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  واقدی و کتاب المغازی  نقد و بررسی
  ٢۶شماره  - ١٣٧٨آذر » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 

  ساالری شادی، علی:ناقد

........................................................................ 

  :مقدمه

  آھنگی تند و شتابان داشت،زندگی) ص(محور زندگی حضرت رسول  اسالم در ابتدا تحت عنوان سیره و مغازی و حول تاریخ نگاری

  خالفت،ارتداد عرب،درگیری  مطلب شان نزول آیات قرآنی،قضیه  حضرتش ھمواره به عنوان اسوه و الگو مورد توجه بود،در کنار این

از ھمان قرن .نگاری اسالم را شکوفا نمود  ھا مطلوب،تاریخ عنوان زمینه  ام العرب بهمسلمین،فتوحات مسلمین، موضوع انساب و ای

  ابن:اوج خود رسید،و افرادی چون  داشتند،و این مھم در قرن دوم به  آوری روایات فراوان سعی در جمع  ای با کوشش اول عده

کسانی بودند که در این راستا قدم ....،واقدی وراشد،ابو معشر مدنی،ابو مخنف، مدائنی  موسی بن عقبه،معمر بن:اسحاق

  .شود ھا کتاب در موضوعات مختلف تالیف کردند، که در این مقاله به واقدی صاحب کتاب مشھور مغازی پرداخته می برداشتند و ده

  :محمد بن عمر واقدی-١

متولد شد و مادرش از ١خالفت مروان بن احمددر ایام .ق ١٣٠محمد بن عمر و واقد االسلمی از مردم مدینه بود و در آخر سال 

سالگی  ١۵ھنگامیکه به سن   واقدی.٢شد فارس بنام سائب خاثر بود که از اولین مغنیان مدینه شمرده می  نوادگان یکی از اسیران

از محمد  را در خالف منصور بر شھر مدینه دید و توصیفات دقیقی که او)زکیه  نفس(غلبه محمد بن علی)ق.ھـ ١۴۵سال (رسید

که از مدینه به عراق آمد در آن شھر مشغول .ھـ ١٨٠  وی تا سال٣.نموده،از طریق طبری برای ما محفوظ مانده است)نفس زکیه(

کردنش از مدینه و   وی در یکی از سفرھای ھارون به حج راھنما و بلد او برای آگاه.بود...و مغازی و  ھای سیره فعالیت در زمینه

مورد تعجب ھارون قرار گرفت و او را ھزار درھم داد،و یحیی بن خالد   شد،که سخت)ص(ر آثار عصر رسول اکرمھا و سای شھادتگاه

بنا به دالیل معیشتی و مضیقه   ھا گذشت،واقدی با این وصف سال۴.برمکی،او را گفت ھر وقت خواستی میتوانی به دیدار ما آیی

  و به ھمین دلیل۵مند شد ھای یحیی بن خالد بھره پس از الطاف و بخششمالی شھر مدینه را به سوی عراق ترک گفت،و از آن 

بر یحیی بن خالد رحمت   قدرشناسی واقدی از برامکه پس از نگون بختی آن خاندان ادامه داشت و ھمواره

  ای در علی ساالری شادی محله(واقدی،قاضی،عسگر مھدی۶.فرستاد می

  ٨.ق درگذشت.ھـ ٢٠٧قضاوت در سال   او پس از سه سال٧ بر عھده داشتبود و این شغل را تا ھنگام مرگ )شرق بغداد

  :شیوه و سبک کار واقدی-٢

مقام علمی و منزلت دانش او در تاریخ اعم از مغازی و سیره و فتوح مورد تایید و تحسین ھمگان است،با این ھمه نزد 

کرند، یحیی بن  ن ھرکدام به نحوی از او انتقاد میشناسا و رجال٩شناسان نام خوشی نداشت و معروف به جاعل حدیث بود رجال

کرد از  بست و احمد بن حنبل از اینکه اسناد روایات را ترکیب می می  حدیث غریب)ص(گوید او بر پیامبر می)ق.ھـ ٢٣٣متوفی (معین

را منعکس مینمود،در جایی او له و علیه او   لیکن یاقوت حموی که نظرات١٠.داند نمود،بخاری او را متروک الحدیث می او انتقاد می

این  ١٢.ذھبی با مقایسه نظرات مختلف سرانجام او را تایید نکرده است١١.قلمداد کرده است)امیر المومنین در حدیث وثقه(را

ل وبیش وجود داشته،اما توانایی واقدی در مورد آنچه که مربوط به تاریخ است قاب اختالف نظر رجال شناسان،در مورد اغلب افراد کم

و ابن ندیم او را در اخبار و ١٣دانند ھای آنھا می ابن سعد و خطیب بغدادی او را عالم به مغازی و اختالف مردم و حدیث.تقدیر بود
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ابو مخنف را در امر اخبار عراق و مداینی را در اخبار خراسان و فارس ستوده   تر از دیگران دانسته است،کما اینکه سیرت آگاه

و از واقدی به خاطر آنکه ١۵.مثل او نیست  او را مورد اعتماد دانسته و گفته،ھرگز کسی)ق.ھـ ٢٣٣متوفی (مصعب زبیری ١۴.است

او تایید  و اعتراف خود)موجود(مطلبی که صحت آن با توجه به کتاب مغازی١۶.اند کرد انتقاد نموده سلسله اسناد خبر را ترکیب می

خواستد روایات افراد را جداگانه ذکر کند،او در جواب استدالل نمود که مطلب  نماید که از واقدی گردد خطیب بغدادی نقل می می

بیست و یک جلدی و بقولی صد   شود، مخاطبین گفتند راضی ھستیم واقدی یک ھفته غایب گردید،در حالیکه با کتابی طوالنی می

او محققی برجسته و ١٧.باز گردد)یاتترکیب روا(جلدی باز آمد،و بعلت طوالنی بودن مطلب از وی خواستند به روال سابق

از قول وی نقل گردیده که به فرزندان صحابه و .کرد جستجوگری ماھر بود و از روش مشاھده و مصاحبه و مشاوره استفاده می

؟چون گاه آنھا کجاست گاه و قتل ای که شھادت ات شنیده شھدا و وابستگان آنھا نرسیدم مگر اینکه از آنھا پرسیدم آیا از خانواده

ای آگاه  طوری که مریسیع را دیدم و آن را از نظر گذراندم و از غزوه  رفتم،به کرد برای بررسی عینی به آن موضع می آگاھم می

در حال رفتن برای دیدن موضع   باری دیده بودند که واقدی را در مکه با کوله١٨ موضع آن را به عینه مشاھده کردم  نشدم مگر اینکه

از محتوای نقل قول ابن ندیم بر ٢٠.کرد ھای مسجد مغازی تدریس می از ستون  او در مسجد مدینه در کنار یکی.١٩غزوه حنین بود

ھمانگونه که قبال آورده شد،او راھنما و بلد ھارون در نشان دادن آثار ٢١.نموده است آید که در مسجدی در بغداد نیز تدریس می می

چند کاتب داشت از   او ھمچنین٢٣.نوشتند رده زر خرید بود که شبانه روز برایش میواقدی دارای دو ب ٢٢.شد)ص(عصر رسول اکرم

 ... جمله ابن سعد صاحب طبقات و ابو اسحاق کاتب واقدی و

  :کتاب مغازی.٣

کس برد که ھمین تعداد با اختالفی اندک در اسامی معجم یاقوت نیز منع عنوان کتاب نام می ٢٨ابن ندیم در الفھرست از واقدی با 

فتوح الشام،کتاب فتوح العراق و   کتاب التاریخ و المبعث و المغازی،کتاب اخبار مکه،کتاب الطبقات،کتاب:ھا کتاب  شده که از جمله این

ای از  است که احتماال قطعه٢۴ باشد،کتاب مغازی کتابی که از واقدی در دست می)و شاید تنھا(مشھورترین.کتاب مقتل الحسین

نیامده است،که به )المغازی(کتابی مستقل تحت این عنوان  بعث و المغازی است،چرا که در فھرست آثار واقدیکتاب التاریخ و الم

  ٢۵.مضبوط باشد  السیره و المبتداء و المغازی ابن اسحاق بوده و مختصر آن در سیره ابن ھشام  عنوان آن شبیه کتاب

وضعیت غزولت و سرایاه پیامبر را ھمراه با شعارھای   طور خالصه و به واقدی در مقدمه،چکیده کتاب را به ترتیب زمانی یاد نموده

کتاب نسبتا مفصل و   این.این مطالب به تفضیل در کتابش آمده است٢۶.نبردھا و عصر جانشینان پیامبر در مدینه نقل نموده است

ای مفصل  شود و به گونه ن حضرت شروع میھای آ اقدامات و سریه  مستند از روزھای آغازین ورود پیامبر به شھر مدینه و اولین

و متقدم گزارشی مستند از مغازی   این کتاب مھم.ھا،و سایر حوادث را شرح کرده است ھا،غزوات،پیمان اعم از سریه  تمام وقایع

 گیری ترین شرح حال باقی مانده از زندگی حضرت ختمی مرتبت و روند شکل به عبارت دیگر شاید جامع.است)ص(حضرت رسول

را تا زمان رحلت آن بزرگوار و اعزام سپاه اسامه به موته )ص(پیامبر  که دقایق ایام و لحظات حیات.حکومت اسالمی در مدینه است

در واقع نکاتی که در یک کتاب تاریخی باید وجود داشته باشد،دقیقا توسط این مورخ .در عصر ابو بکر به تصویر کشیده است

پیامبر روز یکشنبه :نویسد طور مثال می به.او در کتابش تاریخ دقیق وقایع را ضبط کرده است.مسلمان قرن دوم رعایت شده است

و یا اینکه در ماه رجب و آغاز ھفدمین ماه ھجرت گروھی به فرماندھی عبد اهللا بن ٢٧دوازدھم با ھمراھان خود از مدینه بیرون آمد

از ماه شوال،آغاز سی و   این غزوه در روز شنبه ھفت روز گذشته«:نویسد و در مورد غزوه احد می٢٨.شدند  جحش به نخله اعزام

نماید و مثال در مورد  حوادث به مکان آنھا و طی منازل سپاه نیز توجه می  او عالوه بر تعیین تاریخ.٢٩»دومین ماه ھجرت اتفاق افتاد

نرسید ھیچ )ھفت میلی(حرکت کرد تا به صلصلپیامبر بعد از نماز عصر روز چھارشنبه دھم رمضان از مدینه :نویسد می  فتح مکه

و ذکر دقیق منازل حرکت سپاه و فرود آن در غزوه ٣١ و یا گزارش او از محل خندق مدینه در نبرد احزاب٣٠کاری انجام نداد

مقدمات  شروع و:توصیفات را از حوادث به دست داده است،به طوریکه  ترین او کامل.که ارزش کتاب را دو چندان کرده است٣٢تبوک،

که در جنب حوادث اتفاق افتاده را با حوصله   و علل وقایع،شرکت کیفیت نبردھا،محل نبردھای تن به تن و سایر موضوعاتی
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ھایی  ھایی از اوضاع اجتماعی،شیوه معیشت و آداب و رسوم اعراب،جلوه ھمه مطالب مفصل،گوشه  واقدی در البالی این.نگارد می

  و در کنار آن دھھا مطلب حقوقی و فقھی را با اشاره به٣٣ مردم را نیز به تصویر کشیده است از زندگی خانوادگی و اخالقی

کشاند به عنوان نمونه،به تناسب  او گاھی دامنه بحث را به عصر پس از پیامبر نیز می.٣۴شمارد تاریخچه اجرای این قوانین برمی

  ٣۵.دنمای خیبر نحوه عمل خلفا را یادآوری می  ھای سخن از زمین

فریضه نماز،در سفر و حضر است که با دقت خاصی   مطلب مھم دیگری که در مغازی واقدی ھمیشه مورد تاکید قرار گرفته،انجام

ھای حج  خود مراسم  به عالوه با دقت خاص٣۶و یارانش را در مواضع و منازل متعددی شرح کرده است،) ص(نمازھای حضرت رسول

  ٣٧.حضرت را نقل کرده است  ھا و دستورات آن خطابه پیامبر و نمایندگان ایشان و نیز

مربوط به تاریخ وقایع بوده و جونز این موارد را   خورد که اغلب ای موارد به چشم می با این ھمه،اشکاالتی جزیی در پاره

در بحث از   واقدی.٣٩ شود،موضوع نزول آیات حجاب است از دیگر اشکاالت او که از دقت در متن کتاب استنباط می٣٨شمارد برمی

ھاشم اسارت عقیل بن ابی  را فھرست کرده در حالیکه از بنی  ھای مختلف قریش مشرکان اسیر در جنگ بدر به ترتیب اسیران تیره

در بدر سخنی به میان )خاندان عباسی  بزرگ(طالب را نقل نموده اما برخالف اغلب منابع از شرکت و اسارت عباس بن عبد المطلب

و به   اسامی طرفین درگیر دارد بعید است که سھوی رخ داده باشد بلکه سکوتی عمدی  با دقتی که واقدی در نقل نیاورده است

شده  مند می حسنه داشته و الطاف آنھا بھره  زیسته و با آنھا رابطه خاطر آل عباس بوده که واقدی در عھد حکومت آنھا می

اسناد خبر   ایام بود بسیار متنوع و به صورت اخذ و جمع روایات و بر ذکر سلسلهکه مرسوم آن   منابع کار واقدی،ھمانگونه۴٠.است

واقدی .رعایت میگردید...ای که نه تنھا در حوزه حدیث و تفسیر و تاریخ،بلکه در سایر موضوعاتی چون شعر،ادب و شیوه.استوار بود

یکی از مھمترین آثار .است  شمارد از آثار کتبی نیز سود برده یگونه اخبار که راویان آن را تا راوی اصلی برم این  عالوه بر اتکا به

شود و واقدی نیز به سان سایر مورخان اسالمی از آن سود برده،  ترین و مسندترین آنھا محسوب می کتبی که اولین کتاب و متقن

ای از حوادث و جریانات عصر پیامبر  اسالم دارد،و پاره  قرآن،این وحی منزل الھی است که رابطه خاصی با تاریخ عصر رسول گرامی

اشاراتی به غزوات   به طور مثال،واقدی آیاتی از سوره مبارکه آل عمران،انفال،احزاب،فتح،توبه که به ترتیب.اکرم را دربردارد

بر اھمیت  واقدی با نقل روایتی.۴١ در مغازی شرح و تفسیر کرده است  ای طور گسترده دارند،به....احد،بدر،خندق،حدیبیه،تبوک و

بن عوف در مورد جنگ احد سئوال   او چنین آورده که وقتی از عبد الرحمن.استفاده از آیات قرآن در شرح غزوات تاکید کرده است

از   واقدی.۴٢اید سوره آل عمران به بعد را بخوانید چنان خواھد بود که در حد با ما بوده  شد او توصیه نمود که از آیه صد و بیستم

مغازی تحصیل کرد و او حد اقل در دو مورد نقل   توان از البالی کتاب ی دیگری نیز سود برده است که این مطلب را میمنابع کتب

نمود  روایت می..عبد العزیز بن محمد«:نویسد کند او می ام،گرچه نام کتاب را ذکر نمی نماید که چگونه این خبر را در کتابی دیده می

اند و نام او در  ی طالب ھم سھمی از غنایم بدر منظور فرمود،ولی اصحاب ما در این باره چیزی نگفتهبرای جعفر بن اب)ص(که پیامبر

ولی من در ...ھفتاد نفر بودند)بئر معونه  شھدای:(آورد که ابو سعید خدری گوید او در موضع دیگری چنین می۴٣.است  کتابھا نیامده

  »۴۴.ستنفر بوده ا  کتابی معتبر دیدم که عده ایشان چھل

ھای آنھا را نه به تفکیک،بلکه در متن واحدی تلفیق  شمارد،اما روایت ای سلسله راویان خود را برمی واقدی در آغاز ھر رویداد و غزوه

نماید و متذکر میگردد که این خبر  نماید، و اگر خبری منفرد و با جریان کلی رویدادھا اختالف داشته باشد،آن را نقل می و ترکیب می

  واقدی گاھی.کردند بود که افرادی چون احمد بن حنبل از او انتقاد می)ترکیب اخبار(  ثال با افرادی در میان گذاشتم،و از این بابترا م

کند و با دیدی  قبیل،عقیده و رای خود را مطرح می  و یا مواردی از این۴۵»ترین خبر در این مورد است این صحیح«:با اظھار اینکه

کرد و صحت و سقم  می  نگرد و اخبار منفرد را ھرچند که از افراد ثقه نقل شده باشد،بر علمای مغازی عرضه می انتقادی به اخبار

واقدی در آغاز وقایع و غزوات سلسله رجال و ۴۶ اخبار یاد کرده است  شد و این مشورتھا را در ابتدای نقل اینگونه آن را جویا می

محمد بن ابراھیم بن حارث از :(نماید می  گونه معرفی ال راویان خود را شرح غزوه خندق اینطور مث برد و به راویان خبر را نام می

ھر یک ....معمر بن راشد... و ربیعه بن عثمان از زھری عبد الصمد بن محمد و یونس بن محمد ظفری و عبد اهللا بن جعفر و)پدرش

  و من آنچه....کرد مطالب خود را از شخصی دیگری نقل میبرخی از ایشان . قسمتی از موضوع جنگ خندق را برایم نقل کردند
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ذکر سلسله راویان او در طبقه صحابه اغلب به جابر  ۴٧....بنی نضیر را تبعید فرمود)ص(گویند چون پیامبر.نویسم اند می برایم گفته

عروه بن زبیر و سعید بن مسیب و پس از خدری و از زنان پیامبر به عایشه و ام سلمه و در طبقه تابعین به  بن عبد اهللا و ابو سعید

آنھا به ابن شھاب زھری،عاصم بن قتاده، ابو بکر بن ابی سبره و در مراحل بعد به معمر بن راشد،ابو معشر مدنی و محمد بن عبد 

 .شود اهللا بن مسلم ختم می

اند،و در نھایت سلسله راویان او  ادث بودهو عامالن حو  شود که خود از صحنه گردانان منابع روایتی واقدی اغلب به کسانی ختم می

مثال اخبار غزوه بدر را در جناح سپاه .این مطلب کتاب را بسیار ارزشمند ساخته است.شود ماجرا ختم می  به شاھدان و بازیگران

اضع متعدد از ھمچنین است مجموعه اخباری که او در مو.۴٨ مشرکین از حکیم بن حزام که خود از مشرکین بدر بود نقل کرده است

از ارزش واالیی برخوردارند زیرا او از )حد اقل در مغازی موجود(سان منابع روایتی واقدی بدین.اصحاب رسول گرامی آورده است

و صاحب نامان دو قرن اول   مجھول نیستند بلکه اغلب از بزرگان حدیث و فقه و مغازی و تاریخ و از معروفین  روایانی سود برده که

رود که او سعی در ارائه مطالب مستند  در این موضوع شکی نمی.رساند ھمین مطلب تعھد اخالقی واقدی را می.نداسالمی ھست

گذاشتن اخبار و سود جستن از اظھارات   داشته است و تالش خود را با بررسی جایگاه رویدادھا و به بحث و مشورت  و متقن

جامعه اسالمی   رفا یک کتاب تاریخی نیست بلکه انعکاس کاملی از اوضاعمغازی ص.است  صاحبان رای و بصیرت به اثبات رسانده

الھی بنیاد نھاد و کتاب چنان با دقت آن اوضاع را ترسیم کرده   ناپذیر در پرتو وحی است که حضرت رسول آن را با تالشی خستگی

سرشار از عطوفت و عدالت حضرت   رات عملیکند روحیه معنوی و دستو جامعه احساس می وجود خود را در آن  که خواننده با تمام

  ۴٩.نماید ال را عرضه می ایده  ختمی مرتبت نمونه کاملی از یک جامعه

تواند در بازسازی آثارش بطور کامل  کتب تاریخی نمی  افسوس که از واقدی آثار زیادی در دست نیست و روایات پراکنده او در میان

با اینھمه روایات و آثار واقدی در . اکنده که توسط دیگران ضبط شده خود مایه دلگرمی استھمین روایات پر  لیکن.ما را کمک نماید

ابن   تاثیر او بر روند تاریخ نگاری اسالمی با تالیف کتاب مفصل الطبقات.بوده است  میان تاریخ نگاران و اخباریون ھمیشه مورد توجه

گردد که واقدی نیز کتابی بنام الطبقات داشته  ب زمانی بیشتر ھویدا میسعد که از اصحاب و کاتبان او بود آغاز گردید،این مطل

  .است

طور پراکنده از زمان  آوردن اخبار مفصل از او ندارد،لیکن به  طبری نیز در تاریخش روایات زیادی از واقدی دارد،گرچه تمایل زیادی به

و بالذری نیز در آثارش از .کرده است  ،اخباری را از او درج۵٠دآور که خبر مرگ موسی الھادی را می ١٧٠حوادث سنه   جاھلیت تا ذیل

  ۵٢.دارد»قال الواقدی«ابن قتبیه اخباری تحت عنوان۵١.است  روایات واقدی از طریق ابن سعد سود جسته

از واقدی مفید در کتاب الجمل از کتابی به ھمین نام   شیخ۵٣.مسعودی از کتاب فتوح االمصار او با نقل اقوالی یاد کرده است

ابن ابی الحدید عالوه بر کتاب   و باالخره.۵۵ ابن خلدون از کتاب انتقال النور او بھره جسته است۵۴.نموده است  مطالبی را منعکس

  ۵٧.شماری از مغازی واقدی نقل کرده است روایات بی  ھای نھج البالغه در شرح تاریخی خطبه۵۶الشوری او

  :ھا نوشت پی

؛ابن قتبیه عبد اهللا بن ٧٧ص  ٢، قسم ٧ق ج .ھـ ١٣٢٨طبع فی مدینه لیدن،...بری،تصحیح ادوارد سخووطبقات الک:ابن سعد-)١(

  .۵١٨ص .ق.ھـ ١٣٨٨/م ١٩۶٩مسلم،المعارف حققه و قدم له ثروت عکاشه،دار المعارف بمصر، الطبعه الثانیه،

مصطفی البابی الحلبی و اوالد،الطعبه   ،مطبعهالمغازی االولی و مؤلفوھا،ترجمه به عربی حسین نصار،قاھره:ھورویتز،یوسف-)٢(

  .١٠١ق ص .ھـ ١٣۴٩/م ١٩۴٩االولی،
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  .٢٣٣،ص ١٠ش،ج  ١٣۶٨، ۴تاریخ طبری،ترجمه ابو القاسم یابنده تھران،انتشارات اساطیر،چ :طبری،محمد بن جریر-)٣(

  .به بعد ٣١۵،ص ۵ابن سعد پیشین ج -)۴(

  .٧٧ص  ٢قسم  ٧و ایضا،ج  ٣١۵.٣١٨ص، ۵ھمان،ج -)۵(

  .به بعد ٣١٩ص  ۵ھمان،ج -)۶(

  .٧٧،ص ٢،قسم ٧ھمان،ج -)٧(

  .۵١٨،ابن قتبیه،پیشین،ص ٧٧،ص ٢،قسم ٢ھمان،ج -)٨(

  .۴۶٩ص  ٧ش  ١٣۶٩  تاریخ تمدن اسالمی،ترجمه علی جواھر کالم،تھران انتشارات ایمر کبیر،چ:زیدان،جرجی-)٩(

  .١۴.٢٣ص  ٣ق،ج .ھـ ١٣۴٩/م ١٩٣١تاریخ بغداد قاھره :خطیب بغدادی،ابی بکر احمد بن علی-)١٠(

العامه المصریه،مطبوعات دار   معجم االدباء احمد فرید رفاعی بک،النشر و الثقافه:یاقوت حموی،ابو عبد اهللا شھاب الدین-)١١(

  .٢٧٨ص  ١٨ق ج .ھـ ١٣۵۵/م ١٩٣۶المامون،

علی محمد البجاوی،بیروت،دار   ال،بحققهمیزان االعتدال فی نقد الرج:الذھبی،ابی عبد اهللا محمد بن احمد بن عثمان-)١٢(

  .۶۶۶. ۶۶٢ص  ٣ق ج .ھـ ١٣٨٢/م ١٩۶٣المعرفته و للطباعه و النشر،

  .٣ص  ٣،مقایسه کنید با خطیب بغدادی،ج ٧٧،ص ٢،قسم ٧ابن سعد،پیشین ج -)١٣(

  .١۵٨ش،ص  ٣،١٣۶۶چ  امیر کبیر  ابن ندیم،محمد بن اسحاق،الفھرست،ترجمه و تحقیق محمد رضا تجدد،تھران،انتشارات-)١۴(

  .به بعد ٩،ص ٣خطیب،بغدادی،ج -)١۵(

  .١٣،ص ٣ھمان،ج -)١۶(

  .٧،ص ٣ھمان،ج -)١٧(

  .١٣،ص ٣ھمان،ج -)١٨(

  .٧،ص ٣ھمان،ج -)١٩(

  .٧،ص ٣ھمان ج،-)٢٠(

  .١١٣ابن ندیم،ص -)٢١(

  .به بعد ٣١۵،ص ۵ابن سعد،ج -)٢٢(
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  .١۶۵ابن ندیم،ص -)٢٣(

انتشار یافت و بخش سوم در بریتانیا   کریمر در کلتکه منتشر کرد و قسمتی از آن در دمشققسمت اول کتاب مغازی را آلفرد -)٢۴(

ترین چاپ مغازی  لیکن انتقادی).١١٩.١٢٠ھورویتز،ھمان،ص .(است  منتشر شده»فی مدینه)ص(محمد«توسط ولھاوزن تحت عنوان

،که دکتر مھدوی دامغانی آن را به فارسی ترجمه به اھتمام مارسدن جونز و در سلسله انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده

منتشر شده است )او  منسوب به(ھای واقدی بعالوه تعدادی از کتاب).مقدمه دکتر دامغانی ١٣،ص ١واقدی،پیشین،ج .(است  کرده

سالم ببالد کتاب فتوح اال.ق.ھـ ١٣١۵فتوح آفریقیه،با اھتمام عبد الرحمان الصندیلی، تونس،/م ١٨٢۵فتوح مصر،لیدن،:از جمله

بروکلمان کارل،تاریخ (١٢٨٢و  ١٢٨٧فتوح شام،قاھره،.ق.ھـ ١٢٨٧و العراق،ھند   کتاب فتوح العجم/م ١٨٩١المعجم و خراسان،مصر،

  ).١٧.١٩ص  ٣م،ج  ١٩۶٩الی العربیه عبد الحلیم النجار،قاھره،دار المعارف بمصر،الطبعه الثانیه،  االدب العربی،نقله

مطبعه مصطفی الباب الحلبی و . ،قاھره١.٣ ،ج....السقا و....عبد الملک،السیره النبویه،حققھا مصطفی ابن ھشام،ابو محمد-)٢۵(

  .ق.ھـ ١٣۵٠/م ١٩٣۶اوالده بمصر 

  .۶- ١ص  ١،ج ١٣۶١مغازی،ترجمه دکتر محمود مھدوی دامغانی،تھران،مرکز نشر دانشگاھی،:واقدی،محمد بن عمر-)٢۶(

  .١۶،ص ١ھمان،ج -)٢٧(

  .٩،ص ١ھمان،ج -)٢٨(

  .١۴۵،ص ١ھمان،ج -)٢٩(

  .۶١٢،ص ٢ھمان،ج -)٣٠(

  .٣٣٧،ص ٢ھمان،ج -)٣١(

  .٧۶١،ص ٣ھمان،ج -)٣٢(

  .۴٣٨،ص ٢ھمان،ج -)٣٣(

  .٨٣٠،ص ٣،ج ٧٧۵،٧٧٨،ص ٣ج ....و٣٢۵،۴۴٢،۵۵٢،ص ٣ھمان،ج -)٣۴(

  .۵۴۵،ص ٢ھمان،ج -)٣۵(

  .٧۶١،٧٧١،٧٨٣،٧٩٢،٨٣٩،ص ٣،ج ۵۴٣،۵٨٨،۵٨٩،۶٢٣،ص ٢ھمان،ج -)٣۶(

  .٨٢۵،٨۴٠،ص ٣ن،ج ھما-)٣٧(

  ).٣٣مقدمه جونز،ص (١ھمان،ج -)٣٨(

  .٣٨۴و ص  ٣١٩،ص ٢ھمان،ج -)٣٩(

  .مذکور را مالحظه فرمایید  طور متناقض سخن آورده است صفحات در واقع در در موضع از عدم نزول و نزول آیات حجاب به
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تاریخ یعقوبی،ترجمه محمد : بن ابی یعقوبی به بعد مالحظه گردد و مقایسه فرمایید با یعقوبی،احمد ١٠٢،ص ١ھمان،ج -)۴٠(

که گزارش او از اسارت عباس و غزوه بدر با کنایه و  ۴٠۵ ۴٠۴ص  ١ش،ج  ۶،١٣٧١ابراھیم آیتی،تھران،انتشارات علمی فرھنگی،ج 

  .طعنه ھمراه است

  .بعد  به ٨٠٧،ص ٣به بعد ج  ٣٧٢،ص ٢به بعد ج  ٢٣٠به بعد،ص  ٩٧،ص ١واقدی،مغازی،ج -)۴١(

  .٢٣٠،ص ١ھمان،ج -)۴٢(

  .١١۴،ص ١ھمان،ج -)۴٣(

  .٢۵۵،ص ١ھمان،ج -)۴۴(

  .۶۵٧،۶۵٩، ٣٣٨،٣۴٧،٣٧٠،٣۵٨،٣٧٠،٣٨١،۴۴٢،۴٨۴،۵٢۵،ص ٢،ج ١١٣،۶۶،٣٠٧،ص ١ھمان،ج -)۴۵(

  .۶٠٠ص  ٢ھمان،ج -)۴۶(

  .٣٢٩.٣٣٠،ص ٢ھمان،ج -)۴٧(

  .٢۵،ص ٢ھمان،ج -)۴٨(

  ).خطابه حضرت رسول(٨۵١  و ایضا،ص)سریه یمندر )علی(دستورات حضرت رسول به امام(٨٢٧،ص ٣ھمان،ج -)۴٩(

  .۵٧٠ص  ١طبری،پیشین،ج -)۵٠(

  ...و ۶۶،٨٩،٢٣٩، ش،ص ١،١٣۶٧فتوح البلدان،ترجمه دکتر محمد توکل،تھران،چ :بالذری،احمد بن جابر بن یحیی-)۵١(

  ...و ١٨٣،١٨٧،١٩١المعارف،ص :ابن قتبیه-)۵٢(

انتشارات علمی و فرھنگی،چ   الجوھر،ترجمه ابو القاسم پاینده،تھرانمروج الذھب و معادن :مسعودی،علی بن حسین-)۵٣(

  .۶۶۴و  ٣١۵ص  ١،ج ١٣۴٧،۵

  .٧٣ش،ص  ١،١٣۶٧الجمل،ترجمه دکتر محمود مھدوی دامغانی، تھران نشر نی،چ :،ابو عبد اهللا محمد بن نعمان)شیخ(مفید-)۵۴(

ش،ج  ١،١٣۶٢،تھران،موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگی،چ ،ترجمه عبد المحمد آیتی)تاریخ ابن خلدان(العبر:ابن خلدون-)۵۵(

  .٣٧٨ص ١

  .٢۴١ص  ۴ش،ج  ١،١٣٧٠جلوه تاریخ در شرح نھج البالغه،ترجمه دکتر محمودمھدوی دامغانی، تھران،چ :ابن ابی الحدید-)۵۶(

 .به بعد ١٧٨و،ص  ۵۴ص  ۶ھمان،ج -)۵٧(


