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چكيده
اهتمام به تاريخنگاری در دوره مماليک ،بسيار چشمگير بوده است؛ بهگونهایکه اين عصر را بايد اوج دوران
تاريخنگاری اسالمي دانست .از ميان انواع تاريخنگاری اين دوره ،به نگارش فرهنگنامههای تاريخي بيش از همه توجه
شده است .در آغاز قرن هفتم و به هنگام تشکيل دولت مماليک ،بعضي از مورخان با مراجعه به کتب طبقات و تواريخ
عمومي و نيز کتب انساب ،به تدوين تراجم همه اعيان اسالمي ،بدون توجه به تخصص ،بالد ،مذهب و زمان آنها
پرداختند .علت اين امر ،تعدّد و تکثر اليههای مختلف طبقات و نسلها و انبوه کتب طبقات علوم گوناگون و از همه
مهمتر نبود يک شيوه ،برای دسترسي آسان به تراجم اعيان مسلمان بود .اين انديشه از اواخر قرن ششم و با فرهنگنامه
معجماالدبا ياقوت آغاز شد؛ سپس در قرن هفتم ،با نگارش فرهنگنامه تاريخي مهم وفياتاالعيان ابنخلکان به اوج
خود رسيد .فرهنگنامه مذکور الگوی نگارش فرهنگنامههای تاريخي بعد ،همانند الوافيبالوفيات و فواتالوفيات شد.
اين پژوهش قصد دارد ضمن نگاهي کوتاه به اقبال تاريخنگاری در اين عصر چگونگي شکلگيری ،انگيزهها ،روشها،
انواع ،محتوای تراجم ،سبک ادبي ،منابع ،اهميت و آسيبشناسي فرهنگنامههای تاريخي را بررسي و تحليل کند.
واژههاي كليدي
فرهنگنامههاي تاريخي ،مماليک ،ابنخلكان ،صفدي ،مقريزي ،مصر.
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مقدمه

قصد دارد تا با بررسي آنها به اين سؤاالت پاسخ دهد:

فرهنگنامههای تاريخي يکي از انواع تاريخنگاری استت

 .0چتتترا دوره مماليتتتک شتتتاهد ظهتتتور و تتتتدوين

که در ذيل تراجم مضبوط در ايتن قبيتل آرتار ،معلومتات

فرهنگنامههای تاريخي است؟

تاريخي و فرهنگي به شکل الفبايي تنظيم شتده استت .از

 .4انگيزه مؤلفتان ايتن دستت از منتابع چيستت و روش

اواسط قرن هفتم هجری بته بعتد ،هتمزمتان بتا تشتکيل

نگارش آنها چگونه است؟

دولت مماليک و بعد از ويرانتي مراکتز علمتي و تمتدني

به منظور پاسخدادن به سؤاالت ،نتاگزيريم محتتوای ايتن

ايران و عراق و خصوصاً بعد از سقوط بغتداد و خالفتت

فرهنگنامهها و کتب تتواريخ عمتومي ،آرتار مطالعتات و

عباسي ،به سال 606ق0401/م ،به دست مغتول و انتقتال

تحقيقات منتشرشده بته زبتانهتای عربتي و انگليستي و

مرکز علم و فرهنگ اسالمي به شام و مصر ،شاهد ظهتور

همچنين برخي از منابع ادبيات عرب را بررسي کنيم.

و رونق اين نوع تاريخنگاری در قلمرو مماليتک هستتيم.

اين مقالته بتر ايتن فرضتيه استتوار استت کته بته علتت

چنين به نظر ميرسد که به علت تعدّد و تکثر اليتههتای

گوناگوني و فراواني اليههای مشاهير بالد اسالمي و نيتاز

طبقات و نسلهای اعيان بالد اسالمي ،در ارر دورشدن از

به دسترسي آسان تراجم مشاهير ،از قترن هفتتم نگتارش

عصر نخستين اسالمي و نياز به دسترستي آستان تتراجم

فرهنگنامههای تاريخي گسترش يافت.

مشاهير ،بعضي از مورخان اين عهد به فکتر تتيليف ايتن
دست از آرار افتادند .آنها با مراجعته بته تتراجم وفيتات

پيشينه تحقيق

مشتتهور در کتتتب تتتواريخ عمتتومي ،محلتتي ،انستتاب و

با تحقيقي که به عمل آمد ،روشن شد پژوهش مستقلي با

بهخصوص کتب طبقات ،به نگارش تتراجم همته اعيتان

عنوان اين مقالته کته تمتام زوايتا موضتوع را دربرگرفتته

مسلمان در تمام زمينههای فعاليت انساني در يک ارر ،بته

باشد ،تاکنون صورت نگرفته است و تنها چنتد پتژوهش،

شيوه تنظيم الفبايي دستت زدنتد .پيشتگام ايتن مورختان

در موضوع «فرهنگنامههای تاريخي» نگاشته شده استت.

ياقوت حموی (646ق0441/م) مؤلف معجتماالدبتا و از

مقاالت «وفياتاالعيان نخستين فرهنگ زندگينامههتا» از

همه مهمتر ابنخلِّکان (610ق0414/م) نويسنده فرهنتگ

مرتضي اسعدی« ،ادبيات شرح حالنويسي در استالم» از

نامه تاريخي مشهور وَفَياتاالعيان است .ارر وی سرمشتق

هاميلتون گيب« ،صفدی شرح حالنويس معاصران خود»

فرهنگنامههای بعدی نگاشتتهشتده در قلمترو مماليتک،

از دونالد ليتل به انگليسي ،بخشهايي در آرتار مطالعتات

يعني شام و مصر ،شد .تيرير فرهنتگنامته اخيتر در آرتار

«التاريخ العربي و المورختون» مصتطفي شتاکر و «کتتب

بعدی ،بهگونهای بود که بسياری از اين فرهنگنامتههتا را

التراجم فتي تترا

العربتي »...عبدالستتاار الحلتوجي و....

بايد تکمله و ذيل وَفَياتاالعيان دانست .بته علتت اينکته

برخي از اين پژوهشهاستت کته بته منظتور شتناخت و

فرهنگنامهها نقش بسزايي در تبيين تحتوالت سياستي و

تحليل اين دست آرار صورت گرفته است .آرار متذکور و

اجتماعي و بته ويتژه ،فرهنگتي و دينتي جوامتع گذشتته

بعضي آرار ديگر ،با همه سودمندی و مطالب مفيتدی کته

مسلمانان دارند و در پژوهشهتای تتاريخي استالمي ،از

ارائه کردهاند ،فاقد عمق الزم در مطالعه موضوع هستند و

منابع مهم به شمار ميروند؛ همچنين بته علتت ظهتور و

تتابع شايستهای ندارند .بتهعتالوه ،تمتام فرهنگنامتههتا را

رونق نگارش اين آرار در قلمرو مماليتک ،ايتن پتژوهش

مطالعه نکردهاند و ديد انتقادی نيز ،در بعضي از اين آرتار

پژوهشي در فرهنگنامههای تاريخي نوشتهشده در قلمرو مماليک ( 621تا 349ق 0401/تا 0002م)15/

وجود ندارد .پژوهش حاضر ستعي متيکنتد تتا نقتايص

تاريخنگاری اين دوره يتاد کتردهانتد (الحلتوجي:4111 ،

تحقيقات گذشته را برطرف و فرهنگنامتههتا را بتهطتور

041؛ جب ،بيتا019/2 ،؛ شاکر .)06/9 ،0331 ،پروفسور

جامع بررسي کند.

گيب ،مستشرق انگليسي ،در اين باره مينويستد :در ايتن
عصر ،تاريخنگاری عرب علتيرغتم کَنتدوکاو عميتق در

اهتمام به تااري نگااري در دوره ممالياک ( 846تاا

تتاريخ سياستي ،بيشتتر در زمينته شترح حتال نويستي

293ق 0921/تا 0201م)

(فرهنگنامه نويسي) رخ نمود (گيب.)96 :0960 ،

با هجوم مغوالن به سرزمينهای اسالمي ،در قرن هفتم و
بهخصوص با سقوط بغداد و فروپاشي خالفتت عباستي،

ظهور و رونق نگارش فرهناگناماههااي تااريخي در

مراکز علمي و فرهنگي شرق استالمي ويتران شتد؛ پتس

قلمرو مماليک

بسياری از علما ،به ناچار به مناطق تحت حاکميت دولت

تعريف فرهنگنامههااي تااريخي و ارتطاان نهاا باا

مماليک ،يعني شام و مصر ،پناه بردند کته ايتن منتاطق از

تاري

امنيت نسبي برخوردار بودند .اين مناطق مملوّ از متدار

منظور از فرهنگنامهها ،کتبي است که در آنها اطالعتات

و کتابخانهها و مساجد بودند .بنابراين ،شام و مصر محتل

تاريخي ،در ذيل نام افراد آمده و به ترتيب الفبايي تنظتيم

توجه و تجمع عالمان و انديشتمندان مستلمان شتد و تتا

شده است؛ ازآنجملهاند :معجماالدبتا يتاقوت حمتوی و

چند قرن ،مهد علم و دانش بود؛ بهگونهایکته قترنهتای

وَفَياتاالعيان ابتنخلِّکتان (ستجادی و عتالمزاده:0920 ،

هشتم و نهم هجری را بايتد عصتر نهضتت دوم طاليتي

 .)029با اين تعريف ،تمام کتب شرحاحوالي کته ترتيتب

فرهنگ و تمدن اسالمي ناميد (شاکر 10/9 :0331 ،و 14؛

تدوين آنها براسا

نظام حوليات (سالشمارانه) است از

موسيپاشا .)40 :0213 ،در اين عصر ،آرار ستودمندی در

زمره فرهنگنامهها تتاريخي ختارج متيشتوند؛ بنتابراين

تمام زمينههای علمي ،بهخصوص علتومانستاني ،نگاشتته

آراری مانند :نزهةاأللبا ارتر االنبتاری (022ق0010 /م) کته

شد و دانشمندان برجستهای ظهور کردنتد (حتاتي:0916 ،

به نظر نخستين کتاب تراجم عمومي است ،تراجم رجتال

.)121

القرنين الساد

اهتمام به تاريخنگاری ،بسيار چشمگير بود؛ به شکلي کته

أنباءالغُمر ارر ابنحجتر و بستياری از آرتار ديگتر ،از ايتن

هيچ دورهای از تاريخنگاری اسالمي شاهد اين همه آرتار

دست را نميتوان فرهنگنامه به حساب آورد .خواننده يا

و منابع ادبي و تاريخي ،بهويژه در عرصته تتاريخنگتاری،

محقق در مراجعه به اين آرار ،با مشتکل بزرگتي روبتهرو

نيست (عاشتور430 :0322 ،؛  .)Little, 1986: 190از

ميشود؛ زيرا برای يافتن هر يک از تتراجم ،بايتد تتاريخ

ميان انواع نگارشهای تاريخي ،سته نتوع از همته بيشتتر

وفتتات آنهتتا را بدانتتد .عنايتتت بتته تتتراجم اعيتتان در

توجه مورخان مسلمان اين عصر را جلتب کترد :تتواريخ

عرصتتههتتای گونتتاگون سياستتي و علمتتي و فرهنگتتي ،از

عمومي و تاريخهای محلاي و فرهنگنامتههتای تتاريخي.

برجستهترين و مهمترين کارکردهای علتم تتاريخ استت.

در ميان آنها نيز به فرهنگنامههای تاريخي ،بيش از همه
توجتته ش تد (داداشنتتژاد .)02 :0911 ،بعضتتي مورختتان
معاصر از فرهنگنامهنويسي ،به عنوان برجستهترين شکل

و السابع ارتر ابوشتامّه (660ق0466 /م)،

0

روزنتتتال بتتا تعريفتتي کتته از تتتاريخ ارائتته کتترده  ،فتتن
تتتراجمنويستتي را بخشتتي از تتتاريخ معرفتتي متتيکنتتد و
مينويسد :همه مسلمانان سخت بر اين باورنتد کته همته
سياستها به دستت افتراد بتوده استت و تنهتا در پرتتو
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خصال و تجربيات شخصي آنان متيتتوان آنهتا را در

ابنخلِّکان وَفَياتاالعيان را «تاريخ مختصر» ناميتده استت

کتترد .از نظتتر او ،بستتياری از مستتلمانان تتتاريخ را تقريبتاً

(ابتتتنخلکتتتان ،بتتتيتتتتا)41/0 :؛ همچنتتتين صتتتفدی

مترادف با تتراجم متيداننتد (روزنتتال 041/0 ،0961 ،و

(262هت0964/م) فرهنگنامه حجيم خود را «تاريخ کبيتر»

040؛ همچنتتين نتتک :هتتاني0310 ،م00 :؛ عبتتدالرحمن

نتتام نهتتاده استتت (صتتفدی .)91/0 :0201 ،ستتخاوی در

خضر .)03 :0913 ،سخاوی ،مؤلف يکتي از بتزرگتترين

االعتتتالن و همچنتتتين کتتتوبریزاده (361ق0061/م) در

فرهنگنامههای تاريخي ،معتقد است که تاريخ بته عنتوان

مفتاحالستعادة ،کتتب تتراجم و فرهنتگنامتههتا را ذيتل

يک اصطالح فني ،بايد ابتدا بته زنتدگي و شترح احتوال

«علمالتواريخ» قرار دادهاند (نک :سخاوی 002 :0209 ،تتا

(جب ،بيتتا.)219/2 ،

 .)063البته بعضي ،اين آرار را جزء تاريخ نميداننتد؛ امتا

همو در کتاب خود ،االعتالن ،در بتاب اهميتت نگتارش

به عنوان يکي از منابع مهم ،اهميت آن را انکار نميکننتد

تراجم اعيان مينويستد :هتر کستي ترجمته مستلماني را

(بتترای نمونتته نتتک :ابوزيتتد ،مقدمتته اعيتتانالعصتتر،

بنگارد ،همانند اين است که او را زنده کرده است فکيناما

0201ق2/0:؛ جعفريان 42 :0912 ،و .)41

بزرگان بپردازد و آنگاه به حواد

أحياء النا

جميعاً (سخاوی0209 ،ق .)06 :بين تاريخ و

علمالتراجم ارتباط نزديکي است؛ زيرا ايتن افتراد هستتند

فر يند شكلگيري و ظهور فرهنگنامههاي تاريخي

که موتور تاريخ را به حرکتت درمتيآورنتد و بتر تتاريخ

شايان توجه استت مستلمانان ختود ،مبتدع ايتن نتوع

تيرير ميگذارند .به همتين علتت ،متورخ نمتيتوانتد بته

تتاريخنگتاری بتودهانتتد و فرهنتگنامتهنويستي کتتامالً

تراجم افراد اهميت ندهد؛ بنابراين ممکن است در ضمن

محصول بومي جهان اسالم بوده است و ابداً اقتبا

از

کتب تاريخ عمومي يا در خالل فرهنگنامههای تتاريخي،

ملل ديگر نيست .جرجي زيدان عتالوهبراينکته معتقتد

تراجم آنها را بنگارد .البته همينجا بايد يادآور شويم که

است پيش از مسلمانان ،کسي مانند آنها فرهنتگنامته

تراجم در فرهنگنامتههتای تتاريخي ،ختالي از حتواد

تاريخي تيليف نکرده است ،بر ايتن عقيتده استت کته

سياسي و تاريخي نيستند؛ خصوصاً اگر تراجم مربوط بته

ستتاير ملتتتهتتا ،در ايتتن زمينتته ،از مستتلمانان اقتبتتا

خلفاء ،سالطين ،وزرا ،امرا و ...باشند .الحلتوجي ،متورخ
معاصر مصر ،تاريخ و تراجمنويسي را دو روی يک سکاه
ميداند :اولي ،يعني تتاريخ ،بته حتواد

از ختالل افتراد

ميپردازد؛ درحاليکه دومي ،تراجمنويسي ،تاريخ را خود
افراد ميبيند و تيرير اين افراد را بر تاريخ بررسي متيکنتد
(الحلوجي .)61 :4111 ،مؤيد رابطه تنگاتنتگ تتراجم بتا
تاريخ ،عنوان بعضي کتب و تعابيری است که نويسندگان
آنها برای فرهنگنامه خود به کار بردهاند؛ متثالً بختاری
(406ق163 /م) نام کتاب تراجم صحابه ختود را «تتاريخ
کبيتتر» ،خطيتتب بغتتدادی (269ق0121/م) نتتام ارتترش را
«تاريخ بغداد» ،ابنعساکر (020ق0020/م) «تاريخ دمشق»
و ابنالعتديم (661ق0460/م) «تتاريخ حلتب» نهتادهانتد.

کرده اند (زيدان .) 014 :0929 ،دکتتر جبّتور در مقدمته
کتاب «الکواکبالسائره» ارتر غتزی (0160هتت0601/م)
دربتتاره اهتمتتام مستتلمانان ،بتته تتتراجم اعيتتان ختتود
مينويسد :گمان نمي کتنم مورختان هتيچ امتتي ماننتد
مورخان مسلمان ،به تراجم ختود توجته کترده باشتند
(جبّور ،مقدمه الکواکبالسائره ،بيتتا .)0/0:توجته بته
سيره پيامبر اسالم ،به عنوان «استوه حستنه» ،ستفارش
قرآن کريم است .بهعالوه ،اين سيره منبع دوم تشتريع
به حساب ميآمد .به همين علت ،در قرون دوم و بعد
از آن ،آراری درباره سيره آن حضترت نگاشتته شتد و
سيره نويسي مقدمه نگارش تراجم راويتان ايتن ستيره،
يعني صحابه و تابعين ،شد و سپس ،به شناخت احوال

پژوهشي در فرهنگنامههای تاريخي نوشتهشده در قلمرو مماليک ( 621تا 349ق 0401/تا 0002م)15/

ناقالن احاديث پيامبر ،يعنتي محتدران ،تسترای يافتت؛

فتتراهم آمتتد (استتعدی .)60 :0920 ،بعضتتي بتتر ايتتن

زيرا ضرورت داشت تا از آنها شناخت حاصل شده و

عقيده اند که توسعه و تکثر کتب طبقات ،در طي قرون

رقهبودن و ارزش و جايگاه آنهتا ابتتدا معلتوم شتود.

متمتتادی ،جمتتاعتي از مورختتان را بتته فکتتر استتتخراج

بنابراين اولين کتب صحابه نگتاری طبقتات را کته بته

تراجم ،از کتب طبقات و غير آن انداخت و آنها ايتن

تراجم محدّران ،يعني صحابه و تابعين و تابعين تابعين،

تراجم را به ترتيب حروف الفبا تدوين کردند (زيتدان،

اختصاص داشت معمربنمثني مؤلف کتتاب الصتحابه،

 010 :0929و 014؛ حلبي 911 :0914 ،و  .)910چنين

واقدی و شتاگردش ابتنستعد (491ق129/م) مؤلتف

به نظر ميرسد که عالوهبر عوامل متذکور ،پراکنتدگي

طبقات الکبری ،بخاری نويسنده التاريخالکبير ،ابتونعيم

تتتراجم اعيتتان مستتلمان ،در قتترن هفتتتم برختتي از

اصفهاني (291ق0191/م ) صتاحب معرفةالصتحابة و...

نويسندگان و مورخان مسلمان را به فکر تجميع تمتام

نوشتند .مدتي بعد ،نگتارش در ايتن قالتب ،بته ديگتر

آنهتتا در يتتک ارتتر واحتتد ،براستتا

حتتروف معجتتم

رشته هتای معرفتت تسترای يافتت (هتاني02 :0310 ،؛

انداخت .منظور اين نويستندگان تستهيل خواننتدگان،

عبدالغني حستن .)03 :0964 ،از قترن ستوّم بته بعتد،

برای دستيابي به اين آرار بود .مکتب تاريخنگاری شام،

شاهد نگارش تراجم ديگران ماننتد شتعرا ،فقهتا ،قتراا،

تحت حاکميت دولت مماليک ،خاستگاه پيدايش اولتين

مفستتيران و ...هستتتيم؛ بتترای نمونتته متتيتتتوان بتته

و بلکه مهتمتترين فرهنتگنامتههتای تتاريخي ماننتد:

محمدبنسالم جمعي (496ق101/م) اشاره کرد که در

معجتتماالدبتتا ،وفيتتاتاالعيتتان ،التتوافيبالوفيتتات و

طبقات الشعرا ،تراجم شعرای عصر جاهليت و استالمي

فوات الوفيات است .نخستين فرهنتگنامته تتاريخي را

را آورده است (صفری فروشاني .) 91 :0923 ،متورخ

ياقوت به نام معجماالدبا ،در عصر ايتوبي نوشتت کته

عبداهلل عنان در اين باره مي نويسد :عنايتت بته تتراجم

بايد آن را در زمره فرهنگنامهها به حستاب آورد؛ امتا

خاص از قرن دوم ،توسط راويان و مورختان مستلمان

همانگونهکه از عنوان آن برمتي آيتد ،مؤلتف تنهتا بته

با نگارش کتاب هايي راجع بته پيتامبر(ص) و صتحابه

تراجم اصناف معدودی ،مانند ادبا و شعرا ،بسنده کرده

آغاز شد و در اعصار نخستين ،به سيره خلفا و حکتام

و شرح حال صحابه و ديگران را در نظر نگرفته استت؛

سرايت کرد .مدتي نيز به همين شکل بود؛ امتا انتدکي

پس نميتتوان آن را فرهنتگنامته تتاريخي ،بته معنتي

بعد ،نگارش تتراجم بته ديگتر طبقتات منتقتل شتد و

گسترده آن دانست (جاللتي .)49 :0963 ،احتمتاالً بته

موجبات ظهور فرهنگنامتههتا را آمتاده کترد (عنتان،

همين علت ،گيب معتقد است تا پيش از فرهنتگنامته

 6 :0322و  .)2نگارش تراجم مشتاهير جهتان استالم

ابنخلکان ،برای گنجاندن تمام شخصيتهای برجسته

ذيتتتل کتتتتاب «طبقتتتات» ماننتتتد :طبقتتتاتالصتتتحابه،

و در تمتتام زمينتتههتتای فعاليتتت انستتاني و در همتته

طبقاتالمفسرين ،طبقاتالشعراء ،طبقاتاالطباء و ...تتا

بخش های جهان اسالم تالشي صتورت نگرفتته استت

قرن ششم ادامه داشت؛ اما از اين قرن ،شاهد نگتارش

( .)Khalidi, 1973: 55به هر شتکل ،فرهنتگنامته

کتب طبقات به شکل مناقتبنگتاری هستتيم؛ هماننتد

نويسي در قرن هفتم با اين ارر شکل گرفت .بته تعبيتر

سيرهالشافعي .از قرن هفتم ،از تدوين تراجم برحستب

بعضي ،ابن خلِّکتان اولتين متورخ مستلمان استت کته

نظم الفبايي به جای ترتيب طبقاتي ،استتقبال شتد .بته

ترجمتته را فن تي ختتاصّ قتترار داد و کتتتابي بتته شتتکل

اين ترتيب ،زمينه تتدوين فرهنتگنامتههتای تتاريخي

فرهنگنامه تاريخي عام نوشت (عبداهلل عنان6 :0322 ،

 /02پژوهشهای تاريخي ،سال پنجاهم ،دورة جديد ،سال ششم ،شمارة سوم (پياپي،)49پاييز0939

و  2؛ نيکلسون به نقل از عبدالغني حسن ،بيتا.)26 :

نيست؛ چتون دربتاره آنهتا ،کتتاب بته انتدازه کتافي در
دستر

است (ابن خلکان ،بيتا .)41/0 :ازآنجاکه ممکتن

انگيزه و روش مؤلفان در فرهنگنامههاي تاريخي اين

است در تيليف ارری ،چند انگيزه نقش داشتته باشتد ،وی

دوره

انگيزه ديگتر ختود را بترای ايتن کتار ،عبترتگترفتن از

انگيزه مؤلفان اين ثار :سوالي که در اينجا مطرح استت

زندگي گذشتگان معرفي متيکنتد؛ زيترا بته اعتقتاد وی،

اينکه چته عتاملي نويستندگان ايتن آرتار را واداشتت تتا
فرهنگنامههای خود را بنويسند؟ به عبارتي ،انگيزه آنهتا
از تاليف اين آرار چه بود؟
در اولين فرهنگنامه اين دوره ،يعني وفيتاتاالعيتان کته
الگوی فرهنگنامههای بعد شد ،ابنخلِّکان4انگيزه خود را
ميل و عالقه به اطالع از اخبار گذشتتگان بيتان متيکنتد
(ابنخلکان ،بيتا .)41/0 :او از ارر خود ،بته عنتوان «ايتن
مختصری در علم تاريخ» ياد ميکند (ابنخلکتان ،بتيتتا:
 .)41/0کالم او بيانگر رابطه مستتحکم دانتش تتراجم بتا
تاريخ است .آنچه از ظاهر کالم وی برميآيد اينکه قصتد
وی سرگرمکردن خواننده با خواندن کتاب بوده است نته
تهتتذيب دينتتي يتتا اخالقتتي .صَتتفَدی262( 9ق0964/م)
صتتاحب حجتتيمتتترين فرهنتتگنامتته ايتتن عصتتر ،يعنتتي
الوافيبالوفيات که با توجه به عنوان آن ،کامتل در وفيتات
مشاهير ،به نظر ارری مستقل و نه تکملته وفيتاتاالعيتان
است ،انگيزه خود را عبرتگرفتن از اخبار گذشتگان بيان
ميکند .او معتقد بوده تاريخ آينته زمتان استت (صتفدی،
 .)01/0 :0201ابنشاکر کُتُبي (262ق0964/م) در مقدمته
فَوَاتالوفيات ،انگيزه خود را همانگونهکه از عنوان کتاب
روشن است ،تکميل وفياتاالعيان معرفتي متيکنتد .وی
مينويسد :کتتاب ابتنخلِّکتان را خوانتدم و آن را بستيار
خوب يافتم؛ اما ديدم که زندگي خلفا و صحابه و برختي
ديگر را نياورده است؛ پس عالقهمند شدم تراجم آنها را
در ذيل و تکمله کتاب او بياورم (ابنشاکر ،بيتتا.)01/0 :
او در کتتالم ختتود ،مغلطتته کتترده استتت؛ زيتترا صتتاحب
وفياتاالعيان خود ،تصتري کترده استت کته نيتازی بته
آوردن تتتراجم بعضتتي از اعيتتان ،ماننتتد صتتحابه و خلفتتا

تاريخ آينه زمان است برای کسي که تدبر کند (ابنشتاکر،
بيتا 3/0 :و  .)01تيکيد وی بر واقعگرايتي استت تتا بتر
ارزش دينتتتتي .انگيتتتتزه مقريتتتتزی (120ق0220/م) در
المُقَفَّيالکبير ،به علت مفقودشدن مقدمه و خاتمه مؤلتف،
معلوم نيست؛ اما با توجه به عنوان کتاب و عشق و عالقه
وی به مصر ،احتماالً تعصب قومي و عالقه به وطن بتوده
است .همانگونهکه انگيزه بستياری از نويستندگان کتتب
تاريخ محلي همين بتوده استت (ر  :التيعالوی ،مقدمته
مقفيالکبير 0 :0212 ،و  .)6مقريزی در فرهنگنامه ديگتر
ختتود ،يعنتتي دررالعقتتود ،انگيتتزهاش را حفتتخ ختتاطره و
بزرگداشت اعيان معاصر خود برمتيشتمرد .وی در ايتن
باره مينويسد :غم ازدستدادن دوستتان مترا انتدوهگين
کرد .بنابراين برای تسلي خويش ،گفتم حال که از ديتدار
آنها محروم شدهام به نگارش اخبار زندگيشان بپتردازم
(مقريزی 96/0 :0204 ،و  .)39ابنحجتر صتاحب التدرر
الکامنه ،در مقدمه کوتتاه ختود ،انگيتزه نگتارش را ذکتر
نميکند؛ اما چنين برداشت ميشود کته معتقتد بته حفتخ
خاطره و ياد و بزرگداشت تمام کساني است که به انحتاء
مختلف سياسي ،آموزشي ،اقتصادی ،نظامي ،ادبي و ...بته
گسترش فرهنگ و تمدن اسالمي کمک کردهانتد .اساستاً
ازآنجاييکه ابنحجر بيشتر محد

بوده و قسمت اعظتم

تراجم به محتدران و استاتيد و همکتاران وی اختصتاص
داشته ،ميخواستته استت يتاد آنهتا را زنتده نگته دارد.
ابنتَغری بردی صاحب المَنهَلُالصَّافي ،همتانگونتهکته از
عنوان آن برميآيد ،انگيزه خود را تکميل الوافيبالوفيتات
صفدی و نيز برای دل خود بيان ميکند .او تيکيد ميکنتد
که کتاب را به خواهش هيچ يک از بزرگان يا بته تقاضتا

پژوهشي در فرهنگنامههای تاريخي نوشتهشده در قلمرو مماليک ( 621تا 349ق 0401/تا 0002م)11/

دوستان يا به درخواست امير يتا ستلطاني ننوشتته استت

محدران بودهاند؛ پتس ضترورتاً در قضتاوتهتای ختود،

(ابتتتنتغتتتری بتتتردی 0/0 :0331 ،و  .)6ستتتخاوی در

بهويژه دربتاره محتدران ،فقهتا ،مفستران و ...تحتتتتيرير

الضوءالالمع ،انگيتزه کتار ختود را ادامته کتار استتادش،

علمالحتديث بتودهانتد .جترح و تعتديل ،يعنتي بررستي

ابنحجر ،بيان ميکند و در اين بتاره متيگويتد :ايتن ارتر

رقهبودن راوی يا به عبارتي همتان نقتد ،از ويژگتيهتای

خود را ذيل کتاب استادم قترار دادم کته کتتاب او اعيتان

اصلي اين تتراجم استت .البتته عتدهای هتم در نگتارش

قرن هشتم و اين کتاب اعيان قرن نهم را شامل متيشتود

تراجم ،به نقد و تحليل اطالعات خود توجه نکردهانتد و

(سخاوی ،بيتا .)6/0 :همچنتين متيتتوان هتدف وی را

تنها ،به ربت تراجم پرداختهاند .آنها تنها به نقل تيليفتات

ترکيبي از عالقه به حديث و تاريخ دانست؛ زيترا او هتم

يکديگر توسل جستهاند ،تا اندازهای کته اغلتب عبتارات،

است و هم مورخ .همانگونهکه از عنتوان کتتاب

يکسان و شبيه بته هتم استت (عبتدالغني حستن:0964 ،

«االعالنبالتوبيخ لمن ذمّالتاريخ» برمتيآيتد ،او تشتخيص

 .)01ابنخلِّکان در آوردن اخبار مربوط به مُتَرجَم ناقتدی

راويان معتمد و مورق ،از غيرمعتمد و نيز دفتاع از تتاريخ

دقيق است و هنگامي که روايات مختلف ،درباره متترجم

را وظيفه خود ميدانست .برخورد تند سخاوی با بسياری

را ميبيند با مقايسه آنها با يکديگر ،آنچه به نظر خودش

از اعيان ،باعث شده که تصتفيهحستاب شخصتي انگيتزه

به صواب نزديک است ،برميگزينتد .وی در مقدمته ،بته

ديگر وی از نگارش ايتن ارتر قلمتداد شتود (الحلتوجي،

اين مسئله تيکيد کرده استت (نتک :ابتنخلکتان ،بتيتتا:

 .)242 :4111سيوطي بهطور صري  ،بته انگيتزه ختود از

)40/0؛ برای نمونه ،او در شترح احتوال ابتراهيم نخعتي،

نگارش نظمالعقيتان اشتاره نمتيکنتد؛ امتا ازآنجاکته وی

نخستين ترجمه ارر خود ،مينويستد :او ستال  36از دنيتا

ديدگاه صفدی را مبني بر احيای گذشته و الگوپتذيری از

رفت و برخي گويند  .30او هنگام مرگ  23سال داشتت

آن تاييد کترده استت ،گويتا قصتد وی عبترتگترفتن از

و برخي هم گوينتد  01ستال بته نظتر متن روايتت اول

تراجم آن بوده است .ابنالعديم ،مؤلتف بغيتهالطلتب ،بته

صحي است (ابنخلکان ،بيتا .)0/0 :صفدی بته منزلتت

انگيزه خود اشاره نکرده است؛ امتا بته ايتن علتت کته از

اجتمتتاعي صتتاحب ترجمتته توجتته و جايگتتاه او را بتتين

اهالي شهر حلب بوده و به زادگتاه ختود تعصتب داشتته

معاصران تبيين کرده است .او همچنين ،به آنچه صتاحب

است ،به نظر ميرسد که قصد داشتته استت نقتش شتهر

ترجمه گفته به ديد نقاادی نگريستته استت .نقتدهای وی

خود و اعيان آن را در پيشبرد فرهنتگ و تمتدن استالمي

درباره اشعار شاعران ،از مزيتهتای مهتم کتتاب اوستت

نشان دهد .به گفته گبريلي ،تصميم داشته اين منطقه مهتم

(ابوزيتتتد ،مقدمتتته اعيتتتانالعصتتتر 49/0 :0201 ،و .)42

سياسي و فرهنگي را که شاهد ملو  ،شعرا ،محتدران و...

ديدگاههای نقادانه وی درباره تاريخ و ادب و شعر ،بترای

بسياری بوده و جز اندکي به آن پرداخته نشتده استت ،از

هر مورخ و اديب و شاعر ناقد ضروری است .ابتنشتاکر

اين ظلم درآورد (.)Gabrieli, 1973: 29

در فوات ،روش صتفدی در التوافي را دارد؛ زيترا کتتاب

محد

خود را از روی کتاب صفدی رونويسي کرده استت .امتا

روشهاي تاري نگاري در فرهنگنامهها

مقريزی مورخي تحليلگر است؛ زيرا به حديث و تتاريخ

حقيقت اين استت کته در فرهنتگنامتههتای ايتن دوره،

که هر دو با نقد و جرح و تعديل همتراهانتد و محقتق را

صتتاحبان آرتتار از هتتر ستته روش نقلتتي و تحليلتتي و

ناچار به کشتف روايتات صتحي و واقعيتت متيکننتد،

نقليتحليلي استفاده کردهانتد .اکثتر مؤلفتان ايتن آرتار ،از

اشتغال داشت .او در خالل بسياری از تتراجم ختود ،بته
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نقد رفتار و آرتار و مقايسته ستالطين سترزمين ختود بتا

انواع فرهنگنامههاي تاريخي

سالطين ديگر بالد اسالمي پرداخته و نيز عتادات زشتت

در تمام انواع فرهنگنامههتا ،تتراجم مشتاهير مستلمان و

جامعتته ختتود را نقتتد کتترده استتت .وی در ترجمتته 923

گاهت تاً غيرمستتتلمان از طبقتتتات ،اصتتتناف ،مشتتتاغل و

دربتتاره الطَنبُغاشتتقل ،از شخصتتيتهتتای عصتتر مماليتتک

تخصصها از بالد گوناگون در کنار هم آمتده استت .بته

مينويسد :او اهل شرا و فتنه بتوده و ستبب بتزرگتترين

همين علت ،در اين آرار ما شاهد شترح احتوال صتحابه،

فتنهای بود که بين ناصر و شيخ المحمودی به وجود آمتد

خلفا ،محدران ،شعرا ،سالطين ،امرا ،وزرا ،ادبا ،فقها ،اطبّا،

و باعث شد دولت ناصر سقوط کند و ناصر کشتته شتود

قضتتات و ...هستتتيم و آنچتته آنهتتا را کنتتار هتتم آورده،

(مقريتتزی .)291/0 :0330 ،همتتو بتتا مقايستته ستتالطين

شايستگي بوده است .در تمام فرهنگنامهها ،محتدوديت

مملو هم عصر خود ،با حکاام بالد ديگر ،ديدگاه ختود

تخصص و نيز مذهب نداريم .آنچه موجب تمتايز آنهتا

را ابراز متيکترد؛ بترای نمونته در ترجمته  ،030دربتاره
اباالمغتازی پادشتتاه کربلکتتا ،ازستتالطين سلستتله بهمنيتتان
سرزمين هند ،ضمن تمجيد از وی درباره او متينويستد:
سيرهای فاضل و صفاتي زيبا و نيک و اخالقتي پستنديده
داشت .اگر به اين مسايل شهره نبتود متا بتاور نداشتتيم.
بهخصوص در اين زمان که اين مسائل در بتين ستالطين
ما کم است؛ ولکن اهلل يوتي ملکته متن يشتاء (مقريتزی،
 .)416/0 :0249فرهنگنامه الضوءالالمع ارتر ستخاوی ،از
روح نقتتادی هوشتتمندانه و بتتهتصويرکشتتيدن تتتراجم
برخوردار است؛ البته تمايل او به نقد ،در بستياری مواقتع
از مسير خود خارج شده و به سمت هتکحرمتت پتيش
رفته است .عليرغم اين مسئله ،اين کتاب در جای خود،
از نظر فن و اسلوب و روش بيهمتاست .در اين کتتاب،
مؤلف صاحب ابتکتار و تحليتل و ارائته ترجمته استت.
عبداهلل عنان ،مورخ معاصر مصر ،تراجم اين ارتر را دارای
تحليل دقيق و تصوير زيبا ميدانتد؛ امتا معتقتد استت در
بسياری مواقع ،تمايل نويسنده به تحقير بر وی غلبه کرده
است .او در ادامه ،سخاوی را نهتنها صاحب نقد ادبتي در
عهد خود ،بلکه استاد نقد ادبيات مصر متيدانتد (عبتداهلل
عنتتان 092 :0333 ،و  .)091نظتتمالعقيتتان ستتيوطي فاقتتد
تحليل است .او آرار خود را بتا استتفاده از آرتار ديگتران
جمعآوری کرده و به خود نسبت داده است (نک :حتاتي،
مقدمه نظمالعقيان.)04 :0342 ،

از يکديگر ميشود ،محدوديت زمتاني و بنتدرت مکتاني
است .موضوع مشتر در تمام ايتن آرتار ،تتاريخ وفتات
اشتتخاص و تتتدوين الفبتتايي استتت .بتتهطتتور کلتتي،
فرهنگنامههتا را در چهتار دستته چندستدهای ،ستدهای،
معاصتتران و تتتاريخ محلتتي متتيتتتوان تقستتيم کتترد.
فرهنگنامههاي چندسدهاي :اين فرهنتگنامتههتا شتامل
تتتراجم اعيتتان مستتلمان و غيتتر آن ،بتتدون محتتدوديت
موضوعي ،مکاني ،مذهبي و غالباً زماني است .حوزه ايتن
دسته از فرهنگنامهها که بزرگترين و مهتمتترين انتواع
اين دست از آرار است عمدتاً از عهتد استالمي تتا زمتان
نويستتنده استتت .ايتتن منتتابع بتته ترتيتتب شتتامل .0
وفياتاالعيان؛  .4التوافيبالوفيتات؛  .9فتواتالوفيتات؛ .2
المنهلالصافي؛  .0المقفايالکبير است.
 .0وَفَياتاالعيانالزامان مما ربت بالنقتل أو الستماع أو أربتته
االعيان .ارر ابنخلکان؛ نخستين فرهنگنامته تتاريخي عتام
استتالمي (الفتتاخوری64/0 :0242 ،؛ استتعدی64 :0920 ،؛
جاللتتي )49 :0963 ،شتتامل حتتدود  111ترجمتته بزرگتتان
اسالمي و غير آن ،از صدر اسالم تتا اواستط قترن هفتتم و
بتهطتتور مشتتخص ،ستتال 602ق0406/م استتت .نويستتنده
همانگونهکه در مقدمه خاطرنشان کرده ،در اين ارر ،کتتاب
را مختص به تراجم گروه خاص يتا تنهتا محتدود بته يتاد
شاهان ،وزرا ،شعرا ،علما و امرا نکرده استت (ابتنخلکتان،

پژوهشي در فرهنگنامههای تاريخي نوشتهشده در قلمرو مماليک ( 621تا 349ق 0401/تا 0002م)15/

بيتا .)41/0 :همو مينويسد :تراجم صحابه ،تابعين و خلفا

زمان را جمع کرده و آنگونه که در مقدمته آورده و از

را به آن علت که درباره آنهتا کتتاب بته انتدازه کتافي در

عنوان کتاب ،کامل در وفيات ،نيز برميآيد هتيچ کتس

دست بوده است نياورديم (ابنخلکان ،بيتا .)41/0 :شترط

را جتا نگذاشتته استت (نتک :صتفدی.)01/0 :0910 ،

مؤلف برای ربت تراجم اعيان ،در اين کتاب ،احتراز تعيتين

مؤلف در مقدمه فرهنگنامه ديگر خود ،اعيتانالعصتر،

تاريخ دقيق وفات است (اسعدی .)64 :0920 ،وی در ذيل

از وافي بالوفيتات بته تتاريخ کبيتر تعبيتر کترده استت

ترجمه ابوالوفاء بوزجاني متينويستد :تتاريخ وفتات او را

(صفدی .)91/0 :0201 ،کتتاب ذيتل و تکملته کتتاب

نميدانستم ،جايش را خالي گذاشتم .بيست ستال بعتد ،در

وفياتاالعيان است؛ پس نويسنده همانند ابتنخلِّکتان،

کتاب ابنارير يافتم و در جای آن نوشتم (ابنخلکان ،بيتتا:

به تاريخ وفات افراد توجته خاصتي کترده استت .بته

 409/2و  .)402به علتت همتين مايته دقتت و وستوا ،

همين علت مي نويسد :تاريخ وفتاتي را جتا نگذاشتتم

کتاب را وَفَياتاالعيان نام نهاده استت .در ايتن بتاره گفتته

مگر عده کمي؛ زيرا با وجتود تحقيتق ،تتاريخ وفتات

شده کتاب را از آن نظر وفياتاالعيان نام نهاده که از همتان

آنها برای من روشتن نشتد (صتفدی 00/0 :0201 ،و

آغاز ،به تراجمي پرداخته که بر او سال وفات آنهتا رابتت

 .) 04صفدی در مقدمه طوالني کتاب که در باب تاريخ

شده است (بروکلمان ،بيتا 0 :و  /6پتاورقي .)01کتتاب بتا

استتت و در فصتتل نهتتم در فوايتتد تتتاريخ ،بتتا ذکتتر

ترجمه ابراهيم النخعي آغتاز و بتا يعقتوببتنليتث پايتان

نمونه هايي اهميت دانستن تاريخ وفات را بر ما روشن

ميپذيرد .اين کتاب الگوی کتب بسياری بعد از خود شتد؛

ميکن د .وی معتقد است با دانستن تاريخ وفات بزرگان

بهگونهایکه متيتتوان آنهتا را يتک ختانواده ناميتد و آن

دروغ شتتيادان ،بتترای نفتتع بتتردن از جعتتل موضتتوعات

استرةالوفيتات استت .ايتن کتتب شتامل التوافيبالوفيتتات،

تاريخي آشکار ميشود (صفدی .)20/0 :0910 ،کتتاب

فواتالوفيات و المنهلالصافي است (عطيته 023 :0201 ،و

عالوهبر احتوای تتراجم و اخبتار سياستي ،يتک دوره

001؛ عبتتدالغني حستتن .)41 :0964 ،وفيتتاتاالعيتتان را

تاريخ فرهنگي اسالم به شمار ميآيد.

موسي ،فرزند مؤلف ،تحتتعنتوان المختتار و ابتنحبيتب

 .9فَوَاتالوفيات ارر ابنشاکر ،کتابي با حتدود  201ترجمته

حلبتتي ( 223ق) تلختتيص کردنتتد .کتتتاب دارای ارزش

از قتترن اول تتتا اواستتط قتترن هشتتتم ،يعنتتي تتتا ستتال

فراواني است؛ بهطوریکه جرجي زيدان آن را برابر صتدها

209ق0904/م .همانگونهکته از عنتوان کتتاب برمتيآيتد،

کتاب ميداند (جرجي زيتدان ،بتيتتا .)029/4 :ذيتلهتا و

ابنشاکر با نگارش آن خواسته استت تتا تتراجم جامانتده

تکملههايي بر اين کتاب نوشتهاند کته شتامل تتالي کتتاب

وفيات را تکميل کند و همچنين ،تراجم کساني را که بعتد

وفيتتاتاالعيتتان صتتقاعي ،فتتواتالوفيتتات ابتتنشتتاکر،

از نويسنده زيستهاند ،به آن اضافه کنتد .ابتنشتاکر در ايتن

الوافيبالوفيات صفدی و عقودالجمان بهادر زرکشي است.

زمينه مينويسد :چون ديدم کتتاب وفيتاتاالعيتان تتراجم

 .4الوافيبالوفيات :فرهنتگنامتهای استت بتا بتيش از

خلفا و فضال را ذکر نکرده است ،تصتميم گترفتم آنهتا را

02هزار ترجمه از عهد اسالمي تا زمان نويستنده و بته

در اين کتاب آورده و ذيل آن قرار دهم (ابنشتاکر ،بتيتتا:

تعبيری ،احتماالً بزرگترين فرهنتگنامته تتاريخي ،بتا
حتتدود  01مجلتتد (جرجتتي زيتتدان ،بتتيتتتا.)020/9 :
صفدی در اين کتاب ،تراجمته تمتام اعيتان و نجبتای

 .)01/0البته همانگونهکه گفتتيم کتالم وی مغالطته استت؛
زيرا ابنخلکان خود تصري کرده که چرا تراجم عدهای را
نياورده است .محقق کتاب در مقدمه و بعضتي ديگتر ،بتر
اين باورند کته وی تتراجم کتتاب ختود را از روی کتتاب
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الوافي صفدی نوشته و بتا افتزودن اشتعاری آن را بته نتام

اسالمي ،بهويژه قلمرو مماليک و مصر و شتام ،از اواستط

خود کرده است (عبا  ،مقدمه فواتالوفيات ،بيتتا2/0 :

قتترن هفتتتم ،بتتا ترجمتته المعتتز آيبتتک ترکمتتاني ستتلطان

و  .)0مؤلف تراجم را با ترجمه ابراهيمبنأدهم آغاز کرده

مماليک ،تا اواسط قرن نهم قمری و بهطور مشتخص ،تتا

و با يونسبنمودود ،امير ايوبي دمشق ،خاتمه داده استت.

سال 164ق0202/م است .اين کتاب چنتانکته از نتام آن

کتتتتتاب دارای استتتتتحکام و اعتبتتتتار الزم ،هماننتتتتد

پيداست ذيل و تکمله الوافي صفدی است و مؤلف خود

فرهنگنامههای پيشين نيست (مُنَجِّد.)012 :4116 ،

نيز ،به اين موضوع اشاره کترده استت (نتک :ابتنتغتری

 .2المُقَفاتتتيالکبيتتتر (تتتتراجم مغربيتتته و مشتتترقيه متتتن

بردی .)6/0 :0331 ،نويسنده برای اجتناب از زيادهگتويي

الفترهالعبيديه) .نوشته مقريتزی کته شتامل 9هتزار و 011

و عيبگويي در تراجم سعي ميکند؛ برای مثال وقتي بته

ترجمه است .در اين کتاب ،تراجم کساني آمده است کته

ترجمه پدرش ميرسد ،مينويسد :به پايتان آمتد ترجمته

در مصر رشد يافته و از آنجا مهاجرت کرده يا افرادی که

پدرم و آن را نسبت به ديگتر تتراجم مطتول نمتيستازم

از آنجا عبور کردهاند؛ مانند اندلس يا مغربتي کته از ايتن

(عاشور .)246 :0322 ،اين مسئله روشن متيکنتد کته او

سرزمين برای حج گذشتهاند يا برای استتماع حتديث يتا

اهل دقت و تحقيق بتوده و در تتراجم ،امانتت را حفتخ

استنساخ کتتاب در آن متدتي مانتدهانتد .تتراجم فقهتا و

کرده است .ابنتغری تراجم بعضي از معاصتران ختود را

صلحا ،در مقايسه با تعداد تتراجم حکتام و امترا برتتری

که پيش از وفات او زنده بودهاند نيز آورده است (عطيته،

دارد (اليعالوی ،مقدمه المقفايالکبير .)6/0 :0212 ،حتوزه

 009 :0201و  .)002نويستتنده در ارتتر ختتود ،از افتترادی

زماني آن از هنگام تشتکيل سلستله فاطميتان در مغترب،

سخن آورده است که کارهای خاص ميکردنتد؛ ازجملته

يعني قرن چهارم ،تا پايان قرن هشتم است .مقريزی قصد

وی ذيل ترجمه اسماعيلبنالزمکمل آورده است کته وی

داشت اين فرهنگنامه 6جلدی را بته  11مجلتد برستاند

ستتوره اختتالص را بتتر روی دانتتهای از بتترنج نوشتتت

(ستتخاوی ،بتتيتتتا 44/4 :تتتا 46؛ عزالتتدين علتتي:0334 ،

(ابنتغری بردی ،بيتتا .)049/0 :از ايتن ترجمته ،چنتين

)011؛ اما مترگ بته او فرصتت نتداد .او در تعيتين ستال

استنباط ميشود که وی هر آنکته را ميتان متردم شتهرتي

وفتات صتاحبان تتراجم ،دقتت کترده و در متواقعي کته

داشته ،آورده است .ازآنجاکه مردم از مطوّالت گريتزان و

اطمينان نداشته حدود سال وفتات متترجم را ذکتر کترده

به مختصرات عالقهمندند ،مؤلف کتاب خود را تلختيص

است (بترای نمونته نتک :مقريتزی 66/0 :0212 ،و .)20

کرده و نام آن را الدليلالشافي گذاشتته استت .از تتراجم

اولين ترجمه به الحسنبنابي المالحتف (431ق314/م)،

فرهنگنامه متوسط الحجم وی ابداً چيتزی کاستته نشتده

برادر ابوعبداهلل شيعي ،تعلق دارد (نتک :مقريتزی:0212 ،

بلکه وی آنها را در مقايسته بتا المنهتلالصتافي شتديداً

 .)49/0عالوهبر مفقودشدن مقدمه کتاب کته قتبالً بته آن

مختصر کرده است .تراجم آن بسيار کوتاه و از چند سطر

اشاره کرديم ،تراجم حروف بسياری مانند حترف دال تتا

تجاوز نميکند .البته در الدليلالشافي تراجمتي استت کته

ضاد و بخش فراواني از حرف عين ،فاء و قاف گم شتده

در المنهتتل نيستتت .نويستتنده هرگتتاه تتتاريخ وفتتات را

است .به علت مفقودشدن بيشتر فرهنگنامههتای قتديمي

ميدانسته ،ذکر ميکرده که اين غالباً تاريخ وفات را ربتت

مصر ،کتاب حائز اهميت چشمگيری است.

ميکرده است ،اما زماني که تاريخ وفتات را نمتيدانستته

 .0المنهلالصافي و المستوفي بعدالوافي نوشته ابتنتغتری

ميگفته استت :تتاريخ وفتات او را نمتيدانتم (شتلتوت،

بردی که شامل حدود 9هزار ترجمه بزرگان سرزمينهای

مقدمتته التتدليلالشتتافي .)0/0 :0331 ،ايتتن کتتتاب شتتامل

پژوهشي در فرهنگنامههای تاريخي نوشتهشده در قلمرو مماليک ( 621تا 349ق 0401/تا 0002م)15/

تراجمي است که در هيچ کتاب ديگر نيامتده استت .ايتن

در سده هشتم محسوب ميشود .ستيوطي و المبتراد ايتن

فرهنگنامه بهخصوص ،درباره اوضاع سياستي و نظتامي

کتاب را تلخيص کردهاند.

دولت مماليک حائز اهميت است.

 .4الضوء الالمع في اعيان القرن التاستع تتيليف ستخاوی.
فرهنگنامهای با حدود 04هزار ترجمه مشاهير قرن نهتم.

فرهنگنامههاي سدهاي

ايتتن ارتتر ستتخاوی ،در واقتتع ادامتته کتتتاب الدررالکامنتته

در اين نوع فرهنگنامهها ،محدوديت تخصصي و مکتاني

استتتادش ،ابتتنحجتتر ،استتت .بتتدون شتتک الضتتوءالالمع

وجود ندارد و تنهتا تفتاوت آنهتا بتا فرهنتگنامتههتای

بزرگترين ارر سخاوی به حساب ميآيد (عبتداهلل عنتان،

چندسدهای اين است که مقيد بته ستده معينتي هستتند.

 .)092 :0333زندگي سخاوی او را مستعد نگتارش ايتن

رعالبي(243ق0192/م) نخستتين کستي بتود کته تتراجم

ارر با ارزش کرد؛ زيرا او به مصر و شام و حجتاز ستفر و

رجتتال را بتته شتتکل ستتدهای و البتتته در قالتتب طبقتتات

با علمای اين کشورها مالقات کترده بتود .او ستالهتای

جمتتعآوری کتترد او تتتراجم شتتعرا قتترن چهتتارم را در

طوالني را برای تهيه مواد اين کتاب صرف کترد (عبتداهلل

يتيمةالدهر آورد .در قترن پتنجم و ششتم ،ديگتر شتاهد

عنان 092 :0333 ،و  .)090او در اين نوشته ،بته بستياری

چنين ارتری نيستتيم تتا اينکته برزَالتي (293ق0991/م)

از اعيان عصر خود تاخته و آنها را تحقيتر کترده استت.

کتاب مختصرالمائهالسابعة را در شرححتال بزرگتان قترن

صاحب کتاب بدائعالزهور اين رفتتار ستخاوی را چنتين

هفتم تيليف کترد .نوشتته او اولتين ارتر در تتراجم تمتام

توصيف کرده است :او تاريخي نوشت که در آن بسياری

طبقات ،اما به شيوه سالشتمارانه استت .در همتين قترن،

را تحقير و هتک حرمت کرد (ابناليا .)120/0 :4110 ،

أدفُتتوی (0922/221م) کتتتاب البدرالستتافر را در تتتراجم

سخاوی را بايد نخستين کسي دانست که در فرهنگنامته

اعيان قرن هفتم به ترتيب ستنوی نوشتت؛ امتا در قترون

سدهای ،از واژه قرن به جای مِائه استفاده کترده استت .او

هشتم و نهم و دهم ،شاهد مهتمتترين فرهنتگنامتههتای

در مقدمه ارر خود ،به اين مستئله اشتاره کترده و نوشتته

سدهای ،يعني الدررالکامنته ،الضتوءالالمع و نظتمالعقيتان

است اين کتابي مهم است که در آن جمع نمتودم تتراجم

هستيم.

اشخاصي را که در اين قرن زيستتهانتد و اولتين ستال آن

 .0الدررالکامنه في اعيتانالمائتهالثامنته نوشتته ابتنحجتر

110ق0931/م استتت (ستتخاوی ،بتتيتتتا .)0/0 :در بتتاب

عستتقالني .ايتتن فرهنتتگنامتته شتتامل 0هتتزار ترجمتته

اهميت آن ،همين بس که به گفتته نويستنده ،بستياری از

شخصيتهای قرن هشتم ،از بالد مختلف بهخصتوص از

فضالء و بزرگان زمان وی آرزو متيکردنتد تتا در زمتان

اهالي مصتر و شتام استت .ايتن کتتاب در نتوع ختود از

نگارش الضوء از دنيا روند تا نام آنها در کتتاب او ربتت

مهمترين و بزرگترين فرهنگنامههای اعيان قترن هشتتم

شود (سخاوی ،بيتا.)4/0 :

استتت (زيتتدان ،بتتيتتتا021/9 :؛ شتتاکر.)009/9 :0331 ،

 .9نظمالعقيتان فتي اعيتاناالعيتان نوشتته ستيوطي .ايتن

ابنحجر نخستين کسي بود که به فکر نگارش کتتابي ،در

فرهنگنامه با  411ترجمته ،حتاوی شترحاحتوال اعيتان

وفيات يک قرن به شکل الفبايي افتاد (زيتادة09 :0323 ،؛

سرزمين مصر ،شام ،جزيره و ...در قرن نهم استت .تمتام

ناجي .)004/6 :0923 ،مؤلف در غالب نمونتههتا ،تتاريخ

قهرمانان اين کتاب ،در قرن نهم ميزيستهاند؛ امتا هستتند

وفات افراد را ذکر ميکند؛ البته در برختي مواقتع تتاريخ

افرادی که در قرن هشتم ،به دنيا آمدهاند يا برختي کته در

وفات را نميآورد .کتاب از غنيترين منابع تاريخ استالم،

قرن دهم از دنيا رفتهاند .هنگام تصنيف کتتاب ،بعضتي از
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صاحبان تراجم همچنان زنده بودهاند و بعضي نيتز ماننتد

مص تناف .در ايتتن کتتتاب ،نويستتنده بتته تتتراجم افتترادی

زکريابنمحمدبناحمد ،در ستال 346ق0003/م و بعتد از

پرداخته که آنها را ديده يا از آنها چيزی شنيده است يتا

سيوطي از دنيا رفتهاند (نک :سيوطي .)03 :0342 ،مولتف

کساني که در زمان حيات او ،در ديگر بالد ميزيستهانتد،

تالش کرده است که تراجم را بيهوده مطوّل نکند و تنهتا

شروع تراجم از سال 636ق0436/م ،سال تولد مؤلف تتا

به محسنات افراد اشاره کرده و آنچه اطمينان داشتته نقتل

سال 262ق0964/م ،سال درگذشت اوستت .آنگونتهکته

کرده است .وی در اين باره نوشته است :از حشتو دوری

اديب معاصر مصر تصور کرده است (شوقي ظيف ،بيتتا:

گزيدم و جز افراد شايسته و محاسن افراد وارد نکتردم و

 )910اعيانالعصر مختصرالوافي نيستت؛ زيترا هتر کتتاب

جز آنچه مانند روز روشن بود ،نياوردم (ستيوطي:0342 ،

غايتي دارد .مؤلف خود ميگويد :بعتد از پايتان نگتارش

 .)0نخستتتين ترجمتته بتته البتتاعوني و آختترين آن ،بتته

تاريخ مطوّل و بزرگ خود ،الوافي ،تصميم گترفتم کتتابي

ابنشاهين الکرکي اختصاص دارد .گويا سيوطي اين کتار

درباره تراجم معاصران خود بنگارم؛ بنابراين ايتن کتار را

خود را با رونويسي و تلخيص از آرار گذشتتگان تتيليف

از سال 636ق0436/م که ستال تولتدم بتود آغتاز کتردم

کرده است .حداقل ميتوان مطمئن بود که مقدمه کتارش

(صتتفدی)91/0 :0201 ،؛ امتتا از عللتتي کتته ايتتن ارتتر

را از الوافيبالوفيات نوشته است؛ زيرا عبارات آن در باب
تاريخ و فوايد و انواع آن ،دقيقاً تکراری از آن ارتر استت
(برای نمونه نک :سيوطي 0 :0342 ،تتا  .)3فرهنتگنامته
سيوطي را ميتتوان تتاريخ سياستي و اجتمتاعي و ادبتي
اواخر عصر مملوکي به شمار آورد.
فرهنگنامههاي معاصران
در اين نوع فرهنگنامهها ،مؤلف به ربت و ضتبط تتراجم
اعيان معاصر خود بهويژه دوستان ،همکاران ،همصنفيهتا
و ...ميپردازد .تراجم معموالً از زمان تولد تا اندکي پتيش
از وفتتات نويستتنده را دربرمتتيگيرنتتد .در ايتتن آرتتار،
محدوديت تخصص و مکان وجود ندارد و تنها ،محتدود
به زمان حيتات مؤلتف هستتند .نخستتين کستي کته بته
نگارش تراجم معاصران خود پرداخت ،صتفدی صتاحب
الوافيبالوفيات بود .فرهنگنامه معاصران وی اعيانالعصتر
نتتام دارد .دومتتين تنتتوع از ايتتن دستتت آرتتار را مقريتتزی
تحتعنوان دررالعقود نوشت.
 .0اعيتتتانالعصتتتر و اعتتتوانالنصتتتر تتتتيليف صتتتفدی.
فرهنگنامتهای شتامل حتدود 4هتزار ترجمته معاصتران

خالصهالوافي نيست .0 :در اعيانالعصر تراجمي است که
در الوافي ابداً يافت نميشتوند؛  .4در بستياری از تتراجم
اعيانالعصتر شتاهد تفصتيل هستتيم و اختصتاری ديتده
نميشود .سزگين معتقد است در کتاب اختصتاری ديتده
نميشود بلکه در بسياری مواقع ،تراجم آن در مقايسه بتا
تراجم الوافي مطوّل است (ابوزيتد ،مقدمته اعيتانالعصتر،
 04/0 :0201و  .)09مؤلف به ربتت تتاريخ وفتات مقيتد
بوده است؛ اما هرگاه تاريخ دقيق بر او رابت نشتده جتای
آن را خالي گذاشتته و نوشتته استت :تتوفاي( ...صتفدی،
 .)03/0 :0201از تراجم نادر او هم يکي ايتن استت کته
ترجمه کساني را آورده است که بعد از او از دنيا رفتهاند؛
اما بيشتر ايام عمرشان با صفدی سپری شده است؛ ماننتد
ترجمتته عبتتداهللبتتنستتعد (نک:صتتفدی.)40/0 :0201 ،
اعيانالعصر مرجع معتبتر تتاريخ سياستي فرهنگتي قترن
هشتم ،بهويژه در سرزمين شام است .ليتل آن را از منتابع
مهم شرححتالنويستي ،دربتاره بزرگتان عصتر مماليتک
بحری برشمرده است (.)Little, 1986: 195
 .4در العقودالفريده في تراجماالعيتانالمفيتدة تتيليف
مقريزی .اين کتاب شامل  001ترجمه ،درباره بزرگان
معاصر مقريزی از سال 261ق0901/م تا زمتان فتوت

پژوهشي در فرهنگنامههای تاريخي نوشتهشده در قلمرو مماليک ( 621تا 349ق 0401/تا 0002م)15/

وی ،يعني سال 120ق0220/م ،است .ابنتغری بردی

از نگارش اينگونه کتب ،تعصتب بته زادگتاه و حفتخ و

درباره کتاب و حوزه زمتاني آن متي نويستد :در ايتن

بزرگداشت خاطره مشاهير آن مکتان و معرفتي نقتش آن

کتاب ،مقريزی تراجم افرادی را که بعد از تولدش از

شهر در پيشبرد فرهنگ و تمدن اسالمي استت .سرمشتق

دنيتتا رفتتته انتتد تتتا زمتتان وفتتات ختتود آورده استتت

اينگونه تاريخنگاری ،فرهنگنامه تاريخ بغداد از خطيتب

(ابنتغری بردی ،بيتا .) 932/0 :اين کتاب منحصر به

بغدادی است .ازآنجاکه مقدمه اين دست منابع ،به تتاريخ

شهرهای مصر نيست؛ بلکته حتاوی تتراجم مشتاهير

بنتتای شتتهر و خصوصتتيات و کارکردهتتای اجتمتتاعي و

سرزمين هتای شتام ،عتراق ،يمتن ،مغترب ،حجتاز و

اقتصادی و فرهنگتي و بتهطتور کلتي ،بته جغرافيتای آن

نيتز استت  .مؤلتف تتراجم را بتا زنتدگينامته

ميپردازند ،در زمره تاريخهتای محلتي نيتز بته حستاب

ابراهيمبن محمتدبن بهتادر آغتاز کترده و بته ترجمته

ميآيند .بغيهالطلب فرهنگنامه تتاريخ محلتي ايتن عصتر

يوسفبن حسين الواحي پايتان بترده استت  .مقريتزی

است .بُغيةالطَّلِب في تااري للاب نوشتته ابتنالعتديم

بسياری از بزرگان را در قاهره مالقات و بتا بستياری

(661ق0460/م) .در اين ارر ،مؤلف بتا تيستي بته تتاريخ

از آنها مصاحبت کر ده است (عزالدين علتي:0202 ،

بغداد و تاريخ دمشق ،قصد داشته است تا تراجم بزرگتان

 .) 201نزد مقريزی تعيين تاريخ دقيق وفات افتراد ،از

مرتبط با شهر حلب را از زمان فت اسالمي تا زمان ختود

اهميت ويژهای برخوردار بوده است؛ بهگونهکه گاهي

بنگارد .بنابراين ،بعد از مقدمه بلند درباره تتاريخ شتهر و

روز و ماه و سال آن را بيان کرده و گاهي ماه و سال

جغرافيای آن ،به شرحاحوال محدران ،ملو  ،امرا ،شتعرا،

و گاهي نيز فقط سال را ذکتر کترده استت  .البتته در

کتااب و ...پرداخته است .ابنالعتديم در ذيتل تتراجم ،بته

بعضي تراجم ،تتاريخ تقريبتي وفتات را ارائته کترده

چند مطلب توجه کرده است .بعد از ذکر نام مُتَترجَم ،بته

است؛ برای مثال نوشته است  :در اوايل ستال 231ق،

چگونگي ارتباط او با حلب اشاره کترده استت و ستپس،

از دنيا رفت (مقريتزی .) 21/0 :0204 ،او در متواقعي

به حرفه وی .اگر محد

بوده به روايتاتي کته از او نقتل

مکان دفن را نيز بيان کرده است؛ بترای نمونته ،ذيتل

شده يا فعاليتهتای وی در زمينته حتديث اشتاره کترده

ترجمه البدربنالخشاب گفتته استت  :هنگتامي کته از

است ( .)Kennedy, 2002: 14ابنالعديم سعي کترده

مدينه خارج شد ،بيمار شد و در جزيره عيون موسي

فضای شهر حلب را بته عنتوان شتهری نقتشآفترين ،در

مرگش فرارسيد (مقريزی 40 .)21/0 :0204 ،ترجمته

فرهنگ و تمدن استالمي کته بتا تهديتد دشتمناني ماننتد

اين کتاب ،متعلق به قرون گذشته است کته بته نظتر

صليبيها و ارمنيها و اختالف داخلي روبهرو بوده است،

ميرسد آن ها را برای کتابي ديگر آماده کرده بود؛ اما

معرفي کنتد ( .)Ibid: 21هتدف مؤلتف نوشتتن کتتابي

سهواً به اين کتاب ملحق کرده است.

درباره رجال اين شهر بود که تتا آن زمتان نوشتته نشتده

فار

فرهنگنامههاي تاري محلي
مراد از اين فرهنگنامهها ،آراری است که در آنها تراجم
اعيان يک شهر يا منطقته ،بتدون محتدوديت موضتوع و
زماني ،به شکل الفبا تدوين شده است .وجه مشتر ايتن
دست آرار ،تعلق تراجم آن به مکاني خاص است .هتدف

بود .کتابي که آنها را از اين ظلتم بيترون آورد .بنتابراين
سعي کرد تراجم اين افراد را در  21جلتد بنويستد؛ ولتي
مرگ او را فرصت نداد و تنهتا ،يتکستوم آن را نوشتت
(Gabrieli, 1983: 29.؛ همچنين نتک :هتاني:0310 ،
 .)010نويسنده هر آنچه راجع به صاحب ترجمه خوانتده
بود ،آورده است؛ اما عادت محدران ،يعنتي ربتت سلستله
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اسناد را کنار گذاشته است .کتاب بهويتژه دربتاره تتراجم

درباره او ،مقامات و مناصب وی ،مکتانهتايي کته ستفر

شعرا و نويسندگان و محدران حلتب بستيار مهتم استت.

کرده ،سخنان و اشعار او اگر شاعر بوده ،آرار و تيليفتات،

جزئيات تراجم ايتن افتراد را در کتتب ديگتر نمتيتتوان

مختصری از شرح زندگي و برخي از مهمتترين حتواد

يافت .اين کتاب را بايد نخستين ارر ،درباره شتهر حلتب

دوران حيات وی .تعيين تاريخ وفات از مهمترين عناصتر

دانست (حاجيخليفه .)430/0 :0203 ،به نظتر متيرستد

محتوای ترجمه و شرط مهم ورود به کتب وفيات استت

اين فرهنگنامه شامل تراجم اعيان حلب است؛ اما تتاريخ

(الحلتتوجي463 :4111 ،؛ هتتاني .)02 :0310 ،از عنتتوان

و جغرافيای شمال سوريه و در بسياری مواقع ،تاريخ کلا

کتاب ابنخلکان ،يعني وفياتاالعيان ،ميتوان به اهميتت

ستتوريه را دربرمتتيگيتترد؛ بتتهويتتژه اينکتته از منتتابع مهتتم

اين مستئله پتيبترد .بيشتترين قستمت ترجمته هتم ،بته

جنگهای صليبي بته شتمار متيرود .ابتنالعتديم بترای

تخصتتص و حرفتته و زمينتته کتتاری صتتاحب ترجمتته

نوشتتتن ايتن کتتتاب ،گذشتتته از منتتابع شتتفاهي از منتتابع

اختصتتاص دارد .ترجمتته متکلمتتان و علمتتای ديتتن و

مکتوبي سود جستته استت کته اکنتون از بتين رفتتهانتد.

دانشمندان ،حکايات مربوط به سالهای تعلتيم و تربيتت

ابنشحنه (119ق0221/م) کتاب را خالصه کرده و آن را

او يا اماکني که سفر کرده يا احاديثي را که روايتت کترده

الدررالمنتخب في تاريخ مملکه حلب نام گذاشتته استت

است شامل ميشود .درباره شاعران و اديبان ،بتر قستمت

(سجادی .)212/9 :0203 /0922 ،برای کتاب ذيتلهتايي

دوران زندگاني و دستاوردهای شعری و ادبي آنتان تکيته

نوشته شده که از همه مهمتتر ذيتل ابتنخطيتب ناصتريه

ميشود .ارزيابي شخصتيت مُتَترجَم در پايتان ،بخشتي از

( 124ق0291/م) ،تتتاريخنگتتار و قاضتتي شتتام ،بتته نتتام

محتوای ترجمه محسوب ميشتود .مؤلتف در پايتان ،بته

الدررالمنتخب فتي تتاريخ حلتب استت (نتک :جاللتي،

اظهتتارنظری دربتتاره شخصتتيت فتترد متتيپرداختتت .وی

 .)23 :0963گفتني است ابن العديم کتاب ديگری دربتاره

ديدگاه خود را با استفاده از منابع دست اول يتا از طريتق

حلب ،به نام زبدةالحلب متن تتاريخ حلتب دارد .کتتاب

مقايسه چند ديدگاه معتبر ارائه متيکترد ( Khalidi, T.

برگزيده بغيةالطلب ،تاريخ سياسي شتهر حلتب تتا ستال

 .)1973: 63بعضي هم به علت رعايتت تقتوا يتا نبتود

620ق0429/م و به شکل سالشمارانه است.

منابع و اطالعات دستت اول يتا هتر دو آنهتا ،قضتاوت
استالف ختود را نقتل متيکردنتد ( .)Ibid: 64وصتف

محتوا و روشهاي تنظيم تراجم

خصايل اخالقي و فکری مترجم که يا صراحتاً يا تلويحتاً

محتواي تراجم :محتوای تراجم فرهنگنامهها ،در مقايسه

بيان ميشد ،در ايتن راستتا بتود .بعضتي مؤلفتان عاليتم

با يکديگر ،تا حدی متفاوت است .ترجمته يتک فترد بتا

ظاهری تراجم را نيز ياد ميکردند .تواضتع ،رویگردانتي

فرد ديگر ،ممکن است متفاوت باشد و اين بته فرهنتگ،

از دنيا ،نپذيرفتن منصب قضا ،گذشت ،دستخط ختوب،

تخصص ،توجه و روش مؤلف برميگردد؛ اما بااينحتال،

هوش ،فصاحت و استعداد شعر از ويژگيهای اخالقي و

مهمترين عناصر ترجمه شتامل ايتن عوامتل استت :استم

فکری بود کته مورختاني ماننتد مقريتزی و ابتنحجتر و

مترجَم ،لقتب ،حرفته ،متذهب ،مصتادری کته از او يتاد

سخاوی ،در وصف اعيان کتب خود ،خصوصتاً علمتا بته

کردهاند ،تاريخ و مکان وفات ،تتاريخ متيالد در صتورت

کار بردهاند .مقريزی ذيتل ترجمته امتينالتدين ابتنغتانم

امکان ،رشد علمي و تخصص يا علومي که مترجم در آن

تواضع ،سبکبالي ،شوخطبعي ،پشتکار و جتود و کترم را

مشهور شتده ،استتادان و شتاگردان وی ،نظرهتای علمتا

از صتتفات وی برمتتيشتتمرد (مقريتتزی.)20/0 :0241 ،

پژوهشي در فرهنگنامههای تاريخي نوشتهشده در قلمرو مماليک ( 621تا 349ق 0401/تا 0002م)15/

خالتتتدی در مقالتتته انگليستتتي ختتتود «درآمتتتدی بتتتر

زيرا همانگونهکه قبالً گفتيم ،شرط يافتن هتر ترجمته در

فرهنگنامههای تاريخي »2معتقد است که انسان نميتوانتد

اين روش ،دانستن تاريخ وفات افراد بود .در همتين جتا

بهطتور قطتع فضتايلي را کته فترهنگنامتهنويستان بترای

خاطر نشان ميکنيم که تنظيم الفبايي نيتز ختود عيتوب و

صاحبان تراجم خود نقل ميکنند ،بپتذيرد ( Khalidid,

اشتتکاالتي دارد کتته در بحتتث آستتيبشناستتي بتته آنهتتا

 .)1973: 63تنظيم تراجم :اصتل مشتتر تمتام انتواع

ميپردازيم .صفدی تنظيم سنوی را شايسته تاريخ سياسي

فرهنگنامهها ،تنظيم الفبايي در کنتار ذکتر تتاريخ وفتات

و الفبايي را شايسته فرهنگنامه دانستته استت (صتفدی،

است .هدف از تدوين براسا

حروف الفبتا ،تستهيل در

.)91/0 :0910

يافتن ترجمه مُتَرجَم است و اين مطلبي استت کته مبتدع
نخستين فرهنگنامه عام تتاريخي و ستخاوی نيتز بته آن

منابع فرهنگنامههاي تاريخي

تصري کردهاند (ابنخلکان ،بيتا41/0 :؛ سخاوی ،بتيتتا:

مصنفان فرهنگنامهها به منابعي ،بترای اطالعتات تتراجم

 .)0/0روش الفبايي ،روش تتدوين تمتام ايتنگونته آرتار

خود ارجاع ميدهند .اين اطالعات را از راه تما

مؤلف

است؛ اما درعينحال تفاوتهتايي در ايتن روش وجتود

با مُتَرجَم ،شاگردان ،استادان ،آشنايان و گتاهي هتم از راه

دارد .بعضي از نويسندگان روش تنظيم الفبايي را بهطتور

استماع از معاصران خود و غالباً از منابع مکتوب گذشتته،

يکسان ،در تمام تراجم به کار بردهاند؛ مانند ابتنخلِّکتان،

بهويژه کتب طبقات و تواريخ عمومي و محلي بته دستت

ابنشاکر ،سخاوی و . ...اما صفدی ،به تقليد از ابنخطيب

آوردهاند .بعضي در مقدمه و بعضي هنگتام نقتل در متتن

بغدادی ،در تاريخ بغداد به احترام پيامبر(ص) و تبر بته

کتاب و برخي در هر دو ،به مصادر خود اشاره کردهانتد.

آن حضرت ،تراجم خود را با نتامهتای محمتد و احمتد

بههرحال ،منابع متنوع است .گاهي کتبي و گاهي شتفاهي

آغاز کرده است .وی علت عمل ختود را ايتنگونته ذکتر

و بعضاً هر دو  .مولف وفياتاالعيان به شتکل گتذرا ،بتا

کرده است :ازآنجاکته خداونتد ديتن مبتين استالم را بته

اين جمله که به کتب مرتبط با اين فتنا مراجعته کتردم و

محمد(ص) اعطتاء کترد ،تتراجم را بتا نتام ايشتان آغتاز

آنچتته را نيتتافتم از افتتراد خبتتره در ايتتن زمينتته گتترفتم

ميکنم (صفدی .)01/0 :0910 ،ابن حجر بهواسطه تبتر

(ابنخلکان ،بيتا )41/0 :به اين امتر اشتاره کترده استت.

به شيخاالنبيا ،حضرت ابراهيم(ع) ،گفته است :تراجم اررم

بنابراين منابع وی شامل کتب پيشين ،استادان و مشتايخ و

را با ابراهيم نامها آغاز ميکتنم (ابتنحجتر.)6/0 :0202 ،

مشاهدات ختود وی بتوده استت و تمتام ايتن منتابع در

ابنتغری بردی به احتترام ستلطان المعز آيتبکالترکمتاني،

عنوان کتاب او ،وفياتاالعيان و انباء ابناءالزمتان مماربتتت

اولين سلطان مملوکي ،با نام وی آغاز کرده استت .آنگتاه

بالنقل او السماع و أربتهاالعيتان» آشتکار استت .نويستنده

تمام اين مؤلفان ،به ترتيب الفبايي برگشتتهانتد .نويستنده

الوافيبالوفيات به سيصد کتابي اشتاره کترده کته از آنهتا

وفيات خود اعتراف کرده که در ابتدا ،تصميم داشته است

استفاده برده است (صفدی .)20/0 :0910 ،او در فرهنتگ

تراجم خود را به ترتيب سنوی تنظيم کند؛ اما از اين کتار

نامه اعيانالعصر ،اطالعات اصلي را از مشاهدات ختود و

منصرف شده است (ابن خلکتان ،بتيتتا 03/0 :و  .)41از

آنچه از ديگران شنيده اخذ کرده است .عبارات قتال لتي،

کالم وی ،چنين برميآيد که مورخان پيشتين در نگتارش

أخبرني و حکي لي نشاندهنده اين است که بيشتر منتابع

تراجم ،غالباً روش تدوين سالشمارانه را دنبال کتردهانتد.

صفدی شفاهي بوده است ( .)Little, 1986: 202البتته

اين نوع تنظيم تراجم ،با مشکل بزرگي همراه بوده است؛

وی از برختتي منتتابع مکتتتوب ماننتتد التتوافيبالوفيتتات
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فرهنگنامه بزرگش ،البدرالسافر و تتاريخالصتعيد هتر دو

اسنوی ،العبرابنخلدون و ...بهرهمند شده است .عزالتدين

ارر أدفوی (221ق0914/م) ،تاريخ مصر ارتر قطتبالتدين

علي ،محقق کتاب ،ضتمن برشتمردن چهتار منبتع فتوق،

حلبي (290ق0992/م) و معجمالکبير البرزالي نيز استتفاده

معتقد است که مولف بسياری از نکات تراجم ختود را از

کرده و خود به آنها تصري کرده است (ابوزيتد ،مقدمته

منابع گذشته نوشته و بته برختي آنهتا اشتاره و از ذکتر

اعيتتانالعصتتر .)40/0 :0201 ،ابتتنشتتاکر ذکتتری از منتتابع

برخي غفلت کرده است (عزالدين علي.)292 :0334 ،

نکرده است؛ اما در متن تراجم ،به بعضتي از منتابع ختود

ابنحجر آنگونهکه عتادت وی در آرتارش استت ،منتابع

مانند تاريخ بغداد ،تاريخ دمشق ،معجمالبلتدان و ...اشتاره

ختتود را در مقدمتته ارتتر آورده استتت او متتينويستتد از

کرده است .البته همان گونهکه اشاره کرديم ازآنجاکته وی

اعيانالعصر صفدی ،مجانيالعصر ابوحيتان ،ذهبيتهالعصتر

کتاب خود را با رونويسي و گزينش تراجم کتاب صفدی

فضلاهلل عُمَری ،ذيل سيرالنبالء ذهبتي و ...استتفاده بتردم

الوافي نوشته ،مهمترين منبع کتاب وی همان بتوده استت

(ابن حجر 2/0 :0202 ،و 0؛ همچنين نک :زرياب:0922 ،

(ن تک :محمتتد مغتتوص ،مقدمتته فتتواتالوفيتتات:0240 ،

 .)991/9بخشي از منابع هتم شتفاهي بتوده استت؛ زيترا

محقق کتاب مينويسد :به نظر متن

ابنحجر گويد :شرححال هتر کتس را کته بته او دستت

مؤلف فَوَات کتاب صتفدی را پتيش ختود گذاشتته و بتا

يافتم ،ازجمله بسياری از استادانم و آناني را کته مستتقيم

گلچين تراجم آن تيليف خود را چهار جلتد کترده استت

ديدار کرده بودم و کساني را کته از آنتان چيزهتا شتنيده

(احسان عبا  ،مقدمه فتواتالوفيتات ،بتيتتا 2/0 :و .)0

بتتودم ،آوردم (ابتتنحجتتر 2/0 :0202 ،و  .) 0نويستتنده

منابع مقريزی در المقُفَّي ،به علت مفقودشدن مقدمته آن،

المنهلالصافي ،بهطور مشخص ،از منابع خود نامي نبترده

چندان معلوم نيست؛ اما بهطبع به غيتر از منتابع شتفاهي،

است؛ ولتي سربستته گفتته استت کتتب تراجمتي را در

عمدتاً مربوط به تراجم معاصتران از منتابع مکتتوب نيتز

ارتباط با موضوع خوانده است (ابنتغتری بتردی:0331 ،

بهره برده است .نقل مطالبي از آراری که اکنون در دستت

 .)6/0بتته نظتتر عبتتدالفتاح عاشتتور ،متتورخ معاصتتر ،او

نيست مؤيد اين امر استت کته ازآنجملتهانتد :الجمتع و

کتتتابهتتای تتتراجم مشتتهور پتتيش از ختتود ،هماننتتد

البيان في اخبار قَيرَوَان ارر ابنشتدّاد صتنهاجي و تتواريخ

وفياتاالعيان ،الوافي ،التدرر و الضتوء را بررستي کترده

الرقيق و ابنالجزاار و قاضي نعمتان و( ...نتک :التيعالوی،

است (همو .)246 :0322 ،ازآنجاکته ايتن تتيليف ذيتل و

مقدمتته المقفاتتيالکبيتتر .)1/0 :0212 ،امتتا مقريتتزی در

تکمله الوافي است ،به نظر ميرسد که يکي از مهتمتترين

دررالعقتود از چهتار دستته منتتابع ستود جستته استتت.0:

منابع وی ،کتاب التوافي بتوده استت .بستياری از تتراجم

مشاهده .به اين معني کته صتاحب تتراجم را از نزديتک

المنهل ميخوذ از التوافي استت (.)Little, 1986: 196

ميشناخته است(برای نمونه نک :مقريتزی911/0 :0249،

بختتش مهمتتي از تتتراجم المنهتتل مربتتوط بتته س تالطين،

)؛  .4مشافهه بته معنتي ستخنگفتتن رودرو بتا صتاحب

فرمانتتدهان نظتتامي و صتتاحبمنصتتبان سياستتي و اداری

ترجمه است (نک :مقريزی)941/0 :0249 ،؛  .9اجتازات

معاصر اوست .پدر ابنتغری بردی از رجال بزرگ و مهم

و دستخطها .مقريزی از دستنوشتههای استادان ختود

نظامي و سياسي دربار مماليک و از نژاد آنها بوده استت.

استفاده برده استت (عزالتدين علتي ،مقدمته دررالعقتود،

به همين علت ،وی بتهواستطه پتدرش بتا آنهتا ارتبتاط

)66/0 :0204؛  .2تيليفتتات گذشتتته .او از آرتتاری ماننتتد

نزديک داشته است؛ سلطان ناصتر فترج ،همستر ختواهر

تاريخ مصتر الحلبتي ،التوافيبالوفيتات ،طبقتاتالشتافعيه

وی بتتود (عبتتدالفتاح عاشتتور .)240 :0322 ،بنتتابراين

 .)01/0احسان عبا

پژوهشي در فرهنگنامههای تاريخي نوشتهشده در قلمرو مماليک ( 621تا 349ق 0401/تا 0002م)11/

اطالعات شفاهي ،بختش مهمتي از منتابع تتراجم وی را

زبانهای غيرعربي ،از ديگران کمک گرفته باشتد (هتاني،

تشکيل داده است .منابع ستخاوی را متيتتوان بته منتابع

 .)014 :0310وی در تتتيليف ختتود ،از منتتابع شتتفاهي و

کتبي و شفاهي تقسيم کرد؛ ازجمله منابع کتبي وی کتاب

مکتوب فراواني ،ازجمله تعداد بسياری منتابع خطتي کته

أنباءالغُمر استادش ،ابنحجر ،است .دررالعقود نيز ازجمله

با دقت مستمر از آنها نام برده ،استفاده کرده است .منبتع

آراری است که سخاوی در خالل بعضي از تراجم ختود،

بعضتي از تتراجم ختود وی بتوده استت .گتاهي هتتم او

از آن استتتفاده کتترده استتت؛ بتترای نمونتته وی در ذيتتل

اطالعتتات ختتود را از منتتابع مطلتتع متتيپرستتيده استتت

ترجمهالجوهری (ترجمته  )002متينويستد :مقريتزی در

( )Kennedy, 2002: 14عبتتدالعزيز ستتالم ،متتورخ

دررالعقود از او تمجيد و حکايتاتي از وی روايتت کترده

معاصر ،برخي از مهمترين منابع مکتتوب وی را بته ايتن

است (سخاوی ،بيتا .)00/4 :ستفرهای فتراوان ستخاوی

ترتيب نام برده است :آرار سمعاني ،ابندُبيثتي ،ابتننجّتار،

به مصتر و شتام و حجتاز و مالقتاتهتای وی بتا علمتا

ابنجترادة ،يتاقوت ،قوصتي ،منتذری و( ...ستالم:0310 ،

شهرهای اين بالد ،در تهيه تراجم ارترش تيريرگتذار بتوده

 .)049اما بيشک الگوی او در اين کتار ،تتاريخ بغتداد و

است .او بسياری از تراجم اعيتان را در ختالل ستفرهای

تتتاريخ دمشتتق بتتوده استتت؛ بتته همتتين علتتت ،کنتتدی

خود به مکه ديدار و مدتي با آنها مجالست کرده استت.

( )Kennedyاز دو منبتتع متتذکور ،بتته عنتتوان دو منبتتع

بسياری از صاحبان تراجم نيتز ،متدتي شتاگرد ستخاوی

مکتوب مهم وی ياد کرده است (.)Ibid

بتتتودهانتتتد؛ بتتترای نمونتتته وی در ذيتتتل ترجمتتته
احمدبنعبتدالطاهر متينويستد :در قتاره نتزد متن تلمّتذ

سطک ادبي و شيوه نگارش فرهنگنامهها

مي کرد (سخاوی ،بيتا .)922/0 :اين موضتوع بيتانگر آن

اکثر مصتنافان فرهنتگنامته هتا اديتب ،محتد  ،يتا از

استتت کتته معلومتتات شتتفاهي در الضتتوء جايگتتاه ويتتژه

صاحب مقامان و منصبان دربار بوده اند؛ بنابراين غالبتاً

داشتهاند .اما نظم العقيان سيوطي به اين علتت کته شتامل

از صرف و نحو و بالغت عربي بهره فراواني داشتهاند.

تتتراجم معاصتتران وی بتتوده ،عمتتدتاً از منتتابع شتتفاهي

به همين علت ،نه تنها بيشتتر آرتار ايتن مؤلفتان فاقتد

برخوردار است .فيليپ حتي در مقدمته ختود ،بتر کتتاب

اشکاالت عمده دستتوری زبتان عربتي استت بلکته از

آورده است که وی با بسياری از صاحبان تراجم زنتدگي

غنتتای ادبتتي سرشتتار برختتوردار استتت .بتتااينحتتال،

کرده و يا با آنهتا همعصتر بتوده استت (حتاتي ،مقدمته

تفاوت هايي با يکديگر دارند .شايد منشي اين تفاوت ها

نظتتمالعقيتتان .)01 :0342 ،از منتتابع مکتتتوب وی کتتتاب

را بايد بين مورخان شام و مصر جست .مورخان شام،

صفدیالوافي است .مؤلف مقدمه الوافي را عيناً نقل کرده

در مقايستته بتتا مورختتان مصتتر ،از ادبيتتات و عربتتي

استتت (بتترای نمونتته نتتک :ستتيوطي 6 :0342 ،و  1و .)3

کالسيک بهره ميبرند ( .)Liguo, 1977, 1: 31امتا

شايد مهمترين منبع اين کتاب ،معجمالبقاعي باشتد؛ زيترا

در مصر به علت حضور نژادهای کترد ،تتر  ،رومتي

حداقل  3بار از آن اسم بترده استت؛ متثالً ذيتل ترجمته

و ...جامعه خلوص قومي و نژادی خود را از دست داد

الشيرازی (164ق0202/م) فقيه و نحتوی بتزرگ ،نوشتته

و دچار دگرگوني ادبتي و زبتاني شتد کته نتيجته آن،

البقاعي او را ديدار و در معجم ختود از او تمجيتد کترده

ادبيات غيرکالسيک عربي و ظهور مورخاني بتيتوجته

است (سيوطي .)091 :0342 ،ابنالعديم از منابع عربتي و

و سهل انگار به ادبيات عرب ،ازجملته صترف و نحتو

غيرعربي بهتره بترده استت .بته نظتر متيرستد در فهتم

بود (غفراني .)423 :0911 ،در کل بايد گفت ،افراد بتا
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فرهنگ ها و علوم و آداب مختلف ،از اين شکل منتابع

المنهلالصافي دچار غلط های فتاحش ادبتي و اماليتي

تاريخنگاری استفاده مي کننتد؛ پتس غالبتاً بايتد دارای

شده است؛ بهگونهای که سخاوی و ديگر معاصرانش بر

ستتتبکي روان و ستتتليس و بتتته دور ار تعقيتتتد يتتتا

وی عيب گرفته اند (سخاوی ،بي تتا .)916/0 :بته نظتر

پيچيدگي های زباني و آرايه های لفظي باشند .نخستين،

علت اين امر ،همان گونهکه به آن اشاره کرديم ،به ايتن

يعني وفياتاالعيان ،زباني ساده و روان و نيتز متتين و

برگردد که از نژاد غيرعترب بتود .ستيوطي بته عنتوان

استوار دارد (اسعدی .)69 :0920 ،امتا فتواتالوفيتات

اديبي ماهر ،روان و ساده و منستجم نوشتته استت .از

ابن شاکر دارای اشتکاالت لغتوی و نحتوی استت کته

ويژگي های برجسته ادبي فرهنگنامته هتای ايتن دوره،

داللت بر نداشتن شناخت صتحي و دقيتق مؤلتف ،از

استفاده از شعر در ذيل تراجم ،به ويژه تتراجم شتعرا و

زبان عربي و نحو آن دارد (الحلوجي .)911 :4111 ،به

ادباست .بته همتين علتت ،در فرهنتگنامتههتايي کته

تعبير محقق کتاب ،او در مقايسته بتا معاصتران ختود،

نويسندگان آنها اهل شعر و ادب بوده اند ،تراجم ايتن

چندان به اصول نحو و لغت توجته نداشتت (احستان

طبقه بيشتر بوده و اشعار فراواني به کتار آمتده استت.

عبتتا  ،مقدمتته فتتوات ،بتتيتتتا .)0/0 :نثتتر صتتفدی در

برخي از آنان گاه سعي مي کردند ،ديتوان شتاعر را بته

اعيان العصر در مقايسه با التوافي ،منشتيانه و اديبانته و

شکل مختصر ذيل ترجمه وی بياورند! (شتاکر:0331 ،

اندکي مغلق است .اين مسئله به ويژه زماني کته همتراه

 .)21/9وفيات االعيان ،التوافي ،فتوات ،مقفتيالکبيتر و

تمجيد و مبالغه از اشخاص است ،مي تواند مؤلف را از

دررالعقود مملتوّ از شتعر هستتند .ابتن خلکتان اشتعار

واقعيتتت دور ستتازد (عبتتدالغني حستتن.)00 :0964 ،

فراواني را ذيل تراجم شعرا نقل کترده استت .صتفدی

صفدی که در الوافي دارای اسلوب عالي انشايي است،

گاهي تمام ديوان شاعر را نقل کرده و چيزی نيز از آن

گاهي عبارات ساده تاريخي و ازجمله عبارات عاميانته

حذف نکرده است .ابن شاکر بعد از ذکر چند ستطر در

مردم را به کتار متيبترد؛ پتس چتهبستا در ايتن بتين،

ذيتتل ترجمتته ابتتنستتهلاالستتالمي (623ق0400/م) در

جمالت عاميانه و رکيک هم ديده شود .ابوزيد ،محقق

يازده صتفحه ،اشتعار وی را نقتل کترده استت (نتک:

کتاب ،ضمن تيييد اين عمل او را امانتداری ميداند که

ابن شاکر ،بي تتا 41/0 :تتا  .) 91مقريتزی نيتز چنانچته

در جمالت دخالت نمي کند و معتقد است که عالقه او

صاحب ترجمه دارای شعری بود ،اشتعار وی را ذيتل

به نقل دقيق ،باعث شده است که عبتارات از استلوب

شرححال او مي آورد .گويتا بعضتي ماننتد ابتن حجتر،

بلنتتدی کتته ترجمتته در ابتتتدا داشتتتند ،محتتروم شتتود

ابن تغری بردی و سيوطي نيز برای حجيم نکردن کتاب

(ابوزيد ،مقدمه اعيانالعصر .)01/0 :0201 ،مقريزی که

خود يا عالقهنداشتن به شعر ،در تراجم ختود ،چنتدان

در ادب و شعر توانمنتد بتود ،در دررالعقتود ،جتز در

عنايتي به آن نشان ندادهاند.

نمونه های اند

که دچار سهو شده ،تراجم خود را در

قالبي آسان ،عباراتي ساده و به دور از پيچيتدگي هتای

اهميت فرهنگنامههاي تاريخي

زباني ،زخارف لفظي يا اشتباهات نحتوی آورده استت

فرهنگنامه ها آينه تمامنمای جامعته استالمي ،از تمتام

(عزالدين علي 210 :0202 ،و  .)214نثتر الدررالکامنته

جوانب ديني ،سياسي ،تاريخي ،علمي ،فرهنگي ،ادبتي

نيز روان ،شيوا ،بته دور از لفاتاظي ،ستجع و صتناعات

و حتي جنگي و پزشکي و دگرگوني های آن استت .از

ادبتتي استتت .ابتتن تغتتری بتتردی در نوشتتتن مطالتتب

طريق اين آرار ،ما با روش های معاش مردم ،عتادات و

پژوهشي در فرهنگنامههای تاريخي نوشتهشده در قلمرو مماليک ( 621تا 349ق 0401/تا 0002م)15/

رسوم ،فرهنگ ها ،مشارکت مردم در سياست و اقتصاد،

ميپردازند؛ اما انساب بسياری را تنها در کتتب تتراجم

علم و اجتمتاع ،فرهنتگ و عمتران آشتنا متي شتويم .

متتي تتتوان يافتتت (الحلتتوجي .)01 :4111 ،بستتياری از

ازآنجاکه اين آرار ،تراجم علما را در خود جا داده انتد،

دستتتاوردهای علمتتي دانشتتمندان استتالمي در ختتالل

سند فرهنگ و تمدن اسالمي محسوب ميشتوند و بته

جنگها ،انقالب ها ،آتش سوزی ها ،دزدی هاو ...از بتين

گفته گيب ،به اين علت که اين آرار شرح مبستوطي از

رفته است؛ معرفي کتب ازبينرفته مسلمانان ،با کمتک

حيتتات فکتتری و متتذهبي جامعتته استتالمي ،نظيتتر

اين فرهنگ نامه ها ،عظمت فرهنگ و تمدن استالمي را

فعاليت های آموزشي و علمي ارائه داده اند ،بدون آنها

آشکار ميکند .اين فرهنگنامه ها اطالعات ارزشتمندی

پژوهش در فرهنتگ و تمتدن استالمي ممکتن نيستت

درباره فعاليت های اجتماعي و موقعيت زنان در جامعه

(گيتتب .) 449 :0960 ،هرگتتاه در تتتاريخ سياستتي و

اسالمي ،به متا ارائته متي دهنتد .ستخاوی از 04هتزار

بتتهويتتژه دربتتاره

ترجمه الضوء0 ،هزار و  20ترجمه را به شترح احتوال

اطالعتتات ستتالطين ،امتترا ،واليتتان و وزرا بتتا مشتتکل

زنتتان اکثتتراً محتتد

اختصتتاص داده استتت (نتتک:

روبهرو شويم ،ميتوانيم به اين آرار مراجعته کنتيم .در

الحلوجي023 :4111 ،؛ گيب .)449 :0960 ،بسياری از

و وقتايع

تراجم رمره مشاهده ،مشافهه و ديدار مستقيم مؤلف ،با

سياستتي و اجتمتتاعي را متتي تتتوان يافتتت (عبتتدالفتاح

صاحبان تراجم است؛ بنتابراين تتاريخ زنتده آن دوران

عاشور .)200 :0332 ،فرهنگنامه ها به علتت احتتوای

به حستاب متي آينتد .ايتن تاليفتات حتاوی بعضتي از

سرگذشت و تجارب اعيان ،از مهم ترين منابع آمتوزش

اطالعاتي هستند کته در ديگتر منتابع تتاريخي يافتت

در حيات انسان محسوب مي شوند .از آنها به مصداق

نمتتي شتتوند .تحقيتتق دربتتاره شتتيوخ يتتک فتترد ،آرتتار،

آيه :لَقَد کانَ في قَصَصهم عِ بره لِاولي األلباب؛ ميتتوان

شاگردان و ...از طريق ايتن آرتار ميستر استت (گيتب،

عبرت گرفت .از تراجم ادبا و شتعرا و اشتعار آنهتا ،

 00 :0960و .)06

عمتتومي ،دربتتاره قضتتايا و حتتواد

ذيل تراجم اهتل سياستت ،گزيتده حتواد

روشهتتای نگتتارش ادبتتي وتحتتوالت ادبيتتات عتترب
شناخته مي شود .عا لم لغت با عنايتت بته ادبيتات ايتن

سيبشناسي فرهنگنامههاي تاريخي

تتتراجم ،متتي توانتتد تطتتورات زبتتان را پيگيتتری کنتتد

در مطالعات تاريخي ،فرهنگنامههتا از جايگتاه ويتژهای

(درويش ،مقدمه دررالعقود .)0/0 :0330 ،با کمک اين

برخوردارند که در جای خود ،به بررستي آنهتا ختواهيم

منابع و با بررسي و تحليل تغييتر نتامهتای محلتي بته

پرداخت؛ امتا در کنتار ايتن ،دارای نتواقص و اشتکاالت

استالمي ،متتيتتوانيم چگتتونگي ورود استالم بتته يتتک

هستند که به بعضي از مهمترين آنها اشاره ميکنيم:

سرزمين را متوجه شتويم  .ريچتارد بولتت بتا بررستي
تراجم فرهنگنامه های متعدد و با توجه به تغيير نامهتا
از محلي به اسالمي ،به سابقه تشراف يک خانتدان بته
اسالم ،چگونگي آن و آغاز ورود اسالم بته آن منطقته
پرداختتته استتت (بولتتت .)40 :0962 ،از ويژگتتيهتتای
ممتاز فرهنگنامه ها ،استفاده از آنها در تعيتين نستب
اشتتخاص استتت .کتتتب انستتاب بتته ايتتن موضتتوع

تدوين الفطايي :روش تتدوين الفبتايي روشتي مناستب،
برای دستيابي آسان و سريع به تراجم فرهنگنامههاستت؛
اما با اشکاالت ،عيوب و نواقصي همراه استت کته اصتل
آن ،به نبود دقت برميگردد .0 :غالب مؤلفان تراجم خود
را ذيل نام حقيقي و نه نام مشهور آوردهاند و با اين کتار،
يافتن اشخاص را با مشکل روبهرو کردهانتد؛ زيترا اعيتان
معموالً با نام مشهورشان نتزد متردم شتناخته متيشتوند.
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ابنخلِّکان از اين دست نويسندگان استت کته علتيرغتم

شماره 0هزار و  02را تنها در يک سطر مينويستد (نتک:

اهميت بسيار فرهنگنامه وی ،اررش اين نقيصه بتزرگ را

ستتتخاوی ،بتتتيتتتتا .)949/9 :بستتتياری از نويستتتندگان

دارد .برای نمونه ،ترجمه صالحالدين را در باب يوستف،

فرهنگنامه ،در مقدمه خود گفتهاند که قصد دارند تراجم

ترجمتته ابوستتلمه ختتالل را در بتتاب حفتتص و ترجمتته

خود را بيهوده مطتول نکننتد؛ امتا بته قصتد ختود عمتل

صاحببنعبّاد را در باب اسماعيل آورده استت (زيتدان،

نکردهاند .مؤلف وفياتاالعيان گويد :هر کسي را که ميان

بيتا .)029/9 :گويا وی و ديگر مصتنافاني کته تتراجم را

مردم شهرتي داشت آوردهام ،اما دانستنيهای راجع بته او

ذيل نام کوچک آوردهاند ،پي به مشکل آن نبتردهانتد ،در

را کوتاه کردم تا درازگتويي نکترده و بيهتوده بتر حجتم

غير اين صورت ،به دنبال رفع آن برمتيآمدنتد .4 .يکتي

کتاب نيفزوده باشتم (ابتنخلکتان ،بتيتتا .)41/0 :او نيتز

ديگر از اشکاالت روش الفبايي ،تيخيرانداختن فرد متقدم

بسياری از تراجم ختود ،ماننتد شتعرا و ادبتا را مطتوّل و

و پيشآوردن فرد متيخر است .ابنخلکان خود نيز ،يکتي

شرححال علمتا را مختصتر آورده استت؛ بتهگونتهایکته

از آسيب های روش الفبايي را همين مسئله عنتوان کترده

بعضي مورخان مانند ابنکُثير عمل او را نکوهش کردهاند

استتت (ابتتنخلکتتان ،بتتيت تا 41 :و  .)40در ايتتن روش،

(افرام بستاني .)20/9 :0363 ،همو ترجمه يعقوب بن ليث

همچنين تنظيم طبقاتي شخصتيتهتا بته هتم ختورده و

صتتتفاار را بتتته تتتتاريخ صتتتفاريان و زنتتتدگينامتتته

گاهي شرححال شاعری به دنبتال شترححتال مفسّتری و

يعقوب بنالمنصور الموحدّی را به تاريخ دولت موحدون

شرححال يک نحوی ،به دنبال يک طبيب آمده است .9 .

تبديل کرده استت (استعدی .)62 :0920 ،ايتن در حتالي

مشکل سوم اين نوع تدوين ،اين است که در ايتن کتتب،

است که ترجمه شماره  24متعلق به ابنابيستهل را در 9

تراجم ذيل حرف اول اسم آمده است؛ برای نمونته تمتام

سطر و ترجمته  ،20متعلتق بته العبتدی النحتوی را در 6

اشخاصي که اسم آنها احمتد استت در ذيتل يتک استم

سطر نوشته استت (ابتنخلکتان ،بتيتتا 010/0 :و .)014

يکجا آمدهاند و اين دسترسي به احمتد متدنظر را بستيار

حتي بعضي از تراجم از اين هم کوتاهترند؛ بتهطتوریکته

مشکل ميکند .برای يافتن کستي کته نتام اول او محمتد

جز اسم ،مطلب ديگری ندارند و به قول احستان عبتا

است بايد تمام تراجمتي را کته بتا متيم آغتاز متيشتود،

مؤلف خبر شايان ذکری را درباره مُترجَم ارائته نمتيکنتد

جستجو کرد .تفصايل و اختصاار در تاراجم :يکتي از

(احستان عبتتا  ،مقدمتته وفيتاتاالعيتتان ،بتتيتتتا.)06/0 :

موضوعاتي که در آسيبشناسي فرهنتگنامتههتا درختور

مطوّلشدن تراجم هم به عواملي برمتيگتردد .مهتمتترين

بررسي و تحليل است ،إطناب مملا يا ايجار مخلا دربتاره

اين عوامل عبارتاند از :اول شتهرت صتاحب متترجم و

تراجم است .به اين معني که بعضي از تراجم بسيار بلنتد

به تبتع آن فراوانتي اطالعتات و حتواد

مترتبط بتا او،

و خستهکننده و بعضتي بستيار کوتتاه و فاقتد اطالعتات

موجب طوالنيشدن ترجمته وی متيشتود؛ بترای مثتال

ارزشمند هستند .سخاوی بر اين رأی است کته نويستنده

ابنشاکر ترجمه ملک ظاهر بيبر  ،سلطان مماليک را در

هنگام نگارش ترجمه يک فرد نبايد زياد بگذارد و نه کتم

09صفحه نوشته است (نک :ابنشتاکر ،بتيتتا 490/0 :تتا

(سخاوی .)22 :0209 ،اما ختود وی ،از عهتده ايتن کتار

 .)422مقريزی شرححال عبيداهلل مهدی ،مؤسس خالفت

برنيامده است؛ زيرا بستياری از تتراجم الضتوءالالمع وی

فاطمي را در 21صتفحه آورده استت (التيعالوی ،مقدمته

آنقدر کوتاه بوده که مصداق ايجاز مخلا استت .طبعتاً در

المُقفايالکبير 09 /0 :0212 ،تا  .)33دوم کثرت منابع طبعاً

اين تراجم ،اطالعات مفيدی ارائه نميشود؛ متثالً ترجمته

وجود منابع فراوان درباره فردی ،ميتواند باعتث تفصتيل

پژوهشي در فرهنگنامههای تاريخي نوشتهشده در قلمرو مماليک ( 621تا 349ق 0401/تا 0002م)15/

شرححال وی شود .سوم توان مؤلف در بهترهبترداری از

خود را به اميران و فرماندهان تخصيص داده است (کتاهن،

منابع ،در کوتاهي يا بلندی ترجمته متؤرر استت .چهتارم

 .)429 :0921سخاوی نيز به اين علت که مدتي را در مکه

معاصتترت بتتا صتتاحب ترجمتته نيتتز متتيتوانتتد موجتتب

و مصر گذرانده بيشتر تراجم مشتاهير ايتن بتالد را نوشتته

حجيمشدن شرححال شتود .پتنجم مجاملته بتا دوستتان،

است (الحلوجي .)022 :4111 ،تعصب تنها به همصنفيهتا

خويشاوندان ،سالطين و ...مي تواند باعث طتوالنيشتدن

يا همکاران يا همميهنتان محتدود نمتيشتد؛ بلکته گتاهي

ترجمه فرد شود؛ برای نمونه ابنخطيب ذيل االحاطه فتي

تعصب به مذهب نيز ،در گلچين زندگينامتههتا تيريرگتذار

اخبار غرناطه ،زندگينامه محمدبنيوسف ،پادشاه غرناطه

بود .بولت اشاره اند به تراجم بزرگان مصر ،در دو قترن

را که خود وزير او بتود ،بلنتد و مبالغتهآميتز آورده و بته

حکومت فاطميان را نشان از تعصتب ضدّشتيعي متيدانتد

ترجمه او شصت صفحه اختصاص داده است (عبدالغني

(بولت.)00 :0962 ،

حسن .)61 :0964 ،ششم ذکر نام کامل صاحب ترجمته،

نقدنكردن تاراجم :نقدنشتدن مُتترَجَم ازستوی بعضتي از

نقل روايات و جزييات زندگي ،ذکتر نتام تمتام تيليفتات

فرهنتگنامتتهنويستتان ،از آستتيبهتای ايتتن دستتت از آرتتار

علما و آوردن اشتعار شتعرا نيتز موجتب طتوالنيشتدن

تاريخي است .بسياری از آنها تنها به ذکر ويژگيها بسنده

ترجمه مي شد .ازآنجاکه در تراجم بلند ،ترتيب موضوعي

کرده و گزارشهايي از حيات مُتَرجَم ارائه دادهانتد؛ بتدون

يا سالشمارانه وجتود نتدارد ،احتمتال شخصتيتپتردازی

اينکه به نقد و تحليل بپردازند .بعضي از آنهتا از يکتديگر

بسيار است (گيب.)00 :0960 ،

رونويسي کردهاند؛ بهحدّی که اغلب عبارات شبيه بته هتم

تطعيض و تعصب در تراجم :يکي ديگر از آستيبهتای

هستند (عبدالغني حسن .)01 :0964 ،آنهتا قضتاوتهتای

فرهنگنامهها ،اعمال تبعيض و تعقتب در انتختاب تتراجم

اسالف خود را بيشتر درباره تراجم به کتار متيبردنتد و از

است .غالب نويسندگان تراجم همصتنفيهتا و هتمميهنتان

اظهارنظر شخصي اجتناب ميکردند .شايد به علت رعايت

خود را ترجي دادهاند .از آنجا که بيشتر فرهنگنامهنويسان

تقوا و شايد هم به علت نبود منابع يا هر دو علتت ،از ايتن

محد يا اديب بودهاند ،به زنتدگينامته محتدران و شتعرا

کار امتناع ميورزيدنتد ( .)Khalidi, 1973: 64البتته از

اهتمام خاص داشتهاند؛ برای مثال عمده تراجم ابنحجتر و

انصاف هم نبايد دور داشتت کته بعضتي از آنتان هماننتد

سخاوی ،شامل شرح احوال محدران و فقها است؛ زيترا آن
دو بتتيش از هتتر چيتتز محتتد بتتودهانتتد .بيشتتتر تتتراجم
ابنخلکان به اهل ادب و شعر اختصتاص دارد (ستخاوی،
 .)004 :0209همچنين ازآنجاکه وی بيشتر عمر خود را در
عراق گذرانده ،بيشتر تراجم کتابش را از ميتان هتموطنتان
آورده است (اسعدی .)62 :0920 ،ابنشاکر اهل شتام بتود؛
پس عمده زندگينامههای تيليف خود را از ميان مردم شتام
برگزيتده استتت (الحلتوجي .)021 :4111 ،مقريتتزی ستتهم
عمدهای از تراجم المقفاي را به اعيان مصر اختصتاص داده
است (شاکر .)020/9 :0331 ،ابنتغتری بتردی بتهواستطه
ارتباط نزديک با نظاميان ،بسياری از زنتدگينامتههتای ارتر

ابنخلِّکان ،مَقريزی و سخاوی در هنگتام نگتارش تتراجم
خود ،ناقدی دقيق بودهاند .در اين باره پيشتر سخن گفتيم.
نتيجه
بعضي مورخان از اواخر قرن ششم و بهويژه در قترون
هفتم و هشتم ،به اين فکر افتادند تا با مراجعه به کتب
طبقات مختلف ،تواريخ عمتومي و کتتب انستاب ،بته
جمع آوری تراجم همه اعيان مسلمان ،بدون توجته بته
تخصص و سرزمين ،براسا

تنظيم الفبتايي در ارتری

جامع برآيند .چنين به نظر مي رسد که علتت ايتن امتر
تعدد و تکثر اليه هتای مختلتف طبقتات و نستلهتا و
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دورشدن از عصر نخستين اسالمي و فقدان شتيوهای کته

حنبلي ،شذرات الذَهّب ،بيروت ،دار التترا

بتوان به کمک آن ،بتهراحتتي بته تتراجم اعيتان استالمي

ص.244

دسترسي يافت ،بود .ابنخلکان با تاليف وفياتاالعيان در

 .9وی منسوب به صَفَد از شهرهای فلسطين است.

قرن هفتم ،نگارش نخستين فرهنگنامهتتاريخي را ابتداع

العربتي ،ج،1

4. "Islamic Biographical dictionaries: A
Preliminory Assessment".

کرد .اين ارر به واسطه ويژگيهای ختاص ختود ،الگتوی
فرهنگنامههای تتاريخي بعتد قترار گرفتت؛ امتا دربتاره

كتابنامه

انگيزه مؤلفان اين آرار ،بايد گفت که غالباً به انگيز کستب

الف .كتابها

عبرت از زندگينامهها ،حفخ خاطره بزرگان و نيز تکميل
و تذييل آرار پيشينيان دست به تيليف آرتار ختود زدهانتد.
آنان در نگارش فرهنگنامههای ختود ،از هتر سته روش
روايي و تحليلي و نقليتحليلي سود جستهاند .ابنخلکان
و صفدی و مقريزی از دسته افرادی هستند که تحليتل را
چاشني کار خود کردهانتد .البتته بتودهانتد افترادی ماننتد
ابنشاکر کتبي و سيوطي و ...که تنهتا بته روايتت صترف
بستتنده کتتردهانتتد و بتته نقتتد تتتراجم آرتتار ختتود اهتمتتام
نورزيتتدهانتتد.آنان در تاليفتتات ختتود ،از منتتابع مکتتتوب
گذشته و شفاهي معاصران بهتره بتردهانتد .در پايتان نيتز
تاکيد ميکنيم که تحقيتق در فرهنتگ و تمتدن استالمي،
بدون مراجعه به اين منابع ممکن نيست.
پي نوشت ها
 .0وصف ادبي اعمالي که بر انسان خواه افراد يا گروههتا
وارد شده و در سير تحول و تطور گروه يا فتردی معتين
مؤرر است  .فرانتس روزنتال ، )0960( ،تاريخ تاريخنگاری
در اسالم ،ترجمه اسداهلل آزاد ،ج ،0مشهد :آستتان قتد
رضوی ،ص.40

 ابن تغری بردی ،جمال الدين( ،بي تا) ،المنهلالصافيو المستوفي بعد الوافي ،قاهره :بي نا.

 ابن حجر ،شهاب الدين0202( ،ق) ،ا لدررالکامنه فياعيان المائه الثامنه ،ج ،0بيروت :دارالجيل.
 ابن خلِّکان ،شمس الدين( ،بتي تتا) ،وفيتاتاالعيتان،تحقيق دکتور احسان عبا  ،ج ،0بيروت :دارصادر.
 ابتتن شتتاکر کتبتتي ،صتتالح التتدين محمتتد( ،بتتي تتتا)،فواتالوفيات  ،تحقيتق احستان عبتا  ،ج ،0بيتروت:
دارصادر.
 افرا م بستاني ،فواد ،)0363( ،دائرهالمعارف ،بيروت:بي نا.
 بروکلمان ،کارل( ،بي تا) ،تاريخاالدب العربتي ،ج،6قم :دارالکتاباالسالمي.

 بولت ،ريچارد ،)0962( ،گروش به اسالم در قرونميانه ،ترجمه محمدحسين وقار ،تهران :تاريخ ايران.
 حتتتي ،فيليتتپ ،)0966( ،تتتاريخ عتترب ،ترجمتتهابوالقاسم پاينده ،تهران :آگاه.
 -حلبي ،علي اصغر ،)0914( ،تاريخ تمدن در استالم،

 .4ابن خلِّکتان بته تشتديد الم و کستره زيتر الم (مُنَجِّتد،

تهران :اساطير.

4116م ،ص .)006محمدبن احمد النهرواني ( 331ق) اين

 -الحلوجي ،داليا عبدالستار 4111( ،م) ،کتب التراجم

اسم عجيب (ابن خلِّکان) را اين گونه تفستير کترده استت:

في الترا

«خلِّ کان» يعني دائماً نگو «کان»؛ زيرا ابتن خلِّکتان دائمتاً

 -جعفريان ،رسول ،)0912( ،منابع تاريخ اسالم ،قتم:

دوستتت داشتتت بتتا جتتدادش اتختتار کنتتد .ر : ،کتتارن
بروکلمتتان ،تتتاريخاالدب العربتتي ،ايتتران ،قتتم ،دارالکتتتب
االسالمي ،ج ،6ص 23پاورقي؛ همچنين نتک :ابتنالعمتاد

انصاريان.

العربي ، ....قاهره ،مکتبه الزهراء الشرق.

پژوهشي در فرهنگنامههای تاريخي نوشتهشده در قلمرو مماليک ( 621تا 349ق 0401/تا 0002م)55/

 -جاللتتتي ،عبتتتا

و ديگتتتران ،)0963( ،فرهنتتتگ

 -صتتفدی ،صتتالح التتدين ( ،)0910التتوافيبالوفيتتات،

زندگينامه ها  ،به سرپرستي حسن انوشه ،تهران :رجا.

باعتناء هلموت ريترز ،چ ،4دارالنشر فرانز بقيسبان.

 -روزنتال ،فرانتس ،)0961( ،تاريخ تاريخنگتاری در

 -تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،)0203( ،اعيتتتانالعصتتتر و

اسالم  ،ترجمه استداهلل آزاد ،ج 0و  ،4مشتهد :آستتان

اعوانالنصر  ،تحقيق فال احمد البکور ،ج ،0بيتروت:

قد

رضوی.

بي نا.

 -زرياب ،عبا  ،)0921( ،ابن حجر؛ دايترهالمعتارف

 -ضيف ،شوقي( ،بي تا) ،عصرالدول و االماراتالشام،

بتتزرگ استتالمي ،ج ،3زيتتر نظتتر کتتاظم موستتوی

چ ،4دارالمعارف.

بجنوردی.

 -عبدالغني حسن ،محمد( ،بي تا) ،التتراجم و الستير،

 -زيتتاده ،محمدمصتتطفي ،)0320( ،دراساااع اان

چ ،9دارالمعارف.

المقرياازي ،قتتاهره :الجمعيتته المصتتريه للدراستتات

 -تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،)0964( ،زندگينامه ها ،ترجمه

التاريخيه.

اميره ضميری ،تهران :اميرکبير.

 -تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،)0323( ،المورخون في مصر

 -عبتتدالفتاح عاشتتور ،ستتعيد ،)0322( ،بحتتو

في القرن التاسع الهجری ،قاهره :بي نا.

دراسات في تاريخ العصور الواستطي ،لبنتان :جامعته

 -زيدان ،جرجي( ،بي تا) ،تاريخ االدب اللغه العربيته،

بيروت العربيه.

ج ،9دارالهالل.

 -عزالدين علي ،محمد ،)0202( ،داراسات نقديه في

 -تتتتتتتتتتتتتتت  ،)0924( ،تتتاريخ تمتتدن استتالم،

المصادر التاريخيه ،بيروت :عالمالکبير.

ترجمه علي جواهرکالم ،تهران :اميرکبير.

 -تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،)0204( ،دررالعقود في

 -ستتالم ،عبتتدالعزيز ،)0310( ،التتتاريخ و المورختتون

تراجم المفيده  ،ارر مقريزی ،ج ،0بيروت :عالم کتاب.

العرب ،بيروت :دارالنهضه العربيه.

 -عنان ،محمدعبداهلل( ،بي تا) ،تراجم اسالميه مشرقيه

 -ستتجادی ،صتتادق و هتتادی عتتالم زاده،)0920( ،

و اندلسيه ،قاهره :دارالمعارف.

تاريخنگاری در اسالم ،تهران :سمت.

 -تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،مورخ و مصر االسالميه

 -سخاوی ،شمس الدين (بي تا) ،الضوء الالمتع الهتل

و مص ادر التاريخ المصری ،القاهره :مکتبه االسره.

القرن التاسع ،ج ،4بيروت :دارالمکتبه الحياه.

 -کاهن ،کلود ،)0921( ،درآمدی بر تاريخ استالم در

 -تتتتتتتتتتتتتتتتت  ،)0209( ،االعالن بالتوبيخ لمن

قرون وسطي ،ترجمه اسداهلل علوی ،مشهد :بي نا.

ذمّ التاريخ ،چ ،0بيروت :دارالجيل.

 -گيب ،هتت  .آر ،)0962( ،استالم بررستي تتاريخي،

 -سواژه ،ژان ،)0966( ،مدخل تاريخ شرق استالمي،

ترجمه منوچهر اميری ،تهران :علمي و فرهنگي.

ترجمه انوشين آفرين انصاری ،تهران :بي جا.

 -مقريزی ،احمتدبن علتي ،)0212( ،المقفتي الکبيتر،

 -شتتتاکر ،مصتتتطفي ،)0331( ،التتتتاريخ العربتتتي و

محمد اليعالوی ،چ ،0بيروت :دارالعرب االسالمي.

المورخون ،ج ،9بيروت :دارالعلم للمالئين.

 -تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،دررالعقتود الفريتدة ،عتدنان

 -سيوطي ،جالل الدين ،)0342( ،نظمالعقيان ،تحقيتق

درويتتش ،محمتتد المصتتری ،دمشتتق :وزارت الثقافتته،

د .فيليپ حتي ،نيويور  :المطبعه السوريه االمريکيه.

احياء الترا .

و
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 منجِّد ،صتالح التدين ،)4116( ،معجتم المتورخين،الدمشقيين ،بيروت :دارالکتاب الجريد.

 موسي پاشا ،عمر ،)0213( ،تاريخ االدب العربي فيعصر المملوکي ،بيروت :دارالفکر المعاصر.
 هاني ،عمو ،)0910( ،دراسات في تراجم و الستير،چ ،0بي جا :بي نا.
ب .مقاالع
 اسعدی ،مرتضي« ،)0920( ،وفياتاالعيان نخستتينفرهنگ زندگينامه ای عام الفبايي» ،ادبستان ،ش.93
 جتتتب (( ،)Gibbبتتتي تتتتا)« ،علتتتم التتتتاريخ»،دائره المعارف االسالميه  ،احمد شتاوی ،ابراهيم زکي ،
بيروت ،دارالمعرفه.
 ستتتتجادی ،صتتتتادق (« ،)0203ابتتتتنالعتتتتديم»،دائتتره المعتتارف االستتالميه الکبتتری  ،باشتتراف کتتاظم
البجنوردی ،طهران.
 غفراني ،علي « ،)0921( ،مروری بر منتابع تتاريخيدوره مماليک» ،مقاالت و بررسي ها ،دفتر .62
 گيب ،هت  .آر (« ،)0960ادبيات شرححال نويسي »،تاريخ نگاری در اسالم  ،ترجمته يعقتوب آژنتد ،نشتر
گستره.
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