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 بـه مشـهور القرشـی، عبیـدمحمدبنبنعبدالله ، تـألیف ابـوبکرمقتل امیرالمـؤمنینکتاب 

، از معدود مقاتـل باقیمانـده دربـاره وقـایع مـرتبط بـا شـهادت امیـر ق)ه.281الدنیا (وفات ابیابن

اخبـار و الدنیا در گزینش ابیاست. اگرچه این اثر کتابی تاریخی است، روش ابن مؤمنان، علی

ذکر اسناد، این کتاب را از کتب متداول تاریخی متمایز نموده است. مؤلف کتـاب سـعی کـرده تـا 

بـه  ضمن پایبندبودن به شیوه محدثان در ذکر اسناد، اثري تاریخی درباره مقتل امیر مؤمنـان

  رشته تحریر درآورد. 

بردن از روش فـؤاد سـزگین میلادي) نویسنده این مقاله، با بهره2015ـ1925جیمز اي. بلامی (

بردن به منابع موجود و در دسـترسِ میلادي) در بررسی اسناد این کتاب، سعی در پی2018ـ1924(

واسطه مؤلف آغاز کرده تا به راوي مشـترك اسـناد مشـابه الدنیا دارد. وي ابتدا از مشایخ بیابیابن

                                            
  . نوشتار حاضر، ترجمه مقاله ذیل است:1

“Sorces of Ibn Abi L-Dunya’s Kitab Maqtal Amir al-Mu’minin Ali” in: Journal of 

the American Oriental Society, Vol. 104, No. 1, (Jan-Mar 1984). 

2. James A. Bellamy. 

 monib1414@gmail.com. دانشجوي دکتراي رشته تفسیر تطبیقی دانشگاه قم: 3

  26/2/97پذیرش:                                 19/1/97تاریخ دریافت: 

 مقاله اصلی، فاقد چکیده است. گفتنی است که چکیده، معرفی کتاب و معرفی نویسنده، همچنین عناوین، مطالب و .4

  هاي داخل کروشه، همگی به قلم مترجم است. پاورقی
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یک از الـدنیا بـه کـدامابـیبـنوجوي این است کـه ادست یابد. همچنین، نویسنده مقاله در جست

مقاتل پیش از خود دسترسی داشته و تا چه حد، اخبار موجود در آن منابع را گـزینش کـرده اسـت. 

الـدنیا بـا وجـود قـرار داشـتن در زمـره ابیجیمز بلامی، در تحقیق خود بدین نتیجه رسیده که ابن

ابل اعتماد، اخباري نقل کـرده اسـت. محدثان، به قواعد جرح و تعدیل پایبند نبوده و از روات غیرق

ندرت روایت کرده و در عـوض، عمـدتاً سعد، بهابن طبقاتاو از برخی منابع در دسترسِ خود مانند 

از منابع شیعی مانند مقتل جابر و ابومخنف، بهره بـرده اسـت. بلـامی، بـر ایـن عقیـده اسـت کـه 

دنیا هـر آنچـه در دسـترس داشـته، نقـل الابیکردن از روات ضعیف، بیانگر آن است که ابنروایت

کرده و مانند شیوه رایج محدثان، دست به گزینش اخبار نزده است و این، از امتیـازات ایـن مقتـل 

  رود. به شمار می

 يکلید گانواژ

  .مقتل امیرالمؤمنینالدنیا، کتاب ابی، ابنالمؤمنینمقتل، امیر

  مترجم	سخن

است که ترجمـه آثـاري دربـاره علـوم حـدیث، دشـواري  خوبی واقفخواننده محترم مقاله، به

خاصی دارد. این مقالات، به جهت بررسی اسناد و شرح حال راویان حدیث، داراي ارجاعات فراوان 

به کتب و نسخ خطی و حاوي علائم اختصاري متعددي است. مترجم کوشیده تا متن اصلی مقالـه 

ائم اختصاري و شمارشی، براي سهولت خـوانش به صورت دقیق و روان ترجمه شود؛ اما درباره عل

وجوي اخبـار مقاله، معادل فارسی مناسب جایگزین شده است. همچنـین، جهـت سـهولت جسـت

موجود در این مقاله، علاوه بر ذکر صفحه در نسخه خطی (نمایـه اختصـاري: ن.خ.)، شـماره خبـر 

العزیز طباطبایی) نیز ذکر دمطابق با دو نسخه چاپی (تحقیق محمدباقر محمودي و تحقیق سید عب

مقاله اصلی، فاقد چکیده است. چکیده، معرفـی کتـاب و معرفـی نویسـنده، همچنـین شده است. 

  هاي داخل کروشه، به قلم مترجم است.عناوین، مطالب و پاورقی

  معرفی کتاب مقتل امیرالمؤمنین

مربـوط بـه شـهادت ، از معدود منـابع باقیمانـده دربـاره وقـایع مقتل امیرالمؤمنینکتاب 

 ابـــوبکراز دوره ســه قـــرن نخســتین اســـلامی اســت. نویســـنده کتــاب،  امیرمؤمنــان
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ق)، از محدثانی است که آثار ه.281-208الدنیا (ابیابن به مشهور ،القرشی عبیدبنمحمدبنعبدالله

ا تـا سیصـد فراوانی، عمدتاً در موضوعات تاریخی و اخلاقی از خود به یادگار گذارده است. آثار او ر

الدین اند که از این تعداد، در حدود چهل اثر به دسـت مـا رسـیده اسـت. صـلاحتألیف تخمین زده

بـرد. (المنجّـد، تـألیف را نـام مـی 198الـدنیا، تعـداد ابیاي دربـاره مصـنفات ابنالمنّجد، در مقاله

مینـه اخلـاق و خصوص در ز) تألیفات وي تلفیقی از شعر، ادب و حدیث است و به593ق: ه.1394

امیـه بودنـد؛ امـا موقعیـت اجتمـاعی و الدنیا از موالیان بنیابیمواعظ، آثار متعددي دارد. پدران ابن

مقبولیت وي، سبب شد تا استاد و مودِّب فرزندان خلفاي عباسی عصر خود باشد. به اعتقاد برخـی 

نده از او، نشـان از انصـاف وي عباس ارتباط داشت، ولی آثار باقیمامحققان، هرچند او با دربار بنی

داشـتند.  بیتکردن فضایل اهلالعباس، سعی در مخفیامیه و بنیدارند؛ زیرا در زمانی که بنی

  )14ق: ه.1411الدنیا، ابیگردآوري کرد. (ابن بیتالدنیا آثاري در احوال و فضایل اهلابیابن

خوبی شـاهد اخبار موجـود در کتـب وي، بـهالدنیا تألیفات فراوانی داشت؛ اما با بررسی ابیابن

متفردات فراوان و اخبار عجیب هستیم و به همین جهت، شهرت وي بیشتر به سبب کتب اخلـاقی 

و مواعظ و نه به عنوان یک محدّث، مطرح است. او در تألیفاتش مقید به حفـظ اسـناد بـود؛ ولـی 

لف، ناخواسـته نوشـتجات وي را بـه عدم پایبندي وي به قواعد جرح و تعدیل، و نقل از منابع مخت

منبعی ارزشمند براي مورخان تبدیل کرده تا با ارزیابی اسـناد، دربـاره اعتبـاردهی و گـزینش ایـن 

  اخبار، آزادي عمل داشته باشند. 

، در کتابخانـه ظاهریـه دمشـق شـماره مقتل امیرالمـؤمنینتنها نسخه باقیمانده از کتاب 

منتقل شـده،  الاسد الوطنیۀرار داشت و سپس، به کتابخانه ق 95، در ضمن مجموعه شماره 4133

الـدنیا ابی، شامل نوشتجات مختلفـی از ابن95شود. مجموعه شماره نگهداري می 3831در شماره 

قرار دارد و تعداد اخبـار ایـن کتـاب،  249تا  232، از صفحه مقتل امیرالمؤمنیناست و کتاب 

و نســخ اســت کــه بــه احتمــال زیــاد، در زمــان خــط نســخه، مــابین کــوفی  1خبــر اســت. 119

الدنیا نگاشـته شـده اسـت. در ابتـداي ابیق)، شاگرد ابنه.340صفوان البرذعی (متوفاي بنحسین

کـه مقصـود از حسـین، » حـدثنا الحسـین، حـدثنا عبداللـه... «بیشتر اسناد این کتاب، آمده است: 

  )82ق: ه.1408یا است. (طباطبایی، الدنابیصفوان، و مقصود از عبدالله، ابنبنالحسین

                                            
خبر ثبت شده اسـت؛  119در نسخه چاپی محقق طباطبایی و علامه محمودي، تعداد اخبار با ملاحظه تعداد اسناد،  .1

خبـر بـه  11عدد است. علت این تفاوت، آن است که ابراهیم صالح  139اما در تحقیق ابراهیم صالح، تعداد اخبار، 

  ي کتاب افزوده است و همچنین، معیار وي در ترقیم اخبار، مضمون اخبار است؛ نه اسناد آنها. ابتدا
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تعدادي از صفحات ابتداي نسخه مفقود شده است. ابراهیم صالح معتقد است تعـداد صـفحات 

عسـاکر وجـود دارد. مفقوده، قابل توجه نبوده و امکان بازشناسی برخـی از آن اخبـار از تـاریخ ابن

.ش) نیز در تحقیق ارزشمند خـود ه 1385) علامه محمودي (متوفاي 13ق: ه.1422الدنیا، ابی(ابن

الـدنیا، ابیبر این کتاب، اشاره نموده که میزان صـفحات مفقـوده، یـک یـا دو صـفحه اسـت. (ابن

دهـد میـزان اوراق مفقـوده ش) احتمال میه.1376) اما محقق طباطبایی (متوفاي 26ق: ه.1411

مغرضان از بین رفته اسـت.  بوده که توسط برخی زیاد و احتمالاً مرتبط با فضایل امیر مؤمنان

  2)82ق: ه.1408(طباطبایی، 

ق، محقق طباطبـایی ه.1408این کتاب، سه بار مورد طبع و تحقیق قرار گرفته است. در سال 

ق، علامه محمدباقر محمودي ه.1411اقدام به نشر این کتاب نمود. سپس، در سال  تراثنادر مجله 

ق و بـه تحقیـق ه.1422دیگر این کتاب، در سال  اقدام به تحقیق و نشر کتاب کرد. چاپ مشهور

ابراهیم صالح صورت گرفت و در دمشق منتشر شد. همچنین، محمود مهـدوي دامغـانی در سـال 

ش، این کتاب ارزشمند را به زبان فارسی ترجمه نمود. درباره ایـن اثـر، تحقیقـات انـدکی ه.1379

بررسی مصادر این کتاب پرداخته، مقالـه اي که به صورت گرفته است. به نظر می رسد، تنها مقاله

  م. توسط جیمز بلامی به رشته تحریر درآمد. 1983حاضر است که در سال 

  معرفی نویسنده مقاله

اســتاد ممتــاز بازنشســته )، James A. Bellamy 1925-2015جیمــز اي. بلــامی (

 1956اي خـود را در دانشگاه میشیگان، و یکی از اساتید برجسته مطالعات خاورمیانه بود. وي دکتر

، بـه عنـوان اسـتاد مطالعـات عربـی ـ 1995تا  1959در دانشگاه پنسیلوانیا به پایان برد. از سال 

اسلامی در دانشگاه میشیگان مشغول به تـدریس گردیـد و از همـین دانشـگاه بازنشسـته شـد. او 

بـه گفتـه زندگی خود را وقف مطالعات زبان و فرهنـگ عربـی و بـازخوانی متـون کهـن نمـود و 

کسـوت در بـازخوانی انتقـادي خودش، اعتیاد شدیدي به اصلاح متون داشت. بسیاري وي را پـیش

دانند. آثار قابل توجهی از وي در زمینه مطالعات قرآنـی و عربـی بـه جـاي مانـده متون عربی می

                                            
هایی در تحقیق ابراهیم صالح شده است. وي یازده خبر به ابتداي کتاب افزوده کـه این اختلاف نظر، موجب تفاوت .2

وي حتی سند برخـی اخبـار را کـه از عساکر گرفته است. در تاریخ ابن همه این اخبار را از ترجمه امام علی

: 1408؛ طباطبـایی، 13: 1422الـدنیا، ابیعساکر کامل کرده است. (ر.ك: ابننسخه خطی اسقاط شده، از تاریخ ابن

88(  
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ی لغـات یابشناسی انتقادي قرآن و ریشـهاست. در زمینه علوم قرآنی، بیشتر مقالات وي درباره متن

است. وي همچنین، ویرایش و تحقیق درباره برخی کتـب تـاریخی و حـدیثی را در کارنامـه خـود 

  دارد.

مقاله پیش رو، از معدود مواردي است که جیمز بلامی، به تحقیق دربـاره مصـادر یـک کتـاب 

 خوبی نشان داده اسـت. موضـوع ایـنکهن اقدام کرده و تسلط خود را به منابع رجالی و حدیثی به

تـرین الدنیا، یکی از کهنابینوشته ابن مقتل امیر المؤمنینمقاله، شناخت مصادر اصلی کتاب 

  است. یع مرتبط با شهادت امیر مؤمنانمنابع موجود درباره وقا

  :از	نداعبارت		بلامی،	اي.		جیمز		آثار		از	برخی

  کتبالف. 

  :)1968(	عربی	جدید	شعر	و		معاصر	عرب	ادبیات	مطالعات	.1

Contemporary Arabic Readers, V. Modern Arabic Poetry. 

  :)1973(		الدنیاابیابن		تألیف	»الأخلاق		مکارم«	کتاب		ویرایش	و	ترجمه	.2

The Noble Qualities of Character. (Kitab Makarim al-Ahlaq). 

ـــه	.3 ـــرایش	و	ترجم ـــاب	وی ـــات«	کت ـــرّزین	غای ـــات	و	المب ـــزین	رای ـــألیف	»الممیّ  ت

  :)1989(	یالمغرب		سعیدابن

The Banners of the Champions: An Anthology of Medieval Arabic 

Poetry from Andalusia and beyond. 

  :)1993(		خاورمیانه	تاریخ	و	فرهنگ	در	مطالعاتی	.4

Studies in Near Eastern Culture and History. 

  مقالاتب. 

  ):1961(		سرحابیابن الرموز	کتاب	.1

The Kitāb Ar-Rumūz of Ibn Abī Sarḥ (Journal of the American Oriental 

Society, Vol. 81, No. 3). 

  ):1968(		سیبویه	از	عبارتی	شرح	.2

A Difficult Passage in Sībawayhi (Journal of the American Oriental 

Society, Vol. 88, No. 2). 
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  ):1973(	بسمله		اختصاري	علائم		مقطعه،		حروف	.3

The Mysterious Letters of the Koran: Old Abbreviations of the 

Basmalah (Journal of the American Oriental Society, Vol. 93, No. 3). 

  ):1983(	بود؟	که	شاعر	قسمونه	.4

Qasmūna the Poetess: Who Was She? (Journal of the American Oriental 

Society, Vol. 103, No. 2). 

  ):1984(		الدنیاابیابن		لیفأت		ن،امیرالمؤمنی		مقتل	ادرمص	.5

Sources of Ibn Abī 'L-Dunyā's Kitāb Maqtal Amīr Al-Muʾ Minīn ʿAlī 

(Journal of the American Oriental Society, Vol. 104, No. 1). 

  :)1985(	نماره		کتیبه	از	جدید		بازخوانی	.6

A New Reading of the Namārah Inscription (Journal of the American 

Oriental Society, Vol. 105, No. 1). 

  ):1987(	رودلان	سرود	در	عربی	هاينام	.7

Arabic Names in the Chanson De Roland: Saracen Gods, Frankish 

Swords, Roland's Horse, and the Olifant (Journal of the American Oriental 

Society, Vol. 107, No. 2). 

  :)1988(	الجِمال		امّ	و	الرّم		جبل		اسلامی:		پیشا		کتیبه	دو		بازخوانی	.8

Two Pre-Islamic Arabic Inscriptions Revised: Jabal Ramm and Umm 

Al-Jimāl (Journal of the American Oriental Society, Vol. 108, No. 3). 

  :)1991(	کهف سوره 18 آیه	درباره	نکاتی		الرقود؟		یا	الرقیم	.9

Al-Raqīm or al-Ruqūd? A Note on Sūrah 18:9 (Journal of the American 

Oriental Society, Vol. 111, No. 1). 

  :)1992( سوره القارعه 9		آیه	درباره	نکاتی		هاویۀ،	فأمه	.10

Fa-Ummuhu Hāwiyah: A note on Sūrah 101:9 (Journal of the 

American Oriental Society, Vol. 112, No. 3). 

  :)1993(		قرآن		متن	در		پیشنهادي	اصلاحات	برخی	.11

Some Proposed Emendations to the Text of the Koran (Journal of the 
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American Oriental Society, Vol. 113, No. 4). 

  :)1996(		قرآن		متن	در		پیشنهادي		اصلاحات		دیگر	برخی	.12

More Proposed Emendations to the Text of the Koran (Journal of the 

American Oriental Society, Vol. 116, No. 2). 

  :)2001(		قرآن		تحلیلی	خوانی		متن	.13

Textual Criticism of the Koran (Journal of the American Oriental 

Society, Vol. 121, No. 1). 

  :)2002(	عیسی	واژه	درباره	توضیحاتی	.14

A Further Note on ʿĪsā (Journal of the American Oriental Society, Vol. 

122, No. 3). 

، جیمز اي. »الدنیاابی، تألیف ابنمصادر کتاب مقتل امیرالمؤمنین، علی«. ترجمه مقاله 15

  :1983بلامی، 

“Sorces of Ibn Abi L-Dunya’s Kitab Maqtal Amir al-Mu’minin Ali” in: 

Journal of the American Oriental Society, Vol. 104, No. 1, (Jan-Mar 1984)  .}  

  مقدمه

م.}  2003-1914{ 3فرانس روزنتال نظر زیر را عربی مطالعات تازه که زمانی پیش، سالسی

 شناسـیشـرق زمینه در تحقیق سابقه سالده  از بیش استاد جوان من، که دانستمنمی کردم، آغاز

 بـه نسـبت هـم هنـوز امـا ،شد جبران سرعتبه استادم، در مورد من لعاتمطا کمبود هرچند. دارد

 بـود نظیربی او تدریس که باتجربه و متعهد معلم یک دارم؛ را نخستین احساس همان وي، دانش

 علمـی اسـتانداردهاي رعایـت به را دانشجویان نهی، وامر  با نه و بودن الگو با که کردمی سعی و

 نشـانه اسـلامی اسـت، نگـاريتـاریخ درباره که مقاله این. کند ترغیب د،کرمی عمل بدان خود که

 4.اوست از من قدردانی

                                            
3. { Franz Rosenthal}. 

اورشـناس {جیمز بلامی، این مقاله را براي تقدیر از استاد خود، فرانس روزنتال، نگاشته است. فرانس روزنتال، خ .4
، در 1985تـا  1956م دکتراي خود را در دانشگاه بـرلین دریافـت کـرد. او سـپس، از سـال 1953اهل آلمان، در 

تـوان بـه ترین آثـار وي، میهاي سامی و پژوهشگر اسلام، فعالیت داشت. از مهمدانشگاه ییل، به عنوان استاد زبان
  ود.} خلدون و ترجمه تاریخ طبري اشاره نمترجمه مقدمه ابن
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 نگارنـدگان اسـتفاده مورد که اصلی منابع شناخت در معمولاً حدیث، و تاریخ رشته دانشجویان

مؤلفـان  کـه است آن دشواري، این علل از یکی. اندمواجه دشواري با بوده، حدیثی و تاریخی کتب

 معلـول منبع، جاي به سند ذکر. کردندمی ذکر را خبر سند کتاب، نام و منبع ذکر جاي به کتب نای

 ها،نوشـته بیشـتر و بودنـد عنـوان بـدون معمولـاً هـاکتـاب دوره، آن در اینکه: اوّل بوده علت دو

 هبـ دوره آن در هاهنوشـت ایـن .کردنـدمی روایت خود مشایخ ازمحدثان  که بود احادیثی مجموعه

 ،نتیجه در .شنیدمی خود شیخ از راوي که احادیثی یعنی ؛داشت شهرت دفاتر و اجزاء کتب، اصول،

انتخـاب  را خـود مشایخ کتب روایات معمولاً حدیث روات ثانیاً، .نداشتند خاصی عناوین کتب بیشتر

 کـردمی نقل ار احادیثی فقط راوي،. کنند نقل وجهه علی را کتاب تمام اینکه نه ؛کردندمی انتقاء و

 برخـی در حتـی ؛داشـت فرق اصلی کتاب موضوع با شاید که بوده وي بحث موضوع با مرتبط که

 شـده نقل زمینه این در کتابی از کرده، نقل خود استاد از که حدیثی دانستنمی کتاب مؤلف موارد،

 .است داشته وجود کتابی چنین حتی یا و

 ذکـر اسـناد بـا اخباري بـود کـه همـراه اي ازوعهمجم علت، کتب اوّلیه تاریخ اسلام همین به

 یـک بـدون شـده و نقـل مختلف منابع از که اندمواجه فراوانی اخبار با معاصر، محققان. شدندمی

 خطـا بـه خبـارا آن تفسیر و تبیین در است ممکن خبر، هر اصلی منبع شناخت براي اصولی روش

 را آمیزتعصـب اخبـار نتواند یا کند، اشتباه پسین و پیشین خبر میان یک محقق، است ممکن. روند

 کـدام به متعلق) رسد نظر به صحیح هرچند( سند یک که دهد تشخیص نتواند یا نماید، شناسایی

عنه مورخ یا راوایـانی کـه را از مروي خبر اصلی مورخ ها،نتواند در میان انبوهی از نام یا ،است خبر

 اند، تشخیص دهد.ردهخبر از او نقل و به نسل هاي بعد منتقل ک

. کنـدمـی مضاعف را مشکل متأخر اسلامی، مورخان نگاريتاریخ هايروش برخی براین،علاوه

 صـورت بـه را تـاریخی واقعـه تا کردمی حذف را اخبار اسناد مورخ، که است زمانی حالت بدترین

 نقـل داسـتان تـداياب در را واقعـه اسـناد تمـام مورخان، برخی. کند نقل پیوستههمبه داستانِ یک

وقتـی وضعیت کمـی بهتـر اسـت، . آمیختندمی هم با مشخص ترتیب بدون را اخبار اما ؛کردندمی

 آن اسـناد کند؛ هرچنـدنمی نقل دیگر منابع از و دارد گزارش خود براي اصلی منبع یک فقط مورخ

ا آنهـا را بـه صـورت امـ نماید؛می ذکر اخباري هم دیگر منابع از مواقع برخی. کندمی ذکر را منابع

 و شـکل همـان بـا خبر هر که است در صورتی خبر، ثبت حالت بهترین.  سازدمجزا مشخص می

 مـورخ کردنـد،مـی عمل روش این به که کسانی. شود ذکر خودش به مربوط سند و اصلی شمایل

 اطلاعـاتی که کسی مانند ؛پرداختندمی تاریخی اخبار آوريجمع به بلکه ؛نبودند امروزین اصطلاح به
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 .کندمی ثبت مختلف هايکارت روي بر اسنادشان با همراه را

 معتقـد و نبودنـد قائـل اخبـار سـنادا براي چندانی ارزش شناسانخاور متمادي، هايسال براي

 یـک بیشتر سند آنان، نظر در. ندارد شناسیمصدر مشکل حل در چندانی اهمیت حدیث سند بودند

 اسـلامی نخسـت قرن به تاریخشان که اسنادي خصوصاً اعتماد؛ بلغیرقا و بود حدیث براي زینت

 .باشد حدیث تدوین آغاز تاریخ شودمی تصور که هجري صد سال از پیش یعنی ؛گشتبازمی

. بـود آنهـا بررسـی بـراي قبول قابل شیوه یک نبود روایات، اسناد به اعتماد عدم علت اساسی

 منـابع«عنـوان  بـا وي تحقیـق در سزگین فؤاد هاياشتل با اسناد، به اعتماديبی این خوشبختانه

 شـناخت براي روشمند راهکار یک کرده، تلاش تحقیق این در وي یافت. تقلیل حدي تا 5»بخاري

 6هـاي عربـیتـاریخ نگـارشکتاب  در را خود روش از ايخلاصه او. دهد ارائه بخاري اصلی منابع

 روش، همـین از اسـتفاده بـا نیـز سزگین اُرسلا (Sezgin, 1967: 1-83)است.  نموده تبیین

  )Sezgin, 1971: 38( .است کرده بررسی را ابومخنف مقتل مصادر

 در هستیم، اشاصلی مصدر دنبال به که اسانیدي همه: است صورت بدین روش، این مکانیزم

 نام اوّلین مشاهده با و شودمی بنديطبقه راوي آخرین نام اساس بر ثبت شده، جداگانه هايکارت

 ادامـه مشـترك روات ایـن کجا تا که ببینیمتا  رویممی بعدي روات سراغ روایت، دو بین مشترك

 بررسـی از پس اگر به عنوان مثال، ؛است اصلی مصدر مؤلف اسناد، در مشترك راوي آخرین. دارند

 کـهگر آن اسـت نشـان ایـن اسـت، مشـترك اسناد، ایناوّل  راوي فقط که شدیم متوجه سند چند

 اگـر. اسـت کـرده اخـذ مختلـف روات از را خـود مطالـب و بوده کتاب صاحب خود راوي، همین

 مشـترك، نـام آخرینهاي اوّلین مشترك، روات خبر و نام کرد، پیدا ادامه سند در مشترك هاينام

 کتـاب یـک منـابع کـه زمـانی. کنند}می روایت او از بعدي، روات مشترك{و  است کتاب مؤلف

 ,Sezgin. (کنـیم شناسـیمنبع روش همـین بـا را منـابع آن خـود نیمتـوامـی شدند، مشخص

1967: I, 8( اسـانید در مشترك روات که است این مُعنون، کتب اسناد بررسی در نهایی، مرحله 

 بـه نظـر بـا و ؟انـدبوده تألیفاتی داراي اشخاص این آیا ببینیم تا کنیم وجوجست تراجم کتب در را

 شـده نقـل کتاب آن از حدیث این است ممکن بحث، مورد حدیث با آن مطابقت و کتاب محتواي

  .باشد

 یک به متن یک دادن نسبت اوّلا،. است هاییمحدودیت داراي سزگین فؤاد روش شک، بدون

                                            
5. Buharinin Kaynaklari, Istanbul, 1956. 

6. Geschcichte des arabischen schrifttums. 
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 شـده داده نسبت مؤلف یک به متعددي کتب اگر مخصوصا ؛است حدسی و ذهنی امر یک کتاب،

 عنـوان بـه ؛باشـد شـده ذکـر مؤلف یک تألیفات همه م،تراج کتب در که نیست معلوم ثانیاً،. باشد

 )؛185م: 1872نـدیم، (ابنبـرد مـی نـام را الـدنیاابیابن تألیفات از عنوان وسهسی ندیم،ابن مثال،

کتـب آن  از بسـیاري کـه زد حـدس توانمی .است رسیده ما دست به او از کتاب که چهلدرحالی

 .است رفته ینب از تراجم کتب در ثبت از پیش دوران،

 کـه داریـم نیـاز سند دو به حداقل زیرا ؛سودمند نیست مفرد، براي بررسی اسناد سزگین روش

 بـه کمکـی هم باز باشد، داشته وجود مشابه کاملاً سند چند اگر حتی ؛باشند داشته مشترك اسامی

در روات آ و ج {اسـناد  در مثلـاً}. مقایسـه نیسـتند قابـل چون{ ؛کندنمی آن اصلی منبع شناخت

 هشـام کـه دانستیمنمی دیگر منابع از ما اگر پرداخت، خواهیم ذیل در کهعبید} بنمشترك محمد

 گمـان اسـت ممکن دارند، امیرالمؤمنین مقتل زمینه در کتابی دو هر }ابومخنف{أزد  شیخ و

 عنـهمروي و راوي اینکـه نـه ؛هسـتند مقتـل کتاب صاحب دو هر پسرش یا جندب که کردیممی

 .ندباش

 طـول در شناسـیحدیث بـراي روش ترینبخشامید سزگین، روش ها،محدودیت این با وجود

 ارزش حـدیثی، کتب اوّلیه منابع شناخت براي روش این از گرفتنبهره با و بوده متمادي هايسال

 حـدیثی منـابع در خبر یک ظهور اوّلین تاریخ توانیممی روش، این با. است شده مسلم و محرز آن

 اخبـار تـوانمـی همچنـین،. شـویم آگـاه نخسـت حـدیثی منابع محتواي از حدودي تا و بیابیم را

 بخشرضـایت نتیجـه ایـن البتـه. داد تشخیص بهتر را نادرست اسنادات و واقعیغیر یا و دارجهت

 سـعی مقاله، این در. شود اجرا شایسته و کامل صورت که این روش، به آمد خواهد به دست زمانی

 .شود برداشته هدف این به نیل جهت در دمیق تا شده

  درباره کتاب

 بـه مشـهور 7القرشی، عبیدبنمحمدبنعبدالله ابوبکر نامعلوم، تاریخی در هجري، سوم قرن در

 .A ( .کرد را گردآوري طالبابیبنعلی به قصدسوء درباره اخبار از ايمجموعه ،الدنیاابیابن

                                            
اي برخوردار بـود. بـه گمـان آنکـه الدنیا در روزگار خود، واعظ و سخنوري مشهور بود و از احترام ویژهابی{ابن .7

معلم چند تن از فرزندان خلفاي عباسی شـد. وي امیه بودند، به خاطر شهرت و آوازه نیکو، پدرانش از موالیان بنی

، 2ق در بغداد درگذشت و در شونیزیه مدفون شد. (ر.ك: دائرة المعارف بـزرگ اسـلامی، ج 281الأولی در جمادي

  )}650، ص »الدنیاابیابن«مدخل 
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Dietrich, 1986: v.3, p. 648; C. Brockelmann, 1937: p. 160, suppl. 

P.247 ( اسـت مانـده جـاي بـه دمشـق ظاهریـه کتابخانـه در ،کتاب این از اصلی نسخه یک. 

 از مـتن، آغـاز از قسـمتی و عنـوان صفحهحداقل یک ورق از کتاب، حاوي  )82م:  1949(العش، 

 امیرالمـؤمنین مقتـل کتـاب« شـده، ثبـت متن انتهاي در کهگونههمان کتاب عنوان اما رفته؛ بین

 یـکدر  و یـاد کـرده» امیرالمؤمنین مقتل« عنوان با کتاب این از طوسی. است »طالبابیبنعلی

أسـماء ؛ 130ق:  ه.1380(طوسـی،  .است شده ذکر »علی مقتل« عنوان با دمشقی، ناشناخته منبع

 شـخص و انـدکـرده ساخاستن را نسخه این ناسخ، دو ، ب.)59: 42، مجموع الدنیاابیمصنفات ابن

 الـأولی جمـادي 7 ،آن تـاریخ کـه کـرده أ) ضـمیمه 249را در انتهاي نسخه (ص  یادداشتی دوم

  .ق استه.438

 تـاریخی متن یک شرایط چون است؛ اسناد تحقیق براي مناسبی مورد الدنیا،ابیابن کتاب این

 .اسـت نیامیختـه هم با را یثاحاد متن و کرده ذکر را خبر هر سند زیاد، دقت با مؤلف. داراست را

. اسـت طالـبابیبنعلی وفات و قصد سوء زندگانی، درباره خبر صدوبیست داراي کتاب، این

 عـاص، عمـرو و معاویـه زمـانهـم ترورهاي خلیفه، به حمله توطئه، درباره اوّل، روایت ونهبیست

 از اوّلیـه بخـش ایـن. شـدبامـی منـزل در وي معالجه و امیرالمؤمنین انتقال ملجم،ابن دستگیري

 .باشد رفته بین از نسخه، اوّلیه صفحات شدن مفقود با اما بوده، عنوان داراي است ممکن کتاب،

ــدین بعــدي در نســخه خطــی فصــول عنــاوین فصــل، ایــن از بعــد  وصــیۀ«: اســت قــرار ب

 ،)أ 239( »طالـبابیبنعلی سنّ« ،)ب 238( »طالبابیبنعلی موت« ،)أ 236( »طالبابیبنعلی

 دفن موضع« ،)أ 240( »ودفنه وتکفینه طالبابیبنعلی غسل« ،)أ 240( »طالبابیبنعلی صفۀ«

 وفـات از پس وقایع شامل ،فصل این :أ241( »وقتله ملجمابن إجذام أمر« ،)أ 240( »امیرالمؤمنین

 .)ب 249-أ 247( »طالبابیبنعلی ولد«و ) أ 245( »ومراثیه علی ندب« ،)است امیر مؤمنان

 همـه بررسـی مجـال مقاله، ایندر  و هستند نفر 45 از بیش الدنیاابیابن روات کتاب، این در 

 شناسـایی یعنـی مقالـه، این هدف با که کردم گزینش را اخباري من ،روازاین نیست. کتاب اسانید

 کتـاب، ایـن نخسـتین منـابع بهتر شناخت در را ما و باشد داشته بیشتري سازگاري اصلی، مصادر

 .گیـرد قرار روش این مطالعه مورد تواندنمی مفرد، اخبار شد، اشاره ترپیش طورکههمان. دهد یاري

 را رواتـی مـن. اسـت خـارج بحث محدوده از مختلف این کتاب، ابواب اخبار از نیمی بدین جهت،

 اصـلی کتب که را راوي دو همچنین، و برده آنان از را بهره بیشترین مؤلف که کرد خواهم بررسی

 .است رسیده ما دست به آن، جایگزین یا و آنان
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 نامـهزندگی ابتـدا و اسـت شـده مشخص اعداد با الدنیا،ابیابن واسطهبی مشایخ مقاله، این در

 در راوي مشـترك اوّلـین بـه تـا شـد خواهد بررسی سند هر مشترك روات فهرست و وي مشایخ

. اسـت شـده نقـل او کتـاب از روایـت کـه است محدثی یا مورخ همان؛ یعنی برسیم سند سلسله

 هـر از پـیش. پرداخـت خـواهیم قـول، نقل علامت داخل آن، خلاصه یا خبر ترجمه نقل به سپس،

 سـپس،. کرد خواهد تغییر مشترك، راوي اوّلین تغییر با که شده داده قرار الفبا حروف از یکی سند،

  .پرداخت خواهیم مورخان از هریک روات حال شرح به

 الدنیا}ابیعبید {پدر ابنبنمحمد: لاوّ

 دربـاره کـه کندمی نقل عبید،بنمحمد پدرش، طریق از را خبر 18 یعنی تعداد بیشترین مؤلف،

 بغـداد تاریخ داده، وي از مختصري اطلاعات که کتابی تنها. نداریم اطلاعی هیچ تقریباً وي زندگی

 آنهـا در عبیـدبنمحمـد نـام که مختلفی سانیدا از را اطلاعات این بغدادي، خطیب ظاهراً که است

 جـزوه از غیـر بـه کتـابی وي اینکه )2/370م: 1921(خطیب بغدادي،  .است کرده گردآوري بوده،

 .نیست معلوم ما براي داشته، خود حدیثی

) قه.204متوفـاي ( کلبـی محمـدبنهشـام شهیر، مورخ از یکی، جز عبید،بنمحمد اخبار تمام

 عبیـدبنمحمـد کـه زد حدس توانمی تقریباً )Sezqin, 1967: ii, p.268( .است شده نقل

 نوشـته ،علـی مقتـل کتـاب به نجاشی. است کرده نقل ،علی مقتل هشام، کتاب از را احادیث این

 ایـن از نامی ،اندرا نام برده وي تألیفات تفصیلبه که یاقوت و ندیمابن اما ؛است کرده اشاره هشام

؛ 288ق:  ه.1357؛ یـاقوت الرومـی، 196م: 1872نـدیم، ؛ ابن339تا: جاشی، بی(ن .برندنمی کتاب

 طریـق از نیسـت، هشـام طریـق از کـه خبـري تنهـا امـا) 114م: 1971مقایسه کنید با سزگین، 

 در کـه گویدمی است و سالگی شصت سن در علی خبر، این در. است شده نقل سواربنشبابه

 از تر،طولـانی سـندي بـا امـا مشـابه، خبري. است کرده پیدا رحضو جهاد میدان در سالگی بیست

  .است شده نقل سواربنشبابه از اصفهانی ابوالفرج

  {اسناد آ.}

 ابــوجعفر .5 جــابر؛ .4 الجعفــی؛ ابوعبداللــه .3 محمــد؛بنهشــام .2 عبیــد؛بنمحمــد .1: )1آ.(

 .حسینبنعلیبنمحمد

 ملجـم عزیـز گردانـد،را بـا هلاکـت ابن علـی تـا خواسـت خداوند که زمانی{مضمون خبر:} 

 هفتـه یک. رفت کنده اهل از یکی منزل به سپس،. کرد بیتوته بنواسد مسجد در را شب ملجمابن



 

  113 الدنیاابی، تألیف ابنعلیمصادر کتاب مقتل امیرالمؤمنین، 

  

 پیـامبر کـه رسـیده فـرا سرنوشـتی تحقق زمان: فرمود منبر فراز بر علی آن در روز جمعه، از پیش

 شـدند، خطا و افترا مرتکب که کسانی رستیدبه و »کافر. یحبک ولا مؤمن لایبغضک«: فرمود اُمّی

 را محاسنم خون که زد من به ضربتی شیطانی، که دیدم خواب در گذشته شب. نبرند جایی به کار

: فرمـود {حضـرت}سـپس، . نشـد حاصل رنجشی مرا ضربت، آن از اما ؛کرد رنگین سرم خون به

 مـردم، ترینشـقی تـا شـده انعمـ چـه: فرمود بعد. بخواهد خدا اگر ؛شد خواهی کشته تو علی! اي

 منبـر از و کشـید خـود محاسـن و سر بر را خود دست سپس، کند؟ رنگین سر خون با را محاسنم

 او مقابل در هامرغابی برود، مسجد به عشاء نماز براي خواستمی که زمانی هنگامشب. آمد پایین

 درب کنـار در ملجـمابن. تندهسـ کننـدهزنـان نوحه و کنندکانگریه آنها: فرمود. کردند صدا و سر

 نزدیـک کـه حنفیـه محمد. زد او به ضربتی آمد، بیرون امیر مؤمنان که زمانی .بود او منتظر منزل

 مـن تـا: فرمـود امیـر مؤمنـان. برسـانند قتل به را او تا بردند هجوم مردم. گرفت را ملجمابن بود،

 امـا ؛کـنممـی واگذار خدا به را او یا و گیرممی امانتق او از یا ماندم، زنده اگر. نکنید رها را او امزنده

 }12أ){خبر ش. 234(ن.خ، ص  .پس جان در برابر جان کردم، وفات اگر

 اخلـاقی توصـیه بـه ايضـمیمه.{مضـمون خبـر:}این خبـر، پیشین سـند ماننـد دقیقا: )2آ.(

 و مـودپیش از وفات، ایـن وصـیت را ن امیرالمؤمنین که کندمی نقل ابوجعفر .است علی

 }31ب) {خبر ش. 236(ن.خ، ص .نوشت را وصیت رافعابیبنعبیدالله

 علـیبنحسـن ،وفات علـی از خبر:} پس مضمون. {پیشین سند مانند دقیقاً: )3آ.(

دوم بـه  او را بـا ضـربت سـپس، و شـد انگشتانش برخی قطع به منجر که زد ملجمابن بر ضربتی

 جهـت بـه علی،بنحسن. بزند ضربت یک تنها که دبو کرده وصیت او به علی. هلاکت رساند

(ن.خ،  8.نمـود تقسـیم خـدا بـا را امـوالش بـار سـه و رفـت حج به پیاده یکبار دوم، ضربت کفاره

 }83ب) {خبر ش. 243ص

 ظـاهري توصیف خبر، این{مضمون خبر:}  .ملجمابن الی نظر من .5 مثل قبلی؛ .4-1: )4آ.(

 }79ش.  ب) {خبر243(ن.خ، ص .است ملجمابن

 نفـر بین جابر، نام زیاد، احتمال به( قیسبنزحر .5 عبدالله؛بنعروة .4 قبلی؛ مثل .3-1: )5آ.(

                                            
اوه، مضمون این خبر با الدنیا است و در هیچ مصدر دیگري مشاهده نشده است. به علابی{این خبر، از متفردات ابن .8

سازگار نیست. مرحوم محمدباقر محمودي احتمال داده که تعلیل موجود در  معتقدات شیعه درباره عصمت ائمه

الـدنیا، ابیاین خبر، از سوي راوي مطرح شده؛ وگرنه حج و تقسیم اموال، براي اداي کفاره نبـوده اسـت. (ر.ك: ابن

 ، پاورقی)}91: 1411
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 را قـیسبنزحر ،علیبنحسن خبر، این درخبر:}  مضمون. {)است شده اسقاط چهارم و سوم

 بـه بتـداا خبـر، شنیدن هنگام برخی. کند آگاه پدر شهادت از را حسین تا فرستدمی مدائن به

 }92أ) {خبر ش. 245(ن.خ، ص 9.کنندنمی اعتماد خبر

 الجعفـی علـیبنحسـین ابوعبداللـه فـوق، خبر پنج در هشام عنهمروي{بررسی اسناد فوق:} 

 قـرآن قاري کوفه، جعفی مسجد در سال شصت مدت براي و بود زاهد و مؤذن ،حصور وي. است

در  }جـابر{ خود معلم با که شودمی مشخص وي نسب از. کرد ق وفاته.203 ذوالقعده در او. بود

 .اخبار خود را نقل کرده است کتاب وي، از هشام .بوده ارتباط

 مـا به آنها از برخی نام که متعدد است تألیفات صاحب و شیعی شهیر مورخ جعفی، یزیدبنجابر

 مقتــل کتــاب تــر،مهــم همــه از و نهــروان کتــاب ،صــفین کتــاب ،جمــل کتــاب اســت؛ رســیده

 وثاقـت بـه نسبت شیعی، منابع در حتی ؛است بوده هشام اصلی منبع که کتابی ؛میرالمؤمنینا

 را او منـابع برخـی. بـود زمین به علی رجعت به معتقد وي. دارد بسیاري وجود اختلافات جابر،

 او از شـعبه و الثـوري سفیان این، با وجود. شودنمی نوشته او حدیث اندگفته دیگر برخی و دروغگو

ق وفات کـرد. برخـی ه.128جابر در سال . است خوانده راستگو را او سفیان حتی و اندکرده روایت

 ;Sezgin, 1967: p.307( .انـدکرده ق ذکـره.129 یـا 123منابع تاریخ وفـات او را سـال 

Sezgin, 1971: pp. 85-133 169تا: ؛ کشی، بی169: 1962سمعانی، ؛( 

 اعتبـار نه و بودهش جهت اعتقادات به زیاد احتمال به که وي شخصیت درباره تردیدها با وجود

 طورکـههمـان. شود گرفته جدي باید امیرالمؤمنین مقتل درباره جابر تاریخ مورخ، عنوان به او

. اسـت داشـته دسترسـی بیـتاهل خانـدان بـه او کرد، مشاهده توانمی نخست خبر سه در

بـوده  سـاله 23 کربلـا واقعـه در علـی پـدرش ،قه.114 متوفاي الحسین،بنعلیبنمحمد ابوجعفر

 ایـن انـد.مطلـع بوده است. بنابراین، پدر و پسر هر دو به احتمال قـوي از اخبـار مقتـل علـی

 .اسـت شـده منتقـل علیبنحسین خود از زیاد احتمال به امیرالمؤمنین، مقتل درباره اطلاعات

 )59ـ  58م: 1953(زبیري، 

 ابومهـل ،قشـیربنعبداللـهبنعـروة او زیـاد، احتمـال به .نیست شده شناخته جابر، دیگر راوي

 وي. اسـت وي حیـات دوره همچنـین،و ) الجعفـی( او نسـبت دلیل به ،احتمال این. باشد الجعفی

                                            
در زمان ضربت خوردن پدر، در کوفه حضور داشـت؛ امـا  ابع تاریخی اشاره شده که امام حسین{در بیشتر من .9

رضـی در با یک نقـل نـادر از سـید در آن زمان در مدائن بود. این خبر، این خبر تصریح کرده که امام حسین

  ، پاورقی)}97: 1411الدنیا، ابینهج البلاغۀ مطابقت دارد. (ر.ك: ابن 182خطبه 
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 .اســت) قه.161 متوفــاي( الثـوري ســفیان عنــهمروي و) قه.110متوفـاي( ســیرینابـن از راوي

  )3/397م: 1941حاتم، ابی(ابن

 ذکـر الـرازي حـاتمابیابن توسط برد، مدائن به را ناگوار خبر که شاهدي الجعفی، قیسبنزحر

، 3ن.ك. سند ب{ است کرده نقل حدیث وي از شعبی )1/619م: 1941حاتم، ابی(ابن .است شده

 کتـاب محشـی امـا کـرده اسـت؛ ثبـت زهـر را وي نام طوسی. }سعیدبنیحییبندر اسناد سعید

 )42ق: ه.1381(طوسی،  .است شده ثبت نیز زحر و زجر که گویدمی

 {اسناد ب.}

 خبـر، ایـن درخبر:}  مضمون{. میثمبنصالح .4 ؛نخع من رجل .3 قبلی؛ مثل .2-1 ):1ب.(

 کنـدمی نصیحت را او و کرده آشکار او به را خود دشمنی نویسد،می علی به اينامه ملجمابن

 .اختانـد دور و کـرد پـاك را آن انـداخت، دهـان آب نامـه به علی. بردارد شرك دست از تا

 }11أ) {خبر ش. 234(ن.خ، ص 

 علـیخبر:}  مضمون. {میثمپدرش . 6 میثم؛بنعمران. 5 قبلی؛ سند مثل .4-1 ):2ب.(

را در هنگـام  سرش{به جهت شدت خونریزي،} برده،  پایان به را خود نماز مجروح، حال همان با

 }5ب) {خبر ش.232داد. (ن.خ، صیقرار م سو آن و سو این به سجده

 کننـدمی حمله ملجمابن به ،گروهیخبر:}  مضمون. {میثم .5 قبلی؛ سند مثل .4-1 ):3ب.(

 }16ب) {خبر ش.234(ن.خ، ص 10دهد.نمی نشان واکنشی او و

 کـرده، نقـل او از هشام که نخع من رجل بگویم طور قطع به توانم{بررسی اسناد فوق:} نمی

 کـرده مخفـی را راوي نـام عمـد بـه پدرش، یا الدنیاابیابن یا هشام، است کنمم. است کسی چه

 بـه ؛کننـد ذکـرش کـه نبـوده مهـم قدرآن راوي یا کرده فراموش را او نام هشام اینکه نه ؛باشند

 .کنید پیگیري را الأزد من شیخ بحث فصل بعدي، در نمونه، عنوان

 متولد بخارا در که ق باشده.179 متوفاي ،النخعی ابوعبدالله عبدالله،بنشریک زیاد، احتمال به

 بـه مـوثقی راوي او. داشـت قضـا منصـب الهادي، و المنصور زمان در و بود کوفه ساکن وي .شد

 بایـد اما کرد،می خدمت عباسالبنی دستگاه در هرچند. داشت اشتباهات فراوانی اما رفت؛می شمار

 دروي  نـام امـا؛ نکرده اشاره او به طوسی. نمودمی عدفا تشیع به اتهام برابر در خودش از همیشه

                                            
کنـد: ابومخنـف، بعـض ب. ابوالفرج همین خبر را با کمی تفاوت و با این سـند نقـل می234الدنیا، ن.خ. ابیابن . 10

  )35:  1368میثم، برادرش عمران. (ر.ك: اصفهانی، بنأصحابنا، صالح
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 )138ــ 1/137م: 1921(خطیب بغدادي،  .است آمده علی حیات به مربوط برخی اخبار اسانید

 جـابر از او امـا ؛نیسـت میـثم خاندان با یا هشام با وي ارتباط از اينشانه گونههیچ تراجم کتبدر 

 بغـدادي خطیـب. باشـد شـده حـذف اسـانید ایـن از برجـا نـام دارد احتمال و کرده روایت جعفی

 کـه دهـدمـی نشـان همچنـین، .اوسـت اهمیـت از نشان که پرداخته وي حال شرح به تفصیلبه

م: 1904سـعد، ؛ ابن279ــ9/275م: 1921(خطیـب بغـدادي،  .است داشته اختلاف مورد شخصیتی

 )4ـ263

. دانـیمنمـی آنـان درباره زیادي مطلب دهرچن ؛بودند علویان وفادار دارانطرف از میثم، خاندان

 یحیـىبنمیـثم مختلـف، منـابع بـه توجـه با کاملش نام میثم، خاندان، شخصیت ترینمهم و پدر

 شـرح. رسید شهادت به کوفه درو  زیاد عبیدالله زمان در که است النهروانی التمار الاسدي ابوصالح

 خلافـت و داشـت خبـر معاویـه شدن شتهک از او. اوست غیب علم درباره اخباري حاوي ،وي حال

 را علـی و خـود وفـات زمـان و چگـونگی او. بـود مطلع کوفه به خبر رسیدن از پیش را یزید

 میثمـی نسـبت او، فرزنـدان از برخـی )58ق: ه.1381؛ طوسـی، 74تا: (کشی، بی .کرد بینیپیش

 و او .شـده اسـت معرفـی هثقـ عنـوان به میثم، پسر ،عمران )3/199ق: ه.1357اثیر، (ابن .داشتند

؛ طوسـی، 224تـا: (نجاشی، بی .بودند صادق امام و باقر امام اصحاب از صالح، برادرش

 )530و  218، 126رجال: 

 }.{اسناد ج

. وي پـدر جنـدب، .5 ؛جنـدببنعبـدالرحمن .4 الـازد؛ من شیخ .3 قبلی؛ مثل .2-1: )1ج.(

سـپرد. (ن.خ،  خـاك به رحبه در را او و ندخوا نماز پدر بدن بر علیبنحسن خبر:} مضمون{

 }72أ) {خبر ش.241ص

 از مانـده شـب 11 یکشـنبه، روز در علـیخبـر:}  مضـمون{. قبلی مثل .5-1: )2ج.(

 }44أ) {خبر ش.239چهل به شهادت رسید. (ن.خ، ص سال رمضان،

 حسـن بـا بایـد سؤال کرد آیـا علی از جندبخبر:}  مضمون{. قبلی مثل .5-1): 3ج.(

 وصـیت او شـامل . این خبر، سپسنهی نه و کنممی امر را شما نه: گفت وي در پاسخ. کنند تبیع

  }33أ) {خبر ش.237است. (ن.خ، ص حسن و حسین به

 جز کسییقیناً  است، هشام عنهمروي که الأزدمن شیخ فوق، اسانید {بررسی اسانید فوق:} در

 از ابومخنـف اوّلـاً، اطمینـان، ایـن علـت .ق نیسـته.157متوفاي  الأزدي یحییبنلوط ابومخنف،
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 :Sezgin, 1971؛ 11ق: ه.1386( اصـفهانی،  اسـت. کـرده نقل حدیث جندببنعبدالرحمن

p.194( ،کتـابی مؤلـف ابومخنف، اینکه سوم و کرده نقل را ابومخنف کتب از بسیاري هشام دوم 

) Sezgin, 1971: pp. 43&114, n. 39؛ 339تـا: نجاشـی، بـی (.است علی مقتل نام به

 هشـام و انـدگرفتـه او از را خود مطالب از بسیاري طبري، و اصفهانی ابوالفرج که است کتابی این

 .است کرده نقل کتاب همان از را روایات این نیز

 کتـاب در دو هر الأسدي، عبداللهبنجندب و است ابومخنف عنهمروي که جندببنعبدالرحمن

 دیگـر در دو، آن درباره خبري اما ؛اندشده معرفی طالبابیبنیعل اصحاب عنوان به طوسی، رجال

یـک سـند  طبـق :گویـدمـی سـزگین ارسلا اما) 50و  37ق: ه.1381طوسی، ( .نیست رجال کتب

 داشـته حضـور 82 سـال در الجمـاجم دیـر جنگِ در جندببنعبدالرحمن طبري، موجود در تاریخ

. متولـد شـد 70 سال در ابومخنف) Sezgin, 1971: p. 195؛ 2/59م: 1879(طبري،  .است

 عبـدالرحمن با ابومخنف دیدار بوده، زنده الجماجم دیر از پس سال چند عبدالرحمن که بگوییم اگر

 .است ممکن

 بـه روایات این از یکی که کرده نقل ،الکلبی سائببنمحمد پدرش، از هشام را، بعدي خبر سه

 مشـهور شـناسانسـاب و دانجغرافـی مفسـر، سـائب،. ابناست شده نقل عیاش،بنابوبکر واسطه

 ,Sezgin( .نمـود ق وفـاته.146 سـال در و ق متولـد شـده.66 سال از پیش وي. بود شیعی

1967: i, 268( مـورد رجـالیون توسـط بارهـا وي، شـیعی عقاید جهت به احتمالاً وي، وثاقت 

 بـاز زمـین بـه امیرالمـؤمنین دبو معتقد جعفی، جابر مانند وي که شده نقل. است گرفته قرار شبهه

 تفسـیر کتاب یک تنها اما ؛کرده نقل بسیاري روایات او )3/558ق: ه.1382ذهبی، ( .گشت خواهد

 کتـب در و رسـیده هشام پسرش به وي، روایات از بسیاري. است گردیده نقل تراجم کتب در او از

 .است شده نقل او

 زهـد بـه او. انـدکرده نقـل او از کوفیـان از بسـیاري مشهوري است که راوي عیاش،بنابوبکر

 نـود از بـیش که ق زمانیه.193 سال در وي. داشت حدیث نقل در هم اشتباهاتی اما بود؛ معروف

 )Sezgin, 1967: i, 10( .نمود وفات گذشت،می عمرش از سال

  {اسناد د.}

ــی مثــل .2-1: )1د.( ــی؛ ســائببنمحمــد. 3}؛ هشــام عــن عبیــدبنمحمــد{ قبل  .4 الکلب

 62 سـنّ در امیرالمـؤمنین کـه آمده خبر این درخبر:}  مضمون{. طالبابیبنعلیبنعمربنمحمد
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 }52ب) {خبر ش.239(ن.خ، ص .رفت دنیا از ونیمسال

اي پارچـه بـا را علـی زخـم الکنـدي، أثیـرخبر:} ابن مضمون. {قبلی مثل .3-1: )2د.(

 .اسـت مهلـک جراحـت، کـه گویـدمـی سپس، و کند و قسمتی از مغز را مشاهده کردهمی معاینه

 }28ب) {خبر ش.235(ن.خ، ص

 سهخبر:} از  مضمون. {الکلبی سائببنمحمد .4 عیاش؛بنابوبکر .3 قبلی؛ مثل .2-1: )3د.(

 امیرالمـؤمنین دفـن کیفیت درباره أعمش، و بهدلهبنعاصم ابوحسین {ابوحصین}، بزرگ، محدث

 در وي .پرسـیدند سـائببنمحمـد از را سـؤال این سپس،. دهند پاسخی نتوانستند ولی شد؛ سؤال

 اعضـاي از دیگـر برخـی و حنفیه محمد و حسین حسن، توسط و کوفه بیرون در علی: گفت پاسخ

 .نکننـد قبـر نـبش را علـی بـدن دیگران، و خوارج که بود سبببدین  ،این. شد دفن خانواده

  }68أ){خبر ش.241(ن.خ، ص

 از الهاشـمی، عبداللـه علـیبنعمربنمحمد سائب،بنمحمد عنهمروي {بررسی اسانید فوق:}

 تـا عمربنمحمد و بود امیرالمؤمنین ذکور اولاد ترینکوچک علی،بنعمر پدرش،. بود مدینه اشراف

 اربعـه سنن در عمر،بنمحمد روایات. کرد زندگی) قه.136تا 132 از خلافت( سفاح حکومت زمان

  )3/668ق: ه.1382(ذهبی،  .اندکرده توصیف» ما استنکر«و  »حسن« را وي روایات و است آمده

  .است هشام خود مشترك، نام اوّلین بعدي، حدیث سه در

 ..}ه{اسناد 

ــل .2-1): 1ه..( ــی؛ مث ــاب .3 قبل ــی، ابوجن ــی الکلب ــه؛بنیحی ــون .4 حی ــی؛ ابوع . 5 الثقف

 .کـرد حسـن بـه یعلـ کـه است وصیتی درباره خبرخبر:}  مضمون{. السلمی ابوعبدالرحمن

 }32أ) {خبر ش.237(ن.خ، ص

خبـر:}  مضـمون. {هبیـرهبنجعـدةبننفیـعبنعبدالرحمنبن. عمر3 قبلی؛ مثل .2-1: )2ه..(

 جلـو به را هبیرهبنجعدة و آمد ترعقب کمی او، {علی،} زد، زخم را علی{ع} ملجمابن که زمانی

مـن در  آیـا پرسید: او از. بیاورند را ملجمابن ددا دستور سپس،. کند تمام را جماعت نماز تا فرستاد

پـس، چـه چیـز تـو را بـه ایـن کـار : فرمود. است چنین چرا: گفت جواب در حق تو نیکی نکردم؟

 شمشـیر، ایـن بـا تـا خواسـتم خدا از و دادم صیقل روز چهل را شمشیرم من: داد جواب واداشت؟

 کشـته شمشـیر ایـن بـا خـود تـو که کنم گمان: فرمود علی. کند هلاك را خود خلق بدترین

ب) 232(ن.خ، ص .رسـید قتل به شمشیر همان با ملجم،ابن. خدایی خلق بدترین تو و شد خواهی



 

  119 الدنیاابی، تألیف ابنعلیمصادر کتاب مقتل امیرالمؤمنین، 

  

 }6{خبر ش.

 در صبح نماز از مردم که زمانیخبر:}  مضمون{. الحکمبنعوانه .3 قبلی؛ مثل .2-1: )3ه..(

 عـدي سـلامبنحجر وقتـیگشتند، یباز م بود، آنجا امام عديبنحجر که مسجدي اشعث، مسجد

 بـا را ملجـمابن مـن گفت، اشعث به حجر. است شده مجروح امیرالمؤمنین دادند که خبر او به داد،

). الصـبح فضـحک( کرد آشکار را تو کار صبح گفتی و کرديمی صحبت او با مخفیانه که دیدم تو

: داد جـواب اشـعث. )شعرا اکثركبت لضر( زدممی شمشیر با را توسر  داشتم، یقین تو مورد در اگر

 بـود، شـده مجـروح امیرالمـؤمنین که صبحی در اشعث،). گویییاوه می( هستی خرفتی پیرمرد تو

 برگشـت مـدتی از پس اشعث پسر. است حالی چه در امیرالمؤمنین ببین گفت: و فرستاد را پسرش

 زخـم مغـزش کـه است کسی علامت این، گفت: اشعث. بود رفته فرو حدقه در چشمانش: گفت و

 }14ب) {خبر ش.234(ن.خ، ص .باشد خورده

 از سـوي ،کـوفی مشـهور محـدث الکلبـی، حیـهابیبنیحیی ابوجناب{بررسی اسانید فوق:} 

 بـود ابومخنـف عنـهمروي وي. استشده  معرفی تدلیس و ضعف به متمایل اما صدوق، رجالیون،

؛ 5/37ق: ه.1382(ذهبـی،  .کـرد اتوفـ ابومخنـف از پـیش سـال ده ق، یعنیه.147 سال در که

 الـاعور سـعیدبنعبیداللـهبنمحمـد ابوعون، )Sezgin, 1971: p.33؛ 263م: 1964مرزبانی، 

حکومـت  دوران( القسـري خالـد حکمرانـیِ زمان در و بود ثقه و متقن که کوفه اهل راوي الثقفی،

 )5/1م: 1941حـاتم، ابی؛ ابن830م: ش 1959حبـان، (ابن .نمـود وفـات کوفه در) قه.120تا105

 و عثمـان از کـه کوفـه اهـل قـرآن قـاري الـاعور، الثقفی السلمی حبیببنعبدالله ابوعبدالرحمن،

م: 1959حبـان، ؛ ابن6/181م: 1962(سمعانی،  .کرد وفات 75 سال در و کرده روایت امیرالمؤمنین

 )753ش

خاندان {روایـۀ الأبنـاء عـن  داسنا ،آن به که جهت آن از ؛است جالب ،2.ه سند در نام سومین

 پسـر توسط این که دانیممی وضوحبه ما اما ؛است نفر یک راوي ظاهر، در اگرچهگویند. می الآباء}

 ادامه را جماعت نماز علی جاي به که هبیرهبنجعدةاست. رسیده  هشام به تا شده نقل پدر از

 در او. بـود کـرده ازدواج الحسـنام یعنی ،علی دختر با و بود هانیام یعنی او، خواهر پسر داد،

 .کـرد وفـات معاویـه حکومـت دوران در نـامعلوم زمانی در و خراسان والی دوره خلافت علی

 :Sezgin, 1971؛ 344م: 1953؛ زبیري، 37ق: ه.1381؛ طوسی، 612م: ش 1959حبان، (ابن

p. 69( برخـی امـا ؛نیست آنها از اثري ،منابع در شده، ذکر سند این در که او خاندان از کدامهیچ 

  ) 334م: 1953(زبیري،  .هستند شده شناخته وي پسران
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 بـا و بود کوفه اهل ينابینا مورخ ق)،ه.147و متوفاي  90(ولادت پیش از  الکلبی حکمبنعوانۀ

) Sezgin, 1967: i, 307( .اسـت شـده شناخته امیۀو بنی معاویۀ سیرة کتاب و التاریخ کتاب

 سـخنی او از ،شـیعه رجالی کتب در اما بوده؛ مرتبط وي مشایخ برخی و هشام با و کلب قبیله از او

 اشـعث دربـاره را خبـري زیـرا بود؛ متمایل تشیع به او که است محتمل البته .نیامده است میان به

 را علـی(ع) که بود متهم ،اشعث. دارد اشاره علی قتل در اشعث نقش به ،آن در که کرده نقل

 ,Reckendorf( .داشـت همـراه بـه بـدي بسـیار نتیجـه کرد کـه حکمیت ذیرشبه پ مجبور

1986: i. p. 696(  

 هشام به دوم محمد، طریقبنهشامبندوم: العباس

 بـه }عبیدبنمحمد{ پدرش طریق از کرده، نقل محمدبنهشام از الدنیاابیابن که اخباري اکثر

 طریـق از اخبار، این از خبر سه. رسدمی هشام به دیگر طرق از که هست خبر چهار اما رسیده؛ وي

بـوده  پـدرش روایـی میراث نقل اش در زندگی،اصلی هدف ظاهراً که شده نقل هشام پسر عباس،

 اخبـار، این تمام کردم، وجوجست من که جایی تا و کرده نقل عباس از کراتبه الدنیا،ابیابن. است

 م)1931م، فهرست نمایه کتاب؛ خطیب بغدادي، 1973الدنیا، ابی(ابن .از هشام نقل شده است

 {اسناد آ.}

 .4 الکلبـی؛ سـائببن. محمـد3 الکلبـی؛ محمدبنهشام. 2 محمد؛بنهشامبنعباس .1 ):1آ.(

 ظـاهري خصوصـیات حـدیث، ایـنخبـر:}  مضـمون. {)سـائببنمحمـد مادر( عبید بنت عائشه

 }63ب) {خبر ش.240کند. (ن.خ، صمی توصیف را علی

 مضمون. {عمیربنعبدالملک .4 الانصاري؛ ثعلبۀبنیحیی . ابوالمقوم3 قبلی؛ مثل .2-1 ):2آ.(

 و آنجا بـود کلثومام دخترش آوردند، علی نزد ضربت، صبح همان در را ملجمابن وقتیخبر:} 

 دتهدیـ را امیرالمـؤمنین خطـري هیچ !دشمن خدا اي«: گفت ،دید را ملجمابن وقتی. کردمی گریه

 را{و ظلم}  استبداد و دادم صیقل را شمشیرم من خدا! به سوگند«: داد پاسخ ملجمابن ».کندنمی

 و ربیعـه بـین در را آن اگر که زدم ضربتی و گرفتم سرعت و گذاردم کنار را ترس من ،کردم انکار

أ) 235(ن.خ، ص» کنـی؟می گریه من براي تو آیا پس،. شد خواهند هلاك همه کنی، تقسیم مضر

 }18{خبر ش.

 یمـن از مـراد، قبیلـه از گروهـیخبر:}  مضمون{. عیاشبن. ابوبکر3 قبلی؛ مثل .2-1 ):3آ.(

 :گفتنـد »اید؟قبیله کدام از« پرسید: آنان از الخطاببنعمر. بود آنان میان در ملجمابن و شدند وارد



 

  121 الدنیاابی، تألیف ابنعلیمصادر کتاب مقتل امیرالمؤمنین، 

  

 سـپس. کـرد تکـرار را جمله نای بار چند و ».ندیدم شما از ترروزشت کنون تا«: گفتعمر . مراد از

 بـود؛ هـم 11حمـدانبنسـیدان ،آنـان میان در ».شوید روانه مصر سوي به و بروید بیرون«: گفت

 }80أ) {خبر ش.243(ن.خ، ص .زد ضربت عثمان به که کسی همان

 {بررسی اسناد فوق:}

 همچنــین و هشــام پــدر دربــاره مــا. گفــت تــواننمــی چنــدانی ســخن طریــق، ایــن دربـاره

 ضـعیف ،دارقطنـی نقـل در النصـاري، ثعلبۀبنیحیی ابوالمقوم،. دادیم توضیح قبلاً عیاش،بنابوبکر

 بیشـتري شـناخت اللخمـی، عمیـربنعبدالملک از )5/367ق: ه.1382(ذهبی،  .استشده  معرفی

 وي شخصـیت درباره هرچند. درگذشت کهنسالی ق دره.136 سال در و بود کوفه اهل وي. داریم

؛ 2/360ق: ه.1382(ذهبــی،  .اسـت بــوده اعتمـاد قابـل طــورکلی،بـه امــا دارد، ودوجـ اختلافـاتی

  )2/360م: 1941حاتم، ابیابن

 هشام به سوم : طریق)نابینا( الضریر الحسنبناحمد سوم: ابوعلی

 بـه چنـدانی اطلاعـات رجـالی، منـابع کرده، نقل هشام از الدنیاابیابن که خبري آخرین درباره

 باشد الخیاط المقرئ ابوعلی الحسین،بنعلیبنالحسنبناحمد همان شاید بوعلی،ا. دهدنمی دست

م: 1931(خطیـب بغـدادي،  .است کرده ذکر را او نام بغدادي خطیب که) دبیس یا دُبیس به ملقب(

 نام. است نشده او بودن نابینا به اشاره ولی ؛بود ترمسن کمی شاید الدنیا،ابیابن عصرهم او )5/88

 خبـر، ایـن در کـه شـودمـی تأیید دیگر خبري سند وسیلهبه آمده، فوق خبر در کهگونههمان ،وي

م: ش 1973الدنیا، ابی(ابن .کندمی گزارش را مرگ بستر در علی واپسین سخنان الدنیاابیابن

39(  

 {اسناد آ.}

. 4 الحـارثی؛ الوهـببنالولیـد .3 محمد؛بنهشام .2 الضریر؛ الحسنبناحمد ابوعلی .1): 1آ.(

 ،امیرالمـؤمنین وفـات از بعـد خبـر:} مضـمون{التمیمی.  عمروبن12)ناخوانا سوم حرف( .بر؟

                                            
: 1408، ؛ همـو88: 1411الـدنیا، ابیحمرار ثبت شده است. (ر.ك: ابنبن{نام این شخص در نسخه چاپی، سیدار .11

115{(  

؛ 109: 1411الـدنیا، ابی{در دو نسخه چاپی کتاب، این نام در یکی برید، و در دیگري یزید ثبت شده است. (ابن .12

 )}125: 1408همو، 
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أ) 246(ن.خ، ص .خواند کوفه مسجد در ايمرثیه بود، او جان از حفاظت مسئول که تمیم از مردي

  }104یا103{خبر ش.

  .کند شناسایی را سند آخر شخص دو که نشد موفق مقاله نویسنده

 بکیر: طریقی دیگر به جابربنیونسبنچهارم: عبدالله

 یـونسبنعبداللـه طریق از اخبار، این. است کرده نقل بکیربنیونس از را خبر یازده الدنیاابیابن

 فعالیـت ظـاهراً و نیست شدهشناخته رجالیون براي بکیر،بنیونس پسر .است رسیده الدنیاابیابن به

 کاملـاً بکیـر،بنیـونس یعنـی ،پـدرش امـا ؛اسـت پـدرش روایـات نقـل بـه منحصر حدیث، در او

 بـر علـاوه کـه) 199 ت( 13الحمّـال الشـیبانی ابـوبکر واصلبنبکیربنیونس ،او است. شدهشناخته

 دربـاره نظـرات. اسـت بـوده المظـالم قاضـی براي مـدتی برمک،بنجعفر زمان در بودن، محدّث

 .بـود سـیر و آثـار در متخصـص او. اسـت شـده توثیـق عمـدتاً امـا مختلف است؛ وي، شخصیت

 یـازده این از) 6/477ق: ه.1382؛ ذهبی، 6/236م: 1941حاتم، ابی؛ ابن5/297م: 1904سعد، (ابن

 امیرالمـؤمنین مقتل درباره جابر کتاب از بخشی احتمالاً که رسدمی جعفی جابر به آن تاي پنج خبر،

 .است بوده

 {اسناد آ.}

. 5 یزیـد؛بنجـابر. 4 الجعفی؛ ابوعبدالله. 3 ؛بکیربنیونس. 2 بکیر؛بنیونسبنبدالله. ع1: )1آ.(

اسـت.  علیبنحسن به علی وصیت آخرین درباره حدیث، اینخبر:}  مضمون. {علیبنمحمد

 }30أ) {خبر ش.236(ن.خ، ص

خبر:}  مضمون{. ندیگرا و ابوالطفیل، ثابت،بنزید علی،بنمحمد. 5 قبلی؛ مانند .4-1 ):2آ.(

 .وفـات کـرد آخـر، دهـهاوّل  شـب در و شـد مجروح گذشته، مبارك ماه از روز هجده ،علی

  }45أ} {خبر ش.239{ن.خ، ص

 بــدن ،حســنخبــر:}  مضــمون{. ابوالطفیــل و علــیبنمحمــد. 5 قبلــی؛ ماننــد .4-1: )3آ.(

 قبلـه بـه رو را بدن سپس،. کرد کفن) لفّافتین( پارچه دو و پیراهن یک با و داد غسل را علی

  }66ب) {خبر ش.241(ن.خ، ص .داشت نگاه ثابت را آن خشت، هفت با و کرد

 بـدن بـر ،علیبنحسنخبر:}  مضمون. {ابوالطفیل. 5 ؛جابر .4 قبلی؛ مانند .3-1 ):4آ.(

                                            
  }172: 1394بکیر، ر.ك: مرادي نسب، بن{الجمّال، صحیح است. براي آشنایی بیشتر با یونس .13
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  }71أ) {خبر ش.241سپرد. (ن.خ، ص خاك به رحبه در را آن و خواند نماز پدر

 از پـس ،علیبنحسن که ايخطبهخبر:}  مضمون{. الشعبی عامر. 5 قبلی؛ مانند .4-1 ):5آ.(

  }88یا  87أ) {خبر ش.244وفات علی(ع) خواند. (ن.خ، ص

 اسـت اخبـاري ناقل که کردیم صحبت الجعفی ابوعبدالله درباره قبلاً ما{بررسی اسناد فوق:} 

 از بکیـربنیونس از پس سال چهار الجعفی، ابوعبدالله هرچند. کندمی نقل جعفی جابر از هشام که

 سـن کهولـت بـه رجـال، کتـب در چـون ؛شـود سند اعتبار در شک سبب نباید این اما ؛رفته دنیا

 .است شده اشاره ابوعبدالله

 کاتـب عنـوان بـه ثابـت،بنزیـد. شـد داده توضیح قبلاً }،باقر امام{ علیبنمحمد درباره

ق ه.45 سـال حـدود در و داشت ثمانیع مصحف تدوین در ايعمده سهم که است مشهور پیامبر

 از و مشـهور شـاعر الکنـانی، واثلهبنعامر ابوالطفیل) Segin, 1967: i, p. 401( .کرد وفات

 تـا و جنگیـد مختار کنار در ،ابوالطفیل. بودند حنفیهبنمحمد غیبت به معتقد کیسانیه،. بود کیسانیه

 احـد جنگ سال در خودش، ادعاي طبق او ولادت سال اگر که کرد زندگی کوفه ق دره.107 سال

 در کـه است بازمانده ترینمسن عنوان به او. است بوده سال صد از بیش او عمر باشد،) هجري 3(

م: 1959حبان، ؛ ابنSegin, 1967: ii, p 412. (است شده پیامبر{ص} دیدار به موفق مکه

 عنـوان بـه) قه.103 تـا 19( الشـعبی عـامر) 6/42م: 1904سعد، ؛ ابن87تا: ؛ کشی، بی214ش 

 & Segin, 1967: i, p 277( .دارد شـهرت اشـعار، راوي و مغـازي مـورخ فقیـه، محدث،

index(  

 {اسناد ب.}

 در. اسـت سند در مشترك شخص اوّلین خود او است، بکیربنیونس از که بعدي خبر شش در

 باشـند، داشـته ؤمنینامیرالمـ مقتـل دربـاره مسـتقلی کتـب که مورخانی به ما روات، از گروه این

 نـام ایـن از بعـد کـه رواتی درباره. اندداشته متفاوتی علایق کهمواجهیم  عالمانی با و خوریمبرنمی

 ایـن بیشـتر. اسـتنشـده  ثبـت تراجم کتب در ما، بحث موضوع درباره کتابی هیچ شوند،می برده

 مشـهوري نویسـندگان ثناياست به ؛بود اخبار و حدیث نقل کارشان که بودند عاديمحدثان  ،روات

  .  پرداخت خواهیم که) طبقات صاحب( سعدابن و) مغازي و سیره صاحب( اسحاقابن همچون

{مضـمون  حنظلـه.. شیخ مـن بنـی4 ؛فاطمه الغنويابیبن. علی3 ؛مانند قبلی .2-1 :)1ب.(

بیمـاري  ید تا اذان فجر دهـد. علـی در بسـترآمی در هنگام فجر نزد علی ،النباشخبر:} ابن
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خیـزد. دهد تا علی از بستر برمـیبراي بار دوم و سوم اذان می ،نباشدهد. ابننمی است و پاسخی

اشـدد حیازیمـک للمـوت فـان «خواند: میرود و این دو بیت را او در میان حسن و حسین راه می

رسد، وقتی علی به درب کوچک مسجد می.» ولا تجزع عن الموت ولو حل بنادیک، الموت لاقیک

زنـد. ملجـم ضـربتی بـه او مـیابن ،فرستد. در همین حینمی انحسن و حسین را به جاي خودش

امیرالمؤمنین (یعنی عمـر) در هنگـام نمـاز صـبح کشـته شـد و  ،زند: همسر منکلثوم فریاد میام

  }4{خبر ش. )أ 232(ن.خ، ص  14اکنون پدرم نیز در هنگام نماز صبح به قتل رسید.

زشـتی یـاد از روات شیعه و ساکن کوفه بـود. ذهبـی از او بـه ،فاطمه الغنوير ابیحزوالبنعلی

مـن ) «3/118ق: ه.1382. (ذهبـی، اسـت کند و اشاره کرده که یونس از او نقل روایت کـردهمی

  »حنظله را شناسایی کنم.موفق نشدم شیخ از بنی

. {مضـمون خبـر:} . غیرواحـد4 ؛القاسم الانصـاريبنعبدالغفار .3؛ مانند قبلی .2-1 :)2ب.(

صـبح شـده « :ملجـم گفـتقیس گذراند. پیش از فجر، اشعث به ابنبنشب را با اشعث ،ملجمابن

و  هیـاهویی شـنید ،آنان بود، بیرون رفت و اذان گفت و در همین حـین 15حجر که مولاي »است.

چشـم بـود و یـک ،چون اشعث »او را کشت. ،چشممرد یک« :فریاد زدحجر بر فراز منبر {مناره} 

 }13ب) {خبر ش.234(ن.خ، ص خواند.علی او را عرف النار می

هاي مهم شـیعه فهد، ابومریم الانصاري، از علماي کوفه و از چهرهبنقیسبنالقاسمبنعبدالغفار

. کننـداحادیـث وي را رد مـی عموماً ،است. علماي حدیثبود که توسط برخی رافضی خوانده شده

است. او تا اواخـر دهـه سـال  مربوط به عثمان را نقل کرده ،کننده (بلایا)ار ناراحتبرخی از اخب وي

  )2/640ق: ه.1382؛ ذهبی، 3/53م: 1941حاتم، ابی(ابن زندگی کرد.ق ه.160

نـامش  عقبه (یا عتبه) المنهبی (احتمالاًبننافع .4 ؛ربیعهبن. محمد3 ؛مانند قبلی .2-1 :)3ب.(

ام را در مـن خـانواده«. {مضـمون خبـر:} ده و در انساب موجـود نیسـت)به طور صحیح ثبت نش

 ؛مسـجد رسـیدم کـه ناگهـان مـردي از در بیـرون دویـدکنـده هنگام فجر ترك کردم و به درب 

یلسانم را به سوي صورتش پرتـاب کـردم، او را متوقـف طچرخاند. من که شمشیرش را میحالیدر

مسـجد رانـدم و هیـاهویی  وياو را مانند شتري به س ،دم و شمشیر را از دستش گرفتم. سپسنمو

                                            
یـن خبـر را تضـعیف کـرده و احتمـال داده کـه ذیـل آن، از اضـافات {محمدباقر محمودي در تحقیـق خـود، ا .14

  ، پاورقی)} 29: 1411الدنیا، ابیبکیر باشد. (ر.ك: ابنبنیونس

الـدنیا، ابی؛ ابن36: 1411الـدنیا، ابیثبت شـده اسـت؛ ر.ك: ابن» مؤذن«، »مولی«{در دو نسخه چاپی، به جاي  .15

1408 :94{  
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او را وارد مسجد کردم و گفتم مـن او  گفتند امیرالمؤمنین کشته شد.در مسجد شنیدم که مردم می

او را  :گفـتعلـی کرد. او را نزد علی بردنـد. دست از مسجد فرار میکه شمشیربهدرحالی ؛را گرفتم

او را قصاص کنیـد  ؛او در اختیار شماست. جان در برابر جان ،اگر از این زخم کشته شدم ؛نگه دارید

  }15{خبر ش. )ب234ن.خ، ص( .»گیرماش تصمیم میخود درباره ،و اگر زنده ماندم

 147(متوفاي  .است دوره با اعمش بودهربیع الکلابی باشد که همبنشاید محمد ،ربیعبنمحمد

، گـزارش شـده »کـذاب«تـا  »لا بأس بـه«از  ؛استنظرات مختلف  ،درباره وثاقت او )قه.148یا 

من نافع را شناسایی نکردم؛ ممکن است متن در اینجا صـحیح ) 3/545ق: ه.1382(ذهبی،  .است

  نباشد.

وقتی . {مضمون خبر:} المطری. اب4 التیمی؛ اسحاق المختار. ابی3 ؛مانند قبلی .2-1 :)4ب.(

و میانه شمشیر به درب مسـجد  آمدر علی فرود ضربت زد، نوك شمشیر بر س علی(ع)ملجم به ابن

هـا او را بکشید و اگـر زنـده مانـدم، زخـم ،اگر جان باختم .دارید او را نگه: «گفت علی خورد.

  }21{خبر ش. )أ235ن.خ، ص( »قابل قصاص است.

حـاتم ابـیاز علماي نه چندان خوشـنام کوفـه بـود. ابن ،نافع التیمی التماربنابواسحاق المختار

ق: ه.1382؛ ذهبـی، 5/310م: 1941حـاتم، ابی(ابن گفته که یونس از او نقل حدیث کـرده اسـت.

شـود تنها به عنوان واسطه بین علی و مختار التیمی شـناخته می ،ابوالمطر الجهنی البصري) 6/80

 اسـت. گفتـه »مجهـول لـایعرف«او  دربـاره حـاتمابـیهمین خبـر باشـد. ابن ،منشاء آن و ظاهراً

  )6/574ق: ه.1382؛ ذهبی، 6/445م: 1941حاتم، ابین(اب

. {مضمون خبر:} عباس. ابن5 ؛حفصبن. ابوبکر4 ؛. ابان البجلی3 ؛مانند قبلی .2-1 :)5ب.(

پرسـیدند دربـاره ایـن زنـدانی  او آمدنـد و از من شنیدم زمانی که در کوفه مـردم نـزد علـی

با او خوب برخورد کنید تا ببینید کار مـن «مود: فر امیرالمؤمنین، ملجم) چه نظري داري؟(ابن

ن.خ، ( »کشد. اگر زنده نماندم، به او فرصت ندهید تا ساعتی پـس از مـن زنـده بمانـد.به کجا می

  }22{خبر ش. )ب235ص

مون درگذشت. ذهبـی أاو در زمان م؛ در کل موثق شناخته شده ،حازم عبدالله البجلیابیبنابان

عنـه او مـروي )1/9ق: ه.1382(ذهبـی،  اسـت. حفص نقـل کـردهبنابوبکر روایتی از طریق او از

حـاتم، ابی(ابن از محـدثان قابـل اعتمـاد کـوفی بـود. ،وقـاصابیبنسعیدبنعمربنحفصبنابوبکر
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 16خلفاي عباسی است. عباس هم مفسر بزرگ قرآن، راوي حدیث و جدّابن )6/338م: 1941

 مضـمون{. سـوربنکعـببنعبداللـهبنوهـب. 4 عتیبـه؛بنیدعب. 3 قبلی؛ مثل .2-1 ):6ب.(

 امـا ؛کندمی سؤال هویتش از و بیندمی را ملجمابن آنجا در و رودمی حمام به حنفیه، محمدخبر:} 

 یـاد به او زدن،ضربتماجراي  از بعد. است یمن اهل گویدمی آنکه جز ؛دهدنمی پاسخی ملجمابن

 روز آن امـا ؛نـدارم غیب علم ادعاي من که گویدمی خود دوستان به و هافتاد ملجمابن با دیدارش

  }82أ) {خبر ش.243(ن.خ، ص .است کار در خطایی که فهمیدم

 ارتبـاط و دهـدمـی ارائـه مـا به پیشین راوي دو صحیح نام درباره اطلاعاتی فقط رجالی منابع

 و شـنیده، حـدیث فارسـی سـلمان از ،سـوربنکعببنعبداللهبنوهب. کندمی تأیید را دو آن میان

 )6/392ق: ه.1381ماکوله، (ابن .است کرده نقل وهب از هم عتیبهبنعبید

 سعیدبنیحیىبنپنجم: سعید

 از روایـت 9 تعـداد، ایـن از. کنـدمی نقل یحییبنسعید از خبر یازده کتاب، این در الدنیاابیابن

ــــق ــــه طری ــــوي، عبدالل ــــعید عم ــــیبنس ــــه ،یحی ــــا ب ــــائی دزی ــــی البکّ ــــدم  .رس

 بغداد اهل معروف، محدث ابوعثمان، الاموي القرشی العاصبنسعیدبنابانبنسعیدبنیحییبنسعید

 طـورکلیبـه امـا ،کـرده خطـا حـدیث نقل در اوقات برخی در هرچند او. بود برجسته خاندانی از و

 و مبـاركابـن ماننـد اشخاصـی از او. اسـت تـرموثـق پـدرش از ،برخـی عقیـده به و شده توثیق

 )9/90م: 1931(خطیـب بغـدادي،  .ق درگذشته.249 سال در و کرده حدیث نقل عیاشبنابوبکر

 ابومحمـد العاصبنسعیدبنابانبنسعیدبنعبدالله شنیده، وي طریق از را اخبار این که سعید عموي

 عـالمی و اعتمـاد مـورد يراو بغـداد، ساکن کوفی، اصالتاً ،)قه.203 از بعدوفات ( الأموي القرشی

(خطیـب بغـدادي، . نبـود شـدهشناخته ،)سعید پدر( برادرش مانند البته. بود نحو و صرف در متبحر

 )9/470م: 1931

 عـالم ،گیـردمـی سرچشـمه او کتاب از اخبار این که البکّائی ابومحمد الطفیلبنعبداللهبنزیاد

 از راوي تـرینموثـق و است اسحاقابن مغازي کتاب نقل جهت به بیشتر شهرتش که کوفی است

 بـا تـا فروخت را اشخانه او که شده نقل. رودمی شمار به بکیر،بنیونس از بیش حتی اسحاق،ابن

 دربـاره امـا ؛کـرد استنسـاخ اسحاقابن املاي به را مغازي کتاب دو بار او. شود همسفر اسحاقابن

                                            
الـدنیا، ابی، والـی یمـن بـود. (ر.ك: ابنعباس است که از سوي امیر مؤمنانبنلله{احتمالا این شخص، عبیدا .16

  ، پاورقی)}40: 1411
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(خطیـب  .ق درگذشـته.183 سـال در وي. نیسـت خوشـنامی راوي چندان دیگر، اخبار و روایات

 )9/476م: 1931بغدادي، 

 {اسناد آ.}

. الحکـمبنعوانـۀ. 4 عبداللـه؛بنزیـاد. 3 سعید؛بنعبدالله. 2 الأموي؛ یحییبنسعید. 1: )1آ.(

 سـوم نام( عاص عمرو و معاویه ،علی علیه توطئه نقشه درباره کوتاه روایتیخبر:}  مضمون{

 قَتـامی {قطـام} مدارو  قرار داستان و) اشتباهی تکرار سبب به احتمالاً ه؛شد حذف نسخه خطی از

 }8ب) {خبر ش.233(ن.خ، ص .ازدواج براي ملجمابن و

 از قَتامی{قطـام} توطئـه؛ داسـتان اي ازخلاصـهخبـر:}  مضـمون{قبلی.  مانند .4-1): 2آ.(

 بـه را خـود شمشـیر زدن،ضـربت از پس ملجمابن. کند عمل اشوعده به که خواهدمی ملجمابن

 و شـودمی دستگیر ملجمابن. است زهرآلود شمشیر، که دهدمی هشدار مردم به و افکندمی سویی

  }10ب) {خبر ش.233(ن.خ، ص .گرددمی خویش منزل وارد علی(ع)

 مضـمون{ .)مهـم شـخص یعنـی( وجیـه.6 التیمی؛ زفربنمزاحم. 5 ؛قبلی مانند 4-1 ):3آ.(

 مسـلمان او، تشییع در زیرا کند؛می اعتراض العجلی حجاربنابجر تدفین مراسم به ملجمابنخبر:} 

 کـرده آمـاده تـربزرگ کاري براي را خود زیرا کند؛نمی اقدامی هیچ اما ؛داشتند شرکت مسیحی و

  }9ب) {خبر ش. 233(ن.خ، ص .است

 17.نـداریم الضـبی فـرزبنمـزاحم از چنـدانی اطلاعات اما ؛کردیم اشاره قبلاً به شرح حال عوانه

 سـال در مجاهـد، و شـعبی. است شنیده حدیث مجاهد و شعبی از و شده توثیق که دانیممی تنها

 دوم قرن دوم نیمه اوایل یااوّل  نیمه اواخر در باید مزاحم ،بنابراین .اندکرده ق وفاته.103 و 102

 را وجیـه نشـد موفـق الـه،مق نگارنـده )5/405م: 1941حـاتم، ابی(ابن .باشـد کرده وفات هجري

 .کند شناسایی

 {اسناد ب.}

ــل 3-1: )1ب.( ــی؛ مث ــدال. 4 قبل ــعیدبنمجال ــا الف س ــخه ب ــد در نس ــر (المجال ــام ذک ول

 در آسـتانه در و آوردنـد را شمشیرهایشـان ملجم،ابن و الاشجعی بُجرةابنخبر:}  مضمون{شده).

 بـه یکی، شمشیر ؛کنندمی حمله او سوي به آید،می بیرون مسجد از علی که زمانی. نشستند

                                            
 ) 137: 1368اي از قبیله ضب بوده است (ر.ك: کحاله، تیم اللات، شعبه .17
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 فـرار بـه پا دو هر بعد. کندمی اصابت هدف به ضربتش دوم، نفر ؛ اماخوردمی دیوار به و رفته خطا

 دسـتگیر را ملجـم. ابنگریزدمی کوفه بازار ويس به ملجمابن و کنده محله به بجرةابن گذارند؛می

{خبـر  أ)233(ن.خ.ص .دارنـد نگـه الحفظ تحت ار او که گفت علی .آورندمی وي نزد کرده،

 }7ش.

 علـی مـداواي بـراي بود، طبیب که الکنديخبر:}  مضمون{قبلی.  مثل .4-1 ):2ب.(

 مغـز اجزاي و برد فرو زخم محل در و دمید را آن از نازکی رگ و طلبید گوسفند شُش و شد حاضر

 تـو ماننـد شخصی بکن؛ را خود وصیت امیرالمؤمنین! یا: گفت سپس. کرد مشاهده را امیرالمؤمنین

 ؛بکشـید را ملجـمابن شـدم، کشـته مـن اگر« فرمود: علی آن بود که از پس. شودنمی مداوا

أ) {خبـر 236(ن.خ. ص » .گیرممی تصمیم خود ماندم، زنده اگر و است جان مقابل در جان چراکه

  }29ش.

 بـدون ،مجالدخبر:}  مضمون{. الجعفی قیسبنزحر. 6 الشعبی؛. 5 قبلی؛ مثل 4-1): 3ب.(

 18.نکـرد تعیـین خـود بـراي وصـی کهدرحالی رفت؛ دنیا از امیرالمؤمنین :گویدمی خود، منبع ذکر

 نقـل مـدائن بـه علـی خـوردن ضربت خبر رسیدن درباره روایتی فوق، سند با مجالد ،سپس

 نـامش کـه یشخصـ از را خـوردن ضربت خبر و است مدائن در قیسبنزحر خبر، این در. کندمی

  }85أ) {خبر ش.244(ن.خ. ص .شنودمی نشده، ذکر

 روات از ق،ه.144متوفـاي  الهمـدانی، ابوعمیر عمیربنسعیدبنمجالد سند، این در جدید راوي

 سـند تـا داشـت تمایـل وي روات، اکثـر برخلاف. است سیره و اخبار راوي عمدتاً و کوفی ضعیف

سـعد، (ابن .اسـت نگرفتـه قـرار جـرح مـورد چنـدان وي لی،طورکبه. برساند پیامبر به را روایاتش

) 90م: 1872ندیم، ؛ ابن4/361م: 1941حاتم، ابی؛ ابن3/438ق: ه.1382؛ ذهبی، 6/243م: 1904

 تر در همین مقاله بیان شد.احوال شعبی و زحر، پیش

 ج.} {اسناد

 سـوریه از رادي،مـ ملجـمابنخبـر:}  مضمون{. اسحاقبنمحمد. 4 ؛قبلی مثل 3-1: )1ج.(

. کشـتی را امیرالمـؤمنین خدا! دشمن اي: گفت ملجمابن به کلثومام. زد ضربت علی{ع} به و آمد

. اسـت نرسـیده او بـه ضـرري کـه دارم امیـد: گفـت کلثـومام. کشـتم را تو پدر تنها من: گفت او

                                            
را  نق است و زمان شهادت امیر مؤمنـاه.144سعید متوفاي بن{این گزارش، قابل اعتماد نیست؛ زیرا مجالد .18

  ، پاورقی)}91: 1411الدنیا، ابیدرك نکرده و همچنین، در کتب رجال تضعیف شده است.( ر.ك: ابن
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 زهـر بـه ار شمشیر این ماه یک خدا به: گفت سپس کنی؟می گریه من براي ،پس: گفت ملجمابن

أ) {خبـر 235(ن.خ. ص .باشـد کـرده خیانـت مـن بـه اگر کند، لعنت آن {شمشیر} را خدا آلودم.

 }17ش.

خبـر:}  مضـمون. {رافـعابیبنعبیداللـه. 6 سعد؛بنعبداللهبنزید. 5 قبلی؛ مثل .4-1: )2ج.(

 }75أ) {خبر ش.242ملجم. (ن.خ. صابن شدنشکنجه درباره گزارشی

 ,Sezgin, 1967: i( .اسـت مشـهور نویسو سـیره مـورخ ،) 150ــ85( اسحاقبنمحمد

p.288 (کـه شده نقل وي ءِالخلفا تاریخ کتاب از زیاد احتمال به شده، ذکر اینجا در که خبري دو 

 بـه موفـق نگارنـده) Abbott, 1957: pp.80ff( .اسـت موجـود پـاپیروس در آن، از بخشی

. بـود امیرالمـؤمنین منشـی علی، مولى رافع،بنبیداللهع اما نشد؛ اسحاقعنه ابنمروي زید، شناخت

 اسـامی دربـاره کتـابی و) قضـایا( امیرالمـؤمنین هـايقضاوت درباره کتابی او که گویدمی طوسی

 .کردنـد، نوشـته اسـت شـرکت نهـروان و صفین جمل، در علی، رکاب در که ايصحابه) تسمیه(

 )5/208م: 1904سعد، ؛ ابن133ق: ه.1380(طوسی، 

 د.} {اسناد

خبر:}  مضمون{. یریمبنهبیرة ابواسحاق. 5 خالد؛ابیبناسماعیل. 4 ؛قبلی مثل .3-1: )1د.(

 }87یا  86أ) {خبر ش.244. (ن.خ. صوفات علی از پس علی،بنحسن خطبه

حـدیث  برجسـته راوي ق،ه.146متوفـاي  الاحمسـی، البجلی الکوفی خالدابی سعدبناسماعیل

؛ 6/240م: 1904سـعد، (ابن .خـوردمـی چشـم بـه کتـاب ایـن از دیگري اسناد در نامش که است

 شـبیه( اسـت ناشـناخته عملـاً همدان، اهل ،الشیبانی یاریمبنهبیرة )1/174م: 1941حاتم، ابیابن

 مختـار دارانطـرف از او. انـدکرده حـدیث نقل او از دیگر، راوي یک و ابواسحاق تنها). بالمجهول

 )4/293ق: ه.1382؛ ذهبی، 7/188م: 1904، سعد(ابن .بود

 تـابعین از یکـی و مشـهور عالم ،)قه.127تا 29( الهمدانی عبداللهبنعمرو السبیعی ابواسحاق

 مـورد شـد، نسـیان دچـار تنهـا یا) اختلاط( حواس اختلال دچار عمر، اواخر در وي اینکه. بود کوفه

 مـورد اعمش، و ابواسحاق روایات از غیر ه،کوف اهل احادیث که گویدمی منابع یکی از. است بحث

ــول ــت قب ــان، (ابن .نیس ــاتم، ابی؛ ابن847م: ش1959حب ــی، 1/242م: 1941ح ق: ه.1382؛ ذهب

 شود. ) نام ابو اسحاق، در اسناد متعدد دیگري در این کتاب (مقتل) دیده می3/270

 سـعیدبنیحیـی سـعید، رپـد از کـرده، نقـل یحیـیبنسعید از الدنیاابیابن که دیگر حدیث دو
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 کوفـه اهل برادرش مانند نیز سعیدبنیحیی البته .عبدالله عمویش نه ؛الاموي است القرشی ابوایوب

 مؤلـف خـود از اسحاقابن مغازي کتاب نقل جهت به ،او شهرت. سکونت داشت بغداددر  ولی بود؛

کـه وي بـه عنـوان  اسـت احتمالـاً بـدین دلیـل که است مطرح او وثاقت درباره تردیدهایی. است

 80 سـنّ ق، دره.194 در سـال وي). حدیث بصاحب لیس و صدوقاً کان( شدمحدث شناخته نمی

 )14/132م: 1931(خطیب بغدادي،  .درگذشت) سالگی 74 دیگر، نقل به و( سالگی

 ..}ه{اسناد 

 19 رد علیخبر:}  مضمون. {اسحاقبنمحمد. 4 سعید؛بنیحیی. 3 قبلی؛ مانند .2-1 :)1..(ه

 }40ب} {خبر ش.238وفات کرد. {ن.خ، ص 21 در و شد ق مجروحه.40 سال مبارك ماه

السدوسـی.  حطـانبنعمـران از بیـت شـعر، سـهخبر:}  مضمون{. قبلی مانند .2-1: )2..(ه

  }76ب} {خبر ش.243{ن.خ، ص

 نـابعیم تنهـا چـون ؛دارد بسیاري اهمیت کرد، خواهیم بررسی الدنیاابیابن از که آخر منبع دو

 چگونـه الـدنیاابیابن فهمید توانمی بنابراین،. است مانده جاي به آنها از قبلی مکتوبات که هستند

 .استبهره برده  دسترس، در و واسطهبی منابع از

 سعدبنششم: محمد

. کـرده تـألیف را الکبیـر طبقات کتاب که است مشهور نویسسیره ،)قه.230تا  168( سعدابن

 او از را طبقـات کتـاب تمـام بود و ساله 22 خود، استاد فوت زمان در الدنیاابیابن د،رسمی نظر به

 اشـاره کتـاب نـام بـه معمولـاً( مذکور کتاب به خود سند کراتبه بغدادي، خطیب. است کرده نقل

 صـفوانبنالحسـین. 2 20المعـدل؛ بشـرانبنمحمـدبنعلـی. 1 19کنـد:می نقل چنین را) کندنمی

 بغـدادي خطیـب کـه اسـت کتبی جمله از کتاب، این. سعدبنمحمد. 4 الدنیا؛ابیابن.3 21البرذاعی؛

 بعـدي، خبـر سـه بـراي سـعدابـن منبـع) 109ق: ه.1364. (العـش، آورد دمشـق بـه خود همراه

 مؤلـف او ،همچنـین فتوح است. و مغازي مؤلف ق)،ه.207تا  130الاسلمی ( الواقدي عمربنمحمد

 ,Sezgin, 1967: i( .اسـت گرفتـه الگو او از سعدابن شک، بدون که ودهب طبقات کتب اوّلین

                                            
به تناوب تکرار  161و  158، 156، 152، 149، 145، 144، 143، 140، 136، 135، ص 1. در تاریخ بغداد، ج 19

 شده است.

 )3/157: 1357اثیر، بنوفات کرد. (ا 415، متولد شد و در شعبان 328در ماه رمضان  .20

 )8/54: 1931الدنیا بود. (ر.ك: خطیب بغدادي، ابی، و مشهور به نقل روایت از ابن340وي متوفاي شعبان  .21
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p.294( باشد واقدي طبقات کتاب همان نیز، روایت سه این نهایی منبع شاید. 

 }آ اسناد{

. 4 حســـین؛بنعلـــیبنعمــربنعلـــی. 3 عمـــر؛بنمحمــد. 2 ؛ســـعدبنمحمــد. 1): 1آ.(

 الحنفیـۀبنمحمـد از) عبداللـه( من{مضمون خبر:}  یۀ.الحنفبنمحمد. 5 عقیل؛بنمحمدبنعبدالله

 }50ب) {خبر ش. 239سال. (ن.خ، ص 63 :گفت بود؟ ساله چند وفات هنگام در پدرت پرسیدم:

 سال ابتداي در) جحاف( سیل سال در) عبدالله( من{مضمون خبر:}  .قبلی مثل .5-1 ):2آ.(

 پرسـیدم: بـیش از پـدرم عمـر کـردم. و 22دارم سال 66 من: گفت که شنیدم حنفیه محمد از ،81

. درگذشـت سـال همـان در ،حنفیـه محمـد. سال 63 گفت: بود؟ ساله چند وفات هنگام در پدرت

 }113ب) {خبر ش.247(ن.خ، ص 

 شـیخ. اسـت دسـترس در ابیطالببنعلیبنحسینبنعلیبنعمربنعلی درباره کمی اطلاعاتی

 وي درباره اختصاربه نکاتی حاتمابیابن و کرده رذک صادق امام اصحاب زمره در را او طوسی

م: 1941حاتم، ابی؛ ابن241ق: ه.1381(طوسی،  .است نشده وي توثیق به اياشاره اما ؛است گفته

 کـه شـده معرفـی ضعیف ولی صدوق، طالب،ابیبنعقیلبنمحمدبنعبدالله او، عنهمروي )3/196

 )2/484ق: ه.1382(ذهبی،  .است داشته نیز حافظه ضعف

 ب} {اسناد

. {مضـمون ابـوجعفر.4 عبداللـه؛بناسـحاق. 3 عبداللـه؛بنابوبکر. 3 قبلی؛ مثل .2-1 :)1ب.(

 اما ؛شد دفن کوفه در شبانه: فرمود شد؟ دفن کجا علی: گفتم ابوجعفر به) اسحاق( منخبر:} 

 }70آ) {خبر ش.241. (ن.خ، ص )دفنه غبی( است شده مخفی او دفن محل

 تقریبـاً. اسـت بـوده واقـدي مهـم عنهمروي ،162متوفاي المدنی، سبرهابیبنعبداللهبنابوبکر

؛ 1م: 1966(واقـدي،  .اسـت متروك احادیثش و متهم، حدیث وضع به و شده تضعیف طورکلی،به

 تضـعیف اتفاقبه ،المدنی فروةابیبنعبداللهبناسحاق نیز، اوعنه مروي )5/503ق: ه.1382ذهبی، 

تـر شـرح حـال ابـوجعفر، پیش )1/193ق: ه.1382(ذهبی،  .کرد وفات 144 سال در او. ستا شده

 گذشت.

                                            
) و هم خطیـب 25، ص 3سعد (طبقات، ج الدنیا است؛ زیرا هم ابنابیاحتمالاً این اشتباه در نسخه کتاب مقتل ابن .22

اند. خطیب بغدادي با سند معمول خـود، سال ثبت کرده 65حنفیه را ) سنّ ابن160، ص 1بغدادي (تاریخ بغداد، ج 

  الدنیا نقل کرده است.ابیاین خبر را از ابن
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 دو هـر کـهدرحـالی ؛داده متن در )، تغییراتی2و  1(اسناد آ.اوّل  مطلب دو نقل در الدنیا،ابیابن

. اسـت متفـاوت مورد یک در سندها. است شده اخذ طبقات کتاب از یکدیگر مشابه اخبار از مطلب

ــنا ــعدب ــات{در  س ــاره 25ص ،3ج}طبق ــی اش ــدم ــه کن ــدي ک ــار واق ــی از را اخب ــربنعل  و عم

 نـام الـدنیا،ابیابن. انـدکـرده نقـل عقیلابن از را اخبار این ،دو آن و است گرفته سبرهابیبنابوبکر

سـند  رد اما محدثان؛ میان در وي بدنامی دلیل به احتمالاً است، کرده حذف اسناد از را سبرهابیابن

 ذکـر جز ايچاره و( است خبر این راوي تنها او زیرا ؛کرده ذکر عبدالله}بنرا {ابوبکر او نام، )1ب.(

   ).نیست او نام

الحنفیۀ یقول سـنۀ الجحـاف بنمحمد سمعت«: است گونه بدین }طبقاتمتن حدیث {در 

ت و حین دخلت إحدي و ثمانون: هذه لی خمس و ستون سنۀ و قد جاوزت سـن أبـی، قلـ

عمر: و هـو اثبـت بنکم کان سنّه یوم قتل، یرحمه الله؟ قال: ثلاثا و ستین سنۀ. قال محمد

الحنفیۀ سنۀ إحـدي و ثمـانین یقـول: بنسمعت محمد) «3/25م: 1904سعد، (ابن.» عندنا

ثلاث و ستین سـنۀ. و توفی و هو ابنهذه لی خمس و ستون سنۀ، قد جاوزت سن ابی

 )5/65م: 1904سعد، (ابن ».ک السنۀ سنۀ إحدي و ثمانینحنفیۀ فی تلمات ابن

 سـنّ« بـه را» سـنّه« او البتـه. اسـت عبـارت دو این از ايگزیده الدنیا،ابیابن )، از1روایت آ.(

 عبـارتی از ايگزیـده ،)2(آ. روایـت. اسـت کـرده حـذف را ضـمیر مرجـع زیـرا داده؛ تغییر »ابیک

سـال  تکرار حذف با و شده اخذ تريکوتاه عبارت از حنفیه،بنمحمد وفات سال اما ؛است ترطولانی

 از اشـتباهبه احتمالاً. کنم پیدا طبقات در را) 1ب.( روایت نشدم موفق من .است شده خلاصه وفات،

 .باشد حذف شده کتاب بعدي هاينقل

 بکاربنهفتم: الزبیر

 قـریش انسـاب زمینه در مهمی تابک مؤلف ،)256تا 172زنده از ( علیبنبکار بکرابیبنالزبیر

در سـال  شـاکر م.م. توسـط آن، اخیـر قسـمت اسـت کـه واخبارهـا قـریش نسب کتاب عنوان با

 منبـع وضـوح،بـه کتـاب ایـن )Sezgin, 1967: i, p.317( .شد منتشر در قاهرهق ه.1381

 آنهـا نوادگـان برخـی و علـی فرزندان اسامی به آن در که است الدنیاابیابن کتاب آخر فصل

 الـدنیاابیابن بکـار،بنزبیـر از طولـانی عبارت این نقل در آ)249-آ247کند. (ن.خ. صص می اشاره

 اسـت روایت با مرتبط که دیگري عبارات مطالب، برخی حذف با و کرده اجرا را قبلی روش همان

 اشـاره قبلـی روایـات در هااضـافه و حـذف ایـن از اينمونـه به .کندمی درج شده، ذکر سندش و
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 فـی بکـرابیبنزبیر قال«: کندمی را این گونه آغاز اسناد او .))1سعد، روایت آ (بنکردیم. (محمد

  )آ 247ن.خ. ص ( »عنا. اروه: وقال لی اجاز ما

 در کـه اسـت موردي تنها ،این و کندمی حدیث نقل اجازه با خود کتب در ندرتبه الدنیاابیابن

 از خـود شخصـی نسـخه او کـه گفـت یقینبـه توانمی اینجا در. شودمی یافت) مقتل( کتاب این

 از نقـل بـر ،»اخبرنـی« و »حـدثنی« برخلـاف »قال« لفظ چون داشته است؛ را بکاربنزبیر کتاب

الدنیا، اجازه نقل کتـاب ابیاست؛ {یعنی ابن نشده تبیین راوي یا مؤلف دارد که توسط دلالت کتاب

همیشـگی  دقـت بـا الـدنیاابیابن خود این روایـت را از او شـنیده باشـد.}را از او گرفته؛ نه اینکه 

 کـه اياجازه جهت به فقط نه ؛داراست را روایت این نقل حق که کرده بیان را خود ادعاي خویش،

 .متن مؤلف اصلی از دقیق نقل با بلکه ؛دارد

 کتـاب از مقدار آن زیرا ؛کنیم مقایسه اصلی مصدر با را الدنیاابیابن توانیم نقلنمی ما متأسفانه

 تـا فقـدان ایـن البتـه. اسـت علی خاندان به مربوط بخش فاقد رسیده، ما دست به که بکاربنزبیر

(زنـده  زبیربنعبداللهبنمصعب زبیر، عموي تألیف قریش نسب کتاب به مراجعه با تواندمی حدودي

 زبیـر کـه اسـت معروف) Sezgin, 1967: i. p.271( .شود ق) جبرانه.233تا 156از حدود 

 بـه مصـعب، و زبیر از الدنیاابیابن هايقول نقل مقایسه و کرده نقل خود عموي از زیادي احادیث

 مصعب عمویش کتاب علی، خاندان حال شرح درباره حداقل زبیر، اصلی منبع که دهدمی نشان ما

 هـم شبیه علی، نوادگان و رزندانف اسامی ترتیب .دارند تشابه زیادي حد تا ،متن دو هر. است بوده

 اسـت زبیـر نقل همان ـ که الدنیاابیابن نقل در که است هاییحذف به مربوط هم هاتفاوت است،

 .است گرفته صورت شده، نقل مصعب کتاب از که بعضی اخباري همچنین، و آیات برخی از ـ

آ؛  247ن.خ ( علـینبحسـن دفن مراسم از ايخلاصه: از اندعبارت هاحذف این ترینمهم

 از حسـین دربـاره مراثی برخی و زیادبنالله عبید از رجز جملات برخی ؛)40 ص ،قریش نسب

 اینکـه بـه مربوط جملاتی ؛)41-40 ، صقریش نسبآ؛  247ن.خ مقتل ( النجاشی و قتابنسلیمان

نسـب ب.؛  247ن.خ مقتـل کثیـر ( از جملـات برخـی و خوانندمی مهدي را حنفیه محمد شیعیان،

، ص نسب قـریشأ؛ 248ن.خ، صعلی (بنعبیدالله وفات گزارش ) و همچنین42-41، ص قریش

 در. اسـت علـیبنحسـن وفات تاریخ درباره یافتم، که متن دو بین اصلی تفاوت تنها اما )44

 247(ن.خ، ص  )زبیـر( الدنیاابیابن متن در اما؛ »خلون لیال لخمس« آمده: )40مصعب (ص  متن

 روات اسـامی ذکـر مثلـاً ؛ناچیزنـد مـتن، دیگـر هـايتفاوت ذکر شـده اسـت.» خلون لثلاثین« آ)

 محقـق یـک از کـه اسـت چیـزي همـان این، و .آن مانند و کلمات برخی جاییجابه یا تفصیل،به
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 .نیست متن تابع کاملاً لزوماً اما ؛است دقیق متن، نقل در یعنی رود؛می انتظار

  نوشتاربندي نگارنده این جمع

 مشـایخ) نفـر 45( توجـه قابـل تعـداد کند،جلب توجه می کتاب این خواندن با که نکته اوّلین

 روات تعـداد رویم،می پیش خبر اصلی مصادر و سند آخر به هرقدر اما ؛است الدنیاابیابن واسطهبی

 و انقبـاض این باشد، مورّخ یک خبر، نخستین راوي اگر. هستند مشترك اکثراً چون شود؛می کمتر

 روات پیشـین تعـداد بـوده، محـدث یکاوّل  راوي که مواردي در ولی است؛ بیشتر سند در تقلیل

مفرد (که بیش از نیمی از اخبار این کتاب را شـامل مـی  اخباردر . استو تقلیل در سند کمتر  زیاد

. هسـتندثان محـد ،مـوارد بیشتر در اخبار گونهاین نخست راوي زیرا ؛است واضح مسئله این ،شود)

محـدثان  از بیشـتري اخبار است قادر مؤلف باشد، مهم اخبار کمیت وقتی که است آن گویاي ،این

 و اسـت هشام از همه اخبار (به سه طریق)، این از عدد 21 که است جالب .مورخان از تا ؛کند نقل

 از بـاز آن ايتـ پـنج کـه جـابر از خبـر 10 ؛داشته است الدنیاابیابن پدر با شخصی آشناییِ هشام

 طـرق، مشـخص این از. است هشام طریق از هر سه که ابومخنف از خبر سه و است هشام طریق

 همـه داشـت، اگـر زیـرا نداشته اسـت؛ دسترسی ابومخنف و جابر کتب به الدنیاابیابن که شودمی

 کتـاب هب وي اینکه در حتی ؛شدمی برابر روایات همه سند و کردمی نقل طریق یک با را روایاتش

 .کرد تردید توانمی داشته، دسترسی هم هشام

 وي کتـاب کـه گفـت تـواننمی داشته، دسترسی هشام کتاب به وي که بگوییم که فرض بر

 احتمـال البتـه اسـت. کرده انتقاء و انتخاب را آن روایات الدنیاابیابن احتمالاً و داشته خبر 21 فقط

 دربـاره اسـت.صـورت گرفتـه  الدنیا و نه خود ويابیابن پدر توسط روایات کردن گلچین که دارد

 انجـام را انتقـاء و انتخـاب این الدنیاابیابن از پیش دیگري اشخاص گفت توانمی هم دیگر اخبار

 شـاید. است داده انجام را انتقاء این است، بعدي منبع که روایاتی در هشام زیاد، احتمال به .اندداده

 از او بـوده، موجـود اگـر یـا و بوده رفته بین از الدنیاابیابن زمان در ،کتاب این اصلی منابع و کتب

 منـابع تـوانمی سند بررسی با که دارد را مزیت این سزگین، فؤاد روش. است نداشته اطلاعی آنها

 .کرد شناسایی او، خود از بهتر حتی را مؤلف اصلی

 منـابع دربـاره تنهـا نه زده؛ اریخیت اصلی منابع به زیادي ضررهاي اخبار، انتقاء گفت توانمی

 تـوانیمنمـی ،رفته بین از اکثرش که المدائنی کتاب مانند دیگر مؤلفان کتب درباره بلکه کتاب، این

 زیـرا ؛بـدانیم طبري مانند بعدي تاریخی کتب گرفتن رونق جهت به تنها را کتب این رفتن بین از
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 مـن .بود ترآسان شاننگهداري و طبري تاریخ از ترارزان و مختصرتر مراتببه اوّلیه، تاریخی کتب

 اواخـر در حـدیث مطالعـات چشـمگیر رشد دلیل به بیشتر آثار، این شدن مفقود زنم کهمی حدس

 خـود تـأثیر و سـلطه تحـت نیـز را اسلامی علوم هايشاخه دیگر که بود سه قرن اوایل و دو قرن

 نبـودمحـدثان  معیارهاي تأیید مورد ورخان،م میراث از توجهی قابل حجم دارد که احتمال. درآورد

 . است کرده محروم قابل توجه مطالب از را بعدي مورخان و شده حذف ،نتیجه در و

 کـاريهمـان تقریباً این. کندمی رصد را منابع همه مقتل، نوشتن براي ما، عصر در مورخ یک

 دریافـت خـود مشایخ از که بوده یمنابع در دسترس او، مطالب تمام اما ؛کرده الدنیاابیابن که است

 توسـط قبلـاً رسـیده، او بـه کـه روایـاتی بنابراین، پیش از آنکه او اخبار را گزینش کند، .بود کرده

با وجود این، وي این آزادي را داشته که اخبار مشایخش را انتقاء کنـد.  .است شده انتقاء مشایخش

 بـه توجـه با اماموضوع کتاب را نقل کرده باشد، توان ادعا کرد که تمام اخبار مرتبط با اگرچه نمی

 بیانگر آن اسـت کـه ،)هاجعفی مانند( هستند جنجالی روات آنها از برخی که کتاب این روات تعدد

  .کند نقل هرآنچه در دسترس داشته، کرده سعی الدنیاابیابن

 هـم را روایـت سـنادا حـال، عین در و کرده نقل مشکوك منابع از راحتیبه الدنیاابیابن اینکه

 درقاعدتاً تضعیف یـک راوي  هرچند یعنی ؛دارددر زمینه تخصصش  او روش از نشان آورده، کامل

 اقنـاع الـدنیاابیابن امـا تعدیل، عذري موجه براي حذف خبر از سوي مؤلـف اسـت، و جرح دانش

و  نکـرده اعتنا ثحدی علماي تعدیل و جرح به که داشته خودش براي دلیلی حتماًو بنابراین،  نشده

 ایـن جـرح او چـرااوّل،  است: مطرح سؤال دو اکنون این روات را در اسناد روایات ذکر کرده است.

نویسان، اسناد را به طور کامل حـذف نکـرد تـا چرا مانند برخی گزیده دوم، نگرفت؟ جدي را روات

 اشد؟تر بآسان مطالعه براي فضاي بیشتري براي نقل اخبار داشته باشد و کتابش

 دوره ایـن در شیوه این رواج جهت به ،اسناد همه ذکر علت بنده نظر به :دوم سوال پاسخ ابتدا

 آن تـأثیر دلیـل در درجه اوّل بـه اسناد، اهمیت. نیست ساده عنوان هیچ به که پاسخی بوده است؛

 دو اسـت؛ حـدیث یـک لاینفک جزءبه جهت این است که سند،  درجه بعد، در و حدیث، دانش در

 داشـتند محکمی ارتباط سند و متن الدنیا،ابیابن زمان در .شوند خلط یکدیگر با نباید که ارکرديک

 امـا ؛کردنـدمی حـذف را اسناد نویسانگزیده و مورخان برخی شاید البته. بودند تفکیک غیرقابل و

 حـدثم یـک کـه دهـد نشان خواستمی نیز الدنیاابیابن و کردندنمی کاري چنین هرگزمحدثان 

اما این سبب نشد که تصور وي دربـاره تخصصـش  بود، تاریخی وي کتب از بسیاري اگرچه. است

 نتیجـه ایـن بـه حـدیث هـزاران خواندن از پس ،بشخصه من .کند تغییر روایت نقل در او روش و
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 رسـدمی نظر به سست و غریب و عجیب و نیست ممکن سند بدون خبر کامل شناخت که رسیدم

 مـذهبی آیـین یـک از بخشی گویی که است حدي به حدیث، سند اهمیت .کاهدمی آن تأثیر از و

آمیختـه  صـورت در و دارد خود ویژه ايهاله که است مقدس متن یک از بخشی سند، هر و است

 محدثان قرون میانی، چنـین تردید ندارم که .رودمی بین از خصوصیت آن شدن آن با اسناد دیگر،

 خصـوصبه ؛بود بیشتر مراتببه آنان براي حتی این احساس داشتند؛ حدیث اسناد درباره احساسی

ضـعف یـا قـوت سـند، اهمیتـی . شـدمـی قرائت بلند صداي با حدیث سند مجلس، در که زمانی

 .داشت اهمیت آن بودن بلکه ؛نداشت

 ایـن کـه بودنـد کمـی اشـخاص و بود روات وثاقت و حدیث اعتبار، مطالعه اسناد دوم کارکرد

 بـراي ايانگیـزه ظـاهراً مسـلم، و بخـاري خـود، معاصران برخلاف الدنیا،ابیابن. داشتند را مهارت

 ماننـد کتبـی ماندنباقی و فراوان السند ضعیف روایات وجود. نداشت تعدیل و جرح سند و ارزیابی

 در کننـدهتعیین نقـش سـند، صـحت از غیر دیگر، عوامل برخی دهد کهمی نشان ،الدنیاابی کتاب

 .است داشته روایات حفظ و نقل

 نخسـت پرسـش بـه پاسخی که است خبر محتواي همان ،شک بدون کننده،تعیین عامل این

 بـدون بایـد پـس ندارد، صحیحی سند اما ،است توجه قابل و جذاب روایت مضمون وقتی. ماست

 ابـلق بخـش دهـد، اهمیـت تعـدیل و جرح به خواستمی الدنیاابیابن اگر. شود نقل سند به توجه

 اخبـار از بسـیاري که نداشت ايچاره اما نبود، شیعه او اگرچه. شدمی حذف کتابش اخبار از توجهی

. کنـد نقـل ،داشـتند خـود انحصـار در را علـی مقتل وقایع که شیعه مورخان از را خود کتاب

 حـذف بـراي وي ظـاهرا. بـود تهـی موضـوع، با مرتبط مهمی اخبار از او کتاب صورت،درغیراین

 تـرینمهم ،اسـاتیدش با او ارتباط اخبار، مضمون اهمیت از پس. است نکرده تلاشی ضعیف یاتروا

 ماننـد: اشخاصی از تا شده سبب خصوص،به ،پدرش به او احترام. باشدمی اخبار این نقل در عامل

  .کند روایت نقل جابر ابومخنف و هشام،

 از انـدك بسـیار وي چـرا ؛اسـت ربیشـت تحقیـق قابـل الدنیاابیابن کتاب از عجیب نکته یک

 وفـات زمـان در و کـرده نقـل را طبقـات کتـاب کـل او اینکه با کرده است؟ نقل سعدابن طبقات

 در او کـهدرحالی ؛اسـت آورده طبقات از حدیث سه فقط کتاب، این در اما ؛بوده ساله 22 سعد،ابن

 اختیار در ،مقتل کتاب تألیف از پیش هاسال را طبقات کتاب و بوده ساله 22 سعد،ابن مرگ هنگام

 مهـم چنـدان نه روایتِ سه فقط ،طبقات کتاب از که بوده عمدي تصمیمی حتماً این. استداشته 

 .باشد وي کتاب اصلی منابع از یکی توانستمی طبقات کهل آنحا ؛کند نقل
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 لمغفـو کـه کنـد نقـل منـابعی از کتابش در خواسته او که بدین علت بوده زنممی حدس من

 علـت. باشـد سـعدابن کتاب براي مستدرکی و مکمل کتابش، خواسته او دیگر، عبارت به اند؛مانده

 از سـعدابـن کـهدرحالی ؛کنـد ذکـر را روایات اسناد تمام کرده سعی الدنیاابیابن که است این دوم

 حـدیث ،طبقـات درسـعد . ابـنکنـدمـی اسـتفاده اسناد حذف و کردن خلاصه براي مورخان روش

کـرده  نقـل وي تـدفین داسـتان تا امیر مؤمنان علیه توطئه درباره) صفحه دو تقریباً( مفصلی

 »قـالوا« لفـظ بـه تنهـا و نکـرده ذکـر آن براي سندي حال آنکه و )25ـ  3/23: 1904سعد، (ابن

 آن از بسـیاري کـه اسـت مختلف اخبار از ترکیبی مفصل، حدیث این همچنین،. است کرده بسنده

 الـدنیاابیابن بـراي. اسـت شـده ذکر الدنیاابیابن کتاب در مسند، و نخوردهدست صورت به اخبار،

 .نداشت همخوانی وي روش با زیرا ؛کند نقل سعدابن از را این مانند روایاتی که بود مشکل

 صـورت بـه را خـود مشایخ مطالب که محدثی هم آن محدث، یک عنوان به الدنیاابیکار ابن

 بـا کـه مـا بـراي و داشته وافري استقامت و تلاش وي رده، حایز اهمیت است. مسلماًدرآو مصنَّف

 کتـابی مختصـر تدوین چنین براي که نیست تصور قابل نگریم،می کتاب این به سال هزار فاصله

 وي، دیگـر کتب و کتاب این ملاحظه با توانمی البته. است شده تلاش چقدر الدنیا، ابی کتاب مانند

 از مقتـل کتـاب در وي کـه مشـایخی. برد پی کتاب مطالب آوري جمع فرآیند درباره نکته چند به

 خـود، مشـایخ از هرکـدام از طبعـاً و اوسـت مشـایخ همه دهمیک که نفرند 45 کند،می نقل آنان

. استنساخ کرده اسـت شده، اخبار و احادیثی داده روایت اجازه او به که هرقدر خواسته یا که هرقدر

 داراي مجـالس، ایـن کـرده اسـت. مقابلـه و قرائـت حدیث مجالس در را روایات این ههم سپس،

 عنـوان، هـیچ به و دوره بوده آن حدیث متخصصان تأیید مورد مند بود کهقاعده و منظم ساختاري

 از مانـدهیادگاربـه هايرسـاله هـا،تلاش ایـن حاصـل .شـدنمـی تلقی اهمیتبی و عادي امر یک

 شـده نقـل راوي یـک از کـه مطـالبی حـاوي و است مسندي شبیه هرکدام ت کهاس الدنیاابیابن

 علـی( کامـل صـورت به که هاییرساله دیگر و طبقات کتاب از اينسخه حتماً او همچنین،. است

    .است داشته دسترس در کرده، نقل) وجهه

 را موضـوع یـک بـا مـرتبط اخبـار همـه تـا کنـدمـی سعی یعنی ؛است تصنیف ،بعدي مرحله

 بلکـه ؛کند مراجعه احادیث فهرست و معاجم به توانستهنمی دوره آن در کهدرحالی ؛کند آوريجمع

 سـاختار یـک در سـپس، و نمودمی گزینش را مرتبط روایات کرده، بررسی را خود منابع تمام باید

بـراي ناسـخ  را کتـابش توانسـتمـی کـه بـود آن از پـس. کردمی تنظیم مختلف، ابواب با منظم

 .دهد استنساخ اجازه شاگردانش به یا بفرستد بردار)سخه(ن
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 کـهچنان او ، قابل تصویر است؛ زیراطبقاتدر نقل قول او از  الدنیاابیابن تلاش درك دشواري

 کتـاب در کـه دارد سـعدابـن از اهمیـتکم قول نقل دو گذشت،) سعداز طریق ابن 2و  1اسناد آ.(

 حفـظ از را طبقات همه الدنیاابیابن مسلماً. است پراکنده )،است صفحه 800 آن چاپی که( طبقات

 زمـانهم او که بپذیریم اگر حتی ؛کردمی بررسی را دیگر اصول و طبقات تمام مجدداً باید و نبوده

 مسـئول او خـود زیرا ؛کاهدنمی کار این سختی از باز هم داشته، هم منشی و نوشتهمی رساله چند

 مقتـل کتاب از ترگسترده آنها، بیشتر که کرد تألیف رساله 180 از بیش او. است بوده اخبار گزینش

 ایـن بـراي را خـود عمر تمام او چگونه که قابل درك است آسانیبه. است بوده امیرالمؤمنین

 .است کرده صرف کار

 نگرفـت؛ قـرار پیشـین عالمـان توجـه مـورد که است قابل توجه اثري الدنیا،ابیابن کتاب این

 مشـکلات و اخبار داخل تناقضات. شد نوشته مورخ یک نه و محدث یک توسط که تاریخی کتابی

. کنـد حذف را روایات الدنیاابیابن که نشد موجب کتاب، مصادر برخی روي پیش هايچالش و آن

 آنهـا را اسـناد با و کند تنظیم بود، او تخصص در که روشی با را خود روایات که بود کافی او براي

 ناخواسـته او. باشـد داشـته جـذابیت خواننـده بـراي تا نماید تبویب ايگونه به را کتاب و دکن ذکر

 آزادي ایـن خواننـده بـه وي کار، این با. دارد مورخان کتب از بیش ارزشی که کرد عرضه را کتابی

 خصوصـیات از نیـز ما عصر در که شاخصی ؛بگیرد تصمیم روایات اعتبار درباره خود که دهدمی را

  .است مورخ یک
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