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چکیده
قاضى ابو الفرج على بن الحسین بن محمد بن احمد بن الهیثم -بن عبد الرحمن بن مروان از اعقاب
مروان بن محمد ملقب به (حمار) آخرین خلیفه اموى است .وى به سال ( 284ه .ق  897م) در شهر
اصفهان و در عهد خالفت المعتضد ابو العباس احمد بن الموفق (طلحه) بن المتوكل (جعفر) عباسى
( 289 -242ه .ق  902 -857م) متولد شد ،در همان سال كه بحترى شاعر معروف عرب (-206
 284ه .ق) بدرود زندگى گفت .استادان وى :ابن درید ،ابن االنبارى ،جمحى ،اخفش صغیر ،نفطویه،
طبرى ،مرزبانى و جعفر بن قدامه و غیره بودهاند .از نظر مذهب به تشیع اعتقاد داشت و كتاب او
«مقاتل الطالبین» قدیمیترین و معتبرترین كتاب در شرح وقایع كربالست .مرگ ابو الفرج پس از هفتاد و
دو سال زندگى در روز چهاردهم ذیحجه  356ه .ق  967م در بغداد روى داد .وى داراى مؤلفات
بسیارى است اما معروفترین آنها و حاصل زحمات پنجاه ساله او كتاب االغانى است .از دیگر آثار او
اخبار االقیان ،االماء الشواعر ،ممالیک الشعراء ،آداب الغرباء ،االخبار و النوادر ،التعدیل و انتصاب و...
می باشد.
زیرا ابوالفرج اصفهاني گرایش شیعی و زیدی داشته و این امر از کتاب مقاتل الطالبیین او و نیز األغاني برمی
آید .با وصف اینکه کتاب األغاني وی بیشتر جنبه ادبی و تاریخی دارد ،اما به دلیل اشتمال بر پاره ای از مطالب
تاریخی درباره وضعیت فرهنگی بغداد و اوضاع خلفای اموی و عباسی و احوال ادیبان و کاتبان و وزیران و اهالی
ادب و شعر و عشق و مجون که درست به همین دلیل تصویر واقعی تری از جهان اسالم در دوران آغازین آن ارائه
می دهد ،از سوی بسیاری از نویسندگان و دانشمندان سنی مذهب مورد بی اعتنایی قرار گرفته است .و کتاب مقاتل
الطالبین نیز که شرح حال بزرگان شیعه است.

کلمات کلیدی :ابوالفرج اصفهانی ،االغانی ،مقاتل الطالبین ،شیعه.
ابوالفرج اصفهانی
قاضى ابوالفرج على بن الحسین بن محمد بن احمد بن الهیثم بن عبدالرحمن بن مروان بن عبدهللا بن
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن ابى العاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف اموى قرشى
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ملقب به كاتب مشهور اصفهانى ازاعقاب مروان بن محمد ملقب به "حمار" آخرین خلیفه اموى بود.
خاندان او كه به دانش و شرف نامبردار بودند از دیرباز دراصفهان به سر مى بردند .ابوالفرج به سال
 284هجرى قمرى دراصفهان متولد شد .وى بعداز تحصیالت مقدماتى در اصفهان كه آن زمان مجمع
اهل ادب و حدیث بود براى ادامه تحصیل رهسپار بغداد گشت .گفته اند كه خانه اش در بغداد كنار دجله
میان درب سلیمان و درب دجله مجاور خانه ابوالفتح یزیدى بوده است.
ابوالفرج از خانداني اهل ادب و موسیقي بود .از پدر او هیچ اطالعي دردست نیست وجبري كه
براساس روایت اغاني (اصفهانی1390،ه )221-230/8 ،پدر و عمة او را موسیقيدان پنداشته ،دچار
اشتباه شده است(جبری ،1965 ،ص ،))23-22زیرا آن روایت مربوط به اسحاق موصلي است ،نه
ابوالفرج شاید علت گمنامي پدر وي ،مرگ زودرس او بوده باشد .به هرروي ،عمویش حسن و نیز
عبدالعزیز عموي پدرش هر دو از مشاهیر بودند .ابن حزم دربارة این دو مينویسد كه از نویسندگان
بزرگ سامره بوده تا روزگار متوكل ميزیستهاند (همان) .خطیب اضافه ميكند كه حسن از عمربن شبه
و ابوالفرج از حسن روایت ميكرده است (خطیب ،بی تا .)417/7،به راستي نیز ابوالفرج پیوسته از
حسن نقل قول كرده ،چندانكه نام او را تقریبا ً در همه شرح حالهاي شاعران سامره آورده است .وي در
مجالس شعر بزرگان نیز شركت ميجسته و بعدها ماجراهایي را كه در آن محافل نقل ميشده براي
برادرزادة خود حكایت ميكرده است (اصفهانی1390،ه.)65/10 ،
محمد جد ابوالفرج نیز از ادیبان زمان بود و خود روایت كرده كه در مجلس عبیداللـه بن سلیمان
حاضر ميشده است .او بعدها با عبیداللـه كه در 279ق وزیر معتضد شد ،دوستي استواري یافت
(خلفاللـه.)37 ،36 ،1953،
شخصیت فرهنگي ابوالفرج ،شخصیتي جامعاالطراف و بينظیر است .قاضي ابوالمحسن تنوخي
درباره او چنین گفته« :او به گونهاي ،شعر ،اغاني ،اخبار ،آثار ،حدیث مسند و نسبتها را حفظ بود كه
تا آن روزگار مثل آن ندیده بودم .در این علوم تخصص باالیي داشت و نیز علومي مثل :لغت ،صرف و
نحو ،خرافات ،سیره ،مغازي ،علم هجو و طنز ،داروشناسي و علومي مانند طب ،نجوم و ...گذشته از این
ابوالفرج را باید یكي از دامپزشكان اولیه جهان اسالم به شمار آورد .حرص و ولع او در درمان حیوانات
مثالزدني بود .نمونهاي از این شوق را ميتوان در درمان یك سنجاب دید كه در اشعار او در االغاني
منعكس شده است»( تنوخی.)1391،125 ،
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ظاهراً ابوالفرج به سبب شیعه بودن در ایران عصر ناصري مورد توجّ ه قرار گرفت و به همین
سبب "محمد حسین كاشاني" اقدام به چاپ كتاب "مقاتل الطالبین و اخبارهم" كرد .ترجمه ی فارسي
االغاني ،به قلم "محمد حسین مشایخ فریدوني" ،در دو اقدام جداگانه صورت گرفت؛ به این معني كه
مترجم ابتدا جلد اول آن را در دو مجلّد منتشر كرد و سپس چاپ متفاوتي از آن را تحت عنوان برگزیده
ی االغاني ( تهران  1368 ،ش ) ارائه كرد ،كه آن نیز مبتني بر چاپ "دارالكتب مصر" ( در  24جلد ،
 1394ق  1974 /م ) بود .مترجم در مقدمه ی چاپ خود ،تذكر داده كه این كتاب "حافظ اصطالحات و
واژه هایي فارسي رایج در زبان عربي" و "اصطالحات موسیقي فارسي رایج در آن" است .برگزیده ی
االغاني شامل "چهل فصل در تراجم احوال شاعران و موسیقي دانان ایراني تبار یا شیعي مذهب و یا
شاعراني است كه در تاریخ و ادب ایران مشهورند".
مجموعه آثاري كه به ابوالفرج نسبت دادهاند به  28كتاب بالغ ميشود كه از آنها تنها  4كتاب
دردست است عمده ترین كساني كه فهرست آثار او را آورده اند اینانند :ابن ندیم  ،ثعالبي  .خطیب بغدادي
 ،شیخ طوسي  .یاقوت  .ابن خلكان وقفطي  .كتابهاي او را ميتوان برحسب موضوع چنین تقسیمبندي
كرد:
**دربارة سرودهها و ترانهها و ترانهسرایان و اشعار و اخبار مربوط به آنان .1 :االغاني چون این
كتاب بزرگترین اثر در زمینه ادب و موسیقي بهشمار ميآید و مزایایي گاه استثنائي دارد در مدخلي
جداگانه بررسي ميشود  .2 .مجرد االغاني ،ابوالفرج خود به این كتاب اشاره كرده است . 3.
االماءالشواعر .این كتاب در1983م در بغداد به كوشش یونس احمد سامرائي و نوري حمودي قیسي به
چاپ رسیده است .احتماالً اشعار االما والممالیك والممالیك الشعراء عناوین تحریف شده همین كتاب است.
 .4كتاب الخمارین والخمارات .5 .االخبار والنوادر . 6.ادب السماع.7 .اخبارالطفیلیین .8 .مجموع اآلثار
واالخبار .9 .كتاب القیان .حاجي خلیفه كتابي از ابوالفرج به نام نزهه الملوك واالعیان في اخبار القیان
والمغنیات الدواحل الحسان یاد كرده كه احتماالً همین كتاب است .10 .دعوه النجاریا دعوه التجار 11.
كتاب الغلمان المغنیین .12 .كتابي دربارة نغمهها كه خود به آن اشاره كرده. 14.الدیارات .از سدههاي
نخست قمري دیرها را بیشتر مراكزي براي تفریح تلقي ميكردهاند .به همین جهت ،مؤلفان كتابهاي
الدیارات ،پس از تعیین محل دیر ،به ذكر اخبار و اشعاري كه در پیرامون آن ساخته شده بود
ميپرداختند .كتاب ابوالفرج اینك دردست نیست و نسخهاي كه به همین نام در كتابخانه بر لین نگهداري
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ميشود  ،معلوم نیست كه از آن ابوالفراج باشد ،اما بيگمان یاقوت آن را دردست داشته زیرا بارها در
معجم البلدان به آن ارجاع داده است.

***کتابی در ادب اثری کامال استثنایی در دست داریم که ادباء الغرباء نام داردتا  1000سال پس از
مرگ ابوالفرج كسي خبري از محتواي این كتاب جز آن چند روایتي كه یاقوت آورده است نداده بود .اما
نسخهاي از آن در اختیار بدیعالزمان فروزانفر بود كه براي نشر به صالحالدین منجد سپرد منجد نیز
كتاب را در  1972م در بیروت منتشر كرد این نسخه متعلق به سده 13ق است ،اما اینك نسخهاي دیگر
از سده 7ق در كتابخانه آیتاللـه مرعشي یافت شده است.ابوالفرج در این كتاب با ذكر تاریخ بارها از
خود سخن گفته ،چندانكه این كتاب یكي از مراجع عمده براي شرح احوال او شده است  ،یكي از روایات
این كتاب نشان ميدهد كه وي برخالف همه روایات تااندكي پس از 362ق زنده بوده و این كتاب را نیز
پس

از

این

تاریخ

یا

اواخر

در

آن

نوشته

سال

است.

****كتابهایي كه دربارة اشخاص معین تألیف كرده .1:الفرق (یا الوزن) والمعیار في االوغاد واالحرار،
كه در معارضه با اللفظ المحیط هارون بن منجم نوشته است .2 .اخبار جحظه البرمكي.3.مناجیب
الخصیان

دو

دربارة

خواجه

جوان

متعلق

به

وزیر

مهلبي.

تبارنامهها .1 :جمهره النسب .2 .نسب بني عبدشمس  .3نسب بني شیبان .4نسب المهالبه.5نسب بني
تغلب
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.نسب

بني

كالب.

*****اخبار و روایات مربوط به اعراب .1:ا یام العرب ،كه به قول خطیب بغدادي شامل  2700یوم
بوده است  .2التعدیل وااالنتصاف في مآثرالعرب و مثالبها .ابوالفرج خود گوید كه این عنوان كتابي است
در

باب

جمهره

انساب

العرب.

******كتابهاي مذهبي .1:مقاتل الطالبیین  .2تفضیل ذيالحجه از این كتاب اطالعاتي دردست نیست و
تنها با توجه به عنوان كتاب ميتوان حدس زد كه شامل موضوعات دیني بوده است  3و .4مانزل
من القرآن في امیرالمؤمنین علي و اهل بیته(ع) و كالم فاطمه(ع) في فدك كه شیخ طوسي به وي نسبت
داده است  .پیش از شیخ طوسي كسي به این دو كتب اشاره نكرده و نویسندگان پس از او هم از نقل آنها
در فهرست آثار ابوالفرج خودداري كردهاند .به نظر ميآید كه این دو اثر را كسان دیگر تألیف كرده
باشند و بعدها در اثر خطي كه چگونگي آن بر ما پوشیده مانده است به ابوالفراج منسوب گردیده باشد .اما
در هرحال این كتابها دردست نویسندگان شیعه وجود داشته زیرا در سده 7ق ميبینیم كه ابن طاووس در
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كتاب بناء المقاله الفاطمیه خود  3بار از ما نزل من القرآن ابوالفرج نقل قول كرده است( ابن
طاووس1411،ق=.۵ )1369،244كتابي به نام تحف الوسائد في اخبار الوالئد ،كه حاجي خلیفه به او
نسبت داده است.
شیوخ ابوالفرج
تاریخ و حدیث و لغت را وی از امثال مطین بن أیوب ،وحسین بن طیب شجاعي ،ومحمد بن الحسین
الكندي گرفته است .در بغداد نیز از محضر علمایی چون یحیى بن علي المنجّ م ادیب و ناقد و عالم به
غناء و موسیقی و ابو عبدهللا یزیدی عالم در نحو و ادب و محمد بن جریر طبری مورخ و مفسر بزرگ
قرآن کریم بهره جسته ،وی بیشتر اخبار عرب و جنگهای رسول هللا را از طبری روایت کرده است.
خطیب بغدادی معروفترین شیوخ او را این افراد دانسته است :محمد بن عبداللـه حضرمیمطین،
محمد بن جعفر قتات ،حسین بن عمر ابن ابی احوص ثقفی ،علی بن عباس مقانعی ،علی بن اسحاق بن
زاطیا ،ابوخبیب برتی و محمد بن عباس یزیدی (خطیب بغدادی،بی تا .)398/11 ،ابونعیم ،جعفر بن
مروان را بر این گروه افزوده است .یاقوت نیز نام کسانی را که از ایشان روایت کرده ،اینگونه آورده
است :ابن درید ،ابوبکر ابن انباری ،فضل بن حباب جمحی ،علی بن سلیمان اخفش و نفطویه (حموی،
 .)95/13 ،1936اما این فهرستها هیچ یک کامل نیست .به شهادت اغانی و مقاتل وی بسیاری از
مشاهیر و دانشمندان زمان را مالقات کرده و از آنان روایت شنیده است .شاید بتوان این نامها را بر
اسامی ذکر شده افزود :طبری ،محمدبن خلف بن مرزیان ،جعفر بن قدامه ،یحیی بن منجم ،و از همه
جحظه.
مهمتر عمویش حسن و سرانجام شاعر هرزهگو ِ
شاگردان ابوالفرج:
از شاگردان معروف او می توان به امام دارقطني ،وأبو زكریا یحیى بن مالك أندلسي ،وعلي بن
دینار ،ومحمد بن أحمد مغربي راوي متنبي ،وأبو علي حسن بن علي بن محمد تنوخي اشاره کرد.

گرایشات مذهبی در آثار ابوالفرج:
ابوالفرج اصفهاني گرایش شیعی و زیدی داشته و این امر از کتاب "مقاتل الطالبیین" او و نیز
"األغاني" برمی آید .نویسندگان سنی مذهب سلفی مشرب مطالب کتاب "األغاني" را با تصویر پردازی
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قدسی خود از دوران طالیی اسالمی منطبق نمی دانسته اند و به هر حال تمایالت شیعی ابوالفرج موجب
شده است که او مورد بی مهری بسیاری قرار گیرد .ابوالفرج خشم نویسنده سني مذهبي چون ابن جوزي
را برميانگیزد ،چنانكه در حق ابوالفرج گوید ":او شیعي بود و چون اویي را اعتماد نشاید .در كتابهایش
به چیزهایي تصریح ميكند كه موجب فسق است .شرب خمر را آسان ميگیرد و گاهي نیز روایاتي از
این باب دربارة خود نقل میكند… هر كس در اغاني او بنگرد ،همه گونه زشتي ميیاب( ابن
جوزی1287،ق .")158،این بی مهری البته شامل بسیاری از ادیبان و شاعران و اهالی فرهنگ که
دارای نوعی عقاید روشنفکرانه و تسامح باورانه و دوری از تعصبات خشک مذهبی بوده اند ،می شده و
در حالی که بیشتر شاعران و ادیبان دوران شکوه تمدن اسالمی بغداد ،یا با تهمت زندقه روبرو بوده و یا
با انواع و اقسام اتهامات مورد انتقاد قرار می گرفته اند و دست کم آنان را به رفض و تشیع متهم می
کرده اند.
تأثیر محدثان این شهر بهخصوص علویان را كه بیشتر در كوفه گرد آمده بودند ،ميتوان آشكارا در
آثار او بازیافت .از طرفی نیز می دانیم ابوالفرج از طریق مادر به خاندان بزرگ شیعی ابن ثوابه
میرسد (.موسوی ،بی تا ،ج 6ص )23وشاید بتوان تاثیر عقاید شیعی مادر را علتی بر گرایش ابو الفرج
به آیین شیعی وسپس نگارش چنین کتابی دانست همانگونه که بسیاری با این نظر موافق بوده ،ابوالفرج
را شیعی میدانند:ابن شاکر در "عیون التواریخ" گوید «:ابوالفرج شیعی بود و تشیع خویش را آشکار می
نمود» گرایش ابوالفرج به مذهب تشیع حتی تعجب بسیاری را برانگیخته است:ابن اثیر در کتاب "الکامل"
گوید «:ابوالفرج شیعی بود واین موجب تعجب است»( .ابن اثیر)1989،258 ،ذهبی گوید «:شگفت
است ،بااین که ابوالفرج از بنی امیه است ،مذهب تشیع دارد»(ذهبی،بی تا )304،قاضي تنوخي بر تشیع
او تصریح كرده است .ابوالفرج ،با این که از تبارامویان بود ،مانند بسیاری از آزاد فکران عصر خویش
به مذهب تشیع اعتقاد داشت .در کتابهای خود ،شعارهای شیعه را آشکار می کرد (.تنوخی. )1391،58،
به هر حال اگرچه عده ای او را شیعه نمی دانند اما وی به نفع شیعه کتاب زیاد نوشته است.
نکته جالبی که در مطالعه اثر گرانبهای او"االغانی" دیده می شود این است که وی در گفته های خود
شیوه ای علمی را بکار برده و اصراری بر درست بودن نظرش ندارد بعنوان مثال وی در بیشتر موارد
از کلمه" اظن" استفاده میکند ،یعنی شاید این صحیح باشد (اصفهانی1390،ه )175/10 ،این گونه شیوه
سخن گفتن حکایت از روشنفکری او دارد و شاید بتوان گفت :اگر مذهب او شیعه نبوده اما او باورهای
مذهب شیعه را قبول و به آنها احترام می گذاشته ،آیا مگر می شود انسان باورها و عقاید کسی را نپذیرد
اما کتابی مانند مقاتل الطالبین را نوشته که در جای جای آن به آن باورها و عقاید احترام گذاشته است.
کتاب اغانی
"اغانی" در لغت به معنای نغمه ها و ترانه ها و سروده ها و اصطالحا به کتابهایی اطالق شده که
حاوی اشعار و سخنان موزون یا متن ترانه ها و سروده های زبان عربی به همراه بیان وزن ،آهنگ،
سبک و سیاق آنها باشد.
در میان نسخه های بسیار زیادی که از کتاب األغاني و هر کدام به صورت ناقص به دست رسیده،
نسخه ناقص با کتابت محمد بن أبي طالب البدري از اهمیت زیادی از لحاظ ادبی و نسخه شناختی
برخوردار است .اوالً اینکه این نسخه از اصح نسخه های کتاب است و ثانیا ً نسخه ای است کهنه و کتابت
آن در میان سالهای  614و 616ق و بدیع احتماال در موصل بوده است و کاتب ،آنرا ظاهرا برای حاکم
مشهور موصل امیر بدر الدین لؤلؤ در  20مجلد کتابت کرده است که متأسفانه تنها پاره ای از مجلدات آن
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هم اینک در شماری از کتابخانه های دنیا و به صورت پراکنده باقی مانده است .امیل بدیع یعقوب می
گوید :کتاب اغانی از مشهورترین کتب ادب عربی تاکنون است(یعقوب،1385،ج.)1،26
کتاب "األغاني" وی بیشتر جنبه ادبی و تاریخی دارد ،اما به دلیل اشتمال بر پاره ای از مطالب
تاریخی درباره وضعیت فرهنگی بغداد و اوضاع خلفای اموی و عباسی و احوال ادیبان و کاتبان و
وزیران و اهالی ادب و شعر و عشق و مجون که درست به همین دلیل تصویر واقعی تری از جهان
اسالم در دوران آغازین آن ارائه می دهد ،از سوی بسیاری از نویسندگان و دانشمندان سنی مذهب مورد
بی اعتنایی قرار گرفته است .می دانیم که این کتاب تا چه اندازه مورد تجلیل صاحب بن عباد ،وزیر
دانشمند و شیعی مذهب آل بویه قرار گرفت حتی می دانیم که سیف الدولة شیعی مذهب ،کسی بود که
ابوالفرج نسخه اصل "مبیضه" خود را به او اهداء کرد و سیف الدولة هم به او هزار دینار جایزه
داد(صفدي2005-1949 ،م)22/21 ،که البته همین هم خود مورد انتقاد صاحب بن عباد قرار گرفت،
چرا که ارزش کتاب را اضعاف آن می دانست.
این کتاب از منابع مهم برای تاریخ تطور و تحول شعر و موسیقی در زبان عربی و همچنین سند
اصالت موسیقی ایرانی در فرهنگ عربی است و چون موضوعات کتاب بسیار وسیع و گسترده است ،لذا
بحث هائی از قبیل اوضاع اجتماعی ،فرهنگی و زندگی درباری و مردم عادی و شهری و صحرایی،
آداب و خلقیات و عادات عرب ،در البالی کتاب آمده است.
امّا تحقیق در باب محتواي االغاني آراء و عقاید متفاوتي به همراه داشته است" :زكي مبارك"  ،در
ال ّنثرالف ّني في القرون الرّ ابع (زکی مبارک 1934 ،م ، ) 211،اعتبار تاریخي آن را نفي كرد" .فؤاد
سزگین" ،در محاضرات في تاریخ العلوم العربیه و اسالمیه ( سزگین 1403 ،م ،) 112ابوالفرج را حافظ
كتاب هاي گمشده بسیار دانست؛ "ولید اعظمي" ،در السّیف الیماني في نحراالصفهاني (اعظمی 1988 ،
م ) 241،موضوع خصمانه اي در برابر نویسنده و كتابش اختیار كرد .ولي در قرن نوزدهم میالدی،
آرمان كوسن دوپرسووال  ،در ت ّتبع در باب تاریخ اعراب قبل از اسالم ،یولیوس ولهاوزن ،در بقایاي
الحاد نزد اعراب ( یولیوس  1887 ،م )149،و ارنست رُنان ،در تاریخ قوم اسرائیل (رنان1887 ،
م ،) 76،از آن براي آراء و عقاید خود استفاده هاي عالمانه اي كردند.
گرایشات مذهبی ابوالفرج در کتاب "اغانی":
.1
.2
.3
.4
.5

.6

کتاب مورد تجلیل "صاحب بن عباد" وزیر دانشمند و شیعی مذهب آل بویه قرار گرفته است.
مطمئنا اگر این کتاب با عقاید شیعه مخالف بود صاحب بن عباد از آن تجلیل نمی کرد.
ابوالفرج نسخه اصل"مبیضه" را به سیف الدوله که شیعه بود اهداء کرد و از وی جایزه
گرفت.
دركتاب "االغانى" همه جا نام امامان شیعه را با سالم و صلوات ذکر می کند .
از ذكر مثالب نیاكان خود بنى امیه خوددارى نمى كند.
در این کتاب که به دستور هارون الرشید به گردآوری صد ترانه از بهترین آوازههای عربی
كه ابراهیم موصلی و دیگر مغنیان آن عصر اجرا كرده بودند ،پرداخت .اما وی فقط به این
موضوع اكتفا نكرده و زندگی و شعر بسیاری از شاعران دیگر را نیز مورد نقد و بررسی
قرار داده است از جمله چند تن از شاعران شیعه را نیز با اشعار آنها ذکر کرده است.
ذکر برخی حکایات که در کتاب ذکر شده دلیلی بر اعتقاد ابوالفرج به مذهب تشیع است مانند
این حکایت ابوالفرج اصفهانی مناظرهای بین یک شیعه و یک مرجعه نقل مـىکند:
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بحث بر سر همان مسایل فوق بود ،مرجعه دائما ً مـىگفت دین این نیست ،و هرچه شیعی بحث
مـىکرد و حجت مـىآورد ،او قانع نمـىشد .مسلمانی مغنی یعنی گنهکار آن زمان را دیدند که
تصمیم گرفتند وی را َحکَم قرار دهند .هر دو نفر حرفهایشان را بیان کردند و این موسیقیدان
گنهکار که منصف بود گفت :اعالی شیعی و اسفالیی مرجعه .یعنی باال تنـهی من شیعه است
و پایین تنه مرجعی .عقلم شیعه است و شهواتم طرفدار مرجعه است(امین
مصری1287،ق.)354،
 .7عدم اهتمام خلفاى عباسى به شعائراسالمى در این کتاب به چشم می خورد.
 .8شیعه بودن بسیارى از هنرمندان عصراموى و عباسى در اغانی ذکر شده است.
 .9االغانى از جمله مصادر نهج البالغه است  .خطبه جهادیه الاقل پنجاه سال قبل از تدوین نهج
البالغه دراین كتاب مذكور است .

مقاتل الطالبین
این کتاب از کتب مقتل نگاری است که مولف در حوزه تاریخ به بیان شرح تاریخ زندگی ومرگ و
مقاتل آل ابی طالب از زمان پیامبر تا سال313هق می پردازد.مقاتل در این کتاب در مورد  216نفر از
فرزندان ابو طالب است ومولف تنها نام کسانی را آورده است که مرگشان دلیل سیاسی داشته یا به روایت
جنبشهایی پرداخته که انگیزه آنها خصایل ارجمندی چون تقوا وعدل بوده نه هوی وهوس.
درمورد نام اصلی کتاب "مقاتل الطالبین" اختالف است در كتاب "الفهرست" درذیل توضیح نام
ابوالفرج آمده است« :ابو الفرج االصفهاني-زیدي المذهب له كتاب االغاني كبیر وكتاب مقاتل الطالبیین
و( »...طوسي،1381-1422 ،ص.)280
آقا بزرگ تهرانی نیز در کتاب "الذریعه" به کتاب "مقاتل الطالبین" اشاره کرده است(آقا بزرگ
تهرانی،1455،ج6ص . )122ابو الفرج خود هیچ نامي را براي این كتاب ذكر نكرده وتنها در خطبه
کتاب نوشته است «:ونحن ذاكرون في كتابنا هذا ان شاء ا ...و اید منه بعون و ارشاد جمال من اخبار من
قتل من ولد ابي طالب منذ عهد رسول ا(...ص)الي الوقت الذي ابتادنا فیه هذا الكتاب
(»...اصفهانی .)1349،23،ومحقق كتاب آقاي احمد صقر نیز اینگونه بیان میدارد...«:فاذا ما بلغها او
جاوزها بعام او ببعض عام الف كتابه الخالد مقاتل الطالبیین» ودر جای دیگر مینویسد«:جاء ابوالفرج
االصبهانی المتوفی سنه 356هق فالف مقاتل الطالبین او مقاتل آل ابی طالب کما یسمیه ابن الندیم»(ابن
ندیم148، 1444،وحموی.)1936،148 ،
مقاتل الطالبیین كه آن را در  313ق تألیف كرده (یعني پیش از 30سالگي )،غالبا ً از قول محدثان و
راویان شیعي كوفه روایت شده است .اما در مورد نام اشخاص که در کتاب مقاتل ذکر شده است باید دقت
کرد که ،نامها به ترتیب تاریخ وفات آمده است و در تقدیم و تاخر ،شخصیت و فضل مالک نبوده است.
ابوالفرج درباره کتاب و شیوه گزارشی خود می نویسد« :ما دراین کتاب به خواست خدای متعال
قسمتی ازاحوال آن دسته از فرزندان ابوطالب را بیان می داریم که از زمان رسول خدا(ص) تا به
امروز ،که ما به تدوین این کتاب دست زده ایم ،یعنی ماه جمادی االولی سیصد و سیزده هجری به قتل
رسیده اند چه آنان که به وسیله زهر مسموم گشته و چه آنانی که از ترس سلطان وقت ،از وطن آواره
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گشته و در همان آوارگی از دنیا رفته اند و یا اگر گرفتار چنگال دشمنان شده و به زندان افتاده اند و در
همان زندان بدرود زندگی گفته اند...ما دراین کتاب حداکثراختصار را مراعات کردیم و تا آنجا که مقدور
بودازاطاله سخن و تکرار مطالب خودداری نمودیم (اصفهانی،1349،مقدمه مقاتل الطالبین) .كتاب مقاتل
الطالبین ابوالفرج مسند است ،یعني سند دارد و به سهولت سندش قابل بررسي است.
مولف نخست از شهادت جعفربن ابيطالب در زمان پیامبر(ص) سخن گفته،و به شهداي كربال كه
رسیده ،طبعا ً چون بنایش بر نوشتن شهادت و كشته شدن علویان و فاطمیان بوده ،شهداي غیر هاشمي را
یا نپرداخته یا از موضوع كتاب خارج بوده .بنابراین ،شهادت حضرت ابوالفضل ،شهادت حضرت قاسم،
شهادت حضرت علياكبر ،شهادت امام حسین و تمامی بنيهاشم را آورده در مورد ائمه شیعه به ذکر
نحوه شهادت امام علی (ع) ،امام حسن(ع) ،امام حسین(ع) پرداخته تا امام کاظم(ع) وامام رضا(ع)وباقی
را نیز ذکر نکرده است .سپس اخبار هریك از علویان را زیر نام خلیفهاي كه در آن زمان حكم می رانده
آورده است.
گرایشات مذهبی ابوالفرج در کتاب مقاتل الطالبین:
.1

.2
.3
.4

.5
.6

مولف تنها به بررسی شهادت علویان و فاطمیان می پردازد همانگونه که خود در مقدمه کتاب
ذکر می کند «:ما دراین کتاب به خواست خدای متعال قسمتی ازاحوال آن دسته از فرزندان
ابوطالب را بیان می داریم که از زمان رسول خدا(ص) تا به امروز ،که ما به تدوین این کتاب
دست زده ایم ،یعنی ماه جمادی االولی سیصد و سیزده هجری به قتل رسیده اند چه آنان که به
وسیله زهر مسموم گشته و چه آنانی که از ترس سلطان وقت ،از وطن آواره گشته و در همان
آوارگی از دنیا رفته اند و یا اگر گرفتار چنگال دشمنان شده و به زندان افتاده اند و در همان
زندان بدرود زندگی گفته اند .»...این مطلب نشان می دهد که حداقل حب فرزندان ابوطالب
در دل مولف بوده که سبب نگارش چنین کتابی شده است.
غالبا ً از قول محدثان و راویان شیعي كوفه روایت شده است.
نامها به ترتیب تاریخ وفات آمده است و در تقدیم و تاخر ،شخصیت و فضل مالک نبوده است.
برخی می گویند :ابوالفرج زیدیان را در کتاب بیش از علویان مورد توجه قرار داده است اگر
اینگونه بود حداقل باید در این کتاب نام زیدیان را اول ذکر می کرد.
در این کتاب ابوالفرج معیار جالب توجهي براي تعریف واژه شهید ارائه كرده است .در نظر
او شهید ،فراتر از كشته شده در جنگ است ،چرا آنكه در حالت صلح نیز مسموم شده شهید
است .یا آنكه در زندان به حیلت یا به فرتوتي و بیماري كشته شده و نیز آنكه در اثنا فرار از
دست سلطان هالك شده است .تمام این امور همانگونه كه ابوالفرج در مقدمه كتاب بیان كرده،
از مصادیق مفهوم شهید به شمار ميرود.
ابوالفرج تصویر شگفتانگیزي را از رشادتها و جنگآوريهاي آل بوطالب ارائه كرده و در
ضمن همدردي و احساس احترام شدید خود را نثار ایشان كرده است.
در شهادت آل هاشم جز مجد و بزرگواري و اصرار بر باور صالح چیزي دیگري را دخیل
نميداند .ایشان را بر سبیل حق ميداند و امویان را با آنكه خود به ایشان منتسب است و به
این انتساب نیز معترف است بر باطل .اولین شهید آل بوطالب ،جعفربنابوطالب و آخرین
ایشان به نقل ابوالفرج ،عبدالرحمانبن محمد است كه بني سلیم او را در جنگل كشتند.
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نتیجه:
علی بن حسین بن محمد معروف به اصفهانی.وی که از نوادگان مروان بن حكم یا هشام بن
عبدالملك است درسال 284هق به گفته اکثرمورخان دراصفهان متولد شد.
ابوالفرج شیعی مذهب بود و یا به عبارتی زیدی ،همین امر شگفتي بسیاري از نویسندگان را
بر انگیخته است .زیرا چگونه ممكن است مردي مرواني به آیین تشیع بگراید؟ بنظر می رسد
با توجه به دو کتاب "اغانی" و "مقاتل الطالبین" او باید گرایش مذهبی به شیعه و عقاید این
مذهب داشته باشد .ابوالفرج به امامان شیعه و فرزندان ایشان احترام می گذارد.
در این مقاله با توجه به دو کتاب ارزشمند " اغانی" و "مقاتل الطالبین" نکاتی استخراج شده
که دلیلی بر شیعه بودن ابولفرج دارد.
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