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مسعودی (280-346هـ .ق)

تاریخنگری و منابع تاریخنگاری

در کتاب التنبيه واالشراف
حسن مجربی

1

2

علی غالمی فيروزجایی
عباسعلی محبیفر

3

4

تاریخ دریافت97/07/10 :

تاریخ پذیرش97/10/09 :

چكيده

اگرچههب ررر ه کارنام ه تههاریخنگههار مسههدید  ،منحصههر در کبهها البنبیههب
االشراف نم راشد اما مه تهیا گتهت شهاک اصه تهاریخنگهار
م گیرد .مسهدید مهیر ررجسهب هد هها

رنیا گذارا تاریخنگار تح ی

عق

هی

را دررهر

چههار هجهر  ،یکه از

رب شمار م ر د کب را تألیف آثار خید،

نگرش خاص در تاریخنگار تح ی ررپایب عقل اعمال نمید .البنبیهب االشهراف
مسدید از کبا ها عمهیم ا ا هق نهر چههار هجهر ا هت کهب در عهی

اخبصار

ادگ  ،حجم ید از اطالعات تاریخ  ،جغرافیای

ف سهت را در

اخبیار خیانند نرار م دهد .میضیع اص ای نیشبار شنا های منهار اطالعهات

تاریخنگار مسدید در البنبیب االشراف م راشد .ا بتاد از مبین نظیهر منهار
 .1شنا ب دیجیبال (10.22051/hph.2018.19544.1204 :)DOI

 .2عضی هیئت ع م دانشگا ع ی انبظام امی ) ،نییسند مسئیل(mojarabi398@gmail.com .

 .3مدرس گر تاریخ دانشگا ری الم

نز ی gh.firozjaii@yahoo.com .

 .4مرر گر مدارف ا الم دانشگا پیا نیرa_mohebifar@pnn.ac.ir .
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یینان  ،عرر  ،مسیح  ،یهید
هرچب رهبر مطالب رید

مهم کارآمد مشاهد

حبّ هند کب نشانگر تالش جهت غن

از

همچنی ا بتاد از دانش جغرافیا رهر گیهر از ر ش
مناظر

آ  ،از جم ب محیرها اص منار

ترکیب آ را ذه عقهلگهرا مسهبدل هاز

شیی ها میرد ا بتاد مسدید در کسهب

اخبار مدرفهت تهاریخ جههت نیشهب تهاریخ رهید کهب

میراثدار نت تاریخنگار تح ی درآ رد ا ت.

را رهب عنهیا یه

واژههای کليدی :مسدید  ،البنبیب االشراف ،تاریخ ،جغرافیا ،منار .

مقدمه
اریالحس ع

ر حسی مسدید (346-280هه.ق) ،میر ررجسب

د ها

ی

چهار هجهر

ا ت کب را تاریخنگار خید ،مببن رر تح یل تد یل ،افقها ر شهن در تهاریخنگهار ا هالم

گشید .البنبیب االشراف یا رب نیل نییسندگا ار پهای « ،آ از نهی مسهدید » در زمهر تهیاریخ

عمیم رید کب نای را از آفرینش افالک ترکیب عناصر نجی  ،شر ع کرد تا د را حکیمت

المطی هلل( 363 -334ه .ق) ادامب م دهد .را ا بخراج آمار ارنها تدهداد دفدهات ارجهاع رهب آثهار

دیگرا  ،کب ریش از یکصد هتباد رار صیرت گرفبب ،نیز آمار ارجاع رب کبا ها خید مسدید

کب ریش از یکصد ریست رار انجا گرفبب ا ت ،م تیا دلیل نا گذار ای کبا را عنیا «البنبیهب
االشراف» را رهبر درک نمید نقش آ را در ارائب نگرش تمدن جدید رهبر ریها کهرد .میضهیع

اص

ای نیشبار شنا ای منار مسدید در کبا البنبیهب االشهراف ،ر ش تهاریخنگهار

آ کبا

همچنی

رچشمبها منار فکر ا م راشد .محیر اصه

در

ایه مقالهب رهر یافبهبههای

ا بیار ا ت کب از پا خ رب پر شها زیر رب د ت آمد اند -1:منهار مهیرد ا هبتاد مسهدید در
البنبیب االشراف چب رید ا ت؟ شنا ای ای منهار چهب ارزش فایهد ا دارد؟  -2ره مایهبهها

فکر مسدید در حیادث تاریخ چب رید ا ت؟

در را پیشینب پژ هش راید ذکر شید تاکنی کبا ها زیاد در شرح احهیال آثهار ع مه

مسدید نیشبب شد ا ت .اریالقا م پایند در ترجمب کبا البنبیب االشراف ،اطالعات ارزشمند
از زندگ

آثار مسدید در اخبیار اهل تحقیق نهرار مه دههد .ع ه رضها ا هد

دید در مقالبا ْ نکات دررار مسدید

محمدمههد

کبا «مهر جالهذهب» «البنبیهب االشهراف» در رها

فرایند اندیشب ر یبها نظر ا اطالعات را ارائب م کنند ،ل رب منار

مسدید نپرداخبباند .ع رضا عسگر در مقالبا را عنیا «مسدید

رچشمبهها فکهر

البنبیب االشراف» مطالهب
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ارزشمند آ رد ا ت از منار آ هم هخ گتبهب ا هت له در چهارچی  ،مسهئ ب تحقیهق

همچنی اطالعات آ رد شد ارهامات زیاد دارد .ع ه محمهد لهی نیهز در مقالهب « یژگه هها

ر ش تاریخنگار مسدید » رب ر ش مسدید در تاریخنگار پرداخبهب ا هت له رهب منهار آ
اشار چندان نکرد ا ت .را جید ای  ،تحقیق مسبق

در را منار تاریخنگار مسدید  ،انجا

زندگینامه ،آثار و تأليفات مسعودی
اریالحس ع ر حسی مسدید میر جغراف دا

از صاحبا تاریخ اندیش ا الم ررپایه

نشد ا ت.

ا بدالل عقل ا ت کب از ال  280تا  346هجر  ،در درخشا تهری

شهکیفاتری اد ار تمهد

ا الم زندگ کرد (ار حز  .)197 :1403،عمد منار  ،اشار ا رب ال تیلد
را مبیلههد ا اخههر نههر

در مقالههب خههید

ههی هجههر

ندارند امّا لی

احبمههاالً حههد د ههال  280هجههر

م داند( لی  )16 :1375،کب ای میضیع در پیشگتبار د اثر ررجها مانهد از مسهدید نیهز ذکهر
شد ا ت 1.میرخا رسیار نظیر ار جیز  ،ار کثیر مقریز از مسدید تأثیر گرفبباند (هما ،

ص )31اما ار خ د

در ای میا جایگا یژ ا دارد .چرا کب ا در میاند ربصیرت منبقدانهب

در ردض نسمتها نیز در تأیید مسدید مطالب زیاد ریا نمید ا ت .از ایه جههت ا هت کهب
ار خ د ،

را ریش از دیگرا ارج نهاد حبّ رب ا لقب «پیشهیا کاتبها

میرخها » داد

م نییسد ... « :عصر ما رب کسى نیازمند رید تا کیتیات طبیدهت کشهیرها نژادهها گینهاگی را
تد ی کند عادات مذاهبى را کب رب بب تبدّل احیال مرد دگرگینب شد ا ت شهرح دههد

ر شى را کب مسدید در عصر خید ررگزید پیهر
میرخهها آینههد آ را نمینههب
رزرگتری جغراف دا

کنهد تها رهبمنزلهب اصهل مرجدهى راشهد کهب

رمشههق خههییش نههرار دهنههد»(ار ه خ ههد  .)60 /1 :1375 ،ا را

مؤلف فرهنگنامب نیز م دانند( جا ى.)3 :1368 ،

هدف مسعودی از نگارش التنبيه واالشراف
مسدید خید اربدا در نسمب تحت عنیا ذکر هدف کبا رب ریا ای میضیع پرداخبب په
ریا عنا ی ررخ از کبا ها خید میضیعات آنها نظیر آفرینش جها

گذشبب نظیر هند ها ،چین ها ،ایرانیا

از

تهاریخ انهیا رهزرگ

غیر اخبالف عقاید مرد  ،افالک ،هیأت ،آدا ریا ت،

 .1در میرد زندگ نامب مسدید رجیع شید رب :ار ندیم254 :1381،؛ صهتد 5/21 :1420،؛ حمهی 1705 /4 :1415 ،؛
بک  .456 /3 :1413 ،ار حجر عسقالن 531/5 :2002 ،
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انسا تدریرها مدن کب شاها را عامب مرد انجا م دهنهد ،آدا

زندگان پیامبرا (ص) اخبار خ تا

زیرا

دریرا تا ر زگار خالفهت مطیه عبا ه  ،رهب ایه

مسئ ب م پردازد کب «ردی جهت منا ب دیدیم از پ کبا ها
نا البنبیب االشراف تألیف کنیم ای از پ

ا ت ( »...مسدید .)4 :1381،

اما هدف مسدید از نگارش البنبیب :ا پ

یا هت م کهدار

شهرح

ارق ،کبا هتبم را را اخبصار رهب

کبا اال بذکار لما جر ف

الف االعصار آمهد

از ریا مخبصهر از مطالهب میضهیعات کهب در

البنبیب خیاهد آ رد م گیید  ...« :مطالب نخبب مرریط ردا مایب ج ب تیجب رب کبا ها

ارق ما

م شید ( »...مسدید  .)5 :1381،در ان مسدید را ای عبارت چکید تجرریات عمر خهید را در
کبا البنبیب رب رؤیت خیانندگا ر انید تا کسان کب در جسبجی اطالعات کاملتر جام تر

هسبند رب ایر کبب ا مراجدب نمایند .ا در مر جالذهب تاریخ یا ع هم اخبهار را آ چنها اهمیهت

داد کب م گیید« :اگر دانشیرا خاطر ها خییش را ثبت نم کردند آغاز ع م نارید انجا آ

تبا شد رید کب هر ع م را از اخبار ا بخراج هر حکمبه را از آ ا هبنباط کننهد» (مسهدید ،

 .)428 /1 :1378عال رر اهمیت ک

ع م تاریخ ،در ای کبا هدف یهژ خهید از ریها مطالهب

مطر حب چنی ریا م کند...« :تا تیجب کسا رب کبا ها ما ،کب همی پیش از آ

خ آ ردیم،

ج ب شید (»...مسدید  .)5 :1381،را تیجب رب جد ل پیی ت(شمار  )1در خصیص مطالب مندرج
در کبا البنبیب االشراف مقایس آ را ایر آثار مسدید  ،م تیا هدف دیگهر را نیهز رهرا

تألیف کبا البنبیب االشراف هه کب شاید رهبر ا ت آ را ربعنیا یادآ ر

دیدگا ک

در نظر

گرفت (رارینس  )202 :1389 ،هه ذکر کرد آ اینکب کبار فراهم گردد تا ررا عمی مرد نارهل
ا بتاد راشد .همچنی تقریباً رب نظر م ر د در د ر ا کب ی

ا باد نثر عرر ْ پیش از پایها نهر

ی تا ا ایل نهر پهنجم کبها هها طییهل را مهاللآ ر مه دانسهت (همانجها) .در کبها البنبیهب

االشراف ،نقطبها آغازی نزدیک رب ف ست تاریخ را نیهز مه یهاریم .ایه کبها آخهری نیشهب

مسدید م راشد کب از تمام نیشببها پیشی خهید در تهألیف آ ا هبتاد کهرد ا هت.

رهب

رازرین اخبار ریش از جم آ ر آ اهمیت داد تا ربیاند را ا ی خید چهر مسائل گتبهبهها را

رب ی ب دیگر دانشها کمک مجسم ازد (ا ماعیل.)95 :1388 ،

منابع مسعودی در تأليف التنبيه واالشراف
ربطیرک منار میرد ا بتاد مسدید در تألیف البنبیب االشراف رب د رخش نبل از ا ال

در

ا الم تقسیم م شید .مسدید رر ریشبر زرا ها رایج آ زما تسه ق داشهبب فار ه  ،ر مه ،
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هند  ،یینان  ،ریان

منا ب رید تا را مرد

هی رسهیار

ررخ زرا ها دیگر را ربخیر تک م م کرد ای تسه ق

نیز عالما هر منطقب مالنات مذاکر منا ب داشبب راشد .ا م گیید« :در

هر رزمی  ،دیار منطقبا شگتب های ا ت کب تنهها مهرد همها منطقهب از آ هها خبهر دارنهد.

رناررای کس کب در ط خید رماند را اطالعات کب در ط خید کسب کرد ا ت رسند کند،
تر گذراند ا ت حقایق را از مرد آ

را کس کب عمر خید را در جهانگرد

رزمی ها رهب

د ت آ رد ا ت ررارر نخیاهد رید» (مسدی  .)4/1 :1387 ،راید افز د مطالب میاد اص
البنبیب االشراف هرچند در ا اس ررگرفبب از آثهار تهاریخ

کبها

جغرافیهای پیشهی مؤلهف ا هت امها

نم تیا آ را صرفاً خالصب ا از آ منار شمرد .رناررای راید گتت مسهدید رهبعنهیا یکه از

میرخا مهم نیم نر چهار هجر در نگارش کبارش از منارد ا بتاد نمید کب ررخه از آنهها
رب دلیل آ کب دیگر از ری رفبب اثر از آنها نیست ،حائز اهمیت هسهبند در ررر ه ایه منهار
آنها را رب د ببها زیر تقسیم نمید ایم:

1

الفـ منابع یونانی
گسبرد تری منارد کب در رخش ا ل کبا البنبیب میرد ا بتاد نرارگرفبب منار یینهان ا هت کهب
نریب رب  50میرد از آنها ا بتاد شد

 -1آنجا کهب مسهدید دررهار ف ه

ثامسطییس عد ا از فی سیفا مبقد

عنیا م کند کب ار طی مدبقد ا ت «ف

در ای نسمت رب رخش از آنها پرداخبب م شید:

طبهای چهارگانهب صهحبت مه کنهد نظهرات افالطهی ،

مبأخر عصر افالطی را ریا م نماید .رب عنهیا نمینهب ا
طبیدت پنجم ا ت از طبهای چهارگانهب رهر

ا هت»

(مسدید  -2 .)8-7 :1381،مسدید رب کبا المجسط رط مییس اشار م کند همچنی ضم
ریا آراء حهری

ار طیطالی

ا هکندران (در مهیرد رهرن

) ،افالطهی  ،ار هطاطالی

اف هیطرخ  ،گتبهب

در مقالب د کبا السماء الدالم را آ رد ا ت(هما  -3 .)11 :ا هبتاد از کبها

چهار مقالب کبا تغییرات جیّ رط مییس ک یذ درخصیص صف ایا

ال ط یع غر

بارگا (هما  -4 .)15 :ا بتاد از نظر رط مییس در ریا د رتری آراد در جهت شمال جنی

]زمی [(هما  -5 .)26-25 :ریا نظر رط مییسک هیذ در شهناخت مدمهیر جهها
تخطئب نظرات مارینیس ،اررخ

طیمسبان

حهد د آ

(تی هق رط میهیس) ریها کبها مسهکی االر

]رط مییس[ یاد از شهرها فرا ا (هما  -6 .)30-29 :مسدید اشار م کند« :ار هطاطالی

در

مقالب د از کبا آثار ع ی از کار کسان کب انطار ارداد زمی را ر م م کنند شهگتب کهرد

 .1در جد ل شمار  2شمار صتحات منار مخب ف اعم از یینان  ،عرر

غیر ذکر شد ا ت.

 / 136تاریخنگری و منابع تاريخنگاري مسعودي (280-346هـ .ق) در کتاب التنبيه واالشراف

کب زمی مدمیر را رب صهیرت دایهر مه کشهند (»...همها  -7 .)30 :ا هبتاد از کبها جغرافیها

مارینیس در ریا مسائل مرریط رب هتت ان یم طیل عر

اعات ر ز  ...کهب مسهدید

آ

خید م گیید« :رهبر از همهب آ رهید کهب در کبها جغرافیها مهارینیس دیهد » ( همها -8 .)33 :
مسدید در هنگا تیضیح کی آتشتشا
کب مدخل کبا ها منطق ار طاطالی

یسیل م گیید« :فرفیرییس مؤلهف کبها ایسهاغیج

ا ت در همی آتشتشا هالک شد (» ...هما -9 .)58 :

مسدید در فصل ذکر شمار دریا رب چندی اثر یینان کب از آنها ا هبتاد کهرد اشهار دارد مثهل:
آثار ع ی اثر ار طاطالی

در چهارمقالهب ،السهماء الدالم اثهر ار هطاطالی

کبهها آثههار ع ههی ار ههطاطالی

در چهارمقالهب ،شهرح

اثههر ا ههکندر افر دیس ه  ،المههدخل ال ه الصههناعب الکریههب اثههر

رط مییس(هما  -10 .)66 :مسدید م گیید « :ثارت ر نُهره حرّانه کبهار دارد کهب همهب گتبهار

جالینیس را از کبا ها ا دررار تأثیر خیرشید ما در ای جها فراهم آ رد ا ت پسر
نا ر ثارت آ را در مدر

مسدید در هنگا ذکر نهی
]المسیر[ اثر ثا

 -13کبا

ا کندران

ا بتاد ما نهاد» (هما  -11 .)68 :کبها

1

یا هت مهد ار هطی کهب

هریان از آ ا هبتاد نمهید ا هت(همها  -12 .)74 :کبها نهانی

کب در هنگا ذکهر م هیک یینانیها ازآ ا هبتاد شهد(هما .)104 :

الحییا اثر ار طاطالی

کب نیزد مقالب ا ت م گیید « :نب ریسهت هال از د را

قراط گذشت مرد از ف ست طبید رب ف سهت مهدن مبمایهل شهدند» (همها  -14 .)108 :در ریها

خصایل شا یا رئی

مدینب فاض ب ا بتاد از کبا التح

مقایسب نظر افالطی را نظر ار طیطالی

ع مه

المدینهب التاضه ب افالطهی

در کبا السیا ه المدینهب (همها -15 .)109 :کبها هها

ههم الکیهها  ،السههماء الدالم ،مارددالطبیدههب ار ههطی ریهها نظریههات

مد ههیل(همهها  -16 .)111-110 :ریهها اعبههرا

دررههار ازلیههت ،ع یههت

رط میههیس ک هیذ در کبهها جغرافیهها رههب نظههرات

مارینیس دررار صیرت شهکل زمهی تی هق مسهدید (هما  -17 .)117 :مسهدید مه گییهد:

«رط مییس ک یذ مؤلف کبا ]ها [ المجسط
ثا

جغرافیا چهارمقالهب نهانی کهب ا هاس کهار

ا کندران رید کبا تغییرات جیّ کبها می هیق

ا ت(»...هما  -18 .)118-119 :کبا اخالق النت

دیگهر کبها هها کهب رهد منسهی

اثر جالینیس ذکر ا در د را کیمهید س

امپراطیر ر ( هما  -19 .)120 :کبا ها مخبصر کبا

یا ت افالطی

ایما رقراط شهرح

آ اثر جالینیس در ذکر طبقات م یک ر (هما  -20 .)120-121 :کبها فهاد اثهر افالطهی در
میضیع نت (هما  -21 .)121 :ا بتاد از کبا طیما س افالطی در ریها ترتیهب عهیالم(همها :

 -22 .)146نامب ار طاطالی
 .1ثا

ا کندران :

مهند

رب ا کندر کب ا را ررا حرکت رهب جنهد دارا پسهر دارا شها ایهرا

مشهیر در عصر خید رید (القتط .)152 :1371،
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ترغیب م کند( هما  )163 :نیز میرد ا بتاد مسدید در کبا البنبیب نرار گرفبب از آ در ریها
رخش از الیتها ر یاد شد ا ت همچنی نامهب دیگهر از ار هطاطالی

رهب ا هکندر کهب

ربعنیا نامب ریت الذهب مدر ف ا ت نیز رخش از آ در البنبیب ا بتاد شد ا ت (هما .)182 :

ب -منابع ایرانی قبل از اسالم
از منار میرد ا بتاد در نسمت ا ل کبا البنبیب االشراف مسدید آثار تهیاریخ ایرانه ا هت
کب رخش از آنها رب شرح ذیل م راشد:

1

 -1کتاب عهد اردشير(اندرزنامة اردشير بابكان)
میرخا ا الم همگ رب تاریخ از دیدگا پند اندرز نگا کرد اند در ای میها مسهدید نیهز

ررا تألیف کبا خید رب ای مقیلب از تاریخ را با نیز تیجب داشبب ا ت .رنهاررای یکه دیگهر از
منار اص

مسدید در البنبیب االشراف کبا عهد اردشیر م راشد .عهد اردشیر منقیل در البنبیب،

کب مشبمل ا ت رر صایا

نبیل ا ت :تأکید رر اتحاد دی
فرمان کب اردشیر پسر رار

یا

اردشیر رارکا رب شاها ردد  ،دارا مطالب گیناگین از ای

د لت؛ ررانداز فرنبها ردعتگذار غیهر  .رهب عنهیا نمینهب،

ررا م یک اعقا خید دررار تدریر دی

م

رب جا گذاشبب ا ت

رخش از ای فرما رب ای صیرت ا ت« :اگر یقهی نداشهبم کهب رهر هر ههزار هال ر یهب مه ر هد
پنداشبم کب از فرما خید چیزهها رهب جها نههاد ایهم کهب اگهر رهدا چنهد زنیهد رهبجها خیاههد

ماند(»...هما  .)92 :رناررای رب نظر م ر د ای فرما در ان همها اثهر مدهر ف کارنامه اردشهیر
رارکا راشد.

2

 -2نامة تنسر موبد اردشير
ای نامب د می منب ایران میرد ا بتاد در تاریخنگار مسهدید دررهار حهیادث نبهل از ا هال

م راشد .مسدید در ان را مطالدب ای نامب ،چگینگ ررخیرد را گر ردعتگذار ،یا تهها
 .1کارنامب اردشیر رارکا ر الب ا ا ت نیمب رزم کب زرا په ی

رارکهها پایههبگههذار خانههدا
(می ی .)59 :1381،

 .2نامب تنسر حا

ا ان در ای کبا رب رگذشت دا بان اردشهیر

ا ههان شههاپیر پسههر اردشههیر هرمههز پسههر شههاپیر رههب گینههبا چکیههد رحههه شههد ا ههت

مطالب یا

 ،تاریخ

اخالنه ا هت رهب صهیرت مکاتبهب مهاری هیررهد رهزرگ تنسهر پادشها

طبر با شد ا ت  ...تاریخ نگارش ای نامب همزما خسر ا ل ا ت نب عصهر اردشهیر رارکها (کریسهب

.)103

ه :1377 ،
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مم کتدار  ،ر ارق دین

خارج

ایر میارد ررا ادار رهبر مم کت را رب خیانندگا کبا

حاکما یادآ ر کرد ا ت ای یدن آمیخب عم

تجررب از تاریخ .در ت ا ت کهب ا رهب

هدف نهای خید نر ید ا ت ل تأثیر مثبب هم داشبب ا ت .تنسر میرد اردشیر نیز کب دعیتگر

مبَشر ظهیر

رید

در آخر نامب رب ماجشن

گیال ای مط ب را یاد کرد

فرمهانر ا جبهال دما نهد ،ر  ،طبر هبا  ،دی هم

گیید « :اگر نب ای رید کب دانسببایم رهر هر ههزار هال ر یهب نهازل

م شید م گتبیم کب شاهنشا ررا همیشب کار را اما داد ا ت ل دانسببایم کب ر یبها رهر هر

هزار ال ا ت ع ت آ نافرمان م یک ا ت رسب آنچب گشاد ا ت گشهید آنچهب رسهبب
ا ت»(هما .)92 :

 -3کهنامه
یمی منب میرد ا بتاد مسدید دررار حیادث ایرا نبل از ا ال کهنامب رهید کهب مه گییهد:

«ایرانیا کبار دارند رب نا کهنامب کب منصبها مم کت ایرا در آ ا ت کب آ را رهب ششصهد
منصب مرتب کرد اند»(هما « .)97 :ای کبا از نبیل آیی نامب ا ت مدن آیی نامب کبا ر ی
کبار رزرگ ا ت در چند هزار رق کب جز رب نزد میردا

دیگر صاحبا مقامات مدببر یافهت

نشید»(هما  .)97-98 :الببب آنچب کب رهر رردار مسدید از کبا ها فیقالذکر را نطد م کند
اشار خید مسدید در جا دیگر از همی کبا ا ت کب م گییهد «درشههر ا هبخر ...کبهار

رزرگ را دید کب از ع ی ایرانیا  ...مطالب فرا ا داشت کب چیز از آ در کبهب دیگهر چهی

خداینامب آیی نامب غیر ندید رید »(هما .)99 :

 -4علوم و اخبار ملوک ،بناها و تدبيرهای ایرانيان
کبا دیگر کب مسدید در ال  303هجر در شهر ا بخر دید  ،شامل ع ی  ،اخبهار م هیک،

رناها تدریرها ایرانیا ا ت .مسید م گیید« :تاریخ کبا چنا رید کب در نیمب جماد االخهر
ال یکصد

پار

یزدهم از ر

ا ناد خزائ م یک ایهرا نیشهبب شهد

رب عرر درآمد رید» (همانجا).

رهرا هشها عبهدالم

از

 -5کتابهای مانویان
رخش از اطالعات مسدید در تهألیف البنبیهب االشهراف از کبها هها مانییها همچهی جب هب،
شاررنا (شاپیرگا ) ،تراال تار کبا کنز رید ا ت (هما .)124 :
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ج :منابع عربی -اسالمی
منار عرر ریش از نید رار در کبا البنبیب االشراف میرد ا بتاد نرارگرفبباند .ا هبتاد از نهرآ

رسیار کم حبّ رب تدداد د رار نیز نمه ر هد کهب ررخه از ایه مهیارد را مه تهیا در صهتحات

 251 ,238,198,124,123مالحظب نمید .ایر منهار عرره نیهز ررخه رها یهاد از ا هام میرخها
ع ما اخبار همرا را نا آثارشا (ربصیرت مکبی ) ررخ ربصیرت نقهل نهیلهها شهتاه

ی

میرد خاص هم را ا بشهاد ربگتبب یک از عررا د ر جاه یت ا ت .در نقلنیلها شهتاه

نیسهت .ماننهد عبهارات« :ردضه عررها یمنه گیینهد» ...

هم ررخ میارد حبّ منب گتبار مشخ

(هما  )19 :یا «شاعر ایرانه رهب د را ا هال در مقها تتهاخر گییهد(» ...همها « .)38 :جمده از

اخباریا

نسبشنا ا ندیم یمان رر ای رفبباند کب (»...هما  .)76 :اگرچب در ررر

نقلنیلها مشخ
اخباریا

ا ت کب مسدید رب ند ای مطالهب د بر ه داشهبب ا هت نظیهر« :جمده از

نسبشنا ا ندیم یمان رر ای را رند کب پ

از عاد م

عارر ر ید گتبب ع قمبذ جد را شاهد آ رد اند کب گیید :م
حیادث آنها را نارید خیاهد کرد»(هما .)76 :
ربطیرک

رالذر  ،مسال

ادامهب ایه

رب یقطه یدنه نحطها ره

نحطا هما م

عاد ا هت

مهمتری منار مسدید در د ر ا الم تاریخ طبر  ،تاریخ اند  ،فبهیحالب هدا
الممال

ار خردادرب ،الهیزاء الکبها جهشهیار

تحقیقهات میهدان ایشها

م راشد .ای منار کب میرد ا بتاد نرار گرفهت عبارتنهد از -1 :کبها ر هم المدمهیر مه االر
یدقهی ره ا هحاق کنهد در ذکهر زمهی
م گیید« :در نقشب مأمین کب ررا مأمی
داشبباند جها را را افالک نجی

خشک

شهکل آ (همها  -2 .)26 :نقشهب مهأمین  ،مسهدید

اخبباند در کار آ جمد از حکیما عصر شهرکت
دریا آراد رایر محهل انهیا

چیزها کشید اند» (هما  -3 .)33 :ر هالب فه البحهار المهد الجهزر غیرذاله

شههرها دیگهر
اثهر یدقهی ره

ا حاق کند ؛ ر الب ف مناف البحار الجبال االنهار احمد ر طیب(هما )51 :؛ کبها االخبهار

ع االمصار عجائب الب دا جاحظ(هما )54 :؛ کبها فه الد له الدبا هیب ه مییب(همها )62 :؛
المسال

الممال

ار خرداد(هما  )71 :کبا النیاح

االفاق االخبهار عه الب هدا

کثیهر

م عجایب ما ف البر البحر اثر محمدر احمد ر نجم ر ار عهی دریهر(همها  )71 :در مبحهه
ذکر شمار دریاها -4 .مقاتل فر ا الدر اریعبید مدمرر مثنه در مبحهه ذکهر طبقهات م هیک
ایرا (هما  -5 .)96 :اال طقسات ع

رأ جالینیس ع

طریق المسألب الجیا حنی ر ا حاق

کبا المنصیر ف الطب زکریا راز در مبحه ذکر طبقات م یک ر (هما .)146 -121 :

 -6زیج نجیم محمدر می

خیارزم در مبحه ذکر الیهتهها ر (همها  -7 .)167 :ه
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فصل محمد ر کثیر فرغان
تاریخ انیا

می

پیامبرا

کبا منانب نریش فضائ ها از اریعبیهد مدمهرر مثنه در مبحهه

م یک(هما  -8 .)191 -180 :زیج (جدا ل نجیم ) مررهیط رهب محمهدر

خیارزم  ،زیج ها

ب گانب حبش ر عبداهلل رب نا ها

مخبصر از الها ما ها انیا (هما  -9 .)201 :المغاز

ند هند ،ممهبح

شها در مبحهه

السهیر انهد (همها )217 :؛ کبها

الدیباج اریعبید مدمر ر مثن (هما  )221 :کبا غریب الحدیه اریعبید نا م ر

هال (همها :

 )237در مبحه تاریخ پیامبر -10 .کبا انسا آل ار طالب :مسدید م گیید « :آنچب دررار آل

ار طالب رگتبیم از کبا انسا ایشا ا ت کب طاهرر یحی ر عبداهلل ر حسی ر ار طالب از

پدرش ررا ما ر ایت کرد ا ت»(هما  -11 .)276 :انسا نریش از زریر ر رکار در میرد اعقا
اریرکر ،عمر عثما (هما  -12 .)277 :البراهی ف امامب االمییی

نشرما طی م فضهائ هم :ایه

کبا در ریا خالفت عثما  ،مدا یب ،یزید ران امییا حب در اندل

تها هال . 310ق(همها :

 -13 .)317اخبارالیزراء از اریعبداهلل محمدر دا د جراح اخبهارالیزراء الکبها از جهشهیار

دررههار خالفههت هههاد عبا ه (همهها  -14 .)326 -325 :فبههیحالب ههدا رههالذر ؛ فبههیح مصههر

اال کندریب المغر

االندل

اخبارها از عبدالرحم ر عبداهلل ر عبدالحکم مصر

کبا

اخبارالبغداد از ار ار طاهر دررار خالفت مدبصهم(همها  -14 .)342-341 :کبها فه الهرد ع ه

اصحا البنا خ الخرمیب غیرهم م اهل الباطن ارهیع

االراء الدیانات الرد ع

الغال

محمهدر عبهدالیها جبهائ ؛ کبها

غیرهم م الباطینب اثر حسی ر می ه نهیرخب

الیصیب ،البس یم ر الب مذهبب از محمدر ع

.)382

کبها هها

ش مغان در مبحه خالفت راضه عبا ه (همها :

میارد فیق تنها کبا های رید اند کب مسدید را ذکر نا در البنبیب االشراف از آنهها ا هبتاد

نمید ا ت ررخ از افراد ع ما اخبار نجی  ،شدر غیر نیز هسبند کب مسدید فقق رها ذکهر
نا اشخاص آنها مطالب را ریا کرد

از ذکر نا کبب ایشها خهیددار نمهید یها اینکهب اشهار

مخبصر رب میضیعات کبب آنها ( نب عنا ی آنها) داشبب ا هت تدهداد از آنهها رهرا نمینهب:

محمدر می

خیارزم  ،هیثم ر عد طهائ  ،هشها ره محمهدر

جرهم  ،اریتما  ،کمیت ر زید ا د .

هائب ک به  ،عبیهدر شهریب

د  :منابع یهودی
مسدید در تألیف کبا البنبیب خید از آثار یهید نیز ا هبتاد کهرد ا هت کهب مههمتهری آنهها
عبارتند از:
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 -1تورات
مهمتری منب یهید کب مسدید در تألیف کبا البنبیب از آ ا بتاد
آ ذکر کرد کبا مقدس تیرات م راشد.

مطالهب عمهد ا نیهز از

در صتحات  193 166 ،89 ،74از ای منب

ررد .رب نظر مسدید تیرات از زرا عبران در زما رط میهیس الکسهاندر س رهب

ید

هی ب  72نتهر از

احبار در ا کندری مصر رب زرا یینان ترجمب شد(هما  .)105 :رنا رهب گتبه مسهدید «عهد ا از
مبأخرا

مبقدما

از جم ب حنی ار ا حاق ای نسخب را رب عرر ترجمب کرد اند ایه نسهخب

رب نظر ریشبر کسا در تتری مب تیرات ا ت» (همانجا) .ررا اس ای مب  ،گییا تیرات حهدانل
تا زما مسدید ریش از یکبار رب زرا عرر ترجمهب شهد رهید از رهی ایه ترجمهبهها مسهدید

ترجمب حنی ار ا حاق را ررگزید

از آ رهر ررد.

هـ  :منابع مسيحی
مهمتری منار مسیح مسدید در تألیف کبا البنبیب -1 :کبا السه یخ :ایه کبها کهب حها
چهارد ر ال پیل

ا ت در ا نات مخب ف ررا مرد ر

غیر نیشبب شد ا ت (هما .)145 :

 -2ریست چهار کبار کب یهید نصهار دررهار آ مبتهقانهد یههیدا آ را کبهب جامدهب

نصار کبب صیرت یدن ندیم گییند( هما  -3 .)166 :کبا ها دیگر کب ربنها نییسهندگا
آنها مدر ف رید ا ت .ای منار شامل کبب محبهی پسهر نسهطنطنی منجه  ،کبها

هدید پسهر

رطریق ،کبا اثناییس راهب مصر  ،کبا یدقی پسر زکریا کسکر  ،کبا اریزکریا دنخها
نصران (هما  )140 :کبب ریرکسی  ،دیینی ییس ن من

م راشد(هما .)145 :

و :منابع هندی
مهمتری منار هند مسدید در تألیف کبا البنبیب :کبا

ند هند ،کبا ها ارجبهز ارکنهد

کب همگ در ع م نجی رید اند (هما .)200:

ز :مشاهدات ،مناظرات وگفتگوها
ر ش مهمتری رخش کبا البنبیب االشراف شرح ناید ا هت کهب رهب ر زگهار مؤلهف اتتهاق
افباد

ای کبا را رب مهمتری منب نر چهار هجر تبدیل کرد ا ت .کب رب د د هبب تقسهیم

م شید:
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 -1مشاهدات مستقيم
یک از رهبری ر شها مسدید ررا کسب اطالعات مهم مسدید صرف مشهاهد
آنچب کب م ریند نیست ر کب تالش م کند را عرض آ رب عقل یه
ررا خید دیگرا ارائب دهد .رناررای ا در ط

گهزارش

تح یهل را رمنهد نارهل نبهیل

ترها خید در منهاطق مخب هف همچهی دیهار
ری قا

ند ،زند ،چی  ،زارج ،انصا خرا ا  ،ارمنسبا  ،آذررایجا  ،ارا

ر زگار در عراق

شا ای یافببها را در ظرف عقل ریخبب حبّ آ را را اطالعات پیشینیا مقایسب م کند

پ

احیاناً نادر ب اطالعات دیگرا را یادآ ر م نماید .نمینهبههای از آ عبارتنهد از« -1 :گیینهد،
ر د جیحی رب نیزارها مردا ها منبه م شید  ...نیز گییند در نزدی

گرمسیر

رد یر فارس کرما

« -2ای دریاچب کب ار طاطالی

کرما  ...لیک ما رهب

یسبا رفببایم ای را مطارق ان نیافبهبایهم(»...همها .)63 :

دیگرا یاد کرد اند رحیر المنبنب یا دریاچب اریحا زغرا ت

ما آ را دید ایم»(همها  -3 .)69 :رازدیهد ر د «زرنهر د» (زرینهبر د ) در اصهتها (هما -4 .)70 :
مسدید گیید « :ال  303در شهر ا بخر پارس رب نزدیک از رزرگزادگا ایهرا کبهار رهزرگ
دید کب از ع ی

اخبار م یک رناها تدریرها ایرانیا مطالب فرا ا داشت کهب چیهز از آ

را در کبب دیگر چی خدا نامب آیی نامب غیر ندید رید »(همها « -5 .)99 :نبطیها مصهر را

دید ا کب ای را افقط گییند حسا ما ها نمر را ررا عید فصح نگب دارند»(هما .)199 :

« -6زمسبا

رزمی هند نیز کب آ را یار گییند در رزمی الر رزرگ در دیگر الیهتهها

هند دید ایم(» ...هما « -7 .)203 :آنگا ( اریطهاهر) رها رار رنهب هی شههر هیهت رفهت آنجها را

محاصر کرد .م آ ر ز رر فرات از شا
ریدند(» ...هما « -8 .)371 :هنگا

ی مدینبالسال م رفبم یارانش کهب در همت انبهار

حر پیش از حرکت

(اریطاهر) آتش رزرگ از ارد گاهش

ر ند شد ما پنداشبیم کب م خیاهد جند از رگیرد (»...هما .)372 :

 -2مناظرات و گفتگوها
همیار ممک ا ت در رخش از منار ی

جانبدار ها انحرافات فکر

کبا رب یژ کبا ها تاریخ مقدار اغراق غ ّی،

جید داشهبب راشهد .رها ایه حهال اگهر یه

مهیر ره غهر

کهب

م کیشد حب مبان عقیدت خید را در یافببها خید تأثیر ندهد پیدا کنیم ضیارق فکر آ تا
حد د ررا ما مشخ

راشد ،جایگا ای مقیلب م تیاند حب فراتر از ایر منهار راشهد اینه

نمینبها آ « -1 :مرد ا هکندریب از پهدرا خهید نقهل مه کننهد کهب هارقاً ( »...همها -2 .)48 :

«جمد از مبأخرا

مطّ دا کُهرد کهب ردضه از آنهها را در ایه

الیهتهها دیهد ایهم گیینهد کهب
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(»...هما « -3 .)75 :میا ما اریکثیر در ف سطی

ارد دررار نسهخ شهرای

فهرق آ رها اعبهدا

دررار مسائل دیگر مناظرات رسیار رید هم یهیدا ار یی ف مدهر ف رهب اره اره الثنها  (»...همها :

 « -4.)105اصطت ربطیر کب رب ما کب در فسطاط هسهبیم رهب هی ب رازرگانهان کهب در کشهب از
نسطنطنیب م ر ند فر بادگان کب ربحضیر طا م آیند خبر م ر هد ،تهاکنی درآ جزیهر

ماند ا ت»(هما « -5 .)156 – 157 :اریمس م ارراهیم ر عبداهلل کش  ....ررا مها نقهل کهرد نیهز

اریخ یتب فضل ر حبا جمد  ...ررا ما نقل کرد کب (» ...همها « -6 .)233 :یکه از مبهأخرا را

کب مخالف هاشمیا طالب

ا ت طرفدار امییا

عبا

نایل رب امامت ایشها ا هت دیهد ایهم

کب گیید ( »...هما  ،ص « -7 .)316پیش از ایه ]اریطهاهر جنهار [ ه یما ح به را رهب کترتیثها

فر باد رید کب تیشب آذ نب رب ارد گا ا حمل کند.
رید .م را رسیار از دعیتگرا

مط دا ایشا

از پار ایا

خ گتببا

اهل درایت مذهب آنهها

کس مانند ا رب درایت فههم

دلبسبگ رب مذهب خییش مهارت کامل در ر ش دعیتگر ندید ا »( هما .)372 :

ارتباط تاریخ وجغرافيا در التنبيه واالشراف
مسدید ی میر جغراف دا ا ت کب رب خیر تیانسبب ا ت رب ترکیب درخیر از ای د رشبب

د ت یارد .اگرچب نبل از ا یدقیر د ت رب نگارش کبا جغرافیای نظیر «الب دا » زد ا ت ،امها
ایجاد ارتباط ری تاریخ جغرافیا در ان ا بتاد از جغرافیها رهب مثارهب پهیش درآمهد در از ا
ررا

ر د رب تاریخ تی ق مسدید انجا م پذیرد .هما طیرکب در کبا البنبیب االشراف ردد از

ریا هدف از نگارش کبا

تقسیم زما

ذکر هیأت افالک ،صتحات زیاد در ریا مطالب جغرافیهای نظیهر

فصیل ال ،رادها چهارگانب ،زمی

نکب مهم در جغرافیاشنا ه مسهدید

شکل آ  ،انالیم ذکر شمار دریاها م راشد.

تهاریخ ،رههر گیهر از ر ش مشهاهد مسهبقیم در کسهب

اطالعات ع م ا ت .نظیر آنچب در میرد مصهب ر د جیحهی
نزدی

کرما گتبب شد .چنا کب ا م گیید «ما رب گرمسیر

فهر ریخهب آ رهب دریها هنهد

رد هیر فهارس ،کرمها

یسهبا

رفببایم ای را مطارق ان نیافببایم» (هما  ...« .)63 :یا دید دریاچب اریحها زغهر( »...همها )6 :

« ...دید ر د کرما ( »...هما  .)70 :طبید ا ت کهب اگهر کبها رسهیار مههم ا رهب نها القضهایا
البجار کب شهرح ر یهدادها

هترها ا در د هبرس رهید تدهداد رسهیار زیهاد از ایه نمینهب

اطالعات ر ش م شد .مسدید دررار شناخت امهاک  ،را هها منزلگها هها مم کهت عبا هیا
گزارش مرتب منطق در کبب خید ارائب نم دههد له خالصهبا از اطالعهات جغرافیها دانها
مس ما مداصر خییش را در جغرافیا ریاض

طبید در کبها خهید آ رد ا هت .ا حبه در
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ردکرد نظریهات کهه جغرافیادانها یینهان همچهی رط میهیس ،درخصهیص جهید نهار ا در

نیمکر جنیر  ،تردید رب خید را نداد (نرچان ی )33-32 :1381،از ای را رب پیشرفت جغرافیها

کم

مؤثر نمید ا ت.

نقش کتاب التنبيه واالشراف در تمدن اسالمی
از آنجا کب البنبیب االشراف خالصب یا ررداشت ک مؤلهف آ از هایر کبها ههایش مه راشهد،

انبصهاد ارزشه نهی

م تیا ررا شیی کار ا در حیز ها مخب ف ع م  ،فرهنگ  ،اجبماع

نائل شد .شاید ربیا پذیرفت کب مؤلف در ای کبا نگهرش تمهدن جدیهد از خهید ارائهب داد

ا ت .در ان م تیا ا را از پدیدآ رندگا جغرافیا انسان در جیام مس ما نا ررد کب رددها
جغراف دانا دیگر نظیر ار خ د

رمشق الگی میرخا

نرار م گیرد .مثالً «در خصیص

راد مریس در مصر کب گرما ت را نیر م دهد یا راد شمال کب ته هها را سهت کنهد» (همها :

 )18یا «رر شرن (مسکی ) کب مرد آ راز نگهدارند رب اظهار کارهها تتهاخر کننهد ایه از
طب خیرشید ا ت» (هما  )23 :یها در صهف مهرد ان هیم چههار (عهراق) گییهد «دارا عقهل

در ت تمایالت پسندید

شمایل میز نند  ....اخالطشا مبدادل  ...رب رند چههر از همگها
دانهشانهد از آ ر کهب گرمها جنهی

مبدادل رب ادراک رردرار کاملترند اهل نیک

رما شمال در ن مر آنها رب هم آمیخبب ا ت» ( هما  .)41 :در حیز تاریخ هم ا د ت رب ارداع

م زند آ هم اینکب ررخالف ر ش مدمیل کب میرخا
مخب ف ی

اخباریا از شیی ا ناد ذکهر را یها

ر ایت تا ر ید رب اصل گییند آ را در پیش م گرفبند ،ا رب حذف ا هناد د هت

زد ا ت ،اگرچب یدقیر نیز نبل از ا اندا رب حذف ا ناد نمید  ،امها ا د هت رهب ر ش ترکیبه

زد

مضاف رر آ منار خید را در مقدمب کبا خید ریا کهرد ا هت(یدقیر .)357 /1 :1378 ،

ل مسدید در عی اندا رب حذف ا ناد م کیشد تا منار مخب ت را کب از آ ا بتاد مه کنهد

اعم از کبا  ،مشاهد

یا مناظر را در داخل مب اص

رهب آ اشهار نمهید

همچنی تاریخ در آثار مسدید صرفاً جنبهب نقهل حهیادث ،ر یهدادها
نخبگا

از آ رههر گیهرد.

یا ه  ،نظهام  ،زنهدگ

حاکما نداشبب ،ر کب ههم ردهد اجبمهاع آ پررنهد رهید ههم میضهیعات مدهارف

مطر حب در آ مبنیع ،مهمتر اینکب ررا ررر

ع ل عیامل تح یهل ر یهدادها دیهد جهام

اخبار  ،فراتر از ر یدادها صرفاً تاریخ رب پدید ها اجبماع داشبب ا ت .در ان مه تهیا

گتت متهی تاریخ جدید رب ضیح رر آثار مسدید

نارل تطبیق ا ت( ا د  .)7 :1389 ،رب همی

دلیل کار مسدید ررا میرخها ردهد رهب عنهیا ههدف نقطهب ا ج محسهی گردیهد ا هت.
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ار خ د

ضم اشار رب ای میضیعْ آثار مسدید را ربعنیا منبد ذکر م کند کهب رسهیار از

میرخا در اخبار ردا اعبمهاد دارنهد (اره خ هد  .)59 /1 :1375،اره خ هد

گرچهب رسهیار از

ر ایات ا را نقد کرد ل رب ررتر ع م ا اعبراف دارد .احمد امهی شهیی تهاریخ نگهار ا را

مغایر را شیی طبهر

هرکهدا را دارا فضهی ب دانسهت(امی  .)207-206 /2 :2005 ،نتهیذ آثهار

مسدید در کبها المسهال

المماله

رکهر نیهز کهامالً محسهیس ا هت (رکهر .)13 :1392،

مسدید در البنبیب االشراف در هر جای کب منا ب م داند رب ع ی دیگر نظیر نجی (مسهدید ،

 )68-67-12 :1381ف ستب (هما  )111- 110- 108 :منطق(هما )111 :
پرداخبب ا ت .پ

فرهنگ

یا ت (هما  )109 :نیز

ای اندیش مسدید ا ت کب دریچب تاز ا ررا نگا رهب حهیز هها مخب هف

تمدن را ررا آیندگا جها ا ال رب میراث گذاشت .رب همی دلیل محمید ا هماعیل

م گیید« :ما از ای هم فراتر رفبب مسدید را از پیشگاما ف ستب تاریخ رهب حسها مه آ ریهم
الببب ای مسئ ب اغراق نیست ...

حقیقباً رر چیزهای پافشار م کند کب فی سهیفا جدیهد تهاریخ

آ را" شههرایق اند ه " م ه نامنههد کههب محصههیل تشههری

مسههاع عیامههل داخ ه

خههارج در

رخدادها انقالر تاریخ صیر رت آ ا ت .ای نکبب ،اضافب ررگسبرش ای صیر رت رب دیگهر

پدید ها ماد

مدنی ا ت کب در پندار مسدید یک شهد

ذهه ا را رهب هی عقالنیهت

تی دب داد ا ت» (ا ماعیل .)96 :1388 ،شاید ررا رسیار از افراد کهب کبها البنبیهب االشهراف

مسدید را م خیانند ای تصیر پیش آید کب رب لحاظ عمق ررر

اطالعات ای کبا جایگها

درخیر شایسببا ندارد ،کار مسدید را شبا فیقالداد صیرت گرفبب ا فرصب رهرا تح یهل
ای اطالعات گسبرد ربد ت نیا رد ا ت (کراچکیفسک  .)145 :1389،اما راید رب ای کبها از

دیدگا مسدید نگریست یدن کس کب درحیز ها مخب ف ع ی نظیر :تاریخ ،جغرافیا ،ف سهتب،
نجی  ،ادیا

مذاهب رالغ رر  35کبا نگاشبب کب ررخ از آنها نظیر اخبارالزما مشبمل رر 30ج د

م راشند اگر کس رخیاهد رب ای حجم

ی از اطالعات د بر ه پیهدا کنهد زمها زیهاد را

صرف خیاهد نمید ،اما مسدید کبا البنبیب االشراف را در حکم فهر ب نرار داد کب هرکس
ربیاند را ی

نگا مخبصر عال ررآشنای را میضیعات هایرکبب ا ربیانهد در هری تهری زمها

ممک رب آ د ت یارد ای امر زمان رهبر آشکار مه گهردد کهب رهدانیم در طهیل کبها البنبیهب
االشراف نریب  95رار مؤلف از کبا ها خهید نها رهرد

اشهار کهرد ا هت کهب اگهر کسه

خیا بار افزایش اطالعات خید درآ میرد مخصیص ا ت م تیاند رب منب مذکیر مراجدب نماید.
عال رر ای تدداد  27رار نیز مسدید رد

پیشی خید یق داد ا ت.

نا از کبا خاص خیانند را رهب همت کبها هها
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نتيجهگيری
مسدید از جم ب میرخان ا ت کب در تاریخنگار ا الم تهأثیرات فرا انه ررجها نههاد .ا رها
نگا عمیق خید در مقایسب را میرخا پیشی  ،ر یکرد عقالن نسبت رب حیادث تاریخ را ررگزید
ا ت ای امر در اکثر آثار

کانی تاریخنگار

از جم ب در کبا البنبیب االشهراف رهب ضهیح نمایها ا هت .در

 ،تد یل ،انبقاد ،عقلگرایه  ،مشهاهد

نقّادان مسدید در ا بتاد از منار میردا بتاد ا

منهاظر جها دارد .ایه نهیع نگها

شیی تاریخ نگار

در ریا اغهراق غ ّهی،

جانبدار ها انحرافات فکر میجید تأثیرگذار رید

ضم اینکب مسدید ردد از ریا انحرافات

کبا «عهد اردشیر» از ر ش ا انیا در مم کتدار

خ گتبب کب رددها ررخ از د لهتهها

میجید را صحیح را هم نشا داد ا ت .ربعنیا نمینب را ا بتاد از منار د بب ا ل ا انیا مانند

ایران مانند آلرییب دیگرا از ر ش ا انیا در مم کتدار ا بتاد نمیدند .م تیا گتت کب
از اربکار ایشا ایجاد تجار تاریخ در امیر مم کتدار م راشهد.

در انبخها منهار رسهیار

دنت م کرد رب رچشمب ها منار فکر رسیار مدببر مراجدب م نمید ،رب طیر کب مه تهیا ا

را میرخ صادق دانست کب رهب د ر از هرگینهب جانهبدار

پرداخبب ا ت .را ررر

منار میرد ا بتاد مسدید

تدصهب رهب گهزارش ثبهت نهای

ربخصیص تحقیق میهدان

مسهبقیم ایشها

م تیا نگا جهان رب ارداد تجررب آزمی ها مهرد  ،ظرافهت ارزش کهار ایه دانشهمند را رهاز
شناخت .از فدالیت ها رکر نی مسدید در تحقیق میدان

خید مقایسب آ را اطالعات پیشینیا

پ

مسبقیم ،نگا عقالنه رهب یافبهب هها

احیانا یادآ ر نادر ب اطالعات دیگرا م راشد؛

مانند تصیر غ ق پیشینیا در اینکب ر د جیحی رب ن زارها مردا ها منبه م شید .رناررای راید
گتت

در البنبیب االشراف ر ش جدید در تاریخنگار ا هالم

نگهرش تمهدن جدیهد

ایجاد نمید کب آ عبارت رید از ایجاد جغرافیا انسان در جیام مس ما از نگارش کبها دایهر
المدارف گینب در عی حال کم حجم کب رب دنبال ررطرف کرد نیاز مخاطبا خهید رهید .ریها

مخبصر از ع ی رایج مطرح در عصر مؤلف خصیصاً ترکیب ردی د مقیل تاریخ جغرافیا
ا بتاد از جغرافیا رب مثارب پیش درآمد ررا

در ریا مطالب جغرافیای

ر د رب تاریخ رهر گیر از ر ش مشاهد مسبقیم

ررخ مطالب تاریخ از نقاط نیت تهاریخنگهار مسهدید درکبها

البنبیب االشراف م راشد .اما از امبیازات ای کبا  ،اتکا رب منهار مههم نهدیم مه راشهد کهب

مهم تری آ عبارت رید از -1 :منار یینان همچی کبا المجسط رط مییس ،کبا چهارمقالهب
کبا تغییراتجی رط مییس ک یذ  ،کبا جغرافیها مهارینیس

یا هت مهد ار هطی؛ -2

منار ایران نبل از ا ال مثل کبا عهد اردشیر ،نامب تنسر میرد اردشیر کهنامب  -3منار عرره -
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ا الم همچی نرآ  ،تاریخ طبر  ،تاریخ اند  ،فبیح الب دا رالذر  ،مسال

الممال

اره

خردادرب الیزاء الکبا جهشیار  -4منار یههید همچهی تهیرات  -5منهار هنهد همچهی

کبا

ند هند همچنی اطالعات کب از طریق مشاهدات مسبقیم ،مناظرات گتبگیها خهییش

را دیگرا رد ت م آ رد .اما نکبب تح ی

مهم در را منار تاریخ نگار مسدید  ،ررخ از ایه

آثار منار رب طیر مسبقیم آشکار در کبا البنبیب االشهراف مهیرد ا هبتاد نهرار گرفبهبانهد

ررخ از آ منار نیز رب طیر غیر مسبقیم ل ر ش در کبا مذکیر رب کار رفبب ا ت ،کب ای امر
نشا از آشنای ا را ای منار دارد ،رناررای رد

تردید راید گتت مسدید را مبی مقدس دین

غیر دین ایرانیا نبل از ا ال  ،عهد عبیق کبب چی

مبتکرا یینان همچی رط مییس ،ار طاطالی

داها

ند هند شهناخت داشهبب رها آثهار

غیر آشنا حب مس ق رید

اشارات فرا انه

رب محبیا ای آثار دارد .مسدید را ا بتاد از تما منهار مهذکیر در نگهارش البنبیهب االشهراف

اطالعات جام

کام

در تاریخ جغرافیا ارائهب نمهید کهب را

ر ش اصهالت عقهل تیجهب رهب

ف ستب تاریخ را میرد تیجب میرخا آینهد نهرار داد .رهب انه مه تهیا ایشها را مخبهرع گهرایش

جغرافیا تاریخ در ع م تاریخ دانست .نکبب مهم نارل ا بنباط از البنبیب االشراف عد تیجهب رهب

تقدیرگرای درتح یل نای تاریخ را ا بتاد از جغرافیا اصالت عقهل مه راشهد رها ا هبتاد از

منار یینان مانند کبا جغرافیا مارینیس ،اطالعات جغرافیا رهب د ر از تهیهم خیهال پهرداز
ارائب داد

یا از منار هند اطالعات را ارزش در میرد نجهی ارائهب نمهید ا هت .چنهی رهب نظهر

م ر د نبل از ایشا ریشبر اطالعات مرد از م ل دیگر رر مبنا خیالپرداز

خرافات رید ا ت.

راید اعبراف نمید کب مسدید کبا البنبیب االشراف را درحکم فهر ب نرار داد کهب هرکسه
ربیاند را ی

نگا مخبصر عال ررآشنای را میضیعات هایرکبب ا ربیانهد در هری تهری زمها

ممک رب آ د هت یافبهب ازآ منهار ا هبتاد نمایهد ،رهب طهیر کهب یکه از یژگه هها مههم
تاریخنگار ا تیجب رب مآخذ یادکرد آ منار در مب کبا البنبیب االشراف م راشد کب ای
یژگ نیز کم

رسیار ررا میرخا

پژ هشگرا شد.

پيوست

 -1منابع یونانی
74 70 69 68 66 64 58 51 47 45 43 33 31 30 29 25 15 12 11 7
179 163 160 146 125 120 119 118 117 111 109 108 107 104 83

.182

 / 148تاریخنگری و منابع تاريخنگاري مسعودي (280-346هـ .ق) در کتاب التنبيه واالشراف

 -2منابع عربی
83 78 77 76 74 71 70 62 58 54 51 45 43 42 33 38 26 19 17

191 188 187 186 185 180 171 168 167 166 153 146 121 112 96 84
256 255 248 245 244 237 227 226 221 218 217 212 211 202 201

335 334 326 325 317 310 306 305 301 294 292 288 277 267 262

.382 381 380 379 374 362 342 341 340
 -3قرآن.251 238 198 124 123 :

 -4منابع مسيحی.166 145 140 131 112 :

 -5منابع یهودی.193 166 105 89 74 :
 -6منابع هندی201 200 :

 -7گفتگوها و مناظرات270 233 157 156 144 106 105 85 75 48 42 41 :
383 372 316

 -8مشاهدات مستقيم372 371 203 199 175 144 99 91 70 69 63 :
عالمت * نشانگر پرداخب رب میضیع مذکیردر کبا البنبیب االشراف م راشد.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

سایر کتابها
اخبار آغاز جها نسلها فناشد
هنده چی ه ایرا ه یینا
پیامبرا ف رگذشت شاها
اخبالفات عبادتها
اخبالف عقاید
دریاها جها آغاز انجا آ
دریاها ربهمپیی بب گسسبب
دریاها جزر مددار ندار
طیل عر دریاها
خ یجها منشدب از دریاها
ر دها جزیر ها رزرگ
زمی ها کب خشک رید دریا شد
آنچب کب دریا رید خش شد
جیان پیر دریاها
رچشمب مصب ر دها رزرگ
طیل رسبر ر دها از اربدا تا انبها
شکل هیأت زمی
تقسیمات زمی
رر مسکی زمی

التنبيه
*
*
*
*
*
*
_
*
*
*
-*
*
_
*
*
*
*
*
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ردیف
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

سایر کتابها
ررجسبگ ها زمی
دشتها فر رفبگ ها زمی
چگینگ ثبات زمی
تأثیر کیاکب ررمرد زمی
اخبالف صیرت رند مرد
اخبالط مرد
هتت ان یم طیل عر آ
ان یمها آراد غیرآراد
مقدار ان یمها
مجرا افالک هیئت اخبالفات حرکات آ
ارداد بارگا جر آ
بارگا پیی بب جدا
یر انبقال بارگا در افالک
تأثیر حرکت بارگا درجها کی فساد
تأثیر بارگا از ر تنا ب یا تبای
تأثیر بارگا از ر اردا نصد یا ررعک
آیا ف ع ت طبید دارد
جهات آفاق (شرق غر )...
رناها عجیب ر زمی
دراز کیتاه عمرها
آدا ریا ت
تدریرها مدن شاها را عامب
رفبار شایسبب شا را رعیت
انسا تدریر دین شمار اجزا آ
چراشا را دی رایسبب ا ت؟ ررعک
چگینب آفت رب م م ر د
انقرا د لتها
نارید شرای م ل
دی
م
نشان انبال د لتها
یا ت شهرها
دی ها
طبقات پا
حی بها عیا نها درجند
اخبار عجایب عالم
اخبار پیامبر (ص)

التنبيه
*
_
_
*
*
*
*
_
*
*
_
_
*
*
_
_
*
*
*
_
*
*
*
*
_
_
*
*
*
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ردیف
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

سایر کتابها
میلد پیامبر(ص)
آیات پیش از الدت پیامبر (ص)
پیدایش مبده
هجرت پیامبر (ص)
جندها پیامبر (ص)
فات پیامبر(ص)
خ یتگا پیامبر(ص)
زیرا دریرا تا زما مطی
را یا اخبار نانال یر
طبقات اخبار یر
طبقات صحارب پیر ا
فقیها الیات
صاحبا آراء نحل مذاهب جدل
تدیی ال فات صاحبا آراء نحل مذاهب
آیات پیش از الدت پیامبر (ص)
پیدایش مبده

التنبيه
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
_
_
_
_
*
*
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Abstract
Although the study of the work of Massoudi's historiography is not
limited to the book of Altanbihwalashraf, it would be said that the
main branch of his historiography is encompassed.
Masoudi, a prominent historian of the third and fourth centuries, is
one of the analytical founders of historiography who, by composing
his works, applied a particular attitude to analytical history-based
reasoning. Altanbihwalashraf, Massoudi is one of the books of the
middle of the 4th century AH which, at the same time, provides the
reader with a wide range of historical, geographical and
philosophical information. The main subject of this article is the
identification of sources of information on Masoudi's historiography
in Altanbihwalashraf. The use of texts such as Greek, Arabic,
Christian, Jewish, and Indian sources, which represents an attempt
to enrich the contents of the material, as well as the use of its
geography and the use of an important and effective method of
observing it and integrating it with rational mind and its
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mainstreaming, including the main sources of resources and the
methods used by Masoudi to acquire historical news and
historicalknowledge for writing history that has made him one of the
legacies of the historicist tradition of analysis.
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