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ی���رۀ عربست���ان  نج���د صحرای���ی دورافت���اده و فراموش ش���ده در شبه جز
کن���ان آن در قرن های ی���ازده و دوازده هجری )هف���ده و هجده  ب���ود و سا
گرفته بود، متشکل  که حرک���ت محمدبن عبدالوهاب شک���ل  میالدی( 
یخ ای���ن مردم���ان، سرشار از  از بیابانگ���ردان و جوام���ع قبیل���ه ای ب���ود. تار
کوچکی  زات بی پای���ان و رقابت های درازدامن حکمرانان خرده پا و  مبار
که ب���دون انعطاف خاص���ی پیوسته در ح���ال نزاع و جن���گ بودند.  ب���ود 
گاهی قدرت های خارجی نیز در این ناحیه اعمال قدرت می کردند، اما 
که می توان ب���روز آن را اتفاقی دانست. سطور  ای���ن مسئله آنق���در نادر بود 
که نجد  کلی و توضیحات���ی اجمالی دربارۀ شرایط���ی بود  ف���وق، نمای���ی 
پی���ش از ظهور محمدبن عبدالوهاب در میانه های قرن دوازدهم هجری 

در آن به سر می برد.

ی بومی آن  یخ نگ���ار ی���خ پی���ش - وهاب���ی نج���د، محصول سن���ت تار تار
یخ نوشته های  ی���ن نمونه باقی مان���ده از این نس���ل، تار اس���ت. 1 قدیمی تر
ک���ه وقایع  مختص���ری از قاض���ی ابن بّس���ام )م.1040 ق/1630 م( اس���ت 
می���ان سال ه���ای 1015 - 1606/1039 ق - 1629 م را بی���ان می کند. این 
نسخ���ۀ خطی چاپ نشده است و دسترسی ب���ه آن حتی برای محققان 
یخی  سع���ودی نی���ز غیرممک���ن اس���ت.2 متأسفان���ه هیچ گون���ه منب���ع تار
دیگری دربارۀ وقایع رخداده در قرن یازدهم هجری/هفدهم میالدی در 
یخ نوشته های مختلفی از قرن دوازدهم هجری/ دس���ت نیست، اما  تار
ین آنها متنی است که منقور )م.  هجدهم میالدی وجود دارد. قدیمی تر
که به ص���ورت ناقص به چاپ رسیده است.3  1125ق/1713م( اس���ت 
چهار نسخۀ دیگر که آنها هم به چاپ نرسیده اند، توسط جهنی - محقق 
گرفته اس���ت:4 هر چهار مورخ درگیر و سهیم  سع���ودی - مورد بررسی قرار 

 1. ر.ک به: حمد الجاسر؛ مورخو النجد؛ العرب،5 )1971(،788-792. نیز ر.ک به:
Uwaydha. M. Al-Juhany, The History of Najd prior to the wahhabis , University of Wash-

ington Ph.D . 1983,pp. 9-16
از این پس از این منبع تحت عنوان »جهنی« یاد می شود )م(.

رقی شماره 2. یخ؛ صص9 و37، پاو 2. جاسر؛ مورخو النجد؛ ص 788 به بعد. نیز ر.ک به: جهنی؛ تار
ی���اض، 1970.  این چاپ بر اس���اس مطابقت دو نسخۀ خطی  یطر؛ ر یرایش الخو ی���خ؛ و  3. منق���ور؛ تار
کرده اند، اما  ی را از س���ال1044 ق/1634 م آغاز  ی این نسخ، وقایع نگار تهی���ه شده است. ه���ر دو
اول���ی در پای���ان وقایع س���ال1112 ق/1700 م و دیگ���ری در سال1123 ق/1711 م ب���ه پایان می رسد. 
رقی 5(. این نسخه سال- سومین نسخه خطی هم در ارجاعات ابن منصور آمده است )ر.ک به: پاو

یخ؛ ص11(. ابن عیسی  ه���ای1011-1101 ق/1602-1689 م را پوشش می دهد )ر.ک به: جهنی؛ تار
کرده  کار خود را از مرگ ابن َعطوه آغاز  )م.1343 م/1924 ق( برخالف دیگران معتقد است منقور 
یاض، 1966،  یرای���ش حمد الجاسر؛ ر یخ بعد الحوادث الواقعه فی النجد، و اس���ت )ابن عیس���ی، تار
یخ نه چنان که در  ص 26(. ای���ن مسئل���ه احتماال در سال 948 ق/1541 م رخ داده است ) این تار
یرایشگر آن آمده 1048 ق بوده اس���ت و نه 945 ق چنان که جاسر در  کید و مت���ن ابن عیس���ی و با تأ

رده است(. مورخو النجد، ص 789 آو
که جهنی بررسی های���ش را با تکیه  ی���خ؛ ص 9 - 11. برای بررسی اطالعات���ی   4. ر.ک ب���ه: جهن���ی؛ تار
ی هایش سال های 948 - 1148  بیع���ه در وقایع نگار کرده است، می بینیم ابن ر ی  ر گ���ردآو بر آنها 
ق/1541 - 1735 م را م���ورد بررس���ی ق���رار داده اس���ت. همین طور ابن یوس���ف سال های 948 - 
1173 ق/1541 - 1759 م را تح���ت پوشش قرار داده اس���ت. نیز ابن عباد سال های 1011 - 1175 
ک���ه قرن های نهم تا دوازده���م )15 - 18 میالدی( را مورد بررسی  ق/1602 - 1761 م و ابن منص���ور 
کرده  یش را در سال 850 ق/1446 م آغاز  کار خو که ابن منصور  ق���رار داده ان���د )مشخصًا می دانیم 
رقی های 16 و 20( و در سال 1200 ق/1785 م به پایان رسانده است ]جهنی؛  اس���ت. )ر.ک ب���ه: پاو
یخ منقور  یخ؛ ص 10[ (، مجموعه نسخ در اختیار ما همچنین نسخه خطی چاپ نشده ای از تار تار

چکی���ده: نج���د، صحرایی دورافتاده  در شبه جزی���ره عربستان بود 
کن���ان آن را در قرن ه���ای یازده و دوازده هج���ری، در زمان شکل گیری  و سا

حرک���ت محمدبن عبدالوه���اب ، بیابانگ���ردان و جوامع قبیل���ه ای تشکیل 
کل���ی و توضیحاتی اجمالی  می دادن���د. نویسنده در نوشتار حاضر، نمایی 
درب���ارۀ شرای���ط و سن���ت تاریخ نگ���اری نج���د، پی���ش از ظه���ور وهابیان در 

میانه ه���ای ق���رن دوازده ارائ���ه می ده���د.

کلی���دواژه: نج���د، تاریخ نگ���اری، ظه���ور وهابی���ان.
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M. Cook, The Historians of pre-wahhabi Najdi, in Staudia 
Islamica, 76 (1992), pp. 163-176.
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و ی���ا در جای���ی خشکسال���ی رخ داده و ی���ا ف���الن عال���م دین���ی درگذشته 
که منقور ب���رای ما نقل  اس���ت؛ ب���رای مثال رخداده���ای س���ال1103 ق را 
کشته ش���د، الجماز  یر  ی���م: »محم���د از الُقَر ک���رده اس���ت در اینجا می آور
کردند و در پایان سال نیز م���رگ ابن غنام رخ  ب���ه سکنه الجنوبیه حمل���ه 
کافی روشن و واضح هستند، اما   داده است«.10 این جمالت ب���ه اندازۀ 
کرده  ی آنان وارد  یخ نگار یحی به تار م���ورخ وهابی ابن بشر انتقادات صر
ین  اس���ت.11 او پ���س از اظهار تأسف از اینکه محقق���ان متقدم نجد کمتر
کوشید تالش ه���ای مورخان معاصر  یخ او نش���ان ندادند،  توجه���ی به تار
یخ نگاران با   ک���ه این تار خوی���ش را نیز به ب���اد انتقاد بگیرد. وی بر آن بود 
گزارش جنگ ها بدون ذکر  کشتارها بدون ذکر دلیل آنه���ا و  بی���ان قتل و 

یخ انجام نمی دهند.12   کار مفیدی در زمینۀ ثبت تار محل آنها، هیچ 

ی  یخ نگار چنان ک���ه انتقادات تند ابن بشر به ما نشان می دهد سنت تار
ت���ا اواخ���ر ق���رن سیزده���م  قدیم���ی منطق���ه نهایت���ًا 
ی���ان داشت���ه است.  هجری/نوزده���م می���الدی جر
که بر  ب���دون شک تغیی���رات و تأثی���رات بنیادین���ی 
تم���ام شئ���ون زندگی م���ردم منطق���ه در پ���ی ورود و 
استیالی حکومت وهابی رخ داده بود، این سنت 
ی را نیز از بین برد و شیوه ای متمایل به  یخ نگ���ار تار

ین آن شد.13  سالیق وهابی - سعودی جایگز

بین رفتن سنت  ف���ارغ از بررس���ی و بذل توج���ه ب���ه از
یشه و منشأ آن،  ی منطق���ه و با توجه به ر یخ نگار تار
گفت طب���ق بررسی های تطبیقی م���ن دربارۀ  بای���د 
ی���ن نوشت���ۀ متعل���ق به این سن���ت، هیچ  قدیمی تر
ی ابن بسام در منطقه  منبعی قدیمی تر از وقایع نگار
یخی  ی���داد تار وج���ود ندارد؛ ع���الوه بر این، هیچ رو
مشخص���ی را نمی ت���وان ب���ه عن���وان عام���ل آغازگ���ر 
یخ اش  ی یافت.14 چنان که دیدیم، ابن بسام تار یخ نگار شی���وۀ جدید تار
که  ک���رده اس���ت. این در حال���ی است  را از س���ال 1015 ق/1606 م آغ���از 
یده است و  ز ی���ب در س���ال 1059 ق/1649 م به این امر اهتمام ور ابن ُعَز

یخ؛ ص 68 به بعد.  10. منقور؛ تار
 11. ابن بشر؛ عنوان المجد؛ صص 13 و 14.

ی ها چقدر اطالع���ات اندکی در این باره ب���ه ما می دهند،  ک���ه سال نگار  12. ب���رای درک ای���ن مسئله 
بارۀ بس���ط و گسترش دولت سع���ودی در منطق���ه وشم با هم  کاف���ی اس���ت اطالع���ات مناب���ع را در
ک���وک؛ بسط و گسترش دولت سع���ودی اول در نجد؛ ترجمه محمد  کنی���د )ر.ک به: مایکل  مقایس���ه 

یس شماره 60. حسین رفیعی، پیام بهارستان، شماره 13؛ پانو
گرفته شده اس���ت )ابن غن���ام و ابن بشر(؛ با  ای���ن اطالع���ات از نوشته ه���ای مورخان دولت سع���ودی 
ی ساالنه بومی منطقه  یخ نگار ی آن انجام داده، برای احیای سنت تار که ابن عیسی رو تعلیقاتی 
ی و کشف رخدادهای مغشوش و بسیار  بسیار مناسب است؛ البته این مسئله هم ما را در بازساز
ی نمی کند  گذشت، یار که در بیست سال سرنوشت ساز و حیاتی ب���ر منطقه  گسیخته ای  از ه���م 
کمی غنی تر و  گسترده،  گسیختگ���ی  )اطالع���ات و اشارات فاخ���ری هم در این باره، در عین از هم 

یخ؛ صص 11 و 20(. مفصل تر به نظر می رسد. ) نیز ر.ک به: جهنی؛ تار
گشت.   13. همان، ص 17. من در پایان این مقاله، به این مسئله باز خواهم 

رقی های 2 - 5.  14. ر.ک به: پاو

که  بیعه )م.1158ق/1745ق( و ابن یوسف -  در این ماجرا، یعنی ابن ر
ک���ار خوی���ش را تا س���ال 1173 ق/1759 م ادامه داده اس���ت - ابن عباد 
)م.1175ق/1761 م( و ابن منصور - که کارش را تا سال 1200 ق/1786 
م ادامه داده است - منابع بسیار مهم و مناسبی برای بررسی و پژوهش 
درب���اره دوران رشد و نمو وهابیان به حس���اب می آیند؛ افزون بر آن، باید 
یب )م.1160 ق/1747 م یا  که توسط ابن ُعَز یخ نوشتۀ مختص���ری  به تار
کم���ی پس از آن( دربارۀ اوضاع ُعنیزه نوشت���ه شده، و مانند دیگر منابع، 
هنوز به چاپ نرسیده است، توجه داشت.5 روی هم رفته می توان شمار 

یخی را هفت عدد دانست. این دست نوشته های تار

ک���ه از میان ای���ن متون، تنه���ا یک���ی و آن هم بدون  حقیق���ت ای���ن است 
یخ���ی مشابه، به چاپ  بررسی ه���ای درخ���ور و مقابله با دیگ���ر شواهد تار
رسیده و در دسترس عموم قرار گرفته است. جهنی که شناختش نسبت 

به مناب���ع، بیش از ماست، مطمئن است تمام این 
یخی از منابع یکسانی بهره برده اند.6  چن���د متن تار
که  البته خود مناب���ع را می توان در سه مجموعه ای 
که  از دورۀ وهابی���ت به چاپ رسیده، بررسی نمود 
عبارتن���د از: فاخ���ری )1277 ق/1860 م(، ابن بشر 
)م.1343  ابن عیس���ی  و  م(  ق/1873  )م.1290 
ق/1924 م(.7 چنان ک���ه جهنی اذع���ان می دارد،8 
ه���ر یک از نگارندگان این آثار، با بهره گیری از منابع 
کردند و از  مشت���رک، متون بسیار مفصل ت���ری تولید 
ین���ی متعصبان���ه اطالعات و اخب���ار رسیده،  جایگز
ب���ه نف���ع حرک���ت وهاب���ی، ب���ه هی���چ وج���ه هراسی 

نداشته اند.

در ه���ر ح���ال، ای���ن منابع با سن���ت بسی���ار ابتدایِی 
یخ خود را نگاشته اند.9  ی سالشمار، توار وقایع نگار

در ای���ن مناب���ع اطالعات مشابهی وج���ود دارد؛ برای مث���ال درباره وقایع 
کشته شده است،  ف���الن سال، وقایع نگ���ار به ما می گوید فالن شخ���ص 
ک���ه مردم دیگ���ر شهر تح���ت فرماندهی  کن���ان ی���ک شهر ب���ا حمله ای  سا
کشته شده اند  حکمرانان���ی متعلق به یکی از سلسله ها ترتیب داده اند، 

رقی 4. که برای اطالعات آن ر.ک به: پیش از این، پاو را در بر دارد 
5. جاس���ر؛ مورخ���و النجد؛ ص791 ب���ه بعد. او سال ه���ای 1059 - 1153 ق/1649 - 1740 م را تحت 
که به نظر می رسد سالنامه ای  یخ عنیزه  ب���ارۀ تار پوش���ش قرار داده است )یکی از شواهد متأخر در
یب به عنیزه  که به صورت بسیار ناقص تا سال 1110 ق/1698 م یعنی سال رسیدن ابن عز باشد 
یخ ابن عیسی افزوده  یرایش اش ب���ر تار که جاسر طی و وقای���ع را پوشش داده است. ر.ک ب���ه: متنی 

یخ، ج 6، ص 234 و ج 2، ص 239[ (. است ]تار
یخ، ص 13.  6. جهنی؛ تار

یخ  یاض. نیز ر.ک به: ابن بشر؛ عنوان المجد فی تار یرایش ا.ی. الشبل؛ ر  7. فاخری؛ االخبار النجدیه؛ و
یخ پیش - وهابی منطقه به راحتی در صفحات 387- که تمام مداخل تار النجد؛ بیروت )اثری 

424 آن قابل بررسی و تحلیل هستند(.
یخ؛ 15و22 به بعد. 8. جهنی؛ تار

 9. این مسئله واکنش جهنی را نیز در بر داشته است )همان، ص 9 - 12(. 

تارخی پیش - وهایب جند، حمصول 
سنت تارخی ناگری بویم آن است. 
طبق برریس های تطبیقی من 

دربارۀ قدمیی ترین نوشتۀ 
متعلق به این سنت، هیچ 

منبیع قدمیی تر از وقایع ناگری 
ابن بسام در منطقه وجود 
ندارد؛ عالوه بر این، هیچ 
رویداد تاریخی مشخیص را 

نمی توان به عنوان عامل آغازگر 
شیوۀ جدید تارخی ناگری یافت.
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که ابن منص���ور آغازگر آن ب���وده اس���ت،19 و آن، تالش  یی���م  برو رون���دی رو
یخ های ابتدایی دولت  ی نجد،20 ب���ه تار یخ نگار ب���رای اتصال سنت تار
ی  یخ نگار گذار در سنت تار سعودی است.21 اما با پایان یافتن این دورۀ 
برو می شویم؛ اول عدم استناد و استفادۀ  نجد، ب���ا دو مسئله اساسی رو
عامدان���ه مورخان سعودی، از منابع پیش - سعودی است و دوم، عدم 
یخ ها و زمان های صحی���ح و روشن بروز  یخ نگاران به ارائ���ۀ تار توج���ه تار
یخی برای حادثه ای ذکر نشده  که ی���ا اصاًل تار ی  رخدادهاست؛ به طور
گردشده، ارائه ش���ده است.22 با در نظر داشتن  یبی و  و ی���ا به صورت تقر
که اطالع���ات چندانی را نمی توان  تم���ام این شرای���ط، در خواهیم یافت 
از ای���ن منابع به دس���ت آورد، ام���ا - چنان که جهن���ی پیشنهاد می دهد 
که پشت به پشت  ی شفاهی  یخ نگ���ار - شاید بت���وان با بررسی سنت تار
کنان  گرفته است، ارتباطات میان سا منتق���ل شده و در دسترس ما قرار 

کمه را بررسی نماییم.23  و قدرت های حا

یخ نوشته های  چنان ک���ه دیدیم، منابع در دست���رس ما قابلیت بررس���ی تار
نج���دی قدیمی ت���ر از ابن بسام را به ما نمی دهند؛ البت���ه عدم دسترسی ما، 
یخی ای وجود نداشته  دلیل این معنا نیست که پیش از ابن بسام هیچ اثر تار
یم که این مسئله را اثبات می نماید.24 است؛ چراکه شواهدی در دست دار

ک���ه مورخ���ان نج���دی ب���رای نگ���ارش  در ای���ن مرحل���ه بای���د منابع���ی را 

کمک  یداد را می ت���وان به خوبی و به  یخ این رو ه���م از وقایع نگ���اران نجدی بسیار بعید اس���ت. تار
ی ه���ا تخمی���ن زد )ر.ک به: جاسر در این ب���اره: هم���ان، ص48، ش1( 3. مرگ ابن عطوه  وقایع نگار

رقی 16(. )ر.ک به: پاو
گفته  کن���ان درعیه و عیین���ه سخن   19. جهن���ی مدع���ی است ابن منص���ور برای اولین ب���ار درباره سا
ی���خ، ص 12(. هیچ مشکل  اس���ت )همچنی���ن درباره نسب شناس���ی خاندان سع���ودی اول( )تار
ی  که جهن���ی تالش بسیار کش���ف اصالت های اهالی درعی���ه وجود ندارد؛ چرا  باره  و ابهام���ی در
رق���ی7(؛ اما از سوی دیگر  ب���رای این مسئل���ه مبذول داشته است )هم���ان، صص 168و 228، پاو
یرا در این ب���اره در اتکا به  تی ش���ده است؛ ز در بررسی های���ش پیرام���ون مح���ور عیینه، دچار مشکال
رق���ی 71(. او در اشاره ای دیگر  اطالع���ات ابن منص���ور نات���وان است )همان، ص���ص 231 و 191، پاو
مدع���ی اس���ت  ابن منصور تنها در ی���ک مورد به ساختاره���ای قرن نه���م هجری/پانزدهم میالدی 
رق���ی12(. این مطل���ب به ما ثاب���ت می کند  اشارات���ی داشت���ه اس���ت )هم���ان، ص���ص13و 38 ، پاو

ی عیینه سخنی نگفته است. ابن منصور در واقع از بنیان گذار
 20. برای مطالعه این شواهد، ر.ک به: فاخری؛ اخبار؛ ص 60. ابن بشر؛ عنوان؛ ص387 و ابن عیسی؛ 
ی عیینه و درعیه سخن  بارۀ پایه گذار که فاخری و ابن بشر تنه���ا در ی���خ؛ ص 28-36. در حالی  تار

یم، حرمه و مجمعه نیز اطالعاتی به ما می دهد. گفته اند. ابن عیسی درباره طو
یخ ساخت درعیه بیان  باره تار  21. ابن بشر و ابن عیسی این مسئله را دقیقًا بعد از ارائۀ مطالبشان در
یخ  یخ؛ ص 36 ب���ه بعد(. این مطلب در تار می کنن���د )ابن بشر؛ عن���وان؛  ص 388 و ابن عیسی؛ تار

فاخری یافت نمی شود.
ی���م در حدود س���ال700 ق/1300 م)ابن  ب���اره مسئل���ه اخ���راج بنو وائ���ل از عشیقر و استیال بر ُطَو  22. در

یک تلقی شود. گفت می تواند مسئله ای بومی و فولکور یخ؛ 28-31( باید  عیسی؛ تار
ی درعیه نقل می کند: »مسئله  باره بنیانگذار یخ، ص12، نظرهای ابن منصور را در  23. جهنی در تار
ین���د«: جاسر بر خ���الف او معتقد است این سن���ت از اسناد  ز چه می گو که مردم ام���رو ای���ن اس���ت 

معتبری برگرفته شده است )مورخو النجد؛ ص 788(. 
که در س���ال1346 ق/1927 م در گذشته است، یک نسخه خطی   24. از یک���ی از اعض���ای آل بسام 
ی���خ حجاز و عراق از سال850 ق/1446 م به جا مانده است )ر.ک به: جهنی، ص 21(.  ب���ارۀ تار در
که  یخ اطالعاتی درج شده است  که به این منبع دسترسی داشته، مدعی است در این تار جهنی 
در هیچ یک از منابع دیگر در دست مندرج نیست؛ برای مثال منازعات قبایل بیابانگرد نجد در 
کرده است. چنین به نظر می  قرن های نهم و دهم هجری / پانزده و شانزده میالدی مطالبی بیان 
که مورخان نجدی از آنها اطالعی نداشته اند. یخ نگار به منابعی دسترسی داشته  که این تار رسد 

کار خویش را از سال1011 ق/1602 م آغاز  از س���وی دیگر ابن عباد و منقور 
بیع���ه و ابن یوسف نیز از س���ال 948 ق/1541 م شروع به  کرده ان���د. ابن ر

کرده اند.  ی  یخ نگار تار

ی ها در عصر سع���ودی، از زمان های قدیم تری آغاز شده اند:  یخ نگار تار
فاخری، ابن بشر و ابن منصور ابتدای آثار خود را در سال850 ق/1446 م 
کار خویش را از سال700 ق/1300 م شروع  ق���رار داده اند.15 ابن عیسی نیز 
ک���رده اس���ت. ما نیز همچ���ون مورخان م���ورد اعتماد سع���ودی، از لحاظ 

یخی اولیه، در تنگنا هستیم. دسترسی به اطالعات تار

که ای���ن مورخان از آنها  گشت  ینی  بنابرای���ن باید ب���ه دنبال منابع جایگز
که لزومًا تمام آنها نوشته مورخان نجدی نبوده است؛ برای  بهره برده اند 
ی های علمای حنبلی، تنها نام یک عالم نجدی  مث���ال در وفیات نگار
ی های  یخی آنها به وقایع نگار به چشم می خورد.16 بخش دیگر منابع تار
کم احس���اء در س���ال912 ق/1507  ی، چ���ون شرح سفر ح���ج حا حج���از
ک���ه در سال های  م17 و ش���رح حم���الت و تج���اوزات اشراف مکه به نجد 
گذشت���ه از آن در این میان ما با  پایان���ی قرن رخ داده، منحص���ر است.18 

یخ بنای درعیه توسط فاخری در سال850 ق/1446 م بیان شده است.  رقی 19. )تار  15. ر.ک به: پاو
یخ، ج 1، ص  )اخب���ار، ج 4، ص 60(. ابن بش���ر )عن���وان المج���د، ج 5، ص 387( و ابن عیس���ی )تار

رده، برای من مشخص نیست.  کجا آو یخ را از  که ابن منصور این تار 36(؛ اما این مسئله 
ک���ه در س���ال 948 ق/1541 م درگذشته اس���ت و از لحاظ نقطه   16. ای���ن شخ���ص ابن َعطوه است 
یش با دیگر مورخان متفاوت است )ر.ک به: فاخری؛ اخبار؛ ج 1، ص 62. ابن بشر؛  ی���خ خو آغ���از تار
یخ مرگ او در منابع شامی  ی���خ؛ ج 5، ص 46(. تار عن���وان المج���د؛ ج 10، ص  391 و ابن عیسی؛ تار

مشخص نشده است.
یخ؛ ج 2، ص   17. ر.ک به: فاخری؛ اخبار؛ ج 1، ص 61. ابن بشر؛ عنوان؛ ج 1، ص 389. ابن عیسی؛ تار
یخی مورد نظر ابراز شده است. این مدخل با اثر عصامی  یرایشگران متن تار 46. چنان که توسط و
یخ 911 در متن عصامی به  )سمط النجوم؛ قاهره، 1380، ج 4، ص 305( همسان شده است )تار
که در اصل »زامل« است(. باره »زائد« هم تکرار شده است  یرا در نظر می رسد یک اشتباه باشد؛ ز

یخ���ی نجدی سه لشکرکشی پیش از س���ال 1015 ق/1606 م وجود دارد: 1. در سال   18. در مناب���ع تار
986 ق/1578م رخ داده اس���ت )ابن بش���ر؛ عنوان؛ ج 1، ص 392 و ب���ا اختصار بیشتر در: فاخری؛ 
که تمام اطالعات  ی در سال 988 ق/1580 م(. ابن بشر ه���م  یخ گ���ذار اخب���ار؛ ج 4، ص 62 ب���ا تار
گرفته است در برخی جاها با انحرافاتی مواجه است. این عبارت بیش از آنکه  یش را از فاخری  خو
ی  که مورخی حجاز ی���ک نقل قوم مستقیم از عصامی باشد )عبدالمالک ب���ن حسین العصامی 
یل آمیز از اطالعات اوست )سمط  است و در سال 1111 ق/1699 م درگذشته است( برداشتی تأو
النج���وم؛ ج 12، ص 368: 4(؛ 2. حمل���ه دوم در سال 989 ق/1581 م رخ داد )ابن بشر؛ ج 6، ص 
392 و ب���ا اختصار بیشتر ر.ک به: فاخری؛ ج 2، ص 63( مجددًا نوشته های ابن بشر از فاخری نقل 
ش���ده و آن ه���م نقل قول���ی از عصامی است. با وج���ود این می توان آن را ی���ک نسخه ملخص شده 
از اص���ل انگاشت )سم���ط النج���وم؛ ج 20، ج 4، ص 369(؛ 3. و در نهایت سومین لشکرکشی در 
س���ال1011 ق/1602 م رخ داده اس���ت )ابن بشر؛ ج 17، ص (392. در اینج���ا اطالعات این منبع از 
کام���ل تر است؛ فاخری؛ اخبار؛ ج 4، ص 64( در اینج���ا ابن بشر هیچ ارجاعی به عصامی  فاخ���ری 
رقی 1( بسیار  یخ، ص 49، پاو که جاسر مدعی است )ابن عیسی، تار ن���داده است، ولی همچن���ان 
ل رای، حقیقی باش���د )ر.ک به: سمط النج���وم؛ ج 4، ص  ک���ه این استق���ال بعی���د ب���ه نظر می رسد 
206(. ب���ه هرحال اختالفاتی در نقل قول ه���ای ابن بشر از عصامی در مقایسه با نسخه اصلی وجود 
که او با واسط���ه جمال الدین االسالمی سخن���ان عصامی را نقل  دارد و ای���ن ط���ور به نظر م���ی رسد 
کنار گذاشتن مطالب وقایع نگاران نجدی، تنها  ک���رده اس���ت )ر.ک به: همان، ج 4، ص 367(. با 
باره وقایع سال های پی���ش از 1015 ق/1606 م توسط ایشان نقل  که در ی���ک مسئله باق���ی می ماند 
ید: قدرتگیری شاه قلی در  ش���ده اس���ت: 1. ابن بشر از سه رخداد دیگر در جهان عرب سخن می گو
آناتول���ی )عنوان المج���د؛ ج 2، ص 389(، به قدرت رسیدن ش���اه اسماعیل صفوی )همان، ص 
رقی 9( و حمله عثمانی به مصر )همان، ج 6، ص 391( 2. وقایع نگاران نجدی از حمله  389، پاو
گفته اند )فاخری؛ اخبار؛ ج 1، ص  عثمانی به االحساء در حدود سال 1000 ق/1591 م سخن هایی 
ی���خ؛ ج 13، ص 47( نقل کردن این مطلب  64(. ابن بش���ر؛ عن���وان؛ ج 14، ص 392 و ابن عیسی؛ تار
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ویژگی ه���ای زبان شناس���ی وقایع نگاری ه���ای نج���دی نیز از ای���ن قاعده 
مستثنا نیستند.26 )بر عکس دورۀ وهابی که مورخان شیوه ادبی متفاوتی 
را اختیار می کنند(. تصور این امر که یک سنت چگونه و طی چه مراحلی 
کار چندان مشکلی نیست. چنان که پیش از این دیدیم،  پدید می آی���د، 
یخی از عصر پیش - وهابی به دست ما رسیده است؛  تنها یک نوشتۀ تار
یخ نوشته اش، آمیزۀ هماهنگی از ذکر حوادث شخصی و عامه  منقور و تار
یخی ارائه شده  نجد را ارائه می کنند. در میان این پژوهش، اطالعات تار
ص���رف نظر از اطالعات طوالنی نسب نام���ه ای مذکور را می توان به عنوان 
که من  زشمند، مورد بررسی قرار داد. نسخه ای  یک سند قابل ارجاع و ار
کتابخانه ای شخصی به دست آورده ام، در زمان های مختلف و  آن را از 
مرّکب ه���ای مختلف به سرعت و با عجله نوشته شده و در بخش سفید 
باالی مجلدات بیشتر مصرف ش���ده، آثاری بر جا مانده است. چنان که 
یخ نوشته های  یشه های تار آم���د و با توجه به اندک بودن مناب���ع، بررسی ر
نج���دی غیرممکن اس���ت؛ اما با بررسی آثار برجای مان���ده بر روی نسخ و 
تطابقات زمان���ی و مکانی، می توان به حدسیاتی رسید. مجموعۀ خطی 
کتابخانه ملی بریتانیا، مجموعه ای از متون اندیشه ای  شم���اره 4529 در 
که در آغ���از آن  نگاشته شده،  وهابی اس���ت؛27 اما در خالصه مختصری 
یخی مناسبی را از سال 1231 -  یخی محدودی که دورۀ تار اطالعات تار
1300 ق/1815 - 1883 تحت پوشش قرار می دهد، ارائه شده است.28 
که بر دیگر  کار را ب���ا یادداشت های جزئی دیگ���ری  م���ا بای���د دقیقًا همین 
که شاید صاحب آنها  صفح���ات این نسخ، توسط شخصی ناشناس - 

بوده - نوشته شده،  انجام دهیم. 

نخس���ت اینک���ه: تا زم���ان ابن منص���ور، مورخ���ان نجدی هی���چ عالقه ای 
ب���رای درج و ضبط می���راث بومی مردم نجد نداشتن���د و در عوض، تمام 
یخی  یخ درعیه، خاندان سعودی و شرح وقایع تار توجهات خود را به تار
مرتبط با خان���دان سعودی مبذول داشته بودن���د.29 دوم، این طور به نظر 
که آن  را منبعی  که وقایع نگاران، اطالعات اندکی دربارۀ چیزی  می  رسد 
گیر  غنی برای درک و ثبت شعر بومی منطقه و تبدیل آن به یک سنت فرا
که  می دانن���د، داشته ان���د.30 در اینجا ب���ا قصیده ای شورانگی���ز مواجهیم 

که وقایع سال ه���ای 701-845 ق/1302-1442م را تحت پوشش قرار داده است  خواف���ی است 
)م.فرخ، مشهد، 1339(.

که در آثار سعودی منعکس شده  بی  ی عر یخ نگار  26. ب���رای بررسی زبان و شیوۀ نگ���ارش سنت تار
یخ فاخری انجام داده است )فاخری، ص 44-37(  که الشبل برای تار است، ر.ک به: مقدمه ای 

یخ، 51 - 247(.  یرایش اش بر ابن عیسی نگاشته است)تار که بر و و لغتنامه جاسر 
باره این نسخه، ر.ک به:  27.برای توضیحات بیشتر در

 C.Rieu,  Supplement to the Catalogue of the Arabic manuscripts in the British Museum 
,Lonon1894,142f,no.220.

ینت���ال، شم���اره 4529، پوش���ه 2 الف، این  یتانی���ا، مجموعه ار کتابخان���ه مل���ی بر  28. نس���خ خط���ی 
ی���خ نگارش با هم متف���اوت بوده، هیچ ی���ک از آنها از  نوشته ه���ا در ن���وع مرکب، خ���ط نگارنده و تار

ی مناسبی بهره مند نیست.  یخ گذار تار
رقی.  29. ر.ک به: پاو

یخ؛ ص34.  یخی، ر.ک به: جهن���ی؛ تار  30. ب���رای مطالع���ه این اشعار مردمیب���ه عنوان یک منب���ع تار
رده شده و این اشعار را متعلق به رشید  که توسط ابن یوسف آو جهن���ی یک���ی از ارجاعات اشتباه 

کرده است. لوی دانسته را ذکر  الخال

یخ ه���ای خوی���ش از آنها بهره می برده اند، یافت. ب���ه دو دلیل می توان  تار
ی���ک و بنیادین در نجد  گف���ت سنت جدیدی در پ���ی تحوالت ایدئولوِژ
پدید آمده اس���ت: اواًل مورخان نوظهور وهابی در آثار خویش از هیچ یک 
از مورخ���ان برجست���ۀ پیش - وهابی سخن���ی به می���ان نیاورده اند و ثانیًا 
یخی مناطق همجوار چون دمشق  هیچ شاهدی درباره انتقال منابع تار
که بت���وان آن را عامل پدیدآورنده این  یا مص���ر به نجد در دست نیست 
کتابشناسی منابع  گذرا بر  ی دانست. در ی���ک بررسی  یخ نگار تحول تار
یخ���ی اطراف، چون یمن، حجاز، مصر و دیگ���ر مناطق همجوار نجد،  تار
ی آن مناطق  یخ نگار پذیری از شیوه های تار گونه ارتباط و تأثیر وجود هر 

ی نجد، منتفی است.25  یخ نگار بر سنت تار

رۀ  ی های پدیدآم���ده در این دو یخ نگار ک���ه در پ���ی می آید، شواه���دی اس���ت از تار  25. نمونه های���ی 
که  بی���دی )م.944 ق/1537 م( مورخ شافعی  زمان���ی در مناط���ق همجوار: 1. یمن: ابن الدیب���ه الز
یخ یم���ن را از ابتدای حضور اس���الم تا سال923  کتاب تار ن���زد علمای نج���د شناخته شده ب���ود و 
که تحت عن���وان »قرة  ق/1517م نگاشت���ه اس���ت. ای���ن اثر به لح���اظ سبک ادب���ی با دیگر اث���ری 
یرایش  العیون باخبار الیمن المیمون« توسط یک وقایع نگار نجدی تهیه شده، متفاوت است )و
ین اتفاقات به صورت روایی عمل  العکوه؛ قاهره، 1986(. این منبع به خوبی هرچه تمام تر در تدو
ک���رده اس���ت. 2. حجاز: در اینجا باید مقایس���ۀ دقیقی با بخش سوم )خاتمه( اث���ر عصامی )م.1111 
ی های اشراف مکه بود )سمط النجوم، ج 4، ص  که یکی از وقایع نگار ق/1699 م( انج���ام ش���ود 
یخ جهانی محسوب می شود که در بخش مورد بحث ابدًا  187 و ج 4، ص 584( این اثر نوعی تار
کار ما بسیار  ی های نجدی نیس���ت. 3. مصر: در اینجا  ی وقایع نگار دچ���ار اختصار و سبک تکرار
که وقایع نگار شهیر  ی���خ مختصر، اما شناخته شده از مصر مواجهیم  س���اده است؛ چراکه با یک تار
یخ من  ین فی تار حنبلی مرعی بن یوسف )م.1033 ق/1623 م( آن را نگاشته است. »نزهة الناظر
کتابخانه بادلیان( اثری است  اولی���اء مصر من الخلفاء و السالطین« )نسخه خطی شم���اره 544 
یخ مصر را تحت دو عنوان اصلی و  کوشیده است با متنی آمیخته از شعر و نثر، تار که نگارنده آن 
کند مصر پس از پایان قدرت  ی می کوشد اثبات  کل���ی سلطنت و خالفت تقسیم بندی نمای���د. و
چرکسی���ان )ممالیک( از شکل ی���ک حکومت خودمختار خارج شده اس���ت )همان، برگ 1، ص 
194(. نگارن���ده برای مورخان و علمای نجد بسی���ار شناخته شده و معتبر است )ر.ک به: فاخری؛ 
اخب���ار؛ ج 2، ص 66 و ابن بش���ر؛ عن���وان؛ ج 3، ص 394( در ضمن ابن بش���ر در نگارش اثرش از این 
کت���اب به���ره ب���رده است )هم���ان، ج 8، ص 12 و ج 6، ص 395(. برای بررس���ی و تعمیق بیشتر در 

رۀ حکومت عثمانی.  یان در دو ی مصر یخ نگار تار
P. M. Holt, 'Ottoman Egypt 1517-1798; an account of Arabic Historical sources. In politi-

cal and social change in Modern Egypt, London, 1968.
ک���ار میانه و معتدل است، اما به هیچ وجه الگوی  که این اثر یک  هال���ت به خوبی توضیح می دهد 
ی  ین نمونه ها در این باره وقایع نگار یه: یکی از اصلی تر مورخ���ان نجدی قرار نگرفته است. 4. سور
ابن جمع���ه )م. بع���د از 1156 ق/1743 م( اس���ت )چاپ ش���ده توسط المنج���د، والة الدمشق فی 
 Les gouverneurs de« ئوست تح���ت عن���وان العه���د العثمان���ی، دمش���ق، 1949 و توسط هنری ال
کتاب  damassous les Mamlouks et les premeiers Ottomans«، دمشق، 1952 به چاپ رسید(. 
یخ  کامل تر  از توار گرفته است، ام���ا این اثر بسیار تمیزتر و  ی به خود  کث���ر مواقع شکل وقایع نگار در ا
ی در دمشق در قرن  یخ نگار کسب اطالعات بیشت���ر از وضع تار وقایع نگ���اران نجدی است )برای 

12 ق/18 م ر.ک به:
Abd al – Karim Rafeq, The Province of Damascus 1723-1783, Beirut, 1966, 320-325.

 الراف���ق، ایالت دمش���ق، 1723-1783، بیروت، 320، 1965 - 1966(. 5. ع���راق: احمد بن عبداهلل 
یخی جهانی با عنوان عیون االخب���ار االعیان )کتابخانه  بغ���دادی )م.1102 ق/1691 م( نگارن���ده تار
ره حیاتش  یخ ذکر ح���وادث نگارن���ده در دو ک���ه تار یتانی���ا، نسخ���ه شم���اره 23، ص 309( است  بر
باره این  کامل تر از آنچه نجدیان نگاشته اند، است. در کل، هیچ منبعی در ک���ه البته بسیار  اس���ت 
زنت���ال آن را انجام داده، سخن  که رو ی در اسالم  یخ نگار کل���ی تار کامل ت���ر از بررسی  وقایع نگ���اران 
یرایش دوم، لیدن1968،17-86(. از  ی مسلمین؛ و یخ نگار یخ تار رنتال؛ تار نگفته است )فرانک رو
که  ی اسالمی در مقدمه ای  یخ نگار ی���ن مشخصه های تار س���وی دیگر شاخت در بررسی اصلی تر

یخ خلیفة بن خیاط. )م.240 ق/854 م( داشته، بسیار موفق بوده است  بر تار
J. Schacht, The Kitab al-tarikh of Halifa b. Hayyat in Arabica, 16 ]1969[, p. 79 f.

یخ خلیف���ة بن خی���اط« در: Arabica، 16]1969[ ص79 به بعد(. چنین  )ر.ک ب���ه: مدخل »کتاب تار
رده اس���ت، مجمل فصیح  بوط ب���ه موضوع مورد بح���ث ما آو ک���ه اطالعاتی مر منبع���ی در فارس���ی 
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یخ نوشته ه���ای ماقبل خود دربارۀ  نکرده ان���د37 و ثانی���ًا هیچ توجهی به تار
یخی آنها نکرده اند. نجد و شواهد تار

ح���ال بای���د پرسید چ���را پس زمینه ه���ای فرهنگ نجد، ب���ه چنین سنتی 
یخ نوشته  هایی درخور  گر جوام���ع نج���دی تار منته���ی شده اس���ت؟ و یا ا
خ���ود داشته اند، چگونه توانسته اند ای���ن سنت پیش پاافتاده و ابتدایی 
گ���ر واقعًا قاب���ل پاسخگویی باشند  را بپذیرن���د؟ پاس���خ این س���ؤاالت - ا
- در بست���ر دو عام���ل اصل���ی نهفته اس���ت: استعداد نهان���ی بسیار قوی 
ی اسالم���ی، و در مقابل، ظرفیت اندک  یخ نگ���ار تار
ی و پ���روردن سنتی  یخ نگار جامع���ه نج���دی در تار
پیشرفته در خود. بیایی���د با دانشمندان آن منطقه 

کنیم. کار خود را آغاز 

گروه  جامع���ۀ نج���دی در دوره م���ورد نظ���ر، توس���ط 
علم���ای مذهبی بوم���ی پشتیبانی می ش���د.38 آنها 
سرانج���ام از ق���رن نه���م هج���ری /پانزده���م میالدی 
و  ی���ع  توز شی���وه  ام���ا  بوده ان���د،  حاض���ر  منطق���ه  در 
ن ب���وده است؛ ب���ا  وجود  پخش ش���دن آنه���ا نامتواز
این آنها توانستند ب���ه خوبی نقش خود را به عنوان 
کثر  کرده،39 بر ا س���ران مذهبی )مطوعه( منطقه ایفا 
کن���ان نفوذ یابند. آنها به لحاظ فقهی متعلق به  سا
که مرک���ز علمی آن در  مکتب سن���ی حنبلی بودند 
دمش���ق قرار داش���ت؛ بنابراین بای���د اذعان داشت 
گسترده تری  که علم���ای نجدی به جامعۀ علم���ی 
در می���ان اع���راب تعل���ق داشتن���د و در تعامل بسیار 
گست���رده و فع���ال با مرکز این جامع���ه در خارج از عربستان ق���رار داشتند. 
کنان نج���د40 برای  وج���ود این جامع���ۀ علم���ی و تحقیقاتی در می���ان سا

 37. اطالع���ات مورخان نجدی باید برای تفاخرات قبیل���ه ای و اطالعات نسب نامه ای مورد شک 
که اطالعات نسب نامه ای بسایر غنی است، وهبه است )ر.ک به:  گیرد. تنها تیره ای  و تردی���د ق���رار 
باره نسب نامه ها  که در ی���خ؛ صص 205-15و217-231. با بحث و بررس���ی دقیقی  ابن عیسی؛ تار
زان بیشت���ری در مقایسه با  که تع���داد طالب و علم اندو ارائ���ه شده(. وهبه یک���ی از قبایل نجد بود 

دیگران داشت.
یخ، ص 240-  38. توضی���ح و ش���رح بسیار خوب���ی از این جامعه توسط جهنی ارائه ش���ده است )تار

یس���ی نج���دی تنها تا میانه ه���ای قرن دهم قدم���ت دارد )همان، ص 240(  259(. سن���ت تراجم نو
گنگ می شود )هم���ان، ص258، ش2(. در ادامه  ک���ه برای این زمان ه���م در برخی نقاط مبه���م و 
کامل و جامع���ی از حنابله نجدی در  ی، اطالع���ات  گف���ت به لطف چاپ اخی���ر منابع سور بای���د 
یم )ر.ک ب���ه: ابن عبدالهادی؛ الجوهر المنضّد فی  ق���رن نهم هجری/پانزدهم میالدی در دست دار
یرایش عبداهلل صال���ح العثیمین، قاهره، 1987، ص 15، ش 12؛  طبق���ات متأخر اصحاب احمد؛ و
ص 40، ص 46؛ ص 112، ش 128 و شماره 34 مقدمه کتاب(. از پنج مورخ مورد بحث، چهار تن 
گرفته اند. دیگری توسط ابن عبدالهادی یکی از  مورد بحث و مداقه ابن عبدالهادی )م.909( قرار 
قضات نجد برشمرده شده است. نگاه ابن عبدالهادی به این افراد، بسیار نیکو و خیراندیش، اما 
یرایشگر  کوچک آنه���ا را استفاده می کند. و به سخت���ی قاب���ل تمایز است: در برخی نقاط او تنها نام 
ای���ن اث���ر احمد نجدی اول را با ابن عطوه منطبق دانسته است )همان، ص15، ش12(. به نظر می 
رسد ابن عبدالهادی کتابش را در سال های انتهایی قرن نگاشته است )ر.ک به: صص 79و84(.

گسترش ...؛ ص 672. کوک؛ بسط و   39. برای این امر ر.ک به: 
یس13 ید به جهنی،38،پانو یخ نگاران بنگر  40 برای شجره نامه های خود تار

س���رودۀ ُحَمی���دان الُشَویری از شاع���ران قرن دوازده���م هجری/هجدهم 
میالدی است. شاعر با بیانی جذاب، ماجرای نزاع اهالی ُاَثیفیه و َثرمداء  
را ش���رح می ده���د. این شعر همزمان با جنگ جهان���ی اول توسط فیلبی، 
یرعنوان »سنن شفاهی اثیفیه« ثبت شده است.31  این در حالی است  ز

کوچک نکرده اند.  که وقایع نگاران اشاره ای به این قصیده - حماسۀ 

ی���خ برای  س���وم آنک���ه حف���ظ چارچوب ه���ا و محدویت ها در نگ���ارش تار
مورخ���ان نج���دی از هم���ه چیز مهم ت���ر بوده اس���ت. آنها چنان ک���ه پیش از 

یخ  ای���ن دیدی���م، کوشیده اند ت���ا به حد امک���ان، تار
خ���ود را ب���ه عق���ب ببرن���د، ام���ا در رون���د آمیخت���ن و 
یکپارچه سازی بازمانده های ادبی منطقه، با سنت 
یخ نگاری جدید خ���ود به نتیجه ای نرسیده اند.  تار
یخی  کمی از این مواد تار گفت بخ���ش  شاید بتوان 
در دسترس نجدیان بوده است.32 با این همه، این 
مواد به راحتی می توانست توجه یکی از دانشمندان 
نج���دی حاض���ر در دمشق یا قاه���ره را به خود جلب 
کند و از طریق او به دانش عمومی منطقه نجد افزوده 
شود. به همان شکلی که این نگرانی دربارۀ گذشته 
نج���د مط���رح است، درب���اره آین���ده و حض���ورش در 
جهان مدرن نیز وجود دارد؛33 اما این نوع توجهات، 
عموم���ًا در جه���ان م���درن معنایی پی���دا نمی کنند؛ 
که به هیچ وجه نمی توان او را  برای مثال ابن عیسی 
یخ او از سال  دانشمندی مدرن دانست، با اینکه تار
کوشیده است از  700 ق/1300 م عقب تر نم���ی رود، 

کتابش بهره  دای���ره گسترده تری از منابع در منطقه عربستان برای نگارش 
یخ  بب���رد.34 ابن الَدیَب���ع )م.944 ق/1537 م( مورخی یمنی است که تار
یم���ن را از ورود اس���الم بدانج���ا تا روزگ���ار خود نگاشته اس���ت.35 مرعی بن 
یخ مصر انجام داده  کاری را برای تار یوسف )م.1624/1033( نیز چنین 
یخ نگاری  که از سن���ت تار کوت���اه سخن آنکه: تصوی���ری  کوتاه  اس���ت.36 
نجد به ما می رسد، محص���ول محدودیت های دوجانبۀ نگرش اعضای 
یخ  یخی م���ردم نجد و تار آن اس���ت: اواًل آنها به هی���چ وجه برای دانش تار
یخ های خود سخنی از آن نقل  اجتماعی آن اهمیتی قایل نب���وده و در تار

گسترش دولت سعودی اول...؛ پانویس 84. کوک؛ بسط و   31. برای ارجاعات و منابع ر.ک به: مایکل 
بی در قرون اولیه اسالمی نجد   32. باید گفت سزگین هیچ نمونه ای از مجموعه های نسخ خطی عر

را در فهرستش درج نکرده است.
F.Sezgin,Geschichle des Arabischen Schrifitums,Leiden1967-,1:742f

ی���اض عبر ادوار   33. یک���ی از نمونه ه���ای خوب ب���رای بررسی در این زمینه، حم���د الجاسر؛ مدینه الر
یاض، 1966 است. یخ؛ ر التار

کت���اب ابن عیس���ی مشتمل اس���ت، متعلق به خ���ود اوس���ت. در این نسخ  ک���ه بر   34. نس���خ خط���ی 
ره پی���ش از اسالم در منطق���ه و همچنین اطالعات  ب���اره جنگ های قبیل���ه ای در دو اطالعات���ی در

یخ، ص13-11(. کاملی از آن مطرح شده است )ر.ک به: مقدمۀ جاسر بر این تار پوگرافی  تو
رقی 26، مورد اول.  35. ر.ک به: پاو

 36. همان، مورد سوم.

تصویری که از سنت تارخی ناگری 
جند به ما یم رسد، حمصول 

حمدودیت های دوجانبۀ نگرش 
اعضای آن است: اوالً آنها به 
هیچ وجه برای دانش تاریخی 
مردم جند و تارخی اجامتیع آن 
اهمییت قایل نبوده و در 

تارخی های خود سخین از آن نقل 
نکرده اند و ثانیًا هیچ توجهی 
به تارخی نوشته های ماقبل خود 
دربارۀ جند و شواهد تاریخی آنها 

نکرده اند.
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یخ  یخی در طول تار که هیچ اث���ر تار گمان باشیم  گر ب���ر این  خواه���د بود ا
نجد توسط علما و دانشمندان آن دیار تولید نشده است.

ک���ردن تولیدات  درب���ارۀ گست���ردن افق دید جامع���ۀ نجدی برای غنی تر 
یخ���ی، ب���ر خ���الف دیگ���ر عناصر هی���چ اقدام���ی انجام نش���ده است؛  تار
همچنی���ن از ساختاره���ای سیاسی در دورۀ پیش وهاب���ی نجد نیز هیچ 
که بت���وان آن را ب���ه یک ساخت���ار حکومتی  شاه���دی در دس���ت نیس���ت 
تشبیه نمود.47 بی تردید قدرت های محصور در خاندان های حکومتگر 
کنند و  یج  می کوشیدن���د سن���ن شفاهی حامی خ���ود را در بین رعای���ا ترو
بوط به حکومتشان نشان  یخ نوشته های مر هیچ گونه انعطافی دربارۀ تار
تی  کوته فکری های تشکیال نمی دادند.48 به دلیل 
یخ نویسی  ک���ه بر جامعۀ نجدی سلطه داش���ت، تار

در آن به هیچ مرتبه و مقامی نرسید.49  

که می توان  در اینج���ا چند مسئله مهم وج���ود دارد 
ی���ر عن���وان دغدغه ه���ای فرهنگ���ی مطرح  آنه���ا را ز
ک���ه اهالی نجد پیش  گام اول، هنگامی  نم���ود. در 
از حض���ور وهابیون از وضعی���ت جهان خارج مطلع 
شدن���د، هیچ تالش���ی برای ایج���اد ارتب���اط با دیگر 
جوامع همسایه نکردند. نجدیان حتمًا از اتفاقاتی 
ک���ل عربستان  کن���ان اطراف خویش و  ک���ه علیه سا
رخ داده ب���ود، مطل���ع بودند؛ اما هی���چ تالشی برای 
گاه تر خود نسبت به  ایجاد ارتباط با همسایگ���اِن آ
یخ  فع���ل و انفعاالت پدیدآمده نکردند. دوم، در تار
قدیم نج���د، هیچ عاملی برای افزایش سطح حس 
یخ  بین رفت���ن سن���ن شفاه���ی تار نگران���ی درب���ارۀ از
که برای ازدست رفتن  منطقه، وجود ندارد )حسی 
ک���رده، برای  یخی رای���ج در اف���واه مردم احس���اس خطر  ای���ن روای���ات تار
ی به بیان این  مکتوب کردن آن نهایت تالش خود را به خرج دهد(. نیاز
که هردو نکتۀ ف���وق در ارتباط با هم ق���رار دارند: جامعه  مطل���ب نیس���ت 
نج���دی هم درس���ت مانند جامعه اسالمی در ق���رون اولیۀ بسط قدرتش 
ک���ه عموم���ًا از ساختاره���ای فرهنگ���ی پیچیده تری  ب���ر ممالک همجوار 
یخی شفاهی خود  گهان برای ازدست رفتن سن���ن تار بهره می بردن���د، نا

کرد. احساس نگرانی 

گشته اند. ی ها تهیه  ارتباط با آن وقایع نگار
یخ،ص 8(، شیوخ محلی نجد جایگاه  گرفته است )تار کید قرار   47 . چنان که توسط جهنی مورد تأ
گرفته بود )ر.ک به:  که توس���ط ابن عطوه مورد توجه قرار  مشابه���ی با سالطین دیگر مناطق داشتند 

منقور؛ الفواکه العدیده فی المسائل المفیده؛دمشق، ج 8، ص 194 و ج 2، ص 138(.
کنم. این  یخ یک دانشگ���اه در این مورد تعبی���ر  گ���روه تار  48. شای���د مج���از باشم فض���ای مشابهی با 
گ���روه )دپارتم���ان( صحنه ای از حکام پرشمار و رنگارنگ و متف���اوت یک درام سیاسی است. این 
یخی،  قه مند ب���ه استفاده از اطالعات تار صحنه ه���ا توس���ط محققان چیره دست در نگارش و عال

ترسیم شده است.
رۀ پیش - وهابی )سوابقش( در ابتدای  که امتناع ابن بش���ر به قرار دادن وقایع دو  49.  از ای���ن روست 

اثرش رخ داده است.

که ما بدنبال آن هستیم بسی���ار سخت باور است.41 از سوی  مسال���ه ای 
ی ب���رای علما و دانشمندان ه���ر دوره، یکی  دیگ���ر طبق���ات و تراجم نگار
ی هستند.  یخ نگ���ار گاه���ی از فعالیت ه���ای تار از مناب���ع جنب���ی ب���رای آ
کلی جهان اس���الم نیز به  گف���ت: نگرش  در مقی���اس بسی���ار بزرگ تر باید 
یخ بنا شده است؛ چ���ه در این انگاره آغاز جهان  یت تار جه���ان بر محور
ی���ن و همزمان ب���وده و این همزمانی ب���ا نشانه های  ب���ا شکل گیری بشر قر
مذهبی مستند شده است.42 به صورت خاص و همراه با این نگرش در 
ی اسالمی،  یخ نگار کتابشناسی تار گف���ت  در  مقیاس جهانی، می توان 
یخ برخی مناطق جهان اسالم  کوت���اه و مختصری، تار تنها در زمان های 

مورد غفلت واقع شده است.

ی���خ  گف���ت تار خوشبختان���ه و ی���ا بدبختان���ه بای���د 
ک���ه علم���ای نج���دی در ارتب���اط دائم با  مناطق���ی 
آنها بوده ان���د، در هیچ برهۀ زمانی از چشم مورخان 
مسلم���ان دور نمان���ده اس���ت.43 در ضم���ن هی���چ 
عام���ل بازدارنده ای هم برای حنابله در پیوستن به 
اینگونه فعالیت ها وجود نداشته است؛44 اما باید 
یخ، در  یخ پژوهی و مطالعۀ تار که تار در نظر داشت 
آن زمان جزء مطالعات و درس های اصلی طالب 
محس���وب نمی ش���د و است���ادان نیز از س���وی دیگر 
یس فقه و  کم کردن حج���م تدر چن���دان تمایلی ب���ه 
یخ به مفاد آموزشی نداشتند؛  حدیث و افزودن تار
بنابرای���ن زمینه ه���ای فرهنگ���ی و علمی، آنه���ا را به 
ک���رده بود.  مورخان���ی بالق���وه و ن���ه واقع���ی تبدی���ل 
مکات���ب اسالمی به شدت از سرایت افکار و تحت 
گرفت���ن در جهان بینی خوی���ش از دیگران  تأثی���ر قرار 
زمین���ۀ  در  اولی���ه  تالش ه���ای  بودن���د.45  ک  بیمن���ا

که ب���ا جهان بینی های اسالمی همراه ب���وده  است، از قرن  ی  وقایع نگ���ار
کوشیدند با ثبت  سوم هجری/نهم میالدی به ثمر نشست  و مسلمانان 
ی  یخ نگار گ���ام را در تار ی���خ تول���د و مرگ علما و مشاهیر خ���ود، اولین  تار
ین مؤلفه  یخ های فوت و حیات نیز یک���ی از اصلی تر بردارن���د. همین تار
ه���ای آثار مورخان نجدی محسوب می شد.46 به هرحال بسیار عجیب 

که توسط لیمان نوشته شده باشد در دست نیست. ی نجدی  یخ نگار 41 . هیچ  تار
ی خ���ود و ایجاد وابستگی به  گذار یخ  قه ای به تار که ابدا عال یی  42 . ب���ر عکس جهان بین���ی هندو

زمان ندارد.
رقی 26.  43. ر.ک به: پاو

کالسیک  رق���ی 26، م���ورد س���وم. یک���ی از نمونه اه���ی   44.ب���رای م���ورد مرعی بن یوس���ف، ر.ک ب���ه: پاو
که ابن بشر در  ی )م. 597 ق / 1201 م(، نگارن���ده المنتظم است  ی حنابل���ه، ابن الجوز یخ نگ���ار تار

صفحۀ اول اثرش از او یاد می کند )عنوان المجد؛ ص 13(.
 45 . مج���ددًا ای���ن مسئله در تناقض آشکار با نظرهای هندوئیسم قرار دارد. نگرانی اصلی ما متوجه 
که این انتقال را  که این انتقال تحت آن انجام شده اس���ت و نه افرادی  ی است  رون���د و ساخت���ار

انجام داده اند.
ی���خ؛ص 8 - 26(.  یم)ر.ک به: جهنی؛ تار  46.م���ا چن���د ترجمه ادب���ی  از محققان نجد در دس���ت دار
رۀ پیش - وهابی نوشته شده اند و یا در   کاماًل در دو که این تراجم  کاماًل مشخص نیست  برای من 

یب تردید قدرت های حمصور 
در خاندان های حکومتگر 

یم کوشیدند سنن شفایه حایم 
خود را در بنی رعایا تروجی کنند 

و هیچ گونه انعطایف دربارۀ 
تارخی نوشته های مربوط به 

حکومتشان نشان نمی دادند. 
به دلیل کوته فکری های 

تشکیالیت که بر جامعۀ جندی 
سلطه داشت، تارخی نوییس 

در آن به هیچ مرتبه و مقایم 
نرسید.
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یخ پی���ش از وهابیت در  درعی���ن ح���ال، ما با دوعامل خنثی کنن���ده در تار
نجد مواجهیم: یکی فرهنگ مکتبی برخوردار از منابع بالقوه و قابل توجه 
یخ نگاری، و دیگری جامعه ای با ظرفیت های کم و بیش قابل توجهی  تار
که از این شواهد پدیدار می شود، شکل گیری  یخ. چیزی  برای نگارش تار

سنتی مبتدیانه، اما پایدار و جاری در جامعه و فرهنگ نجد است.

کامل با جامعۀ نجدی  تم���ام این مشخصات و توضیح���ات در تعارض 
پس از حض���ور سعودیان، تحت تأثیر اندیشه ه���ای وهابی در میانه های 
ق���رن دوازده���م هجری/هجده���م میالدی ق���رار داشت. دول���ت جدید 
گست���رش داده،  سع���ودی مرزه���ای نج���د را ب���ه سرزمین های بیشت���ری 
ساخت���ار عقیدت���ی -  سیاس���ی جدی���دی ب���ه منص���ه ظه���ور رسان���د و به 
که پی���ش از آن سابقه  یره رسی���د  چن���ان ق���درت و استیالی���ی در شبه جز
گر آث���ار ای���ن تغیی���رات بنیادین را  نداش���ت. چن���دان عجی���ب نیس���ت ا
کنی���م؛50 و در واقع باید  ی قدیم نج���د هم مشاهده  یخ نگار در شی���وۀ تار
ی���خ و مسئله  ک���ه نش���ان می دهد تار گف���ت  شواه���دی در دس���ت است 
ی ج���زء توجه���ات اصلی حک���ام اولیه دول���ت اول سعودی  یخ نگ���ار تار
محس���وب می شده است. یک نویسنده ناشناس در حوزه خلیج فارس  
که چگونه خاندان  در دوره زوال دول���ت اول سعودی توضی���ح می دهد 
گستردن دایرۀ معلومات و دانش خود، سطح  سلطنتی می کوشیدند با 
یخ از درجه اهمیت  فرهن���گ خود را ارتقا بخشند. در این می���ان علم تار
یز  باالی���ی برای حک���ام برخوردار بوده اس���ت.51 او بیان می کن���د عبدالعز
سعودی )حک 1179 - 1218ق / 1803/1765 م( برای تقویت حافظه 
ی���خ داشت.52  گرفتن عل���م تار ی���ادی ب���ه مطالع���ه و فرا خوی���ش عالق���ه ز
که در سال های پایانی دولت اول سعودی از درعیه  همچنین بوکهارت 
یخ را در ص���در عالیق حکام سع���ودی برشمرده است.  ک���رد، تار بازدی���د 
یخی حجاز و یم���ن و اندوختن آن در  ی مناب���ع تار ی���د و جم���ع آور او از خر
کتابخان���ه ب���زرگ سع���ود )ح���ک- 1218-1229 ق/ 1803-1814 م( ب���ه 
گنجینۀ نسخ خطی در جهان عرب سخن  ین  ین و غنی تر عنوان بزرگتر
گفت���ه اس���ت؛53 ام���ا متأسفانه بی���ش از ای���ن اطالعاتی درب���ارۀ وضعیت 

ی منطقه در دسترس ما نیست.54 یخ نگار تار

یخ پی���ش از سعودی پرداخته   50 . ب���ا توج���ه به اینکه این اتف���اق در ای���ن دوره رخ داده و صراحتًا به تار
ی سعودی، دراین جا اتفاق افتاده است. یخ نگار است، باید گفت  ترکیب سنن بومی نجدی با تار
کمه؛ بیروت، ص 56، 1967)برای   یرایش ابوحا  51 . لم���ع الشهاب فی سیرة محمد ب���ن عبدالوهاب؛و
کتاب لمع الشهاب فی سیرۀ  کوک؛ »منشأ اصلی  بارۀ این اثر، ر.ک به: مایکل  اطالع���ات بیشتر در

محمد بن عبدالوهاب «؛ برگردان محمدحسین رفیعی؛ آینه پژوهش، ش 122.
یز از  که در زمان عبدالعز یناُود )Reinaud(  م���رد ی انگلیسی است   52 . لم���ع الشه���اب؛ ص 173. ر

کرده است )ر.ک به:  درعیه بازدید 
 U. J. Seetzen,’Forgesetzte Reise-Nachrichten’,Monatliche Correspondenz zur Beforde-

rung der Erd-und Himmels-Kunde, 12]1805[,24.
گردان و وهابیون؛لن���دن1830، ص 142.  من این ارجاع  ب���اره صحرا  53 . بوکهارت؛یادداشت های���ی در

را مدیون مونا زکی هستم.
 Centre که در م���ی 1986 توسط  54 . ای���ن مقال���ه ب���رای »Colloque de Cartigny« تهی���ه شده است 
d’etude du Proche-Orient ancient دانشگ���اه جن���وا برگ���زار شد. در اینجا ب���ر خود فرض می دانم 
یس این مقال���ه و همچنین حل  کنراد ب���ه سبب ارائه دیدگاه ه���ای ارزشمندش بر پیش نو از  ل���ری 

کنم. یف تشکر  بی توسط عبدالقادر شر تم در متون عر مشکال


