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  :چکیده

 ،حوادث صـدر اسـالم   نگار عیوقا نیتر بزرگ و نیبهتر و دست رهیچ مورخان و محققان از ابومخنف
ـ  ربالک ۀحادث شاهدان با مصاحبه و دارید و عیوس يوجو جست با و است ینیحس يعاشورا ویژه به  ای
 را يمسـتند  و معتمـد  يها گزارش و اول دست اطالعات داشتند، اطالع آن از يا گونه به هک یسانک

عاشورا  و اخبار دقیقی که از حادثۀ این محقق و مورخشخصیت  معرفی و تبیینرو  ازاین رد؛ک يگردآور
  . رسد میبه نظر  الزم ،ا رسیده استدست مه در مقتل ایشان ب

 ،شخصیت این مورخ شهیر با مطالعۀ روشمند آن است که ،شود میدر این مهم دنبال هدفی که 
بـه تحلیـل و بررسـی مقتلـی      ،عاشورا نگاري حادثۀ تاریخ آفرینی ایشان در حوزۀ ضمن تبیین نقش

 این مقاله ین سبببد. ه استبارها به نام ایشان تجدید چاپ شدکه از ایشان به جا مانده و بپردازیم 
بـودن   بسزاي گرایش شیعی تأثیرو  ابومخنفضمن پاسخ دادن به شبهات عامی بودن  ستبر آن ا

وافر عموم مورخان شیعه و سنی از مطالب ایشان، به تبیین این مطلب  ۀو استفاد ایشان در نقل حوادث
شان یها یا نوشته جز نام آن ،در طول تاریخ از بین رفته ،آنچه ابومخنف از عاشورا آورده است .بپردازد

ین متن موجود تر دیرینهچیزي در دسترس نیست و  ،هپراکند به صورتهاي تاریخی  الي کتاب هدر الب
 اما. است تاریخ طبري ،کند میروایت  ابومخنفکه روایات هشام کلبی را از کتاب او به نقل از استادش 

 و ناًیقی شده، چاپ راقع و هند و رانیا در بارها و است منسوب ابومخنف به نیالحس مقتل نام به آنچه
 آن نیدروغ انتساب بر لیدل نیبهتر ،آن ذبک و یجعل يها گزارش و سست مطالب. ستین او از قطعاً

  .است ابومخنف به

 .مقتل، ابومخنف، خبر، عاشورا، سند :ها هواژکلید
                                                

 moadab_r113@yahoo.com/ استاد دانشگاه قم *

می دانشجوي مقطع دکتري **  karbala6161@yahoo.com/ معارف اس

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1394 ستانبهار و تاب م،دهسیز ۀشمار م،هفت سال

 96ـ69صفحه 
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  مقدمه 
ابومخنف، لوط بن یحیی بن سعید  ي سدۀ دوم قمري بود کهها درست در آغازین سال

رویداد بزرگ تاریخی عاشورا را  ،ق157وفی متوفی ف بن سلیم ازدي غامدي کبن مخن
مقتـل  جانسوز گرد آورد و در کتـابی بـه نـام    ۀ و گواهان آن حادث از زبان راستگویان

ایـن رویـداد    نخستین کتابی بود که دربـارۀ  مقتل الحسین. به امانت سپرد الحسین
شاگردي تربیت یافت که  ،رایت ابومخنفبینی و د در پرتو روشن .نظیر نگارش یافت بی

بـار کـرب را از اسـتاد     ویژه رویداد غـم  هب ،او نیز از مردم کوفه بود و روایات تاریخی
کـوفی بـود و در سـال     او که نامش هشام بن محمد بن سائب کلبی. خویش آموخت

 بر ،نوشت و آن را پیش از تنظیم نهایی بارهدومین کتاب را در این  ،دق فوت کر206
ي آن رویـداد  هـا  فراز و نشیب ۀتکمیل کرد و هم خواند و آن را ابومخنفاستاد خود 

م مراجعـه   بر کسانی ک .تاریخی را به امضاي استاد خود رسانید ه به تاریخ صدر اسـ
م از خانـدان   ماند که تمامی تاریخ می، پوشیده نندکن و شـاگردان ایـن دو    نگاران اسـ

می   بسـیاري از تـاریخ  . و عالم پیشتازندو این دو مورخ  دانشمند بزرگ  ،نگـاران اسـ
اند و این نکتـه   به صورت فشرده آوردهي تاریخی خویش ها هاي او را در نوشته کتاب

می  نگار هاي این نخستین تاریخ نشانگر آن است که کتاب در دسـت آنـان بـوده     اسـ
 ،)ق310م (يطبـر  ،)ق207م(محمد بن عمرو واقدي: از اند عبارتآنان  ازجمله. است

م (، شیخ مفیـد )ق345م (مسعودي ،)ق348م (ابن عبد ربه اندلسی ،)ق322م (ابن قتیبه
سـبط   ،)ق630م (ابن اثیـر  ،)ق548 م(شهرستانی ،)ق568م (خطیب خوارزمی ،)ق314

  ).ق654م (ابن جوزي
ایشان نیست و در طول  مقتل الحسینسف باید گفت اثري از کتاب اینک با کمال تأ

بها یا نوشتهرفته است و جز نام آن  خ از بینتاری به هاي تاریخی  ي کتاب هیشان در 
ین متن موجود که روایات هشـام  تر دیرینه. چیزي در دسترس نیست ،پراکنده صورت

پس . است تاریخ طبري ،کند میروایت  ابومخنفکلبی را از کتاب او به نقل از استادش 
 ارشاد ،کند میاسطه از کتاب هشام روایت ین سندي که بدون وتر قدیم ،تاریخ طبرياز 

م تذکرة، کتاب ارشاد پس از. شیخ مفید است ئمإلا سـبط ابـن   به قلـم   إل بخصائص ا
  .استق 654جوزي متوفی 
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 ابومخنفت یشخص .1
ـ  کدر شـهر   يدوم قرن اول هجـر  مۀیابومخنف در ن ـ دنه وفـه ب خانـدان او از  . ا آمـد ی

. رفتنـد  یبه شمار م نیمنرالمؤیام ين باوفااورایعه و از یش يها ن خاندانیتر بزرگ
 ،6 جق، 1410 ،ابـن سـعد  ( جد دوم او از اصـحاب رسـول خـدا    ،میمخنف بن سل

ارگزاران کو از فرماندهان بلندمرتبه و  نیمؤمنرالیاران امیو از مدافعان و  )109ص
 ،نیمـؤمن رالین در سـپاه ام یم در نبرد صفیمخنف بن سل. بود يومت وکح ۀستیشا
نصـر بـن مـزاحم    (.ل ازد، خثعم و خزاعه را بر عهـده داشـت  یقبا يروهاین یماندهفر

اصفهان و  يرا به استاندار يآن حضرت پس از جنگ جمل، و )117ص ،تا ی، بيمنقر
م، صـقعب و عبـداهللا از   ین سـل یبرادران مخنف ب) 11ص همان،(.ردکهمدان منصوب 

   )521ص ،4 ج ق،1387 ،يطبر(.بودند نیمؤمنرالیجمل در سپاه ام يشهدا
ع دق  ،ابومخنفم و تعلم یو تعل یعلم یزندگ یاز استادان و چگونگ در  یقـ یاطـ

دانش پرداختـه و از محضـر    يریل و فراگیوفه به تحصکدر  ،نیقیاو به  .ستیدست ن
ابـن  (.رده اسـت کـ ر اسـتفاده  یـ د و صقعب بن زبی، مجالد بن سعید جعفیزیجابر بن 

ـ ا یاما چگـونگ  )420ص ،3، جق1413، یذهب/ 182ص ،7تا، ج ی، بيراز حاتم ابی ن ی
رده کـ استفاده  قطعاً از امام صادق يو که چنان ،ستیروشن ن يور و بهره يریفراگ

امام  زیرا ست،یار نکآش یجا، به درستکو  اما چگونه) 320 ، صق1407، ینجاش(.است
امبر یـ س آن حضـرت در مسـجد پ  یتدر سته است و جلسۀیز ینه میدر مد صادق

محضر امام  كدر يا ابومخنف برایآ .وفه بودهکه ابومخنف در کبوده و حال آن رمکا
ا در همان مـدت  یگو. رده استکخ، آن را بازگو نینه آمده است؟ تاریبه مد صادق

وفه از محضر کدر  یگروهو  به عراق آمده ...ارت ویز يبرا ه امام صادقک یوتاهک
و  ردهکز از آن حضرت استفاده یشان نیا ،)130 و 123ص ،تا یمظفر، ب(اند برده  بهره يو

ه کـ ن اسـت  یا ،ندک ید مییت و تأیآنچه احتمال دوم را تقو. ده استث کریسماع حد
گفتـه   یه نجاشـ کـ نینـد و ا ک یت نقل مـ یروا كار اندیبس ابومخنف از امام صادق

عاصـر  به سبب م ،)320ق، ص1407، ینجاش(نبوده ابومخنف از اصحاب امام باقر
ً بدان سببنبو  سته ویز ینه میدر مد ه امامکاست  دنش با امام نیست، بلکه احتما
ً به عراق مسافرت نکردوران امامتشان در   . ده است، اص
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مـورخ  : از انـد  عبارتن آنان یتر ه برجستهکداشته است  يابومخنف شاگردان مبرز 
امدار نصـر بـن   مورخ ن، )ق204م (یلبکر هشام بن محمد بن سائب یبک ر و نسابۀیشه

 تا، ی، بیطوس()ق225م(ینیبن محمد مدا یگ ابوالحسن علمورخ بزر، )ق212م(مزاحم
ن /129ص  )492ص ،4جق، 1390، یابن حجر عسق

ـ 90حـدود  (مید بن مخنـف بـن سـل   یبن سع ییحیابومخنف، لوط بن  از ) ق157ـ
 ۀدربـار  آثـار فـراوان او عمـدتاً   . استدر قرن دوم  یخیان اخبار تارین راویتر برجسته

ان و حوادث یعیات اخبار شیاساساً در روا يت ویان نگاشته شده و معروفیروزگار امو
به رغم شهرت و اعتبارش نـزد مورخـان    )1430ص ش،1366م، یابن ند(.عراق است

ذر ه کار است یسف بسأتعجب و ت ۀیما... و ی، ابوالفرج اصفهاني، طبريمتقدم مانند ب
 ،ابومخنف منابع دربارۀ یگیما مک. موجود است يو یانزندگدربارۀ  یکاند يها یآگاه

ه ابومخنف از حضور کنیبا توجه به ا. از ابهام فرو برده است يا را در پرده يو یزندگان
ـ کـ خبـر داده   102 در سال» عقر«بن مهلب در  دیزیرگاه ش در لشکیخو  ه واسـطۀ ه ب

ـ  ،)592ص ،6، جق1387، يطبـر (ت نداشـته کشـر  يو يها در جنگ یخردسال ن یچن
ـ . ا آمده استیدنه ب مريق 90در حدود سال  يه وکم یریگ یجه مینت ش از یابومخنف ب

گذرانده اسـت و بـا    یش را در عصر عباسیخو یعلم ییوفاکش يها سال از سال 20
از او  يچ اثـر یهـ باشد،  يو یزندگان يها ن سالید پرثمرترین دوران قاعدتاً بایه اکنیا

ـ علمـا   يمعناه ب(يرا از فقها يو یعقوبی. امده استینان به نگارش دریعباس دربارۀ ا ی
فت مهد) يشورک يها تیشخص ، یعقـوب ی(شمرده اسـت ) ق169ـ158(يروزگار خ

فت مهد یول ،)403ص، 2ج تا، یب ـ رده، زکـ ن كرا در يابومخنف قطعاً دوران خ را ی
ـ  يق را سـال درگذشـت و  157شتر منابع، سال یب  ،17ق، ج1400، يحمـو (.داننـد  یم

عتدیمچه در ز اگرین یذهب) 241ص  دانسـته  170ش از سـال  یرا پ يمرگ و، الزان ا
 ،9 ج م،1993، یذهب(رفتهیق را پذ157، سالگرشیدر آثار د )420ص ،3ج ،تا ی، بیذهب(

فت مهـد یسال پ کیخ، ین تاریو ا) 302ص ،7، جق1413، همو /581ص  يش از خ
ش از سال یه ابومخنف پکد یآ یمبر ،آمده يطبرتاریخ ه در ک ياز اخبار. است یعباس
، يطبر /4تا، ص رجایی، بی(.رده استکث یات و احادیروا يشروع به گردآور ،ق116

ـ کـ ش یخـو  يوجـو  جستاو در ) 422ص ،5، جق1387 ج آن را وسـعت  یتـدر ه ه ب
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عات تار ياریو حفظ بس يآور موفق به جمع ه،دیبخش  ياگر و .استشده  یخیاز اط
ه ک يگرید مسئلۀ. ها وجود نداشت از آن ينون اثرکد ایترد یبار دست نزده بود، کن یبد

ز انبـوه  یها و ن اش افزوده، قدمت آن ات بازماندهیت روایار ابومخنف و اهمکبه ارزش 
عات . دست داده اسـت ه حوادث ب ۀدربار ،اریات بسیبا دقت و جزئ يه وکاست  یاط

تا  يدر سال ده هجر امبریپ يماریاز ب یخیتار يدادهایشامل رو يات فراوان ویروا
ذر(.است) يام محمد بن خالد قسریق(132ع سالیوقا  طبري، /568ص ،1تا، ج ی، بيب

  )417ص ،7 جق، 1387
، فتـوح، اخبـار و   يهمانند مغاز یات را در موضوعات گوناگونین روایابومخنف ا

ـ  رده استک تألیفمستقل  يها با عنوان ییها تابکتراجم و احوال مرتب ساخته و  ه ک
و بـه صـورت    يه با نام وکهم  يآثار. ستیها موجود ن از آن کی چینون هکسفانه امتأ

قت از یشود، در حق یافت می یچاپ به صورتراً یا اخیها  تابخانهکدر  یخط يها نسخه
ها بر ابومخنـف   ن آثار بر انتساب آنیار در اکف آشیف و تحریست و تصحین يو آنِ

لت دارد . گرفتنـد خـرده  ار یرخان به ابومخنف، محدثان بر او بسبه رغم اعتماد مو. د
، يراز حـاتم  ابـی ابـن  (ث خواندهیالحد كاو را مترو) ق198م (يعبدالرحمن بن مهد

ثش را یرموثـق دانسـته و حـد   یرا غ يو) ق233 م(نیبـن معـ   ییحی ،)7181ص ،تا یب
ـ 18، ص4ج ،ق1418، یلیعق(ارزش شمرده است یب ، يبسـو ()ق277م (يبسـو  ،)19ـ

) 182، ص7ج تا، ی، بيحاتم راز یابن اب()ق317(يو ابوحاتم راز) 34، ص3ج  ق،1396
ث ابومخنف از جهت یاحاد ضمن رد) 365 م(يابن عد. نندک ید مییها را تأ آن يز آراین

 يه وکمطالب  یبرخ اسطۀوه ب یشمارد و حت یز نمیرا جا يضعف سند، نقل اخبار و
 ،3ق، ج1409  ،يابن عد(.دانسته است یم یراطاف عۀیاو را ش ،ردهکصحابه نقل  دربارۀ

نخست : است بر ابومخنف به دو دلیل ین محدثان رجالیراد ایرسد ا یبه نظر م) 97ص
ه کـ نیل، با توجه بـه ا یت از مجاهیروا ید، حتیبه اسان يو یتوجه یو گاه ب یتوجه مک
ـ ز شناخت رجال و منازل آنـان در ارز ید و نیر اسانکذ حسـاس  ث از نقـاط  یحـد  یابی

اعمال  یه شامل برخکاست  ياخبار و ،گرید. ان بوده استیمحدثان و اخبار كاکاصط
نجـا  یاگرچـه در ا . ان استیعیخصوص شدر یعیز توجهش به وقایصحابه و ن يناروا
ه نه ابومخنف و کتوان گفت  یبه اجمال م ،ستیمحدثان ن ينقد مستند آرا يبرا یمجال
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 يها وهیبه ش ،یندادها با تأیرابر انبوه اخبار و روتوانست در ب ینم يگریچ مورخ دینه ه 
راد دوم از یا. از اخبار نهراسد ياریاز دست رفتن بس ه واسطۀمحدثان بپردازد و ب نقادانۀ

از  ياریتوانست بس ین او نمیهمچن. ن بودیواقعگرا و ام یمورخ يه وکآنجا برخاسته 
ً با اخبار شکنش را یع سرزمیوقا ، گـر ید ياز سـو . رداگـذ بود، فروان مرتبط یعیه عم

ر ابن ینظ یابد و محدثانی یارتباط م يو یش مذهبیابومخنف با گرا ییاعتبار روا مسئلۀ
، يو یخیل نگرش تارین و تعلییتب يبرا) 81صتا،  ی، بیذهب()ق748م (یو ذهب يعد

ـ  یافراطـ  يا عهیرا شـ  يدارنـد و و  یمنسوب م يو یعیش شیآن را به گرا  یا رافضـ ی
ن حال یداده شده است، در ع يسوء غرض به و ياز رو اگرچهن نسبت یا .ندشمار یم

ــ از رجــال یبرخــ ــان مت ــأشناس ــان یعیخر ش ــد مامق ــتناد  کدر  یمانن ــدان اس ــابش ب ت
گـر  ین اقتبـاس سـبب شـده اسـت تـا د     یهم )44ـ43، ص2تا، ج مامقانی، بی(.اند ردهک

 یچـون همراهـ  هم ،گـر یل دیز دیل و نین دلیبه هم ،يع ویز به تشین یعیون شیرجال
عه و یشـ  اخبار ابومخنـف در بـاب ائمـۀ    ،نیمؤمنرالی، مخنف با اميبزرگ و ياین

 ،1ج ،تا بی، یقم(.نندکح یتصر اصحاب حضرت امام صادق ۀشمرده شدنش در زمر
شـده   یعیشـ  یعنوان مورخه ل باعث شهرت ابومخنف بیدل ین نسبت بیهم) 155ص

ار کبا نظر ان ،بودن ابومخنف یعیبه صرف شمحققان  یه تا برخاست و خود سبب شد
 ،ق1418، یلیعق(ه و اساس بنگرندیپا یب یاتیچون رواهمها  سته و بدانیبه اخبار او نگر

  . تواند درست باشد یز نمین یقیبدون تحق ين رایو البته چن) 19-18ص، 4ج
ان در آن عصر نشـ  یخیخذ متقدم تارگر مآیات ابومخنف و دیق و استقصا در روایتحق

ه عـراق و  کـ تنهـا از آن روسـت    ،ات ابومخنـف تألیفع در انبوه یاخبار تش ه غلبۀکدهد  یم
ان یعیه اخبار شـ کل است ین دلیبوده و بد یعیش يها ها و نهضت تیفعال یز اصلکوفه مرک

ـ  یگاهیان آثار ابومخنف جایدر م  م(یو طبرسـ ) ق450م (یتوجـه نجاشـ  . ابـد ی یخاص م
ـ روا. است ن سببید بدیز شاین یرجال يها تابک ر آثارش درکو ذ يبه و) ق460  يت وی

ـ دل ،ز در آن عصـر یشمردنش ن یو صحاب از امام صادق ع بـه حسـاب   یل قـاطع تشـ  ی
مه مجلسکنیتر ا مهم .آمده است ینم بـه قـرار   ) ق656 م(دیالحد یاب  و ابن) ق1110(یه ع

ـ ابـن ا (انـد  ردهکـ ح یعامـه و جماعـت تصـر    يعلما داشتن ابومخنف در زمرۀ ـ الحد یب د، ی
 الجمـل شیخ مفید نیـز کـه کتـاب    ) 24ص ،1ق، ج1403، یمجلس /147ص ،1، جق1404
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بـر اخـذ   ) 273 و 257، 167، 128، 95، ص]ب[ 1413مفیـد،  (از منابع او بـوده  ابومخنف
همـان،  (.در مـاجراي جمـل تأکیـد ورزیـده اسـت      روایات از مأخذ عامه و نـه از خاصـه  

 )423ص
وفـه در آن دوران،  کع بر عـراق و  یتش توجه به غلبۀ ه باکن است یا یاصل تۀکاما ن

نبـوده   یدلش از مهر خاندان نبوت خـال  ،شده یمحسوب م» عامه«ابومخنف گرچه از 
ـ  چنـان  ،ع و موثـق بـودنش  یاو بـه تشـ   يمعنـو  یکیاست و نزد مـه شوشـتر  ک  يه ع

بـه طـور    حـال . سـت واآثـار   یاصل یژگیو) 360ص ،10ق، ج1422، يشوشتر(گفته
بـودنش   یاو و شـبهات عـام   ون عامـه دربـارۀ  یات رجالیو نظر يمذهب وبه  ،مفصل

  . میپرداز یم

  مذهب ابومخنف  .2
ف است یکمذهب ابومخنف اند دربارۀ ـ توان به مـذهب ا  یاز دو راه م. اخت گونـه   نی

  : افتیسان راه ک
بهکات آنان تألیفۀ آثار و مطالع :اول ً در  بـه   یا اشـارات یـ ح یآن تصر ي ه معمو

  . لف شده استؤمذهب م
ه ک انینیشیژه پیو هدانشمندان علم رجال و ب يدگاه و اظهارنظرهایو د یبررس :دوم

ً دربار   . اند ز سخن گفتهیمذهب افراد ن ۀمعمو
از مطالـب   ییجز بنـدها  باً مسدود است، زیرایمذهب ابومخنف تقر راه اول دربارۀ

اما راه دوم، ابوالعباس . ستیدست ن آن در یل اصلکدر ش يات وتألیفنده، آثار و کپرا
ابومخنف «: او نوشته است عه، دربارۀین متخصصان دانش رجال شیتر از بزرگ ینجاش
بزرگ اصـحاب   ۀ، استاد و چهريغامد يد بن مخنف بن سالم ازدیبن سع ییحی  لوط

او از جعفر بـن  . رش بودیمورد اعتماد و پذ ،ردک یوفه بود و آنچه را نقل مکاخبار در 
ند ک یت نقل میز رواین ند از ابوجعفریگو یم یبرخ. ندک یت نقل میروا محمد

  )320ص ،ق1407، ینجاش(».ستیح نیه صحک
گمان  یشکبه ابومخنف،  ینکم ییحیلوط بن «: دیگو یم فهرستالدر  یخ طوسیش

ـ  نیو از اصحاب حسن نیمؤمنرالیاز اصحاب ام يرده وک درسـت   یاست، ول
ـ  يه پدر وک ن استیح ایست و صحین بـوده و خـود او آن    یاز اصحاب امام عل
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قات ن    )129ص ،تا ی، بیطوس(».رده استکحضرت را م
 .رده اسـت کـ اد ی ياز و) 83ق، ص1380(معالم العلماآشوب در ن ابن شهریهمچن
مه حل لوط «: آورده و گفته ،ثقات است ژۀیه وکز او را در قسم اول رجال خود ین یع

د خداونـد بـر او   ه دروکغامد، ابومخنف  يمخنف بن اسلم ازدد بن یبن سع ییحیبن 
. شد یاعتماد م ،ردک یت میوفه بود و بدانچه رواکبزرگ اصحاب در  باد، استاد و چهرۀ

ــد  ــن محم ــر ب ــروا او از جعف ــی ــ یت م ــدرش .. .ردک ــا پ ــیحیام ــحاب  ی از اص
  ».بود نیمؤمنرالیام

ممدوحان و کسانی است که  ۀژیه وکرا در قسم اول رجال خود  يز وین ودوداابن 
 یتفرشـ ) 282ص ،ق1383، داودابن (.آورده است ،اند ها را تضعیف نکرده اصحاب آن

مه بحرالعلوم) 33ص ،2ج  تا، یب(یلیو اردب) 75ـ74ص، 4ج ،ق1418( ، ش1363(و ع
ع او سخت یعه دانسته و از تشیرا ش يو یمامقان. اند ردهکاد ی يز از وین) 286ص ،1ج

ق یرا توث يز عموماً ویخر نون متأیرجال) 44ـ43ص ،2، جتا بی، یمامقان(استرده کدفاع 
مه ش. اند ردهک ـ کالدر  یخ عبـاس قمـ  یحاج شـ  ،عهیذردر  یبزرگ تهرانآقاخ یع و  ین

لقاب مه س ،ا م یعه فیلفو الشمؤدر ن یالد ن شرفید عبدالحسیع س ت اهللا یآ ،صدر ا
 الـدین،  شـرف (اند ردهکح یتصر يعه بودن ویبه ش ،عهیس الشیستأد حسن صدر در یس

ـ    /235ص، تا بی صدر، /40ص، تا بی ، یقمـ  /312ص ،2ق، ج1403، یآقـا بـزرگ تهران
او را توثیـق کـرده    معجم رجال الحـدیث اهللا خویی در  و آیت )155ص ،1ج  ق،1376
   )142، ص15، جتا بیخویی، (.است

  ابومخنف ان عامه دربارۀیات رجالینظر .3
از  یبه برخ کنیا. اند ردهکاد یز از ابومخنف یاهل سنت ن يان و علمایجالاز ر ياریبس

  : مینک یآنان اشاره م يها يداور
و صـاحب   یآتشـ  یعیشـ  ...یوفکـ ابومخنـف   ییحیلوط بن «: دیگو یم يابن عد

 ».هـا را دوسـت نـدارم    ر آنکـ ه مـن ذ کدارد  یزشت يها گزارشاو  ...اخبارشان است
 ،2ج  تـا،  ی، بيابن عد(.رده استکف یرا تضع يو یطنقدار) 2110ص ،6ق، ج1409(

میتاردر  یذهب )260ص س  ،م1993(».است ياخبار یرافض یوفکلوط «: دیگو یم خ ا
عتدالیمدر ذهبی و ) 581ص، 9ج پوچ  ي، اخبارمخنف ابیلوط بن «: سدینو یم زان ا
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ـ   دهرکرا رها  يگران ویابوحاتم و د. ردکاعتماد  شود به آن یه نمکاست   یانـد، دارقطن
بـه حسـاب    یسک: گر گفتهیو بار د .ستیثقه ن: ن گفتهیابن مع. ف استیاو ضع: گفته

ن ) 420ص ،3تا، ج یب(».است یآتش یعیش: گفته يابن عد. دیآ مین  یابن حجر عسـق
ردم، پـس  کـ ال من از ابوحاتم دربارۀ ابومخنف سـؤ : گفت يد آجریابو عب«: سدینو یم

را  يز وین یلیند؟ عقک یال را من سؤیا ياحد: گفت یناراحتدستش را گاز گرفت و با 
ـ 492ص ،4جق، 1390، ابن حجر(».رده استکر کداند و ذ یاز ضعفا م عقیلـی،   /493ـ

عه یو شـ  يابومخنف اخبـار «: دیگو یم يروزآبادین فیهمچن )19ـ18، ص4ق، ج1418
ـ بالوف یالـواف در  يصـفد ) 1045ص ،تـا  یب(».است كبوده، پوچ و مترو فدي، صـ (اتی

دبادر  ياقوت حمویو  )306ـ305، ص24ق، ج1420 ) 42ص ،17ق، ج1400(معجم ا
ل پادشا در یاسماع .اند ردهکر کن را ذیشیان پیف رجالیو تضع حرجرده و کرا عنوان  يو

ـ حموي، (.عه دانسته استیرده و او را شکاد یاز ابومخنف  ،نیالعارف إلیهد  ،5تـا، ج  یب
وفه کاهل  یره و اخبار و امامیآگاه به س یمعنوان عاله از او ب یلکزرهمچنین ) 841ص

وفـه و  کرا اهـل   يز ویـ ن نیاد سزگفؤ) 245، ص5ج  ،م1989، یزرکل(.رده استکاد ی
  )127ص ،1ج  ق،1403ن، یسزگ(.دانسته است یامام

عه بـوده اسـت، ادلـه و    یه ابومخنف قطعـاً شـ  کرد کن یقیتوان  یم ،اد شدیاز آنچه 
  : است لیشواهد آن به شرح ذ

مه حل :اول » رحمه اهللا« يخود آورده و از او با دعا رجالرا در قسم اول  يو ،یع
مه، شخصکو روشن است  اد کردهی گـر  یآورد و د یرا در قسم اول نمـ غیرثقه  یه ع
  . ندک یاد نمیاسترحام  جملۀ با یعام یه از شخصکنیا

 معالم العلماشوب در آو ابن شهر فهرستخ در یو ش او رجالدر  ینجاش يبنا :دوم
 ، ردهکاد یعه یشریاز غ یو اگر گاه 1نندکر کعه را ذیسندگان شیان و نومؤلفه کن بوده یا

بودن ابومخنف نشانگر  یعام يآور ادین سه تن بدون یمطلق ا ردنِکاد ی ؛اند ر شدهکمتذ
  . استوي  شیعه بودن

و  یرده و تفرشکاد یه ابن داود، ابومخنف را در قسم اول رجال خود کنیاز ا :سوم
مه بحرالعلوم ن یلیاردب ـ و ع او را در  ،يبـودن و  یبـر عـام   يا چ اشـاره یز بـدون هـ  ی

  . اند دهکر یعه تلقیرا ش يه وکشود  یده میفهم ،اند ردهکر کشان ذیها تابک
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عه بوده و یش يه وکاند  ردهکح یان عامه تصریاز رجال یه گذشت برخک چنان :چهارم 
ح یعه بـودنش تصـر  یه به شـ کز یگران نیرده و دکقلمداد  یافضرا ر يصراحتاً و یذهب

  . ع او بوده استیفشان تشیا علت تضعیاند، گو دهف کریرا تضع يرده و وکن
. اسـت  يع او، دودمان و خانـدان و یل و شاهد بر تشین دلین و بهتریتر مهم :پنجم

ه کگونه  همان وفه بوده و پدر و اجدادش،ک عۀیش يها ن خاندانیتر خاندان او از بزرگ
پـدر او  : ندیگو. اند بوده نیمؤمنرالیروان و اصحاب امیعه و از پیش یهمگ ،گذشت

چ یو هـ ) 129ص ،تـا  ی، بـ یطوسـ (بوده است نیمؤمنرالیاران امیز از اصحاب و ین
  . رده باشدکعه را رها یه ابومخنف مذهب شکنیبر ا یست مبنیدر دست ن یلیدل

رات کبا تف ،يا به گونه کیع است و هر یتش دربارۀعموماً  يات وتألیفآثار و : ششم
 /105ص تـا،  یم، بیابن ند(.الزهراء إلخطبتاب کژه یو هب ،فه ارتباط داردین طاید ایو عقا
  )129ص ،ق1407، ینجاش

  بودن ابومخنف  یشبهات عام. 4
بودن  یه عامکابومخنف آمده است  دربارۀ یاتک، نیخیو تار یاز منابع رجال يا در پاره

  : مینک یر مکها را ذ ن آنیتر مهم کنیه اکرساند  یرا م يو
م، یردکـ آنچه ما به اختصار نقل ... «: دیگو یم جملتاب کان ید در پایخ مفیش. 1ـ4

نبرد جمل  فتنۀ آن و گفتار صاحبان آرا دربارۀ يها زهیاز اخبار بصره و انگ ییها گزارش
آنچـه   ،تـاب کن یما در ا .نه خاصاز رجال عامه بود و  ،میردکر کذ آنچه یبود و تمام

روشن است ()423ص، ب ،1413د، یمف(».میاوردین ،رده استکن باره نقل یعه در ایش
، 95همـان، ص (.د اسـت یـ خ مفیش جملتاب ک ،از منابع مهم یکیابومخنف  جمله ک

   ).را از رجال عامه دانسته است يد ویمفشیخ پس  )273 و 257، 167، 128
ه کـ اسـت   یسـان ک ازجملـه ابومخنف از محدثان و «: دیگو ید میالحد یابن اب. 2ـ4

ه عه است و نه از رجال آنان بینه ش يو .دانند یصحت امامت امت را به انتخاب مردم م
  )147ص ،1، جق1404(».رود یشمار م

مه مجلس .3ـ4 نـوار  بحارز در مصادر ین یع ـ  ياز مقتـل و  ،ا از  یکـ یعنـوان  ه ب
 )25ص ،1ق، ج1403، یمجلس(.رده استکاد یعامه  يها تابک

ماننـد   ،سـت یع همگون نیتش د و آرايیه با عقاکرده کنقل  یابومخنف مطالب .4ـ4
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ـ نه خبر مـرگ معاو ید در مدیچون ول«: دیگو یه مکنیا  ،داد نیه را بـه امـام حسـ   ی
ند و به تو پاداش که را رحمت یخداوند معاو ،ه راجعونیانا اهللا و انا ال: حضرت فرمود

عه یشـ  ، هرگز در مقابـل ادلـۀ  اد شدیآنچه  )339ص ،5، جق1387، يبرط(».ر دهدیخ
ل تنهـا  ین دیند و از اک یرا محرز نم يبودن و یتاب مقاومت ندارد و عام يبودن و

  .ردکاد یتوان  یدر حد شبهه م
ه بر اهل فن ک ، چنانن بارهیدر مقام جدل بوده است و در ا يو: دیخ مفیم شکاما  
توانـد مـورد    ید، لذا نمـ کن یمرام خود استفاده م يبرا یمناسبت كاند از ،ستیده نیپوش

م بـن محمـد   یابـراه  ،شدهادیتاب که در کنین مدعا این شاهد ایبهتر .استناد واقع شود
و حال ) 167و130ص، ب، 1413د، یمف(ندک یمطلب نقل م الغاراتتاب کصاحب  یثقف
 /17ص ،ق1407، ینجاشـ (.اسـت  یه امـام کـ عه بلیشـ  ،يا چ شبههیبدون ه یه ثقفکآن

ه شـما  کـ ن اخبار ابومخنـف  ید ایخواهد بگو ید میخ مفیا شیگو) 5ص تا، ی، بیطوس
ن یقیرش فریه مورد پذک ...و ي، مسعودیعقوبی دربارۀ ،دیرا قبول دار يو يها گزارش
ً  زیرا ،ستیما حجت ن يد اساساً برایالحد یاما سخن ابن اب. صادق استنیز هستند،  او
ـ ثان ؛رده استکش اقامه نیبر مدعا یلیگونه دل چیرف ادعاست و هص يسخن و اً ابـن  ی

توان  یثالثاً م ؛د باشدمش مستنک ست تا در آن بارهین ید متخصص فن رجالیالحد یاب
 ۀه همکن دارد یبر ا یمانند همگونانش سع ،ان استیه از اعتزالک بدان سبب يگفت و

مه مجلسخود نسبت ده یفۀبزرگان و اعاظم را به طا از سر تفحص و  ید، اما سخن ع
، ابومخنف زهیوجدر  يخود و یوانگه .ردکشود بدان استناد  یق نبوده است و نمیتحق

 )145ق، ص1420، یمجلس(.حان شمرده استورا از ممد
 يتاب وکه اصل کد گفت یعه، بایمطالب سست و ناهمگون با مذهب ش اما دربارۀ

ن اسـت از  کـ ا ممی آن اوست ، از شود یچه نقل مه آنکست تا دانسته شود یدر دست ن
ن و ناسـخان باشـد   يها افزوده از  ياریمطالـب را ماننـد بسـ    همـۀ  يو یوانگهـ . ناق

ه کـ م یبگـذر . سـت یز سـره از ناسـره ن  ییدار تم گزارشگران مستند آورده است و عهده
آثار ن فریقیه کن باعث شده یت امانت است و همیاز رعا يا ردن نشانهکگونه نقل  نیا

  . دنریپذب را يو
از حوادث قرن اول و آغاز  يا شامل گستره ،اند ردهکر کابومخنف ذ يه براک يآثار



 1394بهار و تابستان م، ، سال هفتم، شماره سیزده پژوهی لنامه حدیثصفدو    80

وه بر اخبار ش   يدوران خلفا يها ان به فتوحات، جنگیعیقرن دوم هجرت است و ع
، یه، حجاج ثقفیاد بن ابیارگزارانشان مانند زکو  یو مروان ين، اخبار خاندان امویراشد

ـ زیر، خوارج، اخبار ابن اشعث و یعبداهللا بن زباخبار  ـ   ی در بـاب   ید بـن مهلـب و حت
سفانه چون متأ. پردازد یم میاخبار آل مخنف بن سلا راجع به خاندانش با نام ی نیمعمر
گـران  یدر آثـار د  یاتیز تنها روایگر نید ین رفته و از برخیاز آثار ابومخنف از ب یبرخ
به . میابین همه آثار دریا تألیفرا از  يو ۀزیانگ یدرسته م بیتوان ینم ،مانده است یباق

قۀیها، آثارش ب ن عنوانیرغم ا ت دارد و یاکع حیو ثبت وقا يبه گردآور يو شتر از ع
ـ در م. ان جهت داده استیعیاخبار ش ویژه بهل را به سمت اخبار عراق و ین میاو ا ان ی

حجم آن  یموضوع و محتوا و حت را از لحاظ نیمقتل الحسد بتوان یشا ،آثار ابومخنف
، بـه  از زمان به نگارش درآمده اسـت  يا ه در برههکن اثر یا. برشمرد ين اثر ویتر مهم
، شجاعت آن حضرت نیام و شهادت امام حسیق یل اساسئ، بر مساآن قدمت دلیل

اشـت و  گذم در آن دوران یعظ ياثر ،و خاندانش يو ان دربارۀیو ستم و شقاوت امو
  . شود یل شمرده میاص یز مرجعیننون کتا یحت

 تألیفان یعیش دربارۀ يه وک يگریا آثار دیابومخنف  نیمقتل الحسخ نگارش یتار
 خ را از سـال ین تـار یه اکد یآ ین برمقرای یست و از برخیچندان روشن نرده است، ک

ـ زید بـن  یه با قتل ولک 126در سال . تر برد توان عقب یق نم126  د و ضـعف سـلطۀ  ی
 يبـرا  یفرصت مناسـب  ،مصادف است )372ـ371، ص9ق، ج1419شتري، شو(انیامو
ـ دان یم که چنانش آمده و همیغ دعوت پیتبل يشم براها یان بنیداع ـ ا ،دی ان در یـ ن داعی
فه داشتند با شوراندن مردم بر یه وظکبودند  یاز جانب امامان عباس یقت فرستادگانیحق

 يبه و» الرضا من آل محمد« ۀلمک ه باکن ینامع يهمه را به فرد ،ياران اموکضد ستم
و فرزندانش و شرح  یندن اخبار علمکن منظور پرایند و بد، دعوت کنردندک یاشاره م

ـ یاصـفهان (.ج مـردم شـد  یـی دن و تهیآگاهان يبرا يا لهیشان وس یقتل و آوارگ  ،تـا  ی، ب
 یکو بـا انـد   132تـا   126ان سال یه مکها را  ن سالیه اکاست  یهیبد )334ـ233ص

ه کـ دانست  ییها ن سالیتر توان مناسب یم ،شود یز شامل مین يهجر 134تا  ،همسامح
در  مقتل تألیف يز براین يا نهیقر یش را فراهم ساخته است و حتیخو مقتلابومخنف 

ه کـ نیبا وجـود ا  )17ـ16ص ش،1367، يابومخنف ازد(.وجود دارد 128سال  یحوال
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حساسات بـه  ان ایغل يها در سال یل شخصیار را به مکن یه ابومخنف اکست ید نیبع
بـه   يه وکـ از محققان طـرح شـده    یکی يز از سوین احتمال نیا انجام رسانده باشد،

ش مانند یو آثار خو) 17ص همان،(ان پرداختهیعیبه اخبار ش یان عباسیدرخواست داع
ن یرا در ا دیبن ز ییحیو  ید بن علیاخبار زو  مقتل حجر، مقتل حسن، نیمقتل حس
  . ر ساخته استدوره منتش

ـ دا شده و ایلمات ابومخنف پکاز  يه در شمارک یراتییون با استناد به تغینیماس ن ی
ذر ۀیرات بر پاییتغ  يقمـر  132 وفه در سـال کان به یاز ورود خراسان یناش ،يقول ب

منسـوب داشـته    132ات ابومخنف را به بعـد از سـال   یروا تألیفو  يگردآور، است
 102د بن مهلب در سال یزیخودش در شورش  ،ه ابومخنفکنیاما با توجه به ا 2،است

، يطبـر (نـد ک یماً نقـل مـ  یش از آن را مسـتق یاز حوادث پ یبرخ یحضور داشته و حت
سـال   گذشتۀدر یخ او چون عمرو بن مره جملیاز ش یا برخی) 592ص ،6ج  ،ق1387
) 113ـ112ص م،1979ن، یالد شرف(128سال  ه درگذشتۀک یا جابر جعفی 116ا ی 118

 ات را توسط ابومخنف به بعد از سالیروا يخ گردآوریتار د مسئلۀیگر چرا بایاست، د
ار فراهم که کدهد  ینشان م ،ردهک يادآوریون آن را ینیه ماسک یاما مطلب ،حواله داد 132

ـ  یز ادامه داشته و او قطعاً آثـار د ین 132بعد از  يها ردن اخبار تا سالک جـز  ه گـرش ب
  . ها فراهم ساخته است ن سالیان را در ایعیاخبار شات مربوط به تألیف

  آن  يها و نسخهاسناد  ،گرانگزارش ها، ویژگی ،نیمقتل الحس .5
   ابومخنف ي مقتلها ویژگی. 1ـ5

امل ابومخنـف بـه   که توجه کن اثر ابومخنف دانست یتر توان مهم یرا م نیمقتل الحس
ز پـرداختن  یقدمت و ن ب از لحاظتاکن یا. نمودار است یخوبه ب آندر  ،انیعیاخبار ش

ه در کبرخوردار بوده است  ياریاز اعتبار بس ،نیام امام حسیق يها زهیل و انگیبه د
ـ از آغـاز ا  یروشـن  هاي آن، شرح و وصف ـ  یـ ن نهضـت تـا پا  ی  .شـود  یان آن ارائـه م

 ،دشو یت عرضه میاران و شهادت حضرت و اسارت اهل بی يه از جانبازک ییرهایتصو
و غـم،   یاز همـدل  یقـ یه احسـاس عم کـ ز اسـت  یانگ و زنده و غم یعیدازه طبتا آن ان

 ،ه در مقتل ابومخنف وجـود دارد ک ییایا مزایمجموعه عوامل . ردیگ یمخواننده را فرا
 . سازد یان روشن میعیان شیدر مرا قرون  یعلت استقبال از آن و شهرتش در ط
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 مطالب به اشته؛ یعنی همۀنگ) روش نقلی(مقتل خود را به روش محدثان ابومخنف 
وي متن سخنان کسانی . در صحنه نقل شده است نصورت روایت مستند و از حاضرا

نقل کرده و طبـري   ،حضور داشته را که در کرب یا دیگر مراحل قیام امام حسین
   .روایت او را با سند در تاریخ آورده است 109

نفر روایت نقل کرده کـه از   28در حوادث و وقایع کرب در مجموع از  ابومخنف
و امام باقر  همچنین روایاتی از امام سجاد .اند نفر در سپاه عمر سعد بوده 24 ،این تعداد

ي ضـحاك  هـا  بـه نـام   و روایاتی از دو تن از یاران امام حسـین  و امام صادق
  .بن سمعان نقل کرده است إلمشرقی و عقب
زم ام 3بیشتر از عقبإل بن سمعان ابومخنف ام و همچنین حمید بن مسـلم کـه   که م

زم عمر نقش خبرنگارانی را دارند که  این دو تقریباً. روایت کرده است ،سعد بوده م
هر کدام یک یـا دو   ،اند و دیگر راویان از یک سوي جبهه گزارش تهیه کرده هر کدام

ا ذکر روایات ب بقیۀ ،روایت بیشتر ندارند و غیر از یکی دو مورد که نام اصلی ذکر نشده
زیرا روایات را چنان سامان  ،شاهکار است ابومخنفبنابراین کار . نام راویان آمده است

تواند بهتر  مین ،دارش دقیقی از یک واقعه ترسیم کنداده که اگر کسی امروز بخواهد گز
  .از او بنویسد

است و اي  ن است که یک روایت دقیق و به طور کامل حرفهویژگی دوم این مقتل آ
لت کند بر این شود مییافت ناي  سر آن نکتهدر سرا که او طرفدار امـام بـوده یـا    که د

 .خـورد  مـی طرفی او به طور کامل به چشـم   نیز بی ها و تعریف ها حتی در لقب ؛یزید
سخن راویان است و او از خود چیزي ندارد، حتی اگـر در   ،چه در این مقتل استهر

ف بوده ۀبعضی موارد دربار آنکه یکی را  بی ،ي هر دو قول را ذکر کردهو ،مطلبی اخت
چگونگی مرگ عبداهللا بن حوزه تمیمی که در  ؛ براي مثال دربارۀبر دیگري ترجیح دهد

و امام او را . تو را به آتش دوزخ بشارت باد: گفته بود روز عاشورا به امام حسین
ف  نفرین کرد و در همان ساعت اسبش رم کرد و او را کشت، دو روایت با کمی اخت

  )431ص ،5 ج ق،1387 طبري،(.کند میاز حسین بن جعفر و سوید بن حیه نقل 
مـتن   ،ي امامها م خطبهتما. تفصیلی بودن آن است ،ابومخنفسومین ویژگی مقتل 

مسیر راه تا کرب و در کـرب   ،فهمکه، کو ،گوهاي ایشان که در مدینهو و گفت ها نامه
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، زیـرا بسـیاري از   روایت شده و تاریخ از این حیث مدیون وي است ،صورت گرفته
 امـا دربـارۀ  . انـد  ي این واقعه توسط او جاودانه شدهها ترین بخش ترین و حساس مهم

 ي حضرت زینبها حوادث کوفه و شام بسیار مختصر سخن گفته و خبري از خطبه
مطالب  ،وقایع بعد از رسیدن اسیران به کوفه بارۀدر آنجا نیست و در دو امام سجا

گوي او با حضرت و گفت ،مجلس ابن زیاد در کوفه ،در عین حال. اندکی آورده است
ها رد و بـدل   که بین آنرا مجلس یزید در شام و سخنانی  ،و امام سجاد زینب

دارد که چون او کوفی بـوده   این احتمال وجود. به طور کامل روایت کرده است ،شد
ع یا منبعی  ،وقایع شام از ،است یا شاید به روایـات شـامیان کـه    در دست نداشته اط

  .اعتماد نداشته است ،حامیان یزید بودند
دقت تنظیم شده است؛ آن است که مفصل و بسیار با مخنف ابی مقتلچهارمین ویژگی 

ً که گزارش ابن اعثم کوفی پـر از   حالیروایت شده است، در به ترتیب یعنی حوادث کام
هـا ترتیـب زمـانی     تناقض است و گزارش ابن سعد نیز خالی از تنـاقض نیسـت و در آن  

ً کـه  اي  که بسیاري از مسائل جنجالی و مناقشـه تر آن مهم. رعایت نشده است حوادث اص
  .وجود ندارد مقتلها دشوار است، در این  پذیرش آن ،از نظر عادي و عقلی

خـالی بـودن از    ،نزدیک بودن به زمـان حادثـه   ،مستند بودن از نظر مقتلین پس ا 
می و نیز مطالب ي سیاها دیدگاه ترین و  دقیق ،ترین قوي ،نکردنیباورسی مذهبی و ک
طرفی کامل و منصفانه روایت شـده   ۀ عاشوراست که با بیترین روایت از واقع مفصل
ازجمله او را  ،را انکار کرده ابومخنفودن الحدید شیعه ب ابن ابی ،به همین دلیل. است

الحدیـد،   ابـن ابـی  (.داننـد  داند که صحت امامت امت را به انتخاب مردم می کسانی می
  )147ص، 1جق، 1404

   ابومخنف گران مقتلگزارش. 2ـ5
یی که از قرن ها تعداد زیادي از کتاب. ستاز منابع اولیۀ واقعۀ عاشورا ابومخنف مقتل

برخی فشرده و برخی  ،برخی متن کامل. اند ، از آن استفاده کردهه شدهدوم به بعد نگاشت
بـدون  اي  اند و بـا اینکـه دسـته    ابومخنف نقل کرده مقتلتلفیقی از روایات دیگر را با 

 مقتـل امـا از طریـق مقایسـه بـا      ،اند ود، به ذکر رویداد عاشورا پرداختهکرد منبع خیاد
ی که مقتل ابومخنف را روایت یها یی با کتابآشنا قطعاً. ابومخنف قابل شناسایی است
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تري از این مقتل و اطمینان از صحت مطالب  یت کاملتواند در شناخت روا می ،اند کرده 
  :از اند عبارت ها کتاب این. منسوب به ابومخنف کمک کند

  بإلذري انساب اإلشراف ـ
ذري بغدادياحمد بن یحیی بن ج  کرد میدگی در بغداد زن) ق279م (ابر بن داود ب

ذري شاعر، نویسنده و مترجم . و معتز عباسی او را به تربیت پسرش عبداهللا گماشت ب
کتـاب  . شناس مورد اطمینان بود راوي و نسب ،فاضل ،او عالم. از فارسی به عربی بود

شراف شرافوي که به و اخبار  انساب ا تـرین   از مهـم  ،نیز معـروف اسـت   تاریخ ا
انسـاب  او در ) 267ص ،1م، ج1980زرکلـی،  .(قـدیم اسـت  شناسـی   ي رجالها کتاب

شراف ارائه کرده اسـت کـه    قیام امام حسین ۀدربار ،مطالبی را در قالب روایت ا
دو مورد از ابومخنـف نـام   گرچه وي در یکی . درست همانند روایت ابومخنف است

ر بیان کرده مطالب را به اختصا ،تمام اسناد روایت او را حذف و در برخی موارد برده،
ذکـر سـند   ها را بـا   و اغلب آن و در برخی موارد، مطالبی اضافه بر مطالب وي آورده

  .که مطالب ابومخنف را بدون ذکر سند آورده است روایت کرده است، درحالی
  دینوري اخبار الطوالـ 

خصـص در لغـت،   از اهـالی دینورمت  ) ق282 م(ابوحنیفه دینوري احمـد بـن داود  
او را توثیـق کـرده و    ،آقا بزرگ تهرانی به تبع ابن نـدیم . هندي بود ریاضیات و علوم

پس شیعه بودن  ،چون دینوري از ابن سکیت نحوي شهید تشیع بهره گرفته«: گوید می
کتابی  تاریخ یعقوبیهمانند  ،اخبار الطوال )338، ص1ق، ج1403(».شود میاو مشخص 

قایع را بـا حـذف سـند و بـه     دینوري در این کتاب گزارش و ؛توصیفی است نه نقلی
گزارشـی  اخبار الطـوال  در . اختصار از هبوط آدم تا مرگ معتصم باهللا ادامه داده است

، ولـی در  منبع دینوري معلـوم نیسـت  . ارائه شده است فی از قیام امام حسینوص
، مطابقـت دارد و از  بندي کلی با آنچه طبري از مقتل ابومخنف روایت کـرده  استخوان

نگاري در عراق اسـت،   گذار تاریخ ه بوده و پایهومخنف در بیان حوادث خبرجا که ابآن
از روایاتش بهره  ،زیسته میدینوري که حدود یک و نیم قرن بعد از او  ،طور طبیعیه ب

وقایع روز عاشورا در  درخصوص ویژه به ،البته تعدادي از مطالب ابومخنف ؛برده است
وارد نیـز روایـت دینـوري بـا ابومخنـف      روایت دینوري وجود ندارد و در برخـی مـ  
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  ...)و 246 ،243، 244م، ص1960 دینوري،(.یی داردها تفاوت
  تاریخ یعقوبیـ 

بن وهب بـن  گرد شیعی احمد بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر نگار و جهان تاریخ
تاریخ  .است ) ق284م (ضح و معروف به یعقوبیاش ابن وا واضح کاتب عباسی، کنیه

م و مجلـد دوم      :لد تنظیم شده استدر دو مج یعقوبی مجلد اول تـاریخ قبـل از اسـ
فت معتمد عباسـی اسـت   م تا زمان خ  ،3ق، ج1403 آقـابزرگ تهرانـی،  .(تاریخ اس

را بـه صـورت بسـیار     یعقوبی در تاریخ خود، جریان قیام امـام حسـین   )296ص
با روایت  ،گزارش وي با اینکه بسیار کوتاه است. فی گزارش کرده استمختصر و وص

 ،ابومخنف مقتل براساسمحتمل است که وي رو  ازاینخوانی زیادي دارد؛ ومخنف هماب
ي اندکی ها البته تفاوت) 245ص ،2تا، ج بی یعقوبی،.(گزارش خود را سامان داده باشد

  )243، ص2، جهمان(.شود میهم دیده 
  تاریخ طبري ـ

مم و الملوك  ،فر محمد بن جریر طبريوجعاز اب ،تاریخ طبريمعروف به  تاریخ ا
م است لقت شروع شـده و تـا   مطالب آن از آغاز خ. مشهورترین کتاب در تاریخ اس

 ،طبري در این کتـاب . یابد میپایان  مؤلفق یک سال پیش از مرگ 309حوادث سال 
نخست روایت عمار دهنی و بعد از آن  :آورده است سه روایت از قیام امام حسین

روایـت ابومخنـف بـه     ،مختصر و پراشتباه اسـت و در پایـان  روایت حصین که بسیار 
نقلی است که مطالب را با  روایتروش وي در هر سه  .روایت هشام با ذکر تمام اسناد

تـرین بخـش روایـت طبـري را تشـکیل       ابومخنف مهم مقتل .سند روایت کرده است
کلبـی  روایات ابومخنف را به روایت هشام بن محمـد بـن سـائب     تماموي  .دهد می

رسد که ابومخنف این روایات را نوشته بود و هشام با  میروایت کرده است و به نظر 
مقتـل   ،آنگاه طبري از روي هشـام  ،آن را ترتیبی نو بخشیده ،اضافه کردن چند روایت

ترین نقل از مقتل ابومخنـف   نقل طبري کامل .ابومخنف را در تاریخ خود نوشته است
در بسیاري ترین ویژگی طبري  مهم. گذار شده باشدفروي از آن است و بعید است چیز

گـرد   ،داوري کنـد  ها آن بارۀکه دراست که روایات مختلف را بدون ایناین از موارد، 
 ي تاریخی، صحیحها گزارشآورده است و این کار باعث شده که بسیاري از روایات و 
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  .دست ما برسده ب ،از خطر نابودي نجات یافته ،یا غلط 
  ابوالفرج اصفهانی الطالبیینمقاتل ـ 

الفرج اصفهانی، علی بن حسین بن محمد بن احمد بن هیـثم بـن عبـدالرحمن    وي ابو
غانیصاحب کتاب  ،بن مروان اموي زیدي گـزارش وي در   .اسـت  در بغداد) ق357 م(ا

بـن   زیرا وي روایت ابومخنف را از طریق نصـر ، یک روایت ترکیبی است مقاتل الطالبیین
والحسن علی بن محمد مدائنی با روایت عمار دهنـی و روایـاتی از جـابر بـن     مزاحم و اب

این روایـت او  بنـابر  ،یزید جعفی با هم ترکیب کرده و روایت خـود را سـامان داده اسـت   
  .ستروایت نقل به معنا

  شیخ مفید  اإلرشادـ 
یکی  ،معروف به شیخ مفید ،ابی عبداهللا محمد بن محمد بن نعمان عکبري بغدادي

رشادکتاب . ترین عالمان شیعه است برجسته زا نظیـر در شـرح حـال     وي کتابی بی ا
نام کامل  .رسد میبه پاي این کتاب ن ،است و هیچ کتاب دیگري در این زمینه ائمه

رشاد فی معرفاین کتاب  روایـت   ،وي در ایـن کتـاب  . اسـت  حجـج علـی العبـاد    إلا
و کوتاه نقل کرده اسـت و احتمـال    ابومخنف را از طریق مدائنی بدون سند و مختصر

ق، 1413 مفیـد، .(راوي ابومخنف صورت گرفته است ،دارد حذف سند توسط مدائنی
  )32ص، 2جالف، 
  طبرسی اعإلم الوري ـ

م ابوعلی فضل بن حسن بن فضـل طبرسـی   س تـرین   از بـزرگ  )ق548م (امین ا
او . انـد  معتـرف  فضل و دانش و انصاف اوامامیه که دوست و دشمن به  ۀعالمان شیع

م الوريو  جامع الجوامعو کتاب  مجمع البیانمانند  تفسیر بی مؤلف قمـی،  .(است اع
روایت ابومخنف را بدون سند و اسـتناد بـه   ، ایشان در این کتاب) 444ص ،2تا، ج بی

در اول روایت آورده و  »...ذکر الثقات من اصحاب السیر« منبع مشخصی و به صورت
شیخ مفیـد را کـه همـان     ارشادروایت  اما عیناً ،خنی نگفته استدیگر از منبع خود س

آن نیفـزوده   نقـل کـرده و مطلـب یـا روایـت دیگـري بـر        ،روایت ابومخنـف اسـت  
  ) 434ق، ص1417 طبرسی،(.است

ي ابومخنـف را در آثـار خـود    ها ها و نوشته کتاب نگارانی که فشردۀ از دیگر تاریخ
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  :برد توان افراد زیر را نام می ،اند آورده
مامابن قتیبه در  ،)ق207م (محمد بن عمر واقدي ابن عبد  ،)ق322م (و السیاسه إلا

 ،)ق 345م (مــروج الــذهبمســعودي در  ،)ق 348م (العقــد الفریــدربـه اندلســی در  
م (مقتـل الحسـین  خطیـب خـوارزمی در    ،)ق548م (الملل والنحـل شهرستانی در 

 اسـماعیل بـن علـی    ابوالفداء ،)ق654م (الخواص تذکرةسبط ابن جوزي در  ،)ق568
      ).ق732م ( »المختصر فی تاریخ البشر« تاریخصاحب 

  ي آن ها و نسخه ابومخنف مقتل الحسین. 3ـ5
ـ در م نیمقتل الحسع یانتشار وس سـاز   شـدن آن، خـود سـبب    یان و عمـوم یعیان شـ ی

 یاوانن فریآمد و هم یتابت درمکد به یبا یفراوان يها را نسخهیشد، ز يگریت دکمش
ج یتدره د، اشتباهات نساخ را بیانجام یر و مقابله میدر تحر نکردن دقته به ک ها نسخه

 یسـان ک يالگـو  ،بعد يرهایمغلوط در تحر يها سپس نسخه. درآورد یجزء متن اصل
 .ش رفـت ین اساس به پیار به همکآوردند و  یتازه فراهم م يها ه نسخهکقرار گرفت 

ـ  ،افتی یبعد انتشار م يها ها و قرن ساله در ک ییها مقتل بین ترتیبد ـ  مک م از مـتن  ک
ه ک یها و اضافات فیتحر یها، برخ فین تصحینار اکار دور افتادند، البته در یبس یاصل

ره ساختن شهرت و اعتبار یگونه آثار منسوب به ابومخنف وارد شد، در ت نیبعدها در ا
 واقعـۀ «راجع به  ياثر ودو  ین ضمن بررسیسزگ ادفؤ. داشتند یابومخنف نقش اساس

خران را در آن دو نشان داده تصرفات متأ یچگونگ» مختار یخواه رب و اخبار خونک
ـ از روا یها برخ ین دگرگونیه به رغم اکرده است کد یکأن حال تیو در ع تـاب  کات ی

  )128، ص2ج ،ق1403ن، یسزگ(.مانده است ینخورده باق ، همچنان دستیاصل
 )129ص ،2همان، ج(.اند ردهک ین معرفیگلمان و سزکا بروها ر ن نسخهیاز ا يشمار

گر به یق و بار د1311به سال  یدر بمبئ) خیبدون تار(انایامبروز ۀن اثر براساس نسخیا
منسوب  مختار ۀو قص نیمقتل الحس. دیق در نجف اشرف به چاپ رس1343سال 

و بـا نـام   ترجمه شـده   يو محمدصادق انصار يبه ابومخنف توسط محمدباقر انصار
ن ترجمـه  یا مقدمۀ. چاپ شده است نیام مختار و توابیق ۀمیضمه رب بکخ ین تاریاول
 يهـا  ران، چـاپ یموجود در ا نیمقتل الحس يها نسخه ییشناسا از لحاظ يدیفوا

  . آن دارد یفارس يها ز ترجمهیتاب و نکمختلف 
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فته است و ها صورت گر ه براساس آنک ییها ن مقتل و ترجمهیمختلف ا يها چاپ 
سلب اعتماد از  ۀیه ماکاست  یفات و الحاقاتیاشتباهات و تحر ير دارایاخ ز ترجمۀین

خ یبـه نقـل از ابومخنـف در تـار    ) ق310م (يه طبـر ک یاتیروارو  ازاین ؛شود یها م آن
ز یات ابومخنف نیخذ روان مأیتر ن و معتبریتر مطمئن ،ش آورده و تا زمان حاضریخو

نقـل اخبـار   (نقل اخبار عاشـورا در  يطبر .ندک یدا میپ ياریبست و اعتبار یهست، اهم
ـ گاه از طر) ابومخنف نیمقتل الحس واسـطه از  و گـاه ب  یلبـ کق هشـام بـن محمـد    ی

 ۀاز ابومخنـف دربـار   يز اخبارین) ق356م(یابوالفرج اصبهان. ندک یت میابومخنف روا
ه ک) 88ـ62ص ق،1385، یاصفهانابوالفرج (رده استکشهادت حضرت به اجمال نقل 

ـ  ن خـون یابومخنف در تدو. است ياضافات نسبت به طبر يدارا ـ  ۀنام چ یرب از هـ ک
 دار و مصاحبه با شـاهدان حادثـۀ  یع و دیوس يوجو جستد و با یغ نورزیدر یوششک
ع داشـتند، تقر  يا ه به گونهک یسانکرب و با ک عـات دسـت اول و    یاز آن اط بـاً اط

ه اگر گفته شـود بخـش   کسان  بدان. ردک يگردآور را يمعتمد و مستند يها گزارش
ابـن  . سـت یگزاف ن یرب مرهون زحمات اوست، سخنکخ یاز زنده ماندن تار یمیعظ
ه کـ از احمد بن حـارث خـراز خوانـدم     یخط دست« : دیگو یخود م فهرستم در یند

ان گریابومخنف به مسائل عراق و اخبار و فتوحات آن بر د: ندیگو یم علما: نوشته بود
شیا ۀیابومخنف در سا» .دارد يبرتر م،  ینگارش تار يها برا وششکها و  ن ت خ اسـ

ثر کسفانه از اه متأک ادگار گذاشتیتاب از خود به کچهل  نیمقتل الحسافزون بر 
ـ ن يو نیمقتـل الحسـ   یمتن اصل. است یباق يادیو  یها تنها نام آن  یز سرنوشـت ی

متن ین يتنها از آن خبرگر آثار او دارد و امروزه ید مشابه ً تاب ابومخنف کست، احتما
از آن بدون  ،خ خودیدر تار يظاهراً طبرزیرا تا حدود قرن چهارم موجود بوده است، 

به ابومخنف منسوب است و بارها  نیمقتل الحساما آنچه به نام . ندک یواسطه نقل م
ست، مطالـب سسـت و   ینناً و قطعاً از او یقی ،ران و هند و عراق چاپ شده استیدر ا

. ن آن به ابومخنف استیل بر انتساب دروغین دلیذب آن بهترکو  یجعل يها گزارش
تر از آن است أش را  يا هیما ین اثر سست و تهیه چنکن و عظمت ابومخنف برتر و وا

هـاي   باید آگاه بود که ابومخنف کتـاب «: نویسد می مرحوم محدث قمی. نگاشته باشد
است که دانشمندان  مقتل الحسینها  این کتاب ازجمله ؛سیره دارد بسیاري در تاریخ و
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سـفانه آن  ، امـا متأ انـد  تماد نمودهبزرگ و علماي پیشین از آن روایت کرده و بر آن اع
اما آن کتابی که . از آن نیز در دسترس ما نیستاي  کتاب از بین رفته و اینک حتی نسخه

یک از  ، نه تنها از او نیست که از هیچتابومخنف در دسترس اس مقتلعنوان ه اینک ب
یید و تصدیق این هرکس در اندیشۀ تأ. باشد مینگاران و روایتگران مورد اعتماد ن تاریخ

را با آنچـه طبـري و دیگـران از ابومخنـف نقـل       قتلم، بر اوست که این سخن است
  )155ص ،1ج، تا بیقمی، (».مقابله و تطبیق کند تا بیان ما روشن شود ،کنند می

از  یست، اما با توجه به برخیه چندان روشن نیپا ین اثر مجعول و بیا ییدایآغاز پ
بـه   .ه ساخته و پرداخته شده استیتاب در دوران صفوکن یتوان حدس زد ا ین مقرای

اشـاره   ،ه نشانگر مجعول بودن آن استک يل و شواهدیاز د یه به برخکنیهر حال ا
  : مینک یم

 يو .بوده است يابومخنف نزد طبر یا مقتل اصلیگو ،ه شده اشارکطور  همان .کی
 يخ طبـر یتـار ن مقتـل بـا   یا ، اما مقابلۀندک یآن نقل م را از ربکخ یقسمت اعظم تار

پـس از  . سـت یگر همگـون ن یدکین دو اثر با یمطالب ا ،يچ رویه به هکنشانگر است 
، منـدرجات مقتـل   كانـد  يه جز در مـوارد کد یتوان رس یجه مین نتیق به ایدق مقابلۀ

ت طبر یچ شباهتیابومخنف ه   . ندارد يبا منقو
چ وجـه بـا   یه بـه هـ  کـ فاحش و مطالب موهن است  يها نده از غلطکتاب آک. دو

ن دست یاز ا یبه برخ کنیا .ستیابومخنف سازگار ن یخیو قدرت تار یعظمت علم
  : شود یمطالب اشاره م

 دثنا ابوالمنـذر هشـام بـن    حـ : قال ابومخنف«: ن آمده استیتاب چنکن یا در
را هشام شـاگرد  یز ،ار روشن استین سند بسیا یگیپا یب»  ...یلبکمحمد بن السائب ال

 . مخنف استواب
 ن ا» ...ثیحد یف ینیلکال يرو«: دیگو یم دوازده ۀدر صفح ن سـخن از  یبط

ا آمـده  یب صد سال پس از مرگ ابومخنف به دنیقر ینیلکرا یز ،تر است آفتاب روشن
   .است
 ن بـه  یعمار در جنگ صـف » ....ثیر عمار حدکذ«: دیگو یم دوازدهۀ در صفح
  . گر زنده نبوده استید 60د شد و سال یشه قمري 37سال 
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 و قتـل مـنهم   .... شـما  ناً ویمیفضرب  ینها  فجعل«: دیگو یم 48 در صفحۀ

د او را  اد است و دهیر دست ابن زیه اسک ینها  »ن ملعوناًیو عشر خمسإل محاصره ها ج
تن از مورخان  کی یه حتکنیافزون بر ا ،شدکنفر آنان را ب 25تواند  یاند، چگونه م ردهک

  . رده استکر نکرا ذ ین مطلبیچن
 ه حضرت عباسکپس از آن«: دیگو 104 در صفحۀ ب بـن مظـاهر   یو حب

ـ آنگـاه زه  ،شـد  سـته کش شته شدند، حضرت محزون و دلکرحمه اهللا  ر حضـرت را  ی
  »!داد يدلدار
 ر پهلـوان را از لشـک   70ه کپس از آن يطرماح بن عد«: دیگو 113صفحۀ  در

ند ک یاز ابومخنف نقل م يه طبرکحال آن! »شته شدکز یخودش ن ،شتکعمر بن سعد 
، ق1387، يطبـر (.شته نشـد کجه ید و در نتیرب حاضر نگردکدر  يطرماح بن عد هک
   )407ـ406ص ،5ج

  ده کر یمعرف يسهل بن ساعد يرا به جا يد وریسهل بن سع، 196در صفحۀ
  . ها را به ابومخنف نسبت داد توان آن یچ وجه نمیه به هکگر یال دکها اش است و ده

ـ موجود است، روا يخ طبریتارنون در که اکگونه  همان. سه ات مقتـل ابومخنـف   ی
ـ در ا یول ،ر شده استکان آن ذیمستند بوده و سلسله راو تمـام   یسـاختگ  ،مقتـل ن ی

  . ، مرسل استیکات جز اندیروا
صـلح   وفه دربـارۀ کاز مردم  یحضرت به گروه« : دیگو یهفت م در صفحۀ. چهار

ه برادرم نزد من آمـد و  کنیخدا سوگند مشتاق مرگ بودم تا اه ب": ن گفتیبرادرش چن
نم، پس مـن هـم از او اطاعـت    کن کیرا تحر یسکم و یننما يارکه کمرا سوگند داد 

ه گوشـتم را بـا اره پـاره    کنیا اید یبر یارد مکم را با ا ینیب یسکا یه گوک یدرحال ،ردمک
ف عقایا» ".ردمک يرویرد، پس ناچار از او پک یم عه و با اصـول  ید شین موضوع برخ
عه یان شیرجال ،قلم ابومخنف بود يها ن مطلب از تراوشیاگر ا. فه مخالف استین طایا

را  يو یم همگیدیه دک یحال، دردندکر یفش میه تضعکبل ،ردندک یق نمینه تنها او را توث
  . اند ردهکق یتوث

گذشـته از  . بوده است یساختگ مقتلش از یابومخنف ب یاصل مقتلحجم مطالب . پنج
  . باشد یجعل مقتلد دو برابر یشا ،رده استکاز آن نقل  يه طبرکرا  ين مقداریه همکنیا
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 یساختگ مقتل نیه اکاند  ردهکح یشناسان ماهر تصر تابکندان بزرگ و مدانش. شش
لت و شـأ یندارد و به ه یاست و به ابومخنف ربط  ین و عظمـت علمـ  چ وجه با ج

) الوسائل كمستدرصاحب (ين نوریرزا حسیمرحوم حاج م. ستیابومخنف سازگار ن
ره ین و معتمد ارباب سااز بزرگان محدث ییحیابومخنف لوط بن «: دیگو ین باره میدر ا

ته از نقل عالمان بزرگ گذشته از کن نیاعتبار است و ا تیاو در نها مقتل. خ استیو تار
 یب او در دسترسیع یه اصل مقتل بکافسوس  یشود، ول یر آثارش معلوم میآن و از سا

مطالـب   یمشـتمل اسـت بـر بعضـ     ،دهند یه به او نسبت مکست و مقتل موجود را ین
نـادان بـه    ه آن را دشمنان دانـا و دوسـتان  کعه با اصول مذهب ینادرست و مخالف ش

 یخ خلف آل عصفور در برخـ یل شیعالم جل. اند ردهکداخل  از اغراض، يا جهت پاره
رات آن کـ ق اغلـب من یدر تطب ياریمسئله است، زحمت بس یه پاسخ سکرسائل خود 

ن مرحوم یهمچن) 157ـ156ص ،تا ی، بينور(».ده استیشکتاب بر طبق اصول مذهب ک
مه س ـ  نیمقتل الحستاب کست یده نیپوش«: دین گویالد ن شرفید عبدالحسیع ه ک

ه ابومخنف هرگز از کدارد  یث فراونیباشد، احاد یج است و به ابومخنف منسوب میرا
ع نداشته و ا آن ً دروغ بستن به او ز! اند نها را به دروغ به او نسبت دادهیها اط اد یاصو

خ عبـاس  یم شز مرحویو ن) 40ص تا، ین، بیالد شرف(»اوست ین شاهد بزرگیشده و ا
عش یه تشـ کـ نیه بـا ا کعه است یابومخنف از مورخان بزرگ ش«: دیرحمه اهللا گو یقم

ـ مشهور است، دانشمندان اهل سـنت ن  انـد و از او مطلـب نقـل     ردهکـ ز بـدو اعتمـاد   ی
آورده  نفس المهمومن مضمون را در یهم کیو نزد) 155ص ،1ج ،تا بی، یقم(»نندک یم

حباب إلیهد در و) 148ص ،1، جق1405، همو(است مقتـل ابومخنـف   «: گفته است ا
چنانچه از نقل عالمـان بـزرگ گذشـته از آن     ،ت اعتبار بودهیدر نها ،اگر در دست بود

و  ینیو مـدا  یلبک مقتل مانند مثل مقتله اصل آن کافسوس و آه  یشود، ول یمعلوم م
ـ اما ا .دیدست ما نرسه امثال آن به مرور زمان مفقود شده است و ب ـ ی ـ  ین مقتل ه در ک

 ،انـد  چـاره نسـبت داده  یو به ابومخنف بچاپ شده  بحارتاب کدست است و در آخر 
م بزرگ المعارف ةریدادر ) 45ص ،ش1363، همو(.ستیکست از یمعلوم ن آمده  یاس

مستقیم به دست محققان نرسیده است و بر آنچه یک از آثار او به صورت  هیچ«: است
جعل و تردید سایه افکنده  اند، شائبۀ ت دادههاي خطی به او نسب هم به صورت نسخه
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  )217، ص6جش، 1367بهرامیان، (».است 
   در نقد اخبار عاشورامخنف وت مقتل ابیاهم .6

ت ین شخصیکه از ا يمخنف در نقل اخبار عاشورا و اخبارواب مقتلت یبا توجه به اهم
دست مـا  ه گر بید یو برخ يتوسط طبر یخیم تاریعظ ک حادثۀیاز  یخیتار برجستۀ

ك یکی ،ده استیرس و حل تعارض در اخبار عاشورا  یمهم ما در نقد، بررس يها از م
ت آن در اخبـار  یـ خبر با کلنداشتن مطابقت  .مخنف استومطابقت اخبار با اخبار ابو 
غربال ساختن  براي يق ابزارین طریزد و بدیانگ یمل ما را در آن خبر برممخنف، تأواب

  . دهد یم به دستاخبار 
 نتیجه گیري

اخبار  ترین راویان ابومخنف، لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سلیم از برجسته
روزگار امویان نگاشته شده و  ۀآثار فراوان او عمدتاً دربار. استتاریخی در قرن دوم 

به رغم شهرت و . معروفیت وي اساساً در روایات اخبار شیعیان و حوادث عراق است
ذاعتبارش نزد مورخان  تعجب و  ۀمای... ري، طبري، ابوالفرج اصفهانی ومتقدم مانند ب

نام او در . هاي اندکی راجع به زندگانی وي موجود است سف بسیار است که آگاهیأت
و تمامی شبهات عامی بودن ابومخنف سست و  ب رجالی شیعه به نیکی یاد شدهکت
  .اساس است بی

 ۀشده دربار زشمندترین آثار نگاشتهار ترین و مخنف از معتبرترین و جامع مقتل ابی
اما بسیاري از  ،متن کامل و اصلی آن در دست نیست سفانهأحادثه عاشوراست که مت

ضمن باید گفت که تعداد زیادي از در .آمده است تاریخ طبريهاي آن در  گزارش
ه از آن استفاد ،تاریخ طبريبه غیر از  ،هایی که از قرن دوم به بعد نگاشته شده کتاب
 مقتلبرخی متن کامل، برخی فشرده و برخی تلفیقی از روایات دیگر را با . اند کرده

اي بدون یادکرد منبع خود، به ذکر رویداد عاشورا  اند و با اینکه دسته ابومخنف نقل کرده
تواند ما  اند، می هایی که مقتل ابومخنف را روایت کرده قطعاً آشنایی با کتاب. اند پرداخته

ب تري از این مقتل و اطمینان از صحت و سقم مطال خت روایت کاملرا در شنا
ند ا مخنف عبارت گران اخبار مقتل ابیترین گزارش مهم. منسوب به ابومخنف کمک کند

ذري در : از شرافب خود،  تاریخ، یعقوبی در اخبار الطوال، دینوري در انساب ا
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م الوريو طبرسی در  ارشاد ، شیخ مفید درمقاتل الطالبیینابوالفرج اصفهانی در    . اع
منسـوب اسـت، یقینـاً و قطعـاً از او      ابومخنفبه  مقتل الحسینبه نام  امروز آنچه

هاي جعلـی و کـذب آن، بهتـرین دلیـل بـر انتسـاب        مطالب سست و گزارش. نیست
رشـاد در میان آثار شـیعه، شـیخ مفیـد در    . دروغین آن به ابومخنف است بیشـترین   ا

با توجه به اصالت این مقتل و اخبـار آن، در  . مخنف کرده است مقتل ابی استفاده را از
و سایر اخبار را با آن  توان اخبار این مقتل را میزان قرار داد، نقد برخی اخبار عاشورا می

اظ کرد باید این نکته را لحزیرا  ست،اي از اخبار کارگشا البته این روش در پاره ؛سنجید
ست، بـه هـیچ    ۀترین گزارش به واقع مخنف نزدیک بیکه به رغم آنکه گزارش ا کرب

  .روي کامل و تام نیست
 

  :ها نوشت پی
 .معالم العلماء، یخ طوسیش فهرست، ینجاش رجال مقدمۀ. 1
ق، به 1358دا، ی، صیالمصعب یو علقه تق إلیالعرب یطتها، نقله الیوفه و شرح حکون، ل، خطط الینیماس. 2

، انتشـارات دانشـگاه امـام    د شـهادت یخورشـ  :ك.، رییعبداهللا رجا اثر ينقل از مقاله ابومخنف ازد
  .37ش، ص ،1373نیحس

مِ ،یکی از منابع مهم ابومخنف. 3 است که از  همسر امام حسین ،رباب روایت عقبإل بن سمعان، غ
ه آید و عمر سعد او را به دلیل بـرد  مدینه تا شهادت امام، همراه ایشان بوده و سپس به اسارت درمی

  .کند بودن آزاد می
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ول، الدکتور محمود فهمی حجازي، ۀترجم ،خ التراث العربییتار اد،ؤف سزگین، .31 الجـز   المجلد ا

  .ق1403 السعودیه، إلالعربی إلالمکتب: جا بی الثانی،
محمد فکر عثمان  تحقیق حامد حنفی داود و ،المراجعاتسید عبد الحسین،  ،ملیعا الدین شرف .32

 . م1979نا،  بی :قاهره ابوالنضر،
م إللفوا الشیعؤم،  ــــــــــــــــ .33 س   . تا بیمکتبإل النجاح،  :تهران ،فی صدر ا
می إلسسؤم: ، قم1، چقاموس الرجالمحمدتقی،  شوشتري، .34 س   . ق1422ـ1419، النشر ا
  . تا بیمنشورات اعلمی،  :تهران ،، سید حسنتأسیس الشیعهر، صد .35
، دار إحیـاء التـراث   :بیروت، ترکی مصطفى تحقیق أحمد األرناؤوط و، لوافی بالوفیاتا، صفدي .36

 . ق1420
م ابی علی فضل بن حسن،  .37 س م الهـدي   طبرسی، امین ا م الـوري بـاع مؤسسـه آل  : ، قـم اع

 .ق ،1417البیت
: بوالفضل ابراهیم، بیروتا، تحقیق محمد تاریخ األمم و الملوكحمد بن جریر، جعفر مبواطبري،  .38

  . م1967 /ق1387 دار التراث، ط الثانیإل
 .تا ، بیمکتبإل المرتضویإل :نجف، الفهرستمحمد بن حسن،  طوسی، .39
تصـحیح امـین مصـطفی امـین      ،الکبیـر  ءکتاب الضعفامحمد بن موسی بن حی،  عقیلی الملکی، .40

  . ق1418، دار الکتب العلمیه: جا بیقلعجی، 
  .تا بی ،الرساله إلسسؤم: ، بیروتقاموس المحیط محمد بن یعقوب شیرازي شافعی، آبادي، فیروز .41
لقابشیخ عباس،  قمی، .42   . تا بیمکتبإل الصدر،  :تهران ،الکنی وا
 .ق1405 ،بصیرت :، قمنفس المهموم ، ــــــــــــــ .43
  . ش1363امیرکبیر،  :، تهرانهدیإل األحباب ، ــــــــــــــ .44
 .تا بی مرتضویه، إلمطبع: نجف ،الالمق حیقتن مامقانی، عبداهللا بن محمدحسن، .45
نوار بحارمحمدباقر،  مجلسی، .46 خبار ا ا طهار إلمئلدرر ا  .م1983 /ق1403نا،  بی :، بیروتا
ت اروز: تهران، 1به کوشش محمدکاظم رحمان ستایش، چ فی الرجال، ةالوجیز ، ــــــــــــــ .47

می،    . ق1420فرهنگ و ارشاد اس
مام الصادق حسین، مظفر، .48 می، بی: ، قمکتاب ا   .تا انتشارات اس
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رشاد مفید، ابوعبداهللا محمد بن محمد ابن نعمان عکبري، .49   ق1413جهانی شیخ مفید،  کنگرۀ: قم ،ا
  .]الف[

 ].ب[ ق1413 ،خ مفیدشیجهانی  ۀکنگر: قم، فی الحرب البصره ةالنصر الجمل او ، ــــــــــــــ .50
: قـم ، رجال النجاشـی تحقیق السید موسی الشبیري الزنجانی،  ابوالعباس احمد بن علی، نجاشی، .51

می إلسسؤم س   . ق1407 ،النشر ا
موقعه صفین نصر بن مزاحم منقري، .52   .تا بی اهللا مرعشی، آیت ۀکتابخان: هارون، قم  ، تحقیق عبدالس
 .  ش1390انتشارات فراهانی،  :هران، تلؤلؤ و مرجاننوري، میرزا حسین،  .53
 .تا بی ،دار صادر: بیروت ،تاریخ یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب یعقوبی، .54
  
  
 


