
 )1(مكتب تاریخنگارى مدینھ
 عبدالعزيز الدورى

 (*)ترجمه محجوب الزويرى

 80 زمستانـ  8فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

در اين مكتب اولین مطالعات تاريخى در دوره . مكتب مدينه از اھمیت ويژه اى برخوردار است, در میان مكاتب تاريخ نگارى

 . بوده است)) دوران رسالت((يا )) مغازى((اسالمى صورت گرفته و تإكید اساسى بر 

موضوع مورد توجه آن ھـا و تـإثیر آن را در , )زھرى, عروه (مورخان بارز آن , نگارنده بر اين تالش است تا اھمیت اين مكتب

 .مسیر تاريخ نگارى اسالمى مورد بررسى و ارزيابى قرار دھد

 

 زھرى, عروه, مغازى, مدينه, تاريخ نگارى: واژه ھاى كلیدى

غاز شـد, مطالعات و تحقیقات در تاريخ و ديگر علوم ھاى درس آ قه درس . با تالش مشترك طالبان علم در حلقـه  ھـر حل

قدام , تحت نظارت يك استاد بود و دانشجويان برجسته پس از طى مراحل تحصیلى خود به تشكیل حلقه درس جديدى ا

در , كم كـم. سلسله راويان ادامه مى يافت, بدين سان; حضور در حلقه ھاى درس نیز براى ھمگان آزاد بود. مى نمودند

مكاتبى در تاريخ و حديث و فقه شكل گرفت كـه اولیـن آن ھـا در مطالعـات , نتیجه مداومت شرايط و مساعدت مرور زمان

مكتبى كه پیدايش و جھت گیرى خود را مرھـون تــالش ھـاى دو ; است) 2))(مكتب مغازى((يا )) مكتب مدينه((, تاريخى

 .مى باشد)) زھرى((و شاگرد برجسته اش )) عروه بن زبیر((يعنى , تن از محدثان فقیه

1 
, ))عايشه((و خاله اش , ))اسمإ بنت ابوبكر((مادرش , ))زبیر بن عوام((پدرش . عروه از اشراف و بزرگان قريش مى باشد

بیر((برادرش , ))خديجه بنت خويلد((مادر بزرگش  ند حكـم ـ )) ام يحـیى((و ھمسـرش )) عبدهللا بن ز ترين فرز ــ كوچـك 

و اين امر در رشد و شخصیت و حتى بر روايـاتش نیـز ) 3(وى ھمواره به حسب و نسب خويش مباھات مى نموده. بودند

تولـد ' ه 29يـا  26يا سال ' ه 22گفته مى شود كه وى در سال ; در سال والدت عروه اختالف وجود دارد. تاثیر نھاده است

زيـرا ايــن تـاريخ را , م ذكر شده كه از بقیه دقیق تر به نظر مـى رســد 643/ ' ه 23در روايتى سال تولدش ) 4.(يافته است

چه . تايید مى كند) سیزده سال مى داند) 'ه 36(كه عروه را در زمان جنگ جمل(روايتى ديگر  ین بــا آن يت ھـم چن اين روا

شود) كه در روز جنگ جمل وى را به سبب كم سال بودن بازگردانده انـد(كه او خود نقل كرده  مى  در مـورد ) 5.(تقويـت 

كر مـى كنــد' ه 94سال )) طبرى: ((سال وفات عروه نیز چندين روايت داريم سعد. ((را ذ بن  و پـیروانش نــیز ھمیـن را )) ا

عـالوه بـر . نیز بر اين قول است)) ابن خلكان((را ذكر كرده و ' ه 94و  93بین سال )) ابن قتیبه((در حالى كه , )6(گفته اند

 .م مى داند 712/ ' ه 94وفات او را به سال, ولى قديم ترين و موثق ترين آن ھا, )7(روايات ديگرى نیز ھست, اين ھا

جا . عروه در مدينه رشد كرد و در ھمان جا به تحصیل پرداخت مان  يد و در ھ سپس مدت ھفت سال در مصـر اقامـت گز

پدر و دو بـرادرش . و چند سفر به دمشق رفت) 8(ازدواج كرد تفـاوت ) عبـدهللا و مصــعب(آرمان ھاى عروه با آرمـان ھـاى 

مى خـواھم از : ((وى از تمايالت خود به روشنى سخن گفته است. داشت آرزويم زھد در دنیا و رستگارى آخرت است و 

 )9)).(كسانى باشم كه دانش از ايشان روايت مى شود

بان: ((درباره او گفته است)) ابن ھشام. ((ھمین امر نیز در حیاتش تبلور يافت , دائما روزه داشت مگر عید فطر و عیـد قر

ندش ھشـام دربـاره او نقـل كـرده ) 10)).(و ھنگامى كه درگذشت روزه دار بود كه فرز يتى  عشق او به دانـش نـیز از روا

مى گفـت: ((وى مى گويد, متجلى است تاب ھـايم را مـى : پدرم روز حره كتب فقھى خود را سوزاند و پس از آن  اگـر ك

 )11)).(برايم محبوبتر از آن بود كه خانواده و اموالم را مى داشتم, داشتم

شاركت نكـرد ست م مى )) عجلـى. ((عروه در ھیچ يك از رخدادھاى سیاسى اى كه در زمان او به وقوع پیو باره وى  در
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گیرى , وى با سیاست امويان مخالف بود از اين رو) 12)). (او مردى ثقه و صالح بود كه وارد فتنه ھا نشد: ((گويد شه  گو

 .را پیشه نموده بود) 13))(اھل ستم((از 

نش بــود; عروه عرصه حیات را به تحصیل و تدريس گذراند ندوختن دا بال گـردآورى حـديث و ا او از بزرگـان . پیوسـته بــه دن

بن عمـرو بـن العـاص و ابوھريــره و ) چه مرد و چه زن(مدينه  و از كسانى چون عايشه و عمر و اسامه بــن زيـد و عبـدهللا 

شمار مىآيـد) 14.(عبدهللا بن عباس روايت كرده است جا بـه  ; وى يكى از ھفت فقیه بزرگ مدينه و از اعالم محـدثین آن 

عروه : ((زھرى مى گويد)). ھیچ كس از عروه بن زبیر داناتر نیست: ((درباره وى مى گويد)) عمر بن عبدالعزيز((چنان كه 

 ) 15)).(دريايى صاف است كه با يك مشت خاك نمى توان آن را مكدر كرد

 . لذا از نقش او در فقه و حديث چشم مى پوشیم, ما عروه را به عنوان يك مورخ در نظر داريم, در اين مقال

ست, البته پیش از پرداختن به تحقیقات تاريخى وى باط داشـته ا لك . الزم است بگويیم كه عروه با امويان ارت وى عبدالم

بدهللا پس از كشـته شــدن بــرادرش ع حتى  كرد و  مى  در , مروان را در نوجوانى مى شناخت و در مسجد با او مالقـات 

يـن با ا, از اخبارى كه در دست داريم برمىآيد كه وى. دمشق مھمان عبدالملك شد و در مھمانى ولید نیز شركت جست

اما آنچه بیـش . اما به سبب دانش فراوانش مورد احترام شامیان بوده است, كه با دربار اموى روابطى احتیاطآمیز داشته

یز  از ھر چیز در اين جا اھمیت دارد پرسش ھايى است كه دربار اموى از وقايع مربوط به دوران رسالت از وى كـرده و او ن

كه از . از طريق نامه به آن ھا پاسخ گفته است به دسـت مـا رسـیده  يق طـبرى  خوشبختانه برخى از اين نامه ھا از طر

 !به شمار مى رود) 16(قديم ترين و موثق ترين بخش ھاى تاريخى كه ما در اختیار داريم

 : با آثار او آشنايى بیشترى حاصل كنیم, در سطور آينده مى كوشیم با اشاره به آثار تاريخى عروه

 

 ) 17:(در چھل سالگى) ص(ـ بعثت پیامبر 1
O خداوند تعالى خلوت گزينى را محبوب او فرمـوده ... روياى صادقه بود) ص(نخستین نشانه نبوت پیامبر: ((مقدمات نبوت

 )18)).(برايش عزيزتر نبود, بود و ھیچ چیز از اين كه در تنھايى با خود خلوت كند

O اقرا باسـم ] ((سوره علق[ نزول آيات نخستین; در حالى كه در غار حرا به عبادت مشغول بود) ص(نزول وحى بر پیامبر

رفتن آن حضرت به ھمراه خديجه به نزد ; بیان نگرانى با خديجه; افتاد) ص(ھراسى كه بر اثر وحى در دل پیامبر; ...))ربك

 ). 19(و پیش بینى ورقه كه آن حضرت در آينده مقامى بس واال خواھد يافت)) ورقه بن نوقل((

مى شـود) ص(عروه در نامه اى بیان مى كند كه پیامبر یم آمـاده  عـروه خــبر دو . چگونه دريافت كـه بــراى مـإموريتى عظ

قه  مى كنـد كـه در منط كه نــزد پیــامبر)) بطحـإ((فرشته اى را نقل  بش را شـكافتند و جايگـاه ) ص(م مده و شــكم و قل آ

 . زدند) 20(و در میان دو شانه اش مھر نبوت) كنايه از برداشتن كینه(وسوسه شیطان و لخته خون را خارج ساخته 

 

 :ـ ھجرت به حبشه 2
O يش ) ص(او در اين نامه آغاز دعوت پیامبر. اين رخداد در نامه اى از عروه به عبدالملك بن مروان آمده است و موضـع قر

ند : ((را در آن زمان بیان كرده و مى گويد به سـخنانش توجـه كرد در ابتداى دعوت از او دورى نگزيدند و حتى تــا حـدودى 

در اين ھنگام بر او سخت گرفتند و مردم ـ جز انـدكى ــ از اطرافـش ...)). تااين كه علنا طاغوت ھايشان را به بدى ياد كرد

بود ادامـه يافـت((پراكنده شدندو  ھى از )). اين وضع تا زمانى كه خداوند تقدير فرموده  ند كـه گرو او سـپس ذكـر مـى ك

سخت , را زشت شمرده) ص(آن ھا كار پیامبر. قريش از طائف به مكه آمدند قومش را علیه او برانگیختند و بر مسلمانان 

خى فريــب آن را : ((سپس علیه او توطئه چیدند تا پیروانش را گمراه كنند. گرفتند كه بر حیله اى بسیار تكان دھنـده بــود 

يد ) ص(سرانجام چـون پیـامبر)). و خداوند كسانى را كه مى خواست نجات بخشید. خوردند ناگوار د صحابش را  اوضـاع ا

 . دستور داد كه به حبشه ھجرت كنند

به كسـى در سـرزمینش : عروه علت انتخاب حبشه را اين گونه توضیح مى دھد مانروايى نیكوكـار داشــت كـه  جا فر آن 

بود و بسـیارى از قريشـیان بـه آن جـا كوچیــده , عالوه بر اين. ستم نمى شد ستد قـريش  كى از منـاطق داد و  حبشه ي
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 )22.(در حبشه مسیحى شد)) عبدهللا بن جحش((عروه ذكر مى كند كه ) 21)).(بدين ترتیب چند سال گذشت((, بودند

 

 :ـ افزايش مقاومت قريش در برابر دعوت اسالم 3
Oكه در خانـه اش زبالــه و بـر سـر: از قريش تحمل مى كرد را ذكر مى كند) ص(عروه آزارھايى كه پیامبر ] مبـاركش[ اين 

 ) 24.(او اسامى استھزإ كنندگان قريش را نیز ذكر مى كند) 23.(خاك مى ريختند

كه او آرزوھاى ما را ناديده و پوچ گرفته و نیاكانمان ((به مذاكره پرداختند ) ص(گرد آمدند و درباره پیامبر)) حجه((قريش در 

ست ته ا یامبر, روز دوم!)) را ناسزا گفته و بر آيین ما خرده گرفته و جمع ما را پراكنده كرده و معبودھايمان را بد گف ) ص(پ

ابوبكر در مقابلشان برخاست و . گروھى با ھم بر او يورش بردند و مردى از آن ھا انتھاى ردايش را گرفت. بر آنان گذشت

ين رو از ايـن كـار منصـرف ! واى بر شما: گفت آيا مى خواھید مـردى را بكشـید كـه مـى گويـد پروردگـارم هللا اسـت؟ از ا

 ) 25)).(شدند

ابن ((و بازگشتنش به مكه در امان , ھمدست شده اند) ص(پس از اين كه ديد مشركین علیه پیامبر, خروج ابوبكر از مكه

 )26)).(الرغنه

 

 :ـ ھجرت 4
O سانى كـه .  عروه پیام خود را با يك مقدمه درباره موقعیتى كه منجر به ھجرت گرديد آغاز مى كند او به رجـوع اغلـب ك

مردم بسیارى در مدينه , اسالم آوردگان رو به ازدياد نھادند((به حبشه مھاجرت كرده بودند نیز اشاره مى نمايد و اين كه 

جاد )). روى آوردند) ص(اسالم علنى شد و مردم به پیامبر, به اسالم گرويدند اين جا بود كه قريش نگران شدند و براى اي

 . اما عاقبت به ستوه آمدند و آخرين توطئه خود را به كار بردند. فتنه در میان مسلمین به توطئه چینى پرداختند

] در مدينـه[ سپس ھفتاد تن از سران كسانى كـه: ((را ذكر كرده و مى گويد) ص(عروه تماس گرفتن اھل مدينه با پیامبر

بیعت كردند و پیمان ھمبسـتگى بسـتند )) عقبه((با آن حضرت در , آمدند و در ايام حج) ص(نزد پیامبر, اسالم آورده بودند

یامبر)). كه ما از تويیم و تو از مايى سـرانجام دسـتور ھجـرت بـه مدينــه را ) ص(قريش نیز بر مسلمانان سخت گرفتند و پ

 )28.(را نازل فرمود) 27))(و قاتلوھم حتى ال تكون فتنه و يكون الدين كله ((خداوند ـ عزوجل ـ نیز درباره قريش آيه . داد

اما نمى دانیم كه آيا اين خبر ــ چنـان . خبر فتنه نخست است و حكايت ھجرت به حبشه را تكمیل مى كند, اين قسمت

زيـرا ; ـ بخشى از نامه عروه به عبدالملك مروان بوده يا اين كه خود روايتى مسـتقل اســت: مى پندارد)) ھوروفتس((كه 

 )29.(آن را تكمیل كرده باشد, احتمال مى رود كه عروه محتواى آن نامه را بیان كرده و با اين تتمه

 

 :به مدينه) ص(ـ حديث ھجرت پیامبر 5
O ظار (در مكـه ) ص(عروه اين ماجرا را با اشاره به ھجرت مسلمانان به مدينه و مانـدن پیـامبر و ايـن كـه حضـرتش در انت

و ابوبكـر ) ص(اختفاى سـه روزه پیـامبر, عروه تدابیرى را كه براى ھجرت انجام گرفت. آغاز مى كند) فرصتى مناسب بوده

 ) 30.(در غار و ماجراھاى مربوط به اين موضوع و بقیه مسیر تا مدينه را به تفصیل شرح مى دھد

نه((با اسناد دو خبر پیشین ذكر مى شود و در آن نیز به آيه , اين خبر ست)) و قاتلوھم حتى ال تكـون فت شده ا ; اشـاره 

 )31.(اين ھا ما را به اين اعتقاد مى خواند كه اين خبر نیز در تكمیل دو روايت قبلى است

ھر روز در )) قبا((به ) ص(وصول پیامبر, عروه در روايتى ديگر سلمانان  نه م كه چگو را در مسیر مدينه ذكر مى كند و اين 

 )32.(بوده اند) ص(انتظار قوم پیامبر

صحاب پیـامبر تب ) ص(عروه ابتإل برخى از ا مارى  به مدينـه(بـه بی صول  ضع ) 33(را ذكـر كـرده) پس از و يتى از مو و روا

به پیـامبر, نقل مى كند كه در آن) ص(نسبت به پیامبر)) عبدهللا بن ابى(( آشـكار ) ص(رفتار خشك و ناراحت وى نسبت 

 )34.(است
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 :ـ خبر سريه عبدهللا بن جحش 6
O بدهللا) ص(سفارش ھـاى پیـامبر, جزئیات اعزام افراد به سريه, در اين روايت جوم بــه كـاروان قـريش, بـه ع تصـاحب , ھ

نزول آيـه , كشته شدن دو قريشى, شتران حرام تـا زمـان  يسـإلونك عـن ((آشفتگى و اختالف نظر پیرامون جنگ در مـاه 

 )36. (ذكر شده است) ص(توسط پیامبر] به عنوان غنیمت جنگى[ و سپس پذيرش شتران, )35... ))(الشھر الحرام

 

 :ـ غزوه بدر 7
O ين عبـارت آغــاز شــده اسـت, روايت عروه در اين مورد ما : ((در نامه اى مىآيد كه براى عبدالملك مروان فرستاده و با ا ا

 ...)). برايم نامه اى درباره خروج ابوسفیان نوشته اى, بعد

به ذكـر ; است كه از زمان بازگشت ابوسفیان از شام آغاز مى شود] متشكل از روايات پیاپى[ اين روايت طوالنى سپس 

سط عداد ) ص(پیـامبر] پیروان[ استمداد ابوسفیان از قريش و اسارت غالمى از قـريش تو ضرت از ت و پـرس و جـوى آن ح

گروه) ص(عروه به آمادگى پیـامبر. دشمنان ادامه مى يابد بـا يكـديگر و ] مسـلمین و مشـركین[ براى نـبرد و برخـورد دو 

مى كنــد. پیروزى مسلمانان اشاره مى كند له اكتفـا  ين جم تن ا قريش و : ((اما درباره جنگ تفصیل نداده و تنھـا بـه گف

پیروز) ص(پیامبر شاد , با ھم رو در رو شدند و خداوند رسول خود را  ساخت و دل مسـلمین را  فر را خـوار  و پیشـوايان ك

 )). فرمود

از عوامل زمینه ساز جنگ سخن , مقدمه اى است كه عروه در آن, از جمله; در اين نامه نكات جالبى به چشم مى خورد

ند: ((مى گويد ابـن : ((از جملـه; پیش از اين نیز میانشان مبارزه برقرار بود و عده اى نیز در اين برخوردھا كشته شده بود

بن جحـش.... ((چند تن از قريش ھم اسیر شده بودند. به قتل رسیده بود)) نخله((در جايى به نام )) الحضرمى عبدهللا 

ین ) ص(آتش جنگ را میان رسول خدا, و اين واقعه... يورش برد] بر كاروان قريش[ (( ين اول ساخت و ا و قريش شعله ور 

 .)) درگیرى میان دو گروه بود

نمى پنداشـتند جـز غنیمـت چـیزى : ((را مى بینیم)) بدر((در اين فراز از نامه توصیفى از روحیه مسلمین ھنگام رفتن به 

 ) 37)).(و گمان نداشتند در صورت برخورد با قريش جنگى بزرگ رخ دھد, در انتظارشان باشد

يده مـى شـود)) بـدر((اشارات ديگرى نـیز در روايـت عـروه در مـورد  یامبر; د سخن پ له آن  عزام ) ص(از جم كـه ھنگـام ا

باشد كه خداوند آن ! به سويشان بشتابید! اين شتران قريش است كه بر آن ھا اموالشان قرار دارد: ((مسلمین فرمودند

كه قبیلـه ) 38!))(را غنیمت شما قرار دھد یام كننـد)) بكـر((ھم چنین بیمناك بودن قريش از اين  نقـش ; علیـه ايشـان ق

نیز در آن ) ص(و دعاى پیامبر) 39(,ادعايى شیطان در تقويت روحیه آنان ھنگامى كه ديد قريشیان بـه بـدر روى آورده انـد 

گروه را نصـیبمان , پروردگارا: ((آمده است بر يكـى از دو  ھمانا تو بر من كتاب نازل فرمودى و مرا وعده دادى كـه پـیروزى 

اين قريش است كه با تكبر و گردنكشى با تو مخالفت كـرده و , پروردگارا! فرمايى و ھمانا وعده ات را خالف نمى فرمايى

فردا بـر آنــان , پروردگارا! ياريت را كه به من وعده فرموده اى بر ما عطا فرما, پروردگارا! فرستاده ات را تكذيب نموده است

 .را بعد از خاتمه جنگ برمى شمارد)) قلیب((عروه سپس كشتگان مشركین در ) 40... )).(خشم گیر

 

 :ـ غزوه قینقاع 8
O  يه )) عروه. ((قبیله قینقاع بناى حسادت و نیرنگ گذاشتند, ))بدر((پس از غزوه مان نـزول آ و ((حكايت اين جنگ را از ز

و ) ص(تــا خروجشــان از قلعــه بــه دســتور پیــامبر) ص(محاصــره آنــان توســط پیــامبر) 41(,...))امــا تخــافن مــن قــوم خیانــه

آن ) 42.(و كوچ دادن آنان از مدينه و اموالى كه به دست مسلمانان افتاد شـرح مـى دھـد)) عبدهللا بن ابى((میانجیگرى 

 )44.(ھم اشاره مى كند)) رجیع((و به صورتى گذرا به غزوه ) 43(را ذكر كرده)) بئر معونه((گاه غزوه 

 

 :ـ غزوه خندق 9
 ]Oیامبر:] گزارش عروه از اين غزوه چنین است یه پ يف عل گرد آوردن طوا به ; )ص(تالش ھاى يھود بــراى  خـروج قـريش 
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پیامبـر, بنى مره و گروھى از قبیله اشجع را با خود ھمراه كرده بـود و بـاالخره, خزاره, رھبرى ابوسفیان كه قبیله غطفان

 ) 45.(كه اين خبر را مى شنود و خندقى پیرامون مدينه حفر مى كند) ص(

 

 : ـ غزوه بنى قريظه 10
O آن حضرت قلعه ھاى بنى قريظه . و يھودان بنى قريظه جنگى در گرفت) ص(بین پیامبر, پس از بازگشت احزاب از جنگ

به . را محاصره كرد و آنان را وادار به خروج از دژھاى خويش كرد كرد و  بن معـاذ در میانشـان داورى  سـرانجام نـیز سـعد 

 ) 46.(كشتن جنگجويان و اسارت زنان و اطفال و تقسیم اموالشان حكم نمود

 

 : ـ غزوه بنى المصطلق 11
 ]Oشاره مـى كنـد)) جويريه بنت الحارث((با ) ص(به توزيع اسراى بنى مصطلق و ازدواج پیامبر] عروه فك ) 47.(ا او خـبر ا

 ) 48.(عايشه را نیز در ضمن بیان ھمین غزوه مىآورد) متھم شدن(

 

 :ـ صلح حديبیه 12
O شت و قصـد جنـگ نداشـت, براى زيارت كعبه در سال حديبیه) ص(عزيمت پیامبر تعـداد ; در حالى كه قربانى با خود دا

ند) ص(كسانى كه ھمراه پیامبر یامبر; بود به ) ص(فرود آمـدن پ نان  عوت آ جام گفـت و گـو بـا قـريش و د در حديبیـه و ان

در عھدنامه . به شرط آن كه ھر كدام از آن ھا از ديگرى در امان باشد, مصالحه و ترك مخاصمه و صلح به مدت چھار سال

پـس از ] عـروه[ .را از متحدان خود شمردند)) بنى كنانه((, و قريش, را از ھم پیمانان خود)) بنى كعب) ((ص(پیامبر, صلح

 )49.(بیان اين وقايع بقیه مواد عھدنامه و موكول شدن ورود مسلمانان به مكه به سال آينده را ذكر مى كند

 

 :ـ غزوه موته 13
 ]Oترتیب فرماندھان و شمار شـركت كننـدگان در غــزوه; تاريخ وقوع آن]: عروه درباره اين غزوه موارد زير را بیان مى كند ;

مذاكره; سربازان و ھم پیمانانش, )ھراكلیوس(و آمدن ھرقل )) معان((رسیدن مسلمین به  صمیم مسـلمین پــس از  (;ت

 )51). (ص(و تشويق ايشان توسط پیامبر, بازگشت مسلمین و موضع مردم و نوجوانان نسبت به آنان) 50

 

 :ـ فتح مكه 14
O او سبب حمله پیـامبر. خبر فتح مكه را به تفصیل شرح داده است, عروه در نامه اى كه براى عبدالملك مروان نگاشته ,

كه, )ص(به نــزد پیـامبر) ابوسفیان و ھمراھانش(آمدن نمايندگان قريش , و نحوه آرايش سپاه سلمین بـه م نـبرد , ورود م

 )52.(خالد بن ولید با برخى از قبايل و پیروزى وى بر آن ھا را ھمراه برخى از جزئیات فردى بیان كرده است

 

 :ـ غزوه حنین 15
شنیدند)) ھوازن((و )) ثقیف((قبیله  یامبر, ھنگامى كه خبر فتح مكه را  جوم آورد) ص(از بیـم آن كـه پ شان نـیز ھ , به اي

آن , حدود دو ھفته در مكه درنگ فرمود) ص(پیامبر. گرد آمدند)) حنین((در وادى ) ص(متحد شده و به قصد جنگ با پیامبر

 )53.(گاه با ايشان روبه رو شد و آنان را شكست داد و چارپايانشان را به غنیمت گرفت و زنان و كودكانشان را اسیر نمود

یامبر)) ھوازن((نمايندگان , ))طائف((پس از غزوه  نزد پ مده و اســالم آوردنــد) ص(بـه  ضرت نــیز اسرايشـان را آزاد . آ آن ح

 )54.(فرمود

 

 :ـ غزوء طائف 16
, از درون قلعه به جنگ با مسـلمین پرداختنـد)) ثقیف((قبیله . نھاد)) طائف((رو به )) حنین((پس از پیروزى در ) ص(پیامبر
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سالم آوردنــد ید. اما مردمى كه در اطـراف منطقـه بودنـد ا به طـول انجام یف فقــط دو ھفتــه  بـه ) ص(پیـامبر. محاصـره ثق

شت)) حنین((كه اسراى )) جعرانه(( به مدينـه بازگ ھیـإتى از . در آن جا بودند مراجعت فرمود و پس از آزاد ساختن آنـان 

 )55.(بیعت كردند) ص(ثقیف نیز به مدينه آمده و با پیامبر

 

 :به مناطق مختلف) ص(ـ نامه ھاى پیامبر 17
O  بد كـالل((و )) شريح بن عبد كـالل((, ))حارث بن عبد كالل((نامه به ) 56(;))ھجر((نامه به إھالى ) 57(;))نعیـم بــن ع

ھالى ) 60(;))ثقیف((نامه به قبیله ) 59(;))يمن((نامه به إھالى ) 58))(منذر بن ساوى((نامه به  له((نامه به ا ) 61(;))اي

 )64)).(عبدهللا بن جحش((و نامه به ) 63(;))زرعه بن ذى يزن((نامه به ) 62(;))خزاعه((نامه به قبیله 

 

 ):ص(ـ دوران پايان زندگانى پیامبر 18
O یامبر; )ص(آغاز بیمارى پیامبر;  فرمان داد)) اسامه((به آمادگى سپاه ) ص(پیامبر ) 65(;)ص(تشويق مسلمین توسـط پ

به ) 66(;شدت يافتن بیمارى آن حضرت و رحلت ايشان و ذكر سـن آن حضـرت; ))اسامه((به حضور در لشكر  نـیز اشـاره 

 )67).(ص(و كشته شدنش در زمان حیات پیامبر)) اسود عنسى((شورش 

 

 :ـ امور شخصى 19
O  یامبر) س(وفات حضرت خديجـه, نگاشته)) عبدالملك مروان((در نامه اى كه عروه به را بـا عايشـه ذكـر ) ص(و ازدواج پ

يه((و بـا )) اشـعث((با خواھر ) ص(به ولید بن عبدالملك نوشته است پیامبر, او در نامه اى) 68.(كرده است ازدواج )) كند

 )69.(اما پیش از زفاف وى را طالق گفت; ازدواج كرد)) بنى الجون((بلكه با دختر , نكرد

بلكـه او , نبـوده) سـیره پیـامبر(پیداست كه توجه وى منحصر به مغازى , از آثارى كه با اقتباس از اخبار عروه به ما رسیده

 . متوجه دوره خلفاى راشدين نیز بوده است

ين بخـش از آثـار او نـیز اشـاره مـى  به ا در اين جا براى به دست دادن تصويرى كلى از مطالعات تاريخى عروه به اختصار 

 : كنیم

ضع بحرانــى )) اسـامه((ـ عروه تصمیم ابوبكر بر تجھــیز سـپاه  1 غم ارتـداد برخـى از قبايـل عـرب و و و اعـزام وى را بــه ر

(,بیان مى كند) اما در عین حال مختصر و مفید(او خبر ارتداد قبايل را به صورتى ھمه جانبه )  70.(مسلمین ذكر مى كند

مى دھـد)) يعامه((خبر ارتداد قبیله , اما به سبب اھمیت موضوع) 71 شرح  به تفصـیل  يت ) 72.(را  بن ((او حكا منضـم 

ـ ذكـر مـى )) خالد بن ولید((و آزادى اسرا و شكايت از رفتار , را ـ كه براى خونخواھى برادر)) نويره به نزد ابوبكر آمده بود 

 ) 73.(نظر عمر درباره عزل خالد از فرماندھى سپاه را نمى پذيرد, آن گاه بیان مى كند كه ابوبكر, كند

ند 2 مى ك ین  كرده و مسـیر ھـر يـك از فرمانـدھان را تعی عزام  عـروه مـاجراى جنـگ ) 74.(ـ ابوبكر سپاھیانى به شـام ا

 )75.(و زمان درگیرى و پیروزى مسلمین و اسامى برخى از شھدا را ذكر مى كند)) اجنادين((

یامبر, ـ عباس و حضرت فاطمه 3 لب مـى ) ص(در فـدك و سـھم پیـامبر) ص(سھم خود از میراث پ یبر را از ابوبكـر ط در خ

عـروه راى عايشـه را . در خیبر و فدك را براى خود مـى خواھنـد) ص(ھم از ابوبكر سھم پیامبر) ص(ھمسران پیامبر; كنند

 ) 76.(نیز در اين مورد ذكر مى كند

مال اكتفـا مـى كنـد, ـ ابوبكر به منظور رسیدگى به امور مسلمین 4 یت ال ) 77(;تجارت را رھا كرده و به حقـوق خـود از ب

 ) 78.(بیمارى ابوبكر و تاريخ درگذشت وى

 ) 80)).(قادسیه((و نیز اشاره به جنگ ) 79))(يرموك((ـ اشاره به جنگ  5

 )81.(در سفرش به بیت المقدس)) ايله((ـ خبر عزيمت عمر بن خطاب به  6

 )82.(ـ خبر جنگ جمل 7

خى , را به كار مى گیرد) سیره(ھمان روش نقل مغازى , با اين كه عروه در ذكر اخبار ارتداد يه تاري اما به دست دادن نظر
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جز ; عروه در روايات مربوط به دوره خلفاى راشدين بسیار مشكل است زيرا وى اخبار ارتداد را تفصـیل نمـى دھـد و از آن 

در حالى كه براى ارايه نظريه تاريخى وى ـ البته به صورت تقريبى ـ در روايات , اخبارى اندك و اشاراتى گذرا ذكر نمى كند

ابتدا به آغاز ) ص(زيرا مى بینیم كه او در ذكر مغازى تاريخ دوران پیامبر, مواد تاريخى بیشترى در اختیار داريم, او از مغازى

یل سـريه , وحى و شروع دعوت و ھجرت به حبشه و مدينه مى پردازد یت ھـاى دوران مدينـه از قب سپس برخـى از فعال

تح مكـه و )) عبدهللا بن جحش(( ته و ف یه و حملــه مو صلح حديب و غزوه بزرگ بدر و غزوه قینقاع و خندق و بنى قريظه و 

البته برخى از روايـات . را شرح مى دھد) ص(و وقايع اواخر حیات پیامبر) ص(غزوه حنین و طائف و برخى از مكاتبات پیامبر

 . و برخى ديگر را براى شاگردان خود بیان كرده است, او در پاسخ پرسش ھاى دربار اموى است

با يكديگـر  به لحـاظ اجمـال و تفصـیل  به نظر مى رسد كه روايات عروه صرفا خطوط اولیه وقايع تاريخى را مى نماياند كه 

كه ; تفاوت دارند برخى روايات او جز اشاراتى گذرا نیستند و برخى ديگر ـ چنان كه در بیان ماجراى بدر و حديبیه و فتـح م

مطلب قابـل ذكـرى بیـان نمـى )) احد((اما مالحظه مى كنیم كه از غزوه . مى بینیم ـ رواياتى مرتبط به ھم و پیوسته اند

مالحظه مى ,  با وجود اين. ـ نمى يابیم)) موته((ھم چنان كه در روايات او ذكرى از زمان وقوع حوادث ـ جز غزوه ) 83(,كند

را از آغاز نزول وحى تا زمان ) ص(بلكه مطالبى از سیره پیامبر, كنیم كه عروه در تحقیقات خويش فقط به غزوات نپرداخته

 . وفات آن حضرت نقل كرده است

ید قـرار داده )) حاجى خلیفه((و ) 84(عروه اشاره كرده)) مغازى((به )) سخاوى(( مورد تاي نیز اين مطلب را با اين سـخن 

 )85)).(عروه بن زيد بوده است, اقدام كرد)) مغازى((گفته مى شود نخستین كسى كه در اين مورد به تالیف : ((است

اما در روايات او از سـیره پیامبـر, برداشت ما از قطعاتى كه نقل كرديم آن است كه عروه درباره مغازى سخن گفته است

 . طرح تاريخى واضحى به چشم نمى خورد, )ص(

نیز ســبب . عروه محدثى ثقه بود كه در نقل روايات از روش اھل حديث پیروى مى كـرد منزلـت و مناسـبات اجتمـاعى او 

او در برخى از رواياتش اسناد را آورده و در برخى ديگر, با اين حال. شده بود كه بتواند رواياتش را از منابع اصلى نقل كند

 )87.(آن را واگذار كرده است) 86(

كرده(به نظر مى رسد عروه در پاسخ ھاى مكتوبش به عبد الملك مروان  خويش را ذكـر ن يت  ما, اگر چه او اسـناد روا ) ا

بوده و در .چندحديث را به صورت روايتى پیوسته به ھم آمیخته است تابعین  به ياد داشته باشیم كه عروه از برجستگان 

تاريخى ـ . ھنوز كامال پا نگرفته بود, آن زمان مسإله ذكر سند ھمراه با روايت لذا نقل مستقیم يك روايت ـ خصوصا روايت 

 . طريقى پذيرفته و مورد اعتماد بوده است, از جانب يك تابعى

تعدادى از نامه , به مدارك مكتوب نیز توجه داشته و چنان كه در سطور فوق مالحظه كرديم, عروه در كنار روايات شفاھى

تاريخ نگـارى اسـت) ص(ھاى پیامبر سیر تحـول  . به نواحى مختلف را نیز ذكر كرده است كه ايـن خـود نقطـه عطفـى در 

و در گـزارش ) 89(تشريح روحیه مسلمین ھنگام عزيمت به غزوه بــدر) 88(,چنان كه در نقل ماجراى ھجرت, عالوه بر اين

كرده اسـت) 90(,غزوه قینقاع مى بینیم ھـم . وى به آيات قرآنى كه مربوط به ايـن حـوادث تـاريخى بـوده نـیز استشـھاد 

نات ((موقعیت تاريخى نزول آيه , كاتب ولید بن عبدالملك)) ابن ھنیده((چنین وى براى  جإكم الموم يا ايھا الذين امنـوا اذا 

را تشريح كرده و بدين ترتیب متعرض نكته اى مھم شده ) 91))(ذلكم حكم هللا يحكم بینكم و هللا علیم حكیم...  مھاجرات

ین واكنـش , و آن ھم چن ـ او  ھجرت زنان از مكه به مدينه بر اثر تمايلشان به اسالم است ـ كه پس از حديبیه واقع شــد 

 )92.(نسبت به آنان را نیز يادآور مى شود) ص(پیامبر

به طورى كه استشھاد به آيات قـرآن در كتـب ;  بیانگر پیوند علم تفسیر و تاريخ در سپیده دم تاريخ نگارى است, اين نكته

 . امرى مانوس و رايج گرديد)) مغازى((

. اسـت)) عايشـه((و عروه از ثقاتى نقل كرده كه مشـھورترين آن ھـا , ارزش روايت به راوى آن است, از نظر موثوق بودن

يات واقـف مـى باشـد بیر) 93.(اكثر روايات عروه منقول از عايشه است و او خود به اھمیت اين روا ندان ز و ) 94(وى از خا

 .نیز روايت آورده است) 97(و ابوذر) 96(عبدهللا بن عمرو بن العاص, )95(غیر ايشان از جمله اسامه بن زيد

مثال وى از ; تإكید بر راوى روايت موجب شده كه آوازه و اعتبار داستان ھاى مردمى نزد عروه به ضعف و خاموشى بگرايد
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) 98)).(گفته مى شد كه ھمـواره بــر قـبرش نـورى مـى درخشـد, چون نجاشى درگذشت: ((عايشه چنین نقل مى كند

او ھم چنین دربـاره )). گفته مى شد: ((زيرا با احتیاط نقل كرده و مى گويد, دقت عروه در نقل اين روايت چشمگیر است

....)).(فرمـوده) ص(ادعا كردند كه پیــامبر: ((ماجراى اسارت گروھى از قريش قبل از غزوه بدر و بازجويى از آنھا مى گويد

99 ( 

گذارد, اگر چه اندك, عروه ; ولى گاھى در رواياتش اشعارى را نیز بر زبان كسانى كه در حوادث مشاركت داشته اند مى 

چه ) 100(;شكنجه مى كنند سرود, را در آفتاب سوزان)) بالل((ھنگامى كه ديد )) ورقه بن نوقل((مانند اشعارى كه  يا آن

ين امـر) 101.(ھنگامى كه تبشان شدت گرفت سـرودند, ابوبكر و بالل پس از ھجرت شعر عنصـر , ا نه كـه  در محیـط مدي

ناد((, از ايـن رو. اصلى فرھنگ و نقل اخبار بود طبیعى مـى نمايـد بو الز ست)) ا ته ا , در نقـل اشـعار: ((دربـاره عـروه گف

 )102)).(محدثى چون عروه نديده ام

ھد, مستقیم, سبك عروه واضح قرار د تإثیر  شد مخاطـب را تحـت  مى كو او . زنده و سلیس و از مبالغه به دور است و ن

یت تــاريخى اش توضـیح دھـد و حـديث را بـه  مذكور را دقیقـا در موقع تا رخـداد  گاھى در نقل حوادث مقدمـه اى مىـآورد 

شاره مـى , چنان كه ھنگام نقل غزوه بدر; صورتى مرتبط و به ھم پیوسته روايت كند به آغاز مبارزات مسلمین و قريش ا

تا زمان ھجـرت ) ص(به تحول روابط مسلمین و قريش از آغاز دعوت پیامبر, يا در بیان ماجراى ھجرت به حبشه) 103(;كند

ند, به ھمین صورت) 104.(اشاره مى نمايد مه اى ذكـر مـى ك كه در ) 105(,او در روايت ھجرت به مدينه نـیز مقد ىآن  و ب

 . توجه ما را به واقعى بودن كالمش جلب مى نمايد, نامه ھايش وقفه اى حاصل شود

در ارتباط و پیوند با تحقیقات حديثى آغاز شده و در واقـع يكـى از فـروع آن , از آنچه گذشت دانستیم كه مطالعات تاريخى

یان چھـره اى , سبك روايت تاريخى به لحاظ صورت و ساختار. بوده است ين م ھمان سبك نقل حديث است و عـروه در ا

 . واقعى و بى اغراق از حوادثى كه براى مسلمین رخ داده و نیز از نحوه فعالیت ھاى ايشان ترسیم كرده است, زنده

یت ھـا و حـوادث مھـم تـاريخى در زندگـى , انديشه تاريخى اى كه در پس اين مطالعات جاى نگرفته است تشـريح موقع

كر شـده ) ص(پیامبر و مسلمانان صدر اسالم است كه درآن اشعار مھمى مربوط به سیره و ديگر تجارب امت اسـالمى ذ

 . است

لوم ) سیره)) (مغـازى((نه تنھا حاكى از عدم انحصـار توجـه بـه , پرسش ھاى دربار اموى از عروه, به نظر ما در طـالب ع

حال. به اين علم نیز مى باشد] آن زمان[ بلكه نمايانگر اشتیاق و تمايل اجتماعى و فرھنگى, است عروه , در ھر  تـالش 

برخى , ]و حوادث صدر اسالم[ زيرا با گردآورى بسیارى از احاديث تاريخى درباره مغازى, از اھمیتى فراوان برخوردار است

ست يد از . از اصول اساسى مطالعات تاريخى را ترسیم كرده و انديشه اى تاريخى و تاثیرگذار را بر جاى نھاده ا البتـه نبا

به )) زھرى((نظر دور داشت كه روش مطالعات تاريخى عروه و ساختار آن ـ يعنى دقیقا آنچه را كه عروه بنیان نھاده بود ـ 

 . صورتى شايان توجه تكامل بخشید

2 
تعلـق ))  إبوبكر محمد بن مسلم بن عبیدهللا بن عبدهللا بن شھاب الزھرى((نقش اول در پیدايش مكتب تاريخى مدينه به 

سبب. وى اصول اين علم را استحكام بخشید و مسیر آينده مطالعات تاريخى را ترسیم كـرد. دارد تحقیقـات , بـه ھمیـن 

 . وى از اين نظر بسیار مھم است

شه ھـاى , البته مطالعات او به لحاظى ديگر نیز داراى اھمیت فراوانى است غازى((زيرا براى ما تاكید مى كند كه ري )) م

شاگردان او انجـام داده انـد , ھمان طور كه عده اى اعتقاد دارند به قصه ھاى سنتى يا به تحقیقات جدىاى كه محدثان و 

 )106. (برمى گردد

يرا روايــاتى كـه تـاريخ وفـات وى را در ; تقريبا ترديدى نیست)) زھرى((در تاريخ وفات  ضان  17ز مى ) م  742/ ' ه 124(رم

سـال تولـد او , بنا به روايات مختلـف. اما تاريخ والدت وى چنان كه انتظار مى رود مورد اختالف است) 107.(دانند متواترند
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كه وى ) 110(در روايتى))  واقدى((و ) 109))(زبیر بن بكار((البته ) 108.(ذكر شده است. 'ه 58و  56, 51, 50  72آورده اند 

 ) 111.(را تقويت مى كند) م 671/ ' ه 51(و اين امر احتمال والدت وى به سال , سال زيست

فراوان برخـوردار بودنـد  مى  ظرش از منزلـتى خـاص و احترا نان در ن تن از آ زھرى نزد اعالم محدثین زمان خود كـه چھـار 

ست. تحصیل كرد نان اخــذ كـرده ا ند از. او از آن ھا بسیار تقدير كرده و اكثر احاديـث خـود را نـیز از آ تن عبارت : ايـن چھـار 

 )). عروه بن الزبیر((و ) 113))(عبیدهللا بن عبدهللا بن عتبه((, ))ابان بن عثمان) ((112(,))سعید بن المسیب((

و مى گويد كه علم را از آنان اندوخته و مطالعات خويش را بر علوم ايشان ) 114(مى نامد)) چھار درياى علم((وى آنان را 

 )115.(افزوده است

شیدن . ويژگى اى كه در دوران وى اھمیت فراوانى داشت; زھرى به قوت حافظه مشھور بود شید بـا نو از اين رو مى كو

تب , مھم تر از آن) 116.(شربت عسل آن را تقويت نمايد توجه زھرى به نگارش نظريات و مسموعاتش بر سینه الواح و ك

در . معاصرانش نیز به اين ويژگى او توجه داده و مسإله كتابت را از علل اساسى تفوق او بر ھمگنانش دانسـته انـد. بود

و ) ص(پیـامبر)) سنن((و در روايتى ديگر مذكور است كه وى ; روايتى آمده است كه وى ھر چه را مى شنید مى نوشت

 )117.(مى نوشت)) آنچه را كه از صحابه نقل شده بود((

متكى بود و دورانى نه چندان كوتاه نزد وى تحصیل كـرد )) عروه بن الزبیر((بیش از ھر كسى بر )) مغازى((زھرى در نقل 

 )118.(اش مى دانست))بحرى بى كرانه((و ھم چنان كه گفتیم او را به ديده احترام مى نگريست و 

بـراى مـا )) ابن شھاب((به نقل از )) موسى بن عقبه: ((ـ تالیف زھرى ـ اشاره كرده و مى گويد)) مغازى((به )) بخارى((

سـخاوى نــیز ذكـر ) 119.(او سپس حديث را ذكر مى كنـد, ))است) ص(اين مغازى رسول خدا: ((حديثى نقل كرد و گفت

: زھرى چنین سخن گفتــه)) مغازى((حاجى خلیفه نیز از ) 120.(را از عروه نقل مى كند)) مغازى((كرده است كه زھرى 

در آنچه به عنـوان مغـازى , به ھر حال) 121)). (مغازى محمد بن مسلم الزھرى است, ))مغازى((و از جمله تالیفات در ((

ھرى از , البتـه در كنــار عـروه. مإخذ اصلى روايات عروه اسـت, از زھرى در دست داريم و ) 122))(سعد بـن المسـیب((ز

 )124.(و بسیارى ديگر نیز نقل مى كند) 123))(عبیدهللا بن عبدهللا بن عتبه((

منزلت , در مدينه به تحقیقى وسیع اقدام كرده و در اين كار, و صحابه) ص(آشكار است كه زھرى در زمینه احاديث پیامبر

كرده. حافظه نیرومند و بھره مندى از كتابت مدد كار وى بوده اند,  اجتماعى بلكـه , وى صرفا به پرسش از محدثین اكتفا ن

نازل . سوال كرده است, از ھر كس كه ممكن بود خبر يا حديثى قابل اعتماد داشته باشد او بدين منظور بـه مجـالس و م

تم: گفـت)) ابراھیم بن سعد: ((ذھبى مى گويد;  اشخاص مختلف مى رفت و از آنان پرسش مى كرد چـه : بـه پـدرم گف

نى. به مجلس ھا از آغاز حضور مى داشت نه آخـر آن: ((چیزى از زھرى بر شما ظاھر شده؟ گفت یچ جوا لس را , ھ مج

به ھـر خانـه . مگر اين كه از او سوال مى كرد و ھیچ پیرى را بدون اين كه از او پرسش كند ترك نمى نمود, ترك نمى كرد

اى از خانه ھاى انصار كه مىآمد جوانى يا پیرمردى يا پیر زنى را ترك نمى كرد مگر اين كه از آن ھا سوال مـى نمـود و تـا 

 ) 125)).(به مرحله اى نزديك مى شد كه مى خواست از بانوان خدر ھم سوال كند

به آثــار . سخن بگويیم) 126(ما در اينجا بر آن نیستیم كه از مقام واالى او به عنوان محدث و فقیه بلكه در اين بحث صرفا 

 : لذا به نقل نظر چند تن از بزرگان درباره وى اكتفا مى كنیم, او به عنوان يك مورخ مى پردازيم

ندارد: ((درباره او گفته است)) مالك بن انس(( مردم نظـیر  عمـر بـن )). ((او دانش فقھاى سبعه را حفظ كرده و در میـان 

يد)) ابراھیم بن سعد)). ((كسى از او به سنن گذشتگان داناتر نیست: ((مى گويد)) عبدالعزيز : به نقل از پدرش مـى گو

به نقل از پدرش مى )) عبد الرحمان بن ابى الزناد)). ((كسى دانش را ھمچون او گرد آورى نكرده است, پیش از زھرى((

 . ھمه بیانگر علو مقام و تاثیر او بر سايرين است, اين كلمات) 127)).(او دانشمندترين مردم است: ((گويد

 : طبرى نقش زھرى را به عنوان مورخ چنین خالصه كرده است

بر ديگران تقدم دارد و دانشـمند , و اخبار قريش و انصار) ص(رسول خدا)) مغازى((محمد بن مسلم الزھرى در اطالع از ((

 )128)). (و اصحاب اوست) ص(بزرگ اخبار پیامبر

 . او آغاز مى كنیم)) مغازى((اينك به مطالعات تاريخى وى مى پردازيم و از 
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ـ كـه برخـى از ) ص(به نظر مى رسد زھرى در تحقیق خويش پیرامون زندگى پیامبر ابتدا برخى حوادث پیش از اسالم را 

سـخاوى . را در مكه و مدينه بررسى كرده است) ص(آن ھا به ايشان مربوط مى شود ـ ذكر كرده و سپس زندگى پیامبر

یع: ((مى گويد) م/1497'ه902.'ف( بى من كرده) م  831/ ' ه 216بعـد از . ' ف)) (حجاج بن ا قل  ھرى ن )). (مغـازى را از ز

زھرى ھمچنـان ) 130.(داشته است ـ تايید مى كند)) مغازى((حاجى خلیفه نیز اين سخن را ـ كه زھرى كتابى در ) 129

بـه كتابـش )) سـیره((البتـه عنـوان ) 132.(نیز نامیده است)) سیره((آن را ) 131(نام گذاشته)) مغازى((كه تإلیف خود را 

مه در كتـب )) مغـازى((از , امـروزه. اطـالق نمـى شـد عاتى كـه بیــش از ھ جز قط بن اسـحاق((زھـرى  , ))واقـدى((, ))ا

 .چیزى به دست ما نرسیده است, آمده)) ابن سیدالناس((, ))طبرى((

 : ساختار تقريبى آن ھا را به دست دھیم, در سطور آينده كوشیده ايم با قرار دادن اين قطعات در چارچوب تاريخى شان

 

 قبل از اسالم : الف
حوادث مھـم از ; روز ورود وى به بھشت و روز اخراجش از آن جا; ـ روز آفرينش آدم كه جمعه بود  1 تاريخ  ياتى دربــاره  روا

 )133).(ص(ھبوط آدم به زمین تا بعثت پیامبر

 ) 134.(ـ ذكر ماجراى حضرت نوح و پراكنده شدن فرزندان و خاندان وى و تقسیم زمین در میان ايشان 2

یل مـى ) ع(ـ تقويم فرزندان اسماعیل يا عرب ھا كه با ماجراى دخول حضرت ابراھیم 3 به عـام الف شده و  در آتش آغـاز 

 )135.(بعد نیز تقويم ھجرى را ذكر مى كند; رسد 

سى) 136:(ـ اخبارى درباره برخى از انبیا 4 كردن مو فى حضـرت محمـد ) ع(نـدا  ند و معر و امتـش بـه ) ص(توسـط خداو

نذر حضـرت ابراھیـم) 139)(ع(بیمارى حضرت ايوب) 138(;)ع(و خضر) ع(ماجراى موسى) 137(;)ع(حضرت موسى و خبر 

 )140.(و تالش شیطان براى ممانعت از اين كار) ع(بر قربانى كردن فرزندش حضرت اسحاق) به نقل از كعب االحبار) (ع(

بوده )) مغـازى((اين قطعات نمايانگر توجه زھرى به اخبار انبیإ سلف است و نمى دانیم كه آيا اين بخش ھـا جزئـى از  او 

 . است يا نه؟ اگر چه آن را بعید مى دانیم

بن ((و حكايت درگذشـت ) 141(باردار شد) ص(ھنگامى كه به پیامبر)) آمنه بنت وھب((ـ برخى روايات درباره  5 بدهللا  ع

 ) 142.(نزد دايى ھايش در يثرب)) عبدالمطلب

یامبر) م 775/ م 159. ' ف)) (يونس بن يزيد((كه ) 143(ـ سخاوى ذكر مى كند 6 براى پ ) ص(از زھرى درباره حوادثى كه 

كرده اســت) ص(رخ داده يا ماجراھايى كه پیامبر قل  لف الفضـول; در آن ھا مشاركت داشته ن به و ح میر كع یل تع . از قب

 . خود مويد مطالب سخاوى است, را نفى كرده است و اين روايات) 144(در جنگ فجار) ص(زھرى حضور محمدبن عبدهللا

به شـام مـى رفـت ــ سرپرسـتى ) ص(ـ خديجه بنت خويلد با محمد بن عبدهللا 7 له اش را ــ كـه  توافق مى كند كـه قاف

 )145.(در آن ھنگام) ص(با خديجه و سن پیامبر) ص(ازدواج پیامبر; نمايد

ھد; نقل مى كند) ص(ـ زھرى رواياتى از داليل نبوت پیامبر 8 و يـا , )146(از آن جمله فرشته اى به كسرى ھشدار مى د

عادت را ,  گاھى نقل مى كند كه دوستش از پايان دوره بت پرستى خبر داده است كى از ايـن خــوارق  و در خبر ديگرى ي

 )147.(نسبت مى دھد)) عمر بن خطاب((به 

 

 ب ـ دوران رسالت 
 دوره مكه 1:ب ـ 

حى, روياى صادقه, مقدمات رسالت(ـ آغاز نزول وحى  1 نى پیــامبر; ) عبادت در تنھايى و نزول و شتنش ) ص(نگرا و بازگ

از اين كـه خداونـد او را ) ص(چگونگى اطالع پیامبر; رفتن آن حضرت نزد ورقه بن نوفل و ذكر سخن ورقه ; )س(نزد خديجه

كر ) 150)(ص(دوره انقطاع وحى و نگرانى پیامبر) 149(;اولین و آخرين آيات نازل شده) 148(;به رسالت برگزيده است و ذ

 )151.(نخستین مسلمانان

یامبر 2 یت ھـاى آن حضـرت) ص(ـ نظريه اى درباره نگرش قريش نسبت به دعوت پ یامبر) 152(;و فعال در ) ص(كوشـش پ
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یق ايشـان در , ))بنى عامر بن صعصعه((و )) كنده((مراسم حج جھت گسترش دعوت خود در قبايل ديگر نظیر  و عدم توف

 )153.(اين كار

 )154.(و معراج) ص(ـ ماجراى سیر پیامبر 3

سلمین; نخستین مھاجران; ـ ھجرت به حبشه 4 نزد ; موضـع نجاشـى نسـبت بــه م به  ئتى از جانـب قـريش  اعـزام ھی

 ) 155.(و ذكر مطالب ديگر درباره نجاشى; نجاشى و شكست ھیئت مذكور در بازگرداندن مسلمین

ست(ـ تحريم بنى ھاشم و بنى عبدالمطلب توسط قريش  5 ين خـبر ا لب) 156(;)زھرى در شمار راويـان ا .(وفـات ابوطا

157 ( 

 )158.(متن بیعت نامه و آغاز استقرار اسالم در مدينه; ـ بیعت عقبه 6

 

 دوره مدينه 2:ب ـ 
ظار پیــامبر) 159(;))سراقه بن جشم((ـ بیان واقعه ھجرت به مدينه و ماجراى  1 موقعیـت و زمـان ; )ص(مسـلمانان در انت

به ) 160(;ساختن مسجد مدينه; به مدينه ) ص(وصول پیامبر خى از آنـان  تاثیر آب و ھواى مدينه بر مھاجرين و ابتــالى بر

 )161. (تب

درباره حمله به ) ص(نظر پیامبر) 162(;تعداد شركت كنندگان در اين سريه و ھويت آنان; )) عبدهللا بن جحش((ـ سريه  2

 )163.(قافله قريش

از [ تغییر قبله) 165(;))عبدهللا بن ابى((موضع خشن و دشمنانه ) 164(;)ص(ـ برخى اطالعات از نظر يھود درباره پیامبر 3

 ) 167.(وجوب روزه و تاريخ آن و وجوب زكات فطره) 166(;به كعبه] بیت المقدس

ـ )) عاتكـه((رويـاى ; مربوط است)) بدر((مطالب ديگرى كه به ) 168(;)زھرى در شمار راويان اين خبر است(ـ غزوه بدر  4

كه اھداى ده شتر را به قريش پیشنھاد كـرده )) امإ بن رحضه((نیز حكايت ) 169(;دختر عبدالمطلب ـ درباره كاروان قريش

بن وھـب((يكى از جاسوسان قريش موسوم به . و براى كمك ھاى ديگر نیز اعالم آمادگى مى كند به )) عمیر  بـا توجـه 

, نیز نظر او را تايیـد مـى كنـد)) عتبه بن ربیعه((, نظام و اوضاع مسلمین توصیه مى كند كه قريش از جنگ منصرف شوند

مى شـود غاز  عوت ابوجھـل ھنگـامى كـه بـا ; اما ابوجھل دخالت كرده و توصیه او را رد مى كند و مقابله با مسلمین آ د

یامبر; مسلمانان روبرو مى شود شان بـر قـريش) ص(نماز پ فرين اي گر) 170(;و ن لب دي ستین : از جملـه) 171(,و مطا نخ

گروه ھـاى مسـلمان يك از  ھر  یامبر; شھید مسـلمین و اولیــن شـھید از  يد پ تعـداد شــھداى ; از میـدان جنـگ) ص(بازد

 )172.(به رفتار مالطفتآمیز با آنان) ص(زمان آوردن اسراى قريش و تمايل پیامبر; مسلمین و تعداد اسرا و مقتولین قريش

 )173.(و تاريخ وقوع آن)) سويق((ـ غزوه  5

با آنـان 6 نزاع  تل كعـب بـن إشـرف)) اوس((قبیلـه ; ـ تیرگى روابط با يھود و وقـوع  ند, بـه ق مى كن بت ) 174(;اقـدام  رقا

ھـراس ) 175(;))خـزرج((يھودى توسط قبیله )) ابن ابى الحقیق((و قتل ) ص(در جلب رضايت پیامبر, ))خزرج((و )) اوس((

 )176].(میان مسلمین و يھوديان[ مشھور)) عھدنامه((يھوديان و عقد 

غزوه و ) 177(;))و اما تخافن من قوم خیانه فانبذالیھم على سوإ((پس ازنزول آيه )) بنى قینقاع((ـ غزوه  7 بیان تفصیلى 

 )178.(تاريخ وقوع آن و رفتار بنى قینقاع

اعـزام ) 179(;مـاه از ھجـرت 22پـس از گذشـت )) غطفـان((و )) بنى سلیم((علیه )) قراره الكدر((غزوه : ـ غزوات ديگر 8

 )180.(ماه از ھجرت 27پس از گذشت )) بحرين((مسلمین به سريه علیه بنى سلیم در 

يا ) 181):(زھرى در شمار راويان اين خبر است(ـ جنگ احد  9 ندن در مدينــه  مشـورت ھـاى مسـلمین پـیرامون بـاقى ما

عقب نشینى منافقین و ) 183(;)ابن ابى(نظر عبدهللا بن ابى سلول ) 182(;خروج از شھر براى مقابله با ھجوم قريشیان

نگ پیـامبر; )ص(وقوع جنگ و انتشار شايعه قتل پیامبر; تعداد مسلمانان پس از ج ند) ص(يكى از مسـلمین  مى بی (;را 

كه قصد كشتن آن حضرت را دارد پیشى جسـته و او را )) ابى بن خلف((بر يكى از قريشیان موسوم به ) ص(پیامبر) 184

یامبر) 186(;بیان تفصیلى شھادت حمزه بن عبـدالمطلب) 185(;ھالك مى سازد يد قـرار ) ص(پ مورد بازد نگ را  میـدان ج
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 )187.(مى دھد

ايـن , اوضاع و شرايط و تاريخ انجام اين كار و شروطى كه به موجـب آن; از مدينه)) بنى النضیر((ـ اخراج قبیله يھودى  10

ضیر((اموال ; اخراج صورت پذيرفت شان)) بنى الن یت اموال نائم ) ص(پیـامبر; و كیف را میـان مسـلمین )) بـنى النضـیر((غ

 )188.(تقسیم مى فرمايد

ضاع مسـلمین): 189)(زھرى در شمار راويان اين خبر است(ـ غزوه خندق  11 یامبر; سـختى او خى از گـروه ) ص(پ بـا بر

ست, نظر انصار; ھايى كه مدينه را محاصره كرده اند مذاكره مى كند شش ; مخالف ھر گونه سازش ا ست تنھـا كو شك

یامبر) 190(;قريش براى درھم شكستن خط دفاعى مدينه ظه((از توطئـه ) ص(پ سلمین بـراى ايجـاد )) بـنى قري علیـه م

 )191.(وزش بادھاى شديد و پايان محاصره; بدگمانى میان دشمنان خويش بھره مى گیرد

كه ) 192(ـ كه سومین قبیله يھودى مدينه بودند ـ بالفاصله پس از غزوه خندق)) بنى قريظه((ـ حمله به  12 و شرايطى 

 )194.(و مطالب ديگر) 193(آنان پذيرفتند

 )195). (زھرى در شمار راويان اين خبر است)) (بنى لحیان((ـ اعزام به سريه اى علیه  13

 )196].(عايشه[ حديث افك - 14

 )197)).(ام قرفه((علیه )) زيد بن حارثه((ـ سريه  15

بانى) ص(و تعداد مسلمانانى كه با پیامبر) ص(اھداف پیامبر: ـ صلح حديبیه 16 (;از مدينه خارج شدند و تعداد شتران قر

با قـريش اظھـار ) ص(پیامبر; توقف مسلمین در حديبیه; مسیر را مشخص مى كند) ص(پیامبر) 198 نسبت به مسالمت 

ند)) خزاعه((قبیله ; واكنش قريش و ديدگاه آنان در اين مورد; تمايل مى كند ستانه دار يدگاه , كه با مسلمین روابـط دو د

 )199.(مسلمانان را به اطالع قريش مى رسانند

نان از وضــعیت مسـلمانان قى آ كه اكثرشـان در ھـر دو جانـب از قـريش انــد و تل یامبر; آمدن نماينـدگان  بـا لحنـى ) ص(پ

سـرانجام ; سخن گفته بر حسن نیت خويش تاكید كرده و ترك مخاصحه را پیشنھاد مى كنـد) ديپلماتیك(سیاستمدارانه 

یامبر[ براى انجام مذاكره از جانب قريش)) سھیل بن عمرو(( يد]( ص(به حضور پ پیرامون برخـى از كلمـات ; مىآ مناقشـه 

نى ; متن نھايى صلحنامه و اسامى شھود; عھدنامه بانى كـردن قربا خى از صـحابه در قر مطالب ديگر از جملـه ترديـد بر

 )200.(تحلیل زھرى درباره اھمیت صلح حديبیه و نتايج آن; خود در حديبیه

باره آن; موقعیت خیبر و تاريخ فتح آن : ـ فتح خیبر 17 يدگاه ابوبكـر و عمـر در (;توافق با اھالى خیبرو داليل فقھـى آن و د

 )204.(غزوات كوچك) 203(;غزوه موته; معامله فدك) 202(;حادثه اى در مسیر خیبر) 201

كه آنـان ) 205(را به عنوان ھمپیمانان و خبرچینان پیامبر بیان مى كند))  خزاعه((زھرى نقش قبیله : ـ فتح مكه 18 ين  و ا

تجاوز قبیله بكر و قريش ـ كه ھمپیمانان يكديگر بودند ـ بر قبیله خزاعه ; بعد از صلح حديبیه با پیامبر ھمپیمان شده بودند

گى ; اما به نتیجه نمى رسد, ابوسفیان براى مذاكره به مدينه مىآيد) 206(;سبب اصلى حمله مسلمین به آنان شد آماد

مى كنـد) 207(;پیامبر براى حمله له را رھـبرى  خود حم نه مـى گمـارد و  تاريـخ ; پیامبر كسى را به نیابت از خود در مدي

به و تصـمیمات ) 208(;حمله و تعداد سپاھیان و ورود پیروزمندانه پیامبر به مكه خل كع شده در دا ستردن نقوش ترسیم 

 )209.(مدت اقامت مسلمین در مكه پس از پیروزى; ديگر

سلمین بركـثرت تعدادشـان )) ھـوازن((غـزوه : ـ غزوات بعدى 19 كإ م در ھـم ريختــن ) 210(;)))ذات انـواط((مـاجراى (و ات

دوره بحرانى جنگ و دعاى پیامبر] ;و ادامه جنگ[ صفوف مسلمین در جنگ و فراخواندن انصار توسط پیامبر و پذيرش آنان

خبر اسـت)) (تبوك((حمله به ) 212(;توزيع غنايم و آزاد ساختن اسرا) 211(,پیروزى; )ص( ين  (;)زھرى در شمار راويان ا

و حملـه ) 216))(جرش((و )) تباله((و ) 215(;))اذرعات((و )) اذرج((و )) ايله((تعیین جزيه بر ) 214(;مطالب مستقل) 213

 )217.(و تعیین جزيه بر آنان)) دومه الجندل((به 

براى ھرقل )) دحیه الكلبى((پیامبر نامه اى به وسیله ) 218(;))كنده((ديدار ھیئت اعزامى قبیله : ـ نامه ھا و ديدارھا 20

زھرى ماجراى روياى ھرقل و تمايل پنھانى وى به اسالم و مشـورت او ; ارسال مى كند و تفصیل اين ماجرا) ھراكلیوس(

مه را پــاره , مى فرستد) خسرو پرويز(پیامبر نامه اى براى كسرى ) 219(;با اسقف در اين مورد را نقل مى كند لى او نا و
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برود و از او )) بـاذان((كسرى از ) 220(;تحلیل پیامبر از اين خبر, مى كند به نــزد پیـامبر  ـ مـى خواھـد كـه  حاكم يمـن  ــ 

با )) باذان! ((در غیر اين صورت آن حضرت را به قتل برساند, بخواھد كه توبه كند به  ين مكات ند و ا مى ك با پیامبر مكاتبـه 

اسالم آوردن او و پارسیان خاتمه مى يابد و اين مقارن زمانى است كه پیش بینى پیامبر در مورد پايان كار كسرى تحقق 

 )221.(مى يابد

حارث((براى سركوب قبیله )) خالد بن ولید((اعزام : ـ برخى ناآرامى ھا 21 نان)) بنى  سالم آوردن آ ) 222(;بـه نجـران و ا

اما مسلمانان آنان را به پرداخت زكات وادار مى سازند و ھیئتى از جانـب , قبیله تمیم از پرداخت زكات سرپیچى مى كند

 )223.(آنان به مدينه مىآيد

 )225.(و توضیح برخى از اسامى آن حضرت) 224(اشاراتى به ھمسران آن حضرت; )ص(ـ مطالبى مربوط به پیامبر 22

يد((آماده شدن ) 226(;ـ اشاره اى به حجه الوداع و برخى اطالعات درباره آن 23 بن ز سامه  فار[ بـراى جنــگ)) ا ].(با ك

227( 

ين موضــوع در يكـى از خطـب ): ص(ـ آخرين بیمارى پیامبر 24 پیامبر نزديك بودن اجل خويش را دريافته و ضمن اشاره به ا

به ) ع(عباس از على بن ابى طالب. تإكید مى فرمايد)) اسامه((بر اعزام سپاه , خويش بر منبر مسجد مى خواھـد كـه 

گر; نمى پذيرد) ع(اما على, اتفاق به نزد پیامبر بروند و درباره جانشین آن حضرت سوال كنند یامبر در ) 228. (مطالب دي پ

مى گمـارد, واپسین روزھاى عمر مت نمـاز مسـلمانان  به اما ظر مـى گذرانـد و ابوبكـر را  آخريـن ) 229(;مسـلمین را از ن

سراى بـاقى ضرت بــه  سن آن حضــرت; وصاياى پیامبر و رحلت آن ح فات پیــامبر و  یامبر) 230(;تـاريخ و بـه ; تـإثیر وفـات پ

 )231.(خاكسپارى پیكر مطھر پیامبر بزرگوار

به , از اين نمودار مختصر آشكار مى شود كه زھرى اولین چارچوب واضح از سـیره را بـه دسـت داده خطـوط اصـلى آن را 

غازى . وضوح تمام ترسیم كرده و تنھا تكمیل جزئیات اين چارچوب را بر عھده آيندگان نھاده است بـا ) سـیره(طرح او در م

ين بخـش) ص(برخى از مطالب مربوط به زندگانى پیامبر سا در ا یامبر, قبل از نبوت آغاز مى شود و چه ب را ) ص(نسـب پ

كه) 232(نیز ذكر مى كند ھم دوران م لب م بـه تشـريح دوران , غـزوات و سـرايا, ھجـرت, و پس از اشاره به برخـى از مطا

و وفات آن حضـرت ) ص(رسالت پرداخته و فعالیت ھاى ديگر از قبیل سفرا و ھیئت ھاى اعزامى و سرانجام بیمارى پیامبر

 .را ذكر مى كند

خى از تواريـخ  به نظر مى رسد زھرى عموما حوادث تاريخى را بر اساس تسلسل زمانى آن ھا مالحظه كرده است و بر

و ) زيرا نام او در شمار راويان اين اخبار ذكر شده است(احد و خندق , از قبیل تاريخ ھجرت و چه بسا تاريخ وقوع غزوه بدر

خیبر و فتـح مكـه و تـاريخ وصـول ھیئـت , بنى النضیر, قینقاع, ))بنى سلیم((,  تاريخ برخى غزوات از قبیل غزوه قراره الكرر

حوادث) 233. (را ذكر كرده باشد) ص(و رحلت پیامبر)) كنده((اعزامى  تاريخ وقـوع  ین توجـه بـه  ھرى را در تثبیـت , ھم ز

 .چارچوب سیره يارى كرده است

تالش اصلى او نیز كسب علم يا احاديث و از جمله احاديث تاريخـى ) 234.(است)) محدث((ديدگاه زھرى اساسا ديدگاه 

ضرورتى اجتمـاعى و , را عالوه بر اين كه كارى ناشى از تقوى و ديندارى مـى دانـد)) علم((وى كسب . بوده است آن را 

شد, كه در نتیجه آن) 235(دينى نیز مى شمارد ھد  .(صاحب علم نیز از شرافت و منزلت اجتماعى وااليى برخوردار خوا

236( 

بزرگ , و موضع او نسبت به اسناد) 237(متكى بر اسناد است, روش او در تحقیق احاديث و روايات ھمان موضع محدثین 

مل , آن عصر است كه گاھى به روايت يكى از تابعین اكتفا كرده شترى ع مل بی ولى در مورد احاديث تاريخى بـا آزادى ع

 .مى كند

نیز پیـش از  يات مـذكور  نام رجـال روا كه  اما زھرى با گردآورى چند روايت به صورت يك ماجراى روان و به ھم پیوسـته ـــ 

ست شته ا ھرى آيـات , عـالوه بـر ايــن) 238.(روايت آورده شده ـ گامى بزرگ و مھم در نقل روايات تاريخى پیوسته بردا ز

به ) 239.(بسیار ذكر مى كند, قرآنى را كه به مسايل تاريخى ارتباط دارند ـ  ھرى نقـل شـده انــد  كه از ز روايات واقدى ـ 

وضوح تمام بیانگر اين حقیقت اند كه مطالعه قرآن كه سرشار از اشاره به امور مسلمین در مدينه است عامل ديگـرى در 
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 )240. (پديد آمدن تحقیقات تاريخى است

خصوصا به (مى توان ھم كارھايى كه با وحى الھى انجام شده اند و ھم فعالیت ھاى عملى بشرى را , در روايات زھرى

, ھنوز در آن زمان انديشه حاكم نبوده و در واقع)) جبر((پیدا است كه انديشه ) 241.(مشاھده كرد) ھنگام تشريح غزوات

 )242.(متضمن تايید كارى است كه در زمان خود از تايید الزم برخوردار نشد, نظر زھرى درباره صلح حديبیه

,اطالعاتى واقعى و متوازن به دست مى دھند, مى توان گفت كه روايات زھرى عموما با روشى صريح و ساده و متمركز

نه ھـاى , در آثار او انـدك اسـت, لذا تالش براى بزرگنمايى و اغراق كه در مورخین بعدى ديده مى شود) 243( گرچـه جوا

 )244.(تمايل به تمجید را در آثار او مى توان يافت

سرگرمى ) عامیانه(وى داستان ھاى مردمى . اطالعات تاريخى زھرى عموما برگرفته از احاديث است را بیشتر مناسب 

وجـود . اما پیدا است كه مواد ديگرى ـ اگرچه محدود و اندك ـ به اخبار تاريخى او نفوذ كرده است) 245(,و تفريح مى داند

فى المثل تإثیر داستان ھاى عامیانه در برخى روايات او ; بیانگر آغاز تحوالتى است كه بعد از زھرى آشكار شد, اين مواد

يد) ھراكلیـوس(از جمله خبرى از نظر ھرقل ; به چشم مى خورد شدارى كـه كسـرى ) 246(,دربـاره ديـن جد خسـرو (ھ

جه ) 249.(و جزئیات ماجراى سـراقه) 248(داستان كاھنى كه شیطان او را ھشدار داد) 247(,شنید) پرويز ین تو ھـم چن

در ايـن ; انعكاس خفیفى از اسرائیلیات در آثار وى به جا نھاده اسـت) 250(,زھرى به اخبار انبیإ پیشین و اخبار اھل كتاب

 )251.(منبع خبر او است)) كعب االحبار((مورد 

به يـاد داشـته باشـیم كـه , و اين امرى طبیعى است) 252.(گاھى زھرى اشعارى را در اخبار خود ذكر مى كند زيرا بايـد 

(زھرى نیز به شـعر عالقـه منـد بـود. مردم عموما به شعر راغب بوده اند و شعر عنصر اصلى فرھنگ آن زمان بوده است

با اين حال میزان شعر در مغازى او محـدود ) 254(,و خود به عنوان كسى كه در اين فن دستى دارد شھرت داشت) 253

 .در آثار او نیست] مكتب تاريخى عراق[ ((قصص ايام((به ھیچ روى نشانه تاثیر سبك , است و ذكر اين مقدار شعر

شامل مـى شــود, مطالعات تاريخى زھرى به مغازى منحصر نیست به . بلكه علم انساب و تاريخ صدر اسالم را نـیز  وى 

عرب )) خالد القسرى) ((255.(معروف بود)) انساب((داشتن اطالعات وسیع در مورد  از او خواست كه كتابى در انسـاب 

ضر((وى نیز با انساب قـوم . تالیف كند به اتمـام نرسـاند)) م لى آن را  غاز كـرد و صعب الزبـیرى) ((256.(آ بش )) م در كتا

بن عبــدالرحمان((و ايـن امـر كـالم ) 257.(از آثار زھرى استفاده كرد)) نسب قريش((موسوم به  كه مـى گويـد )) قـره  را 

 )258.(تإيید مى كند, تالیف كرده) قريش(زھرى كتابى درباره نسب قوم خويش 

ست . زھرى به دوره خلفاى راشدين نیز پرداخته و مسايل حیاتى و مھمى را كه در آن دوره روى داده به مطالعه گرفته ا

نیز بیـان كـرده اسـت ین ) 259.(وى اطالعات مفصلى از انتخـاب ابوبكـر بـه دسـت داده و تـاثیر ايـن انتخـاب را  آن گـاه اول

ظر ) 260.(ابوبكر را ذكر كرده و در مورد رفتار او به عنوان خلیفه اظھار نظر نموده است) خطبه(سخنرانى  نیز ن پـس از آن 

توسـط حضـرت فاطمـه زھـرا)) فدك((درباره اين انتخاب و بیعت آن حضرت ـ كه بعدا صورت گرفت ـ و طلب كردن ) ع(على

 ) 261.(را نقل مى كند) س(

يا) ديوان سپاه(به مساله ايجاد ديوان)) عمر بن الخطاب((او درباره دوران  يوان عطا و احتمـاال ) 262(و سازماندھى آن و د

مى كنـد) 263. (ھم پرداخته اســت)) شورا((به مسإله  یان  طب او را ب سـپس دوران ) 264.(او سـن عمـر و برخـى از خ

قى از فتنــه ) 265.(خالفت عثمان را به تفصیل شرح مى دھد و نخست به جمع آورى قرآن مى پردازد آن گاه جزئیات دقی

ست. به دست مى دھد خوردار ا نه از ايـن مـاجرا , روايات او در اين موضوع از اھمیت بسـیارى بر يدگاه مدي یانگر د زيـرا ب

شكايات رو بـه , بنا به نقل زھرى عثمان در شش سال اول خالفتش داراى محبوبیت است. است اما پس از آن به تدريج 

 )266.(فزونى مى گذارد

به ) 267(زھرى به تفصیل انتقادات وارده بر عثمان را شرح مى دھد يى  و ھم چنین متعرض تالش عثمان براى جـواب گو

ندىھاى بـزرگ در مدينـه) 269(بر اوضاع)) مروان بن الحكم((او به تإثیر بد . مى شود)  268(انتقادات (مى پردازد و دسته ب

طوفانى كه طومار زندگى عثمان را در ھم پیچید و پايان كار او را شــرح مـى , و گرد آمدن ابرھاى مخالفت و در انتھا) 270

 )272.(را بیان مى كند) ع(سپس واكنش شخصیت ھاى بزرگ مدينه و سرانجام انتخاب على) 271.(دھد
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و )) بصـره((را نسبت به خلیفه جديد و مذاكرات آن ھا با عايشه و عزيمت ھر سه بـه )) زبیر((و )) طلحه((آن گاه ديدگاه 

يه ) ع(به منازعه علـى, را ذكر كرده و پس از آن) 273(پیش از جنگ و سرانجام جنگ جمل) ع(مذاكراتشان با على و معاو

بر مصــر. و جنگ صفین مى پردازد سن) 274(,سپس ماجرا را با حاكمیت و تسلط معاويـه  مام ح , با كوفیـان) ع(رابطـه ا

 )275.(خاتمه مى بخشد) ع(مذاكرات آن حضرت با معاويه و سرانجام كناره گیرى امام حسن

كه , پیداست كه زھرى دوران اموى را بررسى نكرده است بن عبــدالملك((اما گفته مى شـود  سن )) ولیـد  از او دربـاره 

طبرى مـدت خالفـت . و او نیز سن و مدت خالفت ھر يك از خلفا را نگاشته است) 276(خلفاى اموى پرسش كرده است

 )277.(ولید بن عبدالملك را نیز از قول زھرى آورده و اين آخرين خبرى است كه از وى نقل مى كند

بوده , اين نوع تحقیقات زھرى حاكى از آن است كه توجه به تجارب امت تاريخى  یدايش تالیفـات  ھم پ يكـى از عوامـل م

حوادث گذشـته و بــه , ))اصل اجماع((زيرا مسايلى از قبیل ; است پیرامون  ظھور دسته ھاى سیاسى و مناقشات آنـان 

سازمان ادارى , مسإله خالفت و اين كه آيا خالفت به انتخاب است يا به وراثت, ]دوران عثمان[ ويژه موضوع فتنه مشكل 

ھمگى نیازمند تحلیل و توصیفى است كه , و تشكیل ديوان) 278(و خصوصا مسإله سامان بخشیدن به تنظیم مالیات ھا

 . مى بايست از طريق مطالعات تاريخى حاصل شود

فى المثل از ايـن روايـات در ; عموما داللت بر حقانیت امت دارند, زھرى روايات مدينه را به ما عرضه مى كند و اين روايات

ھیچ كس را معرفى نكرده است و اصل انتخاب را مقرر داشته نــه , براى رھبرى امت پس از خود) ص(مى يابیم كه پیامبر

خود بــا وى , ھم كه ابتدا از اين انتخاب راضى نبود) ع(حتى على. امت نیز ابوبكر را برگزيده اند, وراثت را بعدھا به اختیـار 

 . بیعت نمود

یدگى بسـیارى , نشان مى دھد eزھرى ابوبكر و عمر را دو نمونه ممتاز درستكار اما مساله فتنه دوران عثمان داراى پیچ

يات . است و شكاياتى كه از عثمان شده تا حدودى توجیه پذيرند ھد بـا روا مى د ست  به د تصويرى كه زھرى از واقعـه 

يى  نه بــه دســته ھا كه مدينـه در دوران فت خود بیـانگر آن اسـت  ديگرى كه از ماجرا عرضه مى دارد متفاوت است و اين 

بى طالـب. منشعب شده بود بن ا به فتنـه موضـعى خـیر خواھانـه ) ع(از روايات او در مى يابیم كـه ابتـدا علـى  نسـبت 

ديگر آن كه علـى; ولى به شدت از قتل عثمان متإثر شد,  سپس گوشه گرفت و در زمان وقوع طوفان بركنار ماند, داشت

 . انتخاب شد, به سبب آن كه طبعا نامزد خالفت به شمار مى رفت و داراى منزلت و امتیازات بسیار بود) ع(

مى افكنـد) ع(روايات زھرى طرفدار على, ھنگام بیان خروج طلحه و زبیر در . است و سايه منفى خفیفى بـر شورشـیان 

اما پیداست كه حق به جانب , و معاويه نیز با اين كه معاويه به عنوان مظھر زيركى ظاھر مى شود) ع(منازعه میان على

 .است) ع(على

یان ايـن مـاجرا. در مقابل معاويه از خالفت كنــاره گـیرى كـرد) ع(زھرى روايت مى كند كه امام حسن كـار خـود را , او بـا ب

 . خاتمه مى دھد

كه حـوادث را از  ست  نگاھى گذرا به آثار زھرى نشانگر آن است كه وى متإثر از دسته ھاى سیاسى نبوده و كوشیده ا

 . ديدگاه مدينه نقل كند

 

آورده است كه عبدالملك مروان ھنگام مبارزه با )) يعقوبى) ((279.(ناگزيريم از روابط زھرى با امويان سخنى بگويیم, حال

ھرى , تالش مى كرد كه شامیان را از انجام حج باز دارد و براى تقويت موضـع خـويش)) عبدهللا بن زبیر(( حـديثى را بـه ز

شكوك اســت) 280!)).(حج به مسجد االقصى نیز جايز است((نسبت داد كه  زيـرا زھـرى در آن , اين حديث فى نفسه م

 . جوانى بیش نبوده و ھنوز شھرتى نداشته است) ھجرى 72,73حوالى سال (زمان 

ھى او را  خورده و مشـكل فق بدالملك بر روايات موجود ذكر مى كنند كه زھرى به دمشق سفر كرده و اتفاقـا در راه بــه ع

شناخت, عبدالملك. پاسخ گفته است مى  ھرى را ن يون او را , ز نش و ذكـاوت او را پسـنديد و د لى در ايــن مالقـات دا و

 )281.(و زھرى به مدينه بازگشت; پرداخت و به او ھديه اى بخشید و توصیه كرد كه مطالعات خويش را ادامه دھد

ست , زھرى دانشجو بود, اين روايت مى رساند كه در آن زمان زيرا چنان كه وى اھمیتى را كه در روايـت يعقوبـى آمـده ا
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يد)) عبدهللا بن زبیر((طبعا نبايد خلیفه در زمان مبارزه با , واجد مى بود صیه نما به مدينـه تو از سـوى ! او را به بازگشـت 

) 282(,ديگر روايتى موجود است كه مى رساند زھرى از عبدالملك در زمان مبارزه اش با فرزند زبیر انتقاد مى كرده است

ست. در نتیجه نمى توان روايت يعقوبى را پذيرفت كه گفتـه ا پذيريم  باره خـودش مـى  در : ((از اين رو روايت زھرى را در

شت سـال پـس از قیـام  80يعنى حدود سال ) 283(;))به دمشق رفتم" ابن اشعث"زمان جنبش  يا ھ ھجرى كه ھفـت 

 . فرزند زبیر بوده است

شد و در ھمیــن ايــام يدارھاى , احتمال مى رود كه تحقیقات زھرى مدتى طوالنى او را به اقامت در مدينه وادار كـرده با د

يد ) نزديك مرزھاى حجاز(او سپس نواحى جنوبى فلسطین .  ناپیوسته اى با دربار اموى داشته است را براى اقامت برگز

آن ) 284.(نیز ديدار كـرده اسـت) دربار اموى(و احتماال در اين زمان است كه به سبب مقام علمى اش از حجاز و دمشق 

 )285. (چنان كه گفتیم عمر بن عبدالعزيز نیز او را بسیار گرامى مى داشت

به )) ھشام((و )) يزيد بن عبدالملك((زھرى در زمان  ترجیح مى دھد كه در دمشق مقیم شود و يزيد بن عبدالملك او را 

بدالملك((زھرى ھم چنین با . عنوان قاضى منصوب كرد بود)) ھشام بن ع يده  ندش برگز بى فرز , كـه او را بــه عنـوان مر

سالمى در حكومـت وى شـد ست كـه بـه . روابطى مستحكم داشت و ھمین امر سبب تقويت صـبغه ا شام از او خوا ھ

ھى كـرده در درس ھايـش ) 286(احاديث خود را امإل كند, منظور استفاده فرزندانش و از دو كاتب خواست كه بـا او ھمرا

و چه بسا اين مسإله خود روشنگر علـت ) 287.(آن دو نیز مدت يكسال چنین كردند. حاضر شوند و احاديث او را بنويسند

 . وجود اكثر تإلیفات او در مخزن كتب دربار اموى باشد

قرار نگرفتـه , در مجادله تندى كه میان او و ھشام واقع شد, با اين حال يان  تاثیر امو مالحظه مى كنیم كه زھـرى تحـت 

بدهللا :((منظور كیسـت؟ زھـرى پاسـخ داد) 288...))(الذى تولى كبره منھم((در آيه : روزى ھشام از او پرسید: ((است ع

؟ از تـو !مـن دروغ مـى گـويم: زھرى پاسخ داد! است) ع(منظور على, دروغ گفتى: ھشام گفت! مقصود است)) بن ابى

كرده اسـت, باكى ندارم گار دروغ را حــالل  كه پرورد !))(دروغ نخـواھم گفـت, سوگند به خدا اگر ھاتفى از آسمان بگويد 

 !اين ھمان زھرى دانشمند است) 289

بلكـه او بـا , به ديدگاه تاريخى و تحقیقات او در تاريخ صدر اسالم منحصر نیست, خدمات زھرى در زمینه مطالعات تاريخى

) 290(در منزلش انواع كتب او را از ھمه سو احاطه كرده بودند. تدوين احاديث نیز خدمت بزرگى به علم تاريخ كرده است

 )291.(و مخزن كتب امويان شامل بارھايى از دفاتر دانش او بود كه براى ھشام بن عبدالملك نگارش يافته بود

بدان مجبــور , از نوشتن كراھت داشتیم: ((اما درباره حديثى كه بدو منسوب بوده و در آن گفته است تا اين كه امرإ مـا را 

به نظر مى رسد كه اين حـديث انعكاسـى از ) 292(;))پس بھتر ديدم كه ھیچ مسلمانى را از آن محروم نسازم; ساختند

مده انـد به وجـود آ يث را , آراى محدثین مى باشد كه بعدھا  عادت داشـت احاد شجو بـود  ھرى از زمـانى كـه دان زيـرا ز

 )293.(بنويسد

يد بـه : ((نوشتن علوم را توسط او امرى طبیعى به شمار آورده است, روايت زير كه از معاصرانش نقل شده لیث مـى گو

مى پرداخـتى: ابن شھاب گفتم سخ داد! اى كاش اين كتاب ھا را براى مردم وضع مى كردى و فقط به تدوين  : زھـرى پا

ھا داد) 294)).(ھیچ كس چون من اين علم را رواج نداده و در راه آن به اندازه من تالش نكرده است , زھرى بـه نوشــتن ب

 )295!)). (ان شإ هللا, خواندن از دانشمند و سماع از او مساوى ھستند: ((چون گفت

زھرى را مى ديدم كه كتابى را به كسى مى دھد و آن را بر آن ھا نمى خواند و آن را بر : ((مى گويد)) عبدهللا بن عمر((

نس) ((296!)).(آرى: آيا اين كتاب را از تو روايت كنیم و او پاسخ مى دھد: بلكه مى پرسند, او نمى خوانند لك بـن ا )) ما

)).(نخستین كسى كه دانش را تدوين كـرده ابـن شـھاب اسـت: ((نقش زھرى را در كتابت حديث در يافته و گفته است

 .او با اين كار راه را براى ديگران گشود) 297

ضبط و , بدين ترتیب صلى آن را مشـخص سـاخته و در  معلوم است كه زھرى خطوط كلى تإلیف سیره نبوى و چارچوب ا

ھرى موسـس , پیشتاز علم تاريخ باشد)) عروه بن الزبیر((لذا اگر . ثبت روايات مدينه نیز نقشى اساسى داشته است ز

خى , را بنیان نھـاد) سیره(علم مغازى , او با تحقیقات جدى خويش. مكتب تاريخى مدينه است برخالف آنچـه كـه بر لـذا 
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 . نیست)) وھب بن منبه((اين علم زايیده داستان ھاى قصه پردازانى از قبیل , پنداشته اند

سپردند)) ابن اسحاق((و )) موسى بن عقبه((شاگردان زھرى از قبیل  سیم كـرد ره  قى كـه او تر ھـر چنـد . نیز در طري

موادى نیز از داستان ھاى عامیانه و اسرائیلیات گرفته و از اين رو سطح مطالعات تاريخى اش تنزل كرده )) ابن اسحاق((

 . اما در عین حال مواد اصلى سیره او روايات زھرى است, است

يكى از عوامل تحقیقات و مطالعات تاريخى زھرى بوده است و مـى , واضح است كه توجه به تجارب و دستاوردھاى امت

 . نزد زھرى رشد كرده و به بار نشسته اند, بینیم كه غنچه ھاى كار عروه

به , سخن آخر اين كه زھرى با دانش و سعى خود, سرانجام یان نھـاد كـه  مطالعات تاريخى را بر اصلى ثابت و استوار بن

 .حفظ نخستین روايات تاريخى انجامید

 

 

 منابع
 ).بى تا, بى نا, لیدن(, الكامل فى التاريخ, ـ ابن اثیر

 ).1941,, بى نا, اليپزيگ(, احمد زكى باشا. ن, كتاب االصنام, ـ ابن الكلبى

 ).بى تا, بى نا, بى جا(جمھره االنساب , ــــــــــــ 

 ).بى تا, بى نا, اليپزيگ(, فلوگل. ن, الفھرست, ـ ابن النديم

 ).'ه1356ـ  1355, دائره المعارف العثمانیه, حیدر آباد دكن(, جزءان, صفوه الصفوه, عبدالرحمن, ـ ابن جوزى

 ) .1299, بوالق, قاھره(,جزءان, وفیات االعیان, ـ ابن خلكان

 ).1940ـ  1904, بى نا, لیدن(, اجزإ 9, سخإ. ن, كتاب الطبقات الكبیر, ـ ابن سعد

 ).1356, بى نا, قاھره(, جزءان, عیون االثر فى فنون المغازى و الشمايل و السیر, ـ ابن سیدالناس

 ).1920, بى نا, لیدن(, نورى. ن, فتوح مصر و اخبارھا, ـ ابن عبدالحكم

 ).1935, بى نا, قاھره(, وستنفلد. ن, المعارف, ـ ابن قتیبه

 ).1358ـ  1348, مطبعه السعاده, قاھره(, جزء 14, البدايه و النھايه فى التاريخ, ـ ابن كثیر

 ) .1347, بى نا, حیدر آباد دكن(, التیجان فى ملوك حمیر و الیمن, ـ ابن ھشام

 ).1936, بى نا, قاھره(, جزءان, وستنفلد. ن, سیره سیدنا محمد, ــــــــــــ 

فه االنسـاب, عمر, )السلطان الملك االشرف(ـ ابن يوسف  ستین. ن, طرفـه االصـحاب فـى معر شق(, ستر المجمـع , دم

 ).1949, العلمى العربى

 ) . 1353, نابى , قاھره(, محمد حامد الفقى. ن, االموال, قاسم بن سالم, ـ ابوعبید

 ).1912ـ  1907, بى نا, لیدن(, اجزإ 3, بفان. ن, النقائض, معمر بن المثنى, ـ ابوعبیده

 .1ج ) 1954, بى نا, قاھره(, محمد فواد سزگین. ن, مجاز القرآن, ــــــــــــ 

 ).بى نا, دارالكتب, بى جا(و ) بى تا, السامى, قاھره(, االغانى, ابوالفرج, ـ االصفھانى

 ).بى نا, دارالكتب, بى جا(, االغانى, ــــــــــــ 

 ).1938ـ  1932, بى نا, قاھره(چاپ اول , اجزإ 10, حلیه االولیإ, ابونعیم, ـ االصفھانى

 ).1848ـ  1844, بى نا, پطرزبورگ(, جزءان, كوتوالد. ن, تاريخ سنى ملوك االرض و االنبیإ, حمزه, ـ االصفھانى

 ).'ه 1296, بوالق, قاھره(, اجزإ 8, صحیح البخارى, ـ بخارى

 .4و  2و  1ج ) 'ه 1364ـ  1360, دائره المعارف, حیدر آباد دكن(, التاريخ الكبیر, ـ بخارى

 ).1931, بى نا, قاھره(, جزء 14, تاريخ بغداد, خطیب, ـ بغدادى

 ) .م 1932, بى نا, قاھره(و ) 1886, بى نا, لیدن(, دى خويه. ن, فتوح البلدان, ـ بالذرى

, گريفزولد, بى جا (11ج ; )1940قدس  (5ج  2;ق , 4ج ) 1936, بى نا, قدس(, شلوسنجر. ن, انساب االشراف, ــــــــــــ 
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1883.( 

 ).1867, بى نا, لیدن(, يونج, دى. ن, لطائف المعارف, ـ ثعالبى

 ). 1948, بى نا, قاھره(, اجزإ 3, عبدالسالم ھارون. ن, البیان و التبیین, ـ جاحظ

 ).1943ـ1941, مطبعه الحكومه, استانبول(,جزءان, كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون, حاجى, ـ خلیفه

 ).1912, بى نا, لیدن(, كراتشكوفسكى. ن, االخبارالطوال, ـ دينورى

 ).1325, بى نا, قاھره(, اجزإ 3, میزان االعتدال فى تراجم الرجال, ـ ذھبى

 ).1890, بى نا, لیدن(, فیشر. ن, تراجم الرجال, ــــــــــــ 

 ).1334ـ1333,دائره المعارف النظامیه, حیدر آباد دكن(, اجزإ 4, مصطفى على. ن, تذكره الحفاظ, ــــــــــــ 

 ).1953, دارالمعارف, قاھره(, لیقى پروفنسال. ن, نسب قريش, مصعب بن عبدهللا, ـ زبیرى

 ).م 1930 / 1349, بى نا, دمشق(, االعالن بالتوبیخ لمن ذم التاريخ, ـ سخاوى

 ).1912, بى نا, لیدن(, كتاب االنساب, ـ سمعانى

 ).بى تا, دار احیإالكتب العربیه, قاھره(, جزءان, احمد جادالمولى ورفاقه. ن, المزھر فى علوم اللغه, ـ سیوطى

 ).1894, بى نا, لیدن(, سیبولد. ن, الشماريخ فى علم التاريخ, ــــــــــــ 

 ).1931, بى نا, استانبول(, ريتر. 'ه. ن, الوافى بالوفیات, صالح الدين خلیل بن ايبك, ـ صفدى

 ).1903, بى نا, قاھره(, جزء 30, جامع البیان فى تفسیر القرآن, ـ طبرى

 ).1901ـ  1879, بى نا, لیدن(, جزء 15, دى خويه. ن, تاريخ الرسل و الملوك, ــــــــــــ 

 ).' ه 1325, بى نا, حیدرآباد دكن(, تھذيب التھذيب, ابن حجر, ـ العسقالنى

 ).بى تا, بى نا, بى جا (Muh - Studien,مطالعات اسالمى, ـ گلدزيھر

 ).1893, بى نا, لیدن(, دى خويه. ن, التنبیه و االشراف, ـ مسعودى

 ).1876ـ  1861, بى نا, پاريس(, اجزإ 9, دى مینار و دى كرتنى. ن, مروج الذھب, ــــــــــــ 

 ).1919ـ  1899, بى نا, پاريس(, اجزإ 6, ھوار. ن, البدء و التاريخ, مطھر بن طاھر, ـ مقدسى

 ).1365, دار احیإ الكتب العربیه, قاھره(, صفین, نصر بن مزاحم, ـ منقرى

 ).1948, جماعه نشر الكتب القديمه, قاھره 1856, ;بى نا, كلكته(, فون كريمر. ن, المغازى, ـ واقدى

 ).1368, بى نا, قاھره(, )1368, محب الدين الخطیب. ن(, 10ج , 1953ابساال , اوسكار لوفكرن. ن, االكلیل, ـ ھمدانى

 ). بى تا, بى نا, بى جا(, تعريب حسین نصار, المغازى االولى و مولفوھا, ـ ھوروفتس

 ) .1339ـ  1337, دائره المعارف النظامیه, حیدر آباد دكن(, اجزإ 4, مرآه الجنان, ـ يافعى

 ).1927ـ  1907, بى نا, لیدن(, اجزإ 7, مرغلیوت. ن, معجم االدبإ, ـ ياقوت

 ).بى تا, بى نا, بى جا(, الخراج, ـ يحیى بن آدم

 ).1358, مكتبه المرتضويه, نجف 1883, ;بى نا, لیدن(, جزءان, ھوتسما. ن, تاريخ الیعقوبى, ـ يعقوبى

  

 :پى نوشت ھا
, دارالشروق, بیروت, ))بحث فى نشإه علم التاريخ عند العرب((كتاب  102ـ  61اين مقاله ترجمه اى است از صفحه . 1

1983. 
اما منظور ما از , با اين كه اين معنى به لحاظ لغوى صحیح است. معموال به معناى درگیرىھا و جنگ ھاست, مغازى. 2

 .است) ص(دوره رسالت پیامبر, اين كلمه در اين مورد
. ن, البیان و التبیین, جاحظ 371;ص , 5ج ) م1940, بى نا, قدس(, شلوسنجر. ن, انساب االشراف, بالذرى: ك.ر. 3

, جزء 15, دى خويه. ن, تاريخ الرسل و الملوك, طبرى 180;ص , 1ج ) 1948, بى نا, قاھره(, اجزإ 3, عبدالسالم ھارون
كسانى كه  40:ص , )1890, بى نا, لیدن(, فیشر. ن, تراجم الرجال, ذھبى 2313;ص, 2ج ) 1901ـ  1879, بى نا, لیدن(

 .ابن اسحاق از ايشان روايت كرده است
 .48ص , پیشین, ذھبى 421;ص , 2ج) 1299, بوالق, قاھره(, جزءان, وفیات االعیان, ابن خلكان. 4
كتاب الطبقات , ابن سعد 184;و  183ص , 7ج) 1325, بى نا, حیدر آباد دكن(, تھذيب التھذيب, ابن حجر العسقالنى. 5
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 / 1349, بى نا, دمشق(, االعالن بالتوبیخ لمن ذم التاريخ, سخاوى; )1940ـ  1904, بى نا, لیدن(, اجزإ 9, سخإ. ن, الكبیر
 .48ص , پیشین, ذھبى 123;ص , 5ج ) 1930

 . 48و  42ص , پیشین, ذھبى 135;ص , پیشین, ابن سعد 1266;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 6
روايات ديگر وفات او را . 421ص , 2ج , ابن خلكان 98;ص , )1935, بى نا, قاھره(, وستنفلد. ن, المعارف, ابن قتیبه. 7

 .48ص , پیشین, ذھبى 184;ص , 7ج , تھذيب التھذيب, ابن حجر; ذكر مى كنند' ه 101و  100, 99, 95, 92سال 
تعريب , المغازى االولى و مولفوھا, ھوروفتس 219;ص , )1932بى نا , قاھره(, دى خويه. ن, فتوح البلدان, بالذرى. 8

 .13ص ) بى تا, بى نا, بى جا(, حسین نصار
 .پیشین, ابن خلكان. 9

 .43و  42ص , پیشین, ذھبى 134;ص , پیشین, ابن سعد. 10
 .41ص , پیشین, ذھبى 133;ص , پیشین, ابن سعد. 11
 .45ص , پیشین, ذھبى. 12
 .44و  43ص , پیشین, ذھبى 135;ص , پیشین, ابن سعد. 13
 .45ص , پیشین, ذھبى 133;ص , پیشین, ابن سعد. 14
, ذھبى 93;ـ  89ص , 8ج ) بى تا, دارالكتب, بى جا(, االغانى, ابوالفرج االصفھانى 182;ص , پیشین, ابن حجر. 15

عروه پسرانش را اندرز مى داد كه دانش : ((مى گويد 202ص , 2ج , جاحظ در البیان و التبیین. 46045ص , پیشین
 . 134ص , پیشین, بنگريد به ابن سعد)). چه بسا بزرگان قومى ديگر شويد, بیاموزيد كه اگر افراد حقیر قومى باشید

ج , 147و  123و  118ص , 4ج , االغانى 421;و  420ص , 2ج , وفیات االعیان: ك.براى اطالع از ارتباط عروه با امويان ر. 16
 . 70ص , 2ج , البیان و التبیین 45;و  44ص , 16
 .1835ـ  1140ص , پیشین, طبرى. 17
 .249ص , 1ج ) 1936, بى نا, قاھره(, جزءان, وستنفلد. ن, سیره سیدنا محمد, ابن ھشام. 18
 .15ص , 2ج , االغانى 1147;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 19
 .1154ص , 1ج , پیشین, طبرى. 20
 .1181و  1180ص , ھمان. 21
 .6ص , 4ج , پیشین, ابن ھشام. 22
 .58و  57ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام 1199;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 23
 .50ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام. 24
 .309ص , 1ج , پیشین, ابن ھشام 1185;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 25
 .309ص , 1ج , پیشین, ابن ھشام. 26
 .39آيه ) 8(انفال . 27
 .1225و  1224ص , 1ج , پیشین, طبرى. 28
 .20ص , پیشین, ھوروفتس. 29
روايت ديگرى نیز در دست است كه ماجراى ھجرت را مشابه روايت فوق . به بعد 1234ص , 1ج , پیشین, طبرى. 30

 .1237ص , 1ج , پیشین, طبرى: ك.ر. اما سلسله اسناد آن با روايت مذكور متفاوت است, بیان مى كند
اين روايت و دو روايت قبلى را جزئى از نامه عروه به عبدالملك مروان )) ھوروفتس((اين موارد موجب شده است كه . 31

 .ولى من چنین عقیده اى ندارم, 20ص , پیشین: ك.ر. به شمار آورد
 .137ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام 1242;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 32
 .238ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام 25;ص , فتوح البلدان, بالذرى. 33
 .236ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام. 34
 .217آيه ) 2(بقره . 35
 .1273ص , 1ج , پیشین, طبرى. 36
 .1288ـ  1284ص , ھمان. 37
 .257ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام. 38
 .263ص , 3ج , پیشین, ابن ھشام 1196;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 39
 .43ص , )1948, جماعه نشر الكتب القديمه, قاھره(, المغازى, واقدى. 40
 .58آيه ) 8(انفال . 41
 .1260ص , 1ج , پیشین, طبرى 141;ـ  139ص , پیشین, واقدى. 42
 .270ص , پیشین, واقدى. 43
 .275ص , ھمان. 44
 .1463ص , 1ج , پیشین, طبرى. 45
;ص , )1353, بى نا, قاھره(, محمد حامد الفقى. ن, االموال, قاسم بن سالم ابوعبید 35;ص , فتوح البلدان, بالذرى. 46

 .1494ص , 1ج , پیشین, طبرى 352;ص , 3ج , پیشین, ابن ھشام 129
به روايتى ديگر از عروه درباره  295ص , 4و ج  307ص , 3ج , پیشین, ابن ھشام 1517;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 47

 . ازدواج باجويريه
 .1518ص , 1ج , پیشین: ك.ر. اشاره اى به حديث افك در طبرى نیز موجود است. 309ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام. 48
 .49ص , فتوح البلدان, بالذرى 158;و  157ص , پیشین, ابن سالم 1534;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 49
 .15ص , 4ج , پیشین, ابن ھشام 1610;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 50
 .24ص , 4ج , پیشین, ابن ھشام 1617;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 51
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 .60ص , 4ج , پیشین, ابن ھشام 1644;و  1636ـ  1632ص , 1ج , پیشین, طبرى. 52
 .1654ص , 1ج , پیشین, طبرى. 53
 .1770ص , ھمان. 54
 .ھمان. 55
 .199ص , پیشین, ابن سالم 60;ص , فتوح البلدان, بالذرى. 56
 .13ص , پیشین, ابن سالم. 57
 .20ص , ھمان. 58
 .27ص , ھمان. 59
 .190ص , ھمان. 60
 .200ص , ھمان. 61
 .200ص , ھمان. 62
 .201ص , پیشین, ابن سالم 81;ص , فتوح البلدان, بالذرى. 63
 .1273ص , 1ج , پیشین, طبرى. 64
 .299ص , 4ج , پیشین, ابن ھشام 1809;ـ  1808ص , 1ج , پیشین, طبرى. 65
 .304ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام 454;ـ  447ص , 2و ج  1813ص , 1ج , پیشین, طبرى. 66
 .استقامت, 431ص , 2ج , پیشین, طبرى. 67
 .1770ص , 1ج , ھمان. 68
 .2458ص , 3ج , ھمان. 69
 .416ص , 2ج , ھمان. 70
 .475ص , ھمان. 71
 .99ص , فتوح البلدان, بالذرى. 72
 .لیدن, 2085ص , 1و ج  503ص , 2ج , پیشین, طبرى. 73
 .2085ص , 1ج , ھمان. 74
 .2135ص , 2ج , ھمان. 75
 .44ص , فتوح البلدان, بالذرى 1825;ص , 1ج , ھمان. 76
 .211ص , پیشین, ابن سالم. 77
 .2130ـ  2128ص , 1ج , پیشین, طبرى. 78
 .2348ص , ھمان. 79
 .3251ص , ھمان. 80
 .2522ص , ھمان. 81
از اين ماجرا را نیز )) عبدالملك بن مروان((خبرى ذكر كرده و تحلیل )) مصعب((عروه از قتل برادرش . 3207ص , ھمان. 82

 .811ص , 2ج , پیشین, طبرى: ك.ر. نقل كرده است
)) ابودجانه((توسط )) احد((در غزوه ) ص(در تاريخ طبرى اشاره اى گذرا به ماجراى به دست گرفتن شمشیر پیامبر. 83

 .194ص , 2ج , پیشین, طبرى: ك.ر. ھست
 .88ص , االعالن, سخاوى. 84
, 2ج , )1943ـ  1941, مطبعه الحكومه, استانبول(, جرءان, كشف الظنون عن اسامى الكتب و الفنون, حاجى خلیفه. 85

 .1747ص 
, 2128, 1835, 1825, 1813, 1809, 1808, 1454, 1534, 1331, 1237, 1185, 1154, 1147ص , 1ج , پیشین, طبرى. 86

2251. 
, 2125, 2085, 1836, 1463, 1670, 1617, 1610, 1360, 1654, 1518, 1296, 1173, 1199, 1167, 1140ص , ھمان. 87

2522 ,2307. 
 .1224ص , ھمان. 88
 .1284ص , ھمان. 89
 .1360ص , ھمان. 90
 .10آيه ) 60(الممتحنه . 91
 .340ص , 3ج , پیشین, ابن ھشام. 92
, طبرى: و درباره ماجراى ھجرت 1147ص , 1ج , پیشین, طبرى: ك.ر, درباره آغاز وحى. 46ص , پیشین, ذھبى. 93

 .1547ـ  1262ص , 1ج , پیشین, طبرى: و برخى زيج ھاى پیامبر. 1340ـ  1334ص , 1ج , پیشین
 .811ص , 2و ج  3207, 2348ص , 1ج, پیشین, طبرى. 94
 .236ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام. 95
 .1185ص , 1ج , پیشین, طبرى. 96
 .1154ص , ھمان. 97
 ).ص(خبر استھزا كنندگان پیامبر, 51ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام. 98
 .1288ص , 1ج , پیشین, طبرى. 99

 .15ص , 3ج , االغانى. 100
 .25ص , فتوح البلدان, بالذرى. 101
در مقابل عايشه چیزى : گفت! تو چه راوى بزرگى ھستى: ھنگامى كه به عروه گفته شد. 46ص , پیشین, ذھبى. 102
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 .شعرى درباره آن مى سرود, زيرا ھر چه روايت به او مى رسید, نیستم
 .1284ص , 1ج , پیشین, طبرى. 103
 .1181و  1180ص , ھمان. 104
 .1225و  1224ص , ھمان. 105
 )).سیره((ماده , )بى تا, بى نا, بى جا(, دائره المعارف اسالمى. 106
, المعارف, ابن قتیبه 221;ص , 1ق , 1ج , )'ه 1364ـ  1360, دائره المعارف, حیدر آباد دكن(, التاريخ الكبیر, بخارى. 107
عبدالرحمن  260;ص, 1ج, )1339ـ  1337, دائره المعارف النظامیه, حیدر آباد دكن(, اجزإ 4, مرآه الجنان, يافعى 239;ص 

,ذھبى 79;ص , 2ج , )'ه1356ـ  1355, دائره المعارف العثمانیه, حیدر آباد دكن(, جزءان, صفوه الصفوه, ابن جوزى
ZPMGXLIV , 1890 , قاھره(, جزء 14, البدايه و النھايه فى التاريخ, ابن كثیر 73;ص , فیشر, پیشین, ذھبى 435;ص ,

اما ', ه 125و  123تواريخ ديگرى ذكر مى كنند كه عبارت است از سال  434:ص , 1ج , )1358ـ  1348, مطبعه السعاده
 .106ص , 6ج , بنگريد به االغانى. را تايید مى كنند' ه 124ھر دو سال 

را  85الواقدى سال . 74ص , 9ج , البدايه, ابن كثیر 79;ص , 2ج , صفوه الصفوه, ابن جوزى 73;ص , پیشین: ذھبى. 108
: ابن خلكان 102;ص , 1ج , ) 1334ـ  1333, دائره المعارف النظامیه, حیدر آباد دكن(, تذكره الحفاظ, ذھبى. ذكر مى كند

 .قاھره 1310, 452ص , 1ج , وفیات االعیان
 .344ص , پیشین, ابن كثیر. 109
 .435ص  , ZDMG,ذھبى. 110
ابن  158;ص , 5ج , لیدن, 92ص , 1ق , 4ج , پیشین: ابن سعد: بنگريد به)) زھرى((براى اطالعات عمومى درباره . 111
;ص , المعارف, ابن قتیبه 451;ص , 1ج , پیشین, ابن خلكان 119;ص , 2ج ) بى تا, بى نا, لیدن(, الكامل فى التاريخ, اثیر

چاپ اول , اجزإ 10, حلیه االولیإ, ابونعیم االصفھانى 105;ص , 1ج , تذكره الحفاظ, ذھبى 71;ص , پیشین, ذھبى 239
 .78ص , 2ج , پیشین, ابن جوزى 342;ص , 9ج , پیشین, ابن كثیر 371;و  370ص , 1ج ) 1938ـ  1932, بى نا, قاھره(

 .67ص , تراجم, ذھبى. مدت شش تا ده سال در درس او حاضر شد. 112
 .451ص , 1ق , 1ج , تاريخ كبیر, بخارى. 113
 .93و  92ص , 8ج , االغانى. 114
 .65ص , 7ج , پیشین, ابن حجر 92;ص , 8ج , ھمان. 115
 .78و  77, 2ج , پیشین, ابن جوزى 221;ص , پیشین, بخارى 260;ص , المعارف, ابن قتیبه 69;ص , تراجم, ذھبى. 116
ابن  68;ص , 7ج, پیشین, ابن حجر 68;ص , تراجم, ذھبى 281;ص ) 1912, بى نا, لیدن(, كتاب االنساب, سمعانى. 117
 .242ص , 9ج , پیشین, كثیر
, ذھبى 65;ص , 7ج , پیشین, ابن حجر 360;ص , 3ج , حلیه االولیإ, ابونعیم اصفھانى 32;ص , 4ج , پیشین, بخارى. 118

 .45ص , تراجم
 .14ص , 5ج , چاپ بوالق, صحیح, بخارى. 119
عیون االثر فى فنون المغازى و الشمايل و , ابن سیدالناس 88;ص , االعالن بالتوبیخ لمن ذم التاريخ, سخاوى. 120

 .81ص , 1ج ) 1356, بى نا, قاھره(, جزءان, السیر
 .1747ص , 2ج , كشف الظنون, حاجى خلیفه. 121
متن كامل كه استاد جونز براساس نسخه موزه بريتانیا مورد تحقیق قرار داده و ھنوز به چاپ . پیشین, واقدى. 122

, طبرى 97, ;67, 26, 25ص , 5ج , پیشین, بالذرى. 1025, 869, 828, 562, 426, 421, 219, 51ص . نرسیده است
 .1815ص , 1ج , پیشین

 .1834ص , 1ج , پیشین, طبرى 519, ;383ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى. 123
و انس  231ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس 208, ;162ص , نسخه خطى, واقدى: ك.ر. ابن كعب بن مالك: مانند. 124

, و ابن سیدالناس 381ص , نسخه خطى, واقدى, و محمد بن جبیر بن مطعم 1829ص , 1ج, پیشین, طبرى, بن مالك
و عبدهللا بن  145ص , 2ج , پیشین, و ابن سیدالناس 1569ص , 1ج , پیشین, طبرى, و ابن عباس 30ص , 1ج, پیشین

;ص , 1ج , پیشین, طبرى, و ابن سلمه بن عبد الرحمان بن عوف 412ص , ن ـ و ستنفلد, ابن ھشام, عمرو بن العاص
ص , نسخه خطى, واقدى, و مالك بن اوس الحدثان 142ص , 1ج , ابن سیدالناس 754;ص , نسخه خطى, واقدى 1019
 .263ـ  249
 .69ص , تراجم, ذھبى. 125
تذكره  70;ـ  68ص , تراجم, ذھبى 361;و  360ص , 3ج , پیشین, ابو نعیم 78;و  77ص , 2ج , پیشین, ابن جوزى. 126

 .پیشین, ھوروفتس 343;و  342ص , 9ج , پیشین, ابن كثیر 105;و  104ص , 1ج , الحفاظ
, مرآه الجنان, يافعى 72, ;68ص , تراجم, ذھبى 77;ص , 2ج , پیشین, ابن جوزى 621;ص , 1ج , 1ق , تاريخ كبیر. 127
 .342ص , 9ج , پیشین, ابن كثیر 261;ص

 .97ص ) بى تا, بى نا, بى جا(, المنتخب من كتاب ذيل المذيل, طبرى. 128
 .88ص , االعالن, سخاوى. 129
 .1747ص , 2ج , كشف الظنون, حاجى خلیفه. 130
 .59ص , 19ج , االغانى. 131
 .97ص , المنتخب, طبرى. 132
 .112ص , 1ج , تاريخ, طبرى. 133
 .201و  200ص , 1ج , ھمان. 134
 .1253ص , 1ج , ھمان. 135
 .348ص , 9ج , پیشین, ابن كثیر 372;ص , 3ج , پیشین, ابو نعیم. 136
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 .375ص , پیشین, ابو نعیم. 137
 .419ص , 1ج , پیشین, طبرى 27;ص , 1ج ) 'ه 1296, بوالق, قاھره(, اجزإ 8, صحیح البخارى, بخارى. 138
 .374ص , پیشین, ابو نعیم. 139
 .293ص , 1ج , پیشین, طبرى. 140
 .25ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس. 141
 .6ص , 2ج , پیشین, ابن اثیر; ھمان. 142
 .88ص , االعالن, سخاوى. 143
 .443ص , 1ج , پیشین, ابن اثیر. 144
 .1154ص , 1ج , پیشین, طبرى 50;ـ  47ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس. 145
 .1014ص , 1ج , پیشین, طبرى. 146
 .1145ص , ھمان. 147
, بخارى 249;ص, 1ج , پیشین, ابن ھشام 85;و  84ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس 1148;و  1147ص , ھمان. 148

 .115ص , 1ج , صحیح
, طبرى 88;ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس 25;ص , )بى تا, بى نا, اليپزيگ(, فلوگل. ن, الفھرست, ابن النديم. 149

 .1155ص , 1ج , پیشین
 .85ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس 1155;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 150
 .91ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس 1167;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 151
 .112و  111ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس 203;ص , 1ج , پیشین, ابن ھشام. 152
 .1213, 1206, 1205ص , 1ج , پیشین, طبرى 283;و  282ص , پیشین, ابن ھشام. 153
ج , پیشین, ابن ھشام 130, ;116, 99ص , 4ج , پیشین, بخارى 148, ;145, 142ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس. 154

 .41ص , 2
 .292, 126, 115ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس 223;تا  217ص , پیشین, ابن ھشام. 155
 .127و  126ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس. 156
 .132و  131ص , ھمان. 157
 .243ص , 4ج , پیشین, بخارى 158;و  157ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس 1213;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 158
 .232و  231ص , پیشین, ابن ھشام. 159
, 245ص , پیشین, بخارى 186;و  185ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس 1256, ;1250ص , 1ج , پیشین, طبرى. 160
 .43ص , 5و ج  258, 256, 246
 .417ص , پیشین, ابن ھشام. 161
 .1273ص , 1ج , پیشین, طبرى. 162
 .229ص , 1ج , ابن سیدالناس 10;ص , پیشین, واقدى. 163
 .494و  393ص , پیشین, ابن ھشام. 164
 .591ص , ھمان. 165
 .236, 221ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس. 166
 .239ص , ھمان. 167
 .170ص , 4ج , االغانى; به بعد 1291ص , 1ج , پیشین, طبرى. 168
 .1212ص , 1ج , پیشین, طبرى. 169
 .1323و  1322ص , 1ج , پیشین, طبرى 131, ;57, 56, 53, 52ص , و نسخه خطى 50, 46, 45, 43ھمان ص . 170
 .101ص , و نسخه خطى 82, 62ص , پیشین, واقدى. 171
 .108و  107ص , و نسخه خطى 111ـ  109, 89ص , ھمان. 172
 .160و  159ص , و نسخه خطى 142ص , ھمان. 173
 .162ص , و نسخه خطى 145و  144ص , ھمان. 174
 .1379و  1378ص , 1ج , پیشین, طبرى. 175
 .151ص , پیشین, واقدى. 176
 .58آيه ) 8(االنفال . 177
 .1360ص , 1ج , پیشین, طبرى 158;ـ  156ص , و نسخه خطى 141ـ  139ص , پیشین, واقدى. 178
 .124, و نسخه خطى 143ص , پیشین, واقدى. 179
 .159ص , پیشین, واقدى. 180
 .به بعد 2ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس; به بعد 1384ص , 1ج , پیشین, طبرى 185;ص , نسخه خطى, واقدى. 181
 .186و  185ص , و نسخه خطى 168ـ  164ص , پیشین, واقدى. 182
 .591ص , پیشین, ابن ھشام. 183
, پیشین, ابن سیدالناس 1406;ص , 1ج , پیشین, طبرى 208;ص , و نسخه خطى 185و  184ص , پیشین, واقدى. 184

 .5, 12, 11ص , 2ج 
 . 1407و  1406ص , 1ج , طبرى 219;ص , و نسخه خطى 186و  185ص , پیشین, واقدى. 185
 .212ص , پیشین, واقدى. 186
 .21ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس 239;ص , پیشین, واقدى 576;ص , پیشین, ابن ھشام. 187
 51 ,;50, 48ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس 21;ـ  18ص , فتوح البلدان, بالذرى 1451;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 188
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 .33ص ) بى تا, بى نا, بى جا(, الخراج, يحیى بنآدم 332;ـ  331به بعد و  158ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى
 .به بعد 58ص , به بعد ـ ابن سیدالناس 387ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى 1462;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 189
 .424ـ  421ص , )نسخه خطى(واقدى , 1473ص , 1ج , طبرى. 190
 .1476ـ  1475ص , 1ج , ـ طبرى 436, 432, 431ص , پیشین, واقدى. 191
 .68ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس 1485;ص , 1ج , طبرى. 192
 .283ص , فتوح البلدان, بالذرى. 193
 .74ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس. 194
 .481و  480ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى. 195
 54ص , 5ج , پیشین, بخارى; به بعد 387ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس; به بعد 1517ص , 1ج , پیشین, طبرى. 196

 .56ـ 
 . 106و  105ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس 508;ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى. 197
 .322ص , 3ج , پیشین, ابن ھشام 113;ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس 1529;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 198
, 519ص , نسخه خطى, واقدى 115;ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس 1537;ـ  1531ص , 1ج , پیشین, طبرى. 199
 .325و  324ص , 3ج , پیشین, ابن ھشام 530, ;529
, 2ج , پیشین, ابن سیدالناس 749;ـ  740ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام 1550;و  1549ص , 1ج , پیشین, طبرى. 200
 .122و  121ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس 573, ;572, 570, 565ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى 119, ;115ص 
 27;ص , فتوح البلدان, بالذرى 657;ـ  634ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى 779;ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام. 201

 .137ـ  136ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس
 .1575ص , 1ج , پیشین, طبرى. 202
 .25ص , 4ج , پیشین, ابن ھشام 59;ص , پیشین, بالذرى 138;ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس. 203
سريه ابى العوجإ . زھرى در شمار راويان آن است. به بعد 670ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى, غزوه القضیه. 204

. اعزام شد)) ذات الطإل((اين دو سريه در سال ھفتم ھجرى اتفاق افتاد و سريه اى نیز به . 680ص , پیشین, السلمى
 .120ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس; )سال ھشتم ھجرى(

 . 749ـ  747ص , 1ج , پیشین, ابن ھشام. 205
 .120ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس 1620;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 206
 .731ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى. 207
تاريخ فتح , نسخه خطى, ـ واقدى, 90ص , 5ج , صحیح, ـ بخارى 810ص , 2ج , ـ ابن ھشام 1628ص , 1ج , طبرى. 208

 .818ص . را ذكر مى كند
 .566و  565و بنگريد به ص  795, 766ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى 1566;و  1565ص , 1ج , پیشین, طبرى. 209
, 2ج , پیشین, ابن سیدالناس 819;و  818ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى 844;ص , 2ج , پیشین; ابن ھشام. 210
 .192و  191ص 
ج , پیشین, ابن سیدالناس 829;و  826ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى 1662;و  1661ص , 1ج , پیشین, طبرى. 211

 .191ص, 1
 .870و  869ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى. 212
 .105, 104, 101, 99ص , 4ج , پیشین, بخارى. 213
 .218ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس 798;ص , 2ج, پیشین, ابن ھشام. 214
 .68ص , فتوح البلدان, بالذرى. 215
 .59ص , ھمان. 216
 .63ص , ھمان. 217
 .1739ص , 1ج , پیشین, طبرى. 218
 .4ـ  2ص , 4ج , پیشین, بخارى 1566;و  1565ص , ھمان. 219
 .1572ص , 1ج , پیشین, طبرى. 220
 .79ص , 1ج , پیشین, ابن ھشام. 221
 .245و  244ص , 2ج , پیشین, ابن سیدالناس. 222
 .903ـ  896ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى. 223
 .17ص , 5ج , پیشین, بخارى 1776;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 224
 .162ص , 4ج , پیشین, بخارى 30;ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس 1788;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 225
 .به بعد 1005ـ  1001ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى. 226
 .1025ص , ھمان. 227
و ج  50ـ  45ص , 4ج, بخارى 337;و  336ص , 2ج , ابن سیدالناس 1810;و  1809, 1800ص , 1ج , پیشین, طبرى. 228

 .141, 139, 137ص , 5
 .1010ص , 2ج , ابن ھشام 1813;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 229
  . 8ص , 1ق , 1ج , التاريخ الكبیر, بخارى 1835, ;1834, 1814صص , 1ج , طبرى. 230
 .163ص , 4ج , صحیح 306;ص , 4ج , ابن ھشام 1831;ص , 1ج , طبرى. 231
 .1116ص , 1ج , طبرى. 232
 .بنگريد به صفحه ھاى قبل ھمین مقاله. 233
 .431ص  , ZDMG 1890,ذھبى 343;ص , 9ج , پیشین, ابن كثیر. 234
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مقايسه )). پیروى از سنت موجب نجات است : ((اين سخن را از زھرى نقل كرده است. 72ص , پیشین, ذھبى. 235
 )).خداوند با چیزى برتر از علم عبادت نشده است: ((زھرى مى گويد. 79ص , 1ج , پیشین, كنید با ابن ھشام

: ك.ر. اين سخن ھم به عروه و ھم به زھرى نسبت داده شده است. دانش بیاموزيد تا بر قوم خويش سرورى كنید. 236
 .45ص , پیشین, ذھبى 32;ص , 1ج , التاريخ الكبیر, بخارى

ص , ZDMG 1890,ذھبى: ك.ر)). در نقل حديث دقیق تر و با امانت تر از زھرى نديده ام: ((عمروبن دينار مى گويد. 237
431. 
 .96ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس 1517;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 238
 .121به بعد و  96ص, 2ج, پیشین, ابن سیدالناس 570, ;562, 157, 156ص, نسخه خطى, پیشین, واقدى. 239
 .222ص , 1ج , پیشین, ابن سیدالناس 573;ـ  572و  570ـ  562ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى. 240
 .422و  421ص , نسخه خطى, پیشین, واقدى 1473;ص , 1ج , پیشین, طبرى. 241
 .1594ص , 1ج , پیشین, طبرى. 242
 )).ذات انواط((درباره  894ص , 2ج , پیشین, ابن ھشام. 243
 .1485, 1360, 1154ص , 1ج , پیشین, طبرى. 244
چون نفس ھا , زھرى صحبت مى كند و مى گويد شعرھا و احاديث را بگويید: ((مى گويد 73ص , پیشین, ذھبى. 245

 )).متنفر و گوش ھا ملول و خسته شدند
 .1566و  1565ص , 1ج , پیشین, طبرى. 246
 .1014ص , ھمان. 247
 .1145ص , ھمان. 248
 .332و  331ص , 1ج , پیشین, ابن ھشام. 249
در صفوه . 362ص , 3ج , حلیه االولیإ, ابونعیم 342;ص , 9ج , پیشین, ابن كثیر 88;ص , 2ج , پیشین, ابن جوزى. 250

 ...)).مى گويم سخنش خوب نیست مگر اين, و اگر از پیامبران و اھل كتاب سخن بگويد((الصفوه آمده است كه 
 .جز در مغازى زھرى نبوده است, به نظر مى رسد اين گونه اخبار. 292, 201, 200, 112ص , 1ج , پیشین, طبرى. 251
 .1653و  1652ص, 1ج, طبرى 570;و  569ص , و نسخه خطى 94ص , پیشین, واقدى. 252
 .343ص , 9ج , پیشین, ابن كثیر 73;ص , پیشین, ذھبى. 253
 .49ص , 4ج , االغانى. 254

;ZDMGXLIV 1890 p. 343 .255 پیشین, ـ ابن جوزى 8ص , 1ج , پیشین, ابن ھشام 361;ص , 3ج , پیشین, ابو نعیم ,
 ...)).مى گويم سخنش خوب نیست مگر اين, واگر از باديه نشینان و از انساب سخن بگويد: ((مى گويد 78ص , 2ج 

 .59ص , 19ج , االغانى. 256
 .3ص ) 1953, دارالمعارف, قاھره(, لیقى پروفنسال. ن, نسب قريش, مصعب بن عبدهللا زبیرى. 257
 )).زھرى جز كتاب نسب قومش كتاب ديگرى ندارد: ((قره بن عبدالرحمان گفته است. 68ص, پیشین, ذھبى. 258
درباره شدت تإثر . 676ـ  673ص , ]چاپ وستفلد[ ,پیشین, ابن ھشام 1824;ـ  1820ص , 1ج , پیشین, طبرى. 259

 .1817و  1816ص , 1ج , پیشین, بنگريد به طبرى) ص(ناشى از رحلت پیامبر
 .1829, 1828, 2143, 2142ص , 1ج , پیشین, طبرى. 260
 .2128ص , و درباره وفات ابوبكر 1827ـ  1825ص , ھمان. 261
 .455به بعد و  650ص , فتوح البلدان, بالذرى. 262
 .21ص , 5ج , انساب االشراف, بالذرى. 263
 .2798, 2758, 2757, 2731ص , 1ج , پیشین, طبرى. 264
 .24ص , فھرست, ابن النديم. 265
 .25ص , 5ج , انساب االشراف 462;ص , فتوح البلدان, بالذرى. 266
 .89ـ  88, 39ـ  38, 27ـ  26ص , 5ج , انساب االشراف, بالذرى. 267
 .89به بعد و  67, 26ص , ھمان. 268
 .69ـ  67, 62ص , ھمان. 269
 .90ـ  88, 26ص , ھمان. 270
 .312, 305, 2871ص , 1ج , پیشین, طبرى 97, ;91, 85, 70ـ  67, 62ص , ھمان. 271
 .92ـ  91, 71ـ  69ص , 5ج , انساب االشراف, بالذرى. 272
 .3187, 3185, 3103, 3102, 3069ص , 1ج , پیشین, طبرى. 273
 .3392ـ  3390, 3342, 3341, 3242, 3241ص , ھمان. 274
 .7ـ  5, 1ص , ھمان. 275
 .149ص , 2ج , ھمان. 276
 .1269ص , 2ج , ھمان. 277
 .384, 68,80, 59, 20ـ  19ص , فتوح البلدان, بالذرى. 278
 40, 38ـ  35ص , 2ج ) بى تا, بى نا, بى جا (Muh - Studien,مطالعات اسالمى, گلدزيھر. 72ص , پیشین, ذھبى. 279

 . فاقد دقت الزم است
 .311ص , 2ج ) 1358, مكتبه المرتضويه, نجف(, جزءان, ھوتسما. ن, تاريخ الیعقوبى, يعقوبى. 280
كه اضافه مى كند  239ص , المعارف, ابن قتیبه 70;ص , پیشین, ذھبى 341;و  340ص , 9ج , پیشین, ابن كثیر. 281

, ابن قتیبه 157;ص , 7ج , پیشین, ابن سعد: بنگريد به. عبدالملك بنا به درخواست زھرى براى او مقررى تعیین كرد
 .228ص , پیشین
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 .163ص , ]چاپ الوارت[ ,انساب االشراف, بالذرى. 282
 .93ص , 4ج , تاريخ كبیر, بخارى. 283
 .79ص , 2ج , پیشین, ابن جوزى 342;و  341ص , 9ج , پیشین, ابن كثیر 70;ص , پیشین, ذھبى. 284
 .104ص , ]چاپ نورى[ ,فتوح مصر و اخبارھا, ابن عبدالحكم 78;ص , 2ج , پیشین, ابن جوزى. 285
 .342ص , 2ج , پیشین, ابن كثیر 71;و  70ص , پیشین, ذھبى. 286
 .361ص , 3ج , پیشین, ابو نعیم. 287
 .11آيه , )24(نور . 288
 .72ص , پیشین, ذھبى. 289
 .261و  260ص , المعارف, ابن قتیبه 261;ص , 1ج , مرآه الجنان, يافعى. 290
 .363ـ  361ص , 3ج, پیشین, ابونعیم 344;ص , 9ج , پیشین, ابن كثیر 72;ص, پیشین, ذھبى. 291
نمى : ((آمده است 363ص , 3ج , و در حلیه االولیإ 341ص , 9ج , پیشین, ابن كثیر 69;ص , پیشین, ذھبى. 292

و او براى فرزندان ھشام اقدام به نوشتن حديث , خواستیم از زھرى حديث بنويسیم تا اين كه ھشام زھرى را وادار كرد
نوشتن را دوست نداشتیم تا اين كه سلطان ما را بدان : ((زھرى گفته است)). كرد و ديگران نیز حديث را نوشتند

 )).واداشت و من نیز خوش نداشتم كه مردم را محروم سازم
 .بنگريد به ھمین مقاله. 293
 .73و  72ص , پیشین, ذھبى. 294
 .344ص , 9ج , پیشین, ابن كثیر. 295
 .70و  69ص , پیشین, ذھبى. 296
 .260ص , 3ج , پیشین, ابونعیم 78;ص , 2ج , پیشین, ابن جوزى. 297

  

  

  

Page 25 of 25

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\89.htm


