از فتح تاریخی تا فتح تاریخ
(مورد مطالعه :حسین بن علی )
حسین عزیزی
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چكیده
پژوهش پیش رو درصدد آزمودن این فرضیه است که «تاریخ را فاتحان ننوشتهاند» کذه
آن را از راههای گوناگون میتذوان اثبذات کذرد .عالقذه انسذانهذا بذه مطالعذه و ثبذت
رویدادهای مهم و نیی تأیید این عالقهمندی از سوی کتا های آسمانی که سذینگویان
وجدان معنوی بشرند ،دو نمونه مهم از این راهها به شمار مذی آینذد .راه دیگذر ،مطالعذه
شواهد فروان در یات اجتماعی ،سیاسی و علمی مردان و زنان بیرگ است .این مذردان
و زنان ،به دو گروه فاتحان تارییی و فاتحان تاریخ ،تقسیم مذیشذوند؛ نیسذتین گذروه،
کسانی هستند که قلمروها گشودهاند و سرزمینها گرفتهاند .آنان «فاتحان تارییی»انذد.
گروه دوم ،کسانی هستند که به جای سرزمین ،دل و دفترها را گشودهانذد و از خذویش،
نامی نیک به جای نهادهاند .آنان «فاتحان تاریخ» و راهبر تاریخاند و در سرزمین قلبها
و قلمها جاویدند .سین بذن علذی و یییذد بذن معاویذه ،دو نمونذه شذاخا از ایذن
دوگانگی تارییی به شمار میروند .بیگمان ،امذام سذین و بسذیاری از یذارانش بذه
ظاهر شکست خوردند ،اما دل و دفتر تاریخ به گونهای دیگر رقذم خذورد و از او «فذاتح
تاریخ» ساخت و عاشورا برای همیشه ،الگوی «پیروزی خون بر شمشیر» شد .شواهدی
پرشمار ،این فتح بیمانند را تأیید میکنند؛ اما در این مجال ،تنهذا سذه شذاهد تذارییی
مورد گفتوگو قرار گرفته است« :ادبیات شعر عاشورایی»« ،ادبیات تارییی» و «سذوگ
جاوید و اشک جاری در شهادت او».
واژگان کلیدی :سین بن علی ،عاشورا ،فتح تاریخ ،فتح تارییی ،فاتحان تاریخ.
 .1استادیار دانشگاه الفهان.
دریافت95/11/27 :؛ پذیرش9۶/02/15 :

hosn.azizi@gmail.com
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لفحات 73 - 53

آیا تاریخ را فاتحان نوشتهاند؟ اینکه چه کس یها کسهانی ایهن دعهوی را کهردهانهد،
دستکم برای ما ناشناخته است .ایهن سهخن از هرکسهی باشهد ،تردیهدبرانگیز و قابهل
مناقشه است و برخی کم و بیش به نقد آن پرداختهاند؛ 1ولی بنابر تحقیق نگارنده ،ههیچ
اثر علمی معتبری در نقد نظریه «تاریخنگاری فاتحان یا حاکمان» ،بهویهژه از منظهر ایهن
نوشتار وجود ندارد .از اینرو نوا نگاه پژوهش پیش رو به ماجرای عاشورا و چگونگی
داللت این واقعه بر بطالن آن ادعا ،نگرشی نوین است.
تاریخ نگاران و تاریخشناسان ،تاریخ مکتوب را مانند هر دانش دیگر ،منبهع دانهایی و
توانایی میداننهد .اگهر فردوسهی در اولهین مثنهوی خهود ،از دانهایی و توانهایی سهخن
میگوید 2،بیگمان ،شاهنامۀ نیمهتاریخی و نیمهاسطورهای خویش را نیز از جنس دانایی
میداند و میافزاید:
از این پرده برتر سخنگاه نیست

ز هستی مر اندیشه را راه نیست

این بدان سبب است که در هیچ زمان و مکان ،گزارشهها و نگهارشههای تهاریخی،
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

54

همیشه در اختیار کس یا کسهانی خهاص نبهوده اسهت .مههار روایهات تهاریخی ،ماننهد
رویدادهای تاریخی ،در اختیار فرد یا فرقهای خاص نیست .بهرای مثهال ،مهاجرای منهع
کتابت حدیث به دستور خلیفه دوم ،هیچگاه به لورت تام در میان مسلمانانص آن روزگار
اجرا نشد و دین و دفتر ،همسو با هم به راه خود ادامه داد.

3

حال اگر این سخن درست باشد که نقشآفرینان ،نقشنگارند و آفریننهدگان تهاریخ،
 .1گاه اظهارنظرهایی از ایهن دسهت« :تهاریخ را حاکمهان مهینویسهند نهه حقیقهتمهداران( ».مههدی شهجاعی:
 )http://neyestanbook.com/fa/?p=4544یا « تاریخی که ما داریم چیزی جز یک مشهت دروغ و یهاوه نیسهت»
(احمد شاملو )http://cafe-dastan.ir/%D9%85 :به چشم میخورد؛ اما این نوا اظهارات شاعرانه که معموالً در
حاشیه گفتوگو درباره برخی رویدادهای تاریخی خاص دیده میشود ،اوالً از سوی لاحبنظران نقد شهده
است (نک :مدخل شاملو در) https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7:؛ ثانیاً همین دغدغهها نشان میدهد در
تاریخنگاری ،جریانی دیگر نیز در کار اسهت کهه بهه کشهف حقیقهت کمهک مهیکنهد و سهر انجهام ،دسهت
«دروغنگاران» رو میشود.
 . 2توانا بود هرکه دانا بود  /ز دانش دل پیر برنا بود
 .3نک :عزیزی« ،عالقۀ المصادر المکتوبۀ بالروایات الشفویۀ» :ص .90- 71نویسنده در این نوشتار ،بهر همراههی
کتابت و دیانت و دین و دفتر از لدر اسالم تاکنون استدالل کرده است.
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مقدمه

تاریخساز و نقشآفرین نیستند .نقش حکیمان ،هنرمندان ،دانشمندان ،مورخهان ،ادبیهان،
شاعران ،مخترعان ،مربیان ،عاشقان و عارفان بزرگ ،در تاریخسازی و تاریخنگاری اگهر
بیش از حکمرانان و فاتحان نباشد ،کمتر نیست .نوشتن را تا ابد نمیتوان از دست کسی
گرفت؛ راه قلب و قلم و دل و دفتر از راه دیوان و دیوانیان جداست و ایهن ،راز «فهتح
تاریخ» است.
راز فتح تاریخ

تاریخ مکتوب ،تاریخ هر پدیده و پیام نیست؛ بلکه تاریخ رویدادها و حیات اجتماعی
کسانی است که به گونه ای در نگاه شاهدان و راویان ،اثرگذار بهودهانهد .در ایهن میهان،
تاریخپژوهی کنجکاو میتواند حتی درباره آنچه شهاهد و راوی دیهده و روایهت کهرده،
نشانهها وپیامهایی بیابد که پیشینیان نیافتهاند و این نگرش نو به نو ،هیچگاه در بند زمان
و زمینه ای خاص نبوده است و اگهر بگهوییم ،کتهاب تهاریخ ،ماننهد «کتهاب طبیعهت و
شریعت» ،چند الیه و مانند آن دو ،کانون «معرفت جاری» است ،سخنی گزا

نگفتهایم.

بر این اسا  ،هر پژوهش تاریخی در بازسازی و فهم درست رویهدادهای گذشهته،
گونه ای از تاریخ معالر به شهمار مهیرود .از جملهه ایهن پهژوهشهها ،کتهاب یکصهد
شخصیت تأثیرگذار ،میشل هارت 2است .او یکصد نفر را از حهدود دو ههزاره پهیش از
تاریخی آنان را از نظر میزان تأثیرگذاری ،درجهبندی کرده است .شخصیت ممتاز ایشان
در این کتاب ،کسی است که در ردیف اول قرار دارد و شخصیت یکصدم در رتبه آخر.
این دو نفر ،به ترتیب کسی جهز محمهد بهن عبهداهلل (. 570م۶32-م) ،آخهرین پیهامبر
خدا

و ماهاویرا. 527( 3م. 599-م) ،رهبر و مصلح بزرگ هندی نیسهت (ههارت،

از فتح تاریخی تا فتح تاریخ

میالد و از همه اقوام ،اقالیم ،ا لنا

و از هر دو جهنس زن و مهرد برگزیهده و جایگهاه

 .1نویسنده در جای ی به این نکته اشاره کرده است که از جمله عوامل فتوحنگاری مسلمین این بود که مسلمانان
نقش تاریخی خود را زمانی یافتند که فتوحات ،راه سیطره سیاسی دولت اسالمی را بر سهرزمینههای مجهاور
گشود (عزیزی ،نقد و بررسی منابع تاریخی.)۶7 ،
2. Michael .H. Hart
3. Mahavir Jayanti
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نویسندگان تاریخ نیز هستنند 1،این دعهوی نیهز درسهت مهینمایهد کهه تنهها حاکمهان،

کرده و البته راه هرگونه گزینش جدید در رتبهبندی را بهر دیگهران بهاز و لهذتبخهش
دانسته است (همو.)21 ،
نگاه و داوری وی در این تقسیمبندی ،با نگاه پلوتارا یونهانی(120-45م) نویسهند
کتاب حیات مردان نامی و یکی از پیشگامان این نوا نگارشهها 1متفهاوت اسهت و بهر
خال

آن ،تنها اخالقی و ارزشی نیست .او بین بهترینها و بدترینها یا حقتهرینهها و

باطلترین ها رتبهبندی نمیکند و در یک مقایسه و تنها با نگهاه تهاریخی ،بهه عنالهر و
مؤلفههایی چون طول زمان و پایداری اثرگذاری ،گستره جغرافیایی ،عمق تأثیر ،سرعت
و گستره تغییر و دگرگونی ،قدرت و نفوذ پیام و نوپدید بودن افکار شخصیتها توجهه
کرده است .از اینرو هم از پیامبران الهی و مربیان بزرگ یاد میکند و هم از حکمرانان،
کاشفان ،دانشمندان ،مخترعان ،هنرمندان ،مصلحان ،فاتحان و جنگجویان نام میبرد.
همه این شخصیتها که امثال پلوتارا و هارت نام بردهاند ،از جهتی در این جههان،
دارای دو نوا حیات بودهاند؛ «حیات طبیعی» کهه بها مرگشهان پایهان یافهت و «حیهات
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

تاریخی» که دوام پایداری اش به جاودانگی حیات نوا بشهر اسهت .امها در ایهن میهان،
میتوان از حیات تاریخی دیگری نیز نام برد و آن «نیکنامی» در برابر «بهدنامی» اسهت.
در روایت و حکمت آمده است که نام نیک ،یکی از دو عُمر یا دو زندگی است (آمدی،
 ،)479اما روشن است که باشگاه این دو حیات ،پیش از أسناد و اذههان ،دل و جهان و
عواطف انسانهاست .اینجاست که حیات تاریخی کوروش با حیات اسکندر ،موسی با
فرعون ،نیوتن با ناپلئون ،چنگیز با تسای لئون ،محمهد بهن عبهداهلل
حسین بن علی

بها ابوسهفیان و

با یزید بن معاویه متفاوت خواهد بود.

در قرآن کریم آمده است که اولیای خدا به چنین حیاتی میاندیشیدهاند و از نظر آنان
مهم بوده است که آیندگان به درستی و راستی از آنان یاد کنند .خداوند نیز ایهن ههد
زیبا را تصدیق میکند (شعراء )84 ،و از کسانی نام میبرد که از آنان در گذشته به نیکی
و راستی یاد میکردهاند (مریم.)50 ،

5۶

.

1. Plutarch
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 .)418 ،24او در ذیل هر شخصیت ،مالاهای خود را در تأثیرگذاری و رتبهبندی بیهان

امنیت ،آسایش ،آرامش ،معنویت و پیشرفت بشر اثهر بگهذارد ،پررنهگتهر و مانهدگارتر
خواهد بود .همانگونه که رتبهبندی میشل هارت نشان میدهد ،دانش و دانهشافزایهی،
آفرینش های علمی ،فنی ،هنری ،ادبی و عقلی از تأثیرگذارترین ،ماندگارترین و بهتهرین
نمونههای نیکوکاری در تاریخ بودهاند (هارت .)225-222 ،از اینرو نام و یاد آنان نیهز
ماندگار وجاوید است.
آیا میتوان از نیکنامی نیز فراتر رفت و حیات تاریخی دیگری یافت؟ آیها مهیتهوان
کانون و مرجع ایمان و دلدادگی و عشق و حماسۀ دیگران و آیندگان نیهز شهد؟ پاسهخ
روشن است؛ گویا در اینجاست که لف اولیای خدا و شههدای راه فضهیلت از دیگهر
نیک نامان جدا میشود .بیگمان ،پیوستگی ایمان و عمل لالح ،کهانون بهی بهدیل ایهن
عشق ماندگار است و به قول پلوتارا ،مردان باتقوا به سبب قدرت شکستناپذیرشان،
ما را به سوی خود میکشند و ارادهمان را تحت تأثیر قرار میدهنهد (پلوتهارا.)1۶/1 ،
کشته شدن در راه حق و حقپرستی را میتوان باالترین درجۀ عمل لالح و نیکوکهاری
دانست .حال اگر این کار نیک ،با ایمان و عرفان و خلوص نیز بیامیزد ،در باشگاه وجود
و وجدان بشری ،پایدار میماند و حماسه میسازد؛ زیرا «خهوشنهامی خوبهان ،پهاداش
خداوند جهان است» (یوسف.)90 ،
حسین بن علی

فاتح تاریخ

میکشند و فاتحان سرزمین دل و دفترند ،بسیارند؛ اما در این میان ،برخی را بایهد «امیهر
فتوحات» و سرور نامیان نامید .همه شواهد نشان میدهد حسین بن علی

در قُلّه این

جایگاه قرار دارد  .بر همگان آشکار است که او نه فاتح سهرزمین بهود و نهه فرمهانروای
شهر؛ او به ظاهر ،از هر جهت شکست خورد و همه هستیاش را از کف داد ،اما جریان
تاریخنگار ی بر خال

از فتح تاریخی تا فتح تاریخ

مردان و زنانی که ه به قول پلوتارا ه ارادههای بشری را ناخواسته بهه سهوی خهود

خواسهته حاکمهان و فاتحهان رقهم خهورد و نهیمروز از آخهرین

لحظههای حیات سید الشهدا و یارانش ،سهمی بزرگ از ادبیات تهاریخ اسهالم را ویهژ
خود کرد .تاریخ او نشان داد «فاتحان تاریخی» ،غالباً نه «فاتحان تهاریخ» ،بلکهه مغلهوب
تاریخاند« .فتحص تاریخ» ،نیرویی دیگر می طلبد و آن نیهرو در کسهانی چهون حسهین بهن
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البته پیداست که نام نیک ،اثر «کار نیک» است .کار نیک به هر میزان که در سهالمت،

میراث مکتوب ما ،این حقیقت را اثبات میکند که ردّ پای حماسه حسینی در ادبیات
تاریخی پس از خود ،بیمانند است .آخرین روز حیات حماسی او فراتر از تاریخ حیات
سیاسی بسیاری از دولتها روایت ،تاریخ ،شعر ،حماسه ،موسیقی ،هنر و بهویژه اشک و
رشک دارد .وی کشوری نگشود و دولتی ننهاد ،اما به راستی «فهاتح تهاریخ» شهد .امهام
خمینی در پیامی که از نوفل لوشاتو در مطلع پیروزی انقالب اسالمی لادر کهرد ،بهه
لراحت انقالب کربال را الگوی پیروز انقالبهای ضد استکباری دانسهت و الهطالح
«پیروزی خون بر شمشیر» را در همین پیام به کار برد .او نوشت:
با حلول ماه محرّم ،ماه حماسه و شجاعت و فداکارى آغاز شد؛ ماهى که خون
بر شمشیر پیروز شد؛ ماهى که قدرت حق ،باطل را تا ابد محکوم و داغ باطهل
بر جبهه ستمکاران و حکومتهاى شیطانى زد؛ ماهى که به نسهلهها در طهول
تاریخ ،راه پیروزى بر سرنیزه را آموخت؛ ماهى که شکست ابرقهدرتهها را در
مقابل کلمه حق به ثبت رساند.

(خمینی)75 /5 ،

ایشان در پیام دیگر ،انقالب اسالمی ایران را دقیقاً نسخهای از همان الگهو دانسهت و
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

دیگربار بر الطالح «پیروزی خون بر شمشیر» تأکید کرد (همو.)45 /۶ ،
در مقابل ،سران و سرداران اموی ،در روز عاشورا آن نبرد نابرابر را در ظاهر بردند و
به لف «فاتحان تاریخی» پیوسهتند .رسهانههها ،قلهمهها و روایهتهها سهالیان سهال در
اختیارشان بود و دهها سال ،دشنام علهی و آل او

را سهنت کردنهد و بهر آن الهرار

ورزیدند (مسعودی32 /3 ،؛ یاقوت حمهوی)190 /3 ،؛ امها ههیچ گهزارش مهمهی از آن
سوی جبهه کربال در خاطرهها نماند؛ بلکه امویان ،تصمیم به فراموشی «عاشورای ننگین
خود» گرفتند و نتوانستند آن را به خاطره تاریخ بسهرارند .بهه راسهتی ،چهرا آنهان بهرای
کشتگان خود مقتل ننوشتند ،شعر نسرودند و گنبد و بارگاه نسهاختند؟ در نقطهه مقابهلص
آنان ،چرا همه حوادث و بازیگران بزرگ و کوچک «عاشورای پهر افتخارحسهینی» ایهن
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 .1در این نوشتار« ،فاتحان تاریخی» در برابر «فاتحان تاریخ» نهاده شده است .استاد فقید دکتر لاد آیینهوند در
مقالۀ «فتوح قلبی و فتوح قلوب» ،تفاوت این دو فتح را از منظری دیگر سنجیده است؛ اما او تصویری کلی از
فتوحات قهرآمیز خلفا و نقش عنصر عربی ه اعرابی در این فتوح و نیز دیدگاه انتقادی بزرگان و فقهای شیعه را
در اینباره ارائه کرده است (آیینهوند.)49 - 28 ،
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علی

است.

1

نویسنده در جایی به این نکته اشاره کهرده اسهت کهه فتوحهات تازیهان مسهلمان در
سرزمینهای غربی و شرقی خالفت ،ماجرای دوسویه بوده است .بیگمان در این ماجرا
کسانی از بازماندگان سرزمینهای فتح شده که شاهد این حوادث بودهاند ،دهها و لدها
سال زنده ماندند .در میان آنان کسانی بودند که میتوانستند رویهدادهای فتهوح را از آن
سوی جبهه گزارش کنند ،اما چنین نکردند و از آنان ،خبهری مههم در دسهت نیسهت و
بیشتر راویان و نویسندگان تاریخ فتوح ،در جبهه فاتحاناند .گویا شکستخوردگان ،بهه
تدریج تقلیل یافتنهد و انگیهزه خهود را بهرای ثبهت و ضهبط تهاریخ از دسهت دادنهد و
باز ماندگانشان نیز چیزی از آثار و اخبار گذشتگان خود به جای ننهادند (نهک :عزیهزی،
نقد و بررسی منابع.)93 ،
حال باید پرسید چهرا برخهی «فاتحهان تهاریخی» ،تهاریخ و ادبیهات تهاریخی را نیهز
فتح کردند؟ پاسخ روشن است و فههم مهاجرا چنهدان دشهوار نیسهت .آنهان کهه دارای
نقش تاریخیاند ،نسبت به روایهت و ضهبط تهاریخ آن انگیهزهای مضهاعفی دارنهد .ههر
گروه و جامعه ای که نقش خود را از دست دهد یا نقشی برای خود نداند ،شوقی بهرای
روایت و ثبت تاریخ خود و حتی دیگران نخواهد داشت .از اینروست کهه ملهتههای
پیشرفته و تاریخساز ،بیشترین ادبیات تاریخی بشر را تولید کردهاند (نک :همو ،جایگهاه
علمی زنان.)87 ،
خودخوانده از این مهاجرا بسهازند و فهاتح تهاریخ باشهند؛ امها چنهین نشهد و از جبههه
«عاشورای یزیدی» تقریباً چیزی بر جای نماند .گویا آنان ،شکست خهورده بهودهانهد و
حسین بن علی

پیروز بود .اگر جز این بود ،چرا خبهری از آن سهو نیامهد؟ راز ایهن

پیروزی ،همان است که پیشتر گذشت؛ آنان که نقشی در تاریخ ندارند ،به ثبهت نقهش

از فتح تاریخی تا فتح تاریخ

بر این اسا  ،انتظار میرفهت فاتحهان تهاریخی عاشهورای  ۶1هجهری نیهز روایتهی

خود و دیگران عالقه مند نیست؛ اما نقشآفرینهان وخوبهان ،همهواره جاویداالثرنهد.آنان
سراهی از دل و دفتر دارند و در برابر حماسه و شکوه انسانی اردوی حسین ،کرنشگهر
و سراسگزارند.
 .1این سرا

1

و ستایش در دعای سجده پایانی زیارت عاشورا آمده است (ابنقولویه.)173 ،
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همه فراگیر گزارش شد؟

می توان دالیل و شواهد را در دو بخش نظهری و عینهی ذکهر کهرد .مقصهود از شهواهد
نظری ،ادبیاتی است که در گذشته دربار امام حسین

و عاشورا تولید شده است .این

ادبیات ،شامل میراث شعری عاشورا ،داوری لاحبنظهران غیرشهیعی و تهاریخنگهاری
عاشوراست .مرجعیت عاشورا و نقش آن در جنبشها و انقالبههای آزادیخواهانهه و
مرجعیت سیدالشهدا

و یارانش در «حماسه جاوید اشکها» ،عینیترین شاهد تاریخی

این فتح به شمار میرود .در این مجال ،امکان بازگویی و شرح همه این شواهد نیست.
بنابراین ،با لر نظر از دو موضوا «نقش عاشورا در جنبشهای آزادیخواهانه» و نیهز
«دیدگاه لاحبنظران» ،به توضیح سه شاهد یاد شده دیگر پرداخته میشود.
 .1حسین بن علی

فاتح ادبیات شعری

از جمله میراثهای ادبی اسالم و ایران ،ادبیات عاشورایی است .این ادبیات کممانند
غالباً در شعر و نظم ،تجسم یافته و حماسه و عرفان و عشق را در هم آمیخته است .در
ادب شعر فارسی و عربی ،کمتر اثری میتوان یافهت کهه نشهانی از حماسهه عاشهورا و
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

سیدالشهدا

نداشته باشد .چنانکه گفته شده اسهت ،تهأثیر عاشهورا بهر ادبیهات شهعر

اسالمی بدانجا رسید که ادبیات را شیعی کرد 1.با این حال ،آیا میتوان تردید کهرد کهه
شعر عاشورایی در شعر آیینی ،چه سهم و قدری دارد؟ شبّر تأکید میکند که درباره هیچ
شخصیت تاریخی ،شعری رثا با این حجم سروده نشده است (شبّر.)21 ،
شعر غیرعرب ،بهویژه شعر فارسی نیز در کمیت و کیفت ،کمتر از شعر تازی نیسهت
و چنانکه گفتهاند ،مجموا این اشعار نیز به لدها مجلد میرسد (حجازی .)102 ،سید
علیرضا حجازی در مقاله «حسین بن علی در آیینه شعر» ( ،)127-119در فالله قهرن
چهارم تا چهارده هجری از  72شاعر فارسیگو نام برده است .طبق جستوجهوی وی،
از قرن  14و از حسن آتش الفهانی تا مشفق کاشهانی و شههریار 227 ،شهاعر دربهاره
حسین بن علی

۶0

شعر سرودهاند ( .)132-127ایهن در حهالی اسهت کهه سهرودهههای

عاشورایی در شعر فارسی ،فراتر از قهرن چههارم و کسهائی ( ) 391-341نمهیرود .از
« .1من تصفح السیر ،علم اَنّ االدب شیعیٌّ» (امینی.)41۶ / 3 ،
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اکنون باید دید دالیل و شواهدی که نام برده شد کدامانهد؟ در پاسهخ ایهن پرسهش،

شاعر عرب شیعی از روز عاشورا با عاشورا همراه بوده است.
 .2حسین بن علی

فاتح ادبیات تاریخی

حیات معنوی و حماسی امام حسین

در باور شهیعی ،تجسهم و عینیهت قهرآن در

زمان و عصر خویش است 1.زیبایی حیات حماسی امام در این است که همچون قهرآن،
فرهنگ و هنر دارد .فرهنگ قرآن را مفسران کاویهدهانهد و هنهر و آهنهگ او را زنجیهر
بزرگ طبقات مقریان و قاریهان .پیهام فرهنهگ حماسهه عاشهورا را نیهز مورخهان امهین
رساندهاند و هنر و آهنگ آن را شاعران و مرثیه و مدیحهسهرایان .گویها از روز حادثهه،
اراده بر این بوده است که این دو پیام ،با هم پا به عرله تاریخ مسلمانان بگذارند.
اکنون برای نشان دادن جایگاه بیبدیل آن حضرت در تاریخنگاری اسالمی ،به مهرور
مهمترین و کهنترین متون تاریخی میپردازیم .بر این اسا  ،شش متن اللی تها آغهاز
قرن چهارم مرور شده است .بر کسی پوشیده نیست که بنیاد تراجم و تاریخنگاریههای

متأخر درباره حوادث لدر اسالم ،تا حد زیادی بر دوش این منابع ،بهویژه تاریخ طبری
بوده است (نک :ابناثیر.)3/1 ،
● وقع الطف ابومخنف لهوط بهن یحیهی (م .) 157هرچنهد مقتمل ابومخنمف ماننهد
بسیاری از کتابهایش در درست نیست ،اما گویا او در قدمت و کثرت روایات عاشورا،
بیمانند است .حتهی یکهی از نویسهندگان متعصهب متهأخر نیهز وی را مرجهع اساسهی
اگرچه این کتاب تا قرن هفتم هجری موجود بوده (نک :نالهری داوودی )4۶ ،و از آن
پس ،مانند بسیاری از کتابهای مشابه ،گم شده است ،اما مقتل بازسازی شد او نشهان
میدهد حجم روایات او درباره واقعه عاشورا بیمانند است .محمدهادی یوسفی غروی،
پژوهشگر و گردآوردنده و تدوین کننده این نسخه ،دربهار منهابع نخسهتین ابومخنهف،
ارزیابی مفصلی دارد؛ اما زنجیره اسناد را در ابتدای روایهات حهذ

از فتح تاریخی تا فتح تاریخ

مورخانی بزرگ چون طبری در گزارش مقتل سید الشهدا

میداند (ابنکثیر.)202 /8 ،

نمهوده و از مقتهل

ابومخنف ،گزارشی به هم پیوسته و منسجم فراهم کرده است .چنانکهه گفتهیم ،جایگهاه
 .1این باور بهویژه در حدیث مشهور ثقلین آمده است (نک :لداقت ثمرحسینی59- 43،؛ شهانظری و طباطبهایی
پوده.)188- 1۶1 ،

۶1
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مهمترین دالیل این دیرهنگامی ،دیرآشنایی قلمرو فارسیزبان با تشیع و عاشوراست؛ اما

مت هأخر ،دومههین اثههر بههزرگ و متفههاوت دربههاره حیههات اجتمههاعی و سیاسههی و مقتههل
سیدالشهدا

جایگاه خود را در بین مورخان شام ،بهاالتر از مقتمل ابومخنمف بهاز کهرد

والبته هیچ گاه به جای آن ننشست .این اثر چیزی جز کتاب طبقات ابن سمعد و روایهات
او در این کتاب نبود.
● کتاب الطبقات الکبیر محمد بن سعد (م .) 230از این کتاب ،بخش زندگینامهه و
مقتل امام حسین

در میان کتابهای تاریخ و رجالص موجود ،پس از مقتل ابومخنف ،از

کهنترین آثار تاریخی وسیرهشناختی به شمار میرود .ابهن سهعد در ذیهل طبقهه پهنجم
لحابه ،حدود یکصد و پنجاه لفحه از کتابش را به امام حسین بن علی

اختصهاص

داده است .از این عدد ،نیمی به مقتل آن حضهرت و پیامهدهای اجتمهاعی و سیاسهی و

مدایح و مراثی اختصاص دارد (ابنسعد .)519-43۶ /10 ،از ویژگیهای مقتل ابمنسمعد
آن است که بر خال

طبری ،پیش از همه از روایات واقدی و دیگران نقل گرفتهه و از

مقتل ابومخنف شیعی کمتر بهره برده است (نک :همهو .)439-43۶ /10 ،البتهه رویکهرد
ابن سعد در گزارش واقعه عاشورا بها ابومخنهف تفهاوت دارد و حتهی مهیتهوان گفهت
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

مقتلنگاری ابنسعد در نقطه مقابهل مقتهلنگهاری ابومخنهف از واقعهه عاشوراسهت .از
اینرو ،به نظر میرسد در سهده دوم و سهوم ،دو جریهان اساسهی و متفهاوت در مقتهل
سیدالشهدا شکل گرفته است؛  .1مقتلنگاری ابومخنف که پیشوایان و مورخهانی چهون
ابوحنیفه دینوری ،ابنواضح یعقوبی ،بالذری ،ابنجریر طبری ،مسعودی ،ابهنمسهکویه،
ابناعثم و شیخ مفید و در میان متأخران ،ابناثیر و سید بن طاوو
 .2مقتلنگاری ابنسعد کهه روایهاتش اسها

به آن تکیه کردهاند؛

مکتهب تهاریخنگهاری متهأخر در شهام از

ابنعساکر تا ابنعدیم حلبی ،ابنکثیر و ذهبی است (نک :نالری داوودی.)۶0-53 ،
اگر شرح حال شخصیتها و مردان و زنان سراه امام

و نیز فهرست شهدای کربال

که در این کتاب آمده است را به ذیل ترجمه امام بیفزاییم ،نزدیک به نیمی از یک مجلد
از کتاب طبقات را ویژه خود خواهد ساخت 1.این حجم از روایات ،در قیا
۶2

 .1برای آگاهی بیشتر از شرح حال امام علی بن الحسین
.478- 475 ،173

با روایات

و فهرست یاران شهیدِ امام ،نک :ابنسهعد- 1۶2 /5 ،

Downloaded from journal.isihistory.ir at 3:05 +0430 on Tuesday September 21st 2021

بیبدیل مقتل ابومخنف تا طبری و پس از او بر کسی پوشیده نیست ،اما گویا در قهرون

آن حضرت بیشتر است .این در حالی است که همو در ذیل طبقه اول تابعین ،تنها چند
سطر به شرح حال عمربن سعد پرداخته و جالب آنکه مهمترین بخش این شرح حهال
نیز نقش او در قتل امام حسین

است (ابنسعد)128 /5 ،؛ قتلی که به قول عمر پسهر

سعد ه فرمانده سراه کوفه ه بدترین و بی بدیلترین جنایت و خسارتبارترین دسهتاورد
فاجعه عاشور بوده است.

1
2

● انساب االشراف احمد بن یحی بهن جهابر بهالذُری (م .) 278/279بهالذری ایهن
کتاب را نیز مانند فتوح البلدان مبسوط و در عین حهال ،انتقهادی نوشهته اسهت .دوازده
لفحه از جلد دوم کتاب ( )89-77درباره مقتل مسلم بن عقیل اسهت؛ چنهانکهه جلهد
سوم آن که با تحقیق محمدباقر محمودی نشهر یافتهه ،حجهم بزرگهی از گهزارشههای
تاریخی درباره امام حسین

را به ماجرای هجرت آن حضرت از مدینه تا مقتل ایشهان

در کربال به خود اختصاص داده است ( .)229-155 /2او مقتهل سیدالشههدا

را ذیهل

جلد پنجم ( )304-299نیز به اختصار گزارش کهرده اسهت .ایهن در حهالی اسهت کهه
بیشترین گزارشها در کمتر از هفتاد لفحه شرح حال یزید بن معاویهه در ایهن کتهاب
(ج )355-28۶ ،5مربوط به فاجعه کربال ،آتش زدن کعبه و واقعهه حهره اسهت و ههیچ
افتخاری از او به چشم نمی خورد .شرح حال عبیداهلل بن زیاد در این کتاب نیز کمتهر از
یزید نیست .مهمترین و مفصّلترین رویدادهای حیهات عبیهداهلل ،قتهل و اعهدام کسهان
کشتهشدگان به دست عبیداهلل را ارائه میدهد (همان .)39۶-388 ،این فهرست هولناا،
بخش عمده شرح حال اوست.
بالذری که روایات خود را در قالب همان سنت دیرینه روایات شفاهی و به لورت
اسنادی گردآوری کرده است ،در مقتل سیدالشهدا

مانند ابنسعد ،راههی جهز مهورخ

از فتح تاریخی تا فتح تاریخ

است .بالذری ،پس از اشهاره بهه نقهش وی در قتهل حسهین بهن علهی

فهرسهتی از

 .1به گفتۀ بالذری ،پس از واقعه عاشورا ،عمر سعد پیوسته میگفت :ما رجع أحد إلى أهله بشر مما رجعت بهه؛
أطعت الفاجر الظالم ابن زیاد ،و عصیت الحکم العدل ،و قطعت القراب الشریف (بالذری.)211 /3 ،
 .2پیش از انساب االشراف احمد بن یحیی بالذُری ،میتوان از کتهابههای تماریخ خلیفم بهن خیهاط (م،) 240
المعارف ابنقتیبه دینوری (م ) 27۶یاد کرد؛ اما روش چکیدهنویسی و فهرسهتنگارانهه آن دو بهرای همگهان
روشن است.

۶3
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و اخبار مربوط به تراجم دیگر لحابه پیامبر

حتی خلفای راشدین و زنان و دختران

می رود ،امها بهالذری بهه جهز چههار مهورد ( ،)210 ،207 ،174 ،154 / 3از ابومخنهف
به لراحت نام نمیبرد .نویسهنده در جهایی دیگهر بهه تفصهیل آورده اسهت کهه یکهی
از روشهای اسنادی امثال بالذری و طبری ،بهره گیهری از شههرت خبهری بها سهاختار
فعلی سوم شخص «قالوا» است و این ،بر ارزش کار مورخهان افهزوده اسهت (عزیهزی،
نقد و بررسی منابع .)244-242 ،بنابر ایهن ،اگهر ابومخنهف یکهی از منهابع بهالذری در
شرح حال امام حسین

باشد ،به طور طبیعی وی یکی از قائالن این قول جمعهی نیهز

هست؛ اما روشن است که تکیه اللی بالذری مانند ابنسعد ،بر راویانی چون عمر بهن
شبه ،ابوالحسن مدائنی ،عوان بن حکم ،شراحیل شعبی و مانند آنهاسهت .بهه ههر روی،
توجه بالذری بر شهرت خبری اخبار شهادت امام حسین

از نقاط قوت مقتلنگهاری

وی به شمار میرود.
● کتاب االخبار الطموال ،ابوحنیفهه احمهد بهن داود دینهوری (م .) 282دینهوری در
تاریخنگاری جهانی و در روش غیر اِسنادی ،مانند مورخ معالر خود ابنواضح یعقوبی
(م ) 284است و هر دو به سرزمین ایران تعلق خاطر دارند؛ اولی به کرمانشاه و دومهی
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

به الفهان .ابنواضح یعقوبی ،تاریخ نگاری خود را به دو بخش پیش از اسالم و پس از
اسالم تقسیم کرده است .او در مقدمه بخش اسالمی ،به منابع عمده خود اشاره میکنهد،
اما دینوری به عنوان یک مورخ پارسی ،پایه تاریخنگاریاش را بر شر اسالمی بهویژه،
تحوالت تاریخ سیاسی ایران نهاده و بر این اسا  ،حوادث دیگر جهان ،حتی دوران 23
ساله بعثت و هجرت پیامبر اسهالم

را در حاشهیه ایهن تحهوالت دیهده و از آن بهه

سرعت گذشته است .بر همین اسا  ،تاریخ اسالمص او از فتوحات عرا به دست اعراب
مسلمان و پایان نظام ساسانی در ایران آغاز میشود.
او مانند همه مورخان قبل و پس از خود ،کتابمحهور اسهت؛ چنهانکهه در سهرآغاز
کتاب خود نیز به آن اشاره کرده است ،اما بر خال

بسیاری از آنهان ،هرگهز بهه منهابع

مورد استفاده اش اشاره نمیکند .وی در سرخط گزارشهای تاریخی خود مانند بالذری
۶4

و طبری ،از عبارت «قالوا» فراوان سود برده است .از اینرو ،میتوان گفت منبع اساسهی
او ،اخبار مشهور است .شاید بر همین اسا

اسهت کهه ابهنعهدیم حلبهی (م ) ۶۶0از
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معالرش طبری رفته است .مقتل ابومخنف از منابع مهم مقتل الحسین طبمری بهه شهمار

دینوری نقل کرده است (ابن عدیم.)2۶21 / ۶ ،
با اینکه تاریخ دینوری نسبت به تاریخ یعقوبی کوتاهتر است ،اما شواهد تشیع دینوری
نیز به قوت دالیل تشیع یعقوبی نمیرسد و وی به مراتب بیشتر از یعقوبی اخبار سیاسی
دوران علی بن ابی طالب و سیدالشهداء

را گزارش کرده است .او حدود یکچهارمص

روایات خود را به دوران حکمرانی امام علی و مقتل امهام حسهین

اختصهاص داده

است .در این کتاب نیز مانند همه تواریخ موجود ،حجم روایهات قیهام و شههادت امهام
حسین

با حجم اخبار عبداهلل زبیر و جنگ حره و جنبش خوارج در دوران یزید ،قابل

مقایسه نیست (نک :دینوری.)2۶2-228 ،202-141 ،
● تاریخ االم و الملو و الرسل ،محمد بن جریر بن رستم طبری ( .) 310-224اگر
کنجکاوی و تتبع و اتقان گزارشها ی طبری در تاریخ ساسانیان نسهبت بهه کتهابههای
سابق و الحقش کمنظیر است ،درباره تاریخ سه سده اول اسالم نیز در جامعیت و روش
اسنادی بیمانند است .میتوان گفت او مفصلترین مقتهل را در تهاریخ عاشهورای امهام
حسین

گزارش میکند .هرچند مقتل ابومخنمف در کتاب طبهری نقهش اول را دارد و

گفته میشود طبری تقریباً همه کتاب ابومخنف را نقل کرده است (قمی ،)10 ،امها او از
مقاتل دیگر نیز بهره کامل برده است .میتوان گفت او نسبت به کتابهای قبل و بعدش
طوالنیترین گزارشها را از خروج و شهادت امام حسین

و یارانش در فالله مدینه

گزارش طبری از مقتل امام حسین

در نهیمروز عاشهورا بهیش از نیمهی از مجموعهه

روایات مربوط به ماجرای قیام و حرکت آن حضرت از مدینه تا کربال را مدت پنج ماه،
به خود اختصاص میدهد.
پس از طبری ،کمتر کتاب تاریخ و تراجم را میتوان یافت که مشابه کتهاب وی ،بهه
شرح و تفصیل شخصیت معنوی و حماسی امام حسین

از فتح تاریخی تا فتح تاریخ

تا کربال و ماه شعبان سال  ۶0تا دهم محرم سال  ۶1آورده است (طبری.)470-338 ،5 ،

نررداخته باشد .در این میان،

تاریخ طبری به قول ابن اثیر مرجهع او و همهه مورخهان بعهدی اسهت (ابهناثیهر.)3 /1 ،
مسکویه ذیل عنوان «تجارب العصر االموی» 54 ،لفحه از کتهاب را بهه دوران کمتهر از
چهار سال حکمرانی یزید بن معاویه اختصاص داده است 4۶ .لفحه از این لهفحات،

۶5
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تاریخنگاران متأخر شام ،در اثر بزرگ و پر اِسناد خهویش ،گزارشهی طهوالنی از کتهاب

(همو )91-83 ،به حوادثی بزرگ همچون وقعه حَرّه و فتنه عبداهلل بن زبیر مهیپهردازد؛
چنانکه گویا در این دوران ،هیچ رویداد مهمی بهجز شهادت امام حسین
در نیمروز عاشورا روی نداده است.

و یهارانش

1

ابوالقاسم بن عساکر دمشقی ( )571-499در کتاب تاریخ مدین دمشمق کهه بهه روش
اِسنادی تدوین یافته است ،تقریباً نیمی از اخبار مربهوط بهه حسهین بهن علهی

را بهه

مناقب و کرامهات او (همهو )200-111 /14 ،و نیمهی دیگهر را بهه قیهام و مقتهل امهام
اختصاص داده است (همو .)2۶0-200،منابع و مشایخ ابنعساکر در این  1۶0لفحه از
تاریخ امام حسین بن علی

بسیار متنوا و پرشمار است .ابنسعد که پیشتر به تنهوا

منابعش اشاره شد ،از جمله منابع اللی اوست .در این میان ابومخنهف و هشهام کلبهی
هرگز بر دیگر منابع وی ،مانند سفیان بن عیینه ،واقهدی ،شهعبی ،طهاوو  ،ابومعشهر و
مانند آنها برتری ندارند .با اینکه روایات او بهویژه درباره مردان و زنهان و رویهدادهای
شر جهان اسالم هم پوشانی بسیاری با روایات طبری دارد و این مسئله را محقق کتاب
به خوبی نشان داده است ،امها طبهری در زنجیهره اسهناد وی کمتهر دیهده مهیشهود .او
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

می خواهد نشان دهد اطالعات منابع طبری را از مسیر دیگری دریافته است.
در میان مورخان مصر و آفریقا ،شاید شهابالدین نویری (م ) 733بیشترین نقش را
در معرفی امام حسین

و مقتل آن حضرت داشته باشد .او در دانشنامه بزرگ خویش،

نهای االرب ،در بیش از یکصد لفحه از کتاب ،به مقتل امام پرداخته اسهت (-37۶ /21
 .)481این امر نیز معجزهای دیگر در تاریخ است که نهیمروز حماسهی یهک مهرد خهدا
چگونه پس از هفت قرن به ادبیات مصر راه پیدا میکند.
با این حال ،ابنخلدون (م ،) 808هموطن آفریقایی نویری ،از اندا مورخانی است
که دوست ندارد دامن بنهیامیهه را مخهدوش کنهد .از ایهنرو واقعهه عاشهورا را کوتهاه
(ابنخلدون )28-24 /3 ،و ابتر گزارش میکند 2.وی همچنین از گهزارش تههاجم سهراه
یزید به مدینه و مکه ،کامالً چشم میپوشد .کمنویسهی ابهنخلهدون ،ریشهه در نگهرش

۶۶

 .1شیخ طوسی ،زمان شهادت امام را پیش از زوال عاشورا ذکر کرده است (طوسی.)42 /۶ ،
 .2محقق تاریخ ابن خلدون ذیل لفحه  28از مجلد  3اشاره میکند که ادامه مطلب تا شش لفحه سفید است.
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به مقتل امام و یارانش اختصاص دارد (مسکویه ) 83-37 /2 ،و تنها در هشهت لهفحه

با محکهوم کهردن نهضهت سیدالشههدا

بههطهور یهکجانبهه از سهلطنت بنهیامیهه و

سیاستهای معاویه ،دفاا میکند (نک :همو .)41۶-40۶ /1 ،با این حال ،نمیتهوان وی
را متأثر ابنتیمیه ( )728-۶۶1و شاگردان مکتب او چون ابهنقهیم جوزیهه (م ) 751یها
ابنکثیر در شام دانست .او بهجز چند گزارش کوتاه تاریخی ،در مقدمهاش هیچ اشارهای
به افکار واندیشههای وی ندارد .اساساً عقلگرایی ابنخلهدون بها سهلفیگهری مکتهب،
سازگاری ندارد.
اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی ( )774-701مورخ ،مفسر و محدث بزرگ و پرکار

عصر ممالیک ( )922-۶48و معالر و شاگرد ابنتیمیهه اسهت .وی در کتهاب البدایم و
النهایه حدود هفتاد لفحه به قیام و حیهات سیاسهی امهام

از مدینهه تها شههادت در

سرزمین کربال و حوادث مربوط به این واقعه اختصاص داده است (ابنکثیهر-14۶ / 8 ،
 .)212آنچه در این گزارشها میخوانیم ،بخشی مهم از حهوادث سهال  ۶0یعنهی سهال
آغاز خالفت یزید بن معاویه و سال  ۶1هجری است .در این کتاب نیز پرونده سیاسهی
و اجتماعی یزید بن معاویه ،چیزی جز این فاجعه هولناا نیست .پرونده ماندگار یزید،
عاشورای  ۶1است .ابنکثیر با گرایشهای سلفی و ضد شیعی خود ،از برخهی روایهات
شیعی ناخرسند است و از امثال هشام کلبی و ابومخنف دل خوشی ندارد و این مسهئله
را نیز پنهان نمیکند (همو ،)202 / 8 ،اما نقش کممانند ابومخنف در گهزارش حهوادث
ابنکثیر را به ناچار تحت تأثیر قرار داده و گزارشهای آن دو را آورده است .وی افزون
بر آنکه به مهمترین منابع طبری ،یعنی کتابهای هشام بهن محمهد کلبهی و ابومخنهف
دسترسی دارد ،از خود طبری نیز روایاتی را گزارش کرده است .همچنین او بهه منهابعی
چون ابوالقاسم طبرانی ( )3۶0-2۶0استناد میکند.
 .3حسین بن علی

اگر حسین بن علی

فاتح اشکها

خود را کشته اشک دانست (ابنقولویه ،)180 ،سهید حمیهری

نیز در مرثیه ای که نزد امام لاد
حسین

از فتح تاریخی تا فتح تاریخ

سیاسی نیمه دوم تاریخ اسالم و نیز نقش پر رنگ وی در جریان تاریخنگاری اسهالمی،

اشاره کرد و گفت:

خواند ،به حماسه اشک و جاودانگی گریه بر امهام

۶7
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خاص وی به حوادث سیاسی لدر اسالم ،خاله امویان دارد .او در مقدمه تاریخ خهود

الفهانی)175 / 7 ،

از آن زمان که سیدالشهدا

این پیشبینی را کرد و سید حمیهری ،چنهان قصهیدهای

سرود ،لدها سال می گذرد و این عاشوراست کهه در سهالیان دراز از دلهها سهوز وآه
و از چشمها مروارید اشک میستاند .با آنکه نمیتوان کمیّت اشکههای جهاری شهده
در ماتم ساالر شهیدان را بها اشهکهها و مهاتمههای تهاریخی دیگهر مقایسهه کهرد ،امها
در هیچیک از گزارشهای تاریخی ،ماتم و اشکی اینچنین ماندگار ،گسترده و جانسوز
ثبت نشده است.
نرشخی در تاریخ بخارا ( )33 ،25گزارش میکند که اهل بخارا و دیگهر والیهات ،در
ماتم سیاوش ،شاهزاده افسانه ای ایران در سه هزاره قبل از میالد ،نوحهها و سرودههایی
دارند .بیرونی در الجماهر از نوعی سنگ با عنوان «خون سیاوش» یهاد مهیکنهد کهه بهه
نشانهگذ اری تاریخی سوگ سیاوش در میان بخشی از ایرانیان اشاره دارد .لاد هدایت
در سرودههای عامیانه از برخی زنان کهکیلویه نام میبرد که تصنیفاتی غمناا در مراسم
سوگواری میخوانند و مویه و ناله میکنند .آنان نام این تصنیفات را سوسیوش مینامند
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

(کاظمی .)250-239 ،مسکوب نیز در کتهاب سمو سمیاو

کوشهیده اسهت از منظهر

ایرانیان ،پیوندی میان سیاوش ،شهید اسطوره ای ایران و سهید الشههداء

برقهرار کنهد

(مسکوب)84-82 ،؛ اما بر همگان روشن است که این گزارشها فاقهد ارزش تهاریخی
هستند و چنانکه لاد هدایت گوشزد کرده اسهت ،در طیهف فرهنهگ عامیانهه جهای
دارند .اگر همه ایرانیان عصر ساسانی یا پس از اسالم ،در سوگ سیاوش مراسمی مهم و

گسترده داشتند ،بیگمان در بیشتر روایات و اسناد تاریخی ه و نه فقط در تاریخ نرشخی
یا ادبیات شفاهی یک شهر یا ناحیه ه انعکا

مییافت .دیگر آنکه در شاهنامه فردوسی

که حیات اسطوره ای سیاوش ،مدیون آن است و نام او دهها بار تکرار شده است (نهک:
شاهنامه ،بخش  4و  ،)12به سنت سوگواری ایرانیان بر سیاوش هیچ اشهارهای نهدارد و
این نشان میدهد آنچه در تاریخ بخارا آمده ،تنهها یهک رسهم اسهطورهای و محهدود در

۶8

سرزمین بخارا و پیرامونش بوده است .از اینرو با اطمینان باید سخن امهام حسهن بهن
علی و امام سجاد

درباره سیدالشهداء

را تکرار کرد که «روزی مانند روز حسهین
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سیراب شدن استخوانهای پیکر پاکت از سرشک چشمان ،ابدی است.

(ابوالفرج

نتیجهگیری

مردان و زنان بزرگ تاریخ را به دو گروه فاتحان تاریخی و فاتحان تهاریخ مهیتهوان
تقسیم کرد .آنان که قلمرو گشودند وسرزمینها ی حاکمیت خود را گسترش دادند یا بر
دشمنان خود چیره شدند« ،فاتحهان تهاریخی»انهد؛ امها کسهانی کهه وجهدانهها و دل و
دفترها را گشودهاند و از خود نامی نیک بهه جهای نههادهانهد« ،فهاتح تهاریخ«انهد .آنهان
هم جریان تاریخ و تاریخنگاری پس از خود را در دست دارند و آن را راهبری میکنند
و هم پیوسته در سرزمین قلب و قلم آدمیان میزیند و یادشان جاودانهه اسهت .اگرچهه
فاتحان تاریخ ،برای مدتی خواسته و توانسته باشهند بهه سهود خهود تهاریخ بنویسهند و
قلمها را نیز فتح کنند ،اما آنان نه توان فتح همه قلهمهها را دارنهد و نهه قهادر بهه فهتح
دل و دیده آیندگاناند .تاریخ عاشورای حسین بن علی

نمونهای کامل از این حقیقت

است .از نظر میدانی ،اشک جاری عدالتخواهان و عاشقان و جنبشهای آزادیبخهش
و دادخواهانههه شههیعیان و غیرشههیعیان و از حیههث نظههری و ادبیههات مکتههوب ،میههراث
بزرگ شعر عربی و فارسی و جریان مقتلنگاری عاشورا ،از بهتهرین شهواهد ایهن فهتح
تاریخی به شمار مهیرود .اگهر از بهدبینی و بهدنگاری شهاذّ برخهی مورخهان بگهذریم،
مقتلنگاری و ادبیات عاشورایی ،در قیا

با تاریخنگاریهای حوادث بهزرگ و مشهابه،

واقعه ،کمنظیر است.

از فتح تاریخی تا فتح تاریخ

از نظر حجم و تنوا روایات و بیان جزئیات و توجه به آثار و پیامهدهای تهاریخی ایهن

۶9
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نیست» (لدو .)4۶2 ،11۶ ،

ه آمدى ،عبدالواحد بن محمد تمیمی ،تصنیف غرر الحک و درر الکل  ،تحقیق و تصنیف
و تصحیح مصطفی درایتی ،قم :دفتر تبلیغات13۶۶ ،ش.
ه آیینهوند ،لاد « ،فتوح تغلبی و فتوح قلوب» ،مجله تاریخ اسالم ،ش1379 ،2ش.
ه ابناثیر ،عزالدین ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دارلادر1982 ،م.
ه ابن خلدون ،عبدالرحمن بن خلدون ،مقدمه  ،ترجمه :محمهد پهروین گنابهادى ،تههران:
انتشارات علمى و فرهنگى1375 ،ش.
ه ابنخلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،دیوان المبتمدأ و الخبمر فمی تماریخ العمرب والبربمر،
تحقیق :خلیل شحاده ،بیروت :دارالفکر. 1408 ،
ه ابن سعد ،محمدبن منیع البصری ،الطبقات الکبرى ،تحقیق :محمد بهن لهامل السهلمى،
الطائف :مکتب الصدیق. 1414 ،
ه ابن عدیم ،عمهر بهن احمهد ،بغیم الطلمب فمی تماریخ حلمب ،تصهحیح :سههیل زکهار،
بیروت ،بیتا.
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

ه ابنعساکر ،علی بن حسین ،تاریخ مدین دمشق ،بیروت :دار الفکر. 1415 ،
ه ابنقولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزیارات ،نجف ،دار المرتضویه135۶ ،ش.
ه ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر دمشقی ،البدای و النهای  ،بیروت :دار الفکر. 1407 ،
ه ابههوالفرج الههفهانی ،علههی بههن الحسههین ،االغممانی ،بیههروت :دار احیههاء التههراث
العربی. 1415 ،
ه ابومخنف ،لوط بن یحیی ،قیام جاوید ،تحقیق ،تصحیح ،ترجمهه و تهدوین :حجهتاهلل
جودکی ،تهران :مؤسسه فرهنگی ه انتشاراتی تبیان1377 ،ش.
ه ابومخنف ،لوط بن یحیی ،وقع الطف (متقل الحسمین) ،تحقیق وتقدیم :یوسفی غروی،
قم :مجمع جهانی اهلبیت

. 1427 ،

ه امینی ،عبدالحسین ،الغدیر فی الکتاب و السن و األدب ،قهم :مرکهز الغهدیر للدراسهات
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االسالمیه. 141۶ ،
ه بالذری ،احمد بن یحیی بن جابر ،کتاب جمل من انساب األشراف ،تحقیق :سهیل زکار
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ه پلوتارا ،حیات مردان نامی  ،ترجمهه :رضها مشهایخی ،تههران :بنگهاه ترجمهه و نشهر
کتاب. 1343 ،

ه حجازی ،سید علیرضا« ،حسین بن علی در آیینه شعر» ،مجموعه مقاالت دومین کنگره
بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا (دفتر دوم) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثهار
امام خمینی 1375 ،ش.
ه حسینی ،سهید عبهداهلل « ،بررسهی گهزارش محمهد بهن سهعد از زنهدگی و قیهام امهام
حسین » ،مجله سخن تاریخ ،ش1388 ،5ش.
ه خمینی ،سید روحاهلل ،صحیفه امام  ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشهر آثهار امهام خمینهى ،
138۶ش.
ه دینوری ،ابوحنیفه احمد بن داوود ،االخبار الطوال ،تحقیق :عبدالمنعم عهامر ،مراجعهه:
جمال الدین شیال ،قم :منشورات الرضى13۶8 ،ش.
ه شانظری ،جعفر؛ سید مهران طباطبایی پوده« ،متن متواتر حدیث ثقلین در کتب شیعی
و منابع اهل سنت» ،مجله حدیثپژوهی ،ش1393 ،12ش.
ه شُهبّر ،سههید محمههدجواد ،ادب الطممف او شممعراء الحسممین  ،بیههروت :دار المرتضههى،
. 1409
ه لداقت ثمرحسینی ،کامیار« ،حدیث ثقلین و پژوهش قوامالدین محمد وشنوی درباره
ه لدو  ،محمد بن علی بن بابویه ،االمالی للصدوق ،تهران :کتابچی137۶ ،ش.
ه طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر بن رسهتم ،تماریخ األمم و الملمو  ،تحقیهق :محمهد
أبوالفضل ابراهیم ،بیروت :دار التراث ،چاپ دوم1387 ،ش.
ه طوسی ،محمد بن حسن ،ته یب األحکام  ،تحقیق :خرسان ،تهران :دارالکتب االسالمیه،

از فتح تاریخی تا فتح تاریخ

آن» ،مجله پژوهحنامه علوی ،ش 1390 ،4ش.

. 1407

ه عزیزی ،حسین« ،جایگاه علمی زنان درتهاریخنگهاری اسهالمی» ،مجلهه پمژوهحهمای
تاریخی ،دوره  ،7ش 1394 ،1ش.

ه ههههههههههههه « ،عالق المصادر المکتوب بالروایات الشفوی » ،مجلهه العلموم االنسمانی
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و ریاض زرکلى ،بیروت :دار الفکر ،چاپ اول. 1417 ،

ه هههههههههههههه  ،نقممد و بررسمی منممابع تماریخی فتموح در سممه قمرن اول هجممری ،قههم،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1391 ،ش.
ه فردوسهی ،ابوالقاسهم ،شماهنامه ،تصهحیح :محمهد نهوری عثمهانو

و رسهتم موسهی

علیا  ،تهران :انتشارات سروش1392 ،ش.
ه قائدان ،الهغر« ،تحریفهات عاشهورا در مکتهب تهاریخنگهاری شهام» مجلهه مشمکوة،
ش  7۶و 1381 ،77ش.
ه قمی ،عبا

بن محمدرضا ،نفس المهموم فی مصیب سمیدنا الحسمین المظلموم ،نجهف:

المکتب الحیدریه. 1421 ،
ه کاظمی موسوی ،احمد« ،مسهکوب در سهوگ سهیاوش» ،ایمرانناممه ،شهماره ،88-87
1384ش.
ه گروه تاریخ پژوهان ،مقتل جامع سید الشهداء ،زیر نظر مهدی پیشوایی ،قهم :انتشهارات
مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی1390 ،ش.
ه مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی. 1403 ،
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

ه مسعودی ،علی بن الحسین ،مروج ال هب و معادن الجوهر ،تحقیق :اسهعد داغهر ،قهم:
دارالهجره. 1409 ،

ه مسکوب ،شهاهرخ ،سمو

سمیاو  ،تههران :شهرکت سههامی انتشهارات خهوارزمی،

1351ش.
ه مسکویه ،ابوعلی رازی ،تجارب االمم  ،تحقیهق :ابوالقاسهم امهامی ،تههران :انتشهارات
سروش1379 ،ش.
ه نالری داوودی ،عبدالمجید ،انقالب کربال از دیدگاه اهل سن  ،قم :انتشارات موسسهه
آموزشی امام خمینی1390 ،ش.
ه نرشخی ،ابوبکر محمد بن جعفر نرشخى ،تماریخ بخمارا ،ترجمهه :أبونصهر أحمهد بهن
محمد بن نصر القباوى ،تلخیص :محمد بن زفر بن عمر ،تحقیهق :محمهدتقى مهدر
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رضوى ،تهران :تو 13۶3 ،ش.
ه نههویری ،شهههابالههدین ،نهایمم األرب فممی فنممون األدب ،قههاهره :الکتههب والوثههائق
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الدولی  ،ش. 1431 ،3

ه هارت ،میشل ،تأثیرگ ارترینهای تاریخ ،ترجمه :دکتر محمهد حسهین آههویی ،تههران:
نشر روزنه. 1394 ،
ه یاقوت حموی ،یاقوت بن عبداهلل ،معج البلدان ،بیروت :دار لادر1995 ،م.

از فتح تاریخی تا فتح تاریخ
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القومیه. 1423 ،

