
 
 
 
 
 

 کتاب معرفی
 1روحانی فخر محمدرضا دکتر

 ک   رب : جل   د، 3  ،ینیالحس    المقات   ل موس   وع 
 .م 2019 ق/ 1441 حسینی، مبهر حرم انتشارات

 در هرچده .ندارد پایانی کربال واقعه نگاری تاریخ
 و رنددگ پددر کنددیم، وجو جسددت بیشددتر مکددان و زمددان

کددره و تدداریخی حافظدده در عاشددورا واقعدده از التددرج  ذا
 .شود نمی یافت مسلمانان فرهنگی

 در عددراق در االنبیدداء وار  سسددهؤم بددزر  اقدددام
 شددهر در ایددران در و نجددف و کددربال مقدددس یها شددهر

 در سدددودمند یهدددا کتاب انتشدددار بدددرای قدددم مدددذهبی
 یها ترجمدده ،قددم در سددهسؤم همددین دفتددر کدداش ای .اسددت سددتودنی بسددیار کددربال واقعدده زمینده
 عربدی زبدان بدا بدودن آشدنا ندا تا گذاشت می زبانان فارسی اختیار در نیز را ها کتاب این فارسی

 .شد نمی منابع این از آنان استفاده مانع

 ۀسدال چنددین کدار حاصدل اسدت، رسدیده سدامان بده جلدد سده در کده بررسدی مدورد کتاب
یه، مصددر، ران،ایدد عددراق، کشددورهای در متعددددی پژوهشددی هددای گددروه  عربسددتان، لبنددان، سددور

 باره در .است ایرلند و ژاپن آلمان، اسپانیا، افغانستان، پاکستان، هندوستان، یمن، ترکیه،
 و عدراق در مهدم کتابخانده ده فقدط ،اندد گرفته قدرار بررسدی مدورد آندان مندابع کده ییها کتابخانده

                                                   
 (Abumahdi1061@gmail.com) قم دانشگاه استادیار .1



اره 
شم

جم، 
ل پن

سا
19

ییز 
، پا

139
9

 

 

 

142 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 از_  مفصدلی زمدانی بدازه ،جلددی سده مجموعده ایدن .اند شدده بدرده ندام ایران در کتابخانه 27
 .دهد می پوشش را_ قمری  هجری 14 قرن تا اول قرن

 آمددده اند شددده گرفتدده قددرار اسددتفاده مددورد کدده مقتلددی 234 از فهرسددتی اول، جلددد آغدداز در
 شدده، اشاره آنها به منابع دیگر در اما نشده، یافت آنها متون که مقتلی 25 نام سپس .است
 دارای اول جلددد .شددود می گفتدده نگدداری مقتددل اصددول بدداره در یدداتیکل ،آن از پددس .اسددت آمدده
 :است زیر نویسندگان از حسینی مقاتل

 دهندی عمدار ق(،128 م.) جعفدی یزیدد بدن جدابر ق(،101 از بعدم. ) کوفی نباته بن اصبغ
 ازدی مخندف ابدی ق(،148 - 122 بدین م.) کدوفی اسددی زبیر بن فضیل ق(، 132 م.) کوفی
 کدوفی منقدری مدزاحم بدن نصدر و ق(204 م.) کدوفی کلبی محمد بن هشام ق(،157 م.) کوفی

 .ق(212 م.)
 تدا مکرمه مکه از حسین امام حضرت حرکت از دقیق یشمار گاه اول، جلد پایان در
 .است شده داده رویدادها اهم و شده طی مسافت مکان، زمان، حسب بر کربال

 بن محمد ق(،203 م.) کوفی درهم بن عمر بن زبیر بن فضیل از مقاتلی شامل دوم جلد
 م.) خیداط بدن فدةیخل ق(،236 م.) زبیدری اهلل عبدد بدن مصدعب ق(،230 م.) واقددی سعد
 بغدادی بالذری یحیی بن احمد ق(،276 م.) دینوری قتیبه بن مسلم بن عبداهلل ق(،240

 ابدددن و ق(284 م.) یعقدددوب بدددن احمددد ق(،282 م.) دیندددوری داود بدددن احمددد ق(،279 م.)
 .است ق(287 م.) شیبانی عاصم ابی

 بدن محمدد ابوجعفر است: نویسندگان این قلم به حسینی مقاتل بردارنده در سوم، جلد
 م.) مرزبدددان محمدددد بدددن عبدددداهلل ق(،314 م.) کدددوفی اعدددثم ابدددن ق(،310 م.) طبدددری جریدددر
 .ق(320 م.) بیهقی محمد بن ابراهیم و ق(317

 و بدوده عربدی زبدان بده کده مقداتلی کندار در .تگرفد ندیدده نبایدد را مقاتل سایر وجود امکان
 یدا و سدریانی مانندد عربدی، غیدر یها زبان به که شوند می یافت نیز مقاتلی ،اند شده بازسازی

 و ایدران جندوبی منداطق در کده صابئین خا  )زبان مندایی مانند ییها زبان به شاید حتی
 به و داشته روا  دوره آن سالمیا یها سرزمین گستره در که بودند هم کنند( می زندگی عراق

 دوره آن حکدددومتی دربارهدددای بدددا مدددرتبط مسدددیحیان را کدددربال واقعددده گدددزارش قدددوی احتمدددال



 

 

143 

اب
ی کت

عرف
م

  

 بودنددد، االصددل ایراندی غالبددا   کده موالیددانی کدده دارد وجدود احتمددال ایدن همچنددین، .ندا نوشدته
یافددت حددد در کددم دسددت را کددربال واقعدده از ییهددا گزارش  .اشددندب بددوده کددرده نقددل خودشددان در

 نوشدددته کددده مقددداتلی نیدددز و دیگدددر یهدددا زبان بددده خدددواه و عربدددی بددده خدددواه مقاتدددل، ایدددن مجمدددوع
 بدددرای مقاتدددل تدددر بدددزر  منبدددع عندددوان بددده دندددتوان مدددی اسدددت، غیرمسدددلمانان نیدددز و مسدددلمانان

 و مطالعدده مددورد ،مقتددل  پدیددد شددعائری و ادبددی زبددانی، فرهنگددی، اجتمدداعی، هددای بررسددی
 .دنگیر قرار بررسی


