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چکیده:
بر اساس برخی گزارشهای تاریخی مختار بن ابی عبیده ثقفی مدعی نبوت بوود و در پاسوخ بوه
تحدی قرآن جمالتی ارائه کرده بود .مسئله این تحقیق« ،بررسوی و نقود گزارشهوای ادعوای نبووت
مختار» است.
روش تحقیق در این مقاله ،تحلیلی -انتقادی و فرضیه مقاله این است که گزارشهوای مبنوی بور
ادعای نبوت یا هماوردی مختار با قرآن کریم ،دور از صواب است.
ا رائه قرآن جدید بوسیله مختار ،مقایسه خودش با پیوامبران الییععو ، ،ارائوه سوخنان مووزون و
مشابه قرآن ،ادعای علم غیب ،تصریح صحابه مبنی بور ادعوای نبووت او ،ادعوای دیودن فرشوت ان و
دریافت پارچه از آنان ،میمترین دالی ،برای طرفداران نظریه ادعای نبوت بوسیله مختار است
بررسی نشان میدهد ،دالی ،یاد شده مخدوش است و دست طرفوداران بنوی امیوه و آل زبیور در
ساخت گزارشها و انتشار آن موثر بوده است.
کلیدواژهها :مختار ،ادعای نبوت ،تحدی ،قرآن ،ابن عمر ،ابن عباس
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مقدمه
مختار در سال اول هجری در مدینه متولد شد .عبوال ذری 9991 ،ق ،ج  .919 :6نوویری 9989 ،ق/
 8449م ،ج  991 :84کنیه اش «ابواسحاق» و لقبش «کیسان» است .عکشی ،محمود بون عمور کشوی،
 ،9969ج  . 999 :9ورود مسلم بن عقی،،به عنوان نماینده امام حسینعع به خانه مختار و بیعوت او بوا
مسلم عدینوری 9164 ،م .989 :مفید ،9918 ،ج  .99 :8طبری 9161 ،م ،ج  999 :9دست یری ،شوکنجه
و زندانی شدن وی بوسیله عبیداهلل بن زیاد عبالذری9991 ،ق، 911 :قیام و انتقام از قواتالن سیدالشویدا
ععلیهالسوالم

عمجلسی9949 ،ق ،ج ، 99:999مبارزه با دو جبیه اموی و زبیری ،میم تورین فرازهوای زنودگی

وی هستند .او سرانجام بوسیله نیروهای مصعببنزبیر در کوفه به قت ،رسید .عمسعودی ،بیتا 814 :،و...
یکی از مباحث میم و کلیدی در باره مختار بررسی و تحلی ،نق،های تاریخی است کوه برابور آنیوا،
مختار از مدعیان نبوت بود چنانکه ابن کثیر مینویسد :کان کاذبا یزعم أن الوحى یأتیه علوى یود جبریو،
عابن کثیر 9949ق ،ج  6:819ابن تیمیه نیز گوید فإن المختار کذاب ادعى النبوو عابون تیمیوه9946،ق،
ج 981 :9و در جای دی ر تأکید میکند که وی مدعی بود جبرئی ،نوزد او میآیودعهمان ،ج19 - 69 :8
نووى نیز در شرح صحیح مسلم در باره وی مینویسد :المختار بن أبی عبید الثقفی کوان شودید الکوذب
ومن أقبحه إدعى أن جبری ،صلى اهلل علیه وسلم یأتیه عنووی9918،ق ،ج94 :96
زبیریان با این بیانه که او ادعای نبوت دارد و با قرآن کریم معارضه کرده توانستند بر او غالب شوده
و عووالوه بوور مختووار ،عووده زیووادی از طرفوودارانش را بکشووند.عابوون عسوواکر 9999 ،ق ،ج.894 :99
ابنکثیر؛ 9949ق؛ ج . 994: 9ولی این بررسی نشان میدهد توجیه یاد شده نادرست است.
علی رغم اهمیت یاد شده و پرداخت نسبتاً گسترده به «ادعای پیوامبری مختوار» در منواب تواریخی
اه ،سنت ،که در همین مقاله به بسیاری از آنیا اشاره شده ،در مناب شیعی کمتر به این جنبه این بحوث
پرداخته شده و وثاقت یا ضعف روایی مختار عرک :خوویی 9999 ،ق ،ج  949 :91ادعوای میودویت وی
عمرتضوی ، 949 : 9918،نقش ایرانیان کوفه در نیضت مختوارع شواهرخی 69: 9991،و اثبوات صوحابه
بودن وی عوب سایت موس سه تحقیقاتی ولی عصر  ،میمترین مباحث مورد توجه شیعیان بوده است.
خوانش انتقادی مدعاها
گزارشها مبنی بر اداعای نبوت بوسیله مختار در مناب زیادی آمده اسوتعرک:حمیوری 9118،م ،ج
 .998 :9ابن حنب 9984 ،،ق ،ج  .6:919بییقوی 9949 ،ق ،ج  .999 :6ابون قتیبوه9161 ،م . 949 :در
گزارشهای یاد شده ،برای اثبات نبوت مختار به دالی ،زیر استناد شده است.
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 .1قرآن مختار
برابر برخی از گزارشها تاریخی ،مختار برای خود قرآنی جدید داشت و به یارانش میگفت که در
قرآنش چنین و چنان نازلشده است .عحمیری9118،م 998 :جمالت زیر نیز بخشی از قورآن منسووب
به مختار است« :لتنزلن من السما نار بالدهما  ،فلتخوفن دار أسما » :آتشوی مییوب از آسومان نوازل
خواهد شد ،خانۀ اسما باید از آن آتش بپرهیزد .عهمان
اسما بنخارجه ،پدر همسر عبیداهللبنزیاد و مورد توجه و احترام زبیریان و امویان بود .در زموانی کوه
مختار در زندان بود ،اسما از مختار خواست که وی را سرپرست تمام اموالش کند تا اسما نیز در مقابو،،
از مختار شفاعت کرده ،مقدمات آزادی وی را فراهم آورد .مختار ،نه تنیا پیشنیاد اسما را نپذیرفت ،بلکوه
در پاسخش گفت :من از زندان آزاد شده ،عبیداهلل را میکشم.عهمان
پس از قیام مختار ،اسما نیز تحت تعقیب قرار گرفت .در این بین به اسما گفتند مختار مدعی است
قرآنی بر او نازل شده و جمالت فوق را به عنوان آیات الیی میخواند .اسوما بوا شونیدن سوخنان فووق
برآشفت و به مادر مختار نسبت زشتی داد و گفت او دربار خانه من قرآنی ساخته است .من دی ور در آن
خانه ساکن نخواهم شد؛ ازاینرو فراری شد و مختار نیز پس از حملوه بوه خانوۀ موذکور ،آن را بوه آتوش
کشید .عهمان
تنیا جملهای که میتواند شاهدی بر ادعای نزول قرآن بر مختوار باشود ،جملوهی «ان المختوار یقوول
الصحابه :انه نزل علیه فی قرآنه »...است .عحمیری ،همان ولی این جمله در دی ر کتابهای معتبر تواریخی
نیامده و آنچه در دی ر مناب آمده ،هیچ داللتی بر ادعای نزول قرآن ندارد .در دی ر کتب تاریخی آمده اسوت
که مختار پس از قیام ،به یارانش گفت :قسم به پروردگار زمین و آسمان و نور و تاریکی ،از آسمان آتشوی
سوزان یا سرخ یا تیره خواهیم ریخت و خانه اسما را آتش فراخواهد گرفت .عودهای سوخن فووق را بوه
اسما رساندند .وی گفت :ابواسحاق برای ما شعر سروده است؟! او هرگز نمیتواند چنین کاری کند .در
عین حال به روستاها فرار کرد و تا زمانی که مختار زنده بود ،بازن شت .مختار نیز خانۀ وی را به آتش
کشید .عبالذری9991 ،ق ،ج  .994 :6مبرد9991،ق ،ج  .919 :9ثعالبی 9169 ،م :ج 9:19
در مطلب فوق ،هیچ سخنی از قرآن و آیۀ نازلشده وجود ندارد .مختار نیز ادعا ندارد که بر او قرآنوی
نازل شده و ،...بلکه به خداوند متعال قسم میخورد که خانه اسما را به آتش خواهد کشید .این مطلب بوا
توجه به سابقۀ اسما و دامادش یعنی عبیداهلل بن زیاد و شرکت وی در ظلمهای زبیریان و امویوان قابو،
پیشبینی بود .اسما نیز سخن مختار را تیدید تلقی کرد و فراری شود .خالصوه آنکوه سوخن حمیوری
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دربار قرآن مختار ،هیچ سندی نودارد ،پوس نمیتووان بور آن احتجواج کورد .اسوما نیوز از دشومنان
شناختهشد مختار بود ،پس سخنش حجیت ندارد .اص ،مطلب ،یعنی قصد مختار برای آتش زدن خانۀ
اسما قاب ،پذیرش است.
 .2مقایسه مختار با پیامبران پیشین
شاهد دی ری که برای ادعای نبوت مختار ارائه شده نامهای اسوت کوه بورای احنوفبنقیس نوشوته و
داللت بر این دارد که مختار خود را از برخی پیامبران باالتر میدانست .عابن عبود ربوه ،9949 ،ج 999 :9
عامر شعبی میگوید :من با احنفبنقیس همنشین بودم .روزی در مقاب ،اه ،بصوره ،بوه کوفیبوودن خوود
افتخار میکردم؛ با توجه به این که مختار نیز از اهالی کوفه بود ،احنف برای سرافکنده کردن مون بوه کنیوز
خود گفت :نامه را بیاور .او آورد .در آن چنین آمده بود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم من المختاربنأبیعبید إلی األحنفبنقیس و من قبله من ربیعوۀ و مضور
أسلم أنتم فإنی أحمد إلیکم اهلل الذی ال إله إال هو ،أما بعد فوی ،ألم ربیعه و مضور...إنوه بلننوی أنکوم
تکذبونی وتؤذون رسلی وقد کذبت األنبیا و أوذوا من قبلی و لسوت بخیور مون کثیور مونیم والسوالم
عفسوی 9991 ،ق ،ج  996 :9و ج  8:94به نام خداوند بخشوایند بخشایشو ر .از مختاربنابیعبیود بوه
احنفبنقیس و قوم ربیعه و مضر .تسلیم شوید! خدایی را ثنا میگویم که جز او کسی نیست .اما بعود،
وای بر مادر ربیعه و مضر!  ...به من خبر رسیده است که شما فرسوتادگان مورا تکوذیب کورده ،آنوان را
آزردهاید .پیامبران نیز قب ،از من مورد تکذیب قرارگرفته و آزار شدند و مون از بسویاری از آنهوا برتور
نیستم .والسالم
برخی دو بخش از نامه فوق را شاهد بر ادعای نبوت مختار دانستهاند یکی جمله «وقد کذبت األنبیوا
و أوذوا من قبلی» و دی ری جمله «لست بخیر من کثیر منیم» عبییقی 9949 ،ق ،ج .999 : 6

در گزارش دی ری که آنهم از شعبی نق،شده ،گفت وی عامر و احنف اینگونوه نق،شوده اسوت:
عامر گوید :وقتی احنف دید من به آنها غالب شدهام ،غالم خود را فرستاد و گفت :نامه را بیاور .وقتوی آن را
آورد و خواندم ،در آن ،سخنان مختار بود و ادعا کرده بود که پیامبر است! احنف گفت :چه زمانی اهو ،بصوره
چنین ادعایی داشتهاند؟ عهمان
نامه یادشده نیز ازنظر سندی و داللی اشکال دارد.
از حیث سندی ،در گزارشهایی که مطلب مذکور را نق ،میکنند افرادی همانند مجالد و شعبی وجود
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دارند عابون عسواکر 9999 ،ق ،ج  998 :99کوه ایون دو نفور توثیوق نشودهاند .مجالود کوه نوام کامو ،او
«مجالدبنسعید بن عمیر الیمدانی» است .فرد ضعیفی است .عبخاری 9916 ،ق ،ج  .998 : 9تمیمی بستی،
 9916ق ،ج  94 :9و استناد به روایوات او جوایز نیسوت .عشونقیطی 9999 ،ق ،ج  916 :9شوعبی نیوز از
دشمنان مختار بود و در دست اه زبیریوان کوار میکورد .عابون عبود ربوه ،9949 ،ج  894 :9او از دشومنان
حضرت علی

ععلیهالسالم

بود و برخی از دانشمندان را به بیانوه زیوادهروی در محبوت بوه علوی

ععلیهالسوالم

دروغ و میپنداشتت .عابن حجر9999 ،ق الف ،ج  ،8ص  . 981وی برای کسب منزلت نزد حجاج ،بوه
علی

ععلیهالسوالم

دشنام داد .عغزالی ،بیتا ،ج  996 :8این کار وی مورد شماتت عدهای از دانشومندان عصور

خود نیز قرار گرفت .عغزالی ،همان او میگفت :علی ،قرآن نخوانده و آن را از حفظ نداشت؛ که این سخن
او را بسیاری از دانشمندان اه ،سنت نیز انکار کردهاند عابن جزری 9981 ،ق ،ج 8:116

دانشمندان رجالی شیعه نیز شعبی را بهشدت نکوهش کردهانود چنانکوه عالموه خوویی دربواره او
مینویسد :وهو الخبیث الفاجر الکذاب المعلن بعدائه المیر المؤمنین ععلیه السوالم عخوویی 9941 ،ق ،ج :94
914
صرفنظر از ضعف سند ،در جمله«لست بخیر من کثیر منیم» به عمد یا سیو تصحیف و تنییری
رخداده است .در برخی مناب  ،جمله نق،شده از مختار این است که «لست انوا خیورا مونیم» عطبوری،
9161م ،ج  99 :6بنا بر این نق ،،مختار نه تنیا خودش را پیامبر نمیدانسته بلکوه در جملوه یادشوده
تأکید میکند که پیامبران از او باالترند.
ازنظر داللی نیز جمله «کذبت األنبیا و أوذوا من قبلی» نیز بر ادعوای نبووت داللوت نمیکنود.
مختار بههیچوجه ادعا نکرده که پیامبر است؛ بلکه به این نکته اشاره میکنود کوه نوه تنیوا او و سوایر
مصلحان و نیکاندیشان ،بلکه پیامبران الیی نیز در معرض آزار و اذیت مخالفوان خوود قورار داشوتند.
مختار در این بخش از نامه همانند همۀ رهبران صالح ِجامعه فکر میکند و سوخن میگویود .مودعای
وی این است که جنگ بین حق و باط ،همیشه وجود داشته است .در این نبرد نه تنیا نیکاندیشان و
اصالحگران ،بلکه پیامبران الیی نیز مورد آزار و اذیت قرار داشتند .گویا مختوار خوود را از حیوث اینکوه
مورد آزار قرارگرفته با پیامبران مقایسه کرده و منظورش این است که :نه تنیا مختار ،بلکوه پیوامبران نیوز
قب ،از وی مورد اذیت و آزار قرار داشتند
در متون دی ری که نامۀ مختار را نق ،کردهاند ،پرده از معمای جملوۀ «قود کوذبت األنبیوا مون
قبلی» برداشته میشود .در این نامه میخوانیم ...« :وقد بلننی أنکم تسموننی کذاباً و قد کذب األنبیوا
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من قبلی و لست انا خیراً منیم»؛ شنیده ام که مرا بسیار دروغگو میخوانید ،پیامبران پیش از مون نیوز
مورد تکذیب قرارگرفته بودند و من از آنان باالتر نیستم.
در این نامه مختار خودش را از این حیث که مورد تکذیب قرار گرفته ،با به پیامبران تشبیه کورده
است ،شاید این تشبیه نابجا باشد ولی هیچ داللتی بر ادعای نبوت ندارد.
عدهای مختار را کذاب خوانده بودند و این خبر به گوش مختار نیز رسیده بود و مختار ازاینجیت
ناراحت بود؛ ازاینرو در رد این اتیام به این نکته اشاره میکند که تیمتزدن به مردان بوزر توازگی
ندارد؛ پیامبران الیی نیز هدف تیر اتیام قرار داشتند .مختار که از پیامبران باالتر نیسوت .پوس در ایون
نامه ،هرچند مختار خود را به پیامبران تشبیه کرده است ،اما نه ازاینجیت که بر او نیوز هماننود آنوان
وحی میشود ،بلکه از این بابت که وی نیز آماج تیمتها قرار دارد و عدهای او را کذاب مینامیدند.
 .3ادعای یاران
دلی ،دی ری که برای اثبات ادعای نبوت مختار و معارضۀ وی با قرآن ارائهشده ،تصریح یکوی از
یاران و طرفداران مختار است که گفت :قد وض لنا الیوم وحی ما سم الناس بمثله فیه نبأ موا یکوون
من شی  .عطبری 9161 ،م ،ج  99 :6او امروز برای ما وحیی جع ،کورده کوه تواکنون آن را نشونیده
بودم .در آن اخبار آینده بود.
این گزارش نیز ادعای نبوت مختار را ثابت نمیکند زیرا:
الف راوی گزارش،یکی از عموهای اعشی با کنیهی ابوامامه بود که به جلسۀ اصحاب خود میآمد
و سخن فوق را میگفت .وی مجیول و ناشناس است.
ب ممکن است فاع« ،وَضَ َ» شخصی غیر از مختار باشد.
ج در سند این گزارش ،أبی األشعر جینی وجود دارد وی موسی بن عامر و شخصی مجیول است؛
و در میمترین کتابهای رجال اه ،سنت از او نامی به میان نیامده اسوت .عحمود ذهبوی 9999،ق ،ج :8
949؛ احمد خزرجی 9996،ق :ج 919 :9؛ ذهبی 9119،م :ج  996 : 6و نباید با موسی بن عامری کوه در
سال  899ق وفات یافت اشتباه گرفته شود .عحمد ذهبی ،همان .احمد خزرجی ،همان
د :راوی گزارش ،از ابتدا در پی تنقیص مختار و تیمت زدن به او بووده از ایون رو در موتن گوزارش،
مختار را به «وض وحی» متیم میکند.
ه :برابر گزارش طبری عطبری 9161 ،م ،ج  99 :6و ذهبی عذهبی 9999 ،ق ج  998 :9و دی وران
و به تصریح موسى بن عامر ،سخنان یادشده را عبداهلل بن نوف وض میکرد و به مختار نسبت میداد
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ولی مختار از آن سخنان اعالم انزجار و بیزاری میکرد.
و :صرفنظر از همه آنچه گذشت ،مختار پس از گفت و با میثم تموار ،از برخوی از علووم غیبوی اطوالع
یافته بود عابن ابی الحدید 9919 ،ق ،ج  819 :8و گاه بیان میکرد که ابون زیواد را خواهود کشوت و ...عابون
حجر 9999 ،ق ب ،ج  894 :6افرادی که این سخنان غیب گونه را میشنیدید تصور میکردند مختار مودعی
وحی و نبوت است .از این رو راوی گزارش فوق ،تصریح میکند که سخنان مختار ،خبر از آینده میداد.

ز :مختار نیز ادعای فوق را تأیید نکرده است.
 .4پیشگوییهای مختار
دلی ،دی ری که برای اثبات ادعای نبوت مختار بیانشوده ،پیشگوییهوای مختوار اسوت .برابور
گزارش شیرستانی مختار مدعی بود او میتواند آینده را با وحیای که به او میشود یا ناموهای کوه از
طرف امام دریافت میکند ،پیش ویی کند .عشیرستانی 998 : 9919،برخوی از پیشگوییهوای مختوار
عبارتاند از:
او از بند عبیداهللبنزیاد آزاد خواهد شد؛ وی به خونخواهی امام حسین

ععلیهالسوالم

قیام میکند؛ نه تنیا

عبیداهلل نمیتواند در زندان مختار را بکشد ،بلکه خودش به دست مختار کشته خواهد شد؛ مختار ،پیشانی
و گونههای سرِ برید عبیداهلل را ل دمال خواهد کرد؛ وی خانۀ اسما بنخارجه را که از طرفداران زبیر بود،
به آتش خواهد کشید و . ...عابن ابی الحدید 9919 ،ق ،ج  .819 :8بالذری 9991 ،ق ،ج 994 :6
این ونه پیش ویی ها یکی دی ر از شواهد کسانی است که وی را مدعی دروغین نبوت میدانند.
در بررسی این ادعا باید توجه شود که هیچگاه پیش ویی با ادعای نبوت مالزم نیست پس نمیتووان
گفت هر کس پیشگویی کند ،ادعای نبوت هم دارد؛ چهبسا افراد زیوادی کوه پیشگوییهوایی کردهانود،
ولی هیچکس آنها را مدعی نبوت نمیداند .میثم تمار یکی از یواران ممتواز علوی

ععلیهالسوالم

بوود کوه آن

حضرت ،دانشهای فراوانی به میثم آموخته بود؛ ازجمله وی را بر برخی از امور غیبوی آگواه سواخته بوود؛
بهگونهای که میثم مح ،شیادت خود و نخلی که بر آن آویخته خواهد شود و اینکوه بور دهوان او لجوام
خواهند زد و ...را میدانست .عابن ابی الحدید 9919 ،ق ،ج  819 :8از سویی میثم از دوستان مختار بود و
مدتی نیز با هم زندانی بودند و میثم برخی از علوم علوی را برای مختار بیان کرده بود .ازجمله به او گفته
بود که تو از زندان آزاد میشوی و به خونخواهی امام حسین

ععلیهالسالم

قیام میکنی و ابنزیواد را خوواهی

کشت...عابن حجر 9999 ،ق ب ،ج  894 :6مختار نیز آنچه را میثم برایش گفته بود ،بازگو میکرد.
همچنین بخشی از سخنان مختار ،همانند کشتن قاتالن امام حسینعع و ...آرزوهوایی بوود کوه وی
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داشت و محقق شد.
 .5تصریح صحابه
یکی از میمترین شواهدی که برای اثباتِ ادعای نبوت مختار اقامه شده ،ایون اسوت کوه برخوی از
صحابه همانند عبداهللبنزبیر ،ابنعباس و ابنعمر بر این امر اشاره کردهاند .به عنوان نمونوه در گزارشوی
میخوانیم :به ابنزبیر گفته شد که مختار گمان میکند وحی بر او نازل میشوود .ابنزبیور گفوت :راسوت
گفته است؛ عبالذری 9991 ،ق ،ج  919 :8سپس ایون آیوات را خوانود« :هَو ،أننَبئوئنکم عَلوی مَون تَنَوزلن
الشیاطِینن * تَنَزلن عَلی کن،ئ أَفاک أَثِیمٍ»عشعرا  888-889 :آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسوی
نازل میشوند؟! آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل میگردند.ع عبالذری 9991 ،ق ،ج 919 :8
در گزارش دی ری ،در باره ابن عباس چنین آمده است :قی ،البون عبواس إن المختوار یوزعم أنوه
یوحى إلیه .فقال :صدق إنیما وحیان وحی اهلل إلى محمد صلی اهلل علیه وسلم ،ووحی الشیاطین ،وقورأ:
«وإن الشیاطین لیوحون إلى أولیائیم» «همانا وحی بر دو نوع است ،یک وحی خدا که به حضرت محمد
عص نازل شد .دوم ،وحی شیطان است و آیه  989سور انعام را خواند» .عبالذری 9991 ،ق ،ج 919 :8
مشابه آنچه از ابنعباس نق،شده ،بدون کمترین تفاوتی دربار ابنعمر نیز نق،شوده اسوت .عابون
کثیر 9949 ،ق ،ج 869 :6
برابر سه نق ،یادشده ،سه تن از اصحاب پیامبرعص تصدیق کردهاند که مختار مدعی نبوت بود.
برای تحلی ،دقیق متون یاد شده مناسب است از دو حیث سندی و داللی بررسی شود.
سند این گزارشها هم ی مخدوش و غیرقاب ،استناد است .برای نمونه سوند گوزارش ابنعبواس
چنین است« :حدثنی مصعببنعبداهلل الزبیری عن أبیه قال :قوال هشوامبنعرو  .»...عبوالذری9991 ،
ق ،ج 6:996
مقصود از مصعب در گزارش فوق ،مصعببنعبداهلل زبیری و روشن است که گزارشهای زبیریان
علیه مختار پذیرفتنی نیست.
فرد دی ری که در این سلسله قرار دارد« ،هشامبنعروه» است .دربوار توثیوق او نیوز نظور واحودی
وجود ندارد .برخی از دانشوران وی را توثیق کردهاند عشوشتری 9988 ،ق ،ج  ،969 :94شماره  .9881ابن
سعد 9169 ،م ،ج 989 :1؛ بخاری 9941 ،ق ،ج 919-919 :9؛ رازی 9918 ،ق ،ج 69-69 : 1
هرچه باشد مالحظاتی وجود دارد که پذیرش گزارشهای هشام علیه مختوار را بوا تردیود جودی
مواجه میکند؛ ازجمله:
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الف وی از زبیریانی است که شدیداً شیفتۀ عبداهللبنزبیر ،دشمن سرسخت مختار ،بود.
ب روایاتی در دست است که در آنها هشام و دقت نظر او در نق ،روایت نکووهش شوده اسوت.
عهمان94 :
ج هشام در سال  69هجری ،به دنیا آمده و هن ام قیام و کشتهشدن مختار پنج سواله بووده و روشون
است که کودک پنج یا شش ساله غالباً تحت تأثیر سخنان اقوامش قرار دارد و آنچه در بزر سالی از سونین
کودکی نق ،میکند نیز همان یافتهها و شاید بافتههایی است که اقوامش به او آموختهانود؛ ازایونرو سوخنان
هشام نمیتواند حجیت داشته باشد.
د عبداهللبنعباس ،در سال  69ق در شیر طائف دیده از جیان فرو بسوته اسوت .پوس در سوال
وفات عبداهلل ،هشام تنیا هفت سال داشته و با توجه به مح ،سکونت ابنعباس و هشوام ،بعیود اسوت
وی ابنعباس را دیده باشد؛ زیرا اگر هشام ،ابنعباس را میدید ،قاعدتاً به ایون دیودار اشواره میکورد؛
چنانکه به مالقاتی که در طفولیت با ابنعمر داشته ،بارها اشاره کرده است .عبخواری 9941 ،ق ،ج :9
 919-919و...
ﮪ سخن نق،شده از هشام چنین است« :قی ،البنعباس إن المختار یزعم أنه یوحی إلیه »...کوه
نشان میدهد گوینده خود هشام نبوده و او نیز از دی ران شنیده است و چنین سخنی صحت اسوتنادی
ندارد.
و اه ،سنت به این دلی ،که بین شعبی و مختار اختالف وجود داشت ،سخنان ایون دو را دربوار
یکدی ر قاب ،پذیرش نمیدانستند .عابن اثیر 9941 ،ق ،ج 989 :9
از نظر داللی نیز سخن ابنزبیر ،ابنعمر و ابنعباس ،نمیتواند نبوت مختار را اثبات کند؛ زیرا
أ.

سخنان اینان از روی حدس و با فرض اثبات ادعای نبوت بوده است .زیرا هیچکودام در کوفوه و

در کنار مختار نبوده اند .حتی اگر سخنی هم گفته باشند بر اساس شنیده ها و حدی است .به عبوارت دی ور
افراد یادشده شیادت ندادهاند که مختار مدعی وحی است عشیادت حسی ؛ بلکه وقتی به آنان گفته شود کوه
مختار چنین ادعایی دارد ،به آیه تمسک جستهاند .از سویی دی ر در دانش رجال و نیوز حقووق ثابوت شوده
است که وقتی ادعایی دربار دی ران قاب ،پذیرش است که از روی حس باشد ،نه از روی حدس؛ یعنوی اگور
دهها نفر در دادگاه حاضر شده ،شیادت دهند که «شنیدهایم زید خمر مینوشد» ،قاضی نمیتواند با توجه بوه
گفتار اینان علیه زید رأی صادر کند ،بلکه باید این افراد ادعا کنند که به چشم خود دیدهاند کوه زیود شوراب
مینوشد؛ چنانکه دربار سایر حدود مانند حد قذف و ...همینگونوه اسوت.عرک :مکوارم شویرازی ،9914،ج8
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14:؛ مدنی ،بی تا998 :؛ مشکینی 9918،ج19 :9
ب .حتی دانشمندانی که بر مختار خرده گرفته ،وی را مدعی دروغین نبوت و ...مینامنود ،بور ایون
نکته تصریح کردهاند که وی قب ،از قیام ،نیکوکار ،اه ،فض ،،عابون عبودالبر 9998 ،ق ،ج 9:9969؛ ابون
حجر 9999 ،ق ب ،ج  819 :6دارای صفات پسندیده و دارای عقلی سرشوار بوود؛ عهموان ولوی هموین
دانشمندان ،بیتوجه به فتنههای فرهن ی زبیریان و بودون توجوه بوه ریشوههای روایتهوایی کوه در ذم
مختار به دست ما رسیده ،وی را پس از قیامی که خود تصریح کرده جز در راه خداوند نبوده است ،مذمت
کرده ،وی را دروغگو و ...نامیدهاند .پس ایمان مختار قطعی و ادعوای نبووت وی از روی گموان اسوت .و
تازمانی که دلی ،قطعی در دست نباشد ،نمیتوان از دلی ،قطعی مربوط به ایمان مختار دست شست.
ج.

عالقه وافر ابنعباس به مختار ،درود فرستادن بر وی ،قبول هدایای مختار و تأکید بر این کوه در

باره او جز خوبی ن ویید ،هم ی شواهدی بر نادرست بودن گزارش هشام بن عروه مبنوی بور شویادت ابون
عباس بر ادعای نبوت مختار است .توضیح این که :پس از کشتهشدن مختار ،وقتی عبداهللبنزبیر ،مختوار
را کذاب نامید ،ابنعباس گفت :او مردی بود که قاتالن ما را کشت و خوون موا را بازخواسوت کورد و
اندوه سینههای ما را شفا بخشید ،پاداش او دشنام و شماتت و نسبتهای ناروا نیست .عبوالذری9991 ،
ق ،ج 999 :6؛ ابن اثیور 9999 ،ق ،ج 18 :9؛ بوالذری 9991 ،ق ،ج  . 996 :6در گوزارش فووق ،ابون
عباس نسبتهای ناروا را از مختار نفی میکند که یکی از نسوبتهای یادشوده ،ادعوای نبووت اسوت.
همچنووین روزی نووزد ابن عبوواس از مختووار سووخن بووه میووان آموود ،او گفووت« :صوولی علیووه الکوورام
الکاتبون»ععبالذری ،همان همچنین مختار هدایایی را برای ابنعمر ،ابنعباس و ابنحنفیۀ میفرسوتاد
و آنان میپذیرفتند .عبالذری 9991 ،ق ،ج  996 :6در نتیجوه ابنعبواس نوه تنیوا مختوار را دروغگوو
نمیدانست ،بلکه معتقد بود نزد خداوند جای اه واالیی دارد؛ ازاینرو گفت« :درود فرشت ان بر او بواد».
وی از اینکه مختار ،دروغگو یوا مودعی نبووت نامیوده شوود ،ناراحوت میشود و اجوازه نمویداد بوه او
نسبتهای ناروا بدهند .عبالذری 9991 ،ق ،ج 999 :6؛ ابن اثیر 9999 ،ق ،ج 18 :9
د .در باره ابنعمر نیز نمیتوان پذیرفت که وی مختار را مودعی نبووت بدانود زیورا افوزون بور
مالحظات سندی و حدسیبودن اینگونه شیادتها و فرضیبودن آن و سوایر دالیلوی کوه در رد ایون
گزارش گذشت ،بررسی زندگینامه مختار و ارتباط او بوا فرزنود عمربنخطواب و ارتبواط خویشواوندی
نزدیکی که داشتند و موض گیری ابنعمر بعد از کشتهشدن مختار ،ثابت میکند گوزارش موذکور نیوز
ساخت ی است.
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عبداهللبنعمر ،مختار و لشکریانش را افرادی موحد و خداشوناس میدانسوت از ایون رو بوه

مصعببنعبداهلل گفت« :قَتَلتَ مَن وَحّدَ اهلل»عابن عسواکر 9999،ق ،ج  ،99ص  .894ذهبوی 9999 ،ق ،ج
999 :9
و.

دلی ،دی ری که نشان میدهد هیچیک از صحابه مختار را مدعی نبوت نمیدانسوتند ،نمواز

خواندن صحابه به امامت مختوار اسوت .یکوی از شورایا اصولی بورای اموام جماعوت ،اسوالم اوسوت و
نمازخواندن پشت سر کوافر باطو ،اسوت عشوافعی 9919 ،ق ،ج 969 :9؛ شویرازی 9998 ،ق ،ج  9:984و...
وان یی مدعی نبوت ،کافر است .عکشمیری 9989 ،ق 8449/م ،ج 99 :9؛ حنبلی 9989 ،ق ،ج  989 :9از
دی رسو با بررسی تاریخ ثابت میشود که بسیاری از صحابۀ پیامبر پشت سر مختار نماز خواندهاند؛ و به گفتوه
ابن حزم صحابه از نماز خواندن به امامت مختاربنعبید امتناع و ابائی نداشتند .عابن حوزم اندلسوی 9949 ،ق،
ج  9:899هرچند ابنحزم این سخن را در مقام مدح مختار ن فته ،بلکه مقام اثبات عدم لوزوم عودالت اموام
جماعت گفته است ،سخن فوق نشاندهند این است که صحابه ،مختار را مسلمان میدانستهاند؛ زیرا بودون
تردید ،امام جماعت باید مسلمان باشد؛ پس مختار مدعی نبووت نبووده اسوت .در زموان ابنزبیور از ابنعمور
پرسیدند آیا پشت سر زبیریان ،خوارج و خشبیه عیاران مختار نماز میخوانید پاسخ داد :بلی .عابن سوعد9169 ،
م ،ج 961 :9
 .6مختار و جبرئیل
دلی ،دی ری که برای اثبات ادعای نبوت مختار ارائهشده ،گزارشهایی است که برابر آنهوا ،مختوار
مدعی بود جبرئی ،و حتی میکائی ،را دیده و جبرئی ،نزدش بوده و روی تختی که در مقاب ،مختوار بوود،
نشسته و برایش پارچه آورده است.
در گزارشی که از رفاعه نق ،شده میخوانیم ،نزد مختاربنابیعبید رفوتم ،وی گفوت :هموین ا ن
جبرئی ،از نزد من برخاست و رفت .از این سخن مختار بر آشفتم و تصمیم گرفتم که گردن مختوار را
بزنم؛ اما روایتی را که سلیمانبنصرد از رسول خدا عص برایم نق ،کرده بود ،یوادم آمود کوه فرمووده
است :زمانی که شخصی تو را بر خونش امین قرار دهد ،او را نکش .از آنجا که مختار مورا بور خوونش
امین قرار داده بود ،از کشتنش صرفنظر کردم .عابن حنب 9984 ،ق ،ج 6:919
برابر گزارش دی ری مختار به صندلیای که نزدش بود ،اشاره کرد و گفت« :هماکنون جبرئی ،از
روی این صندلی برخاست» .عطبرانی 9999،ق ،ج  919 :6در گوزارش دی وری بوه جوای صوندلی از
متکائی سخن به میان آمده که وی مدعی بود جبرئی ،بر آن تکیه کرده بود؛ عابن حنبو 9984 ،،ق ،ج
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 889 :9؛ ابن ابی عاصوم 9999 ،ق ،ج  996 :9؛ ابوونعیم اصوفیانی 9988 ،ق ،ج  .949 :9ابون کثیور،
 9949ق ،ج  984 :9چنان که در حدیثی دی ر از متکاهایی سخن به میان آمده که به ادعوای مختوار،
جبرئی ،و میکائی ،برآن تکیه زده بودند .عطبرانی 9999 ،ق ،ج  996 :1و ج  .1414طحاوی 9999 ،ق،
ج  .918 :9بالذری 9991 ،ق ،ج  .944 :6فسوی 9991 ،ق ،ج  ،9ص  989و ج 896 :9
در تحلی ،این موضوع نیز به بررسی سندی و داللی گزارشها خواهیم پرداخت.
از ن اه سندی ،این گزارشها هم ی ضعیف است زیرا:
الووف در گووزارش ابوعکاشووه هموودانی ،عابوون حنبوو 9984،،ق ،ج  919،81899 :6ابوعکاشووه و
عبداهللبنمیسره تضعیف شدهاند .ابوعکاشه همدانی مجیول است که موزی ،عموزی 9946 ،ق ،ج :99
 11ذهبی ،عذهبی 9999 ،ق ،ج  641 :8کنانی عکنانی 9949 ،ق ،ج  991 :9و ابنحجور 9914،ق ،ج
 919 :1بر مجیولبودن او تأکید کردهاند .عبداهللبنمیسره نیز فردی است که علمای رجال ،وی را بوا
صووفاتی همچووون «ضووعیفالحدیث»« ،واهیالحوودیث»« ،ذاهبالحوودیث»« ،غیوور قابوو ،توجووه» و
«مجیول» معرفی و او را تضعیف کردهاند .عابن ابی حاتم 9918 ،ق ،ج 911 : 9؛ ذهبوی 9999 ،ق ،ج
 .19 :9همو 9998 ،ق ،ج 894 :9
ب در گزارش کثیرالنوا عطبرانی 9999 ،ق ،ج  ،9 :9ح  1199خودِ کثیرالنووا را علموای رجوال
تضعیف کردهاند .عموزی 9946 ،ق ،ج 949 :89؛ طوسوی 9949 ،ق ،ج  916 :8و 941؛ ابطحوی9991،
ق ،ج 949 :9؛ خوئی 9999 ،ق ،ج  .998 :99شیید ثانی 9999 ،ق999 :
ج گزارش اسماعی،بنعبدالرحمن سدی را عالوه بر احمد حنب ،در مسند ،عابن حنبو 9984 ،،ق،
ج  ،889 :9ح  89111ابوبکر شیبانی در ا حاد و المثانی ،عابون ابوی عاصوم 9999 ،ق ،ج  ،996 : 9ح
 8999و بسیاری دی ر از مورخان نق ،کردهاند .عابوونعیم اصوفیانی 9988 ،ق ،ج 949 :9؛ ابون کثیور،
 9949ق ،ج  984 :9سند همۀ این گزارشها نیز به سدی منتیی میشود که وی بوه اوصوافی هماننود:
ضعیف ،کذاب ،شتام ،الیحتج بحدیثه ،رمی بالتشی و یشتم ابابکر و عمر و ...تضعیف شده اسوت .عموزی،
 9946ق ،ج  .999 ،-998 :9ذهبی 9998،ق ،ج  . 896 :9پس همانگونه که ابوحاتم نیوز تصوریح کورده
است ،عمزی 9946 ،ق ،ج  999-998 :9روایات سدی از حیث سندی ،قاب ،احتجاج نیست.
د در گزارش عبدالملکبنعمیر نیز خود عبدالملک بوا اوصوافی چوون «مضوطربالحدیث»« ،مخلوا»،
«لیس بحافظ»« ،تنیر حفظه قب ،موته»« ،مضطربالحدیث جداً» تضعیف شده است .عابون حبوان 9916 ،ق،
ج 999 :8؛ سبا بن عجمی 9946 ،ق91 :؛ همو 9199 ،م ،ج 886 :9؛ ابن حجر 9914 ،ق ،ج 818 :1
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از مجموع آنچه گذشت روشن میگردد احادیثی که بر ادعوای آمودن جبرئیو ،نوزد مختوار داللوت
میکند ،نزد اه ،سنت نیز از حیث سندی ،هم ی دارای مشکلی جدی است و نمیتوان بدانیا استدالل و
احتجاج کرد.
صرف نظر از مالحظات سندی ،و با فرض پذیرش اینکه مختار از جبرئی ،سخن گفتوه باشود ،بواز
هم منظور مختار حضرت جبرئی ،نبوده بلکه او غالمی به نام «جبرئی »،داشت ،هن وامی کوه مختوار
میگفت :جبرئی ،برایم این چنین گفت و برای جبرئی ،چنین گفتم ،مقصوودش غالموش بووده ،ولوی
عدهای تصور میکردند ،مقصود او جبرئی ،امین است .عمجلسی9949 ،ق ،ج99:969؛ ابن نمای حلوی،
 9996ق . 18 :این نام ذاری در بین کوفیان مرسوم بود ولی تاریخ نویسان با تحریوف لفظوی چنوین
وانمود کردند که مقصود مختار حضرت جبرئی ،است.عغزی9996 ،ق981:
برابر برخی گزارشهای تاریخی نزد مختار پارچهای بود که مدعی بود جبرئی ،برایش آورده است.
عبالذری 9991 ،ق ،ج  944 :6این روایات نیز نمیتوانند ادعای نبوت مختار را ثابت کنند زیرا از حیث
سندی بالذری گزارش مذکور را از مدائنی و او مستقیماً از حجاج نق ،میکند؛ عهمان درحالیکه بوین
زمان تولد مدائنی ع 999ق و مر حجاج ع 19ق بیش از چی ،سال فاصله است؛ بوه عبوارت دی ور
چی ،سال قب ،از تولد مدائنی ،حجاج از دنیا رفته بود؛ پوس چ ونوه وی از حجواج سوخن میگویود؟!
بنابراین این گزارش از نظر سندی مرسله بوده ،حجت نیست.
در سند روایت حوشب نیز به چشم میخورد که فرد موثقی نبود؛ وی در کنوار زبیریوان بوا مختوار
جن یده و در کشتن مختار نقش مستقیم داشته است؛ عطبوری 9161،م ،ج  946 :6چنانکوه پوس از
زبیریان نیز رئیس شرطه حجاجبنیوسف بوده است .عبالذری 9991 ،ق ،ج 91 :9
وان یی با فرض قبول گزارش ،ممکن است مقصود مختار از جبرئی ،،غالمش باشود  -چنانکوه
گذشت.
نتیجه گیری
از مجموع آنچه گذشت ،میتوان نتیجه گرفت :گزارشهای مربوط به ادعای نبووت و همواوردی
مختار با قرآن نادرست است .اینکه مختار قرآن جدیدی داشت ،در کتاب الحوورالعین نشووان حمیوری
آمده و فاقد وجاهت تاریخی بود و آنچه در دی ر مناب آمده داللتی بر مدعا ندارد جمالتی کوه در بواره
تشبیه مختار به پیامبران در دست است عالوه بر ضعف سندی ،تصحیف شده و با فرض پذیرش ،وجه
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شبه در آن ،اذیت شدن و تکذیب بود .گزارش مبنی بر تأیید ادعای نبوت مختار بوسیله یارانش نیز بور
مدعا داللت نداشت .بین پیش ویی و ادعای نبوت نیز مالزمهای نیست .آنچه از صحابه پیامبرعص به
عنوان شواهد اد عای دروغین مختار آمده عالوه بر ضعف سندی و داللی با سیره ابن عباس و ابن عمر
ناهم ون و غیر قاب ،پذیرش بود .در گزارشهای مربوط به ارتباط جبرئی ،بوا مختوار نیوز علوی رغوم
شیرت آن بین اه ،سنت ،فاقد سند قوی بود و این احتمال که منظوور مختوار خوادمش باشود دور از
ذهن نبود .به نظر میرسد مبارزه همزمان مختار با دو جبیه اموی و زبیوری در کنوار اشوتباهات وی و
استفاده پررنگ زبیریان از دانشمندان درباری باعث شد شبیات فوق در مناب تاریخی منتشور و چیوره
واقعی مختار بسیار تیره نشان داده شود.
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کتابنامه:
قرآن کریم
ابطحی ،سیدمحمدعلیع 9991ق  .تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال (رجال نجاشی) ،قم:
ناشر :فرزند مؤلف.
ابن تیمیه ،أحمد عبد الحلیم ع9996ق  .منهاج السنة النبویة ،تحقیق :د .محمد رشاد سالم ،ناشر :مؤسسوۀ
قرطبۀ.
ابن حجر ،أحمد بن علی بن حجر عسقالنی ع 9999ق ب  .االصابة فی تمییز الصحابة؛ بوه کوشوش
علی محمد و دی ران ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
 ---------ع 9999ق الف  .تقریب التهذیب؛ به کوشش مصطفی ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ. ---------ع 9914ق  .لسان المیزان،بیروت :االعلمی.ابن عبد ربه ،أبو عمر ،شیاب الدین أحمد بن محمد بون عبود ربوه أندلسویع 9949ق  .العقدد الرریدد،
بیروت ،دار الکتب العلمیۀ ،چاپ اول.
ابنابیالحدید ع9919ق  .شرح نهجالبالغه؛ به کوشش محمد ابوالفضو ،،چ  ،8بیوروت :احیوا التورا
العربی.
ابنابیعاصم ابوبکر ،احمدبنعمرو بن الضحاک شیبانی ع 9999ق  .اآلحداد والمادانی ،تحقیوق باسوم
فیص ،احمد الجوابر  ،چ اول ،ریاض :دارالدرایۀ للطباعۀ والنشر والتوزی ،
ابناثیر علیبنمحمدبنمحمد ع 9941ق  .اسدالغابه فی معرفة الصحابة ،بیروت :دارالفکر.
 -------ع 9999ق  .الکامل فیالتاریخ؛ بیروت :دارصادر.ابنحبان تمیمی ،محمدبنحبان ابناحمد ابیحاتم ع 9916ق  .کتاب المجروحین ،به کوشوش محموود
ابراهیم ،حلب :دارالوعی.
ابنحزم اندلسی ،أبومحمد علی بن أحمد ع 9949ق  .المحلی باآلثار ،به کوشش احمود شواکر ،بیوروت:
دارالفکر.
ابنسعد ع 9169م  .الطبقات الکبری ،بیروت ،دار صادر.
ابنعبدالبر ع 9998ق  .االستیعاب ،به کوشش البجاوی ،بیروت :دارالجی.،
ابنعساکر ،أبوالقاسم علیبنحسن بن هبۀ اهلل ع 9999ق  .تداریخ مدیندة دمشدذ و کدر ف دلها
وتسمیة من حلها من األماثل ،به کوشش علی شیری ،بیروت :دارالفکر.
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ابنقتیبۀ ،أبومحمد عبداهللبنمسلم بن قتیبه دینوری ع 9161م  .المعارف ،چ دوم ،قاهره :دارالمعارف.
ابنکثیر ع 9949ق  .البدایة والنهایه ،به کوشش علی شیری ،بیروت :داراحیا الترا العربی.
ابننمای حلی ،جعفر بن محمد بن جعفر بن هبۀ اهلل ع 9996ق  .وب الن ار فی شرح الاار ،تحقیق
فارس حسون کریم ،چ اول ،قم :مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم المشرفۀ.
احمدبنحنب ،ع 9984ق  .مسند احمد ،بیروت :دارصادر،
اصفیانی ،ابوونعیم احمدبنعبوداهلل ع 9988ق  .معرفدة الصدحابة ،بوه کوشوش محمدحسون و مسوعد
عبدالحمید ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
بخاری ،ابوعبداهلل محمدبنابراهیم بن اسماعی ،بخاری جعفوی؛ ع 9941ق  .التداریخ الکبیدر ،بیوروت:
دارالفکر،
 -----ع 9916ق  .ال عراء الصغیر ،تحقیق محمود إبراهیم زاید ،چ اول ،حلب :دار الوعی.بالذری ،احمدبنیحیی ع 9991ق  .انساب االشراف ،بیروت :دارالفکر.
بییقی ،احمدبنحسین ع 9949ق  .دالئل النبوة ،به کوشش عبد المعطی؛ بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
ثعالبی ،أبی منصور عبودالملک بون محمود بون إسوماعی ،ع 9169م  .ثمدار القلدوب فدی الم داف
والمنسوب ،تحقیق :محمد أبو الفض ،إبراهیم ،قاهره :دار المعارف ،چاپ اول،
جزری ،شمس الدین أبوالخیر محمدبنمحمد بن محمد ع 9981ق  .غایة النهایة فی طبقات القدراء،
طنطا :دارالصحابۀ.
حمیری یمنی ،نشوانع9118م .الحور العین؛ تیران :اعادات.
حنبلی ،مرعیبنیوسف ع 9989ق  .دلیل الطالب لنیل المطالب ،ریاض :دارطیبۀ.
خزرجی ،أحمد بن عبداهلل ع 9996ق  .خالصة تذهیب تهذیب الکمال فی أسماء الرجال ،تحقیق
عبد الفتاح أبو غد  ،حلب  /بیروت :مکتب المطبوعات اإلسالمیۀ/دار البشائر،
خوئی ،سید ابوالقاسم ع 9941ق  .معجم رجال الحدیث و ترصیل طبقات الروات ،قم :دفتر آیه اهلل
العظمی خوئی.
دینوری ،احمدبنداود ع 9164م  .االخبار الطوال ،قاهره :دار احیا الکتب العربی.
ذهبی ،حمد بن أحمد ع 9999ق  .الکاشف فی معرفة من له روایة فی الکتدب السدتة ،تحقیوق:
محمد عوامۀ و أحمد محمد نمر الخطیب ،جده :دار القبلۀ للثقافۀ االسالمیۀ ،چاپ اول:
ذهبی ،محمد بن أحمد ع 9119م  .میزان االعتدال فی نقد الرجال ،تحقیق علوی محمود معووض و
عادل أحمد عبدالموجود ،بیروت :دار الکتب العلمیۀ،
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 -----ع 9999ق  .سیر اعالم النبالء ،به کوشش گروهی از محققان ،بیروت :الرسالۀ. -----ع 9998ق  ،میزان االعتدال فی نقد الرجال ،به کوشش البجاوی ،بیروت :الدارالمعرفۀ. -----ع 9999ق المغنی فی ال عراء ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.رازی ،ابنابیحاتم ع 9918ق  .الجرح والتعدیل ،دکن :دائر المعارف العثمانیۀ ،بیروت :دارالفکر.
سبا بن عجمی ،ابراهیمبنمحمد طرابلسی ع 9199م االغتباط بمدن رمدی بداالختالط ،قواهر  :دار
الحدیث.
 ----ع 9946ق  ،التبیین ألسماء المدلسین (أسماء المدلسین  ،تحقیق یحیی شوفیق؛ چ اول،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
شافعی ،محمدبنإدریس ع 9919ق  .األم ،طب الثانیۀ ،بیروت :دارالمعرفۀ.
شاهرخی ،سید عال الدین« نقش ایرانیان کوفه در نیضت مختار» ،مجله مشکوة ،پاییز  ،9991شماره
،944ص  69تا .11
شنقیطی ،محمد امین ع 9999ق  .اضواء البیان ،بیروت :دارالفکر.
شوشتری ،محمدتقی ع 9988ق  .قاموس الرجال ،قم :نشر اسالمی.
شیرستانی،محمدبن عبدالکریمع، 9919الملل و النحل ،قم ،الشریف الرضی
شیید ثانی ،حسنبنزینالودین ع 9999ق  .التحریر الطاووسدی ،بوه کوشوش جوواهری ،قوم :مکتبوۀ
النجفی.
شیرازی ،ابراهیمبنعلی ع 9998ق  .المهذب فی فقه الشافعی ،بیروت :دار الشامیه.
طبرانی؛ المعجم االوسا ع 9999ق  .تحقیذ ابراهیم الحسینی ،قاهره :دارالحرمین.
طبری ،محمدبنجریر ع 9161م  .تاریخ االمم والملوک ،بیروت :دارالترا .
طحاوی ،ابوجعفر احمدبن محمد بنسالمه ع 9999ق  .شرح مشکل اآلثار ،تحقیق شعیب األرنؤوط ،چ
اول ،بیروت :مؤسسۀ الرسالۀ.
طوسی عشیخ طوسی  ،محمدبنحسن ع 9949ق اختیار معرفة الرجال (رجال کشّی) ،بوه کوشوش
میرداماد و رجائی ،قم :آل البیت.
غزالی ،ابوحامد محمد بن محمد؛ عبیتا  ،احیاء علوم الدین ،بیروت :دارالمعرفه.
غزی ،سالم لذیذ والی ع9996ق  .کربال :انتشارات العتبۀ الحسینیۀ المقدسۀ.
فسوی ،یعقوب بن سفیان ع 9991ق  .المعرفة والتاریخ،بیروت :دارالکتب.
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کشمیری ،محمد انورشان ابنمعظم شان ع 9989ق العرف الشذی شرح سنن الترمدذی ،تحقیوق
الشیخ محمود شاکر ،چ اول ،بیروت :داراحیا الترا العربی.
کشی ،محمدبنعمر ع . 9969رجال الکشی ،قم :مؤسسه آلالبیت.
کنانی ،احمد بن ابیبکر بن إسماعی ،ع 9949ق  .مصباح الزجاجة فدی ووائدد ابنماجده ،تحقیوق
محمد المنتقی الکشناوی ،بیروت :دارالعربیۀ،
مبرد ،محمد بن یزید ع 9991ق  .الکامل فی اللغة واألدب ،محقق :محمد أبو الفض ،إبوراهیم ،قواهر :
دار الفکر العربی؛ چاپ سوم.
مجلسی ععالمه  ،محمدباقر ع 9949ق  .بحاراالنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة االطهدار ،بیوروت:
داراحیا الترا العربی.
مدنی ،رضا عبی تا  .کتاب القصاص للرقهاء و الخواص ،قم :انتشارات اسوالمی وابسوته بوه جامعوه
مدرسین حوزه علمیه قم.
مرتضوی ،سید محمد« نظریه شیید مطیری دربار ادعای میدویت مختار؛ تووهم یوا واقعیوت» ،مجلده
مشرق موعود ،بیار  ،9918سال هفتم -شماره  ،89ص  949تا 988
مزی ،یوسفبنزکی ع 9946ق تیذیب الکمال؛ به کوشش بشار عواد؛ بیروت :الرسالۀ.
مسعودی ،علیبنحسین عبیتا  .التنبیه و االشراف ،قاهره :دارالصاوی.
مشکینی،علی ع . 9918التعلیقة االستداللیة علی العروة الوثقی ،قم :انتشارات داراحدیث
مفید عشیخ مفید  ،محمدبن محمد بن نعمان ع . 9918االرشاد فی معرفة حجج اهلل علدی العبداد،
قم :کن ره جیانی هزاره شیخ مفید.
مکارم شیرازی ع . 9914القواعد الرقهیة ،قم مدرسۀ االمام علی بن ابی طالبعع .
نووی،محیی الدین،یحیى بن شرف ع9918ق  .شرح النووی علی صحیح مسدلم،دار إحیوا التورا
العربی – بیروت.
وب سایت موسسه تحقیقاتی ولی عصر عبی نا ؛عبیتا  .مقالهی مختاربنأبی عبیدد ،صوحابی رسوول
خدا ،یا مدعی نبوت.

