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  مقدمۀ مترجم
  

فی کانَ لَقَد  هِمصرَةٌ قَصبی عأُولدیثاً کانَ ما الْأَلْبابِ لفْتَرى حی  نْ ولک 
دى  و ء شَی کُلِّ تَفْصیلَ و یدیه بینَ الَّذي تَصدیقَ هـ ۀً  و مـحمٍ  رقَـول 
  )111یوسف، ( یؤْمنُونَ

  

داستان پیشینیان اگر برساخته نباشد گذرگاهی است بـراي خـردورزان و گـواه کتـاب آسـمانی بازمانـده از پـیش و        
آنچـه  . تواننـد راه خـود را بیابنـد و بـه رحمـت پروردگـار برسـند        آورندگان به مدد آن می روشنگر هر چیز که ایمان
رد    شود و می اند اکنون خود یکی از داستانهاي پیشینیان انگاشته می نگاشته پیشینیان ما در این زمینه توان امیـد بـ

کتـاب  . هاي آیۀ پایانی سورة تاریخی یوسف را براي ما هم به دنبال داشته باشد که بازخوانی این میراث، تحقق وعده
  .پیش روي برگردان فارسی داستانی است دربارة داستانهاي پیشینیان

  

  ترجمهتجربۀ 
ام، توصـیه   اي از إتان کولبرگ را ترجمه کـرده  سالها پیش از این استادي بزرگ و شایستۀ احترام وقتی پی برد مقاله

ام و  به محضر ایشان عرض کردم که این مقاله را پس از ترجمه نقد هم کرده. کرد که هیچگاه به ترجمه روي نیاورم
ایـن  . کنندة پـرداختن بـه ترجمـه نیسـت     ت، گفت حتی نقد هم توجیهدر واقع انگیزه ترجمه مقاله، نقد آن بوده اس

ام بود و براي پایبندي به این اندرز از چند  سخن همچون پند بزرگان هموارة آویزة گوش من و آویخته در برابر دیده
پذیرش درخواست دوستان اهل علم، فضل و ادب سمت براي سـنجش ارزش  . پیشنهاد براي ترجمه روي برگرداندم

اي بود که امکـان سـرپیچی از آن بـرایم     وظیفه. ش1387در تابستان  Islamic Historiographyترجمۀ کتاب 
نشینی داشتم بـا کمینـه    وجود نداشت، ولی پذیرش پیشنهاد ترجمۀ کتاب با توجه به شرایطی که به ویژه پس از قم

وگو به این امید که کتاب از سوي  ند نوبت گفتپس از چ. اي دارد سازگار نبود خرد خُردي که هر انسانی از آن بهره
اي که اکنون مجال  صاحب فضلی ترجمه شود و حقیر تنها آن را ویرایش کنم، قرارداد ترجمه منعقد شد ولی به ادله

کـار   1390مـاه   کار ترجمه کتـاب شـدم و در پایـان آبـان     به خود دست 1390ذکر آن نیست، ناچار از ابتداي تیرماه 
سان این تجربه با اکراه صورت بست، ولی اکنون که آن  بدین. به پایان رسید) بدون پاورقیها(صلی کتاب ترجمه متن ا

درك . کنم که این فرصت را برایم فراهم سـاختند  ام سبدي از گل سپاس تقدیم دوستان سمت می را پشت سر نهاده
شـاید خواننـدگان   . ژه به واژة آن ممکن نبـود مفاهیم نهفته در اثري بدین پایه از غنا جز از طریق ترجمۀ دقیق و وا

سزا نیست دربارة . نیز ترجمه و روانۀ بازار شده است. ش1389عزیز کتاب به یاد داشته باشند که این کتاب در سال 
  .آن ترجمه و نیاز به ترجمۀ دوبارة کتاب در اینجا سخنی گفته شود

  

  دربارة نویسنده
، دانشـگاه امریکـایی   1تحصیالت دانشگاهی خود را به ترتیب در دانشگاه بـراون . م1963رابینسون، متولد . چیس اف

دپارتمـان زبانهـا و تمـدنهاي شـرق     از . م1992قاهره و دانشگاه عبري اورشلیم گذراند و دکتـري خـود را در سـال    

                                                      
1.  Brown University 
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پیوست  2ردبه دانشکدة مطالعات شرقی و کالج ولفسون آکسفو. م1993وي در سال . دانشگاه هاروارد گرفت 1نزدیک
ویژه براي افزایش ارتباط آن  این دانشکده دست به اقدامات قابل توجهی به 3و به عنوان رئیس بخش مطالعات شرقی

به تدریس در آنجا مشغول بود و در همـین دوره  . م2008وي تا سال . با دیگر مراکز و مؤسسات علمی خاورمیانه زد
. در پرینستون را نیز داشت 4تاریخی مؤسسۀ مطالعات پیشرفتهعضویت در مدرسۀ مطالعات  2000تا  1999از سال 

مشـغول   5تاکنون به عنوان سرپرست مرکز تحصیالت تکمیلـی دانشـگاه شـهر نیویـورك    . م2008رابینسون از سال 
آثار علمی رابینسـون در قالـب تـألیف    . خدمت است و طرحهاي زیادي را در مسیر اهداف این مرکز انجام داده است

المعارف و معرفی کتاب به  استاري کتاب، نوشتن مقاله، نوشتن مقاله کوتاه از جمله نگارش مدخلهاي دائرةکتاب، ویر
کتابهاي تألیفی او . وي همچنین عضو تحریریه و ویراستار چندین نشریۀ علمی است. جامعۀ علمی عرضه شده است

آن بـه   7صفحه که چهار گـزارش بـراي معرفـی    هفده+  139 6، انتشارات وان ورلد،.م2005، عبدالملک: اند از عبارت
وپـنج صـفحه؛    بیسـت +  237، در 9، انتشـارات دانشـگاه کمبـریج   .م2003 8،نگاري اسـالمی  تاریخچاپ رسیده است؛ 

، انتشارات دانشگاه کمبریج، .م2000 ،10دگرگونی بین النهرین شمالی: امپراتوري و نخبگان بعد از فتوحات مسلمانان
، انتشارات دانشگاه کمبریج، زیـر  .م2013، .م 1200-600، 11خاورمیانه و اسالم: میراث پیامبرپانزده صفحه؛ +  206
رابینسـون  . وي همچنین در ویراستاري پنج کتاب به عنوان سرویراستار یا ویراستار همکار نقش داشـته اسـت  . چاپ

رسانده است که تقریباً همـۀ آنهـا   مقاله پژوهشی در نشریات یا مقدمۀ کتابها یا مجموعه مقاالت به چاپ  25حداقل 
افزون بـر ایـن   . خورند اي به تاریخ سیاسی جهان اسالم در فاصلۀ قرنهاي هفتم تا دوازدهم میالدي پیوند می به گونه

و  دایرةالمعـارف اسـالم   12مقاله کوتاه یا مدخل در جاهاي مختلـف از جملـه در ویـرایش دوم و سـوم     14رابینسون 
معرفی کتاب بخشی دیگر از آثار منتشرشدة رابینسون است که در این زمینه هـم  . ه استنوشت 13دایرةالمعارف قرآن

وي در مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی به ارائۀ دروسی ماننـد تـاریخ سیاسـی و    . نوشته نام برد 18توان از  می
رهنگـی صـدر اسـالم    ف -اجتماعی صدر اسالم در خاورمیانه، متـون فقهـی، جغرافیـایی، تـاریخی، عربـی و تـاریخی      

رسـانی مرکـز تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه شـهر        توان در پایگاه اطـالع  اطالعات تکمیلی دربارة او را می. پردازد می
  ./http://chaserobinson.net/biography: نیویورك یافت

  

                                                      
1.  Department of Near Eastern Languages and Civilizations 

2.  Faculty of Oriental Studies and Wolfson College, Oxford   
3.  Board of Oriental Studies 

4.  School of Historical Studies at the Institute for Advanced Studies 

5.  Graduate Center of the City University of New York 

6.  Oneworld Press 

7.  book review 

8.  Islamic Historiography 

9.  Cambridge University Press 

10.  Empire and Elites after the Muslim Conquest: The Transformation of Northern Mesopotamia  

11.  The Legacy of the Prophet: The Middle East and Islam, 600-1200 

12.  Encyclopedia of Islam 

13.  Encyclopedia of the Qur’an 
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  نگاري اسالمی کتاب تاریخ
گیري و چند افزوده در آغـاز و پایـان کتـاب     بینید از یک مقدمه و ده فصل و یک نتیجه گونه که می این کتاب همان

آثاري . تدوین آثاري از این دست محصول یکی دو سال تدریس و مطالعه هر چند متمرکز نیست. تشکیل شده است
سـالها پـیش ـ    . در زمینـۀ آن اسـت  تردید برآمده از سالهاي متمادي انس با موضوع و تدریس و تحقیق  گونه بی این

ـ وقتی با مرحوم دکتر مرتضی خلج اسعدي دربارة اجراي یک طـرح تحقیقـاتی دربـارة مطالعـات       1372شاید سال 
اي از  شیعی در غرب سخن در میان بود، ایشان در مقـام اسـتدالل بـراي مقـدم داشـتن طرحـی دیگـر گفـت پـاره         

م آن را داشت که دیگران به سراغ آن بروند و تازگی آن از بـین بـرود   اي است که نباید بی موضوعات تحقیق به گونه
این کتاب را هم باید از مصادیق همان طرحها و موضـوعها  . طلبد و کمتر کسی چنین همتی دارد چون سالها کار می

ه خـود از  ظاهراً پنج معرفی از این کتاب منتشر شده است ک. تردید نتیجۀ سالها مطالعه و بررسی است شمرد که بی
  : کند جایگاه معتبر علمی کتاب حکایت می

Reviews: Islam and Christian-Muslim Relations 15 (2004); Eurasian Studies 11 (2003); 
Middle East and South Asia Folklore Bulletin 20 (2004); al-Masaq 17 (2005); The 
American Journal of Islamic Social Sciences 21 (2004); Choice (July, 2003); Bulletin 
Critique des Annales Islamologiques 22 (2006); Journal of the Economic and Social 
History of the Orient 49 (2006); Welt des Islams 47 (2007). 

از بخش مطالعات خاورمیانه و  2آنجلس و گزارش دوین استیوارت از دانشگاه کالیفرنیاي لوس 1گزارش کنت شال
آتالنتاي جورجیا دربارة  این کتاب که به ترتیب در آدرسـهاي زیـر در دسـترس     4دانشگاه اموري 3و شرق آسیا

  :است، دربردارندة نکاتی سودمند است
● http://128.97.165.17/cnes/jusur/article.asp?parentid=15520  
● http://www.scribd.com/doc/67244573/Book-Reviews-Islamic-Historiography 

  

  همدلیها و ناهمدلیها با کتاب
ة استشراق همـواره طرفـداران   نگاه همدالنه یا ناهمدالنه دربار. شک در زمرة آثار مستشرقان است این کتاب بی

توان دفاع کرد کـه استشـراق کـه از     از این باور به آسانی بیشتري می. خود را در بین ما مسلمانان داشته است
جویی به خود  گرایی و حقیقت هاي پیدایش خود یکسره رنگ خصومت داشت به تدریج وجه واقع نخستین دوره

پس از یـازدهم سـپتامبر   . توان دورة نگاه منصفانه به اسالم شمرد یگرفت تا آنجا که نیمۀ دوم قرن بیستم را م
جریان نخست جریان تحت سلطۀ دولتها و . اند هم دو جریان متمایز در استشراق هم دوش هم مشغول فعالیت

دهـد و سـوي    هراسی تشـکیل مـی   طلبانه آنهاست که یک سوي آن را اسالم همسو با اهداف سیاسی و گسترش
پذیر جوامع اسالمی ولی جریان دیگـر جریـان    العات و تحقیقات معطوف به شناخت نقاط آسیبدیگر آن را مط

اي نهادهاي علمی و یا از سوي برخی شخصیتهاي مسـتقل پـی گرفتـه     مستقل از سلطۀ دولتهاست که در پاره
یـز در  شکاف روزافزون بین حاکمیت و عرصۀ رسمی و مردم و عرصۀ عمومی در کشورهاي غربـی را ن . شود می

                                                      
1.  Kent Schull 

2.  Devin Stewart 

3.  Department of Middle Eastern and Asian Studies 

4.  Emory University 
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شناسی مستقل بیش از آن که در پی شناخت اسالم و جوامـع اسـالمی    اسالم. توان جستجو کرد این حیطه می
گیري از آنها باشد در پی شناخت هر چه بیشتر و پی بردن به واقعیت اسالم و  براي ضربه زدن به آنها و یا بهره

یـک آثـار علمـی در ایـن دو دسـته از      روشن است که  مشخص کردن جایگـاه دقیـق یکا  . جوامع اسالمی است
آید؛ ولی تشخیص ایـن دو جریـان کلـی و روح     مطالعات نیازمند اطالعاتی است که گاه آسان هم به دست نمی

را در  نگـاري اسـالمی   تاریختوان کتاب  کند که می قراین گوناگونی حکم می. حاکم بر آنها چندان دشوار نیست
هاي مثبت کتاب به مفهوم از یاد بـردن پیشـینه و دیگـر ابعـاد      تودن جنبهبنابراین س. زمرة دستۀ دوم قرار داد
  .محتمل استشراق نیست

نگاري اسالمی پدید آمده است، گامی مهم  تردید این کتاب در مقام سنجش با دیگر آثاري که دربارة تاریخ بی
آنها در گزارشهاي معرفی هم آمـده  اي از  این کتاب وجوه مثبت قابل توجهی دارد که پاره. آید به جلو به حساب  می

ه بودن محدودة زمانی که نویسنده براي موضوع کتاب برگزیده : است وسعت منابع، نگاه جامع در قلمرو موضوع، موج
ولـی شـاید   . شمار در آغاز کتـاب  است، ساختار دلنشین کتاب، معرفی منابعی براي مطالعۀ بیشتر، ابتکار آوردن سال

نگـاري در دوران   حتی اقتصـادي تـاریخ  هاي سیاسی و اجتماعی و  کتاب تکیه بر زمینه وجه شاخص و برجستۀ این
نگار اجتماعی نُمایانده است و آن گونه که خود در  نخستین اسالمی است که مؤلف را بیشتر در کسوت یک تاریخ

ه پاسخ این پرسش اند ب مقدمۀ کتاب به آن اشاره کرده است به جاي پاسخ به این پرسش که مسلمانان چه نوشته
نگاري که در  همچنین نوع نگاه مؤلف به خاستگاه دینی تاریخ. اند پرداخته است که مسلمانان چرا و چگونه نوشته

توان مطـرح کـرد، شایسـتۀ     فصلهاي پنجم و هفتم به آن پرداخته شده است، با همۀ مالحظاتی که دربارة آن می
شناسی علم در دوره اسالمی براي تدوین  ه عنوان الگویی براي جامعهتواند ب از منظري دیگر این اثر می. توجه است

هاي علمی رایج نزد مسلمانان مورد توجه قرار گیرد، همچنان که یک الگـو بـراي تـدوین دیگـر      تاریخ دیگر رشته
کتـاب  یکی دیگر از نکات مثبت و قابل توجـه  . اي و محلی هم هست نگاري فرقه نگاري مانند تاریخ هاي تاریخ گونه

که در فرصتی دیگر باید به تبیـین و ارزیـابی آن پرداخـت مالحظـات مؤلـف در نقـد مدرنیتـه ماننـد اشـاره بـه           
نمایی تفاوتهایش با همتایان پیش از دوران مـدرن اسـت کـه در فصـل      خودتأییدي مدرنیته و تمایل آن به بزرگ

نویسـی   یسۀ منصفانۀ هرازگاه میراث تاریخهاي مثبت کتاب از مقا دریغ است در شمار این جنبه. هفتم آمده است
مسلمانان با مسیحیان و برشمردن برتریهاي مسلمانان و نیز نگاهی اجتماعی به مسئلۀ حقیقت تاریخی در فصـل  

نکتۀ دیگري که باید به عنوان یک وجه شاخص کتاب مـورد تأکیـد قـرار گیـرد،     . هشتم به دور از تأمالت فلسفی
تمـایز بـین اسـالمیت و    : توان به این موارد اشاره کـرد  رد متعدد است که از جمله میبینیهاي مؤلف در موا باریک

ــاریخ در فصــل اول، تمــایز بــین    عربیــت در مقدمــۀ کتــاب، تفاوتهــاي حــدیث و خبــر و تفاوتهــاي حــدیث و ت
  . ر فصل چهارمنگاري د بینی در تفاوتهاي سه نوع تاریخ کاوي و باریک اندیشی و مورخ بودن در فصل سوم، ژرف تاریخی 

در کنار این وجوه مثبت، چند نکتۀ قابل تأمل هم دربارة کتاب وجود دارد که البته برخی از آنها مورد اشـارة  
هاي دینی و میراث ایرانی در بحث ریشه،  کمرنگ دیدن نقش آموزه: نویسندگان گزارش معرفی کتاب هم بوده است

غرب و ترکیۀ عثمانی و ایران و هند و آسیاي میانه، مستند نبودن هاي تاریخی م نپرداختن به شکل بایسته به نوشته
ادعاي سکونت امام صادق علیه السالم در کوفه ـ در فصل اول کتاب ـ با وجود ارجاعات فراوان کتاب در موارد دیگر،   

مطالب کتاب  آور، ذکر ارجاعات در پایان یک پاورقی و در نتیجه دشواري تطبیق دقیق هاي طوالنی و گاه مالل جمله
دلیل از واژگان و اصطالحات فرانسوي، مـوارد متعـددي    با مستندات آن، استفادة بالنسبه زیاد و به باور این حقیر بی

دقتـی در ذکـر سـال دقیـق وفـات       اختالف در ذکر سال وفات مورخان مسلمان در بخشهاي مختلف کتاب و یـا بـی  
در ستون مربوط به مورخانی که پس از سـال  .) م1335(دواداري  مورخان و یا اشتباههاي فاحشی مانند ذکر نام ابن
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  .اند از دنیا رفته. م1350
  

  دربارة ترجمه
  : نکات زیر براي آگاهی از چندوچون ترجمه سودمند است

هـر  . میل چند بار مکاتبه صـورت گرفـت  . پس از پایان ترجمۀ اولیۀ کتاب، با نویسندة محترم از طریق اي. 1
اي واگذار کرد که هنـوز آن آینـده    اي از موارد را به آینده رد خواسته شده نپرداخت و پاسخ پارهچند وي به همۀ موا

اي ابهامهاي متن مؤثر بود، این گونه موارد در پاورقیهاي کتاب ذکر شـده   گشایی او از پاره فرا نرسیده است، ولی گره
 . است

  . توضیح مطلب آورده شده است در ترجمه ضمن پایبندي به متن گاه عباراتی کوتاه براي. 2
 . بندي کتاب مطابق متن اصلی است پاراگراف. 3
موارد استفاده مؤلف محترم از پرانتز در مجموع زیاد است، ولی در مقام ترجمه بیشتر آنها حذف شده است . 4

ت از خـط  و جمالت توضیحی و معترضه به جاي پرانتز مطابق رسم الخط فارسی بین دو عالمت ویرگول و بـه نـدر  
 . تیره قرار داده شده است

ها و تصاویر، فهرست منابع و پیشنهادهایی براي مطالعه بیشتر که نیازي به ترجمـه   عالئم اختصاري، نقشه. 5
  . نداشت، عیناً از متن اصلی کتاب اخذ و به این ترجمه اضافه شده است

نامـه بـراي    ایـن واژه . ه کنـار گذاشـته شـد   واژه است در ترجم 37نامه متن اصلی کتاب که دربردارندة  واژه. 6
بـه عنـوان مثـال یکـی از     . زبـان سـودمندي نـدارد    مخاطب انگلیسی زبان تنظیم شده است و براي خوانندة فارسـی 

 .commentary: است که در برابر آن نوشته شده است sharḥنامه، کلمۀ شرح  مدخلهاي این واژه
در ترجمه، معادل هجـري ایـن   . دك به سال میالدي آورده استمؤلف همۀ سالها را به غیر از مواردي ان. 7

 .سازي قرنها صرف نظر شد سالها نیز ذکر شده است ولی از معادل
استفاده کرده است، هر چند این موارد شایستۀ نقد بـه نظـر   » عرب«از » اسالم«مؤلف محترم گاه به جاي . 8

 .رسد، بدون تغییر آورده شده است می
محور و مبتنی بـر تـاریخ    بندي غرب رسد و یک تقسیم تعبیري قابل دفاع به نظر نمی» سطاقرون و«تعبیر . 9

 . اروپاست ولی با این وجود در ترجمه از همین تعبیر استفاده شده است
در ترجمه بـراي کلمـۀ   . رسد مؤلف محترم واژه فقه و حقوق را به یک معنی به کار برده است به نظر می. 10

law بر حسب مورد یکی از این دو واژه استفاده شده است. 
نظر مؤلف مورد بررسی قرار نگرفته است و  درستی و نادرستی تاریخهاي مذکور در متن با اعتماد به دقت. 11

 .در مواردي که مؤلف آشکارا دچار اشتباه شده است اغلب بدون تذکر در پاورقی، تاریخ درست ذکر شده است
م تکرار ذکر سال وفات اشخاصی که نام آنها چندین بار در متن آمده است، تابع مـتن اصـلی   تکرار یا عد. 12

  . کتاب است
اصطالحات به کار رفته از سوي مؤلف به غیر از موارد ضـروري در پـاورقی ذکـر نشـده اسـت ولـی یـک        . 13
 . نامه به ویژه براي استفاده دانشجویان تهیه و به پیوستهاي کتاب افزوده شده است اصطالح

اي قابـل   سازي شـده اسـت ولـی پـاره     نمایه کتاب از متن اصلی ترجمه شده است و صفحات آن متناسب. 14
نمایـۀ  «توجه از مدخلهاي مفهومی آن مانند سیره و متون ادبی بود حذف شده است و به همـین دلیـل نـام آن بـه     

  . تغییر یافت» اعالم
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درود و سالم بعد از نام مبارك حضرات معصومان علیهم السالم براي حفظ روح حـاکم بـر مـتن اصـلی،     . 15
 .در آغاز نام معصومان علیهم السالم آمده است) امام(افزوده نشده است ولی در مواردي اندك واژة 

رسا و گویا بودن آن، مـتن اولیـه در اختیـار سـه تـن از       شوم پس از پایان ترجمه، براي اطمینان از یادآور می
آموختگان رشتۀ تاریخ اسالم دانشگاه باقر العلوم علیه السالم که ذوقی براي مسائل نظـري تـاریخ و دسـتی در     دانش

هاي مبهم و گنگ آن را مشخص سازند و از مالحظات سودمند این عزیـزان نیـز    نگارش داشتند قرار گرفت تا جمله
 . رایش نهایی ترجمه استفاده شددر وی

  

  سپاس
اي مرا رهین محبـت خـود سـاختند،     سزاست در پایان مقدمه از کسانی که در فرایند این ترجمه، هر یک به گونه

به ویژه رئیس سراسر اخالص و مجاهدت ایـن سـازمان جنـاب    » سمت«اندرکاران خدوم  پس از دست. تشکر کنم
مهدي احمدي، کارشناسان محترم سرکار خانمهـا مرضـیه عیوضـی و هالـه     آقاي دکتر احمد احمدي، آقاي دکتر 

معیري، ویراستار محترم جناب آقاي رئوف شاهسواري که ریزبینی ایشان بر استواري ترجمه افزود و مـرا متوجـه   
. مؤلـف محتـرم آقـاي دکتـر چـیس اف     : دانم از این عزیزان نیـز نـام ببـرم    دقتیها کرد، وظیفۀ خود می اي بی پاره

هـاي کتـاب بـراي بنـده بودنـد، بـرادر عزیـز         گشایی از هشـت جملـه کـه دشـوارترین جملـه      رابینسون براي گره
محمـد   االسالم آقاي سیدمهدي توکل که در مواردي از کمک ایشان بهره گرفتم، دو طلبۀ گرامی آقاي علی حجت
ي سالهاي میالدي را از سر لطف خانی که زحمت پیدا کردن معادلهاي هجر الدین و سرکار خانم سکینه قاضی تاج

آموختگـان مقطـع    اللهی امیري، راحلۀ ضائفی و فاطمۀ سرخیل هر سه از دانـش  پذیرفتند، خانمها دکتر زهرا روح
کارشناسی ارشد رشتۀ تاریخ اسالم دانشگاه باقر العلوم علیه السالم و همکاران کنونی این دانشگاه که به مثابۀ یک 

طبان اصلی کتاب، زحمت مطالعۀ متن اولیۀ ترجمه و مشخص ساختن عبارات گنگ و جامعۀ آماري کوچک از مخا
هـاي کتـاب را    یانی که فهم درست یکـی از جملـه   منت و کریمانه پذیرفتند و آقاي ابراهیم توبه نامفهوم آن را بی

  .مدیون ایشان هستم
اشـت، برتـرین مصـداق رحمـت     انتقادهایی که خوانندگان فرهیختۀ این متن براي بهبود آن عرضه خواهند د

  .چشم انتظار این رحمتم. سورة مبارکۀ یوسف است 111وعده داده شده در آیۀ 
  

  محسن الویري
  قم ـ دانشگاه باقر العلوم علیه السالم

  1392دي  23
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  به رسم سپاس

گرچه اندیشۀ تدوین این کتاب به تدریج در خالل مطالعات و تدریسهایم شـکل گرفـت ـ و گـاه نیـز سـخت بـه آن        
وگوي کوتاهی با استاد پیشـینم   رغبت بودم ـ اما شهامت پرداختن به آن، در بعداز ظهر روزي دست داد که گفت  بی

شناسـان نـه    وگو یادآور شد که اسالم ن گفتاو در ای. در محوطۀ هاروارد داشتم Kevin Reinhartکوین رینهارت 
کتـاب  . شناسان همتراز خود بلکه در برابر همکاران علمی و دانشجویانشان نیـز مسـئولیت دارنـد    فقط در برابر اسالم

وگوسـت؛ و نیـازي بـه ذکـر نیسـت کـه اسـتادان پیشـین را بایـد بـه خـاطر دسـتاوردهاي              حاضر نتیجۀ آن گفـت 
لی به هیچ روي نباید آنها را براي کاسـتیهایی کـه در کـار دانشجویانشـان وجـود دارد      دانشجویانشان قدر دانست، و

 2000ــ 1999نویس این کتاب در خالل سال تحصـیلی بـا برکـت     بخش عمده تحقیق و نگارش پیش. نکوهش کرد
. مبرد در پرینستون به سر می Institute for Advanced Studyصورت گرفت که در مؤسسۀ مطالعات پیشرفته 

فرصت مطالعـاتی  . به طور خاص هستم P. Croneکرون . بابت آن ایام سپاسگزار کادر آن مؤسسه به طور عام و پ
 Board of the Faculty of Oriental Studiesآن سال با حمایت مـالی شـوراي دانشـکدة مطالعـات شـرقی     

مـده باقیمانـده کـار در مردیـت     بخـش ع . دانـم  دانشگاه آکسفورد صورت گرفت که خود را همواره مدیون آنهـا مـی  
Meredithنیوهامپشایر ،New Hampshire دستی والدینم در وقت و انرژي  نوشته شد، که آن هم تنها با گشاده

 British Academy forمن همچنین خود را مدیون آکادمی بریتانیا براي بـورس پژوهشـی  . صورت امکان یافت
the award of a research grant بخشی از مخارجم را تأمین کرددانم که  می.  

اي  نویس، پاسخ برخی پرسشها و مطرح ساختن پـاره  از بین کسانی که به روشهاي مختلف مانند مطالعۀ پیش
 .Pکرون . ، پH. Boneاچ بون : پرسشها و گردآوري مطالب مرا یاري رساندند، باید از اینها به طور ویژه تشکر کنم

Croneدونر . ام. ، افF.M. Donnerفـوت  . ، آرR. Foote وان گلـدر  . جـی . ، جـیG.J. van Gelder جـی ، .
جیمسـون  . ، اچ J. Howard-Johnstonهـوارد جانسـتون   . ، جیM. Gordonگوردن . ، ام J. Gelvinگلوین 

H. Jamiesonجمیـل  . ، انN. Jamil جـانز  . ، جـیJ. Johnsلنداتاسـرون  . ، ايE. Landau-Tasseronا ، .
ریچـاردز  . اس. ، ديC. Melchertملچـرت  . ، سـی  J.S. Meisamiمیثمی . اس. ، جیA. Marshamمارشام 

D.S. Richards رابینسـون  . اس. ، جـیJ.S. Robinsonراوسـاون  . ، ايE. Rowson  ویکفیلـد  . و سـیC. 
Wakefield.  
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  مقدمه
  

این . مفهومی دووجهی دارد» تاریخ«ربی مانند واژة ع -  رود گونه که امروزه به کار می آن -» History«واژة انگلیسی 
است؛ حال این گذشته هر چه باشد؛ دوران ماقبل تاریخ، دوران باستان، قـرون وسـطا،   » گذشته«واژه اغلب به معنی 

تواند  همچنین می» تاریخ«ولی واژة . رسد عصر جدید و حتی زمان معاصر؛ مانند آنچه در خاطرات روزانه به ثبت می
باشد، که در این صورت، یک رشتۀ تحصیلی یا یک » دربارة گذشته«هاي ما  ر، آموزش و یا نوشتهگزارشی از طرز فک
آمـوزان امریکـایی بـه رشـتۀ      خوانند و دانش گوییم دانشجویان دانشگاه بریتانیا تاریخ می وقتی می. شاخۀ علمی است

تـداخل  » نگـاري  تاریخ«با کلمه » تاریخ«ژة با این بیان، وا. آورند همین مفهوم از تاریخ مورد نظر است تاریخ روي می
نوشـتن دربـارة   «: اي ناهنجار ولی بسیار پرکاربرد است، چرا که فقـط یـک معنـی دارد    نگاري واژه تاریخ. کند پیدا می
نگاري چیزي بیشتر از نوشتن دربارة گذشـته نیسـت، عنـوان ایـن کتـاب ایـن        از آنجا که بار معنایی تاریخ. »گذشته

این برداشت درست است . اند کند که مسلمانان چگونه و چرا به نوشتن تاریخ روي آورده ن تداعی میمطلب را به ذه
گیـري اولیـه خـود و در     خواهم توضیح دهم که مسلمانان در دوران شـکل  ولی دقیق نیست، زیرا من در حقیقت می

چرا فقط به زبـان عربـی و یـا چـرا     حال . هاي نخستین اسالم چگونه به نوشتن تاریخ به زبان عربی روي آوردند سده
  .باره توضیحاتی باید داد تواند باشد؟ در این گیري و دوران نخستین؟ معناي این تعابیر چه می فقط در دوران شکل

کنند؛ جمعیتی انبـوه   بنا بر یکی از آخرین برآوردها، امروزه بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان زندگی می
میلیون مسلمان در اروپا و پنج میلیـون نفـر از    32ساکن هستند، ولی در عین حال بیش از  از آنها در آسیا و افریقا

. گویند و از نژادهـاي گونـاگونی هسـتند    آنها به زبانهاي مختلف سخن می. آنها هم در امریکاي شمالی سکونت دارند
طـول تـاریخ    در تمـام  تقریباً یول ،شده است محقق یبه تازگتوان گفت  میاست که  يا اسالم پدیده چشمگیررشد 

اند و فقط در مواردي اندك به اجبـار   مسلمانان دیگران را به تغییر دین خود و گرویدن به اسالم تشویق کرده اسالم،
بخـش،   هـایی الهـام   برانگیختن دیگران براي گرایش به اسالم با استفاده از روشهایی مانند ارائه نمونه. اند متوسل شده
. گرفـت  ي تجاري و مالی، ساختن شهرها و یا تغییر الگوهاي سکونت و زندگی اجتمـاعی صـورت مـی   ها ایجاد انگیزه

حال . اند داده شمار از مسلمانان را تشکیل می نتیجه اینکه، تقریباً در تمام ادوار تاریخ اسالم، عربها تنها اقلیتی انگشت
در میان اعراب پدیـدار شـد و تقریبـاً در دوران    آنکه حقیقت این است که اسالم در قرن هفتم میالدي در عربستان 

نخستین اسالم، تمام مناصب حکومتی یعنی همان دستگاه خالفت منحصراً در دست اعراب بود و بر اسـاس عقیـدة   
یافـت،   اند، مقام خالفت باید در خویشاوندان حضـرت محمـد ادامـه مـی     بیشتر کسانی که به تعریف خالفت پرداخته

میالدي دیگر کمتر .) ق 286( 900ولی تاریخ اسالم از حدود سال . قبیلۀ عربی به نام قریشیعنی در عضوي از یک 
تکیه دارد و به جاي آن بیشتر به ایرانیان، ترکها و  -و در حقیقت حتی کمتر به قبایل و خاندانهاي عرب  -به اعراب 

ن مادري حضـرت محمـد صـلی اهللا    هرچند وط. خورد بسیاري از گروههاي نژادي دیگري که عرب نیستند پیوند می
خواندنـد یـا بـه زیـارت آنجـا       علیه و آله و سلم یعنی مکه الاقل براي مسلمانانی که همواره به سـمت آن نمـاز مـی   

رفتند همچنان مرکز عبادي جهان اسالم باقی ماند، ولی مسلمانان در اواخر قرن هفتم، ایـن شـهر را بـه عنـوان      می
خـاور نزدیـک مـدت    . کردند و ابتدا سوریه و سپس عراق را به جاي آن برگزیدنـد  مرکز فعالیتهاي سیاسی خود رها

الجیشی برخوردار بـود، ولـی اکنـون     زمانی طوالنی براي کسانی که درگیر تجارت شرق و غرب بودند از اهمیت سوق
  .عربستان به دلیل کشف نفت، از جنبۀ سیاسی اهمیت بسزایی یافته است

به تدریج از هستۀ مرکزي تاریخ اسالم کنار رفتند، ولی زبان نوشتاري آنها همـواره   گرچه عربها از همان اوایل
زبـان عربـی نـزد مسـلمانان از اهمیـت      . موقعیت خود را تقریباً در میان همۀ نژادهاي مختلف مسلمانان حفظ کـرد 
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مسلمانان غیرعرب . ر استبسیاري بیش از آنکه زبان التین براي مسیحیان و زبان عبري براي یهودیان دارد، برخوردا
به صورت عام، هر جا که زندگی کنند، فراگیري بخشی از زبان عربی را حتی اگر در حد یک آشنایی گذرا با الفبـا و  

این مسـئله تـا حـدي بـه دلیـل نـوع نگـرش        . دانند مبادي عربی و یا حفظ چند سطر از قرآن باشد وظیفۀ خود می
سو و مسئله اقتدار از سوي دیگر، قابل توجیه است؛ به  کتاب آسمانی از یک مسلمانان به کتاب آسمانی خود و اساساً

طلب هستند، انجیل التینی را به زبان بومی خود  این معنی که اگر مسیحیان جنبش پروتستان که مسیحیانی اصالح
ی تلقـی کردنـد؛   هایشان براي بیرون آوردن قدرت از چنگ کشیشان رسم ترجمه کردند و این کار را بخشی از برنامه

طلـب، مصـون    طلب و خـواه غیراصـالح   گونه تصرفات توسط مسلمانان، خواه اصالح زبان عربی قرآن اما همواره از این
اسالم ناب مورد نظر خود را در میان بربرهاي افریقـاي  .) ق 524./م 1130متوفاي سال (تومرت  وقتی ابن. بوده است

آموزش زبان عربی به آنها بود تا بتوانند قرآن را به همان زبانی که از طرف  هایش کرد، یکی از برنامه شمالی تبلیغ می
این بدان معنی است که گرایش مسلمانان به کتاب مقدسِ خود یعنی قرآن به تنهـایی  . خدا نازل شده است بخوانند

آموزش عـالی در شـمال    هاي این باشد که زبان عربی تقریباً به شکل انحصاري در همۀ زمینه  کنندة تواند توجیه نمی
افریقا و خاورمیانه در قرنهاي هفت و هشت میالدي دوام یافته باشد و به هر حـال نگـرش بـه قـرآن خـود متـأثر از       

  .نگرشهاي گستردة دیگري است
فتوحات نیمۀ قرن هفتم، که طی آن لشکریان مسلمان امپراتوري روم شرقی را از شمال افریقا، مصر، سوریه و 

ساله ساسانیان در عراق و ایران پایان دادند، به پدیـد آمـدن حکـومتی     400راندند و به حکمرانی  فلسطین به عقب
شد، اعرابی که برخی از آنها زنـدگی   اسالمی انجامید که الاقل در آغاز، به دست مسلمانان عرب و براي آنها اداره می

طـور کـه در یکـی از     بـا وجـود ایـن، همـان    . تنددانس نشین می شهري داشتند ولی بسیاري از آنها هنوز خود را بادیه
ممکن است یک امپراتوري را بر پشت اسب به وجود آورد، ولی حکمرانـی  «: آمیز چینیان آمده است جمالت حکمت

مسلمانان هم دریافتند که بنا نهادن یک امپراتوري به معنی استقرار، شهرسازي، ایجاد نظـام  » .از آنجا ممکن نیست
اداري و خلق بافتی فرهنگی است که عرب و غیرعرب به نحـو یکسـان بتواننـد در آن مشـارکت      مدیریتی و دستگاه

هاي نخستین حکمرانی اسالمی، عرب و غیرعرب، مسلمان و غیرمسلمان  به این ترتیب، در خالل سده. داشته باشند
ان عربی را به عنـوان زبـان   زب -در حقیقت تقریباً هر کس با هر خاستگاه فرهنگی که بتوان دربارة آن سخن گفت  -

سازي یعنی تغییر دین مردم به اسـالم   سازي، که باید از روند اسالمی این روند عربی. یک فرهنگ غنی و برتر برگزید
توان  متمایز شود، مدتی طول کشید و بالطبع جریان آن از یک منطقه تا منطقه دیگر تفاوت داشت، اما به جرئت می

، »هـالل خصـیب  «در سـرزمین   1زبان عربی به عنوان زبان میـانجی . غیرقابل اجتناب گفت که جریانی بود تا حدي
تقریباً به صورت کامل جایگزین زبان آرامی شد، ولی در ایـران و سـایر سـرزمینها کـه حکومـت نخسـتین اسـالمی        

به این : رسی را نگرفتتر و فرهنگ بومی توانمندتر بود، تنها توانست تأثیراتی عمیق بر جاي نهد و جاي زبان فا ناتوان
گونه که با الفباي عربی نوشته شود و با  توانست باقی بماند، ولی در لباس زبان عربی؛ بدین معنی که زبان فارسی می

بنابراین، گرچه در میانه قـرن هفـتم، وحـدت سیاسـی بـه وجـود آمـده در        . هاي عربی همراه باشد واژه انبوهی از وام
، امـا الگوهـاي   )سال بیشـتر دوام نیافـت   200حدود (زرگ اسالمی عمري کوتاه داشت خاورمیانۀ متأثر از فتوحات ب

مسلمان با استقرار و حمایت از زبـان عربـی پدیـد آورده بودنـد،      -  اي که امپراتوران عرب فرهیخته فرهنگی و فکري
زبـان نوشـتاري در حـوزة    حتی امروزه نیز زبان عربی خارج از منطقه عربی خاورمیانه به عنوان . همچنان دوام یافت

شاید تاریخ، نمونـۀ  . هاي آموزشی کاتولیک الهیات و فقه باقی مانده است؛ درست مانند زبان التین در برخی مؤسسه

                                                      
1.  Lingua Franca م -کنند  ، زبانی که مردم یک منطقه با زبانهاي مختلف، به عنوان زبان واحد انتخاب می. 
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  1.موفقی از سیطرة زبانی را مانند زبان عربی ندیده باشد که همگام با گسترش سرزمین اسالمی، بسط یافت
رمیانه تنهـا یکـی از دسـتاوردهاي چشـمگیر حکومـت نخسـتین       ظهور ناگهانی و گسترش زبان عربی در خاو

اي با چنان گستره و تنـوعی   پدیده. آید، بلکه یک پدیدة نوآورانۀ استثنایی در تاریخ بشریت بود اسالمی به شمار نمی
نخسـتین فعالیتهـاي علمـی مسـلمانان، در     . از عرضه ادبیات که داعیه رقابت با همۀ دیگر سـنتهاي ادبـی را داشـت   

ناطقی که اعراب بعد از فتوحات، در آن سکنی گزیدند و آنجا را اداره کردند، متمرکز شـد، بـه ویـژه در شـهرهاي     م
که به فاصلۀ کمی بعد از سرنگونی قبیلۀ قریشی اموي به دست قبیلۀ قریشـی    عراقی بصره، کوفه و مدتی بعد بغداد،

در این شهرها بود که زبان عربـی از   2.تأسیس شد -سال روي کار آمدن عباسیان . ق 132./ م 750عباسی در سال 
دستور زبان شکل گرفت، فرهنگ : یک ابزار ارتباطی گستردة شفاهی به زبان و ادبیاتی با قابلیتهاي فراوان تبدیل شد

به ویژه در سایۀ  -هاي مختلف ادبیات  ادبی عربی در سطح جهانی امکان دستیابی یافت و نظامهاي آموزشی و شاخه
این مسئله کامالً طبیعی است که مرکـز ایـن امپراتـوري    . تدوین شد -تهاي خلفاي سدة هشتم و نهم میالدي حمای

موجد همۀ این علوم باشد، زیرا پایتخت خالفت، مرکز اجتماع حامیان این زبان و محل تمرکز امکاناتی بـود کـه بـه    
ولی ایـن  . کرد اتر از آن به سوي خود جذب میاستعداد را از سرزمین عراق و فر همین مقیاس، افراد باهمت و خوش

کردند و چنـین هـم کردنـد، بـه      بایست معارفی را تولید می مسئله نیز طبیعی است که دیگر ایاالت هم سرانجام می
در ایـن زمـان دوران تکـوین    . ویژه در سدة نهم و دهم که عراق در زمینۀ سیاسی و اقتصادي رو به انحطاط گذاشت

زیستگاههاي اعراب در بسیاري از این سرزمینها از همـان آغـاز بـه صـورت     . می به پایان رسیده بوداولیۀ جامعۀ اسال
نسبی کم بود، ساکنان عرب در سرزمینهاي غـرب دور اسـالمی یعنـی اسـپانیاي امـروز و شـرق دور اسـالمی مثـل         

شـدند، امـا همـین     ه میترکمنستان، ازبکستان و افغانستان همواره از سوي جمعیتهاي بومی غیرعرب کوچک شمرد
هاي مستقل  سازي و ایجاد تغییرات فرهنگی و با حمایت سلسله غیربومیهاي کوچک پس از سالها فعالیت، با همگون

  .نوظهور، عالمان بسیاري تربیت کردند
خالفت نخستین عباسیان با مرکزیت بغداد، تا حدي یکپارچه بـود، امـا خیلـی زود در دوران هـارون الرشـید      

ثمرة این حرکت بـه وجـود آمـدن    . هاي حکومتی ایالتی پاشیده شد  بذر سلسله.) ق 193تا  170/ 809-786. حک(
اي بود که توسط خاندانهاي حکومتگر بزرگ و کوچک و با ملیتهاي ترك،  ي با مراکز متعدد حکمرانی»جهان اسالم«

ز غرب مدیترانه تا آسیاي میانه، ریشه اي ا در گستره -چند صباحی و گاه در سالهاي متمادي  -کرد، فارس و جز آن 
مسـتقل  . م 750به استثناي امویان اسپانیا که بعد از روي کار آمدن عباسیان در سـال  . دوانیده و فرمانروایی کردند
 -راندنـد    بر مصـر حکـم  . ق 565تا  358./ م 1171تا  969اي شیعی که از سال  سلسله -شده بودند و نیز فاطمیان 

که اکنون دیگر ناتوان شده بود  -تقریباً همۀ حکمرانان فوق، مشروعیت خود را یا وامدار شخص خلیفۀ عباسی بودند 
ها در حمایت  در هر صورت این سلسله. آمد و یا وامدار تبعیت از قانون و شریعتی که خلیفه نماد آن به حساب می -

این حمایت مادام که با دغدغۀ آموزش . بود مشارکت داشتنداي که نخست در عراق شکل گرفته  از الگوهاي فرهنگی
همراه بود، در حقیقت حمایت از زبان عربی، ادبیات عربی و زبانهاي متأثر از زبان عربی مانند فارسی جدید به شـمار  

هاي متفاوتی مانند سلسلۀ فاطمیان که گرایشهاي شیعی داشتند و محدود بـه فاطمیـان هـم     حتی سلسله. رفت می

                                                      
  :ام من از این منبع بهره جسته براي ایجاز سخن،  .1

A. Khazanov, ‘Muhammad and Jenghiz Khan compared: the religious factor in world empire building’, Comparative Studies in 
History and Society (١٩٩٣) ٣٥, p. ٤٦٩. 

و در زمان خالفت منصور دومین خلیفه عباسی آغاز شـد و  . م 763./ق 145ساخت بغداد در سال . این سخن مؤلف محترم درست نیست  .2
 .م -چهار سال به درازا انجامید 
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گـردد   پیوند تاریخی بین تشیع و ایران به اندك زمانی پس از کشف دنیاي جدید برمـی . شد، بر همین راه رفتند مین
شـویم   در همین نقطه است که ما وارد اوایل قرن شانزدهم می. آید که براي خاور نزدیک دوران معاصر به حساب می

ام صفویه، تشیع را مذهب رسمی ایرانیـان قـرار داد،   که در آن مقطع، نه تنها نخستین بار یک سلسلۀ حکومتی به ن
پایان .) ق 923تا  648./ م 1517تا  1250. حک(بلکه فتح قاهره به دست عثمانیها هم به حکومت طوالنی ممالیک 

هـا بـه    توان گفت که در برخی جنبه آموزش زبان عربی از سوي صفویه و عثمانیها هم پی گرفته شد و حتی می. داد
ام کـه آن را دوران   اي قرار داده کنم این دوران را پایان دوره کتاب دنبال میولی براي هدفی که در این . سیدشکوفایی ر
  .جز در مواردي استثنایی چیزي نخواهم گفت. ق 906./ م 1500نگاري پس از  خوانم و دربارة تاریخ می کالسیک

انان بود و بعدها به تدریج مسیحیان تحت ذمه هم به نگاري مسلم زبان عربی به عنوان زبان رسمی علمی، زبان تاریخ
هـاي حکـومتی    این وضعیت همچنان تا اواخر قرن دهم و یازدهم ادامـه داشـت، تـا اینکـه سلسـله     . آن روي آوردند

سرزمینهاي شرق اسالمی، به تدریج زبان فارسی را در مقام زبان نوشتاري، نخسـت در شـعر و سـپس در نثـر احیـا      
نوشت، ولی  فندق بیهقی در اواسط قرن دوازدهم مطالب خود را به زبان عربی می زبان چون ابن رسمورخی فا. کردند

نگاري به زبـان فارسـی    رفته این شیوه دچار دگرگونی شد و سرانجام شرق اسالمی، سنتی پرتکاپو را براي تاریخ رفته
حمایت و دیگر زبانهـاي رایـج در سـرزمینهاي     نگاري به زبان ترکی مدتها بعد، ترکان عثمانی نیز از تاریخ. پی افکند

شک برخی از منتقدان من ممکن است به همین نکته توجـه   بی. اسالمی هم آثاري را به زبان خودشان عرضه کردند
. نهـادم  می» نگاري اسالمی به زبان عربی تاریخ«کنند و اصرار داشته باشند که بهتر بود نام این کتاب را چیزي مانند 

نگـاري   تـاریخ «ولـی  . عنـوانی نامناسـب اسـت   » نگاري عربـی  تاریخ«رافهاي قبلی روشن کرده باشد که چرا باید پاراگ
بخواهیم یا نخواهیم واقعیت ایـن اسـت کـه    . هم نادرست است و هم دربردارندة واژگانی زاید» اسالمی به زبان عربی

کرده،  است که به عنوان یک مسلمان تحصیل زبانهایی بوده بیشتر کتابهاي نوشته شده در این دوران به قلم غیرعرب
بـراي مثـال ظـاهراً ابـوجعفر طبـري      . انـد  هاي خود را مطابق قواعد و معیارهاي زبانی رایج بیان کرده افکار و اندیشه

نگاري اسـالمی   تاریخ. مراد از نوشتن به زبان عربی همین است. ترین مورخ سه قرن نخست اسالمی، ایرانی بود بزرگ
و زمانی که مسلمانان به نوشتن تاریخ خـود  . گرا بوده است بانه باشد، ولی همواره یک کوشش جمعی همشاید چندز

به زبان فارسی یا ترکی اقدام کردند، در واقع پیرو الگوهاي متمایزي بودند که بعضی از آنها قبالً در میانۀ سدة نهم و 
نگاري مسلمانان به زبان فارسـی نـه    اي شناخت تاریخبر. برخی دیگر هم در سدة دوازدهم و سیزدهم پدید آمده بود

نگاري فارسـی در بسـتر آن پدیـد آمـد هـم       تا حدي به سنت عربی که تاریخ تنها باید زبان فارسی را آموخت، بلکه باید
ینـۀ  نگاري به زبان عربـی در زم  اي است بر آنچه سنت تاریخ نگاري فارسی تنها تکمله پرداخت، و در این صورت، فهم تاریخ

همین بررسی که نمایانگر تکاپویی شدید براي نوشتن تـاریخ بـه زبـان فارسـی در آن     . آموزد نگاري اسالمی به ما می تاریخ
. دربارة زبان ترکی هم ماجرا از همین قرار اسـت . دهد دوران است، تداوم چشمگیر سنت عربی در زبان فارسی را نشان می

نامۀ خودنوشت با شکوه بابر به زبان ترکی چغتاي نرسد، اما از یـاد نبایـد بـرد     گیشاید هیچ اثري در زبان عربی به پاي زند
هـاي   نامـه  نوشت یعنی اوایل قرن شانزدهم ایرادهایی کـه قـبالً در زمینـۀ زنـدگی     نامه را می که در زمانی که او این زندگی

نگـاري فارسـی،    کی هم، هماننـد تـاریخ  نگاري تر آري، تاریخ. خودنوشت در زبان عربی وجود داشت، دیگر برطرف شده بود
  1.عربی دارد -ریشه در سنت اسالمی 

                                                      
  :برای آگاھی از میراث محلی ایرانی، بنگرید بھ  .1

A.K.S. Lambton, ‘Persian local histories: the tradition behind them and the assumptions of their authors’, in Yād-Nāma in 
memoria di Alessandro Bausani (Rome, ١٩٩١), i, pp. ٢٣٨-٢٢٧; 

  :و دربارة دین میراث ادبی ایران به زبان عربی، بنگرید به
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***  
نگاري  ام که خواننده کتاب به اندازة کافی دربارة تاریخ اسالم و تاریخ من در این کتاب فرض را بر این گذاشته

پیشینی دربـارة تـاریخ   اسالمی کنجکاوي دارد که زحمت مطالعه دربارة آن را به خود بدهد، اما فاقد هر نوع آگاهی 
اگر در نتیجۀ مطالعۀ این کتاب، تنی چند از خوانندگان به سراغ فراگیـري یکـی از   . اسالم و به ویژه زبان عربی است

خواهند نکات بیشـتري از   براي کسانی که می. این دو بروند، من آن را موفقیتی بزرگ براي خود حساب خواهم کرد
آنها کـه در حـال فراگیـري زبـان عربـی هسـتند       . ام نگاري کلمات عربی را ارائه دادهزبان عربی را فرا بگیرند، من آوا

در آغاز، بیان نکاتی ساده و قابل فهم . چگونگی تلفظ درست حروفی مانند ض، ط، ص و مانند آن را خواهند آموخت
  دربارة قواعد زبان عربی و واژگان

اول اینکه در زبان . الزم است -آید  از این زبان خوششان نمیمندان زبان عربی و چه کسانی که  چه براي عالقه -آن 
در زبـان  (آیـد   است که همواره به عنوان پیشوند بر سر اسمهاي واجد شرایط درمـی » ال«عربی حرف تعریف، همان 

به » الکتاب«به معناي یک کتاب و » کتاب«، بنابراین )عربی براي نشان دادن اسمهاي نکره حرف خاصی وجود ندارد
شود صداي آخر آن به تـاء   دوم اینکه وقتی اسم مؤنث از حالت وقف خارج می. معناي یک کتاب شناخته شده، است

یک معناي واحد یعنـی    sīrat Muḥammadو sīra of Muḥammadشود از این رو هر دو عبارت  تبدیل می
بـه معنـاي   ) ’ibn‘(و یـا تلفـظ کسـره     )’Ibn‘(با تلفظ همزه » ابن«سوم اینکه . رسانند را می» نامۀ پیامبر زندگی«

شود، همچنین است لفظ  نوشته می) ’.b‘(ها به صورت مخفف  نامه فرزند است و در مواقع بسیاري از جمله در شجره
‘Abū’  به معناي پدر و‘Abī ’ طالـب کـه    بنابراین علی بن ابی. شود که در حالت اضافه به صورت اخیر نوشته می

یـادآور  . نام کامل علی پسرعمو و داماد پیامبر است، در ترجمه واژه به واژه به معنـاي علـی پسـر پـدر طالـب اسـت      
شوند بیانگر  تم میچهارم اینکه صفتهایی که به یاء مشدد خ. عالمت اختصاري بنت به معناي دختر است btشود  می

نسبت یک چیز با چیز دیگر هستند، مثالً طبري به عنوان یک اصطالح جغرافیایی به معناي متعلق به طبرسـتان، و  
حنبلی به عنوان یک اصطالح علمی به معناي تابع مکتب فکري احمد بن حنبل و قرشی بـه عنـوان یـک اصـطالح     

  .قبیلگی یعنی منسوب به قبیلۀ قریش
سازي مطالب براي خوانندگان غیرعرب و غیرمسلمان، تصاویري از  سازي و شفاف اب براي آسانمن در این کت

شـمار،   نامه مختصر، چند نقشـه، یـک سـال    اند، یک واژه متون تاریخی که پیش از این به زبان انگلیسی ترجمه شده
هم به همین دلیل تنها در مواردي  و باز. ام تاریخ وفیات و یک فهرست پیشنهادي از منابع براي مطالعه بیشتر آورده

تاریخ هجري که نامش برگرفته از . ام شود، استفاده کرده آغاز می. م 622اندك از تقویم اسالمی که قمري است و از 
هجرت نبوي به مدینه است، در مواردي مورد استفاده قرار گرفته که به جزئیات چاپ کتابهـاي عربـی اشـاره کـرده     

کتابهاي چاپ ایران هم اغلـب بـر اسـاس تقـویم     . مشخص شده است. ه تاریخ هجري با عالمت در این کتابها . باشم
هجري ولی با تفاوتی اندك نسبت به تقویم هجري کشورهاي عربی هستند، یعنی تقـویم ایـران هجـري شمسـی و     

                                                                                                                                                                                
K.A. Luther, ‘Islamic rhetoric and the Persian historians, 1100-1300 A.D.’, in J.A. Bellamy, ed., Studies in Near Eastern Culture 

and History in Memory of Ernest T. Abdel-Massih (Ann Arbor, 1990), p. 93; 

  :نامۀ خودنوشت بابر به این اثر او مراجعه کنید و براي ترجمۀ زندگی
his The Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor, trans. W.M. Thackston (Washington, D.C., ١٩٩٦); 

  :توان مطالعه کرد نیز در این منبع مینامه را  بررسی این زندگی
S. Dale, ‘Steppe humanism: the autobiographical writings of Zahir al-Din Muhammad Babur, ١٥٣٠-١٤٨٣’, IJMES ٢٢ 

(١٩٩٠), pp. ٥٨-٣٧. 
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ردي که به چنـد  در موا. تقویم کشورهاي عربی هجري قمري است و به هر حال، ما نیازي به پرداختن به آن نداریم
ام به صورت جامع همۀ ویرایشها را مـد نظـر    ام، مانند خیلی موارد دیگر سعی نکرده ویرایش از یک کتاب ارجاع داده

تواننـد در   همچنین خوانندگان توجه داشته باشند که بیشتر کتابها و مؤلفان مذکور در این کتـاب را مـی  . قرار دهم
و  1میثمـی . اس. با سرویراسـتاري جـی   المعارف ادبیات عربی دایرةو ) به بعد 1954چاپ لیدن، ( المعارف اسالم دایرة

براي آنها که . شناختی بسیار غنی هستند، بیابند که هر دو از نظر کتاب.) م 1998لندن و نیویورك، ( 2استارکی. پی
وایمار، لیپزیک و لیـدن،  ( 3کارل بروکلمان تاریخ ادبیات عربهمت بیشتري دارند و با زبان آلمانی هم آشنا هستند، 

یک مرجع معتبـر بـه حسـاب    ) 1967لیدن، ( 4فؤاد سزگین تاریخ نگارشهاي عربیو جلد اول کتاب ) 1898-1949
. دهد و کتاب سزگین چهار قرن نخسـت اسـالمی را   کتاب بروکلمان همۀ دورة مورد بررسی ما را پوشش می. آید می

. ق 1381-1377/ 1961-1957دمشق، ( 5عمر رضا کحاله عجم المؤلفینمآنها که با عربی آشنایند هم حتماً باید از 
  .استفاده کنند) و چندین بار چاپ در بیروت

نگـاري مسـلمانان، ایـن کتـاب      نخورده و دور از دسترس به نـام تـاریخ   اي همچنان دست اي بر حوزه به عنوان مقدمه
 6فـرانتس روزنتـال   نگـاري مسـلمانان   تاریخ تاریخوم اي است بر برخی متون و منابع موجود، به ویژه ویرایش د تکمله

و کتـاب  ) 1994کمبـریج،  ( 7خالـدي . نوشـتۀ ت  تفکر تاریخی عربی در دوران کالسـیک و کتاب .) م 1968لیدن، (
که تمامی ایـن کتابهـا بایـد از    ) 1999ادینبرگ، (میثمی . اس. نوشتۀ جی نگاري فارسی تا پایان قرن دوازدهم تاریخ

تـر از آن   این آثار در اهداف و مهـم . مند به مسائل طرح شده در کتاب حاضر است مطالعه شود قهسوي کسی که عال
اي بـر   پژوه هستم به گونـه  من به عنوان مورخ اجتماعی که اصوالً و نه منحصراً متن. در رویکردها با هم تفاوت دارند

به دیگر سخن، من . عضی آن را افراطی بشمارندام که شاید ب نگاري تأکید کرده کارکرد اجتماعی و تولید سنت تاریخ
هـاي   ام دربارة چگونگی و چرایی نوشته اند، پرداخته در این کتاب به همان اندازه که به آنچه مورخان مسلمان نوشته

نهم که آیا تأکید من افراط بوده اسـت یـا    ام و اکنون داوري را به خوانندگان وامی مورخان مسلمان هم صحبت کرده
نکتۀ آخر اینکه هدف اصلی مـن در ایـن کتـاب، بیشـتر     . اندیشم کمتر از آن است که باید باشد خود می نه کهگو آن

گونـه   نگاري مسلمانان به صورت جامع و قابل فهم بوده است تا بررسی یا تفسـیر آن، آن  عرضۀ سنت کالسیک تاریخ
ام  نخسـت اینکـه کوشـیده   : ام به دو شکل انجـام داده و من این کار را . اند که به ترتیب، روزنتال و خالدي انجام داده

شناسی آموزش به معناي وسیع کلمـه مطـرح کـنم و در نتیجـه همـه چیـز از        نگاري را در قالب جامعه میراث تاریخ
دوم . ام دهی یادداشتهاي آنهـا را بحـث کـرده    هاي سامان اقتباسات مورخان از فقه گرفته تا منابع درآمد آنها و شیوه

و  9نگـاري  ، سـیره 8)مبتنـی بـر تـوالی زمـانی رویـدادها     (نگـاري   گـاه : ام نگاري را پیشنهاد کرده ه گونه تاریخاینکه س
  .ریختۀ منابع است و هدف من از این پیشنهاد، تدوین یک نظام براي پیکرة بزرگ و درهم 10نگاري تراجم

                                                      
1.  J. S. Meisami 

2.  P. Starkey 

3.  C. Brockelmann 

4.  F. Sezgin 

5.  cU. Kahhāla 

6.  F. Rosenthal 

7.  T. Khalidi 

8.  chronography 

9.  biography 

10.  prosopography 
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  گانه چیست؟ و اما معناي این اصطالحات سه
نگاري است که رویدادها را بر اساس توالی زمان وقوع مثالً به ترتیب  اي از تاریخ هنگاري، گون مراد من از گاه. 1

تاریخهاي عمومی کـه از مباحـث مربـوط بـه شـروع      . دهد کند و شرح می سال یا به ترتیب حکومت خلفا تنظیم می
مربـوط اسـت، پوشـش    شود و جهان غیرمسلمانان را هم به ویژه در مسائلی که به تاریخ مسلمانان  آفرینش آغاز می

نگاري یا غیر آن را دارد، کمتر به ایـن   نگاریهاست ولی تاریخهاي محلی که اغلب شکل تراجم دهد، از مصادیق گاه می
 .شیوه است

هـا را پدیـد آورد، ولـی مقصـود مـن از       نامـه  هاي مختلفی از روایات مربوط بـه زنـدگی   سنت اسالمی گونه. 2
اند و بیش از آنکه یک اثر جامع دربـارة آن فـرد    ه زندگی یک شخصیت پرداختهنگاریهایی است که ب نگاري تک سیره

همان طور که بعداً نیز خواهیم دید، در زبان عربـی بـه ایـن شـکل از     . آیند باشند نمایشی از زندگی او به حساب می
اگـر  . کنـد  بیـان مـی   هـا را  شود و این واژه، به روشنی الگوي ایـن نـوع نوشـته    گفته می) روش رفتار(ها سیره  نوشته

نگاري بوده است، هر  نگاري به حساب آیند، سیرة نبوي هم معتبرترین شکل سیره تاریخهاي عمومی شکل معتبر گاه
 .آمده است چند از همان دوران نخست، سیرة دیگر اشخاص هم به رشتۀ تحریر درمی

اعی اسـت نـه مطالعـۀ جمعـی     نگاري، نوشتن شرح حال اعضاي یک گـروه اجتمـ   و اما منظور من از تراجم. 3
در ترکیـب   prosōponواژة یونـانی   .فهمنـد  گونه که مورخان جدیـد از ایـن اصـطالح مـی     گروههاي اجتماعی، آن

prosopography نویسی دربارة شخصیتهاي برجسته و ممتاز و کسانی است  سیره. به معناي صورت و یا فرد است
بندي محورهایی از  نگاري به گردآوري و دسته اند، ولی تراجم خود داشتهاي در زمانۀ  که زندگی استثنایی یا قهرمانانه

نگـاري ترجمـه    هر یک از مدخلها در تراجم. دهد پردازد که وابستگی فرد به یک گروه اجتماعی را نشان می سیره می
بـرد و   را از بین مینگاري  نگاري و تراجم ها مرز سیره در مباحث آینده خواهیم دید که فربهی ترجمه. شود خوانده می

آثاري بسیار از این دست را، که در میراثهاي غربی و غیرغربی مانند میراث چینـی یافـت   . آمیزد این دو را در هم می
 1.خوانند ها می نامه شود، فرهنگ زندگی می

ایـن  در اینجا بـه بیـان   . در فصل چهارم دربارة این اصطالحات و تعریف آنها مطالب بیشتري ارائه خواهد شد
گرایانه؛ منظـورم   بندي ابتکاري و ذهنی بوده است تا عمل بندي بیشتر یک تقسیم کنم که این تقسیم نکته بسنده می

اي  پژوهی نیست، و من فقـط بـه پـاره    اندرکاران تاریخ آن است که آنچه پیش رو دارید، یک کتاب راهنما براي دست
تر خوانندگان  براي بحثهایی عمیق. ام تاریخ اسالم بسنده کرده گیري از منابع براي نگارش توضیحات کلی دربارة بهره

قرون هفتم تـا  : درآمدي بر تاریخ اسالم در قرون وسطیدر کتاب  2کلود کاهن: باید به سراغ منابعی چون اینها بروند
تـاریخ  مـدخل  و کلود کـاهن در   3، ژان سواژه)م 1983پاریس، ( شناسی و عناصر کتابشناسی روش ؛پانزدهم میالدي
یـک راهنمـاي   : درآمدي بر تاریخ شرق مسـلمان که به زبان انگلیسی هم با عنوان .) م 1961پاریس، ( شرق اسالمی

 چـارچوبی بـراي تحقیـق   : تـاریخ اسـالم  در  4هامفریز. اس. و آر. ترجمه شده است.) م 1965برکلی، ( شناختی کتاب
مـونیخ،  . (م 1500جهان اسالم تا سال در کتاب  1گلنا. و ت.) م 1991، 5تجدید چاپ با ویرایش جدید، پرینستون(

                                                      
  .ک.ام، ر نویسی بھ کار برده نگاری و تراجم را بھ معنای تراجم» prosopography«من نخستین کسی نیستم کھ واژة   .1

M.J.L. Young, ‘Arabic biographical writing’ in M.J.L. Young et al., eds., Religion, learning and Science in the cAbbasid 
Period (Cambridge History of Arabic Literature; Cambridge, ١٩٩٠), p. ١٧٠. 

2.  C. Cahen 

3.  J. Sauvaget 

4.  R. S. Humphreys 

5.  Princeton 
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  .هاي گوناگون الگو هستند این کتابها از جنبه.). م 1998
نگاري، مسلم است که ماندگاري منابع تاریخی به عنوان منبع تاریخ، خـود یـک موضـوع تـاریخی      از منظر تاریخ

معنی بخشیدن به منابع مورد استفاده خود ابداع  بندیهایی که مورخان براي ها و طبقه است و همین مطلب دربارة نگره
هـاي آن اسـت،    اي که این کتاب یکـی از حلقـه   زمینۀ تاریخی تدوین این کتاب و مجموعه. کند اند، نیز صدق می کرده

انـد کـه دري بـه سـوي      رشد مطالعات دانشگاهی دربارة اسالم و تاریخ اسالم است که همگی این خواسته را پی گرفتـه 
امید ویژة من ایـن اسـت کـه در ایـن مسـیر دشـواریهاي موجـود برطـرف و         . اسالمی براي مبتدیان بگشایندمطالعات 

در ایـن کتـاب مـن بـا آرزوي خـدمت بـه طیفـی گسـترده از         . هاي پوسیدة این صفحه از تاریخ هم ترمیم شـود  گوشه
سازي، تعمیم و مقایسه از یک سـو و   هام بین ساد گرایان کوشیده مخاطبان اعم از دانشجویان، پژوهشگران و حتی اسالم

ارائۀ یک کار الگو و سرمشق از سوي دیگر موازنه برقرار سازم، هر چند در خود این جملـه کـه آرزویـم را در قالـب آن     
ام بـا   ام موازنه ایجاد کنم و حجم کلماتی که براي بیان هر یک از دو هدفم به کار برده بیان کردم از نظر نحوي نتوانسته

گـاه  «مایه دلخوشی من است کـه   2میونرو. اچ. در اینجا و جاهاي دیگر، این کلمۀ قصار منسوب به اچ. ابر نیستندهم بر
و در این کتاب هم خطاهاي مـن، سـطح توقـع خواننـدگان را     . »گیرد یک خطاي کوچک جلوي خروارها توضیح را می

  .نیاز از پاسخ به پرسشهاي بسیار کرده است پایین آورده است و مرا بی
  
 

                                                                                                                                                                                
1.  T. Nagel 

2.  H. H. Munro 
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  خاورمیانه در دوران نخستین اسالمی    1نقشه 

  المنافع اسالمی در میانۀ قرن سیزدهم میالدي سرزمینهاي مشترك    2نقشه 
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 .ق 906./ م 1500جهان اسالم در سال     3نقشه 
 


