
 

 پیشینھ تاریخ نگارى عاشورا

 )1(دكترھادى عالم زاده

 80 پايیزـ  7فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

, عظمت حادثه كربال و تإثیرات عمیق و گسترده سیاسى و اجتماعى آن در تاريخ اسالم و بويژه تاريخ تشـیع
يداد  ھاى ايـن رو نابع گـزارش  به شــناخت م ھر ذھن كنجكاو و عالقه مند به درك و فھم حقايق تـاريخى را 

مه ســده ; سوق مى دھد خاصه آن كه از دير باز ادعاى نامكتوب ماندن گزارش ھاى تاريخى در اسالم تـا نی
تل . از سوى خاورشناسان مطرح و شايع گشته است, دوم ھجرى در اين مقاله با معرفى اجمالى كتاب مق

شاھدان عیـنى و حاضـر در ) ع(الحسین ابومخنف نشان داده ايم كه بسیارى از راويان اصلى واقعه عاشورا 
سیار  تاريخى ب ما رســیده از ارزش  ست  به د باره  ين  نابع مختلـف در ا میدان كربال بوده انـد و آن چـه در م

 .برخوردار است

تـاريخ نگـارى , كتاب وقعه الطف, منابع مكتوب و اصیل حادثه كربال, ابومخنف, )ع(راويان مقتل الحسین: واژه ھاى كلیدى
 .تركیبى و تحلیلى

شورا پرداختــه عه عا به ; دشـوار اسـت, تعیین تاريخ دقیق و نام كسى كه نخستین بار به ثبت و تــدوين واق يك  زيـرا نزد
تا , با اين حال. سیزده سده از آن فاصله گرفته ايم نده  مى توان با تتبع در منابع و بررسى گزارش ھا و اخبار بر جاى ما

سده دوم ھجـرى. حدودى به حقیقت نزديك شد بار در اوايـل  ین  ند كـه بـراى اول فاق دار , منابع قابـل اعتمـاد تقريبــا ات
بوط بـه واقعـه كـربال را در ) 'ه158م (ابومخنف لوطبن يحیى بن سعیدبن مخنف بن سلیم ازدى كوفـى  گـزارش ھـاى مر

قراين تاريخى نشان مى دھد كه ابومخنف كتاب مقتـل . گرد آورد, نامید)) مقتل الحسین علیه السالم((كتابى كه آن را 
زيرا ھنگامى كه وى در اين كتاب به خـبر ورود مسـلم ; خود را در حدود دھه سوم از سده دوم ھجرى تإلیف كرده است

خانه اى كه امروز به : ((چنین مى افزايد, بن عقیل به كوفه و اقامت او در خانه مختاربن ابى عبید ثقفى اشاره مى كند
تإلیف كتـاب )). خانه مسلم بن مسیب شھرت دارد شغول  از اين اشاره ابومخنف مى توان دريافت كه ھنگامى كه او م

سال , مقتل بوده نده  128خانه مذكور به مسلم بن مسیب تعلق داشته و بنابر روايت طبرى مسلم تا  مرى ز جرى ق ھ
مى توان با ظن قريب به يقین گفت كه كتاب مقتل الحسین در سال ھاى پايانى دھه سوم سده , از اين رو. بوده است
ست, 130تا  127يعنى بین سال ھاى , دوم ھجرى سیان ا عوت عبا قارن بـا آغـاز د يان و م ين , كـه دوره ضـعف امو تدو

مام يــا داعیــان عباسـى بـه  تإلیف از سـوى ا كه ايـن  ندارد  ستبعادى  یچ ا قان ھ گشته است و به گفته برخى از محق
در تبلیـع , ابومخنف پیشنھاد شده باشد تا از اين گزارش ھاى ھولناك تاريخى كه لكه ننگى بر دامان خاندان اموى بـوده

شته مورخـان, و پیشبرد نھضت خود بر ضد امويان و سقوط آنان بھره گیرند يكـى , چنان كه عمال نیز چنین كردند و به نو
پیروزى و جلـوس ; و فاجعه دردناك كربال بود) ع(نھضت سیدالشھدا, از داليل سقوط امويان ھر چند كه عباسیان پس از 

خود از ھمان آغـاز , كرده بودند) ع(به رغم آن كه نھايت بھره بردارى را از حقانیت و مظلومیت اھل بیت, برمسند خالفت
كه امويـان  در برابر علويان ايستادند و در سركوب آنان فجايعى مرتكب شدند كه به گفته يكى از شعرا ده چندان آن بود 

 .كرده بودند
سلیم, جد ابومخنف زائد: نخست آن كه: ذكر چند نكته درباره ابومخنف و خاندان او ضرورى است بن  نف  در , يعـنى مخ

مومنین) ع(جنگ جمل از ھمراھان على میر ال سوى ا یش از نـبرد صـفین از  صفھان و ) ع(بوده و پ يت ا بـه امـارت و وال
ست گر . ھمدان گماشته شده و با شروع جنگ صفین دو نفر را بر جاى خويش گمارده و خود در صفین حضور يافته ا دي

برخى از آنان به شیعه بودن وى تصريح كرده ; میان دانشمندان شیعه در باب مذھب ابومخنف اختالف وجود دارد: آن كه
ھم چنین قابل ذكر است كه ھرچند ابومخنف از نظر علماى اھل . ولى در اين كه او شیعه امامى باشد ترديد دارند, اند

 .طبرى و ابن اثیر از او روايت نقل كرده اند, ابن قتیبه, ولى مورخان بزرگى چون واقدى, سنت به وثاقت شناخته نشده
ست صى ا جال مـى . اما بحث درباره مشايخ و اسناد ابومخنف خود از مباحث مھم و مسـإله اى تخص آن چـه در ايـن م

ين اسـت كـه بسـیارى از راويـان اصـلى واقعـه عاشـورا در روايـات ابومخنـف كرد ا , توان به صورت مختصر و مفید اشاره 
 :به عنوان نمونه به چند تن از اين راويان اشاره مى شود. شاھدان عینى حاضر در میدان كربال بوده اند

ولـى بیمـار , وى ھمراه عبیدهللا بن زياد از بصره به كوفـه آمـد. شريك بن اعوربن حارث ھمدانى يكى از اين روايان است
شد و در منزلى كه مسلم بن عقیل پنھان شده بود بسترى گرديد و با مسلم گفت وگوھا داشت و از آن چه در كوفه و 

ست يام بـوده ا حوال آن ا ضحاك مشـرقى از . روزھاى قبل و بعد واقعه رخ داد كامال با خبر و شاھد حوادث و اوضـاع و ا
پذيرفت. ديگر راويان است يارى ن مام را بـراى  مام قضـاياى , وى يكى از اھالى كوفه بود كه دعـوت ا ولـى شـب و روز ت

يت شــده و گويــى . عاشورا را كه به چشم خود ديده بود در كوفه نقل مى كرد بسیارى از اخبار كربال توسط اين مرد روا
 .ه اخبار اين حادثه را به گوش ھمه برساندبوده و و وظیفه داشت) ع(كه وقايع نگار يا سخن گوى حسین بن على

, چند سال پس از حادثه عاشـورا, در كربال بود) سردار سپاه ابن زياد(شبث بن ربعى ھم كه از فرماندھان عمربن سعد 
 .از اين فاجعه سخن مى گفت, در زمان حكومت مصعب بن زبیر

براى , عالوه بر افراد مذكور نان  ند و گـزارش آ بوده ا برد كـه شـاھد عیـنى حادثــه  راويان موثق بسیارى را مى توان نام 
ين . شیعه و سنى حجت و سند است بن الحسـین ز شود و از امـام علـى  سنده مـى  در اين جا فقط به يـك نمونـه ب
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مى رسـد نف . العابدين علیه السالم ياد مى كنیم كه سند برخى از روايات ابومخنف با دو واسطه به آن حضـرت  ابومخ
 .نقل كرده است) ع(و رواياتى چند ھم بى واسطه از امام جعفرصادق) ع(رواياتى نیز با يك واسطه از امام محمدباقر

چه گفتیـم) ع(كتاب مقتل الحسین ظیر آن  بود,  ابومخنف كه بر پايه منابع شـفاھى محكمـى ن ته  يق , تـدوين ياف از طر
به دست مورخان بعدى , )'ه206م (نسب شناس معروف كوفى , راويان ثقه اى نظیر ھشام بن محمدبن السائب كلبى

و ديگـران ) 'ه413م (شیخ مفیـد , )'ه345م (مسـعودى , )'ه322م (ابن قتیبه , )'ه310م (طبرى , )'ه207م (چون واقدى 
شته. رسیده است گى دا بن , در اين جا بايد از اخبار مورخ ديگرى كه در ثبت و نقل اين روايـات سـھم بزر يعـنى عوانـه 

بـه دسـت ) 'ه206م (در واقع بخش مھمى از اخبار كه به وسیله ھشام بن محمد كلـبى . ھم ياد كرد) 'ه158م (الحكم 
عدى را مـیراث , مورخان بعدى رسیده نتیجه تالش ابومخنف و عوانه بن الحكم است و به جرإت مى توان ھمه مورخان ب

 .خوار اين دو اخبارى بزرگ دانست
ستیم آن را معتبرتريـن , اگر كتاب ابومخنف بر جاى مانده و به دست ما رسیده بود مى توان نان خـاطر بسـیارى  بـا اطمی

سترس نیسـت, تاريخ واقعه كربال بخوانیم تاب در د بر ; اما متإسفانه اين ك تاب مقتـل الحسـین كلـبى نــیز كـه  حتى ك
قديمى ترين و شـايد , بنابراين. بر جاى نمانده است, اساس كتاب و روايات ابومخنف و عوانه بن الحكم تدوين شده بوده

ابوجعفـر محمدبـن )) تاريخ الرسـل و الملـوك((معتبرترين تاريخى كه حـاوى گـزارش ھـاى مربـوط بــه ايـن واقعـه اسـت 
عه تـإلیف نكـرده. است) 'ه310م (جريرطبرى  ھاى , ھر چند طبرى كتابى مستقل در باب اين واق گزارش  بار و  ولـى اخ

ين . آورده است 61و  60ھشام كلبى را در ذيل حوادث سال ھاى  شكار مـى شــود كـه وى ا با دقت در عبارات طبرى آ
تا , اخبار را از كتابى كه در اختیار داشته شام كلـبى  نقل كرده است و بر پايه قرائنى مى توان دريافت كه كتاب ھاى ھ

 .موجود بوده است, مثال تا سده ھفتم ھجرى, سده ھاى بعد
قديمى ترين متن تاريخى كه پس از طبرى گزارش ھاى حادثه عاشورا را بى واسطه از كتـاب ھشـام كلـبى نقـل كـرده 

شیخ مفید خود در اين كتاب تصريح مى كند كـه اخبــار مربـوط بـه . است) 'ه413م (شیخ مفید )) االرشاد((كتاب , است
ياد كرد كه وى نیز بـه )  'ه654م (پس از شیخ مفید بايد از سبط ابن جوزى . اين واقعه را از روايات كلبى نقل كرده است

 .اخبار كربال را از ھشام كلبى روايت و تحرير كرده است)) تذكره االمه بخصائص االئمه((در كتاب , تصريح خود
ھد, عنايت به دو نكته ين منـابع را افـزايش مـى د تصـريح ايـن , نخسـت: اعتماد و وثوق ما به اعتبار اين گـزارش ھـا و ا

ھايى كـه , و ديگر آن كه; مورخان به نقل از متن كتاب مقتل الحسین ھشام كلبى گزارش  سه و تطبیــق متــن  بـا مقاي
شیخ مفید و سبط ابن جوزى از ھشام نقل كرده اند در مـى يــابیم كـه متــن ايــن گـزارش ھـا ــ جـز در برخـى از , طبرى
تن ; مثل واو و فإ و برخى كلمات ـ نھايت تشابه و ھمانندى را با ھم دارند, حروف گويى ھر سه نفر اين اخبار را از يك م

بدين دو نكته بايد نكته مھم ديگرى را ھم افزود و آن اين كه طبرى و سبط ابن جـوزى از اھـل . اخذ و رونويسى كرده اند
سه , با عنايت به نكته اخیر. تسنن به شمار مىآيند و شیخ مفید از بزرگان شیعه امامیه است ين  تشابه و ھم خوانى ا

ھا  متن اھمیت بیشترى مى يابد و به میزان اطمینان و اعتماد خواننده در اعتبار و صحت گزارش ھاى ارايه شـده در آن 
 . مى افزايد

ست , پرسش بسیار مھمى كه به اين مطلب ارتباط مى يابد و سزاوار است به عنوان يك مسإله مھم مطرح گردد اين ا
جرى ) ع(كه آيا از كتاب مقتل الحسین ابومخنف كه تا اين حد اھمیت و ارزش تـاريخى دارد و احتمـاال تـا سـده ھفتـم ھ
ما , نسخه اى بر جاى مانده است يا نه؟ بحث در اين باره نیز مجال بیش ترى مى طلبد, ھم در دسترس مورخان بوده ا

به )) مقتل الحسین علیه السـالم((كتابى با نام , در دوره ھاى متإخر و نزديك به عصر ما: به اجمال بايد گفت منسـوب 
ولى , ابومخنف بن لوطبن يحیى بن سعیدبن مخنف بن سلیم ازدى كوفى در دست است كه به چاپ ھم رسیده است

نف معـروف اسـت و  قطعا مى توان گفت كه اين كتاب از ابومخنف نیست و بى ترديد مولف آن شخص ديگرى جـز ابومخ
فت يه عالمـه شـرف . حتى نمى توان با اطمینان از تاريخ و محل تإلیف و نیز تاريخ چـاپ آن سـخن گ شمند گـران ما دان

به ) ع(كتاب مقتل الحسین: ((مى نويسد)) مولفان شیعه در صدر اسالم((الدين در كتاب مھم و با ارزش خود  منسوب 
مرد . ابومخنف مشتمل بر رواياتى است كه ابومخنف خود از آن ھا خبر ندارد ين  اين كتاب دروغ نامه اى اسـت كـه بـه ا

خان : ((ھم درباره آن مى گويد) ره(محدث قمى)). نسبت داده اند نف كـه مور كتاب مقتل الحسین علیه السـالم ابومخ
ست به جـاى نمانـده ا مع االسـف نسـخه اى از آن  تاب ; بزرگ متقدم بدان اعتماد و استناد و از آن نقل كرده اند  ما ك ا

براى .)) حتى نمى توان آن را به ھیچ يك از مورخان معتمد نسبت داد, المقتل موجود كه بدو منسوب است از او نیست
ند مقايسـه شـود . تصديق اين سخن كافى است آن چه در اين مقتل آمده با آن چه طبرى و ديگر مورخان روايت كرده ا

 .به اين مطلب پرداخته است)) نفس المھموم((و )) الكنى و االلقاب((محدث قمى در دو كتاب 
به , با عنايت به ارزش و اھمیت و اعتبار روايات ابومخنف درباره واقعـه كـربال ضى از دانشـمندان معاصـر  خوشـبختانه بع

سین مفقـود او(تدوين و تنظیم مجدد روايات و گزارش ھاى ابومخنف , جمعآورى يه ) در كتـاب مقتـل الح بر پا پرداختـه و 
ید, منابع معتبرى كه پیش از اين از آن ھا سخن گفتیم له آن ھـا بـا , نظیر كتب طبرى و شـیخ مف و نـیز مقايسـه و مقاب

صفین((, ))تاريخ يعقوبـى((, مسـعودى)) مروج الـذھب((, مانند مقتل خوارزمى, كتاب ھاى قابل اعتماد ديگر عه ال )) وق
ساعى پربركـت . در واقع اين كتاب را بازسازى و تجديد تإلیف كرده اند, نصربن مزاحم منقرى و غیره حاصل تالش ھا و م

نام نويسـنده )) وقعه الطف((كتابى با ارزش به نام ) شیخ محمدھادى يوسفى غروى(يكى از اين محققان  است كه با 
شود . يعنى ابومخنف لوطبن يحیى ازدى غامدى كوفى چاپ و منتشر شده است, و مولف اصلى آن احتمال داده مـى 

يد بـراى كتـاب طف((يعـنى , كه دلیل محقق محترم در انتخاب عنوانـى جد عه ال تاب , ))وق و تـرجیح آن بـر نـام اصـلى ك
تل الحسـین , ))مقتل الحسین علیه السالم((يعنى , ابومخنف تاب مق اين بوده است كه اين تإلیف جديد و با ارزش با ك

 .اشتباه نشود, بى ھويت و مجعولى كه پیش از اين از آن سخن گفتیم
سالمى  گارى ا ـ خاصـه كسـانى كـه بـا تـاريخ ن سالم  تاريخ ا سوال مھمى كه ممكن است به ذھن خواننده آشنا بــه 

كربال, آشنايى دارند ـ خطور نمايد در گـزارش ھـاى , اين است كه آيا قرائت خلفاى عباسى ـ به تعبیر امروزى ـ از واقعه 
به , مورخان نخستین اسالمى از اين حادثه ستلزم پاسـخ دادن  سش خــود م به ايـن پر سخ  بازتابى داشـته اسـت؟ پا
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يان, نظیر اين پرسش كه آيا گردآورى و تدوين روايات عاشورا: پرسش ھاى ديگر است خود , با ھدف افشاى مظالم امو
لى ) علويان و عباسیان(بخشى از مبارزات بنى ھاشم  ھا مجا به ايـن پرسـش  بر ضد امويان نبوده است؟ پاسخ دادن 

گیرى و تـدوين گـزارش ھـاى . ديگر مى خواھد شكل  سى در  ينى خلفـاى عبا آن چه به اجمال درباره تإثیر سیاست د
 .تاريخى مى توان گفت اين است كه اين امر از مشھورات تاريخ اسالم است
بیش تـرين بھـره را از , ))الرضا من آل محمد((خاندان عباسى در راه دست يابى به قدرت و تحقق دعوت مردم به شعار 

يان كـه ) ص(محبوبیت و مظلومیت اھل بیت پیامبر, حقانیت ندازى امو یت و برا بردند و به ويژه از فاجعه كـربال در محكوم
اما در آخرين روزھاى اين مبارزه طوالنــى , بسیار استفاده كردند, دستشان به خون اھل بیت علیھم السالم آغشته بود

مه اى از پیـش ,  شركت داشتند, بنى الحسین و بنى عباس, اعم از بنى الحسن, كه ھمه بنى ھاشم بـا توطئــه و برنا
فت, طراحى شده نه , يعـنى امـام جعفـر صـادق علیـه السـالم, شخصیت بر حق و شايسته تصدى امامـت و خال را خا

براھیم یه و بـرادرش ا مدنفس زك شھید بـاخمرا , نشین ساختند و كسانى ديگر چون مح عروف بـه  گان امـام (م از نواد
در ھمان سـال ھـاى نخسـتین خالفـت , را كه با ھدف گرفتن حق اھل بیت به پا خاستند) حسن مجتبى علیه السالم

ند سـال بعـد ) 'ه145(خود  ند و چ سركوب كرد سال (با خشـونت  لى بـن حسـن) 'ه169در  سادات , حسـین بـن ع از 
يد, حسنى شیعه. و يارانش را در سرزمین فخ نزديك مكه قتل عام كردند كه يــادآور فاجعـه كـربال گرد مه  نـیز كـه ) ع(ائ

 .از مكر و غدر و قتل آنان در امان نماندند, عمال و آشكارا قیام و اقدامى علیه خلفا نداشتند
ضه پنھـان و  بديھى است اين نوع برخورد خشونتآمیز با بنى اعمام ـ و به زعم آنان رقباى سیاسى ـ بدون مبارزه و معار

بر . آشكار فرھنگى و تبلیغى قابل تصور و تحقق نخواھد بود برخى از گزارش ھاى تاريخى از پاره اى مبارزات و تبلیغـات 
يم , ضد اھل بیت علیھم السالم حكايت دارد كه ذكر آن ھا در اين جا ممكن نیست سش ناگزير ين پر سخ بـه ا اما در پا

صر عباســى  خان ع لم مور دست كم به يك نمونه از تإثیر قرائت خالفت عباسـى در تـدوين گـزارش ھـاى تـاريخى بـه ق
 :اشاره كنیم

وى كه از علماى اخبار و نسب و . از مردم بصره و مقیم مصر بود, ھجرى 213يا  218متوفى سال , عبدالملك بن ھشام
در كتابى بـه , را كه از طريق زيادبن عبدهللا بكائى اخذ كرده) 'ه151يا  150م (حديث است اصل سیره محمدبن اسحاق 

بن اسـحاق . تھذيب و تلخیص كرده است)) السیره النبويه((يا )) سیره رسول هللا((نام  نقل و تھذيب و تلخیـص ســیره ا
نام مصـنف اصـلى, مايه شھرت و جاودانگى نام ابن ھشام شده يعـنى ابـن , تا آن جا كه نام او ھم رديف و ھم سـنگ 

اما نكته مھم كه شاھد مثال و موضوع اصلى پرسش مذكور است اين است كه ابــن ھشـام در ; گرديده است, اسحاق
بیر امـروزى قرائـت , عصر عباسیان و در زير سلطه سیاسى و فرھنگى آنان مى زيسته و اين سلطه فرھنگى ـ يا به تع

سیره , خاص آنان از مسايل ـ ابن ھشام صاحب سیره را بر آن داشته تا به اختیار يا به اكراه یص  در نقل و تھذيب و تلخ
به صـورت . محمدبن اسحاق تغییراتى متناسب با روزگار و باب طبع عباسیان اعمال كند اين تحريفات و تغییرات بیش تر 

 :به شرح زير اعمال گرديده است, حذف رواياتى كه خاطر عباسیان را مىآزرده
بود. 1 خود آورده  در , رواياتى كه مربوط به فضايل امیرالمومنین على علیه السالم بوده و ابن اسحاق آن ھا را در سیره 
لى ) ص(كه در آن پیامبر)) دار((مثال حديث ; ابن ھشام حذف گرديده است)) سیره رسول هللا(( به بـرادرى و وصــايت ع

به , ھم چنین. حذف شده است, علیه السالم تصريح فرموده بودند بدود  بن ع مرو  به كشـته شـدن ع گـزارش مربـوط 
نیز اين . دست على علیه السالم را در سیره ابن ھشام نمى بینیم و حال آن كه در اصل سیره ابن اسحاق آمده است

 .از سیره ابن ھشام حذف شده است)) انصار در خالفت امیرالمومنین على علیه السالم شك نداشته اند((روايت كه 
مثال از ; را بیازارد خوددارى كرده است)) بعضى از مردم((ابن ھشام از ذكر اخبار و رواياتى كه به تعبیر او ممكن بوده . 2

, ھـم چنیـن. در غزوه بدر به دست مسلمانان اجتناب ورزيده است) عم پیامبر و جد خلفاى عباسى(ذكر اسارت عباس 
لم انداختــه , فاقد چھره درخشان معرفى شده, روايات موثقى را ه در آن ھا عباس مردى مال دوست و از نظر ايمان از ق

 .است
بر  نابع معت عدم ھماھنگى گزارش ھاى ابن ھشام با آن چه ابن اسحاق در سیره خود آورده و نیز ناھم خوانى آن بــا م

يد . احتمال تإثیر تبلیغات بنى عباس را در بعضى اخبار سیره و ديگر گزارش ھاى تاريخى تقويت مـى كنـد, ديگر بـى ترد
تإثیرات بــه دور مانــده باشـد, ابن ھشام كه در اوج اقتدار خالفت عباسى مى زيسته ين  كه , نمى توانسـته از ا چنـان 

ھا , طبرى نیز كه در ھمین دوره به تدوين تاريخ خود مشغول بوده مثـال حـذف حديـث (در مواردى ناگريز از برخى حـذف 
اما اين باره كه آيا خالفت عباسى از واقعه كربال قرائتى خاص داشته و . و برخى تلخیص ھاى معنى دار بوده است) دار

ست پاسـخ : بايـد گفـت, اين قرائت چه بوده و تا چه حد در گزارش ھاى مورخان نخستین از اين حادثه انعكـاس يافتــه ا
باره  نابع دوره عباسـى در دادن به اين پرسش ھا بدون تتبع كافى در منابع و مقايسه گزارش ھاى منابع بى طرف بــا م

ست يات منقـول در كتـاب ; اين واقعه ممكن نی باق كامـل روايـات طـبرى بـا روا ستناد تشـابه و انط تنھـا مـى تـوان بـه ا
ين , سبط ابن جوزى)) تذكره االمه((شیخ مفید و )) ارشاد(( فت عباسـى از ا ئت خال ظاھرا قرا كه  فت  چنین نتیجه گر

ست البتـه بـار . واقعه ـ اگر بپذيريم كه چنین قرائتى وجود داشته ـ تإثیر و بازتاب چشم گیرى در منابع آن دوره نداشته ا
 .بدون تحقیق و تتبع كافى محققانه نیست, ديگر تإكید مى شود كه اظھار نظر دقیق در اين باره و موارد مشابه

مى كنـد يا , پرسش ديگرى كه درباره تاريخ نگارى عاشورا به ذھن عالقه مندان به ايــن مبحـث خطـور  كه آ ست  ايـن ا
لى نـیز در آن , پرداخته اند 61نخستین تواريخ اسالمى صرفا به وصف و نقل وقايع محرم سال  يا گونه اى از رويكرد تحلی

 به چشم مى خورد؟
يد ذھـن آشــنايان بـه  سالمى((وقتى سخن از نخستین تواريخ اسالمى به میان مىآ گارى ا تاريخ ن و بـه تعبیــر )) تاريخ 

بیش تر متوجه كتاب ھايى مى شود كه غالبا نام تاريخ بر خود دارند و كـم  History of Muslim Historiographyاروپايیان
ند و  شده ا تدوين  و بیش بر پايه روش و نظم منطقى و منسجمى در ارائه گزارش ھاى مربوط به رويدادھاى سیاسى 

ند كـه , در عین حال از جامعیتى نسبى در تنوع اخبار تاريخى برخوردارند شمرده شـده ا مره تواريخـى  تا آن جا كه در ز
طوال((, ))تاريخ يعقوبى((ھمانند : عنوان تاريخ عمومى دارند نورى)) االخبار ال سل و الملـوك((, ابوحنیفـه دي )) تـاريخ الر
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مسعودى كه از آثار )) و التنبیه و االشراف)) مروج الذھب((و پس از آن , كه ھر سه از تإلیفات سده سوم ھجرى, طبرى
تاب ھـايى نظـیر; نیمه اول سده چھارم مى باشند ھوم عـام تـاريخ ـــ ك ـ بــا توجـه بـه مف الطبقـات ((ھر چند نمى تـوان 

و حتى كتب سیره ... ,ابن قتیبه)) االمامه و السیاسه((, ))المنمق((, ))المحبر((, واقدى)) مغازى((, ابن سعد)) الكبرى
پاسخ اين است , مراد از نخستین كتب تاريخى ھر چه باشد,  به ھر حال. را از زمره كتاب ھاى تاريخى به حساب نیاورد

يى , كه تاريخ تحلیلى به مفھومى كه امروز ما از آن در مى يابیم قبل از سده چھارم ھجرى در تاريخ نگارى اسالمى جا
به . ندارد چیزى  ھا نظراتــى وجـود دارد ــ  باره آن  كه در سعودى  تقريبا ھمه تواريخى كه از آن ھا نام برديم ـ جز آثـار م

بى((جـز , روش متبـع و معمـول در غالـب ايـن تـواريخ. مفھوم تحلیل تاريخى در آن ھا مالحظه نمى شود , ))تـاريخ يعقو
ھمان است كه به روش روايى شھرت دارد و آن عبارت اسـت از نقـل بــى كـم و , و تإلیفات مسعودى)) االخبار الطوال((

بع , با ذكر كامل يا ناقص سلسله راويان آن ھا, افزون روايت و خبر مسموع يا مكتوب تا ذكر شاھد اصلى واقعه يعنى من
سده سـوم. و گاه فقط ذكر نام منبع نخستین, نخستین ند يعقوبـى, ھر چند در ھمین  نورى, برخـى از مورخـان مان , دي

ست ... بالذرى و بعدھا ديگران چون مسعودى و ابن اثیر و به روشى تازه روى آوردند كه به روش تركیبى شھرت يافته ا
ست ند زنجـیره راويـان ا در . و آن ارائه گزارش يك رويداد تاريخى بر پايه مقايسه و تركیب چند روايت مختلف به نقل از چ

به تإلیف و تدوين و خلق گزارشى تـازه و مركـب , مورخ در اين روش از طريق مقايسه گزارش ھا و گزينش مستدل, واقع
یت شـمرده شـده كـه آن را . از گزارش ھاى موجود مى پردازد نان بـا اھم گارى اسـالمى چ تاريخ ن اعمال اين روش در 

به عبـارت ديگـر)) تاريخ((شاخصه تفكیك كتاب ھاى  نوع , از كتاب ھاى حاوى مواد تاريخى دانسته و  ين  تنھـا مولفـان ا
با احاطـه بـر اخبـار تـاريخى و آگـاھى از ; كتاب ھا را شايسته نام و عنوان مورخ مى دانند ند كـه  زيرا تنھا اين مولفـان ا

مى سـازند ايـن , بـا ايـن ھمـه. موضوع تحقیق و ھدف خود راه رسیدن به واقعیت رويداد و باز آفرينى گذشته را ھمـوار 
ھا )) رويكرد تحلیلى((يعنى , مورخان با آن چه مراد و مقصود اين پرسش است فاصله بسیار دارند و شايد در اين كتاب 

قان ; بر نخوريم, به چیزى كه بتوان نام تحلیل و تبیین تاريخى بدان داد, جز در مواردى بسیار نادر ند برخـى از محق ھر چ
جمع آورى و تدوين تازه روايات و عرضه گزارشى پیوسته و منسجم درباره يك رويداد ـ كه , گزينش, گفته اند كه مقايسه

معموال اعمال مى شود ـ خود بخشى از آن چیزى است كه در تحلیل يك رويداد تاريخى ضرورى است و در واقع مقدمه 
 .تاريخ تحلیلى است

ابوريحان بیرونى و به , از سده چھارم ھجرى به بعد و در آثار مسعودى, توجه و رويكرد به تحلیل تاريخى در جھان اسالم
لل . ظـاھر مـى گـردد) 'ه421ــ320(ابوعلى مسكويه رازى )) تجارب االمم((طور مشخص در كتاب  صريحا از ع سكويه  م

. شورش و آشوب ھا سخن مى گويد, فساد, اقتصادى و فرھنگى چون ويرانى شھرھا, رويدادھا و پديده ھاى سیاسى
به آن )) ماللھند((و )) آثار الباقیه((نیز در آثار تاريخى خود نظیر )  'ه440م (و ابوريحان بیرونى ) 'ه470م (ابوالفضل بیھقى 

كه حـتى ابوعلـى مسـكويه ھـم در ذكـر ; چه بدان تحلیل تاريخى مى گويیم پرداخته اند اما نكته مھم و قابل ذكـر ايـن 
سه اى كـه . نیفزوده است, با حذف و تلخیص نقل كرده, حوادث كربال ھیچ تحلیلى بر آن چه از ديگران ته از مقاي ايـن نك

آشكار , به عمل آمد, ابومخنف توسط نگارنده))) ع(مقتل الحسین((با ) در اخبار مربوط به عاشورا)) (تجارب االمم((میان 
 .گرديد
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سانى و , تھـران(تاريخ نگـارى در اسـالم : صادق و عالم زاده ھادى, ـ سجادى لوم ان سـازمان مطالعـه و تــدوين كتـب ع
 ).ش1375, )سمت(دانشگاه ھا 

 ).'ه1412, مكتبه آيه هللا العظمى المرعشى, قم(ترجمه محمود فھمى حجازى , تاريخ التراث العربى: فواد, ـ سزگین
 ).'ه1399, موسسه االعلمى للمطبوعات, بیروت(االرشاد : محمدبن محمد, ـ شیخ مفید

 ).'ه1408, دارالكتب العلمیه, بیروت(تاريخ الرسل و الملوك : محمدبن جرير, ـ الطبرى
جال: ابوجعفر محمدبن الحسن, ـ الطوسى صطفوى, اختیار معرفـه الر سن الم , دانشـگاه مشـھد, مشـھد(, تصـحیح ح

 ).ش1348
 ).بى تا, مطبعه العرفان, صیدا(الكنى و االلقاب : ـ محدث قمى

 ).م1948, دارالمعرفه, بیروت(تحقیق محمد محى الدين عبدهللا , مروج الذھب: ابوالحسن على بن حسین, ـ مسعودى
ضى ابرقـوه , مقدمه سیرت رسول هللا: على اصغر, ـ مھدوى ترجمه و انشاى رفیع الدين اسحق بن محمـد ھمـدانى قا

 ).بى تا, انتشارات بنیاد فرھنگ ايران, تھران(
تابكى , )پیكار صفین(وقعه الصفین : ـ نصربن مزاحم منقرى يز ا سـازمان انتشـارات و آمـوزش انقـالب , تھـران(ترجمه پرو

 ).ش1366, اسالمى
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 ).'ه1379, دارصادر و داربیروت للطباعه و النشر, بیروت(تاريخ الیعقوبى : احمدبن ابى يعقوب, ـ يعقوبى
 ).ش1367, موسسه النشر االسالمى, قم(وقعه الطف : محمدھادى, ـ يوسفى غروى
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