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چکیده
أنساب األشراف بالذری از برجستهترین آثار تاریتی سده سبوم ،ببا وجبود روایبتهبای
پرشمار و مهمی که درباره وقایع صدر اسالم دارد ،به طور شایسته مورد توجبه محققبان
قرار نگرفته است .برخالف رویکرد دینی بیشتر مورخان سدههای نتسبتین ببه تباریخ،
بالذری پایبندی چندانی به تمام محورهای اندیشه اهلسنت ندارد .ببر ایبن اسبا  ،در
پووهش حاضر تالش شده تا با بررسی روایتهای أنساب االشراف و مقایسه آن ببا آثبار
مورخان همع ر ،جریانهای فکری مؤثر ببر تباریخنگبری ببالذری مبورد شناسبایی و
ارزیابی قرار گیرد .یافتههای این پووهش نشان میدهد که بالذری با وجود پایبندی ببه
برخی عقاید اهلسنت همنون مشروعیت خلیفه ،نظریه «عدالت صحابه» را قبول ندارد
و به تف یل از وقایع اختالفبرانگیزی چون سقیفه ،قتل ع مان ،جنبگ جمبل و نظبایر
اینها بحث میکند .به عالوه ،او در تنظیم مطال کتابش متأثر از نس نگباران پبیش از
خود است و شاعر بودنش نیز سب توجه ویوه او به مسائل ادبی همنون شعر و داستان
شدهاست؛ به طوری که میتوان أنساب األشراف را از منابع مهم ادبیبات عبرب دانسبت.
ف لبندی برخی مطال أنساب األشراف به تأسی از اخباریان صورت گرفتهاست؛ هرچند
بالذری برخالف ایشان ،به جای ق ص ببه اخببار اجمباعی اصبالت دادهاسبت .ارتبباط
بالذری با دربار عباسی به عنوان «ندیم» و «کاتب » نیبز در ارائبه ت بویری م ببت از
بنیعبا و گزینش برخی روایتها نمایان است.
واژههای کلیدی :أنساب األشراف ،بالذری ،تاریخنگاری اسالمی ،تاریخنگری اسالمی.

مقدمه

قرن سوم در تاریخنگاری دوره اسالمی ،عصر گردآوری میراث بیزرب رواییتهیای
تاریخی و تعامل شیوهها و دیدگاه های تاریخی در سایه سفرهای علمی است .این دوره
را می توان عصر نقد راویان حدیث و آثارشان دانست که طی آن ،شیوه إسنادی محدثان
بر بسیاری از عرلههای علمی از جمله تاریخنگیاری سیایه افکنید و مورخیانی چیون
ابن سعد ،بالذری و طبری بدان همت گماشتند .در این قرن رسالهها و تکنگیاریهیای
گذشته در قالب کتابهای بزرب بازنویسی و تدوین شد و آثار جامعی پدید آمد که در
آن همه عنالر تاریخی ،جغرافیایی ،تبارشناختی و ادبی به هم پیوسیت .در ایین مییان،

أنسا

األشراف بالذری به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی قیرن سیوم ،دربردارنیده

روایتهایی ارزشمند پیرامون وقایع لدر اسالم است ،اما در پژوه های جدید عمدتا
کمتر مورد توجه بوده است .نگاه دینی به تاریخ که در آثار بیشیتر مورخیان سیدههیای

نخستین چون ابنسعد ،خلیفه بنخیاط ،یعقیوبی و طبیری دییده مییشیود ،در أنسرا
األشراف نمود متفاوتی دارد .بالذری با عبور از برخی مبانی فکری اهلسنت بیه عنیوان
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

جریان غالب تاریخنگاری اسالمی ،دید جامعتری از وقایع تاریخی لیدر اسیالم ارائیه
میدهد .در پژوه

حاضر تالش شده تا بیا بررسیی رواییتهیای أنسرا

مقایسه آن با آثاری چون سبقات ابنسعد ،تاریخ لیفه ب

االشرراف و

یاط ،تاریخ یعقروبی و تراریخ

سبری اللیترین جریانهای فکری مؤثر بر تاریخنگری بالذری مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیشینه تحقیق

بخ

عمدهای از تحقیقات لورتگرفته درباره بالذری ،متوجه کتاب فتروح البلردان
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در گونه انساب نگاری از این کتاب بحث شده و اهمیت

به لحیاظ اطالعیات تیاریخی

اوست و أنسا األشراف به ندرت در کانون توجیه محققیان قیرار گرفتیهاسیت .عمیده
پژوهشگران حوزه تاریخنگاری اسالمی در نهایت اختصیار بیه بیالذری پرداختیهانید و
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] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.27.5.9

عمدتا به ذکر نکاتی درباره شرححال و مشایخ او بسنده کردهاند 1.شاید برجستهترین اثر

درباره أنسا األشراف ،کتاب موارد البالذری ع الدوله االمویه م

ال أنسا االشرراف

تألیف محمدجاسم المشهدانی باشد که با وجود بحث درباره شیوه تاریخنگاری بالذری،
عوامل مؤثر بر افق فکری او تقریبا از دید نویسنده مغفول مانده است .خلیل عثامنیه در
مقالهای به طور موردی دو تن از مشایخ بالذری ،هیثم بنعدی و علی بنمحمد مدائنی،
را در أنسرا األشرراف میورد بحیث قیرار دادهاسیت ( .)Athamina, 237-262شیلومون
گویتین 1نیز در مقدمه خود بر یکی از جلدهای کتاب أنسا األشراف بیه طیرح برخیی
مباحث درباره شیوه تاریخنگاری بالذری پرداخته اسیت

(9-25

 )Goitein,امیا همچیون

مشهدانی مبانی فکری بالذری را از نظر نگذرانده اسیت .بیر ایین اسیا  ،وجیه تمیایز
پژوه

حاضر را میتوان در واکاوی مهمترین عوامل مؤثر بر افق تیاریخی بیالذری و

درک او از گذشته تاریخی در أنسا األشراف دانست.

أحمد بنیحیی بنجابر بالذری (متوفی  )279از مورخان برجسته قرن سوم است کیه
نق

مهمی در باقی ماندن روایتهای مربوط به راویان و تکنگیاریهیای قیرن دوم و

«بغدادی» که در منابع به وی دادهاند (ابننیدیم18۶ ،؛ ذهبیی ،تراریخ االسرالم)289/20 ،
می توان گفت که احتماال محل تولد او بغداد است .تقریبا تمام کسیانی کیه شیرححیال
بالذری را در آثار خود آوردهاند ،به سیتای

او پرداختیه و بیا القیابی چیون «عالمیه»،

«ادیب»« ،شاعری نیکو»« ،کاتبی بلیغ» و «شخصیتی متقن» وثاقیت و اعتبیار علمیی او را
یادآور شدهاند (حموی534/2 ،؛ ذهبیی ،تراریخ االسرالم289/20 ،؛ لیفدی .)240/8 ،در
میان متکلمان شیعی نیز سید مرتحی (متوفی  ،)43۶بالذری را شخصییتی ثقیه و دارای
آرا نزدیک به اعتقادات شیعه دانسته است (علمالهدی.)147/4 ،
درباره ایرانی یا عیرب بیودن بیالذری اخیتال

جریانهای فکری مؤثر بر تاریخنگری بالذری ....

سوم دارد .با این حال ،اطالع چندانی از حیات او در دست نیست .با توجه بیه نسیبت
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بالذری و أنساب األشراف

نظیر وجیود دارد .عیدهای او را بیه

اثری بیه نیام الررد علری الشرعوبیه ،عیرب دانسیتهانید (مشیهدانی45/1 ،؛ عبیدالغنی3 ،؛
1. S. D. Goitein.
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دلیل نبودن نام غیر عربی در بین اسامی اجدادش ،آشنایی با علم انسیاب و نییز داشیتن

”s.v “Baladuri

 .)Bosworth,با این حال به نظر میرسد عالوه بر نادرستی انتسیاب اثیر

مذکور به بالذری (نک .تقوی ، )38-37 ،دالیل مبتنی بر ایرانی بیودن بیالذری وجاهیت
بیشتری داشته باشد؛ اول اینکه او برآمده از خاندانی بود که عهدهدار امور دیوانی بودنید
(ذهبی ،تاریخ االسالم )289/20 ،و این منصب در عصر عباسیی بیی

از همیه در مییان

ایرانیان رواج داشت .دوم آنکه بالذری با وجود تبحرش در علم انساب ،احتماال به دلیل
نیای ایرانیاش اشاره کاملی به نسب خیود نیدارد؛ زییرا ایین موضیوع در دوره حییات
بالذری امر قابلستایشی نبود (بالذری ،فتوح البلردان ،مقدمیه متیرجم .)19-18 ،ضیمن
اینکه او کتاب عهد اردشیر را از فارسی به عربی منظوم برگرداند که نشان از تسلط او به
زبان فارسی و احتماال خاستگاه ایرانی او دارد (ابنندیم18۶ ،؛ بهرامیان ،ذیل «بالذری»).

أنسا

األشراف اثری سترب و «کثیر الفائده و النفع» (ابینعیدیم )1219/3 ،در زمینیه

از الطبقات ابنسعد و کمحجمتر از تاریخ طبری است و از این حیث در میانه این دو اثر
قرار دارد

(11

 .) Goitein,این کتاب تالشی در راستای برپایی وحدت امیت اسیالمی از

خالل اشرافیت عربی و سلسله نسبهای پیوسته است (دوری )50-49 ،که عیدهای آن
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

را از حیث دید انتقادی نویسنده به روایت ها و کثرت نقل از راویان ثقه و معتبر ،برتر از

تاریخ طبری میدانند (ضیا العمری .)15 ،تقسییم مطالیب أنسرا
طوایف و خاندان هیا مشیهور عیرب اسیت و در هیر بخی

األشرراف بیر حسیب
فصیول جداگانیها بیه

بزرب ترین نمایندگان هر طایفه و خاندان اختصاص یافته و سپس اوالد و بستگان ایشان
به دنبال آمده و بر حسب درجه اهمیت ،روایتهایی برا هر یک نقل شده است .البتیه
با توجه به نظم نسب نگارانه این کتاب ،بدیهی است که ترتیب تیاریخی وقیایع رعاییت
نشده باشد ،اما تداخل «زمان» و «شخصیتهای برجسته» در چنیین کتیابهیایی امیری
گریزناپذیر است

(59-60
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تاریخ و شرححال شخصیت های برجسته لدر اسالم است که حجم کلى آن ،مفصلتر

 .)Khalidi,در یک نگاه کلی ،أنسا األشراف مانند مجموعهای

از هرمهاست که افراد برجسته هر خاندان ،قلههای هر هرم را شکل میدهند.

90

برای فهم بهتر هر اثر تاریخی ،دریافت فهمیی درسیت از روش مؤلیف در نگیارش
کتاب ضروری است .مقصود از «روش» ،فرایندی است که برای نقل ،تجزیه و تحلییل،
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جریانهای فکری مؤثر بر تاریخنگری بالذری

درک واقعیتی تاریخی و تفسییر میدارک و شیواهد تیاریخی بیه کیار گرفتیه مییشیود
(کالینگوود17 ،؛ مالئی توانی .)43 ،باید توجه داشت که روش مورخیان دوره اسیالمی
به ویژه در سدههای نخستین را دستکم میتوان از دو حیث «شیوه بهکارگیری سلسیله
إسناد روایتهای تاریخی» و «شیوه بهرهگیری و نقل متن روایتها» بررسی کرد .آنچیه
در پژوه

حاضر مدنظر است ،جریانهای مؤثر بر تاریخنگری بالذری در بهرهگیری از

متن روایت هاست .از حیث ساختار روایت ،اشاره به همین نکته کافی است که بالذری

در أنسا

األشراف از میان روش روایی ،ترکیبی و تحلیلیی ،بیه طیور توأمیان از شییوه

روایی و ترکیبی استفاده کرده است .این امر سبب شده است تیا میواردی همچیون ذکیر
چندباره یک روایت در آثار مبتنی بر روش روایی (مانند تاریخ الرسل و الملو طبری)،
در أنسا األشراف کمتر دیده شود.
میگیرد .در این میان ،گرای های دینی و سیاسی دو مؤلفه اللی در بین مورخان دوره
اسالمی است که به ویژه در سدههای نخستین ،پیوند عمیقی بیا رواییتهیای منقیول از
جانب ایشان دارد .فهم این مهم،از طریق بافتاری نگریستن متون امکانپذیر است؛ بدین
بررسی شود (هیرشلر .)18 ،بر همین اسا

جریانهای مؤثر بر تاریخنگری بیالذری در

أنسا األشراف را چنین میتوان برشمرد:
 .1اندیشه اهلسنت

بالذری در أنسا األشراف عمدتا پایبند به عقاید اهلسینت اسیت .اندیشیه وحیدت
امت اسالمی یکی از مشخصههای اندیشه «اهل السنه و الجماعه» اسیت کیه در تیدوین
روایتهای کتاب بالذری مؤثر بودهاست؛ مانند نقل سخنی از پیامبر

درباره تولییه

مسلمانان به اقتدا نمودن به ابوبکر و عمر بعد از حیات خود (بالذری ،همان ،تحقییق م.
ح )541-540/1 ،و نیز ذکر روایتی کیه علیی

جریانهای فکری مؤثر بر تاریخنگری بالذری ....

معنا که محیط اجتماعی مؤلف و محیط فکری کیه او در آن دسیت بیه کین

مییزنید
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اندیشه تاریخنگری هر مورخ در بستر محیط و زمانیهای کیه در آن قیرار دارد شیکل

و معاوییه را بیه عنیوان رهبیر جامعیه

ضمن پذیرش خالفت عثمان ،شورش علیه او را خواست عموم امیت اسیالمی معرفیی
کرده (همان )549/5 ،و با انتقاد از شورش معاویه علیه علی

او را فاقد هرگونه حقیی
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اسالمی قبول دارد (همان ،تحقیق و .م190/2 ،؛ همان ،تحقیق إ .ع .)23-14/5 ،بیالذری

برای خونخواهی عثمان میداند (همان .)113/5 ،به نظر میرسد پرداختن گسیترده بیه
اخبار امویان در این کتاب نیز تا حدی متأثر از همین نگرش محدثان سنی باشد کیه بنیا
بر الل مذکور ،حکومت امویان را پذیرفته بودند 1.نمونه دیگری از تیأثیر عقایید سینی

بالذری در کتاب أنسا

األشراف ،کمرنگ بودن مواضع سیاسی اوسیت؛ موضیوعی کیه

دیدگاه پذیرفتهشده در میان عالمان دینی اهیل سینت در اواییل دوره عباسیی بیه شیمار

میرفت ( .)I Wen-Su, 19شاید بتوان تصیویر دوگانیه ارائیهشیده از عثمیان در أنسرا
األشراف را تا حدی برگرفتیه از همیین موضیوع دانسیت .ایین امیر امکیان اسیتفاده از
تجربیات خلفای نخستین را به عنوان دوران طالیی خالفت اسالمی میسر میساخت که
با خالفت عصر عباسی تفاوتهایی داشت (.)Kennedy, 30
موضع بالذری درباره مصداق عبارت «دابهاالرض» در آیه  82سوره نمل 2نیز بییانگر
که علی

همان «دابه االرض» است و به اذن خدا به زمین باز خواهد گشت .بیالذری

در اینباره سخنی از حسن بنعلی
پدرمان را تقسیم و همسران

را عرو

آورده است کیه «اگیر چنیین بیود ،هرگیز امیوال
نمیکردیم»( .همان ،تحقیق و .م137-13۶/2 ،؛

سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

قس :ابنسعد .)28/3 ،به نظر میرسد نقل این سخن در راستای رد ادعای برخی شیعیان
غالی درباره انطباق «دابهاالرض» بر ححرت علی

است (تاکر« .)۶0 ،دابه» در تفاسییر

اهل سنت انسانی است که در روز جزا مومنان و کافران را از هم جدا مییکنید (طبیری،
تفسریر123/18 ،؛ ابنماجه )525-522/5 ،و شیعیان ،علی

را معادل آن میدانند (قمی،

748-74۶/2؛ مجلسی .)244-242/39 ،بالذری همچنین عثمیان را مخاطیب آییه «هیل
یستوی هو و من یأمر بالعدل» (نحل )7۶/میداند اما برخال

ابنسیعد عبیارت «و هیو

علی لراط مستقیم» را از ادامه آیه نقل نمیکند (بالذری ،همیان ،تحقییق إ .ع484/5 ،؛
قس :ابنسعد .)44/3 ،حذ
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گرای های سنی اوست .بعد از شهادت علی  ،گروهی از شیعیان ایشان مدعی شدند

این عبارت ،بی ارتباط با موضع انتقادی بالذری نسبت بیه

عثمان نیست.
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.27.5.9
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 .1مجموع اخبار بالذری درباره امویان حدود  3483روایت است ،در حالی که روایتهیای طبیری در ایینبیاره
مجموعا  ۶38روایت است (جعفریان.)214 ،
 .2وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّا َ کانُوا بِییاتِنا ال یُوقِنُونَ .

بالذری به هنگام ذکر خبر کشته شدن امین عباسی در جریان درگیری با میأمون ،بیه
مانند مورخان اهلحدیث همچون ابنخیاط ،از او با عنوان «مخلوع» و از مأمون با عنوان
«أمیر المؤمنین» یاد میکند (بالذری ،همان ،تحقیق

 .ز .)373/11 ،خلیفه بنخیاط نییز

هیچگاه امین عباسی (198-193هی.ق) ،را «أمیرالمؤمنین» خطیاب نکیرده و او را خلیفیه
«مخلییوع» مییینامیید (ابیینخیییاط .)302 ،ذکییر عنییوان «مخلییوع» بییرای امییین عمییال
مشروعیت زدایی از خالفت او به عنوان آغازگر دوره فتنیه هیمعصیر مؤلیف (از منظیر
ابنخیاط) و مشروعیت بخشی به قدرت پیروز یعنی مأمون اسیت .بیر اسیا

چییدمان

ابن خیاط و بالذری از جدال امین و مأمون چنین مسیتفاد مییشیود کیه در ییک زمیان
نمی توان دو خلیفه مشروع داشت؛ یعنی باوری که یکی از مبانی فکری اهلسنت اسیت
(کرون )293-2۶9 ،249-221 ،و بالذری و ابنخیاط به همیین دلییل از ابتیدا امیین را
با وجود اینکه بالذری فقیه نیست ،اما نگرش ساختارمند او به تاریخ و توجه به نقیل
روایت از راویان موثق ،نشان از تأثیرپذیری او از علم حدیث و فقه دارد .شباهت روش
تدوین احادیث و تاریخنگاری در آغاز سبب شد تا علمای حدیث ،نخسیتین مورخیان
با معرفی لحابه به عنوان الگوی دینی مشروع ،نمونههایی را از حیات اجتماعی ایشیان

بیان کنند .نقل چنین روایتهایی در أنسا
بالذری در شرححال علی بنابیطالب
ظاهری و پوش

األشراف نییز دییده مییشیود .بیرای مثیال،
روایتهای قابلتیوجهی را بیه ویژگییهیای

ایشان اختصاص داده که راوی اللی او در اینبیاره ابینسیعد اسیت

(بالذری ،همان ،تحقیق و .م .)123-117/2 ،رویکیرد حیدیثی بیالذری در اعتبارسیازی
محتوای برخی روایتها احتماال تالشی برای کسب حمایت خلفیای عباسیی بیه وییژه
متوکل عباسی است که رابطه مناسبی با اهلحدیث داشت؛ زیرا اهلحدیث از مخالفیان

جریانهای فکری مؤثر بر تاریخنگری بالذری ....

هم به شمار آیند .اهلحدیث ،از جمله ابنسعد در الطبقات الکبیر بیشتر در تالشاند تیا
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«مخلوع» مینامند (در اینباره ،نک .لیامیان.)125-124 ،

اع تقادات اساسیی شییعه در میواردی چیون امامیت و جانشیینی بودنید و متوکیل نییز
ابوذر به ربذه از وی خواستند تا عَلَم مخالفت با عثمان را برافرازد اما او از این کار سیر
باز زد و خلیفه را مخیّر به ا نجام هر تصمیمی درباره خود دانست (همیان ،تحقییق إ .ع،
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سیاست های ضدشیعی داشت .برای مثال ،در روایتی آمده است که عدهای بعد از تبعید

 .)775/5این همان عقیده ابنحنبل بود که بعد از ماجرای محنت مورد حماییت متوکیل
عباسی (که بالذری نیز ندیم او بود) قرار گرفت .این حمایت بی

از هر چیز ،متیأثر از

عقاید اهل حدیث در مسائلی چون مشروعیت خالفت و نحوه کسب آن بود (گیوهری،
۶9-۶7؛ کرون.)233-232 ،
 .1-1عدول از عقاید اهلسنت

با وجود موافقت بالذری با اندیشه اهلسنت درباره موضوعهیایی چیون مشیروعیت
خلیفه ،نظریه «عدالت لحابه» که مهمترین عقیده اهلسنت در ارتباط بیا تیاریخ لیدر
اسالم است و در دوره بالذری روندی تکوینی داشت ،چندان مورد پذیرش او نیسیت.

شاید بتوان این موضوع را برجستهترین وجه تمایز أنسا

األشرراف بیا آثیار مورخیانی

چون ابنسعد ،خلیفه بنخیاط و طبری دانست .در نگاه اهلسنت تمامی لحابه عادلاند
39۶-395؛ گوهری .)78-73 ،نقیل گسیترده فحیائل خلفیای نخسیتین در کتیابهیای
اهلسنت همچون سبقات ابنسعد به همین دلیل است .تأثیر این اعتقاد در تاریخنگیاری
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

اسالمی ،امتناع از بازگویی اخبار اختالفات لحابه بود .از آنجا که نقل چنیین اخبیاری
متحمّن عیبجویی و تردید در عدالت لحابه محسوب میشد ،اهلحدیث به شدت از
نشر این اخبار جلوگیری کرده و پرداختن به وقایعی همچون سقیفه ،قتل عثمان و جنگ
جمل و لفین را به دلیل دامن زدن به اختالفات میان لحابه ،مساوی کفیر و ضیاللت
بر میشمردند (مفید28-22 ،؛ بهرامییان« ،الیحاب حیدیث و .)33۶-334 ،»...بیر ایین
اسا  ،چندان عجیب نیست که آثار اخباریانِ نخستین غالبا از بیین رفتیه باشید و تنهیا
قطعاتی پراکنده از آنها در قالب آثار جامع دوران بعد باقی مانده باشد.
بخ
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و خدشهای بر آنان وارد نیست (در اینبیاره ،نیک .بهرامییان« ،الیحاب حیدیث و ،»...

عمدهای از مشایخ و استادان بالذری را اهلسنت تشکیل میدهند که تعیدادی

از آنها در زمره الحاب حدیثاند 1.با وجود این ،بالذری پایبنیدی چنیدانی بیه عقییده

94

غدیرخم به تفصیل در أنسا األشرراف نقل شده و حتی میتیوان گفیت کیه بخشیی از
 .1درباره فهرستی از استادان بالذری ،نک .تقوی.27- 20 ،
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«عدالت لحابه» ندارد .وقایعی چون سقیفه ،قتل عثمان ،جنگ جمل و لیفین و واقعیه

آگاهی ما درباره این وقایع مرهون روایتهای همین کتاب اسیت 1.بیرای مثیال ،بحیث
درباره جنگ جمل به دلیل اینکه درگیری بین دو گروه مسلمان بود و اظهارنظر دربیاره
آن با اختال نظرهای فراوانی همراه بود ،نزد اهل حدیث غالبا مسکوت باقی مییمانید.
برای مثال ،ابن سعد در نهایت اختصار و با چشمپوشی از موارد اختال برانگیز در ایین
جنگ میان لحابه از آن یاد کردهاست ( نک .گوهری .)18۶-184 ،خلیفه بنخیاط نییز
در بحث از جنگ جمل ،به توبه طلحه پیی
مسأله اختال

از میرگ

اشیاره دارد تیا از ایین طرییق

بین لحابه را کمرنگ جلوه دهد (ابنخیاط .)111 ،اما بالذری بیه طیور

مفصل جنگ جمل را روایت کرده و بیه بیعیت طلحیه و زبییر بیا خالفیت علیی
روی کراهت و نق

عایشه در تهییج آنها برای جنگ با علی

همان ،تحقیق م .م .)204-203/2 ،بر این اسیا

از

اشاره میکند (بالذری،

مییتیوان گفیت اگرچیه بیالذری بیه

لحاظ روش حدیثی از اهل سنت تأثیر پذیرفتیه اسیت و دییدگاه

دربیاره مشیروعیت

عنوان یکی از مهمترین ارکان فکری اهل سنت در مواجهه با تاریخ لیدر اسیالم پایبنید
نیست .خاستگاه غیر عربی بالذری و اینکیه او در زمیره عالمیان دینیی نبیود ،از جملیه
سنت مؤثر بودهباشد.
 .2تأثیرپذیری از اخباریان

تاریخ مبتنی بر خبر ،منعکسکننده جنبه ای از مفهوم اولیه علم نزد مسلمانان است که
وظیفه مورخان را لرفا نقل اخبار گوناگونی میدانید کیه از حییث دینیی ،فقهیی و ییا
سیاسی اهمیت دارد .در این نگاه ،اولویت مورخ نقل این اخبار و نیه تفسییر آنهاسیت.
اهمیت کار اخباریان محدود به ارزیابی راویان روایات نبود ،بلکه گیزین  ،تلخییص و
تنظیم روایت ها به منظور تطبیق دادن آنها با بافت متنی آثار خود ،اقدام مهمیی بیود کیه

جریانهای فکری مؤثر بر تاریخنگری بالذری ....

عواملی است که ممکن است در پایبند نبودن وی به برخی اعتقادات دینی و کالمی اهل
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خلیفه و وحدت امت اسالمی همسو با اهلسنت است ،ولی به نظریه عدالت لحابه به

اخباریان انجام دادند .اخباریان بیشتر در پی نقل حیوادث گذشیته بیه منظیور فرامیوش

 .1برای مثال ،بالذری در بحث قتل عثمان ،مطاعن او را که از سوی اهل حدیث مسکوت ماندهاست ،به تفصیل
نقل میکند (بالذری ،همان ،تحقیق إ .ع 550/5 ،بب).

95

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.27.5.9

نشدن آنها بودند و در این بین ،اهتمام خالی در نقل اخبار از راوییانی داشیتند کیه بیه

نحوی با آن واقعیه میرتبط بودنید .شیاید یکیی از دالییل توجیه آنهیا بیه انسیاب نییز
همین موضوع بوده باشد تیا بتواننید راوییانی کیه نسیب بیه حاضیرین در ییک واقعیه
میبردند شناسایی کنند.
بالذری از اخباریان معالر و قبل خود تأثیر زیادی پذیرفت که در این بین بیه طیور
خاص میتوان به ابوالحسن مدائنی (متوفی  )235اشاره کرد که روایتهای زیادی از او
االشراف نقل شده است .بالذری از اخبار راویانی بهره برده که نزد اهلحدیث

در أنسا

به عنوان راویانی ضعیف و حتی مجعول شناخته میشیوند؛ ماننید واقیدی ،ابومخنیف،
هشام کلبی ،هیثم بنعدی و مدائنی .با وجود این ،ارزیابی محیدثان از ثقیه ییا ضیعیف
بودن افراد در نقل حدیث ،هیچگونه الزامی برای مورخان به بار نمیآورد و ممکن است
راویان ضعیف در علم حدیث ،راویانی موثق در تاریخ باشند.
در نگارش تاریخ به کار گرفته شد .به همین دلیل است که گاه در کتیابهیای تیاریخی
اهلحدیث روایتهای تکراری در مواضع مختلف کتاب دیده میشود .امیا بیالذری بیه
منظور رعایت اختصار ،روایتهای مشابه را در قالب یک روایت بیان میکند (بیالذری،
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

أنسا

األشراف ،تحقیق م .ح .)511/1 ،480/1 ،لذا بیرخال

نظیر برخیی کیه اسیتفاده

بالذری از این شیوه را به دلیل تأثیرپذیری او از محدثان دانستهاند (مشیهدانی،)22۶/1 ،
باید گفت که إسناد جمعی بیشتر در بین اخبا ریان رایج بود نه محدثان .شاهد این ادعیا،
مورد طعن قرار گرفتن افرادی چون واقدی از سوی اهلحدیث به دلیل به کیار گیرفتن
إسناد جمعی است.
ظاهرا بالذری در بعحی از فصلبندیهای أنسا األشراف تحت تأثیر تکنگاریهای
مورخان پی

از خود بودهاست .شماری از این عنوانها ،همان تکنگاریهایی است که
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استفاده از راویان مختلف در باب یک واقعه ،از شیوههایی بود که به تأسی از محدثان

از سوی افرادی چون هشام کلبی ،ابومخنف ،عوانه بنحکم و مدائنی درباره وقایع مهیم
لدر اسالم نوشته شدهبود؛ مانند «خبر الجمل»« ،أمر الخریت بنراشد السامی فی خالفه
9۶

منسوب است (بالذری ،همان ،تحقیق م .م411/2 ،221/2 ،؛ همان ،تحقیق
ابنندیم .) 157 ،نکته مهیم اینجاسیت کیه بیالذری بیرخال

 .ز83/7 ،؛

اخبارییان ،الیالت را بیه
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علی» و «خبر مصعب بنزبیر بنالعوام و مقتله» که آثاری با همین عناوین به افراد مذکور

وقایعنگاری نداده و لرفا به دنبال بیان اخبار اجتماعی پیرامون وقایع است؛ از ایین رو
رویکرد «خبر محوری» را مدنظر دارد (لدقی.)82-81 ،
اخباریان در قیا

با محدثان توجه خالی بیه «قصیص» داشیتند .بیالذری نییز گیاه

روایتهایی را با الهام از برخی داستانهایی که در ذهن مردم عامه آن روزگار بود نقیل
میکند .از جمله این روایتها ،گزارشی درباره اتهام علی بنابیطالب
قتل عثمان است .روزی علی

به مشارکت در

برای خواندن خطبه روی منبر میرود ولی بیه محیض

شروع خطبه ،عدهای از خوارج هجمه ایجاد کرده و مانع از خطبهخوانی امام میشیوند.
ایشان از منبر پایین آمده و به خانه بازمیگردد و خطاب به همراهانشان میگویند« :من
هم ان روزی خفیف شدم که عثمان کشته شد» (بیالذری ،همیان ،تحقییق م .م.)184/2 ،
این سخن با الهام از داستانی درباره یک شیر و سه گاو گفته شده است که شیر با حیله
و نیرنگ هر یک از آنها را میخورد .وقتی نوبت گاو سوم میشود ،به شیر میگوید «من
طنز درون خود ،به طیور ضیمنی بیه نقی

امیام علیی

در قتیل عثمیان اشیاره دارد

( .)Della Vida, 433البته روایتهای بالذری ذییل حیوادث منجیر بیه قتیل عثمیان (در
داستانی آن نقل شدهاست نه به عنوان یک واقعیت تاریخی.
 .3تأثیرپذیری از نسبشناسان

بالذری از عالمان به علم انساب بود و از او با عنوان «نسابه» یاد شدهاست (حمیوی،
534/2؛ ذهبی ،سیر أعالم النبالء .)1۶2-1۶1/13 ،نسب شناسی در قرن سوم بیرای افیراد
نزدیک به دربار به ویژه ندیمان ،که بالذری هم از زمره ایشان بود ضرورت داشیت .در
دوره مأمون ،شخصی به دلیل آشنا نبودن با علم انساب از ححیور در دربیار منیع شید
(دینوری ،المعارف .) 2-1 ،شماری از مشایخ و استادان بالذری همچون هشیام کلبیی و

جریانهای فکری مؤثر بر تاریخنگری بالذری ....

اینباره ،نک .تقوی )140-135 ،نشان میدهید کیه ذکیر رواییت اخییر لیرفا از جنبیه
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همان موقعی خورده شدم که تو گاو اول را خوردی» .این روایت عالوه بیر نقی ماییه

قاسم بنسلام نیز در زمره نسبشناسان هستند .شیوه تدوین بالذری در أنسا األشراف
فصیله ،عماره ،بطن و فخذ) اسیت .بیه لحیاظ محتیوا ،أنسرا األشرراف بیی
نسبنگاری های پی

از همیه

از خود حاوی اخبار تاریخی است .بنابراین اگرچه ممکین اسیت
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به مانند جمهره النسب کلبی بر اسا

طبقات شی گانیه نسیب عیرب (شیعب ،قبیلیه،

بالذری خلق یک اثر تاریخی نبوده باشد ،اما به هر حال محصول کار او یک اثیر

هد

تاریخی است و آن را باید «تاریخی عمومی که بر مبنیای نسیب تنظییم شیده» دانسیت
(11

کتاب

 .)Crone,بر این اسا  ،بالذری از نسب شناسان قبل خود ،در شیوه تنظییم مطالیب
تأثیر پذیرفتهاست (تقوی و بیات.)19-1۶ ،

 .4سبک ادبی

توجه به مسائل ادبی در بین عالمان در قرن سوم به ویژه آنهایی که با دربار عباسیی
ارتباط داشتند امری رایج بود (دینوری ،اد الکاترب .)2۶-22 ،حتیی خلفیا و نخبگیان
سیاسی نیز افرادی را به عنوان ندیم یا مربی فرزندانشان انتخاب میکردند که ادییب و
زبانشنا

بودند (انباری .)۶4-۶3 ،برای مثال ،مأمون به نحر بینشیمیل بیرای الیالح

نحوه تلفظ یک کلمه هدیههیایی بخشیید (عسیکری .)107-104 ،إسیحاق بینابیراهیم
وی را نقل کردهاست (بالذری ،أنسا األشراف ،تحقیق

 .ز .)2۶0/8 ،جاحظ (متیوفی

 ،)255محمد بنحبیب بغدادی (متوفی  ،)245ابنقتیبه دینوری (متوفی  )27۶و ابوحنیفه
دینوری (متوفی  )282از دیگر عالمان به علوم ادبی در قرن سوم هستند.
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

بالذری نیز به موضوعهای ادبی توجیه خالیی دارد و شیمار زییادی از خطبیههیا،
ضربالمثلها و اش عار در کتاب

الکبری» در أنسا

آمده است .برای مثال ،روایتهیای مربیوط بیه «فتنیه

األشراف مشتمل بر اطالعات ادبی فراوان است و  98۶بیت شعر87 ،

خطبه 54 ،نامه و  17ضربالمثل را در بر دارد (عیدنان ملحیم )72-71 ،کیه در آثیاری
چون سبقات ابنسعد ،تاریخ یعقوبی و تاریخ طبری کمتر دیده مییشیود .همچنیین گیاه
چهرههای برجسته از طریق سلسله داستانهایی پیراستهشده و یا حتیی دسیتکاریشیده
معرفی میشوند تا حکمت ،عبرت یا موعظهای از این طریق بیه خواننیده منتقیل شیود.
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موللی (متوفی  )235از ادیبان مشهور این دوره است که بالذری نییز برخیی از اشیعار

برای مثال ،بالذری روایتهایی آورده که در آنهیا خلیفیه ییا حیاکم از فیردی عیالِم و
خردمند سؤاالتی میپرسد :سخاوت چیست؟ عقل چیست؟ شجاعت چیست؟ و نظیایر
98

ز .)271-270/۶ ،این تصویرسازیها اگرچه تالشی آشکار در جهیت ایجیاد موازنیهای
واقعگراست ،بالذری را در معرض دو نگاه مثبت و منفی نسبت به خود قرار داده است؛
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اینها؛ و پاسخهایی کوتاه و آموزنده از وی دریافت میکند (بالذری ،همان ،تحقییق

.

چرا که برخی از این روایتها حرمت و احترام رهبران فرقههای مختلف را بیه چیال
میکشد (همان ،تحقیق إ .ع309/5 ،؛ .)Khalidi, 60

شعر یکی از موضوعات اللی کتاب أنسا
به حدی است که برخی أنسا
(20

األشراف است .استفاده بالذری از اشعار

األشراف را یکی از منابع مهیم شیعر عیرب دانسیتهانید

 .) Goitein,بالذری احتماال به واسطه تبحر خودش در شاعری و مالزمتی که در آن
1

دوره میان شعر و کاتب و ندیم وجود داشت ،اهتمام خالی در نقل اشعار مربیوط بیه

هر فرد یا واقعه دارد؛ به طوری که کمتر بخشی از کتاب أنسرا
یافت که حاوی شعر نباشد .بخ

األشرراف را مییتیوان

زیادی از گزارشهای بالذری درباره خوارج ،مشتمل

بر خطابه ها و اشعار آنهاست که در بین دیگر منابع تاریخی نیست و نشان میدهید کیه
این مطالب دغدغه شخصی بالذری بوده است ( .)Hagemann, 157-158این امر ،شناخت
فاعالن روایت را به عنوان عحوی از خوارج تسهیل میکند و دیدی وسیعتر از نحوه به
میدهد .بالذری اشعار شماری از شاعران و آوازهخوانان آن دوره را همچون ابنعایشه،
ابوکامل و أحوص آورده است (بالذری ،همان ،تحقیق

 .ز .)1۶4-15۶/9 ،ذکر چنین

عرب بدانند (.)Brewman, 256-257
 .5ارتباط با دربار عباسیان

بالذری ارتباط نزدیکی با حکومت عباسیان داشت .اولیین گیزارش از ارتبیاط او بیا
دربار ،مربوط به مدح مأمون از جانب اوست (ابینعسیاکر)75/۶ ،؛ هرچنید عیدهای در
لحت این داستان تشکیک کردهاند

(306

 .)Lindstedt,در روایتی آمده است که میأمون

به معلم الواثق دستور داده بود که بعد از آموختن قرآن ،باید کتاب عهد اردشیر و کلیله و
دمنه را به واثق بیاموزد (مبرد .)49 ،بیشک مقصود مأمون ترجمه عربی این آثار بود .از
آنجا که بالذری عهد اردشیر را به عربی ترجمه کردهبود ،میتوان از نق

جریانهای فکری مؤثر بر تاریخنگری بالذری ....

مواردی باعث شده تا عدهای کتاب أنسا األشراف را از منابع مهیم آگیاهی از فرهنیگ
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تصویر کشیده شدن فعالیتها و اندیشیههیای خیوارج در أنسرا

األشرراف بیه دسیت

وی در نهحت
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 .1یکی از ویژگیهای کاتبان آن دوره ،آشنایی و تبحر در شعر بود .در الفهرست ابنندیم نام گروهی از کاتبان با
عنوان «شعرا کاتبان» آمدهاست (ابنندیم )277 ،و در بخشی دیگر از «گروهی از شاعران که کاتب نبودند» یاد
شدهاست (همان.)281 ،

ترجمه عصر مأمون سخن گفت .بالذری برای حکومت عباسی تعبیر «الدوله المبارکیه»
را به کار برده (بالذری ،فتوح البلردان )207 ،1۶7 ،152 ،و هر یک از خلفای عباسی جز
امین عباسی را با عنوان «أمیرالمؤمنین» خطاب میکند و بعد از ذکر وفاتشان بیر آنهیا

درود میفرستد (همو ،أنسا
نقل اعترا

األشراف ،تحقییق م .ح .)525/1 ،480/1 ،بیالذری بعید از

ابوهاشم عبداهلل بنمحمد بنحنفیه نزد محمد بنعلی بنعبیداهلل بینعبیا

(متوفی  )125مبنی بر اینکه «ما گمان میکیردیم امامیت و حکومیت از آنِ ماسیت؛ امیا
اکنون شبهات از بین رفته است و معلوم شده است که به طور یقین تیو امیام هسیتی و
خالفت میان فرزندان تو خواهد بود» (همان ،تحقییق

 .ز )145/4 ،چنیین اظهیارنظر

میکند« :لذا مردم به سوی او (یعنی محمد بنعلی که از بنیعبا

بود) گرای

امامت و خالفت او را تثبیت کردند» (همانجا) .همچنین حدیثی از پیامبر

خطاب به

مبنی بر اینکه «خالفت به مانند نبوت در خاندان شماست» نقل شدهاست (همان،

تحقیق ع .د .)1۶/4 ،احادیث نبوی متعددی نیز در فحایل عبا

آمده و شواهد متعددی

برای جایگاه واالی او در پیشبرد دعوت پیامبر

و مبارزه با مشرکین نقل شیدهاسیت.

در سپاه مقابل پیامبر

در جریان جنگ بدر اینگونه توجییه

برای مثال ،ححور عبا
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

شده است که عبیا

جاسیو

پییامبر

بیود (همانجیا) .بیالذری در نقیل میاجرای

حکمیت نبرد لفین به روایتی اشاره میکند که عبداهلل بنعبا  ،علی
ابوموسی اشعری بر حذر مییدارد .علیی

را از انتخیاب

ایین پیشینهاد را نمییپیذیرد امیا از نتیجیه

مذاکرات پشیمان میشود (همان ،تحقیق م .م .)30۶/2 ،این روایت احتماال در حماییت
از عباسیان آمده است تا از این طریق هم به رابطه مناسب علی

با ابنعبا

و هم بیه

ضعف و ناتوانی او در تصمیمگیری اشاره کند.
بییالذری عمییدتا سییقوط امویییان را ناشییی از کشییمک هییای مییذهبی بییین حامیییان
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عبا

یافتیه و

قَدَریمذهب یزید بن عبدالملک و مخالفان جبرگرای ایشان میداند .شاید دلیل این امیر،
ححور بالذری در دربار عباسیان طیی دوران متوکیل باشید .در ایین دوره ،معتزلیه کیه
100

کم رنگ شد و احتماال به همین دلیل ،بالذری در راستای تخریب معتزله ،ضیمن بحیث
درباره سقوط امویان بر قدری مذهب بودن ایشیان تأکیید زییادی دارد تیا بیدین شیکل،
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همچون قدریمذهب ها قائل به آزادی اختیار انسان بودند ،نفوذشیان در دربیار عباسیی

معتزله را به نحوی شبیه به امویان معرفی کند (در اینباره ،نک.)Judd, 210 .
عالوه بر این تیأثیرات فکیری و عقییدتی ،جایگیاه بیالذری در دربیار و تشیکیالت
حکومتی عباسی نیز ممکن است بر تاریخنگاری او مؤثر بودهباشید .او نیدیم دو تین از
خلفای عباسی بود و پیشینه خاندانی در امر کتابت نیز داشت .لذا بررسی مشیی فکیری
نییدیمان و کاتبییان آن دوره و موضییوعهییای موردتوجییه آنهییا میییتوانیید در فهییم بهتییر
تاریخنگری بالذری راهگشا باشد:
 .1-5عهدهداری مقام «ندیم»

ب الذری در دوره متوکل و احتماال مستعین به عنوان «ندیم» خلیفیه فعالییت مییکیرد
(حموی532/2 ،؛ ابنخلکان .)24/۶ ،نیدیمان معمیوال از مییان نخبگیان فکیری جامعیه
انتخاب میشدند و در زمینه های مختلفی چون شعر ،ادبیات ،نجوم ،پزشکی ،داستانها و
بود ،اما از دوره عباسی بود که ندیمان جایگیاه رفیعیی در دربیار یافتنید و ارج و قیرب
یافتند .بالذری از ندیمان متوکل بود و برخی از استادان

اگرچیه نیدیم نبودنید ،میورد

حمایت طبقه حاکم قرار داشتند که در این بین میتوان بیه ابوعبیید قاسیم بینسیلام و
با توجه به ححور ندیمان در دربار عباسیان ،آثیاری کیه از سیوی آنهیا نوشیته شید
میتواند بیانگر موضوعهای موردعالقه خلفای عباسی باشد .از جمله ندیمان ایین دوره
باید به خاندان منجّم اشاره کرد که دو تن از آنها به نام یحیی بنعلی و علی بنیحیی در
زمره شاگردان بالذری بودند (ذهبی ،سیر أعالم النبالء1۶3/13 ،؛ حموی .)532/2 ،علیی
بنیحیی از ندیمان متوکل بود و لذا همردیف بالذری به شمار میرفت .ابنبانه (متیوفی
 ،)278جحظه (متوفی  )32۶و ابوبکر الصیولی (متیوفی  )325از دیگیر نیدیمان معالیر
بالذری بودند (درباره آنها ،نک .ابنندیم .)248-23۶ ،بیشتر این افراد آثیاری بیا عنیوان

جریانهای فکری مؤثر بر تاریخنگری بالذری ....

مدائنی اشاره کرد.
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اخبار مختلف چیره دست بودند .ححور ندیم در دربار حکومتی از دوره اموی آغاز شده

کتاب العش  ،الطبیخ ،االغانی و المالهی و کتابهایی درباره شعر دارند .کثیرت نگیارش
از افراد خاندان عباسی نیز همچون ابنمعتز ،در همین حیطه لاحب آثاری هسیتند کیه
برخی از آنها همچون سبقات الشعراء و کتاب البدیع ابنمعتز امروزه بیاقی مانیده اسیت.
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درباره این موضوعها ،بیانگر سلیقه جامعه و دربار عباسیان طی آن دوره است .شیماری

چنین نق مایههایی در گزین
برای مثال ،بخ

و تدوین اخبار از سوی بالذری نییز میؤثر بیودهاسیت.

قابلتوجهی از روایتهای بالذری درباره سیلیمان بینعبیدالملک بیه

پرخوری او اختصاص یافته است؛ به طوری که در شرححال او ،ده روایت در اینبیاره
دیده میشود (بالذری ،همان ،تحقیق

 .ز .)112-108/8 ،آنچه بالذری درباره سلیمان

میآورد در تاریخ خلیفه بنخیاط و تاریخ طبری نیست و این ،نشاگیر تفیاوت رویکیرد
این مورخان به تاریخ است.
 .2-5دیوانساالری و کتابت

جابر جد بالذری ،کاتب مصر بود و خودِ او نیز در دربار عباسیان به کتابیت اشیتغال
داشت .از آنجا که بالذری از خاندانی بود که جزو کاتبان نزدیک بیه خلیفیه محسیوب
می شدند ،لذا با کاتبان نزدیک به فرماندهان نظامی مثل عبیداهلل ،رابطه مناسیبی نداشیت
خالفت عباسی است که این موضوع در تعیین گیرای هیای بیالذری اهمییت دارد .بیا
وجود فراز و نشیب هایی که در رابطه بین بالذری و درباریان دیده میشود ،نزدیکی وی
به دستگاه اداری عباسیان غیر قابل انکار است .نگارش کتاب فتوح البلردان کیه حیاوی
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

اطالعاتی ارزشمند درباره امور اداری و اقتصادی دولت است ،نشان میدهد کیه هید
بالذری بهره بردن خلفا و دستگاه اداری عباسی از محتوای چنیین کتیابی اسیت .او در
همین کتاب اخباری را از کاتبان نقل میکند (بالذری ،فتوح البلدان .)447 ،1۶2 ،کاتبیان
در عصر عباسی سهم مهمی در تدوین و تولید کتاب برای افراد طبقه ممتاز و حاکم در
جامعه داشتند ( نک .شولر .)158-135 ،اهمیت این موضوع در پدید آمدن سبکی شیبیه
به کتابهای «نصیحه الملوک» در اواخر عصر اموی و دوران حکومت عباسیان بود کیه
در قالب تألیف و ترجمه از زبان فارسی عرضه می شد و کاتبان در ترجمیه آنهیا نقی
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(14

 .) I Wen-Su,شواهد موجود به خوبی بیانگر رابطه بالذری با دربار و کاتبان دستگاه

اللی را داشتند (کرون .)257-25۶ ،البته باید اذعیان داشیت کیه ایین سیبک نگیارش
منحصر به کاتبان نیست و در آثار افرادی چون جاحظ و ابنقتیبه نیز که معالر بالذری
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بییه ویییژه ایییران را دربییاره آیییین کشییورداری بییه عربییی برگرداندنیید .ابیینمقفییع
مشهورترین شخصیت در این زمینه است .بالذری نیز با ترجمه کتاب عهرد اردشریر بیه
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بودند به چشم می خورد .اما به هر حال این کاتبیان بودنید کیه آثیار تمیدنهیای دیگیر

عربی در پیشبرد این سبک تأثیرگذار بود .ایین کتیاب حیاوی دسیتوراتی بیرای تعلییم
شاهزادهها بود که بخ هایی از ترجمه عربیی آن در البیالی متیون بیاقی مانیدهاسیت
( .)S. Shaked, "Andarz", EIrاین سبک نگارش به همیراه پیشیینیه شیغلی کتابیت نیزد

خاندان بالذری ،احتماال در نگارش کتاب أنسا
می رسد یکی از اهدا

األشراف تیأثیر داشیتهاسیت .بیه نظیر

بالذری در این کتاب ارائیه شییوهای از ادبییات شیبیه بیه آثیار

«نصیحه الملوک» است و بر این اسا  ،مجموعه ای از نصایح سیاسی ،ادبی و کلمات و
جمالت قصار را به نقل از بزرگان عرب گرد آوردهاست ( .)I Wen-Su, 15احتماال ذکیر
نامههای علی

به کارگزاران

و اختصاص دادن بخشی مستقل به کاتبان پیامبر

ناشی از همین عالیق اوست (بیالذری ،أنسرا
برخی روایتهای أنسا

األشرراف ،تحقییق م .ح.)532-531/1 ،

األشراف نیز در پی نشان دادن من

و اخالق سیاسی نخبگیان

سیاسی و نزدیک به دربار است که بالذری نیز جزئی از همین گروه بود
با کاتبان نیز تا حدی در گزین

(61

.)Khalidi,

اخبیار أنسرا

األشراف مؤثر بودهاست.
نتیجه

عمده مورخان سدههای نخستین همچون ابنسعد ،خلیفه بنخیاط و طبری تفاوت دارد.
بالذری در مواردی چون موضوع عدالت لحابه ،ابیایی از نقیل اخبیار اختالفیی مییان
لحابه ندارد .همین امر سبب وجود روایتهیایی در کتیاب او شیده اسیت کیه در آثیار

تاریخی قبل و بعد وی دیده نمیشود .بیالذری در بعحیی از فصیلبنیدیهیای أنسرا
األشراف و نقل برخی روایتها به سبک قصص ،از اخباریان معالر و قبیل خیود تیأثیر
پذیرفتهاست .با وجود این ،او برخال

اخباریان الالت را به وقایعنگاری نداده و لرفا

به دنبال بیان اخبار اجماعی پیرامیون وقیایع اسیت .بیالذری در شییوه تیدوین أنسرا
األشراف ،پیرو نسبنگاران پی

از خود همچون هشیام کلبیی اسیت ،هرچنید أنسرا

از همه نسبنگاریهای پیشین حاوی اخبار تاریخی است .بیا توجیه بیه

شاعرپیشگی بالذری ،موضوعهای ادبی مورد توجه اوست؛ به طوری که أنسا األشراف
را می توان یکی از منابع مهم شعر عرب دانست .ارتباط بالذری با دربار عباسی و تعلیق
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األشراف بی

جریانهای فکری مؤثر بر تاریخنگری بالذری ....

رویکرد بالذری در أنسا األشراف لرفا رویکردی دینی نیست و از این رو تقریبا با
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بنابراین اشتغال او به کتابت و ارتباط

نیز

خاطر او به ایشان ،در برخی بخ های کتاب همچون شرححال عبا

بینعبیدالمطلب

مشهود است .جایگیاه بیالذری در تشیکیالت حکیومتی عباسیی و فعالییت بیه عنیوان
«ندیم» و «کاتیب» برخیی خلفیای عباسیی نییز بیر تیاریخنگیری او میؤثر بیودهاسیت؛
پرداختن بیه موضیوعهیای موردعالقیه نیدیمان آن دوره ،ذکیر نامیههیای علیی
کارگزاران

و اختصاص دادن بخشی مستقل به کاتبان پییامبر

بیه

احتمیاال برگرفتیه از

همین عالیق بالذری است.

سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶
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ی ابنخیاط ،خلیفه ،تاریخ ،تحقیق فواز ،بیروت ،دار الکتب العلمیه1415 ،هی.ق.
ی ابنسعد ،محمد ،الطبقات الکبرر  ،تحقییق محمدعبیدالقادر عطیا ،بییروت ،دارالکتیب
العلمیه1410 ،هی.ق.
ی ابنعدیم ،بغیه الطلب فى تاریخ حلب ،به کوش
ی ابنعساکر ،تاریخ مدینه دمش  ،به کوش

سهیل زکار ،بیروت ،دار الفکر ،بیتا.

على شیر  ،بیروت ،دارالفکر1415 ،هی.ق.

ی ابنقتیبه ،المعارف ،تحقیق ثروت عکاشه ،القاهره ،الهیئه المصریه العامه للکتاب.1992 ،
ی ابنندیم ،الفهرست ،ترجمه محمدرضا تجدد ،تهران ،اساطیر.1381 ،
ی انباری ،کمالالدین ،نزهه االلباء فی سبقات االدبا ،تحقیق ابراهیم سامرائی ،بغداد ،مطبعه
المعار .1959 ،
المستشرقین األلمانیه.1979 ،
ی همو ،أنسا األشراف ،تحقیق سهیل زکار ،بیروت ،دارالفکر1417 ،هی.ق.
ی همو ،أنسا األشراف ،تحقیق عبدالعزیز دوری ،بیروت ،جمعیه المستشرقین األلمانییه،
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ی همو ،أنسا األشراف ،تحقیق محمد حمیداهلل ،مصر ،دارالمعار .1959 ،

ی همو ،أنسا

األشراف  ،تحقیق محمدباقر محمودی ،بیروت ،دار التعار
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.1977

ی همو ،أنسا

األشراف ،تحقیق ویلفرد مادلونگ ،بیروت ،مؤسسه البیان (بإشرا

المعهد

جریانهای فکری مؤثر بر تاریخنگری بالذری ....

ی بالذری ،أحمد بنیحیی ،أنسا

األشرراف ،تحقییق إحسیان عبیا  ،بییروت ،جمعییه

ی همو ،فتوح البلدان ،ترجمه محمد توکل ،تهران ،نشر نقره.1337 ،
ی همو ،فتوح البلدان ،مقدمه عبداهلل أنیس الطباع ،بیروت ،دار و مکتبه الهالل.1988 ،

ی بهرامیان ،علی« ،الحاب حدیث و مسأله تاریخ نیمسده اول هجیری» ،نامره پرژوهش
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ی ابنماجه ،سن  ،تحقیق بشار عواد معرو  ،بیروت ،دارالجیل1418 ،هی.ق.

فرهنگی ،ش ،۶بهار .1379
ی همو« ،بالذری» ،دایره المعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،ج،12
دسترسی آنالین در تاریخ  21دی .< yon.ir/HrJek> 1395

ی تاکر ،ویلیام فردریک ،مدعیان مهدویت و هزارهگرایان؛ نگراهی بره جنربشهرای غالیران
شیعی عراق در سدههای نخستی  ،ترجمه حمید باقری ،تهران ،حکمت.1397 ،

ی تقوی ،محمد ،نقد و بررسی ا بار و روایات مربوط به امام علی

در أنسرا األشرراف

بالذری ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه تهران.139۶ ،
ی تقوی ،محمد ،علی بیات« ،ورود اخبار تاریخی به انسابنگیاریهیای دوره اسیالمی:
مراحل و انگیزهها» ،دوفصلنامه تاریخ و تمدن اسالمی ،ش ،2۶پاییز و زمستان .139۶
ی جعفریان ،رسول ،منابع تاریخ اسالم ،تهران ،نشر علم.1393 ،
ی حموی ،یاقوت ،معجم االدباء ،تحقیق احسان عبیا  ،بییروت ،دار الغیرب اسسیالمی،
ی دوری ،عبدالعزیز ،نشأه علم التأریخ عند العر  ،امارات ،مرکز زاید للتیراث و التیأریخ،
1420هی.ق.
ی دینوری ،ابنقتیبه ،اد الکاتب ،بیروت ،مؤسسه الرساله1420 ،هی.ق.
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

ی ذهبی ،شمسالدین ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالم ،تحقیق عمر عبدالسیالم
تدمر  ،بیروت ،دارالکتاب العربى1413 ،ق.
ی همو ،سیر أعالم النبالء ،تحقیق بشارعواد معرو  ،بیروت ،مؤسسه الرساله1402 ،هی.ق.
ی روزنتال ،فرانتس ،تاریخ تراریخنگراری در اسرالم ،ترجمیه اسیداهلل آزاد ،مشیهد ،بنییاد
پژوه های اسالمی.137۶ ،
ی سجادی ،لادق« ،تاریخنگاری» ،دایرره المعرارف برزرگ اسرالمی ،تهیران ،مرکیز نشیر
دایرهالمعار بزرب اسالمی.1390 ،
ی مصطفی ،شاکر ،التاریخ و المور ون؛ دراسه فی تطور علم التاریخ و معرفره الرجالره فری
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10۶

ی شولر ،گریگور ،شفاهی و مکتو در سدههای نخستی اسالمی ،ترجمه نصرت نیلساز،
تهران ،حکمت.1393 ،
ی لیدقی ،نالیر« ،رویکیرد معرفتیی خبرمحییور در تیاریخنگیاری اسیالمی» ،فصییلنامه
تاریخنگری و تاریخنگاری ،ش ،4زمستان .1388

ی لفدی ،خلیل بنآیبک ،الوافی بالوفیات ،تحقیق هلموت ریتر ،بیروت ،دارالنشر فرانس
شتاینر1401 ،هی.ق.
ی لیامیان ،زهیر« ،تاریخنگاری اسالمی در روایت اهلحیدیث (نمونیه میوردی تیاریخ
خلیفه بنخیاط)» ،فصلنامه مطالعات تاریخ اسالم ،ش ،12بهار .1391

ی ضیا العمری ،أکرم ،عرر الخالفه الراشده محاوله لنقرد الروایره التاریخیره وفر منراهج
المحدثی  ،ریاض ،العبیکان1430 ،هی.ق.
ی طبری ،محمد بنجریر ،تاریخ األمم و الملو  ،تحقیق محمد أبوالفحل ابراهیم ،بیروت،
دارالتراث1387 ،ق.

ی عبدالغنی ،زهور ،صوره علی ب ابیسالب فی کتا أنسرا األشرراف ألحمرد بر یحیری
البالذری (ت 279ق) دراسه تاریخیه منهجیه ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشیگاه نجیح
الوطنیه نابلس.2011،
محمد معوض ،بیروت ،دارالکتب العلمیه1415 ،هی.ق.
ی عسکری ،ابوهالل ،دیوان المعانی ،بیروت :دارالکتب العلمیه1414 ،هی.ق.
ی علمالهدی ،سیدمرتحی ،الشافی فی اإلمامه ،قم ،مؤسسه اسماعیلیه1410 ،هی.ق.
ی کالینگوود ،رابین جورج ،مفهوم کلی تاریخ ،ترجمیه علییاکبیر مهیدیان ،تهیران ،آمیه،
.1390
ی کرون ،پاتریشیا ،تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم ،ترجمه مسعود جعفری ،تهران ،سخن،
.1389

ی گوهری فخرآباد ،مصطفی ،سبقات ابر سرعد در تررازوی نقرد :بررسیی اخبیار لفرای
راشدی در کتا الطبقات الکبری اب سعد ،تهران ،منشور سمیر.139۶ ،
ی مبرد ،ابوالعبا  ،الفاضل ،تحقیق عبدالعزیز میمنی ،قاهره ،بینا1421 ،هی.ق.

جریانهای فکری مؤثر بر تاریخنگری بالذری ....

ی قمی ،علی بنابراهیم ،تفسیر ،قم ،مؤسسه امام مهدی1435 ،هی.ق.
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ی عسقالنی ،ابنحجر ،اإلصابه فى تمییز الرحابه ،تحقیق عادل احمد عبدالموجود و على

ی مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت ،مؤسسه الوفا 1403 ،هی.ق.
1407هی.ق.
ی مفید ،محمد ،نبرد جمل ،ترجمه و تحشیه محمود مهدوی دامغانی ،تهیران ،نشیر نیی،
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ی مشهدانی ،محمدجاسم ،موارد البالذری ع االسره االمویه ،مکه ،مکتبه الطالب الجامعی،

.13۶7
.1392 ، نشر نی، تهران، درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، علیرضا،ی مالئیتوانی
،قیدیمینیژاد

 ترجمیه عبیا،» «تاریخنگاران عرب و فتنه کبری، عدنان محمد،ی ملحم
.1379 ،2 ش،مجله تاریخ اسالم

 ترجمیه زهییر، تاریخنگاری عربی در دوره میانه؛ مؤلف در مقام کنشرگر، کنراد،ی هیرشلر
.1395 ، سمت، تهران،لیامیان
ی
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