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 چکیده
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نمانهه   شیعی است ک  البت  همچون دیگر کتب لاریخی   ر ایی از هجمۀ لحریفات عاشورایی مصون 

افکنه   حتی در جرخی  طور  ک  ما را در جرخی از مطالبِ مرجوط ج  جریان عاشورا در لردیه می است، ج 

ا  ک  جرخی ضه شیع ، شیعیان را پیر   گون  دهه، ج  لأثیر اعتقادالی خاص قرار می موارد شیع  را لحت

  یا ر ایات لاریخی ناسازگار جهود     انه. این مقتل در جرخی موارد جا  قایع مسلم  عقایه خرافی دانست 

دار شه    پای    اساسی جرا  نقهل   خهش    یا خانهان معصومان در موارد  شأن امام معصوم
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 . مقدمه و پیشینۀ پژوهش۱
ترین مسائلی است که پس از هر واقعه و رخداد امکاان راروز و وهاور     تحریف از مهم
ای از زمان ره جریان افتاد، پس از آن نیز سیل هجوم  اشورا که در ررههدارد. در تاریخ ع

نقل اخبار و ذکر رخدادها و وقایع آن حادثۀ عظیم، چه در رنان و چه در ریان راه گتتاار   
شاد کاه    و نوشتار تبدیل شد؛ زیرا حادثۀ عاشورا چنان عظیم رود که کمتر کسی پیدا می

گاو ننشساته    و و در مورد آن ره رحث و گتات  در گسترۀ حکومت اسالمی آن را شنیده
راشد. لذا پس از حادثۀ عاشورا انبوهی از اخبار و روایت وارد کتب تاریخی حدیثی شد 

تادری  کاار ساهل و آساانی نباود. تردیادی نیسات کاه          ها راه  که پاالیش و آالیش آن
وجاود  های سیاسی و اجتماعی فراوانی ررای تحریف این واقعاه از هماان آزااز     انگیزه

هاای   ها حاکمیت استبدادی مخوف حزب اماوی رار سارزمین    ترین آن داشته که از مهم
 ررخای  دررارۀ که است سبب اسالمی آن هم ره مدتی نسبتاً طوالنی روده است. ره همین

 فاراوان  کاه  دلیال  ایان  گتات راه   ساخن  قاطعیات  راا  توان نمی حادثۀ عاشورا جزئیات
( کاه گاویی عاشاورا و    ۷۳3۶و  ۷۳31ودی، سردر شده)نک: صحتی  نگاشته هایی کتاب

ها درهم تنیده شده و از میان رفتاه، و ایان    الی این نگارش الره نهضت امام حسین
ردین دلیل است که از ارتدای حادثۀ عاشورا تاکنون، دو جبهۀ ناهمگون همچنان راا هام   

ایان دو  تاوان نااممکن دانسات؛     اند که جدا شدن از همدیگر را می در تضاد قرار گرفته
ستیز ررای عملکرد خود دالیل مختلتی دارند.)ررای مطالعۀ  ساز و تحریف جبهۀ تحریف

تاا،   عررای، رای   ها مغرضانه)نک: اران  ( ررخی از آن۷۷1ا۶6، ص۷۳31ریشتر، نک: همو، 
 مانناد  دیگار  هاای  کتااب  یاز ن ؛3۱3اا 3۶9ص، ۷ جق، ۷463خلدون،  ارن؛ 34۱ا3۳۳ص
 یشاان که گزارش ا ۷۶6ص، 3ق، ج۷433کثیر،  ارن؛ 139ا1۷۱ص، 4جق، ۷46۶تیمیه،  ارن

از  یکی توان می را وی و است الکبری الطبقات  در سعد از عاشورا ررخاسته از گزارش ارن
تاا   یدو همواره کوش آورد قلم ره را تحریتی روایات که دانست کنندگانی یفتحر یننخست
قولویاه   سته)کسانی مانند ارنطور ناخوا ( و ررخی زیرمغرضانه و رهامام را نکوهش کند یامق

یا شیخ صدوق که را توجه ره مبنای خود ره ثبات روایاات عاشاورایی در کتاب خاویش      
هاای شایعی دیگاری مانناد      ( و یاا شخصایت  ۷43ا۷۷۳، ۷۳9۶اقدام کردند)نک: رفعت، 

از جمله کاشتی سبزواری، دررندی، عالمه مجلسی و... کاه راا تکیاه راه      ررخی متأخران



 نعمان در میزان نقه قاضی« شرح األخبار»ر ایات عاشورایی   71

 

(( ۷۱9ا۷1۳، ۷۳33یش ره عاشورا روایاتی را نقل نمودند)نک: رنجبر، رویکرد ویژۀ خو
راحتی در سازوکار مورخاان   طور خالصه اینکه تحریف ره اند، اما ره وارد این جبهه شده

و نویسندگان قرار گرفته است و راه مبارزه را آن تذکر، تحقیق و رررسی است که یکای  
حال راید در نظار داشات کاه در حاال      از اهداف این پژوهش همین مهم است. ره هر

ها را از آزاز تا  توان تعداد آن حاضر، ما را مجموعه مقاتلی اصلی پیش رو هستیم که می
پایان، حدود چهل مقتل دانست.)ررای مطالعۀ ریشتر در زمینۀ اسامی ایان مقاتال، ناک:    

که یا از وجود دارد  یمقاتل مطالب یناز ا یمتن شمار ( در39، ص۷۳39ستایش،  رحمان
لحاظ محتوا از هر جهت، راا قیاام    جهت سند دچار خدشه است و یا از جهت متن و ره

آیاد جساتاری اسات     در تنافی است. آنچه در پی مای  عاشورا و انگیزۀ امام حسین
دررارۀ مؤلف این کتاب ارزشمند و قسمتی از تحریتات آن در حاوزۀ کاررال، عاشاورا،    

آن درراارۀ رویادادهای زیرواقعای راا دالیال      پس از  سخنان و نهضت امام حسین
عاالوه کاه    ایام. راه   قرآنی، حدیثی، شواهد تاریخی و عقلی ره رررسی و کاوش نشساته 

در ایان کتااب داخال     توجه ره ررخی روایات در حوزۀ عاشورا و قیام امام حساین 
که دیگر روایات  از مرتبت اصلی خود چنان صورتی که نهضت امام حسین شده، ره
هاا راه رحاث و نقاد      دهد، تنزل یافته است، لذا در پی رررسی آن ه از ائمه نشان میوارد

صاورت   ایم. پیش از این، در مورد تحریتات روایاات عاشاورایی راه    دررارۀ آن پرداخته
توان راه مقااالت    مجزا و در قالب کتاب و مقاله تحقیقاتی ارائه شده، که از آن جمله می

از آقاای ساید عبادا     رفای و نقاد مناارع عاشاورا     معآقای صحتی سردرودی و کتاب 
رر پایۀ مناارع معتبار گاردآوری     نامۀ امام حسین ( اشاره کرد. شهادت۷۳3۶حسینی)

اند، اما هرکدام از مقاتال   شهری نیز ره نقد ررخی وقایع اشاراتی داشته ری آقای محمدی 
وهش راه مقتال   که ایان پاژ   ۷راشد صورت جزئی می تک روایات ره نیازمند واکاوی تک

اختصاص یافته که پیش از این دررارۀ روایات عاشاورایی ایان   شرح األخبار موجود در 
 کتاب پژوهشی صورت نپذیرفته است.

نعمان را کاه نخساتین    سعی این پژوهش رر آن روده است که متتردات روایی قاضی
ایان   رار در روایات عاشورایی جای گرفت، ره نقد رگیرد وگرناه روایاات ذیال کاه در    

شود، در کتاب پایش از او نیااز راه نقاد و رررسای دارد مطاالبی مانناد          کتاب دیده می
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 ا۷49، ص۳ق، ج۷469گانه)مغرری،  پذیری امام را پیشنهاد پذیرش یکی از متاد سه ذلت
توسط خولی رن یزیاد   ( رریدن سر امام حسین۳39، ص1جق، ۷۳3۱؛ طبری، ۷16

موضعی دیگر سنان را ررنادۀ سار اماام    ؛ وی در ۷11، ص۷جق، ۷469اصبحی)مغرری، 
(، پنهان 39تا، ص رى؛ نخستین گویندۀ آن: اصتهانی، ۷۶4، ص۳کند: همان، ج معرفی می
؛ ۷1۶، ص۳جق، ۷469 )مغررای،  ره امام ساجاد مجهول ی شخصی دارنمودن و وفا

(، فرزناادی راارای امااام 436، ص۷، خامساا ق۷4۷4سااعد،  اراان نخسااتین گویناادۀ آن:
ق، ۷4۷4ساعد،   اران  ؛ نخستین گویندۀ آن:۷۱3، ص۳ورکر)همان، جره نام ار حسین
، ۷۶1، ص۳(، مبدل شدن گوشت شتر سپاه امام راه خون)هماان، ج  4۱6، ص۷ خامس 

(، شنیده شدن صدای منادی در آسامان  ۷3۷، ص۳تا، ج طبرانی، ری نخستین گویندۀ آن:
اصاله گارفتن   ایان صادا پاس از ف    التتاوح که در  ؛ چنان۷۶3، ص۳)همان، ج3در جبّانه

طبرانی ندایی که در جبّانه  المعجم الکبیرکاروان اهل ریت در آسمان پراکنده شد، اما در 
انداز شد، ره سبکی دیگر ثبت شده است(، هتده شهید هاشمی از نسال حضارت    طنین
شدۀ عقیل تنها از عبدا   نعمان از فرزندان کشته ؛ قاضی۷۶3، ص۳)همان، جفاطمه

یل و عبدا  رن مسلم رن عقیل نام رارده و رقیاۀ اساامی را ناتماام     و عبدالرحمن رن عق
، ۳تاا، ج  ؛ نخساتین گوینادۀ آن: طبرانای، رای    ۷91، ص۳گذاشته است. ناک: هماان، ج  

: نخساتین  ۷34، ص۳وارث اموال ررادران خود)همان، ج (، حضرت عباس۷۷9ص
 .علای اس ران  (، نحوۀ شهادت و قاتل حضرت عبا 39تا، ص : اصتهانی، ری گوینده

داند  نعمان متولی قتل ایشان را یزید رن زیاد حنتی می ؛ قاضی۷9۳ا۷33، ص۳)همان، ج
« یم رن طتیل سنبسای کح» و« زید رن رقاد جنبی»که مورخان دو قاتل ایشان را  درحالی

، 1 جق، ۷۳3۱طباری،  ؛ 4۱1، ص۷ خامسا  ق، ۷4۷4ساعد،   اند. ناک: اران   معرفی کرده
؛ شیخ متید ناام  93، ص4 ، جق۷469اثیر،  یز نک: ارن؛ ن96صتا،  ؛ اصتهانی، ری4۶3ص
؛ ۷۷6، ص3، جق۷314ثبت کرده است، ناک: متیاد،   « زید رن ورقاء»را « زید رن رقاد»

، 3ق، ج۷4۷3؛ حسااینی موسااوی، ۷63، ص4ق، ج۷۳۱9، اراان شهرآشااوبنیااز نااک: 
 (33۶، ص۷ق، ج۷43۱؛ جزائری، 16و  46، ص41، جق۷46۳؛ مجلسی، ۳69ص
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 شخصیت و تألیفات نعمان، قاضی .۲
اروحنیته، نعمان رن محمد رن منصور رن احمد رن حَیون تمیمى مغرراى، از دانشامندان   

هجارى   319آید. وى در ساال   رزرگ فرقۀ اسماعیلیه در آزاز پیدایش آنان ره شمار مى
اى اهل علم ره دنیا آمد. پدر او از معمّارین و از علمااى رازرگ     در مغرب و در خانواده

رده اسات.  کا ى راود و روایاات فراواناى را روایات     کو پیارو ماذهب ماال    اهل تساننن 
اند، گویا در این تاریخ کسی تردید ره  هجری نوشته ۳۶۳نگاران وفات او را سال  تراجم

 (13، ص۷تا، ج ؛ قمی، ری4۷۶، ص1تا، ج خلکان، ری خود راه نداده است.)ارن
ی را در زایت فضل و علم خلکان را تمجید رسیار دررارۀ او سخن گتته است، و ارن

نعمان کتاب   کند که قاضی زوالق نقل می  خلکان از ارن داند، ارن و فقه و لغت و شعر می
تاا،   خلکان، رای  ره زیباترین شکل کتارت کرده است.)ارن ریت  شماری دررارۀ اهل ری
( عالمه مجلسی، محدث نوری و تعدادی از علمای شیعی از وی ره نیکی 4۷۶، ص1ج

 ( ۷۶6، ص۷ق، ج۷463؛ نوری، ۳3، ص۷، جق۷46۳اند.)مجلسی،  هنام ررد
ى رود ولى رعد تغییار ماذهب   کخلکان در آزاز پیرو مذهب مال نعمان رنا رر گتتۀ ارن
؛ همو، 149، ص3ق، ج۷4۷3؛ نمازی، 4۷1، ص1تا، ج خلکان، ری داده و امامی شد.)ارن

، 4تااا، ج ، راای؛ وحیاادرهبهانی۳94، ص۷6، جق۷4۷9؛ شوشااتری، 3۳، ص3ق، ج۷4۷3
ساننت معتقدناد وی پاس از ماذهب       ( ررخی از اهل۷6۶، ص۷۳تا، ج ؛ کحاله، ری1ص

، 3م، ج۷936؛ زرکلای،  ۷16، ص۷۶، جق۷4۷۳مالکی ره سلک راطنیاه درآماد.)ذهبی،   
تاا،   ، رای ارن شهرآشاوب ( اما ررخی دیگر ره امامی راودن وی اعتقاادی ندارناد.)   4۷ص
عماد حنبلی او را در واهر  رخی مانند ارن( ر۶۷3، ص۷، جق۷4۷6؛ رروجردی، ۷۶۷ص

 (4۱3، ص4 ، جق۷46۶خوانند.)حنبلی،  شیعی و در راطن راطنی می
اما عالمه مجلسی، شیخ حرن عاملی، سید رحرالعلوم، محدث ناوری و آقاارزرگ رار    

اند. عالمه مجلسی ضمن اینکه نخستین رار وی را ردون هیچ دلیلی  تقیۀ وی اصرار کرده
نویساد:   کند، در ایان رااره مای    ره سخن ارن خلکان اثناعشری معرفی می را اشارۀ ضمن

ریشتر روایات نقال    نعمان ارتدا مالکی رود، سپس امامی شده و تا امام صادق قاضی»
او در کتاب   دعاائم االساالم  کرده، ریشتر اخبار کتاب  کند و از ترس خلتای تقیه می نمی

؛ ۳۳1، ص3ق، ج۷۳31حرعاملی، «)شود. مشهور ما موجود است و این خبرها تأیید می
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، ۷ق، ج۷463؛ ناوری،  1، ص4ش ج۷۳۶۳؛ رحرالعلاوم،  ۳3، ص۷جق، ۷46۳مجلسی، 
، ۷ جق، ۷433؛ نیااز نااک: حسااینی جاللاای،   ۶۷، ص۷ ق، ج۷46۳؛ طهراناای، ۷33ص
نعمان تغییر عقیدۀ وی  خلکان در مورد قاضی ( اما در پاسخ عالمه راید گتت ارن46۶ص

مذهب شده و نه اثناعشری و گتتار او همۀ مذاهب شایعه را در   امیرا متذکر شده که ام
کند. این در حالی است که عالمه مجلسای    گیرد و اسماعیلی رودن وی را رد نمی رر می
نعماان   زیساته و معتقاد راوده قاضای     خلکان می را که پیش از ارن ارن شهرآشوبسخن 

نعمان در کتب ما موجود  ات قاضیپذیرد. استدالل دوم عالمه که روای امامی نیست، نمی
نعماان   نعمان امامی اثناعشری راشد، زیرا قاضی توان گرفت که قاضی است، نیز دلیل نمی

کند و این طبیعای اسات کاه ایان      روایت می را از امام صادق دعائمریشتر روایات 
را  دست روایات در کتب مشهور ما راشد، زیرا هم ما و هم اسماعیلیه اماام صاادق  

، ۷۳3۱نعماان، ناک: زاهادی،     دانیم.)ررای مطالعۀ ریشتر در زمینۀ مذهب قاضای  ام میام
نعماان را   کاه قاضای   ارن شهرآشوبش( عالمه مامقانی رر ۷۳36؛ جوان آراسته، ۶3ص

نعماان اماامی اسات، زیارا کتااب در       قاضی»نویسد:  تازد و چنین می داند می امامی نمی
معنا ندارد کسی امامی نباشد، اما دررارۀ اثباات   اثبات امامت و فضایل اهل ریت نوشته و

ق، ۷۳13مامقاانی،  «)نویساد.  ها کتاب می ریت و در ردّ مخالتان آن  امامت و فضایل اهل
کناد. اماا در    ( این در حالی است که ررای اثناعشری رودنش استداللی نمی۳۱۳، ص۳ج

کند، رلکه شیعه  نمیتوان گتت سخن ایشان شیعۀ اثناعشری رودن وی را اثبات  پاسخ می
 نماید. رودن وی را تثبیت می

شدت راا   اما در این میان ررخی علمای امامیه مانند محمدراقر موسوی خوانساری ره
لاوحی و افاراد در    و امامی دانستن وی را سااده   نعمان مخالتت کرده امامی رودن قاضی

نیاز اماامی   ( ررخای دیگار   ۷۳3، ص3ق، ج۷4۷3اند.)خوانساری،  صداقت معرفی کرده
؛ ۷۱، ص1، جق۷4۷3؛ تترشای،  391، ص3تاا، ج  اند.)اردریلی، رای  رودن وی را نپذیرفته
( ضمن اینکه راید گتت علمای شیعی کاه راه   ۳3۶، ص۶ق، ج۷46۶مازندرانی حائری، 

خلکاان و عالماه    اناد، گتتاۀ اران    اثناعشری رودنش قائل هستند، دلیل متقنی ایراد نکرده
 نعمان را اثبات کند. عشری رودن قاضیتواند اثنا مجلسی نیز نمی
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رد. در دوران کا نعمان نه سال ره اولین خلیتۀ فااطمى المهادى راا  خادمت      قاضی
دار قضاوت طرارلس شد و در زمان المنصور را  خلیتاۀ   القائم رأمرا ، خلیتۀ دوم عهده

قام خود سوم، قاضى منصوریه شد. وى در دوران فخرالدین خلیتۀ چهارم ره راالترین م
( ۷۷، ص۷ق، ج۷۳31القضاات و داعاى الادعات راود.)مغرری،      رسید و آن مقام قاضى

همین امر سبب شد تا در آثار خود، خلتای چهارگانۀ فاطمی را در حدّ معصاومان رااال   
، ۷ق، ج۷469های شیعۀ اثناعشری منافات دارد.)نک: همو،  ررده که ردون تردید را آموزه

نعماان را   ا  خویی از کسانی است که قاضای  ( آیت۳۶4و  ۳۶۳، ۳19، ص۳؛ ج3۱ص
وی معتبر  دعائم االسالمداند و معتقد است اگر شیعه هم راشد، کتاب  مجهول الحال می

نیست، چون در این کتاب فروعی وجود دارد که مخالف مذهب امامیاه اسات، ضامن    
نیسات.)خویی،  ای ردون دلیل کرده که ثارت  اینکه امثال محدث نوری در حق او مبالغه

 (۷۱6ا۷۶3، ص۷9، ج۷۳۱3
هاا اماروزه در دسات     شماری است که ررخای از آن  دارای تألیتات ریقاضى نعمان 
، االقتصاار ، افتتااح الادعو   ، اسااس التأویال  ، اختالف اصول المذاهبنیست، از جمله: 

تأویال  )ترری  الماؤمنین راالتوقیف علاى حادود رااطن الادین      ، تأویل الشریع ، االیضاح
دعائم االساالم فاى مساائل الحاالل والحارام والقضاایا       ، التوحید، تقوی االنام(، ئمالدعا

شارح  ، هالرسال  المذهبی  فى العقائاد االساماعیلی  ، الراح  والتسلى، ذات البیان، واالحکام
 المجاالس ، قصاید  فاى االماام الحساین    ، الطهاارات ، االخبار فى فضائل األئم  االطهاار 

 على الرد فى المصری  سال ، الرالمنن ذات، المحن  ذات، وارجالخ على الرد، والمسایرات
تاا،   ، رای اران شهرآشاوب  و ... .) مختصر اآلثار فیما روى عان األئما  األطهاار    الشافعى
 ق،۷469 ؛ مغررای، ۷6۱، ص۷۳تاا، ج  ؛ کحاله، ری4۷، ص3م، ج۷936؛ زرکلی، ۷۶۷ص

 (۱۷ا4۷، ص۷ح، جمقدمه مصح
 نعمان نگاری قاضی تاریخهای شرح األخبار و روش  . ویژگی۳

را  تاا اماام صاادق    از امام علی نقاد مهم زندگانی معصومان شرح األخبار
در ایان جهات    کند و از احادیث پیامبر اکارم  دهد و فضایل آنان را ریان می شرح می
اختصااص   کند؛ ریشترین قسمت کتاب ره امیرالماؤمنین حضارت علای    استتاده می
انزده جزء کتاب، تقریباً ده جزء آن دررارۀ شرح حاال و فضاایل   ای که از ش گونه دارد ره
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شاود. وی در ضامن    هاای آن حضارت را شاامل مای     است و جنگ حضرت علی
رااز  « ضبط الغریاب »مطالب خود ره شرح لغات مشکل نیز پرداخته و راری تحت عنوان 

 نموده که در نوع خود قارل توجه است.
ها نیز رهره  رار خلتای فاطمی روده، از امکانات آننعمان در در را توجه ره اینکه قاضی

شاک از ایان    اناد و وی رای   های رسیار زنای داشاته   ررده است؛ خلتای فاطمی کتارخانه
کتارخانۀ المعزن لدین ا  کاه یکای در شاهر    دو ویژه از  ها استتاده کرده است، ره کتارخانه

شرح بیعی در تدوین کتاب طور ط است. وی ره داشتهمنصوریه و دیگری در شهر قاهره 
از منارع فراوانی که در اختیار داشته استتاده کرده، ولی را وجود دسترسی ره این  األخبار

ها استتاده نموده، نام نبارده و   منارع فراوان، را کمال تأسف تمام مصادر خود را که از آن
نعمان ایان راوده    اسم منارع رسیار اندکی را ذکر کرده است، البته امکان دارد شیوۀ قاضی

هاا   که از هرکسی حدیث نقل کرده و نام او را از ذکر نموده، این احادیث را از کتب آن
گرفته راشد. تکراری نبودن روایاات، اختصاار در ذکار اساناد، نقال روایاات از طریاق        

از دو  شارح األخباار  رندی منظم، اماا در عاین حاال     معروف، صحیح و مشهور و دسته
 ررد: ذکر نکردن همۀ اساناد روایاات و ناام نباردن از هماۀ مناارع.        نقص عمده رن  می

تاوان در   ( روشی که وی در نقل روایات خود ره کار گرفته، می۶۱، ص۷۳3۱)زاهدی، 
ها خالصه کرد: حذف اسناد روایت، عادم ذکار روایاات تکاراری، پرهیاز از       این مؤلته

( ضمن اینکاه  33، ص۷جق، ۷469مطالب تکراری، ارجاع ره کتب دیگر خود.)مغرری، 
اساحاق)همان،   ارن مغازیراشد، کتبی مانند  منبع مورد استناد وی منارعی زنی و کهن می

 الغادیر ( و 4۱، ص3( کتاب نساایی)همان، ج 39۱، ۳( و واقدی)همان، ج۷6۱، ص۷ج
 (۷۷۶، ص۷طبری.)همان، ج

 نعمان و روایات مقتل الحسین . قاضی۴
را نیاز ارائاه    مختصری و قیام امام حسیننعمان گزارش مختصری از زندگی  قاضی

کرده است. در این گزارش روایاتی در مورد مقدر رودن کشاته شادن اماام ذکار شاده      
است؛ ولی از رسیاری وقایع همچون نامۀ یزید راه ولیاد در ماورد ریعات گارفتن از آن      

مطیاع   گوی را محمد رن حنتیه و اران  و وگوی ولید و مروان را وی، گتت حضرت، گتت
عمار و   عبااس، اران   وگوی اران  ها و گتت های کوفیان ره امام و جواب او ره آن متن نامه
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ها روایت شده، خبری نیست.)حسینی،  سعد از آن کسانی که در گزارش ارومخنف و ارن
 (۷34ا۷3۳، ص۷۳3۶

و  شهادت اماام حساین   اب خود ریش از پنجاه روایت دررارۀنعمان در کت قاضی
( ۷99اا ۷۳4، ص۳جق، ۷469از آن نقل کرده است.)مغرری،  عاشورا و رخدادهای پس

از ایان   و امیرمؤمناان وی ارتدا روایاتی که مررود ره اصل شهادت و اِخبار پیامبر
و سپس سیر حرکت حضرت از مدیناه   (۷4۳ا۷۳4، ص۳امر است، نقل کرده)همان، ج

، (۷4۱، ص۳شاهادت مسالم در کوفاه)همان، ج    ،(۷4۱اا ۷4۳، ص۳تا کررال)هماان، ج 
ریت امام و مجلس  مواجهه و شهادت حضرت و وقایع پس از آن، همچون اسارت اهل 

اکبار آیاا    ( او دررارۀ اینکه علی۷۶۳ا۷43، ص۳زیاد و یزید را آورده است.)همان، ج ارن
(و نیز در اینکاه  ۷14ا۷1۳، ص۳روده یا خیر دو قول نقل کرده)همان، ج امام سجاد

، ۳کمتار، دو احتماال مطارح کارده اسات.)همان، ج      نتر روده یا ۱3تعداد اصحاب امام 
( رنا رر نقل وی، قاتل امام سنان رن انس نخعای و قااطع ر س حضارت،    ۷11ا۷14ص

ریت اماام، از دیگار     ( معرفی اسامی شهدای اهل۷۶4، ص۳خولی روده است.)همان، ج
، های وی معموالً و تقریباً مسند است های او در مقتل است. گزارش های گزارش رخش

اماا راه ایان صاورت کاه رخشای از ساند را نقال و رخاش دیگار را راه اساناد راوی             
 (۶۳، ص۷۳3۶گذارد.)نک: رنجبر،  وامی

توان دریافت کاه او در شارح وقاایع عاشاورا و قیاام اماام        ای می را اندک مطالعه
ریشتر رر محتووات خود تکیه داشته تا منارع روایی و تاریخی، او در نقل  حسین

ق، ۷469ز یکی دو مورد که از زریر رن رکار روایات کرده)ناک: مغررای،    ج مطالب ره
نعماان   (، سند یا منبعی ارائه نکارده اسات. احتمااالً قاضای    ۷۶4ا۷۶۳و  ۷44، ص۳ج

مغرری، مطلب خود را را توجه ره مطالب اطالعات رجالی مشهور راین محتوواات و   
ی راا گازارش   هاای  نعماان شاباهت   عقاید خویش تشریح کرده است. گازارش قاضای  

گانه:  متاد سه پیشنهاد را امام پذیری توان ره این موارد اشاره کرد: ذلت سعد دارد)می ارن
 اا ۷49، ص۳ق، ج۷469نعماان،   قاضای ؛ 4۶۶اا 4۶1، ص۷ خامس ق، ۷4۷4سعد،  ارن
، ۷ خامسا  ساعد،   ارن: اصبحی یزید رن خولی توسط حسین امام سر ؛ رریدن۷16
رااه امااام  یشخصاا ینمااودن و وفااا پنهااان؛ ۷۶4، ص۳جق، ۷469مغرراای، ؛ 4۱۳ص



 931۸جهار   لاجستان م،  یک ، سال یازدهم، شمار  جیست پژ هی لنام  حهیثصفد    0۸

، ۳جق، ۷469مغرراای، ؛ ۷۶۳، ص1؛ ج436، ص۷خامساا  سااعد،  اراان: سااجاد
مغررای،  ؛ 169، ص۷خامسا   ساعد،   اران خاون:   ره شتر گوشت؛ مبدّل شدن ۷1۶ص

سعد، خامسا    ارن: حسین امام ررای ارورکر نام ره فرزندی؛ ۷۶1ص، ۳ق، ج۷469
تأثیر  رسد تصور وی تحت و..( و ره نظر می۷۱3ص، ۳ق، ج۷469مغرری،  ؛4۱6ص، ۷

نعماان ریشاتر از راویاان     ( قاضای ۷34سعد شکل گرفته است.)همان، ص گزارش ارن
، ۷۶1، ۷۶۳، ص۳عاشورایی خود را واسطه سخن گتته اسات.)ررای نموناه، ناک: ج   

و...( حمید رن مسلم یکی از مُخبرانی  ۷33، ۷۱9، ۷۱3، ۷۱۷، ۷۱6، ۷۶3، ۷۶۱، ۷۶۶
زیااد حضاور داشاته و یکای از روات ارومخناف اسات، اماا         در سپاه اران   است که
صورت مساتقیم و رادون ذکار رقیاۀ ساند از ررخای اخباار وی رهاره          نعمان ره قاضی

( اما ریشتر اخبار او ردون سند است. از نگااهی  ۷۱9، ص۳ق، ج۷469جسته)مغرری، 
قادم خاود راه کتارات     نعمان را جمع منارع مت توان دریافت قاضی کلی ره مقتل وی می

( یاا  ۷14، ص۳مقتل پرداخته است.)وی از عباراتی مانند قال آخرون)ناک: هماان، ج  
کناد( راا    ( استتاده می۷1۳، ص۳( و یا یقال)همان، ج۷19و  ۷11، ۷14قیل)همان، ج

هاای گازارش وی را رایاد در ایان مناارع       نعمان، شاباهت  مطالعۀ منارع و مقتل قاضی
 شخصی وفای و نمودن )مانند پنهانالکبری الطبقاتدر  سعد منحصر کرد: گزارش ارن

، ۳ق، ج۷469مغررای،  ؛ ۷۶۳ص، 1ج؛ 436ص، ۷سعد، خامس   ارن: سجاد امام ره
 تاریخ طبریگزارش ارومخنف موجود در گذشت(  نظر از مواردی تر پیش که ۷1۶ص

 413، ص1ق، ج۷۳3۱زیاد: طبری،  را ارن سجاد  وگوی امام )ررای نمونه نک: گتت
  رالذری)ررای نمونه، نک: اشعار کترآمیز یزید در مقارل اهل  نساب األشرافو...( و یا 

و...( و  ۷13، ص۳ق، ج۷469؛ مغرراای، 3۷4، ص۳ق، ج۷۳۱9ریاات، نااک: رااالذری، 
در حین نبارد؛   اکبر علی را وگوی امام حسین )گتتالتتوحاعثم در  گزارش ارن

 شادن  شانیده  ؛۷1۳ص، ۳ق، ج۷469ی، مغرر ؛۷۷4، ص1 جق، ۷4۷۷کوفی،  اعثم  ارن
ق، ۷469مغرری،  ؛۷۳4، ص1 جعاشورا؛ همان،  واقعۀ از پس آسمان در منادی صدای

نعماان راه زراان     و..( رر پایۀ اخباری که ره زران حال نوشته است. قاضی۷۶3ص، ۳ج
زمینۀ ذهنای   خود واقعۀ عاشورا را گزارش کرده، رسیاری از روایات را را الهام از پیش

های  ش از مطالعات تاریخی روایی ره ریان خود کتارت کرده است. یکی از نمونهخوی
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نعماان داساتان    مشاهده کارد. قاضای   توان در روایتی از زران امام سجاد آن را می
زیااد، درخواسات    زیاد، حضور در مجلس اران  از سپاه ارن پنهان شدن امام سجاد

ان اهل ریت ره وی را طی یک روایات  مرد شامی از یزید مبنی رر اعطای دختران و زن
( مورخان این مطالب را ]جز پنهان شدن اماام  ۷13ا۷1۶، ص۳آورده است،)همان، ج

نقل کارده اسات.)ارن    آن را از زران امام سجاد الطبقاتسعد در  که ارن سجاد
([ از ۱9تاا، ص  ؛ هماو، رای  ۷۶۳، ص1 ج؛ نیز نک: 436، ص۷ خامس ق، ۷4۷4سعد، 

؛ رناارراین طبیعای اسات کاه راا      اند و نه امام سجاد ا نقل کردهزران شاهدان ماجر
پنجااه روایات   الی روایات یافت شاود.   انتخاب این نوع ریان اضافاتی از خود در الره

نعماان،   و وقایع پس از آن و نیز چهرۀ علماى قاضاى   دررارۀ شهادت امام حسین
رده، هرچناد رسایارى از   کا  ررال تبدیلکى از منارع قارل توجه تاریخ کتاب او را ره یک

هاى ایشاان را   و پاسخ وفیان ره امامک، نامۀ مانند ریعت خواستن از امام وقایع
هاایى در   ار یاا تتااوت  کنیز اشتباهات آشا  .رده استکرده و در آنچه نقل کگزارش ن

سردرودی،  صحتی ) .وردخ یهاى تاریخى( ره چشم م اخبار او)در مقایسه را دیگر نقل
 نعماان  قاضای  شد؛ خواهد اشاره اشتباهات این ره رررسی این در( ۶۱ا۶۶، ص۷۳3۶
 راه  نسابت  کاه  کارده  نقل نیز را حسین امام شهادت دررارۀ پیامبر زیبی اخبار

 در خصایبی . شاود  می یافت آن مضمون نیز دیگر کتب در و روده تر معقوالنه خصیبی
 ۳کارده  ثبات را  یتیرواچهار ، الهدای  الکبری کتاب در عاشورایی روایات نقل جریان
ائماه،   یدر ماورد علام ماافوق رشار     یآن است که نظر و یایها گو ک از آنیکه هر
پرداختهکاه فاارا از تصاور     یعلم خداوند است، ضمن آنکه ره نقل معجزات یمساو
است که در عقل ماافوق   یالیخ یاز صورت یو حاک یره تراژد یهشب یشترآن ر یقیحق
 فراطبیعای  رویکاردی  عاشاورا  جریاان  ره خصیبی کردروی ید.نخواهد گنج یزن یرشر

 امام سوی از کرامت یا معجزه انجام ردون را عاشورا روند وی دیگر عبارت است؛ ره
 اسات  ای گرایانه یررگرفته از تتکر زال وی احادیث از رسیاری ین. مضامداند نمی جایز
 :ناک .)رود کرده زآزا را خود اوج ره رو روند تقریباً هجری چهارم و سوم قرن در که

 (369ا363ق، ۷4۷9خصیبی، 
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 . روایات غیر واقعی و تحریفی در مقتل الحسین شرح األخبار۵
روی اسـتخاان   از واقعۀ کربال و جسد امام حسین . اِخبار امام علی۱ـ۵

 االغ
در مناارع فراوانای نقال     از شهادت امام حسین . روایات اِخبار امام علی۷ا۷ا1

ترین آن حادیثی   های متتاوتی ریان شده است. طوالنی ها و قالب نشده که هریک را لح
( که از نظر ساندی  19۱، ص۷۳۱۶خود آورده)صدوق،  امالیاست که شیخ صدوق در 

( و 39، ص۷۳39ساتایش،   و داللی محل رحث است)ررای مطالعۀ ریشتر، ناک: رحماان  
؛ 1۳3، ص3ق، ج۷۳91صاادوق، )تااوان یافاات. البتااه در دیگاار منااارع شاابیه آن را ماای

؛ حرن عااملی،  ۷۱6ا۷۶9، ص۳ق، ج۷۳۱3الحدید،  اری ؛ ارن3۶4، ص۷تا، ج خوارزمی، ری
؛ مجلسااای، ۷4۳، ص۷۱و ج ۷۶1، ص3ق، ج۷4۷۳؛ رحرانااای، 369، ص۷ق، ج۷431
ای در مناارع   راه شاکل معقوالناه    روایات اِخبار امام علی (314، ص44، جق۷46۳

قولویاه،   ؛ اران 31۳ص، ۷۳۶3، ؛ دیناوری ۷4۷ق، ص۷464دیگر یافتنی اسات.)منقری،  
؛ ۱3، ص۶ق، ج۷46۱؛ طوسااااای، ۳۳۷، ص۷جق، ۷4۷۳؛ متیاااااد، 3۶9، ص۷۳1۶
اثیار،   ؛ اران ۷3، ص3ق، ج۷۳3۷؛ اررلای،  9۷9، ص3ق، ج۷469الادین راونادی،    قطب
 (۷۷۶، ص93جق، ۷46۳؛ مجلسی، ۳۱، ص4 جق، ۷469
ت کاه  نعمان نقل کرده سبک و سیاقی خاص ره خود گرفته اسا  . آنچه قاضی3ا۷ا1

نویساد:   دهاد، وی چناین مای    الشعاع خود قرار مای  مضمون را تحت های هم دیگر نقل
قاسم رن محمد مروزی ره اسناد خود از شیب رن محزوم نقل کرده است که همراه راا  »

کردیم که وی ره کررال رسید، فرماود: ناام    حرکت می طالب امیرمؤمنان علی رن اری
ود: کرب و رالء، سپس از مرکب خود فرود آمد و این مکان چیست؟ گتتند: کررال، فرم

، رهتارین  رر خاک آن نشست و گتت: در این محال پاس از شاهدای رساول خادا     
رسند. آنگاه ررخاست، من ناگاه راه اساتخوان االزای نگااه      شهدای زمین ره شهادت می

       تاتم:                                                            : این استخوان را ررگیر، ررگرفت و ره نزد من آورد، راه او گ افکندم، ره پسرم گتتم
                            ای حتر کن، من آن را در حتره            نشست حتره                                   ررای این، همان محلی که امیرمؤمنان

                                                                              پنهان کردم و کمی از آن را از زمین ریرون گذاشتم تا محل آن مشاخص راشاد، چاون    
             در آن کشاته                                                          کشته شد، ره یاران خود گتتم: ما را ره مکانی کاه حساین        حسین
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                                      استخوانی یافتم که خود دفن کرده راودم              را رر همان                           شده ربرید، ناگاه جسد حسین
، ۳جق، ۷469مغررای،  .«)                                                       کاه اصاحاب او گرداگاردش رار زماین افتااده رودناد               درحالی
 (۷۳3ص

ساعد و   اران  الطبقات الکبریتنها در  شرح األخبارالف. این روایت در منارع پیش از 
، ۷خامسا    ق،۷4۷4سعد،  ارنسعد[ آمده) طبرانی ]را سندی شبیه سند ارن المعجم الکبیر

( خوارزمی نیاز در مقتال خاویش مضامون ایان      ۷۷۷، ص۳تا، ج ؛ طبرانی، ری4۳6ص
 طبقاات ( مصاحح  3۳1، ص۷تا، ج خوارزمی، ریروایت را در کتاب خود آورده است.)

سعد را ضعیف معرفی کرده و پذیرش روایت شایبان را مناود    سعد سند روایت ارن ارن
 (4۳6، ص۷، خامس  ق۷4۷4سعد،  نارره یافتن متارعی ررای آن دانسته است.)

شیبان »سعد از قول  و ارن« شیبان رن محزم»ب. خوارزمی این خبر را از کسی ره نام 
اسات، همچناین   « شایب ران محازوم   »نعمان  نقل کرده که شبیه راوی قاضی« رن مخرم

ق، ۷46۶نماا،   ارنناام رارده اسات)   « رن محرم  شیبان  رن  میمون»نما از شخصی را نام  ارن
گویاد:   سعد دررارۀ این شخصایت مای   رسد هر سه، یک نترند. ارن ( و ره نظر می۱9ص
، رنارراین ردون تردید این شخصایت  «کینه داشت وی عثمانی رود و نسبت ره علی»

 و اِخباارگویی او از زیاب راشاد.    تواناد راوی فضاایل و مناقاب علای     چگونه می
اگر مبغض اماام راوده رارای    ( ضمن اینکه 4۳۷ا4۳6، ص۷خامس  ق، ۷4۷4سعد،  ارن)

 توان در نظر گرفت؟!   همراهی او در جریان صتین را امام چه معنایی می
 یعثماان  و توز نهیک یعل امام ره نسبت نکهیا لیدل ره تیروا یراو ستین دیرع .ج
 مقاام  کارده  یساع  راوده،  شیخاو  فرزند شهادت از امام اِخبار نقل صدد در چون روده،
 رادن  و مارده  یاالزا  اساتخوان  دادن قارار  هم کنار را یو. کند ارد خدشه را امام فرزند
همان طاور کاه   . البته است افتهی دست خود مقصود ره نینچنیا نیحس امام فیشر

از شاهادت فرزناد خاویش در مناارع متعاددی       مؤمنان گذشت روایات اِخبار امیر
 یات از روا یخشا وجود اهانات در ر  ای قارل اعتمادتر نقل شده است، اما صرف گونه ره

نعمان دلیل رر جعلای راودن هماۀ مااجرا نیسات. جاعال روایات یاا از اسااس           قاضی
 از راطال   یراا رخشا   ره آمیختن رخشی از حق یاو  کند پردازی می سرایی و دروا داستان

خویش را محقق سازد.( فاصلۀ ماجرای صتین که در  گمارد تا زرض مجعول همت می
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ویکام اتتااق افتااده     واقعۀ کررال که در سال شصات وهتتم هجری رخ داده تا  سال سی
دهد؛ زیرا را توجاه راه شارایط جغرافیاایی و      صحت این روایت را مورد تردید قرار می

سال رعید است که این استخوان در هماان موضاع سااکن     34وهوا، در فاصلۀ  تنوع آب
ویژه  دها رهروده و هیچ تغییری در محل و جنس آن رخ نداده راشد. ره هر حال وزش را

در ریاران سبب پراکنده شدن خاک آن شده و این استخوان یا راید تغییر محل داده راشد 
و یا ره زیر همان خاک مدفون شده و نباید اثری از آن در ریرون خاک هویدا راشاد کاه   

در ایان ریاراان  یکدسات آن را یافتاه     « شیب رن محازوم »پس از طی این مدت طوالنی 
 راشد.
پس از سه روز دفن شد، تا اینکه خبر شهادت  این، ردن امام حسین عالوه رره 

ررساد مادت    که از آن اطالعی نداریم ا    ا امام ره کوفه یا محل زندگی شیب رن محزوم
زیادی راید طی شود، ضمن اینکه امکان ورود مردم عادی ره سرزمینی کاه نبارد در آن   

میان در این محل مستقر شده تا اوضاع راه  اتتاق افتاده وجود نداشته، زیرا تعدادی از شا
 روال عادی خود رازگردد.
هاا و   وتااز اساب   گتته، در جریان نبارد و راا وجاود تاخات     و. جدای از موارد پیش

کشاکش سنگین میان دو سپاه امکان عدم تغییر این استخوان در ریارون و داخال زماین    
ماناده   یر ردن اماام حساین  وجود ندارد تا اینکه راورمند شویم استخوان این االا ز

رساندند و سپس ردن شاریف ایشاان را    راشد. اگر امام را در محلی دیگر ره شهادت می
رسید، اما صریح روایاات   انداختند شاید این روایت درست ره نظر می در این موضع می

ها رر ردن ایشان و  رر این نکته داللت دارد که پس از رریدن سر امام دستور تاختن اسب
توان محل دقیق وجود این استخوان و نیز ردن امام را حدس  صحاب داده شد، لذا نمیا

 زد.
رر شاهدای کررالاا کاه طباق ایان روایات        ررتری شهدای رسول خدا ز. دررارۀ
تاوان معرفات    اندا نیز راید دقت نمود که آیا می دررارۀ آن مطلبی فرموده امیرمؤمنان

دانست که در نتیجه چنین حکام   ام حسینرا ررتر از اصحاب ام اصحاب پیامبر
راا   شود: این افراد، را معرفتی واال ره شهادت رسایدند، اماا اصاحاب اماام حساین     

 تر ره شهادت رسیدند؟! معرفتی در درجۀ پایین
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 به پیامبر . اِخبار رعد آسمانی از شهادت امام حسین۲ـ۵
           کناد کاه               نقال مای          از علی                              ارراهیم رن میمون ره اسناد خود  »       نویسد:           نعمان می      قاضی

                   رعد فرشتۀ ارار از                            آمد و فرمود: ای رسول خدا                               فرمود: جبرئیل ره نزد رسول خدا
             ره او فرمود:                       رودیم که آمد، پیامبر                          خواهد، ما همراه رسول خدا                   تو اجازۀ دیدار می

                            همراه را او ره جایگاه رعاد                                                   ای رعد! آیا تو جایگاهی داری؟ گتت: آری، رسول خدا
                            ره خانه وارد شد و رعاد درب                                      د، سپس ره حجره داخل شدند، رسول خدا      خارج ش

      ای که                                  فرمود: داخل شو، گتت: من ره خانه                                    حجره ایستاد ]و داخل نشد[، رسول خدا
راوی گوید: زیراندازی که تصاویری رار آن نقاش        شوم،                            در آن تصاویر است داخل نمی
امبر پهن شده رود... رعد ره خانه رر رستر پی          رسول خدارسته رود، از یکی از همسران 

       رساول  نشساته راود، رعاد راه او گتات: ای       رر سینۀ پیاامبر  داخل شد، حسین
                                                                   این کیست؟ گتت: این فرزند من است، فرزند دخترم! گتت: امت تو او را پس      خدا

                                                                            از تو خواهند کشت، اگر خواستی تررت سرزمینی را که در آن کشته خواهد شد ره تاو  
                                                         فرمود: آری، رالش را ره سامت مشارق گساتراند، مشاتی از            ل خدا             نشان دهم، رسو

             گریست خاارج         که می                         اعطا کرد، پیامبر درحالی                                  خاک سرخ کررال را آورد و ره پیامبر
         مغررای،    «)                         پس از من کشته خواهد شاد.                               فرمود: این خبر آورده که حسین         شد و می
  (۷46ا۷۳9، ص۳جق، ۷469

ارد، ضمن اینکه نقد دیگری ره ایان روایات   این خبر در هیچ منبع دیگری وجود ند
را جبرئیال   وارد است، از جمله اینکه: در روایات فراوانی خبر شهادت امام حسین

رو نیازی ره خبر رعاد آسامانی کاه در لبااس      داده، ازاین صورت مستقیم ره پیامبر ره
دو را  توان خبردهی از شهادت اماام حساین   ای درآمده نیست، همچنین نمی فرشته

 العمل پیاامبر  عکس زیرارار یکی از طریق جبرئیل و یکی از طریق رعد متصور شد، 
یکی روده و تتاوتی میان ایان دو قائال     ا ضمن گریستن ایشان ره هنگام اِخبار این خبرا 

 «این خبر پیش از این ره من داده شاده »ها رگوید:  در یکی از آن نشده که مثالً پیامبر
 و... .

پیش از این ره پیامبر داده نشده و  رمت وجود تصاویر در خانۀ پیامبرره عالوه ح
این عمل را مرتکب شده و این فعل توسط یک ملکای داده شاده کاه پیاامبر      پیامبر
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پیش از این از وجود او خبر نداشت، رنارراین حرمت وجود تصاویر روی فارش خاناۀ   
طریق جبرئیل ارالا شاود   رایست از شود می چون قانون شریعت محسوب می پیامبر

 ای دیگر. نه فرشته
 کربال در . مالقات حرّ بن یزید با امام حسین۳ـ۵

حرن رن یزید حنظلی در سپاهی گسایل داده شاد و   »نویسد:  نعمان در موضعی می قاضی
( مناارع دیگار ایان    ۷43، ص۳جق، ۷469مغرری، «)رو شد. روره در کررال را حسین

( البته در ۳39، ص1ق، ج۷۳3۱اند.)طبری،  یه گزارش کردهمالقات را در سه میلی قادس
دهد که این مالقاات در خاود قادسایه     نشان می« آمدن حرن از منطقۀ قادسیه»منارع تعبیر 

؛ متیاد،  46۷، ص1 ق، ج۷۳3۱؛ طباری،  ۷۱6، ص۳ جق، ۷۳9۱، صورت نگرفته)رالذری
، 3 ، ج]الااف[ق۷4۷1؛ عسااقالنی، 3۳3ق، ص۷۳96؛ طبرساای، ۱3، ص3، جق۷314
یکی از منازل میاان راه مکاه   « ذو حسم»( رلکه دیدار در نزدیکی آن یعنی منطقۀ ۱۷ص

ق، ۷4۷۱؛ ارومخنااف کااوفی، 466، ص1 ق، ج۷۳3۱رااه کوفااه انجااام پذیرفتااه)طبری، 
ق، ۷433کثیار،   ؛ اران 4۶، ص4 ، جق۷۳31اثیر،  ارن ؛۶۷، ص3 ج، ۷۳۱9؛ رازی، ۷۶3ص
مام را مجبور ره تغییر مسیر داد، در همین حین زیاد ا ( حرن رنا رر دستور ارن۷۱3، ص3 ج

 حرن را امام همراه شد تا هر دو سپاه ره کررال رسیدند.
 . حاادث غیرطبیعی پس از شهادت امام حسین۴ـ۵

مضمون را روایات طبرانای گازارش کارده، اماا راا       راره روایاتی هم نعمان در این  قاضی
هد که تعارض میان این روایاات نقاد   د نعمان نشان می رررسی جدی در روایات قاضی

هاست. نکتۀ دیگر جدید شدن متن ررخی روایات است که در مناارع پایش    جدی ره آن
 شود. نعمان یافت نمی از قاضی

الف. از جدۀ ستیان رن عیینه)هویت جدۀ ستیان نیز نامعلوم است(: وقتای از خیماۀ   
گوشت آن ره آتش مبدل اش کردند، دیدم  تکه ره شترش نگاه افکندم که تکه حسین

 (۷۶1، ص۳جق، ۷469شد!)مغرری، 
اناد،   سانت خاود یزیاد را توثیاق کارده      ب. از جدّه یزید ران هاارون واساطی)اهل   

، 9ق، ج۷۳۱۷اش خباری در دسات نیسات. ناک: رازی،      کاه از ماادر و جاده    درحالی
را ررای ما آوردند، من آن را زیر رسترم گذاشتم  (: گوشت نحرشدۀ حسین391ص
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ق، ۷469ناگاه دیدم ره آتش تبدیل شد و شعله آتش از آن زراناه گرفات!)مغرری،    که ره
 (۷۶1، ص۳ج

الزناد)راوی نخست محمد رن زریر که رصری است و همۀ رجالیان او  ج. زید رن اری
؛ ۶3، ص4ق، ج۷4۷3؛ عقیلای،  3۳1ق، ص۷46۶نساایی،  ؛ ناک:  اناد  را تضعیف کارده 

های رجاالی سانی و شایعه     الزناد در کتاب یار نام ارن (۷4۱ص، 9ق، ج۷464عسقالنی، 
 هاا خاکساتر شاد.    ساله رودم که از آسمان خون راریاد و ورس  شود(: چهارده یافت نمی
 (۷۶۶، ص۳ج ق،۷469 )مغرری،

د. رشار رن حکم)ررخی راوی نخست محماد ران حکام را توثیاق کارده و ررخای       
ن حکام نیاز از   (؛ رشاار را  13۱، ص۳ق، ج۷۳33عسقالنی، ؛ نک: اند مجهولش خوانده

، ۷تاا، ج  حباان، رای   اناد. اران   اهالی رصره است، وی را منکر الحدیث و ضعیف دانساته 
ررودناد،   ها را از خیمۀ حسین مردم ورس (4۷۶ص، 3ق، ج۷۳۱۷؛ رازی، ۷9۷ص

 (۷۶۶، ص۳جق، ۷469زنی از آن استتاده کرد و ره ررص مبتال شد.)مغرری، 
نخست اسام  ران سامیر اسات کاه در هایچ      سالم)نام راوی  سمیر از ام اسام  رن ه. 

 ؛ ناک: سالم آمده که ساخن او مقباول اسات    کتاب دیگری وجود ندارد. اما در مورد ام
کشاته شاد، آسامان خاون رایاد،       (: چون حسین۶۶3، ص3ق، ج۷4۷1عسقالنی، 

رنگ شد، خبر آن ره رصره، کوفه، شام و خراسان رسید ره حدی  ها و دیوارها سرخ خانه
، ۳جق، ۷469د ره خود راه نداد کاه عاذاب ناازل خواهاد شاد.)مغرری،      که کسی تردی

 (۷۶۶ص
سلمه)محمد رن یوسف راوی نخست حال رجالی  یوسف از حماد رن   و. محمد رن

؛ در مورد حماد ۱3، ص4ق، ج۷۳33ذهبی،  ؛ نک:وی در کتب رجالی ثبت نشده است
های قتل  (: شب363، ص۷تا، ج ؛ ذهبی، ری444، ص۱جق، ۷4۷۳نک: همو،  ،سلم   رن

 (۷۶۶، ص۳جق، ۷469رارید.)مغرری،  رر مردم خون می حسین
؛ راه  31۶، ص۷1ق، ج۷4۷۳ذهبای،   ؛ نک:مخلند)وی توثیق شده است  ز. محمد رن

، ۳ق، ج۷۳33، نک: همو ؛زیاد)وی ره شدت تضعیف شده است  سند خود از عمرو رن
بادیل شاد.)مغرری،   کاامالً راه خاون ت    های ما در روز قتال حساین   : چاه((3۶6ص

 (۷۶۶، ص۳جق، ۷469
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ای یافت  یوسف ره سند خود از نضر  ازدی )دررارۀ این شخص ترجمه ح. محمد رن 
، 1ق، ج۷4۷4حباان،   اران  ؛ ناک: داند حبان او را از اهل رصره می شود جز اینکه ارن نمی
 علای   رن چون حسین  تر مطالبی گذشت.( ؛ در مورد راوی نخست نیز پیش43۱ص

)مغررای،  .د، آسمان خون رارید و هر چیزی که داشاتیم، راه خاون مبادل شاد     کشته ش
 (۷۶۶، ص۳جق، ۷469

هاای حادیثی و رجاالی     یک از کتااب  شبیب)نام این شخص در هیچ رن  د. سلیمان 
دیدی، مگر  رنگی در افق آسمان را نمی رشیر]سیرین[: سرخ رن   موجود نیست( از محمد

 (۷۶۱، ص۳جق، ۷469کشته شد.)مغرری،  اینکه حسین
مخلناد    قیس)او همچون محماد ران    رن  مخلد ره سند خویش از اسود رن  ی. محمد 

، ۳ق، ج۷46۶اند. مزنی،  توثیق شده است. اما واسطۀ میان این دو نتر از سند حذف شده
ساله رودم، رنگ سرخی از سمت مشارق   ریست های قتل حسین (: در شب3۳6ص

لب آسمان حدود شاش مااه جاای گرفتاه راود.)مغرری،      و نیز از مغرب راال آمد و در ق
 (۷۶۱، ص۳جق، ۷469

شاود( از ارومعمر)راا    معین اصبازی)این نام در هیچ کتاری یافات نمای   رن  ک. محمد 
توان هویات ایان فارد را شناساایی      توجه ره فزونی این نام و یافت نشدن طبقۀ او نمی

 ه پاس از قتال حساین   کناد کا   رود نقل می کرد(: از کسی که شاهد قتل حسین
 (۷۱6ا۷39، ص۳)همان، ج.رنگ رود آسمان یک ماه سرخ

ل. زن کعب)هویت او نامعلوم است( گوید: ره کعب ]األحبار[ گتته شد حسین ران  
کشته شد، گتت: نه ره خدا قسم او کشته نشده و اگر روز کشاته شاود، رارای     علی

گار خواهیاد    یز ررای آن نظارهآن عالمتی خواهید دید و اگر شبانه کشته شود، عالمتی ن
رود، چون روز شد، افق روز نیلگون گشت، گتت: هان! حساین ران علای کشاته شاد،      

 (۷۱4، ص۳آسمان رر او گریست، همان گونه که رر یحیی رن زکریا گریست.)همان، ج
، ساعد  اران )ساننت نقال شاده     دررارۀ این روایات که در منارع متعددی از جمله اهل

ق، ۷۳3۱؛ طباری،  369، ص۳ ق، ج۷۳9۱الذری، ؛ را 169اا 161، ص۷ خامس ق، ۷4۷4
، ۷۳1۶قولویاه،   ؛ اران ۷34، ۷3۳، ۷۷9، ۷۷4ا۷۷۳، ص۳تا، ج ؛ طبرانی، ری۳9۳، ص1ج
؛ ارن عسااکر،  ۷66، ص3تا، ج ؛ خوارزمی، ری۷۶3ا۷۶۷، ص۷۳۱۶؛ صدوق، 39ا۱۱ص
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نکاااتی  (۶6ااا14، ص4ق، ج۷۳۱9، اراان شهرآشااوب؛ 3۳۷ااا331، ص۷4، جق۷4۷1
 ه است:درخور توج

. را رررسی تتصیلی میان روایاتی که از واقعۀ عاشورا ره دست ما رسیده، رخشی از ۷
مررود است که در  اخبار موجود، ره حوادث زیرطبیعی پس از شهادت امام حسین

 زمرۀ فضایل و مناقب ره شمار است.
گاردد و از راویاان شایعی تنهاا      های سننی راازمی  . تمامی این روایات ره شخصیت3

هاا   ( مطرح شده که تمامی آن96ص  ،     ۷۳1۶        قولویه،      ارنگریستن و خونین شدن آسمان)
آیند.)ررای مطالعاۀ ریشاتر در ماورد نقاد و رررسای ایان        جز یکی، ضعیف ره شمار می
 (۷۳9۶روایات، نک: رفعت و دیگران، 

شوند، ضمن سننی راودن، از   . راویانی که در طبقۀ اول و جزء مدعیان محسوب می۳
 هستند که نامشان حتی در کتب رجالی ثبت نشده است، کساانی مانناد جادّه    مجاهیلی

یینه، جدّه یزید رن هارون واسطی، رشار رن حکم، اسام  رن سامیر، محماد   رن ع یانست
 رن یوسف، سلیمان رن شبیب، محمد رن معین اصبازی و زن کعب.

ها ثبت شده، چاه   . اکثر قریب ره اتتاق کسانی که این روایات ره نام آنان در کتاب4
کسانی که در طبقۀ اول قرار دارند و چه در رقیۀ طبقات، شامی یا رصری هستند، کسانی 

حکام و...؛ از اینجاسات کاه در مناارع      مانند محمد رن زریر، محمد رن حکم، رشار ران  
ساعد،   المقدس گزارش شاده اسات.)ارن   متقدم، ریشتر حوادث زیرعادی در شام و ریت

، ۷۳1۶قولویاه،   ؛ اران ۷۷9و  ۷۷۳، ص۳تاا، ج  ؛ طبرانی، ری16۶ص، ۷خامس  ق، ۷4۷4
( راویان شامی در حدیث نسبت راه مطالاب   33۶، ص۷4عساکر، ج ؛ ارن9۳ا93، ۱۱ص

ریت سارآمد هساتند.)ررای مطالعاۀ ریشاتر،      وهمی و مغرضانه و مبغضانه نسبت ره اهل 
 (16ق، ص۷۳93حسنی،   ، معروف۳64، ص3م، ج۷991نک: حموی، 

از روات اول اسناد زنانی هستند که واهراً ره انتشار چنین اخبااری عالقاه    . ررخی1
دادند. کسانی مانند جدّه ستیان رن عیین ، جدّه یزید رن هارون، امّ سالم، نضار    نشان می

 ازدی  و همسر کعب.
های روایی و تاریخی شیعه و  توان مدعی شد که کثرت این روایات در کتاب . نمی۶

زالب ایان روایاات، تکارار و ررداشات از کتاب       ارد، زیراوقوع حادثه دسنی داللت رر 
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ها متصور شد. گرچه  توان قدر متیقنی ررای آن پیشین شخص مؤلف است. رنارراین نمی
امکان آن از نظر عقلی رعید نیست، اما ضعف سندی، تعارضات و تناقضات موجاود در  

 کند. روایات، این احتمال را دفع می
مانند روایات فقهی نیستند که هر ماؤلتی رناا رار روش و سابک یاا       . این روایات۱

اعتقاد خویش در کتب خود ثبت کند، مورخان یا نویساندگان رناا رار آنچاه شانیده یاا       
تاوان گتات نقال احادیاث      رو نمای  نمودند، ازاین خوانده رودند مطالب خود را نقل می

احادیث از سانخ احادیاث   ها را دلیل رر صحت پنداشت؛ زیرا این  ضعیف و مجموع آن
اتتاق افتااده اسات، دلیال آن     ای دانست که قطعاً ها را اماره فقهی نیستند که مجموع آن
مثارۀ احادیث اعتقادی یا فقهی نیستند که تراکم ونون را دالن  است که روایات تاریخی ره

 رر صحت دانست.
از پاذیرش  . تناقضات و تعارضات جدی و زیر قارل جمع در این روایاات ماانع   3

قطعی خواهد رود؛ مثالً ررخی از این روایات سرخی آسمان را شش ماه، ررخای دو، یاا   
 اند. سه ماه و... دانسته

شااویم، اخباااری جدیاادتر رااا رویکاارد   . هرچااه از حادثااۀ عاشااورا دورتاار ماای 9
ویژه اینکاه   شود؛ ره ره این دست روایات افزوده می تراشی ررای امام حسین فضیلت

نمایاد، چناین    ره رعد رنا رر حاکمیت خاصی که رر حدیث شایعه رخ مای   در قرن ششم
وهاور و   اهال ساننت  یارد؛ زیرا اصل این روایاات در   رویکردی خواهان ریشتری را می

 (۷۳9۶رروز پیدا کرد.)نک: رفعت و دیگران، 
دهاد هماۀ    . این امری طبیعی است که چنانچه رویدادی زیرطبیعی در عاالم رخ  ۷6

سینۀ آن واکنش نشان دهند و یا در کتب علمی تاریخی، جغرافیایی،  ره سینهمردم ره نقل 
شناسی یا نجومی خود ره انتشار آن اهتمام ورزند. اما رنا رر احصایی کاه صاورت    زمین

اند. راریدن  ای نکرده ها و مجالت مختلف هیچگاه ره این اتتاقات اشاره گرفت در کتاب
 اند. دیگر از این دستهها ره هم خاک سرخ یا ررخورد ستاره

پردازی و توهم شاهد ماجرا دانست کاه   توان خیال . ررخی از این رویدادها را می۷۷
ریت وهم خود را متناساب راا شاهادت اماام       رنا رر عالقۀ شخصی خود ره خاندان اهل

 تصور کرده است.
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 . روایاتی از شیعه که ره معصوم نیز متصل شده، حکایت از خون گریستن آسمان۷3
( ضرورتی ندارد که گریستن آسامان را حمال رار ایان     96ص  ،     ۷۳1۶        قولویه،      ارندارد.)

ردانیم که تمامی مردم عالم آن را رؤیت کردند، چه رسا تنها افرادی مانند معصاومان راه   
 شدند که از زوایا و رواطن امور آگاهی داشتند. این امر واقف 

ساعد و   اناد اران   ژه داشاته . سرآمد کسانی که ره نقل ایان روایاات تاوجهی ویا    ۷۳
فکار   عساکر هستند که گویا زرض اصلی آنان این روده که شایعیان را افارادی کوتاه    ارن

ها و علل پیدایش قیاام   جلوه دهند، چون این افراد در مقتل خویش ردون توجه ره زمینه
 اند. ره اخباری از این دست توجهی ویژه داشته

رایسات   ستردگی روده، طبیعی است که مای . در صورتی که این اتتاقات ره این گ۷4
که در کتب حدیثی و تاریخی معتبر شیعه ره چنین  رود، درحالی داعی رر نقلش رسیار می

 صورت جدی توجه نشده است. رویدادهایی ره
 معجام اند،  تر روده که نسبت ره نقل این روایات پیشگام اهل سننت. در میان منارع ۷1

اند، اما طبری و تا حدی رالذری که  شترین استقبال را کردهعساکر ری ارن تاریخطبرانی و 
شان متتاوت را دیگر مورخان و یا محدثان است کمترین روایاات را   گری روش روایت

و کتب قرن دهم ره رعد ریشترین توجه  کامل الزیاراتنقل کرده است. در میان شیعه نیز 
شایخ متیاد    االرشااد کتاب  سیناند، اما مقتل الح را نسبت ره نقل این روایات داشته

تنها کتاب متقدم و متعبر شیعی است که نسبت ره این روایات گویا اعتنایی نشان ناداده  
 است.

 . کار شدن شاهد قتل امام۵ـ۵
به چشم کسی که در جنگ  لییگه امگام     حدیث اول: کشیدن خون امام حسین

 شرکت کرده بود
  مردی از قبیله»گوید:  جویر رن سعید می فاطمه ره اسناد خود از سلمان رن محمد رن اری

اش رفتم، دیدم که مردم  حیّ روز سالم رود، اما صبح کور شد، صبحگاهان ره درب خانه
را در خاواب دیادم، پیشااپیش او     پرسند: چه رر سرت آمده؟ گتت: رسول خادا  می
را راه نازدم ریاوریاد، هار      گتت: قاتالن حسین شتی و در دستش چاقویی رود، میت

کرد، نورت ره من که رساید، فرماود:    شت ذرح میترردند او را در  کسی را نزد ایشان می
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ای؟ گتتم: ای رسول خدا، ره خدا سوگند که من تنها شاهد  آیا تو از قاتالن حسین روده
ام،  ام و هیچ شمشیری نازده  ای پرتاب نکرده ام، هیچ نیزه قتلش رودم، هیچ تیری نینداخته

رشان افزودی! سپس از خون حسین کره خدا قسم! ولى رر سیاهی لش نه،»ره من فرمود: 
مغررای،  «)رینیاد.  ررگرفت و را دو انگشتش ره چشمان من کشاید، چناان شادم کاه مای     

 (۷۱۷، ص۳جق، ۷469
کرد بگرای شگاادان    حدیث دوم: فرو کردن انگشت در چشم مردی که ادلا می

 قتل امام ایچ اتفاقی رخ نداد
 ردی ره نزد سادی آماد، مان از شااهدان قتال حساین      علی رن صلت گوید: م»
ای زدم و نه شمشیری، در خواب دیدم گویا قیامت ررپا شده و ماردم راه    ام، نه نیزه روده

گذشتم که ره من فرماود: آیاا تاو شااهد      محشر پا گذاشته رودند، من رر رسول خدا
ای  م و نه نیزهای؟ گتتم: آری، ره خدا سوگند! که نه شمشیری زد روده ]قتل[ حسین

، ۳ ق، ج۷469مغرری، «)پرتاب کردم، انگشتش را در چشمم فرو افکند و من نارینا شدم.
 (۷۱4ا۷۱۳ص

کرد برای شاادان  ای از آتش به تن مردی که ادلا می حدیث سوم: اصابت تکه
 قتل امام ایچ اتفاقی رخ نداد

گویاد: در   مای فاطمه ره سند خود از صلت رن ولیاد نقال کارده کاه      سلیمان رن اری
پیش آماد، ماردی در    کنندگان در قتل حسین مجلسی رودیم که ذکر عقورت شرکت
رودم و تا امروز اتتاق رادی رارای مان رخ     آن مجلس گتت: من شاهد قتل حسین

ای آتش در دست داشت، آتش  نداده، هنوز از مجلس ریرون نرفته رود که پسری که تکه
دی وزید، آتش زرانه کشاید و او را ساوزاند و در   ره لباس این مرد اصارت کرد، چون را

 (۷۱3ا۷۱۷، ص۳جق، ۷469مغرری، «).همان محل مرد

 نقد سه روایت:
االتی را رایاد در  ؤنقد دو روایت نخستین س ررایضمن مرسل رودن هر سه روایت، 

نظر گرفت: یکی اینکه محل پرسش است که چرا نارینا شدن شاهد قتل امام، در هماان  
تار موکاول شاده اسات،      صورت نگرفته و این امر ره زمانی رسیار طوالنی روز عاشورا
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زیاد ره تبع، راید عذاری مضااعف   ردون تردید مسبّبان اصلی این فاجعه یعنی یزید و ارن
دیده راشند، ولی تاریخ نه سخنی از مرض سخت و نه از مرگ این دو گزارشای حتای   

کاه لطافات وجاودی او     پیاامبر  شبیه ره این روایت حکایت نکرده است. از طرفای 
، دفتار اول و دفتار   ۷۳31زرانزد همۀ مردم روده)ررای مطالعۀ ریشتر، نک: دلشاادتهرانی،  

ها ره لسان تاریخ  دوم( و رفتار کریمانۀ ایشان را طلقاء در روز فتح مکه و یا دیگر نمونه
الحدیاد،    رای  ؛ اران 333، ص3ق، ج۷469، واقدیشهرت یافته)ررای مطالعۀ ریشتر، نک: 

، یشااام یصااالح؛ 33۷، ص3ق، ج۷4۷4ساایدالناس،   ، اراان3۱3، ص۷۱ق، ج۷۳۱3
که رر را ( چگونه این منقوالت ۳3۶، ص3ق، ج۷436؛ مقریزی، 33۷، ص1ق، ج۷4۷4

تطبیق داد؟! رادون تردیاد    توان رر پیامبر می ،اساس تخیل و یا خواب صورت گرفته
نظر اماا آنچاه رایاد ماد    ر گرفته شده، های دنیوی و اخروی ررای این افراد در نظ عذاب

ه تاریخ روایت کرده تعداد سپاه عمار ران ساعد را حادود     ک قرار داد آن است که چنان
نتار   ۱3که رنا رار مشاهور حادود     ریست تا سی هزار نتر ردانیم و سپاه امام حسین

صاد یاا   اند، حداقل راا پان  اند و در یک نیم روز ریشتر را این سپاه رزرگ پیکار کرده روده
توانستند درگیر روده راشند، از این رو هزاران نتر را رایاد شااهد قتال اماام      هزار نتر می

شماری را راید در اختیار داشاته   سعد، روایات ری دانست که رنا رر حجم فراوان سپاه ارن
های چنین و چنان دچار شدند، اما پاس از واقعاۀ    راشیم که شاهدان قتل امام ره عقورت

رسد و ایان   نعمان می گردد تا ره دو کتاب طبرانی و قاضی چرخد و می ن میعاشورا زما
دست اخبار از طریق این کتب وارد حوزۀ عاشورا شاده و راه تباع در افاواه ماردم راه       

رسد، حال آنکه پیش از این کتب روایی و تاریخی تنها عقورت قااتالن اماام    شهرت می
استدالل کند سخن اماام راه عبیادا     را گزارش کردند و نه شاهدان. ممکن است کسی 

شود که چنین وقایعی در تااریخ   رن حر جعتی پس از امتناع از همراهی را امام دلیل می
کنى، از خدا رترس و جزو کساانى   اگر یارى ما نمى»رخ داده است، امام ره او فرمودند: 

ن نکند، ره هالکت که رانگ ما را رشنود و یاریماره خدا هرکنند مباش،  که را ما پیکار مى
در پاسخ چنین راید  (1۷، ص4 ، جق۷۳31اثیر،  ؛ ارن46۱، ص1ق، ج۷۳3۱)طبری، «افتد.

، هالکت معناوی و فارو افتاادن در    گتت: منظور از هالکت در فرمودۀ امام حسین
هالکت دنیوی. ردون تردیاد رخ دادن حالات    ورطۀ سپاه جهل و شیطان است نه صرفاً
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فرشتگان و پیامبران رر فردی یزیدی رنارر روایت نخسات از   مکاشته و دیدن جبرئیل و
 تراشی جعل شده است. مجعوالتی است که ریشتر ره قصد فضیلت

 . تعداد و اسامی اسرای کربال۶ـ۵
هاا   نعمان کسانی از مردان و زنان را جازء اسارای کاررال نامیاده کاه رررسای آن       قاضی

ناد از: علای ران    ا ترآن روز عباا  اسرای ساپاه اماام در  »نویسد:  ضروری است، وی می
 ذکار کاردیم، او در آن روز   علیل و مریض رود و خبارش را پایش از ایان    حسین
ساله رود، و پسرش محمد رن علی که طتلی کوچک رود و حسن رن حسان و عباد   3۳

ا  رن حسن و قاسم رن عبدا  رن جعتر و عمرو رن حساین و محماد ران حساین و     
طالب و عبدا  رن عباس ران علای    محمد رن جعتر رن اریمحمد رن عقیل و قاسم رن 

الحسان دختار علای ران      طالاب و ام  کلثوم دختر علی رن ارای  طالب و از زنان ام رن اری
، ۳جق، ۷469مغرراای، «)طالااب و فاطمااه و سااکینه دو دختاار حسااین راان علاای.  اراای
 (۷99ا۷9۶ص

ایان   ه احتمااالً نبرده ک نعمان در میان اسامی اسرا نامی از حضرت زینب قاضی
سهو از سوی نسّاخ یا مؤلف کتاب صورت گرفته، این در حالی است کاه نقاش مهام    

؛ 36۶، ص۳، جق۷۳9۱در کااررال انکارناشاادنی اساات.)رالذری،  حضاارت زینااب
، ۷۳۱۶؛ صادوق،  ۷36اا ۷۷9تاا، ص  ؛ اصتهانی، رای 4۶3ا4۶۷، ص1 جق، ۷۳3۱طبری، 
؛ ۱6ااا۶9، ص3تااا، ج ی، راای؛ خااوارزم۷93، ص۷، ج۷۳۱1نیشاااروری،   ؛ فتااال۷۶۱ص
 هایی مانند رراب رنت امار  القایس   ( حضور شخصیت۷94، ص3 جق، ۷433کثیر،  ارن
ی ( نیز از قلم و۷6۷4، ص۷۷ق، ج۷4۷۳، اصتهانی ؛ رحرانی33، ص۷۳43طاووس،  )ارن

 پردازیم. نعمان می نظر قاضیافتاده است. ره رررسی اسامی مد
در کاررال و هام    اماام ساجاد   : هم حضورامام سجاد علی رن حسین الف.

، ۷خامسا   ق، ۷4۷4ساعد،   اسارت ایشان مورد اجماع کتب روایی و تاریخی است.)ارن
ق، ۷۳3۱طبری، ؛ 341، ص3 ج، تا ییعقورى، ر؛ 36۶، ص۳ جق، ۷۳9۱؛ رالذری، 4۱3ص
؛ ۳4۷، ص1 ، جق۷4۷3جااوزی،  ؛ اراان۷۷9صتااا،  ؛ اصااتهانی، راای4۶3، 41۱، ص1 ج
 (۷9۳ص ،3 جق، ۷433کثیر،  ارن
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در  : نخستین کسی که مدعی شده اماام رااقر  محمد رن علی رن حسین .ب
نعمان است، پیش از او در منارع سننی و شیعی چناین خباری    کررال حضور داشته قاضی

ره  ارن شهرآشوباست،  ساله دانستن امام سجاد 3۳نیامده، شاید این ادعا ناشی از 
ر روز کاررال   گوید: علی رن حسین می بارشرح األخو نیز کتاب  البدعنقل از کتاب 

شاهید شاد   که  اصغر ساله و علی فرزندش پانزده ساله رود. ]امام[ محمدراقر سی
 اناد کاه اماام رااقر     پانزده ساله راوده  ساله رود. در این صورت امام سجاد هجده

 اقرنعمان امام ر ره نقل از کتاب قاضی ارن شهرآشوبتر اینکه  اند. شگتت متولد شده
( اماا در کتااب   ۷۱4، ص4ق، ج۷۳۱9، ارن شهرآشاوب داناد)  ساله می را در کررال پانزده

( ۷14، ص۳جق، ۷469ساله خواناده شاده اسات.)مغرری،    دو نعمان امام راقر قاضی
ار اشاتباه شاده و یاا اینکاه     این اشتباه ناشی از دو نکته است یاا صااحب مناقاب دچا    

 نقل کرده است. البدعاب را از کت ساله رودن امام راقر پانزده
حسن مثنای نیاز    ]معروف ره حسن المثننی[: دررارۀ حسن رن حسن رن علی .ج

؛ 4۶9، ص1 جق، ۷۳3۱طبری، اناد.)  ررخی از کتب روایی و تاریخی ردان صحه گذاشته
؛ ۷41، ص۷۳43طااووس،   ؛ اران 9۳، ص4 ، جق۷۳31اثیر،  ؛ ارن۷۷9، صتا اصتهانی، ری

 (31ق، ص۷46۶نما،  ؛ ارن۷۷۳ص ،4ق، ج۷۳۱9، ارن شهرآشوب
نعمان در رخش مررود راه شاهدای کاررال وی را در     : قاضیعبدا  رن حسن د.

شارح  زمرۀ شهدا دانسته، اما در رخش اسرا نیز نام او را جزء شهدا ررده، مصحح کتااب  
ر یاد کرده کاه مکنای راه اراورک    « عبدا  رن الحسین األکبر»خبار از عبدا  اسیر را نام األ

روده است. وی اشعاری را که در جنگ رر زران رانده را دلیل رر آن دانساته کاه وی در   
کند و نه اساارت او را،   کررال حضور داشته، اما این تنها حضور او در کررال را ثارت می

 چه رسا عبدا  شهید این چنین رجزخوانی کرده راشد. در میان فرزندان امام حسان 
در کاررال   ک نتر صادق است، همچنین ارورکر فرزند امام حسننام عبدا  تنها رر ی
؛ مسعودی، 31۱ص، ۷۳۶3؛ دینوری، 36۷، ص۳ ق، ج۷۳9۱رالذری، ).ره شهادت رسید

( حال ارورکر یا کنیۀ عبدا  روده و ۷69، ص3، جق۷314؛ متید، ۶3، ص۳، جق۷469
 خی ثارت نشده است.یا ررادر عبدا ، اما اسم عبدا  رر او در کتب روایی و تاری
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ساعد در   قاسم رن عبدا  رن جعتر: تنها کسی که وی را جازء اسارا نامیاده، اران     ه.
ذهبی نیز از او این مطلاب را نقال    ؛( روده4۱9، ص۷خامس  ق، ۷4۷4)الطبقات الکبری

 (۳6۳، ص۳، جق۷4۷۳کرده است.)ذهبی، 
؛ 4۶9ص ،1 جق، ۷۳3۱طباری،  : ردون تردیاد عمر) عمرو رن حسین رن علی .و

( یاا  ۷61ق، ص۷46۶نماا،   ؛ ارن339ق، ص۷4۷3جوزی،  رنا؛ ۷۷9صتا،  اصتهانی، ری
نعمان  روده که قاضی ( فرزند امام حسن4۱9، ص۷خامس  ق، ۷4۷4سعد،  عمرو)ارن
در میان منارع دیگر نام فرزناد اماام    زیرااند،  نویسان کتاب دچار این اشتباه شده یا نسخه
اثیر از او را نام عمار   زء اسیران کررال یاد شده است. ارنعمر روده که از او ج حسن

اثیار،   اند.)ارن یاد کرده و سید رن طاوس و ذهبی از او را نام عمرو فرزند امام حسین
( در ۳6۳، ص۳جق، ۷4۷۳؛ ذهبای،  ۷94، ص۷۳43طاووس،  ؛ ارن9۳، ص4 جق، ۷۳31

 رارده اسات.   را از جملاه شاهدای کاررال ناام     این میان خوارزمی عمر ران حسان  
 (1۳، ص3تا، ج )خوارزمی، ری

نعمان تنها کسی است که فرزندی ره این ناام رارای    : قاضیمحمد رن حسین .ز
ذکر کرده است. ررخی دیگر ره تباع او ایان فرزناد را راه اماام نسابت        امام حسین

 (4۱، ص۷، جتا ریاند.)شبّر،  داده
اناد.)رالذری،   کارده  : ررخای مناارع وی را از شاهدا معرفای    محمد رن عقیل ح.
( و ررخی 1۳، ص3تا، ج ؛ خوارزمی، ری31۱، ص۷۳۶3؛ دینوری، ۱6، ص3 ، جق۷۳9۱

، وی را ره همراه علی رن حسین زیاد نعمان معتقدند: سپاه ارن سعد و قاضی مانند ارن
قاسم رن عبد ا  رن و  عمرو رن حسن رن على[، ىحسن مثنن]حسن رن حسن رن على 

 .ا  ران زیااد رردناد   دعبیا  نازد  خاندان حساین  اند و همراه زنناتوان شمردن جعتر
( اما از آنجاا کاه   ۷9۱، ص۳ق، ج۷469؛ مغرری، 4۱9، ص۷خامس  ق، ۷4۷4سعد،  )ارن

، 3ق، ج۷۳۱۷وی فرزندی ره نام عبدا  داشته و احادیثی از وی ره یادگار ماناده)ررقی،  
، 3؛ ج ۷۷1ص ،۷، ج۷۳۶3؛ صااادوق، ۷۶3، ص۷ق، ج۷464؛ صاااتار، 43۶، 4۷4ص
توان حادس زد کاه وی جازء اسارا      ( می3۶4، ص۷۳۱۳؛ طوسی، 49۶، 4۷۳، 463ص

 روده است.
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: رعید نیست نام او هماان قاسام ران    طالب قاسم رن محمد رن جعتر رن اری د.
ق، ۷4۷4ساعد،   عبدا  رن جعتر روده که نام پدر و پدر رزرگ او حذف شده است.)ارن

 (311، ص۶، جق۷4۷3؛ نمازی، 4۱9، ص۷خامس  
هجاری   ۳4۷: ارونصر رخاری متاوفی  طالب عبدا  رن عباس رن علی رن اری ی.

روز عاشاورا  »نویساد:   فرزندی ره نام عبیدا  نام ررده، وی می ررای عباس رن علی
، جعتار و عثماان و عبادا  را راه     نخست ررادران حضرت عبااس  امام حسین

ها شد  رسیدند و حضرت عباس صاحب ارث آن ها ره شهادت ه تمام آنکمیدان فرستاد 
( اروالترج نیاز  39، صق۷4۷۳رخاری، .«)و از او نیز پسرش عبیدا  رن عباس ارث ررد

رساد   ( راه نظار مای   39صتاا،   )اصاتهانی، رای  .تعبیری شبیه راه ارونصار رخااری دارد   
ران   نعمان گتتار ارونصر رخاری و اروالترج اصتهانی را دلیل رر حضور پسر عباس قاضی
پیش از این دو سخنی از فرزند  ؛ زیرادر کررال و ره تبع اسارت او دانسته است علی

 در کتب تاریخی، روایی و رجالی نیست. حضرت عباس
یاا زیناب    اکلثاوم  ام: در ماورد حضاور   طالاب  کلثوم رنت علای ران ارای    ک. ام

ق، ۷۳96؛ هماااو، ۱۶ق، ص۷433؛ طبرسااای، ۳14، ص۷، جق۷4۷۳صاااغری)متید، 
، اند،)ارن اعثم کاوفی  ( نیز ررخی کتب ثبت کرده446، ص۷ق، ج۷۳3۷اررلی،  ؛36۳ص

 ؛ فتاال ۷۶4، ۷۶۳، ص۷۳۱۶؛ صادوق،  ۷۷9صتاا،   ؛ اصتهانی، ری34، ص1 جق، ۷4۷۷
نماا،   ؛ ارن۷۷3، ص4ق، ج۷۳۱9، ارن شهرآشوب؛ ۷96، ۷39، ص۷، ج۷۳۱1نیشاروری،  

، 41ج، ق۷46۳؛ مجلساااای، ۷14، 33، ص۷۳43طاااااووس،  ؛ اراااان33ق، ص۷46۶
که  نما خطبۀ ایشان در مجلس یزید را نقل کرده، درحالی ( ضمن اینکه ارن۷9۱ا۷9۶ص

؛ 33ق، ص۷46۶نمااا،  شااود.)ارن ایاان خطبااه پاایش از او در دیگاار کتااب دیااده نماای 
؛ مجلساای، ۳19، ص3ق، ج۷4۷3موسااوی،   ؛ حسااینی۷14، ص۷۳43طاااووس،  اراان
ق، ۷4۷۳، اصاتهانی  نی؛ رحرا34۷، ص۷ق، ج۷43۱؛ جزائری، ۷۷3، ص41جق، ۷46۳
 (۷6۷۶، ص۷۱ج

 : شرح حالی از وی در کتب موجود نیسات طالب الحسن رنت علی رن اری ام .ل
مخزومای و ساپس جعتار ران عقیال و ساپس         )رالذری وی را همسر جعد  رن هبیره

( جاز  34۳، ص۷6ج و ۷9۳ص، 3ق، ج۷۳9۱داناد: ناک: راالذری،     عبدا  رن زریر می
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( ۶۳، ص۳ق، ج۷469)مساعودی،  ماروج الاذهب  ره نقل از  اعیان الشیعهاینکه صاحب 
عااملی،    سعید دختر عرو  رن مسعود ثقتای دانساته)امین   و ام وی را دختر امام علی

( اما در مورد حضور وی در کررال ادعایی ندارد. وی در موضاعی  ۳۶، ص۱ق، ج۷46۳
ررخای از  »د: نویسا  الحسن را یادآور شده و می ره نام ام دیگر فرزندی از امام حسن

طالب ره همراه ماادر   اند: احمد رن حسن رن علی رن اری معاصرین در کتب خود نوشته
الخیر از مکه تا کررال هماراه اماام راوده،     الحسن و ام و ررادرش قاسم و دو خواهرش ام

که شانزده سال داشت، رجزخوانی کرد و هشتاد نتر را کشت تاا اینکاه رار وی     درحالی
من در مورد حضور ایشاان در کاررال در کتاب تااریخی و     « را کشتندحمله رردند و او 

مغررای،  «)دانم از کجا این مطلب نقل شده است. ام و نمی مقاتل سخنی نخوانده و ندیده
 (3۷۶، ص۳جق، ۷469
، 1 جق، ۷۳3۱طباری،  )مجلاس یزیاد   : دو روایت دررارۀفاطمه رنت الحسین .م
؛ طبرسای،  ۷9۷، ص۷ ج، ۷۳۱1شاروری، نی  ؛ فتال۷3۷، ص3 ، جق۷4۷۳؛ متید، 4۶4ص

؛ 3۶، ص4 ، جق۷۳31اثیاار،  ؛ اراان۳۷6، ص3 جق، ۷46۳؛ طبرساای، 314صق، ۷۳96
ق، ۷4۷۳، اصاتهانی  ؛ رحرانای ۷3۱، ص۷۳43طااووس،   ؛ اران ۷66صق، ۷46۶نما،  ارن
ق، ۷46۳؛ مجلسای،  ۷۶4ص، ۷۳۱۶صادوق،  )هاا  و نیز زارت از خیمه (4۳۶، ص۷۱ج
، ۷۱جق، ۷4۷۳، اصاااتهانی ؛ رحرانااای3۳1، ص۷ق، ج۷43۱؛ جزائاااری، 33، ص41ج
 دهندۀ حضور او در واقعۀ کررال است. از وی وجود دارد که نشان (۳۶6ص
 در مجلاس یزیاد   : روایت فاطمه دختر امام حساین سکینه رنت الحسین .ن
، ۷۳۱1نیشااروری،    ؛ فتال۷3۷، ص3 ، جق۷314؛ متید، 4۶4، ص1 جق، ۷۳3۱طبری، )
اثیاار،  ؛ اراان۳۷6، ص3 ، جق۷46۳؛ طبرساای، 314صق، ۷۳96؛ طبرساای، ۷9۷، ص۷ ج

؛ ۷3۱، ص۷۳43طااااووس،  ؛ ارااان۷66صق، ۷46۶نماااا،  ؛ ارااان3۶، ص4 ، جق۷۳31
( حضااور او را در میااان اساارا تصاادیق   4۳۶، ص۷۱جق، ۷4۷۳، اصااتهانی رحراناای

 (3۶، ص4 جق، ۷۳31اثیر،  رنا؛ ۷۷9صتا،  کند.)اصتهانی، ری می
 گیری نتیجه. ۶
الهدایا   نگاهی مانناد خصایبی صااحب کتااب      ره قیام امام حسیننعمان  قاضی .۷

در ماورد شاهادت    اخبار زیبی پیامبردارد که ازلب رر پایۀ ماوراء است، وی  الکبری
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تر روده و در کتب دیگر نیاز   را نقل کرده که نسبت ره خصیبی معقوالنه امام حسین
 شود. مضمون آن یافت می

مورد مقدر رودن کشته شدن امام است که ره نظار  گزارش وی حاوی روایاتی در  .3
شاباهت   الطبقاات الکباری  سعد در  رسد از این نظر در موارد رسیاری ره گزارش ارن می

نعمان ریشتر رر محتووات  توسط قاضی دارد. شرح وقایع عاشورا و قیام امام حسین
کی دو مورد که از رو در نقل مطالب ره جز ی تا منارع روایی و تاریخی؛ ازاینمتکی روده 

 زریر رن رکار روایت کرده، سند یا منبعی ارائه نکرده است.
الطبقاات  ساعد در   نعمان شبیه راه گازارش اران    محتوای ررخی از روایات قاضی .۳
است که رار   التتوحاعثم در  است. مضمون کلی روایات وی همانند گزارش ارن الکبری

اقعۀ عاشورا را گزارش کرده، رسایاری از  پایۀ زران حال نوشته است، وی ره زران خود و
زمینۀ ذهنی خویش از مطالعات تاریخی روایی ره ریاان خاود    روایات را را الهام از پیش

 کتارت کرده است.
اختصااص داده   که ره مقتال اماام حساین    شرح االخبارتمامی پنجاه روایت  .4

های مهام راه   شده ردون سند کامل و ره شکل مرسل راوده و هماین امار یکای از نقاد     
در ماورد   رسیاری از روایاتی که در ماورد اِخباار زیبای پیاامبر     زیرا ؛گزارش اوست

آورده در کتب پیش از او وجود ندارد، ضمن اینکاه از ضاعف    شهادت امام حسین
 متن رن  ررده، را مبانی عقلی نیز سازگاری ندارد.

از واقعاۀ   ر امام علای ند از: اِخباا عبارت شرح األخبارررخی از اخبار تحریتی  .1
رر روی استخوان االا، اِخبار رعد آسمانی از شهادت امام  کررال و جسد امام حسین

حاوادث  کاررال،   در ، مالقات حرن رن یزید راا اماام حساین   ره پیامبر حسین
، کور شدن شاهد قتل امام و... که رسایاری از  طبیعی پس از شهادت امام حسینزیر

راه نظار    .رویکرد اعجازگونه ره روند واقعی و طبیعی عاشوراسات این اخبار داللت رر 
رسد که این رویکرد در میان محدثان و مورخان شیعی زلبه یافته و ره ایجاد تتکری  می

 جدید نسبت ره روایات عاشورایی تبدیل شود.
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 ها ناشت پی

تی کاه در ایان   آشنایی را شخصیت فردی، اجتماعی و دینی یا سبک نگارش مؤلاف و ضارور   . ررای۷
 ؛راب احساس شد، در ارتدای مقتل پیش از ورود ره رحث اصلی ره مقادماتی چناد اشااره شاده اسات     

 مؤلف، رویکرد نگارنده راه واقعاۀ   نگاری گری یا تاریخ انند شخصیت و تألیتات، روش روایتمباحثی م
که رحاث اصالی   یتی واقعی و تحرو در پایان هم مطالب زیر کررال یا سبک نگارشی مقتل الحسین

پوشای از ایان مقادمات     ار گرفتاه اسات. رادون تردیاد راا چشام      رود، مورد رحث قر مقتل ره شمار می
یاا ردّ روایاات کتااب دسات یافات،      گیاری شایساته در پاذیرش     توان ره الگویی مناسب و جهت نمی
راه  که سبب خواهد شاد   چنین وهور اخبار جدید منود ره شناخت کلیاتی از مؤلف و کتاب اوستهم

 تر از روایات کتاب دست یاریم. تر و حقیقی نمایی واقعی

، 3، جم۷991گویناد.)نک: حماوی،    مای « مقبار  »و اهال رصاره راه آن    «  جَبَّان». اهل کوفه ره قبرستان 3
 (99ص

 یاات و علام راه جزئ   حسین تررت امام ا امّ سلمه و شیشۀ۷ترتیب است:  . این چهار روایت ردین۳
 از گروهای  مالقاات  .۳در شاب عاشاورا؛    یعشهادت اصحاب و عبادا  رضا   از یبیز خبر .3شهادت؛ 
 کلای  محتوای البته که حسین امام کمررند و شترران .4 ؛مدینه در حسین امام را جننیان و مالئکه
 ایان  ریاان  در خصیبی نقل نحوۀ اما است، رازیاری قارل روایات و ها گزارش دیگر در ارتدایی روایت سه

 .گنجد یمختصر نم ینردان وارد است که در ا ییاست که البته نقدها ییاورام گونه روایات
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 ق. ۷4۷3، االسالمیه، ریروت: دار روضات الجنناتخوانساری، محمدراقر،  .4۶

 ش.۷۳۱3، االسالمیه، قم: مرکز نشر الثقاف  معجم رجال الحدیثروالقاسم، خویی، سید ا .4۱
 ش.۷۳31، دفتر اول: سیره فردی، تهران: دریا، سیرۀ نبوی، منطق عملیدلشادتهرانی، مصطتی،  .43
الدین شیال،  عبدالمنعم عامر مراجعه جمال تحقیق، األخبار الطنوال، اروحنیته احمد رن داود، دینورى .49
 .ش۷۳۶3، لرضىمنشورات ا: قم

 تا. العرری، ری التراث إحیاء ، ریروت: دارتذکر  الحتاظالدین محمد رن احمد،  شمسذهبی،  .16
 ق.۷4۷۳شعیب األرنؤود، ریروت: موسس  الرسال ،  تحقیق، سیر اعالم النبالء،  ااااااااا  .1۷
المعرفا ،   البجااوی، ریاروت: دار   محماد  علای  تحقیاق ، الرجاال  نقد فی االعتدال میزان،  ااااااااا  .13

 ق.۷۳33
 ش.۷۳۱9سروش،  :اروالقاسم امامى، تهران تحقیق، تجارب األمم، اروعلى مسکویه، رازى .1۳
 العثمانیا  رحیادرآراد   المعاارف  ر یدا مجلس ، مطبع الجرح و التعدیلعبدالرحمن،  رازی،  رومحمد .14

 ق.۷۳۱۷العرری،  التراث إحیاء الهند، ریروت: دار الدکن
 زانیا در م اعاثم کاوفی   ارن التتوح ییعاشورا اتیروا»محسن رفعت، ستایش، محمدکاوم و  رحمان .11

، ۷۳39، رهااار و تارسااتان ۳ۀ پژوهاای، شاامار ، دوفصاالنامۀ علماای پژوهشاای حاادیث  «ینقااد و رررساا
 .۷۷۶ا۱9ص

ت عاشاورایی کامال   روایاا »ستایش، ماریم الساادات حجاازی،     رحمان حمدکاوممرفعت، محسن،  .1۶
، ۷۳9۶، زمساتان ۷۳ شامارۀ ، ساال ساوم،   پژوهای  شایعه پژوهشی  ی، فصلنامه علم«نقد الزیارات در روتۀ

 .۷46ا۷6۱ص

عاشاورا)از   ۀای از واقعا  اساطوره  ا رد و قرائت حماسیکشناسی تاریخی روی جریان»رنجبر، محسن،  .1۱
، ۷۳33، پااییز  ۳شامارۀ  ، ساال ششام،   3۳مارۀ ، شتاریخ در آینه پژوهش، فصلنامه «صتویه تا مشروطه(

 .۷36ا۷1۳ص

ۀ ، شامار سخن تااریخ ، نشریۀ «نعمان شرح األخبار فی فضائل األئم  األطهار قاضی»ن، زاهدی، یاسی .13
 .۶3ا13، ص۷۳3۱، رهار3
 م.۷936للمالیین،  العلم دار ریروت:، األعالمزرکلی، خیرالدین،  .19
منشاورات  ، قام:  تاذکر  الخاواص  ر یوساف ران قز وزلای،    الدین اروالمظت ، شمس یسبط رن جوز .۶6

 ق.۷4۷3،  الشریف الرضی
، من القرن األول الهجاری حتای القارن الراراع عشار       و شعراء الحسیندب الطف، شبّر، جواد   .۶۷

 .تا ریروت: دار المرتضی، ری

 .ق۷4۷9، سالمیمؤسس  النشر اال ، قم:قاموس الرجال، محمدتقیشوشتری،  .۶3

عاادل احماد    تحقیاق ، سبل الهدى والرشاد فى سیر  خیر العبااد ، ، محمد رن یوسفیشام یصالح .۶۳
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 ق.۷4۷4، العلمیهدار الکتب  :الموجود و على محمد معوض، ریروت عبد

تهران: شرکت چاا  و  ، شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین تحریفصحتی سردرودی محمد،  .۶4
 ش.۷۳3۶الملل،  نشر رین

قام: انتشاارات   ، شناسی تاریخ امام حساین  عاشوراپژوهی را رویکردی ره تحریف،  ااااااااااا .۶1
 .ش۷۳31خادم الرضا، 

 ش.۷۳۱۶، تهران: انتشارات کتارچی، األمالیمحمد رن رارویه،  صدوق،  روجعتر .۶۶
 ش.۷۳۶3،  اکبر زتارى، قم: جامعه مدرسین تحقیق على،  الخصال،  ااااااا .۶۱
 ق.۷۳91اکبر زتارى، تهران: اسالمیه،  على تحقیق، الدین و تمام النعم  کمال،  ااااااا .۶3
محسان ران عباساعلى     تحقیاق ، دل آل محمفضائ رصائر الدرجات فیصتار، محمد رن حسن،  .۶9

  ق.۷464ا  المرعشی النجتی،  قم: مکتب  آیترازى،  کوچه
دار ، ریاروت:  حمدی عبدالمجید السلتی تحقیق، المعجم الکبیر حمد،  رن سلیمان طبرانی،  روالقاسم .۱6

 تا. ی، ریإحیاء التراث العرر
محمادراقر خرساان، مشاهد: نشار      حقیاق ت، االحتجاج علاى  هال اللجااج   طبرسى، احمد رن على،  .۱۷

  ق.۷46۳مرتضى، 

  ق.۷۳96، تهران: اسالمیه، إعالم الورى رأعالم الهدیطبرسى، فضل رن حسن،  .۱3
  ق.۷433، ریروت: دار القارى، تاج الموالید،  ااااااا .۱۳
روالتضال  امحماد   تحقیاق ، ک()تاریخ األمم و الملویالطبر  تاریخ، روجعتر محمد رن جریر، اطبری .۱4
 .ق۷۳3۱دار التراث،  :یم، ریروتارراه

 .ق۷46۳، دار األضواء، ریروت: الذریع  الی تصانیف الشیعه، آقا رزرگ، طهرانی .۱1
حسان موساوى خرساان، تهاران: دار الکتاب       تحقیاق ، تهذیب األحکاام طوسی، محمد رن حسن،  .۱۶

  ق.۷46۱، االسالمیه
 ش.۷۳۱۳نشر االسالمی، جواد قیومى اصتهانى، قم: مؤسس  ال تحقیق، رجال الطوسی،  ااااااا .۱۱
الموجاود،   عباد   حماد  عادل تحقیق،  فى تمییز الصحاراالصار  حجر،  رن علی رن حمدا ،عسقالنی .۱3
 .]الف[ ق۷4۷1، العلمیه الکتب معوض، ریروت: دار محمد علی

 ق۷4۷1 العلمیاه،  الکتاب  عطاا، ریاروت: دار   عبدالقادر مصطتى تحقیق، تقریب التهذیب، اااااااا  .۱9
 .]ب[

 ق.۷464، دار التکرریروت:  ،تهذیب التهذیب، ا ااااااا .36

 دار قلعجای، ریاروت:    ماین  المعطای  عبد تحقیق، ضعتاء العقیلیعمرو،  رن محمد عقیلی،  روجعتر .3۷
 ق.۷4۷3، العلمیه الکتب
،  انتشاارات رضاى  ، قام:  روضا  الاواعظین و رصایر  المتعظاین    ، فتال نیشارورى، محمد ران احماد   .33
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 ش.۷۳۱1

، ماام المهادى  اال قام: مؤسسا     ، الخارائ  و الجارائح  ، هبا ا    ران  عیدقطب الدین راوندى، س .3۳
 ق.۷469
 تا. ، ریالصدر کتب : مهران، تاألمینی هادی محمد :تقدیم، الکنی و األلقابعباس، قمی،  .34

 تا. ، ریمکتب  المثنى ، ریروت:معجم المؤلتین، عمر، کحال  .31
 ق.۷46۶م: آل البیت، ، قمنتهی المقالمازندرانی حائری، محمد رن اسماعیل،  .3۶
 ق.۷۳13مطبع  المرتضوی ،  :، نجفتنقیح المقالعبدا ، مامقانی،  .3۱

: دار إحیااء التاراث العررای،    ، ریاروت رحار األنوار الجامع  لعلوم األئم  األطهارمجلسی، محمدراقر،  .33
 ق.۷46۳

وف، معار  عاواد  رشاار  تحقیاق ، تهذیب الکمال فای  ساماء الرجاال    روالحجاج،  الدین مزی، جمال .39
 ق.۷46۶الرسال ،  ریروت: مؤسس 

دار الهجار ،   :اساعد دازار، قام    تحقیاق ، و معادن الجوهر مروج الذهبمسعودی، علی رن حسین،  .96
 ق.۷469

 ق.۷۳93، ریروت: دارالتعارف، دراسات فی الحدیث و المحدثینمعروف حسنی، هاشم،  .9۷
 ق. ،۷۳31البیت آصف فیضى، قم: مؤسس  آل تحقیق، دعائم االسالمنعمان،  مغررى، قاضی .93

قام:  حساینى جاللاى،     محمدحساین  تحقیاق ، شرح األخبار فی فضائل األئم  األطهار، ااااااا  .9۳
  ق.۷469مدرسین،  جامعۀ
مؤسسا  آل   تحقیاق ، االرشاد فی معرفا  حجا  ا  علای العبااد    ، متید، محمد رن محمد رن نعمان .94

 .ق۷4۷۳، قم: کنگرۀ شیخ متید، البیت
إمتاع األسماع رماا للنباى مان األحاوال و األماوال و الحتاد  و       ، مد رن علىالدین  ح تقى، مقریزى .91

 ق.۷436، العلمیهدار الکتب  :محمد عبد الحمید النمیسى، ریروت تحقیق، المتاع
ا  مرعشای   تمکتب  آیا   عبدالسالم محمد هارون، قم: تحقیق،  وقع  صتین،  منقری، نصر رن مزاحم .9۶

 ق.۷464،  نجتی
 ق.۷46۶، دار المعرف ، ریروت: ینکالضعتاء والمتروشعیب،  رن  حمد حمننسائی،  روعبدالر .9۱

 .ق۷4۷3نا،  ری :جا ، ریمستدرکات علم رجال الحدیث، علی، نمازی شاهرودی .93

 ق.۷4۷3، سالمیمؤسس  النشر اال، قم: نمازی حسن تحقیق، مستدرک ستین  البحار،  اااااااا .99
، البیات   مؤسس  آل تحقیق، تنبط المسائلمستدرک الوسائل و مسنورى، حسین رن محمدتقى،  .۷66

 . ق ،۷463البیت  قم: مؤسس  آل
 ق.۷469مؤسس  األعلمى، : مارسدن جونس، ریروت تحقیق، المغازى، محمد رن عمر، واقدی .۷6۷

 تا. نا، ری : ریجا ، ریالتوائد الرجالیه، محمدراقر رهبهانی،وحید .۷63
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