
 14 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 هفتمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 پاییز

 

أنساب األشرافنگاری بالذری با تأکید بر سقیفه در تاریخ

 

 72/9/1011 تاریخ تأیید:        11/9/1991  تاریخ دریافت:
  1 زاده یلصدراهلل اسماع 

  2 یفروشان یاهلل صفر نعمت
 

، در منااب   تاریخ اسالم بعد از رحلت پیامبر رویدادترین  مهم ،سقیفه

تحقیقاا    ،اسات و ابعااد مخفلان      تاریخی از جایگاه خاصی برخوردار 

. در بررسی این جریاا ، نگااه   علمى فراوانى را به خود اخفصاص داده است

ق( در 972های مورخا  اوّلیه، اهمیفی ویژه دارد. بالذری )تر به گزارشدقیق

 صاور   ثار محدثا  و اخباریا  قدیم را باه  أنساب األشراف کوشیده است 

 سقیفه بپردازد. و به ضبط و ثبت اخبار گرد  ورد  گسفرده

هاای باالذری    گزارش یمحفوا به کالبدشکاف لیبا روش تحل ،نوشفار نیا

 ای شاه یکل هاای  باا شکسافن قالا    بار    اسات   دست زده و  ه سقیفهدربار

مورخ  شهیکه اند یهما  معارف ایبه مغز و جوهر کالم  ،یخیتار های گزارش

های این  . یاففهابدیاست، دست  اففهیاو بازتاب  های را شکل داده و در نوشفه

پژوهش، حاکی از    است که بالذری جریا  ساقیفه را باا شاری بیشافری     

ق(، محماد بان   912یاا 912هشام ) روزگارش چو  ابن سبت به مورخا  همن

                                              

 .(sesmaeilzadeh@yahoo.com): یاسالم دانشگاه مذاهب اسالم یختار یدکترا. 1
 .(nsafari8@gmail.com): یةالعالم یاسالم جامعة المصطف یختار دانشیار. 2
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تری باه ایان حادثاه    ق( نگاشفه و با نگاه کلی922ق( و یعقوبی )922سعد )

سانتت باود، روایاا  مخاالن      که بر ماهه  اهال  پرداخفه است. وی با این 

 را نیاز  سقیفه جانشینی ابوبکر را نیز بیا  کرده و گزارشی از برخی منازعا 

 ید که وابسفگی بالذری به خلفای عباسای، در ایان     ورده است. چنین برمی

 رویکردِ او به موضوع سقیفه، نقشی مهم داشفه است.
 

، یاابرر پ ینیجانش یفه،ق(، کتاب أنساب األشراف، سق972) یبالذر :کلیدواژگان

 .یخالفت عراس

 مقدمه

ه حك بات اساالبى در   گیار  نسساتین نن نا    جابعه اسالبى با گذشت يك دهه از شكل

پا  از  تجربه کارد.   بدينه، رويكرد  جديد به بسئله رهرر  را در رأس ساختار حك بت

بارای   گرد هم آبدند تا 4«سقیفه»ای از بسلنانان در بحلی به نام ، عدهرحلت پیابرر

رخداد سقیفه با گذشت قرون بتنادی، بر . گیری ننايندتصنیم جانشین پیابررگزينش 

زبان، تازه و ن  باقی بانده و فرس دگی و کهنگی به خ د راه نداده است. اين واقعه، گستره 

نگرند، به خ د بشغ ل داشته انديشه پژوهشگرانی را که به خط ط تاريخ با ديد انتقادی بی

های نهفته در بفاهیم ساطحی ا کاه دربااره آن     اند به ژرفای واقعیتو آنهايی که خ استه

 شته شده است ا پی بررند، باه وا ر و وا ج بجرا ر کارده اسات تاا         رويداد تاريسی نگا

 9های پنهانی را دريابند.انگیزه

                                              

بحث و تبااد  نرار    به جامردم راجع به مسائل حساس، در آن محل اجتماعاتی در مدینه بود که. 1

 (. 229-228، ص۳، جمعجم البلدان ،یحمو اقوت)ی پرداختند می 

 . 88، ترجمه: سید حسن افتخارزاده، صخاستگاه خالفت. عبدالفتاح عبدالمقصود، 2
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 های بستلف تااريسی اولییاه از ايان جرياان     گزارش واکاویدر اين بیان، بررسی و    

ت اند در تریین آن کنك شايانی ننايد. ب اردی هنچ ن نقل يا عدم نقال و ياا ک تااه    بی

عصار،   ِ آن ب رخ و بقايسه آن با بنابع هام بندی ها بر اساس عالقهرشکردن برخی از گزا

 هاا را تریاین نناياده باه عنا ان نن ناه،       گیری افراطی گازارش ت اند جانرداری يا جهتبی

در شرح جريان سقیفه اشاره  ق(932)م و ابن سعد  ق(981)م ت ان به س گیری يعق بی بی

انتسااب  سازد کاه  هايش به بسیری رهنن ن بیکه ابن سعد در چینش گزارشکرده چنان

 ه هناراه با را اب بكر  انتسابيعق بی  و از آن س ، 4رو نشدگ نه بسایفتی روبه اب بكر، با هیچ

  9دهد.نشان بی حضرت علی ه ادارانبسایفت شديدی از جانب 

از جرياان ساقیفه نیاز حاايز      انساب االشرافهای بالذری در در اين بین، گزارش   

آوری  ای جناع او ت انست آثار بحدثان و اخراريان قديم را به ط ر گساترده  اهنیت است.

هاای ب افاو و بساایف    وی ساعی ننا ده روايات   کرده و به ضرط و ثرت اخرار بپردازد. 

هاا، نگااه   را گزارش کنده ابا چگ نگی ترتیب گزارش انتساب جانشین پ  از پیابرر

 باه   هاای ديگار ايان کتااب،     دهاد. وی در بساش  به اين جريان را نشان بی خاجل وی

 اساته   ای قلم زده کاه در طا ل تااريخ با رد ت جاه علناای شایعه قارار گرفتاه         گ نه

 تارين  بازر   از نرا  ،  سیره از پ  ،على خالفت دوره به برب ط که اخرار ط ریبه

   .است االشراف انساب ها بسش

نگاری او ص رت گرفته کاه از  هايی در باب بالذری و تاريخهای اخیر، پژوهشدر سال

زاده و صاادق ساجادیه    ن شته هادی عاایم « نگاری در اسالمتاريخ»ت ان به: آن بیان بی

« ایتااريخ ایعربای و این رلخا ن   »ن شته رسا ل جعفرياانه   « آشنايی با بنابع تاريخ اسالم»

  «االشراف  أنساب  فى االمویة األسرة  عن  البالذری موارد»ن شته بصطفی شاکره بقایه 

                                              

 .1۳8-1۳1، ص۳، جالطبقات الکبری. ابن سعد، 1

 .121-12۳، ص2، جتاریخ. یعقوبی، 2
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روايات عاش رايی أنسااب االشاراف    »بشهدانىه و نیز بقایه   حنادی و   خلیفه  ن شته حاجى

 ن شته بحنادکامم رحناان ساتايش و بحسان رفعات     « بالذری در بیزان نقد و بررسی

بیان رفته،  اشاره کرد. گرچه در آثارِ يادشده از حیات بالذری و تاريخ نگاری او سسن به

سید حسین بحند جعفری نیاز در ابتادای کتااب    ابا به جريان سقیفه ت جه نشده است. 

نگاهی بستصار باه تریاین جرياان ساقیفه از نگااه ب رخاان دارد.         تشیع در بسیر تاريخ

نگااری  ک شد با نگاهی بتفااوت، جرياان ساقیفه را در تااريخ    رو، ن شتار حاضر بی ازاين

اند،  بالذری بررسی ننايد. هنچنین، آثاری که به ص رت بستقل به واقعه سقیفه پرداخته

بحندرضا بظفر، حاوی بررسی ايان ب ضا     ایسقیفه عالبه عسكری و  سقیفههنچ ن 

 از نگاه ب رخان نیستند.

 بالذری .1

 نامه . زیست1-1

 ،اناد ذکار کارده   9و اب جعفر 4راش را اب بكبن داود که بنابع کنیه بن يحیى بن جابر احند

گفته شاده  در نسرت وی به بالذری، ب رخ، نسابه، بترجم و شاعر قرن س م هجری است. 

 است کاه و  بارا  تق يات حافظاه از آن اساتفاده       3بنس ب به دانه بالذر ،کلنه بالذر 

 پ  از بستری شادن در دچار اختالل عقلى شد و  ،رويه آن اثر بصرف بى ویى بر هکردبى

                                              

، 8، جالزماان  أبنااء  وإنبااء  األعیاان  وفیاات  ،ابن خلکان ؛128، ص2، جاالدباء معجم. حموی،  1

 .10۳ص

 .121ص ،الفهرست. ابن ندیم،  2

روید و میوه آن در پزشکی ماورد اساتفاده    می است که در هندوستانگیاهی نام  یا بالدر، بالذر.  ۳

، 9ج ،سایر اعاالم النابالء    ذهبای، ) .دانساتند  آن را برای تقویت حافراه مفیاد مای   و  گیرد قرار می

 (۳81و198ص
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 در اين بطلاب  شايان ذکر است برخی بحققان، 4جا نیز درگذشت. در هنان ،بینارستان

 بان داود نسارت    يعناى جاابر   ،اعاال  باالذر    به جادل را ين یقب اتشكیك نن ده و 

 9اند. داده

نیست و در دست دقیقی  اطال  وی، تاريخ والدتاز بالذری در بغداد به دنیا آبده ویی 

برخی به استناد  .اند نداده دست به او از روشنى حال شرح نیز رشعص هم ن يسان نابه زندگی

 ق944و927 ،427در فاصله بیان ق( و اساتید ديگری که 421نقل او از وکیع بن جراح )م 

-والدت وی را بین سال ،3ق(948-428) ب نأببالذری از ى يسرا بديحهو اند وفات يافته

شده استه بلكاه  ن اشاره نژاد بالذر به  در بنابع کهن، 1اند.هجری دانسته422-487های 

به واسطه حض ر وی و اجدادش در  ان،بحققبرخى از  اند. پژوهشگران بعاصر بدان پرداخته

از را  دي ان دستگاه عراسی و ترجنه آثار از فارسی به عربی در جريان نهضت ترجناه، وی 

الارد  ها   دو کتاب بالذر  به ناما ت جه به ای نیز بدر بقابل، عده 5دانند.بی تراری ايرانی
آشكارا درباره حنايت از نژاد عربى در برابار طايفاه   که  شرافنساب األأو  ةعلى الشعوبی

ابا شرح حال اجداد وی، نشان  1کنندهوی را از ترار عرب قلنداد بی ،شع بیه بحث بى کنند

 7از ايرانی ب دن او دارد.

                                              

 .128، ص2، جمعجم األدباء، حموى ؛121، صالفهرست ،ابن ندیم.  1

 . 128. حموی، همان، ص 2

 . 1۳1. همان، ص ۳

 .48-48، ص1، ج األشراف  أنساب  فى األمویة األسرة  عن  البالذری موارد ،  خلیفه  . حاجى 4

نژاد، باه نقال از: نکلسان،     ، ترجمه: سید عباس قدیمی«نگاران عرب و فتنه کبرا تاریخ»، عدنان.  1

 .12، ص2و1ش ،تاریخ اسالمفصلنامه 

 . 41، ص1، ج األشراف  أنساب  فى األمویة األسرة  عن  البالذری موارد ،  خلیفه  . حاجى 1

 .1۳1ص،2ج ،معجم األدباء حموی،؛ 121، صالفهرست م،یند ابن.  8
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ار فعفان بن بسلم صا و از اساتید آنجا هنچ ن:  گذرانیداو بیشتر عنر خ د را در عراق 

، بصعب زبیری ق(932)م ق(، ابن سعد 998ق(، علی بن بحند بدائنی )م 992)م  بصر 

ق( 919 معنر بن شرة ننیری بصاری ) و  (ق915د ق(، بحند بن حریب بغدادی )931)م 

حنا،،   ک فاه،  یه،انطاک :به شهرهایسفرهايی  ،برای تحصیلوی  4برد. فراوانهای بهره

، به بقاام دبیاری درباار    پ  از براجعت وی از شام به عراق 9نیز داشته است.شام و حلب 

ق(، به عنا ان يكای از نادينان    917-939د و در عصر بت کل)خالفت عراسی بنص ب ش

بالذری، خلفای عراسی از بأب ن تا بعتند  1.ن بت کل در اب ر باییاتى ب داو از بشاور 3ويژه

 دوره اواخار  در باالذر ،  5ق( را درک کرد.982-972ق( و به ق یی تا بعتضد )951-972)

 7ق درگذشت.972 حدود سال بعتضد، خالفت آواز در يا1بعتند خلیفه

 . أنساب األشراف1-2

 ،البلدان الصغیرها : به نام کتاب که چهار عن ان کتاب نام برده شدهبالذر  شش از 
اباا دو کتااب    هبفق د شاده اسات   عهد اردشیرو کتاب  ةالشعوبی الرد على ،البلدان الکبیر

. اسات  ب ده و از اهنیات فراوانای برخا ردار    او در دسترس شرافنساب األأو  فت ح ایرلدان

 در شناساى  نسب ب ض   بلكه نیسته نابه نسب تنها يك نابش ، برخالفأنساب األشراف

 .شا د  باى  شابل را اندکى حجم آن، نگار  تاريخ جنره و تاريسى گرانرها  اطالعات برابر
                                              

 . 84، ص1، جتاریخ مدینة دمشق. ابن عساکر،  1

 .91، ص1ج ،معجم األدباء . حموى، 2

 .۳19، ص۳، جمختصر تاریخ دمشق ؛ ابن منرور،11۳-112، ص1۳، جسیر أعالم النبال. ذهبی،  ۳

 .128، ص2ج ،معجم األدباء، حموى.  4

 . 80، ص11، جوالنهایة البدایة . ابن کثیر، 1

 . همان. 1

 .92-90، ص1ج ،معجم األدباء. حموى،  8
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بجن عاه هنااهنگى از    ،هاا ا  است که در چهارچ ب نساب دارا  روش ويژه ،اين کتاب

 .دهدانساب و ادبیات را ارائه بى ،تراجم ،تاريخ

بالذری با وج د حض ر در دستگاه خالفت عراسی، به ط ر بفصال، باه تااريخ و تراار     

ایرتاه در   .اسات  اب ياان  دویت تاريخ درباره بهنى بسیار بنرع کتاب، اب يان پرداخته و اين

کاه نشاان از    4کناد بیان خلفای اب ی، تنها از عنر بن عردایعزيز به عن ان خلیفه ياد بای 

 ايدئ ی ژی خاجل وی در اين زبینه است. 

، آوردن روايات بتفاوت در يك حادثه و امهاار  أنساب األشرافاز ابتیازات بالذری در 

هنچنین، وی از راويان ضاعیفی چا ن سایف بان عنار تنینای )م        9نظر درباره آنهاست.

، بهاره نرارده اسات. از    3است ب ده شهره خ د ها روايت در پرداز اسط ره به ق( که482

 و اجتنااعى  هاا   جنراه  باه  ايان کتااب،   در ديگر نكات قابل ت جه، اهتنام بیشتر بالذر 

 به عالوه، بنابع اين کتاب، .است نظابى و سیاسى ها  جنره در بقايسه با ح ادث اقتصاد 

 هاايى  پاره به ت ان بى کتاب، اين واسطه به که است األشراف أنساب ابتیازات ترين بهم از

 .يافت دست بسلنان نگاران و آثار بفق دشده تاريخ از نسست طرقه و اخراريان آثار از

 . گزارش بالذری از جریان سقیفه2

وپنج گزارش بیاان   و در سی بحث سیره پیابرربالذری جريان سقیفه را در انتهای 

های بالذری در شرح جريان سقیفه، براحث قرال از  ابا برای بررسی بهتر گزارش کندهبی

                                              

 األمویاة  األسارة   عان   الابالذری  موارد ،  خلیفه  ؛ حاجى121، ص8، جأنساب األشراف. بالذری، 1

 .10و12، ص1، ج األشراف  أنساب  فى 

بحاث فای نشااة العلام التااریخ      ؛ الادوری،  244، صالتاریخ العرب والمورخون. شاکر مصطفی، 2

 .49، صعندالعرب

و سایر مناابع ذکار شاده، از ایان رویاه       تاریخ طبریفتح ایران به نقل از او در  . اخباری که در۳

 (201، ص4، جتاریخحکایت دارد. )طبری، 
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آن را نیز بايد تحلیل کرده چراکه با بررسی اين بقدبات، ن   نگااه و بیانش ن يسانده باه     

 ش د. باجرای سقیفه و انتساب خلیفه ننايان بی

 دیک به سقیفه. حوادث نز2-1

ابار رسا ل   »و « ق ل رس ل اهلل فی اب بكر»بالذری قرل از بحث سقیفه در دو عن ان 

روايات از   8نگااهی باه جرياان ساقیفه و انتسااب خلیفاه دارد. وی        ، نایم 4«اهلل فی بدئ

آورد که عنده آن، دربااره شايساتگی ابا بكر    بی ق(43-44)در فضیلت اب بكر  پیابرر

به ط ر بفصل به شرح حاال ابا بكر    9ا اينكه بالذری در جای ديگربرای جانشینی است. ب

کند. نقل اين فضايل، قرل از گزارش پردازد، ابا در اين بقطع نیز فضايل وی را نقل بیبی

را بازگ  کرده و  و ابر سقیفه، رويكرد ن يسنده در ابر جانشینی پیابرر وفات پیابرر

 آورد. زبینه روانی برای پذيرش اين بسئله ت سط بساطب را فراهم بی

گزارش در ايان بااب    53پرداخته و  بالذری پ  از آن، به بیناری و وفات پیابرر

 آورد. وی در اين بسش نیز روش قرلی خ د را ادابه داده و در چناد گازارش، روايااتی    بی

 کتااب کااه در آن،   4422کناد. از آن جنلاه، گازارش    بای  در بااب فضاايل ابا بكر بیاان    

 نقاال  را از پیااابرر 1«ویاار از پنجااره اباا بكر ههااا را برنديااد تنااام پنجااره» 3روايااتِ

                                              

 . اخبار رسو  خدا در هنگام بیماری.1

 . 100-11، ص10، جأنساب األشراف. بالذری، 2

شاد   به مسجد باز مى ،خانه گروهى از اصحاب بِگوید: در زید بن ارقم مى ،ابواب در قضیه سدّ. ۳

 الّإ ،باواب سادّوا هاذه األ  : »به آنان فرمود از آنجا بود. روزى پیامبر ،و راه عبور و مرور آنان

 ،: پیغمبار اکارم   گویناد  هم حدیثی که جعل شده است، قضیه خوخه ابوبکر است که می .«علیّ باب

. این باید باشد  ه ابوبکر و گفت:غیر از پنجر ،شد، اینها را بست هایی که به مسجد باز می تمام پنجره

 (491، ص1، جمسند أحمد)

 «بکر. سدوا کل خوخة إلی المسجد إال خوخة ابی. »4
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در ايام بینااری   وی در ادابه، به باجرای نناز خ اندن اب بكر به جای پیابرر 4کند.بی

 9دهد.گزارش، آن را شرح بی 95ايشان اشاره کرده و در 

ق( باه خرار وفاات    93-43الذری پ  از نقل باجرای اعتارا  عنار بان خطااب )    ب

، به جريان دع ت عنر از بردم برای بیعت «ابر سقیفه»، قرل از ورود به بحث 3پیابرر

 1کند.با اب بكر اشاره بی

 . پردازش جریان سقیفه2-2

)م بعد و يعق بی  ق(932)م  ابن سعدروزگارش چ ن در بقايسه با ب رخان هم بالذری

 هار گازارش و تفسایرِ   دهاد و  های بیشتری از جريان سقیفه به دست بیگزارش ق(،929

چراکاه ابان     هکناد   بی آوری  واقعه را از بآخذ گ ناگ ن و بكاتب بستلف جنعاين بنكن از 

سعد در کتاب خ د، بدون آنكه عن ان ابر سقیفه را بگذارد، در کنتر از سه صفحه در شرح 

خرار ساقیفه   »يعق بی نیاز باا عنا ان     5پردازد.اب بكر و باجرای بیعت با او، به آن بیحال 

رويكارد يعقا بی    1کناد. در چهار صفحه طیل روايت بنسجنی بدان اشاره بای « ساعده  بنی

وی  7برخالف ابن سعد، نشان دادن بسایفت شديد از س ی بسایفان بیعت با اب بكر اسات. 

 آورد که بعتقد است اگر علای در سقیفه بی ق(15قم )م ر بن ارذگزارشی از خطابه بن

                                              

 . 148، ص1، جأنساب األشراف . بالذری،1

 . 111-114. همان، ص2

 . 111. همان، ص۳

 . 118-111. همان، ص4

 .1۳8-1۳1، ص۳، جالطبقات الکبری. ابن سعد، 1

 . 12۳، ص2، جتاریخ. یعقوبی، 1

 . 124. همان، ص8
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أنسااب  و  طرقاات اين گازارش، در   4کرد.کرد، کسی با او بسایفت ننیادعای خالفت بی

عتبة بن ق( و 37بن عراس )م  فضلبیان نشده است. هنچنین، وی به اعترا   األشراف
و حتی  ابن سعد و بالذریکه درحایی 9پ  از بیعت سقیفه، اشاره دارده ق(49)م  لهب ابی

گزارشی از آن نقل نكردند. گزارش يعق بی از اين روايااتی کاه در ساه بنراع      ابن اسحاق،

 ایعاده تاريسی دارد. ف ق نیابده، برای بازسازی حادثه سقیفه، اهنیت ف ق

 وی بارخالف پردازد. صفحه و با تفصیل بیشتری، به جريان سقیفه بی 43بالذری در 

کند. از بحدثان عراق نیز رواياتی را نقل بیو  اکتفا نكردهبدينه  علنایه بفقط ابن سعد، 

باا ت جاه باه باذهب خا د کاه از       حتی تری به ب ض   سقیفه پرداخته و وی با نگاه کلی

که وی ديدگاه سلنان ننايده چنانهای ب افو و بسایف را بیان بی سنّت است، ديدگاه اهل

 ق( 457ق( را در اين بااره اباراز کارده و دو روايات از اب بسناف شایعی )م       35فارسی )م 

که طرری باه آن  درحایی    هکند  نین ثرت را « سقیفه  شرح اب بسنف درباره»ابا وی  آوردهبی

                                              

 . 12۳. همان، ص1

 عقوبی آن را نقل کرده است:یسرود که  . عتبه، اشعاری در حمایت علی124. همان، ص2

  سناالح ابى عن منها ثم هاشم عن                        رفامنص األمر ان أحسب کنت ما

  نااااالسن و بالقرآن الناس اعلم و                       ةااااسابق و ایمانا الناس أو  عن

  الکفن و الغسل فى له عون جبریل                        ناام و بالنبى عهدا الناس آخر و

  الحسن من فیه ما القوم فى لیس و                        هااااب یمترون ال فیهم ما فیه من

 از کاه  کسى از بگذرد؛ ابوالحسن از ایشان میان در و هاشم بنى از( خالفت) امر که کردم نمى گمان»

 پیاامبر  که کسى آخرین است. داناتر ها سنّت و قرآن به و تر است پیش سابقه، و ایمان در مردم همه

 در آنچاه  کاه  کساى  باود؛  یااورش  جبرئیل ]پیامبر[، کردن کفن و دادن غسل در که کسى و دید را

  اوسات،  در نیکاى  از آنچاه  لایکن  نیسات؛  اى شابهه  ایان  در را آناان  خود و هست او در آنهاست

 «.نیست دیگران در
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ن نكته قابل تأبل اين است که بالذری باه بااجرای رفاتن ابا بكر و عنار با       4پردازد.بی

ق( جهات رايزنای بارای بیعات گارفتن از وی و      39خطاب، نزد عراس بن عرداینطلب )م 

باالذری   9.کندکه يعق بی جريان بفصل آن را ابراز بی کنده درحاییای ننیاشاره علی

خ اهد عراس بن عرداینطلب را وارد اين به واسطه تعلو خاطری که به عراسیان دارد، ننی

وی حتی در بیاان بسایفاان بیعات باا ابا بكر کاه در بنازل         ايد.ها ننها و اختالف براحثه

که يعق بی از  ای ندارده درحاییاجتنا  کرده ب دند، به عراس بن عرداینطلب اشاره علی

3برد.او نام بی
 

به آنها اساتناد کارده   در شرح جريان سقیفه و بنابع آنان که بالذر  ترين راويان بهم

بررساى  آوری رواياات دارد.  بنابع و ت جه بايسته وی به جنعگ نی  دهنده گ نه، نشاناست

حزباى و سیاساى    ،ا هاا  قریلاه  بنابعى که بالذر  به آنها اعتناد کرده و شناخت زبینه

ت اناد باا را در    بى ،و شناسايى ب ض عات آن سقیفهراويان او و نیز تحلیل ساختار روايات 

روشن خ اهد شاد کاه و  در    ،هنچنینفهم ب اضع راويان و ب اضع بالذر  يار  دهد. 

تارين راوياان و بناابع    . بهماتساذ ب اضع خاج خ د تا چه اندازه به آنان تكیه کرده است

 اند از:  بالذری در شرح باجرای سقیفه عرارت

 (ق121 بن مسلم بن شهاب زهرى )م محمد. 2-2-1

از  ،هاری ، بعاروف باه ز   ق(491)م  ب بكر بحند بن بسلم بان عریاداهلل بان شاهاب    ا

احادياث پرداخات و    یین کسی ب د که به تادوين وی اول ان و فقهای شهر بدينه ب د.بحدث

علم وی به  1ت.نیز به او داده شده اس حديث هکنند عن ان نسستین تابعی تدوين ،هنچنین

                                              

 .218، ص۳، جتاریخ. طبری، 1

 .121-121، ص2، جتاریخ. یعقوبی، 2

 . 124. همان، ص۳

 .98، ص8، جعالماألزرکلی، . 4
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تا پايان عنر در  و داشتخ بى با اب يان  هزهر  رابط 4نیز آشنا ب د. یغت و ادبیات ،نساباَ

ابا ایى را باه او    ،(ق81-15خلیفاه ابا   )   ،عرداینلك بن بروان. خدبت حاکم اب ی ب د

گفته شده: کسى که  9.بسشید و دست ر داد که و  با فراوت بال به بحث و بررسى بپردازد

و  وی در بغاازی  3.بن عرادایعزيز با د   خلیفه عنر ،زهر  را ب مف به تدوين احاديث کرد

 1.ییفاتی دست زدألفا به تتاريخ خ

بسش عنده آن، به عدم بیعت برخای از انصاار و   که  آوردهروايت از زهر   2بالذر  

 5ق( اشااره دارد. 31ق( و زبیر بن عا ام )م  45، سعد بن عراده )م بهاجرين چ ن: علی

بالذر  روايات زهر  دهد وی سعی دارد، جريان بسایف سقیفه را بیان کند. اين نشان بی

ق( باه  927 ییفات و  گرفته ياا از طرياو واقاد )م   أاز ت يا بستقیناً سقیفه،در ب ض   را 

، احناد  ق(998)م  بدائنى :بن سعد و يا از طريو افراد  هنچ ن واسطه شاگردش بحند

بن هیثم باه   بكر و ق(911)م ، بحند بن بصفی ایحنصی ق(998)م بن بحند بن اي ب 

 .دست آورده است

زهری به بكتب شام و حض ر بستنر او در اين بنطقه و عدم ت جه با ت جه به گرايش 

های سقیفه نداشاته  شايد بت ان گفت که وی ابايی از نقل بسایفت 1اين بكتب به شیسین،

باشد. از ديگر س ، گرايش ابن شهاب به اب يان و با ت جاه باه رواباط ضاعیف ابا بكر باا       

                                              

 . 188، ص4، جالزمان أبناء وإنباء االعیان وفیات ،ابن خلکان. 1

 . 242و241 ،2۳2 ،229، ص8، جاالسالمتاریخ  ،ذهبى؛ 188. همان، ص2

 .98و8۳، ص1، ججامع بیان العلم ،ابن عبدالبربه نقل از: عدنان . ۳

 .198، ص1، جالوافی بالوفیاتصفدی، . 4

 . 18۳، ص1، جانساب االشراف. بالذری، 1

 که معاویه دساتور باه جعال حادیث در فضاایل خلفاا       . تمرکز مکتب شام، بر عثمان بود. زمانی1

 گیرد.دهد، ابتدا نقل فضایل عثمان و سپس، فضایل ابوبکر و عمر مورد توجه قرار میمی
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دی روابط بین اب بكر و اب يان در پیشانهاد  ت ان گزاره ف ق را تق يت کرد. سرابیه، بی بنی

پ  از بیعت عابه بردم باا ابا بكر و عادم باه      4برای بیعت اب سفیان به حضرت علی

کارگیری اب بكر از اب يان در دستگاه حك بتی و واليت شهرها، اعترا  شديد عايشه باه  

اب ياان باا    گاری گیرد و اينكاه روحیاه اشارافی   در دوران فتنه، رنگ بیشتری بی 9عثنان

داری راوياان  ت ان از ابانتزيستی اب بكر سازگار نر ده هرچند در کنار ب ارد ف ق، ننی ساده

بتقدم و دوری آنان از دخایت براحث کالبی در نقل يا عدم نقل روايت و گزارش ح ادث، 

 وفلت کرد.

 (ق222 على بن محمد مدائنى )م. 2-2-2

گاه بلندی در بیان ب رخان اساالبی برخا ردار   بدائنی، بت ید شهر بصره ب د که از جاي

بیش از دويست اثر برای  ق(382)م  نديم ابن به ط ری که  هرکار ب دیفان پ ؤاز ب است. وی

خالفات  تاا تااريخ    دوران زندگى پیاابرر  ح زه پژوهش وی، 3.بدائنی برشنرده است

و  اخرار زناان  انساب،ت، فت حا ،قريش ،سیره چ ن: یب ض عات بهو  گیردرا دربربیعراسى 

 ها  داخلى ابت اسالبى تا دوره بعتصم عراسىوقايع و درگیر بفاخر،  ،تاريخ خلفا شعرا،

 کند.اشاره بی ق(948-997)

کاه در ب ضا     نقال کارده    أنساب األشرافدر روايت از بدائنی  4141 بالذری جنعاً

از خ د  يا بستقیناً سقیفه،ره بدائنى را دربا رواياتِ وی .است او آوردهروايت از  49سقیفه، 

در اين روايات، به هج م عنار   .است آوردهییفاتش به دست أو  اخذ کرده و يا آنها را از ت

ق( تا شش 41و خاید بن سعید )م  عدم بیعت علی 1(،بن خطاب به بنزل فاطنه)

                                              

 . 121، ص2، جتاریخ. یعقوبی،  1

 . 201، ص1، جالبدء والتاریخ؛ مقدسی، 181-181، ص1. همان، ج 2

 .112-148، صالفهرست. ابن ندیم،  ۳

 . 181، ص1، جانساب االشراف . بالذری، 4
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خروج سعد بن عراده از بدينه و رفتن به شام و به قتل رساندن وی در شاام پا  از    4باه،

بارای بیعات باا     پیشنهاد اب سفیان باه علای   9عدم بیعت با خلیفه اولل به دست ر عنر،

عنلاتم  »آبیز سلنان فارسی به اب بكر برنی بر اينكه  و سرانجام نقل جنله اعترا  3ايشان

ت انسته تص ير روشن و هنااهنگى از   ،بدائنى در روايات خ د. کنداشاره بی 1«و با عنلتم

 . به دست دهد گرفته در جريان سقیفه های ص رت اعترا 

 ق(232. محمد بن سعد )م 2-2-3

وی در  5بحند بن سعد بن بنیع زهری بصری، بشه ر به کاتب واقدی، از ب ایی است.

که لنی خاصی برخ ردار ب ده چنانوی از شهرت ع 1بصره به دنیا آبد و در بغداد درگذشت.

بايست نظر او کند که بی، نام او را در شنار عاینانی ياد بی«خلو قرآن»بأب ن در بسئله 

ای از نابه بنظم و گسترده است که زندگی ایطرقات ایكرریکتاب بعروف او،  7را تأيید کنند.

دهاد. سارك    ارائه بای  های بهمل زبان پیابرر تا وفات خ د راصحابه و تابعین و شسصیت

ش د که حتی در وی، هنان سرك حديثی است و ن   اخرار وی، به ص رت بسند ارائه بی

 جزئیات نیز رعايت شده است. 

انتساب آورد که اين روايات، حاکی از آن است که بالذری هفت روايت از ابن سعد بی

رخ داده اسات.   ییاری بهنا  گ نه برخ رد و يا اعترا  و درگ و بدون هیچ  بی آرا اب بكر، به

                                              

 . 188. همان، ص1

 . 189مان، ص. ه2

 . 188. همان، ص۳

 .191. همان، ص4

 .۳، مقدمه، ص1،جترجمه الطبقات الکبری. ابن سعد، 1

 .291، ص9، جاعالم النبالء ریس ی،ذهب. 1

 . 1۳4، ص8، جتاریخ الرسل والملوک. طبری، 8
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 اساتفاده نی )به بن گفت( دَّثَفعل بستقیم حَ از، هنیشه نقل روايات از ابن سعدبالذری در 

اين ابر، دالیت بر آن دارد که بطلب را نه از طرقاات، بلكاه باا     شايد بت ان گفت 4.کند بی

 است.  ابالی بستقیم از خ د ابن سعد گرفته

ابار  »با عنا ان  ابن سعد برخالف ديگر ن يسندگان قرل و بعد از خ د، روايت سقیفه را 

وی نقطاه   .دهاد    بی  را به آن«شرح بیعت کردن با اب بكر»ده بلكه عن ان آور  ننی «هسقیف

  دربااره داند و به بكان بنازعه و بیعت، يعنی سقیفه تأکید نادارد.  ثقل بحث را در بیعت بی

تای آنها به ط ر بستقیم و يا  که فقط ششکندبی ثرت  گزارشن عاً پانزده سقیفه، او بج

ديگر، به دش اری به واقعه سقیفه بربا ط   گزارش 2ش د.    بی ویربستقیم به سقیفه برب ط 

روی، ساادگی، فاداکاری و تقا ای ابا بكر اختصااج       گردد و عندتاً به فضیلت، بیاناه    بی 

وی که باه شارح   پردازد. ت نیز دوباره به بیان صفات اب بكر بیبعد از جريان بیع 3.يابد  بی

صفحه پرداخته، به سقیفه که حادثه بهم در دوران اب بكر است،  12حال اب بكر در بیش از 

کننده  های بسایف بیعت و بسدوشاهنیت چندانی نشان نداده و در تالش است تا گزارش

های فراوانی از فضاايل ابا بكر آورده   رشجايگاه خلیفه را پ شش ندهد. وی روايات و گزا

ويژه قرل از ورود به بحث بیعت، تالش دارد تا اب بكر را اولیین بردی که پیاابرری   استه به

شرح ننازی که پیابرر باه  »وی پ  از گزارشِ  1را پذيرفته، بیان دارد. حضرت بحند

ش د و بدون آنكه وارد جريان سقیفه بی 5،«اب بكر دست ر داد تا قرل از رحلتش ابابت کند

پاردازد. تریاین او از ساقیفه،    عن ان سقیفه بر آن نهد، به شرح بیعت بردم باا ابا بكر بای   
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گ ناه اعتارا  و   سازد که انتساب ابا بكر بادون هایچ   خ اننده را به اين نكته رهنن ن بی

  4گرفت.سرعت ب رد پذيرش هنگان قرار  رو شد و به درگیری قابل ت جهی روبه

های روز سقیفه ت سط باالذری ثرات   ها و درگیریهايی از بسایفتاز ابن سعد گزارش

گردد. باالذری ايان   بشاهده ننی ایطرقات ایكرریها در که اين گزارششده استه درحایی

هايی چ ن: شرح . گزارشآورده است« حَدَّثَنی»ها را به ص رت شفاهی و با عرارت گزارش

بیان اب بكر که گرچه او بهترين کانديدا نیست و خالفات   9در سقیفه، کابل بشاجره یفظی

  1برای خالفت. و پیشنهاد اب سفیان به علی 3را فقط برای جل گیری از نفاق پذيرفت

 . سایر راویان2-2-1

ق(، دو روايت از هشام بن 457بالذری افزون بر راويان ف ق، دو روايت از اب بسنف )م 

و عراس  وگ ی علی روايت اب بسنف، به گفتآورد. ق( بی921بحند سائب کلری )م 

بن عرداینطلب پ  از ش رای شش نفره اختصاج دارد که به پیشنهاد عراس باه ايشاان   

هنچناین، در سلساله راوياان     5کناد. اشاره بی برای ابر خالفت پ  از رحلت پیابرر

گیاری وی از راوياان   رهنشاان از بها  نیز قرار دارد که  ق(417)م  عوانة بن حکمبالذری، 

 بدنی و عراقی است.

 شرح جریان انتخاب خلیفه

کند که پ  گ نه آواز بیهای آوازين جريان سقیفه را هنانند ابن سعد اينبالذری گزارش

 بیعات  تا   با تا بده دست: گفت و آبد جراح بن ابوعبیدة نزد عنر»، از رحلت پیابرر
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 کاه  هنگابى از: گفت عنر به اب عریده. ابتى اين ابین ت  خدا رس ل گفتار به که کنم

 کناىه  بیعات  بان  باا  خا اهى  باى  آياا  ام. ندياده  جهاایتى  و نادانى ت  در ا ، شده بسلنان

  4«.شناست بیان است، وار دوم نفر که صديو اب بكر که درحایى

وی در گزارش بعدی نیز در ادابه گزارش اولل، به درخ است بیعات از اب عریاده اشااره    

 آياا : گفات  او. آبدناد  او نزد اب عریده با بیعت برا  نن د، رحلت پیابرر چ ن»کند: بی

 اب ع ن. است ب ج د تن، سه از س بى شنا بیان آنكه حال و آيید بى بن پیش بیعت برا 

 را آياه  ايان  بگار : گفات  چیسات   تان  ساه  از س بى از بقص د گفتم: بحند به :گ يد بى

 خا د  هناراه  باه  پیاابرر  و ب دناد  واار  در تن دو آن که هنگابى فربايد: بى که ا  نس انده

  3.«9باست هنراه خداوند که براش اندوهگین: فرب د

ابا در روايت س م، قرل از شرح سقیفه و اجتنا  انصار، جنله عنر بن خطاب برنی بار  

 ضانن  خطااب،  بن عنر»کند:  بى پذيرند را نقلبیعت با بهترين گزينه که بردم آن را بی

 هاا گردن برايش اب بكر هنچ ن که نیست شنا بیان ک  هیچ: گ يد بى اب بكر بیعت بیان

در سقیفه  سپ ، بالذری از اجتنا  انصار برای انتساب جانشین پیابرر 1«.ش د کشیده

آورد. خرری ننای  دهده ویی از چرايی اين کار و کنار گذاشتن حضرت علیگزارش بی

کند و در انصاری از اجتنا  انصار به عنر و اب بكر اشاره بیهنچنین، به خرررسانی دو نفر 

شاده از جاناب    کند. در برخی بنابع آبده که دو پیكِ فرساتاده علت اين کار نیز سك ت بی

قریله اوس ب دند که از اقدام سعد بن عراده در عادم دعا ت از ساران بهااجرين ناراضای      
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ساز فتنه و  ت انست زبینهبن عراده و يارانش بیگرايانه سعد  به باور آنها، طرح قریله 4ب دند.

هرچند در ورای گزارش بالذری، به جريان فتناه   9برادرکشی در بیان بهاجر و انصار ش ده

گ يد: اين دو نفر )ع يم بان سااعده و بعان بان عادی(، در      واقدی بی 3اشاره شده است.

گاروه حابیاان خالفات    حنايت از خالفت اب بكر پ  از باال گرفتن جدال بیاان انصاار و   

آنان از ساعد   1شنردند.پردازند و از فضايل اب بكر برای انصار بربیاب بكر، به سسنرانی بی

 5شا د. بن عراده نفرت داشتند و اين سسنرانی آنان، به اخاراج آنهاا از ساقیفه بنجار بای     

 بكر گزارش واقدی از زبان قرل از ورود اب بكر به سقیفه، حاکی از آن است که خالفت ابا 

در بیان انصار هم طرفدار داشته و قرل از بنازعات بهاجرين و انصار بر سر اين ب ضا  ،  

بحث خالفت اب بكر بطرح ب د. حنايت اين دو نفر از اب بكر، بنجر شد تا ابا بكر باه آنهاا    

 کارد و در بجاای ، از خادبات آناان     گذاشات و قاريش، آناان را تكاريم بای     احترام بی

 1شد.تجلیل بی

باه جناع    و اب عریده جاراح  ره یحظه حض ر اب بكر در بسجد تا پی ستن وی، عنردربا

به گزارش بالذری، ابا بكر، عنار و    .های گ ناگ ن در دست است در سقیفه، گزارش انصار

اب عریده پ  از دريافتِ اين خرر، به سقیفه رفتند و ابتدا ابا بكر باه طارح فضاايل انصاار      

ج ل بلتهب آنجا را فرونشاند. در ادابه، اب بكر به حديثِ  پرداخت و با زيرکی خاصی ت انست

استدالل کرده و شايستگی خ د و هنراهاانش را بارای باه خالفات     « االئمة من قریش»
                                              

 .218، ص4، جالعقد الفرید؛ ابن عبد ربه، 2۳2، ص4، جالسیرة النبویة. ابن هشام، 1

 .8و1ص، شرح نهج البالغهالحدید،  . ابن عبد ربه، همان؛ ابن ابی2

 .181، ص1، جانساب االشراف. بالذری، ۳

 . ۳1-۳4، صالردة . واقدی،4

 . 19، ص1، جشرح نهج البالغهالحدید،  . ابن ابی1

 . 24. همان، ص1



 44  0011 پاییز، هفتمو دوم، شماره هشتاد و  یستسال ب             

نیابده است. شرح فضايل  تاريخ يعق بیو  ایطرقاتاين حديث، در  4سازد.رسیدن آشكار بی

 است. آبده أنساب األشرافبهاجرين نیز با تفصیل بیشتری در 

ترين شای ه، احساساات و ع اطاف    فهم گزارش بالذری، اين است که اب بكر با باليم

برانگیسته انصار را با خ يش هنراه ساخت تا آنجا که آنهاا تصا ر کردناد وی ساسنگ ی     

هنچنین، با بطرح ساختن پیشنهاد بیعت با عنر بان خطااب و    9ايشان استه نه بهاجران.

 3هام بر ک شش برای رسیدن به خالفت رهانید.اب عریده جراح، خ د را از ات

واکنش انصار پ  از سسنرانی ه شنندانه اب بكر، ديگر ب ض عی اسات کاه باالذری    

بدان اشاره دارد. گزارش وی، حاکی از آن است گفتار اب بكر جز سعد بن عراده و تنی چند، 

کرد، بشیر بن سعد،  نشینی واداشت و اولیین فردی که از انصار با وی بیعت هنه را به عقب

که نشاانگر اختالفاات داخلای انصاار اسات. دينا ری باه         1پسر عن ی سعد بن عراده ب د

بالذری به خطاباه حرااب بان     5کند.اختالف بشیر و سعد و حسادت بشیر به وی اشاره بی

ق( که نسست به اخراج بهاجران از بدينه نظر داشات، اشااره دارده برنای بار     92بنذر )م 

روه بهاجر به نظر با رأی ندهند، جز بدين راضی نس اهیم شد که يك ابیار از  اينكه اگر گ

زبزبه بشارکت در خالفات، سارب اعتارا      1دار زبابداری ش د.با و ابیری از آنان عهده

ابن سعد نیاز در تنهاا گازارش اختالفای از      7عنر گرديد و به درگیری با حراب بنجر شد.
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 سقیفه، به درگیری یفظی عنر و حراب بان بناذر اشااره دارده ویای بسایار گاذرا از آن رد       

  4ش د.بی

از ديگر ب ض عات بالذری در اين بسش، چگ نگی بیعت ساير بردم با ابا بكر اسات.   

پ  از سسنان اب بكر و بیان فضايل اب بكر از س ی عنر، بیعات باا ابا بكر آوااز گردياد.      

د رفت تا ديگران نیز با وی بیعت ننايند. از بسائل چایشای در ايان   سپ ، اب بكر به بسج

جريان، عدم بیعت برخی از صحابه با اب بكر ب د. باالذری بارخالف ابان ساعد و طراری،      

دهد. وی ابتدا گزارشی با استناد به ابن سعد برنی بر ها  را نشان بی بسشی از اين اعترا 

اباا در گازارش بعادی، باه ايان       9ناده کبیاان بای   بیعت بدون اعترا  حضرت علی

، طلحاه و زبیار در   اختالفات اشاره کرده و از اجتنا  برخی از صحابه هنچا ن علای  

هنچنین، بالذری برخالف ساير ن يساندگان کاه    3دهد.بنزل حضرت فاطنه)س( خرر بی

به خدا »نابی از شس، ب رد اعترا ِ عنر در جنله بعروفِ يكی از صحابه برنی بر اينكه 

برناد. شاس، با رد نظار را زبیار      ننای  1،«کردمگر عنر برده ب د، بن چنین و چنان بیا

را داشت و اين ابر، سرب خشم عنار و   کند که قصد بیعت با حضرت علیبعرفی بی

پ  از  وی روايتی به نقل از عايشه برنی بر بیعت علی 5ايراد خطره از س ی وی شد.

بارای بیعات باا ابا بكر       است عثنان از علیهنچنین، به درخ 1.آوردشش باه نیز بی

 ت:آبد و گف عثنان نزد ابام علی ،آواز شد اهل ردهزبانی که جنگ با کنده اشاره بی
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کسی به جنگ اين افراد نس اهد رفت. عثنان پی ساته باا وی    ،تا وقتی که ت  بیعت نكنی

 ،سلنانان خشن د شدهسسن گفت تا اينكه وی را نزد اب بكر برد و علی با او بیعت کرد و ب

 4د.کنر هنت بستن اهل ردهبرای جنگ با 

ن يساد:  دارد و بای  بالذری در گزارشی، دگربار به اختالفات در بیعت با ابا بكر اشااره  

هنگابی که علی زير بار بیعت با اب بكر نرفت، اب بكر به عنر بن خطاب فربان داد که او »

ند. عنر فربان بارد و در نتیجاه، باین او و    )علی( را، گرچه به زور، در بحضر وی حاضر ک

علی سسنانی رد و بدل شد تا اينكه علی به او گفت: شتر خالفت را خ ب بدوش که نایم  

آن، سهم ت  خ اهد ب د. به خدا س گند، ج ش و خروشی که ابروز برای حك بات ابا بكر   

را باه تا    زنی، فقط برای آن است که فاردا تا  را بار ديگاران بقادم دارد و خالفات       بی

 9«بسپارد.

کند و از عدم بیعت خاید بن سعید تا بالذری به ديگر بسایفان بیعت با خلیفه اشاره بی

و اعترا  سلنان فارسی را در زبان بیعت با اب بكر نیاز باازگ     3دهد شش باه گزارش بی

برکت از آسانان و   ،کردند بیعت بی اگر با علی»کند:  کرده و اين جنله سلنان را بیان بی

ابا وی به بسایفت اب سفیان با بیعت اب بكر و پیشانهاد وی   1«د.آور زبین بر آنان روی بی

کند. بالذری با نقل گزارش بسایفان، اجناا  و  ای ننیبرای بیعت، اشاره به ابام علی

ان کند. اين نگاه، بارخالف نظار برخای از ن يساندگ    اتفاق ابت در بیعت با اب بكر را رد بی

است که حاوی پیام اجنا  ابت در بسئله بیعات باا ابا بكر     ایطرقاتهنچ ن ابن سعد در 

 است. 
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بالذری عدم بیعت سعد بن عراده و خروج او از بدينه را گ شزد کرده و جرياان کشاته   

کند و در اين راستا، اخراری کاه کشاته   شدن وی در شام، به دست ر خلیفه دوم را بیان بی

ن يسانده   4.آوردبای « قیال »ت سط جنّیان را بطرح کردند، باا جنلاه    شدن سعد بن عراده

ثیر أعالقه او به تنظیم اشاعار تا   ،بدون شك که طرع شعری بااليی دارد و أنساب األشراف

ویای در   هبسزايى در استفاده از شعر به عن ان يك بنرع بهم برا  کتاب و  داشته اسات 

در بیان کشته شدن سعد بن عراده، استفاده بیان جريان سقیفه، از يك بیت شعر و آن هم 

 کرده است. 

 نتیجه

 و ساقیفه را از   ساازد بحادود ننای   خ د را تنها باه وقاايع رحلات پیاابرر     ت جهبالذری 

ت ان چنین در نزد بالذر  بى سقیفه با بررسى روايات. داند   بی ترين ح ادث تاريخ اسالم بهم

از  ،ساپ   اسات.  بطایرى را شنیده و ثرات کارده   خ دنتیجه گرفت که و  نسست از اساتید 

ها  برا  اعترار بسشیدن به گزارش ،رواياتى را اخذ نن ده است. هنچنین، ها  بدونن شته

  .است راويانییفات أاز تدهنده نقل بستقیم وی ایفامى را ذکر کرده که نشان ،خ د

نزا  ب ج د بار   ازد:پرد گزارش، به بحث درباره اين ب ض عات بی وپنج سیدر  بالذری

رقیران انصاار و    های  حاد که در سقیفه ص رت گرفت، ادعا  های  جانشینی، بحث   لهئسر بس

هاشم و بعضی از انصاار باه     به انتساب اب بكر، اعترا  بنی بهاجر، اعترا  ابام علی

ابا خالفت را برای حفظ جابعه از  هاب بكر و بیان خ د اب بكر به اينكه او بهترين نابزد نر د

 .    نفاق پذيرفت

 ابا بكر بارای بقاام خالفات      شايساتگی به طرفداری از  ،ترتیب بطایبو تقدم با  وی

 ابا بسیاری از احاديثی که تنايل بعضای از اصاحاب برجساته را باه      هدهد   بی تنايل نشان 

                                              

 .189. همان، ص1
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تا ان گفات باالذری    بی رو، کند. ازاين تضعیف و پنهان ننی، دهد   بی نشان  ابام علی

کند و اجنا  و اتفااق ابات در جرياان    ها را به ص رت بستند بیان بیروايات هنه گرايش

کند. وی در بقايسه با ابن سعد و يعق بی، با تفصایل بیشاتری باه    بیعت با اب بكر را رد بی

 دهد.تری از خ د نشان بی پردازد و انعطاف افزوناين جريان بی

وابستگی بالذری به خلفای عراسی، عابل بهنی در ديدگاه بجاست که ذکر اين نكته 

باشاد. چا ن عراسایان، خالفات را ياك بیاراث هاشانی         بالذری به ب ض   سقیفه بای 

دانستند که از آنها وصب شده و عرااس و فرزنادانش، جازخ بسایفاان ساقیفه و حتای        بی

نشدنده بگر آن زبان که  حاضر به بیعت با خلیفه کسانی ب دند که به هنراه ابام علی

 بجر ر به اين کار شدند.

و ایرته بیشتر به دییل جناح هاشنی  های ابام علی عراسیان هم به یحاظ صالحیت

  کردند. جناح و ابتیاز هاشانی با دن، باه    ب دن، با سقیفه و خلیفه بنتسب آن، بسایفت بی

يشان از ه اداری عل يان تدريج ا برور زبان و در نسل های بعدی عراسیان تق يت شد و به

فاصله گرفتند و دقیقاً بالذری در اين دوره، در دستگاه عراسی بشغ ل به فعاییات با ده و   

رو، در نقال   ت انسته نظری در بسایفت با بسادوبان عراسای خا د امهاار دارد. ازايان      ننی

 زد.های بنفی نیز بپردا ها به گزارش آوری گزارش های سقیفه تالش داشته در جنع گزارش
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