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 صم خ  ل  املم 

تاریخ الطربي من أهم الكتب الرتاثية، ومن أبرز املصادر التارخيية اليت حفظتها هلا املكتبة اإلسالمية، 
م، وانتهى وبدأ الطربي يف هذا السفر العظيم بأخبار آدم عليه السال وأمشلها فهو أوسع التواریخ القدمية

بكثرية الروایات وتعددها، لذلك جتده یعتمد على اكثر من مصدر للقصة الواحدة،  بأخبار زمانه، ویتميز
وترجع عنایة الطربي باإلسناد واهتمامه خللفيته الدینية القادم منها كمفسر للقرآن ورجل حاول جاهًدا 

یكون إمام مذهب حيمل أطروحاته الدینية، وعن دراسته الدینية یأيت إهتمامه بالسند واملنت فجعله أن 
المية فلهذا تبوأ الطربي مکانة عالية يف تاریخ الثقافة اإلس ذلط یطرح لنا احلدث الواحد بعدة روایات.

 النتيجة ینريو فرعاهتا. ختلف تده الکبرية وأعماله املوسوعية اليت کّرسها خلدمة هذه الثقافة مبوذلك جلهو 
وصف الكتاب وفوائده والكالم على مؤلفه فسنعقد له هنا فصالً إضافياً حبول هللا. وهنا نثين الثناء إلی 

الطيب على الطابع ونرجو له أن یوفق لطبع أمثاله من أمهات كتب العرب فينتفع وینفع. تاریخ الطربي 
 یعد أوىف عمل تارخيي بني مصنفات العرب، أقامه مصنفه من أهم كتب املصادر يف جمال التاریخ، إذ

  على منهج مرسوم، وساقه يف طریق استقرائي شام.
 .ارخییةأبرز املصادر الت، أسلوب الکتابة، التارخیي  منهجه ،تاريخ الطربي :الکلمات املفتاحیة
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 قدمةامل
ن یزید بن  حممد بن جریر ب والصالة والسالم علی حممد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم. وبعد! احلمد هلل

م(، إمام من أئمة 820-908 املوافقهـ  013-هـ222كثري بن غالب الشهري باإلمام أبو جعفر الطربي، )
كان جمتهدا يف و  املسلمني املشهورین. مؤرخ ومفسر وفقيه مسلم صاحب أكرب كتابني يف التفسري والتاریخ.

 .أحكام الدین ال یقلد أحدا، بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه
البيان عن تأویل آي  املسمى جبامع-هم كتبه: تفسري الطربيأیعترب أكرب علماء اإلسالم تأليًفا وتصنيًفا. 

 ف علماء النفيسة. اختال تاریخ الطربي )تأریخ األمم وامللوك(. كتاب آداب النفس اجليدة واألخالقو  القرآن
األمصار يف أحكام شرائع اإلسالم. صریح السنة )یوضح فيه مذهبه وعقيدته(. الفصل بني القراءات. آداب 

اب التاریخ وکت ذیل املذیل ،هتذیب اآلثار فضائل أيب بكر وعمر ما ،القضاة. آداب النفوس. آداب املناسك
التواریخ  التارخيية اليت حفظتها هلا املكتبة اإلسالمية، فهو أوسع من أهم الكتب الرتاثية، ومن أبرز املصادر یعد

 احلدیثة.القدمية و 
ري أفرغ الطربي نفسه زمنًا لتأليف کتاب التاریخ یتصف باالستقصاء واملوسوعية علی غرار کتابه يف التفس

أليفه هلذا الکتاب تالياً وقد کان تاملشهور بتاریـخ الطربي مثرًة لتفرغه.  فکان کتابة املسمی تاریـخ األمـم وامللوك
حينما کـان بصدد الکالم علی خلق آدم عليه السالم حيث  وأشار هو إلی ذلك ،لکتابه الکبري يف التفسري

قد حکينا منها مجاًل يف کتابنا املسمی جامع البيان عن تأویل آي القرآن  قال: "وقيل أقوال کثرية يف ذلك
( وأودع يف هذا الکتاب جوهر 1/92م: 1891الطربي، ك يف هذا املوضع")فکرهنا إطالة الکتاب بذکـر ذل

منهجه وزبدة آرائه يف التاریـخ بوصفه علماً ويف احلوادث بوصفها مادة لـه ويف الروایات بوصفها الوعاء الناقل 
 لتلك احلوادث من جيل إلی جيل.

ألیام اليل والنهار وإن تتاليها یشکـل اعن جمـموع ساعات  إن التاریـخ کـما یفهم من کالم الطربي عبارة
( وإذ أبتدأ هبذه البدایة فألنه کـان یری أن التاریـخ علم ترتبط کينونته 1/21،12م: 1891الطربي، والتواریـخ )

بالزمن وأن من احلکمة أن یصدر کتابه يف هذا احلقل مبباحث تتناول فهم ماهية العمود األساسي الذي یقوم 
م: 1891لطربي، ای مقدار الزمن منذ أن ُخلق اخلَلق وعلی أول شيء خلقه هللا تعالی وغريها )عليه التاریـخ وعل

( غري أن هذا اجلزء لـم یتسم بالعمق املنتظر من مبحث یشکل األساس النظري لفلسفة التاریـخ، 1/12-22
ملدة ذلك للطویل من ا وإن کل ما قاله يف هذا الصدد هو قوله: " الزمان هو ساعات الليل والنهار وقد یقال
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والقصري منها، والعرب تقول: أتيتك زمان احلجاج أمري وزمن احلجاج أمري تعين به إذ احلجاج أمري... ویقولون 
ن أن جیعلوا کل وقت من أوقات إمارته زماناً م أیضاً: أتيك أزمان احلجاج أمري فيجمعون الزمان یریدون بذلك

م للزمان زمن قول أعشی بين قيس... فالزمان اسم ِلَما ذکْرُت من ساعات األزمنة کما قال الرجز... ومن قوهل
( وعندما انتقل إلی املدة الزمنية اليت 1/12م: 1891الطربي، ووصفُت ") الليل والنهار علی ما قد بينتُ 

  انقضت علی اخللق وما تبعها من أیام وحوادث فإنه أقام عرضه علی مصادر ختتلف باختال ف املوضوع الذي
صادر التارخيية اليت یقدمها الطربي لقارئه ميکن أن توزن مبعيارین احدمها هوامل کان یؤرخ له. وهذا یعين أن املادة

 اليت استقی منها أخباره والثاين هو نوعية األخبار وکيفية عرضه هلا.
یبحث يف کتاب  نومبا أن الطربي قد ألزم نفسه بتدوین التاریخ منذ ابتداء الکون فقد أصبح من الطبيعي أ

هللا تعالی ويف احلدیث الشریف عما یلقي ضوءاً علی ما جری يف األزمنة السحيقة. وهلذا السبب فإنه یوشك 
عة الکتابني، کتابه عن التفسري مع اختالفات بسيطة تتناسب مع طبيأن یعيد يف تارخيه ما سبق له عرضه يف

يف کتاب  اآلراء واختار من بينها ما بدا له صائباً. ولکنهمبعنی أنه يف التفسري أورد مجيع الروایات وخمتلف 
غنًی عن تلك التفاصيل فاکتفی جبوهر املوضوع وخالصته ومع ذلك فإن هذه اخلالصة مأخوذة  التاریخ کان يف

لسالم بسنده خلق آدم عليه ا من کتاب التفسري أخذاً یکان یکون حرفياً. ومن األمثلة علی ذلك ما أورده يف
قَاَل ِإيّنِ أَْعَلُم  الت املالئکة:)َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن یـُْفِسُد ِفيَها َوَیْسِفُك الدِّماَء َوََنُْن نَُسبُِّح حِبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلكَ أن "ق

قالت فبعث هللا جربائيل عليه السالم إلی األرض ليأتيه بطني منها ف َما اَل تـَْعَلُمون( یعين من شأن إبليس،
أعوذ باهلل منك أن تنقص مين شيئاً وتشينين فرجع ومل یأخذ، وقال یارب إهنا عاذت بك فأعذهتا، األرض إنی 

فبعث ميکائيل فعاذت منه فأعاذها فرجع فقال کما قال جربئيل، فبعث ملك املوت فعاذت منه فقال: وأنا 
راء واحد وأخذ تربة محأعوذ باهلل أن أرجع ومل أنفذ أمره، فأخذه من وجه األرض وخلط فلم یأخذ من مکان 

م: 2333الطربي، ( و)90و1/92م: 1891الطربي، وبيضاء وسوداء فلذلك خرج بنو أدم خمتلفني..." )
م: 1891ي، الطرب الکتابني) ( وکذلك ماذکر عن تعليم هللا تعالی آلدم األمساء کلها فهو هو يف1/223
 ئه يف البحر إذ ال یعدو ماکتبه يف کتابإلقا عن والدة موسی عليه السالم وقصة ( وماقاله أیضاً 1/99

( ومن 13/01م: 2333الطربي، کتاب التفسري)  ( ماسبق له أن ذکره يف1/200م: 1891الطربي، التاریخ)
کتابه يف   يف والرسل ليس إال تکراراً ملا سبق له أن أورده مث فإن کتاب التاریخ يف اجلزء اخلاص بأخبار األنبياء
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مع کتاب  واألحادیث الشریفة مع إعادة ترتيب هلذه األخبار لتتالءم تتعلق باآلیات القرآنية التفسري من أخبار
 رسول أو نيب أو ملك  أو غريهم يف مکان واحد. التاریخ الذي ینتهي من قضية

  وأما إذا مل جید الطربي يف هذین املصدرین، أي القرآن واحلدیث، مایفيده يف تأریخ ذلك الزمن البعيد فإنه
علی مرویات ابن اسحاق واإلسرائيليات. من ذلك مثاًل ما عرضه من أحداث   کان یعتمد بصورة أساسية

آدم وما تالها منن قرون، فقد أوردها بصيغة متریضية هي"وذکر" وثناها مبا روي عن ابن  أیام بين کانت يف
مل یستعبد قرهبا من احلق "وذلك ( ولکنه 1/132م: 1891الطربي، إسحاق و"غريه من أهل العلم بالتوراة" )
( 1/131م: 1891الطربي،  أمة نبينا صلی هللا عليه وسلم َنٌو منه" ) أنه قد روي عن مجاعة من سلف علماء

هذا املوضوع بأن عزز مصدره من اإلسرائيليات هبذه اإلشارة إلی مجاعة من سلف علماء  ولئن أبان احرتاسه يف
قصة ابيَن  فق دائماً بل إنه کان یأيت باخلرب من غري أن یعلق عليه، فمن ذلك قوله يفاألمة فإنه مل یتتبع هذا التوا

لطربي، اآدم "وذکر يف التوراة أن هابيل قتل وله عشرون سنة وأن قابيل کان له یوم قتله مخس وعشرون سنة ")
التوراة  ذ املعلومة من(. وهو یشريکما رأیت إلی التوراة، علی أنه ليس منن املعلوم إن کان أخ1/81م: 1891

مباشرة أو من أهلها الذین أکثر من اإلشارة إليهم يف کتابه مثل قوله يف والدة شيث عليه السالم: "فذکر أهل 
( ويف زواج یعقوب عليه السالم: "وقد قال بعض 1/89م: 1891الطربي، التوراة أن شيثاً ُوِلد فْرداً بغري توأم" )

( وتأویل هذه اإلشارات علی ظاهرها یعين أن الطربي أخذ من 1/182: م1891الطربي، أهل التوراة...")
التوراة مباشرة ومن أهل العلم هبا علی حد سواء وإن کانت إشاراته إلی أهل العلم بالتوراة أکثر عدداً قياساً 

لکراهية ا بإشاراته املباشرة ألی التوراة. وعلی کل حال فإن اعتماده علی اإلسرائيليات أدی إلی تسرب أخباره
واخلداع والدسائس اليت تزخر هبا اإلسرائيليات إلی کتابه، من ذلك مثالً ما أورده عن دعوی خداع خال یعقوب 

ة فقد وعده أن یزوجه ابنته الصغری لقاء سبعة أعوام يف خدمته ولکنه وبعد انقضاء املد ليعقوب عليه السالم،
ا کان. والغریب أن وهکذ ان ما یزال یرید الزواج بالصغری،زّوجه ابنته الکربی واشرتط عليه سبعة أخری إن ک

هبذا الزواج فقال:  من غري أن یعّقب علی تفصيالهتا، واألغرب أنه ربط آیة قرآنية الطربي یورد هذه احلکایة
الطربي، ْد َسَلف(" )قَ  قول هللا )وأَْن جَتَْمُعوا بـَنْيَ اأُلْختَـنْيِ ِإالا َما "فجمع یعقوب بينهما ]أي بني األختني[ فذلك

( وکأن العرب مل یألفوا هذا النمط من الزواج الذي أراد القرآن الکرمی معاجلة تأثرياته 1/182م: 1891
عليه إلی ذلك الزمن القدمی وهو خياطب العرب أیام النيب السلبية وکأن القرآن أراد اإلشارة والنفسية اإلجتماعية

 انوا یعلمون هذه التفصيالت الدقيقة متعلقة باألمم الغابرة.الصلوة والسالم أو کأن العرب ک
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ا نقل عن ابن کثرة م  تاریخ دول العرب قبل اإلسالم فکانت ماثلة يف اعتمد عليها يف وأما مصادرة اليت
( مع أهنا 091-1/039م: 1891الطربي، ولرمبا عزز مرویاته بأشعار ختلد احلادثة اليت کان یؤرخ هلا) الکليب،

 تثبت لدی الناقدین. والواقع أن روایته لألشعار باعتبارها مصدرًا تارخييًا مل تقتصر علی الفرتة اليت سبقت مل
لطربي، ااإلسالم بل جتاوزته أزمنة أکثر بعداً، فقد أورد شعراً علی أنه مما قاله آدم عليه السالم يف رثاء ابنه هابيل)

مصدره إال أن املظنون أنه نقله من ابن إسحاق الذي حشا   (، ومع أنه مل یعز هذا الشعر إلی1/82م: 1891
کتابه بصحيح األشعار وسقيمها علی حد سواء. ومن الغریب أن یتلقی الطربي هذه األشعار بالتسليم هلا وأال 
یتوثق من صحتها أو أال یعقب عليها بکلمة مع أن علماء األدب الذین سبقوه، مثل حممد بن سالم اجلمحي 

( مما 1هـــــ، وقفوا عند هذه األشعار وحکموا بزیفها وانتحاهلا)ابن سالم اجلمحي، ب.ت: ۱۳۲ املتوفی عام
 یسقط اعتبارها التارخيي.

ارا أغفل فيها ذکر مصادره، من ذلك کالمه علی د أحيان أخری جند لدیه حدیثاً عن حوادث تارخيية ويف
فإهنا تزعم أن ملك اإلسکندر کان أربعة عشر  األکرب واإلسکندر وحکم کل منهما حيث قال: "وأما الفرس

کان ثالث عشرة سنة .أشهرا، ویزعمون أن قتل دارا کان يف أول سنة الثالثة من   سنة والنصاری تزعم أن ذلك
ومن مثل إشارته إلی والدة عيسی عليه السالم قائاًل: "فأما النصاری  (،1/008م: 1891الطربي، ُمْلکه" )

ا إیاه کانت ُلمضّي ثالمثائة سنة وثالث سنني من وقت غلبة اإلسکندر علی أرض بابل" فإهنا تزعم أن والدهت
(. ولئن کانت هذه األخبار مدعومة بذکر املصادر اليت أخذ منها 029-128و 021م: 1891الطربي، )

ليت مل ا الطربي مرویاته لکانت تکتسب قيمة تارخيية عالية ولکان کتاب الطربي حافظًا إذن املصادر املنوعة
 تصل إلينا واليت مت االعتماد عليها يف تدوین الوقائع واألحداث.

مي ویتجه الطربي يف استقاء مادته التارخيية املتعلقة بسريته النيب صلی هللا عليه وآله وسلم والتاریخ اإلسال
ت قبله ککاتب الواقدي فالبن إسحاق وابن هشام والکتب التارخيية اليت أُلِّ  عرب عصوره املختلفة إلی کتب السرية

وابن الکليب إلی جانب مرویاته الواسعة عن علماء کثريین يف احلدیث وغريه. ولکن اعتماده علی کتاب الواقدي  
کبري جدا وإحاالته إليه أکثر من أن ُُتَصر. ویبدو أنه کان ینقل من هذه الکتب من مثل قوله: "قال الواقدي: 

(، وکقوله:  2/213م:1891الطربي، وحدیث مکحول مجيعًا غلط") فهذان احلدیثان حدیث زید بن األرقم
( وغريها. علی أنه يف أحيان أخری کان یعتمد 2/212م:1891الطربي،  حکی الطربي عن سيف يف کتابه")

من  علی معلومات کانت تصل إليه عن طریق املراسلة والکتابة، وهي إحدی طرق ُتّمل العلم کما هو معلوم،
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و بصدد احلدیث عن وقائع السنة احلادیة عشرة للهــجرة وأخبار املتنبئني: " کتب إلیا السرّی ذلك ما قاله وه
(. کما أن معظم األخبار اليت ساقها الطربي يف کتابه واليت 2/222م:1891الطربي،  بن حييی یقول...")

قاها مما کتبه إليه السرّی قد است تتعلق باملرتدین واحلروب اليت جرت معهم واألخبار املتعلقة حبروب العراق والشام
(. ومع أن عالمات األخذ عن الکتب مباشرة واملراسلة ملموسة بوضوح 2/221م:1891الطربي، بن حييی)

يف کتاب الطربي عن التاریخ إال أهنا مل تکن الوسيلة الوحيدة لبناء الکتاب، فقد اعتمد إلی جانبهما طریقة 
ة اليت قد تکون أعلی مقامًا من الطریقتني اآلنفتني، وإن القسط أخری من طرق ُتمل العلم وهي املشافه

األعظم من األخبار اليت یوردها مرویة عن هذا الطریق، ونظرة عجلی علی أیة صفحة من صفحات الکتاب  
کفيلة بإیقا ف املرء علی عدد منه یبدأ بقوله: "حدثنا". وقد یعتمد الطربي يف بعض األحيان علی الوثائق  

ت اليت جرت بني النيب صلی هللا عليه وآله وسلم وملوك زمانه واليت جرت بينه عليه الصالة والسالم کاملراسال
وبني ناس آخرین من مثل کتابه صلی هللا عليه وآله وسلم إلی احلارث بن عبد ُکالل ونعيم بن عبد ُکالل 

بن الوليد إلی حضرته  (، وککتاب خالد2/181م:1891الطربي، والنعمان قَيل ذي رعني ومهدان ومعافر)
صلی هللا عليه وآله وسلم إجابته عنه، وکمراسالت القادة امليدانيني مع اخلليفتني األولني رضي هللا 

(، وغريها. وعلی الرغم مما هلذه املراسالت من أمهية واندراج بعضها ضمن 2/182م:1891الطربي، عنهما)
 غري أن یتوثق منها أو یبني درجة صحتها. األحادیث النبویة إال أن الطربي اکتفی بإیرادها من

وأما فيما یتعلق باملعيار الثاين الذي أشرت إليه يف بدایة هذا املبحث وهو األخبار وکيفية عرض الطربي هلا 
فإننا جنده یتبع مستویات متباینة يف معاجلتها. ولعل من املفيد أن نورد ما قاله هو عن منهجه يف هذا الشأن 

تابه: "وْليْعلم الناظر يف کتابنا هذا أن اعتمادي يف کل ما أحضرُت ذکره فيه مما شرطت أين وذلك يف مقدمة ک
رامسه فيه، إمنا هو علی ما رویت من األخبار اليت أنا ذاکرها فيه واآلثار اليت أنا مسندها إلی رواهتا فيه دون ما 

خبار املاضني وما نه. إذ کان العلم مبا کان من أأُدرَِك حبجج العقول واستُنِبَط بفکر النفوس إال اليسري القليل م
هو کائن من أنباء احلادثني غري واصٍل إلی من مل یشاهدهم ومل یدرك زماهنم إال بإخبار املخربین ونقل الناقلني 
دون االستخراج بالعقول واالستنباط بفکر النفوس. فما یکن يف کتايب هذا من خرب ذکرناه عن بعض املاضني 

نه ه قارئه أو یستنعشه سامعه من أجل أنه مل یعر ف له وجهاً يف الصحة وال معنًی يف احلقيقة فْليْعلم أمما یستنکر 
لطربي، ا مل یؤَت يف ذلك من قبلنا وإمنا ُأيتَ من ِقَبل بعض ناقليه إلينا وإنا إمنا أدینا ذلك علی َنو ما أُدَِّي إلينا")

اسي الذي اعتمده الطربي هو سرد األحداث وإیراد (. ویبني هذا التوضيح أن اخلط األس1/10م:1891
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الروایات املتعلقة هبا علی اختالفها ورمبا تضارهبا من باب أمانة األداء، ولعله ترك متحيص تلك املرویات 
لآلخرین. وتتحکم وفرة املادة لدی الطربي يف نوعية تعامله معها، فإذا ماکانت املادة شحيحة أو کانت بروایة 

 بسردها. واحدة اکتفی
تربط املوضوعات  ولرمبا اتسمت طریقة عرضه لألخبار باالستطراد من غري أن تکون هناك رابطة فعلية حقيقية

اليت کانت ینتقل فيما بينها بعضها ببعض. ومن األمثلة الدالة علی ذلك حدیثه عن نيب هللا إدریس عليه 
بِيَوراسب وإلی ما یقوله الفرس واختالفة  ( وانتقاله إلی احلدیث عن ملك1/131م:1891الطربي، السالم)

النسابة يف نسب طهمورث وغري ذلك من التفریعات مث عودته بعدئذ إلی احلدیث عن إدریس عليه السالم مرة 
(، ومثل هذا 1/139م:1891الطربي،  أخری بقوله: " مث رجعنا إلی ذِْکر أخنوخ وهو إدریس عليه السالم")

(. علی أنه يف بعض األحيان جیمع بني احلوادث 112-1/139م:1891طربي، الاالستطراد فاٍش يف تارخيه)
واألخبار من باب املشاهبة کقوله: " وقد زعم بعض نّسايب الفرس أن نوحًا هو أفریدون الذي قهر األزدهاق 

 بقصة ةهذا املوضوع ِلما ذکرت فيه من قول من قال: إنه نوح وإنه قصته شبيه وسلبه ُمْلَکه...وإمنا ذکرته يف
(. ومع أن الطربي یکون يف مثل هذه احلال أمام روایتني 1/103م:1891الطربي، نوح يف أوالد له ثالثة...")

امها علی أخری، وتعتمد أخر  تستند إحدامها إلی الکتاب والسنة من جهة وإلی ما ورد عنها يف  التوراة من جهة
إیراده  أن یثبت بعضها ویلغي بعضها اآلخر علی الرغم منما ترویة الفرس إال أنه مل حياول أن ميّحص األخبار و 

معلومة تفيد عدم معرفة معظم اجملوس بالطوفان ومالزمة هذا احلدث السم نوح عليه السالم وان من ذکره قال 
ه وسواها مما نقل (. وإن کل ما عقب به الطربي علی هذه الروایة1/118م:1891الطربي، إنه حدث يف باب)

قوله: "قال أبو جعفر: وقد أخرب هللا تعالی ذِْکره من اخلرب عن الطوفان خبال ف ما قالوا فقال عن الفرس هو 
 (.1/123م:1891الطربي،  وقوله احلق: َوَلَقْد نَاَدانَا نُوٌح فـََلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن...")

لنصوص اليت ا یعرض الطربي وبشکل عام عن نقد املنت يف کتابه عن التاریخ علی الرغم من أن عدداً من
لطربي، ایستشهد هبا متناقضة ومتضاربة وتفتقر يف بعض األحيان إلی أدب التعامل بني األنبياء )

(، وإنه یکتفي بسرد ما وصله من أخبار. وقد تکون هذه األخبار مشحونة باملبالغات 211-1/222م:1891
ل امسه أسا صاحٍل من ملوك بين إسرائي اليت تستدعي نظراً عقلياً لتمحيصها، من ذلك مثاًل ما حکاه عن ملك

وحربه مللك هندي فاجر امسه زرح ونصر هللا تعالی ألسا وتأیيده إیاه باملالئکة قائاًل: " فسّلوا سيوفهم مث محلوا 
علی املالئکة فقتلتهم املالئکة فلم یبق منهم غري زرح ونسائه ورقيقه فلما رأی زرح ذلك وّلی مدبرًا فارًّا هو 
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(. فبينما أورد 1/011م:1891الطربي،  حتی أتی البحر یرید بذلك اهلرب ومعه مائة ألف ... ")ومن معه...
أواًل أنه مل یبق معه إال نساؤه ورقيقه ذکر تالياً أن من بقي معه کان مائة ألف! وإلی جانب التناقض فيما بني 

فة االنفعالية واملبالغة مبا کانت هذه الصهاتني املعلومتني فإن صبغة انفعالية تسود سرد هذا احلدث ومثيالته. ولر 
ظاهرة من الرقم الذي أورده عن جيش زرح وهو "ألف ألف ومائة ألف سوی أهل بالدهم. وأمر مبائة مرکب 
فقرن له البغال کل أربعة ابغل مجيعاً عليها سریر وقبة ويف کل قبة منها جاریة ومع کل مرکب عشرة من اخلدم 

(. وحشد مثل 1/011م:1891الطربي،  غ يف کل عسکر من عساکره مائة ألف")ومخسة أفيال من فيلته فبل
هذه األرقام حباجة إلی إمکانات عسکریة وتعبویة هائلة وإلی ضرورة أن تکون األرقام متناسبة مع السکان من 
جهة ومع عدد سکان الکرة األرضية یومئذ من جهة أخری. فإذا صح أن العدد الکلي لسکان األرض يف 

د النبوي مل یتجاوز مائيت مليون نسمة)( فإن العدد البد أن یکون أقل من ذلك قبلئذ والبد أن یکون العه
الرقم املزعوم حشده متناسباً مع ذلك العدد الکلي، ویبدو اجلانب االنفعايل يف تقدیر قوة الفئة املؤمنة، قوة أسا 

ع  ئهم مع کل رجل منهم رهط من قومه")موقوجنوده املستضعفني، إذ کان عددهم هو "اثنا عشر رجال من رؤسا
 کينسوس(.

وإن مما یالحظ علی هذا الصف من األخبار اليت یوردها الطربي طغيان طابع احلکایة األسطوریة عليه. من 
ذلك مثال أن هبرام وریث العرش الفارسي عندما أراد بعد وفاة أبيه أن یسرتد عرشه من کسری الذي عينته 

اشرتط علی نفسه أن یأخذ التاج من بني أسدین ضاریني مشبلني "فلما رأی َمْوبَذان رجاالت الدولة ملکًا 
َمْوبد ِجّده يف لقائهما هتف به وقال: ُبح بذنوبك وتب منها مث أقدم إن کنَت ال حمالة ُمقِدماً، فباح هبرام وثب 

ز الذي کان محل. مث باجلُرْ فَعاْل ظهَره وعصر جنيب األسد بفخذیه عصراً أثخنه وجعل یضرب علی رأسه  وثبة
شد األسد اآلخر عليه فقبض علی أذنيه وعرکهما بکلتا یدیه فلم یزل یضرب رأسه برأس األسد الذي کان 

(. وإن 1/013م:1891الطربي،  راکبه حتی دمغهما مث قتلهما کليهما علی رأسهما باجلُْرز الذي کان محله")
ٍو غري األبطال أو صورة امللوك واألمراء علی َن کيل صورةهذه احلکایة تعکس اخليال الشعيب ودوره يف تش

فطریقة صياغة اخلرب عن إقبال هبرام علی األسد األول توحي وکأن األسد الثاين ظل ساکناً  متوافق مع املنطق،
 "هبرام إال بعد حني من الزمن وهلذا فإن القصة استعملت "مث يف مکانه یرقب ما جیري وأنه مل یبدأ مبهامجة

للداللة علی هذا الرتاخي الزمين  مهما کان أمده قصرياً. ومثل هذا البناء ال یتماشی مع املنطق وال تْصدقه  
طبائع احليوان ولکنه اخليال الشعيب الذي یستلّذه ویطرب له. وإلی جانب هذا العنصر الشعيب فإن يف النص 
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قد التاج علی رأس کل الذي کان موکاًل بع-ْوبدان َمْوبدقول مَ  تأثرياً نصرانياً فيما یبدو، ویتمثل هذا التأثري يف
( لبهرام: "بُح بذنوبك وتب منها مث أْقِدم إن کنَت ال حمالةَ ُمقدماً، فباح 1/238م:1891الطربي، ملٍك مُيّلك)

ایا طهبرام مبا سلف من ذنوبه مث مشی َنو األسدین". ویبدو أن هذا اجلزء من احلکایة مرتبط مببدأ االعرتا ف باخل
المية  طلباً للتطهر الذي فيما یظهر األساس لکل نصر. وقد یتلّبس النص مبسحة إس املتبع يف الدیانة املسيحية

کقصة امللك الصاحل أسا وقتاله للملك اهلندي علی َنو ماأملنا به آنفاً، إذ أهنا سيقت بشطل یتناسب مع قوله 
 (.228سورة القرة:  ًة َکِثريًَة بِِإْذِن اهللّهِ")تعالی: "َکْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفئَ 

وقد خيتلط هذا التأثري الدیين بالتعبري اليومي الدراج، ففي معرض احلدیث عّمن خيلف یزدجر بن هبرام قال 
علی سجستان واآلخر یقال فريوز. فغلب هرمز علی املك  إنه کان له ولدان "یقال ألحدمها هرمز وکان ملکاً 

 أبيه یزدجر فهرب فريوز منه وحلق ببالد اهلياطلة وأخرب ملکها بقصته وقصة هرمز أخيه وأنه أْوَلی من بعد هالك
بامللك منه وسأله أن ميّده جبيش یقاتل به هرمز وحيتوي علی ُملك أبيه، فأبی ملك اهلياطلة: أن جیيبه إلی ما 

إن اجلور ال یرضاه هللا وال یصلح سأل من ذلك حتی أخرب أن هرمز ملٌك ظلوم جائر فقال ملك اهلياطلة: 
د أن دفع إليه ُملك امللك اجلائر إال باجلور والظلم فأمّد فريوز بع عمل أهله وال ُیستطاع أن یُنَتَصف وحُيرَت ف يف

، الطربيالطالقان جبيش فأقبل هبم وقاتل هرمز أخاه فقتله وشتت مجعه وغلب علی امللك" )
ة السحریة اليت غريت رأي ملك اهلياطلة من رفٍض ملّد فريوز باجليش (. ومن الواضح أن الکلم1/210م:1891

ملقاتلة أخيه إلی موافقة علی ذلك هو القول إن هرمز ملك ظامل. وإن تعبري ملك اهلياطلة "إن اجلور ال یرضاه 
امللوك   كاله " تعبري یستعمله املسلمون يف حياهتم اليومية. وإن تأویل األحداث علی هذا النحو یعين أن أولئ

کانوا عادلني منصفني ورمبا بررة وهو ما حيتاج إلی تدقيق أکرب کما أن املصاحل اإلسرتاجتية اليت کانت تتحکم 
يف عالقات الدول بعضها مع بعض أو يف التحافالت اليت کانت تتم بني أطرا ف منها واليت کانت تقف وراء 

ي اعتماداً عن العرض التارخيي الذي أورده الطرب  نت غائبةاإلحجام عن تأیيد جهٍة ما أو زّج اجلنود ملناصرهتا کا
 علی اإلخباریني.

إن اکتفاء الطربي بإیراد اخلرب، علی الرغم من نبل مقصده الذي هو أمانة اداء ما وصل إليه، وتقليص دوره 
األسطورة يف مزلق اجلمع بني احلقيقة واألسطورة والوضع. وصفة الوضع و  -فيما یبدو يل-يف نقد اخلرب قد أوقعه

قّدر مدی اخلطورة اليت تنجم واقتطفناه آنفاً فلم ی ال خيطئها بصر بصري کالطربي ولکنه تقّيد مبا ذکره يف مقدمته
عن تضمينه إیاها يف تارخيه دون متحيص وإمکانية اقتباس هذه الروایات من قبل أهل الزیغ والضالل لبذر 
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الشك يف نفوس املسلمني باالستناد إلی ورودها لدی الطربي العامل اجلليل املفسر. من ذلك مثاًل ما رواه عن 
واء عليها السالم وجميء إبليس إليها وسؤاله إیاها عما يف بطنها فلم تدر ما هو وال کييف سيولد محل السيدة ح

، وقد  آمرك به؟ قالت: نعم، قال: مسيه عبداحلارثأنِت فيما  وقوله هلا مثة: "أرأیِت إن خرج سليمًا أمطيعيت
قال يل کذا آلدم: أتاين آٍت يف النوم فمث قالت بعد ذلك  کان یسمی إبليس لعنه هللا : احلارث، فقالت: نعم،

اد أخرجنا من اجلنة، مث أتاها إبليس لعنه هللا فأع وکذا، فقال: إن ذلك الشيطان فاحذریه فإنه عدونا الذي
عليها فقالت: نعم، فلما وضعته أخرجه هللا سليما فسّمته عبداحلارث، فهو قوله : جعال له شرکاء فيما 

(. وکذلك ما أورده عن نوح عليه السالم وانکشا ف عورته حني کان 1/82:م1891الطربي،  آتامها...")
الطربي، ( وما أورده عن موسی وهارون )1/121م:1891الطربي، نائمًا وموقفه من أبنائه بناء علی ذلك )

( عليهم السالم حيث أن الوضع اليهودي فيها 291-1/290م:1891الطربي، ( وداود )1/211م:1891
إلی عدم االطمئنان إلی األخبار اليت أوردها الطربي عن األمم السالفة إذا مل یکن فيها  واضح وجلي وتدعو

 معتمداً علی خرب موثوق أو حدیث صحيح.
کما أن عزو ف الطربي عن متحيص األخبار أدی به إلی أن یورد أحداثاً متشاهبة يف تفصيالهتا من غري أن  

ن عالمة علی إلی أن تشاهبها مع اختال ف شخصياهتا ومغازیها قد تکو  یـُْلفت االنتباه، ولرمبا مل ینتبه هو أیضاً،
وضعها. ومن هذه األخبار املتشاهبة أنه أورد قصة صاحل عليه السالم وناقته وإخباره قبيلته أن أحدهم سيقتلها 

َنفعل! لِ  علی النحو اآليت: "فأوحی هللا عزوجل إلی صاحل أن قومك  سيعقرون ناقتك، فقال هلم، فقالوا: ما کنا
قال: إال تعقروها أنتم أوشك أن یولد فيکم مولود یعقرها، قالوا: ما عالمة ذلك املولود؟ فوهللا ال جنده إال 
قتلناه! قال: فإنه غالم أشقر أزرق أصهب أمحر... فلما قال هلم صاحل: إمنا یعقرها مولود فيکم اختاروا مثاين 

فإن   انوا یطوفون يف القریة فإذا وجدوا املرأة متخض نظروا ما ولُدها،نسوة قوابل من القریة وجعلوا معهن ُشَرطاً ک
کان غالماً قتْلنه وإن کانت جاریًة أعرْضَن عنها. فلما وجدوا ذلك املولود صرخ النسوة وقلن: هذا الذي یرید 

 اليوم شباب يف رسول هللا صاحل فأراد الشَُّرط أن یأخذوه فحال جّداه بينه وبينهم...وکان شّر مولود وکان یشبّ 
لطربي، ا اجلمعة شباب غريه يف الشهر ویشّب يف الشهر شباب غريه يف السنة") غريه يف اجلمعة ویشّب يف

(. وصياغة القصة علی هذا النحو تعين أن قبيلة صاحل عليه السالم کانوا یؤمنون به وميتثلون 1/108م:1891
اماً ید رسول هللا صاحل! ومثل هذه الداللة املستنبطة مغایرة متأمره ویقرون له بالرسالة وهلذا قالوا: هذا الذي یر 

لرسول أن یکون ویُنَتظر من ا-ِلَما ورد يف القرآن الکرمی عن قصة صاحل وقومه، کما أنه یعين أن صاحل املرسل 
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ر قد أصبح عنصر شر لتسببه يف املقتل کل غالم ذکر کان یولد يف القریة، وهذا أم –عنصر خري يف جمتمعه
ینايف العقل حصوله بإیغاز من أحد رسل هللا تعالی. وفضالً عن ذلك فإن أطرافاً من هذه القصة تتکرر بصورة 
مماثلة يف القصة اليت أوردها عن والدة سيدنا إبراهيم عليه السالم. فقد ذکر أن املنجمني قالوا لنمرود إهنم یرون 

ذا وکذا من هيم یفارق دینکم ویکسر أوثانکم يف شهر کيف علمهم" أن غالماً یولد يف قریتك هذه یقال له إبرا
سنة کذا وکذا. فلما دخلت السنة اليت وصف أصحاب النجوم لنمرود بعث منرود إلی کل امرأة حبلی بقریته 
فحبسها عنده إال ما کان من أم إبراهيم امرأة آذر فإنه مل یعلم حببلها... فجعل ال تلد امرأة غالمًا يف ذلك 

الشهر علی إبراهيم يف الشباب ک –فيما یذکرون  -ك السنة إال أمر به فُذبح... وکان اليوم الشهر من تل
 (.122-1/120م:1891الطربي، والشهر کالسنة ")

يان العرض فإنه کان یتجاوز يف بعض األح وأما إذا ما کانت املادة التارخيية موفورة لدیه وبطرائق خمتلفة
ك بينها ما یعتقده صائباً وأن یديل مبا یدعوه إلی اعتقاد الصواب فيما خيتار. من ذلاجملرد هلا إلی أن خيتار من 

مثاًل رده األقوال بشأن اليوم الذي ابتدأ هللا تعالی به اخللق إلی رأیني السبت أو األحد، وقد أورده ألصحاب  
م األحد" قال...یو  کل منهما حجته لينتهي إلی القول: "وأولی القولني يف ذلك عندي بالصواب قول َمن

( جاریاً 01-1/02م:1891الطربي، وتفضيله هلذا الرأي مبين علی "إمجاع السلف من أهل العلم علی ذلك")
 يف هذا االختيار ومثيالته علی ما جری عليه يف تفسريه يف اعتماد اإلمجاع معياراً للقبول.

خري شاهد علی ذلك. فقد ذکر  ولعل فيما أورده عن الذبيح أهو إمساعيل أم إسحاق عليهما السالم
(، "وقد روي عن 192-1/119م:1891الطربي، الروایات املختلفة اليت تنص علی أحدمها دون اآلخر)

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم کال القولني، لو کان فيهما صحيٌح مل نعده إلی غريه، غري أن الدليل من القرآن 
ليه وسلم أنه قال: هو إسحاق أوضُح وأبـْنَيُ منه علی صحة علی صحة الروایة اليت رویت عنه صلی هللا ع

(. وقد اختار الطربي القول إن الذبيح هو إسحاق مستدالً بقوله تعالی: 1/119م:1891الطربي،  األخری")
اهيم مل ( وأن إبر 133-88اهٌب ِإلی َريبا َسيَـْهِدیِن  َربِّ َهْب يل ِمَن الصااحِلِنَي )سورة الصفت:"َوقَاَل إيّنِ 

یـَُبّشر بغالم ذکر غري إسحاق وأن قرن الکبش الذي وجد يف الکعبة ال یُبعد أن یکون نُقل إليه من 
 (.190-1/192م:1891الطربي، الشام)

وسواء وافقنا الطربي علی اختياره أم مل نواقفه فإن املهم يف هذا املوضع هو أنه مل یکتف بغرض املعلومات 
ء ضلة فيما بينها واختيار رأي من بينها والدفاع عن هذا االختيار علی الرغم من انطواالتارخيية بل عمد إلی املفا
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حججه علی شيء من الوهن فيما أظن. فقد بلغت روایاته عن أن الذبيح هو إسحاق تسع عشرة روایة وعن 
إسحاق  هأنه إمساعيل إحدی وعشرین روایة وکان البن عباس حظ يف االثنتني، وإن من بني من نقل عنهم أن

عليه السالم کعب األحبار، وفضاًل عن ذلك فإن املعلومة التارخيية اليت ساقها عن الذبح ووفاة السيدة سارة 
عليها السالم ال تأتلف مع ما ورد يف القرآن الکرمی، فقد قال الطربي: " أُلقَي إبراهيم يف النار وهو ابن ست 

یليا ه سارة وهي ابنة تسعني سنة، وکان مذحبه من بيت إعشرة سنة وُذبح إسحاق وهو ابن سبع سنني، وولدتْ 
الطربي، علی ميلني فلما علمت سارة مبا أراد بإسحاق مرضت یومني وماتت اليوم الثالث" )

(. ومن العجب أن یؤمر إبراهيم عليه السالم بذبح إسحاق مع أن هللا عز وجل قد بشره 1/111م:1891
(. فهذه بشارة 11نَاَها بِِإْسَحاق َو ِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق یـَْعقوَب")سورة هود: وامرأته بيعقوب بعد إسحاق، "فـََبّشرْ 

مزدوجة بالغالم ومبد العمر إلی حني أن یریاه أو تری سارة يف األقل، ذریة إسحاق، فکيف یأمره هللا تعالی 
ناًء علی بشارة هللا ب-قاً بذحبه إذن وکيف یتحقق اإلبتالء بذلك األمر إذا کان إبراهيم عليه السالم یعلم مسب

أن ولده الذي أُِمر بذحبه سينجو؟ وکيف یتناسب هذا االطمئنان اخلفي للعواقب مع قوله تعالی:"  -تعالی له
( ؟ وقد یغلِّط الطربي يف أحيان قليلة بعض املرویات بناء علی 139ِإنا َهَذا هَلَُو اْلَباَلءُ اْلُمِبنُي")سورة الصفت: 

تارخيية، من ذلك مثاًل أنه عزا إلی مجاعة قوهلم إن "منرود بن کوش بن کنعان هذا مَلك أسس من الوقائع ال
(، ولکنه مل یستوصب هذا الرأي استناداً إلی ما یقوله أهل 1/112م:1891الطربي، مشرق األرض ومغرهبا" )

رود کان رماسب وإن منالعلم بسري امللوك وأخبار املاضني من أن ملك املشرق واملغرب إمنا کان الضحاك بن أند
(. وکتعقيبه علی مقتل حييی بن زکریا عليهما السالم وغزو 1/112م: 1891الطربي، واحدًا من عماله )

خبتنصر لبيت املقدس وخترخيبه هلا قائاًل: وهذا القول الذي ُروَي عّمن ذکْرُت يف هذه األخبار اليت روَیْت وعّمن 
لسري الذي غزا بين إسرائيل عند قتلهم حييی بن زکریا عند أهل امل یذکر يف هذا الکتاب من أن خبتنصر هو 

واألخبار ... غلٌط؛ وذلك إهنم بأمجعهم جممعون علی أن خبتنصر إمنا غزا بين إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا 
ة نيف عهد أرميا بن حلقيا، وبني عهد أرميا وختریب خبتنصر بيت املقدس إلی مولد حييی بن زکریاء أربعمائة س

لطربي، اوإحدی وستون سنة يف قول اليهود والنصاری ویذکرون أن ذلك عندهم يف کتبهم وأسفارهم مبنياٌ ")
 (.1/021م:1891

إن مثل هذه التصویبات أو االختيارات من بني آراء خمتلفة تشکل نسبة قليلة علی وجه العموم يف تاریخ 
 تارخيياً. الطربي، وإن الصفة الغالبة عليه هي عرض املادة عرضاً 
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 یقوم بناء التاریخ من وجهة نظر الطربي علی رکيزتني جوهریتني مها:
اتصال املْلك ، ومراده به هو بقاء امللك يف ید حاکم وأبنائه من بعده أو وضوح فرتة احلکم ألمة ما أو -

تداء التاریخ به. بلعائلة ما من بدایتها وحتی هنایتها بصورة متواصلة فضاًل عن حتمية االبتداء حبدث یصلح ال
وميکن فهم هذا املعنی من خالل کالمه علی انقطاع ُمْلك األمم باستثناء " ما ذکرنا من من ولد یعقوب إلی 

تنا هذه زواله عنهم إلی غای الوقت الذي ذکرت، فإن ذلك وإن کانت مدته انقطعت بزواله عنهم فإن قدر مدة
موضع آخر: " إذ کان التاریخ إمنا ُتْدَرك صّحُته علی  ل يف(. وقد قا1/183م:1891الطربي،  معلوم مبلغه ")

 (. ويف هذا إشارة إلی قبوله مببدأ الوراثة يف امللك.1/299م:1891الطربي،  سياق مدة أعمار ملوکهم ")
عنایة اإلخباریني بتفاصيل کل عهد، ویبدو أن مقصد الطربي هو أن تکون األخبار متعلقة بکل نواحي -

ها ال أن تکون أخباراً متعلقة بامللوك وحسب. وميکن تبنّي هذا املعيار من خالل إشارته إلی أن احلياة وأنشطت
ما سقط إلی املؤرخني ال یعدو کونه أخباراً تتعلق بامللوك ومدة حکم  منهم علی الرغم من أن بني " األول 

 (.1/183م:1891لطربي، اواآلخر فرتات طویلة ال یقف علی مبلغها العلماء لقلة عنایتهم کانت هبا")
فهذان إذن معياران لعلم التاریخ ولتکوین رؤیة شاملة وواضحة، وإن النقص يف أي منهما سيؤثر حتما 

عدم اتصال بصورة سلبية يف الفهم الکلي أو الدقيق ملا یراد تأرخيه. وقد واجه الطربي هذه املعضلة يف کتابه أي 
ن تخطاها وأن جیعل کتابه موافقًا لفهمه لعلم التاریخ وإن مل تکامللك وحمدودیة األخبار. ولکنه حاول أن ی

معاجلته کاملة ووافية. فالکتاب بادئ ذي بدء ميکن أن یقسم علی زمنني مها ابتداء تاریخ اإلنسان علی وجه 
ن اهلــــجرة ماألرض بنزول آدم عليه السالم ووصواًل إلی اهلجرة النبویة إلی املدینة املنورة، مث ابتداء هذا التاریخ 

 وحتی زمن الطربي.
وقد کان من شأن نزول آدم عليه السالم إلی األرض أن یشکل أساساً تؤراخ به الوقائع ولکن االفتقار إلی 
علم یقيين بتارخيه الزمين الصحيح وانقطاع حلقته مع احللقات التارخيية األخری جعله غري ذي جدوی يف هذا 

رد  تاریخ الفرس ِعَوضاً ملا جیعله نقطة االنطالق ومبدأً لتدوین الوقائع. ومالصدد. ومن مث فإن الطربي رأی يف
ذلك إلی أن الفرس هي األمة الوحيدة من بني أمم األرض اليت امتلکت ُمْلکاً متصالً منذ عهد جيومرت إلی 

ذ مل یکن هلم إالفتح اإلسالمي، " فأما سائر األمم غري الفرس فإنه غري ممکن الوصول إلی علم التاریخ هبم 
(. و "جيومرت هو آدم یتوارثه آخر عن 1/183م:1891الطربي،  ملك متصل يف قدمی األیام وحدیثه ")

( کما یروي الطربي عن مؤرخي الفرس. ولکن هذا االبتداء أیضًا مل حيقق 1/118م:1891الطربي،  أول")
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واریخ لفرس لعروشهم، ومع أن هذه التحاًل ناجعًا هلذه القضية، وذلك أن الطربي اعتمد تاریخ تويل ملوك ا
ثابتة يف حد ذاهتا إال أن تتاليها مل یکن متبعاً بل إن الذي اتُّبع هو اعتماد تاریخ اعتالء ملك ما للعرش، ومن 
مث فإن املتابع للحوادث التارخيية سيجد نفسه يف فلك أرقام متماثلة ومربکة. ومن األمثلة علی ذلك ما أورده 

] أي یاسر أنعم احِلْمرَيي [ تباع...فکان تّبع هذا يف  من بعده ليمن حيث قال: " مث ملكعن أخبار ملوك ا
(، وکقوله وهو یتحدث 1/001م:1891الطربي،  أیام بشتاسب وأوردشري هبمن بن أسفندیار بن بشتاسب ")

ریخ مدة َمن کان يف أعن بين إسرائيل: " ذکر خرب بين إسرائيل ومقابلة تاریخ مدة أیامهم إلی حني تصّرمها بت
(، وکقوله: " مث ملك بعده سابور بن أشغان ستني سنة 1/001م:1891الطربي،  أیامهم من ملوك الفرس")

(. وال 1/022م:1891الطربي،  ويف سنة إحدی وأربعني من ملکه ظهر عيسی بن مرمی بأرض فلسطني ")
التاریخ.  داخل األزمنة يف تصوره جملریاتشك أن ترتيب األحداث علی هذا النحو یربك املتتبع ویؤدي إلی ت

وعلی الرغم من أن الطربي قد صرح باعتماد تاریخ الفرس يف سرده ملا یتعلق باألمم املختلفة إال أنه اتبع يف 
داخل التنظيم الذي رمسه لنفسه والذي یقوم علی تدوین التاریخ حبسب اعتالء ملك ما فارسٍي للعرش نظاماً 

ریخ األنبياء. فقد ذکر علی سبيل املثال: " قال ابو جعفر: قد مضی ذکرنا اخلرب عّمن زعم تارخيياً آخر وهو تا
(، 1/001م:1891الطربي، أن قابوس کان يف عهد سليمان من ملوك اليمن واخلرب عن بلقيس بنت ایليشرح ")

یقال  من مِحْرَي  عهد موسی بن عمران کان هلم يفوکقوله: " وقد قيل إن أول َمن ملك من ملوك اليمن ملك
(. وعندما اقرتب من العصر اإلسالمي صار یعتمد حادثة 1/291م:1891الطربي، له مشري بن األملول" )
ه وآله تأرخيه لوفاة عبد املطلب مثالً، أو حادثة حمدودة االنتشار کزواج النيب صلی هللا علي جليلة کعام الفيل يف

ة قال: "وبعد السنة اليت نکحها فيها رسول هللا هدمت قریش الکعبوسلم من السيدة خدجیة رضي هللا عنها إذ 
بعشر سنني مث بنتها وذلك يف قول ابن اسحاق يف سنة مخس وثالثني من مولد رسول هللا صلی هللا عليه وآله 

(، وأصبح اعتماده علی تاریخ والدة النيب عليه الصالة والسالم يف ترتيب 1/102م:1891الطربي،  وسلم ")
 داث حتی عام اهلــــــــجرة حيث اختذه تارخياً لتدوین ما حصل بعد ذلك.األح

وال شك أن هذا االضطراب بني حوادث خمتلفة يف تسجيل التاریخ یعکس افتقار األمم السابقة إلی تقومی 
اس نتارخيي متفق عليه، ومن مث فإن احلوادث کانت تسجل حبسب قرهبا أو بعدها من واقعة بارزة کان یعرفها ال

أو یعرفها جّلهم. ویبدو الطربي وکأنه یلتفت إلی أمهية هذا التقومی عندما أورد بسنده "أن النيب صلی هللا عليه 
خون أمر بالتاریخ. قال أبو جعفر: فذکر أهنم کانوا یؤر  –وقدمها يف شهر ربيع األول  –وسلم ملا قدم املدینة 
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قيل: إن أول من أمر باالتاریخ يف اإلسالم عمر بن  بالشهر والشهرین من مقدمه إلی أن متت السنة. وقد
(، مث راح یورد عن السلف الروایات اليت تعزو عمل التاریخ إلی 2/0م:1891الطربي،  اخلطاب رمحه هللا ")

(. ومل یسع الطربي 219-2/211م:1891الطربي، النيب صلی هللا عليه وسلم أو إلی عمر رضي هللا عنه)
الرأیني خالفًا ملا درج علی فعله يف تارخيه يف بعض  تعلقة هبذا املوضوع وترجيح أحدإلی مقارنة األخبار امل

األحيان علی الرغم من أن الرتجيح يف هذه املسألة ذو أمهية خاصة ألن اعتماد اهلـــــــجرة حدثاً تؤراخ به احلوادث 
 مهماً يف املسرية من جهة وميثل انعطافاً األخری یدلل علی إدراٍك ألمهية الرکون إلی معيار ثابت يف حفظ التاریخ 

احلضاریة للمسلمني ولرمبا للشعوب األخری أیضاً من جهة أخری. ولعل الطربي مل یـُْعَن بتمحيص هذا اخلرب 
ألنه، بوصفه مؤرخاً، صار ميتلك احلادثة اليت یقيم علی أساسها تارخيه بغض النظر عّمن شرع االبتداء هبا يف 

 تدوین التاریخ.
يبه للمادة اإلخباریة يف هذا القسم قائم علی التسلسل التارخيي مبتدئاً بالسنة اهلجــــــــریة األولی، ولکن وترت

هذا ال یعين أنه مل یتبع هذه الطریقة يف القسم اخلاص مبا قبل اإلسالم وإمنا أصبحت الصورة التارخيية أوضح 
ربي التارخيية اك أمران متداخالن یتحکمان يف منهجـــــية الطوأجلی نتيجة لالستقرار املعيار يف کتابة التاریخ. وهن

يف هذا القسم أوهلما هو ترتيب احلوادث حبسب وقوعها يف سين اهلجــــــــــرة مبتدئاً بالسنة األولی ومستعرضاً ما 
لسنة السابقة ا فقيد ما فيها علی غرار ما فعل يف فيها من أنباء حتی إذا ما استوفاها انتقل إلی السنة التالية

ه حمورًا تدور من بعده کاًل حسب زمن وهکذا. وثانيهما هو جْعله النيب صلی هللا عليه وآله وسلم مث اخللفاء
حوله احلوادث التارخيية. وإن ما سجله کان سردًا للحوادث اليت شهدها العام بشکل عام مع إیالء اهتمام 

وادث ا العام أو ذاك، من ذلك أنه أورد طائفة من الوقائع واحلأکرب وتقدمی تفصيل أکثر للحوادث البارزة يف هذ
الطربي، )وفرض صوم رمضان وزکاة الفطر اليت جرت يف السنة الثانية من اهلــــــــــجرة من قبيل ُتویل الکعبة

(. ومع 29-2/18م:1891الطربي، ( مث سرد األخبار املتعلقة مبوقعه بدر الکربی بالتفصيل )2/19م:1891
اعتمد الرتتيب الزمين للحوادث إال أن الوقائع يف داخل السنة الواحدة ليست مرتبة تارخيياً يف مجيع األحوال،  أنه

فعندما عرض إلی غزوة بين قينقاع وغزوة السویق وغزوة قرقرة الُکْدر فإنه مل یسلسلها حبسب أسبقية وقوعها، 
( مث خصص فقرة ملموسة لغزوة 13-1/29م:1891الطربي، وهلذا فإنه ُتدث أواًل عن غزوة بين قينقاع )

مل  وإن –وهو أحد أهم مصادره للتاریخ اإلسالمي فی عهده األول  –السویق مع أنه ذکر أن ابن إسحاق 
حيدد زمن غزوة بنی قينقاع إال أنه قال: " کان ذلك بني غزوة السویق وخروج النيب صلی هللا عليه وسلم من 
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ما بعضهم فإنه قال: کان بني غزوة رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بدراً األولی املدینة یرید غزو قریش.... وأ
(، وغزوة السویق واحدة من هذه 1/28م:1891الطربي،  وغزوة بين قينقاع ثالث غزوات وسریة أسراها...")

ان یکتفي کالغزوات املتخللة ولکن حدیثه عنها جاء الحقاً حلدیثه عن غزوة بين قينقاع. کما أنه وبشکل عام  
بتدوین األخبار علی اختال ف روایاهتا وما فيها من تناقضات أحياناً من غري أن یصّوب بعضها أو أن یستنبط 
منها تصوراً أدق للحادثة التارخيية. ولکن هذا ال یعين أنه قد أعرض کليًة عن هذا اجلانب النقدي يف التعامل 

فتح  فه. ومن أمثلة النادرة ذکره للروایات اليت تتحدث عنمع األحداث غري أنه مل یکن جانباً طاغياً يف مصن
للهــــــــــجرة وتصرحيه بأن هذه الروایات تعارض ما یعرفه أهل السري  ۲۱األُبّلة يف أیام أيب بکر الصدیق من عام 

جرة وبقيادة للهـــــــــ ۲۱عمر بن اخلطاب يف عام  وتضادد األخبار الصحيحة وذلك ألن فتحها مت يف زمن اخلليفة
 (.2/013م:1891الطربي، عتبة بن غزوان)

وإلی جانب سرد األخبار العامة والرتکيز علی أبرزها فإن الطربي کان یورد يف هنایة عرضه ألخبار أعوام 
خمتلفة جمموعًة من األخبار السریعة، ولعله أراد بذلك أال یشّذ عنه شيء وأن جیعل کتابه جامعاً لکل ما وصل 

فر ألصحاب احلقول املختلفة يف التأليف ما قد یکون مفيداً هلم. ومن األمثلة علی ذلك ما أثبته يف إليه وأن یو 
هنایة اثنيت عشرة للهـــــــــجرة " وفيها تزوج عمر رمحه هللا عاتکة بنت زید وفيها مات أبو مرثد الغنوي وفيها مات 

ی عمر أسلم ج علي عليه السالم ابنته وفيها اشرت أبو العاصي بن الربيع يف ذي احلجة وأوصی إلی الزبري وتزو 
 (.2/028م:1891الطربي،  مواله ")

 النتیجة
اشتهر هذا التاریخ بأنه من أعظم األمهات الکتب الصحيحة اليت یرجع إليها يف دراسة تاریخ اإلسالم يف 

يف ليدن طبعه  األوىل القرون الثالثة األوىل وهو من تأليف أيب جعفر حممد بن جریر الطربي وقد طبع للمرة
املستشرق كوي وأعاد طبعه يف هذه اآلونة باملطبعة احلسينية املصریة حممد أفندي عبد اللطيف اخلطيب وشركاؤه 
فجاء متقن الطبع مشكواًل حمال اإلشكال منه وأحلق به كتاب صلة تاریخ الطربي لعریب بن سعد القرطيب 

د الطربي بة والتابعني تصنيف أيب جعفر حممد بن جریر بن یزیاملنتخب من كتاب ذیل املذیل من تاریخ الصحا
جزءاً والذیل يف جزئني وهو یطلب من طابعه مبئة وأربعني قرشًا صحيحًا فنحث  11فتم التاریخ األصلي يف 

أهل العلم واألدب على اقتنائه فإنه أصبح اآلن قریب املنال على كل مطالع لرخص مثنه بالنسبة لطبعة أوروبا. 
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وصف الكتاب وفوائده والكالم على مؤلفه فسنعقد له هنا فصالً إضافياً حبول هللا. وهنا نثين الثناء الطيب  أما
 على الطابع ونرجو له أن یوفق لطبع أمثاله من أمهات كتب العرب فينتفع وینفع.

بكثرية الروایات  بدأ الطربي يف هذا السفر العظيم بأخبار آدم عليه السالم، وانتهى بأخبار زمانه، ویتميز 
وتعددها، لذلك جتده یعتمد على اكثر من مصدر للقصة الواحدة، وترجع عنایة الطربي باإلسناد واهتمامه 
خللفيته الدینية القادم منها كمفسر للقرآن ورجل حاول جاهًدا أن یكون إمام مذهب حيمل أطروحاته الدینية، 

 فجعله ذلط یطرح لنا احلدث الواحد بعدة روایات.وعن دراسته الدینية یأيت إهتمامه بالسند واملنت 
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