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چکیده

تاریخنگاری اسالمی را در مرحلهی اول ،به شکل شفاهی ،راویان اخبار که
به اخباری معروفاند ،شروع کردنـد .ایـ اخباریـان ابلـب در نیمـهی دوم
قرن اول و قرن دوم و یا اوایل قرن سوم میزیستند .فهرست مفصلی از آنان
را اب ندیم به دست داده است .در ای میان سیفب عمر بـا اخبـار فـراوان و
روایتهای جنجالی از فتوح و نبرد جمل چهرهی خاصی از خود به نمـای
گذاشته که شایستهی بررسی بیشتر است.
هدف ای مقالـه ایـ اسـت کـه سـیفبـ عمـر و رویکـرد روایـی او را
بهخصوص با اتکا به تاریخ طبری به بحث گذارد و بـه پرسـ هـایی ماننـد
اینکه چرا طبری به روایتهای سیف اقبال خاصی نشان داده است ،بپردازد.
از طرفی در روایتهای سیف موارد مسـللهدار کـم نیسـت .همـی مووـوع
موجب شده است که مورخان و محققان دربارهی او ارزیابیهـای متفـاو

 .0استادیار دانشگاه ارومیه .نشانی الکترونیکalisalarishadi@yahoo.com :
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و حتی متضاد داشته باشند .چرایی اختالف ای محققان در روایتهـای وی
در چیست؟
کلیدواژهها :تاریخنگاری اسالمی ،راویـان اخبـار ،طبـری ،سـیفبـ عمـر،
شعیبب ابراهیم.

مقدمه
سیفب عمر از اخباریان معروف قرن دوم بود که با توجه به روایـتهـای متعـدد و شـاید تـا حـدی
متفاو  ،نق

خاصی در روند تاریخنگاری اسالمی ایفا کرده اسـت .طبـری در بخـ

فتوحـا و

نبـرد جمـل حجـم وسـیعی از روایـتهـای او را آورده اسـت .عـالوه بـر طبـری ،دیگـران نیــز از او
کموبی

روایتهایی نقل کردهاند .دربارهی سیفب عمر ،ای راوی جنجـالی ،چنـد تحقیـ انجـام

شده است ،اما هنوز جای تحقی فراوان دارد .در مواردی ایـ تحقیـ هـا کلیشـهای اسـت و هـدف
برخی از آنها اثبا یا نفی مسائل دیگری نیز هست .ابـ نـدیم وی و آثـار

را در دو و سـه سـ ر

معرفی کرده است .رجالشناسان دربارهی وی زیاد نگفتهاند و ابلب او را نپسندیدهاند.
از میان محققان معاصر باید از مقالهی کوتاه جواد علی با عنوان «سیف» و همچنی اشارههـای او
در الموارد تاریخ طبری یاد کرد .نوشتههای جواد علی بسیار مغتنم اسـت؛ هـم از جنبـهی انتقـادی و
نوعی «ردّیهنویسی» بر روایتهای سیف باید به نوشتههای عالمه عسگری توجه کرد کـه در آثـاری
چون یکصد و پنجاه صحابی ساختگی یا در کتاب عبداهللب سبا بهشکل وصفناشـدنی بـه سـیف و
روایت او سخت تاخته است ،و هم مستشرقان به او توجه کردهاند.
دخویه ،ولهوزن و کایتانی نیز از سر نقد و انکار در درستی روایتهای او تردید کردهاند و او را
به خل و جعل اخبار متهم کردهاند .طه حسی نیز همان موارد را یادآور شده اسـت (دربـارهی نظـر
مستشرقان و دیگران همچنی روایتهای سیف ،نک .سیفب عمر :0208 ،مقدمهی السـامرانی97 /
بهبعد) .عالوه بر ای مالحظا کلی ،نویسندگان عرب ،مانند خالدب محمد الغیث که در رسـالها
با عنوان استشهاد عثمان و وقعهالجمل فی مرویا سیفب عمر فیالتاریخ ال بری و دراسه نقدیه بـه
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ارزیابی و نقد روایتهای سیف در تاریخ طبری ،با استناد به منابع متعدد تـاریخ و حـدیث ،پرداختـه
است که بسی ارزشمند است .همچنی  ،یکی از آثار سیف صرفنظر از صـحت و سـقم انتسـاب بـه
او ،یعنی کتب الرده والفتوح و کتابالجمل و مسـیر عایشـه و علـی بـهکوشـ

قاسـم السـامرانی بـا

مقدمهای مفصل منتشر شده است .او در مقدمه تا حدی ماننـد الغیـث ،امـا بـا جانبـداری بیشـتری بـه
ارزیابی سیف و روایتهای او پرداخته است .باید تأکید شود که ای اثر سیف در مـوارد زیـادی بـا
تاریخ طبری همخوانی دارد ،اما نه بهطور دقی  .به ادعای السامرانی چنانچه ایـ نسـخه مـالر قـرار
گیرد ،طبری پارهای از روایتهای سیف را تق یع یا تلخیص کرده است و یا پارهای از روایتهـای
موجود در ای نسخه در تاریخ طبری نیست (نک .همان 91 :بهبعد).
ای نسخه با کاستیهایی که دارد ،شامل  902روایت است که ظاهراً در میانـهی قـرن  7تـا  3در
شام و مصر در عصر ممالیک و شاید قبل از سال  782ه.ق تحریر شده است (دربـارهی ایـ نسـخه،
نک .همان .)03-42 :ای نسخه صرفنظر از تعداد روایتهای آن ،به تـاریخ طبـری بسـیار شـباهت
دارد که شاید بتوان گفت بنای آن بر تاریخ طبری استوار بوده است که با اندر آثار و روایتهـای
دیگر سیف تکمیل شده است .اولی سلسلهی راویان نیز ای گونه آباز میشود کـه همـان سلسـلهی
راویان طبری است« :حدثنا السری قال حدثنا شعیب قـال حـدثنا سـیف و( »...همـان .)0 :در نهایـت،
السامرانی در پاورقی ای نسخه اختالفها ،کاستیها و اوافا آن را با تاریخ طبری سنجیده است.
سیفب عمر یکی از پیشـگامان اخبـار و راویـان در شـهر کوفـه بـهشـمار مـیرود .شـهر کوفـه
دربردارندهی رنگی کمانی از اعتقادهای گوناگون و حتی متضاد بـا گـرای هـای متعـدد سیاسـی و
اجتماعی بود .شاید بتوان گفت منشأ بعضی از فرقههای اسالمی و یا کالمی و یا مکتبهای فقهـی و
حدیثی به آن بـازمیگـردد (نـک .علـی .)0222 :0923 ،جـواد علـی کوفـه را منچسـتر زمـان خـود
میداند؛ زیرا شهر علویان ،خوارج ،عثمانیان ،امویان ،مروانیان و عباسیان بـهشـمار مـیرفـت (همـان
جا) .ای شهر به نوعی عصارهی قبایل عرب هم بود .اخباریانی مانند سیف نیز در ای فضا به تعصب
قبیلهای و یـا فرقـهای رببـت داشـتند .سـیفبـ عمـر و ابومخنـف از کسـانی بـودهانـد کـه بـهربـم
گرای های مذهبی خـود ،نگـاه متعصـبانهی قبیلـهای داشـتهانـد .جـواد علـی سـیف را ماننـد بیشـتر
اخباریان ،دارای احساسی عاطفی به قبیلها

میداند که به آن تعصب میورزید و در ترفیـع شـأن و
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منزلت آنها میکوشید و در ابلب حوادث برای آنها قهرمانانی میساخت (همان جا) .جواد علـی
تعصب آنها را طبیعی میشمارد ،زیرا آن ایام عصر قبیله بوده است و نظـام سیاسـی بـه آن بسـتگی
داشت و حقوق مردم بیشتر از حمایت همان قبیلهها تأمی میشد (همانجا).
هر چند سیف به نسبت سایر اخباریان و راویان آثار کمتری دارد ،هم در گذشته و حتـی اکنـون
شهر زیادی دارد .از طرفی نیز همی اندر آثـار او چنـان مـورد توجـه طبـری قـرار گرفـت کـه
ناخودآگاه در مواردی به یکی از مهمتری منابع او تبدیل شد .مسللهی مهم ای است که پـارهای از
روایتهای جنجالی سیف ،مانند طرح مسللهی اب سبا او را به کانون جدل محققان با گـرای هـای
مختلف تبدیل کرده است .ای موووع تـا حـدی بررسـی و ارزیـابی آثـار و روایـتهـای سـیف را
دشوار ساخته است.
دلیل توجه طبری به وی چیست؟ چرا اب خلدون او را در شمار مورخـان بـزرگ اسـالمی قـرار
داده است؟ چرا عدهای از محققان معاصر به دیدهی تردید و یا شاید اتهامزنی در وی نگریستهاند؟
احوال و آثار سیفبنعمر
نام کامل سیفب عمر ،سیفب عمر الضبی األسیدی التمیمی است که یکی از مهـمتـری راویـان و
صاحبان سیره و احداث است (اب ندیم .)058 :0922 ،او از آگاهان اخبار بود (ذهبی ،ج .)55 /4از
زندگی او اطالع چندانی در دست نیست ،جز اینکه از قبیلهی تمیم و از مردم عراق در کوفه بود .او
در زمان هـارونالرشـید ( )039-071درگذشـت (ذهبـی ،همـان .)452 /4 :بـا توجـه بـه درگذشـت
جابرجعفی از استادان سیف در سال 048ه ،او در دههی دوم قرن دوم متولد شده است (الغیث.)03 :
اب ندیم در کتابهای الرده و الفتوح و الجمل و خط مسیر عایشه و علـی (ع) از او نـام بـرده اسـت
( .)058سمعانی او را صاحب کتاب فتوح و ذهبی او را مصنف الفتوح والرده دانسـتهانـد (سـمعانی،
االنساب452 /0 :؛ ذهبی .)455 /4 ،عالوه بر ای آثار ،کتاب یومالدار و مقتـل عثمـان و همچنـی از
کتاب تفسیر او یاد کردهاند (بیث.)43 :
نسخهای خ ی از نوشتههای سیف در صور صحت انتساب آن موجود است که یکی از آنها
همانگونه که م رح شد ،منتشر شده است (نک .سیفب عمـر ،همـان) .بـا توجـه بـه روایـتهـای
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متعدد منقول از سیف ،او باید مؤلف کتابهای دیگری باشد .جواد علی نیز مـیگویـد کـه او آثـار
دیگری داشته است که اب ندیم و یا دیگران آنها را ندیدهاند (علی.)0227 :0923 ،
بیشتر مشایخ سیف ،مانند هشامب عروهب زبیـر (متـوفی ( )022ذهبـی ،)455 /4 :0984 ،موسـیبـ
عقبه ،اب جریح ،ابوالولید عبدالملکب عبـدالعزیز (متـوفی ( )051علـی )0225 :از اهـالی حجـاز و
شهر مدینه بودند .الغیث نام  20نفر از استادان و مشایخ سـیف را آورده اسـت کـه  07نفـر از آنهـا
ناشناساند (الغیث 41 ،بهبعد؛ السامرانی 01 ،به بعد) .الغیث از  20نفر رجال اسناد سـیف کـه  04نفـر
آنها ناشناساند ،یاد میکند (همان 99 ،بهبعد) .البته ناشناسبودن ای افراد دلیلی بر نـاموثقی آنهـا
نیست ،اما بعضی از رجال اسناد و مشایخ سیف از آگاهان اخبـار و خـو نـامانـد .بـر اسـاس همـی
نوشته شاگردان و راویان سیف نیز  3نفر بودهاند (همان.)43-47 :
روايتهای سیف
شاید تصور شود که سیفب عمر شخصی گمنام بوده و تنهـا طبـری باعـث مانـدگاری نـام او شـده
است ،درحالیکه ای تصور اشتباه است .قبل از طبری ،کسانی چون نصرب مزاحم صـاحب کتـاب
وقعــهی صــفی از او روایــت کــردهانــد (نصــرب مــزاحم 08 :0971 ،و  .)49بــالذری حــداقل در
فتوحالبلدان به صراحت دو روایت از او میگوید ( 24و  .)292هر چنـد یعقـوبی در فهرسـت منـابع
خود از سیف یاد نکرده است ،به احتمال قریب به یقی  ،او داستان ساریه در فتح نهاوند را از او نقـل
کرده است (نک .یعقوبی25 /4 :0922 ،؛ سیفب عمر :0208 ،مقدمه السامرانی.)7 /
پس از طبری ،مورخان برجستهی دیگری از او بهره بردهاند .مسـعودی هـر چنـد اشـارهای بـه او
ندارد ،بیگمان در بخ

فتوح از او بهره برده است (مسعودی .)275-271 /0 :0975 ،ابـ خلـدون

نیز در یک تقسیمبندی از مورخان مسلمان ،آنها را به دو دسـتهی مورخـان بـزرگ و مقلـد تقسـیم
کرده است .او سیف را در دستهی مورخان بزرگ قرار داده و نوشـته اسـت« :آنـان کـه بـه فضـیلت
شهره و به پیشوایی نامبردار شده و کتب پیشینیان را تتبع کرده ،از حرکا عوامل تجاوز نمیکننـد،
مانند اب اسحاق ،طبری ،اب کلبی ،محمدب عمر واقدی ،سیفب عمر اسدی و مسـعودی و دیگـر
نامورانی که در میان مورخان متمایزند» (اب خلدون .)9 /0 :0924 ،طبری روایتهای سیفب عمـر
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را در حد وسیعی بهکار برد و او را به یکی از پنج منبع اصلی خود در زمینهی فتـوح و حـوادث قتـل
عثمان درآورد.
در مجموع ،روایتهای سیف در مواردی با روایتهای دیگـران دربـارهی حادثـه و یـا دورهای
واحد اختالف دارد ،هر چند در مواردی نیز بیشباهت نیست؛ مانند اخبار او دربارهی سـقیفه کـه بـا
سایر روایتها تفاوتی بارز دارد .طبری اخبار اهل رده و حرکت سـپاه اسـامه را از او نقـل مـیکنـد.
وی هر چند در کنار آن روایتهای کسانی چون اب اسحاق و مدائنی را نیز نقل کرده است ،شـرح
فتوحا خالد را در عراق در سال 04ه.ق ،بهطـور کامـل ،بـه اسـتثنای چنـد خبـر ،همـه را از سـیف
آورده است .اخبار فتوحا سال  02و نبرد قادسیه نیز ابلب از سـیف اسـت و یـا آن یکـی از منـابع
مهم او بود .روایت سیف در ای میان ابلب به افرادی چون محمـدبـ عبـداهللبـ سـواد ،محمـدبـ
طلحهب االعلم و زیاد احمر ختم میشود (طبری 4427 /5 :0987 ،بهبعد) .همانگونه که الغیث هـم
اشاره دارد ،ای افراد ناشناساند؛ بدی صور طبری ابلـب فتـوح ایـام ابـوبکر و عمـر را از کتـاب
فتوح سیفب عمر نقل کرد .هر چند از روایت کسانی ماننـد ابـ اسـحاق ،ابومعشـر ،عمـرب شـبه و
مدائنی بهره گرفت .با ای حال ،اختالف بارزی میان روایـتهـای تـاریخ فتـوح منقـول از سـیف بـا
راویان دیگر بر اساس روایتهای مس ور در تاریخ طبری وجود دارد؛ برای مثال ،تقـویم رخـدادها
در تاریخ طبری به شرح ذیل آمده است:
فتح یرمور در روایت اب اسحاق سال 05ه ،سیف سال 09ه.
نبرد قادسیه در روایت واقدی در سال 02ه ،اب اسحاق سال 05ه ،سیف سال 02ه.
بنای بصره در روایت مدائنی سال 02ه ،سیف سال 02ه است .ای نکتـه جالـب اسـت کـه سـیف در
ابلب روایتها با تعجیل ،سال وقوع حوادث را جلـو مـیآورد ،امـا بنـای بصـره را بـا تـأخیر نوشـته
است.
فتح مصر (اسکندریه) در روایت اب اسحاق ،واقـدی و ابومعشـر سـال 41ه ،در روایـت سـیف سـال
02ه.
فتح جزیره در روایت اب اسحاق سال 03ه ،در روایت سیف سال 08ه.
فتح نهاوند در روایت اب اسحاق و ابومعشر سال 40ه ،در روایت سیف سال 08ه.
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فتح آذربایجان در روایت واقدی و ابومعشر سال 44ه ،در روایت سیف سال 08ه.
گذشته از مسللهی فتوح ،سیف یکی از منابع مهم طبری در حوادث قتل عثمان ،بیعـت بـا امـام علـی
(ع) و نبرد جمل است .هر چند در مواردی ،میان بعضی از روایت سیف و دیگـران شـباهت وجـود
دارد ،در ابلب موارد با آنها اختالف دارد .لح روایت سـیف در حـوادث داخلـی بـرخالف بیـان
حماسی فتوح بسیار مسالمتجویانه و صلحآمیز و با حداقل تن

اسـت .اگـر در روایـت فتـوح هـم

لح حماسی و هم بیان و حالتی عجوالنه دارد ،بر عکس ،در ایـ روایـت خبـری از بیـان حماسـی
قضایا نیست و طوری موووع بیان شده است که گویی مسللهی مهمی اتفاق نیفتـاده اسـت و نـوعی
سوء تفاهم بوده و یا حداقل دسـت دشـمنانی در کـار بـوده اسـت .در اینجـا امکـان بررسـی همـهی
روایتهای سیف و ت بی آن با روایتهای دیگـران وجـود نـدارد ،بـرای نشـاندادن بیـان متفـاو
سیف از رخدادها ،روایت او از تدفی عثمان به اجمال بیان میشود.
در روایتهـای بیرسـیفی از حضـور بزرگـان صـحابه در مراسـم تـدفی عثمـان خبـری نیسـت،
درحالیکه در روایت سیف بزرگانی مانند امام علی (ع) ،امام حس (ع) ،طلحه ،زبیر ،زیـدب ثابـت
و کعبب مالک حضور دارند .دیگران آوردهاند که عثمان را در ح

کوکـب (نـام بـابی مجـاور

بقیع) دف شده است ،درحالیکه در روایت سیف آمده است که او را در بقیع مجاور ح
دف کردهاند .چون جنازهها در ح

کوکب

کوکب دف شـده بودنـد و انکارناپـذیر بـود ،سـیف آنهـا را

متعل به صبیح و نجیح بالمان عثمان میداند (طبری 9125 /2 :0987 ،بهبعد) .همچنی مقایسه شود
با تاریخ یعقوبی79 /4 ،؛ مسعودی.)719 /0 :0975 ،
دیگر اینکه در روایت سیف س عثمان هنگام قتل  29سال است ،درحالیکه طبـری همـان را از
قول واقدی  84سال و در دیگر روایـتهـا  75یـا  85سـال آورده اسـت (طبـری.)9159 /2 :0987 ،
شاید علت آنکه سیف آن را ای گونه بیان کرد ،به ای دلیل است که پیامبر (ص) ،امـام علـی (ع) و
ابوبکر در س  29سالگی رحلت کردهاند.
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راويان سیفبن عمر

مشهورتری راویان سیف نـه نفرنـد کـه معـروفتـری آنهـا کسـانی هسـتند کـه در تـاریخ طبـری
روایتهای آنها منقول است و عبار اند از:
 .0یعقوبب ابراهیمب سعد الزهری :مدنیاالصل و ساک بغـداد بـود .او در سـال  418درگذشـت.
طبری در مواردی از برادرزادهی او ،عبداهللب سعد (سعید) الزهری ،روایت سیف را نقـل مـیکنـد.
طبری سلسلهاسناد ای راوی را ای گونه میآورد ...« :حدثنا عبیـداهللبـ سـعد الزهـری قـال حـدثنی
عمی یعقوبب ابراهیم قال حدثنی سیفب عمر و0998 ( »...ه.)0751 /2 :
 .4شــعیببـ ابــراهیم :از دیگــر شــاگردان و راویــان ســیف اســت کــه چنــدان شــناخته نیســت و در
روایتهای او موارد مجهول و یا نادرست وجود دارد و چندان موث نیسـت (علـی ،همـان.)0227 :
اب ندیم در مورد شعیبب ابراهیم ،با بیدقتی و به اشتباه ،سیف را راوی او دانسته است (نـک .ابـ
ندیم .)058 ،نیست .طبری ای گونه مینویسـد« :کتـب بـذالک الـیالسـریبـ یحیـی یقـول حـدثنا
شعیبب ابراهیم التمیمی ع سیفبـ عمرالتمیمـی االسـدی و( ...نـک .طبـری.)0750 /2 :0987 ،
ذهبی او را از راویان سیف شمرده است (ذهبی .)455 /4 :0204،از پسوند تمیمی ای دو برمـیآیـد
که هر دو از قبیلهی بنیتمیم بودهاند .در مجموع شعیب را ناموث شمردهاند و روایتهای شـعیب از
سیف نیز از طری سریب یحیی در تاریخ طبری نقل شده است .به دلیل اینکه بیشتری روایتهـای
سیف را از ای سلسلهاسناد نقل میکند ،توجه بیشتری به ای دو یعنی شعیب و السری الزم است.
ای سریب یحیی چندان معروف نیست .طبری ابلب هنگام ذکر روایت از او مینویسد« :کتب
بذالک الیالسریب یحیی یقول حدثنا شعیبب ابراهیم التمیمی ع سیفب عمر التمیمی االسـدی
و( ...نک .طبری .)0757 /2 :0987 ،بدی ترتیب طبـری در مـوارد متعـددی از طریـ مکاتبـههـای
سریب یحیی یا از طری روایتهای دیگر سیف را از او میآورد .ای موووع به دسترسـی وی بـه
کتب و یا روایتهای سیف داللت دارد .روایتهای کتاب الـرده و الفتـوح (چـا السـامرانی) نیـز
ابلب از همی سلسله سند است.
حال ای دو ،یعنی شعیبب ابراهیم و سریبـ یحیـی ،چـه کسـانی هسـتند؟ موقعیـت رجـالی و
میزان علم و دان

آنها بهخصوص در امر اخبار و روایتهای تاریخی چگونه اسـت؟ منـابع تقریبـاً
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در ای باره خامو اند .از شعیبب ابراهیم جز همان اشارهی نادرست اب نـدیم اطـالع دیگـری در
دست نیست (اب ندیم .)058 :0922 ،بر اساس سلسله اسناد ،روایتهای سیف کـه طبـری بارهـا آن
را میآورد ،شعیبب ابراهیم راوی سیف بوده است .رجالشناسان شعیب را ناموث و بیرمعروف و
منکر حدیث قلمداد کردهاند (الغیث 94 :و  .)47جواد علی نیز در توجیه سکو منـابع در حـ وی
گفته است که او راوی بوده است ،نه مؤلف (علی .)025 /4 ،البته ای توجیه گویـای تمـام واقعیـت
نیست؛ چه بسا افرادی چون راویان سیره اب اسحاق با وجود راویبودن بسیار معروف بودهاند.
در منابعی چون طبقا اب سعد و میزاناالعتدال ذهبی از فردی بهنام سریبـ یحیـی یـاد شـده
است .از فحوای شرح احوال او برمیآید که نباید با طبـری معاصـر باشـد (ابـ سـعد0998 ،ه :.ج،7
قسم  ،4ص92؛ ذهبی .)008/4 :ذهبی دربارهی ای سریب یحیی مینویسـد« :او بـا حمـادب سـلمه
درگذشت» (  .)008/4حماد در سال  027وفا کرده است (همان 531/4:و  .)530سریبـ یحیـی
را بعضــی موثــ و عــدهای منکرالحــدیث قلمــداد کــردهانــد (همــان .)08 /4 :بــالذری نیــز در
انساباالشراف و فتوحالبلدان روایتهایی از او دارد و ای نیز نمیتواند همـان راوی مـورد نظـر در
تاریخ طبری باشد ( 521 /0 :0372؛ همو .)950 :0928 ،جواد علی با استناد به نوشتهی ذهبی کـه در
فوق به آن اشاره شد ،مینویسد او شناختهشده نیست و احادیث و اخبار ناشناختهاند که از او روایت
شدهاند (علی .)025 /4 :حال چنانچه مورد استناد جواد علی بـه میـزاناالعتـدال ذهبـی همـان مـورد
استناد ما باشد ،نظر

درست نیست ،زیرا همانگونه که گفتـه شـد ،مشـکل تقـارن زمـانی دارد .بـه

احتمال قریب به یقی  ،دو شخص بـهنـام سـریبـ یحیـی وجـود داشـته اسـت :یکـی در قـرن دوم و
دیگری همان است که در منبع طبری آمده است .در نهایت ،ای سریب یحیی از معاصران طبری و
راوی کتابها و روایت سیف بوده است .عالوه بر آنها ،طبری بعضی از روایتهای سیف را -هـر
چند محدود -از کسانی بیر از سلسلهاسناد مذکور بیان داشته است .وی مینویسد« :طبری از سـیف
در کتاب

از قول ابیعثمان حکایت میکند (حکـی ال بـری عـ سـیف فـی کتابـه عـ ابـیعثمـان

قالو( )...طبری .)4931 /5 :0987 ،یا با عبار هایی چون «ذکـر سـیف عـ ابـیالزهـرا» و یـا «ذکـر
سیف ع ابیعثمان» نقل میکند (همان 4218 /5 :و .)4935
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طبری در ای روایتها سلسلهی راویان را برنمیشمارد ،بنابرای ای مووـوع اسـتنبا مـیشـود
که او مستقیم از کتاب سیف بهره گرفته است .او بهندر بـه اسـناد دیگـری از او روایـت دارد کـه
یکی از آنها نصرب مزاحم مؤلف کتاب وقعه صـفی اسـت (همـان .)9000/5 :همچنی ،خلیفـهبـ
خیا (متوفای )421سلسلهی راویان خود از سیف را ای گونه بیان میکند« :حدثنی شعیبب حیـان
ع عمروب یحیی ع سیف و( ...خلیفهب خیا  .)32 :به هر حال ،سیفب عمر از مهمتـری منـابع
طبری است و در ردیف چهار منبع برجستهی او ،یعنـی ابومخنـف ،ابـ اسـحاق ،واقـدی و مـدائنی
است.
ويژگیهای روايتها (تاريخنگاری) سیف
 .0او از قــدیمتــری راویــان اخبــار و اخباریــان اســت .از ای ـ جهــت ،در ردیــف عوانــهب ـ حکــم،
ابومخنف ،محمد کلبی و اب اسحاق قرار دارد و بر امثال مدائنی و معمرب مثنی ،واقدی و اب سعد
و سایر اخباریان و راویان مشهور حداقل تقدم زمانی دارد.
 .4او از اهالی عراق و شهر کوفه بود ،بنـابرای بـه منـابع عراقـی دسترسـی زیـادی داشـته اسـت و از
آگاهان به فتوح و نبردهای جمل و صفی است .همچنانکه ابلب مشایخ او از اهل حجـاز بـودهانـد
که طبیعتاً اطالعا او از حوزهی حجاز را هم نباید کماهمیت شمرد.
 .9سیفب عمر برخالف اخباریانی چون مدائنی ،معمرب مثنی ،واقدی ،اب سعد و ...کـه در ابلـب
موووعها روایت دارند ،صرفاً مق عهای مشخصی از تاریخ اسالم را مورد توجه قـرار داد .او در دو
زمینه بیشتر کار کرد که عبار اند از :الف .جنگ جمـل ،زمینـههـا و حاشـیههـای آن؛ ب .فتـوح و
فتــوح شــرق کــه عراقیــان در آن نقــ

چشــمگیری داشــتند .از ایــ دیــدگاه ،در کــار او نــوعی

تخصصگرایی وجود دارد .هر چنـد بـا اسـتناد بـه روایـتهـای موجـود از او بایـد صـاحب آثـار و
روایتهای دیگری در زمینههای دیگر باشد .همچنی سلسلهی راویان در روایتهای سـیف ابلـب
تا منشأ حادثه پی

میرود و به شاهدان و یا ناظران وقایع ختم میشود .هـر چنـد الغیـث خاطرنشـان

میکند که در روایتهای او اسناد مرسل و منق ع نیز وجود دارد (الغیث.)91 :
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 .4یکی از مشکال عمده یا تفاو های روایت سیف با دیگران ،در سالشماری قضایاست کـه بـه
مواردی از آن اشاره شد .اینکه چرا سیف ای رویه را در پـی

گرفـت ،چنـدان روشـ نیسـت ،امـا

بیگمان ای ادعا درست نیست که او میخواسته است بهسرعت فتوحا را در ایـام خلفـایی چـون
عثمان تمام کند؛ زیرا او فتح کسی را به حساب دیگری نگذاشته است .در عصـر خلفـای راشـدی ،
فتوحا با سرعت در حال پیشروی بود و آن ساخته و پرداختهی سیف نیست ،اما شاید بـه دو دلیـل
اختالف در سنوا توویحدادنی باشد که عبار اند از :منابع سیف بهعنـوان راوی ،متقـدم از منـابع
افواهی تودهی مردم اخذ شده است .آنها به سیف چنی گزار

دادهاند .چون ای روایتها از آن

منابع شفاهی و بهطور طبیعی از شاهدان و ناظران رویدادها پس از یک دو نسل اخذ شده اسـت کـه
بهقول زری کوب آن راویان ،ای سنوا را ای گونه برای او بیـان کـردهانـد (زریـ کـوب:0928 ،
 .)485همچنی  ،ماهیت فتـوح بـهخـاطر شـرکت تـودهی مـردم در آن بـهگونـهای اسـت کـه شـاید
نق آفرینان در تاریخ وقایع چندان دقت نکردهاند .کما اینکه حتـی عامـهی مـردم پـس از چنـدی
سال در ت اب و بیان درست تاریخ ایام شخصی خود دچار اشـتباه مـیشـوند .درواقـع ،روایـتهـای
سیف بهنحوی منعکسکنندهی دیدگاه عامهی مردم و تودههای قبایل دربـارهی فتـوح بـوده اسـت.
دیگر اینکه زری کوب بهدرستی گفته است که مبنای سال هجـری از سـال  07هجـری بـاب شـد و
شاید ت بی رخدادها با قبل از آن موجب خبطهایی شده است ( 485 :0928و .)482
 .5روایتهای فتوح برای سیف مانند سایر مسـلمانان خوشـایند و خرسـندکننده بـود .بنـابرای  ،ایـ
رویکرد باعث شد تا در بیان او ابراق بهکار رود .هر چند تمام ایـ مـوارد نیـز ابـراق نیسـت؛ زیـرا
میان آن همه فتوح ،ق عاً جانفشانیها ،ایثارها و رشاد های بیشماری اتفاق افتاده اسـت کـه بایـد
در بستر و عصر خود مورد مالحظه قرار گیرد .زری کوب نیز میگویـد ایـ اخـتالف روایـتهـای
سـیف بیشــتر مربــو بــه حاشــیههــای آن اسـت (همــانجــا) .از طرفــی آن همــه فتوحــا  ،خــالی از
قهرمانبازی و حوادث شگرف نبوده است .سیف همان موارد را انعکاس داده است .پـس تمـام آن
ابراقها از سیف نیست ،هر چند دربارهی افرادی بلو کرده باشد و یـا حضـور کسـانی را بـا لحنـی
حماسی پررنگ نشان داده باشد .ای به آن معنا نیست که سیف وارونـهگـویی کـرده اسـت و یـا از
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اساس موووعی را خل کرده باشد ،اما پرداز

ملموس حضور قبیلهی تمیم بهوسـیلهی او را نبایـد

نادیده گرفت.
 .6روایتهای سیف دربارهی اخبـار داخلـی بـرخالف رویـهی وی در اخبـار فتـوح اسـت کـه ایـ
موووع به بین

سیف مربو است .بررسی حوادث و وقـایع داخلـی در روایـتهـای سـیف یـک

نکتهی بسیار مهم را به اثبا میرساند کـه او از وقـایع داخلـی پـی آمـده انزجـار دارد و اخـتالف
داخلــی مســلمانان او را بســیار ناخرســند کــرده اســت .از طرفــی او شــاید بــرخالف راویــان دیگــر
میخواسته است که در روایتهای خود از وقایع متشـنج داخلـی چـون قتـل عثمـان ،نبـرد جمـل و
مواردی ای چنی  ،برخالف جریان فتوح ،آبوتابی ندهد و آنها را کمرنگتر گزار

کند.

در ای میان سعی دارد که اختالفها را چندان جدی نشمارد و میخواهد طـرفی را از هـم دور
نشان ندهد .از سویی ،چون سیف حرمت بزرگان طرفی ای تشنجها و اختالفها را بر خود فـر
میداند ،ابلب میخواهد عامالن و محرکان ای مسائل را کسانی چون قاتالن عثمان و یا دار دسـته
موسوم به «سبائیان» بداند تا مجبور نباشد بزرگان طـرفی نبـرد را مقصـر جلـوه دهـد .مووـعگیـری
سیف در ای میان بر دلسوزی و حفظ حرمت بزرگان استوار اسـت .درحقیقـت ،سـیف مـیخواهـد
حرمتشکنی نشود .او از سر تعصب اسالمی ای گونه روایت کرده است ،نه اینکه به ادعای افـرادی
وی زندی باشد (نک .ادامهی مقاله) .اگر او زندی بود ،باید تال
را مخدو

میکرد تا چهـرهی آن بزرگـان

نشـان دهـد ،درحـالیکـه در روایـت سـیف هـی کـدام از آنهـا مقصـر نیسـتند؛ بلکـه

دستهای مرموزی در کارند.
پس سیف نمیخواهد چهرهی پرتنشی از تاریخ امت نشان دهد .اینکه طبری نیـز در ایـ وقـایع
داخلی به روایتهای سیف توجه کرده است ،به ای بیـن

و پـرداز

روایـتهـای سـیف مربـو

است که منظور طبری نیز همان بین  ،یعنی بیان تاریخ متعـادل امـت بـود و بـا آوردن روایـتهـای
معار

(مثالً در جنگ جمل) سیفب عمر در کنار روایتهای ابومخنف و دیگـران ایـ هـدف را

تعقیب کردند.
شاید طبری بهتری اقدام ممک را انجام داد؛ زیرا روایتهای قرینهای و متعار
را توأم آورد تا سکان تاریخ

بهدست یک گونهای خاص از روایتها نیفتد.

و نـه یکسـان
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الغیث هم بر ای نکته تأکید دارد کـه سـیف در صـدد تبرئـهی اصـحاب و بـهخصـوص در قتـل
عثمان است ،اما او از وجه دیگری روایتهای سیف را نقد کرده اسـت؛ زیـرا سـیف طـرف مقابـل
امام علی (ع) در جنگ جمل را خونخواهان عثمان میدانـد ،درحـالیکـه بـه زعـم او ایـ ادعـای
سیف با قرینهها و شواهد دیگر نمیخواند و معتقد است آنها برای اصالح (در برابر قـاتالن عثمـان
و نه مخالفت با امام علی (ع) برخاستند .او با تأکید بر اینکـه سـیف در صـدد تبرئـهی صـحابه بـوده
است ،در ادامه معتروانه مینویسد« :اما سیف اصحابی چون ابوذر ،عمار یاسر ،عـدیبـ حـاتم کـه
مقام شامخی داشتهاند و در علو مقام آنها حدیثهای زیادی آمده است ،حرمـت نکـرد و آنهـا را
در زمرهی اعوان اب سبا قرار داده است» (الغیث 90 ،و  .)77بهربم ایـ دقـت بایـد گفـت احتمـاالً
سیف بهناچار برای حفظ کلیت قضیه ،ای افراد را به نوعی همراه نشان داده اسـت تـا حـداقل ورود
سباییان را از ای طری توجیه کند.
 .7دربارهی روایت سیف نکتهی اساسی و مهمـی کـه مغفـول مانـده اسـت ،ایـ اسـت کـه همـهی
روایتهای او ارز

یکسان ندارند .بهعبار دیگر ،تمام روایتهای سیف را نمیتوان ابـراقآمیـز

دانست و باید ای روایتها را دستهبندی کرد؛ چهبسا پارهای از ای روایت را دیگران بـهنـام سـیف

بستهاند .البته ارز روایت او به یک اندازه و درجه نیست .از مجموعه روایـت او در تـاریخ طبـری
برمیآید که چنانچه روایت سیف از طری سریب یحیی به سلسلهی سند شعیب باشـد ،کـه ابلـب
چنی است ،ارز

کمتری دارد و موارد ابراقآمیز آن بهوووح چشمگیر است .درحالیکه از سند

بیر از آن تا حدی اطمینانکردنی است.
از ای نشانهها برمیآید که همهی ابراقها کـار سـیف نیسـت .بایـد راویـان او را در ایـ میـان
مخصوصاً شعیب و سریب یحیی را لحاظ کرد ،برای مثال روایت طبری به طریقـی بیـر از راویـان
دیگر از سیف میآورد که به شکل بارزی با سایر روایت سیف نـهتنهـا تفـاو دارد؛ بلکـه تـا حـد
زیادی معنادار است .ای روایت در فضای سایر روایتهای منقول از او نمیگنجـد؛ بـرای مثـال در
روایت ذیل که طبری از سیف به اسنادی بیر از سریب یحیی آورده است:
علیب احمد برایم نوشـت کـه حسـی بـ نصـرالع ار از قـول پـدر

(نصـرب مـزاحم) و او از قـول

سیفب عمر و او از قول محمدب نویره و طلحهب االعلـم و آنهـا از قـول عمـرب سـعد و او از قـول

 /98نگاهی دیگر به آثار وروایا سیف ب عمر تمیمی اسدی با تأکید بر تاریخ طبری

اسدب عبداهلل نقل کرد .پس از آنکه عایشه در راه مکه خبر قتل عثمان را شنید ،از انتقام سخ گفـت
که مورد اعترا

قرار گرفت که تو نخستی کسی بودی که حرف خود را تغییر دادی ،تو بودی کـه

میگفتی ای نعثل را بکشید (طبری.)9000/2 :0987 ،

در روایت دیگری که نصرب مزاحم و او از سیف و او از سـهلبـ یوسـف و او از محمـدب قاسـم
دارد ،خون عثمـان را متوجـه عایشـه ،طلحـه و زبیـر کـرده اسـت (همـان .)9041 /2 :بـدی ترتیـب
روایتهای سیف بیر از سند مذکور با قرای و اخبـار دیگـر م ابقـت دارد .اینجـا نکتـهای آشـکار
میشود که همان محمدب نویره و طلحهب االعلم بهربم ناشناسـی مـیتواننـد موثـ باشـند .بـا ایـ
قرینه ،مشکلی در منابع خبری سیف نیست ،بهخصوص در ظاهر روایتهای سیف ابلب به شـاهدان
و حاوران وقایع ختم میشود .نتیجهی به احتمال قریب به یقی ابراقهـا و گزافـهگـوییهـا و سـایر
موارد مسللهدار در روایتهای سیف کـار یکـی از آن دو ،یعنـی شـعیب و یاسـری اسـت .ابـراق و
مبالغه و روایتهای مفصل و طویل از ویژگیهای اصلی روایت آن دو از سیف است.
با توجه به اینکه رجالشناسان شعیبب ابراهیم را توثی نکـردهانـد و مـوارد او را منکـر قلمـداد
کردهاند ،او بی

از سریب یحیی در مظان اتهام است .ای دو در ابلب اسناد خبری سیف ،چـه در

تاریخ طبری و یا در کتاب سیف (چـا السـامرانی) بـا هـم هسـتند .روایـتهـای سـیف آنجـا کـه
کوتاهتر است ،من قیتر به نظر میرسد .روایتهای آنها مفصـل اسـت ،امـا مسـلله ایـ اسـت کـه
ابلب روایتهای طبری از سیف از ای سند است .در تاریخ طبری بی
عمر و بی

از سیصـد بـار از سـیفبـ

از دویست و چهل بار از سریب یحیی یاد شـده اسـت و نشـاندهنـدهی آن اسـت کـه

چهارپنجم روایت سیف از اوست (نک .فهرست اعالم تاریخ طبری) .ای نسبت نیز در کتاب سیف
چا السامرانی نیز وجود دارد.
در روایتهایی که از سیف در اختیار است ،موارد تضاد و تنـاق

کـم نیسـت؛ بـرای مثـال ،در

تاریخ طبـری بـه روایـت سـیف ،نبـرد جلـوال در سـال ( 02طبـری 49 /2 :0987 ،و  )42در کتـاب
خلیفهب خیا همان نبرد به روایت سیف در سال  07رخ داده است (خلیفهب خیا  .)32 ،وقتی که
در مورد حادثهای واحد ،دو قول متضاد بـه سـیف منسـوب اسـت ،چگونـه همـان مـیتوانـد مبنـای
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درستی برای ارزیابی همهی روایتهای او باشد .ناگفته نماند که در میان راویان و منابع سیف افـراد
شیعی چون نصرب مزاحم و ف رب خلیفه الکوفی الشیعی (متوفای  )055وجود دارند.
آخری خبری که طبری از سیفب عمر دارد ،مربو به سال  92و فراهمآمدن مردم شام با هـدایت
معاویه برای خونخواهی عثمان است که در واقع مدخلی برای ورود به جنگ صفی است (طبـری،
.)9455 / 2 :0987
 .4جايگاه رجالی سیفبنعمر
سیفب عمر از معدود اخباریانی است که از زندگانی وی اطالع زیادی در دسـت نیسـت .بیشـتری
روایتهای او در تاریخ طبری آمده است .هر چند در نوشتهی نصـرب مـزاحم ،خلیفـهبـ خیـا و
بالذری و ...نیز روایتهایی از او وجود دارد ،مقام و موقعیـت او نـزد رجـالشناسـان متزلـزل اسـت.
آنها در مواردی او را خال اشخاص مجهول دانستهاند (ذهبـی .)455 /4،0984 ،ذهبـی نظـر ابلـب
محدثان و رجالشناسان را دربارهی او آورده است .در مجموع یحییب معـی  ،نسـایی ،ابـوداوود و
ابوحاتم او را وعیف و مترورالحدیث قلمداد کردهاند (ذهبـی455 /4 ،0984 ،؛ همـو/00 :0204 ،
 .)024در ای موووع باید به چند نکته اشاره شود.
 .0منظور ای رجالشناسان و محدثان بیشتر متوجه حدیث و نه اخبار و تاریخ است .ای افراد از نظر
حدیث او را وعیف شمردهاند؛ اما در موووع اخبار اظهارنظری نکردهاند؛ هر چنـد خـود ذهبـی او
را از آگاهان اخبار شمرده است (همانجـا) .همـی رجـالشناسـان امثـال ابـ اسـحاق ،ابومخنـف و
واقدی را وعیف قلمداد کردهاند.
 .4بر اساس نوشتههای ذهبی (که در فـوق اشـاره شـد) کسـی او را زنـدی ننامیـد و ایـ ابـ حبـان
(متوفای  )952بود که او را نخستی بار متهم به زندقه کرده اسـت و پـس از آن دیگـران نیـز تکـرار
کردند .بعضی از محققان نیز با اتکا به مواردی از روایتهای او و همچنـی شـاید نظـر کسـی چـون
اب حیان او را زندی و حتی مانوی شمردهاند؛ از جمله عالمه امینـی و عالمـه عسـگری بـه دیـدهی
تردید و سوءظ شدید در روایتهای سیف نگریستهاند .عسگری او را نهتنهـا جاعـل اخبـار تـاریخ
اسالم خواند که حقای را تحریف کرد؛ بلکه او را تضعیفکنندهی اسالم ،زنـدی و مـانویمـذهب
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قلمداد کرد (عسگری ،یکصد و پنجـاه صـحابی سـاختگی ،ج /0ص 74بـهبعـد؛ امینـی/02 :0923 ،
 .)022بروکلمان نیز روایتها و آثار سیف را در بند بیان افتخارا قبیلـهی خـود دانسـته اسـت کـه
روایتها و اخبار را تحریف و حوادث را بزرگ و کوچـک کـرده اسـت (بروکلمـان :0323 ،ج/9
 .)92اما نویسنده در دایرهالمعارف اسالمیه روایـت او را دربـارهی حجـاز بهتـر از روایـتهـای او از
عراق میداند( ،2 /09ذیل سیفب عمر) .ارزیابی روزنتال بهگونـهای دیگـر اسـت .او روایـتهـای
سیفب عمر را زمینهای برای داستانهای بلند فتوح دانست که رویـدادهـا را بـه شـکل داسـتانهـای
رنگارنگ عروه کرده است .در ادامه مینویسد همی موجب شد که تـاریخنگـارانی چـون طبـری
بی

از حد استحقاق بر آثارشان ارج نهنـد (نـک .)02 :0922 .جـواد علـی دربـارهی سـیف نظـری

بیطرفانه و محققانه دارد .او سیفب عمر را در بستر عصر خود و با توجه به آن فضا مورد ارزیـابی
قرار داده است .جواد علی وم تأیید گونهی شخصیت سیف ،او را در ردیـف مجـانی و متهمـانی
چون م یعب ایاس ،حماد عجرد و حماد راویه قرار نداده است و از اینکه شاید بدون دلیـل خاصـی
او را متهم زندقه کردهاند ،تا حدی تعجب کرده است (علی.)0225 -0222 :0923 ،
شاید منظور او عالمه عسگری است که سیف را زندی و در ردیف م یعب ایاس ،حماد عجرد
و ...نوشته است (نک :عسگری ،همان 22 ،52 ،و  57بهبعد) .زری کوب نیز با ابمـا

و توجیـه بـه

نفع سیف بـه تحلیـل او پرداختـه اسـت ( .)482-485 :0928السـامرانی بـا اسـتناد بـه شـواهد دیگـر،
روایتهای سیف در کتاب الرده والفتوح را با روایتهای عمرب شـبه و حتـی واقـدی و ابـ اعـثم
کوفی (بهربم اختالف استادان آنها) مشابه دانست (السامرانی .)5-2 ،او معتروـانه مـیگویـد پـس
چرا کسی اب شبه را متهم نمیکند .او همچنی نوشت آنچـه سـیف دربـارهی ولیـدب عقبـه -والـی
کوفه -آورد ،همان را بخاری با اسناد و الفـاظ دیگـر بیـان کـرده اسـت (همـان .)2 :او بـا اشـاره بـه
داســتان ســیف از ســاریه مــینویســد ای ـ داســتان را بیهقــی در دالیــل النبــوه از واقــدی از طری ـ
میمونب مهران و او از اسامهب زید نقل کرده است (همان .)7 :اب حجر نیز با تبرئهی سـیف ،مـوارد
منکر روایتهای او را متوجه یکی از مشایخ او ،یعنی العزر کرده است (الغیث.)97 ،
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 .5نکتهی جنجالی در روايتهای سیفبنعمر
در روایتهای سیفب عمر شخصی بهنام عبداهللب سبا وجود دارد کـه یکـی از مـوارد جنجـالی و
بحــثبرانگیــز اخبــار ســیف اســت .طبــری در روایتــی از ســیف بــه ســند شــعیبب ـ ابــراهیم و از
سریب یحیی از شخصی بهنام عبداهللب سبا نام مـیبـرد کـه در ماجراهـای ابـوذر بفـاری ،صـحابی
مشهور ،و معاویه -در مقام والی شام -نقـ

داشـته اسـت و از فحـوای روایـت برمـیآیـد کـه ایـ

شخص یهودی یا یهودیزاده به نوعی با جانبداری فکری از ابوذر در برابر معاویه بـه طـرح م ـالبی
پرداخته است (طبری :0987 ،ج 4341/2بهبعد).
در ادامهی همی روایت وقتی که ابوذر با بازگشت به مدینـه بـا عثمـان اعتـرا

گونـه برخـورد

میکند ،پای کعباالحبار را به میان میآورد که چـون در برابـر سـخنان ابـوذر واکـن

نشـان داد،

ابوذر با عصا بر سر او کوبید که ای یهودی ،تو میخواهی دی ما را به خودمان تعلیم دهـی (همـان،
 .)4324 /2صرفنظر از درستی وجود و عـدم ابـ سـبا در روایـت سـیف ،یـک نکتـهی اساسـی و
معنادار وجود دارد و آن دست یهودیان است .آیا در ای روایـت حقیقـت نهفتـهای وجـود نـدارد؟
برای مثال ،دربارهی یهودیان یا ناخرسندان دیگر از اسالم ای احتمال وجود دارد کـه بـه هـر شـکل
ممک  ،چه در شام و یا در محضر خلیفه ،در صدد طرح مـوارد مسـللهدار بـا هـدف نـوعی تفرقـه و
اختالل باشند .شاید ،فردی بهنام اب سبا با آن همه ادعاهای ابراقآمیز سیف وجود نداشته باشد و یا
حداقل نمیتوانسته است ای همه فضاسازی کند ،اما نمادی از تفکر اختالفبرانگیز میتواند باشـد.
البته باید مراقب بود که تمام اختالفها و تن های داخلی به ای دست مرموز منسوب نشود .شاید،
سیف که خالی از قوهی تخیل هم نبوده است ،ای طرز تفکر و دستان مرموز را در وجـود ابـ سـبا
تجلی و عینیت بخشیده است .آیا در میان آن همه بوبایی که در اواخر عصر عثمان و خالفت امـام
علی (ع) رخ داد ،میتوان دخالت دستهای مرموز را انکار کرد؟ سخاوی از ارائهی سـندی جعلـی
از سوی یهودیان در سال 227ه به دربار خالفت ،مبنی بر اینکه پیامبر یهودیـان خیبـر را از پرداخـت
جزیه معاف کرده است ،خبر میدهد .خ یب بغدادی جعل آن سند را ثابت کرده اسـت (روزنتـال،
 .)30-31 :0922اگر در قرن پنجم نامه جعل مـیشـود ،بـه احتمـال امثـال آنهـا در ایـ ایـام بیکـار
ننشستهاند .در مقابل ،برخی محققان نیز تأکید کردهانـد کـه ابـ سـبا صـرفاً در روایـتهـای سـیف
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نیست ،بلکه دیگران نیز به اسناد متفاو  ،مختلف و مستقل از سـیف آن را نقـل کـردهانـد (الغیـث،
.)403-402
عالوه بر آن ،در روایت سیف ،یک بین

عمی وجود دارد و آن ای است که حرمت بزرگـان

اسالم رعایت شود؛ بنابرای بر آن است که اختالف مسلمانان را نوعی سوءتفاهم نشان دهد و آن را
کمرنگ جلوه دهد و احیاناً آن را بر گردن «بیر» اندازد .درست است سـیف در مسـللهی فتوحـا
درصدد برجستهکردن نق

قبیلهی خود است که در فضای قبیلهای عصر و شهر کوفـه توجیـهپـذیر

است؛ اما در حوزهی اسالمی به همان اندازه نیز دربارهی اسالم تعصـب دارد .در حـوزهی فتوحـا
نیز نمیتوان منکر رشاد ها و ایثار و حتی خودنمایی سران قبیلههای عرب حـداقل از منظـر رقابـت
قبیلهای شد .به عبار دیگر ،طبیعت جنگ و آن فتوح خـالی از قهرمـانبـازی ،رشـاد  ،سـختی و
تنگناهای عدیده نبوده است و چنانچه در بیان سیف ای موارد مـنعکس شـده باشـد ،افسـانه نیسـت.
ای «ادبیا ابراقآمیز عوامانه از جنگ» در تمام نبردهای عالم وجود دارد و به هی وجه نمیتوانـد
منعکسکنندهی انگیزه و عمل فاتحان و سیاست نظامی آنها تلقی شود .تعصب سیف در اسـالم بـه
سان تعصب او در ح قبیلها

در فتوحا است .سیف همانگونه که در فتوحا از قبیلها

دفـاع

میکند ،به اسالم نیز تعصب میورزد .سیف بینشی وحد گرایانه دارد و از اخـتالفهـای مسـلمان
ناخرســند اســت .شــاید ،رمــز آنکــه طبــری بــه روایــتهــای او روی آورده اســت ،همــان نگــاه
وحد گرایانهی سیفب عمر است.
نتیجهگیری
سیفب عمر یکی از مشهورتری راویان اخبار ،بهخصـوص در زمینـهی فتـوح و نبـرد جمـل اسـت.
روایتهای متعدد او یکدست نیستند؛ زیرا موووعهای آنها بـا هـم متفـاو اسـت .بـا ایـ حـال،
روایتهای سیف از فتوح خالی از ابراق نیست .وی در اخبار داخلی مسلمانان ،از جملـه در جنـگ
جمل ،بر آن است که موووع را چندان پرتن

نشان ندهد و حرمـت بزرگـان را نگـه دارد .بـا ایـ

همه ،چون روایتهای سیف بهوسیلهی راویان متعددی نقل شدهاند ،احتمال دخل و تصـرف آنهـا
در ای روایتها وجود دارد ،زیرا پارهای از روایتهای سیف با قرینهها و سایر منابع همخوانی دارد
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و حتی در مواردی دو روایت متضاد از سیف دربارهی حادثهی واحدی نقـل شـده اسـت کـه نشـان
میدهد در ای روایتها دخل و تصرف صور گرفته است .بین

وحد گرایانهی سـیف باعـث

شده است که طبری روایتهای او را در یک مق ع حسـاس تـاریخ اسـالم ،یعنـی جنـگ جمـل بـه
شکل وسیعی بهکار گیرد ،البته نباید با بزرگنمایی بعضی روایتهای سیف ،احکـام تنـدی علیـه او
صادر کرد.
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