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کت���اب رویدادهای تاری���خ اسالم ترجمۀ »اح���داث التاریخ  چکی���ده: 
که به وسیل���ۀ نویسنده ای سوری دکتر  السالم���ی بترتیب السنین« است  ا

گروهی از پژوهشگ���راِن پژوهشکدۀ  عب���د السالم ترمانینی تدوی���ن شده و 
تاری���خ و سیرۀ اهل بی���ت؟مهع؟ آن را ترجم���ه نموده و انتش���ارات پژوهشگاه 
عل���وم و فرهن���گ اسالمی وابست���ه به دفت���ر تبلیغات اسالمی ح���وزه علمیه 
کرده اس���ت. نویسنده در مقال���ه حاضر، ب���ه معرفی و نقد  ق���م آن را منتش���ر 
گماشته اس���ت. بنابرای���ن، در راستای هدف  کتاب مذک���ور همت  جل���د اول 
کت���اب آغاز نم���وده و سپس  خوی���ش، بح���ث را ب���ا بی���ان محت���وا و اهمیت 
کت���اب در قالب 2 مبح���ث نقد عناصر بیرون���ی و نقد عناصر  نق���د خ���ود را بر 
درون���ی بیان م���ی دارد. در حوزه نق���د عناصر بیرونی، م���واردی از قبیل عدم 
کر می  کتاب را ذ تخص���ص نویسنده، تعصب نژادی و مذهب���ی او و مترجم 
الت  نماید. در نهایت، با نقد عناصر درونی متن مانند عنوان و محتوا )اشکا
ساخت���اری و شکل���ی، تقسیم بن���دی و عنوان های  نامناس���ب، جدول ها و 
نموداره���ا، اشتباهات تاریخی، غلط های تایپ���ی، تحلیل های نامناسب و 

...(، مقاله خویش را به پایان می رساند.

کتاب. کتاب رویدادهای تاریخ اسالم، معرفی و نقد  کلیدواژه: 

عضو هیئت علمی پژوهشگاهحمید رضا مطهری
علوم و فرهنگ اسالمی

نقـد و بـرریس کتــــاب

کتاب  تأملݡی در 
»رویدادهای تارىݬݬݔخ اسالم«

یخ اسالم؛ ویدادهای تار ر

یرنظر سیدعلیرضا  عبدالسالم ترمانینی؛ ترجمه جمعی از پژوهشگران؛ ز
واسعی؛ قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 1387

کتاب معرفی 
ی���خ االسالمی  ی���خ اسالم، ترجم���ۀ اح���داث التار یداده���ای تار کت���اب رو
ی به ن���ام  دکتر عبدالسالم  که نویسن���ده ای سور بترتی���ب السنی���ن است 
گروه���ی از پژوهشگراِن پژوهشکدۀ  کرده است و  ین  ترمانین���ی آن ر ا تدو
کرده اند و انتشارات پژوهشگاه  یخ و سیرۀ اهل بیت؟مهع؟ آن را ترجمه  تار
عل���وم و فرهنگ اسالمی دفت���ر تبلیغات اسالمی ح���وزه علمیه قم، آن را 

کرده است. منتشر 

کت���اب در قطع رحلی و با شمارگان 1400 نسخه در  ترجم���ۀ جلد اول  این 
تابست���ان 1385 منتش���ر شده است. جلد دوم آن ه���م در همان قطع و با 
شمارگان 1500 نسخه در  بهار سال 1388 منتشر شده و ترجمۀ جلدهای 
بعد نیز در دست انجام بوده و به زودی منتشر خواهند شد. البته در این 
یم جلدهای بعد و چاپ یم و امیدوار نوشتار تنها به جلد اول آن می پرداز

های دیگر این جلد نیز بدون این اشکال ها، منتشر شوند.

یخ اسالم را در شش محور،  کلیاتی از تار نویسن���ده در آغاز جلد نخست، 
ذیل عنوان »مقدمه ای بر سیر حوادث« آورده است. در محور نخست، با 
یخ ایران و روم  عنوان »حوادث سده پیش از هجرت« ضمن اشاره به تار

گفته است.  و عصر جاهلی، از تولد، بعثت و هجرت پیامبر؟ص؟ سخن 

یداده���ای عص���ر پیامب���ر از هج���رت ت���ا وف���ات«، دومین عن���وان این  »رو
که با اشاره به وضعیت یثرب پیش از هجرت پیامبر؟ص؟  قسم���ت است 
ب���ه ساختن مسج���د، توطئۀ یهودیان و پیمان شکن���ی و جنگ های آنان 
ب���ا پیامب���ر؟ص؟، صلح حدیبی���ه، عمرة القض���ا، نامه های پیامب���ر به امرا و 
پادشاهان، فتح مکه، غزوۀ تبوک و حجةالوداع پرداخته است. سومین 
یان سقیفه، موضع بنی هاشم و بنی  عن���وان »مسئله خالفت« است. جر
امی���ه نسبت ب���ه حکومت ابوبک���ر، جانشینی عمر و ش���ورای او، انتخاب 
عثمان توسط عبدالرحمن بن عوف، خالفت امام علی؟ع؟، وقایع عصر 
ایش���ان، جنگ های جمل، صفین و نه���روان و سرانجام پذیرش صلح از 
که در این قسمت به  ین نکاتی اس���ت  جان���ب امام حسن؟ع؟، از مهم تر
آنه���ا اشاره شده، در ادامه به خالفت بنی امی���ه و پیامد های آن و سپس 

به فرقه های مختلف آن دوره پرداخته است. 

که ذی���ل آن از  »رون���د فتوح���ات اسالمی« عن���وان موضوع بع���دی است 
گفت���ه است. در محور  فتوح���ات عصر خلف���ای راشدین و امویان سخن 
شش���م با عن���وان »قیام ه���ا در دوران اموی���ان« قیام ه���ای آن دوره را ذیل 
ی���ن »قیام هایی ب���رای دستیابی به خالف���ت«، »قیام های شیعی«،  عناو
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»قیام ه���ای خ���وارج«، »قیام ه���ای والی���ان ب���ر ض���د حکوم���ت ام���وی« و 
کرده است. »عصیانگران و شورشیان ضد ظلم و ستم« دسته بندی 

یه را ذیل  ی���د و عبداهلل بن معاو بی���ر، ز قیام ام���ام حسین؟ع؟، عبداهلل بن ز
عنوان نخست و قی���ام توابین را در عنوان دوم آورده، ذیل عنوان خوارج 
یه  ب���ه حرکت آنه���ا در نواحی مختلف و در دوران خلف���ای اموی، از معاو
ت���ا مروان بن محم���د پرداخته است. در بح���ث قیام های والی���ان بر ضد 
یدبن مهلب بن ابی  حکومت ام���وی از قی���ام عبدالرحمن بن اشع���ث و یز
ک���رده اس���ت. قی���ام زنگی���ان، عبداهلل بن ج���ارود و مرجئ���ه از  صف���ره ی���اد 
که ذیل عن���وان عصیانگران و شورشی���ان ضد ظلم و  قیام های���ی اس���ت 

ستم از آنها یاد شده است.

ی  نویسن���ده در ادامه به علل سقوط بنی امی���ه پرداخته، ذیل آن به  امور
ی خلفا، ظلم و ستم والیان و از بین رفتن  چ���ون دو ولیعهدی، اسرافک���ار

کرده است. مساوات بین عرب و موالی اشاره 

ی���ن مح���ور این مقدم���ۀ طوالن���ی، »قیام ه���ا و حم���الت در دوره اول   آخر
که در آن ب���ه قیام های علیه  خالف���ت عباسی���ان و پیامدهای آن« است 
یان های  عباسی���ان و مشکالت آنان پرداخت���ه، از والیتعهدی و برخی جر
ای���ن عص���ر نظی���ر شعوبی���ه، زندق���ه و مسئل���ه خل���ق ق���رآن و نی���ز ابومسلم 

گفته است. یان سخن  خراسانی، برمکیان، خاندان سهل و طاهر

یخ اسالم را بر اساس سالشمار و  یدادهای تار  نویسنده از صفحۀ 102 رو
کرده است. دو نوع دسته بندی در  از س���ال نخست تا 250 هج���ری بیان 
که هر دو بر اساس سالشمار است. ابتدا در  ارائ���ه مطالب دیده می شود 
گرفته،  ���ی رخدادها را در یک دورۀ ده سال���ه در نظر 

ّ
کل ی���ک دسته بندی 

کرده است. سپس در ضمن آن، وقایع مهم هر سال را ارائه 

که  ین رخدادها  نویسن���ده در بیان وقایع هر سال ابتدا فهرستی از مهم تر
ک���رده، سپس نام درگذشتگان آن سال و  عمدت���ًا سیاسی هستند را ذکر 
کرده، ارجاعات و منابع را  در نهایت هم توضیح و شرح حال آنها را ارائه 

یدادهای هر سال آورده است. در پایان مطالب و رو

کتاب  اهمیت 
که به راحتی  زشمندی اس���ت  کت���اب دارای فواید ف���راوان و اطالعات ار
قاب���ل دسترس���ی ب���وده، ب���رای عم���وم نویسندگ���ان و پژوهشگ���ران قاب���ل 

استفاده است.

فهرس���ت مطال���ب و فهرس���ت اع���الم، ن���ام شهره���ا و نی���ز خلف���ا و مّدت 
کتاب  ک���ه در انتهای  کن���ار نمودارهایی  کمّی���ت و زندگان���ی آنها، در  حا
یبایی، و مفیدبودن آن  درب���ارۀ قبایل و خاندان ها ارائه شده اس���ت، بر ز

افزوده است.

یخ���ی، رجال���ی، جغرافیای���ی و  استف���اده از مناب���ع متع���دد و متن���وع تار
کتاب است. یژگی های دیگر این  طبقات، از و

کتفا به ارائۀ  وقایع، از مهم ترین ویژگی های  یاده گویی و ا اختصار و پرهیز از ز
گرچه به طور طبیعی از تحلیل وقایع و رخدادها خودداری  این اثر است؛ ا

کرده باشد. که شاید در این راه به طبری اقتدا  کرده است  

ی���ن وقایع هر  کت���اب، ارائ���ه چکی���ده ای از مهم تر یک���ی از محاس���ن این 
که  یدادها، وقای���ع نظامی و درگذشتگان است  س���ال ذیل سه عنواِن رو
کتاب،  یژگی دیگر  گاه می کند. و کلی آن سال آ خوانن���ده را از وضعیت 
ک���ه تنها به شخصیت ه���ای سیاسی بسنده نک���رده و با شرح  آن اس���ت 
ح���ال برخی شاعران و عالمان، فرماندهان نظامی و... در ارائه وضعیت 

کمک شایانی می کند . اجتماعی قرون نخستین هجری به خواننده 

کتاب ارائه شده اس���ت، راه دستیابی به  ک���ه در  زشمندی  اطالع���ات ار
کرده  ی از پژوهشگران و محققان آسان  یخی را برای بسیار اطالع���ات تار
که بسی���ار بیش از این است، ایرادهایی  اس���ت؛ اما با همۀ این محاسن 
که رف���ع آن در چاپ های بع���دی می تواند در  نی���ز در آن دی���ده می ش���ود 
یگر نویسندگان و  بهبود جایگاه اث���ر در میان عالقه مندان مفید بوده، یار

محققان و مترجمان باشد.
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کاستی های آن  که در بوتۀ نقد درآید و  ی آنگاه  که هر اثر و نوشتار از آنجا 
گردد  شناخت���ه شود، می تواند با رفع نواقص از جایگ���اه بهتری برخوردار 
ی���خ و سیرۀ اهل  بوط ب���ه پژوهشکده تار و نی���ز ب���ا توجه به آنک���ه این اثر مر
بیت؟مهع؟ است و نگارنده این سطور نیز خود عضو این مرکز علمی است 
و تعل���ق خاطری به آن دارد، به نظر می رس���د رفع و یا تذکار نواقص آن، از 

سوی پژوهشکده، نقد درونی تلقی شده، مناسب تر باشد. 

ی است:  ی چند نکت���ه ضرور پی���ش از پرداختن به نقد ای���ن اثر، یادآور
ی���خ اسالم، متن و محتوای  یدادهای تار کتاب رو نخس���ت آنکه در نقد 
بی آن  کت���اب م���ورد نظ���ر ب���وده و به مت���ن اصل���ی و عر ترجمه ش���دۀ ای���ن 
گ���ر اشتباه���ی در ترجم���ه باش���د، نگارن���ده آن  نپرداخته ای���م؛ بنابرای���ن ا
کت���اب و با توجه ب���ه عنوان  را متوج���ه مترجم���ان می دان���د. تنه���ا در نام 
که روی جلد آن دیده می شود، به عنوان اصلی  یخی  دائرة المعارف تار

مراجعه و نکاتی دربارۀ آن ارائه می گردد.

دوم اینکه: در نقد کتاب به مطالبی توجه شده که مترجمان به آن توجه 
گاه نظری هم به تعلیقه های  نداشته اند و تعلیقه ای بر آن نزده اند؛ البته 

ی شده است. گر دارای اشکال بوده، یادآور مترجمان شده و ا

کتاب نقد 
کلی مورد نظ���ر بوده و  در نق���د و برس���ی آث���ار پژوهشی، هم���واره دو مح���ور 
کتاب  عناص���ر بیرونی و درونی م���ورد توجه قرار می گیرند؛ از ای���ن رو نقد 

یخ اسالم هم ذیل این دو عنوان ارائه می گردد.   یدادهای تار رو

1. نقد عناصر بیرونی 
گرچ���ه در بررس���ی عوامل بیرونی الزم است به چن���د عامل مؤثر در تولید  ا
گ���روه خوانندگان  کت���اب از جمل���ه نویسن���ده، مترجم، ناش���ر و  و انتش���ار 
که این کتاب یک اثر ترجمه شده  است، در این  توج���ه شود، ام���ا از آنجا 
قسم���ت بیش از همه، نویسنده مورد توجه ب���وده است و اشاره ای نیز به 

مترجمان خواهد شد.

1-1. نویسنده 
کتاب، اموری چون تخصص یا عدم آن، تعصب قومی  در نقد نویسندۀ 

پذیری از دیگران بررسی می شوند. و مذهبی یا بی طرفی در نوشتار و تأثیر

کت���اب چنان ک���ه خ���ود می گوی���د،  1-1-1. ع���دم تخص���ص: نویسن���ده 
یس  دانش آموختۀ رشته حقوق بوده، بیشتر عمر خود را به پژوهش و تدر
گذرانده، تنها  کویت  یه و  مسائل حقوقی در دانشگاه های مختلف سور
کرده است.1 احتمااًل وی  یخ اسالم توجه  در اوقات فراقت خویش به تار
گرفته،  کرده، قرار  کسب  یخ او  کتاب تار که  تح���ت تأثیر طبری و شهرتی 
گرفته است؛ چنان ک���ه خود در مقدمه با  ی���ن این کتاب  تصمی���م به تدو

یخ اسالم؛ ج1، ص31.  یدادهای تار 1  . ترمانینی؛ رو

یخ نگ���اران از برجستگان فقه و حدیث و  ین تار اشاره به اینک���ه مشهورتر
تفسیر بوده اند، از طبری یاد می کند.2 ارائه مطالب به شیوه سالشمار نیز 

می تواند بیانگر تأثیر پذیری او از طبری باشد.

یخ���ی ب���وده، از این رو  ب���ه هر ح���ال نویسن���ده محترم فاق���د تخصص تار
یخ���ی را رعایت نک���رده است و تنه���ا به ارائه  در ارائ���ه مطال���ب روش تار
کرده  ی استناد  گاه به آث���ار یخی پرداخت���ه،  مجموع���ه ای از روای���ات تار
که قابلی���ت استناد ندارند یا نمی توانند به عن���وان تنها منبع، مورد اتکا 
کتاب االعالم  کار ترمانینی  گیرند. در این زمینه پایه و منب���ع اصلی  ق���رار 
یخی  یبندۀ یک اث���ر تار ک���ه چنین اعتم���اد و استن���ادی ز رکل���ی است  ز

کرده اند.3  نیست و مترجمان محترم نیز بدان توجه داشته، اشاره 

ع���دم تخصص نویسن���ده باعث شده است در برخی م���وارد عباراتی به 
یبنده یک اث���ر پژوهشی نیس���ت؛ چنان ک���ه در بیان شرح  ک���ه ز ک���ار ببرد 
ح���ال ابودردا می گوید: »او پیش از بعث���ت در مدینه تاجر بود«؛ در حالی 
که نام مدین���ه بعد از هجرت بر آن شهر  یخ می دانند  ک���ه پژوهشگران تار

گذاشته شد و پیش از آن یثرب خوانده می شد.

همین عدم تخص���ص باعث شده است نویسن���دۀ محترم در انتخاب 
عن���وان برای برخی مطالب دچار مشکل ش���ود؛ چنان که در آغاز، عنواِن 
که ذی���ل آن به بیان  »مقدم���ه ای ب���ر سی���ر ح���وادث« را آورده،4 در حال���ی 
ح���وادث پرداخت���ه نه مقدمه ای ب���ر سیر حوادث، و بهتر ب���ود به جای آن 
یخ ق���رون نخستین  کلی ب���ه تار از عن���وان مناسب ت���ری چ���ون »نگاه���ی 
گ���ذرا به ح���وادث سده های نخستی���ن اسالمی«  اسالم���ی« ی���ا » نگاهی 
یخ باعث شده  استف���اده می ک���رد و شاید  همی���ن عدم تعلق به عل���م تار
یخ از  که تار کند؛5 در حالی  یخ را مقدمۀ علوم انسان���ی معرفی  اس���ت تار

ین علوم انسانی و بلکه مادر علوم انسانی است. مهم تر

یخی،  کتاب ه���ای تار 2-1-1. تعص���ب: یکی از نک���ات مهم در نگارش 
رعای���ت انصاف و بی طرفی و دخالت ندادن تعصبات نژادی و مذهبی 
گرفته  در نوشت���ار است؛ اما ای���ن مهم از جانب نویسندۀ محت���رم نادیده 
شده، ب���ا وجود ادعای ایش���ان مبنی بر بی طرفی در قض���اوت نسبت به 
یخی،6  بدان پایبند نبوده، تعصب نژادی و مذهبی در  رخداده���ای تار

جای جای اثرش به چشم می خورد.

بی نویسن���دۀ محترم از نخستین  1-2-1-1. تعص���ب نژادی: تعصب عر
ک���ه بر خواننده  کت���اب، یعنی مقدمۀ آن آشک���ار است؛ آنجا  صفح���ات 
یخ مقدم���ه ای نوشته ...تا  ک���رده، می گوید: »برای رون���د تار ع���رب تکیه 

 2. همان.
 3. همان، ص27.
 4. همان، ص33
 5. همان، ص31

 6. همان.
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خوانن���دۀ عرب به علل آن پی ب���رده و از اوج گرفت���ن آن توانایی بیابد و از 
گویا نویسنده، ع���رب را عین اسالم و  سق���وط آن پن���د و عبرت آم���وزد«.7 
ی  یخ را برای عبرت آموز عرب ها را تنها مسلمان���ان دانسته، از این رو تار

اینان نوشته است. 

ن���ژاد ایران���ی و عرب ه���ای غیراصی���ل و  ایش���ان در ج���ای دیگ���ر غلب���ۀ 
گ���روه اخیر به  محدودی���ت نق���ش عرب های اصی���ل را باع���ث بازگشت 
ک���ه شمشیرهای ب���ّران در  بادی���ه دانست���ه، می گوی���د: »نتیج���ه ای���ن شد 
یضه جهاد متوقف شد و در نتیجۀ این  دس���ت مؤمنان توانمند نبود و فر
که امویان رسیده  ایستای���ی، مرزهای دولت اسالمی نیز در همان جایی 

بودند، ثابت ماند و دیگر پیشرفت نکرد«.8

ای���ن سخ���ن از چن���د جه���ت دارای اشک���ال اس���ت: نخست آنک���ه تنها 
عرب های اصیل را مصداق مؤمنان دانسته است و این بیانگر تعصب 
یض���ه جهاد متوقف نشد و مرزهای  ب���ی نویسنده است؛ دیگر آنکه فر عر

دول���ت اسالمی ه���م بسی���ار فرات���ر از اموی���ان رفت. 
فتوح���ات عباسی���ان در قلم���رو روم و نی���ز مناط���ق 

گواه این مدعاست. شرقی، 

مذهب���ی  تعص���ب  مذهب���ی:  تعص���ب   .1-1-2-2
نویسن���ده ه���م در جای ج���ای اث���ر دی���ده می شود؛ 
یخی  ک���ه روای���ات و رخداده���ای تار ی���ژه آنج���ا  به و
می کن���د؛  برخ���ورد  او  باوره���ای  و  اعتق���ادات  ب���ا 
چنان ک���ه در بحث از زندقه و بیان اهداف زندیقان 
که زندیق���ان در پی آن  می گوی���د: »دومین هدف���ی 
یر لوای  ی عقاید مسلمان���ان در ز بودن���د، تباه س���از

ک���ه زندقه و تشی���ع را با یکدیگر  شیعه گ���ری بود«.9 ای���ن سخن نویسنده 
که در میان برخی  مرتب���ط دانست���ه، برخاسته از تعصب مذهبی اوس���ت 
کن���ون شیعه را به  گذشته تا  نویسندگ���ان اهل سنت دی���ده می شود و از 
زندقه متهم می کرده اند؛ چنان ک���ه از نویسندگان پیشین اهل سنت نیز 
اف���رادی چون قاض���ی عبدالجبار معتزل���ی و در دوران معاصر نیز افرادی 

گفته اند.10 نظیر عبدالرحمن بدوی، چنین سخنانی دربارۀ شیعه 

نویسن���ده در بیان شرح احوال سالم م���والی ابوحذیفه بعد از نقل سخن 
گ���ر سالم زن���ده بود، ام���ر خالفت را  ب���ه شورا   ک���ه ا خلیف���ه دوم درب���ارۀ او 
که نظ���ر او را دربارۀ  خلیفه  نمی گذاشت���م، می گوی���د: »منظور او این ب���ود 

کار می بست«.11 بعدی به 

 7. همان.
 8. همان، ص85. 

 9. همان، ص91.
ئل النب���وه؛ ج2، ص371 و عب���د الرحمن بدوی؛   10. ر.ک: قاض���ی عبدالجب���ار معتزل���ی؛ تثبیت دال

یخ؛ ص50-49. دراسات من تار
 11. ترمانینی؛ پیشین، ص122.

ب���ه نظ���ر می رسد دیدگ���اه و عالقۀ نویسنده ب���ه خلیف���ه دوم باعث شده 
گفت���ار عمر در  اس���ت او با این سخ���ن در پی پوشانی���دن تناقض رفتار و 
گر سالم زنده بود،  که ا که منظ���ور او این بود  ام���ر خالفت باشد؛ در حالی 
یژه آنکه در برخ���ی منابع سخن او  گذار می ک���رد؛12 به و خالف���ت را به او وا
ین تردیدی در برتری  کوچک تر گر سالم زنده ب���ود،  که ا چنی���ن نقل شده 
او ب���ر تمام اصح���اب پیغمبر نمی ک���ردم؛13 و جالب آنک���ه نویسنده خود 
نی���ز ذیل عنوان»نقض اص���ل مساوات بین عرب و موال���ی« و با اشاره به 
کرده، می گوید:  یح  رعای���ت آن در عصر نبوی و خلفا،  ب���ه این نکته تصر
کاش سالم غالم ابوحذیفه زنده بود تا خالفت را  زو می کرد: ای  »عم���ر آر
کید او و دیگر حاضران در سقیفه  پس از خود به او می سپرد«،14 و این با تأ

یش نبود. یرا سالم از قر یش« ناسازگار است؛ ز ئمۀ من قر بر»اال

کرده است.  نویسنده، سن ابوبکر15 و عمر16 را هنگام مرگ 63 سال بیان 
ی  به نظر می رسد این عدد متأثر از تعلق مذهبی وی و برای همسان ساز

سن آنها با پیامبر؟ص؟ بوده است.

انتخ���اب عنوان »شیط���ان الطاق«17ب���رای ابوجعفر 
ک���ه شیعی���ان او را »مؤمن  محمدبن علی بن نعم���ان 
تعص���ب  از  دیگ���ری  گ���واه  الطاق«18می خوانن���د، 
گرچ���ه در انتها به لق���ب »مؤمن  مذهب���ی اوس���ت. ا
که اصل  الط���اق« ه���م اش���اره می کند، ام���ا از آنج���ا 
عنوان و عمده بحث با واژه »شیطان الطاق« آمده 
گرفت؛  است، نمی ت���وان نگاه بدبینانۀ او را نادیده 
ی���ژه آنکه مخالفان ب���ه مؤمن الطاق  این لقب  را  به و

داده بودند.19

نویسن���دۀ محترم در بح���ث شعوبیه ضمن اشاره ب���ه نارضایتی موالی از 
کوتاهی در اجرای  اموی���ان و ظلم و ستم آنان ب���ه موالی، می گوید: »ای���ن 
اصل مس���اوات و برابری، موج���ب نارضایتی موالی و دع���وت به احیای 
ی، این اندیشه را مخف���ی می داشتند.  گرفت���ار قومّیت ش���د؛ اما از ترس 
گروه های مخالف امویان  که ایرانی بودند، شیعه شدند و به  بیشت���ر آنها 
یشۀ  گرچه نویسن���ده به ر مث���ل علوی���ان، خ���وارج و مرجئه پیوستن���د«.20 ا
کرده اس���ت، اما در نهایت نتوانسته تعصب خود  ی���ان شعوبیه اشاره  جر
یان شعوبیه  کند؛ ضمن آنکه اصل جر را علیه ایرانیان و شیعیان پنهان 

 12. ابن سعد؛ الطبقات الکبری؛ ج3، ص343 و ابن اعثم؛ الفتوح؛ ج2، ص86.
 13. المقنع فی االمامة؛ ص59.

گفته اس���ت )ر.ک: ترمانینی؛  یسن���ده در ای���ن جا ن���ام ابوحذیف���ه را به اشتباه ابوحنیف���ه   14. البت���ه نو
پیشین، ص73(.
 15. همان، ص127.

 16. همان، ص147. 
 17. همان، ص382. 

 18. ابن ندیم؛ الفهرست؛ ص329.
 19. همان.

 20. ترمانینی؛ پیشین، ص89.

ییک از حماسن کتاب، ارائه 
چکیده ای از مهم ترین 
وقایع هر سال ذیل سه 
عنواِن رویدادها، وقایع 

نظایم و درگذشتاگن است که 
خواننده را از وضعیت کلی آن 

سال آگاه یم کند.
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را ب���ه شیعه پیون���د زده، در نهایت از شیعه شدن آنه���ا و پیوستن شان به 
که شیعیان مخالف  خوارج و مرجئه خب���ر می دهد. این در حالی است 
سرسخ���ت خوارج و حتی مرجئ���ه بودند و ارتباطی هم می���ان شیعیان و 

یان شعوبیه دیده نمی شود. جر

ین حج پیامب���ر ؟ص؟ )حجة الوداع(   در وقای���ع سال دهم هج���ری، از آخر
و توق���ف آن حض���رت در غدی���ر به هنگ���ام بازگشت از مک���ه سخن گفته 
ی���ان معرفی امام  یژه جر ک���ه در آنج���ا رخ داد، به و اس���ت، ام���ا از اتفاقاتی 

گزارشی ارائه نکرده است.21 علی؟ع؟ به عنوان جانشین خود، هیچ 

2-1. مترجم
گروهی از پژوهشگ���ران، با نظارت  یخ اس���الم  را  کت���اب رویداده���ای تار  
یخ اسالم  که خود یک���ی از است���ادان تار و اش���راف دکتر علیرض���ا واسعی 
که  کرده اند  هستند، با ترجم���ه ای روان و همراه یادداشت های���ی منتشر 
گروهی آن  گرفته است، اما ترجم���ۀ  یخ ق���رار  م���ورد استقب���ال محققان تار
تی چون ع���دم یکنواختی مواجه شده، برخی  گاه با مشکال باع���ث شده 
گون بیاید؛ برای مثال لفظ  گونا واژه ها در جاهای مختلف به شکل های 
بی »قوط« آمده است.  گاه به شکل عر گاهی به همین صورت و  »گوت« 

ونی 2. نقد عناصر در
کتاب توجه شده، به نکاتی  در نق���د عناصر درونی، به عنوان و محتوای 

دربارۀ آنها اشاره می شود.

1-2. عنوان
گرچه اندک���ی ابهام  ک���ه ا ی���خ اسالم است  یداده���ای تار کت���اب، رو ن���ام 
کلی تر  دارد، ام���ا مناس���ب ب���ه نظ���ر می رس���د؛ اما ای���ن نام ذی���ل  عن���وان 
گرفته، همین نکته نگارنده را بر آن داشت  یخی« قرار  »دائرة المعارف تار
بی آن را با ترجمه مقایسه نماید.  کند و عنوان عر کتاب مراجعه  به اصل 
که  یخ االسالمی بترتیب السنین« است  کتاب »احداث التار نام اصلی 
ب���ا ترجمه همخوانی ندارد؛ چون از یک ط���رف قسمتی از عنوان اصلی، 
گرفته شده  یعن���ی واژۀ »بترتی���ب السنی���ن« در ترجمه ح���ذف یا نادی���ده 
یخ اسالم«  یدادهای تار اس���ت. شاید بهتر بود به جای آن »سالشم���ار رو
یخی« به آن اضافه شده  آورده می شد. از طرف دیگر »دایرة المعارف تار
یخی به آن،  کلم���ه تار ک���ه از دو جه���ت ایراد دارد: نخس���ت آنکه افزودن 
کتاب  یح می کن���د: »اثر حاضر  یرا خود تصر خ���الف نظر مؤلف اس���ت؛ ز
که  یف خاصی دارد  یخی نیس���ت«،22 و دیگر آنکه دائرةالمعارف تعر تار

بر نمی گیرد. این اثر را در

محقق���ان در تعری���ف آن چنین گفته ان���د: »دایرةالمعارف ی���ا فرهنگنامه، 
گاهی های دقیق، موثق و روزآمد در همۀ رشته های   ملخصی از اطالعات و آ

 21. همان، ص118.
 22. همان، ص29.

که بر پایۀ دانش و زبان خوانندگان  معارف بشری یا رشته ای خاص است 
گ���ردآوری شده و  آن و توس���ط متخصصان و زبدگان  رشته های مختلف 
سپس بر حسب  نظامی خ���اص )بیشتر الفبایی یا موضوعی( مرتب شده  
یخی تدوین  اس���ت«.23 در حال���ی که این اثر توسط فردی ب���ا تخصص تار
کم نیس���ت و بر اساس  نش���ده، نظ���ام خ���اص دائرةالمعارف���ی نیز ب���ر آن حا
سالشمار نگارش یافته، خواننده باید از زمان واقعه باخبر باشد تا بتواند با 

مراجعه به این کتاب، اطالعاتی دربارۀ آن بیاید.

گفته ش���ده، در  ی���ف دائرةالمع���ارف  ک���ه در تعر یژگی های���ی  بنابرای���ن و
کت���اب دیده نمی شود. جالب آنکه مترجم���ان محترم خود به این  این 
کت���اب می گویند:  یژگی های  نکته اش���راف داشته، ضمن بر شم���ردن و
یخ���ی  کت���اب را همانن���د دائرةالمع���ارف تار یژگی ه���ا  »مجموع���ه ای���ن و
که این  گویای این نکت���ه است  که این تشبی���ه خود  ساخت���ه است«،24 
کت���اب دائرةالمعارف نیست؛ پس چگونه عنوان دائرةالمعارف به خود 

که مترجمان باید به آن پاسخ دهند.  گرفته، پرسشی است 

2-2. محتوا 
در بررس���ی محت���وای اثر آنچ���ه در مت���ن نوشتار وج���ود دارد، م���ورد توجه 
ی، اشتباهات  ق���رار می گیرد؛ از ای���ن رو به اشک���االت شکلی و ساخت���ار
یخی، غلط های تایپ���ی، تحلیل های نادرست و اختالف مطالب یا   تار
کمبودها  کاستی ه���ا و  واژگ���ان در صفح���ات متع���دد و در نهایت برخی 

اشاره می شود.

ی و شکلی  1-1-2. اشکاالت ساختار
ی این  1-1-2-2. عنوان ده���ی: یک���ی از اشک���االت نگارش���ی  ساخت���ار
گاه به  ی���ن را  ک���ه در بی���ان رخدادهای هر س���ال، عناو کت���اب آن اس���ت 
که بهتر بود در همۀ  گاه به صورت عنوان آورده اس���ت  ص���ورت جمل���ه و 
کتاب  م���وارد یکسان عمل می ک���رد؛ یعنی یکنواختی نه تنه���ا در سراسر 
گاه در نگ���ارش مطالب یک سال نیز دیده نمی ش���ود؛ برای مثال در  ک���ه 
یدادها و  یداده���ای سال اول، نگاهی ب���ه مطالب ارائه شده ذی���ل رو رو
یدادهای  گویای این نکت���ه است. ایشان ذی���ل رو وقای���ع نظامی، خ���ود 
همی���ن س���ال م���واردی را  به شک���ل عبارت و ب���دون فعل، چنی���ن آورده 
اس���ت: »هجرت پیامبر؟ص؟ از مکه به مدینه به همراهی ابوبکر صدیق«، 
یداده���ا  و در جای دیگر عنوان را به صورت  که ذیل همین رو در حال���ی 
جمل���ه و با فعل آورده، می گوید: »بالل حبش���ی اولین اذان را در مسجد 
کتاب دیده می شود  پیامبر؟ص؟ سر می دهد«.25 این وضعیت در سراسر 

کتاب و اهتمام خواننده به آن می کاهد. یبایی  و از ز

کیهان فرهنگی؛ ش 127،  ی در جهان«؛  یخچۀ دایرة المعارف  نگار  23.  محمدحسی���ن قرشی؛ »تار
خرداد و تیر 1375، ص30. 

 24.  ترمانینی؛ پیشین، ص 27.
 25. همان، ص102.
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کتاب به  ی ای���ن  2-1-2-2. یادداشت ه���ا: یک���ی از اشک���االت ساختار
کتاب  یادداشت ه���ای مترجمان باز می گردد. بی تردید موارد فراوانی در 
ک���ه نیازمن���د تعلیفه اس���ت و م���ورد توجه ق���رار نگرفته است  وج���ود دارد 
ک���ه با عن���وان »یادداشت« در انته���ای مطالب  تعلیقه ه���ای موج���ود نیز 
ه���ر دهه آمده ان���د، بهتر بود در انتهای هر سال و ی���ا در پاورقی هر صفحه 
و ب���ه ص���ورت پانوشت ارائه می شد ت���ا دسترسی ب���ه آن راحت تر باشد و 
کنونی یادداشت ها  خوانن���ده بی درنگ ب���ه نقد آن بنگرد. در وضعی���ت 
کردن ی���ک یادداشت الزم  گ���اه برای پیدا از مت���ن اصلی فاصله دارند و 

کتاب برگه زنی شود. است چند صفحه از 

که  ی  گان با تلفظ عربی: از دیگر اشکاالت صور 3-1-2-2. نگ���ارش واژ
بی  که برخی واژه ه���ا را به صورت عر ب���ه مترجمان ب���ر می گردد، آن است 
که تلف���ظ و نوشتار فارسی آنها  کار برده اند؛ در حالی  به ج���ای ترجمه به 
ب���ی است؛ چنان ک���ه در صفح���ه 306 ست���ون دوم، سطر  متف���اوت از عر
که »پواتیه« صحیح اس���ت و نیز در صفحه 311  گفته شده  17»بواتی���ه« 
ست���ون اول، سط���ر اول »قوط« ب���ه جای »گ���وت« آمده اس���ت، در حالی 
ک���ه در ج���ای دیگر همی���ن اثر به شک���ل صحیح »گ���وت« آمده است. در 
صفح���ۀ 83 ستون اول سط���ر 30 ذیل عن���وان دوران خالفت معتصم از 
کرده و در صفحۀ 486 نیز همین عنوان  قیام زطیان در جنوب عراق یاد 
کار می برد؛ در حالی که نویسندگان فارسی زبان آن را به کولی  »زط« را به 

کرده، از این عنوان استفاده می کنند.26 ترجمه 

بی  کلمات ی���ا ترجمه نشده ان���د و به همان ص���ورت عر در برخ���ی م���وارد، 
که با توجه به ترجمه  بی نوشته شده اند  آمده اند یا با »ال« و به صورت عر
فارس���ی، الزم است بدون »ال« آورده شوند؛ مانند صفحه37 ستون دوم 
ک���ه بای���د »ال« آن حذف شود و صفح���ه 134 ستون  سط���ر 7 بنی النضیر 
که »الدرب« نیازمند ترجمه است؛ همین طور صفحه 178  دوم سطر 35 
ست���ون دوم سطر 26 حمله ب���ه »الباب« به دربند ترجم���ه شود. در همین 
که در  کرد  زمین���ه می توان به نگارش برخ���ی اسامی و واژگان با »ة« اش���اره 
فارس���ی نقطه ه���ای آن حذف می شوند، ام���ا در این کتاب م���وارد فراوانی 
بی درج شده ان���د مانند حمزة، مغیرة،  که به هم���ان شکل عر وج���ود دارد 

قتادة، معاویة، حنظلة، میسرة، هرثمة، سالمة و ابوحذیفة.

2-2-2. تقسیم بندی و عنوان های نامناسب 
ای���ن اشکال به صورت مشخص در قسم���ت نخست و پیش از ورود به 

یخ اسالم دیده می شود.  سالشمار تار

قیام ه���ا در دوران اموی���ان را ب���ه قیام های���ی برای دستیاب���ی به خالفت، 
قیام های شیع���ی، قیام های خوارج، قیام های والی���ان بر ضد حکومت 
کرده است،27  ام���وی و عصیانگران و شورشیان ضد ظل���م و ستم تقسیم 

 26. ر.ک: محمد سهیل طقوش؛ دولت عباسیان؛ ترجمه حجت اهلل جودکی؛ ص153.
 27. ترمانینی؛ پیشین، ص 69-64

ک���دام با دیگری  ین قسی���م یکدیگر نیستند و هر  که این عناو در حال���ی 
تداخ���ل دارند؛ برای مثال قیام های شیعی با قیام هایی برای دستیابی 
ی���ن قیام ه���ای شیع���ی در قسمت  ب���ه خالف���ت تداخ���ل دارن���د و مهم تر
نخس���ت آمده ان���د؛ چنان ک���ه در آن قسمت از قیام ام���ام حسین؟ع؟ یاد 
که  ی بر حرکت ه���ای شیعی بود  که این نهضت آغ���از ش���ده، در حال���ی 

خود عنوان مستقلی دارد.

که  از سوی دیگ���ر، در ادامه مطالب ارائه شده ذیل همین عنوان قیام ها 
با شم���اره 5 مشخص شده است، از حمالت ب���ه سرزمین های اسالمی 
و نیز عل���ل سقوط امویان، انتقال خالفت ب���ه عباسیان و فتوحات عصر 

که تناسبی با عنوان قیام ها ندارند. گفته28 است  آنان سخن 

که با شم���اره 6 ب���ه قیام ه���ا و حم���الت در دوره اول  عن���وان بع���دی ه���م 
یرا  خالفت عباسیان و پیامدهای آن پرداخته،29 جامع و مانع نیست؛ ز
که ذیل آن ارائه ش���ده است، مطالب دیگری چون  ع���الوه بر قیام هایی 
هج���وم به سرزمین ه���ای اسالم���ی، فلسفه سیاسی حکوم���ت عباسیان 
گرفت���ه است. از  ی���ن مشک���الت عباسی���ان ذیل این عن���وان قرار  و مهم تر
س���وی دیگ���ر قیام ها به دو دست���ۀ کلی تقسیم شده اند: »قی���ام به انگیزه 
که قیام های  دستیاب���ی به خالف���ت« و »قیام علیه حکمرانان عباس���ی« 
دست���ۀ نخست را می توان ذیل عنوان دوم نیز ق���رار داد؛ به عبارت دیگر 
تقسیم بندی دقیق نیست و عنوان دوم، دستۀ اول را هم در بر می گیرد.

نویسن���ده، دسته اول، یعنی »قیام  ب���ه انگیزه دستیابی به خالفت« را در 
که  کرده اس���ت: قیام های رقیبان، علویان و خوارج،30  سه قسمت بیان 
ی از آنها با هدف  علوی���ان خود رقی���ب خلفای عباسی بودن���د و بسی���ار

کردند. دستیابی به حکومت قیام 

ذی���ل عنوان انتق���ال خالفت به بنی امیه و پیامده���ای آن، به سه عرصه 
که عنوان اخیر را  سیاس���ت، اقتصاد و مبانی حکمرانی پرداخته است31 
نمی ت���وان پیامد حکومت امویان دانست، بلکه چنان که نویسنده خود 
کرده، حوادث رخ داده در باب خالفت و چگونگی انتخاب  بدان اشاره 

یه ها شد است. خلیفه، باعث پیدایش این نظر

3-2-2. جدول ها و نمودارها
کتاب دیده  کتاب، در جدول ها و نموداره���ای پایان  مشکل دیگ���ر این 
می ش���ود که توضیح���ی دربارۀ جدول ها داده نش���ده است. این مشکل 
کنار  که برخی عالمت های آن، قابل فهم نیستند.  زمانی بیشتر می شود 
برخی اسامی ست���اره قرار داده  شده است، اما توضیحی دربارۀ آن داده 

نشده است. 

 28. همان، ص76-70
 29. همان، ص80.

 30. همان، ص 82-80.
 31. همان، ص52-51. 
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که معنی و هدف آن  همین طور ذیل برخی جدول ها عددی درج شده 
گرچه به نظر می رسد این شماره ها به شمارۀ جدولی  مشخص نیست. ا
که نام و نس���ب و تبار آن شخص در آن آمده  است، اما عدم  اش���اره دارد 
تطاب���ق برخ���ی شماره ها، این مراجع���ه را مشکل می کند؛ ب���رای مثال در 
جدول شماره17 ذیل نام امام حسین؟ع؟ شماره 22 درج شده است،32 
که آن ج���دول به امام سجاد؟ع؟ اختص���اص یافته، در همان  در حال���ی 
ک���ه مفهوم آن  گردی���ده33  ج���دول ذی���ل نام عب���اس، شم���اره 1419 درج 
مشخ���ص نیست و جدولی هم با این شماره وج���ود ندارد و نیز ذیل نام 
که نام و تبار او  عباس در جدول شماره 16 عدد 22 درج شده، در حالی 

در جدول 23 آمده است. 

گرفتن برخی اسامی داخل  که در نمودارها وجود دارد، قرار  نکته دیگری 
جدول و برخی خارج آن است و علت آن هم بیان نشده است.

یخی 4-2-2. اشتباهات تار
که در  یخی است  کتاب، اشتباه���ات تار یک���ی از مشک���الت اصلی این 
کت���اب دیده می ش���ود و نیازمن���د بازنگری جدی اس���ت. برخی  سراس���ر 
که  یخ ها در این اث���ر اشتباه ثبت ش���ده است  رخداده���ا، نام ه���ا و ی���ا تار
نیازمن���د اص���الح هستن���د؛ از جمل���ه آنک���ه نویسن���ده محترم منص���ور را 
که  ید،34 در حالی  ز که به ام���ر ترجمه اهتمام ور نخستی���ن کسی دانسته 
ید  پیش از او افرادی بودند که به این کار مبادرت کرده بودند. خالدبن یز
یه به ای���ن مهم اقدام  سال ه���ا پی���ش از حکوم���ت عباسی���ان در اسکندر
که در  ک���رد.35 البته شاید منظ���ور ایشان نخستین خلیف���ه عباسی باشد 

این صورت نیازمند اصالح عبارت است.

که  ک���رده است36  در ج���ای دیگر مان���ی را دعوتگری لذت طلب معرفی 
گرچ���ه مانی افکار انحرافی داشت، اما لذت طلبی در  صحیح نیست. ا
دع���وت او نبود، بلکه نگاهی به تعالیم مانی و طبقات مختلف یاران او 

و تکالیف آنها، عکس این سخن ترمانینی را نشان می دهد.37

نویسن���ده محت���رم در بح���ث از زندق���ه ادعای ب���زرگ و نادرست���ی دربارۀ 
کشت���ن زندیقان دارد و می گوی���د: »خلفای عباسی هیچ کس را به اتهام 
گونه ای  زندیق ب���ودن نکشتن���د، مگ���ر اینکه ج���رم او ثاب���ت می شد؛ ب���ه 
که افراد  ک���ه ج���ای هیچ شکی باقی نمی مان���د«.38 این در حال���ی است 

ی تنها به اتهام زندیق بودن مجازات شدند.39 بسیار

 32.همان، ص547
 33. همان.

 34. همان، ص84.
 35. ابن ندیم؛ پیشین، همان .
 36. ترمانینی؛ پیشین، ص91.

 37. ر.ک: ابن ندی���م؛ پیشین، ص593  و حمیدرضا مطهری؛ زندقه در سده های نخستین اسالمی؛ 
ص60 - 63 .

 38. ترمانینی؛ پیشین، ص92.
 39. ر.ک: حمیدرضا مطهری؛ پیشین، ص209 - 226.

در قسم���ت یادداشت ه���ای مترج���م س���ال تول���د حم���زه سیدالشه���دا 
ک���ه 53 قب���ل از هجرت صحیح  )س(،53 هج���ری بی���ان شده است40 
که در هر ص���ورت نیازمند  اس���ت و ب���ه نظر می رسد اشتب���اه تایپی باشد 

اصالح است.

نویسن���ده هنگ���ام بی���ان ش���رح ح���ال مال���ک اشت���ر نخع���ی در ح���وادث 
کشته شدن محمد  س���ال 37 هج���ری می گوید: »عل���ی؟ع؟ او را پ���س از 
که امام علی ؟ع؟ قبل از  گماشت«.41 در حالی  بن ابی بکر به والیت مصر 
گزارش های  کرد و عالوه بر  شه���ادت محمدبن ابی بکر او را به مصر اعزام 
گواه این  یخ���ی،42  نامۀ امام به محمدبن ابی بک���ر43 و دلجویی از وی  تار
نکت���ه است. البته مال���ک پیش از رسیدن به مصر ب���ه شهادت رسید44 
ی���ه ش���د و به ط���رز فجیعی  و محمدبن ابی بک���ر ه���م مغل���وب سپ���اه معاو
ب���ه شه���ادت رسید.45 ضم���ن آنکه ترتیب بی���ان شرح ح���ال آنها و سال 
گواه این مدعاست. وی مالک  کت���اب، خود  درگذشت شان در همین 
اشت���ر نخعی را ذیل درگذشتگان س���ال 3746 و محمدبن ابی بکر را ذیل 

کرده است.47 حوادث سال 38 بیان 

نویسن���ده فتح مصر و به شهادت رسی���دن محمدبن ابی بکر را به دست 
که بنا ب���ه اقوال مشهور،  کرده اس���ت48 در حالی  یة بن حدی���ج بیان  معاو

بن عاص اتفاق افتاد. کار به دست عمرو این 

عبدالسالم ترمانین���ی در شرح حال عبداهلل بن عامر از درگذشتگان سال 
59 می گوی���د: »در س���ال 36 عثمان والی���ت مکه را ب���ه او داد«.49 این در 
حالی است که عثمان در سال 35 هجری کشته شد و نویسنده محترم 

خود نیز نام او را ذیل درگذشتگان همین سال آورده است.50

یدبن ابی سفیان در اثر طاعون عم���واس و آغاز امارت  ترمانینی، م���رگ یز
یه در شام را  در زمان ابوبکر و به فرمان او بیان کرده است،51  برادرش معاو
که این وقای���ع در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد و نویسنده خود  در حال���ی 

کرده است.52 نیز پیش از این، در حوادث سال 18 هجری به آن اشاره 

یخی آنکه ه���دف مسلم بن عقب���ه53 را پس از  از اشتباه���ات عجی���ب تار

 40. ترمانینی؛ پیشین، ص120 .
 41. همان، ص168.

یخ االمم و الملوک؛ ج5، ص 96-95.  42. طبری؛ تار
 43. نهج البالغه؛ ص384، نامه34.                       

 44. طبری؛ پیشین.
 45.  همان، ص 105.

 46. ترمانینی؛ پیشین، ص168.
 47. همان، ص171.

 48. همان، صص172،170و193.
 49. همان، ص204.
 50. همان، ص162 .
 51. همان، ص 206.

 52. همان، ص137.
ید برای سرکوب قیام مردم مدینه )معروف به واقعه حره( بود.  53. مسلم بن عقبه فرماندۀ سپاهیان یز
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سرک���وب مردم مدینه در واقعه ح���ره و هنگام رفتن به سوی مکه، جنگ 
که  کرده است،54 در حالی  بیر بیان  با حسین بن عل���ی ؟ع؟ و عبداهلل بن ز
ام���ام حسین ؟ع؟ پی���ش از واقعۀ ح���ّره و در سال 61 هج���ری به شهادت 

کتاب نیز در وقایع سال 61 بدان اشاره شده است.55 رسید. در همین 

کسیلۀ  کت���اب آنکه در بیان شرح حال  یخی این  از دیگ���ر اشتباهات تار
که او  کشتن او را به حسان بن نعمان نسبت می دهد،56 در حالی  ب���ری،  بر

کشته شد.57  بن قیس  به دست زهیر

بی���ر را ذی���ل درگذشتگ���ان س���ال 73 هج���ری آورده  بن ز نویسن���ده منذر
بیر  بن ز کشته شدن منذر که در همان ج���ا از  اس���ت. این در حالی است 
ی���ح می کند: این  ی���ان محاص���رۀ حصین بن نمی���ر خب���ر داده، تصر در جر
ک���ه حمله حصین بن نمیر و  بیر بود.58 در حالی  نخستی���ن محاصرۀ ابن ز
ید و در سال 64 هجری بود59  بیر در اواخر عمر یز نخستین محاصرۀ ابن ز

کشته شد. یان همین جنگ  بیر هم در جر بن ز که منذر

یز را س���ال 100 دانسته،60 در  بن عبد العر نویسن���ده  به اشتباه خالفت عمر
که آغاز حکومت او سال 99 بوده است.61  حالی 

بن صفوان  کت���اب انتساب قتل موسی بن نصیر ب���ه بشر اشتب���اه دیگر این 
اواخ���ر  در  اندل���س  از  بازگش���ت  از  پ���س  موسی بن نصی���ر  ام���ا  اس���ت؛62 
حکوم���ت ولیدبن عبدالمل���ک )86 - 96ق( مورد بی مه���ری جانشین او 
سلیمان بن عبدالمل���ک )99-96ق( قرار گرفت و در حالی که همراه او به 
سوی مکه می رفت، درگذشت63.  پسر او عبداهلل به دست یکی از والیان 
بن صفوان، در شمال آفریقا کشته شد. مغرب، محمدبن یزید قرشی یا بشر

ی« از اشتباهات  یه به »الیس���ع م���درار انتس���اب تأسی���س مذه���ب صفر
یه  یرا مذهب صفر که نویسنده مرتک���ب شده است؛64 ز عجیبی است 
ی« تنها  یادبن اصفر یا عبداهلل بن صفار بود65 و »الیسع مدرار منسوب به ز
کمان بنوم���درار )از حکومت ه���ای خارجی مذهب در شمال  یک���ی از حا

یه بودند.66 که پیرو مذهب صفر یقا( بود  آفر

 54. ترمانینی؛ پیشین ص217. 
 55. همان، ص209-208.

 56. همان، ص 229.
یخ خلیفه؛ ص155.  57. ابن عبدالبر؛ استیعاب؛ ج3، ص1077 و خلیفة بن خیاط؛ تار

 58. ترمانینی؛ پیشین، ص237.  
 59. طبری؛ پیشین، ج5، ص 497.

 60. ترمانینی؛ پیشین، ص289.
61. خلیفة بن خیاط؛ پیشین، ص202. 

 62. ترمانینی؛ پیشین، ص297.
ی؛ االمامة و السیاسة؛ ج2، ص 117.  63. ابن قتیبه دینور

 64. ترمانینی؛ پیشین، ص468.
 65. ر.ک: ابوالحس���ن اشع���ری؛ مق���االت االسالمیی���ن؛ ص26 و شهرستان���ی؛ المل���ل و النح���ل؛ ج1، 

ص136.
یخ تحلیلی مغرب؛ ص125-124. ک؛ تار  66. محمدرضا شهیدی پا

 ترمانین���ی در بیان شرح حال امام ج���واد ؟ع؟ از انتقال او به بغداد همراه 
 امام رضا؟ع؟ به 

ً
که اوال پ���درش امام رضا ؟ع؟ خبر می دهد،67 در حال���ی 

بغداد نرفته و به مرو رفته بود و در مسیر مرو نیز از بغداد عبور نکرده بود؛68 
ثانی���ًا امام جواد؟ع؟ همراه ایشان نب���ود و پس از شهادت پدر بزرگوارش و 

بازگشت مأمون از خراسان، به بغداد احضار شد.

5-2-2. غلط های تایپی
کتاب���ی با این حجم و مطال���ب فراوان، وج���ود برخی اغالط و  گرچ���ه در  ا
گاه این اغ���الط باعث  یر است، ام���ا  گز اشتباه���ات امالی���ی و تایپ���ی نا
تغیی���ر معنا ش���ده و سبب بدبینی خواننده نسبت ب���ه نویسنده، مترجم 
کز پژوهشی می گردد؛ از این رو اص���الح اشتباه های تایپی  و ی���ا حت���ی مرا
ی���ژه آنکه برخ���ی از این م���وارد به تغیی���ر معنا یا  ی می نمای���د؛ به و ض���رور
تف���اوت فهم خوانن���ده می انجامد؛ چنان که  در صفح���ه 37 ستون اول 
کینه جویی  که  سطر 35 به جای»کنیه« به اشتباه »کینه« آمده و از آنجا 
یژگی های آنها بوده و از قضا ابولهب نیز  عرب ها در عصر جاهلی هم از و
کینه ت���وزان عرب نسبت به رسول خدا؟ص؟ ب���ود، این واژه باید اصالح  از 

گرفته نشود. شود تا اشتباه 

در صفحه 46 ستون اول سطر 23 ذیل ماجرای سقیفه می گوید: »بیعت 
که خداوند مسلمانان  گفت  فتنه ای بود  که عمر  گونه  ابوبک���ر  همان 
گ���ذاره واژۀ »فلته« با »فتنه« اشتباه شده  کرد«. در این  را از ش���ر آن حفظ 
یخ طبری »فلته« به  یخی از جمله تار است.  اص���ل این واژه در منابع تار

گهانی است.69 معنای نا

یاد بن اصفر  که ز یادبن صفر آمده  صفح���ه 55 ستون دوم سطر پنج���م، ز
درست است.

صفحه 69 ست���ون دوم سطر 32 هشام بن عبدالمل���ک خلیفه اموی، به 
اشتباه »خلیفه عباسی« آمده است.

صفحه 73 ستون اول سطر 35 سالم بن عبیده  را غالم ابوحنیفه معرفی 
که ابوحذیف���ه صحیح اس���ت، و نویسنده خود نی���ز در جای دیگر  ک���رده 

گفته است.70 به درستی ابوحذیفه 

صفح���ه 76 ستون دوم سطر 20 مؤسس حکومت بنی مدرار را ابوالقاسم 
ک���ه »سمکو« صحیح است؛ ضم���ن آنکه نویسنده  کرده  سمع���و معرفی 
در ج���ای دیگ���ر همین نام را ب���ه صورت صحیح و نیز ب���ه شکل »سمغو« 

آورده است.71 

 67. ترمانینی؛ پیشین، ص489.
یان؛ ص118. یخ حکومت طاهر کبری؛ تار  68. ر.ک: امیر ا

 69. ر.ک: طبری؛ پیشین، ج3، ص205.
 70. ترمانینی؛ پیشین، ص 47.

 71. همان، ص392 .
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ی���ادةاهلل اول افتاده و  صفح���ه 77  ستون دوم سط���ر11 لفظ »اهلل« از نام ز
یاده اول« آمده است. »ز

صفح���ه 94 ست���ون اول سط���ر 12 درگذش���ت منصور را س���ال 185 آورده 
که به نظرمی رسد اشتباه تایپ���ی باشد؛ چون وی در سال 158 از  اس���ت 

دنیا رفته است.

صفح���ه 81 قیام »عبدالرحمان بن احمد علوی و محمدبن قاسم علوی« 
ین العابدین بیان کرده است که »از نوادگان«  این دو را »از فرزندان« امام ز
بن حسین  صحی���ح است. در هم���ان صفحه ست���ون دوم سط���ر 20 طاهر

ک���ه عبداهلل بن طاهر  ک���م خراس���ان آمده اس���ت  حا
صحیح است.

صفح���ه 87 ست���ون اول سط���ر 35 براب���ری »عرب با 
عرب« آمده که باید »عرب با غیر عرب« گفته می شد.

صفح���ه 95 ست���ون دوم سطر 29 ب���ه جای فضل، 
فضاًل  و در صفحه 106 ستون دوم سطر 16 به جای 

سعیدبن عاص، سعیدبن العاصی آمده است.

یدبن عمروبن نوفل  صفحه 174  ستون دوم سطر 14 ز
آمده که »نفیل« صحیح است.

صفحه 318 ستون دوم سطر 13 نام مغیث رومی  
به اشتباه »مفیت رومی« آمده است. 

گان   6-2-2. تفاوت مطالب یا واژ
در جاهای متعدد

که برخی  کتاب، آن است  یک اشکال مهم بر این 
مطال���ب  ی���ا واژگان در جاهای متعدد به ص���ورت مختلف و متفاوت از 
یدادهای سال  یة بن حدیج را در بیان رو ه���م آمده اند؛ چنان که نام معاو
یة بن خدیج« و  38 هج���ری و نیز در شرح ح���ال محمدبن ابی بک���ر »معاو
گاه در یک  یة بن حدیج« آورده است.  در وقای���ع سال 52 هج���ری، »معاو
صفح���ه یک واژه به دو شک���ل دیده می شود، برای مث���ال ذیل حوادث 
یقا با نام »جرجی���س«72 و جای دیگر ذیل  کارگ���زار روم در آفر س���ال 26 از 

حوادث سال 27 از او با عنوان »جرجیر«73 یاد می کند.

البته می توان برخی از این اشتباهات را اشتباه تایپی دانست؛ چنان که  
»مغیث رومی« یک بار به شکل صحیح74 و بار دیگر به غلط »مفیت«75 

آمده است.

 72. همان، ص 151.
 73. همان.

 74. همان، ص 318.
 75. همان.

نویسنده محترم در وقایع سال 169 هجری حسین بن علی )شهید فخ( را 
نوه  حسن )مثلث( معرفی کرده، به این شکل: »حسین بن علی بن حسن 
)مثلث( بن حسن مثنی بن حسن )سبط؟ع؟(«76 آورده است؛ در حالی 
که ذیل حوادث سال 180 و در بیان شرح حال یحیی بن عبداهلل طالبی، 
حسین بن عل���ی را نوه حسن مثن���ی »حسین بن علی بن حس���ن مثنی«77 

کرده است.  معرفی 

ترمانینی در توضیح شهرها در پایان کتاب یک بار نهاوند را شهری بزرگ 
ک���ه دو صفحه بعد  کرده اس���ت78 در حالی  در جن���وب هم���دان معرفی 

کرده است.79 موقعیت آن را در شرق همدان بیان 

یخ ه���ای متفاوتی آورده  گاهی ب���رای یک رخداد تار
اس���ت؛ چنان که درب���ارۀ اعزام مال���ک اشتر به سوی 
مص���ر از جانب ام���ام علی؟ع؟ می گوی���د: »علی؟ع؟ 
کشته شدن محمدبن ابی بک���ر او را به والیت  پ���س از 
که ن���ام مالک را ذیل  گماش���ت«؛80 در حالی  مص���ر 
درگذشتگ���ان س���ال 3781 و محم���د را ذی���ل س���ال 
ک���رده اس���ت؛ یعن���ی مال���ک زودت���ر از  3882 بی���ان 

محمدبن ابی بک���ر ب���ه شهادت رسی���ده است و این 
ک���ه انتصاب مال���ک را پس از  یخ خب���ر اول او  ب���ا تار

شهادت محمد می داند، سازگار نیست.

همچنی���ن شه���ادت ام���ام عل���ی ؟ع؟ را یک ب���ار 17 
گفته83 و در صفحه بعد 21 رمضان، و چند  رمض���ان 

صفحه بعد، بار دیگر 17 رمضان آورده است.84 

نی���ز رفتن فضل بن یحیی برمکی ب���رای امان دادن به 
که در  کرده است،85 در حالی  یحیی بن عبد اهلل را یک بار سال 175 ذکر 

گفته است.86 بیان شرح حال خودش آن را در سال 176 

7-2-2. تحلیل های نامناسب
کتاب، تحلیل های نادرست آن است.  یکی از ایرادهای اساسی بر این 
که مطلبی با خواست و عالیق  یژه زمانی بیشتر می شود  ای���ن مشکل به و
نویسنده تعارض پیدا می کند؛ برای مثال تحلیل های او درباره زنادقه، 

 76. همان، ص 394.
 77. همان، ص 414.

 78. همان، ص588.
 79. همان، ص 590.
 80. همان، ص168.

 81. همان.
 82. همان، ص171.

 83. همان، ص172.
 84. همان، ص175.
 85.همان، ص394
 86. همان، ص 414

ییک از مشکالت اصلی این 
کتاب، اشتباهات تاریخی است 

که در سراسر کتاب دیده 
یم شود و نیازمند بازنگری 
جدی است. بریخ رخدادها، 
نام ها و یا تارخی ها در این اثر 
اشتباه ثبت شده است که 

نیازمند اصالح هستند؛ از 
مجله آنکه نویسنده حمرتم 
منصور را خنستنی کیس 
دانسته که به امر ترمجه 

اهامتم ورزید.



نقد و برریسکتاب

88

تأملي در کتاب »رویداد های تاریـخ اسالم«

سال بیست و دوم،مشـاره ششم، بهمــن و اسفند 1390  132

شعوبیه و شیعیان چنین حالتی دارند. او در بحث شیعه امامیه و در آغاز 
ک���ه از شایستگی امام علی؟ع؟ سخن می گوید، ضمن رد وراثت  بحث 
ین  در جانشینی آن حضرت، دلیل آن را این می داند که آن حضرت برتر
گرچه برتری امام  صحاب���ی و از اصحاب قدیم پیامبر؟ص؟ بوده است.87 ا
علی؟ع؟ سخ���ن درستی است، اما تنها دلی���ل جانشینی امام علی؟ع؟ 
یح  نیست، بلکه جانشین���ی آن حضرت به انتخاب خداوند و نص صر

رسول خدا؟ص؟ بوده  است.

ترمانین���ی ح���وادث سیاس���ی رخ داده درب���ارۀ مسئل���ه خالف���ت را باعث 
شکل گی���ری دیدگاه ه���ای سیاس���ی دانست���ه، در ادام���ه از تبدی���ل آن به 
مذاه���ب دینی سخن می گوی���د و اینکه این مذاهب ب���ر اساس دیدگاه 
که بر اساس آن مبانی  کرده، حکومتی را  خود، مبانی حکمرانی را تبیین 

گرفته باشد، شایسته دانستند.88  شکل 

این نکت���ه، ضمن آنکه مخال���ف عقاید شیعه دربارۀ زم���ان و چگونگی 
که به عصر نبوی باز می گردد، با سخن خود نویسنده  پیدایش آن است 
ک���ه در ادامۀ همی���ن بحث، ب���ه اعتق���اد شیعه بر  نی���ز در تناق���ض اس���ت 
اس���اس سخن و ن���ص پیامبر و دست���ور خداوند اشاره می کن���د.89 عالوه 
یه  یه سیاسی شکل نگرفت���ه است، بلکه نظر ب���ر آن، شیعه ب���ر اساس نظر
سیاسی شیعه بر اساس عقاید و باورهای آن نمود یافته است؛ بر عکس 
یه های سیاسی آنها بر اساس رخدادهای سیاسی و  ک���ه نظر اهل سنت 

گرفت.  چگونگی قدرت گیری خلفا شکل 

ترمانین���ی درب���ارۀ شعوبی���ه ب���ا اش���اره ب���ه اینکه تعص���ب ن���ژادی امویان 
کوتاه���ی آن���ان در رعای���ت براب���ری و مس���اوات میان مسلمان���ان باعث  و 
نارضایت���ی موال���ی ش���ده،90  ب���دون توج���ه ب���ه خواس���ت اولیۀ موال���ی، از 
دع���وت آنها به احیای قومّیت و مخفی داشتن این اندیشه خبر داده، از 
گروه هایی چون علویان، خوارج و مرجئه  شیعه ش���دن و پیوستن آنها ب���ه 

 87. همان، ص52. 
 88. همان. 
 89. همان.

 90. همان، ص89.

که قابل قبول نیست و شیعه شدن آنها با پیوستن شان  سخن می گوید91 
ی ندارد. به مرجئه و خوارج سازگار

نویسن���ده در ادامه به حمایت شعوبیان از دعوت عباسی و جنگیدن با 
کرده است و درخواست براب���ری آنان و معروف شدن شان  اموی���ان اشاره 
که این خواست اولیه آنها  ب���ه اهل تسویه را پس از آن می داند؛ در حالی 
گروه هایی  گرچه در دورۀ بعد  بود و از آغاز به اهل تسویه معروف شدند. ا
ب ها ب���ود، از جمله اسالم  از آن���ان ب���ه مخالفت با هرآنچ���ه منسوب ب���ه عر

کرد.92 پرداختند، اما نمی توان همۀ آنها را مخالف اسالم معرفی 

عبدالس���الم ترمانینی در بح���ث زندقه یک بار می گوی���د: »آنان خود را به 
لباس تشیع آراسته و به مخالفت با اسالم برخاستند«93 و در جای دیگر 
یر لوای شیعه گری  ی عقاید مسلمان���ان ز دومین هدف آن���ان را تباه ساز
که در میان  ی به شیعیان اس���ت  کرده اس���ت.94 این ظلم آشک���ار بی���ان 
ی از نویسندگ���ان اه���ل سن���ت دی���ده می ش���ود و بیانگ���ر تعصب  بسی���ار

مذهبی نویسنده نیز هست.  

کت���اب بازنگری  در پای���ان پیشنه���اد می شود در چاپ ه���ای بعدی این 
یخی و اغالط  کردن اشتباهات تار گرفته و ضمن برطرف  جدی صورت 
تایپی، در مواردی که نیازمند نقد است تعلیقه های مناسب ارائه شود.

 91. همان.
 92. برای اطالع بیشتر ر.ک: حسین علی ممتحن؛ نهضت شعوبیه؛ ص 208-196. 

 93. ترمانینی؛ پیشین، ص91.
 94. همان. 
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