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 مقاتل کتب از توصيفي شناخت

 غروي يوسفي محمدهادي

 مقتل ابومخنف

 اينک هم و شده ضبط و ثبت و گردآوري( ع) حسين امام قيام تاريخ در که اثري ترينکهن و ارزشمندترين

 سبالم  سبييد  ببن  يحيب   بن لوط ابومخنف از( الحسين مقتل کتاب) است دست در آن از کاملي تقريبا متن

 . است( ه 151 سال به متوفي)  کوفي غامدي آزدي

 شبروع  ببا  همزمبان  دوم قبرن  اوائبل  در و آمبد  دنيا به کوفه شهر در هجري اول قرن دوم نيمه در ابومختف

 افتاد خونبار پديده آن اخبار ضبط و ثبت و گردآوري فکر به( ع) سيدالشهداء خونخواهي به عباسيان دعوت

 آن از گونبه  هبر  ببه  کبه  کساني با و رفته، آن مياصران و ناظران و حاضران ديدار به گسترده جستجوي با و

 گبرد  را روز آن اول دسبت  االمکانحتي و مستند گزارشهاي و ميتمد اطالعات و شتافته، اندداشته اطالعي

 آثبار  مصبدر  او کتباب  کبه  بحبديي  اسبت  بيبدي  نويسان مقتل سرآمد او لذا و است، نموده گزارش و آورده

 او از ميمبوال  نگاشبته  عظبيم  حادثّبه  آن دربباره  گزارشي هر کس هر که گرديد، واقيه آن درباره بيد تاريخي

 امبام  از – ميصبوم  امام چهار مياصر او. اندنموده نقل و حکايت و روايت را آن متن بسياري و است گرفته

( ع)کباظم  امبام  بجبز ) اول تبن  سه از را اخباري و بوده، –( ع) کاظم امام امامت از سال ده تا اليابدين،زين

 .واسطه با پيشين امام دو از و بالواسطه و مستقيم( ع) صادق امام از اما. است نموده روايت

 و جمبل  جنب   دربباره  جملبه  از اسبالم  صبدر  تاريخ در ديگر کتاب چهل( الحسينمقتل) جز ابومخنف از

 جبز  او آثبار  ديگر از امروزه متأسفانه که است شده نامبرده تراجم و رجال کت  در نهروان، خوارج و صفّين

 ضبمن  صبفّين  و جمل جن  در( ع) اميرالمؤمنين اخبار از ايپاره جز و نيست، دست در خبري نامها همان

 محمبد  ببن  ابراهيم «الغارات» کتاب و( هب 212 متوفي)  تميمي منقري مزاحم نصرين از «صفّين وقيه» کتاب

 .تاريخي مصادر ساير و( هب 312 متوفي)  مفيد شيخ «الجمل کتاب» و( هب 282 متوفي) اصفهاني کوفي ثقفي

 متبوفي ) مبديني،  يا مدائني محمد بنعلي: منقري نصر همگنان مياصران از ديگر ميروف و بزرگ مورخ دو

 مسبتقيم  روايبت  با را او الحسينمقتل کتاب( هب 203 يا 202 متوفي) کلبي نسيابه محمد بن هشام و( هب211
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 اضافي اخبار آن اعتبار به که اندنموده روايت و نقل راويان ساير از اختباري اضافه با و دريافت بالواسطه و

 .است شده شمرده نيز آنان خود آثار جزء

 و کلببي : او از راوي دو ايبن  همچنبان  و نموده، نقل( سند) راويان نام با را مقتل اخبار از کدام هر ابومخنف

 از خبود  «االرشاد» کتاب در را اخبار اين لذا و نيافته، دست ابومخنف مقتل به گويا مفيد شيخ مرحوم مدائني،

 محميبد  ابومخنبف،  نبام  ببدون  و اسبناد  حبذف  ببا  متأسبفانه  و( مدائني و کلبي) او از راوي دو اين مقتل دو

 حبديثني : تيبيبر  ببا  و کلببي  مقتبل  از خبود  تباريخ  در را اخببار  ايبن  نيبز ( هبب  210 متبوفي ) طبري جريربن

 .است نموده نقل اسناد ذکر با و محمدبنهشام

 نبام  به ايمجموعه است نبوده مردم ميان در مقتل خود چون و ، است شده شناخته او مقتل با ابومخنف نام

 ببن علبي  از ،«التباريخ فبي  الکامبل » مؤلبف  کتباب  اصل با که طوري به هائيافزوده و تصرفات با او مقتل

 را اخببار  و حبذف  را طببري  تباريخ  اسبناد ( هبب  220 متوفي) موصلي جزري اثير ابن به مشهور محمدشيباني

 را آن لبذا  و نمبوده،  تکميبل  خبود  زمبان  تبا  را طببري  تباريخ  دنباله و دارد، اضافاتي احياناً و کرده تلخيص

 .بردارد در نيز را ديگران احياناً و ابومخنف و کلبي طبري، اخبار بنابراين،. است نهاده نام «الکامل»

 نيبز  کتباب  ايبن ( هبب  283 متبوفي ) اصفهاني فرج ابي به ميروف اموي الحسينبنعلي از ،«الطالبين مقاتل»

 . است دارا ابومخنف از عمدتاً را کربال در هاشمبني مقاتل اخبار از مختصري

 تحقيب   ببه  کتباب  اين سيوم جلد( هب 200 تا 280 بين متوفي)  بالذري يحيي احمدبن از ،«االشرافانساب»

 و زنبدگي  دربباره  228 تبا  132 صبفحه  از. است شده منتشر دشتي محمودي محمدباقر شيخ ميروف محق 

 .است ابومخنف از اخبارش از بسياري که است،( ع) حسين امام مقتل و احاديث

 بر مشتمل. هب 211 سال تا مختصر است تاريخي( هب 282 متوفي)  دينوري داود احمدبن از «الطوال االخبار»

 .است فابومخن از اخبارش از بسياري باز که( ع) حسين امام مقتل در فصلي
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 روضه الواعظين

 ببرادرزاده  أمبر  ببه  نيشبابور  در شبهيد  حلّبي  نيشابوري فتّال به ميروف حسن محمدبن از ،«الواعظين روضة»

. ببردارد  در را «(ع) حسبين  امبام  مقتبل » از مختصري کتاب، از فصلي.  هب 508 سال به جوييني الملکنظام

 .است نموده ميرفي را اخبار منابع و ترجمه فارسي به را کتاب اين دامغاني مهدوي دکتر

 مقتل الحسين خوارزمي

 جلد است، جلد دو کتاب(. هب 528 متوفي) مکي خوارزمي حنفي احمد بن موف  ،«خوارزمي الحسين مقتل»

 چنبدان  کتباب  امبا . بردارد در را ابومخنف از متيددي اخبار و است مقتل دوم جلد و «خوارزمي مناق » اول

 .نيست ميتمد و ميتبر

 الطفوف قتل علي اللهوف

)  حلّبي  طباوو   سبيدبن  به ميروف حسنببببببي، موسي بن سيدعلي از «الطفوف قتل علي اللهوف کتاب»

 فاصبله  عاشبورا  ايبام  ببراي  و نوشبته  «الزائرمصباح» نام به زيارتي کتاب جوانيش اوائل در(. هب 225 متوفي

 از ايعبده  را او ببه  آن نسببت  صبحت  نفبي  و مقتبل  اين بودن ساختگي که است شده شايع. يافته بسياري

 مسبتدر   صباح  ) نبوري  حسبين  ميرزا حاج مرحوم: اندنموده تصريح بزرگ علماي و خبره کتابشناسان

 و« 8: المهمبوم نفبس » در قمبي  محبد   مرحوم ايشان، شاگرد و«  151,  152: مرجان و لؤلؤ» در( الوسائل

 .ديگران و «32: الشييةمؤلف» الدينشرف سيدعبدالحسين مرحوم و 35: االحبابهديه»

 امبام  مقتبل  بباب  در خبود  تباريخ  در طببري  اببوجيفر : »گويبد مي «االحبابهدية» در قمي محد  مرحوم

 هرکس: »گويدمي «المهمومنفس» مقدمه در و «است کرده نقل بسيار ابومخنف «صحيح»مقتل از( ع)حسين

 ابومخنبف  مقتبل  از کبرده  نقبل ( ع) حسين امام مقتل در آنچه بيشتر که يابدمي کند مراجيه طبري تاريخ به

 ببه  بوده، محققان و مورخان توجه مورد لذا و داشته کتاب اين که اهميتي و ارزش سب  به و.  «است گرفته

 و بازيافبت،  را مفقبود  مقتبل  آن توانمي طبري تاريخ از اخبار اين آوريجمع و استخراج با که رسيد نظرم

 شبيخ  و نمبوده،  نقبل  کلبي توسط را اخبار اين – گذشت چنانکه – طبري ديدم چون سپس و نمودم، چنين

 ابومخنبف  نيبز  اخببار  ايبن  که شد ميلوم و کردم تطبي  «ارشاد» با لذا کرده، نقل کلبي از نيز «ارشاد» در مفيد
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 22) مفصبل  ايمقدمبه  ببا  سبپس . گرديبد  طبري مرويات مؤيد اين و است نفرموده مفيد شيخ گرچه است؛

 و او نبام  ببه  شبايع  رايب   مقتبل  ببا  آن تطبي  و اخبارش راويان و ابومخنف و کلبي و طبري درباره( صفحه

 الطبف وقيبة » نبام  ببا  مدرسين جاميه انتشارات دفتر منشورات ضمن مفيد، تحقيقي – تطبيقي هايپاورقي

 .شد نشر و چاپ ،«مخنف البي

 ببه  سبندي، ببي  مختصبر  مقتبل  شد، شناخته نيز مفيد شيخ ارشاد و طبري تاريخ مقتل ميرّفي، اين ضمن در

 برخبوردار  چنبداني  اعتببار  از لبذا  ،« 152 – 150 مرجبان؛  و لؤلبؤ » است نوشته زيارت کتاب آن تتمه قصد

 مقبببدمه  در( قبده ) مجلسبي  محبدي   مرحبوم «.  35 ،33 ج بحاراالنوار،. »نشايد اعتماد منفردانش بر نيست،

 از البذه  مبروج  و الطبالبين  مقاتبل  از اضبافه  ببا  مفيبد  شبيخ  ارشاد عمدتاً. است نموده ذکر را منابع مقتل،

 از طالب   اببي  آل مناقب   و حلّيغايابن از مشيراالحزان و طاوو  سيدبن از الملهوفکتاب و مسيودي

 در کتبابي  و حبائري  حسبيني  طالب  اببي محمبدبن  مقتل و اربلي الغمهکشف و مازندراني شهرآشوبابن

. 35 ج از ،100 صبفحه  تا و 33 ج ،293 – 210 صفحه از – زيدي شايد – مجهول مؤلفي از مقتل و مناق 

 در البحبار  مقتبل  مبن  المختار» نام با و نموده انتخاب بحار مقتل از اراکي محمدي محسن شيخ گرامي برادر

 .است شده منتشر اسالمي انديشه مجمع منشورات ضمن «صفحه 150

 البتار الصمصام و الزّخار القمقام

) قاجار شاه فتحيلي فرزند ميرزا، عبا  فرزند ميرزا، فرهاد حاج مرحوم از «البتار الصمصام و الزّخار القمقام»

 استناد با( عربي بيضاً و فارسي) ملميع قلم با شهادت، تا( ع)حسين امام زندگاني بر مشتمل( هب 1205 متوفي

 . صفحه 200 از بيش در سنّي، و شييه از ميتبر تاريخي غير و تاريخي کتاب هفتاد و صد از بيش به

 المظلوم سيدناالحسين مصيبة في المهمومنفس

.. هب 1259 متوفي قمي عبا  شيخ حاج محيد  مرحوم از «المظلوم سيدناالحسين مصيبة في المهمومنفس»

 در نبوري  محيبد   حسبين  ميبرزا  حباج  مرحوم استادش. ميتبر تاريخي کتاب 20 از صفحه 200 از بيش در

 مقتبل  کتباب  برسبد  اگبر  کبه  نموده اميد اظهار و بوده ميترض منبريان نقليات از بسياري بر «مرجان و لؤلؤ»

 «المهمبوم  نفبس » کتباب  در قمبي  محبد   مرحبوم  را استاد اميد اين و نداد، مهلتش أجل و بنويسد، ميتبري

 .نمود محق 
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 فارسبي  ببه  دوبار و. است شده منتشر استادي رضا شيخ حاج آقاي ميروف محق ّ تحقي  با «المهموم نفس»

 محمبدباقر  شبيخ  حباج  مرحبوم  ترجمبه  و «السجوم الدمع» نام به شيراني علّامه مرحوم ترجمه: شده ترجمه

 .«الشهادة رموز» بنام ايکمره

 مقتل مقرم

 مقرم، به ميروف نجفي موسوي عبدالرزاق سيد حاج محق  موريخ مرحوم از «کربال حديث او الحسين مقتل»

 و مفيبد  شبيخ  ارشباد  و طبري در ابومخنف اختبار بر استناد با عمدتاً صفحه 200 حدود در. هب 1219 متوفي

 گلگبون  چهره: » نام به شده ترجمه فارسي به نيز کتاب اين. ميتبر مصادر ساير و قمي محيد  المهمومنفس

 .نيشابوري عطاردي عزيزاهلل شيخ حاج آقاي از «حسين

: تحقيقاي  مختصار  معتبرتارين  و زخّاا،،  قمقام و المهمومنفس معتبر، مقتل ترينجامع مجموعه اين از

 .است نگرديده ترجمه فا،سي به هنوز اخيراً کتاب اين اما ،سد،مي نظر به الطف،وقعه

 منبع

 9731تير و خرداد ،91 شما،ه ا بصائر


