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 ۱۳۹۹ بهار و تابستان، ۷، شمارۀ چهارمهای حدیثی، سال موزهآ

 حدیثی  تحلیل سندی و محتوایی گزارۀ
َبداً یْؤِمنِ ُقُلوِب اْلُم  یَحَراَرًة ِف   ِن یْ اْلُحَس   ِإنَّ ِلَقْتِل «

َ
  »َن َال َتْبُرُد أ

 ١ضمیر محمدابراهیم روشن 
 ٢مهر اکبر حبیبی علی                

 چکیده
هـای بسـیاری بـرای  کـه تالش دث قطعی تاریخ، جریان عاشورا استحوایکی از 

چـه دیگری قـرار گرفـت. آنفروغی آن شد ولی اراده الهی بر چیز  خاموشی یا بی
که شواهد و قراین  ۀ این حادثه در شرایطی استبینی آیند  جای شگفتی دارد پیش

این رخداد بزرگ گونه ماندگاری  که معجزه  هایی بر خالفش است. یکی از گزاره
ّن ِلَقْتِل «گویی نموده، حدیث  را پیش َن َالتَْبـُرُد یقُلُوِب الُْمـْؤِمنِ  یَحَراَرًة فِ   ِن یْ الُْحسَ   إِ

 ً بَدا
َ
نسـبت داده شـده اسـت. ایـن  به پیامبر اکـرم که در لسان امام است» أ

سند  ،بر اساس وثوق مخبری ،تحلیلی به این نتیجه است -جستار با روش توصیفی
باشد اما بر بنیاد وثوق صدوری، محتوای آن، هماهنگی کامـل  حدیث ضعیف می

گونـه  دادن معجزه توان بر این باور رفت خبـر با معارف قرآن و سنت دارد بلکه می
آن، با منبـع علـم غیبـی  ۀحدیث از آینده و تحقق کاملش، نشان از ارتباط گویند

 الهی دارد.
 محبت حسینی. ، امام حسین عاشورا، : واژگان کلیدی

                                                           
 . ۱۰/۰۴/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:  - ۱۱/۱۲/۱۳۹۸تاریخ دریافت:  
   .)Roushan1344@yahoo.com( . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی١
 سنده مسئول)ی. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی (نو ٢

aliakbarhabibyimehr@gmail.com  
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 مقدمه
طور خاص و تاریخ اسالم بـه   های قطعی تاریخ شیعه به از اتفاقعاشورا یکی  حادثۀ

ــام اســت  ــاریخی ،)۹: ۱۴۰۶(بنــت الشــاطی، شــکل ع ــده  ت ــتندترین و  کــه از زن ترین، مس
ایـن  ،)۵۹و  ۸: ۱۴۰۰(بارا، نظیر است  و بی )۱۷/۹۶: ۱۳۷۲(مطهری، ها بوده  ترین تاریخ پرمنبع

و  ،)۹: ۱۴۰۶(بنت الشاطی، یشامد، تاریخ مذهبی و سیاسی شیعیان را، رنگ خون بخشیده پ
  ِإّن ِلَقْتـِل « از وقوع بررسیده کـه نمونـۀ آن گـزارۀپیش  آن، سخنانی از پیامبر دربارۀ
َبداً یُقُلوِب اْلُمْؤِمنِ  یَحَراَرًة فِ   ِن یْ اْلُحَس 

َ
سخن منسوب رسد این  نظر می  است به ،»َن َالَتْبُرُد أ

و  امـام حسـین دربـارۀهر چند  باشد. سزامند بررسی سندی و محتوایی  به پیامبر
سوی محتوای سـخن امـام   و   های بسیاری انجام گرفته و در سمت عاشورا پژوهش واقعۀ
هایی بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت ماننـد  حدیث آمده، مقالـه که در ادامۀ صادق

بررسـی  دربـارۀلنگرودی؛ لیـک  فر از محمد احسانی» هدیث قتیل العبر پژوهشی در ح«
هـای  در کـاوش مقـاالت و پایگاه از زبـان مبـارک امـام صـادق حـدیث پیـامبر

ایـن  یو محتـوای یسـند یبـا بررسـروی   پیشجستار  شود. اینترنتی، پژوهشی دیده نمی
  پرسـش وددر صدد پاسخ به  ،...و ، سنت قطعیهبر قرآن تیروا ۀعرضهمراه   روایت، به

آیا سند این حـدیث صـحیح اسـت؟ چنانچـه سـند آن از صـحت اصـطالحی که  است
مند بوده که اعتبار الزم را برای  برخوردار نیست آیا محتوای آن از چنان استحکامی بهره

 آن فراهم کند؟
ها، بایسته است در آغاز متن حدیث آورده شود و در ادامـه  برای پاسخ به این پرسش

 :ن بررسی گرددسند و محتوای آ
هِ « بِ یَمْجُموَعُة الشَّ

َ
ْنَواِر ِأل

َ
ْحَمُد ْبُن  یٍّ َعلِ  یِد، َنْقًال ِمْن ِکَتاِب اْأل

َ
َثَنا أ اٍم َحدَّ ِد ْبِن َهمَّ ُمَحمَّ

بِ 
َ
َثَنا ِإْبَراهِ  یُّ َهَراَسَة اْلَباِهلِ  یأ ْحَمرِ یَقاَل َحدَّ

َ
اُد ْبـ یُّ ُم ْبُن ِإْسَحاَق اْأل َثَنا َحمَّ ُن ِإْسـَحاَق َقاَل َحدَّ

ْنَصارِ 
َ
دٍ  یُّ اْأل بِ َقاَل  َعِن اْبِن ِسَناٍن َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ِن ْبـِن یْ ِإَلـی اْلُحَسـ یُّ : َنَظَر النَّ
ْجَلَسُه فِ  یٍّ َعلِ 

َ
ُقُلـوِب  یَحـَراَرًة ِفـ  ِن یْ اْلُحَسـ  ِإّن ِلَقْتـِل « ِحْجِرِه َو َقـاَل  یَو ُهَو ُمْقِبٌل َفأ

َبداً َن یاْلُمْؤِمنِ 
َ
بِ « ُثمَّ َقاَل » َالَتْبُرُد أ

َ
ا اْبـَن َیـُل ُکـلِّ َعْبـَرٍة یـَل َو َما َقتِ یقِ » ُل ُکلِّ َعْبَرةٍ یَقتِ  یِبأ

ِه َقاَل   . )۱۰/۳۱۸ : ۱۴۰۸(نوری،  »ْذُکُرُه ُمْؤِمٌن ِإالَّ َبَکییَ َال «َرُسوِل اللَّ
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بـه او  کـه  نگریسـت در حـالی حسـین به  فرمود: پیامبر اکرم امام صادق
 تردید در کشـته شـدن حسـین بی«روی نمود سپس او را در دامانش نشاند و فرمود: 

 سـپس امـام صـادق» سردی نگراید منان پدید آید که هرگز بههای مؤ تی در دلحرار 
خـاطر کشـته شـدن   شود به کس باد که هر اشکی که جاری می  فرمود: پدرم فدای آن

ول خـدا! در حقیقـت منظـور از کشـته شـده ال شـد: ای پسـر رسـاوست. از ایشان سؤ 
را بـه یـاد  منی حسینهیچ مؤ که یست؟ حضرت فرمود: مقصود این استها چ اشک

 نیاورد مگر آنکه بگرید.

 بررسی سندی .۱
 کـه مـرادش از کلمـۀ ١نقل نمـوده،» مجموعة الشهید«محدث نوری، حدیث را از 

های شـهید اول و  جو در موسـوعه، یا شهید اول است یا شهید دوم؛ اما با جست»الشهید«
رجـال سـند در  ،)۱۴۳۴؛ شـهید ثـانی، ۱۴۳۰(شـهید اول، دوم این روایت در آن دو یافت نشـد 

 کتاب مستدرک الوسایل عبارتنداز:
ِبوَعلِ  .۱

َ
ام اسکافی که با اوصافی مانند:  یأ د ْبن َهمَّ ، »شـیخ اصـحابنا و متقـدمهم«ُمَحمَّ

 (طوسـی،» جلیـل القـدر«و  ،)۳۷۹: ۱۳۶۵(نجاشی،  »کثیر الحدیث«، »له منزلة عظیمة«
 .)۱۲۲: ۱۳۶۵نجاشی، (متصف گشته، ثقه است  ،)۴۰۲: ۱۴۲۰

بِ  .۲
َ
ْحَمد ْبن أ

َ
او وجـود نـدارد امـا از  دربـارۀ: هر چند اطالعات رجالی ّی َهَراَسة باِهلِ  یأ

توان ایشان را شـیعه دانسـت اگـر چـه  می» الفهرست«یادکرد شیخ طوسی از وی در 
 یحی بر وثاقتش وجود ندارد.تصر 

ْحَمرِ یِإْبَراهِ  .۳
َ
کان ضـعیفا فـی حدیثـه «گوید:  او می دربارۀ: نجاشی یم ْبن ِإْسَحاق اْأل

: ۱۳۷۳(طوسـی، دانـد  شیخ طوسی هم وی را ضـعیف می ،)۱۹: ۱۳۶۵(نجاشـی، » متهوما
: رو کـه گویـد  نجاشـی را کاویـده، از آن ٢»متهومـاً «حلی واژه  ، ظاهرا عالمۀ)۴۱۴

                                                           
. از آنجا که در بررسی روایات، در آغاز بررسی سندی روایات متداول است، در ابتـدا بـه بررسـی سـندی ١

پرداخته شد هر چند تمرکز مقاله بر محتوای حدیث و اثبات معجزشیم بودن داللت حدیث بر پایـه وثـوق 
  صدوری است.

 که این شخص مورد اتهام است.  بوده و به این معنا است» تهم«از اسم مفعول  ،»متهوم. «٢
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ِهمًا فِ یَحدِ  یفًا فِ یَکاَن َضعِ « ْمُرُه ُمْخَتلَ  یِنِه و فِ یدِ  یِثِه ُمتَّ
َ
ْعَمُل َعَلی َمْذَهِبِه اْرِتفاٌع َو أ

َ
ٌط الأ

ا ْی َش  شده، هـر چنـد برخـی از  بنابراین ایشان تضعیف ،)۱۹۸: ۱۴۰۲(حلی، »  هِ یْروِ یَ ٍء ِممَّ
(ر.ک: مامقـانی، وارد نمودنـد خر در تضعیف ابراهیم بن اسحاق اشـکاالتی رجالیان متأ

 .)۱۶۶: ۱۴۰۵؛ کاظمی، ۳/۲۸۹: ۱۴۳۱
 حماد بن اسحاق انصاری اطالعات رجالی وجود ندارد. در بارۀ .۴
که عبارتنداز: ابو جعفر محمد بن سنان زاهـری  سنان بین چهار نفر مشترک است ابن .۵

 م صـادقکه راوی این حدیث نیسـت زیـرا وی در طبقـه امـا ،)۱۷۲: ۱۳۶۲(خاقانی، 
کـه » عبداللـه بـن سـنان«و نیـز  )،۳۷۷و  ۳۶۴: ۱۳۷۳ ؛ طوسـی،۴۸: ۱۳۴۲(برقی، باشد  نمی

توانـد راوی روایـت  نمی ،)۵۷ :۱۳۴۲(برقـی، دانسـته  برقی او را از اصحاب امام رضا
آنها چـه کسـی بـوده اخـتالف نظـر در اینکه جد  مانند، اشد؛ حال دو نفر دیگر میب

بن سنان بن طریف و عبدالله بن سنان بن طریف کـه هـر که عبارتنداز: محمد  است
 ،)۲۸۳: ۱۳۷۳ (طوسـی،انـد  شـمار آمده  بـه دو برادر بوده و از اصحاب امـام صـادق

لیک برخی بر این باورند که محمد بـن سـنان بـن طریـف احتمـاال همـان ابـوجعفر 
د عبد اللـه زیرا برقی نام پدر و ج ،)۱۷/۱۷۲: ۱۴۱۳(خویی، محمد بن سنان زاهری باشد 

و سـخن برقـی بـه واقـع  ١)۱۸: ۱۳۴۲(برقـی، را، سنان بـن سـنان گـزارش کـرده اسـت 
و ثانیـا چـون  ٢نزدیکتر است زیرا اوال از نظر زمانی به ایشان بسیار نزدیکتر بوده است

بار) با یک واسطه از عبدالله بن سنان روایت نقل نموده است  ۱۷برقی بسیار فراوان (
  توان بر این باور رفت رو می  این از ،..).و ۵۱، ح۱۸؛ ۲۳ح، ۱/۸: ۱۳۷۱رقی، (برای نمونه ر.ک: ب

گاه به هـر روی شـکی  ،)۱۱/۲۲۶: ۱۴۱۳(خویی، تر بوده است  که برقی بر نسب ایشان آ
زیسته  می نیست در اینکه یقینا شخصی به نام محمد بن سنان در زمان امام صادق

شـهر آشـوب بـاب  ده بلکه بـه تعبیـر ابنبو  که نه تنها از اصحاب امام صادق است
ولی به احتمال بسیار قوی راوی این روایت را باید عبداللـه بـن  ٣حضرت بوده است؛

                                                           
 ». سنان بن سنان مولی قریش، ابو عبدالله. «١
بدرود حیـات  ۴۶۰قمری و شیخ طوسی در سال  ۴۵۰قمری است ولی نجاشی درسال  ۲۷۴. برقی متوفای ٢

  نمودند.
 ). ۴/۲۸۰: ۱۳۷۹شهر آشوب،  (ابن» محمد بن سنان جعفر بن صادقب باب. «٣
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آن درصد  ۹۰روایت آمده که حدود  ۱۴۴۱سنان دانست زیرا از ایشان در کتب اربعه 
، عنـوان (ر.ک: نرم افزار درایة النور، بخش اسـنادنقل کرده است  ) از امام صادق۱۲۹۰( را

که از محمد بن سـنان   در حالی ،»)روی عن«، قسمت »عبدالله بن سنان مولی بنی هاشم« معیار
لذا اگر در  ،)۱۷/۱۷۲: ۱۴۱۳(خـویی، یافت نشده است  مذکور روایتی از امام صادق

عبداللـه «روایت نموده، بایـد او را  به نحو مطلق از امام صادق» سنان ابن«روایتی 
کـه بـر  ر این روایت عبدالله بن سنان استبنابراین، راوی د ،(همان) دانست» بن سنان

، کشـی، ۲۹۱: ۱۴۲۰ ؛ طوسـی،۲۱۴: ۱۳۶۵ی، (نجاشـوثاقت و جاللت او اتفـاق نظـر اسـت 
 ).۴۱۱و  ۴۱۰: ۱۴۱۹
حـدیث بـر بنیـاد سـند، ضـعیف ارزیـابی  تیجه باید خاطر نشان نمود کـه ایـنبرای ن

 شود. می

 بررسی محتوایی .۲
کنـار  آن راراحتـی   سـند در روایتـی نبایـد بـهادکرد است به مجرد ضـعف سزامند ی

روش  کـه صـدور  پایـه وثـوق بـهبـر محتـوای حـدیث سخت نیکوست بلکه  ١گذاشت
 :۱۴۱۷(ر.ک: طوسـی، ی ، به کمک قراینـبوده حدیثی از معصوم پیشینیان برای اطمینان به

ی، هـر ا پـارهبه باور رو که   د از اینارزیابی شو  ،)۲۷ :۱۴۲۹؛ بهـایی، ۱/۳ :۱۴۰۷؛ همو، ۱/۱۴۳
هـر  ،)۳۴۵ :۱۳۶۶، یراز یشـ (مکارم ث استیل برای اعتبار حدیک از این قراین، مستقًال دلی

اسـت تـر  ن، برای پـذیرش حـدیث، بـه صـواب نزدیـکیع قرایتجم چند پر واضح است
ی بررسـی رو سزاوار است از منظـر قـراین قـدمایی و معیارهـا  از این ،)۳۶۷ :۱۳۹۵، ی(دلبر 

محتوای حدیث مورد واکـاوی  )،۱/۶۹: ۱۴۰۷(کلینی، محتوا که در برخی از روایات آمده 
 قرار گیرد.

 ناسازگار نبودن محتوای حدیث با قرآن بلکه همسویی کامل با آن -۲-۱
(کلینی، احادیث بسیاری در فریقین وجود دارد که به روایات عرضه شهره شده است 

                                                           
احادیـث منسـوب بـه مـا را کنـار نگذاریـد سـادگی، بـه  به این مضمون کـهروایاتی از معصومان رسیده . ١

  .)۲/۲۲۳ :۱۴۰۷(ر.ک: کلینی، 
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 ۲، ح۲۳۲: ۱۴۱۴؛ همـــو، ۹، ح۱/۱۹۰: ۱۳۹۰ ؛ طوســـی،۴، ح۲/۲۲۲؛ ۱-۶، ح۷۰؛ ۱۰، ح۱/۶۸: ۱۴۰۷
تا آنجـا  ،..).و ۲/۱۵۶: ۱۴۰۷؛ دارمی، ۲/۴۲: ۱۴۱۲عبدالبر،  ؛ ابن۱۲/۳۱۶؛ ۲/۹۷: ۱۴۰۴..؛ طبرانی، .و

؛ تنکـابنی، ۱/۷۰: ۱۴۱۶(انصـاری، انـد  که برخی ادعای تـواتر معنـوی ایـن احادیـث را نموده
هر چند مضامین ایـن احادیـث در سـه بخـش  ،)۳/۵۷۵: ۱۴۰۵؛ ذهنی تهرانی، ۱/۲۰۶: ۱۳۸۵

از: موافقت با قرآن مالک پذیرش حـدیث، مخالفـت بـا قـرآن  گیرد که عبارتند قرار می
معیار نقد و رّد احادیث، عدم موافقت با قرآن معیار رّد، لیک بسیاری از عالمان در عمل 

، آن راینکه موافقت حـدیث بـا قـر ند نه امخالفت متن حدیث با قرآن را مانع اعتبار دانست
: ۱۳۹۰ ؛ طوسـی،۱/۴۱۰: ۱۴۰۵ ؛ علـم الهـدی،۱/۳۳۴: ۱۴۱۳، شـیخ صـدوق(شرط پذیرش بداننـد 

(صـدر، اگر مراد از عدم مخالفت با قرآن، عدم مخالفت بـا روح قـرآن باشـد  ،..).و ۱/۱۹۰
ا آن است این روایت هیچ مخالفتی با روح قرآن ندارد بلکه کامال همسو ب )،۷/۳۳۴: ۱۴۱۷

ــه باطــل اســت  ــاء حــق و امات ــرا روح اســالم، احی ــایی، زی ــام  )۱۵/۱۵۸: ۱۳۹۰(طباطب و ام
کـه   ای ل قیـام کـرده اسـت، لـذا در نامـهبرای احیای حق و از بین بردن باطـ حسین
اِء َمعاِلِم یأدعوُکم إلی إح یأّما َبعُد فإنّ  «...به برخی از سران نگاشته، آمده است  امام

شـاِد...یاَتِة الِبَدِع فـإن ُتجوإم  الَحِق  مـن شـما را بـه زنـده نمـودن «» بـوا َتهَتـُدوا ُسـُبَل الرَّ
هـای رشـد و  کنم اگر اجابت کنید بـه راه ها دعوت می های دین و میراندن بدعت نشانه

و اگر منظور از عدم مخالفـت ١)۱/۳۹۶: ۱۴۲۶(احمدی میـانجی، ..» .کنم کمال هدایت می
محتـوای  ،)۲/۸۴۶: ۱۴۰۴حجـر عسـقالنی،  (ابنا نصوص قرآنی است با قرآن، عدم مخالفت ب

 تأییـدهـای قرآنـی  این حدیث نه تنها با نصوص آیات قرآن ناسـازگار نیسـت بلکـه آموزه
 تابد برای نمونه: ی برای چنان فداکاری را برمیامدیپچنین 

و تکوینی نموده که پاک  که خداوند ارادۀ بیتی است جزو اهل الف) امام حسین
و نمونۀ روشن  ،)۶۱ /عمـران (آلمباهله  در آیۀ» ابنائنا«از مصادیق  )،۳۳ /(احزابطاهر باشند 

 )،۸۳و  ۵۹ /(نسـاءکه خداوند فرمان به اطاعت مطلق از آنان داده است  مری استاولی األ
رد درود (و او مـو  )،۱۰۵ /(توبهکه از اعمال امت باخبرند  و نیز نمونۀ اعالی مؤمنانی است

                                                           
 َال َتَرْوَن اْلَحقَّ َال  «...های دیگری نیز همسو با این عبارت از ایشان آمده است مانند:  . عبارت١

َ
ْعَمُل ِبِه َو یُ أ

(مجلسـی، » گـردد شود و از باطل نهـی نمی بینید که به حق عمل نمی آیا نمی...» « َتَناَهی َعْنهیُ اْلَباِطَل َال 
  ).۴۴/۱۹۲: ۱۴۰۳محمدباقر، 
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و  ،)۲۳/عمـران (آل از برگزیـدگان خداونـد بـاری تعـالی )،۵۶ /(احـزاب ) ویژه الهـیرحمت
 .)۲۷ /(فجررود  تفسیر یا تأویل نفس مطمئنه به شمار می

، متـوّکالن )۴۶ /(انفالصابران  )،۱۳ /(مائدهمصداق کامل محسنان  ب) امام حسین
دوست  ن رااکه خداوند آن )۴/(صفو مجاهدانی است  )۱۰۸ /(توبه، پاکان )۱۵۹ /عمران (آل

 دارد.
 تأییـد ن راااش، آنـ که خداوند با یاوری نمونۀ کامل مؤمنانی است ج) امام حسین

در  ن راایاری ایش ،)۳۸ /(حـجداده است  ن راادفاع از آنوعده ، )۱۴ /؛ توبه۶۲/(انفالکند  می
دکار و یـاور و فرشـتگانی را مـد ،)۵۱ /غـافر ؛۴۷ /(رومدنیا و آخرت بر خود واجب نموده 

 ).۳۱و  ۳۰ /(فصلتآنها در دنیا قرار داده است 
کننـد، نمـاز را بـه پـا  که امر بـه معـروف و نهـی از منکـر می د) خداوند به مؤمنانی

کننـد وعـده داده کـه بـه  پردازند و از خداوند و رسولش پیروی می دارند، زکات می می
 نیامام حسکه  وشن استر  )؛۷۷/(توبـهزودی آنها را مشمول رحمت خودش قرار دهد 

ت؛ بنـابراین، دور از انتظـار آنهاسـعمل بـه  ینما تمام نهییآ از مصادیق کامل این آیات و
، پـاداش دنیـوی فـداکاری منـانؤم یها در دل یحرارت نیچن جادیاکه خدواند با  نیست

 را بدهد. یشانا

و امامــان  همســویی محتــوای حــدیث بــا ســنت قطعیــه پیــامبر -۲-۲
 معصوم
ــی ــه  یک ــنت قطعی ــا س ــازگاری ب ــویی و س ــات، همس ــذیرش روای ــای پ از معیاره
 )۲/۴۹۰: ۱۳۶۳؛ نیـز ر.ک: کشـی، ۲۲۵: ۱۴۰۹؛ کشـی، ۱/۶۹: ۱۴۰۷(کلینـی، است  معصومان

 امـام حسـین دربـارۀکـه  است با انبـوه روایـاتی صدر این روایت که سخن پیامبر
اسـت. برخـی از ایـن  عاشورا و پیامدهای آن اسـت دارای همسـویی و همسـانی حادثۀ

 روایات عبارتنداز:
کـربال را رخـدادی بسـیار مهـم  رسـیده کـه واقعـۀ الف) روایـاتی از معصـومان

سنت که محتوای برخـی از آنهـا  ها روایت در منابع شیعی و اهل اند برای نمونه ده دانسته
دو   بر آندو است و آنچه   در آندو و آنچه   از: آسمان، زمین، آنچه در بین آن  عبارتست
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 :۱۴۰۳مجلسـی، (گردد و بهشت و جهـنم و... همـه بـر شـهادت حضـرت گریسـتند  می
کنـایی  گریستن آسمان و زمـین چـه جنبـۀ )۶/۳۱: ۱۴۰۴؛ سیوطی، ۳۱-۱۵، ح۲۲۰ -۴۵/۲۰۱

را   خواستند اهمیت مقـام کسـی ر گاه میزیرا در میان عرب معمول بوده ه ،داشته باشد
و  ،)۲۱/۱۷۹: ۱۳۷۱شـیرازی،  (مکارمزمین بر او گریه کردنـد گفتند آسمان و  بیان کنند، می

چـون در روایـاتی تفسـیر بـه طلـوع و غـروب قرمـز رنـگ  ،چه اثری در تکـوین داشـته
.. بـه هـر .و ،)۴۵/۲۱۵(همان، ، باریدن خون و خاکستر )۴۵/۲۱۲ :۱۴۰۳مجلسی، (خورشید 

 دهد. روی اهمیت رخداد کربال را نشان می
 )،۲۴۵-۱۱۱: ۱۳۵۶ه، یـر.ک: ابـن قولو( زیارت امـام حسـین رۀدرباب) صدها روایت 

: ۱۴۰۳ (مجلسـی،داشـتن عاشـورا  در توصـیه بـه زنـده نگه صدها روایت از معصومان
-۲۵۲، ۲۲۶، ۴۴/۲۸۳ :همـان( معصـومان و افزون بـر آن سـیرۀ مسـتمرۀ ،)۴۴/۲۷۸-۳۰۹

یا ایجـاد  تأییدی در .. همه نشان از کشش و کوشش.و ،)۱۴۱ :۱۳۷۶، شیخ صدوق؛ ۲۸۴، ۲۵۴
 ه هرگـز بـه سـردی نگراییـده تـا همیشـۀمنان دارد حرارتی کحرارتی خاص در قلوب مؤ

 تاریخ باقی بماند.
 پیامبر حضرت است،  کامال در راستای دیگر روایات آن ج) این سخن پیامبر
ن کند و روز هفـتم تولـد، امـام را بـر دامـ قاتل او را لعن می روز اول تولد امام حسین

ِه َعزِ یَ «گذارده و گوید:  َبا َعْبِد اللَّ
َ
و » اباعبدالله! بر من بسـیار سـخت اسـت» «ّی ٌز َعلَ یا أ

ال ایجـاد و هفتم تولد امام، برای اسماء سـؤ  در روز اول گرید؛ رفتار پیامبر سپس می
 فرماید:  کند، ایشان در پاسخ می می

ْبکِ «
َ
مَ  یٌة َکـاِفَرٌة ِمـْن َبِنـیَ غِ َهَذا َتْقُتُلُه ِفَئٌة َبا یَعَلی اْبنِ  یأ

ُ
ـأ ـُه یَّ َنـاَلُهُم اللَّ

َ
ـُه َالأ َة َلَعـَنُهُم اللَّ

ـِه اْلَعِظـیَ َن َو یْثِلُم الدِّ یَ ْقُتُلُه َرُجٌل یَ اَمِة یَ ْوَم اْلقِ یَ  یَشَفاَعتِ  بـرای ایـن فرزنـدم « »ِم...یْکُفُر ِباللَّ
مـان امیـه خواهنـد کشـت رو که) او را گروهی ستمگر و کـافر از دود  گریم (از این می

کنـد  لعنت کند خداوند شفاعت مـرا در روز قیامـت بـه آنـان عطـا نمی ن رااخداوند آن
او را  نمایـد و بـه خداونـد بـزرگ کـافر اسـت، مردی که دائمًا در دین رخنه ایجـاد مـی

 با امـام حسـین که پیامبر نقل شده است همچنین ،)۳۶۸: ۱۴۱۴ (طوسی،» کشد می
ایشـه شـده و گیری ع که موجب اعتراض و خرده  نموده تا جایی ه میار بازی و خندبسی

ـبِ « او بر زبان رانده است َشدَّ ِإْعَجاَبـَك ِبَهـَذا الصَّ
َ
شـگفتی شـما نسـبت بـه ایـن « »یِّ َما أ



ی 
دیث

ة ح
زار

ی گ
توای

مح
 و 

دي
 سن

لیل
تح

»
قَتْلِ

نَّ ل
إِ

  
سینِ

الْح
 ...

۵۱ 

در حدیثی دیگر با ایـن عبـارات آمـده  ،)۶۸: ۱۳۵۶قولویه،  (ابن» کودک چقدر زیاد است!
معرفتـی منـان تنهـا در بـاطن مؤ«» َمْعِرَفًة َمْکُتوَمةً   َن یاْلُمْؤِمنِ   َواِطِن بَ  یِن فِ یْ ِإنَّ ِلْلُحَس «است 

ز ا کـه پیـامبر، )۴۳/۲۷۲: ۱۴۰۳(مجلسی،» وجود دارد پوشیده نسبت به امام حسین
سـخن گفتـه اسـت.  منان نسبت به امـام حسـینمعرفتی ویژه و مخفی در ضمایر مؤ

داد حضـرت  را به حضرت فاطمـه خبر کشته شدن امام ای که پیامبر هنگامه
آنجـا  بیـت بسیار گریست و فرمود: ای پـدرجان! در آن روزگـار چـه کسـی از اهل

دهـد کـه مـن،  فرماید این حادثه در زمانی رخ می در پاسخ می تشریف دارد؟ پیامبر
شـده،  اش شـدید  شنود گریه را می این سخن ایم چون فاطمه از دنیا رفته تو و علی

 : گوید می 
َبْه َفَمْن یَ «

َ
پدر جان! چه کسی بر او گریـه « »ْلَتِزُم ِبِإَقاَمِة اْلَعَزاِء َلهُ یَ ِه َو َمْن یْ َعلَ  یْبکِ یَ ا أ

ا َیـ« فرمایـد: در پاسخ می پیامبر »شود؟ کند و به پاداشتن عزا برای او ملتزم می می
تِ  مَّ
ُ
ْهِل یَ  یَفاِطَمُة ِإنَّ ِنَساَء أ

َ
ْهِل بَ یَ َو ِرَجاَلُهْم  یتِ یْ بَ  ْبُکوَن َعَلی ِنَساِء أ

َ
َو  یتِ یْ ْبُکوَن َعَلی ِرَجاِل أ

ُدوَن اْلَعَزاَء ِج یُ  فاطمه! زنان امت مـن بـرای زنـان اهـل «» ُکلِّ َسَنٍة... یٍل فِ یًال َبْعَد ِج یَجدِّ
کنند و آنان در هر سال  ریزند و مردان امتم برای مردان اهل بیتم گریه می بیتم اشک می

 ).۴۴/۲۹۳: ۱۴۰۳ (مجلسی، »دارند ل عزادادی را زنده نگه مینسل در نس
نسبت بـه سـخن امـام  د) افزون بر موارد پیش گفته؛ چندین روایت از معصومان

را  که پذیرش این روایت رد سخن، در جوامع حدیثی آمده استدر حدیث مو  صادق
الَبـاِب «بی بـا عنـوان قولویه در کتاب خود بـا برای مثال ابن کند، تر می برای انسان آسان

اِدُس و ا َالُثوَن فِ السَّ گشـوده و در  » ْذُکُرُه ُمْؤِمٌن ِإالَّ َبکییَ ُل الَعْبَرِة الَ یَقت َن یأنَّ الُحَس  یلثَّ
در روایتی صحیح از امام  )،۱۰۹و  ۱۰۸النص،  :۱۳۵۶قولویه،  (ابنآن هفت روایت آورده است 

َنا َقتِ «آمده است  حسین
َ
فرمـود:  یا در روایت دیگری امام )۱۰۸(همان: » ةِ ُل اْلَعْبرَ یأ

َنا َقتِ «
َ
 (همان). »ُمْؤِمٌن ِإالَّ اْسَتْعَبَر  یْذُکُرنِ یَ اْلَعْبَرِة َال   ُل یأ

 معجزشیم بودن متن حدیث -۲-۳
دارای دو معنــای اصــلی اســت: الــف) ضــعف و » ع، ج، ز«واژه معجــزه از ریشــه 

از مجمـوع  : عجـز)،۱۴۰۴فـارس،  (ابنای چیـزی ب) آخـر و انتهـ در انجام کاری.ناتوانی 
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آیـد کـه  می معجـزه، بـر دربارۀهای دانشمندان علم کالم، اصول و علوم قرآنی  تعریف
خارق العاده  یکار(نبوت)  یاز مناصب اله یمنصبمدعی  اینکهمعجزه عبارت است از 

ناتوان باشند ضمن از انجام آن که دیگران  ای ) انجام دهد به گونهعتیطب نیفراتر از قوان(
  یی،طباطبـا ؛۳۶: ۱۴۳۰،  ییخـو؛  ۲۱۴: ۱۴۰۷ (طوسی، باشد زیاو ن یادعابر  یدرست یکه گواهآن

اما مراد از معجزشیم بـودن مـتن ایـن حـدیث، معنـای  )، ۴/۱۶: ۱۴۱۵ ، معرفت ؛ ۱/۵۸: ۱۳۹۰
شواهد تـاریخی و بسـتری کـه  که بر پایۀ حی معجزه نیست بلکه منظور آن استاصطال

توسط عباسیان دنبال شد، خبـردادن قطعـی  ان به وجود آمده بود و بعد از آنسط امویتو 
گـاه  منان، جز از معصـومانرت ناشی از این حادثه در ذهنیت مؤاز ماندگاری حرا آ

فراهم کردن بستر انکار وحی الهی و به فراموشی سپردن  پذیر نبود. از اخبار غیبی امکان
در دوران پیش از یزیـد  نماید را باید کربال رخ می ادثۀکه اوج آن در ح بیت نام اهل

 فرمود:  گونه که امام صادق همان جستجو کرد
بِ «

َ
ا َو آُل أ ْهُل یَ ُسفْ  یِإنَّ

َ
ـُه َقاَتـَل  یَنا فِ یْ ِن َتَعادَ یْ تَ یْ بَ  اَن أ ُه َو َقـاُلوا َکـَذَب اللَّ ِه ُقْلَنا َصَدَق اللَّ اللَّ

ُبوُسفْ 
َ
هِ یَ أ ِبـ یَّ ُة َعلِ یَ َو َقاَتَل ُمَعاوِ  اَن َرُسوَل اللَّ

َ
َة َیـُمَعاوِ   ُد ْبـُن یـزِ یَ   َو َقاَتـَل  َطاِلـٍب  یْبـَن أ

ـفْ  یٍّ َن ْبَن َعلِ یْ اْلُحَس  مـا و خانـدان ابوسـفیان دو گروهـی « »َقاِتـُل اْلَقـاِئَم یُ  یُّ انِ یَ َو السُّ
یـد و هستیم که در موضوع خداوند با یکدیگر دشمنی کردیم ما گفتیم خدا راسـت گو 

گونـه کـه  جنگیـد همان آنان گفتند خداوند دروغ گفت (پس) ابوسـفیان بـا پیـامبر
 و سـفیانی بـا قـائم و یزید بن معاویه با حسین بـن علـیمعاویه با علی بن ابی طالب 

رسـید کـه عثمـان بـه خالفـت   آری زمـانی )،۳۴۶: ۱۴۰۳، شـیخ صـدوق(» خواهد جنگیـد
ای در اینجـا  آیـا بیگانـه پرسـید عثمان رفته  ه به خانۀامی ابوسفیان به همراه گروهی از بنی

امیـه!  ای بنی گـاه گفـت؛آن گفتـه شـد نـه، ١نیست؟ (تا سخن ما را به دیگران برسـاند)،
 که ابوسفیان به او سوگند  کسی هید، قسم به آنخالفت را چون گوی به یکدیگر پاس د

به دست شما برسد اکنون که امیدوار بودم خالفت  های دراز است کند من مدت یاد می
 یگـردر جـای د  ،)۲/۳۴۳: ۱۴۰۹(مسـعودی، به وراثت بـه فرزنـدانتان بسـپارید  آن رابایستی 

مَ « گوید وقت عثمان می افزون بر این، خطاب به خلیفۀ
ُ
ْوَتاَدَها َبنی أ

َ
َما ُهـَو یَّ و اْجَعْل أ َة َفِإنَّ

                                                           
  . در این زمان، ابوسفیان نابینا بوده است.١
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ٌة َو َال َناٌر  ْدَری َما َجنَّ
َ
بنی امیـه قـرار بـده  داری خالفت را از های نگه میخ« »اْلُمْلُك و َالأ
: ۱۳۹۸(ابن عبـدالبر، » فرمانروایی است و من باوری به بهشت و جهنم ندارم زیرا همه چیز

برای این ادعا که ابوسفیان واقعا ایمان نیاورده و تمام تالشش فرمانروایی بوده،  )،۵/۱۶۷۹
؛ ۵۲۹و  ۶/۵۲۸: ۱۴۱۵؛ ابوالفرج اصفهانی، ۱۶۷۸(ر.ک: همان: توان ارائه داد  مستندات زیادی می

ایـن  که شـرح آن از حوصـلۀ )۳/۳۳۳: ۱۴۱۵حجر عسقالنی،  ؛ ابن۱۶/۱۳۶: ۱۴۰۴الحدید،  ابی ابن
  نوشتار خارج است.

خاموش کـردن نـور  ؛برد، اول به کار در دو جهت معاویه تمام کوشش خویش را 
ر منـابر شـرق و غـرب جهـان د توان از دستور به لعن امام علی که می بیت اهل

کودکانشـان و  ، عـادت بـه کشـتن، مثلـه کـردن شـیعیان،)۲/۱۵۸: ۱۴۱۶امینی، (اسالم 
، دستور به زیاد )۴۷۹تا:  حبیب، بی ؛ ابن۹/۵۰۶(همان: که یافت شوند   زنانشان در هر جایی

: ۱۴۱۶(امینـی، ای  .. بـر کشـتن هـر شـیعه.قـیس فهـری و بن ابیه، بسر بن ارطات، ابن
، ســعی در )۴۱/۴۸۱: ۱۴۱۵عســاکر،  (ابن نــام امــام علــی ، کشــتن کودکــان هم)۱۱/۲۶

، بارهـا مسـموم کـردن امـام )۴/۵۷: ۱۴۰۴الحدیـد،  ابی (ابن براندازی فضایل امام علـی
عنـوان   .. بـه.و )۱۱/۱۷: ۱۴۱۶(امینـی، و بـه شـهادت رسـاندن ایشـان  حسن مجتبی

وشش برای تثبیت خالفت بـرای خـودش و ک ؛ها یادکرد، دوم هایی از این تالش نمونه
کند که مبـادا  شوری توصیه می بدعت بیعت ستاندن برای یزید است. لذا عمر به اهل

رسـند و خالفـت را از  صورت معاویـه و ماننـدش از راه می  اختالف کنید که در این
نی، حجر عسقال (ابنرسد  ت به طلقا و فرزندان طلقا نمیکه خالف  ربایند در حالی شما می

ای به معاویـه  در نامه آن را که امام علی این سخن درستی بوده است )،۴/۷۰: ۱۴۱۵
ذِ «... شود  یادآور می َلَقاِء الَّ َك ِمَن الطُّ نَّ

َ
ِرُض   َن یَو اْعَلْم أ ُة َو َالَتْعـ ُم اْلِخَالَفـ لُّ َلُهـ َالَتِحـ

وَرییفِ  رای آنـان روا نبـوده و فت بکه خال  بدان تو از طلقا هستی کسانی« ...» ِهُم الشُّ
اش  که سـلطه معاویه مصمم استاما  )،۲۹: ۱۴۰۴(نصر بن مزاحم، » حقی ندارند در شورا

به منبر  را بر تمام مسلمانان مستحکم کند لذا پس از امضای عهدنامه با امام حسن
ْه یَ « گوید رفته می

َ
َالِة َو ال یَل اْلُکوَفِة أترونِ ــا أ َکاِة َو اْلَح َقاَتْلُتُکْم َعَلی الصَّ ْد ــجِّ َو قَ ــزَّ

ُکْم ُتَصلُّ ـَعِلمْ  نَّ
َ
وَن َو َتُحّج ــُت أ نِ وَن َو ُتَزکُّ َر َعلَ ــقاتْلُتکُ  یوَن َو َلِکنَّ مَّ

َ
َتأ
َ
ی ــْم َو َعلَ ــکُ یْ م ِأل

ت نماز و زکات و ــاید که من به جه اهل کوفه! آیا شما بر این باور رفته« ...»ِرَقاِبُکم
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گزارید، زکـات  دانستم شما نماز می که پیش از این می  دم در حالیحج با شما جنگی
آورید ولی من برای امیر شـدن بـر شـما و (سـوار شـدن) بـر  دهید و حج به جا می می

  .)۱۶/۱۵: ۱۴۰۴الحدید،  ابی (ابن» هایتان با شما جنگیدم گرده
  در ایـن  لکند و هفت سـا هموار می معاویه بعد از خود شرایط را برای خالفت یزید

گـذارد  و هیچ شـهر و روسـتایی را فـرو نمی )،۵/۱۱۷: ۱۴۰۴(ابن عبد ربه،  کوشد جهت می
، تطمیـع )۸۰: ۱۴۱۹(ابـوالفرج اصـفهانی، و رقیبان را با کشـتن  ،)۱/۲۱۱: ۱۴۱۰قتیبة دینوری، ابن(

در کـرد؛ .. از میـدان بـه .و) ۳/۵۱۱: ۱۳۸۵اثیر،  (ابنتهدید  )،۱/۲۱۴: ۱۴۱۰(ابن قتیبه دینوری، 
شک من زحمت هـر سـفری را  ای پسرجان بی« گوید ا در نزدیک مرگش به یزید میلذ

چیز را برای تو مهیا نمـوده و  رو که من همه  (برای تثبیت سلطنتت) از تو برداشتم از این
های عرب را برای (پذیرش سلطنِت) تـو  دشمنان را برای تو نرم و رام کردم و گردن همۀ

زبـان   دسـت، همـدل و هـم  پایین آوردم و همه را نسبت بـه تـو یـک(به نشانه پذیرش) 
مسـلمانان سـوار  سان یزید را با زور بـر گـردۀ  بدین و ،)۵/۳۲۲: ۱۳۸۷(طبری، » ساختم...

ــاد  )،۵/۲۸۷: ۱۴۱۲جــوزی،  (ابنکــرد  ــرای زدودن ی ــالش ب ــدانش را در ت ــد روی خان و یزی
توان بـر  از او اشعاری رسیده که میاز یادها و انکار وحی الهی سفید کرد.  بیت اهل

 بیت او در زدودن نام و یاد اهل )۴/۵۸(سبحانی، گوناگون: بنیاد آنها به کفر او حکم داد 
: ۱۴۰۷(کلینـی، کاری کرد که حتی شاید پدرش به جهت شیطنت و نیرنگی کـه داشـت 

کـه مـن از  ر وصیت معاویه به یزید، آمده اسـتداد زیرا د به این شکل انجام نمی )۱/۱۱
دهـد  می مخالفت چند نفر بر خالفت تو نگرانم، سپس نام آنها را برده و به یزید دستور

گونـه بـه  این امام حسـین دربارۀ که اگر بر هر یک چیره شد چگونه با او رفتار کند.
 کند:  یزید سفارش می

 َك ْیـَعلَ  َخـَرَج  َفـإنْ  ْخِرُجوُه،یُ  َحّتی َدُعوهُ یَ  لْن  اْلِعراِق  أْهَل  فإنَّ  علیٍّ  ْبُن  ُن یْ الُحَس  و أّما«
ةً  َرِحَماً  َلهُ  َفإنّ  َعْنهُ  َفاْصَفْح  ِبهِ  َفَظَفْرَت  (بـدان)  اما حسین بن علی« »ماً یَعَظ  َحّقاً  َو  َماسَّ

اهل عراق او را رها نخواهند نمود تا او را وادار به خروج نماینـد پـس اگـر بـه زیـان تـو 
او درگذر زیرا تنها بـرای او خویشـاوندی نزدیـک خروج نمود و تو بر آن چیره شدی از 

افزون بر فـراهم کـردن بسـتر  ،)۵/۳۲۲: ۱۳۸۷طبری، » () و حقی بزرگ است(با پیامبر
خاندان اموی اجتماع و اذهان مسلمانان،  از صحنۀ بیت تاریخی برای حذف نام اهل
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ادند. برخی از ایـن های خود را در این راستا ادامه د تالش عاشورا و عباسی بعد از حادثۀ
 ها عبارتنداز: تالش

هان اسالم لعـن بر منابر ج های زیادی پس از جریان کربال، امام علی سال الف:
هـای حکومتمـان اسـتوار  کار پایگاه بدون این گوید که اوال مروان می ای د به گونهشو  می
از عثمـان بهتـرین دفـاع را  کند که امام علـی که خود اعتراف می  ماند در حالی نمی

گروهـی از  ها لعـن امـام حتی وقتی بعد از سـال ،)۱/۱۶۳: ۱۹۹۷حجر،  (ابنداشته است 
اش قطعا تو به آنچـه آرزو داشـتی رسـیدی ای کـ منانیا امیرمؤ امیه به معاویه گفتند بنی

ـی « دیگر لعن این مرد را رها کنی، او در پاسخ گفت ِه َحتَّ ـغِ ْیـْرُبـَو َعلَ یَ َال َو اللَّ ُر َو یِه الصَّ
کنم)  (لعن او را رها نمی نه به خدا سوگند،« »ْذُکُر َلُه َذاِکٌر َفْضالً یَ ُر َو َال یِه اْلَکبِ یْ ْهَرُم َعلَ یَ 

که خردساالن بر آن بالیده و بزرگساالن بر آن پیر و فرتوت شوند و احدی (به جهت تا این
» ان نمایــدت دهــد) بــرای او فضــلیتی را بیــأفضــای ایجــاد شــده نتوانــد بــه خــود جــر 

رود بـه منبـر رفتـه خطبـه  کـه معاویـه بـه مدینـه مـی  ؛ یا وقتـی)۴/۵۷: ۱۴۰۴الحدید،  ابی (ابن
پسـر علـی «» ؟ ّی لـْن عَ َو َمـ ٍیّ ِن اْبِن َعلِ مَ «گوید  خواند و سپس به جهت استهزاء می می

برخی از قبایـل در مقولـۀ  ،)۲۲۸و  ۱۰/۲۲۷: ۱۴۱۶(امینی، » (دیگر) کیست و علی کیست؟
خاطر خوش رقصی برای بنی امیه نه تنها به لعن امام بسنده نکردند بلکه   ن و شتم، بهلع

را هــم لعــن  و امــام حســین امــام حســن ،عــالوه بــر ایشــان، حضــرت فاطمــه
و اگـر دختـر  ، حسـین، حسنفرزندانشان را اگر پسر بود علیکردند و نام  می

وقتـی عبداللـه بـن هـانی مناقـب  ،)۴۶/۱۲۰: ۱۴۰۳ مجلسی،گذاشتند ( نمی بود، فاطمه
 گوید:  می شمرد  خود را برای حجاج برمی قبیلۀ

َنًا َو یْ ِه َحَسَنًا َو ُحَسـیْ ُتراٍب َو َلْعُنُه إّال َفَعَل َو َزاَد اْبنَ  یِه َشْتُم أبیو ما ِمّنا َرُجٌل ُعِرَض َعلَ «
ُهَما َفاِطَمةَ  مَّ

ُ
کـه ب به او پیشنهاد شود مگـر اینوتراما نبود که دشنام به اب کسی از قبیلۀ، »أ

که حجاج در  ،»افزود را نیز می و مادرشان فاطمه و حسین به دشنام او، حسن
آری حجـاج و والیـان  ،)۴/۶۱: ۱۴۰۴(ابن ابـی الحدیـد، »  َمنَقَبٌة َو الّلهِ « گوید این هنگامه می

 ن راارزنـدان آنـو فضـائل ف را نمودند تا فضائل امام علی قبل و بعد او تمام تالششان
بمیرانند  ن راایدن فضائل مجبور کنند و یاد آنمخفی نمایند و مردم را بر کتمان آن و پوش

توان به رفتار هشام بن عبدالملک بـا زیـد بـن علـی بـن  برای نمونه می )؛۱۳/۲۲۳(همـان: 
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سـر او  های سـال تـن بی اشاره کرد که زید بن علی را شـهید کـرده و سـال الحسین
(طریحـی، ای که کبوتران در اندرونش النه درسـت کردنـد  به گونه ١فروگذارد، باالی دار

که بر همان باور یزید بن معاویه   میرد ولید بن یزید در حالی چون هشام می ،)۳۸۸: ۱۴۲۴
َتاَك  إَذا« نویسد به کارگزار خود نامه می ٢است،

َ
ْحِرْقـهُ  الِعـَراِق  ِعْجَل  َفاْنُظْر  هذا یِکَتابِ  أ

َ
 َفأ

عراقی بنگر پس او  گوسالۀ چون نامۀ من به تو رسید در کار این ،»مِّ َنْسفاً یَ الْ  یفِ  اْنِسْفهُ  ُثمَّ 
؛ کارگزار او پیکر زید را از چوبـه دار پـایین »را بسوزان سپس خاکسترش را به دریا بریز

کوبد و در  های زید را در هاون می دهد و سپس استخوان آورده و دستورات را انجام می
 ٣.)۲۳۰ /۷تا: بی (طبری،کند  ای نزدیک فرات پخش می قهمنط

که در آن روزگـار فـراهم  است فضایی ۀکنند میکامال ترس سخن امام سجاد :ب
 ایـ(شتر  ییها را آورده و بر مرکب یراناس ازدهم،یاند که در عصر روز  آورده .شده است

ُقْلَن ِبَحقِّ «بود  نیا تیب سوار کردند خواهش اهل نیچوب یها هر دو) با پاالن ایقاطر 
گفتند شما را به حق خداوند مـا را از قتلگـاه  ،»ِن یْ َمْصرِع اْلُحَس  یِبَنا َعلَ  ُتْم الّلِه إّال َما َمَرْر 

 یخداحافظ شان  نزایبار با عز  نیآخر  یبرا که ،)۱۳۲ :۱۳۴۸طاووس،  (ابنحسین عبور دهید 
هـا بـه  مرکب یخودشـان را از رو اریختا یهمه ب دند،یبه قتلگاه رس ای که هنگامه نند،ک
شـکم مرکـب بسـته  ریز را  شیکه پاها نیالعابد نیز امام انداختند به جز  نیزم یرو

شـده   چـاک و لـه لبـاس، چاک بـی ،سر یخودش را به بدن ب نبیحضرت ز  .بودند
 یخوانـد کـه راو سوزناک  یا هیمرثگفتگو کرد و  یا بدن به گونه نیو با ا هرساند برادر 

ِه ُکَل « دیگو  ْبَکْت َو اللَّ
َ
به خـدا سـوگند دوسـت و دشـمن گریسـت  ،» ٍق یَعُدوٍّ َو َصدِ   َفأ

بـود، کودکـان و زنـان)  یها ها (ضـجه صـحنه نیا هدکه شا امام سجاد ،)۱۳۴ (همان:
بدن مبـارک شود  متوجه می نبیحضرت ز هنگامه   در این کند یقالب ته خواهد یم

                                                           
 ۶های مورخان را جمع نمودند تاریخ بر دار بودن پیکر زید را از یک سال و چند ماه تا  . برخی که دیدگاه١

 ). ۲۴۱: ۱۳۹۶اند (مقّرم،  سال آورده
   أتاه و ال کتاب یبال وح            ّی . زیرا که او هم سروده است: تلّعب بالخالفة هاشم٢

 ). ۳/۲۱۶: ۱۴۰۹(مسعودی، 
هـای مسـجد  ، تجدید بنا شدن چند مسجد بـه نامبر نبودن بستر ماندن حرارت حسینی. از شواهد دیگر ٣

یر بن عبدالله بجلی، مسجد سماک بن مخرمـة، مسـجد شـبث بـن ربعـی بـه اشعث بن قیس، مسجد جر 
 ). ۴۵/۱۸۹: ۱۴۰۳است (مجلسی، محمدباقر،  جهت شادی بر کشته شدن امام حسین



ی 
دیث

ة ح
زار

ی گ
توای

مح
 و 

دي
 سن

لیل
تح

»
قَتْلِ

نَّ ل
إِ

  
سینِ

الْح
 ...

۵۷ 

َراَك َتُجـوُد  یِلـ اَمـ« دیـگو   برادرزاده باشـتاب رفتـه یسو  را رها کرده به نیامام حس
َ
أ

بِ  یَة َجدِّ یَّ ا َبقِ یَ ِبَنْفِسَك 
َ
واهی جانـت خـ بینم که می گونه می چرا تو را این ،»یَو ِإْخَوتِ  یَو أ

اش  در پاسـخ بـه عمـه امام سـجاد، »جّدم و پدرم و برادرم! ماندۀ را ببخشی ای باقی
 :کند یم میترس شرائط آن زمان را نب،یز 

َری َس یْ َوکَ « 
َ
ْهَلُع َو َقْد أ

َ
ْجَزُع َو أ

َ
ـ یَو ُعُموَمتِ  یَو ِإْخَوتِ  یدِ یِّ َف َال أ ْه  یَو ُوْلَد َعمِّ

َ
 یِلـَو أ

لِ یُمْصَرعِ  بِ یَن ِبِدَماِئِهْم ُمَرمَّ ُنوَن َو َال یُ َن َال یَن ِباْلَعَراِء ُمَسلَّ ُج َعلَ یُ َواَرْوَن َو َال یُ َکفَّ َحـٌد َو  ِهْم یْ َعرِّ
َ
أ

ْهُل بَ یَ َال 
َ
ُهْم أ نَّ

َ
صـبری  چگونـه ناشـکیبایی و بی ،»َلِم َو اْلَخـَزریْ ٍت ِمـَن الـدَّ یْ ْقَرُبُهْم َبَشٌر َکأ
بینم (پیکرهـای) سـرورم و بـرادرم و عموهـایم و عموزادگـانم و  که مـی  نورزم در حالی

جامـه، تکفـین  بی ور، در بیابان بـه خـاک آلـوده، هایشان غوطه خویشاوندانم را در خون
شـوند و انسـانی بـر آنـان عبـور ننمـوده و بـه آنهـا نزدیـک  نشده و به خاک سپرده نمی

 ).۲۶۰ :۱۳۵۶ ه،یقولو (ابن شود گویا آنان گروهی از دیلم و خزر هستند نمی
ــر  یاز ســخنران یدر فــراز نــبیحضــرت ز  :ج ــز یخــود در براب ــ دی  دیــگو  یم
َت اْلَقْرَح َال َتُقوُل َذِلَك َو َقْد نَ  فـیک«...

ْ
َصْلَت ـَکأ

ْ
رِّ   َة َو اْسَتأ َفَة ِبِإَراَقِتَك ِدَماَء الذُّ

ْ
أ ِة یَّ الشَّ

اِهَرةِ  ودی ـبکه زخم ما را (که رو به به  چگونه این مطالب را نگویی در حالی ،..».الطَّ
تــازه نمـودی) و بــا ریخـتن خــون نسـل پاکــان، بــه  آن رابـود) نشــتر زدی (و دوبـاره 

ه ـزمزمــ اچگونــه آن شــعر ر  !دیــز ی یا ،)۴۵/۱۳۴ :۱۴۰۳(مجلســی،  ال کشــاندیـاستیصــ
 زه،یخون نسل پاک و پـاک ختنیبا ر  که  یدر حال ،)ییننما ی(و ابراز خوشحال یـنکن

و بغض خودت را (نسبت به ما با انجـام  نهیو ک یوجود ما) را کند( یها پوست زخم
ت أی جـر ـــکسکـه  ی، بـدیهی اسـتـدر چنین فضایـ ،»یکرد کن شهیفاجعه) ر  نیا

ت لعن و نفرین نداشته باشـد و سـخن از وجـود ــجز به جه آوردن نام امام حسین
م ـــی که شـهر علــکس جز از ١منان که هرگز به سردی نگرایدؤهای م حرارتی در دل

                                                           
) ۷۰: ۱۴۰۰. انطون بارا گوید: انقالب عاشورا، حرکتی بود که تا عصر ما به سردی نگراییده اسـت (بـارا، ١

بیت سنتی ساختند آنان تبرک بر عتبات ایشـان را بـر  دوست داشتن اهل گویا مردم خود، بر خود، مبنی بر
داشتند و نسـل بـه نسـل ایـن کـار را ادامـه  بیت را زنده نگه می خودشان واجب دانسته و هر سال یاد اهل

و  دادند و مناقب آنان را بر روی منابر بازگو کردنـد... ایـن مطلـب از معجـزات شـهادت امـام حسـین
هایی کـه در طـول  این انقالب با وجود تمام مغالطـات، تحریفـات و تشـویه لهی است...خوارق عادات ا

 ). ۱۳۳و  ۱۳۲شود (همان:  ها بر آن وارد نمودند (روز به روز) بر علو و درخشش افزوده می سال
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و علمش را از علم خداوند گرفتـه اسـت  ٢گردیده ءاـی در او احصــو هر علم ١بوده
و عالم الغیب او را نسـبت بـه ایـن خبـر  ،)۱/۲۶۳: ۱۴۰۷لینـی، ؛ ک۲۳۶: النص، ۱۴۱۳(مفید، 

گاهانده است، ممکن نیست. از این بـه سـوگند امـام  مرو که پیـامبر اکـر   غیبی آ
مرضیان الهی بوده که از مقدرات الهی نسبت به همه چیز باخبر است  از زمرۀ باقر

ثابت نموده کـه فرضـیۀ ل از عاشورا، سا ۱۳۸۰و گذشت تقریبا  )۱/۲۵۶: ۱۴۰۷(کلینـی، 
 نقـل شـدهدر کامـل الزیـارات، روایـت  گونـه کـه در ادامـۀ دوم درست است. همان

دقیقا در یـک روز بعـد از  خنانی در جهت تسلیت امام سجادس حضرت زینب
است و هم  سخن امام سجاد تأییدید که هم فرما می ۶۱محرم سال  ۱۱عاشورا یعنی 

 .عاشورا دارد ن حادثۀز نیروی غیبی در برجسته شدسخن ا
ُه الم.َفَقاَلْت «  َخَذ اللَّ

َ
ِة َالَتْعِرُفُهْم َفَراِعَنـُة َهـِذِه  َثاَق یثاق [مِ ی.. َلَقْد أ مَّ

ُ
َناٍس ِمْن َهِذِه اْأل

ُ
] أ

ةِ  مَّ
ُ
ُهْم .اْأل نَّ

َ
بِ یَ .. ... أ

َ
فِّ َعَلمًا ِلَقْبِر أ َهَداِء َال یِّ َك َس یْنِصُبوَن ِلَهَذا الطَّ َثُرُه َو َال  ْدُرُس یَ ِد الشُّ

َ
ْعُفـو یَ أ

  یالِ یَ َرْسُمُه َعَلی ُکُروِر اللَّ 
َ
ْشـیَ اِم َو لَ یَّ َو اْأل

َ
ُة اْلُکْفـِر َو أ ِئمَّ

َ
ـَالَلِة ِفـیَ ْجَتِهَدنَّ أ َمْحـِوِه َو  یاُع الضَّ

ْمُرُه ِإالَّ ُعُلّواً یَ َفَال   ِسهِ یَتْطمِ 
َ
َثُرُه ِإالَّ ُظُهورًا َو أ

َ
سوگند، خداونـد  .. به خدا.پس گفت ،»ْزَداُد أ

شناسـند، آنـان در  نمی ن رااهای این امت آنـ مردم که فرعون پیمان گرفت از گروهی از
کنند بیرقی کـه اثـرش  نصب می -سرور شهیدان -این سرزمین پرچمی برای قبر پدر تو 
رنگ نشود امامان کفر و پیـروان گمراهـی در از بـین   کهنه نگردد و با گذر روزگار کم

نمایند ولی اثر آن بیرق روز به روز ظاهرتر  آن َعَلم، نهایت تالششان را می بردن و نابودی
در برابـر  چنین حضرت زینـبمه٣،)۲۶۲: ۱۳۵۶قولویه،  (ابن» شود تر می و امر آن، عالی

َك َو َناِصـْب یَ َدَك َو اْسـَع َسـعْ ْیـ.. َفِکـْد کَ .یزید یا« کند زید، آینده را چنین گزارش میی

                                                           
نـوار تنهـا یر حامد حسین هندی صاحب عبقـات األکه م است» نا مدینة العلم و علی بابهاا«. مراد حدیث ١

سنت ثابت نموده اسـت (میـر  ر شیعه و اهلک مجلد در سند آن کتاب نگاشته و اجماعی بودن آن را دی
 ). ۱۴: ۱۳۶۶حامد حسین، 

ـاِس َمـا ِمـْن «فرمود:  که پیامبر . در خطبه غدیر آمده است٢ ْحَصـاهُ   ِعْلـٍم   َمَعاِشـَر النَّ
َ
ـهُ   ِإالَّ َو َقـْد أ »  یَّ ِفـ  اللَّ

 ).  ۳۵/۴۲۸: ۱۴۰۳، محمدباقر، ی(مجلس
گـاه اثـر آن از بـین نخواهـد رفـت و گذشـت  . پرچمی را برای پدرت به اهتزاز در خواهند آورد کـه هـیچ٣

کهنه نخواهد ساخت و سردمداران کفر و پیروان ضـاللت اقـدام بـه محـو و پنهـان  و روزها آن را ها شب
  .ر دربر نخواهد داشتکردن این آثار خواهند کرد ولی چیزی جز درخشش روزافزون و آشکاری بیشت
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ِه َال َتْمُحو ِذْکَرَنا َو َال ُتمِ ُجْهَدَك َفَو ال َمَدَنا َو َال َتْرَحُض َعْنَك َعاَرَها یَ َوْح   ُت یلَّ
َ
َنا َو َال ُتْدِرُك أ

 
ْ
 یُ َو َهْل َرأ

َ
را بـه کـار گیـر و غایـت   یزید! نهایت مکرت ١»اُمَك ِإالَّ َعَدٌد...یَّ َك ِإالَّ َفَنٌد َو أ

تـوانی یـاد مـا را  ه خدا سوگند (بدان) نمیت را بکن و آخر تالشت را به پادار ولی بسعی
ها) بزدایی و وحی ما را بمیرانی و نهایت هدف ما را بفهمی و (بدان) ننگ ایـن  (از قلب

شـود، نظـر برخواسـته از عقـل تـو، فقـط جهالـت بـزرگ و  کارت از دامنت پـاک نمی
 ٢.)۴۵/۱۳۵: ۱۴۰۳ (مجلسی،» روزگارت بسیار کوتاه است

و فرزندانش  شیدند نتوانستند نور الهی علیامیه هر چه کو  بنی یها یزید و فرعون
خدا بر آن بود که آنان هر چه بیشتر بدرخشند و مردم  رو که ارادۀ  ز آنرا خاموش کنند ا

های  حتی برخی از فرعون )،۱۳/۲۲۴: ۱۴۰۴ابی الحدید،  (ابنبیشتر عاشق و شیدای آنها شوند 
ه د ایـن حـرارت را از بـین ببرنـد، بـرای نمونـعباسیان مانند متوکل عباسی نیـز کوشـیدن

 آن راو تا دویست جریب (هکتار) دور  را خراب نمود ند که او قبر امام حسینا هآورد
کـه  تخریب نمود و شخم زد و بر هر میلی (چهار هزار ذراع) از آن یک سرباز گماشت

؛ نـک: ۴۷۸: ۱۴۱۹ (ابـوالفرج،بـرود، او را زنـدانی کننـد  هر کس به زیارت امـام حسـین
خـاموش کنـد و این امور نتوانسـت نـور الهـی را  ولی همۀ )،۳۹۰-۴۵/۴۱۰: ۱۴۰۳ مجلسی،

، انـدوه بـرای او تعلق داشت (مانند حب حسـین و آنچه را به خداوند امام حسین
، رد. امـروزه آرامگـاه امـام حسـین..) جاودانـه کـ.و ، خونخواهی حسینامام

 که همـۀ رونـد و سـزامند اسـت ه زیـارت آن میان بـکه تمام مسلمانان جهـ مزاری است
اینکه حـرارت شـهادت  البته با وجود )،۲۵۶: ۲۰۰۴(عقاد، ها به دور آن طواف نمایند  انسان

هــا حفــظ شــده امــا همچنــان توجــه بیشــتر بــه ایــن حماســه و  در قلب امــام حســین
 :شیشی مسیحی در عصر جدید گفته استکبرداری معنوی از آن الزم است. هرهب

                                                           
توانی تالش کن و خود را بـا تمـام کوشـش بـه  ای داری به کار بگیر و هر چه می ای یزید!... هر حیله. «١

ها) بزدایی و وحی ما را بمیرانی و  توانی یاد ما (را از دل سختی بینداز (اما بدان) که به خداوند سوگند نمی
اندیشه تو فقط خالف  توانی از (دامان) خود بشویی نمی ه راتوانی به هدف ما برسی و ننگ این فاجع نمی

  واقعیت بوده و برخواسته از خرفتی است و روزگار قدرتت اندک است.
افزودند که مـا اسـناد  یهایی که از اسناد تاریخی نقل نمودند به آغاز این سخن جمالت . برخی در گزارش٢

ْعَتاِبَنا َو َاْلَوَالُء َلَنـا َوْحـَدَنا َو یَ ا َو اْلَعَظَمُة ِلِرجاِلنا َو َاْلَح آن را پیدا نکردیم. اْلُمْسَتْقَبُل ِلِذْکِرنَ 
َ
اُة آلَِثاِرَنا َو اْلُعُلوُّ ِأل

ِس  َی َعْرِشِه َو هِ  یَقِة َو ُهَو فِ یَد ِبَهِذِه َاْلَحقِ یزِ یَ جابهت 
َ
 )۳۸۴: ۱۴۲۶َمْجِلِسه (مغنیه،  یَرٌة فِ یأ
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ٍة ِمْنَبرًا یَ ُکلِّ َقْر  یَرقًا َو َلَنَصْبَنا َلُه فِ یْ ُکلِّ بلد بَ  یُن َلَنا َلَرَفْعَنا َلُه فِ یْ َلْو َکاَن َاْلُحَس « 
اَس ال د در هـر از مـا بـو  اگر حسـین ،»ِن یْ ة ِباْسِم الُحَس یَّ ِح یالمس یَو َلَدَعْوَنا النَّ

 کردیم و همۀ دیاری منبری بر پا میر افراشتیم و برایش در ه شهری برای او بیرقی برمی
  .)۷۲، ۱۴۰۰(بارا، » نمودیم به مسیحیت دعوت می مردم را به کمک نام حسین

رو کـه مگـر   آمیز این کشـیش مسـیحی، سـخنی درسـت اسـت از ایـن سخن کنایه
بهـره  و بروز دادن اهداف امام حسـین مسلمانان چقدر از ظرفیت عاشورا برای ظهور

که مسیحیان از رد پای االغـی کـه شـاید االغ حضـرت مسـیح باشـد   الی؟ در حاند برده
که زبـان  هایی و حال آنکه شیعیان از مصیبت ،)۸۱: ۱۴۲۶(مغنیة، اند  ها را برده بهترین بهره

 د!ند ببر نتوان ها می  چه بهره ،)۱۳۴: ۱۴۰۰(بارا، از توصیفش عاجز است 

 گیری نتیجه
شـود امـا  یـه وثـوق مخبـری، ضـعیف ارزیـابی میهر چند سند حدیِث مذکور، بر پا .۱

کـه  قـرآن و سـنت قطعیـه برخـوردار اسـت محتوای آن از چنان همسویی بـا معـارف
 شود. می موجب اطمینان کافی به صدور آن از معصوم

قطعـی و تحقـق آن، ایـن اطمینـان را ایجـاد  ر دادن معجزشیم این حدیث از آیندۀخب .۲
دانش الهـی سـیراب شـده  که از سرچشمۀ  کسی کند که صدور آن جز از جانب یم

 باشد، ممکن نیست.

 نامه کتاب
 .کریم قرآن .۱
محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ  ،تحقیق د،یالحد یبن أبشرح نهج البالغة إل ، دید، عبد الحمیالحد یأب ابن .۲

 .۱۴۰۴النجفی، مکتبة آیة الله المرعشی  ،قماول، 
شـیخ نشر  ،تهراناکبر غفاری، چاپ اول،  علی ،تحقیق، یللنعمان بةیالغ ،مینب، محمد بن ابراهیز  یأب ابن .۳

 .۱۳۹۷، چاپ اول، صدوق
 .۱۳۸۵چا، بیروت، دار صادر،  ، بیالتاریخ فی الکاملالکرم،  اثیر جزری، علی بن ابی ابن .۴
 و عطـا القـادر عبـد محمـد ،قیتحق الملوك، و األمم خیتار  فی المنتظمجوزی، عبدالرحمن بن علی،  ابن .۵

 .۱۴۱۲ة، یالعلم الکتب دار األولی، بیروت، الطبعة عطا، القادر عبد مصطفی
، دةیدار اآلفاق الجد ،بیروتچاپ اول،  ایلزه لیختن شتیز، ،تحقیق ،المحبر ،بیب، محمد بن حبیحب ابن .۶

 تا. بی
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۶۱ 

عـادل احمـد عبـدالموجود و محمـد  ،تحقیـق، االصـحاب تمییز یف اإلصابة ،حجر عسقالنی، احمد ابن .۷
 .۱۴۱۵، ضونیب یمنشورات محمد عل هیدار الکتب العلم ،بیروتچاپ اول،  بری، عبدالمنعم

األولـی، المملکـة  الطبعـة، یر المدخلیعم یع بن هادیرب ،تحقیق النکت علی کتاب ابن الصالح، ،ــــــ .۸
یة، المملکـة العربیـة السـعود  سالمیة المدینة المنـورةعمادة البحث العلمی بالجامعة اإل  العربیة السعودیة،

۱۴۰۴. 
 ،قیـتحق الصواعق المحرقة علی اهل الرفض و الضـالل و الزندقـة،، ، احمد بن محمـدیحجر الهیتم ابن .۹

 .۱۹۹۷الرسالة،  روت، مؤسسةیالطبعة األولی، ب الخراط، محمد و کامل یالترک عبدالله بن عبدالرحمن
 .۱۳۷۹نشر عالمه،  ،قمچاپ اول،  ،المناقب ،شهر آشوب، محمد بن علی ابن .۱۰
 .۱۳۸۰المطبعة الحیدریة،  ،نجفچاپ اول،  العلماء، معالم ،ــــــ .۱۱
 .۱۳۴۸نشر جهان،  ،تهرانچاپ اول،  اللهوف علی قتلی الطفوف، ،طاووس، علی بن موسی ابن .۱۲
 الطبعـةعلی محمـد بجـاوی،  ،قیتحق ،صحابمعرفة األ  یف عابیستاإل  بن عبدالله، عبدالبر، یوسف ابن .۱۳

 .۱۴۱۲، لیدار الج ،روتیباألولی، 
 .۱۳۹۸، ةیدار الکتب العلم ،بیروتچا،  بی فضله، ان العلم ویجامع ب بن عبدالله، عبدالبر، یوسف ابن .۱۴
 .۱۴۰۴العلمیة، الطبعة األولی، بیروت، دار الکتب  ،الفرید العقدعبدربه، احمد بن محمد،  ابن .۱۵
، دار الفکـر ،علی شـیری، چـاپ اول، بیـروت ،تحقیق، نة دمشقیخ مدیتار  ،عساکر، علی بن حسن ابن .۱۶

۱۴۱۵. 
قـم، مکتـب چـاپ اول،  عبدالسـالم محمـد هـارون، ،تصحیح ،معجم مقاییس اللغةفارس، احمد،  ابن .۱۷

 .۱۴۰۴، یسالماألعالم اإل 
ألولی، بیـروت، دار الطبعة ا علی شیری، ،تحقیق، مامة و السیاسةاإلقتیبة دینوری، عبدالله بن مسلم،  ابن .۱۸

 .۱۴۱۰األضواء، 
نـا،  ، بینجـفچـاپ اول،  عبدالحسـین امینـی، ،تحقیـق ،اراتیـکامل الز  ،محمد ه، جعفر بنیقولو  ابن .۱۹

۱۳۵۶. 
 سسـةچـاپ اول، بیـروت، مؤ  احمد صقر، ،تحقیق مقاتل الطالبین،ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین،  .۲۰

 .۱۴۱۹علمی للمطبوعات، األ 
 .۱۴۱۵، یاء التراث العربیدار إح چاپ اول، بیروت،، یاألغان ،ــــــ .۲۱
 .۱۴۲۶دار الحدیث،  ،قمچاپ اول،  مجتبی فرجی، ،تحقیق األئمة، بیمکات ، علی،انجییاحمدی م .۲۲
 .۱۴۱۶، مرکز الغدیر ،قمچاپ اول،  ،دبالکتاب و السنة و األ  یف ریالغد ،نی، عبدالحسینیام .۲۳
تابعـة لجماعـة المدرسـین سـالمی المؤسسة النشر اإل  ،قمچاپ پنجم،  ،اُالصول فرائد ،انصاری، مرتضی .۲۴

 .۱۴۱۶بقم، 
 .۱۴۰۰لثانیة، کویت، الصفاة کویت، الطبعة ا ،الحسین فی الفکر المسیحیبارا، أنطون،  .۲۵
 .۱۴۰۶دار الکتب العربی، ، بیروت، السیدة زینب عقیلة بنی هاشم عایشه عبدالرحمن، بنت الشاطی، .۲۶
دانشـگاه  ،تهـرانچاپ اول، کاظم میاموی،  محمد ،تصحیح ،رجالال بن خالد، برقی، احمد بن محمد .۲۷

 .۱۳۴۲، تهران
 .۱۳۷۱، سالمیهدار الکتب اإل  ،قمچاپ دوم،  جالل الدین محدث، ،تحقیق ،المحاسن ،ــــــ .۲۸
ة، مجمـع ی، آسـتانة الرضـو  ، مشهد دومچاپ ، ییقات الخواجو ین مع تعلیمشرق الشمسی، محمد، یبها .۲۹

 .۱۴۲۹ة، یالبحوث اإلسالم
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 .۱۳۸۵سالمیة (اخوان کتابچی)، اإل  مطبعة ،تهرانچاپ اول،  ،الفرائد ضاحیإ د،تنکابنی، محم .۳۰
 ،قـمچـاپ دوم،  محمـد صـادق بحـر العلـوم، ،تحقیـق ،یرجال العالمة الحل ،وسفیحلی، حسن بن  .۳۱

 .۱۴۰۲، یف الرضیالشر 
حر العلـوم، چـاپ دوم، قـم، مکتـب األعـالم محمد صادق ب ،تحقیق ،رجال الخاقانیخاقانی، حسین،  .۳۲

 .۱۳۶۲، مرکز النشر، یسالماإل 
 .۱۴۳۰، یمام الخوئإحیاء آثار اإل سسةچاپ اول، قم، مؤ  ،البیان فی تفسیر القرآناسم، خویی، ابوالق .۳۳
 .۱۴۱۳نا،  جا، بی چاپ پنجم، بی ،و تفصیل طبقات الرواة ثیمعجم رجال الحد ،ــــــ .۳۴
الطبعـة ، یو خالد السبع العلم یفواز أحمد زمرل ،قیتحق ،یسنن الدارم ،دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن .۳۵

 .۱۴۰۷، یدار الکتاب العرب ،بیروت، األولی
لـم، چـاپ صـالح مع محمدعلی علی ،تحقیق ،قیة و التطبین النظر یأصول علم الرجال ب ،داوری، مسلم .۳۶

 .۱۴۱۶نا،  جا، بی اول، بی
کنگـره  ،قمچاپ اول،  ،گروه پژوهشی کنگره ،تحقیق ،کتاب الطهارة امین،بن محمد دزفولی، مرتضی .۳۷

 .۱۴۱۵، نصاریخ اعظم ایجهانی بزرگداشت ش
 .۱۳۹۵رضوی، علوم اسالمی مشهد، دانشگاه سوم، چاپ ، با اصول علم رجال ییآشنا، ی، علیدلبر .۳۸
 .۱۴۰۵نشرحاذق،  ،قمچاپ اول،  ،شرح الفرائد یح المقاصد فیتشر  ،جواد محمدسید ذهنی تهرانی،  .۳۹
، م الصـادقمـاسسـة اإلمؤ -یسالمقم، مؤسسة النشر اإل  ،الملل و النحل یبحوث فسبحانی، جعفر،  .۴۰

 گوناگون.
یت ، چاپ اول، قم، کتابخانه عمومی حضرت آثورالدر المنثور فی التفسیر بالمأسیوطی، جالل الدین،  .۴۱

 .۱۴۰۴الله العظمی مرعشی نجفی، 
علـی ، مجموعـة مـن المحققـین، اشـراف ،تحقیق ،ولموسوعة الشهید األ  ،شهید اول، محمد بن مکی .۴۲

 .۱۴۳۰، سالمیةرکز العالمی للعلوم و الثقافة اإل الم ،قمالطبعة األولی، اوسط ناطقی، 
، یسـالممرکـز إحیـاء التـراث اإل  ،عـداد و التحقیـقاإل  ،موسوعة الشهید الثـانی ،شهید ثانی، زین الدین .۴۳

 .۱۴۳۴، سالمیةرکز العالمی للعلوم و الثقافة اإل قم، المچا،  بی
 مؤسسۀ ،قمچاپ سوم،  ودی،محمود هاشمی شاهر  ،تقریر ،علم األصول یبحوث ف ،صدر، محمد باقر .۴۴

 .۱۴۱۷بیت،  دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل
 ،تهـرانچـاپ اول، مهدی الجـوردی،  ،تصحیح ،عیون اخبار الرضا ،، محمد بن علیشیخ صدوق .۴۵

 .۱۳۷۸، نشر جهان
ه به انتشارات اسالمی وابست دفتر ،قمچاپ دوم، اکبر غفاری،  علی ،تصحیح من الیحضره الفقیه، ،ــــــ .۴۶

 .۱۴۱۳،  ه قمیعلم ۀن حوز یمدرس ۀجامع
 .۱۳۷۶نا،  ، بیتهرانچاپ ششم،  ،یاألمال ،ــــــ .۴۷
 ۀالمی وابسته به جامعدفتر انتشارات اس ،قماکبر غفاری، چاپ اول،  علی ،تحقیق ،األخبار یمعان ،ــــــ .۴۸

 .۱۴۰۳، ه قمیعلم ۀن حوز یمدرس
، للمطبوعـات یمؤسسـة األعلمـ، بیروتچاپ دوم،  ،تفسیر القرآن یف زانیالم، نیحس ی، محمدیطباطبا .۴۹

۱۳۹۰. 
الثانیـة،  الطبعـة، ید السـلفیـبـن عبدالمج یحمـد ،قیـتحق ر،یالمعجم الکب ،، سلیمان بن احمدیطبران .۵۰

 .۱۴۰۴، الموصل، مکتبة العلوم والحکم
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۶۳ 

 ،مشـهدمحمد باقر خرسان، چـاپ اول،  ،تحقیق ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،طبرسی، احمد بن علی .۵۱
 .۱۴۰۳ر مرتضی، نش

 دار روت،یـالثانیـة، ب الطبعـة م،یابـراه أبوالفضل محمد ،قیتحق ،تاریخ الطبریطبری، محمد بن جریر،  .۵۲
 .۱۳۸۷التراث، 

علی نضال،  ،تصحیح ،»یالفخر «  و الخطب المشتهر ب یجمع المراث یالمنتخب فطریحی، فخر الدین،  .۵۳
 .۱۴۲۴علمی للمطبوعات، األ  مؤسسه، چا، بیروت بی

 ،تهـرانچـاپ چهـارم،  خرسـان، حسـن موسـوی ،تصحیح تهذیب االحکام، ،، محمد بن حسنطوسی .۵۴
 .۱۴۰۷، هیدارالکتب اإلسالم

 .۱۳۹۰نا،  ، بیتهرانچاپ اول،  حسن موسوی خرسان، ،تصحیح ،فیما اختلف االخبار اإلستبصار ،ــــــ .۵۵
 .۱۴۱۴، دار الثقافه ،قمچاپ اول،  ،موسسة البعثه ،تحقیق ،یاألمال ،ــــــ .۵۶
عبـدالعزیز  ،تحقیـق ،و أصـحاب االصـول کتب الشیعه و اصولهم و اسـماء المصـنفین فهرست ،ــــــ .۵۷

 .۱۴۲۰، یمکتبة المحقق الطباطبائ ،قمچاپ اول،  طباطبایی،
الحـوزة  ین فـیقم، جماعة المدرسـچاپ سوم،  جواد قیومی اصفهانی، ،تحقیق ،یرجال الطوس ،ــــــ  .۵۸

 .۱۳۷۳، سالمیة بقم، مؤسسة النشر اإل یالعلم
  . ۱۴۱۷ان، یعالقبند یمحمدتقنشر،  ، قم اولچاپ  العدة فی اصول الفقه، ،ــــــ .۵۹
ر دفتـ جـا، تحقیق: حسینی جاللی، چاپ اول، بی ،تجرید االعتقادطوسی، محمد بن محمد بن حسن،  .۶۰

 .۱۴۰۷ تبلیغات اسالمی،
، الطبعـة األولـی، یالسـاعدمحمـد جاسـم  ،تحقیق ،ابوالشهداء الحسین بن علیعقاد، عباس محمود،  .۶۱

 .۲۰۰۴سالمیة، ریب بین المذاهب اإل تهران، المجمع العالمی للتق
 ،قـمچـاپ اول،  مهدی رجـایی، ،گردآورنده ،ف المرتضییرسائل الشر  ،نیالهدی، علی بن الحس علم .۶۲

 .۱۴۰۵، میدار القرآن الکر 
مکتبـة آیـة اللـه  ،قـم سـید مهـدی رجـایی، ،تحقیق ،هدایة المحدثین ،کاظمی، محمد امین بن محمد .۶۳

 .۱۴۰۵، العظمی المرعشی، مطبعة سید الشهداء
تهـران، دار الکتـب چـاپ چهـارم، اکبـر غفـاری،  علی ،تصـحیح ،الکـافی ،کلینی، محمد بن یعقـوب .۶۴

 .۱۴۰۷، سالمیةاإل 
نشـر  ۀسسـؤ م ،قـمحسن مصـطفوی، چـاپ اول،  ،تحقیق ،ار معرفة الرجالیاخت ،کشی، محمد بن عمر .۶۵

 .۱۴۰۹دانشگاه مشهد، 
، قـممهـدی رجـایی، چـاپ اول،  ،تصـحیح )،یر داماد األسترآبادیقات می(مع تعل یرجال الکش ،ــــــ .۶۶

 .۱۳۶۳البیت،  موسسة آل
 محی الدین مامقـانی و محمـد رضـا مامقـانی، ،تحقیق ،علم الرجال یح المقال فیتنقمامقانی، عبدالله،  .۶۷

 .۱۴۳۱، تیالب موسسة آل ،قمچاپ اول، 
دار إحیـاء التـراث  ،روتیـبچـاپ دوم،  جمعی از محققان، ،تحقیق ،بحار األنوار ،مجلسی، محمد باقر .۶۸

 .۱۴۰۳، یالعرب
 .۱۴۰۹، هدار الهجر  ،قمچاپ دوم، اسعد داغر،  ،قیتحق ،مروج الذهب ،مسعودی، علی بن حسین .۶۹
 .۱۳۷۲صدرا، چاپ هشتم، قم،  مجموعه آثار شهید مطهری،مطهری، مرتضی،  .۷۰
 .۱۴۱۵، یسسة النشر االسالمقم، مؤ  چاپ دوم، علوم القرآن، ید فالتمهیمعرفت، محمد هادی،  .۷۱
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سـالمی، جـا، دار الکتـب اإل  بیسـامی غریـری،  ،تحقیـق ،الحسین و بطلة کربالءمغنیه، محمد جـواد،  .۷۲
۱۴۲۶. 

 .۱۴۱۳، قم، دار المفید، چاپ اول اکبر غفاری، علی ،تحقیق ،مالیاألمفید، محمد بن محمد،  .۷۳
ید الشهید،، رزاقمقّرم، سید عبدالموسوی  .۷۴  .۱۳۹۶نا،  تهران، بی اردی،عزیز الله عط ،ترجمه ز
 .۱۳۶۶اول، نشر روشنگر،  چاپ، »یالبالغه در فقه اسالمنقش نهج«شیرازی، ناصر، مکارم .۷۵
 .۱۳۷۱سالمیة، الکتب اإل ، چاپ دهم، تهران، دار تفسیر نمونه ،ــــــ .۷۶
چـاپ دوم،  إمامـة األئمـة األطهـار، یفـ عبقـات األنـوارمیر حامـد حسـین، موسوی نیشابوری هندی،  .۷۷

 .۱۳۶۶ین، مؤمنامیرال ان، کتابخانۀاصفه
مؤسسـة  ،قـمچـاپ ششـم،  موسی شـبیری زنجـانی، ،تحقیق ،یرجال النجاش ،نجاشی، احمد بن علی .۷۸

 .۱۳۶۵، ة بقمیالحوزة العلم ین فیالنشر لجماعة المدرس
 .نرم افزار درایة النور .۷۹
 یالمرعش الله مکتبة آیة چاپ دوم، قم، عبدالسالم محمد هارون، ،تحقیق ،نیوقعة صفنصر بن مزاحم،  .۸۰

 .۱۴۰۴، یالنجف
، البیـت آل مؤسسـۀ ،تحقیـق مستدرک الوسائل و مستنبط المسـائل،نوری، حسین بن محمد تقی،  .۸۱

 .۱۴۰۸، البیت آل مؤسسۀچاپ اول، قم، 


