
 زندگى نامھ و عملكرد; شریح قاضى

 سیدعلى اكبر خدايى

 80 پايیزـ  7فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

تا حـدى سیاسـى  -مشھور به شريح قاضى  -شريح بن حارث كندى  ماعى ــ قضـايى و  از چھره ھـاى اجت
ندگانى ايـن شـخص پـر از ,  بنا به نوشته مورخان و نسب شناســان. صدر اسالم مى باشد تاريخ ز سراسـر 

 .ابھام و تناقض بوده و ھمین عامل سبب گشته تا برخى از محققان وى را شخصیتى افسانه اى بپندارند
گرى از , در اين مقاله ضمن رد اين پندار و اثبات واقعى بودن اين شخصـیت تا زوايـاى دي گردد  مى  كوشـش 

تابعى بـودن وى, ايرانى بودن: زندگى او ھمچون صب قضـاى او, صحابى يا  بررسـى اتھـام , داليـل تـداوم من
بررسى درستى يا نادرســتى صــدور , مداخله در امضاى استشھاد نامه علیه حجربن عدى و از ھمه مھم تر

 .روشن گردد) ع(فتوا از جانب او علیه امام حسین

 
 قضاوت, كوفه, فتوا, قضا, شريح: واژه ھاى كلیدى

 
 مقدمه

شخص مـورد نظـر را مشـخص , پرداختن به شخصیت ھاى گوناگون تاريخى عالوه بر اين كه زواياى تاريك حیات تاريخى 
شريح نیـز . تا حدى تناقضات میان روايات مختلف راويان آن را ھم برطرف مى نمايـد, مى سازد یات تــاريخى  بررسـى ح

تا . يكى از ھمین مقوله ھاست شده  از آن جا كه درباره تاريخ حیات او اختالف زيادى وجود دارد و اين اختالفـات ســبب 
ايـن , افسانه اى و جعلى قلمداد شود... شاخت و, اشنايدر)) Tyan,تیان: شخصیت او از سوى محققین غربى ھمچون

توان گفـت كـه شـريح يكـى از . نوشتار كوتاه تا حدى به روشن شدن اين قضايا كمك خواھد كـرد طور خالصـه مـى  بـه 
داليل . معدود فعاالن عرصه قضا و داورى مى باشد كه عمر طوالنى يافت و مدت مديدى از آن را در كار قضا سپرى نمود

ھد بـود بوده . چنین دوام طوالنى شغلى نیز يكى از چارچوب ھاى مورد بحث در اين مقالـه خوا ين  بر ا نده  سـعى نگار
جود , بر اساس توالى زمانى و تحلیل بعضى از قضايا, است تا با ذكر اخبار مربوط به شريح مات مو ھا و ابھا به پرسش 

 .در اين رابطه پاسخ دھد
 

 افسانه يا واقعیت; شريح
سالم) 1(در منابع تحقیقاتى غربى ھا لم قضـا در ا تب ھـاى , در كنار بررسى ع حديث و كـاوش در شـناخت مك دانـش 

ضاوت. از شريح به عنوان شخصیتى نیمه افسانه اى يا جعلى ياد شده است, نخستین اسالمى گرش و ق , دلیل اين ن
از ديدگاه آن ھا شريح شخصیتى است كه روايات مربوط به وى . به میزان تناقض در روايات راجع به حیات او بر مى گردد

كن ) ) Emile Tyanمثال امیل تیان. غیر واقعى و غیر قابل باور مى باشد مھم ترين دلیل افسانه اى بودن او را در غیر مم
مان او دانسـته , )سال 75(بودن مدت قضاوت طوالنى او  ناگون ز ھاى گو سى و عـزل و نصـب  قات سیا با توجه بـه اتفا

 :اين نكته از چند جھت قابل نقد و بررسى مى باشد) 2.(است
 .صرف نظر از مطالعات قضايى تیان, ـ كمبود مطالعات عمیق و موثر نويسنده در باب شخصیت و تاريخ حیات او1
سلیم و رضـاى او بـه 2 لت ت تارى شـريح و حا ـ نقصان اطالع و آگاھى او نسبت به خصوصیات اخالقى و ويژگى ھاى رف

 )3.(حكومت وقت
 .به گونه اى كه رضايت او را در تثبیت مقامش جلب نمايد, ـ سازش و مداراى شريح با ھر حاكم و خلیفه3

فردى , ديگر نويسنده غربى كه شخصیت شريح را ساختگى فرض كرده است) ) Schachtشاخت از شريح نه به عنوان 
عراق يــاد كـرده اســت, خاص در , در عیـن حـال) 4.(بلكه به عنوان نظريه اى از انواع نظريات مورد استناد در میـان اھـل 

 ) 5.(جايى ديگر از شريح به عنوان طراح قديمى مكتب عراق ياد مى كند كه اشاره به وجود فردى خاص دارد
بودن ايـن چھـره , گرچه بعضى از روايات موجود در مورد شريح متناقض و گاه اغراقآمیز است غیر تـاريخى  ولى دلیل بـر 

بودن )) يكصد و پنجاه صحابى ساختگى((در كتاب . نمى باشد ساختگى  شاره اى بـه جعلـى و  سكرى نـیز ا عالمه ع
نه ) ع(نامه ذكر شده در نھج البالغه از جانب امام على, ھم چنین. شخصیت شريح نشده است ين شـخص و نمو بـه ا

مده) ع(ھايى از قضاوت ھاى وى و راھنمايى ھاى على در كنـار , و احاديثى كه به نقل از شريح در كتب معتبر حـديث آ
 .بر واقعى بودن اين شخص مھر تإيید مى زند, اشعار به جاى مانده از او

 
 

 بررسى حیات تاريخى شريح تا قبل از تصدى مقام قضاوت
تذكره , میان تاريخ نويسان, در اين كه اصل و نسب شريح متعلق به كدام سرزمین و ملیت بوده است عالمان انساب و 

جد پنجـم . نويسان اختالف نظر كلى وجود دارد اكثر نويسندگان با توجه به شجره نامه اجدادى او اظھار داشته اند كـه 
به سـرزمین , بوده كه به فرماندھى سیف بن ذى يزن) 6(شريح ـ رائش ـ از سپاھیان انوشیروان با حبشـه  براى جنـگ 

و بـه ھمیـن دلیــل جــزء ھـم پیمانـان ) 7(يمن آمده و تابعیت قبیله معروف كنده را پذيرفته و در آن جا ماندگار شده بودند
 )8.(تإكید كرده است) حلیف بودنش(كنده محسوب گرديدند و خود شريح نیز بر اين نكته ) حلفاى(
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بن : ((ابن سعد در معرفى نام و نسب او نوشته است وى شريح بن حارث بن قیس بن جھم معاويه بن عماربن رائـش 
گر , اين نسب نامه از حیث قدمت سند و به لحاظ تـاريخى) 9)).(حارث بن معاويه بن ثورين مرتع از نسل كنده بود بـر دي

 .دھر چند ايرانى بودن وى را زير سوال مى بر, روايات ترجیح دارد
یه ھـايى ھمچـون ) 13(,شـريح قاضـى) 12(,ابوعمـر)  11(,ابوعبـدالرحمن) 10(,ابوامیـه كنـدى: شريح داراى القـاب و كن

 .بوده است... و) 17(كاذب) 16(,عبداالبظر) 15(,قاضى مصرين) 14(,اباعبدهللا
ولى با توجه به اين كه , تاريخ دقیق تولد شريح را به خاطر گمنامى و ناشناس بودن وى در آن زمان ذكر نكرده اند, منابع

تـاريخ والدت , سال دانسته اند 110تا  106ھجرى و سن او را در ھنگام مرگ  80يا   78سال وفات او را , اكثر منابع معتبر
حدودا بـا زمـان ) 18(اما مطابق روايت ابن حجـر, بوده است) ص(سال قبل از ھجرت پیامبر 30حدودا , او تـاريخ والدت او 

 .يكسان بوده است) ع(تولد امام على
سارت وى ; مطلبى نگاشته نشده است, از دوران كودكى و نوجوانى او جز چند خبر كوتاه يكى از اين خبرھا مربوط به ا

نب) 19(و مادرش در دوران نوجوانى نام زي ــ مـى ) 20(و ديگرى در رابطه با خبر ازدواج وى با دخترى از بنى تمیـم ــ بـه 
 )21.(خبرى بسیار كوتاه از تعلیم و آموزش ديدن او در نزد معاذبن جبل وجود دارد, ھم چنین. باشد

و برخـى ) 22(بعضى مقصد وى را شھر مدينه ذكر كرده انـد. مھاجرت شريح از يمن به حجاز را تإيید كرده اند, اكثر منابع
شد) 23.(ديگر از ذكر مقصد وى خوددارى نموده اند مى با خان; درباره تاريخ اين مھـاجرت ھـم اختـالف  عدادى از مور , ت

.(ذكر كرده اند, يعنى در دوران خالفت ابوبكر, )ص(و عده اى آن را بعد از وفات پیامبر) 24)(ص(زمان آن را در دوران پیامبر
25( 
 

 صحابى يا تابعى؟; شريح
يف . میان مورخان و عالمان رجال اختالف نظر وجود دارد, در مورد اين كه شريح از صحابه بود يا تابعین بعضـى او را در رد

شى از مالقـات كوتــاه او بـا ) 26(,تابعین به حساب آورده اند كه زمان جاھلیت را ھم درك نموده است جر گزار اما ابن ح
صحابى بـودن او را رد , در حـالى كـه ذھـبى) 27.(آورده و كوشش دارد كه وى را جزء صحابه به حساب آورد) ص(پیامبر

یامبر) 28.(مى نمايد لت پ كرده) ص(ابن وكیع اسالم آوردن شريح را قبل از رح یامبر, تإيیـد  لى مالقـات او بـا پ را ) ص(و
تابعینى بـوده كـه بـا صـحابه بزرگـى ) 29.(مردود مى داند ضى جـزء بزرگـان  به طور خالصه مى توان گفت كه شــريح قا

يژه حديـث , زيدبن ثابت, عمر, )ع(على: ھمچون به و عبدهللا مسعود و غیره مصاحبت داشته و از آن ھا علوم مختلف و 
 .را فرا گرفته است

 
 شريح در دوره خالفت ابوبكر

عنصر مھمى در شھر مدينه به حسـاب , به ھمین دلیل; شريح از جمله تازه مسلمانان به شمار مى رفت, در اين زمان
ضات . نمىآمد اين امر سبب ناشناخته ماندن شخصیت وى و عدم كسب مسوولیت دولتى در دوره ابوبكر گرديده و اعترا

 )30.(پس از انتخاب شريح به قضاوت در كوفه نیز اين گفته را تإيید مى كند, مردم مدينه
 

 شريح در زمان خالفت عمر
دوره .  ناچاريم كه دوران ده ساله خالفت عمر را به دو دوره پنج ساله تقسیم كنیـم, جھت بیان اخبار شريح در دوره عمر

لتى نداشـت, مربوط به دورانى است كه شريح ھم چنان در شھر مدينه ساكن بـود, پنج ساله اول لى سـمت دو بـا . و
كرد, بر حسب ضرورت, وى منصب قضا را, گسترش دامنه فتوحات مسلمین در زمان خالفت عمر . (به ديگـران تفـويض 

ندانى در اسـالم ) 32(اين افراد نیز ـ بر خالف شیوه انتخاب ابوبكر) 31 سابقه چ ـ اغلب اشخاصى غیر معروف بودند كه 
زيرا عمر ترجیح مى داد كه صحابه و اشخاص معروف و سرشناس اسالم را به عنوان مشاور و رايزن در مدينه ; نداشتند

كى از ) 33. (و نزد خود نگه دارد اين مرام خلیفه دوم زمینه را براى چھره شدن افرادى ھمچون شريح فراھم ساخت و ي
 .داليل اصلى انتخاب شريح نیز ھمین اصرار عمر در به كارگیرى اين شیوه در انتخاب اين افراد بود

بنا بـه ) 34.(وى از جمله افراد با سواد مدينه در دوران عمر محسوب مى شد كه در شاعرى و علم انساب نیز خبره بود
ضاوت در كوفـه) 35(,گفته يك محقق عرب سمت ق بود و ھمیــن , شريح در زمان انتخاب شدن به  شھر مدينــه  متولـى 

عامل مھم ديگرى كه اكثر منابع از آن به عنوان علت انتخاب شريح به سمت قضاى . ويژگى ھا نیز در انتخاب او موثر بود
كه طـى , چگونگى قضاوت شريح میان عمر و مردى كه بر سر اسبى مرافعه كرده بودند, كوفه ياد كرده اند مى باشـد 

كه در ) 36.(آن عمر نحوه قضاوت شريح را پسنديده و او را به قضاى كوفه برگزيد بود  شريح  با  مر  اين اولین آشنايى ع
 .دوران پنچ ساله دوم خالفت عمر انجام گرفت

ندتن ديگـر ھمچـون) 37.(ـ مردى چھل ساله بود' ه18شريح به ھنگام تصدى قضاوت در كوفه ـ سال  مراه چ : وى بـه ھ
ابوموسى اشعرى و عبدهللا بن مسعود از جمله قضات مستقلى بودند كه به طور مستقیم از طرف , كعب بن سوارازدى

 )38.(نه والى او, خلیفه براى تصدى اين مقام انتخاب شده و تحت امر خلیفه بودند
نامه اى به او نوشت و نحـوه قضــاوت اسـالمى , عمربن خطاب ھنگامى كه شريح را به منصب قضاى كوفه مى فرستاد

فاى ھـم دوره او, ھمین دستور) 39.(را به او تعلیم داد مر و خل ھاى ديگـر ع صلى قضـاوت , به عالوه راھنمايى  مالك ا
طرف او ; شريح در میان اھالى كوفه با نقايضـى از  و اصلى ترين علل تداوم منصب قضايى او بود گرچه در برخى اوقات 

 .ھمراه بود
بود ) 40.(در منابع آمده است كه عمر ماھانه يكصد درھم بابت دستمزد به او مى پرداخت بدريونى  تن  عمر يكى از دو 

كرده اسـت) ص(و بیش تر احاديثى كه وى از پیامبر) 41.(كه شريح در احاديث و روايات خود به او استناد مى كرد , نقل 
حد زيــادى مسـالمتآمیز بـوده , مى توان گفت كه روابط اين دو در دوران پنج سـاله دوم. از زبان و قول عمر مى باشد تـا 

 .است
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 شريح در دوره خالفت عثمان

ست, در زمان خالفت عثمان فه تثبیـت گرديـد و او توان ساله , منصب قضاى شريح از طرف خلی در مـدت خالفـت دوازده 
گو بـردارى ) 42.(سمت قضاى كوفه را حفظ نمايد, با شگرد مخصوص به خود, عثمان رفتار شريح و میزان تإثیرپذيرى و ال

بسـیار كـم تـر از روايـات , بسیار كم تر بوده است و رواياتى را كه از عثمان نقـل مـى كنــد, نسبت به عمر, وى از عثمان
خورد , سمت قضاى كوفه در اين زمان نیز ظاھرا از لحاظ عملكرد و نحوه قضاوت. منقول از عمر مى باشد با مشـكلى بر

شريح در دوره . نكرد و شريح بدون ھیچ گونه دردسر و مشكل خاصى به كار خود مشغول بود اخبار و اطالعات راجع بـه 
ظاھرا رابطه او با عثمان خوب بوده ولى اين رابطه به گرمـى . بسیار كم و محدود مى باشد, ھمانند دوره ابوبكر, عثمان

 .رابطه با خلیفه دوم نبوده است
 

 )ع(شريح در دوران حكومت على
مورد اتھـام قـرار , سه نفر بـه نـام ھـاى مـره, )ع(در ابتداى خالفت على, به گفته ابن عساكر ضى  میسـره و شـريح قا

به ھمـراه برخـى ) ع(با آغاز خالفت على, بنابراين) 43.(نگرفته بودند يد و حضـرت وى را  قام خـود عـزل نگرد شريح از م
شريح در , به تصريح منابع) 44.(براى قضاوت به شھرھاى دور و نزديك فرستاد, قضات ديگر كه مورد تإيید او بودند مقـام 

لى, اما در عین حال) 45(,اين دوره با عزل و نصب ھم روبرو گرديد گام شـھادت ع شـريح بـر مسـند قضـاوت , )ع(به ھن
 )46.(كوفه قرار داشت

از طرف حضرت مـورد مواخــذه و بازخواسـت , به خاطر بعضى از قضاوت ھاى نادرستش) ع(شريح در زمان حكومت على
قضاوت نادرست او در مورد اختالف امام با مرد يھـودى , طبق گفته ابونعیم اصفھانى, از جمله اين قضاوت ھا. قرار گرفت

.(تبعیـد شــد) يكى از مناطق يھودى نشین نزديك كوفه در آن زمان(بر سر يك زره بود كه پس از آن وى به منطقه بانقیا 
حوه , مشروط به امورى بود كه يكى از آن ھا) ع(ظاھرا تنفیذ منصب قضاى شريح از طرف على) 47 نظارت حضـرت بـر ن

 )48.(قضاوت ھاى او بود
نكوھش شده تا جايى كه امام با نوشتن ) ع(رفتار و عملكرد شريح توسط امیرالمومنین, از مھم ترين قضايايى كه در آن

دينار در دوران تصدى مقام  80موضوع خريد خانه اى مجلل به قیمت , نامه اى به او از كار اشتباھش انتقاد نموده است
ضاوت در ) 49.(آمده است)) نھج البالغه((در كتاب ) ع(ھمراه با نامه امام, قضاوت بوده است كه شرح آن بت ق شريح با

 )51.(دستمزد دريافت مى كرده است) 50(ماھانه پانصد درھم) ع(زمان على
 

 )ع(شريح در دوران حكومت حسن بن على
مام, با اين كه اين دوران كوتاه بود یان ا با جنـگ و درگـیرى م بـه ; و معاويـه سـپرى گرديـد) ع(اما ھمین دوران كوتاه نیز 

شـريح , به گفته مسعودى. ھمین دلیل امام فرصت رتق و فتق امور اجرايى و به خصوص امور قضايى را به دست نیاورد
 )52.(در اين دوران نیز ھم چنان به شغل قضا اشتغال داشته است

 
 شريح در زمان خالفت معاويه

خود, پس از غصب خالفت توسط معاويه كى  خالف مسـلمین را در , وى با كیاست و زير سال سـمت  یش از بیسـت  ب
گرفتن خالفـت: ((ابن خلدون مى نويسد. اختیار گرفت ست  از ; عمـال خـود را بـه شـھرھا فرسـتاد, معاويه پس از به د

 )53)).(جمله شريح قاضى را بر مسند قضاى كوفه نشاند
 

 شريح و امارت زياد بن ابیه بر كوفه
وى مانند حاكمى مستقل عمل نمود و از ; وقتى معاويه امارت شھر كوفه را به زيادبن ابیه واگذار كرد, در زمان ھاى بعد

فه. شريح براى اولین بار از تحت نظارت مستقیم خلیفه خارج شد, اين رو بر كو مراه , شريح در ابتداى حكومـت زيــاد  ھ
شريح يكى ) 54. (به كوفه بازگشت, وى به بصره رفت و براى مدتى در آن جا مشغول قضاوت بود و دوباره جھت قضاوت

قرار مـى  از مشاوران مخصوص زياد بود كه در امور خاص مورد مشورت او قرار مى گرفت و اكثرا نظر وى را مورد پذيرش 
بود, از جمله اين مشورت ھا. داد به دلیـل طـاعون  .(نظر خواھى از شريح در مورد قطع كردن يا نكردن دست راسـتش 
55( 

مھم ترين رويداد دوران حكومت زياد و قضاوت شريح در كوفه كه اعتراض بسیارى از مسلمانان را در پى داشت و حتـى 
شريح قلمـداد كننـد یم , باعث شد كه مسلمانان زياد را مورد لعن و نفرين خود قرار داده و عمل او را اتھامى علیـه  تنظ

شريح بن ھانى پس از اطالع يافتن از . استشھاد نامه اى علیه حجر و جعل امضاى شريح قاضى و شريح بن ھانى بود
(;خیانت زياد را نسبت به خود فاش سـاخت, طى نامه اى كه براى معاويه فرستاد, با جسارت و بى باكى, اين موضوع

شريح بـراى , ترس از زياد و عوامل ديگر, سكوت بى مورد به جاى حقیقت گويى,  اما مصلحت طلبى) 56 تالش  مانع از 
 .رفع اين اتھام از خود گرديد

 .خبرى در دست نیست, در رابطه با وضعیت شريح در ابتداى خالفت يزيد و قبل از نھضت كربال
 

 شريح قبل و بعد از حادثه كربال
ظاھر: مربوط به بیعت ھفتاد تن از بزرگان كوفه ھمچون, اولین مداخله شريح در آغاز نھضت كربال بن , حبیب بن م محمد

لى... عمربن سعد و, مختار ثقفى, .اشعث بر ھـوادارى آل ع و دعـوت از امـام ) ع(در حضور شريح و شـاھد گـرفتن وى 
ين بزرگـان) 57.(براى سپردن حكومت كوفه به او بود) ع(حسین خود شـريح , ولى صرف نظر از پیمان شكنى بیش تـر ا

لى با آل ع فادارى  ھد بــر و گرفتن تع بـه , نیز به محض ورود عبیدهللا به كوفه در داراالماره او حضور يافت و بدون در نظـر 
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سیدن بـه مقاصـد ) 58(جرگه مخالفین آن ھا پیوست و يكى از مشاورين درگاه عبیدهللا گرديد ھت ر و عبیدهللا نیز كـه ج
از شخصیت ممتازى برخوردار بود , خود به حمايت اشخاصى ھمچون شريح قاضى ـ كه در میان مردم مقدس مآب كوفه

 )59.(از او استقبال كرد, ـ نیاز داشت
له ھـانى, در ماجراى ديگرى به قبی ساندن خـبر زنـده بـودن , از نقش شريح به عنوان پیام رسان عبیدهللا  با ر در رابطـه 

سى در ) 60.(ياد شده است, ھانى و پراكنده شدن آن ھا از اطراف داراالماره نقشى را كه شريح در چنین لحظه حسا
مت بــه دسـت , صحنه سیاسى ـ نظامى ايفا كرد كه بـه قی به اندازه اى مھم و حیاتى بود ـ به خصوص براى ابن زياد ــ 

 .اتفاق افتادن حادثه كربال تمام شد, به قتل رسیدن ھانى و مسلم و از ھمه مھم تر, گرفتن امارت از طرف عبیدهللا
كه ) 61(در محافظت از بچه ھاى وى نام بـرده شـده, ھم چنین از شريح به عنوان امانتدار مسلم ست  شده ا و گفتـه 

گردد, شريح از ترس تھديدھاى عبیدهللا جه او ن .آن ھا را بى سرپرست در شھر رھا ساخت تا خطرى در اين زمینه متو
() 

62 
 )ع(تحلیلى در فتواى شريح بر ضد امام حسین

جوب  بر و بنى  تواى شـريح م يكى از مھم ترين ابھامات راجع به نقش شريح در جريان نھضت كربال اين است كـه آيـا ف
مربوط به ضرب المثلى در زبان فارسى است كه , مبناى اين ترديد. واقعیت داشته است يا خیر) ع(جھاد با امام حسین

ید كـرده ) 63.(عالمه دھخدا به آن اشاره دارد و در میان مردم به خصوص شیعیان شايع است نیز تإك البته خود دھخـدا 
صلى و بسـیار , اگر چنین خبرى صحت داشته باشد. است كه اين خبر سند ندارد كى از عوامـل ا مى توان گفـت كـه ي

مال و , مفسر, مجتھد, فتوايى از شخصى فقیه) 64(صدور چنین, )ع(مھم در بسیج مردم كوفه و شام علیه امام حسین
شواھدى مبـنى بـر . قاضى خلفاى راشدين بوده است ما  با اين كه در منابع قديمى چنین خبرى مشاھده نمى گردد ا

 :تصديق و تإيید آن موجود است كه عبارتنداز
 .سازگارى شريح با تمامى انديشه ھاى خلفاى معاصر خود) الف
 ).ع(و سھیم شدن در برنامه ھاى او در مخالفت با طرفداران آل على) عبیدهللا(تمايل و گرايش سريع به قدرت برتر ) ب
.(كه ابن سعد ھم در كتاب خود به آن اشاره مـى كنـد, ضعف نفس و محتاط و ترسو بودن و حساب بردن از عبیدهللا) ج

65( 
ين رابطـه در میـان , چنین فتوايى به طور مستقیم از طرف شريح مطرح نشده است) د حديثى كلـى در ا ولى حـرف و 

چون ترس: بوده كه در كنار عوامل ديگـرى ھم لبى, جبـن و  یت ط تن, رياكـارى, عاف لو ســخن گف و , دروغ گويـى, دو پھ
جعـل امضـا و نتیجـه گـیرى , سوء استفاده از مقام مذھبى افـراد, سیاست بازىھا, از يك طرف و ترفندھا, رياكارى شريح

سـخن و , از طرف ديگـر, ھمراه با زودباورى و عدم آشنايى كوفیان با سیاست روز, غلط و قیاس به باطل توسط ابن زياد
كه ) ص(براى تھییج كوفیان زودباور علیه نوه پیامبر, )ع(نظر كلى شريح را تبديل به فتوايى برضد امام حسین ند  مى ك

 .مسبب اصلى آن نیز خود شريح و اھمال وسستى اوبوده است
 

 شريح در زمان شورش ابن زبیر و قیام مختار
اخبارى در مـورد اسـتعفاى وى از منصـب , در دوران امارت عبیدهللا و خالفت يزيد گفته شد, به جز آن چه در مورد شريح

كه شـريح در . قضاوت در زمان شورش ابن زبیر در منابع نیامده است ته انــد  بن خلـدون گف سعد و ا بن  ين رابطـه ا در ا
نگ نمـود 9ـ بــه مـدت ' ه73تا  64پس از استعفاى معاويه دوم ـ , فاصله سال ھاى بحرانى خود در كار  و ) 66(سـال در 

تـرس او از عـدم ) 68(,علت اين امر طبق گفته ابن سعد) 67.(حتى به مدت سه سال از منصب قضاوت كناره گیرى كرد
 .امنیت جانى در ھنگام تصدى اين منصب بوده است

شريح قاضى را كه به دنبال بروز فتنه , مختار پس از تسلط بر كوفه و آرام كردن اوضاع اين شھر: ابن خلدون آورده است
سـپاھیان مختـار و . به كار قضاوت برگرداند, از منصب قضاى كوفه استعفا كرده و خانه نشین شده بود, در جھان اسالم

ند, به خصوص شیعیان او آن ھـا داليـل مخالفـت خــود را . با اين كار مخالفت نموده و از مختار خواستند كه وى را عزل ك
بن ) 70(,قرار گرفتن و تبعید او به بانقیا توسط امام) ع(مغضوب على) 69(,عثمانى بودن شريح یه حجر ھى دادن عل گوا

ين اعتراضـات. ذكر مى كردند) 71(عدى و كوتاھى ورزيدن در پیام رسانى به ھم قبیلگان او , شريح نیز پس از شـنیدن ا
ياران خـود را نداشـت, خود را به بیمارى زد مل اعتراضــات بسـیار  شـريح را از كـار بركنـار , در نتیجه مختار نیز كه تاب تح

 )72.(نمود
مان , غیر از آن چه كه گفته شـد, به نظر مى رسد كه دلیل اصلى انصراف شريح از مسند قضاوت كوفه در زمان فتنه ھ

زيـرا وى مـى دانسـت كـه ; بوده اسـت, به خصوص در شرايط حاد و بحرانى, عوامل مصلحت طلبى و عافیت جويى وى
ستگاه , چنین قیام ھايى گذرا و موقتى بوده و دوام چندانى نخواھد داشت صالح كـار خـود را در انصـراف از د ين رو  از ا

 .قضايى براى متھم نشدن و جان سالم در بردن از معركه ھا مى ديد
 

 شريح در دوران خالفت عبدالملك و امارت حجاج تا وفات وى
.(شريح توسط اين خلیفه مجددا به مسند قضاوت باز گردانده شد, پس از برقرارى خالفت عبدالملك و تسلط او بر كوفه

 )74.(ابن وكیع جريان گمارده شدن شريح بر مسند قضاوت را در كتاب خود آورده است) 73
جاج فه توسـط ح مود, پس از به دست گرفتن امارت كو یت ن شھر را تثب ضاى ايـن  بر ) 75(وى مقـام ق و شــريح عــالوه 

ھجرى به امر قضاوت مشغول بود و در ايـن  78وى تا سال . از مشاوران حجاج نیز به شمار مى رفت, اشتغال بر اين امر
مود ست او موافقـت ن نیز بــا درخوا مود كـه حجـاج  نابع) 76.(سال از حجاج تقاضاى كناره گیرى از مسوولیت ن لت , م ع

شوه خــوارى  استعفاى او را پند و اندرز مردى دانا عنوان كرده و نوشته اند كه آن مرد به او توصیه كرده بود كه به علت ر
شد و ) 77.(از سمت خود استفعا دھد, فرزندش و ھم چنین پیرى و ناتوانى خودش وى پس از اين استعفا خانه نشین 
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 )78.(در اين مدت حقوق و مستمرى دريافتى خود از دولت را قطع نمود و با ھمین وضعیت نیز در گذشت
 

 سال وفات و سن او در ھنگام مرگ
ظن قوى وجـود دارد كـه سـن او . سن شريح در ھنگام مرگ از يكصد تا يكصد و بیست و ھفت سال گزارش شده است

نامشخص بودن سال دقیق تولد و وفات او و دور شدن , داليل اختالف اخبار. سال بوده است 110تا  106در ھنگام مرگ 
ست بوده ا مر  فات او را از ســال , منـابع مختلـف. وى از كارھاى مھم جامعه در واپسین سال ھاى ع  99تـا  72سـال و

 )79.(ھجرى گزارش كرده اند
 

 مدت قضاوت شريح
فات او تنـاقض وجـود دارد, در رابطه با مدت زمان قضاوت شريح يات مختلفـى موجـود , از آن جا كه در تــاريخ و بـالطبع روا

يات) 80. ( سال ذكر كرده اند 75تا  53است كه آن را از  گر اختـالف روا سندگان بـر سـر كنـاره , دلیل دي اختـالف نظـر نوي
قتى و . گیرى شريح از قضاوت و مدت زمان آن و به حساب آوردن يا نیاوردن اين مدت مـى باشـد كم د اگـر چـه نبايــد از 

ست كـه  57ابن ابى الحديد مدت زمان قضاوت او را . مالحظه كارى نويسندگان آن دوره نیز غفلت كرد سال ذكـر كـرده ا
 )81. (يك سال از آن نیز در بصره بوده است

 
 

 نام فرزندان و برادر او
بدهللا مـى , يكى از اين فرزندان. نام چند تن از فرزندان شريح را نیز آورده اند, برخى از منابع ضمن شرح وقايع مختلف ع

مى بـرد سر ) 82.(باشد كه به علت قضاوت پدر علیه او به زندان افتاده بود و خود شريح برايش غـذا  ین از دو پ ھـم چن
ست شده ا شان نقـل  نـام ) 83.(ديگر او به نام ھاى میسره و عبدالرحمن ياد شده كه رواياتى توسط آن ھا از قول پدر

حزم نیـز )) جمھره االنساب العرب((در ) 84. (پسر ديگر او اسد بود كه در قضیه پسران مسلم از او ياد شده است ابـن 
 )85.(ذكر شده است, نام عبیدهللا يكى از برادران شريح

 
 خصوصیات ظاھرى و اخالقى شريح

شبیه چھــره نوجوانـان بـود, از نظر شكل ظاھرى بود  و بــه ) 86(چھره او به دلیل اين كه ھیچ مويى در صورتش نرويیده 
ته , عالوه بر اين. به حساب مىآمد) 87(يكى از چھارتن سادات طلس, ھمین دلیل بود و بنـا بـه گف ظر  يه المن فـردى كر

) 89.(به لحاظ اخالقى داراى خصلت ھايى ھمچون عجب و خودپسندى بود) 88.(ناقص االسنان نیز بوده است, اصمعى
 )90.(خصوصیات ديگر او را شوخ طبعى ذكر كرده و روايت ھايى نیز در اين باره آورده اند

 
 ويژگى ھاى ديگر شريح

سب شــناس يــاد كـرده و , عالم به علم قضـا, مجتھد, مفسر, منابع از وى به عنوان فردى فقیه حديث و ن لم  ثقـه در ع
يق مباحثـه و ) 91.(حتى او را عالم ترين افراد در علم قضا به حساب آورده اند لوم را از طر خود او گفته است كه ايـن ع

شعراى مخضـرم بـه ) 92.(مناظره با اھل علم آموخته است له  شت و از جم وى در شعر و شاعرى نیز تبحرى خاص دا
 )94.(اما با وجود ھمه اين خصلت ھا شیعیان از عملكرد او راضى نیستند) 93.(حساب مىآمد

كر, زيدبن ثابـت, عمر, على ابى ابى طالب: وى از صحابه معروفى ھمچون بن ابوب بدالرحمن  سعود و ,  ع بن م بدهللا  ع
عروف تــرين آن ) 95.(عروه بن ابى الجعد بارقى روايت نقل كرده است ھم چنین افرادى از وى روايت نقل كرده اند كـه م

بن , محمدبن سـیرين, يحیى طايى, قاسم بن عبدالرحمن, ابراھیم نخعى, شعبى, مقدادبن ابى فروه, ھا ضحاك انـس 
 )96.(مى باشند... سیرين و

 
 نتیجه گیرى

فت كـه به عنـوان : از مجموع آن چه كه بیان شد مى تـوان نتیجـه گر شريح  حدثین  مورخین و م كثر  قل قـول ا طبـق ن
گرچه راجع به او و . عینیت و وجود خارجى داشته و به ھیچ وجه شخصیتى افسانه اى نبوده است, شخصیتى تاريخى

عى در تاريـخ , وقايع دوران حیاتش تناقضات و اختالفات فراوانى در منابع به چشم مى خورد مر طبی يك ا اما اين مسـإله 
بى , دو سده پس از ھجرت, زيرا از دوران جاھلیت و حتى يكى; اسالمى به شمار مىآيد اخبار بدون نقص و تــواريخ مكتو

شته , وجود نداشته و بیش تر اين اخبار بر اساس نقل قول و روايات شفاھى راويان ھر واقعه يا شايعات میان مـردم نگا
شده است و چنین ابھامات تاريخى نه تنھا در زندگانى شخصیتى ھمچون شريح ـ قبل از تصدى مقام قضاوت و يا پـس 

 .بلكه در مورد زندگانى شخصیت ھاى ممتاز و معروف ھم به چشم مى خورد, از كناره گیرى از آن ـ وجود دارد
اعلم در علم قضاوت ـ بنا بـه گفتـه , ثقه در حديث و مھم تر از ھمه, نساب, مفسر, شريح قاضى گرچه شخصیتى فقیه

به , ولى از نظر خصوصیات اخالقى, ـ به حساب مىآمد) 97(منابع فردى مصلحت جو و فرصت طلب بود كه براى رسیدن 
يده ھـاى مختلـف امـراى آن, مقام و منصب و تثبیت آن ھر نـوع حكومـت و خالفـت و ا كنـار مىآمـد و در ايـن مـدارا و , با 

خود كنـد, سازش لبى  صلحت ط سوء ; گاھى مجبور مى شد كه حقیقت را فداى م بر  كه در برا ست ھمـان كـارى  در
ساخت و از آن , و پسرش عبیدهللا انجام داد)) زياد((استفاده ھاى  تا جايى كـه عبیـدهللا از كـم تـرين ســخن او فتوايـى 

خود ) ع(براى بسیج مردم كوفه علیه حسین بن على ھايى از گفتـه  ستفاده  استفاده كرد و او كه شاھد چنین سوء ا
ين , مھر سكوت بر لب نھاد و به دلیل ترس, بود ضى نكـرد و بـه ا ترين اعترا مصلحت جويى و عافیت طلبى خود كوچك 

از او شخصیتى , وسیله كفه ترازوى دشمن را در مقابل آل على سنگین تر نمود و چنین شد كه قرن ھا بعد از آن واقعه
 .منفور در نزد شیعیان ساخت
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press, 1964. Tyan emile, Histoire de'l organisation Judiciaire en pays d'islam, 2ed, leiden EJ. Brill, 1960. 
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 . 132ص, 3ج) 'ه1394, مطبعه السعاده, بى جا(حلیه االولیإ و طبقات االصفیا, ابونعیم اصفھانى. 3

4. J.schacht, An introduction to...p.24. 
5. organis, the orngins of ...,p.160. 
  

سل تـا زمـان   .6 از دوران انوشیروان تا زمان شريح كم تر از پنجاه سال مى گذشته است و اين مدت زمـان بـا شـش ن
 ! شريح چندان مطابقت ندارد

ــا, دارالكتــب العلمیــه, بــیروت(تھــذيب االســمإ و اللغــات , محــیى الــدين النــوى. 7 , محمــدبن وكیــع 243;ص, 1ج) بــى ت
دارالكتـب , بـیروت: چـاپ اول(االصابه فى تمییزالصـحابه , ابن حجر 198;ص, 2ج) بى تا, عالم الكتب, بیروت(اخبارالقضاه 

9ج) 'ه1409, دارالكتب العلمیه, بیروت: چاپ پنجم(البدايه و النھايه , )ابن كثیر(ابى الفدا  270;ص, 3ج) 'ه1415, العلمیه
 .7ص, 23ج) 'ه1415, دارالفكر,بیروت (, تاريخ مدينه دمشق, و ابوالقاسم على بن عساكر 24ص, 
: چـاپ دوم(شرح نھـج البالغـه , ابن ابى الحديد 132;ص, 6ج) بى تا, دارصادر, بیروت(طبقات الكبرى , محمدبن سعد. 8

 .13ص, ھمان, و ابن عساكر 28ص, 14ج) 'ه1387, داراحیإ التراث العربى, بیروت
 .131ص, ھمان. 9

 .ھمان, ابونعیم اصفھانى. 10
تب الثقافیـه, بیروت: چاپ اول(,  مشاھیر علمإ االمصار و اعالم فقھإ االقطار, محمدبن حبان. 11 ) 'ه1408, موسسـه الك

 .160ص 
 .10ص, ھمان, ابن عساكر. 12
 .ھمان, ھمان و ابن حجر, ابن عساكر; ھمان, ابونعیم اصفھانى. 13
 .425ص) 'ه1403, دارالكتب العلمیه, بیروت: چاپ اول(جمھره االنساب العرب , ابن حزم. 14
 .101ص, 4ج) 'ه1410, موسسه الرساله, بیروت: چاپ ھفتم(سیراعالم النبإل, شمس الدين محمد ذھبى. 15
 .12ص, ھمان, و ابن عساكر 386ص, ھمان, محمدبن وكیع. 16
 .141ص, ھمان, و محمدبن سعید 219ص, ھمان. 17
, ھمـان, االصـابه. ك.ر(; سال نوشته اسـت 40اين نويسنده سن شريح در ھنگام رسیدن به منصب قضاى كوفه را . 18
 ).271ص
شرح  406;ص, 5ج) 'ه1414, موسسه نشر اسالمى, قم: چاپ دوم(قاموس الرجال, محمد تقى تسترى. 19 به نقـل از 

 . 123ص 19ج, نھج البالغه
 100ص, 7ج) بى تـا, دارالكتب العلمیه: بیروت(عقدالفريد , ابن عبدربه اندلسى 206;-205ص, ھمان, محمدبن وكیع. 20

 . 461ص, 2ج) بى تا, دارصادر, بیروت(وفیات االعیان , و احمدبن خلكان
فى اسـمإ الرجـال, يوسف المزى; ھمان, ابن حجر. 21 , بیروت: چـاپ اول(تحقیـق بشـارعواد معـروف , تھـذيب الكمـال 

بى, بیروت(تھذيب التھذيب , و ابن حجر 438ص,  12ج) 'ه, 1408, موسسه الرساله نا, داراحیإ الـتراث العر ص, 4ج) بى 
327 . 
 . ھمان, و يوسف المزى 199ص, ھمان, محمدبن وكیع. 22
 . ھمان, شمس الدين محمد ذھبى. 23
 . 328ص, 4ج, تھذيب التھذيب, ھمان و ھمو, االصابه فى تمییز الصحابه, ابن حجر. 24
, بى جـا: چـاپ دوم(تاريخ االسالم و وفیات المشاھیر و االعـالم , ھمو 100;ص, ھمان, شمس الدين محمد ذھبى. 25

لتراث العربــى : بیروت(الوافى بالوفیات , و ابن ايبك الصفدى). 420ص, 5ج' ه1418, دارالكتب العربى یإ ا ج) 'ه1402داراح
 . 140ص, 16
 .258ص . ) 'ه1415, دارالكتب العلمیه, بیروت: چاپ اول(, 460ص , ھمان, احمد بن خلكان. 26
 . 217ص , ھمان, ابن حجر. 27
 . 328ص , 4ج, ھمان, ذھبى. 28
 . 400ص, ھمان, محمدبن وكیع. 29
 .190ص, ھمان. 30
) 1336, بنگاه ترجمـه و نشـر كتــاب, تھران(ترجمه محمد پروين گنابادى , مقدمه ابن خلدون, عبدالرحمان بن خلدون. 31
 . 423ص, 1ج

ين , مادلونگ در كتاب خود. 32 از قول كايتانى نوشته است كه منش ابوبكر در انتخاب افراد بـراى مناصـب و امـور مھـم ا
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نگ: ك.ر; بود كه از مشاھیر اسالم و از مشايخ و صحابه معروف بھره مى برد مد, و يلفرد مادلو ضرت مح شینى ح , جان
 . 88ص) ش1377, مشھد بنیاد پژوھش ھاى اسالمى آستان قدس رضوى: چاپ اول(ترجمه احمدنمايى و ديگران 

 .ھمان: و يلفرد مادلونگ. 33
 . 348ص, ھمان, يوسفى المزى. 34
 . 230ص) بى تا, دارالعربیه, بى جا: چاپ اول(منصب قاضى القضاه , على االنبارى. 35
و ابــو نعیــم  439ص, ھمــان, يوســف المــزى, 190ص, ھمــان, محمــدبن وكیــع  132;ص, 2ج, ھمــان, محمــدبن ســعد. 36

 . 137ص, ھمان, اصفھانى
 . 217ص, ھمان, ابن حجر. 37
 . 81ص) م1970, منشورات مكتبه االندلس, بغداد: چاپ دوم(العراق فى العصراالموى , ثابت اسماعیل راوى. 38
 . 136ص, ابونعیم اصفھانى ھمان. 190-189ص, ھمان, محمدبن وكیع. 39
 . 421ص, ھمان, شمس الدين محمد ذھبى. 40
 . 137ص , ھمان, ابونعیم اصفھانى. 41
 . ھمان, و ابى عمر قرطبى 27ص, ھمان, ابن عساكر. 42
 . 16ص, ھمان, ابن عساكر. 43
 . 29ص, ھمان, ابن ابى الحديد. 44
  27ص, ھمان, و ابن عساكر 396ص, ھمان, محمدبن وكیع. 45
 . ھمان, ابن عساكر. 46
 . 140-139ص, ھمان, ابو نعیم اصفھانى. 47
 . 228ص) 1407, داراالضوإ, بیروت: چاپ چھارم(تاريخ الكوفه , سید حسن براقى نجفى. 48
, انتشـارات علمـى و فرھنگـى, تھـران: چاپ سیزدھم(ترجمه دكتر جعفر شھیدى , نھج البالغه, سید شريف رضى. 49

 . 273-272ص, نامه چھارم) ش1377
مى  80خريد خانه اى به مبلغ , اگر شريح ماھیانه چنین مبلغى دريافت مى كرده است. 50 دينار چندان مھم بـه نظـر ن

 . رسد
 . 102ص, 4ج, سیر اعالم النبإل, و شمس الدين محمد ذھبى 18ص, ھمان, ابن عساكر. 51
 . 261ص) بى تا, دارالصاوى, بى جا(التنبیه و االشراف, ابوالحسن مسعودى. 52
 . 4-3ص, 2ج, ھمان, عبدالرحمان بن خلدون. 53
, دارالكتـب العلمیـه, بـیروت(اسدالغابه فى معرفـه الصـحابه ,و عزالدين ابن اثیر 273-272ص, 5ج, ھمان, ابن عبدربه. 54

 . 625ص, 2ج) بى تا
 . 462ص, ھمان, و ابن خلكان 30ص, 2ج, ترجمه ابوالقاسم پاينده, مروج الذھب, مسعودى. 55
بى, بیروت(تاريخ الطبرى , محمد بن جرير طبرى. 56 تا, داراحیإ الـتراث العر بن اثـیر 270-268ص) 5ج, بى  , و عزالـدين ا

 . 2115-2113ص, 2ج) 1373, انتشارات اساطیر, تھران: چاپ اول(ترجمه روحانى , الكامل فى التاريخ
ھران(ترجمه ابوالقاسم پاينـده , تاريخ طبرى, محمدبن جرير طبرى. 57 ص, 7ج) 1353, انتشـارات بنیـاد فرھنـگ ايـران, ت

 .26ص, ھمان, و ابن عساكر 2922-2923
 . 2918ص, ھمان, محمدبن جرير طبرى. 58
 . 424ص,1ج) ش1377, انتشارات صدرا, تھران: چاپ سى ام(حماسه حسینى , مرتضى مطھرى. 59
ترجمـه , االرشــاد, و شـیخ مفیـد 2198ص, 6ج, ھمـان, عزالـدين ابـن اثــیر 2920;ص,  ھمـان, محمــدبن جريـر طـبرى. 60

 . 70 -69ص, 2ج) 1378, دفتر نشر فرھنگ اسالمى, تھران: چاپ چھارم(رسولى محالتى 
  .284-283ص, روضه الشھدإ, كاشفى. 61
 . 294-292ص, ھمان. 62
 . 349ص, 26ج) 1373, انتشارات دانشگاه تھران, تھران: چاپ اول(لغتنامه , على اكبر دھخدا. 63
 . 142ص, 6ج, ھمان, محمدبن سعد. 64
ھم بزنــد. 65 بر  سالم را  , سخن شريح اين بوده كه ھر فردى علیه خلیفه رسمى پیامبر شورش كند و آرامش جھـان ا

سخن, جھاد با او بر ھر مسلمان واجب است و اگر فرد طاغى كشته شود خونش مباح مى باشد , و ابن زياد از ھمین 
 .بى آن كه عامل آن را شخصا معرفى نمايد, فتوايى علیه امام حسین صادر نمود

 . 218ص, ھمان, و عبدالرحمن بن خلدون 140ص, ھمان, محمدبن سعد. 66
 . 28ص, ھمان, ابن ابى الحديد. 67
 . 141ص, ھمان, محمدبن سعد. 68
 . 8ص, ھمان, ابن عساكر. 69
 . 29ص, ھمان, ابن ابى الحديد. 70
 . 47ص, 2ج, ھمان, عبدالرحمن بن خلدون 3320;ص, 8ج, ھمان, محمدبن جرير طبرى. 71
نون االدب, شھاب الدين احمد نويرى 397;ص, ھمان , محمدبن وكیع. 72 فى ف يه االرب  ھدوى دامغانـى , نھا ترجمـه م

 . 2423ص, ھمان, و عزالدين ابن اثیر 24ص, 6ج) 1366, انتشارات امیركبیر, تھران: چاپ اول(
 . 2423ص, ھمان, ھمان و ابن عساكر, ابن وكیع. 73
 . 397-391ص, ھمان, ابن وكیع. 74
 . 27ص, ھمان, ابن عساكر. 75
) 'ه1403, داراالفاق الجديده, بیروت: چاپ چھارم(الوفیات , )ابن قنفذ(احمدبن خطیب 28;ص, ھمان, ابن ابى الحديد. 76
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 .391ص, ھمان, و ابن وكیع 98ص
 . 28ص, ھمان, و ابن عساكر 392-391ص, ھمان, ابن وكیع. 77
 .29ص, ھمان, و ابن ابى الحديد 199ص, ھمان, ابن وكیع. 78
 . ھمان, ابن وكیع. 79

80. Encyclopeadia of Islam, Vol lx, p. 508. 

 .ھمان, ابن ابى الحديد. 81
 . 30ص, ھمان, و ابن عساكر 144ص, ھمان, محمدبن سعد. 82
 .136ص, ھمان, ابونعیم اصفھانى 393;-391ص, ھمان, ابن وكیع 425;ص, ھمان, ابن حزم. 83
 .294-292ص, ھمان, كاشفى. 84
 . ھمان, ابن حزم. 85
 .204و  200ص, ھمان, ابن وكیل. 86
بارت بودنـد . 87 طلس جمع اطلس به كسى گفته مى شود كه ھیچ موبى در صورتش نرويیده باشد و اين چھـار تـن ع
 .عبدهللا زبیر و شريح قاضى , احنف بن قیس, قیس بن سعد: از

 . 3871ص, 5ج) 'ه1412, داراحیإ التراث العربى: بیروت: چاپ دوم(لسان العرب , ابن منظور. 88
 .210ص, ھمان, ابن وكیع. 89
1403, دارالكتب العلمیـه, بیروت: چاپ اول(صفه الصفوه , )ابن جوزى(جمال الدين ابى الفرج  309;و  221ص, ھمان. 90
 . 135ص, ھمان, و محمدبن سعد 24ص, 3ج) 'ه

بى , دارالكتب العلمیه, بیروت(, تاريخ الكبیر, و اسماعیل بخارى 461ص, ھمان, ابن خلكان, 410ص, ھمان, ابن وكیع. 91
 . 229ص, 4ج) تا

 . 25ص, ھمان, ابن كثیر. 92
 . 625ص, 2ج, اسدالغابه فى معرفه الصحابه, ابن اثیر 131;ص, ھمان, محمدبن سعد. 93
 .482ص, 6ج) 1379, موسسه فرھنگى آرايه, بى جا: چاپ سوم(معارف و معاريف , حسینى دشتى. 94
 . 438ص, ھمان, و يوسف المزى 8ص, ھمان, ابن عساكر 384;ص, ھمان, ابن وكیع. 95
 . 471ص, ھمان, ابن حجر 140;ص, ھمان, ابن ايبك 384;و  244و  243ص, ھمان, ابن وكیع. 96
 . ھمان, و اسماعیل بخارى 461ص, ھمان, ابن خلكان 401;ص, ھمان, ابن وكیع. 97
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 ).بى تا, بیروت دارالكتب العلمیه(, اسدالغابه فى معرفه الصحابه: عزالدين, ـ ابن اثیر جزرى

 ).ش1373, انتشارات اساطیر, تھران, چاپ اول(, ترجمه دكتر روحانى, الكامل فى التاريخ: ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ).' ه1402, دارإحیإ, بیروت(, الوافى بالوفیات: صالح الدين خلیل, ـ ابن ايبك الصفدى

 ).' ه1403, دارالكتب العلمیه, بیروت, چاپ اول(, صفه الصفوه: جمال الدين ابى الفرج, ـ ابن جوزى
سه الكتـب الثقافیـه, بیروت, چاپ اول(, مشاھیر علمإ االمصار و إعالم فقھـإ االقطـار: محمدبن احمد, ـ ابن حبان , موس

 ).' ه1408
 ).بى تا, دارإحیإ, بیروت(, تھذيب التھذيب: شھاب الدين, ـ ابن حجر عسقالنى

 ).' ه1403, دارالكتب العلمیه, بیروت, چاپ اول(, جمھره االنساب العرب: ابى محمد, ـ ابن حزم اندلسى
 ).ش1336, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(, ترجمه محمدپروين گنابادى, مقدمه, عبدالرحمن, ـ ابن خلدون
 ).بى تا, دارصادر, بیروت(, وفیات االعیان و انبإ االبنإ الزمان: احمدبن محمدبن ابراھیم, ـ ابن خلكان
 ).بى تا, دارصادر, بیروت(, طبقات كبرى: محمد, ـ ابن سعد

 ).بى تا, دارالكتب العلمیه, بیروت(, العقد الفريد: احمدبن محمد, ـ ابن عبدربه اندلسى
 ).' ه1415, دارالفكر, بیروت(, تاريخ مدينه دمشق: ابى القاسم على بن حسن شافعى, ـ ابن عساكر

 ).' ه1403, داراالفاق الجديده, بیروت(, چاپ چھارم, الوفیات: احمدبن خطیب, ـ ابن قنفذ
 ).' ه1409, دارالكتب العلمیه, بیروت, چاپ پنجم(, البدايه و النھايه: ابى الفدإ, ـ ابن كثیر

 ).' ه1412, دارإحیإ, بیروت(, چاپ دوم, لسان العرب: ـ ابن منظور
 ).بى تا, عالم الكتب, بیروت(, اخبار القضاه: محمدبن خلف بن حیان, ـ ابن وكیع
 ).' ه1394, مطبعه السعاده, بى جا(, حلیه االولیإ و طبقات االصفیإ: ابونعیم احمدبن عبدهللا, ـ اصفھانى
 ).' ه1415, دارالكتب العلمیه, بیروت(, چاپ اول, االصابه فى تمییز الصحابه, ـ ابن حجر

 ).م1970, منشورات مكتبه االندلس, بغداد, چاپ دوم(, العراق فى العصر االموى, ثابت اسماعیل, الراوى
 ).بى تا, دارالكتب العلمیه, بیروت(, تھذيب االسمإ و اللغات: محى الدين بن شرف, ـ النوى

 ).بى تا, دارالكتب العلمیه, بیروت(, تاريخ الكبیر: ابى عبدهللا اسماعیل بن ابراھیم, ـ بخارى جعفى
 ).' ه1407, بیروت داراالضوإ, چاپ چھارم(, تاريخ الكوفه, سیدحسن سیداحمد, ـ براقى نجفى

جا, چاپ دوم(, تاريخ االسالم و وفیات المشاھیر و االعالم, ـ ذھبى شمس الدين محمد بى, بـى  1418, دارالكتـب العر
 ).' ه

 ).' ه1414, موسسه نشر اسالمى, قم, چاپ دوم(, قاموس الرجال, شیخ محمدتقى, ـ تسترى
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 ).ش1379, موسسه فرھنگى آرايه, بى جا, چاپ سوم(, معارف و معاريف, ـ حسینى دشتى
 ).' ه1410, موسسه الرساله, بیروت, چاپ ھفتم(, سیر اعالم النبإل : شمس الدين محمد, ـ ذھبى

 ).ش1378, دفتر نشر فرھنگ اسالمى, تھران, چاپ چھارم(, ترجمه رسولى محالتى, االرشاد: ـ شیخ مفید
 ).بى تا, بیروت دارالتراث(, تاريخ الطبرى: محمدبن جرير, ـ طبرى
 ).ش1353, تھران انتشارات بنیاد فرھنگ ايران(, ترجمه ابوالقاسم پاينده, تاريخ طبرى, محمدبن جرير, ـ طبرى

 ).بى تا, دارالعربیه, بى جا, چاپ اول(, منصب قاضى القضاه, دكتر عبدالرزاق, ـ على االنبارى
 ).'ه1415, دارالكتب العلمیه, بیروت, چاپ اول(, االستیعاب فى معرفه االصحاب: ابى عمر, ـ قرطبى

مد, ويلفرد, ـ مادلونگ مد نمـايى و ديگـران, جانشینى حضـرت مح ھاى , مشـھد, چاپ اول(, ترجمـه اح پژوھش  بنیـاد 
 ).ش 1377, آستان قدس رضوى, اسالمى

 ).بى تا, دارالصاوى, بى جا(, التنبیه و االشراف: ابوالحسن على بن حسین, ـ مسعودى
, انتشارات امیركبیر, تھران, چاپ اول(, ترجمه مھدوى دامغانى, نھايه االرب فى فنون االدب, شھاب الدين احمد, ـ نويرى

 ).ش1366
عروف, تھذيب الكمال فى اسمإ الرجال: ابى الحجاج, يوسف المزى كتر بشـار عــواد م یق د , بیروت, چـاپ اول(, بـه تحق

 ). ' ه1408, موسسه الرساله
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