
 
 
 
 
 

 کتاب معرفی
 1روحانی فخر محمدرضا دکتر

 علاای کااربال الحاادا  روائاای عاار  الماااثور، الحسااین  المقتاال
 جاواد محماد اهلل آیات نوشاته الساالم، علایهم المعصاومین لساان
 2006  / 1427 ش/ 1385 دارالسامی ، :تهران طبسی، مروجی

 صص 304 م.

 را الحسدین، مقتدل خداص طدور بده و مقتدل، آئیندی-ادبی گونه
 شددیعی خصددوص بدده و اسددالمی آئینددی-ادبددی گوندده یددک تددوان مددی

 علیده حسین امام حضرت های زندگینامه اغلب البته دانست.
 که است این هم آن روشن دلیل شود. می منتهی مقتل به السالم
 آن دگیزندددد روز ترین درخشددددان و ترین رنددددگ پددددر تنهددددا ندددده عاشدددورا،
 امدام حضدرت آن محدوری شخصیت که بوده جهان تاریخ در نظیر کم روزی بلکه حضرت،
 .است اصحابشان و ایشان شهادت و السالم علیه حسین

 جهدت ایدن از السدالم علیده حسین امام حضرت مقتل جهان، های مقتل همه میان در
 هدای مقتدل به را تحضر آن های مقتل توان می نگاه یک در ،که است نظیر بی و استثنائی
 آن شددهادت از پددیش هددای مقتددل کددرد. بندددی تقسددیم حضددرت آن شددهادت از پددس و پددیش

 از شددده صددادر فقددط و جزئیددات بدددون اغلددب و درسددت مددوجز، هددایی پیشددگویی حضددرت
 جملددده از حضدددرت آن خدددود اسدددت ایدددن جالدددب باشدددد. مدددی السدددالم علیددده معصدددوم جاندددب

                                                   
 (Abumahdi1061@gmail.com) قم دانشگاه استادیار. 1
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 فددراوان تعددداد مقابددل، در انددد. کددرده رهاشددا خودشددان شددهادت بدده بارهددا کدده اسددت معصددومانی
 .اند شده نوشته حضرت آن شهادت از بعد که هستند هایی مقتل

 اسدت شدده نوشته اصحابشان و السالم علیه حسین امام حضرت برای که هایی مقتل
 برخی آنها، میان از هستند. برخوردار مختلفی درجات از مطالب بودن قبول قابل حسب بر
 قابدددل امدددا اندددد. شدددده گرفتددده حضدددرت آن دشدددمنان اعترافدددات از هدددا مقتدددل هدددای صدددحنه از

 علدیهم معصدومان از شدده نقدل های حدیث تماما که هستند ،آنهایی ها مقتل ترین اعتماد
 .است روایات بر مبتنی مقتلی بررسی، مورد کتاب موضوع باشند. السالم

 طبسدی مروجدی جدواد محمدد اهلل آیدت حضدرت شیوای قلم و واال همت به که کتاب این
 علدیهم معصدومین سدیره بده اول فصدل اسدت. فصدل 6 دارای کتداب ایدن است. شده نوشته
 دربدداره هددایی بخددش دارای فصددل همددین .پددردازد مددی کددربال واقعدده بزرگداشددت دربدداره السددالم
 بددر تمرکددز شددعر، سددرودن بدده شددعرا کددردن ترغیددب عددزاداری، مراسددم برگددزاری عاشددورا، روز تکدریم
یدارت بر تاکید حضرت، آن قاتالن از تبری با خداوند به جستن تقرب ، گریه  امدام حضدرت ز

 آن قدداتالن خسددران و تربددت بدده استشددفا شددریف، قبدده زیددر در کددردن دعددا السددالم، علیدده حسددین
 .باشد می حضرت

 کدده شددود مددی شددروع نبددوی اخبددار از کدده حضددرت آن شددهادت دربدداره اخبددار بدده دوم فصددل
 حسددن امدام و السددالم علیده علددی امدام اخبدار آن، زا بعددد اسدت. شددده ذکدر مددورد ده کدم دسدت
 شدهادت بداره در السدالم علیده حسین امام خود از فراوانی احادیث است. آمده السالم علیه

 از حضدرت آن اطالعدی بدی در برخدی ادعدای نداقض کده موضوعی است، شده نقل خودشان
 .است خودشان شهادت به منتهی سرنوشت

 امددام حضددرت حرکددت گوندداگون مراحددل بدده دارد، را مطالددب ترین طددوالنی کدده سددوم فصددل
 .شود می مربوط کربال در شهادت تا منوره مدینه از السالم علیه حسین

یدددادهای بده چهددارم فصدل  توجدده السدالم علیدده حسدین امددام حضدرت شددهادت از بعدد رو
 .دارد

 شدددام و کوفددده در آنچددده و السدددالم علدددیهم بیددت اهدددل سرنوشدددت مددداجرای بددده پدددنجم فصددل
 امدام حضدرت مقددس سدر دفدن محل به بخشی فصل این پایان در گردد. می ربوطم کشیدند
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 روایددات بدده مهددم اسددتناداتی هددا، بحددث ایددن همدده در دارد. اختصدداص السددالم علیدده حسددین
 .دارد وجود

 برخددورد نحدوه و مندوره مدیندده بده السدالم علدیهم بیددت اهدل بازگشدت بدده کتداب آخدر فصدل
 علیده السدجاد الحسدین بدن علدی امام حضرت یسو از عاشورا بزرگداشت خصوصا ایشان،
 .کند می اشاره السالم علیه الباقر محمد امام و السالم

 در مندددر  مطالدب بده سددریعتر دسترسدی بدرای سددودمند هدایی نمایده کتدداب بخدش پایدان
 .است کتاب

 


