
  عبدهللا بن جعفربن ابى طالب

  محبوب مھدويان

 80ـ تابستان  6فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

  

 .بنى امیه, بنى ھاشم, )س(زينب كبرى, عبدهللا بن جعفر: واژه ھاى كلیدى
 

در , وى به ھنگام اقامت والدين خـود در حبشـه. جعفربن ابى طالب و مادرش إسمإ بنت عمیس خثعمیه است, پدر عبدهللا
لود مسـلمانان در حبشـه بـود) 1.(آن جا متولد شد ستین مو ته انــد او در زمـان رحلـت ) 2.(او نخستین فرزند جعفر و نخ گف

مى خواندنـد) 3(ده سالـه بوده است ) ص(رسول خدا فر  با كنیـه ابوجع با كنیـه ) 4(;عبـدهللا بـن جعفـر را  نیز از او  خى  بر
 )5.(ابومحمد و ابوھاشم ياد كرده اند

ھم چنیـن از ابوبكـر, )ع(عمويش على بن ابــى طالـب, )ص(عبدهللا بن جعفر از رسول خدا یس و  نت عم سمإ ب , مـادرش ا
ندانش اسـماعیل بن حسـین, معاويـه, اسـحاق, عثمان و عمارياسر روايت نقل كرده و فرز مدبن علـى  قاسـم بـن , )ع(مح

 )6.(عروه بن زبیر و شعبى نیز از او روايت نقل كرده اند, محمد
بى طالـب را در , عبدهللا بن جعفر در سال ھفتم ھجرى ھمراه والدين خود به مدينه آمد و در سال ھشتم فربن ا پدرش جع

در روز . قرار گرفتند) ص(عبدهللا و ديگر برادرانش مورد لطف و توجه ويژه نبى اكرم, با شھادت جعفر. جنگ موته از دست داد
سپس ) ص(پیامبر, شھادت جعفر ست و  به دور فرزنـدان او حلقـه كـرد و گري به خانه وى رفت و دست ھاى مبارك خـود را 

گارا: ((آن گاه در حق آنان دعا كرد و فرمـود;  ))عبدهللا در خلقت و خصلت شبیه من است: ((فرمود يه ! پرورد براى جعفـر ذر
)).(من در دنیا و آخرت ولـى شـما ھسـتم: ((خطاب به آنان فرمود, پس از آن)). نیكو قرار ده و به بیع عبدهللا بركت عطا كن

ما ) ص(سلمى خادمه پیامبر. من و برادرم را به خانه خود برد) ص(پیامبر: از عبدهللا نقل شده است كه, ھم چنین) 7 براى 
شب بـا وى ) ص(مقدارى جو آرد كرد و با روغن زيتون پخت و ھمراه فلفل به ما داد و ما سه روز در خانه پیامبر بوديم و ھـر 

 )8.(به خانه يكى از زنان او مى رفتیم
مود, عبدهللا را ديد كه با گل چیزى درست مى كند) ص(روزى پیامبر:  ھم چنین گفته اند مى كـنى؟ عبــدهللا : به او فر چه 

كرد و گفـت) ص(پیامبر. چیزى درست مى كنم و مى فروشم و با پول آن خرما مى خرم و مى خورم: گفت : در حق او دعا 
 )9.(مگر در آن سود بردم, از آن به بعد من چیزى نخريدم: عبدهللا مى گويد. به بیع عبدهللا بركت عطا كن! خداوند

 
 )س(ازدواج عبدهللا بن جعفر با زينب كبرى

را ) س(از اين رو مايل بود دختران خود از نسل فاطمه. عالقه زيادى به فرزندان برادرش جعفر داشت) ع(على بن ابى طالب
 .به ھمین خاطر دختر بزرگ خود زينب كبرى را به ھمسرى عبدهللا بن جعفر برگزيد; به ازدواج آنان در آورد

.وى از عقل و ذكاوت بااليى برخوردار بـود. در سال پنجم ھجرى متولد شد, و به روايتى) ص(زينب كبرى در عھد رسول خدا
شم , احتجاجات و حاضر جوابى وى مشھور است, قدرت استدالل, بزرگى شإن) 10( له بـنى ھا به گونه اى كـه وى را عقی

برادرش از نزديكـى , ھم چنان كـه خـود وى در كـربال; زينب كبرى را ام المصائب ھم خوانده اند. نام نھاده اند كه  گامى  ھن
خود محمدمصـطفى را ديـدم, واى بر من گرفتار در چنگ مصیبت: گفت, شھادتش خبر داد جد  شـھادت پـدرم علـى , وفات 

نده ام , مرتضى را مشاھده كردم ستم و حـاال تنھـا بازما تبى نش در سوگ مادر طاھر خود فاطمه زھرا و برادرم حسـن مج
 )11.(مرا چنین مى گويد, حسین

شد كـه ) ع(از اين رو عالقه زينب كبرى و عبدهللا بن جعفر به على; زينب كبرى ھمیشه ھمراه پدر و برادران خود بود باعث 
 .آنان نیز در كوفه رحل اقامت افكنند, با انتقال مركز خالفت به كوفه, در زمان خالفت ايشان

كرد) ع(برادرش حسین) س(زينب كبرى, نیز به رغم حضور عبدهللا در مدينه' ه61در سال  ھى  عه كـربال ھمرا كـه , را در واق
بن  ياد و يزيد صر عبیـدهللا بـن ز جات او در ق ھاى وى در كوفـه و دمشـق و احتجا كربال و خطبـه  اخبار مربوط به حضور او در 

 .در كتاب ھاى مختلف به طور مفصل ذكر شده است, معاويه
. محل وفات و مكان دفن او به طور دقیـق مشـخص نیسـت, اما تاريخ; مدتى پس از واقعه كربال وفات يافت) س(زينب كبرى

 )12.(در اين زمینه متإخرين تحقیقات مفصلى انجام داده اند
 

 )س(فرزندان عبدهللا بن جعفر و زينب كبرى
نان را دو نفـر بـه نـام ) 'ه151. م(ابن اسحاق ; اسامى فرزندان آنان را با اختالف بیان كرده اند, منابع ندان آ در كتاب خود فرز

ھم در ) ص(تحقیق درباره شخصیت ھاى صدر اسالم به ويژه كسانى كه ھم عھد رسول خدا را درك كرده و 
يت برخـى حـوادث نقـش فعـال و  لق يـا تقو گاه در خ شته و  دوره پر آشوب پس از رحلت آن حضرت حضور دا

ند سى, موثرى ايفـا كـرده ا ضاع سیا عى از او , براى نشـان دادن تصـويرى نسـبتا واضـح و در عیـن حـال واق
از اين رو در اين مقاله بـرآنیم بـا بھـره ; اقتصادى آن روزگار ضرورى و با اھمیت مى نمايد, فرھنگى, اجتماعى

ین و , تا حد امكان بــا بــازگويى سـیر تـاريخى زنـدگى عبـدهللا بــن جعفـر, گیرى از منابع گوناگون ھت تبی در ج
 . روشن نمودن اوضاع مذكور گام برداريم
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تر , على, براز سه پسر به نام ھاى جعفراك) 'ه236. م(زبیرى ) 13(;ھاى على و ام ابیھا ذكر كرده است كبر و دو دخ عون ا
صغر, عون اكبر, و برخى ديگر نیز اسامى آنان را على) 14(;به نام ھاى ام كلثوم و ام عبدهللا نام برده است , عبـاس, جعفرا

نان را عبـاس) 'ه490. م(و در نھايت عمرى ) 15(;محمد و ام كلثوم ثبت كرده اند براھیم و علـى , جعفـر, اسامى فرزندان آ ا
 )16.(ذكر كرده است, كه به زينبیون معروف بودند, اصغر

كبرى شد, ذكـر كـرده)س(به نظر مى رسد ام ابیھا كه ابن اسحاق او را در شمار فرزندان زينب  ثر ; از فرزنـدان او نبا يرا اك ز
با عبــدالملك بـن . ديگر ھمسر عبدهللا بن جعفر بوده است, لیلى بنت مسعود, منابع گفته اند كه مادر ام ابیھا ام ابیھـا نـیز 

يد, مروان ازدواج كرد خود برگز سرى  .(ولى پس از مدتى عبدالملك او را طالق داد و على بن عبدهللا بن عباس او را به ھم
17( 

فر, ام كلثوم, )س(ديگر دختر زينب كبرى ستگارى , را معاويه بن ابى سفیان در مقابل پرداخت دين عبدهللا بن جع از وى خوا
لى, ولى عبدهللا با بیان اين كه مرا امیرى است كه بى اذن او كارى نكنم, كرد واگـذار ) ع(اختیار دخترش را به حسین بن ع

لى, به دستور معاويه, با وجود اين كه مروان بن حكم, )ع(كرد و حسین بن ع با عده اى از مردم براى جلب رضايت حسین 
 )18.(وى را به ازدواج قاسم بن محمدبن جعفر درآورد, با گرفتن وكالت از ام كلثوم, بر در خانه او جمع شده بودند) ع(

نه, حجاج بن يوسف, پس از وفات قاسم خود درآورد, امیر مكـه و مدي به ازدواج  ثوم را  براى ) 19.(ام كل جاج  ته شــده ح گف
كرد, تحقیر آل ابى طالب ام كلثوم را از عبدهللا بن جعفر كه در اين زمان فقیر و محتاج شده بود براى او ) 20(خواستگارى  و 

له : اما خالدبن يزيد به اين خواستگارى اعتراض كرد و به عبدالملك بن مروان گفت. ھزار دينار مھر قرار داد 90 من قبی براى 
ير دسـت ; اى دوست داشتنى تر از قبیله قريش وجود ندارد كه غـیر قريشـى و ز چگونه اجازه مى دھى حجاج بن يوسـف 

.(عبدالملك به حجاج نامه نوشت و دستور داد ام كلثوم را طالق دھد, به درخواست خالد. توست با بنى ھاشم ازدواج كند
21( 
 

 ازدواج عبدهللا بن جعفر با لیلى بنت مسعود
بن ) 22.(زنده بود, از جمله لیلى بنت مسعود نھشلیه, چھار تن از زنان او, )ع(در زمان شھادت على بن ابى طالب عبـدهللا 

شت) س(ضمن اين كه زينب كبرى, )ع(جعفر پس از شھادت على خود دا كاح  حاصـل . با وى نــیز ازدواج كـرد, را در عقـد ن
بوده اسـت, ھارون, ازدواج آنان سه پسر به نام ھاى يحیى ) 23.(صالح و موسى دو دختر به نام ھاى ام ابیھـا و ام محمـد 

ام ابیھا با عبدالملك بن مروان ازدواج كرد و پس از طالق گرفتن از او به ھمسرى على بن عبدهللا بـن , چنان چه اشاره شد
 .عباس در آمد

 
 ازدواج عبدهللا بن جعفر با ام كلثوم كبرى

فر ازدواج كـرد, ام كلثوم كبرى پس از كشته شدن عمربن خطاب ته شـده . با عون بن جعفر و پس از او بـا محمـدبن جع گف
یت ازدواج ) 24.(پس از محمدبن جعفر نیز برادر او عبدهللا بن جعفر ام كلثوم كبرى را به ازدواج خود درآورد تاريخ و كیف درباره 

ته اسـت) س(ولى به طور طبیعى اين ازدواج بعد از وفات زينب كبرى, آنان چیزى گزارش نشده است ثوم . صورت گرف ام كل
 )25.(كبرى براى عبدهللا فرزندى به دنیا نیاورد

 
 موقعیت اجتماعى عبدهللا بن جعفر

سول خـدا نزد ر لب) ص(عبدهللا بن جعفر به واسطه موقعیت خـانوادگى خـود در  بن ابــى طا لى  نزد ع , )ع(و پـس از او در 
حترام بــود, مھاجرت والدينش به حبشه و شھادت پدرش جعفربن ابى طالب قل . از ھمان دوران جوانى و نوجوانى مـورد ا ن

مود) ص(پیامبر اسالم, است كه پس از بازگشت سپاه اسالم از فتح خیبر ستقبال از جعفـر فر به : به ھنگـام ا نم  نمـى دا
سه , و يا در شھادت جعفر) 26(;بازگشت جعفر خوشحال باشم يا فتح خیبر كرد و  تار  به صورتى برجسته بـا فرزنـدان او رف

سعى در ) 27.(روز عبدهللا و برادرش را در خانه خود نگه داشت مه  نب كسـى كـه ھ ین رفتـارى از جا طور طبیعـى چن به 
 .در زندگى اجتماعى عبدهللا بن جعفر تإثیرى قابل توجه داشت, تمسك به اعمال و گفتار او داشتند

بن ) ع(على. نیز بود) ع(عبدهللا مورد توجه و عنايت عموى خود على بن ابى طالب برادرش جعفر به خاطر عالقه اى كه بـه 
شمرد, ابى طالب داشت بدهللا را در رديـف فرزنـدان خـود مـى  ; به فرزندان او به ديده فرزندان خود مى نگريست و حتى ع

شود: در جواب كسانى كه گفتند, وى بعد از حكمیت, براى مثال يا كشـته  فر يابـد  , على بايد با افراد وفادارش بجنگد تا ظ
سیدم ايـن دو ــ حسـن و , به خدا قسم از اين امر غافل نبودم و به دنیا بى رغبت بودم و از مرگ باك نداشتم: فرمود امـا تر

بن جعفـر, منقطع گردد و نخواستم اين دو) ص(حسین ـ كشته شوند و نسل رسول خدا بدهللا  یه و ع , يعنى محمدبن حنف
 )28.(صبر پیشه كردم; ھر آن چه قوم خواستند, از اين رو; زيرا مى دانم آنان به خاطر من اين جا ھستند; كشته شوند

بود, عبدهللا بن جعفر نیز به پاس رفتار نیك عموى خـود یع او  حال ھمـراه و مط ید ابـوذر , بـراى نمونــه; در ھمـه  گام تبع ھن
نار حسـنین, به رغم دستور عثمان بن عفان كه گفته بود او را به تنھايى از شھر خارج كنند, غفارى بن جعفـر در ك عبـدهللا 

به در كوفـه بـه علـت ) 29(;را در بدرقه ابوذر ھمراھى كرد) ع(على, و عقیل بن ابى طالب) ع( یدبن عق و يا ھنگامى كـه ول
لب, مستى لى بـن ابـى طا مجبـور بـه ) ع(نماز صبح را چھار ركعت خواند عثمان بن عفان به شھادت مردم كوفه و اصرار ع

 )30.(حد را جارى ساخت) ع(عبدهللا به دستور على, اجراى حد شد
بود) ع(عبدهللا بن جعفر در زمان خالفت على وى در میـدان جنـگ . نیز از ياران و سرداران جنگى و مشاوران مورد اعتماد او 

نگ جمـل, بود) ع(ھمیشه ھمراه على لب, به گونه اى كه گفته شده در ج لى بـن ابـى طا سپاه ع محمدبـن , پیشـاپیش 
سین) ع(در سمت چپ و راست على; حنفیه پرچمدار سپاه بدهللا بـن جعفـر و ; )ع(فرزندانش حسـن و ح پشـت سـر او ع

در جنگ صفین ھم عبدهللا بن جعفـر يكـى از ) 31.(پشت سر آنان جوانان بنى ھاشم و پیران انصار و مھاجر در حركت بودند
نان علـى. بود) ع(فرماندھان جنگى على چون امیرالموم به , سپاه خـود را مرتـب كـرد) ع(به طورى كه  سواران را  نه  میم

سواران را بــه محمـد حنفیـه و , )ع(حسن و حسین بن عقیـل و میسـره  بن جعفـر و مسـلم  بدهللا  میمنه پیادگـان را بـه ع
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 )32.(محمدبن ابى بكر سپرد
نیز محسـوب مـى شـد, عبدهللا بن جعفـر در ضـمن فعالیـت ھـاى نظـامى خود  موى  لى. از مشـاوران ع در مسـايل ) ع(ع
عبدهللا در عزل قیس بن سعد از حكومـت مصـر و انتخـاب , به عنوان مثال; سیاسى و اجتماعى از نظرات او بھره مى گرفت

 .محمدبن ابى بكر به جاى وى نقش داشت
عراق را , در منابع آمده است كه معاويه بن ابى سفیان نامه اى براى قیس بن سعد فرستاد و در برابر بیعت قیس حكومت 

اما معاويه . با ماليمت به وى جواب داد, قیس كه در آن مقطع زمانى نمى خواست با معاويه درگیر شود. به او پیشنھاد داد
اين بار قیس بن سعد نامه اى با مضمون تند نوشت و اطاعـت . جواب صريح خواست, نامه اى ديگر نوشت و ضمن تھديد او

مه , معاويه كه از قدرت و نفوذ قیس واھمه داشت. يادآورى كرد) ع(خود را از على بن ابى طالب در جھت تخريب وى نزد عا
ست, مردم كرده ا بى طالـب. نامه اى جعل و شايع كرد كه قیس با معاويه مصالحه  بن ا با , پـس از اطـالع از آن) ع(علـى 

ين كـه ) ع(ولى على, عبدهللا خواستار عزل قیس شد. فرزندانش حسن و حسین و عبدهللا بن جعفر مشورت كرد با بیــان ا
ضمون رسـید , در اين حین. از عزل قیس خوددارى نمود)) نمى توانم اين را درباره قیس بپذيرم(( ين م مه اى بـا ا از قیس نا
خود , عده اى از بزرگان مصر از ھمراھى ما خوددارى كرده و از من خواسته اند تا روشن شـدن قضـايا: كه حال  نان را بــه  آ

فر كـه مـى ) ع(على. من نیز دست از آنان برداشتم تا شايد خداوند آنان را ھدايت كند; واگذارم بن جع به پیشنھاد عبدهللا 
ولى قیس در , از قیس خواست به جنگ آن قوم برخیزد)) دستور بده با آنان بجنگند; مى ترسم فتنه اى ايجاد شود: ((گفت

یه تــو ! يا امیرالمومنین: ((جنگ تعلل كرد و در جواب حضرت نوشت كه عل من از تو تعجب مى كنم كه مرا به جنگ مردمـى 
 )).آنان را به حال خود رھا كنیم, اگر بپذيرى. امر مى كنى, فتنه اى نمى كنند

كر را ) ع(عبدهللا بن جعفر از على, چون نامه قیس رسید مدبن ابـى ب خواست كه قیس را از حكومت مصر عزل نموده و مح
 )33.(به حكومت آن جا فرستاد, نیز محمدبن ابى بكر را با نامه اى به مردم مصر) ع(على. به حكومت آن جا اعزام نمايد

, قیس يكى از افراد با سابقه در اسالم. است) ع(عزل قیس بن سعد يكى از موارد مبھم تاريخ حكومت على بن ابى طالب
جواب در خواسـت عــزل ; بود) ع(داراى پشتوانه قوى قبیله اى و از ياران وفادار و كارگزاران توانمند على چنان چه حضرت در 

پذيرم: ((او فرمود باره قیـس ب شخص نیسـت) 34)).(نمى دانم چنین چیزى را در كامال م كه  در خواسـت , امـا بـه داليلـى 
به درخواسـت , قبل از عزل قیس: مھم تر از آن اين كه. اطرافیان خود از جمله عبدهللا بن جعفر را براى عزل قیس مى پذيرد

ند, عبد گد, از او مى خواھد با كسانى كه از بیعت با او خوددارى كـرده ا شى علــى; بجن كه مخـالف م در ) ع(دسـتورى 
به ! يا امـیرالمومنین: مى گويد, ھم چنان كه قیس نیز از آن تعجب كرده; برخورد با مخالفان است مرا  كه  مـن در شـگفتم 

سى ) ع(زيرا روش على) 35...(;دستور مى دھى, جنگ كسانى كه علیه تو فتنه اى نكرده اند مدارا با مخالفان بــود و بـا ك
, عبدهللا بن عمر, او افراد برجسته اى چون سعدبن ابى وقاص. جنگ نمى كرد مگر اين كه با او بجنگند يا آشوبى به پا كنند

نگ ) 36(,نعمان بن بشیر و غیر آنان را كه از بیعت خوددارى كرده بودند كرد و زمـانى كـه طلحـه و زبــیر آھ به حال خود رھـا 
كه قصـد , به خدا قسـم قصــد عمـره نداشـتند: و در روايتى آمده كه فرمود, با اين كه از مقاصد آنان مطلع بود, مكه كردند بل

نگ كسـانى كـه فقـط از . مانع حركت آنان نشد) 37(,بیعت شكنى داشتند حال چگونه ممكن است قیس بن سعد را به ج
صدور چنیـن حكمـى , بیعت خودارى كرده بودند و قصد آشوب و فتنه نداشتند سد در  به نظـر مـى ر دستور دھد؟ از اين رو 

 .داليل ديگرى نیز مطرح بوده است
يه , چنان كه گفته شد. عواملى چون نقش افكار عمومى نیز مى توانست در عزل قیس مطرح باشد, البته بدون ترديد معاو

مردم ) 38(,با ھوشیارى در میان مردم شايع كرد كه قیس با او مصالحه كرده يت روحیــه  عث تقو كه اين امر خود به خـود با
عزل قیـس)  ع(از اين رو شـايد علـى. مى شد) ع(شام و تضعیف طرفداران على با  به , ترجیح داده  شـايعه تسـلیم مصـر 

ست. معاويه را منتفى سازد نیز دور از ذھـن نی در , به نظر مى رسد اصرار اطرافیان كه در برخى از آن ھا تمايالت شخصى 
بود, از افرادى كه اصرار زيادى بر عزل قیس مى كرد. اين تصمیم گیرى موثر بوده باشد بن ھـالل ثقفـى . عبدهللا بن جعفر  ا

عبدهللا بن جعفر برادر مادرى محمدبن ابى بكر بود و تمايل داشت امارت مصـر بـه او سـپرده : درباره او مى گويد) 'ه284. م(
 )39.(شود

بود) ع(كاتب على, عبدهللا بن جعفر در ضمن فعالیت ھاى سیاسى و نظامى مورد اعتمـاد و اطمینـان عمـوى ) 40.(نـیز  او 
بدهللا , براى نمونه; خود بود و گاه مردم از طريق او مشكالت خود را با خلیفه مسلمین در میان مى گذاشتند ته شــده ع گف

, دھقانان به پاس اين عمل او. نیازھاى آنان را برآورد) ع(گزارش داد و على) ع(نیازھاى عده اى دھقان را به على, بن جعفر
.(ما قومى ھستیم كه براى كار نیك مزد نمى ستانیم: ولى عبدهللا آن را رد كرد و گفت, ھزار درھم براى عبدهللا آوردند400
41( 

بن جعفـر) س(وجود زينب كبرى. نیز بود) ع(عبدهللا بن جعفر داماد على بدهللا  عامـل رفـت و آمـدھا و ارتباطـات , در خانـه ع
سن) ع(به گونه اى كه گفته اند على; بسیار نزديك خانوادگى شده بود نه ح يك روز را در خا , )ع(در روزھاى آخر عمر خـود 

شھادت علـى) 42.(و روزى را در خانه عبدهللا بن جعفر افطار مى كرد) ع(روزى را در خانه حسین ھـم عبـدهللا ) ع(در شب 
 )43.(را در غسل دادن وى يارى داد) ع(فرزندان او حسن و حسین

فت. عالقه عبدهللا بن جعفر به عموى خود از در خواست او براى قصاص قاتل وى به خوبى نمايان است او را بـه : عبدهللا گ
 )44.(و به روايتى دست و پاى عبدالرحمن را بريد و بر چشمانش سیخ داغ كشید, من واگذاريد تا شفاى دلم باشد

 
 )ع(روابط عبدهللا بن جعفر با فرزندان على بن ابى طالب

با احترام ياد مى كرد و حق سرورى و بزرگى مقام آن دو , )ع(حسن و حسین, )ع(عبدهللا بن جعفر پیوسته از فرزندان على
نه; را بر خود يـادآورى مـى نمـود فت, براى نمو طاب بــه او گ سفیان كـه خ جواب معاويـه بـن ابــى  تو پسـر : ((عبـدهللا در 

ستند و در ايـن بـاره ھیـچ ! ھرگز: ((گفت, ))ذوالجناحین و سرور بنى ھاشم ھستى سرور بنى ھاشم حسن و حسـین ھ
ين ھمـه حسـن و حسـین را : معاويه در مجلسى ديگر به عبدهللا گفت, ھم چنین) 45)).(كسى با آن دو ستیز ندارد چرا ا

خدا. دوست مى دارى؟ آن دو بھتر از تو نیستند و پدرشان بھتر از پدر تو نیست سول  مى ) ص(اگر مادرشـان دخـتر ر نبـود 
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. علم و معرفت تو درباره آن دو و پدر و مادرشان كم است: عبدهللا با خشم گفت. گفتم مادرت اسمإ دست كمى از او ندارد
آن چـه را , درحالى كه بچه اى بیش نبودم. آنان بھتر از من و پدر و مادرشان بھتر از پدر و مادر من مى باشند; به خدا قسم

ین) 46.(شنیدم و به خاطر سپردم, درباره آنان و پدرشان مى گفت) ص(رسول خدا يه بـن ابـى , ھم چن گامى كـه معاو ھن
ثوم را : عبدهللا گفت, سفیان از ام كلثوم دختر عبدهللا بن جعفر خواستگارى كرد مرا امیرى است كه بى اذن او نتـوانم ام كل

 )47.(بود) ع(حسین بن على, و منظور او از امیر, به ازدواج كسى در بیاورم
عبدهللا بن جعفر نامه اى به او نوشت و آن را به ھمراه دو پسـر خـود , آھنگ عراق كرد) ع(نیز ھنگامى كه حسین بن على

مى گويـد. عون و محمد براى او فرستاد ین  تو را سـوگند مـى دھـم كـه بـه : ((عبدهللا در اين نامه خطاب به آن حضرت چن
صل گردنـد, اگر تو را بكشند. عراق نروى و در مكه اقامت گزينى ياران تـو مستإ یت و  نوار مسـلمانى فرونشـیند و , اھـل ب ا

سم. امیدھايى كه مسلمانان به تو بسته اند منقطع گردد ھـم چنیـن او از عمربـن ) 48)).(در رفتـن تعجیـل مكـن تـا مـن بر
سین) ع(براى حسین, عامل مدينه, سعیدبن العاص مرو نـزد ح برادر ع فت)  ع(امان نامه اى گرفت و با يحیى بن سـعید  . ر
جام كـارى دسـتور داد )  ص(رسول خدا: ((از مراجعت عذر خواست و فرمود) ع(حسین بن على را در خواب ديدم و مرا بـه ان

بدون )). به كسى نگويم تا پروردگارم را مالقات كنم: (( فرمود, و چون درباره خواب پرسیدند)) كه بايد انجام شود پس آن دو 
 )49.(نتیجه بازگشتند

صل دارد, خوددارى كرد) ع(دلیل اين كه چرا عبدهللا بن جعفر از ھمراھى حسین بن على با . مبھم است و نیاز به بحث مف
با ) ع(با حسین) س(وى مانع ھمراھى ھمسرش زينب كبرى, اين حال نشد و به غیر از او دو پسرش محمد و عــون را نـیز 

شـھادت آن دو را , ھمراه ساخت كه در ركاب او به شھادت رسیدند و چون خود در كربال حضور نداشـت) ع(حسین بن على
صیبت از طـرف حسـین : ((به گونه اى كه وقتى غالمش در مقام تسلیت گفت, تسكینى براى خود به حساب مىآورد اين م

به خــدا قسـم , تو كه پسر كنیزكى بدبو ھستى: ((خشمگین شد و گفت, ))به ما رسید يى؟  درباره حسین چنین مـى گو
شوار اسـت. دوست مى داشتم با او بودم و از او جدا نمى شدم و در ركاب او كشته مى شدم شـھادت ,  آن چه بــر مـن د

 )50)).(الحمدهللا فرزندانم در ركاب او شھید شدند, اگر خودم نبودم تا او را يارى كنم. حسین است
 

 عبدهللا بن جعفر و معاويه بن ابى سفیان و فرزندش يزيد
, سبب شده بود خلفـاى وقـت بـا او بـا احـترام رفتـار كننـد, برخوردارى عبدهللا بن جعفر از پايگاه خانوادگى و اجتماعى قوى

معاويه براى او سالیانه يك میلیون درھم مقررى قرار داد و چون يزيدبن معاويه به خالفت رسید مـیزان مقـررى او را دو برابـر 
بنى امیـه . گاھى اوقات عطاياى معاويه به عبدهللا به حدى زياد مى شد كه مورد اعتراض امويان قرار مى گرفـت) 51.(كرد

درحـالى كـه بــراى عبــدهللا چنیـن , صدھزار درھم اختصاص داده اى, براى ما كه از نزديكان تو ھستیم: به معاويه مى گفتند
 )52.(عطا مى كنى

يه  ستحكام پا آشنايان با سیره و احوال معاويه مى دانند كه چنین رفتارى از جانب وى يكى از سیاست ھاى ويژه او براى ا
كرد, معاويه با كیاست خاص خود با ھر شخصیتى. ھاى حكومت خويش بوده است با . متناسب با او رفتار مـى  وى اغلـب 

مى كـرد, سیاست مدارا و اعطاى ھداياى فراوان به بزرگان و شیوخ قبايل مختلف به سـوى خـود جلــب  البتـه . نظر آنـان را 
بدهللا بـن جعفـر بـا ھـدف , شايد بتوان در اين رفتار معاويه با عبدهللا لوه دادن ع بزرگ ج كرد و آن  سیاستى ديگر نیز تصـور 

 .مى باشد) ع(تحقیر فرزندان على
گام صـحبت از  به ھن فاق مـى افتـاد كـه  مى كـرد و چـه بسـا ات يه شـركت  عبدهللا بن جعفر در مجالس خلفا به ويژه معاو

بدون توجه به حضور , روزى عمروبن عاص در مجلس معاويه, براى نمونه; سخنان تندى بین آنان رد و بدل مى شد, گذشته
شدت . را دشنام داد و عیب بسیار زشتى براى او بر شمرد) ع(على, عبدهللا بن جعفر حالى كـه از  عبـدهللا برافروخــت و در
بر ! اى معاويه:خطاب به معاويه گفت, خشم مى لرزيد تا چه ھنگام بايد خشم و غیظ تو را فرو خوريم؟ و تا چه ھنگـام بايـد 

بر فرض كـه تــو بـراى ديـن حرمتـى ! سخنان ناخوشايند تو صبر كرده و بى ادبى تو را تحمل كنیم؟ زنان سوگوار بر تو بگريند
یازارى, آيا آداب مجالست, قايل نیستى تا تو را از آن چه بر تو روا نیست باز دارد شین خـود را ن كم , تو را به اين كـه ھمن ح

تو را به مھرورزى وا مى داشت يا اندكى از اسالم حمايـت , اگر عواطف و پیوندھاى خويشاوندى! نمى كند؟ به خدا سوگند
ند پـاره اى از ! به خدا سـوگند... با آبروى قوم تو بازى نمى كردند, ھرگز اين فرزندان كنیزكان, مى كردى اگـر نبـود كـه خداو

 )53.(ھرگز پیش تو نمىآمدم, حقوق ما را در دست تو قرار داده است
یان : نكات جالب توجھى در چنین گفت وگوھايى نھفته است, از نظر تاريخى از يك سو نشـان دھنـده صــداقت و صـراحت ب

شد به ) ع(برخـى ماننـد علـى; مردمان صدر اسالم در برابر حاكمان و مدارا و تحمل حاكمان است ـ البته به ھر دلیل كه با
بیـان , خاطر اعتقاد به حق اظھار نظر مردم و برخى مانند معاويه به خاطر سیاست خاص حكومتى خود ـ بوده و از ديگر سو

ھـر كـدام كـه بـه , به رغم دشمنى اى كه میان بنى ھاشم و بنى امیه بـود. گر احترام به حقوق اجتماعى افراد مى باشد
چنـان كـه عبـدهللا بـه . قطع نمـى كردنـد, حقوقى را كه از بیت المال به طرف مقابل تعلق مى گرفت, حكومت مى رسیدند

 .صراحت مى گويد كه براى استیفاى حقوق خود در مجلس معاويه شركت مى كند
 

 ارتباط عبدهللا بن جعفر با مردم و جود و كرم او
خود در  بار  عبدهللا بن جعفر در میان مردم و حكومت از احترام قابل توجھى برخوردار بود و تالش مى كـرد از مقبولیـت و اعت

ین . رفع سوء تفاھمات و برقرارى صلح و آرامش بھره گیرد شد كـه ب گفته شده او به ھنگام مراجعت از شام بر قومى وارد 
ھزار درھم به آنان عطا كرد و میـان آن ھـا  300عبدهللا . آن ھا به سبب قتلى كه رخ داده بود بیم جنگ و خونريزى مى رفت

 )54.(صلح برقرار نمود
نى شور و شـوق جوا , از بررسى زندگى عبدهللا بن جعفر چنین برمىآيد كه او بـا گذشـت زمـان فاصـله گـرفتن از شـرايط و 

براى . بیشتر به صلح و آرامش تمايل داشته است تا نزاع و درگیرى عملكرد وى در واقعه كربال و حره را مى توان نمونـه اى 
مام ) ع(او در واقعه كربال حسین بن على. تالش او براى جلوگیرى از جنگ به حساب آورد را ھمراھى نكرد و حتى كوشید ا
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يه .  در واقعه حره نیز براى جلوگیرى از بروز جنگ تالش نمود. را براى پرھیز از جنگ متقاعد كند يدبن معاو او در اين باره با يز
مردم مدينـه . سپاه من آھنگ جنگ با زبیربن عوام را دارد كه در مكه علیه ما قیام كرده است: ((يزيد گفت. صحبت كرد اگر 

ساخت)). كارى با آنان نداريم, اقرار به اطاعت كنند يد بــاخبر  ست يز , عبدهللا به سران مدينه نامه نوشت و آنان را از درخوا
 )55)).(به ھیچ وجه به سپاه يزيد اجازه ورود به مدينه را نمى دھیم: ((ولى آنان از اطاعت يزيد سرباز زدند و گفتند

مروان حكـم قتـل او را , عبدهللا ھم چنین عبیدهللا بن قیس رقیات را كه از ياران مصعب بن زبیر و مداح او بود و عبدالملك بن 
 )56.(پناه داد و براى او در نزد عبدالملك بن مروان شفاعت نمود, صادر كرده بود

شش او زيـاد : از جود و بخشش عبدهللا بن جعفر نیز منابع به فراوانى ياد كرده و برخى گفته اند اخبـار در حلـم و كـرم و بخ
خود وى درباره نیكى . لقب داده اند)) بحرالجود((و )) جواد((او را , به دلیل كثرت بخشش) 57.(بوده و قابل شمارش نیست

خود مـردان آزاد را : و بخشش مى گفت یك  خرد ولـى بـا كـار ن من تعجب مى كنم از كسى كه با پول خود بنده اى را مى 
ند, او ھم چنین) 58.(بنده خود نمى كند سرزنش مـى كرد : مـى گفـت, در جواب كسانى كه او را به خـاطر بخشـش زيـاد 

بیم دارم عادت از آنان برگـیرم ; من نیز بندگان او را به گشايش عادت داده ام, خداوند تعالى مرا به گشايش خود عادت داده
به او مـى رسـید, بارھا اتفاق مى افتاد كه عبدهللا بن جعفر) 59.(و او نیز عادت از من برگیرد مى , ھمه پولى را كه  فاق  ان

 )60. (كرد
حال من از ظلـم حـاكم و حـوادث زمـان : ((مردى پیش او آمد و گفت, گويند به ھنگام وفات كه بسیار نیز تھیدست شده بود

نه خـود)). اگر مى توانى كمكى به من بكن, وخیم شده به خا خويش را بـه او داد و  به , عبدهللا كه چیزى نداشت رداى  و 
اگـر آن را از ; عادت داده ام, مرا عادتى دادى و من نیز بندگان تو را مطابق آن! خدايا: ((رفت و گفت, روايتى به مسجد جامع

تاريخ وفـات ) 61.(او در ھمان روز يا چند روز بعد بیمار شد و با ھمان بیمارى از دنیا رفت)). پس مرا زنده مدار, من بريده اى
بدهللا . نوشـته انـد) 62(سال 92, 90, 80, 67و سن او را در ھنگام وفات  90, 87, 85, 84, 80سال , او را با اختالف وفـات ع

 )63.(بن جعفر مصادف با سالى بود كه در مكه سیلى بزرگ جارى شده و صدمات زيادى بر حجاج وارد نمود
گذارد ماز  میر مدينـه بـر او ن مان ا بن عث بان بــن عثمـان . عبدهللا بن جعفر در زمان عبدالملك در مدينه وفـات يافـت و ابـان  ا

بودى; در تو ھیـچ شـرى نبــود! به خدا قسم: ((گفت, درحالى كه در مرگ او مى گريست كار و شــريف  تا نیكو كر )). فطر پی
ند) 64.(در بقیع به خاك سپرده شد, عبدهللا با حضور و ازدحام شديد مردم مدينه نیز گفتــه ا در مـورد زمـان و مكـان : برخى 

وى در زمان خالفت سـلیمان بـن عبـدالملك در ابـوإ وفـات يافـت و خـود : وفات عبدهللا قول ديگرى نیز وجود دارد و آن اين كه
 )65. (سلیمان بر او نماز گزارد

 منابع
براھیم , شرح نھج البالغــه: ابوحامد ھبه هللا بن محمد, ابن ابى الحديد - ضل ا , بـیروت: چـاپ دوم(بـه كوشــش محمدابوالف

 ).'ه1385, داراحیإ التراث العربى
 )'ه1385, دارصادر و داربیروت, بیروت(الكامل فى التاريخ : عزالدين محمدبن محمد, ابن اثیر -
 ).بى تا, منشورات الرضى, قم(فرحه الغرى : غیاث الدين عبدالكريم, ابن طاووس -
 ).بى تا, دارالمعارف, قاھره: چاپ دوم(به كوشش ثروت عكاشه , المعارف: عبدهللا بن مسلم, ابن قتیبه -
 ).ش1369, انتشارات سروش, تھران: چاپ اول(ترجمه ابوالقاسم امامى , تجارب االمم, ابن مسكويه -
شش غالمرضـا طباطبـايى , ترجمه محمدبن احمد مستوفى ھـروى, الفتوح: محمدبن على بن, اعثم كوفى - چاپ (به كو

 ).'ه1372, شركت افست, تھران: اول
 ).دارالمعارف للطباعه و النشر(مصعب بن عبدهللا نسب قريش , الزبیرى -
 ).بى تا, دارالكتاب العربى, بیروت(االصابه فى تمییز الصحابه : احمدبن على بن محمد ابن حجر, العسقالنى -
ھران(به كوشش و تعلیقات سـیدجمال الـدين حسـینى ارمـوى ,  الغارات: ابراھیم بن محمد الثقفى, الكوفى - شارات , ت انت

 ).شاھنشاھى 2535, انجمن آثار ملى
 ).'ه1406, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت(به كوشش حسن االمین , اعیان الشیعه: سیدمحسن, امین -
 ).بى تا, دارالمعارف, مصر(به كوشش محمد حمیدهللا , انساب االشراف: احمدبن يحیى: بالذرى -
نووط , سیر اعالم النبإل: شمس الدين محمدبن احمد, ذھبى - سه , بیروت: چاپ ھفتـم(تحقیق زير نظر شعیب االز  موس

 ).'ه1410, الرساله
 ). 'ه1313, بى تا, بمبئى: چاپ سنگى(مناقب آل ابى طالب : محمدبن على بن, شھر آشوب -
سالمى, تھـران(به كوشش على اكبر الغفارى , االختصاص : محمدبن محمدبن النعمان, شیخ مفید - , موسسـه النشـر اال

 ).بى تا
بن محمـدبن, عبدالبر - صحاب: يوسف بن عبدهللا  سمإ اال تا, دارالكتـاب العربـى, بـیروت(اسـتیعاب فـى ا , ــ الجـوزى). بـى 

بن اثـیر: ( ابوالحسن على بـن محمـد صحابه, )ا فه ال مد , اسـدالغابه فـى معر مد معـوض و معـاد اح به كوشـش علـى مح
 ).'ه1415, دارالكتب العلمیه, بیروت: چاپ اول(عبدالموجود 

 ).'ه1403, دار الكتب العلمیه, بیروت: چاپ اول(به كوشش عبدالمجید الترجبنى , عقدالقريد: محمدبن محمدبن, عبدربه -
 ).'ه1409, موسسه االمام المھدى, قم(الخرائج و الخرائج : راوندى سعیدبن ھبه هللا, قطب الدين -
تب العلمیــه, بیروت: چاپ دوم(به كوشش تغاريد بیضون و نعیم زر زور , الكامل فى اللغه: محمدبن يزيد, مبرد - 1409, دارالك
 )'ه
بى , انتشارات علمـى و فرھنگـى, تھران, چاپ پنجم(ترجمه ابوالقاسم پاينده , مروج الذھب: على بن حسین, مسعودى -
 ).تا

 
 :پى نوشت ھا

صرى  81ص ) دارالمعـارف للطباعـه و النشـر(نسب قريش , مصعب بن عبدهللا الزبیرى. 1 سعد(و محمـدبن منیـع الب , )ابـن 
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 .281ص , 8ج ) بى تا, دارصادر, بیروت(الطبقات الكبرى 
تاب العربـى, بـیروت(استیعاب فى اسمإ االصحاب, يوسف بن عبدهللا بن محمدبن عبدالبر. 2 تا, دارالك و  267ص , 2ج ) بـى 

مد , اسدالغابه فى معرفه الصحابه, )ابن اثیر(ابوالحسن على بن محمد الجزرى  مد معـوض و معـاد اح به كوشش على مح
 .199ص , 1ج ) 'ه1415, دارالكتب العلمیه, بیروت: چاپ اول(عبدالموجود 

بى, بـیروت(االصابه فى تمییز الصحابه , )ابن حجر العسقالنى(احمدبن على بن محمد . 3 ص , 4ج ) بـى تـا, دارالكتـاب العر
280. 

فى  82ص , ھمان, مصعب بن عبدهللا الزبیرى. 4 براھیم جع بن ا سماعیل  دارالكتـب , بـیروت(التـاريخ الكبـیر , )البخـارى(و ا
 .7ص , 5ج ) بى تا, العلمیه

تا, دارالمعارف, مصر(به كوشش محمد حمیدهللا , انساب االشراف, احمدبن يحیى بالذرى. 5 بن حجـر  67ص , 2ج ) بـى  و ا
 .280ص , 2ج , ھمان, العسقالنى

 .199ص , 3ھمان و ج , ھمان و ابن اثیر, ابن حجر العسقالنى. 6
 .281ص , ھمان, و ابن حجر العسقالنى 37ص , 3ج , ھمان, ابن سعد. 7
 .ھمان, مصعب بن عبدهللا الزبیرى. 8
 .ھمان, ابن حجر العسقالنى. 9

 .315ص , 4ج , ھمان, و ابن حجرالعسقالنى 134ص , 7ج , ھمان, ابن اثیر. 10
چاپ (به كوشـش غالمرضـا طباطبـايى , ترجمه محمدبن احمد مستوفى ھروى, الفتوح, محمدبن على بن اعثم كوفى. 11
 .884ص ) 'ه1372, شركت افست, تھران: اول
ین , اعیان الشیعه, سیدمحسن امین. 12 و  140ص , 7ج ) 'ه1406, دارالتعـارف للمطبوعـات, بیروت(به كوشش حسن االم

 .235ص , 6ج ) بى تا, چاپخانه شفق, تبريز(ريحانه االدب , محمدعلى مدرس تبريزى
 .سیره ابن اسحاق. 13
 .82ص , ھمان, مصعب بن عبدهللا الزبیرى. 14
شه , المعارف, )ابن قتیبه(عبدهللا بن مسلم ; ھمان, احمدبن يحیى بالذرى. 15 ثروت عكا , قاھره: چـاپ دوم(بـه كوشـش 

 .ھمان, و ابن اثیر 207ص ) بى تا, دارالمعارف
قـم : چاپ اول(به كوشش محمدمھــدى دامغـانى , المجدى فى انساب الطالبیین, ابن الحسن على بن محمد العمرى. 16

 .297ص ) 'ه1409, كتابخانه عمومى آيت هللا مرعشى نجفى
 .67ص , ھمان, احمدبن يحیى بالذرى: ك.ھم چنین ر 83;ص , ھمان, مصعب بن عبدهللا الزبیرى. 17
 .82ھمان ص , ھمان و مصعب بن عبدهللا الزبیرى: ك.ر. 18
 .83ص , ھمان, مصعب بن عبدهللا الزبیرى. 19
بى , انتشارات علمى و فرھنگى, تھران, چاپ پنجم(ترجمه ابوالقاسم پاينده , مروج الذھب, على بن حسین مسعودى. 20
 .171ص , 1ج ) تا

یه, بیروت: چاپ اول(به كوشش عبدالمجید الترجبنى , عقدالقريد, محمدبن محمدبن عبدربه. 21 ) 'ه1403, دار الكتـب العلم
 .132ص , 7ج 
 .162ص , 3ج ) 'ه1313, بى تا, بمبئى: چاپ سنگى(مناقب آل ابى طالب , محمدبن على بن شھر آشوب. 22
 .67ص , ھمان, و احمدبن يحیى بالذرى. ھمان, ابن قتیبه: ك.ھم چنین ر; ھمان, مصعب بن عبدهللا الزبیرى. 23
بن حجـر , ھمـان, محمدبن على بن شھرآشـوب 463;ص , ھمان, ابن سعد 190;ص , ھمان,  احمدبن يحیى بالذرى. 24 و ا

 .469ص , ھمان, العسقالنى
, سیر اعالم النبإل, و شمس الدين محمدبن احمد ذھبى, ھمان, ابن حجر العسقالنى: ك.ھم چنین ر; ھمان, ابن سعد. 25

 .502ص , 3ج ) 'ه1410, موسسه الرساله, بیروت: چاپ ھفتم(تحقیق زير نظر شعیب االز نووط 
تاب, تھران(ترجمه محمد آيتى , تاريخ يعقوبى, احمدبن ابى يعقوب يعقوبى. 26 شر ك گاه ترجمـه و ن ص , 1ج ) ش1343, بن

415. 
 .82ص , ھمان, و مصعب بن عبدهللا الزبیرى 37ص , ھمان, ابن سعد. 27
 107;ص , 3ج ) 'ه1411, دارالكتب العلمیه, بیروت; چاپ سوم(, )تاريخ االمم و الملوك(تاريخ طبرى , محمدبن جريرطبرى. 28

موسسه النشر , تھران(به كوشش على اكبر الغفارى , االختصاص , )شیخ مفید(محمدبن محمدبن النعمان : ك.ھم چنین ر
 .179ص ) بى تا, االسالمى

 .698ھمان ص , على بن حسین مسعودى. 29
صريه العامـه للكتـاب, االغانى, على بن حسین ابوالفرج اصفھانى. 30 و  130ص , به كوشش مركز تحقیق التراث الھئیه الم

 .107ص , 3ج ) 'ه1385, دارصادر و داربیروت, بیروت(الكامل فى التاريخ , عزالدين محمدبن محمدبن اثیر
 .718ھمان ص , على بن حسین مسعودى. 31
 .534ص , ھمان, محمدبن على بن اعثم كوفى. 32
ھران(به كوشش و تعلیقات سیدجمال الدين حسـینى ارمـوى , الغارات, ابراھیم بن محمد الثقفى الكوفى. 33 شارات , ت انت

 .به بعد 212ص , 1ج ) شاھنشاھى 2535, انجمن آثار ملى
 217ص , ھمان. 34
 .219ص , ھمان. 35
 .709ص , ھمان, على بن حسین مسعودى. 36
 .78ص , 2ج , ھمان, احمدبن ابى يعقوبى. 37
 .216ص , ھمان, ابراھیم بن محمد الثقفى الكوفى. 38
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 .219ص , ھمان. 39
سم امـامى , تجارب االمم, ابن مسكويه. 40 ھران: چـاپ اول(ترجمـه ابوالقا سروش, ت و  54ص , 1ج )  ش1369, انتشـارات 

 .162ھمان ص , محمدبن شھرآشوب
 .53ھمان ص , احمدبن يحیى بالذرى. 41
 .201ص , 1ج ) 'ه1409, موسسه االمام المھدى, قم(الخرائج و الخرائج , )قطب الدين راوندى(سعیدبن ھبه هللا . 42
 .158ص , ھمان, و محمدبن جريرطبرى 37ص , ھمان, ابن سعد. 43
بدالكريم  40ص , ھمان, ابن سعد 50;ص , ھمان, احمدبن يحیى بالذرى. 44 لدين ع فرحـه الغـرى ) ابـن طـاووس(و غیاث ا

 .19ص ) بى تا, منشورات الرضى, قم(
, بـیروت: چاپ دوم(به كوشش محمدابوالفضل ابراھیم , شرح نھج البالغه, )ابن ابى الحديد(ابوحامد ھبه هللا بن محمد . 45

 .316ص , 3ج ) 'ه1385, داراحیإ التراث العربى
 .220ص ) چاپ دوازدھم(اسرار آل محمد , سلیم بن قیس. 46
 .ھمان: ك.ر. 47
باد, )شیخ مفید(محمدبن النعمان  297;ص , ھمان, محمدبن جريرطبرى. 48 مه , االرشاد فى معرفه حجج هللا على الع ترج

فى 219ص ) بى تا, انتشارات العلمیه االسالمیه(سیدھاشم رسولى محالتى  ثم كو بن اع لى  مدبن ع ص , ھمـان, و مح
870. 
 .ھمان, ھمان و شیخ مفید, محمدبن جريرطبرى. 49
 .89ص , 3ھمان ج , عزالدين محمدبن محمدبن اثیر: ك.ھم چنین ر 247;ص , ھمان, شیخ مفید. 50
 .281ص , ھمان, ابن حجر العسقالنى: ك.ھم چنین ر 45;ص , ھمان, احمدبن يحیى بالذرى. 51
 .53ص , ھمان, احمدبن يحیى بالذرى. 52
 .315ـ314ھمان ص , ابن ابى الحديد. 53
 .46ص , ھمان, احمدبن يحیى بالذرى. 54
 .146ص , 5ج , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 55
یم زر زور , الكامل فى اللغه, محمدبن يزيد مبرد. 56 ضون و نع يد بی تب العلمیـه, بـیروت: چـاپ دوم(به كوشـش تغار , دارالك

 .538ص , 1ج ) 'ه1409
ثیر 268;ص , ھمان, يوسف بن عبدهللا بن محمدبن عبدالبر. 57 مان, ابن ا جر العسـقالنى 201ص , ھ ص , ھمـان, و ابـن ح

281. 
 .ھمان, احمدبن يحیى بالذرى. 58
 .170ص , 1ج , ھمان, على بن حسین مسعودى. 59
 .ھمان, و ابن حجر العسقالنى 50و  45ص , ھمان, احمدبن يحیى بالذرى: ك.ر. 60
 .ھمان, و على بن حسین مسعودى 229ص , ھمان, احمدبن ابى يعقوب 61;ص , ھمان, احمدبن يحیى بالذرى: ك.ر. 61
يوسف بـن ; ھمان, على بن حسین مسعودى; ھمان, احمدبن ابى يعقوب يعقوبى; ھمان, احمدبن يحیى بالذرى: ك.ر. 62

خررازى 267;ص , ھمان, عبدهللا بن محمدبن عبدالبر مر ف به كوشـش مصـطفى , الشـجره المباركـه, ابوعبدهللا محمدبن ع
 .201ص , ھمان, و ابن اثیر 203ص ) بى تا, دارالقلم, بیروت(السقا و ديگران 

 .ھمان, ھمان و يوسف بن عبدهللا بن محمدبن عبدالبر, على بن حسین مسعودى. 63
 .ھمان, ابن اثیر. 64
ص ) بى تا, درالمكتبه الحیاه, بیروت(عمده الطالب فى انساب آل ابى طالب , )ابن عنبه(احمدبن على الحسینى : ك.ر. 65
56. 
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