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وایات عاشورایی مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی در میزان نقد و بررسی  ر

 1محسن رفعت
کاظم رحمان ستایش  2محمد 

 چکیده
کتاب  مقتل الحسین ابوالفرج اصفهانی از جمله مقاتل بىر  مقاتل الطىالبیینموجود در 

کتىىب تىىاریخی و روایىىی از هجمىىه  کىىه البتىىه همچىىون سىىایر  جىىای مانىىده و قىىدیمی اسىىت 
که ما را در بعضی از مطالب مربوط به جریىان  تحریفات عاشورایی مصون نمانده، چنان 

بىری دهد. با مقایسه مقتل اصفهانی بىا مقتىل موجىود در تىاریخ ط عاشورا در تردید قرار می
یافت. روایت ابوالفرج ترکیبىی  توان شباهت روایت شده از ابومخن ، می هایی از آن را در

یانی مانند ابو مخن ، عمار دهنی و جابر جعفی، بنا بىر ایىن، روایىت او  است از روایت راو
که بىه نظىر مىی رسىد نقىل بىه معنىا  روایت نقل به معنا است. به همین دلیل باید در روایاتی 

ک تب روایی تاریخی ثبت شده، دقت دوچندان داشىت. ایىن مقتىل در برخىی است و در 
و  موارد با وقایع مسلم و یا روایات تاریخی ناسازگار بوده و در مواردی شأن اما  معصو 

دار شىده و پایىه و اساسىی بىرای نقىل علمىای شىىیعی در  خدشىه یىا خانىدان معصىومان
 های بعد شده است. قرن

، ابوالفرج اصفهانی، روایىات عاشىورایی، ، مقتل الحسینالبیینمقاتل الطى ها: کلیدواژه
 عاشورا. تحریفات

 مقدمه
کىه پىس از هىر واقعىه و رخىداد امکىان بىروز و ظهىور دارد.  تحری  از مهم ترین مسىاتلی اسىت 
نقىل اخبىار و ذکىر رخىدادها و وقىایع آن  _ای از زمىان بىه رخ داد  کىه در برهىه _پس از واقعه عاشورا 

                                                   
 . دانشجوی دکتری علو  قرآن و حدیث دانشگاه قم.1
 . استادیار دانشگاه قم.2
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گسىىىتردهحادثىىىه عظىىى کىىىه در ایىىىن نقىىىل یم بىىىه شىىىکل  هىىىا  ای صىىىورت پىىىذیرفت. طبیعىىىی اسىىىت 
گون رخ دهد. تحری  هایی نیز با انگیزه تحری  گونا کىه پىس از ایىن  های  ستیزان بر ایىن باورنىد 

کتىىب تىىاریخی  حىىدیثی  _حادثىىه، انبىىوهی از اخبىىار ناصىىحیح در ال بىىه الی اخبىىار درسىىت وارد 
کىىه انگیىىزه کىىار سىىهل و آسىىانی نیسىىت. تردیىىدی نیسىىت  کىىه پىىاالیش و آالیىىش آنهىىا  هىىای  شىىده 
کىه از مهىم تىرین  سیاسی و اجتماعی فراوانی برای تحری  این واقعه از همان آغاز وجود داشىته 

کمیت استبدادی مخوف حزب اموی بر سرزمین های اسىالمی، آن هىم بىه مىدتی نسىبتًا  آنها حا
 است. طوالنی بوده 

که در باره حادثه عاشورا نمی گفىت. در ایىن  به همین خاطر است  تىوان بىا قاطعیىت سىخن 
کتاب گویی عاشورا و نهضت اما  حسین 3ها نگاشته شده خصوص آن قدر  ال به الی  که 

هىىا درهىم تنیىىده شىده و از میىىان رفتىه اسىت. از ایىىن رو، از ابتىدای حادثىىه عاشىورا تىىا  ایىن نگىارش
گرفتىه ساز و تحری  تحری کنون، دو جبهه  انىد و هىر یىب بىرای عملکىرد  ستیز در برابىر هىم قىرار 

البته برخی از آنها هم بدون غرض و یىا بىه طىور ناخواسىته وارد ایىن  4خود دالیل مختلفی دارند.
 اند.  جبهه شده

کىىه یکىىی از اهىىداف ایىىن  یکىىی از راه هىىای مبىىارزه بىىا تحریىى ، تىىذکر، تحقیىى  و بررسىىی اسىىت 
که پژوهش است که در حال حاضر ما با حدود چهل مقتل مواجه هستیم  . باید در نظر داشت 

که قرار می 5اند. به ذکر وقایع عاشورا پرداخته کىه یىا  گیریم، مطالبی مىی در متن این مقاتل  یىابیم 
سند آن دارای مشکل است و یا متن آن و به لحا  محتوا از هر جهت، با قیا  عاشورا و انگیىزه 

 در تنافی است.  اما  حسین
کتب تاریخی  که اصفهانی آن را به رشىته تحریىر درآورده  مقاتل الطالبیینیکی از این  است 

کتىاب است. آنچه در پی می و قسىمتی از تحریفىات  6آید جستاری اسىت در مىورد مؤلى  ایىن 
                                                   

 شناسىىىىی تىىىىاریخ  کتىىىىاب عاشىىىىوراپژوهی بىىىىا رویکىىىىردی بىىىىه تحری و نیىىىىز:  کتابشناسىىىىی عاشىىىىورا و امىىىىا  حسىىىىین. ر.ک: 3
 .اما  حسین

 .115 - 60، صحسینشناسی تاریخ اما   عاشوراپژوهی با رویکردی به تحری . ر.ک: 4
کوفی در میزان نقد و بررسی روایات عاشورایی الفتو  ابن ». برای مطالعه بیشتر در زمینه اسامی این مقاتل، ر.ک: 5  «.أعثم 
که در این باب احساس شد، در 6 . جهت آشنایی با شخصیت فردی، اجتماعی و دینی یا سبب نگارش مؤل  و ضرورتی 

ه بحث اصلی به مقدماتی چند اشاره شده است؛ مباحثی ماننىد شخصىیت و تألیفىات، ابتدای مقتل، پیش از ورود ب
کربال یىا سىبب نگارشىی مقتىل الحسىین گری یا تاریخ روش روایت و در پایىان  نگاری مؤل ، رویکرد نگارنده به واقعه 

که بحث اصلی مقتل به شمار می گرفتىه ا هم مطالب غیر واقعی و تحریفی  سىت. بىدون تردیىد بىا رود، مىورد بحىث قىرار 
کتىاب دسىت  توان به الگویی مناسب و جهت پوشی از این مقدمات نمی چشم گیری شایسته در پذیرش یا رّد روایىات 

که سبب خواهد شد به نمایی  کتاب او است  کلیاتی از مؤل  و  یافت. همچنین ظهور اخبار جدید منوط به شناخت 
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کربال، عاشىورا، سىخنان و نهضىت امىا  حسىین . پىس از آن در مىورد رویىدادهای آن در حوزه 
کىاوش نشسىتهغیرواق ایىم. بىه  عی با دالیل قرآنی، حدیثی، شىواهد تىاریخی و عقلىی بىه بررسىی و 

در حىوزه عاشىىورا و  عىالوه، برخىی احادیىث منسىىوب و روایىات منقىول از جانىب امىىا  حسىین
کىىه نهضىت امىا  حسىین کتىاب وارد شىده، بىه شىکلی  از مرتبىت اصىلی خىىود،  کىربال در ایىن 

که دیگر روایات وارده از ا تمه نشان می دهد، تنىزل یافتىه اسىت. لىذا بىه بررسىی و بحىث و چنان 
 ایم.  نقد در باره آنها پرداخته

گىىزارش مىىی مىىراد مىىا از روایىىات در ایىىن کىىه فعىىل معصىىو  را  کىىه  جىىا مىىواردی اسىىت  کنىىد؛ چىىرا 
کمتىر مىورد توجىه حىدیث کی از فعل معصو  اسىت،  که در حقیقت حا پژوهىان  روایات تاریخی 

گیرنىد. بیشىتر برخىورد مورخىان بىا  بوده است تا با اصول نقد حدیثی مىورد تحقیى  و بررسىی قىرار 
گونىه روایىات هىم بایىد بىا  های تىاریخ این روایات، به صورت سبب پژوهانىه بىوده اسىت؛ امىا ایىن 

گیرنىىد؛ زیىىرا واقعىىه  مىىالک یىىابی حىىدیث مىىورد نقىىد روایىىی قىىرار  هىىای سىىندی و متنىىی و اصىىول ارز
کىه  در تىاریخ تشىىیع دارد، در معىرض دسىىتبرد حىدیث سىىازان عاشىورا بىه دلیىىل اهمیىت خاصىىی 

یابىد. ایىن موضىوع بىه صىورت  ای مىی بوده است. لذا ارزیابی روایات این واقعه نیز اهمیىت ویى ه
کنون انجىا  ن ذیرفتىه اسىت. از ایىن رو، مناسىب بىه نظىر  کادمیىب تىا جامع و با اصول تحقیى  آ

که در یب پژوهش علمی، این روایات در مقات می کىه مورخىان بىه رسد  ل مختل ، چه مقىاتلی 
کرده نگارش در آورده  اند، بررسی شوند. اند و یا محدثان تحریر 

ج، شخصیت و تألیفات  نوشتار اول. ابوالفر
مروانىىی أمىىوی قرشىىی، مشىىهور بىىه ابىىوالفرج   هیىىثم بىىن  أحمىىد  بىىن  محمىىد  بىىن  حسىىین   بىىن علىىی 

 7رود. ، سیره، لغت و مغازی به شمار مىی، انساب اصفهانی از پیشوایان ادب، موسیقی، تاریخ
کىه بعضىی از آنهىا محىّد  و عىالم بودنىد و  او از اعقاب مروان حمىار، آخىرین خلیفىه امىوی بىوده 

 ، در اصىىىفهان متولىىىد شىىىد. در 242مىىىذهب تشىىىّیع داشىىىتند. وی در عهىىىد معتضىىىد بىىىه سىىىال 
جمىع اخبىار ادبىا و  جا به تحصىیل پرداخىت. از عنفىوان جىوانی بىه کودکی به بغداد رفت و در آن

ها شىو  داشىت.  دانان و استماع اخبار نادر تاریخی و ضبم احادیىث و اشىعار و ترانىه موسیقی
گىردد و مىورد تشىىوی   نبىوغ و پشىتکار و قریحىه وی سىىبب شىد بىه زودی در جهىان اسىىال  مشىهور 

 حمدان در شا  و امویان در آندلس واقع شود.  بویه در ری و بغداد و آل آل
                                                                                                                        

کتاب دست یابی تر و حقیقی واقعی  م.تر از روایات 
  .249، ص2، جالذریع ؛ 129، ص1، جکش  الظنون؛ 278، ص4، جاألعال ؛ 281، صفهرست الطوسی .7



زان 
در می

نی 
فها

 اص
فرج

ابوال
ین 

طالبی
ل ال

مقات
یی 

شورا
ت عا

روایا
سی

و برر
قد 

ن
 

 

 

163 

 ر عزالدولىىىه او را بىىىه بغىىىداد خوانىىىد و مشىىىاور نىىىدیم خىىىاص او شىىىد و تىىىا آخىىىر عمىىىر مهلبىىی وزیىىى
کىىىرده و  _کىىه خىىود از معاصىىىران او اسىىت  _ابىىىن نىىدیم  8آن وزیىىر از وی جىىدا نگشىىت.  از وی یىىاد 

 در سىىىىىال وفىىىىىات ابىىىىىوالفرج اخىىىىىتالف وجىىىىىود وجىىىىىود دارد و  9آثىىىىىاری از او را نىىىىىا  بىىىىىرده اسىىىىىت.
 انىىىىد.  را بىىىىرای وفىىىىات او برشىىىىمرده 12و انىىىىدی سیصىىىىد و شصىىىىت 357،11 356،10هىىىىای  سىىىىال

یىىىد، أبىىىوبکر  ابىىىوالفرج اصىىىفهانی نىىىزد بزرگىىىانی از جملىىىه: أبىىىوبکر بىىىن   بىىىن  األنبىىىاری، علىىىی  بىىىن  در
قدام  و ... تحصیل علم  بن بن جریر طبری، جعفر محمد  سلیمان األخفش، و إبراهیم نفطویه،  

 13کرده است.
که از این  گراییىده باشىد و در هیچ جا به نظر نرسیده  کسىی جىز ابىوالفرج بىه تشىیع  خىانواده، 

کىىه از  کینىىه مشىىترکی بىىوده باشىىد  کىىه سىىبب دوسىىتی آنىىان بىىا علویىىان آن روزگىىار،  بعیىىد نیسىىت 
گفتىه عباسیان در دل داشته انىد. نگىاهی  اند. اما با این حال، بسیاری در مىورد تشىّیع او سىخن 

کتاب  گرایش شیعی وی مقاتل الطالبییناجمالی به  دهد. این مس له بىا توجىه بىه  را نشان می، 
انگیز است. برخی از اهل سنت وی را به جهىت تشىیعش قىد   اموی بودن او در نسب شگفت

کىرده، 14انىد. کىرده کىه وی مروانىی و متشىىّیع اسىت، اظهىار تعجىب  ابىن حجىىر در  15ذهبىی از ایىن 
 : نویسد در عبارتی می 16میزان اإلعتداللسان المیزان نیز مانند ذهبی در 

   17شیف ص و هبن ر،در ی طموا.
کاتب تشّیع او را چنین اظهار داشته است:   ابن عماد 

ونین یففشیف .   18و م  نص ج،ئا طره مج
 نویسد:  همو به نقل از تنوخی می

  19. و م  ننفشیف لد نصبع  ش،هیر،هم
                                                   

 .308، ص3، جوفیات األعیان؛ 6 - 5، صالطالبیین مقاتل . 8
 .128، صالفهرست البن الندیم. 9

 .16، ص21، جبالوفیاتالوافی ؛ 308، ص3، جوفیات األعیان. 10
 .376، ص21، جالذریع ؛ 253، ص2 ، جإنباه الروا ؛ 398، ص11، جتاریخ بغداد. 11
 .128، صالبن الندیم الفهرست. 12
 .14، ص1، جاألغانی. 13
 .185، ص14 ، جالمنتظم. 14
 .202، ص16، جالنبال  أعال  سیرو نیز، ر.ک:  144، ص26، جاإلسال   تاریخ. 15
 .123، ص3، جمیزان اإلعتدال. 16
 .221، ص4، جلسان المیزان. 17
 . 292، ص4، جالذهبشذرات . 18
 .251، ص2 ، جإنباه الروا ؛ 308، ص3، جوفیات األعیان. همان؛ 19
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کتىىب ابىىوالفرج بىىرآن کىىه تشىىیع او نىىوعی تشىىّیع امىىا برخىىی بىىا توجىىه بىىه عبىىارات موجىىود در   انىىد 
گىىرایش معتىىدل او سىىبب شىىده تىىا وی اخبىىار  عراقىىی و شىىیعه معتزلىىی اسىىت، نىىه تشىىّیع امىىامی. 

که بدون تعصب مذهبی اراته شده است. کند  کىه شىیخ  20فراوانی را نقل  ایىن در حىالی اسىت 
خطیىب بغىىدادی  21انىىد. طوسىی، ابىن داود و عالمىىه حلىی وی را در زمىره شىىیعیان زیىدی دانسىته

البتىه نکىاتی دیگىر نیىز در جهىىت  22دانىد. گىوترین مىرد  مىی از دروغ ضىمن نقىل خبىری ابىوالفرج را
کرده است. ابن جوزی در قد  او می  نویسد: وثاقت او نقل 

کىىه سىىبب شىىده بىىه روایىىاتش اعتنىىایی نباشىىد، تصىىریح   عىىالوه بىىر تشىىیع ابىىوالفرج 
کىه داللىىت بىر فسى  دارد اعىم از شىرب خمىىر و ...  کتىب خىود بىه مفىاهیمی  وی در 

کتاب  نشان از فس  که در  کنىد، هىر زشىت و قبیحىی  األغانیاو است و هر   او نظر 
  23یابد. را در می

کىرده و نقىل او را معتبىر نمىی دانىد؛  ذهبی نیز در این مورد به نقىل از ابىن تیمیىه او را تضىعی  
که ابوالفوارس تخلیم او را متذکر شده است. احتمااًل تخلیم ابوالفرج در اواخر عمر وی  24چرا 

کىه نقىل مفىاهیمی ماننىد  بوده است. در پاسىخ ابىن جىوزی، توجىه بىه ایىن نکتىه ضىروری اسىت 
کىىه در صىىدد  شىىراب و ... در اشىىعار لزومىىًا نمىىی کتىىابی  توانىىد دلیىىل بىىر فسىى  شخصىىیتی باشىىد. 

هىىم در خىىود جىىىای گىىردآوری اشىىعار نىىىاب و شىىاعران پىىرآوازه اسىىىت، اشىىعاری از ایىىن دسىىىت را 
 تواند دلیل بر اعتقاد مؤل  بر محتوای چنین اشعاری باشد.  دهد و نقل این اشعار نمی می

گر منقوالت تاریخی و حدیثی ابوالفرج با دیگر اخبار مطابقىت داده شىود، اتقىان  همچنین ا
. ایىن توان به خاطر اشتباهات جزتی تمامی آنها را رد نمود آنها معلو  شده، در این صورت نمی

که مطالب ابوالفرج از قدمت بسیاری بهره کىرده،  در حالی است  کىه نقىل  کسانی  مند بوده و از 
 اند. در زمینه مربوط اوث  بوده

هىىای مختلىى ، بىىىه ویىى ه شىىعر و انسىىىاب صىىاحب تصىىىانی   ابىىوالفرج اصىىفهانی در زمینىىىه
کتاب کىىه برخىىی از  نسىىب بنىىی ، یینمقاتىىل الطىىالب، األغىىانیانىىد از:  هىىایش عبىىارت بسىىیاری بىىوده 

، أدب الغربا ، الممالیك الشعرا ، أخبار اإلما  الشواعر، و جمهر  النسب أیا  العرب، عبدشمس
                                                   

 .180، صمنابع تاریخ اسال . 20
 .267، صخالص  االقوال؛ 568، صالرجال البن داود؛ 544، صفهرست الطوسی. 21
 .398، ص11 ، جتاریخ بغداد. 22
 .185، ص14 ، جالمنتظم. 23
 .144، ص26 ، جاإلسال  تاریخ . 24
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، نسىىب بنىىی شىىیبان، الخّمىىارین و الخّمىىارات، األخبىىار و النىىوادر، تفضىىیل ذی الحجىى ، الىىدیارات
کىىالب، نسىىب بنىىی تغلىىب نکتىىه از فهرسىىت آثىىار او ایىىن  25و ... الغلمىىان المغّنىىین، نسىىب بنىىی 

که عالقه ابوالفرج در زمینه برداشت می هایی مانند ادب و شعر و موسیقی و نسىب بىوده و  شود 
کتىىاب مقاتىىل الطىىالبیینهىىایی ماننىىد  کتىىاب کىىه وی بىىر اسىىاس عالقىىه بىىه  از جملىىه  هىىایی اسىىت 

کرده است. شخصیت کتابت   های مورد نظر خود، 

ج اصفهانی و روش تاریخ مقاتل الطالبیینهای  نوشتار دوم. ویژگی  نگاری ابوالفر
کتىىاب یکىىی معىىروف مقاتىىل الطىىالبیین هىىا در بىىاره زنىىدگی و نحىىوه شىىهادت فرزنىىدان  تىىرین 
کتاب تألیفی ابوالفرج  ابوطالب عموی پیامبر کتاب اولین  که این  است. برخی معتقدند 

کیفیىت شىهادت و بىه قتىل رسىیدن هىر یىب از فرزنىدان  26است. کتاب ماجرا و  ابوالفرج در این 
کىىرده  _رسىىیده  216کىىه شىىمار آنهىىا بىىه  _را  وطالىباب گىىردآوری  کىىاماًل مسىىتند و دقیىى   بىىه طىىور 

کتاب در برخی از منابع، با عنوان   27نیز خوانده شده اسىت. طالب مقاتل آل ابیاست. این 
کرده است و البته سعی داشىته شىهدایی  کتاب خود را با توجه به زمان و تاریخ وقایع تنظیم  او 

کىىىه دارای تىىىأثیر اجتمىىىاعی بىىىارزی بىىىودهرا نقىىىل و ب کنىىىد  انىىىد. پىىىیش از ابىىىوالفرج، احمىىىد  ررسىىىی 
کتىىابی بىىا عنىىوان  بىىن   28نوشىىته بىىود. طالىىب ابىىی المبیّضىى  فىىی أخبىىار مقاتىىل آل عبیىىدان ثقفىىی 

گىىردآوری منىىابع موجىىود خىىود و افىىزودن بسىىیاری از مقاتىىل قابىىل دسىىترس  ابىىوالفرج اصىىفهانی بىىا 
کتاب جامعی را برا کرد.دیگر،   ی این منظور تدوین 

کىىه مؤلىى  بنىىای بىىر رعایىىت اختصىىار  کتىىاب بىىه شىىیوه حىىدیثی تىىدوین شىىده، ولىىی از آن جىىا 
گاه همه اسانید مربوط به اخبار را ذکر نمی کتىاب در سىال  29کنىد.  داشته،    313نگىارش ایىن 

بىىىه پایىىىان رسىىىیده اسىىىت. مؤلىىى  اخبىىىار پانصىىىد نفىىىر از ایىىىن خانىىىدان را آورده و بىىىا شىىىر  حىىىال 
عبىاس  امیه و بنی و س س به دوران بنی 30شود آغاز می طالب در زمان پیامبر ابی بن  فر جع

که در آن زمان حکم می پرداخته و نا  علویان را زیر نا  خلیفه رانىده، آورده و در عصىر امىوی   ای 
                                                   

 ؛249، ص2، جالذریعىى ؛ 129، ص1، جکشىى  الظنىىون؛ 281ص ،فهرسىىت الطوسىىی؛ 128، صالفهرسىىت البىىن النىىدیم. 25
 .24، ص1، جمقدم  األغانی؛ 277، ص4، جاألعال 

 . 175، صمؤلفات أبی الفرج األصبهانی و آثاره. 26
 .681، صهدی  العارفین؛ 128، صالفهرست البن الندیم؛ 72، صدالتل اإلمام . 27
 .308، ص1، جمعجم المؤلفین؛ 58، ص1، جهدی  العارفین؛ 166، صالفهرست البن الندیم. 28
 .84، صالطالبیین مقاتل . برای نمونه، ر.ک: 29
 .25. همان، ص30
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کامىل و نسىب فىرد را مىی 31برد. علی به پایان می  بن با احوال عبیدان  و آورد  مؤل  نخسىت نىا  
کىه در  گاه نا  مادران وی را تا جّد اعلی نقل مىی کنىد. وی در پایىان روایىات، معمىواًل اشىعاری را 

گاه متجاوز از صد بیت است، ذکر می  کند. رثا یا مد  آن فرد سروده شده و 
کىه نىا  و نسىبت فىامیلی هىر یىب از  گردآوری بدین ترتیب بىوده  روش ابوالفرج در این نقل و 

کشىته شىدن او و در نهایىت، بىه قىاتلش اشىاره فرزندان ابوطالب ر کیفیىت  کرده و س س به  ا ذکر 
کرده است. او در برخی موارد نیز به ذکر فضایل و مناقب آنان پرداخته است. اصىفهانی در آثىار 

و  طالىب ابىی  بىن بىا احتىرا  و تکىریم فراوانىی از علىی  مقاتىل الطىالبیینو  االغانیخود، به وی ه 
کىرد تعبیىری غیىر از  ه و آنهىا را تعظىیم نمىوده و در هىیچ مىوردی نسىبت بىه علىیفرزندانش یاد 

کىىار نبىىرده اسىىت« امیىىر المىىؤمنین» از « کىىرّ  ان وجهىىه»و « رضىىی ان عنىىه»و بىىه جىىای تعبیىىر  32بىىه 
که این خود نشان از ارادت وی ه او به ایىن خانىدان اسىت.« علیه السال » کرده  البتىه  33استفاده 

کى سىّنت ماننىد ذهبىی و ابىن جىوزی او را شىیعه  ه بسىیاری از مورخىان اهىلبه همین دلیل است 
کتىىاب بىىا توجىىه بىىه نقىىل اخبىىار و حىىواد   34انىىد. هىىایش را ضىىعی  دانسىىته دانسىىته و احادیىىث و 
کتىىاب مىىورد توجىىه  طالىىب ابىىی بىىن  مربىىوط بىىه خانىىدان علىىی  توسىىم ابىىوالفرج اصىىفهانی ایىىن 

که علمای بزرگ شیعه علمای جهان اسال ، اعم از شیعه و سنی واقع  شده است؛ به وی ه این 
کتىىىاب وی  در اسىىىتنادهای تىىىاریخی و حىىىدیثی خىىىود و همچنىىىین علىىىم رجىىىال و حىىىدیث بىىىه 

کرده  35اند. استشهاد 

ج و مقتل الحسین  نوشتار سوم. ابوالفر
کتىىىاب خىىىود بىىىه ذکىىىر تمىىىا  شىىىهدای آل   ، 313طالىىىب از ابتىىىدا تىىىا سىىىال  ابىىىی  ابىىىوالفرج در 

کتاب  که  در آن تالی  شده، پرداختىه اسىت. او معیىار قابىل تىوجهی بىرای تعریى  یعنی سالی 
که از خاندان آل ابی کشته شده کسانی  کتىابش در  طالب  کىرده اسىت. وی در مقدمىه  اند، اراته 

 نویسد:  باره می این 
کىه بىا حیلىه دولىت هىای وقىت  ما در ایىن جىا مقتىل فرزنىدان ابوطالىب را، چىه آنىان 

                                                   
 .159. همان، ص31
 .39. برای نمونه، ر.ک: همان، ص32
 و ... . 55، 51، 48، 47، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 32، ص25. همان، ص33
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که در حبس یا تبعید دولتاند و چه  مسمو  شده گفته آنان  اند  ها زندگی را بدرود 
کردند و در میدان جنگ با خاِ معرکىه و خىون خىود  که جهاد  و باالخره آن دسته 

یم و در تقىدیم و تىأخیر نىا  و نشانشىان  نگاران می درآغشتند، به ترتیب تاریخ نگىار
ه فضىیلت آنىان در دهىیم. ایىن تقىدیم و تىأخیر بى فقم تىاریخ را مىالِ عمىل قىرار مىی

هىىایی را  تقىىدیم و تىىأخیر بسىىتگی نىىدارد. مىىا در ایىىن جىىا از آل ابوطالىىب شخصىىیت
که به صال  دینی موضوع تعری  قرار می یم و نهضتشان را  دهیم  شان اعتماد دار

شناسیم و با این تعبیر و تخصیص مسلم است از ذکر  جو می خواه و حقیقت ح 
که به  گرویدهآن دسته از فرزندان ابوطالب  اند و دین پىدران خىود را زیىر پىا  انحراف 

  36اند خاموش خواهیم ماند. گذاشته
کتاب در مورد دویست و شانزده نفر از فرزندان ابوطالب  گفته شد، مقاتل در این  که  چنان 
کىىىه مرگشىىىان دلیىىىل سیاسىىىی داشىىىته یىىىا بىىىه روایىىىت  کسىىىانی را آورده  اسىىىت و ابىىىوالفرج تنهىىىا نىىىا  

کىىه  جنىبش انگیىىزه آنهىىا خصىىایل ارجمنىىدی مثىىل: تقىىوا و عىىدل بىىوده، نىىه هىىوی و هىىایی پرداختىىه 
گذشىت، مىی کىه  کىرد  تىوان چنىین نتیجىه هوس. از رویکرد مذهبی ابوالفرج و نیز مطالبی  گیىری 

نگاهی جنبشی بىرای اصىال  جامعىه داشىته و از همىین رو،  که ابوالفرج به قیا  اما  حسین
کىىه همىىراه بىىا امىىا  در ایىىن  کسىىانی را  پیرایگىىی  نامىىد و بىىی راه جىىان باختنىىد، شىىهید مىىیتمىىامی 

که  کند. اما در این مسیر نگاه تقدس را در نظر خود مجّسم می نهضت اما  حسین آمیزی را 
تابىىد و فقىىم بىىه امىىا  و نهضىىتش رویکىىردی اصىىالحی و  شىىیعه بىىه امىىا  بىىر حىى  خىىود دارد، برنمىىی

که اما  را تنها از این جهت مق که پسىر پیىامبر دس میجنبشی پاک دارد؛ ضمن این   داند 
کمىال برخىوردار بىوده؛ نىه بىه جهىت امىا  بىودنش بىرای شىیعه، بلکىه بىه  بوده و از فضىیلت تقىوا و 

 طلب. بودنش برای آزادمردان ح   جهت اسوه
کىه در نهضىىت امىا  جىىان  ابىوالفرج در مقتىل امىىا  حسىین کسىىانی  بىىه بیسىت و دو نفىر از 

کىىردن   اخبىىار بىىه وقىىایع عاشىىورا اشىىاره مفصىىل پرداختىىه و در ضىىمن ایىىن 37باختنىىد، دارد. بیىىان 
که در دیگىر مقاتىل  اجمالی اهداف واقعی نهضت اما  از وی گی های مهم مقتل ابوالفرج است 

کمتر می اهل گىزارش او از رونىد  سّنت  کىه  توان دید. وی گی بسىیار مهىم مقتىل ابىوالفرج آن اسىت 
گزارشبینانه و معقوال نهضت عاشورا بسیار طبیعی، واقع که در دیگر  ها چنین رونىدی  نه است 

کىه در  کىرده، تقریبىًا عىاری از تحریفىاتی اسىت  کىه وی بىدان تصىریح  را شاهد نیستیم. مطىالبی 
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گزارشىی واقعىىی از عاشىورا اسىىت،  کىه جویىىای  کسىی  دیگىر منىابع شىىاهد آن هسىتیم. بنىىا بىر ایىىن، 
 نباید مقتل ابوالفرج از دسترس او خارج باشد. 

کىه امکىان نقىد سىندی در شیوه روایی و ت کیىد بىر نقىل اسىناد توسىم ابىوالفرج موجىب شىده  أ
روایات او فراهم شود، و نیز از این ناحیه، امکان احیای اثىر از بىین رفتىه ابومخنى  در مقتىل نیىز 

کرده( امکان که ابوالفرج از آن نقل  پذیر شده اسىت. ابىوالفرج اخبىار مربىوط بىه حادثىه  )تا حدی 
کىرده، امىا بخىش اصىلی حادثىه، یعنىی شىهادت امىا  حسىین کربال را از راویىانی و  چنىد نقىل 

کىرده اسىت و در میىان واسىطه گىاه  مقدمات آن را از ابومخن  نقىل  هىای میىان او و ابومخنى ، 
گاه نا  ابوالحسن مداتنی 38بن مزاحم منقری نا  نصر   آمده است.  39و 

کىىرده  و امىا  صىاد  ، امىا  بىىاقروی روایىاتی نیىز از امىا  سىجاد در ایىن زمینىه نقىل 
کمیىىت  ابىىوالفرج در برخىىی مىىوارد، اشىىعاری نیىىز از شىىعرای مرثیىىه 40اسىىت. یىىد  بىىن  سىىرا همچىىون  ز
 آورده است. 42بن قته و سلیمان  41اسدی
که مهىم بىه نظىر مىی نکته کىه روایىت ابىوالفرج را بایىد روایىت ترکیبىی  ای دیگر  رسىد، آن اسىت 

محمىىد  بىىن   علىىی  مىىزاحم و ابوالحسىىن  یىى  نصىىر بىىندانسىىت؛ زیىىرا وی روایىىت ابومخنىى  را از طر
کىىرده و روایىىت خىىود را  43مىداتنی بىىا روایىىت عمىىار دهنىی و روایىىاتی از جىىابر جعفىىی بىىا هىم ترکیىىب 

کند. بنىا بىر ایىن، روایىت او روایىت نقىل بىه معنىا  سامان داده و خود نیز به این مطلب تصریح می
که به نظر  44است. کتب روایىی  میبه همین دلیل باید در روایاتی  رسد، نقل به معنا است و در 

گفتنىی اسىت مطىالبی در روایىت ابىوالفرج بیىان شىده  تاریخی ثبت شده، دقت فىراوان داشىت. 
هىىا از روایىىت  کىىه در روایىىت ابومخنىى  و عمىىار دهنىىی وجىىود نىىدارد و احتمىىال دارد ایىىن قسىىمت

 مزاحم باشد. بن  نصر 
کتىىىاب  بىىىوط بىىىه مقتىىىل الحسىىىینسىىىعی ایىىىن پىىىژوهش بىىىرآن بىىىوده اسىىىت تىىىا منقىىىوالت مر

                                                   
 .113. همان، ص38
 .114، 109، 102، 94، 92، 85. همان، ص39
 .113، 99، 97، 93، 92 - 91، 90، 88، 85رتیب: یب، نه و چهار روایت، در ص. به ت40
 .90، صمقاتل الطالبیین. 41
 .121. همان، ص42
کتىب روایىی و تىاریخی موجىود اسىت. 43 کمىابیش در  که امىروزه در دسىترس نیسىت. برخىی روایىات او  . مقتل جابر جعفی 

  ، محمىد بىىنعلىىی بىن   ، عبىىاسعلىی بىىن   هىل بیىىت ]جعفىرابىوالفرج اصىىفهانی در مىواردی در بىىاره قىاتالن شىىهدای ا
شمر، یعنىی راوی اصىلی  مزاحم از عمرو بن  [ روایاتی از طری  نصر بن حسین  بن  و ابوبکر علی بن   ، ابوبکرعلی

 (.92 - 90، 88، صمقاتل الطالبیینکند )ر.ک:  نقل می جابر، از جابر، از اما  باقر

 .76، صعاشورامعرفی و نقد منابع . 44
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گرفتىىه  _اصىىفهانی را  گىىر نىىه  _کىىه نخسىىتین بىىار در زمىىره روایىىات تىىاریخی جىىای  بىىه نقىىد بگیىىرد و 
کتاب نیز دیده می _روایات ذیل  کتب پیش از او طر  شده و البته نیاز به  _شود  که در این  در 

 45روی و ادامىه نهضىتبىرای پیشى نقد و بررسی دارد؛ مطالبی مانند تردید فرزند امىا  حسىین
 46گانه. پذیری اما  با پیشنهاد پذیرش یکی از مفاد سه یا ذّلت

کتتتتتاب مقاتتتتتل  نوشتتتتتار مهتتتتارم. مطالتتتتب تیتتتتر واقعتتتتی و تحریفتتتتی مقتتتتتل الحستتتتین
 الطالبّیین

 . خولی بن یزید قاتل جعفر بن علی1
 نویسد:  ابوالفرج می

کىه قاتىىل جعفىر بىن  روایىىت مىی علىی بىاقر بىىن  جىابر از ابىوجعفر محمىد  علىىی  کنىد 
 یزید اصبحی بوده است.   بن مردی به نا  خولی 

ثبیىىىت / ثویىىىب  بىىن   هىىىانی در منىىابع دیگىىىر، قاتىىىل عبىىدان و جعفىىىر دو فرزنىىىد امىىا  علىىىی
که به دست خولی  کسی  کشته شد، عثمان   بن حضرمی معرفی شده است.   علىی بن  یزید 

کىرده اسىت. چنىین نقلىی ابوالفرج قاتل ع 47بوده است. ثمان و نیز جعفر هر دو را خىولی معرفىی 
کتبی دیگر نیز راه یافته است.  48به 

 به پیشروی برادران خود جهت تصاحب میراث آنان . تشویق حضرت عباس2
 نویسد:  می ابوالفرج اصفهانی در معرفی حضرت عباس

بىىرادر خىىود بىىه  تىىرین فرزنىىد اّ  البنىىین بىىود و پىىس از سىىه بىىزرگ علىىی  بىىن عبىىاس 
شهادت رسید، زیرا وی دارای فرزند بود و از این رو آنان را پیش انداخت تا وار  
آنها باشد، خود نیز پس از آنها به میدان رفت تا هر چه را به ار  برده به فرزنىدانش 

  وار  همىىىىىه آنهىىىىىا شىىىىىد، عمىىىىىویش عمىىىىىر بىىىىىن« عبیىىىىىدان»ار  دهىىىىىد. پسىىىىىرش 
کىرد، امىا ایىن طالب با عبیىدان بى ابی بن  علی  ر سىر میىرا  فرزنىدان ا  البنىین نىزاع 

                                                   
 .112، صالطالبیین مقاتل ؛ 408 -407، ص5، جتاریخ الطبری. 45
 .114، صمقاتل الطالبیین؛ 389، ص5، جتاریخ الطبری. 46
؛ 109، ص2، جاإلرشاد؛ 449، ص5 ، جالطبری تاریخ ؛ 257، صاألخبار الّطوال؛ 475، ص1، خامس الکبری الطبقات . 47

 .76، ص4 ، جالکامل؛ 248، صاعال  الوری
، 17، جعىوالم العلىو ؛ 226، ص1، جریىاض األبىرار؛ 39 - 38، ص45، جبحار األنوار؛ 307، ص2، جتسلی  المجالس. 48
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گرایید؛ زیرا عمر بن   49علی با مبلغی راضی شد. ماجرا به صلح 
گیرد:  در مورد نقل ابوالفرج اصفهانی نکاتی چند باید مورد مالحظه قرار 

اواًل. این سخن بدین شکل در هیچ یب از منابع پیش از ابوالفرج اصفهانی نقل نشده، اما 
که به نظر می تاریخ الطبریدر  رسد راویان و یىا خىود ابىوالفرج در  این مطلب به شکلی نقل شده 

کال  دچار خلم و اشتباه شده  اند. در تاریخ طبری آمده است:  فهم این 
کرده گمان  که عباس به برادران خویش  گوید: ]برخی[   _که از یك مادر بودند  _اند 

گفت:  گىویم ای ف»عبدان و جعفر و عثمان  رزندان مادر ، پیش روید تا رثای شما 
کشته شدند. « که فرزند ندارید  و پیش رفتند و 

 عبارت عربی این روایت بدین شکل است:
 نیل قن،ل  خوتنه من  طّمنه:   نین  و ج انر و  ثأن،ی: یفن، أنین طّمنص!  بن   و ا أون طّی نص ّب،س 

  50تقّیمون    نرثكمل ف،ره ال وصی صكمل فا ةونل فقفةون.

 _« حّتی ناصبه»بوده و به دلیل وجود « أرثیکم»در اصل  _که در این عبارت آمده  _« ارثکم»
کتىب لغىت  51ال  الفعل آن ]یا [ حذف شده است. _که عامل است  بىه معنىای « رثىا َیرثىی»در 

کسی است. گفتن پس از مرگ   از این رو، جمله بدین معنا است:  52رثا 
که ف گویم  ید. پیش روید تا رثای شما   رزند ندار

کىرده گمىان  کىه  ابوالفرج و دیگران  بىه معنىای ار  بىردن از « ور  یىر »از مىاده « ارثکىم»انىد 
که با ماده  53کسی است؛ که عبارتی  و « تقىّدموا»معنا شود، با سىیا  جملىه « رثا َیرثی»در حالی 

ی ایىن معنىا را در سازگارتر است. چون روات یا ابوالفرج با استفاده از نقل طبر« فإنه ال ولد لکم»
انىىىد تىىىا معنىىىای عبىىىارات خىىىود را  انىىىد، بقیىىىه مىىىاجرا را نیىىىز وسىىىعت بخشىىىیده ذهىىىن خىىىود سىىىاخته

 تر جلوه دهند. معقوالنه
گرفتىه، مىی ثانیًا. از مشاجره که میان عبیىدان و عمىر اطىرف صىورت  تىوان چنىین نتیجىه  ای 

که هر دو در واقعه عاشىورا بىوده کى گرفت  کىه تىا جىایی  کتىب انىد؛ در حىالی  ه جسىت و جىو شىد، 
                                                   

 .89، صالطالبیین  مقاتل. 49
 .76، ص4 ، جالکاملو نیز، ر.ک:  449 - 448، ص5، جتاریخ الطبری. 50
کتب األعاریب. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: 51 بیب عن   .277 - 269ص ،2، جمغنی اللّ
 «.َرثی فالن فالنًا یْرثیِه َرْثیًا و َمْرِثیً  ِإذا بکاُه بعد َموته: »309، ص14، جلسان العرب. 52

ِرَثً  َو ِوراَثً  و ِإراَثً  : »199، ص2. همان، ج53 ْرثًا َو ِرَثه عنه ِو ِرَثُه ماَلُه و َمْجَدُه، َو َو  «.َو
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کربال سخنی به میان نیاورده گىر ایىن مشىاجره در مدینىه  تاریخی از حضور ایشان در  انىد. حتىی ا
کتب تاریخی وجود ندارد. گزارشی از این رویداد در مدینه نیز در  گرفته باشد،   صورت 

 نویسد:  تر، اما بدون سند دارد. وی می نقلی صریح طبقاتالبته ابن سعد در 
ك،ی نص  ،س   یلل ق،ل    ار و   ین : نأین  یل تقیم،ل فقی قفةفأن، نرث ان، و إی  ب   و قی 

  54قفةت أ یكأ، نرثین وصیا و إی قفةت ق ةا، مث قفةفأ، نرثا،.

کىىه در نقىىل ابىىوالفرج  امىىا دو نقىىل ابىىوالفرج و ابىىن سىىعد در تعىىارض آشىىکاری هسىىتند؛ چىىرا 
به همه برادران خود چنین خطابی دارد، اما در نقل ابن سعد خطاب بىه دو  حضرت عباس

با  برادر خود جعفر و عبدان است. در نقل ابوالفرج سخن از مشاجره وار  حضرت عباس
که به وقوع پیوسته است، اما در نقل ابن سعد حضرت عبىاس گویىد:  مىی عمر اطرف است 

کشىىىته شىىىو ، فرزنىىى» گىىىر مىىىن هىىىم ماننىىىد شىىىما   ؛ امىىىا هىىىیچ سىىىخنی از «د  وار  مىىىا خواهىىىد بىىىودا
 وقىىوع چنىىین امىىری، یعنىىی بىىه ار  رسىىیدن امىىوال بىىرادران بىىه عبیىىدان نیسىىت. از سىىویی دیگىىر، 

کىىه از شخصىىیتی ایىىن چنینىىی صىىادر شىىده باشىىد؛ امىىا  لحىىن سىىخن عبىىاس لحنىىی نیسىىت 
کىىه از دینىىوری بىىر جىىای مانىىده لطیىى  تر سىىازگار تىىر و بىىا شخصىىیت حضىىرت عبىىاس تعبیىىری 

 نویسد:  است، وی می
تقیمونل أاایس طرمتل فح،مون    سیفیكم  ن  اوتنون دورنهل    یل ق،ل  خوته: ... ب   نص  ،س 

ون نم،م ن سلد   55یفقوره بوجوههم و حنورهم. ففقیمون ویف ً،ل فر، 

در سىال چهلىم و واقعىه عاشىورا در سىال شصىت و  ثانیًا. با توجه به شهادت امیرمؤمنان
ه فرزند ا  البنین عبدان، جعفر و عثمان از بیست و یب سال باالتر بوده اسىت. از یکم، سّن س

این رو، با توجه به شرایم آن زمان، ازدواج هر سه نفر آنها بعید نخواهىد بىود. تنهىا نداشىتن فرزنىد 
که سبب شده حضرت عّباس کنىد.  است  آنها را پیش راند تىا مواریىث ایشىان را از آِن خىود 

یىىثاز سىىویی د شىىان  شىىان بىىه همسىىران یگىىر، در صىىورت ازدواج بىىرادران پسىىران اّ  البنىىین، موار
کىىىه طبیعىىی اسىىت بىىىا وجىىود اّ  البنىىىین، خواهىىد رسىىید، نىىىه برادرشىىان عّبىىاس ؛ ضىىىمن ایىىن 
توانسىىىت ار  همىىىه آنهىىىا را ]پىىىدر و عموهىىىای  هرگىىىز نمىىىی عبیىىىدان فرزنىىىد حضىىىرت عبىىىاس

که فرزند نداشتند[ به تنهایی ببرد؛  کىه شهیدش  کسىی بمیىرد یىا شىهید شىود، در حىالی  گر  زیرا ا
فرزنىىد و زن هىىم نداشىىته باشىىد و پىىدرش نیىىز در حىىال حیىىات نباشىىد، همىىه ار  تنهىىا بىىه مىىادر 

                                                   
 .476 - 475، ص1، خامس الکبری الطبقات . 54
 .257، صاألخبار الطوال. 55
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که مادر شهیدان، یعنی اّ  البنین زنده باشد و برادران شىهید، زن  56رسد. می حال با فرض این 
رسىد و هىیچ چیىزی بىه  لبنىین مىیو فرزند هم نداشته باشند، همه ار  بىه مىادرش حضىرت ا  ا
پىىس هىىر دو فىىرض  57رسىىد. نمىىی بىىرادرزاده شىىهیدان، یعنىىی عبیىىدان فرزنىىد حضىىرت عبىىاس

 محال است.
کتىىىاب  در نقلىىىی شىىىبیه بىىىه نقىىىل ابىىىوالفرج  سىىىّر السلسىىىله العلویىىىه ثالثىىىًا. ابونصىىىر بخىىىاری در 

 آورده است:
، جعفر و عثمىان و نخست برادران حضرت عباس روز عاشورا اما  حسین

کىه تمىا  آنهىا بىه شىهادت رسىیدند و حضىرت عبىاس  عبدان را به میىدان فرسىتاد 
  58عباس ار  برد.  بن صاحب ار  آنها شد و از او نیز پسرش عبیدان 

کمال وثو  و اطمینان می که ا  البنین پىیش  از نقل ابونصر بخاری با  که  کرد  توان استفاده 
کىرده  کىربال فىوت  کىربال زنىده مىیاز جریان  گىر ا  البنىین در  گفتىه شىد، ا کىه  بىود،  بىود؛ زیىرا چنىان 

رسىىید، نىىه بىىه برادرشىىان حضىىرت عبىىاس و پىىس از او  میىىرا  بىىرادران عبىىاس، بىىه مادرشىىان مىىی
درسىت  _که از سوی محمد حنفیه به عبیدان انجىا  شىد  _فرزندش عبیدان و برگرداندن ترکه 

  اسىىىىت؛ زیىىىىرا حضىىىىرت عبىىىىاس حمىىىىدمطىىىىاب  بىىىىا فقىىىىه اسىىىىال  و شىىىىریعت حضىىىىرت م
گىاه  آنهىا محسىوب مىی« برادر ابی»برادر اصلی برادران خود بود و محمد حنفیه  بىرادر »شىد و هىر 

کنند، « ابوینی و ابی محىرو  خواهىد بىود؛ ولىی عمىر اطىرف ایىن « ابىی»مقىد  و « ابوینی»اجتماع 
که فرزند علی بىود، و بایىد بىه  خىداباب مدینه علىم رسىول  مس له را نفهمیده بود با این 
یابىىد و خىىود را بىىه  امىا  معصىىو  زمىىان خىىود، حضىىرت سىىجاد کنىىد و حکىىم خىىدا را در مراجعىه 

کت نیاندازد.   هال
کتىاب گر اصل منازعه درسىت باشىد، احتمىااًل ایىن نسىبت صىحیح باشىد؛ زیىرا در  عمىد   ا

 نوشته است:  الطالب
که پوشیده بود، در اجتم عمر اطرف با جامه اع مرد  حاضىر نشىد و های زرد رنگی 

کشته نشد . کرد  و در خانه نشستم و   59گفت: من بسیار با احتیاط عمر 
                                                   

معجىىم طبقىىات ؛ 804ص  ، «فىىی میىىرا  األنسىىاب»، فصىىل تحریىىر الوسىىیل ؛ 112 - 111، ص39، ججىىواهر الکىىال . ر.ک: 56
 .27، صاإلر 

 .234، صشناسی عاشورا و تاریخ اما  حسین تحری . ر.ک: 57
 .89، صسّر السلسل  العلوی . 58
 .362، صعمد  الطالب. 59
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گونه حىرص و طمىع حضىرت عبىاس رابعًا. شخصیت بی ایشىان را از  نظیر و پیرایه از هر 
گر ایشان قصد جمىع مىال و مواریىث بىرادران داشىت، هرگىز  چنین افترایی بری می که ا کند؛ چرا 

توانست در مدینه بماند و وار   گرفت. در غیر این صورت، می کربال پی نمی همراهی اما  را تا
داری  دسىت از سىربازی و علىم 60نامىه از سىوی شىمر اموال ایشان در مدینه باشد یا بىا دادن امىان

کسىان و یىىاران  _بکشىد و یىىا در شىب عاشىىورا  سى اه امىا  حسىىین کىه امىا  اجىىازه تىرخیص بىىه 
کبىر غفىاری، مصىّحح  _ 61دهد خویش می کنىار نهىد. مرحىو  علىی ا مقاتىل پای خىود را از معرکىه 
گوید: الطالبیین  ، پس از ترجمه این واقعه 

این نظر مؤلى  اسىت و بسىیار خنىب، بلکىه خىالف انصىاف اسىت و هرگىز چنىین 
، در چنىىین موقىىع حّساسىىی نظىىر بىىه ایىىن امىىور علىىی بىىن   شخصىىیتی مثىىل عبىىاس

کاری چون او معقول نیست، چنین فکر پست دینوی نخواهد داشت و سر باز فدا
کند. ناپسندی در آن هنگا  در مخّیله   62اش خطور 

 فرماید:  در باره شخصیت ایشان می اما  صاد 
  یل ر،فب نص ریفرةل صةا ن ی،یل ج،هی من  طیب   نین  ن سنلد   ب  ك،ی  ّما، نص  ،س 

 63و طأیل أالء  ساً،ل و میض شهیفیًا.
 هاشم خواندن او و قمر بنی حضرت عباس . توصیفی از3

 نویسد:  می ابوالفرج در توصی  حضرت عباس
نشست  خوش هیکل عربی می  عباس مردی زیباروی و روشن چهره بود. بر مرکب

خواندنىد. لىوای  می« قمر بنی هاشم»کشید؛ زیرا ]او را[  و پاهای او بر زمین خم می
کشته می حسین که   64بود. شد به دست او در روزی 

کهىن مشىهود نیسىت و  _ 65نیىز نقىل شىده بحار األنوارکه در  _این توصی   در منىابع معتبىر و 
که ابوالفرج بنا بر شنیده کىرده اسىت. بنىا بىر ایىن:  فقم توصیفی است  های خویش از عوا  نقىل 

بىه  . ملّقب سىاختن حضىرت عبىاس2صادر نشده است؛  . چنین توصیفی از معصو 1
                                                   

 .415ص، 5، جتاریخ الطبری. 60
 .419، ص5. همان، ج61
 .81، صالطالبیین  مقاتل. پاورقی 62
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کىه مىرد  آن روزگىاران  هاشم به دلیل زیبارویی و خوش  قمر بنی چهره بودن ایشان است؛ چنان 
خواندنىد، همچىون  مىی 67را قمىر الحىر   عبىدالمطلب بىن  و عبىدان  66عبد مناف را قمر البطحىا 

. چنىىین لقبىىی در منىىابع بعىىدی نیىىز دیىىده 3کىىه ایشىىان را محمىىد امىىین لقىىب دادنىىد؛  پیىىامبر
، تسىىلی  المجىىالس، بحىىار األنىىوار و عىىوالم طالىىب مناقىىب آل ابىىیشىىود، منىىابعی ماننىىد  مىىی

کشىیده شىدن پىای 4 68ای بىه آن نشىده اسىت؛ های سو  به بعد اشىاره العلو ، اما در منابع قرن  .
کنایه از قد رشید و بلندقامتی ایشان  حضرت عباس کنایی داشته و  بر روی زمین معنایی 

که به هنگا  نشستن بر مرکب کشىیده مىی بوده، نه این  کىه در صىورتی  پای او بر زمین  شىد؛ چىرا 
گرفته شود، رشىید بىودن بىی معنىا خواهىد شىد و فقىم دیالقىی بىودن بىرای هىر  که این معنا در نظر 

کىه خىود جنبىه فردی تصىور مىی گرفىت؛  شىود  . بعیىد نیسىت ایىن توصىی  از 4ای منفىی خواهىد 
کىىه ایشىىان بىىا عبىىارتی از عبىىاس عمىىوی پیىىامبر در بىىاره او بىىه هنگىىا  درد  مشىىتبه شىىده اسىىت 

 آمده است:  شدید لحظات پایانی پیامبر
كأیّن طرظر إیل رجةیفه حید ،ی نألر.   69...  ... نص  ،س صرالة نصّظهر 

 70اند. البته منابع دیگر سخنی از عباس نیاورده
 . علم ابن عباس و ناآگاهی امام از پیشامدهایی که بر سر زنان و کودکان خواهد آمد4

گوی اما  با ابن عباس را تشریح می ابوالفرج گفت و  که   نویسد:  کند، می در بخشی 
که در فاجعه قتل اما  حضور داشت، می کس  گوید: در آن روز زنان و خواهران  آن 

که شهادت می حسین دویدند و  ها بیرون می یافتند از خیمه به هوای جوانانی 
گفىت: آفىرین بىر ابىن  می دید، این منظره دلخراش را می کردند. حسین جزع می

که می گذشت؟! عباس!   71دانست چه خواهد 
گویىای  کىه روایىت  که نیاز بىه توضىیح اسىت: یکىی، ایىن  این روایت دربردارنده نکاتی است 

                                                   
؛ 272، ص1، جسبل الهدی؛ 515، ص12، جوستاج العر؛ 254، ص2 ، جالطبری تاریخ ؛ 52، ص1 ، جاألشراف  أنساب. 66

 .166، ص4، جاألعال 
 .309، ص1 ، جیعقوبی ترجمه تاریخ . 67
عوالم ، 40، 39، ص45، جبحار األنوار، 329، 308، ص2، جتسلی  المجالس؛ 108، ص4، جطالب مناقب آل ابی. 68

 .283، ص17، جالعلو 
 .435ص، 14 ، جاألسماع  امتاع؛ 245، ص12، جسبل الهدی. 69
، 3، جأسىد الغابىى ؛ 197، ص3، جتىاریخ الطبىىری؛ 557، ص1، جأنسىاب األشىىراف؛ 133، ص3، جالطبقىات الکبىىری. 70
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 .110، صالطالبیین  مقاتل. 71



زان 
در می

نی 
فها

 اص
فرج

ابوال
ین 

طالبی
ل ال

مقات
یی 

شورا
ت عا

روایا
سی

و برر
قد 

ن
 

 

 

175 

کىىه ابىن عبىىاس بىه مصىىالح امىا  و نهضىىتش بیشىتر آشىىنا بىود، امىىا امىا  از ایىىن مصىىالح  آن اسىت 
کافی نداشت. نکته دیگر، علم ابن عباس نسبت بىه وقىایع پىیش روی امىا   غافل و بدان توجه 

کودکىان در عىرا  احسىاس خطىر مىی کنىد، امىا امىا  بىه  است. ابن عبىاس در بىاره حضىور زنىان و 
گىىىوش نمىىىی بینىىىد.  سىىى رد و نتیجىىىه دهشىىىتناک آن را در روز عاشىىىورا مىىىی نصىىىیحت مشىىىفقانه او 

 نویسد:  دینوری در باره نصیحت ابن عباس می
گر ناچار م گفت ا کىه مىن در  یابن عباس  کودکىان را بىا خىود مبىر  روی، پىس زنىان و 

که عثمان  کشته شوی؛ همچنان  که  کودکان او  بن  امان نیستم  کشته شد و  عفان 
کشته شدن او نگاه می  72کردند. به 

کودکان با اما  حسین را متذکر شده تا دریابیم اما  به  بهتر است دالیل همراهی زنان و 
 واق  بوده است یا نه؟ آید آنچه بر سر اهل بیتش می

گىر اهىىل بیىت امىا  حسىىین کىه ا ماندنىد، حکومىىت  در مدینىه بىاقی مىىی بایىد اذعىان نمىىود 
کىىرده و بىىه سىىیاه امىىوی نىىه تنهىىا ایشىىان را در تنگنىىا قىىرار مىىی کىىه آشىىکارا آنىىان را دسىىتگیر  چىىال  داد 

کىدا  مو انداخت. اما  چىاره می کىه پىذیرش هىر  کىار مهىم نداشىت  جىب ای جىز یکىی از ایىن دو 
شد: یا برای حفظ سالمت خانواده تسلیم دشمن شىدن و صىحنه را بىه  فل  شدن نهضتش می

که با قیا  اصال  کردن  گذار  که اما  همه خطرهىایش را بىه جىان خریىده بىود  طلبانه رقیب وا ای 
کىه بىر اسىاس وحىی  گردد و بىانوانی را  که رهس ار احیای دعوت خویش  تعارض داشت و یا این 

کىه غیىرت حسىینی تىاب الهی باید در پر گویىد و ایىن چیىزی بىود  ده عزت و احترا  باشند، ترک 
 آن را نداشت. 

کودکىىان  سىید هاشىىم بحرانىىی پىىس از اعتىىراض ابىىن عبىىاس مبنىىی بىىر همراهىىی نکىىردن زنىىان و 
 روایت این وحی الهی را چنین نگاشته است: 

کىاری فرمىا امىا  فرمىود: ای پسىرعمو، رسىول خىدا  ن داد بىه خىوابم آمىد و مىرا بىه 
هىای  که یارای انجا  خالفش را ندار ، به من فرمود: آنان را همراه بر . اینان امانىت

 کىىىىىس بىىىىىر آنىىىىىان ایمىىىىىن نیسىىىىىتم و آنىىىىىان نیىىىىىز از مىىىىىن  رسىىىىىول خداینىىىىىد و از هىىىىىیچ 
  73شوند. جدا نمی

کىىرده کىىه امىىا  خىىود بىىدان اعتىىراف  کىىه  ایىىن سىىه دلیلىىی اسىىت  انىىد. از طرفىىی، واضىىح اسىىت 
                                                   

؛ 55، ص3 ، جالذهب مروج ؛ 384، ص5، جتاریخ الطبری؛ 244، صاألخبار الّطوال؛ 162، ص3، جاألشراف أنساب . 72
 .160، ص8 ، ج  و النهای البدای؛ 39، ص4 ، جالکامل

 .485، ص3، جمدین  المعاجز. 73
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کىدا  از مبىانی اسىالمی پىای امیه مردمانی بی بنی که بىه هىیچ  بنىد نبودنىد. آنىان بىرای  حیا بودند 
کىاری دسىت مىی هىای  یازیدنىد و بىرای رسىیدن بىه هىدف رسیدن به مقاصد پلید خویش بىه هىر 

در محىذور  74تىرین منکىرات دینىی و عقلىی هراسىی نداشىتند. نامشروع خویش از ارتکاب زشت
گىرفتن، آزار دیىدن و زنىدانی شىدن امانىت هىای نبىوی خىواه پىیش از خىروج امىا  از مدینىه یىا  قرار 

ای بیىىرون و بیگانىىه از قیىىا  حسىىینی بىىود و بىىر  مکىىه و یىىا پىىس از قیىىا  و پىىیش از شىىهادت، پدیىىده
کىربال موجىب تبلیى پیامدهای آن تأثیر منفی می گرفتن در حواد   که قرار  غ گذاشت؛ در حالی 

گزیر بایىد ایىن امانىت های اما  تحق  می شد و هدف می هىای الهىی را  یافت. بنا بر این، اما  نا
 75برد تا دشمن نتواند از طری  آنها بر روند نهضت مقدس او تأثیری بگذارد. همراه می

کىه ابىن عبىاس فقىم بىر اسىاس منطى  عقلىی  گفىت  در باره روایىت مىورد نظىر نیىز بایىد چنىین 
کودکان را همراه خود نبرد، ولی اما  سوای از علىم مخصىوص خویش از اما  خو است تا زنان و 

خویش، بر اساس منط  وحیانی و دوراندیشىی خىویش مصىلحت نهضىتش را در انجىا  چنىین 
 دید. امری می

 حکم بن سرایی اّم البنین در بقیع و گریستن مروان . نوحه5
 نویسد: باره می ابوالفرج در این

رفت و برای پسىرانش  این چهار برادر شهید بود، به سمت بقیع میاّ  البنین مادر 
گىرد او  گریست و می ها می ترین نوحه ترین و سوزناِ با با اندوهناِ سىوخت. مىرد  

گریه جمع می گوش می شدند و به  که به ایىن  های او  کسانی بود  س ردند. مروان از 
گوش می آمد، و پیوسته به نوحه منظور می گریست. این مطلب  و میداد  سرایی او 
یىى   عیسىىی  بىىن حمىىز ، از نىىوفلی، از حّمىىاد   محمىىد بىىن  بىىن را علىىی    جهنىىی، از معاو
کرده است. بن  عّمار، از جعفر  بن   76محمد نقل 

کىرده، مورخىان و محىدثان پىیش از او حتىی  اواًل. این مطلب را تنها ابوالفرج اصىفهانی نقىل 
کىىرده  نقلىىی شىىبیه بىىه نقىىل او ذکىىر نکىىرده کىىه ابىىوالفرج روایىىت خىىود را مسىىند ذکىىر  انىىد. جالىىب ایىىن 

کتىىب رجىىالی نىىامی از اسىىتاد حىىدیثی وی، یعنىىی علىىی  « حمىىزه بىىن  محمىىد  بىىن  اسىىت. البتىىه در 
اعتنىا  _متصىل اسىت  کىه بىه امىا  صىاد  _توان به ایىن سىند  موجود نیست. بنا بر این، نمی

                                                   
 .300، ص2، جعلی بن حیا  اإلما  الحسین . 74
کاروان حسینی از مدینه تا مدینه. 75  .100، ص2، جبا 
 .90، صمقاتل الطالبیین. 76
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از ثقىات و بزرگىان روایىت هسىتند، امىا نکتىه  78عمار بن  و معاوی   77جهنی عیسی  کرد. حماد بن 
کتب رجالی، نوفلی که در  بنا بر این، حدسىی  80عیسی قرار ندارد. در طبقه حماد بن  79مهم آن 

 جز جعل سند برای این روایت وجود ندارد.
کىىه  ثانیىىًا. بعیىىد نیسىىت غىىرض ابىىوالفرج یىىا دیگىىران از سىىاختن ایىىن داسىىتان ایىىن بىىوده اسىىت 

کىىافی اسىىت بىىه رفتىىار   نبىى نیىىای خىىودش مىىروان  حکىىم امىىوی را رقیىى  القلىىب و رتىىوف بنمایانىىد. 
گردد.  اشاره شرمانه وی با سر بریده اما  حسین بی  ای شود تا خبث و بدطینتی وی آشکار 

 گوید:  الحدید، به نقل از ابوجعفر اسکافی می ابن ابی 
کىىه سىىر حسىىین کىىه روزی   ر آن کىىه او آن روزگىىار امیىى _بىىه مدینىىه  وی همىىو اسىىت 

گرفتىىه، حمىىل می _بىىود  کىىرد و سىىر امىىا  را بىىر روی دو دسىىت   کىىرد  رسىىید، سىىخنرانی 
 خواند: و می

کأنما بىت بمسىجدین؛  یا حبذا بردِ فی الیدین   و حمر  تجری علی الخدین   
گونىه کىه بىر دو  ات روان  خوشا سىردی و خنکىی تىو در دو دسىت، و سىرخی ]خىون[ 

گویا دیشب را میان دو لشکرگاه   81ای. گذرانده گشته، 
گىاه سىر را بىه سىوی مرقىد پیىامبر گفىت: ای محمىد، امىروز بىه  آن  کىرد و  پرتىاب 

که یزید  گرفته از شعری است  معاویه هم روزی  بن  جای روز بدر، و این سخن او بر 
  82به او رسید، به آن تمثل جست و آن خبر مشهور است. که سر اما  حسین

کسىی ماننىد ابىوالفرج جهىت زدودن   سىاخته از این رو، بعید نیسىت چنىین روایتىی پرداختىه 
 ننگ همین شعر از دامان نخستین خلیفه مروانی باشد.

که به بقیع رفته و چنان ثالثًا. از همسر امیرالمؤمنین ، یعنی اّ  البنین بسیار بعید است 
                                                   

 .156، صفهرست الطوسی؛ 334، صرجال الطوسی؛ 142، صرجال النجاشی. 77
 .411. رجال النجاشی، ص78
که شیخ طوسی تنها وی را در زمره اصحاب اما  هادی. 79 کتب رجالی شیعی نا  او آمده  که در  کسی بدانیم  گر او را   ا

کرده ) گىر او را 147، ص12، جالحىدیث  رجىال معجم ؛ 388، صرجال الطوسیبدون هیچ توثی  و یا تضعیفی ذکر  ( و ا
که نا  او یزید  کنیم  کىه البتىه  بن   نوفل بن   المغیر  بن  عبدالملك  بن  مانند مرحو  مقر  راوی سنی تلقی  الحىار  اسىت 

گفتىىه تمىىا  روایىىات او غیىىر  التهىىذیبابىىن حجىىر در  وی را از قىىول ابوزرعىىه ضىىعی  الحىىدیث و منکىىر الحىىدیث خوانىىده و 
کتب خود ثبت نکرده ( 304، ص11، جتهذیب التهذیباند )ر.ک:  محفو  است؛ یعنی افراد معتبر درمسانید و سنن و 

 ای وجود ندارد. که البته در هر دو صورت در طبقه حماد چنین راوی

 .231، ص6، جالحدیث  رجال  معجم. 80
، 5 ، جالفتىو ؛ 267، صاألخبىارالطوال؛ 217، ص3  ، جاألشىراف أنساب ؛ 491، ص1، خامس  الکبری الطبقات . ر.ک: 81

 .204، ص8 ، جالبدای  و النهای ؛ 12، ص6 ، جالبد  و التاریخ؛ 715، ص4 ، جطبری نامه  تاریخ؛ 129ص
 .71، ص4 ، جشر  نه  البالغ . 82
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کىىه مىىروان  کىىه مىىرد  بىىه صىىدایش جمىىع شىىوند؛ بىىدان حىىّد  گریىىه سىىر دهىىد   حکىىم بىىا آن بىىن  نالىىه و 
کىه نسىبت بىه علىی داشىت، در میىان مىرد  بقیىع  و اوالد علىی خباثت و عىداوت شىدید 

گریه و زاری سر دهد. مرحو  مقّر  در باره او می  نویسد:  آمده و همراه با آنها 
 را در حىىىىىد اعلىىىىىی و  ا  البنىىىىىین معىىىىىارف الهىىىىىی و آداب و رسىىىىىو  محمىىىىىدی

 اهىىىىل بهشىىىىت  و از دو سىىىىرور جوانىىىىان یقىىىىین از شىىىىخص امیرالمىىىىؤمنین علىىىىی
کاری را مغایر و ناسازگار با شریعت رسىول خىدا گرفته بود. بنا بر این، هرگز   فرا

کىىه شىىریعت رسىىول خىىدا باشىىد، انجىىا  نمىىی  بىىه عنىىوان تحىىریم یىىا  داد؛ امىىوری 
کىه زن خىودش را بىدون ضىرورت در معىرض اجانىب  کرده است از ایىن   تنزیه نهی 

گىىىىوش  و بیگانگىىىىان قىىىىرار دهىىىىد و نبایىىىىد صىىىىدایش را جىىىىز  در مىىىىوارد ضىىىىرورت بىىىىه 
  83نامحر  برساند.
کىىىىىه امىىىىىا  سىىىىىجاد کىىىىىابلی  وقتىىىىىی   بىىىىىا  _کنىىىىىد  کىىىىىه در خانىىىىىه را بىىىىىاز مىىىىىی _بىىىىىه ابوخالىىىىىد 

 فرماید:  تعجب می
کىىه الی  آیىىد و نمىىی ای ابىىا خالىىد، زنىىی از اهىىل بیىىت مىىا از منىىزل بیىىرون مىىی  دانىىد 

کى  شىده و درسىت بسىته نمىی  بىا شىدت  شىود، بایىد در منزل در اثر تاب خىوردگی 
کىىار زیبنىىده دختىىران پیغمبىىر کىىه بىىا شىىدت و بىىا  در را ببنىىدد و ایىىن   نیسىىت 

کند ... و اما بیرون رفتن فاطمه زهرا که جلب توجه   صدای بلند در را ببندند 
گریىىىه بىىىر رسىىىول خىىىدا کىىىه وی را  در بقیىىىع و   در اثىىىر اجبىىىار بزرگىىىان مدینىىىه بىىىود 

کردند و لذا سایبانی از شاخه کرد و آن  های خرما مجبور  در قبرستان بقیع درست 
گر این اجبار نمی که ا رفت و  بیرون نمی  بود، زهرا نیز از خانه را بیت األحزان نامید 

گریىه مىی عالوه بر ایىن، هىیچ کىه زهىرا  کىرد و مىرد  بىرای اسىتماع  کىس نگفتىه اسىت 
شىدند و بىر افىول شىمس نبىوت و انقطىاع وحىی  های وی در اطرافش جمع مىی ندبه
  84ند.گریست می

کىه در مکتىب اهىل بیىت کسىی  کىه بیىان شىد،  تربیىت شىده و رسىو  و  با توجىه بىه آنچىه 
گرفته باشد، هرگز دست از روش آنها بر نمی گونىه افىراد  آداب آنها را فرا دارد. ا  البنین نیىز از ایىن 

کىه زنىی ماننىد او دسىت از حىدود الهىی  مسثنا نیست و نمی کرد  کىه  _توان در باره وی تشکیك 
گذاشته است خداو  بردارد ...! _ند بر عهده زنان 
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کىىىه پىىىیش از اّ  البنىىىین، حضىىىرت فاطمىىىه زهىىىرا گفتىىىه شىىىود  گىىىر  ، پىىىس از رحلىىىت رسىىىول ا
داد، در جواب  ها سر می وفایی امت پدرش ناله آمد و در فرا  پدر و در بی به بقیع می خدا
که مردمان برای ناله زهرا می کسی ننوشته است  که  گ گوییم  آمدند، بلکه  رد هم میدر بقیع 

که امیرمؤمنان نوشته کىه در تىاریخ بىه اسىم  در بقیع اتا  یا خانىه اند  بیىت »ای را سىاخته بىود 
در داخىل آن  شناخته شده است و حضرت فاطمه زهىرا« مسجد بیت األحزان»یا « األحزان

 85گریست. کرد و می با خدا راز و نیاز می

 نویسد:  رابعًا. مقر  می
گریه می قبرستان میزن وقتی به  که خویشانش  رود و برای خویشان فقید خود  کند 

گر خویشانش در آنجىا مىدفون نباشىد، هرگىز بىه آنجىا  در آنجا دفن شده باشند؛ اما ا
کسىىی چنىىین چیىىزی ندیىىده و سىىراغ نىىدارد، اصىىاًل عىىادت مىىرد  بىىر ایىىن  نمىىی رود و 

بىر ایىن، نسىبت نیست و عادت آن زمىان هىم بىا ایىن زمىان فرقىی نکىرده اسىت. بنىا 
کىه ا  البنىین هىر روز بىه بقیىع مىی رفىت و ... دروغ خیلىی واضىحی  ابوالفرج به این 

کىىه هىىیچ ای بىىر صىىحت و صىىد  آن وجىىود نىىدارد، بلکىىه  گونىىه دلیىىل و امىىاره  اسىىت 
کىه مىروان  کىار را  حکىم جنایىت بىن  منظور ابوالفرج از نقل این دروغ این بوده اسىت 

کن گریه ا  البنین چگونه دلش میرقی  القلب و دل نازک معرفی  که با  سوخت  د 
که  شد و اشکش جاری می و احساسات و عواطفش تهیی  می گردید؟ و حال آن 

که با شنیدن قتل اما  حسین  بن مروان  کسی بود  اظهار فر  و شادمانی  حکم 
 86را خواند. ...« و لونب األحمر فی الخّدین »کرد و شعر 

 ، سىىه 61یب در قیىىد حیىىات بىودن ا  البنىىین در سىىال خامسىًا. مرحىىو  مقىىر ، ضىمن تشىىک
که در ذیل به آن اشاره می قول در این باره را ذکر می  شود: کند 

که نوشته است: 1  . قول عالمه محمد حسن قزوینی 

 87شد. در خانه ا  البنین مادر حضرت عباس جلسه عزا و سوگواری تشکیل می
که نوشته است: 2  . قول مرحو  سماوی است 

کىه ابوالحسىن اخفىش در  _جدًا از مرثیه خوانی مادر عباس فاطمه ا  البنىین  من،
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کامل آورده است  سىوزد. وی طفىل خردسىال خىود  شىو  و دلىم مىی متأثر می _شر  
کرد.  رفت و مرثیه خوانی می کشید و هر روز صبح به بقیع می عبدان را بر دوش می

گریه او، همه  اش جمع می اهل مدینه برای استماع مرثیه خوانی شدند و از شدت 
 88کردند. گریه می

 اسىت ... تمىا  آنچىىه  در مقتىل حضىرت عبىىاس مقاتىل الطىىالبیین. روایىت ابىوالفرج در 3
گفتىه شىده، همىین سىه قىول اسىت. امىا قىول اول، بىر زنىده بىودن   که در بىاره زنىده بىودن ا  البنىین 

کىىه در کىىربال داللىىت نىىىدارد؛ زیىىرا آنچىىه   ایىىىن قىىول وجىىود دارد، ایىىن اسىىىت  ا  البنىىین در جریىىان 
کىه خىود ا  البنىین هىم بىوده و شىرکت  که در خانه او اقامه عزا و ماتم می شده، اما داللىت نىدارد 

 کرده است.  می
کىىه ابىىوالفرج نوشىىته اسىىت، مغىىایرت دارد؛ زیىىرا او نوشىىته   عىىالوه بىىر ایىىن، قىىول اول بىىا آنچىىه 

کىىاماًل  کىىه در بقیىىع بىىه سىىوگ مىىی  نشسىىت، ولىىی قىىول اول ایىىن قسىىمت را نىىدارد و امىىا قىىول دو  
گرفتىىه شىىده؛ زیىىرا سىىخن  کىىه از قىىول ابىىی الفىىرج   عینىىًا شىىبیه سىىخن  ابصىىار العىىینروشىىن اسىىت 

 توانىىد قىىولی غیىىر از قىىول ابىىوالفرج و جىىدای از آن بىىوده  اسىىت. بنىىا بىىر ایىىن، نمىىی مقاتىىل الطىىالبین
کامىىىل منسىىىوب بىىىه اخفىىىش باشىىىد. و امىىىا شىىىر  مىىىن  _بىىىرد  کىىىه مرحىىىو  سىىىماوی از آن نىىىا  مىىىی _  

کىىىه در بىىىاره  کىىىه از آن نىىىا  ببرنىىىد؛ بىىىا ایىىىن   احىىىدی از تىىىاریخ نویسىىىان و اربىىىاب تىىىراجم را ندیىىىد  
کىىرد ، ولىىی بىىه هىىیچ کىىه نىىامش اخفىىش بىىود، مىىن تحقیقىىات فىىراوان  کسىىی   وجىىه نىىا  و نشىىان   هىىر 

کتىىاب سىىؤال و انتسىىابی از آن نیىىافتم. و هىىر چىىه از   خىىود مرحىىو  شىىیخ سىىماوی از مىىدرِ ایىىن 
که اشعار بیان از خود مرحىو  سىماوی اسىت  کرد ، جز سکوت جوابی نشنید ، و من مطم نم 
کىىه اجىىرش بىىر خىىدای  کىىرده اسىىت  و چىىون نخواسىىته بىىه خىىود انتسىىاب دهىىد، بىىه ایىىن نحىىو بیىىان 

 89سبحان باد!
که اب گفته شد، باورمند شویم  که پیش از این  گر چنان  کىه بىه ار  بىردن ا والفرج در بخشىی 

گفته، باید ار  به ا  البنین می رسىید، نىه بىه عبیىدان و یىا هىر  حضرت عباس از برادران خود را 
کىىس دیگىىر و چىىون ا  البنىىین در قیىىد حیىىات نبىىوده، ار  بىىه عبیىىدان خواهىىد رسىىید و همىىین 

کىىه وی در موضىىع گىىویی ابىىوالفرج را روشىىن مىىی مطلىىب تنىىاقض ی دیگىىر از رفىىتن ا  گردانىىد؛ چىىرا 
گریستن بر فرزندانش آورده و این نشان می دهد وی در جریان عاشورا و پىس از  البنین در بقیع و 

 گویی او است. آن زنده بوده است و این همان تناقض
                                                   

 .64، صابصار العین. 88
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 ای از شهادت علی اکبر با عبداهلل رمیع . خلط گوشه6
کبر  آورده است:  اصفهانی در باره شهادت علی ا

صفوف دشمن حمله آورد. در خىالل حمىالت خىود، بىه پىیش پىدر بىاز آن جوان بر 
کىن ای  علىی جىوابش مىی  بىن ا ! حسىین  گفت: بابا تشنه گشت و می می داد: صىبر 

کاسىه عزیز من! هنىوز روز امىروز شىا  نشىده، پیىامبر خىدا هىای بهشىت  تىو را از 
انجا  کرد تا سر حسین حمالت خود را تکرار می  بن سیراب خواهد ساخت. علی 

ید.  90تیری به حلقش رسید و حلقش را در
گیرد:  در باره این روایت نکاتی باید مّد نظر قرار 

 حسىىىین  بىىىن  علىىىی »کىىىه بىىىه  _رسىىىد در ایىىىن روایىىىت بىىىا قتىىىل عبىىىدان رضىىىیع  . بىىىه نظىىىر مىىىی1
گرفتىىىه اسىىىت؛  _شىىىهرت یافتىىىه « األصىىىغر کىىىه نحىىىوه شىىىهادت  خلىىىم و اشىىىتباهی صىىىورت   چىىىرا 

کبىىر  تىىر  تىىر شىىهادت او را بىىه شىىکلی فجیىىع بىىه ایىىن سىىبب نبىىوده، بلکىىه منىىابع متقىىد  علىىی ا
کرده گر  ایىن جنىگ، مىر  نقل  گرمىا کىه در   منقىذ عبىدی از پشىت سىر بىا نیىزه بىر او حملىه   بىن  انىد 

کوفىه دورش حلقىه زدنىد و بىا شمشىیر پىاره پىاره کردنىد. برد و به خاکش افکند. س اه  قابىل  91اش 
که خود ابو کىرده اسىت.توجه، این  گزارشی را با سندی دیگر ثبت  ایىن در حىالی  92الفرج چنین 

که شهادت عبدان رضیع  کىه  _مشىهور اسىت « حسىین األصىغر علىی بىن »که بىه  _است  چنىان 
کرده گزارش  یىده  روایات تاریخی  کمىان حلى  ایىن طفىل در کىه بىا تیىری از  اند، بدین شکل بىوده 

 شده است.
که سند این روایت م2 کىه راویىان، روایىت خىود را از  93رسل بىوده،. ضمن این  گفتنىی اسىت 
گرفتىىه الفتىىو  گشىىت و  در خىىالل حمىىالت خىىود بىىه پىىیش پىىدر بىىاز مىىی»عبىىارت  94انىىد. ابىىن اعىىثم 
کىه  با علم بىه عىد  وجىود آب در خیمىه ناسىازوار اسىت؛...« ا  بابا!  گفت: تشنه می عىالوه بىر آن 

کبىىر ی، امىىا  را بىىا شىىرمندگی رو بىىه رو یىىا هىىر شىىخص دیگىىر چنىىین درخواسىىتی از سىىوی علىىی ا
کبىىر مىىی یىىان یىىا  کىىرد و ایىىن بىىا شخصىىیت واالی علىىی ا سىىازگار نخواهىىد بىىود. بعیىىد نیسىىت راو
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شخص جاعل قصد داشته روایت خود را پر و بال داده و بعد عاطفی شهادت او را بىا اسىتفاده 
 تر جلوه دهند. بیشتر و پررنگ« زبان حال»از 

کتب 3 کىه نسىبت بىه سىند . شبیه این روایت در  پس از ابىوالفرج نیىز نقىل شىده، بىدون ایىن 
رسد بسیاری از وقایع تاریخی بر همین سبب و سیا  بىه  مرسل آن توجه شده باشد. به نظر می

که به لحا  علمی هیچ پایه و اساسی نمی شهرتی رسیده گرفىت. ایىن  اند  توان برای آن در نظىر 
کتاب  و هر چه بىه قىرن دهىم و یىازدهم نزدیىب شىده، پىر و  95نیز نقل شده شر  األخبارروایت در 

گرفته است.  96بال بیشتری به خود 
 گاه پس از شهادت خود به خیمه  . اجازه امام مبنی بر حمله7

 نویسد: مسلم می بن   ابوالفرج از قول حمید
گىىاه او پىىیش رفىىت.  حملىىه آورد و تىىا خیمىىه گىىاه حسىىین شىىمر ضىىبابی بىىر خیمىىه

گر دین ندارند، وای بر شما دست حسین کشید: ا کم در دنیا مردمی آزاده  فریاد 
کرد و از خیا   باشید! خیمه گاه من ساعتی دیگر در اختیار شما است. شمر شر  

کشید.  97آل رسول ان عنان باز 
کىه امىا ،  اواًل. چنین مطلبی به طور ضمنی و در مقایسه با نقل های دیگر، داّل بىر آن اسىت 

کىرد  گر چه می 98 اه دشمن به حر  خویش را مبا  دانسته است؛حمله س توان چنین برداشت 
گرفتن خیمه به صورت قهری است؛ چون با عد  حضور  که سخن اما  اشاره به در اختیار قرار 
گىرفتن اهىل حىر  امىری بىدیهی اسىت، امىا  اما  به عنىوان آخىرین مىدافع خیمىه، در اختیىار قىرار 

کىىه چنىىین امىىری، چىىه در عبىىارت اصىىفهانی از شىىأن ا مىىا  و غیىىرت حسىىینی بىىه دور اسىىت؛ چىىرا 
هىىایی معمىىولی باشىىد و چىىه حىىریم  حضىىور امىىا  و غیىىر آن جىىایز نخواهىىد بىىود، چىىه حىىریم انسىىان

کىه بىه طریى  اولىی حىرا  خواهىد بىود. توجىه بىه عبىارات  عزیزانی مانند خاندان رسول خىدا
 کند. دیگران این نکته را بیشتر نمایان می

گزارشىی را ابىن نمىا در ثانیًا.  که چنىین  کىرده اسىت. مثیىر األحىزانجای تأّس  است   99نقىل 
کىىىه مىىىی گىىىزارش در منىىىابع اهىىىل سىىىّنت و شىىىیعه بىىىه صىىىورتی دیگىىىر نقىىىل شىىىده   تىىىوان  البتىىىه ایىىىن 

                                                   
 .153، ص3، جشر  األخبار. 95
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اضافه  مقاتل الطالبیینکنندگان  دریافت این عبارت از ناحیه ابوالفرج یا دیگر روات و یا تنظیم
 شده است.

 نویسد: تر می تی شبیه به ابوالفرج اصفهانی معقوالنهطبری در عبار
گاه شمر  کوفه سوی  ذی بن  آن  گروهی در حدود ده نفر از پیادگان مرد   الجوشن با 

کىه  کىه بنىه و عیىال وی در آن بىود. حسىین سىوی آنهىا رفىت  منزلگاه حسىین رفىت 
ی»گفت:  اش حایل شدند. حسین میان وی و بنه گر دین ندار د و وای بر شما! ا
کار دنیایتان آزادمرد و جوانمرد باشید. بنه و عیال مرا از  از روز معاد نمی ترسید، در 
یىىد اوبىىاش و بىىی گفىىت:  ذی بىىن  شىىمر «. خردانتىىان محفىىو  دار ای پسىىر »الجوشىىن 

 100«.فاطمه، این به عهده تو است
 . درخواست مرد شامی از یزید مبنی بر کنیزی حضرت زینب8

 نویسد: میباره  ابوالفرج در این
ینىب دختىر  گفت: بگذار من ایىن جىوان را بکشىم. ز مردی از مرد  شا  برجست و 

کشىید و خویشىتن را همچىون سى ر  حسین بن ، علیامیرمؤمنان را به آغىوش 
کنیىز  گفىت: ایىن را بىه مىن ببخشىید تىا  گرفت. مىرد دیگىر برخاسىت و  بال در برابر او 

پىذیر نیسىت، بىرای یزیىد  تو صىورت خویشتن ساز . زینب فرمود: نه، این آرزو برای
گوید. که دین اسال  را ترِ   هم حقی غیر مقدور است، مگر آن 

101 
کىىىه آنچىىىه از ظىىىاهر عبىىىارت ابىىىوالفرج  نکتىىىه کىىىه تىىىذکر آن ضىىىروری اسىىىت، ایىىىن اسىىىت   ای 

گىىىرفتن دختىىىر، حضىىىرت  فهمیىىده مىىىی کنیىىىز  کىىىه ظىىىاهرًا مىىىراد مىىىرد شىىىامی از بىىىه   شىىىود، آن اسىىىت 
کىىه مىىرد شىىامی از یزیىىد خواسىىت تىىا اسىىت؛ امىىا روایىىات مت زینىىب کی از آن اسىىت   عىىدد حىىا

کنیىزی برگیىرد. فاطمه دختر اما  حسین  رسىد چىون ابىوالفرج ایىن روایىت  بىه نظىر مىی 102را به 
ینىىىب جىىىای داده، سىىىبب شىىىده میىىىان  از امىىىا  سىىىجاد را درون روایىىىت دفىىىاع حضىىىرت ز

گیىرد. نکتىه دیگىر،  و فاطمه بنت الحسىین حضرت زینب کىه چىون تشىابه صىورت  ایىن 
                                                   

، 5 ، جالفتىىو ؛ 300، صاألخبىىار الطىىوال؛ 202، ص3 ، جاألشىىراف أنسىىاب و نیىىز، ر.ک:  450، ص5، جالطبىىری تىىاریخ . 100
البدایىى  و ؛ 50، ص2، جکشىى  الغّمىى ؛ 120، صاللهىىوف؛ 76، ص4 ، جالکامىىل؛ 79، ص2 ، جاألمىىم تجىىارب ؛ 117ص

 .187، ص8، جالنهای 
 .120، صمقاتل الطالبیین. 101
، األحزانمثیر ؛ 310، ص2 ، جاإلحتجاج؛ 254، صإعال  الوری؛ 191، ص1 ، جروض  الواعظین؛ 121، ص2 ، جاإلرشاد. 102

هوف؛ 100ص  .436، ص17، جعوالم العلو ؛ 187، صاللّ
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کىه ایىن دفىاع مىی در مقا  دفاع از خود برآمده، مىی حضرت زینب گرفىت  توانىد  تىوان نتیجىه 
گرفتىه باشىد و هىىم بىرای دفىاع از فاطمىه بنىىت الحسىین ؛ امىا چىىون هىم بىرای خىویش صىىورت 

انىد، راجىح آن  را تىرجیح داده از فاطمىه شماری دفىاع حضىرت زینىب منابع و روایات بی
 خواهد بود.

 نتیجه
گىزارش طرفانىه اثر ابوالفرج اصىفهانی یکىی از بىی مقاتل الطالبیین. 1 کىه از  تىرین  هىایی اسىت 

کىه ابىوالفرج اصىفهانی از دودمىان امىوی و سىّنی  نسلی مروانىی بىر جىای مانىده اسىت، امىا بىا ایىن 
کىىىه از بررسىىىی  و خانىىىدان پیىىامبر اسىىت، نسىىىبت بىىىه امىىا  حسىىىین  ارادتىىىی ویىىى ه داشىىته 

هىای مهىم مقتىل ابىوالفرج بیىان  شىود. یکىی از وی گىی به ایىن نکتىه پىی بىرده مىی یینمقاتل الطالب
کىه نسىبت بىه مقاتىل دیگىر اهىل کمىی  کردن اجمىالی اهىداف واقعىی نهضىت امىا  اسىت  سىّنت 

 گراتر است. واقع
گىىىزارش او از رونىىىد نهضىىىت عاشىىىورا بسىىىیار طبیعىىىی، واقىىىع2 کىىىه  .   بینانىىىه و معقوالنىىىه اسىىىت 

گىىىزارش گىىىزارش او نىىىه از غلىىىو خبىىىری  البتىىىه در دیگىىىر   هىىىا چنىىىین رونىىىدی را شىىىاهد نیسىىىتیم. در 
کىىه در مىىورد  هسىت و نىىه از تسىامح نسىىبت بىه رفتارهىىای بىىی  شىرمانه یزیىىد و یىارانش؛ ضىىمن ایىن 

 رویکىىىىردی طبیعىىىىی و نىىىىه فراطبیعىىىىی دارد. از ایىىىىن رو، علىىىىم او را در پیشىىىىبرد  امىىىىا  حسىىىىین
کىىه ایشىىان صىىاحب فضىىیلت و  دانىىد؛ بىىا نهضىىت خىىویش، ماننىىد دیگىىر مردمىىان مىىی ایىىن تفىىاوت 

کىىىه ماننىىىد امیرمؤمنىىىان شخصىىىیتی پىىىاک از دودمىىىان پیىىىامبر ای  از احتىىىرا  ویىىى ه اسىىىت 
 برخوردار است.

کىه در دیگىر منىابع 3 کرده، تقریبىًا عىاری از تحریفىاتی اسىت  که وی بدان تصریح  . مطالبی 
گر چه در برخی موارد نسبت به خاندان اموی جا کرده شاهد آن هستیم.؛  نبدارانه مطالبی نقل 

کی از اموی بودن او است و یا ناشی از نقىل پىردازی او. روایىت ابىوالفرج ترکیبىی اسىت از  که یا حا
روایت راویانی مانند ابومخن ، عمار دهنی و جابر جعفی. بنا بر این، روایىت او روایىت نقىل بىه 

که به نظىر مىی کتىب  رسىد، معنا است. به همین دلیل، باید در روایاتی  نقىل بىه معنىا اسىت و در 
 روایی تاریخی ثبت شده، دقت فراوان داشت.

 کتابنامه
، محمد سماوی، محمد جعفر طبسىی، قىم: مرکىز الدراسىات ابصار العین فی أنصار الحسین _
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 تا. اإلسالمی ، بی
علىىی طبرسىىی، تحقیىى : محمىىد بىىاقر خرسىىان، مشىىهد: نشىىر مرتضىىی،  بىىن   ، احمىىداإلحتجىىاج _

1403.   
، ابوحنیفىىىه دینىىىوری، تحقیىىى : عبىىىدالمنعم عىىىامر، قىىىم: منشىىىورات الرضىىىی، الّطىىىوالاألخبىىىار  _

 ش.1368

کنگىره شىیخ مفیىد، البیىت محمىد مفیىد، تحقیى : مؤسسى  آل  ، محمد بن اإلرشاد _ ، قىم: 
1413.  

  .1409، عّز الدین ابی الحسن بن أثیر، بیروت: دار الفکر، أسد الغاب  فی معرف  الصحاب  _
   .1390حسن طبرسی، تهران: اسالمی ،  بن  ، فضل   الهدیإعال  الوری بأعال _
  .1980، خیرالدین زرکلی، بیروت: دار العلم للمالیین، األعال  _
  .1415، ابوالفرج اصفهانی، بیروت: دار احیا  الترا  العربی، األغانی _
 ش.1374، سید هاشم بحرانی، قم: مؤسس  البعث ، البرهان فی تفسیر القرآن  _
  .1410، ابن قتیب  دینوری، تحقی : علی شیری، بیروت: دار األضوا ، السیاس اإلمام  و  _
، تقىىی الىىدین مقریىىزی، تحقیىى : محمىىد عبدالحمیىىد النمیسىىی، بیىىروت: دار إمتىىاع األسىىماع _

  .1420الکتب العلمی ، 

  .1424، جمال الدین قفطی، بیروت: مکتبه عنصری ، إنباه الروا  علی أنباه النحا  _

یحیىىی بىىالذری، تحقیىى : محمىىد بىىاقر محمىىودی، بیىىروت: دار  بىىن  ، أحمىىد فأنسىىاب األشىىرا _
  .1397التعارف، 

کىاروان حسىىینی از مدینىه تىا مدینىىه _ ، علىی شىاوی، نجىىم الىدین طبسىی، قىىم: زمىز  هىىدایت، بىا 
 ش.1386

  .1403، محمد باقر مجلسی، بیروت: دار إحیا  الترا  العربی، بحار األنوار _

 تا. طاهر مقدسی، مکتب  الثقاف  الدینی ، بی ن ب ، مطهر البد  و التاریخ _

  .1422کثیر دمشقی، بیروت: دار المعرف ، بن ، أبوالفدا  إسماعیل البدای  و النهای  _
، محمد مرتضی زبیدی، تحقی : علی هاللی و سیری علىی، بیىروت: دار الفکىر، تاج العروس _

1414.  
قىىدمری، بیىىروت: دار الکتىىىاب   ، شىىمس الىىىدین ذهبىىی، تحقیىى : عبدالّسىىىال تىىاریخ اإلسىىال  _

  .1410العربی، 

جریىىىر طبىىىری، تحقیىىى : محمىىىد ابوالفضىىىل ابىىىراهیم، بیىىىروت: دار  بىىىن  ، محمىىىدالطبىىىری تىىىاریخ  _
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  .1387الترا ، 
  .1417علی خطیب بغدادی، بیروت: دار الکتب العلمی ،   ، احمد بنتاریخ بغداد _

راهیم آیتىىی، تهىىران: انتشىىارات واضىىح یعقىىوبی، ترجمىىه: محمىىد ابىى بىىن   ، احمىىدتىىاریخ یعقىىوبی _
 ش.1371علمی و فرهنگی، 

 ش.1378، تحقی : محمد روشن، تهران: سروش و البرز،  ، ابوعلی بلعمیتاریخنامه طبری _
 ش.1379، ابوعلی مسکویه رازی، تحقی : ابوالقاسم امامی، تهران: سروش، تجارب األمم _

  .1390 ، ، رو  ان خمینی، نج : دار الکتب العلمیتحریر الوسیل  _
طالىب حسىینی موسىوی، قىم: مؤسسى  المعىارف اإلسىالمی ،  أبی بن  ، محمد تسلی  الُمجالس _

1418.  
  .1404حجر عسقالنی، بیروت: دار الفکر،  ، احمد بن تهذیب التهذیب _
، محمىد حسىىن نجفىی جىىواهری، تحقیى : عبىىاس قوچىانی، تهىىران: دار الکتىىب جىواهر الکىىال  _

 ش.1365اإلسالمی ، 
  .1394، باقر شری  قرشی، قم: مدرسه علمیه ایروانی، االما  الحسینحیا   _

رسىتم طبىری آملىی، تحقیى : قسىم الدراسىات اإلسىىالمی   بىن  جریىر   بىن  ، محمىددالتىل اإلمامى  _
  .1413مؤسس  البعث ، قم: مطبع  البعث ، 

یع  الی تصانی  الشیع  _   .1403، آقا بزرگ تهرانی، بیروت: دار األضوا ، الذر
حسن طوسی، تحقی : جواد قیومی اصفهانی، قىم: مؤسسى  النشىر   ، محمد بنجال الطوسیر _

 ش.1373االسالمی، 
بحرالعلو ، نج :   مطهر حلی، تحقی : محمد صاد  بن  یوس   بن  ، حسن خالص  االقوال _

  .1411دار الذخاتر، 

  ش.1365علی نجاشی، قم: مؤسس  النشر االسالمی،  بن  ، احمد رجال النجاشی _
 ش.1342داود حلی، تهران: دانشگاه تهران،  بن   علی  بن  ، حسنالرجال _
،  نیشابوری، قىم: انتشىارات رضىی احمد فتال  ، محمد بن روض  الواعظین و بصیر  المتعظین _

 ش.1375
، نعمت ان جزایری، بیروت: مؤسسى  التىاریخ العربىی، ریاض األبرار فی مناقب األتم  األطهار _

1427  . 
یوسى  صىالحی شىامی تحقیى : عىادل احمىد عبىدالموجود و علىی  بن   ، محمدل الهدیسب _

  .1414محمد معوض، بیروت: دار الکتب العلمی ، 
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، أبونصىر بخىاری، تحقیى : سىید محمىد صىاد  بحرالعلىو ، قىم: شىری  سر السلسىل  العلویى  _
  .1413رضی، 

، بیىروت: موسسى  الرسىال ، الدین ذهبی، تحقی : شعیب األرنؤوط ، شمس سیر اعال  النبال  _
1413.  

بیروت: دار ابىن  _، شهاب الدین حنبلی دمشقی، تحقی  األرناكوط، دمش  شذرات الذهب _
  .1406کثیر، 

  ، قاضىی نعمىان مغربىی، تحقیى : محمىد حسىینشر  األخبار فی فضىاتل األتمى  األطهىار _
   .1409حسینی جاللی، قم: جامعه مدرسین، 

الحدیىىد، تحقیىى : محّمىد ابوالفضىىل ابىىراهیم، مصىىر: دار  أبىىی بىن  ن ، عزالىىدیشىر  نهىى  البالغىى  _
  .1378احیا  الکتب العربی ، 

صىىامل السىىلمی، طىىات : مکتبىى   بىىن  سىىعد، تحقیىى : محمىىد  بىىن  ، محمىىد الطبقىىات الکبىىری _
  .1414الصدی ، 

، محمىىىد صىىىحتی شناسىىىی تىىىاریخ امىىىا  حسىىىین عاشىىىورا پژوهىىىی بىىىا رویکىىىردی بىىىه تحریىىى  _
 ش.1385اد  الرضا، سردرودی، قم: خ

، جمىىىال الىىىدین بىىىن عنبىىى ، تحقیىىى : محمىىىد حسىىىن آل الطالقىىىانی، نجىىى : عمىىىد  الطالىىىب _
  .1380المطبع  الحیدری ، 

  .1413نور الدین بحرانی، قم: موسس  االما  المهدی )ع (،  بن   ، عبدانعوالم العلو  _
کوفی، تحقی : علی شیری، بیروت: داراألضوا ، الفتو  _   .1411، ابن أعثم 
، محمىد بىن حسىن طوسىی، تحقیى : عبىد العزیىز طباطبىایی، قىم: مکتبى  المحقى  الفهرست _

   .1420الطباطباتی، 
 نا. جا، بی تا، بی ندیم، تحقی : رضا تجدد، بی ، محمد بن الفهرست _
  .1385دار بیروت،  _أثیر، بیروت: دار صادر  بن  ، عّز الدین الکامل فی التاریخ _

، محمىىىد اسىىىىفندیاری، تهىىىران: سىىىازمان چىىىىا  و مىىىىا  حسىىىینشناسىىىی تىىىاریخی ا کتىىىاب _
 ش.1380انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 تا. ، مصطفی حاجی خلیف ، بیروت: دار إحیا  الترا  العربی، بیکش  الظنون _
رسىىولی محالتىىی، تبریىىز: بنىىی   عیسىىی اربلىىی، تحقیىى : سىىید هاشىىم بىىن  ، علىىی کشىى  الغمىى  _

  .1381هاشمی، 
دار صىادر،  _میىر دامىادی، بیىروت: دار الفکىر   ، ابن منظور، تحقی : جمال الىدینالعربلسان  _
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1414  . 
  .1390حجر عسقالنی، بیروت: أعلمی،  بن  ،أحمد لسان المیزان _

زنجىىانی،  طىىاووس، ترجمىىه: احمىىد فهىىری  بىىن  موسىىی  بىىن  ، علىىی اللهىىوف علىىی قتلىىی الطفىىوف _
  ش.1348تهران: جهان، 

قىىم:  ،  محمىىد بىىن نمىىا حلىی، تحقیىى : مدرسىى  اإلمىىا  المهىىدی )عىى ( بىىن   فىىر ، جعمثیىر األحىىزان _
  .1406،  مدرس  اإلما  المهدی )ع (

  .1413، سید هاشم بحرانی، قم: مؤسس  المعارف اإلسالمی ، مدین  المعاجز _

محالتىی، تهىران: دار الکتىب   رسىولی  ،محمد باقر مجلسىی، تحقیى : سىید هاشىممرآ  العقول _
  .1404اإلسالمی ، 

  .1412نا،  جا، بی ، علی نمازی شاهرودی، بیمستدرکات علم رجال الحدیث _
کحال ، بیروت: مکتب  المثنی، بیمعجم المؤلفین _  تا. ، عمر 
 ش.1372، سید ابوالقاسم خویی، قم: مرکز نشر الثقاف  اإلسالمی ، معجم رجال الحدیث _
  .1422، محمد جواهری، قم: طبع  المؤل ،  معجم طبقات اإلر _
، سىىید عبىىىدان حسىىینی، قىىم: نشىىىر پژوهشىىگاه علىىو  و فرهنىىىگ معرفىىی و نقىىد منىىىابع عاشىىورا _

 ش.1386اسالمی، 
یىىىب _ کتىىىب األعار بیىىىب عىىىن  ، ابىىن هشىىىا  انصىىىاری، تحقیىىى : عبىىىداللطی  محمىىىد مغنىىی اللّ

کویت: المجلس الوطنی للثقاف  و الفنون و األدب،    .1421الخطیب، 

 تا. ، ابوالفرج اصفهانی، تحقی : سید احمد صقر، بیروت: دار المعرف ، بیمقاتل الطالبیین _

، ابىىىوالفرج اصىىىفهانی، ترجمىىىه: سىىىید هاشىىىم رسىىىولی محالتىىىی، تصىىىحیح: الطىىىالبیین  مقاتىىىل _
کبر غفاری، قم: نشر صدو ،  علی   ش.1367ا

  .2012، عبدالرزا  موسوی مقر ، قم: الشری  الرضی، مقتل الحسین _
 ش.1382، رسول جعفریان، قم: انصاریان، منابع تاریخ اسال  _
  .1379، ابن شهرآشوب مازندرانی، قم: انتشارات عالمه، طالب مناقب آل ابی _

، ابىىىوالفرج بىىىن جىىىوزی، تحقیىىى : محمىىىد و مصىىىطفی عبىىىدالقادر عطىىىا، بیىىىروت: دار المنىىىتظم _
  .1412الکتب العلمی ، 

قی : علىی محمىد البجىاوی، بیىروت: دار المعرفى ، ، شمس الدین ذهبی، تحمیزان االعتدال _
1382.  

  .1951، إسماعیل پاشا بغدادی، بیروت: دار إحیا  الترا  العربی، هدی  العارفین _



زان 
در می

نی 
فها

 اص
فرج

ابوال
ین 

طالبی
ل ال

مقات
یی 

شورا
ت عا

روایا
سی

و برر
قد 

ن
 

 

 

189 

، صال  الدین صفدی، تحقی : أحمىد األرنىاكوط و مصىطفی ترکىی، بیىروت: الوافی بالوفیات _
  .1420دار إحیا  الترا ، 

خلکىان، تحقیى : احسىان عبىاس، لبنىان: دار الثقافى ،  بىن محمىد   ، أحمد بىنوفیات األعیان _
 تا. بی
کىىىىوفی در میىىىىزان نقىىىىد و بررسىىىىی» _ کىىىىاظم «روایىىىىات عاشىىىىورایی الفتىىىىو  ابىىىىن أعىىىىثم  ، محمىىىىد 

 ش.1389، بهار و تابستان، 3 ، شمارهپژوهی حدیثستایش، محسن رفعت،  رحمان

، محسىن رنجبىر، («2نگىاری عاشىورا از آغىاز تىا عصىر حاضىر) نویسىی و تىاریخ سیری در مقتل» _
 ش.1386، پاییز 3، سال چهار ، شتاریخ در آینه پژوهش

، 7، العدد الترا  العرب، محمد خیر الشیخ موسی، «مؤلفات أبی الفرج األصبهانی و آثاره» _
  .1982ابریل 

 




