 ‐ 224365آﯾﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﻼذری ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
ﻣﺎ ﺑﻄﻼن ﺑﺴﯿﺎری از ادﻋﺎﻫﺎﯾ ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻞ ﻣﻦ أﻧﺴﺎب اﻷﺷﺮاف اﻣﺎم ﺑﻼذری ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدﯾﺪ.
ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﻋﺎی ﮐﺸﺪه ﺷﺪن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ) (219532و ادﻋﺎی ﻫﺠﻮم ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪی زﻫﺮا ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (98641و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
اﺑﻄﺎل رواﯾﺘ در ﻧﻮﻫﺶ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ).(210844
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ـ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﻼذری رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ آﯾﺎ ﺑﺎز ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﻨﺒﻌ ﻣﻮﺛﻖ در
ﺳﯿﺮت و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣ داﻧﺴﺖ؟
ﺧﻼﺻﻪی ﭘﺎﺳﺦ

ﺧﻼﺻﻪ
اﯾﻨﻪ:

ﭘﮋوﻫﺸﺮ ﻣﺤﻘﻖ
ﺑﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﺑﭙﺮدازد و ﺳﻨﺪ و ارﮐﺎن رواﯾﺖ
)رﺟﺎل ﺳﻨﺪ و اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺪ( را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ و آن را در ﻣﻌﺮض ﻧﻘﺪ داﺧﻠ و
ﺧﺎرﺟ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺠﯿﻪ
ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮان از ﻫﻤﻪی ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﻼذری ﺑﺮﺧ رواﯾﺎت
ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﻨﺮ ﻧﯿﺰ در آن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.
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اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
روﺷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺤﻘﻘ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺰی و ذﻫﺒ
و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ و ﻣﺘﺎﺧﺮاﻧ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ و ﺷﯿﺦ
آﻟﺒﺎﻧ ـ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ـ و دﯾﺮ ﻋﻤﺎﻟ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و رﺟﺎل
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
رواﯾﺎت ﺑﻼذری اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻﯾ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺮد
رواﯾﺖ ﯾ ﺧﺒﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻼذری آن را رد ﻧﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ دﯾﺮ ﮐﺘﺐ ،ﺑﺮای ﻫﺮ رواﯾﺖِ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﺑﺮای
ﻓﺎﯾﺪهی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎره ) (105660ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻼذری را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻠ ﻣﻮﺛﻖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺧﺎﻟ از ﯾ ﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾ ﯾﺎ ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺐ ﺑﻼذری ـ در ذﮐﺮ رواﯾﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺒﺪا ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
اوﻻ :ﺛﺒﺖ داﺳﺘﺎن و رواﯾﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻒ رﺳﯿﺪه و ﺣﻮاﻟﻪ دادن آن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ]و راوی[ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮ
ﻋﻬﺪهی راوی اﺳﺖ و ﺻﺤﺖ ﯾﺎ دروغ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺒﺪا ،وﻇﯿﻔﻪی ﻣﻮﻟﻒ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ در ﻧﻘﻞ
رواﯾﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری رواﯾﺎت و ﺛﺒﺖ آن ﺑﺪون ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳ و اﺟﺘﻬﺎد ﻋﻠﻤ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺐ و ﻣﺮاﺟﻊ از ﻫﯿﭻ رواﯾﺖ و
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داﺳﺘﺎﻧ ـ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺤﺖ آن ـ ﺧﺎﻟ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺟﻤﻊآوری ﻃﺮق و رواﯾﺎت وارده در ﯾ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪی رواﯾﺎتِ ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﺎن رواﯾﺎت ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧ را ]ﮐﻪ
ﺿﻌﻒ ﮐﻢﺗﺮی دارﻧﺪ[ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﺎﺑِﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮرد رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﻤ آﺳﺎنﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن ﺳﺨﺘﯿﺮی را ﮐﻪ درﺑﺎره
رواﯾﺎت ﺷﺮﻋ و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (105726ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿ اﻟﺒﻼذری )ﻣﺘﻮﻓﺎی  279ﻫﺠﺮی( در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﭘﺎﺑﯿﻨﺪ ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
رواﯾﺎت و اﺟﺘﻬﺎد در ﻧﻘﺪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﻋﻠﻤ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﺸﺎن رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺷ و ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺎه از روی اﺷﺘﺒﺎه آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﺪف ﺟﻤﻊآوری رواﯾﺎت و ]ﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ آن و[ ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﻪ ﺳﻨﺪ
رواﯾﺖ ﺣﻮاﻟﻪ ﻣدﻫﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ روش ﻣﺤﺪﺛﺎن اﺳﺖ ،و اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوﺗ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻃﺒﺮی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﺎت ﺗﺎرﯾﺨﺷﺎن
ﻣﻤﻠﻮ از رواﯾﺎت ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﯾﺮادی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﮐﺴ در اﻣﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺷ ﻧﺪارد،
ﺑﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎ روش اﻣﺎم ﻃﺒﺮی را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن دو اﺻﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺎم ﺑﻼذری ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی در ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء ) (۵۳۱ /۲درﺑﺎرهی اﯾﺸﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ :وی ﻋﺎﻟﻤ ﻓﺎﺿﻞ و
ﺷﺎﻋﺮی رواﯾﺘﺮ و ﻧﺴﺐﺷﻨﺎﺳ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﮔﻮی و ﺑﺪ دﻫﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آﺑﺮوی ﻣﺮدم را ﻣﺑﺮد.
اﻣﺎم ذﻫﺒ در ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ) (۱۶۲ /۱۳اﯾﺸﺎن را ﻋﻼﻣﻪی ادﯾﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ و در ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم )(۵۰۵ /۶
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮﺑ دارد .وی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب اﻟﺒﻠﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﯿ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﻮده.
در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪﺛﺎن ﮐﺴ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ او را ﺑﻪ دروغ ﯾﺎ ﻣﻨﺮ ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺪ دﻫﺎﻧ
و ﻫﺠﻮ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ و او درﮔﺬرد.
ﻋﻠﻤﺎ ـ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ـ ﺑﻪ دﻗﺖ اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻧﻤداﻧﻢ راویاش آن را از ﮐﺠﺎ آورده ﯾﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ار ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻨﺪش ﺑﺮاﯾﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده
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اﻣﺎ آن را ﺣﻔﻆ ﻧﺪارم.
و اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت رواﯾﺎت را ﺑﺮ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣدﻫﺪ و رای و ﻧﻘﺪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣدارد؛ ﻣﺜﻼ ﻣﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ
ﺛﺎﺑﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﮐﺘﺒﺶ ﺗﺎ ﺣﺪی دﻗﺖ و ﺑﺮرﺳ رواﯾﺎت را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺪوری ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﺳﻮم ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﻣﻮرﺧﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪارس ﯾﺎ روﯾﺮدﻫﺎﯾ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ آﻧﺎن را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺳﺎﺧﺖ ﺑﻠﻪ ﺳﻌ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ از ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺮت و ﮐﺘﺐ اﺧﺒﺎریﻫﺎ و ﮐﺘﺐ اﻧﺴﺎب و دﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ]ﻧﯿﺰ[ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻧﺎن ]ﻫﻤﻪی[
اﻣﺖ را ﺑﻪ ﺷﻠ ﻣﻨﻈﻢ در ﺑﺮ ﻣﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎرﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺘﻮ ]ی ﺗﺎرﯾﺨ [ﭘﺲ از ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳ آن ﺑﻮد و اﻓﻖ ]دﯾﺪﺷﺎن[ ﮐﻠ
ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻼذری )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۲۷۹ﻫﺠﺮی  ۸۹۲ /ﻣﯿﻼدی( اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣ را ﺑﺮرﺳ ﻣﮐﻨﺪ و داﺳﺘﺎن ﻓﺘﺢ ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺳﻠﺴﻠﻪوار ﻋﺮﺿﻪ ﻣدارد.
ﺑﻼذری ﻣﺤﺘﻮای ]ﮐﺘﺎب[ ﺧﻮد را از ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺘﺢ ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و اﻃﻼﻋﺎﺗ ﮐﻪ ﺧﻼل دﯾﺪار از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ و رواﯾﺎت
دﯾﺮی ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روش وی در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا را ﭘﺲ از ﻏﺮﺑﺎﻟﺮی و ﻧﻘﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮی درﺳﺖ از ﺣﻮادث اراﺋﻪ ﻣدﻫﺪ و ﺳﻌ ﻣﮐﻨﺪ از آوردن ﭼﻨﺪﯾﻦ رواﯾﺖ در ﻣﻮرد ﯾ ﺣﺎدﺛﻪ دوری
ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر از رواﯾﺎت ]راوﯾﺎن[ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﺮان ﺑﻪ دﻗﺖ و ﻋﺪم ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
درﺟﻪی اول از رواﯾﺎت ]راوﯾﺎن[ ﺧﻮد ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻼذری اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی درﺑﺎرهی ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﺮﻫﻨ و
اﻗﺘﺼﺎدی و ادرای ]ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ[ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮐﺘﺎب اﻧﺴﺎب اﻷﺷﺮاف ﮐﺘﺎﺑ اﺳﺖ ﻋﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎب ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ روش و ﻫﻢ از ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﺤﺘﻮا ﮐﺘﺎﺑ ﺑﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود .زﯾﺮا روش وی ﻣﯿﺎن روشﻫﺎی ﮐﺘﺐ ﻃﺒﻘﺎت و ﮐﺘﺐ اﺧﺒﺎر و اﻧﺴﺎب ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺮت ﻫﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺣﻮادﺛ را ﮐﻪ در دوران وی رخ داده ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﻓﺮﻋ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺧﺒﺎرﯾﺎن ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ .وی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺗﺎرﯾﺨ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ
اﺳﺘﺜﻨﺎءاﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮاﻋﺎت ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻧﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ) .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺧﻮاﻫﺪ درﺑﺎرهی ﯾﺰﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺳﺨﻦ
ﺑﻮﯾﺪ(.
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ﺑﻼذری ﭘﯿﺶ از ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮد ﻣﭘﺮدازد ،اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ رای ]ﻣﻮرﺧﺎن در[ ﻋﺼﺮ وی درﺑﺎرهی ﻣﻮرﺧﺎن
ﭘﯿﺸﯿﻦ در دوران وی اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﻣﺗﻮان در ﺳﺨﻨﺎن وی ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺜﻼ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن واﻗﺪی
اﺳﺖ ﯾﺎ اﺑﻮﻣﺨﻨﻒ در ﺳﻨﺪ آن اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران وی ﺑﺮﺧ رواﯾﺎت ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ﻣﻮرﺧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﻪ از ﺑﺮﺧ اﺧﺒﺎر وی ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻣﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﺑﻼذری در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺎرﯾﺨ اﻫﻤﯿﺘ وﯾﮋه ﺑﻪ رواﯾﺎﺗ داده ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه
و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ رواﯾﺎت دﯾﺮی درﺑﺎرهی آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮری در درﺟﻪی اول ﺑﻪ رواﯾﺎت واﻗﺪی و زﻫﺮی )ﻣﺪﯾﻨﻪ( اﺗﺎ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ رواﯾﺎت
اﺑﻮﻣﺨﻨﻒ را )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮیﻫﺎ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ( ﺑﻪ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ و در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺷﻮد از رواﯾﺎت زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﺴﯿﺎر از رواﯾﺎت ﻣﺪاﺋﻨ) از ﻋﻮاﻧﺔ ﺑﻦ ﺣﻢ( ،و ﻋﻮاﻧﺔ ﺑﻦ
ﺣﻢ و واﻗﺪی )دﻣﺸﻖ و ﻣﺪﯾﻨﻪ( ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧ از رواﯾﺎت اﻫﻞ ﻋﺮاق را ﺑﻪ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ .در اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ
ﺣﺮة ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳ از رواﯾﺎت ﻣﺪاﺋﻨ و واﻗﺪی و ﻋﻮاﻧﺔ و ﺑﺮﺧ ﺷﯿﻮخ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رواﯾﺎﺗﺶ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺪﻧ
و اﻣﻮی اﺳﺖ.
ﺑﻼذری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻪ ﻫﻢ از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻮب و ﻫﻢ از رواﯾﺎت ﺷﻔﺎﻫ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﺗﻌﺒﯿﺮ وی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻔﺎﻫ دارد و از ﺳﻮی دﯾﺮ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت
ﻣﺘﻮب دارد ،اﻣﺎ ﻟﻔﻆ ﮔﻔﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻔﺎﻫ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ از ﮐﺘﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻼذری ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺮﺧ رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻣﺪﯾﻨﻪ در دوران ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺮﺧ رواﯾﺎت ﻣﻨﻔﺮد ﺳﻨﺪ را ذﮐﺮ ﻣﮐﻨﺪ،
وﮔﺮﻧﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﯾ ﻣﻨﺒﻊ را ﻣﮔﯿﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﮐﻨﺪ .و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺟﻤﻌ را ذﮐﺮ
ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﻔﺎق ]راوﯾﺎن[ را درﺑﺎرهی اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳ] ﯾ واﻗﻌﻪ[ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﺎت ﺳﺎده را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ.
ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻼذری ﭼﻨﺪ رواﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوت را درﺑﺎرهی ﯾ واﻗﻌﻪ ذﮐﺮ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧ رواﯾﺎت ﻣﻨﻔﺮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺳﻨﺪ
ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻋﻠ رﻏﻢ راﺑﻄﻪی وی ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ،در اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻃﺮﻓ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺎل را ﺑﺮای ﻫﻤﻪی رواﯾﺎت
ﺑﺎز ﻣﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺳﻌ ﻣﮐﻨﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻪ دارد.
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ﺑﻼذری در أﻧﺴﺎب اﻷﺷﺮاف اﻧﺪﯾﺸﻪی وﺣﺪت اﻣﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺮﺑﻪی آﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،اﻣﺎ در ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان
ارزش ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻣﺖ را ﺑﺮای اﻫﺪاف اداری و ﺗﺸﺮﯾﻌ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ« .ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺪوری از
ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب )ﺻﻔﺤﻪی .(۵۸-۵۶
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ:
 ‐۱ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻨﺠﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺘﺎب ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ﭼﺎپ دار اﻟﻘﺎﻫﺮه.
 ‐۲ﻓﻮزی ﺳﺎﻋﺎﺗ ،ﻣﻮارد اﻟﺒﻼذری ﻓ ﮐﺘﺎﺑﻪ ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان رﺳﺎﻟﻪی دﮐﺘﺮی از داﻧﺸﺎه أم اﻟﻘﺮی ) ۱۹۸۹ﻣﯿﻼدی(.
 ‐۳ﺻﻔﺎء ﺣﺎﻓﻆ ،اﻟﺒﻼذری وﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓ ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان )ﺻﻔﺤﻪی .(۴۲‐۲۹
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