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  چكيده 

ي حادثه كربالست كه متأسـفانه مـتن    ف از معتبرترين و جامعترين و ارزشمندترين آثار نگاشته شده دربارهمقتل ابومخن

ي مورخان قرار گرفتـه   اين كتاب به سبب اهميت و ارزشي كه داشته مورد توجه ويژه. كامل و اصلي آن در دست نيست

نويسـان و پـدر علـم     ي آن سـرآمد مقتـل   ويسـنده و متن آن به طرق گوناگون نقل شده، و تأثير آن به حدي است كه ن

در بخشي از مقاله، زندگاني ابومخنف مورد بررسي واقع شده و تأكيد گرديده كه خانـدان او  . آيد نويسي به شمار مي مقتل

نويسـنده  . از ياوران اميرالمؤمنين بوده و خود نيز در خدمت امام صادق تلمذ نموده و داراي شاگردان مبرزي بوده اسـت 

هـاي دانشـمندان علـم     سپس در مورد مذهب او تحقيق كرده است و چون تأليفات او در دسترس نيست از طريق گفتـه 

نام او در كتب رجالي شيعه به نيكي ياد شده و در كتب رجالي عامـه  . ي مذهب او نيز اظهارنظر كرده است رجال درباره

سـپس  . كند كه وي شيعي مـذهب بـوده اسـت    اثبات مينويسنده سپس با ذكر شش دليل، . مورد طعن قرار گرفته است

نويسنده در بخش بعدي به بررسي مقتـل  . چهار شبهه عامي بودن ابومخنف ذكر گرديده و به آنها پاسخ داده شده است

كند كه مقتل موجود به نام ابومخنف، جعلي و سراسر پر از اشـتباه   گيري مي ابومخنف پرداخته و با ارائه شش دليل نتيجه

ي محترم تالش بعضي از محققان را براي استخراج متن مقتل ابومخنف از تاريخ طبري ناكافي و  نويسنده. تحريف استو 

  .داراي اشكال دانسته است

  

  خونين حسيني   حما سه  

و حماسه خونين كربال و قيام شكوهمند رهبر آزادگان حضرت ابا عبداهللا الحسين از شورانگيزترين و شهامت آفرينتـرين،  

هاي ايثـار و فتـوت، كرامـت و عـزت، رشـادت و       جلوه. بارترين و فجيعترين حوادث تاريخي بشر است در عين حال رقت

السـالم و يـاران باوفـايش بـه نمـايش       شجاعت، كه در صحراي كربال به دست سرور و ساالر شهيدان، امام حسين عليه

سـپاهيان امـوي را افشـا كـرد و از سـوي ديگـر وجـدان         گذاشته شد، از يك سو ستمگريها، ددمنشيها و درنده خوييهاي

سان بذر بيدارگري و روشنگري در دشت نينـوا پاشـيده، و بـا خـون مقـدس       انسانهاي آن روز را به شدت لرزاند و بدين

العملهـا بـه    فرزند رسول صلي اهللا عليه و آله و اصحاب او آبياري شد، و در همان غروب عاشورا سريع جوانه زد و عكس

افزون بر اينكه فرزندان پيامبر، به انگيزه گسترش ابعاد حماسه حسيني، اينجا . رت مختلف از همان سرزمين آغاز شدصو

نمودند و بدين گونه سينه بـه سـينه    پراكندند، شاهدان و گزارشگران نيز، نهضت كربال را بزرگوار مي و آنجا حقايق را مي

  .شد به نسلها و عصرهاي بعد سپرده مي

ادامـه داشـت امـا    ) ق.ه 132سال (ع پاسداري از حماسه خونبار كربال تا انقراض حكومت ننگين امويان و مروانيان اين نو

اميه و روي كار آمدن عباسيان، كه  آنگاه پس از برچيده شدن بساط بني. در آن دوران كمتر كسي توانست تاريخ بنويسد

زمينه مساعد شد و مورخان و محققان از فضاي نسبتا بـاز اسـتفاده    كردند، مقداري ابتدا تظاهر به طرفداري از علويان مي

  .كردند و دست به قلم برده، درباره حادثه كربال تاريخ نگاشتند

دقيقا روشن نيست كه چه كسي براي اولين بار تـاريخ كـربال را نوشـت و رشـادتها و حماسـه آفرينيهـاي امـام حسـين         

اند كه اصـبغ بـن نباتـه نخسـتين      وم عالمه شيخ آقا بزرگ تهراني احتمال دادهمرح. السالم و يارانش را ترسيم كرد عليه

ليكن اينك از مقتل وي اثـري نيسـت و گويـا در متـون     ] 1. [السالم مقتل نوشت ي امام حسين عليه فردي بود كه درباره

  .تاريخي نيز گزارشي از آن نيامده است



ي حادثـه كـربال، مقتـل الحسـين ابومخنـف اسـت كـه         شده درباره از كهنترين و جامعترين و ارزشمندترين آثار نگاشته

كتاب ابومخنف به سبب اهميت و ارزشي كه داشته همواره مورد توجـه  . متأسفانه متن كامل و اصلي آن در دست نيست

 تـأثير كتـاب وي در  . گون نقل كردند خاص مورخان و پژوهشگران قرار گرفته است و بسياري متن آن را به طريق گونه

آيد؛ بدين صورت كـه هـر    نويسان به شمار مي ي واقعه كربال به حدي است كه وي سرآمد مقتل آثار تاريخي بعد، درباره

كسي در مورد اين حادثه عظيم مطلبي نگاشته و گزارشي نقل كرده، معموال از اوست و تمامي مورخان و محققـان بعـدي   

ب مقتل الحسين او بلند آوازه شد و نام بلند او كتابش در اقصـي  آري، ديري نپاييد كه كتا. چين خرمن وي هستند خوشه

  .نقاط ممالك اسالمي، بلكه در سراسر گيتي پخش شد

  

  زندگاني ابومخنف   

خاندان او از بزرگترين خانـدانهاي شـيعه و از يـاوران    . ابومخنف در نيمه دوم قرن اول هجري در شهر كوفه به دنيا آمد

صلي اهللا عليه و ] 1[مخنف بن سليم جد دوم او از اصحاب رسول خدا . رفتند السالم به شمار مي باوقاي اميرالمؤمنين عليه

مخنف بن سليم . السالم و از فرماندهان بلندرتبه و كارگزاران شايسته حكومت وي بود آله و از مدافعان و ياران علي عليه

. وهاي قبايل ازد، بجيله، خثعم و خزاعه را به عهده داشـت السالم فرماندهي نير در نبرد صفين در سپاه اميرالمؤمنين عليه

بـرادران مخنـف بـن سـليم،     ] 3. [آن حضرت پس از جنگ جمل، وي را به استانداري اصفهان و همدان منصب كرد] 2[

  ]4. [صقعب و عبداهللا از شهداي جنگ جمل در سپاه اميرالمؤمنين بودند

او بـه يقـين در كوفـه بـه     . علم ابومخنف اطالع دقيقـي در دسـت نيسـت   از استادان و چگونگي زندگي علمي و تعليم و ت

تحصيل و فراگيري دانش پرداخته و از محضر جابر بن يزيد جعفي، مجالد بن سعيد و صـقعب بـن زبيـر اسـتفاده كـرده      

فاده كـرده  السـالم اسـت   وري روشن نيست؛ چنانكه وي قطعا از امام صادق عليه اما چگونگي اين فراگيري و بهره] 5[است، 

زيسته اسـت و جلسـه    السالم در مدينه مي چرا كه امام صادق عليه. اما چگونه و كجا، به درستي آشكار نيست] 6[است؛ 

تدريس آن حضرت در مسجد پيامبر بوده و حال آنكه ابومخنف در كوفه بوده، آيا ابومخنـف بـراي درك محضـر امـام     

گويا در همان مـدت كوتـاهي كـه امـام صـادق      . ن را بازگو نكرده استالسالم به مدينه آمده است؟ تاريخ آ صادق عليه

ايشـان نيـز از آن حضـرت    ] 7[به عراق آمد و گروهي در كوفه از محضر وي بهره بردنـد،  ... السالم براي زيارت و عليه

بسـيار  ) ع( كند اين است كه ابومخنف از امـام صـادق   آنچه احتمال دوم را تأييد مي. استفاده و سماع حديث كرده است

به سبب معاصـر  ] 8[السالم نبوده است  كند و اينكه نجاشي گفته ابومخنف از اصحاب امام باقر عليه اندك روايت نقل مي

زيسته و اصال به عـراق مسـافرت    السالم در مدينه مي نبودنش با امام نيست، بلكه احتماال بدان جهت است كه امام عليه

  .ننموده است

  :ترين آنان عبارتند از زي داشته است كه برجستهابومخنف شاگردان مبر

  )ق 204م (مورخ شهير و نسابه كبير هشام بن محمد بن سائب كلبي  -1

  )ق 212م (مورخ نامدار نصر بن مزاحم منقري  -2

  ] .9) [ق 225م (مورخ بزرگ ابوالحسن علي بن محمد مدايني  -3

   

  

  



  مذهب ابومخنف 

  :توان به مذهب اين گونه كسان راه يافت از دو راه مي. الف استدر مورد مذهب ابومخنف اندكي اخت

  .مطالعه آثار و تأليفات آنان كه معموال در البالي آن تصريح و يا اشاراتي به مذهب مؤلف شده است -الف 

ـ  -ب  ز سـخن  بررسي و ديدگاه و اظهارنظرهاي دانشمندان علم رجال و بويژه پيشينيان، كه معموال درباره مذهب افراد ني

  .اند گفته

راه اول درباره مذهب ابومخنف تقريبا مسدود است؛ چرا كه جز بندهايي از مطالب پراكنده، آثار و تأليفات وي در شـكل  

  .اصلي آن در دست نيست

ابومخنـف لـوط بـن    «: ي او نوشته اسـت  اما راه دوم، ابوالعباس نجاشي از بزرگترين متخصصان دانش رجال شيعه، درباره

ي بزرگ اصـحاب اخبـار در كوفـه بـود و آنچـه را نقـل        سعيد بن مخنف بن سالم ازدي غامدي، استاد و چهرهيحيي بن 

امـام  (برخي گوينـد از ابـوجعفر   . كند السالم روايت نقل مي او از جعفر بن محمد عليه. كرد مورد اعتماد و پذيرش بود مي

  ] .1. [»كند كه صحيح نيست نيز روايت نقل مي) السالم باقر عليه

لوط بن يحيي مكني به ابومخنف، كشي گمان كـرده وي از اصـحاب اميرالمـؤمنين    «گويد،  شيخ طوسي نيز در فهرست مي

السالم  السالم و از اصحاب حسن و حسين عليهماالسالم است، ولي صحيح اين است كه پدر وي از اصحاب علي عليه عليه

  ] .2. [»تنكرده اس) و درك(بوده و خود او آن حضرت را مالقات 

عالمه حلي نيز او را در قسـم اول رجـال خـود، كـه     ] 3. [همچنين ابن شهر آشوب در معالم العلما از وي ياد كرده است

لوط بن يحيي بن سعيد بن مخنف بن اسلم ازدي غامدي، ابومخنف كـه درود خداونـد   «: ي ثقات است آورده و گفته ويژه

او از جعفـر بـن محمـد    . شد كرد اعتماد مي در كوفه بود و بدانچه روايت مي بر او باد، استاد و چهره بزرگ اصحاب اخبار

  ] .4. [»السالم بود ؛ اما پدرش يحيي از اصحاب اميرالمؤمنين عليه...كرد السالم روايت مي عليه

عالمـه  و ] 7[و اردبيلـي  ] 6[تفرشـي  ] 5. [داود نيز وي را در قسم اول رجال خود، كه ويژه ثقات اسـت، آورده اسـت   ابن

رجاليـان  ] 9. [مامقاني وي را شيعه دانسته و از تشيع او سخت دفـاع كـرده اسـت   . اند نيز از وي ياد كرده] 8[بحرالعلوم 

عالمه شيخ آقا بزرگ تهراني در ذريعـه و حـاج شـيخ عبـاس قمـي در الكنـي و       . اند متأخر نيز عموما وي را توثيق كرده

در مؤلفو الشيعه في صدر االسالم و آيةاهللا سـيد حسـن صـدر در تأسـيس      الدين االلقاب و عالمه سيد عبدالحسين شرف

  ] .10. [اند اهللا خويي در معجم رجال الحديث به شيعه بودن وي تصريح كرده الشيعه و آيت

   

  ي ابومخنف   نظريات رجاليان عامه درباره

برخـي از داوريهـاي آنـان در ذيـل اشـاره       اند، اينك به بسياري از رجاليان و علماي اهل سنت نيز از ابومخنف ياد كرده

  :شود مي

ابـن ابـي   ] 1. [»لوط بن يحيي ابومخنف چيزي نيست، او ثقه نيست و بدتر از عمرو بن شمر است«: يحيي بن معين گويد

شـيعي آتشـي و   ... لوط بن يحيي ابومخنف كوفي«: گويد عدي مي ابن] 2. [حاتم رازي وي را متروك الحديث دانسته است

دارقطني وي را تضعيف كـرده  ] 3. [»او گزارشهاي زشتي دارد كه من ذكر آنها را دوست ندارم... خبارشان استصاحب ا

لـوط  «: نويسـد  و در ميزان االعتدال مي] 5[» لوط كوفي رافضي اخباري است«: گويد ذهبي در تاريخ االسالم مي] 4. [است

اند، دارقطني گفته  ابوحاتم و ديگران وي را رها كرده. ماد كردشود به او اعت بن يحيي ابومخنف، اخباري پوچ است كه نمي

  .معين گفته ثقه نيست و بار ديگر گفته چيزي نيست ابن. او ضعيف است



  ] .6. [»عدي گفته شيعي آتشي است ابن

ز من از ابوحاتم درباره ابومخنف سـؤال كـردم، پـس دسـتش را گـا     : ابو عبيد آجري گفت«: نويسد ابن حجر عسقالني مي

  ] .7. [»عقيلي نيز وي را در ضعفا ذكر كرده است! كند؟ احدي اين سؤال را مي: گفت) با ناراحتي(گرفت و 

صـفدي در الـوافي بالوفيـات و    ] 8. [»ابومخنف اخباري و شيعه بوده، پوچ و متروك است«: گويد همچنين فيروزآبادي مي

وي را عنوان كرده و جرح و تضـعيف رجاليـان پيشـين را    ] 10[و ياقوت در معجم االدبا ] 9[ابن شاكر در فوات الوفيات 

و زركلـي از او بـه عنـون    ] 11[اسماعيل پاشا در هدية العارفين از ابومخنف ياد كرده و او را شيعه دانسته . اند ذكر كرده

امـامي دانسـته    فؤاد سزگين نيز وي را اهل كوفـه و ] 12. [عالمي آگاه به سيره و اخبار و امامي اهل كوفه ياد كرده است

  ] .13. [است

  :توان يقين حاصل نمود كه ابومخنف قطعا شيعه بوده است، ادله و شواهد آن به شرح زير است از آنچه ياد شد مي

بناي نجاشي در رجالش و شيخ در فهرست و ابن شهر آشوب در معالم العلما اين بوده كـه مؤلفـان و نويسـندگان     -الف 

ياد كردن مطلق اين سه تـن، بـدون   ] 15. [اند اند متذكر شده ر گاهي از غير شيعه ياد كردهو اگ] 14[شيعه را ذكر كنند 

  .يادآوري عامي بودن ابومخنف نشانگر اين است كه وي شيعه بوده است

ياد نموده، و روشن اسـت كـه عالمـه    » رحمه اهللا«عالمه حلي وي را در قسم اول رجال خود آورده و از او با دعاي  -ب 

  .كند آورد و ديگر اينكه از شخصي عامي با جمله استرحام ياد نمي مي را در قسم اول نميشخصي عا

از اينكه ابن داود، ابومخنف را در قسم اول رجال خود ياد كرده، و تفرشي و اردبيلي و عالمـه بحرالعلـوم نيـز بـدون      -ج 

  .اند شود كه وي را شيعه تلقي نموده ميده مياند، فه اي بر عامي بودن وي، او را در كتابهايشان ذكر كرده هيچ اشاره

اند كه وي شيعه بوده و ذهبي صراحتا وي را رافضي قلمداد كرده،  چنانكه گذشت برخي از رجاليان عامه تصريح كرده -د

  .اند، گويا علت تضعيفشان تشيع او بوده است و ديگران نيز كه به شيعه بودنش تصريح نكرده و وي را تضعيف نموده

خانـدان او از بزرگتـرين خانـدانهاي شـيعه     . مترين و بهترين دليل و شاهد بر تشيع او، دودمان و خاندان وي استمه -ه

. انـد  السالم بـوده  كوفه بوده و پدر و اجدادش، همانگونه كه گذشت، همگي شيعه و از پيروان و اصحاب اميرالمؤمنين عليه

و هيچ دليلي در دست نيست مبني بر ] 16[السالم بوده است  لي عليهپدر او نيز از اصحاب و ياران نزديك امام ع: گويند

  .اينكه ابومخنف مذهب شيعه را رها كرده باشد

اي با تفكرات و عقايد ايـن طايفـه ارتبـاط دارد؛ بـويژه      آثار و تأليفات وي عموما درباره تشيع است و هر يك به گونه -و

  ] .17. [»خطبة الزهراء«كتاب 

   

  شبهات عامي بودن ابومخنف 

رسـاند كـه اينـك بـه      اي از منابع رجالي و تاريخي، نكاتي درباره ابومخنف آمده است كه عامي بـودن وي را مـي   در پاره

  :پردازيم مهمترين آنها مي

هـاي   نگيزهآنچه ما به اختصار نقل كرديم، گزارشهايي از اخبار بصره و ا.. «: گويد مي» جمل«شيخ مفيد در پايان كتاب  -1

ما در اين . فتنه آن و گفتار صاحبان آراء درباره نبرد جمل بود و تمامي آنچه را ذكر كرديم از رجال عامه بود و نه خاص

روشن است كه جمل ابومخنف يكي از منابع مهم كتـاب  ] 1. [»كتاب آنچه را شيعه در اين باره نقل كرده است نياورديم

  .از رجال عامه دانسته است پس مفيد وي را. جمل شيخ مفيد است



ابومخنف از محدثان و از جمله كساني است كه صحت امامت امت را بـه انتخـاب   «: گويد ابن ابي الحديد معتزلي مي -2

  ] .2. [»رود داند؛ وي نه شيعه است و نه از رجال آنان به شمار مي مردم مي

  ] .3. [ان يكي از كتابهاي عامه ياد كرده استعالمه مجلسي نيز در مصادر بحاراالنوار از مقتل وي به عنو -3

چون وليـد در مدينـه خبـر    : گويد ابومخنف مطالبي نقل كرده كه با عقايد و آراء تشيع همگون نيست مانند اينكه مي -4

و به انا هللا و انا اليه راجعون خداوند معاويه را رحمت كند : السالم داد، حضرت فرمود مرگ معاويه را به امام حسين عليه

  ] .4. [تو پاداش خير دهد

كند و از اين داليـل   آنچه ياد شد هرگز در مقابل ادله شيعه بودن وي تاب مقاومت ندارد و عامي بودن وي را محرز نمي

  .توان ياد كرد تنها در حد شبهه مي

ز اندك مناسبتي براي وي در مقام جدل بوده است و در اين مورد چنانكه بر اهل فن پوشيده نيست ا: اما كالم شيخ مفيد

تواند مورد استناد واقع شود، بهترين شاهد اين مدعا اينكه در كتاب ياد شـده از جمـل    شود، لذا نمي مرام خود استفاده مي

اي شيعه بلكـه   و حال آنكه ثقفي بدون هيچ شبهه] 5[كند  مطلب نقل مي» الغارات«ابراهيم بن محمد ثقفي، صاحب كتاب 

خواهد بگويد اين نيز اخبار ابومخنف كه شما گزارشهاي وي را قبول داريـد، چنانكـه    شيخ مفيد مي گويا] 6. [اماميه است

  .كه مورد پذيرش فريقين هستند، صادق است... ي يعقوبي، مسعودي و اين موضوع درباره

يلـي بـر   اما سخن ابن ابي الحديد اساسا براي ما حجت نيست چه اينكه اوال سخن وي صـرف ادعاسـت و هـيچ گونـه دل    

. ثانيا ابن ابي الحديد متخصص فن رجال نيست تا در اين مورد كالمش مـورد اسـتناد باشـد   . مدعايش اقامه نكرده است

توان گفت وي از آن جهت كه از اعتزاليان است، مانند همگنانش، سعي بر اين دارد كه همه بزرگـان و اعـاظم را    ثالثا مي

شـود بـدان اسـتناد كـرد،      جلسي از سر تفحص و تحقيق نبوده اسـت و نمـي  اما سخن عالمه م. به طائفه خود نسبت دهد

  ] .7. [وانگهي خود وي در وجيزه ابومخنف را از ممدوحان شمرده است

اما درباره مطالب سست و ناهمگون با مذهب شيعه، بايد گفت كه اصل كتاب وي در دست نيست تا دانسـته شـود كـه    

وانگهي وي همه مطالب را مانند . هاي ناقالن و ناسخان باشد ممكن است از افزوده شود نيز از آن اوست و يا آنچه نقل مي

بگـذريم كـه ايـن گونـه نقـل كـردن       . دار تمييز سره از ناسره نيسـت  بسياري از گزارشگران مستند آورده است و عهده

  .اي از رعايت امانت است و همين باعث شده كه آثار وي مورد پذيرش فريقين واقع شود نشانه

   

  مقتل ابومخنف 

دست و پرتالش و پركار بود و آثار مهم و قابل توجهي را در تبيين و گزارش حوادث  ابومخنف از محققان و مورخان چيره

نامه كربال از هيچ  نگار عاشوراي حسيني است كه در تدوين خون او بهترين و بزرگترين مورخ و وقايع. صدر اسالم نگاشت

اي از آن  جستجوي وسيع و ديدار و مصاحبه با شهدان حادثه كربال و يا كسـاني كـه بـه گونـه    كوششي دريغ نورزيد و با 

بدانسان كه اگـر گفتـه شـود    . اطالع داشتند، تقريبا اطالعات دست اول و گزارشهاي معتمد و مستندي را گردآوري كرد

  بخش عظيمي از

دسـتخطي از  «: گويد نديم در فهرست خود مي ابن .زنده ماندن تاريخ كربال مرهون زحمات اوست، سخني به گزاف نيست

ابومخنف به مسائل عراق و اخبار و فتوحات آن بر ديگـران  : گويند علما مي] كه نوشته بود[احمد بن حارث خراز خواندم 

 ابومخنف در پرتو اين تالشها و كوششها براي نگارش تاريخ اسالم، افزون بر مقتل الحسين چهل كتاب] 1. [»برتري دارد

متن اصلي مقتـل الحسـين وي   . كه متأسفانه از اكثر آنها تنها نامي و يادي باقي مانده است] 2[از خود به يادگار گذاشت 



احتماال متن كتاب ابومخنف تا حـدود قـرن چهـارم    . نيز سرنوشتي مشابه ديگر آثار او دارد و امروزه از آن خبري نيست

  .كند اريخ خود از آن بدون واسطه نقل ميموجود بوده است؛ چرا كه كه ظاهرا طبري در ت

به ابومخنف منسوب است و بارها در ايران و هند و عراق چاپ شده، يقينـا و قطعـا از او   » مقتل الحسين«اما آنچه به نام 

شـأن و  . مطالب سست و گزارشهاي جعلي و كذب آن بهترين دليل بر انتساب دروغين آن بـه ابومخنـف اسـت   . نيست

  .اي را نگاشته باشد رتر و باالتر از آن است كه چنين اثر سست و تهي مايهعظمت ابومخنف ب

توان حدس زد اين كتاب در  پايه چندان روشن نيست، اما با توجه به برخي از قرائن مي آغاز پيدايش اين اثر مجعول و بي

هدي كه نشانگر مجعـول بـودن   به هر حال اينك به برخي از داليل و شوا] 3. [دوران صفويه ساخته و پرداخته شده است

  :كنيم اين اثر است، اشاره مي

وي قسمت اعظم تـاريخ كـربال را از آن نقـل    . همانطور كه اشاره شد گويا مقتل اصلي ابومخنف نزد طبري بوده است -1

ون نيست، دهد كه به هيچ روي مطالب اين دو اثر با يكديگر همگ كرده است، اما مقابله اين مقتل با تاريخ طبري نشان مي

ما پس از مقابله دقيق به اين نتيجه رسيديم كه جز در مواردي اندك، مندرجات مقتل ابومخنف هيچ شباهتي با منقوالت 

  .طبري ندارد

كتاب، آكنده از غلطهاي فاحش و مطالب موهن است كه به هيچ وجه با عظمت علمـي و قـدرت تـاريخي ابومخنـف      -2

  :شود دست مطالب اشاره ميسازگار نيست؛ اينك به برخي از اين 

» ...حدثنا ابوالمنذر هشـام عـن محمـد بـن السـائب الكلبـي      : قال ابومخنف«: اولين مطلب كتاب مذكور چنين است -الف 

  .پايگي اين سند بسيار روشن است زيرا هشام شاگرد ابومخنف است بي

اب روشنتر است زيرا كليني قريب صـد  بطالن اين سخن از آفت! »...روي الكليني في حديث«: گويد مي 12در صفحه  -ب

  .سال پس از مرگ ابومخنف به دنيا آمده است

هجري شهيد شد و سال شصت ديگر  37عمار در جنگ صفين به سال » ...ذكر عمار حديثه«: گويد مي 12در صفحه  -ج 

  .زنده نبود

هاني كه اسير دسـت  » شرين ملعوناو قتل منهم خمسة و ع... فجعل هاني فضرب يمينا و شماال«: گويد مي 48در ص  -د 

افزون بـر اينكـه حتـي    ! تواند بيست و پنج نفر آنان را بكشد اند، چگونه مي ها جالد او را محاصره كرده زياد است و ده ابن

  .يك تن از مورخان چنين مطلبي را ذكر نكرده است

السـالم محـزون و    حسـين عليـه   پس از آنكه عباس و حبيب بن مظـاهر كشـته شـدند، امـام    «: گويد 104در صفحه  -ه

  !»دلشكسته شد؛ آنگاه زهير بن قين حضرت را دلداري داد

! »طرماح بن عدي پس از آنكه هفتاد پهلوان را از لشكر عمرسعد كشت، خودش نيز كشته شد«: گويد 113در صفحه  -و

  ] .4. [نتيجه كشته نشد كند كه، طرماح بن عدي در كربال حاضر نگرديد و در حال آنكه طبري از ابومخنف نقل مي

هـا اشـكال    معرفي نموده است، و ده» سهل بن سعد ساعدي«را به جاي » سهل بن سعيد شهروري« 196در صفحه  -ي 

  .توان آنها را به ابومخنف نسبت داد ديگر كه به هيچ وجه نمي

سلسله راويان آن ذكر شـده   گونه كه اكنون در تاريخ طبري موجود است، روايات مقتل ابومخنف مستند بوده و همان -3

  .است؛ ولي در اين مقتل ساختگي تمام روايات، جز اندكي، مرسل است

: چنين گفـت ) ع(برادرش امام حسن ) صلح(به گروهي از مردم كوفه در مورد) ع(امام حسين «: گويد مي 7در صفحه  -4

سوگند داد كه كـاري ننمـايم و كسـي را     نزد من آمد و مرا) ع(به خدا سوگند مشتاق مرگ بودم تا اينكه برادرم حسن 



بريد و يا اينكه گوشتم را بـا اره   تحريك نكنم؛ پس من هم از او اطاعت كردم، در حالي كه گويا كسي بينيم را با كارد مي

  .»كرد، پس ناچار از او پيروي كردم پاره مي

ين مطلب از تراوشهاي قلم ابومخنف بود، اگر ا. اين موضوع برخالف عقايد شيعه و با اصول مسلم اين طايفه مخالف است

نمودند، در حـالي كـه ديـديم همگـي وي را توثيـق       كردند، بلكه او را تضعيف مي رجاليان شيعه نه تنها وي را توثيق نمي

  .اند كرده

گذشته از اينكه همين مقداري را كـه طبـري از   . حجم مطالب مقتل اصلي ابومخنف بيش از مقتل ساختگي بوده است -5

  .نقل كرده، شايد دو برابر مقتل جعلي است آن

اند كه اين مقتل ساختگي است و به ابومخنف ربطـي نـدارد و بـه     دانشمندان بزرگ و كتابشناسان ماهر تصريح كرده -6

صـاحب مسـتدرك   (مرحوم حاج ميرزا حسين نوري . هيچ وجه با جاللت و شأن و عظمت علمي ابومخنف سازگار نيست

مقتـل او  . ابومخنف لوط بن يحيي از بزرگان محدثين و معتمد ارباب سيره و تاريخ اسـت «: گويد ره ميدر اين با) الوسائل

شود؛ ولـي افسـوس كـه     در نهايت اعتبار است و اين نكته از نقل عالمان بزرگ گذشته از آن و از ساير آثارش معلوم مي

دهند، مشـتمل اسـت بـر بعضـي مطالـب       ت ميعيب او در دسترس نيست و مقتل موجود را كه به او نسب اصل مقتل بي

اي از اغراض سوء در آن داخـل   نادرست و مخالف با اصول مذهب كه آن را دشمنان دانا و دوستان نادان به جهت پاره

عالم جليل شيخ خلـف آن  ... اند و از اين جهت از اعتبار و اعتماد افتاده است و بر منفردات آن هيچ اعتمادي نيست كرده

بعضي رسائل خود، كه پاسخ سي مسأله است، زحمت بسياري در تطبيق اغلب منكـرات آن كتـاب بـر طبـق      عصفور، در

  ] .5. [»اصول مذهب كشيده است، ولي بر متأمل در آن پوشيده نيست كه جز تكلف حاصلي ندارد

است و دست به  پوشيده نيست كتاب مقتل الحسين كه رايج«: الدين گويد همچنين مرحوم عالمه سيد عبدالحسين شرف

گردد و به ابومخنف منسوب است، احاديث فراواني دارد كه ابومخنف هرگز از آنها اطالع نداشته و اينها را بـه   دست مي

  ] .6. [»اصوال دروغ بستن به او زياد شده و اين شاهد بر بزرگي اوست! اند دروغ به او نسبت داده

مورخان بزرگ شـيعه اسـت و بـا اينكـه تشـيعش مشـهور اسـت،        ابومخنف از «: نيز مرحوم حاج شيخ عباس قمي گويد

و نزديـك بـه همـين مضـمون را در نفـس      ] 7[» كننـد  دانشمندان اهل سنت نيز بدو اعتماد كرده و از او مطلب نقل مي

مقتل ابومخنف اگر در دست بود در نهايت اعتبار بود؛ چنانكـه  «: و در هدية االحباب گفته است] 8[المهموم آورده است 

شود، ولي افسوس و آه كه اصل آن مقتل مانند مقتل كلبي و مدايني و امثال  از نقل عالمان بزرگ گذشته از آن معلوم مي

اما اين مقتلي كه در دست است و در آخر كتـاب بحـار طبـع    . آن به مرور زمان مفقود شده و به دست ما نرسيده است

  ] .9. [»نيست از كيست و از ابومخنف نيست دهند، معلوم شده است و به ابومخنف بيچاره نسبت مي

اند و به دست مـا رسـيده اسـت، از وي     كتابهايي را كه به ابومخنف نسبت داده«: در دائرة المعارف االسالميه آمده است

  ] .10. [»نبوده و ساخته متأخران است

است، اال اينكه در آنها دسـت بـرده    تأليفاتي منسوب به ابومخنف به دست ما رسيده«: گويد فؤاد سزگين در اين باره مي

اند به طوري كه ديگر با اصل كتـاب مؤلـف بسـيار     اند و به ما گذشت زمان بدان افزوده شده و در متن آن تصرف كرده

  ] .11. [»فاصله دارد

   

  

  



  هاي آن    ترجمه

  .اين مقتل ساختگي گويا تاكنون يك بار به اردو و سه بار به فارسي ترجمه شده است

السـالم بـدان افـزوده     ناميده و مطالب بسياري در مورد فرزندان ائمه علـيهم » بحر االنساب«لم الهدي رازي آن را ع -1

  ] .1. [است

ق به قلم محمد طاهرين محمدباقر موسوي دزفولي و همراه با كتـاب اخـذ الثـار فـي احـوال المختـار،        1322به سال  -2

  .صفحه 240منسوب به ابومخنف در 

صفحه انجـام شـده و از سـوي     217ق به ضميمه اخذ الثار في احوال المختار در  1405گري از آن به سال ترجمه دي -3

  !!را نيز بدان داده است] 2[» اولين تاريخ كربال«اين ناشر عنوان . ناشري سودجو منتشر شده است

سست آمده است؛ به طـور نمونـه   مايه، با عبارات و جمالتي  اي بسيار سبك و بي در اين ترجمه يك مقدمه سيزده صفحه

تا زمان خودش كتابهايي نوشته باشد كه اين كتابها به ) ص(كسي كه در تمام وقايع بعد از پيامبر «: گويد مي 9در صفحه 

پايگي و سستي اين مطلب بـه قـدري    بي! »شود دست شيخ طوسي و نجاشي رسيده باشد، مقام او بسيار عالي محسوب مي

  .ح ندارداست كه نيازي به توضي

روشن است كه درگذشت » ...نويسان معروف قرن اول هجري بود نصر بن مزاحم كه از تاريخ«: آمده است 15در صفحه 

  .قمري است، يعني وي از مورخان قرن دوم و اوايل قرن سوم بوده است 212نصر بن مزاحم به سال 

اين چگونه معروفيتي است كـه  . »ير معروف استاز ابومخنف دو كتاب مستقل به نام صغير و كب«: گويد مي 6در صفحه 

  ...و! احدي از صدر اسالم تا زمان ايشان، اين سخن را نگفته است

اي به ساختگي و جعلي بـودن ايـن مقتـل     در اين مقدمه سخنان بزرگان درباره ابومخنف ذكر شده؛ ولي كوچكترين اشاره

د، چرا كه قسمتي از گفتار مرحوم نوري و حاج شيخ عباس قمـي  ان البته از ساختگي بودن اين مقتل مطلع بوده. نشده است

پايه را به مؤلفي بس جليل القـدر   اند و بدين سان اثري مجعول و بي نقل كرده 13و  12ي اين مقتل در صفحات  را درباره

  .اند و حال آنكه هرگز اين اثر از قلم او نتراويده است نسبت داده

   

  يخ طبري استخراج مطالب ابومخنف از تار

چنانكه پيشتر آمد، متن مقتل الحسين در دسترس نيست اما بسياري از گزارشهاي آن در تاريخ طبري آمده است، برخي 

] 2[» وقعـة الطـف  «استخراج آقاي حسن غفـاري و ديگـري   ] 1[» مقتل الحسين«اند، يكي  به استخراج اين موارد پرداخته

  .اي نقص و اشكال است، ليكن در اينجا درصدد نقد آنها نيستيماستخراج آقاي محمدهادي يوسفي، كه هر دو دار

   

  

  
 


