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چکیده

ازآنجاکه منابع مهم تاریخی جهان اسالم بالهصالور اابال ممحظالهای باله
روایا هشا کلبی و نق آنها توجه نشان دادهاند ،میتوان او را یکالی از

نویسندگان و محققان مهم ،متقالد و اثرگالاار در یششالرفت تالاریخنگالاری

اسممی بهشمار آورد .یژوهش حاضر در ابتدا نشمنگاهی به جایگالاه هشالا

در منابع رجالی داشته و سپس اثرگااری روایا فراوان ایال مالورر را بالر

منابع یس از خودش بررسی کرده اسالت .شالواهد حالاکی از آن اسالت کاله

تنوع و گستردگی آثار هشا حجم باالیی از روایا مختلف را در اختشالار
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یژوهشالالگران تالالاریخی نهالالاده اسالالت .م الالالم و نشالالانههالالای بالالهجالالایمانالالده از
نگاشتههای هشا در منابع یس از او دلشلی محکم در تأیشد ای گزاره است

که آثار هشا تأثشر فراوانی بر روند یششرفت تاریخنگالاری اسالممی داشالته
است .با توجه به همش اثرگااری روایا او ،میتوان ادعا کرد آثار هشا

مجموعهای ااب اطمشنان و بینظشر برای محققان بهمنظور تحقشقا بنشالادی

تالالاریخی و حالالدی ی فالالراهم کالالرده اسالالت .امالالا سالاللاا اساسالالی ایال یالالژوهش

ای گونه ااب طرح است :مولفههای تاریخنگاری هشا شام چه مالواردی
بوده که توانسالته اسالت ایال اثرگالااری گسالترده را موجالب شالود و نشالز

گونههای تاریخنگاری هشا در چه زمشنههایی ااب احصاست در یاسخ به

سلاال یششگفته میتوان گفت اوالً تاریخنگاری هشا گسترۀ فراوانی از

شاخههای گوناگون تاریخنگاری را دربر دارد که برخی از شال بههالای آن
برای اولش بار موردتوجه تاریخنگاران اسممی ارار گرفته است .ثانشاً او را

بهدلش کاربرد روشهای متنوع در کسب اخبار و یاالیش آن و نشز استفاده

از منابع تاریخ ایران اب از نهضت ترجمه ،میتوان بهعنوان یکی از اولالش

تاریخنگاران علمی و روشمند جهان اسم بازشناساند.

واژههای کلیدی :هشا کلبی ،تاریخنگاری ،چارچوب ،روش ،شش ه.

 .1مقدمه

تاریخ و تاریخنگاری در اسم جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و سدههای سالو و
چهار هجری شاهد رواج چشمگشر ایال دو علالم اسالممی بالوده اسالت .آثالار بزرگالی چالون
انساباالشراف اثر ارزشمند بمذری (ف۲79 .ق) و تاریخ طبالری (ف310 .ق) در ایال ایالا

یدید آمدهاند .ای رشد چشمگشر و توس ۀ توأ با تنوع تاریخنگاری ،حاص تمش بالیوافالۀ

افراد و گروههای مختلف با افکار و مااهب متفاو بوده است .شالش شان نشالز هالمیالای دیگالر
گروهها در ای عرصه ف اا بوده و آثار درخورتوجهی به جهان اسم عرضه داشتهاند .منالابع

و کتب طبقا بهویژه رجاا نجاشی فهرست بالاالیی از آثالار نویسالندگان شالش ه را بالهدسالت
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میدهند .مراج ه به ای منابع و مشاهدۀ آثالار مهالم تالاریخی و داالت در گالزارشهالا و اسالناد
روایا آنها ،نقش افرادی خالاص را در انتقالاا روایالا باله منالابع ب الدی نمایالان و برجسالته
میکند .نا ای افراد در صدر اسناد و روایا برجایمانالده بالهنالوعی بشالانگر نالوع ف الشالت و
مشزان تأثشرگااری گستردۀ آنها بر آثار ب دی است .هشا کلبی ازجملۀ ای افراد است کاله
میتوان گفت در ایال تأثشر گالااری نقالش بالارز و مهمالی را باله خالود اختصالاص داده اسالت.
میتوان با اندکی تسامح گفت هشا کلبی که منابع رجالی به تششع او اذعان دارنالد ،ازجملالۀ
نویسندگانی است که در شک گشری و تطور تاریخنویسی اسممی نقشی اابال توجاله و مهالم
برعهده داشته است و منابع شش ه و سنی از او روایتهالای فراوانالی را نقال کالردهانالد .مشالزان
بهرهگشری مناب ی چون طبری و بمذری و دیگر نویسندگان بالزر
دلش اصلی اثبا

اسالممی از روایالا او،

ای مدعاست .در ادامه ضالم م رفالی اجمالالی زنالدگی ،آرا و آثالار ایال

نویسنده ،به زمشنههای ف الشت و نقش او در تاریخنگالاری مساللمانان ،بالهعنالوان بحالا اصاللی
یژوهش ،خواهشم یرداخت.
 .2هشامبن محمدبن سائب کلبی

ابومنار هشا ب محمدب سائبب بشر کوفی م روف به «اب کلبی» ،از بارزتری نسالابههالای
م روف و از بزرگان علم تاریخ ،جغرافشا ،ادب عربالی و نسالبشناسالی در االرن دو و اوایال
ارن سو هجری محسوب میشود .به زمالان داشالو والد او در منالابع اشالاره نشالده اسالت و

تاریخ وفاتش نشالز مالورداختمف اسالت .برخالی از منالابع وفالا او را سالاا ۲04ق دانسالتهانالد
(مس ودی1409 ،ق437/3 :؛ اب عماد الحنبلی ،بیتا3/۲7 :؛ ذهبی ،بیتا .)304 :دستۀ دیگری
از منابع نشز ساا  ۲04یا ۲06ق را ساا وفا ای تاریخنگار ثبت کردهاند (خطشالب بغالدادی،
1417ق4۵/14 :؛ ابیبکرب خلکان1397 ،ق .)78۲ :در ای بش  ،اب خلکان تالاریخ ۲04ق را
صحشحتر میداند و ابال نالدیم ( )16۲ :1366و ذهبالی (1347ق )343/1 :نشالز بالر سالاا ۲06ق
اتفاقنظر دارند.

عباس ،ولشد و انشف فرزندان هشا هستند .شهر عباس بهدلش روایتهالای گسالتردهای

است که از یدرش نق شده است .کسانی چالون بالمذری از طریالو عبالاس باله بشالان روایالا
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هشا یرداختهاند .او در فتوحالبلدان ( )1988بشش از چه روایت را از طریو عباس از هشا

نق کرده است و در انساباالشراف نشز بالغ بر دویست روایالت از طریالو عبالاس بشالان شالده

است (بمذری1417 ،ق) .همچنش  ،برخی روایا منقوا از هشا بهواسطۀ ولشد ،دیگالر یسالر

او ،در کتاب تاریخ خلشفهب خشاط (141۵ق) نشز ااب مشاهده است .از انشف نشالز فقال یال
روایت در کتاب مدینه دمشو ذکر شده است (اب عساکر141۵ ،ق.)۲9۲/۲7 :
 .3مذهب هشام و منزلت روایی او

دربارۀ جایگاه روایی هشا دیدگاههای متفاوتی در منابع وجود دارد .او را شخصشتی یرکار،
یرتألشف و کمنظشر م رفی کردهاند .دربارۀ ماهب و دیدگاههای عقشدتی هشا نکالاتی چنالد
ااب بشان است .تشابه ماهبی هشا بالا مالاهب یالدرش موجالب شالده اسالت اضالاوتی یکسالان
درمورد آنها ازسوی نویسندگان اه سنت صور گشرد .مهمتری اتهامی که به ای یالدر و
یسالالر وارد اسالالت ،رافضالالیگالالری ،غلالالو در تشالالشع و گالالرایش بالاله تمالالایم فراالالۀ سالالبئشه اسالالت
(ابیبکرب خلکان1397 ،ق310/4 :؛ صفدی1394 ،ق.)83 :
البته ،در ای مشان برخی شخصشتها همچون اب س د (1410ق ،)3۵8/6 :بخاری (بالیتالا:
 ،)۲00/8اب اتشبه ( )۲0۵ :199۲و خطشب بغدادی (1417ق )4۵/14 :نشز در آثارشان درمورد
هشا سکو کردهاند.
برخی نشز همچون ابوحالاتم رازی در ایال بالاره گفتالهانالد« :هشالا از یالدرش در نالزد مال
محبوبتر است» (رازی ،بیتا .)69/9 :یااو حموی بشان داشته است« :هشچگالاه دانشالمندان
دربارۀ چشزی اختمف نکردهاند؛ مگر آنکه دیدگاه او (هشا ) از همه مسالتداتالر و اسالتوارتر
بوده است .باوجودای او همچنان مظلو و زخمآگش تشالغ زبالانهاسالت» (1414ق.)188/۲ :
حاکم نششالابوری (بالیتالا ۲۵3 ،174/3 ،۲/1 :و  )44/4 ،۵46نشالز روایالا هشالا را در شالمار
منابع صحشح خود آورده است.
در ای مشان ،کسانی همچون اصم ی ،احمدب حنب  ،یحشیب م ش و برخی از متأخران
نشز روایا وی را ب شد برشمردهاند (اب حجر عسقمنی1406 ،ق.)196/6 :
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نجاشی در کتاب رجاا خالود بشالان مالیکنالد« :هشالا بالر مالاهب شالش ه اسالت» (نجاشالی،

1408ق )399 :و گزارش میدهالد کاله امالا صالادق (ع) همالواره ایال شخصالشت را باله خالود
نزدی

میکرده و موردتفقّد ارار میداده است .نجاشی در اداماله داسالتان م روفالی از زبالان

هشا بدی شرح بشان میکند« :م سالخت بشمالار شالد و حافظاله و دانالش خالود را از دسالت
داد  .به ج فرب محمد (ع) روی آورد  .ایشان دانش را در کاسهای باله مال نوشالانشد و مال
داناییا را بازیافتم» (همان.)400 ،
هرچند روایتی داا بر اینکه هشا به بغداد سفر کرده و در آنجا حدیا گفتاله اسالت ،در
منابع موجود است (خطشب بغدادی1417 ،ق ،)46/14 :درمورد سفر او به مدیناله روایتالی در
دست نشست؛ ازای رو میتوان در روایالت دیالدارش بالا امالا صالادق (ع) تردیالد کالرد .البتاله،
گزارشی نشز از شهرستانی (1378ق )166/1 :دربارۀ سفر اما صادق (ع) به کوفه وجالود دارد
که ای احتماا را به ذه متبادر میکند که هشا در مالد ااامالت امالا در کوفاله موفالو باله
دیدار ایشان شده است.
بششتر منابع بر شش ه بودن هشا تأکشد صریح دارنالد کاله ایال اضالاو بششالتر از ان کالاس
اعتقادا او در آثارش نشئت گرفته است (اب عماد الحنبلی ،بیتا13/۲ :؛ آاابزر

تهرانالی،

بیتا.)7۵/19 :

در لسانالمشزان دربارۀ شخصشت و روایا هشا شاهد نق اواهای متفاوتی هستشم:

احمد حنب گفته هشا در امر سمر و نسب ف الشت داشت و گمان نمیکالنم کاله باله ایال

دلش کسی از او حدیا نق کند .بهنظر میرسد ای دیدگاه احمد حنب از رویکرد حالدی ی
او و مخالفتش با اخباریون منب ا شده است و چندان مح اعتنا نشست .همچنش الدار اطنالی
و ذهبی او را متروک دانستهاند و از اوا اب عساکر نقال شالده کاله او رافضالی اسالت و ثقاله
نشست (اب حجر عسقمنی1406 ،ق.)194/6 :
اما درمورد رافضی بودن هشا که بهعنالوان دلشلالی بالرای ثقاله نبالودنش ذکالر شالده اسالت
(آئشنهوند ،)48۲ :1377 ،الز است بررسی مختصری صور گشرد تا مشخص شود رافضالی
و شش ۀ غالی از دید منابع اه سنت در آن دوره باله چاله کسالی گفتاله مالیشالده اسالت .هشالا
نخستش بار در سدۀ چهار هجری ازسوی اب حبان به غلو در تششع متهم شالده اسالت و لقالب

 / 154بررسی چارچوبهای تاریخنگاری هشام کلبی

رافضی نشز اولش بار ازسوی ذهبی در سدۀ هشتم هجری دربالارۀ او بالهکالار رفتاله اسالت .امالا
سلاا اساسی ای است که در آن برهۀ زمانی رافضی به چه کسالی اطالمق مالیشالده و شالش ۀ
غالی چه کسی بوده است .ذهبی (بیتا )6/1 :در ای مورد میگوید شش ۀ غالی یا رافضی باله
کسی گفته میشود که از ط

و ناسزاگویی به خلفای سهگانه ،ی نی ابوبکر ،عمر و ع مالان،

و برخی صحابه همچون طلحه و کسانی که با علی جنگشدند ،ابایی نداشته باشد .البتاله ،طبالو
ای ت ریف میتوان حتی کسانی را که م اویه را سالرزنش یالا از او بالدگویی مالیکننالد ،نشالز
رافضی و غالی بهشمار آورد (همان.)۲7 ،
درمورد اعتماد یا عد اعتماد به روایا هشا در برخی منابع به نظرهالای متفالاو و گالاه

متضادی برمیخوریم .بالرای نموناله ابالوالفرج اصالفهانی در االغالانی (141۵ق )1۲۵/9 :گفتاله

است که در اخبارش بششتری اعتماد را به روایا هشالا کلبالی دارد؛ امالا در جالای دیگالر از
همش کتاب با آوردن چند خبر از او ،آنها را نادرست و دروغ توصشف کرده است (همان،
 .)۲67/10حتی اگر ممکهای یالششگفتاله را مفالروب بگشالریم ،بالا مراج اله باله آثالار هشالا
میتوان گزارشهای او را درمورد برخی سلف ماننالد م اویاله ،زیالادابال ابشاله و نشالز یالدران و
نشاکان و برخی دیگر از صحابۀ کبار مانند ابالوبکر ،عمالرب خطالاب و ع مالان احصالا کالرد و
صحت ادعای یششگفته را زیرسلاا برد .البته ،صرف نقال ایال روایالا نمالیتوانالد مالمک
مطمئنی در ارزیابی خبر باشد ،روش علمیتر آن اسالت کاله در ایال مالوارد بالهجالای تخطئالۀ
راوی به نقد روایا او یرداخت و دچار داوریهای متنااض نشد (عزیزی.)161 :1388 ،
 .۴مشایخ و راویان هشام

اب ندیم ( )160 :1366و یااو حموی (1414ق ،)۲779 :یدر هشا  ،محمدب سائب کلبی،
و مجاهد را مشایخ او م رفی میکننالد؛ امالا بالا بررسالی داشالو منالابع باله اسالامی دیگالری نشالز
برمیخوریم که جزء مشایخ مهم هشا بهشمار میروند .در روایا فتوح هشالا چهالار منبالع
اصلی به چشم میخورد که نگارندگان یا راویان ای منابع ،همه از ابای یمنی ساک کوفاله
بودهاند .ابومخنف ،ازدی و کوفی است و سه نفر دیگر ی نی یالدر هشالا  ،عوانالهبال حکالم و
شرای ب اطامی از ابشلۀ کلب اضاعۀ یم و کوفهنشش هستند .ایال مسالئله بالا تتبالع در دیگالر
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روایا هشا نشز م لو مالیشالود (عزیالزی)1۲۵ :1388 ،؛ امالا هشالا عالموهبالر ایال افالراد و
آثارشان از منابع و افراد دیگری نشز استفاده کرده است که برخی چنالدان م الروف نشسالتند و
ای کار ط

دیگران را نسبت به او برانگشخته اسالت (سالزگش 30 :1380 ،؛ دوری14۲0 ،ق:

 .)14۵-143همچنالالالش  ،در کتالالالاب تالالالاریخ مدینالالاله دمشالالالو از شخصالالالی بالالاله نالالالا محمالالالدب

عبدالمطّلبب ربش هب الحارثب عبدالمطّلبب هاشمب عبد مناف الهاشمی یاد بالرده شالده
اسالت کاله از بزرگالان االریش و سالاک دمشالو بالوده و از م اویاله حکایالت کالرده اسالت کاله
محمدب سائب و هشا نشز از ای شخص روایت کردهاند (اب عساکر141۵ ،ق.)13۲/۵4 :
از مهمتری راویان و شاگردان هشا میتوان یسرشْ عباس ،خلشفهبال خشالاط ،محمالدبال
س د کاتب واادی ،محمدب أبیالسری البغدادی و أبواالش ا احمدب المقالدان را نالا بالرد
(ابیبکرب خلکان1397 ،ق8۲ :؛ یااو حموی1414 ،ق .)۲779/6 :عموهبر ای افالراد کاله
در منابع بهعنوان مهمتری راویان هشا هستند ،افراد دیگری نشز نا برده شدهاند که از هشا
حدیا نق کردهاند؛ ماننالد محمالدب ابالیال تاهشالۀ شالاعر ،محمالدب حبشالب صالاحب کتالاب

المحبر ،محمدب عبشدب سفشان ،مولی بنیامشه ،محمدب عبالادب موسالیبال راشالد ال کالی و
محمدب عبدالمن مبال ادریالسبال سالنان (خطشالب بغالدادی1417 ،ق 33/۲ :و ،173/3 ،۲76

 177و .)196
 .۵ویژگی های تاریخنویسی هشام کلبی

 .1-۵تنوع و گستردگی

فهرستنویسان کتابهای فراوانی برای هشا برشمردهاند .حجم ااب توجهی از ای کتابها
ماهشت تاریخی دارند و میتوان آنها را در زمرۀ کتب تاریخی دستهبندی کرد .بالاوجودای
متأسفانه بششتر کتابهای هشا از بش رفته است و فقال بخالشهالایی از آثالار او در البالهالی
منابع متأخر باای مانده و گردآوری شده است .البته ،میتوان با بررسی همش موارد به سب
و سشاق و ویژگیهای آثار هشا تاحدودی یی برد .بهنظر میرسد هشالا کلبالی بالا توجاله باله
عناوی گوناگون کتالابهالایش ،تنالوع و گسالتردگی منحصالربالهفالردی را بالرای نویسالندگان

شاخههای گوناگون دانش اسممی فراهم کالرده اسالت تالا آنچاله را نشالاز دارنالد ،بالا توجاله باله
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سالالالمیو و عقایدشالالالان از روایالالالا کلبالالالی گالالالزینش و نقالال کننالالالد .درمجمالالالوع ،روایالالالا
گردآوریشده از هشا در منابع گوناگون حدود  194۵روایت است که از ایال ت الداد 141
روایت در زمشنۀ جغرافشا 118 ،روایت در موضوع وفود 179 ،روایت بازگوکنندۀ تاریخ انبشا،
 90روایت در بررسی تاریخ ایران 139 ،روایت در کمشت و کشفشت فتالوح ۲۲3 ،روایالت در
موضوع مقات  3۲0 ،روایت دربالارۀ سالشرۀ رسالوااهلل و  7۵0روایالت مربالوط باله موضالوعا
یراکنده در تاریخ اسم است (س شدی .)۵9 :1390 ،در منابع تاریخی یس از هشا  ،بسالشاری
از روایا او بهجای مانده و از جانب نویسندگان ایال کتالب نقال شالده اسالت کاله در اداماله
آنها را برمیشمریم.
در مجموع از احصای منابع مختلف تاریخی نتایجی به ای ترتشب بالهدسالت آمالده اسالت

کاله طبالری  3۵0روایالت ،خلشفالهبال خشالاط  47روایالت ،مسال ودی در مالروجالالالاهب دوازده
روایالالت ،بالالمذری در فتالالوحالبلالالدان چهال روایالالت ،همالالو در انسالالاباالشالالراف  ۵4۵روایالالت،
ابالال جالالوزی در المنالالتظم  ۵3روایالالت ،ابالالوالفرج اصالالفهانی در االغالالانی  1۲4روایالالت ،همالالو در
مقات الطالبشش یازده روایت ،اب س د در طبقالا الکبالری  166روایالت ،خطشالب بغالدادی در

تاریخ بغداد  3۲روایت و اب عساکر در تاریخ دمشالو  311روایالت از هشالا نقال کالردهانالد.

البته ،الز است بدانشم در ای اعداد فق روایاتی کاله صالراحتاً از هشالا صالادر شالده اسالت،
شمارش شده ،مدنظر ارار گرفته ،و از موارد مشترک یا مواردی کاله بالا اشالاس مالیتالوان باله
راوی آنها یی برد ،اجتناب شده است.
 .2-۵روش و بینش منحصربهفرد در نگارش تاریخ

تاریخنگاری هشا ویژگیها و مختصا خاص خود را دارد که میتالوان مللفالههالای آن را
ذی هفت مورد دستهبندی کرد:
الف .تاریخنگاری هشا را میتوان تمشی جدی برای نش به تاریخنگاری علمی المالداد
کرد .از عنوان کتابهای هشا ای نکتاله اابال اسالتنباط اسالت کاله ایال آثالار مقالالههالایی در
موضوعا گوناگون بودهانالد کاله ماهشتالاً شالبشه تال

نگالاریهالای مالدائنی جلالوه مالیکننالد؛

بهگونهای که میتوان گفت آنها در مشدان واحدی به نگارش درآمدهاند (مصطفی:1978 ،
.)171
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ب .جنبۀ دیگر از تاریخنگاری هشا ششوۀ جمعآوری متفاو اطمعا ازسوی اوسالت.
برای م اا هشا درمورد شهر حشره بالا مراج اله باله منالابع مکتالوب شالشوۀ متفالاوتی را دریالشش
میگشرد .او از منابع موجود در آرششوهای ماهبی دیرهای حشره و مواد فارسی ترجمهشالده،
استفاده بهشنه بهعم میآورد .ازای رو حتی میتوان آثار هشا را از نظر استفادۀ گوناگون و
منحصربهفرد او از منابع برای تدوی تالاریخ و تحلشال واالایع ،سالرآغاز تالاریخنگالاری علمالی
دانست که نمونۀ آن را در بررسی مواد حشره ازسوی هشا کلبی برشالمردیم و ایال روش را
ب دها سشرهنویسان در بررسی ف الشتهای یشامبر (ص) یشگشری میکننالد( .آژنالد-14 :1361 ،
.)1۵
پ .با توجه به مورد یششگفته میتوان گفت هشا کلبی اولش مورخی است که از آثالار
مکتوب تاریخی ایران در نوشتههای خود استفاده میکنالد و ایال بهالرهوری ابال از دورهای
است که نوشتههای تاریخی در مفهو گستردۀ آن بهوجود آیند (همان.)۲1 ،
چنانکه ب دها مشاهده مالیکنالشم ،طبالری (1387ق )17۲/1 :روایالا فراوانالی را دربالارۀ
تاریخ ایران از هشا برگرفته است (درمورد طهمورث ر.ک .همان178 ،؛ دربارۀ جم ر.ک.
همان194 ،؛ دربارۀ ضحاک ر.ک .همان197 ،؛ دربارۀ افریدون ر.ک .همالان۲1۲ ،؛ دربالارۀ
فرزندان افریدون ر.ک .همان379 ،؛ دربارۀ طوج ،سلم و شالاهان ایالران ر.ک .همالان۵40 ،؛
دربارۀ ظهالور زرتشالت در زمالان بشتاسالب ر.ک .همالان۵64 ،؛ دربالارۀ بشتاسالب و اسالفندیار
ر.ک .همان۵67 ،؛ دربارۀ اردششر ،بهم و اسفندیار ر.ک .همان۵69 ،؛ دربارۀ دارا و حملالۀ
اسکندر ر.ک .همان۲17-38/۲ ،؛ دربارۀ اباد ر.ک .همان9۵/۲ ،؛ دربالارۀ انوشالشروان ر.ک.
همان.)103/۲ ،
 .وجه دیگر تاریخنگاری هشا توجه به م ادا زمانی و سالی رخداد یا واا ۀ تالاریخی
است؛ چنانکه در ب ضی روایا  ،ساا واوع حادثه مورداشاره االرار مالیگشالرد .گرچاله ایال
رویکرد بههشچوجه نمیتواند به م نی اسالتفاده از ترتشالب سالااشالمارانۀ تالاریخی در نگالارش
هشا باشد ،نفس اشاره باله سالاا واالوع حالوادث و رخالدادها دارای اهمشالت فالراوان اسالت؛
چراکه با توجه به نبود اثر مستق درزمشنۀ تاریخنگاری از هشا  ،روایا بالاایمانالده از او باله
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ای سب
کم

میتواند در فهم روش و سب

تالاریخنگالاری او و نشالز بشالنش تالاریخیاش باله مالا

شایانی برساند .نمونههای از ای روایا را باهم مرور میکنشم:
« و فی هاه سنه افتتحت حلب و انطاکشه و منبج [ ]...ااا اب کلبی و ذلال

سالنه

ستوعشره» (خلشفهب خشاط141۵ ،ق.)73 :
« ااا اب کلبی :وفی سنه ستوثمانش غزا مسلمه عبدالمل

بالمد رو » (همالان،

.)171
« فحدثنی ولشدب هشا ع ابشه ع جده و عبالداهلل مغشالره عال ابشاله االاال :مالا
عبدالمل

بدمشو یو النصف م شواا سنه ستوثمانش » (همان.)18۵ ،

 در کتاب فتوحالبلدان بمذری از هشا روایت شالده اسالت کاله نبالرد جلالوال در
اواخر ساا شانزدهم هجری رر داده است (همان.)378 ،

ث .یکالالی دیگالالر از مللفالالههالالای برجسالالته در تالالاریخنگالالاری هشالالا  ،روایالالا خالالاص و
منحصربهفرد او از اخبار بهجامانده از تاریخ عرب جاهلی است؛ بهگونهای که نوشالتههالای او
مرجع و مأخا عمدۀ مورخان است .دامنۀ روایت هشا در ای زمشنه و آنچاله از او نقال شالده
است ،بسشار وسشع است.
ج .امالالا نکتالالۀ درخورتوجالاله در تالالاریخنگالالاری هشالالا آن اسالالت کالاله او بالالاوجود دانالالش و
اطمعا گسترده و نگاه عمشقش به مسائ تاریخی ،سخنی به گزاف نمیراند و آنچه را که
از ثقا روا نشنشده بود ،روایت نمیکرد .باالتر از ای  ،در برخی موارد آشکارا و صالریح
میگوید« :نمیدانم یا به م آگاهی در ای باره نرسشده است» (آئشنهوند.)48۵ :1377 ،
چ .مللفۀ آخر تاریخنگاری ای شخصشت علمی ورود او به ساحت تالاریخنگالاری دینالی

عرب جاهلی است .او در ای زمشنه کتاب تنکشساالصنا را به نگارش درآورده است.
 .3-۵تاریخنگاری در شاخههای مختلف تاریخ اسالم

درمورد کتابهای هشا منابع اتفاقنظر دارند که وی دارای تألشفالاتی درحالدود  1۵۵عنالوان
است .ازای رو برخی همچون صدر (1396ق )103 :م تقدند او نخستش کسی اسالت کاله در
ش بههای مختلف تاریخ اسم کتاب نوشته است.
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در ادامه به تشریح و بررسی برخالی آثالار هشالا در مهالمتالری شالاخههالای تالاریخ اسالم
خواهشم یرداخت:
 .1-3-۵فتوح

درزمشنۀ فتوح هرچند اب ندیم و یااو حموی اثری را برای هشا ذکر نکالردهانالد ،نجاشالی

در کتاب رجاا خود (1408ق ،)400 :کتابهای فتوحال راق ،فتوحالشا  ،فتالوح خراسالان و
فتوح فارس را در شمار آثار هشا ذکر کرده است .الز به یادآوری اسالت کاله در سالاحت

فتوحنویسی اسممی ،در مشان فتوحنویسان م روف ،ابوالحس مدائنی با سشزده عنوان کتالاب
اولش و یرکارتری مللف در ای زمشناله اسالت .یالس از او هالم ابوعبشالده م مالرب م نالی (ف.
 )۲10با سه عنوان کتاب و هشا کلبی نشز با سه عنوان کتاب در مرتبۀ دو االرار دارنالد و از
نویسندگان ف اا در ای شاخۀ تاریخنگاری اسممی بهشمار میآیند (انوا .)31 :1387 ،

 .1-1-3-۵فتوح فارس

بخشهایی از ای کتاب در کتاب تاریخ خلشفهب خشاط (141۵ق91 ،87 ،8۵ ،81 ،79 ،78 :

و  )94آمده است که بششتر ازجانب ولشد یسر هشا روایت شده است.

کلبی در ای کتاب به فتوح منطقۀ فارس توجه نشان داده اسالت و جالالب اینجاسالت کاله
ای نویسنده خوزستان را نشز جزئی از فارس بهشمار آورده اسالت .باله همالش دلشال مالیتالوان

گفت کتاب فتوح فارس بهنوعی فتوح شالهرهای فالارس و خوزسالتان هالم بالهشالمار مالیآیالد
(انوا  .)44 :1387 ،نق اواهای خلشفهب خشاط از هشا بسشار جالااب و حالاوی اطمعالا

مهمی درخصوص منطقه و ترتشب فتح آن است .ای اطمعا شام نا نالواحی و شالهرهای
منطقه ،امع و ترتشب تسخشر آنها ،نوع برخورد متقاب فاتحان و مالرد بالومی و گالاه مقالدار
وجهالمصالحۀ موردتوافو طرفش و ...میشود.
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 .2-1-3-۵فتوحالعراق

اطمعا صادرشده از هشا دربارۀ فتوح عراق شام جزئشا فالتح ایال منطقاله ،نالا حکّالا
ایرانی آن ،نوع برخورد مرد بومی با اعراب و برخی حوادث ایران مقارن بالا حملالۀ اعالراب
است .بخشهای یراکندهای از ای اطمعا در نوشتههای مورخان متأخر مورداستفاده االرار
گرفته است .بهنظر میرسد کتاب فتالوحال الراق کلبالی حالوادث عالراق را تالا نشمالۀ سالدۀ دو

هجری یی گرفته است؛ چراکه براساس روایالا خلشفالهبال خشالاط از هشالا کلبالی مالیتالوان
سلسالاللۀ امشالالران ایال منطقالاله را تالالا اواخالالر دوران امالالوی تاحالالدودی احصالالا کالالرد (همالالان.)43 ،

همچنش  ،در کتابهایی مانند تاریخ طبالری (1387ق ۲47-۲46 /3 :و  ،)411/7 ،344تالاریخ
خلشفهب خشالاط (141۵ق 81 ،67 ،66 ،6۲ ،61 :و  ،)87فتالوحالبلالدان بالمذری (،۲60 :1988
 )338 ،314 ،313 ،309 ،۲6۲ ،۲64و م جالالمالبلالالدان یالالااو حمالالوی ( 1۲9/1 :199۵ذیالال
آذربایجان ۲9۲/4 ،و  ۲83ذی اادسشه) مطالبی از کتاب فتوحال راق هشا نق شده است.

 .3-1-3-۵فتوح خراسان
در فتوحالبلالدان بالمذری ( 470 ،46۵ :1988و  ،)474تالاریخ طبالری (1387ق،397-396/6 :
 ۵4۲ ،۵3۵-۵3۲ ،۵۲3 ،443و  )47۲-468/7 ،۵44و تاریخ خلشفهبال خشالاط (141۵ق 9۵ :و

 )۲0۲-۲00نشز روایتهایی از هشا کلبی درمورد فتح خراسان ا شده است .ای منقالوال

در منابع یششگفته دربارۀ فتح خراسان عموهبر مسئلۀ فتح ای ناحشه ،حوادث مهم آن را نشالز
مدنظر داشته است .حوادث مهمی همچون ات اتشبهب مسلم باهلی و اوضاع خراسان ب الد از
آن ،ماجرای ابومسلم در ای منطقه و ...از ای جملهاند .ایال اخبالار از هشالا کلبالی گالزارش
شدهاند.

 .۴-1-3-۵فتوحالشام

خلشفهب خشاط (141۵ق 18۵ ،94 ،8۵ ،79 ،73 ،71 ،70 ،67 :و  )۲13روایا مرتب با فالتح
شا را از هشا نق کرده است .ای روایا  ،اخباری دربالارۀ منالاطو شالا و توابالع آن ماننالد
مناطو رو و مصر در خود دارند .روش نق خلشفه از هشا روش وجالاده اسالت .همالانطالور
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که میدانشم ،در ای روش ناا با عباراتی مانند حالدثت ،االاا ،ذکالر و زعالم -کاله همالۀ ایال
اصطمحا به م نای نق از مت کتاب است ،بدون اینکه از کسی استماع کالرده باشالد -باله
نق روایا راوی مییردازد.
در ای کتاب اخباری همچون نحوۀ فتح دمشو به ساا چهارده هجری ،فتح اهری اردن،
فتح غشراهری طبریه و ب لب

وحمص و یشکار یرموک (ماهان ایرانی که تازه مسالشحی و باله

رو یناهنده شده بود ،در ای یشکار فرماندهی سپاه رو را برعهده داشت) ،فالتح اشسالاریه باله
ساا نوزده هجری ،غزوۀ جراحب عبداهلل در منطقۀ الن و بلنجر و فتح اسمتهالایی از آن باله
صلح و اسمتهای دیگر به عنوه ،مصالحۀ اه حلب و منبج و انطاکشاله ،فالتح سالایر اراضالی
انسّری بهصور عنوه ،صلح با اه حلب و جریالان اهالالی ایلشالا (اورشاللشم) و سالفر عمالرب
خطاب برای صلح با اهالی آن ،فتح مصر و نواحی آن ازسالوی عمالروب ال الاص و همراهالی
زبشرب عوا  ،عمشرب وهبالجمحی ،بسرب أرطالاه عالامری و خارجالهبال خمفاله بالا او ،فالتح
اسکندریه ازسوی عمرب عاص ،غزای مروانب محمد و گرفت أرب رو از ناحشۀ عالنج ،و
غزای مسلمهب عبدالمل

در بمد رو و گرفت حص تولو و حصال اخالر و ...نقال شالده

است .همچنش  ،در کتاب اإلصابه فى تمششالز الصالحابه تالألشف ابال حجالر عسالقمنی (141۵ق:

 14۲/۲و  )1۵4هم برخی روایا فتوح شا از هشا بشان شده است.
 .2-3-۵تک نگاریها

بسشاری از آثار هشا کلبالی در ایال بخالش جالای مالیگشالرد .کتالابهالایی چالون الم مالری ،

اسواقال رب ،االوائ  ،الموودا و م البال رب از ای دستهاند.
 .3-3-۵مقتلنگاری

اب ندیم در الفهرست ( )161 :1366از کتابهای مقت هشا سخ به مشالان نشالاورده ،امالا در
کتاب نجاشی فهرستی از آثار او در ای زمشنه ذکر شالده اسالت .باله گفتالۀ نجاشالی (1408ق:

 ،)400/۲کتابهایی مانند مقت ع مان ،مقت امشرالملمنش (ع) ،مقت حجالرب عالدی ،مقتال
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رششد و مش م و جویریهب مسهر ،عالش الالورده ،مقتال الحسالش (ع) ،اشالا الحسال (ع) و أخبالار
محمدب حنفشه منسوب به هشا کلبی هستند.

اما مهمتری بخش مقت نگاری هشا را شالاید بتالوان روایالا او درمالورد واا الۀ عاشالورا

دانست .طبری در نق روایا مربوط به عاشورا بششتر مطالبش را با واسطۀ هشا نقال کالرده
است .البته ،ای احتماا هم وجود دارد که او مطالب را تلخشص کرده ،نااص بشان نموده ،یالا
حتالالی برخالالی را حالالاف کالالرده باشالالد .همچنالالش  ،شالالشخ مفشالالد اخبالالارش را از طریالالو هشالالا از
ابومخنف نق کرده است .مهمتری دلشال اثبالا ایال ادعالا شالباهت مطالالب شالشخ مفشالد بالا
روایا طبری است کاله نشالان مالیدهالد هالر دو متالأثر از یال

منبالع ،ی نالی هشالا بالودهانالد.

(ج فریان .)۲0 :1388 ،باالتر از ای  ،ششخ مفشد مطالبی را بهصور مستقشم و بالدون واسالطه
از هشا نق کرده است (یوسفی غروی.)8 :1367 ،
بررسی داشو نوشتههای طبالری (1387ق 46۵ ،463 ،40۲ ،387 ،3۵6 :و  )467ایال نکتاله
را بر ما م لو میکند که هشا ب محمد عموهبر ابومخنف روایتهالایی را نشالز از عوانالهبال
حکم درزمشنۀ کربم نق کرده است .با توجه به ای موضوع روایا مقت هشا را مالیتالوان
به چند دسته تقسشم کرد:
الف .روایاتی که هشا از ابومخنف نق کرده است؛
ب .روایاتی که هشا از عوانهب حکم گرفته است؛
پ .روایاتی که هشا از منابع دیگر جمعآوری کرده است.
در مورد دستۀ سو ی نی روایا هشا درزمشنۀ مقت از راویانی بهجز ابومخنف و عوانه،
برای م اا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ااا هشا  :حدثنی عمروب شمر ع جابر الج فی؛ ااا هشا  :حدثنی ابولهای رج مال
السکون؛ ااا هشا  :ع ابشه محمدب سائب ع القاسمب االصبغ نباتاله (همالان)4۵0-449 ،؛
فحدثنی ابی ع النوار بنت مال

(همان)4۵۵/۵ ،؛ ااا هشا  :حدثنا ابالوبکرب عشالاش عمال

اخبره (همان)398 ،؛ ااا هشا  :حدثنی لقش ع علالىبال الط الان المحالاربى (همالان)401 ،؛
فحدثنی عبداهللب یزیدب روحب زنباع (همان)460 ،؛ حدثنی ب الض اصالحابنا عال عمالروب
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ابیالمقدا ؛ حدثنی عمروب عکرمه؛ حدثنی عمروب حشزو الکلبی ع ابشاله (همالان.)467 ،
بررسی ای موارد نشان میدهد هشا با اضافه کردن روایا راویانی بهجز عوانهبال حکالم و
ابومخنف تمش کرده است مقت کام تر و مستق تری در ای زمشنه به نگارش درآورد.
در دیگر موارد مقت نگاری نشز میتوان در البهالی متون نمونالههالایی را اسالتخراج کالرد.
برای م اا طبری (همان ۵۵۲ ،به ب د )86-84/6 ،درمورد سلشمانب صالرد خزاعالی و تالوابش
در جلد ینجم کتاب خود از هشا روایاتی را نق میکند و تا جریان مختار هم با نق برخی
روایا هشا ماجرا را ادامه میدهد.

عموهبرای مواردی از مقت نگاری هشا مربالوط باله ع مالان نشالز در تالاریخ طبالری آمالده

است( .همان ۵46 ،4۲1 ،417/4 ،و )۵47
 .۴-3-۵کتب ایام

بخشی از نوشتههای هشا را میتالوان ذیال تالاریخنگالاری کتالب ایالا جالای داد .بالرای م الاا

کتابهایی همچون االیا  ،ایا فزاره و واایع بنیششبان ،ایا بنیحنشفه ،یو سالنشف ،الکالمب
و هو یو النشاس ،ایا اشسب ث لبه و داحس و الغبالراء در ایال زمشناله اابال شالمارش هسالتند

(اب ندیم.)163 :1366 ،

 .۵-3-۵المیسر و القداح

درزمشنۀ تاریخ اجتماعی و بهطور مشخص سنتها  ،امارها و بازیهای عصر جالاهلی ،هشالا

کتابی با عنوان اداح دارد کاله ابال نالدیم (همالان )16۲ ،از آن یالاد مالیکنالد .همچنالش او در

کتاب االصنا صفحاتی را به توضشح ای موارد اختصاص داده است (اب کلبالی1364 ،ش:
 131 ،130 ،1۲4 ،1۲3و .)143

 .۶-3-۵فتن و مالحم

درمورد ت نگاری فت میتوان به کتابهایی همچون کتاب الردّه ،الجم  ،کتالاب صالفش

و کتاب النهروان از هشا اشاره کرد که نجاشی (1408ق )400 :از ای آثار یاد کرده است.
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 .۷-3-۵وفدنگاری

درزمشنۀ وفدنگاری یا هشئت سشاسی -نظامی که به حضور یشامبر اکر (ص) رسشدهاند ،هشا

کتابی با نا الوفود دارد .البته ،او در کتاب جمهرهالنسب ضم توضشح نسب افراد ،باله وفالود
ابشله یا او آنها یا وفد خود شخص بهسوی رسوا خدا (ص) نشز اشاره میکنالد .همچنالش ،

گفتوگو و توصشههای یشالامبر باله آنهالا نشالز موردتوجاله هشالا بالوده اسالت .در کتالابهالای

دیگری مانند تاریخ طبری (1387ق) و طبقالا ابال سال د (1410ق) نشالز روایالا فراوانالی از
هشا درمورد گروههایی که بهسوی یشامبر وفد داشتهاند ،آمده است.
 .۶نتیجه

مکتب تاریخنگاری کوفه با ویژگیها و چارچوبهای خاص خود ،دریی تالمش مورخالانی

شک گرفت و رشد یافت که نوشتهها و تألشفا آنها دارای رویکالردی جدیالد و ویالژه باله
تاریخ امت اسم و مسائ مسلمانان بود .ای مکتب س ی کرد سنتهالای بالومی موجالود در
منطقه را با سنت اسممی تلفشو کند و ازایال رو یایالهگالاار تالاریخنگالاری متمالایزی از دیگالر
شاخههای تاریخنگاری اسممی شد .زمشنههای کاری و فکری گوناگون مورخان ای مکتب
و تمش بیوافۀ ایشان در ثبت تاریخ و یویایی سب

های تاریخنگالاری کاله در آثالار مت الدد

نوشتهشده ازجانب آنها نمایان است ،نشان از رویکالرد نالوی ایال عالده در توجاله باله واالایع
تاریخی و نگارش آنها دارد .از مورخان برجستۀ ای مکتب هشا کلبالی اسالت .ایال مالورر
در زمشنههای گوناگون به تاریخنگاری یرداخته و دارای تألشفاتی درخورتوجه است .هرچنالد
بسشاری مییندارند هشا کلبالی در رونالد تالاریخنگالاری کوفاله و بالهطالورکلی تالاریخنگالاری
اسممی نقش چندانی نداشته است ،بررسیهای صور گرفته در یژوهش حاضر نشان از آن
دارد که آثار ای مورر توانسته است نقشی مهم و ااب توجه بر روند تالاریخنگالاری کوفاله و
حتی تاریخنگاری اسممی برجای نهد .ک ر آثار هشالا و تکالراری نبالودن نگاشالتههالای او
نشاندهندۀ نبوغ ویژۀ ای شخصشت در یرداخت مسائ تاریخی است .بالهنظالر مالیرسالد ایال
نگاه منب ا از رویکرد او در تو جه ویژه به جزئشالا همالراه بالا ارائالۀ تحلشال مناسالب دربالارۀ
واایع تاریخی است .اثرگااری هشا کلبی در روند روبهرشالد مکتالب تالاریخنگالاری کوفاله

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 165 /

بههشچوجه ااب چشمیوشی نشست .ای اثرگااری بهگونهای است که مالیتالوان ویژگالیهالای
خاصی برای تاریخنگاری هشا برشمرد که در مت یژوهش به ای مالوارد اشالاره شالد .حتالی
میتوان هشا را در برخی مالوارد بالا توجاله باله نبالوغ خاصالش در تالاریخنگالاری تخصصالی،
یششگا در تشکش و توس ۀ برخی شاخههای تاریخنگاری دانست .تاریخنگاری هشا تالمش
دارد با انتخاب موضوعا یژوهشی شایستۀ توجه ،گره از موارد مجهوا تاریخی بالردارد .در
ای ال راسالالتا ،او بالالا کسالالب خبالالر از مصالالادر مطمالالئ و تجزیالالهوتحلش ال اخبالالار تأیشالالدشالالده ،بالاله
تاریخنگاری با الم و بشان خاص خود مالییالردازد .ویژگالیهالای ایال رویکالرد خالاص را در
نگارش تاریخ که به آثار ای مورر تمالایزی ویالژه و اثرگالاار بخشالشده اسالت ،مالیتالوان در
مواردی همچون تنالوع و گسالتردگی ،روش و بشالنش منحصالربالهفالرد در نگالارش تالاریخ ،و
تاریخنگاری در شاخههای گوناگون تاریخ اسم برشمرد.
منابع
 آژند ،ی قوب ( .)1361تاریخنگاری در اسالم (مجموعه مقاال ) .تهران :گست .
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(1394ق .)1974/التوافی بالوفیتات .دارالنشالر :فرانالز شالتاینر

بقشسبادان.
 طبری ،محمدب جریالر (1387ق .)1967/تتاریخ األمتم و الملتوك .تحقشالو محمالد
أبوالفض ابراهشم .چ .۲ج 6 ،۵ ،3و  .7بشرو  :دارالتراث.
 عزیزی ،حسش (« .)1388نقد و بررسی منابع تاریخنگاری فتوح اسممی ایران در سه ارن
اوا هجری» .یایاننامۀ دکتری تاریخ .دانشگاه اصفهان.
 انوا  ،عبدالرحشم (« .)1387نقد و بررسی تاریخنگاری محلی ایران در دورۀ اسالممی تالا
سدۀ هفتم هجری» .یایاننامۀ دکتری تاریخ .دانشگاه اصفهان.
 مصطفی ،شاکر ( .) 1978تاریخ العربی و المورخون .بشرو  :دارال لم للممیش .

 نجاشی ،احمدب علی (1408ق .)1988/رجا

نجاشی .تحقشو محمدجواد نائشنی .چ.1

بشرو  :دارالضواء.

 یااو حموی ،یااو ب عبداهلل (1414ق) .معجم االدبتاء وو ارشتاد االریتب التی
معرفه االدیب .بشرو  :دارالغرب االسممی.

 .) 199۵( _______ معجم البلدان .چ .۲بشرو  :دارالصادر.
 یوسفی غروی ،محمدهادی ( .)1367وا اله الطالف البالی مخنالف لالوطبال یحشالی االزدی
غامدی .ام :نشراالسممی.

