
154
اره 

شم
 - 

138
9  

فند
اس

89

مقدمه
رمان هاى تاريخى به دليل جذابيت، ساده بودن، عدم نياز به تعقل و بينش تاريخى 
هميشه در ميان اقشارى كه از تاريخ هاى تحليلى خسته اند، مورد توجه و رجوع 
بوده اند و بازتاب مطالب آن ها در سطح جامعه بسيار بيشتر از كتب تاريخ تحليلى 
و جدى بوده است. هرچند اين رمان ها مى توانند جنبه هاى مفيدى داشته باشند 
ــوند؛ اما به همان  و باعث جلب توجه افراد به خواندن كتب جدى تاريخ هم بش
ميزان نيز مى توانند مخرب و نابودكننده براى درك واقعيات تاريخى باشند، به ويژه 
ــات مذهبى  ــته از رمان هاى تاريخى كه موضوع آن، اعتقادات و احساس آن دس
مردم باشد و شخصيت هاى مقدس را برنامه كار خود قرار داده باشد. در همچو 
مواردى كنار زدن شبهه ايجادشده از ذهن خوانندگان و رمان پسندان بسيار سخت 
ــايى تفاوت بين رمان وتاريخ و  ــكل خواهد بود. اين مقاله سعى در شناس و مش
ــده در رمان امام حسين و ايران و پاسخ گويى  ــبهات ايجاد ش همچنين طرح ش

نسبت برخى از اين شبهات را دارد.

رمان نويس و مورخ، مرز بين رمان و تاريخ
ــك نمى توان مدعى شد كه همه ى آنچه در رمان هاى تاريخى مطرح  بدون ش
مى شود، دروغ و ساخته ى ذهن نويسنده است، بلكه ممكن است بويى از حقيقت 
ــد. منتهى اين حقيقت مستقيم و بالفاصله آنگونه كه  ــته باش را نيز همراه داش
ــان تاريخى در زمان هاى  ــد. اگر رم ــت، نمى باش رمان نويس تاريخى مدعى اس
نزديك به واقعه ى تاريخى نوشته شده باشد، احتمال وجود رگه هايى از حقيقت در 
آن هميشه وجود دارد، چراكه رمان نويس چهارچوب داستان هاى خود را در اكثر 
مواقع از محيط، زمان و وقايع اطراف خود مى گيرد. براى نمونه رمان معروف «بر 
ــته مارگارت ميچل، هرچند داستان ساختگى است. اما شايد بيش  بادرفته» نوش
ــر كتاب تاريخى ديگر حال و هواى جامعه ى آمريكا زمان وقوع جنگ هاى  از ه
داخلى را بيان مى كند. وقتى رمان نويس زمان وقوع داستان خود را به گذشته هاى 
ــرد، تخيل، تعصب و دورى از حقيقت و بلكه معاصرت زمان خود را به  دور مى ب
ــته برده و در قالب قهرمانان خود درمى آورد. در همچو مواردى  دوران هاى گذش
رمان نويس تاريخى با مورخ تاريخ در توصيف رويدادها بسيار شباهت دارد. مورخ 

نيز هميشه با پديده ى معاصرت در تحليل رويدادهاى گذشته مواجعه است.  
ــت. در  ــكل گرفته اس آنچه را كه مورخ بر كاغذ مى آورد، در اصل در ذهنش ش
اين فرايند بين مورخ و رمان نويس تفاوتى نيست. شايد به همين دليل باشد كه 
گفته اند: «همه ى روايات صحيح اند، ولى معنى هيچ يك از آن ها آنچه مى گويند 

 رحيم شبانه
 كارشناس ارشد تاريخ، دانشگاه آزاد اسالمى واحد اميديه 

چكيده
ــى هر دو حاصل تفكر انسانى هستند. قبل از  ــى و تاريخ نويس رمان نويس
آن كه صحت وسقم آن ها مطرح باشد، نتيجه ى تفكر و تصور ذهنى انسان 
هستند. مورخ و رمان نويس هر دو كار فكرى و ذهنى دارند، با اين تفاوت 
كه تاريخ نويس سعى دارد اين تصوير را هرچه بيشتر به واقعيت رخ داده ى 
ــد؛ ولى رمان نويس تالش مى كند آن را  ــارج از ذهن خود مطابقت ده خ
ــند خوانندگاش  ــن تر، آن گونه كه خود مى خواهد و مورد پس هرچه روش
است، دربياورد. رمان نويس تاريخى سعى دارد در چارچوب زمان و مكان 
ــت،  خاص رويدادآفرينى كند. درحالى كه مورخ هدفش رويدادآفرينى نيس
ــاى تاريخى برخالف  ــت. رمان ه ــن تر رويداد رخ داده اس بلكه بيان روش
متن هاى تاريخى، يك دست و روشن و در يك روايت بيان مى شوند. لذا 
ــند بوده و مورد توجه زيادى هستند. برخى از رمان هاى تاريخى  عامه پس
كه در حوزه ى تواريخ مقدس نوشته شده اند، شبهاتى ايجاد نموده و باعث 
نوعى تنش و عكس العمل در جامعه شده اند. در بعضى موارد پژوهشگران 
ــتند به  ــناد و مدارك تاريخى كار خود را مس جدى نيز به دليل كمبود اس
ــاعه شبهات مطرح شده اند. ذبيح اهللا  رمان هاى تاريخى كرده و باعث اش
ــان تاريخى دوره ى معاصر است كه بيش از  منصورى يكى از رمان نويس
ــايى كرده و در آثار خود  ــى در عرصه ى رمان  تاريخى قلم فرس هر كس

شبهه ايجاد نموده است. 
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نيست. براى كشف معنى آن ها بايد بدانيم چه نوع مردمى آن ها را اختراع كرده اند 
ــته اند.» (كالينگوود،  ــه منظورى از گفتن آن نوع چيزها داش ــوع مردم چ و آن ن
ــه دنبال بخش دوم اين  ــت كه رمان نويس ب ــاوت در اين اس 1385،ص 93) تف
مسئله نيست. اين كه چه نوع مردمى آن ها را اختراع كرده اند. مورخ از اسناد شروع 
ــتفاده از آن ها سعى در بازسازى گذشته دارد. رمان نويس، به ويژه  مى كند و با اس
ــت از اسناد شروع كند و چارچوب اصلى كار  رمان نويس تاريخى هم ممكن اس
خود را بر اسناد قرار دهد. اما خود را چندان مقيد به پيروى صرف از اسناد نمى بيند؛ 
ــتر و ذكر جزئيات بر اساس ذهنيت خود دارد.  ــعى در تصويرسازى بيش بلكه س
هدف مورخ اين است كه تصويرش حقيقى باشد. حال آن كه «رمان نويس يك 
وظيفه دارد و بس: اين كه تصويرى منسجم بسازد كه معنى داشته باشد. مورخ 
وظيفه اى مضاعف دارد او هم بايد اين كار را بكند و هم تصوير اشياء را چنان كه 
واقعاً بوده اند و حوادث را چنان كه واقعاً روى داده اند، بسازد.» (همان، ص 313) 

برخى تفاوت تاريخ و رمان را در تصوير مكان و زمان در كار مورخ و رمان نويس 
ــعى در ايجاد وقوع  ــد، درحالى كه رمان نويس تاريخى هم مانند مورخ س مى دانن
حوادث در زمان و مكان خاص دارد. تفاوت در اين است كه مورخ سعى دارد وقوع 
واقعى رويدادها را در مكان و زمان خاص دنبال كند. در صورتى كه رمان نويس 
تاريخى سعى در «خلق» اين رويدادها در زمان و مكان خاص دارد. او در بيشتر 
موارد تالش مى كند، مكان و زمان واقعى و حتى برخى از اشخاص واقعى را از 
تاريخ گرفته در كنار آن ها شخصيت هاى خيالى را قرار داده و در كنار رويدادهاى 

واقعى سعى در خلق رويدادهاى خيالى با سليقه خود دارد. 
ــخصيت ها در نظر بگيريم، درواقع به  اگر تاريخ را با معيار بزرگ كردن نقش ش
ــه رمان ها در واقع همان تاريخ  ــى تاريخ را به رمان تبديل نموده ايم. چرا ك نوع
هستند منتهى با بزرگ كردن نقش افراد، پس به طريقى ايشان به قهرمان پرورى 
دست زده اند. اگر نخواهيم وارد بحث فلسفى شويم، اينكه، اين قهرمانان هستند 
ــازند يا اين تاريخ است كه قهرمان مى سازد؟ اما بدون شك اين  كه تاريخ مى س
قهرمانان هستند كه رمان مى سازند. شايد به تعبيرى بتوان گفت كه هم قهرمانان 
و هم تاريخ حاصل فكر نويسنده هستند. در رمان ها، نقش قهرمانان بسيار پررنگ 
مى شود. شايد اسطوره ها هم در گذشته همان رمان هاى شفاهى بوده اند، چراكه 
در آنجا نيز مثل رمان هاى تاريخى امروزى نقش قهرمانان بسيار پررنگ است، 
منتهى چون مكتوب نبوده اند، دائماً در معرض تغيير و تحول قرارداشته اند. اما هم 
رمان ها و هم اسطوره ها هر دو برگرفته از شرايط تاريخى زمان هاى خود بوده اند 

و نمى توان آن ها را بطور كلى از تاريخ جدا كرد. 
ــان معاصر نويس و  ــه دو گروه مورخ ــى مورخان را ب ــيم بندى كل در يك تقس
گذشته نويس تقسيم كرده اند. يعنى برخى از مورخان زمان حال يا زمان نزديك 

ــته اند، و گروه دوم به بازنويسى تاريخ گذشته پرداخته اند. مورخان  به خود را نوش
ــيديد رويدادمحور بوده اند؛ درحالى كه كسانى  معاصر نويس مانند هرودوت، توس
چون پلوتارك بيشتر به بازسازى گذشته پرداخته اند و زندگى قهرمانان و شخصيت 
ــاس كار خود قرار داده اند. كار گروه دوم به رمان نويسان نزديك تر  محورى را اس
ــى و بازنويسى گذشته را  ــت. علت گرايش برخى از مورخان به گذشته نويس اس
استبداد سياسى مى دانند (t.j.Luce , 1997, P144.) همين علت در پيدايش بسيارى 
از رمان ها هم نقش دارد. اما اگر تفاوتى در اين كار بين مورخ و رمان نويس وجود 
دارد، اين است كه رمان نويس بيشتر تالش دارد از حال به گذشته برود؛ درحالى كه 
مورخ مى خواهد از گذشته به حال بيايد. هرچند كه شايد اين ادعا هم در مورد همه 
مورخان درست نباشد. مورخ در تالش است يا مدعى اين تالش است كه حتى 
در «گذشته نويسى» يا بازسازى گذشته هم از گذشته به حال حركت مى كند. اما 
رمان نويس اين كتمان كارى را در نظر ندارد. شايد دليل اين مسئله را بتوان آن 
ــت كه رمان نويس بيشتر از آن كه دغدغه ى نوع تالشش مهم باشد، جلب  دانس
ــت. رمان ها عموماً، به ويژه رمان هاى تاريخى  نظر خواننده برايش مهم بوده اس
ــتر دنبال مخاطب و خواننده خود مى گردند، درحالى كه مورخ و تاريخ نويس  بيش
كار خود را براى خواننده و جلب مخاطب انجام نمى دهد يا مدعى اين امر نيست. 
يعنى اينكه كار خود را به خاطر آنچه خود «درك حقايق» مى داند و نه جلب نظر 

مشترى انجام مى دهد. 
نزد، يك رمان نويس تاريخى تنها يك صورت از اصل يك واقعه وجود دارد كه او 
سعى دارد آن را با آب و تاب بسيار به خواننده ى خود نشان دهد. درحالى كه يك 
مورخ، به ويژه زمانى كه دليل و مدرك و سندى از اصل رويداد ندارد، تنها با ذكر 
ــايد، احتماًال، ممكن است» انواع حدس ها را در اين ارتباط مطرح مى كند و  «ش
چون در اين «شايد، احتماًال، ممكن است» او نيز تنها با حداقل حالت نزديك به 
واقعه بدون صحنه آرايى (آن گونه كه رمان نويس انجام مى دهد) سعى در بيان و 
توصيف رويداد دارد. اما رمان نويس در اين مورد تالش مى كند تنها يك صورت 
ــداد ( آنگونه كه در عالم واقع نيز تنها يك صورت از يك رويداد رخ  ــك روي از ي
داده) را با صحنه آرايى نشان دهد.پس به نوعى رمان نويس براى خود مشروعيت 
ــته باشد از  جعلى خلق مى كند. درحالى كه مورخ زمانى كه دليل و مدركى نداش
ــان دادن صورت هاى مختلف از اصل رويدادى  راه استدالل عقلى سعى در نش
ــت، به اين صورت مورخ  ــناد به اندازه ى كافى در مورد آن گويا نيس دارد كه اس
ــئوال رفته و اينان ديد  در نزد عامه جامعه كه قدرت فهم تاريخى ندارند زير س
رمان نويس تاريخى را به حقيقت نزديك تر مى بينند. پس همچنانكه ديده مى شود 
رمان هاى تاريخى بر اساس آرمان گرايى نويسنده، اكثراً يك بعدى، بسيار مثبت گرا 
و گريم كرده و سانسور شده و بزك كرده مى باشند. صحنه آرايى از تاريخى هستند 

رمان هاى تاريخى به دليل جذابيت، ساده بودن، عدم 
نياز به تعقل و بينش تاريخى هميشه در ميان اقشارى 
كه از تاريخ هاى تحليلى خسته اند، مورد توجه و رجوع 
بوده اند و بازتاب مطالب آن ها در سطح جامعه بسيار 
بيشتر از كتب تاريخ تحليلى و جدى بوده است
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ــتر به نمايش تئاتر مى مانند.، درحالى كه تاريخ هاى تحليلى بى سرو ته  كه بيش
اصالح نشده و آرايش نشده مى باشند. پس رمان هاى تاريخى همه پسندند؛ ولى 

تاريخ هاى تحليلى خسته كننده هستند و نه عامه پسند.  

رمان هاى تاريخى و شبهات تاريخى
همچنان كه پيش از اين گفته شد، تنوع خبر و روايت در بين رمان نويسان تاريخى 
ــود، درحالى كه اين تنوع در بين مورخان بيشتر قابل  ــه كمتر ديده مى ش هميش
ــاهده است، چراكه رمان نويس بيشتر سعى دارد يك الگوى خوب و مناسب  مش
ــد، درصورتى كه مورخ به دليل  ــخصيت مورد نظر ارائه ده از ديدگاه خود از ش
ــت دارد. لذا اين امر او  ــواس در نقل رويدادها، صحت مطالب براى او اهمي وس
را به طرف واقع گرايى و نقل تمام رواياتى كه در ارتباط با رويدادها مطرح است 
ــوق مى دهد. رمان نويسان تاريخى بيشتر شخصيت محور هستند و سعى در  س
قهرمان پرورى و اسطوره سازى دارند. پس اغراق درباره ى رويدادها و شخصيت ها 
بخش جدايى ناپذير كار ايشان است. درحالى كه مورخ سعى دارد روايات متنوع و 
متعددى كه در ارتباط با آن رويداد وجود دارد نقل كند. بيشتر مورخان مسلمان، 
به ويژه آن هايى كه به سيره نبوى پرداخته اند، يا تاريخ فتوح را نوشته اند، اين گونه 
ــانى پيدا شدند كه تالش داشتند از شخصيت هاى  بوده اند. اما در قرون بعد كس
ــب براى جامعه ى زمان خود ارائه  ــالم يا قبل از اسالم الگوهايى مناس تاريخ اس

دهند. لذا سعى در آرمان گرايى و تحليل تاريخ بر اساس خواست 
خود داشته اند و قهرمان  انديشى و قهرمان نويسى نموده اند. كار 

اينان به رمان نويسان امروزى شباهت دارد. 
ــنايى است كه بيش از صدها اثر در  ذبيح اهللا منصورى نام آش
قالب رمان تاريخى به شكل آزاد و به قول خودش اقتباس شده 
نوشته، هرچند ترجمه هاى او در بيشتر موارد ترجمه به شكل 
واقعى نبوده، بلكه بيشتر تأليف و قلم فرسايى خود او بوده اند. او 
ــنده ى ديگر در رواج رمان نويسى تاريخى و  بيش از هر نويس
رمان خوانى تاريخى در دوره ى معاصر مؤثر بوده است. قلم روان 
و سحرآميزش هر خواننده ى كم اطالعى از تاريخ را شيفته ى 
ــت. لذا قضاوت درباره ى او نيز بسيار مشكل و  خود نموده اس

متفاوت بوده است. برخى او را ستوده اند چون آغاز توجه به تاريخ و وارد شدن به 
عرصه ى مطالعات تاريخى را با مطالعه آثار منصورى شروع كرده اند. (تجربه ى 
ــوى ديگر او با القاء خاصى از تاريخ نويسى  ــخصى نويسنده اين سطور) از س ش
ــى در بين عالقمندان به تاريخ ايجاد كرده است.  موجى از بدفهمى و كج انديش
البته همين امر هم در برخى موارد باعث كنجكاوى افراد براى پيگيرى و رديابى 
ــقم نوشته هاى او شده است. اين كنجكاوى مخصوصاً در ارتباط با  صحت و س
برخى از آثار منصورى به ويژه آنچه مربوط به تاريخ اسالم مى باشد، بيشتر است، 
چراكه با احساسات و اعتقادات مذهبى مردم سرو كار دارد. در رمان هاى تاريخى 
چون «خداوند علم و شمشير»، «امام حسين و ايران»، «عايشه بعد از پيامبر »، 
ــناخت» و... منصورى از قول افرادى كه  «محمد(ص) پيغمبرى كه از نو بايد ش
او ايشان را نويسندگان اين آثار معرفى كرده، شبهاتى را مطرح نموده كه بارها و 
بارها محل سئوال و توجه خوانندگان اين آثار بوده است. در ادامه اين مقاله سعى 
ــده چند مورد از شبهات و ادعاهاى مطرح شده در آثار منصورى كه متأسفانه  ش
مورد توجه مورخان آثار تاريخى نيز قرار گرفته و ايشان در نوشته هاى خود آن را 
بكار برده اند مورد توجه و نقد واقع و در ارتباط با آن ها با توجه به متون تاريخى 

تحليل مناسب ارائه شود.  
آن گونه كه برخى از آشنايان به آثار منصورى نوشته اند، بخش زيادى از مطالب  
ترجمه شده به وسيله ى مرحوم منصورى در اصل متعلق به شخص او بوده است. 
ــنده باشد، ايشان قريباً در  ( گئورگيو، 1380،ص7و8) اگر هم متنى از يك نويس
همه آن ها دست به تحريف زده و تاريخ سازى نموده است. حال اين سئوال پيش 
مى آيد كه هدف او از اين كار چه بوده؟ مطمئناً نياز مالى يكى از انگيزه هاى اصلى 
آن مرحوم بوده است. چيزى كه گاهى اوقات باعث شده بود ايشان در ازاى مبالغى 
ناچيز حتى نوشته هاى خود را به اسم ديگرى طرح كرده و عنوان مترجم را فرد 
ديگرى قرار دهد. ( اللهيارى، 1387،ص166 ) انگيزه ديگر او را اين مى دانند كه 
چون مطالب او در اصل براى چاپ در مجالت بوده، شايد اين شيوه كار او مورد 
پسند و سليقه مديران مجالت بوده باشد و او فرصت پرداختن به ترجمه را نداشته 
است. هرچند كه برخى اين كار او را خيانت در ترجمه مى دانند، ولى خودش به 
اين امر باور نداشت. او در مورد سبك كار خود بارها در پاسخ منتقدانش گفته بود 
كه او كلمه به كلمه مطالب را ترجمه نمى كند. اما پيام نويسنده را به خواننده منتقل 
مى سازد، اصل موضوع را مى گويد، مطالبى را كه به نظرش براى خواننده ى ايرانى 
ــت، كنار مى گذارد و در مواردى، راجع به مطلب توضيحاتى مى دهد.  جالب نيس

(گئورگيو، همان)  
حال اين سئوال پيش مى آيد كه چرا اين آثار را به عنوان ترجمه مطرح نموده و 
عنوان مستقيم تأليف بر آن ها نداده است؟ شايد يكى از دالئل 
اين امر نگرش غلط جامعه ى آن روزگار باشد. اگر كتابى، رمانى 
نويسنده ى آن خارجى بود، اقبال خوانندگان ايرانى براى خريد 
و خواندن اين نوشته بيشتر بود، همچنانكه در صنعت، خريدار 
ــتر به دنبال كاالى خارجى مى گردد تا مصنوعات  ايرانى بيش
ــوان ترجمه و نه تأليف،  ــى. پس منصورى با انتخاب عن داخل
ــت  انتظار اين افراد را برآورده كند. برخى از اين آثار  مى توانس
به شكل رمان بوده و عذر رمان هم همچون شعر كه حاصل 
اغراق و تخيل است پذيرفتنى است. اما برخى از اين آثار چون 
در حوزه ى تاريخ اسالم و دين، نگارش يافته اند و مسئله آفرين 
ــخ گويى را به  ــئوليت پاس بوده اند، پس او با عنوان ترجمه مس
گردن مؤلف مى انداخت. منصورى با انتخاب عنوان ترجمه  از يك سو و از سوى 
ــامى هم جعلى و هم واقعى نوعى تاريخ  ديگر وارد كردن عناوينى از كتب و اس
ــازى نموده و شايد بدين طريق بيشترين لطمه را به تاريخ نگارى معاصر وارد  س
نموده است. جاى بسى تأسف است كه گاهى شبهات ايجادشده به وسيله ى ايشان 
ــبت به ادعاهاى  نه تنها مردم عادى و كم اطالع را وادار به پذيرش و تعصب نس
مطرح شده، مى كند بلكه در برخى موارد نويسندگان جدى نويس و پژوهشگران 
را هم وادار به پذيرش نموده كه البته در همچو مواردى دليل آن نبودن اسناد و 
مدارك كافى براى پژوهشگران جدى  مى باشد. لذا ايشان براى اثبات مطلب خود 

مجبور به مراجعه به آثار ى چون آثار منصورى شده اند. 
ــه در حوزه  ــورى، به ويژه آن هايى ك ــده در آثار منص ــبهات ايجادش در برابر ش
تاريخ نگارى اسالمى نوشته شده، برخى درصدد پاسخ گويى برآمده اند، مثًال آقاى 
ــى انصارى در مقابل رمان هاى تاريخى «محمد (ص) پيغمبرى كه نو  محمدعل
بايد شناخت» و كتاب «عايشه بعد از پيامبر»، كتاب «محمد(ص) پيغمبر شناخته 
شده و بحثى پيرامون عايشه ام المومنين» را نوشت (انصارى، 1344) و با مدارك 
تاريخى سعى در رد گفته ها و رويدادهاى ذكر شده و تحريف شده اين آثار را نمود. 

ذبيح اهللا منصورى؛ نگاهى ديگر
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منتهى آقاى انصارى طرف خطاب خود را بيشتر نويسندگان اين كتب گرفته و 
كمتر خطا را متوجه مرحوم منصورى نموده است. درحالى كه شايد بتوان گفت با 

سبكى كه منصورى داشته بيشترين ايراد متوجه شخص او بوده است. 
اصًال برخى در ارتباط با مؤلفانى كه مرحوم منصورى به اصطالح كتب ايشان را 
ترجمه نموده، معتقدند كه اين اسامى جعلى و وجود خارجى ندارند.آقاى افتخارزاده، 
شعوبيه شناس معاصر درباره ى «كورت فريشلر» نويسنده ى كتاب امام حسين و 
ايران و كتاب عايشه بعد از پيامبر مى نويسد: «هرچه جست وجو كردم متن فريشلر 
ــم او را در ليست خاورشناسان نديدم» ايشان حدس مى زند  را نيافتم و حتى اس
كه يا همچو شخصى وجود دارد و دست به افسانه سرايى زده، يا اين كه منصورى 
ــلر  طبق عادت معمول و ديرينه ى خود، مطالبى را جعل كرده و به كورت فريش
نسبت داده است. ( افتخارزاده، 1376،ص 300) شخص ديگرى عنوان نموده كه 
ــش مربوط به فتح خيبر از اصل كتاب «محمد (ص) پيغمبرى كه از نو بايد  بخ
شناخت» بسيار مختصر بوده است، درحالى كه منصورى در به اصطالح ترجمه 

خود آن را بسيار مفصل آورده است. (گئورگيو، همان، ص8 پيش  گفتار) 
ــده در حوزه ى رمان نويسى تاريخى  ــد، ادعاهاى مطرح ش همچنان كه گفته ش
ــوى  ــت. اما چون برخى از اين موارد از س ــدان محل اعتناء و پيگيرى نيس چن
گروهى از محققان مورد توجه واقع شده، اخيراً ديده شده در حوزه هاى مختلف 
ــاى منصورى به عنوان  ــده در رمان ه ــى برخى به اين مطالب طرح ش فرهنگ

ــه، 1389، ص 6 و7،ـ   ــناد تاريخى ارزش داده اند (نوروزنام اس
ــعى شده  ــور، 1388، ص104) لذا در ادامه اين مقاله س و دانش
تنها به برخى از موارد مطرح شده در نوشته هاى منصورى كه 
به وسيله ى برخى مورد مراجعه و به عنوان سند تاريخى به كار 
گرفته شده، مطرح و سپس با استفاده از منابع و اسناد تاريخى 
و با نگاه تحليلى پيگيرى و بررسى شود. اين مطالب عبارتند از: 
1ـ دانشگاه بزرگ جندى شاپور از امام على (ع) براى تدريس 
طب و ادبيات قبل از فتح ايران دعوت به عمل آورده است؛ 2ـ 
امام على (ع) با حمله مسلمانان به ايران در زمان خليفه ى دوم 
مخالف بود؛ 3ـ ماجراى ازدواج امام حسين (ع) با شهربانو دختر 

يزدگرد سوم شاه ساسانى (فريشلر، 1360، ص1تا5)؛ 4ـ حضور ايرانيان در سپاه 
امام على (ع) (همان، ص 17)؛ 5ـ گروهى از ايرانيان (در حدود 20 تا 25 نفر) در 
شب عاشورا به كمك امام حسين (ع) آمدند و فرداى آن روز به شهادت رسيدند. 

(همان، ص 198 و 526)
درباره ى ارتباط  امام على (ع) و دانشگاه بزرگ جندى شاپور هيچ سند و مدركى 
در منابع اوليه موجود نيست. تنها در تاريخ ذكر شده كه علم طب از جندى شاپور 
به عربستان راه يافت. حارث بن كلده پزشك عرب از طايفه ى «بنى ثقيف» و از 
اهالى طائف بود كه به ايران مسافرت كرد و در جندى شاپور در عصر جاهليت، 
ــكونت پيامبراكرم در  علم طب آموخت و ثروت فراوانى اندوخت. او در زمان س
مدينه مسلمان شد و به دستور پيامبر به درمان بيماران پرداخت. (ابن العبرى، بى 
تا،ص92) همچنين در زمان خالفت امام على (ع) اكثر پزشكان كوفه ايرانى و از 
موالى بودند. أثيربن عمرو پزشكى كه بعد از ضربت خوردن امام على (ع) به بالين 
او آمد از موالى بود كه علم طب را در جندى شاپور آموخته بود. (اصفهانى، بى تا، 

ص30) به جز اين موارد در تاريخ ذكر ديگرى در اين مورد نيست. 
ــه امام على (ع) مخالف  ــين و ايران، آنك ــاره ى ادعاى ديگر كتاب امام حس درب
لشكركشى سپاه اسالم به ايران بوده، بايد گفت اوًال بنابر روايات بسيار، بشارت 

فتح ايران به دست سپاه اسالم را پيامبر سال ها پيش از فتح ايران به مسلمانان 
داده بود. (شيخ صدوق، 1362، ص 313) ثانياً پيش از جنگ قادسيه، وقتى خليفه 
ــوراى بزرگان صحابه، اين مسئله را مطرح كرد كه خود مى خواهد به  دوم در ش
جنگ ايرانيان برود، نه تنها امام على (ع) مخالفتى با اصل مسئله جنگ با ايرانيان 
ــت؛ بلكه حتى خليفه را ترغيب نمود كه خود در مدينه بماند و ديگران را  نداش
ــتد. ( ابن خلدون، 1363، ص 509) در مورد ازدواج  ــپاه به جنگ بفرس همراه س
ــين (ع) و شهربانو نيز بايد گفت بيشتر منابع اوليه بر اين مى باشند كه  امام حس
يزدگرد به هنگام قتل در مرو بيست ساله بوده و خانواده و ذخائرش را جلوتر از 
ــخصى را به نام مهران در  ــتاد و از مدائن به حلوان رفت و ش خود به حلوان فرس
مدائن به جاى خود گذاشت (افتخارزاده، همان،ص 299) بنابر اين اصل داستان 
ــعوبيه در گذشته و  ــته و آن را ساخته و پرداخته ى جريان ش ــاختگى دانس را س
مستشرقان و ناسيوناليست هاى افراطى ايرانى در دوره ى معاصر مى دانند. استاد 
مطهرى مى نويسد: اين داستان «از نظر مدارك تاريخى سخت مشكوك است.» 

(مطهرى، 1362،ص131) 
ــركت ايرانيان در سپاه امام على (ع) نيز نكاتى چند قابل تأمل  در ارتباط با ش
ــى(ع) هيچ فرد ايرانى  ــت. برخى منابع معتقدند كه در جنگ هاى امام عل اس
ــس بعضى ديگر  ــر، 1368،ص 7ـ 56) برعك ــت. (مظف ــته اس حضور نداش
ــته اند. (عمادزاده  ــركت فعال داش ــرار دارند كه ايرانيان در اين جنگ ها ش اص
ــته باشد  ــايد واقعيت داش اصفهانى،1370،ص240) اين ش
ــت.  ــپاه امام على (ع) نبوده اس ــيعه ايرانى در س كه هيچ ش
ــته جمعى موالى ايرانى از جمله زطَ ها، اساوره  گروه هاى دس
و سيابجه طبق تعهداتى كه در زمان خليفه دوم هنگام وارد 
ــلمانان دادند، در اين جنگ ها  ــدن در سپاه اسالم به مس ش
ــركت نداشتند. به گفته بالذرى آن ها تعهد داشتند كه در  ش
مقابل مشركان، مسلمانان را يارى دهند ولى در جنگ هاى 
داخلى اعراب شركت نكنند. ( بالذرى، 1346، ص7ـ 236) 
اما اين اثبات نمى كند كه هيچ ايرانى در سپاه امام على (ع) 
نبوده است. ممكن است برخى از موالى ايرانى، نه به شكل 
ــپاه بوده باشند. اما چون بيشتر به  ــكل انفرادى در اين س گروهى، بلكه به ش
عنوان فرمانبر و نه فرمانده حضور داشته اند، مورخان نقش آن ها را ناديده گرفته 
و ناچيز شمرده اند. اين حضور نه تنها در سپاه امام على (ع)  بلكه در سپاه طرف 
مقابل هم بوده است. چنانكه در سپاه طلحه و زبير در جنگ جمل تعدادى از 
موالى بنى عدى شركت داشتند و جمعى از ايشان در جنگ كشته شدند. (ابن 
اعثم كوفى، 1372،ص441) اساوره هسته اصلى سپاه ساسانى بودند كه برخى 
از آن ها بدون جنگ تسليم مسلمانان شدند. به نظر مى رسد زطَ ها و سيابجه 
ــند. اين اقوام بعد از تسليم شدن اسواران  هر دو قوم از هند به ايران آمده باش
(اساوره) با همان شرايط اسواران بصره تسليم مسلمانان شدند. زطَ ها و سيابجه 
خاندان هاى متفاوتى از كوفه و بصره بوده اند و در جريانات اوليه تاريخ اسالم 

از آن ها زياد ياد شده است. (شبانه، 1384، ص 21و شبانه، 1386، ص 95) 
ــركت ايرانيان در واقعه ى عاشورا بايد گفت  ــين و ش اما در مورد قيام امام حس
كه ما هيچ اسمى از موالى ايرانى نداريم، به جز اين كه گفته اند دو تن از موالى 
ــده اند. تعدادى از زنان  ــهيد ش آن حضرت كه ايرانى هم نبوده اند، در جنگ ش
موالى نيز به اسارت درآمدند (ابن سعد، 1375، ص7ـ 106) همچنين يكى از 
نامه رسان هاى امام حسين به نام سليمان از موالى بوده كه او هم به شهادت 
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ــيد. (ابن اعثم كوفى، همان،ص 846) تعداد شهداى كربال را 72 تن ذكر  رس
ــيعيان  ــين(ع) و 54 تن از ش كرده اند. از اين تعداد 18 تن از خاندان امام حس
ــا 92 تن نيز ذكر كرده اند.  ــتر مى دانند و ت بوده اند، اما برخى اين تعداد را بيش
شايد به اين دليل بقيه در تاريخ ذكر نشده اند كه معروفيت قبيله اى نداشته اند. 
(محمد جعفرى، 1371،ص 234) شايد حتى سرهاى آن ها را هم به بارگاه ابن 
زياد نبرده باشند، چون سرهايى كه همراه اسراء به كوفه و شام برده شد، 72 
سر بود. اگر قبول كنيم كه تعداد كل شهدا از 72 تن بيشتر بوده و بقيه را به 
اين دليل كه معروفيت قبيله ايى نداشته به حساب نياورده اند، بايد بپذيريم كه 
ــند. از سوى ديگر هيچ يك از موالى نيز جزو  ــهداء از موالى باش تعدادى از ش
ــين به قيام نبوده اند. چراكه اصًال آن ها را به حساب  دعوت كنندگان امام حس
نمى آوردند و اهميتى براى آن ها قائل نبودند. هرچند نقل شده زمانى كه امام 
حسين (ع) به منطقه زباله در سر راه كوفه رسيد، گروهى از مردم كوفه نزد او 
ــده بود. (ابن سعد،  ــته ش آمدند و ديوانى آوردند كه در آن نام صدهزار تن نوش
همان، ص 92) اگر اين روايت درست باشد، بايد گفت كه اين تعداد بايد شامل 
موالى هم باشد. چون تعداد افراد عرب كه نامشان در ديوان اعطاى كوفه ثبت 
ــت. پس اين عدد يا اغراق است يا اينكه بايد  ــده بود، 80 هزار نفر بوده اس ش
بپذيريم شامل موالى هم مى شود. در قشون عبيداهللا بن زياد نيز اشراف كوفه 
نقش اول را داشتند (شيخ صدوق، همان، ص155) اما اسمى از موالى ايرانى 
ــت. چون حتى اگر موالى قبايل بنابه اجبار، مجبور به حضور بودند، چون  نيس
براى اعراب اهميتى نداشتند، اسمى از آن ها ذكر نشده و از اين لحاظ در طول 
ــالمى اگر چه بازتاب يافته كه مردم كوفه  ــاله ى اس تاريخ هزار وچهارصد س
ــين هستند، منظور ساكنان عرب كوفه بوده وهيچگاه موالى  قاتالن امام حس

ايرانى را منظور نكرده اند. 
البته ايرادات و شبهات در آثار ذبيح اهللا منصورى فراوان مى باشد اما همچنان كه 
گفته شد هدف اين نوشتار فقط طرح مطالبى بود كه در آثار برخى از پژوهشگران 
بيان شده و اينان منبع كار خود را آثار مرحوم منصورى به ويژه كتاب امام حسين 

و ايران قرار داده بودند. 
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به گفته ى كالينگوود همه ى روايات صحيح اند، ولى 
معنى هيچ يك از آن ها آنچه مى گويند نيست. براى 
كشف معنى آن ها بايد بدانيم چه نوع مردمى آن ها را 
اختراع كرده اند و آن نوع مردم چه منظورى از گفتن آن 
نوع چيزها داشته اند

ذبيح اهللا منصورى؛ نگاهى ديگر


