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 مقدمه

دوره گذر و , تعبیر مى شود)) فتنه عثمان((كه از آن به عصر ) ق41(تا خالفت معاويه) ق29(فاصله میان اواسط خالفت عثمان 
كه شاھد انشعاب ھايى در بین مسلمین بوده و زمینه خیزش احزاب سیاسى را فراھم نموده , جدايى محسوب مى گردد

آن چنان از , نخستین تاريخ نگاران اسالمى. سرآغاز تحوالت دامنه دارى در آينده امت اسالمى شده است, است و اين خود
اما چون زمینه . اين دوران بحرانى متإثر شده اند كه با حساسیت زيادى به نقل رويدادھا و بیان مناقشات آن اھتمام ورزيده اند

بررسى ھاى جدىترى , مناسب است درباره اين تإثیرات, ھاى سیاسى و اجتماعى آن عصر آشكارا بر تإلیفات آنان تإثیر داشته
 .صورت گیرد

انتخاب نموده تا مواضع و , چھار تاريخ نگار مسلمان را كه در قرون سوم و چھارم مى زيسته اند, مولف براى اين منظور
اكثر , انتخاب اين چھار مورخ در اين بررسى به خاطر اين است كه اوال. تحلیالتشان را درباره بحران عصر عثمان تبیین نمايد

تنھا در كتب تاريخى ھمین افراد ثبت شده است و متإخرين نیز به ناچار به , به گونه ھاى متفاوت, روايات مربوط به فتنه عثمان
اين چھار مورخ ديدگاه ھاى متفاوت و مھمى در برابر اين فتنه ارائه كرده اند كه در , ثانیا. اخبار و روايات آنان استناد كرده اند

راويان و تحلیل مواضع , مستندات روايى, اينك به ترتیب به شرح حال ھر يك از اين چھار تاريخ نگار. خور توجه و تحقیق است
 .فكرى آنان مى پردازيم

 
 

 )ق279متوفاى (بالذرى 
 الف ـ زندگى و رشد علمى

 
 نسب) 1

گفته اند و برخى منابع ديگر كه )3(و ابوالعباس) 2(كنیه اش را ابوبكر, وى احمدبن يحیى بن جابربن داود است كه برخى منابع
اين كنیه ھاى متفاوت احتماال از اشتباه . ذكر كرده اند) 5(و ابوجعفر) 4(تقريبا نزديك به دوران او بوده اند كنیه وى را ابوالحسن

اطالعات كاملى , زيرا در منابع تاريخى ما, نسخه برداران يا تحريفات آنان ناشى شده و ترجیح يكى بر ديگرى نیز دشوار است
منسوب به دانه بالذر است كه وى به عنوان يك توصیه , گفته شده كلمه بالذرى. درباره زندگى شخصى بالذرى نیامده است

ولى با وجود استعمال آن براى افزايش فھم و كمك , طبى براى تقويت حافظه و اعصاب خويش از آن استفاده مى كرده است
و در ھمان جا نیز , براثر مصرف بى رويه و ناآگاھانه آن دچار اختالل عقلى شده و روانه بیمارستان گرديد, به حافظه خود

اين لقب ) ق331متوفاى (در اين مطلب تشكیك نموده و گفته است جھشیارى ) ق626متوفاى (اما ياقوت حموى) 6.(درگذشت
بنابراين كسى كه دانه بالذرى را مصرف مى كرده جد بالذرى . را به جد اعالى بالذرى يعنى جابربن داود نسبت داده است

: و شايد بتوان گفت) 7(و شايد در آن زمان نوه او يعنى بالذرى ھنوز متولد نشده بود ـ و هللا اعلم ـ , يعنى جابربن داود بوده
اساسا كلمه بالذرى بدون ھیچ مناسبتى به عنوان نام خانوادگى مورخ ما احمد بن يحیى محسوب مى شده كه مثل جدش 

گويا احمد در اواخر عمرش به خاطر مصرف زياد دانه بالذرى دچار ضعف حافظه و اعصاب و باالخره . بدان معروف بوده است
, مورخ ما به اين نام يعنى بالذرى, در ھر صورت. اختالل عقلى گرديده و اين امر ھیچ ارتباطى با نام خانوادگى او نداشته است

 .شھرت بسیار يافته است
 

. پايان خالفت عثمان با بحرانى ھمه جانبه روبه رو شد و به كشته شدن او و تفرقه امت اسالمى منجر گرديد
ياد مى كنند كه يادآور سرگردانى امت اسالمى و مناقشات )) فتنه((كتاب ھاى تاريخى از اين بحران با نام 

و طبرى )) االمامه و السیاسه((صاحب , يعقوبى, بالذرى: چھارتن از تاريخ نگاران اسالمى. بزرگان صحابه است
, در طى قرن سوم و چھارم ھجرى به بحث و بررسى اين بحران عظیم پرداخته و با نقل صحنه ھاى تإسف بار

فرھنگى و سیاسى حاكم بر , با بررسى زمینه ھاى اجتماعى. مواضع متفاوتى نسبت به آن اتخاذ كرده اند
تفكر اين مورخین و ھم چنین با ارزيابى روايات مربوط به فتنه و تحقیق در احوال راويان آن مى توانیم به مواضع 

از اين رو مقاله حاضر . پى ببريم, و تصورى كه از آن داشته اند)) فتنه عثمان((فكرى تاريخ نگاران فوق در تحلیل 
, مستندات روايى, تالشى است در دست يابى به اطالعات تاريخى در پايان خالفت عثمان كه به شرح حال

 .راويان و تحلیل مواضع فكرى چھار تاريخ نگار ياد شده مى پردازد
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 نژاد) 2
در حالى كه برخى از )8(منابع تاريخى به نژاد بالذرى اشاره اى نمى كنند و فقط او را به شھر بغداد نسبت مى دھند

, نسب نامه خود را ثبت كرده يا دست كم, چون اگر عربى االصل بود, )9(بالذرى را ايرانى االصل مى دانند, پژوھشگران معاصر
وى زبان فارسى : شواھدى ذكر مى كنند از قبیل اين كه, برخى ديگر)10.(نسبت فامیلى خود را در آخر اسمش ذكر مى كرد

در , را نیكو مى دانست و آن را به زبان ديگر ترجمه مى كرد و نیز در دربار خصیب بن عبدالحمید مسئول مالیات بر درآمد مصر
منصب كتابت را برعھده داشت و مى دانیم كه اكثر , جد بالذرى يعنى جابربن داود, )ق193اى متوف(زمان ھارون الرشید 

البته پژوھشگران ديگرى ھستند كه در اين امر ترديد ) 11.(غیر عرب بوده اند, كارمندان امور مالى در عصر اموى و عباسى
. در نسب پدر و ھیچ يك از اجدادش نام عجمى يافت نمى شود: ترجیحا بالذرى را از نژاد عرب مى دانند و مى گويند, داشته

, چون آشنايى با يك زبان, اما اين كه او زبان فارسى را نیكو مى دانسته به ھیچ وجه دلیل انتساب او به فارس ھا نیست 
)) انساب االشراف((و )) الرد على الشعوبیه((دو كتاب بالذرى به نام ھاى , دلیل ھم نژادى با اھل آن زبان نیست وانگھى

از اين ھا گذشته چنان چه او عربى االصل ھم ) 12.(آشكارا درباره حمايت از نژاد عربى در برابر طايفه شعوبیه بحث مى كنند
 .اكنون ديگر يك عرب به تمام معنا شده و به صف حامیان عرب پیوسته است, نباشد

 تاريخ والدت) 3
ولى مى توانیم از طريق اطالعات فراوانى كه از زندگى او داريم تاريخ , زمان تولد بالذرى را مبھم گذاشته اند, منابع تاريخى

وفات  211و  207, 197وى از طرفى روايات خود را از اساتید اخذ كرده است كه آنان در فاصله میان . تولدش را مشخص كنیم
حال اگر دست كم فرض كنیم ) 13.(نیز پرداخته است) ق218متوفاى (و از طرف ديگر بالذرى به مديحه سرائى مإمون. يافته اند

پس بايد گفت البد در سنینى بوده كه آمادگى گفتن شعر نیكو , كه وى مإمون را در سال ھاى آخر حكومتش مدح نموده است
بنابراين ترجیحا مى توان گفت كه وى . به طورىكه توانسته در دربار خلیفه دانشمندى ھمچون مإمون راه يابد, را داشته است

 )14.(در اواخر قرن دوم ھجرى به دنیا آمده است
 تحصیالت) 4

در آن زمان آموزگاران ويژه اى به تعلیم خصوصى اوالد ) 15.(بالذرى بین سنین ھفت تا ده سالگى شروع به تحصیل كرد
لذا وى , )16(ثروتمندان و طبقه خواص مى پرداختند و چون خانواده بالذرى از رده نويسندگان و خواص محسوب مى شدند

بالذرى درنزد تعدادى از بزرگان حديث شاگردى نمود و . آموزش ھاى ابتدايى خود را در نزد ھمین آموزگاران خصوصى فراگرفت
, چنان كه نشانه ھاى اين تإثیر را در گزينش ھا و پژوھش ھاى بالذرى در حديث. از شیوه ھاى بحثى و علمى آنان متإثر گرديد

وى . به روشنى مى بینیم, و ھم چنین سعى او در به كارگیرى اصطالحات محدثین, اھتمام ورزى او نسبت به اسانید روايات
حديثه , مدائن, واسط, بصره, سفرھايى از بغداد به مراكز علمى عراق از قبیل كوفه, براى به دست آوردن منابع و اطالعات تازه

حمص و انطاكیه نیز ديدار كرده است و چه , چنان كه براى كسب اخبارى درباره دولت اموى از دمشق . و رقه داشته است
متوفاى (به نظر مى رسد اين گردش ھاى تحقیقى در فاصله میان وفات مإمون . ق به ربذه نیز رفته باشد231بسا كه در سال 

ولى در عین حال در طول اين مدت , انجام يافته است) ق247متوفاى (يا متوكل ) ق227متوفاى (و خالفت معتصم ) ق218
 . اطالعى از زندگى بالذرى و فعالیت ھاى او در دست نیست

 اساتید) 5
عبدالملك , )ق211متوفاى , قارى قرآن(عبدهللا بن صالح بن مسلم عجلى : بالذرى عبارت اند از) 17(برخى از اساتید برجسته

ابوعثمان عفان بن مسلم صغار بصرى , )ق216متوفاى , صاحب لغت و پیشواى زمان خود در زبانشناسى(بن قريب إصمعى 
لغات و , فقه, اديب و داراى تإلیفات زياد در قرائت ھا, فقیه(ابوعبید القاسم بن سالم , )ق220متوفاى , محدث عراق (بغدادى 

انساب و , سیره ھا, دانشمند غزوات , اھل روايت(ابوالحسن على بن محمد مدائنى بصرى بغدادى , )ق224متوفاى , شعر
, ) ق227متوفاى , محدث (از موالى مزنى ھا , ابوجعفر محمدبن صباح بزار دوالبى بغدادى مزنى, )ق225متوفاى , وقايع عرب

230متوفاى , محدث و فقیه(محمد بن سعد بن منیع بصرى , )ق229متوفاى , قارى (ابومحمد بغدادى خلف بن ھشام البزاز 
از موالى , ابوالحسن روح بن عبدالمومن بصرى ھذلى , )ق 232متوفاى , محدث(ابوعثمان بغدادى عمروبن محمد ناقد , )ق

على بن جعفر مدينى , )ق 334متوفاى , محدث(زھیر بن حرب بن شداد , ابوخیثمه نسائى, ) ق233متوفاى , قارى (ھذلیان 
, )ق235متوفاى , مفسر(ابوعبدهللا بن محمد حاتم بن میمون مروزى بغدادى , )ق 234متوفاى , دانشمند حديث و علل آن(

ابوالفضل عباس بن , )ق236متوفاى , دانشمند نسب و وقايع عرب(ابوعبدهللا مصعب بن عبدهللا اسدى زبیرى مدينى بغدادى 
ابويعقوب مروزى اسحاق بن ابراھیم بن , ) ق238متوفاى , محدث(از موالى باھلى ھا , ولید بن نصر نرسى بصرى باھلى

متوفاى , محدث و قارى (ابوالولید ھشام بن عمار سلمى دمشقى , )ق245متوفاى , محدث و قارى (كامجرابن ابى اسرائیل 
ابوعثمان حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صھبان , )ق246متوفاى , محدث(ابوعبدهللا احمد بن ابراھیم بن كثیر بغدادى , )ق245

ابوعبدهللا حسین بن , )ق246متوفاى , محدث(محمد بن مصطفى بن بھلول قرشى حمصى , )ق246متوفاى , قارى(دورى 
ابوعبدهللا زبیر بن بكار بن عبدهللا بن مصعب زبیرى قرشى , )ق254متوفاى , محدث(على بن اسود عجلى كوفى بغدادى 

, شاعر, اديب, محدث(و باالخره ابوزيد عمر بن شبه نمیرى بصرى , )ق256متوفاى , دانشمند نسب و اخبار پیشینیان(اسدى 
 ).ق262متوفاى , اخبارى و آشنا به وقايع تاريخى

كه در كنار تإلیف كتب حديث , فقیھان و قاريان موثق بوده اند, ھمان طور كه مشاھده مى شود اكثر اساتید بالذرى از محدثان
برخى از آنان به كار تاريخ نگارى نیز اھتمام ورزيده اند و بالذرى روايات مربوط به فتنه عثمان را از ھمین بزرگان اخذكرده , و فقه
 .است

 اشتغاالت) 6
به جز اين كه وى از نويسندگان و شاعرانى بوده , مطالب تفصیلى چندانى ندارند, مدارك و منابع درباره زندگى عملى بالذرى 

(زبان فارسى به عربى اشتغال داشته است و از طريق شعر گفتن ارتزاق مى كرده) 19(و ترجمه) 18(تإلیف, كه به كار كتابت
برخى بررسى ھاى معاصر . نیز بوده است) 21)(ق252متوفاى (و ضمنا مربى مخصوص پسر مستعین خلیفه عباسى , )20

چنان كه كتاب , چرا كه وى در امور مالى مھارت داشته است, )22(ترجیحا او را به عنوان كارمند ديوان مالیات معرفى مى كنند
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وانگھى جد بالذرى و استادش ابوعبید قاسم بن سالم و نیز شاگردش قدامه . فتوح البلدان وى نیز حاكى از ھمین امر است
و طبعا در ذھن , ھمگى به كار ديوانى اھتمام داشته اند, ))صنعه الكتابه((و )) الخراج((صاحب كتاب ) ق320متوفاى (بن جعفر

 .كار ديوانى كرده باشد, چنین تداعى مى شود كه بالذرى نیز در اين زنجیره
و از نديمان و ) 23(را مدح كرد) ق218متوفاى (وى مإمون خلیفه عباسى . بالذرى با خلفاى عباسى روابط تنگاتنگى داشت

و حتى برخى روايات ) 24(گرديد و يكى از مشاورين متوكل در امور مالیاتى بود) ق247متوفاى (ھمنشینان متوكل عباسى
از خلفاى ) ق255متوفاى (ھم چنین روابط خوبى با مستعین و پسرش معتز)25.(تاريخى را از متوكل نیز اخذ نموده است

ناگفته نماند كه وى در دوران معتمد ) 26.(عباسى داشت و به خاطر مدحى كه از آنان كرده بود اموال زيادى به او بخشیدند
در تنگناى شديد مالى قرار گرفت كه به كمك برخى از درباريان با نفوذ توانست بخشى از مشكالت ) ق279متوفاى (عباسى 

 .مالى خويش را برطرف سازد
 تاريخ وفات) 7

يعنى اواخر خالفت معتمد را سال وفات او مى , ق279گرچه اكثر آن ھا سال . منابع تاريخى درباره زمان وفات وى اختالف دارند
) 28.(را درك كرده باشد) ق289متوفاى (برخى منابع مى گويند بعید نیست كه بالذرى حتى اوايل خالفت معتضد ) 27.(دانند

 )29.(ق وفات يافته است270فقط به اين نكته اكتفا كرده كه بالذرى بعد از سال ) ق748متوفاى (در اين میان ذھبى 
 تجلیل ھا) 8

, شاعر و روايتگر توانا: تاريخ نگاران مقام بالذرى را در علم تاريخ و ادبیات ستوده و تعبیرات زير را درباره او به كار برده اند
... دانشمند فرزانه , صاحب شعر نیكو و روايتگر اخبار و آداب بسیار, صاحب تإلیفات, داراى كتاب ھاى بسیار خوب, نويسنده

 .اديب و مولف, اخبارى و عالمه و باالخره عالمه, حافظ قرآن, اھل بالغت, نسب شناس برجسته 
 تإلیفات) 9

الرد على الشعوبیه و كتاب عھد اردشیر , البلدان الكبیر, البلدان الصغیر: بالذرى شش تإلیف دارد كه چھارتإلیف به نام ھاى
كتاب فتوح البلدان كه در آن اھمیت تجارب و آگاھى ھاى امت اسالمى را : مفقود شده است اما دو كتاب او در دسترس است

درباره مقاصد ادارى و قانون گذارى نشان داده است و كتاب إنساب االشراف كه درباره وحدت و ارتباط امت اسالمى در طول 
لذا با كتاب ھاى تاريخ نگارى كه رويدادھا را به ترتیب سال , اين كتاب در چھارچوب نسب شناسى است. تاريخ بحث مى كند

, ھم چنین از كتاب ھاى طبقات كه زندگى نامه افراد را طبق معمول از اول تا آخر مى نگارند. ھاى آن ثبت مى كنند فرق دارد
, تراجم, مجموعه ھماھنگى از تاريخ, كتاب انساب االشراف داراى روش ويژه اى است كه در چھارچوب نسب ھا. متمايز است

 . انساب و ادبیات را ارائه مى دھد
 روش نگارش) 10

سپس تحت عناوين فرعى به تقسیم عشاير و , نسب ھر قبیله را زير عناوين اصلى و كلى مطرح مى كند, بالذرى نخست
نقش , نظامى و يا ادبى, چنان چه قبیله اى يا افراد آن در میادين سیاسى , در اين میان. طوايف ھمان قبايل مى پردازد
بدين ترتیب حجم شرح حال افراد و قبايل با . آنان را برجسته كرده و درباره شان توضیح مى دھد, حساسى را ايفا كرده باشند

ويژگى عمومى بالذرى در ذكر شرح حال اشخاص چنین . مى تواند كم يا زياد گردد, توجه به نقش آنان در رويدادھاى ھر عصر
كارھا و , است كه نخست به ذكر نسب شخص و معرفى پدر و مادر او و احیانا تاريخ تولدش مى پردازد و آن گاه درباره اخبار

تعداد بازماندگان او و اشعارى مى پردازد كه درباره وى سروده , سپس به وفات شخص, روابط او با بزرگان عصر سخن مى گويد
 .شده است

به اخبار ديگرى , پیش از ذكر بیعت با او) ع(مثال در شرح حال على بن ابى طالب; البته ھمیشه به ترتیب فوق عمل نمى كند
در تقسیم بیت المال بصره و كوفه بعد از جنگ جمل در بین ياران خود پرداخته و يا نامه ھاى او را به ) ع(مثل موضع گیرى على

بالذرى در كتابش ترتیب تاريخى و . از فرزندان او سخن گفته است, چنان كه پیش از ذكر وفاتش. كارگزارانش ذكر كرده است
مگر آن كه از روى ضرورت و ناچارى به رده بندى انساب و سلسله , سلسله زمانى را در شرح حال افراد مراعات كرده است

مثال پیش از ذكر شرح حال عثمان از ابوسفیان يا صخربن حرب و از معاويه و پسرش يزيد سخن مى ; خانوادگى عمل نمايد
 .اين امر نشان دھنده آن است كه وى در مشخص كردن ترتیب شرح حال افراد به سوابق اسالمى آنان نیز كارى ندارد. گويد

حتى , به ھیچ وجه در شرح حال نويسى به آن تمسك نكرده, وى با وجود عالقه به رعايت سلسله خانوادگى در تاريخ نگارى
سخنانش را ناتمام گذاشته و , پسران عبدالملك بن مروان, مثال درباره خالفت ولید و سلیمان; گاھى از آن منحرف شده است
بالذرى . آن گاه بازگشته و شرح حال خلفاى اموى را به ترتیب تا پايان حكومتشان ذكر مى كند, به عمربن عبدالعزيز مى پردازد

حوادث عمده را در فتنه عثمان بررسى مى , و معاويه) ع(حسن, ) ع(على, در كتاب انساب االشراف ضمن شرح حال عثمان 
سپس موضوعات زير , در آغاز به انتقاداتى مى پردازد كه علیه عثمان مطرح بوده و به محاصره و قتل او منجر شده است. كند

طلحه و زبیر و اردوگاه , شرح درگیرىھاى وى با اردوگاه عايشه, )ع(شرايط حاكم بر بیعت با على: را نقل و بحث مى كند
در پايان نیز به عھدنامه صلح حسن. و خوارج و كشته شدن وى به دست خوارج) ع(اختالف نظر و كشمكش بین على, معاويه

 .ق و فروكش كردن شعله فتنه و از سرگیرى اتحاد مسلمین مى پردازد 41و معاويه در سال ) ع(
 

 ب ـ مستندات و راويان
و نیز تحلیل , حزبى و سیاسى راويان او, بررسى منابعى كه بالذرى به آن ھا اعتماد كرده و شناخت زمینه ھاى قبیله اى

ھم چنین . ساختار روايات فتنه و شناسايى موضوعات آن مى تواند ما را در فھمیدن مواضع راويان و مواضع بالذرى يارى دھد
 . روشن خواھد شد كه وى در اتخاذ مواضع خاص خود تا چه اندازه به آنان تكیه كرده است

 : مى پردازيم, اينك به شرح حال ھفت راوى و منابع آنان كه بالذرى به آن ھا استناد كرده است
 )ق 124متوفاى (محمدبن مسلم بن شھاب زھرى ) 1

شاعر و حجت , مورخ, ھم چنین محدث) 30.(موثق و دانشمند حجاز و شھرھاى ديگر دانسته اند, وى را از پیشوايان بزرگ
او نخستین كسى ) 31.(علوم قرآنى و تفسیر بوده و علما از وى تجلیل كرده اند, فقه, لغت, ادبیات, معتبر در علم انساب
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, سعى نموده آن ھا را در يك خبر ادغام نمايد, است كه پس از مقايسه و ھماھنگ كردن رواياتى كه داراى منابع مختلف اند
ھم چنین از نخستین كسانى است كه به تنظیم . ونام ھاى راويان آن ھا را در يك جا جمعآورى كرده و درصدر آن خبر قراردھد

ساختار مشخصى بخشید و خطوط كلى آن را به روشنى ترسیم نموده , انساب ھمت گمارده و براى اولین بار به علم سیره
 . است

حتى طرح داستان انبیا . زھرى اكثر موضوعات سیره را از متون حديث اخذ كرده است و به ندرت به داستان سرايى مى پردازد
ويژگى خاصى دارد كه از , به كارگیرى شعر در موضوع غزوات و در روايت كردن او از فتنه عثمان. در متون او بسیار كمرنگ است

 )32.(شیوه وقايع نگارى مرسوم كامال به دور است
عبدالملك بن مروان خلیفه اموى . و از مقربان درگاه آنان شد) 33(ق روابط خوبى با امويان برقرار كرد 82زھرى پس از سال 

سلیمان بن عبدالملك ) 34.(اموالى را به او بخشید و دستور داد كه وى با فراغت بال به بحث و بررسى بپردازد) ق86متوفاى (
متوفاى (ھم چنین نديم و ھمنشین عمربن عبدالعزيز. نیز وى را در امور دولت و خالفت مشاور خويش قرار داد) ق99متوفاى (

125متوفاى(زھرى از مقربان ھشام بن عبدالملك ) 35.(نیز او را طلبیده است) ق105متوفاى(يزيدبن عبدالملك. گرديد) ق101
را تدوين نمايد تا از تضییع و ) ص(و از طرف ھشام موظف شد كه احاديث پیامبر) 36(و مربى مخصوص فرزندانش گرديد) ق

 )37.(خلیفه عمربن عبدالعزيز بود, كسى كه زھرى را موظف به تدوين احاديث كرد: گفته شده. تحريف مصون بمانند
زھرى را به جعل احاديثى به نفع بنى امیه ) مثل گلدزيھر(ھمین روابط مستحكم با خلفاى اموى موجب شد كه برخى از افراد 

 :خصوصا كه خود زھرى گفته است; )38(متھم كنند
كتابت علم و دانش چندان براى ما جالب نبود تا آن كه فرمانروايان ما را وادار به آن كردند و آن گاه ديديم بھتر است ھیچ 

 )39.(مسلمانى از آن بى اطالع نباشد
زھرى ھفت تإلیف دارد . اين سخن داللت مى كند براين كه زھرى براى به اجرا درآ وردن تمايالت حكومت تمايل داشته است

إسنان الخلفإ و مغازى است و ظاھرا اين سه كتاب از منابع اصلى درباره فتنه عثمان , نسب قريش: كه از جمله آن ھا
روايت از زھرى اخذ كرده است كه شانزده روايت مربوط به فتنه در زمان خود عثمان و ھشت  28بالذرى . محسوب مى شوند

و چھار روايت مربوط به كشمكش ھاى میان على, و اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر) ع(روايت درباره درگیرى بین اردوگاه على
اين روايات عالوه بر . دو خطبه و دو نامه است, ھشت بیت شعر, مشتمل بر دو حديث نبوى, اين روايات. و معاويه است) ع(

 .به جز چھار روايت كه طوالنى بوده و حاوى موضوعات گوناگون است, اختصار داراى موضوع واحد و مشخصى اند
طلحه و زبیر مطرح شده , عايشه, روابط خوب زھرى با بنى امیه ھرگز باعث نشد وى از انتقاداتى كه علیه سیاست عثمان

قابل توجه است كه روايات وى خالى از ھرگونه تعبیر تند وخشن است و در ارزيابى حوادث فتنه كامال . صرف نظر كند, است
با . و ظاھرا فرھنگ باالى دينى وى نقش بسیار مھمى در اين شیوه بى طرفانه داشته است, بى طرفانه برخورد كرده است

زھرى در فتنه عثمان از نقش معاويه حمايت و دفاع مى كند كه اين امر چه بسا به خاطر روابط خوب او با امويان , اين ھمه
به ھر حال بالذرى به آن دسته از روايات زھرى كه ديدگاه اھل مدينه را در مسئله فتنه منعكس مى سازد اعتماد و . باشد

كه اين امر مى , حمايت نموده اند) ع(طلحه و زبیر را محكوم كرده و از على, عايشه, عثمان, اين روايات. استناد كرده است
 .تواند قابل تقدير و ستايش باشد

) ق126متوفاى(زھرى مى خواسته براى شركت در قیام زيدبن على برضد ولیدبن يزيد : بالذرى تنھا كسى است كه مى گويد
زھرى در كار خود قصد سیاسى نداشته و فقط به خاطر عدم احساس , آماده گردد اما طبق برخى بررسى ھاى معاصر

بالذرى روايات زھرى را در موضوع فتنه ) 40.(نگران دين و امت اسالمى بوده است, مسئولیت و بى بندوبارى ولیدبن يزيد
به واسطه شاگردش محمدبن سعد و يا از طريق ) ق207متوفاى (عثمان يا مستقیما از تإلیفات وى گرفته يا از طريق واقدى

احمدبن ابراھیم و باالخره , ھشام بن عمار, مصعب بن عبدهللا زبیرى, زھیر بن حرب, خلف بن سالم, افرادى ھمچون مدائنى
 .آن ھا را به دست آورده است, بكربن ھیثم

 )ق147متوفاى (عوانه بن حكم ) 2
او از . انساب و اشعار در كوفه محسوب مى شد, وقايع, آثار, فتوحات , وى راوى دوم بالذرى است كه يكى از دانشمندان اخبار

لذا جرح و , وى به ندرت سند حديثش را نقل مى كند. روايات زيادى نقل كرده و مورد اعتماد و صادق در نقل بوده است, تابعین
خصوصا ; البته عوانه به خاطر اين كار نیز مورد انتقاد قرار گرفته است) 41.(تعديل خاصى درباره احاديث او صورت نگرفته است

 :آن كه از خود وى نقل شده
 )42.(مرا از نیاوردن اسناد آن معاف كنید, من احاديث را به خاطر نفرت از اسناد آن رھا كردم اما فكر نمى كنم در باب شعر... 

اما از سوى ديگر مى بینیم ) 43.(وى متھم به ھوادارى از عثمان شده و مى گويند اخبارى به نفع بنى امیه جعل كرده است
خدا ((با تعبیر , ق در مدينه كشته شد145كه عوانه از محمدبن عبدهللا بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب كه سال 

 )44.(ياد كرده و فضايل او را ذكر مى كند)) رحمتش كند
نقل قول ھايى كه از كتاب وى صورت . را تإلیف كرده و حوادث قرن اول تاريخ اسالمى را در آنآورده است)) التاريخ((عوانه كتاب 

و ) ع(درگیرى بین على, فتوحات, بحران رده, خلفاى راشدين: گرفته داللت براين دارد كه وى از موضوعات زير بحث كرده است
و باالخره قضاياى عراق و شام تا پايان دوران عبدالملك بن مروان , از خالفت به نفع معاويه) ع(عقب نشینى حسن, مخالفانش

را كه طبعا درباره تاريخ امويان است نگاشته و خلفاى اموى را )) سیره معاويه و بنى امیه((وى ھم چنین كتاب ). ق86متوفاى(
 . ذكر مى كند) ق132متوفاى(به ترتیب تا زمان مروان بن محمد

كتاب ھاى عوانه دوره مھمى از تاريخ . به نظر مى رسد تإلیفات وى نیز از منابع عمده در شرح فتنه عثمان محسوب مى شوند
گر چه ھنوز از , زيرا تدوين ھاى تاريخى او از مرحله قبیله بر مرحله امت ارتقا يافته است, نگارى اسالمى را نشان مى دھد

حاكى است كه عوانه از مسائل , روايات پراكنده وى در منابع دست اول. حصار شاعرى و داستان پردازى خالص نشده بود
زيرا آنان از ; شايد بتوان ريشه اين ھمه ارتباط و اطالع را در قبیله اش كلب پیدا كرد. داخلى امويان شناخت كافى داشته است

 .موالى امويان بوده اند
روايت از عوانه اخذ كرده است كه شش روايت مربوط به فتنه در زمان خودعثمان و سه روايت درباره درگیرى بین  29بالذرى 
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و معاويه سخن ) ع(و اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر است و بیست روايت ديگر از كشمكش ھاى میان على) ع(اردوگاه على
اكثر آن ھا . پنج خطبه و يك نامه است, بیت شعر 22, يك حديث نبوى, محتوى پنج آيه قرآن, اين دسته از روايات. مى گويد

 .به جز سه روايت كه طوالنى بوده و حاوى موضوعات گوناگون اند, عالوه بر اختصار داراى موضوع مشخصى ھستند
اما عمال نتوانسته است تصوير , عوانه سعى دارد نقش معاويه و بنى امیه را در ماجراى فتنه عثمان روشن و مشخص كند

ھماھنگى از آن ارائه دھد و كامال واضح است كه وى مى خواسته برترى ديدگاه امويان را در برابر ديدگاه عراقیان به اثبات 
 .گر چه گاھى ھر دو ديدگاه را با ھم مطرح كرده است; برساند

بالذرى نیز به آن دسته از روايات عوانه كه مويد سیاست عثمان است بى اعتناست و از میان روايات پراكنده وى به رواياتى 
امتیازات , تا بتواند از مقايسه جبھه شام و عراق, استنادكرده است كه به اوضاع جبھه شام و شیوه رھبرى آن اشاره دارد

و ) ع(جالب اين كه محور اصلى برخى از اين روايات اعتراف شامیان درباره منزلت على; تحسینآمیز جبھه عراق را نمايان سازد
بالذرى روايات عوانه درباره فتنه عثمان را يا مستقیما از تإلیفات خود او مثل سیره معاويه و بنى . نقش مھم او در اسالم است

و يا از طريق ھیثم بن عدى, به واسطه پسر وى عباس) ق204متوفاى(يا از طريق ھشام بن كلبى, امیه اخذ كرده است
و باالخره از طريق مدائنى , و يا از طريق ابومسعود كوفى) ق246متوفاى(به واسطه شاگردش حفص بن عمر ) ق209متوفاى(
 .آن ھا را به دست آورده است) ق225متوفاى(
 )ق157متوفاى (ابومخنف لوطبن يحیى ) 3

و ) 46(وى صاحب چندين سیره) 45.(وى راوى سوم بالذرى است و از اساتید و بزرگان اخباريان كوفه محسوب مى شود
) 49(و نسب شناس برجسته اى به شمار مىآيد) 48(خصوصا درباره قضاياى عراق و اخبار و فتوحات آن بوده) 47(چندين تاريخ

به ھر حال ابومخنف از خانواده بزرگوارى در كوفه به حساب مىآيد كه ) 50.(بیشتر اخبار علیه او حكم مى كنند, اما با اين ھمه
 .در جنگ ھا ايفا نموده اند) ع(نقش برجسته اى را در حمايت از على

جدش مخنف بن سلیم به ھمراه تعدادى از افراد قبیله اش در جنگ جمل حضور داشته و برخى از آنان در ھمین جنگ كشته 
جد ابومخنف را به حكومت ) ع(امتحان دوستى خود را خوب پس داده اند و حتى على) ع(آنان به گواھى على) 51.(شده اند

وى نیز زير ) 53.(و ھنگام اوج گیرى فتنه از او تقاضا كرد كه ھمراه او در جنگ صفین حضور يابد) 52(اصفھان و ھمدان گمارد
در اين جنگ حضور يافت و به ھمراه تعدادى از افراد ) انصار و خزاعه, خثعم, قبیله بجیله: و گفته شده(پرچم و نشان قبیله ازد 

و نیز در ) ق38سال (در برخورد با شورش خوارج در نخیله ) ع(خانواده ابومخنف ھمواره به نفع على) 54.(قبیله اش كشته شد
 )55.(مشاركت جدى داشته اند) ق 39(برخورد با يورش شامیان به سركردگى نعمان بن بشیر در محل عین التمر

,ابومخنف از مورخان بزرگ شیعه محسوب مى شود و تعداد قابل توجھى از علماى سنى و شیعه به تشیع او تصريح كرده اند
, محدثان) 57)).(ابومخنف از شیعیان و بزرگان آنان نیست: ((كه با تإكید مى گويد) ق655متوفاى (به جز ابن ابى الحديد ) 56(

احاديث او ((, )58))(چیزى ندارد و موثق نیست: ((چنین ياد مى كنند, وى را درباب حديث ضعیف دانسته و از او با تعبیرات تند
خراب و غیر موثق ((, )61))(راوى ضعیفى است((, )60))(شیعه دو آتشه و راوى اخبار آنان است((, )59))(متروك است

: و باالخره اين كه) 63)). (و از گروه ھاى ناشناخته اى روايت مىآورد... از رافضیان كوفه است ((, )62))(تباه است... است 
 )64)).(ساقط است((

تا ) ق11(كه در آن ھا از آغاز دوران وفات پیامبر , ابومخنف از مولفان پركار بوده و تعداد تإلیفات او به پنجاه كتاب مى رسد
شورش ھا و جنگ ھاى , ولى بیش از ھمه به حوادث عراق از قبیل فتوحات. بحث مى كند) ق132(سقوط دولت امويان 

چنان كه از مسائل خوارج و انقالب ھاى شیعى , مى پردازد) ع(نھروان و كشته شدن على, صفین, داخلى آن مثل جنگ جمل
وى ھم . تإلیفات ابومخنف خالصه اى از وقايع سیاسى و دينى عراق در طول اين مدت است, مجموعا. نیز سخن مى گويد

.(بحران رده و فتوحات شام نیز بحث مى نمايد, )ع(خالفت على, كشته شدن عثمان, از شورا, چنین در بخش حوادث مدينه
خريت , نھروان, جمل, صفین, مقتل عثمان, الشورى: مھم ترين تإلیفات وى كه ظاھرا حاوى روايات فتنه است عبارت اند از) 65

الحكمین و باالخره , )ع(مقتل على, الغارات, محمدبن ابى حذيفه, االشتر, مقتل محمدبن ابى بكر, بنى ناجیه, بن راشد
 .االخبار

انبوه تإلیفات وى و تنوع موضوعات آن بر وسعت نظر وى داللت مى كند به طورى كه بسیارى از علماى سنى به راحتى از او 
ھم چنین از قبايل , ابومخنف عالوه بر استناد به روايات خانواده و قبیله اش إزد. روايت نقل مى كنند و آن را عیب نمى دانند

لذا روايات وى نشان , كنده و غیرآن ھا خصوصا قبايل كوفى خبر اخذ نموده است, ھمدان, جھینه, نخع, ديگرى ھمچون طىء
وى در به كارگیرى اسناد روايات تا اندازه اى مسامحه كارى نموده و . دھنده ديدگاه عموم عراقیان و باالخص كوفیان مى باشد

به دست آورده , برخى از اخبار خود را از گروه بزرگ راويانى كه خود در صحنه حوادث حضور داشته و يا معاصر آن بوده اند
 . است

اخبارش را , مثل تعیین تعداد كشته شدگان و قاتالن آنان در ھر قبیله و ھر شھر مى پردازد, وى عالوه براين كه به جزئیات امور
, اخبار ابومخنف مملو از خطبه ھا. به طورى كه حوادث را به شكل زنده اى نشان مى دھد, نیز به شیوه ادبى ارائه داده است

 .شعر و سوره ھاى قرآنى است و به طور كلى رواياتش از ويژگى طوالنى بودن برخوردار است, مدارك تاريخى
روايت در باره درگیرى على 22, روايت مربوط به فتنه در زمان خود عثمان 36روايت از ابومخنف اخذ كرده است كه  95بالذرى 

حاوى ھفت , اين روايات. و معاويه سخن مى گويد) ع(روايت از كشمكش ھاى میان على 37و عايشه و طلحه و زبیر و ) ع(
روايات وى در عین طوالنى . بیت شعر است 116يك ضرب المثل و , يك مدرك تاريخى, خطبه 16, نامه 22, دو حديث نبوى, آيه

 .بودن از يك موضوع مشخص سخن مى گويند به جز ھفت روايت كه موضوعات گوناگونى را در برمى گیرند
با وجود اين , اما درباره جنگ جمل, ابومخنف گرچه تصوير ھماھنگى از فتنه در زمان عثمان و تحوالت جنگ صفین ارائه مى دھد

ظاھرا بالذرى از كتاب جنگ جمل ابومخنف . اطالعات روشنى به دست نمى دھد, كه كتاب مفصلى نیز دربارھآن نوشته است
ترجیح داده است بر منابع و افراد ديگرى مثل واقدى , بلكه براى انعكاس اخبار اين دوره حساس, روايتى را اقتباس نكرده است

 . و مدائنى تكیه كند
, بررسى روايات ابومخنف درباره فتنه عثمان نشان مى دھد كه وى به علويان گرايش داشته و با تمام وجود از سیاست
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زبیر و معاويه را محكوم كرده , طلحه, چنان كه مواضع عايشه, در میان امت اسالمى دفاع مى كند) ع(شخصیت و منزلت على
و تإكید مى كند , وى سیاست ھاى فضاحت بار عثمان را به تفصیل شرح داده. و به شدت از سیاست امويان انتقاد مى كند

 . كه كشته شدن او در نتیجه ھمین سیاست ھاى ننگین بوده است
بالذرى روايات ابومخنف را يا مستقیما از تإلیفاتش اخذ كرده و يا آن ھا را از كتاب ھاى ھشام بن كلبى به واسطه پسر وى 

از آن ھا ياد )) گفته اند((گاھى نیز روايات ابومخنف را در تركیب استناد جمعى وارد كرده و با لفظ , عباس به دست آورده است
 .مى كند

 )ق204متوفاى (ھشام بن محمدبن سائب كلبى ) 4
و گرايش به ) 67(و راوى اخبار عرب و وقايع آنان مى باشد) 66(وى راوى چھارم بالذرى است كه دانشمند نسب شناس

زيرا عالوه بر , وى را در نقل حديث مورد جرح و انتقاد قرار داده اند, محدثان) 68.(انساب و اخبار را از پدرش به ارث برده است
در گزينش روايات تاريخى نیز به منابع بسیار محدودى , اين كه از ذكر سند كه روش معمول در حديث نگارى است دورى جسته

 .اكتفا كرده است
)71(و كذاب) 70(متروك, و غیر موثق) 69))(داستان سرا و نسب شناس است: ((تعبیراتى كه درباره اش آورده اند چنین است

(ناموثق بودن, ھم چنین به رافضى گرى! روايتى از او نقل نشده است تا كذاب باشد, در حالى كه دركتب حديث. مى باشد
اما بررسى ھاى جديد حاكى از نفى اين اتھامات بوده و نشان مى دھد كه ھشام بن . متھم شده است) 73(و تشیع) 72

 )74.(مشتاقانه به دنبال كشف حقايق و اخبار بوده است, كلبى با تالش خود
169متوفاى (مھدى خلیفه عباسى . خلفاى عباسى به خاطر منزلت علمى ھشام بن كلبى به او عنايت و توجه داشته اند

وى با مإمون نیز مرتبط بود و كتاب الفريد فى النسب را براى )75.(قرار داد) در معامالت(او را از نزديكان خود و كاتب شروط ) ق
كتاب خطبه ھاى على بن ابى : از قبیل, كتاب مى رسید 150وى از مولفان پركارى بود كه تإلیفاتش به ) 76.(وى نگاشت

 .صفات الخلفإ و باالخره نسب آل ابى طالب كه ظاھرا حاوى روايات مربوط به فتنه عثمان اند, اخبار الخلفإ, التاريخ, )ع(طالب
ھم چنین از كتب , وى عالوه بر رجوع به تإلیفات پدرش محمدبن سائب كلبى و دنبال كردن بحث ھاى او در دايره اى وسیع تر

روايت از ابن كلبى اقتباس كرده است كه چھارده روايت درباره فتنه در زمان  37بالذرى . عوانه و ابومخنف استفاده كرده است
طلحه و زبیر است و ھجده روايت ديگر درباره , و اردوگاه عايشه) ع(و پنج روايت مربوط به درگیرى بین اردوگاه على, خودعثمان

. دو حديث نبوى و يك ضرب المثل است, اين روايات حاوى يك آيه. و معاويه سخن مى گويد) ع(كشمكش ھاى میان على
 .داراى موضوع واحدىاند به جز يك روايت طوالنى كه داراى موضوعات گوناگون است, ھمه آن ھا عالوه بر اختصار

مى توان گفت , پشتیبانى كرده و در ماجراى جمل و صفین از وى جانبدارى كرده اند) ع(با توجه به اين كه بنى عباس از على
زيرا وى از امويان انتقاد , كه روابط خوب ھشام بن كلبى با خلفاى عباسى روى موضع گیرى بى طرفانه او اثر گذاشته است

با وجود اين كه ابن . كرده و آنان را مسئوالن اصلى فتنه و غاصبان حقیقى حقوق و حكومت علويان و عباسیان معرفى مى كند
و عايشه و طلحه و زبیر ترجیح داده ) ع(اما بالذرى درباره درگیرى على, كلبى درباره اين دوره از تاريخ اسالمى تإلیفاتى دارد

بالذرى روايات ابن كلبى را يا مستقیما از كتاب ھايش . است كه از منابع و مورخان ديگرى مثل ابومخنف و واقدى استفاده كند
 .يا آن ھا را از طريق فرزند وى عباس و يا از طريق عبدهللا بن صالح عجلى به دست آورده است, اخذ كرده

 )2073متوفاى (ابوعبدهللا واقدى ; محمدبن عمربن واقد) 5
فتوحات و , طبقات, سیره ھا, غزوات, نام او در علوم تاريخ) 77.(وى راوى پنجم بالذرى و درياى علم و تفحص بوده است

و فتوحات شام ... فقه و احكام بسیار مشھور است و يكى از متخصصین در قضاياى حجاز و سیره , اختالفات مربوط به حديث
 )78.(محسوب مى شود

واقدى به مشخص كردن مكان ھا و موقعیت ھاى جغرافیايى حوادث تاريخ اھمیت مى داد و درباره آن تفحص مى كرد و بلكه 
ھرگاه به يكى از فرزندان صحابه و شھدا و موالى آنان مى : از او نقل شده است كه . خود شخصا به تحقیق آن مى پرداخت

رسیدم بى درنگ از او مى پرسیدم آيا از خانواده ات ھیچ خبرى درباره محل جھاد و شھادت وى شنیده اى؟ و وقتى پاسخ مرا 
يك روز واقدى را در مكه ديدم در : ھارون قروى مى گويد. مى دادند به ھمان منطقه مى رفتم تا با چشم خودم آن را ببینم

مى خواھم به حنین بروم تا منطقه و موقعیت آن : از وى پرسیدم كجا مى روى؟ پاسخ داد , حالى كه كوزه آبى با خود داشت
 )79.(را از نزديك ببینم

اخبار و احاديث غیر معروفى را نقل كرده است كه بالغ بر بیست تا سى ھزار حديث مى باشد و اين امر به خاطر , وى روايات
اما محدثان . وسعت نظر علمى و بررسى پى گیر و جست وجوى دائمى منابع اطالعات و مدارك مسموعات وى بوده است

 :وى را متھم كرده اند كه 
 )80.(ھر خبرى را جمع و ذخیره نموده و بد و خوبش را با ھم مخلوط كرده است

 :و يا گفته اند
علم زياد ممكن است به سخنان نامإنوس منجر شود و سخنان نامإنوس ممكن است به اتھاماتى منجر گردد و واقدى نیز بى 

 )81.(لذا سخنان نامإنوس و عجیب و غريبش بسیار زياد است, ارتباط با علم زياد نبوده
منكر سخنان نامإنوس او نشدند لذا چنین , اما تاريخ نگاران با ديدن اين كه ديگران از مطالب واقدى متابعت و استقبال نكرده اند

بى نیاز از رجوع به او نیستیم و حتى آثارش را , ضعیف است اما در غزوات و مسائل تاريخى, مقرر شد كه واقدى در باب حديث
 )82.(سزاوار نیست كه از او ياد شود, ولى در امور واجب و الزم, بايد بدون بحث وجدل پذيرفت
پس از به . تقريبا شیوه منظم واقدى است تا به وسیله آن موضوع اصلى حوادث را نشان دھد, استناد جمعى در نقل روايات

اين شیوه به روشنى داللت براين دارد كه وى به . به تفصیالت ديگر و روايات متضاد با آن مى پردازد, كارگیرى استناد جمعى
اما علماى حديث طريقه استناد جمعى را رد كرده . روايات مكتب مدينه اعتماد كرده و يافته ھاى خود را به آن ھا افزوده است

 :مى گويد) ق241متوفاى (احمد بن حنبل . و آن را مخالف شیوه حديث شناسى مى دانند
بدترين كار واقدى اين است كه اسانید روايات را با ھم جمع و مخلوط كرده است تا بتواند يك متن واحد و با بافت واحد از جانب 

 )83.(گروھى ارائه دھد كه احتماال اختالف نظر دارند
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اما به نظر ما چنین نیست بلكه شیوه كار واقدى نمايان گر درك تاريخى او و داشتن سبك ويژه اى در روايات است كه پس از 
 . روايت جامعى را تحويل مى دھد, ھماھنگ كردن آن ھا

بیشتر به آيات قرآنى استناد مى كند و در مواقع , واقدى از شعر به طور معتدل استفاده كرده ولى در ارتباط با حوادث غزوات
نظريه ھاى محدثان در . به بیان آيات قرآنى مى پردازد, پس از ذكر رواياتش كه ادبیات داستانى درآن مشھود است, حساس

برخى او را موثق مى دانند و برخى ديگر او را ضعیف دانسته و متھم به دروغ و زير , متفاوت است, توثیق واقدى در باب حديث
وى در مقامى نیست كه ((, )84))(وى متروك است: ((و رو كردن احاديث كرده اند و تعبیرات تند زير را درباره اش به كار برده اند

نبايد حديثش نوشته شود اگر ھم نوشته شود صرفا به خاطر عبرت گرفتن از مقايسه آن با روايات ((, )85))(از او روايت گردد
 )86.))(ديگر است

واقدى . ثابت نشده است, كه به تشیع واقدى اشاره مى كند اما اين نسبت) 87(ابن نديم تنھا كسى است, از سوى ديگر
روابط ) 88.(ق گرديد170در سال ) ق193متوفاى (چنان كه راھنماى حج ھارون رشید . روابط خوبى با خلفاى عباسى داشت

ھمان جايى كه (ق به بغداد كوچ كنند و میان بغداد و رقه 180مستحكم وى با خلیفه موجب شد كه خود و اطرافیانش در سال 
در ) ق218متوفاى (سپس طولى نكشید كه در زمان ھارون رشید و سپس مإمون. جابه جا شوند) احیانا خلیفه اقامت مى كرد

 )89.(شرق بغداد متولى امر قضا گرديد
مقتل , صفین, كتاب جمل: از قبیل; كتاب تإلیف كرده است كه برجسته ترين آن ھا حاوى روايات فتنه است 33واقدى 

واقدى به . طبقات و باالخره كتاب السنه و الجماعه و ذم الھوى و ترك الخروج فى الفتن, التاريخ, الدار, التاريخ الكبیر, الحسین
وقتى مى خواست از غرب بغداد كوچ كند . جمعآورى كتب معروف بود و ھمكارانى داشت كه روايان را برايش مى نوشتند

و گفته شده كه وى پس از . حمل شد) كیلوگرم است 301ـ  83بار اسب يا االغ كه تقريبا (وقر 120كتاب ھايش بر روى ((
 )90)).(قمطركتاب به جا گذاشت) ھر قمطر معادل كوله پشتى دو مرد است ( 600وفاتش 

سه روايت مربوط به درگیرى بین , روايت درباره فتنه در زمان خود عثمان 62بالذرى ھشتاد روايت از واقدى اخذ كرده است كه 
و معاويه سخن مى ) ع(و اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر است و پانزده روايت از كشمكش ھاى میان على) ع(اردوگاه على

نه بیت شعر است كه عالوه بر اختصار داراى موضوع واحدند به جز , پانزده حديث نبوى, در برگیرنده چھار آيه, اين روايات. گويد
, به جز يك مورد, بالذرى بر موثق بودن روايات واقدى تإكید مى ورزد. سه روايت كه طوالنى بوده و موضوعات گوناگونى دارند

 .كه بالذرى مضمون و گزارش آن را تصحیح مى نمايد, يعنى درباره كشته شدن كنانه بن بشر در حادثه يوم الدار
اما در درگیرىھاى جمل و , روايات واقدى اگر چه تصوير روشن و ھماھنگى از فتنه در زمان خود عثمان به دست مى دھد

در حالى كه خود وى دو كتاب به نام ھاى , ارائه دھد, نتوانسته است تصوير روشنى از وقايع, به دلیل كمبود روايات, صفین
ظاھرا دلیل عدم اقتباس بالذرى از اين دو كتاب اين بوده كه وى براى . نگاشته است, جمل و صفین در مورد وقايع اين دو جنگ

بررسى روايات واقدى . ترجیح داده است از منابع و افراد ديگرى مثل مدائنى و ابومخنف استفاده كند, انعكاس اخبار اين دوره
را در ) ع(واقدى على. اما اين تمايالت به دور از حزب گرايى است, نشان دھنده تمايالت علوى اوست, درباره مسئله فتنه

. تإيید كرده و از سیاست عثمان به شدت انتقاد مى كند, برخورد با اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر و ھم چنین اردوگاه معاويه
 .بالذرى روايات وى را از تإلیفاتش و نیز از استادش محمدبن سعد به دست آورده است

 )ق209متوفاى (ھیثم بن عدى ) 6
معايب و , زبان, اشعار, سیره ھا, وى راوى ششم بالذرى و نسب شناس است كه به اخبار مردم و اعراب و نیز وقايع

, مطالب زيادى از كالم((دانسته اند و ) 92))(اسامى و اشعار, صاحب اخبار((وى را ) 91.(علومشان اھتمام مى ورزيده است
وى را به , اما محدثان) 94.(توصیف شده است)) مورخ عالمه((ھم چنین به )93)).(اشعار و لغات عرب نقل كرده است, علوم

لذا او را متھم به , مورد جرح و انتقاد قرار داده اند, دلیل سھل انگارى در ذكر سند كه با شیوه كار حديث سازگار نیست
وى متھم شده كه با ) 96)).(بزرگان درباره وى سكوت كرده اند((و ) 95))(احاديث وى متروك است: ((كرده و گفته اند)) دروغ((

خوارج ھم عقیده است در حالى كه با توجه به بررسى روايات ھثیم كه مربوط به تحريكات اجتماعى و سیاسى در دو 
) ق255متوفاى (از سوى ديگر جاحظ) 97.(عصراموى و عباسى است مى توان پى برد كه چنین تھمتى واقعا بى اساس است

چون در ھیچ يك از كتب گوناگون , اما پذيرفتن اين تھمت نیز بسیار دشوار است) 98.(وى را به شعوبیه متھم نموده است
روايتى از ھیثم وجود ندارد كه به تمجید فارسیان و اثبات برترى آنان بر اعراب بپردازد و در شرح حال او , ادبیات و انساب, تاريخ

 .كه در منابع آمده به ھیچ وجه چنین چیزى يافت نشده است
متوفاى (تا جايى كه ھارون رشید, تھمت ديگر اين است كه وى به عیب جويى و طعن عباس بن عبدالمطلب پرداخته است

اما . آزاد شد) ق198متوفاى (خلیفه عباسى, بر او خشم گرفته و او را روانه زندان ساخت و پس از چندى توسط امین) ق193
يعنى قبیله ھمسرش شايع شده بود تا , ظاھرا اين تھمت به وسیله قبیله حارث بن كعب. اين وصله نیز به ھیثم نمى چسبد

انگیزه اين شايعه پراكنى ھم اين بود كه ھیثم كتابى . ھمسرش را از او جدا نمايد, ھارون را به خشم آورد و او را عقاب كرده
اساسا ھیچ روايتى از . در بدگويى و مذمت اين قبیله نگاشته بود و آنان نیز قصد انتقام داشتند اما اين شايعه عمال موفق نبود

ھیثم نقل نشده است كه بر طعن عباس بن عبدالمطلب داللت كند و بلكه اين امر با منزلت خاصى كه ھیثم نزد خلفاى 
جالب توجه اين كه يكى از روايات ھیثم صريحا درباره بیان سخاوت عباس بن . عباسى داشته منافات آشكارى دارد

 :بنابراين تنھا يك دلیل براى وارد كردن اين تھمت ھا مى توان يافت و آن اين كه. عبدالمطلب و اخالق خوب اوست
لذا از او بیزار بودند و علیه , وى حاالت و اخبار مردم را به طور دقیق نقل مى كرد و چون امور پنھانى آنان را آشكار مى ساخت
 )99.(او نزد كارگزاران حكومت سخن چینى مى كردند و شعرا را تشويق به ھجو و مذمت او مى نمودند

, )ق158متوفاى (طبق نقلى وى از ھمنشینان مخصوص منصور عباسى. ھیثم بن عدى روابط خوبى با خلفاى عباسى داشت
ھمین امر جاحظ را واداشت كه ھیثم را به تحريف . و ھارون رشید بوده است) ق170متوفاى (ھادى, )ق169متوفاى (مھدى 

چون اخبار مربوط , اما اين اتھام سنگینى است كه نمى توان به راحتى از آن مطمئن شد. تاريخ به نفع بنى عباس متھم كند
; كتاب مى گردد 53ھیثم از مولفان پركارى بود كه تإلیفاتش بالغ بر . به دولت عباسى در میان روايات ھیثم بسیار اندك است

) ع(اخبار الحسن, خوارج, تاريخ االشراف الصغیر, تاريخ االشراف الكبیر, تاريخ العجم و بنى امیه, التاريخ حسب السنین: از قبیل
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حاوى روايات , ظاھرا اين تإلیفات. واله الكوفه و باالخره فخر إھل الكوفه على البصره, خطط الكوفه, مديح اھل الشام, و وفاته
 .مربوط به فتنه عثمان نیز ھستند

روايت از ھیثم اخذ كرده است كه پنج روايت مربوط به فتنه در زمان خود عثمان و يك روايت درباره درگیرى جمل و  21بالذرى 
 68حاوى , ويژگى اين روايات آن است كه با وجود كمى تعداد. پانزده روايت مربوط به كشمكش ھاى جنگ صفین مى باشد

به جز سه روايت كه , داراى موضوع مشخصى نیز ھستند, اين روايات عالوه بر اختصار. سه خطبه و يك نامه است, بیت شعر
روايات ھیثم اگر چه نتوانسته است از فتنه در زمان خود عثمان و . طوالنى بوده و درباره موضوعات گوناگون سخن مى گويند

اما حوادث جنگ صفین را به صورت , واردوگاه عايشه و طلحه و زبیر تصوير روشنى ارائه دھد) ع(نیز از درگیرى بین اردوگاه على
 .تقريبا ھماھنگى مطرح كرده است

ولى ظاھرا , واقدى و مدائنى به حساب مىآيد, روايات ھثیم از نظر بالذرى به عنوان يك عامل كمى و مويد روايات ابومخنف
حاكى از , بررسى روايات ھیثم درباره فتنه. از روايات او اقتباس چندانى نكرده است, بالذرى به خاطر اتھامات وارد بر ھیثم

در برخورد با معاويه و خوارج است و جالب توجه اين كه در روايات ھیچ گونه اشاره اى به تمجید از نقش ) ع(تإيید او از على
يا آن , يا مستقیما از تإلیفاتش اخذ كرده, بالذرى روايات ھیثم را درباره فتنه عثمان. عباسیان در طول اين مدت يافت نمى شود

برخى از ((البته يك روايت را نیز با تعبیر , و عمربن بكر به دست آورده است) ق246متوفاى (ھا را از طريق حفص بن عمر
 .نقل مى كند)) اصحاب ما

 )ق 225متوفاى (على بن محمد مدائنى ) 7
اخبار عرب و انساب آنان است و شعرھاى زيادى نقل كرده و دانشمند غزوات و , دانشمند وقايع, وى راوى ھفتم بالذرى

وى در میان راويانى كه به جمعآورى ) 100.(است)) و فتوحات شام... ھند و فارس, قضاياى خراسان((خصوصا درباره , فتوحات
بھترين تاريخ محسوب شده و حتى ((تاريخ او ) 101.(اخبار اسالم ھمت مى گماردند از پیشوايان زمان خود به شمار مىآيد

مثال در حالى ; محدثان در موثق دانستن او در باب حديث اختالف نظر دارند) 102)).(تواريخ خود را از وى اخذ كرده اند, ديگران
)) قوى((او را چندان ) ق360متوفاى (وى را موثق محسوب مى كند اما عبدهللا بن عدى) ق233متوفاى (كه يحیى بن معین

مدائنى در علم , با اين ھمه) 103)).(وى صاحب اخبار است اما روايات مستندش بسیار كم است: ((نمى داند و مى گويد
 )104.(موثق دانسته اند, حجت معتبر شمرده شده و علما او را حتى در باب روايات بدون سندش, تاريخ

مورد تحسین مورخان و محدثان قرار , مدائنى به دلیل دقت ورزى در انتخاب روايات و پیروى از روش محدثان در ارزيابى احاديث
بیشتر از ھمه به منابع و مدارك مدنى و عراقى استناد كرده است تا بتواند , وى نسبت به اخباريان پیش از خود. گرفته است

لذا گرايش به اين دارد كه روايات تاريخى را با استناد به تإلیفات گذشتگان در يك , تصوير ھماھنگى از اخبار خود ارائه دھد
, )ق151متوفاى (مثال ھم از اخباريان و ھم از غزوه نويسان مثل محمدبن اسحاق; مجموعه گسترده تر و منظم ترنشان دھد

عالوه بر اين او در ابراز افكار خود . ابومخنف و واقدى اخذ مطلب نموده است و سپس بحث ھاى خود را به آن ھا مى افزايد
روزى مإمون خلیفه عباسى وى را طلبید و موضع تمايالت اھل شام نسبت به بنى : به عنوان نمونه; بسیار صريح و شجاع بود

بنى امیه ھیچ روايتى را قبول نمى كردند مگر آن كه مربوط به نوحه سرايى و : مدائنى گفت. امیه را با او در میان گذاشت
ھم چنین با . چون روايات سوگوارى براخالق بزرگوارانه داللت مى كند: چرا؟ وى پاسخ داد: از او پرسیده شد. سوگوارى باشد

توصیف كرده )) داراى مذھب عامه((وجود اين كه ارتباطش با خلفاى عباسى حاكى از تمايالت شیعى اوست اما برخى او را 
 ) 105.(اند

تا تاريخ عباسى ) ص(كه در آن ھا به دوران زندگى پیامبر, كتاب مى شود 261مدائنى از مولفان پركار بود و تإلیفاتش بالغ بر 
وقايع و درگیرىھاى , تاريخ خلفا, ازدواج بزرگان و اخبار زنان, فتوحات, قريش, سیره: مى پردازد و از موضوعات زير سخن مى گويد
 .اخبار عرب و باالخره تاريخ شاعران, )ق227متوفاى (داخلى امت اسالمى تا دوره معتصم عباسى

آل إبى , آل إبى العیص, إخبار إبى طالب و ولده, نسب قريش و إخبارھا: مھم ترين تإلیفاتش درباب فتنه عثمان عبارت اند از
تاريخ , تسمیه الخلفإ و كناھم و إعمارھم, عبدهللا بن عامربن كريز, اسمإ من قتل من الطالبیین, خبرحكم بن إبى العاص, العاص
بنوناجیه و خريت , خبرضابى بن حارث برجمى, نھروان, خوارج, الغارات, صفین, جمل, مقتل عثمان, إخبار الخلفإ الكبیر, الخلفإ

و باالخره خبر , )ع(الخونه المیرالمومنین على, عبدهللا بن عامر حضرمى, و عماله) ع(خطب على, مصقله بن ھبیره, بن راشد
 .البصره و فتوحھا

روايت مربوط به فتنه در زمان خود عثمان و ھفت روايت درباره كشمكش  42روايت از مدائنى اخذ كرده است كه  103بالذرى 
و معاويه سخن ) ع(و اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر است و روايات ديگر از درگیرى بین اردوگاه على) ع(ھاى میان اردوگاه على

يك مدرك تاريخى و باالخره , دو خطبه, ھشت نامه, سه ضرب المثل, نه حديث نبوى, حاوى يك آيه قرآن, اين روايات. مى گويد
ھمه آن ھا مختصرند و از موضوع مشخصى سخن مى گويند به جز دو روايت طوالنى كه مشتمل بر . بیت شعر است 62

 .موضوعات گوناگون اند
مدائنى در روايات خود توانسته است تصوير روشن و ھماھنگى از فتنه در زمان خود عثمان و نیز تحوالت مربوط به درگیرىھاى 

و اردوگاه عايشه و ) ع(اما نسبت به رويدادھاى مربوط به كشمكش ھاى اردوگاه على, و معاويه به دست دھد) ع(بین على
نتوانسته است به روشنى مطلب را بیان كند و , با وجود اين كه كتاب مفصلى نیز درباره جنگ جمل تإلیف كرده, طلحه و زبیر

به منابع و افراد ديگرى مثل واقدى و ابومخنف استناد كرده , ظاھرا به ھمین علت است كه بالذرى در انعكاس اخبار اين دوره
با اردوگاه عايشه و طلحه و زبیر كمابیش متصف به واقع گرايى بوده و از ) ع(البته روايات مدائنى درباره درگیرى على. است

چون خود وى يكى از چھره ھا و راويان برجسته بصره بوده است و شايد علت بى اعتنايى و , ذھنیت گرايى دور شده است
ھمین باشد كه مدائنى سعى دارد ديدگاه اھل بصره را در پشتیبانى , بى اعتمادى بالذرى به روايات مدائنى درباره جنگ جمل

 .از عايشه و طلحه و زبیر ترجیح داده و آن را تإيید كند
اما بررسى روايات مدائنى درباره فتنه عثمان به خوبى نشان مى دھد كه وى تالش كرده است داورى بى طرفانه اى داشته 

جانب اعتدال , و معاويه) ع(زيرا چه در طرح حوادث فتنه در زمان خود عثمان و چه در شرح درگیرى بین دو اردوگاه على, باشد
موضع گیرى معتدالنه او چنان است كه اگر از عثمان انتقاد . را رعايت كرده و از انتقادات شديد يا مستقیم پرھیز نموده است
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در عین حال به طور غیر , مى كند در ھمان جا از او دفاع نیز مى نمايد يا چنان چه انتقادات مربوط به معاويه را مطرح مى كند
ھمین طور اگر منزلت و افتخارات علويان را بیان مى كند در عین . مستقیم به ذكر روايات مبھمى در تجلیل از وى نیز مى پردازد

حال از اتھامات وارد بر آنان در ايجاد فتنه نیز غافل نیست و باالخره گرچه روايات تحسینآمیزى از عباسیان در پايان بخشیدن به 
اما در كنار آن ھا روايات ديگرى را نیز مبنى بر اين كه بنى عباس منافع خود را بر , ذكر مى كند) ع(فتنه و پشتیبانى از على

روايات استادش مدائنى را درباره فتنه يا مستقیما از خود , به ھر حال بالذرى. مطرح مى كند, مقدم داشته اند) ع(منافع على
 .وى اخذ كرده و يا آن ھا را از تإلیفاتش به دست آورده است

 
 ج ـ شیوه كار 

و )) شنیدن((روايت مى شود الفاظى را به كار مى برد كه حاكى از  889بالذرى در میان روايات فتنه كه مجموع آن ھا بالغ بر 
براى ما : ((از قبیل; يعنى ارتباط مستقیم است و بر ھم عصر بودن وى با راويانش داللت مى كند) مكالمه رودررو)) (مشافھه((

, )109))(برخى از ياران ما برايمان نقل كرده اند((, )108))(به من گفته است((, )107))(براى من نقل كرد((, )106))(نقل كرد
را به كار مى برد كه به معنى مطالعه كردن منابعى است كه رواياتش را از آن )) قرائت((و يا تعبیر ) 110))(براى من نقل شد((

البته درستى و ارتباط ) 111...)).(در كتاب عبدهللا بن صالح عجلى چنین خوانده ام كه: ((مثال مى گويد; ھا اخذ كرده است
چرا كه , زنجیره اى اسناد لزوما بدين معنا نیست كه وى رواياتش را حتما از طريق شنیدن يا مكالمه رودررو كسب كرده باشد

و گرنه رواياتش عموما مورد قبول , ھر چند ھم عصر آن نباشد, ھر استاد مورخى ناگزير از نقل حديث از يك منبع مدون است
 .واقع نخواھد شد

به ھر حال با بررسى روايات فتنه در نزد بالذرى مى توان چنین نتیجه گرفت كه وى نخست از اساتید خويش مطالبى را 
ھم چنین براى اعتبار بخشیدن به گزارش ھاى . رواياتى را اخذ نموده است, سپس از نوشته ھاى مدون, شنیده و ثبت كرده

مثال مى ; خود الفاظى را ذكر كرده كه نشان مى دھد وى از تإلیفات اساتیدش يا ديگران مستقیما روايت نقل كرده است
, ))گفته است) ق171متوفاى (عیسى بن يزيد بن دإب لیثى ((, ))ابومخنف گفته است((, ))زھرى گفته است: ((گويد

و باالخره )) مدائنى گفته است((, ))ھیثم بن عدى گفته است((, ))واقدى گفته است((, ))ھشام بن كلبى گفته است((
 )). گفته است) ق236متوفاى (مصعب زبیرى((

ظاھرا علت تمسك بالذرى به استناد جمعى اين است كه اسناد روايات در قرن سوم ھجرى آن چنان مشخص و نمايان بوده 
مانع از , البته بايد توجه داشت كه اين شیوه. كفايت مى كرده است, كه ذكر نام راويان مشھور در ھنگام استناد به روايان

برخى راويان : ((از قبیل, بالذرى در پاره اى از رواياتش الفاظ مبھمى را به كار مى برد. شناخت راويان اصلى و نخستین است
روايت كرده ((, ...))روايت شده است از((, ))روايت شده است((, ))گفته مى شود((, ))گفته شده است((, ))گفته اند

 )).برخى از اھل مدينه روايت كرده اند((و باالخره )) از روايتى چنین برمىآيد((, ))در روايتى چنین آمده((, ))است
; آنان را در باب حديث ضعیف دانسته اند, بالذرى در طرح روايات فتنه از غزوه نويسان و راويانى استفاده كرده است كه محدثان

و اين عمل حاكى از تسامح و آسان گیرى تاريخ نگاران در , ھیثم بن عدى و مدائنى, واقدى, ھشام بن كلبى, ابومخنف: مانند
. خصوصا در مواردى كه حرامى را حالل نمى كند و حاللى را تبديل به حرام نمى نمايد; اخذ مطلب از اين گونه راويان است

, دقت و تسلط داشتن, عاقل بودن: البته علما شرايط مورخ را مانند شرايط محدث چھار چیز مى دانند كه عبارت است از
 .مسلمان بودن و عادل بودن

زيرا , امرى نسبى است كه طبیعت روايات آن را محدود مى كند, علما توجه دارند كه اجراى قواعد ارزيابى حديث بر تاريخ
 :روشن است كه

تھديد و كسب عبرت نقل كند و در عین حال ھشدار دھد كه اين قول , تاريخ نگار مى تواند قول ضعیفى را در باب تشويق
.(ھرگز براى مورخ جايز نخواھد بود, اما استناد به قول ضعیف در باب ذات خدا و صفاتش و نیز در احكام شرعى. ضعیفى است

112( 
حديثش قابل نقل است اما قابل ((برخى از مورخان معتقدند كه آوردن رواياتى از راويان ضعیف يكى امر نسبى است و از باب 

و يا )) حديثش به خاطر شناختن او نوشته مى شود((يا )) حديثش براى كسب عبرت ذكر مى شود((يا )) استناد نیست
متوفاى (به ھمین مناسبت ابن حجر. مى باشد)) آن ھم به خاطر كسب عبرت, نقل كردن از او جايز نیست مگر براى خواص((

, بدون ھیچ اظھار نظرى درباره صحت و سقم آن ھا, اشاره مى كند كه حافظان پیشین در نقل كردن احاديث جعلى) ق852
زيرا اعتقاد داشتند كه وقتى حديثى را با اسناد آن روايت كنند ديگر از زير بار , تنھا به ذكر اسنادشان اكتفا مى كرده اند

لكن نكته مھم و قابل ذكر كه بسیارى از مورخان و در رإس آنان بالذرى و طبرى به آن معتقدند اين . مسئولیت آن به در آمده اند
بدين ترتیب ممكن . ھیچ گونه الزامى براى مورخان به وجود نمىآورد, است كه ارزيابى و ارزش گذارى محدثان درباب روايات

 .راويان ثقه و مورد اعتمادى در علم تاريخ محسوب شوند, است راويان ضعیف در علم حديث
خصوصا آن كه برخى از راويان وى آن ; بالذرى براى رھايى از تكرار اسناد روايات به شیوه استناد جمعى تمسك جسته است

اختالفات جزئى دارند و پرداختن جداگانه به آن ھا ھیچ فايده اى نداشته و , چنان مكررند كه تنھا در برخى از حروف و كلمات
در واقع دنباله روش مورخان در اوايل قرن دوم ھجرى , البته به كارگیرى شیوه استناد جمعى. طوالنى و خسته كننده مى گردد

زمانى آغاز شد كه انتقال دانش و آگاھى در میان مسلمانان به تدريج از شكل شنیدارى و مكالمه , بوده و استفاده از آن
استناد . به صورت كلمات مكتوب در آمد و استناد سینه به سینه جاى خود را به استناد براساس كتاب ھاى منبع داد, رودررو

كه ناگزير از انجام اصالحاتى , جمعى عبارت است از يكى كردن اسناد روايات تاريخى و گردآورى متون آن ھا در يك متن واحد
 . مثل ادغام متن ھاى كوتاه روايى در متن ھاى بلند; در تعبیرات و كلمات روايات خواھیم شد

اسناد روايات معروف و تثبیت ) ق314متوفاى (و ابن اعثم ) ق292متوفاى (مورخان اواخر قرن سوم ھجرى و در رإس آن يعقوبى
, اما بالذرى به طريقه اھل حديث. اشاره اى مى كردند, شده را جذب كرده و احیانا فقط در مقدمه تإلیفاتشان به آن اسناد

شايد بتوان گفت كه توجه به . نزديك تر بوده و اسناد روايات را تا حدودى ذكر كرده و آن ھا را به طور كلى حذف نمى كند
 .تنھا تا اواخر قرن سوم و اوايل قرن چھارم ھجرى پديده روشنى بوده است, اسانید
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او پاره اى از اسانید را در يك سند . بالذرى شیوه استناد جمعى را به شكل ھاى گوناگونى در روايات فتنه به كار برده است
 :مانند; گرد آورده و اشاره نموده كه متون آن ھا را در ھمديگر ادغام كرده است

و نیز نقل كرد براى من عباس بن , نقل كرد براى من روح بن عبدالمومن از وھب بن جرير از ابن جعدبه از صالح بن كیسان
و البته من اين دو حديث را به ھمديگر نزديك نموده و آن ھا را تلفیق , ھشام از پدرش و او نقل كرد از سلسله اسانید ابومخنف

 ... .بدين ترتیب آنان گفته اند كه, كرده ام
 :و مثل

و نیز نقل كرد براى من عباس بن ھشام از , نقل كرد براى من محمدبن سعد از واقدى و او از محمدبن عبدهللا و او از زھرى
اضافه اى وجود داشت اما من آن دو را به ھمديگر نزديك نموده و , و البته در يكى از اين دو حديث, پدرش و او از جدش
 .تلفیقشان كرده ام

نقل : ((نظیر; ھم چنین گاھى تنھا به ذكر اسامى منابع مستقیم خود اكتفا كرده و سلسله اسانید روايات را ناديده مى گیرد
احمدبن ھشام و , نقل كردند براى ما: ((و مثل...)) خلف بن سالم مخزومى و احمد بن ابراھیم كه, كرده اند براى من ابوخیثمه

چنان كه گاھى فقط قسمتى از سلسله اسانید منابعش را ذكر كرده و از بقیه قسمت ھا صرف نظر ...)) عمروبن محمد كه
نقل : ((مانند; اكتفا نموده تا نشان دھد كه شیوه استناد جمعى را به كار برده است)) و غیره((يعنى به عبارت , نموده است

نقل كرد براى من عمرى از ھیثم بن عدى و او از ((و مثل ...)) كرد براى من عباس بن ھشام از پدرش و از ابومخنف و غیره كه
 ...)).عوانه و غیره كه

استفاده )) گفته اند((بار از كلمه  99به ھرحال بالذرى بدون آن كه به منابع يا اسانید تلفیق شده در استناد جمعى اشاره كند 
است با روايات فتنه )) گفته اند((وقتى روايات فتنه بالذرى را كه مستند به . كرده است كه برحذف اسناد داللت مى كند

سبب اصلى اين . طبرى مقايسه كنیم مى بینیم كه دوازده روايت كامال مشابه روايات ابومخنف و قابل تطبیق با آن است
عالوه براين كه وى بسیار مايل بوده از ذكر اسانید . شباھت ھا ھمان تإكید بالذرى بر به كارگیرى شیوه استناد جمعى است

با اين حساب تعداد روايات فتنه كه در آن ھا از شیوه استناد جمعى . رواياتى كه متون آن ھا شبیه به ھم است خالص گردد
 .روايت مى شود 174استفاده شده است بالغ بر 

زيرا تفصیالت فتنه را در ضمن شرح حال و , بالذرى در طرح حوادث فتنه شیوه اى ھماھنگ و استوار اما طوالنى و مفصل دارد
ھمین امر باعث شده است كه حوادث ناسازگار در فتنه عثمان رنگ و لعاب مفیدترى پیدا . تاريخ و اقوال بزرگان ذكر مى كند

زبان بالذرى به خاطر به كارگیرى صحیح كلمات و روشنى . ضرب المثل ھا و اشعار باشد, خطبه ھا, كرده و سرشار از سیره ھا
زيرا وى از گروه نويسندگانى بود كه به آداب لغت توجه داشته و از فرھنگ بااليى برخوردار بوده , از ديگران متمايز است, معانى

آن ھا را به ھمان صورت اصلى ثبت كرده و به آن ھا اعراب نداده است تا خواننده , بالذرى به ھنگام ذكر اسامى افراد. اند
 :خود وى آشكارا به اين موضوع اشاره مى كند كه. جزء ثابتى از اين نام ھااست, نپندارد كه تغییرات ناشى از اعراب گذرى

اسامى را به شكل اصلى خودشان نوشته و اعرابى به آن ھا نداده ام تا برخى از تلفظھاى مربوط به اسم , من در اين كتاب
 .با اجزاى ثابت اسم اشتباه نشود و ديده ام كه برخى از اساتید نیز به ھمین شیوه عمل كرده اند, منصوب

بالذرى در البه الى طرح حوادث فتنه سعى مى كند نخست از منابع محلى كه درباره شخص يا حادثه مربوطه سخن مى 
مثال ھنگام سخن گفتن از عراقیان و يا در ذكر اخبارشامیان و يا در ; سپس به منابع و روايات ديگرى بپردازد, گويند كمك بگیرد

بالذرى به بررسى و تنظیم پاره اى از رواياتى كه . نخست به خود اھالى اين مناطق استشھاد مى كند, بررسى اوضاع حجاز
روايات فتنه در . داراى اسناد مختلف و در عین حال مضمون واحدند مى پردازد و به چند قسم محدود از آن ھا اكتفا نمى كند

بیت شعر است كه بر زبان برخى از صاحبان شرح حال ھا جارى گرديده و ياد در وصف آنان سروده شده  986نزد بالذرى حاوى 
 .است و يا مربوط به مسائل فتنه و تحوالت گوناگون آن مى باشد

تإثیر به سزايى در استفاده از شعر به عنوان يك منبع مھم براى كتاب , بدون شك طبع شعر بالذرى و عالقه او به تنظیم اشعار
روايات فتنه در . با وجود اين به ديوان ھا و منابع اشعار در كتاب خود اشاره اى نمى كند. انساب االشراف وى داشته است

بالذرى در . ضرب المثل است 17حديث نبوى و  43, آيه قرآن109, ھفت مدرك تاريخى, نامه 54, خطبه 87كتاب بالذرى حاوى 
مثال ذكر برخى از خبرھا را به وقت ; بسیار دقیق عمل مى كند, با وجود پیچیدگى و پیاپى بودن حوادث فتنه, گزارش از فتنه

و در مورد , وى از تكرار مطالب پرھیز كرده)). ان شإ هللا آن را در آينده ذكر خواھیم كرد: ((معینى موكول مى كند و مى گويد
 .خبر تكرارى اشاره مى كند كه اين خبر قبال در جاھاى ديگر ذكر شده و جايش را نیز مشخص مى كند

: مثال براى توثیق روايات چنین مى گويد; اظھار نظر مى كند, تضعیف و بى طرفى در باب روايات, بالذرى نسبت به توثیق
خبر درست ھمان ((و باالخره )) آن حجت است((, ))درست اين است كه((, ))او حجت است((, ))روايت اولى بھتر است((

اين خبر نادرى است كه فقط ((, ))آن باطل است((, ))آن حجت نیست: ((و درباره ضعف روايات چنین مى گويد)). اولى است
 )).جعلى است((و باالخره )) نخ نما و ضعیف است((, ))غلط است((, ))گروھى از خوارج آن را نقل مى كنند
. نیز به كار برده است)) گمان مى كنند((و , ))گمان مى كند((, ))گمان كرده است: ((چنان كه عبارات ترديدآمیزى از قبیل

ھم چنین در . چون نمى تواند روايت مورد نظر را موثق يا ضعیف بداند, ))وهللا اعلم: ((گاھى ھم از موضع بى طرفانه مى گويد
 . گاھى روايتى را بر ديگرى ترجیح مى دھد, خصوصا به ھنگام اختالف راويان, مقايسه روايات

مثال مالحظه مى شود كه پس از ذكر اعتراف ابوھاشم ; روابط خوب بالذرى با عباسیان بر نوشته ھاى او اثر گذاشته است
ما گمان مى كرديم : ((مبنى براين كه) ق125متوفاى (عبدهللا بن محمد بن حنفیه در نزد محمد بن على بن عبدهللا بن عباس 

شبھات از بین رفته و معلوم شده كه يقینا تو امام ھستى و خالفت در میان , كه امامت و حكومت از آن ماست اما ديگر
يعنى محمدبن على (بنابراين مردم به سوى او : ((بالذرى درباره اين اعتراف چنین اظھار نظر مى كند)) فرزندان تو خواھد بود
و اين امر حاكى از تإيید بالذرى از بنى ) 113))(گرايش يافته و امامت و فرزندانش را تثبیت نمودند) كه از بنى عباس بوده

نگاشته نیز ) ق32متوفاى (از شرح حالى كه براى عباس بن عبدالمطلب , چنان كه تمايالت وى به عباسیان. عباس است
اسالم , )ص(بیان منزلت وى نزد پیامبر, در تجلیل از عباس) ص(ذكر احاديث بسیار زيادى از پیامبر: از قبیل; آشكار مى شود

اين كه وى سعى , اين كه وى در شب بدر به اجبار قريش به ھمراه آنان بیرون آمده است, آوردن عباس در شب بیعت عقبه
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) ص(و باالخره آوردن حديثى منسوب به پیامبر, اين كه او جاسوس پیامبر در مكه بوده است, كرده تا مشركین پراكنده شوند
 ) 114)).(نبوت در بین شماست و خالفت ھم در بین شماست: ((كه به عمويش عباس مى گويد

در برخورد با ) ع(در پشتیبانى و تإيید على) ق68متوفاى(از نقش عبدهللا بن عباس, بالذرى در خالل بحث از تحوالت فتنه
وى . چگونه از نقش ابن عباس قدردانى و تجلیل به عمل آورده است) ع(دشمنانش سخن مى گويد و اشاره مى كند كه على

در عین حال بر , با وجود اين كه در برابر شكنجه و آزار خلفاى عباسى نسبت به علويان موضع بى طرفانه اى اتخاذ مى كند
بالذرى ھر يك از خلفاى عباسى را با لقب امیرمومنان ياد كرده و پس از . روابط مستحكم علويان و عباسیان نیز تإكید مى ورزد

البته پاره اى از اخبار مربوط به . وى از دولت عباسیان به دولت مبارك تعبیر مى كند) 115.(مرگشان بر آنان رحمت مى فرستد
 .مانند آن چه كه درباره ابوجعفر منصور عباسى آورده است; پیمان شكنى آنان را نسبت به دشمنانشان يادآور مى شود

ممكن است انتقادات پراكنده و غیر مستقیم وى را چنین تفسیر كنیم كه اين ھا را بیشتر براى نشان دادن تجربه سیاسى و 
شايد ھم بتوان گفت كه بالذرى با اين كار . نى آناننه براى افشاى خیانت و پیمان شك, ورزيدگى در رھبرى خلفا آورده است

 . تالش مى كرده است موضع بى طرفانه خود را نشان دھد تا اعتدال روايات وعدم جانبدارىاش از عباسیان را به اثبات برساند
بالذرى از امويان و در رإس آنان عثمان به شدت انتقاد كرده و روايات زيادى را جمع آورى نموده است كه سیاست عثمان و 

وى اشاره مى كند كه عموم مسلمین و خصوصا بزرگان . و دو خلیفه قبلى را محكوم مى نمايد) ص(خروج او از سنت پیامبر
سیاست عثمان را رد كرده بودند و توضیح مى دھد كه سعى و تالش مردم شھرھاى مختلف براى توجیه سیاست , صحابه
ھیچ فايده اى به حال او نداشته است و تإكید مى ورزد كه كشتن عثمان يك عمل مردمى بوده كه مسئولیت آن را , عثمان

انتقاد ) ع(چنان كه از يورش معاويه برخالفت على. خود عثمان بايد به عھده بگیرد و آن را نتیجه حتمى اعمال اشتباھش بداند
 . كرده و نشان داده است كه موضع گیرى او اشتباه بوده و ھیچ گونه حقى در خون خواھى عثمان نداشته است

در كنار , به آن دسته از احاديث نبوى كه حاوى تجلیل از ايمان معاويه است, البته وى به صورت گذرا در شرح حال معاويه
اين گونه موضع گیرى ) 116.(اشاره مى نمايد, روايات ديگرى كه او را تكفیر كرده و مردم را تشويق به كشتن وى كرده اند

يعنى از طرفى موجب خشنودى عباسیان مى شد كه دشمن معاويه بوده و بر روى منابر ; درباره معاويه فايده دو طرفه داشت
خصوصا آن كه عصر عباسیان شاھد ; به او لعنت مى فرستادند و از ذكر افتخارات معاويه و عموم امويان طفره مى رفتند

, لغت, فقه و تفسیر بوده و تدوين علوم و طبقه بندى آن ھا افزايش يافته و كتاب ھاى مربوط به زبان عربى, تدوين حديث((
بزرگان علم با تكیه بر حافظه خود سخن مى , در حالى كه پیش از اين. تاريخ و حوادث اجتماعى مرتب و منظم گرديده است

 )117)).(گفتند يا علم و دانش را از نوشتارھاى صحیح ولى نامنظم نقل مى كرده اند
حنابله بغداد و ياران امويان از میان اھل سنت را كه درباره معاويه نظر مثبتى , اين موضع گیرى درباره معاويه, از طرف ديگر

 .راضى نگه مى داشت, داشتند
به وى زده ) ق64متوفاى (مانند رد كردن تھمت ھايى كه دشمنان يزيدبن معاويه, بالذرى گاھى از برخى امويان دفاع مى كند

البته . اند و مانند ذكر كردن گواھى محمدبن حنفیه مبنى بر مصاحبت وى با يزيد و اين كه از او چیز ناشايستى نديده است
 .ھیچ كدام از اين امور باعث نشد كه بالذرى لقب خالفت را براى خلفاى اموى به جز عمربن عبدالعزيز به كار ببرد

 
 )ق292متوفاى (يعقوبى

 الف ـ زندگى و رشد علمى
 نسب) 1

وى احمد بن ابى يعقوب اسحاق بن جعفربن وھب بن واضح است كه با لقب ھاى گوناگون مثل كاتب و اخبارى از او ياد شده 
چرا كه معتقدند وى , لقب داده اند)) اصفھانى((ھم چنین وى را . زيرا به كار كتابت و تدوين اخبار اشتغال داشته است, است

ق 162كه در سال )) واضح((داده اند كه ظاھرا آن را از جدش )) مصرى((چنان كه به وى لقب . اصالتا اھل اصفھان بوده است
اما لقب مشھورش ھمان يعقوبى است كه از پدرش , اخذ كرده است, والى مصر بوده) ق169متوفاى (در عصر مھدى عباسى 

ظاھرا آوازه شھرت . اسحاق ملقب به ابويعقوب براى وى به جامانده و به مرور زمان به شكل كلمه يعقوبى در آمده است
يعقوبى ھم چنین به . منجر به معروفیت اين نام شده است, علمى احمد و نقش برجسته خانواده اش در مديريت امور ادارى

كه به پدرش )) ابن يعقوبى((, كه به جد اعالى او باز مى گردد)) ابن واضح: ((از قبیل, نام ھاى ديگرى خوانده شده است
 .كه باز ھم منسوب به پدر وى مى باشد)) ابن يعقوب((و )) ابن ابى يعقوب((يعقوبى منتسب است و 

 محل والدت) 2
ق بغداد را به قصد ارمنستان و خراسان ترك 260وى در بغداد متولد شد و در ھمان جا نشو و نما كرد اما خیلى زود در سال 

به جز مطالبى پراكنده درباره جد اعاليش , منابع موجود) 118.(نمود و جوانى خود را در آن جا در خدمت دولت طاھريان گذراند
مثال گفته اند كه واضح از موالى صالح بن منصور خلیفه ; اطالعات مفصلى درباره خانواده يعقوبى به دست نداده اند, واضح

, و برخى ديگر از منابع) 120(و يا گاھى او را وابسته و ملحق به خود خلیفه نیز محسوب كرده اند) 119(عباسى بوده است
و اين در حالى است كه برخى ديگر حتى نام ديگرى مثل واضح بن عبدهللا ) 121(وى را از موالى مھدى عباسى مى دانند

اصالت يعقوبى را مشخص نكرده اند و حتى بررسى , ولى ھیچ يك از اين منابع) 122.(منصور خصى را بر او اطالق نموده اند
و از شھر اصفھان بوده است و ] ايرانى[برخى اشاره مى كنند كه وى فارسى. ھاى معاصر نیز در اين باره اختالف نظر دارند

 .ترديد دارند)) ارمنستان((است يا )) فارس((برخى ديگر در اين كه وى از 
به طورى كه افراد خانواده اش در مراكز بسیار مھم و , خانواده يعقوبى روابط مستحكمى با دولت عباسیان داشته اند

در عصر منصور )) واضح((چنان كه . مثل اداره كردن شھرھا و اداره كردن امور نامه رسانى; حساسى به كار گمارده مى شدند
سپس در ) 123.(والى مصر گرديد, ق در عصر مھدى عباسى162والى سرزمین ارمنستان و آذربايجان شد و در سال , عباسى

. اما خلیفه وى را به رياست امور نامه رسانى مصر گمارد, ھمان سال از اداره كردن مصر به خاطر اعتراضات مردم كناره گرفت
 . نیز بخوانند)) عباسى((ظاھرا ھمین منزلت و ارتباط با دولت عباسیان باعث شد كه وى را به نام 

مذھب )) واضح. ((بود اما پدر بعقوبى نیز از كارمندان برجسته نامه رسانى بوده است)) واضح((درباره جدش , آن چه گذشت
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ق ادريس بن عبدهللا بن حسن بن حسن بن على بن 169زيرا وى در سال , شیعه را به قیمت از دست دادن جانش برگزيد
لذا ھادى عباسى دستور قتل واضح را صادر نمود و برخى گفته اند دستور قتل , )124(ابى طالب را به سوى مغرب فرارى داد

, برخى از منابع اشاره مى كنند كه واضح به خاطر سرپیچى از بیعت با ھارون رشید. وى را ھارون رشید صادر كرده است
 . به نظر مى رسد كه تمايالت شیعى وى برافراد خانواده و نوه ھايش تإثیر گذاشته است, در ھر صورت. كشته شده است

 اشتغاالت) 3
اطالعات تاريخى و جغرافیايى دقیقش و نیز ذكر , منابع تاريخى درباره كار يعقوبى سخنى نگفته اند اما سفرھاى زياد وى

كتاب ھا و مدارك رسمى در كتاب تاريخش حاكى است كه وى برخى از مناسب حكومتى را عھده دار بوده و چه بسا , آمارھا
 . زيرا وى به مدت طوالنى در بین آنان بوده است, در دولت طاھريان خدمت كرده باشد

 تاريخ وفات) 4
مشاكله الناس ((اما يعقوبى در كتاب خود ) 125(ق فوت كرده است284ياقوت حموى اشاره مى كند كه يعقوبى در سال 

ديگر . آورده است كه براساس آن مى توان به اشتباه حموى پى برد) ق279متوفاى (مطلبى از دوره معتضد عباسى)) لزمانھم
ق 292خود مجموعه اى از سروده ھاى خويش را درباره سقوط دولت طولون در سال )) البلدان((آن كه يعقوبى در كتاب 

 .و اين امر حاكى از اين است كه وفات يعقوبى طبعا پس از تاريخ مذكور ربوده است, گردآورى كرده است
 تإلیفات) 5

مشاكله , اسمإ االمم السالفه, البلدان, التاريخ: يعقوبى در باب تاريخ و جغرافیا ھفت كتاب تإلیف كرده است كه عبارت اند از
كتاب التاريخ وى از دو جزء تشكیل . فتوح المغرب و باالخره كتاب مخصوصى درباره طاھريان, المسالك و الممالك, الناس لزمانھم

فارس قديم و عرب پیش از اسالم , در جزء نخست از آفرينش موجودات سخن به میان مىآورد سپس تاريخ پیامبران: مى شود
, آشوريان: از قبیل, اما به ھمین اندازه بسنده نكرده و درباره تاريخ ملت ھاى باستانى نیز بحث مى كند. را ذكر مى كند

و در جزء دوم منحصرا درباره , ترك ھا و باالخره چینى ھا, زنج ھا, حبشى ھا, بربرھا, مصريان, رومیان, يونانیان, ھنديان, بابلیان
امويان , غزوات و وفات ايشان پرداخته و سپس تاريخ خلفاى راشدين, )ص(تاريخ اسالمى بحث مى كند و در ابتدا به تولد پیامبر

 . و عباسیان را تا عصر معتمد عباسى پى مى گیرد
چنان كه مراحل تكامل امت اسالمى , يعقوبى در تاريخ خود نظريه تاريخ جھانى را به شكل خالصه و زنجیره وار ارائه مى دھد

رساله كوچكى است كه )) مشاكله الناس لزمانھم((اما كتاب . را در حوزه ھاى مختلف سیاسى و فرھنگى نمايان مى سازد
امويان و عباسیان تا زمان معتضد عباسى, اقتصادى و ادارى برگرفته از عصر خلفاى راشدين, متضمن گزارش ھاى سیاسى

وى نمونه ھاى گوناگونى از آداب و رسوم مردم را كه اساس ھمه آن ھا پیروى از خلفا است ارائه . مى باشد) ق289متوفاى (
 :وى در ھمین مورد مى گويد. مى دھد

مسلمانان ھر عصر از خلفا و شاھان اسالمى پیروى كرده و تابع شیوه و راه آنان ھستند و به اندازه رفتارى كه از آنان مى 
 )126.(رفتار و گفتار خلفا خارج نمى شوند, بینند عمل مى كنند و به ھیچ وجه از اخالق

يعقوبى , اما درباره فتنه عثمان. گزارش ھا و مطالب اين كتاب مھم بوده و در واقع مكمل كتاب التاريخ وى محسوب مى گردد
منابع خود را ذكر نكرده و فقط در جزء دوم تاريخش به ذكر اسامى آن ھا اكتفا نموده است و اين امر مى طلبد كه حوادث فتنه 

 . مقايسه كنیم, از نظر يعقوبى را با آن چه در منابع دست اول مثل كتب بالذرى و طبرى آمده است
 
 اساتید) 6

, محدثان, ظاھرا جمیع راويان وى از طبقه اخباريان. عراقى و مدنى: منابع يعقوبى در باب تاريخ اسالمى بر دو قسم است
: از قبیل, و برخى از آنان گرايش ھاى علوى و عباسى نیز داشته اند, شاعران و ستاره شناسان بوده اند, غزوه نويسان

محمدبن كثیر و , )ق198متوفاى , اخبارى و محدث(ابويعقوب ھاشمى بغدادى , اسحاق بن سلیمان بن على بن عبدهللا
بررسى تإلیفات اين افراد نشان مى دھد كه برخى از مجلدات كتاب ). ق213متوفاى , محدث(ابواسحاق قرشى كوفى 

البته . و مدائنى) كوفى(ھیثم بن عدى, )مدنى(مثل واقدى, ھايشان تماما به موضوع فتنه عثمان اختصاص داشته است
غزوه (ابوسعید قرشى اموى مدينى, ابان بن عثمان بن عفان: از قبیل, يعقوبى در تاريخ خود بر منابع ديگرى نیز تكیه مى كند

, )ق171متوفاى , محدث و نسب شناس, اخبارى(ابوالولید مدينى , عیسى بن يزيد بن بكر بن دإب, )ق105متوفاى , نويس
نجیح بن , )ق200متوفاى , محدث و شاعر, اخبارى(ابوالبخترى قرشى مدينى ساكن بغداد , وھب بن وھب بن كثیر

عبدالملك بن , )ق218متوفاى , اخبارى و محدث, غزوه نويس(ابو معشر مدينى سندى از موالى بنى ھاشم , عبدالرحمان
)) ماشإهللا حاسب((عیسى بن اثر بغدادى ملقب به , )ق218متوفاى , غزوه نويس و محدث(ساكن مصر , ھشام بصرى

و ) ق232متوفاى بعد از , رياضى و تاريخ, دانشمند نجوم(ابوعبدهللا , محمدبن موسى خوارزمى, )ق220متوفاى , ستارشناس(
 ).ق243متوفاى , غزوه نويس و اخبارى(ابوحسان زيادى بغدادى , باالخره حسن بن عثمان بن حماد

, از مقايسه حوادث فتنه در نزد يعقوبى با گفته ھاى بالذرى و طبرى مى توان پى برد كه اصل مطالب وى از تإلیفات واقدى
گر چه در فھرست منابع يعقوبى نامى از ابومخنف برده نشده است و اين امرى سوال , مدائنى و نیز ابومخنف بوده است

خصوصا منابع ! برانگیز است كه وى چه منظورى از اين كار داشته در حالى كه ابومخنف نیز مانند وى شیعه بوده است؟
 .تاريخى اى كه پیش از يعقوبى يا پس از وى تإلیف شده اند ھمگى در روايات خود به ابومخنف نیز استناد كرده اند

شايد علتش اين . ظاھرا يعقوبى از كتاب ھاى ابومخنف كامال اطالع داشته ولى ترجیح داده است نامى از آن ھا به میان نیاورد
و از آنان به خاطر موضع گیرىھاى منفى , بوده كه ابومخنف از نظر يعقوبى در برابر خلفاى راشدين و صحابه سھل انگارى نموده

 . انتقاد جدى و شديدى نكرده است, و شیعیانش) ع(در برابر على
 

 ب ـ شیوه كار
پیش از وى ثبات و معروفیت يافته , زيرا اسانید مھم تاريخى, يعقوبى حوادث فتنه را به صورت آزاد و بدون سند مطرح مى كند

: مانند, به جز چند عبارت پیچیده و محدود, لذا اخبارش خالى از ھرگونه توضیح درباره نحوه اخذ گزارش ھايش مى باشد, بودند

Page 12 of 16

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\23.htm



يعقوبى تاريخ خود را با توجه به روى كار آمدن دولت ھا و . برخى روايت كرده اند و برخى گفته اند, روايت شده, گفته شده
وى در كتاب . لذا از برجسته ترين تاريخ ھايى است كه اين شیوه را پايه گذارى كرده اند, تنظیم نموده است, عھدنامه حاكمان

سپس به زمان عھده دارى خالفت و تولد خلیفه مى پردازد و , خود از دوران ھر خلیفه در يك مجموعه مستقل بحث مى كند
مديران حج و , از قبیل فقیھان, بحث را با شرح صفات خلیفه به پايان مى برد و در انتھا فھرستى از نام والیان و كارمندان خلیفه

اقتصادى و احوال شخصى , اجتماعى, مجموعه اى از اخبار سیاسى, وى تحت عنوان ھر خلیفه. امیران جنگ ارائه مى دھد
) ع(خالفت حسن, )ع(خالفت على, خلیفه را كه در عصرش رخ داده است ذكر مى كند و در خالل سخن گفتن از دوران عثمان

 . به صورت زنجیره وار از حوادث فتنه عثمان ياد مى كند, و دوران معاويه
استفاده كرده است تا ھم , ق 32ـ  24آن ھم از سال , فقط در طول مدت دوران عثمان, وى از شیوه سال نگارى حوادث

اما در خالل دوران باقى مانده از عصر . حوادث مھم اين دوره را ثبت كند و ھم میزان ارتباط آن ھا را به ھمديگر نشان دھد
و معاويه به ھیچ وجه به تاريخ و ) ع(حسن, )ع(و نیز به ھنگام سخن گفتن از دوران حكومت على, عثمان تا كشته شدنش

يعقوبى تإكید مى كند كه شیوه كارش براساس تمیز دادن و بررسى و مقايسه روايات . زمان حوادث اشاره اى نمى كند
 :او مى گويد. بر آن اجماع داشته اند, استوار بوده و در صدد انتخاب مطالبى بوده كه راويان

ھم در احاديث و اخبار و ھم در سنوات حوادث و عمر , زيرا ديده ايم كه راويان, ما جامع ترين مقاالت و روايات را پذيرفته ايم
اختالف نظر دارند به طورى كه برخى به آن ھا مى افزايند و برخى ديگر از آن ھا مى كاھند پس تصمیم گرفتیم ھر آن , افراد

 )127.(زيرا يك نفر ھرگز نمى تواند به ھمه دانش ھا احاطه يابد, چه از اقوال راويان به ما مى رسد جمعآورى كنیم
 .وى اشاره مى كند كه میل چندانى به نقل كردن و بر شمردن جمیع حوادث ندارد

 )128.(ما نخواستیم كتاب منحصر به فردى تإلیف كنیم و مانند سابقین خود را به زحمت بیندازيم
 :نه اضافه كردن زوايد و درازگويى, وىبراساس اختصار و گزيده گويى استوار است

ما كتاب خود را مختصر گردانیديم و اشعار و اخبار طوالنى آن را حذف كرديم و شیوه ما حذف كردن ھر مطلب شنیع و زشتى 
 )129.(بوده است

اين عمل با ھدف نشان دادن حركت . بدين ترتیب يعقوبى تصمیم گرفت تاريخ مختصرى بنگارد كه حاوى موارد گوناگونى باشد
 . انجام شده است, و ھم چنین اشباع نیازھاى فرھنگى امت از طرف ديگر, تكاملى امت اسالمى از يك طرف

يعقوبى حوادث فتنه عثمان را به شكل مختصر و متمركز مطرح كرده و به تفصیالت آن و يا ديدگاه ھاى گوناگون پیرامون تحوالت 
ويژگى مباحث وى اين است كه داراى رنگ و لعاب داستانى است و به جز اخبار مربوط به . آن ھیچ اشاره اى نكرده است

احاديث نبوى و ضرب المثلھا طريقه , آيات قرآنى, وى در ايراد اشعار. ھیچ گونه فاصله اى میان آن ھا وجود ندارد, تغییر خلفا
شش حديث نبوى و دو ضرب المثل , پنج آيه قرآن, بیت شعر 23چنان كه كتاب تاريخش حاوى , اعتدال را پیش گرفته است

اما به مكاتبات و خطبه ھاى افراد اھمیت زيادى داده است به طورىكه بیست نامه و ھفده خطبه را ذكر كرده و به دو . است
 . مدرك تاريخى نیز اشاره مى كند

قابل توجه است كه يعقوبى به مسائل و اطالعات جغرافیايى و نجومى در رابطه با مسائل فتنه و تحوالت آن اھمیت داده و بر 
منسجم و خالى از الفاظ پیچیده و عجیب و غريب است كه موجب تمايز آن از , شیوه نگارش وى روشن. آن ھا تكیه مى كند

يعقوبى به تاريخ . از صنايع ادبى و تزيین الفاظ پرھیز نموده است, چنان كه برخالف برخى از مورخان. كتاب ھاى ديگر مى شود
لذا سخن را در ذكر , از ديدگاه يك شیعه امامى نظر مى كند, خصوصا دوران خلفاى راشدين و امويان, دولت ھاى اسالمى

اسالم , وى اولین كسى است كه از میان مردان: از قبیل اين كه; و خدمات او به اسالم به درازا مى كشاند) ع(افتخارات على
و برجسته ترين كسى بود , بود) ص(آورد و از میان صحابه بیشترين دفاع را از مسلمانان كرده و نزديك ترين شخص به پیامبر

 . به وى اعتماد كرده و او را از مقربان خود قرار داد) ص(كه پیامبر
اقرار دارند و اشاره نموده كه وى قرآن را جمع آورى كرده و در ) ع(يعقوبى تإكید مى كند كه خدا و مالئكه به فضل و برترى على

عمر و عثمان نسبت به منزلت على, او شرح مى دھد كه ابوبكر. سیاسى و علمى بوده است, نزد صحابه داراى منزلت دينى
چنان كه . با ترشرويى و ناراحتى برخورد كرده و برضد وى دسیسه چینى نمودند تا وى را از حقش در خالفت دور كنند) ع(

لذا وى , در سقیفه بنى ساعده و مجلس شورا بعد از كشته شدن عمر روى داده است) ص(ھمه اين موارد پس از وفات پیامبر
عمر و عثمان را نپذيرفته و لقب خلیفه را براى ھیچ كدام از آنان به كار نبرده است و تاريخ نگارى حوادث , خالفت ابوبكر

و )) وصى پیامبران((, ))وصى محمد((القابى ھمچون ) ع(اما درباره على. ذكر كرده است)) ايام((عصرشان را تحت عنوان 
و امامت امامان بعد از او بنا بر روال زنجیره اى شیعه ) ع(و به خالفت او و پسرش حسن, را به كار برده)) ھادى مھتدى((

 . جعفرى اقرار نموده است
خطبه ھا و سیره ھاى , تاريخ نگارى كرده و در ذكر اقوال, ))خالفت((تحت عنوان ) ع(و فرزندش حسن) ع(وى براى على
تعبیر مى )) پادشاھى((يعقوبى امويان را غاصبان خالفت مى داند و از حكومتشان به . سخن بسیار گفته است, امامان شیعه

ديدگاه شیعى امامى وى از آن جا كه خیلى مختصر به . استفاده مى نمايد)) ايام((لذا در تاريخ نگارى آنان نیز از عنوان , كند
ھر چه بیشتر , پرداخته) ق125متوفاى (در زمان ھشام بن عبدالملك خلیفه اموى) ق121متوفاى (ذكر شورش زيدبن على 

 . آشكار مى گردد
لذا با آنان به مسامحه و مجامله , روابط خانوادگى يعقوبى با عباسیان روى موضع گیرى وى درباره آنان تإثیر گذاشته است

مى خواند و به روابط )) دولت((و عصرشان را به نام , مى نامد)) دعوت ھاشمیه((برخورد مى كند و دعوت عمومى آنان را 
از طرفى پیروزى ھر دو گروه عباسیان و , تاريخى علويان و عباسیان اشاره مى كند و تإكید مى ورزد كه انتشار دولت عباسیان

وى . و از طرف ديگر موجب پس گرفتن حقوق پايمال شده آنان توسط امويان غاصب بوده است, علويان محسوب مى شود
چنان كه اخبارى كه . احترام عباسیان به علويان را نمايان مى سازد و اختالفات آنان را بدون ھیچ اظھار نظرى ذكر مى كند

يزيدبن عمربن ) ق136متوفاى (كشتن ابوالعباس سفاح: مانند, به شكل خیلى عادى جلوه مى دھد, براى عباسیان دردناك بود
ق و ھم چنین سقوط بر مكیان در 137فرار كردن ابوجعفر منصور از دست ابومسلم خراسانى در سال , ق132ھبیره را در سال 

تنھا به ذكر سخنان ھارون , ق در زندان مى رسد183در سال ) ع(و ھنگامى كه به موضوع وفات موسى بن جعفر. ق187سال 
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 . عباسى درباره طبیعى بودن وفات وى در زندان اكتفا مى كند
به تاريخ نگارى مى پردازد و كلمه پادشاه را كه در )) ايام((بايد توجه داشت كه يعقوبى براى خلفاى عباسى نیز تحت عنوان 

برخى از پژوھشگران برگرايش . تبديل مى كند)) با وى بیعت شد((درباره عباسیان به كلمه , مورد امويان به كار مى برد
كه مويد معتزله ) ق232متوفاى (معتزلى داشتن يعقوبى تإكید دارند و در استناد خود مى گويند وى از واثق خلیفه عباسى 

 :بوده چنین ياد مى كند
 .و دستور داد فقط شھادت كسى را كه قائل به توحید است قبول كنند... مردم را در موضوع خلق قرآن امتحان كرد , واثق

, مشاركتى نكرده, زيرا وى عالوه بر اين كه در شك مذھب معتزله نسبت به خلق قرآن, اما اين مسئله قابل قبول نیست
پس يعقوبى مذھب معتزله را تإيید نكرده بلكه . معجزات زيادى را نیز در تاريخ خود ثبت كرده كه برخالف عقايد معتزله است

زيرا معتزله عالوه بر آن كه به آزادى فكر دعوت مى كردند میان آنان و مذھب شیعه , فقط خواسته است با آنان ھمدردى نمايد
نسبت مى دھند و در برخى از كتاب ) ع(خصوصا آن كه معتزله عقايد خود را به على; نیز روابط قابل توجھى وجود داشته است

 . از پايه گذاران مذھب معتزله و علم كالم بوده است) ع(ھايشان اشاره شده كه على
; و روش ابوبكر و عمر ارزيابى مى كند) ص(يعقوبى از سیاست عثمان انتقاد كرده و كارش را به عنوان خروج از سنت پیامبر

بنابراين شورش علیه حكومت او را يك امر مشروع مى داند كه رھبرى آن را اكثر صحابه در مدينه و شھرھاى ديگر به عھده 
اساسا او حكومت عثمان را . وى معتقد است كشته شدن عثمان يك امر طبیعى و پايان قابل انتظارى بوده است. داشته اند

وى ھم چنین به پشتیبانى صحابه و مسلمین از . يك دسیسه اموى مى داند كه به حقوق علويان در خالفت تجاوز كرده است
را محكوم ) ع(وى درگیرىھاى معاويه با على. اشاره مى كندو جنگ جمل را يك دسیسه شخصى تلقى مى نمايد) ع(على

نموده و آن را كشمكشى براى كسب قدرت و سلطنت قلمداد مى كند و خالصه كمك كردن به معاويه را كمك به ظلم و تجاوز 
 .محسوب مى نمايد

 :پى نوشت ھا
 
) م1998, دارالطلیعه, لبنان, بیروت: چاپ اول(, ))المورخون العرب و الفتنه الكبرى((مقاله حاضر ترجمه فصل اول از كتاب . 1

, بسیارى از آن ھا حذف و ھم چنین جھت سھولت بحث) بیش از ھشت صد مورد(است كه به علت حجم زياد پى نوشت ھا 
 .خوانندگان محترم براى اطالع بیشتر به كتاب ياد شده مراجعه نمايند. برخى عناوين در ترجمه اضافه شده است

 .103ص  , 7ج, وفیات االعیان, و ابن خلكان 127ص , 2ج , معجم االدبإ, حموى 269;ص , 2ج , )مخطوط(تاريخ , ابن عساكر. 2
 .584ص , معجم المطبوعات العربیه, يوسف سركیس. 3
 .ھمان, و ابن عساكر 125ص , الفھرست, ابن نديم 54;ص  , 2ج , مروج الذھب, مسعودى. 4
 .290ص , 20ج , تاريخ, ھمان و ذھبى, ابن عساكر; ھمان, ابن نديم. 5
 .ھمان, ھمان و ذھبى, حموى, ھمان, ابن نديم. 6
 .128ص , ھمان, حموى. 7
 .1219ص , 3ج , بغیه الطلب, و ابن عديم 269ص , 2ج , ھمان, ابن عساكر 127;و  125ص , 2ج , ھمان, حموى. 8
تیارات ثقافیه بین , و احمد حوفى 52ص , تاريخ االدب العباسى, نیكلسون 58;ص , 4ج , دائره المعارف, ))البالذرى((بیكر. 9

 .246ص , العرب و الفرس
 .45ص , البالذرى, و عبدالستار فراج 17ص , 1ج , إعالم التاريخ و الجغرافیا عند العرب, صالح الدين المنجد. 10
 .125ص , البالذرى, احسان العمد. 11
 .45ص , 1ج , مواردالبالذرى, محمد مشھدانى. 12
 .289ص , 20ج , ھمان, و ذھبى 131ص , 2ج , ھمان, حموى 270;ص , 2ج , ھمان, ابن عساكر. 13
 .45ص , ھمان, و عبدالستار فراج 155ص , ھمان, احسان العمد. 14
 .47ص , 1ج , ھمان, محمد مشھدانى. 15
 .155ص , ھمان, احسان العمد. 16
 .155ص , 1ج , فوات, و كتبى 289ص , 20ج , ھمان, ذھبى 127;ص , 2ج , ھمان, حموى. 17
 .132ـ  127ص , 2ج , ھمان, و حموى 269ص , 2ج, ھمان, ابن عساكر 125;ص , ھمان, ابن نديم. 18
 .157ص , 1ج , ھمان, و كتبى 131ص , ھمان, حموى ; 126ص , ھمان, ابن نديم. 19
 .240ص , 8ج , الوافى, و صفدى 163ص , 13ج , سیر, ذھبى ; 132و  131ص , 129ص , ھمان, حموى. 20
 .1220ص , 3ج , ھمان, و ابن عديم 44ص , 1ج , انباه الرواه, قفطى . 21
 .168ص , ھمان, احسان العمد. 22
 .163و  162ص , 13ج , ھمان, و ذھبى 1218ص , 3ج , ھمان, ابن عديم 131;ص , 2ج , ھمان, حموى. 23
 .241و  240ص , 8ج , ھمان, و صفدى 129و  128ص , 2ج , ھمان, حموى . 24
 .199ص , فتوح البلدان, البالذرى. 25
 .241ص , 8ج , ھمان, صفدى. 26
 .290ص , 20ج , تاريخ, و ذھبى 127ص , 2ج , ھمان, حموى 270;ص , 2ج , ھمان, ابن عساكر. 27
 .323ص , 1ج , لسان, ابن حجر. 28
 .163ص , 13ج , سیر, ذھبى. 29
 .362ص , 2ج , غايه النھايه, ابن جزرى. 30
 .177ص , 4ج, ھمان, و ابن خلكان 631و  623, 621ص , 1ج , المعرفه, بسوى  539;ص , 2ج , تاريخ, يحیى بن معین. 31
 .23ص , بحث, دورى. 32
 . 982و  977, 976ص , 15ج , ھمان, و ابن عساكر 629ـ  626ص , 1ج , ھمان, بسوى. 33
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 ,Goldziher, Muslim Studies. Vol 1. و  242و  241, 232, 229ص , 8ج , تاريخ, ذھبى 178;ص , 4ج , ھمان, ابن خلكان. 34
p.110 

 .233و  232ص , 8ج , تاريخ, و ذھبى 165و  164, 162ص , الطبقات, ابن سعد. 35
 .110ص , 1ج , تذكره الحفاظ, و ذھبى 993ص , 15ج , ھمان, ابن عساكر 361;ص , 3ج , حلیه االولیإ, اصفھانى. 36
 . 98و  73ص , 1ج, جامع بیان العلم, ابن عبدالبر. 37

Muslim Studies , Vol 2,p, 44-48,125 , 182, 191, 204,231,232 .38 , Goldziher  
 .395ص , السنه و مكانتھا, و مصطفى سباعى 138ـ  136ص , القدس فى الفتره االسالمیه االولى, دورى 

 .244و  240ص , 8ج , تاريخ, و ذھبى 998ص , 15ج , ھمان, ابن عساكر. 39
 .51ص , المغازى, محمد ھیثم عناب. 40
 .555ص , 9ج , ھمان, ذھبى. 41
 .37ص , ھمان, و دورى 94ص , ھمان, حموى. 42
 .37و  36, ھمان, و دورى 386ص , 4ج, ھمان, ابن حجر 94;ص, ھمان, حموى -.43
 .95ص , 6ج , ھمان, حموى. 44
 .155ص , 1ج , الكلنى و االلقاب, و عباس قمى 286ص , 1ج , الفوائد الرجالیه, بحرالعلوم. 45
 .1467ص , 4ج , االستیعاب, ابن عبدالبر. 46
 .12ص , 1ج , ھمان, مسعودى. 47
 .221ص , 6ج , ھمان, و حموى  106ص , الفھرست, ابن نديم. 48
 .382ص , مصفى المقال, آقابزرگ طھرانى. 49
 .537ص , المعارف, ابن قتیبه. 50
 .522و  521ص , 4ج , تاريخ, طبرى. 51
, 4ج , اسدالغابه, و ابن اثیر 141و  135ص , ھمان: ك.ر) ع(و درباره منزلت ابومخنف بن سلیم نزد على 11ص , وقعه, نصر. 52

 .339ص 
 .9ص , 4ج , ھمان, و ابن اثیر 1467ص , 4ج , استیعاب, ابن عبدالبر 105;و  104ص , ھمان, نصر. 53
 .263و  262ص , ھمان, نصر. 54
 .14ـ  11ص , ابومخنف, و على قرعان  133ص , 5ج , ھمان, طبرى. 55
, و دورى 492ص , 4ج , ھمان, ابن حجر 581;ص , 9ج , ھمان, ذھبى 93;ص , 6ج , الكامل فى ضعفإ الرجال, ابن عدى. 56

 .35ص , ھمان
 .159ص , الفھرست, طوسى. 57
 .147ص , 1ج , شرح, ابن ابى الحديد. 58
 .19ص , 4ج , الضعفإ الكبیر, و عقیلى 36ص , 3ج , ھمان, بسوى 500;ص , 2ج , ھمان, ابن معین. 59
 .225ص , 3ج , ھمان, و كتبى 302ص , 7ج , سیر, ذھبى 182;ص , 7ج , الجرح و التعديل, رازى. 60
 .97ص , 6ج , ھمان, ابن عدى. 61
 .225ص , 3ج , ھمان, و كتبى 581ص , 9ج , تاريخ, ذھبى 19;ص , 4ج , ھمان, عقیلى. 62
 .104ص , 7ج , ھمان, ھمان و ابن حجر, عقیلى. 63
 .581ص , 9ج , ھمان, ذھبى. 64
 .222و  221ص , 6ج , ھمان, و حموى 159ص , ھمان, طوسى 106;و  105ص , ھمان, ابن نديم. 65
 .200ص , 8ج , التاريخ الكبیر, و بخارى 219ص , 1ج , العلل, ابن حنبل, 250ص , 6ج , ھمان, ابن سعد. 66
 .250ص , 7ج , ھمان, و حموى 108ص , ھمان, ابن نديم; ھمان, ابن سعد . 67
ص , 7ج , ھمان, حموى : ك.و ر 18ص , )1954 (1ج , 3مجلد , مجله المجمع العلمى العراقى)) موارد الطبرى((جواد على . 68

250. 
 .101ص , 10ج , سیر, و ذھبى 46ص , 14ج , تاريخ, بغدادى 216;ص , 1ج , ھمان, ابن حنبل. 69
 .420و  419ص , 14ج , تاريخ, و ذھبى 69ص , 9ج , ھمان, رازى. 70
 .197ص , 6ج , ھمان, ابن حجر. 71
 .102ص , 10ج , سیر, ذھبى. 72
 .304ص , 4ج , میزان االعتدال, ذھبى. 73
 .22ص , 1ج , ھمان, جواد على. 74
 ).واقدى(173و  172ص , 8ج , ھمان, طبرى. 75
 .83ص , 6ج , ھمان, ابن خلكان. 76
 .37ص , 3ج , شذرات, و حنبلى 362ص , 14ج , تاريخ, ذھبى 55;ص , 7ج , ھمان, حموى. 77
 . 458ص , 9ج , سیر, و ذھبى 5ص , 3ج ,, ھمان, بغدادى 111;ص , ھمان, ابن نديم. 78
 .6ص , 3ج , ھمان, بغدادى. 79
 .454ص , 9ج , ھمان, ذھبى. 80
 .71ص , 1ج , عیون االثر, ابن سید الناس. 81
 .37ص , 3ج , ھمان, و حنبلى 469ص , 9ج , ھمان, ذھبى. 82
 .364ص , 14ج , تاريخ, ذھبى 70;ص , 1ج , ھمان, ابن سیدالناس 16;ص , 3ج , ھمان, بغدادى. 83
 .521ص , 7ج , ھمان, و ابن حجر 363و  362ص , ھمان, ذھبى 21;ص , 8ج , ھمان, رازى. 84
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 .71ص , 1ج , ھمان, ابن سیدالناس 532;ص , 2ج , ھمان, ابن معین. 85
 .21ص , 8ج , ھمان, رازى. 86
 .111ص , ھمان, ابن نديم. 87
 .426و  425ص , 5ج , ھمان, ابن سعد. 88
 .20و  19, 16ص , 3ج , ھمان, و بغدادى 111ص , ھمان, ابن نديم 335;ص , 7ج , ھمان. 89
 .58و  57ص , 7ج , ھمان, و حموى  6و  5ص , 3ج , ھمان, بغدادى 111;ص , ھمان, ابن نديم . 90
 .112ص , ھمان, و ابن نديم 211ص , 1ج , ھمان, مسعودى 361;و 360, 335ص , 1ج , البیان, جاحظ. 91
 .209ص , 6ج , ھمان, و ابن حجر 262و  261ص , 7ج , معجم االدبإ, حموى, ھمان, ابن نديم. 92
 .365ص , 3ج , انباه الرواه, و قفطى 261ص , 7ج , ھمان, حموى. 93
 .103ص , 10ج , سیر, ذھبى. 94
 .467ص , 5ج , الكامل, ابن اثیر 261;ص , 7ج , ھمان, حموى 85;ص , 8ج , ھمان, رازى. 95
 .424ص , 14ج , تاريخ, و ذھبى 218ص , 8ج , ھمان, بخارى. 96
 .19ص , ھیثم بن عدى, سلیمان صرايره. 97
 .257ص , البخإل, جاحظ. 98
 .106ص , 6ج , ھمان, و ابن خلكان 365ص , 3ج , ھمان, قفطى 265;و  264ص , 7ج , ھمان, حموى. 99

 .401ص , 10ج , سیر, و ذھبى 106ص , ھمان, ابن نديم. 100
 .291ص , 10ج , البدايه, ابن كثیر. 101
 .259ص , 2ج , النجوم, ابن تغرى بردى. 102
 .157ص , 6ج , ھمان, ابن حجر. 103
 .289ص , 16ج , تاريخ, و ذھبى 310و  309ص , 5ج , ھمان, حموى ; 55ص , 12ج , ھمان, بغدادى. 104
 .125ص , ھمان , طوسى. 105
, 3ج , 103ص , 2ج , 172ص , 1ج , انساب: ك.براى نمونه ر; بالذرى در كتابش اين كلمه را خیلى زياد به كار برده است. 106
 .17ص , 4و ج  50و  49ص 
 .19ص , 4و ج  27و  26ص , 3ج , 73ص , 2ج , 174ص , 1ج , ھمان. 107
 .74ص , 4ج , ھمان. 108
 .199ص , ھمان. 109
 .546و  129, 116ص , 4و ج  271, 210, 133ص , 2ج , ھمان. 110
 .101ص , 4ج , ھمان. 111
 .326ص , المنتصر فى علم التاريخ, كافیجى. 112
 .421ص , 7ج , ھمان, و طبرى 275و  274ص , 3ج : ك.و ر 80ص , 3قسمت , ھمان, بالذرى. 113
 .15و  13ـ  8, 6ـ  2ص , 3قسمت , ھمان, بالذرى. 114
 .275و  242, 189ـ  186ص , 3قسمت , ھمان. 115
 .129ـ  126ص , 4ج , ھمان, بالذرى. 116
 .7ص , 3ج , تاريخ االدب العربى, و بروكلمان 151ص , 1ج , تذكره الحفاظ, ذھبى. 117
 .40ص , 2ج , ھمان, و ابن تغرى بردى 198ص , 8ج , ھمان, طبرى. 118
 .296ص , 3ج , ھمان, عباس قمى. 119
 .39ص , معجم االنساب و االشراف, زامباور. 120
 .40ص , 2ج , ھمان, ابن تغرى بردى . 121
 .330ص , 10ج , إعیان الشیعه, محسن عاملى. 122
 .10ص , 2ج , ھمان, ابن تغرى بردى. 123
 .198ص , 8ج , ھمان, طبرى. 124
 .157ص , 2ج , ھمان, حموى. 125
 .9ص , مشاكله الناس لزمانھم, يعقوبى. 126
 .5ص , 2ج , تاريخ, يعقوبى. 127
 .ھمان. 128
 .159ص , 1ج , ھمان. 129
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