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شناسی مراسم عزاداري سید الشهداء(ع) معمــوالً رویکردهــا ســلبی اســت و مــثالً آسیب در

آید که ها. کمتر پیش میگونه نخوانید و دروغ نگویید و تحریف نکنید و مانند اینگویند اینمی
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بگویند چه بخوانید. البته این مشکل خاص این مسئله نیست؛ بلکه کالً اشکال گرفتن در قیــاس 

مقایسه است. انتشارات خیمه ســال گذشــته قابلر ارائه دادن کار بسیار راحتی، بلکه غیربا راهکا

ق.)  157یحیی ازدي (درگذشــتۀ بناثــر ابومِخنـَـف لــوط مقتل الحسین(ع)چاپی جدید از کتاب 

گفته و ایــن ســؤال کــه ارائه کرد که درخور تحسین است و پاسخی است ایجابی به مسئلۀ پیش

  م حسین(ع) بهتر است چه بخوانیم؟ دربارة قیام اما

کم بخش اعظــم آن ترین مقتلی است که اگر نگوییم همۀ آن، دستمقتل ابومخنف قدیمی  

جریر طبري غالب یا تمام مــتن ایــن کتــاب را در باقی مانده؛ به این شکل که ابوجعفر محمدبن

نخســتین مقتــل  تاریخ خود نقل کرده است. البته این که روي جلد چاپ جدیــد نوشــته شــده:

ق.) کتابی به  128مکتوب امام حسین(ع)، خالی از مسامحه نیست؛ زیرا جابر جُعفی (درگذشتۀ 

داشته و از آنجا که نام ابومخنف در زمرة شاگردان جابر جعفی ذکــر شــده  مقتل الحسین(ع)نام 

را  هاي جمل و صفین نقل کرده، بایــد کتــاب جــابر جعفــیو وي از جابر روایاتی دربارة جنگ

نباته نیز مقتلی منســوب اســت کــه بناصبغبنعالوه به قاسممتقدم بر کتاب ابومخنف دانست. به

اي از ایــن دو مقتــل و نیــز از آن نیز پیش از کتاب ابومخنف نوشته شده است. متاسفانه نســخه

اصل مقتل ابومخنف در دست نیست؛ اما در میان آنچه به ما رسیده، صدوسیزده روایت بلنــد و 

ترین گزارش جامع و منسجم از واقعۀ عاشورا است. حال وتاه طبري از مقتل ابومخنف قدیمیک

گردیم؛ یعنی بازگشت به آغاز. منظور از این عنوان این است که بــراي عنوان این نوشتار برمیبه

ها باید به سراغ متون متقدم رفــت (چنــان کــه ها و پیرایهزدودن تصویر قیام عاشورا از تحریف

کنــد) و در میــان متــون به ضرورت این کار اشاره می نفس المهمومدث قمی هم در ابتداي مح

ترین است و مؤلف آن که خود اهل ترین متن است؛ زیرا قدیمیارزشمتقدم، مقتل ابومخنف با

کوفه بوده به هر سه منبع ممکن نقل اخبار عاشورا دسترسی مستقیم داشته است؛ یعنــی امامــان 

زماندگان کاروان و سپاه امام حسین(ع) و دشمنان و قاتالن آن حضــرت. بــدیهی معصوم(ع)، با

است که دیگر مطلعان از واقعۀ عاشورا هم اطالعات خود را مستقیم و غیرمســتقیم از ایــن ســه 

  اند. منبع اصلی دریافت کرده

د شــد باور از قیام امام حسین(ع) مواجه خواهیدر این کتاب با یک گزارش عقالنی و قابل  

آمــده و  روضۀ الشــهداءهاي عجیب و غریب که در بعضی متون متأخر مانند و خبري از داستان

هــاي ســپاه خوانان نیست. مثالً کل آمار کشــتههاي شفاهی مداحان و روضهسراییبرخی داستان

-دشمن هشتادوهشت نفر است که با شرایطی که از روز عاشورا سراغ داریم، طبیعی به نظر می
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گویند و حتــی ها میها نوشته شده و در برخی روضهه چند هزار نفر که در برخی کتابرسد؛ ن

      546ساعت بوده است!!! 72اند که روز عاشورا براي توجیهش این را ساخته

بار مــتن عربــی و ترجمــۀ فارســی مقتــل از محاسن این چاپ این است که براي نخستین  

ه در هر صفحه ابتدا ترجمۀ روایت ذکــر شــده و در نحوي کابومخنف با هم به چاپ رسیده؛ به

اهللا جــودکی صفحۀ مقابل آن اصل متن عربی آمده اســت. ترجمــه بــه فارســی را دکتــر حجــت

» روان و امــروزي«خوبی انجام داده و به تعبیر دکتر محمدرضا ســنگري ترجمــۀ ایــن کتــاب به

تــل معیــار بــراي ســنجش و عنوان مقاست. دکتر جودکی در مقدمۀ خود، مقتل ابومخنف را بــه

رفی کرده است و تأکیدش بر همان مسئلۀ مورد نظــر ایــن نوشــتار آزمایی دیگر مقاتل معراستی

ســتیزي. البتــه بــدیهی ترین سند مکتوب بازمانده بــراي تحریفاست؛ یعنی بازگشت به قدیمی

ساختگی نیست است که هر آنچه در مقتل ابومخنف نیامده یا به آن اشاره نشده، لزوماً دروغ و 

-و باید با مطالعۀ تطبیقی ابومخنف با دیگر آثار متقدم دربارة قیام عاشورا و نیز استفاده از روش

تري از واقعۀ عاشورا رسید. البته عدم هماهنگی برخــی تر و صحیحهاي نقد متن به درك جامع

هــا توانــد شدهندة ضعف آن گــزارتنهایی نشانهاي متأخر با بافت گزارش ابومخنف بهگزارش

  بود. 

دکتر جودکی در پیشگفتار کتاب، معرفی مفیدي از مقتــل ابومخنــف ارائــه داده و در انتهــا   

هادي یوسفی غروي از این کتــاب را نقــد کــرده و بــا ذکــر اشــکاالتی، آن را چاپ شیخ محمد

  دانسته است. » تصحیح غیرعلمی«

گاري نیز خالی از لطف نیست؛ نخواندن مقدمۀ دکتر سیدمحمدمهدي جعفري دربارة مقتل  

هــا پــیش در نجــف اعتبار بودن مقتلی که به نام ابومخنــف ســالویژه اشارات وي به علل بیبه

-چاپ شده است. متأسفانه این نسخۀ جعلی از مقتل ابومخنف هنوز هم محل رجوع است؛ بــه

سترس است و ق.) تهیه شده و در اینترنت در د 1408ویژه نسخۀ دیجیتالی که از چاپ کویت (

بر نکات دکتر سیدمحمدمهدي جعفري، دکتر پندارند. عالوهافراد ناآگاه آن را مقتل ابومخنف می

باره ذکر کرده است. اما این شــواهد را هــم در جودکی هم در پیشگفتار نکات دیگري را در این
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  کرد: توان ذکر اثبات جعلی بودن و انتساب دروغین متن چاپ نجف و کویت به ابومخنف می

دانیم که هشام کلبی راوي مقتل ابومخنف بوده اســت؛ امــا در نخســتین صــفحه از می -

 کند! بینیم که این ابومخنف است که از هشام روایت میچاپ نسخۀ مجعول می

ق.  157در ادامه خواهیم دید که از کلینی روایتی نقــل شــده یعنــی ابومخنــف کــه در  -

ق. از دنیــا رفتــه روایــت کــرده  329یــا آمــده و در رحلت کرده؛ از محدثی که در قرن ســوم دن

 547است!

در انتهاي چاپ جدید مقتل ابومخنف هم دو پیوست مفید آمده است: اول فهرســت اســامی 

راویانِ روایات منتخب از تاریخ طبري و دوم توضیحاتی درباره تعداد و اسامی شهداي قیام امام 

تاب هــم کــه حاصــل زحمــت محمــد حسین(ع) براساس گزارش ابومخنف. از طراحی جلد ک

  صمدي است نباید گذشت؛ زیرا بسیار زیبا و مناسب است. 

  شایسته است قسمتی از کتاب را با هم بخوانیم:  

خالد کاهلی نقل کردند: صبح هنگام حسین(ع) دســتش ابومخنف گفت: بعضی یارانم از ابی

به توست و در هر سختی بــه تــو  خدایا در هر گرفتاري اعتماد من«را باال برد و چنین دعا کرد: 

هــا تــاب هــایی کــه قلــبام! چه بسیار سختیامیدوارم! در هر امر مهمی به پشتیبانی تو دل بسته

دارد و بندد! در این حال دوست از یاري دست برمــیتحمل آن را ندارد و راه چاره بر آدمی می

گویم کــه جــز بــا تــوام راز می آورم و با توکند. این همه را به پیشگاه تو میدشمن سرزنش می

کنندة مشکالتی! هــر نعمتــی از توســت و رغبتی نیست. تنها تو گشایندة درهاي بسته و برطرف

   548»شود!ها به تو ختم میهر نیکویی تو را سزد! همۀ راه
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