، 3

 .237ص ،9ج  ،ءسیر أعالم النبال ،. ذهبی7

 . 3233، ص 9، ج تفسیر؛ ابن ابی حاتم، 321، ص 2، جتفسیر طبری، .۱
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فرزنادان   2را یاف اه اسات.  توفیق دیدار با امام رضا نگاری است کهوی سیره 4دود.مي

  9ددند.وی، بكر و عبداهلل بودند که از روایان حدیث دارده مي

وی به کم  دانش در عنوم مخ نف مشغو  بود و از مشاایخ مك ا  مدیناه و عاراق     

 بان ق( و یاونس 478ق(، اعااش)د.  473)د. عاروة بان هشامق(، 450اسحاق )د. مانند ابن

عطاردی جباربنچنین، داگردان بمیاری مانند احاد مند دد. همق( بهره453اسحاق)د. ابي

ق( که هاگي 228یعیش)د. بنق( و عبید297نایر)د. بنق(، عبداهلل242یا  244یا 240)د. 

  7کنند. کوفي هم ند از وی روایت مي

زیادات ان یردا ت. ک اب دیگری با عنومغازی به نود ن وی افزون بر کرسي تدریس 

دهند کاه ایان ک ااب     مياح اا   6بر ياما  5به نام او در منابب معرفي دده است الاغازی

چنین، روایااتي از وی در بااره تااریخ     بادد. هم  ود اساتیداز سایر  ا بار یونسدربردارنده 

  4 نفا بیان دده است.

  ااویش را  وی جایگاااه عناااي 8او اساات. اصاالیكااي دیگاار از آثااار یااونس، ک اااب 

 بااه دساات و هاراهااي بااا او  اسااحاقاباان ،اساا ادشبااه سااب  حضااور در کرسااي درس 
                                              

، الوایاات الاواای ب ؛ صافدی،  237، ص9ج، سیر اعاالم  ،ذهبی ؛391، ص9ج، الطبقات الكبرى، ابن سعد .1
 .291، ص 1ج ،االعالمزرکلی، ؛ 372، ص 1ج، مرآة الجنانيااعی،  ؛155، ص29ج
 .279 -273، ص مهج الدعواتسید بن طاوو ، . 2

 .373، 135، ص 1، ج التقات؛ ابن حبان، 273، ص 1، ج معراۀ الثقاتعجلی، . 3
 .397- 393، ص 23ج  تهذيب الكمال،مزی، . 3

 .379، ص 15، ج بحار االنواررک: مجلسی، . 7
 .77مقدمه، ص ، سیرت رسول اهلل. قاضی ابرقوه، ۱
، 39، ج تاريخ مديناۀ دمشاق  ؛ ابن عساکر، 151، 157، 137، 133، ص 1، جالسنن الكبریر.ک: بیهقی، . 5

؛ ابان کثیار،   297، ص 31، جهماان  ؛23، ص 93ج همان؛ 299و 291، ص 27، ج همان؛ 392، 319ص 
 . 31، ص 2، ج البدايۀ و النهايۀ

مساتقیم و  به طاور  که را  علم حديث، اارادی اصطالحدر  .225، ص کتابخانه ابن طاوو . اتان گلبرگ، 1

 ،اناد  متن شنیده شده را به صورت نوشتاری ابت کرده و اند روايت شنیده ز امامان معصومواسطه ا دون ب

 .گويند می اصل
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روایت او در ری با بكّائي هاراه بود. مارسدن جونس یكي از محققان مغازی واقدی،  4آورد.

 نویمد:  داند و مي ميتر مهمرا اسحاق یونس از سیره ابن
  2به دست ما نرسيده است. ]کتاب او[ به طور کامل

در مقابال   9کنند. ناایند و راس گو و ثقه توصیف مي مي را مدح یونسبر ي ازمحدثان، 

 5 گویناد.  دیگر با دیده تردید درباره او سخن ماي  دس هو  7کنند مي او را مذمتدیگر  بر ي

  6ق درگذدت.433وی در زمان  الفت مأمون در سا  

  بَکّائی. جايگاه علمی 2-2

 بان  عاامر ابو محاد، کوفي از تیاره بكّااو و از قبیناه بناي     ق( مكني به489)د.  بَكّائي

و فرماندهي تیره  8یدرش عبداهلل از مع رضاني بود که به عثاان نامه نودت 4بود.  هصعصع

جادش طفیال در حَكَاَیات حضاور      3بني قیس کوفیان در جنگ صفین را عهده دار باود. 

  40دادت.

                                              
 .2319، ص9ج معجم االدبا،حموى،  .1

 .29، ص1، جالمغازیواقدی،  .2

، 9ج ،االعاالم  سایر ذهبای،  ؛ 297ص ،تاريخ أسماء الثقاتابن شاهین،  ؛971، ص5ج ،التقات حبان،ابن. 3

 .237ص

 . 355، ص2ج ؛273، ص 1ج  پیشین،عجلی، . 3

 .159ص ، 5، جالكامل عدی،. ابن7

 .399، ص 9، ج الطبقات الكبرىابن سعد، . ۱

 .312، ص1، جاالنساب ؛ سمعانی،397ص ،9، جالطبقات الكبرىابن سعد، . 5

 .392، ص2، جالفتوحأعثم،  ابن. 1

، البالغاه رح نهاج شا  الحديد،أبیابن ؛22، ص3، جالطبری تاريخ؛ طبری، 229، ص صفین وقعۀ منقری،. 9

 .25، ص3ج

 . 22، ص27، ج دمشق مدينۀ تاريخ ؛ ابن عساکر،351، ص 1، جتاريخ بغداد. بغدادی، 12
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ق( حدیث دنید. او 473)د.  بن عروة هشامبكائي در مدینه از محدثان بمیاری، مانند 

هاای  اود را ثبات نااود.      اسحاق را کارد و دانیده  در عراق، داگردی اساتیدی چون ابن

ق( دو تان از دااگردان معاروف وی    274حنبال)د.  بان ( و احااد 243یاا  242هشام)د.  ابن

  4هم ند.

اساحاق  م ابان جا ماالز  و از هاان 2اسحاق در حیره دنیدبكائي دو بار، مغازی را از ابن

اس ادش هاراه  با بفرودد و در سفرها  ویش راگردید. عالقه او به اس ادش سب  دد  انه

سااکن   جاا  آن در عاار  آ ر کوفه رفت و تا جا به از آن و آمد بغداد یس از آن، او به 9دود.

 7دد.

هاایي از آن را  یردا ات کاه گازارش    او افزون بر نگارش سیره، به تاریخ  نفا هم ماي 

کاه   چناان  5اسات.  سا وده داده  بیش ر محدثان توان در منابب مخ نف دید. وی از سوی  مي

مغاازی  ق(، 239و صاالح بان محااد )د.     6کند ق( او را توثیق مي280ابوزرعه دمشقي)د. 

 4داناد.  ميترین فرد در ثبت سیره ییامبرترین ک اب و  ود وی را دقیقبكائي را صحیح

 نویمد: ق( در این باره مي478ذهبي)د. 
-ترين سيره دانستته اسحاق بوده است و سيره او را دقيق ابن وی مورد اعتماد  

   8است. 

                                              
 .317، ص 9، جالكمال ای اسماءالرجالتهذيب  . مزی،1

 .351، ص 1، جتاريخ بغداد؛ بغدادی، 399، ص 9، جالطبقات الكبرىابن سعد،  2

 .359 ، ص1، جتاريخ بغداد. بغدادی، 3

 . 351ص همان،. 3

 .351، ص1، جتاريخ بغداد؛ بغدادی، 91، ص3، جالعللحنبل،  بن احمد .7

 .731ص ،3، جالجرح و التعديلابن ابی حاتم، . ۱

 .359ص همان،. 5

 . 193، ص 12، ج اإلسالم تاريخ؛ همو، 215، ص 1، ج العبر. ذهبی، 1
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اساحاق در ایان بااره     ابان  از دااگردان   ق(432أودِى)د.  إدریسبنالنّه هم چنین، عبد

 گوید: مي
ز ديگران استت  زيترا   تر ادقيق ،اسحاقاز ابن زياد ]بن عبداهلل بکّائی[مغازی 

  1است.اسحاق دو بار سيره را بر او امال کردهابن

دیاد، در   بكاائي نااي   به مغازی مانعي در اع ااد 2ق(299چنین، یحیي بن مَعین)د.  هم

وی در جاواب افارادی کاه     9دانمات.  حالي که تكیه بر مغازی دیگری را دارای ادكا  مي

را از اصاحاب بَكّاائي    مغازیجویا ددند، گف ه بود که بُكَیر را از او بنتكیه بر مغازی یونس

ق 489مرگ وی در زمان  الفت هاارون الرداید در ساا       سخن مشهور درباره 7بگیرید.

  5است.

 . مناسبات آنان با خالفت عباسيان2-3

( ییوسات و  458 -493یونس مانند اس ادش که به دربار منصور،  نیفه عباسي )حک: 

از کرد. به طوری که  با  الفت عباسي هاكاری مي 6 نیفه تقدیم کرد،سیره  ویش را به 

                                              
 .351، ص1، جتاريخ بغداد؛ بغدادی، 731، ص3، جالجرح و التعديلابن ابی حاتم، . 1

ق درگذشت. وی از پادرش کاه   233ق دنیا آمد و در مدينه در سال 171ی مكنا به ابو زکريا در سال و .2

يكی از کارگزاران عباسی بود اروت اراوانی به ارث برد و در راه جمع آوری حديث، آن را استفاده کرد. او 

ابن سعد از شاگردان مهم آگاه به دان  رجال بود و به نقادی راويان ضعیف پرداخته است. احمد بن حنبل و 

او بوده اند. وی به خلق قرآن اعتراف کرد و به همین سبب شاگردش احمد بن حنبال باا او ساخن نگفات     

؛ 33 – 3، ص 97ج  ، تااريخ مديناۀ دمشاق،   ؛ ابان عسااکر  191 -111، ص 13، جتاريخ بغاداد )بغدادی، 

 (.152، ص 1ج االعالم،زرکلی، 

 .359، ص 1، جتاريخ بغداد. بغدادی، 3

 .359، ص1ج، تاريخ. يحیی بن معین، 3

 .351، ص 1، جتاريخ بغداد؛ بغدادی، 323، صتاريخ خیاط، بن . خلیفۀ7

  .235، ص 1، جتاريخ بغداد. بغدادی، ۱
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اما بیش ر باه   4( به منص  دیوان مظالم ان خاب دد،439- 440)حک: هارون الردیدطرف 

رسد او این کار را برای در امان ماندن از تعدی حكومت انجام داده استر چرا کاه   نظر مي

دیداری داد ه اسات و آن حضارت،   م رضابوده است و با امااو از محبان اهل بیت

  2دود. دعایي را به او یاد داده است که از عبارات آن، حكم به دیعه بودن او مي

هشاام باا  الفات    بر الف یونس، گزاردي درباره هاكاری بكاائي و دااگردش، ابان   

دود. باید توجه دادت که فضای سیاسي، اج ااعي و فرهنگي جامعاه  عباسي مشاهده ناي

مي در بعد فكری، مطابق و هااهنگ با حكومت عباسي بوده است که با تفكر بكاائي  اسال

 واني بیش ری داد ه است و آناان بارای نشار افكاار  اود، اجبااری باه        و ابن هشام، هم

 دیدند.  هاراهي با حكومت ناي

هشام به روایت بكائي توجه داد و ایان اثار     ابن داید به هاین دلیل است که به سیره 

کردند، برتری عباسایان بار عنویاان را در ک ااب      گردید. داگردان بكائي تالش مي من شر

هاا   هشام، بر ي از گزارش ابن سیره  ویش ناایان سازند و به هاین سب  ادخاصي چون 

یا ا باری که داللت بر ایاان ابوطال  باوده  را که مربوط به امیرالاؤمنین حضرت عني

هاا   در ایان ک ااب  ، موارد اندکي از فضایل اهل بیتبا این حا  9اند. است، حذف کرده

 دود. دیده مي

 نگرش بَکّائی و يونس به سيره. 3

 تأثير جهان بينی بر نگرش . 3-1 

اسحاق به جهان بر مبنای وحي است و آن را در ک ابش به کاار گرف اه اساتر     ابن نگرش 

و  الاب ادأ جهاان را در  دد و زندگي آنان و تااریخ  زیرا نزو  وحي دامل هاه ییامبران مي

                                              
 .393 ،393، ص33ج اسماءالرجال، ای الكمال تهذيب مزی،. 1

 .27، ص مغازی يونس بن بكیر. حسین مرادی نسب، 2

 .21، ص7، ش 1352، سال دوم، آيینه پژوه  ،«هشام و سیره او ابن »جاويدان، محمدعلی،  .3
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آورده است. این نگرش باه   الابعث و الاغازیرا با عنوان درح حا  زندگي رسو   دا

وحاي اسات کاه    بر یایاه   بكائي و یونسنگرش بر ي از داگردان وی من قل دده است. 

 دكل گرف ه است.ییامبر اکرمبر محور دخص  بیني الهيجهانمبنای کار آن دو در 

ثیرگذار در جامعه أاساسي و ت ينقش نگاران،سیرهمحدثان و ها از طرف نگرشگونه  این  

سیاساي،   ،فضای فرهنگاي تأثیر  و  ،  اندانبه اساتید گيوابم افزون بر این، . ه استداد 

تأثیر در ان خاب و چینش ا بار  است. این گذار بوده تاثیرآنان  نگرشدر  و مذهبي اج ااعي

ان دده است. برای ناونه، سیره نگاران مخالف باا والیات   برای تحقق اهدافي  اص ناای

 اند.   در گزینش و چینش روایات فضینت ایشان، ایر منصفانه عال کرده،امیرالاؤمنین

هشام، داگرد بَكّائي به ابن 4دود. دیده مي سیره نبوی و نگارش در تدویناین دیدگاه  

زیرا به گاان  اود مطاالبي را حاذف    یردازدر  ها ميو حذف بر ي از گزارش الاب دأحذف 

برجاای   هاای گازارش الی  البهاز توان به این ترتی  مي 2کند که ضروری نبوده است. مي

، نگاه او به تاریخ ییاامبران  .کرد خراجهای فكری او را اس گرایش بُكَیر،مانده از یونس بن 

بار الف   ،ادث اسات از حومش ال بر سیر کامني که ییامبر اعظمویسه تاریخ و سیره به

که به بر ي از وقایب  است. چنان ینگری وجامب دهندهنشان بر ي دیگر از سیره نگاران، 

 اند. کند که دیگران به آنها توجه نكرده اداره مي

 تا حضرت محاد ییامبران از حضرت آدممیان  يتاریخفاصنه  ،عنوان ناونهبه 

 ،عصار جاهنیات  ، 7چنین به مباحثي چون منزلت حج در نزد ییاامبران  هم 9کند. را بیان مي

                                              
 .21، 25، ص نگاری يونس بن بكیر در تدوين سیره نبویتاريخ. مرادی نسب، 1

  .3، ص 1، جالسیرة النبويۀابن هشام، . 2

  .239، ص3ج المعراۀ و التاريخ، اسوی،. 3

ما من نبی اال و قد حج البیات، اال ماا     .39 ،37ص ،2ج ،دال ل النبوة ؛ بیهقی97، صسیره ابن اسحاق، .3

 .حجۀ کان من هود و صالح... ام لم يبق نبی اال
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و  باه ساریه بناي     4مانند بازسازی کعبه و نص  حجار االساود   ل ییامبریفضابر ي از 

حاایات  م( و 543سا  قبل از هجرت یاا   75)د.  9عبدالاطن از ح رام و تجنیل ا ،2جذیاه

  نااید. مي اداره از رسو   دا بعثت(40)د.حضرت ابوطال 

 تأثير مذهب بر نگرش . 3-2

ای نشده هشام اداره ابن در منابب رجالي و حدیثي به نگرش مذهبي بكّائي و داگرد او، 

هاای   استر زیرا نگرش بكائي و داگردش، مخالف دیدگاه اهل سنت نبوده است، اما ک اب

روایاات بمایاری از   در مناابب دایعه،   ولي ،اندفهرست و رجا  دیعه، نامي از یونس نبرده

گویان و مور اان   وی را از راست 5(ق872د.) ناصرالدین ابنکه  چنان 7ایشان موجود است.

  6بزرگ دیعه نامیده است.

داید به دلیال ارتبااطي کاه باا اماام       و 4اندبر ي از اهل سنت، او را رافضي لق  داده

ز عبارات دعایي که که ا دادت از جان  آنان به دیعه بودن، م هم دده است. چنانرضا

                                              
  .121ص، سیرهابن اسحاق، . 1

 .113- 117ص، 7، جدال ل النبوةبیهقی، . 2

 .153، 152، صکمال الدين صدوق،. 3

 53ص  ، عین العبرة،طاوو ؛ احمد بن 225ص ، االمالی، ؛ همو139، ص 2، جاالرشاد ر.ک: مفید، .3

جا رشد کرد و به تحصایل   . محمد بن ابی بكر معروف به ابن ناصر الدين در دمشق به دنیا آمد و در همان7

نويسندگان و عالمان شاااعی   جا کسب کرد. وی از  پرداخت. وی دان  حديث ، اقه و قرآن را از مشايخ آن

و رديه ای بر ضد کسانی که ابن تیمیه را تكفیر کرده بودند،  راتداران ابن تیمیه به شمار می بود که از طرف

، لحاا  اللحاا   ؛ ابن اهد، 233، ص 5ج شذرات الذهب،نوشت و به همین سبب کشته شد)ر.ک: ابن عماد، 

  (.315ص 

هاا  در برخای از نساخه   ی األعیانخکان صدوقاً شیعیاً من مور. 352، ص2، جشذرات الذهبعماد، ابن. ۱

 مورطی آمده است که تصحیف است. 

  .792، ص2، جالمغنی ،. ذهبى5
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 به یونس آمو ت و تأکیدی که بر حفظ آن و توسل باه اماماان معصاوم   امام رضا

 4توان بر دیعه بودن او حكم کرد. داد ه است، مي

و اتاان   2ا ذ کرده اسات  یونس اصل ق( این دعا را از ک اب 337سید بن طاووس )د. 

یااد   ک اب اصل یاونس  انه ابن طاووس، از آن با عنوان  در تحقیقي درباره ک اب 9گنبرگ

هاای اصال، از مناابب     که نشان دهنده دیعه بودن یونس استر چرا که ک ااب  7کرده است

 دوند.  دیعي دارده مي

تاوان از   ماي ،با توجه به این روایت، عالوه بر درک رابطه نزدیک ایشاان باا اماام   

لی و ال رجاا و ال لجاا و... غیار     ۀالاق »حضرت و عباراتي چون   طاب سیدی وی به
متوسلت بهم الیک متقربا الی رسولک محمد ام علی امیرالمؤمنین و الزهرا سید نساء 

 گرایش دیع با این روش،  از محدثان بر ي 5بر گرایش او به تشیب حكم کرد.« العالمین

سحاق آن اکه ابن 4الداراس ناد به سند حدیث با ویي اما مرحوم زریاب 6دنا  ند افراد را مي

ق( 434)د. اضال بان سلمۀرا برای یونس بیان نكرده است و آن را برای داگرد دیگرش، 

                                              
 .27، ص مغازی يونس بن بكیرمرادی نسب، . 1

 .279 -273، ص مهج الدعواتسید بن طاوو ، . 2
3. Etan Kohlberg. 

 .225، ص کتابخانه ابن طاوو اتان کلبرگ، . 3

 .279 ،277ص  همان،سید بن طاوو ، . 7

 .2319، ص9 ج پیشین،. حموى، ۱

دعاوت از  با تهیاه ناهااری و   ( 213 /از نزول آيه و انذر عشیرتک االقربین )شعراءپس  خدارسول  .5

هار ياک از شاما از ساايرين      :را به اسالم دعوت کرد و ارماود از خويشاوندان خود، آنان حدود چهل تن 

باه  آن جمع  درامیرالمؤمنن حضرت علی . تنهاخواهد بود وصی و خلیفه من، ،برادر  ،زودتر ايمان آورد

 ست،شما میانبرادر و وصی و خلیفه من  شاناي از آن حضرت ارمود:. پس پاسخ داد دعوت رسول خدا

، 9، جکنزل العمالمتقی هندی،  ؛92، ص 2ج ،تاريخ بغداد غدادی،ب) را بشنويد و از او اطاعت کنید او سخن

 (.392ص 
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کند و مع قد است که چون او دایعه نباوده اسات،     گف ه است، دیعه بودن یونس را رد مي

  4است.نكرده اسحاق در بیان روایت الدار اح یاط کرده و آن را برای وی بیانابن

کاه در صاورت   اسحاق ابن توان گفت که افزون بر ا  الف درباره مذه   در یاسخ مي

ای برای بیان حدیث دار برای تااام دااگردانش ندادا ه اسات، دااید       عدم تشیب، داداه

درایط یا عوامل دیگری مانند فرامودي و تقیه سب   ودداری وی از بیان این روایت دده 

ها درباره حدیث دار را از طریق توان بر ي گزارش تری مي وجوی جامب جمتاست. الب ه با 

 2داگردان وی به دست آورد.

 . نگارش بکائی و يونس در سيره نگاری 4

را هاای روایاي، ترکبیاي و تحنیناي     محدثان و مور ان برای ثبت وقایب از یكاي از روش 

 دود. ه ميیردا   بكائي و یونسدر ادامه به روش  کنند. اس فاده مي

 . روش 4-1

تفااوتي در  مدینه، رودي اسنادی بوده است که مانند بمیاری از محدثان روش آن دو، 

 بان از طریاق دااگردش، احااد   یاونس  های گزارش بیش ریندود.  روش آن دو دیده ناي

هاای او  است که در منابب مخ نف، گازارش ق( 242یا  244یا 240)د. عبدالجبار عطاردی 

 هشام به ما رسیده است.  ابن های بكائي از طریق داگردش، که گزارش نچنا آمده است.

باا  . یكي از محققان استدكل گرف ه براساس موضوع و ترتی  تاریخي ک اب آن دو 

 اود را بار   مطالا    نویماان، که مغازی زند ميحدس  ائي و یونسهای بكّمقایمه گزارش

را بادون  هاایي   بخاش  ،تقریر و اماال  به هنگامکردند، اما گاهي  تنظیم مي هاحم  فصل

تقریرکننادگان سایره   تاوان گفات کاه گااه      در جواب مي 9آوردند. ميتاریخ  رعایت ترتی ِ

                                              
  .129 - 127 ص ،پیشین ،زرياب خويی .1

 .132، 131ص  کتاب مغازی يونس بن بكیر،. ر.ک: يونس بن بكیر، 2

 .37 ،33ص مقدمه اصغر مهدوی،  ،اهللرسول سیرتقاضی ابرقوه، . 3
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موضوعي را که که  ، یا آنکردند ميجا  هها را بر اساس موضوع جابمطال  فصل ،اسحاق ابن

 .دادند ا در هنگام تدریس بیان دده بود در سر جای  ودش قرار ميس طردادا

 . چهارچوب 4-2

از تقریرکننادگان   نگاری دادت. بَكّاائي و یاونس  اسحاق داگردان بمیاری در سیرهابن

به سب  وحدت موضوع  الاب دأ و الابعث و الاغازیسیره وی بودند. هریک از سه قمات 

و توالي تاریخي به منزله فصني از فصو  یک مجاوعاه کامال اسات کاه در آن از آاااز      

تاا رحنات ایشاان را در باردارد و هااین      ساالم، سرگذدات ییاامبر    آفرینش، ظهاور ا 

 دود. چهارچوب در مغازی بكّائي دیده مي

تااریخ،  مخ نف، مانناد   های مناببمجاوع گزارش ودبخ انه در عصر حاضر با بررسي 

و احیاا داد کاه باا      بازساازى مغازی یونس سیره، تراجم، انماب و دیگر منابب تا حدودى 

 برد.  توان یي اسحاق و بكائي مي ابن   آن، به دباهت و تفاوت چهارچوب آن با سیره  مطالعه

 قبل از بعثت  .4-2-1

، حج انبیا، حج در جاهنیت، بنیان کعبه نزد قریش، احداث بناى کعباه،  نم  ییامبر

 ا  الف کعبه، هاىیایه سهم قبایل در قرار دادن اجزاى کعبه، ام ناع قریش از  راب کردن

 دادن قارار  کعباه،  بنااى  هنگاام  ادا  رساو   سان  حجراالساود،  دادن قرار در قریش

 کنیمه ایجاد فیل، حدیث عبدالاطن ، نذر زمزم، حفر ، دا رسو  دست به حجراالسود

 بزرگ داردن عبدالاطن  از سوی قریش، صفت فیل، اصحاب ددن عذاب ابرهه، ان قام و

تزویج عبداهلل بن عبدالاطن  با آمنه بنت وها ، والدت رساو     تورات،در سو   دار

 مطال  دیگر.  دا

  پس از بعثت سيره رسول خدا .4-2-2

 به دو دوره تقمیم دده است: یس از بعثتسیره رسو   دا

، طالا   ابا   بان  ، اسالم عن ایاان حضرت  دیجه الف( حوادث دوران مكه: 

، صاحیفه  حبشاه و حاوادث دربااره آن    باه  کننادگان  هجرتحدیث الدار، اجازه هجرت و 
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، بیعات  ییاامبر  ، معراج و سیر دابانه ددن ممناانان از سوی مشرکانمنعونه، دكنجه 

 . معقبه او  و دو

قبا و س س به مدینه، حوادث و ر دادهای به ورود ییامبر ب( حوادث دوران مدینه: 

بخاش دیگار آن    .یردا  ه دده اسات رحنت رسو   داا و ازوات تا هدر مدینه، سریه

درباره گزارش هایي است که درباره  نفا و حوادث دوران آنان به ا  صار آماده اسات و از   

توان به فهرست کامال مطالا     یونس بن بكیر مي مغازیبحث ما  ارج است. با رجوع به 

 دست یافت.

 در سيره نبوی يونس  وائی کّت بَارواي. 5

هاای آن را باا   دهاد کاه گازارش    ین امكان را ماي ا گران به یسوهشیونس  مغازیاحیای 

آنان را مشخص کنند و به   ها و ا  الفات در سیرههای بكّائي مقایمه کنند. کاس يگزارش

از محققان معاصر که به اصل نمخه  طي سایره   4ق(2040تكایل آن ب ردازند. دوری)د. 

گویاد کاه مقایماه نماخه  طاي       هشام دست یاف ه است مي ابن دون تهذی  اسحاق ب ابن 

هشام تعدادی از روایات را به دلیال تفااوت    ابن دهد، هشام نشان مي ابن اسحاق با م ن  ابن 

میان روایات بكائي و یونس حذف کرده است، مانناد روایاات چگاونگي نازو  وحاي بار       

  2یت اسالم او.به اسالم و کیف، چگونگي دعوت عنيییامبر

                                              
 ساپس  و مقادماتی  تحصیل علومجا به  به دنیا آمد و در همان بغدادم در 1919عبدالعزيز دوری در سال  .1

و برای مادتی  های مختلف در دانشگاه بغداد بود  سسان رشتهؤاز موی  پرداخت.به تحصیل در رشته تاريخ 

 یصاحب کرسی تدريس و در احیاا  ،های مختلف عراق . وی در دانشگاهشترياست دانشگاه را بر عهده دا

 نوشات )برگراتاه از ساايت     ادیزيا  آااار  حوزهو در اين  کوش  اراوانی کردتاريخ به صورت غیر سنتی 

 ويكی اقه(.

 .153، ص نقد و بررسی منابع سیره نبویرسول جعفريان، . 2

http://wikifeqh.ir/بغداد
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ها است اسحاق مشهورترین سیره ابن گوید که سیره  چنین، محقق مغازی واقدی مي هم

روایات یاونس از سایره    بَكّائي به دسات ماا رسایده اسات، اماا      هشام از ابنکه به وسینه 

  4آن سیره از بین رف ه است.ولي ،بودتر اسحاق مهم ابن

 هاای دو سایره نگاار نشاان داده     آیاد، گازارش   ماي هایي که در یایان مقاله در ناودار

هاای   ، گازارش 4در نااودار داااره  .یونس دنا  ه دود مغازیدود تا اهایت توجه به  مي

% 37اسحاق های بكائي از ابن % است. درحالي که گزارش48اسحاق در حدود یونس از ابن

% 8اساحاق حادود   بن% و از ایر ا47اسحاق در حدود است و راویان دیگر از یونس از ابن

 است. 

یردازیم تا اع بار آن دو سانجیده داود.    چنین در ادامه به مقایمه میان دو ک اب مي هم

% اسات.   30دو در حادود   آنمیاان  نصاوص   هاماان ماوارد  بدین ترتی  مشخص دد، 

اسحاق % است. گزارش یونس از ابن48اسحاق فقط در حدود  ابن بكائي از  هایي ازگزارش

% است. با این حا ، ماكن است در بر ي از منابب، روایات دیگری از یونس از 22در حدود 

 اسحاق و دیگران وجود داد ه بادد که ما به آنها دست نیاف یم. ابن

 ها. همسانی و هم پوشانی گزارش5-1

 هااای هاار دو مغااازی، یكمااان اساات و در بر ااي مااوارد کااه اناادک   بیشاا رگزارش

یوداني دارند. با رجوعي ساطحي باه هار دو    ها با یكدیگر هم گزارشا  الفي وجود دارد، 

 کااه در بیااان وفااات  دااود، ماننااد ایاان مغااازی، ایاان هاماااني و هاام یوداااني دیااده مااي

کنند، اماا در بیاان مراثاي و     عبدالاطن ، هر دو مغازی وقایب زمان فوت را مشابه بیان مي

کنند و گاهي  تی  بیان، عباراتي را کم ميناایند، افزون بر تفاوت در تر ادعاری که بیان مي

  2افزایند. مي

                                              
 .29، ص1، جالمغازی. واقدی، 1

 .112، ص 1، جالسیرة النبويۀ؛ ابن هشام، 39، 37، ص سیرةابن اسحاق، . 2
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اسارت ابوالعاص در جنگ بدر، هر دو مغازی، داس ان را مشاابه    چنین در بیان قصه هم

وسینه ابوطالا  و   بهدر ممئنه سریرس ي رسو   دا  4کنند. اما با اندکي تفاوت بیان مي

کنناد،   را با ا  الفي اندک بیان مي با وی، هر دو واقعهداس ان سفر تجاری رسو   دا

چناین، گازارش بكاائي و     هم 9کند. ، ادعار ابوطال  را بیان ناي2اما بكائي  بر الف یونس

یوداني دارد. باه طاوری کاه بخشاي از      یونس درباره سریه بني  دیاه، نمبت به هم هم

-سریه بني که به تكایل موضوع 5نااید و بخشي دیگر را بكائي بیان مي 7گزارش را یونس

  کند.  ذیاه کاک مي

 های ويژه هر يک . گزارش5-2

که دیگاری   کنند ميهایي را از اس اد  ود بیان  گاه هر یک از دو سیره نویس، گزارش

ا  الف یا تناقض در دو مغازی نامیدر چرا که توان  است. این امر را ناي به آن اداره نكرده

ها از طرف داگرد  ندادن به بیان بر ي گزارشدالیل گوناگوني، مانند فرامودي یا اهایت 

 توان برای این عدم بیان تصور کرد. یا اس اد را مي

را به  و امیرالاؤمنین برای مثا ، بكائي عقد ا وت میان مهاجر و انصار و ییامبر

مطالا    چنین، درباره کش گان احاد باه دسات امیرالااؤمنین     هم6.کند ميتفصیل بیان 

اما یونس نه عقد ا وت و نه کش گان احد به دست حضارت   4 کندميش گوناگوني را گزار

  نااید. را بیان ناي

                                              
 .351، ص2ج  ،السیرة النبويۀ؛ ابن هشام، 39و 37، ص النبويۀ الطاهرة الذريۀدوالبی، . 1

 . 77 -73، سیرةابن اسحاق، . 2

 .111 – 119، ص1، ج السیرة النبويۀابن هشام،  . 3

 .393، 393، ص کتاب مغازی يونس بن بكیرمرادی نسب،  .3

 .117-112، ص 3ج ،السیرة النبويۀ. ابن هشام، 7

  .373-372، ص 2، جهمان. ۱

 .732 -727، ص 2، جهمان .5
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گازارش اعاالم    ،4یونس، گزارش سرنودت فرزندان ابو العاص داماد رساو  اکارم  

و به انیات نباردن وساایل وی    2برای جنگ با عارو بن عبدود آمادگي امیرالاؤمنین

 کند.بكائي در این باره گزاردي بیان نايکند اما را بیان مي 9بعد از هالک ش

 واسا گاری   7بارای ام معباد،  ییاامبر   هایي چون معجازه  چنین، یونس گزارش هم 

و  6فاداکاری ابوطالا  در حفاظ جاان ییاامبر      5،از حضرت فاطاهامیرالاؤمنین

 نااید. ، ولي بكائي آن را بیان نايکندمي را بیان 4در مدینه نخم ین  طبه ییامبر

 . يونس بن بکير و بکائی در منابع متأخر 6

اسحاق را که به وسینه بكائي گزارش دده بود با اضافه کردن آرای  ود  ابن هشام سیره  ابن 

هشام معروف گردیاد و در تااام ادوار بعادی ماورد توجاه و       ابن تنخیص کرد که به سیره 

وساینه مور اان و    مغاازی یاونس در ادوار مخ ناف، باه    چناین،   هام اس ناد قارار گرفات.   

)د. کثیار   ابان  ،ق(584ساهین )د.   ،ق(758بیهق )د. ق(، 940طبری)د.  نگاراني چون سیره

اس فاده داده اسات    8و دیگران ق(372صالحي دمشقي)د. و  ق(875مقریزى)د. ، (ق447

 مورد توجه عاوم جامعه قرار نگرف ه است. ولي
                                              

  .292، ص مغازی يونس بن بكیرکتاب . مرادی نسب، 1

 .293، ص کتاب مغازی يونس بن بكیر؛ مرادی نسب، 391صاحقاق الحق، شوشتری ، . 2
کتااب  ؛ مارادی نساب،   271، ص 22، ج بحاار االناوار  ؛ مجلسی، 321، ص 9، ج السنن الكبریبیهقی،  .3

 .299، 297، ص مغازی يونس بن بكیر

 .393، ص2، جالسنن الكبریبیهقی، . 3
 .93، ص النبويۀ الطاهرة الذريۀ، دوالبی، 231، ص سیرةابن اسحاق، . 7
 .131، صسیرةابن اسحاق، . ۱
 . 727، 723، ص 2، جالسنن الكبریبیهقی، . 5

 حجار ابان ۀ االصااب ( و در کتااب  ق932)د.  اایار ابن اُسد الغابۀنگاری مانند کتاب صحابهدر کتاب های .1
اين موارد نشاان  بیان  شده است. ياد بكیر بنيونس زيادات المغازىو  از کتاب مغازىق( 172عسقالنى)د. 

و از آن گزارش است پس از او موجود بوده نويسندگان نزد یر كَکتاب مغازی يونس بن بُکه  دهنده آن است
 .کردند می
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 . جايگاه شناختی شاگردان بکائی و يونس7

 ق(248یاا   249)د. مَعافِری یا سدوسي هني یا ذُیا  یریاَبن هشام بن ایوب حِعبد الانک 

 2وی در بصره م ولد گردید و در مصار بازرگ داد.    4یكي از داگردان برجم ه بكائي بود.

س و قابل اس ناد ر ترین منابب در دست از قدیاينویمنده یكي دناس و  مورّخ، ادی ، نم 

اسات کاه داروح گونااگوني بار آن       اسحاق البن ة النبويۀالسیردر ادوار مخ نف با عنوان 

این امر نشان دهنده توجه محدثان به او اسات. وی در عصار  اود باا      9نود ه دده است.

هشام آثار دیگری دادا ه   ابن  7کرد.  بزرگاني چون دافعي نشمت و بر است و مشاعره مي

  5است.

ق(، عباداهلل   228برای یونس داگرداني چون، عطاردی، عبید بن یعایش)د.   چنین، هم

ق(،  297ق(، عقبه بن مكرم ضابي )د.   295ق(، ابوبكر بن ابي دیبه )د.  295بن نایر)د. 

ق(،  274ق(، سفیان بان وکیاب بان جاراح رواساي)د.       278محاد بن العالو بن کری )د. 

                                              
 321، ص 12، جسیر اعالم النبالءذهبی، . 1

 ط(.، مقدمه )1، ، جالروض األنفسهیلی، عبدالرحمان،  .2

اباوذر  نوشاته   ۀالنبوي ةغريب سیر( ؛ 711نوشته سهیلی )د.  الروض االنف توان به اين شروح می . از جمله3

مختصار  ، برهان الدين شاااعی که تلخیصی است از  ةای مختصر السیر ةالذخیر؛ ق( 923خشنی اندلسی )د. 

سایره  چناین برخای    . هام ق( 511عمااد الادين واساطی )د.    از رسول اهلل  ةتلخیص سیريا  رسول اهلل ةسیر

ق( و محماد ديرينای    933ابو نصر مغربی )د. توان به        ترين آنها می از مهم کهاند   هشام را به نظم در آورده ابن 

 اشاره کرد.ق(  993)د. 

 .329، ص12، جسیراعالم النبالء ذهبی، .3

 ج انباة الارواة،  قفطی، )رک: ر من الغريبای شرح ما وقع ای اشعار السیالتیجان ای ملوک حمیر و مانند  .7

 (.199، ص 3، جالعالم؛ زرکلی، ا212، 211، ص2
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( معرفاي  900 بن یونس بن بكیر)د. حادود  ق( و عبداهلل 243فضیل بن دکین ابو نعیم)د. 

  2اند. اما به جز عطاردی، دیگران مورد توجه محدثان نبوده 4دوند مي

هاای   توانم ند میراث یونس را از عطاردی به نمال  چنین داگردان عطاردی که مي هم

توجهي محدثان باه یاونس باه     دوند. داید این بي بعدی ان قا  دهند در منابب معرفي ناي

 مذه  وی بوده است. سب 

ای نزد محدثان نمبت  هشام، جایگاه ویسه ابن که داگردان بكائي به  صوص  ن یجه این

اند که هاین سب  توجه سیره نگاران بعدی و در ن یجه ماندگاری  به داگردان یونس داد ه

 میراث بكائي دده است.

 نتيجه. 8

با بررسي تطبیقي دخصیت و جایگاه هر دو نویمنده به این ن یجه رسیدیم کاه ایشاان در   

اساحاق   ابان  گیری بر یكدیگر نداد ند و هر دو دااگرد   بعد عناي و اج ااعي، برتری چشم

ها از جهات   تطبیقي دریاف یم که هر دو مغازی در بیش ر گزارش  مطالعهچنین با  بودند. هم

نویمندگان و از جهت مح وا و سند با یكدیگر هامان هم ند و در نگارش و نگرش  دیوه

 یودااني  همها یا با یكدیگر  گیری ندارند. در واقب، گزارش موارد ایر هامان ا  الف چشم

 دارند یا گزاردي ا  صاصي است که دیگری به آن ن ردا  ه است. 

عه عباسیان ساب   نزدیكي آرا و عقیده بكائي با درایط سیاسي، فرهنگي و مذهبي جام

رونق مغازی بكائي نمبت به مغازی یونس گردیده است. این امر سب  دد به مغاازی وی  

که از نظر مذه  و عقیده با عاوم جامعه هااهنگ بود، بیشا ر توجاه داود و محادثان و     

های بكائي توجه بیشا ری کنناد.    سیره نگاران با توجه به مطالبه عاومي جامعه به گزارش

                                              
 .35 - 33، ص تارخ نگاری يونس بن بكیرمرادی نسب،  .1

 .19، 11، ص 7، جتاريخ بغداد. بغدادی، 2
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 داد کاه در بر اي     یاک مخاالف نگریما ه ماي      ه مغاازی یاونس باه دیاده    که ب در حالي

فكر  ود معطوف  ها هامان با بكائي بود. بنابراین، توجه اندیشاندان به مغازی هم گزارش

 دد.مي

هشام بود کاه   ابن دلیل دیگری که سب  رونق مغازی بكائي گردید، وجود داگردی چون 

هاا آورد. باه طاوری کاه      با تنخیص و تدوین دوباره مغازی بكائي، مغازی وی را بر سر زبان

 نودا ه داد و در تااام ادوار تااریخي ماورد توجاه دانشااندان قارار          دروح مخ نفي بار آن  

  گرفت.
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