نقد مقاله

نقدي بر مقالة «مقايسة تطبیقی شیوة روايتگري ادبی روضةالمالاهدين
و پیرنگ نمايشی سريال "مختارنامه"»

اسنا یا شبان و ا باات فا سی مرکا تیقاقات شبان و ا باات فا سی ت انشگاه تربات مد

 .1مقدمه
باسنةان اةا ه اش فصلنامة نقد ادبی (شمسنان :4094

باعن ان «مقایسة تطباقی اا

"مخنا نامه"» چاپ اد که

1ت صص)243 -490ت مقالهام

واینگرم ا بی روضةالمالاهدين و پارنگ نةایشی سریال
آنت نکاتی

خ

تأمل وج

ا ؛ اشاین وم مقالة

حاضر ا به نگا ش نقدم ک تاه بر این اثر اخنصاص ا هایم.
مخنا ت فرشند اب عباد ثقفیت یکی اش ااعاان معروف ک فه ب
واقعة کربالت
(ع)

حسان

شندان عباداهلل بن شیا گرفنا ب

که هنگا

وم ا ن

و به هةان لال نن انست به اما

و یا انز کةک کند .برجسنهترین کا مخنا ت اننقا گرفنن اش مسببان حا ثة

کربال و مهم ترین اقدامز مقابله با سپاه اا و اکست ا ن آنها
با سرگذات مخنا و عقاید او

کنا هام تا یخیت وایتهام گ ناگ ن و گاه

* ن یسند مسئ لhajiyan@modares.ac.ir :
تا یخ یافت4090/44/41 :

سال 17ق ب .

تا یخ پذیرش4090/2/0 :

فصلنامة تخصصی نقد ادبی .3 .ش  04تابسنان ( 4090صص)201-200
فصلنامة تخصصی نقد ادبی .3 .ش 04تابسنان ( 4090صص )34 -447

خدياله حاجیان

∗

نقدم بر مقالة «مقایستة تطباقتی اتا

سال  /3اةا 04
204

منباین یده میا

و براسا

واینگترم ا بتی روضةةالةواهتدین...

هةان وایتهات کنا هایی

با

ن انه اده است .یکی اش این کنا ها روضةالمالاهدين است که

سرگذات وم
و ان صف یانت با

ویکر م ااعی ن انه اده و یگرم هم پارنگ سریال «مخنا نامه» است که چندم
پاز

مقالة م

قالب سریالت اش ساةام جةه م اسالمی ایران پخز اد.

بیث مات و منن مختارنامه بهلیاظ تطباقی مقایسه ادهاند و مااان قت آنها

تطباق

با مننی تا یخی (تاريخ طبري) بر سی اده است .بهنظر ن یسندگان مقالة م

بیثت

این و منن بهمنظ

ست یافنن به تأثارم خاص بر مخاطبت وایت تا یخی با

تخال آماخنه است ( .ک :فااضیکاات مخنابا و ی سفاانت  :4094چکاد مقاله) .بهط
مقالة م
ناا

بیثت نکاتی خ

و ا شاةند وج

وش و ننایج آن یده میا

که

ا ؛ اما برخی مسائل

کلیت
خ

تأمل

اینوات برخی اش آنها ا ذکر میکنام.

 .2نقد نظري
این قسةتت نقد مقاله ا

قالب سنهبندم ذیل پی میگاریم:

 .4هدف اصلی ن یسندگان این مقالهت هةانگ نه که اش نامز پاداستت نقد تطباقی
و وایت تا یخی اش سرگذات مخنا بهنا مختارنامه ب ه است .برام بر سی مااان
قت و ست ب ن وایتهام این و مننت ن یسندگان مقاله آنها ا با مننی تا یخیت
مقالة م

بیث میخ انام« :امکان مهةی که

یعنی تاريخ طبري میک ش هاند.
تطباق وایتهام این و مخنا نامه [ ]...اخناا ماستت مقایسة بانگاههام اصلی پارنگ این
و اثر با نة نة تا یخی است» (هةانت  )244و سراسر مقالهت منظ تاريخ طبري و گاه
الکامل فی التاريخ ابناثار است که مبنام قضاوت قرا گرفنهاند و خ
خ

این نکنهت

تأمل بساا است.

هرچند تاريخ طبري بهاعنراف میققانت
نگاانهاده

مقایسه با یگر کنا هام تا یخی

سدههام نخسنان اسالمیت باشنر جامعات ا

و اا

خاصز سبب اده است مأخذ عةد کسانی هةچ ن ابناثار 4واقع ا

طبرم به ن انن تا یخ وم آو هاندت و هرچند میققان

نگا ش وایی
که پس اش

جایگاه یکی اش منابع
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منقد ت ناگایر اش مراجعه به آن هسنندت بهمصداق این نکنه که هر کنابی حنی اگر
ن یسنده ام ت انا آن ا نگاانه باادت بدون ضعف و ایرا ناستت تاريخ طبري هم اش این
ا امهت برخی ااکالهام این اثر تا یخی ا ذکر

قاعده مسنثنا نخ اهد ب ؛ اشاین وم
میکنام:
گاا ش و اکل وایتها

الف .اا

تاريخ طبريت هةهجا یکسان ناست و علت

این مسئلهت مااان اهةات و کثرت ح ا ثت مین ام وایتها و تأثار شمان بر آنهاست.
وایتها و منابع م

اسنفا

طبرم ویژگیهایی ا ند؛ اشجةله آنکه هدف ناقالن

وایتها تألاف اثرم تا یخی نب ه و بیتر یدت گاا شهام اویان نخسنان که طبرم
اش آنها اسنفا ه کر هت ارح کامل یک حا ثه نب ه است؛ بلکه نقل صینههایی اش یک
واقعه ب ه که آنانت خ

با

یده یا مطالبی

آن اناده ب هاند؛ بنابراین گاه یک

وایت برگرفنه اش منابعی گ ناگ ن است که احنةاالً سه ت خلطت و حذف و اضافههایی
سلاقهام

آنها -که تا شمان طبرمت حداقل ویست سال ستبه ست اده ب ند-

اه یافنه است.
 .برخی میققان معنقدند تاريخ طبريت ویژگیهام پژوهز تا یخی ا ندا ؛ شیرا
گاه وایتهام نقلاده

آن با شمان و جایگاه وم ا ها هةاهنگی و تناسب ندا ند؛

حال آنکه

علم تا یخ باید تناسبهام شمانی و مکانی ح ا ث تا یخی ذکراده کامالً

بر سی و

بر سی

با

آنها تیقاق ا

و

تاريخ طبريت اینگ نه قتها

تناسبهام شمانی و مکانی ص ت نگرفنه است (عسگرمت 01-01 :4013؛ وحانیت :4013

 .)74بهاعنقا ناظةاان فر ت «آنچه طبرم بهنا تا یخ نگاانه استت باشنرت م ا تا یخی است

(نه تا یخ) که میت ان با این م ا ت تا یخ ا ن ات» ( .)47 :4077باشنر قسةتهام تاريخ

طبريت موة عهام اش وایتهام گ ناگ ن اش اویان منعد است که
معة ل

آنها بهاکل

وایت خبرت نخستت سلسلة اویان و سپس خبر گاا ش اده است؛

بنابراین تاريخ طبريت صرفاً اش ن ع نقلی است و مؤلف آن مطالب ا بدون نظر گرفنن
صیت و سقةشان ضبط کر ه است .طبرم
است و
میا :

ا ها ا با ذکر سلسلة اویان آو ه

این اا ه هرچند مانند ذکر منبعت صیت مطالب بهط

نسبی تضةان

سال  /3اةا 04
200

واینگترم ا بتی روضةةالةواهتدین...

نقدم بر مقالة «مقایستة تطباقتی اتا

عاب عةدهاش آن است که بهسبب اخنالطات و احااناً تناقضات که

وایات

آنها [ناقالن] مةکن است وم ا ه باادت ایوا یک سلسلة منظم اش ح ا ث و
ا اش قضاوت
بر سی علت و معل ل ا سلسلة ح ا ث ا ا میکند و م
اسبا

و ننایج باشمی ا

ت .)33-37 :4012

(ش ینک

بهاعنقا م س م« :هدف عةد طبرمت گر آو م هةة آگاهیهام تا یخی و مهم مسلةانان
ب ه است؛ بدون آنکه

سنی مآخذ و وایتها ژ فاندیشی کر ه بااد [ ]...پس باوج
قب ل ناست» (.)03 :4034

فراگارم و گسنر گیاشت اعنبا و ا شش وقایع آنت هةهجا م

ج .اا

طبرمت یعنی ذکر سلسلة سند بدون نقد و نظر ا برخی صاحبنظران

احراش حقاقت بهاتکام مرجعات انسنهاند؛ بدان معنا که
نه بهاعنبا فی ا و الیل آنت بلکه بهاعنبا
تا یخپژوهی ن تأکاد میا

اوماش ثبت و ضبط اده است؛ حال آنکه

هرگ نه ا عایی نخست باید آشم ه و ا لة آن

بهص تی مسنقل اش اوم بر سی ا
اا

تاريخ طبريت سخن (وقایع)

طبرمت یعنی خالت نکر ن عقل

ص ت صیت میت ان آن ا پذیرفت.

و

حاطة نقلت بهاعنقا معنالهت میل تر ید

است؛ شیرا این گروه معنقد ب ند« :یقان باید مبننیبر الیل عقلی بااد؛ نه وایت میض»
و «اجننا

طبرم اش نقد تا یخی و تکاة بیانداشهاش به اویان وایت و نقل اوها و خرافه اش

ا شش کا او میکاهد» (ناظةاان فر ت 47-41 :4077؛ آیانهوندت .)14 :4072

طبرم

ان سبب که

تا یخن یسیت وش تیلالی -تیقاقی نداانه و وایتها ا بدون نقد کر ن

آنهات یکجا پذیرفنه و نقل کر ه استت «ن لدکه او ا نه اهل تیقاق می اند و نه اهل اننقا
تا یخی به آن معنا که

نا بعضی اش انشةندان ایران آن قرن معة ل ب ه است» (بل کباایت

 .)19 :4074بعضی صاحبنظران طبرم ا بهجام «م
به اعنراف خ شت آنچه ا انادهت به هةان گ نه
)14 :4010؛ بدین ترتاب

»ت « اوم» خ اندهاند؛ چ ن وم
کنا

خ

آو ه است (آیانهوندت

وایتها و اخبا م که طبرم آو ه استت باید با تر ید و

تأمل نگریست؛ «شیرا وم ت جه چندانی به صیت نسبی وایات ننة ه؛ هةچنان نسبتبه
تعاان شمان وق ع ح ا ثت قت کافی مبذول نداانه و اش وایات افاهی هم
تا یخی اسنفا ه نة ه است» ( وحانیت .)74 :4013

تدوین مطالب
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 .تاريخ طبري انباانه اش اسرائالااتی است که اهلکنا

و اسنانسرایان 2ترساةگر

آنها ب هاند (عسگرمت  .)01-00 :4013تعدا این اسرائالاات
فراوان است و طبرم

تا یخ م

بیث ما

نقل و قب ل آنها بدون قت شیا ه وم کر ه است (آیانهوندت

)14 :4072؛ پس «نص ص وا اده

و امثال آن باید نقد و بر سی ا ند و

این کنا

نةیت ان بهص ت مطلق بر آنها اعنةا و اطةانان اات» (عسگرمت  .)10 :4013اش مهمترین
ایرا هایی که بر تاريخ طبري گرفنه ادهت این است که مؤلف

این اثرت اش اویانی

هةچ ن سافبن عةر تةاةیت وایتهام بساا آو ه است .سافبن عةر تةاةی یکی
اش تا یخساشان و منقلبان با گ

تا یخ اسال ب ه که طبرم بهعلت پرکا م و

نداانن ید نقا انهت اش اناسایی او و امثالز باشمانده است (حص مت  .)47 :4094ساف
منهم به وضع و جعل حدیث ب ه و طبرم بساا م اش افسانههام ساخنگی این اخص
ا

تا یخز آو ه است (عسگرمت 03 -07 :4013؛ آیانهوندت .)00-00 :4010

ارح نهضتها و قاا هات «باانی وایی

ه .نکنة یگر این است که اا باان طبرم

و نقلی و انفعالی» ت صاف اده؛ شیرا وم مسئ لات نقل وایتها یا تباان ح ا ث ا
برعهده نگرفنه است ( وحانیت .)74 :4013

عصر حاات این م

ت نهضتهام ااعی

و ضدحک منی بساا اکل گرفنند و اگرچه گاه او اطالعاتی گسنر ه ا
قاا ها به خ اننده ا ه استت این اطالعات

با

این

واقعت بدون تیلال و ژ فنگرم عرضه

ادهاند و عالوهبر آنت وم اش منظرم منفی به آنها مینگریسنه است (هةانجا)« .
یدگاه طبرمت انقالبا نت شو سِناناند و هبر آنان پست و اش فرومایگان» (آیانهوندت .)14 :4010

اص الً طبرم تةا نهضت ها اعم اش ااعی و ...ا مخالفنی علاه حک مت وقت انسنه و
مر و بهاةا آو ه است ( وحانیت .)70 :4013

بدین ترتابت هرچند تاريخ طبري اش نظر سالاةا تا یخیت ح ا ثی مهم ا
بر ا ت بهط

قطعت هنگا قضاوت

با

هر

ا تا یخی باید اخبا و

وایتهام طبرم ا با ن انه هام یگر م خان مقایسه کر ؛ حال آنکه

مقالة م

بیث مات ن یسندگان چنان نکر هاند و بهاسننا منابع پایان مقالة آنهات هرجا نا «تا یخ»
آمدهت منظ اان تاريخ طبري وگاه الکامل ابناثار ب ه است .هةانگ نه که گفنامت
ابناثار

تا یخ خ ت وقایع ذکراده تا سال  042ق ا اش طبرم گرفنه است؛ بنابراین
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نقدم بر مقالة «مقایستة تطباقتی اتا

با ت جه به مسائلی که به نقل اش میققانت

واینگترم ا بتی روضةةالةواهتدین...

تا یخنگا م او

با تاريخ طبري و اا

باان ادت سؤال این است که چقد میت ان ننایوی ا که برمبنام تطباق این و وایت
با منن تاريخ طبري گرفنه ادهاندت به حقاقت نا یک انست؛ پس الش ب ه است
ن یسندگان برام حفظ جایگاه علةی ن انه و ننایج آنت نقلق لهام این تا یخ ا با
تا یخهایی یگر اشجةله مروجالذهب مسع مت تاريخ يعقوبی و حنی من ن تا یخی
نگاانهاده بهقلم ن یسندگان ااعی مقایسه کنند و میک بانند.
.2
مخنا

سراسر مقالهت ع ض مقایسة تطباقی و منن م
یده میا ؛ مثالً

چند م

ت

نظرت باشنر نقد اخصات

وغگ یی به مخنا نسبت ا ه اده است:
تأیاد قاا

یکی آنوا که مخنا ا عا کر ه است ستخطی اش میةدبن حنفاه

ا

(این مسئله به نقل اش تا یخ ذکر اده است) و یگرم آنوا که بهنظر ن یسندگان:
«اخصات مخنا برمال میا » (فااضیکاات مخنابا و ی سفاانت .)241 :4094

نکاتی ا

نظر اانه بااام :نخستت اینکه هدف اصلی اش نگا ش مقالة م

تطباق و منن است؛ نه «برمال ادن اخصات مخنا »؛ و ت اینکه
وغ گ یی به مخنا و ناا م ا
و

با

بیثت

نسبت ا ن

یگرت س ل جعفریان معنقد است ام یان و شباریان

به لال ضربههام سخنی که مخنا به آنها وا
وغگ

اینوا باید

کر ت بساا ک اادند تا مخنا

ا منافق

معرفی کنند و اخصانز ا بیثبات جل ه هند (جعفریانت .)133 :4039

جعفریان ن انه است:
با اعنقا مخنا و یا انز به تشاع و عالقة فراوان وم به اهلبات(ع)ت اشنظر
تا یخی نةیت ان تر ید کر ؛ هةچنان ا اهدم بر حةایت میةدبن حنفاه اش او
ست است که بهخ بی میت اند مؤید قاا مخنا ت هرچند بهص ت نسبی
بااد .م ضع خ مخنا ناا اننقا گرفنن اش ام مها و ااراف بهخ بی میت اند
نشان هد که برام سادن به هدفت حاضر اد م قعات خ ا بهخطر انداخنه و
به سنگارم و قنل قاتلان اما حسان(ع) بپر اش ؛ اما اش آنوا که او ضربات شیا م
بر پاکر ام مها وا کر و شبارمها ا ناا م حةله قرا ا ت آنها ک اادند تا
ان اع و اقسا اتهامات ا به او نسبت هند؛ اتهاماتی چ ن ا عام نب ت برام
خ شت ا عام مهدویت برام ابنحنفاه [ ]...و اایعتر اش هةهت نسبت ا ن لقب
«کذا » به مخنا است که تةا من نت بدان ااا ه اده است [ .]...هنگامیکه
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خبر کشنه ادن مخنا به مکه سادت ابنشبار خبر ا چنان به ابنعبا
یبلغک قنل الکذا ؟»؛ «آیا خبر کشنه ادن کذا به ت نرساده است؟» .ابنعبا
گفت« :کذا کاست؟» .ابنشبار گفت« :مخنا است .گ یا ت کراهت ا م او ا
کذا خطا کنی» .ابنعبا گفت« :او کسی است که قاتالن ما ا کشنهت اننقا
خ ن ما ا گرفنهت لهام ما ا تسکان ا ه و پا اش چنان کسی اشس م ما این
ناست که او ا انا هام» (هةانت .)144-144

بیاسا ترین اتها هام بااناده با مخنا این است که او ا مدعی نب ت
انسنهاند؛ حال آنکه چنان اتهامی یکسره نا وا و پایههام آن یکی اش جةلههایی است
که م خان اش ق ل مخنا نقل کر هاند و باشنرت اش ن ع نثر مسوع است .طبرم و
یگران بساا م اش این اق ال ا نقل کر هاند؛ حالی که این نقلها چندان افراطی است
که ست بهنظر نةیآید؛ گرچه مخنا ناا مطلقاً بیعاب نب ه است (هةانت .)142
 .0نگا ندگان مقالة م بیث ما به نقل اش اوندم گفنهاند :واج عاا ا مت بهویژه
با ماجرام کربالت اواسط قرن چها هورم قةرم و بهتیریک آلب یه برام
بهرهبر ا م سااسی علاه ولت عباسی ص ت گرفت و هةان فضا بسنرم مناسب ا
برام خلق من ن مناسب عاا ا م فراهم کر که ااید نامدا ترین آنها روضۀالشهداي
کاافی بااد (فااضیکاات مخنابا و ی سفاانت  .)499 :4094ج ا میت ان گفت عاا ا م
برام کشنگان واقعة کربال اش هةان وشهام پس اش واقعه اکل گرفت و خ با گان و
ائةة ین مش ق آن ب ند؛ البنه مةکن است بعدها گسنرش و کافات آن تغاار کر ه و
بهرهبر ا م سااسی هم اش آن ص ت گرفنه بااد؛ اما پی ج ع به وایتها و
احا یث فراوان مییابام خ امامان(ع) بر اصل آن تأکاد کر هاند .با مقاتلی که
این شمانه ن انه ادهاندت ذکر این نکنه الش است که روضۀالشهدا اولان و نامدا ترین
این نة نهها ناست که فضام م اسننا نگا ندگان سبب ن انن آن اده بااد .چنان
ا عاهایی یک منن علةی انشگاهی باید با قت و تیقاق باشنر مطرح ا ند.
بیث میخ انام« :مخنا با قاا سلاةان [بن صر
 .0بخشی یگر اش مقالة م
خااعی] و یا انز هةراهی نةیکند تا ایشان کشنه ا ند» (هةانت )241؛ اما نگا ندگان
ا امهت لال یا م نکر ن مخنا ا با اسننا به هةان تاريخ طبري نن انهاند که مخنا
معنقد ب سلاةان با جنگ و سااست آانایی ندا و اینگ نه قاا کر نها نناوهام جا
ناکا ماندن ندا (طبرمت  .)009-000 /0 :4012لال یگر این است اشنظر مخنا ت جنبز
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ت ابان نةی ت انست گامی اساسی برام ست یافنن وم به هدفز بااد و به هةان
علتت تنها سبب کشنه ادن ااعاان خ اهد اد (جعفریانت .)132 :4039
این سریالت بهعن ان نة نه
اسنفا ه
 .1حنی یکی اش منابع تا یخی م
فهرست منابع مقاله ذکر نشده است؛ حال آنکه بهنر ب ن یسندگان به منابع م اسننا
مارباقرم هم نگاهی میکر ند تا قاقاً معل ا آنها چقد به منابع پامبند ب ه و
به چه مااان اش تخال خ یز بهره گرفنهاند.
پایانت ذکر این نکنه ضرو م بهنظر می سد که وقنی قرا است مننی تا یخی به
سریال نةایشی تبدیل ا ت به این لال که فالمها واقع بر ااتهام آشا م اش
ا هام تا یخت قطعاً نةیت ان آن واقعه ا بدون
تا یخاندت نه باان قاق وقایع و
اا وبرگها و اضافاتت و ست هةانند اصل واقعه وایت کر ؛ ضةن نةیت ان
کنا هام گ ناگ نت اعم اش تا یخ و غارتا یخت با
مدعی اد هةة آنچه
اخصات مخنا و قاا اوگفنه ادهت عان واقعات است.
پینوش ها
 .4ابناثار قرن هفنم هورم قةرم برام نگا ش کنا الکامل فی التاريخ که تا یخ عة میام مشه
استت اش تاريخ الرسل و الملوک طبرم بهره گرفنه و واقعت منبع اصلی ابناثار برام نگا ش تا یخ
آغاش کنابز این
سدههام نخسنان اسالمی تا سال 042ق تاريخ طبري ب ه است .ابناثار خ
مسئله ا ذکر کر ه است .به هر حالت اتکام تا یخن یسان به مطالب تاريخ طبري گرچه اش برخی
جهتها س مند ب ه استت نةیت ان منکِر شیانهایی اد که یدگاه طبرم پی اانه و بر
تا یخن یسان پساش او اثر گذاانه است (آیانهوندت .)70 :4010
 .2هةان اسال آو ندگان اهلِ کنا که واینگر خرافاتهام تا یخی برگرفنه اش کنا هام مقد
پاشان (تورا و انالیل) ب ند.
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