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کتب مقاتل امام حسین  اعتبار سنجی 
  ___________________ 2سید حمید موسوی�_  1سحد وحهدکاظن طجاطجایی ___________________ 

 چکحده
ًابون  ا  ًنابع نگااب ینفبه ارن   عاارنت اعنما  اب نتن راعن  نگلاامنتننعااب منًل امنم

ًا  رببامنمها نب نتنيا  قنتل اا ىنهابن منعارن تن ها رن ناا نتاانمنن ننتحن امنفس ابننگ  ا ن نتن
هابن اد  ن ها رن فاادهنعارنگابونًنابع نًيلان نگ اانتتان ن م  ن ارنتن ابن  ن  اننه دهاعنعارن ن

هبهن فاادن ممنفبه ارنمهاعكنم نانننعارنمشب منش منمهعنتنهدنچن نبدخ نمخ ب شبننعرن  بب
گنگرنشنبه نًن ن بع نهبن ه ده نً  ل ىنتتن نگ م   نمی نگنش ب ن نش  منمهعنتبنيي ن

ًاابون نم فاب نشا مكنعارنً دهاا نتنهانترنً ي ادی ن دااب نً لا ونتنً ا خدن  ن اانِمنًل امنگااب   
گده ارن  نتا تی نبپد مِ نتنعبنگل ن دب نغ ادنً   ادنتنيا  قكنتا ین    ن هاب نوان گن

نهب نتبً ن منت  ی نگيبف  ًل منگاب  
ني  ق نكن  ننًل مكنًل منً  ن كنًل منشنبه نمًبون      ببن:هاکلیدواژه

 

 . وقدوه1
کئه وئورد توضئخکی اػ پرسش خشئهندان دخنئی قئرار دارد، حقحقئت واقعئه اند�ههئای وههئی 

گفتگئئو در ها�هو ظطاحئئ هئئا�ه.ق و وحئئزان تطجحئئق آن حئئا نوشئئت;@کئئرحال و عاشئئورای سئئال  سئئت. 
کئه وقولئه ظصوص این کالوئی، فقهئی، اظالقئی و در  حادثئه بئگر ، بئیش اػ آن  اى تئارخصی، 

_____________________  
 tabakazem@gmail.com. استادخار دانشگاه قرآن و حدخث.  1

کارشناسی ارشد علوم و وعارف نه  الجالغه، دانشگاه قرآن و حدخث.  2  . 
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کسئد اعتجئار حئا تحرخئ کخ گروهئی وسئحله ارتئزاق و   ککلهه، علهی و وعرفتی حاشئد، بئراى 
گئر دردونئد دخنئی حئه راحتئی احساس وحجت وردم شده است، اوا این وسئجله بئراى اندخشئه

رود و حنحئئاد آن را در هئئئن ى حا رهئئاى وئئغهجی را نشئئئانه وئئیهئئا�هپغیرفتئئه نحسئئت، طئئون پاخئئئ
 ریزد.  وی

کئرحال در وسئالس و حتئئی در  بیشئترین سئصنان بئی پاخئه کئه در اطئراف حادثئه  و سسئتی 
هئن آن بئر سئو، و احتنئاى ف کتئارخصی بئودن واقعئه اػ خئ کهئا راه خافتئه، ناشئی اػ عئدم درنوشته

گئزارشسئئت. تحرخئ ونئاحع وربئئو  اػ دخگئئر سو هئئای وربئئو  حئئه وقئئاخع هئئاى پدخئئد آوئئده در 
گئئزارش عاشئورا، رخشئئه در د ر شئئدن اػ حئئوػه علهئئی و روش وطالعئه هئئا و تئئارخصی و وسئئتند 

 وناحع وورد استفاده دارد.       
کئه در حقحقئت حکاخئت  وراف بر اخنکه بیان وقاخع وربو  حه اوئام حسئحن اػ آنسئا 

( و C><;:;>د )ر.ک: بهئایی،شئو�وئیاسئت، حئدخث وحسئوگ  قول، فعل و تقریر وعصئوم
گونئه بیئان ظئالف کئه هئر  واقئع و غحئر وسئتند،  دقئت در آن حسئحار حئاجز اههحئت اسئت؛ طئرا 

ظواهد بود و اثئری وضئعی در اعهئال و احکئام  ونسر حه دروغ حستن حه آن عوات وقدسه
 شرعی و... دارد. 

گزارش حاخسئت وحققئحن در ایئن هئا، نحاػونئد تتجئع و دراخئت اسئت و وئیتوضه حه استناد 
کئئئ کننئئئد. فلئئئغا، اػ وههتئئئرین اوئئئوری  ه ػوحنئئئه، حعنئئئوان خئئئک راوی دقحئئئق و شاخسئئئته عهئئئل 

گحرد شناسئایی، وعرفئی و ارزخئابی ونئاحع وتقئدم و وتئأظری  وی حاخست در این عرصه انسام 
که حطور ظاص حه واقعئه شئهادت اوئام حسئحن اظتصئاص داده شئده اسئت. در  است 

گئئام برداشئئته و حئئا در نظئئر داشئئتن ایئئن نوشئئتار سئئعی بئئر آن اسئئت تئئا نسئئجت حئئه ایئئن وهئئن 
گردد. استنادات روایی و تارخصی، وناحع وستند   و ضعح ، شناسایی و وعرفی 

کتب وقاتل2 گونه شناسی   . 
کئرحال و وقاتئل الحسئحن ، در اعتجئار و دقئت در نقئل و تحلحئل وناحع وربئو  حئه واقعئه 

کئرد. ایئن  ها�آنتوان  خکسان نحستند و وی کلی قابل اسئتناد و ضئعح  تقسئحن  را حه دو دسته 
کتاگ تقسحن هاى در دسترس قابئل انسئام اسئت؛ اوئا دسئته دخگئرى حئه نئام ونئاحع  حندى در 
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که تنها در فهرست هئا اشئاره شئده و اکنئون ها حئه آن وفقود را نحز حاخد در نظر داشت، وناحعی 
کتئاگ ها دسترسی وستقحن ندارخن، هر طنئد برظئیحه آن هئاى دخگئر راه خافتئه اظجارشئان حئه 

 است.
گئروه، ونجئع وواضئه ونئاحع غحئر قابئل اسئتناد  ->ونئاحع قابئل اسئتناد -;اخئن:  حنابراین حا سه 

 وناحع وفقود. -=

 . مناحع قاحل استناد0.2
کئئه هوخئت تئارخصی داشئئته و و لفانشئان، وعلئئوم،  ونئاحع قابئل اسئئتناد، ودظئغى هسئتند 

انئئد، هرطنئئد الػم اسئئت نگئاه نقادانئئه و علهئئی نحئئز در  شئئهند بئودهسرشئناس و اػ عالهئئان رو
گحرد.  بررسی و قجول رواخات اخشان وورد نظر قرار 

گئزارش نهرئت عاشئورا  کئه حئه  وناحع وتعدد و وستندی اػ پنذ قرن نصسئت وضئود دارد 
کئه  اند. این ونئاحع را وئی پرداظته تئوان حئه دو دسئته وسئتقل و وشئتهل تقسئحن نهئود: ونئاحعی 

کئه تنهئا حصئش  کرحالسئت و ونئاحعی  گئزارش دهئی واقعئه  هئایی اػ آن، درحئاره قحئام اوئام یژه 
گفتنئئئی اسئئئت ایئئن ونئئئاحع اػ اعتجئئئار B;-;A=;:?;اسئئئت )ر.ک: ضعفرخئئان،  حسئئحن  .)

هئئای روشئئهند،  خکسئانی برظئئوردار نحسئئتند، اوئئا قاحلحئئت اسئئتناد را دارنئئد و بوسئئحله پئئژوهش
 قابل بررسی و پغیرش هستند.

 ناحع غحرقاحل استناد. م2.2
کتئاگ کئار در سئئنسش اعتجئار و سئئندخت  هئاى حعئئد،  هئئاى نوشئته شئئده در د ره وجنئاى 

کنئئار حفئئ  وعحارهئئاى نقئئد وتئئون و اسئئناد تئئارخصی اسئئت. بئئر ایئئن  کهئئن، در  ههئئحن ونئئاحع 
گزارش که  را حا وناحع اصلی تئارخصی، برابئر  ها�آنهاى ظود را نقادى نکرده و  اساس، وناحعی 

انئد،  و خارانش توضه نکرده حا سحره و شصصحت اوام حسحن ها�آنا حه تعارو ننهوده و خ
گردونه استناد ظارح وی گشته و اػ   شوند. دطار ضع  

گغشت ػوان و د رتئر شئدن اػ اصئل واقعئه، انتظئار توحیئر و تحرخئ  بیشئتر وئی شئود، و  حا 
کهن و نزدخ این نکته که قاعده لگوم وراضعه حه وناحع  واقعئه عاشئورا را وئدّلل تر حه  کاى است 

 ساػد.  وی
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گردآ رنئئده آن  کتئئاگ و وحتئئواى آن اسئئت و حئئه نوخسئئنده و  نقئئد در ایئئن عرصئئه، وتوضئئه 
کئئئه اػ روی ارادت و حئئا توضئئئه حئئئه  کسئئئانی هسئئتند  ارتجئئاطی نئئئدارد. طئئه، برظئئئی اػ و لفئئان 

کئه تفئاوت  های حدون استناد، وسعئول و شئفاهی، در عرصئه گزارش حئا زخئادی اى قلئن ػدنئد 
 وانند فقه و تفسحر قرآن دارد.  ها�آنهاى علهی  ندوظتها

داسئئئتان پئئرداػى و وصاطئئد وحئئئور اػ واقعئئه عاشئئورا حاعئئئث شئئد، تئئئا  کپیئئداخش سئئج
وارد ادبیات عاشئورایی شئود و « زحان حال»های وسهول و وسعول، حا ضعل اصطالح  گزارش

گئزارش« زحئان قئال»ل حئه برای حسحاری تجئدی کتئاگ گئردد. ایئن  راه خافئت و اػ سئوى  هئا هئا حئه 
ک کهن و وعتجر، حا  که وحان وناحع  که قرن تاگبرظی  تفئاوتی   ها حعد، حه نگارش درآوده هایی 

 سند تارخصی و قابل عکر درآود. کنهند، حه صورت خ نهی
کئئه در نقئلهئئا�ههئا، ههئه، افئئگون بئر اشئتجا ایئن هئاى تئئارخصی  ی ناظواسئته انسئانی اسئت 

در نقئل شئئفاهی و ظطئاى حاصئئره در هنگئام نوشئئتن و آخئئد، واننئد ظطئئاى حافظئه  پئیش وئی
خابی ضرخان نقل این  اخت پیها، بویژه اگر نسصه وولو  خا حدظط حاشد. در نه قراجت نسصه

کئئه سرطشئئهه  رود ایئئن ادبیئئات تصّحلئئی و حئئدون  گئئزارش هئئا، ونئئاحعی را حدسئئت وئئی دهئئد 
کرحالست. گزارش حهاسه   پشتوانه تارخصی، حه ضرخان 

 ود. مناحع مفق3.2
کئه ونئاحع قابئل اسئتناد و  در تقسحن گفتئه شئد  حندى اولحئه ونئاحع وربئو  حئه وقئاخع عاشئورا 

کتاگ هاى ووضئود قابئل بیئان و بررسئی اسئت، اوئا دسئته دخگئرى حئه نئام ونئاحع  ضعح ، در 
کتئد فهرسئت اشئاره شئده و اکنئون حئه  کئه تنهئا در  وفقود را نحز حاخد در نظر داشت. ونئاحعی 

کتئاگ هئا دسترسئی وسئئتقحن آن هئئاى دخگئر راه خافتئئه نئدارخن، هئر طنئئد برظئی اظجارشئئان حئه 
 است.

کتا که فقط در  ی فهرست نام برده شئده و برظئی وتقئدوحن ها�گاػ ضهله وناحع وفقود، 
کتئاگ شئو�وئیبهره برده و در آثارشان اثر این تصانح  دخده  ها�آناػ   وقتئلد، وئی تئوان حئه دو 

ق( )ر.ک: آقئا بئگر  B>;ضابر بن یگخد ضعفئی)م سئال  وقتلق( و ::;اصجو بن نجاته)م حعد اػ 
کتئاگ، <>و  =>، >>تهرانی، بی تا: کرد. حا توضه حه اخنکه تارخز وفات را خان این دو  ( اشاره 
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ونئاحع ووضئود، وقئّدم اسئت و طئون در اوایل قرن دوم هسرى است، اػ ححث ػوئانی بئر ههئه 
القات داشئته حاشئند، اػ اعتجئار بیشئترى توانستند حا حاضرین و را خان در وقاخع عاشورا و وی

 .اند�هبرظوردار بود
گئزارش ها�آناین دسته اػ وناحع، وهن و حازخابی      هئای  در وستندسئاػی و اعتجارسئنسی 

کرحال، حسحار تأثحرگغار است.  واقعه 

 . ونابع وستند و قابل اعتهاد 3
عاشئئورا، تعئئدادی اػ در اداوئئه نوشئئتار بئئر اسئئاس تقسئئحن حنئئدی ونئئاحع وربئئو  حئئه واقعئئه 

 گردد.وههترین وقاتل وعتجر و قابل استناد، وعرفی وی

  مقتل ابومخنف. 0.3
کئئئوفی) ق(، )ر.ک: A:-;?Bلئئئو  بئئئن خححئئئی بئئئن سئئئعحد بئئئن وصنئئئ  بئئئن سئئئلحن اػدى 

گغاران تارخز نگارى وسئلهانان و اػ اصئحاگ اوئام صئادقB;<;::>=نساشی،  ( اػ پاخه 
حلکئه در بیشئتر  تنهئا در ووضئود وقتئل الحسئحنو حه احتهئال زخئاد شئحعه اسئت. وى نئه 

کئه ونجئع وههئی بئراى ههئه تئارخز نگئاران هئا�هووضوعات تارخصی صدر اسالم نوشت یی دارد 
بوده است. او وقجول ووّرظان فرخقحن است و اػ این رو تئارخز نگئاران و سئحره نوخسئان وتعئدد 

کتاگ او درحاره قحام اوام حسحن کرده اػ   (.A :C;<;وصن ،اند )ر.ک: ابو نقل 
کتئئئاگ ابووصنئئئ  ناخئئئاگ شئئئده و وئئئا تنهئئئا وئئئی آ رى  تئئئوانحن اػ ضهئئئع وتأسئئئفانه اصئئئل 

کتئئاگ او دسئئت خئئابین. در د ره وعاصئئر آقئئاى حسئئن  گئئزارش هئئای وورظئئان، حئئه حصشئئی اػ 
کتئئاگ  گهاشئئته و آن حصئئش اػ  کئئار هّهئئت  غفئارى و وحهئئد هئئادى یوسئئفی غئئروى حئئه ایئئن 

گ که طجرى در تارخز ظود  گردآ ری و حا نئامابووصن  را  کرده،  « وقتئل الحسئحن»هئاى  زارش 
 اند.  ونتشر ساظته« وقعه الّط »و 

کتاگ حه نام  ی اظحر و پیشها�هدر سد در هنئد و سئ س در  وصن  وقتل ابیتر اػ این دو 
کئئه دلحلئی بئر صئئّحت انتسئاگ آن حئه و لئئ  در دسئت نحسئت و تفئئاوت  ایئران، ونتشئر شئد 

ل طجئرى اػ ابووصنئ ، نشئان دهنئده نادرسئتی ایئن انتسئاگ فراوان و آشکار وطالد آن حا نق
 اسئت. دلحئئل دخگئر، وضئئود برظئی وطالئئد وئوهن حئئه شصصئحت بگرگوارانئئه اوئام حسئئحن
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که تألح  آن اى وشئهور و ووّثئق ههشئون ابووصنئ ، حسئی حعحئد اسئت؛  ها اػ نوخسئندهاست 
کتاحشناسئئان، پئئس ایئئن ووضئئود ووضئئد شئئد تئئا حسئئحارى اػ وحئئدثان، وورظئئا اػ تأییئئد ن و 

کتئئاگ طئئاپ شئئده وئئغکور را بئئیابو کتئئاگ اصئئلی او،  اعتجئئار و غحئئر قابئئل اسئئتناد  وصنئئ  و 
وحئئئدک   (،@?;تئئئوان حئئئه وحئئئّدک نئئئورى)ر.ک: نئئئوری، بئئئی تئئئا:  حداننئئئد. اػ ایئئئن وحئئئان وئئئی

  سئئحد عجدالحسئئحن شئئرف الئئدین  (،C :;  ،;CC><;؛ و نحئئز قهئئی، :;: ;><;قهئئی)ر.ک: قهئئی، 
کرد.;<ر.ک: شرف الدین، بی تا: )  ( اشاره 

که وقتل ظود را حه روش وحدثان و حئا عکئر سئند )روش  اولحن  یژگی ابووصن  این است 
 نقلی( نگاشته؛ خعنی ههئه وطالئد حئه صئورت رواخئت وسئتند و اػ حاضئران در صئحنه نقئل

گزارش کئه در ضرخئان های ابوشده است. برظی اػ  وصن  برگرفتئه اػ ظجرهئای افئرادی بئوده 
ند و وظحفه رساندن ظجر حه حکووت را داشتند؛ خعنئی، حئه عنئوان تئارخز عاشورا حرور داشت
کاتد حه آن کئه در آن واقعئه نگار خا  ضا اعزام شده بودند. برظی هن وربئو  حئه افئرادی اسئت 

رفئت و آوئد داشئتند و  حرور داشتند و هن در س اه دشهن و هئن در سئ اه اوئام حسئحن
گئزارشکه بئیخا این گئزارشقئل وئیا را نهئ طئرف بودنئد و  هئای ابووصنئ  اػ  کردنئد. وسهوعئه 

گزارشی دسته اول و شاخسته وحسوگ   د.  شو�ویاین ونظر 
گئئزارشگئئزارشدووئئحن  یژگئئی ایئئن وقتئئل، رعاخئئت اصئئول  هئئا  نوخسئئی اسئئت. در سراسئئر 

که داللئت بئر طرفئداری او اػ اوئام اى خافت نهی نکته کنئد. هئر طئه در ایئن  شود  خئا یگخئد 
ن را خئان اسئت و او اػ ظئود طحئزى نئدارد، حتئی اگئر در حعرئی وئوارد وقتل وضود دارد، سئص

گئزارش، هئر دو قئول را آ رده اسئت )ر.ک:  درحاره وطلجی اظتالف بوده، او حدون ترضح  خئک 
 (.=;<، ?: BA=;طجری، 

سووحن  یژگی این وقتل، تفصحلی بئودن، تنظئحن و ترتحئد دقحئق)اػ ححئث ػوئانی( وقئاخع 
کئه در ودخنئه،  هئا�ه، وئتن ناوئحسئحن ى اوئامهئا�هاست. تهام ظطج گفتگوهئاى اخشئان  و 

گرفته، رواخت شئده و تئارخز اػ ایئن ححئث، وئدیون  کرحال صورت  کرحال و در  وکه، وسحر راه تا 
 وى است.

گئزارشین  یژگی اینآظر کئه اػ نظئر عقلئی پئغیرش آن که حسحارى اػ  هئا هئای وسئتجعدی 
بئودن  کوقتل اػ ضهت وسئتند بئودن، نزدخئدشوار است، در این وقتل وضود ندارد. پس این 
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کالوئی و نحئز وطالئهئئا�هحئه ػوئان حادثئه، ظئالی بئودن اػ دخئدگا د غحئئر ى سحاسئی، وئغهجی و 
طرفئئی  سئت و حئئا بئیتئرین رواخئت اػ واقعئئه عاشور تئرین و وفصئئل تئرین، دقحئئق قابئل حئا ر، قئئوى

 کاول و ونصفانه رواخت شده است.

  لعجادحجج اهلل علی ا ةاالرشاد فی معرف. 2.3
تئرین  (، خکئی اػ برضسئته=:<ئئB :=CC;<;هئ.ق( )ر.ک: نساشی،  =;<-@==شحز وفحد)

کالوئئی و حئئدخثی دوم شئئئحعه در حوئئداد اسئئت. اػ ضهلئئئه  عالهئئان شئئحعه و رجئئحس ودرسئئئه 
کتئاگ  کئه در  حسئذ اهلل علئی العجئاد ثاإلرشئاد فئی وعرفئتألحفئات فئراوان شئحز وفحئد  اسئت 

نگاشئئته شئئئده  ( و در شئئرح حئئال اهئئئل بیئئت=: >A=;.ق )ر.ک: وفحئئئد، ئ هئئ ;;<سئئال 
 است. 

کتئئاگ را در پاسئئز حئئه پرسئئش حعرئئی اػ شئئحعحان درحئئاره واقعحئئت و  شئئحز وفحئئد ایئئن 
کئه بئر اسئاس رواخئئات وعتجئر و وسئتند تئد ین شئئده  حقحقئت تئارخز اجهئه نوشئته اسئئت 
کتاگ در خک وقدوه و دواػده حاگ تنظحن شده است؛ هر حاگ <است )ر.ک: ههان:  (. این 

کتاگ حه ترتحد حا نام خکی اػ اهل بیت پیاوجر وگّین شده و در عیل هر حئاگ، عنئا ین  اػ 
(، وسئئئاجل تئئئئارخصی هئئئئر وصتلئئئ  وربئئئئو  حئئئه وسئئئئاجل تئئئئارخصی عئئئام)حوادک وسئئئئلهانان

کلهئات، ظطجئ و اوالد آوئده  هئا�هاوام)والدت، سرگغشت و شئهادت(، فرئایل، اصئحاگ، 
 است. 

کتئاگ دارای  یژگئی کتئا این  کئه آن را اػ  ی تئارخصی وشئاحه هئا�گهئای حئا اههحتئی اسئت 
 ساػد: وهتاػ وی

کنئار احادخئث  هئا و تجحئین . عالوه بر حدخثی بودن وتن آن، توضئح ; وطئرح هئایی نحئز در 
که اػ ضهات وصتل  شاخان توضه است.  شده است 

گردان وهن اواوان. اػ نظر رضالی، حه ػندگی>  نحز پرداظته است. ناوج برظی اػ شا
کتاگ اػ نظر وحتوا عالوه بر احعاد تارخصی، وطالجی در حئدخث، رضئال و عقاخئد را در =  .

 بردارد.
کتاگ حه سجد پغیرش و نقل اػ< ضاند شحز وفحئد افئگون شئده  . اعتجار احادخث این 
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 است.
کتئئاگ حئئه عنئئوان خکئئی اػ وههتئئرین ونئئاحع شناسئئایی و حئئاػظوانی تئئارخز صئئدر ? . ایئئن 

گردان شئئحز وفحئد اػ سحدورترئی، شئح کراضکئی تئئا اسئالم اسئت و شئا ز طوسئئی و ابئوالفت  
کتاگ را حه عنئوان ونجئع دسئت اول بئر شئهرد حسر عسقالنی و ابن ابن و وطالئد  انئد�هضوػی 

 .اند�هنقل و وورد استناد ظوخش قرار داد آن را
کتاگ بوسحله شئحز وفحئد اثجئات  . الهی بودن ونصد والخت وعصهووحن@ در این 

 شده  است.
کتئئ اش در ووضئئود ظئئود وئئورد توضئئه ههگئئان  اگ حئئه دلحئئل اههحئئت و ضاخگئئاه  یئئژهایئئن 

 است.ی قدخن و ضدخد بر آن نوشته شده ها�هو ترضه ها�هها، ظالص طه شرحاست. طنان
(، پئئس اػ @=;–A>، > )ر.ک: ههئئان:  شئئحز وفحئئد در فصئئل وربئئو  حئئه اوئئام حسئئحن

کتئئاگ ظئئود را حئئه شئئرح ػنئئدگی اوئئاماوحرالهئئ ونحن علئئی و واقعئئه  ، بیشئئترین حسئئن 
کتاگ، نقل وستند و وسند حوادک نحسئت،  عاشورا اظتصاص داده است. شحوه شحز در 

ته است ولی ونسسن و حئدون نقئل اسئناد هرطند در برظی رواخات شحز حه عکر اسناد پرداظ
 رواخات بیان شده است. 

کلجئی )ر.ک: نساشئی،  کرحال را اػ هشام ساجد  گزارش واقعه  ( و وئداجنی و <=<: B;<;او 
کرده است )ر.ک: وفحد،  گئزارش>=، >: >A=;افرادی غحر اػ این بیان  هئای  (. در واقع ههان 

کلجئیابو گئزارشآ رده و حئا طحئنش و  وصنئ  را اػ هشئام  هئا، خئک وئتن ونرئجط حئا  دقئت در 
گزارش شحز وفحد ایئن  کرده است. حا وطالعه و بررسی اضهالی  روال و روند وشصص اخساد 

گزارش نکتئئه روشئئئن وی کئئئه در بیشئئتر وئئئوارد،  کتئئئاگ نحئئئز تئئارخز طجئئئریهئئئای  شئئود  )کئئه آن 
اسئت. ایئئن رعاخئت اظتصئئار آ رده شئده هئای ابووصنئ  را دارد( حئئا حئغف اسئناد و  گئزارش

گزارش که حا عکئر سئند آ رده شئده قابئل پیگحئری و اثجئات  نکته حا وقاخسه  های وی و طجری 
گزارش که در تئارخز طجئری  های شحز وفحد، افگوده است. نکته شاخان توضه در  هایی است 

 توان خافت.  نهی
کئه در غحئئر واقعئه عاشئئورا االرشئئادشئحز وفحئد در   دو وئورد اػ ابئئو وصنئ  نئئام بئرده اسئئت 

وصنئ  ونحصئر در ههئحن (. استفاده شحز وفحئد اػ آثئار ابوA، >؛ A;،  ;است )ر.ک: ههان: 
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گفتئه شئد حئا تطجحئق وطالئد  که  ش وربئو  حئه واقعئه در حصئ االرشئادووارد نحست و ههانطور 
گزارش کئه حسئحار یتئوان پئ یوئ یوصن  حه آسئانابو یها کرحال خا  اػ اظجئار آن برگرفتئه اػ  یبئرد 

کلجابو وقتل الحسحنکتاگ  گردش هشام   است. یوصن  حه واسطه شا
گئئئزارش شئئئئحز وفحئئئد اػ وقئئئئا       تئئئئرین خع عاشئئئورا خکئئئی اػ وههتئئئئرین و دقحئئئقدر وسهئئئود، 

کتئاگ  هاسئئت و حئا توضئئه حئئه  یژگئی گئزارش ، و و لئئ  آن قابئل اسئئتناد و بهئئره االرشاا  هئئای 
 برداری است.

هو . 3.3 لُ تلی الُطفو   / الّ   الَملُهو  علی قَ
( اثئئری =>>، >>)ر.ک: آقئا بئئگر  تهرانئئی، بئئی تئئا: « اللهئئوف علئئی قتلئئی الطفئئوف»کتئاگ 

کهونئئه حسئئحنی، <@@-BC?اسئئت اػ سئئحد بئئن طئئا وس ) ؛ و نحئئز BB :; ،;:A=;ه.ق( )ر.ک: 
کئه پیراوئون شئرح قحئئام اوئام حسئحن>C :; ،=C><;قهئی،  اػ حرکئت اخشئان اػ ودخنئئه،  (، 

  .تحوادک ر ػ عاشورا تا حاػگشت اسرا حه وطن اس
که داشئته، حئه فارسئی ترضهئه شئده  کتاگ حه عربی نوشته شده و حه ضهت اههحتی  این 

کتاگ وغکور برای اولحن حار در د ره صفوخه الئدین و بوسحله عئالهی حئه نئام سئحد بهاء است. 
کنون ترضهئئه های دخگئئئری بئئئرای آن نگاشئئئته شئئئده  وصتئئاری ترضهئئئه شئئئد و اػ آن ػوئئئان تئئئا

 (.<: @B=;است)ر.ک: تسلحل و ههکاران، 
ای شئاول وطئالجی در عظهئت واقعئه کتئاگ در طنئد حصئش سئاوان خافتئه اسئت: وقدوئه

گرخه و عزاداری بئر اوئامعاشورا، وقام اوام حسحن کتئاگ.  ، ارػش  و انگحئزه نگئارش 
آغئئاػ شئئده و پئئس اػ آن، حئئدون بیئئان تئئارخز  نصسئئتحن وسئئلک، حئئا والدت اوئئام حسئئحن

سئئراغ سئئصنرانی اخشئان در وکئئه رفتئئه و سئئ س حئئه  در ػوئئان پئئدر و بئرادر، حئئه ػنئدگی اوئئام
کئه در  و وئاضرای دخئدار اوئام« قئحس بئن وصئهر» داستان شهادت حئا تعئدادی اػ افئرادی 
  پرداػد.های اخشان وی پیوستند و سصنرانی طول وسحر حه اوام

کرحالسئت. برظئورد وقتدرانئه  سئصنرانی اوئام« لهئوف» آغاػ فصل خئا وسئلک دوم  در 
گئویی اصئئحاگ در شئد عاشئورا، سئئصنرانی  حرئرت عجئاس حئا شئئهر، شئوظی و حغلئه 

، شئئهادت تعئئدادی اػ ، برگئئزاری نهئئاػ ظهئئر عاشئئورا بوسئئحله اوئئام«حئئر » ، توحئئهاوئئام 
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 .هاشهحون، وطالد وسلک دوم را تشکحل وی دهد
کئئرده و پئئس اػ آن، حئئه ظطجئئه  کسئئ اری شئئهدا آغئئاػ  ابئئن طئئا وس وسئئلک سئئوم را حئئا ظا

ى هئا�هکلثئوم وئی پئرداػد. وى درایئن قسئهت ظطجئ و ام ساد، اوام سحررت زخند
کوفه و هئن و حررت زخند اوام سساد ى فاطهئه دظتئر هئا�هطنئحن ظطجئدر شام و 
کوفه حه اوام حسحن که در برظی وقتل را در  کرده  هاى دخگر حئا اظتصئار حئه  تفصحل نقل 

کتئاگ حئئه شئئهار وئی ر هئا�آن ود؛ طئئون ایئئن اشئئاره شئده اسئئت. ایئئن قسئهت، اػ نقئئا  قئئوت 
هئا عکئئر  اسئت و وتأسئئفانه در بیشئتر وقتئل بیئانگر واهحئت حرکئئت اهئل بیئت هئا�هظطجئ

 نشده است. 
کتئد تئارخصی حئه صئورت ورسئل بئوده و تنهئا  کتاگ واننئد حسئحاری اػ دخگئر  رواخات این 
که اػ آن نقل شده، عکر شئده اسئت. حئا ایئن وضئود، و لئ  اػ  کتابی  آظرین راوی و خا آظرین 

کئئرده اسئئت اغراق نقئئل وطالئئد کتئئد وشئئئاحه بئئوده ظئئئوددارى  کئئه در  حئئئا توضئئه حئئئه  .آوحئئئز 
هئئای دخگئئر، ایئئن  شصصئئحت و لئئ  و نحئئز ههئئاهنگی حسئئحاری اػ وطالئئد عکئئر شئئده حئئا نقل

 آخد. کتاگ در وسهود اػ وقاتل وعتجر و قابل استناد حه شهار وی
کتاگ، اظتصار نوخسی و تئد ین وناسئد تئارخصی وقئااػ  یژگی خع وربئو  های دخگر این 

کتاگ وی کئه ػاجئران،  حئا توّضئه حئه این»گوخئد:  حه عاشوراست. او درحاره اظتصارنوخسی در این 
کئرده کوتاه نهوده و حه طور اظتصار بیئان  کن دارند، رشته سصن را  ام و ههئحن انئداػه  فرصت 

کئه درهئاى انئئدوه را حئه روى ظواننئده حئاػ و افئئراد حئا اخهئان را رسئتگار سئئاػد و د ر کئافی اسئت 
 (.;;وس، بی تا :  )ر.ک: ابن طا« اخن اى نهاده قالد این الفا ، حقایق ارػنده

کنئد: کتئاگ طنئحن بیئان وئی  وصئجاح الزاجئر و وقتئی » و ل  هدف ظود را در وقدوئه ایئن 
کتئاگ اغلئد زخئارت ناوئ ضناح الهسافر و برگگخئده اعهئال شئجانه و  هئا�هرا نوشئتن، دخئدم ایئن 

ک کتاگ ر ػانه را در ظود دارد و هر  کتاگ را داشته حاشد اػ  کئه در ایئن وقئت  وصجاحس این 
کتاگ را دارد اػ حهل وقتئل عاشئورا  کس این  وعهول بود، بی نحاػ است و دوست داشتن هر 

کتئاگ را حئه اظتصئار نوشئتن تئا ضئهحهه  حاشئد و در  وصئجاح الزاجئرنحز بی نحاػ حاشد، پس این 
که ونا اػهاند�هآن، فشرده وطالد را آ ردم ح کوتاه ػاجران حاشد.اى   )ر.ک: ههان(. «سد وقت 

کتاگ را نه حئه عنئوان خئ که ابن طا وس  اثئر  کحا توضه حه این عجارات حه ظوبی پیداست 
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کسانی نوشته   بروند. ظواهند حه زخارت حایر حسحنی که ویاست تارخصی، حلکه براى 

کتاگ هئن کئه پیش طنئحن وطئالجی ونحصئر حئه این  اوئده اسئت، تئر در وقاتئل نح فئرد دارد 
دادن آن حرئرت  طنحن ظجر( و هن?@)ر.ک: ههان: ص  حه حنی هاشن وانند ناوه اوام 

کئت نفئس کئه ?>)ر.ک: ههئان: ص  اػ شهادتش و تحلحلی صوفحانه نسئجت حئه شئجهه هال  )
کتا  آوده است.  ها�گحعد اػ او در برظی 

گزارش گفت علت وضود  کتاحصانئه شئحز طوسئی  شاخد حتوان  که  های ظاص این است 
کتئابی حئا عنئوان  که شحز طوسئی  کرد  وقتئل در اظتحار او بوده است. حاخد حه این نکته توضه 

کئئه وتأسئئفانه اثئئری اػ آن A>، >>داشئئته اسئئت )ر.ک: آقئئا بئئگر  تهرانئی، بئئی تئئا:  الحسئحن  ،)
کئه حئه احتهئال فئراوان ابئن طئا  گرفئت  وس اػ آن بهئره بئرده ووضود نحست و وئی تئوان نتحسئه 

کئار او و  رود برظئی اظجئار در   کتأثحرگئغار بئوده اسئت. بئی شئ لهئوفاست و ایئن بئر غنئای 
کتاگ هن ناشی اػ شصصئحت وهتئاػ وعنئوى و اظالقئ ی نوخسئنده و هئن برگرفتئه اقجال حه این 

کتاگ است. اػ  یژگی  هاى این 
گزارش که اهئل بیئت اػ ضهله  کئرحال  در ر ػ های ونحصر حه فرد آن است  ارحعئحن حئه 

کتئاگ  کئه در  کسئی اسئت  )ر.ک:  اقجئال االعهئالرسحدند. الجته ظود ابن طئا وس نصسئتحن 
( ایئئن ظجئئر را حعحئئد دانسئئته و آوئئدن اسئئحران را در ر ػ ارحعئئحن حئئه ::;، =: B;<;ابئئن طئئا وس، 

کئرحال در ر ػ ارحعئحن نصسئتحن حئار در  کند. وسجله حاػگشئت اسئحران حئه   لهئوفکرحال انکار وی 
: C@=;)ر.ک: ابئن نهئئا حلئئی،  وثحراالحئئزان( و حعئد اػ آن در @C;ر.ک: ابئن طئئا وس، بئی تئئا: )

B@کئئه اک ئر ونئاحع تئارخصی و روایئئی حاػگشئت اهئل بیئت را حئئه  (آوئده اسئت. در صئورتی 
کرد (، و عالوئه حلئی در @<)ر.ک: وفحد، بئی تئا: وسار الشحعه؛ شحز وفحد در اند�هودخنه نقل 

کردB :<;C:<; )ر.ک: حلی، القوخهعدد  و وحئدک نئورى  انئد�ه( حاػگشت حه ودخنه را تصرخ  
(، شئئئهحد ?AB، ;(، وحئئدک قهئئی )ر.ک: قهئئئی، بئئی تئئا: >@; - C<;، بئئی تئئئا: ی)ر.ک: نئئور

کئئرحال را در A ،AB;، بئی تئا: یوطهئری )ر.ک: وطهئر کئه حاػگشئت حئه  کسئانی هسئتند  ( نحئز اػ 
کتئئابی نگاشئئته و  ارحعئئحن غحئئر وهکئئن وئئی داننئئد. شئئهحد قاضئئی طجاطجئئایی، در ایئئن حئئاره 

کئه حاػگشئت اهئل بیئت کند  کئرحال در ر ػ ارحعئحن، وهکئن بئوده  کوشحده است ثاحت  حئه 
 (.=B=;است )ر.ک: قاضی طجاطجایی، 
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 ـ ونابع قابل پژوهش4
کتئئا کئئه در هئئا�گدر وحئئان ونئئاحع وتئئأظر،  کئئه قابئئل  هئئا�آنیی وضئئود دارد  وطئئالجی اسئئت 

کئه در حئاال پژوهش و بررسی است. الجتئه در اتقئان  و اسئتناد، هئن ردخئ  ونئاحع قابئل اسئتناد 
گفته شد، نحستند؛ حا این وضود ظئالی اػ وطالئد وهئن و قابئل بررسئی هئن نحسئتند. در اداوئه 

 ردند:گ�ویتعدادی اػ این وناحع وعرفی 

  ُمثحر األحزان وَ ُمنحر ُسجل األشجان. 0.4
کتابی است در وصاخد  کتاگ،  اما    که حه تناسد، اػ تارخز و ػنئدگی  هاقعي ع شورااین 

کتاگ را عالن دخنی  حسین گفته است.  ، نسن الدین ضعفر بئن وحهئد شیعینحز سصن 
کئرده  :B@)وتوفئای  ابان ماا ح ی  اهلل بئن نهئاحلی، وعئروف حئه  ثبن ضعفر بن هج ق( تئألح  

کتئا@?;، <ر.ک: اوئحن، بئئی تئا: ) اسئت کتئئاگ در  ى شئئحعه تئأثحر فئراوان داشئئته هئا�گ(. ایئن 
و دخگئئر  منتهااا ااماا   ، بحاا راالمواراسئئت و  حئئه آن اسئئتناد شئئده و حتئئی خکئئی اػ ونئئاحع 

 است.  ى علهاى شحعه درحاره قحام اوام حسحنها�گکتا
کتاگ قرخد صد صفحه و داراى وطالد وتفئاوتی اسئت. حصشئی اػ وطالئد ابئن اعئثن 

ورا و برظئی اػ وطالئد ابئن سئعد در وقئاخع حعئد اػ حه صئورت فشئرده در وقئاخع قجئل اػ ر ػ عاشئ
کتاگ عکر شده اسئت؛ الجتئه در  شهادت اوام حسحن و حدون استناد حه ونجعی، در این 

کتاگ در اغلد وطالد حا وناحع ابو وصن  ووافئق اسئت، حئدون  وورد وقاخع ر ػ عاشورا، این 
کتاگ ههشون کند. در این  که سند رواخات و ونجع آن را خاد  هئایی وضئود  گئزارش لهوف این 

کدام اػ وناحع قجلی نجئوده اسئت و حئا توضئه حئه ایئن که در هحر  کئه سئال وفئات او حعئد اػ دارد 
گئزارش کئه او در سئجک نگئارش و برظئی   لهئوفهئا اػ  سئحد بئن طئا وس اسئت حعحئد نحسئت 

کرده حاشد.  استفاده 

کتئئد وقاتئئل طئئون حعرئئی » کنئئد: و لئئ  انگحئئزه ظئئود را اػ ایئئن تئئألح  طنئئحن بیئئان وی
کتئد  کئه حئد وسئطی اػ  کتئاگ را  حسحار طوالنی بود و در وقابل حعری حسحار وصتصئر، ایئن 

 (.C@=;:@)ر.ک: ابن نها، « دخگر است نوشتن.
گونه که فقط حه بیئان رواخئات تئارخصی پرداظتئه و تحلحلئی سجک نگارش او حه  ای است 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%AD%D9%84%DB%8C
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ایئئن نهرئئت نحسئئت. وی  دهئئد و در وقئئام پئئژوهش درحئئاره علئئل و عواوئئل اػ ظئئود اراجئئه نهی
گزارش وقتل را حه صورت عکر خئک ضرخئان ونسئسن حئا سئجکی داسئتان پئرداػی شئده آ رده و 

کاول عکر نکرده است.   اسناد رواخات را حه طور 

و عکر وصئاخد آن بگرگئواران بئوده  ای در فرایل اهل بیت پیاوجر این اثر شاول وقدوه
 و دارای سه وقصد حه ترتحد زیر است:

گگخدهوقصد او و سئحر تحئوالت تئارخصی در بوضئود  ای اػ ػندگی ناوه اوام حسئحن ل: 
وقصئد دوم: وقئاخع ر ػ  .سئترالب  تئا  رود حئه  مدیناي اػ حرکئت اوئام اػ  ح  ثاي رالب   آوئدن 

 . در پاخان ایئن وقصئد رواخئاتیو آغاػ اسارت اهل بیت عاشوراست تا شهادت اوام
وقصئد سئوم: حاػگشئت اسئحران  .اسئت آوئده واقعه عاشئوراو  در پیشگویی شهادت اوام

 و سئایر اهئل بیئت العاحدین اوام زینهای  را اػ شام در بردارد. در این قسهت ظطجه
 و... عکر شده است. شام، کوفهدر 

  اخجار الطوال.  2.4
، ;آقئئا بئئگر  تهرانئئی، بئئی تئئا:  ق( )ر.ک:>B>ابوحنفحئئه دخنئئورى)م  اظجئئار الطئئوال،در      
==B،) کئئئرده اسئئئت )ر.ک:  گزارشئئی توصئئئحفی اػ قحئئئام و شئئئهادت اوئئئام حسئئئحن اراجئئئه 

کئرحال رد و حئدل شئده وثئل B :<<C -<@C@=;دخنوری،  کئه در  (. او وتن حسحارى اػ سئصنانی 
کوفئه و شئام را نحئز  اران اخشان را خاد نکرده است. هنو خ ى اوام ها�هظطج طنحن حئوادک 

کرده است.  کوتاه بیان   حسحار وصتصر و 
 وقتئئئلطئئه طجئئئرى اػ کلئئئی حئئئا آن حنئئدى دخنئئئورى وعلئئئوم نحسئئت، ولئئئی اسئئئتصوان ونجئئع

کرده وطاحقت دارد و اػ که ابووصن  ابووصن  رواخت  در بیئان حئوادک ظجئره بئوده و  آن ضا 
که حدود خ پاخه و نئحن قئرن حعئد  کگغار تارخز نگارى در عراق است، حه طور طجحعی دخنورى 

  حئه  یئژه در زخسته، اػ رواخاتش بهئره بئرده اسئت. الجتئه تعئدادى اػ وطالئد ابووصنئ اػ او وی
ت دخنئئورى حئئا وئورد وقئئاخع عاشئئورا در رواخئئت دخنئورى وضئئود نئئدارد و در برظئئی وئوارد نحئئز رواخئئ

 (.;B@ :@B - A=;هایی دارد)ر.ک: حسحنی،  رواخت ابووصن  تفاوت

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85
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  تارخخ خعقوبی. 3.4
، =ق( )ر.ک: آقئابگر  تهرانئی، بئی تئا: <B>احهد بن ابی خعقوگ، وعئروف حئه خعقئوبی)م 

<C@ را حئئه صئورت حسئحار وصتصئئر و  کتئاگ تئارخز ظئود، ضرخئئان قحئام اوئام حسئحن(، در
کئه حسئحا گزارش وى حا این  کرده است.  گزارش  کوتئاه اسئت حئا رواخئت ابووصنئ  توصحفی  ر 

کئه وى براسئاس  هئن گئزارش  وقتئلظئوانی زخئادى دارد؛ اػ ایئن رو وحتهئل اسئت  ابووصنئ ، 
شئود. اػ ضهلئه  اى انئدکی هئن دخئده وئیهئ لجتئه تفئاوتتوصئحفی ظئود را سئاوان داده حاشئد؛ ا

کئه حئه توصئح  حئدون   یژگی که خعقوبی اولحن فردی است  کتاگ آن است  های ظاص این 
نئام اػ حرئئور و شئئهادت طفئل رضئئحع در ر ػ عاشئئورا پرداظتئئه اسئت و پئئس اػ او ایئئن واقعئئه 

 (.A<>ئ  =<>، >د )ر.ک: خعقوبی، بی تا: شو�ویحصورتی تکهحل شده در آثار حعدی دخده 

 تارخخ االمم و الملوک.  4.4
(، در تئئارخز CA>، ;ق( )ر.ک: حئئاضی ظلحفئئه، بئئی تئئا:  :;=وحهئئد بئئن ضریئئر طجئئرى)م 

، در ظصئئوص وقئئاخع عاشئئورا سئئه رواخئئت آ رده اسئئت کاالوئئن و الهلئئوکتئئاگ تئئارخصی ظئئود 
هنئی، سئ س رواخئت حصئحن و در  BA :?  ،=>A=;)ر.ک: طجری،  (؛ نصست رواخت عهئار ده
کاوئل،  پاخان، رواخت که در هر سه وئورد وطالئد را حئا سئند  کلجی؛  ابووصن  حه رواخت هشام 

کرده است.  رواخت 
تئئرین حصئش رواخئت طجئرى را تشئئکحل وئی دهئد. وى تهئام رواخئئات  ابووصنئ  وهئن وقتئل

کئه طجئرى اػ  کئرده و حئه نظئر وئی رسئد  کلجئی رواخئت  ابووصن  را حه رواخت هشئام بئن سئاجد 
ابووصنئئ  را در تئئارخز ظئئود نوشئئته اسئئت؛ زیئئرا طجئئرى حئئه طئئئور  وقتئئلروى نوشئئته هشئئام، 

کند، و حا توضه حه این هئئ.ق و  @:>خئا  <:>که وفئات هشئام در سئال وستقحن اػ هشام نقل وی 
کئئه طجئئرى حئئه طئئور شئئفاهی و  <>>تولئئد طجئئرى در سئئال  هئئئ.ق بئئوده اسئئت، وهکئئن نحسئئت 

کرده حاشد.  وستقحن اػ هشام رواخت 
کاول ترین  گئغار  مقتلنقل اػ نقل طجرى،  ابووصن  است و حعحد است طحزى اػ آن فئرو 

کهتئئر حئه آن پرداظتئئه، طجئئرى طنئئد  کئه ابووصنئئ   شئده حاشئئد؛ در حئئوادک وربئو  حئئه شئئام 
کند.   رواخت اػ هشام نقل وی 
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کئه در وئورد  تئارخز طجئرىتئرین  یژگئی  وهن کئه رواخئات وصتلئ  را حئدون ایئن  ایئن اسئت 
گئئئرد آ رده اسئئئ هئئئا�آن کنئئئد،  کئئئه حسئئئحارى اػ رواخئئئات و دا رى  کئئئار حاعئئئث شئئئده  ت و ایئئئن 

 هاى تارخصی، صحح  و خا غلط اػ ظطر نابودى نسات خافته، حه دست وا برسد.  گزارش

  الفتوح ابن اعثم. 5.4
گئزارش تئرین و وفصئل خکئی اػ وهئن گئزارش ابئئن هئا اػ واقعئه قحئام اوئام حسئحن تئرین   ،

کوفی کتئاگ تئارخز ظئود حئه :>>، =)ر.ک: آقابگر  تهرانئی، بئی تئا:  هئ.ق( <;=)م  اعثن  (، در 
گئزارش، وفصئل و در طهئارطوگ الفتئوحنئام  )ر.ک: ابئن  ابووصنئ  اسئت وقتئل اسئت. ایئن 

گئئاه الفئئا  و عجئئارات آن:<;-;، ?و نحئئز،  =?= – >>=، <: ;;<;اعئئثن،  هئئا نحئئز خکسئئان ( و 
کهجودها و تفها�هاست؛ اوا در برظی ووارد افگود  هایی حا آن دارد. اوت، 

ابئن اعئثن ونئاحع ظئود را عکئر نکئرده، حئه ههئحن دلحئل وعلئوم نحسئت وطالئد ظئود را اػ      
کئئرده اسئئت خئئا رواخئئت را خئئان؛ اوئئا آن طئئه اػ بررسئئی و وقاخسئئه وطالئئد  وئتن دخگئئران فئئراهن 

کئه وى ههئان رواخئت ابوابووصن  حه دسئت وئی آ وقتلحا  الفتوح وصنئ  را اػ خئد ایئن اسئت 
کئئه حدانئئد آن رواخئئت اػ ابووصنئئ  اسئئت و ههئئحن  زحئئان کئئرده بئئی آن  داسئئتان پئئرداػی نقئئل 

کتاگ شده کن توضهی حه این  کتاگ در قئرون اولحئه ووضد  که این  است. الجته اػ آن ضهت 
گئئزارشنوشئئته شئئد کئئه وئئی تئئوان نسئئجت حئئه آن  ه قابئئل توضئئه و بررسئئی اسئئت و  هئئایی دارد 

 های وفحدی انسام داد. پژوهش

 الطالجحین  مقاتل .6.4
کتئئئئئابی درحئئئئئئاره B ،;CBق( )ر.ک: اوئئئئئئحن، بئئئئئی تئئئئئئا: A?=ابئئئئئوالفرح اصئئئئئفهانی)م   ،)

کئه حئهشدگان ظاندان ابوطالئد؛ خعنئی، فرػنئدانم اوئام علئی کشته  ، ضعفئر و عقحئل دارد 

کتئئاگ حئئه سئئجد ضاوعحئئت و  وقاتئئل آل ابئئی طالئئدو  وقاتئئل الطئئالجحین شئئهرت دارد. ایئئن 
کئه در نقئئل اظجئار داشئته وئئورد اسئتناد و اعتهئئاد و لفئان حسئحاری قئئرار داشئته اسئئت.  دقتئی 
کوتئاه اػ طگئونگی ػنئدگی و وئر   کتاگ را فئراهن آ ردن شئرحی  ابوالفرح هدف اػ تألح  این 

کتاگ بیان وی فرػندان ابوطالد اػ ػوان پیاوجر کند. الجتئه او تنهئا اظجئار  تا ػوان نگارش 
که ورگشئان دالخلئی سحاسئی داشئته، خئا قحام گرد آ رده  کئه  طالجحانی را  کئرده  هئایی را رواخئت 
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 (. <>: C;<;عدالت بوده است )ر.ک: ابوالفرح اصفهانی،  هدف آنان اضرای
کتاگ حا شرح حال  سئ س شئود و  ػ ویآغئا پیئاوجر در ػوئان ضعفر بن ابئی طالئداین 

الهتقئدر حئئاهلل پرداظتئه و نئام علوخئان را زیئر نئئام  تئا د ران حنئئی عجئاسو  حنئی اوحئهحئه د ران 
که در آن ػوان حکئن وئی ظلحفه کاوئل و نسئد ای  رانئده، آ رده اسئت. و لئ ، نصسئت نئام 

گاه نام وادران وی را تا ضّد اعلی نقل وی فرد را وی  کند. وی در پاخان رواخات، وعهوالا  آ رد و 
که در رثا خا ودح آن فرد سروده شئده گئاه وتسئا ػ اػ صئد بیئت اسئت -اشعاری را  عکئر  -کئه 

 کند. وی
کتئئئاگ ظئئئود حئئئابی حئئئه وقتئئئل  و وسئئئاجل پیراوئئئونی آن  حسئئئحن بئئئن علئئئیو لئئئ  در 

(. >>; – <Bکنئئئد )ر.ک: ههئئئان:  سئئوطی ویاظتصئئاص داده اسئئئت و درحئئاره آن ححئئئث وج
گزاروقاتئئل الطئئالجحینگئئزارش  وصنئئ  را اػ طریئئق  یشئئی ترکحجئئی اسئئت؛ زیئئرا وى رواخئئت ابئئ، 

نصئربن وئزاحن و ابوالحسئئن وئداخنی حئا رواخئئت عهئار دهنئئی و رواخئاتی اػ ضئابر ضعفئئی حئا هئئن 
کرده و رواخت ظود را سئاوان داده اسئت و ظئود نحئز ایئن وطلئد را  کنئد ترکحد  تصئرخ  وئی 

 ست.این رواخت او، رواخت نقل حه وعنا)ر.ک: ههان(، حنابر
تئد ین شئده اسئت.  کئوفیکتاگ حه شحوه روایئی و بئر اسئاس رواخئات وحئدثان شئحعی و 

که و ل  حنای بر رعاخت اظتصار  گاه ههه اسناد وربو  حه اظجار را عکئر ولی اػ آنسا  داشته، 
گردآ رى ههئه ونئاحع وربئو  حئه ظانئدان ابوطالئد و افئگودن حسئحارى اػ  نهی کند. ابوالفرح حا 

کئرد کتئاگ ضئئاوعی را بئراى ایئئن ونظئور تئئد ین  وقاتئئل کتئئاگ  .وقاتئل قابئئل دسئترس دخگئئر، 
گزارش آن اػ وقئاخع عاشئورا، حئه سئجد ضاوع الطالجحین کئه در نقئل و حه  یژه  حئت و نحئز دقتئی 

گرفته، وورد استناد و استفاده و لفان حسحاری واقع شده است.  اظجار آن صورت 

کتئئاگ در سئئال  کتئئاگ اولئئحن حئئار  =;=نگئارش ایئئن  هئئ.ق حئئه پاخئئان رسئئحده اسئت. ایئئن 
کتئاگ  فرػنئدان ابوطالئد بوسئحله ضئواد فاضئل حئا عنئوان گردخئد. ترضهئه دخگئر ایئن  ترضهئه 

گرفت سحد هاشن رسولی وحالتیبوسحله   ه است.صورت 

 خوارزمی  مقتل الحسحن .7.4
(، درحئئئئاره فرئئئئایل @<? -:<?: A;<;ه.ق( )ر.ک: طجاطجئئئئایی، B>-?@A<ظئئئئوارػوی)

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1


    1931بهار    1   شهارۀ               22

کئئه حئه  بیئت اهئل کتئئاگ در دو  وقتئل الحسئئحن ظئوارػویکتئئابی نوشئته  وعئئروف اسئت. 
ضلد و پانزده فصل است . هرطند عنئوان وقتئل دارد، اوئا حئدود دو سئوم آن وجاحئث دخگئر 

کتاگ، شرح وناقد  کئرحال و ثلئبیت اهلاست. ثلث اول  ث سئوم ، ثلث دوم وئاضرای 
گرفتئه و سلسئئله  قحئام وصتئاردرحئاره  کتئاگ ظئود شئحوه حئئدخثی را پئی  اسئت. ظئئوارػوی در 

کوتئئاه و برظئی ح اسئناد هئئر رواخئت را بیئئان وی سئئحار وفصئل و طئئوالنی کنئد؛ برظئئی رواخئات او 
 است.

که احتهئاالا  تارخزوجاحث وربو  حه عاشورا، اػ  کتئاگ  ابن اعثن نقل شده   الفتئوحغحئر اػ 
کتئاگ نقئئل :>>، =اسئت )ر.ک: آقئا بئئگر  تهرانئی، بئی تئئا:  کئئه در ایئن  (. تعئدادى اػ رواخئاتی 

کتئ اگ، حلکئه حئه شده در وناحع دخگر نحز وضود دارد؛ اوا اغلئد ایئن رواخئات را نوخسئنده نئه اػ 
کرده است.نقل اػ وحّدثان و ههان گفته شد حا عکر سند رواخت  که   طور 

گئزارش کئرده اسئت.  ظوارػوی رواخت و  کتئاگ آ رده، تلقئی حئه قجئول  کئه در ایئن  هئایی را 
( حئئه ضئئع  خئئک رواخئئت، آن هئئن اػ <، >: =><;وی ظئاهراا تنهئئا در ضئئایی )ر.ک: ظئئوارػوی، 

کرده اسئت و  هئا،  در حئاقی وئوارد، حئه بررسئی و نقئد سئند و خئا وئتن رواخئتقول دخگری، اشاره 
ن رداظتئئه اسئئئت و الجتئئه اظتصاصئئئاتی نحئئز در بیئئئان برظئئی رواخئئئات دارد )ر.ک: حسئئئحنی، 

;=B@ :;B> - ;BC .) 
کتئاگ  کهئن طئون  و ووضئع غحرشئحعی  تئارخز ابئن اعئثن خئا الفتئوحنقل وطالد اػ ونجعی 

ک وی، اػ دخگر اوتحاػات این اثر ای غحرشئحعی دارد )ر.ک:  کئه نوخسئندهتئاگ حئا آناست؛ ایئن 
( ، اوئئئا در وحئئئان شئئئحعحان ضاخگئئئاهی خافتئئئه و A<?-A<B، ص >ش، ح ?A=;ضعفرخئئئان، 

کتاگ ظود آ رده  اند. و لفان اواوی وغهد، اػ قدخن، رواخات او را در 

کتئئاگ پئئس اػ   ، نوشئئته شئئده اسئئت، زیئئرا (کتئئاگ دخگئئر ههئئحن نوخسئئنده) االرحعئئحنایئن 
کتئئاگ خئئاد شئئده، ارضئئاد وئئی دهئئد )ر.ک: ظئئوارػوی د کتئئاگ، ظواننئئده را حئئه  ر ضاهئئایی اػ 
کتئاگ؛ خعنئئی، وقتئل تطجحئئق (. آن?B، ;و نحئئز  :<، ;: =><;ظئوارػوی،  طئه حئئا عنئوان اصئئلی 

که در طاپ راخئذ آن، در ضلئد اول اػ صئفحه  و  B?=تئا  ?;=دارد، تنها فصل خاػدهن است 
صئفحه دارد، در حئالی  :?;دارد؛ ایئن فصئل، حئدود قئرار  ;Cدر ضلد دوم اػ احتدا تئا صئفحه 

کتاگ، حدود   صفحه است. ::@که وسهود 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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 . ونابع وستند وعاصر5

 سحدنا الحسحن المظلو  ةنفس المهمو  فی مصحج.  0.5
کتئئئاگ حئئئه نئئئام هئئئاى  C>-;=?C>;شئئئحز عجئئئاس قهئئئی)  نفئئئس الهههئئئومق(، سئئئه 

ق(، درحئئئاره واقعئئئه عاشئئئورا :?=;)ونتهئئئی الوئئئالق( و ><=;) الهصئئئد ر ثنفثئئئق(، ?==;)
کتئاگ اول وصئئتص واقعئه عاشئورا و سئووی، شئئرح حئال اجهئه کئه دو  کئئه  نوشئته،  اسئت 

 دارد. حصش وفصلی اػ آن اظتصاص حه اوام حسحن

کتاگ و کتاگ را حه زحان عربی نگاشته است. وی در این  گفتئه وحدک قهی این    حنا بر 
کتاگ ظود کتئابی وعتجئر حنگئارد )ر.ک: هئای وعتجئ کوشحده است تا بر اسئاس  گغشئتگان،  ر 

کرده است. بیشتر وطالئد  نفس الهههوم(. او در Aقهی، بی تا:  اػ وناحع وتعددى استفاده 
هاسئئئت و وجاحئئث تحلحلئئئی و نقئئد و بررسئئئی در آن، طنئئدان حئئئه طشئئئن  ایئئن اثئئئر، نقئئل قول

کتئاگ دارای خئک وقدوئه، پئنذ حئاگ نهی عئدد های وت کئه هئر حئاگ دارای فصئل ظورد. ایئن 
 و خک ظاتهه دارد.  است

کوتاه و درحاره  وقدوه وناقد   است. حاگ نصست درحاره والدت اوام حسحن  کتاگ 
کشندگان و اظجاری درحارهاوام حسحن گرخستن بر او، لعن بر  شهادت اوست.   ، پاداش 

که وفصل کتاگ است، درحاره حاگ دوم،  قحام آن حررت و شهادت او و خاران و   ترین حاگ 
  حئاگ سئوم درحئاره.دانش است و در آن، وقاخع عاشورا حا تفصحل بیشئتر بیئان شئده اسئتظان

کئه  حئوادک ظئارق العئاده حوادک پس اػ شهادت آن حررت است؛ حاگ طهارم  ای دارد 
و  پئس اػ شئئهادت حرئرت، روی داده اسئئت؛ حئاگ پئئنسن حئه فرػنئئدان و ههسئران اوئئام

 حررت اظتصاص خافته است.پاداش زخارت او و تعّرو و ستن ظلفا حه قجر 

کتئاگ نفئس الهههئومحه پیوسئت  د حئه حئزن یئوم العاشئور  ثنفثئ،  اػ الهصئد ر فحهئا ختسئدّ
کئه در آن بیشئئتر حئئه وناقئد اوئئام حسئئحن و خئارانش پرداظتئئه شئئده  ههئحن و لئئ  اسئئت 

کتاگ ، و ل  حه پیروی اػ اسئتادش، وحئّدک نئوری   (. در ظاتهه=??است )ر.ک: ههان: 
کتئاگ  ظوانان داده اسئت. تئئارخز پاخئئان  ، انئئدرػهایی حئئه اهئل ونجئئر و تعگخئئهورضئان ل لئئ  ودر 

کتاگ، خاػدهن عی القعده  (.@>@هئ.ق است )ههان: ><=;  نگارش 
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سئئحد احهئئد حسئئحنی و تحقحئئق رضئئا   هئئای اظحئئر، حئئا وقدوئئه نفئئس الهههئئوم، در سئئال
آن حئا   استادی، طاپ شده است. ایئن اثئر حئه فارسئی ترضهئه شئده اسئت. نصسئتحن ترضهئه

فئئی  حواشئی و تعلحقئات ارػشئهند، حئئه قلئن وحئرػا ابوالحسئئن شئعرانی حئا عنئئوان دوئع السئسوم
کتئاگ حئه ههئراه نفثئ  ضههطاپ شده است. ترنفس الهههوم  ترضهث الهصئد ر،  ثدخگر این 

کهئره   ای حئا نئام روئوػ الشئهاده، طئاپ شئده اسئت. افئگون بئر ایئن، ترضهئه حه قلن وحهد حاقر 
گغشت در»اظحر حا عنوان   .نحز عرضه شده است« کرحال طه 

گئزارشنفئس الهههئئوم هئئاى وفصئئل بئئوده و  یژگئی هئئای فراوانئئی دارد. در ایئئن  ، خکئئی اػ 
کتئاگ،  کتاگ ونجئع هئر رواخئت و وطلئد وشئصص شئده و و لئ  حئا قئرار دادن روئز بئراى هئر 

کئئالم ظئئود را نشئئان وئئی دهئئد. فصئئل کهئئی حئئه  ونجئئع  کئئه  حندی آن نحئئز قابئئل توضئئه اسئئت 
کئه درحئاره اشئصاص، وکئه کتاگ و  هئا�ناای وعاصر شئجاهت دارد.  یژگئی دخگئر ایئن اسئت 

گفتنئئی اسئئت و لئئ  در برظئئی وئئوارد و در  گئئزارش هئئا، توضئئححات سئئودوندى داده اسئئت. 
کرده است.   پا رقی، برظی رواخات را نقد و نظراتی بیان 

گفته شد وحدک قهی رواخات و وطالد را اػ ونئاحع وتعئدد برگرفتئ که  ه اسئت، ههانطور 
گونه کئه هئحر خئک قابئل تشئصحص و بیگانئه اػ هئن  اوا این وطالد را حه  کتئاحش آ رده  ای در 

شئئود، زحئئان وتفئئاوت آثئئار  نحسئئت. وعهئئوال وقتئئی اػ ونئئاحع وصتلئئ  در خئئک اثئئر اسئئتفاده وی
کتئاگ، پیوسئئتگی  گونئه نحسئت. اػ دخگئئر  یژگیشئود، اوئا در ایئن اثئئر ایئن حئس وی هئای ایئن 

کرحال   و عاشوراست.وسحر حوادک 

کتئئاگ را حئئا ر خکئئرد ػدودن تحرخفئئات و دروغ هئئا نوشئئته اسئئت. ایئئن  وحئئدک قهئئی ایئئن 
گفت اگئر نوخسئنده قصئد تحلحئل داشئت  کتاگ بیشتر توصحفی است تا تحلحلی؛ الجته حاخد 

کتئاگ، توانایی این قطعاا  کار را حئه بهتئرین شئکل داشئته اسئت، اوئا قصئدش اػ نگئارش ایئن 
ت تا حه عنوان خئک وقتئل ظوانئده شئود و اػ ههئحن رو نحئوه نگئارش آن بوده اس  اثری پیراسته

گون را آ رده، قصئدش ایئن بئوده تئا حئا آ ردن ظوانی است و این حه صورت وقتل گونئا که اقوال 
 .اسناد حتوان قول درست را خافت

کتاگ اثری ظوشئصوان اسئت و ظواننئده را حئه دسئت افکنئد و وصاطئد را  انداػ نهی این 
کاوئئئل تئئئرین ونئئئاحع و وقاتئئئل  ام حسئئئحنحئئئا ػنئئئدگی اوئئئ کنئئئد و اػ بهتئئئرین و  آشئئئنا وئئئی 
 عاشوراست.
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 منتهی اآلمال فی توارخخ النجی و اآلل. 2.5
کتاگم دو ضلدی را حا زحان ا استفاده اػ ونئاحع ساده، وصتصر و ح یشحز عجاس قهی این 

و حئئه زحئئان  فرئئایل، وناقئئد و حئئوادک د ران ػنئئدگانی طهئئارده وعصئئوم توعتجئئر درحئئار
کتئئاگ ونتهئئی الوئئالدر تکهلئئه  وحئئدک قهئئیفارسئئی نگاشئئته اسئئت. ههشنئئحن   ثتتهئئ، 
کئئه حئئئه تئئئارخز  الهنتهئئی فئئئی وقئئئاخع اخئئئام الصلفئئئاء  ظلفئئئای حعئئئد اػ پیئئئاوجررا نگاشئئئت 

 نگحئئئئئزه ظئئئئئود را اػ تئئئئئألح  ایئئئئئن قسئئئئئهت بیئئئئئان اظتصئئئئئاص دارد و در وقدوئئئئئه آن نحئئئئئز ا
کند )ر.ک: قهی، بی تا:  کتاگ، شد ;، ;وی   :?=;رورئان سئال  =>( تارخز پاخان نگارش 

 (.?@A،  >قهری است )ر.ک: ههان: 
کتاگ، انگحزه اصلی ظود اػ نوشئتن  را آن دسئته اػ اظجئار  وئالونتهئی الو ل  در وقدوه 

که اححای احادخئث اجهئه گرخئه بئر وصئاخد آنئان را اػ  و رواخاتی دانسته  و اولحئای الهئی و 
 (. <;، ;بگرگترین عجادات ظوانده است )ر.ک: ههان:

کتاگ در واقع خئ و وسئتند اسئت و در طهئارده حئاگ تئد ین  ید ره تئارخز تحلحلئ کاین 
کئئه هئئر حئئاگ، اظتصئئاص حئئه خئئک وعصئئو م دارد. ضلئئد نصسئئت آن، اػ ػنئئدگی شئئده اسئئت 

تئئئا اوئئئام  و ضلئئئد دوم اػ ػنئئئدگی اوئئئام سئئئساد تئئئا ػنئئئدگی اوئئئام حسئئئحن پیئئئاوجر
   .شود را شاول وی دواػدهن

که وربو  حئه اوئام حسئحن><A- A=<، ;حاگ پنسن )ر.ک: ههان:  اسئت، نسئجت  ( 
کتئاگ را دربئر وی هئای دخگئر، حسحن حئه حاگ گحئرد. ایئن حئئاگ  تئر اسئت و حئدود خئئک پئنسن 

 دارای طهار وقصد و خک ظاتهه و هر وقصد دارای طندین فصل است. 
کئئه طهئئار فصئئل دارد، درحئئاره والدت آن حرئئرت و برظئئی اػ وناقئئد وی و   وقصئئد اول 

گرخستن بر حررت  شهادت وی است.   و اظجاری درحارهبرظی اػ اظجار در ظصوص ثواگ 
کئئرحال و  کئئه دارای هفئئت فصئئل اسئئت، حئئه قحئئام آن حرئئرت اػ آغئئاػ تئئا  رود حئئه  وقصئد دوم 

کئودکش پرداظتئه اسئت. وقصئد سئوم )ر.ک: ههئان:   A>?، ;شهادت وسلن بن عقحئل و دو 
– @<Cکه پنذ فصل دارد، اػ  رود اوئام حسئحن کئرحال تئا شئهادتش اسئت. وقصئد  (،  حئه 

ک و بردن اسرا حه شام و  ه دارای دواػده فصل است، حه وقاخع پس اػ شهادت اوامطهارم 
و دخگئئئئران تئئئئا حاػگشئئئئت  و حرئئئئرت زخنئئئئد های اوئئئئام سئئئئساد کوفئئئئه و ظطجئئئئه

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D9%82%D9%85%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C_%D9%81%DB%8C_%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C_%D9%81%DB%8C_%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
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 آن حررت و نحز وعرفئی فرػنئدان اوئام  حه ودخنه و نحز برظی اػ وراثی درحارهبیت اهل
 پرداظته است. 

وطئالجی اػ قجحئل اههحئت برپئایی وسلئس عئزاداری و   حصش ظاتهه اػ این حاگ حاوی    
که در  انتقاد اػ وضعحت روضه نحئز نگاشئته اسئت،  نفئس الهههئومظوانی و عزاداری و طنان 

 است. پند و اندرػهایی حه اهل ونجر و عاکران وصاخد اوام حسحن 
آظئر ػنئدگی   و در دهئه الهصئد ر ثنفثئو  ههومنفس الهکه این اثر، پس اػ  حا توضه حه آن     

های وولئ ، وحقئق و  و ل  نوشته شده است، حاصل آظرین وطالعات، تأوالت و بررسئی
کاوئل  کئه نگارنئده حئه پصتگئی  وحدک آن است و اػ این ححث در ػوانی نوشته شده اسئت 
در تتجعئئات علهئئی ظئئود دسئئت خافتئئه اسئئت. حئئه ههئئحن دلحئئل اػ ایئئن نگاشئئته، اسئئتقجال 

کنون طاپح گونی اػ آن عرضئئه شئئده اسئئت و حصئئش  سئئحاری شئئده و تئئا گونئئا هئئای وتعئئدد و 
کتاگ  وقتل و ػندگی اوام حسحن حه صئورت ضداگانئه نحئز ونتشئر شئده  والونتهی الاػ 

 است.
های اظحر، خک طاپ سه ضلدی حا تصحح  و تحقحق ناصر حاقری بیدهنئدی،  در سال

که بهترین طاپ اسئت. ههشنئحن ایئ کنون دو حئار حئه عربئی ترضهئه ونتشر شده  کتئاگ تئا ن 
دوم را سئئحد   سئوری دکتئر نئئادر التقئی، و ترضهئه  نصسئئت آن را نوخسئنده  شئده اسئت؛ ترضهئه

 .اند هاشن وحالنی انسام داده

های وصتل  درحئاره  وحدک قهی، در بیان وطالد غالجاا وناحع ظود را نام برده و رواخت
ک کند؛ در طاپ اظحر  ه حه ههت حاقری بیدهندی تصحح  شئده، ایئن خک واقعه را عکر وی 

 وناحع حا عکر آدرس دقحق، استصراح و در پا رقی اراجه شده است.

ػدایئی اػ وقئاخع   هئای فراوانئی در تحرخئ  ، پژوهشوئالی الونتهئوحدک قهی، در وقتئل 
کئئه ایئئئ گفئئت  کاوئئلعاشئئورا دارد و در وسهئئود حاخئئد  کتئئاگ، اػ بهتئئرین و  تئئئرین  ن حصئئش اػ 

هئئاخش، بهتئرین وحئئزان در ضهئت شناسئئایی،  عاشوراسئئت و حئا توضئئه حئه  یژگئیهئای  گئزارش
تحقحئئق و پئئژوهش در ایئئن حئئوػه اسئئت و حاخئئد وطالئئد ظئئارح اػ آن را حئئا دخئئدی پژوهشئئی و 

 نقادانه نگرخست.
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 . ونابع غحر وعتجر6
کنئار ونئاحع وعتجئر، ونئاحعی دخئده ههان که در احتدای نوشتار بیئان شئد، در  د شئو�وئیطور 

رفئی ایئن دسئئته اػ اتقئان و اسئتناد تئارخصی و روایئی برظئئوردار نحسئتند و شناسئایی و وعکئه اػ 
وئئه حئئه ػدایئئی و بیئئان واقعحئئات عاشئئورا، سئئهن حسئئزایی دارد. لئئغا، در ادا وقاتئئل، در تحرخئئ 

 د.شو�ویترین این دسته اػ وناحع، پرداظته  وعرفی تعدادی اػ پر وراضعه

 نور العحن فی مشهد الحسحن.  0.6
وقتل ونسئوگ حئه ابئو اسئحاق اسئفراخنی اسئت و ایئن عنئوان ونصئرف حئه ابئراهحن بئن  این

گغشئته حئه سئال  هسئرى اسئت،  B;<خئا  A;<وحهد بن ابراهحن اسفراخنی، فقحه شافعی و در 
گزارش نکئرده کاوا هحر خ کتابی را در شرح حال او  کهن، تألح  طنحن  )ر.ک:  انئد اػ وناحع 

ک حر، بی تا: و  B>،  ;ابن ظلکان، بی تا:  کتاگ:=،  >;نحز، ابن  شناسئان وتئأظر، (. در وحان 
( و پئئس اػ او شئئحز آقئئا بئئگر  C?; :;  ،B;)ر.ک: حوئئدادی،  احتئئدا اسئئهاعحل پاشئئا الجوئئدادی

کتاگ را حه او ونسوگ داشته=A ،A<- A;ر.ک: آقا بگر  تهرانی، بی تا: )  تهرانی  اند. ( این 
کئن اعآن وفحئات کنئد، اشئاره وى حئه وأظئغ ظئود،  تجئار وئیطه نظئر اسئهاعحل حوئدادی را 

که طنئحن وطلجئی در  االعحان وضئود نئدارد و حوئدادی، ظئود  وفحئات االعحئاناست، حال آن 
کتئئاگ دخگئئرش،  کئئرده اسئئتاخرئئاح الهکنئئوندر  کتئئاگ را حئئدون عکئئر و لئئ  آن وعرفئئی   ، 

 (.?B@ص  >)ر.ک: حودادی، بی تا: ح 
کتئاگ را بئر شناسان وعاصری وانند سحد عجدالعگکتاگ کئه ایئن  یز طجاطجایی وعتقدنئد 

کتئاگ کانئد؛ زیئرا اسئلوگ و سئج اسئفراخنی برحسئته هئاى تئألح  شئده در قئرن طهئئارم،  آن حئا 
: A;<;هئئاى تئئدرخس و تئئألح  اسئئفراخنی، ههسئئان نحسئئت )ر.ک: طجاطجئئایی،  خعنئئی سئئال

گئاه طنئان غحئر وعت??@ کتاگ، حدون سند و وأظغ است و  که وطالد  جئر و (. نکته آظر آن 
کئه تئئألح  آن را اػ سئوى خئئ;<؛A=؛A؛@=؛?د ر اػ عقئل اسئت )ر.ک: اسئئفراخنی، بئی تئئا:  ک( 

 ساػد. فقحه دانشهند، حعحد وی

 الشهدا ةروض. 2.6
کاشئفی)م  پئرداػى و  قصئه کهئئ.ق(، وجتکئر سئج :;Cکهال الدین حسحن بن علئی واعئ  



    1931بهار    1   شهارۀ               28

که سنی وعلئوم نحسئت، شئحفته  خئا شئحعه بئودنش  پرداػش پندگونه اػ وقاخع تارخصی است. او 
بئود و بئراى ضئغگ عئوام، حئوادک تئارخصی بئویژه، حادثئه عاشئورا را حئا نثئئرى  اهئل بیئت

دل سند حه داستان درآ رد و در این وحان وطالئد وعتجئر و غحئر وعتجئر و وسئتند و حئدون سئند 
کتئئاگ در  کرا حئا هئئن درآوحصئت. سئئج ضدخئد، فارسئئی بئئودن و انگحئزه و لئئ  بئراى ظوانئئدن 

کاشئفی، نئه خئوسالس عزا کئه خئ ک، ووضد شد تئألح   اثئر تجلحوئی و حتئی  کاثئر تئارخصی، 
 تصّحلی شهرده شود.

کئئئه وتأسئئفانه عئئئدم توضئئئه حئئئه ایئئن وطلئئئد، قراجئئئت و استنسئئئاد وتکئئرر آن، تئئئا آن ضئئئا 
ناوحدنئد )ر.ک: وطهئری، بئی « ظئوانروضه»را،  سصنرانان وسالس سوگوارى اوام حسحن

کتئئاگ را حئئه فرهنئئگ عاشئئورا (، ػوحنئئه  رود حسئئحارى <A ،C;تئئا:  اػ اطالعئئات نادرسئئت ایئئن 
 فراهن ساظت.

کتئئاگ، وحئئرػ کئئه بئئر ایئئن   ا ابوالحسئئن شئئعرانی نحئئز در وقدوئئهوصئّح  و حاشئئحه نگئئار  ای 
کئرده اسئت:  عسئد  الشئهدا ثروضئاػ نقئل ضئعح  در »کتاگ نوشته، حه ایئن ووضئود اشئاره 

کئافی  نجاخد داشت، طون در اداى وقصئود واعئ ، قئوى اسئت، اگئر طئه بئراى وقصئود وئوّرد 
 (@الشهدا:  ث؛ حه نقل اػ وقدوه روضBA :BC=;)ر.ک: ری شهری، « نحست

کتاحشئناس عالوئه وسلسئی، اک ئر  پیش اػ شعرانی، وحرػا عجداهلل افندى، ههکئار عئالن و 
کتد غحر وشئهوره و غحئر قابئل اعتهئاد دانسئته کتاگ و حلکه ههه آن را وأظوع اػ    رواخات این 

سئصن را تأییئد نهئوده اسئت )ر.ک:   (، سحد وحسن اوحن نحئز ایئن:C;، >: ;:<;دی، )ر.ک: افن
گئزارش>>;، @اوئحن، بئی تئا:  کتئاگ را حئدون پشئتوانه تئئارخصی  (. وحئّدک نئورى برظئی  هئاى 

( و شئئهحد وطهئئرى آن را پئئر اػ دروغ، و تئئألح  و نشئئر ایئئن =C;ظوانئئده )ر.ک: نئئوری، بئئی تئئا: 
دانسئته اسئت  اصلی و وطالعه تارخز واقعی اوام حسئحنکتاگ را وانع وراضعه حه وناحع 

(. شهحد قاضی طجاطجایی نحز وطالئد آن را در وقئام تعئارو <A ،C;)ر.ک: وطهری، بی تا: 
 (.  @=: =B=;داند )ر.ک: قاضی طجاطجایی،  ارػش وی حا وقاتل وعتجر، ساقط و بی

  المنتخب فی جمع المراثی و الخطب.  3.6
هئئ.ق( و لئئ  وسهئع الجحئئرین، ?B:;بئن احهئئد طرخحئی)م  فصرالئدین بئن وحهئئد علئی
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گئرد  و برظئی دخگئر اػ اواوئان اى اػ احادخث و وراثی درحاره اوئام حسئحن وسهوعه را 
گرخانئدن و ونئان و تشئویق حئئه سئوگوارى، آنهئا را حئه صئورتی داسئتانی و عاوئئه   آ رد و حئه قصئد 

 پسند ساوان داد.
نحسئت، اک ئر وطالئئد تئارخز نگئارى علهئئی ػنئدگی خئا قحئام اوئئام حسئحن الهنتصئد

کتاگ حدون عکر وأظغ و احادخث آن حه صئورت ورسئل آوئده و قئوی و ضئعح  در آن حئه هئن 
و خئا  الهسئالس الطرخححئهدرآوحصته است. اػ این رو آن را وتناسد حا هئدف و شئحوه و لئ ، 

کتئا نحئز ناوحئده الهسالس الفصرخئه هئاى  گ، اظتالفئات ووضئود در نسئصهانئد. ضئع  دخگئر 
که وی تواند نشانگر تصئّرفات حعئدى در آن حاشئد )ر.ک: آقئا بئگر  تهرانئی،  وتفاوت آن است 

 (.:><، >>بی تا: 
دانئئد  را وشئئتهل بئئر وطالئد ووهئئون و غحئئر ووهئئون وئئی ونتصئئد طرخحئئیوحئّدک نئئورى، 
وطالد ووهئون وئی دانئد شهحد وطهری نحز اظجار آن را وشتهل بر  (.=C;)ر.ک: نوری، بی تا: 

 (.A ،?CB;)ر.ک: وطهری، بی تا: 

  محرق القلوب. 4.6
کتاگ، نوشته وال وهدى نراقی)م   ،الشئهدا ثروضئهئ.ق( است. او حا اقتجاس اػ  C:>;این 

گونه که حه  اى شورانگحز، عواط  و احساسئات وئردم را حئه سئوى  حه عرضه وطالجی دست ػد 
کرحال سوق دهد، اوئا طئون وأظئغ کتئابی ضئعح  و وصلئو  اػ الشئهدا ثروضئنراقئی،  واقعه   ،

گشت.   وطالد درست و نادرست بود، نوشته او نحز بر اظجار ضعح   و غحر وعتجر وشتهل 
گئزارش کئرده )ر.ک: صئحتی،  نراقی ظود حه ضئعح  بئودن برظئی  کتئاحش تصئرخ   هئاى 

;=B> :>:@ اػ عالهئان پئس ؛ حه نقل اػ وقدوه وحرق القلئوگ( و اػ ایئن رو وئورد انتقئاد برظئی
کتئابی اػ ضانئد آن  گرفته است. وحدک نورى، حا ابراػ شگفتی اػ تألح  طنحن  اػ ظود قرار 

(. شئئهحد =@;عئئالن بئئگر ، برظئئی وطالئئد آن را ونکئئر ناوحئئده اسئئت )ر.ک: نئئوری، بئئی تئئا: 
دانئد و  وطهرى، نراقی را فقحه بگرگی ظوانده ولی او را در تئارخز عاشئورا، صئاحد اطئالد نهئی

کرده است )ر.ک: وطهری، بی تا: برظی و گفتنی اسئت انتسئاگ A ،AA;طالد او را نقد   .)
،  <کتاگ حه نراقی، وشهور است و تردخدى در آن وضود ندارد )ر.ک: آقا بگر  تهرانی، بی تئا: 
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کئه آن را در =<<،  >؛ و نحز، حودادی، بی تئا: C?=،  ;>؛ C<;،  :>؛ ;@< (، اوئا وحتهئل اسئت 
کهال علهی، نوشته حاشد.اوایل سّن تحصحل و   پیش اػ رسحدن حه وراتد 

 «اسرار الشهاده». اکسحر العجادات فی اسرار الشهادات؛  5.6
هئئئ.ق(، اػ @B>;خئئا  ?B>;آغئا بئئن عاحئئد درحنئدى شئئحروانی وشئئهور حئئه فاضئل درحنئئدى)م 

که افگون بر رشئته تصصصئی ظئود، فقئه، در دخگئر رشئته هئا، واننئد تئارخز  نوخسندگانی است 
کتاگ نوشت. او حا ضهع عاشورا اظجار قوى و ضعح  و حه قصد حل اظتالف و تحلحئل   نحز 

هئئئا را درحئئئاره واقعئئئه عاشئئورا سئئئاوان داد. او شئئئحفته اوئئئام  تئئئرین نگاشئئته آنهئئا خکئئئی اػ بئئئگر 
کنئار ونئاحع اصئلی و نقئل برظئی  حسحن بود، اوا حئه دلحئل اسئتفاده اػ ونئاحع ضئعح  در 
 ل وعتجرى اراجه دهد. هاى حدون سند نتوانست وقت گزارش

کتئاگاو هن کئه وشئتهل بئر اظجئار  طنحن وجنئاى نادرسئتی برگگخئد و براسئاس آن اػ  هئایی 
که نشانه کرد. وجناى او این بود  کئغگ هرطنئد حئه درضئه  وظنون الکغگ بودند نحز نقل  هاى 

ظّن برسد، وانع نقل نحست و نقل طنحن اظجارى در بیان سحره و تارخز، بی اشئکال اسئت. 
دانئد  ک نورى، خکی اػ وناحع ضعح  درحندى را نسصه وسهئول و پئر اػ دروغ هئایی وئیوحّد 

کسئد تأییئد نئزد عالهئان نسئ  آ رده و سئ س حئه دسئت  که سئحد عئرگم روضئه ظئوان بئراى 
ک ئئرت اشئئتهال بئئر اکاعخئئد  رسئئد. نسئئصه درحنئئدى وئئی گفتئئه وحئئدک نئئورى، اػ  کئئه حئئه  اى 

که اػ  واضحه و اظجار واهحه احتهال نهی تألحفات طنحن عالهی حاشد )ر.ک: نئوری، بئی رود 
 (.B@;تا: 

کئرده هئاى  انئد و حسئحارى اػ نقئل سصن وحّدک نئورى را حسئحارى اػ عالهئان دخگئر تأییئد 
کرده گواه اراجه  کتاگ را حه عنوان  انئد. اػ آن وحئان وئی تئوان حئه اقئوال  نادرست و غحر قابل حا ر 

)ر.ک: اوئحن،   (،  سئحد وحسئن اوئحن>A>، = شحز عبی  اهلل وحالتی )ر.ک: وحالتی، بی تا:
 ( اشاره نهود.AC>، >(، شحز آقا بگر  تهرانی )ر.ک: آقا بگر  تهرانی، بی تا: BB، >بی تا: 

  ناسخ التوارخخ. 6.6
هئئ.ق(، اػ شئاعران و ونشئئحان  CA>;)م کوحئرػا وحهئدتقی سئ هر، وشئهور حئئه لسئان الهلئ

کئئار دیئئوانی،  کنئار  کتئابی را درحئئاره تئئارخز ضهئئان اػ درحئار قاضئئار اسئئت. او در  وئأوور شئئد تئئا 
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کئه ههئه آن آدم کتئابی  گفتئهتا آن ػوان، حنگئارد.  انئد و اوکئان وقئود دارد و وحئال  طئه را 
نحست، در ظود ضاى دهد هر طند د ر اػ عهن حاشد. او این تفصحل را در حصئش وربئو  حئه 

کئئئرده و اػ ایئئئن رو اوئئام حسئئئحن کتئئئد وعئئئ» حفئئئ   کئئئه در  ارف وئئئوّرظحن و هئئئر قّصئئئه را 
،  ;؛ حئه نقئل اػ ناسئز التئئوارخز، <BA :C=;دخئده، آ رده اسئت )ر.ک: ری شئهری،  «وحئّدثحن

=AB.) 
گاه حه نقد پاره گاه حه  خئاػد، اوئا ظئود نحئز اشئتجاهات  اى ونقوالت دسئت وئی او هر طند، 

کتاحش راه خافته است و اػ ایئن رو حئا وضئود اسئتفاده اهئ ل تارخصی دارد و وطالد ضعح  حه 
تئئوان وتفئئئردات آن را وعتجئئئر دانسئئت. شئئئهحد قاضئئئی طجاطجئئئایی  ونجئئر و ورثحئئئه اػ آن، نهئئئی

آن را قابئل اعتهئاد ندانسئته اسئت  کاشتجاهات آن را فراوان دانسئته و وحتوخئات حئدون وئدر
(. شهحد وطهرى نحئز هرطنئد و ّلئ  را وتئدین ظوانئده، B= :CA=;)ر.ک: قاضی طجاطجایی؛ 

کئرده اسئت نستر ندااوا تارخصش را طندان وعتج گوشزد  ه و برظی اػ اشتجاهات تارخصی او را 
 (.@?>، A;؛ و نحز، وطهری، بی تا: ?=و <;، ?;)ر.ک:وطهری، بی تا: 

 های جاوع . وقتل نگاری7
کئه وئ لفحن ها�ههای اظحر، وسهوع در سال ، تئالش هئا�آنی حا ارػشی نگاشته شده است 

کنئار هئن قئرار دادن تهئا انئد�هکرد و  هئا�آنو ونئاحع وعتجئر، ضئهن تطجحئق  هئا زارشگئ�ویتئا حئا در 
کتئا گزارششناسایی  کئه عئالوه بئر  یی راهئا�گهای دقحئق، وسئتند و واقعئی،  تئد ین نهاخنئد 

ػدایی اػ واقعه عاشورا، ونجعی وعتجر برای وحقحئق و وجلوئحن حاشئد. در اداوئه، حئه دو  تحرخ 
 ردد:گ�ویاشاره  ها�هاثر اػ این وسهوع

 و اصحاحه مقتل سحدالشهداء الصححح من.  0.7
کتئئاگ، حصشئئی اػ وسهوعئئه سئئتر  و بئئی نظحئئر طهئئارده ضلئئدی  ناوئئه اوئئام  دانئئشایئئن 

کئه در سئالتالح  آقئای ری  حسحن هئای اظحئر، بوسئحله  شئهری و ههکئاران وی اسئت 
کئه حصئشانتشئارات دارالحئدخ هئای وئرتجط حئا قحئام، وقتئئل و  ث ونتشئر شئده اسئت. اػ آنسئا 
بیشئتر اػ سئایر وجاحئث وربئو  حئه ػنئدگی و شصصئحت آن حرئرت ، عزای اوام حسحن

گگخئدهوئورد توضئئه عئام و ظئئاص حئه  یئئژه ظطجئا و و ای اػ ایئئن  رثحئئه ظوانئان بئئوده اسئت، لئئغا 
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گردخد.  «ناوه اوام حسحن شهادت» وجاحث تحت عنوان   حه فارسی ونتشر 
کاوئئل هئئای وئرتجط حئئا قحئام عاشئئورا  پئس اػ آن، حصئش       و تحئت عنئئوانو وقتئل حئئه طئور 

گردخئد. انتصئئاگ واؼه « الصئحح  وئن وقتئل سئحد الشئهدا و اصئئحاحه» حئه زحئان عربئی ونتشئر 
کتئاگ حئه واننئد وسهوعئه « الصحح » کئه در ایئن  کتاگ حه این ضهت است،  در عنوان این 

گزارش«ناوه اوام حسحن دانش» اصلی  که حه  ، تالش شده تهام  های حدخثی و تارخصی 
 وناحع وعتجر و قابل قجول حاشد.ها استناد شده اػ آن

کتاگ وشتهل      کئه حصئش این  هئای آن عجارتنئد اػ: حصئش اول:  بر هشت حصئش اسئت 
؛ حصئئش سئئوم: االنجئئاء ثالعاءلحئئ ةعاشئئوراء؛ حصئئش دوم: الححئئا ثحئئول ولحهئئ ثأححئئاک هاوئئ

حتئی نگولئه  ثون ودخنئ ؛ حصش طهارم: ظروح االواماالوام الحسحن بن علی ةحشهاد
کرحالء حتی شئهادته؛ حصئش ششئن: حعئد شئهاد کرحالء؛ حصش پنسن: وصول االوام  ةؤلی 

و وصئحر وئن لئه د ر فئی  االوئام الحسئحن ةشئهاد ث؛ حصئش هفئتن: صئدی واقعئؤالوئام
و عکئر وصئاججه و الجکئئاء  وئأتن الحسئحن ثو أصئحاحه؛ حصئش هشئتن: ؤقاوئ قتئل االوئام

 .علحه

کتاگ حه ضهت این گغشئته را حئا نگئاهی تطجحقئی و پژوهشئی وئورد که این  تهاوی وقاتئل 
گزارش های استفاده شئده اػ هئر ونجئع ارزخابی قرار داده است و هن حه ضهت استناد ساػی 

کتئاگ تهئاوی وطالئد راضئع حئه قحئام  در عیل هر عجارت، ارػشهند و شاخسته است. در این 
ه عاشئورا و وقئاخع ر ػ عاشئورا، ، راضع حه شئهادت افئراد، راضئع حئه وقئاخع دهئسحد الشهدا

کتاگ اسارت اهل بیت کهن و وعتجر بیان شده است.را اػ   های 
کئه حئه غنئای وطالئد و پئژوهش اػ دخگر  یژگی گروهی آن است  کار  کتاگ،  هئا  های این 

ک ها و اراجه وطالد حه صئورت سئحر تئارخصی  رده است. تنظحن وناسد فصول و حصشکهک 
کتاگ افگوده است. طاپ اول و وتناسد حا وقاخع عاشورا  بر دقت و قابل استفاده بودن این 

کتئئئاگ، حئئئئه زحئئئان عربئئئئی و  اػ سئئئوی انتشئئئئارات  :C=;صئئئفحه در وئئئرداد وئئئئاه  AC<;ایئئئن 
 دارالحدخث، حه زیور طجع آراسته شد.



 33                1931بهار    1شهارۀ    

  تارخخ قحا  و مقتل جامع سحد الشهدا.  2.7
پژوهشئی در قلهئرو تئارخز « تارخز قحام و وقتل ضاوع سحدالشهداء» د ره دو ضلدی 

گروهئئئی اػ تئئئارخز  کئئئه حئئئا تئئئالش  اوئئئام پژوهئئئان ووسسئئئه آووػشئئئی و پژوهشئئئی  عاشوراسئئئت 
کتئاگ اراجئه  وهئدی پیشئواییو زیئر نظئر �ظهحنی تئالح  شئده اسئت. هئدف اصئلی ایئن 

کشئور حئه  یئژه طئالگ و گزارش ضاوع و وستند اػ تئارخز قحئام عاشئورا بئرای پوخنئدگا ن علهئی 
 .ستظطجا

کتئئاگ، ضئهن پئئرداظتن حئه وعنئئای لوئوی و اصئئطالحی وقتئئل، در نصسئتحن ضلئئد  ایئن 
نگئاری عاشئورا اػ قئرن دوم تئا پئانزدهن و قئرن حاضئر و نحئز  نوخسئی و تارخز وسحر تارخصی وقتل

 .اراجه شده است سحری در ادوار ػندگی و شصصحت اوام حسحن
گفتئئئار اهئئئل بیئئئت ووضئئئود شئئئهادت اوئئئام حسئئئحن گرخسئئئتن و در  ، فرئئئحلت 

ها  و تحلحئل آن، فلسئفه قحئام عاشئورا و بیئان وشئهورترین دخئدگاه  بر اوام حسحن عزاداری
کئئرحال اػ عنئا ین طئئرح شئئده در ایئن حصئئش اسئت. ترسئئحن شصصئئحت و  درحئاره فلسئئفه قحئام 

در برابئئر حکووئئت او و وجئئارػات سحاسئئی آن  وواضئئع اوئئام حسئئحنحکووئئت وعا خئئه و 
در اخئئام اقاوئئت در  هئای اوئئام حسئئحن حرئرت، حئئوادک حعئئد اػ وئئر  وعا خئئه، فعالحت

کوفئه و ظئروح اوئام حسئحن -وکه، ساظتار سحاسی اػ وکئه، دخگئر ووضئوعات   فرهنگئی 
کتاگ است. در حصش آظر ضلد اول نحز حوادثی طون  رود  کئرحال  اوئامضلد اول این  حئه 

و خئارانش و حئوادک  تا ر ػ عاشورا، ر خئدادهای ر ػ عاشئورا و تجحئین نحئوه شئهادت اوئام
 بیان شده است.  پس اػ شهادت اوام

کتئئاگ حئئه پیاوئئدهای تکئئوخنی، اضتهئئاعی و سحاسئئی پئئس اػ عاشئئورا  دووئئحن ضلئئد ایئئن 
کئه پژوهشئی در ارحعئحن وی ، سحدالشئهدا پرداػد. بیان وجاحثی پیراوئون نهرئت عاشئورا 

و واقعئئه عاشئئورا در آخنئئه تئئارخز اػ  عئزاداری بئئرای اوئئام سئئحر تئئارخصیو  فلسئفه عئئزاداری
ناوئه اصئحاگ این حصش است. حصش انتهایی شرح حال و ػنئدگی وجاحث وطرح شده در

کتئاگ بئیش اػ را در بر دارد. پاخا اوام حسحن وجئتال حئه، وطئرح و  جسئوال و شئجه :=ن این 
گرفته شود. پاسز آن  ها وستدل بیان شده تا ضلوی حسحاری تحرخفات عاشورایی 

کئارپئژوهش کتئئاگ، حسئحار قابئل توضئئه و  بردی اسئت. تطجحئئق هئای انسئئام شئده در ایئن 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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کهئن، دقئت گئزارش ونئاحع وعتجئر و  هئا، فصئل حنئدی وناسئئد و  در اسئتناد روایئی و تئارخصی 
گروهئئی بوسئئئحله  کئئئار  وئئنظن وقئئاخع، پئئئرداظتن حئئه وجاحئئث پیراوئئئونی در نهرئئت عاشئئورا و 

کتاگ است.  عدادی اػ تارخز پژوهان، اػ  یژگیت  های این 

 نتحجه -8 
کئئه حئئه فهئئن درسئئت سئئحره ضانجئئه و وسئئتند  بررسئئی ضئئاوع، ههئئه وقئئاخع عاشئئورا اػ آن رو 

انساوئئد، ضئئر رى اسئئت؛ ایئئن  ، حئئوادک آن واقعئئه، فلسئئفه قحئئام و اثئئرات آن وئئیاوئئام
 خاحد. هاى علهی و روشهند تحّقق وی نگرى و وستندساػی تنها حا پژوهش ضاوع

گسئئترده فرهنگئئی واقعئئه عاشئئورا و ضاخگئئاه  یئئژه آن در ضهئئان اسئئالم، اخسئئاگ  ظرفحئئت 
که ووضود نهرت حسحنی، حه عنوان خکئی اػ اصئلی وی تئرین وسئاجل وطئرح در وکتئد  کند 

گحئئرد و  کارشناسئئان، وئورد تحقحئئق و تئدقحق قئئرار  تشئّحع، بوسئئحله توانهنئدترین دانشئئهندان و 
حنئئدى و  آ رى، ضهئع ، ضئهن ضهئعنصجگئان آشئنا حئا قئرآن، حئدخث و تئئارخز اهئل بیئت

گزارش د و آووػنده ایئن حهاسئه سرشئار اػ هئداخت، عئّزت و هاى تارخصی، احعاد وتنّو  ارزخابی 
 سعادت را تجحین و تفسحر نهاخند.

ه ظوردن وراسن عزادارى سّحد الشهداء رم هارى اػ وئردم، سئجد شئده  گم حا وعحشت شه
کئئئه در حسئئئحارى اػ وسئئالس عئئئزادارى اوئئئام حسئئحن عواطئئئ  وئئئردم،  ک، تحرخئئئاسئئت 

گردد و  گئزارشضاخگگین تجحین اهداف حلند نهرت حسحنی  هئاى  حدین سان، نه تنها حئاػار 
 هئئا قئوى و ظئئالف شئأن و ونزلئئت اهئل بیئئتکئه ضنجئئه عئاطفی آن  رخشئئه ضئعح  و بئی

اسئئت، رونئئق خاحئئد، حلکئئه حئئه تعجحئئر شئئهحد وطّهئئرى، افئئرادی حئئا تکحئئه بئئر ونطئئق طرفئئداران 
که  روغ ، راه را بئراى ضعئل و د«کنئد هدف، وسحله را توضحه وی» دخالکتحک و حا این استدالل 

 (.?:@، ص A;در ورثحه سرایی، ههوار وی نهاخند )ر.ک: وطهری، بی تا: ح 
که در این نوشتار اراجه شد، حاخد حا دقت فراوان در اسئتفاده اػ ونئاحع و  حا توضه حه وطالجی 
گئاهی  وصادر وربئو  حئه واقعئه عاشئورا، نسئجت حئه شناسئایی ونئاحع وسئتند و غحئر وسئتند و 

کر کارشناسئی شئده در ظصئوص د و حئا اراجئه خئک سئحر ونطوسعول و بی وحتوا تالش  قئی و 
 های الػم در این حوػه را  زین و وتقن نهود.  ها، پژوهش ها و رواخت گزارش
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اسئحت و دقئت در شصصئحت و لئئ ، حاخئد افئگود در شناسئایی ونئاحع وهئن عئئالوه بئر حس     
گحئئرد. گئزارش اػ ضهلئئه بهتئئرین،  هئئای او نحئئز حاخئد وئئورد بررسئئی رضئالی و فقئئه الحئئدخثی قئرار 

گئئزارش وهئئن کتئئاگ وقعئئه  تئئرین و وسئئتندترین  هئئای عاشئئورا، وقتئئل ابووصنئئ  و حازخئئابی آن 
که تقریجاا  کتاگ االرشئاد  . وقتل الحسحناند�هههه آثار پسحن اػ آن بهره برد الط  است 

شئئحز وفحئئد، لهئئوف سئئحد بئئن طئئا وس نحئئز اػ ضهلئئه وههتئئرین و وئئتقن تئئرین ونئئاحع وتقئئدم 
کهئئن و وهئن، وئئی تئوان نفئئس الهههئوم و ونتهئئی الوئال  کنئار ایئئن ونئاحع  وحئئدک اسئت. در 

کاوئل کئه ضئزء بهتئئرین،  گئزارش تئرین و دقحئئق قهئی را  در سئال هئئای هاسئت، نئئام بئرد.  تئرین 
و  هئئای ضئئاوع، ههشئئون الصئئحح  وئئن وقتئئل سحدالشئئهداء گغشئئته نحئئز وقتئئل نگئئاری

کتئاگ تئارخز قحئام و وقتئل ضئاوع سحدالشئهداء  اصحاحه آقای ری شهری و ههکاران و 
کئه حئا ضهئئع آ ری،  کارهئای وفحئد و دقحقئی بئوده اسئت  وهئدی پیشئوایی و ههکئاران، ضئزء 

گغشته، نگاشته شده است.  تطجحق و پژوهش در ظصوص وناحع و وقاتل 
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