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چکیده

منابع نگارش یافته درباره مقتل امام حساین

باه جهات اعتباار و

دقت در نقل و تحلیل یکسان نیساتند .اثاار موجاود در ایان حاوزه را

میتوان به دو دسته کلی قابل استناد و ضعیف تقسیم کرد .دساته

دیگرى نی به نام مناابع مفقاود وجاود دارد کاه در ساایر مناابع صارفا

بااه نااام انهااا اشاااره شاادهاساات .ایاان نوشااتار کوشاایده اساات تااا ضاامن

گونااهشناساای منااابع یاااد شااده ،بااه معرفاای و ساانجش مهمتاارین اثااار
ااری امااام حسااین
متقادم و متااأخر در حااوزه مقتاالنگا ا

ب ااردازد و بااا

نقااد اثااار غیرمعتباار و ضااعیف ،تااالشهااای صااورت گرفتااه در تاادوین
مقتل نگاریهای جامع را تبیین کند.

کلیدداوه هددا تاااریی نگاااری شاایعی ،عاشااوراپژوهی ،کتااابشناساای

امام حسین  ،مقتل نگاری.

 . 1کارشناسی ارشد علوم و معارف نه البالغه دانشگاه قرآن و حدیث.
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 .1مقدمه
از پرسشهای مهمی که مورد توجه اندیشمندان دینی قئرار دارد ،حقیقئت واقعئه کئربال و
عاشورای سال 16ق و میزان تطبیئق آن بئا نوشئتههئا و خطابئههئا اسئت .گفتگئو در خصئوو
این حادثه بزرگ ،بیش از آن کئه مقولئهاى تئار یخی ،کالمئی ،فقهئی ،اخالقئی و در یئک کلمئه،
علمئئی و معرفتئئی باشئئد ،بئئراى گروهئئی وس ئیله ارتئئزاق و کس ئ

اعتبئئار بئئا تحر ی ئک احسئئاس

محبت مردم شدهاسئت .امئا ایئن مسئئله بئراى اندیشئهگئر دردمنئد دینئی بئه راحتئی پذیرفتئه
نیست ،چون پایئههئاى باورهئاى مئذهبی را نشئانه مئیرود و بنیئاد آن را در هئم مئیر یئزد .اکثئر
سخنان بیپایه و سستی که پیرامون حادثئه کئربال در مجئالس و حتئی در نوشئتههئا راه یافتئه،
ناشی از عدم درک تئار یخی بئودن واقعئه از یئک سئو و ابتنئاى فهئم آن بئر منئابع مر بئوط از سئوی
دیگر اسئت .تحر یئفهئاى پدیئد آمئده در گئزارشهئای مر بئوط بئه وقئایع عاشئورا ،ر یشئه در دور
شدن از حوزه علمی و روش مطالعه تار یخی و مستند گزارشها و منابع مئورد اسئتفاده دارد.
مضاف بر اینکه بیان وقایع مربوط به امام حسین

از آنجئا کئه در حقیقئت حکایئت قئول،

اسئت ،حئدیث محسئو

مئیشئود (بهئایی )21 :1429 ،و دقئت در

فعل و تقریر معصئوم

آن بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که هر گونه بیان خالف واقع و غیر مستند ،منجئر بئه دروغ
بستن بئه آن ذوات مقدسئه

خواهئد شئد و اثئری وضئعی در اعمئال و احکئام شئرعی دارد.

سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041

توجئئه بئئه اسئئتناد گئئزارشهئئا ،نیازمنئئد تتبئئع و درایئئت اسئئت و مئئیبایسئئت محققئئین در ایئئن

استنادات روایی و تاریخی ،منابع مستند و ضعیف ،شناسایی و معرفی شود.
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 .2گونهشناسی کتب مقاتل

زمینه ،بهعنئوان یئک راوی دقیئق و شایسئته عمئل کننئد .پئس شناسئایی ،معرفئی و ارز یئابی
منابع متقدم و متأخر که به واقعه شهادت امام حسئین

اختصئاو داده شئده ،ضئروری

است .در این نوشتار سعی بر آن است تا نسبت به این مهم گام برداشته و بئا درنظئر داشئتن

منئئابع مر بئئوط بئئه واقعئئه کئئربال و مقاتئئل الحسئئین

 ،در اعتبئئار و دقئئت در نقئئل و تحلیئل

یکسان نیستند و میتوان آنها را به دو دسته کلئی قابئل اسئتناد و ضئعیف تقسئیم کئرد .ایئن
تقسیمبندى در کتا هئاى در دسئترس قابئل انجئام اسئت؛ امئا دسئته دیگئرى بئه نئام منئابع

مفقود را نیز باید در نظئر داشئت ،منئابعی کئه در فهرسئتهئا آمئده و ا کنئون بئه آنهئا دسترسئی
مستقیم ندار یم ،هر چند برخی اخبارشان به کتا هاى دیگر راه یافته است.
.2-1منابعقابلهستناد 

به منابعی قابئل اسئتناد گفتئه مئیشئود کئه هو یئت تئار یخی داشئته و مؤلفانشئان ،معلئوم،
سرشئئناس و از عالمئئان روشئئمند بئئودهانئئد ،هرچنئئد الزم اسئئت نگئئاه نقادانئئه و علمئئی نیئئز در
بررسی و قبول روایئات ایشئان نیئز مئورد نظئر قئرار گیئرد .منئابع متعئدد و مسئتندی از پئن قئرن
نخست وجود دارد کئه بئه گئزارش نهضئت عاشئورا پرداختئهانئد .ایئن منئابع را مئیتئوان بئه دو
دسئئته مسئئتقل و مشئئتمل تقس ئیم کئئرد .منئئابعی ک ئه و ی ئژه گئئزارش دهئئی واقعئئه کئئربال اسئئت و
منئئابعی کئه تنهئئا بخئئشهئئایی از آن ،در بئئاره قیئام امئئام حسئین

اسئئت (جعفر یئئان:1381 ،

 .)17-15ای ئن منئئابع از اعتبئئار یکسئئانی برخئئوردار نیسئئتند ،امئئا قابلیئئت اسئئتناد را دارنئئد و
بهوسیله پژوهشهای روشمند ،قابل بررسی و پذیرش هستند.
.2-2منابعغیرقابلهستناد 

منئئابع کهئئن ،مبنئئاى کئئار در سئئنجش اعتبئئار و سئئندیت کتئئا هئئاى نوشئئته شئئده در
دورههاى بعد ،در کنار حفو معیارهاى نقد متون و اسناد تار یخی هسئتند .بئر ایئن اسئاس،
حسین

و یارانش توجه نکرده ،دچار ضعف گشته و از گردونه استناد خار میشوند.

بئا گذشئت زمئان و دورتئئر شئدن از اصئل واقعئئه ،انتظئار تغییئر و تحر یئف بیشئتر مئیشئئود و
ّ
این نکتهاى است که قاعده لزوم مراجعه به منابع کهن و نزدیکتر به واقعه عاشئورا را مئدلل
میسازد .نقد در این عرصه ،متوجئه کتئا

و محتئواى آن اسئت و بئه نو یسئنده و گردآورنئده

آن ارتبئئاطی نئئدارد .چئئه ،برخئئی از مؤلفئئان از روی ارادت و بئئا توجئئه بئئه گئئزارشهئئای بئئدون
استناد ،مجعول و شفاهی ،در عرصهاى قلم زدند که تفاوت اصلی با اندوختئههئاى علمئی
آنها مانند فقه و تفسیر قرآن دارد.
پیئ ئدایش س ئئبک داسئئئتان پ ئئردازى و مخاطئ ئ
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منئابعی کئه گئزارشهئئاى خئئود را نقئادى نکئرده و بئئه تعئار

آنهئئا بئئا سئیره و شخصئیت امئئام
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مح ئئور از واقعئئئه عاش ئئورا باع ئئث شئئئد ت ئئا

گزارشهای مجهول و مجعول ،بئا جعئل اصئطال «ز بئان حئال» بئه ادبیئات عاشئورایی وارد و

بئئرای بسئئیاری تبئئدیل بئئه «ز بئئان قئئال» شئئود .ایئئن گئئزارشهئئا بئئه کتئئا هئا راه یافئئت و از سئئوى
برخی که میان منابع کهن و معتبر ،با کتا هایی که قرنها بعد ،به نگارش درآمده تفئاوتی
نم ئئینهن ئئد ،ب ئئه ص ئئورت یئ ئک س ئئند ت ئئار یخی و قاب ئئل ذکئ ئر درآم ئئد .ایئ ئنه ئئا ،هم ئئه ،اف ئئزون ب ئئر
اشتباههای ناخواسته انسئانی اسئت کئه در نقئلهئاى تئار یخی پئیش مئیآیئد ،ماننئد خطئاى
حافظئئه در نقئئل شئئفاهی و خطئئاى باصئئره در هنگئئام نوشئئتن و قرائئئت نسئئخههئئا ،بئهو یئژه ا گئئر
نس ئئخه مغل ئئوط ی ئئا بئئئدخط باش ئئد .در نهای ئئت ریش ئئهیئئابی چگ ئئونگی نق ئئل ایئئئن گ ئئزارشه ئئا،
سرچشمه ادبیات تخ ّیلی و بدون پشتوانه تار یخی را آشکار میکند.
.2-3منابعمفقود 

از جمله منابع مفقود ،که فقط در کتا های فهرست نام بئرده شئده و برخئی متقئدمین

از آنها بهره برده و در آثارشان مطال

این تصانیف دیده میشود ،دو کتا

مقتل اصب بئن

نباته (متوفای بعد از 611ق) و مقتل جئابر بئن یز یئد جعفئی (متوفئای سئال 621ق) اسئت (آقئا

بزرگ تهرانی ،بیتا .)24-22 :با توجه به اینکه تار یخ وفات راو یان این دو کتا  ،اوایئل قئرن
ّ
دوم هجرى است ،از حیث زمانی بر همه منابع موجود ،مقدم اسئت و چئون مئیتوانسئتند بئا
حاضئئرین و راو یئئان در وقئئایع عاشئئورا مالقئئات داشئئته باشئئند ،از اعتبئئار بیشئئترى برخئئوردار

بئودهانئئد .باز یئابی ایئئن دسئته از منئئابع ،در مستندسئازی و اعتبارسئنجی گئزارشهئئای واقعئئه
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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کربال ،بسیار تأثیرگذار است.

 .3منابع مستند و قابل اعتماد
در ادامه تعدادی از مهمترین مقاتل معتبر و قابل استناد ،معرفی میشود.

هبومخنف
.3-1مقتل

لئئوط بئئن یحی ئی بئئن سئئعید بئئن مخنئئف بئئن سئئلیم ازدى ک ئوفی (158-71ق) (نجاشئئی،
 ،)321 :1418از پای ئهگئئذاران تئئار یخ نگئئارى مسئئلمانان و از اصئئحا

امئئام صئئادق

احتمئئال ز یئئاد ش ئئیعه اسئئئت .وى ن ئئه تنه ئئا در موض ئئوع مقت ئئل الحس ئئین

و بئئه

بلکئ ئه در بیش ئئتر

موضوعات تاریخی صدر اسالم نوشتههایی دارد کئه منبئع مهمئی بئراى همئه تئار یخ نگئاران
بودهاست .او مقبول ّ
مورخان فر یقین است و از این رو تئار یخ نگئاران و سئیره نو یسئان متعئدد

از کتا
کتا

او درباره قیام امام حسین

نقل کردهاند (ابومخنف .)9 :1417 ،متأسفانه اصئل

ابومخنف موجود نیست و مئا تنهئا مئیتئوانیم از جمئعآورى گئزارشهئای مورخئان ،بئه

بخشئئی از کتئئا او دسئئت ی ئابیم .در دوره معاصئئر حسئئن غفئئارى و محمئئدهادى یوسئئفی
غروى به این کار ّ
همت گماشته و آن بخش از کتا ابومخنف را کئه طبئرى در تئار یخ خئود

گئئزارش ک ئرده ،گئئردآور ی و بئئا نئئامهئئاى مقتئئل الحس ئین و وقع ئه ّالطئئف منتشئئر سئئاختهانئئد .در

سدههای اخیر و پیشتر از این دو ،کتابی به نام مقتل ابی مخنف در هند و سپس در ایئران،
منتشر شئد کئه دلیلئی بئر ّ
صئحت انتسئا آن بئه مؤلئف در دسئت نیسئت و تفئاوت فئراوان و
آشکار مطال

آن با نقئل طبئرى از ابومخنئف ،نشئان دهنئده نادرسئتی ایئن انتسئا

اسئت.
اسئت کئه

دلیل دیگر ،وجود برخئی مطالئ مئوهن بئه شخصئیت بزرگوارانئه امئام حسئین
ّ
تألیف آنها از نو یسندهاى مشهور و موثق همچون ابومخنف ،بسی بعید است .این موضئوع
موج ئ

شئئد تئئا بس ئیارى از محئئدثان ،مورخئئان و کتابشناسئئان ،پئئس از تأیی ئد ابومخنئئف و
چئئاپ شئئده مئئذکور را بئئیاعتبئئار و غیرقابئئل اسئئتناد بداننئئد .از ایئن

کتئئا اصئئلی او ،کتئئا
ّ
میان میتوان به محدر نورى (بیتئا ،)156 :محئدر قمئی ( ،)11 :1421سئید عبدالحسئین
شرف الدین (بیتا )41 :اشاره کرد.
ابومخنئف ،مقتئل خئود را بئه روش محئدثان و بئا ذکئر سئند (روش نقلئی) نگاشئته اسئئت.
از گئئزارشهئئای ابومخنئئف برگرفتئئه از افئئرادی اسئئت کئئه در جر یئئان عاشئئورا حضئئور داشئئتند و
موظف به رساندن خبر به حکومت بودن یعنی ،به عنوان تاریخ نگار یا کات

به آنجئا اعئزام

شئئده بودنئئد .برخئئی اخبئئار هئئم مر بئئوط بئئه افئئرادی اسئئت کئئه در آن واقعئئه در سئئپاه امئئام

یئئا

سپاه یزید و یا به صورت بیطرف حضور داشئتند .مجموعئه گئزارشهئای ابومخنئف از ایئن
منظر گزارشی دسته اول و شایسته محسو

میشود.

رعایئئت اصئئول گئئزارشنویسئئی از ویژگئئیهئئای ایئئن مقتئئل اسئئت .در سراسئئر گئئزارشهئئا
نکتهاى یافئت نمئیشئود کئه داللئت بئر طرفئداری او از امئام

یئا یز یئد باشئد .در ایئن مقتئل

تنها سخن راو یان نقل شدهاست ،حتی ا گئر در بئاره مطلبئی اخئتالف بئوده ،او بئدون تئرجی
یک گزارش ،هر دو قول را آورده است (طبری.)413 /5 :1387 ،

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین

یعنی همه مطال

به صورت روایت مستند و از حاضران در صحنه نقل شدهاست .برخئی
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تفصیلی بودن ،تنظئیم و ترتیئ

دقیئق وقئایع (از حیئث زمئانی) ،دیگئر ویژگئی ایئن مقتئل

است .تمئام خطبئههئاى امئام حسئین

 ،مئتن نامئههئا و گفتگوهئاى ایشئان کئه در مدینئه،

مکه ،مسیر راه تا کربال و در کربال صورت گرفته ،روایت شئده و تئار یخ از ایئن حیئث ،مئدیون
وى است.
در نهایئئت ،بس ئیارى از گئئزارشهئئای مسئئتبعدی ک ئه از نظئئر عقلئئی پئئذیرش آنهئئا دشئئوار
است ،در ایئن مقتئل وجئود نئدارد .پئس ایئن مقتئل از جهئت مسئتند بئودن ،نزدیئک بئودن بئه
زمان حادثه ،خالی بودن از دیدگاههئاى سیاسئی ،مئذهبی و کالمئی و نیئز مطالئ

غیئر قابئل

باور ،قوىترین ،دقیقترین و مفصلترین روایت از واقعه عاشورا اسئت و بئا بئیطرفئی کامئل و
منصفانه روایت شدهاست.
.3-2هالرشادفیمعرفهحججههللعلیهلعباد 

شیخ مفید (363-331ق) (نجاشی399 :1418 ،ئ ،)413یکی از برجسئتهتئرین عالمئان
شیعه و رئیس مدرسه کالمی و حدیبی دوم شیعه در بغداد است .از جمله تألیفات فئراوان
و ی کتا

اإلرشاد فئی معرفئة حجئ اهلل علئی العبئاد اسئت کئه در سئال 411ق (مفیئد:1372 ،

 )3نگاشته شدهاست.
ش ئئیخ مفی ئئد ای ئئن کتئئا
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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حقیقئئت تئئاریخ ائمئئه

را در پاس ئئخ ب ئئه پرس ئئش بعض ئئی از شئئئیعیان در ب ئئاره واقعی ئئت و
نوشئئته و بئئر اسئئاس روایئئات معتبئئر و مسئئتند تئئدوین کئئردهاسئئت
تنظیم شدهاست .هئر بئا

از کتئا

بئه

(همان .)4 ،این کتا در یک مقدمه و دوازده با
ّ
مئزین شئده و در ذیئل هئر بئا  ،عنئاوین مختلئف
ترتی با نام یکئی از اهئل بیئت پیئامبر
مر بئئوط بئئه مسئئائل تئئاریخی عئئام (حئئوادر مسئئلمانان) ،مسئئائل تئئاریخی هئئر امئئام (والدت،
سرگذشئئت و شئئهادت) ،فضئئایل ،اصئئحا  ،کلمئئات ،خطبئئههئئا و اوالد آمئئده اسئئت .ایئئن
کتئئا

دارای ویژگئئیهئئای بئئا اهمیتئئی اسئئت کئئه آن را از کتئئا هئئای تئئاریخی مشئئابه ممتئئاز

میسازد:
 .1عالوه بر حئدیبی بئودن مئتن آن ،توضئی هئا و تبیئینهئایی نیئز در کنئار احادیئث مطئر
شده که از جهات مختلف شایان توجه است.

 .2از نظر رجالی ،به زندگینامۀ برخی از شا گردان مهم امامان
 .3کتئئا

نیز پرداخته است.

از نظئئر محتئئوا عئئالوه بئئر ابعئئاد تئئاریخی ،مطئئالبی در حئئدیث ،رجئئال و عقایئئد

روایات را در بردارد.
 .4اعتبئئار احادیئئث ایئئن کتئئا

بئئه سئئب

پئئذیرش و نقئئل از جان ئ

شئئیخ مفیئئد افئئزون

شدهاست.
 .5این کتا

به عنوان یکی از مهمترین منابع شناسایی و بازخوانی تئاریخ صئدر اسئالم

اسئئت و شئئا گردان شئئیخ مفیئئد نظیئئر سیدمرتضئئی ،شئئیخ طوسئئی و ابئئوالفت کراجکئئی تئئا ابئئن
حجر عسقالنی و ابن جوزی کتا

را به عنوان منبع دست اول بر شئمردهانئد و مطالئ

آن را

نقل و مورد استناد خویش قرار دادهاند.
 .6الهی بودن منص
ایئئن کتئئا

والیت معصومین

در این کتا

اثبات شدهاست.

بئئه دلیئئل اهمیئئت و جایگئئاه و یئئژهاش ،مئئورد توجئئه همگئئان اسئئت .چنانچئئه

شر ها ،خالصهها و ترجمههای قدیم و جدیدی بر آن نوشته شئدهاسئت .شئیخ مفیئد پئس
از امیرالمؤمنین علی

 ،بیشئترین حجئم کتئا

خئود را بئه شئر زنئدگی امئام حسئین

و

واقعئئه عاشئئورا اختصئئاو داده اسئئت (همئئان .)136 - 27 /2 ،شئئیوه شئئیخ در کتئئا  ،نقئئل
مستند و مسند حوادر نیست ،هرچند در برخی روایات به ذکئر اسئناد پرداختئه اسئت ولئی
کلبئئی (نجاشئئی )434 :1418 ،و مئئدائنی و افئئرادی غیئئر از ایئئن دو بیئئان کئئرده اسئت (مفیئئد،
 .)32 /2 :1372در واقع همان گئزارشهئای ابومخنئف را از هشئام کلبئی آورده و بئا چیئنش و
دقت در گزارشها ،یک متن منضبط با روال و روند مشخص ایجاد کرده است .بئا مطالعئه
و بررس ئئی اجم ئئالی گ ئئزارش ش ئئیخ مفیئئئد ای ئئن نکتئئئه روشئئئن میش ئئود کئئئه در بیش ئئتر م ئئوارد،
گزارشهای تاریخ طبری (که آن کتا

نیز گئزارشهئای ابومخنئف را دارد) بئا حئذف اسئناد و

رعایت اختصار آورده شدهاست .ایئن نکتئه بئا مقایسئه گزارشهئای وی و طبئری کئه بئا ذکئر
سئئند آورده شئئده قابئئل پیگیئئری و اثبئئات اسئئت .نکتئئه شئئایان توجئئه در گزارشهئئای شئئیخ
مفید ،افزودههایی است که در تاریخ طبری نمیتوان یافت.
شیخ مفیئد دو بئار در غیئر واقعئه عاشئورا از ابومخنئف نئام بئرده اسئت (همئان/2 ،17/1 ،

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین

روایات ،منسجم و بدون نقل اسناد بیان شدهاند .وی گزارش واقعه کربال را از هشام سئائ
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 .)7اسئتفاده شئیخ مفیئد از آثئئار ابومخنئئف منحصئئر در همئین مئئوارد نیسئئت و همئئانطور کئئه
گفته شد با تطبیق مطال

االرشاد در بخش مربوط به واقعه کئربال یئا گئزارشهئای ابومخنئف

بئئه آسئئانی م ئیتئئوان پ ئی بئئرد کئئه بس ئیار ی از اخبئئار آن برگرفتئئه از کتئئا

مقتئئل الحس ئین

ابومخنف به واسطه شا گردش هشام کلبی است .در مجموع ،گئزارش شئیخ مفیئد از وقئایع
عاشئئورا یکئئی از مهمتئئرین و دقیئئقتئئرین گئئزارشهئئا اسئئت و بئئا توجئئه بئئه ویژگئئیهئئای کتئئا
االرشاد و مؤلف آن قابل استناد و بهرهبرداری است.
َ
ُّ
َ ُ
ُ
فوف 
.3-3هلل
هوف/هلملهوفعلیقتلیهلط ِ

کتا

اللهوف علی قتلی الطفوف (آقا بزرگ تهرانی ،بیتا )223 /22 :اثر سید بن طئاووس

(664-589ق) اسئئت کئئه پیرامئئون شئئر قیئئام امئئام حسئئین

 ،حرکئئت ایشئئان از مدینئئه،

حوادر روز عاشورا تا بازگشت اسرا به وطن نگاشته شدهاسئت .اصئل ایئن کتئا
اس ئئت .کت ئئا

بئه عر بئی

م ئئذکور ب ئئرای اول ئئین ب ئئار در دوره صئئئفویه و بئ ئهوس ئئیله ع ئئالمی بئئئه ن ئئام س ئئید

بهاءالدین مختاری به فارسی ترجمه شئد و از آن زمئان تئا کنون ترجمئههای دیگئری بئرای آن
نگاشته شدهاست (تجلیل و همکاران.)4 :1386 ،
بخشهئای کتئا

شئامل؛ مقدمئهای در عظمئت واقعئه عاشئورا ،مقئام امئام حسئین

ارزش گریه و عزاداری بر امام
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امئئام حسئئین

و انگیزه نگارش کتا

،

است .نخسئتین مسئلک ،بئا والدت

آغئئاز شئئده و پئئس از آن ،بئئدون بیئئان تئئاریخ زنئئدگی امئئام

در زمئئان پئئدر و

برادر ،به سراغ سخنرانی ایشان در مکه رفته و سپس به داسئتان شئهادت قئیس بئن مصئهر و
مئئاجرای دیئئدار امئئام

بئئا تعئئدادی از اف ئئرادی کئئئه در طئئول مس ئئیر بئئئه امئئام

پیوس ئئتند و

سخنرانیهای ایشان پرداخته است .آغاز فصل یا مسلک دوم لهوف سئخنرانی امئام

در

با شئمر ،شئوخی و بذلئهگئویی اصئحا

در

کربال است .برخورد مقتدرانه حضرت عباس
شئ

عاشئئورا ،سئئخنرانی امئئام

 ،توبئئه «حئئر» ،برگئئزاری نمئئاز ظهئئر عاشئئورا توسئئط امئئام

شئئهادت تعئئدادی از هاشئئمیون ،مطال ئ

مسئئلک دوم را تشئئکیل مئئیدهن ئد .ابئئن طئئاووس

مسلک سوم را بئا خا کسئپاری شئهدا آغئاز کئرده و پئس از آن ،بئه خطبئه حضئرت زینئ
امام سجاد

،
،

و ام کلبوم به تفصیل میپردازد که در برخی مقتلهاى دیگر مختصئر بئه آنهئا

اشاره شدهاست .ایئن قسئمت ،از نقئاط قئوت کتئا
بیانگر ماهیت حرکت اهل بیت
روایات این کتئا
در کت

است و متأسفانه در بیشتر مقتلها ذکر نشدهاست.

ماننئد بسئیاری از دیگئر کتئ

آخرین راوی و یا آخرین کتا

بئه شئمار مئیرود؛ چئون ایئن خطبئههئا
تئاریخی بئه صئورت مرسئل بئوده و تنهئا

منقول ،ذکر شدهاست .مؤلف از نقئل مطالئ

اغراقآمیئز کئه

مشابه بوده خوددارى کئرده اسئت .بئا توجئه بئه شخصئیت مؤلئف و نیئز همئاهنگی

بسیاری از مطال

ذکر شده با نقلهای دیگر ،این کتا

در مجموع از مقاتئل معتبئر و قابئل

استناد به شمار میآید .از ویژگئیهئای دیگئر ایئن کتئا  ،اختصارنویسئی و تئدوین مناسئ
تاریخی وقایع مربوط به عاشورا است .او در ایئن بئاره مئینویسئد« :بئا ّ
توجئه بئه این کئه زائئران،
فرصت کم دارند ،رشته سخن را کوتاه نموده و به طور اختصار بیئان کئردهام و همئین انئدازه
کئئافی اسئئت کئئه درهئئاى انئئدوه را بئئه روى خواننئئده بئئاز و افئئراد بئئا ایمئئان را رسئئتگار سئئازد و در
قال

این الفا  ،حقایق ارزندهاى نهادهایم» (ابن طاوس ،بیتا.)11 :
مؤلف هدف از نگئارش را در مقدمئه کتئا

جنئئا المسئئافر را نوشئئتم ،دیئدم ایئن کتئئا
روزانه را در خود دارد و هر کس این کتا

چنئین بیئان مئیکنئد« :وقتئی مصئبا الزائئر و

اغلئ

ز یئارتنامئئههئئا و برگز یئده اعمئئال شئئبانه و

را داشته باشئد از کتئا

معمول بود ،بی نیاز است و دوست داشتم هر کس این کتا
آن ،فشرده مطال

را بئه اختصئار نوشئتم تئا ضئمیمه مصئبا الزائئر باشئد و در

را آوردم به انئدازهاى کئه مناسئ

توجه به این عبارات ،کتا

را دارد از حمل مقتل عاشئورا

وقئت کوتئاه زائئران باشئد» (همانجئا) .بئا

نه به عنوان یک اثر تار یخی ،بلکه براى کسانی نوشته شئده کئه

میخواهند به ز یارت بروند .این کتا

همچنین مطالبی منحصر به فئرد دارد کئه پیشتئر در

مقاتل نیامده است ،مانند نامئه امئام

بئه بنئی هاشئم (همئان )65 ،و همچنئین خبئردادن

آن حضرت از شهادتش و تحلیلی صوفیانه نسبت به شبهه هال کت نفس (همئان )25 ،کئه
بعد از او در برخی کتا ها آمده است .بنظر میرسد وجود گزارشهئای خئاو بئه دلیئل در
اختیار داشتن کتابخانه شیخ طوسی بودهاست و ایشان کتئابی بئا عنئوان مقتئل الحسئین در
کتابخانئئه داشئئتهانئئد (آقئئا بئئزرگ تهرانئئی ،بئئیتئئا ،)27 ،22 :کئئه متأسئئفانه اثئئری از آن موجئئود
نیست ولی به احتمال فراوان ابن طاووس از آن بهره برده و این بئر غنئای کئار او و ورود برخئی

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین

نیز بی نیاز باشد ،پئس ایئن کتئا

مصئبا کئه در ایئن وقئت
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اخبار در لهئوف تأثیرگذار بودهاست .بیشئک اقبئال بئه ایئن کتئا

هئم ناشئی از شخصئیت
است.

ممتاز معنوى و اخالقی نویسنده و هم برگرفته از و یژگیهاى این کتا
از جمله گزارشهای منحصر به فرد آن اسئت کئه اهئل بیئت

در روز اربعئین بئه کئربال

رسیدند .البته خود ابن طاووس نخستین کسئی اسئت کئه در کتئا

اقبئال االعمئال (:1418

 )111 /3ایئئن خبئئر را بعیئد دانسئئته و آمئئدن اسئیران را در روز اربعئین بئئه کئربال انکئار مئئیکنئئد.
مسئله بازگشت اسیران به کربال در روز اربعئین نخسئتین بئار در لهئوف (ابئن طئاووس ،بئیتئا:
 )196و بعد از آن در مبیراالحزان (ابن نما حلی)86 :1369 ،آمده اسئت .در صئورتی کئه اکثئر
منابع تار یخی و روایی بازگشت اهل بیت

را به مدینه نقل کردهاند .شیخ مفید در مسئار

الشیعه (بیتا )46 :و عالمه حلی در عئدد القو یئه ( )219 :1418بازگشئت بئه مدینئه را تصئر ی
کئئردهانئئد .محئئدر نئئورى (بئئیتئئا ،)162 - 149 :محئئدر قمئئی (بئئیتئئا )785 /1 :و شئئهید
مطهری (بیتا )78 ،17 :نیز از کسانی هستند که بازگشت بئه کئربال در اربعئین را غیئرممکن
میدانند .شهید قاضی طباطبایی ،در این باره کتابی نگاشته و کوشیده است ثابئت کنئد
که بازگشت اهل بیت

به کربال در روز اربعین ،ممکن بودهاست.

4ـ منابع قابل پژوهش
در میان منابع متأخر ،کتا های پژوهشی نیز وجود دارد .البته این کتا ها در اتقئان و
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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اسئئتناد ،هئئئم ردیئئف منئئابع پئئیش گفتئئه نیسئئتند .در ادامئئه تعئئدادی از ایئئئن منئئابع معرفئئی
میشوند:
ُ 4-1
.مثیرهألحزهن َ و ُمنیر ُسبلهألشجان 

این کتا

در باره مصائ

واقعه عاشورا و تاریخ زندگی امام حسین

اسئت .کتئا

را

عالم دینی شیعی ،نجم الدین جعفر بن محمد بن جعفر بئن هبئه اهلل بئن نمئاحلی ،معئروف
به ابن نماحلی (متوفای  681ق) تألیف کرده است (امین ،بیتئا .)156 /4 :ایئن کتئا

در

کتا هئاى شئیعه تئأثیر فئراوان داشئته ،بئه آن اسئتناد شئده و حتئی یکئی از منئابع بحئاراالنوار،
منتهی اآلمال و دیگر کتا هاى علماى شیعه درباره قیام امام حسین
کتا

قری

صد صفحه و داراى مطال

است.

متفاوتی است .بخشئی از مطالئ

کتئا

ابئن

اعبم به صورت فشرده در وقایع قبل از روز عاشئورا و برخئی از مطالئ

ابئن سئعد در وقئایع بعئد

و بدون استناد به منبعی ،در این کتا

ذکر شدهاست .البته در

از شهادت امام حسین

مئئورد وقئئایع روز عاشئئورا ،در اغلئ

مطالئ

بئئا منئئابع ابومخنئئف موافئئق اسئئت ،بئئدو ن ایئن کئه

سند روایات و منبع آن را یاد کند .در این کتا

همچون لهوف گئزارشهئایی وجئود دارد کئه

در هیچ کدام از منابع قبلی نبوده و با توجه به اینکه سال وفات او بعئد از سئید بئن طئاووس
است بعید نیست که او در سبک نگارش و برخی گزارشها از لهوف استفاده کرده باشد.
مؤلئئف انگیئئزه خئئود را از ایئئن تئئألیف چنئئین بیئئان می کنئئد« :چئئون بعضئئی کت ئ
بسیار طوالنی بود و در مقابل بعضی بسیار مختصئر ،ایئن کتئا

مقاتئئل

را کئه حئد وسئطی از کتئ

دیگر است نوشتم» (ابن نما .)6 :1369 ،سبک نگارش او به گونهای است که فقط به بیئان
روایات تئاریخی پرداختئه و تحلیلئی از خئود ارائئه نمیدهئد و در مقئام پئژوهش در بئاره علئل و
عوامئئل ایئئن نهضئئت نیسئئت .وی گئئزارش مقتئئل را بئئه صئئورت ذکئئر یئئک جر یئئان منسئئجم بئئا
سبکی داستانگونه آورده و اسناد روایات را به طور کامل ذکر نکرده است.
این اثر شامل مقدمهای در فضایل اهل بیت پیامبر
و دارای سئئئه مقصئئئد ب ئئه ترتیئ ئ
حسئئین

و ذکر مصائ

آن بزرگئواران بئوده

ز یئئئر اس ئئت :مقصئئئد اول ،گز یئئئده ای از زن ئئدگینامئئئه امئئئام

و سئئیر تحئئوالت تئئاریخی در ب ئهوجئئود آمئئدن حادثئئه کئئربال از حرکئئت امئئام

اسارت اهل بیت

و آغئئاز

است .در پایان این مقصئد روایئاتی در پیشئگویی شئهادت امئام

و

واقعئه عاشئئورا آمئئده اسئت .مقصئئد سئئوم ،بازگشئت اسئئیران را از شئئام اسئت .در ایئئن قسئئمت
خطبههای امام زینالعابدین

و سایر اهل بیت

در کوفه ،شام و ...ذکر شدهاست.

.2-4هخبارهلطوهل 

ابوحنفیئه دینئئورى (متوفئئای 282ق) در اخبئئار الطئئوال (آقئئا بئئزرگ تهرانئئی ،بئئیتئئا338 /1 :
)،گزارشئئی توص ئیفی از قیئام و شئئهادت امئئام حسئین

ارائئئه کئئرده اسئئت (دینئئوری:1368 ،

 .)269- 229او متن بسیارى از سخنانی که در کربال رد و بدل شده مبل خطبههاى امئام
و یاران ایشان را یاد نکرده است .همچنین حوادر کوفئه و شئام را نیئز بسئیار مختصئر و کوتئاه

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین

مدینئئه تئئا ورود بئئه کئئربال اسئئت .مقصئئد دوم ،وقئئایع روز عاشئئورا تئئا شئئهادت امئئام

از
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بیان کرده است .منبئع دینئورى معلئوم نیسئت ،ولئی اسئتخوانبنئدى کلئی بئا آنچئه طبئرى از
مقتل ابومخنف روایت کرده مطابقت دارد و ازآنجا که ابومخنف در بیان حوادر خبئره بئوده
و پایهگذار تار یخنگارى در عراق است ،به طور طبیعی دینورى که حدود یک و نئیم قئرن بعئد
از او میز یسئته ،از روایئاتش بهئره بئرده اسئت .البتئه تعئدادى از مطالئ

ابومخنئف بئه و یئژه در

مورد وقایع عاشورا در روایت دینورى وجود ندارد و در برخی موارد نیز روایت دینورى بئا روایئت
ابومخنف تفاوتهایی دارد (حسینی.)71 - 68 :1386 ،
.3-4تار یخیعقوبی

احمئئد بئئن ابئئی یعقئئو  ،معئئروف بئئه یعقئئوبی(متوفئئای 284ق) ،در کتئئا
(آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،)296 /3 :جر یان قیام امام حسین

تئئاریخ خئئود

را به صورت بسئیار مختصئر و

توصئیفی گئئزارش ک ئرده اسئئت .گئئزارش وى بئئا اینک ئه بس ئیار کوتئئاه اسئئت بئئا روای ئت ابومخنئئف
هئئمخئئوانی ز یئادى دارد؛ از ایئن رو محتمئئل اسئئت کئه وى براسئئاس مقتئئل ابومخنئئف ،گئئزارش
توصئیفی خئئود را سئئامان داده باشئئد .البتئئه تفئئاوتهئئاى انئئدکی هئئم دیئده مئئیشئئود .یعقئئوبی
(بیتا )232-233 /2 :اولین فردی است که در این کتا

به توصیف بدون نام از حضئور و

شهادت طفل رضیع در روز عاشورا پرداخته اسئت و پئس از او ایئن واقعئه بئهصئورتی تکمیئل
شده در آثار بعدی دیده میشود.
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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.4-4تار یخهالمموهلملوک

محمد بن جریر طبرى (متوفای311ق) ،در کتئا

تئاریخی خئود االمئم و الملئوک (حئاجی

خلیفه ،بیتا ،)297 /6 :در خصوو وقایع عاشورا سه روایئت آورده اسئت (طبئری:1387 ،
)347 /5؛ نخست روایت عمار دهنی ،سپس روایت حصین و در پایئان ،روایئت ابومخنئف
به روایت هشام کلبی؛ که در هر سه مورد مطال

را با سئند کامئل روایئت کئرده اسئت .مقتئل

ابومخنف مهمترین بخش روایت طبرى را تشئکیل مئیدهئد .وى تمئام روایئات ابومخنئف را
بئه روایئت هشئئام بئن سئئائ

کلبئی روایئت کئرده اسئت .طبئئرى بئه طئور مسئئتقیم از هشئام نقئئل

میکند .با توجئه بئه اینکئه وفئات هشئام در سئال  214یئا 216ق و تولئد طبئرى در سئال 224ق
بودهاست ،ممکن نیست که طبئرى بئه طئور شئفاهی و مسئتقیم از هشئام روایئت کئرده باشئد.

نقل طبرى ،کاملترین نقل از مقتل ابومخنف است و بعیئد اسئت چیئزى از آن فروگئذار شئده
باشد .در حوادر مر بئوط بئه شئام کئه ابومخنئف کمتئر بئه آن پرداختئه ،طبئرى چنئد روایئت از
هشام نقل مئیکنئد .مهئمتئرین و یژگئی تئاریخ طبئرى ایئن اسئت کئه روایئات مختلئف را بئدون
اینکه در مورد آنها داورى کند ،گرد آورده است و این کار باعث شده کئه بسئیارى از روایئات و
گزارشهاى تار یخی ،صحی و یا غلط از خطر نابودى نجات یافته ،به دست ما برسد.
.4-5هلفتوحهبنهعثم 

یکی از مهمترین و مفصلترین گزارشها از واقعه قیام امام حسئین
ک ئوفی (متوفئئای 314ق) ،در کتئئا

 ،گئزارش ابئن اعئبم

الفتئئو اسئئت (آقئئابزرگ تهرانئئی ،بئئیتئئا .)221 /3 :ایئئن

گئئزارش ،در چهئئارچو مقتئئل ابومخنئئف اسئئت (ابئئن اعئئبم-1 /5 ،353 - 322 /4 :1411 ،
 )141و گاه الفا و عبارات آنهئا نیئز یکسئان اسئت؛ امئا در برخئی مئوارد افئزودههئا ،کمبودهئا و
تفئاوتهئایی بئا آن دارد .ابئن اعئبم منئابع خئئود را ذکئر نکئرده ،بئه همئین دلیئل معلئوم نیسئئت
مطال

خود را از متن دیگئران فئراهم کئرده یئا روایئت راو یئان اسئت .آنچئه از بررسئی و مقایسئه

مطال ئ

الفتئئو بئئا مقتئئل ابومخنئئف بئئه دسئئت مئئیآی ئد ای ئن اسئئت ک ئه وى همئئان روای ئت ابئئو

مخنف را به صورت داستان پردازی نقل کرده ،بیآنکه بداند آن روایئت از ابومخنئف اسئت
قرون اولیه نوشته شده قابل توجه و بررسی است و گزارشهایی دارد که مئیتئوان نسئبت بئه
آن پژوهشهای مفیدی انجام داد.
.6-4مقاتلهلطالبیین

ابئئوالفر اص ئفهانی (متوفئئای 357ق) ،کتئئابی در بئئاره کشتهشئئدگان خانئئدان ابوطال ئ ؛
فرزندان امام علی
یعنی
ِ

 ،جعفر و عقیل دارد که به مقاتل الطالبیین و مقاتئل آل ابئی طالئ

مشهور اسئت (امئین ،بئیتئا .)691 /8 :ایئن کتئا

بئه سئب

جامعیئت و دقتئی کئه در نقئل

اخبئئار داشئئته مئئورد اسئئتناد و اعتمئئاد مؤلفئئان بسئئیاری قئئرار گرفتئئه اسئئت .ابئئوالفر هئئدف از
تألیف این کتا
از زمان پیامبر

را فراهم آوردن شرحی کوتاه از چگونگی زنئدگی و مئرگ فرزنئدان ابوطالئ
تا زمان نگارش کتا

بیان می کند .البتئه او تنهئا اخبئار طالبیئانی را گئرد

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین

و همین موج

کم توجهی به این کتئا

شئدهاسئت .البتئه از آن جهئت کئه ایئن کتئا

در
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آورده که مرگشان دالیلی سیاسی داشته ،یا قیامهایی را روایت کرده کئه هئدف آنئان اجئرای
عدالت بودهاست (ابوالفر اصفهانی.)24 :1419 ،
این کتا

با شر حال جعفر بن ابی طالئ

در زمئان پیئامبر

آغئاز میشئود و سئپس

بئئه دوران بنئئی امیئئه و بنئئی عبئئاس تئئا دوران المتقئئدر بئئاهلل پرداختئئه و نئئام علو یئئان را ز یئئر نئئام
خلیفهای که در آن زمئان حکئم مئیرانئده ،آورده اسئت .مؤلئف ،نخسئت نئام کامئل و نسئ
ّ
فرد را میآورد و گاه نام مادران وی را تا جد اعال نقئل می کنئد .وی در پایئان روایئات ،معمئوال
اشعاری را که در رثا یا مد آن فرد سئروده شئده -کئه گئاه متجئاوز از صئد بیئت اسئت -ذکئر
می کند .مؤلف در کتا

خود بابی مبسوط به مقتل حسین بن علی

و مسئائل پیرامئونی

آن اختصئئاو داده اسئئت (همئئان .)122 - 84 ،گئئزارش مقاتئئل الطئئالبیین ،گزارشئئی ترکیبئئی
اسئئت؛ ز یئرا وى روای ئت ابومخنئئف را از طری ئق نصئئربن مئئزاحم و ابوالحسئئن مئئداینی بئئا روای ئت
عمار دهنی و روایاتی از جابر جعفی با هئم ترکیئ
خئود نیئز ایئن مطلئ

کئرده و روایئت خئود را سئامان داده اسئت و

را تصئئر ی مئیکنئئد (همانجئا) ،بنئابراین روایئت او ،روایئت نقئئل بئه معنئئا

است.
کتا

بئه شئیوه روایئی و بئر اسئاس روایئات محئدثان شئیعی و کئوفی تئدوین شئدهاسئت.

ولئئی از آنجئئا کئئه مؤلئئف بنئئا بئئر اختصئئار داشئئته ،گئئاه همئئه اسئئناد مربئئوط بئئه اخبئئار را ذکئئر
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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نمی کند .ابوالفر با گئردآورى همئه منئابع مر بئوط بئه خانئدان ابوطالئ
مقاتئئل قابئئل دسئئترس دیگئئر ،کت ئا

و افئزودن بسئیارى از

جئئامعی را بئئراى ایئئن منظئئور تئئدوین کئئرد .کتئئا

الطالبیین و بئه و یئژه گئزارش آن از وقئایع عاشئورا ،بئه سئب

مقاتئئل

جامعیئت و نیئز دقتئی کئه در نقئل

اخبار آن صورت گرفته ،مورد اسئتناد و اسئتفاده مؤلفئان بسئیار ی واقئع شئدهاسئت .نگئارش
این کتا

در سال 313ق به پایان رسیده است .ایئن کتئا

بئئا عنئئوان فرزنئئدان ابوطال ئ

اولئین بئار توسئط جئواد فاضئل

ترجمئئه ش ئد .ترجمئئه دیگئئر ایئئن کتئئا

را سئئید هاشئئم رسئئولی

محالتی به انجام رسانیده است.
.7-4مقتلهلحسین

خوهرزمی 

خ ئئئوارزمی (712-313ق) ،مقتئ ئئل الحس ئ ئین را در ب ئئئاره فضئ ئئایل اه ئئئل بی ئ ئت

نوش ئئئته

در دو جلئ ئئئد و پئ ئئئانزده فصئ ئئئل تنظئ ئئئیم

اسئ ئئئت (طباطبئئ ئئایی .)546 -541 :1417 ،کتئئ ئئا

شئ ئئئده و هرچن ئئئئد عنئ ئئئوان مقتئ ئئئل دارد ،امئ ئئئا حئ ئئئدود دو سئ ئئئوم آن مباح ئ ئئث دیگئ ئئئر اسئ ئئئت.
اه ئئل بی ئئت

 ،ثل ئئث دوم م ئئاجرای ک ئئربال و ثل ئئث س ئئوم

ثل ئئث اول کت ئئا  ،ش ئئر مناقئ ئ

در بئئاره قیئئام مختئئار اسئئت .خئئوارزمی در کتئئا

خئئود شئئیوه حئئدیبی را پئئی گرفتئئه و سلسئئله

اس ئئئناد ه ئئئر روای ئئئت را بی ئئئان می کن ئئئد؛ برخئ ئئی روای ئئئات او کوتئ ئئاه و برخئ ئئی بس ئئئیار مفص ئئئل و
طوالنی است.
مباحث مربوط به عاشورا ،از تئار یخ ابن اعئبم نقئل شئده کئه احتمئاال غیئر از کتئا
است (آقئا بئزرگ تهرانئی ،بئیتئا .)221 /3 :تعئدادى از روایئاتی کئه در ایئن کتئا

الفتئو

نقئل شئده در

ای ئن روای ئات را نو یسئئنده نئئه از کتئئا  ،بلک ئه بئئه نقئئل از

منئئابع دیگئئر نی ئز وجئئود دارد امئئا اغل ئ
ّ
محئئدثان و بئئا ذک ئر سئئند روای ئت ک ئرده اسئئت .خئئوارزمی روایئئت و گئئزارشهئئایی را کئئه در ایئئن
ً
کتا آورده ،تلقی به قبئول کئرده اسئت .وی ظئاهرا تنهئا در جئایی (اخطئ خئوارزم:6323 ،
 )3 /2به ضعف یک روایئت ،آن هئم از قئول دیگئری ،اشئاره کئرده اسئت و در بئاقی مئوارد ،بئه
بررسی و نقد سند و یا متن روایتها نپرداخته است و البته اختصاصاتی نیز در بیان برخئی
روایئات دارد (حسئئینی .)619 - 613 :6311 ،نقئئل مطالئ

از منبعئی کهئئن همچئئون کتئئا

الفت ئئو ی ئئا ت ئئاریخ ابئئئن اع ئئبم و موض ئئع غیرش ئئیعی وی ،از دیگ ئئر امتی ئئازات ایئئئن اث ئئر اس ئئت.
ام ئا در میئئان شئئیعیان جایگئئاهی یافتئئه و مؤلفئئان امئئامی مئئذه  ،از قئئدیم ،روایئئات او را در
کتا

خود آوردهاند.
ایئئن کتئئا

پئئس از االربعئئین ،کتئئا

دیگئئر از همئئین نویسئئنده ،نوشئئته شئئدهاسئئت ،ز یئئرا

خئئوارزمی در جاهئئایی از کتئئا  ،خواننئئده را بئئه کتئئا

یئئاد شئئده ،ارجئئاع مئئیدهئئد (اخطئ

خوارزم .)17 /6 ،31/6 :6323 ،آنچئه بئا عنئوان اصئلی کتئا

یعنئی مقتئل تطبیئق دارد ،تنهئا

فصل یازدهم است که در چاپ رای آن ،در جلد اول از صفحه  315تئا  358و در جلئد دوم
از ابتئئدا تئئا صئئفحه  91قئئرار دارد .ایئئن فصئئل ،حئئدود  151صئئفحه دارد ،در حئئالی کئئه مجمئئوع
کتا  ،حدود  611صفحه است.

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین

ایئئئن کتئئئا

بئئئا آنک ئئئه نویسئئئندهای غیرشئئئیعی دارد (جعفر یئئئان،)728-725 /2 :1375 ،
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 .5منابع مستند معاصر
.5-1نفسهلمهمومفیمصیبهسیاناهلحسینهلمظلوم

شیخ عباس قمی (1359-1294ق) ،سه کتئا

بئه نئامهئاى نفئس المهمئوم (1335ق)،

نفبئئه المصئئدور (1342ق) و منتهئئی اآلمئئال (1351ق) نوشئئته کئه دو کتئئا
عاشئئورا و سئئومی ،شئئر حئئال ائمئئه
حسین

اول مخئئتص واقعئئه

اسئئت کئئه بخئئش مفصئئلی از آن اختصئئاو بئئه امئئام

دارد.

محدر قمی ،نفس المهموم را به زبان عر بئی نگاشئته اسئت .وی در ایئن کتئا

و بنئا بئر

گفته خود کوشئیده اسئت تئا بئر اسئاس کتا هئای معتبئر گذشئتگان ،کتئابی معتبئر بنگئارد
(قمی ،بیتا .)7 :بیشتر مطال

این اثر ،نقل قئول اسئت و مباحئث تحلیلئی و نقئد و بررسئی

در آن ،چنئئدان بئئه چشئئم نمیخئئورد .کتئئا

دارای یئئک مقدمئئه ،پئئن بئئا

متعئدد و یئک خاتمئه اسئت .مقدمئئه کتئا

کوتئاه و در بئاره والدت امئام حسئین

بئئا

نخسئئت در بئئاره مناق ئ

امئئام حسئئین

اخب ئئاری در ب ئئاره ش ئئهادت اوس ئئت .ب ئئا

اسئئت.

 ،پئئاداش گریسئئتن بئئر او ،لعئئن بئئر کشئئندگان و

دوم ،مفصئ ئلترین ب ئئا

حضرت و شهادت او و یاران و خاندانش است .با

سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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بئئا فصئئلهای

کت ئئا  ،در ب ئئاره قی ئئام آن

سئوم در بئاره حئوادر پئس از شئهادت

آن حضرت است؛ با چهارم حوادر خارق العادهای دارد که پئس از شئهادت حضئرت،
روی داده اسئئت؛ بئئا پئئنجم بئئه فرزنئئدان و همسئئران امئئام و پئئاداش زیئئارت او و تعئ ّئر و
ستم خلفا به قبئر حضئرت اختصئاو یافتئه اسئت .بئه پیوسئت نفئس المهمئوم ،کتئا
ّ
یتجدد به حئزن یئوم العاشئور از همئین مؤلئف اسئت کئه در آن بیشئتر بئه مناقئ
المصدور فیما

نفبئه

امام حسین و یارانش پرداخته شئدهاسئت (همئان .)553 ،در خاتمئه کتئا  ،مؤلئف بئه
ّ
پیئئئروی از اسئئئتادش ،محئئئدر نئئئوری در کتئئئا لؤل ئئؤ و مرج ئئان ،انئئئدرزهایی ب ئئه اه ئئل منب ئئر و
تعز یئئهخوانان داده اسئئت .تئئاریخ پایئئان نگئئارش کتئئا  ،یئئازدهم ذی القعئئده 1342ق اسئئت
(همان.)626 ،
نفئئس المهمئئوم ،در سئئالهئئای اخیئئر ،بئئا مقدم ئئه سئئید احمئئئد حسئئینی و تحقیئئق رض ئئا
اسئتادی ،چئئاپ شئئدهاسئئت .ایئن اثئئر بئئه فارسئئی ترجمئئه شئدهاسئئت .نخسئئتین ترجمئئه آن بئئا

حواشئئی و تعلیقئئات ارزشئئمند ،بئئه قلئئم میئئرزا ابوالحسئئن شئئعرانی بئئا عنئئوان دمئئع السئئجوم فئئی

ترجمه نفس المهموم چاپ شدهاست .ترجمه دیگئر ایئن کتئا

بئه همئراه نفبئه المصئدور ،بئه

قلم محمد باقر کمرهای با نام رموز الشهاده ،چاپ شدهاست .افئزو ن بئر ایئن ،ترجمئه اخیئر بئا
عنوان در کربال چه گذشت نیز عرضه شدهاست.
نفس المهموم ،یکی از گزارشهاى مفصل بوده و ویژگیهای فراوانی دارد .در ایئن کتئا
منبع هر روایت و مطل

مشخص شده و مؤلف با قرار دادن رمز بئراى هئر کتئا  ،منبئع کئالم

خود را نشان میدهد .فصلبندی آن نیز کمئی بئه کتا هئای معاصئر شئباهت دارد و در آن
در بئاره اشئئخاو ،مکئانهئئا و گئزارشهئئا ،توضئیحات سئئودمندى داده اسئت .گفتنئئی اسئئت
مؤلف در برخی موارد و در پاورقی ،برخی روایات را نقد و نظراتئی بیئان کئرده اسئت .محئدر
قمی روایات و مطال

را از منابع دیگر برگرفتئه ،بئا ایئن همئه آنهئا را بئه صئورت هنرمندانئهای

یکدسئئت و روان تنظئئیم کئئرده اسئئت .معمئئوال وقتئئی از منئئابع مختلئئف در یئئک اثئئر اسئئتفاده
میش ئئود ،ز ب ئئان متف ئئاوت آث ئئار ح ئئس میش ئئود ،ام ئئا در ایئئئن اث ئئر ای ئئنگونئئئه نیسئئئت .از دیگ ئئر
ویژگیهای این کتا  ،پیوستگی مسیر حوادر کربال و عاشورا است.
محئئدر قمئئی ایئئن کتئئا
کتا

را بئئا رویکئئرد زدودن تحریفئئات و دروغهئئا نوشئئته اسئئت .ایئئن

بیشتر توصیفی است تا تحلیلی؛ البته باید گفت ا گئر نویسئنده قصئد تحلیئل داشئت

اثئئری پیراسئئته بئئوده تئئا بئئه عنئئوان یئئک مقتئئل خوانئئده شئئود و از همئئین رو نحئئوه نگئئارش آن بئئه
صئئورت مقتئئلخوانی اسئئت و اینکئئه اقئئوال گونئئا گون را آورده ،قصئئدش ایئئن بئئوده تئئا بئئا آوردن
اسناد بتوان قول درست را یافت .این کتا
امام حسین

اثری خوشخوان اسئت و مخاطئ

را بئا زنئدگی

آشنا میکند.

.5-2منتهیهآلمالفیتوهریخهلنبیوهآلل

شیخ عباس قمی این کتا ِ دو جلدی را با زبانی ساده ،مختصر و بئا اسئتفاده از منئابع
معتبئئر در بئئاره فضئئایل ،مناق ئ و حئئوادر دوران زنئئدگانی چهئئارده معصئئوم و بئئه ز بئئان
فارسئئی نگاشئئته اسئئت .همچنئئین محئئدر قمئئی در تکملئئه منتهئئی اآلمئئال ،کتئئا

تتمئئة

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین

قطعا توانئایی ایئنکئار را بئه بهتئرین شئکل داشئته اسئت امئا قصئدش از نگئارش ایئن کتئا ،
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المنتهی فی وقایع ایام الخلفاء را نگاشت که به تئاریخ خلفئای بعئد از پیئامبر

اختصئاو

دارد و در مقدمه آن نیز انگیزه خود را از تألیف این قسمت بیان میکند (قمئی ،بئیتئا)1 /1 :
تاریخ پایان نگارش کتا  ،ش

 23رمضان سال  1351قمری است (همان.)765 /2 ،

مؤلف در مقدمه کتا  ،انگیزه اصلی خود از نوشئتن منتهئی االمئال را آن دسئته از اخبئار
و اولیئای الهئئی و گریئه بئر مصئائ

و روایئاتی دانسئته کئه احیئئای احادیئث ائمئه

بزرگتئئرین عبئئادات خوانئئده اس ئئت (همئئان .)14 /1 ،ایئئئن کتئئا
تحلیلی و مسئتند اسئت و در چهئارده بئا

بئئا

در واقئئع یئئک دوره ت ئئار یخ

تئدوین شئدهاسئت کئه هئر بئا  ،اختصئاو بئه

یک معصوم دارد .جلد نخسئت آن ،از زنئدگی پیئامبر
دوم از زندگی امام سجاد

آنئئان را از

تا امام دوازدهم

تئا زنئدگی امئام حسئین

و جلئد

را شامل میشود.

پئئنجم (همئئان )742 -437 /1 ،کئئه مر بئئوط بئئه امئئام حسئئین

با های دیگر ،حجیمتر است و حدود یک پئنجم کتئا

اسئئت ،نسئئبت بئئه

را در بئر می گیئرد .ایئن بئا

دارای

چهار مقصد و یک خاتمه و هر مقصد دارای چندین فصل اسئت .مقصئد اول چهئار فصئل
دارد و درباره والدت آن حضرت و برخی از مناقئ

وی و برخئی از اخبئار در خصئوو ثئوا

گریستن بر حضرت و اخباری درباره شهادت وی است .مقصد دوم که دارای هفئت فصئل
است ،به قیام آن حضرت از آغاز تا ورود به کئربال و شئهادت مسئلم بئن عقیئل و دو کئودکش
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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پرداختئئئه اس ئئت .مقصئئئد س ئئوم (هم ئئان ،)629 - 527 /1 ،پ ئئن فص ئئل دارد و از ورود ام ئئام
حسئئین

بئئه کئئربال تئئا شئئهادتش اسئئت .مقصئئد چهئئارم کئئه دارای دوازده فصئئل اسئئت ،بئئه

وقئئایع پئئس از شئئهادت امئئام
حضرت زین

و بئئردن اسئئرا بئئه شئئام و کوفئئه و خطبئئههای امئئام سئئجاد

و دیگران تا بازگشت اهل بیت

آن حضرت و نیز معرفی فرزندان امام

و

به مدینئه و نیئز برخئی از مراثئی در بئاره

پرداختئه اسئت .بخئش خاتمئه از ایئن بئا

حئاوی

مط ئئالبی از قبی ئئل اهمی ئئت بر پ ئئایی مجل ئئس ع ئئزاداری و انتق ئئاد از وضئ ئعیت روض ئئهخوانی و
عئئزاداری و چنانکئئه در نفئئس المهمئئوم نیئئز نگاشئئته اسئئت ،پنئئد و انئئدرزهایی بئئه اهئئل منبئئر و
ذاکران مصائ

امام حسین

است .با توجه به آنکه این اثئر ،پئس از نفئس المهمئوم و نفبئه

المصدور و در دهه آخر زندگی مؤلف نوشته شدهاست ،حاصل آخئرین مطالعئات ،تئأمالت
و بررسیهای مولف ،محقق و محدر آن است و از این حیث در زمانی نوشئته شئدهاسئت

که نگارنده به پختگی کامل در تتبعات علمی خئود دسئت یافتئه اسئت .بئه همئین دلیئل از
این نگاشته ،اسئتقبال بسئیاری شئده و تئا کنون چاپهئای متعئدد و گونئا گونی از آن عرضئه
شئئدهاسئئت .بخئئش مقتئئل و زنئئدگی امئئام حسئئین

از کتئئا

منتهئئی االمئئال بئئه صئئورت

جداگانئئه نیئئز منتشئئر شئئدهاسئئت .در سئئالهای اخیئئر ،یئک چئئاپ سئئه جلئئدی بئئا تصئئحی و
تحقیق ناصر باقری بیدهندی ،منتشر شده که بهترین چئاپ اسئت .همچنئین ایئن کتئا
تا کنون دو بار به عربی ترجمه شدهاست؛ ترجمه نخست آن را نویسنده سئوری نئادر التقئی،
و ترجمه دوم را سید هاشم میالنی انجام دادهاند.
ً
محدر قمی ،در بیان مطال غالبا منابع خود را نام برده و روایتهای مختلف در بئاره
یک واقعه را ذکر میکند .در چاپ اخیر که به همت بئاقری بیدهنئدی تصئحی شئده ،ایئن
منابع با ذکر آدرس دقیئق ،اسئتخرا و در پئاورقی ارائئه شئدهاسئت .محئدر قمئی ،در مقتئل
منتهی االمال ،پژوهشهای فراوانی در تحریفزدایئی از وقئایع عاشئورا دارد و در مجمئوع بایئد
گفت که این بخش از کتا  ،از بهترین و کاملترین گزارشهای عاشورا است و با توجه بئه
ویژگی هایش ،بهتئرین میئزان در جهئت شناسئایی ،تحقیئق و پئژوهش در ایئن حئوزه اسئت و
باید مطال

خار از آن را با دیدی پژوهشی و نقادانه نگریست.

این منابع از اتقان و استناد تاریخی و روایی برخوردار نیستند و شناسایی و معرفئی ایئن
دسته از مقاتل ،در تحریفزدایی و بیئان واقعیئات عاشئورا ،سئهم بسئزایی دارد .در ادامئه بئه
معرفی تعدادی از پر مراجعهترین این دسته از منابع ،پرداخته میشود.
.6-1نورهلعینفیمشهاهلحسین  

این مقتل منسو

به ابو اسئحاق اسئفراینی اسئت و ایئن عنئوان منصئرف بئه ابئراهیم بئن

محمد بن ابراهیم اسفراینی ،فقیه شافعی و متوفای سئال  417یئا  418هجئرى اسئت .هئیچ
یک از منابع کهن ،تألیف چنین کتابی را در شر حال او گئزارش نکئردهانئد (ابئن خلکئان،
بیتا28 /1 :؛ ابن کثیر ،بیتا .)31 ،12 :در میان کتا شناسئان متئأخر ،بغئدادی (/1 :1951
 )8و آقا بزرگ تهرانی (بیتا )73 -72 /17 :این کتا

را به او منسو

کردهاند.

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین
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آنچئه نظئئر اسئئماعیل بغئئدادی را کئم اعتبئئار مئئیکنئئد ،ارجئئاع او بئه وفیئات االعیئان اسئئت،
حال آنکه چنین مطلبی در وفیات االعیان وجود ندارد و بغئدادی ،خئود در کتئا
ایضئئا المکنئئون ،کتئئا

دیگئرش،

را بئئدون ذک ئر مؤلئئف آن معرفئئی ک ئرده اسئئت (بغئئدادی ،بئئیتئئا/2 :

 .)685کتا شناسان معاصری مانند طباطبایی ( )655 :1417معتقدند که این کتئا
بر اسفراینی بربستهاند؛ ز یرا اسلو

را

و سبک آن بئا کتئا هئاى تئألیف شئده در قئرن چهئارم،

یعنی سالهاى تدر یس و تألیف اسفراینی ،همسان نیست .مطالئ

کتئا  ،بئدون سئند و

مأخذ است (اسفراینی ،بیتا.)41 ،37 ،7 ،36 ،5 :
.6-2روضةهلشهاه 

کمال الدین حسین بن علی واعو کاشفی (متوفای911ق) ،مبتکر سئبک قصئهپئردازى
و پئئردازش پندگونئئه از وقئئایع تئئار یخی اسئئت .او ک ئه سئئنی ی ئا ش ئیعه بئئودنش معلئئوم نیسئئت،
بود و براى جذ

شیفته اهل بیت

عئوام ،حئوادر تئار یخی بئهو یئژه ،حادثئه عاشئورا را بئا

نبرى دلپسند به داستان درآورد و در این میان مطال

معتبر و غیئر معتبئر و مسئتند و بئدون

سند را با هم درآمیخت .سبک جدید ،فارسی بودن و انگیزه مؤلف براى خواندن کتئا
مجالس عزا ،موج

در

شد تألیف کاشفی ،نئه یئک اثئر تئار یخی کئه یئک اثئر تبلیغئی و تخ ّیلئی

شمرده شود .متأسفانه عدم توجه به این مطل  ،قرائئت و استنسئام متکئرر آن ،زمینئه ورود
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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بسئیارى از اطالعئات نادرسئت ایئن کتئا
سخنرانان مجالس سوگوارى امام حسین

را بئه فرهنئئی عاشئورا فئراهم سئئاخت تئا آنجئا کئه
را «روضهخوان» نامیدند (مطهری ،بئیتئا،17 :

.)94

مصئ ّئح و حاش ئیه نگئئار کتئئا  ،میئئرزا ابوالحسئئن شئئعرانی نی ئز در مقدمئئهای کئئه بئئر ایئئن

کتا نوشئته ،بئه ایئن موضئوع اشئاره کئرده اسئت« :از نقئل ضئعیف در روضئة الشئهدا عجئ
نباید داشئت ،چئون در اداى مقصئود واعئو ،قئوى اسئت ،اگئر چئه بئراى مقصئود ّ
مئورم کئافی
نیسئئت» (ری شئئهری89 :1387 ،؛ بئئه نقئئل از مقدمئئه روضئئة الشئئهدا .)6 ،پ ئیش از شئئعرانی،
میرزا عبداهلل افندى ،همکار عالم و کتابشناس عالمه مجلسی ،ا کثر روایات ایئن کتئا
م ئئأخوذ از کتئ ئ

را،

غیرمش ئئهوره و غیرقاب ئئل اعتم ئئاد دانس ئئته (افنئئئدی )191 /2 :1411 ،و سئ ئید

محسن امین نیز این سخن را تأیید نموده است (امین ،بیتا .)122 /6 :نورى (بئیتئا)193 :
برخی گزارشهاى کتا

را بئدون پشئتوانه تئار یخی خوانئده و مطهئرى (بئیتئا )94 ،17 :آن را

پر از دروغ و تألیف و نشر این کتا
امام حسین

را مانع مراجعه بئه منئابع اصئلی و مطالعئه تئار یخ واقعئی

دانسته است.

هلمنتخبفیجمعهلمرهثیوهلخطب 

.6-3

فخرالدین بن محمد علی بن احمد طر یحی (متوفای 1185ق) مؤلئف مجمئع البحئرین،
مجموعئئهاى از احادیئث و مراثئئی در بئئاره امئئام حسئین

و برخئئی دیگئئر از امامئئان

را گئئرد

آورد و بئه قصئئد گر یانئئدن مؤمنئان و تشئئویق بئئه سئوگوارى ،آنهئئا را بئئه صئورتی داسئئتانی و عامئئه
پسئئند سئئامان داد .المنتخئ تئئار یخنگئئارى علمئئی زنئئدگی یئا قیئام امئئام حسئین
ا کثئئر مطالئ

کتئئا

نیسئئت.

بئئدون ذکئر منبئئع اسئئت و احادیئث آن بئئه صئئورت مرسئئل آمئئده و قئئوی و

ضئئعیف در آن بئئه هئئم درآمیختئئه اسئئت .از ایئن رو آن را متناسئ

بئئا هئئدف و شئیوه مؤلئئف،

المجئالس الطر یحیئه و یئا المجئئالس الفخر یئه نیئز نامیئدهانئئد .در نسئئخههئاى متفئئاوت کتئئا ،
اختالفئئاتی وجئئود دارد کئه مئئیتوانئئد نشئئانگر تصئ ّئرفات بعئئدى در آن باشئئد (آقئئا بئئزرگ تهرانئئی،
بئئیتئئا .)421 /22 :نئئورى (بئئیتئئا ،)193 :منتخ ئ را مشئئتمل بئئر مطال ئ

موهون میداند.

محرقهلقلوب 

.6-4

ایئئن کتئئا  ،نوشئئته مئئال مهئئدى نراقئئی (متوفئئای 1219ق) اسئئت .او بئئا اقتبئئاس از روضئئة

الشهدا ،به عرضه مطالبی دست زد که به گونهاى شئورانگیز ،عواطئف و احساسئات مئردم را
بئئه سئئوى واقعئئه ک ئربال سئئوق دهئئد امئئا چئئون مأخ ئذ نراقئئی ،روضئئة الشئئهدا ،کتئئابی ضئئعیف و
مخلئئوط از مطالئئ

درسئئت و نادرسئئت بئئود ،نوشئئته او نیئئز بئئر اخبئئار ضئئعیف و غیرمعتبئئر

مشئئتمل اسئئت .نراقئئی خئئود بئئه ضئئعیف بئئودن برخئئی گ ئزارشهئئاى کتئئابش تصئئر ی ک ئرده
(صئئحتی416 :1384 ،؛ بئئه نقئئل از مقدمئئه محئئرق القلئئو ) و از ای ئن رو مئئورد انتقئئاد برخئئی از
عالمان پس از خود قرار گرفته است .نئورى (بئیتئا ،)163 :بئا ابئراز شئگفتی از تئألیف چنئین
کتابی از جان

آن عالم بزرگ ،برخی مطال

آن را منکر نامیده است .مطهئرى (بئیتئا،17 :

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین

میداند .مطهری (بیتا )598 ،17 :نیز اخبار آن را مشتمل بر مطال

موهئئون و غیرموهئئون
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 ،)77نراقئئی را فقی ئه بزرگئئی خوانئئده ولئئی او را در تئئار یخ عاشئئورا ،صئئاح
برخی مطال

او را نقد کرده است .انتسا

کتا

اطئئالع نمئئیدانئئد و

به نراقی ،مشئهور اسئت و تردیئدى در آن

وجئئود نئئدارد (آقئئا بئئزرگ تهرانئئی ،بئئیتئئا359 /21 ،149 /21 ،461 /4 :؛ بغئئدادی ،بئئیتئئا/2 :
 .)443محتمل است که وی کتا را در اوایل ّ
سئن تحصئیل و پئیش از رسئیدن بئه مراتئ
کمال علمی ،نوشته باشد.
.6-5هکسیرهلعبادهتفیهسرهرهلشهادهت؛«هسرهرهلشهاد » 

آغا بئن عابئد دربنئدى شئیروانی مشئهور بئه فاضئل دربنئدى (متوفئای  1285یئا 1286ق)،
عالوهبر رشته تخصصیاش ،فقه ،در دیگر رشتهها ،مانند تار یخ عاشئورا نیئز کتئا

نوشئت.

او با جمئع اخبئار قئوى و ضئعیف و بئه قصئد حئل اخئتالف و تحلیئل آنهئا یکئی از بئزرگتئرین
نگاشئئتههئئا را در بئئاره واقعئئه عاشئئورا سئئامان داد .او شئیفته امئئام حسئین

بئئود ،امئئا بئئه دلیئل

اسئئتفاده از منئئابع ضئئعیف در کنئئار منئئابع اصئئلی و نقئئل برخئئی گئئزارشهئئاى بئئدون سئئند
نتوانسئئت مقتئئل معتبئئرى ارائئئه دهئئد .او همچن ئین مبنئئاى نادرسئئتی برگز ی ئد و براسئئاس آن از
بودنئد نیئز نقئل کئرد .مبنئاى او ایئن بئود کئه

کتا هایی که مشتمل بر اخبار مظنئون الکئذ
نشانههئاى کئذ هرچنئد بئه درجئه ّ
ظئن برسئد ،مئانع نقئل نیسئت و نقئل چنئین اخبئارى در
بیان سیره و تار یخ ،بیاشکال است .نورى (بیتا ،)168 :یکی از منابع ضئعیف دربنئدى را
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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تأییئد نئزد

نسخه مجهول و پر از دروغهایی میداند که سید عئر ِ روضئهخئوان بئراى کسئ
عالمان نجئف آورده و سئپس بئه دسئت دربنئدى مئیرسئد .نسئخهاى کئه بئه گفتئه محئدر
نورى ،از کثرت اشتمال بر ا کاذی

واضحه و اخبئار واهیئه احتمئال نمئیرود کئه از تألیفئات

چنین عالمی باشد .سخن ایشئان را بسئیارى از عالمئان دیگئر نظیئر امئین (بئیتئا )88 /2 :و
آقا بزرگ تهرانی (بیتا )279 /2 :تأیید کردهاند و نقلهاى نادرست و غیرقابل بئاور کتئا

را

به عنوان گواه آوردهاند.
خ
.6-6ناسخهلتوهر ی 

میرزا محمدتقی سپهر مشهور به لسان الملک (متوفئای1297ق) ،از شئاعران و منشئیان
دربار قاجار بود .او در کنار کار دیوانی ،مأمور شد تئا کتئابی را در بئاره تئار یخ جهئان از آدم

تا آن زمان ،بنگارد .کتابی که همه آنچه را گفتهانئد و امکئان وقئوع دارد و محئال نیسئت ،در
خئئود جئئاى دهئئد هئئر چنئئد دور از ذهئئن باشئئد .او ای ئن تفص ئیل را در بخئئش مر بئئوط بئئه امئئام
ّ
حس ئین حفئئو ک ئرده و از ای ئنرو «هئئر ّ
قصئئه را ک ئه در کت ئ معئئارف مئ ّ
ئورخین و محئئدثین»
دی ئده ،آورده اسئئت (ری شئئهری94 :1387 ،؛ بئئه نقئئل از ناسئئخ التئئواریخ .)378 /1 ،وی هئئر
چند گاهی به نقد پارهاى منقوالت دسئت مئییئازد ،امئا خئود نیئز اشئتباهات تئار یخی دارد و
مطال

ضعیف به کتابش راه یافته اسئت و از ایئنرو بئا وجئود اسئتفاده اهئل منبئر و مرثیئه از

آن ،نمئئیتئئوان متفئئردات آن را معتبئئر دانسئئت .مطهئئرى (بئئیتئئا )256 ،35 ،17-15 :هرچنئئد
ّ
مؤلئئئف را متئئئدین خوانئئده ،امئئا تئئار یخش را چنئئدان معتبئئر نداشئئته و برخئئی از اش ئئتباهات
تار یخی او را گوشزد کرده است.
 .7مقتلنگاریهای جامع
در سالهئای اخیئر ،مجموعئههئای بئا ارزشئی نگاشئته شئدهاسئت کئه مؤلفینشئان تئالش
کئردهانئد تئئا بئا در کنئار هئئم قئرار دادن تمئامی گئئزارشهئای منئابع معتبئئر ،ضئمن تطبیئق آنهئئا و
شناسئئایی گئئزارشهئئای دقیئئق ،مسئئتند و واقعئئی ،کتئئا هئئایی را تئئدوین کننئئد کئئه عئئالوه بئئر
تحریفزدایی از واقعه عاشورا ،منبعی معتبر بئرای محقیئق و مبلغئین باشئد .در ادامئه بئه دو
.7-1هلصحیحمنمقتلسیاهلشهاهء

وهصحابه 

ایئئئن کتئئا  ،بخشئئی از مجموعئئئه سئئترگ و بئئینظیئئر چهئئارده جلئئدی دانئئش نامئئه امئئام
حسین

تالیف آقئای ری شئهری و همکئاران وی اسئت کئه در سئالهئای اخیئر ،بئهوسئیله

انتشارات دارالحدیث منتشر شد .از آنجا که بخشهای مرتبط با قیئام ،مقتئل و عئزای امئام
حسئین

 ،بیشئتر از سئئایر مباحئث مر بئئوط بئه زنئئدگی و شخصئیت آن حضئئرت مئورد توجئئه

عئئام و خئئاو بئئه و یئئژه خطبئئا و مرثیئئهخوانئئان قئئرار گرفئئت ،گز یئئدهای از ایئئن مباحئئث تحئئت
عنوان شهادت نامه امام حسئین

بئه فارسئی منتشئر شئد .پئس از آن ،بخئشهئای مئرتبط بئا

قیام عاشورا و مقتل به طور کامل و تحت عنوان الصحی من مقتل سید الشهدا و اصئحابه به
زبان عربی منتشر شد .انتخا

واژه «الصحی » در عنوان ایئن کتئا

بئه ایئن جهئت اسئت

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین

اثر از این مجموعهها اشاره میشود:
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که در این کتا

بئه ماننئد مجموعئه اصئلی «دانئش نامئه امئام حسئین

» ،تئالش شئده تمئام

گزارشهای حدیبی و تاریخی که به آنها استناد شده از منابع معتبر و قابل قبول باشد .ایئن
مشئئتمل بئئر هشئئت بخئئش اسئئت کئئه بخئئشهئئای آن عبارتنئئد از :أبحئئار هام ئة حئئول

کتئئا

ملحمئئة عاشئئوراء ،الحیئئاة العاءلیئئة ،االنبئئاء بشئئهادة االمئئام الحسئئین بئئن علئئی
االمئئام

مئئن مدینئئة حتئئی نزولئئه کئئربالء ،وصئئول االمئئام

شئئهادة إالمئئام
االمام
کتئئا

 ،صئئدی واقعئئة شئئهادة االمئئام الحسئئین

و أصحابه ،إقامة مأتم الحسین

 ،خئئرو

إلئئی کئئربالء حتئئی شئئهادته ،بعئئد
و مصئئیر مئئن لئئه دور فئئی قتئئل

و ذکر مصائبه و البکاء علیه.

بئئه جهئئت اینکئئه تمئئامی مقاتئئل گذشئئته را بئئا نگئئاهی تطبیقئئی و پژوهشئئی مئئورد

ارز یئئابی قئئرار داده و بئئه استنادسئئازی گئئزارشهئئا پرداختئئه ،ارزشئئمند اسئئت .در ایئئن کتئئا
تمئئامی مطالئ

مئئرتبط بئئا قیئئام سیدالشئئهداء

از

 ،وقئئایع عاشئئورا و اسئئارت اهئئل بیئئت

کتا های کهن و معتبر بیئان شئدهاسئت .از دیگئر ویژگئیهئای ایئن کتئا  ،کئار گروهئی آن
اسئئت کئئه بئئه غنئئای مطال ئ
بخش ها و ارائه مطال

و پئئژوهشهئئا کمئئک ک ئرده اسئئت .تنظئئیم مناس ئ

به صورت سیر تاریخی و متناسئ

استفاده بودن این کتا

افزوده است .چاپ اول این کتا

فصئئول و

بئا وقئایع عاشئورا بئر دقئت و قابئل
به ز بئان عر بئی و  1479صئفحه

در مرداد ماه  1391از سوی انتشارات دارالحدیث به زیور طبع آراسته شد.
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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.7-2تاریخقیامومقتلجامعسیاهلشهاهء

این کتا

دو جلدی با تالش گروهی از تاریخ پژوهئان موسسئه آموزشئی و پژوهشئی امئام

خمینئئی و ز یئئر نظئئر مهئئدی پیشئئوایی تئألیف شئئدهاسئئت .هئئدف اصئئلی ایئئن کتئئا

ارائئئه

گزارش جامع و مستند از تئاریخ قیئام عاشئورا بئرای پوینئدگان علمئی کشئور بئه و یئژه طئال

و

خطبا است .در نخستین جلد این کتا  ،ضئمن پئرداختن بئه معنئای لغئوی و اصئطالحی
مقتل ،مسیر تاریخی مقتلنویسی و تاریخنگاری عاشورا از قرن دوم تا زمئان تئألیف کتئا
نیز سیری در ادوار زندگی و شخصیت امام حسین
شهادت امام حسین
حسین

در گفتار اهل بیت

و

ارائه شدهاست.
 ،فضئیلت گریسئتن و عئزاداری بئر امئام

و تحلیل آن ،فلسفه قیام عاشورا و بیان مشهورترین دیدگاهها درباره فلسفه قیئام

کربال ،ترسیم شخصیت و حکومت معاویه و مواضئع امئام حسئین

در برابئر حکومئت او و

مبارزات سیاسی آن حضرت ،حئوادر بعئد از مئرگ معاو یئه ،فعالیتهئای امئام حسئین
در ایام اقامت در مکه ،ساختار سیاسئی -فرهنگئی کوفئه و خئرو امئام حسئین

از مکئه،

دیگر موضوعات جلد اول است .در بخش آخر جلئد اول نیئز حئوادثی چئون ورود امئام
کئئربال تئئا روز عاشئئورا ،رویئئدادهای روز عاشئئورا و تبیئئین نحئئوه شئئهادت امئئام

بئه

و یئئارانش و

حوادر پس از شهادت ایشان بیان شدهاست.
دومئئین جلئئد ایئئن کتئئا

بئئه پیامئئدهای تکئئوینی ،اجتمئئاعی و سیاسئئی پئئس از عاشئئورا

میپردازد .بیان مباحبی پیرامون نهضت عاشورا ،فلسفه عئزاداری و سئیر تئاریخی عئزاداری
برای امام

از مباحئث مطئر شئده در ایئن بخئش اسئت .در بخئش انتهئایی شئر حئال و

زنئئدگینام ئه اصئئحا

امئئام حسئئین

آورده شئئدهاسئئت .پایئئان کتئئا

بئئیش از  31سئئوال و

شئئبهه ،مطئئر و پاسئئخ آنهئئا مسئئتدل بیئئان شئئده تئئا جلئئوی بسئئیاری از تحریفئئات عاشئئورایی
گرفتئه شئئود .پئژوهشهئئای انجئام شئئده در ایئن کتئئا  ،بسئیار قابئئل توجئه و کئئاربردی اسئئت.
تطبیئئق منئئابع معتبئئر و کهئئن ،دقئئت در اسئئتناد روایئئی و تئئاریخی گئئزارشهئئا ،فصئئلبنئئدی
مناس
کتا

و منظم وقایع ،پرداختن به مباحث پیرامونی در نهضت عاشورا از ویژگیهئای ایئن
است.

بررسی جامع و مستند وقئایع عاشئورا از آن رو کئه بئه فهئم درسئت سئیره امئام

 ،حئوادر

آن واقع ئئئه ،فلس ئئئفه قیئ ئئام و اث ئئئرات آن م ئئئیانجام ئئئد ،ض ئئئرورى اس ئئئت .ای ئ ئن جئ ئئامعنگ ئئئرى و
ّ
مستندسئئازی تنهئئا بئئا پئئژوهشهئئاى علمئئی و روشئئمند تحقئئق مئئییابئئد .ظرفیئئت گسئئترده
فرهنگئئی واقع ئه عاشئئورا و جایگئئاه و یئئژه آن در جهئئان اسئئالم ،ایجئئا مئئیکنئئد کئئه موضئئوع
نهضئت حسئینی ،بئه عنئئوان یکئی از اصئئلیتئرین مسئئائل مطئر در مکتئ تشئ ّیع ،بئهوسئئیله
توانمنئدترین دانشئئمندان و کارشناسئان ،مئئورد تحقیئق و تئدقیق قئئرار گیئرد و نخبگئان آشئئنا بئئا
قرآن ،حدیث و تار یخ اهل بیت  ،ضمن جمئعآو رى ،جمئعبنئدى و ارز یئابی گئزارشهئاى
متنئوع و آموزنئده ایئن حماسئه سرشئار از هئدایتّ ،
تار یخی ،ابعاد ّ
عئزت و سئعادت را تبیئین و

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین
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تفس ئیر کننئئدِ .گئ ِئره خئئوردن مراسئئم عئئزادارى س ّیدالشئئهداء
سئئب

بئئا معیشئئت شئئمارى از مئئردم،

شئئد تئئا در بس ئیارى از مجئئالس عئئزادارى امئئام حس ئین

جایگزین تبیین اهداف بلند نهضت حسینی شود .به این ترتی

 ،تحر ی ئک عواطئئف مئئردم،
نه تنهئا بئازار گئزارشهئاى
اسئت،

ضعیف و بیر یشه که جنبه عاطفی آنها قوى و خالف شأن و منزلت اهئل بیئت

رونئئئق یاف ئئت بلکئ ئه ب ئئه تعبیئ ئر مطه ئئرى ( ،)615 /17اف ئئرادی ب ئئا تکی ئئه ب ئئر منطئئئق طرف ئئداران
دیالکتیک و با این استدالل که «هدف ،وسیله را توجیئه مئیکنئد» ،راه را بئراى جعئل و دروغ
در مرثی ئه سئئرایی ،همئئوار کئئردهانئئد .بئئا توجئئه بئئه مطال ئ

گفتئئه شئئده بایئئد بئئا دقئئت فئئراوان در

اسئئتفاده از منئئابع و مصئئادر مر بئئوط بئئه واقعئئه عاشئئورا ،نسئئبت بئئه شناسئئایی منئئابع مسئئتند و
غیرمسئتند و گئاهی مجعئول و بئیمحتئئوا تئالش کئرد و بئا ارائئئه یئک سئیر منطقئی و کارشناسئئی
شده در خصوو گزارشها و روایتها ،پژوهشهای الزم در ایئن حئوزه را وز یئن و مئتقن کئرد.
بایئئد اف ئئزود در شناسئئایی منئئابع مهئئئم عئئالوهب ئئر حساس ئئیت و دقئئت در شخص ئئیت مؤل ئئف،
گئئزارشهئئای او نیئئز بایئئد مئئورد بررسئئی رجئئالی و فقئئه الحئئدیبی قئئرار گیئئرد .از جملئئه بهتئئرین،
مهمتئئرین و مسئئتندترین گئئزارشهئئای عاشئئورا ،مقتئئل ابومخنئئف و باز یئئابی آن در کتئئا
الطف است که تقریبا همه آثئار پسئین از آن بهئره بئردهانئد .مقتئل الحسئین

 ،کتئا

وقعئئه
االرشئاد

شیخ مفید ،لهوف سید بن طاووس نیز از جمله مهمترین و متقنترین منئابع متقئدم اسئت.
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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در کنار این منابع کهن و مهم ،میتوان نفس المهموم و منتهی اآلمئال محئدر قمئی را کئه جئزو
بهتئئرین ،کامئئلتئئرین و دقیئئقتئئرین گئئزارشهاسئئت ،نئئام بئئرد .در سئئالهئئای گذشئئته نیئئز مقتئئل
نگاریهای جامع ،همچون الصحی من مقتل سیدالشهداء
و مقتئئل جئئامع سیدالشئئهداء

و اصحابه و کتا

تاریخ قیام

 ،جئئزو کارهئئای مفی ئد و دقیقئئی بئئودهاسئئت کئئه بئئا جمئئعآوری،

تطبیق و پژوهش در خصوو منابع و مقاتل گذشته ،نگاشته شدهاست.

منابع
_ آقا بزرگ تهرانی ،محمدحسن (بیتا) ،الذریعه الی تصانیف الشیعه ،بیروت ،دار االضواء.
_ ابئئن اعئئبم کئئوفی ،محمئئد بئئن علئئی (1411ق) ،الفتئئو  ،تحقیئئق علئئی شئئیری ،چئئاپ اول،
بیروت ،دار االضواء.
_ ابن خلکان ،شمس الدین (بیتا) ،وفیات االعیان ،بیجا ،بینا.
_ ابئئن طئئاووس ،علئئی بئئن موسئئی (1418ق) ،االقبئئال باعمئئال الحسئئنه فیمئئا یعمئئل مئئره بالسئئنه،
تصحی جواد قیومی اصفهانی ،چاپ دوم ،قم ،التابع لمکت

االعالم االسالمی.

_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ (بیتا) ،اللهوف ،تهران ،جهان.
_ ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل (بیتا) ،البدایه و النهایه ،بیروت ،دار االحیاء الترار العربی.
_ ابن نما حلی ،نجم الدین (1369ق) ،مبیر الحزان و منیر سبل االشجان ،نجف ،منشئورات
المطبعه الحیدریه.
_ ابئئوالفر اصئئفهانی ،علئئی بئئن حسئئین (1419ق) ،مقات ئل الطئئالبیین ،تحقیئئق سئئیداحمد
صقر ،چاپ سوم ،بیروت ،مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
_ ابومخن ئئف ،ل ئئوط ب ئئن یحی ئئی (1417ق) ،وقع ئئه الط ئئف ،تص ئئحی محمئئئدهادی یوسئئئفی
_ اخط

 ،تحقیئق محمئد سئماوی،

خوارزم ،موفق بن احمد (1423ق) ،مقتل الحسئین

قم ،دار انوار الهدی.
_ اسفراینی ،ابواسحاق (بیتا) ،نورالعین فی مشهد الحسین
_ افنئئدی ،عبئئداهلل بئئن عیسئئی (1411ق) ،ر یئئا

 ،تونس ،مکتبه المنار.

العلمئئاء و حیئئا

الفضئئالء ،تحقی ئق احمئئد

حسینی اشکوری ،قم ،مطبعه الخیام.
_ ام ئئین ،محس ئئن (ب ئئیت ئئا) ،اعی ئئان الش ئئیعه ،تحقیئئئق حس ئئن ام ئئین ،بی ئئروت ،دار التع ئئارف
للمطبوعات.
_ بغدادی ،اسماعیل پاشا (بیتا) ،ایضا المکنون ،بیروت ،دار احیاء الترار العربی.
_ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ (1951م) ،هدیئئه العئئارفین ،تصئئحی محمئئد مهئئدی خراسئئان ،بیئئروت ،دار

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین
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االحیاء الترار العربی.
_ بهایی ،محمد بن حسن (1429ق) ،مشئرق الشمسئین و اکسئیر السئعادتین ،تحقیئق مهئدی
رجایی ،مشهد ،آستان قدس رضوی.
_ تجلیئئل ،جلی ئئل و همکئئاران (1386ش)« ،نخس ئئتین متئئرجم له ئئوف» ،نشئئریه دانشئئکده
ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،شماره  ،183و .4
_ جعفریان ،رسول (1375ش) ،تاریخ تشیع در ایران ،چاپ اول ،قم ،انصاریان.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ (1381ش) ،تأملی در نهضت عاشورا ،چاپ اول ،قم ،انصاریان.
_ حاجی خلیفه ،مصئطفی بئن عبئداهلل (بئیتئا) ،کشئف الظنئون عئن اسئامی الکتئ و الفنئون،
بیروت ،دار االحیاء الترار العربی.
_ حسینی ،سیدعبداهلل (1386ش) ،معرفی و نقد منابع عاشئورا ،چئاپ اول .قئم ،پژوهشئگاه
علوم و فرهنی اسالمی.
_ حلئئئی ،رض ئئی ال ئئدین (1418ق) ،الع ئئدد القو یئئه ل ئئدفع المخئئاوف الیومی ئئه ،تحقیئئئق مهئئئدی
رجایی ،چاپ اول ،قم ،کتابخانه آیت ا ...مرعشی نجفی.
_ دین ئئوری ،احم ئئد ب ئئن داود (1368ش) ،اخب ئئار الط ئئوال ،تحقیئئئق عب ئئدالمنعم ع ئئامر ،قئئئم،
منشورات الرضی.
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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_ ری شئ ئهری ،محم ئئد (1387ش) ،فرهنئئی نامئئه مرثی ئئه سئئرایی و عئئزاداری سیدالش ئئهدا

،

تهران ،مشعر.
_ شئئرف الئئدین ،عبدالحسئئین (بئئیتئئا) ،مؤلفئئوا الشئئیعه فئئی صئئدر االسئئالم ،تصئئحی احمئئد
حسینی اشکوری ،بغداد ،مکتبه االندلس.
_ صحتیسئئردرودی ،محمئئد ( ،)1384عاشئئورا پژوهئئی بئئا رویکئئردی بئئه تحریفشناسئئی تئئاریخ
امام حسین

 ،قم ،خادم الرضا

.

_ طباطبایی ،عبدالعزیز (1417ق) ،اهل البیت

البیت

فی المکتبه العربیئه ،چئاپ اول ،قئم ،آل

الحیاء الترار.

_ طبئئری ،محمئئد بئئن جریئئر (1387ق) ،تئئاریخ االمئئم و الملئئوک ،تحقیئئق محمئئد ابوالفضئئل
ابراهیم ،بیروت ،دار الترار العربی.

_ قمی ،عباس (1421ق) ،نفس المهموم فی مصیبه سیدنا الحسئین المظلئوم

 ،چئاپ اول،

قم ،المکتبه الحیدریه.
_ مطهری ،مرتضی (بیتا) ،مجموعه آثار(حماسه حسینی) ،تهران ،صدرا.
_ مفید ،محمد بن محمد (1372ش) ،االرشاد فی معرفه حج اهلل علی العبئاد ،قئم ،المئؤتمر
العالمی اللفیه الشیخ المفید.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ (بیتا) ،مسار الشیعه فی مختصر التواریخ الشیعه ،تحقیق مهدی نجف ،قئم،
المؤتمر العالمی اللفیه الشیخ المفید.
_ نجاشی ،احمد ( ،)1418رجئال ،بئه کوشئش موسئی شئبیری زنجئانی ،قئم ،دفتئر انتشئارات
اسالمی جامعه مدرسین.

ارزیابی صحتسنجی کتب مقاتل امام حسین
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