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تاریخنگاری واقعه کربال پایانی ندارد .هرچده در
زمددان و مکددان بیشددتر جسددتوجو کنددیم ،پددر رنددگ و
جال تددر از واقعدده عاشددورا در حافظدده تدداریخی و ذا کددره
فرهنگی مسلمانان یافت نمیشود.
اقدددام بددزر مؤسسدده وار

االنبیدداء در عددراق در

شددهرهای مقدددس کددربال و نجددف و در ایددران در شددهر
م ددذهبی ق ددم ب ددرای انتش ددار کتابه ددای س ددودمند در
زمینده واقعدده کددربال بسددیار سددتودنی اسددت .ای کدداش دفتددر همددین مؤسسدده در قددم ،ترجمددههای
فارسی این کتابها را نیز در اختیار فارسیزبانان میگذاشت تا ندا آشدنا بدودن بدا ز بدان عر بدی
مانع استفاده آنان از این منابع نمیشد.
کتاب مدورد بررسدی کده در سده جلدد بده سدامان رسدیده اسدت ،حاصدل کدار چنددین سدالۀ
گددروههددای پژوهشددی متعددددی در کشددورهای عددراق ،ای دران ،مصددر ،سددوریه ،لبنددان ،عربسددتان،
ترکیه ،یمن ،هندوستان ،پاکستان ،افغانستان ،اسپانیا ،آلمان ،ژاپن و ایرلند است .در باره
کتابخاندههایی کده مندابع آندان مدورد بررسدی قدرار گرفتهاندد ،فقدط ده کتابخانده مهدم در عدراق و
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 27کتابخانه در ایران ندام بدرده شددهاند .ایدن مجموعده سدهجلددی ،بدازه زمدانی مفصدلی _ از
قرن اول تا قرن  14هجری قمری _ را پوشش میدهد.
در آغدداز جلددد اول ،فهرسددتی از  234مقتلددی کدده مددورد اسددتفاده قددرار گرفتدده شدددهاند آمددده
است .سپس نام  25مقتلی که متون آنها یافت نشده ،اما در دیگر منابع به آنها اشاره شدده،
آمدده اسددت .پددس از آن ،کلیدداتی در بدداره اصددول مقتددلنگدداری گفتدده میشددود .جلددد اول دارای
مقاتل حسینی از نویسندگان زیر است:
اصبغ بن نباته کوفی (م .بعد از 101ق) ،جدابر بدن یز یدد جعفدی (م128 .ق) ،عمدار دهندی
کوفی (م 132 .ق) ،فضیل بن زبیر اسددی کدوفی (م .بدین 148 - 122ق) ،ابدیمخندف ازدی
کوفی (م157 .ق) ،هشام بن محمد کلبی کدوفی (م204 .ق) و نصدر بدن مدزاحم منقدری کدوفی
(م212 .ق).
در پایان جلد اول ،گاهشمار ی دقیق از حرکت حضرت امام حسین

از مکه مکرمه تدا

کربال بر حسب زمان ،مکان ،مسافت طی شده و اهم رویدادها داده شده است.
جلد دوم شامل مقاتلی از فضیل بن زبیر بن عمر بن درهم کوفی (م203 .ق) ،محمد بن
سعد واقددی (م230 .ق) ،مصدعب بدن عبدد اهلل زبیدری (م236 .ق) ،خلیفدة بدن خیداط (م.
240ق) ،عبداهلل بن مسلم بن قتیبه دینوری (م276 .ق) ،احمد بن یحیی بالذری بغدادی
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(م279 .ق) ،احمددد بددن داود دینددوری (م282 .ق) ،احمددد بددن یعقددوب (م284 .ق) و ابددن
ابیعاصم شیبانی (م287 .ق) است.
جلد سوم ،در بردارنده مقاتل حسینی به قلم این نویسندگان است :ابوجعفر محمدد بدن
جر ی ددر طب ددری (م310 .ق) ،اب ددن اع ددثم ک ددوفی (م314 .ق) ،عب ددداهلل ب ددن محم ددد مرز ب ددان (م.
317ق) و ابراهیم بن محمد بیهقی (م320 .ق).
امکان وجود سایر مقاتل را نبایدد ندیدده گرفدت .در کندار مقداتلی کده بده ز بدان عر بدی بدوده و
بازسازی شدهاند ،مقاتلی نیز یافت میشوند که به زبانهای غیدر عر بدی ،مانندد سدریانی و یدا
حتی شاید به زبانهایی مانند مندایی (زبان خا

صابئین کده در منداطق جندوبی ایدران و

عراق زندگی میکنند) هم بودند که در گستره سرزمینهای اسالمی آن دوره روا داشته و به
احتم ددال ق ددوی گ ددزارش واقع دده ک ددربال را مس ددیحیان م ددرتبط ب ددا درباره ددای حک ددومتی آن دوره

نوشدتهاند .همچنددین ،ایدن احتمددال وجدود دارد کدده موالیددانی کده غالبددا ایراندی االصددل بودنددد،
گزارشهددایی از واقعدده کددربال را دسددتکددم در حددد دریافددت خودشددان نقددل کددرده بددوده باشددند.
مجمددوع ای ددن مقات ددل ،خددواه ب دده عر ب ددی و خ ددواه بدده زبانه ددای دیگددر و نیددز مقدداتلی کدده نوشددته
مس ددلمانان و نی ددز غیرمس ددلمانان اس ددت ،م ددیتوانند دد ب دده عن ددوان منب ددع ب ددزر ت ددر مقات ددل ب ددرای
بررسددیهددای اجتمدداعی ،فرهنگددی ،ز بددانی ،ادبددی و شددعائری پدیددد مقتددل ،مددورد مطالعدده و
بررسی قرار گیرند.
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