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علیک یا ابا عبداهلل، السالم یلع احلسنی ویلع یلع بن احلسنی ویلع اوالد احلسنی ویلع اصحاب  السالم  

 احلسنی 

تَُها انلَّْفُس الُْمْطَمئِنَّةُ  يَّ
َ
رِْضیَّةً  إََِلٰ َربِِِّك  ارِْجِع  یَا أ تو  ( ) ۳۰-۲۷ فجر) َجنَِّت  َواْدُخِل  ِعبَاِدي ِف  فَاْدُخِل  َراِضیًَة مَّ

 است، خشنود  تو  از او  هم  و خشنودی او  از تو  هم که حاَل  در بازگرد  پرورداگرت  سوی به افته!یای روح آرام 

  .است  آیات  این مصادیق از  یکی یلع بن حسنی .( شو وارد  بهشتم در و درآی، بنداگنم سلک در پس

ایران   عییس مسیح اجنییل لزوما عییس مسیح تارییخ نیست. شاهنامه فردویس ترکییب از تاریخ و اساطری

باستان است. از شاهان اساطریی ایرانشهری از قبیل مجشید تا شاهان تارییخ ساساین از قبیل انوشریوان.  

کربالی ما هم داستان مشابیه پیدا کرده است. فرضیه من این است که تا قرن چهارم ما کربالی تارییخ  

ی تارییخ را گرفته است. منابر و جمالس  داشته ایم و از قرن پنجم به بعد کربالی اساطریی بتدریج جای کربال 

مذهیب ما در سیطره اکمل کربالی اساطریی است و آشنایی عمویم ما یلع االغلب مبتین بر کربالی اساطریی  

 است.   

حادثه کربال و شهادت جانسوز امام حسنی در لکیت آن یک »واقعیت تارییخ« است. هر چه وارد جزئیات  

قابل اتکای تارییخ در آن کمرت یم شود. اتفاقا نُقل جمالس مقتل خواین، روضه   شویم، روایات معترب و نقلهای
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خواین، ذکر مصیبت، و عزاداری ما همنی جزئیات است که یلع االغلب جای حبث و مناقشه دارند. به خاطر  

متاخر بعضا  تعلق خاطر فراوان حمبان خاندان پیامرب به سیدالشهدا نقلهای فراواین درباره این حادثه در قرون 

حیت با نیت خری ساخته و پرداخته شده و به تدریج جمموعه ضخییم از منابع و مدارک حادثه کربال فراهم آمده  

 که آمزیه ای از تاریخ و اسطوره است.  

برای فراهم آوردن کربالی تارییخ خنستنی قدم، تفکیک مدارک متقدم و دست اول تارییخ از مدارک  

ابع اقدم عالوه بر شیوه اعتبارسنیج سند و داللت سنیت متون دیین، باید به روش  متاخر و دست دوم است. من

تارییخ مدرن برریس انتقادی شوند، و مشخص گردد که حمصول این برریس تارییخ انتقادی درباره این حادثه  

ن چهارم مهم چیست. حیت کتب شناخته شده مذهیب باید تصحیح انتقادی شوند. اگر کتایب روایی متعلق به قر

است اما قدییم ترین نسخه خطی آن متعلق به قرن یازدهم است با مفاد چننی کتایب و انتساب آن به نویسنده  

آن باید با احتیاط فراوان برخورد کرد. بریخ از اکتبان به انگزیه مذهیب آچنه را خود صحیح یم دانسته اند  

 مشالکت فراوان مذهیب اجیاد کرده اند.  متأسفانه به منت کتب افزوده اند )حتریف خریخواهانه!( و 

متوین که درباره امام حسنی تا قرن چهارم نوشته شده اند یلع االغلب صبغه تارییخ دارند. از قرن پنجم به  

بعد بتدریج قضیه کربال از تاریخ وارد اسطوره یم شود. دیگر مالک »کشف حقیقت« و اعتبار وقوع حوادث  

 و هیجاین برای خبشش گناهان است. برآوردن این مقصود خاص کربالی  نیست، کوشیش برای برخورد اعطیف

 اسطوره ای الزم دارد نه کربالی تارییخ.   

اسطوره آمزیه ای از تاریخ و افسانه است، افسانه ای که در بسرت زمان متناسب با آچنه عالقه مندان و  

هنیگ و هوییت پریوان مذهب فرو رفته که  شیفتاگن یم طلبند به تدریج ساخته شده و به حدی در تار و پود فر
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تمیزی آن از تاریخ مستند بسیار دشوار است. اسطوره در حقیقت تارییخ است که عالقه مندان دوست دارند  

حمقق شده باشد، نه تارییخ که رخ داده است. اسطوره را نیم توان یک رسه به کناری انداخت. اسطوره تبلور  

امت است. اما باید هشیار بود و آن را تاریخ نپداشت و به جای تاریخ جا  آمال و آرزوهای یک ملت یا یک 

نینداخت و تقدیس نکرد. تاریخ معترب وقایع جزء مذهب نیست، تا چه برسد اسطوره های برساخته شده  

 ها. انسان 

تارییخ است. متون دست اول اعتبار سنیج    -دشواری اکر، تفکیک متون تارییخ از متون اسطوره ای 

انتقادی یم شوند، اما متون دسته دوم عالوه بر آن اسطوره زدایی هم الزم دارند. در مواجهه با متون    -رییخ تا 

کربال تاریخ، اساطری و جعلیات را باید به دقت از هم تفکیک کرد. در این حبث نکایت مقدمایت درباره وصول  

پرسشهای اصیل حبث این است: موازین   به کربالی تارییخ و تمایز آن از کربالی اساطریی مطرح یم شود.

کربالی تارییخ چیست و موازین کربالی اساطریی کدام است؟ چرا این تفکیک رضورت دارد؟ و فایده آن  

چیست؟ تکیه من بر معریف منابع هر دو رویکر تارییخ و اساطریی است تا به کمک این منابع موازین هر دو  

 رویکرد استخراج شود.  

ش است: کربالی تارییخ، مقتل ابوخمنف قدییم ترین منبع کربالی تارییخ، هلوف ابن  حبثم شامل پنج خب

کربالی   طاووس مشهورترین منبع کربالی اساطریی، کربالی اساطریی از خالل اهم منابعش، و باالخره 

 اساطریی در مصاف با کربالی تارییخ. از انتقاد اهل نظر استقبال یم کنم.  
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 خبش اول. کربالی تاریخ 

پرسش اصیل این خبش این است: مهمرتین منابع کربالی تارییخ کدامند؟ پنج منبع را یم توان به عنوان  

منابع اویله کربالی تارییخ معریف کرد که همیگ در قرن دوم تا اوایل قرن چهارم ناگشته شده اند. منابع بعدی  

(، اخبار الطوال  ۲۳۰، طبقات ابن سعد )م (۱۵۷به نویع متخذ از این منابع هستند: مقتل احلسنی ایب خمنف )م  

 (.  ۳۱۴( و کتاب الفتوح ابن اعثم کویف )م ۲۷۹(، انساب االرشاف بالذری )م ۲۸۲ابوحنیفه دینوری )

هیچکدام از این مورخان اویله شیعه امایم مصطلح نبوده اند. هر پنج مورخ از مسلمانان اهل سنت اما  

رسِّ دلربان / گفته آید در حدیث دیگران. این امر بر اعتبار اکر آنها   حمبِّ اهل بیت بوده اند. خوشرت آن باشد که

 یم افزاید چرا که عالیق مذهیب کمرت در نوشته ایشان داخل شده و در نتیجه به تاریخ علیم نزدیک تر است.  
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(،  ۳۵۶(، مقاتل الطابلینی ابوالفرج اصفهاین )م۳۱۰متون ثانویه کربالی تارییخ عبارتند از: تاریخ طربی )م 

(. سه منبع خنست تقریبا برگرفته از مقتل ایب خمنف است.  ۵۶۸( و مقتل خوارزیم )م ۴۱۳ارشاد شیخ مفید )م

منبع اخری هم برگرفته از فتوح ابن اعثم است. از این چهار مورخ ابوالفرج اصفهاین و شیخ مفید شیعه بوده  

 آنها حبث نیم کنم.  اند. مقتلهای متعددی هم به دوران ما نرسیده است که درباره 

در این سه قرن صبغه اغلب ناگه تارییخ به کربالست. ابلته جسته و گرخیته در بریخ از این منابع تارییخ  

بریخ روایات که با کربالی اساطریی متناسب تر است هم مشاهده یم شود. به عنوان مثال در طبقات ابن سعد  

اشتند خون زیر آن بود. پس از اعشورا آسمان رسخ شد. یا  این هم مشاهده یم شود: در کربال هر سنیگ بریم د

وقوع حوادث غریطبییع برای سپاهیان ابن سعد. در کتاب ابوحنیفه دینوری آمده که از اخالق شیعیان این بود  

 که زیاد نماز یم خوانند. غالم عبیداهلل بن زیاد تشیع مسلم بن عوسجه را بر این اساس کشف کرده است.  

همت طربی در تارخیش مجع آوری روایات تارییخ بوده نه بیشرت. طربی سین مذهب بوده اما به دیلل خبش  

مقتل حسنی تارخیش متهم به تشیع شده است. خوشبختانه طربی سند روایاتش را نقل کرده است. این خبش را 

ر مقتل استادش ایب خمنف  طربی از هشام بن حممد سائب لکیب روایت کرده، مقتل هشام بن لکیب اضافایت ب

داشته است. طربی در مقتل حسنی از هر دو )هشام از ایب خمنف یا از خود هشام( روایت نقل کرده است.  

مطالب منقول از ایب خمنف در طربی تنها خبش بایق مانده از مقتل ایب خمنف است. اما همه مطلب طربی در  

 مقتل امام حسنی از ایب خمنف نیست.  

الفتوح اسناد تک تک روایات را نیاورده و تنها فهرسیت کوتاه از آنها را در ابتدای کتابش ذکر  ابن اعثم در 

کرده است. کتاب وی حاوی مطالب تازه ای نسبت به ایب خمنف است. وصیت نامه امام حسنی به برادرش 
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ت در بریخ اخبار حممد بن حنفیه تنها در این منبع آمده است. اما آچنه به کربالی اساطریی نزدیک تر اس

موجود در الفتوح دیده یم شود، از قبیل آاگیه امام حسنی از شهادتش در یط مسری به وسیله خواب یا ندای  

منادی پنهان، یا خواب دیدن پیامرب شب قبل از خروج از مدینه با این مضمون »اکنک عن قریب اراک مقتوال  

لک عطشان التسیق و ظمآن التروی«. در مقتل یلع  مذبوحا بارض کرب وبالء من عصابة من امیت وانت یف ذ 

اکرب در این منبع آمده: چنان جنگید که ضجه اهل الشام  بلند شد. در حاَل که  اساسا در سپاه کوفه شایم  

نبوده است! کشته شدن طفل شریخوار امام حسنی با تری حرمله را ابن اعثم و یعقویب نقل کرده اند. قابل تامل  

( مورخ مشهور شیعه درباره کربال بسیار کوتاه سخن گفته است. )برای مطالعه  ۲۹۲یا   ۲۸۴م است که یعقویب )

.(  ۱۳۹۹بیشرت درباره منابع تارییخ اعشورا بنگرید به: رسول جعفریان، تامیل در نهضت اعشورا، تهران: نرش علم، 

   به هر حال به همنی منابع تارییخ هم نیم توان بدون روش انتقادی استناد کرد.
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َنف قدییم ترین منبع کربالی تاریخ  خبش دوم. مقتل احلسنی  ابوِمخ

موریخ صاحب  ۱۵۷ابوخِمنَف )لوط بن حییی بن سعید بن خِمنَف بن ُسلیم ازْدی اغمدی( مورخ کویف متویف 

است. آثار فراواین نوشته که در فهرست ابن ندیم، رجال جنایش و فهرست  شناخته شده و منصف بوده ، سبک

شیخ طویس معریف شده اند. مورخان بعدی از قبیل طربی، بالذری، ابوالفرج اصفهاین و ابن کثری از او نقل کرده  

 اند. چون بالذری اخبار را با هم ترکیب یم کرده شناخت اخبار ابوخمنف دشوار است. 

ان جبوری منقوالت خمتلف وی را در دو جدل مجع آوری کرده است: نصوص من تاریخ ایب  اخریا اکمل سلم

. متاسفانه هیچیک از آثار ایب خمنف از مجله مقتل باارزش وی به زمان ما نرسیده است. از  ۱۹۹۹خمنف، بریوت 

ه حدود هفت  زندیگ خود وی و پدرش اطالیع در دست نیست. چند روایت از امام صادق نقل کرده و با اینک

سال اول دوران امام اکظم را هم درک کرده از دیگر امامان مستقیما وبالواسطه رواییت از او در دست نیست.  

 است، پایان دوره اموی. او درباره خلفای عبایس سکوت کرده است.  ۱۳۲آخرین اخبار نقل شده از او سال 

ابوخمنف است و مانند آن حمتاج برریس انتقادی  نسبت سریه پیامرب با ابن اسحاق مثل نسبت تاریخ کربال با 

است. ایب خمنف متمایل به مجع آوری اخبار امام یلع و امام حسنی بوده. او را نیم توان شیعه امایم دانست. ابن  

ایب احلدید او را شیعه ندانسته و جملیس هم در حبار نام او و کتابش را در زمره خمالفان آورده است. کیش،  

 درباره مذهب او سخن نگفته اند. حممدتیق تسرتی در قاموس الرجال نوشته است: »هیچ کس  جنایش و طویس 

امایم بودن او را ذکر نکرده است. نهایت سخین که درباره وی یم توان گفت این است که وی فردی  

 غریمتعصب و نزدیک به مذهب ما بوده است. مقتل ایب خمنف صحیح ترین مقتل امام حسنی است.«  
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نف در نقل اخبار سعه صدر داشته است. هم اهل سنت و هم شیعه )از مجله لکیین، صدوق و مفید(  ابوخم

اخبار او را نقل کرده اند. وی در زمره آاگه ترین افراد به فتوحات عراق بوده است. ابوخمنف مقتل خود را در  

ده و حوادث کربال را با یکی یا سال پس از واقعه کربال نوشته است. کویف بو ۷۰دهه سوم قرن دوم یعین حدود 

دو واسطه نقل کرده است.  مقتلش توسط شاگردش هشام لکیب نقل شده است. مقتل ایب خمنف مفقود شده  

است و آچنه مستقیما به وی نسبت یم دهند کتاب او نیست. به بیان رصحیرت نسخ این مقتل که مستخرج از  

ول است. شیخ عباس قیم در الکین وااللقاب و مقدمه نفس  طربی نیست مطلقا قابل اعتماد نیست و یقینا جمع

املهموم متذکر شده که این کتاب )مقتل ایب خمنف غریمستخرج از تاریخ طربی( از آن ایب خمنف یا مورخ  

 معترب دیگری نیست و منفردات آن قابل اعتماد نیست. 

نف متخذ از تاریخ طربی اولنی  اکمل ترین منت مقتل ایب خمنف منقول در تاریخ طربی است. مقتل ایب خم

به کوشش حسن غفاری در قم منترش شد. بار دوم با تصحیح حممدهادی یوسیف با عنوان وقعة  ۱۳۵۷بار در سال 

منترش شد و توسط جواد سلیماین به فاریس ترمجه شد. برای بار سوم حجت اهلل   ۱۳۶۷الطف در قم در سال  

ل ایب خمنف( را در تهران منترش کره است. اکمل سلمان اجلبوری هم  قیام جاوید )ترمجه مقت ۱۳۷۷جودیک در سال 

روایت  ایب خمنف   ۱۲۱( منترش کرده است که شامل ۱۳۷۸)  ۱۴۲۰مقتل االمام احلسنی بن یلع را در بریوت در سال 

 یم باشد.   

از آن در   مقتل احلسنی ایب خمنف شامل دقیق ترین آاگیه ها درباره واقعه کربالست. اکمل ترین متین که

دست داریم در تاریخ طربی است. نیم دانیم طربی چقدر در نقل اکمل این اثر امانت به خرج داده است. این  

اثر مورد اتکای دانشمندان شیعه واقع شده است. در زمان ناگرش مقتل احلسنی پدر و عموهای ابوخمنف در  

 شده اند. روش او مجع آوری همه مسمواعت از  قید حیات بودند. آنها منابع دست اویل برای ابوخمنف حمسوب یم
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موافق و خمالف است بر خالف ابن اسحاق، واقدی و ابن سعد که عمدتا روایت موافقان را نقل کرده اند. ابو  

 خمنف حیت روایت قاتالن امام حسنی هم نقل کرده است.  

ت مستقیم از مقتل مذکور روایت  روای ۱۰۰روایت است. از این تعداد  ۱۲۵جمموعه روایات طربی از ایب خمنف 

روایت دیگری از عمار ادلهین   ۱۵روایت به واسطه هشام بن حممد لکیب از ایب خمنف نقل شده. طربی  ۱۰شده،  

روایت( آورده که رسچشمه آنها غری از ایب خمنف است.   ۱۴)یک روایت مفصل از امام باقر( و هشام بن حممد )

ز راویان خمتلف نقل شده است. تلخیص دسته بندی روایات ایب خمنف را بر  روایت ایب خمنف درباره کربال ا ۱۱۰

گزارش یم   (۱۳۸۳اساس حتقیق دکرت غالحمسنی زرگری نژاد )نهضت امام حسنی و قیام کربال، تهران، سمت، 

 کنم. ایب خمنف جزئیات کربال را از دو گروه نقل کرده است:  

 راویان حارض در صحنه شامل چهار دسته:الف. 

( اعضای خاندان امام حسنی حارض در کربال: امام سجاد، فاطمه بنت یلع )خواهر امام حسنی(، امام  ۱ 

 ساهل بوده.   ۴حممد باقر که در زمان کربال 

( اصحاب امام حسنی: الف. اصحاب وفادار امام حسنی: ُعقبة بن سمعان، همرس زهری بن قنی، مرقع بن  ۲

فر دیگر. ب. ضحاک بن عبداهلل مرشیق که تا روز اعشورا در کنار امام  ثمامه اسدی )که اسری شد( و چهار ن

 بود و با مشاهده غلبه دشمن امام را ترک کرد.  

( شاهدان یب طرف و ناظر بر وقایع که به هیچکدام از دو طرف نزاع نپیوستند از مجله دو تن از قبیله بین ۳

 مشمعل.   سعد )قبیله زهری بن قنی(: عبداهلل بن سلیم و مذری بن
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( شاهداین از سپاه ابن سعد شامل الف: مشاراکن قتل امام حسنی: کثری بن عبداهلل شعیب، و هاین بن ثبیت  ۴

احلرضیم. ب: سپاهیاین که از مشارکت در قتل امتناع داشتند یا رشاکت نداشتند: ُُحید بن مسلم، قرة بن قیس  

 .  تمییم، مرسوق بن وائل، عفیف بن زهری، و چهار نفر دیگر

 ابوخمنف روایات اینها را اگه با واسطه و اگه یب واسطه نقل کرده است.  

راویان دور از صحنه و معارص واقعه کربال. نقل بنی یک تا سه واسطه: دوستداران اهل بیت مانند یلع  ب. 

؛ وابستاگن  بن حنظله بن اسعد الشبایم، پرس حرِّ بن یزید ریایح، و هفت نفر دیگر؛ وابستاگن به امویان: دو نفر

به زبرییان: دو نفر؛ حمدثان یب طرف و علمای اخبار: حممد بن برش همداین )پدر حممد بن هشام لکیب(؛ مشایخ  

 حدیث و خویشاوندان ایب خمنف: دو نفر.             

علریغم بریخ اختالفات جزیئ حمتوای روایات ایب خمنف با روایات دو راوی دیگر عمار ادلهین و حممد بن  

، و نزی مورخان و حمدثان بعدی تطبیق یم کند، و این یعین اصالت و صحت یلک روایات ایب خمنف. طربی  هشام

بعد از نقل روایت طوالین عمار دهین از طریق امام باقر به ارائه روایایت تفصییل در تایید رساغ ایب خمنف رفته  

 است. 

ل تایید است نه قابل تکذیب. قرائن دیگر  الزم به ذکر است که هیچ رواییت به رصف جایاگه راوی نه قاب

الزم دارد. تاریخ را باید با رشایطی از مجله وضع جعرافیایی، اقتصادی و اجتمایع سنجید، چنان که شیوه علیم  

 تاریخ نویسان امروز همنی است. 

که اشاره   خوشبختانه با توجه به نقل خبشهای قابل توجیه از مقتل ایب خمنف در تاریخ طربی و دیگر منابیع

کردم تاریخ نسبتا دقیق و نسبتا معتربی از واقعه کربال در دست داریم. شاید بتوان گفت کربالی تارییخ از  
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مجله دقیقرتین خبشهای تاریخ صدر اسالم است که به زمان ما رسیده است. باید از ایب خمنف و دیگر مورخاین  

اینها را گفتم تا بدانید کربالی تارییخ با سنجش  که این تاریخ نسبتا دقیق را ضبط کرده اند تشکر کرد. 

 موازین تارییخ قابل اعتناست. 

 

 

 خبش سوم. کربالی اساطریی 

دانش تاریخ از قرن پنجم به بعد ضعیف شد. حداقل به سه دیلل یکی دور شدن از منابع اویله، و دیگری  

داستاین، ادیب و روضه ای به کربال  غلبه تعصب سین، و باالخره رویکرد مذهیب به تاریخ. به تدریج رویکرد 

جای رویکرد تارییخ را یم گرید. داستان نوییس بنام ابواحلسن بکری )به قول مورخ معارص رسول جعفریان: 

ذبیح اهلل منصوری روزاگر کهن!( شاید اولنی کیس باشد که چننی رویش پیشه کرده باشد. اما مشهورترین  

وس است. در رویکرد کربالی اساطریی تکیه بر اندوه و مصیبت کتاب کربالی اساطریی هلوف سید بن طاو

و ابتالست و امانتداری تارییخ چندان مد نظر نیست. کربالی اساطریی در زمان صفویه و قاجاریه صبغه 
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اغلب بوده است. به عنوان یک نمونه رایج هلوف را در این خبش مورد حتلیل قرار یم دهم. مطالب این خبش  

حتقیق اخریا منترششده است: تصحیح و منبع شنایس کتاب امللهوف سید بن طاووس با استفاده    برگرفته از این

. این خبش شامل دو  ۱۳۹۵نسخه خطی، مصطیف صادیق اکشاین، تهران: پژوهشاگه علوم و فرهنگ اسالیم،  ۵۷از 

 مبحث است: حبثهای مقدمایت درباره هلوف، و نمونه هایی از کربالی اساطریی در هلوف. 

 مبحث اول. شناخت عمویم هلوف 

( بوده است: متلکم،  ۶۶۴-۵۸۹اسم اکمل سید بن طاووس ریض ادلین القاسم یلع بن مویس بن جعفر ) الف.

حمدث، مورخ و ادیب قرن هفتم. هلوف به منظور ثبت وقایع تارییخ نوشته نشده است، بلکه وی هلوف را برای  

مصباح الزائر خود نوشت. وی از اعمال روز اعشورا مقتل خواین  استفاده زائران کربال به عنوان ضمیمه ای به 

 دانسته است، و این کتاب را دقیقا برای همنی منظور به رشته حتریر درآورده است. 

عنوان اکمل کتاب »امللهوف یلع قتیل الطفوف« مشهور به هلوف به معین حزن و اندوه بر کشته شداگن  

یلف به کتاب هلوف مراجعه ای نشده است. حممد بن ایب طالب حسیین  کربال. تا سه تا چهار قرن بعد از تا 

حائری کریک اعلم قرن دهم خنستنی کیس است که از هلوف در کتابش تسلیة املجالس وزینة املجالس نقل کرده  

است. بیشرتین نقل از هلوف توسط حممدباقر جملیس در حبار و دیگر آثار وی صورت گرفته است. اوج استفاده  

وف در عرص صفوی، قاجاری، پهلوی و عرص حارض است. همه نسخه های هلوف مربوط به این دوره  از هل

هاست. هلوف شش قرن بعد از کربال نوشته شده است، در حاَل که مقتل خوارزیم یا مثریاالحزان معارص سید 

 این جایاگه را نیافته است.  
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سالیگ.    ۲۹مصباح الزائر و هلوف در ردیف اولنی تایلفات سید بن طاوس است یعین در جواین وی و حدود  

است. در این عرص نسخه های زیادی از هلوف کتابت و خپش شد. تنها   ۹۰۷زمان استقرار دولت صفوی سال 

ون )ابراهیم تربیزیان( است. با این همه ا  ین تصحیْح انتقادی و  چاپ تصحیح شده هلوف به همت فارس حسِّ

 قابل اعتماد نیست.  

نسخه به خط مولف یا نسخ خطی نزدیک به زمان نویسنده یا نسخه خطی اصیح از هلوف در دست   ب.

است اما تا نیمه دوم قرن دهم نسخه خطی هلوف موجود نیست. چه بالیی بر رس   ۷نیست! زمان تایلف قرن 

است، یکی هم   ۹۸۱سخه خطی موجود هلوف متعلق به سال نسخ خطی این سه قرن آمده است! قدییم ترین ن

 متعلق به نیمه دوم قرن دهم. بقیه نسخ خطی متعلق به سده های یازدهم تا معارص است. 

بیست اختالف جدی نسخه های خطی خمتلف هلوف که انتساب مفاد آن به سید بن طاوس قطیع نیست:  

با امام حسن و بیان اطالع از شهادت خود، حضور  اطالع امام از شهادت خود، الیوم کیومک،  گفتگو 

فرشتاگن نزد امام حسنی و خرب شهادت نقل معمر بن مثین، مجله امام حسنی به حممد بن حنفیه که پیامرب  

فرموده: »انشاء اهلل ان یراک قتیال ویراهن سبایا«، هر که از بین هاشم با من بیاید شهید یم شود، مالقات جنیان 

امام، تعداد اشعار یا دهر اف لک من خلییل، نام بردن از رقیه خطاب به زنان حرم، علت همراه  و فرشتاگن با 

بردن خانواده به کربال، روایت دوم درباره شهادت طفل صغری، انتقام الیه به وسیله قائم، خبشش هماگن به جز  

 قاتل حسنی، تقسیم رسهای شهدا بنی قبایل.  

گر به هلوف اضافه کرده اند، آیا هلوف حتریر دوم داشته است؟! هیچ دیلیل در  اکتباین این موارد را از کتب دی

دست نیست. به هر حال این اختالف جدی نسخ خطی اعتماد به موارد اختالیف فوق را به شدت مزتلزل یم  
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  ( شباهت زیادی به هلوف دارد. همشهری و معارص بوده اند. کدام یک از۶۸۰کند. مثری االحزان ابن نما )م 

دیگری گرفته است؟ کدام؟ نیم دانیم. ظاهرا منبع مشرتیک داشته اند، فراتر از فتوح ابن اعثم و مقتل خوارزیم  

که بر ما نامشخص است. منبع اصیل هلوف چه کتایب بوده است؟ احتماال مقتل جمعول ایب خمنف که در قرن  

ایین یا ابواحلسن بکری )داستان رسای ششم یا هفتم نوشته شده بود، یا نورالعنی منسوب به ابواسحاق اسفر

اسالیم پیش گفته(، اما بر هیچ کدام دیلل متقین در دست نیست، هر چند بر هر کدام شواهدی در دست  

 است.  

 مبحث دوم. نمونه هایی از کربالی اساطریی در هلوف ابن طاوس 

من ُذکرنا عنده ففاضت  سید بن طاوس در مقدمه هلوف نوشته است: »ُروی عن موالنا الصادق )ع(: الف.

عیناه ولومثل جناح اذلباب غفر هل ذنوبه ولواکنت مثل زبَد ابلحر«. )از امام صادق روایت شده است: هر که از  

]مصایب[ ما برایش ذکر شود و اشکش جاری شود ولو به اندازه بال مگس باشد، گناهانش خبشیده یم شود  

اشد.( سید بن طاوس از پیامرب )ص( نقل کرده: هر که برای  حیت اگر به اندازه کف ]امواج[ دریا ]زیاد[ ب

]مصایب[ ما بگرید یا بگریاند، خدا برایش بهشت را ضمانت کرده است و هر که تبایک کند به بهشت یم رود.  

شبیه آن در اکمل الزیارات ابن قولویه آمده است. اما اکمل الزیارت چاپ شده مشلک مشابیه در فاصله فروان 

 وجود با زمان نویسنده دارد که اعتماد به منت موجود منترششده را دشوار یم کند.  نسخ خطی م

مسلک )خبش( اول کتاب هلوف با تودل امام حسنی آاغز یم شود. در دوران کودیک امام حسنی چهار   ب.

تربیک  مطلب قابل ذکر است: الف. جربئیل با هزار فرشته فرود آمدند  و تودل حسنی را به پدربزرگش پیامرب 

گفتند. شیخ صدوق آنرا در خربی بنام فطرس نقل کرده است. ب. ام فضل همرس عباس بن عبداملطلب پیامرب  
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را در خواب یم بیند: جربییل خرب داد امتم فرزندم را خواهد کشت. ج. در یک سالیگ حسنی، دوازده فرشته در  

عرض کردند: حسنی مثل قابیل کشته خواهد   صورت حیوان نزد پیامرب آمدند در حاَل که یم گریستند به پیامرب

شد. پیامرب داع کرد که خدایا آنها را به هدفشان نرسان. د. در دو سالیگ حسنی باز فرشته ها به پیامرب خرب دادند  

که حسنی در کربال توسط یزید شهید خواهد شد. پیامرب هم مطلب را به مردم خرب داد در حاَل که یم گریست.  

 م خواست که حسنی را یاری کنند. این واقعه را ابن اعثم و خوارزیم هم روایت کرده اند.  رسول خدا از مرد 

سید بن طاووس تعداد نامه های کوفیان به امام حسنی را دوازده هزار نامه ذکر کرده است، در حاَل که   پ.

ه ها را هشتاد تا صد  این تعداد در کتب دیگر )منابع اقدم( بنی صد تا صد و پنجاه نامه است. وی تعداد نام

وبیست برابر کرده است! این مقدار خطا در عرف مورخان پذیرفته نیست، ابلته در ناگه اساطریی قضیه شلک  

دیگری دارد. ظاهرا هلوف تعداد نامه های کوفیان را با عدد بیعت کننداگن با مسلم بن عقیل اشتباه گرفته  

 نی نوشته باشند به چننی تعدادی یم رسیم.   است! اگر تک تک آنها یک نامه مستقل به امام حس

یکی دیگر از منفردات هلوف نامه یزید بن مسعود نهشیل از برصه به امام حسنی است: »زمنی از   ت.

حجت خدا خاَل نیست و ائمه حجت الیه هستند.« در ادبیات اوایل نیمه دوم قرن اول هجری چننی متین که  

د است. سید بن طاووس تاریخ عزیمت امام حسنی از مدینه به مکه و  متعلق به چند قرن بعد است بسیار بعی

از مکه به عراق را خمالف قول مشهور نوشته است. قول مشهور در مورد دوم هشتم ذحیجه روز ترویه است،  

هلوف نوشته که امام روز سوم ذحیجه از مکه روانه کوفه شد. قبل از هلوف تنها اخبار الطوال چننی نوشته است.  

رخان اتفاق نظر دارند امام در همان روزی به سمت عراق حرکت کرده که مسلم در کوفه به شهادت رسیده  مو

 )ابلته خرب این شهادت مسلم دیرتر به گوش امام یم رسد(. 
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وُروی انه  یکی از خطب زیبای منسوب به سیدالشهدا خطبه ذیل است. به روایت سید بن طاووس: » ث.

العراق قام خطیبا فقال: احلمدهلل ماشاء اهلل وال قوة اال باهلل وصیل اهلل یلع رسوهل، ُخطِّ  ملا عزم یلع اخلروج اَل 

املوت یلع ودل آدم خمط القالدة یلع جید الفتاة، وما اوهلین اَل اشتیاق اسالیف اشتیاق یعقوب اَل یوسف، وُخریِّ َل  

عها ُعسالن الفلوات بنی انلو اویس و کربالء، فیمالن مین أکراشا جوفا  مرصع انا القیه، اکین باوصاَل تتقطِّ

واجربة سغبا ال حمیص عن یوم ُخطِّ بالقلم ریض اهلل رضانا اهل ابلیت نَصرب یلع بالئه ویوفینا اجر الصابرین لن  

تشذ عن رسول اهلل حلمته ویه جمموعة هل یف حضریة القدس تقرِّ بهم عینه ویُنجز بهم وعده، من اکن باذال فینا 

 یلع لقاء اهلل نفسه فلریحل معنا، فانین راحل ُمصبحا ان شاء.«  مهجته وموطنا 

ترمجه خطبه: »روایت شده است که زماین که حسنی بن یلع قصد خارج شدن به سوی عراق کرد به خطبه  

خبواهد همان خواهد شد و هیچ نریویی ]حکم فرما[ نیست، جز   خدا  برخاست: سپاس خداوند راست. آچنه

نوشته شده است، همانند اثر   آدم  بر فرزندان  مرگ درود و سالم خداوند بر پیامربش؛خداوند، و  اراده به

به   یعقوب  گردنبند که الزمه گردن دخرتان جوان است، و چقدر به دیدار نیااکنم اشتیاق دارم، آن چنان که

یا  اشتیاق داشت، و برای من قتلاگیه معنی شده است که در آجنا فرود خواهم آمد، گو یوسف  دیدار

و کربال، اعضای   نواویس در رسزمیین در میان (کوفه های بیابانها )لشکریانبینم که گرگخود یم  چشم  با 

از پیشامدی   .کنندهای گرسنه خود را سری و انبانهای خاَل خود را پر یم ]بدن[ مرا قطعه قطعه ]کرده[ و شکم 

و   رایض به آچنه خدا رایض است، بیت اهل که با قلم قضا نوشته شده است، چاره و گریزی نیست. ما 

ورزیم و او اجر صربکننداگن را به ما عنایت خواهد  و استقامت یم  صرب  او، امتحان خشنودیم. در مقابل بال و

برین درکنار او   بهشت  خنواهد افتاد و آنان درهای تن وی )فرزندانش( هیچ اگه جداییو پاره  پیامرب بنی .فرمود 

خواهند بود؛ زیرا چشم او به آنها روشن خواهد شد و وعده او نزی به وسیله آنان حتقق خواهد یافت. هر کس از  
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نثار کند، با  پرورداگر خویش بگذرد و جانش را در راه شهادت و لقای خون  شما که حارض است در راه ما از

 « .حرکت خواهم کرد، ان شاء اهلل صبح من فرداما حرکت کند که 

سید بن طاووس خطبه را به زمان خروج امام از مکه به کوفه نسبت داده است. قبل از هلوف دو مولف  

امایم قرن پنجم )آیب در نرثادلرر و حلواین در نزهة انلاظر وتنبیه اخلاطر( »بدون ذکر منبع و بدون سند« آنرا  

دی نزی آن را نقل کرده اند. قدییم ترین منبیع که احتماال منبع همه این نقلهاست آورده اند. چند اعلم زی

( است که خطبه را از حممد بن عبداهلل جبیل از زید بن  ۳۵۲»کتاب املصابیح« اُحد بن ابراهیم حسین زیدی )م 

در مقتل خود آن را  یلع از پدرش امام سجاد نقل کرده و آن را »از وقایع شب اعشورا« شمرده است! خوارزیم هم 

به عنوان »خطبه روز اعشورا« ثبت کرده است. با توجه به اینکه در این خطبه اعالم حرکت سیایس امام حسنی  

صورت گرفته است اگر در مکه ایراد شده باشد حاکم مکه با شدت بیشرتی از خروج امام جلوگریی یم  

این خطبه در مکه ایراد شده باشد. توجه به زمان  کرد. به هر حال بر خالف اداعی هلوف نیم توان پذیرفت که 

و ماکن ایراد خطبه و قرائن حایله و مقامیه در شب یا روز اعشورا خطبه را در زمینه کربالی تارییخ قرار یم  

مایه کربالی اساطریی قرار یم دهد. خرویج که از مکه برای  دهد و خارج کردن آن زمینه تارییخ آن را دست 

 اطالع از شهادت!  شهادت است و با 

گویئ شهادت( خود آمده است.  در کتاب هلوف پنج عبارت دالِّ بر اطالع امام حسنی از شهادت )پیش  ج.

روایات دال بر اطالع امام از شهادت خود بعدا به هلوف افزوده شده است و تنها در بریخ نسخ هلوف دیده یم  

فیه که او را از سفر به عراق نیه یم کند خوابش  شود. خصوصا این روایت: امام حسنی در مقابل حممد بن حن

از پیامرب را نقل یم کند که »ان اهلل شاء أن یراک قتیال« )خدا خواسته است که ترا کشته ببیند( حممد بن  

حنفیه لکمه اسرتجاع را بر زبان یم آورد: پس بردن زنان و فرزندان در چننی حاَل چه معنایی دارد؟ امام حسنی  
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که )در همان خواب پیامرب فرمود(: »ان اهلل قد شاء ان یراهن سبایا« )خدا خواسته است که  آنها  پاسخ یم دهد  

را اسری ببیند(. اگر این نقلها صحت داشته باشد شهادت امام حسنی و یارانش و اسارت اهل بیت او نقشه الیه  

ست. این قضیه متعلق به قبل از از پیش تعینی شده بود و امام حسنی از مکه با چننی هدیف اعزم عراق شده ا

زمان شنیدن خرب شهادت مسلم بن عقیل است. در این صورت تمام حرکت امام حسنی با چننی نقیل متحول یم  

 شود.   

منبع خرب فوق کتاب اُحد بن حسنی از رجال امامیه است که در دست نیست! در نتیجه سند آن نزی قابل 

یست. عالوه بر آن این روایت در تعداد اندیک از نسخه های خطی ارزیایب نیست، زیرا سلسه سند در دست ن 

هلوف به چشم یم خورد نه در اکرث آنها. جملیس در حبار و قبل از او طرییح قضیه فوق را از کتایب جمهول از ام  

سلمه نقل کرده نه از حممد بن حنفیه! اما درباره داللت روایت اصل حضور حممد بن حنفیه در مکه در آن  

ان با اشاکل جدی مواجه است. مشهور مورخان از حضور او در مکه خرب نداده اند. تنها شاهد حضور وی  زم

در مکه گزارش ابن سعد است که با مناقشات و اشاکالت جدی مواجه است.  ایب خمنف از حضور حممد بن  

 حنفیه در مدینه )نه در مکه!( در زمان عزیمت امام به عراق خرب داده است.  

بریخ نسخه های خطی هلوف رواییت با این مضمون »به نقل از کتاب مودل انلیب شیخ مفید« آمده که    در چ.

گرویه از مالئکه مسلح سوار بر اسبهای بهشیت و مجیع از اجنه مومن با امام حسنی مالقات و آمادیگ خود را 

شکر از ایشان تقاضای کمکشان  برای یاری امام حسنی و دور کردن دشمن به ایشان اطالع دادند. امام ضمن ت

را نپذیرفت، و فرمود: »اگر من حرکت نکنم مردم چگونه امتحان شوند و اطراف قربم را چه کیس پر کند؟  

آجنا پناهاگه شیعیان و حمل استجابت داع خواهد بود. منتظرپایان روز اعشورا باشید که کیس از خاندانم بایق 
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« اجنه اجازه خواستند تا دشمنان اهل بیت را بکشند. امام اجازه نداد و  نیم ماند و رسم را برای یزید یم برند.

 فرمود: »ما قدرت بیشرتی داریم اما باید حجت تمام شود.« 

این روایت اوال سند ندارد. ثانیا از کتایب با عنوان مودل انلیب واالوصیاء در فهرست آثار شیخ مفید خربی  

ان ما نرسیده است. سند ندارد. این روایت جعیل را هدایة الکربی  نیست! و چننی کتایب بر فرض وجود به زم

اثری اغیلانه و منتسب به فرقه نصرییه نقل کرده است. در این خرب کربالی اساطریی اوال امام از لکیه جزئیات  

اعی  کربال اطالع قبیل داشته است، ثانیا هدف شهادت امام یارانش ثواب شیعیان در زیارت قرب امام و اجابت د

ایشان در آجناست. ثاثلا مالئکه و اجنه برای کمک آمده اند اما امام نپذیرفته تا هدف اصیل که شهادت و  

ثواب شیعیان بوده حمقق شود. رابعا در این روایت جعیل فراموش شده که همه مردان اهل بیت به شهادت نیم  

 رسند، و امام سجاد بایق مانده است! 

وف رشح جنگ و شهادت امام حسنی و یاران ایشان است. هلوف در  دومنی مسلک )خبش( کتاب هل ح.

شهادت اهل بیت به ذکر مقتل یلع اکرب و قاسم بن حسن اکتفا کرده، در انتها امام ندا کرد: آیا کیس هست که  

از حرم رسول خدا دفاع کند؟ از زینب خواست که فرزند کوچکش را بیاورد تا با او وداع کند. تا امام  

را ببوسد حرمله تریی زد که به لگوی نوزاد نشست. از امام باقر نقل کرده که قطره ای از خون آن   خواست او

نوزاد بر زمنی نرخیت! هلوف روایت دویم از شهادت یلع اصغر نقل کرده است: زینب چبه را از خیمه بریون آورد  

طلب آب کن. امام کودک را بر  و به پدرش داد و گفت: فرزندت سه روز است آب خنورده، برای او از مردم  

رس دست گرفت و فرمود: شما خاندان مرا کشتید، تنها همنی طفل مانده که از تشنیگ زبان در دهان یم  

 چرخاند، قدری آب به او بدهید. در این هناگم یکی از دشمنان با تری او را کشت.  
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در مقتل جمعول منسوب به ایب  اوال این روایت در اغلب نسخه های خطی هلوف به چشم نیم خورد! تنها 

خمنف آمده است! ثانیا با مبنای مسلم »هیهات منا اذلهل« امام حسنی متعارض است. ثاثلا اگرچه از روز هفتم  

آب بسته بود، اما یاران امام تا صبح اعشورا به طرق خمتلف آب تهیه یم کردند. در جمموع این روایت هیچ مبنای  

ی اساطریی ممکن است پذیرفته شود. به همنی خمترص از برریس کتاب هلوف به  تارییخ ندارد و تنها در کربال 

 عنوان مشت نمونه خروار اکتفا یم کنم.    

 

 

 خبش چهارم. دیگر منابع کربالی اساطریی 

در این جمال به ده منبع شناخته شده و رایج دیگر کربالی اساطریی به اختصار اشاره یم کنم و از هر یک  

حد اطالع برای خنستنی بار ذکر شده گزارش یم کنم. به یاد داشته باشید که اینها قرنهاست    نمونه هایی که در

 منابع اصیل منابر حسیین در میان شیعیان سنیت است.  
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( در اینکه این کتاب از این نویسنده  ۴۱۸منسوب به ابواسحاق اسفرایین ). نورالعنی یف مشهد احلسنی ۱

پنجم نوشته شده باشد تردید بسیار جدی است. دم خروس جعل ذکر وقایع   باشد و اینکه کتاب مذکور در قرن

سال بعد از مرگ نویسنده در کتاب است. سه نمونه از کربالی اساطریی در این کتاب: الف. آمدن گرویه   ۱۳۰

فرشتاگن و اجنه نزد امام حسنی برای یاری ایشان هناگم خروج از مدینه و عدم پذیرش امام؛ ب. کشته شدن  

نفر توسط امام حسنی در روز   ۱۶۰۰نفر سپاه ابن زیاد توسط مسلم بن عقیل! ج. کشته شدن   ۱۸۰۰نفر از   ۱۱۰۰

 اعشورا.  

)جعیل(: این مقتل احتماال در قرون ششم و هفتم نوشته شده و از منابع اصیل   . مقتل احلسنی ایب ِمنف۲

نف از شاگردش هشام بن حممد لکیب روایت  کربالی اساطریی و خرافایت است. در این کتاب جعیل اوال ایب خم

کرده است! ثانیا بعد از شنیدن خرب شهادت مسلم و هاین، امام حسنی از کربال به مدینه بازیم گردد و به قرب  

جدش پیامرب پناه یم برد. ثاثلا اسبها حارض نیم شوند امام حسنی را به سوی کربال بربند. امام جمبور یم شود  

چرا که اسبها حارض نبودند به سوی کربال بروند. اطالع قبیل از شهادت امام حسنی و  هفت اسب عوض کند،  

جزئیات وقایع کربال منحرص به اویلاء دین نبوده، حیوانات هم مطلع بوده اند! رابعا در این مقتل زینب هناگم  

 روزی نابینا بودم ]و  شهادت یلع اکرب گفته است: »یا یلتین کنت قبل هذا ایلوم عمیاء.« ای اکش قبل از چننی

شاهد این فجایع نبودم[. این زینب منفعل کجا و آن زینب فاخر تارییخ کجا! حداقل در این مقتل جمعول  

 بیست و پنج حتریف فاحش تارییخ به چشم یم خورد.  

( کتایب به زبان فاریس مربوط به اواخر عهد تیموری که خبیش از  ۹۱۰مال حسنی اکشیف )م  . روضة الشهدا۳

آن درباره واقعه کربالست. اصطالح روضه در زبان فاریس به معین خواندن این کتاب در جمالس عزاداری بوده  

است. از خنستنی مقتلهای امام حسنی و قطعا مشهورترین آنهاست. نویسنده از واعظان مشهور هرات بوده  
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پر و پا قرص اهل بیت بوده است.  است. نویسنده احتماال حنیف مذهب، از صوفیان نقشبندی و ابلته از حمبان 

ابواحلسن شعراین بسیاری از روایات منقول روضة الشهداء را ماخوذ از منابع یب اعتبار دانسته است. روضة  

الشهدا را یم توان از نمونه های موفق داستان پردازی و رمان ختییل اساطریی دانست. دو نمونه از مطالب یب  

سنت ده هزار نفر از شامیان به لشکر ابن زیاد! که از اساس یب پایه است؛  اساس آن عبارت است از: الف. پیو

 ب. عرویس حرضت قاسم بن حسن! در کربال که از خرافات حتیم است.  

( صاحب لغت نامه جممع ابلحرین. منتخب  ۱۰۸۵فخرادلین طرییح )م . املنتخب یف مجع املرایئ واخلطب۴

طرییح یا یا املجالس الفخریة یا الفخری مرثیه های کربال و دیگر مصائب اهل بیت به زبان عریب به نرث و  

نظم  است. کتاب در حقیقت منت روضه های نویسنده است. عالوه بر عرویس حرضت قاسم در کربال، رقم  

ر برای لشکر ابن سعد، و کشته شدن ده هزار نفر به دست امام حسنی، سه قصه در این کتاب  هفتاد هزار نف

ذکر کردین است: الف. اتلماس امام حسنی از لشکر عمر بن سعد: »اسقوین رشبة من املاء« )به من یک جرعه  

دهم حمرم: وی به آب بنوشانید(؛ ب.  قصه ساربان امام و جنایت رشم آور او نسبت به بدن ایشان در شب یاز

طمع ترصف کمربند امام حسنی پس از شهادت ایشان شبانه رساغ جنازه امام یم رود تا کمربند را برباید،  

جنازه یب رس امام با دست راست کمربند را یم گرید و وی با شمشری شکسته ای دست راست امام را قطع یم  

پ را هم قطع یم کند. ج. گزارش شری گریان بر  کند، جنازه یب رس با دست چپ مانع یم شود، ساربان دست چ

اگه شهدا یم رفته و چهره خود را امام حسنی: پس از فاجعه کربال هر شب شریی از سمت قبله یم آمده، به قتل 

   بر جسد امام حسنی یم مایلده و گریه و ناهل یم کرده است. شری در تعزیه ها جتسم این قصه است.    
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در   ۱۱۱۸ق( تاریخ تایلف ۱۱۳۴نوشته ریض بن نیب قزویین )زنده تا دماء آل العباء  . تظلم الزهرا من اهراق۵

مقدمه نوشته رشح هلوف سید بن طاووس است. از مجله نکات برجسته این کتاب زبان حال ذیلیانه و مرثیه  

 های یب اساس منتسب به زنان اهل بیت بر بالنی امام حسنی است که از ذکر آن دریم گذرم. 

)اشکِ ریزان در احوال پیامرب و خاندان پاکزیه اش(   یف احوال انلیب والعرتة الطاهرة معة الساکبة. ال ۶

( در چندین جمدل به زبان عریب. خبش امام حسنی آن چند نوبت به  ۱۲۸۵نوشته حممدباقر دهدشیت بهبهاین )م 

ن منتسب به امام حسنی پس  فاریس ترمجه و منترش شده است. از مجله نکات قابل ذکر این کتاب: الف. سخنا 

از شهادت عباس و طلب آب برای طفل شریخواره اش و اجابت یلع اکرب برای آوردن آب )در حاَل که وی قبل  

از ابوالفضل العباس شهید شده!( ب. گفتگوی امام با سکینه و امر او به صرب و انتساب آن به شیخ مفید! ج.  

 احات و عدم احلاق به بایق جنازه ها.بایق ماندن جنازه حرضت عباس به علت شدت جر

( کتایب ۱۲۸۶)مشهور به ارسار الشهادة( مالآقا فاضل دربندی )م . اکسری العبادات یف ارسار الشهادات۷

تفصییل، حتلییل، خرایف و از نمونه های بارز کربالی اساطریی است. حمدث نوری و سید حمسن امنی جبل اعمیل  

و شیخ آقا بزرگ تهراین بر او خرده گرفته اند. کتاب به زبان عریب نوشته شده اما با عنوان انوار السعادة یف ترمجة  

ر عهد نارصادلین شاه( به فاریس ترمجه شده است. در  ارسار الشهادة و سعادات نارصی )به قلم خود نویسنده د 

چاپ جدید بریخ مطالب عجیب غریب آن حذف شده است. بریخ نکات قابل ذکر کتاب را گزارش یم کنم:  

الف. »جهان و هر چه در آن است برای این است که عزای حسنی برپا داشته شود.« نام دیگر جهان 

ة و دار احلسینیة« است. ب. سپاه دشمن یک جا بیش از یک میلیون و  »داراالحزان، بیت االشجان، داراتلعزی

ششصد  هزار نفر، جای دیگر چهارصد و شصت هزار نفر که سیصد و یس هزار نفر آن به دست امام حسنی  

کشته شد، بیست و پنج هزار نفر به دست حرضت عباس، بیست و پنج هزار نفر دیگر به دست بقیه بین هاشم،  
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ر بن سعد تنها هشتاد هزار نفر بایق ماند. این قسمت در چاپ جدید حذف شده است! پ.  و از لشکر عم

خروج امام حسنی از مدینه با موکب جملل از مجله چهل حممل حریر و دیباج مثل سالطنی! راسیت این مدح  

ت یک روز و  امام حسنی است؟! ت. به علت اینکه وقاییع که نویسنده در مورد روزاعشورا رس هم کرده از ظرفی

دو روز خییل بیشرت است به این نتیجه درخشان اساطریی رسیده که »روز اعشورا هفتاد و دو ساعت بوده  

است!« ث. گرمای هوای روز اعشورا هفتاد درجه بیشرت از حالت طبییع بوده است، برای به اوج رساندن درد  

جز خیاالت برایش توجییه نیست. قضیه   عطش اهل بیت. ج. وی از افرادی در سپاه امام حسنی اسم برده که

 ساربان امام و جنایت او نسبت به بدن امام در شب یازدهم در این کتاب هم تکرار شده است.  

ق( شامل تاریخ از آدم تا زمان امام حسنی در شش جدل  ۱۲۹۷حممد تیق لسان امللک سپهر )م  . ناسخ اتلواریخ۸

مورخ رسیم دوره قاجار به شمار یم رفته است. کتاب از مجله که به زبان فاریس نوشته شده است. نویسنده 

نمونه های سقوط علم تاریخ در عرص قاجار است. از مجله نکات این کتاب اینهاست: الف. پراکنده شدن  

اطرافیان امام حسنی در شب اعشورا به استثنای بین هاشم؛ ب. گزارش افسانه ای طرماح بن عدی طایی از  

بدن و دیدن پیامرب در قتلاگه در حاَل که اصال او در کربال نبوده است.ج. امام حسنی و   بازگشت رس امام به

 ذواجلناح بر رس نوشیدن آب با هم تعارف یم کردند. قصه ساربان کذایی اینجا نزی نقل شده است.  

جار در  ق( کتایب به زبان فاریس از اواخر عرص قا ۱۳۴۰مال حبیب اهلل رشیف اکشاین )  . تذکرة الشهداء۹

رشح فاجعه کربالست. از مجله نکات این کتاب: الف. حضور چهارصد مفیت در کربال که به قتل امام  

حسنی فتوا دادند، ب. نشان دادن سرپ خوننی عباس به مادرش ام ابلننی و مدهوش شدن او؛ پ. درخواست  

یک رشته مروارید از سوی امام  سکینه از پدرش به هناگم وداع که او را همانند یتیمان نوازش کند؛ ت. دادن  

حسنی به یکی از لشکریان عمر بن سعد، چون دخرتش از او خواسته بود غنیمت برایش بربد تا متعرض  
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ارسای حرم نشود؛ ت. خودداری ذواجلناح از سواری دادن به امام تنها به این رشط که حرضت در قیامت بر او  

کردن بند قنداق توسط طفل شریخوار و خود را از گهواره به  سوار شده امت گناهاکر را شفاعت کند؛ ث. پاره 

زمنی انداخنت هناگم شنیدن صدای یاری خواسنت سیدالشهدا هل من نارص ینرصین؛ ج. بریون آمدن صدا از  

 حلقوم بریده؛ چ. مسموم و سه شعبه بودن تریی که به لگوی یلع اصغر اصابت کرد.  

( خبش عمده آن درباره  ۱۳۸۵مد مهدی حائری مازندراین )محم  . معایل السبطنی یف احوال السبطنی۱۰

اعشورا، عزاداری و روضه خواین است. کتاب از نمونه های مقتل عرص پهلوی است. نکات کتب پیشنی در  

این کتاب هم قابل مشاهده است از قبیل گفته منسوب به زینب: ای اکش کور بودم و شهادت یلع اکرب را نیم  

درخواست امام از لشکر عمر بن سعد که جرعه ای آب به او بنوشانند؛ و قصه ساربان. اما  دیدم، عرویس قاسم، 

این دو نکته از این کتاب یادکردین است: الف. حضور یلال مادر یلع اکرب در کربال و خروج با پا و رس برهنه  

ده است! ب. شمر لعنی رس امام  هناگم شهادت پرسش با فریاد واودلاه! بنا بر منابع اقدم اصال ایشان در کربال نبو

را از قفا برید چون شنیده بود جای بوسه پیامرب را شمشری نیم برد. با قطع هر رگ این ندا را از امام یم شنید:  

 واجداه واابالقاسماه! 
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 خبش پنجم. کربالی اساطریی در مصاف با کربالی تاریخ  

ن کربالی تارییخ چیست و موازین کربالی  در این خبش به پرسشهای ابتدای حبث پاسخ یم دهم: موازی

 اساطریی کدام است؟ چرا این تفکیک رضورت دارد؟ و فایده آن چیست؟ 

 موازین کربالی تاریخ  الف.

در کربالی تارییخ به دنبال چه مقاصدی نیستیم؟ به دنبال این نیستیم که چزیی را بزرگرت از آچنه بوده،  

و شقاویت بدتر از آچنه که بوده ترسیم کنیم. به دنبال آن نیستیم که حجیت  فضیلیت را بهرت از آچنه بوده، رذیلیت 

و اعتبار و حقانیت مذهیب را اثبات کنیم، یا بطالن و یب اعتباری مذهب دیگری را عیان کنیم. به دنبال حتمیل  

یل زبان حال به باورهای خود به هر قیمیت به واقعه کربال نیستیم. به دنبال داستان رسایی و خیال بایف و حتم

عنوان منت تاریخ نیستیم. به دنبال این نیستیم که واقعه کربال چطور باید اتفاق افتاده باشد که سوزناک تر  

باشد. دنبال متاثر شدن و متاثر کردن بیشرت برای کسب ثواب فراوان تر نیستیم. به دنبال عزاداری و اشک  

ل برجسته کردن گزینیش مقاطیع از کربال برای  ریزی و اشک گریی و خبشش گناهان نیستیم. به دنبا 

برانگیخنت احساسات شنونداگن و خواننداگن برای قیام علیه ظلم و انقالب نیستیم. به دنبال استناد به 

مقاطیع از واقعه برای مستند کردن فریضه حکومت اسالیم نیستیم. به دنبال استفاده ابزاری از امام حسنی و  

شویی، تشیع رسخ، انقالب، مقاصد سیایس، و هویت سازی مذهیب  اشک گریی، گناه   واقعه کربال برای صنایع

 نیستیم.  

در کربالی تارییخ به دنبال چه مقاصدی هستیم؟ به دنبال کشف حقیقت هستیم. به دنبال درک اقدام  

مقطیع و با امام حسنی، اهل بیت و اصحاب ایشان در زمینه تارییخ آن هستیم. یم خواهیم دقیقا بفهمیم در هر 
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هر اتفاق جدیدی چه وقاییع از سوی چه کساین رخ داده است. در کربالی تارییخ اقدام امام حسنی وسیله  

هیچ امر مقدس یا غریمقدیس نیست. هدف درک و فهم خود واقعه است. ابلته بعد از یافنت تصویر مطمنئ  

، گرفنت درس آزادیگ، ستم ستزیی، تایس  تارییخ استفاده های اخالیق و مرشوع از آن اعم از اخذ هویت مذهیب

به امام در سبک زندیگ، تاثر به خاطر مصیبت های وارده، و ابراز انزجار از شقاوت امویان ممکن است، اما همه  

این نتایج فرع بر یک اصل است و آن اصل وقوع تارییخ حادثه است. به عالوه هیچکدام از این فروع نیم  

 رید و از اندازه خود بزرگرت شود و بر اصل سایه بیندازد.  تواند جای اصل تارییخ را بگ

در کربالی تارییخ حقیقت از همه چزی باالتر است. در این رویکرد سندیت، اصالت مدرک، و تمایم  

روشهای معترب تارییخ مالک حتقیق است. قرار نیست مقید به روشهای سنیت سنجش سند و داللت بمانیم.  

نتقادی در مواجهه با متون تارییخ استفاده یم شود. هر حادثه ای در زمینه اجتمایع،  عالوه بر آن از روشهای ا

اقتصادی، سیایس و فرهنیگ خود با توجه به مدارک موجود ارزیایب انتقادی یم شود. منابع اقدم با حتقیقات  

 در کتایب نوشته متاخرتر برریس یم شوند، اماکن وقوع هر واقعه ای مد نظر قرار یم گرید. رصف اینکه مطلیب

شده اکیف نیست. اثبات اینکه مطلب مذکور چقدر قابل انتساب به نویسنده آن است نزی برریس یم شود. نسخه  

های خطی هر اثری باید برریس شود تا معلوم شود اثر مورد حبث چقدر قابل اتکاست. متاسفانه کتب موجود  

ییخ و غریانتقادی نوشته شده و بدون حتقیق تارییخ  مرتبط با امام حسنی نوشته شیعیان یلع االغلب غریتار

انتقادی قابل اتکا نیستند. یعین حیت اگر نسخه به خط مصنف این کتابها هم در دستمان بود منت آنها و  

روایات به اکر رفته در آنها هم از زاویه رجال و درایه سنیت و هم از زاویه تارییخ انتقادی جدید حمتاج ارزیایب  

شواری از آنها بتوان استفاده کرد. به عالوه نسخه های خطی همنی کتب آکنده از حتریفهای مقدس  است و به د

است یعین انبویه از اکتبان متعصب مذهیب به توهم ثواب کتب شناخته شده را با باورهای نادرست و عوامانه 
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اند ساده نیست. اگر گفته شود  خود آلوده کرده اند و اکنون دسرتیس به منت کتابهایی که نویسنداگنشان نوشته 

 اکرخانه حتریف جاهالن متنسک قرنها تویلد انبوه داشته است دور از آبادی نیست.  

مجیع از نویسنداگن اهل سنت فارغ از تعصبات مذهیب و در عنی حال حمب اهل بیت  از قرن دوم تا اوایل  

ین کرده اند. تاریخ کربال در زمره غین ترین  قرن چهارم تارییخ غین و نسبتا قابل اعتمادی از واقعه کربال تدو

خبشهای تاریخ قرن اول هجری است. ابلته همنی متون را هم باید با احتیاط تارییخ مورد حبث قرار داد. دانش  

تاریخ در نهایت دانیش برشی توأم با همه حمدودیتهای برشی است. در هر کتاب تمایالت دیین، سیایس، 

ه را نباید از نظر دور داشت. وقیت در سریه ابن اسحاق افسانه یب پایه غرانیق آمده،  اقتصادی و اجتمایع نویسند

دور از انتظار نیست که در بریخ منابع اقدم کربال هم روایایت دال بر صفات فوق برشی و ماوراء طبییع یافت  

ا نسبتا خاَل از تعصبات  شود. بنابراین از یک سو کربالی تارییخ متیک بر منابع اقدم و شناخته شده است، ثانی

مذهیب و ایدئولوژیک و گرایشهای اغیلانه است، ثاثلا تاریخ ناگری در خدمت مقاصدی از قبیل صنعت اشک  

گریی و اکرخانه گناه شویی نیست. رابعا بر اساس موازین تارییخ انتقادی یم توان به منابع کربالی تارییخ مثل 

 هر منبع معترب تارییخ دیگری اعتماد کرد. 
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 ب. موازین کربالی اساطریی

از قرن پنجم به بعد موج جدیدی درباره مقتل نوییس کربال در میان شیعیان به وجود آمده که یم توان از  

 های این رویکرد جدید به این رشح است:  یگآن به کربالی اساطریی یاد کرد. ویژ 

یشهای شییع آنها به شیعه شبه اغَل  مودلان آن )اغلب قریب به اتفاق( شیعیان هستند. از میان گرا  اول.

تعلق دارند که ائمه اطهار را فوق انسان، ماوراء برش با علم و فضائل ماورای طبییع یم دانند، نه علمای ابرار.  

مهمرتین شاخص ائمه از این منظر علم دلین، خلقت از رسشت متفاوت از بقیه انسانها و عصمت به معنای  

 مطلق است.   عدم اماکن ارتکاب خطا به شلک

در کربالی اساطریی از یک سو پیامرب و دو امام قبل رصحیا و علنا از اعقبت خوننی امام حسنی با  دوم.

جزئیات خرب داده اند، از سوی دیگر خود امام از ابتدا اعقبت اکر خود و خاندان و اصحابش را با جزئیاتش  

 است.   اطالع اکمل داشت و این اطالع خود را نزی پنهان نیم کرده

در کربالی اساطریی هدف امام حسنی از عزیمت به کوفه نیل به شهادت خود، مردان اهل بیت و   سوم.

اصحاب، و اسارت اهل بیت بوده است. پیامرب از طرق خمتلف اراده و مشیت الیه مبین بر کشته شدن به آن  

ام حسنی رسانیده است. امام  شلک فجیع امام حسنی را در خواب و بیداری مستقیم و غریمستقیم به گوش ام

 حسنی به کربال رفته تا مشیت الیه جامه عمل بپوشد.  

شهادت حسنی، اوالد و اصحابش و اسارت زنان و کوداکن اهل بیت عالوه بر حتقق مشیت الیه یک   چهارم.

نی  هدف بزرگرت را دنبال یم کرده است و آن لزوم عزاداری جاودانه در مرثیه کربالست. بر این اساس حس 

 شهید شده تا شیعه اَل االبد برایش عزاداری کند. عزاداری رکن هوییت تشیع حداقل از قرن پنجم به بعد است.  



 

 

یریاساط ی تا کربل ی خیتار  یاز کربل  31  

عزاداری جاودانه شیعیان در مصیبت سیدالشهداء دو پایه دارد. یکی از سوی عزاداران و دیگری    پنجم.

و خود را به گریه زدن )بکاء، ابکاء و  از سوی امام حسنی و خداوند. اما پایه اول وظیفه گریسنت، گریاندن 

تبایک( در عزای حسیین است. پایه دوم شسته شدن گناهان عزاداران حسیین هر چقدر بزرگ باشد با اشک بر  

 سیدالشهدا هرچقدر کوچک باشد.  

مقتلهای قرن پنجم به بعد به قصد گزارش تارییخ و کشف حقیقت نوشته نشده اند، بر عکس به   ششم.

بیشرت احساسات و عواطف شیعیان برای کسب ثواب و خبشش گناهان نوشته شده اند. وقیت  قصد تهییج 

غرض هیجاین و اعطیف باشد نویسنده در یپ گزارش تارییخ که اتفاق افتاده نیست، در یپ تنظیم تارییخ است  

های مثبت و منیف  که باید اتفاق یم افتاد. تعبری مودبانه اش اسطوره سازی است. در ناگه اساطریی همه شخصیت

ها خملویط ازگزارش تارییخ به عالوه آرزوها  داستان حداکرثی یم شوند: نهایت فضیلت و نهایت رذیلت. مقتل 

و آمال نویسنداگن آنهاست. نویسنده مطلقا اصالت تارییخ گزارش خود را مد نظر نداشته است. مقتیل موفق تر  

اشد. ذلا جزئیات این مقاتل یلع االغلب ختییل و  است که مزیان تهییج احساسات و عواطف آن بیشرت ب

 اساطریی است نه تارییخ. 

در کربالی اساطریی به جای روایت ناگری تارییخ از منابع خمتلف که ممکن است ناسازاگر باشند،   هفتم.

ح فکر  ما دقیقا با یک داستان )به زمان امروزی ُرمان( مواجهیم، ابلته داستاین ختییل تارییخ که مبتین بر سط

رساینده و مودل آن شلک گرفته است. این داستان تارییخ ختییل )اساطریی( یک نخ تسبیح دارد و آن تهییج  

احسایس اعطیف است و یک مقصد و مقصود دارد و آن گناه شویی و به ثواب اکمل رسیدن در این جمالس است.  

 تعزیه جتسم مقتلهای اساطریی است. 
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مسیحیت حمرف است. در آئنی مسیحیت موجود هم عییس مسیح   کربالی اساطریی متاثر از   هشتم.

خبشاینده همه گناهان مسیحیان است. اکیف است به او ایمان داشته بایش و از او خبوایه که ترا ببخشاید. در  

تشیع اساطریی اغیلانه هم حسنی همان نقش عییس مسیح را به عهده دارد. دیگر اجزای کربالی اساطریی را 

از قبیل کیسانیه و نصرییه یم توان بازشناخت. مقتل نویسان کم سواد و یب اطالع آیش خپته اند  هم در فریق  

که نامش حقیقتا دستاگه متفاوت امام حسنی با دستاگه خدا، پیامرب، قرآن و سنت معترب ائمه است. در تعایلم  

)اشک به نازیک پر مگس( و    اسالیم حبث در خری و رش مثقال ذرة است، اما در دستاگه کربالی اساطریی خری

رش )گناه به بزریگ کفهای امواج دریا( مطرح است. این دو دستاگه متباین بلکه متعارض هستند. اگر یکی  

 درست باشد دیگری حتما نادرست است.  

کربالی اساطریی با کربالی اغیلانه، کربالی خرافایت، و کربالی حمرف تفاوت چنداین ندارد.   نهم.

اطریی برجسته کردن عنرص آمال و آروهای رساینده، گوینده و شنونده است. در کربالی  استعمال صفت اس

اغیلانه عنرص غلو صفات فرابرشی و ماورای طبییع امام حسنی برجسته شده است. در کربالی خرافایت یب 

ییخ را  پاییگ و خرافایت بودن این اضافات و حشو و زوائد مد نظر قرار گرفته شده است. اگر کربالی تار

کربالی واقیع فرض کنیم کربالی اساطریی )اغیلانه و خرافایت( کربالی حمرف حمسوب یم شود. امروز در  

وجود حتریف، غلو و خرافات در مقاتل و روضه ها تردیدی نیست و تقریبا مورد اتفاق هماگن است. حبث را  

رده کربالی اساطریی متمرکز کرد. آیا  باید مصدایق کرد و بر منابیع مشخص از قبیل هلوف و دیگر منابع برشم

کربال پژوهان )اعشوراپژوهان( حارضند با کربال و اعشورای اساطریی )اغیلانه، حمرف و خرافایت( با 

چهارچویب که در این حبث ترسیم شد وداع کنند یا همچنان خرافه زدایی و حتریف ستزیی در حد شعار و  

 لکیات بایق یم ماند؟ 
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تشیع با پشت کردن به کربالی اساطریی و سیطره کربالی تارییخ آاغز یم شود.   اصالح مذهیب در  دهم.

اگر مباین این حبث پذیرفته شود، آناگه نوبت به اسطوره زدایی )پاکزیه کرده اعتقادات تشیع از اجزای اغیلانه و 

 خرایف( در دیگر ابعاد حبث مبنایی امامت و مهدویت هم فرا یم رسد.            

فرشده و مقدمایت است و استعداد رشح و بسط و تفصیل فراوان دارد. با توجه به ضیق وقت به این حبث 

 همنی خمترص اکتفا یم کنم.   

 الکم آخر 

از برگزارکننداگن این جلسه مذهیب )اساتید و دانشجویان حمرتم ایراین دانشاگههای مونرتآل اکنادا(  

 صمیمانه سپاسگزارم. 

مادر همرسم حاجیه خانم عفت سیف زرگر )رودی( پس از نود و شش سال زندیگ   ۱۳۹۹چهاردهم مهر 

مؤمنانه با عزت دار فاین را در تهران وداع گفت و به رسای بایق شتافت. همرسم و من از توفیق رشکت در  

آن مرحومه اهل تالوت  مراسم تشییع، تدفنی، و ترحیم آن مادر مهربان، نیکواکر و روشن ضمری حمروم بودیم. 

قرآن، تهجد، مناجات و ذکر، و از حمبان اهل بیت پیامرب خصوصا سیدالشهداء و در شدائد زندیگ اجتمایع  

سیایس من با آزادیگ مایه قوت قلب بود. روحش شاد، و رضوان، رُحت و مغفرت الیه نصیبش باد. رحم اهلل من  

 یقرء الفاحتة مع الصلوات. 
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 جمازی به مناسبت اربعنی حسیین به دعوت مجیع از دانشاگهیان مونرتال اکنادا   منت ویراسته سخرناین

 ۲۰۲۰اکترب  ۱۰، ۱۳۹۹مهر   ۱۹
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