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 پژوهشگاهسخن 
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
 هـای اصـیل جوامـع، های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سو و اسـالم  های جامعه از یک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ترین مؤلفه فرهنگ ایرانی از سوی دیگر است؛ از  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  به عنوان متقن
گا این گیـری از آن در پـژوهش، بـازنگری و  هی دقیـق و عمیـق از معـارف اسـالمی و بهـرهرو، آ

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه بومی
 بنیانگـذار جمهـوری اسـالمی، زمینـه امـام خمینـیتوجه به این حقیقت راهبردی از سوی 

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفـای رسـالت سـنگین خـود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار دهتوان به  نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
  

 سه



  

در  تاریخ اسـالم، فرهنـگ و تمـدن اسـالمیاین اثر به عنوان منبع اصلی برای دانشجویان رشته 
  قابل استفاده است. کارشناسی ارشد و دکتریمقاطع تحصیلی 

راهنمـایی و پیشـنهادهای شـود بـا همکـاری،  نظـران ارجمنـد تقاضـا مـی از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
االسـالم والمسـلمین  حجتمؤلـف محتـرم اثـر، های  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

االسـالم والمسـلمین اسـتاد  ب حجتجنـاو نیز از ناظر محترم  نسب حسین مرادی جناب آقای
    .سپاسگزاری کند یوسفی غروی هادیمحمد

   

 چهار



  
  
  
  
  
  

  فهرست مطالب
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  ۵  ...............................................................................................................................  مقدمه
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  ٧  ..........................................................................................................  معرفی و منابع پژوهش
  ٧  ...............................................................................................  ق) ٢۴٠ خلیفة بن خّیاط (م

  ٨  ..........................................................................  ق)٢٧٩بالذری، احمد بن یحیی بن جابر (م
  ٨  ....................................................................................  ق)٢٨٣ثقفی، ابراهیم بن محمد (م

  ٩  ..........................................................  ق)٢٨۴یا  ٢٨٢ یعقوب بن واضح (م یعقوبی، احمد بن ابی
  ١٠  .........................................................................  ق)٣١٠طبری، محمد بن جریر بن یزید (م

  ١١  ...............................................................................................  ق)٣١۴اعثم کوفی (م ابن
  ١١  ............................................................................................  ق)٣۴٠(م فقیه همدانی  ابن

  ١١  ................................................................................  ق)٣۴۶مسعودی، علی بن حسین (م
  ١٢  .......................................................................................... ق) ٣۵۶الفرج اصفهانی (م ابو
  ١٣  ...............................................................................  ق)٣٨٠ندیم، محمد بن اسحاق (م ابن

  ١۴  ............................................................................................  ق)۴۶٣خطبیب بغدادی (م
  ١۴  ...............................................................................................  ق)۶٢۶ حموی، یاقوت (م

  ١۵  ................................................................................................  ق)۶۵۶الحدید (م ابی ابن
  ١۶  .....................................................  ق)٧۶۴ الدین خلیل بن ایبک بن عبدالّله (م صفدی، صالح

  ١۶  ...................................................................................  ق)١٣٣٩اسماعیل پاشا بغدادی (م
  ١٧  ..........................................................  ق)١٣٨٩علی (م  آغا بزرگ طهرانی، محمد محسن بن

  ١٨  ......................................................................  ق)١٣٧٢م (سیدمحسن امین حسینی عاملی 
  ١٨  ....................................................................................................  فؤاد سزگین (معاصر)

  ١٩  ........................................................................................................  ق)١٣٩۶زرکلی (م
  ٢٠  ...............................................................................................   عمررضا کّحاله (معاصر)
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  ٢١  ...............................................................................  ش)١٣٧۴ م (عبدالعزیز طباطبایی  سید
  ٢١  ....................................................................................  ش)١٣٧٩احمدی میانجی، علی (

  ٢٢  ...................................................................................  نگاری و مّورخان نگاری درباره تاریخ تک
  ٢٣  ..................................................................................................  نگار نگاران تک انگیزه تاریخ

  ٢۵  .....................................................................  نگار در قرن دوم و سوم هجری جایگاه مؤلفان تک
  ٢۶  .....................................................................................  نگار های تک ساختار و محتوای کتاب
  ٢۶  .........................................................................................  ها نگاری بررسی ماندگار نبودن تک

  
  مدائنی و خاندان او: فصل اول

  ٢٩  .....................................................................................................  . شخصیت مدائنی١−١
  ٣٢  ........................................................................................  شناسان. مدائنی از نظر رجال٢−١
  ٣٣  .................................................................................................  . منزلت علمی مدائنی٣−١
  ٣۵  .........................................................................................................  . مذهب مدائنی۴−١
  ٣٧  ............................................................................................  نگاری مدائنی . شیوه تاریخ١−٢

  ٣٨  .............................................................................................................  مشایخ مدائنی
  ٣٩  ...........................................................................  ق)١۴٧ عوانة بن الحکم بن عوانة (م
  ۴٠  ....................................................................  ق)٢١٣ /٢٠٩ ابوعبیده معّمر بن المثّنی (م

  ۴٢  ...............................................................................................  ق)١۵٧ابومخنف (م
  ۴٣  ................................................  )٢٠۶هشام بن محمد بن سائب بن بشر بن عمرو کلبی (م

  ۴۴  ..........................................................................................................  شاگردان مدائنی
  ۴۴  ...........................................................  ق)٢۵٢محمد بن صالح بن مهران (مالنطاح، ابن

  ۴۵  ............................................................................................  ق)٢۵۶زبیر بن بکار (م
  ۴۶  ...................................................................................  ق)٢٨٢اسامة (م حارث بن ابی

  ۴۶  ..................................................................  ق)٢۵٧(م  احمد بن الحارث بن مبارک خّراز
ه (م ابن   ۴٧  ..................................................................................................  ق)٢۶٢َشبَّ

  
  در آثار مدائنی بیت موضوعات اخبار اهل: فصل دوم

  ۴٩  ...................................................................................................................  . مقدمه١−٢
  ۴٩  .................................................  موضوعات مربوط به پیش از اسالم و پس از آن در آثار مدائنی

    ..............................................................................  ۵٠اخبار مربوط به زمان حضرت علی
    .................................................................................  ۵١موضوعات مربوط به امام حسن
    ........................................................  ۵٢تا امام صادق موضوعات مربوط به امام حسین
  ۵٣  ..............................................................  و بعد از ایشان موضوعات مربوط به امام کاظم

  ۵٣  ..............................................................................................................  بررسی آثار مدائنی
    ..........................................................................................  ۵۴بیت آثار مدائنی مربوط به اهل

 شش



هات النبی مَّ
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  ۵۵  .............................................................................................................  کتاب العواتک
    ....................................................................................................  ۵۶کتاب صفة النبی

  ۵٨  ....................................................................................................  کتاب اخبار المنافقین
  ۵٩  ...............................................  کتاب تسمیة المنافقین و من نزل فیه القرآن منهم و من غیرهم

    ...................................................................................................  ۶٠کتاب عهود النبی
  ۶١  ...................................................................................................  کتاب عهود النبی آخر

    ....................................................................................................  ۶١کتاب اخبار النبی
    .................................................................................  ۶٢کتاب تسمیة الذین یؤذون النبی

  ۶۴  ............................................................. کتاب تسمیة المستهزئین الذین جعلوا القرآن عضین
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  ۶۵  ...............................................................................  إلی الملوک و ... اب ُکُتب النبی کت
    ...................................................................................................  ۶۶أسماء ُکّتاب النبی
    ....................................................................................................  ۶٧کتاب آیات النبی
    ..................................................................................................  ۶٨کتاب ِاقطاع النبی
    ....................................................................................................  ۶٩ کتاب فتوح النبی
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  ٧١  ....................................................................................  ]کتاب المغازی [مغازی النبی
  ٧٢  ....................................................................................................  کتاب سرایا النبی

  ٧٣  .............................................  و یحتوی علی وفود الیمن، وفود مضر، وفود ربیعه)کتاب الوفود (
  ٧۴  ....................................................................................................  کتاب دعاء النبی
  ٧۵  .........................................................................................................  کتاب خبر اإلفک
  ٧۶  ....................................................................................................  کتاب ازواج النبی
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  ٨٠  .....................................................................................  ]کتاب الخاتم والرسل [النبی
  ٨١  .............................................................................  کتابًا و أماناً   کتاب من َکَتب له النبی

  ٨٢  ......................................  کتاب أموال النبی و ُکّتابه و من کان ترد علیه الصدقة من قریش العرب
  ٨٢  ..........................................................................................  کتاب العّباس بن عبدالمّطلب

  ٨٣  ............................................................................................  طالب و ولدهکتاب اخبار أبی
  ٨۴  ...................................................................................................  کتاب خطب علی

  ٨۵  ................................................................................................  الّله بن العباسکتاب عبد
 هفت
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  ٨۵  .......................................................................................................  العاصأبی کتاب آل

  ٨٧  ...........................................................................  ق)٨١کتاب فضائل محّمد بن الحنفیة (م
  ٨٨  ............................................................................  ق)٨طالب (مکتاب فضائل جعفر بن أبی

  ٨٩  ....................................................................  کتاب فضائل الحارث (الحرث) بن عبدالمّطلب
  ٩٠  .........................................................................................  الّله بن جعفرکتاب فضائل عبد

  ٩١  .................................................................................................  الّلهکتاب معاویة بن عبد
  ٩١  ................................................................................................  کتاب عبد الّله بن معاویة

  ٩٣  ..................................................................  الّله بن عباس(أمر) محمد بن علی بن عبد کتاب
  ٩۴  .............................................................................................  کتاب هجاء حّسان لقریش

  ٩۵  ...................................................................................  کتاب أسماء َمْن ُقِتَل ِمن الطالبیین
  ٩۶  ..........................................................................................................  کتاب الفاطمیات
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  ١١٣  ......................................................................................................  ق)٢٧٩بالذری (م
  ١١٨  ......................................................  بستر تاریخی جعل حدیث مطالق از جهت زمان و مکان
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  سخن مؤلف 

نقش اساسی داشـته اسـت. وی  قرن سوم نگاری اسالمِی  انی است که در تاریخیمدائنی از اخبار
در موضـوعات نگـاری اسـالمی اسـت آثـار بسـیاری  ای از تاریخ نگاری که زیرمجموعه در تک

های  زمینـه وی در ۀمختلف به رشته تحریر درآورده است. نبوغ علمی او داللت بر آگاهی گسترد
کـه  اند برشـمردهاو  را برایشماری  های بی نگاران کتاب طوری که فهرست است به گوناگون علوم

توان  های او را مییا ذکر برخی از کتاب ها است و گزارش ها باقی ماندهنامی از آنها در کتاب تنها
  لیفات مؤلفان پس از او یافت.أدر ت

نشان دادن گستره فرهنگ و تمدن اسالمی در قـرن سـوم اسـت کـه حاضر پژوهش  زهدف ا
هـای نقـش اساسـی در ایجـاد شـاخه ،نظـر از مـذهب مدائنی صرف چونچگونه محدثانی هم

انـد یـا بـا  کوشـیده نـانش آدر تکمیـل دانـ پسینیاند و مؤلفان  نگاری اسالمی داشتهتاریخدانش
آفرین و تأثیرگذار در فرهنگ و تمدن  ها نقشابتکارات نوی در طول تاریخ در شکوفایی این دانش

انجـام  یتحقیقـات که مدائنی آثاری نگاشته اسـت یموضوعاتدر تمام اند. اگر بتوان  اسالمی بوده
ی و المعـارف تمـدن ةک دایـرتوان آن مجموعه را یـ می کرد به حقای گردآوری  و در مجموعه داد

ایـن کـار  .سـازد آشکار مـی بیش از پیش نگاری اسالمی را در تاریخ وینقش  کهشمرد  فرهنگی
  طلبد تا به سرانجامی برسد.  مجالی بسیار می

محدثان گذشته اسـت از بسیاری از همانند  خود رادر عین حال مدائنی برخی از موضوعات 
کـه  بکـر اوسـت؛ اما برخی از موضوعات نگاشته وی از ابتکارات وام گرفته استمؤلفان پیشین 

اند و درباره همـان موضـوع، کتـاب  او توجه کرده جدیدبرخی از مؤلفان پس از او به موضوعات 
تـوان رفتـه اسـت نمـی میاننگار موجود نیست و از  تک یها اند. از سویی چون این کتاب نوشته
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هـای دیگـر های آن را به دست آورد؛ اما بـا مراجعـه بـه کتـابآنان را با هم مقایسه کرد و تفاوت
های دیگران در یک موضوع را بـا گـزارش مـدائنی و دیگـران سـنجید و توان برخی از گزارش می

ها را مشخص کرد. ایـن کـار جـز بـا صحت و سقم آن را به دست آورد، حتی اضافات و کاستی
های هر یک از مؤلفانی که در موضـوعات ارشاحیای آثار گذشتگان ممکن نیست. باید بتوان گز

دسـت آورد و در ه بموجود است را منابع مختلف  درهای آنان گزارشو اند  مختلف کتاب نوشته
ای گردآوری کرد. خوشبختانه امروزه احیای آثار فراموش شده یا از بـین رفتـه در مراکـز  مجموعه

  محققان قرار گرفته است.جدی پژوهشی مورد توجه 
ه خـوبی ، زمینـی خودها نگاری تک ابزرگ این محدثان آن بود که بکه کار  اذعان داشت باید

وجـود آوردنـد و افـرادی ماننـد طبـری بـا ه را بـهای بعدی  در دورهبرای نگارش تواریخ عمومی 
توانستند کتاب تاریخ بنویسند. گرچـه بایـد گفـت در طـول تـاریخ  ها نگاشته مراجعه به این تک
نگـاری تـألیف شـده در دسـت برخـی از مؤلفـان موجـود بـوده و در ت تـکبرخی از موضـوعا

  اند.  تألیفاتشان از آن بهره برده
نگـاران و دیگـران از مـدائنی هایی کـه فهرسـتدر پژوهش حاضر تالش شده است تا کتاب

ن شود و سیر تطورات و گسترش آنها یعنوان موضوع آن تبیبا ذکر اند،  نام برده بیت درباره اهل
هایی همراه باشد. شان داده شده است، گرچه در برخی از موارد ممکن است با نقصان و کاستین

ها در موضوعات متفاوت است و همین تفـاوت سـبب انگیزه هر یک از محدثان در ثبت گزارش
شده که برخی از آنان حقایق را به درستی گزارش نکنند یا تحریف نمایند. انگیزه مؤلفان به نقش 

  گرائی، محلی و موارد دیگر در نگارش کتاب مؤثر بوده است. مذهب، تعصب، قبیله حاکمیت،
بـوده  گونـاگوندر منـابع  بیـت هایی که از مدائنی دربـاره اهـل در این پژوهش به گزارش

شـده اسـت بـه طـور مثـال اخبـار  بندی موضـوعی دسته ها گردآوری شده است و سپس گزارش
است. بایـد یـادآور شـد آوردن  قرار گرفته، و هر امامی در جای خودش مربوط به رسول خدا

ها با مبانی قرآنی و  ها نیست؛ زیرا برخی از گزارش گزارش همۀ آنها دلیل بر پذیرفتن این گزارش
و  شـدهی از این اخبار جداگانه نقد و بررسی خششیعه سازگار نیست به همین جهت باعتقادات 

  نقد شده است.  ت پانوشتبه صور ی نیزدیگر تعداد
االسـالم والمسـلمین  تجنـاب حجـ ویژه م از اساتید محتـرم بـهدان میبر خود الزم در پایان 

ر غنـای ایـن بـخود  ی ارزشمندشانها محمدهادی یوسفی غروی که با نظرات و راهنمایی استاد
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اعضـای  پژوهشگاه، کادر پژوهشی، محترم یم. همچنین از مسئوالنتشکر نما ،پژوهش افزودند
االسـالم  تجنـاب حجـتـاریخ مدیر محترم گروه  خصوص بهو شورای علمی گروه تاریخ اسالم 

هر یک از آنان بـه نحـوی در ایـن پـژوهش علمـی سـهیم که رمضان محمدی، آقای والمسلین 
االسـالم والمسـلمین  حجتاز ویراستار محتـرم جنـاب در این مجال . اری کنمزسپاسگاند  بوده

جناب آقای اسماعیل یارمحمـدی تاریخ از کارشناس محترم گروه  و نیز یعسگر سعیدرضا علی
اند  عهده داشته گیری آن را بر متن و نمایه نهاییکه افزون بر امور اداری مربوط به طرح، روخوانی 

مرتضـوی سیدحسین آقای جناب  خصوص به پژوهشگاه انتشارات مجموعه. از کنمسپاسگزاری 
  .کنم مربوط به آن را انجام دادند، تشکر می که مقدمات نشر کتاب و امور

وقفـه بـوده باید گفت آنچه در این پژوهش پیش روی شماست حاصل چندین سال تالش بی
های آن را در قرن سوم نشان داده شود. در عـین نگاری اسالمی و شاخهاست تا رشد دانش تاریخ

قلم با ارائه نظرات خـود مـا را در حال معترفیم که این نوشتار خالی از نقص نیست و اهل علم و 
  پویای این پژوهش کمک نمایند. 

  
  و ماتوفیقی اال بالله    
  حسین مرادی نسب

١٣٩۶    
  
  
  

   





  
  
  
  
  
  

 مقدمه

با طلوع اسالم و استمرار حاکمیت آن در شـبه جزیـرۀ حجـاز و گسـترش نفـوذ آن بـه منـاطق و 
نگـاران اسـالمی پدیـد آمـد تـا بسـیاری از حـوادث  کشورهای دیگر، بستر مناسبی بـرای تاریخ

و سـپس  نگاری اسـالمی در مدینـه شروع تاریخهای اسالمی را ثبت و ضبط کنند. آغاز  سرزمین
های این دو مکتب از سوی  شدند و اندیشه و عراق گذار مکتب مدینه بود که آن دو شهر پایه عراق

، به منـاطق دیگـر گسـترش یافتنـد؛ گرچـه عوامـل دیگـری در بسترسـازی و بعد تابعین صحابه
  اند که الزم است بررسی شوند.  نگاری اسالمی نقش اساسی داشته تاریخ

هـای دینـی و  ) به نوعی بیشـتر تکیـه بـر ارزشو بصره (کوفه و عراق هریک از مکاتب مدینه
ای داشتند و همـین  های قبیله های سیاسی، فکری و اجتماعی، و رقابت تعصبات مذهبی، اندیشه

عوامل تأثیرگذاری در جامعه داشته و محدثان و موّرخان را تحت تـأثیر همـین فضـا قـرار داده و 
عات تاریخی سـبب درگیـری میـان آنـان های متفاوت مؤلفان بر سر برخی موضو دهد. انگیزه می

انـد و  زا توجه نکـرده و بـه آنهـا نپرداخته شده است؛ گاهی نیز برخی از آنان به موضوعات چالش
نگاری. موارد بسـیاری از  نگاری، مثالب نویسی، سقیفه اند، مانند ردیه برخی دیگر به آنها پرداخته

  ع تاریخی را در بر دارند. توان نام برد که حجم وسیعی از وقای این دست را می
نگــاری در  بیشــتر محــدثان اخبــاری و موّرخــان اســالمی در قــرن دوم و ســوم هجــری بــه تک

نگـاری  انـد. از پیشـگامان در تک موضوعات خاص و جزئی عالقه داشـته و بـه تـألیف آن پرداخته
ق)، ٢٠٧(م ق)، واقـدی٢٠۶یـا ٢٠۴(م هشـام کلبـیق)،  ١۵٧(م تـوان از ابومخنـف تاریخی می

ق)، وثیمة بن موسی فارسی، معروف بـه وشـاء ٢٣۴(م ق)، علی بن عبدالّله مدینی٢٢۵(م مدائنی
ق) نام برد. هریـک از آثـار ارزشـمند محـدثان در موضـوعات ٢۵۵(م ق) و جاحظ٢٣٧(م فسوی

هـای تـاریخ عمـومی از دل همـین  هـای بعـدی شـد و کتاب مایۀ تدوین آثار در دوره جزئی دست
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  ها پدید آمدند و زمینه سیر، تطور و گسترش در موضـوعات مختلـف را فـراهم آوردنـد. نگاری تک
، از محدثان اخباری، پرداخته شده اسـت؛ زیـرا ی مدائنیدر این کتاب به نقش اساسی و محور      

شمار او در موضوعات مختلف گواه بر ایـن اسـت کـه وی دانشـی سرشـار داشـته و از  تألیفات بی
های بسیاری به تبیـین دانـش خـود  حوادث زمان خود با اطالع بوده و توانسته است با تدوین کتاب

مورد توجه قرار خواهد گرفت و به نقـد برخـی از  بیت دازد. در عین حال اخبار او دربارۀ اهلبپر
آنها پرداخته خواهد شد. این موضوع تا کنون پژوهش نشده است و بـرای نخسـتین بـار اسـت کـه 

های او  نگاشـته کـه در تک بیـت و اخبار مربوط به اهل درباره رسول خدا های مدائنی کتاب
هـای آنهـا را در منـابع پـس از  تـوان تنهـا گزارش اند و فقط نامی از آنها باقی بوده و می وجود داشته

  که از میان رفته است. 1داشته بیت اهلاخبار یافت. حتی وی کتابی به نام  مدائنی
  

  پیشینه تحقیق
کاری انجام نشـده اسـت و تنهـا در  در آثار مدائنی  بیت اخبار اهلتا آنجا که جستجو شد، درباره 

نـام بـرده  بیش از دویست کتـاب از آثـار مـدائنی ،الفهرستدر  ندیم نگاری مانند ابن منابع فهرست
و مؤلفـان دیگـر،  نـدیم ، به پیروی از ابنالوافی بالوفیاتدر  و صفدی معجم االدباءدر  است. حموی

هایشـان  در کتاب ندیم های دیگری افزون بر ابن اند، گرچه آن دو کتاب را ذکر کرده های مدائنی کتاب
از مجمـوع  2اند. شناسانه بـه او داشـته نگاه رجال اند و برخی محدثان مانند خطیب بغدادی ذکر کرده
در  را عبدالسالم محمـد هـارون، المردفات من قریشهای  تا کنون دو اثر او به نام های مدائنی کتاب

نگـاری در  کتـاب تـاریخ تاریخدر  از مـدائنی چاپ کرده است. روزنتـال در قاهره نوادر مخطوطات
» چند شوهری در میان زنان قریش«با ترجمه نام  المردفات من قریش، از ، ترجمه اسدالّله آزاداسالم

، و به کوشش و تحقیق ابـراهیم صـالح کتاب التغازیکه به تبارشناسی عنایت داشته، پرداخته است. 
بـه چـاپ رسـیده  تحقیق شـده و در بغـداد و محمد بدری فهد نیز این کتاب از سوی ابتسام مرهون

و خاندان او اطالعات اندکی در منـابع وجـود دارد؛ در عـین حـال،  است. درباره شخصیت مدائنی
، بـه شـرح حـال او، آثـارش و ، تألیف بدری محمد فهدالحسن المدائنی ابوشیخ االخباریین، کتاب 

  اند، مشایخ و شاگردان و روش او پرداخته است.  مؤلفانی که پس از او از روایاتش بهره برده
                                                               

  .٨ ، ص الرسول معارج الوصول إلی معرفة فضل آلزرندی حنفی،  . ١
 .۵۵، ص١٢، جتاریخ بغداد، . خطیب بغدادی٢
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، از عماد عزام دوره فی کتابه التاریخ )٢٢٨(ت علی بن محمد المدائنی  عنوانای با  نامه پایان
م، نوشـته اسـت کـه ٢٠٠١ / ق ١۴٢١به سال  ، در کارشناسی ارشد دانشگاه نابلس فلسطینجوابره

و آثار او درباره  ابوالحسن مدائنی«ای با نام  لهمقا به آن دسترسی پیدا نشد. استاد رسول جعفریان
چاپ شده است. مقاله دیگری نیـز بـا  مقاالت تاریخینوشته که در دفتر سوم در مجموعه » زنان
نگاری او اشاره کـرده وجـود دارد.  و تاریخ که به شرح حال، آثار از خالد العسلی» المدائنی «نام 

از علـی » تـاریخ طبـریدر  مـدائنی نقد و بررسـی روایـات ابوالحسـن «ای با نام  همچنین مقاله
، در بهـار و پژوهشـی) دانشـگاه اصـفهان(علمی  های تاریخی پژوهشدر مجله  ساالری شادی

در سه قرن اول هجری  نقد و بررسی منابع تاریخی فتوحش، به چاپ رسیده است. کتاب ١٣٩٠
رداخته و تحقیـق پ (اخبار الفتوح) مدائنی فتوحبه کتاب  ، از حسین عزیزیبا رویکرد فتوح ایران

در بـاب فتـوح پرداختـه اسـت.  های مدائنی جامعی در این موضوع انجام داده و به معرفی کتاب
بـه  ، از عبدالرحیم قنـواتنگاری محلی ایران در دوره اسالمی تا سده هفتم تاریخهمچنین کتاب 

در  بیـت اهل اخبـارپرداخته است. امتیاز این پژوهش آن است که به  های فتوح مدائنی کتاب
 بیـت و اهل پیـامبر اکـرم؛ زیرا وی آثار بسـیاری دربـارۀ پردازد می میراث مکتوب مدائنی

  ایشان نگاشته است که به معرفی این آثار و سیر تطورات آن در طول تاریخ پرداخته شده است.
  

  پژوهش  معرفی و منابع
 شده اسـتشناختی استفاده  در این تحقیق از شمار بسیاری منابع در موضوعات تاریخی و کتاب

ها مانند تاریخ عمـومی، سـیره، منـابع حـدیثی و فقهـی، فهرسـت،   توان آنها را ذیل عنوان که می
ل بندی کرد و به اجمال به معرفی آنها براساس سـا های جدید، دسته های محلی و پژوهش تاریخ

  وفات مؤلف پرداخت. 
  

  ق) ٢۴٠ (م خلیفة بن خّیاط
شناسان برجسته نیمه نخست قرن سـوم هجـری اسـت. وی در  وی از موّرخان و محدثان و نسب

ز بسـیاری دانشـمندان به تحصیل پرداخـت و توانسـت ا پرور زاده شد و در بصره ای علم خانواده
عصر خـود یعنـی  ترین اخباریان عصر خود کسب علم کند؛ از جمله تاریخ و سیره را از برجسته

)، و علم نسـب را از ١٩( و ابوُعَبْیَدة َمْعَمر بن ُمَثّنی ابوالحسن علی بن محّمد مدائنی ،اسحاق ابن
و افراد بسیاری دیگر آموخت. وی تألیفـاتی از جملـه  و ابوالیقظان ُسحیم بن َحفص هشام کلبی
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اند و از  فردی مورد اعتماد و ثقه دانسـته دارد. بیشتر علمای حدیث او را الطبقات التاریخ وکتاب 
عالمـًا باّیـام النـاس و «و » محـدث نسـابة اخبـاری عالمـة«، »َاَحُد ائّمـة التـاریخ«او با عنوان 
  اند.  یاد کرده» انسابهم

خبری است، یعنی تاریخ وقـایع و −شمار و حدیثی شیوه تدوین او در کتاب تاریخ به شیوه سال
ازی و فتوح (البته بسیار فشرده و مختصر) را ذیل سـال و بـه روش روایـی تراجم احوال و سیره و مغ

طور کامل یـا نـاقص)  (ذکر روایات مختلف درباره حوادث و اخبار تاریخی با درج سلسله اسناد به
هـا را از از  درصـد نقل ۵٠، آورد. وی در بخش فتوحـات و در بخـش اخبـار خلفـای راشـدین می

و  صـفین و کتـاب جمل ق) آورده است و شاید از کتاب٢٢۵(د. ابوالحسن علی بن محمد مدائنی
  در کتابش آورده است.  گزارش از مدائنی ٩۴او استفاده کرده است. وی در حدود  خوارج کتاب
  

  ق)٢٧٩(م ، احمد بن یحیی بن جابربالذری
زاده شد  نگاری بوده است. در بغداد وی از ادیبان و راویان و موّرخان مشهور عصر خود در تاریخ

طق و در همان شهر رشد کرد و از استادان و مشایخ عصر خود بهره برد و با سفرهای علمی به منا
، بـه وی در زمان مـأمون، خلیفـه عباسـی مختلف جهان اسالم بر اطالعات و دانش خود افزود.

دستگاه خالفت راه یافت و به شغل دیوانی و کتابت که در آن زمان در میان نویسـندگان و دبیـران 
و انسـاب  البلـدان فتـوحایرانی رایج و موروثی بود، مشغول شد. وی توانست بـا تـألیف کتـاب 

، آن دو را مرجعی برای پس از خود قرار دهد. وی در این دو کتـاب از محـدثانی کـه در االشراف
های آنان را  اند بهره برده و گاه با ذکر سند گزارش نگاری داشته های تک موضوعات مختلف کتاب

در هر دو کتاب خود استفاده کرده است کـه نشـانگر نقـش مهـم  آثار مدائنی آورده است. وی از
در  انسـاب االشـرافدر کتـاب  از آثار وی اسـت. بـالذریاو نگاری و استفاده  در تاریخ مدائنی
  آورده است.  هزار گزارش از مدائنی دوحدود 

  
  ق)٢٨٣(م ، ابراهیم بن محمدثقفی

، در شمار فقیهان و محدثان و موّرخان بزرگ اخباری عصر هالل ثقفی ابواسحاق، معروف به ابن
در  و والـی حضـرت علـی ، عمـوی مختـارخود بود. نیای اعالی او، سعد بن مسعود ثقفی

به دنیـا  بود. وی در کوفه از اصحاب امام صادق مدائن بود. همچنین جّد او، سعید بن هالل
أبـان بـن عثمـان جا رشد یافت و از محضر بزرگان و دانشمندان آن دیار، از جمله  آمد و در همان
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هـایی در موضـوعات  نگاری ، کسـب دانـش کـرد و تکو ابوُنَعیم فضـل بـن ُدَکـین حمر َبَجلیأ
وی  اشـاره کـرد. و الغـارات المعرفةتوان به کتاب  مختلف از خود بر جا گذاشت که از جمله می

کـه در مناقـب  المعرفـةزیدی مـذهب و سـپس امـامی مـذهب شـد. بـه سـبب تـألیف کتـاب 
هجرت کرد تا این کتاب را بر اهل آن شـهر کـه  و لعن دشمنان آنان بود، به اصفهان بیت اهل

اند؛ از جمله آنـان احمـد بـن  بودند، بخواند. شاگردان وی از او روایت کرده بیت دشمن اهل
تـوان  ق) را می٢٩٠(م ق) و محمد بن حسن بن فرّوخ صّفار قمـی٢٧۴(م محمد بن خالد برقی

   اند. نام برد. او را در شمار راویان موثق نیز شمرده
بـه منـاطق تحـت حکومـت  های معاویه است که به لشکرکشی الغاراتکتاب باقی مانده از او 

در این کتاب  را به تصویر کشیده است. ثقفی های سپاه معاویه پرداخته و جنایت حضرت علی
در  آورده اسـت و از مـدائنی سـنت طور کلی از راویان مشـهور و مقبـول اهل های خود را به گزارش

را گاه در بعضی از اسناد آن  مدائنی الغاراتحدود بیش از ده گزارش ذکر کرده است. وی در کتاب 
با عنوان کنیه، اسم، اسم پدر، لقب و نسب ذکـر کـرده اسـت بـرای نمونـه، علـی بـن محمـد بـن 

 آمده است. سیف المدائنی أبی، یا المدائنی علی بن محمد بن سیف یا ابن أبی سیف أبی
  

  ق)٢٨۴یا  ٢٨٢ (م یعقوب بن واضح ، احمد بن ابییعقوبی
اسـت.  یعقـوبی واضـح و مشهور بـه ابن شیعه در عصر عباسیوی کاتب، مورخ و جهانگرد بزرگ 

را بـر  و مصـر ، آذربایجـانمدتی امارت ارمنسـتان منصور خلیفه عباسیاز سوی » واضح«جّدش 
به رئیس دیوان  منصوب شد و بعد از عزل از حکومت مصر عهده داشت و بعدها به حکومت مصر

یعنی ادریس بن عبدالّلـه بـن حسـن بـن  َبرید آنجا برگزیده شد، اما وی به سبب حمایت از علویان
در دستگاه خالفـت کاتـب  به قتل رسید. یعقوبی ق، به دستور هادی عباسی ١۶٩در سال  علی

 بهـایی بـه دسـت آورد و بـه عنـوان کاتـب عباسـی و دبیر بود و به سبب همین شغل اطالعات گران
اوست کـه بـا مسـافرت  البلدانشهرت یافت. او آثار ارزشمندی تألیف کرد که از جمله آنها کتاب 

  به مناطق مختلف جهان اسالم به تدوین آن پرداخت و مرجعی برای مؤلفان پس از او شد. 
شیوه اعتدال او در کتاب تاریخش سبب شد تا این کتاب مورد توجه مؤلفـان پـس از او قـرار 

عصـر گیرد، کتاب تاریخ او دو بخش است: بخش اول به دورۀ پیش از اسالم، از آغاز خلقت تـا 
وی در بخش تاریخ اسالم، بـا  .پردازد؛ و بخش دوم تاریخ اسالم تا زمان خود اوست جاهلی می

های آنهـا، گـزارش جـامعی را از  گزینش و تحقیق در روایات و بدون ذکر سلسله اسناد و تفاوت
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دوم، بـه شـماری از راویـان خـود از  در مقدمه جلـد مجموعه روایات آورده است. البته یعقوبی
اشـاره کـرده اسـت.  ، و ابومعشر المدنیسیف المدائنی جمله علی بن محمد بن عبد الّله بن أبی

در کتـاب تـاریخش بهـره بـرده، امـا تعـداد  کـه نـزدش بـوده،  های مدائنی بنابراین، وی از کتاب
  های آن مشخص نیست. گزارش

  
یر بن یزیدطبری  ق)٣١٠(م ، محمد بن جر

به دنیـا  ق، در آمل ٢٢۴رفت. در سال  وی از محدثان، مفسران و موّرخان عصر خود به شمار می
خـود رشـد کـرد و بـه فراگیـری دانـش درگذشت. وی در زادگاه  ق، در بغداد ٣١٠آمد و در سال 

پرداخت. پس از فراگرفتن مقدمات علوم بـه شـهرهای مختلـف سـفر کـرد و در ایـن سـفرها از 
ای در علـوم گونـاگون کسـب کـرد و  استادان و مشایخ عصر خود بهره برد و معلومـات گسـترده

طوری که  را در زمینه فقه، تاریخ و حدیث کامل کرد بهساکن شد و دانش خود  سرانجام در بغداد
نگـاری کـه در  هـای تک گذار مکتب فقهی شد و پیروانـی پیـدا کـرد. وی از مجموعـه کتاب پایه

هـای آن را  اش بهره بـرد و گزارش موضوعات مختلف نوشته شده بود، برای تألیف کتاب تاریخی
را تـألیف کنـد. کتـاب او  تـاریخ اسـالمشمند همراه با سندهای آن ذکر کرد و توانست کتاب ارز

دهد و از منابع معتبر و کهن به شـمار  های بسیاری به خواننده می گنجینه بزرگی است که گزارش
نگاری آن است که موّرخان را بر آن داشـت کـه کـار او را  رود. عظمت کار او در عرصه تاریخ می

هایی بنویسند. وی کتاب تاریخی خـود را پـس از پایـان تفسـیر  تکمیل کنند و بر کتاب او تکمله
و  هـای طبـری آوری است که برخـی گزارش نوشت. شایان یاد القرآن جامع البیان عن تأویل آی

در تـألیف  راویان در سندها قابل نقد و بررسی است. در عین حال باید گفت وی از آثار مـدائنی
هـایی از او نقـل کـرده اسـت. حتـی در برخـی جاهـا از برخـی  کتاب خود بهـره بـرده و گزارش

عمر [بن شـبه] مـرة ُاخـری فـی کتابـه حدثنی «گوید:  های او نام برده است برای مثال می کتاب
شـاید بتـوان گفـت  1...». المدائنی فقال: حدثنی ابوالحسن اخبار اهل البصرةالذی سماه کتاب 

مربوط به حـوادث  تاریخ طبریدر  بیش از هزار گزارش آورده است. اخبار مدائنی وی از مدائنی
اخبار فتوح مناطق شرق  ،و حوادث زمان حضرت علی از زمان عثمان گانه عصر خلفای سه
  است.  و بصره و حوادث عراق ، اخبار مربوط به امویانخصوص خراسان جهان اسالم، به

                                                               
 .٢٢١، ص۴(مؤسسة االعلمی)، ج تاریخ الطبری، . طبری١



 11   مقدمه

  ق)٣١۴(م اعثم کوفی ابن
اسـت.  الفتـوح کتـابتـدوین ، شاعر و مورخ که شهرت او بـه دلیـل  ، محدثمحمد، احمد ابو 

پرداختـه و تنهـا  در زمان فتوحات  خالف نامش به جزئیاتی مانند حوادث داخلی عراق بر الفتوح
، گرچه نقل فراوان برخی از اخبار و حوادث با عنوان کتاب  به فتوحات اکتفا نکرده است. بنابراین

های تاریخ عمومی قرار داد. در عین حال ایـن  توان آن را در ردیف کتاب سازگاری ندارد، ولی می
را دربـر دارد.  تا پایـان خالفـت مسـتعین عرب از حوادث سقیفهکتاب منبع مهمی دربارۀ تاریخ 
عـرب و هـای  ، جنگ، آذربایجان، ارمنستانو فتوحات در خراسان همچنین به رویدادهای عراق

و  ای ماننـد بـالذری و روم پرداخته است. وی در کتـابش بـرخالف عـده ، و روابط عربخزرها
های خود را نیـاورده اسـت، ولـی در برخـی  اند، اسناد گزارش ها را آورده ه اسناد گزارشک طبری

هـای  آور شده است. وی از منـابع کهـن ماننـد کتاب ها یاد موارد، منابع اسناد خود را در گزارش
روایـت  ١٢و دیگران بهره برده است و در حـدود  ، مدائنیشام کلبی، ه، واقدی، ابومخنفزهری

یـا » ابوالحسـن علـی بـن محمـد المـدائنی«یا » قال ابوالحسن المدائنی«با عبارت:  از مدائنی
  نقل کرده است.» المدائنی«
  
  ق)٣۴٠(م  فقیه همدانی ابن

و  ، مـّورخ، ادیـبفقیـه بکر یا ابوعبدالّله همدانی، معروف به ابن ابواحمد بن محمد بن اسحاق، 
اسـت. از  هـای دیگـران، از جملـه جیهـانی او برگرفته از کتاب البلداندان است. کتاب  جغرافی

 وی از منابع مختلف از جمله آثـار مـدائنی .اند نویسان بعد از وی استفاده کرده کتاب او جغرافی
   1یازده گزارش را از او آورده است.» قال المدائنی«بهره برده است و با 

  
  ق)٣۴۶(م مسعودی، علی بن حسین

گاه به زمان خود، متکلم، موّرخ، جغرافی وی مکنی به ابوالحسن دان و جهـانگرد بـود.  دانشمندی آ
بـه  عـراق اند که او در بابل گفته .رسد می  عبدالّله بن مسعود، یکی از یاران رسول خدانسبش به 

رفـت و از بسـیاری از دانشـمندان در علـوم  دنیا آمد و آنجا رشد کرد و برای تحصیل علم به بغـداد
مختلف در آنجا بهره برد و در نهایت از استادان بزرگ عصر خود شد. وی برای کسـب تجربیـات و 

                                                               
 .٣٧٧ و ص ١٣، صالبلدانفقیه،  . ابن١
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های بسـیاری دیـدن کـرد و تألیفـات گونـاگونی  دانش بیشتر به جهانگردی پرداخـت و از سـرزمین
نگاشت که بیشتر آنها از میان رفته و تنها نامی از آنها بر جای مانده است. روش وی این اسـت کـه 

در  ها از سلسله اسناد خودداری کرده است. وی در آغاز کتاب منابع خود را بیان داشته و در گزارش
ها یا مشایخ و راویان خود اشاره کـرده اسـت، از جملـه  به برخی کتاب مروج الذهبمقدمه کتاب 
، و بسیاری کلبی، علی بن محمد مدائنی ، ابن، واقدی، محمد بن إسحاق، لوط بن یحییابومخنف

بیش از ده روایـت  مروج الذهباند. وی در  دیگر. وی از منابعی بهره برده که بیشتر آنها از میان رفته
او تاریخ اجمالی از صدر اسالم تـا خالفـت  التنبیة و االشرافگزارش کرده است. کتاب  از مدائنی

    1ست.آورده ا است که در آن یک گزارش از مدائنی مطیع عباسی
  
  ق)  ٣۵۶(م الفرج اصفهانی ابو

، محدث، مـوّرخ، ادیـب، علی بن حسین بن محمد اموی قریشی، معروف به ابوالفرج اصفهانی
، ، یعنـی مـروان بـن محمـدشناس عصر خود، و آخرین نسل از خاندان امویان شاعر و موسیقی

رشـد کـرد و بـه  ق زاده شد و در بغـداد ٢٨۴به سال  بود. وی در اصفهان معروف به مروان حمار
به شـهرهای مختلـف بـر   تحصیل دانش پرداخت و از استادان زمان خود بهره برد و در مسافرت

های آن روزگار مهارت و تخصـص الزم را پیـدا کنـد  دانشدانش خود افزود و توانست در برخی 
کرد و همین شهرت علمی و ادبی او سبب شد تا نزد حاکمان  وی در مجالس شاعران شرکت می

بـه خـدمت  منزلت و جایگاهی ویژه پیدا کند و به عنوان کاتب در دولـت آنـان در بغـداد بویه آل
و برخـی دیگـر دشـمن  گرفته شود. درباره مذهب او اختالف اسـت، برخـی او را شـیعۀ زیـدی

  اند. دانسته بیت اهل
او را بیان کرده است؛ از جملـه آثـار بـاقی مانـده او کتـاب ، آثار الفهرست در کتاب ندیم ابن

بودنـد بهـره  انکه درگیر با عباسـی است. وی به سبب ارتباط با علویان مقاتل الطالبیینو  الغانیا
است که مرگ آنانی که سیاسی یـا  طالب ابی شدگان آل را درباره کشته مقاتل الطالبیینبرد و کتاب 

وده، تدوین کرد. این کتاب جامع و دقیق در نقل به سبب قیام علیه ظلم و ستم و اجرای عدالت ب
 کتـاب دیگـر او، کتـاب اخبار بود که مورد استناد و اعتماد مؤلفان پس از وی قرار گرفتـه اسـت.

هـا، گـذرانیهـایی از خـوش شـماری اخبـار تـاریخی و گزارش است که نقل روایات بی االغانی
                                                               

 .٢٠٩، صالتنبیه و االشراف. مسعودی، ١
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خوانان و اشـعار آنـان را در بـر دارد. وی در تـألیف ایـن دو  ، آوازگرائی آن عصر نوشی و هرزه باده
ها روایی است  کتاب از آثار موّرخان و محدثان قرن دوم و سوم بهره برده است. شیوه او در کتاب

و از طرفی چون مؤلف بنای بر رعایت اختصار داشته، گاهی اسناد به اخبار را ذکر کـرده اسـت. 
در حـدود سـی  االغـانی در های مـدائنی توان گفت که گزارش بهره برده و می وی از آثار مدائنی

کتابی با  در حدود بیش از بیست گزارش آمده است و مدائنی مقاتل الطالبیینگزارش و در کتاب 
در اواخـر  الفرج از آن بهره برده اسـت. ابـو الفرج داشته که ابو اسماء من قتل من الطالبیینعنوان 

  درگذشت. ق٣۵۶به سال  انجام در بغدادسرعمر دچار فلج و اختالل حواس شد و 
  
  ق) ٣٨٠(م ، محمد بن اسحاقندیم ابن

نگار بغدادی که از  شناس، فهرست (ندیم لقب است)، کتاب ندیم محمد بن اسحاق، مشهور به ابن
ها با علوم مختلف آشـنایی پیـدا  طریق شغل خود که وّراق (صّحاف) بوده، توانسته با مطالعه کتاب

ا و یـ ٣٨۵یـا ، ٣٨٠کند. مرگ وی را به اخـتالف سـال کند و در این زمینه کتاب گرانسنگی تألیف 
اخبار العلماء المصـّنفین مـن  فی الفهرستاند. کتاب  را گفته ق٣٨٠، ولی مشهور اند ق گفته ٣٨۴

ای جــامع و  نامــه شناســی، دانش ، یــک دائرةالمعــارف کتابالقــدماء والمحــدثین و أســماء کتــبهم
آن را پدیـد  نـدیم ها در شناخت آثار علمی اسالمی دانشمندان اسـت کـه ابن ترین فهرست معروف

ای  گاه دوران شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی در قرن چهـارم هجـری و پایـه ه جلوهآورد؛ کتابی ک
نگاران پس از او و دارای معلومات بسیار است. وی در این کتاب، نام بسیاری از آثـار  برای فهرست

های آینـده علمـی ثبـت و ضـبط کـرده و از  علمی دانشـمندان چهـار قـرن نخسـت را بـرای نسـل
  .های گوناگون علوم اسالمی نام برده، و شرح حال آنان را آورده است ر رشتهدانشمندان بسیاری د

تر از آن است کـه خـود مؤلـف در  دهد محتوای آن گسترده نشان می الفهرستمطالعه کتاب 
پردازد، ولـی وی از دانشـمندانی کـه  مقدمه بیان داشته، که تنها به ذکر نام مؤلفان صاحب اثر می

اند نیز نام برده است. او به بررسی و نقد اقوال پیشینیان خود پرداختـه و نیـز در  حب اثر نبودهصا
ها به مؤلفان آنها، یا کتاب را خوانده و درباره آنها اظهار نظر کـرده اسـت. در عـین  انتساب کتاب

بـه  طرفی او در کتـابش نمایـان اسـت؛ زیـرا نسـبت حال، وی دارای وسعت نظر باالیی بوده، بی
های آنان را ذکر کرده است و دیگر آنکه به علوم و فنون دیگر از  های اسالمی کتاب مذاهب و فرقه

های  جمله موسیقی، غنا و علوم غریبه توجه داشته است. کتاب شامل ده مقاله است که در عرصه
و  ، یهودیـانهای مقدس مسلمانان . کتاب١اند از:  مختلف علمی به آن پرداخته است که عبارت
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هـای ملـل  ای در باب خـط و زبان ، البته با عنایت بیشتری به علوم قرآنی، همراه مقدمهمسیحیان
  . شـعر و شـاعران؛ ۴. تاریخ، انسـاب و موضـوعات وابسـته بـه آن؛ ٣. نحو و لغت؛ ٢مختلف؛

. افسـانه، ٨. فلسفه و علـوم قـدیم؛ ٧. فقه، حدیث، فقها و محدثان؛ ۶. علم کالم و متکلمان؛ ۵
  . کیمیا. ١٠. مذاهب و ادیان غیرالهی؛ ٩؛ ...ِسحر، جادو و

و معرفی  بخش سوم که مربوط به تاریخ و موضوعات وابسته به آن است به شخصیت مدائنی
توان گفـت مجمـوع آثـار او در  آثار او پرداخته و آثار وی را در ده بخش معرفی کرده است که می

   است. عنوان کتابچه یا رساله ٢٣۶این کتاب 
  

 ق)۴۶٣خطبیب بغدادی (م
التـألیف و یکـی از پیشـوایان عصـر  ، فقیه، حافظ، محـّدث، کثیر ابوبکر احمد بن علی بن ثابت

هور شـد. وی بـرای کسـب دانـش بـه شـهرهای مختلـف خود بود به همین سبب به خطیب مش
 تاریخ بغـدادجا از دنیا رفت. کتاب  بازگشت و در همان مسافرت کرد و سپس به وطن خود بغداد

ای است که در آن افزون بر جرح و تعدیل راویان،  نامه او در حقیقت دانش تاریخ مدینة السالمیا 
ها (شـامل زنـان) پرداختـه  و هشتصد تن از علمـا و شخصـیت هزار هفتبه شرح حال بیش از 

آیـد. او در مقدمـه کتـاب بـه وصـف  رو، کتاب وی یک کتاب رجالی به شـمار می است. از این
اند، افرادی کـه  یا اطراف آن به دنیا آمده پرداخته است و بعد کسانی که در بغداد جغرافیای بغداد

اند، یا توقفی در آنجا  اکن شدهس اند؛ افرادی که در بغداد به جای دیگر رفته و ساکن شده از بغداد
اند، شرح حال آنان، و در صورتی که روایت یا احادیثی داشته باشـند  اند و حدیث نقل کرده داشته

هـا از شـیوه محـّدثان تبعیـت کـرده و سـند  از آنان نقل کـرده اسـت. وی در شـیوه نقـل گزارش
چهار گزارش آورده است که دو  1های خود را آورده است. وی افزون بر شرح حال مدائنی گزارش

    2شود. می بیت گزارش آن مربوط به اهل
  

  ق)۶٢۶ (م ، یاقوتحموی
پـدر و مـادرش از اهـالی  نویسان مشهور قرن هفتم هجـری اسـت. دانان و تاریخ وی از جغرافی

تـاجری در  نصر ابراهیم حموی بودند و وی در کودکی به اسارت در آمده است. عسکر ابی یونان
                                                               

 .۶۶و  ۵۵، ص١٢، جتاریخ بغداد، خطیب بغدادی .١
 .٢٢٢و  ٢١٠، ص١، جهمان. ٢
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کـه تـاجری بـا تجربـه بـود و خوانـدن و نوشـتن  بود که یاقوت را خریـد. عسـکر حمـوی بغداد
خانه فرستاد و نام یاقوت را که گـوهری  دانست. یاقوت را خرید و برای علم آموزی به مکتب نمی

حمـاة، منسـوب  الّلـه شـد. بعـدها لقـب حمـوی گران بهاست، برای او برگزید و ملقب بـه عبد
شام که عسکر بازرگان منسوب به آنجا بود، و به سبب آنکه یاقوت بـرده و آزادشـده ای در  دهکده

  اده شد. الدین به او د و بعدها لقب شهاب −او بود، به نام او اضافه و او به موالیش منتسب شد
در سنین جوانی به دستور موالیش، به قصـد تجـارت راهـی سـفر بـه منـاطق  یاقوت حموی

ها، تجارت او همراه موفقیـت بـود، تـا آنکـه عسـکر  مختلف بالد اسالمی شد؛ در این مسافرت
بـه کـار وراقـی (انتشـاراتی) پرداخـت و بـه استنسـاخ  بغـداد موالیش، او را آزاد کرد، و در بازار

ها مشغول شد و از این راه درآمد کسب کرد. به همین سبب با شمار بسیاری از دانشمندان  کتاب
هایشان آشنا شد. وی به مسافرت و تجارت به منـاطق مختلـف بـالد اسـالمی از جملـه  و کتاب
هـای بسـیاری  ها و کتاب بزرگ پرداخت و با کتابخانه ، و شهرهای خراسان، اربیل، موصلدمشق

های دیگر نزد خـود توانسـت دو  آوری کتاب مواجه شد و به استنساخ آنها پرداخت، حتی با جمع
در سـال  تألیف کنـد. وی بـا حملـه مغـول معجم البلدانو  معجم االدباءهای  کتاب بزرگ به نام

سـاکن شـد و بـه تـدوین  بازگشت و از آنجا به سنجار رفت و سپس در حلـب ق، به موصل ۶١۶
از  1معجـم االدبـاءوی در کتـاب  .درگذشـت ق در حلب ۶٢۶ها پرداخت تا آنکه در سال  کتاب

آور کـرده اسـت و بـا اسـتفاده از منـابع دیگـر و  را یـاد هـای مـدائنی ، کتابنـدیم ابن الفهرست
یـاد نکـرده، نـام بـرده  نـدیم که ابن های دیگر مدائنی های دیگری که پیشش بوده، از کتاب نسخه

  بهره برده است. از اخبار مدائنی البلدان فتوحاست. همچنین در کتاب 
  
 ق)۶۵۶(م الحدید ابی ابن

، معروف الحدید معتزلی الّله بن محمد بن الحسین بن ابی فخرالدین ابوحامد عبدالحمید بن هبة
در ق  ۵٨۶به سـال  معتزلیو اصولی  شافعی فقیه، شاعر، مورخ، متکلم، ادیب، الحدید ابی به ابن
بزرگ شد و به تحصیل علم  در هفتاد سالگی درگذشت. وی در مدائن زاده شد و در بغداد مدائن

 مذهب بودند، بهره علمـی بـرد و دررفت و از دانشمندان آنجا که شافعی  پرداخت و سپس به بغداد
شـرحی نوشـت  البالغه نهجکرد تا اینکه خود از بزرگان عصر شد و بر  محافل ادبی و علمی شرکت 

                                                               
 .١٣٨−١٢۵، ص١۴، ج، معجم األدباء. حموی١
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ای از علوم مختلف، مانند معارف، کالم، فقه،  است و مجموعه  که دربردارنده اطالعاتی گسترده
را در خـود دارد.  و فرهنگ و آداب و رسوم عـرباخالق، ادب، لغت تاریخ صدر اسالم، انساب 

ها، ذکر آرای مختلـف و  وی همچنین به نکات ظریف ادبی، تاریخی و اجتماعی، تمسک به مثل
گیری از کتابخانه  بود و با بهره برخی حقایق تاریخی پرداخته است. وی سرپرست کتابخانه بغداد

 تألیف شده بودند، تاریخ طبریها کتاب دیگر که پیش از  و ده ، وزیر مستعصِم عباسیعلقمی ابن
 وی بیش از سی گـزارش از مـدائنی بهره برده است. استفاده کرده است. حتی وی از منابع شیعه

 های وی اشاره کـرده اسـت؛ بـرای نمونـه، کتـاب ها به نام کتاب آورده است که در برخی گزارش
 ، کتـابمقتل عثمان ، کتابالفتوح کتاب ،الجمل ، کتاباألمثال ، کتابالخوارج، کتاب صفین

  1را ذکر کرده است. هات الخلفاءأُمّ 
  

 ق)٧۶۴ (م الدین خلیل بن ایبک بن عبدالّله ، صالحصفدی
ق، بـه دنیـا  ۶٩۶به سال  در شهر صفد فلسطین .وی از ادیبان، شاعران، و موّرخان اسالمی است

به کسب دانش پرداخت و توانست از محدثان بزرگ زمان خود بهره گیـرد و بـه  آمد. و در دمشق
 وفیـات االعیـانای اسـت بـر کتـاب  پرداخت کـه تکملـه لوافی بالوفیاتاتألیف کتاب از جمله 

، محـّدثان، ، تابعینصحابه ق). وی در این کتاب به شرح حال رسول خدا۶٨١خلکان (م ابن
و آثـار او را کـه  فقیهان و بزرگان دیگر هر علم پرداخته است. او شرح حـال اجمـالی از مـدائنی

هـای دیگـر  در عین حـال، از برخـی کتاب 2. است در کتاب خود آورده است ندیم برگرفته از ابن
  اند، نام برده است.  که دیگران ذکری از آن نکرده مدائنی

  
  ق)١٣٣٩(م اسماعیل پاشا بغدادی

به دنیا آمد و در آنجا رشد کرد  نگار مشهور عصر خود بود. که در بغداد شناس و تراجم وی کتاب
های مختلف به دستگاه خالفت عثمانی وارد شد و توانست به مقامـات نظـامی  و با کسب دانش

کشف او ذیلی بر کتاب  ایضاح المکنوندست یابد و در کنار نظامیگری به تألیف بپردازد. کتاب 
ق) اسـت. وی کتـابش را ١٠۶٧(م ، نوشـته حـاجی خلیفـهاسامی الکتـب و الفنـونعن  الظنون

                                                               
ـــد ابی . ابن١ ـــه شـــرح نهج، الحدی ، ١٠؛ ج٩٧، ص٩؛ ج٢١۵، ص۶؛ ج١٢۶، ص۴؛ ج٢٧١، ٢۴۶، ص٢، جالبالغ

  .٣٣−٢٩، ص٢٢، جالوافی بالوفیات، صفدی. ٢      .۶٩، ص١١؛ ج۶ص
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را یـادآور شـده  حـاجی خلیفـه هـای براساس الفبای آثار مؤلفان تنظیم کرده است و برخی خطا
است. وی اطالعاتی از کتاب، مؤلف و محل نگهداری کتاب و مواردی دیگر را ذکر کرده است. 

بـه روش  است کـه اسماء المؤلفین، آثار المصّنفین :هدیة العارفین به نامهمچنین کتاب دیگر او 
ها و ُتـرک  الفبائی و نام مشهور مؤلفان تنظیم شده است که به شرح حال آنان، مذهب، مسـافرت

بودن، آنان اشاره کرده اسـت و مؤلفـانی را کـه تـابع دولـت عثمـانی بـوده، ولـی اصـالِت ُترکـی 
و شـماری از  شـرح حـال اجمـالی مـدائنی اسـت.  مشـخص کـرده اند با عالمت سـتاره نداشته
    2برد. نام می ناجیه اخبار بنی، از کتاب ایضاح المکنونو در  1های او را بر شمرده کتاب

  
  ق)١٣٨٩(م علی  بزرگ طهرانی، محمد محسن بن آغا

را نوشت، و بـه همـت  الَذریَعة الی َتصانیف الشیعةاست که کتاب  شناس شیعه وی فقیه و کتاب
را  آوری شد. او با این کار میراث فرهنگی و تمدنی شیعه جمع ای از آثار مؤلفان شیعه او مجموعه

شود و بـه عنـوان یکـی از  شمرده می شناسی درباره شیعه المعارف کتاب حفظ کرد و کتابش دائرة
از قرن چهارم، تا دوره زنـدگانی مؤلـف،  در زمینه شناخت میراث مکتوب شیعهمنابع دسته اول، 

آید. کتاب براساس حـروف الفبـائی عنـوان اثـر، بـه شـرح حـال مؤلفـان و معرفـی  به شمار می
نگاری نخسـتین شـیعه،  پردازد. وی در این مجموعه از منـابع فهرسـت های خطی آنان می نسخه
 ابن شهر آشوب معالم العلماءق) و  ۴۵٠ (م نجاشی رجالق)،  ۴۵٠ (م شیخ طوسی الفهرست مثل
ها بهره برده  های دیگر استفاده کرده است. وی از فهرست کتابخانه ق) و بسیاری از کتاب ۵٨٨(م

و گاه آثار چاپی و خطی را خود مشاهده و مطالعه کرده است. همچنین وی به آنچه از افراد مورد 
را از قـرن  شرح احوال و آثار عالمـان و رجـال شـیعه بزرگ آغااعتماد شنیده، استناد کرده است. 

چهارم تا چهاردهم هجری آورده و هر قرنی را با عنوانی ذکر کرده است. گفته شـده انگیـزه او بـه 
تاریخ در کتاب  اعتنائی جرجی زیدان بر بی الغطاء حسین کاشف و محمد حسن صدر همراه سید

و  نکرده بود. تالش جرجی زیدان است که توجهی به ذکر علمای نامدار شیعه آداب اللغة العربیه
د تـا رو آنـان تصـمیم گرفتنـ شیعیان به فراموشی سـپرده شـوند. از ایـنامثال او بر این بود تا آثار 

تـرین  گویـد: مهم را نوشـت. او می الذریعـهطهرانـی کتـاب  بـزرگ آغـاپاسخی بـه او بدهنـد و 
اسـت کـه دربرشـمردن آثـار،  از حـاجی خلیفـه کشـف الظنـون شناسی متأخر مسلمانان کتاب

                                                               
  .۴١، ص١، جایضاح المکنونهمو، . ٢  .۶٧٢−۶٧٠، ص١ ج، هدیة العارفین. بغدادی، ١
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های  را به نداشتن کتاب دارد، و شیعه خصوص تألیفات علمای شیعه هایی در این زمینه، به اشتباه
  سودمند متهم ساخته و آنان را طفیلی دیگر مذاهب خوانده است.

کتـاب  3،الفاطمیـات 2؛ُخَطُب النبی 1؛المؤمنین امیرُخَطُب آثاری را از جمله  وی از مدائنی
  نام برده است.  4،َمن قتل ِمن الطالبیین

 
  ق)١٣٧٢م ( سیدمحسن امین حسینی عاملی

از اهـالی  شیعینگار  ، ادیب و تراجمفقیه ،محسن امین مشهور به سید سیدمحسن بن عبدالکریم
رفت و در آنجا پـس از تکمیـل  نجف اشرف  بود. وی پس از کسب مقدمات به لبنان جبل عامل

کند. وی تألیفاتی دارد که   رسید و توانست شاگردانی تربیت اجتهاد  دروس حوزوی پرداخت و به
بر شرح حـال علمـا و   مشتمل  ای رجالی است و نامه که دانش ،اعیان الشیعهترین آنها کتاب  مهم

، راویان، محّدثان،  تابعینتابعیِن ، تابعین، از صدر اسالم تا زمان او و شامل صحابه شیعه  بزرگان
، دانشمندان در علوم مختلف، پادشاهان، امیران، اعـم متکلمانن، حکیما، فقها، مفسران، قاریان

را در  و نقش دانشـمندان شـیعه  شیعه  فرهنگی  هویت  از زنان و مردان را آورده است. وی توانست
هـزار  ١٢این کتاب دربردارنده شرح حال  با تدوین این کتاب معرفی کند. تمدن اسالمی  اعتالی

گفــت پــدرم  را در ده جلــد نوشــت؛ زیــرا می اعیــان الشــیعه مســتدرکاتتـن اســت. فرزنــد وی 
هایی پس از پـدرم  هایی را که در قید حیات بودند، در کتابش یاد نکرد و من شخصیت شخصیت

آوری کـردم. وی  جمـع مستدرکاتاند و آنهایی را که پدرم از قلم انداخته بود در  را که از دنیا رفته
، به خاک سپرده شد. وی با نقـل از منـابع حضرت زینبگذشت و مقابل مقبره در دمشقدر 

   آورده است. دیگر در حدود چهل گزارش از مدائنی
  

  (معاصر) فؤاد سزگین
وی از مستشرقان ُترک زبان و از محققان علوم اسالمی اسـت و در زمینـه احیـا و بازسـازی آثـار 

شـماری دارد  دانشمندان اسالمی کارهای ارزشمند و ماندگاری انجام داده است. وی تألیفات بی
 نام دارد و به زبان آلمانی اسـت تاریخ ادبیات عربیست که کتاب از جمله آنان اثر سیزده جلدی او

                                                               
  .١٩٣، ص٧، جهالذریعهمو، . ٢  .١٩٠، ص٧، جالذریعه، بزرگ آغا، . طهرانی١
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آید. وی توانست مؤسسه تاریخ علوم اسـالمی عربـی را  و به عنوان یک کتاب مرجع به شمار می
ترین مجموعه از متون تاریخ علم عربـی اسـالمی در جهـان در ایـن  بنیان گذارد که امروز جامع

به معرفی موّرخـان  ،خ الثراث العربی التدوین التاریخیتاریمؤسسه موجود است. وی در کتاب 
های معتبـر  قرن نخست پرداخته و شرح حال اجمالی و آثار باقی مانده از آنان را که در کتابخانـه

گاهیجهان یافته، یادآور شد های موجـود  های خوبی درباره آثـار هـر مؤلـف، نسـخه ه است و آ
دهد. وی چنـدین اثـر  شناسی به دست می خطی و به چاپ رسیده، سندشناسی، مصادر و کتاب

از آن یاد کرده  بعد الشده الفرجدر کتاب  (تنوخی السمیرنام برده است از جمله کتاب  از مدائنی
. کتـاب النسـاء الفـوارکو  −مسـعودی اسـت مرآة الزمانیکی از مصادر − اخبار قالعاست)، 
هـای  آورده و به تعداد اندکی از کتاب خود شرح حال اجمالی از مدائنی األعالمدر کتاب  زرکلی
  1اشاره کرده است. مدائنی

  
  ق)١٣٩۶(م زرکلی

، چنـدین روزنامـه، ، با پدر و مادری از دمشـقنگار و نویسندۀ اهل بیروت ی، روزنامهلخیرالدین زرک
تأسیس کرد. هنگام تسلط فرانسویان بر ریه، محکوم به اعدام شـد  و قاهره چاپخانه در دمشق مجله و

  به مناصب عمده رسید. سعود و به حجاز گریخت و تابعیت آنجا را پذیرفت و در دستگاه آل
قاموس تراجم الشهرالّرجال والنساء من العـرب والُمسـتعِربیَن : الماالع ترین اثر وی معروف

های عربـی فاقـد  آور شده است که چون گنجینه کتابخانـه داست. وی در مقدمه یا والُمستشرفین
کتابی مشتمل بر شرح احوال مشاهیر مردان و زنان عرب، مستعرب و مستشـرق بـود، سـعی در 
خلق اثری جامع داشتم تا به ضبط نام این دسته از افراد، که سخنی از آنان در تـاریخ از قـدیم تـا 

در تلخیص مطالب داشته، و به جهـت اجتنـاب از زمان تألیف آمده، مبادرت کنم. مؤلف سعی 
تحوالت حوادث جاری به معاصران زنـده نپرداختـه اسـت. وی در اثـرش از افـرادی کـه دارای 

ای، شـاعران  منصب خالفت، امارت، وزارت و قضاوت یا رئیس مذهب، صـاحب فـن و حرفـه
ین کتاب براسـاس نـام المثلی به فرد منتسب است، آورده است. تدو مشهور، یا راویان، یا ضرب

کوچک افراد و سپس نام پدر و در موارد مشابه که نام فرد و نام پدر یکسان باشـد، تـاریخ وفـات 
ترین ویژگی اثر ارجاع شهرت یا لقب صاحب ترجمه به نام  مبنای اولویت قرار گرفته است. مهم
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ه گـاه اسـم حال وی ذیل آن نام ذکر شده است. ویژگـی دیگـر اثـر اینکـ کوچک اوست که شرح
تر از  مشهورترین اشخاص بدون رعایت نظم الفبائی در باالی نام کوچک آنها و با حروف درشت

و از این قبیـل » بنت«، »ابن«، »ُام«، »َاب«متن آمده است. همچنین در تنظیم عناوین، کلمات 
ل، دهد. در ذیل هـر مـدخ ها حذف کرده و مستقیم به اسامی خاص افراد ارجاع می را در مدخل

تاریخ تولد و وفات به سال هجری و میالدی، شـهرت، نسـبت، کنیـه، لقـب، شـرح کوتـاهی از 
  صاحب عنوان و مجموعه آثار وی بیان شده است.

در نهایت مآخذ مورد استفاده برای هر مدخل ذکـر شـده اسـت. بعـد از درگذشـت مؤلـف بـه  
م، با مقدمه، اصالحات و حواشی چندی نسبت به ١٩٧٩ق/١٣٩٩در سال  الله سرپرستی زهیر فتح

در هشت جلد از سوی انتشارات دارالعلـم للمالیـین، در  چاپ قبلی، با یادداشت خیرالدین زرکلی
  شده است.  های چندی نوشته ذیل و تکمله االعالمصورت مکرر انتشار یافته است. برای  به بیروت

، شـرح حـال کوتـاهی از است. زرکلـی زاده مطالب یاد شده برگرفته از مقاله صمد اسماعیل
   1و شمار اندکی از آثار او را برشمرده است. مدائنی

  
  (معاصر) کّحاله عمررضا

ای بازرگان به دنیـا آمـد. وی  و در خانواده نویس مشهور عرب در دمشق نویسنده، محقق و تراجم
آموخـت و بـه تـدریس مشـغول  علوم اسالمی و زبان عربی را نزد برخی استادان برجسته دمشق

سبب آنکه خاندانش به تجارت اشتغال داشتند به تجارت روی آورد و بـه کشـورهای  شد. وی به
مختلف سفر کرد و با روحیات مردم آن نواحی آشنا شد. این مطالعات بـه درک وی از تحـوالت 

سلسـله مقـاالتی نوشـت و بعـدها در کتابخانـه  اجتماعی کمک کرد و پس از بازگشت به دمشق
مشغول به کار شد و بهترین فرصت مطالعاتی و تحقیقات تـاریخی و اجتمـاعی بـرایش  ظاهریه

  فراهم آمد. بعدها به سمت کتابـدار و بعـد مـدیر کتابخانـه رسـید و بـا بسـیاری از دانشـمندان، 
  دهی بـه مطالعـات  آشـنایی در جهـت ادیبان و ناقدان، اعـم از شـرقی و غربـی آشـنا شـد. ایـن

پیوســت و  العلمی العربــی، در دمشــق ســپس بــه مجمــع وی تــأثیری فــراوان داشــت. عمررضــا
النسـاء ترین اثر اوسـت  که مهم هاآن هایی را فراهم کرد. وی هفتاد تألیف دارد و از جمله فهرست

آن اسـت کـه در  مسـتدرکو  المؤلفین معجم ،معجم قبائل العرب، غرب واالسالمفی عالمی الم
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را بـا  شرح حال افراد را تا زمان مؤلف آورده است. وی شرح حال مـدائنی معجم المؤلفینکتاب 
  1را نام برده است. مقتل الحسیناز جمله  اختصار آورده و چندین کتاب از مدائنی

  
  ش) ١٣٧۴ م ( عبدالعزیز طباطبایی سید

نظر در دانش تاریخ، رجـال و تـراجم اسـت کـه  شناس و صاحب شناس، نسخه او محقق، کتاب
در متون کهن دارد. وی برای مطالعات خود به بسیاری از  ای در احیای آثار شیعیان نقش برجسته

های خطی بسیاری را شناسـایی کـرد و  رفت و نسخه مریکاآو  ، اروپاهای جهان در آسیا کتابخانه
های بزرگ و مراکز فرهنگی با او ارتباط داشـتند و  ری و منتشر ساخت. مؤسسهنگا آنها به فهرست

هـایی تـدوین شـد. وی بـه جهـت  با نظارت ایشان بسیاری از کارهای تحقیقاتی چـاپ و کتاب
 تهرانـی بزرگ آغاهای بزرگ مانند:   داشت، از شخصیت ای که به احیای میراث کهن شیعه عالقه

کـه  طوری کـه در کتابخانـه امیرالمـؤمنین تأثیر پذیرفت و از آن دو بهره برد به عالمه امینیو 
تأسیس کرده بود، به تحقیق و تدوین فهرست کتابخانه پرداخت. برای آگاهی بیشتر  عالمه امینی

، شناسی معاصر ایران مشاهیر کتابهای ایشان به جلد نوزدهم از مجموعۀ  از شرح حال و تالش
انتشـار  در تهـران به همـت مؤسسـه خانـۀ کتـاب محمد طباطبائی ، تألیف سیدمحقق طباطبائی

هـای  برخـی از کتاب فـی المکتبـه العربیـه اهـل البیـت یافته، پرداخته شده است. وی در کتاب
   را نام برده است. مدائنی

  
  ش)١٣٧٩( حمدی میانجی، علیا

النفس، بزرگوار، مجتهد، استاد اخالق و عضو جامعه مدرسین حـوزه علمیـه  وی از عالمان کریم
مشغول بـه تحصـیل شـد و بـه درجـه اجتهـاد  و قم ، تبریزهای علمیه میانه بود. وی در حوزه قم

های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نیز شرکت جست و نقش فعـالی در مبـارزه  رسید. در فعالیت
بـه پیـروزی  به رهبـری امـام خمینـی با رژیم پهلوی داشت تا سرانجام انقالب اسالمی ایران
بود و همـواره همگـام بـا روحانیـت در  رسد. وی پس از انقالب از یاران باوفای امام خمینی

های سیاسی و اجتماعی حضور داشت. او افـزون بـر تـدریس دروس دوره سـطح، درس  صحنه
مند بود و آثـاری در ایـن  و مباحث حدیثی نیز عالقه داشت. و به تفسیر قرآن اخالق برای طالب

                                                               
 .٢١١، ص٧، جمعجم المؤلفین. عمرکحاله، ١
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هـای  موضوعات نوشت. او در آثار فقهی خود بـه موضـوعات روز جامعـه نیـز پرداخـت. کتاب
و  های منسـوب بـه پیـامبر درباره مکتوبات و نامـه االئمهمکاتیب و  مکاتیب الرسول

مکاتیـب هسـتند. وی در وی ، در شـمار آثـار مالکیـت خصوصـی در اسـالم  و کتـاب ائمه
  آورده است. های بسیاری را از مدائنی گزارش مکاتیب االئمهو  الرسول
ق) در ٧۴٨ذهبـی (م 2،االنسـابق) در ۵۶٢سـمعانی (م 1،الکاملق) در ٣۶۵عدی (م ابن

 حجـر ابن 6؛تـاریخ االسـالم و 5میـزان االعتـدال 4؛المغنـی فـی الضـعفاء 3سیر اعالم النـبالء،
جعفریـان (معاصـر) در  8البدایـة والنهایـةق) در ٧٧۴(م کثیر ابن 7؛المیزان لسانق) در ٨۵٢(م

  اند. را به اجمال آورده شرح حال مدائنی 9منابع تاریخ اسالم

  

  نگاری و مّورخان نگاری درباره تاریخ تک
هـایی ماننـد  های فهرست برد؛ کتاب توان از کتاب از میان آثار گذشتگان، بیشترین استفاده را می

 الـوافیو  حموی معجم االدباءشیخ طوسی،  الفهرستنجاشی،  الفهرستو  ندیم ابن الفهرست
هایی در موضـوعات  نگاشـته نگار که تک که در آنها نام مؤلفان و محدثان تاریخ صفدی بالوفیات

 اند. شده های آینده منتقل مختلف داشته به ثبت رسیده و به نسل
 تـاریخ ونگـاری در اسـالم، کتـاب  ترین اثر مربوط بـه تاریخ همچنین از میان معاصران مهم

اسـت. ایـن کتـاب دارای  با ترجمه دکتر اسدالّله آزاد ، اثر فرانتس روزنتالنگاری در اسالم تاریخ
نگاری در اسالم است که در آن به تـاریخ خبـر  بخشی مستقل و مهم درباره َاشکال اصلی تاریخ

رویـداد اسـت و بـه صـورت  یـکنگاری در اسالم و توصیف جامع  ترین صورت تاریخ که کهن
وتاه های ک نگاشته شود، پرداخته است به سخن دیگر، تألیف تک معمول بیش از چند صفحه نمی

العرب هستند که به نوعی  در موضوع رویدادهای تاریخی، در حقیقت استمرار همان قصص ایام
گرائی در موضوعات است و این نشانۀ بسط و گسترش علوم اسالمی مطرح شده در آن  تخصص

                                                               
 .٢١٣، ص۵، جالکامل فی الضعفاء الرجالعدی،  ابن. ١
 .٢٣٠، ص۵، جهمان؛ ١۴٧، ١٢، جاالنساب. سمعانی، ٢
  .٩۵، ص٢، جالمغنی فی الضعفاءهمو، . ۴    .۴٠١، ص١٠، جسیر اعالم النبالءذهبی، . ٣
  .٢٩١−٢٨٩، ص١۶، جتاریخ االسالمهمو، . ۶    .١۵٣، ص٣، جمیزان االعتدال. همو، 5
  .٣٢٩، ص١٠، جالبدایة والنهایة، کثیر ابن. ٨    .٢۵٣، ص۴، جالمیزانلسان ، حجر . ابن٧
 .١٢١−١١٩، صمنابع تاریخ اسالم. جعفریان، ٩
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نظران و  نـزد صـاحب حوزه در قـرن دوم و سـوم هجـری اسـت در عـین حـال، کتـاب روزنتـال
   قابل تأمل و بررسی است. های روزنتال ژوهشگران دارای اعتبار است، گرچه برخی از گفتهپ

و  التــاریخ العربــی و المؤرخــون، مؤلــف تــوان از شــاکر مصــطفی از موّرخــان معاصــر می
هایشـان دربردارنـده  نـام بـرد کـه کتاب العرب مؤلف نشأة علم التاریخ عند، الدوری زعبدالعزی

بوده و از  نگاری نزد مسلمانان نگاری اسالمی و انواع مختلف تاریخ مطالبی درباره مکاتب تاریخ
تـرین و  بندی آثـار او نـام بـرده شـده اسـت. در ایـن دو کتـاب، از مهم و تقسیم جمله از مدائنی
  ها سخن به میان آمده است. نگاری مشهورترین تک

 حال و معرفـی آثـار ابوالحسـن ، به شرحاالخباریین شیخبدری محمد فهد، صاحب کتاب  
هـا در  نگاری در عصرخود بیشـترین سـهم را در نگـارش تک ت؛ زیرا مدائنیمدائنی پرداخته اس

شـیخموضوعات مختلف (اشخاص، حوادث، فتوحات، تـاریخ و سـیره) داشـته اسـت. کتـاب 
  آید.  در این حوزه مهم به شمار می األخباریین

نیـز بـه نگـارش موّرخـان  فـؤاد سـزگیناثـر  ، التدوین التـاریخیکتاب تاریخ التراث العربی
و  پرداخته و آثار باقی مانده آنان را در منابع مختلف ذکر کرده است وی بـه شـرح حـال مـدائنی

و  صـادق سـجادی سیددکتـر ، از سالمنگاری در ا کتاب تاریخبرخی از آثار او اشاره کرده است. 
نگـاری پرداختـه  و مکاتب تاریخها  نیز به مطالب مختلف از جمله به روش زاده هادی عالمدکتر 

نام برده و شرح حال  ، و نیز مدائنی، از جمله اخباریانو عراق گذاران مکاتب مدینه است و از پایه
صـادق دکتـر از  علم تاریخ در گستره تمدن اسـالمیاو را به اجمال آورده است. همچنین کتاب 

نگاری و شرح حال برخی افراد مـؤثر آن،  های تاریخ ب بسیاری از جمله مکتب، به مطالوند آئینه
هـم بـه منـابع  رسـول جعفریـان اثـر اسـتاد ،منابع تاریخ اسالمپرداخته است.  از جمله مدائنی
  پرداخته است. هایی از جمله مدائنی نگاری و نیز به شخصیت مختلف تاریخ

  
  نگار  نگاران تک انگیزه تاریخ

ای شـد تـا  زمینـه −قبـل و بعـد از اسـالم−عرب العرب و دانش انساب نزد  توجه به اهمیت ایام
به شرح حال وقایع که گاهی حماسی و تفاخر قبیلگی هستند، بپردازنـد. بـا  محدثان و اخباریان

آمدن اسالم، محدثان به پردازش سیره نبوی پرداختند و آثـاری در ایـن زمینـه پدیـد آوردنـد کـه 
نام برد. شـماری  اسحاق ، ابنشهاب زهری ابن  ،عروة بن زبیر ، بن عفان توان از ابان بن عثمان می

دیگر در قرن دوم و سوم به نگارش موضوعات مختلف در باب اشخاص و رخدادها روی آوردند 
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یـثم بـن ه، ، هشام کلبـیتوان از ابومخنف هایی در موضوعات تدوین کردند که می نگاشته و تک
های مختلفی که داشتند بـه ثبـت و  با انگیزه نام برد. بنابراین، محدثان و اخباریان عدی و مدائنی

اند و در ایـن جهـت در گسـترش و بسـط دانـش  ضبط حوادث تاریخی و رخدادهای آن پرداخته
حقیقت توجه محدثان بـه کتابـت و نگـارش آثـار در موضـوعات  نگاری کمک کردند. در تاریخ

هـای  های تمـدن اسـالمی اسـت کـه در ردیـف ارزشـمندترین میراث مختلف یکی از شاخصه
  است، قرار داده است. فرهنگی بشری که همان میراث مکتوب مسلمانان

هایی از آن  ره آثـاری کـه نسـخهاما به دست آوردن انگیزه مؤرخان دشـوار اسـت؛ زیـرا دربـا
هایی کـه در دیگـر منـابع  موجود نیست، دستیابی به محتوای آنها تا حدی تنها از طریق نقل قول

هـایی از آنهـا در  پذیر است، اما برخی از این آثار تنها نامشـان بـاقی مانـده و گزارش آمده امکان
  گونه آثار به دست آورد.  ش اینمنابع دیگر موجود نیست، تا بتوان انگیزه آنان را در نگار

هایی که آنـان در آن فضـای  با توجه به شخصیت علمی و فرهنگی مؤلفان این آثار و موقعیت
جامعه به دست آوردند، یا مقامی در دسـتگاه خالفـت پیـدا کردنـد و توانسـتند آثـار خـود را در 

  وّرخان را چنین برشمرد.های این م های مختلف تألیف کنند، شاید بتوان بخشی از انگیزه زمینه
ط سـبسـبب شـدند تـا اندیشـمندان آن در  ،و عـراق . وجود مراکز علمی فرهنگی در مدینه١

ها را پدید آوردند و موجـب تعـالی و رشـد دانـش  نگاری علمی نقش اساسی داشته باشند و تک
 های مختلف شوند و مؤلفان در هر موضوعی به تدوین آن بپردازند؛  نگاری در زمینه تاریخ
نگـاری، از جملـه  . موالی و وابستگان به قبائل، نقش اساسی در سیر نگارش دانـش تاریخ٢
اند. آنان بیشتر به نسب قبائل، منافرات، تفاخرات، ادبیـات حماسـی و مـوارد  شتهها دا نگاری تک

   ؛پرداختند دیگرمی
نگـاری، از  هـای تاریخ گیری برخی دانش ها و تفاخرهای قبیلگی موجب شکل . گاه رقابت٣

افراد آن قبیله کتـاب نوشـتند و  و مثالب اند؛ زیرا مؤلفان درباره قبائل عرب نگاری شده جمله تک
هـایی  طور خـاص کتاب طور عموم نوشته شـوند و بـه هایی درباره قبائل به همین سبب شد کتاب

به نگارش در آیند. در مقابـل، شـماری دیگـر بـه  ،ثقیفو کتاب  قریش، کتاب تمیممانند کتاب 
ترش ها در رشد و گسـ نگاری افراد و قبائل پرداختند و به سخن دیگر، تفاخرگرائی و رقابت مثالب

    ؛موضوعات به مؤلفان کمک کردند
ها و فـتح شـهرها سـبب شـدند تـا موّرخـان بـه فـتح شـهرها و نقـش  . گسترش سـرزمین۴

  هایی در این باره پدید آورند؛  فرماندهان آنها بپردازند و کتاب


