
 
 
 
 
 

 کتاب معرفی
 1روحانی فخر محمدرضا دکتر

زیههههارت سئئئئید مهئئئئدی محمئئئئودی، 
 ، قئئم: موسسئئهعاشههورا: از آزههاز تهها امههروز
رباله: العتبئئئئة کئئئئکتابشناسئئئئی شئئئئیعه؛ 

 .ش1400ة المقدسة، ینیالحس

یئئئارت هئئئای مشئئئهور  نامئئئه از جملئئئه ز
یئئئئارت عاشئئئئورای امئئئئام حسئئئئین ، ز

کئئه دارای لعئئن و سئئالم در معروفئئه بئئو ده 
پایئئئانی اسئئئت. هرچنئئئد هئئئای  عبئئئارت

یئارت نامئه بئه خداونئد بئزرگ  سند ایئن ز
کننئئده اولیئئه آن،  رسئئد. مئئی یعنئئی انشئئا 

ر اسئئئئت، امئئئئا د حضئئئئرت حئئئئق تعئئئئالی
کئل در دو نظرسال اخیر،  30حدود  باره این مئتن وجئود داشئته اسئت. یکئی زیئر سئوال بئردن 

یئئارت عاشئئورا و سئئندیت آن بئئه لحئئا  حئئدیث بئئودن اسئئت، زیئئرا از زبئئان حضئئر ت امئئام ز
اسئت. دیگئری، بحئث دربئاره عبئارات لعئن  صئادر شئده صئادقمحمدباقر و امئام جعفر

یارت موجود در فراز  نامه است. پایانی ز

                                                      
 (Abumahdi1061@gmail.com) قم دانشگاه استادیار. 1
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یارت عاشورا از این راه طرفی نبسته، راه به جایی نبردند. جئوا  هئای  منکران اصالت ز
کردنئئئد. یافئئئت  یئئئارت عاشئئئورا قابئئئل مفصئئئل در کئئئه  قدسئئئیت ز گئئئروه دیگئئئر  انکئئئار نیسئئئت. 

کتئئا  مئئورد خطئئا  هسئئتند هئئای متئئاخر مئئی هئئای لعئئن را افئئزوده عبئئارت در . داننئئد در ایئئن 
سئید مهئدی محمئودی بئیش از  جئت االسئالم والمسئلمینحجوا  به شئبهات وارد شئده، 

کئرده، بئه  160، بیش از سال تالش مستمر 5/1 یئارت عاشئورا را بررسئی  کهئن از مئتن ز نسخه 
که تحریفی صورت نگرفته است  .این نتیجه رسیدند 

تئر  هئای قئدیم بعضئی از نسئخه که رعایت تقیئه سئب  شئد تئا درباید اشاره شود  در پایان
یارت عاشورا،  کوتئاه عبارتز یئارت عاشئورا از ابتئدا از جملئه اسئ هئای لعئن  رار تئر باشئد، زیئرا ز

که این اصئل  های برجسته شد. از جمله شخصیت مهم و اعتقادی شیعه محسو  می ای 
کردند، مرحئوم شئیخ طوسئی بئود. ایشئان در دوره اقامئت در بغئداد مجبئور بئه  تقیه را رعایت 

یئئ کرعایئئت تقیئئه بئئود، بئئه همئئین دلیئئل نسئئخه ز ایشئئان دارای  المصئئبااتئئا  ارت عاشئئورا در 
دلیئئل فشئئارهای حنبلیئئان متعصئئ   هکئئه بئئختصئئر شئئده لعئئن اسئئت. امئئا بعئئد از آنعبئئارت م

کتئا   مجبور به هجرت به نجئف اشئرف شئد، دیگئر المصئباا جئایی بئرای تقیئه نبئوده، در 
ک الکبیر)تحریر نجف( یارت عاشورا نقل شدهصورت   است. امل و اصلی ز

کتئئا  مئئورد بررسئئی دارای تصئئاویر متعئئدد از عبئئارات لعئئن در بئئرای اثبئئات ا یئئن مطلئئ ، 
یئارت عاشئورا اسئت. تئالشن کهئن ز دسئت آوردن  حتئرم در بئههئای نویسئنده م سخ قدیمی و 

کتابخانئئه ایئئن همئئه نسئئخه کئئه از  کهئئن  بسئئیار  ،هئئای شئئهرهای مختلئئف بئئوده هئئای خطئئی 
نی مطهئئئئر حسئئئئی بئئئئه دعئئئئوت حئئئئرم 1400ارزشئئئئمند اسئئئئت. ایشئئئئان در اواخئئئئر بهمئئئئن سئئئئال 

کئه مئورد تحسئین علمئای  هایی در تبیین یافته سخنرانی کربال ارائه فرمودند  های خویش در 
کئئه بئئا علمئئای بئئزرگ و مراجئئع تقلیئئد در  گرفئئت. همچنئئین در دیئئدارهایی  کئئربال قئئرار  اعئئالم 

کتئا  دارای تقئری   نجف اشرف داشتند، همگئی بئر تئالش گذاشئتند.  هئای ایشئان صئحه 
 .گل ایگانی استعظمی صافی مرحوم آیت اهلل ال


