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چکيده

مقتل نـگاري عاشـورا از دانش هـاي کهنـي اسـت کـه شـيعه در آن نقشـي تأثيرگـذار، و 

پيونـدي مسـتقيم بـا حفاظت از کيان تشـيع داشـته اسـت. ايـن مقاله به دنبـال معرفي 

مهم تريـن آثـار مقتل نـگاري معاصـر شـيعه اسـت کـه مي تـوان آن را در سـه رويکـرد 

ترجمـه يـا بازآفرينـي مقاتـل پيشـين، جمـع آوري گـزارش منابـع مختلـف و بررسـي 

نقادانـه مقاتـل پيشـين و آفرينـش مقاتل جامع تقسـيم بندي کـرد. در اين سـه رويکرد، 

کتاب هـاي وقعـة الطـف و بـه تناسـب آن مقتـل ابومخنـف، تصحيـح و منبع شناسـي 

ملهـوف و بـه تناسـب آن کتـاب ملهوف، لواعج االشـجان، مقتـل مقرم، مقتل الشـمس، 

نفـس المهمـوم، موسـوعة کلمـات االمـام الحسـين، موسـوعة شـهادة المعصوميـن، مع 

الرکـب الحسـيني، تاريـخ قيام و مقتل جامع سيدالشـهدا و شـهادت نامه امام حسـين7 

و سـيرة الحسـين بـه صـورت انتقـادي معرفي شـده اند.

واژگان کليدي: مقتل نگاري، عاشورا، امام حسين7، کربال، مقتل الحسين.

محمدسعید نجاتی

نگاهي انتقادي به مهم ترين 
آثار مقتل نگاري معاصر
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مقدمه

مقتل نـگاري بخـش مهمـي از تاريخ نگاري اسـالمي اسـت و تحـول و دگرگوني هايي را 

پشـت سـر گذاشـته اسـت که در اين پژوهش بـه آن پرداخته مي شـود.

ايـن نوشـتار، دربـاره منابـع و آثـاري اسـت که شـيعيان دربـاره تاريخ عاشـورا و شـرح 

شـهادت امـام حسـين7 و يارانـش نگاشـته اند؛ اعـم از آنکـه بـه نـام مقتـل باشـد يـا بـه 

نـام ديگـري و بنابرايـن شـامل عاشوراپژوهشـي مي شـود. مقالـه حاضـر درصـدد معرفي و 

دسـته بندي تالش هـاي امـروز دربـاره مقتل نـگاري اسـت کـه آن را در سـه دسـته ترجمه يا 

بازآفريني مقاتل پيشـين، جمع آوري و بازنويسـي مقتل مسـتند به سـبک پيشـينيان، و بررسي 

نقادانـه گزارش هـاي مقتل هـاي پيشـين و بازآفرينـي مقاتـل جامـع مي تـوان تنظيم کـرد. در 

ايـن پژوهـش، بيـش از دوازده مقتل معرفي شـده اسـت.

مقتل در لغت و اصطالح

»مقتـل« بـر وزن َمْفَعـل، اسـم مکان از ريشـه »قتـل«، به معناي قتلگاه و کشـتنگاه اسـت. 

)رافعـی، 1414، ص490(. امـا در اصطـالح تاريخ نـگاري، مـراد از »مقتـل« شـرح علـل، انگيزه ها، 

وقايـع پيرامونـي، جزئيـات، حـوادث مقارن و پيامدهاي کشـته شـدن فرد يا افراد مشـخصي 

اسـت کـه بـه نوعـي، در يک برهـه زماني، منشـأ تحـول در ابعـاد مختلف فکري، سياسـي، 

فرهنگـي، نظامي يـا اجتماعي بوده انـد. )قهرمانـی شـایق، 1394، ص39(. 

مقتـل الحسـين7، نوعـي تک نـگاري تاريخي اسـت کـه در آن به شـرح جريان شـهادت 

امـام حسـين7 و يارانـش و در يـک کالم، بـه واقعـه کربـال )از آغاز تـا پايان( پرداخته شـده 

اسـت. البتـه اينکـه بـر بسـياري از آثـار يادشـده عنوان مقتـل اطالق شـده، به اين علت اسـت 

کـه مقتل نويسـان و مورخـان تاريخ عاشـورا، اخبـار مربوط به واقعه عاشـورا و کيفيـت نبرد و 

شـهادت امـام حسـين7 و يارانش را در يک جـا جمع کرده و آن آثـار، محل گردآوري آن اخبار 
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شـده اسـت. بنابرايـن تعبيـر »مقتل الحسـين7« به معناي مکان اخبـار گـردآوري شـده دربـاره 

واقعـه عاشـورا به ويژه شـهادت امام حسـين7 اسـت )رنجبـر، 1386، ص165(.

تفاوت عاشورانگاري با مقتل نگاري

عاشـورانگاري داراي محتـواي مقتل نـگاري اصطالحـي اسـت، بـا ايـن تفاوت کـه آثاري 

را نيـز کـه شـامل حوادثـي ديگـر، افزون بـر گزارش عاشوراسـت، در بـر مي گيـرد و محتواي 

مقتـل، بخشـي از موضـوع کتاب، و نه تمـام آن بوده اسـت )پیشـوایی و دیگـران، 1390ش، ج1، ص43(.

پيشينه پژوهش

آثـار بسـياري دربـاره مقتل نـگاري در سـال هاي اخير منتشـر شـده کـه به معرفـي و نقل 

مقتل هـاي نوشته شـده تاکنـون پرداخته انـد؛ هرچنـد کـه بـه طـور اختصاصي به مقتل شـيعه 

نپرداخته انـد . مقالـه »سـيري در مقتل نـگاري«، اثر محمدجـواد صاحبي، از مهم تريـن اين آثار 

اسـت کـه بـه طور بسـيار مختصر، سـير مقتل نويسـي در شـيعه را بيـان کرده اسـت )صاحبی، 

1374، ص262(.

معرفـي و نقـد منابـع عاشـورا از سـيدعبداهلل حسـيني، کتابي پرتتبـع و جامع اسـت که با 
نگاهـي انتقـادي و پـس از بيـان کلياتي درباره منابع عاشـورا در فصل اول، با ارائه دسـته بندي 

محتوايـي، بـه معرفـي و نقـد مقاتـل تـا دوره معاصـر پرداخته اسـت )گزارش هـاي تاريخي، 

گزارش هـاي رجالـي، گزارش هـاي داسـتاني، گزارش هـاي تخيلـي، گزارش هـاي جعلـي(. 

نويسـنده تنهـا گزارش هـاي تاريخـي را داراي اعتبـار و ارزش دانسـته کـه در سـه گـزارش 

»ابومخنـف بـا روايات متعـدد از طبري، مفيد، ابوالفـرج و...«، »گـزارش )بي اعتبار( حصين« و 

»گـزارش ابومعشـر با راويـان ديگر« منحصـر اسـت )حسـینی، 1386، ص7(. وي در فصل چهارم 

بـا عنـوان گزارش هـاي جعلـي، روايـت عمـار دهنـي، روايـت أمالـي صـدوق و مقتـل جابر 

جعفـي را جـاي داده و در فصـل پنجم با عنوان گزارش هاي داسـتاني الفتـوح ابن اعثم، مقتل 

الحسـين خوارزمـي، روضـة الواعظين، مناقـب آل ابي طالب، لهوف، مثير االحـزان، و در فصل 
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ششـم کـه آن را گزارش هـاي تخيلـي ناميـده، نـور العيـن، دالئـل االمامة، منتخـب طريحي و 
اسـرار الشـهادة را جـاي داده اسـت. همين طـور کـه از عناويـن مشـخص اسـت، مـالک اين 
تقسـيم بندي روشـن نيسـت و برخـي از کتـب را در دو فصل جـاي داده و برخـي از کتاب ها 

را کـه مي توانسـتند در دو فصـل قـرار گيرنـد، تنهـا در يـک فصل قرار داده اسـت. 
بـه نظـر مي رسـد معيارهاي ارزيابي نويسـنده و داسـتاني يـا مجعول دانسـتن روايت نزد 
نويسـنده، چنـدان اسـتوار نيسـت. ايشـان خردگريـزي را با خردسـتيزي در نقـل گزارش ها 
يکسـان ترجمـه کـرده کـه باعـث شـده در ايـن اثـر کمتـر نوشـته اي از گزنـد تيـغ تيـز نقد 
نويسـنده محتـرم در امـان بمانـد. نويسـنده، روايات منسـوب به ائمـه را به داليلـي چند، که 
خـود از آن مطمئـن اسـت، انـکار کـرده، آن چنان کـه اگـر قـرآن کريم نيـز کتاب مقتـل بود، 
بعيد نبود به دليل نقل داسـتان و وجود رؤيا در آن، از سـوي نويسـنده محترم نقد شـود. در 
عيـن حـال معرفـي منابـع مختلـف در اين کتـاب و نقل نقد هاي بجـا، همچنيـن رد نقدهاي 

تندروانـه، از ويژگي هـاي ايـن پژوهش اسـت.
آثـار ديگـري نيـز در زمينـه مقتل نگاري توليد شـده اسـت کـه در اين پژوهش راهگشـا 

بـود؛ امـا بـه منظـور رعايت اختصـار از ذکر آنهـا خـودداري مي کنيم.

مقتل نگاري و نگاشته هاي عاشورا در عصر کنوني )سده اخير(

در عصـر کنونـي، روند نگارش مقتل در شـيعه همچنان ادامه يافتـه؛ هرچند رويکرد هاي 
آن تاانـدازه اي تغييـر کـرده اسـت؛ زيرا عـالوه بر به خدمـت گرفتن مقتل براي فلسـفه گريه 
کـردن و گريانـدن محض، رويکرد الگوگيري از عاشـورا در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسـي 
و فرهنگـي نيـز بيشـتر مـورد توجه قـرار گرفتـه و تحت تأثيـر حرکت هاي اصالحـي درون 
شـيعه، جريانـي ايجاد شـده اسـت تا وقايع کربـال را بازشناسـي، و چهره واقعـي آن را براي 
الگوگيـري جوامـع مختلـف، ترسـيم کند. بـر اين اسـاس مي توان نوشـته هاي دو قـرن اخير 

را در چند دسـته جاي داد:
1. ترجمه و گردآوري مطالب مقاتل پيشين و بازآفريني آن؛ 
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2. جمع آوري و نگاهي دوباره به منابع مختلف؛ 

3. بررسـي نقادانـه مقتل هـاي پيشـين و بازآفرينـي مقتل هـاي جامع نگر با توجـه به همه 

معتبر.  منابع 

نظـر بـه اينکـه آثـار انتشـاريافته در سـده اخيـر، بـه خصـوص پـس از پيـروزي انقالب 

اسـالمي در ايـران، بـه شـدت فزونـي يافتـه و با توجه بـه محدوديـت حجم مقالـه، در ادامه 

تنهـا بـه ذکـر نمونه هايـي برتـر از ايـن تالش ها بسـنده مي شـود.

1. ترجمه يا بازآفريني مقتل هاي پيشين

الف( وقعة الطف، )بازسازي مقتل ابومخنف(

ايـن کتـاب، گزارش هـاي ابومخنـف بـه روايـت طبـري از واقعه کربالسـت کـه يکي از 

اسـتادان معاصر تاريخ اسـالم، آن را انتخاب، و در مجموعه اي منسـجم، منتشـر کرده اسـت. 

گردآورنـده دانشـمند پس از مقدمه اي مبسـوط دربـاره ابعاد مختلف شـخصيت ابومخنف و 

کتـاب و راويانـش و اثبـات مخدوش بودن انتسـاب مقتـل ابي مخنف موجود، بـه ابومخنف، 

)یوسـفی غـروی، 1367، ص8ـ  66(. گزارش هـاي ابومخنـف را از واقعـه عاشـورا از مرگ معاويه تا 

بازگشـت اهل بيـت: بـه مدينـه، از متن طبري گزينـش کرده و ارائـه داده اسـت. اين ارائه 

بـه همـراه پاورقي هـاي مفصـل و تصحيح متن اسـت که با کروشـه مشـخص شـده اسـت. 

ازجملـه خدمـات اسـتاد در ايـن پاورقي هـا عبارت انـد از: اعـراب کلمـات سـخت خوان، 

معرفـي شـخصيت هايي کـه در متـن از آنهـا نامبـرده شـده و ارائـه کارنامه و سـابقه مختصر 

آنهـا بـه گونـه اي کـه مي تـوان ترجمـه چهره هـاي برجسـته يـاران سيدالشـهدا و لشـکريان 

عمـر سـعد را در ايـن پاورقي ها يافـت )ر.ک: همـان، 1367، ص88، 93، 95 و...(، مقايسـه برخي از 

گزارش هـاي ابومخنـف و مقاتـل ديگـر با روايـت طبـري )بـرای نمونـه ر.ک: همـان، 1367، ص75، 

81 و 85(، ارائـه توضيحـات روشـنگرانه در مـوارد مبهـم )ر.ک: همـان، 1367، ص89(، توضيـح 

اصطالحـات و ضرب المثل هـاي متـن )بـرای نمونـه ر.ک: همـان، 1367، ص108، 110 و 95(، ارائـه 
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تحليل هـاي مختصـر و در حوصلـه پاورقـي پـس از نقـل گزارش هـاي مهـم. )همـان، 1367، 

ص115( و تکميـل نواقـص مهـم گـزارش ابومخنـف، مانند نقـل مقتل حضـرت ابوالفضل از 

ارشـاد مفيـد بـا تذکر فقدان اين قسـمت در روايت طبري از ابومخنـف )همـان، 1367، ص245(.

ايـن کتـاب را بـا مجموعه توضيحـات و پاورقي هـاي آن مي توان يکـي از متقن ترين آثار 

موجـود در زمينـه مقتل دانسـت؛ هرچند ارائـه توضيحات در قالب پاورقي و حاشـيه نگاري، 

کار را اندکـي بـر مخاطب دشـوار کـرده و او را براي يافتن مطلب، سـردرگم مي کند. ترجمه 

روان و نسـبتاً دقيقـي از ايـن کتـاب، بـا قلـم آقاي دکتـر جواد سـليماني، با عنوان نخسـتين 

گـزارش مسـتند از نهضت عاشـورا، منتشـر شـده اسـت. دکتر جودکـي نيز تالشـي پس از 
اسـتاد يوسـفي غـروي در زمينـه گزينـش مقتـل ابومخنـف از متن طبري داشـته اسـت که با 

نام نخسـتين مقتل مکتوب امام حسـين7 منتشرشـده اسـت. 

ب( تصحيح و منبع شناسي کتاب الملهوف

دکتـر مصطفـي صادقـي کاشـاني، در بخـش اول ايـن کتاب بـه نسخه شناسـي و مباحث 

کلـي و در بخـش دوم بـه ذکر متن ملهوف، با اختالفات نسـخ آن، پرداخته اسـت. نويسـنده 

در بخـش اول بيـان مي کنـد کـه در حيـن کار براي منبع شناسـي کتاب ملهوف، روشـن شـد 

که بخشـي از مطالب اين کتاب از سـيد نيسـت و در همه نسـخه ها نيز مشـترک نمي باشـد؛ 

اشـکالي کـه بـا مراجعـه بـه نسـخ خطـي نمايان تـر شـد. وي بـا مقايسـه 57 نسـخه خطـي 

و سـنگي بـه تصحيـح انتقـادي کتـاب لهـوف پرداختـه و بااينکـه نـام »ملهوف« را درسـت 

مي دانـد، امـا نـام مشـهور »لهوف« را بـراي آن به کار برده اسـت )صادقـی کاشـانی، 1395، ص22(. 

نويسـنده اوج اسـتفاده و ارجـاع بـه لهـوف را از دوره صفويـه مي دانـد که عـالوه بر موج 

توجـه بـه مقتـل در ايـن دوره، بـه اعتبـار و جايگاه سـيد بن طـاووس نيـز بازمي گـردد )همان، 

1395، ص26(. ايشـان معتقـد اسـت کـه لهوف و مثير االحـزان، هر دو تحريري از کتاب سـومي 

هسـتند و نـه لهـوف و نه مثير بـا توجه بـه يکديگر نگاشـته نشـده اند )همـان، 1395، ص13(.

نتيجـه ايـن تحقيق، اسـتخراج سـي اختالف عبارتـي و نقلي، با چشم پوشـي از خطاهاي 
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اماليـي و قلمـي اسـت. برخـي از ايـن اختالفـات عبارت انـد از: جملـه »اليـوم کيومـک«، 

حضـور فرشـتگان نـزد امام، گـزارش معمر بـن مثني مبني بر اعـزام گروهي براي تـرور امام 

بـه مکه، جمله مشـهور مشـيت )ان اهلل شـاء ان يـراک(، نام بردن از حضـرت رقيه در خطاب 

بـه زنـان اهل حرم، چگونگي شـهادت کـودک صغيـر و...)همـان، 1395، ص37(.

نويسـنده محقـق اين کتـاب بر اين باور اسـت که غالـب حذفيات از نسـخ مختلف لهوف، 

مطالبـي اسـت کـه منبـع اصلي آنها در دسـترس نيسـت و معرکـه آراي عاشـوراپژوهان و مورد 

اختـالف اسـت و نتيجـه مي گيرد دسـت کم بيسـت روايـت از کتاب لهوف محـل ترديد جدي 

اسـت. دربـاره ايـن اضافـات دو احتمال وجـود دارد: يا از اضافات نسـاخان و کاتبان اسـت، يا 

ويرايـش بعـدي نويسـنده اسـت؛ هرچند که شـاهدي نـدارد )همـان، 1395، ص38(. از آنجا که اين 

کتـاب مبتني بر لهوف اسـت و ويرايشـي جديـد از آن ارائه داده و کتاب لهـوف نيز مورد توجه 

جامعـه اسـت، در ادامـه بـه خـود ايـن کتـاب نيـز مي پردازيم. ايـن کتـاب، اللهوف علـي قتلي 

الطفـوف، اثـر سـيد رضي الدين ابوالقاسـم علي بن موسـي ابن جعفـر بن طـاووس )589ـ  م ق( 

اسـت کـه آن را »ملهـوف« نيز گفته انـد. ولي به گفته آقابزرگ، »لهوف« مشـهورتر اسـت )آقابزرگ 

تهرانـی، 1430، ج22، ص223(. سـيد ابن طـاووس، از چهره هـاي برتـر فقهـي، کالمـي و معنـوي، از 

خانداني مشـهور از شـيعه حله اسـت )کلبرگ، 1371، ص19(. او آثار بسـياري دارد، ازجمله لهوف 

کـه آن را پـس از مصبـاح الزائـر و جنـاح المسـافر، براي برطرف کـردن نياز مسـافران به مقتلي 

مختصـر، به دليـل تنگي وقت زائران، نگاشـته اسـت )ابن طـاووس، 1348، ص11(. 

سـيد، سـاختار و فصـول ايـن اثـر را هماننـد ابن نما در سـه مسـلک تدويـن و نگارش 

کـرده اسـت: مسـلک نخسـت: امور متقـدم بر جنگ، مسـلک دوم: شـرح نبرد روز عاشـورا 

و امـور نزديـک بـه آن، و مسـلک سـوم: حوادث پـس از شـهادت. برخي از محققـان گمان 

دارنـد کـه ابن طـاووس مطالـب مقتـل خـود را از ابن نمـا گرفته اسـت. البتـه ابن طاووس 

نه تنهـا در هيـچ جـاي ايـن اثـر به اين نکته اشـاره نکـرده، بلکـهـ  چنان که گفته شـدـ  او در 

جـاي ديگـر گفته اسـت کـه هيچ کس بـر او در نـگارش چنين کتابي سـبقت نگرفته اسـت 
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)رنجبـر، 1386، ص83(. افـزون بـر اينکـه ايـن ادعـا بـا توجه به تفـاوت گزارش هاي ايـن دو اثر 

از نظـر محتـوا و نـوع چينـش مطالـب، پذيرفتـه نيسـت؛ چراکـه گزارش هـاي ابن طاووس 

مختصرتـر و از تعابيـر خـود نويسـنده اسـت، وي غالب گزارش هـا را نقل به مضمـون، و با 

قلـم خود گـزارش کرده اسـت. 

در ايـن کتـاب، هرچند تالش شـده تـا چينش حوادث منطقي باشـد، مـوارد خطايي هم ديده 

مي شـود؛ ماننـد طلـب آب و اتمـام حجـت پيش از حـوادث تاسـوعا و ذکر عبور زنـان از مصرع 

شـهدا و سـخنان حضـرت زينب هنگام غـارت )ابن طـاووس، 1348، ص133( که ظاهـراً مربوط به بعد 

از عاشوراسـت. برخـي از گزارش هـاي منحصربه فرد سـيد ابن طـاووس از اين قرارند:

ـ حديـث مشـيت؛ يعنـي جمله مشـهور حضرت از قول رسـول خـدا9 »ان الله شـاء أن 

يـراك قتيـا وان الله شـاء أن يراهّن سـبايا«؛

ـ نقـل جزئيـات بيشـتر از مقتـل امـام ماننـد گزارش اصابت سـنگ به پيشـاني امـام و به 

دنبـال آن اصابـت تيـر سـه شـعبه بـه قلـب و بيـرون آوردن آن و بـه زمين آمـدن و خواندن 

دعاي »بسـم اهلل و بـاهلل...« )همـان، 1348، ص120(؛

ـ نقـل نسـبتاً کامـل خطبه هاي طوالني امـام، ازجمله خطبـه اي که در مکـه قرائت کرد و 

از شـهادت خـود خبر داد »خط الموت علي ولـد آدم...« )همـان، 1348، ص60(. 

از جملـه منابـع سـيد بـن طـاووس را مي تـوان »اصـل )به معنـای کتاب حديثـی در يک 

موضـوع( احمـد بـن حسـين بـن عمـر بـن بريـده« کـه از آن نـام بـرده و مقتـل ابن اعثـم 

)همـان، 1348، ص63(. دانسـته اند 

2. جمع آوري و نگارش مقتل مستند به سبک پيشينيان

الف( لواعج االشجان

نويسـنده ايـن کتـاب سيدمحسـن اميـن، فقيه، اديـب و شـرح حال نگار شـيعي اهل جبل 

عامـل لبنـان اسـت و پـس از محـدث نـوري، يکـي از مجتهـدان پيشـگام تصحيـح روش 
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عزاداري در سـوگ امام حسـين7 به شـمار مي رود. اعيان الشـيعة مهم ترين اثر دانشـنامه اي 

وي، مشـتمل بـر معرفـي علما و بزرگان شـيعه اسـت.

کتاب لواعج االشـجان )داغ مصيبت ها( از مقدمه و سـه مقصد و يک خاتمه تشـکيل شـده 

اسـت. مؤلـف در مقصـد اول بـه طور خالصه از مـرگ معاويه تـا دعوت کوفيـان، مطالبي بيان 

کـرده و مقصـد دوم کتـاب را بـه واقعـه روز عاشـورا اختصاص داده اسـت. حـدود يک چهارم 

از مباحـث آخـر کتـاب نيـز به پـس از شـهادت و نقل خطبه هـاي اهل بيت: در کوفه و شـام 

اختصـاص دارد . مؤلـف در خاتمـه از دو موضـوع جداگانه گفت وگو کرده کـه يکي محل دفن 

سـر مقـدس، و ديگري اطالع امام از شـهادت خود اسـت )امیـن، 1436، ص54(. 

متـن تصحيح شـده اين کتاب توسـط اسـتاد منـذر حکيم با معرفي منابع آن منتشـر شـده 

اسـت. ايـن کتـاب داراي متنـي روان و بـه عربي معاصر اسـت و مؤلف محتـرم دغدغه ارائه 

مقتلـي بـدون خدشـه و صحيـح داشـته )همـان، 1436، ص254(. اميـن در اين کتـاب، رجزها يا 

مرثيه هـاي متناسـب بـا مصائـب را آورده اسـت )ر.ک: همـان، 1436، ص154 و 177(. وي از نقـل 

خـواب يـا گزارش هـاي مختلـف منابع، با حـذف نقاط تعـارض، ابايـي نداشـته و آمارهاي 

مبالغه آميـز را ذکـر کـرده اسـت؛ براي نمونه تعداد کشته شـدگان به دسـت حبيـب بن مظاهر 

را 72 نفـر ذکـر کـرده کـه حتي مصحح دانشـمند نيز نتوانسـته منبعي بـراي آن بيابـد )همان، 

1436، ص157(؛ هرچنـد در مـواردي آن را بـا »قيل« نيز آورده اسـت.

ايـن کتـاب بـا دو عنوان اشـک و ماتم در سـوگ سـبط نبـي خاتم و امام حسـين7 و 

حماسـه کربال به فارسـي ترجمه و منتشـر شـده اسـت )ویکی شـیعه، مقاله لواعج االشـجان(.

ب( مقتل الحسين

م )م1391ق( از دانشمندان محقق  نويسنده اين کتاب، سيدعبدالرزاق بن محمد موسوي ُمَقَرّ

 و نويسندگان معاصر است که کتاب هايي درباره خاندان پيامبر9 و تاريخ اسالم نگاشته است 

 )مقرم، 1377، ص17(. مقرم در اين کتاب در مقدمه اي طوالني به مسائل و بحث هاي پژوهشي درباره 

امام حسـين7 و قيام آن حضرت پرداخته اسـت و سـپس در متني روان و ادبي و با انشـاي 
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خـود، بـه نقـل حـوادث کربال بـه صـورت تاريخ تحليلـي پرداخته اسـت. متن ادبـي، زيبا و 

پرشـور ايـن مقتل باعث شـده تا بسـياري از مقتل نويسـان از متـن مقـرم در کتاب هاي خود 

اسـتفاده کننـد. همچنيـن در پاورقي هـاي ايـن کتـاب، به تناسـب مطالب، بحث هـاي فقهي، 

لغـوي و ادبي نيز ارائه شـده اسـت )بـرای نمونـه رک: همـان، 1377، ص141 و 150(. 

وي در بخـش اصلـي، بيشـتر مطالـب خـود را از کتـب و مقتل هاي مختلفـي چون مقتل 

خوارزمـي، مثيـر االحـزان، نفس المهمـوم، تذکـرة الخواص، تاريـخ طبري، ارشـاد المفيد، 
لهـوف و أمالـي صـدوق نقـل کـرده؛ هرچنـد گاه مطالبـي را از منابعـي موهون چون اسـرار 
الشـهادة و منتخب طريحي )همان، 1377، ص163( آورده اسـت. مؤلف، در اثناي کتاب، اشـعار 
و مراثـي شـاعران معاصـر را )بـه زبان عربـي فصيح و عاميانـه( ضميمه کرده اسـت. ترجمه 

مقتـل مقـرم، بـا عنوان هـاي چهـره خونين حسـين سيدالشـهدا7، داسـتان کربال و سـاالر 

کربـال، حسـين بـن علي7 به بازار عرضه شـده اسـت )ويکي شـيعه، مدخل مقتـل مقرم(.
پژوهشـگر سـخت کوش رجال شـيعه، شـيخ محمود درياب، بخش عاشـوراي اين کتاب 

را همـراه مقدمـه اي در بـاب عـزاداري بـراي سيدالشـهدا و بـا حـذف مطالب زائـد بر اصل 

گزارش هـا و گزينـش گزارش هـاي معتبـر، در قالـب کتـاب تحقيقـي، بـا نـام يوم عاشـورا 

منتشـر کرده اسـت )دریـاب، 1381، ص20(.

ج( مقتل الشمس

اسـتاد محمدجـواد صاحبـي در ايـن کتـاب تـالش داشـته تـا اثري منقـح، مبنـي بر نقل 

و بـه دور از تحريـف را بـا توضيـح و تحليـل مناسـبـ  که براي طيف گسـترده باسـوادان، 

قابـل فهـم باشـدـ  بـه نـگارش در آورد و ضمن تکيه بـر منابع و روايات معتبـر، همت خود 

را بـر جمـع بيـن روايـات و نـه حذف آنهـا نهاده اسـت. وي تالش داشـته متني يک دسـت 

از گـزارش نهضـت حسـيني، بـدون کنکاش هـا و اسـتدالل هاي تاريخـي در رد يـا پذيـرش 

گزارش هـا ارائـه دهـد. )صاحبـی، 1375، ص15(. ايـن کتاب بـا معرفي مختصر امام حسـين7، 

بـه عنـوان رهبـري نهضـت، آغاز شـده و پـس از ارائه تحليـل اجمالي از تالش هـاي امام در 
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دوران معاويـه، بـه مـرگ معاويـه و حـوادث مربوط بـه نهضت تا بازگشـت کاروان اسـيران 

بـه مدينه پرداخته اسـت.

متن اين کتاب، بسـيار روان و دقت ترجمه درخور سـتايش اسـت. اما خطاها يا لغزش هايي 

نيـز در آن يافـت مي شـود؛ مثـاًل نويسـنده محتـرم، عبارت »رکـب المسـناة« را که به معنـاي راه 

رفتـن بـر سـيل بنـد و آب گير با اسـب اسـت، به غلط »سـوار شـتر مسـناة« ترجمه کرده اسـت 

)صاحبی، 1375، ص238(، زيرا در وسـط معرکه و هنگامي که بيشـتر ياران حضرت شـهيد شـده اند، 

اصـاًل جايـي وجـود ندارد که امام از اسـب جنگي پياده، و بر شـتر سـوار شـود. 

همچنيـن عبـارت شـمر را کـه گفت: »اعبـد اهلل علي حـرف...«، چنين ترجمه کرده اسـت: 

»خـدا را برحرفـي مي پرسـتم«. البتـه در پرانتز توضيح راهگشـايي داده اسـت: »از خدا پرسـتي 

دور باشم« )همان، 1375، ص194( که برگرفته از آيه قرآن است }َو ِمَن انلَّاِس َمْن َيْعُبُد اهلَل َع َحْرٍف 

صابَـُه{. درحالي کـه مقصود از »حرف«، معناي لغوي آن يعني کناره اسـت و سـخن شـمر 
َ
ـإِْن أ

َ
ف

بـه ايـن معناسـت که »در لبه کفر، خداپرسـتي مي کنم، اگر سـخنت راسـت باشـد...«. 

همچنيـن جمله اسـتغاثه و دعايـي »يا محمداه صلي عليـک مليک السـماء« را اين گونه ترجمه 

کـرده اسـت: »اي محمـدي کـه فرشـتگان آسـمان برتـو درود مي فرسـتند« )همـان، 1375، ص251(. 

درحالي کـه بايـد اين گونـه باشـد: »اي محمـد، بـه فرياد رس، درود پادشـاه آسـمان برتـو باد«.

تـالش مؤلـف محتـرم بـراي جمـع بيـن روايـات مختلـف، گاه کار را مشـکل کـرده اسـت؛ 

بـراي نمونـه، وي دربـاره طفـل ذبيـح امـام حسـين7 بـه سـه ذبيـح قائـل شـده اسـت کـه در 

تاريـخ پذيرفتـه نيسـت. همچنيـن سـن علي اکبـر را بـه تقليـد از مقاتـل، هجـده تا 23 سـال ذکر 

کـرده کـه هجـده، برخالف مشـهور تاريخ اسـت. همچنيـن مؤلف، جمالتـي را آورده کـه تنها با 

گزارش هـاي ديگـر مي تـوان آن را فهميـد ولـي به ذکـر اصل جمله بسـنده کرده اسـت؛ مانند اين 

جملـه کـه حضـرت عبـاس7 به برادرانـش توصيه مي کنـد به جنـگ برونـد و خيرخواهي کنند 

و در ادامـه مي گويـد: »چراکه شـما فرزنـدي نداريـد« )همـان، 1375، ص238(. درحالي کـه اين جمله 

از نقلـي ديگـر اسـت کـه بـه ارث بـري عبـاس7 از برادرانش مربوط مي شـود و جاي نقـد دارد.
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بـا اينکـه بناي نويسـنده بر نوشـته اي يکنواخت بوده، از سـليقه ناهماهنـگ ارباب مقاتل 

تقليـد کـرده کـه و هنـگام نقـل جنايـت برخـي از جانيـان، عقـاب دنيوي يـا کيفـري که به 

دسـت مختـار ديدنـد را نيز بازگـو مي کنـد )همـان، 1375، ص244(.

د( نفس المهموم

نويسـنده ايـن کتـاب، شـيخ عبـاس قمـي )1294ـ  1359ق(، محدثي دانشـمند و باتقوا، و 

در نقـل و نـگارش حديـث، دقيـق و باتقوا بود. آقابـزرگ تهراني که همراه و هم شـاگردي وي 

در نجـف بـود، در وصـف او مي گويـد: »او را نمونه انسـان کامل يافتـم« )آقا بـزرگ طهرانـی، 1430، 

ج15، ص998(. شـيخ عبـاس فـردي پـرکار بـود؛ بـه طـوري که بيـش از هشـتاد اثر بـه زبان هاي 

عربـي و فارسـي در موضوعـات مختلفـي ازجملـه عقايـد، فقه، شـرح حال معصومـان، رجال 

و درايـه، تاريـخ، مقتـل، آداب و عبادات، ادعيـه و اخالق تحرير کرده اسـت )قمـی، 1421، ص3(. 

وي انگيـزه خـود را از تأليـف نفس المهموم، جمع آوري اخبار معتبري دانسـته اسـت که 

از راويـان معتبـر رسـيده و شـيخ عباس خـود از آنها روايت کرده اسـت.)بر اسـاس اجازات 

روايتـی کـه داشـته( ايـن کتاب مشـتمل بر يـک مقدمه و پنج باب اسـت که باب اول شـامل 

مـوارد مقدماتـي چـون برخـي از صفـات امـام و ثواب گريسـتن بـر آن حضرت، بـاب دوم 

شـامل متـن اصلـي مقتـل يعنـي وقايع مربـوط به قيـام عاشـورا از مـرگ معاويه تا شـهادت 

امـام حسـين7، باب سـوم در وقايـع پس از شـهادت امام شامل شـيون زنان حـرم، غارت 

خيـام و اهل بيـت: در کوفـه و شـام، بـاب چهارم شـامل گريه آسـمان و زميـن و اهل آن 

بـر امـام حسـين7 و مراثي شـاعران در مصيبت آن حضـرت و... و باب پنجم شـامل فضل 

زيـارت آن حضـرت، تاريخچـه اي از قبـر و حـرم مطهـر و خاتمـه اي در ذکر توابيـن و قيام 

مختار اسـت )همـان، 1421، ص639(. 

احاطـه شـيخ عباس بـر منابع مختلف و اسـتفاده اش از کتب ديگري غيـر از مقاتل، مانند 

کتـب انسـاب، باعـث شـده مقتلي جامـع، بـا ارائه جزئيـات بسـياري از مصائـب، ارائه دهد 

و حتي االمـکان در ارائـه گزارش هـا و روايـات مختلـف بکوشـد. بـا ايـن حـال اعتمـاد وي 
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بـه منابعـي چـون مقتـل بحـار باعث شـده که برخـي مطالب مـورد ترديـد نيز به ايـن مقتل 

افـزوده شـود. وي در مـواردي نيـز از اشـعار شـاعران عـالوه بر رجزهـا و اشـعار متن مقتل 

اسـتفاده کـرده و عـالوه بـر گزينـش و ترجيـح برخـي گزارش هـا و نقـد برخـي ديگـر، در 

پـاره اي مـوارد بـه ايـراد توضيحاتي به تناسـب مطلب پرداخته اسـت؛ چنان که پـس از مقتل 

حضـرت ابوالفضـل، تذييل مفصلي دربـاره شـجاعت دارد )همـان، 1421، ص311(.

ترجمه هـاي متعـددي از ايـن کتـاب باقي مانده اسـت ؛ ازجملـه: ترجمه ميرزاابوالحسـن 

شـعراني بـا عنـوان دمـع السـجوم، ترجمـه محمدباقـر کمـره اي، بـا عنـوان رموز الشـهاده، 

ترجمـه اي بـا نـام بـر امام حسـين7 چـه گذشـت؟، از جـواد قيومـي اصفهانـي و ترجمه 

علـي نظـري منفرد. 

مرحـوم شـيخ عبـاس قمـي در کتـاب منتهـي اآلمال نيـز که دربـاره زندگـي معصومان: 

اسـت، در قسـمت زندگـي و مقتـل امـام حسـين7، مقتلـي را با همان سـبک و سـياق نفس 

المهمـوم، ولـي به زبان فارسـي و با اختصار بيشـتر، فراهم آورده اسـت )همـو، 1379، ج1، ص841(.

هـ( موسوعه کلمات االمام الحسين 7

ايـن موسـوعه، حاصـل تـالش جمعـي از محققـان پژوهشـکده باقرالعلـوم، وابسـته بـه 

سـازمان تبليغات اسـالمي اسـت که مجموعـه اي از گزارش ها و 970 روايـت، درباره زندگي 

امام حسـين7 از والدت تا شـهادت، واقعه کربال و همچنين سـخنان آن حضرت را شـامل 

مي شـود )گـروه حدیـث پژوهشـکده باقرالعلـوم، 1385, مقدمـه(. ترجمـه ايـن اثـر نيـز بـا عنـوان فرهنگ 

جامع سـخنان امام حسـين7 چاپ و منتشـر شـده اسـت. 
ايـن موسـوعه کـه با هدف تبيين جايـگاه ويژه و مقام و منزلت امام حسـين7 ميان تمام 

فِـَرق اسـالمي و تفسـير و تبييـن حوادث صدر اسـالم و عصر زندگي حضـرت اباعبداهلل7 

بـه صورت صحيح نگاشـته شـده اسـت )همـان، مقدمـه مـرد(، در دو جزء و نـه فصل گرد 

آمـده اسـت و بـراي رسـيدن به اين هـدف، تمـام منابع تفسـيري، فقهي، حديثـي و تاريخي 

مسـلمانان، اعـم از شـيعه و سـني، بـا کمـک نرم افزارهاي کامپيوتري جسـت وجو شـده و با 
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ايـن کار تمـام احاديـث منسـوب بـه امـام، که سـخنان، رفتار و سـيره عملـي آن حضرت را 

شـامل مي شـود، جمـع آوري شـده اسـت. آن سـخناني که زمانشـان قابل تشـخيص اسـت، 

در بخـش اول شـامل کالم امـام در زمـان رسـول اهلل9، در زمـان امامـت اميرالمؤمنيـن7، 

امامت امام حسـن7 و امامت خودشـان، تفکيک شـده )مقتل در همين بخش اسـت( و در 

بخـش دوم به صورت موضوعي، سـاير سـخنان آن حضـرت در موضوعات احـکام، عقايد، 

اخالق، ادعيه و اشـعار فراهم گشـته اسـت )همـان، 1415، مقدمـه، ص ز(.

هـدف ايـن گردآوري، جمع کردن همه سـخنان منسـوب بـه امام، بدون توجـه به ضعيف 

يـا مـردود بـودن برخي از آنها بوده اسـت و در اين مـورد، تنها رواياتي که نويسـندگان محترم 

به جعلي بودنشـان يقين داشـته اند، اسـتثنا شده اسـت )همان، مقدمه، ص ح(.

ايـن روايـات با سلسـله اسـناد و از همه منابـع موجود، حتـي منابع متأخر بـا وجود منابع 

متقـدم، نقل شـده اسـت. منابعـي مانند ناسـخ التواريخ، نفس المهمـوم، مدينـة المعاجز محل 

ارجـاع گزارش شـب عاشـورايي قـرار گرفته اند کـه منبع اصلـي آن الهداية الکبـراي خصيبي 

اسـت )همـان، 1415، ص402(. البتـه مؤلفـان متعهـد شـده اند کـه ناهماهنگـي حديثـي آن را بـا 

اعتقـادات شـيعي در پاورقـي تذکـر دهند. با ايـن حال برخـي از ناقدان اعتقاد دارنـد: »جز در 

مـواردي نـادر، توضيحـي درباره اين روايـات نداده انـد وآن را به طور مبهم بـراي خوانندگان 

باقـي گذارده انـد« )اصغری نـژاد، 1376، ص 3(. از جملـه ايـن مـوارد نـادر گزارش عروسـي قاسـم 

در روز عاشـورا و گرماگـرم معرکـه اسـت کـه از طريحـي نقـل شـده و در پاورقـي به وجود 

اشـکاالتي روشـن در آن اشاره شـده اسـت )گروه حدیث پژوهشـکده باقرالعلوم، 1385، ص465(.

مهم تريـن امتيـاز ايـن اثـر را گردآوري زمانمند سـخنان امام حسـين7 مي توان دانسـت 

کـه تـا حـدي امکان مقايسـه متون منابـع مختلف را بـا يکديگـر فراهم کرده اسـت. هرچند 

تالشـي بـراي جمـع روايـات متعـارض و ناهماهنـگ در آن به چشـم نمي خـورد؛ في المثل 

گـزارش بـدون اعتبار کشـته شـدن محمد بن اشـعث به نفرين امـام، بدون انـدک نقدي ذکر 

شده اسـت )همـان، 1385، ص554(.



شماره33، زمستان 1396
59

ترجمـه ايـن کتـاب بـا نـام فرهنـگ جامـع سـخنان امام حسـين، بـه همت اسـتاد علي 
مؤيـدي انجـام شـده که بخشـي از اسـناد را حذف، و از ذکـر منابـع در پاورقي ها صرف نظر 

کرده اسـت )گـروه حدیث پژوهشـکده باقرالعلـوم، ترجمه علـی مؤیـدی، 1385، ص19(. 

و( کتاب موسوعة شهادة المعصومين يا فرهنگ جامع شهادت معصومين:

ايـن مجموعـه بـه همـت پژوهشـکده باقرالعلوم قم منتشـر شـده و جلـد دوم آن حاوي 
مطالـب مربوط به جريان شـهادت حضرت اباعبداهلل الحسـين7 اسـت کـه ضمن مقدمه اي 
ارزشـمند دربـاره تاريـخ مقتل نـگاري و معرفـي فصـول کتـاب، در چند فصل به شـرح زير 
دسـته بندي شـده اسـت: فصل اول: گوشـه اي از شـخصيت بزرگوار آن حضرت، فصل دوم: 
دفاع او از حق، فصل سـوم: پيشـگويي شـهادت او، فصل چهارم: وصاياي امام حسـين7، 
فصـل پنجـم: وقايـع نهضت حسـين7 فصـل ششـم: کيفيت شـهادت آن حضـرت، فصل 
هفتـم: دفـن آن حضـرت و يارانـش، فصل هشـتم: پس از شـهادت امام، فصل نهـم: مرثيه و 

گريـه بر امام حسـين7 و اشـعار مربوط بـه آن )جمعـی از مؤلفـان، 1381، ج2، ص98(. 
جمـع آوري مقتـل از منابـع مختلـف و تـالش بـراي چينـش زمانـي حـوادث مقتـل و 
جامعيـت نسـبي آن از ويژگي هـاي مثبـت ايـن کار اسـت کـه گروهـي از فضـال و نخبـگان 
حـوزه علميـه قـم آن را انجـام داده انـد. نـگاه حداکثـري براي جمـع اطالعـات و گزارش ها 
و نقـل نکـردن گزارش هـاي موهنـي چـون عروسـي قاسـم در بحبوحه جنگ و شـير فضه، 
از نقـاط قـوت ايـن اثـر اسـت. در ايـن ميـان، بي ميلي بـه ارائـه جمع بنـدي دربـاره روايات 
ناهمنـوا و نپرداختـن بـه نکته هـاي مبهـم گزارش هايـي ماننـد بيهـوش شـدن امـام و قاسـم 
هنـگام وداع در وسـط معرکـه )همـان، 1381، ج2، ص248( يـا طلـب آب علي اکبر جـوان از پدر 
محاصره شـده کـه بـه نقل از برخـي از منابـع آمـده )همـان، 1381، ج2، ص240(، همچنين ارجاع 
بـه منابـع متأخر مانند ناسـخ التواريـخ و الدمعة السـاکبة و منتخب طريحـي و مثير االحزان 
و عوالـم در ايـن کتـاب ديده مي شـود. نقل مفصل اشـعار در فصل مربوط بـه گزارش مقتل، 
بـا وجـود اختصـاص يافتن فصلي مسـتقل به آن، چنان کـه در مقتل حضـرت ابوالفضل آمده 

)همـان، 1381، ج2، ص259 و 262( نشـان دهنده نـگاه مرثيه سـرايانه ايـن مقتل اسـت.
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3. بررسـي نقادانـه و تحليلـي مقتل هـاي پيشـين و بازآفريني جامع نگـر مقتل با 

توجه بـه همه منابـع معتبر.

الف( مع الرکب الحسيني من المدينة الي المدينة

ايـن اثـر، ثمـره تـالش گروهـي از پژوهشـگران اسـت کـه بـه بررسـي تاريـخ کربال از 

حرکـت امـام حسـين7 از مدينـه تا بازگشـت اسـيران اهل بيـت: مي پـردازد و هدف آن 

بررسـي پيشـينه حادثـه کربـال و واکاوي زوايـاي پنهـان آن و بيـان رويدادهاي ايـن واقعه با 

نگاهي تحليلي و نقادانه اسـت. اين مقتل حادثه محور، که در شـش جلد تنظيم شـده اسـت، 

تـالش دارد ترتيـب حـوادث را بـا گزارش هـاي مختلـف، بدون توجـه به »ترتيـب نگارش 

منابـع«، پيـش ببـرد کـه از ديگر نقاط مثبت اين کتاب اسـت؛ مانند نقد گزارش کشـته شـدن 

محمـد بـن اشـعث بـه نفريـن امـام در صحنه عاشـورا کـه مخالف گـزارش منابـع مختلفي 

اسـت کـه از مشـارکت وي در جريـان دسـتگيري عبداهلل بن عفيف سـخن گفته انـد )جمعی از 

نویسـندگان، 1428، ج4، ص246(. همچنيـن دربـاره اولين شـهيد بني هاشـم در کربـال گزارش هاي 

مختلـف نقل، و جمع بندي شـده اسـت )همـان، 1428، ج4، ص255(. 

در ايـن مقتـل توضيحـات مفيـدي نيـز در تبييـن رفتـار امـام ديـده مي شـود؛ چنان که با 

اشـاره بـه سـنت عـدم تمايل بـه آغازگري نبـرد در گـزارش حوادث عاشـورا مطالبـي آمده 

و آن را از سـنت هاي دعوتگـران بـه حـق در مواجهـه بـا منحرفـان و بـراي اتمـام حجت بر 

آنان دانسـته اسـت تا کسـي نگويـد اگر هدايت مـد نظرتان بود، چـرا با ما جنگيديـد )همان، 

1428، ج4، ص251(. البتـه بـه نظـر مي رسـد ايـن کار امام حسـين7 و پيش تر اميـر مؤمنان7 

در جنگ هـاي داخلـي، بر اسـاس حکم جنگ با مسـلمانان و باغيان اسـت که در فقه اسـالم 

و تعاليـم قـرآن در مـواردي در شـيوه با جنگ بـا کافران تفـاوت دارد و توجيه رفتـار امام بر 

اسـاس ايـن دسـتور فقهي روشـن تر قابل اثبات اسـت. 

نـگاه حاکـم بـر ايـن مجموعه، تحليـل وقايع تاريخـي با اسـتفاده از مباني کالمي اسـت؛ 

چنان کـه گـزارش يـاد کردن امـام از توصيه ابن عباس و پشـيماني ضمنـي آن حضرت براي 



شماره33، زمستان 1396
61

همـراه آوردن زنـان را، بـه اسـتناد منافـات آن بـا جايـگاه معصـوم و حديث مشـيت لهوف، 

رد مي کنـد، درحالي کـه فـارغ از ضعف مسـتند اين گزارش، سـخنان عاطفي و احساسـي در 

واقعه عاشـورا، که جلوه بشـري معصوم را نشـان مي دهد، فراوان اسـت و نمي شـود يکسـره 

آنهـا را انـکار کـرد يـا بـا مقـام عصمـت منافـي دانسـت. بلکـه ايـن رفتارهـا و واکنش هاي 

عاطفـي برآمـده از طبيعت خاکي و عاطفه پرشـور معصوم اسـت که البته مانند عقل و سـاير 

کمـاالت وي در باالتريـن حد کمال قـرار دارد. 

از ديگـر نمونه هايـي کـه بـراي ايـن بخـش مي تـوان ذکر کـرد، توضيـح مؤلفـان محترم 

دربـاره قـرة بـن قيس اسـت کـه در ماجـراي توبه حـر، ادعا کـرده بود کـه اگر حـر او را از 

قصـدش باخبـر مي کـرد، قـره نيـز به امـام حسـين7 مـي پيوسـت. درحالي که کارنامـه قره 

پـس از عاشـورا نشـان دهنـده ثبـات وي در جبهـه نفاق و دشـمني بـا خط اهل بيت اسـت. 

)همـان، 1428، ج4، ص263(. بـدون تحليـل گذاشـتن گزارش هاي مبهمي ماننـد طلب آب کردن 

علي اکبـر 18 تـا 27 سـاله از پـدر تشـنه و در محاصـره خـود در بحبوحه نبرد کـه در برخي 

منابـع ذکـر شـده اسـت )همـان، 1428، ج4، ص364(، از ديگـر نواقـص اين کتاب اسـت. برخي 

از حاشـيه هاي خـارج از موضـوع نيـز در ميـان مطالـب ديـده مي شـود؛ ماننـد مطلبي نسـبتًا 

طوالنـي دربـاره باقـي مانـدن فرزنـدي از علي اکبـر. در کتـاب، اسـتفاده بسـيار از متـن ادبي 

سـيدعبدالرزاق مقرم ديده مي شـود؛ ماننـد مقتل حضرت ابوالفضـل )همـان، 1428، ج4، ص399( 

و حضـرت علي اکبـر )همـان، 1428، ج4، ص362(.

ايـن مجموعـه بـه قلم عبدالحسـين بينش، با عنوان بـا کاروان حسـيني از مدينه تا مدينه 

ترجمه شـده و انتشـارات زمزم هدايت آن را منتشـر کرده اسـت. 

ب( تاريخ قيام و مقتل جامع سيدالشهدا7

ايـن کتـاب، اثـري جامـع و تحقيقـي در حـوزه عاشـوراپژوهي اسـت کـه حاصـل کار 

گروهـي از تاريخ پژوهـان زيـر نظـر حجـت االسـالم و المسـلمين اسـتاد مهـدي پيشـوايي 

اسـت. در مقدمـه کتـاب جامعيـت، توجـه به نيازها و پرسـش هاي مطـرح در جامعـه درباره 
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قيـام حسـيني و رعايـت معيارهاي تاريخ نگاري علمي بـه عنوان اهداف تأليف آن بيان شـده 

اسـت )پیشـوایی و دیگـران، 1390، ج1، ص31(. 

جلـد اول کتـاب بـه تحليل وقايع عاشـورا و زمينه هاي پيشـين، و جلـد دوم آن به وقايع 

پـس از عاشـورا اختصـاص دارد. جلـد اول در چهـار بخش سـامان يافته اسـت: بخش اول: 

فصـول مقدماتـي شـامل سـيري در مقتل نويسـي و تاريخ نـگاري عاشـورا از آغـاز تـا عصر 

حاضـر اسـت کـه اکثر مطالـب آن برگرفته از مقاله مقتل نـگاري دکتر رنجبر اسـت و مطالب 

ارزشـمندي در معرفـي و نقـد مقتل نويسـي و عاشـوراپژوهي دارد. بخش دوم دربـاره روابط 

و برخوردهـاي امـام حسـين7 و معاويـه، بخـش سـوم دربـاره نهضـت عاشـورا از آغاز تا 

ورود امـام حسـين7 بـه کربـال، و بخـش چهارم، تحـت عنوان امام حسـين در کربالسـت 

کـه چهـار فصـل دارد: از ورود امـام بـه کربـال تـا روز عاشـورا، رويدادهاي روز عاشـورا تا 

شـهادت بني هاشـم، مبـارزه و شـهادت بني هاشـم، کيفيـت نبـرد و شـهادت امام حسـين7 

و حـوادث پـس از شـهادت امـام )همـان، 1390، ج1، ص7(. جلـد دوم در چهـار بخـش بـه بيان 

حـوادث پـس از عاشـورا، پيامدهاي قيام عاشـورا، مباحـث پيراموني نهضت عاشـورا )مانند 

اربعيـن، فلسـفه عـزاداري، سـير تاريخـي عـزاداري و واقعـه عاشـورا در آينـه آمـار و ارقام 

و پرسـش ها و پاسـخ هاي عاشـورايي( و شـرح حـال و زندگـي اصحـاب امـام حسـين7 

می پـردازد )همـان، 1390، ج2، ص8 ـ 24(.

متـن سـليس و روان بـا زبـان معيـار، ترجمـه دقيـق و کم خطـا، اسـتفاده از منابـع معتبر، 

عنوان بنـدي مناسـب حـوادث، تـالش جـدي بـراي رعايـت ترتيب و چينـش وقايـع، ارائه 

توضيحـات علمـي و راهگشـا و اشـاره بـه اختـالف گزارش هـا در پاورقي هـا، توجـه بـه 

دغدغه هـاي ذهنـي و پرسـش هاي مخاطـب، از نقـاط قـوت ايـن اثـر ارزنـده اسـت. البتـه 

بـه نظـر مي رسـد گاه دغدغه هـاي کالمـي باعـث شـده تا بـراي حـل مشـکالت و ابهامات 

پيش آمـده راه ناهمـواري پيـش گرفتـه شـود ؛ مثـاًل دربـاره گزارشـي کـه مي گويـد امـام در 

صبحـگاه عاشـورا دسـتور داد تـا خيمـه اي برپـا کنند و يـاران به نوبت با اسـتعمال نـوره، به 
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نظافـت و آمادگـي بـراي شـهادت بپردازند، براي توجيه کم آبي و اسـتفاده از نوره، دسـت به 

دامـن اختالف نسـخه شـده کـه گزارش مربوط به توره اسـت و نـه نوره، و اصـل آن »اطالء 

بالمسـک فـي التـوره« بوده يعني اسـتعمال و ماليدن ُمشـکي کـه در ظرف توره اسـت )همان، 

1390، ج1، ص742(. درحالي کـه در عربـي، بـه کار بـردن »اطـالء بالتـوره« بـه معنـاي ظـرف، 

غريـب و غير مسـتعمل اسـت و اگر اين مسـئله درباره اسـتعمال مشـک بـود، نبايد خيمه اي 

مجـزا بـراي آن تـدارک ديده مي شـد تا نوبـت به نوبت بروند؛ چراکه مشـک ماليـدن به بدن 

در نواحـي خـاص نيسـت تـا حيـا، احتجاب و در پـرده رفتـن را بطلبد.

در بزنگاه هـاي ترجمـه نيـز خطاهايـي يافـت مي شـود؛ مثاًل در ترجمه سـخن شـمر که 

»اعبـد اهلل علـي حـرف« بـا اينکـه مترجم به معنـاي لغوي حـرف در کالم عـرب و آيه قرآن 

توجـه داشـته، امـا ايـن جملـه را چنين ترجمه کـرده اسـت: »خـدا را ظاهري و بـدون باور 

قلبـي مي پرسـتد اگـر...« )همـان، 1390، ج1، ص746(. درحالي کـه چنان کـه گذشـت، بايـد چنين 

ترجمـه شـود: »در کنـاره خداپرسـتي و مرز شـرک و کفر اسـت، اگر...«.

ايـن کار گروهـي، هرچند درخور سـتايش اسـت، قلم ها و سـبک هاي چندگانه در نگارش 

مقـاالت، کتـاب را از يکسـاني دور کـرده و اشـراف شـخص واحد نتوانسـته ايـن ناهماهنگي 

را رفـع کنـد. از سـوي ديگر نويسـنده هر مقاله مشـخص نشـده تـا خواننده با شـناخت وي و 

سـبک و ديدگاهـش، پيش زمينـه اي از  مقاله پيش روي خود داشـته باشـد.

اشـاره بـه اختـالف نقل هـا در متـن، مانند آنچه دربـاره خطبه امـام و مقتل حر آمده، از سـويي 

باعـث سـردرگمي خواننـده عـام و از سـويي ديگـر باعـث ماللـت و خسـتگي او و خارج شـدن 

کتـاب از غـرض نـگارش شـده اسـت. ايـن در حالـي اسـت کـه مثـاًل مقتل حـر با همـان کيفيت 

در گـزارش طبـري از ابومخنـف آمـده و ضرورتـي براي شـروع نقـل از لهوف ابن طـاووس ديده 

نمي شـود )همـان، 1390، ج1، ص758(. در مقتـل حضـرت ابوالفضـل نيز اول گزارش شـيخ مفيد را نقل 

مي کنـد و سـپس گـزارش مناقـب آل ابي طالب را کـه هرکدام بـه گونه اي مصيبـت آن حضرت را 

گـزارش کرده انـد. ولـي در ايـن کتـاب بـه گونـه اي نقل شـده اسـت که گويـا در پي هـم مي آيد . 
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جالب توجـه اينکـه نويسـنده محتـرم در ادامـه بـه روايـت مجلسـي ـ کـه کامـاًل شـبيه 

گزارش مناقب اسـت و اختالفات اندکي دارد ـ اشـاره مي کند و تالش دارد آن را گزارشـي 

ضعيـف بدانـد )همـان، 1390، ج1، ص844(. درحالي کـه اين گزارش، تفـاوت چنداني با گزارش 

متـن نـدارد و قراينـي چـون نگرانـي امـام حسـين7 پـس از شـهادت علمـدار لشـکرش 

نمي توانـد يکسـره، عبـارِت »اذا مضيـت تفـرق عسـکري« را تخطئـه کنـد؛ چراکـه »تفـرق 

عسـکري« بـه معنـاي فـرار کـردن يـاران باقيمانـده نيسـت، بلکـه به معنـاي درهـم ريختن 

شـيرازه و نظـم يـاران باقيمانده يـا اردوگاه نظامي من اسـت )ضرورتي ندارد يار و سـربازي 

زنـده فرض شـود(.

مـوارد مشـکوک و سـؤال برانگيزي نيـز بـدون توضيح، نقل شـده اسـت؛ مانند شـکايت 

علي اکبـر از سـنگيني سـالح و تشـنگي )همـان، 1390، ج1، ص819( که در گـزارش ابومخنف به 

نقـل طبـري نيامـده اسـت؛ بلکـه در گزارش هـاي کم اعتبارتر نقل شـده و با توجه به سـن و 

سـال علي اکبـر و وضعيت امام حسـين7، سـؤال برانگيز اسـت.

ج( گزيده شهادتنامه امام حسين7 بر پايه منابع معتبر

کتـاب شـهادتنامه امـام حسـين7 در چهـار جلـد، برگرفتـه از دانشـنامه امام حسـين7 

اسـت کـه به همـت آيت اهلل محمدي ري شـهري و پژوهشـگران مؤسسـه دار الحديـث در دو 

جلـد فراهـم گرديـده اسـت. نويسـندگان بـا اعتقـاد به ضـرورت بررسـي جامـع و همه جانبه 

زندگـي اهل بيـت:، براي فهم درسـت گفتار، رفتـار و موضعگيري آنان در اوضـاع و احوال 

گوناگـون، ايـن دانشـنامه را با همکاري محققاني بـا تخصص هاي مختلف، با هـدف پرداختن 

بـه تمام مقاطـع زندگي امام حسـين7، تهيـه کرده انـد . )محمـدی ری شـهری، 1391، ص12(. 

ايـن کتـاب از هفت بخش بدين قرار تشـکيل شـده اسـت: بخـش اول: مهم ترين مباحث 

مربوط به حماسـه عاشـورا، بخش دوم: پيشـگويي هاي پيامبر اکرم و ديگر پيشـوايان درباره 

شـهادت امام حسـين7، بخش سـوم: از خروج امام حسـين7 از مدينه تا ورود ايشـان به 

کربـال، بخش چهارم: از رسـيدن امام حسـين7 به کربال تا شـهادت ايشـان  کـه اصلي ترين 
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بخـش اسـت، بخـش پنجم: وقايع پس از شـهادت امام حسـين7 تا بازگشـت اهل بيت: 

از شـام بـه مدينـه، بخـش ششـم: بازتاب شـهادت امـام حسـين7 و فرجام قاتـالن، بخش 

هفتـم: عـزاداري و گريـه براي امام حسـين7  در روايات اهل بيـت: )همـان، 1391، ص22(. 

برخـي از نقـاط قـوت ايـن اثر عبارت انـد از: تـالش براي نقـل مطالب معتبر، پاسـخگو 

بـودن نويسـندگان بـه سـؤاالت و ابهام هايـي که ممکن اسـت درباره مسـائل مختلـف براي 

مخاطـب ايجـاد شـود، جمـع آوري مطالب مقاتل کهن و امکان مقايسـه آنها بـا يکديگر، ذکر 

متـن عربـي مقـاالت در پاورقـي، مقدمه اي روشـنگر درباره مسـائل مرتبط با عاشـورا و قيام 

امـام حسـين و عـزاداري، ترجمـه روان، و نقل و جمع بنـدي گزارش هاي مختلـف و داوري 

نهايي دربـاره آنها. 

برخـي از نقـاط ضعـف اين کتاب ارزشـمند عبارت انـد از: تکرار مطالب ناشـي از تکرار 

متـن مقاتـل و سـردرگمي و مـالل مخاطـب، ضعـف ترجمه در برخـي موارد ماننـد ترجمه 

عبـارت »اعبـد اهلل علـي حـرف«: »آن گاه، خـدا را ]تنهـا[ با زبـان، عبادت کـرده ام« و جواب 

حبيـب بـن ُمظاهـر: »تـو، خـدا را بـا هفتـاد زبـان، عبـادت مي کنـي« )همـان، 1391، ص476(، 

درحالي کـه ترجمـه صحيـح بر اسـاس آيه قـرآن، چيز ديگري اسـت که گذشـت، و گرايش 

کالمـي در تحليل هـاي تاريخـي، بـه گونـه اي که مثـاًل گزارش قصد تـرور عبيـداهلل در خانة 

هانـي را بـا تکيـه بر نـگاه حداکثري درباره جايگاه مسـلم بن عقيـل رد کرده انـد. درحالي که 

پيش فرض هـاي ايـن اسـتدالل ها تنهـا بـر اسـاس ديدگاه هاي سـخت گيرانه کالمـي پذيرفته 

اسـت )همـان، 1391، ص260( کـه يـاراي نفي گزارش مسـتفيض تاريخـي را ندارد.

د( سيرة الحسين في الحديث و التاريخ

ايـن کتـاب از آخرين آثار منتشـر شـده آقـاي عالمه مرتضي عاملي اسـت که بـه تفصيل و 

بـا توجـه بـه منابع مورد اعتماد نويسـنده، به صورت تحليلـي به تمام زندگاني امام حسـين7، 

از دوران تولـد تـا شـهادت، در 23 جلـد پرداختـه و جلـد 23 و 24 آن، نمايـه و فهرسـت ايـن 

مجلـدات اسـت کـه نويسـنده در دوران ابتـال و درمـان بيمـاري سـهمگين سـرطان، آن را بـا 
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پشـتکار و اخالصي تمام نگاشـته اسـت  )مرتضـی عاملـی، 1437، ج1، ص12(. 

کتـاب بـا وجـود حجم زيـادش، فاقد مقدمه اي اسـت کـه روش و مباني نويسـنده را در 

نـگارش و پژوهـش کتـاب شـرح دهـد. در ايـن کتـاب نويسـنده که بـا توجه به مهـارت و 

تتبعـي کـه در کارهـاي قبلـي خـود داشـته، اثري بسـيار شايسـته را فراهـم آورده که بيشـتر 

مي تـوان آن را تحليـل زندگانـي امـام حسـين7 از ديـدگاه کالم رايـج شـيعه ديـد. مؤلـف 

محتـرم در ايـن اثـر در پي پاسـخ به هر شـبهه و ابهام موجود در سـيره امام حسـين7 بوده 

اسـت؛ چنان که مسـائل حاشـيه اي و کم اهميت را نيز به طور مبسـوط بررسـي کرده اسـت؛ 

ماننـد بررسـي اين گزارش هـا که معصومان از ران مادرهايشـان زاده مي شـدند )مرتضـي عاملي، 

1437، ج1، ص270( يـا بحثـي مفصل درباره مختون بودن معصومان از شـکم مادر )همـان، 1437، 

ج2، ص6( و اينکـه معصومـان بازي نمي کننـد )همـان، 1437، ج3، ص6(.

گرچـه سـيدجعفر مرتضـي عاملـي نيم نگاهـي نيـز بـه اتقـان و تقـدم منابـع داشـته، اما 

رويکـرد اصلـي او در ايـن کتـاب، جمـع آوري حداکثـري و دفع حداقلي اسـت؛ بـراي مثال 

گرچـه خـود اذعـان مي کنـد که داسـتان عروسـي حضـرت قاسـم در منبـع معتبـري نيامده 

اسـت، بازهـم درصـدد توجيـه آن اسـت و داليـل منکـران را با تکلفـي بسـيار، ناکافي تلقي 

مي کنـد )همـان، 1437، ج18، ص17( يـا بـه جاي پرداختن به اينکه استسـقاي حضـرت علي اکبر 

در بسـياري از منابـع متقـدم نيسـت، تنهـا بـا ارائـه توضيحاتـي، در تـالش بـراي اثبـات آن 

برآمـده اسـت )همـان، ج17، ص250(. 

 در ايـن کتـاب مي تـوان درس هـا و تحليل هـاي موشـکافانه و دقيقـي را دربـاره سـيره 

امام حسـين7، فارغ از سـختگيري در سـند روايات، به ويژه در شـب و روزعاشـورا يافت 
)همان، ج16، ص14(.
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نتيجه گيري

مقتل نـگاري معاصـر شـيعه را مي تـوان در سـه رويکـرد ترجمـه يـا بازآفرينـي مقاتـل 
پيشـين، جمـع آوري گزارشـي منابـع مختلـف و بررسـي نقادانـه مقاتـل پيشـين، و آفرينش 
مقاتـل جامـع تقسـيم بندي کـرد. هرچنـد کاربـرد هرکـدام از ايـن عرصه هـا و مشـتريان آن 
متفـاوت اسـت، امـا ايـن امـر از حرکـت رو بـه جلـو و تکاملـي سـير مقتل نويسـي شـيعه 

حکايـت دارد کـه بـا نـگاه علمـي بـه دنبـال بررسـي حـوادث روز عاشوراسـت.
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