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  1گزارشي فاخر از تاريخ اسالم
  اثر زنده ياد دكترعلي اكبر فياض» تاريخ اسالم«بررسي كتاب 

  
  2عبدالرحيم قنوات

  لل اسالمي، مشهد، ايران، گروه تاريخ و تمدن ماستاديار دانشگاه فردوسي مشهد
  
 

  چكيده 
- 1277(اكبر فياض  يياد دكتر عل مانده از زنده يكي از معدود آثار باقي تاريخ اسالمكتاب مشهور 

شمسي منتشر شد و تاكنون بارها توسط  1327اولين بار در سال  اين كتاب آيد شمار مي به) ش1350
 و دكتر فياض در اين اثر نسبتا مختصر، گزارشي مستند. انتشارات دانشگاه تهران تجديد چاپ شده است

رغم نقاط قوت بسيار  بهاين اثر . ه استمهم و طوالني از تاريخ اسالم ارائه كردهايي  دورههنرمندانه از 
هايي نيز  كاستي...) طرفي علمي و بيرعايت از منابع متعدد و متنوع، نثر زيبا و فاخر،  درستاستفاده (

توان به اشكاالتي در تنظيم فصول كتاب، ارائه مطالبي  نظر كنيم، مي اگر از چاپ نامناسب آن صرف .دارد
اغالط  و جمالت نارسا برخي، ايجاز مخلّ،  استفاده از شيوه واحد ارجاعارتباط با عنوان كتاب، عدم  بي

دقتي در ثبت شماري از وقايع و عدم برخورد نقادانه با  ها، بي جغرافيايي، ثبت نادرست بعضي تاريخ
  : است شدهدر اين مقاله اين كتاب در دو بخش ارزيابي و بررسي . هاي تاريخي اشاره كرد بعضي روايت

  ؛نويسنده، ناشر و چاپ، خوانندگان و زمينه اثر: عناصر بيرون متن از منظر  .1
 .و روش نويسنده محتواي كتاب ،منابع، ارجاعات، نثر، تبويب ،عنوان، حجم: از منظر عناصر درون متن  .2

 
 .مĤخذ تاريخ اسالم ، دكتر علي اكبر فياض،تاريخ اسالمكتاب  :ها واژهكليد

  
  
  
  

                                                 
 .24/8/1390 :تاريخ تصويب؛ 15/6/1390 :تاريخ وصول .1

 abdolrahimghanavat@yahoo.com : پست الكترونيك. 2
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  مقدمه
ياد دكتر علي اكبر فياض، كتابي است در تاريخ اسالم از آغاز تا قـرن   ندهاثر ز تاريخ اسالمكتاب 

  : شده است تدوينو شش بخش  2يك مقدمهكه در  1هفتم هجري
  عربستان : بخش اول

  پيغمبر در مكه : بخش دوم 
  پيغمبر در مدينه : بخش سوم

  خلفاي راشدين : بخش چهارم
  امويان : بخش پنجم
  عباسيان : بخش ششم

هايي مهم وطوالني از تاريخ اسـالم پرداختـه و بـه عنـوان      ر حجمي نسبتا اندك به دورهمؤلف د
مقدمه از جغرافيا و وضع ديني و سياسي و اجتماعي شبه جزيره عربسـتان بـا تفصـيلي نسـبي     

  . سخن به ميان آورده است
كه تا آنجا –بررغم اهميت و ارزش علمي و ادبي كتاب و جايگاه واالي مؤلف دانشمند آن 

آقاي صابر اداك در . بار به معرفي و نقد آن عنايت نگرديده است جز يك - اين بنده مطلع است
به بررسي و نقد اين اثر پرداخته » نقدي بر كتاب تاريخ اسالم دكتر فياض« با عنوان اي  مقاله
 3.است

                                                 
شامل تقريبا تمام وقايع اصلي و عمده يك دوره ...اين رساله«: ورده استنويسنده در مقدمه چاپ اول كتاب آ. 1

  ). ، چاپ اول، مقدمه، الفتاريخ اسالمفياض، : كن(» بزرگ تاريخ اسالم است از ظهور تا سقوط خالفت 
 اي كوتاه در سه صفحه است كه نويسنده در آن به مطالبي داراي مقدمه) ش1327(چاپ اول كتاب تاريخ اسالم . 2

از جمله هدف از نگارش كتاب، گستره مباحث، معرفي منابع و شيوه استفاده خود از اين آثار، چگونگي رويكرد 
اين مقدمه ) ش 1335(در چاپ دوم كتاب . نويسنده به روايات تاريخي و نيز زبان و نثر كتاب پرداخته است

ابع خود افزوده و به بعضي اصالحات و نويسنده بر فهرست من و در آنتفصيل يافته و در شش صفحه تنظيم شده 
مقدمه تغييري نكرده جز ) ش 1339(در چاپ سوم كتاب . اضافاتي كه در اين چاپ صورت داده، اشاره كرده است

اطالعاتي درباره كتاب  حاوياين مقدمه كه كه  عجب آن. كه نويسنده فهرست منابع خود را تكميل كرده است اين
هاي بعدي كتاب توسط ناشر حذف شده و جاي آن  در چاپ ذكر دليل آن، بياست، در حد خود بسيار ارزشمند  و

منتشر » راهنماي كتاب«را شرح حالي از نويسنده گرفته كه بعد از مرگ وي به نگارش درآمده و اول بار در مجله 
 .     استبوده شده 

تاريخ و  ، »اثر دكتر فياض تاريخ اسالمنقدي بر كتاب «اداك، صابر : مشخصات كامل اين مقاله از اين قرار است. 3
كار ايشان البته نقد كامل كتاب  .134- 111ش، ص 1384، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان تمدن اسالمي
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  :ارزيابي ما از اين كتاب در دو بخش ارائه خواهد شد
اثـر در  ايـن  نند مؤلف، ناشر، خوانندگان و انديشه و بينشي كه ما ،ارزيابي عناصر بيرون متن .1

  . ارچوب آن تأليف شده استچ
  . ، روش نويسنده، نثر و محتواي اثروان اثر، حجم، تبويبعن: ارزيابي عناصر درون متن .2
  
  ارزيابي عناصر بيرون متن. 1
  مؤلف. 1ـ1

يعنـي   ،مشـروطيت دانسـت   روزگـار توان فرزنـد   را مي) ش1350ـ1277(دكتر علي اكبر فياض 
سـال پـيش از ايـن واقعـه مهـم، در محيطـي سـنتي         چنداو . روزگار درآميختن سنت و تجدد

پدرش سيد عبدالمجيد از خادمان حرم امام رضا . متولد شد) اي روحاني در شهر مشهد خانواده(
يه مشهد چه زنجيره ارتباط فياض را با سنت تكميل كرد، تحصيالت او در حوزه علم آن. بود) ع(

ـ . او در اين حوزه مطابق معمول، عربي و فقه و اصول آموخت. بود خصـوص تحصـيالتش نـزد     هب
بـا وجـود ايـن، فيـاض جـوان      . مدرس بزرگ ادبيات عرب، اديب نيشابوري، حائز اهميـت اسـت  

زودي پا از دايره سنت بيرون نهاد و جذب مراكز آموزشي جديـدي شـد كـه در شـهر مشـهد       هب
ش 1307اش، از سال  هاي سنتي اي غني از آموخته او با پشتوانه. غاز كرده بودندفعاليت خود را آ

راي مقـدماتي  سشكزي مانند دبيرستان شاهرضا و دانوارد خدمات فرهنگي شد و در تأسيس مرا
اخـذ مـدارك    ضـرورت   حضور در چنـين مراكـزي بـود كـه او را بـه     . مشاركت كرد) ش1314(

و در مـدتي كوتـاه، تمـامي    ) ش1316(دليل به تهران رفت  به همين. تحصيلي جديد آشنا كرد
هاي مدارس جديد را گذراند و بالفاصله در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران به اخد مدرك  كالس

                                                                                                                   
شود، ولي دقت  نيست و به تصريح ناقد، تنها فصول مربوط به تاريخ پيامبر اكرم و دوره خلفاي راشدين را شامل مي

هاي  دهد كه چنين نيست؛ زيرا بخش ده به عنوان اشكال و ايراد مطرح كرده، نشان ميموردي كه نويسن 19در 
كه در اين  گيرد و حال آن مربوط به تاريخ پيامبر و خلفاي راشدين، سه بخش دوم، سوم و چهارم كتاب را در بر مي

) پيغمبر در مكه(ي دوم ها است و از بخش) پيغمبر در مدينه(مقاله تمامي موارد مطرح شده مربوط به بخش سوم 
نيز كه به صلح امام  13كه انتقاد شماره  جالب آن. هيچ مطلبي نقل و نقد نشده است) خلفاي راشدين(و چهارم 

توان نقد  بر اين اساس اين مقاله را تنها مي. است) امويان(مربوط است، مربوط به بخش پنجم كتاب ) ع(حسن 
» تاريخي، كالمي و نگارشي«نويسنده، محترم، مقاله خود را نقدي . تلقي كرد) پيغمبر در مدينه: بخش چهارم(

» تساهل از پيامبر و مسلمانان صدر اسالم اي ناروادار و بي ارائه چهره«معرفي كرده است و انگيزه نگارش آن را 
  .توسط دكتر فياض در اين كتاب دانسته است
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سفر فياض از مشهد به . دكتراي ادبيات فارسي نائل آمد و در همين دانشگاه به تدريس پرداخت
او از سنت و روي آوردن به تجدد دانست، زيرا وي بعـد  تهران را گويي بتوان نماد فاصله گرفتن 

؛ از بازگشت به زادگاهش نيز كوشش خود را صرف تأسيس و گسترش مراكز آموزشي مدرن كرد
شمسي دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد را به عنوان اولين دانشكده علوم  1334در سال

تحت ) ش1343-1334(هه اول عمر خود ددر انساني اين دانشگاه تأسيس كرد و اين دانشكده 
او به فاصله كوتاهي در تأسيس دانشكده معقول و . يافت گسترشباليد و  ويرياست و مديريت 

تصـدي  زمـان بـا    و هـم ) ش1337(مشهد نيز مشاركت كـرد  فردوسي دانشگاه ) الهيات(منقول 
در  1342تـا سـال    عهده گرفت و ررياست دانشكده ادبيات، رياست اين دانشكده جديد را نيز ب

 اءبديع الزمان فروزانفر، ملك الشـعر : شچنين او نيز همانند هم نسالن اين 1.اين سمت باقي ماند
بود، رخت به مراكز  يافتهكه در محيطي سنتي نشو و نما  در حالي... بهار، محمدتقي شريعتي و 

اي از  بـه مجموعـه   دار فياض در اين هردو محـيط، او را  البته حضور ريشه. آموزشي جديد كشيد
كه  به اين معني كه او در حالي ؛هاي جديد و قديم مبدل ساخته بود ها و انديشه ساليق و بينش

آمـد، همـواره بـه     هاي تجددخواه در محيط سنتي مشهد به حساب مـي  ترين چهره يكي از مهم
    . بند بود عناصري از فرهنگ سنتي خاندان و روزگار كودكي و جواني خود پاي

در اين مقام، سؤال اصلي در باب اهليت دكتر فياض به عنوان نويسنده كتب و مقـاالت  اما 
بايـد  ؟ در پاسـخ  ه اسـت برخوردار بـود  مهماز شايستگي الزم براي اين كه آيا وي  است تاريخي
ـ قَتوان  كرده رشته تاريخ نبود، اما اين را نمي دكتر فياض تحصيلچند هركه  گفت آثـار   ردحي ب

اوال در آن روزگار، دانشگاه تهران به عنـوان تنهـا دانشـگاه كشـور داراي      زيرا ؛ستدان اوتاريخي 
ثانيـا   ؛وجـود نداشـت   هيچ مركزي در كشورمستقل تاريخ نبود و امكان تحصيل تاريخ در  رشته

هاي خـارجي متعـدد و    اش با زبان هاي ادبي و نقلي فياض در حوزه مشهد و نيز آشنايي آموخته
انگيز بود،  اند، حيرت اظهار برخي كساني كه او را از نزديك ديده رتش كه بنا بدايره وسيع معلوما

شـاهد ايـن    تاريخ اسالمبخشيده بود و كتاب را وي شايستگي تحقيق و تأليف در اين زمينه به 
  . مدعاست
  
  
  

                                                 
  .132، 105 تاريخچه و راهنماي جامع دانشگاه فردوسي مشهد،: كن. 1
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  و چاپ كتاب ناشر. 1ـ2
صـفحه   250در  ش، در يك جلد به قطـع وزيـري و   1327ولين بار در سال ا تاريخ اسالمكتاب 

تـرين،   انتشـارات دانشـگاه تهـران بـه عنـوان قـديم      . توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد
بنـابراين چـاپ   . استبوده كشور  انترين ناشر بزرگترين و معتبرترين دانشگاه ايران، يكي از مهم

چنـين   ايـن . سـازد  كتابي توسط اين ناشر، خواننده را تا حد زيادي بـه اعتبـار آن مطمـئن مـي    
تواند نشـانه   ميتوسط دانشگاه تهران  اين اثرمكرر توان نتيجه گرفت كه چاپ و تجديد چاپ  مي

. با اصالحات و اضـافاتي تجديـد چـاپ شـد     ش1335اين كتاب در سال  .آن باشداعتبار علمي 
توسط انتشـارات باسـتان مشـهد منتشـر شـد و از همـان        ش1339چاپ سوم اين اثر در سال 

از چـاپ   تاريخ اسـالم . است رسيدهچاپ  بهبارها توسط انتشارات دانشگاه تهران  ها تاكنون سال
، منتشر ههشتم به بعد با اعمال تصحيحاتي كه توسط آقاي عليرضا عسگري در آن صورت گرفت

و شد ها، آيات، عبارات و مصطلحات مشكول  نامو اغالط تايپي اصالح،  راست،يدر اين و. شود مي
و اماكن و افزودن عناصري ديگر از مـتن بـر آن، فهرسـتي    ) اشخاص(اعالم دو فهرست  ادغامبا 

. فـراهم گرديـد  هـا و كتـب بـراي آن     ، اماكن، آيات، عبارات و مصطلحات، گروهاشخاصجامع از 
از چاپ منقّح هنوز  متأسفانه پس از بارها انتشار، ،تاريخ اسالمبايد گفت كه كتاب  ها اين باوجود

 ، طول سطرها،سطربندي، ويراست نيزدر همين با كمال تعجب . ده استنشو مناسبي برخوردار 
نيـز  و ...) و 124، 118، 108ص (صفحات ناهماهنگ برخي حواشي  و 1)211، 208، 199ص (

   .بسيار است مطبعيداراي اغالط 
    

   مخاطبان. 1ـ3
تـأليف   و اصوال سبك و سـياق مؤلـف در   2دانشگاهي است اي درسنامهدكتر فياض  تاريخ اسالم

، زيـرا  طلبـد  مي گير پياي آگاه و  ، خوانندهدر بيان مطالباو   خصوص ايجاز هنرمندانه هكتاب و ب
، مستلزم آگاهي قابل توجهي از تاريخ اسالم، ادبيات فارسـي و عـرب   اثرفهم درست مطالب اين 

                                                 
هاي اول و دوم تصريح شده، از چاپ هشتم كتاب كه  در سرتاسر اين مقاله جز در مواردي كه به ارجاع به چاپ. 1

دكتر  تاريخ اسالمهاي بعدي  چاپ. استفاده شده است ،صفحه به قطع وزيري منتشر شده 260در  1376در سال 
 .فياض در حقيقت تجديد چاپ همين نسخه است

اين كتاب براي مطالعه دانشجويان سال اول دانشكده معقول و «: مقدمه چاپ اول كتاب آورده استنويسنده در . 2
» كار خواهد رفت  هب ،نوشتند هايي كه تاكنون در اين درس مي نوشته شده و به جاي جزوه)] الهيات[(منقول 

  ).، چاپ اول، الفتاريخ اسالمفياض، (
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فتـه در  پـرورش يا  ابيشرا مي توان كتابي براي خوانندگان كم تاريخ اسالمبر اين اساس، . است
هاي مختلف تاريخ اسالم، ادبيات فارسي و تـا حـدي ادبيـات عـرب      علمي و آشنا به دورهراكز م

  .دانست
  
  نويسنده  انديشه و بينش. 1ـ4

، يعني مقارن سال پيش به چاپ رسيده 65ش يعني حدود 1327اولين بار در سال  تاريخ اسالم
 ظهـور غال نيروهـاي متفقـين و   هاي بعد از جنگ جهاني دوم و خارج شـدن كشـور از اشـ    سال

توان بـه چنـد دسـته قسـمت      متفكران جامعه ايراني اين دوره را مي كه فضايي جديد در كشور
  : كرد
خصوص پـس   هها توجه عمده نيروهاي مذهبي معطوف به سنت و ب در اين سال :ها يمذهب. الف

. بـود  سوي حكومتممنوع از مجدد شعائر مذهبي اجراي هاي دوره رضاخاني،  از رفع محدوديت
ها، افراد و عناصر نوانديشي نيـز ظهـور كردنـد كـه از آن      ها در صفوف مذهبي البته در اين سال

) زادگـاه فيـاض  (توان به شريعت سنگلجي در تهران و محمد تقي شريعتي در مشـهد   جمله مي
كرده بودند،  شمار آنان كه عمدتا از جوانان تحصيل و هواداران كميشان دنواناشاره كرد، ولي اين 

كـه توسـط    آنكه تالش آنان، بـيش از  آن آمدند و جالب  نمي شمارهنوز نيروي قابل توجهي به 
در ايـن   ،ايـن  بـر   افـزون . شـد  مخالفان مذهب منكوب شود، توسط مذهبيون سنتي خنثي مـي 

ي علمـي  ابـه معنـ   ويژه به ،تاريخي تأليفيتوان در ميان مذهبيون سنتي و جديد، از  ها نمي سال
چـرا  البته در ميان آثار مرحوم محمد تقي شريعتي به عناويني تاريخي مانند . خبري گرفت ،نآ

ولي روشن اسـت كـه    ،خوريم برمي خالفت و واليت از نظر قرآن و سنتو نيز  حسين قيام كرد؟
شان بـيش از   رنگ و بوي تبليغي و خطابير آثاري كالمي به شمار آورد كه تاين آثار را بايد بيش

   1.بوي تاريخي آنهاست رنگ و
پيروزي متفقـين در  (ها در اين دوران تحت تأثير شرايط جهاني  ماركسيست :ها ماركسيست. ب

تشـكيالتي خـود، در عرصـه    حزبـي و  ، افكار و ادبيات جذّاب و نيـز توانـايي   )جنگ جهاني دوم
                                                 

است كه در حدود سال  ابوذر غفاري خداپرست سوسياليستترجمه كتاب يكي از آثار تاريخي مشهور اين دوره، . 1
از عربي به فارسي ترجمه ) علي شريعتي(ش در مشهد به توصيه محمد تقي شريعتي توسط فرزند جوان او  1330

سازد  نگاهي به اين اثر و سبك و سياق آن روشن مي. شد و چند سال بعد منتشر و بعدها مكرر تجديد چاپ شد
بايد   كه بتوان كتابي تاريخي به معني علمي آن ناميد، اين كتاب را بيش از آن  گذاري، رغ از هرگونه ارزشكه فا

  . رماني تاريخي به شمار آورد
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و ادبيات  هاارغفلت مذهبيون در استفاده از ابز. بودنددر كشور فرهنگ داراي نفوذي قابل توجه 
هاي مذهبي جامعه با نيازهاي روز، بهترين فرصت  جديد و نيز عدم هماهنگي ساختارها و تشكل

تـرين نيروهـاي فرهنگـي     بود تا افكار خود را در ميان نخبـه  آوردهها فراهم  را براي ماركسيست
نفـوذي  ) اهو دانشـگ  دانشسـراها  ،ها دبيرستان(آنان در مراكز آموزشي جديد . كشور منتشر كنند

هاي  كردند، آثاري بود در قالب چارچوب چه تحت عنوان تاريخ عرضه مي داشتند و آن انكارناپذير
  . ماركسيستي و فلسفه تاريخ ماركس

هاي ناسيوناليستي دوره رضـاخاني شـكل    اين جريان كه تحت تأثير انديشه :ها ناسيوناليست. ج
تكيه داشت ) ايران باستان ويژه به(ريخي ايران گرفته بود، بيش از هرچيز به عناصر فرهنگي و تا

هـا   برخـي از ايـن ناسيوناليسـت   : بـود ) در مواجهه با مـذهب  خاصه(اي متفاوتي ه و شامل طيف
نهادند و به مبارزه با مذهب و زبان و  مذهب ميرا در برابر معتدل بودند، ولي برخي مليت ايراني 

كه در ميان اين گروه سـربرآورد، سـيد احمـد     ترين مورخي مهم. خاسته بودند فرهنگ عربي بر
نيـز در مراكـز آموزشـي    فكري اين جريان . كسروي بود كه سرانجام جان بر سر عقايد خود نهاد

  . توجه بود درخورجديد داراي نفوذي 
هاي شخصيتي خـويش، در آثـار    اين گروه آن بود كه به تبع ويژگي نمايانوجه  :دانشگاهيان. د

كردند و با چارچوبي از پيش تعيين شده به سـراغ   به نفس حقيقت فكر ميخود بيش از هرچيز 
خاورشناسان تا حدود زيادي تحت تأثير  وروش تحقيق مبتني بر اينان كه آثار . رفتند تاريخ نمي

تـوان بـه    از اين گروه مي. جويي بود بود، هم داراي غناي علمي و هم آراسته به انصاف و حقيقت
   ...اشاره كرده و نيز سيد حسن تقي زاده و عباس اقبال آشتياني 

تـاريخ  گروه قـرار داد و كتـاب   اين دكتر علي اكبر فياض را به گواهي آثارش بايد در زمره 
جـويي   او را مصداق آثاري به شمار آورد كـه قـوت و غنـاي علمـي و صـداقت و حقيقـت       اسالم

، كنـيم  منظر به ايـن كتـاب نظـر    چه از اين چنان ،بنابراين. دهند نويسندگان خود را بازتاب مي
هـا و حتـي    يابيم كه نويسنده آن تأثيري از جريانـات نـو و سـنتي مـذهبي، ماركسيسـت      درمي

مـورخي نشسـته اسـت     بـر جايگـاه  او در ايـن كتـاب   . هاي وطني نپذيرفته اسـت  ناسيوناليست
ين و تحقير و خورد، نه توه بنابراين در سرتاسر اثر او نه ستايشي به چشم مي. دار حقيقت دوست

ـ   زبـاني خـالي از لغـات و     اافترايي، نه قلب حقيقت و تحريفي و نه كوششي براي سخن گفـتن ب
طرفانه آن روزگار  نويسي علمي و بي نظير از تاريخ اي كم اثر فياض را بايد نمونه. اصطالحات عربي
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است كـه بـه ايـن    و اين يكي از داليلي  1هاي بعد كشور ما تا به امروز به شمار آورد و حتي دهه
  .  داليل ديگر را بايد در محتواي اين اثر جستجو كرد. بخشد كتاب ارزش و  اهميتي مضاعف مي

  
  بررسي عناصر درون متن . 2
  عنوان اثر. 2ـ1

و نيز تركيـب  » اسالم«و » تاريخ«دهند،  اي كه عنوان كتاب را تشكيل مي از هيچ يك از دو واژه
دكتـر فيـاض    ،چنين اين. شود گذاري خاصي استنباط نمي ارزشگيري و  آنها، باور، عقيده، جهت

در اسـت،  طرفي علمي جالب توجهي را كه در متن كتـاب بـه آن وفـادار بـوده      توانسته است بي
  . انتخاب عنوان نيز حفظ كند

  
  بندي كتاب حجم و فصل. 2ـ2

غداد به دست هالكو از تاريخ عربستان پيش از اسالم تا سقوط ب  اي طوالني، اثر دكتر فياض دوره
، سرنوشـت  نتهانويسنده حتي دامنه سخن را از اين فراتر برده و در ا. گيرد در بر ميرا ) ق 656(

پي گرفته در دو سه صفحه،  ،به اختصار) ق 922(خالفت عباسي را تا انقراض كامل آن در مصر 
  :ستگونه كه گفتيم اين مطالب در شش بخش گنجانيده شده ا همان. است

: ، بخـش سـوم  )صـفحه  23(پيغمبـر در مكـه   : ، بخـش دوم )صـفحه  44(عربستان : اول ـ بخش
امويـان  : ، بخش پنجم)صفحه 37(خلفاي راشدين   :، بخش چهارم)صفحه 41(پيغمبر در مدينه 

  ).صفحه 33(عباسيان : ، بخش ششم)صفحه 19(
تاريخ كند و مؤلف هرچه در  خاص پيروي نمي يها از نظم شود كه حجم بخش مشاهده مي

 19سال تـاريخ امويـان را در    90اسالم جلوتر آمده، سخن را مختصرتر كرده است، تا جايي كه 
سده دهم هجري قمـري را در   ربع اولسال تاريخ عباسيان و حتي استمرار آن تا  524صفحه و 

  .صفحه بيان كرده است 33
جم مطالب كتاب، هاي مختلف كتاب نيز گاه در تنظيم ح از اين نكته كه بگذريم، در بخش

به اين معني كه برخي مطالب نه چندان مهـم و   ؛به اهميت و اولويت آنها توجه الزم نشده است

                                                 
در ذكر حوادث و وقايع از تخيالت منشيانه و «دكتر فياض خود در مقدمه چاپ اول اعالم كرده است كه . 1

در سرتاسر كتاب به اين رويه و  )، چاپ اول، مقدمه، بتاريخ اسالمض، فيا(» هاي شخصي احتراز شده است قضاوت
  . وفادار مانده است
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انـد، ولـي بـه مطالـب      حجم قابل توجهي را به خود اختصاص داده ،گاه بي ارتباط با تاريخ اسالم
ثال به مواردي اشاره به عنوان م ؛تر و مرتبط با اين تاريخ  به اندازه الزم پرداخته نشده است مهم
  :شود مي

مطالبي در دو پاراگراف در باره اعراب عاربه و مستعربه و بائده آمـده اسـت كـه     15ـ در صفحه 
  .آيد خواننده تاريخ اسالم را به كار نمي واقعاً

اختصاص داده شده كه جـز انـدكي   » هاي جنوبي اقوام و دولت«فصلي به  26ـ 16ـ در صفحات 
 به دليل ضـرورتي هاي متأخر، هيچ ارتباطي با تاريخ اسالم ندارد و اگر  دوره مربوط به از مطالبِ

مختصـر بـه آنهـا درسـت بـه نظـر       چنـين  باشد، اختصاص ده صفحه از كتـابي  الزم آوردن آنها 
  .رسد نمي

اختصاص يافتـه كـه جـز مطالـب     » هاي شمالي اقوام و دولت«فصلي به  38ـ   26ـ در صفحات 
ساير مطالـب را دخلـي بـه تـاريخ اسـالم      ) به بعد 33از صفحه (سان مربوط به ملوك حيره و غ

، غيرضـروري  يـره ارائـه شـده   ضمنا در همين فصل گزارش نسبتا مفصلي كه از ملوك ح. نيست
  .همين حكم استمشمول درباره ملوك غسان آمده است نيز  36ـ 7چه در صفحات  آن. است

  : از جمله ،ده شده استاسالم در متن كتاب گنجان ا تاريخارتباط ب گاه اطالعاتي بي همجز اينها 
شناسي شبه جزيره آمده و در آن از شيب غربي ـ شرقي   در باره زمين 5ـ 4چه در صفحات  ـ آن

و جنس جلگه آن در كرانه خليج فارس و رود فرات با جلگه بين النهرين و خوزستان و احتمـال  
  . بحث شده، ارتباطي با تاريخ اسالم نداردبه هم پيوستگي آنها پيش از فرورفتن خليج فارس 

بارندگي «كه  اينجمله از  ؛شناسي شبه جزيره به دست داده شده گزارشي از اقليم 6ـ در صفحه 
و ، واضح است كه چنين مطالبي با تاريخ اسـالم . »...در عربستان تابع بادهاي اقيانوس هند است

  .ارتباط است بي ،تاريخ به معني مطلق آنحتي 
كـه صـحراي جنـوبي     شناسي شبه جزيره سخن به ميان آمـده و ايـن   از زمين نيز 7ر صفحه ـ د

حتي به  -گزارشي آشكار است كه چنين ... . عربستان دريايي بوده است با رودها و سبزه فراوان
  . ارتباطي با تاريخ اسالم ندارد -فرض صحت
در ده (ان جنـوبي آمـده اسـت    اطالعاتي راجع به محصوالت زراعي امروز عربست 10ـ در صفحه 

در همـين صـفحه توضـيحاتي دربـاره     . كه براي خواننده تاريخ اسالم فايده اي در برندارد) سطر
حكم پيشين مشمول اوضاع امروز شهرها و باديه هاي شبه جزيره آمده است كه اين مطالب نيز 

  .دگرد مي
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م تـاريخي بـا اجمـالي    بسياري از مطالب و رخدادهاي مهـ به اينها همه در حالي است كه 
  :است، از جملهمغفول مانده برخي از آنها  نيزو گاه  شدهتمام اشاره 

ارجـاع  الخمـيس  به كتاب  آنخبر بناي كعبه در يك سطر بيان شده و تفصيل  49ـ در صفحه 
  .است گرديده

الب در ده سـطر توضـيح داده شـده كـه در مقايسـه بـا       بن ك يصـ در همين صفحه ماجراي قُ
  .هاي جنوبي و شمالي بسيار مختصر و ناكافي است ب مربوط به دولتمطال

و اشـارات  ) 53دو سـطر در صـفحه   (ـ داستان سپاه فيل نيز با اجمال تمام گزارش شده اسـت  
  .كند را جبران نمياين داستان غفلت از نيز  34مختصر مؤلف در صفحه 

ك پاراگراف هفت سـطري بسـنده   ضول سخن به ميان آمده، به يلف الفُاز ح كه 56ـ در صفحه 
و هيچ تحليلي از چنـدوچون ايـن پيمـان     نگرديدهشده است و حتي نام قبايل عضو پيمان ذكر 

  . مهم ارائه نشده است
ـ نويسنده اصوال تا پيش از تشكيل دولت فاطميان در شمال آفريقا، توجهي به تاريخ اين منطقه 

اي بـه تشـكيل    بنابراين هـيچ اشـاره  . كرده است، نهكه به هرحال جزء مهمي از قلمرو اسالم بود
نشده و از ادريسيان با اجمالي تمام سـخن بـه ميـان آمـده و     ) ق 161(دولت مستقل رستميان 

اي به شورش ادريس بن عبداهللا و موضع ابراهيم بـن اغلـب در برابـر ايـن حركـت       تنها به اشاره
در هشـت صـفحه    تنهـا را فاطميان مؤلف محترم دو قرن تاريخ  كه تر آن مهم. بسنده شده است

 57يعنـي   ،ق552تـا   495هـاي   كه حوادث سال آن تر عجيبگزارش كرده است و ) 204-211(
با اين وضع جـاي  ). 203ص (سطري گنجانده است  11 بنددر يك  ،سال از تاريخ اين دولت را

تر است يا  ها مهم سبئيها و  ها، نبطي سؤال است كه آيا براي خواننده تاريخ اسالم، تاريخ تدمري
  ؟حوادث دوران حكومت فاطميان

از (سال تاريخ اين سلسـله   67ـ اين اجمال گريبانگير دولت آل بويه نيز شده است تا جايي كه 
  ).203ص (نه سطري بيان شده است  بنددر يك ) شرف الدوله تا پايان كار الملك الرّحيم

هـاي   ر ذكر برخي جزئيـات و سلسـله  توان كرد كه دقت نظر دكتر فياض د البته انكار نمي
هاي بنـي مـروان    به عنوان مثال اشاره مختصر ايشان به دولت؛ كوچك و گمنام قابل توجه است

از اين نظر اهميت ) 204ص (لّه د در حيزْو بني شاهين در بطيحه و آل م) 203ص (در دياربكر 
توان به ايـن نكتـه    نمي البتهو  ؛ندخبر ها بي دارد كه هنوز هم بسياري از اهل تاريخ از اين دولت

كه اجمال و تفصيل مطالب يك كتاب معموال به مشـرب و مـزاج فكـري مؤلـف و      ماندتوجه  بي
بنابراين شايد به همين دليل باشد كه بـه رغـم ايـن    . گذاري او نيز مربوط است معيارهاي ارزش
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رسـيده، مؤلـف يـك     ،عمربن عبـدالعزيز  ،سخن به خليفه اصالحگر امويكه همه اجمال، وقتي 
  . صفحه و نيم از كتاب مختصر خود را به او و بيان اقدامات و اصالحاتش اختصاص داده است

  
  منابع كتاب. 2ـ3

 75شمار اين منـابع بـه   . سود جسته است ياز منابع متعدد تاريخ اسالمدكتر فياض در نوشتن 
طيف وسـيعي از مĤخـذ را بـه ايـن     تنوع اين آثار است كه  تر مهمشود، اما از اين  عنوان بالغ مي
اعـم از   هاي حديثي، كتب كالمي، آثـار ادبـي   سير نبوي، مجموعه و مغازي: شود شرح شامل مي

كتـب طبقـات و رجـال، آثـار       تـواريخ عمـومي، كتـب تفسـير،    ها،  فرهنگ و ها ها و جنگ ديوان
 ةائمـه، دائـر  ها، كتب فتوح، تـواريخ محلـي، كتـب مقـدس، مقاتـل، سـيره        جغرافيايي، سفرنامه

تـأليف   زمـان اگر بـه  . ها، منابع جديد اروپايي، منابع جديد عربي و منابع معاصر فارسي المعارف
كـه از زمـان چـاپ اول ايـن كتـاب      و در نظر آوريـم  توجه كنيم  1320يعني دهه  تاريخ اسالم

كه كـار دكتـر فيـاض در ايـن زمينـه       درخواهيم يافتسال گذشته است،  65تاكنون نزديك به 
آثار متنوع براي نوشتن كتابي تـاريخي در روزگـار خـود كـاري      همهو مراجعه به اين  ارزشمند

  .نظير بوده است كم
  :اما در باره نحوه استفاده دكتر فياض از منابع بايد به چند نكته اشاره كرد

 ليدر حـا  ؛داشته و دچار افراط و تفريط نشده است در ارجاع به منابع جانب اعتدال را نگه ويـ 
اي از كتاب از ارجاع به كتاب و اثري خالي نيست، تمركز ذهن خواننده را  كه تقريبا هيچ صفحه

  .زند نميبا ارجاعات متعدد به منابع برهم 
عـرب  «ابتداي بحث از : كن(ـ در مواردي، در ابتداي يك بحث، منابع خود را معرفي كرده است 

در  شيوهيف آثار علمي است، ولي متأسفانه اين هاي جديد تأل و اين منطبق با شيوه) 13، »بائده
  .نشده است اعمالها و فصول كتاب  ساير بخش

به عنوان مثال مـروان بـن    ؛ـ در مواردي اندك، از دادن ارجاعاتي ضروري خودداري كرده است
، ولـي  )137ص (حكم را به جاسوسي براي منافقان و مشركان در دستگاه پيغمبر مـتهم كـرده   

           1.ه دست نداده استسند آن را ب

                                                 
اي مهم اشاره كرده و آورده است  به نكته تاريخ طبريالبته نويسنده در مقدمه چاپ دوم در باره استفاده خود از . 1

نستم و بنابراين هر خبري كه مأخذي چون اساس اين كتاب بر اخبار اوست، ذكر او را در پاي صفحه الزم ندا«كه 
  ).، چاپ دوم، ص جتاريخ اسالمفياض، (» براي آن ذكر نشده باشد، متعلق به اوست 
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در ارجاع به منابع، رعايت تقدم و تـأخر آنهـا را بـر اسـاس قـدمت و       ،شمار انگشت يـ در موارد
داستان ابراهيم و هاجر را به جاي تـورات   39به عنوان مثال در صفحه  ؛اعتبارشان ننموده است

  .ارجاع داده است» روايات اخباريان عرب«به 
از قرآن بـه   اوگيري  ياض به نكته ديگري هم بايد توجه كرد و آن بهرهف درباره منابع دكتر

اي در  نكته تاريخ اسالمعنوان يك منبع تاريخ عصر نبوي است و اين نيز در روزگار تأليف كتاب 
آنجا كه از معتقدات مشركان مكه و باور آنان به اهللا سخن گفتـه   46در صفحه . خور تأمل است

داستان نزول سوره جنّ  64در صفحه . سوره يونس استناد كرده است 18سوره زمر و  3به آيات 
سـوره   30 هبرخي جزئيات هجرت پيغمبر را از قرآن نقل كرده و آي 70در صفحه . را آورده است

درباره منافقين و ارتباطشان با  75و  74در صفحه . سوره توبه را سند قرار داده است 40انفال و 
آنجا كه  76در صفحه . به برخي آيات سوره بقره اشاره كرده است ،هودهاي ي يهود و نيز دشمني

داستان سدر  سـپس و  آورده  را) 217 ،بقـره (ه نخله را گزارش كرده است، آيه مربـوط بـه آن   ري
در مـورد   81و  79در صـفحه  . مورد غنايم جنگ بدر، آيه اول سوره انفال را نقـل كـرده اسـت   

سـوره آل   169و  153، 122شهادت مسلمانان به آيـات   برخي جزئيات جنگ احد و شكست و
سـوره   33درباره مجازات سارقان گله پيغمبـر بـه آيـه     91در صفحه . عمران استناد كرده است
بشارت فتح خيبر را از زبـان قـرآن آورده اسـت     95همچنين در صفحه . مائده اشاره كرده است

جراي منافقين و داستان توابين به آيات به مناسبت غزوه تبوك و ما 105در صفحه ). 20 ،فتح(
سوره  2آيه  ،سوره توبه استناد كرده است و جلوتر در باره گسترش مسلماني قبايل 117و  107

 "يدخلون في دين اهللا افواجا"سال آخر عمر پيغمبر دوره «: است در كالم خود درج كردهنصر را 
  . »بوده است

  
  ارجاعات . 2ـ4

و ارجاعـات كتـاب   . پيرو قاعـده معينـي نيسـت    تاريخ اسالمكتاب هاي  بخش ارجاعات و پاورقي
چه بسا بتوان كتابي نوشت و در آن به منابع و مĤخـذ ارجـاع نـداد،    . آشفته استناقص و بسيار 

، اين ارجاعات بايـد چنـان   دهد ميها ارجاع  در پاورقي خاصهبه منابع خود،  اي نويسنده اگرولي 
گر جز اين باشد، نقض غـرض و  ا؛ زيرا بيايدبه آساني را  ها آنواند جستجوگر بت هباشد كه خوانند

    .فايده خواهد بود عملي كم
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  نثر كتاب . 2ـ5
 و شـيوا  ، پختـه روانكتاب دكتر فياض گزارشي زيبا و هنرمندانه از تاريخ اسالم، و داراي نثـري  

دكتر فيـاض  . ارسي دانستاي عالي از نثر تاريخي معاصر در زبان ف توان آن را نمونه است كه مي
را نيـز   ديگر دنيا از جملـه روسـي و يونـاني    هاي عالم به ادبيات عرب و فارسي بود و برخي زبان

هـاي   اي، در اين كتاب نثري عرضـه كـرده اسـت كـه از نمونـه      مايه چنين دستبا و ا. دانست مي
صـان ادبيـات سـخن    درباره اين جنبه از كتاب بايد متخص. ماندگار ادبيات فارسي روزگار ماست

شود، تنها نظر يك خواننـده متـون تـاريخي     چه در اين مقاله در اين زمينه گفته مي آن. بگويند
بـه نظـر ايـن     .اهليت اين كار را داشته باشـند  كهاست برعهده كساني آن جزئيات بيان است و 

اض خـود در  دكتـر فيـ  . استآن   ، ايجاز هنرمندانهتاريخ اسالمترين ويژگي نثر كتاب  جانب مهم
سعي شده است كه در حداقل عبـارت حـداكثر مطلـب آورده شـده     « :مقدمه كتاب آورده است

   1.»باشد
طـوالني در متنـي چنـين     تـا ايـن انـدازه   اي  دوره گنجاندن حوادثواقعيت اين است كه 

. آيـد  برمـي تاريخ بيهقـي  مختصر، كاري است كه تنها از عهده شاگرد اديب نيشابوري و مصحح 
تـاريخ  «: ، دكتر عبدالحسين زرين كوب نيز به همين نكته اشاره كرده اسـت اديب بزرگ رخ ومو

   2.»با عبارات كوتاه محتوي معلومات زياد است...تأليف آقاي دكتر علي اكبر فياض اسالم
  

  ايجاز هنرمندانه
   3:پردازيم هاي نثر كتاب به ذكر شواهدي مي درباره ايجاز و فصاحت و بالغت و زيبايي

هاي حجاز دره درازي است به نام وادي القري كه راه بازرگاني يمن بـه شـام    دل كوه در«
: سه طايفه يهودي آنجا نيز بـه دو قسـمت شـدند    ...گذرد پس از عبور از كنار مكه از آن دره مي

   .4»بني قريظه و بني النضير با اوس بودند و بني قينقاع با خزرج
واط و بدر اول را تنها در پنج سطر در نهايت زيبايي ماجراي سه غزوه ابواء، ب 75در صفحه 
  . بيان كرده است

                                                 
 .، چاپ اول، مقدمه، ص الفتاريخ اسالمفياض، . 1

  .325، دو قرن سكوتزرين كوب، . 2
  .شود هاي طويل، به آغاز و انجام آنها بسنده مي در نقل نمونه .3

  .67ص .4
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و پس از آن غزوه بواط بود كـه  . نخست غزوه ابواء بود كه غزوه ودان هم ناميده مي شود«
پيغمبر به تعاقب او تا بدر رفت و او را نيافت به مناسبت بدر ايـن   ...هر دو در ماه ربيع االول بود

   1.»اند ميدهغروه را بدر اول نا
سـرانجام بـا   . خوزستان با آنكه جلگه است و زمين هموار؛ مدت يك سال مقاومـت كـرد  «

والي خوزستان هرمزان اسير شد؛ و بود تا وقتـي كـه پسـر    . سقوط شوشتر اينجا نيز از پا درآمد
   2.»پس از واقعه قتل پدر خود او را كشت ،عمر، عبيداهللا

و قريش بر سر گنجينـه مكشـوفه از چـاه زمـزم آورده     در باب منازعه و قرعه عبدالمطّلب 
  3.»براي قريش هيچ ،در قرعه دو آهو به نام كعبه آمد و شمشيرها به نام عبدالمطلب«: است

  .بسيار استدكتر فياض  تاريخ اسالمدر كتاب از اين دست شواهد 
. جـا شـد  با عده زيادي روانـه آن « :الجندل آورده است ةمحركت پيغمبر به سوي دو بارهدر

  4.»شبها در راه و روزها در كمين
  

  تعابير و اصطالحات بديع
هنرمندي دكتر فياص در نوشتن نثري زيبا و جاندار گرچـه در سرتاسـر مـتن كتـاب مـنعكس      

  :كنيم هايي اندك بسنده مي به ذكر نمونه. رسد است، ولي گاه در برخي جمالت به اوج مي
لمطّلب نذر كرده بود كه اگر داراي ده پسر شود، يكـي  عبدا«: در باره نذر عبدالمطّلب آمده است

  5.»ده درست شد. را براي خدا قرباني كند
در خبر اسـت كـه مقصـود پيغمبـر از ايـن حركـت       «: باره غزوه حمراءاالسد آمده استدر

هاي اطراف بسـيار جـا    بر تپه... هنوز قوه باقي استترسانيدن دشمن بود و به او فهماندن كه 
  6.»براي آنكه كثرت عده نشان داده باشند آتش افروختند

                                                 
  .75ص .1

  .127ص .2

  . 52ص .3
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روزي بـر سـر آب   «: درباره دعواي مهاجرين و انصار در جريان غزوه مريسيع گفتـه اسـت  
يك فرياد يا معشـرالمهاجرين  آن . خطاب را با يكي از بستگان خزرج نزاع افتاد مزدور عمربن

  1.»كشيد و اين يك انصار را به ياري خواست
 ها خود هاي زباني و دلنوازي تشويقپيغمبر عالوه بـر  «: ده استحفر خندق آورباب  در

بـدين طريـق كـار    ... كرد صدايي مي خواندند هم رجزهايي كه ميدر كار شركت داشت و در 
  2.»...در ظرف شش روز پايان يافت سال خشك بود و مردم گرسنهخندق با آنكه 

در اي از قرآن را  آيه ه زيبايي و استواريبدرباره كثرت گروندگان به اسالم در اواخر عمر پيغمبر، 
يدخلون في دين "در حقيقت دو سال آخر عمر پيغمبر دوره «: كرده است كالم خود درج

  .»بوده است "اهللا افواجا
در بـاره وضـعيت   ؛ شايد گزافه نباشد اگر اين جمله را اوج زيبايي نثر دكتر فيـاض بـدانيم  

اي هـم از   عـده . سامه با لشكر خود از سفر موته بازگشتا«: دولت ابوبكر در آغاز كار آورده است
ال صدقه از اطراف رسيدند با اموال زياد و ابوبكر به مرد و مال مستظهر شده جنگ با مرتدان عم

  3.»را به جد پيش گرفت
كه يكي از مسائل مهم و مؤثر بود  نمازي پيش«: نمازي سپاه جمل گفته است درباره پيش

  4.»يك روز اين و يك روز آنسيم شده بود بين طلحه و زبير تق
مقرر كرده بـود  ... تماشايي بود يي او ديوانه«: درباره خليفه فاطمي، الحاكم بامراهللا آورده است

   5.»دوزان زنانه ندوزند كفش
 رهگذري بهاما در مكه بازرگانان يهودي «: درباب حضور يهوديان در عربستان گفته است

  6.»آمدند مي
ها نخست تسـليم شـدند ولـي بعـد بـه       يهودي«: ديان بني قينقاع گفته استدر مورد يهو

   1.»پا سفت كردندبي اُتحريك عبداهللا بن 

                                                 
  .84ص .1
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ها  آنها تقاضا كردند كه نخلستان« :يهوديان خيبر و مسلمانان آورده است نامه پيمانباره در
   2.»به آنها بدهند كاري نصفهرا به 

سروصـدا زيـاد شـد و    «: گويـد  بني سـاعده مـي  در مورد اختالف اوس و خزرج در سقيفه 
  3.»كار كرداي كه ميان اوس و خزج بود  سرانجام اختالف ديرينه

والي شام كامال بر حوزه خود نفوذ داشـت و همـه را بـه    «: درباره نفوذ معاويه بر شام آورده است
   4.»زور و زر نرم كرده بود

  
  متنمشكالت 

، الزم طرفانـه  ضرورت بررسـي بـي   رسخن گفتيم، بنا ب تاريخ اسالمهاي متن  اكنون كه از زيبايي
بـا يـادآوري ايـن    . رودنيز سـخن   آيد به چشم مياست از مشكالت اندكي كه در نثر اين كتاب 

  . ندياندك و استثنا ها ضعفنكته كه فصاحت و زيبايي در اين كتاب قاعده، و 
  

  ايجاز مخلّ
ايـن مـوارد چنـدان     چنـد ، هريا نقص معني شده است گاه افراط در ايجاز، موجب فهم نادرست

  : الزم استدر بررسي يك كتاب اشاره به آنها نيست، ولي 
پيغمبر اسـيران را بـازداد و شـعراي    : است آمدهماجراي آمدن وفد بني تميم به مدينه  در

ت انّ الـذين ينادونـك مـن وراء الحجـرا    «درباره آنها نازل شده اسـت كـه   . قوم را جايزه بخشيد
   5.»اكثرهم ال يعقلون

اي نشـده   از پشت ديوار خانه اشـاره  ادبانه آنان فراخواندن بيآنان با پيغمبر و  رفتارولي به 
بنابراين خواننده در صورت ندانستن جزئيات ماجرا، مناسبت اين آيه را با حال اين گـروه  . است

  .يابد درنمي
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... ابـوبكر عمـر را بـا جمعـي    «: درباره تحصن مخالفين ابـوبكر در خانـه علـي آورده اسـت    
كـه فتنـه بـزرگ نشـود      زبير العوام با شمشـير بـر آنهـا حملـه كـرد و آنهـا از بـيم آن       ... فرستاد

   1.»برگشتند
بـاقي  و  خانهروشن است كه داستان ناقص نقل شده است، زيرا از تهديد عمر به سوزاندن 

جزئـي از ايـن     ،گـذاري  رنـوع ارزش كه اينها، بدون ه حال آن ،سخني به ميان نيامده استقضايا 
  .آيند ماجراي مهم به شمار مي

كسي نـدا  ) ع(روزي در لشكر حسن بن علي «: درباره ازهم پاشيدن سپاه امام حسن آورده است
   2.»به شنيدن اين ندا مردم فرار كردند. فرار كنيد. درداد كه قيس بن سعد كشته شد

هـا و   پاشـيدن سـپاه او مسـبوق بـه حـرف      دانيم كه فرار سپاهيان امام حسن و ازهـم  مي
آنچه دكتر فياض به آن اشاره . شايعات و اقدامات مختلفي است كه جملگي در تواريخ ثبت است

باشـد كـه در   ) ع(سلسله علل پاشيدن سپاه امام حسـن   ازكرده است، تنها مي تواند حلقه آخر 
  .خواهد كردخواننده آن را علت تامه ماجرا قلمداد   صورت ندانستن موضوع،

پس از مـرگ يزيـد پسـرش معاويـه دوم بـه خالفـت       «: بن يزيد آمده است ةيدرباره معاو
   3.»ولي چهل روز طول نكشيد كه مرد و پس از مرگ او وضع آشفته شد ،نشست

بن يزيـد خـود را    ةيمعاودانيم  زيرا مي ؛گرچه اين جمالت نادرست نيستند، ولي نارسايند
سـازد و   همـين دو موضـوع نارسـايي جمـالت را روشـن مـي      . دخلع كرد و مرگ او مشكوك بو

  آمـده اسـت،   تـاريخ اسـالم  چـه در كتـاب    دهـد كـه بـا آن    سيمايي ديگر از اين ماجرا ارائه مـي 
  4.هايي مهم دارد تفاوت

سليمان . با آنها جنگ كرد... عبيداهللا «: در مورد نبرد توابين با عبيداهللا بن زياد آمده است
   5.»ش گريختندكشته شد و اصحاب

واقعيت اين است كه فرار توابين پس از مقاومت و شهادت گـروه بسـياري از آنـان اتفـاق     
  . افتاد، نه آنچنان سريع كه در اينجا آمده است

                                                 
  .115ص .1

  .151ص .2

  .157ص .3
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بر سر يك اشـتباه نـابود   ... آن مرد عظيم «: آمده است چنينابومسلم و سرانجام او  بارهدر
   1.»است المثل شده ضرب "تركت الرأي بالرّي". شد

اي به بازگشت ابومسلم از ري به بغداد نكرده تا دليل شهرت  كه مؤلف هيچ اشاره جالب اين
المثل روشن شود و خواننده اگر نداند كه ابومسلم از ري بازگشت، سـر از چنـدوچون    اين ضرب
  . المثل درنخواهد آورد اين ضرب

  
  جمالت نادرست يا نارسا

بر قلم دكترفيـاض جـاري    شمار، ، هر چند انگشتنين جمالتيباوركرد كه چبه آساني توان  نمي
هـايي دانسـت كـه     بنابراين چه بسا بتوان اين جمالت را اغالطي چاپي يـا سـهوالقلم  . شده باشد

   :يابند ممكن است در هر متني راه 
و به روايتي به حـال  ( 2ترين صحابه پيغمبر كه در شام براي غزو ابوذر غفاري يكي از مهم«
   3.»زيست در شام مي )تبعيد

   .اضافي است» در شام«يكي از دو روشن است كه 
   4.»پسر وليد را كه نام وليعهدي را داشتند حبس كرد نيز دو... يزيد سوم «

  . هرچند ممكن است از مقوله اغالط چاپي باشد دوم اضافي است» را«اين جمله در 
  

  روش مؤلف. 2ـ7
زيرا عمده مطالب  ؛و نه تحليلي ،محور يو نيز سياسدانست  رواييرا مي توان كتابي  تاريخ اسالم

جـز در  كتاب را نقل حوادث سياسي به خود اختصـاص داده اسـت و از نقـد و نظـر و تحليـل،      
مؤلف بـه روايـات تـاريخي رويكـردي نقادانـه       ،افزون بر اين. اثري در آن نيست مواردي معدود،

به عنـوان   ؛آنها دشوار استبرخي از كه پذيرش  روايات اكتفا كردهصرف و معموال به نقل  ندارد
يـا تأويـل شـده،    را كه از طرف بسياري مورخين و مفسرين رد و انكار » شق صدر«مثال روايت 

نيز داستان حضور يافتن شيطان در دارالنّـدوه و راهنمـايي بزرگـان     5.هيچ نقدي آورده است بي
                                                 

  .179ص .1

  . ثبت شده است» غزوه«هاي اخير كتاب به غلط  در چاپ.  2
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دانـيم دارالنّـدوه    كـه مـي   درحـالي  1،است هيچ انتقادي نقل كرده بيقريش براي قتل پيغمبر را 
. الب را در آن راه نبـوده اسـت  بن ك يصاجتماع بزرگان قريش بوده است و كسي جز فرزندان قُ

شـتر و   24000( آميز ارباب سير و مغازي در مـورد غنـايم جنـگ حنـين      همچنين آمار مبالغه
كـه چگونـه    آناين روايت نادرستي  ترين دليل بزرگ. را عينا نقل كرده است) گوسفند  40000

شـتر و   60000اي مركـب از   آب و علف حجاز، گله هاي خشك و بي توان تصور كرد در بيابان مي
  زمان آب و علف داد؟   گوسفند و بز را هم

بـه   ؛ستامغفول مانده هاي مهم  برخي روايت بندي به موجز نويسي، علت پايبه شايد گاه 
يعني تعرض يهود به يك زن مسـلمان   ،ني قينقاع علت قريبه حادثهعنوان مثال در مورد غزوه ب

نيـز هنگـام    2.ده اسـت مـ و وقوع درگيري در بازار اين قوم و قتل يك يهودي و يك مسـلمان نيا 
 ،نفـوذ  ،بـه شـغل بازرگـاني   اشـتغالش  كه درباره جايگاه و محبوبيـت او،   معرفي ابوبكر، در حالي

عمـوم  نكتـه مهـم را كـه    ايـن  ، 3ساب اشـاره كـرده اسـت   و نيز علم او به انوي خوش معاشرتي 
موارد خاص اين از  هم. نهاده استفرو  ، را تصدي منصب ديات توسط او ، يعنياند مورخين گفته

امـام جعفـر   «: كنـد  بسـنده مـي   دو جملهبه ذكر اين ) ع(امام صادق  در مقام سخن ازاست كه 
و در بقيـع پهلـوي    ،سـالگي  65سـن   بـه  148در زمان منصور وفات يافت در سـال  ) ع(صادق 

  . »پدرش مدفون شد
محور دكتر فياض در ايـن كتـاب    يرسد بتوان علت اين اختصار را بينش سياس به نظر مي

ـ تـر   بـيش كـه زنـدگاني امـام صـادق     جهـت   توان تصور كرد كه بـه ايـن   بنابراين مي. دانست  اب
امـا عجيـب آن كـه در     ؛ته است، بيش از اين به آن نپرداخگذشتههاي علمي و فرهنگي  فعاليت

و مرگ مرموز عبدالرّحمن بن ابـي بكـر كـه اتفاقـا در ارتبـاط بـا       ) ع(باب شهادت امام مجتبي 
  . نيز سكوت كرده است ،شوند واليتعهدي يزيد و تثبيت قدرت امويان تحليل مي

مـثال تفكيـك درسـتي ميـان      ،دارد نويسـنده نشـان از دقـت نظـر     هـا  تحليـل  برخـي اما 
نيـز علـت حـج     4؛اسـت  قائل شدهاعراب در شمال شبه جزيره » گزيني سكني«و » يشهرنشين«

نكردن پيغمبر تا پيش از نزول آيات برائت را كراهت احتمالي ايشان از ديدن مشركين در خانـه  
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اي كوتاه به روابط پنهاني ابوبكر  در قالب جمله چنين هم. كه نظر جالبي است 1خدا دانسته است
بدين طريق ابوبكر زحمتي را كه عمـر در سـقيفه   « :خالفت اشاره كرده استو عمر در ماجراي 

مورد ارزيابي و تحليلي دقيق قـرار داده  نيز عملكرد عثمان را  2.»براي او كشيده بود، جبران كرد
در و مشكالت امام علي در آغـاز حكـومتش    4بر سركار آمدن بني اميه وي درباره تحليل 3؛است
در مورد پذيرش مذهب خـوارج توسـط بـدويان ابـراز كـرده      نيز جالب نظري  5.است توجه رخو

از تغييـر و تحـول روحيـه مسـلمانان و      ،ولي دقيق ،و در اواخر كتاب نيز تحليلي مختصر 6است
   7 .تقلّب احوال آنان از آغاز تا انقراض خالفت به دست داده است

قـل روايـات، جانـب    وي در نكـه  اسـت   اما واپسين نكته در باره روش دكتـر فيـاض ايـن   
طرفانـه اسـت و خواننـده از مـتن كتـاب       تقريبا همـه جـا بـي   و لحن ا طرفي را نگاه داشته و بي

برانگيـز نمـاز    مثال درباره موضوع مناقشه ،تواند چيز زيادي درباره اعتقادات او به دست آورد نمي
 .8ه روايات اهل سنتابوبكر در ايام بيماري پيغمبر، هم به روايات شيعه اشاره كرده است و هم ب

شـده اسـت، ولـي     رو روبهمهري  در برخي محافل با نوعي بي تاريخ اسالمو شايد به همين دليل 
دهـد كـه مـا بـا      نشان مـي   درباره پيروزي پيغمبر و مسلمين در جنگ احزاب گفته است،آنچه 

مـورد بـروز   ديدگاه اعتقادي او مخصوصا در ايـن  . نگر نه مورخي تاريخ ،مورخي متدين روبروييم
ولـي كـار از   «دهد كـه   شمرد و ادامه مي دكتر فياض علل پيروزي مسلمانان را برمي ؛يافته است

هاي  اين جمله بن مايهرسد  نظر مي به 9.»...باد و باران و سرماي شديد آغاز شد ؛غيب درست شد
  .سازد هاي اعتقادي دكتر فياض را روشن مي مايه
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  محتواي كتاب. 2ـ8
زيرا دامنه سـخن در   ،نيست بموضوعي عجي تاريخ اسالمر كتابي مانند بروز اشكاالتي معدود د

كه وقوع اشـتباه   1است سنوات چندانان گسترده است و كثرت اعالم و اماكن و داين كتاب چن
اشكاالت  .همواره محتمل است و هدف از اشاره به آنها نيز فراهم آوردن مقدمه تصحيح آنهاست

  :شود ن بررسي ميذيل چند عنوامحتوايي اين كتاب 
  

  اشكاالت جغرافيايي
 در حـالي  2،عربستان را از شرق به خليج عمان و خليج فارس و خاك عراق محدود دانسته است

محـل اسـتقرار   كه مؤلـف خـود    جالب اين. كه عراق در شمال شرق شبه جزيره واقع شده است
  3.كند ذكر مي در شمال شبه جزيره دولت لخميان را كه در جنوب عراق تشكيل شده بود،

ولـي   4.»...در داخـل ايـن حصـار كوهسـتاني     « :هاي عربستان آورده است كوهدر سخن از 
هاي كم ارتفاع و گسسته غـرب و جنـوب شـبه جزيـره را حصـاري كوهسـتاني        دشوار است كوه

  .قلمداد كرد
ـ بقيه شبه جزيره را از جنوب بـاد ... جغرافي نويسان يونان«: آورده است  الشّـام بـه نـام    ةي

بعيد است جغرافي نويسان يونان صحاري خشك نجد و ربع الخـالي و  . »اند ناميده خوشبخت مي
را خوشبخت ) خوشبخت(= مشهور اين است كه يمن . حجاز و تهامه را خوشبخت خوانده باشند

  .ناميدند مي
ـ دوكـه   در حـالي  5،هاي اطراف فـرات دانسـته اسـت    الجندل را از آبادي ةمدو چنين هم  ةم
 .هاي اطراف اين رودخانه دانسـت  توان آن را از آبادي ها دور از فرات است و نمي فرسنگالجندل 

شمال (النهرين شمالي  به كاربرد واژه عراق در جغرافياي تاريخي منطقه توجه نشده است و بين

                                                 
براي  –در ذكر سنوات و اسماء خاص «ي است كه نويسنده در مقدمه چاپ اول آورده است كه اين در حال. 1

  .)، چاپ اول، مقدمه، ص بتاريخ اسالمفياض، (» زياد صرفه جويي شده - رعايت دانشجويان
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روشن است كه در يك اثـر   1.ناميده است عراق، شده را كه جزيره خوانده مي) كشور فعلي عراق
  .نه موقعيت فعلي آنها را ،ايد جغرافياي تاريخي مناطق را مالك قرار دادتاريخي ب

امـا   2.»گاه خود سـاختند  قلعه بصره را براي تكيه«آورده است كه اعراب  درباره شهر بصره
  . بصره قلعه نبود و اعراب در دوران فتوحات، گرد اين شهر ديوار و برج و بارويي نكشيدند

كـه اعـراب فـاتح     بـود مانند كوفه و فسطاط پادگـاني   ين شهرا: نيز گفتهدمشق  در مورد
بـه گفتـه   ( كه چنين نيست و دمشق پيش از ورود مسـلمين بـه شـام    در حالي 3،تأسيس كردند

  .، شهري بوده است آباد و مشهور4)مورخان از هزاره چهارم قبل از ميالد
  

  از سنواتنادرستي بعضي 
كـه از صـفر    در حالي 5،دانسته است» دو سال تمام«فاصله جنگ نهروان تا شهادت امام علي را 

تـا رمضـان    6)تاريخ وقوع جنگ نهروان كه مؤلف خود نيز به آن اشاره كـرده اسـت  ( هـ38سال 
  .نه دو سال تمام ،ماه يعني دوسال و هفت ماه است 31) تاريخ شهادت امام علي( هـ40

ك بني اميه را تصرف كـرد  سفّاح تمام ممال«: گويد مي در سخن از نخستين خليفه عباسي
   7.»بجز اندلس كه عبدالرّحمن اموي آن را تصرف كرده بود

حكومـت كـرد، ولـي     ـه136تا  132ت، زيرا سفّاح از سال اس دقت نشدهاين خبر نقل در 
در زمـان خالفـت   ـ هـ 138يعني در ذيحجه سال  ،عبدالرّحمن اموي دو سال بعد از مرگ سفّاح

  . وارد اندلس شدمنصور، 
حجراالسود را بردند كه چندي بعـد  « :حجراالسود توسط قرامطه آورده است ربودناره درب
اي است كه گويي آنان حجراالسود را چند ماه بعد پس دادنـد،   لحن جمله به گونه 8.»پس دادند

  . در صورتي كه اين كار بيست سال بعد صورت پذيرفت

                                                 
  .129ص. 1

  .126ص .2

  .133ص .3

  .لذيل مدخ المعارف فارسي، ةداير. 4

  .150ص. 5

  .129 ص .6

  .177ص .7

  .198ص. 8
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 هــ  575در  او 1.تباه اسـت نوشته كه اشـ  هـ 632در سالتاريخ مرگ مستضيء عباسي را 
  2.ه استدرگذشت

  
  موارد ديگر

اين در حـالي   3.اعراب در مقايسه با يهود به كار زراعت رغبتي نداشتند :است درباره اعراب گفته
بنـابراين  . كردنـد  دانيم اوس و خـزرج در يثـرب و ثقيـف در طـائف كشـاورزي مـي       مياست كه 

نـه   ،هاي زراعي دانسـت  عدم اقامت آنان در محيط نپرداختن اعراب به كشاورزي را بايد ناشي از
زراعت يهود نيز كه مؤلف در برابر اعـراب بـه آن اشـاره كـرده اسـت، ناشـي از       . عدم رغبت آنان

  .القري و خيبر بود خيز مانند يثرب و وادي سكونت آنان در مناطقي حاصل
 4.م بـرده شـده اسـت   نا» پادشاه خزاعي«با لفظ  يحاز رئيس قبيله خزاعه يعني عمروبن لُ

خاندان زيدي مذهبي كـه حكومـت علويـان طبرسـتان را بنيـان       درباره تعبير را نيزمشابه اين 
امـا   5؛نام بـرده اسـت  » خاندان پادشاهي زيدي طبرستان«به عنوان  به كار برده و از آنان نهادند

آنـان  . ن طبرسـتان ند و نه علويـا ا هداراي نظام پادشاهي بود واقعيت اين است كه نه قبيله خزاعه
بنابراين . بود» داعي«ناميدند و لقب اكثر اميران اينان  مي» شيخ«يا » سيد«رئيس قبيله خود را 

اطالق عنوان پادشاه با توجه به معني خاص آن در زبان و ادبيات فارسي، بر رؤساي اين دو قـوم  
  .ر با پادشاهي داشتخصوص رياست قبيله در ميان اعراب تفاوت بسيا هب. رسد درست به نظر نمي
درسـت  از سخن پيغمبر درباره حضور او در حلـف الفضـول    رسد برداشت مؤلف به نظر مي

نّ لـي  اَ بحما اُ لفاًجدعان ح بنِ اهللاِعبد في دارِ دتهِد شَقَلَ«سخن پيغمبر اين است كه  6.نباشد
النََّ مرُبه حمِع و اُلَ واَي به في االسالم لَدعجهِشَ«فياض به استناد كلمه  دكتر. »بتپيغمبـر  » دت

انـد و از جملـه آخـر     در صورتي كه ايشان از اعضاي اين پيمان بـوده  ،را شاهد اين حلف دانسته
  خوانـده شـوم،  فـرا  اگر در اسالم نيز بـه آن  (» بتجاَي به في االسالم لَدعو اُلَ«: كالم آن حضرت

  . آيد نيز همين برمي )كنم اجابت مي
                                                 

 .216ص. 1

  .7/279الكامل   ابن اثير،: رك .2
  .47ص. 3

  .49ص .4

  .194ص. 5

  .57ص. 6
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گويد به دعـوت ابـوبكر، چهـارتن     مي ساني كه به دعوت ابوبكر به اسالم گرويدند،درباره ك
كه  درست اين است 1.يعني زبير، عثمان، عبدالرّحمن بن عوف و سعدبن ابي وقاص ايمان آوردند

  2.بن عبيداهللا نيز از جمله آنان بود ةطلحاين عده پنج تن بودند و 
پيغمبـر ضـعفاي اصـحاب را بـه حبشـه      «: گويـد  در مورد هجرت مسلمانان به حبشه مـي 

اين سخن شايد از باب تعميم اغلب به كل صحيح باشد، ولي واقعيت اين است كه در  3.»فرستاد
ميان مهاجرين كساني مانند عثمان بن عفان، عثمان بن مظعون و جعفر بن ابي طالب بودند كه 

  .دانست »ضعفاء«نمي توان آنان را از 
ابولهـب عـالوه   «ز پيغمبر پس از مرگ ابوطالب آورده اسـت كـه   در مورد حمايت ابولهب ا

ايـن سـخن فاقـد دقـت      4.»دو پسرش دامادهاي پيغمبر بودند ،كه خود عموي پيغمبر بود براين
زيرا پسران ابولهب دامادهاي پيغمبر بودند، ولي در همان اوايل ظهور اسالم زنان خـود را   ؛است

كه موجب  ن موضوع دامادي آنان در آن تاريخ، بيش از اينبنابراي. به توصيه پدرشان طالق دادند
  .الفتي باشد، باعث تشديد دشمني اين خانواده با پيغمبر شده بود

اهل مكه از واقعه بدر عزادار شدند و مدتي صداي گريـه  «: آورده است آمد غزوه بدر در پي
ان پذيرفت كه قـريش بـر   تو گرچه حتي اگر گزارشي هم نباشد مي 5.»هاي آنجا بلند بود از خانه

دكتر فياض به تصميم بزرگـان  چرا كه معلوم نيست كشتگانشان گريه و زاري كرده باشند، ولي 
 باسود بن مطلب را در اين با. منع از گريستن مردم بر كشتگانشان اشاره نكرده استبر قريش 

  6.داستاني است
كـه سـويق آرد    حـالي  در 7؛سويق به معنـي آرد اسـت   :در وجه تسميه غزوه سويق آورده

  8.است ممزوج با روغن يا عسل ةپرورد

                                                 
  .61ص. 1

  .140 ةسير  ،ابن اسحاق: كن. 2
  .63ص .3

  .64ص .4

  .77ص .5

  .647ـ8/ 2 النبويه ةالسير  ابن هشام،: كن. 6
  .77ص .7

  .شرح علي المواهب اللدنيه پاورقي مصحح به نقل از ،1/181  واقدي،: كن. 8
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پيغمبر در تمام مدت در مقر فرماندهي خود با عـده اي  «: در مورد جنگ احد آورده است
   1.»جمعي از مشركين به آنجا هجوم آوردند و پيغمبر را مجروح كردند. نگهبان ايستاده بود

ولـي در مـورد جنـگ     ،اند ر سخن گفتهمورخين درباره جنگ بدر، از مقر فرماندهي پيغمب
احد چنين مطلبي نقل نشده است و جنگيدن پيغمبر در اين نبرد مشهور است و حتي جزئيات 

  2.آن در تاريخ ثبت
در همان صفحه درباره همان جنگ آورده است كه هنگام شكست سپاه اسالم، پيغمبر بـا  

زيرا پيغمبر به باالي كوه پناه برد  ؛ستاين سخن درست ني. اي پناه برد باقيمانده اصحاب به دره
  3.»اصعدوا في الجبل«در مغازي واقدي به اين مطلب تصريح شده است كه . نه به دره

معرفـي   ،شـرحبيل غسـاني   ،صـري سفير پيغمبر را پادشاه بقاتل  در سخن از جنگ موته،
  5.نه پادشاه بصري ،شرحبيل امير موته بوده است اما 4؛كند مي

اي از  عبـاس و عـده   در نبرد حنين ايستادگي كردنـد، فقـط پيغمبـر، علـي،      كساني را كه
اند كـه   نفر دانسته 100اين سخن نيز دقيق نيست؛ تعداد ثابت قدمان را  6.ها دانسته است مدني

  7.اند تن آنان از مهاجرين و سايرين از انصار بوده 33
 8.حضـرت دانسـته اسـت   تشكيك عمر در مرگ پيغمبر را موجب تأخير در دفن جنازه آن 

اين تشكيك بالفاصله بعد از مرگ پيغمبر رخ داد و اندكي بعد با گفتگوي ابـوبكر   ؛چنين نيست
؛ اما نداشت  در تأخير دفن جنازه كه فرداي آن روز انجام شد، تأثيريبا عمر خاتمه يافت و هيچ 

  9.مؤثر بوده است. .)  .سقيفه و (حضور يافتن ابوبكر بر بالين پيامبر در قضاياي بعد از رحلت 
اي هم بودند كه طمـع   در جمع معترضان عده«درباره معترضان به عثمان آورده است كه 

ماننـد طلحـه و زبيـر و معاويـه      ،آمـد  خالفت بعد از عثمان را داشتند و از سقوط او بدشان نمي

                                                 
  .80ص. 1

  .به بعد 1/240همو : كن .2
  .1/235 واقدي، .3
 . 99ص .4

  .755/ 2واقدي،. 5
  .101ص .6

  .901/ 3 ،همو.  7
  .112ص .8

   .، ستون دوم226 زاده، ص عالم: نك. 9
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يرفتني زبير صحيح است و طمع معاويه به خالفـت نيـز پـذ    اين موضوع در مورد طلحه و 1.»نيز
ز محركـان و بـل   تـوان او را ا  اگرچه مي ،معترضين صحيح نيست واست، ولي ذكر نام معاويه جز
  .محرك اصلي اين واقعه شمرد

» پسـر معاويـه  «آورده است كه عمروبن عاص در مجلس حكميـت از   در موضوع حكميت
اين سخن را  گرچه بعيد است دكتر فياض 2.ولي مقبول نيفتاد ،براي تصدي مقام خالفت نام برد

زيرا معاويه سـه پسـر    ؛را بدون سندي نقل كرده باشد، ولي به هرصورت پذيرش آن دشوار است
و  3بـود  كـودن عبداهللا فـردي   ،عبدالرّحمن در كودكي مرد. عبداهللا و عبدالرّحمن و يزيد: داشت

 بنابراين جايي. در اين هنگام كودكي هفت يا هشت ساله بود 4يزيد نيز براساس سخن مسعودي
  .براي طرح نام پسران معاويه وجود نداشت جايي

بالفاصله بعد از رسيدن به خالفت، به پـنج   او: آورده استدر مورد خالفت يزيد بن معاويه 
عبـداهللا بـن     نفري كه از بيعت خودداري كرده بودند، درپيچيد و اين پنج تن را حسين بن علي،

اين سخن  5.بن ابي بكر معرفي كرده است عباس، عبداهللا بن عمر، عبداهللا بن زبير و عبدالرّحمن
كه ابن اثيـر   جالب اين. مرده بود هـ 53زيرا عبدالرّحمن بن ابي بكر در سال  ؛سخن دقيق نيست

نيز با وجود آوردن اين روايت، آن را نادرست دانسـته و بـه مـرگ عبـدالرّحمن پـيش از مـرگ       
  .بن عباس هم نيستعبداهللا ضمنا در روايت او نامي از  6،اشاره كرده است) هـ 60(معاويه 

يزيد به والي مدينه دستور داد اين پنج تـن را تحـت    :آورده است بدر همين باچنين  هم
زيرا عالوه بر موضوع مرگ عبـدالرّحمن، عبـداهللا    ؛اين سخن نيز دقيق نيست 7.تعقيب قرار دهد

نـه   ،كـرد  ي مـي آن هنگام در مكـه زنـدگ  ) كه از ممتنعين بوده باشد به فرض اين(بن عباس نيز 
  .مدينه

                                                 
  .140ص .1

  .148ص .2

  .2/526 الكامل  ابن اثير،. 3
  .264االشراف التنبيه و: كن. 4
  .155ص .5

  .523ـ4/ 2 الكامل  ابن اثير،. 6
  .156ص .7

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 167/ . . . گزارشي فاخر از تاريخ اسالم
 

تمـايالت  «: گويـد  وي چنـين مـي  . باب قيام ابن طباطبا جاي تأمل است تحليل مؤلف در
ايراني مأمون و وزيرش فضل بن سهل سرخسي باعث رنجش عناصر عربي شد و در بغداد به دور 

   1.»يكي از علويان نامش محمد بن ابراهيم معروف به ابن طباطبا جمع شدند
زيـرا   ؛ي اعراب از تمايالت مـأمون دانسـت  اين قيام را بتوان مصداق نارضاي آيد به نظر نمي

ضمنا قيام . پيروان ابن طباطبا علويان بودند و دليلي نداشت كه از تمايالت ايراني مأمون برنجند
شـايد نويسـنده در اينجـا ميـان قيـام ابـن طباطبـا و         .نه در بغداد ،ابن طباطبا در كوفه رخ داد

  .خلط كرده باشد ،مأمون رخ داد برضدبن محمد كه در بغداد شورش ابراهيم 
چنين  2.»بيت الحكمه مأمون بنگاهي بود براي تعليم« :همين گونه است اين سخن او

هاي فعال آن نيز  عربي بود و بخشبه ترجمه متون بيت الحكمه زيرا فعاليت اصلي  ؛نيست
محل تعليم به شيوه مرسوم و رفت و  و اين مركز مدرسي نداشت و بودندكتابخانه و رصدخانه 

  .آمد طالب نبود
  

  نتيجه
دكتر فياض گزارشي فاخر و هنرمندانه از تاريخ اسالم است كه دقت نظر، قلم روان  تاريخ اسالم

هاي خواندني و ماندگار تاريخ اسالم به زبان  كتاب شمارو انصاف علمي نويسنده، آن را در 
ادعا توان  فياض از آن دسته آثاري است كه به جرأت مي اين اثر دكتر. فارسي قرارداده است

نيز هم اكنون  چنانكه ،هاي بعد اين سرزمين نيز خوانندگاني خواهد يافت در ميان نسلكرد 
رگذشت نويسنده آن، مورد توجه سال از د 40تاريخ تأليف و از سال  60بيش از باگذشت 

 .     تاريخ اسالم استپژوهشگران خوانندگان و 

چنـان   هـم هاي متعددي كه از آن صورت گرفتـه،   با وجود چاپ كتاب مهم و ارزشمندن اي
چه را در اين مقاله به عنـوان اشـكاالت ايـن مـتن      شماري از آن. استاشكاالتي داراي نواقص و 
اما در باره مشـكالت ديگـري    ؛كرد رفعخواني دقيق  فني و نمونه ييشتوان با ويرا مطرح شد، مي

هـاي   بر اساس چاپراه يافته، راه حل را بايد در تحقيق و تصحيح دقيق كتاب  كه در متن كتاب
دسـت   معنـاي روا بـودن  البته ايـن بـه   . جستجو كردمتعدد آن و مقايسه مطالب كتاب با منابع 

نيست، بلكه مصحح اين اثر بايد اصالحات خود اعم از تكميل ارجاعات، رفع  كتاببردن در متن 

                                                 
  . 190ص .1

  .190ص .2
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ها، با خط متفـاوت و امضـاء    را در پاورقي... ت جزئي پيش آمده در متن وابهامات، اصالح اشكاال
ايـن اثـر   و مغلـوط  شايسته است انتشارات دانشگاه تهران نيز به چاپ نامناسـب  . خود ثبت كند

ديگــر دانشــجويان و چــاپي در خــور ايــن اثــر و مؤلــف آن در اختيــار دهــد و  پايــانارزشــمند 
     . نهد مندان به تاريخ اسالم هعالق

  
  كتابشناسي

  .م1978االولي  ةلطبعدارالفكر، ا  ، تحقيق سهيل زكّار،كتاب السير و المغازيابن اسحاق، 
  .1989دار احياء التراث العربي،  ، تصحيح علي شيري، بيروت،الكاملابن اثير، 

ـ ا ،تبيـرو ، تحقيق مصطفي السقا، ابراهيم االبياري، عبـدالحفيظ شـلبي،   ةيالنبو ةالسيرابن هشام،   ةلمكتب
  .ةلعلميا

  .ش1382دانشگاه فردوسي مشهد مشهد، انتشارات ، تاريخچه و راهنماي جامع دانشگاه فردوسي مشهد
  .ش1345به سرپرستي غالمحسين مصاحب، جلد اول، تهران، انتشارات فرانكلين،  المعارف فارسي، ةداير

، سال اول، شماره اول، و تمدن اسالمي تاريخ،  »اثر دكتر فياض تاريخ اسالمنقدي بر كتاب «اداك، صابر، 
  .ش1384تابستان  و بهار

  .ش1383تهران   انتشارات سخن، چاپ هجدهم،  ،دو قرن سكوتزرين كوب، عبدالحسين، 
  .ش1376، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، تهران، همو
، زير نظر كـاظم موسـوي بجنـوردي، تهـران،     5، جالمعارف بزرگ اسالمي ةداير، »ابوبكر«زاده، هادي،  عالم

  .1372اسالمي،  معارف بزرگال ةمركز داير
قـاهره،  ل الصـاوي،  ، تصـحيح عبـداهللا اسـماعي   التنبيـه واالشـراف  ابوالحسن علي بن الحسـين،    مسعودي،

  .ةو النشر، قاهر ةعدارالصاوي للطبا
  .1409، ةدارالهجر ،تحقيق اسد داغر، چ دوم، قم  ،و معادن الجوهر مروج الذهب، همو

  .ش1375مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ نهم،  ،تهران، فرهنگ فارسيمعين، محمد، 
ـ االعلمـي للمطبوعـات، ا   ةسسـ مؤ ،بيروت، تحقيق مارسدن جونس، المغازيواقدي، محمد بن عمر،   ةلطبع

  .1989، ةلثالثا
  .دارصادر، بي تابيروت، ، يعقوبيال تاريخاحمد بن ابي يعقوب،   يعقوبي،

  
  

www.SID.ir

www.SID.ir

