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  ))االمامه و السیاسه((صاحب 

پاره اى از بررسى ھــاى   . مولف اين كتاب مجھول و ناشناخته بوده ولى وفاتش در اواسط قرن سوم قمرى واقع شده است                  
, زيــرا اوال , )١(اشتباه مى دانند  ) ق٢٧۶متوفاى (انتساب اين كتاب را به ابومحمد عبداهللا بن مسلم بن قتیبه دينورى            , جديد

منــابع و   , ثانیـا   . منابعى كه از تإلیفات ابن قتیبه ياد كرده اند ھیچ كدام كتاب االمامه و السیاسه را بـه او نسـبت نـداده انــد                   
با اسانید پراكنده در كتاب االمامه السیاسه اختالفــات زيــادى دارد كــه حــاكى از عــدم صـحت               , روايات موجود در تإلیفات وى      

تفاوت ھاى روشنى میان شیوه نگارش ابن قتیبه و صاحب االمامه و السیاســه            , ثالثا. انتساب اين كتاب به ابن قتیبه است     
بــه كـار نــبردن الفــاظ مجھــول در    , اھمیت دادن به اسناد , اختصار: زيرا ويژگى ھاى نگارش ابن قتیبه چنین است    , وجود دارد 

و , آوردن مقدمات طوالنى كه در آن ھـا شــیوه و ھــدف تــإلیف خــود را شــرح مـى دھــد                , تنوع موضوعات در تإلیفاتش     , اسناد
در حــالى كــه ويژگـى ھــاى االمامــه و السیاسـه بــا ويژگـى ھــاى فــوق             . باالخره سعى در انتقاد نكردن از خلفــاى عباســى           

بــه كــارگیرى شـیوه اســتناد جمعــى در روايـات بــه طــور اساسـى و بـا               , سھل انگــارى در اســناد  : متفاوت و بدين قرار است   
آوردن يك مقدمــه كوچــك بــه مقـدار ســه     , اھمیت دادن به اخبار مربوط به دستگاه خالفت      , ))ذكر كرده اند   ((استفاده از لفظ   

از قـول برخـى از بصــريان چنیـن       ((آوردن رواياتى با جمله ھاى مبھـم مثــل     , )ص(سطر حاوى حمد خدا و ثناى بر رسول خدا    
از قــول ((, ...))صاحب خبرى كه آن قوم را درك كرده و با آنان مصاحبت داشته چنین خــبر داده اســت كــه                 ((, ))ذكر كرده اند    

و بــاالخره ســعى درانتقـاد از خلفــاى      )) برخى از بزرگان چنین براى ما نقل كــرده انـد      ((و )) برخى بزرگان چنین ذكر كرده اند      
 .متإخر عباسى

تفاوت ھاى اساسى ياد شده به ما اطمینان مى دھد كه كتاب االمامه و السیاسه از آن مولف ناشناخته اى اســت كـه در                  
گرفتـه تــا   ) ص(از وفـات پیــامبر    , به حوادث دوره ھاى تــاريخى      , صاحب اين كتاب  . اواسط قرن سون ھجرى مى زيسته است       

ق مى پردازد و در ھمه آن ھا توجه اصلى خود را به تحوالت و كشمكش ھاى مربوط               ١٩٨پايان فتنه امین و مإمون در سال         
ذكــر بیعــت بــا  , جنگ جمـل و صـفین      , كشته شدن عثمان    , حوادث سقیفه : از قبیل  ; به دستگاه خالفت متمركز كرده است         

شــرايط حــاكم بـر انتشـار        , ماجراى آشوب ھايى كه در پايان حكومت امويان به وقوع پیوســت        , يزيدبن معاويه و مخالفان وى   
اعمال خلفاى عباسى به منظور جا انداختن و تثبیت حكومتشان و باالخره پايان دادن عباسیان به شورش                   , دولت عباسیان    

 . ھايى كه علیه آن ھا به پا مى شد
ھــم . به جز پیروزى موسى بن نصـیر در مغـرب و انــدلس            , وى توجھى به ذكر فتوحات و پیروزىھاى اسالمى نداشته است         

فرھنگى و اجتماعى دوران ايشــان ھیـچ گونــه گزارشـى ارائــه نكـرده               , اقتصادى, چنین درباره زندگى خلفا يا عملیات ادارى       
وى منحصرا به موضوع پیروى از دستگاه خالفـت پرداختــه و تحـوالت و حـوادث مربــوط بــه آن را مــورد بحــث قــرار داده              . است
 .است

موضـوع خالفـت و      , صاحب االمامه و السیاسه اشاره مى كند كه محــور اصــلى حركـت تـاريخ اسـالمى در طــول ايــن مــدت                       
پرھیز نموده و آن را يك حكومت خالــص   ) ص(لذا از بررسى دوران رسالت پیامبر     , كشمكش براى دستیابى به آن بوده است   

وى توضیح مى دھــد كـه سرچشــمه اصـلى درگیرىھــاى               . محسوب مى كند  , دينى كه مجالى براى مناقشه در آن نیست     
لذا از بحث در مورد حـوادث رده در زمــان ابوبكـر چشـم پوشــى             , تنھا منافع شخصى بوده نه مصالح دينى     , مربوط به خالفت 

چون ارتداد برخى از اعراب را در زمان ابوبكر حركــتى بــراى فـرو پاشــى ديــن جديــد اســالمى تلقــى مـى كنــد نــه                   ; مى كند 
 . حركتى براى جنگیدن با حاكمیت وقت يا كسب خالفت

ما از آن ضــرورى اســت و ھـم اســتفاده از                , وى تإكید مى كند كه خالفت يك بنیان عربى خالص اسـت             كــه ھـم حمايــت عل
تســلط يافتــن , اساسا يكى از علل فروپاشى خالفت اسالمى      : نظريات و تجارب آنان الزم مى نمايد و در شرح آن مى گويد      

لذا تإلیف كتابش را در آغاز تسلط ترك ھا برخالفت متوقف مى سازد و آن را چنین به پايان مى            , غیر اعراب بر آن بوده است  
 : برد
چــون در پــى گـیرى اخبــار بعـد از        , اكنون به عصر ھارون رشید رسیده ايم و در پايـان دولــت وى از نوشــتن بـاز ايسـتاديم             ... 

ديگر فايده چندانى     ,  يا آن چه در عصرشان به وقوع پیوسته است      و, ھارون و نقل مطالبى درباره آن چه خلفا انجام داده اند            
ملحدان , زيرا اينك كه دولت عباسیان به پايان رسیده و چند بچه بى نام و نشان حكومت را به دست گرفته اند                 , نمى بینیم

ديگـر   , عراق نیز بر عباسیان چیره شده و آنان را به سوى ھر ديوانگى سوق داده و در ھر كفرى داخل كرده اند و عباسیان                       
نیازى به علما و سنن اسالمى احساس نكرده بلكه مشغول لھويات خود شــده انــد و بــا تكیـه بــر نظريـات خــويش از علمــا                       

مى باشد به )) المورخون العرب و الفتنه الكبرى((مقاله حاضر كه ترجمه فصل اول از كتاب 
 .امت اسالمى را فرا گرفت, بحث و بررسى بحرانى مى پردازد كه در پايان خالفت عثمان

راويان و تحلیل مواضع فكرى دو تن از , مستندات روايى, قسمت اول مقاله به شرح حال
تاريخ نگاران قرن دوم و سوم قمرى به نام ھاى بالذرى و يعقوبى اختصاص داشت كه در 

اينك قسمت دوم مقاله به موضوع فوق از ديدگاه دو تن ديگر از . شماره قبل به چاپ رسید
  .و طبرى مى پردازد)) االمامه و السیاسه((مورخان اسالمى يعنى صاحب 
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 )٢.(روگردانیده اند
صاحب االمامه و السیاسه حوادث فتنه عثمان را به صورت مفصل آورده است و در انتخــاب اخبـار آن دقــت الزم را نمـوده تــا                          

وى گر چه میل چندانى به شیوه سال نگــارى حـوادث در گــزارش         . ديدگاه ھاى خويش را در برابر دستگاه خالفت ارائه دھد         
وى . اما در ذكر تفصیالت فتنه تا اندازه اى جنبه زمانى و تسلســل ســال ھــاى حــوادث را رعايـت مــى كنــد           , ھاى خود ندارد

فقط در چھــارچوب حاكمیــت خلفــا بحــث مــى   , مھم ترين تحوالتى را كه در طول اين مدت دامنگیر امت اسالمى بوده است               
, بررســى انتقــادات علیــه خلیفــه  , ذكر فتنه در عصر خود عثمان به صـورت مختصــر و كوتــاه            : مباحث او از اين قرار است     . كند

و موضــع  ) ع(بیعــت بـا علــى   , تحوالت مربوط به محاصره عثمان و كشته شــدنش    , موضع گیرى تعدادى از صحابه در برابر آن     
مقـدمات و     , و رفتــن آنـان بــه سـوى بصــره     ) ع(شورش عايشه و طلحه و زبیر علیــه علـى         , گیرى برخى از صحابه در برابر آن       

و ) ع(موضع گیرى معاويه در برابر علــى      , و معاويه  ) ع(شرح مفصل حوادث و درگیرىھاى بین اردوگاه على           , نتايج جنگ جمل  
, مـاجراى بــاال بــردن قــرآن ھـا و حكمیــت          , ذكر تفصیالت دقیق جنگ صفین       , در برابر معاويه   ) ع(موضع گیرى على   , بیعت با او 

از خالفــت بـه نفــع     ) ع(و باالخره عقب نشــینى حســن بــن علـى         , با خوارج و كشته شدنش به دست آنان       ) ع(برخورد على  
 .معاويه

در عیــن حــال در جـاى   , در كتـاب االمامــه و السیاسـه روايـاتى كـه داراى اســناد كــاملى باشـند بســیار محـدود و انــدك انـد                 
البتـه بیشــتر آن ھــادر خــالل بحـث از ابوبكــر و عمـر بــه ھنگــام              . مشخصى متمركز نشده بلكه پراكنده و جدا از ھم ھستند       

شــیوه اســتناد   , ولـى در بحـث از دوره ھــاى ديگـر        , و نیز ھنگام بحث از اخبار دولــت عباسـیان مطــرح شــده انــد        , خالفتشان
ظـاھرا بــه كــارىگیرى شــیوه     . مشــخص مــى گـردد     )) گفته اند((و )) ذكر كرده اند    ((جمعى به كار رفته است كه با تعبیرات    

 .به خاطر ثبات و معروفیت روايات مذكور بوده است, استناد جمعى در آن زمان
ولید بن مســلم دمشــقى   : صاحب االمامه و السیاسه روايات خود را مستقیما از چند راوى اخذ كرده است كه عبارت اند از  

مصـرى   ) ابــن ابــى مــريم(ابــو محمـد جمحــى    , سعید بن حكم بــن محمـدبن ســالم  , )ق١٩۵متوفاى , محدث و غزوه نويس(
وقــايع عــرب و تــواريخ بــوده  , اخبـار گذشـته    , وى از مطلع تـرين افــراد بــه انسـاب           (سعید بن عفیر    , ) ق٢٢۴متوفاى , محدث(

فى               , )ق٢٢٧متوفــاى  , محــدث (ابوجعفر بغدادى   , محمدبن صباح , )ق٢٢۶متوفاى  , است يحـیى بــن عبدالحمیــد حمــانى كو
ابوبكر بن ابــى شـیبه      , عبداهللا بن محمد   , )ق٢٣۴متوفاى , محدث بغداد (ابوخیثمه, زھیر بن حرب  , ) ق٢٢٨متوفاى , محدث(

محمدبن اسحاق بن  , ) ق٢۶۴متوفاى , محدث(ابن اسحاق بزار  , ابراھیم بن مالك بن يھوذا   , )ق٢٣۵متوفاى , محدث(كوفى 
, محــدث سـاكن بغــداد     (احمــدبن عبــدالجباربن محمــد ابوعمــر كوفـى      , )ق٢٧٠متوفاى ,محدث و ساكن بغداد    (جعفر صاغانى 

, محــدث و اخبــارى   (ابوالفضــل دورى از موالـى بـنى ھاشــم       , عباس بن محمـد بــن حــاتم بــن واقـد    , )ق٢٧٢يا  ٢٧١متوفاى 
ابــو عبیـده    , و ســرى بــن يحـیى   ) ق٢٧۴متوفــاى , محــدث و فقیـه  (ابوالعإل بزاز  , حسن بن مكرم بن حسان   , )ق٢٧١متوفاى 

: ھم چنین صاحب االمامه و السیاسه برخى از مدارك خود را از تإلیفات افراد زير اخذ كرده اســت             ). ق٢٧۴متوفاى , محدث(
, نحـوى و محــدث  , قارى, فقیه(لیث بن سعد , )ق١١٠متوفاى, قضاوت و رياضى  , محدث و ماھر در واجبات   (محمدبن سیرين 

 ).ق٢٧٢متوفاى , ستاره شناس(ابومعشر , و باالخره جعفر بن محمد بلخى) ق٢٢۵متوفاى (مدائنى , )ق١٧۵متوفاى 
اخباريان و نسب شناسان  , فقیھان, بررسى منابع مورد استناد االمامه و السیاسه نشان مى دھد كه مولف آن به محدثان           

ظاھرا وى روايات خود را مستقیما از منابع متنوعى اخذ              . كه تعدادى از آنان اھل فقه و حديث نیز بوده اند رجوع كرده است            
برخــى : ((لذا برخى از رواياتش را چنین استناد مى دھد    , مصر و مغرب نیز سفر كرده بود     , زيرا در طلب علم به مدينه    , كرده

اخــذ نمـوده     )) برخى بزرگان مصــر((و )) برخى بزرگان مغرب ((و برخى روايات را نیز از      )) از اھل مدينه براى من نقل كرده اند     
 .است

انتقــادات مـردم علیـه     , اول: صاحب االمامه و السیاسه در بررسى حوادث فتنه عثمان فقط به سه مورد آن تصريح مى كنـد                 
حوادثى كه پـس از رسـیدن       , دوم. شروع مى شود  )) ابن مريم و ابن عفیر براى ما چنین نقل كرده اند         ((عثمان كه با جمله   

حــوادث مربــوط بــه    , ســوم . آمـده اســت  )) ابن عفیر چنیـن ذكـر كــرد       ((خبر مرگ عثمان به معاويه رخ داده است كه با جمله             
بــار كلمـه     ١٠٧, وى در ضمن بررسى ھــاى خــود     . آغاز مى شود   )) مدائنى گفته است ((كه با جمله     ) ع(كشته شدن على   

را آورده كه حاكى از استناد جمعى آن ھا است و براى تجسـم بخشـیدن بـه                     )) گفته اند ((و پنج بار كلمه   )) ذكر كرده اند   ((
 .آن ھا به مدارك شفاھى و نوشتارى رجوع كرده است

ماھیت فتنه عثمان در نزد صاحب االمامه و السیاسه ھمچون قطعات متكامل ادبى مى نمايد كه داراى زبانى مسـتحكم و                 
نوشتن و جمعآورى چنیـن نمايشــى ممكـن          . خالى از ھرگونه كاستى و اشتباه بوده و از يك حس ادبى روشن برمى خیزد             

ھم چنین مـى تـوان تحــت عنــوان مســئله             . نیست مگر براى شخصى اديب يا كسى كه به ھر حال ارتباطى با ادبیات دارد             
كه مولف كتاب از آن ھا به صورت يك ابزار موفق در طرح و بررســى           , فتنه به منبع مھمى از نامه ھا و خطبه ھا دست يافت            

شــش آيـه   , سیزده بیـت شـعر     , سى ضرب المثل   , خطبه ٨٧, نامه ٧٩زيرا كتاب وى حاوى      , حوادث فتنه سود جسته است    
 .دوازده حديث نبوى و باالخره سه مدرك تاريخى است, قرآن

چنـان كــه اخبـار منقـول وى          , مطرح مى سازد , وى تحوالت مربوط به فتنه عثمان را بدون پرداختن به گزارش ھاى متضاد آن               
لذا نمى توان به تمايالت يا ارزيابى ھاى وى درباره رويدادھاى فتنه          . خالى از ھرگونه اظھار نظر يا انتقاد صريحى مى باشد        

پــس صـحیح    . پى برد و طبعا براى به دست آوردن مواضع او الزم است كه بـه نحــوه گـزينش اخبـار و روايــات او توجـه كنیـم                            
وى ھیچ گونه گرايش و تمايلى به جريانات سیاســى يـا ديــنى نداشــته اسـت و گــزينش او در روايــات                   : ((نیست كه بگويیم  

و يــا ) ٣))(صرفا براى روشن كردن مطلب بــوده و از ھیــچ تمايــل مشخصــى يـا طــرز فكـر معیــنى سرچشــمه نگرفتــه اســت                 
كتاب وى بیشتر شبیه خالصه كردن دسته اى از روايات است كه از يك تازه كار سر مى زنـد و يـا از معلمـى كــه                      : ((بگويیم

بلكه صحیح تر اين است كه بگويیم وى مواد مورد بحث خــود را در         ) ۴)).(آن ھا را براى دانش آموزان خود گرد آورى مى كند        
لــذا بـه  . تا مواضعش را درباره كشمكش ھاى مربوط به خالفت نمايان سـازد            , ضمن يك خطمشى دقیق انتخاب كرده است        

, مواضع وى نیز متعدد و متغیر مى گردد         , به لحاظ تعدد طرف ھاى درگیر    , شدت از دستگاه خالفت دفاع مى كند و در نتیجه       
, از سیاست عثمان در برابر منتقدانش دفاع مى كند و خالفت وى را مشروع و احترامش را واجــب مــى دانــد               , زيرا از طرفى 

ســپس از خالفـت    . اعــتراض كـرده و آن را بـه ھیــچ وجــه نمــى پــذيرد         ) ع(به ھرگونه شورشى علیه علـى      , اما از طرف ديگر  
ولى در عین حال از انتقال قدرت به معاويه ياد كرده و آن را نیز مشــروع دانســته            , با احترام ياد مى كند    ) ع(حسین بن على 

 .و احترام و قدردانى از آن را واجب مى داند
موجب شده كه وى به موضع گیرىھاى متناقضى        , تالش ھاى صاحب االمامه و السیاسه مبنى بر دفاع از دستگاه خالفت             
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ولـى ايــن اشـارات وى تـا انـدازه اى متغــیر و بـى ثبـات نیــز                    . شیعیان و عباسیان  , تإيید ھمزمان امويان  : از قبیل  , دست بزند 
 .ھستند

  

  )ق٣١٠متوفاى (طبرى 

 الف ـ زندگى و رشد علمى
 نسب و محل والدت) ١

مى باشد و بـا ايـن كـه بــه خــاطر طلـب         ) ۶(و گفته شده نامش خالدبن غالب     ) ۵(وى محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر است       
زيرا مى خواست بـه آداب اسـالم و        , )٧(اما كنیه ابوجعفر را براى خود انتخاب نمود        , علم و تإلیف و تدريس ھرگز ازدواج نكرد        

٢٢۵ق و گفته شده  ٢٢۴طبرى در سال   . عمل نمايد, كه مردم مسلمان را به اخذ كنیه تشويق مى نمود       ) ص(سنت پیامبر
امـا لقـب طـبرى مشــھورتر       . لذا لقب آملى يا طبرى را نـیز پیـدا نمـود         , به دنیا آمد  ) ٨(ق در آمل يكى از شھرھاى طبرستان   

 )٩.(چون تا ھنگام وفات در شھر بغداد سكونت داشته است, است و گفته شده كه وى را بغدادى نیز مى خوانده اند
وى بـه سـازگار كــردن و تطبیـق میـان            ((... به اين علت كــه   , بروكلمان تنھا كسى است كه اصالت وى را فارسى مى داند           

امـا   ) ١٠)).(و اخبار افسانه ھا و اساطیر فارسـى اقـدام نمــوده اسـت               , اخبار آغاز آفرينش كه از كتب مقدس به دست آمده      
بلكــه میـان اخبـار    , زيرا طبرى عمل سازگار كردن و تطبیق را نه فقط روى اساطیر فارسى , درست نیست, تكیه بر اين دلیل

 . آغاز آفرينش و اساطیر بیزانسى نیز اجرا نموده است
اما اين كه بروكلمان براى تإيید نظريه خود يعنى عجمیت طبرى به تولد وى در شھر آمل طبرستان استناد مى كند به ھیچ                       

ق وارد ايـن منـاطق شـده بودنـد و ايـن         ٢٩در ســال , ســال پیـش از تولـد طـبرى       ١٩۵زيرا مسلمانان , وجه مورد قبول نیست 
عالوه بر اين ھا طبرى يكى از بزرگ ترين حامیان امت     . مناطق پس از چندى محل مھاجرت ھاى گسترده اعراب گرديده بود        

, و لغت عربى در تإلیفات خود مى باشد و اين سخن كه ھر كس داراى لقب عجمى باشد پس عجمى محسوب مى شود              
اشتباھى است كه برخى از پژوھشگران ـ بر اين اساس كه اكثر علمـاى اسـالمى در عصــر عباســیان از عجـم بـوده انــد ـ                            

 . مرتكب آن شده اند
طبرى در میان خانواده اى با تقوا و دانشمند پرورش يافت و در آغوش پدرى تربیت شد كه رعايت حال فرزنــدش را نمـوده و                          

پدرش وى را در حالى كه ھنوز كودكى خردسال بـود بــه طلــب علـم و صــرف كــردن وقتــش در راه آن               . به او اھمیت مى داد 
او نیز قرآن را در ھفت سالگى حفظ كرد و در ھشت سالگى امام جماعـت گرديــد و در نــه ســالگى نوشــتن                   . تشويق نمود  

ھم چنین پدرش وى را در حالى كه تنھا دوازده سال داشت بــه ســفرھاى علمــى تشـويق نمـود و                ) ١١.(حديث را آغاز كرد   
گفته اند پدرش در طبرستان به كار تجـارت اشــتغال داشــته و    ) ١٢.(گفته شده وى در اين ھنگام بیست سال داشته است

 )١٣.(صاحب باغى بوده است كه طبعا مى توانسته ھزينه فرزندش را ھر جا كه باشد تقبل كند
واسط و كوفه به سفرھاى علمى پرداخت و سـپس       , بصره, بغداد, طبرى در میان مراكز علمى گوناگون عصرش از قبیل رى         

ســپس . ق رھسپار مصر گرديد و در مسیر خـود از دمشــق و بــیروت نـیز ديـدن كـرد                  ٢۶٣ق و گفته شده سال    ٢۵۶در سال  
اما طولى نكشید كه براى بار سـوم بــه بغـداد             . ق راھى طبرستان شد    ٢٩٠دوباره به بغداد بازگشت و از آن جا نیز در سال       

 .و در فضاى وسیع آن استقرار يافت و خود را وقف قرائت و تإلیف و تدريس نمود, بازگشت
 اساتید ) ٢

: وى علوم خود را نزد شمارى از اســاتید فــرا گرفــت كـه برخـى از چھــره ھــاى برجســته آنــان در شــھر رى عبـارت بودنــد از                      
متوفــاى (محمدبن مقاتــل رازى  , كه از وى حديث اخذ كرده است    ) ق٢۴٨متوفاى (ابو عبداهللا رازى   , محمدبن حمید بن حیان    

متوفاى (ابو محمد انصارى رازى دوالبى       , كه از وى فقه عراق را اخذ نموده است و باالخره احمد بن حماد بن سعد            ) ق٢۴٨
عمــران : و در بصره از افراد زير اخــذ حــديث كـرد      . مطالبى را اقتباس نموده است      , المبتدإ و المغازى , كه از كتاب وى    ) ق٢٩۶

ابوعبــداهللا بصـرى   , محمدبن عبداالعلى صنعانى     , )ق٢۴٠متوفاى بعد از سال   (ابوعمر بصرى , بن موسى بن حبان قزاز لیثى      
و در كوفـه از    ) ق٢۵٣متوفــاى  (و باالخره احمد بن مقدام بن سلیمان بن اشعث بــن اســلم عجلـى بصــرى           ) ق٢۴۵متوفاى (

اسماعیل بن موسى فــزارى   , )ق٢۴٣متوفاى (ابوھمام كندى ابن ابى بدر كوفى    , ولید بن شجاع بن ولید بن قیس سكونى     
و بــاالخره ھنادبـن     ) ق٢۴٨متوفــاى  (ابوكريب كوفــى , محمدبن عإل ھمدانى   , )ق٢۴۵متوفاى (كوفى) يا ابواسحاق  (ابومحمد  

ابوجعفــر , رواياتى را دريافت و در بغداد احاديثى را از احمد بن منیـع              ) ق٢٩١متوفاى (سرى بن مصعب سرى تمیمى دارمى    
حســن بــن  , )ق٢۴۵متوفاى (ابويعقوب مروزى  , اسحاق بن ابى اسرائیل ابراھیم بن كامجرا           , )ق٢۴۴متوفاى (بغوى بغدادى     

استماع كرد و شعر شاعران را نزد احمــد بــن يحـیى بــن زيــد بــن             ) ق٢۶٠متوفاى(ابوعلى بغدادى زعفرانى   , محمد بن صباح 
فرا گرفت و فقه شافعى را نیز نزد حسن بن احمد بن يزيد بن عیســى بــن فضـل                   ) ق٢٩١متوفاى (ابو العباس  ) ثعلب(يسار 

ابــو اسـحاق    , درس گرفــت و در شـام از ابـراھیم بــن يعقــوب سـعدى حـافظ                ) ق٣٢٨متوفــاى  (ابو سعید اصطخرى  , بن بشار 
ابوالفضــل بیروتــى , چنان كه علــم حــروف را از عبـاس بـن ولیـد بــن مزيــد عـذرى           , حديث اخذ كرد ) ق٢۵٩متوفاى (جوزجانى

علـم قرائـت را فــرا     ) ق٢۶۴متوفــاى  (ابوموسى صدفى مصـرى     , فراگرفت و در مصر از يونس بن عبداالعلى        ) ق٢٧٠متوفاى (
فقه مالك را درس گرفــت و نــیز فقـه    , )ق٢۶٨متوفاى (ابوعمر فقیه مالكى, چنان كه از سعدبن عبداهللا بن عبدالحكم      , گرفت

 . اخذ نمود) ق٢٧٠متوفاى (ابو محمد از موالى بنى مراد, شافعى را از ربیع بن سلیمان بن عبدالجبار بن كامل
لغت دانان و نحويانى ھستند كه در تشكیل شخصیت            , قاريان, فقیھان, مالحظه مى شود كه اكثر اساتید طبرى از محدثان           

ست يكــى از بزرگـان عصــر خــود        , علمى وى تإثیر به سزايى داشته و از فرھنگ باالى او پشتیبانى كرده اند             لذا طــبرى توان
مصر و شام كسب علم و فیـض        , وى از برجسته ترين علماى عراق    . گردد و رياست مركز مھمى را میان آنان به عھده گیرد           

كمتــر , البتـه اســاتید وى در بـاب اخبـار و تــاريخ       . نموده و تالش مى كرد از مذاھب گوناگون فقھى عصرش اطالع حاصل كند            
ظـاھرا تـالش اصـلى طــبرى       . اما اكثر آنان به خصوص از علماى علوم دينى به شمار مىآمدنــد            , متخصص و يا مشھور بودند 

 . روى جنبه ھاى دينى بود و تحقیقات تاريخى وى در واقع تكمیل كننده آن بوده است
 ويژگى ھاى اخالقى) ٣

از دنیا و اھلش روگردان بوده و خود را باالتر از آن مى دانست               ((طبرى يكى از زاھدترين و امین ترين علما محسوب شده و          
, از افــراد نــادان((در حالى كه در ايــن راه  . از سرزنش احدى نمى ھراسید   , و در راه خدا و حقیقت   ) ١۴))(كه ذلیل دنیا گردد    
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طبرى براى كسب مال و تحصیل رزق ھرگــز بــر درآســتان خلفـا و امــیران و                ) ١۵)).(حسود و بى دين آزارھا و زشتى ھا ديد       
لذا براى تھیـه غــذا ناچـار شـدم جیــب ھــاى        , ھزينه ارسالى پدرم تا مدتى به تإخیر افتاد         : ((حتى مى گويد  , وزيران زانو نزد   

و وزيـرش    ) ق٢٩۵متوفــاى  (وى ھــداياى مكتفـى خلیفــه عباســى       : در منابع تاريخى آمده اسـت     ) ١۶)).(پیراھنم را بفروشم   
و نیز ھداياى والى شھر موصل ابوالھیجإ عبداهللا بــن حمـدان   ) ق٢٩۶متوفاى (عباس بن حسن بن ايوب جرجائى يا مادرانى

چنـان كـه منصـب قضـا و رد مظــالم را نـیز در عصـر مقتــدر                   . را رد كــرد و نپـذيرفت    ) ق٣١٧متوفــاى  (بن حمدون ثعلبى عدوى     
 ) ١٧.(به عھده نگرفت) ق٣٢٠متوفاى (عباسى

 اوضاع اجتماعى) ۴
كه انگ زدن و متھم كردن افراد       , دوره اى كه طبرى در آن مى زيست مملو از اختالفات مذھبى و آشوب ھاى سیاسى بود                

. خصوصــا در میـان علمــاى ھمطـرازى كــه نظريــه ھـاى مختلــف علمــى داشــتند             . سكه رايج آن عصر بود    , به بدعت يا تشیع    
متوفــاى (چرا كه وى در كتاب اختالف الفقھإ از ذكر نام احمـدبن حنبــل           , حنابله آن عصر طبرى را متھم به تشیع نموده بودند            

اين امر به دشـمنى حنابلــه و تعصـب         . خوددارى نموده و او را تنھا يك محدث محسوب كرده بود              , به عنوان يك فقیه    ) ق٢۴١
زيرا حنابله درباره اين آيه قرآن كـه           , اوضاع را وخیم تر كرد   , ))حديث جلوس  ((ھم چنین رد كردن      . آنان علیه طبرى منجر شد    

عقیـده   ) ١٨))(امیــد اسـت كـه خـدا تـو را بــه مقـام پســنديده اى برانگیزانـد              , اى پیامبر پاره اى از شب را به عبادت برخــیز     ((
امـا وقتــى   . ھمراه او بر عــرش مــى نشـیند    ) ص(داشتند كه خداوند در روز قیامت به پاداش شب زنده دارى و عبادت پیامبر      

و حــتى در  , او را به رافضــى گــرى متھـم كــرده و مــردم را علیــه او تحريـك نمودنـد               , ديدند طبرى اين حديث را رد كرده است       
به ويژه اين كــه تعــداد حنابلـه بغــداد در ايــن دوره بــه ھــزاران مــى           ; )١٩(مسجد به طرف او شیشه ھاى جوھر پرتاب كردند        

و معتصــم عباســى ) ق٢١٨متوفــاى  (در زمــان مـإمون   , زيرا مردم به خاطر موضع گیرى ابــن حنبــل دربـاره خلـق قـرآن               , رسید
 .اغلب به مذھب وى گرويده بودند) ق٢٢٧متوفاى (

صــاحب , نــازوك ((به طورى كه    , حنابله خانه طبرى را سنگ باران كرده و از ورود شاگردانش به داخل خانه جلوگیرى نمودند                   
))(حنابله در حق او ظلــم كردنـد       ((اما  ) ٢٠))(با ده ھا ھزار سرباز به محافظت از طبرى در برابر مردم پرداختند             , شرطه وقت 

و طبرى در خانه اش خلوت گزيد و براى آنان كتابى به نام االعتذار نگاشت تا مذھب احمد حنبل و عقايد وى را توضـیح                  ) ٢١
داده و تمايل خود را به ابن حنبل ابراز نمايد كه در ھمان كتــاب از كسـانى كــه وى را متھـم كــرده و عقیـده ديگــرى را بـه او                        

 . به شدت انتقاد كرده است, نسبت مى دھند
) ق٢٧٠متوفــاى  (ملقب به ظـاھرى    , ابوسلیمان, البته جدال ھاى فقھى طبرى با استادش داود بن على بن خلف اصبھانى            

زيــرا طـبرى كتـابى بـه نــام الــرد علـى ذى االسـفار نگاشــت و در آن               , در متھم شدن وى به رافضى گرى سھیم بوده است      
يعنــى )) ظـاھرى  ((فرزنـد    , به دنبال ايــن عمــل    . مورد انتقاد قرار داد   , اجتھاد و تفسیرھاى استادش را درباره عقايد اسالمى           

وى . به نام االنتصار من محمدبن جرير نگاشت تا مواضع پـدرش را تقويـت و پشــتیبانى نمايـد                     , كتابى مشابه , محمدبن داود
مردم عوام نیز اين حــرف ھـا را از او گرفتــه و آن را            . طبرى را به رافضى گرى و ارتكاب اعمال زشت متھم نمود           , در اين كتاب  

 . دائما دھان به دھان تكرار مى كردند
دشـمنان او از ھمیــن       . توســط وى بــود  ) ٢٢(عامل ديگرى كه اتھام رافضى گرى طبرى را تقويت كرد تصحیح حديث غديرخم                 

به طورىكه او را رســواى شــھر نمـوده و بــه عقايـد             , موضوع بھره بردارى كرده و اقدام به وارد كردن اتھامات علیه او نمودند                
وى را متھم بــه تشــیع كردنـد چــون حديـث      ((در اين باره تإكید مى كند كه    ) ق٨۵٢متوفاى (ابن حجر  . وى ناسزا مى گفتند   

 .در حالى كه طبرى در اين حديث نظرى مخالف با شیعه نیز داشت) ٢٣))(غديرخم را صحیح دانسته بود
كــه امـامى و    ) ق٣١٠متوفــاى  (به نظر مى رسد خلط و اشتباه اسمى بین امام طبرى با محمدبن جرير بــن رسـتم طــبرى                       

برخى از بررسى ھاى جديد علل ديگرى را براى متھم شدن          . نقش مھمى در پخش شدن اين اتھامات داشت       , رافضى بود  
وى اساسـا داراى مــذھبى مســتقل و جداگانـه بــود و از ھیـچ يــك از مذاھـب             : از قبیـل ايــن كــه  , طبرى به تشیع افزوده اند   

و نــیز نــزد اسـتادانى    , عالوه بر اين كه وى از اھالى شھرى بود كه معروف به تشــیع بودنـد              , معروف فقھى پیروى نمى كرد    
شــاگردى كـرده اسـت و ھــم چنیــن در        , كه خود متھم به رافضــى گـرى بـوده   ) ق٢٣٠متوفاى (ھمچون محمدبن حمید رازى 

اما اين اسباب و علل به خاطر         ) ٢۴.(استناد نموده است ) ق١٢۶متوفاى (كمیت بن زيد  , تفسیر خود به اشعار شاعر شیعه       
سته اى بــراى اثبــات تشــیع طــبرى محسـوب شــود                       خصوصــا آن كــه ; ضعف مستندات آن ھا نمــى توانـد دلیــل علمــى شاي

حاكى از تفاوت بسیار زيادى بیــن افكــار وى و افكــار         , مقايسه نظريات اساسى شیعه با آن چه طبرى در تإلیفات خود آورده            
 . شیعه است

 تاريخ وفات) ۵
چون متھــم بــه   , وى را شبانه در بغداد دفن كردند     , از ترس مردم  ((ق وفات يافت و    ٣١٠شوال سال   ٢٨يا  ٢۶ , ٢٣طبرى در  
و جمعیــت بسـیار     ) ٢۶(و گفته شده است وى در روز روشـن دفــن گرديـد            ) ٢۵))(و ھیچ كس را ھم خبر نكردند    ... تشیع بود  

شــب و روز بـر قــبرش    , براى مراسم تشییع او جمع شدند و به مدت چندين ماه     , زيادى كه تعداد آن ھا را تنھا خدا مى داند 
 . ق وفات يافت٣١۶يا  ٣١١ولى اطالعات ديگرى اشاره مى كند كه وى در سال )٢٧.(نماز خوانده مى شد

 
 شھرت) ۶

خصوصا به عنوان يك مورخ مى باشــد و         , روايتى را نقل مى كند كه نشان دھنده شھرت طبرى      ) ق۶٨١متوفاى (ابن خلكان  
 : مى گويد

در دامنه تپه المقطم قبرى را ديدم كه مردم زيارت مى كردند و نزد          ) قرافه صغرا نام گورستانى است      (در مصر در قرافه صغرا    
در . اين قبر ابن جرير طبرى است و مردم مـى گفتنــد كــه وى صــاحب تـاريخ اسـت                 : سرش سنگى بود كه بر آن نوشته بود      

 )٢٨... .(حالى كه اين مطلب صحیح نیست زيرا طبرى در بغداد وفات يافته است 
صــداقت  , قوت اخــالص, تقوا, سالمت دينى  , علو فرھنگى   , مقام علمى , بسیارى از پیشوايان حديث و فقه و ادبیات و تاريخ            

در جمیــع علــوم از جملـه    ... پیشواى عصــر و فقیـه زمـان خـود      , عالمه دوران ((او . و جاللت مقام و فضل طبرى را ستوده اند       
يكى از پیشوايان علما محسوب گرديـده و بـه قــول و گفتــه او حكــم       ((و ) ٢٩))(لغت و فقه بوده است, شعر, نحو, علم قرآن 

وى آن چنـان بـه جمعــآورى علـوم پرداختــه كـه در عصـر خـود                . شده و به خاطر معرفت و فضلش به رإى او رجــوع مــى شــد     
صحیح , دانشمند سنن و طرق آن    , فقیه در احكام قرآن   , تیزبین درمعانى   , او حافظ و آشناى به قرآن       . ھمتايى نداشته است  

تابعین و مخالفین تابعین در احكام و مسائل حـالل و حــرام و بــاالخره             , آگاه از اقوال صحابه , ناسخ و منسوخ آن   , و سقیم آن  
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او را چنیـن    ) ٣١)).(فقیه و قــارى معــروف و مشـھورى بــود   , محدث((وى ) ٣٠)).(آگاه از حوادث اجتماع و اخبار آن بوده است        
از ((وى )). برتــرين كسـى اســت كــه تـا بـه حــال ديــده ايـم           , توجه به علم و پژوھش علمى  , از نظر فھم  : ((توصیف كرده اند 

و ) ٣٣)).(مجتھدينى است كه از احدى تقلیــد نكــرده اســت   ((و از  ) ٣٢))(فقه و تاريخ است  , برجسته ترين پیشوايان تفسیر   
عالمــه , پیشواى در فقه و اجمـاع و اختالفـات       , بزرگ در تفسیر    , حافظ قرآن , راستگو, موثق((, )٣۴))(فقیه دوران  ((به عنوان    

 . محسوب شده است) ٣۵))(لغت و غیره, آگاه از قرائات قرآن, در تاريخ و حوادث اجتماع
 : شاگردش عبدالعزيز بن محمد طبرى منزلت و فرھنگ استادش را چنین خالصه مى كند, در پايان

و مانند محــدثى بـود كـه گويـا جـز حـديث نمــى دانـد و ماننـد                         , وى مانند قارى اى بود كه گويا جز قرآن چیزى نمى شناسد                 
فقیھى بود كه گويا جز فقه نمى فھمد و مانند نحوىاى بود كه گويا جز نحو نمى داند و مانند رياضى دانى بود كه گويا جــز                         

, وى اھل عبادت و جامع علوم بود و ھرگاه كتاب ھايش را با كتاب ھاى ديگران مقايسه كــنى                  . حساب چیزى نمى شناسد    
 ) ٣۶.(كتاب ھاى او را برتر و باالتر خواھى يافت

 تإلیفات) ٧
چھــل ســال : ((تإلیف نموده است و گفته شده        , فقه و تاريخ , قرائات, حديث, تفسیر: كتاب در علوم مختلف مانند        ۴۶طبرى  

 : و گفته اند) ٣٧))(درنگ نموده و ھر روز چھل ورق مى نوشته است
محاسبه نموده و سپس آن را بــر     , ساله بود   ٨۶روزھاى عمر او را از زمان بلوغ تا وقت وفات كه          , گروھى از شاگردان طبرى   

ايــن توفیـق    . ورق ھاى تإلیفاتش تقسیم كردند و به اين نتیجه رسیدند كه وى در ھر روز چھارده ورق مطلب نوشــته اســت
 ) ٣٨.(مگر به لطف و عنايت الھى, براى ھر كسى میسر نمى شود

كتــاب . طبعا دانش ھايى كه طبرى در آن ھا مھارت يافته يا تإلیف كرده تإثیر به سـزايى بــر تفسـیر و تــاريخ وى داشـته انــد              
در ) ق٣۴۵متوفــاى (مسعودى . تاريخ الرسل و الملوك نمايان گر ترقى و اوج تاريخ نگارى مسلمین در دوره سازندگى است       

 : اين باره مى گويد
گر وى اســت              , تاريخ ابو جعفر محمدبن جرير طبرى كه در میان تإلیفاتش مى درخشد                 , و حجیم تر از تإلیفات و كتاب ھاى دي

در حالى كه ! آثار متنوع و علوم گوناگون بوده و كتابش پر فايده و حاصل آن سودمند است و چرا نباشد؟       , حاوى انواع خبرھا
 )٣٩.(مولف آن فقیه عصر خود و عابد دوران خويش است
اين كتاب از نظر فضل و ھوش يكى از كتاب ھــاى منحصـر بــه فــرد در           : ((ياقوت حموى نیز درباره كتاب تاريخ طبرى مى گويد         

نــیز تــاريخ طــبرى را  ) ق۶٨١متوفاى (ابن خلكان  ) ۴٠)).(دنیا است كه جامع بسیارى از علوم مربوط به دين و دنیا مى باشد               
 ) ۴١.(مى داند)) صحیح ترين و مستدل ترين كتاب تاريخ((

ق ٣٠٢ق تإلیف آن را به پايان برد ولى در اواخـر ســال        ٣٠٣ق شروع به نوشتن تاريخ خود كرد و در سال          ٢٩٠طبرى از سال  
! آيــا مــى خواھیـد تــاريخى دربـاره دنیــا از زمــان آدم تـا االن بنويســیم؟                   : به اصحابش گفت  ((از نوشتن كتاب دست كشید و        

اين كه عمر آدمى را قبل از به پايان رسیدن نــابود مـى             : گفتند. تقريبا سى ھزار ورق  : چقدر مى شود؟ طبرى گفت : گفتند
آن گـاه تـاريخش را تقريبـا در ســه             ! ھمت ھا مــرده انــد ! عجب مصیبتى است   )). اناهللا و انا الیه راجعون    : ((طبرى گفت . كند

 )۴٢)).(ھزار ورق خالصه كرد
 : كتاب تاريخ الرسل و الملوك از دو قسم تشكیل مى شود

, آغاز خلقت: را بدين قرار در برمى گیرد    ) ص(بخش اول درباره حوادث پیش از اسالم است كه از آغاز آفرينش تا بعثت پیامبر         
, يعقــوب , شعیب, ايوب, اسماعیل, لوط, ابراھیم, نوح: شرح حال انبیا از قبیل  , قصه قابیل و ھابیل   , ھبوط آدم و حوإ و ابلیس   

سپس به تاريخ نگارى امت ھــا بــه قـرار      . قبل از ھجرت ) ص(عیسى و محمد , يونس, صالح, سلیمان, داود, الیاس, موسى
بخـش   (ساســانیان , يزدگرد پسر شھريار     , حادثه ذىقار , نخستین دوران فارسیان از منوچھر تاكسرا پرويز         : زير پرداخته است     

اخبـار   , )زيرا وى به تإلیفات راويان درباره روابط اعراب و فارسـیان نزديـك بـوده اسـت                   , عظیمى از كتاب درباره فارسیان است       
, ثمــود, اخبـار عـاد    , ذكر فھرستى حــاوى نـام شـاھان و مـدت حكومتشــان         , پادشاھان روم از زمان مسیحیت   , بنى اسرائیل  

اخبـار منـذرھا و     , ملكـه معــروف   )) زبــإ((داستان جزيه إبرش بـا    , شاھان يمن مثل تبع ھا و ديگران  , طسم و جديس و جرھم 
 . و بخشى از سیره وى پیش از بعثت) ص(و باالخره ذكر اجداد پیامبر , غسان ھا

ايــن . ق مــى باشــد ٣٠٢اما بخش دوم كتاب منحصرا درباره اسالم و مسلمانان است كه شامل سیره و تاريخ خلفا تا سال                 
ب ـ دولت عربى در عصـر امويـان و          ; الف ـ عصر پیامبر و خلفاى راشدين      : بخش از كتاب را مى توان به سه جزء تقسیم كرد             

 . ج ـ دولت عربى در عصر عباسیان
ھدف طبرى از تإلیف تاريخش اين بوده است كه وحدت رسالت پیامبران و اھمیت تجـارب و آگــاھى ھــاى بــه ھــم پیوسـته                         

نقش بســیار مھمـى   , چه در حالت اتحاد و چه در حالت اختالف       , طبعا اين تجارب در رفتار امت      . امت اسالمى را نشان دھد   
 . زيرا ھمین تجارب و آگاھى ھا است كه رويدادھاى تاريخى يك امت را تبیین مى كند, دارد

چون اين انسان است كــه حركــت تــاريخ را مــى    , طبرى در نوشته ھاى خود به انسان و فعالیت ھاى او اھمیت زيادى داده              
 : وى در مقدمه تاريخش مى گويد. سازد

شاھان ھر زمــان از آغــاز آفـرينش انســان ھــا تــا زمــان فنـاى آن ھــا كــه             : من در اين كتاب از مطالب زير سخن خواھم گفت        
شــاھان  , رســوالن الھـى  , شاھانى كه مــورد لطـف الھـى قــرار گرفتــه و سپاســگزار بـوده انــد              , خبرشان به ما رسیده است  

و كســانى كــه خــدا  , شاھانى كه خدا در ھمین دنیا به فضـل و نعمـت ھــاى آنــان افــزوده اســت              , يا جانشینان آنان    , مسلط
و آنانى كه كفران نعمت كرده و خدا نیز آنان را از نعمت محــروم گردانــده     , نعمت ھاى خود را ذخیره آخرتشان قرارداده است      

و آنانى كـه كفـران نعمـت كــرده و خـدا آنــان را دچــار اسـتدراج نمــوده و تـا زمــان مــرگ و                        , و آنان را دچار مصیبت كرده است   
 )۴٣. (ھمه اين افراد را ھمراه با حوادث زمانشان ذكر خواھیم كرد. ھالكشان آنان را نعمت گیر نموده است

 :وى در مقدمه تفسیرش مى گويد
ما براى شرح تإويالت قرآن و بیان معانى آن ـ ان شإ اهللا ـ كتابى جامع خواھیم نگاش كه شامل اطالعات مــورد نیـاز قرآنـى                         
بوده و از مطالب كتاب ھاى ديگر كفايت كند و در ھمه اين موارد به ذكر براھیــنى كــه امــت بــر آن اختـالف نظـر دارنــد و نیـز                       

 )۴۴.(اختالف آنان خواھیم پرداخت
 .با اين حساب بايد گفت طبرى خواسته است تاريخ او تكمیل كننده تفسیرش باشد

 ب ـ مستندات و راويان
 :طبرى درطرح حوادث فتنه به ھفت منبع اساسى تكیه كرده است
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 )ق١٢۴متوفاى (محمدبن مسلم بن شھاب زھرى) ١
طبرى از او چھارده روايت اخذ كرده است كه دو روايت درباره فتنه در زمان خود عثمان و پنج روايت مربوط به كشمكش بین                   

و معاويــه  ) ع(و اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر اسـت و نــیز ھفــت روايــت از درگــیرى بیـن دو اردوگــاه علـى                      ) ع(اردوگاه على   
يك نامه و سه بیت شعر است و ھمه آن ھــا مختصـر         , دو خطبه, دو حديث نبوى , داراى دو آيه , اين روايات. سخن مى گويد

در روايات سیف بن عمر و ابومخنف تجسم پیــدا مــى            , ديدگاه اساسى طبرى درباره حوادث فتنه      . و داراى موضوعى واحدند     
اطالعات پراكنده اى را اخذ نموده تا بتواند ديدگاه اھل مدينه را نـیز در برابــر                  , وى از خالل روايات زھرى   , اما با اين ھمه   . كند

حوادث فتنه منعكس سازد و با اين عمل خواسته است برداشت ديگرى را از حوادث فتنه ارائه دھد كه ممكن اسـت مويـد                              
 . يا مخالف ھمان ديدگاه اساسى خود وى باشد

محمد ابى بكر     , زبیر, طلحه, عايشه, دفاع كرده و به شكل معتدلى       ) ع(روشن است كه اين روايات از مواضع عثمان و على            
 . مورد انتقاد قرار مى دھد, و باالخره محمدبن ابى حذيفه را به خاطر نقشى كه در ايجاد فتنه داشته اند

٢٧٩متوفــاى (يا از طريق احمد بن زھیربن حرب بن شدادنســائى         ) ق٢٠٧متوفاى (طبرى روايات زھرى را از تإلیفات واقدى        
آن را براى من نقل    , كسى كه خود از زھرى شنیده بود     ((و عبداهللا بن احمد بن شبويه مروزى يا از طرق ناشناخته مثل           ) ق

 .به دست آورده است) ۴۵))(كرد
 ) ق١۴٧متوفاى (عوانه بن حكم ) ٢

و اردوگــاه عايشــه و   ) ع(طبرى نه روايت از او اخذ كرده است كه يكى از آن ھا دربـاره كشــمكش ھـاى میــان اردوگــاه علــى            
يــك , در برگیرنده يك خطبه     , اين روايات  . و معاويه است  ) ع(طلحه و زبیر و ھشت روايت مربوط به درگیرى میان اردوگاه على            

 . كه ھمگى مختصرند و درباره موضوع واحدى سخن مى گويند, نامه و سه بیت شعر است
و معاويــه  ) ع(اطالعات پراكنده اى از حوادث فتنه ارائه داده كه مربـوط بـه درگــیرى میـان علـى               , طبرى در خالل روايات عوانه    

و كامال چنین به نظر مى رسد كه وى از روى اين گزيده ھا مى خواھد ديدگاه ھاى ديگرى را ارائه دھد كه با نظريـه                 , است
طبرى روايـات عوانـه را دربــاره تحــوالت         . ابومخنف مخالف است و در واقع مى خواھد به حوادث فتنه صورت متعادلى بخشد               

زيــرا بــراى   , ناديده گرفته است  , و اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر ) ع(فتنه در زمان خود عثمان و نیز درگیرى بین اردوگاه على         
 . به روايات سیف بن عمر تكیه بیشترى كرده است, تجسم بخشیدن به ديدگاه اساسى خويش نسبت به اين حوادث

بــه واســطه  ) ق٢٢۵متوفــاى (يــا از طريــق مــدائنى  , )ق٢٠۴متوفــاى (طــبرى روايــات عوانــه را از تإلیفــات ھشــام بــن كلــبى        
به دســت آورده   ) ق٢٨٣متوفاى (و يا از طريق زيادبن عبداهللا بن طفیل بكائى كوفى      ) ق٢۶٢متوفاى (شاگردش عمربن شبه 

 . است
 
 ) ق١۵٧متوفاى (لوط بن يحیى, ابومخنف) ٣

و اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر و       ) ع(روايت اخذ كرده است كه نه روايت درباره درگیرى بین اردوگاه على              ١٢۵طبرى از وى  
چھــارده حديــث  , آيــه قــرآن  ٢١ايــن روايـات     . و معاويــه اســت ) ع(روايت مربوط به كشمكش ھاى میان دو اردوگاه علـى           ١١۶
ھمگــى آن ھــا طوالنـى بــوده و دربـاره موضـوع        . بیـت شـعر در بردارنـد        ١٠١يك مـدرك تــاريخى و     , خطبه ۴٧, نامه ۴٢, نبوى

 .به جز نه روايت كه از چند روايت تركیب شده و درباره موضوعات گوناگونى ھستند, واحدى سخن مى گويند
وى در مورد وقوع فتنـه در زمـان          . به شكل متفاوتى به روايات ابومخنف استناد مى كند             , طبرى ھنگام بررسى تحوالت فتنه       

ھیچ روايتى از ابومخنف نیاورده در حالى كــه ابومخنــف كتـابى بـه نــام الشــورى و مقتـل عثمــان تــإلیف نمــوده                         , خود عثمان 
و اردوگاه عايشه و طلحــه و زبــیر بحــث مـى كنـد           ) ع(ھم چنین روايات ابومخنف كه درباره درگیرى بین اردوگاه على              . است

ظـاھرا طــبرى در حـوادث ايــن      . در حالى كه وى كتابى درباره جنگ جمل تــإلیف كـرده اسـت            . بسیار اندك و بى ارتباط است     
چــرا كـه   , به طور اساسى به روايات سیف بن عمر اعتماد كرده تا نظر خاص خودش را از اين حــوادث منعكـس سـازد                          , دوره

و معاويه توانسته است چھره روشن و ھماھنگى را از قضايا نمايان             ) ع(روايات ابومخنف درباره درگیرى بین دو اردوگاه على           
سازد و طبرى نیز به طور اساسى بعد از اتمام نگارش جنگ جمل مستقیما به ابومخنف رجوع كرده و بــه وى اسـتناد مــى                    

 .كند تا باز ھم به اين وسیله بتواند ديدگاه خاص خويش را درباره اين حوادث نشان دھد
طـبرى    . اشكال و آراى ديگــرى را نشــان مــى دھنـد     , واقدى و مدائنى , ھشام بن كلبى  , روايات عوانه بن حكم    , در اين میان 

 : چنین استدالل مى كند, درباره علت عدم استناد به برخى از روايات ابومخنف
. بین محمدبن ابى بكر و معاويه در زمانى كه والى شد مكاتباتى در جريان بود كه من ذكر آن ھا را ناشايست مى دانــم                       ... 

 )۴۶.(چون مطالبى را در بردارد كه عموم مردم تحمل شنیدنش را ندارند
زيــرا وى از   , حــاكى از تمايـل آشــكار او بـه علويــان اســت          , البته گفتنى است بررسى روايات ابومخنف دربــاره فتنـه عثمــان            

و عايشه و طلحه و زبیر و معاويه را مورد       , و منزلتش دفاع كرده و مخالفین وى را به شدت محكوم نموده         ) ع(سیاست على
طبرى روايـات   . حمله قرار داده است و بلكه اساسا از امويان و سیاستشان انتقاد كرده و عیوب آنان را بر مال ساخته است                

 .ابومخنف را از تإلیفاتش يا از كتاب ھاى ھشام كلبى و يا از مدائنى به واسطه عمربن شبه به دست آورده است
 )۴٧)(ق١٨٠متوفاى(سیف بن عمر) ۴

پیشــواى در  ((وى را  ) ق٧٧۴متوفــاى (و ابـن كثـیر    ) ۴٨))(از اخباريان آگاه بود  : ((درباره وى مى گويد   ) ق٧۴٨متوفاى (ذھبى 
سیف . دانسته است ) ۵٠))(ركن در علم تاريخ    ((نیز وى را  ) ق٨۵٢متوفاى (ابن حجر . محسوب كرده است ) ۴٩))(علم تاريخ   

معــروف  . روايـت مــى كنــد   , از گروه بسیارى از صاحبان غزوات و اخباريان كه نزديك به منابع اخبار يا مطلع از آن ھا بـوده انـد                          
. وقــايع و تإلیفــات محســوب مــى گـردد     , است كه وى از تاريخ اسالم اطالع گسترده اى داشته است و از صاحبان سیره ھا              

محســوب كـرده انــد و مــى      ) ۵٢))(ســاقط ((و ) ۵١))(متروك((ضعیف دانسته و رواياتش را        , سیف را در باب احاديث  , محدثان
و تإكید كرده اندكــه      , )۵۴(به روايات واقدى شبیه مى دانند   , و روايات وى را در ضعف    ) ۵٣))(چیزى نیست ((گويند روايات وى    

 ) ۵۵.(اگر چه برخى از احاديث وى معروف است اما اكثر آن ھا ناشناخته و به ضعف نزديك ترند تا صدق
) ۵٧.(مـى خوانـد   )) بــى ديـن   ((وى را  ) ق٣۵۴متوفاى (و ابن حبان    ) ۵۶(محدثان سیف را صريحا متھم به جعل حديث نموده        

الزم به ذكر اســت كـه  ) ۵٨)).(ابن حبان درباره سیف زشت گويى كرده است : ((اما ابن حجر اين اتھام را تإيید نكرده و گويد  
او در  ; بســیار متفــاوت اســت , سخن گفتن درباره سیف به عنوان يك محدث با سخن گفتن دربـاره وى بـه عنــوان يـك مـورخ              

البتـه برخــى از بررسـى      . اخبار خود احترام زيادى براى صحابه قائل بوده و توجه به وحــدت كلمـه مسـلمانان داشــته اســت              
فتــوح و نقـش عبــداهللا بــن سـبإ در ايجــاد            , ھاى جديد اشاره دارند كه وى به روايات تاريخى خود درباب موضوعاتى مثل رده                 
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 ) ۵٩.(اعتقاد و اطمینان كاملى نداشت و ھمین نكته ھا موجب متھم شدن وى به جعل حديث و تحريف تاريخ گرديد, فتنه
ديدگاه عراقیان را در باب حوادث فتنه عثمان ارائه داده است و به طور عمومى و آشـكار از عـراق و              , سیف در روايات خويش  

ھــم چنیـن    . جانبـدارى كـرده اســت      , خصوصا در خالل بحث از فتوحات مسلمین چه در عراق و چه در ســوريه          , به ويژه كوفه  
و نقـش مــردان و رھـبران قھرمــان آن را در حـوادث اســالمى برجسـته                , روايات وى تجلیل از قبیله تمیم را منعكــس سـاخته      

جلوإل در ســال  , ق١۴قادسیه در سال , ق١٣بويب در سال , نموده است كه در مقدمه آن جنگ ھاى مھم عراق مثل جسر   
اما به شدت يا وسعتى كــه بررســى          , گرچه تا اندازه اى درست است    , يعنى جانبدارى از عراقیان       , اين اتھام  . ق قراردارد  ١۶

 . نیست, ھاى جديد تصور كرده اند
كــه چگونــه تـالش كــرده تـا     , قعقاع بن عمرو را در فتنه عثمان به خوبى نشــان مـى دھــد           , نقش فرمانده قبیله تمیم    , سیف

ھم چنیــن . و سعى كرده از خالفت عثمان حمايت كند و مردم را از شورش علیه او برحذر دارد            , وحدت مسلمین حفظ شود
از احترام خاصى برخــوردار بــوده     , پشتیبانى كرده و نزد طرف ھاى درگیر جنگ جمل     ) ع(توضیح داده است كه قعقاع از على  

 . به وى اعتماد كرده اند, به طورى كه آنان براى اداره كردن مذاكرات صلح, است
وسـعى او بــر حفــظ ســالمت عايشــه و منزلـت وى نــزد            , ھم چنین سیف از حماسه ھاى قھرمانانه قعقـاع در جنــگ جمــل               

به جز ايـن كــه سـلیمان      , درباره روابط سیف با دولت امويان يا عباسیان مطلبى نگفته اند         , منابع. عايشه سخن گفته است  
زيــدبن ابـى انیســه بــه دربــار خـود       )) رھـا  ((ق سیف را ھمراه قاضى شـھر      ١٢٠در سال  , والى رقه , بن ھشام بن عبدالملك  

 . زيرا مى خواست توضیحاتى را درباره طالق دادن ھمسرش از آنان جويا شود, فراخواند
شیوه بیانش از    . متمايز از ديگران است  , آن ھم به شكل مرتبط و مفصل       , سیف به خاطر بیان دقیق خود درباره حوادث فتنه         

اما به خاطر بى نظمى در ثبت زمان حوادث و تناقض برخى از روايـاتش مـورد                    , تبیین و حیات برخوردار است    , ويژگى توصیف  
لیكن مسئولیت اين امر را نمى توان بــه عھــده او گذاشــت چـون وى ســعى مـى كـرد اخبـار را بــه                         , انتقاد قرار گرفته است  

, داللــت بــر بـى غرضــى   , بدين ترتیب چه بسا ھمین بى نظمــى در تعییـن زمــان              . ارائه دھد , ھمان نحوى كه گردآورى كرده     
وى پــس از آن كــه روايــات . سیف به ذكر اسناد توجه نموده و آن ھا را به كــار گرفتــه اســت      . صداقت و دقت او داشته باشد     

قابل توجه است كــه وى در    . احیانا پاره اى از آن روايات را عرضه مى كند    , مختلف با مضمون واحد را درھم ادغام مى نمايد           
چنان كه به استشھاد از آيات قرآنى و ايراد اشعار و خطبــه ھـا در             , روايات خود از استناد جمعى استفاده زيادى كرده است        

 . روايات خويش پرداخته است
گويا كتاب ديگرى ھم دربــاره    . دارد)) الجمل و مسیر عايشه و على     ((و )) الفتوح الكبیر و الرده   ((سیف دو تإلیف به نام ھاى       

كتاب الفتنه    ((فتنه يا يوم الدار و يا كشته شدن عثمان داشته باشد و يا شايد عنوان كتاب دومش به طور كامل چنین بوده                          
 )). و الجمل و مسیر عايشه و على

اخبار بسیارى را نقل كرده است كه ممكن نیست سیف آن ھـا      , از اين كتاب   , طبرى درباره حوادث فتنه در زمان خود عثمان        
بخـش اول از كتـاب     , را در ضمن جنگ جمل تإلیف كرده باشد و نـیز امكـان نــدارد بگـويیم روايــات فتنــه در زمــان خـود عثمــان                

طـبرى در    . مـرتبط اسـت     , زيرا تفصیالت فتنه در زمان خود عثمــان بـا حـوادث جنـگ جمـل               , دومش را تشكیل مى داده است    
ســالى كـه   (ق ١٠روايت از وى اخذ كرده است كه از اخبــار ســال      ٧۴۶زيرا , موارد بسیارى به روايات سیف استناد مى كند       

, بــراى دعـوت معاويـه بــه اطاعــت       ) ع(كه در آن علـى    (ق را   ٣۶تا حوادث سال   ) مسیلمه كذاب در آن سال ادعاى نبوت كرد      
 . و ديگر پس از آن ھیچ روايتى از او نقل نمى كند, شامل مى شود) جرير بن عبداهللا بجلى را به سوى وى فرستاد

در حــالى كــه مورخــان ديگـرى مثــل واقــدى و مـدائنى وجــود             , طبرى در حادثه رده منحصرا به روايات سیف رجـوع مــى كنـد         
ھم . كه به داشتن اطالعات وسیع درباره اخبار رده معروف بوده و حتى ھر يك از آن دو كتابى درباره آن نوشته اند                          , داشتند

بــدين ســان طــبرى   . روايات سیف را ترجیح داده است    , چنین درباره حوادث و فتوحاتى كه در دوران خلفاى راشدين رخ داده              
اما چرا طبرى بــر روايــات ســیف بـه     . واقدى و مدائنى نیز برتر مى داند        , ھشام بن كلبى  , روايات سیف را از روايات ابومخنف      

از روايات سـیف      , ق به جز چند روايت كوتاه    ٣۶ـ   ١٠اين حد اعتماد مى كند؟ به طورى كه در تاريخ خود درباره حوادث سال                 
آيا ايــن موضـوع بــه شـھرت ســیف و       . آن چنان كه گويا كتاب تاريخ وى انعكاس كتاب ھاى سیف است         , استفاده كرده است 

اطالع وسیع او از تاريخ اسالم مربوط مى شود؟ يا به اين كه وى از اخباريان قديمى است كه چھره دقیــق وزنـده حادثـه را                                  
 به تصوير كشیده اند؟ يا آن كه طبرى به روايات غیر سیف ھمچون امثال واقدى اطمینان كامل نداشته است؟

اما ھیچ يك سبب اصــلى   , اسباب فوق گرچه تإثیر و اھمیت زيادى در انتخاب و ترجیح روايات سیف توسط طبرى داشته اند                
بلكه اتفاق نظر طبرى و سیف در تفسیر حوادث صدر اسالم و سعى مشترك آنان در اظھار اين حوادث و عنايت به                  , نیستند

بــدين ترتیــب طــبرى بـه روايـات ســیف بــه        . آن و روشن كردن آن ھا مى تواند نقش اساسى در ترجیح طبرى داشته باشـد              
چشم يك منبع دست اول نگاه مى كند كه درباره اين دوره مھم از تاريخ اسالمى به او اطمینان خاطر داده و نتـايج حـوادث                                

واقــدى و  , ھشام بن كلبى  , ابومخنف, عوانه, زھرى: در حالى كه از روايات منابع ديگر از قبیل         . آن را برايش خالصه مى كند     
و اما غیر از سیف برخى گفته       ((طبرى خود به اين امر اشاره مى كند كه         . مدائنى به عنوان عوامل تكمیلى بھره مى جويد           

اگـر طــبرى بـه روايــات سـیف دربــاره فتنـه عثمـان              ) ۶١...)).(اما سیف پس چنین روايت كرده اســت كــه    ((و ) ۶٠...))(اند كه
 .اعتماد مى كند به خاطر آن است كه اين روايات ديدگاه طبرى را نمايان مى سازند

فقط به خــاطر كســب منـافع دنیــوى دانســته و از مواضــع برخــى صـحابه مثـل           , آشوب شھرھا را براى كشتن عثمان   , سیف
عمار ياسر و محمدبن ابى حذيفه انتقاد كرده و مســئولیت تحريــك مــردم علیـه خلیفــه را بـه عھــده آنــان                   , محمدبن ابى بكر  

وى تا حدى سعى مى كند كه نشان دھد صحابه اى مثل عايشه و طلحه و زبیر كه به خونخواھى عثمـان                      . گذاشته است
چنان كـه اھــل مدينـه را     . مستحق سرزنش نبوده و از تھمت دست كشیدن از يارى عثمان مبرا بوده اند, شورش نموده اند

 .مستحق سرزنش نمى داند, در سكوت كردن نسبت به آن چه در شھرشان واقع شده است
مردم فرومايه , اشاره مى كند و تإكید مى نمايد كه ريشه فتنه ) ع(سیف به شكل نمادين به پشتیبانى مردم از بیعت على   

وى ھم چنیـن خاطــر     . و مھاجران جديد در شھرھا بوده اند در حالى كه انسان ھاى واقعا شريف در كنار حاكمیت ايستادند                       
به پى گیرى قاتالن عثمان و گرفتن انتقام او عالقه مند بوده اند تا وحدت و نظم بـه                 ) ع(نشان مى سازد كه عايشه و على   

كشـتگان و زخمیــان آن مــى       , و طرفداران عبداهللا بن سبإ را مسئول مستقیم جنگ جمـل            , اجتماع اسالمى برگردانده شود     
 .داند در حالى كه صحابه را از مسئولیت اين كشمكش خونبار تبرئه مى كند

روايت درباره درگیرى میان       ٨٢روايت مربوط به فتنه در زمان خود عثمان و          ٩٧روايت اخذ كرده است كه    ١٨۴طبرى از سیف   
, خطبه ٢۴, دوازده نامه , شش حديث نبوى   , آيه قرآن   ١۶اين روايات . و اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر است      ) ع(اردوگاه على  
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, بیت شعر در بردارند و ھمگى آن ھا داراى اختصار بوده و درباره موضوع واحدى سخن مــى گوينـد                 ١٣١يك مدرك تاريخى و    
از مكاتبــات خــود بـا اسـتادش       , طبرى ھمه روايات سیف را درباره فتنــه     . به جز ھفده روايت كه حاوى موضوعات گوناگون اند        

بــه جـز دو روايـت كـه        , اخذ كرده  )) سرى براى من چنین نوشته است     ((با اين استناد كه     ) ق٢٧۴متوفاى (سرى بن يحیى   
و چه بســا بــه كتـاب الجمــل وى رجـوع كــرده           (به طور مستقیم نقل نموده    ) ق٢١٢متوفاى (يكى از آن دو را از نصربن مزاحم     

 .و روايت ديگر را از مكاتباتش با على بن احمد بن حسین عجلى به دست آورده است) باشد
 )ق٢٠۴متوفاى (ھشام بن محمدبن سائب كلبى) ۵

طبرى از وى پنج روايت اخذ كرده كه دو روايت مربوط به فتنه در زمان خود عثمان و ســه روايــت ديگــر مربـوط بـه كشـمكش                         
اين روايات حــاوى ســه بیــت شــعر بــوده و خیلــى مختصـرند و            . و اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر است        ) ع(میان اردوگاه على    

روايات پراكنده اى كه طبرى از ابن كلبى اقتباس كرده است نشــان مـى دھــد كــه                  . درباره موضوع واحدى سخن مى گويند     
تنھا به دلیل آوردن ديدگاه ھاى مختلف درباره فتنه عثمان بــوده اســت و گرنــه روايــات         , ھدف اصلى طبرى از ذكر روايات وى    

 . تإثیرى نداشته است, ابن كلبى برساختار اساسى ديدگاه طبرى از فتنه
روشن است كه طبرى روايات ابن كلبى را در تشريح فتنه ترجیح نداده و اين در حالى است كه ابن كلــبى تإلیفـاتى دارد و                       

بى اعتنايى طبرى به ابن كلبى به خاطر زياده روى وى در انتقاد از امويــان و تإيیـد                  . در آن ھا به حوادث اين دوره مى پردازد        
ھــم . مـى باشــد  , علويان و عباسیان و نیز به خاطر وجود منابع جامع تر و نزديك تر به اخبار اين حوادث مثل روايات ابومخنف                      

طبرى روايات ھشام بن كلبى را       . چنین به سبب وجود روايات سیف بن عمر است كه ديدگاه طبرى را بھتر نشان مى دھد               
ابــن كلــبى از وى    ((به طور مستقیم از تإلیفاتش و يا به كمك واسطه اى ناشناس به دست آورده است كه از او بــا عبـارت                        

 . ياد مى كند)) نقل كرده است
 
 )ق٢٠٧متوفاى (ابوعبداهللا بن واقدى; محمدبن عمربن واقدى) ۶

سه روايت درباره كشــمكش ھـاى     , روايت مربوط به فتنه در زمان خود عثمان      ۵٩روايت اخذ كرده است كه    ٧۵طبرى از وى  
و ) ع(و اردوگاه عايشه و طلحــه و زبــیر اسـت و ســیزده روايـت آن از درگـیرى بیــن دو اردوگـاه علــى                    ) ع(میان اردوگاه على     

دو خطبه و پنج نامه است و       , ھفت بیت شعر   , چھار حديث نبوى   , حاوى پانزده آيه قرآن , اين روايات. معاويه سخن مى گويد     
 . ھمگى آن ھا مختصر و حاوى موضوعات واحدند

مثــال ; نسبت به برخى از آن ھا اظھار بى اعتمادى كرده و در صحت آن ھا ترديد مى نمايد                , طبرى با انتقاد از روايات واقدى      
حتـى   ) ۶٣)).(واقــدى گمــان كــرده اسـت    : ((و يا مى گويد   , )۶٢...))(اگر آن چه واقدى روايت كرده صحیح باشد         : ((مى گويد  

واقدى درباره علت تظاھرات مصريان علیــه      : ((صريحا از برخى روايات واقدى درباره فتنه اظھار نارضايتى مى كند و مى گويد           
امور زيادى را ذكر كرده است كه برخى از آن ھا قبال بیان شــد و از برخــى ديگــر بـه             , عثمان و ساكن شدن آنان در ذاخشب     

 )۶۴)).(خاطر زشتى و فضاحت آن صرف نظر كرده ام
امـا روايــات وى     . روايات واقدى از نظر طبرى توانسته است تصوير روشن و ھماھنگى از فتنه در زمان خود عثمان ارائه دھـد                  

و با وجود آن كه وى دو كتاب درباره جنگ جمــل و صــفین           , ھم اندك است و ھم بى ارتباط    , درباره جنگ جمل و جنگ صفین      
ســبب بـى اعتنــايى طــبرى بــه روايــات وى ظــاھرا آن        . اما نتوانسته تصوير روشنى از اين حوادث ارائــه دھــد      , نگاشته است

 . است كه طبرى در منعكس كردن حوادث اين دوره به روايات سیف بن عمر و ابومخنف اكتفا و استناد كرده است
) ع(زيرا ھم در حــوادث جنــگ جمــل و ھــم در جنــگ صــفین بـه تإيیــد علــى             , تمايالت علوى واقدى در رواياتش روشن است      

بــه نظــر طــبرى شـدت ايـن انتقــادات در نــزد بـالذرى خیلــى كمــتر از           . پرداخته و به شدت از سیاست عثمان انتقاد مى كند       
از طريق حارث بـن      ) ق٢٣٠متوفاى (طبرى روايات واقدى را مستقیما از تإلیفاتش يا به واسطه محمدبن سعد        . واقدى است 

 .يا به واسطه موسى بن يعقوب به دست آورده است) ق٢۴٨متوفاى (محمد
 )ق٢٢۵متوفاى (على بن محمد مدائنى ) ٧

روايـت در بــاره كشــمكش    ٣١روايت اخذ كرده است كه ھشت روايت مربوط به فتنه در زمان خود عثمان و                 ۴۶طبرى از وى   
ھم چنین ھفت روايت از درگـیرى بیـن دو اردوگـاه علــى             , و اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر است   ) ع(ھاى میان اردوگاه على      

به جز يك روايت كه مى توان گفــت مشــتمل بــر  , ھمه آن ھا مختصر و داراى موضوعات واحدند       . و معاويه بحث مى كند  ) ع(
 . موضوعات گوناگونى است

در حـالى كـه     , طبرى روايات پراكنده اى را درباره فتنه در زمــان خـود عثمــان و جنـگ جمــل از مــدائنى اقتبــاس كــرده اسـت                            
, النھروان, الخوارج, الغارات, صفین, مقتل عثمان  : از قبیل  , مدائنى تإلیفات ديگرى نیز دارد كه درباره اين قضايا بحث مى كند           

چون عالوه بر وجود منابع جامع تـر         , اما طبرى اعتنايى به آن ھا نمى كند        . عبداهللا بن عامر حضرمى و الخونه المیرالمومنین     
رجــوع , به روايات سیف بن عمر نیز كه نظريات وى را بیشتر منعكس مــى سـازد  , مثل روايات ابومخنف, و نزديك تر به حادثه 

 . مى كند
ساختار نیمه مرتبطــى     , توانسته است , و عايشه و طلحه و زبیر      ) ع(روايات مدائنى درباره كشمكش ھاى بین اردوگاه على         

طـبرى ھمــه    . ارائه دھد كه طبرى آن را در كنار مجموعه اى از برداشت ھاى مختلـف از ســیف بــن عمــر بــه كــار مــى گـیرد                    
 .به دست آورده است) ق٢۶٢متوفاى (روايات مدائنى را از تإلیفات عمربن شبه

 
 ج ـ شیوه كار

الفاظى را به كـار     , روايت بالغ مى شود     ۵۴٧طبرى در خالل اسانید رواياتش درباره تحوالت فتنه عثمان كه مجموع آن ھا بر             
نقــل كــرد بـراى    ((, ) ۶۵))(نقل كرد بـراى مــن   : ((مثل, داللت مى كند  ) مكالمه رودر رو (برده است كه بر شنیدن و مشافھه      

اما صحت اسانید و ارتباط زنجیره اى آن ھا لزوما بــدين معنــا              ) ۶٨))(نقل شد براى من   ((, ) ۶٧))(خبر داد به ما   ((, ) ۶۶))(ما
زيــرا ھـر اســتاد مورخـى نـاگريز از          , نیست كه وى حتما اين دسته از روايات را از طريق شنیدن يا مشافھه اخذ كرده باشـد                       

البتـه طـبرى     . و گرنه رواياتش اغلــب مـورد قبـول واقـع نخواھنــد شــد         , رجوع به يك منبع مدون است تا از آن حديث نقل كند        
زياد بــن ايــوب كتـابى را بــراى مـن      : ((مانند, روايات فتنه را از منابعى كه در ھمین موضوع نگاشته شده نیز اخذ كرده است              

ســرى از شــعیب و او از سـیف بـراى مــن       ((مثــل , يا آن روايات را از طريق مكاتباتش اقتبــاس كــرده اســت         ) ۶٩))(فراھم كرد
الفــاظى را بــه كــار مـى بـرد كــه      , ھم چنین در اسانید رواياتش براى جلب اطمینان خــاطر بیشـتر            )٧٠...)).(چنین نوشت كه

ھشام بــن ((, ) ٧١))(ابومخنف گفته است : ((از قبیل  , حاكى از اقتباس مستقیم او از برخى تإلیفات دوره ھاى قبلى است             
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, ) ٧۵))(مـدائنى گفتـه اسـت        ((, ) ٧۴))(نصربن مزاحم گفته است    ((, ) ٧٣))(واقدى گفته است  ((, )٧٢))(كلبى گفته است 
نصــر ((, ) ٧٨))(واقدى ذكـر كــرده اســت  ((, ) ٧٧))(ھشام بن كلبى ذكر كرده است   ((يا ) ٧۶))(زياد بن عبداهللا گفته است  ((

 ) .٨٠))(مدائنى ذكر كرده است((و باالخره ) ٧٩))(بن مزاحم ذكر كرده است
نسبت به ذكر اسناد بسیارى از اخبار و رواياتش كوشش بسیار كرده است و به نظر            , طبرى در بررسى حوادث فتنه عثمان       

مى رسد اين عمل از يك قاعده اساسى سرچشمه مى گــیرد كـه وى آن را در مقدمــه كتـابش سرمشــق خــود قــرار داده                        
مبنى بر اين كه وى موضوعات تاريخى را با حفظ امانت از روى منابع آن ھا نقل خواھد كرد بىآن كه بــراھین عقلــى          , است

و اين نیست مگر به خاطر اين كه وى سعى دارد ھمه آن چــه دربــاره ايـن       , و افكار مردم را در اين گونه مسائل دخالت دھد     
يا دست كم بیشتر آن ھا را جمعآورى كند و آن گاه حق مقايسه و استنباط را براى ديگران محفوظ نگــه             , حوادث گفته شده 

كسى كه به اين كتاب ما نظر مى كند بايد بداند كــه اعتمـاد مــن برمحتويــات ايــن كتــاب بیشــتر             . ((دارد كه خود داورى كنند  
مگــر در پـاره اى از مسـائل       , نــه تكیـه براســتدالل ھـاى عقالنـى و افكــار مــردم       , براساس اعتماد به راويان اخبار و آثار است       

بــه دلیـل احساسـات       , خصوصا اين كه موضوع فتنه از موضوعاتى اسـت كــه اظھــار نظــر صــريح دربـاره آن              ) ٨١)).(بسیار نادر  
 .گرايش ھاى سیاسى و تنوع نظريه ھا و برداشت ھا بسیار دشوار است, راويان

با توجه به اين كه روايات به طور كلى از عوامل گوناگونى مثــل فراموشــى و تمــايالت و گــرايش ھــاى اجتمــاعى تــإثیر مـى                        
به طورى كه مسئولیت آن ھا به عھــده        , طبرى سعى دارد مطالب اصلى را در ضمن رواياتى جمعآورى و تدوين كند                 , پذيرند

چنان چــه خواننــده , پس ھر خبرى را كه از گذشتگان در اين كتاب ذكر كرده ايم           . ((يعنى راويان و اخباريان باشد   , رجال سند
آن ھا را انكار مى كند يا زشت مى داند ـ چون جنبه صحیح و معنى حقیقى آن را نفھمیده است ـ پس بايد بدانـد كــه ايـن                              

بلكه از طرف نقل كنندگان ما است و ما فقط مطالب آن ھا را به نحوى كه به ما رســانده انـد بــه                 , اشكال از طرف ما نیست   
 ) .٨٢))(ديگران رسانده ايم

به خصـوص از   ; موجب شد نصوص بسیارى از نابودى حفظ شد      , اھتمام و بذل توجه طبرى به جمعآورى روايات مختلف فتنه         
, ھشـام بــن كلــبى  , ســیف بــن عمــر , مثــل تإلیفـات ابومخنــف     ; اين نظر كه منابع اصلى اين نصوص كامال مفقود شده است       

كتاب تاريخ وى از ويژگى و شھرت به سزايى برخوردار شده و در عصرھاى بعـدى مرجـع           , به ھمین جھت  . واقدى و مدائنى  
طبرى نـام تإلیفاتـى            . بسیارى از مورخانى قرار گرفته است كه مى خواسته اند موضوع فتنه را بعد از او بررسى كنند            البته 

ولى با توجه به اين كه اخباريان قديم تإلیفاتى را درباره فتنه عثمــان             . ذكر نكرده است   , را كه رواياتش را از آن ھا اخذ نموده     
 . استخراج كنیم, مى توانیم از طريق آن ھا نام كتاب ھايى را كه طبرى به آن ھا استناد كرده است, به جا گذاشته اند

يعنى به بیــان وقـايع ھـر ســال       ; ق مطرح مى كند ۴١ـ  ٢٣طبرى حوادث فتنه را براساس شیوه سال نگارى حوادث از سال            
لذا حجم سال نگارى او بسته به حوادث آن سال يا میزان اھمیت آن و يا                . مى پردازد   , كه به اعتقاد وى مستحق ذكر است       

بــدين ترتیــب برخـى از ســال     . كــه گــاھى طوالنـى و گــاه كوتـاه اســت      , مقدار اخبارى كه در دسترس او بوده تغییر مى كنــد     
 . نگارىھاى او كمتر از ده صفحه است در حالى كه حجم برخى ديگر بیش از صد صفحه مى شود

اما بر شـمردن حــوادث ھمـه سـال          , وى روايات مربوط به حوادث ھر سال را در مباحث مربوط به ھمان سال جاى مى دھد                
يعنى گاه حادثه تاريخى را ذكر مــى كنــد و آن گــاه بـه تفصــیل آن مــى پــردازد و گــاھى بخشــى از               ; ھا به يك شكل نیست     

گاھى ھم سال نگارى حوادث در كتــاب وى       . حوادث سال را ذكر كرده و سپس به تفصیل برخى و يا ھمه آن ھا مى پردازد              
. در چند سطر خالصه مى شود و گاھى در پايان به ذكر اسامى مشاھیرى كه در ھمان سال وفـات يافتــه انـد مـى پــردازد             

البته كارى كه اغلب انجام مى دھد اين است كه در پايان ھر سال نگارى به ذكر اسامى كارگزاران شھرھا يا امیران حج يا                     
پس از شرح  , را كه به زمان خاصى تعلق ندارد  ) ع(اما اخبارى از قبیل سیره عثمان و على . ھر دو در ھمان سال مى پردازد

 . اخالق و نیز مدت عمر آن ھا, مانند طرز حكومت, ماجراى كشته شدن آن ھا ذكر مى كند
در آغاز كالم خود عناوين كلــى و فراگـیرى      , به خصوص حوادث مھم آن    , طبرى ھنگام سخن گفتن از سال ھاى حوادث فتنه    

ذكر حوادث مشــھورى كـه در   ((يا )) سپس سال فالن آغاز شد كه اخبار حوادثش را ذكر مى كنیم           ((مثل , به كار برده است 
امـا طــبرى حــوادث     . و احیانا تعدادى عناوين فرعى وضع كرده كه از عنـوان اصـلى منشــعب مـى شــوند                   )) آن رخ داده است   

وى سـعى مــى كنــد روايـات      . ذكر مى نمايد  )) و در اين سال    ((به دنبال جمله     , كوچكى را كه از چند سطر تجاوز نمى كنند        
در ايـن مــورد اختـالف شــده      ((از تعبـیر    , گوناگونى را كه حول يك خبر واحد وجود دارد ذكر كند و ھنگام مقايسه میان روايات                

و ... پس برخـى گفتـه انــد     : ((مثل, روايات مختلف را از راويانش ذكر مى كند        , سپس به دنبال آن   . استفاده مى كند  )) است
و ديگــران  ... و فالنى براى ما نقل كرده است    ... ذكر شده است از فالنى كه چنین گفته است      ((و يا  )) برخى ديگر گفته اند 

 ...)).و برخى گفته اند... گفته اند
طبرى ھمه روايات مشابه درباره خبر واحد را ذكر مى كند و وقتى به يك موضــوع اختالفـى مــى رســد سـخن خــود را قطـع        

: مثال مى گويد; مى كند تا موارد اختالف را بیان كند و وقتى آن را تمام كرد با يك مقدمه چینى كالم خود را ادامه مى دھد                
بــه دســت , تصــوير روشـنى از موضـوع و اختـالف روايـات            , و با اين طرح كامــل  ...)) سخن ما دوباره برگشت به حديث فالن     ((

بدين ترتیب خواننــده يــك   , تا بتواند ھمه اقوال را با ھم مقايسه كند و برخى را بر برخى ديگر ترجیح دھد                , خواننده مى دھد  
 .ديدگاه كلى درباره موضوع پیدا مى كند

تــا خــود خواننــده از روايــات وى آن چـه مــى     , طبرى از ارائه مستقیم ديدگاه ھاى خود در باره حــوادث فتنــه پرھـیز مــى كنـد        
.(وى را به ضعف قدرت انتقاد متھم كننـد            , ھمین امر باعث شده است تعدادى از بررسى ھاى جديد             . خواھد استخراج كند   

زيــرا طـبرى آن دســته از روايــات فتنــه را برگزيـده اســت كــه بــا اسـتنتاج ھــاى خــاص او                 , ولى اين اتھام دقیقـى نیســت     )٨٣
بلكــه وظیفـه اسـتخراج     , اما نظريه ھا و استنتاج ھاى خود را مستقیما مطرح نمى كند      . يا مويد آن ھا باشد   , ھماھنگ بوده

كامــال , نتیجه را به عھده خواننده قرار مى دھد و اين روشى غیر مستقیم است كه با دوره اى كه طبرى در آن مى زيسته           
خصوصا آن كه عصر طبرى به خاطر كشمكش ھاى زياد سیاسى و حزبى كه بر آزادى و مقبولیت مورخ          ; سازگار بوده است 
 .از عصرھاى ديگر متمايز است, تإثیر مى گذاشته

در حـالى كـه     , اجتمــاعى و نظــامى آن توجــه داشــته اسـت         , اقتصــادى , طبرى در ثبت حوادث فتنه به جنبه ھاى سیاسـى            
نتیجه و ثمره عمل افـراد اســت و بنـابراين حاكمیــت ھـر عصــر و اخبــار و             , اعتقاد اكثر مورخان ھم عصرش اين بوده كه تاريخ       

وى در طرح حوادث فتنه به تعدادى از اخباريان رجوع كرده كه            . محرك اصلى جوانب ديگر در حیات ملت ھا است      , تحوالت آن
ولـى   . واقــدى و مــدائنى  , ھشام بن كلــبى  , سیف بن عمر   , مثل ابومخنف  , آنان را قبول نداشته و ضعیف مى دانند        , محدثان

زيرا معتقد بود كــه ارزش گــذارى اھـل حـديث لزومــا مورخــان را              , طبرى در كتاب تاريخ خود به ھمین شیوه عمل كرده است           
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بلكه ھمیشه راويانى ھستند كه در علم حديث ضعیف انــد امــا در علـم تـاريخ موثـق                  . ملزم به قبول اخبار خاصى نمى كند       
 .مثل سیف بن عمر, مى باشند

زيرا ســعى مــى  , كه طوالنى و مفصل است    , طبرى حوادث فتنه عثمان را با شیوه اى ھماھنگ و مستحكم ارائه مى دھد               
زبــان  , وى به خاطر به كارگیرى صحیح كلمات و معانى روشــن          . كند روايات گوناگونى از حادثه واحد را در كتاب خود وارد كند              

شاركتى داشــته انـد                                . متمايزى دارد  ھم چنین طبرى سعى مى كند از منابع كھن كــه نزديــك بــه حادثــه بـوده و يـا در آن م
بديـن   , و احاديث نبوى استفاده مــى كنـد       , آيات قرآنى , از مطالب متنوع ادبى     , وى ھنگام بحث از حوادث فتنه  . استفاده كند 

پنج ضرب المثل و سـه مــدرك تـاريخى در كتـاب خــود         , حديث ٢۵, آيه قرآن  ۶١, نامه ٧٣, خطبه ٨٩, بیت شعر ۴٢٧: قرار كه
چــون ھـر يـك از آن ھــا     , توضیح دادن جنبه ھاى مختلف رواياتش مــى باشــد   , ذكر كرده است و ھدف او از آوردن اين نصوص     

. خصوصا آن كه طبرى ارتباط قوى بین تـاريخ و ادبیـات را بــه خوبــى درك كـرده بــود                       ; جنبه اى از حوادث را روشن مى سازند         
 : زياده روى نكرده بلكه آن ھا را در محل مناسب آورده است, البته او در طرح نصوص

آن قدر , از شعر شعراى جاھلیت درباره قوم عاد و ثمود     , به يقین , طوالنى نمى شد, و اگر اين كتاب از ذكر امور غیر تاريخى         
 )٨۴.(به صحت آن يقین پیدا كنند, ذكر مى كردم كه افرادى كه به شھرت امر عاد و ثمود در بیت اعراب شك دارند

ق به روايات سیف بن عمر تكیه كرده است و مطالب مفیــدى را از             ٣۶طبرى درباره فتنه عثمان تا پايان جنگ جمل در سال        
اما درباره دوره اى كه از پايان جنگ جمل       . واقدى و مدائنى ذكر مى كند    , ھشام بن كلبى , ابومخنف, عوانه بن حكم , زھرى

ھشـام   , به ابومخنف رجوع كرده و مطالب مفیدى از عوانــه بـن حكــم           , ق ادامه مى يابد  ۴١تا صلح حسن يا معاويه در سال      
طبرى سعى مى كند از عثمان و سیاستش دفاع كند و تا اندازه زيادى از ذكــر              . واقدى و مدائنى نقل كرده است  , بن كلبى 

وى مواضع طرف ھاى درگیر با عثمان را فاقد محبوبیت و مقبولیت مى دانــد و از                   . انتقادات وارد بر عثمان صرف نظر مى كند         
وى شـورش مــردم و ھــواداران عبــداهللا بــن ســبإ را در تحريــك        . پشتیبانى اھل مدينه از عثمان علیه منتقدانش ياد مى كند        

طور                                 علیه خلیفه و رھبرى كردن گروه ھاى منحرف به سوى مدينه براى محاصره عثمان و كشتن وى متھم مى كنـد و بــه 
 . عقب نشینى تعدادى از صحابه دريارى كردن خلیفه را محكوم مى نمايد, غیر مستقیم

و ســلب ھرگونــه  , البته وى صريحا اھل مدينه و اغلب صحابه را به خاطر فراگـیر شـدن شـورش عمومــى و چــیره شــدن آن                    
وى اشاره مى كنـد كــه ھمـه صــحابه بـر مجــازات       . از خون عثمان مبرا مى داند , حركت و اظھار نظر ايشان علیه شورشیان 

قاتالن عثمان اتفاق نظر داشتند و مى خواستند امور جارى اجتماع اسالمى به حالت اول خود برگـردد و ايـن ھمــان امــرى                             
لذا توطئه اى را ترتیب دادند كه بــه كشــتار خونیــن      , بود كه كینه و غضب قاتالن و ھواداران عبداهللا بن سبإ را برمى انگیخت           

و نقشه ھاى صلح و آرامش را بــه شكسـت         , میان اردوگاه على و اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر در جنگ جمل منجر گرديد                 
 .كشانید

وى دائما با كنايه تإكید مى كند كه كسب منافع دنیوى تنھا محــرك اصــلى بــراى درگـیرى بیـن علـى و معاويـه بـوده و ايـن                                     
به خاطر راه دادن گروه ھا و رھبرانى كه مسئول قتل               ) ع(و از على , درگیرىھا ھیچ ارتباطى به دين و عقیده نداشته است        

انتقاد مى كند و اظھار مى دارد كه چه در مدينه و چه در شھرھاى ديگر ھیچ گاه كارھا بــر               , عثمان بوده اند به اردوگاه خود        
ستقیم از علـى              . مرتب نشد ) ع(وفق مراد على    بلكــه از منزلـت وى نــزد       , انتقــاد كنــد ) ع(وى ھرگز سعى نكــرده بـه طـور م

تحسـین قابـل مالحظـه اى از شخصــیت معاويـه بــه عمــل مىــآورد و از نقــش او و                 , ولى در مقابـل  . مسلمین ياد مى نمايد   
چنان كـه خونخواھـى عثمــان و طلــب مجــازات قــاتالن وى          . خانواده اش در پیروزى اسالم و حمايت و انتشار آن ياد مى كند    

توسط معاويه را مورد تإيید قرار مى دھد و درعین حال اشاره مى كند كه اين خونخواھى نیز بھانه اى بـراى كســب منافـع                           
 . اما اين موضوع را چندان بزرگ و برجسته نمى سازد, دنیوى بوده است

 
 :پى نوشت ھا

 .۵۶ص, مقدمه ثروت عكاشه, المعارف, مقدمه محب الدين خطیب و ھمو ٢۶ص , المیسر و القداح, ابن قتیبه. ١
 .۴۵١ص , ١ج , االمامه. ٢
 .مقدمه سعید صالح, ۵٩ص , ھمان. ٣
 .٣۴١ص , )١٩۶١(٣ج , ١۴سال , مجله االبحاث, ...))كتاب االمامه و السیاسه ((, جبرائیل جبور. ۴
 .١۶١و  ١۶٠ص, ۵ج , )مخطوط(تاريخ , و ابن عساكر ١۶٢ص , ٢ج , تاريخ, بغدادى ٢٩١;ص , الفھرست, ابن نديم. ۵
 .۴٢٣ص , ۶ج , معجم االدبإ, و حموى ١٨٢ص , الفھرست, طوسى; ھمان, ابن نديم. ۶
 .١٠٢ص , ۵ج , لسان , و ابن حجر ۴٣۴ص , ھمان, حموى. ٧
 .١٩١ص , ۴ج , وفیات االعیان, و ابن خلكان ۴٢٩ص , ھمان, حموى. ٨
 .١١٠ص , ٢ج , طبقات المفسرين, داودى. ٩

 .٢٧۴ص , تیارات ثقافیه بین العرب و الفرس, احمد حوفى: ك.و ر ۴۵ص , ٣ج , تاريخ االدب العربى, بروكلمان. ١٠
 .۴٣٠ص , ھمان, حموى. ١١
 .١٠٧ص , ٢ج , غايه النھايه, ابن جزرى. ١٢
 .١٢۵ص , ٣ج , طبقات الشافعیه, و سبكى ٢٨۵ص , ٣ج , تاريخ, ذھبى. ١٣
 .۴٣٨ص , ھمان, حموى. ١۴
 .١۵٧ص , ١١ج , البدايه, ابن كثیر. ١۵
 .ھمان, و سبكى ١۶٩و  ١۶٣ص , ١۵ج , ھمان, ابن عساكر. ١۶
 .ھمان, و سبكى ٢٧۵ص , ١۴ج , سیر, ذھبى. ١٧
 .٧٩آيه ) ١٧(اسرإ . ١٨
 .٩ص, ٧ج , الكامل, و ابن اثیر ۴٣۶ص , ھمان, حموى. ١٩
 .ھمان, و حموى ١۶۴ص , ھمان, ابن عساكر ١۶۴;ص , ٢ج , تاريخ, بغدادى. ٢٠
 .٢٨۵ص , ٢ج , الوافى, و صفدى ۴٢۵ص , ھمان, حموى; ھمان, بغدادى. ٢١
به سفرى رفته بوديم پس در غدير خم فرود آمديــم         ) ص(با رسول خدا  : ((متن حديث از برإ بن عازب است كه مى گويد    . ٢٢

زير دو درختى كه در آن جا بود براى نشستن رسول خدا جارو شـد                 . جمع شويد و وقت نماز نیز رسیده است       : كه ندا دادند  
حتى از خودشان   , مگر نمى دانید كه من بر مومنین        : سپس دست على را گرفت و فرمود      . پس ايشان نماز ظھر را خواندند      
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ھــر آن كــس مــن مــوالى او ھســتم علــى نیـز        : پس دست على را گرفــت و گفـت        . چرا ھمین طور است    : اولى ترم؟ گفتند   
علـى را ديـد و        , سپس عمر  : راوى مى گويد   . خداوندا دوستانش را دوست بدار و با دشمنانش دشمنى كن           . موالى اوست 

خوشا به حالت اى پسر ابوطالـب كـه صــبح كــردى و شــب كــردى در حــالى كـه مــوالى ھــر مـرد مــومن و زن مومــن                         : گفت
, ١ج , السنن, ابن ماجه  ٢۴٨;ص , ١٧ج , صحیح  , مسلم ۵۶٩;-۵۶٣ص , ٢ج , فضائل الصحابه    , ابن حنبل  : ك.ر)). (گرديدى

نام مرد رنگرزى بوده كه آن غدير معروف میـان مكــه و مدينـه در جحفــه بـه نــام وى                    )) خم: ((زمخشرى گفته است  ) ۴٣ص 
 ).٣٨٩ص , ھمان, حموى: ك.ر(نامیده شده است 

 .١٠٠ص , ۵ج , ھمان, ابن حجر. ٢٣
 .۴٠ص , ٢۴ج , جامع البیان, طبرى: ك.و ر ۵۴و  ٩ص , االقوال, حبر يوسف. ٢۴
 .٩ص , ٧ج , ھمان, و ابن اثیر ۴٢٧و۴٢٣ص , ھمان, حموى ٢١٧;ص , ١٣ج , المنتظم, ابن جوزى. ٢۵
 .١۶۶ص , ٢ج , تاريخ, بغدادى. ٢۶
 .١٢۶ص , ھمان, و سبكى ٢٨۵ص , ٢٣ج , تاريخ, ذھبى ١١۶;ص , ھمان. ٢٧
 .١٩٢ص , ۶ج , ھمان, ابن خلكان. ٢٨
 .۴٣٨و  ۴٣٧, ۴٢٧, ۴٢۵ص , ھمان, و حموى ٢٩١ص , الفھرست, ابن نديم . ٢٩
 .١۶٣ص , ٢ج , ھمان, بغدادى. ٣٠
 .۴٣٢ص , ھمان, و حموى ١۶٠ص , ھمان, ابن عساكر. ٣١
 .١٩١ص , ۴ج , ھمان, ابن خلكان. ٣٢
 .٢٨۵و  ٢٨۴ص , ٢ج , الوافى, صفدى. ٣٣
 .١٢٣ص , ھمان, و سبكى ۴٢٧ص , ھمان, حموى. ٣۴
 .۵٣ص , ۴ج , شذرات, و حنبلى ٢٧٧و  ٢٧٠ص , ١۴ج , سیر, ذھبى. ٣۵
 .۴٣٩و۴٣٨ص , ھمان, حموى. ٣۶
 .۴٢۴ص , ھمان, و حموى ١۶٣ص , ٢ج , ھمان, بغدادى. ٣٧
 .ھمان, و سبكى ٢۵٨ص , ھمان, صفدى ۴۴١;و  ۴٢۶ص , ھمان, حموى. ٣٨
 .١۵ص , ١ج , مروج الذھب, مسعودى. ٣٩
 .۴۴۵ص , ھمان, حموى. ۴٠
 .١٩١ص , ۴ج , ھمان, ابن خلكان. ۴١
 .٢٧۵و٢٧۴ص , ١۴ج , ھمان, و ذھبى ۴٢۵ص , ھمان, حموى ١۶٣;ص , ٢ج , ھمان, بغدادى. ۴٢
 .۶ص , ١ج , ھمان, طبرى. ۴٣
 .۴ص , ١ج , جامع البیان, طبرى. ۴۴
 .۴٣٠ص , ۴ج , تاريخ, ھمو. ۴۵
 .۵۵٧ص , ھمان. ۴۶
 .۵٨و  ٣٩ص , ٣ج , المعرفه, و بسوى ٢۴۵ص , ٢ج , تاريخ, يحیى بن معین: ك.ر. ۴٧
 .٢۵۵ص , ٢ج , میزان االعتدال, ذھبى. ۴٨
 .٢۴٧ص , ٧ج , البدايه, ابن كثیر. ۴٩
 .۴٠٨و  ٣۴۴ص , ١ج , تقريب, ابن حجر. ۵٠
 .ھمان, و ذھبى ٢٧٨ص , ۴ج , الجرح و التعديل, رازى. ۵١
 .٢۶٠ص , ۴ج , تھذيب, و ابن حجر ١۶٢ص , ١١ج , تاريخ, ذھبى. ۵٢
 .٢۶١ص , ھمان, و ابن حجر ٢٧٨ص , ھمان, رازى. ۵٣
 .۶۶ص , ١١ج , تاريخ, ھمان و ذھبى, رازى. ۵۴
 .۴٣۶ص , ٣ج , الكامل فى ضعفإ الرجال, ھمان و ابن عدى, رازى. ۵۵
 .۴۶٠ص , ھمان, ھمان و ابن حجر, ذھبى. ۵۶
 .۴٣۵ص , ١ج , المجروحین, ابن حبان. ۵٧
-٢۶ص , بداهللا بن سـبإ   , و مرتضى عسكرى      ٢١-١٩ص , نصوص الرده , محمدآل ياسین    ٣۴۴;ص , ١ج  , ھمان, ابن حجر . ۵٨
٢٨ . 

Hinds , Martin , Sayt. B.Umar. p. 4. -59 . * 60 .٣۵۴ص , ۴ج , تاريخ, طبرى. 
 .۴١۵و۴١۴ص , ھمان. ۶١
 .٢۴۴ص , ھمان. ۶٢
 .٧١و  ۶۶ص  , ۵و ج  ۴٢١, ٣٣۶, ٣٠٧, ٢۵١ص , ھمان. ۶٣
 .٣۵۶ص , ھمان. ۶۴
 .٢۴٢ص , ھمان. ۶۵
 .٧۴و  ٧٣, ۴١, ۴٠ص , ۵و ج  ۴٣٢ص , ھمان. ۶۶
 .۴٣۴ص , ۴ج , ھمان. ۶٧
 .١۶۵و  ۴۵ص , ۵و ج  ۴١٨, ۴١۶ص , ھمان. ۶٨
 .۴٩٣-۴٩٠ص , ۴ج , ھمان. ۶٩
 .١١ص , ۵و ج  ۵٧٠و  ۵۶٩, ۵۶۶ص , ھمان. ٧٠
 .۵١۵و  ۴٠٠, ٣٩٣ـ  ٣٩٢, ٢٧٩, ٢٧٨, ٢۶۶ـ  ٢۶۴, ٢۴٢ص , ۴ھمان ج . ٧١
 .۵۵۶و  ٢۴٨ـ  ٢۴٧ص , ۴ج , ھمان: ك.به عنوان مثال ر. ٧٢
 .٢۵۶و  ٢۵١, ٢۴۴ص , ھمان: ك.به عنوان مثال ر. ٧٣
 .۴٨٧ص , ھمان: ك.به عنوان مثال ر. ٧۴
 .٢٨٧ص , ھمان: ك.به عنوان مثال ر. ٧۵
 .١۶٠و  ١۴٠ص , ۵ج , ھمان: ك.به عنوان مثال ر. ٧۶
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 .٢۴٧و  ٢۴۶ص , ۴ج , ھمان: ك.به عنوان مثال ر. ٧٧
 .٣٢٢و  ٢۶٧, ٢۵۶ص , ھمان: ك.به عنوان مثال ر. ٧٨
 .۴٨٧و  ۴٨۶, ۴۶۶ـ  ۴۶۵ص , ھمان. ٧٩
 .١٣٣ص , ۵و ج  ٢۶۶و  ٢۶۴ص , ھمان: ك.ر. ٨٠
 .٨و  ٧ص , ۴ج , ھمان. ٨١
 . ٨ص , ١ج , ھمان. ٨٢
 .٢۵٩ص , ١ج , التاريخ و المورخون, و شاكر مصطفى ۵۵ص , بحث, دورى ۶۶٩;ص , االعالن, سخاوى. ٨٣
 .٢٣٢ص , ١ج , ھمان, طبرى. ٨۴
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