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چکیده

ابنشبه نمیری بصری ،از مورخان قرن سوم هجری قمری ،با تدویین تاریخ

المدینة المنوره ،گدام اساسد در ریندق تداریخ نگداری محلد برداشدت
هرچنو این نویسنوه به تأثیر از فضای فکری ی عقیوت عصر خدود ،تداریخ
مویندده را تددویین ،ددرده ،بددا رییکددردی ددام نگددر ،موضددوعام ملفل د

تاریل  ،فقه  ،سیاس ی را در ،فاب خدود مدوردنظدر قدرار داده اسدت

چنان،ه در ،مفر منب تاریخ محل همعصر ای م توان نظیر آن را یافت
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در این مقاله بهدنبال آنیم ،ه با رییکردی توصیف  -تحلیل  ،تدأثیر مفقابد

نظام فکری ی اسلوب تاریخنگاری ابنشبه در ،فداب تاریخ المدینة المنوره

را بررس ،نیم

بهنظدر مد رسدو اسدلوب تداریخنگداری ابدنشدبه ،مفدأثر از نظدام فکدری ی

توانمنویهای تاریل  ،ادب ی فقه یی بوده ی درنفیجه ،ای توانسفه اسدت

اطالعات مهم را دربارۀ تداریخ مویند مندوره بدهدسدت دهدو ی بسدیاری از
زیایای پنهان فرهنگ ی ا فماع این شهر در صور اسالم را آشکار ،نو

واژههای کلیدی :نظام فکری ،اسلوب ،تاریخ نگاری ،ابنشدبه ،تااریخ
المدینة المنوره

 .1مقدمه

تاریخنگاری اسالم در قدرن دیم هجدری قمدری در یضدعیف صدورم گرفدت ،ده امعد
اسالم پساز گذشت دی قرن از ظهور اسالم ،دچار اخفالفدام فکدری ،عقیدوت ی سیاسد
شوه بود ایجاد چنین فضای فکریای در امعه بر بینش ی ریش مورخان اثر گذاشدت ی بده
تویین تاریخهای با سبکهای ملفل  ،منجر شو یک از سبکهای مهم ،ه از همان ابفوا
موردتو ه مورخان قرار گرفت ،تاریخنگاری محل  ،بدا تأ،یدو بدر تداریخ شدهرهای مقدوس
مکه ی موینه بود در این زمینه، ،فابهای با موضوع تاریخ مکده ی موینده بده رشدف تحریدر

درآمو ،ه نلسفین آنها دربارۀ تاریخ موینه، ،فاب تاریخ مدینة ابنزباله اسدت ایدن ،فداب
،ه تألی

آن در سال 199ق به پایان رسیو ،بای ود اینکه مفقود شدوه اسدت سدمهودی در

یفاءالوفا به آن اسفنادهای ،رده ی سپس یسدفنفلو ریایدتهدای ابدنزبالده را از منداب مفعدود

گردآیری ،رده ی در سال 1864م باعنوان تاریخ مدینة ابانزبالاه بده چدار رسدانوه اسدت
(النمیری البصری)11 /1 :1410 ،

عالیهبر این اثر ،آثار دیگری قب از تاریخ المدینة المناوره ابدنشدبه دربدارۀ شدهر موینده

نوشفه شوه است ،ه از مله آنها م توان به ،فاب امراءالموینه از علد بدن محمدو مدواین
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(م 224ق ) ،ه مورداسفناد ابنشبه نیز قرار گرففه ی اخبار موینه از زبیر بن بکدار (م  256ق)

اشاره ،رد (همان) عالیهبر آثار یادشوه ،اثر قاب مالحظ دیگری قبد از تداریخ موینده اثدر
ابنشبه دربارۀ موینه دیوه نم شود

اینشبه نمیری بصری در قرن سوم هجری قمدری، ،فداب تااریخ المدیناة المناوره را بدا

رییکرد ادب  ،فقه  ،غرافیای ی تاریل به رشف تحریدر درآیرد سداخفار ی محفدوای ایدن
،فاب نشان م دهو ،ه مورخ با بینش

ام نگر ،به ابعاد ی زیایای ملفل

داشددفه ی آنهددا را در ،فدداب مدوردنظددر قددرار داده اسددت ایددن اثددر ازلحددا

رخدوادها تو ده
امعیددت ،تنددوع

موضوعام ی در مقایسه با آثار همعصر خود ی بدهییدهه تدواریخ محلد مربدوب بده مکده ی

موینده از ملدده اخباار م اه (ازرقد  1 :1416 ،ی  ،)250-20 /2دگرگدون هددای در سددبک
نگارش تاریخهای محل نشان م دهو
نسلههای خط این ،فاب ،ه در دهههای اخیر بهدست آموه ،در چنو نوبت ی از اند
ناشران ملفل

به چدار رسدیوه اسدت از ملده آنهدا نسدلهای مفعلدق بده ،فابلاند مظهدر

الفاریق بهشمارۀ  157تاریخ است این ،فاب در سال 1399ق به،وشش فهدیم شدلفوم در
چهار مجلو به چار رسیو نسل دیگر ،فاب بهتحقیق عل محمو دنول ی یاسین سعوالدوین
ازسوی انفشارام دار الکف

العلمیه در سال 1417ق در بیدریم چدار شدو در ایدن نسدله

تالش شوه است احادیث مورداسففادۀ مورخ از مناب گدردآیری ی بدا اسدفلراس سدورههدا ی
آیام ،فاب تاریخ موینه ،نظم منطق به مطال

داده شود این نسله با شرح لغام دشدوار ی

توضیحام دیگر تصحیح شوه است (ابن شبه النمیری البصری)4-2 /1 :1410 ،
نسلهای ،ه در این مقاله موردبررس قرار گرففه ،نسل چهار لوی فهیم شلفوم اسدت
،ه در سال 1410ق به،وشش انفشارام دارالفکر بیریم به چار رسیوه است

،فاب تاریخ المدینة المنوره از هت بررس ریش تداریخنگارانده ،مدوردتو ده محققدان

قرار نگرففه بلکه بیشفر به معرف مورخ ی ،فاب ای پرداخفه شوه است فاتح نهاد در موخ

«ابنشبه» در دایرةالمعارف بزرگ اسالم  ،شرح ملفصری از زنوگ ی فعالیدتهدای یی را
آیرده ی به تأثیر ای بر مورخان بعوی ی اخذ بسیاری از ریایتها ازسوی ،سان ماننو طبدری

ی ابوالفرس اصفهان اذعان ،رده است با این حال ،بنابر شیوۀ موخ نویسد  ،در ایدن مقالده،

 / 34اسلوب و نظام فکری عمر بن شبه نمیری در کتاب تاریخ المدینة المنوره

نویسنوه بده ابعداد تداریخنگداری ابدنشدبه نپرداخفده اسدت (فداتح ندهاد)68-67 /4 :1369 ،
عالیهبر آن ،در سال1380ش حسین صابری اقوام به تر م

لدو ایل ،فداب تداریخ موینده

،رد یی در چنو سطر از مقومه دربارۀ صحت ی سقم ریایتهای ،فاب بوین ذ،ر ریایدت
خاص اظهارنظر ،رده ی برخ ریایتها را موثق نوانسفه است (صابری)3 :1380 ،

در دیگر آثار معاصر مربوب به موینه ،اشارات بده ،فداب تااریخ المدیناة المناوره شدوه

است از مله آنها ،فاب آثار اسالم مکه ی موینه ،تألی

رسول عفریان است نویسدنوه

ضمن معرف ،فاب تاریخ المدینة المنوره اذعان داشفه اسدت ایدن ،فداب بدهطدور نداق

بده

دست ما رسیوه است یی هیچگونده اظهدارنظدر دیگدری دربدارۀ ،فداب بیدان نکدرده اسدت

( عفریان )23 :1386 ،حموان عاصم از دیگر محققان معاصر در ،فداب المدینة المنورة بین
االدب و التاریخ ،به معرف ،فاب مدینة منوره ابنشبه ی تالشهای فهدیم شدلفوم ی دیگدران
برای چاپآن پرداخفه است یی نیز هماننو دیگر محققدان تدو ه بده مبحدث تداریخنگداری
ابنشبه نواشفه ی یارد بحث ریش ی تاریخنگاری یی نشوه است (عاصم)94-90 :1412 ،

در موینهپهیه های ،ه اخیراً بههمت محققان صدورم گرففده ،هدرچندو ،فداب تااریخ

المدینة المنوره ،یک از مناب مهم مورد اسففادۀ آنان بوده ی بارها به ریایتهای ابدنشدبه در
این ،فابها اسفناد داده شوه است ،تو ه به بیدنش ی ریش تداریخنگاراند نویسدنوه نشدوه

است از مله آنها م توان به ،فاب معالم المدنیة المنورة من العماارة و التااریخ (،عکد ،
 ،)745 /1 :1419تاریخ معالم المدینة قدیماً و حدیثاً (خیداری )148-141-140 :1419 ،ی

اشاره ،رد
اهمیت این ،فاب در تاریخنگاری اسالم ی اسلوب مورداسدففادۀ مدورخ در قدرن سدوم
هجری قمری ،ه در مقایسه با تاریخهای همعصر خود ی بهییهه تدواریخ محلد  ،تحدول در
تاریخنگاری را نشان م دهو ،سب

شوه است در این مقاله به این پرسش پرداخفه شدود ،ده

ابنشبه از چه منظری به رخوادهای تاریل عصر نبوی ی خلفای راشوین نگریسدفه ی بدا چده

بن مایههای فکری ی ریش ای به تویین تاریخ المدینة المنوره مبدادرم ،درده اسدت بدرای
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بررس این پرسش در ابفوا به زنوگ ا فماع ابنشبه ی ریانهای فکری عصر ای پرداخفه
م شود تا از آن طریق بفوان بنمایههای فکری مورخ را دریافت
 .2زندگی اجتماعی و علمی ابنشبه

ابنشبه262-173( 1ق ) به قبیل نمیر ،ه منسوب به نمیر بن عدامر بدن صعصدعه بدود ،انفسداب
داشت (ابننویم )125 :1350 ،نمیر قبیل بزرگ از بن هوازن بود ،ه به قیس عیالن منفسد
بودنو این قبیله ،ه تا ففح مکه درمقاب اسالم مقایمت ،ردنو ،پساز ففوحام ازناحید نجدو
به عراق ،وچ ،ردنو ی در آنجا اسفقرار یاففنو (،حاله )1195 :1414 ،آنان عالیهبر ،ثدرم
نفرام بهلحا علم نیز داری اهمیت بودنو چنان،ه بدهگففد ابدوالفرس اصدفهان  ،علمدای
مفعودی از این قبیله برخاسفنو ،ه ابنشبه نمیری از مله آنان بود (اصدفهان 81 /1 :1415 ،
حموی)2093 :1414 ،
تاریخ یالدم ابنشبه را ریز یکشنبه ایل ر د

سدال 173ق دانسدفهاندو (ابدن دوزی،

 84 /12 :1992ابناثیر )307 /7 :1965 ،شرححالنویسان مففقالقولنو ،ه یی راستگففار،
ثقه ،آگاه به اخبار ی آثار ،رایی پر،ار ،ادید  ،فقیده ی مطلد  ،آشدنا بده قرا دتهدا ،ی دارای
تصانی

ی تألیفام مفعودی در سیره ،مغازی ،تاریخ ی احوال مدردم بدوده اسدت (ابدنندویم،

 125 :1350سددمعان  58 /8 :1961 ،عسددقالن  )404 /7 :1415 ،ابددنقفیب د دینددوری یی را
درزمرۀ مورخان آیرده اسدت (دیندوری )49 :1992 ،درحدال ،ده ای عدالیهبدر تداریخ ،در
زمینههای دیگر نیز صاح
ملفل

اطالع بوده اسدت بدهنحدوی ،ده اشدعار زیدادی در موضدوعام

همچون موح ی رثا از یی بر ای مانوه است ،ه از مله آنها م توان بده اشدعار ای

در رثای ،ع

بن مالک ی حارث بن هشام اشاره ،رد (ابنعبوالبر)303-274 /1 :1992 ،

توانای علم مورخ در زمینههای یادشوه ،سب

تنوع ی تعود تألیفام ای شوه اسدت ،ده

با یک دسفهبنوی موضوع م توان آثار یی را چنین معرف ،رد:

درزمیند نگدارش تداریخ محلد یی عدالیهبدر تاااریخ المدیناة المناوره، ،فدابالکوفدده،

،فابالبصره، ،فاب امراء الموینه ی ،فاب امراء مکه را تویین نموده اسدت در زمیند اخبدار
 1اسمش زیو ی لقبش شبه بود ،نی ابوطاهر داشت ی بهیاسط شعری ،ه مادرش دربارۀ ای سرید ،به شبه ملق

شو

 / 36اسلوب و نظام فکری عمر بن شبه نمیری در کتاب تاریخ المدینة المنوره

تاریل م توان به ،فابالفاریخ، ،فاب اخبار المنصور ،اخبار محمو ی ابراهیم بن عبواهلل بدن

حسن بن حسدن ،اخبدار بند نمیدر ی السدلطان ای اشداره ،درد درحدوزۀ ادبیدام، ،فدابهدای
االستعانة بالشعر و ما جاء فی اللغات ،طبقامالشعرا ،الشعر ی الشعرا ی االغان را نوشدت ،ده

بعوها مورداسفناد ابنعبوالبر (م 463ق ) نیز قرار گرفت دربدارۀ قدرآن، ،فداب مدا یسدفعجم

الناس فیه من القدرآن را بده رشدف تحریدر درآیرد ی درزمیند قواعدو عربد ، ،فدابالنحدو را

نوشت ابنشبه به مقف نویس نیز ریی آیرد ی ،فاب مقف عثمان را تویین ،رد (ابدنندویم،

 125 :1350حموی 2093 /5 :1414 ،زر،ل )48-47 :5 :1999 ،

بهگفف ابننویم ،ابوطاهر پسر ابنشبه ،ه از شدعرای مشدهور بدود ،پدساز مدرگ پدورش

،فابهای ای را به ابوالحسن عل بن یحید  1فریخدت (ذهبد  80 :1406 ،سدیوط :1996 ،
 )129دسفرس مورخان بعوی به آثار اینشان م دهو ،فدابهدای یی بده دیرههدای بعدوی
انفقال یاففه ی مورداسفناد مورخان نیز قرار گرففه است
از مله ،سان ،ه به آثار ابنشبه دسفرس داشفه ی از آنها بهدره بدردهاندو ،مد تدوان بده
مسعودی (م 346ق ) ،ابوالفرس اصفهان (م 356ق ) ،ابنحوقد (م 380ق ) ی ابدنعبدوالبر
(م 463ق ) اشاره ،رد مسعودی بلش از اخبار تاریل ی بهییهه اخبار مربوب بده ،یسدانیه
را از ابنشبه گرففه است (مسعودی)77 /3 :1409 ،

ابوالفرس اصفهان نیز از دیگر مورخان نزدیک به عصر ابنشبه ،در دی ،فداب االغدان ی

مقات الطالبین ،بلدش مهمد از اخبدار ی اطالعدام خدود را از ای اخدذ ،درده اسدت یی در

،فاب االغان در شرح احوال شعرا ،اصوام ،ی اخبار تاریل ی فقهد ی از آثدار ابدنشدبه
اسدددففاده ،دددرده اسدددت (اصدددفهان  85-24 /5 ،53 /3 ،86-81 /1 :1415 ،ی  )330 /16در

مقات الطالبین نیز اطالعام مفصّل دربارۀ اخبار مربوب به سفاح ی منصور ،خلفای عباسد ی
فرزنوان ابوطال

همچون عبواهلل بن حسن ،ابراهیم بن حسدن ،علد بدن حسدن ،قیدام ی قفد

 1ابوالحسن عل بن یحی از فرمانوهان ی امیران دیرۀ عباس بود یی اصالفاً ارمن بود ی در مرزهدای شدام ،ارمنسدفان،

آذربایجان ی مصر فعالیت م ،رد عالیهبر اینکه غزیام ی ففوحام زیادی برای یی ذ،ر ،ردهانو ،از نب علم نیدز ای

را دارای اهمیت دانسفهانو گففه شوه یی از منجمان دیرۀ عباس بود ،ه ملزند از ،فدابهدای بدزرگ از ملده ،فد

فلسف یونان باسفان را نگهواری م ،رده است
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نفس ز،یه ی برادرش ابراهیم ،قیام صا

فخ ،ابوالسرایا ی از ابدنشدبه اخدذ ،درده اسدت

حجم عظیم اطالعام دریافف نشان م دهو ابوالفرس اصفهان به آثدار یی ی بدهییدهه اخبدار
منصور ،ی ،فاب محمو ی ابراهیم ،فرزنوان عبواهلل بن حسن دسفرس داشفه است (اصدفهان ،

ب تا 385 ،361 ،317 ،279 ،205 ،176 ،162 :ی )425

ابنحوق (م 380ق ) در ،فاب صورةاالرض به ،فابهای البصدره ،الکوفده ی مکد یی

اشاره داشفه ی اذعان ،رده است ابنشبه ،فاب بصدره را قبد از ،فداب مکده ی الکوفده نوشدفه

است همچنین اطالعات دربارۀ غرافیای بصره ،ریدخانههدا ی از ،فداب البصدرۀ ابدنشدبه

نق ،رده است (ابنحوق )238 /1 :1938 ،

در این میان ،ابنعبوالبر نیز در شرححال شعرای زیادی همچون ابدولیل  ،نابغد
لیل االخیلیه، ،ع

عدوی،

بن عی ی به ابنشبه اسفناد داده است با تو ده بده اینکده یی ،فداب

طبقامالشعرا داشفه ،احفمال م رید این ،فاب در دسفرس ابنعبوالبر ی همچندین ابدناثیدر ی
دیگران قرار گرففه باشو (ابنعبوالبر )1518 /4 :1992 ،اسفناد مورخان یدادشدوه در فواصد

قرین چهارم ی پنجم هجری به آثار ابنشبه نشاندهنوۀ اهمیت این مورخ ی آثار ای درحدوزۀ
تاریخنگاری اسالم است
شرححالنویسان اطالعام زیادی دربدارۀ زندوگ ی مدذه
همین مسئله ،سب

یی بدهدسدت نمد دهندو ی

ناآگاه از نبههای از زنوگ فدردی ،ا فمداع  ،مدذهب ی سیاسد ای

شوه است اما درخالل تاریخ المدینة المنوره ی نوع گزارشهای تاریل ای مد تدوان بیدنش
فکری ی عقیوت مورخ را ،ه مفأثر از ریانهای فکری عصر خود بوده است ،دریافت
 .3جریانهای فکری رایج در عصر ابنشبه

حیام ابنشبه با رشو ریانهای فکری ،رینق نهضت تر مه ی شدکوفای فرهندا اسدالم
در دیرۀ خالفت عباس مقارن شوه بود این دیره ،ه همزمدان بدا خالفدت هدارین ،مدأمون،
معفصم ،یاثق ی مفو ،تا معفمو بود ،عالیهبر رشدو علمد در زمیندههدای ملفلفد همچدون
نجوم ،ریاضیام ی پزشک  ،دامن مباحثه ی مناقشام ریانهای فکری ی ،الم ،ه بعضاً بدا
حمایت خلفای عباس نیز موا ه شو ،گسفرده بود مهمترین این ریدانهدا ،ده بدا حمایدت
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مسفقیم خالفت ،دسفهبنویهای عقیوت ی فکدری را در امعده ایجداد ،درد اهد حدویث ی

معفزلدده بودنددو (مسددعودی 3 /4 :1409 ،طبددری 1)645-631 /8 :1387 ،ایددن دی ریددان بددا
حمایت حا،میت از آنها مناقشام فکری ی عقیوت ای را در هان اسالم بهی ود آیردندو
،ه تا مومها امعه را به خود مشغول ،رد ی بر نوع بینش عقیوت ابنشبه ی محفوای ،فداب

تاریخ موین منوره نیز اثر گذاشت زیدرا در دیرۀ رشدو علمد ابدنشدبه ی تدویین ،فداب ای
ریان عق گرای معفزل با حمایت مأمون عباس  ،نفوذ سیاس بر هان اسدالم پیدوا ،درده

بود (بغدوادی )156-155 /7 :1417 ،آندان در مهدمتدرین مبحدث ،المد ایدن دیره ،یعند
«حویث ی قوم ،الم اهلل» ،نظریهای برخالف اه حویث داشفنو ی قا به حدویث ،دالماهلل
بودنو موض ملال

ابنشبه با این دیدوگاه ،نشداندهندوۀ تماید ای بده اهد حدویث اسدت

(همان)209 /11 :
ریان اه حویث برخالف معفزله ،ه بیشفر در محویدۀ مکان عدراق قدرار داشدت ،در
منطق حجاز ظهور ی رشو ،رد ی در مناطق دیگر از مله عراق نیز نفوذ یافت (ابدنخلدوین،

 )592-573 /1 :1988نوع موضدوعام ی گدزارشهدای تداریل ابدنشدبه در ،فداب تداریخ
موینه ،بهییهه در بلش خالفت عمر ،اثرپذیری ای از افکار این ریان را نشان م دهو

 .4بینش عقیدتی و کالمی ابنشبه

شرححالنویسان بهطور یاضح دربارۀ عقیوه ی مذه

ابنشبه اظهدارنظدر نکدردهاندو بدا ایدن

حددال ،بیددنش عقیددوت ی ،الم د ای را م د تددوان درخددالل گددزارشهددای تدداریل دربددارۀ
موضوعات همچون موض گیری ای در مسئل حویث یا قوم ،الماهلل ،فضدای گدوی خلیفد
دیم ،بر سفه،ردن شورای خالفت ،ی مقف گدوی عمدر ی عثمدان مشداهوه ،درد در ادامده،
بحث را ذی این عنوانها پ م گیریم:

 1مأمون از مله موافعان معفزله بود ،ه دربارۀ مسئل حویث ی قوم ،الماهلل ،نامدهای بده اسدحاق بدن ابدراهیم نوشدت تدا
قاضیان ی محوثان را در این زمینه آزمایش ،نو در دیرۀ خالفت مفو،د  ،مقابلده بدا معفزلده ،سدلت ی شدویو شدو یی
ملال

مباحثام عقل بود ی اه حویث را بهرسمیت شناخت
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 .4-1موضعگیری مورخ در مسئلۀ حدوث و قدم کالماهلل

در مسئل حویث ی قوم ،الماهلل ،ابنشبه موضع مفناس

بدا اهد حدویث اتلداذ ،درد یی

برخالف عقایو معفزلیان ،ه معفقو به خلق قرآن بودنو ،قرآن را مللوق نم دانست ی معفقدو
به قوم آن بود برخ این موض گیری را ،ه نشاندهنوه گرایش ای بده اهد حدویث اسدت،

سب

تکفیر ی از بین رففن آثارش دانسدفهاندو (بغدوادی )209 /11 :1417 ،بدهگففد خطید

بغوادی ،ابنشبه در ایاخر عمر به سامرا رفت ی در آنجا دربارۀ خلدق قدرآن از یی سدااالت

پرسیوه شو ای قرآن را مللوق نوانست ی در این مورد نیز ،س را تکفیر نکدرد امدا قدا الن

به خلق قرآن ،یی را تکفیر ،ردنو پساز آن ،ابنشبه منزیی شو ی سوگنو یداد ،درد مدوم
یک ماه با ،س سلن نگویو (همان)

به این نکفه نیز بایو تو ه ،رد ،ه اثرپذیری ابنشبه از ریان اه حویث م توانو ناش
از خاسفگاه ا فماع ی شهری ای باشو زیرا یی بصری بود ی مردم این شهر نیز بیشفر تحدت
تأثیر گدرایشهدای فکدری منطقد حجداز ،یعند اهد حدویث بودندو درحدال ،ده ریدان
عق گدرای معفزلد بیشدفر در محدویدۀ شدهرهای ،وفده ی بغدواد ریاس پیدوا ،درد ی چندوان
موردحمایت عربهای سنتگرا قرار نگرففه بود

گزارشهای تاریل ابنشبه در ،فاب تاریخ المدینة المنوره بهییهه دربدارۀ خلفدا تماید

ای به اه حویث ی شیلین را بهخوب نمایان م ،نو بر سفهسازی ابعاد زندوگان عمدر بدن
خطّاب از نکام مهم بینش عقیوت ای در این ،فاب است یی بوین هیچ اشارهای به مسدئل
امامت ی خالفت پساز پیامبر (ص) ی با گذر از حادث سقیفه ی دیرۀ خالفت ابوبکر به دیرۀ
خالفت عمر پرداخفه است ب تو ه ابنشبه به این مسا مهدم مد تواندو دالید ملفلفد
داشفه باشو احفمال م رید این بلش بهدست نویسنوه تویین شدوه امدا بعدوها ازبدین رففده
باشو یااینکه نویسنوه به تأثیر از بیدنش عقیدوت ی ،المد خدود از پدرداخفن بده ایدن بلدش
خودداری ،رده باشو
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 .4-2فضلیتگویی خلیفۀ دوم و سوم

قسمت اعظم لو دیم ی بلشهای از لدو سدوم ،فداب تااریخ المدیناة المناوره بده دیرۀ

خالفت عمر بن خطّاب اخفصداص یاففده اسدت در ایدن بلدش از ،فداب ،مالد

بده شدرح

زنوگ عمدر از دیرۀ اهلیدت تدا مدرگش پرداخفده ی بدرای بر سدفه،دردن فضدای یی بده
احادیث از رسول ا،رم (ص) اسفناد ،رده است مثالً در یک حویث از رسدول ا،درم (ص)
دربارۀ عمر آموه است« :اللهم أیو دینک بعمر بدن اللطّداب» (النمیدری البصدری/2 :1410 ،
 )662رایی این حویث نیز عبواهلل بن عمر فرزنو عمر خطّاب بوده است عالیهبر آن ،لقد
«فاریق» به عمر بن خطّاب را نشان شناخت حدق ی باطد از اند
حویث از رسول ا،رم (ص) اذعان ،رده است ،ه این لق

از اند

ای دانسدفه ی بدا اسدفناد بده
رسدول ا،درم (ص) بده

عمر داده شوه است در این حویث آموه است« :إنّ اللّه ع الحق على لسان عمر ی قلبه ،ی
هو الفاریق فرق اللّه بین الحق ی الباط » (همان)
فضای گوی ابنشبه از خلیف دیم ،بلشهای مهم از گزارشهدای تداریل ای دربدارۀ
این خلیفه را به خود اخفصاص داده است ایدن فضدای را مد تدوان در یدک دسدفهبندوی بده
موارد زیر تقسیم ،رد:
ال ) اهمیت اسالم عمر ی ایگاه منزلف یی نزد رسول ا،رم (ص) (همان)664-656 :
ب) انفصاب یی به خالفت با یصایت ابوبکر با ذ،ر ز یام (همان)680-665 :
س) ییهگ های اخالق ی رففاری عمر ازقبی عفاف ،رعایت یفیمان ،ی (همدان-696 :
)705

د) اهفمام عمر در امور دین ی مد آیری قدرآن :ابدنشدبه عدالیهبدر مد آیری قدرآن

بهدست عثمان ،این اقوام را به خلیف دیم نیز منسوب ی اذعان ،رده است ،ه خلیفد دیم بده
تعود الواح ی صح

قرآن اشاره داشفه ی اقوام به م آیری آنها در نسل یاحوی نمدوده

است (همان)713-705 :

ه) ا رای حوید دین  ،از مله برخورد با شاربان خمر (همان)734-731 :
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ی) ،رامام ی مکاشفام :در این بلدش ،ابدنشدبه ،رامدام ی مکاشدفات را بده عمدر بدن
خطّاب انفساب داده ،ه بیشفر دربارۀ عرفدا ی صدوفیان مصدواق پیدوا مد ،ندو (همدان-753 :
)756
ز) تفقو امور رعیت از ان

عمر(همان)785-777 :

ح) بیان مفصّ حادث قف عمر (همان 2 :ی )945-868 /3
ب) تشکی شورای خالفت :ابنشبه با رییکردی مثبت بهتفصدی ایدن بلدش را توضدیح
داده است (همان)943-880 /3 :
ی) فقاهت عمر (همان)864-785 /3 :
موارد یادشوه ،ه هر،وام با شرح ز یام در ،فاب تاریخ المدینة المنوره آمدوه اسدت،
این بلش از ،فاب را از بُعو تاریل بهسمت فضیلتگدوی خلیفد دیم سدوق داده ی از یی
چهرهای ،امالً مثبت نمایانوه است در این ،فاب ،نشان از سلتگیریهای عمر بهییهه در
رففار با زنان ،ترتید

دیدوان ،گدرایشهدای ندهادپرسدفان ای ی برتدری عدرب بدر عجدم دیدوه

نم شود
دربارۀ خلیف سوم نیز این رییه در سطح نازلتر تکرار شدوه اسدت ابدنشدبه در بلدش
مربوب به خالفت عثمان به بیان مباحث ازقبی نحوۀ اسالمپذیری ای (همدان،)958-953 /3 :
م آیری قرآن (همان )1017-990 :ی تواض عثمان (همان )1088-1017 :پرداخفه است

 .4-3برجستهسازی شورای خالفت

درخالل گزارشهای تاریل ابنشبه دربارۀ خلیف دیم ی سوم م تدوان دیدوگاه یی دربدارۀ
خالفت را همسو با دیدوگاه اهد حدویث (تماید بده شدیلین) دانسدت ،ده در آن ،ایگداه
بر سفهای به خلیف دیم داده ی بهطور مفصّ به شورای خالفت پرداخفه ی از آن دفاع ،درده
است بهطوری ،ه  63صدفحه از ،فداب بده همدین مبحدث اخفصداص یاففده اسدت (النمیدری
البصری )943-880 /3 :1410 ،تشکی شورا ی انفلاب خلیفه از ان
مهم ،الم اه حویث است

آنها یکد از اصدول
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 .4-4مقتلگویی خلیفۀ دوم و سوم

ابنشبه حادث قف عمر را بهطور مفصّ ی با ریایتهای مفعود بیدان ،درده اسدت شدرح ایدن
حادثه ،ه با مظلومنمای خلیف دیم همراه بوده 77 ،صفحه از ،فداب را بده خدود اخفصداص
داده است (همان)945-868 /3 :
دربارۀ خلیف سوم نیز همین مسئله صوق م ،ندو از دیرۀ دیازدهسدال خالفدت ای مقفد
عثمان بهشکل بر سفهتر نشان داده اسدت (همدان )1233-1205 ،1200 /4 :بدهنحدوی ،ده

 202صفحه از ،فاب تاریخ موینده بده همدین مبحدث اخفصداص یاففده اسدت (همدان 3 :ی /4
 )1290-1088در این بلش ،شورش مردم مصر ی عراق علیه عثمان را با ز یام از آغاز تا

قف ای بیان ،رده است ی حف از راییان ملفلف ماننو عبدواهلل بدن سدالم (همدان،)1175 /4 :
حذیفة بن یمان (همان ،)1246 /4 :عل بدن ابد طالد

(ع) (همدان )1258 /4 :ی مغیارة بدن

االخنس (همان ،)1290 /4 :این حادثه را نق ،رده است نکفد قابد تو ده در مقفد گدوی
عثمان توسط ابنشبه ،مبرادانسفن برخ شلصیتهای اثرگذار بر شورش ی قیام علیه عثمدان
بوده است بای ود اینکه عایشه یک از شلصدیتهدای ملدال

عثمدان ی محدر

شدورش

علیه ای بود ،ابنشبه نهتنها موض گیری منف یی علیه عثمان را بر سفه نشان ندواده بلکده بدا
بیان مکالم مالک اشفر ی عایشه ،عامالن قف خلیف سوم را امثال مالک اشدفر معرفد ،درده
،ه تالش ،رده بود مجوز قف خلیف سوم را از عایشه بگیرد ،ه بدا ملالفدت ای ریبدهری شدو
(همان )1224 /4 :این گزارشها نشان م دهو مورخ نهتنها موافق با قف خلیفد دیم ی سدوم
نبوده بلکه تالش ،رده است چهرۀ مظلومانهای از آنان را برای خواننوه ترسیم ،نو
 .5بینش فقهی مؤلف

در عصر مال  ،رییکرد فقه ی حویث در منطق حجاز ی بهییهه در موینه غلبده داشدت از
مذاه

ملفل

مو ود در این دیره ،مذه

مالک ی انویشههای مالک بن اندس در موینده

ریاس یاففه ی پیریان پیوا ،رده بود ابنشبه نیز بده تدأثیر از ایدن رییکدرد ،در ،فداب تااریخ
المدینة المنوره ،بینش فقاهف به تاریخ پیوا ،رده ی در ذ،ر ریایام ی گزارشهای تاریل ،
آن را نشان داده است این بینش در بلش سیرۀ نبوی ،فداب تااریخ المدیناة المناوره نمدود
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بیشفری یاففه است بهگونهای ،ه ،فاب با مباحث فقه آغاز شوه ی مسا ل ازقبی نمداز بدر
ا ساد (همان ،)3 /1 :آداب حضدور در مسدجو (همدان ،)39-16 /1 :قبدور (همدان- 81 /1 :
 ،)127لعان ی ظهار (همان ،)401-379 :2 :بیان چاههای آب ،نکدام فقهد دربدارۀ طهدارم
آن ،نوشیون از آبهای ،ه در مسیر راه قرار داشفنو ی با اسفناد به احادیث از رسول ا،رم
(ص) مطرح ،رده است (همان 18-16 /1 :ی  )61بهعنوان نمونه م توان به ز یدام برخد
از این موارد اشاره ،رد یی دربارۀ موض

نا ز ،ده بدهصدورم یدک سدنت درآمدوه بدود،

نوشفه است:
چون ،سى مىمیرد ،رسول خوا (ص) حضور مدىیافدت ی در دایى ،ده مدرده بده
خا

سپرده مىشو ،بر ای نماز مىخواندو چدون رسدول خدوا (ص) سدنگین شدو،

مامنان مردگان خود را بهنزد ای مىبردنو تا بر آندان نمداز بلواندو پیدامبر (ص) در
خان خود ،در ایى ،ه امریزه به موض الجنا ز شناخفه شوه است ،بر نازهها نماز
مىگزارد ی این سنت از آن زمان ارى شو (همان)5-3 /1 :

یی دربارۀ آداب حضور در مسجو ی رعایدت نظافدت آن ،مطالد

مفصّدل نقد ،درده

است ای درزمین ،راهت انواخفن آب دهان در مسدجو ،احادیدث مفعدودی از رسدول ا،درم
(ص) نق ،رده است از مله« :بایو مسجو از آب دهان ،پا

ی بهدیر باشدو آنسدان ،ده

بون از آتش دیر داشفه مىشود» (همان )26 /1 :در این مورد ی دیگر موارد فقه  ،احادیث
مفعودی از رسول ا،رم (ص) نق ،رده است بهنحوی ،ه خواننوه احسداس مد ،ندو یدک
،فاب فقه  -حویث را مطالعه م ،نو اهمیت این بلش از ان

نویسدنوه نشدان مد دهدو

یی مفأثر از بینش فقاهف عصر خود بهییهه در منطق حجاز بوده ی با ایدن فضدای فکدری بده
بیان گزارشهای فقه در عصر نبوی پرداخفه است
عالیهبر آنها از یهودیان نومسدلمان همچدون ،عد االحبدار ،حدوادث تداریل ی حفد
مسا فقه را نق ،رده است ابنشبه ریایتهای برگرففه از ،ع االحبار ی دیگدر راییدان
یهودی همچون عبواهلل بن یه

ی ،عد

قرظد را در البدهالی اخبدار راییدان دیگدر آیرده

است مثالً دربارۀ قبرسفان بقی به ذ،ر ریایف از ،ع االحبار پرداخفه ،ه یی اذعدان داشدفه
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است خبر این قبرسفان در تورام ذ،ر شوه ی مردگان آن بوین حساب برانگیلفه مد شدونو
(همان )92 /1 :اینگونه ریایتها نشانگر بینش فقاهف ای به مسا تاریل است

 .6بینش تاریخی مورخ

رخوادهای سیاس  ،فکری ی ،الم عصر ابنشبه بر بینش تاریل ای نیدز اثدر گذاشدفه بدود

هرچنو بهطور یاضح دربدارۀ بیدنش تداریل ابدنشدبه ،مطلبد ذ،در نشدوه اسدت ،درخدالل
گزارشهای تاریل ی بیان عل یقوع آنها از اند

مدورخ مد تدوان بیدنش تداریل ای را

دریافت این گزارشها نشان م دهنو ابنشبه با بیشن مایرای ی تقویرگرایانده ،صدوفیانه بده
تاریخ پرداخفه است مجموع این موارد ،بینش تاریل ای را شک داده است
برخ گزارشهای تاریل ابدنشدبه ،ابعداد مدافوق بشدری بده خدود گرففده ی ای بدا ذ،در
ریایتهای مفعود بر آنها تأ،یو داشفه است اینگونه بینش تاریل ای را م توان درخدالل
گزارشهای یی در نق داسفانهای دربارۀ ابنصا و ی خالو بن سنان مشاهوه ،رد
بهاذعان ابنشبه ،شلصیف بهنام ابنصا و یا ابنصدیاد ،ده ای را د دال معرفد ،درده ،در
عصر نبوی ی ود داشفه است یی برای تأ،یو بر حقیقت این مسئله با بیدان ریایفد از ابدوذر
غفاری تالش ،رده بر درسف یاقعه صحه گذارد رایی اصل این ریایت ،ه شلص بهندام
زیو بن یه

بوده ،در این زمینه گففه است:
از ابوذر شنیوم ،ه مىگویو« :اگر ده سوگنو بلورم ،ه ابنصیاد (ابنصا و) همدان
د ال است ،برایم بهفر از آن است ،ه یک سوگنو برخالف این بلورم چه خدود
در این باره از رسول خوا (ص) چیزى شدنیوهام ای مدرا ندزد مدادر صدیاد فرسدفاد ی
فرمود" :از ای بپرس چنو ماه این ،دود

را آبسدفن بدوده اسدت" از ای پرسدیوم ی

گفت" :دیازده ماه بوده ،ه ای را در شکم داشفهام" نزد رسول خوا (ص) برگشفم
ی این را به ای خبر دادم

اما رسول خوا (ص) به ای فرمود" :تو نمىتوانى بر تقویر

پیشى ویى"» (همان)402-401 :2 :

این دیوگاه در سطح باالتر ی مایرای تر دربدارۀ داسدفان خالدو بدن سدنان ی دود دارد
بهگفف ابنشبه ،رایی اصل این داسفان ،ه ابن عباس بوده ،در این زمینه گففه است:

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 45 /

مردى از بنىعبس ،ه ای را خالو بن سنان مىنامیونو ،به قومش گفت« :مدن بدراى
شما آتش حوثان را خاموش مى،نم» در پاسخ ،عمارة بدن زیداد ،مدردى از همدان
قوم به ای گفت« :به خواینو سوگنو ،اى خالو! تو هرگز به ما ز حق نگففهاى امدا
اینک تو را با آتش حوثان چه ،ار ،ه موعى هسفى آن را خاموش مدى،ندى »
رایى گویو« :آتش در هیئت ،اریانى از اسبان سرخموى ،ه پشتسر هم حر،دت
مى،ردنو ،بیرین آمو خالو به سدوى آن رفدت ی بده عصداى خدود بدر ایدن شدفران

مىنواخت ی مىگفت" :از هم بپرا،نیو ی در هر راه ی گدذر ،دیر شدویو!" سدپس
موعى شو ،ه "من نمىتوانم از این آتش بیدرین بیدایم ی امدهام تدر مدىشدود "

گفت" :ای را به نام بلوانیو ،ه به خواینو سوگنو اگر زنوه بدود ،تدا،نون بده میدان
شما بازمىگشت"» رایى گویدو« :ای را بده ندام خوانوندو از آن دره بیدرین آمدو

درحالى ،ه سر خود را در دست گرففه بود آنگاه گفت" :مگر نگففم ،ه مرا بده
نام نلوانیو اینک به خواینو سوگنو ،مرا ،شفیو! مرا ببریو ی به خدا

بسدپاریو ی

پساز آنکه خرانى از ،نار شما گذشفنو ی خرى دمبریوه درمیان آنها بود ،قبر مرا
بشکافیو! مرا زنوه خواهیو یافت "» (همان)433-420 /2 :

مورخ تالش ،رده است این داسفان را به حویث از رسول ا،رم (ص) مسفنو ،ندو ی در ایدن
مورد اذعان ،رده است ،ه پیامبر ا،رم (ص) دربارۀ خالو بن سنان گففه اسدت« :ای پیدامبرى

بود ،ه قومش تباهش ،ردنو» (همان )430 /2 :نق ایدنگونده داسدفانهدا در ،فداب تااریخ

المدینة المنوره ،نشاندهنوۀ تلیالم مایرای در پسِ انویش مورخ است
 .7اسرائیلیات

ابنشبه با نق داسدفان هدای از زبدان یهودیدان نومسدلمان یدا برخد صدحاب

اعد حدویث،

انویشههای اسرا یل را یارد تاریخ المدینة المنوره ،رده است در یک از این گدزارشهدای

تاریل ،ه رایی اصل آن، ،ع االحبار بوده ،گففه است:
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محمو بن یحیى براى ما حویث ،رد ی گفت « :از هالل بن طلح فهرى نق ،درد

،ه گفت،" :ع األحبار به من گفت :اى هالل! [براى بیرینرفدفن از شدهرآ آمداده
شو"

[هاللآ گویو « :با همویگر از شهر بیدرین رففدیم ی چدون در یادى عقیدق رسدیویم،
گفت :اى هالل! من ایصاف این درخت را در ،فاب خوا دیوهام گففم :این همان

درخت است"

[هاللآ گویو" :فرید آمویم ی زیر آن درخت نماز خوانویم سپس بر مر ،هداى
خود نشسفیم ی تا بیابان پیش رففیم چون به بیابان رسیویم ،گففم :تو هدما،ندون در
بیابان موینهاى گفت :سوگنو به آن ،ه انم در دست ایست ،در ،فاب خواسدت
،ه لشکرى آهنا خاند خدوا مدى،نندو ی چدون بدوین بیابدان مدىرسدنو ،مداخرۀ
سپاهشان طلیعهداران را بانا مىزننو ،ه از این بیابان بگذریو! اما آنان با هم زاد
ی توشه ی اموال ی فرزنوان ی نسلشان تا قیامت به زمین فریبرده مىشدونو"» (همدان:

)309-308 /1

نق این ریایت از ،س ماننو ،ع االحبار ،ه یک از قصهگویان ی داسفانپردازان یهدودی
نومسلمان بود ،نشان از یرید اسرا یلیام ی اخبار خالف یاق به تاریخ اسدالم اسدت ،ده در

،فاب تاریخ المدینة المنوره نیز دیوه م شود

در موارد دیگر ،ابنشبه پیشبین های از ابوهریره را بازگو ،رده ی آیرده است:
موسى بن اسماعی براى ما نق ،رد گفت« :ابومهزم ،ه از ابوهریره نقد ،درده:

"لشدکرى از سددمت شدام مددىآیدو ی بدده موینده یارد مددىشدود آنددان نگددایران را
مى،شنو ی شکمهاى زنان را مىدرنو ی مىگوینو :تهمانوۀ بوىها را بکشیو! چدون
به بیابان ذىالحلیفه مىرسنو ،به زمین فریبرده مىشونو"» (همان)279 /1 :

اخذ ریایت از ،سان ماننو ،ع االحبار یا ابوهریره ،ه یک از اعالن حویث نبدوی ی
یابسفه به دسفگاه اموی بوده ،نهتنها برخ ریایتهای دریافف ابنشبه را زیر سداال مد بدرد
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بلکه نمودی از یرید انویشههای تاریل آندان بده ،فداب تااریخ المدیناة المناوره را نشدان
م دهو
 .8اندیشۀ صوفیانه

در ،فاب تاریخ المدینة المنوره ،انویش صوفیانه بیشفر دربارۀ خلیف دیم بده،دار رففده اسدت
بای ود اینکه این انویشه در عصدر مدورخ درمیدان مسدلمانان ،ایگداه چندوان نواشدفه ی در
قرین بعوی در ایران دیرۀ میانه رشو یاففه بود ،نمودی از آن دربدارۀ ،رامدام ی مکاشدفام

انفساب به عمر بن خطّاب در ،فاب تاریخ المدینة المناوره آمدوه اسدت (النمیدری البصدری،
 )756-753 /2 :1410مورخ برای اثبام صحت ادعای خود، ،رامام عمر را از زبان برخ
صحابه از مله عل بن اب طال

نیز نق ،رده است (همان )755 /2 :با تو ه به عوم اشداع

این انویشه در امع عدرب احفمدال مد رید مدورخ بدرای بدزرگنمدای شلصدیت عمدر ی
بر سفه،ردن ای درمیان دیگر خلفا به این ،ار اقوام ،رده باشو
 .9روش تاریخنگاری ابنشبه

ریش ی بینش تاریخنگاری در یک پیونو ی تلفیق با هم قرار دارنو مسدلّماً ندوع ریش مدورد

اسففادۀ مورخ در پس بینش ی انویشد ای نهففده اسدت ی بدهعبدارت  ،بیدنش ی انویشده ،ریش
تاریخنگاری مورخ را هت م دهو ی انضدمام مد بلشدو ریش تداریخنگداری ابدنشدبه را
نم توان ب تأثیر از بینش فکری ی عقیوت ای دانست زیرا نوع گدزینش ریایدتهدا ،چیدنش
آنها ،پیوسفگ ی انسجام موضوع ی محفوای ریایتها ،ی م تواندو بدراسداس انویشده ی
پسزمینههای فکری مورخ صورم گرففه ی اسلوب تاریخنگاری یی را شک داده باشو
با تو ه به بینش عقیوت ی فکدری مالد

،ده بیشدفر مفدأثر از فضدای فکدری ی عقیدوت

منطق د حجدداز بددوده ،ریش تدداریخنگدداری یی را نیددز بایددو در ریش تدداریخنگدداری حجدداز
ستی و ،رد در این منطقه ،اسلوب تاریخنگاری بدا تکیده بدر مباحدث حدویث ی فقهد ،
ریش حویث  -ریای بود ،ه نمود آن در تاریخنگاری ایلی اسالم ی بدازده زمدان حیدام
مورخ ،مشهود است
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از ییهگ های این سدبک از تداریخنگداری مد تدوان بده توصدی

دام یدک رییدواد،

اسففاده از شعر در بیان ریایتها ،اهمیت تداریخ شدفاه در نقد ریایدتهدا ،ی دود سلسدل
ریام ی اشاره ،رد (ریزنفدال )81-83 :1366 ،تمدام ایدن مدوارد در ریش تداریخنگداری

ابنشبه در ،فاب تاریخ المدینة المنوره دیوه م شود

 .10سبک نگارش ابنشبه در کتاب تاریخ المدینة المنوره

ابنشبه از مله مورخان است ،ه با شیوۀ حویث  -ریای به تدویین گدزارشهدای تداریل
پرداخفه است اهفمام یی به این شیوه بهحوی است ،ه درضمن بیان یقای تاریل  ،بدیشاز

پنجهزار حویث نیز در ،فاب تاریخ المدینة المنوره نق ،رده است نق این مقدوار حدویث

در یک ،فاب چهار لوی تاریل  ،اهمیت رییکرد حویث مورخ به یقای تاریل را نشان
م دهو
دیگر ییهگ سبک تاریخنگاری یی م آیری ریایتهدا ازطریدق شدفاه اسدت در
تاریخنگاری ایلی اسالم  ،تاریخ شفاه اهمیت ییههای داشت ی بیشفرین ریایدتهدا نیدز از
همین طریق م آیری م شو ابنشبه نیز بیشدفرین اطالعدام تداریل خدود را از دیگدران
شنیوه ی نق ،رده است ریایام دریافف یی با «حوثن » ی «قال» شریع م شود در برخد
موارد نیز ،ه رایی خبر ،هویت مشلص نوارد ،با ملههای ماننو «از افراد ثقده شدنیوم» یدا
«تن چنو از مردمان آبادی برایم نق ،ردنو» ،به نق خبدر پرداخفده اسدت (همدان)154 /1 :
یی برخ اخبار را نیز از اه انساب بهصورم شفاه شنیوه ی نقد ،درده ی در ایدن مدورد،
بوین مشل

شون فرد خاص گففه است« :برخ نس شناسان برایم نق ،ردنو» یا «فدردی

مطّل برایم نق ،رد» (النمیری البصری )247 /1 :1410 ،به ذ،ر خبر پرداخفه است بیشفرین

ریایتهای دریافف تاریخ المدینة المنوره به همین سبک است

عالیهبر آن ،مورخ برخ اخبار را ضمن مالقام با افراد یدا بدهصدورم عیند مشداهوه ی
نق ،رده ی در این خصوص از افعال ماننو «لقیتُ» ی «رأیتُ» اسدففاده ،درده اسدت (همدان:
 62 ،52 ،46ی  )79این ریایتها ،ه ابنشبه برای مسدفنوسدازی آنهدا تدالش ،درده اسدت،
رایی مشلص نوارنو بلکه مورخ با عنایین ماننو «اهد العلدم»« ،شدیوخ»« ،شدیوخا»« ،عدن
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اشیاخهم»« ،قال بعض العلما»« ،اخبرن بعض مشیلفنا» ی از آنها نام برده است (همان،47 :
 60 ،70ی  )195در مواردی نیز ،ه رایی ازدیوگاه مورخ ،ثقده بدوده ،بدا عندایین همچدون
«ممن یوثقه به» از ای نام برده است (همان 60 ،70 ،47 :ی )195
از دیگر ییهگ های ریش مورخ ،معرف برخ راییان است در موارد مفعودی ابنشبه
ضمن نق خبر از رایی ،تلص

یا منص

یی را نیز بیان ،درده اسدت مدثالً دربدارۀ اخبدار

مربوب به منزل عمر در دیرۀ اهلیت آیرده است« :اخبارش را از ابابکر بن محمو ،ه عدالم
به امور مکه بود ،اخذ ،رده است» (همان )655 /2 :یا دربدارۀ یراییدان دیگدر آیرده اسدت:
«اسرا ی بن قادم ،قاض موا ن» (همان )1145 /3 :ی «اسیو بن حضیر ،صدحاب پیدامبر (ص)»
(همان )41 /1 :یی با این شیوه ،راییان خود را نیز معرف ،رده است
ابنشبه از مورخان بوده ،ه قب از طبری به توصی

ام یک رییدواد پرداخفده اسدت

در این خصوص ،یی را بایدو مبفکدر اسدففاده از ریایدتهدای ملفلد
دانست مورخ با م آیری ریایتهای ملفل

دربدارۀ یدک حادثده

تالش ،رده است هم آنها را نق ،ندو ی

بوین اظهارنظر دربارۀ صحت ی سقم آنها ،با ذ،در ملد «اهلل اعلدم» ،قضدایم را بدرعهدوۀ

خواننوه بگذارد (همان )1134 /3 :در ،فاب تاریخ المدینة المنوره ،این شیوه مشهود اسدت

گاه تعواد این ریایتها بهحوی زیاد م شود ،ده از مدرز شصدت ریایدت نیدز مد گدذرد
(همان )7 /1 :این شیوه را بعواز ای طبری به،ار گرفت
اسففاده از شعر در بیان ریایتها از دیگر از ییهگ های سبک تاریخنگاری ایلیده اسدت
،ه ابنشبه نیز از آن اسففاده ،رده است با تو ه به اینکه مورخ ،ادی

نیدز بدوده ،در ،فداب

خود ،بارها اشعاری را به،ار برده است بهنحوی ،ده ،فداب یی را مد تدوان ازندوع ادبد -
تاریل دانست زیرا عالیهبر ذ،ر اشعار درضمن ریایام ،به مناظرام شعری میدان شدعرای
اهل ماننو نابغه ،خنساء ی حسّان بن ثابدت نیدز تو ده ،درده اسدت (همدان)289-286 /1 :
اسففاده از این الگوهای ریش در تاریخنگاری منطق حجاز ،نمود بیشفری داشفه ،ه ابنشدبه
نیز از آن اثر پذیرففه است
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 .11منابع مورد استفادۀ مورخ

از دیگر ییهگ های ریش ابنشبه ،ارا مفن اسناد ،موقوفام ی دریاق  ،مسفنو،ردن تداریخ
است از اسناد ارا هشوه از ان

مورخ برم آیو ،ه یی عالیهبر ریایتهای شفاه  ،بلش

ریایتها را ازطریق اسناد ی مکفوبدات ،ده در دسدفرس یی قدرار داشدفه ،گدردآیری ،درده
است مهمترین این اسناد ،مفن مصالح پیامبر (ص) با مدردم نجدران (همدان،)585-584 /2 :
موقوفام ی ،فابهای مکفوب پیشاز ایست
بیان یقفنامه ی ادعای مورخ مبن بر اسففاده از آنها سابق یق

ی موقوفدام در اسدالم را

نشان م دهو م توان بهصراحت ادعا ،رد ابنشبه ،نلسفین مورخ بدوده ،ده ایدن اسدناد را
بازگو ،رده ی سابق یق

در اسالم را مشل

،رده اسدت از ملده موقوفدات ،ده یی بده

آنها اشاره ،رده است ،م توان به یقفنام سعو بن اب یقاص دربارۀ سدراهایش اشداره ،درد
(همان )235 /1 :ابنشبه در ابفوا سنو یقفنامه را نق ،رده ی سپس ریایدتهدای مفعدودی را
،ه دربارۀ آن ی ود داشفه ،بیان ،رده است یی موع شوه یقفنام سعو بدن ابد یقداص را
از هشام بن عبواهلل ملزیم ،ه سِمت قاض داشفه ،اخذ ،رده است (همان)235 /1 :
یقفنام مربوب به عل بن اب طال

(ع) دربارۀ یقد

امدال

ی چداههدای آب از دیگدر

موقوفام باارزش در ،فاب تاریخ المدینة المنوره است (همان )221-220 /1 :ابنشبه اذعان
،رده است این یقفنامه را ،ه از حسن بن زیو به ابوغسان رسیوه ،دریافت ،رده ی با رعایدت
امانت ،حرفبهحرف نق ،رده است در این یقفنامه آموه است:
چاه ی چشمههایى ،ه در ینب داشفم ی به نام من شناخفه مىشود ی همچنین اراضدى
اطراف ی غالمانى ،ه در این اراضى ،ار مى،ننو ،همده یقد
یادى ترعده داشدفهام ،یقد
صوقهانو

ی صدوقهانددو

آنچه از این امال

خود یق

اسدت

آنچده در

آنچده در اذنیده داشدفهام نیدز یقد

ی

،ردم ،انجامش الزم اسدت مدن زندوه

باشم ی یا مرده ،ی در هر موردى ،ه رضاى خواینو باشو  ،مصدرف شدود حسدن
بن على ،مفولى این یق

است (همان)225 /1 :

این یقفنامه ،فعالیت اقفصدادی علد ابدن ابد طالد
بازگو ،رده است

در مدوم  25سدال دیری از خالفدت را

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 51 /

عالیهبر اسناد یقفنامه ی صوقام ،مورخ به برخ ،فابها نیدز دسفرسد داشدفه ی برخد
ریایتهای خود را از آنها دریافت ،رده است از مله آنها م توان به ،فاب اسدحاق بدن
ادریس اشاره ،رد ،ه ابنشبه بلش از اخبار مربوب به دیرۀ عثمان را از ای نق ،رده است
امریزه ،این ،فاب ی ود خار

نوارد (همدان )1150 /4 :بندابراین مد تدوان گفدت منداب

مورداسففادۀ ابنشبه در نق ریایدتهدا منداب شدفاه ی شدنیواری ،دیدواری ،اسدناد ،ی مدفن
مصالحهنامه ی ،فاب بوده است
 .12گسست و پیوستگی روایتها

یک دیگر از ییهگ های ریش مورخان ،انسجام ی پیوسفگ یا گسسدت مفند اسدت ایدن

ییهگ در ،فاب تاریخ المدینة المنوره اهمیت دارد زیدرا انسدجام ی پیوسدفگ در آن، ،دم
است ی گسست مفن بهیفور دیوه م شود ی این نقیصه سب شوه است چینش موضدوعام،

سبک یاحدوی نواشدفه باشدو از ایدن حیدث، ،فداب تااریخ المدیناة المناوره نده بدرحسد
سالشماری ی ترتی

زمان نوشفه شوه ی نه براساس اهمیت موضوع

،فاب ازلحا زمان  ،بسیار ناهماهنا هسفنو مثالً ،فاب با موض

موضوعام ی عندایین
نا ز شریع شوه (همان:

 )5-3 /1سپس به مقام بر ی پرداخفه ی پساز آن ،ساخت مقصدوره بدرای مسدجو ،ده در
زمان یالیت مریان در موینه انجام گرففه ،بیان شوه است (همان )7-5 :از بُعو موضوع نیز
این ناهماهنگ دیوه م شود مورخ ،فاب را با موضوعام فقه آغداز مد ،ندو سدپس بده
مسئل قصهگوی در اسالم ی ریاس آن در دیرۀ عمر پرداخفه اسدت (همدان )8-7 :درحدال
،ه این بلش از ،فاب به سیرۀ نبوی اخفصاص یاففده اسدت گسسدت مفند در بلدش سدیرۀ
نبوی نسبتبه بلشهای دیگر ،فاب ،بسیار زیاد به چشم مد خدورد از طرفد  ،موضدوعام
مطرح در سیره ،بیشفر ازنوع فقه  -تاریل انو درحال ،ه در بلدشهدای دیگدر ،فداب ی
بهییهه بلشهای مربوب به خلیف دیم ،موضوعام تاریل  ،پررناتر نشان داده شوه اسدت
(همان :س 1ی  2ی  )3به نظر م رسدو مدورخ در گدزینش دادههدا ی گدزارشهدای تداریل ،
براساس بینش فکری عم ،رده است
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 .13نتیجهگیری

ابنشبه نمیری ،صاح

انویشه ی نظام فکری بوده ی همین مسئله ،سب

ایجداد همداهنگ در

بینش ی ریش ای شوه است گزارشهای تداریل ایدن مدورخ نشدان مد دهندو یی مفدأثر از
فضای فکری ی عقیوت منطق حجاز ،مفمای بده اهد حدویث بدوده ی همدین مسدئله ،سدب
بر سفهسازی برخ حوادث تاریل ی ب تو ه به برخ دیگر از حوادث شدوه اسدت در

،فاب تاریخ الموینه ،حوادث ماننو افک ،شورای خالفت عمر ،ی مقف عمر ی عثمان ،بسیار
پررنا نشان داده شوه ی صفحام مفعودی از ،فاب به آنها اخفصاص یاففه است هدرچندو

ابنشبه در مباحث ،الم امامت ی خالفت بهصراحت اظهارنظر نکرده است ،بد تدو ه ای
به حوادث ماننو غویر خم ،سقیف بن ساعوه ی نحوۀ به خالفت رسیون عل بن اب طال

،ه

است ،نم توانو ناش از سه انگاری یا ،ماهمیتبودن این موضوعام باشو اگر فدر

بدر

هم آنها در بازۀ مکان ی زمان موردنظر مورخ در ،فاب تاریخ المدیناة المناوره رخ داده

این باشو ،ه ابنشبه این بلشها را در ،فاب گنجانوه ی سپس آنها ازبین رففدهاندو ،بدازهدم
این ساال پیش م آیو ،ه چگونه تمام بلشهدای مربدوب بده خالفدت عمدر ی عثمدان بداق
مانوه اما آن بلش ،ه مربوب به عل (ع) ی انویشههدای شدیع اسدت ،ازبدین رففده در هدر
صورم ،این نقیصه ،بیشفر مفو ه تمایالم عقیوت ی ،الم مورخ یا ،سان است ،ده ایدن
بلش از ،فاب را ازبین بردهانو
بینش تاریل مورخ در سده انویشد مدایرای ی تقویرگرایانده ،انویشدههدای اسدرا یل ی
تاحویدی صوفیانه بر سفه شوه است انویش مایرای ی تقویرگرایانه با هم پیوسفه شدوهاندو
ی این پیوسفگ  ،سب

یرید داسفانهای مافوق بشری ی افکدار مدایرای ی تلیلد بده ،فداب

شوه است داسفانهای ،ه دربدارۀ ابدنصدیاد ی خالدو بدن سدنان در ،فداب یارد شدوه ،هدیچ
بنمای عقل ی منطق ای نوارنو بلکه اموری مافوق بشریانو این مسئله نیدز مفدأثر از بیدنش
فکری مورخ است زیرا بینش اهد حدویث ،بیشدفر ازندوع نقلد اسدت ی عقالنیدت اهمیدت
چنوان نوارد آنان با اتکا به نق ی حویث ،رخوادها را ثبت م ،ردنو ابنشبه نیز بدا همدین
بینش به م آیری گزارشهای تاریل ی گزینش آنها پرداخفه است
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در بُعو ریش ،مورخ ریش تاریخنگاری منطق حجاز را ،ه ریش حویث  -ریای بدوده،
در پیش گرففه است این ریش نیز ملف

اه حدویث بدوده ،ده مفناسد

بدا آن ،توصدی

امع از یک رییواد را ارا ه م دادندو ی بدوین منظدور نیدز ریایدام مربدوب بده آن حادثده

گردآیری ی بیان م شود هرچنو این ریش در تاریخ طبری ،بدارز اسدت ی بیشدفر طبدری را

مبفکر این ریش م داننو ،قب از ای ابنشبه ایدن ریش را در ،فداب تااریخ المدیناة المناوره

به،ار برده است اهمیت حویث ،فقه ی شعر در ایدن ریش تداریخنگداری سدب

شدوه اسدت

بلشهای از ،فاب تاریخ المدینة المنوره از بعو تاریل  ،به ،فاب حدویث ی فقهد تبدوی

شود بهنحوی ،ه در یک تقسیمبندوی از ایدن ،فداب چهدار لدوی مد تدوان گفدت تااریخ
المدینة المنوره یک ،فاب حویث  -تاریل  ،فقه  -تاریل ی ادب  -تاریل است
بای ود انفقادهای ،ه بر این ،فاب یارد است ،تاریخ المدینة المنوره را م توان یکد از
آثار مهم در قرین ایلی اسالم دربدارۀ شدهر موینده دانسدت ،ده اطالعدام مهمد در ابعداد
غیرتاریل ارا ه م دهدو ی بسدیاری از زیایدای پنهدان موینده ،بدهییدهه در ابعداد ا فمداع ی
فرهنگ را آشکار م ،نو
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