
 
 
 
 
 

 بکتا معرفی
 1روحانی فخر محمدرضا دکتر

مهاادی  ،حسااین امااام مقاتاال مطالعاااتی ساایر
 ایماانی جامعه مقتل دفتر ،قمپیشوایی و همکاران، 

 .ص111 ،ش1398 مشعر،

 23 تلخددیص و بدازخوانی بده بررسدی مدورد کتداب
 مقتددل یددا کدده پددردازد مددی منددابعی تددرین مهم از عنددوان
 رند پر بسدیار آندان در مقتلی یها جنبه یا و هستند
 مهددی آقدای بدر اف ون مجموعه، این تهیه در .است

 غددددروی، یوسددددفی دیها محمددددد آقایددددان پیشددددوایی،
 نیددددز رجبددددی محمدحسددددین و جبدددداری محمدرضددددا

 ۀمجموعدد ایددن تهیدده از هدددف .ندا هداشددت همکدداری
ه بدد مطلبددی هددر کدده اسددت مقاتددل ازای  گسددتره بددا کشددور مددداحان جامعدده کددردن آشددنا کوچددک،
 .نکنند بازگو خود یها امهبرن در ،رسد می دستشان
 در مجدانده انددازه چده تدا محتدرم مداحان که است باقی همچنان مهم پرسش این البته

 ایددن پرسددش ایددن دلیددل ؟انددد بوده خددود تخصصددی معلومددات سددطح بدده بخشددیدن ارتقددا پددی
 شخصدددیت وهدددن موجدددب واقدددع بددده کددده سددداختگی و نادرسدددت ییها حنهصددد گددداه کددده اسدددت

 .شود می مشاهده آنان از برخی گفتار در است ناصحابشا و حسین امام حضرت
                                                   

 (Abumahdi1061@gmail.com. استادیار دانشگاه قم )1
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 هدر و کتداب چند فصل هر در .است فصل هفت و کوتاه ای مقدمه دارای نظر مورد کتاب
 ایدن بده «نیاز پیش دوره»  در .است شده معرفی خوانندگان برای فحهص سه حدود در کتاب
 سددید از ،غبددار بددی نددهآیی نددوری، حسددین میددرزا از مرجددان و لؤلددؤ :اسددت شددده پرداختدده هددا کتاب
 .قمی قولویه بن محمد بن جعفر تألیف ال یارات کامل و آبادی رکن حسینی مهدی

  مقتدددددل و قیدددددام تددددداریخ گ یدددددده :اند شدددددده معرفدددددی هدددددا کتاب ایدددددن ،«مقددددددماتی دوره» در
  سدددید از حسدددین امدددام زنددددگانی تددداریخ پیشددوایی، مهددددی از الشدددهداء سدددید حضدددرت جددامع
 بدن سدید از لهدوف و الحلدی، نمدا ابدن محمدد بدن جعفدر الحدزانا مثیدر محالتدی، رسدولی هاشدم

 .الحلی طاووس

 نظدر زیدر کده حسدین امام نامه شهادت :شوند می دیده ها کتاب این ،«متوسطه دوره» در
 لدواع  قمدی، عبداس شدیخ مرحوم االمال یهمنت .شد آوری جمع شهری ری محمدی محمد

 دوران از تحلیلدی :نهضدت آغداز و لعداملیا االمدین محسدن سدید از نیالحسد مقتدل یفد االشدجان
 .طبسی الدین نجم نوشته مکه در حسین امام حضور

 نوشدددته االرشدداد :اند شددده گذاشدددته تلخددیص و بررسددی بددده زیددر عندداوین، پیشددرفته دوره در
 بتدار مصدامص و زخدار قمقدام مفیدد، شدیخ بده معدروف یالبغدداد نعمدان بدن محمدد بدن محمد
 و ،یالنجفد المقدرم یالموسو عبدالرزاق سید نوشته الحسین قتلم قاجار، میرزا فرهاد نوشته
 .الکوفی مخنف ابو نوشته الطف وقعة

 از عبارتنددد کدده اند شددده معرفددی کتدداب دو تنهددا اسددت، گرفتدده نددام پژوهشددی دوره چدده آن در
 کده الشدهداء سدید جامع مقتل و قیام تاریخ و حائری فاییص عباس نوشته الشهداء سید تاریخ

 اسدت شدده مطدرح دوم بدار بدرای جا این در کتاب این .شد گردآوری پیشوایی هدیم نظر زیر
 پژوهشدی دوره در ،بدود شدده معرفدی «مقدماتی» دوره در قبال که کتابی چرا که نیست معلوم و

 .است شده معرفی نیز

  .اند شدددده مطدددرح آن در کتددداب شدددش کددده دارد ندددام «ملحقدددات» کتددداب، بخدددش آخدددرین
یددددابی نددددژاد، رسددددتم مهدددددی و داودی سددددعید نوشددددته وراعاشدددد از عبارتنددددد هددددا این   انقددددالب ارز
 محمددتقی نوشدته کدربال آذرخدش الددین، شمس مهدی محمد لبنانی عالم از حسین امام

 الحسدین انصدار یفد العین ابصار و آیتی، ابراهیم محمد از "عاشورا تاریخ بررسی یزدی، مصباح
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 .یالسماو طاهر محمد از

 جورأمد همده اهلل شداء ان کده اسدت شده کشیده کتاب این تهیه برای که زحماتی وجود با
 .اسددت نشددده گفتدده مقدمدده در علمددی روش بدده ها بندددی تقسددیم ایددن مبنددای امددا ،خواهددد بددود

 روایددددت %80 از بددددیش داشددددتن بددددا ال یددددارات کامددددل کتدددداب چددددرا کدددده اسددددت شددددگفتی جددددای
 مطدرح که ییها تابک «پژوهشی دوره» در اما شده، مطرح «نیاز پیش دوره» در السند حیحص

 .رسند نمی ال یارات کامل به وثاقت نظر از هرگز ،اند شده

 ایدن از ،دهندد مدی تشدکیل را کتداب ایدن مخاطبدان کده کشدور مدداحان جامعه است امید
 .شوند مند بهره منابع


