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  مقدمه

سته تاریخ اسلام را، همچـون وقـایع مهـم، بـر بنیـاد هاي برجاگرچه تاریخِ زندگانی شخصیت

کنند، اما زندگانی خود این مورخان، در تـاریکی و قـرین هاي مورخان مسلمان بازسازي مینوشته

 در شـیعی، تمایلـات با مسلمان نگارانتاریخ ترینبرجسته از ابهام است. علی بن حسین مسعودي،

 مـا دسـت بـه او سـوي از شـده تالیف هايکتاب بیشتر برآنکه افزون و نیست استتثناء میان، این

 دسـت در چنـدانی اطلاعـات نیـز او دربـاره زنـدگانی است، شده نابود روزگار درازاي در و نرسیده

. اسـت کننـده گمـراه و نارسـا دربـاره وي، زیست،می عصر او در که ،هم ندیم ابن سخن. نیست

 بـود همراه الجنات روضات صاحب با باید، و اندنکرده کاري او تایید جز هم، شیعی شناسان رجال

 جایگـاهی شـیخ، رجـال در امـا بوده، طوسی شیخ مادري جدّ ،مسعودي شودمی گفته اینکه با که

  است. نیافته

نگـاري تـاریخهاي مکتـب هدف اصلی نگارنده در این مقاله، شناسایی بینش، روش و ویژگی
ما پیش از پـرداختن بـه ایـن مبحـث، مختصـري از است. االتنبیه و الاشراف، در کتاب مسعودي 

شـود. نگـاري او، بیـان مـینامه و روش شناخت آثار و نمایی کلی از بیـنش و روش تـاریخزندگی

  ، پرداخته شود.التنبیه و الاشراف نگاري او به ویژه در کتابهاي تاریخسپس، تلاش شده به ویژگی

  دو سوال اساسی این پژوهش عبارتند از:

  برد؟  کار به را روشی ، چهالتنبیه و الاشرافودي در نگارش کتاب . مسع1

  چه عواملی نقش اساسی داشته است؟التنبیه و الاشراف، گیري کتاب . در تکوین و شکل2

  نامه مسعوديزندگی

ترین ادوار علمی و ادبـی اسـلامی اسـت. چهـره روشـن قرن چهارم هجري یکی از درخشان

ي که از ایشان براي ما باقی مانده، یکی از امتیازات برجسته ایـن قـرن دانشمندان و آثار ارزنده ا

  است. 

دان و جهـانگرد ، مورخ، جغرافی»مسعودي«هاي علمی این قرن، یکی از بزرگترین شخصیت

ق زمین و پیشواي تاریخ نویسان بزرگ اسلامی است که گروهی از خاورشناسان او را هرودت مشر

تـرین کهن )254:  4تا، ج، بی ]الکتابفی مجموعه تالیف[؛ 115ـ.ق : ه1370اند.(کردعلی، دانسته

ایـن «نویسد: ابن ندیم آمده که معاصر وي بوده است. او می »الفهرست«شرح حال مسعودي در 

علـی مسـعودي و از نوادگـان مرد از اهل مغرب زمین و معروف به ابوالحسن علی بن حسین بن 

-ابن(».هاي تاریخی و اخبار پادشاهان استو مصنّف کتاب عبدالله بن مسعود، صحابی پیامبر

هاي خود نام و کنیه او در بسیاري از منابع بعدي و هم در کتاب )248م : 1996-ق.هـ1416ندیم،

خورد، اما بدون تردیـد، مسـعودي از همین صورت آمده است و اختلافی در آن به چشم نمیاو به 
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 الـذهب، مـروجکتاب  در هار نظر ابن ندیم اشتباه است، زیرااهل مغرب زمین نبوده و متاسفانه اظ

هـ.ق، مـروج الـذهب و 1384مسعودي،(داند.یدر فصل اقلیم بابل آمده که او، خود را از آن دیار م

آورده، مروج الذهب ) یاقوت به استناد به آنچه مسعودي در سفر دوم کتاب 65: 2معادن الجوهر، ج

ــده،  ــد ش ــل متول ــت در باب ــه اس ــت.گفت ــده اس ــر ش ــیم مص ــه مق ــته ک ــدادي دانس  او را بغ

) متاسـفانه تـاریخ ولـادت او روشـن 471: 1، ج1379؛ سزگین ،  91: 13هـ.ق، ج1400(الحموي،

 یـک، هــ.ق) اسـت 346هـ.ق) یا (345هاي(نیست. و در سال وفات او در منابع مختلف،که سال

 گـروه و) ق.هــ345(را  وديمسـع مـرگ سال نویسندگان، از گروهی شود.می دیده اختلاف سال

 وي را مـرگ سـال بـردي،تغـريابـن. انـددانسـته) ق.هــ346(سـال دارنـد، اکثریت که دیگري

 معاصـر، نویسـندگان در میان )315:  3هـ.ق، ج1428-1413بردي،تغريابن.(داندمی) ق.هـ345(

 سـال کـه کنـدمـی تصـریح و دانـدمـی) ق.هــ346(را  مسـعودي وفات سال امین، سیدمحسن

 )199: 41هــ.ق، ج1370العـاملی،الحسـینیالامین.(نیست صحیح ،اندنوشته برخی که) ق.هـ345(

 حیات قید در یافته، فراغت الاشراف التنبیه و تالیف از که) ق.هـ345(سال تا مسعودي تردید بدون

درباره کیفیت ازدواج و فرزندان مسعودي هم اطلـاع دقیقـی در دسـت نیسـت. میـرزا  .است بوده

مـادري شـیخ طوسـی بـوده  جـدّ ،نوشته است که مسعودي العلماءریاض نویسنده ،بدالله افنديع

هــ.ق) و تولـد شـیخ الطائفـه طوسـی در 346است. با توجه به اینکه وفـات مسـعودي در سـال(

تلقـی نمـود. هـر چنـد مرحـوم  ،را با احتیاط العلماءریاضصاحب  باید گفته ،هـ.ق) بوده385سال(

است مسعودي، پدربزرگِ  این مطلب را رد نکرده و احتمال داده ،تبیان ی در مقدمهآغابزرگ تهران

اب خانواده و اعقاب ) اما اطلاع دیگري در ب68: 1، ج1389-1383مادرِ شیخ طوسی باشد(طوسی، 

 نقطـه او، جهـانگردي و هـامسـافرت موضوع مسعودي، زندگی . درمسعودي، در دست نمی باشد

 از معـدود وي. اسـت آورده وجـود بـه جغرافیـا و تاریخ در بارز شخصیتی ،وي از که است عطفی

 انجـام و جهـانگردي شروع بـه عصر، آن در موجود همه مشکلات با که است اسلامی دانشمندان

 حـدود در را او هـايمسـافرت ابتـداي دانشـمندان، از گروهـی. است طولانی نموده هايمسافرت

 کـه اسـت کسـانی با حق و باشد درست تواندنمی مطلب این اظاهر اما. دانندمی) ق.هـ309(سال

 اخبـار درباره دهم، فصل در الذهب مروج در زیرا. انددانسته) ق.هـ300(سال از را هاي اومسافرت

 سال به شدم دریا این سوار بار که آخریندهد: می چنین توضیح هند اقیانوس یعنی حبشی دریاي
 چـین دریاي چون دریا چندین به من و رفتم عمان شهر تا قنبلو جزیره از که بود سیصد و چهارم

 فزونسـت بـس از کـه امدیده خطرها دریاها به و شده سوار کشتی به یمن و قلزم و خزر و روم و
 مـن دریـانوردي آخـرین ایـن ندیـدم بگفتم که زنگ دریاي از انگیزترهول ولی کرد نتوانم شمار

، مـروج الـذهب و 1370مسعودي،(...بود امیرعمان القیتال اخت بن هلال احمدبن که بود هنگامی

 مسـعودي، تـاریخ، ایـن از پـس کـه آیـدبرمـی چنـین عبـارت این ) از104: 1معادن الجوهر، ج
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 مسـعودي و شده تمام) ق.هـ 332(سال از بعد الذهب مروج کتاب اینکه و است نکرده دریانوردي

 تـراث در خربـوطلی دکتـر ابراین، نوشـتهبنـ. اسـت نمـوده تجدیدنظر آن در) ق.هـ 336(سال در
 عبـارت ایـن بـا توانـدنمی داشته دریانوردي) ق.هـ 310(سال در مسعودي نویسدمی که الانسانیه

 کـرد، دیـدن ایـران از) ق.هــ303(سال در ) مسعودي154: 1همان، ج.(باشد سازگار الذهب مروج

م : 1957کراچکوفسکی،.(باشد فتهر چین و سیلان تا که رودمی کمی احتمال و رفت هند به سپس

 محـل در واقـع و مصـر قدیمی شهرهاي از که فسطاط در خود عمر آخر دهه در ) مسعودي192

 مـاه« :نویسـدمی وي . است پرداخته خود آثار آوردن فراهم به و گزیده اقامت بوده کنونی قاهره

هــ.ق، مـروج 1384مسـعودي،.(»فسطاط مصـریم مقیم ما و هـ.ق) است336سال( الاولی جمادي

 علـی: «اسـت آمده چنین نیز الاشراف و التنبیه کتاب پایان ) در385: 2الذهب و معادن الجوهر، ج

 کتـاب ایـن تالیف از مصر فسطاط در هجري پنجم و چهل سیصد و سال به مسعودي حسین بن

  ) 388، التنبیه و الاشراف : 1365مسعودي، .(»است المطیع خلافت دوران که یافت فراغت

 یکی او، از مانده باقی آثار در ،نویسنده عقاید بررسی رباره مذهب مسعودي باید گفت: اگرچهد

است امـا در بررسـی تـاریخی، ایـن قضـیه، اهمیـت  وي مذهب به بردنپی هايروش بهترین از

 تالیفات مـورخ از ايپاره انتساب اثبات لحاظ مذهب، از موضوع که است این چندان ندارد. حقیقت

اي کـه از آثـار مسعودي نیـز صـادق اسـت. نکتـه است و این قضیه، درباره مهمی مساله وي، به

آید این است که وي پیوستگی با آل برمی الاشراف ومروج الذهب و التنبیه ابوالحسن مسعودي در 

در آثـار داشته و امامی مذهب بوده است و گروه زیادي از علمـاي شـیعه، مسـعودي را  علی

نجاشـی، یکـی از  رجـالانـد و از جملـه آنهـا عشري معرفـی نمـودهن شیعه اثنیبه عنواخویش، 

قهپـایی کـه از مجمـع الرجـال ) در 192تـا، : بیهاي رجال شیعه است.(النجاشیمعتبرترین کتاب

دانشمندان معروف قرن یازدهم هجري اسـت، نیـز، مسـعودي جـزء علمـاي شـیعی ذکـر شـده 

رسد کـه بهتـرین راه بـراي ) با این همه، به نظر می186: 4هـ.ق، ج1387=1384است.(قهپایی، 

 مـروج«اطلاع از اعتقاد مسعودي، نگاهی به اظهار نظرهاي او در تالیفات به جا مانده از وي یعنـی
شود: اگـر است. از این دو کتاب، دلایلی بر شیعه بودن او آورده می »التنبیه و الاشراف« و» الذهب

موضوع آغاز آفرینش جهان را بیان داشته است دقـت شـود،  کهمروج الذهب در فصل اول کتاب 

مانـد. شود که جاي هیچ شک و تردیدي بـاقی نمـیرنگ تشیع مسعودي چنان روشن نمایان می

طالب نقل شـده اسـت کـه فرمـود: چـون بن ابیاز امیرالمومنین علینویسد:  وي در این باره می
نویسـد: مـن اهـل بیـت تـو را بـراي جا که میا آنخداوند متعال آفرینش خلق را اراده فرمود... ت

هدایت و رهنمونی خلق منصوب نمودم و از مکنون علم خویش بایشان عنایـت کـردم و آنـان را 
تـا آنجـا کـه از قـول  هاي خود قرار دادم و امامت را در خاندان تو نهـادم...حجت خود بر آفریده

و زمینیم. رستگاري به وسیله ماسـت و ما نور آسمان «نویسد که آن حضرت فرمود: می علی
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کـه بـه ولایـت مـا چنـگ ما بهترین آفریده شدگان و حجج پروردگاریم گواراباد نعمت بر کسانی

) برشـمردن آراء و 33-30: 1هـ.ق، مروج الـذهب و معـادن الجـوهر، ج1384مسعودي، ».(اندزده

ین سـال زنـدگی خـود آن را که در آخر الاشراف و التنبیه عقاید مسعودي در کتاب دیگرش یعنی

اولـین «تواند رهنمون دیگري بر تشـیع او باشـد. بـه عنـوان مثـال: بحـث تالیف نموده است می

در آن کتاب، تا حدود زیادي، نمایانگر آراء اوسـت.(همان، » خلافت علی«و مبحث» مسلمان

  )259و  200م، التنبیه و الاشراف : 1938-ق.هـ1357

  و محتواي آنراف التنبیه و الاشمعرفی کتاب 

 در و اسـت رسـیده مـا دسـت بـه و مانـده باقی که مسعودي کتب مجموعه از کتاب دومین

 کتـاب، این. اوست »التنبیه و الاشراف« کتاب ندارد، وجود تردیدي گونههیچ او به هم آن انتساب

 بـدین کردند اقدام آن نشر و چاپ به ترتیب به کهافرادي و بوده خاورشناسان توجه مورد دیرباز از

 بار شد، چاپ ساکی، نام با مستشرقی توسط ترجمه با همراه) م1810(سال در بار قرارند: نخستین

) م1938(سـال در الصاوي اسماعیل عبدالله سپس کرد، چاپ) م1893(سال در را آن دخویه دیگر

 در و،و کـارادو وسـیله بـه کتـاب این )47: 2م، ج1993مصطفی،(نمود، اقدام آن چاپ به قاهره در

؛ دهخـدا ،  225: 9ق، ج.هــ1370العـاملی، الحسـینیالـامین.(شد ترجمه فرانسه به) م1897(سال

 وسـیله بـه) ش.هـ1349(سال در ایران در و )308: 1346تبریزي،  ؛ مدرس 20876: 13، ج1377

  است. شده ترجمه فارسی به پاینده ابوالقاسم آقاي

. اسـت تاریخی و جغرافیایی موضوعات در باب) 55(داراي، مجموع در ،التنبیه و الاشراف کتاب

 هیـات دربـاره مسـائل کتـاب ایـن اول بخش: است شده گنجانده بخش، 3 در کتاب این مطالب

 مورد یونانی دانشمندان از زیادي گروه عقاید بوده، بحث مورد عناصر، ترکیب و نجوم تاثیر افلاك،

 روم، آراء و فـارس تـاریخ بـه راجـع سسـپ) 107ق: .هــ1415وهیبه، ( .است قرارگرفته رسیدگی

 دقیـق اطلاع نشانگر و شده بیان اسلام از قبل ایرانیان و هندي حکماي رواقیان، ارسطو، افلاطون،

 بـه مسـعودي آیـا که نمود اظهارنظر دقیق طور به تواننمی البته. است متقدمان آراء از مسعودي

 هـايزبـان مـورد در امـا. اسـت نمودهمی دهاستفا عربی هايترجمه از یا بوده مسلط یونانی زبان

 بـه کـه داشت یقین توانمی بغداد در او رشد و مسعودي هايمسافرت به توجه با ایرانی و هندي

 ایرانیـان، خطوط و زرتشت ظهور درباره کتاب این در. است داشته آشنایی هازبان آن با کافی، حد

 راجـع دوم، بخـش. باشد نموده استفاده ندیم بنا الفهرست از باید ظاهرا و شده داده کافی توضیح

 پیامبر تولد زمان از اسلام تاریخ نیز و مختصرجغرافیا دوره یک و است اسلامی دوران تاریخ به

-می چنین الاشراف التنبیه و مطالب درباره مسعودي خود. است آمدهعباسی المطیع خلافت دوره تا

 دربـاره سـخن و دارد دراز شرحی ما سابق هايکتاب در و وارگفتیمفهرست که مطالب این: گوید
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 گـوییممـی هانکته فقط کتاب این در نشاید را تفصیل باشد اختصار بند در هرکه و است بسیار آن
-کرده ندهبس مجمل اشارات به لمفصّ عبارات از که کند قیاس را هانکته هانمونه این از بیننده تا

 رسـیده اتمام به) ق.هـ345(سال در آن تالیف که است عوديمس اثر آخرین کتاب، این ظاهرا. ایم

 نیز شده، نوشته غیرمسلمان نویسندگان وسیله به که منابعی به کتاب، این تنظیم براي وي. است

بسـیار اهمیـت  او، تسـامح ایـن و داشـته توجـه مسـیحیان، منـابع بـه ویـژه بـه و کرده مراجعه

 )128، 1ج، پاورقی1365روزنتال : .(دارد

   التنبیه و الاشراف کتاب در مسعودي نابعم

 بـه آنهـا، بـه نسـبت او بیـنش و تاریخی منابع از مسعودي منديبهره و آشنایی تردید، بدون

 از دیگري بخش سفرهایش، از پس خویش در تالیفات او. گرددباز می او جهانگردي از قبل دوران

 پژوهشـی، مآخـذ و منابع بر وي دستیابی زا قبل دوران در آنها نگارش از که کندمی یاد را آثارش

 روش بـر آن، پرتـو در کـه بخشید وسعتی چنان او بینش گستره بر وي، سفرهايو . دارد حکایت

ق، .هــ1384مسعودي ،.(است نموده سفر، انجام بدون اثر، نوشتن به اقدام که گرفته خرده جاحظ،

   )197و  99: 1مروج الذهب و معادن الجوهر، ج

 بـه رویکـرد : یکـیاست استوار انسان و جهان به اساسی رویکرد دو بر مسعودي نگاريتاریخ

 فکـري زیربناي با اجتماعی و انسانی تاریخ به رویکرد دیگري جغرافیایی، و طبیعی تاریخ نگارش

 دانـش میدانی، مطالعات با او. خالق شناخت به رسیدن براي شناسی الهی،هستی و شناسی انسان

 گونـاگون اخبـار و تحولات ها،انسان با طولانی، سفرهاي با که وي. بخشید ملتکا را خود تاریخی

 کـه بپـردازد گونـهآن جهـانگردي به کهکسی بین که بود آگاه کاملا نکته بدین بود کرده برخورد

 اسـت، کـرده بسـنده خـود، اقلـیم اطلاعات به فقط کهکسی با شود، نائل جدید کشفیات به بتواند

 و متعـدد منابع به که نگرش این با جهانی، تاریخ نگارش در مسعودي. دارد دوجو بسیاري تفاوت

 تـدوین در مهـم حـوزه دو ایـن مباحـث به پرداختن با و ، اهتمام بسیار نمود.است نیازمند متنوع

  . بهره گیرد موجود، منابع همه از تلاش کرد که تاریخ،

 اجمالی طور به را آنها توانمی که دکر استفاده بسیاري منابع از تاریخ، نگارش براي مسعودي

 هـايتجربـه و مشـاهده -3 روایـی منـابع -2مکتـوب منـابع -1: کرد بنديدسته بخش، سه به

 و صـداقت مـدیون مکتـوب، منـابع ویـژه بـه مسـعودي، نگـاريتـاریخ منـابع از اطلاع. شخصی

 همچـون کـه دبودنـ اسـلام جهـان در مورخانی کمتر مسعودي، از پیش تا. وي است داريامانت

 از پس و داده قرار توجه مورد را خود از پیش مورخان نگاريتاریخ مکتوب منابع یعقوبی، و طبري

 ذکـر به است، طرفبی مورخ یک مقام شایسته که صداقتی و داريامانت کمال در آنها از استفاده

 ج) ، صفحههمقدم :م1938-ق.هـ1357مسعودي،.(بپردازند خود منابع نام
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مسعودي، به ایـن همـه  چگونه این سوال در ذهن خواننده محترم، نقش ببندد کهحال شاید 

، دست یافته است؟ در پاسخ به این پرسـش، بایـد الاشراف و التنبیه نگارش کتاب متعدد، در منابع

 الاشـراف)، و التنبیه تالیف کتاب مذکور( از مسعودي که) هـ.ق 345(سال تا آنکه به توجه گفت: با
 که رسدمی نظر به است، بوده آباد زمان، آن در بغداد، و فریقاا شمال هايکتابخانه و یافته فراغت

 اظهـار ایـن البتـه. است برده بهره هم هاکتابخانه این منابع از خود، هايگزارش نگارش در وي،

   باشد یا خیر واقعیت با مطابق است ممکن که است زنی گمانه و نظر

  التنبیه و الاشرافي درکتاب نگاري مسعودهاي تاریخویژگی

طورکه قبلا ذکر شد، متاسفانه همه آثار مسعودي به دست مـا نرسـیده و بخـش اعظـم همان

توان از روي دو کتاب بـه جـا ) و فقط می90: 1386آنچه که وي نوشته، از بین رفته است.(نصر، 

 پی برد. در این میان،وي اري نگ، به شیوه تاریخالتنبیه و الاشراف ومروج الذهب  مانده از او، یعنی

 هايدر کتابتوان آن را نوعی فهرست تفصیلی از آنچه اي است که میبه گونه التنبیه و الاشراف

  نگارش یافته، به شمارآورد.  ،پیشین مسعودي

 اطلاعـات ، ارزیابی صحتالاشراف و التنبیه درکتاب مسعودي نگاريهاي تاریخاز جمله ویژگی

آن است. بدین معنا که پیدایش علم تاریخ در میان مسلمانان در آغاز، متـاثر از  معیارهاي و علمی

سـند و  روش معمول در علم حدیث بود. از خصوصیات این روش، نقل اخبـار همـراه بـا زنجیـره

-بنـد مـیگران هر خبر بود. مورخان اسلامی نیز، خود را نخست بـدین روش پـاياسامی گزارش

محمدبن جریر طبري به اوج خود رسید. پـس الرسل و الملوك اب تاریخ دانستند. این شیوه در کت

خود، بلاذري، ابوحنیفـه دینـوري و یعقـوبی از ایـن شـیوه طبقات  خیاط در کتابخلیفه بن ،از آن

، اوسـط و کتـاب اخبارالزمان . اما مسعودي با توجه به آنکه در آثار پیشین خود مانندپیروي کردند

، بـه التنبیـه و الاشـرافو مروج الذهب  هايروش ذکر اسناد را به کار گرفته بود در نگارش کتاب

حذف زنجیره سندها پرداخت و روش مختصرنویسی را در این دو کتاب، بـه کـار برد.(مسـعودي، 

ــوهر،1384 ــادن الج ــذهب و مع ــروج ال ـــ.ق، م ــان، 371: 2و ج 145،195،365، 6: 1ج ه ؛ هم

) دیگر آنکه، وي براي سنجش صحت اخبـار، 336و  290: ، التنبیه و الاشرافم1938-ـ.قه1357

بـراي  ،. به کارگیري این معیار در تـاریخ نویسـیرا به کار گرفتو مشاهده مستقیم  روش تجربه

سخن او  از نمونه هاي آن،) 50م، 1938-هـ.ق1357مسعودي اهمیت زیادي داشته است.(همان، 

) 66و  50و  49م : 1938-هــ.ق1357همان،(.یه و دریاي خزر، استرابطه خلیج قسطنطنراجع به 

تاریخ بهـره  و جغرافیا از روش تلفیقالتنبیه و الاشراف هایش به ویژه در کتاب مسعودي در نوشته

هاي جغرافیایی همجوار بـا شـهرها و محـل زنـدگی برد. وي از این نکته غفلت نورزید که محیط

هایی که در نزدیک شهرها و محـل سـکونت از اثرات دریا و یا کوهانسان نیز موثر است بنابراین 
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-و حتی راجع به اثـرات طبیعـت و ویژگـی از تاثیر آنها در وزش بادهاهاست، سخن گفته و انسان

م 1938-هـ.ق1357سخن گفته است. (همان، ،هاي اقلیمی هر منطقه بر اجسام و ارواح ساکنانش

 التنبیـه و الاشـراف کتـاب در مسعودي نگاريتاریخ هايلفه) با توجه به مطالب فوق، مو35و29: 

  از : عبارتند

 و شهرها از مسعودي. هامسافرت طریق از شخصی تجربیات و دقیق مشاهدات از استفاده -1

کرده و از نزدیـک از آن هـا،  سفر مناطق آن به شخصی طور به او خود که بردمی نام هاییایالت

 )105و  99 ، التنبیه و الاشراف:1365مسعودي، (دیدن کرده است.

 جغرافیـایی و هـاينقشـه و هازیج ،ها باکت :همچون منابع انواع از منديبهره دستیابی و -2

 بـه که جهان جغرافیاي نقشه از کتاب، این در مسعودي. آنان مولفان نظرات و منابع بر وي تسلط

 و 71و  33-32:  1365همـان، .(ردبـمـی نـام است دیده را آن خود، و بوده معروف مامونی نقشه

324( 

 عقایـد بـا برخـورد در وي تحلیـل قـدرت و آمیـزاحتـرام حـال درعین و منتقدانه دیدگاه -3

 )245:  1365همان، .(باشدمی توجه قابل نیز گذشتگان

 )249 و 20و 63: 1365همان، (بلاد .  و شهرها تاریخی جغرافیاي توصیف در دقت -4

 مهـم وقـایع بیـان بـراي یکـدیگر با آنها مقایسه و مختلف، تطبیق هايتقویم از استفاده -5

 )208و  142:  1365همان، .(است مسعودي کار امتیازات دیگر از تاریخی،

 خاصـه. اسـت توجـه جالب بیشتر روم، سرزمین از مسعودي دقیق و جامع بسیار اطلاعات -6

 مسـعودي. باشدمی گیرچشم و وجهت قابل کتاب، حجم به نسبت روم تاریخ به مربوط فصول آنکه

. دهـدمـی شـرح خود حیات پایان تا اسلام آغاز از را روم امپراطوري وقایع مکان، و زمان تلفیق با

 توجـه مسـلمین تـاریخ بـه تنهانه  که گیردمی قرار مورخانی نخستین شمار در وي ترتیب، بدین

 بـرده اسـتفاده آنهـا منـابع از و نمـوده نیز توجه روم و ایران امپراطوري دو تاریخ به بلکه داشته،

  )  152: 1365(همان، .است

 تاکیـد و توجه ،و الاشراف التنبیه کتاب در مسعودي نگاريتاریخ هايویژگی از دیگر یکی -7

 امـر، این که است اقتصادي دینی و مسائل همچون زندگی مختلف هايجنبه به پرداختن در وي

 کلـامی مباحـث مسـعودي،: مثـال به عنـوان. است تاریخ علم به نسبت او فراگیر دیدگاه از متاثر

همان، .(است داده قرار بررسی مورد را آن پیرامون ،رایج عقاید ونوشته  خویش کتاب در را امامت

1365 :130-131( 

 تبیـین بـراي او در شـیعی هايدیدگاه برخی وجود کتابش، و مسعودي درمورد دیگر نکته -8

 حقانیـت در سـندي کـه را منزلـت حـدیث مسـعودي،: مثال براي. است تاریخی حوادث و وقایع

 .(کنـدمـی نقـل آن تـاریخی واقعه با ذکر است پیامبر شخص توسط علی امام جانشینی
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 نـزد در روز ایـن منزلـت بـودن بالا و غدیرخم معروف واقعهبه  وي همچنین) 387: 1365همان، 

 حدیبیـه صـلح زمـان و هجـري ششـم سـال به طمربو را آن وقوع زمان اما کرده توجه شیعیان

 )234: 1365همان، .(داندمی

اسـتفاده از ایجـاز در  ،التنبیـه و الاشـراف کتاب در مسعودي نگاريتاریخ دیگر خصوصیت -9

 مکه در پیامبر زندگی تاریخ :شامل که اسلام تاریخ به مربوط در بخشروایات است که آن را 

باشد، بـه کـار می) ق.هـ345(سال تا عباسی و اموي خلفاي تاریخ راشدین، خلفاي تاریخ مدینه، و

 )96:  1365همان، (می برد.

 تـاریخ و موضوعی تاریخ: روش اغلب بر اساس دو ،علمی مواد تدوین در شیوه مسعودي -10

 عنـوان بـه نخسـتین، شـیوه از روزنتـال. است )آنها وقوع سال اساس بر حوادث ترتیب(حولیات 

روزنتـال، .(اسـت کرده یاد نگاشتیوقایع صورتِ عنوان به ،حولیات شیوه از و مانیدود نگاريتاریخ

  )86: 1، ج1365

 میـان در خـود از پـیش مورخانِ دیگر به نسبت اسلامی نگاري تاریخ در مسعودي برجستگی

 پاي به کس هیچ ،شفاهی و مکتوب منابع آراء، نقد لحاظ به خلدون،ابن عصر تا مسلمان مورخان

 آغاز مسعودي، با اسلامی نگاريتاریخ در انتقادي تفکر ظهور دیگر، عبارت به. رسیدنمی يمسعود

 سلسـله و روایی منابع شکل به را خوداستنادهاي  نگاري،تاریخ در معمولا اسلامی، مورخان. گردید

 خیتـاری روایات و اخبار سقم و صحت به تعرضی گونههیچ موارد، بیشتر در و اندکرده ذکر رجال،

 انـد. وظیفـهبرعهده نگرفتـه را راوي گفته صداقتِ یا روایت نقد مسئولیت گونه،بدین و اندنداشته

 مـورخ تعهد و بوده مبتنی، آنها اسناد سلسله ذکر با اخبار برگردآوري صرفا بینش، این در مورخان

 نگـاه بینش، این در )60: 1372وند ،آیینه.(شدمی ختم »است راوي خود برعهده«که  نکته این با

 مورخـان تـاریخی تفکـر بـر حـدیثی، -روایـی گفتمـان نقلی و رویکرد این. ندارد وجود منتقدانه

 بـا در اصل نگاري،تاریخ در نگرش نوع حاکم بود. وجود این هجري، سوم قرن پایان تا مسلمان،

 اگرچه. بست نمورخا روي به را تاریخی نقد هرگونه راه و بود مخالف اخبارگذشتگان، نقادي روح

 نـوع یـک داراي یعقـوبی، خـود و دینـوري کاتب، سعد ابن واقدي، : مانند اسلامی مورخان تلاش

 هـايروش بتواننـد کـه نیسـت حـدي به آنان علمی خودآگاهی اما است، تاریخ به انتقادي بینش

: 1371، از طریق نقـد، بیازماینـد. (دینـوري را خود راویان و سلسله اسناد حتی یا پیشین مورخان،

  شود.می آغاز مسعودي، با اسلامی، نگاريتاریخ حوزه در ادينگرش نقّ ظهور ) بنابراین،273

 قرن آغاز از که است این شد، مسعودي انتقادي بینش ظهور باعث که عواملی و علل جمله از

 زبـان بـه عقلـی آثـار و علـوم ترجمـه اعتزالـی، هـاياندیشـه گسـترش و رشـد با هجري، سوم

 بـرآن را مسعودي خلاق ذهن اعتزال، و تشیع با مسعودي پیوند عقلی، علوم دامنه ،گسترشعربی

 بـه نقـد آنهـا و نگریسته انتقادي دید با را مسائل این خود، سوالات به پاسخ یافتن براي تا داشت
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 بـه و کـرد اسـلامی نگاريتاریخ حوزه وارد را انتقادي تفکر مسعودي، که جاستهمین بپردازد. از

 )18-9: 1ق، مـروج الـذهب و معـادن الجـوهر، مقدمـه، ج.هـ1384مسعودي، .(پرداخت آن سطب

 نهـاد، بنـا ايمنصـفانه سـنت در ایـن عرصـه، که است نقادي، چنان در مسعودي علمی صداقت

 انتقـاد شـوندگان، قـوتِ نقاط از احترام و ستایش با وي انتقادات موارد، از بسیاري در کهطوريبه

 ستایش با همراه جاحظ، از وي نقد ) چنانکه13: 1م، ج1994=ق.هـ1414خلدون، بنا.(است همراه

: 1ق، مروج الذهب و معـادن الجـوهر، ج.هـ1384مسعودي ، .(است وي کار ارزشمندِ هاياز جنبه

  از: عبارتند مسعودي انتقادي بینش هاي) مولفه94

 پیشینیان. اطلاعات تصحیح و نقد براي معیاري عنوان به معاینه، و مشاهده روش انتخاب -1

 -هـ.ق1357تحلیلی.(مسعودي، و عقلی معیار مبناي بر پیشینیان اطلاعات سنجش و ارائه -2

 )72-71م، التنبیه و الاشراف : 1938

 -هـ.ق1357اول.(همان،  دست منابع از تاریخی مختلف درباره موضوعات اطلاعات کسب -3

  )98م : 1938

  الاشراف  و التنبیهبررسی و تحلیل کتاب 

  الف. مزایاي کتاب

 درآغـاز جغرافیـایی مطالـب و -نیسـت معنا تمام به جغرافیایی کتاب یک کتاب، با اینکه این

چهـار پـنجم مطالـب آن، رنـگ تـاریخی دارد امـا جـداکردن  و -آمـده مقدمـه صورت به کتاب

نشـان  ،ابوتمام هاي تاریخی و جغرافیایی از یکدیگر آسان نیست و ختم مقدمه کتاب با شعرکتاب

  دهد. دهد که مسعودي به مسائل ادبی اهمیت فراوان میمی

، از بسیاري از منابع مکتوب و برخی منابع شـفاهی بهـره التنبیه و الاشراف مسعودي در تالیف

پس از  322پس از میلاد)، ارسطو(متوفی 347افلاطون(متوفی : برده است. آثار حکیمان یونان مانند

منابع مسـعودي در تـدوین  ترینم)، از مهم201م) و جالینوس(متوفی168متوفیمیلاد)، بطلمیوس(

عصـر اسـلامی است.(مسـعودي،  پـیش از ورود بـه تـاریخِالتنبیـه  جغرافیایی -هاي تاریخیبحث

) مسعودي در بحث از اختلاف حکیمان ملل، دربـاره 102م، التنبیه و الاشراف : 1938-ق.هـ1357

 ،) و در بحـث از دریاهـا12م : 1938-ق.هــ1357بر جهـان، (همـان، هیات، افلاك و تاثیر نجوم

اثــر ارســطو بهــره گرفتــه اســت.( الســماء و العــالم  ) از کتــاب60م :1938-ق.هـــ1357(همــان،

) او همچنین، در تالیف این اثر، از آثـار نویسـندگان اسـلامی نیـز 28م : 1938-ق.هـ1357همان،

عبدمناف و را میان بنی» المطیبینحلف«ت انعقاد قرارداد استفاده کرده است. به عنوان مثال: او عل

 مناقـب قـریش ) از180م : 1938-ق.هـ1357عبدالدار(همان،هاي قریش در مقابل بنیدیگر تیره

) 224م : 1938-ق.هــ1357هـ.ق) را نقل کـرده اسـت.( همـان،209اثر ابوعبیده معمربن مثنی(م
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از تـورات، و  ستفاده مسعودي قرارگرفتـه اسـت :ورد اهمچنین، تورات و متون مانوي در التنبیه، م

از آثار مانی نقـل  سفرالاسفار، و شابرقان، جبلهمطالبی راجع به مرقیونیان و دیصانیان از سه کتاب 

روایاتی شفاهی است. بـه عنـوان  )گاهی نیز مآخذ او،117م :1938-ق.هـ1357کرده است.(همان،

ـــه :  ـــنمون ـــان، ب ـــوبکر و عثم ـــان اب ـــوان از نوادگ ـــان انســـاب«ه عن ـــرده » راوی ـــل ک نق

هم از منابع مکتوب بهره گرفته، اما از آنهـا نـام  ) وگاهی260م  :1938-ق.هـ1357است.(همان،

بـرد، چنانکـه مبادلـه اسـیران میـان مسـلمانان و رومیـان را کـه در ایـام خلافـت معتـز بـه نمی

وادث و سرگذشـت و تـاریخ درباره حـ«خود که » یکی از متقدمان«هـ.ق) انجام شده از253سال(

) و فاصـله دوهـزار و دویسـت و 163م : 1938-ق.هــ1357نقل کرده اسـت.(همان،» تالیف دارد

چهل و دو ساله میان آدم تا طوفان نوح را از مولفان کتب، روایـت کـرده و فاصـله میـان آدم تـا 

  )181م : 1938-ق.هـ1357پادشاهی بخت نصر، را از اهل تاریخ آورده است.(همان،

 خویشـتن بـا اینجـا در.«است برخوردار فراوانی اختصار از هر چند ،مسعودي التنبیه و الاشراف

 قابل تفکیک از وجود این با ) اما207: ،التنبیه و الاشراف1365مسعودي، .(»ایم کرده اختصار شرط

 از خـوبی به اسلام، از بعد و قبل مباحث عمده بخش دو ویژهبه است، از مطالب، برخوردار توجهی

  .اندشده جدا هم

  معایب کتاب ب.

 حـوادث رابطـه سال، گسسـتن به سال اساس بر تاریخ کارگیري به روش معایب بارزترین از

 به دست عیب، این از گریز براي مسعودي. است افتاده اتفاق چند سال، طول در که است ممتدي

 مسعودي، به احتمال،. دبو) حولیات(سال به سال روش با موضوعی روش ترکیب آن و زد ابتکاري

 امتیـاز اش،نگـاريتـاریخ مکتب براي را آن و بوده آگاه نگاري،تاریخ خویش در ابتکاري روش به

 )279م، التنبیه و الاشراف : 1938-ق.هـ1357مسعودي،.(دانستخاصی می

 و زمـین در هـاآن شـدن پراکنده آفرینش انسان، آغاز از ،التنبیه و الاشراف کتاب در مسعودي

 شـاهان، سـیره و داستان انبیـاء حال، و گذشته ملل روزگاران گذشته، رویدادهاي ،)هاجزیره( دریا

 ترتیب و اما دارند، بسیاري اهمیت او هايکتاب. است گفته سخن ملل، عقاید و هاعادت زندگانی،

  )197: م1983هـ.ق= 1403حزم،(ابن .ندارند را لازم بنديفصل
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  نتیجه

  :مبدع آن بود عبارتند ازنگاري اسلامی که مسعودي، جدید نگارش در تاریخ هاياز جمله شیوه

این روش چنان است که همه ابعاد دانـش و معرفـت تـاریخی را در  المعارفی:روش دایره -1

  گیرد.یک دانشنامه تاریخی دربرمی

اق افتاده، اي تاریخی را که در گذشته اتفاو اندیشه :معاصر خودهاي پاسخ مثبت به اندیشه -2

  به یک اندیشه پویا مبدل ساخت.

  هاي لطیف و ذکر عجایب.ارائه اطلاعات دقیق، همراه با نکته -3

-به علت شتاب فراوان در ثبت معارف گوناگون، با اینکه این کار، می :تنظیم مطالب عدم -4

  زند. اي نمیهاي کار او قرارگیرد اما به روش او لطمهتواند جزء ضعف

  ه منابع، مآخذ و یادکردن آنها در تالیفاتش.توجه ب -5

مـروج «هاي روش تنظیم و تدوین مسعودي در دو اثـر بـه جـا مانـده از وي، از دیگر ویژگی

مختصرنویسی است. افـزون بـر آن، از دیگـر وجـوه  عمال روش، اِ»التنبیه و الاشراف«و  »الذهب

نگاري است که البتـه ایـن امـر، در ریخنگاري مسعودي، نگاه منتقدانه وي به تامهم اندیشه تاریخ

نگاري اسلامی نداشت و اصولا در تاریخ نگـاري مسـلمانان، عصر او چندان جایگاه مهمی در تاریخ

گمشـده  عدم وجود گفتمان انتقادي، حاکم بود. در واقع، ظهور مسعودي را باید سرآغاز این حلقـه

  نگاري مسلمانان به شمار آورد. در اندیشه تاریخ

تاریخ نگاري اسلامی، پس از مسـعودي تـداوم نیافـت و تـا  انتقادي در حوزه اسفانه اندیشهمت

 بنا نهـاده شـده در تـاریخ نگـاري خلدون، شخص دیگري هم یافت نشد که در اصولِروزگار ابن

  سنگ وي باشد.توسط مسعودي، هم

 هاي تاریخی، نقـدتابک تالیف در ویژه تنظیم روش داشتن لحاظ باید از را بنابراین، مسعودي

 مـورخی سـازي، چکیـده نیـز و حولی -تلفیقی موضوعی روش کاربردن آن، به حوادث بررسی و

  .آورد شمار به نوآور
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  منابع

 .اطلاعات تهران، ادب، و تاریخ در هاییپژوهش). 1372صادق( وند،آیینه

 فـی الزاهـره النجـومق). .هــ1428-1413یوسف( المحاسنابی الدین جمال بردي، تغريابن

العلمیـه،  بیروت، دارالکتب الدین، شمس محمدحسین: علیه علق و له قدم ،القاهره و المصر ملوك

  .3ج

 بـن علـی محمـد لـابی ،العـرب انساب جمهرهم). 1983=ق.هـ1403احمد ( بن علی حزم،ابن

لناشـر، ا باشـراف العلمـاء فـی لجنه اعلامها ضبط و النسخه راجع الاندلسی، حزم بن سعید احمدبن

 العلمیه .  دارالکتب بیروت،

 و تصـحیح ،خلـدون ابـن مقدمـهم). 1994=ق.هــ1414محمـد( بن عبدالرحمن خلدون، ابن

  . 1جاریه، جالت المکتبه مکرمه ، مکه ؛ الثقافیه دارالکتب بیروت، المندوه، السعید ابوعبدالله: فهرست

 شـمس احمـد هارسـهف وضـع ،الفهرسـتم). 1996-ق.هـ1416اسحاق( بن محمد ندیم، ابن

  .  العلمیه بیروت، دارالکتب الدین،

  .41 و 9ج بیروت، دارالتعارف،  الشیعه، اعیانهـ.ق).  1370العاملی، محسن(الحسینیالامین

   دارالفکر، بیروت، ،الادباء معجمهـ.ق). 1400عبدالله ( بن یاقوت الحموي، 13ج 

  کتاب.  نشر مرکز ،]تهران[، الرجال تا). العباس (بی بنعلیاحمدبنابوالعباس النجاشی،

 و النشـر و للطباعه العربیه ، قاهره ، الشرکهالانسانیه تراثتا). (بی ]الکتاب فی مجموعه [تالیف

  .4التوزیع، ج 

 ،]3ویـرایش[ جعفرشهیدي، معین، محمد زیرنظر ،دهخدا نامهلغت).  1377اکبر ( علی دهخدا،

  .13، ج دهخدا نامه لغت موسسه تهران، تهران، دانشگاه

  . نشرنی تهران، دامغانی، مهدوي محمود ترجمه ،اخبارالطوال ).1371داود ( بن احمد دینوري،

 آسـتان انتشـارات مشـهد، آزاد، اسدالله ترجمه اسلام، نگاري درتاریخ). 1365روزنتال،فرانتس(

  .1رضوي، ج قدس

 نشـر موسسـه سـازي مادهآ و تدوین و ترجمه ،عربی هاينگارشتاریخ). 1379فواد ( سزگین،

 و چـاپ سـازمان اسـلامی، ارشـاد و فرهنـگ وزارت تهـران، کتـاب، خانه همکاري با فهرستگان

 .1انتشارات، ج

تحقیق و تصحیح احمد حبیـب قصـیر  تفسیرالتبیان،). 1389 -1383طوسی، محمدبن حسن (
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  .  1می، جالعاملی، بیروت، موسسه الاعل

مجمع الرّجال الحاوي لذکر المترجمین فـی هـ.ق). 1387 -1384قهپائی، عنایت الله بن علی(

، صححه و علیه ضیاء الدین العلّامه الاصفهانی، اصفهان، مطبعـه روشـن، الاصول الخمسه الرجالیه

  . 4ج

 الـدین صلاح عرّبه ،العربی الجغرافی الادب تاریخم). 1957یولیانوویچ ( ایگناتی کراچکوفسکی،

  النشر. و الترجمه و التالیف ، لجنهالقاهره بلیایف، ایغور راجعه هاشم، عثمان

  دمشق، مطبعه الترقی.  ،کنوز الاجداد هـ.ق).1370کردعلی، محمد (

  خیام .تبریز، کتابفروشی ،الادب ریحانه ).1346محمدعلی( تبریزي، مدرس

 به ،الاشراف و التنبیه م).1938 -ق.هـ1357علی ( بن الحسین بن علی الحسن ابی مسعودي،

  .  التاریخیه المثنی المکتبه بغداد، مکتبه الصاوي، اسماعیل داللهعب تصحیح

 و علمی کتاب، نشر و ترجمه ، تهران، بنگاهپاینده ابوالقاسم ترجمه ،الاشراف و التنبیه ).1365(

 .فرهنگی

عبدالحمیـد،  الـدین محیـی محمـد تحقیـق بـه ،الجوهر معادن و الذهب مروج هـ.ق).1384(

  . 2و  1الکبري، ج التجاریه همکتب قاهره، ،]4ویرایش[

 انتشـارات شـرکت تهـران، پاینده، ابوالقاسم ترجمه ،الجوهر معادن و الذهب مروج).  1370( 

  . 2و  1فرهنگی، ج و علمی

 رجاله معرفه و التاریخ علم تطور فی دراسه: المورخون و العربی التاریخ). 1993شاکر( مصطفی،

  .2، جللملایین دارالعلم ،بیروت ،الاسلام فی

ان، شرکت انتشارات علمـی ، ترجمه احمد آرام، تهرعلم و تمدن در اسلام). 1386نصر، حسین(

  .  و فرهنگی

جغرافیه المسعودي بـین النظریـه و الواقـع: مـن الـادب هـ.ق). 1415وهیبه، عبدالفتاح محمد(

  .، اسکندریه، منشاه المعارفالجغرافی فی التراث العربی


