
  
  
  
  
  
  
  

کتابشناسي تاريخي امام حسين(ع)*  
حسين عليزاده  

  
يکي از بهترين کتابشناسيها دربارة امام حسين(ع) که انصافاً در موضوع خود ممتاز و خواندني اسـت،
از پژوهشگر ارجمند و کتابشناس سختکوش آقاي محمّد اسـفندياري حسين(ع) امام تاريخي کتابشناسي

است که در اواخر سال 1380 از سوي انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد در 520 صفحه منتشر شد.  
در بخش اول اين کتاب يکصد کتاب برتر و مهم دربارة امام حسين(ع) به تفصيل و به زيبايي، مـورد
معرفي و ارزيابي قرار گرفته و اطالعات بسيار سودمندي دربارة آنها داده شـده اسـت. بخـش دوم آن نيـز

است.   الذريعه فهرست کتابهاي عاشورايي
خوشبختانه مزاياي کتاب مذکور بسيار است و چون خود ايشان در مقدمة مفصـل و مـؤخرة خـود بـه
وفور، بيشتر آنها را متذکر شدهاند، (صفحات 15 تا 40 و 491 و...) انشاءاهللا قصور اين قلم را در برشماري 

آنها خواهند بخشيد چرا که فعالً در مقام بيان همة مزاياي کتاب نيستيم.  
100 کتـاب، به طور خالصه بايد گفت که امتيازات اين کتاب در حدي است که اگر بنا بود بـه جـاي
101 کتاب برتر و مهم عاشورايي را معرفي کنند، بيترديد همـين کتـاب را بايـد بـر آن مـيافزودنـد و از
مهمترين امتيازات آن اين است که کتابشناسي کتابشناسيهاي امام حسين(ع) نيز با معرفي 43 فهرسـت
کوچک و بزرگ در آغاز آن آمده است که خود به تنهايي بسيار ارزشمند اسـت و همـين جـا بگـوييم کـه
خوشبختانه تعداد اين کتابشناسيها اينک به 50 عنوان رسيده که يکي از تازهتـرين آنهـا را ايـن بنـده بـا

فراهم کردهام.   حسيني سلوک در سيري عنوان
نکته ديگر اينکه چون در نقد و معرفي و تمجيد اين کتاب پيشتر از سوي اسـتاد خرمشـاهي و دکتـر
نوشته شده و مؤلف محترم نيز در شمارة بعد پاسخي به  پژوهش آيينة جودکي مقالة مفصلي در شمارة 74
آن دادهاند، براي اين که از تکرار دوري کنيم بايد گفت که صاحب اين مقال نيز با همة مزاياي برشـمرده
در آن مقاله موافق است و البته برخي از اشکاالت مطرح شده در آنجا را نيز وارد ميداند. از ايـن رو تنهـا
برخي از اشکاالت مهم ديگر را که به نظر رسيده و لزوم رفع آنها را در چاپهاي بعد انتظار ميبرد، مطرح 
ساخته و برخي ديگر را با مؤلف محترم در ميان گذاشته و خواهد گذاشـت. و اگـر نبـود اصـرار و تأکيـد و
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کليات که خواهان بازکردن مجال بيشتر و بهتري  ماه کتاب پيگيريهاي سردبير محترم و دستاندرکاران
براي نقد و ارزيابي آثار ارزشمند هستند، همين مقدار را هم که نزديک به يک سال به صورت يادداشت و 
حاشيه و دستنويس نگه داشته بودم، مطرح نميساختم و هر چند از مؤلف محترم دوستانه نيز اجازة ارائة 
اين نقد را گرفتهام، باز اگر خطايي در ارزيابي رفته است، پيشاپيش پوزش ميطلبم و البته هدف جز بهبود 

و تکميل اين تالشهاي قابل تقدير نخواهد بود.  
و اما با صرف نظر از برخي اشکاالت جزئيتر، اهم نقايص و کاستيهاي اين کتاب مستطاب را چنين 
نگاشتم و با استعانت از روح بلند و آسماني پيشواي مظلوم شهيدان آرزو ميکنم کـه ايـن اثـر بـاارزش و
ديگر آثار عاشورايي، هر روز، هر چه کاملتر و پربارتر فضا را عطرآگين نمايند و از کوشندگان در ايـن راه

مقدس که خود يکي از کمترين آنها هستم، مورد قبول قرار گيرند:  
M بـه 1 .  حدود 14 عنوان از کتابهاي مهم صدگانه که تعداد قابل توجهي است و اغلب عالمـت
ـ 16 سطر معرفـي شـدهانـد (صـفحات نشانه مهمتر بودن هم دارند، در کمتر از يک صفحه و در حد 15

کتاب 23 سطري است)، در حالي که نويسنده بر اهميت و تقدم آنها در موضوع خود تأکيد ميکند.  
الشـريفـة بـالتربـة االستشـفاء واالحـوال، المعـارف و العلوم عوالم الحسين(ع)، زياره همچون: فضل
(کـه بـه الشهادة الي طريقه في الحسين (مفصلترين شرح حال ياران امام(ع)، الهيجاء فرسان الحسينية،
(که بر اهميـت آن دو بـار تأکيـد رفتـه اسـت)، الحسين(ع) االمام خطب گفتة مؤلف ابتکاري هم هست)،
و ملحقات االحقاق. اين کتاب اخير در حـدي الحسين (ع) زيارة الي المشي في نورالعين والسنة، الحسين
دانشـنامة مهم و مفصل است که مؤلف محترم به همراهي گروهي در حال تدوين مجـدد آن بـه عنـوان
زير نظر کتابخانه بزرگ آيةاهللا مرعشي هستند ولي دربارة آن فقط نيمصفحه نوشته است! از سوي  امامت
 8 ـ 5 صـفحه و حتـي 4 ديگر بسياري از کتبي که بعضاً عالمت مهمتر بودن را هـم ندارنـد در بـيش از
ناسـخ و الشهادة اسرار روضةالشهداء، (شماره 7)، ابومخنف مجعول صفحه معرفي شدهاند همچون: مقتل
مجلسي در حدود 2 صفحه معرفـي شـده اسـت. در حـالي کـه بحاراالنوار و يا کتابي به اهميت التواريخ.
ـ 3  2 ميشد ضابطهمندتر عمل کرد و مثالً متناسب با اهميت و يا حجم يا مفيد بودن، به هر يک الاقـل

صفحه اختصاص داد (نه از نيم صفحه تا 8 صفحه).  
2 .  آشکار است که برخي از کتابها (الاقل 17 کتاب از صد کتاب معرفي شده) مستقالً دربارة امـام
(ص  حسين(ع) نيست، در يکي دو مورد هم تصريح شده که کتاب معرفي شده يکسره دربارة امام نيسـت
68 ).  اما اغلب وانمود شده يا توجيه گرديده که چنين است در حالي که مؤلف در صفحة 23 و 24 مقدمه 
چند بار بر معرفي کتابهاي مستقل  و ويژة امام در اين کتابشناسي تأکيـد کـرده اسـت. نيـز بـر لـزوم و
دررالسمط،  الزيارات، کامل اهميت آن پاي فشرده است. برخي از آن عناوين غيرمستقل اين است: الفتوح،
المجالس، (مؤلف خود در ص 77 ميگويد، تنها 15 صفحه از 149 صفحه کتاب دربارة امام است)! تسلية
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وقـايع و العتـره النبـي(ص) و احوال في لساکبة الدمعة العيون، جالء والخطب، المراثي جمع في المنتخب
االيام.

مؤلف محترم ميتوانست به جاي برخي از اين عناوين، کتب مهم ديگري را که ويژة امام حسـين(ع)
باشند بياورد و ضمناً جاي خاصي هم به اين نوع کتب غيرمستقل بدهد. در پايان ايـن مقـال نمونـهاي از 

کتب مهم و يا ويژه که در کتابشناسي مذکور نيامده ارائه خواهيم کرد.  
اما اصوالً اشکال اين معيار «مستقل بودن» کتابها، الاقل درخصوص امام حسين(ع) و موارد مشـابه
آن اين است که موجب اخراج کتب بسيار مهمي خواهد شد که از منابع طراز اول در اين موضوع هسـتند.
نکته اين است که نزد قدما با همة اهميتي که به اين موضوع ميدادهاند، مرسوم نبـوده اسـت کـه حتمـاً
کتاب مستقل دربارة آن بنويسند بلکه در يک يا چند جلـد معمـوالً مفصـل و در ضـمن مجموعـة ائمـه و

بزرگان دين به آن ميپرداختند.  
از جملة مهمترين اين منابع اينهاست:  

شيخ مفيد، که دست کم صد صفحه دربارة امام حسين(ع) دارد و قدمت هـزار سـاله و اعتبـار ارشاد ـ
خاص آن نيز روشن است.  

ابن شهر آشوب   مناقب ـ
ابوالفرج اصفهاني که فوقالعاده مهم است و بخش عمدة آن عاشورايي اسـت و بـا الطالبيين مقاتل ـ

آنکه نويسندهاش خود اموي بوده، در نهايت اهميت و اعتبار است.  
در ضمن بخش مربوط به امام حسين(ع)،  اين کتاب مستقالً نيز توسط سيدمصطفي مرتضي قزويني 

استخراج و تأليف شده است که در کتاب مورد بحث از آن ذکري نشده است.  
ابوحنيفه دينوري   الطوال اخبار ـ

امين عاملي که بخش امام حسن و امام حسين آن هم جداگانه ترجمـه و چـاپ شـده الشيعة اعيان ـ
است.  

آري معيار مستقل بودن کتاب مبتني بر اين تصور اشتباه است که قدما هم بايـد لزومـاً در ايـن بـاره
تکنگاري کرده باشند. حال آنکه اين رسمي جديد است و آنان اغلب تاريخ و حديث عالم و آدم از جملـة
امام حسين(ع) را يکجا مينوشتهاند چرا که در آن وقت کارها همچون امروز تخصصي نشده بـوده اسـت.
بنابراين شيوة مؤلف محترم در اين خصوص، نوع سراغ موضوعات محتـوايي، کهـن و قـديمي رفـتن، بـا
بينش کتابشناختي امروزي و کامپيوتري تلقي خواهد شد. بدين معنا که چون تأليفي مسـتقل نبـوده پـس

موارد ديگر بايد بر مهمترينهاي غيرمستقل ترجيح داده شود!  
3. در چند جاي کتاب (مقدمه و...) و نيز بر پشت جلد کتاب و در معرفي آن آمده اسـت کـه خواننـده
است) با حدود نهصد کتاب و در بخش اول با صـد الذريعة در بخش دوم کتابشناسي (که شامل بخشي از
کتاب مهم دربارة امام(ع) و در نتيجه جمعاً با هزار کتاب آشنا ميشود، که چنين نيست و کمتر است. زيـرا
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از عنـاوين بخـش اول و 13 عنـوان مکرر است و هم نزديک بـه الذريعة هم برخي از عناوين نامبرده در
29 کتـاب از الذريعه مشترک است ولي بدان توجه يا تصريح نشده است. طبق شـمارش اينجانـب الاقـل
نيز حتي بعضاً با تفصيل بيشتر از حـد معمـول خـويش معرفـي کـرده الذريعة صد کتاب برگزيدة مؤلف را

است از جمله:   
الخصـايص الشـهادة، اسرار الزهراء، تظلم روضةالشهداء، مثيراالحزان، الملهوف، الزيارات، کامل  .3

االشجان. لواعج و زيارةالعاشور شرح في الصدور شفاء الحسينية،
ـ 7 عنوان) در بخش  ميآمد (الاقل 6 الذريعة از سوي ديگر برخي از کتبي که عليالقاعده ميبايد در

ديده نميشود که جاي سؤال و تعجب است. يعني که بسيار بعيد به نظر مـيرسـد کـه بـا اينکـه  الذريعة
اهميت هم دارند ولي الذريعة آنها را معرفي نکرده باشد و نيامدن آنها در اين کتاب به احتمال زياد نشـانة
عدم جستجوي کافي مؤلف است که خود نيز در ص 297 احتمال اين غفلت و خطا را دور نداشـته اسـت.
شـهادة اسرار العيون، جالء والمعارف، العلوم عوالم الحسين(ع)، زيارة برخي از آن کتابها اين است: فضل

الشهادة. الي طريقه في ا... والحسين آل
77 مؤلـف وي را آمده و طبعاً شيعه دانسـته شـده ولـي در ص الذريعة در السمط درر همچنين کتاب

سني دانسته است که جا داشت دربارة آن بررسي بيشتري بشود.  
M را هـم بـه نشـانة  2. وجه اهميت اغلب کتابها ذکر نشده، با اينکه بيش از 60 عنـوان عالمـت
اهميت مضاعف در کنار خود يافته است. در اين ميـان برخـي از عنـاوين کـه قطعـاً از مهمتـرينهاسـت،
عالمت فوق را ندارد، برخي که عالمت دارد شـايد در سـنجش اهميـت آنهـا بـه جـاي ضـابطه، سـليقه
(کـه بحـث آن خواهـد ابومخنف قطعاً مجعول مقتل حکمفرما بوده است، مثالً در ميان کتب قديمي حتي
با همة شهرت، اهميـت و تأثيرگـذاري دامنـهدار آن،  ناسخالتواريخ آمد) عالمت اهميت مضاعف دارد، ولي
حسيني حماسة از دکتر شريعتي عالمت مهمتر دارد ولي آدم وارث حسين عالمت مزبور را ندارد. همچنين
دکتر شهيدي که هر کدام به دهها چاپ رسيده و در حد کتاب درسـي سال پنجاه از پس استاد مطهري و
براي طالب و دانشجويان و معلّمان و مبلغان قرار گرفته و بسيار تأثيرگـذار هـم بـوده اسـت آن عالمـت
به عربي کتابي مستقل  حسيني حماسه مهمتر را ندارد! گفتني است که عالوه بر چاپ خالصه و نيز ترجمة
به قلم نويسندة شهيد جاويد، آيتاهللا صـالحي نجـفآبـادي منتشـر حسيني حماسه و محققانه هم در نقد
دکتر شهيدي نيز به 2 صورت (از طرف ناشـر و نيـز نشـر همـراه) مکـرر سال پنجاه از پس شده است. خالصة

چاپ شده که اينها دليل بر اهميت و دامنة تأثيرگذاري آنهاسـت. ضـمناً يـک وجـه اهميـت کتـاب مـيتوانـد،  
شخصـيت و اهليت و اهميت مؤلف آن باشد چنانکه بسياري از کتب معرفي شده را نويسندگاني طراز اول 
و پژوهشگراني برجسته همچون سيدبن طاووس و عالمه مجلسي و امـين عـاملي و شـهيد مطهـري و...
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نوشتهاند ولي هيچ يک حتي در يکي دو سطر هم معرفي نشـدهانـد، حـال آنکـه شـناخت مؤلـف در فـن
کتابشناسي بسيار مؤثر است و به اصطالح کاالي مرغوب را از سازندهاش ميشناسند.  

3. تا اينجا اندکي روشن شد که کتاب عليرغم تأکيدات مؤلف چندان هم دقيق و ضابطهمند نيست و 
تا حدودي سليقهاي است ولي چون معيارها و ضوابط مـورد قبـول ايشـان در مقدمـه ذکـر شـده، بـه آن
نيز ميپردازيم و شايد برخي از اشکاالت فوق و آنچه خواهـد آمـد ريشـه در مخـدوش بـودن معيارهـاي

اهميتگذاري ايشان داشته باشد.  
برخي از اهم معيارهاي اهميت کتابها از نظر مؤلف که در مقدمه آمده به طور خالصه اينهاست:  

ـ قدمت.  
ـ تأثيرگذاري.  

ـ مرجع بودن به شرطي که ضعيف نباشد.  
ـ ابتکاري بودن به شرطي که ضعيف (نه مخدوش) نباشد.  

ـ تحليلي بودن به شرطي که تحليلهاي آن ضعيف (نه مخدوش) نباشد.  
ـ «مخدوش بودن» آن. مشروط به اينکه صبغه و زبان علمي داشته باشد!؟  

بگذريم از اينکه در ضمن معيارها مفاهيمي همچون ضعف و قوت، اعتبـار و ابتکـار و تحليلـي بـودن
چندان تعريف و روشن نشده و نيز معلوم نيست که معيار ارزيابي خود آنها چيست؟  

اما اشکال اصلي از نظر اينجانب در معيار مخدوش بودن است. اين معيار و وجه اهميـت! اسـت کـه
نزد هر کس تقريباً بالبداهه مخدوش است و حتي خود  مؤلف محترم هم در صفحة بعد از بيـان معيارهـا،
ناخودآگاه آن را عيب مهمي دانسته، تا آن حد که نوشتهاند: «صدها کتاب دربارة آن حضرت نوشـته شـده
که محتواي آنها سست و پيش پاافتاده و مخدوش است و احياي آنها مطلوب نيست و همان بهتر کـه در

زير غبار زمان مدفون شود» ص 27 ـ 26.  
ديگر اينکه چگونه ممکن است اثر مهمي مخدوش باشد و در عين حال به قول مؤلف صـبغه و زبـان
علمي هم داشته باشد؟ استاد خرمشاهي نيز در نقد خويش که از آن ياد کردهايم، معيار مخدوش بـودن را

نپسنديده و آن را داراي کژتابي و ابهام دانستهاند.  
بنابراين پيشنهاد مشخص من اين است که: مستند بودن، دقيق و عميق بـودن، مفيـد بـودن، حسـن
شهرت و اعتبار در محافل و مراکز علمي و در نهايت بحثانگيز و مناقشهساز بودن (به جاي اينکه لزومـاً
مخدوش باشد) و نيز خالف بينّ عقل و شرع و حاوي تناقض نبودن، از معيارهايي است که بايد به جـاي
معيار ناپسند «مخدوش بودن» بر آن تأکيد رود و متأسفانه مؤلف چنين نکرده اسـت و توضـيح مقبـول و

معقولي هم نداده است.  
خالصه در اين گونه موارد مفيد بودن و محققانه و عالمانه و دقيق بودن بسيار مهمتر از مهـم بـودن
(آنهم از نوع مخدوش آن) است و شايد ناديـده گـرفتن همـين اصـل و مسـامحه در معيارهـاي گـزينش

کتابهاست که موجب بروز اشکاالت چندي در آن شده است.  
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32 پـا را فراتـر هـم بسيار عجيب است که مؤلف محترم ضمن اعالم نتايج بررسيهاي خـود در ص
نهاده و نوشتهاند: «برخي از کتابهاي معرفي شده، بسيار مخدوش و ضعيف و با وجود ايـن بسـيار مهـم
بسـيار است»! در حاليکه پيشتر 3 بار شرط کردهاند که کتابها نبايد ضعيف باشند، چه رسـد بـه اينکـه

ضعيف بودن موجب بسيار مهم بودن هم بشود!  
سپس خرافهآميزترين کتاب دربارة امام حسين(ع) را اسرار الشهادة فاضل دربندي دانستهاند و نزديک 
به 8 صفحه به آن اختصاص داده (طبعاً بدون چندان نقد و داورياي) و در عـين حـال در مقدمـه دربـارة
اينگونه کتب ميگويند: «شايد برخي از اين کتابها مصداق کتابهاي ضاله و انحرافي نباشد، اما از آنهـا
زيانبارتر است». همچنين آنها را موجب سرافکندگي دانسته که «نه تنها در شأن امام نيسـت کـه زيبنـدة
يک نويسندة مسلمان هم نيست» ص 34. اما نفهميدم که چگونه امکان دارد خرافهآميزترين کتابها کـه
موجب سرافکندگي است و در شأن يک مسلمان هم نيست  و زيانبارتر از کتب ضالهّ است،  هم ضعيف و 
نحيف است که تصويري کج و معوج (ص 34، ضمناً اين کلمه را همانجا معوج نوشتهاند که غلط است) از 
قيام شخصيت امام نشان ميدهد و هم داراي مطالب مجعول و قطعي الکذب (ص 108 ــ 109) اسـت و
مثالً گفته است تنها اسب امام در روز عاشورا هزاران نفر را کشته است! و يا لشکر ابن سعد يک ميليون و 
 400 حسيني،  ج 2، ص 177) و سيصد و سي هـزار و حتـي حماسه ششصد هزار نفر!! بوده است (ر. ک:
هزار آنان را امام (ع) به تنهايي کشت!! (کتابشناسي،  ص 112)، در عين حال چنين کتابي بسيار مهم هم 

بوده و عالمت M هم بايد داشته باشد؟!  
استاد مطهري دربارة اين کتاب مينويسد: «مطالب اين کتاب واقعـاً انسـان را وادار مـيکنـد کـه بـه
اسالم بگريد... (چرا که) بکلي حادثة کربال را تحريف کرده... زير و رو کرده، بيخاصيت و بياثـر کـرده.  .. 

حسيني، ج 1، ص 128 و ج 2 ، ص 88).   مملو از دروغ است» (حماسه
آيا بهتر نبود همانطور که مؤلف محترم، خود گفتهاند ميگذاشتند اينگونه کتابها دفن شـود؟ و ايـن

همه به آن پرو بال نميدادند؟  
ـ 15 مورد کتابهايي حاوي «نظر رايج شيعه» دانسته شده بيآن که فيالمثـل در 6. در بيش از 10
بار نخست يا بعداً مشخص شود که نظر رايج شيعه دقيقاً چيست و کدام است؟ گويـا نظـر رايـج شـيعه از
منظر مؤلف اين باشد که امام حسين(ع) براي کشته شدن و شهادت قيام کرد و به آن آگاهي داشت و يـا
اينکه ايشان فداي گناهان امت شد و امثال اينها که قرائني بر همين گرايش ايشـان در تلقـي نظـر رايـج
شيعه در متن وجود دارد. ولي بايد گفت که در دهههاي اخير و بويژه پس از انقالب اسـالمي شـايد نظـر
غالب و رايج آنگونه که گمان ميرود نباشد و چندين نسل از دوران معاصر و از جمله تحـت تـأثير امـام
خمينيها و مطهريها و... بيشتر معتقد باشند که امام حسين(ع) براي همـان امـر بـه معروفـي و نهـي از
منکري که خود فرموده قيام کرده و اگر اوضاع مساعد ميبـود حکومـت اسـالمي هـم تشـکيل مـيداد. 
بنابراين تعيين نظر رايج و غالب شيعه چندان هم که تصور شده بديهي نيست و عدم توضيح و تبيـين آن

با وجود تکرار زياد، خالي از مسامحه نبوده و مايه ابهام است.  
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«تغييراتـي در 7. در بيش از 10 مورد ذکر شده است که در کتبي آوردهاند پـس از شـهادت امـام (ع)
جهان آفرينش و نظام عالم» (از جمله ص 65 و 246 و 259) رخ داده است که اشاره است به نقل مربوط 
به تاريک يا سرخ شدن آسمان يا بارش خون يا جاري شدن خون از زير سنگ در کربال. در اين باره هـم
بايد گفت که به فرض چنين نقلهايي صحيح هم باشد، منجر به تغيير در نظـام عـالم و جهـان آفـرينش
نبوده و نخواهد بود بلکه حادثة عجيبي است که در مقطع زماني و مکاني خاصي رخ داده و علـت خـاص
خود را داشته و نظام عالم هم هرگز برهم نخورده است. ظاهراً استبعاد يا استعجاب مؤلـف موجـب چنـين
تعابير يا تکرار (بدون توضيح) آن شده است،  وگرنه از اين گونه خوارق عادات و امور فـوقالعـاده پـيش و
پس از آن حادثه هم به صورتهاي مختلف روي داده و بزرگاني همچون شهيد دستغيب به آن عنـاويني

همچون داستانهاي شگفت دادهاند نه امور برهم زنندة نظام عالم!  
8. غير از دو محور تکراري «نظر رايج شيعه» و «تغيير در نظام عالم» که تکـرار ابهـامآلـود آن الزم
نبود و عدم بيان وجه اهميت جداگانه کتابها، که بيانش الزم بـود و فقـط در چنـد مـورد معـدود آمـده،

تکرارهاي غيرضرور ديگري نيز در کتاب راه يافته است از آن جمله:   
گاه بيش از 2 بار از کتابي نام برده شده است.   الذريعة ـ تکرار برخي از عناوين کتابها که در بخش
و بعضاً همانها هم چنانکه گفته شد در بخش اول آمده و در نتيجه باز محاسـبه هـم شـده اسـت و

جمعاً هزار عنوان دانسته شده است.   الذريعة مکرراً با نهصد کتاب
در ص 49 و سپس در ص 249 کـه يکـي الرسول عن کتب ما معجم ـ تکرار معرفي کتابي با عنوان
از کتابهاي مهم صدگانه است و در مرتبة دوم همان مطالب اوليه اضافه بر چند سطر ديگـر آورده شـده
است، حال آنکه يکبار معرفي کاملتر آن در آغاز کافي بود و ميشد به جاي آن در ليست صـدتايي کتـاب

مهم ديگري بنشيند.  
و  الحسـين مقتل ـ کتاب ابومخنف يکبار نسخه مجعول آن و دو بار ديگر نسخة صحيح آن با عنوان
در صفحات 70 و سپس 236 تکرار شده است، بيآن که موارد مشترک يا متمايز آنهـا معلـوم وقعةالطف
که همان منقـوالت طبـري از ابومخنـف اسـت، الحسين استشهاد شود. و بار ديگر در ص 226 با عنوان
گردآورده شده و کافي است که صفحات 74 و 228 و 238 بـه عنـوان نمونـه مقايسـه شـود کـه کـامالً

تکراري است ولي بار دوم و سوم همان مطالب باز با عبارت گفتني است آمده است!  
نيز در صفحه 246 تکرار شده و در واقـع يـک کتـاب کـه والسنة الحسين ـ مطالب مربوط به کتاب
مختصر هم هست (حدود 72 صفحه) در 2 جا و با دو عنوان معرفـي و محاسـبه شـده اسـت در حاليکـه

اضافات مختصر آن هم چندان اساسي نيست.  
ـ برخي از مطالب مقدمه و غير آن نيز نظير مبالغه بودن وجود ميليونها کتاب دربارة امام حسـين(ع)
در صفحه 33 و پاورقي آمده و سپس براي بار سوم که در ص 129 آمده با عبارت «دانستني است» تکرار 

شده است.  
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ضمناً اين تکرارها غير از تکرارهاي طبيعي و بعضاً اجتنابناپذير ناشي از مشابهت محتواي بسياري از 
کتابهاي معرفي شده است.  

ـ 4 عنوان کمتر از 100 عنوان و مجموع آنها با حذف مکـررات با اين حساب، تعداد واقعي کتابها 3
کمتر از هزار عنوان است که ميشد به جاي مکررات عناوين مهم ديگـري را کـه الذريعة و مشترکات با

نمونهاي از آنها را ياد خواهم کرد، جايگزين کرد.  
9.  به فرض که از تکرارها بگذريم و بپذيريم که کتابهاي مهم، صد عنوان است (صرف نظر از اين 
که مؤلف در مقدمه به کمتر از صد عنوان مهم معتقد است و مـيگويـد نمـيخواسـته در تعيـين اهميـت
سختگيري کند وگرنه تعداد آنها کمتر ميشد) بايد پرسيد که اين صد عنـوان از ميـان چنـد کتـاب کـه
مالحظه و بررسي شده انتخاب شده است؟ به اين نکته نيز پاسخي روشن داده نشده و با اينکه مهم است 
مغفول مانده است، زيرا ميتوان 100 کتاب را از ميان 200 کتاب بررسي شده برگزيد و ميتوان همانهـا
را از ميان 5000 کتاب بررسي شده انتخاب کرد. چون مؤلف که قطعاً نميتوانسته طـي مـدت محـدودي

همة کتابهاي مربوط را ببيند و ارزيابي کند.  
به عبارت ديگر مخاطب و خواننده از کجا مطمئن شود که اينجا هم به گفته مؤلف ضابطهاي در کـار
بوده و گزينشي سليقهاي صورت نگرفته است؟ زيرا مؤلف تعداد کتب بررسي شـدة خـود را معـين نکـرده
ـ 500 کتاب را به طور دقيق نديده است. هر چنـد خـود، است و ميتوان حدس زد که جمعاً بيش از 400
تعداد کل کتابهاي مربوط را در مقدمه حدود 5000 عنوان ميداند، زيـرا در فرصـت يـکسـال و انـدي
تأليف اين کتاب بيش از اين هم مقدور نيست. البته اين هم براي ثبوت اطمينان نسبت به گزينش دقيـق
صد کتاب برتر (آنهم با معيارهاي علمي و غيرسليقهاي) کافي نيست، به هر حال ضرورت داشت ذکر شود 

که براي گزينش اين صد کتاب، چند کتاب کامالً بررسي و سنجيده و مقايسه شده است.  
10. کتابشناسي مورد بحث با همة فايده و اهميت، بيشتر به کار عربيدانهـا (و نـه عربـي زبـانهـا) 
باشد مستقيماً عربي اسـت و ترجمـه نشـده اسـت و اي  الذريعة ميخورد. چون نزديک به نيمي از آن که
کاش الاقل ترجمه ميشد! تا کار تازهاي صورت ميگرفت. (البته فقط اين بخش به کار عربزبانها هـم
ميخورد) و بقيه چنانکه از عناوين ذکر شده در سطور گذشته هم پيداست عمدتاً عربي است (گرچه بعضـاً
ترجمه هم دارد) که اين تعداد 70%  کتابها را تشکيل ميدهد. همينجا بايد گفت که الزم بـود در ذکـر
مشخصات کتابها به عربي يا فارسي بودن آنها تصريح شود، چون برخي از فارسيها هـم عنـوان عربـي
105) و  دارند و تشخيص داده نميشود و برخي تا پايان، معلوم نميشود فارسي است يا عربي (ماننـد ص
اين حقيقتاً مشکلي است، يعني در واقع 70 کتاب مهم عربي فقط به زبان فارسي و آن هم اغلب مختصـر
معرفي شده است. (ضمناً در ص 86 چکيده و نتيجة رسالة مهم ابن تيميه هم در سه سـطر عربـي بـدون
ترجمه آمده است). اگر چه عمدة منابع اصلي مربوط به امام حسين(ع) عربي است، اما بايد انصاف داد کـه
اين 70% به اضافة نيم ديگر کتاب که کالً عربي است براي خواننـدگان و مخاطبـان فارسـي زبـان ايـن
کتاب، که حوزوي و عربيدان نباشند، قدري زيادهروي است و کتاب را  کامالً فني و تخصصي مـيسـازد
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که باز ميشد به جاي آن تعداد کتب فارسي مهم را بيشتر کرد، الاقل در حد 50، 50،  تا فايده و اسـتفادة 
عمومي آن هم بيشتر شود، چون در کتابشناسي جنبة کتاب مرجع و عمومي بودن آن غلبه دارد.  

نيز گفتني است که از غير شيعه، فقط 20 کتاب معرفي شـده در حـالي کـه نشـانة اسـالمي و حتـي
انساني بودن و نه صرفاً شيعي بودن حماسة عاشورا اين است که صدها کتاب در ميـان غيرشـيعه و حتـي

غيرمسلمانان نيز دربارة آن نوشتهاند. ما در پايان به ذکر نمونهاي خواهيم پرداخت.  
همچنين فقط عربي و سپس فارسي بودن زبان اين کتابها طبعاً موجب شده است که تعدادي کتاب 
مهم و مفيد به زبـان ترکـي، اردو و انگليسـي و غيـره حـذف شـود. همچنـين محوريـت ايـران در ايـن
کتابشناسي خواه ناخواه موجب حذف کتب مهم بسياري شده که در کشـورهاي عربـي و اسـالمي بـويژه
عراق، لبنان، سوريه و مصر پديد آمده است و به اين مهم، نويسنده نيز در صفحه 26 مقدمه به ناچار اقرار 

کرده است.  
الذريعةکار شايستهاي کرده است که بسـياري از کتـب ترکـي و  از اين نظر شيخ آقا بزرگ تهراني در

اردو و غيره را نيز معرفي کرده است.  
الذريعة ضمناً نماية نامهاي پايان کتاب فقط مربوط به بخش اول است و هيچ ربطي به بخش دوم و

ندارد!  
5 صـفحه و بـا اسـت کـه در نزديـک بـه مقتلالحسين(ع) 11. هفتمين کتاب معرفي شده به عنوان
داليل بسياري ثابت شده که حتي منسوب به ابومخنف مشهور (قرن دوم) هم نيسـت و معجـول اسـت و
بزرگان بسياري از رجالشناسان و کتابشناسان همچون محدث نوري، شرفالدين و شيخ عباس قمي هم 
آن را از درجة اعتبار ساقط، دروغ و جعلي دانستهاند که هيچ اعتمادي بـر آن نيسـت و اينکـه بعـدها و در

قرون ششم پرداخته شده و به ابومخنف بستهاند.  
با اين همه، کتاب، بسيار مهم قلمداد شده و ابداً به مقايسة محتوايي و توصيفي آن با متن نقـل شـده
و غيره معرفي شده پرداخته نشده است. در حاليکه اگر  وقعةالطف از آن توسط طبري که سپس با عنوان
هم بايد چنين کتابي معرفي ميشد، ميبايست نه در قرن دوم و مربوط به ابومخنف، بلکه در قرن ششـم

ميآمد و چندان بدان بها داده نميشد.  
12. اما نمونهاي از کتب مهم عربي و فارسي قديم و جديد که شايد مؤلف محترم به آنها توجـه الزم
را نکرده است و به نظر اين راقم و برخي از اهل تحقيق، اهميت آنها اگر بيشتر از برخي عناوين ذکر شده 

نباشد کمتر نيست، از اين قرار است که در حد مجال محدود وجه اهميت آنها هم ذکر ميشود:  
از عالم بزرگ شيعه سيد عبدالحسين شرفالـدين کـه ترجمـه هـم شـده اسـت الفاخره، 1. المجالس
و اعتقادي و انتقادي و تحليلي هم هست و اهل تحقيق ميدانند که قطعـاً مهـم اسـت و يـا الاقـل کـم

اهميتتر از برخي عناوين معرفي شده نيست.  
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190 تـن از از دکتر محمّد هادي امينـي (فرزنـد عالمـه امينـي) کـه حسين(ع)، امام پايدار 2. ياران
اصحاب را با تکيه بر منابع معتبر معرفي کرده است.  

سيدالشهدا(ع)، از فيلسوف مشـهور معاصـر مرحـوم راشـد کـه بـه صـورت چنـد عزاداري 3. فلسفة
سخنراني هم از راديو پخش شده و تحليلي و انتقادي هم هست و بسيار تأثيرگذار نيز بوده است. در اينجا 
بايد پرسيد با وجود اهميتي که مؤلف محترم به معيارهايي همچون تحليلـي، انتقـادي و تأثيرگـذار بـودن
ميدهد چرا اين سخنرانيها، داراي اهميتي کمتر از سخنرانيهاي مرحوم آيتي با عنوان «بررسـي تـاريخ
عاشورا»  (ص 170) که بيشتر نقل وقايع است و مقام علمي و اجتماعي او قطعاً در حد مرحوم راشد نبوده 

است، دانسته شده است؟  
از زينالعابدين رهنما در 2 جلد که مکرر از سوي انتشارات اميرکبير چاپ شده  حسين، امام 4. زندگي
و از نظر نثر داستاني و ادبي (در عين اتکا به متون و منابع معتبر) در نوع خود کمنظير يا بينظيـر اسـت و
خالصه تا زمان خود، کاري ابتکاري، تازه و هنرمندانه بوده و مفصل و خوانـدني و مانـدني اسـت و بارهـا

مورد اقتباس تلويزيوني و سينمايي هم قرار گرفته است.  
حسين، از استاد محمود منشي کاشاني شاعر و اديـب ارزشـمند معاصـر کـه کتـاب مهـم بر 5. سالم

دربارة امام ششم دارد.   محمّد آل صادق مشابهي هم با عنوان
(پيش از انقالب) چاپ شده و چون از آن  کيهان حسين،  که نخست در روزنامة کثيراالنتشار بر سالم
اسـت بسـيار مـتقن و استقبال شده به صورت کتاب درآمده و تا پيش از انقالب 7 بار چاپ شـده، کتـابي
چشمگير و از لحاظ ادبي بسيار شايان توجه و شايد در مواردي بهتر از کتـاب رهنمـا (مـورد پيشـين) . در
فصل پاياني آن نيز صدها مورد از مفاهيم و اشخاص و کتابها و منابع عاشورايي مـورد شـرح و معرفـي
قرار گرفته است. خوب بود که مؤلف محترم يکي دو نمونه از اين قبيل و اين نوع ادبي را کـه در ادبيـات

مذهبي ما بيسابقه بوده است براي کار خود مورد مالحظه و مدّاقه قرار ميداد.  
ـ 6.  و باز از لحاظ داستان تاريخي (و داراي محتواي معتبر بودن) بايد از چند کتاب پرويز خرسـند 9
عاشـورا، روز همـه کـربال، جا همه ماند، نامبرده که مرثيهاي است، پيروز حق که آنجا ياد کرد و همچون
که نثر فارسي درخشان و نسبتاً بيسـابقه آن مـورد تأييـد و تکـريم فـوقالعـادة و... خون دشت برزيگران
دکتر شريعتي و مرحوم شريعتي (پدر) و استاد محمدرضاّ حکيمي و ديگر صاحبنظران قـرار گرفـت، و اثـر

فوقالعادهاي بر ادبيات مذهبي معاصر داشته است.  
(بخشـي از طـف انقالبـي تاکتيـک 10. و به لحاظ تحليلي و انقالبي (و ابتکاري) بودن بايد از کتاب
اسالم، که جداگانه هم چاپ شده است) از جاللالدين فارسي ياد کرد کـه در جـاي تکاملي انقالب کتاب
دبيرستانها هم مورد  اسالم تاريخ خود و نوع خود بايد مهم قلمداد شود تا جايي که مدتي در کتب درسي

استفاده بود و حاوي تحليلهاي ارزشمندي است.  
11. به لحاظ انقالبي و تحليلي و البته بعضاً نگاه سوسياليستي و مخدوش بودن به قول مؤلف، و نيـز
حسـين، اثـر احمـد رضـايي از بنيانگـذاران  راه تأثيرگذاري در برههاي (معيار مورد قبـول ايشـان) کتـاب
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نجـف مجاهدين خلق (پيش از انقالب اسالمي) را ميتوان ياد کرد که گفته شده امام خميني(ره) نيـز در
آن را به مطالعه گرفته بوده است و نميتوان گفت الاقل به لحاظ مخدوش و افراطي و تأثيرگـذار بـودن،

اهميتي نداشته است!  
12. کتابي تحليلي و هم انقالبي با محتواي سالمتر و سازگار با منابع رسمي حوزههـاي دينـي اثـري
و در نوع خود ميتوانـد مهـم آموخت انسانها حسين(ع) به که درسي است از شهيد هاشمينژاد با عنوان

شمرده شود.  
و اما چند اثر مهم ادبي و هنري هم از نوع ديگر که نميتوان اهميت آنها را منکر شد:  

13. ترکيببند مفصل و بسيار مشهور محتشم کاشاني که تاکنون عالوه بـر ترجمـه توسـط بزرگـاني
همچون سيد بحرالعلوم (به عربي) مورد اقتفا و تخميس و تضمين و تقدير و نقد بسياري از بزرگان دينـي
و فرهنگ و ادب همچون عالمه کمپاني، وصال شيرازي، وقار شيرازي، مشفق کاشاني و... شهيد مطهري 
قرار گرفته تا جايي که نمونهاي از تقاليد آن به صورت کتبي چاپ و منتشر شده که طبعاً و به طـور قطـع
در کتابشناسيهاي مربوط به عاشورا آمده است و همه ميدانند که فوقالعاده اثرگذار بوده و نمـاد عاشـورا

هم چند جا معرفي شده است.   الذريعة شده و در نوع خود تازه و ممتاز و بسيار هنرمندانه است و در
يـا نامـه الهـامي يـا فـردوس بـاغ 14. مثنوي حماسي. تراژيک فوقالعاده زيبا و مؤثر و تکاندهندة
از مرحوم ميرزا احمد الهامي کرمانشاهي پدر شاعر معروف الهوتي که داراي نزديک بـه حسيني شاهنامه
فردوسي است. اهميت اين کتـاب مسـتطاب را تـا اينجانـب خـود نديـده و شاهنامه 30 هزار بيت مشابه
نخوانده بودم، باور نداشتم تا اين که توفيقي الهي دست داد و به همراه اديب و شاعر نامدار، دکتر کـزازي
طي جلساتي طوالني نسخة چاپي قديم آن را ويرايش و پيرايش و به نوعي احيـا نمـوديم و بارهـا شـاهد
بودم که استاد مذکور با همة سختگيري و مشکلپسندي با اعجاب و تکـريم آن را مـيسـتود و مقدمـة 
زيبايي هم بر آن نوشت که زير چاپ است. در محرم 1375 نيز حدود 10 برنامة تلويزيوني زيبا بر اسـاس
آن و در معرفي آن ساخته شد که نويسندة متن و گزينشگر آن شاعر فاضل، دکتر داکاني بود که اينجانب 
با ايشان نيز همکاري مختصري در آن داشتم. البته در اين نوع مثنوي دربـارة امـام(ع) کارهـاي بسـياري
شده است که شرح آن بماند ولي مسلماً يکي از بهترين و مهمترين آنها همـان اسـت کـه معرفـي شـد و
اهميت و اثرگذاري آن را نبايد ناديده گرفت. بخشي از اين منظومه توسط نشر ميراث مکتـوب نيـز چـاپ

شده است.  
عمان ساماني منظومهاي عرفاني ـ حماسي کـه در نـوع خـود بـينظيـر و کـامالً اسرار، 15. گنجينة
ابتکاري است (بويژه رويکرد و تأثير عرفاني آن از واقعـه) و بسـيار زيبـا و تأثيرگـذار و در اوج فصـاحت و
بالغت که بسيار هم مورد استقبال و تقليد قرار گرفته و ميگويند برخي از بزرگان و اهـل نظـر همچـون
ميرزاي شيرازي آن را بسيار ستودهاند و مرحوم الهي قمشهاي و شـاعر اهـل بيـت اسـتاد شـاهرخي نيـز
در تقليد آن هر يک منظومهاي دارند و آن را استثنايي و بيسابقه ميدانند و خالصـه هـيچ اهـل نظـري

نميتواند منکر اهميت و فوقالعادگي آن باشد.  
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عمان بايد گفت که اين راقم تاکنون نزديک به 10 چاپ مختلف آن را از  گنجينة دربارة اثرگذار بودن
سوي مصححان و ناشران گوناگون ديده است و تاکنون دست کم 2 شرح مفصل بر آن نوشتهاند و يکـي

از بهترين چاپهاي آن به خط زيباي مرحوم استاد فضايلي است.  
مسـعودي کـه مرحـوم الـذهب مـروج ، بخشي است از کتـاب بسـيار مهـم مقتلالحسين... 16. ذکر

ابوالقاسم پاينده آن را به فارسي برگردانده است و در قم و تهران چاپ شده است.  
ـ 328 هـ . ق) که احمد امين و... آن را  استخراج  از ابن عبدربه (246 الفريد عقد در حسين 17. امام

کرده و در قاهره، سال 1944 چاپ شده است و بديهي است که از منابع کهن و اصيل است.  
اسالمي، شمارة 3،  ص 35)، کتابي بـه نـام کتابهاي و آقاي نوري (فصلنامه الذريعة 18. به گزارش
عبدا... الحسين(ع) که از ابن واضح نويسندة تاريخ مهم يعقوبي بوده در هنـد بـه چـاپ رسـيده ابي مقتل

است که چون مربوط به مورخي ممتاز در قرن سوم هجري است بايد آن را در شمار کتب مهم تلقي کرد.  
که در موضوع خود بسيار ابتکاري و ستودني است نوشته  ايران هنر در عاشورا 19. کتابي به نام تجلي
خانم محبوبه الهي و توسط بنياد پژوهشهاي آستان قدس در سال 77، در قطـع رحلـي چـاپ شـده کـه
شامل نزديک به 200 تصوير (بعضاً 4 رنگ و گالسه) و نکتههاي تحقيقي و مقاالت سـودمند اسـت و بـا

معيارهاي مؤلف ميتوانست جزء کتب مهم عاشورايي قرار گيرد.  
و اما در پايان 2 کتاب مهم از دو پژوهشگر برجستة مسيحي را نيز ياد کنيم که در نوع خود ممتازند:  
دژي و مشـعلي علـي(ع)، ارغواني، از سليمان کتّاني که کتـاب ديگـر او جامة حسين(ع) در امام  .20
امـام داراي 2 ترجمة فارسي است و با رأي علمـاي نجـف در موضـوع خـود، برنـدة جـايزه شـد. کتـاب،
حسين(ع)،  ايشان توسط دکتر لوالور ترجمه شده و نشر نصر در قم آن را چاپ کرده است و به نظر بسيار 

زيبا، باشکوه و ارزشمند ميآيد.  
المسيحي، از آنتوان بارا که در شمارة 197 کيهان فرهنگي به تفصـيل معرفـي فيالفکر 21. الحسين

شده و در موضع خود ممتاز و ابتکاري است.  
بديهي است که اين نمونههاي ياد شده همه پيش از انتشار کتابشناسي مورد بحث موجود بودهاند و از 

اين رو مطرح شدند.  


