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ح اسالم���ی از دو زاوی���ه قابل مالحظه اس���ت. نخست از  چکیده:فت���و
ح ایران، نقطه عطفی در تحوالت فرهنگی و تمدنی آن به  که فتو آن جه���ت 

شم���ار می���رود؛ دوم از آن جهت که مسأله فتح و گسترش قلمرو جغرافیایی 
ی���ک پدیده تاریخی � دین���ی و از مسائل مهم حقوق بین الملل اسالمی و غیر 
ح نگ���اری یکی از آغازین گام  اسالم���ی م���ی باشد. معرفی و بررسی منابع فتو
ه���ا جهت شناسای���ی زوایای پنه���ان منابع مذکور است. نویسن���ده در مقاله 
گردآوری  ح نگاری، نحوه  حاضر پیش از پرداختن به نقد و بررسی منابع فتو
ح نگاری را بیان می دارد.  کز فتو ح، نخستین اسناد و مرا و تدوین روایات فتو
که برای پژوهش در این زمینه قابل استفاده اند در  کتاب هایی  در ادام���ه، به 
حوزه های فقهی، حدیثی، تاریخی، رجال، تراجم و انساب، سیره شناختی، 
کند.  کتابشناسی ها، اشاره می  تاری���خ عمومی، تاریخ محلی، جغرافیای���ی و 
ک���ر پژوهش های نوین در این عرصه، مقاله خویش را به پایان  در انته���ا، با ذ

می رساند.

ح نگ���اری اسالمی، کتاب شناس���ی توصیفی، فتوحات  کلی���دی: فتو گ���ان  واژ
اسالمی، معرفی کتاب.

استادیار دانشکده ادبیات و حسین عزیزی 
علوم انسانی دانشگاه اصفهان

کتاب شنایس موضویع

 در آمدی بر 
فݡی  کتاب شناسݡی توصىݬݬݔ

ح نگاری اسالمݡی فتو

درآمد
یه  ی���ژه برای ما ایرانی���ان مسلمان، دست ک���م از دو زاو فت���وح اسالمی به و
که فتوح ای���ران نقطه عطفی  قاب���ل مالحظه است: نخس���ت از آن جهت 
در تح���والت فرهنگ���ی و تمدن���ی آن به شم���ار م���ی رود؛ دوم از آن جهت 
گسترش قلم���رو جغرافیایی،  از مسائ���ل  مهم حقوق  ک���ه موضوع فت���ح و 
از مسائ���ل  ب���ه اصط���الح  و  اس���ت   و غیراسالم���ی  بین المل���ل اسالم���ی 
گ���ام در بررسی عالمانۀ  چالش برانگی���ز محاف���ل علمی است . نخستین 
ی و نقد و بررسی  ای���ن موضوع، شناسایی زوایای پنهان منابع فتوح نگار
ی، یکی از  آنهاس���ت. در ای���ن میان، معرف���ی و بررس���ی منابع فتوح نگ���ار
ی س���ه نکته حایز  گام هاس���ت؛ اما پیش از ای���ن بررسی، یادآور ی���ن  آغاز
ین روایات فتوح، نخستین َاسناد  ی و تدو گردآور اهمی���ت است: نحوۀ 

ی.  کز فتوح نگار ی و نخستین مرا فتوح نگار

گف���ت: از منابع سده ه���ای نخستی���ن، آنچه به  درب���ارۀ نکت���ه اول بای���د 
ی هستند  کتاب شناخت���ه می شود، آثار عن���وان سند، نسخه و یا دفتر و 
یان ب���ه صورت شفاه���ی، یعنی به روش  ک���ه عمومًا توس���ط راوی و یا راو
»ِسم���اع« از مؤل���ف، و یا »قرائت« ب���ر مؤلف و یا ب���ه روش »وجاده«  )نقل 
کتاب بدون قرائت و ب���دون إمال و إجازۀ  و استنس���اِخ همه ی���ا  بخشی از 
مؤل���ف( برای دیگران نقل ش���ده است؛ بنابراین سن���د هرکتابی، اعتبار 
خ���ود را مدی���ون اعتب���ار راوی و روش روای���ی اوست. ای���ن پدیده، یعنی 
ی از پژوهش گ���ران جدید  کتاب ها، بسی���ار سندی���ت و انتقال شفاه���ی 
را درب���ارۀ واقعیت مکت���وب آن آثار به تردید در موجودی���ت مکتوب آنها 
یخ���ی آن و نیز  کشان���ده اس���ت. پس ن���ه تنها نمی ت���وان درب���اره اعتبار تار
کتاب های اعصار  روایاتش به اطمینان رسی���د، بلکه آن نیز مانند دیگر 

گذشته، غیر قابل اعتماد است. 

ی  که نشان می دهد  بسیار گ���زارش ها ودالیل  فراوانی  در دس���ت است 
ک���ه در سده های نخست، وظیفه یادگیری، حفظ و  از صحاب���ه و تابعین 
یخ،  روایت میراث ادبی اسالم اعم از قرائت، تفسیر، حدیث، أخبار و تار
انس���اب و رجال و تراج���م و ادبیات را برعهده داشتن���د، اهل»کتابت«  و 

ین« بوده اند.  »تدو

گواهی  ی���م،  کر کتاب���ت در قرآن  کت���اب و  ب���ه عب���ارت روشن ت���ر، جایگاه 
کتاب���ت در آن روزگار،  ی از مورخ���ان و محدث���ان ب���زرگ ب���ر رون���ق  شم���ار
که افسانه بودن حافظۀ نیرومند عرب را ثابت می کند، دالیلی  شواهدی 
کتاب���ت غیر قرآن در عص���ر نبوی و پ���س ازآن داللت  ک���ه بر وج���ود سّنت 
کتابت در سده های بعدی داللت  که به تداوم سّنت  دارد و نی���ز قراینی 
کتابِت عل���م در عصر پیامبر؟ص؟،  که اواًل  گواهی می دهن���د  دارن���د، همه 
کتابت و نگارِش علم از صدر  مش���روع و معمول بوده است؛ ثانی���ًا سنت 
اس���الم ت���ا سده س���وم، فرایندی روب���ه رشد داشت���ه است. ای���ن فرایند از 
مرحل���ه »کتابت« و تهی���ه پرونده های علمی، یعنی »اص���ول« موجود در 
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ین  صندوق ه���ای شخصی )َقماط���ر( تا مرحله اجماع  اه���ل علم بر تدو
و تهیۀ  دفتر در ربع آخر قرن اول هجری و اوایل سده دوم پیش رفت. 1

که  ب���ا وجود این، ُسّنت رایج در می���ان نخستین محّدثان آن بوده است 
روای���ات و آث���ار »مکتوب« مشایخ ش���ان را به شیوۀ »نق���ل شفاهی« با ذکر 
که  کنند. ای���ن سنت با وجود دیدگاهی  گزارش   سلسل���ه سند )إسناد( 
یش���ه در عصر نبوی؟ص؟  منش���أ پیدایش آن را ق���رن دوم و سوم می داند، ر
دارد. روای���ات نیز ب���ه پیشینۀ طرح این موضوع از سوی رسول خدا ؟ص؟ و 

علی بن ابی طالب؟ع؟ داللت دارند. 

ی است. در کتاب طبقات  بوط به نخستین اسناد فتوح نگار نکته دوم مر
ابن سعد، فهرستی از فاتحان صحابه و غیرصحابه 
را می ت���وان دید.2 بی ش���ک، امثال آن���ان نخستین 
ک���ه در بدو  ی���ان اخب���ار فتوح اند، ام���ا از آنجایی  راو
کتابت و ثبت آثار، یعنی در اواخر قرن اول و  تکوین 
برد »إسناد« با وجود مطلوبیت  کار اوایل قرن دوم، 
ی���ژه در روایات غیرفقهی ب���ا تسامح مواجه  آن، به و
گاهی نام  شاهدان عینی و فاتحان در  بوده است، 
ین  سلسله اسناد دیده نمی شود. در هر حال،  آخر
گزارش های موجود، ی���ا شاهدان عینی  منبع ای���ن 
بن خط���اب،  و نخستی���ن فاتحان ان���د، مانن���د عمر
بن عب���داهلل، ابوامام���ه باهل���ی، معقل بن یسار،  جابر
ی���ره، عبداهلل بن مسع���ود، ابوموس���ی اشع���ری،  ابوهر

ابووائل شقیق بن سلمه، انس بن مال���ک، عالءبن حضرمی، براءبن عازب 
که روایاتشان  و قیس بن ابی حازم، و ی���ا نخستین مورخان و فتوح  نگاران 
گرفت���ه   اند اما  یا ب���ی واسط���ه از شاه���دان عینی و فاتح���ان  ب���ا واسط���ه و
بی���ر، سعیدبن مسیب،  گاه���ی نام���ی از آنه���ا نبرده ان���د ؛ مانن���د عروةبن ز
بن شراحیل شعبی، وهب بن منّبه، ابن اسحاق،  ابن شهاب زهری ، عامر
قتادة بن دعام���ه  و  یک بن عب���داهلل   شر لوط بن یحی���ی،  ابومخن���ف 
ی، سفیان بن عیین���ه، عبداهلل بن مبارک  سدوسی بص���ری، سفی���ان  ث���ور
که البته بررسی روای���ات و آثار اینان  و یعقوب بن ابراهیم بن سع���د زه���ری 

مجال دیگری می خواهد  . 

اف���زون ب���ر ای���ن، می ت���وان به تأثی���ر نیرومن���د غلبه اس���الم و فت���وح بزرگ و 
یخ���ی مسلمان���ان اشاره  گاه���ی تار برق آس���ای ع���رِب مسلم���ان در خودآ
پی و غنای���م به دست آمده  که: اواًل فتوح���ات پی در ک���رد؛ به این معن���ی 
سب���ب ش���د رهبری فت���وح ب���ه فکرتهی���ه "دی���وان عطای���ا" افت���اد و از این 

ثة  یه ف���ی القرون الثال قةالمصادرالمکتوب���ة بالروایات الشفو یسن���ده در مقال���ه ای ب���ا عنوان»عال 1. نو
ی���خ الهجری« )مجل���ة العل���وم االنسانی���ه ، دفت���ر17، ش3، 2010م/1430ق(، این  االول���ی م���ن التار

شواهد را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است. 
2. ر.ک به: همان، ج 3، صص 99 و 127، ج 4، ص212، ج6، ص67، 96، 151، 378 و 389 و ج7، 

صص 17، 63 و 140.

بوط ب���ه فتوح و  ی���ق نخستی���ن سند مکت���وب انس���اب و نی���ز اخبارمر طر
پیامده���ای آن شکل بگیرد. ثانیًا ضرورت ت���داوم فتوح و اداره شهرها و 
سرزمین ه���ای فتح شده، نیازمند شناخت پیوست���ه از این مناطق  بوده 
کرد.  اس���ت. چنی���ن ضرورتی زمینۀ تهی���ه اسناد مکتوب دیگ���ر را فراهم 
ب���ن خطاب با انگیزۀ استقرار فاتحان و اداره سرزمین های فتح شده  عمر
کنان و  از حکی���م زمان خ���ود خواست تا اوض���اع شهرها، آب و ه���وا و سا
کن���د. حکیم نیز اوصاف  بوط ب���ه آنها را برای او وصف  دیگ���ر مطالب مر
شهره���ای مصر، حجاز، عراق، خراسان و ف���ارس را برای وی فرستاد؛3 و 
کند.4  هم���و از سعدبن ابی وقاص خواست قادسی���ه را برای وی معرفی 
ه را به عثمان بن عفان فرستاد 

ّ
یادبن ابیه نیز در نامه ای، وصف شهر ُاُبل ز

کت���اب خود آورده  ک���ه یاقوت نسخ���ه ای از آن را در 
اس���ت. 5 اف���زون ب���ر اینه���ا نامه ه���ا، پیمان نامه ها یا 
یان فتوح می���ان فاتحان  ک���ه در جر اسن���ادی است 
و دولت مردان و شهره���ای فتح شده مبادله شده، 
در می���ان بازمانگ���ان قبایل ی���ا دیوان ه���ای دولتی 

ی شده است.  نگهدار

کتاب هایی چون  شای���د این دس���ت از نامه ه���ا در 
کتاب  رسائ���ل الفتوح سعیدب���ن ابراهیم تست���ری یا 
الرسائ���ل ف���ی الفت���وح احمدبن اب���ی النع���ل، وال���ی 
کتاب رسائل  اصفهان در زمان مقت���در عباسی و یا 
ی شده بوده  ی گردآور یای راز الملوک محمدبن زکر
ی���م. 6 برای نمونه نسخه ای  کنون از آنها بی خبر که ا
از نام���ه خال���د به اهل مدائ���ن را شعبی از برخی افراد قبیل���ه »بقیله« نقل 
بن خطاب به سال  که مکاتبات مکرر ابوعبیده جراح ب���ا عمر می کن���د7 
بوط  کرده است. 8 افزون بر این نسخه ای از اسناد مر گزارش  15هجری را 
کارگ���زاران شهره���ای فتح شده نی���ز موجود بوده  ب���ه ثبت ص���ورت اموال 
گ���زارش شده اند؛9 نی���ز دستورالعمل های سیاسی و  ک���ه در اخبار  است 
کرده اند؛10 همچنین  گزارش  کارگزارانشان که مورخ���ان  قضائ���ی خلفا به 
که در آنه���ا فهرس���ت خاندان ها و  دیوان ه���ای متع���دد »عطایای عم���ر« 
کن هر شهرگنجانیده شده بود.11 جالب آنکه این دیوان ها  اشخاص سا
کوفه  تا مدت ه���ا در اختیارکارگزاران آن شهرها بوده است؛ مانند دیوان 
کوفه به سال82 هجری   که در آن جنبش قراء  ک���ه تا واقعه دیرالجماجم 

3. مروج الذهب؛ ج2، ص34.
4.  معجم البلدان؛ ج4، ص293.

5. همان، ج2، ص65.
6. ر.ک به: الفهرست؛ 149، 152 و 423.

یخ طبری؛ ج 3، ص346. 7. تار
8. فتوح البلدان؛ ص253.

9. انساب االشراف؛ ج10، ص360.
یخ طبری؛ ج2، ص388 و ج3، ص343. 10. انساب االشراف؛ ج10، ص389 و تار

11. فتوح البلدان؛ ص439.

سند هرکتایب، اعتبار خود را 
مدیون اعتبار راوی و روش 

روایی اوست. این پدیده، 
یعین سندیت و انتقال 

شفایه کتاب ها، بسیاری از 
پژوهش گران جدید را دربارۀ 

واقعیت مکتوب آن آثار به 
تردید در موجودیت مکتوب 

آنها کشانده است.



کتاب شنایس موضویع

107

درآمدی بر کتاب شنایس توصیفی فتوح ناگری اسالیم

131سال بیست و دوم،مشـاره پنجــــم، آذر و دی مــــاه 1390 

شکس���ت خورد، موجود بود، و در این ماجرا سوزانده شد.12 اینها درواقع 
ی« فتوح را به  یخ نگ���ار گاه���ی »تار گام های���ی بودندکه خودآ نخستی���ن 

منصۀ ظهور رساندند. 

گفت: پ���س ازدورۀ نخستی���ن، یادداشت ها  ام���ا دربارۀ نکته س���وم باید 
یخی  و امال���ی صحاب���ه، بی تردی���د دفات���ر، »اص���ول« ی���ا پرونده ه���ای تار
ین���ش، مثال���ب، مالحم،  ی���خ آفر ی و فت���وح، مانن���د تار ب���وط ب���ه مغ���از مر
نح���و، إرج���اء و أمث���ال، در ی���ک فترت زمان���ی، یعن���ی در اواخر ق���رن اول 
گرفته ان���د. جاب���ر ذوقربات،  و اوای���ل ق���رن دوم در حج���از و ع���راق شک���ل 
بی���ر، حسن بن محمدبن حنفیه،  یادبن ابی���ه، ُصح���ار عب���دی، عروة بن ز ز
ه أبن���اوی و ابن شهاب زه���ری از نخستین ها  عام���ر شعب���ی، وهب بن منَبّ
یخ اس���الم  ادوار بع���د در آنها و در  هستن���د و به ظاه���ر، تمام���ی عناصر تار
یادداشت ه���ای پیشی���ن13 بوده است؛ ام���ا دلیل���ی برعمومی بودن همۀ 
که در اوائل سدۀ  کتاب های زهری  آنها نیست. این منابع، به استثنای 
دوم رواج یاف���ت، مانن���د دست نوشته های پیشین، ت���ا حدی در اختیار 
ی  یخ نگار گردان مؤلفان بوده اند، چنان که شکل گیری تار دوستان و شا
ب���وط به قرن دوم در  بوط به همه حوادث مر ع���ام به معنی مطالع���ات مر
مدین���ه و ع���راق اس���ت و موسی بن عقب���ه مدن���ی )ف141ق(، مجالدبن 
مدن���ی  اسح���اق  محمدب���ن  )ف143ق(،  دان���ی  ُعمیرهَمْ سعیدب���ن 
بن حفص  )ف151ق( حسن بن صالح بن حی )169ق( ابوالیقظان عامر
کوفی )ف175ق( و سیف بن عمر  )ف170ق(، ابومخنف لوط بن یحیی 

ی به شمارمی روند. 14 یخ نگار )ف180ق( از پیشگامان این نوع تار

 ب���ا این توضی���ح معلوم می ش���ود شامی���ان، نقشی در تکوی���ن نخستین 
ک���ه در دو  گی���ب  ی نداشته ان���د؛ ام���ا ای���ن سخ���ن هاملت���ون  فتوح نگ���ار
ی���ره عربستان یا  یخی ب���ه شام ی���ا شبه جز کت���اب تار ق���رن نخست هیچ 
بوط نیست نیز ناتمام است. سخن اودربارۀ شام، حجاز و مصر،  مصرمر

گاهی وی از منابع داشته باشد.15 یشه در ناآ می تواند ر

گفتۀ ابن ندی���م، ولیدبن مسلم دمشق���ی )119-195ق(  دره���ر حال، ب���ه 
کت���اب در مناب���ع  ی ب���وده اس���ت؛ هرچن���د از ای���ن  کت���اب مغ���از دارای 
وای���ت ش���ده اس���ت )الفهرس���ت،  ص284(. در  ک���م ر متأخ���ر، بسی���ار 
ی���ن م���ردم ب���ه  حج���از، ابوسع���د شرحبیل بن سعدب���ن عب���اده )ازعالم تر
گ���ردش موسی بن عقبه و ابن اسح���اق ازمورخان و  ی(، ُزهری و شا مغ���از
یدبن ابی حبیب، ابوَقبیل َمعافری  سیره نگاران بزرگ مدنی هستند. یز

12. الخراج ابی یوسف؛ ص47 و الخراج یحیی بن آدم؛ ص63.
یب در اختیار موسی بن عقبه  یق غالم وی، کَر 13. برای مثال نسخه ای ازکتاب های ابن عباس از طر
قرارگرفت���ه بود )الطبقات الکب���ری، ج5، ص293(. نویسنده  در فصل دوم ذیل عنوان »نخستین 

یخ نگاران بحث خواهدکرد.  گروه از تار ی ها« به تفصیل دربارۀ آثار این  فتوح نگار
یخ  یخی؛ ص���ص24، 119 و 194. المدخل الی التار ین التار ب���ی: التدو یخ التراث العر 14. ق���س ب���ا: تار

ی اسالم، ج1،ص152.  یخ نگار یخ تار االسالمی؛ ص717.  تار
یخ االسالمی؛ ص717. 15. ر.ک به: المدخل الی التار

و عبداهلل بن لَهیع���ه16 از نخستی���ن فتوح نگ���اران مصرن���د. روایاتش���ان نیز 
کتاب های نایابشان نیز اشاره شده  فراوان درکتاب های فتوح آمده و به 
یخ در ش���ام، مصر وحجاز  کتابت تار ک���ه  ی  اس���ت؛ بنابراین همان طور
ب���وده، فتوح و ِفَتن نیز جلوت���ر و نیرومندتر از شام، درعراق و توابع آن بوده 
کنان آن در این حوادث سهیم بوده اند.  ی از سا اس���ت؛ چنان که بسیار

با آمدن عباسیان نیز طبیعی بود که مورخان ش���ان از ع���راق باشن���د. 17 

  ح���ال باید دید در انعکاس ادبیات مکتوب مقاومت و فتوح صدر اول 
کنون چه میراث هایی در دسترس  و نیز برای پژوهش در این زمینه، هم ا
محقق���ان است؟ نویسن���ده در بررسی های خود به چن���د محور اساسی 

ذیل، دست یافته است:

کتاب های فقهی - حدیثی 
یخی م���واد فقه���ی و حقوقی  ی���ن خاستگ���اه تار  ب���ه نظ���ر می رس���د مهم تر
شیع���ه، دوران امام���ت ام���ام باقر و امام ص���ادق علیهم���ا السالم است. 
ای���ن مواد، نخس���ت به ص���ورت احادیث و روای���ات در »اص���ول« ودفاتر 
ثب���ت شده اند. تداوم ان���زوای سیاسی اهل بی���ت؟مهع؟ و پیروانشان و نیز 
دیدگ���اه شناخته شده آنان نسبت به نظام سیاس���ی موجود، همزمان با 
کم���ه از این مواضع و به حاشی���ه راندن رهبری  ناخشن���ودی دستگاه حا
که همان  علمی و سیاسی آن���ان، سبب شد مواد فقهی و حقوقی شیعه 
کنار نهاده ش���ود وگفتمان غالب فق���ه شیعی به سوی  احادی���ث باشد، 
گرایشی  گ���ردد. چنین  »فق���ه فردی« و نه سیاس���ی و اجتماعی، متمایل 
یعی  کمت���ری در نظام تشر سبب ش���د تا حوادث سیاسی وقت، بازتاب 
کمتری از روایات  کند؛ ازاین رو در منابع حدیث شیع���ه اثر  شیعه پی���دا 

فتوح و احکام آن به چشم می خورد یا اصاًل اثری از آنها نیست. 

یجًا به اهل سنت و  که تدر کثر مردم آن روزگار  اما مواد فقهی - حدیثی ا
جماعت شهرت یافت، در نقطه مقابل نظام حقوقی شیعی قرارگرفت و 
کم شناخته شد. طبیعی  عم���اًل فقه به عنوان آیین نامۀ نظام سیاسی حا
بوط  بود که دغدغه های جدی نظام سیاسی، از جمله فتوح و مسائل مر
ب���ه آن، در میان این مواد ظهور و بروز بیشتری یابد. بدیهی است هدف 
کتاب  اصل���ی محدثان از نق���ل محدود این نوع روای���ات در ابوابی چون 
کتاب الجهاد، العطایا  کتاب الخراج،  ی،  کت���اب السیر و المغاز یخ،  التار
بوط  یه، تبیین احکام فقهی موضوعات مر والمقاسمه وباب احکام الجز
ک���ه به طور مستند  ب���ه فتوح بوده اس���ت. اهمیت این منابع درآن است 
کتاب الخراج  بخشی از منابع اولیه روایات فتوح را به دست می دهند. 

16. مسع���ودی در سیاه���ه مورخ���ان، تنها ن���ام عیسی بن لهیع���ه را آورده است )م���روج الذهب؛ ج 1، 
ص21(. عیسی بن لهیعةب���ن عیسی بن لهیع���ه )ف 257ق( ن���واده برادر عب���د اهلل  بن لهیع است. 
کر،  عیس���ی بر خالف عبداهلل بن لهیع���ه، بسیارگمنام وکم حدیث است و جزمسع���ودی و ابن عسا
گویا در  ک���ر به دست می آی���د،  گزارش ابن عسا ک���ه از ظاهر چن���د  گون���ه  از وی ی���اد نکرده ان���د و آن 
ی���خ مدین���ۀ دمش���ق؛ ج58، ص96 و ج 68،  کتاب���ی داشت���ه اس���ت )تار ی���خ خلف���ای ام���وی  تار

صص130و138(.
یخ االسالمی؛ ص136. 17. ضحی االسالم؛ ج2، ص 345 و المدخل الی التار
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ابویوسف قاضی القضاة )د184ق(، نخستین کتاب موجود در موضوع 
گردان ابوحنیفه و در پاسخ  خراج و مالیات است که به دست یکی از شا
یخی و فقهی از سوی هارون الرشید )حک:170- ب���ه چندین پرسش تار
کوتاه  گزارش های  کتاب به سبب ارائه  ین شده است. این  193ق( تدو
کتاب های  و نسبتًا جامع از فتوح عراق و ایران و منابع آنها، خود یکی از 
ی است؛ افزون بر ای���ن در ضمن روایات فقه���ی نیز از منابع  فت���وح نگ���ار
گاهی های مفیدی از منابع  فت���وح استفاده شده است؛ لذا این کتاب آ
ی پیشی���ن، مانند ابن اسح���اق، زهری، مجالدب���ن سعیدبن  فتوح نگ���ار

عمیر، اسماعیل بن ابی خالد، وقیس بن ابی حازم به دست می دهد. 

کتاب پیشین،  کت���اب الخراج یحیی بن آدم )د203ق( با سبک و سیاق 
ام���ا از نظر فقه���ی پررنگ تر، نظیر همان  اطالعات را در خصوص برخی از 
منابع متقدم مانند شعبی، زهری، مجالدبن سعید، محمدبن اسحاق 
کتاب  گفت  و عبداهلل بن مب���ارک ب���ه ما می دهد؛ ب���ا وجود این می ت���وان 
کتاب جامع فقه  االم���وال ابوعبید قاسم  بن س���الم )د224ق(، نخستین 
کتاب درموضوع »فیئ« شمار  ی دولت اسالمی است. این  مال���ی و ادار
یژه فتوح عراق و فالت ای���ران را به اختصار و  ی���ادی از روایات فت���وح به و ز
ی از روایات  ب���ه تناسب موضوع  و ب���ه روش إسنادی آورده است. بسیار
کتاب االموال  فت���وح ابوعبید را ب���ه عالوه روایات فتوح دیگر می ت���وان در 
کرد؛ لذا این  گردان وی مشاهده  ُحَمید بن زنُجویه )د251ق( یکی از شا

کتاب استاد تلقی می شود.  کتاب مکمل 

کتاب َااُلّم )ج7، ص302- که در پای���ان  کت���اب السیر اوزاعی )د159ق( 
یس شافعی )د204ق( نقل و نقد شده است، مواد  389( محمدبن ادر
ک���ه از ابویوسف نقل می کند  یخی - به جز م���وارد اندکی  قاب���ل توجه تار
و آنه���ا را می ت���وان درکتاب الخراج وی دید - در خص���وص فتوح ندارد. 
ش���رح السی���ر الکبی���ر ابوبک���ر محمدبن ابی سه���ل سرخس���ی )د483ق( 
ح���اوی متن محمدب���ن حسن بن واقد شیبان���ی )د189ق( است و البته 
کتاب آمده، چیزی بر  کت���اب السیرالکبیر شیبانی به جز آنچ���ه در این  از 
جای نمانده است. در هر حال، این کتاب نیز مانند کتاب السیر اوزاعی 
که به  گاهی هایی  مواد قابل توجهی در اخبار فتوح ندارد، اما به سبب آ
ی واقدی ارائه  کتاب مغاز مناسب���ت نقل حادثه فتح عراق و قادسیه از 
کم  کتاب، دست  گ���زارش این  می  ده���د، حایز اهمیت است. براساس 
ی واقدی بوده است  کتاب المغاز روایات فتوح عراق و ای���ران ضمیمه 

که متأسفانه در چاپ های فعلی نیست. 18

درکتاب المصنف عبدالرزاق )د211ق( بخشی از روایات فتوح و منابع 
ی، َمْعَمر و سفیان ُعیینه  آنها، مانن���د َمعِقل بن یسارصحابی، سفیان ثور
ف  کتاب المصّنَ منعک���س شده است. در میان جوامع حدیث���ی، امتیاز 
ب���ن اب���ی شیب���ه )د234ق(، اختص���اص باب���ی با عن���وان »کتاب  ابوبکر

18. نک: شرح السیر الکبیر؛ ج 1، ص147.

کتاب از  گزارش  روای���ات فتوح ع���راق و ایران است. ای���ن  ی���خ« ب���ه  التار
جه���ت آنکه ما را با مشایخ صحابی و غیرصحابی روایات فتوح، مانند 
ابووائ���ل، انس بن مال���ک و معقل بن یس���ار از صحاب���ه و عفان بن مسل���م، 
فضل بن دکی���ن، ابواسام���ه، مجالدبن سعید، شعب���ی، حسین بن اسود، 
بن عی���اش و ابوداود طیالسی از تابعین واتباع آنان، آشنا می کند،  ابوبکر

حائز اهمیت است. 

کتاب شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید)د 656  در این میان، می توان از 
ق( از جه���ت دسترس���ی به برخی از منابع نای���اب از فتوح نگاران نام برد؛ 
ی و مقتل عثم���ان از شعبی یا  کتاب ه���ای الشور ب���رای مث���ال، روایت از 
عوانة بن حک���م19را تنه���ا در این کتاب می توان یاف���ت.20 ابوبکر بیهقی )د 
کت���اب السن���ن الکب���ری روایات���ی از یحیی ب���ن آدم و شافعی  458 ق( در 
درب���ارۀ فت���ح شوشتر و قادسی���ه نقل می کن���د. در مجم���ع الزواید هیثمی 
بیر،  ی از روای���ات فت���وح معقل بن یس���ار،  عروةبن ز )د807ق( نی���ز شم���ار
گزارش  زه���ری و محمدب���ن اسح���اق، البته با استن���اد به مناب���ع پیشین 

شده است. 

کتاب های مالحم و فتن
بوط به  کن���ار منابع فقه���ی حدیثی، نبای���د از احادیث وکتاب ه���ای مر در 
مالحم و ِفَتن غافل شد. اعتبار ذاتی این دست از روایات و اخبار هرچند 
از نظر برخی محدثان و نقادان حدیث، خالی از مناقشه نیست )ابن حجر، 
لسان المیزان، ج1، ص13(، اما برای آشنایی با فضای فرهنگی و سیاسی 
ک���م بر آن روزگ���اران سودمند است. در این می���ان می توان به نخستین  حا
که  کرد  کت���اب، یعنی المالحم والفت���ن نعیم بن حم���اد )د 288 ق( اشاره 
یخ، رویدادهای آخرالزمان  بوط به نشانه های پای���ان تار در آنه���ا روایات مر
گردآمده است؛ افزون بر این،  و پیش بین���ی فتوح شهرها پس از پیامبر؟ص؟ 
کتاب الصحیح  کسانی چون محمدبن اسماعیل بخاری)د 256 ق( در 
روایتی از طریق یعقوب بن ابراهیم بن سعد ازهری دربارۀ فتح بحرین آورده 
است. صحی���ح مسلم بن حجاج نیشاب���وری )د 261 ق( و سن���ن ِترِمِذی 
بوط به فتح عراق  )د279ق( در روایات خود نیز از انس پیش گویی های مر
کرده اند. در سنن اب���ی داوود سجستانی )د275ق( و  گزارش  و قزوی���ن را 
بوط به فتح بصره و اراضی ترک و  َنسائی)د303ق(، اخب���ار پیشگویانه مر
هند به نقل از ابوهریره صحابی و ابراهیم بن سعدزهری و سعیدبن مسیب 

وابن شهاب زهری دیده می شود. 

کتاب صحی���ح ابن حبان  بخ���ش مهم���ی از این روای���ات را می ت���وان در 
بستی نیز دی���د )ر.ک به: ابن حب���ان، 1414، »ج«، ج15، ص266-161(. 
که خود از منتقدان جدی حدیث  کتاب ابن حبان  نق���ل این روایات در 

ین  ب���ی، التدو ی���خ الث���رات العر کتاب ه���ا را از شعب���ی می دان���د )نک:سزگی���ن ، تار 19. سزگی���ن ای���ن 
کرده برخالف آن  که سزگین به آن استناد  یخی، ص  25(، اما ظاهر عبارت ابن ابی الحدید  التار

است. توضیح بیشتر را درفصل دوم، ذیل شعبی ببینید. 
20. شرح نهج البالغه ، ج9، ص49.
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به شمارمی رود وکتاب حدیثش عنوان »صحیح« یافته است، می تواند 
پاسخ دیدگاه بدبینان���ه و مبالغه آمیز یادشده دربارۀ روایات پیشگویانه 
کت���اب المالح���م و  نی���ز باش���د. سیدب���ن ط���اووس )د 664 ق( روای���ات 
کتاب نای���اب دیگ���ر در موضوع »فت���ن« را با عن���وان »المالحم  چندی���ن 
ک���ه آن نیز در مالحظه روایات پیشگویی  کرده است  ی  گردآور والفت���ن« 
کتابی با همین عنوان دارد.  فتوح مفید خواهد بود. ابن کثیردمشقی نیز 
ی���ادی از روایات پیش گویانۀ شهره���ا در مقدمۀ  اف���زون بر اینه���ا، بخش ز
یخ  ی���خ محلی، مانن���د ذکر اخب���ار اصفه���ان ابوُنعی���م، تار کتاب ه���ای تار

کر بازگو شده اند.  یخ مدینة دمشق ابن عسا بغدادخطیب و تار

یخی فتوح   کتاب ها ی تار
از می���ان بی���ش از 47 عنوان رسال���ه و کتاب فتوح و 
بوط ب���ه اخبار شهرها، اخبار فاتحان  کتاب های مر
که در مناب���ع تراجم و رجال  و والی���اِن روزگار فت���وح 
و فهرست ه���ا آم���ده، شمار بسی���ار اندک���ی بر جای 
که برخی از آنها نیز نامعتبرند. در این  مان���ده است 
ج���ا می توان از آثار چاپ ش���ده ای چون فتوح الشام 
محمدب���ن  ابواسماعی���ل  فتوح الش���ام  و  واق���دی 
کتاب برای  که هر دو  کرد  عبداهلل ازدی بصری یاد 

کلکته به چاپ رسیده اند.  نخستی���ن بار با اهتمام ولیم ناسیولی���س در 
کتاب فت���وح الشام  ک���ه جعلی بودن  یادی در دست���رس است  شواه���د ز
بوط است، اثبات  که به فتوح بخشی از ایران مر واقدی و ملحقات آن را 
ک���ه بی پایگ���ی آن را هم از  یادی است  کتاب قرای���ن ز می کن���د. در ای���ن 
جه���ت استناد به واقدی و هم به لحاظ محتوا نشان می دهد. در اینجا 

تنها به چند نمونه اشاره می شود: 

ی از  ک���ه بسی���ار 1. نویسن���ده در صفح���ه 5 از »مشایخ���ی« ن���ام می ب���رد 
ب���ن حسن بن سفیان نوفل���ی، ابوسعی���د مولی هشام،  آنه���ا مانن���د: ابوبکر
ن بن ع���وف به کلی  بی���ر و ماز مالک بن اب���ی الحس���ن، اسماعی���ل مول���ی ز
که  ی  ناشناخته ان���د وکسان���ی هستند مانن���د محمدبن عب���داهلل انصار

واقدی در هیچ منبعی به عنوان راوی او، شناخته شده نیست. 

2. نویسن���ده در صفح���ه93 اسامی یادش���ده در صفح���ه 5 را از اصحاب 
که از مشایخ موثق���ی مانند: ابن اسحاق، واقدی  سی���ره و مغازی می داند 
و سیف بن عم���ر روای���ت کرده اند. به دور باط���ل و تناقض شگرف عبارت 
توجه فرمایید که چگونه واقدی با واسطه مشایخ خودکه در صفحه 5  یاد 

شد، از خودش )!( و از سیف بن عمر - راوی موثق )!( - روایت می کند. 

نمون���ه،  ای���ن  از  عبارات���ی  ابن اسح���اق،  از  خ���ود  نق���ل  در  نویسن���ده   .3
کار برده اس���ت: »قال محمدب���ن اسحاق اموی، ق���ال حدثنا  ف���راوان ب���ه 
یونس بن عبداالعل���ی قرائ���ة علی���ه بالخض���راء بمدینة عسق���الن« دراین 
عب���ارت به لق���ب »اموی« )ج2، ص36( و به نح���وۀ روایت وی از یونس 

که وی در شه���ر عسقالن به شیوه قرائت از او روایت شنیده  کنید  توج���ه 
که نه ابن اسحاق، اموی است ون���ه او در عمرخود به  اس���ت! در صورت���ی 

عسقالن رفته است و نه یونس شیخ او شناخته شده است. 

یخ از جمله مسعودی،  4. نویسنده در جایی می نویس���د: »اصحاب توار
ابوجعف���ر طبرانی! و ابن اسحاق و ابن هش���ام و اصحاب سیر و اهل تفسیر 
گر با ط���ال نوشته شود  ک���ه ا کتاب شگفت -  که در ای���ن  کسان���ی  و هم���ۀ 
یخ و تفاسیر و فتوحات  کتاب ها و توار اندک است! چه اینکه در خودش 
گفته ان���د، می گوین���د:...«  )ج2،  بسی���اری ج���ای داده اس���ت - سخ���ن 
ص215(. مالحظه می کنید که واقدی )د 207ق( از مسعودی و جالب تر 
آنک���ه از ابوجعف���ر طبران���ی! )کلمه طبران���ی در جای 
کنی���ه ابوجعفر تکرارشده است و  دیگر نیز به عنوان 

منظور طبری است( و ابن هشام نقل می کند!

5. نویسن���ده در ج���ای دیگ���ر )ج2، ص218( ذی���ل 
عن���وان فت���ح بهنس���اء می نویس���د: »راویان���ی چ���ون 
ی���خ  واق���دی! ابوجعف���ر طبران���ی، ابن خلک���ان در تار
البدای���ه والنهای���ه! محمدب���ن اسح���اق و ابن هش���ام 
ک���ه احادیثش���ان را در یکدیگ���ر به هم  و هم���ۀ آن���ان 
که  کسانی  آمیختم، ب���ا سندهای صحیح خ���ود از 
کرده اند.« ای���ن عبارت نی���ز از شگفتی های  شاه���د فت���وح بوده اند، نق���ل 
»کت���اب طالیی!« فتوح الشام است که نویسندۀ فرضی آن، یعنی واقدی 
از مناب���ع ابن خلکان قرن هفتم هجری وکتاب البدایه والنهایه قرن هشتم 
نق���ل روایت می کن���د. این نمونه ه���ا به خوبی نشان می ده���د فتوح الشام 
و ملحقات���ش به دس���ت نویسنده یا نویسندگانی  نه چن���دان حرفه ای در 

سده های متأخر ساخته شده است. 

که سخن بروکلمان دربارۀ اینکه فتوح الشام  گردید  از قرای���ن فوق معلوم 
ی���ان جنگ های صلیبی برای تهییج و تقوی���ت روحیه مسلمانان  در جر
ب���ی، ج2، ص17(  ی���خ االدب العر نوشت���ه ش���ده اس���ت )بروکلم���ان، تار
کتاب در دوره ه���ای متأخرتر از  ک���ه  این  نی���ز ناتمام است. روشن است 
یرا  جنگ ه���ای صلیبی و در عصر فتوح  عثمان���ی ساخته شده است؛ ز
کتاب فتوح الش���ام، آن را اشتباهًا به  ک���ه سازندۀ  ی���خ البدایه والنهایه  تار
ابن خلکان )صاح���ب وفیات االعیان( نسبت داده؛ از ابن کثیر دمشقی 
متوفی 774 هجری است که در دورۀ اوج پیشروی های عثمانی تألیف 
که از چنین اثری نقل می کند، باید سال ها پس از آن  کتابی  شده است. 
اثر و در نتیجه، بیش از یکصد سال بعد از جنگهای صلیبی نوشته شده 
کتاب البدایه والنهایه را نیز از ابن خلکان )د681ق(  گر  گو اینکه ا باشد. 
کتاب فتوح الش���ام مدت ها پس از او نوشته می شد  بدانی���م، می بایست 
و ب���از ربطی به جنگ ه���ای صلیبی نداشت؛ بنابرای���ن، به یقین می توان 

گفت فتوح الشام موجود، از واقدی نیست.  

ُسنت راجی در میان خنستنی 
حمدثان آن بوده است که 
روایات و آثار »مکتوب« 

مشاخی شان را به شیوۀ »نقل 
 شفایه« با ذکر سلسله سند

 )إسناد( گزارش کنند.
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که واقدی، اخبار  کن���ار اینه���ا از قراین دیگری می توان به دس���ت آورد  در 
ی آورده است. پیش از این  کت���اب المغاز فت���وح را در بخش مفقودشدۀ 
گ���زارش سرخسی، بخشی از روای���ات فتوح عراق  که بر اساس  گذش���ت 
ک���ه متأسفانه در  ی واقدی بوده است  کتاب المغ���از و ای���ران، ضمیم���ه 

چاپ های فعلی نیست. 21

کتاب های رجال، تراجم و انساب
یخ  نگ���اری  کتاب ه���ای طبق���ات الرج���ال از نخستی���ن صورت ه���ای تار
یخ نگاری سی���ره و مغازی است که به منظور کمک به  اسالم���ی پس از تار
اتق���ان و شناخت صحیح أسناد و مشایخ حدی���ث، تدوین یافته است. 
کتاب طبق���ات ابن سعد )د230ق(  درمیان آث���ار موجود فضل سبقت با 
اس���ت. این کتاب در رب���ع اول سده سوم، اولین نمونۀ بزرگ از این دست 
که بر اساس روایات نخستی���ن کتاب های نایابی مانند  نگارش هاس���ت 

طبق���ات هیثم بن عدی، واق���دی و مدائنی و کتاب 
انس���اب هشام بن الکلب���ی)د204ق( تألی���ف یافته 
اس���ت؛ لذا جایگاهش در تحقی���ق پیش رو، به ویژه 

در شناخت نخستین فتوح نگاران پررنگ تر است. 

پس از آن در میان انواع کتاب ها و فرهنگ نامه های 
خطی���ب،  بغ���داد  ی���خ  تار نق���ش  رج���ال،  و  تراج���م 
کمال  االستیعاب ابن عبدالبر، االنساب سمعانی، ا
کر،  یخ مدینة دمشق ابن عسا کوال، تار الکمال ابن ما
االدب���اء،  معج���م  ابن خلک���ان،  االعی���ان  وفی���ات 
بغیةالطل���ب ابن عدیم و االصابة ف���ی تمییزالصحابه 
نخستی���ن  شناسای���ی  خص���وص  در  ابن حج���ر 
کتاب های  ی مانند  نسخه ه���ای منابع فتوح نگ���ار
ین،  سیف بن عم���ر و واقدی، ضبط صحی���ح عناو
ی از منابع نایاب،  زندگی نامه ها و شناسایی شمار

زشمند  کر و ابن حجر، اطالعات ار یژه در آثار ابن عسا برجسته است؛ به و
کتاب تعلیق التعلیق  و بی مانن���دی دربارۀ این خصوص دیده می  شود. 
ابن حج���ر از جه���ت آنک���ه  سلسلۀ اسن���اد متص���ل ابن حجر ب���ه برخی از 
گذشت���ه را ارائه می ده���د، بسیار  یخ���ی  که���ن حدیثی و تار کتاب ه���ای 
گرانبهاست.  مقدمه مبس���وط کتاب الوافی بالوفیات صفدی  کارگش���ا و 
ی از  ی اسالمی و معرفی بسیار یخ نگار کلیات و مبانی تار نی���ز در بررسی 

یژه فتوح، ستودنی است.  یخی به و منابع تار

کتاب های سیره  شناختی
یخ خلیفة ابن  بن خیاط )د240ق(  کتاب تار  در میان این دسته از منابع، 
ی  که به ط���ور فش���رده و ب���ه روش إسن���ادی، بسیار نخستی���ن اث���ر اس���ت 
یژه فت���وح دوران رس���ول اهلل ؟ص؟ و  ازح���وادث سیاس���ی - اجتماع���ی به و

21. ر.ک به: شرح السیر الکبیر؛ ج 1، ص 147.

خلف���ا و برخی حوادث تا س���ال 233هجری از جمله وفی���ات مشاهیر را 
ی از  یخ طبری در شناسایی بسیار کرده است؛ از این رو مانند تار گزارش 
یژه منابع منحصربه فردی چون ولیدبن هشام بن قحذم  مناب���ع فتوح به و
)د222ق( و ابوخال���د یوسف بن خالدبص���ری )د189ق( حائ���ز اهمیت 
کت���اب نی���ز عب���ارت »قال���وا«و ی���ا عبارت ه���ای جزمی و  اس���ت. در ای���ن 
یخی  ب���دون استن���اد نویسن���ده، ح���اوی مشه���ورات ی���ا اجماعی���ات تار
که ب���ا توجه به مناب���ع شناخته شدۀ خلیفه، می ت���وان قائلین این  اس���ت 
کتاب های  یخ���ی متأخر،  اق���وال را به خوبی شناخ���ت. از میان منابع تار
ی���خ االسالم ابوعب���داهلل محمد بن احمدذهب���ی )د748ق(، به سبب  تار

یژه ای دارد.  جامعیت و استناد به منابع متنوع و نایاب، جایگاه و

که از اخبار سی���ره پیامبر صل���ی اهلل علیه وآله تا  ی���خ االس���الم  کت���اب تار    
حوادث سال 700 هج���ری را به شیوۀ سال نگاشتی در خود جای داده، 
ی از منابع خ���ود، از جمله  در مقدم���ه اش از شم���ار
یخ  ی���خ ابن ابی خیثم���ه، تار طبق���ات ابن سع���د، تار
کتاب  ی���خ و طبق���ات خلیف���ه و  هیثم بن ع���دی، تار
فت���وح سیف بن عمر نام برده اس���ت. ذکر این منابع 
کت���اب،  و استناده���ای مک���رر ب���ه آنه���ا در الب���الی 
ی  یخ نگ���ار تار و  کتاب شناخت���ی  زش  ار دارای 
ی این  خوب���ی است؛ به عالوه، به سب���ب برخوردار
کت���اب از اطالعات رجال شناخت���ی و تراجم، منبع 
گاهی هایی از این دست می باشد.  مناسبی برای آ
ث���ر ابن َسیدالن���اس )د734ق( به  کت���اب عی���ون اال
کتاب شناخت���ی و سلسله اسناد  سب���ب اطالعات 
ی  یخ نگار ک���ه در روایت برخی از منابع تار متصلی 
فتوح، مانن���د ابن اسحاق و واق���دی ارائه می دهد، 

زشمند است.   ار

یخ های عمومی  تار
که در قیاس  یخ ه���ای عمومی، آن دسته از آثار وقایع نگاشتی هستند  تار
ی���خ دودمان���ی، محلی،  گونه ه���ای وقایع نگاشت���ی دیگ���ر، مانند توار ب���ا 
یخی بیشتر، از  مناب���ع تبارشناخت���ی و سیره شناختی مشتمل بر م���واد تار
قبی���ل اخبار پیامبران، پادشاهان، مع���ارف، اخبار ملت ها و دولت های 
کت���اب المعارف ابن قتیبه  اسالمی اس���ت. در میان این دسته از منابع، 
گرای���ش تراجم  ی عمومی با  یخ نگ���ار ی )د276ق( اولی���ن اث���ر تار دین���ور
ی فرهن���گ و ادب است و از این رو می ت���وان آن را در شمار  یخ نگ���ار و تار
کتاب ه���ای تراج���م و رجال ج���ای داد. ابن قتیبه به اقتض���ای طرح خود 
کوت���اه و فهرس���ت وار ح���وادث دوران خلفا، از  کت���اب به اخب���ار  در ای���ن 
گزارش ها ی فتوح  کرده است؛ از این رو در قیاس با  جمل���ه فتوح بسنده 
خلیفة بن خیاط در نیم قرن پیش از خود و نیز در مقایسه با روایات مورخ 

معاصرش طبری، ناچیز به نظر می رسد. 

تارخی های معویم، آن دسته از 
آثار وقایع ناگشیت هستند 
که در قیاس با گونه های 

وقایع ناگشیت دیگر، مانند 
توارخی دودماین، حملی، منابع 

تبارشناخیت و سریه شناخیت 
مشمتل بر مواد تاریخی بیشرت، 

از قبیل اخبار پیامربان، 
پادشاهان، معارف، اخبار 

 ملت ها و دولت های 
اسالیم است.
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ی )د282ق(   ���وال ابوحنیف���ه احمدب���ن داوود دین���ور کت���اب األخبار الّطِ
یخ  کت���اب در تار یخ عموم���ی پس از المع���ارف و نخستین  دومی���ن اثرتار
ی���ن و سرفصل هاى  مفص���ل اس���الم و ای���ران است. مؤل���ف تح���ت عناو
یخی ب���ه تبیین حوادث پرداخت���ه، بدون ذکر سلسل���ه اسناد در نقل  تار
ی���ده از اخبار  ح���وادث، سعی در ب���ه دست دادن متن���ی یکدست و برگز
گونۀ تقطیع شده پرهیز  ى از نقل حوادث به  کرده است. دین���ور یخی  تار
کرده، به پایان  یخی می پردازد، آن را دنبال  کرده، چون به موضوع���ی تار
می رسان���د؛ بدین ترتیب اثر او بر پایۀ شی���وه موضوعی نگارش یافته و در 
ى از منابع خویش یاد  یخ���ی است. دینور عی���ن حال بر توالی زمانی و تار
یان مانن���د هیثم بن عدى سخن  نک���رده و تنها در م���واردى از برخی از راو
وال با شرح زندگی فرزندان آدم ؟ع؟ آغاز می شود  گفت���ه است. االخبار الّطِ
و ب���ا م���رگ معتص���م )در227ق( پایان می یاب���د. در جای خود ب���ه نقد و 

کتاب خواهیم پرداخت.  بررسی این 

که بر اساس  ی���خ خود  ابن واض���ح یعقوبی )د بعد از292ق( درکتاب تار
کرده  ین  ی تدو گفتۀ خ���ودش متمایل به شیوۀ سال نگ���ار موض���وع و به 
است، هرچند پیش از ذکر حوادث دوران اسالمی، از منابع خود از جمله 
واق���دی، مدائنی، ابن اسح���اق، ابومنذر اب���ن الکلب���ی و ابومعشر نجیح 
یدادهای  گویا در نقل ح���وادث به دنبال رو مدن���ی نام می ب���رد، اما او نیز 
گزارش هایش به شیوۀ  م���ورد وفاق و یا ب���ه نظر وی، معتبر است و عم���وم 
ی وغیرِاسنادی است. هرچند، گاهی به اقوال دیگر بدون ذکر نام  ِانجاز
کتاب وی نیز در خصوص شناسایی و بررسی  اش���اره می کند. بنابراین، 
که حوادث فتوح را  اق���وال مشهور قاب���ل توجه است. او بر خالف خلیف���ه 
در مت���ن ح���وادث روزگار هر خلیفه نهاده، اخب���ار خارجی حکومت را در 
ی بسیار ناچیز است. به  یخ دینور حاشیه قرار داده، بلکه در قیاس با تار
این دلیل و به دلیل غیرِاسنادی بودن روایاتش از اولویت مطالعاتی این 

کتاب خارج است، اما جزئی ازمنابع نخستین به شمارمی رود. 

کارگیری  که در نوع خود به لحاظ جامعیت، به  ی���خ طبری )د310ق(  تار
شیوه إسن���ادی، حفظ ترتیب  حولی/سنواتی ح���وادث و انبوهی منابع 
که ب���ه ذکر أسناد دارد، در شناسایی  بی نظی���ر است، به سبب اهتمامی 
کتاب  کهن، مفید و در مورد منابعی چون  ی های  ی از فتوح نگار بسی���ار
الفت���وح الکبیر سیف بن عمر )د. بعداز170ق( حائز اهمیت بسیار است. 
ی از مناب���ع طبری با دیگر  کنیم، بسیار گ���ر از روایات سیف ص���رف نظر  ا
مورخ���ان پیش از خ���ود، مشترک اس���ت؛ بنابراین با بررس���ی آثارمورخان 
ی���ان فت���وح قبل از طب���ری و نیز با نق���ِد مستقل آث���ار سیف بن عمر به  و راو
ی  ی ازمنابع فتوح نگار عنوان یک���ی از فتوح نگاران سدۀ دوم، به بسی���ار
گانه منابع طبری  ی به بررس���ی جدا طب���ری دست خواهی���م یافت و نیاز
نیس���ت. هرچن���د وی در خص���وص اخبار فت���وح دهه ه���ای پایانی سده 
کنده و متنوع نقل می کند که خود  دوم و نیم���ۀ اول ق���رن سوم از منابع پرا
که وی در پایان دهۀ اول قرن چهارم  تحقی���ق مستقل می طلبد و از آنجا 

درگذشت���ه و به ای���ن سده تعل���ق دارد، بررسی این دست���ه از منابع فتوح 
وی، از قلمرو تحقیق خارج است و در مجال دیگری باید بررسی شود. 

   نکت���ۀ دیگ���ر آنک���ه طب���ری، مانن���د دیگ���ر مورخان پی���ش از خ���ود، به ذکر 
اق���وال م���ورد وفاق و مشهور اهتم���ام دارد و در ذیل واژه »قال���وا« یا در قالب 
عبارت های ِانجازی و غیرِاسنادی، این مواد را گزارش می کند. با توجه به 
که او در ضمن اقوال مشهور از فرد فرد  أسناد شناخته شده وی و یادکردی 
قائالن این اقوال دارد، می توان منابع این اقوال را شناسایی کرد و آنها را به 
یخ طبری  سیاهه روایات راویان افزود. بی تردید بیشترین تمرکز و توجه تار
مانن���د فتوح البلدان بالذری به شرق اسالم���ی است. این اثر، حوزه غرب 

گرفته است. 22 که پایتخت امویان بوده، نادیده  یه را  اسالم و حتی سور

ی  کتاب های مروج الذهب و التنبیه واالشراف مسعودی )د346ق( آثار
که به شیوه موضوعی وقایع نگاشت���ی و تا حدی با رعایت ترتیب  اس���ت 
حول���ی حوادث تنظیم ش���ده و به اقتض���ای عالقه مؤلف ب���ه مطالعات 
میدان���ی و فرهنگی، متمایل به منابع جغرافیای���ی و ادبی نگارش یافته 
کرده، در  که او در آغاز مروج الذهب ارائه  یخی  کتاب شناسی تار اس���ت. 
کتابی پیش از آن شناخته شده نیست. هرچند او در این فهرست  هیچ 
گزارش های او از فتوح  ی از کتاب های فتوح نام نبرده است، اما  از بسیار
که به عنوان برخی از منابع فت���وح، مانند فتوح االمصار  خلف���ا و اش���اره ای 
ی���ان و نویسندگان  ک���ه ب���ه برخ���ی از راو واق���دی دارد و نی���ز ارجاع های���ی  
اخبار فت���وح، مانند ابن اسح���اق، مدائنی، ابومخن���ف، هیثم بن عدی، 
اب���ن دأب،  اب���ی خیثم���ه،  اب���ن  هشام بن الکلب���ی، شرقی بن القطام���ی، 
عبداهلل بن عتبه، علقمة بن عبداهلل المزنی و سعیدبن مسیب، می دهد، 
ی به ذکر  سودمن���د اس���ت. به ظاه���ر، مسعودی نیز چ���ون طبری و ب���الذر
اق���وال مشهور و م���ورد وفاق اهتمام دارد. صاحبان ای���ن اقوال با توجه به 
گ���زارش حوادث، به آنها اش���اره شده تا  که در ضمن  عن���وان مناب���ع وی 

حدی شناختنی است. 

کتاب  ب���ن طاهرمقدسی )د. بعد از355ق( در  بن مطهر ادبیات ابونصر
کتفا ب���ه اقوال مشه���ور و عدم ذکر  ی���خ به لحاظ اختص���ار و ا الب���دء والتار
مناب���ع، شبی���ه ادبیات مورخ���ان معاص���رش ابن اعث���م و قدامةبن جعفر 
اس���ت؛ چنان ک���ه مانن���د آن���ان از روای���ات فت���وح واق���دی، ابن اسح���اق، 
یخ مقدس���ی در استفاده از  ابن کلب���ی، بهرۀ فراوان���ی برده است. امتیاز تار
کتاب شناسی  که هرچند به لحاظ  کتاب خداینامه است  اخب���ار فتوِح 

فتوح قابل توجه است، اما  ناشناخته است. 

کت���اب البدای���ه والنهای���ه ابوالف���داء  یخ���ی متأخ���ر،  در می���ان مناب���ع تار

گ���زارش طب���ری معلوم می شود عراق، معی���ار مورخان در تقسیم مملک���ت اسالمی به شرق و  22. از 
کله  کل���ه و المشرق  غ���رب ب���وده اس���ت. او درب���ارۀ حجاج می نویس���د: »کان االمی���ر علی الع���راق 
ی���خ االم���م والمل���وک، ج5، ص138(. این تعبیر باره���ا در دیگر  الحجاج بن یوس���ف« ) طب���ری، تار
یخ، ج2، ص137 و طب���ری، همان ، ج5، صص  روای���ات تکرارشده است )ر.ک ب���ه: یعقوبی، تار

یه تا اندلس  راشامل می  شود.  142، 216، 373 و 439(، بنابراین غرب عراق، سور
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گ���ردان نام���دار ذهب���ی، ب���ه سب���ب  اسماعیل بن کثی���ر )د 774ق( از شا
جامعی���ت و استناد به منابع متن���وع و نایاب جایگاه وی���ژه ای دارد. این 
بوط به آغ���از خلقت و پیامب���ران و پادشاهان و  کت���اب روای���ات و اخبار مر
ملت ه���ا را ت���ا ح���وادث س���ال 767 ق ب���ه روش سال نگاشت���ی در خ���ود 
یخی  ج���ای داده اس���ت. ای���ن کتاب به سب���ب دارابودن حجم م���واد تار
بیشت���ر و رعای���ت تسلس���ل و انسج���ام داخل���ی ح���وادث و استناده���ای 
ک���ه میان روایات  طوالن���ی و مستقیم اش ب���ه منابع و نیز مقایسۀ  انتقادی 
انج���ام می ده���د، ممتاز است؛ ب���رای مثال، در خص���وص روایات فتوح، 
ف���راوان از منابع���ی چ���ون ابن اسح���اق، سیف بن عمر، مدائن���ی، ولیدبن 
مسل���م، ابوحذیفه اسحاق بن بشر مروزی)در اخب���ار فتوح شام(، ابوعبید 
قاسم بن سالم، ابومخنف، هشام بن الکلب���ی، خلیفةبن خیاط، ابومعشر 
نجیح مدنی، یعقوب بن سفیان فسوی و عبداهلل بن لهیعه )در اخبار فتوح 
گاهی روایات موجود درکتاب الفتوح سیف بن عمر  ش���ام( نقل می کند و 
ک���رده است، مقایسه می کند. هرچند او نیز باوجود  را ب���ا آنچه طبری نقل 
ک���ه در مواردی چ���ون روایات غدی���ر دارد،  نقادی ه���ای رجال شناخت���ی 

یخی سیف بن عمر فراوان بهره برده است.  مانند طبری از مواد تار

یخ محلی  کتاب های تار
گزارش های  یخ دیگ���ر، انحصار  یخ محلی با توار کتاب ه���ای تار تفاوت 
یخ  یخ���ی آنها به شهر ی���ا ناحیه و سرزمین خاص اس���ت. برخی از توار تار
محلی را می توان به اعتبار درج مواد جغرافیایی، از این دست منابع نیز 
کتاب ها اطالعات  که از این  ب���ه شمار آورد. در این تحقیق عالوه بر این 
ی���ف ایراِن دوره فتوح و ضبط اسامی شهرها و  یژه دربارۀ تعر اقلیمی به و
گرفته شده است، در قلمروکتابشناسی ه���ای فتوح محلی و جز  نواح���ی 
یان نیز استفاده شده  آن، در شناخ���ت منابع مفقودشده و شناخ���ت راو
ی محلی به ربع اول  یخ نگ���ار اس���ت. به ظاهر، نخستین آثار مکتوب تار
کتاب  ق���رن دوم هجری می رس���د وگفته می ش���ود حسن بص���ری دارای 

یخ مکه بوده است. 23 تار

کتاب  که موج���ود است،  یخ ایران  ب���وط به تار یخ محلی مر از می���ان توار
ی���خ بخ���ارا ی���ا  اخب���ار بخ���ارا نوشت���ه ابوبکرمحمدب���ن جعف���ر نرشخ���ی  تار
ک���ه در قلم���رو سامانی���ان  کت���اب  ب���ی ای���ن  )د348ق( اس���ت. مت���ن عر
تهی���ه شده، ب���ه دلیل ترجمۀ ت���وأم با ح���ذف و اضاف���ات نصر بن محمد 
قب���اوی به س���ال 522 و تلخیص و اف���زودۀ محمد بن زفر به سال 548 ق 
و اضاف���ات بع���دی، به دست م���ا نرسیده و غالب روای���ات آن بی مأخذ 
ی از اخبار فتوح را از نسخه های نایاب  اس���ت؛ اما از آن جه���ت که شمار
کت���اب الدوله و کت���اب فتوح خراس���ان سلیمان بن صال���ح سلمویه لیثی 
ب���ن النج���ار الکوفی  ی���خ الکوف���ه محمدب���ن جعفر کت���اب تار )د210ق( و 
یخ قم  کتاب تار بی  کرده، حایز اهمیت است. نسخۀ عر )د402ق( نقل 
که به درخواس���ت صاحب بن عباد به  از حسن بن محمد بن حس���ن قمی 

یخ المدینه المنوره ابن شبه؛ ج1، ص11. کتاب تار 23. شلتوت؛ المقدمه؛ مندرج در 

ین شد، نایاب است؛ اما بخشی از ترجمه فارسی کتاب  سال 378 تدو
ک���ه شامل پنج ب���اب از بیس���ت باب متن اصل���ی آن می باش���د، حاوی 
یخی، جغرافیایی، اقتص���ادی، مردم شناختی و  زشمند تار اطالع���ات ار
زش کتاب شناختی این اثر از آن جهت است که باب  فرهنگی است. ار
کهن و  کتاب  گ���زارش اخبار فتوح اه���واز و شوش و شوشت���ر، از  پنج���م در 
بن المثنی )د207ق( نام می برد  نایاب فتوح اهل االس���الم ابوعبید معمر
کتاب ه���ای محمد ابن اسح���اق و عبدالملک بن مخبر بن قحذم  و نی���ز از 
کت���اب نایاب  روای���ت می کن���د. روای���ت فتح ق���م درب���اب اول را نی���ز به 
بن  کاتب بکر دیگر، یعنی کتاب َهَمذان ابوعل���ی عبدالرحمن  بن عیسی 

یز نسبت می  دهد.  عبدالعز

ی )د369ق( به  کت���اب طبقات المحدثین باصبهان ابوالشی���خ االنصار
ی���ح مؤلف، با ه���دف معرفی وذکر روایات صحاب���ه و تابعین مهاجر  تصر
به اصفه���ان و دیگر علمای مقیم این شهر تألی���ف شده است؛ با وجود 
گاهی های���ی در زمینۀ محاس���ن اصفهان و جغرافی���ای طبیعی و  ای���ن، آ
شهری آن به دست می دهد و جالب آنکه نویسنده، امام حسن بن علی 
که  علیه الس���الم را نخستی���ن صحاب���ی وارد به اصفهان معرف���ی می کند 
گذشته اس���ت.24 در هر  ب���ه منظور شرک���ت در فتح جرج���ان از این شه���ر 
گ���زارش اخبار فت���وح اصفهان با سلسله سن���د متصل، یک  ح���ال، او در 
مه از َمعِقل  

َ
بن ُرسته از حّمادبن َسل ی���ق عبدالرحمن بن عمر روایت از طر

ی  یق محمدب���ن عبداهلل انصار بن یس���ار صحابی، روای���ت دیگری از طر
ی���ق  از قاسم بن َع���وف از سائب بن اق���رع صحاب���ی و روای���ت س���وم را ازطر
ی، مجالد و  مجالدب���ن سعید از عامر شعبی نقل می کند. حماد، انصار

شعبی، از نخستین منابع اخبار و روایات فتوح به شمارمی روند. 

کت���اب ذکر اخبار اصفهان ابونعی���م احمدبن محمدبن عبداهلل اصبهانی 
کتاب طبقات است؛  )د430ق( در م���واد خود تا حدودی همانند مواد 
کتاب، ترتی���ب مواد بر اس���اس الفباس���ت و نسبت به  ج���ز آنکه در ای���ن 
یخی، منابع،  یژگی های اقلیم���ی، تار گاهی ه���ای بیشتری درب���ارۀ و آن آ
شناسه ه���ای فرهنگی، علمی، جغرافیای شه���ری و اقتصادی اصفهان 
یخی متنوع تری  کت���اب، به منابع تار ب���ه دست می دهد؛ از این رو دراین 
ک���ه از صحاب���ه می ت���وان ب���ه  ی���م  در خص���وص فت���ح اصفه���ان برمی خور
سائب بن اقرع، معقل بن یسار و ابوموسی اشعری اشاره کرد و از غیرصحابه 
ی، َعّفان بن مسلم، ابوعوانه، حّمادبن سلمه،  به محمدبن عبداهلل انصار
سلیمان یشکری، شعبی، سیف بن عمرتمیمی، حمیدبن عبدالرحمن، 

کرد.  مجالدبن سعید، هیثم بن عدی و علی بن محمدمدائنی اشاره 

یخ بغداد تألیف ابوبکر احمدبن علی بن ثابت خطیب بغدادی  کتاب تار

24 ر.ک به: ابوالشیخ؛ همان، ج1، ص193. حمزةبن یوسف سهمی، نام امام حسین علیه السالم 
یخ جرجان ،  ک���رده و حضور امام حس���ن را به قولی ضعی���ف نسبت می دهد )سهم���ی، تار را ذک���ر 
ک���ه ابونعیم از آمدن امام حسن؟ع؟ ب���ه اصفهان یاد می کند  ج1،ص46(. ای���ن در صورت���ی است 

)ابونعیم، ذکر اخبار اصبهان، ج1،ص44(. 
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)د463ق( فرهنگنامۀ بزرگ رجالی و تراجم محدثان و شخصیت های 
ین به بغداد آمده اند،  که تا اندکی پیش از زمان تدو علمی و ادبی است 
یخ محلی، اطالعاتی در خصوص  کتاب نیز مانند بیشت���ر منابع تار این 
یخ���ی بغداد، محاس���ن و فتوح آن ارائ���ه می کند. خطیب  جغرافی���ای تار
کمیت ساسانیان، تنها  گزارش فتوح دهکده »ب���گ داد«در عصر حا در 
ی���ک روای���ت آورده اس���ت و آن، روای���ت اسماعیل بن عط���ار از ابوحذیفه 
ی به شمار  اسحاق بن بشر از ابن اسحاق است که همه از منابع فتوح نگار
یخ بغداد عالوه بر  کتاب تار می رون���د )هم���و، 1997، »ت« ج1، ص18(. 
ترجم���ۀ5000 محدث و بیش از2800 تن از دانشوران و رجال دیگر، بالغ بر 
کالم،  کت���اب در زمینه های علوم قرآن، علوم حدیث، فقه،  448 عنوان 
که بیش  ی���خ و اخبار، سیره، تصوف، لغت وجغرافیا را نام برده است  تار
کت���اب الفهرست ابن ندیم دیده نمی شود. 25 از این رو  از نیم���ی از آنها در 
گاهی های رجال شناختی، تراجم و  ی از آ در ای���ن تحقیق می توان بسیار

یخ بغداد به دست آورد.  کتاب شناختی را از تار

ک���ر ابوالقاسم  ی���خ مدینة دمش���ق ابن عسا کتاب تار
ین  علی بن الحسن الشافعی )د571ق( از ُپرأعالم تر
کتاب عالوه  فرهنگ نامه های محلی اس���ت. این 
یخ دینی شام در  بوط به سابقه تار بر درج اخب���ار مر
عص���ر پیامبران، پیش گویی ه���ای پیامبر صلی اهلل 
علی���ه وآله در خصوص فتح ش���ام، غزوات و سیره 
آن حض���رت، فت���ح شام در عصر خلف���ا، محاسن و 

گاهی های خوب���ی درباره تراجم و  یخی دمش���ق، حاوی آ جغرافی���ای تار
ی است؛ برای مثال، عالوه بر ذکر روایات فتوح واقدی،  منابع فتوح نگار
کتاب معرفی شده، مورد  کتاب الصوائف26 او برای نخستین بار در این  
ی از اخب���ار فتوح خلیفة بن خیاط و  استن���اد قرارگرفته است؛27 نیز بسیار
ی و دیگر منابع فتوح در  یخ، روایات فتوح ب���الذر کت���اب تار نسخه های 
ین فی ذک���ر اهل العلم  کتاب التدو کت���اب بازگو و معرفی شده ان���د.  ای���ن 
یم بن محمدب���ن الرافع���ی )د623ق( ب���ه  ی���ن از ابوالقاس���م عبدالکر بقزو
ین اع���م از صحابه و تابعین و دیگران  ق���ول نویسنده دربارۀ اهل علم قزو

یخ بغداد خطیب؛ ج1، ص23-22. 25. ر.ک به: عطا؛ المقدمه، مندرج در تار
که به سبب سرما  26. »صوائف« جمع صائفه،  به معنی جنگ های دول اسالمی با رومیان است 
و یخبن���دان روم در فص���ل تابست���ان انجام می یافته اس���ت )جوهری، الصح���اح، ج4، ص138(. 
ب���ن خطاب، در س���ال22 هجری  براس���اس روای���ات موجود، ای���ن جنگ ها از زم���ان خالفت عمر
تاح���دود نیم���ۀ سده سوم در زم���ان منتصرعباسی به س���ال247 تداوم یاف���ت. »َمشتی« در نقطه 

مقابل صائفه به جنگ های زمستانی مسلمانان با روم اطالق می شده است. 
27. مسع���ودی با اشاره به تب���ادل اسرای روم و عراق در زمان خالف���ت واثق )حک:228-232( به 
کتاب های الصوائف ارجاع می دهد؛ اما از مؤلف آنها نام نمی برد )مسعودی، التنبیه واالشراف، 
ص111(. نگارن���ده در جستج���وی خود تنها به دوکت���اب با این عنوان دس���ت یافته است؛ یکی 
کاتب )155-233ق(.  کتاب الصوائف محمدبن عائذ قرشی دمشقی  کت���اب واقدی و دیگری 
ک���ه به جنگ های روم اختصاص دارد، نقل  کتاب الصوائف واقدی  کر درچند مورد از  اب���ن عسا
یخ مدینه دمشق، ج2، ص3، ج12، صص80 و 327،  ج32، ص114،   کر، تار می کن���د )ابن عسا
کتاب  ج34، ص334 و  ج56، ص327(. ِم���ّزی نیز در تهذیب الکمال )ج15، ص457( از این 

کرده است.  یاد 

یخ فتوح، فضایل، جغرافیای  ین شده است؛ اما چه���ار فصل به تار تدو
ین  یخ���ی و طبیعی شهر و اطراف آن پرداخته است. در اخبار فتوح قزو تار
کتاب ناشناخته و نایاب البلدان28 ابوسعیدحسین بن حسن سکری  به 
بن هیثم از  کت���اب بکر بص���ری )د275ق( استناد می کن���د؛ چنان که از 
یان نیز دربارۀ نخستین والیان  ی و یکی از اخبار مشایخ ناشناخته بالذر

و فاتحان شهر نقل روایت می کند. 

کتاب های جغرافیایی
که دربارۀ سطح زمین و ع���وارض طبیعی، آب و  جغرافی���ا دانش���ی است 
کندگی آنها  ک، فرآورده ها، انسان ه���ا و پرا ییدنی ها، جنس خ���ا ه���وا، رو
کشورهای اسالمی،  یخی  در سطح زمین سخن می گوید )جغرافیای تار
ص5(؛ بنابرای���ن منظور از مناب���ع جغرافیایی در ای���ن تحقیق، آن دسته 
ی ان���د و عمومًا حاوی  که فاق���د چنین انحصار کتاب های���ی هستن���د  از 
اطالعات���ی در زمین���ۀ آب و هوا، مختص���ات زمین شناخت���ی و طبیعی یا 
یژگی ه���ای منابع انسان���ی، فرهنگ���ی، اقتصادی  و
و مانن���د اینه���ا هستن���د؛ ب���ر ای���ن اس���اس می ت���وان 
البل���دان،  ]کت���اب  البل���دان  فت���وح  کت���اب  گف���ت 
ب���ن  احمدبن یحیی بن جابر احکامه���ا[  و  فتوح ه���ا 
ی )د279ق( در ن���وع خود از نخستین  داوود ب���الذر
کتاب ه���ای جغرافیای���ی موج���ود است و ب���ا وجود 
ی فتوح با  یخ نگ���ار کتاب ه���ای تار ین  ای���ن، از آخر
شی���وۀ »إسن���ادی« و خبری به شمار م���ی رود. شرح 
کتاب، ذیل فصل چه���ارم خواهد آمد؛  و تفصی���ل مقتضی دربارۀ ای���ن 
کت���اب وی در شناسایی و تهیۀ م���واد این تحقیق  ام���ا مهم، مرجعی���ت 
اس���ت؛ لذا در ای���ن تحقیق بخشی از نخستین مناب���ع فتوح و حتی نظم 
که  ی  مطال���ب آنه���ا با استن���اد به تک تک روای���ات و نیز روای���ات مشهور
ی���ان نام برده شده ان���د، شناسایی ومعرفی  ی از راو در ضم���ن آنها بسیار
یانی چون  کت���اب با راو شده ان���د؛ برای مث���ال، آشنایی ما به وسیله این 
بن ناقد، عباس بن ولیدبن  حسین بن اسودعجلی، ولیدبن صالح، عمرو
کلبی، عفان بن مسل���م، ابومسعود بن ف���رات وشیبان بن ابی شیبه  هش���ام 

منحصر به فرد است. 

در ای���ن میان، کتاب مختصر البلدان پدر جغرافیای اسالمی، ابن واضح 
کت���اب عالوه  یعقوب���ی )د284ق( در ن���وع خ���ود بااهمی���ت است.  این 
یژه درب���ارۀ فتوح ش���رق اسالمی ارائه  ک���ه به و گزارش های مختصری  ب���ر 
می دهد، از جهت توپوگرافی و ارائه اطالعات جغرافیای بشری و آمایش 
جمعیت���ی اقوام عرب و عجم در شهره���ای ایران بی نظیر است؛ افزون بر 
کتاب می ت���وان اطالعات جامع و منظم���ی دربارۀ سلسله  ای���ن، در این 

کتاب های او  که ابن ندیم  در فهرست  کتاب المناهل والقری است  کتاب همان   28. به ظاهر، این 
ن���ام می ب���رد. ابن ندیم او را عارف به ایام و لغت و شعر می داند واز خط او بسیار نقل می کند )ر.ک 

به: ابن ندیم، الفهرست، صص 86، 119 و120(.

تفاوت کتاب های تارخی حملی 
با توارخی دیگر، احنصار 

گزارش های تاریخی آنها به هشر 
 یا ناحیه و سرزمنی

 خاص است.
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فاتح���ان و والیان حدود 250 سال دوره اسالمی در سجستان و خراسان 
کتاب های مشابه بی سابقه به نظر می رسد. که در  بزرگ به دست آورد 

کت���اب الخراج وصنع���ة الکتابه ابوالف���رج قدامة بن جعفر )بعداز320ق(     
یف ایران و برخی از سرزمین ه���ای وابسته به آن و نیزدربارۀ  در زمین���ۀ تعر
ی���خ اسالم و مباحث اجتماعی، سیاس���ی و جغرافیای جهان اسالم و  تار
کتابی است  شهره���ای فتح شده، از جمل���ه »ایران شهر« یا بالد ف���ارس، 
زشمن���د. قدام���ه مانن���د  ستودن���ی، خوش خ���وان و ح���اوی اطالعات���ی ار
گ���زارش اخب���ار فت���وح، توج���ه به اق���وال مشهور و  ی از مورخ���ان در  بسی���ار
ی و طب���ری، ذیل اقوال  اتف���اق آراء دارد و مانن���د خلیفة بن خیاط، بالذر
مشه���ور، به منابعی چون واقدی، مدائن���ی، ابن الکلبی، هیثم بن عدی، 

ابوعبیدقاسم بن سالم و یحیی بن آدم اشاره می کند. 

ابراهیم بن محم���د  ابواسح���اق  والممال���ک  المسال���ک  کتاب ه���ای  از 
کتاب البلدان ابن الفقیه )د365ق(، صورة االرض  اصطخری )د340ق( 
ابوالقاسم بن حوقل )د367ق( احسن التقاسیم ابوعبداهلل محمدبن احمد 
مقدس���ی )د390ق(، المسال���ک والممال���ک ابوُعَبید بک���ری )د487ق( 
فارسنام���ه ابن بلخ���ی )د پ���س از510ق(، در تعریف برخ���ی از اصطالحات 
کت���اب ابن الفقی���ه هَمدانی به سبب  جغرافیای���ی استف���اده شده است. 
گاهی های منظم از رویدادهای سیاسی و اجتماعی به ویژه فتوح،  ارائ���ه آ
از دیگرمناب���ع جغرافیای���ی ممت���از اس���ت؛ اما جنب���ۀ اسط���وره ای برخی از 
حکای���ات وی و نیز وجود تشویش در نظام ارجاعات این کتاب، از اعتبار 

کرده است.  آن کاسته،کاِر شناسایی منابع آن را دشوار 

معجم البلدان شهاب الدین عبداهلل حموی معروف به یاقوت )د626ق( 
ی���ن و بزرگ ترین فرهنگنامه توصیف���ی و جغرافیایی - لغوی در پایان  آخر
عصر مغول است. نویسنده در ذیل 1091 عنوان، گنجینه ای از اطالعات 
یخی، فرهنگی، کتاب شناختی، تراجم و رجال و به ویژه،  جغرافیایی، تار
نحوۀ تلفظ نام های جغرافیایی را دراختیار می نهد. یاقوت حموی عالوه 
بر منابع جغرافیایی، بسی���اری از منابع مکتوب، از جمله فتوح نگاری ها 
را در اختی���ار داشته اس���ت؛ از این رو شماری از منابع کهن فتوح اسالمی 
چ���ون ابوحذیف���ه اسحاق بن بش���ر، ابن الکلب���ی، واق���دی، ابن اسح���اق، 
کرد و از همۀ اینها  مدائنی و شعبی را می توان در این مجموعه شناسایی 
یابی اتقان و ضب���ط فتوح نگاری های موجود  ز مهم ت���ر آنکه می توان ب���ه ار

مانند روایات فتوح البلدان نیز پرداخت. 

کتاب شناسی ها
شواه���د نشان می دهن���د در نیمۀ سده دوم هج���ری همزمان با پیدایش 
یخ علوم  ب���وط به تار گام ها در مطالعات مر اولی���ن آثار م���دون، نخستین 
وکتابشناس���ی برداشت���ه ش���ده است؛ ام���ا در می���ان آث���ار به جای مانده، 
کت���اب الفهرس���ت محمد بن اسحاق الندی���م است.29  فض���ل سبقت با 

یخی؛ ص 292-289. ین التار بی؛ التدو یخ التراث العر 29. ر.ک به:سزگین؛ تار

زشمند در طبقه بندی علوم و دانشوران  کتاب عالوه بر درج مواد ار ای���ن 
قل���م،  خ���ط،  کتاب���ت،  زمین���ۀ  در  خوب���ی  گاهی  ه���ای  آ صاحب قل���م، 
ی���خ ملل و نح���ل به دست  کتاب ه���ای ترجمه ش���ده و تار کتابخانه ه���ا، 
می ده���د. استنادهای مک���رر مورخان و محدثان  شیع���ه و سنی به مواد 
کتاب، تردیدی در اصالت آن برج���ای نمی گذارد. 30درعین حال،  ای���ن 
گزارش ه���ای ابن ندی���م خال���ی از نقد نیس���ت. این نکت���ه را در  جزئی���ات 
کتاب از  کرده ای���م؛ در هر حال، این  گوشزد  م���واردی چند از این تحقیق 
یرا بخش بزرگی  مناب���ع مهم کتاب شناسی فتوح در این تحقیق است؛ ز
ی ه���ای اسالم���ی را تنه���ا در این کتاب  از فهرس���ت نخستی���ن فتوح نگار
ک���رد. نجاش���ی در فرهنگنام���ه رجال )فه���رس اسماء  می ت���وان جستجو 
ی از ای���ن منابع ذکرکرده  مصنف���ی الشیعه( ه���م إسناد خود را ب���ه بسیار
یخی و  گاهی ه���ای خوب���ی از منزل���ت رجالی مصنف���ان و آث���ار تار و ه���م آ
کتاب و فرهنگنامه الفهرست شیخ  ی آنها ارائ���ه می کند. این  فتوح نگار
ین ش���ده، از منابع  ک���ه پ���س از آن و در تکمی���ل و تنقی���ح آن تدو طوس���ی 
مه���م نخستی���ن منابع مکت���وب شیعی مانن���د فتوح ابومخن���ف و هشام 

یخی و رجالی در این تحقیق است.  برخی مواد تار ابن الکلبی و

کتابشناس���ی، مقدمۀ مبسوط حاجی خلیفه  در می���ان فرهنگ نامه های 
ین  کتاب کشف الظنون دربارۀ علوم، طبقه بندی و فرایند تدو چلبی در 
کتابشناختی آن در تکمیل فهرست منابع  گاهی های  آن در اسالم و نیز آ
کتابشناختی این  ای���ن تحقیق مفید ب���وده است. از می���ان دیگر مناب���ع 
کتفاءالقن���وع از فاندیک ادوارد، معجم  کتاب های ا تحقی���ق، می توان به 
بیه از الی���ان سرکیس، ایضاح المکن���ون )تنظیم یافته بر  المطبوع���ات العر
کت���اب( و هدیة العارفی���ن )ترتیب یافته ب���ر اساس ترتیب  اس���اس ترتیب 
یعة الی تصانیف الشیعه از شیخ  مؤلفان( از اسماعیل پاشا، وکتاب الذر
ین، از مطالعات انتقادی  کرد. در میان ای���ن عناو آقاب���زرگ تهرانی اشاره 
یعه  کتف���اء القنوع، معج���م المطبوع���ات و الذر کتاب های ا نویسندگ���ان 
ک���ه در خصوص نسخه های  گاهی هایی  نسب���ت به برخی مناب���ع و نیز آ

موجود و به چاپ رسیده به دست می دهند، نمی توان چشم پوشید.

ی  یخ نگار یخ تار کتاب های تار
از  می ت���وان  را  )د764ق(  َصَف���دی  بالوفی���ات  الواف���ی  کت���اب  مقدم���ه 
ی اسالمی به شمار  یخ نگار نخستین  پژوهش ها در شناخت منابع و تار
کلی دربارۀ مفاهیم و مبانی  آورد. او در این مقدمه، عالوه بر بررسی های 

کت���اب شناسان ومورخان بزرگ���ی جون نجاش���ی )د450ق(، شیخ طوسی  30. استناده���ای مک���رر 
)د460ق(، اب���ن الباج���ی )د474ق(،یاق���وت حم���وی)د626(،  جم���ال الدین قفط���ی)د624(  
ابن نّج���ار بغدادی )د643ق(، َذهبی )د748ق( و ابن حج���ر َعْسَقالنی )د852ق( به الفهرست 
کاماًل اثبات می کند  ابن ندیم، اعتبار جهانی الفهرست و بی پایه بودن برخی تردیدها در این باره را 
)ر.ک ب���ه: نجاش���ی، الرج���ال، ص115.  طوس���ی، الفهرس���ت، ص���ص 125، 128، 162 و 277. ابن 
یخ بغداد، ج2، ص17و ج4، صص91،  یح، ج1،ص229. ابن نجار، ذیل تار باج���ی، التعدیل والتجر
93، 162 و 204. قفطی، إنباه النحاة، ج1،ص 43،414؛ج3،ص 330؛ حموی، معجم االدباء ،ج 
1،ص 63،160؛ ذهبی، سیراعالم النبالء، ج7، ص201 و ج10، ص200. ابن حجر، االصابة فی تمییز 

الصحابه، ج3، ص330(. 
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یخی به دست  کتاب های تار ی اسالمی، فهرستی از  یخ نگار یخ و تار تار
ی، حتی  داده اس���ت. در این فهرست هر چن���د از هیچ عنوان فتوح نگار
که قاعدتًا حاوی  ی نام نب���رده، اما به منابعی  کت���اب فتوح البلدان بالذر
یخ  ی���خ خراسان احمد بن سیار و تار اخب���ار فتوح اند، مانند کتاب های تار
ین فی  اصفه���ان حمزة بن علی، ذک���ر اخبار اصفهان ابونعیم، کت���اب التدو
یخ العجم و بنی امیه هیثم بن عدی، اخبارااُلمویین  ین رافعی، تار اخبار قزو

کرده است.  علی بن مجاهد اشاره 

ی اسالمی،  یخ نگ���ار ب���ا وج���ود این، در می���ان پژوهش ه���ای مستق���ل تار
کت���اب اإلعالن بالتوبیخ سخ���اوی )831 - 902 ق( از نخستین تألیفات 
ی اسالمی  یخ نگار کامل منابع تار است. سخاوی درجستج���وی نسبتًا 
کتاب او  کرده اس���ت؛ باوجود این،  ی بی بدیل  کار و تقسیم بن���دی آنها 
کتاب  کتابشناختی است؛ چنان ک���ه در این  غالب���ًا فاق���د وصف و نق���د 
کمی  ی فتوح نش���ده و به لحاظ  یخ نگار توجه���ی مستقل و جامع ب���ه تار
کمت���ر از الفهرست ابن ندیم به این نوع منابع پرداخته شده است.  حتی 
یخ مصر  یخ المدن وتصانیف البل���دان« از کتاب تار او ذی���ل عن���وان »تار
کتاب ه���ای فت���وح الشام وال���روم و الع���راق والمغرب از  ابن عبدالحک���م و 
کتاب فتوح  ابوحذیفه اسحاق بن بشرقرشی نام می برد. در جای دیگر، از 
ک���ه به مختصات سرزمین ها  ی به عنوان یکی از منابعی  البل���دان بالذر
گزارش خود از  و اوض���اع جغرافیایی پرداخته ی���اد می کند؛ چنان ک���ه در 

کتاب فتوح سیف بن عمر نیز نام می برد.  یخ االسالم ذهبی از  منابع تار

یخ ادبیات و فرهنگ اسالم و ایران   کتاب های تار
ک���ه در برخی  کتاب ه���ای سودمندی نگاشت���ه شده است  گذشت���ه،  در 
یخی«  گ���ون تار گونا کتابشناسی ه���ای کهن ت���ر، ذیل عن���وان »کتاب های 
طبقه بن���دی شده اند؛ اما همی���ن منابع در طبقه بندی ه���ای نوینی چون 
یخ فرهنگ و أدب«  طبقه بن���دی بروکلمان و فؤاد سزگین ذی���ل عنوان »تار
کتاب ااَلغانی  گرفته اند. براین اساس،  یخ تمدن و فرهنگ« ج���ای  یا »تار
کتاب ها دربارۀ  ابوالف���رج اصفهانی )د356ق( از نخستی���ن و جامع ترین 
که اسل���وب إسن���ادی آن در این  ی���خ فرهن���گ و تمدن اسالم���ی است  تار
گاهی های  تحقی���ق جال���ب توجه اس���ت؛ به ع���الوه، نگارن���ده برخ���ی از آ
کتابشناختی و تراجم را از این کتاب گرفته است. فرهنگنامه معجم االدباء 
یاقوت حموی همسنگ کتاب معجم البلدان او در مطالعات و تحقیقات 
پی���ش روست. از ای���ن اثر در تکمیل کتابشناسی الفهرس���ت ابن ندیم و در 
بوط س���ود جسته ایم. کتاب صبح األعش���ی فی صناعة  تراج���م و رج���ال مر
یخ فرهن���گ اسالمی است  الکتاب���ة واالنشاء قلقشن���دی از دیگر منابع تار
ک���ه در مبحث پیوستگی مناب���ع مکتوب و روای���ات شفاهی به خصوص 
دربارۀ نقش صنعت کاغذ در رونق کتابت، از آن بهره گرفته ایم. دو کتاب 
الخراج ابوالفرج قدامة بن جعفر وکتاب المسالک والممالک ُعَبید بکری، 
که به ویژه در خصوص اصطالحات  حاوی اطالعات ادبی فراوانی است 

یخ و احکام فتوح می توان از آنها بهرمند شد.  بوط به تار مر

پژوهش های نوین
ین در اسالم«  یخ »تدو یخ ادبی ایران مبحثی را به تار ادوارد ب���راون در تار
کتاب نیز ه���ر چند با نمونه ه���ای پیشین  اختص���اص داده اس���ت. این 
ن نیست، اما در هر حال، می تواند نمون���ه ای از برداشت متعارف  هم���وز
شرق شناس���ان اواخر س���دۀ نوزدهم می���الدی دربارۀ خ���ود باشد. احمد 
امین مص���ری نیز دست کم در می���ان عرب نویسان پ���س ازحسین نصار، 
یژه  ب���ی، به و از نخستین هاس���ت و ت���ا ح���دی حلق���ۀ راب���ط مطالعات غر
ی های جدید ع���رب است؛ برای  یخ نگار مطالع���ات آلمانی زبان ب���ا تار
یتز دربارۀ نخستین  ی االولی هوروو کتاب المغاز مثال او بخش مهمی از 
کت���اب ضحی االس���الم به تمام���ی آورده  ی ه���ا را در جل���د دوم  یخ نگار تار
کتاب های او با عن���وان فجر االسالم )بامداد  گفت  اس���ت؛ بنابراین باید 
اس���الم( ضحی االس���الم )پرتو اسالم( ظه���ر االسالم )نیم���روز اسالم( و یوم 
یخ  بوط به مطالعاتی دربارۀ تار االسالم )روزگار اسالم( از نخستین آثار مر

سیاسی و فرهنگ و تمدن اسالمی است. 

ی   مطالع���ات تحقیق���ی کسان���ی چون مارس���دن جونز در مقدم���ه المغاز
ک���رم ضیاءالعمری  واق���دی، حسی���ن نص���ار در مقدمه فت���وح البل���دان، ا
ی���خ وطبق���ات خلیفةبن خی���اط اطالع���ات  و سهی���ل زک���ار در مقدم���ه تار
کتابشناختی مفیدی در حوزه فتوح و تراجم و رجال به دست می دهند. 
سیدحسی���ن مدرس���ی طباطبای���ی در جستج���و، شناسای���ی و بررس���ی 
نخستین منابع مکتوب شیعه در سه قرن اول هجری به توفیقات خوبی 
کتاب وی با عنوان میراث مکتوب شیعه از جهت  دست یافت���ه  است. 
مبن���ا و محتوا با تحقیق پیشرو مشابه است؛ لذا الگوی خوبی برای این 
گاهی های  دست مطالعات خواهد بود؛ افزون بر این، می توان برخی از آ
یژه درب���ارۀ مورخان نخستین شیع���ی را از آن  کتابشناخت���ی و تراج���م به و
رتشتیان با مسلمانان  کتاب ستیز و سازش ز گرفت. چوکسی جمشید در 
بوط به پیش گویی های فتوح در فتوح  امم قبل  غال���ب، نقش روایات مر
و مسلمانان را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق بر اساس این 
که���ن مالحم و فتن نی���ز در شمار  کتاب های  پژوه���ش، ب���رای اولین ب���ار، 

منابع فتوح قرارگرفته اند. 
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