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محمد تقوی2

دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده
فتوح مصر و أخبارها نگاشته ابن عبدالحکم (د 742ه) از نخستین فتوحنگاریهای اسالمی درباره
سرزمینهای غربی جهان اسالم بهویژه مصر است .قدمت و اصالت کتاب و اقتباسهای مورخان بعدی از
آن ،دستیابی به رویکرد و نگرش تاریخی نویسنده در نگارش آن را ضروری میسازد .به این مهم در پژوهش
حاضر با واکاوی جزءنگرانه برخی از روایتهای کتاب توجه شدهاست .رویکرد دینی نویسنده ،عامل
اصلی در گزینش و نقل روایتهای تاریخی این کتاب بودهاست .بر همین اساس ،عنصر «ایمان» را عامل
اصلی کامیابی مسلمانان در فتح مصر در مقابل مادیگرایی حاکمان بیزانسی میداند« .عربگرایی» نیز از
طریق تأکید نویسنده بر سبک زندگی بدوی عرب ،رقابتهای قبیلهای و ذکر اطالعات نسبشناسی ،بر
تاریخنگری ابنعبدالحکم مؤثر واقع شدهاست.
کلیدواژهها :تاریخنگاری اسالمی ،فتوحنگاری ،فتح عربی/اسالمی ،ابنعبدالحکم ،فتوح مصر و
أخبارها.

 .1تاریخ دریافت8108/4/11 :؛ تاریخ پذیرش1141/6/11 :
 .2رایانامهm.taqavi93@ut.ac.ir :
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مقدمه
چرایی ،چگونگی و پیامدهای فتوح صدر اسالم از دیرباز محل توجه مورخان و پژوهشگران
تاریخ اسالم بودهاست .دستیابی به شناختی تاریخی از این فتوح ،مستلزم بازخوانی عالمانه
و همهجانبه روایتها و احادیثی است که در آثار تاریخی دوره اسالمی بهویژه فتوحنگاریها
آمدهاست .چنین مطالعهای در گام نخست معطوف به شناخت ،نقد و بررسی اعتبار منابعی
است که در آنها از این فتوح بحث شدهاست .فاصله زمانی میان وقوع حوادث تا تدوین
آثار تاریخی در دوره اسالمی سبب شدهاست تا متون و روایتها در این باره ،در وهله
نخست بازتابی از گرایشها و رویکردهای مؤلفان و راویان آنها نسبت به وقایع تاریخی
باشد.
فتوح مصر و أخبارها اثر ابنعبدالحکم از نخستین آثار در زمینه فتوحنگاری سرزمین-
های غرب جهان اسالم است .با توجه به اینکه رویکرد اصلی جریان فتوحنگاری در دوره
اسالمی معطوف به مناطق شرقی جهان اسالم است ،کتاب ابنعبدالحکم برای آگاهی از
فتوحات سوی غربی جهان اسالم حائز اهمیت است .برخی از محققان ،فتوح مصر را ذیل

تاریخهای محلی دستهبندی کردهاند 3که احتماال به دلیل پیوند بین تاریخنگاری محلی و
فتوحنگاری در سدههای نخستین هجری است 1.عدهای نیز بر اساس اسامی مختلفی که با
اندکی اختالف برای کتاب ابنعبدالحکم ثبت شدهاست (مانند فتوح مصر ،فتوح مصر و

افريقیه ،فتوح مصر و المغرب و فتوح مصر و اخبارها) 5آنها را به اشتباه آثاری مستقل از
یکدیگر در نظر گرفتهاند.
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بیشتر پژوهشهای انجام شده درباره کتاب فتوح مصر متعلق به شرقشناسان اروپایی
 .3روزنتال316/2 ،؛ حاتمی.41 ،
 .1نک .عزیزی61 ،؛ قنوات.12-11 ،
 .5سیوطی9/1 ،؛ حاجی خلیفه1214/2 ،؛ زرکلی.326/1 ،
 .6آزادی.46 ،

بازتاب رو یکرد دینی -قومی در فتوحنگاری دوره اسالمی 29/

است .در آثار ایرانی اشاراتی و کلیاتی در جهت معرفی توصیفی این اثر یافت میشود ،اما به

نگرشها و رویکردها در تاریخنگاری ابنعبدالحکم پرداخته نشدهاست 4.یکی از قدیمی-
ترین تحقیقات درباره این کتاب ،مقاله رابرت برونشویگ است که با تأکید بر روایتهای

مربوط به فتوحات شمال آفریقا نوشته شدهاست 1،اما مقوله تاریخنگری ابنعبدالحکم

چندان مدنظر نویسنده آن نبودهاست .دو رساله دکتری درباره معرفی و ترجمه انگلیسی متن
عربی (بخش مربوط به فتح مصر و دوره والیان) و تحلیل عناصر متنی این کتاب نوشته

شدهاست که از برخی یافتههای آنها برای پژوهش حاضر استفاده شدهاست 9.در چند مقاله
مختلف نیز موضوعهایی همچون تصویر ارائه شده از قبطیان و اطالعات مربوط به
درآمدهای مالی بهویژه جزیه و خراج در این کتاب مورد بررسی قرار گرفتهاست 14.بر این
اساس ،عوامل مؤثر بر اندیشه تاریخی ابنعبدالحکم در نگارش فتوح مصر و أخبارها کمتر
محل توجه پژوهشهای مذکور بودهاست .این مهم ،در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
مطالب کتاب فتوح مصر و أخبارها را میتوان در هفت بخش اصلی دستهبندی کرد:
بخش اول به فضائل و اخبار مصر باستان اختصاص دارد و عمدتا مبتنی بر اخبار و
روایتهای شفاهی است .بخش دوم فتح اسالمی مصر و تاریخ مصر در دوره حکومت
مسلمانان که بیشترین حجم کتاب را شامل میشود .بخش سوم ،خططنگاری مصر و
اسکان مسلمانان در این سرزمین؛ بخش چهارم ،دوران والیگری عمرو بنعاص بر مصر؛
بخش پنجم فتح افریقیه و اندلس ،بخش ششم فهرست قاضیان مصر و بخش هفتم کتاب
نیز فهرست صحابهای است که به مصر آمدهاند.
 .4برای مثال ،نک .نورانی و شعربافچیزاده63-53 ،؛ آزادی.49-46 ،
8. Brunschvig, 108–155.
 .9نک .کتابشناسی انتهای مقاله.
 .14عروبه31-2 ،؛ .Coghill, 9-35, Omar, 149-167
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درباره ابنعبدالحکم و خاندان او

عبدالرحمن بنعبدالله بن أعین قرشی مصریّ ،
مکنی به ابوالقاسم و مشهور به ابنعبدالحکم

(742-817ه) ،یکی از فقهای برجسته مالکی در مصر بود .رجالنویسان دوره اسالمی
عمدتا ابنعبدالحکم را در زمره راویان ثقه یاد کردهاند 11.شعیب بنلیث (د 833ق)،

عبدالملک بنماجشون (د 781ق) ،عبدالله بنحکم (د 781ق) 12و عبدالملک بنهشام

معافری (د 781ق) و از برجستهترین مشایخ و استادان وی محسوب میشوند .خاندان ابن-
عبدالحکم طی قرنهای دوم و سوم هجری ،از خاندانهای برجسته مصر بودند که آثاری در
زمینه فقه و تاریخ نوشتهاند 13.ارتباط ابنعبدالحکم ،نویسنده کتاب فتوح مصر ،با حاکمان
دستیابی به اسناد دولتی ،زمینههای عالقه به تاریخ را در او فراهم ساخت و منجر به تدوین
کهنترین اثر بازمانده در تاریخ مصر طی دوره اسالمی شد.
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در سال 790ه ،خاندان ابنعبدالحکم با بحران مهمی روبهرو شد .علی بنعبدالعزیز

َج َروی حاکم وقت مصر ،اموال خاندانهای برجسته مصر از جمله خاندان ابنعبدالحکم را

مصادره کرد 15.عبدالرحمن بن عبدالحکم نیز در دوران خالفت متوکل عباسی (حک -797

712ه) به زندان افتاد و اموالش مصادره شد 16.این آغاز افول این خاندان بود .به نظر می-
رسد که این اتفاق حتی در نحوه ارجاع نویسندگان بعدی به کتاب فتوح مصر مؤثر
بودهاست .برای مثال ،کندی به هنگام نقل روایتهایی مشابه با ابنعبدالحکم ،به جای قید

ّ .11مزی113/6 ،؛ ابنحجر.234/14 ،
 .12او پدر نویسنده کتاب فتوح مصر است.
 .13درباره این آثار و اطالع بیشتر درباره این خاندان ،نک .کسایی ،ذیل «ابنعبدالحکم»؛
Brockopp, s.v "Ibn Abd Al-Hakam Family", EI3.
 .11عمر6-5 ،؛ کسائی ،ذیل «ابنعبدالحکم».
 .15کندی155 ،
 .16قاضی عیاض.62-61/3 ،

بازتاب رو یکرد دینی -قومی در فتوحنگاری دوره اسالمی 31/

کردن نام وی به عنوان منبع و راوی مستقل ،نام راویان قدیمیتر را میآورد 14.این موضوع
میتواند ناشی از افول خاندان ابنعبدالحکم و تیره شدن روابط آنها با خالفت مرکزی
باشد.

ابنعبدالحکم و نگارش فتوح مصر و أخبارها
ابنعبدالحکم کتاب خود را در زمانی نوشت که ثبات سیاسی خالفت عباسیان تضعیف
شده بود و وابستگی مصر به خالفت مرکزی رو به کاهش بود؛ بهویژه با اتخاذ سیاست
معتصم عباسی (حک 772-781ه) مبنی بر قطع درآمد سربازان و فرماندهان عرب حاضر

در مصر از دیوان مرکزی که موجب بروز بحران مالی بزرگی نزد عربهای مصر شد 11.ابن-

عبدالحکم برخالف جوامعنگاران همعصر خود همچون طبری ،بالذری و یعقوبی که
آثارشان را با نگاه به تاریخ تمام سرزمینهای اسالمی نوشتند ،اثر خود را صرفا به
سرزمینهای غرب خالفت اسالمی با تأکید بر مصر اختصاص داد .یزید بنحبیب (د
ّ
873ه) ،عبیدالله بن أبیجعفر (د 891ه) ،عبدالله بنلهیعة (د 813ه) ،لیث بنسعد (د
824ه) و عثمان بنصالح (د 783ه) در زمره اصلیترین مشایخ ابنعبدالحکم در این کتاب
هستند که به طور مستقیم یا از طریق آثار مکتوبشان از آنها بهره بردهاست.
ابنعبدالحکم به عنوان فردی عرب با تبار مصری در تالش برای ارائه تصویری آرمانی
از قوم عرب و سرزمین مصر است .بر همین اساس ،کتابش را با ذکر ویژگیهای مصر و
احادیثی از پیامبر در فضیلت این سرزمین آغاز میکند .البته او در این راه گاهی به مسیر
ّ
19
مبالغه رفته و داستانهایی همچون وجود درختان بهشتی در منطقه کوه ُمقطم نقل میکند

 .14کندی.156 ،153 ،
 .11مسعودی.166-165/3 ،
 .19ابنعبدالحکم.111-113 ،
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شخص ابنعبدالحکم باشد 24.البته این تأکید او بر
که به نظر میرسد ساخته و پرداخته
ِ
مصر ،نه به معنای ترویج مفهوم ملیگرایی در معنای امروزی ،بلکه بخشی از فرایند رشد

تاریخنویسی محلی است که در دوره اسالمی مورد توجه عالمان بود.

21

فتوح مصر ابنعبدالحکم مورد استفاده نویسندگان دوران بعد نیز قرار گرفت .کندی (د

741ه) در کتاب الوالة و القضاة دستکم  89بار از آن نقلقول کردهاست 22.حتی شاید
بتوان کتاب کندی را شکل توسعهیافتهای از بخش «القضاة» در کتاب ابنعبدالحکم
دانست .عالوه بر این ،مورخان برجستهای دیگری هم بخشهایی از آثار خود را بر پایه
روایتهای فتوح مصر ابنعبدالحکم نگاشتهاند.
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فتح مصر به روايت ابنعبدالحکم
روایتهای مربوط به فتح مصر در مکتوبات متقدم اسالمی و مسیحی به شکلهای مختلف
ً
بازتاب یافتهاست و تفاوتهای بعضا برجستهای میان آنها دیده میشود .این تفاوتها درون
هر کدام از این دو دسته از منابع نیز وجود دارد؛ به طوری که گزارشهای فتح مصر در منابع

مسیحی نیز با هم تفاوتهایی دارد 21.روایتهای ابنعبدالحکم درباره فتح مصر با نامه
پیامبر(ص) به مقوقس حاکم مصر آغاز میشود 25.او با ذکر این نامهها 26به نوعی فتح مصر
را رویدادی مطابق با خواستههای پیامبر عنوان میکند .بر همین اساس ،او برای مسلمانانی
20. Hilloowala, 207.
 .21برای مثال ،همزمان با ابنعبدالحکم ،بحشل (د  )292تاریخ محلی شهر واسط را نوشت.
 .22برای مثال ،کندی.155 ،33 ،
 .23بکری596/2 ،؛ مقریزی114-135/1 ،؛ ابنتغری بردی24-21/1 ،؛ سیوطی.25-15/1 ،
24. Crone & Cook, 62-68; Hilloowala, 47, 63.
 .25ابنعبدالحکم.43-65 ،
 .26مسأله اعتبار این نامهها مورد تشکیک محققان غربی است و بحثهای متعددی در اینباره انجام شدهاست (در
این باره ،نک .عدوی.)33-24 ،

بازتاب رو یکرد دینی -قومی در فتوحنگاری دوره اسالمی 33/

که از ابتدای فتح مصر به آنجا آمدند نسبت به آنهایی که بعد از فتح به این سرزمین آمدند،
فضیلت بیشتری قائل است.
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ابنعبدالحکم روایتهای فتح مصر را ذیل چند موضوع اصلی آوردهاست .یکی از
موضوعهای اصلی ،کیفیت فتح مصر (مفتوحالعنوة /مفتوحالصلح بودن آن) ،بهویژه فتح دو
منطقه بابلیون و اسکندریه است .با وجود تالش ابنعبدالحکم برای نقل هر دو نوع از
روایتها درباره چگونگی فتح مصر ،بهنظر میرسد که موضع شخصی او مبتنی بر مفتوح به
صلح بودن مصر است؛ زیرا روایتهای او درباره مفتوحالعنوة بودن فتح مصر کمتر است و

بسیار مختصر نقل میشود 21.با توجه به اینکه فتح صلحآمیز شهر ،فاتحان آن را ملزم می-

ساخت تا به مفاد صلحنامه پایبند باشند و نتوانند میزان مالیات را خودسرانه افزایش دهند،
شاید بتوان گفت که مالیات زیادی که از مردم مصر در دوران حیات ابنعبدالحکم گرفته
میشد ،در تأکید او بر فتح صلحآمیز مصر مؤثر بودهاست.

29

خططنگاری
خططنگاری سبکی از نگارش نزد نویسندگان دوره اسالمی بود که به وصف محلهها و
نواحی شهر یا منطقهای اختصاص داشت .با توجه به اینکه بخش عمدهای از خططنگاری-
ها درباره مصر است ،میتوان گفت که این شیوه مختص تاریخنگاری این سرزمین است.

34

مقریزی در کتاب خطط اطالعات زیادی درباره خططنگاری شهرهای مصر از ابن-
عبدالحکم نقل کردهاست 31،اما وی را در زمره خططنگاران یاد نکرده و کندی (د 940ه) را

 .24ابنعبدالحکم.352 ،124 ،
 .21همو . 111-112 ،حتی در مواردی همچون فتح اسکندریه که با جنگ بوده ،خلیفه مسلمان بر رعایت حقوق
اهل ذمه تأکید دارد (همو.)246 ،
29. Barbara, 233-234.
 .34نک .پنجه.152-151 ،
 .31مقریزی.112 ،133-132/1 ،
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پیشگام خططنگاری مصر میداند 32.این در حالی است که ابنعبدالحکم حدود یک قرن
پیش از کندی ،در کتاب فتوح مصر نخستین اطالعات را درباره خططنگاری مصر آورده و
مفهوم جدیدی به تاریخنگاری محلی مصر بخشیدهاست 33.او توجه ویژهای به هر گونه
تغییر مالکیت اراضی و خانهها بین مسلمانان و نیز جابهجابی قبایل عرب در مصر دارد و
البته برخی اطالعاتش در این باره متناقض است 31.درباره علت تأکید او بر نقل چنین

روایتهایی میتوان دو احتمال را در نظر گرفت :اول ،نشان دادن سابقه طوالنی حضور و
اسکان مسلمانان در مصر و دوم ،مشخص کردن وضعیت فقهی مالکیت اراضی در مصر
طی دوران نخستین حضور مسلمانان در آنجا به منظور پرداخت خراج.
برخی از اطالعات ابنعبدالحکم درباره خططنگاری مصر با خطط مقریزی که
عموما به عنوان منبع اصلی درباره خططنگاری مصر شناخته میشود ،تفاوتهایی دارد.

برای مثال ،به گفته مقریزی مسجد عمرو در کرانه رود نیل ساخته شدهاست 35اما ابن-

عبدالحکم در وصف این مسجد ،آن را در احاطه باغها و تاکستانها میداند 36.واژه «حوله»

که ابنعبدالحکم بهکار برده ،احتماال به این معناست که مسجد از هر طرف در احاطه این
باغهاست و بنابراین میبایست با فاصلهای از رود نیل ساخته شده باشد .گزارش کندی در
این باره نیز مؤید وجود فاصله بین مسجد و رود نیل است 34.با توجه به طغیانهای رود نیل،

محتمل است که بناهای اطراف این رود با فاصلهای نسبت به آن ساخته شود تا آسیب نبیند.
بر این اساس به نظر میرسد که دستکم در برخی از موارد ،اطالعات خططنگاری در
کتاب ابنعبدالحکم دقیقتر از خطط مقریزی است .همچنین برخی از اطالعات فتوح مصر
 .32همو.14-9/1 ،
 .33کراچوفسکی131 ،؛ پنجه.153-152 ،
 .31برای نمونه ،نک .ابنعبدالحکم.113-111 ،123 ،
 .35مقریزی.14 ،69/2 ،
 .36ابنعبدالحکم.116 ،
 .34کندی.33 ،

بازتاب رو یکرد دینی -قومی در فتوحنگاری دوره اسالمی 35/

ابنعبدالحکم درباره خططنگاری مصر ،همچون گزارشهای مربوط به اوضاع اجتماعی و
اقتصادی شهر فسطاط 31در اثر دیگری ذکر نشده و تنها منبع موجود در تاریخ اولیه این شهر

است.

39

عوامل مؤثر بر تاريخنگری ابنعبدالحکم در فتوح مصر و أخبارها
در تألیف فتوح مصر و أخبارها دستکم دو عامل اصلی بر تاریخنگری ابنعبدالحکم مؤثر
بودهاست .اول ،نگرش دینی و فقهی که برآمده از خاستگاه خاندانی اوست که عمدتا فقیه
بودند 14.عامل دوم ،عربگرایی ابنعبدالحکم است که در مواضع مختلف کتاب او نمود

پیدا کردهاست.
الف -رويکرد دينى
نگاه دینی ابنعبدالحکم در مواضع مختلف کتابش مشهود است .بخش عمدهای از این
رویکرد را میتوان برگرفته از خاستگاه فقهی او و خاندانش دانست .شماری از روایتهای
کتاب فتوح مصر نیز ناظر به مسائل فقهی نقل شدهاست .برای مثال میتوان به گزارشهای
مربوط به سنت پیامبر و خلفای بعد از ایشان درباره چگونگی و کیفیت اقامه نماز در

بحبوحه جنگ و خواندن نماز وحشت اشاره کرد 11.ابنعبدالحکم تالش دارد تا گسترش
دین اسالم را در مصر امری قدسی و حاصل اراده و یاری خداوند جلوه دهد .بر همین
اساس ،روایتهایی مبنی بر پیشبینی کامیابی مسلمانان در فتح مصر و حضور عربها در
این منطقه از زمان قبل از اسالم نقل میشود که در یکی از آنها به سفرهای تجاری عمرو
 .31برای مثال ،نک .ابنعبدالحکم.111-114 ،
39. Kubiak, 3-63.
 .14در اینباره ،نک .کسایی ،ذیل «ابنعبدالحکم».
 .11ابنعبدالحکم.111 ،124-119 ،94 ،
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بنعاص به مصر از زمان جاهلیت اشاره شدهاست.

12

 .1اهمیت عنصر «ايمان» نزد مسلمانان :ابنعبدالحکم در پی ارائه تصویری
پارساگونه از مسلمانان فاتح مصر است .او در توصیف مسلمانانی که به مصر آمدند ،تأکید
ویژهای بر ایمان آنها دارد و وجه برتری آنها بر بیزانسیهای حاکم بر مصر را در این عامل
جستوجو میکند .برای مثال ،وقتی عبادة بن صامت به نمایندگی از مسلمانان نزد مقوقس
میرود و مقوقس از ظاهر او صحبت میکند ،عربها میگویند که اگرچه عباده چهرهای

سیاه دارد اما نزد ما ]به سبب ایمانش[ جایگاه رفیعی دارد 13.همچنین طبق روایت ابن-

عبدالحکم ،دلیل اینکه پیامبر از میان ماریه و خواهرش 11،ماریه را برای همسری خود
انتخاب کرد ،پیشگامی او در پذیرش اسالم بود 15.در نقل روایت فتح مصر نیز با تأکید بر
کم بودن سپاهیان مسلمان و تجهیزاتشان در قیاس با بیزانسیهای حاکم بر مصر و نقل

داستانی در این باره 16،عامل «ایمان» در کسب پیروزی مسلمانان پررنگ جلوه داده
شدهاست.

14

ابنعبدالحکم از شخصیتهای برجسته مسلمان در مصر هم تصویر مطلوبی ارائه
دادهاست .برای مثال ،عمرو بنعاص در مقام یک قهرمان و با عنوان «امیر القوم» معرفی

 .12همو41 ،؛ نیز نک .طبری.124/2،
 .13ابنعبدالحکم  .11 ،ابنعبدالحکم توجه نسبتا زیادی به ذکر ویژگیهای ظاهری صحابه نظیر قد ،رنگ پوست،
مو و  ...دارد (برای نمونه ،همو )345 ،239 ،11 ،اما قصدش از نقل این اطالعات ،برتریبخشی مسلمانان نسبت
به قبطیان نیست.
 .11دو برده قبطی که مقوقس به پیامبر هدیه کرد.
 .15همو.69 ،

 .16همو . 14 ،در گزارشی دیگر ،یکی از مسلمانان در بحبوحه جنگ ،قصد نماز خواندن دارد که با سپاه دشمن رو-
بهرو میشود .او فرد بیزانسی را تعقیب میکند و وقتی از عقبنشینی او مطمئن میشود ،نمازش را میخواند (همو،
.)144
 .14در اینباره ،نک.Hilloowala, 190-192 .

بازتاب رو یکرد دینی -قومی در فتوحنگاری دوره اسالمی 34/

می شود و اقدام او مبنی بر نادیده گرفتن نامه خلیفه مبنی بر توقف پیشروی در مصر ،به
انگیزه او برای گسترش دین اسالم تفسیر شدهاست.

11

 .2تأکید بر برتری دين اسالم :ابنعبدالحکم با تأکید بر ارتباط یهودیت و مسیحیت
با دین اسالم و جدا نبودن ریشه آنها از یکدیگر ،در موارد متعددی مصر دوره اسالمی را به

گذشته مسیحی -یهودی آن وصل میکند 19.برای مثال ،پیامبر(ص) به هنگام ارسال نامهها
به پادشاهان نقاط مختلف جهان ،از صحابهاش میخواهد تا به مانند حواریون عیسی که
بدون هیچ مخالفتی از دستور پیامبرشان اطاعت میکردند ،این نامهها را به شاهان
َ
برسانند 54.حاطب بن ابیلهیعة که عهدهدار رساندن نامه پیامبر به ُمق ِوقس حاکم اسکندریه
مصر بود ،در مواجهه با مقوقس ضمن اشاره به یکی بودن دعوی محمد و عیسی و شباهت-
هایشان در رفتار مردم سرزمینشان با آنها 51،از مقوقس میخواهد که دینش را برای گروش

به دین برتر ]یعنی اسالم[ ترک کند .در نامه پیامبر(ص) به مقوقس نیز بر این وجه اشتراک
تأکید شدهاست« :ما تو را به همان چیزی فرا میخوانیم که تورات و انجیل بدان
فراخواندهاند» 52.بر این اساس میتوان گفت که هدف ابنعبدالحکم معرفی دین اسالم به
عنوان دین برتر و مکمل ادیان پیشین است و همسو با این هدف ،بر ارائه تصویری پارساگونه
از مسلمانان و تأکید بر تقوا و ایمان آنها اصرار دارد.

53

 .11ابنعبدالحکم.142 ،41 ،
 .19در موضعی دیگر ،وقتی ابوهریره درخواست عمر بنخطاب را برای پذیرش منصب قضاوت در مصر نمیپذیرد،
عمر به او میگوید که یوسف هم برای فراعنه کار میکرد (همو.)145 ،
 .54همو.66 ،
 .51همو.64-66 ،
 .52همانجا.
 .53در همین رابطه از دغدغه پیامبر از تغییر سبک زندگی عربها در پی وفور نعمت در سرزمین مصر یاد میشود
(همو .)22 ،ابنعبدالحکم به دلیل پایبندی به قواعد دین اسالم ،در مواردی به رفتارهای نادرست مسلمانان نیز اشاره
میکند .برای مثال ،در ماجرای قحطی رخداده در حجاز ،کشتیهای تجاری حاوی غذا و لباس از جانب مصر به
ساحل حجاز اعزام میشد .ابنعبدالحکم در اینباره عملکرد مسلمانانی را که با خرید قراردادهای مالی غذا از
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 .3اطالعات مربوط به جزيه :کتاب فتوح مصر از حیث اطالعات مربوط به گرفتن
جزیه از غیرمسلمانان ساکن مصر و مسائل فقهی مربوط به آن نیز حائز اهمیت است.
نویسندگانی چون قاضی ابویوسف (د 817ه) و بالذری (د 723ه) که در سرزمینهای
شرقی خالفت اسالمی بودند ،چون بیشتر با یهودیان و مسیحیان در تماس بودند ،چالشی

در پذیرش سخن پیامبر درباره مصادیق اهل ذمه نداشتند 51.اما حضور گروههایی چون

سامریان 55و صابئیان 56در مصر سبب میشد تا برشمردن آنها در زمره اهل ذمه (و اخذ
جزیه از آنها) محل اختالف باشد .ابنعبدالحکم ضمن برشمردن قبطیهای مصر در زمره
اهل کتاب 54،با نقل نامه خلیفه دوم به یکی از فرماندهان مصر بر مصادیق اهل ذمه تأکید
دارد 51.وجه برتری روایتهای ابنعبدالحکم در این باره ،تصریح وی به تعلق گرفتن جزیه

بر مردان بالغ و معاف بودن فقرا و مجنونین از پرداخت آن است 59.ابنعبدالحکم در روایتی
ّ
64
دیگر درباره شیوه دریافت جزیه ،حدیثی نبوی دال بر دریافت جزیه بر اساس نظام قیراط

نقل میکند که نظام مالیاتی رایج در مصر بود 61.نقل چنین حدیثی نیز به نوعی تأکید بر عزم
دیرین مسلمانان برای فتح مصر از همان دوران حیات پیامبر است.

بازرگانان ،بدون آنکه محصولی در اختیار داشته باشند ،آن را به دیگری فروختند به چالش میکشد (همو-191 ،
.)192
 .51ابویوسف64 ،؛ بالذری.46-45 ،
 .55فرقهای مذهبی که عقایدشان نزدیکی زیادی با یهودیان دارد و بیشتر در منطقه مصر و شام میزیستند.
 .56پیروان حضرت یحیی.
 .54ابنعبدالحکم.19 ،
 .51همو .141 ،درباره مواردی چون اختالفات بین خلیفه دوم و عمرو بنعاص درباره کیفیت اخذ خراج و جزیه و
چالش انطباق داشتن این مالیاتها با دستورهای قرآن ،نک .حاتم عبید11-6 ،؛ عدوی.621-623 ،
 .59همو.93 ،
 .64همو.114 ،
 . 61درباره اهمیت اطالعات مربوط به أخذ جزیه در کتاب ابنعبدالحکم ،نک .میثم عبدالکاظم و وفاء عدنان
حمید.511-169 ،

بازتاب رو یکرد دینی -قومی در فتوحنگاری دوره اسالمی 39/

 .4نظام طبقهبندی عطايا :بخش قابلتوجهی از کتاب فتوح مصر به صحابه حاضر
در مصر بعد از فتح اسالمی ،اقدامات آنها و برخی احادیث منقول از ایشان اختصاص
دارد .از مهمترین شخصیتهای مورد اشاره در این بخش میتوان به عمرو بنعاص ،خارجة
بنحذافة عدوی و عبدالله بنعمر اشاره کرد .ابنعبدالحکم از صحابهای که هم در جنگ
بدر و هم در فتح مصر شرکت داشتند یاد میکند 62.جنگ بدر به عنوان نخستین پیروزی
بزرگ مسلمانان در مقابل کفار ،اهمیت بسیار زیادی دارد و نویسندگان سیره و مغازی ،توجه

ویژهای به ذکر نام افراد حاضر در این جنگ دارند 63.به نظر میرسد که ابنعبدالحکم با ذکر
نام دسته اخیر از صحابه ،در پی عظمت بخشیدن به واقعه فتح مصر و معرفی آن به عنوان
یکی از نخستین پیروزیهای بزرگ مسلمانان در مقابل کفار در خارج از مرزهای شبهجزیره
عربستان است .همچنین باید در نظر داشت که در نظام پرداختی دیوان عطا ،بدریون در زمره

گروههایی بودند که بیشترین دریافتی را داشتند 61.فهرست نام آنها در جریان فتح مصر نیز
ً
احتماال بیارتباط با بهرهمندی آنها یا اعقابشان از درآمدهای مصر نیست .البته معتصم
عباسی (حک772-781 .ه) بعد از به خالفت رسیدن ،نام سربازان عرب را از دیوان
انداخت و به این ترتیب نظام پرداختی بر اساس دیوان عطا از بین رفت .با این حال ،به نظر
میرسد ابنعبدالحکم با ذکر نام این صحابه در صدد یادآوری گذشته مصر و شباهتش با
نظام خالفت اسالمی و انتقاد از نظام پرداختی زمانه خودش است.
ب -رويکرد قومى
ابن عبدالحکم در کتابش صراحتا مدافع قومیت عرب است و آن را از طریق تأکید بر
ارزشهای زندگی بدوی نظیر دالوری ،سخاوت و ارائه تصویری مطلوب از عربها نمایان
 .62ابنعبدالحکم.124 ،
 .63برای مثال ،نک .واقدی.142-131/1 ،
 .61موسوی.219 ،
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میسازد .از این حیث ،روایتهای او مشابه به اشعار ایام العرب است که بر مفاهیمی چون
نسب ،قبیله و تفاخر به آن و خصومت با غیر عربها تکیه دارد 65.فهم نادرست سانتا باربارا
از ماهیت نهضت شعوبیه سبب شده تا او رشد این جریان را در طول قرن سوم هجری بر
عربگرایی ابنعبدالحکم مؤثر بداند .اما تلقی او از نهضت شعوبیه اعم از معنای مصطلح
آن است و به طرز غریبانهای واکنش قبطیها و بیزانسیهای ساکن مصر را در قبال مسلمانان
فاتح مصر ذیل جنبش شعوبیه گنجاندهاست.

66

 .1توجه به اطالعات نسبشناسى :بخشی از عربگرایی ابنعبدالحکم در فتوح
مصر ،از طریق تأکید او بر ذکر اطالعات نسبشناسی افراد است .یکی از نخستین

گزارشها از این دست ،مربوط به دو بردهای است که مقوقس به پیامبر اهدا میکند .ابن-
عبدالحکم اعقاب برجای مانده از ماریه و خواهرش را همراه با گزارشهای اختالفی در این

باره به تفصیل ذکر کردهاست 64و اذعان دارد که پیامبر ،اعقاب آنها را از پرداخت خراج

معاف کرد 61.احتماال دلیل تأکید ابنعبدالحکم بر این روایت ،اهمیت آن به لحاظ
اقتصادی و فقهی است؛ زیرا حکومت برای وضع مالیات نیازمند شناخت بازماندگان آنها
بود.
 .2تأکید بر سبک زندگى بدوی عرب :تأکید بر زندگی سادهزیستانه مسلمانان
عرب در قیاس با زندگی تجمالنه و خودپسندانه رومیان بخش قابل توجهی از کتاب فتوح

مصر را در بر میگیرد 69.نمونهای از این روایتها ،ماجرای رفتن نمایندگان مقوقس نزد
مسلمانان است .عمرو بنعاص آنها را دو روز در اردوگاه مسلمانان نگه میدارد تا از نزدیک
 .65دوری.11-14 ،
66. Barbara, 37-39.
 .64ابنعبدالحکم.41-44 ،
 .61همو.41 ،
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شرایط زندگی مسلمانان را ببینند .آنها نیز بعد از بازگشت ،مقوقس را از سادهزیستی
مسلمانان ،بیرغبتی آنها به امور دنیوی و تواضعشان نسبت به یکدیگر آگاه میکنند.
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اختصاص دادن بخشی مجزا به اسبهای عرب با عنوان «ذکر خیل مصر» نیز شاهدی بر

اهمیت سبک زندگی بدوی عرب نزد ابنعبدالحکم است 41.عالقه ابنعبدالحکم به این
موضوع ،در روایتی دیگر نیز مشهود است .بعد از فتح اسکندریه ،عمرو بنعاص از معاویه
بنحدیج خواست تا خبر پیروزی را به خلیفه برساند .معاویه از او پرسید که «آیا نامهای در
این باره به او نمیدهد؟» .این پاسخ ،خشم عمرو را در پی داشت و معاویه را سرزنش کرد
که سنت رسالت و ابالغ نزد عرب را کوچک میشمرد و همچون اقوام دیگر میخواهد خبر
را با مکاتبه منتقل کند.
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 .3رقابتهای قبیلهای بین عربها :ابنعبدالحکم همسو با نگاه قومیتی به قوم
عرب ،به موضوع رقابت بین عرب شمالی و جنوبی در مصر نیز توجه دارد .عربهای یمنی
همسو با قبطیان فسطاط در جبهه مخالف عربهای عدنانی بودند که از زمان فتح مصر،
قدرت را در این منطقه در اختیار داشتند .یمنیها در اشعار و نوشتجاتشان مدعی بودند که
در زمان سلطه ملوک حمیری بر یمن ،با مصریان همپیمان بودند و از این طریق تالش می-

کردند تا با قبطیها علیه عربهای شمالی همپیمان شوند 43.برای مثال ،در جریان نبرد بر
سر فتح بابلیون و بعد از گشایش قلعه و ورود سپاه مسلمانان به داخل شهر ،بین دو فرمانده
عرب ،زبیر بن عوام و شرحبیل بن سعد اختالف میافتد .خبر به عمرو بنعاص میرسد و او
زبیر را در تالفی کردن آزاد میگذارد ،اما زبیر در پاسخ میگوید به خواستهاش رسیده و

 .44همو.14 ،
 .41برای مثال ،نک .همو.144 ،
 .42همو.145 ،
 .43در اینباره ،نک.Norris, 32-33 .
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تمایلی ندارد با فرد کممنزلتی که از عربهای یمنی است وارد نزاع شود.

41

نتیجه
کتاب فتوح مصر و أخبارها ابنعبدالحکم به عنوان قدیمیترین اثر برجای مانده درباره فتح
اسالمی مصر ،اطالعات ارزندهای درباره تاریخ این سرزمین ارائه میدهد .کیفیت رابطه بین
مسلمانان و قبطیها و جزئیات دریافت جزیه و خراج از سوی مسلمانان از مهمترین
اطالعات موجود در این کتاب است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که رویکرد دینی
نویسنده ،عامل اصلی در گزینش و نقل روایتهای تاریخی این کتاب بودهاست .ابن-
عبدالحکم در پی نشان دادن دین اسالم به عنوان دین برتر در قیاس با سایر ادیان و تأکید بر
روحیه جهادی و دالورانه سپاهیان مسلمان است .بر همین اساس ،عنصر «ایمان» را عامل
اصلی کامیابی مسلمانان در فتح مصر در مقابل مادیگرایی بیزانسیهای مصر میداند.
رویکرد «عربگرایی» نیز از طریق تأکید نویسنده بر سبک زندگی بدوی عرب ،رقابتهای
قبیلهای و ذکر اطالعات نسبشناسی ،بر تاریخنگری ابنعبدالحکم مؤثر واقع شدهاست.
کتابشناسى
آزادی ،فیروز« ،فتوح ابنعبدالحکم؛ روایتی اصیل از فتح مصر بهدست مسلمانان» ،کتابماه تاريخ و
جغرافیا ،ش ،809-808اسفند  8911و فروردین و اردیبهشت .8914
ابراهیم ،عزالدین« ،پژوهشی در نامههای پیامبر(ص)» ،ترجمه حسین علینقیان ،آينه پژوهش ،ش،812
مرداد و شهریور .8939
ابنتغری بردی ،النجوم الزاهره فى ملوک مصر و القاهره ،قاهره ،وزارة الثقافة و اإلرشاد القومی،
8937ق.
ابنحجر عسقالنی ،تهذيب التهذيب ،بیروت ،دار صادر8974 ،ق.
ابنعبدالحکم ،عبدالرحمن ،فتوح مصر و المغرب ،به کوشش علی محمدعمر ،قاهره ،مکتبة الثقافة
 .41ابنعبدالحکم .16 ،نکته مهم در این روایت ،حمایت عمرو بنعاص از زبیر است که هر دو عرب شمالیاند.

بازتاب رو یکرد دینی -قومی در فتوحنگاری دوره اسالمی 13/
الدینیة8184 ،ق.
ابویوسف ،یعقوب بن ابراهیم ،الخراج ،قاهره ،مطبعه السلفیة8947 ،ق.
بکری ،عبدالله ،المسالک و الممالک ،بیروت ،دارالغرب االسالمی8337 ،م.
بالذری ،احمد بن یحیی ،فتوح البلدان ،بیروت ،دار و مکتبة الهالل8311 ،م.
پنجه ،معصومعلی« ،خططنگاری در مصر اسالمی» ،تاريخ و تمدن اسالمى ،ش ،7پاییز و زمستان
.8911
حاتمی ،امیرحسین ،بینش و روش در تاريخنگاری تقىالدين مقريزی ،تهران ،پژوهشکده تاریخ اسالم،
.8931
حاجیخلیفه ،مصطفی بن عبدالله،کشف الظنون عن أسامى الکتب و الفنون ،بیروت ،دار إحیاء التراث
العربی ،بیتا.
دوری ،عبدالعزیز ،نشأة علم التأريخ عند العرب ،امارات ،مرکز زاید للتراث و التاریخ7000 ،م.
روزنتال ،فرانتس ،تاريخ تاريخنگاری در اسالم ،ترجمه اسدالله آزاد ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای آستان
قدس رضوی8911 ،ش.
زرکلی ،خیرالدین ،أعالم ،بیروت :دارالعلم للمالیین8313 ،م.
سیوطی ،جاللالدین ،حسن المحاضره فى أخبار مصر و القاهره ،به کوشش خلیل عمران منصور،
بیروت :دارالکتب العلمیة8181 ،ق.
طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ الرسل و الملوک ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دارالتراث،
8312م.
عبدالکاظم ،میثم ،وفاء عدنان حمید« ،فرض الجزیة علی الذمیین کما وردت عند ابنعبدالحکم کتاب
فتوح مصر و أخبارها» ،مجلة کلیة االسالمیة الجامعة البغداد ،ش.7089 ،79
عدوی ،ابراهیم احمد« ،فتوح مصر إلبنعبدالحکم» ،تراث االنسانیه ،ش8170 ،1ق.
عروبة ،حاتم عبید« ،موارد مصر المالیة فی کتاب فتوح مصر و أخبارها إلبنعبدالحکم» ،معهد إعداد
المعلمات الصباحى ،بیتا.
عزیزی ،حسین ،نقد و بررسى منابع فتوح ايران در سه قرن نخست هجری ،قم ،پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه8939 ،ش.
عمر ،محمدعلی ،مقدمه بر فتوح مصر و المغرب ابنعبدالحکم ،قاهره ،مکتبةالثقافة الدینیة8184 ،ق.
قاضی عیاض ،ترتیب المدارک ،به کوشش احمد بکیر محمود ،بیروت8312 ،م.

ّ
 /11تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هجدهم ،شماره سیونه ،تابستان 8108
قنوات ،عبدالرحیم و دیگران« ،آغاز تاریخنگاری محلی در ایران» ،تاريخ و فرهنگ ،ش ،11بهار و
تابستان .8913
کراچکوفسکی ،ایگناتی ،تاريخ نوشتههای جغرافیايى در جهان اسالم ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران،
علمی فرهنگی8911 ،ش.
کسائی ،نورالدین« ،ابنعبدالحکم» ،دايرة المعارف بزرگ اسالمى ،تهران ،مرکز دایرة المعارف بزرگ
اسالمی8910 ،ش.
کندی ،محمد بن یوسف ،الوالة و القضاة ،به کوشش رفن کست ،بیروت ،مطبعة اآلباء الیسوعیین،
8301م.

ّمزی ،جمالالدین ،تهذيب الکمال فى أسماء الرجال ،تحقیق بشار عواد معروف ،بیروت ،مؤسسة
الرسالة8319 ،م.
مسعودی ،علی بنحسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقیق اسعد داغر ،قم ،دارالهجرة،
8103ق.
مقریزی ،احمد بنعلی ،المواعظ و اإلعتبار فى ذکر الخطط و اآلثار ،به کوشش أیمن فؤاد سید ،لندن،
مؤسسة الفرقان للتراث االسالمی8177 ،ق.
موسوی ،جمال« ،تحقیقی درباره تأسیس و وظایف نخستین دیوان در تشکیالت اسالمی» ،مقاالت و
بررسىها ،دفتر ،20زمستان .8910
نورانی ،مرتضی و مهناز شعربافچیزاده ،تاريخنگاری محلى و خططنويسى در مصر دوره اسالمى ،قم،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه8937 ،ش.
واقدی ،محمد بن عمر ،المغازی ،تحقیق مارسدن جونز ،بیروت ،مؤسسة األعلمی8313 ،م.
Barbara, Santa, Ibn ‘Abd al-Hakam’s Futūḥ Misr: An Analysis of
the Text and New Insights into the Islamic Conquest of Egypt,
PhD Thesis, California University, 2006.
Brockopp, Jonathan, "Ibn Abd Al-Hakam Family", Encyclopedia of
Islam, Edition 3, Leiden: Brill, 2016. Consulted online on 26
July 2017.
Brunschvig, R., ‘Ibn Abd al-Hakam et la conqueˆte de l’Afrique du
Nord par les arabes’, Annales de l’Institut d’E´tudes orientales,
6, 1942–1947.
Crone, Patricia and Michael Cook, Hagarism: The Making of the
Islamic World, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

15/  قومی در فتوحنگاری دوره اسالمی-بازتاب رو یکرد دینی
Edward Coghill, “Minority Representation in Futūḥ Miṣr of Ibn
Abd Al-Hakam: Origins and Role”, The Late Antique World of
Early Islam: Muslims among Christians and Jews in the East
Mediterranean, Princeton: Darwin Press, 2015.
Hilloowala, Yasmin, The history of the Conquest of Egypt, being a
partial translation of Ibn 'Abd al-Hakam's "Futūḥ Misr" and an
analysis of this translation, PhD Thesis, Arizona University,
2013.
Kubiak, Wladyslaw, Al-Fustat Its Foundation and Early Urban
Development, Cairo, The American University in Cairo Press,
1987.
Norris, H. T., “The Shu'ubiyyah in Arabic Literature”, Abbasid
Belles-Letters, Edited by Julia Ashtiany, Cambridge Press, 1990.
Omar, Husayn, “The Crinkly-Haired People of the Black Earth:
Examining Egyptian Identities in Ibn Abd al- Ḥakam’s Futūḥ”,
History and Identity in the Late Antique Near East, Oxford
University Press, 2013.

