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صیبة ّ
ُ َ
المظلوم از مقتلهایی است که بیش از دیگر مقتلهای نگاشته شده
سیدنا الحسین
نفس المهموم فی م ِ
در دوره معاصر با اقبال و توجه جامعه شیعی روبهرو شدهاست .شیخ عباس قمی (د 3131ش) در نگارش

این کتاب از روش محدثان بهره برده و کوشیده اثر خود را با تکیه بر منابعی که معتبر شمرده به رشته تحریر
درآورد .نفس المهموم گام درخور توجهی در جهت پاالیش مقتل ،از افزودههای دوره قاجاری برداشته ،اما
به نظر میرسد این فرایند به تولید روایتی واحد و منسجم از رویداد عاشورا منتهی نشدهاست .مهمترین
کاستیهای نَ َف ُس َ
الم ْهموم اینهاست :اتکا و ارجاع بیش از حد به برخی از مورخان و محدثان بدون نقادی
روایتهای ایشان ،عدم شناسایی منبع نخست گزارشها ،فقدان فرایند راستیآزمایی گزارشها ،بیتوجهی
به تعارض میان گزارشها ،بهره نبردن از علوم دیگر از جمله تاریخ برای ترجیح گزارشهای متفاوت و نبود
انسجام در نتیجهگیری و انتخاب گزارش مرجح .در نتیجه خواننده بهرغم فاصلهگرفتن از تحریفات
دورههای متأخر ،خود را در میان گزارشهای متعدد و متعارض ،رها شده و سرگردان مییابد و رأی
مشخصی از سوی محدث قمی دریافت نمیکند.
کلیدواژهها :شیخ عباس قمی ،نفسالمهموم ،تاریخنگاری حدیثی ،مقتلنگاری.
 .3تاریخ دریافت8108/2/1 :؛ تاریخ پذیرش3043/6/31 :
 .2رایانامه (مسؤول مکاتبات)me_esmaeili@sbu.ac.ir :
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مقدمه
ُ َْ َ ْ
ََ ُ َ ْ
صیبة ّ
ُ َ
سیدنا الحسین المظلوم یکی از نخستین نگاشتههای معاصر در
نفس المهموم فی م ِ

مقوله مقتلنگاری امام حسین(ع) است .مقتلنگاری ،گونهای از تاریخنگاری است که
وقایعی را روایت میکند که به قتل یا شهادت فردی شناخته شده منتهی میشود .اینگونه از
نگارشها ،از سدههای نخست آغاز شد و همچنان ادامه دارد .درباره شهادت امام
حسین(ع) مقتلهای پرشماری در سدههای تاریخی گذشته نوشته شدهاست .این فراوانی
بهگونهای است که میتوان تحوالت نگارشی را در فرایند آن مالحظه کرد و آن را به بررسی
گذاشت.

ّ
شیخ عباس قمی معروف به خاتم المحدثین که بهاختصار به وی محدث قمی هم

می گویند ،یکی از علمای برجسته شیعه در حوزه روایت و حدیث در دوره معاصر است .وی
آثار فراوانی در دوره زندگانی خود نگاشته که دو اثرش در حوزه تاریخ اهلبیت(ع) عبارتاند
از منتهی اآلمال و نفس المهموم که این مقاله بر کتاب اخیر متمرکز است.
محدث قمی در دورهای نگارش اثر خود را آغاز کرد که آثار تحریفگرای متعددی در
دوره قاجار نگاشته و منتشر شده بود و افرادی چون میرزای نوری ،استادش ،در واکنش به
چنین نگارش هایی کتاب لولو و مرجان را نوشت اما این واکنش ،هنوز به خلق اثری بیپیرایه
ً
پیرامون شهادت امام حسین(ع) منتهی نشد .احتماال در چنین شرایطی شیخ عباس قمی
احساس کرد که زمان آن فرارسیده با نگارش اثری که دادههای این مستند به منابع معتبر
باشد ،می تواند روایتی نو از رویداد عاشورا ارائه کند و مخاطبان خود را از روایت
تحریفآمیز شکلگرفته در دوره قاجار دور سازد .از قضا اثر وی موردتوجه و استقبال جامعه
شیعه قرار گرفت .عالوه بر نسخه عربی کتاب ،این اثر بارها به فارسی ترجمه شد.
از نظر میزان انتشار اثر نیز نفس المهموم موقعیتی ممتاز دارد .نخستین چاپ این اثر در
سال 3216ش بهصورت سنگی در مطبعه حاج عبدالرحیم در تهران منتشر شد .ترجمه
ابوالحسن شعرانی معروف به عالمه شعرانی با عنوان دمعالسجوم نخستینبار در سال
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3161ق3121/ش از سوی کتابفروشی علمیه اسالمیه منتشر شد و پس از آن چند نوبت
دیگر نیز نشر یافت .از سال 3130ش مؤسسات و ناشران متعددی این ترجمه را تجدید
چاپ کردهاند :از جمله میتوان به هجرت (3136 ،3130ش) ،قائم آل محمد
(3130ش) ،شمس الضحی (3130ش) ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (،3131
3131ش) ،جام طهور (3110ش) ،کتاب نیستان (3133ش) ،تک تاج (3112ش) ،نور
محبت (3112ش) ،نشر بیزمان (3112ق) ،هفت اختر اندیشه (3111ش) ،بهشت
جاوید (3111ش) ،برگا (3111ش) ،آرام دل (3110ش) ،سروین رخ (3111ش) اشاره
کرد.
ترجمه محمدباقر کمرهای با عنوان رموز الشهاده نیز از دیگر ترجمههای این اثر است
که نخستینبار در سال 3163ش از سوی کتابخانه اسالمیه منتشر شد .انتشارات کتابچی
همین ترجمه را در سال  3111و  3113تجدید چاپ کرد .همین ترجمه با عنوان در کربال
چه گذشت توسط انتشارات مسجد جمکران به چاپ سی و چهارم رسید و تیراژ آن از 334
هزار نسخه فراتر رفت و همین اثر در سال 3113ش از سوی مرکز امور توانبخشی نابینایان
بهصورت کتاب صوتی منتشر شد.
به نظر میرسد کتاب تاريخنگاری محدث قمی (3110ش) از رحمتالله بانشی که
توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده بیشترین قرابت را با موضوع مقاله پیش رو
داشته باشد .نویسنده در این نوشتار ضمن ارائه گزارشی از زندگانی شیخ عباس قمی و
معرفی شخصیت علمی و نیز سجایای اخالقی وی ،آثار مهم ایشان را در زمینههای کالم،
درایه ،فقه ،اخالق ،ادعیه و زیارات ،رجال و تراجم ،انساب ،تاریخ و سیره معرفی کردهاست.
از نظر نویسنده شیوه وی در نگارش متون حدیثی و تاریخی ،بیان کامل و دقیق اسناد روایی
و منابع تاریخی ،محدود نبودن به منابع شیعی ،بهرهمندی از منابع شفاهی و مکتوب،
استفاده از روش روایی بودهاست .همان گونه که مشاهده میشود ،نویسنده سعی کرده
نگرشی کلی به زندگی ،آثار و روش شیخ عباس قمی داشته باشد اما بهصورت جزئی و
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مشخص ،روایات کتاب نفس المهموم را بررسی و جمعبندی نکردهاست .پس از آن دو
مقاله منتشر شده که ارتباط چندانی با مقاله حاضر ندارند :نخست مقاله نقد سبکی و
تطبیقی دو مقتل کتاب آه و نفس المهموم (3111ش) نوشته خلیل بیگزاده و حسنا امیری
در دومین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع حماسه و عرفان و دیگری مقاله
نگاهی انتقادی به مهمترین آثار مقتلنگاری معاصر (3116ش) از محمد سعید نجاتی که
نگاهی گذرا و کلی به مقتلهای معاصر ارائه کردهاست .همچنین کنفرانس بینالمللی
آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهلبیت علیهمالسالم در دوره معاصر که بهصورت مجازی و
از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در آبان 3111ش برگزار شد ،عناوین مقاالت و مباحث
مطرح شده عام و کلی بودند و مقالهای پیرامون نویسنده یا اثر مشخصی ارائه نگردید؛
بنابراین و ازآنجاکه مقاله حاضر بر آن است که بر گزارشهای مشهور کتاب نفس المهموم
متمرکز شود و با توجه به نسبت گزارشهای کتاب با منابع متقدم ،آنها را مورد نقد و بررسی
قرار دهد تا بتواند به آسیبشناسی این اثر بهعنوان یکی از مطالعات تاریخی اهلبیت در
دوره معاصر بپردازد ،بهنظر میرسد مسئله پیشینههای اشاره شده ،با مسئله مقاله پیش رو
همپوشانی ندارند.
همانگونه که گفته شد ،محدث قمی برای زدودن افزودههای مقتلهای دورههای متأخر
گام مؤثری برداشت .وی توانست با گردآوری روایاتی را که به نظرش ،معتبر به نظر
میرسید ،اثری متفاوت بیافریند و از این نظر ،دستاورد وی قابلتقدیر است و بر اساس
نیازها و شرایط علمی زمانه خود باید داوری شود اما امروزه میتوان نگرش دقیقتری به این
اثر داشت و آن را از زاویه روش تاریخی مورد ارزیابی قرار داد .این مقاله در صدد است با
شمردن کاستیهایی این اثر ،گامی دیگر در مسیر محدث قمی بردارد تا شناخت رویداد
کربال ،مسیری هموارتر را دنبال کند؛ بنابراین در ادامه به برخی از این کاستیها اشاره خواهد
شد.
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مرجعیت شخصیتها يا منابع تاريخى
اطالعات و گزارشهایی که امروزه در اختیار داریم مرهون تالش شخصیتهای علمی
شناخته شده در تاریخ و بخشی از میراثی است که گذشتگان و علما برجای گذاشتهاند .از
همین روی همان گونه که پاسداشتن مقام دانش و اهتمام به آثار برجایمانده علما اهمیت
دارد ،اما قرار گرفتن محقق در سایه شخصیتهای علمی برجسته در تاریخ علم هم میتواند
بزرگی عالمی ،مانعی در برابر طرح
آسیبزا باشد .بهعبارت دیگر انفعال پژوهشگر در برابر
ِ

هرگونه برداشت جدید و عاملی برای تکرار آرای پیشینی در آثار جدید است .سرایت دادن
بزرگی و شخصیت نویسنده به محتوای کتاب و کسب اعتبار تام گزارشهای کتاب بهخاطر

شخصیت واالی نویسنده را میتوان یکی از مهمترین عوامل در نقدگریزی و همچنین
عاملی اساسی در نقل و تثبیت گزارشهای بیاعتبار دانست.
محدث قمی در مقدمه کتاب نفس المهموم ،نام برخی منابع مورد استناد خود را نقل
کرده و پیش از معرفی آنها گفته «در نوشتن این کتاب تعجیل کردم و این کتاب را از منابع
معتبره که دارای اعتماد ،اعتبار و استناد هستند جمعآوری کردم 1.»...این سخن گویای آن
است که شیخ عباس قمی اعتبار را به منابع نسبت میدهد و نه به گزارش .بهعبارت دیگر از
نظر وی منابعی که نویسندهای معتبر دارند ،معتبر تلقی خواهند شد و روایت کردن از آن
منابع قرین صواب است .در نتیجه محدث قمی در مواجهه با هر منبع ،موضعگیری جزئی
نسبت به تکتک گزارشهای آن ندارد و کل اثر را معتبر میشمارد .این اصل امروزه در
پیشفرضهای تحقیقات تاریخی مردود شناخته میشود؛ چهبسا منبع مشکوکی که گزارشی
قابلاعتماد ارائه کند و چهبسا منبع معتبری که روایتی ضعیف را نقل کرده باشد .به آثاری
اعتماد کرده که از شخصیتهای شناخته شده در میان علمای شیعه هستند و این امر باعث
شده شیخ عباس قمی نسبت بهدرستی گزارشهای این منابع تردیدی به خود راه ندهد و با
رویکرد انتقادی به موضوع نپردازد درحالیکه برخی از گزارشهای محتوایی آن آثار که از
 .1قمی.23 -33 ،

ّ
 /801تاريخ و تمدن اسالمی ،سال هجدهم ،شماره سیونه ،تابستان 8108

قضا محدث قمی بدان استناد کرده ،مخدوش و قابل نقد است .گرچه محدث قمی گاه
گزارشهایی از منابعی که معتبر شمردهاست را نقل نمیکند ولی در مجموع ،چنین روشی
در نفس المهموم ،به فراوانی مشاهده میشود.
محدث قمی هنگام برشمردن منابع مورد استناد خود ،ذیل نام هر کتاب به معرفی
اجمالی نویسنده پرداخته و در بیشتر موارد القاب و اوصافی را برای نویسنده مطرح میکند
که کمتر کسی با دیدن این القاب و اوصاف جرئت نقد و بررسی گزارشهای چنین
نویسندهای را بهدست میآورد؛ بهعنوان نمونه پیرامون ابن طاووس نگاشته ...« :سیدی که
عالیقدرترین ،خویشتندارترین و بیرغبتترین به دنیاست؛ همو که نیروی عارفان و چراغ
سختکوشان ،صاحبت کرامتهای چشمگیر و مناقب افتخارآمیز است .»...او درباره
مسعودی گفته «مورخ امین ،مورد اعتماد فریقین (شیعه و اهلسنت) ،شیخ کامل آگاه ،ماهر
و برگزیده »...یا درباره سبط ابن جوزی گوید« :شیخ دانشمند برگزیده ،مورخ تمامعیار ،نادر
روزگار و دست برتر آن دیار 0.»...بیان چنین القابی برای نویسندگانی که وی قصد دارد
روایاتشان را در اثر خود نقل کند ،گویای آن است که آثار چنین نویسندگانی به دلیل
وارستگی و واالمرتبه بودن معتبر و قابلقبول است ،چنانکه محدث قمی خود به این امر
تصریح کرده و عمال برخی از گزارشهای این کتب را بدون نقد و بررسی در نفس المهموم
نقل کردهاست.

1

یکی از نمونههای قابل اشاره گزارش نبردهای آغاز روز عاشوراست .محدث قمی
هنگام بیان نام شهدای کربال به بیان این موضوع میپردازد که در روز عاشورا و پس از
شهادت نافع بن هالل ،عبدالله بن عزره (عروه) غفاری و برادرش راهی میدان شده و هر دو

به شهادت رسیدند 6.بنا بر سخن محدث قمی عبداللهبن عروه پس از حمله اول ،نزد امام
 .0قمی.24-31 ،
 .1همو.211-212 ،
 .6همانجا.
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حسین(ع) رفته و درباره محاصره نیروهای امام حسین(ع) از سوی سپاهیان دشمن سخن
گفته و اظهار تمایل کردند برای ممانعت از حمله دشمن ،پیش چشمان امام حسین(ع) و در

دفاع از ایشان شهید شوند 1.در نتیجه آن دو در حمله دوم به شهادت رسیدهاند.

گزارش محدث قمی در این موضوع ،با گزارش ابومخنف (د 311ه) ،طبری (د
134ه) ،ابن اثیر (د 614ه) مطابقت دارد اما محدث قمی در گزارش دومی که از کتاب
مناقب آل ابیطالب ابن شهرآشوب (د 133ه) نقل کرده ،عبدالله را در زمره شهدای حمله

اول ضبط کردهاست 3.در واقع اگر محدث قمی ،تحتتأثیر شخصیت علمی ابن شهرآشوب
قرار نمیگرفت و در مقدمه کتاب اینگونه ابن شهرآشوب را توصیف نمیکرد ...« :شیخ
عالیمقام ،احیاگر منابع مناقب نگاری و فضیلت نگاری ،دریای ماالمال و خروشان که به
ساحلش نمیتوان رسید ،قطب راویان و استاد استادشان و شیخ بزرگشان ،بزرگ علما و
ً
فقیهانشان ،به کمال رسیده در دین و آیین 1،»...طبیعتا هنگام استفاده از کتاب مناقب آل
ابیطالب ،بیشتر احتیاط میکرد .گویا محدث قمی در این موضوع بهسان حوزه حدیث
عمل کرده و احساس کرده که کافی است راوی حدیث یا نویسنده کتاب ،مورد اعتماد باشد
تا بتوان روایت آنان را نقل کرد؛ بنابراین تمامی آنچه را علمای موردنظرش نقل کردهاند را
قابل نقل دانستهاست.
از سوی دیگر وثاقت نویسندگان کتابهایی که محدث قمی به آنها استناد کردهاست،
مورد اتفاق همگان نیست .بهعنوان نمونه محمدتقی شوشتری در کتاب خود قاموس الرجال
در موارد متعددی تصریح کرده ...« :لکن سخنان نادرست در مناقب ابن شهرآشوب زیاد
است و وی مطالب ناراست و صحیح را با هم مخلوط مینماید ،از همین روی کتاب مناقب

 .1ابومخنف313 ،؛ طبری111/0 ،؛ خوارزمی26/2 ،؛ ابن نما01 ،؛ ابن کثیر244/3 ،؛ ابن اثیر.12/0 ،
 .3ابن شهرآشوب331/0 ،؛ قمی.134 ،
 .1قمی.23-24 ،
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عاری از ترکیب مطالب [صحیح و سقیم] نیست».

34

شناسايى نکردن منبع نخست گزارش
عدم توجه به خاستگاه و منبع اولیه یک گزارش ،از دیگر آسیبهایی است که برخی
نگارشهای تاریخی معاصر با آن مواجهاند .محتمل است برخی گزارشهای تاریخی در
منابعی که از نظر برخی محققان معتبر است منعکس شده باشد ،اما تکیه بر منابع دستدوم
و محقق شایسته است محقق ابتدا منبع اولیه گزارش و خاستگاه آن را بیابد .بهعنوان نمونه
کتاب مناقب آل ابیطالب از ابن شهرآشوب (د 133ه) ،یکی از منابع معتبر و مورد استناد
ً
محدث قمی است 33،از همین روی در نفس المهموم کرارا گزارشهایی از مناقب نقل
شدهاست؛ درحالیکه به نظر میرسد این اثر از منابع دستاول موضوع تاریخ عاشورا نیست
و گزارشهای این کتاب باید جداگانه منبعیابی شوند تا مشخص شود ابن شهرآشوب این
گزارشها را از کدام منابع نقل کردهاست .بهعنوان نمونه در موضوع شهادت مالکبن دودان،
ابراهیمبن حصین و احمدبن محمد هاشمی ،محدث قمی با استناد به کتاب مناقب آل

ابیطالب همین گزارشها را در نفس المهموم تکرار کردهاست 32حال آنکه بررسیها نشان
میدهد منبع گزارش پیشگفته نسخه جعلی ابومخنف است؛ کتابی که محتوایش مخدوش
و نویسندهاش ناشناس است 31.حال اگر محدث قمی ،در پی منابع دستاول گزارشها بود
و گزارشهای یافته شده خود را در متون کهنتر جستوجو میکرد ،نام این افراد را در شمار
 .34شوشتری 312/3 ،و  1۵1و نیز .66/1
 .33قمی.24 ،
 .32ابن شهرآشوب341-340/1 ،؛ قمی.134-141 ،
 .31مقتل ابومخنف به مرور زمان از میان رفتهاست .حسن غفاری گزارشهای ابومخنف را از تاریخ طبری استخراج
کرده و با عنوان مقتل الحسین منتشر کردهاست .شبیه چنین کاری را محمدهادی یوسفی غروی با عنوان وقعة الطف
منتشر کردهاست .در این میان کتابی مجعول با عنوان مقتل الحسین و مصرع اهل بیته در نسخه سنگی منتشر شده که
نسبتی با ابومخنف ندارد.
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اصحاب امام و شهدای کربال ضبط نمیکرد؛ کسانی که در وجود تاریخی آنها تردید جدی

وجود دارد 30.سایر گزارشهای تاریخی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
فقدان فرايند راستىآزمايى گزارشها

نگارشهای تاریخی تاریخ اهلبیت همچون هر حوزه تاریخی دیگر با گزارشهای متعدد و
متفاوت و گاه متعارضی همراه است و ازاینرو یکی از کارهایی که پژوهشگر تاریخی باید
انجام دهد ،راستیآزمایی تکتک گزارشهاست .بهعبارت دیگر هر چه روشهای تاریخی
از جمله راستیآزمایی بیشتر رعایت و موردتوجه قرار گیرد ،تحقیق از استحکام و اعتبار
بیشتری برخوردار خواهد بود و از نقل گزارشهای نادرست و به دنبال آن تحلیل سقیم در
امان میماند.
در کنار مزیتهای کتاب نفس المهموم ،گاهی در این اثر ،شماری از اصول گزینش
دادهها لحاظ نشده و نویسنده را به سمت نقل گزارشهای نامعتبر سوق دادهاست؛ از جمله
گزارشی پیرامون مقبره حربن یزید که با استناد به نقل جزایری (د 3332ه) در کتاب انوار
نعمانیه آن را نقل کرده و در نهایت نتیجه گرفته که جسد حربن یزید جدای از دیگر شهدا
دفن شد و شاه اسماعیل صفوی (د 114ه) در پی نبش قبر حر و مشاهده دستمالی بر سر

او ،...درستی این گزارش را به اثبات رسانید 31.اگر محدث قمی بر اساس همان مبنایی که

در ابتدای کتاب بدان اشاره کرده «اعتماد و تکیه به منابع و کتب معتبر منقول از شخصیت-

های مورد اعتماد 36»...به استخراج گزارشهای معتبر تاریخی بسنده میکرد ،اینگونه
گزارشهای نادرست را منعکس نمیکرد.
برای بررسی گزارش موردنظر باید گفت که کتاب انوار نعمانیه جزایری از منابعی است
 .30صالحی حاجی آبادی 8۵1 ،1۵ ،و .918
 .31قمی.231-233 ،
 .36همو.33-31 ،
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که گزارشهای نادر و ناصحیح فراوانی را نقل کردهاست و ازاینرو قابلاعتماد نیست؛ عالوه
بر اینکه یک هزاره با زمان رویداد فاصله دارد و ازاینرو از منابع دستاول و قابلاعتماد
بهشمار نمیآید .عالوه بر این بر اساس گزارش جزایری ،شاه اسماعیل بعد از نبش قبر،
دستمال از سر حربن یزید باز کرد ،در حالی است که گزارشهای دیگر که از سده دوم
هجری به بعد در اختیار داریم ،حاکی از آن هستند که عصر عاشورا سر از تن تمام شهدای
کربال جدا شده و به کوفه ارسال شده بود.

31

محدث قمی همزمان با ارائه گزارش جداشدن سرهای یاران امام حسین 33،داستان شاه

اسماعیل و دستمال باز کردن از سر حر را نیز نقل کردهاست؛ بدون آن که این پرسش مطرح
شود که چنان چه سرها را از بدن جدا کرده باشند ،چگونه سر شاه اسماعیل به سر حر
دسترسی پیدا کرد .عالوه بر این محدث قمی در گزارشی نقل کرده که وقتی ابن سعد از

کربال بیرون رفت ،اهل غاضریه شهدا را به خاک سپردند؛ 31آنها جنازه تمام شهدا را جمع

کرده ،و در گودالی که حفر کرده بودند ،بهصورت دستهجمعی به خاک سپردند 24.در این
23
صورت قبر ّ
حر هم در کنار دیگر شهدا خواهد بود و مقبرهای مستقل نخواهد داشت.
ً
نمونه دیگر که میتوان بدان اشاره کرد اینکه محدث قمی کرارا از مقتلهای کهن
استفاده کردهاست .در این منابع شمار کشتگان لشکر ابنسعد  11تن ضبط شده و
 .31أبومخنف240 ،؛ بالذری246/1 ،؛ طبری101/0 ،؛ مفید331/2 ،؛ طبرسی ،اعالم الوری213 ،؛ خوارزمی،
01/2؛ ابن نما61 ،؛ ابن عدیم2614/6 ،؛ ابن عدیم111 ،؛ ابن کثیر246/3 ،؛ ابوالبرکات باعونی214/2 ،؛ عینی،
.203/36
 .33قمی.044 ،
 .31قمی046 ،؛ أبومخنف242 ،؛ دینوری264 ،؛ طبری103/0 ،؛ مسعودی61/1 ،؛ مفید330/2 ،؛ طبرسی،
اعالم الوری213 ،؛ عاملی111 ،؛ ابن شهرآشوب332/0 ،؛ خوارزمی00/2 ،؛ ابن اثیر34/0 ،؛ ابن نما31 ،؛ ابن
طاووس314 ،؛ ابن کثیر.241/3 ،
 .24مفید .330/2 ،طبرسی ،اعالم الوری213 ،؛ همو ،تاج الموالید11 ،؛ ابن عدیم.111 ،
 .23نک .سرپرست سادات.31 -۹3 ،
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نویسندگانی چون ابومخنف (د 311ه) ،بالذری (د 211ه) ،طبری (د 134ه) ،مسعودی
(د 106ه) ،نعمان مغربی (د 161ه) ،ابن شهرآشوب (د 133ه) ،ابن اثیر (د 614ه)،
نویری (د 111ه) ،ذهبی (د 103ه) و ابن کثیر( ،د 110ه) به این مطلب تصریح کردند؛
حال آن که محدث قمی شمار مقتوالن لشکر ابن سعد را بیش از  2۹۵0تن ضبط کرده و
مشخص نیست که وی بر اساس کدام مبنا و نقل به این عدد دست یافتهاست.
فقدان جرحوتعديل گزارشها و حل تعارض میان آنها
جمعآوری و نقل گزارشهای مختلف در مورد یک موضوع ،بدون جرحوتعدیل کردن این
گزارشها ،از جمله آسیبهای دیگری است که نگارشهای تاریخی را دچار آشفتگی و
سردرگمی و انعکاس گزارشهای نادرست و تحلیلهای اشتباه میکند .محدث قمی در
ً
جاهای مختلف از کتاب خود ،صرفا به گردآوری گزارشهای متعدد و متفاوت اکتفا
کردهاست ،حال آنکه نویسنده شایسته است تکتک گزارشهای ذیل هر رویداد را جداگانه
نقد و ارزیابی کند و سپس گزارش مرجح خود را تعیین کند .از سخن محدث قمی برمیآید
که وی در صدد نقل گزارشهای معتبر یا مسند است و مسئله حل تعارض میان گزارشهای
متعارض را در برنامه نگارش کتاب در نظر نگرفتهاست چنانکه میگوید :محدث قمی در
ابتدای کتاب خود بهصراحت گفتهاست« :درونم مرا به گردآوری محدودی پیرامون مقتل
موالی ما حسین فرامیخواند؛ اثری که در آن گزارشهای مورد اعتماد خود و همچنین
22

گزارشهایی که اسنادش به من میرسید را نقل کنم».
ُ
ابوث َ
مامه و نماز ظهر امام حسین(ع) همه گزارشها را بدون
محدث قمی ذیل شهادت
نقد و ارزیابی گردآوری و نقل کردهاست .پرسشهایی چون نماز ظهر عاشورا بهصورت
ُ
جماعت خوانده شد یا فرادی؟ چه کسی مقابل امام ایستاد تا نماز گذارند؟ اصحاب
« .22کانت نفسی تنازعنی ان اجمع مختصرا فی مقتل موالنا الحسین ،اذکر فیه ما اعتمد علیه مما وصل َ
الی من
الثقات االثبات و ما اتصل سندی به من روایات الرواة» (قمی.)33-31 ،

ّ
 /880تاريخ و تمدن اسالمی ،سال هجدهم ،شماره سیونه ،تابستان 8108

بهخودیخود ،جلوی امام ایستادند یا به دستور امام این کار را کردند؟ نماز ظهر عاشورا
ً
بهصورت ایماواشاره خوانده شد یا واقعا شماری از اصحاب و امام حسین(ع) جنگ را
تعطیل کرده و نماز خواندند؟ بخشی از پرسشهایی هستند که در شش گزارش محدث قمی
مطرح هستند ولی محدث قمی پاسخی برای آن ارائه نکردهاست.

21

رويکرد کالمى در مواجهه با گزارشهای تاريخى
از دیگر آسیبهای نگارشهای تاریخ اهلبیت این است که نویسنده گزارش مشهور و
پذیرفته شدهای را بدون ارائه شواهد نقیض تاریخی کنار بگذارد .به دیگر سخن ،در
نگارشهای تاریخی ،گزارشهای تاریخی معتبر باید مدنظر و مورد تحلیل و بررسی قرار
گیرند ،نه اینکه گزارشهای معتبر تاریخی بهصرف ادعایی کالمی کنار گذاشته شوند.
محدث قمی ذیل عنوان «دفن موالنا الحسین و اصحابه» به نقل از مفید گزارش کرده
که وقتی سپاه ابنسعد از کربال رفت ،قومی از بنیاسد که ساکن غاضریه بودند به محل

جنگ آمدند و شهدا را دفن کردند 20.سپس محدث قمی به نقل از کامل بهائی ،ابن
شهرآشوب ،مسعودی و ابنجوزی ،گزارشی مشابه با گزارش مفید را نقل کرده اما در پایان و
بر خالف گزارشهایی را که نقل کرده ،و برای تأیید این باور خود که «امام معصوم باید
متولی امر امام معصوم باشد» ،روایات دیگری را نقل میکند.

21

بنابراین وی طبق اصلی کالمی که مورد اتفاق همه علما نیست ،گزارشهای محدثان و
مورخانی چون ابومخنف (د 311ه) ،بالذری (د 211ه) ،دینوری (د 232ه) ،طبری (د
134ه) ،مسعودی (د 106ه) ،مفید (د 031ه) ،طبرسی (د 103ه) ،ابن شهرآشوب (د
113ه) ،خوارزمی (د 163ه) ،ابن اثیر (د 614ه) ،ابن نما (د 601ه) ،ابن طاووس( ،د
 .21قمی.214-231 ،
 .20همو.046 ،
 .21همو.041 ،
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660ه) ،یوسف بن حاتم عاملی (د 660ه) نویری (د 111ه) ،ابن کثیر (د ۹۹1ه) مبنی بر
دفن امام حسین(ع) و اصحابش توسط بنیاسد ،را نادیده گرفت.

26

گویا محدث قمی با طرح اصلی کالمی ،بدون هیچ سخن و دلیلی قصد دارد
گزارشهای تاریخی مبنی بر دفن امام حسین(ع) توسط قوم بنیاسد را در نظر نگیرد؛
درحالیکه برای نقد این قبیل گزارشهای مشهور تاریخی باید نخست فرایند استدالل و نقد
تاریخی را دنبال کرد و سپس به اثبات یک قاعدة کالمی پرداخت ،نه اینکه با یک قاعده
کالمی _که محل بحث است_ تمامی گزارشهای تاریخی را نادیده گرفت.
عدم بهرهبرداری از علوم کمکى
شناخت تاریخ در گذشته بهمثابه شناخت روایتی ادبی تلقی میشد .گاهی نیز این روایت،
روایت واحد و منسجمی نبود و مورخ مسلمان ناچار بود با گردآوری اجزای روایت از منابع
متعدد ،روایت واحدی را بازیابی کند ولی در این میان شناخت دادههای یافتهشده در
موضوعاتی فراوان بودند و تعیین داده مناسب امری دشوار به نظر میرسید .در مواردی علوم
کمکی مانند جغرافیا ،نجوم ،طب کالسیک ،و دیگر دانشها میتوانست به مدد محقق بیاید
تا او را در گزینش روایت قابلقبول یاری کند .این کاربرد ،هرچند امروزه بیشتر موردتوجه
قرار گرفته اما در گذشته هم رواج داشته چنانکه نقل است واقدی برای نگارش اثرش،
موقعیت مکانی رویداد را بررسی میکرد و به جغرافیای تاریخی رویداد توجه داشت.
در برخی موارد میتوان برای صحت سنجی برخی گزارشهای تاریخی از علوم کمکی
بهرهبرداری کرد .بهعنوان نمونه در میان مورخان اختالفنظر است که عاشورا در چه روزی
از هفته اتفاق افتادهاست .برخی چون ابومخنف (د 311ه) بالذری (د 211ه) ،طبری (د
 .26أبومخنف242 ،؛ بالذری033/1 ،؛ دینوری264 ،؛ طبری103/0 ،؛ مسعودی61/1 ،؛ مفید330/2 ،؛ طبرسی،
اعالم الوری213 ،؛ ابن شهرآشوب332/0 ،؛ خوارزمی00/2 ،؛ ابن اثیر34/0 ،؛ ابن نما61 ،؛ ابن طاووس314 ،؛
طبرسی ،تاج الموالید11 ،؛ عاملی111 ،؛ نویری061/24 ،؛ ابن کثیر.241/3 ،
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134ه) ،ابن اثیر (د 614ه) ،نویری (د 111ه) روز شنبه 21،برخی دیگر چون کلینی (د

121ه) و طوسی (د 064ه) روز دوشنبه 23،شماری چون ابن خیاط (د 204ه) و ابن حبان
(د 110ه) روز چهارشنبه 21و بسیاری چون ابن سعد (د 214ه) ،دینوری (د 232ه)،

مسعودی (د 106ه) ،ابوالفرج (د 116ه) مفید (د 031ه) ،مسکویه (د 023ه) ،طبرسی (د
103ه) ،ابن شهرآشوب (د 133ه) ،سبط ابن جوزی (د 610ه) ،ابن عدیم (د 664ه)،
مزی (د 102ه) ،ابن کثیر (د 110ه) ،العینی (د 311ه) ،ابن صباغ (د 311ه) روز جمعه
را روز عاشورا ثبت کردند 14.حال باید پرسید از میان این چند گزارش کدام یک صحیح
است؛ شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه یا جمعه؟ محدث قمی بر آن است که عاشورا روز جمعه
بود.

13

همان گونه که مالحظه میشود مورخان دودسته شدهاند؛ برخی روز جمعه و برخی
روز شنبه را روز عاشورا دانستهاند .محدثان شیعه هم دودسته هستند؛ مفید ،طبرسی و ابن
شهرآشوب روز جمعه و کلینی و طبرسی ،روز دوشنبه را نقل کردهاند .اگر مبنای ترجیح
روایتی بر روایت دیگر تعدد نقل آن از سوی منابع متعدد باشد ،گزارش روز جمعه اولویت
دارد اما مشخص نیست که محدث قمی بر اساس کدام مبنا روایت روز جمعه را
پذیرفتهاست و البته در کل اثر مشاهده نمیشود که وی از دانش نجوم و تقویمنگاری برای
گزینش روایات گاه شناسانه استفاده کرده باشد .از همین روی میتوان یکی از آفات و
آسیبهای نگارشهای تاریخی را عدم استفاده و بهرهوری از سایر علوم مربوطه دانست.
 .21ابومخنف331 ،؛ بالذری331/1 ،؛ طبری124/0 ،؛ ابن اثیر11/0 ،؛ نویری.011/24 ،
 .23کلینی061/3 ،؛ طوسی02 ،6 ،؛ نک .فیض کاشانی.162/1 ،
 .21ابن خیاط313 ،؛ ابن حبان.141/2 ،
 .14ابن سعد11 ،؛ دینوری216 ،؛ مسعودی261 ،؛ ابوالفرج اصفهانی16 ،؛ مفید11/2 ،؛ مسکویه61/2 ،؛ ابن
شهرآشوب11/0 ،؛ سبط ابن جوزی216 ،؛ طبرسی ،إعالم الوری204 ،؛ ابن عدیم2621/6 ،؛ مزی001/6 ،؛ ابن
کثیر312/3 ،213/6 ،؛ عینی203/36 ،؛ ابن صباغ.301/2 ،
 .13قمی.133 ،
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نتیجه
در این مقاله کاستیهای کتاب نفس المهموم از منظر روش تاریخی نشان داده شد .شیخ
عباس قمی در مواجهه با مقتلهای پیشین ،منابع تاریخی و منابع روایی حاوی گزارشهای
مرتبط با رویداد عاشورا ،از سبک حدیثی استفاده کردهاست و بهگونهای در صدد نقل آن
دادهها با اسناد بودهاست .بنابراین بهسان دیگر منابع روایی که گاه در موضوعی ،روایاتی
متعارض را نقل کردهاند ،در نفس المهموم نیز چنین امری قابلپیشبینی است .بر اساس
همین مبنا ،محدث قمی درصدد نقل گزارشها از منابع اولیه آنها برنیامده است و گاه
گزارشهای خود را از منابع بسیار متأخر نقل کرده ،درحالیکه همان روایت را میتوانست از
متون سدههای نخست هجری دریافت کند .غلبه نگرش حدیثی نویسنده دو پیامد دیگر نیز
داشتهاست :نخست آنکه نویسنده در صدد نقد محتوایی گزارشها و روایات تاریخی
برنیامدهاست و به ادعای خودش ،به صحت اسناد آن و طریق روایت توجه داشتهاست؛ در
نتیجه گزارشهای او فرایند راستیآزمایی را طی نکردهاست .پیامد دیگر این روش،
بیتوجهی نویسنده به گزارشهای متعارض در یک موضوع است؛ امری که در سراسر کتاب
قابلمالحظه است .عالوه بر این محدث قمی بهرغم وجود گزارشها ،روایات و منابعی که
مورد تأیید وی بوده و در موضوعات دیگری بدان استناد کردهاست ،در مواردی هم باتکیهبر
نگرشی کالمی ،کلیه آن گزارشها را در نظر نگرفته و بر خالف آن عمل کردهاست.
بهرهگیری از علوم کمکی ،روش دیگری برای شناخت تاریخی است و این امر اختصاص به
دوره معاصر و مباحث بینارشتهای ندارد بلکه در گذشته نیز مرسوم بودهاست اما چنین
اهتمامی در اثر محدث قمی مشاهده نمیشود .بااینحال ،نفسالمهموم به دلیل
فاصلهگرفتن از مقتلهای تحریفآمیز عصر قاجاری ،تأثیر درخور توجهی بر ادبیات دینی و
عاشورایی گذاشت که ترجمههای متعدد و شمارگان نشر این اثر بهوضوح گویای آن است
اما مسیری را که برای زدودن تحریفهای تاریخ عاشورا آغاز کردهاست ،میتواند ادامه یابد.
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کتابشناسى

ابن اثیرّ ،
عزالدین علی بن محمد ،الکامل فی التاريخ ،بیروت ،دار صادر3111 ،م.
ابن جوزی ،عبدالرحمنبن علی ،المنتظم فی تاريخ االمم و الملوک ،به کوشش محمد عبدالقادر و
ّ
العلمیة3032 ،ق.
مصطفی عبدالقادر ،بیروت ،دار الکتب
ابن حبان ،محمد ،الثقات ،حیدراباد ،موسسة الکتب الثقافیة3111 ،ق.
ابن خیاط ،خلیفة ،تاريخ خلیفة ،به کوشش سهیل زکار ،بیروت ،دار الفکر3030 ،ق.
ابن سعد ،محمد ،ترجمة االمام الحسین و مقتله من القسم غیر المطبوع من کتاب الطبقات الکبیر ،به
کوشش عبدالعزیز طباطبائی ،قم ،موسسة ال البیت3031 ،ق.
ابن شهرآشوب ،محمد ،مناقب ال ابی طالب ،به کوشش هاشم رسولی ،قم ،انتشارات عالمة ،بیتا.
ابن صباغ ،علیبن محمد ،الفصول المهمة فی معرفة ّ
االئمة ،به کوشش سامی الغریری ،قم ،دار الحدیث،
3022ق.
ابن طاووس ،علیبن موسی ،اللهوف فی قتلی الطفوف ،به کوشش فارس تبریزیان ،تهران ،دار االسوة،
چاپ چهارم3021 ،ق.
ابن عدیم ،عمربن احمد ،بغیة الطلب فی تاريخ حلب ،به کوشش سهیل زکار ،بیروت ،موسسة البالغ،
3043ق.

ابن کثیر ،اسماعیل ،البداية و ّ
النهاية ،به کوشش علی شیری ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی3043 ،ق.
ابن نما حلی ،محمد ،مثیراالحزان ،نجف اشرف ،المطبعة الحیدریة3161 ،ق.
ابوالبرکات باعونی ،شمس الدین محمد ،جواهر المطالب فی مناقب االمام علی ،به کوشش محمدباقر
محمودی ،قم ،مجمع احیاء الثقافة االسالمیة3036 ،ق.
ابوالفرج االصفهانی ،علیبن حسین ،مقاتل الطالبیین ،به کوشش السید احمد صقر ،قم ،اسماعیلیان،
ّ
الطبعة الثانیة3114 ،م.
ابوعلی مسکو یه ،احمدبن محمد ،تجارب االمم ،به کوشش ابوالقاسم امامی ،طهران ،سروش،
8911ش.
ابومخنف ،لوط ،مقتل الحسین ،به کوشش حسن غفاری ،قم ،حسن غفاری ،چاپ دوم3160 ،ش.
بانشی ،رحمت الله ،تاريخنگاری محدث قمی ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه3110 ،ش.
بالذری ،احمد ،انساب االشراف ،به کوشش سهیل زکار و ریاض زرکلی ،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
بیگ زاده ،خلیل و حسنا امیری« ،نقد سبکی و تطبیقی دو مقتل کتاب آه و نفس المهموم» ،دومین سمینار
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پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع حماسه و عرفان3111 ،ش.
خوارزمی ،موفقبن احمد ،مقتل الحسین ،به کوشش محمد السماوی ،قم ،انوار الهدی3033 ،ق.
دینوری ،احمدبن داود ،االخبار الطوال ،به کوشش عبدالمنعم عامر ،قاهرة ،دار احیاء الکتب العربی،
3164م.

ذهبی ،محمد ،سیر اعالم النبالء ،بیروت ،موسسة ّ
الرسالة ،چاپ دوم8189 ،ق.
سبط ابن جوزی ،یوسفبن عبدالرحمن ،تذکرة الخواص ،طهران ،مکتبة نینوا ،بی تا.
سرپرست سادات ،ابراهیم و دیگران« ،جستاری تاریخی در اصالت مقبره حربن یزید ریاحی» ،تاريخ
اسالم ،تابستان 8931ش.
شوشتری ،محمدتقی ،قاموس الرجال ،قم ،موسسة النشر االسالمی3023 ،ق.
صالحی حاجی آبادی ،ابراهیم ،طعنه رقیب يا خطای تاريخ (بازکاوی هويت مشهورين به شهادت در
نینوا) ،تهران ،نگاه معاصر8931 ،ش.
صالحی حاجی آبادی ،ابراهیم و دیگران« ،جستاری تاریخی در اصالت مقبره حربن یزید ریاحی»،
فصلنامه تاريخ اسالم ،دانشگاه باقر العلوم ،تابستان 8931ش.
طبرسی ،فضلبن حسن ،اعالم الوری باعالم الهدی ،تهران ،دار الکتب االسالمیة ،چاپ سوم ،بیتا.
همو ،تاج الموالید فی موالید ّ
االئمة و وفیاتهم ،قم ،مکتبة مرعشی النجفی3046 ،ق.
طبری ،محمدبن جریر ،تاريخ االمم و الملوک ،بیروت ،موسسة االعلمی للمطبوعات ،بیتا.
طوسی ،محمدبن حسن ،تهذيب االحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید ،به کوشش حسن الموسوی
الخرسان ،طهران ،دارالکتب االسالمیة ،چاپ چهارم891۵ ،ش.
ِ

عاملی ،یوسف بن حاتم ،الدر النظیم فی مناقب االئمة اللهامیم ،قم ،موسسة النشر االسالمی ،بیتا.
َ
عینی ،بدرالدین ،عمدة القاری ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
فیض کاشانی ،محمدحسن ،الوافی ،به کوشش ضیاءالدین حسینی ،اصفهان ،مکتبة االمام امیر المومنین،
3046ق.
قاضی نعمان ،شرح االخبار فی فضائل االئمة االطهار ،به کوشش محمد حسینی جاللی ،قم ،موسسة
النشر االسالمی ،بیتا.
قمی ،عباس ،نفس المهموم ،به کوشش رضا استادی ،بیروت ،موسسۀ التاریخ العربی ،بیتا.
کلینی ،محمدبن یعقوب ،الکافی ،به کوشش علی اکبر غفاری ،تهران ،دارالکتب االسالمیة8919 ،ش.
محلی ،حمید ابن احمد ،الحدائق الوردية فی مناقب ائمة الزيدية ،دمشق ،داراالسامة3041 ،ق.
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المرشد بالله ،یحیی بن حسین ،االمالی الخمیسیة ،بیروت ،عالم الکتب ،چاپ سوم3041 ،ق.
الرجال ،به کوشش بشار عواد ،بیروتّ ،
مزی ،یوسف ،تهذيب الکمال فی اسماء ّ
الرسالة ،چاپ چهارم،
3031ق.
مسعودی ،علی بن حسین ،التنبیه و االشراف ،بیروت ،دار صعب ،بیتا.
مفید ،محمدبن محمد ،االرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،به کوشش موسسة ال البیت ،قم،
ّ
المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید3031 ،ق.
َمقریزی ،احمدبن علی ،امتاع االسماع بالنبی من االحوال و االموال و الحفدة و المتاع ،به کوشش محمد
عبدالحمید ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8120 ،ق.
نجاتی ،محمد سعید« ،نگاهی انتقادی به مهمترین آثار مقتل نگاری معاصر» ،فرهنگ زيارت ،دوره ،3
شماره ،11دی ماه 3116ش.
نویری ،احمد ،نهاية االرب فی فنون االدب ،قاهرة ،وزارة الثقافة و االرشاد ،بیتا.

