تحلیلانتقادیروایاتعاشوراییکاملبهایی
دکتر محسن رفعت
تاریخ دریافت98/5/11 :

چکیده

بازتاب مقتل الحسهین

تاریخ پذیرش98/8/22 :

در کامهل بههایی بها وجهود مشهابهتهایی

که با دیگر گزارشهای عاشورایی دارد ،دارای تفاوتهایی بها دیگهر

مقتلهاس ههت ک ههه وا ک ههاوی و ب ههازخوانی آن را ض ههروری میس ههازد .از

آنجهها ک هه کامههل بهههایی جنبهههای ردی ههنویسههی دارد ،مؤلههف مطال ه

بسیاری از خود بیان کرده و مطال منقول از دیگران را نیهز چنهدان

مستند ننموده است .برخی روایات این کتاب نیز بنمایههای قابهل

توجهه را در شخصههیتسهازی یهها داسهتانپههردازی ایفها کههردهانهد کههه در

عص ههر حاض ههر هم ههواره ج ههزو روای ههات مش هههور و قاب ههل اتک هها ب ههه ش ههمار

میروند .اخبهار منفهرد ایهن کتهاب دربهاره عاشهورا ،در برخهی مهوارد بها

وقههایع حتمههی و گزارشهههای تههاریخی ناسههازگار اسههت و در مههواردی
دیگ ههر ،گزارشه ههایی خدش هههپذیر درب ههاره شه ه ن ام هها معص ههو

و

خانههدان ایشههان در آن وجههود دارد کههه اساسههی بههرای سههخن علمههای
شیعی و یا سنی در قرنهای بعد شده است.
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در ایههن مقالههه ت ههالش میشههود ب هها روش کتابخانهههای و رویکههردی
تحلیله ه ههی _ انتقه ه ههادی ،پ ه ه ه

از ارزیه ه ههابی شخصه ه ههیت نویسه ه ههنده و

توضیحاتی درباره کتاب وی ،گزارشهایی که نخستین بهار در ایهن

کتاب آمده است ،واکاوی شوند.

کلیدداوه هددا :عمادالههدین طبههری ،کامههل بهههایی ،امهها حسههین ،
روایات عاشورایی ،تحریف.

مقدمه

نهضتتت عاشتتورا و قیتتام امتتام حستتین
اص ت تتالت دادن ب ت تته فرهنت ت ت
معصتتومان

واقعیتتتی انکارناپتتذیر در رأس هویتبخشتتی و

امامی ت تته اس ت تتت .ص ت تترفنظر از مراجع ت تته ب ت تته روای ت تتات ص ت تتریح

در بتتاره ایتتن واقعتته ،عظمتتت و ستتترگی ایتتن رو یتتداد مهتتم را میتتوان بتتا تحلیتتل

زمینت تتهها ،چگت تتونگی ،چرایت تتی و پیامت تتدهای وقت تتوع آن بررست تتی ک ت ترد و از آن مشت تتق گرفت تتت.
انگیزههتای فتردی ،سیاستی و اجتمتاعی فتراوان بتترای تحر یتف حادثته عاشتورا از ابتتدای ایتتن
نهضت ،سب

ورود انبوهی از اخبار و روایت در کت

تاریخی و حدی،ی شد که پاالیش آنهتا

آسان نبود .از ایتن استباب مهتم میتتوان بته استتقرار حاکمیتت استتبدادی و جعلتی امتوی بتر
سرزمینهای اسالمی بترای متدتی طتوالنی اشتاره کترد؛ حتاکمیتی کته بترای استتقرار و استتمرار
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نظام خود ،احادیث نبوی را جعل و وقایع تاریخی را تحر یتف کترد (ابنابیالحدیتد:1378 ،
.)110-48 /11
از جمله وقایع تتاریخی کته از ابتزار تتدلیس و تحر یتف حاکمیتت بنیامیته در امتان نبتوده،
قیتتام امتتام حستتین

استتت کتته بتترای کمرنت

شتتدن ایتتن و نتتاحق جلتتوه دادن قیتتام امتتام

تالشهای فراوانی شد .ورود احادیث صحیح آمیخته به سقیم و نقلقولها و نگاشتتههای
متعتارض و متنتاقض کتته گتویی نهضتت عاشتتورا البتهالی اینهتا تنیتتده و مخفتی شتده ،ستتب
میشتتود نتتتوان بتتا قاطعیتتت در متتورد آن ستتخن گفتتت (بتترای مطالعتته بیشتتتر ن تک :صتتحتی
ستتردرودی .)124-123 :1386 ،همتتین امتتر ستتب

شتتده استتت کتته از ابتتتدای واقعتته کتتربال تتتا

کنتون ،دو حتتوزه متضتتاد جبهته تحریف کننتتده و مختتالف تحر یتف در برابتتر هتتم قترار گیرنتتد ،تتتا

جایی که جدا شدن آنها از یکتدیگر نتاممکن مینمایتد؛ دو جبهتهای کته بترای عملکترد ختود
دالیل مختلفی دارند (نک :همو)115-60 :
هدف این مقاله ،تحقیق جوان

مواجهه با نهضتت عاشتورا و بررستی راهیتابی تحر یتف

در سازوکار مورختان ،بتا محور یتت مطالعته متوردی روایتات عاشتورایی طبتری در کامتل بهتایی
است .باید اذعان کرد که در حال حاضر در متتن شتماری از مقاتتل اصتلی کته فتراروی متا قترار
دارند _ که میتوان تعداد آنها را از آغاز تا پایان ،حدود چهل مقتل دانستت _1مبتاح،ی وجتود
دارد کته یتا از حیتث ستند متورد خدشته و تأملانتتد یتا از جهتت متتن و داللتت بتا قیتام و انگیتتزه
امتتام حستتین

منافتتات دارنتتد .از جملتته ایتتن کت ت

تتتاریخی _ روایتتی ،کامتتل بهتتایی نوشتتته

طبری در قرن چهارم است.
آنچتته در پتتی میآیتتد جستتتاری استتت در بتتاره قستتمتی از تحریفتتات ایتتن کتتتاب در حتتوزه
احادیث که در مورد امام حسین

ثبت شده استت .ضتمن آن کته رو یتدادهای تتاریخی آن

را با سنجههایی چون دالیل قرآنی ،حدی،ی ،شواهد تاریخی و عقلی نقد و بررسی کردهایم.
پتتیش از ایتتن تحقیتتق ،در بتتار روایتتات بتته صتتورت عتتام و حتتتی ختتا

 ،یعنتتی روایتتات

عاشورایی کتاب کامتل بهتایی بتا مختصتات و شترایط متذکور ،مقالته یتا کتتابی تتدوین نشتده
است.

حسن بن علی بن محمتد بتن علتی بتن حستن طبتری یتا طبرستی ،مشتهور بته عمادالتدین
طبری ،یکی از برجستهترین دانشمندان شیعه در زمینه فقته ،حتدیث ،تتاریخ و کتالم در قترن
هفتتتم هجتتری بتتود .او ظتتاهرا در طبرستتتان متولتتد شتتده و ابتتتدا در آنجتتا و ستتپس در ری رشتتد
ّ
یافتتت .البتتته از زنتتدگی او اطتتالع دقیقتتی در دستتت نیستتت ،امتتا آنچتته مستتلم استتت وی بتته
شت تتهرهای مختلت تتف جهت تتان است تتالم م،ت تتل ری ،قت تتم ،اصت تتفهان و نجت تتف ست تتفر کت تترده و بت تتا
شخصیتهای مختلفی مانند خواجه نصیر طوسی ،محقق حلی و عالمه حلتی در ارتبتاط
 . 1گفتنی است این چهل مقتل عالوه بر کت تاریخی دسته اول ،کت
مطالعه بیشتر در این زمینه نک :رحمانستایش.)81 :1389 ،

مناق

و مانند آن را در برمی گیرد (برای

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

الف)طبهی،شخصی وتألیفا 
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بوده است (سبحانی67 _ 66 /7 :1418 ،؛ افندی ،بتیتتا .)268 /1 :او بتا والیتان حکومتت
مغتتول (هوال کوختتان) در شتتهرهای مختلتتف ،رابطتتهای ختتوب داشتتت ،بتته و یتتژه بها التتدین
محمدبنمحمد جوینی ،صتاح

دیتوان اصتفهان کته طبتری را بته اصتفهان دعتوت کترد و او

نی تتز کت تتابه تتایی را ب تترای بها ال تتدین نگاش تتت (همت تو .)66 :در حض تتور کوت تتاهم تتدت وی در
اصتتفهان ،بستتیاری از دانشتتمندان بتترای بهتتره بتتردن از دانتتش و ی بتته ختتدمت او شتتتافتند و او
فرصت را غنیمت شتمرده و بته تتروی و تبلیتغ عقایتد تشتیع پرداختت .از استاتید و شتاگردان
طبتتری اطتتالع دقیقتتی در دستتت نیستتت و اشخاصتتی کتته توستتط برختتی از محققتتان بتته عنتتوان
استتتاد ی تتا شتتاگرد ب تترای او ذکتتر ش تتده استتت در واق تتع استتتاد یتتا شتتاگرد عمادالتتدین ابتتوجعفر
محمتدبن علتتی طبتتری صتاح

کتتتاب بشتتارة المصتطفی هستتتند (بتترای م،تال ،نتتک :افنتتدی

اصتتفهانی )245 :1410 ،و ایتتن مستتئله مشتتتبه شتتده استتت (امتتین عتتاملی.)213/5 :1403 ،
ستتال وفتتات او نیتتز مخفتتی مانتتده استتت .برختتی او را تتتا ستتال  698زنتتده دانستتتهانتتد (هم تو:
.)212/5
برخی از کتابهای مهم او عبارتند از:
 .1کامتتل بهتتایی کتته آن را بتته نتتام بها التتدین محمتتد جتتوینی وز یتتر _ کتته بستتیاری از علمتتای
شیعه م،ل خواجه نصیر و محقق حلی بنا به درخواست او کتاب نوشتهانتد _ نوشتته استت.
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البته نام دیگرش کامل السقیفه بوده و کتابی فارستی در زمینت عقایتد شتیعه بته شتمار میآیتد
(طهرانی.)253-252 /17 :1403 ،
 .2العمت تتدة فت تتی اصت تتول الت تتدین کت تته بت تتا نت تتام معتقت تتد االمامیت تتة بت تته چت تتاپ رست تتیده است تتت
(همو.)181 /3 :
 .3تحفتتة األبتترار فتتی اصتتول التتدین در بتتار اثبتتات امامتتت و والیتتت علتتیبتتنابتتیطال ت
(سبحانی.)67/7 :1418 ،
 .4مناقت

الطتتاهرین (و دال ئتل المتتؤمنین) بازنوشتتی فارستتی از کتتاب ال،اقت

ابنحمز طوسی (امین عاملی.)213/5 :1403 ،
 .5اسرار االمامة (طهرانی.)250/5 :1403 ،
 .6الکفایة فی اإلمامة (همو )214/5 :و. ...

فتی المناقت

تاریخنگاریطبهی

ویژگیهایکاملبهاییوروش

ب)

ابنطاووس کتاب کامل بهایی را محصول دورهای خا

دانسته و مینویسد:

گرایش به متون اصلی و قدیم را در واقتع ،بایتد وا کنشتی در مقابتل صتبغه عامیانته و

خرافهآمیزى که مذه در سدههاى هشتم تتا دهتم بته ختود پذیرفتته بتود دانستت.
این صبغه عامیانه و خرافهآمیز که در هر دو حوزه ّ
تسنن و تش ّیع ،و بیشتتر در ایتران،
نمتتود داشتتت ،برختتی آ گاهتتان را بتته نتتوعی «نهضتتت بازگشتتت» وادار ک ترد .نهضتتت
بازگشتت ،بازگشتتت بتته متتتنهتاى اصتتلی اندیشتته شتیعی را التزام متتیکترد ،تتتا چهتتره
تش ّیع در آینهاى برى از زنگارهاى سدههاى آشوبزده واپسین دیده شود ... .امروز
با بررسی برخی متون شیعی آن روزگاران ماننتد کامتل بهتائی بته پتارهاى لغتزشهتا و
ستتهوهاى بتتارز بتتازمیختتور یم ک ته نمتتودارى از زمینتتههتتاى عامیانتته و پتترخلط شتتدن
معرفت دینی را نشان میدهد( .ابنطاوو )46-28 :1379 ،

کتتتاب کامتتل بهتتایی بتته فارستتی استتت .ختتود طبتتری در مقدمت کتتتاب ،ختتود را نخستتتین
فقیته شتیعه متیدانتتد کته در ایتن دولتت ،کتت

شتیعه را نوشتته ،هتمچنتتانکته در پایتان کتتتاب

زمتتان تتتألیف ایتتن کتتتاب دوازده ستتال عنتتوان کتترده کتته البتتته در اثنتتای آن کت ت

دیگتتری هتتم

تصنیف کرده است (طبری.)649 :1383 ،
است .مؤلف در این کتاب کوشیده آنچه مربوط به خالفت و امامت است بته رشتت تحر یتر
درآورد .طبری کتاب را به امتر وز یتر بهتا التدین محمتدبنوزیرشتمسالتدینجتوینی صتاح
الدیوان و متولی حکومت اصفهان و برخی ممالک ایران در دولت هال کو خان مغول تتألیف
کرده استت (بترای مطالعت بیشتتر در ایتن زمینته ،نتک :قاستمیپتور .)1390،از آنجتا کته کامتل
بهایی جنب کالمتی و ّردیتهنو یستی دارد ،مؤلتف مطالت ز یتادى از ختود بیتان کترده و مطالت
منقتتول از دیگتتران را هتتم چنتتدان مستتتند نک ترده استتت .کتتتاب کامتتل بهتتایی بتته عنتتوان اثتترى
شناخته میشود که براى اولینبار برخی مطالت
رقیتته دختتتر امتتام حستتین

را نقتل و طترح کترده استت ،ماننتد :داستتان

(طبتتری )523 :1383،یتتا فتترار ابولؤلتتؤ بتته قتتم و کاشتتان و داستتتان

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

کامتتل بهتتایی تفصتتیل متتاجرای پتتس از رحلتتت پیتتامبر

تتتا شتتهادت امتتام حستتین
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ارتباط او با حضرت علی

.

1

اثبتتات یتتک مستتئله تتتاریخی بتته وستتیله اجمتتاع ،دخالتتت دادن استحستتان شخصتتی در
اثبات یک مسئله تاریخی ،نقل مسائل تاریخی بدون استناد به منبتع متورد استتفاده ختود،
استفاده از منابع ضعیف یا نامعتبر در نقل مطال

تاریخی ،متأثر شتدن از حت

و بغتضهتا

در شناس تتاندن اف تتراد و شخص تتیته تتا ،اش تتتباه مط تترح نم تتودن ی تتک مستتئله ،خل تتط نم تتودن
شخصیتها ،نپرداختن به مسائل به صورت علمتی و دقیتق ،پراکنتدهگتویی ،نپترداختن بته
مسائل به صتورت جتامع و کامتل و ...از جملته نقتدهایی استت کته بته ایتن کتتاب وارد استت
(نک :قاسمیپور.)1390 ،
کامتتل بهتتایی کتته تتتألیف آن در ستتال  675هجتتری بتته پایتتان رستتیده ،در دو جلتتد در یتتک
مجلد تنظیم شده است .کتاب ،مشتمل بتر  28بتاب استت و هتر بتاب چنتدین فصتل دارد.
برخی عناوین کتاب عبارتند از بیان اعتقتادات شتیعه و ستنی ،بیتان متذاه
پاسخ آنها ،مناق

علی

اهتل ستنت و

آیاتی که بدان عمل نشد ،فضیلتهای ساختگی که مؤلتف در

ایت تتن بت تتاب ست تتی حت تتدیث از مناق ت ت خلفت تتای نخست تتت آورده و نقت تتد کت تترده است تتت ،قصت تته
ستتعدبنعبتتاده ،حجتتة التتوداع و غتتدیر ،وفتتات حضتترت فاطمتته  ،غلتتو در ح ت ّ صتتحابه،
زندگینام معاویه و بسیاری از مباحث دیگر.
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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مقتلالحسی

ج)طبهیو



طبری چنان که خود گفته است این اثر را نزدیک به دوازده سال ،تدوین و نگتارش کترده
و در چند سال  675هجری آن را به پایان رسانده است (طبری .)649 :1383 ،ایتن کتتاب
در  28باب که هتر بتاب چنتد فصتل دارد ،فتراهم آمتده استت .او فصتول پایتانی کتتاب ،یعنتی
فصل هفدهم و هجدهم را از باب  27و شش فصل اول از هفتت فصتل بتاب  28را در قالت
 34صفحه به گزارش واقع کربال از آغاز تا فرجتام ،اختصتا

داده استت .او در گتزارش ایتن

واقعه ،بدون آن که سخنی از منابع مورد استنادش به میان آورد ،عمتدتا همتان گتزارشهتای
 .1همان،

 . 457-456البته خود طبری مهاجرت ابولؤلؤ به قم را ناصحیح معرفی می کند.

مشهور منابع کهن را آورده است؛ اما در مواردی ،برخی از گزارشها را آورده که در منتابع کهتن
یافت نمیشود .برای نمونه ،وی در گزارش خرو امام حستین

از مدینته نوشتته استت کته

حسین هم بنیهاشم را به جز محمد حنفیه ،بر  250شتر سوار کرده و به قیس بتن ستعد بتن
عباده گفت که با دویست نفر از عق وی بیایتد کته ا گتر متأموران حتاکم مدینته یتورش بترده و
همگی را بکشند! همچنین جریان بریدن سر امام از قفا (همتو)630 :دفتن بتدن ح ّتر بتن یز یتد
ر یتتاحی توستتط خویشتتانش در محتتل شتتهادتش ،گتتزارش قتتول دیگتتر در بتتار دفتتن شتتهدا توستتط
یهودیتتان ستتاکن در نزدیکتتی کتتربال ،ورود استترای اهتتلبیتتت در شتتانزدهم ربیتتع األول و وفتتات
حضرت ام کل،وم در دمشق از دیگر گزارشهای منحصر به فرد طبری استت (رنجبتر:1386،
.)86
طبتتری در نقتتل وقتتایع بتتا ز بتتان حتتال ستتخن متتیگو یتتد ،برختتی روایتتات را از ز بتتان ختتود بتته
شخصیتهای تاریخی اضافه میکند و داستانی ساختگی میسازد .داستانی که در دیگتر
منتابع یافتت نمتیشتود (بترای نمونته ،نتک :بته داستتان مستلم و طوعته و نبترد او بتا فرستتتادگان
ابنزیاد ،نتک :طبتری .)618-617 :1386،یتا ستخنرانیهتای شخصتیتهتای مختلتف کته
نمیتوان در منابع کهن مفهومی نزدیک به آن را یافت ،به عنوان م،ال میتوان به احتجتا و

 .)627-626همچنین متیتتوان بته حتدیث نفتس ح ّتر بنز یتاد اشتاره کترد .طبتری در ایتن بتاره

مینویسد:

چتون ح ّتر بدیتد کته قتتا خواهنتد کتردن بتا ختود گفتت کته نفتس ختود را میتان دوزخ و
بهشت میبینم و اختیار بهشت خواهم کرد پیش عمر سعد آمد( .همو)627 :

در ادامه نیز که ّ
حر درخواست توبه به نزد امام میبرد ،از قول امام مینویسد:
حسین

نروم( .همو)

گفت :بلی و تو در دنیا و آخترت ح ّتری ،قبتول کتردم کته بتیتتو بته بهشتت

ستعی ایتتن پتژوهش بتتر آن استتت کته متفتتردات روایتی قاضتتی نعمتتان را کته نخستتتینبتتار در

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

س تتخنرانی ام تتام ک تته در ابت تتدای روز عاش تتورا ص تتورت پ تتذیرفت اش تتاره ک تترد ک تته ب تتدون تردی تتد
ّ
ذهنیتها و برداشتهای مؤلف کتاب را متنعکس متیکنتد و نته حقیقتت رخ داده را (همتو:
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روایتات عاشتتورایی جتتای گرفتتت را بتته نقتتد گیتترد ،و گرنته روایتتات ذیتتل کتته در ایتتن کتتتاب دیتتده
میشود ،در کت

پیش از او نیاز به نقد و بررسی دارد مطالبی مانند مسلم خواستار معافیتت

از سفارت و فتالاندیشتی وی (طبتری ،)615 :1383 ،نخستتین گوینتد آن دینتوری در اخبتار

الطوال (همو230 :؛ برای نقد آن نک :رفعت)14 :1397 ،؛ تبدیل عمر تمتع به عمتر مفترده
(هم ت ت تو ،)619 :نخست ت تتتین گوینت ت تتد آن شت ت تتیخ مفیت ت تتد در االرشت ت تتاد (مفیت ت تتد)67 :2 :1413 ،؛
ّ
ذلتپذیری امام با پیشتنهاد پتذیرش یکتی از مفتاد ستهگانته(همان)622،؛ نخستتین گوینتد
آن طب تتری در ت تتاریخ الطب تتری (طب تتری )427 ،413 ،392 ،389 :5 :1387 ،هتتدایت ی تتافتن
یز یتتد و معاو یتته در مشتتاجر حض تترت زینتت

و یز یتتد (طبتتری ،)638 :1383 ،نخستتتین

گویند آن طبری در (طبری)462-461 /5 :1387 ،؛ مشاجر سفیر روم با یزید و احترام بته
سم االغ حضرت عیسی

 ،1نخستین گویند آن ابننمتا در م،یتر األحتزان (همتو)104-103 :

و. ...
)مطالبغیرواقعیوتحه فیکاملبهایی
.1درگیریفیزیکیهمامحسین

بامروهن

طبری مینویسد:
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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[متتروان] قصتتد کتترد کتته حستتین

را بگیتترد .کرستتی آهنتتین نهتتاده بتتود ،حستتین

برداشتتت و بتته متتروان انتتداخت .متتروان بتته خانتته گریختتت و کرستتی بتته دیتتوار آمتتد و
بشکست .این حال بیست و هفتم رج

بود( .همو)614 :

اوال این گفت طبری را در منابع کهن تاریخی و روایی نمییابیم؛ اما آنچه گتزارش شتده،
مشتتاجر لفظتتی میتتان ایتتن دو بتتوده کتته پتتس از آن ،امتتام از کتتاخ ولیتتد ختتار شتتده و ختتانواد
ختتویش را گتترد آورد تتتا بتته مکتته بتتار بنتتدد (یعقتتوبی ،بتتیتتتا241/2 :؛ طبتتری340/5 :1383 ،؛
ابنکثیر147 /8 :1422 ،؛ ذهبی.)169 /4 :1410 ،
 .1همان . 639 :1383،البته میان عبارات سید بن طاووس و طبری اختتالف انتدکی استت کته جهتت مطالعته
رجوع شود.

ثانیا گرچته در گستتاخی و بتیشترمی متروان نستبت بته خانتدان اهتلبیتت تردیتدی وجتود
نتتدارد ،امتتا شخصتتیت کریمانتته و بتتزر منشتتان امتتام حستتین

بتته ایشتتان اجتتازه نمتتیدهتتد

چنین رفتاری _ که درخور شخصیت عرب جاهلی است _ مرتک
.2سددفارشهمددامحسددین

ماینه

شود.

بددهقددیسبددنسددعاوپشددتیبانیهزهیشددانبددههنگددامخددروجهز

طبری مینویسد:
داد و جمل تته قبایت تل

حستتین ب تته خان تته رف تتت و دویس تتت و پنج تتاه ش تتتر ترتیت ت
ّ
بنیهاشم را به خود برنشاند از مردان و زنان ،اال محمدبنحنفیه در مدینته بمانتد و
با قیسبنستعدبنعبتاده گفتت :تتو بتا دویستت مترد از عقت
طل ت

متن بیتا ،ا گتر کستی بته

متتا بیایتتد از جتتانبی تتتو و از جتتانبی متتن ،ایشتتان را در میتتان گیتتریم و جملتته را

کشیم ،مردم گفتند :یا ابن رسول اهلل اگر بیراهی اختیار کنیم ،چنانکه عبداهلل بن
زبیر و برادرش ابراهیم کردند ،شاید( .طبری)614 :1383،

اوال چنین روایتی در منابع دیگر یافت نمیشود.
ثانیتا قتتیس بتتن ستعد بتتن عبتتاده بنتتابر نقتل منتتابع تتتاریخی در ستتال پنجتاه و نتته یتتا شصتتت
هجری و طبق عبتارت برختی منتابع اواختر حکومتت معاو یته وفتات یافتت (ابتنستعد:1414 ،
سال  85هجری را نیز ذکر کرده که البته قول خلیفه یعنتی اواختر حکومتت معاو یته را صتواب
دانس تتته اس تتت )].چ تتون عب تتارت در س تتیا س تتتاندن بیع تتت ولیتتد از امتتام استتت ،از ای تتن رو
قیسبنسعد چه در سال پنجاه و نه و چه در سال شصت وفات کرده بود.
ثال،تا امتتام حستین

بتته صتورت مخفیانتته _ آنچنتان کتته برختی منتتابع باورمنتد شتتدهانتتد

(ابنسعد :1414 ،خامستة 443 /1؛ دینتوری228 :1368 ،؛ ابتناعت،م21 /5 :1411 ،؛ مفیتد،
35 /2 :1413؛ ابتتناثیتتر17 /4 :1385 ،؛ فتتتالنیشتتابوری171 /1 :1375 ،؛ ابتتنشهرآشتتوب،
89 /4 :1379؛ طبرسی _ )232 :1390 ،از مدینه ختار نشتده؛ چترا کته امتام پتیش از خترو
مکته بته خطبته ایستتاده و طتی آن هنگتتام خروجشتان را از مدینته اعتالم کردنتد (ابتنطتتاووس،

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

122 /6؛ ابن اثیر535 /3 :1385 ،؛ عسقالنی[ 361 /5 :1415 ،ابن حجر قولی دیگتر یعنتی
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بیتا61 :؛ ابننمتا41 :1406،؛ اربلتی29 /2 :1381 ،؛ مجلستی .)367 /44 :1403 ،از ایتن رو
ّ
ّ
نیازی به آماده ساختن عده و ُعده برای درگیری با سپاه مدینه نداشته است.
رابعتتتا در میتتتان منتتتابع تتتتاریخی بت تترای زبیتتتر فرزنتتتدی بتتته نتتتام ابتتتراهیم یتتتا بتتترادری بتتترای
عبداهللبنزبیر به این نام یافت نمیشود (بالذری.)435 /9 :1379 ،
خامسا اگر دویستت مترد همتراه بتا امتام همتراه متیشتدند ،پتس چترا در منتابع استامی ایتن
اشخا

به عنوان یار و صحاب امام دیده نمیشتود؛ چترا کته بایتد ایتن تعتداد تتا مکته و کتربال

همراه متیشتدند ،امتا نته حضتور ایشتان و نته شتخص قتیسبتنستعدبنعبتاده در کتت

تتاریخ

ثبت نشدهاند.
.3ورودبهمکهدرآخرشعبان

طبری مینویسد:
از مدینه بیرون رفت و روز آخر شعبان به مکه رسید( .طبری)614 :1383 ،

این در حالی است که دیگر منتابع ،ستوم شتعبان را روز ورود بته مکته اعتالم کتردهانتد و روز
خ تترو ام تتام از مدین تته دو روز از م تتاه رجت ت

ب تتوده اس تتت (ب تتالذری160 /3 :1379 ،؛ طب تتری،

381 /5 :1387؛ مفید35 /2 :1413 ،؛ طبرسی223 :1390 ،؛ ابنجوزی324 /5 :1412 ،؛
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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ابنکثیر.)158 /8 :1422 ،
.4هجتماعشیعیانکوفهدرخانۀقاضیشریح

طبری نوشته است:
هفتتتاد رئتتیس در خانتت قاضتتی شتتریح جمتتع آمدنتتد و عهتتدها کردنتتد و ستتوگندها

خوردند که حسین

را مدد کنند به مال و جان و نامهها نوشتتند کته متا را امتامی

نیست و نه جمعه داریم و نه جماعت( . ...طبری)615 :1383،

در بتاره ایتتن روایتتت بایتد گفتتت شتتریح از شتیعیان نبتتود کتته منتزل او محتتل اجتمتتاع رؤستتای
کوفته باشتد .اهتل کوفته در منتزل ستلیمانبتنصتردخزاعی راجتع بته دعتوت از امتام حستین
تصتتمیمگیتتری کردنتتد (دینتتوری229 :1368 ،؛ یعقتتوبی ،بتتیتتتا228 /2 :؛ طبتتری/5 :1387 ،

352؛ ابومخن تتف ک تتوفی90 :1417 ،؛ اب تتناع تت،مک تتوفی27 /5 :1411 ،؛ مفیتتد36 /2 :1413 ،؛
فتتتال نیشتتابوری172 /1 :1375 ،؛ طبرستتی223 :1390 ،؛ ابتتنشهرآشتتوب89 /4 :1379 ،؛
ابتتناثیتتر20 :4 :1385 ،؛ ابتتنطتتاووس32 :1348 ،؛ ابتتننمتتا25 :1406 ،؛ ابتتنخلتتدون:1408 ،
27 /3؛ حسینیموسوی.)168 /2 :1418 ،
صفبنایدرمقابلهمامحسین
.5حضورشامیانو 



طبری در اینباره مینویسد:
وقتی امام پس از اتمام حجت در مقابل سپاه عمربنسعد شروع به سخنرانی کرد،
جمل لشکر کوفه و شام و بصره خاموش شتدند و طبتلهتا و کتوسهتا فروگذاشتتند.

(طبری)625 :1383 ،

ّ
دو نکته در اینباره مدنظر است:
اوال با توجه به بعد مسافت از شام تا کربال و امکانات آن زمان جهت نقتل و انتقتال نیترو و
تجهیزات آمدن شامیان به جن
ثانیا مسعودی در مرو الذه

صحیح به نظر نمیرسد.
چنین نوشته است:

وْکاانْجمیاعْماانْحضاارْمقتاالْالحساینْماانْالعسااا کرْوْحاربااهْوْتااولىْقتلااهْماانْأهاالْ
الکوفةْخاصةْ،لمْیْحضرهمْشامى(ْ.مسعودیْ)61 /3 :1409 ،
یحضرْقتا ْالحسینْأحدْمنْأهالْالشاامْبالْکلهامْمانْأهالْالکوفاةْممانْکاتباهْ.
وْلمْ ْ
(سبطبنجوزیْ)226 :1418 ،

.6کشتهشانهمۀهصحابتاظهرعاشوره

طبتتری معتقتتد استتت وقتتتی ظهتتر شتتد ،امتتام نمتتاز شتتدت الختتوف خوانتتد و از اصتتحاب او
هیچکس با ایشتان بتاقی نمانتد ،مگتر اقربتا و بترادر و عموزادگتانش (طبتری)628 :1383 ،؛ در
حتالی کتته منتابع کهتتن و متقتدم نظتتری جتز ایتتن دارنتتد و بترآن باورنتتد کته پتتس از نمتاز ختتوف نیتتز
برخی از یاران امام مانند زهیتربنقتین ،ح ّ
توی متولی ابتوذر ،نتافعبتنهتالل و ...نبترد کردنتد و بته
شتتهادت رستتیدند (بتتالذری195 /3 :1379 ،؛ طبتتری441 /5 :1387 ،؛ مفیتتد/2 :1413 ،

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

سبطبنجوزی نیز مینویسد:
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105؛ طبرسی246 :1390 ،؛ ابنکثیر184 /8 :1422 ،؛ حسینیموسوی.)291/2 :1418 ،


.7هصابتتیریبرپیشانیهمامحسین

طبری مینویسد:
 ...بع تتد از آن خل تتق ،روی ب تته حض تترت حس تتین

کردن تتد ،قت تتال عظ تتیم بک تترد و

بیطاقت شد ،ملعونی تیر بر پیشانی امام زد ،عباس تیر را بکشید( .طبری:1383 ،

)629-628

این خبر در منابع دیگر یافت نمیشود.
حمیابنمسلم

نیکمردخوهنان
 .8

طبری نوشته است:
راویان احوال ایشان ،حمیدبنمسلمکندی که از لشتکر مالعتین بتود  ...و حمیتد از
جمل نیکان بود ،لیکن او را به اکراه و اجبار آنجا حاضر کرده بودند.

اوال این که مؤلف ،حمیدبنمسلم را از جمله نیکمردان شمرده ،محل بحث است.
ثانیا اگر حمید از نیکان بود و به اجبار آمده بود ،میتوانست همچون ّ
حر بنیزید بته امتام
حسین
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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ملحق شود؛ اگر او از خوبان بود ،در جریان انتقام از قاتالن امام حسین

محتتتار تحتتت تعقیت

توسط

قتترار نمتتیگرفتتت (بتتالذری409 /6 :1379 ،؛ طبتتری-58 /6 :1387 ،

 ،)59بلکته بایتتد چنتتین گفتتت کتته زر و ستتیم دستتگاه خالفتتت و وعتتدههتتای دار اإلمتتار کوفتته،
چشمان حمیدبنمسلم و ام،ال او را از دیدن حقایق بسته بود.
.9بریانسرهمامهزقفاتوسطشمر

طبری در اینباره به صراحت آورده است:
شمر لعین سر مبارک از جان

قفا ببرید ،به خولی داد (. ...طبری)630 :1383،

صتتراحتی کتته طبتتری در ایتتن عبتتارت دارد ،از مورختتان کهتتن و قتتدیمی ستتراغ نتتداریم؛ امتتا

ّردپتتای ایتتن ستتخن را در ندب ت حضتترت زین ت

بتته گتتاه بعتتد از ظهتتر عاشتتورا بایتتد جستتت.

کیفیت این ندبه و استغاثه در منابع دیگر آمده است .طبری و دیگران مینویسند:

قااا ْ:فماااْنس ایتْماانْاِلش ایا ْالْان ا ْقااو ْز یناابْابنااهْفاطمااهْح اینْماارتْبأخیهاااْ
الحسینْصر یعاْوْهىْتقو ْ:یاْمحمداهْ،یاْمحمداه!ْصلىْعلیکْمالئکةْالسما ْ،هذاْ
الحس اینْبااالعرا ْ،مرماالْبالاادما ْ،مقطااعْاِلعضااا ْ،ی ااْمحمااداه!ْوْبنات اکْساابایاْ،وْ

ذر یتکْمقتلهْ،تسفىْعلیهاْالصبا(ْ.ابنسعد :1414 ،خامس 481 :1؛ بالیری/3 :1379 ،

206؛ طبهه ههری456 /5 :1387 ،؛ فتهه ههالنیشهه ههابوری189 /1 :1375 ،؛ صه ه ههدوق163 :1376 ،؛

ابناثیر81 /4 :1385 ،؛ ابنکثیرْ)193 /8 :1422 ،

کامتل بهتایی متیزیستته ،چتون

اما ابنشهرآشتوب کته صتد ستال پتیش از طبتری صتاح
مسجع را دیده ،عبارات ّ
این عبارت ّ
مسجع دیگر به این عبارات افزوده ،مینویسد:

َ
َ
َ َ َ َ َ ُ ُ ُ
َ
ُ
َ
کْ َ
السا َاما ِ َ ْ،هاذاْ ُح َسایْنْْ ُم َرماالْْ
کْ َم ِْلیا ُ ْ
ابْ َتقاو َْ ْ:واْ َمح َما َاداهَ ْ،صاالىْ َع ْلیا َ ْ
ْوْ ْکاناتْْ ْز یْنا ْ
ََ ُ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
اةْ ْوَْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
وبْال ِع َمام ِ ْ
وزْالرأ ِ ْْ ِم َنْْالقفاْ،مسل ُ ْ
عْاِلعضا ِ ْ،محز ْ
کربال َ ْ،مقط ْ
الد َما ِ َ ْ،ص ِْر یعِْْْب ْ
ِب ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ َ
َ
ُ
َ
ک ُر ُ ْهْ َنهباِ ْ،بأ ِْبیْ َمنْْفس َط ُاط ُ ْهْ ُمقطعْْ ِبال َع َراِ ْ،بأِْبیْمنْْ ْالْه ْاوْغا ِئابْْ
الر َداِ ْ،بأ ِْبیْ َمنْْ ُم َعسْ ْ
ِ
َ
َ
َُ َ َ َ
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
اانْ
اومْحتاىْمضاىْ،أنااْال ِفادا ْْ ِللعطش ِ ْ
ْف ْیرجىْ ْ،وْ ْالْم ِْر یضْْ ْف ْیداو ىْ،أناْالْ ِفادا ْْ ِللمهم ِْ
َح َتىْ َق َضىَ ْ،أ َناْالف َدا ُ ْْل َمنْْ َ ْ ُ َ ُ
الد َما (ْ.ابنشهرآشوبْ)113 /4 :1379 ،
شیْ َب ُت ْهْتقط ُْرْ ِب ِ
ِ
ِ

نقتتل کتترده استتت

ابتتنشهرآشتتوب شتتبیه ایتتن عبتتارات را ذیتتل خطبت حضتترت ستتجاد

(همو .)168 /4 :محدثان پس از او ،بته دلیتل عبتارت متوزون و آهنگتین وی ،ندبت حضترت
زین

را شبیه ابنشهرآشوب در کت

ختود ضتبط کتردهانتد (ابتنطتاووس133 :1348 ،؛

 .)303عمادالدینطبری نیز عبتارت محتدثان پتیش از ختود را در قالت

تتاریخ درآورد و آن را

در کتاب خویش منتشر ساخت.
در برخی منابع جزئیات بریدن رأس بیان نگردیده ،بلکه تنها به تترس و لترزش ایتن افتراد
از هیبتتت و عظمتتت امتتام حستتین

اشتتاره شتتده استتت (طبرستتی .)86 :1422 ،بنتتابر ایتتن،

اصل ترس افرادی ماننتد ستنانبتنانتس پتذیرفتنی استت 1.شتاید بتا توجته بته ایتن جریانتات،
برای این که شمر ملعون به عاقبت این افراد دچار نشود ،سر امام حسین

را از پشتت بر یتد

 . 1البته در صورتی که این نقل را بپذیریم که شمر سر مبارک امام حسین بریده است ،نه سنانبنانس؛ چون
طبت ت تتق برخت ت تتی از نقلهت ت تتا ،ست ت تتنانبنانس گلت ت تتوی آن حضت ت تترت را بر یت ت تتد .فضت ت تتیلبنزبیرکوفی149 :1405،؛
بالذری.218 :3 ،1379،

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

حستتینی موستتوی333 /2 :1418 ،؛ مجلستتی60 - 59 /45 :1403 ،؛ بحرانتتی/17 :1413 ،
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تا چشم او به چشم امام حسین
بنابر روایتی در برخی کت
 ...پیامبر

نیفتد.

معتبر ،از طبری و او از طاوس یمانی نقل کردهاند:
پیشانی و گلوى امام حسین

75 /4 :1379؛ مجلسی)188-187 /44 :1403 ،

را فراوان میبوسید( .ابهنشهرآشهوب،

همچنین در کتاب معدن البکا فی مقتل سید الشهدا  1آمده است:
شمر خواست سر امام حستین

حسین

را از گلتو جتدا کنتد ،ولتی شمشتیرش نبر یتد .امتام

فرمود« :واى بر تو! آیا میپندارى شمشیر تو جایی را که رسول خدا

بر آن فراوان بوسه زد میبرد»؟! شمر [برآشفت و] آن حضرت
مطهرش را از قفا جدا کرد( .جمعی از نویسندگان)596 /4 :1378 ،

ایتتن بختتش از ستتخن امتتام حستتین
خدا
حسین

را به رو افکند و سر

کتته «آیتتا میپنتتدارى شمشتتیر تتتو جتتایی را کتته رستتول

بر آن فراوان بوسه زد میبرد» ،پیش از شهادت و هنگام نشستن شمر بر ستینه امتام
در منابع و مقاتل معتبر ذکر نشده است .به هر حتال ،بتا فترض پتذیرش ایتن نقتل،

چون گلوی امام حسین

مکان بوسه پیامبر

بوده ،شمر سر امام حسین

را از پشت

برید .همچنین بر فرض پذیرش این روایت ،چنانچه رأس شریف امام از پشت بریده شتده
باشد ،بوسه زدن پیامبر
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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به زیر گلو بیمعنا خواهد بود .از این رو این دستت روایتات ،نتزد

عقال و طبتق روایتات پتذیرفتنی نیستتند .بتر فترض پتذیرش نیتز نمیتتوان بته طتور قطعتی گفتت
علت اصلی بریدن سر امام حسین

از قفا همان است که در برخی کتابهتا نوشتته شتده

است؛ زیرا بخشهایی از نقلهای ذکر شده ،در مقاتل و منابع تتاریخی مر بتوط بته نهضتت و
قیتتام امتتام حستتین
حسین

نیامتتده استتت .از ایتتنرو ،نمیتتتوان میتتان علتتت بر یتتده شتتدن ستتر امتتام

از قفا با این نقلهای متفاوت ارتباط برقرار کرد و یک نتیجه قطعی گرفت و موارد

یاد شده را تنها یک احتمال است.

 .1این کتاب نوشته مولی محمد صالح بن آقا محمد(متوفی ،) 1283و برادرش حا مولی محمد تقی برغانی
قزوینی ،معروف به شهید سوم است .طهرانی.220 :21 ،1403 ،

.10دفنهباهنشهاهیکربالتوسطیهودیان

طبری میگوید:
و گفتهاند که چون خیبر فتتح شتد رستول را ،جمعتی یهتودان بگریختنتد و بته عترا

آمدند و به نزدیک کربال منزل ساختند و بزر ایشان ابراهیم و روئیتل نتام داشتتند.
چون لشکر از کربال برفت ،ایشان بر بام خانه میخفتند .نظر ایشتان بته کتربال افتتاد،
نوری دیدند که از ابدان امام و شهدا بر میآید تا به آسمان ،رعایا را جمتع کردنتد در
روز دوم و گفتند :این قوم ،قوم بزر اند عنداهلل که همه ش

نور نازل میشد بر ستر

ایشان ،بیایید تا ایشان را دفن کنیم ،برفتند و ایشتان را دفتن کردنتد( .طبهری:1383،

)631

اوال بتتدون تردیتتد ایتتن روایتتت ستتاخت دستتت فتتردی یهتتودی استتت کتته بتتا هتتدف ضتتربه بتته
مسلمانان به جعل روایت پرداخته استت .وی می کوشتد نشتان دهتد مستلمانان بترای فرزنتد
پیتتامبر

ختتود ارزشتتی قائتتل نبتتوده و ایتتن یهودیاننتتد کتته بتتر او تتترحم کتترده و او را بتتدون نمتتاز و

مراست تتمات خت تتا

مست تتلمانان دفت تتن کردنت تتد؛ همت تتان کست تتی کت تته شت تتیعیان او را امت تتام خت تتود

پنداشتهاند.
ثانیا به عالوه که دفن بدن مطهر امام و دیگر شهدا توستط عتدهای یهتودی در تتواریخ ذکتر

(مسعودی207 :1426 ،؛ کشی.)764 /2 :1363،
ههلبیتهزکوفهتاشام
.11گزهرشسفرکاروهن 

طبری به صورت سفرنامه گزارش شهر به شهر کاروان اهلبیت را آورده است؛ از شهرها و
وقتتایعی ستتخن گفتتته کتته در هتتیچی تتک از منتتابع تتتاریخی نمتتیتتتوان آن را جستتت .برختتی از
شهرهایی کته وی نتام بترده ماننتد بعلبتک کته برختی در آنجتا علیته گردانتدن ستر امتام خترو
کردند ،شهر مرزین و ستپس میافتارقین ،کته هتر دو شتهر بته ختاطر ورود کتاروان اهتلبیتت آذیتن
بستته شتده بتود ،ستپس بته نصتیبین رستیدند و داستتان منصتور بتن الیتاس کته بتا است

ختود

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

نشده؛ چون دفن ابدان شهدا توسط بنیاسد و دفتن بتدن امتام توستط امتام ستجاد انجتام
َّ
َ
ْ َ َ َ
ُ
تام ال َیلتی أ ْمت َتر ُه إال إ َمتتام م ْ،لتته»
گرفتتته استتت .ضتتمن این کتته بتترای شتتیعه یقینتتی استتت کتته «اإلمت
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تتتالش کتترد بتته شتتهر وارد شتتود ،امتتا استتبش و ستتپس اس ت هتتایی دیگتتر از محتتل ختتود حرکتتت
نکردند .شهر شبدیز و لعنت فرستادن به کوفیان داستان دیگری است کته طبتری آن را بیتان
ک تترده اس تتت (طب تتری .)636-635 :1383 ،وی در توض تتیح وق تتایع ش تتهر م تترزین از حض تتور
عمربنسعد در میان کاروان سخن گفتته کته در تمتامی منتابع تتاریخی ستخنی از او در کتاروان
اهلبیت نیست ،چرا که وی در کوفه ماند.
ههلبیتدرشانزدهمربیعهألول
پایکوبیشهرشامبهمناسبتورودکاروهن 
.12رقصو 

طبری در روایتی طوالنی مینویسد:
 ...ده به ده میرفتند تا به چهار فرسخی از دمشق رسیدند .به هر ده از آنجا تتا بته

شهر ن،ار بر ایشان کردند و بر در شهر سه روز ،ایشان را باز گرفتند تا شهر بیارایند و هر
حلی و زیوری و زینتی که در آن بتود بته آیتینهتا بستتند بته صتفتی کته کستی چنتان
ندیده بود .قری

پانصد هزار مرد و زن با دفها و امیران ایشان طبلها و کوسها و

بو ها و دهلها بیرون آمدند و چند هزار مردان و جوانان و زنان رقصکنان با دف و
چن

و ربابزنان استقبال کردند ،جمله اهل والیت دست و پای خضاب کرده و

سرمه در چشم کشیده و لباسها پوشیده ،روز چهارشتنبه شتانزدهم ربیتع األول بته
شهر رفتند ،از کثرت خلق ،گویی که رستخیز بود .چون آفتاب برآمد مالعین سرها
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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را به شهر درآوردند از کثرت خلق به وقت زوال به در خانه یز ید لعین رسیدند .یز ید
(ملعتتون) تختتت مرصتتع نهتتاده بتتود خانتته و ای توان آراستتته بتتود و کرس تیهتتای زر ی تن و
سیمین راست و چت

نهتاده حجتاب بیترون آمدنتد و ا کتابر مالعتین را کته بتا سترها

بودند به پیش یز ید بردند( .همو)636 :

این روایت در هیچ مقتلی دیده نمتیشتود ،جتز این کته طبتری ستعی در برانگیختته کتردن
احساسات و عواطف شتیعیان داشتته و کوشتیده شتامیان را بتیرحتم و بتیدیتن نشتان دهتد.
البته بدون شتک شتامیان دوستتداران معاو یته و بنتی امیته و مبغضتان امتام علتی
(برای مطالع بیشتر ،نک :کرمانی.)1384،
یاقوت در معجم البلدان در مورد شام بهویژه حمص مینویسد:

هستتند

ومنْعجیبْمااْتأملتاهْمانْأمارْحما
حتىْیضربْبحماقتهمْالمثلْ،إنْأشدْالنا ْعلىْعلىْْ،رضاىْاللْعناهْ،بصافینْماعْ
معاویةْکانْأهلْحم ْوأ کثرهمْتحر یضاْعلیاهْوجاداْفاىْحرباهْ،فلمااْانقضاتْتلاکْ
ْفساادْهوائهااْوتربتهااْاللاذینْیفسادانْالعقالْ

الحروبْومضىْذلکْالزمانْصارواْمنْغاالةْالشایعةْحتاىْإنْفاىْأهلهااْکثیاراْممانْ

رأىْمذهبْالنصیر یةْوأصلهمْاالمامیةْالذینْیسبونْالسل ْ،فقادْالتزماواْالضاال ْ
أوالْوأخیراْفلی ْلهمْزمانْکانواْفیهْعلىْالصواب(ْ.حمویْ)304 :4 :1995 ،

ب تتا ای تتن هم تته ،کس تتی در لجاج تتت و عن تتاد و خ تتوی پستتت ش تتامیان نستتبت ب تته خان تتدان
پیتتامبر
متناس

و امیرمؤمنتتان

تردیتتدی نتتدارد 1،امتتا ز یتتادهگتتویی و اضتتافه کتتردن مطتتالبی کتته

با روحیت شتامیان برخاستته از ایتد «ز بتان حتال» استت .روایتاتی کته در منتابع دیگتر

وجتتود نتتدارد ،تنهتتا چیتتزی کتته در منتتابع کهتتن وجتتود دارد ،حضتتور اهتتلبیتتت در مجلتتس یز یتتد
اس تتت و ن تته مطلب تتی اض تتافهت تتر (ب تتالذری220 /3 :1379 ،؛ دین تتوری260 :1368 ،؛ طب تتری،
460 /5 :1387؛ ابنکثیر.)194 /8 :1422 ،
نکت دیگر این که با توجه به امکانات محدود آن زمان چگونته متیتتوان تصتور کترد کته در
متتدت انتتدکی متتردم بتته آذیتتنبنتتدی شتتهر شتتوند؛ چتترا ک ته چنتتین امتتری بتته دور از ذهتتن استتت.
همچنین باخبر شدن مردم شهر از رخداد کتربال چگونته میستر شتده استت ،در حتالی کته ایتن
امر ،به وجود مقدمات مربوطه نیاز دارد .این خبر که پتس از طبتری آملتی بته شتهرت رستیده،
درختور توجته استت؛ چترا کتته در منتابع کهتن چنتین تتاریخی یافتتت نمتیشتود و از گتزارشهتتای
منحصر به فرد طبری است.
.13درخوهستزهیرهزیزیاجهتبخشیانهمکلثومبههوبهعنوهنکنیز

طبری مینویسد:
زهیر مسخر عراقی درآمد و گفت :یا امیر! این کنیزک را به من ده و اشتارت کترد بته

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

در منتتابع بتتیشتتماری نقتتل و منتشتتر شتتده ،ورود کتتاروان حستتینی در شتتانزدهم ربیتتع األول نیتتز
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 .1امام باقر در مذمت اهل شام میفرمایند« :نعم األرض الشام و بئس القوم أهلها» نتک :عیاشتی/1 :1380 ،
305؛ راوندى.186 :1409 ،

امکل،وم و قصد کرد که چادر ام کل،وم بگیترد .ام کل،توم بته عر بتی گفتت کته دستتت
بریده باد؛ از ما دور شو! زهیر که عربی شنید ،متعج

شد؛ پرستید کته ایشتان چته

طایفهاند؟ پنداشت که اسیران روماند .امام زین العابدین گفت :این دختر ،دختر
رس تتول خداس تتت و م تتن پس تتر پس تتر دختت تر او و ای تتن ع تتورات دخت تتران فاطمت ت بن تتت
محمدند .زهیر بیرون رفت و دست راستت ختود را بر یتد و بتاز آمتد .دستت ختود بته
دست گرفته بود ،خون میچکید و گفت :یا بنت بنت رسول اهلل! مرا حالل کن که
دعای تو مستجاب است و عذر خواست و از آنجتا بیترون رفتت و دیگتر کستی او را
ندید( .طبری)639 :1383 ،

اوال چنتین روایتتتی در منتابع پتتیش از طبتتری دیتده نمتتیشتود .البتتته شتتبیه بته ایتتن روایتتت،
همان سخن مترد شتامی استت در متورد فاطمته بنتت الحستین

کته طبتری آن را نیتز روایتت

کرده که در نهایت یزید او را به ختاطر اعتتراض بته بتیحرمتتی بته خانتدان پیتامبر

بته قتتل

میرساند (همو.)638 :
ثانیا در انتهای روایت آمده که زهیر عذر خواست و از آنجا بیرون رفت و دیگر کسی او را
ندید؛ اما نام زهیر نه پیش از مجلس یزید و نه پس از آن وجود ندارد کته بختواهیم داستتان او
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را تحلیل قرار کنیم.
ثال،تتا گو یتتا ُبر یتتدن دستتت در ایتتن روایتتت نیتتز ماننتتد کنتتدن متتوی از ستتر استتت کتته بتته ایتتن
سهولت صورت پذیرفته است.
رابعا بر فرض که زهیر به قطتع دستت ختود پرداختته ،آیتا متیتتوان ورودش بته کتاخ یز یتد بتا
دستتی مقطتتوع و چکتهچکت ختون از دستتتش را بتاور داشتتت و آیتا یز یتتدیان بته او اجتتاز داختتل
شدنش به کاخ را میدادند.
خامسا بدون تردید ،زهیر متوجه مکالم مفصل یزید با خانتدان رستالت بتوده استت .از
این رو چگونه تا آن هنگام نفهمید کته اینتان عترب هستتند و بته عر بتی ستخن متیگوینتد و یتا
این که آنها اسیران روم نیستند.

آنها
.14طلبسهحاجتهزیزیاوبرآورد کردن 

طبری میگوید:
امام را خواند و گفت :حاجتی داری ،بخواه .امام گفت :حاجت متن آن استت کته

سر پدر من به من دهی تا پیش تن برم .گفت :به تو دادم ،چهل روز ستر حستین

از منار مسجد جامع آویخته بود ... .پس گفت :قاتل پدر من را به من ده تا بکشم
که قصا

بر من است .هر که را حاضر میکردند ،میگفت :من نکشتم .تا به آخر

یکی گفت :حسین را آن کس کشت که در بیتت المتال گشتود و متال بته لشتکر داد؛
یعنی یزید کشت او را .پس لعین خجل شد و خاموش گشت( .همو)642-641 :

چنین نقلی در منابع متقدم وجود ندارد.
ابنطاووس مینویسد:
یزید به امام سجاد
امام سجاد

گفت :سه حاجتت را که وعد انجام آن را داده بتودم بگتو.

فرمود« :اولین حاجتم این است که روی پدرم حسین

که یزید گفت :هرگز او را نخواهی دید( .ابنطاوو )195 :1348 ،

را ببینم»

از ایتن رو گفتت طبتتری بتتا ستیدبنطتتاووس منافتتات دارد .در بتتاره سرنوشتت ستتر مطهتتر امتتام
اقوال زیادی است که مشهور میان علمای امامیه آن استت کته ستر توستط امتام ستجاد

بته

.15حضورمروهندرشاموتوصیهبهیزیا

طبری مینویسد:
وقتتتی یز یتتد اجتتاز تعز یتتت بتته حضتترت زینت

داد ،گفتتت :بایتتد ایشتتان را بتته دار

الحجاره ببرید تا آنجا گریه کنند .هفت روز آنجا تعزیت داشتند ،هر روز چندان

بر ایشان جمع میشدند که از حضر و احصا بیرون بود .مردم قصد کردنتد کته ختود

را به خان یزید اندازند و او را بکشند .مروان از این حال واقف شده ،نزد یزید آمد و

با او گفت :هیچ صالح ملک تو نیست که اوالد و اهلبیت و متعلقتان حستین

آنجا باشند ،صالح در آن است که کار ایشان بسازی و ایشان را به مدینه فرستی.

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

کربال آورده و به بدن مطهر الحا شد.
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اهلل اهلل که کار ملک تو تباه شود به سب

این عورات( .طبری)645-644 :1383،

اوال نخستین کتابی که چنین روایتی نقل کرده کامل بهایی است.
ثانیتا در آن زمتتان متتروان در مدینتته بتتود (ابتتنستتعد :1414 ،خامستتة 492-490 ،1؛ بتتالذری،
218 -217 /3 :1379؛ طبتتری466 /5 :1387 ،؛ قاضتتینعمتتان161 /3 :1409 ،؛ ابتتننمتتا،
)95 :1406و هیچ خبری مبنی بر حضور او در دمشق در دست نیست.
ثال،تتا متتراد از دار الحجتتاره در روایتتت مشتتخص نیستتت؛ امتتا بنتتا بتته قرائنتی دیگتتر ،در ستتایر
متتیتتتوان فهمیتتد کتته محلتتی بتترای زنتتدانی متتوقتی افتتراد بتتوده استتت (ذهبتتی/18 :1410 ،

کت ت
.)54

.16وفاتهمکلثومدردمشق

طبری ذیل وقایع شام و حضور اهلبیت در دمشق مینویسد:
و روایتتت آمتتد کتته امکل،تتوم ختتواهر امتتام حستتین

)645 :1383

در دمشتتق متتتوفی شتتد( .طبههری،

در مورد تاریخ وفتات وی اختتالف استت .برختی وفتات وی را در حتدود ستال  50هجتری
میداننتتد و برختتی ماننتتد س تید محستتن امتتین ،درگذشتتت وی را پتتیش از ستتال  54هجتتری در
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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مدینتته دانستتتهاند (امتتینعتتاملی .)485 /3 :1403 ،مؤلتتف أعتتالم النستتا درگذشتتت وی را
چهار ماه پتس از بازگشتت کتاروان استرای کتربال از شتام دانستته استت (حستون-212 :1379 ،
246؛ محال تتتتی)256 /3 :1370 ،؛ امت تتا بنت تتابر کت ت ت

تتتتاریخی وی در کتتتربال حضتتتور داشتتتته

(اصفهانی ،بیتا119 :؛ ابنشهرآشوب )112 /4 :1379 ،و حتی بته ایتراد خطبته نیتز پرداختته
استتت (ابتتنطیفتتور ،بتتیتتتا39-37 :؛ فتتتالنیشتتابوری190 /1 :1375 ،؛ ابتتننمتتا88 :1406 ،؛
ابنطاووس .)154 :1348 ،این کت

خبری مبنی بر وفات او در دمشق نقل نکردهاند.

.17وفاتدخترکیچهارسالهوسخنهوباسرهمام

طبری در موضعی غیر از مقتل امام مینویسد:
در حاو یه آمد که زنان خاندان نبوت در حالت اسیرى ،حال مردانتی را کته در کتربال

شهید شده بودنتد ،بتر پستران و دختتران ایشتان پوشتیده میداشتتند و هتر کتودکی را
وعدهها میدادند که پدر تو به فالن سفر رفته است ،باز میآید .تا ایشان را به خانه

یز ید آوردند ،دخترکتی بتود چهارستاله .شتبی از ختواب بیتدار شتد و گفتت :پتدر متن
حسین کجاست؟ این ساعت او را به خواب دیدم سخت پر یشان .زنان و کودکان
جمله در گر یه افتادند و فغان از ایشان برخاستت .یز یتد خفتته بتود؛ از ختواب بیتدار
شد و حال تفحص کرد .خبر بردند که حال چنین استت .آن لعتین در حتال گفتت
که بروند و سر پدر او را بیاورند و در کنتار او نهنتد .مالعتین ستر بیاوردنتد و در کنتار آن
دختر چهارساله نهادند .پرسید :این چیست؟ مالعین گفتند :سر پدر توست .آن
دختر بترسید و فر یاد برآورد و رنجور شد و در آن چند روز جتان بته حتق تستلیم کترد.

(طبری)523 :1383 ،

نکاتی در باره حضور دخترکی چهار ساله و وفات او در شام باید مورد توجه قرار گیرد:
 .1مورخان در بیان فرزندان امام حسین

چون به دختران ایشان رسیدهاند ،بته ذکتر دو

دختتتر بتته نتتامهتتای فاطمتته و ستتکینه بستتنده کتتردهانتتد (ابتتنستتعد :1414 ،خامستتة 370 ،1؛
ب ت ت تتالذری197 ،194 /2 :1379 ،؛ 620 /5؛ مفی ت ت تتد135 /2 :1413 ،؛ بخ ت ت تتاری30 :1413 ،؛
ابت تتنعنبت تتة192 :1380 ،؛ طبرست تتی256 :1390 ،؛ ابت تتنجت تتوزی348 /5 :1422 ،؛ ست تتبط بت تتن
جتتوزی .)249 :1418 ،برختتی نتتام زین ت

را نیتتز بتتدانهتتا افتتزودهانتتد (ابتتنطیفتتور ،بتتیتتتا26 :؛

ابتتنشهرآش تتوب77 /4 :1379 ،؛ اربل تتی .)38 /2 :1381 ،شتتیخ کمتتالالتتدین محمتتد بتتن
طلحتته شتتافعی در کتتتاب مطال ت ّالستتلول فتتی مناق ت آل ّالرستتول بتته وجتتود چهتتار دختتتر بتتراى
حضرت تصر یح کرده و حتی بر آن ،ادعاى شهرت نیز نمتوده استت (شتافعی ،بتیتتا.)392 :
ابتنصتباغ متتالکی و اربلتی نیتز بتته ایتن قتول صتتحه گذاشتتهانتد (ابتتنصتباغمتتالکی/2 :1409 ،
851؛ اربلی .)38 /2 :1381 ،بنابر این قول که ادعاى شهرت بر آن شده و عتدهاى از بزرگتان
المهمتتة و اربلتتی در کشتتف ّ
چتتون ابتتنصتتباغ متتالکی در الفصتتول ّ
الغمتتة نیتز آن را نقتتل کتترده و رد
نکردهاند ،آن حضرت داراى چهار دختر بوده است که تنها بته نتام سته تتن از ایشتان تصتر یح
شده و نام چهارمین دختر مجهول مانده است.

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

ابت تتنابت تتیالت تت،ل بغت تتدادی102 :1410 ،؛ خصت تتیبی202 :1419 ،؛ طبت تتری آملت تتی181 :1413 ،؛

73

در منابع متأخر ،گاه تا هشتت دختتر بترای آن حضترت نتام بتردهانتد کته عبارتنتد از فاطمته
کبری ،فاطمه صغری ،ز بیده ،زین  ،سکینه ،ام کل،وم ،صفیه و دختتری کته در شتام وفتات
کرده که برخی نامش را زبیده و برخی رقیه گفتهاند .اما در هیچ یک از منتابع تتاریخی اولیته،
نامی از دختر خردسال چهار ستاله بترای امتام حستین

کته رقیته یتا فاطمته صتغری یتا نتامی

دیگر نام داشته باشد دیده نشده است .نیز این که در هنگام اقامت کاروان اسیران در شام،
چنین دختری با آن صحن غمناک و شهادت اسفناک مشاهده نشده است.
 .2اما این که چرا نام او در میان منابع کهتن نیستت ،ستؤالی استت کته برختی تتوجیهی در
این باره برشمردهاند و آن ایتن کته شتیعیان در طتول تتاریخ ،بتر اثتر حکومتت حاکمتان جتور ،یتا
فرصت و مجال ثبت حواد

تاریخی را پیدا نکردهاند و یا در صتورت ثبتت ،ستتمگران آثتار

علمی و تاریخیشان را ستوزاندهانتد و از بتین بتردهانتد .از ایتن رو ممکتن استت ایتن جر یتان در
کت

تاریخی گذشته بوده؛ اما بر اثر تطتور زمتان و مقتضتیاتش از بتین رفتته باشتد .شتاهد ایتن
معاو یتتة تتتألیف قاستتمبتتنمحمتتدبتتناحمتتدمأمونی از علمتتای

ادعتتا کتتتاب الحاو یتته فتتی م،ال ت
اهل ّ
سنت است کته طبتری ایتن جر یتان را نخستتین بتار از ایتن کتتاب نقتل کترده استت (نتک:

تربتتتی)55-54 :1388 ،؛ امتتا ایتتن تتتوجیهی مناس ت
قال
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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بتترای پاستتخ بتته ایتتن ستتؤال مهتتم کتته در

یک اعتقاد به شیعیان القا شده نیست؛ چرا که حواد

متتورد ایتتن واقعتته در کت ت

جزئیتر و عاطفتهبرانگیزتتر در

تتتاریخی ثبتتت شتتدهاند؛ وقتتایعی کتته متتیتوانتتد بتته راحتتتی ستتلطنت

جورمآبانتته و مفستتدان امتتوی را در هتتم ر یتتزد .افتتزون بتتر ایتتن ،آیتتا تنهتتا همتتین خبتتر بایتتد از کتت
مشهور تاریخی و روایی به دلیل آتشسوزیها و حواد

تلخ رخ داده بر کت

متقدم حذف

شده باشد؟! اگر این چنین است پس تفاوتی میان متون کهن و متون متأخر نیستت و نبایتد
مقتتتل ابومخنتتف و دیگتتر مقاتتتل یتتا کتت

تتتاریخی ماننتتد تتتاریخ طبتتری و بتتالذری را جتتزو متتتون

متقدم برشمرد!
 .3از دیگتتر دالیتتل اثبتتات وجتتود ایتتن شخصتتیت ،ستتخن موجتتود در له توف ابتتنطتتاووس
است که امام در ش

عاشورا فرمودهاند:

یاْاختاهْتعز ىْبعزا ْاللْ،فإنْْسکْانْالسمواتْیْموتونْوْأهالْاالرضْالْیبقاونْوْجمیاعْ

فاطماهْوْ
ْ
البر یةْیهلکونْ،یاْاختاهْیاْامْْکلثوم!ْوْانتْیاْز ینبْوْانتْیااْرقیاةْوْأناتْیااْ

أنتْیاْرباب!ْانظرنْاذاْأناْقتلتْفالْتشققنْعلاىْْجیبااْوْالْتخمشانْعلاىْْوجهااْوْالْ

تقلنْعلىْْهجرا(ْ.ابنطاوو ْ )123 :1380 ،

طبق این ستخنان ،نتام رقیته بته ز بتان امتام حستین

جتاری شتده استت .از ایتنرو بایتد

یکی از بستگان نزدیک حضرت باشد و از آنجا که بین خواهران و یتا همستران ،شخصتی بتا
این نام وجود ندارد ،به احتمال فراوان ،مقصود دخترشان است.
اما نکاتی در این باره قابل توجه است:
اوال این نقل در برخی نسخهها و حتی ترجمههای موجتود از لهتوف ابتنطتاووس و یتا نقتل
قتتولهتتایی کتته کت ت

بعتتدی از او کتتردهانتتد ،موجتتود نیستتت (بتترای م،تتال نتتک :ترجم ت فهتتری

زنجتتانی کتته کلم ت رقیتته در آن موجتتود نیستتت؛ ابتتنطتتاووس82 :1348 ،؛ حستتینی موستتوی،
254 /2 :1418؛ بحرانی.)1014 /11 :1413 ،
ّ
ثانیتتا بنتتابر نقتتل ابتتنطتتاووس پتتیش از ایتتن واقعتته ،امتتام شتتعر مشتتهور «یتتا دهتتر أف لتتک متتن
خلیل »...را میسروده که حضرت زینت

و دیگتر ستاکنان حترم بته نوحتهسترایی مشتغول

شدهاند؛ اما در منابع تاریخی دیگر آمده که امام در این لحظه سخنی با حضرت زینت
و نه کسی دیگر داشته که ایشان بیتاب شد و ناله سر داد (بالذری186-185 /3 :1379 ،؛
یعقتت تتوبی ،بت ت تتیتتت تتا244-243 /2 :؛ طبت ت تتری420 /5 :1387 ،؛ ابتت تتناعتت تت،م84 /5 :1411 ،؛
99 /4 :1379؛ ابنکثیر)177 /8 :1422 ،
ثال،ا بر فرض صحت روایت ابنطاووس ،سیا عبتارات حتاکی از آن استت کته خطتاب
ستتخن امتتام ،ختتواهران و همستتر ایشتتان ،یعنتتی کستتانی هستتتند کتته متتیتواننتتد پتتس از امتتام
قافلهساالر کاروان حسینی باشند .ضتمن این کته لحتن عبتارات دلستوزانه و از ستر عطوفتت و
احساس به فردی بزر سال استت کته توانتایی مراقبتت از دیگتران را دارد .ایتن لحتن ،شتکل
خردساالنه ندارد که بتوان آن را خطاب به دختری چهار ساله دانست.
خطاب سخن امام به خواهران امام یعنتی ّام کل،توم و زینت استت و ا گتر فاطمته را دختتر
امام علی بدانیم ،او نیز خواهر امام به شتمار متیآیتد؛ امتا چنتان کته گذشتت ،حضتور او در
کربال کمی بعید به نظر میرسد .از این رو چنانچه وی دختر امتام حستین س ّتن و ستال او

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

اصفهانی ،بیتتا113 :؛ مفیتد93 /2 :1413 ،؛ ابتنجتوزی338 /5 :1412 ،؛ ابتنشهرآشتوب،
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درختور چنتتین خطتابی بتتوده استت؛ ز یتترا متاجرای مجلتتس یز یتد و ستتخن مترد شتتامی مبنتی بتتر
بخشش فاطمه بته عنتوان کنیتز نشتان متیدهتد او در جتوانی بته ستر متیبترده استت .ر بتاب نیتز
همسر امام از نظر ّ
سنی شاید هم ّ
بوده است.
سن و سال حضرت زین
 .4امتتام حستتین

پتتس از شتتهادت عبتتداهلل رضتتیع بتته ظتتاهر بتته عنتتوان ختتداحافظی بتته

خیمه آمد ،آن گاه فریاد برآورد:

َ ُ
َ
َُ ُ
َ ُ َ ُ
ىْ
نْ ِم ِنا ْ
ک َْ
أهالْ َب ِیتاىَ ْ،علایْ ْ
ابْ َیااْ ْ
کیْ َن ْةْوْیااْرقیاةْوْیااْعاتکاةْوْ َیااْ َ ْز یْ َن ُ ْ
سْ
َْیاْأ ْمْ ْکل ُثومْْوْ ْیاْ ْ
َ َ
السالم(ْ.قندوزی79 /3 :1416 ،؛ حسینیمرعشی ،بیتاْ)633 /11 :

اینجا هم از رقیه در ردیف خواهران و دختران نام برده شده است.
در پاسخ گفته میشود منابعی دیگر نیز مانند بحار األنوار یافت میشود که نتامی از رقیته و
عاتکه نیست؛ اما به جای آن نام «فاطمه» وجود دارد (مجلسی47 /45 :1403 ،؛ جزائتری،
228 /1 :1427؛ بحرانتتی1015 /11 :1413 ،؛  .)289 /17البتتته ایتتن نیتتز دلیتتل بتتر وجتتود رقیتته
نمیشود؛ چرا که فاطمه در کربال همان فاطمه بنت الحستین

بتوده و در ستنین نوجتوانی و

یا جوانی به سر میبترده استت .هتمچنتین ایتن ختداحافظی در منتابع معتبتر و متقتدم موجتود
نیست .از این رو استتناد بته کتبتی ماننتد ینتابیع الم ّتودة و شترح احقتا الحتق نمتیتوانتد محتل
استناد و اثبات شخصیتی نو باشد.
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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 .5دلیل دیگر موافقان وجود شخصیت دختری به نام رقیه از این قرار است:
آوردهاند که امتام حستین

در آخترین لحظتات حیتات ختویش ،هنگتام مواجهته

با شمر چنین فرمود« :أال یا زین

یتا ستکینه! أیتا ولتدی! متن ذا یکتون لکتم بعتدی؛

اال یا رقیة یا ام کل،وم! أنتم ودیعة ربی ،الیتوم قتد قترب الوعتد( .جمعهی از نویسهندگان،

)616 :1378

در پاسخ باید گفت اوال این سخن در منابع دیگر وجود ندارد.
ثانیتتا منبع تتی ک تته ایتتن جر ی تتان را نق تتل ک تترده ،گو یتتا ب تته ز بتتان شتتعر ایتتن مطالتت
حسین

را از امتتام

آورده است.

ثال،ا بنابر منبع این اشعار ،ایتن جر یتان ،مر بتوط بته لحظتات آختری استت کته شتمر قصتد

بریدن سر امام را داشته است؛ درحالیکه سر امام به دست سنانبنانس قطع شد (طبتری،
453 /5 :1387؛ نیز نتک :منقتوالت شتبیه بته هتم در بتالذری203 /3 :1379 ،؛ مستعودی،
62 /3 :1409؛ ابناثیر .)78 /4 :1385 ،از این رو ،استناد به این روایت کامل نخواهد بود.
رابعا بنابر این نقل ،آیا امتام در ستاعات پایتانی عمتر شتریف ختود غتم سرپرستتی فرزنتدان
خود را دارد و میگوید :پس از من چه کسی سرپرست شما خواهد بود؟ به نظر متیرستد امتام
کته در بتاالترین درجته انستانیت ،استوه و الگوستت و در همت مراحتل زنتدگی از خداونتد یتتاری
میطلبد ،چگونه در ساعات پایانی زندگانی خود غصت سرپرستت ختواهر و فرزنتدان ختود را
میخورد؟!
خامستا عبتتارت «أال یتتا زینت یتتا ستتکینة ...یتتا رقیتة یتتا ام کل،تتوم! أنتتتم ودیعتتة ر بتتی» نشتتان
متتیدهتتد تمتتامی مخاطبتتان امتتام ،مؤنتتث هستتتند .از ایتتن رو بایتتد بتته جتتای «أنتتتم» از «أنت ّ
تتن»
استفاده میکرد.

1

 .6چتتهبستتا دستتتور یز یتتد بتترای آوردن ستتر امتتام حستتین

مر بتتوط بتته ایتتن ماجراستتت کتته

طبرانی نقل کرده است:
بانعلاىْرضاىْاللْعنهمااْأنْیستأسارْفقااتلوهْفقتلاوهْوقتلاواْابنیاهْ
ن ْ
قاا ْأبایْالحسای ْ
ىبااانْحساااینْ
وأصاااحابهْالاااذینْقااااتلواْمناااهْبمکاااانْیقاااا ْلاااهْالطااا ْوانطلااا ْبعلااا ْ

دبنمعاویةْفأمرْبسکینةْفجعلهاْخل ْسار یرهْلائالْتارىْرأ ْ
بلغْعروبةْبهمْإلىْیز ی ْ
بانالحساینْرضاىْاللْعنهمااْفاىْغالْفوضاعْرأساهْفضاربْ
ى ْ
أبیهاْوذوْقرابتهاْوعلا ْ

علىَْنیتىْالحسینْ...فقا ْعلىْرضىْاللْعنهْ:أماْواللْلاوْرآنااْرساو ْاللْصالىْاللْ
یخلیناْمنْالغلْقا ْ:صدقتْفخلاوهمْمانْالغالْقاا ْ
علیهْوسلمْمغلولینِْلحبْأنْ ْ
ولوْوقفناْبینْیدیْرسو ْاللْصلىْاللْعلیاهْوسالمْعلاىْبعادِْلحابْأنْیقربنااْقاا ْ:

صدقتْ،فقربوهمْفجعلتْفاطمةْوسکینةْیتطاوالنْلتر یانْرأ ْأبیهماْوجعلْیز یادْ
یتطاااو ْفاىْمجلسااهْلیسااترْعنهماااْرأ ْأبیهماااَْ،اامْأماارْبهاامْفجهاازواْفأصاال ْإل ایهمْ
وأخرجواْإلىْالمدینة(ْ.طبرانی ،بیتا104 /3 :؛ هموْ)41-39 :1412 ،

 .1مقال «تحقیقی دربار حضترت رقیته » بته متواردی دیگتر متوستل شتده کته بته دلیتل استتناد بته منتابع متتأخر
مانند المنتخ طریحی و دالیل سست دیگر ،فاقد اعتبار است.

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

بنز یادْوعلاىْیومئاذْغاالمْقادْ
دالل ْ
نةبنتحسینْإلىْعبی ْ
ْ
وفاطمةبنتحسینْوسکی
ْ
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بعید نیست که طبتری _ بتا توجته بته اشتتباهات و خلتطهتایی کته میتان روایتات داشتته _
این روایتت را بتا آنچته نقتل کترده اشتتباه گرفتته و ستپس بته نقتل آن پرداختته استت .از ایتنرو
شخصیتی تازه به تاریخ اضافه کرده است.
 .7بنابر آنچه طبری مدعی شده و نقل کترده ،تنهتا سته احتمتال متیتتوان در متورد وجتود
چنین شخصی داد:
الف) یکی این که فاطمه بنت الحسین

که در مقاتل نام او به شهرت رسیده ،همتان

دختتتر خردستتال باشتتد کتته البتتته متتاجرای متترد شتتامی در مجلتتس یز یتتد و خواستتت او مبنتتی بتتر
بخشش فاطمه بته عنتوان کنیتز بته عتالوه ستخنان پرمحتتوای او نشتان متیدهتد کته فاطمته در
جوانی به سر میبرده ،نه در سنین خردسالی .از این رو این احتمال بسیار دور از واقع است.
ب) دیگر این که امام حسین

دختری دیگر به نام فاطمه داشتهاند که نام او در کتت

مغفول مانده و مورخان و محدثان کهن از او یاد نکردهاند.
) احتمال سوم را متیتتوان در دختتران یکتی از یتاران امتام جستت؛ یعنتی در میتان یتاران
امام ،کسانی بودند که همراه خانواد خود پا به کاروان نهاده بودند .از این رو ممکن است در
میانت راه یتتا در دمشتتق دختتتر یکتتی از آنهتتا بهانت بابتتا گرفتتته و بتتر اثتتر شتتدت ضتتعف و بیمتتاری
مفرط ،وفات کرده است.
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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بنابراین در مورد دختری از امتام حستین

کته امتروزه در در دمشتق بته نتام رقیته شتناخته

میشود ،تنها میتوان این دو احتمال اخیر را پذیرفت .دو احتمالی که بتنمایته و ریشت آن را
نمتتیتتتوان در منتتابع کهتتن و متتتأخر جستتت و چنتتین احتمتتاالت ،ناشتتی از آن استتت کتته اخبتتار
جدید ،احتماالت جدیدی میطلبد.
 .8اما دالیلی نیز برای اثبات شخصیت حضرت رقیه یتا فاطمته

وجتود دارد کته مهتم

به نظر میرسد:
وقتی دختران آن حضرت به دو نفر منحصر نیست و بنا بر قولی که ادعتاى شتهرت بتر آن
شده بود ،آن حضرت چهار دختر داشتند که به نامهاى سه تتن از ایشتان (ز ینت  ،ستکینه و
فاطمتته) تصتتر یح شتتده استتت .از ای تن رو ،احتمتتال متتیرود کتته چهتتارمین دختتتر آن حضتترت
همین دخترى باشد که در زبان مردم به نام «رقیه» معروف شده است که دقت و تأمتل در آن

ضروری است.
 .9ابوالحسن علیبنابیالقاسمبنزیدبیهقی معروف به ابنفند به سال  493متولتد و
در  565هجری قمری وفات یافتته استت .او کتتابی مشتهور در انستاب بته نتام لبتاب األنستاب

نتتوری او را از مشتتایخ اجتتازه دانستتته و از او بتته عنتتوان عتتالم

واأللقتتاب واألعقتتاب دارد .محتتد

متبحر فاضل متتکلم جلیتل یتاد کترده استت (نتوری :1408 ،خاتمته .)99 /3 ،ستید محستن
امتتین او را یکتتی از مشتتایخ شتتیعه و از اجلتته مشتتایخ ابتتنشهرآشتتوب متتیدانتتد (امتتین عتتاملی،
 243-242 /8 :1403و نیتتز ،نتتک :ستتبحانی187 /6 :1418 ،؛ حستتینی جاللتتی/1 :1422 ،
 .)580آقتتا بتتزر تهرانتتی از او بتته عنتتوان امتتام بیهقتتی یتتاد کتترده استتت (طهرانتتی/18 :1403 ،
 .)278با این وصف ،شخصیت برجسته ابنفند روشن میگردد .از طرفی قدمت او مهتم
استت .او از بزرگتان قترن ششتم بته شتمار متیرود .بتا ایتن مقدمته متیگتوییم شخصتیتی بتا ایتتن
عظمتت ،از «رقیته» بنتت الحستین

یتاد کتترده استت .او در کتتاب ارزشتمند لبتاب االنستتاب

درباره سادات حسینی مینویسد:
أماااْالحسااینیهْفهاامْماانْأوالدْالحسااینْباانْعلااى
العابدین

ْ،ولاامْیب ا ْماانْاوالدهْاالْزیاانْ

ْ،وْفاطمةْ،وْسکینةْ،وْرقیةْ،فأوالدْالحسین

صلبْزینْالعابدین

؛ْ(بیهقیْ)355 /1 :1428 ،

زینالعابدین

هستتتند ،از فرزنتتدان او کستتی جتتز

 ،فاطمه ،ستکینه و رقیته بتاقی نمانتد .پتس فرزنتدان حستین

طرف پدر از نسل زین العابدین

با این تصریح ،اشکال عدم ذکر نام او در کت

هستند.

از

تاریخی و أنساب حتل متیشتود و از ستوی

دیگر ،این کتاب در علم انساب است و از جهت زمانی نیز بر کتتاب کامتل بهتائی تقتدم دارد.
اما به نظر میرسد بعید نیست نام رقیته در ایتن کتتاب ،همتان زینبتی استت کته برختی کتت
تتتاریخی متتدعی ن تام او بودنتتد (ابتتنطیفتتور ،بتتیتتتا26 :؛ ابتتنابتتیالتت،ل بغتتدادی102 :1410 ،؛
خصتتیبی202 :1419 ،؛ طبتتریآملتتی181 :1413 ،؛ ابتتنشهرآشتتوب77 /4 :1379 ،؛ اربلتتی،
.)38/2 :1381

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

ستتادات حستتینی از فرزنتتدان حستتینبتتنعلتتی

ْمنْقبالْاِلبْهامْمانْ
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بنیهاشمومادرهنشان
.18خلطدرهسامیشهاهی 

التتف) طبتتری معتقتتد استتت هجتتده تتتن همتتراه امتتام حستتین
شش تن پسران امیرمؤمنان

بتته شتتهادت رستتیدند کتته

بودهاند :محمد ،ابوبکر ،جعفر ،ع،مان ،عبتاس و عبتداهلل کته

مادر دو شتخص اخیتر ،لتیال دختتر مستعود ثقفیته بتوده کته چتون لتیال از امیرمؤمنتان
پستتران زاییتتد ،بتته ام البنتتین ملق ت

جملته

شتتد (طبتتری .)646 :1383 ،ایتتن در حتتالی استتت کتته

عبتتاس ،عبتتداهلل ،جعفتتر و ع،متتان از امالبنتتین هستتتند .نس ت

ام البنتتین از ایتتن قتترار استتت:

امالبنین بنت حزام بتن خالتد بتن جعفتر بتن ربیعتة بتن الوحیتد بتن عتامر بتن کعت

بتن کتالب

(ابنحزم282 ،37 :1403 ،؛ ابنسعد14 /3 :1414 ،؛ ابتناعت،م113 /5 :1411 ،؛ اصتفهانی،
بتتیتتتا87 :؛ قاضتتی نعمتتان185 /3 :1409 ،؛ مفیتتد[ 1413 ،اإلختصتتا

]82 :؛ همتتو1413 ،

[اإلرش تتاد]354 /1 :؛ طبرس تتی76 :1422 ،؛ طبرس تتی203 :1390 ،؛ اربل تتی.)440 /1 :1381 ،
طبری لیال و امالبنین را شخصیتی واحد فرض کرده است.
ب) محمتتد و عتتون کتته پستتران عبتتداهلل بتتن جعفتتر بتتودهانتتد را فرزنتتدان حضتترت زین ت
ّ
ثبت کرده ،در حالی که محمد فرزند ایشان نبود .نکاتی در باره فرزندان عبداهلل بن جعفر متد
نظر است .اوال در کتت

تتاریخی ،متادر محمتد را خوصتا بنتت خصتف  /حفصتة بتن ثقتف

بتتن ربیعتتة معرفتتی کتتردهانتتد (ابتتنخیتتاط145 :1415 ،؛ طبتتری496 /5 :1387 ،؛ اصتتفهانی،
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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بیتا95 :؛ ابناثیر .)92 /4 :1385 ،ثانیا مادر عون طبتق نقتل طبتری ،جمانته دختتر مستی
بن نجبه (طبری .469-468 /5 :1387 ،ابوالفر اصفهانی ،عتون اکبتر را شتهید دانستته و
مادر عون اصغر را جمانه معرفی کترده استت) .طبتق نقتل ابتوالفر اصتفهانی ،خوصتا بنتت
حفصه از بنیبکر بن وائل بوده که البته ابوالفر او را عون اصغر متیدانتد (اصتفهانی ،بتیتتا:
 .)95در ایتتن کتته کتتدامیتتک از آنهتتا در کتتربال شتتهید شتتده و متتادرش کیستتت ،میتتان مورختتان،
اختالفنظر وجود دارد .ابوالفر اصفهانی معتقد است عون اکبر فرزنتد حضترت زینت
در کتتربال حضتتور داشتتت و بتته شتتهادت رستتید و عتتون اصتتغر در واقع ت حت ّتره شتتهید شتتد (هم تو؛
بالذری .)68 /2 :1379 ،او در موضعی دیگر همداستان با منابع دیگر ،وی را فرزند جمانته
دانستتته استتت (بتتالذری68 /2 :1379 ،؛ طبتتری469-468 /5 :1387 ،؛ ابتتناثیتتر:1385 ،

92 /4؛ اصفهانی ،بیتا.)122 :
) طبری برای مسلم ،فرزندانی به نامهای عبداهلل و ابوعبداهلل نام میبترد کته نتام مستلم
بن عقیل در کت

آمده است؛ اما نامی از ابوعبداهلل در منابع یافت نمیشتود .وی از عبتداهلل

بن عقیل که در رکاب امام به شهادت رسید ،سخنی به میان نیتاورده استت .ضتمن این کته
ستراغ نتدار یم ،امتا آنچته آمتده

در منابع ،نتامی از محمتد بتن ستعید بتن عقیتل بتن ابتیطالت

_ چنان که پتیش از ایتن گفتته شتد _ محمتد بتن ابتیستعید بتن عقیتل استت (فضتیل بتن زبیتر
کوفی151 :1405 ،؛ طبری469 /5 :1387،؛ ابناثیر93 /4 :1385 ،؛ ابتنجتوزی/5 :1412 ،
340؛ ابنشهرآشوب106 /4 :1379 ،؛ مجلسی69 /45 :1403 ،و.)...
.19وجودشخصیبهنامعماروشهادتهودررکابهمام

طبری ذیل جریان جمل از اعتراض شخصی به نتام عمتار بته حضترت علتی

مطلبتی

آورده است که در انتهای ماجرا مینویسد:
عمار خجل شد و ختاموش گشتت و گوینتد او در ختدمت امتام حستین
شهید شد( .طبری)515 :1383،

اما باید گفت هویت ایتن شتخص کته اعتتراض او ستب

بته کتربال

شترمندگی و خجلتتزدگتیاش

این کتته کستتی در منطقت ذیقتتار بتته امتتام اعتتتراض نکتترد .بتتر فتترض کتته منظتتور از ایتتن شتتخص،
عمار فرزند یاسر باشد ،بدون شک ایتن صتحابی بتزر همتراه امتام حستین

نبتوده استت؛

چ ترا کتته وی در صتتفین بتته شتتهادت رستتید (طوستتی1407 ،ب ،331 /1 :همتتو1407 ،ب/1 :
 ،715راوندی ،256 :1407 ،سبط بن جوزی.)92 :1418 ،
نتیجه

 .1عمتاد التدین طبتری یکتتی از فقهتای مشتهور قترن هفتتتم تتألیفی در زمینت تتاریخ امامتتت
امتتام علتتی

تتتا امتتام حستتین

دارد کتته ستتب ستتاز ایجتتاد برختتی عنتتاوین ت تاریخی شتتده

استت؛ موضتوعاتی کتته امتروزه در کتت

دیگتر یافتتت نمتیشتتود .داستتان ارتبتتاط فیتروز ضتتارب

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

شد ،مشتخص نیستت .ضتمن این کته آنچته در منتابع تتاریخی ذکتر شتده داللتت متیکنتد بتر
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عمربنخطاب با حضرت علی

یکی از این داستانهاست.

 .2طبتری در نقتتل وقتایع بتته ز بتتان حتال ستتخن متتیگو یتد .برختتی روایتتات را از ز بتان ختتود بتته
شخصیتهای تاریخی اضافه میکند و داستانی ساختگی میسازد؛ داستانی که در دیگتر
منتتابع یافتتت نمتتیشتتود .قصتتههتتای منقتتول در ایتتن کتتتاب چنتتان فتتراوان استتت کتته آن را بتته
ّ
تاریخسازی نوین مبدل کرده است.
یتتا دیگتتر اهتتلبیتتت دارد،

 .3رویکتتردی کتته طبتتری بتته واقع ت عاشتتورا و امامتتت حستتین
رویکتتردی عتتاطفی و بنتتا شتتده بتتر پای ت حت ّ استتت .بنتتابر ایتتن نگتتاه ،چتتون امتتام مظلومانتته بتته
شهادت رسیده و اخبار تاریخی کاملی موجود نیست .از اینرو امکان اضافه کردن عبارات
بر طبتق ز بتان حتال وجتود دارد؛ چترا کته ایتن نکتته زیرمجموعت فضتیلتنگتاری نیتز بته شتمار
میآید .همین امر سب
در کت

سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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شد منقوالت طبری مورد توجه مورخان قرنهتای بعتدی قترار گیترد و

مشهور روایی و تاریخی ثبت گردد.

م ابع

_ ابنابیالحدیتتد ،عبدالحمیتتد بنهبتتةاهلل ( ،) 1378شتترح نه البالغتته ،تحقیتتق :محمتتد
ابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دار إحیا الکت

العربیة.

_ ابنابیال،ل بغدادى ،محمد بن احمد ( ،) 1410تاریخ أهل البیتت نقتال عتن األئمتة

،

.

تحقیق :محمدرضا جاللی حسینی ،قم ،آل البیت
_ ابناثیتتتر ،عتت ّتز التتتدین ابوالحستتتن ( ،) 1385الکامت تتل فت تتی التت تتاریخ ،بیتتتروت ،دارصتتتادر _
داربیروت.
_ ابنأع،م کوفی ،ابومحمد احمد بن علی ( ،) 1411الفتوح ،تحقیق :علیشیری ،بیروت،
داراألضوا .
_ ابنجوزى ،ابتوالفر عبتدالرحمن بتن علتی ( ،) 1412المنتتظم فتی تتاریخ األمتم و الملتوک،
تحقیق :محمد عبد القادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکت العلمیة.
_ ابنحزم ،علتی بتن احمتد ( ،) 1403جمهترة أنستاب العترب ،تحقیتق :لجنتة متن العلمتا ،
بیروت ،دارالکت العلمیة.
_ ابنخلت تتدون ،عبت تتد الرحمنبنمحمت تتد ( ،) 1408تت تتاریخ ابنخلت تتدون ،تحقیت تتق :خلیت تتل
_ ابنخیت تتاط أبوعمروخلیفت تتة ( ،) 1415تت تتاریخ خلیفت تتةبنخیاط ،تحقیت تتق :فت تتواز ،بیت تتروت،
دارالکت العلمیة.
_ ابنس تتعد ،محم تتد ( ،) 1414الطبق تتات الکب تترى ،تحقی تتق محم تتد ب تتن ص تتامل الس تتلمی،
الطائف ،مکتبة الصدیق.
_ ابنشهرآشتتتوب مازنتتتدرانی ،محمتتتدبنعلی (1379ش) ،مناقت ت

آل ابیطالت ت

 ،قتتتم،

عالمه.
_ ابنصتتباغ متتالکی ،علیبنمحمتتد ( ،) 1409الفصتتول المهم تتة فتتی معرفتتة أحتتوال األئم تتة،
بیروت ،داراألضوا .
_ ابنطاووس ،عبدالکریمبناحمد (1379ش) ،فرحة والغری ،ترجمه :محمدباقر مجلسی،

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

شحادة ،بیروت ،دارالفکر.
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تحقیق :جویا جهانبخش ،تهران ،میرا مکتوب.
_ ابنطاووس ،علی بن موسی (1348ش) ،اللهوف ،ترجمته :احمتد فهترى زنجتانی ،تهتران،
جهان.
_ ___________________________ (1380ش) ،اللهتتوف ،ترجمتته :حستتن میرابوطتتالبی ،تحقیتتق:
فارس تبریزیان ،قم ،دلیل ما.
_ ابنطیفور ،ابوالفضلبنأبیطاهر (بیتا) ،بالغات النسا  ،قم ،مکتبة بصیرتی.
_ ابنعنب تتة ،أحم تتدبنعلی( ،) 1380عم تتدة الطالت ت ف تتی أنس تتاب آل ابیطالت ت  ،تحقی تتق:
محمد حسن آل الطالقانی ،نجف ،المطبعة الحیدریة.
_ ابن کثیر دمشقی ،أبوالفدا إسماعیل ( ،) 1422البدایة والنهایة ،بیروت ،دارالمعرفة.
_ ابننمتتا ،جعفربنمحمتتد ( ،) 1406م،یتتر االحتتزان ،تحقیتتق :مدرستتة االمتتام المهتتدى ،قتتم،
مدرسة االمام المهدى

.

ّ
تةالطف ،تحقیتتق :محمتتدهادى یوستتفی
_ ابومخنتتف کتتوفی ،لتتوطبنیحیی ( ،) 1417وقعت

غروى ،قم ،مؤسسةالنشراإلسالمی.
_ اربلتتی ،علیبنعیستتی (1381ش) ،کشتتف الغمتتة فتتی معرفتتة األئمتتة ،تحقیتتق :ستتید هاشتتم
رسولی محالتی ،تبریز ،مکتبة بنی هاشمی.
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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_ اصفهانی ،ابوالفر علیبنحستین (بیتتا) ،مقاتتل الطتالبیین ،تحقیتق :ستید احمتد صتقر،
بیروت ،دارالمعرفة.
_ افندی ،عبداهللبنعیسی (بیتا) ،ریاض العلما و حیاض الفضال  ،قم ،مطبعة الخیام.
_ افندى اصفهانی ،میرزاعبداهلل ( ،) 1410تعلیقة أمل اآلمتل ،قتم ،کتابخانته آیتةاهلل مرعشتی
نجفی.
_ امینحسینیعاملی ،سیدمحسن ( ،) 1403أعیان الشتیعة ،تحقیتق :ستید حستن امتین،
بیروت ،دارالتعارف.
_ بحرانتتی اصتتفهانی ،عبتتداهلل بتتن نورالتتدین ( ،) 1413عتتوالم العلتتوم ،قتتم ،مؤسستتة االمتتام
المهدی

.

_ بخت تتاری ،أبونصت تتر ست تتهل بت تتن عبت تتداهلل ( ،) 1413سرالسلست تتلة العلو یت تتة ،تحقیت تتق :ست تتید

محمدصاد بحرالعلوم ،قم ،شریفرضی.
_ بالذرى ،أحمد بن یحیی ( ،) 1397أنستاب االشتراف ،تحقیتق :محمتدباقر المحمتودی،
بیروت ،دارالتعارف.
_ بیهقی ،علیبنزید ( ،) 1428لباباألنسابواأللقابواألعقاب ،تحقیق :مهدی رجایی،
اشراف :محمود مرعشی نجفی ،قم ،مکتبة آیة اهلل مرعشی نجفی.
_ تربتی ،حسین (1388ش)« ،تحقیقی دربار حضرت رقیه» ،مبلغان ،ش.124
_ جزائتترى ،نعمتاهللبنعبتتداهلل ( ،) 1427ر ی تتاض األبتترار فتتی مناقت ت

األئمتتة األطه تتار

،

بیروت ،مؤسسة التاریخ العربی.
_ جمعی از نویسندگان (1378ش) ،موسوعة اإلمام الحستین

 ،تهتران ،ستازمان پتژوهش و

برنامهریزی آموزشی دفتر انتشارات کمک آموزشی.
_ حسون ،محمد؛ ام علی مشکور (1379ش) ،أعالم النسا المؤمنات ،تهران ،اسوه.
_ حسینیمرعشت تتی ،ست تتیدنوراهلل (بیتت تتا) ،شت تترح إحقت تتا الحت تتق و إزهت تتا الباطت تتل ،تعلیت تتق:
سیدشهاب الدین مرعشی نجفی ،قم ،منشورات مکتبة آیة اهلل مرعشی نجفی.
_ حسینیجاللی ،سیدمحمدحسین ( ،) 1422فهرس الترا  ،قم ،دلیلما.
_ حسینیموستوى ،محمتدبنأبیطال ( ،) 1418تستلیة ُالمجتالس و زینتة َالمجتالس ،قتتم،
_ حلتتوانی ،حستتینبنمحمد( ،) 1408نزهتتة النتتاظر و تنبیتته الختتاطر ،تحقیتتق و چتتاپ :قتتم:
مدرسة اإلمام المهدی

.

_ حموى ،ابوعبداهللیاقوت (1995م) ،معجم البلدان ،بیروت ،دارصادر.
_ خصیبی ،حسینبنحمدان ( ،) 1419الهدایة الکبری ،بیروت ،البالغ.
_ دینتورى ،ابوحنیفهاحمتدبنداود (1368ش) ،االخبتتار ّالطتوال ،تحقیتق :عبتتدالمنعمعامر،
قم ،منشورات الرضی.

ّ
عبدالست تتالم
_ ذهبت تتی ،شت تتمسالدینمحمدبناحمد ( ،) 1410تت تتاریخ االست تتالم ،تحقیت تتق:
قدمری ،بیروت ،دارالکتاب العربی.
_ رحمانستتتایش ،محمتتدکاظم؛ محستتن رفعتتت (1389ش)« ،روایتتات عاشتتورایی الفتتتوح

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

مؤسسة المعارف االسالمیة.
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ابناع،م کوفی در میزان نقد و بررسی» ،حدیثپژوهی ،ش.3
_ رفعت ،محسن (1397ش)« ،روایتهای عاشورایی األخبتارالطوال دینتوری در میتزان نقتد
و بررسی» ،تاریخ اسالم ،سال نوزدهم ،ش.76
_ رنجبتتر ،محستتن (1386ش)« ،ستتیری در مقتلنویستتی و تاریخنگتتاری عاشتتورا از آغتتاز تتتا
عصر حاضر ( ،»)2تاریخ در آین پژوهش ،سال چهارم ،ش.15
_ سبحانی ،جعفر ( ،) 1418موسوعة طبقات الفقها  ،قم ،مؤسسه امام صاد
ّ
_ سبطبنجوزی ،شمسالدینابوالمظفریوسفبنقزأوغلی ( ،) 1418تذکرة الخوا

.
 ،قم،

منشورات الشریف الرضی.
_ شتتافعی ،محمدبنطلحتتة (بیتتتا) ،مطال ت

الستتلول فتتی مناق ت

آل الرستتول

 ،تحقیتتق:

ماجد ابنأحمدعطیة ،بیجا.
_ صدو  ،ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه (1376ش) ،االمالی ،تهران ،کتابچی.
_ طبرانتتتی ،أبوالقاسمستتتلیمانبنأحمد ( ،) 1412مقتتتتل الحستتتینبنعلیبنابیطال

،

تحقیق :محمدشجاعضیفاهلل ،کویت ،داراألوراد.
_ طبرانت ت تتی ،أبوالقاسمست ت تتلیمانبنأحمد (بیتت ت تتا) ،المعجت ت تتم الکبیت ت تتر ،تحقیتت تتق :حمت ت تتدی
عبدالمجید السلفی ،بیروت ،دار إحیا الترا العربی.
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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_ طبرسی ،فضل بن حسن ( ،) 1422تا الموالید ،بیروت ،دارالقارى.
_ _________________________ (1390ش) ،إعالم الورى بأعالم الهدی ،تهران ،اسالمیة.
_ طبری آملی ،محمدبنجریربنرستم ( ،) 1413دالئل االمامة ،قم ،مطبعة البع،ة.
_ طبتتتری ،ابوجعفرمحمت تتدبنجریر ( ،)1387تت تتاریخ الطبتتتری ،تحقیتتتق :محمتتتد ابوالفضتتتل
ابراهیم ،بیروت ،دارالترا .
_ طبتری ،عمادالتدین (1383ش) ،کامتتل بهتایی ،تصتحیح :اکبتتر صتفدری قزوینتی ،تهتتران،
مرتضوی.
_ طوسی ،محمد بن حسن ( _ 1407الف) ،الخالف ،قم ،مؤسسةالنشراالسالمی.
_ _________________________ ( _ 1407ب) ،تهت تتذی األحکت تتام ،تحقیت تتق :حست تتن موست تتوى
خرسان ،تهران ،دارالکت

اإلسالمیة.

_ طهرانی ،آقابزر ( ،) 1403الذریعة الی تصانیف الشیعة ،بیروت ،داراألضوا .
_ عسقالنی ،احمدبنعلیبنحجر ( ،) 1415االصابة ،تحقیق :عادل أحمتد عبتدالموجود
و علی محمد معوض ،بیروت ،دارالکت العلمیة.
_ عیاش تتی ،محمدبنمس تتعود (1380ش) ،تفس تتیر العیاش تتی ،تحقی تتق :س تتید هاش تتم رس تتولی
محالتی ،تهران ،المطبعة العلمیة.
_ فتتتال نیشتتابورى ،محمدبناحمتتد (1375ش) ،روضتتة التتواعظین و بصتتیرة المتعظتتین ،قتتم،
رضی.
_ قاستتمیپور ،محستتن (1390ش) ،بررستتی جایگتتاه و آثتتار عمادالتتدین طبتتری و تتتأثیر آن در آثتتار

امامیه (پایاننامه) ،دانشگاه ادیان و مذاه

قم.

_ قاض تتی نعم تتان ،ابنمحم تتدمغربی ( ،) 1409ش تترح االخب تتار ف تتی فض تتائل االئم تتة االطه تتار،
تحقیق :محمدحسین حسینی جاللی ،قم ،جامع مدرسین.
_ قط الت تتدین راونت تتدى ،ست تتعید بت تتن هبت تتةاهلل ( ،) 1407الت تتدعوات ،قت تتم ،مدرست تته امت تتام
مهدى

.

_ _____________________________________________ ( ،) 1409قص تتص األنبی تتا

،تحقیتتتق:

غالمرضا عرفانیانیزدى ،مشهد ،مرکز پژوهشهاى اسالمی.
سیدعلی جمال اشرف حسینی ،بیجا ،داراألسوة.
_ کرمت تتانی ،نجمت تته (1385ش)« ،نگت تتاهی بت تته پیشت تتینه و چهتتتر شت تتام در واقعت ت عاشت تتورا»،
مبلغان ،ش.76
_ کشت ت تتی ،محمت ت تتدبنعمر (1363ش) ،رجالالکشت ت تتی ،تحقیت ت تتق :مهت ت تتدى رجت ت تتایی ،قت ت تتم،
مؤسسةآلالبیت.
_ ک تتوفی ،فض تتیلبنزبیر (« ،) 1405تس تتمیة م تتن قت تتل م تتع الحس تتین

» ،تحقی تتق :س تتید

محمدرضا حسینی جاللی ،تراثنا.
_ مجلست تتی ،محمت تتدباقر ( ،) 1403بحت تتاراالنوار الجامعت تتة لعلت تتوم االئمت تتة االطهت تتار ،بیت تتروت،
دار إحیا الترا

العربی.

تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی

_ قن تتدوزیحنفی ،س تتلیمانبنابراهیم ( ،) 1416ینتتتابیع الم تتودة لتتتذوی القر ب تتی ،تحقیتتتق:
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_ محال تتی ،ذبتتیحاهلل (1370ش) ،ر یتاحین الشتتریعة در ترجمت بتتانوان دانشتمند شتتیعه ،تهتتران،
دارالکت اإلسالمیة.
_ مسعودی ،أبوالحسنعلیبنالحسین ( ،) 1409مترو التذه

و معتادن الجتوهر ،تحقیتق:

اسعد داغر ،قم ،دارالهجرة.
_ مسعودى ،علیبنحسین ( ،) 1426اثبات الوصیة ،قم ،انصاریان.
_ مفیتتد ،محمتتد بتتن محمتتد بتتن نعمتتان عکبتتری بغتتدادی ( _ 1413التتف) ،اإلختصتتا

[منسوب به شیخ مفیتد] ،تحقیتق :علیاکبرغفتارى و محمودمحرمیزرنتدى ،قتم ،کنگتره
جهانی شیخ مفید.
_ ________________________________________________________ ( _ 1413ب) ،االرش ت ت ت ت ت ت ت ت تتاد،
تحقیق :مؤسسة آل البیت ،قم ،کنگر شیخ مفید.
_ ن تتورى ،حس تتین ب تتن محم تتدتقی ( ،) 1408مستدرکالوسائلومستنبطالمس تتائل ،تحقی تتق:
مؤسسة آلالبیت ،قم ،مؤسسةآلالبیت.
_ یعقوبی ،احمدبنأبییعقوب (بیتا) ،تاریخالیعقوبی ،بیروت ،دارصادر.

سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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