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خصال∗

چکیده

یکی از مسائل مهم در موضوع عاشورا در عصر کنونی ،برقراری مراسم عزاداری و مداحی استت در ایت
مراسم؛ سخنرانان ،واعظان ،روضت خوانتان و متداحان ا تلبیتت
حسی

بت مسته قیتام و شتهاد امتام

و یاران باوفایش ب نحو نوح سرایی و روض خوانی میپردازند گا ی آنچ را مداحان ب عنوان

ذکر مصیبت در مجالس ارائ مید ند ،از منابعی غیر معتبر نقل میشود و متی امتر باعتآ آشت ت ی و
خدش دار شدن مسه مهم عاشورا میشود ،لذا ب جهت ح ظ گزارش ای صحیح عاشورا و اشاع آن ا و
تأکید بر بهرهگیری از متون و منابع قابلاعتماد تتاریخی در ایت عرصت و ج توگیری از ایت آشت ت ی و
خدش دار شدن نقل ای مرتبط با قیام و شهاد امام حسی

 ،ای مقال درصدد بررسی و نقد روضتة

حضر قاسم ب الحس ک دو ت از مداحان معروف و مشهور ایرانی در ماه محترم الحترام ستا 8448
جری قمری (مطابق با محرم سا  8391شمسی) اجرا کردهاند ،با روش تطبیتق آن تا بتا منتابع مهتم
تاریخی است ای پژو ش ب دنبا تطبیق ای روض ا با آنچ در کتب معتبر آمده استت ،متیباشتد تتا
میزان صحتوسقم آن ا را بررسی نماید مالک انتخاب مداحان در ای مقال ب دلیل شهر آنان در بی
مردم و مطرحشدن در رسان م ی است
واژههای کلیدی :نقد روض  ،مداح ،محرم ،منابع تاریخی

∗ دانش آموخت کارشناسی ارشد تاریخ اسالم ،دانش اه باقرالع وم
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مقدمه

ب سبب ا میتی ک عزاداری بر امام حسی
شصت ویک جری ،توسط ا لبیت

 ،دارد ،از مان روز عاشتورای ستا

و خاندان آن حضر در کربال آغاز گردیتد کت

درصحن عاشورا حضور داشتند و شهیدان خود را با اشک ،آه و سوزوگداز مرا ی کردند
پس از واقع عاشورا نیز بازماندگان آن حضر  -در دوران اسیری در کوفت  ،شتام و
پس از بازگشت ا لبیت ب مدین  -مچنان داغدار و عزادار بودند و ای مصیبت بزرگ را
 ،تجدیتد عتزا

فراموش نکردند و در ر مناسبتی مراه بابیان ا داف قیام امام حسی
میکردند
شیعیان و دوستداران خاندان پیامبر

در مان عصر ائم

آن بزرگتتواران رستتا در ستتال رد شتتهاد امتتام حستتی

و با اشتاره و تشتویق
ب ت ستتوگواری و عتتزاداری

میپرداختند و ای روی باروی کار آمدن خ ا و حکومت ا مت او بود؛ اما باروی کار آمتدن
س س شیعی آ بوی  ،گسترش بیشتری یافت و ب صور آشکار در کوچ و بازار برگزار شد و
طی قرن ای متمادی تبدیل ب رمز و شعار تشیع شد در سده ای اخیر نیز با تشکیل دولت
ص وی در ایران و ا تمام آنان ب ای امر از گسترش زیادی برخوردار شد و از عصتر صت وی
ب بعد با بصیر د ی رسالة ع ما و باروی آوردن مردم ب سمت سوگواری و عزاداری ،ای
امر ب مناسک و شعائر رسمی مردمی تبدیل شد رستا در ایتام متاه محترم ،دوستتداران
ا لبیت

خود را برای مناسک عزاداری ایام عاشورا مهیا متیکننتد و بتا ا تمتام متردم

نسبت ب ایام عاشورا ،ای امر رسال ب یک سنت حسن تبدیلشده است
یکی از مسائل مهم موضوع عاشورا در عصتر کنتونی ،برقتراری مراستم عتزاداری و
مداحی است در ای مراسم؛ سخنرانان ،واعظان ،روض خوانان و مداحان ا لبیت

،ب
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و یاران باوفایش ب نحو نوح سرایی و

روض خوانی میپردازند ک ای بخش از مراسم از ا میت ویتژهای برختوردار استت البتت
گا ی آنچ را وعاظ و مداحان ب عنوان ذکر مصیبت در مجالس ارائ مید ند ،غیر معتبتر
است و می امر باعآ انحراف در بازخوانی قیام و شهاد امام حستی

و خدشت دار

شدن مسه عزاداری ایام عاشورا میشود ک نباید ای مسه ب عادی ان اری تبدیل شود
و الزم است بازخوانی ای صور گرفت  ،ب وسی ة محققی و پژو ش ران ع م تاریخ مورد
بررسی قرار ب یرد
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کلیات
عوامل تأثیرگذار در تحریف روضههای عاشورایی

برای بررسی چ ون ی ن وذ مطالب تحریفشده ب روض ای روض خوانان و مداحان،
باید یک بررسی میدانی م جانب در مورد امر بازخوانی عاشورا صور گیرد تا ب مواردی
ک در مسه انحراف روض ا دخیل ستند ،رسید
موارد مؤثر در انحراف روض ای عاشورایی:
 -8کتاب ایی ک در مورد تاریخ عاشورا ،ن اشت شده است؛
با بررسی تاریخچ ای کوتاه از چ ون ی ن وذ مطالب تحریتفشتده بت کتتب تتاریخ
عاشورا ،یکی از موارد ضعف متون روض ای ایرادشده مشخص میشود ،چراک مداحان و
روض خوانان در روض ای خود ب ناچار از می منابع است اده میکنند
 -5بینیاز ان اری مطالعة منابع تاریخ عاشورا توسط اکثر مداحان و روض خوانان؛
 -3غ ب احساسا بعضی از مداحان و روض خوانان در حی ارائ روض ب مردم؛
متأس ان در بعض از مجالس ،روض ایی با بیان احساسا مداحان صور میگیترد
ک خودشان نیز ب احساسی بودن ای امر اعتراف میکنند
 -4عدم نظار کافی و الزم توسط دست اه تای حتاکمیتی مثتل ستازمان تب ی تا
اسالمی ک وظی مدیریت یهت ا ،مداحان و سخنرانان کشور را ب عهدهدارند؛
 -2بینیاز ان اری مردم نسبت ب روض ایی ک از مداحان و روض خوانان میشنوند؛
برای غالب مردم ،بررسی روض ایی ک از روض خوانان و مداحان میشنوند ،ا میت
چندانی ندارد و ای امر باعآ میشود بعضی از روض خوانان و مداحان ،در ای امر ،مطالع
نکرده و رچ ب مذاق خودشان خوش آید را ارائ مید ند
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 -6بینیاز ان اری بررسی و ج وگیری از روض ای تحریفشده ،توستط محققتی و
پژو ش ران ع م تاریخ اسالم و پژو ش ران واقع عاشورا
 -7بیتوجهی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران نسبت ب رسان ای کردن مداحان
و روض خوانانی ک در روض ای خود از مطالب منحرف است اده میکنند
مفاهیم

روض خوان
روض خوان کسی است ک ذکر مصیبت امام حستی
معصومی

و وقتایع کتربال و مصتائب

دی ر کند  8مالحسی کاش ی معاصر س طان حسی بایقرا و امیرع ی شتیر

نوایی در قرن د م هَ ق کتابی ب نام «روضةالشهداء» نوشت ک در مجتالس ستوگواری
آن حضر عیناً آن کتاب را برای مردم میخواندنتد و خواننتدگان را روضةالشتهدا ختوان
میگ تند و کمکم روضةالشهدا خوان را «روض خوان» گ تندی و ک م روضت را بتر ذکتر
مصیبت اطالق نمودندی (ناظم االطباء)

روض خوانی
ش ل و عمل روض خوان را گویند ،مچنی انعقاد مج س روض را «روضت ختوانی»
گویند

5

مداح
درباره معنای واژه «مدح» گ ت شده است :ستایش ،ثنای ب ص ا جمی  ،وصف بت
جمیل ،توصیف ب نیکوئی مدحت ،مدیح مدیح نقیض جتا نقتیض ذم متدحختوان و
 8فر نگ معی  ،ج  ،5ص 8698
 5فر نگ معی  ،مان

81
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مدحتگوی مدیح خوان [کسی است] ک در توصیف و تمجیتد ممتدوح اشتعار گویتد یتا
برخواند مدح خوانی و مدیح سرائی و مدیح خوانی عمل مدح خوان را گویند  8شتاعران
مدیح سرا معموالً در توصیف و تمجید ممدوح ،صت ا او را شناستایی متیکردنتد ،مثتل
شجاعت ،فداکاری ،خردمندی ،بخشش یا بخشایش ،قدر در جنگ و شتکوه؛ و آن را در
شعر برجست میکردند و گا ی مراه با اغراق ،ممدوح را ستایش میکردند مدح در کنتار
شعر عاشقان و شعر عارفان  ،رایجتری مضمون در ادبیا فارسی استت و اصتوالً در شتعر
فارسی ،قدیمیتری منابع موجود مان قدیمیتری مدح است؛ ب عبار دی ر پیشین مدح
ب اندازه پیشین شعر فارسی است

5

معروف و مشهور
معروف :یعنی مشهور و شناخت خالف منکر شناخت شده و شهر یافتت و نتامور
(ناظم االطباء) مشهور (اقرب المتوارد) نتامی نامتدار نتام بتردار ،ب نتدآوازه رو شتنا.
سرشنا( .یادداشت ب خط مرحوم د خدا)
با توج ب آنچ در معنای معروف و مشهور گذشت ،وعاظ و مداحان مشهور کستانی
ستند ک در بی مردم شناخت شده ستند و مجالس آن ا پرطرفدار است و در رسان ای
م ی و مجازی مخاطبان زیادی را دارند

روض
نوح سرایی بر مصائب ا تلبیتت رستو

بت نثتر متأخوذ از روضةالشتهداء تتألیف

مالحسی واعظ کاش ی ،مقابل تعزی ک نوح سرایی بت نظتم استت ذکتر مصتیبت حضتر

 8ل تنام د خدا ذیل واژه مدح
 5آیین بی غبار ،ص 33
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حسی
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در ای پژو ش برای بیان منظور از روض خوانی ،ب متی تعریتف استتناد شتده

است

مرثی
در لسان العرب در معنای «رثاء» گ ت شده :ب معنای ای است ک بعد از مرگ یتک
ن ر او را مدح کند و خوبی ای او را بشمارد و بر او گری کنند ،مچنی اگر در مورد کسی
ک از دنیا رفت است ،شعری بسرایند

8

در ل تنام د خدا «مرثی » یا «مرثیت» ،ای گون تعریف و تبیی شده است:
 در عزای مرده گریست عزاداری سوگواری نوح سرایی در عزای کسی مرده ستایی و برشمردن اوصاف او ذکر محامد و اوصاف مرده و ستایش او مدیحمرده شرح محاس و ذکر خیر مرده ت شعری ک در سوگ ازدسترفت ای گویند ت شعری
ک در عزای کسی گویند و در آن ب محامد و ص ا پسندیده وی اشاره کنند

مقتل
«مقتل» بر وزن مَ ْعَل ،از ریش «قتل» ،مصدر میمی ب معنای «کشت » 5و یا استم
مکان ب معنای «قت اه» و «کشت گاه» 3است مچنی ای واژه بر کتابی ک بت واقعت

 8لسان العرب ،ج  ،6ص 800
 5جبران مسعود ،الرائد ،فر نگ ال بایی عربی ت فارسی ،ترجمةرضا انزابی نژاد ،مشهد :آستان قد .رضوی8376 ،
ش ،چاپ دوّم ،ج  ،5ص  ،8643واژه «مقتل»؛ روحی البع بکی ،فر نگ عربی ت فارستی المتورد ،ترجمتة محمّتد
مقد ،.تهران :امیرکبیر 8317 ،ش ،چاپ دوّم ،ص  ،8052واژه «مقتل»
 3د خدا ،پیشی  ،ج  ،83ص  ،81158واژه «مقتل»؛ جبران مسعود ،پیشی  ،ماده «مقتل» ای واژه ب معنای اسم
زمان م ب کاررفت است جما الدی محمد ب مکرم اب منظور ،لسان العرب ،قم :نشر أدب الحوزة 8363 ،ش ،ج
 ،88ص  ،241واژه «مقتل» جبران مسعود ،پیشی  ،ماده «مقتل»
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کربال و شرح شهاد امام حسی

پرداختت باشتد ،اطتالق متیگتردد  8در اصتطالح

تاریخن اری ،مقصود از «مقتلالحسی » ،نوعی تکن اری تاریخی است ک در آن ب شرح
جریان شهاد امام حسی

ویارانش و در یککالم ،ب واقع عاشورا از آغاز تا فرجام،

پرداخت شده است اطالق عنوان «مقتل»  -ب معنای مصدر میمی  -ب ای نوع آثار ،بت
ای دلیل است ک ای نوع تکن اری مشتمل بر اخبار و گزارش ای مربوط ب کشتت و
شهاد امام حسی

میباشد ،امّا اطالق عنوان یادشده  -ب معنای اسم مکان  -بر آن

ازآنرو است ک مقتل نویسان و مورّخان نخستی تاریخ عاشورا ،اخبتار مربتوط بت واقعت
عاشورا و کی یت نبرد و شهاد امام حسی

ویارانش را در یکجا جمع کرده و آن آثار،

محل گردآوری آن اخبار شده است ب تعبیر دی تر گزارشت ران نخستتی تتاریخ عاشتورا
ازآنرو عنوان «مقتلالحسی » را برای آثار خود برگزیدهاند ک آثار یادشده ،مکان تجمّع و
محل گردآوری اخبار مربوط ب واقع عاشورا و ب ویتژه ،شتهاد امتام حستی
است

شتده

5

مقتل خوانی
یکی از معانی واژه مقتل ،کتابی است ک ب واقع کربال و شرح شهاد امام حستی
پرداخت باشد در بعضی از کشور ا و محال

نوز م رسم بر ای است ک یکی از وعتاظ یتا

مرثی سرایان مشهور ،باالی منبر رفت و مت یکی از کتاب ای مقتل را میخواند و مردم گوش
فرا داده و عزاداری میکنند ک ب ای عمل واعظ یا مداح« ،مقتل خوانی» گ ت میشود

 8د خدا ،مان واژه یادشده بر گزارش واقع شهاد برخی دی ر از امامان و برخی از مس مانان ک کشت شدهاند ،اطتالق
شده است ،مانند مقتلالمؤمنی  ،مقتل حُجر ب عتدی ،مقتتل محمّتد بت ابتی بکتر و ر ک :نجاشتی ،رجتا النجاشتی،
ص حا 432 ،347 ،350 ،543 ،859 ،81 ،87 :؛ اب ندیم ،ال هرست ،صت حا  857 ،858 ،850 ،806 ،802 :در فر نتگ
اختصاص و انحصار یافت
شیعی ،ب تدریج ای اصطالح ،ب شرح وقایع قیام و شهاد امام حسی
 5گرو ی از تاریخپژو ان ،تاریخ قیام و مقتل سید الشهداء ج  ،8ص 43
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توسل
در ل ت ب معنای دست ب دامان شدن ،دستاویز گرفت و نزدیکی جست استت  8در
لسان العرب واژه «وسی » ب معنای قربت و نزدیک شدن آمده است و توسل؛ توسَّلَ الیت
ب وسی ؛ یعنی ب وسی عم ی ب او نزدیک میشود از قو جو ری نقل کرده استت کت
«وسی » عبار از چیزی است ک ب سبب آن ب دی ری نزدیتک متیشتوند  5بنتابرای
توسل ب ا لبیت

یعنی آنان را بی خود و خدا وسی قرار داده و ب وستی آنتان بت

خداوند متعا نزدیک میشویم و ای توصی قرآن است آنجا ک میفرماید:
دـاُو ْا ِـ
ِـیلَ َ وَ َ
اا ِ
«یا َأی َها الَّ ِذینَ آ َمنُو ْا اتَّقُو ْا اللَّــ َه وَ ا ْبتَغُـو ْا ِِلَیـ ِه ا ْلوَ ِ

حونَ » (سوره مائده ،آی )32ای کسانی ک ایمان آوردهاید! تقوا پیشت
َِبِیلِ ِه لَ َعلَّک ْم تُ ْفلِ ُ
کنید و وسی ای برای تقرب ب خدا بجویید و درراه او جهاد کنید ،باشد ک رست ار شوید

زبان حا
سخنانی ک نویسنده از قو موجودا بیزبان و جمادا میگویتد را «زبتان حتا »
میگویند ،لذا زبان حا بیشتر مربوط ب موجودا بیزبان ب خصوص گیا تان و جمتادا
است ولی منحصر ب آن ا نیست ،ب ک حتی انسانی ک خاموش بوده اما وضتع و حتا او
ب گون ای بوده است ک شاعر حد .میزند ک ای شخص اگر میخواست سخ ب ویتد،
چنی میگ ت ای شخص نیز زبان حا دارد
نخستی کسی ک در آثار خود تعبیر زبان حا را ب کاربرده و سعی کرد آن را تعریف
کند ،ابو حامد غزالی است توج غزالی ب مسه زبان حا دقیقاً مربوط ب ت سیر یا تأویل

 8فر نگ معی  ،ج  ،8ص 8866
 5لسان العرب ،ج  ،82ص 583
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بعضی از آیا قرآن است ک در آن ا سخ گ ت و شنیدن ،ب موجودا بیزبان و ماوراء
الطبیعی نسبت دادهشده است

8

در رویداد عاشورا شعر نثر و نمایشی ک

م آن یا فراز و صحن ایی از آن برگرفتت

از گزارش ای نق ی نباشد ،ولتی درعتی حتا ؛ اوصتاف ،احتوا و خطتورا ذ نتی امتام
حسی

و دی ر عاشورائیان را با توج ب شخصیت آنان بیان کند و یا بیان ر ان یزه ا و

ا داف آنان باشد ،مچنی شعر ا ،نثر ا و صحن ایی ک وضعیت شب و روز عاشورا یتا
سرزمی کربال را از ابعاد گوناگون روش کنند و «زبان حا » نامیده میشوند

5

باید توج داشت ک گرچ «زبان حا » مانند «زبان قا » صدق و کذب بردار نیست،
اما باید باحا واقعی مطابقت داشت باشد وگرن نوعی تحریف واقعیت و نادرستت خوا تد
بود و ممک است مای و

یا غ و شود ،ازای رو میتوان گ ت ر زبان حالی سزاوار نقل

نیست م ر آنک ویژگی و شروط زیر را داشت باشد:
ویاران و خاندانش باشد و

 -8مسو و م ون با سخنان و نام ای امام حسی
در یککالم در تضاد با سیره ،سنت و ا داف آن حضر نباشد
 -5موافق و سازگار با شأن و منزلت امام حسی

و ا لبیت باشد

 -3نبایستی با گزارش ای معتبر تاریخی درباره عاشورا از یکسو و مبانی و باور ای
متق و محکم کالمی و اعتقادی شیع از سوی دی ر در تضاد باشد
 -4گوینده تصریح کند یا بیانی ایراد کند ک مشعر ب زبان حا باشد تا شنونده آن را
با زبان قا اشتباه ن یرد

3

 8نصراهلل پورجوادی ،فص نام نشر دانش ،سا د م ،ش  ،93ص 56 – 52
 5محمدصادق مزینانی ،روایت عاشورا و روایی زبان حا  ،پ اه حوزه ،شماره 569
 3گرو ی از تاریخپژو ان ،مقتل جامع سید الشهداء ج  ،8ص 831
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زبان قا
د خدا درباره معنای قا گ ت است :گ تار ،سخ

ر ل ظ ک از زبتان درآیتد ،تمتام

باشد یا ناقص زبان قا ب معنای سرایش است برخالف زبان حا
با توج ب آنچ در مورد «زبان حا » گ تیم معنای «زبان قا » نیز روش میشتود ،لتذا
میتوان گ ت مراد از زبان قا در کربال متان صتحبت تایی استت کت بتی امتام حستی
ع ی السالم و اوالد و اصحاب او ردوبد شده است ک اگر خطب ای امام و ستایر ا تلبیتت و
اصحاب امام و رجز ای آنان را در نظر ن یریم ،زبان قا در کربال و صحبت ایی ک بی امتام
و اطرافیان و یا بی اطرافیان با م ردوبد شده است ،بسیار کم نقلشتده استت و متی امتر
باعآ شده ک زبان حا در بیان ماجرای کربال پررنگتر شود ازجم سخنانی کت بت عنتوان
زبان قا بی ا لبیت ردوبد شده و روض خوانان در روض ای خود بت آن اشتاره متیکننتد
عبار اند از:
سخ امام حسی

زمانی ک ع یاکبر ب طرف میدان حرکت کرد:

غ َ
یه ْم ُ
ش َه ْا عَ لَ َ
ـام َأ ْ
«اللَّ ُه َّم ا ْ
َّـاخ َْ ْلقـا وَ
شـبَهُ الن ِ
د ُؤ ََل ِءا ْل َقوْ ِم َ َق ْا بَرَزَ ِِلَ ِ
طقـا ِبرَ ُِـولِک کنَّـا ِِ َذا ا ْ
وَا ِهـ ِه اللَّ ُهـ َّم
شـتَ ْقنَا ِِلَـ نَ ِبیـک نَاَرْ نَـا ِِلَـ
ْ
ُْ لُقا وَ َم ْن ِ
َرَکات ْ
اا َع ْل ُهـ ْم طَرَا َِـ َ
امْ نَ ْع ُه ْم ب
ض وَ َرِّ ْق ُه ْم تَ ْف ِریقا وَ مَـزِّ ْق ُه ْم تَمْ ِزیقـا وَ ْ
اْلَرْ ِ
ِ
َ
ض ا ْل َ
ـَّنَّهُ ْم اَعَوْ نَـا لِی ْنوُ ـرُونَا عُـ َّم عَ ـاَوْ ا عَ لَینَـا
ِقاَاا وَ ََل تُرْ ِ
وَُل َة عَ ـ ْنهُ ْم أبَـاا َ ِ
َ
حمَـک وَ ََل بَـارَک
ْن َ
ی َقاتِلُونَنَا .عُ َّم
ِ ْع ٍا مَا لَک َقطَعَ اللَّهُ رَ ِ
وَاح ا ْل ُ
حَِینُ بِ ُعمَرَ ب ِ
رَاشـک کمَـا َقطَع َ
ْـت
اللَّهُ لَک ِ َأمْ ِرک وَ َ
َحک بَ ْع ِای عَ لَ ِ ِ
ِلَّط َ عَ لَیک مَنْ ی ْذب ُ
ح ِم وَ لَ ْم تَ ْح َفاْ َقرَابَتِ ِمنْ رَ ُِو ِل اللَّه»
رَ ِ

سخ ع یاکبر ب پدر خود بعد از برگشت از میدان:
«یا َابَ َ ،ا ْل َعطَشُ َقا َقتَلن

مَا ٍء ِمنْ ِ َِبیل؟»

ا َهـان
وَ عِ ْق ُ
ح ِای ِا َقا َا ْ
ل ا ْل َ

َ
َ َهـل الَـ
شـرْ ب ِ
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سخ امام حسی ب لشکر دشم و دعو آنان ب جوانمردی:
ِ ْفیانَ ! ِِنْ لَ ْم یَ ُکنْ لَ ُک ْم این وَ ُک ْنتُ ْم َل تَْا ُونَ
ل َأب
ُ
«وَ ی َ
ْح ُک ْم یا شی َع َ آ ِ
ا ْلمَعااَُ َ ،کونُوا َأ ْ
حرارا ِ
عَ رَ با َکما تَزْ عُ مُونَ ».

اعُوا ِِلـ
اُ ْنیا ُک ْم د ِذ ِه ،وَ ارْ ِ

ِـاب ُک ْم ِِنْ ُک ْنـتُ ْم
ح
َأ ْ
ِ

سخ حضر زینب( ).ب عمر سعد در ن امیک لشکریان دشم مش و کشت
برادرش حسی ب ع ی بودند« :یا عمر! أیقتل ابوعباهللا و انت تنار الیه!»
معرفی منابع تاریخی

کتب متقدم
الف) مقتل ابی مخنف (وقع الطف) یوس ی غروی
ب) االخبارالطوا دینوری
ج) االرشاد شیخ م ید

کتب میانی
الف) الم هوف سید ب طاوو.
ب) مقتل الحسی خوارزمی
ج) ال توح اب اعثم کوفی

کتب متأخر
الف) منتهی اآلما شیخ عبا .قمی
ب) شهادتنام امام حسی
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ج) مقتل جامع سیدالشهداء

اعتبار منابع
با توج ب آنچ در معرفی کتب منتخب بیان شد دالیل انتخاب ای کتب را میتوان
در قالب س دلیل بیان کرد:
الف) قرب زمانی مؤلف بازمان حادثه کربال

بدیهی است ک ر حادث ای ک در ای جهان ات اق میافتد ،رچند مهم و مقد .باشتد،
باگذشت زمان دچار ت ییرا و بعضی تحری ا در نقلشده و نقص یتا اضتافاتی دامت گیتر آن
میشود ،ازای رو معموالً رچ زمان مؤل ینی ک ب ضبط و نقل آن مت گماشت اند ب زمتان
حادث نزدیکتر باشد ،اعتبار کتاب آن ا باالتر و اطمینان و وثتوق بت مطالتب آن تا بیشتتری
میشود در بی کتب منتخب در ای نوشتار دلیل مذکور را میتوان منحصتر بت کتتب متقتدم
دانست مثالً در مورد مقتل ابی مخنف نویسنده آن ابومِخْنَتف لتوط بت یحیتی اَزددی درزمتانی
میزیست ک ب زمان حادث نزدیک بود ک بعضی از فراز ای کتتاب ختود را از زبتان کستانی
نوشت ک خود در حادث حضورداشت و وقایع را با چشم خود دیدهاند
رجوع مورخین بعدی به کتب مذکور و نقل مطالب از آنها

ازجم مواردی ک اعتبار یک کتاب را باال می برد رجوع محققی و مؤل ی بعدی در
نقل مطالب ب آن کتاب است زیرا معموالً محققی و مؤل ی ب کتاب ایی رجوع میکنند
ک مؤل ی آن ا مورد اعتماد و مطالب آن ا متق و قابلاطمینان باشد
جایگاه ویژه مؤلفین کتب مذکور

حادث کربال در نوع خود بینظیر بوده است و برای زنتده ن ت داشتت آن ،ثتواب تای
عظیمی از ناحی ا لبیت

برای آن ذکرشده است لذا ر کس ک دستی بر ق م داشت و

دارد ،ب بیان و تح یل ای واقع عظیم اقدام نموده است در ایت میتان متؤل ینی بت چشتم
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میخورند ک در میان ع ماء و محققی ب سبب کثر ع م ،ق م توانا و احتیاط در نقل وقتایع
تاریخی از جای اه خاصی برخوردار بودهاند ک ازجم میتوان ب شیخ م ید از متؤل ی کتتب
منتخب اشاره کرد ک در ع وم مخت ف از دانشمندان زمتان ختویش ازجم ت شتیخ صتدوق،
ابوجع ر قولوی  ،ابوسهل نوبختی و بزرگان دی ر چنان کسب فیض کرد کت سترآمد ع متای
زمان خویش شد و حتی بزرگان ا لتسن در کتاب ای خویش از او ب عنوان عالمی روش
و نکت سنج و برجست در ع م کالم و استاد مناظره یادکردهاند او در ع م فق و کتالم دارای
نوآوری ایی بوده است و آثار متعددی در ع م کالم ،فق  ،اخالق و تاریخ اسالم تتألیف کترد
ک معروفتری آن ا کتاب «المقنع » در فق و «االرشاد» در تتاریخ استت بیتان عظمتت
ع می او در ای چند سطر نمیگنجد او سرآمد ع مای شیع بود  8در مورد سید ب طتاوو.
گ ت شده :ای سید بزرگوار نزد م دانشمندان شیع معروف ب جاللت قدر و تقتوی و ز تد
است و بعضی گ ت اند او عابدتری فرد دوران خویش بود ایشان در طو عمتر ختود حتدود
شصت کتاب تألیف نمود ک کتاب حاضر -الم هوف  -یکی از کتاب ای ایشان است

5

توانایی و تبحر مؤلفین در نقل مطالب تاریخی

ای ویژگی بیشتر در مورد کتب متأخر تب ور پیدا میکند ،بدی معنا ک

رچند زمتان

تألیف ای کتب بازمان وقوع حادث کربال فاص بسیار دارد اما در میان کتب متأخری کت
درباره مقتل امام حسی

ب رشت تحریر درآمده است ،کتبی در ای نوشتار انتخابشده

ک مؤل ی آن ،سا ا در رشتة تاریخ کارکرده و تبحر یافت و در نقل مطالب تاریخی دقت
نظر بسیاری ب خرج دادهاند ،چنانک در مقدم کتاب مقتل جامع آمده استت« :در سراستر
کتاب ،مالک ا و معیار ای شناخت شده و مورد عمل در تاریخن اری ع می ،لحتاظ شتده

 8اسماعیل نساجی زواره ،شیخ م ید سند افتخار مکتب تشیع ،مکتب اسالم ،شماره (831 )80؛ عقیقی بخشایشی ،فقهتای
نامدار شیع ب نقل از شذرا الذ ب ،ج  ،3ص 899؛ شیخ م ید(ره) ،ع ی دوانی ،مجموعت مقتاال کن تره شتیخ م یتد،
 8378ش
 5عبدالحمید ،معجم مورخی الشیع  ،ج  ،8ص 639؛ خوانساری ،روضا الجنا  ،ج  ،4ص 331

نقد و بررسی روضههای مداحان معروف ایرانی در محرم سال  8448هجری قمری...

89

است و چون مؤل ان محترم از دانشآموخت ان و صاحبنظران در رشتت تتاریخ ستتند و
ساختار ر منبع و مؤلف آن و گرایش و مس ک و ت کر وی برای آنان ،شناخت شده بود ،ب
ر منبع و مأخذ ،با بصیر و شناخت الزم ،مراجع و استناد کردهاند»
در مورد کتاب شهاد نام امام حسی
مجموع ای ب نام «دانشنام امام حسی

آمده است:
» کت محصتو کتار استتاد محمتدی

ریشهری و گرو ی از پژو ش ران بود ،ب بازار عرض شد کت دربردارنتدة تمتام زوایتای
زندگانی امام حسی

بود و مورد استقبا ا ل تحقیق و پژو ش قترار گرفتت کتتاب

حاضر تحت عنوان «شهاد نام امام حسی

» گزیده ای از متان مجموعت استت و

دربردارندة بخش ای ششم تا یازد م دانشنام امام حسی

است

تطبیق متن روضه قاسم بن الحسن
حاج میثم مطیعی

قطع او  :شب عاشورا شد آقای ما فرمایشاتی داشت ،اصحابش عرایضتی داشتتند،
ب ند شدند ،دان دان حرف زدند م وعده ا گرفتند ،جای اه خودشان را فهمیدند ای بچ
می جور حیران ن اه می کرد ،نوز حرفی نزده ،ان ار آخر مج س باشد ،آمد عمو «یا عَ ِّم
ل» عمو! م کشت میشوم یا ن ؟ « َ َأ ْ
ش َف َ عَ لَیـ ِه» آقا مهربانی کرد ،صدا زد:
وَ َأنَا أُ ْقتَ ُ

ْ کیفَ ا ْلمَوْ تُ ِع ْناَک» قربانت بروم بترادرزاده مت  ،مترگ در کتام تتو
«یا ابْنَ َأ ِ
ِ ِل» عمو از عسل شیری تر است آقا بت
حلَ ِمنَ ا ْل َع َ
چ ون است؟ صدا زد« :یا عَ ِّم َأ ْ

ل َم ِعـ َأنْ
ل ِمـنَ
حا ی ْقتَ ُ
َ
کنای جواب داد (تعبیر م ای است) ،فرمودََ « :ل َأ َ
الرِّاـا ِ

ایما» قاسمم! عزیز دلم! یچ مردی از ای جمع با مت کشتت نمتیشتود
تَ ْبلُوَ ب ََاء عَ ِ
م ر ای ک ب بالی عظیمی گرفتار میشود؛ یعنی برو خود را آماده ک
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قطع دوم :روز عاشورا شد ،آمد مقابتل عمتو ایستتاد ،نتوز حرفتی نتزده « ،لمـا ناـر

الحِین ِلیه قا برز اعتنقـه» وقتی آقا دید ای نوجوان آمتاده میتدان شتده؛ چت آمتاده
شدنی! آقا نوجوان را در آغوش گرفت «و اعا یبکیان حت غش علیهمـا» ایت قتدر
عمو و برادرزاده گری کردند ،ر دو بیحا شدند ،کمرمق شدند «عم اِتأذن الحِـین

المبارزة»
قطع سوم :عمو اجازه مید ی بروم میدان یا ن ؟ « أب الحِین أن یأذن لـه»
اجازه نداد ن  ،اجازه نمید م ،برگرد باز م چیزی ن ت « ،لم یزل الغام یقبل یایه

و رالیه حت أذن لـه» او دست ای عمو را بوس زد دید نمیشود ،افتاد ب پا تای
امام حسی  ،آقا اجازه داد اهللاکبر! روایت میگوید « ْـر و اموعـه تِـیل علـ

ْایه» وقتی اجازه داد ،معطل نکرد سریع رفت میدان حتی ب ای اندازه ک ای اشک ا
را پاک کند
قطع چهارم :راوی لشکر دشم میگوید دیدم نوجوان آمتد میتدان ولتی نتوز دارد
گری میکند درحالیک گری میکرد رجز حماسی خوانتد چتی صتدا زد؟ای متردم «ِن
تنکرون

أنا رع الحِنِ /بط النب الموطف و المـؤتمن» اگتر مت را

نمی شناسید م پسر حس ب ع ی ستم نواده محمتد مصتط ی ستتم؛ پی مبتر امتی
«دذا الحِین کاْلِیر المرتهن» ای عموی م حسی است ک مثل یتک استیر
توی بند شما گرفتار است «بین اناخ َل ِقوا ووب المزن» بی شما متردم کت
خدا کند از آب باران ننوشید ،وقتی اینجا آب فرا دارد موج میزند عموی م تشن است
َ
وکأنَّ وَ ْا َههُ ِ ْل َق ُ َقمَر» راوی میگوید حم ت متیکترد،
قطع پنجم« :و حمل

صورتش مثل ماهپاره بود ،مثل ماهپاره بود ای صور  ،خب خی ی ا م طمع کردند یکی
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گ ت م داغ ای را ب د عمویش ب ذارم جنگ نمایانی کترد «و قاتـل قتـل علـ

وغر ِنه ْمِ و عاعین راا» سیوپنج ن ر را ب درک واصل کرد
قطع ششم :راوی میگوید وقتی آمد میدان « ِ

ی ِا ِه َِیف وَ عَ لَی ِه َق ِمـیٌ وَ

شِْعُ ِِ ْحاَادُمَا» می گوید دیتدم تتوی ایت دستت تای
ن َق ِا ا ْن َقطَعَ ِ
ِِزَ ار وَ نَع َْا ِ
کوچک شمشیر گرفت  ،ب جای زره پیرا

قطع

پوشیده ،ب جای ک ش جن ی ،نع ی پوشیده

َّیف» چنتان بتا شمشتیر بت
تم :آخ یکی آمد ج و «ضَ رَ بَ رَ ْأ َ
ِهُ ِبالِ ِ

سرش زد « َ َفلَ َقهُ» سر را شتکافت ،شتبی جتدش امیرالمتؤمنی شتد «و وقـع الغـام

لواهه قال :یا عمّاه»

قطع
حَِینَ
ا ْل ُ

ت ا ْل َغبَـرَ ةُ» گردوغبتار فرونشستت « َرَ َأیـتُ
شتم :آخ میگوید «وَ ا ْن َ
الَ ِ
َقاَِما عَ لَ

ْ
خ ا ْلغ َُا ِم» می گوید دیدم باالی سر نوجوان ایستاده «وَ
رَ أ ِ

دُوَ ی ْف َحٌُ ِب ِر ْا ِل ِه» نوجوان دارد پا ب زمی میکشد
( م قسمت ای ای روض  ،بررسی شد و روض ای ک آقای مطیعی ب صور متت
محور اجرا کردند ،در کتب منبع وجود دارد و ذیالً درجشده است)

مت روض در کتب تاریخی
وقعة الطف :حمید ب مس م میگوید :نوجوانی ب سوی ما آمد ک گویا صورتش مانند
تک ماه بود و در دستش شمشیری بود او ردا و عبایی بر ت و نع ینی ب پا داشت ک بنتد
یکی از آن ا گسست بود و فراموش نمیکنم ک پای چپ او بود عمرو ب سعد ب ن یتل
ازدی ب م گ ت :ب خدا قسم م ب او یورش خوا م برد! گ تم سبحاناهلل! چ فایدهای
برای تو دارد؟ ای گروه ک او را در میان گرفت اند کار او را میسازند گ ت ب خدا قسم م
بر او یورش خوا م برد و چنی کرد و برن شت تا اینک با شمشیر ضرب ای بتر ستر او زد
آن نوجوان با صور ب زمی افتاد و گ ت عمو جان حسی ع ی السالم چون باز شکاری
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ن اه کرد و چون شیری خشمناک حم کرد و با شمشیر عمترو را زد ،عمترو ضترب را بتا
ساعد خود گرفت ولی دستش از آرنج قطع شد و اسبان رم کردند و زیردست و پای اسبان
مرد وقتی گردوغبار فرونشست ،دیدیم ک حسی باالی سر آن نوجوان ایستاده و او پا بتر
میگوید :ن ری بر مردمانی ک تو را کشتند آن تا کت در روز

زمی میکشد حسی

قیامت ج د تو دشم ایشان است ب خدا قسم بر عمویت ناگوار است کت او را بختوانی و
جوابی ند د یا جواب د د و ن عی برای تو نداشت باشد ب خدا سوگند ای صتدایی استت
ک ج ا کنندگان ب آن زیاد و یاری کنندگان آن کماند
او را برداشت گویا ماکنون پا ای آن جوان را میبینم ک بر زمتی

سپس امام
کشیده میشد و حسی

سین اش را بر سین خود گذاشت بود

8

االرشاد :حمید ب مس م گویید :در ای گیرودار جوانی ک صورتش قرص قمر بتود و
شمشیری حمایل داشت و پیرا نی پوشیده و نع ینی بپا کرده ک بند یکی از آن ا گسیخت
بود ،وارد معرک کارزار شد عمر ب سعد ازدی ب م گ ت سوگند ب خدا ماکنون بر ای
جوان حم میکنم و او را از پا درمیآورم گ تم سبحان ال َّ تعجب میکنم از ای اراده ک
کردهای ،دست از ای کار بردار و ب ذار دی ران ک بر کوچک و بزرگ حستی

رحتم

نمیکنند او را ب پدران نامدارش م حق سازند پاسخ داد چنی نیست ب خدا قسم سر راه
بر او میگیرم و او را نابود متیکتنم ایت ستخ را گ تت و بت قاستم

حم ت کترده،

شمشیری بر سر مبارکش زد ،سرش شکافت ،قاسم بروی زمی افتاد ،عمویش حسی
را بداد خوا ی دعو کرد
حسی

ک فریاد برادرزادهاش را شنید مانند بتاز شتکاری ختود را بت بتالی وی

رسانیده و چون شیر ژیانی شمشیر کشیده ب قاتل وی حم کرد ،شمشیر ب دستت پستر
ازدی فرود آمد و آن را ب پوست آویخت آن نابکار چنان فریادی زد کت
 8محمد ادی یوس ی غروی ،وقع الطف ،ص 506 – 502

مت لشتکریان
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صدای آن مرد را شنیدند ،لشتکر یتورش کترده بت منظتوری کت بتواننتد او را از دستت
حسی

بر انند ،درنتیج بدن او پاما سم ستوران شد
حمید گوید :پسازآنک گردوغبار میدان فرونشست دیتدم حستی

بت بتالی آن

جوان نشست و او پاشن پا ب زمی میمالد و آخر لحظا عمر را میپیمایتد حستی
ک از ای پیشامد سخت متأثر بود فرمود :از رحمت خدا دور باد قتومی کت تترا کشتتند و
فردای قیامت جد تو دشم آنان خوا د بود و فرمود گران است بر عموی تو کت او را بت
یاری خود بخوانی و پاسخ ند د و اگر جوابی فرماید سودی ب حا تو نداشت باشد ،سوگند
ب خدا دشمنان او بسیار و یاوران او اندکاند آن اه بدن فشرده قاسم را ک از ستم استبان
کوبیده شده ب سین چسبانید و مچنان ک پا ای او ب زمی کشیده میشد ب طرف خیام
طا را برده و او را کنار فرزندش ع ی و سایر ا لبیتش ک ب تیغ بیداد از پتای درآمتده
بودند بر زمی نهاد
حمید ب مس م گوید مت آن جتوان را کت ق تب حستی

و مت خانتدانش را

جریح دار کرد ،نمیشناختم از کسی احوا او را پرسیدم گ ت :او قاسم پسر حضر امتام
حس مجتبی

است

8

غ َام َ
الرَّاوی :وَ َْرَ َ ُ
ل
اعَـ َ
ل
لهوفَ :قا َ
ل ی َقاتِـ ُ
َـر َ َ
کـأنَّ ْ
وَا َهـهُ ِ
شـ َّق ُ َقم ٍ
ِ
ْ
اْلَزْ ِای عَ لَ
ل ْ
َ
وَاح یـا
وَا ِه ِه وَ
ِ ِه َ َفلَ َقهُ َوَ َقعَ ا ْلغ َُا ُم ِل ْ
رَأ ِ
َضَرَ بَهُ ابْنُ ُضَی ٍ
یـَ َأ ْ
شـاَّ َ
یالِّ الوَّ ْقرُ عُـ َّم َ
غضَ ـبَ َضَ ـرَبَ
حَِینُ کمَا َ
عَ مَّا ْه َ َ
شـاَّ َة لَ ٍ
الَّ ا ْل ُ
دا بالِ ِ َ
ُن ا ْل ِمرْ َـ ِ َوَ َ
ـیح
ـاح وَ َ
ل ِبالِ ِ
ابْنَ ُضَی ٍ
َّاع ِا َأطَنَّهُ ِمنْ لَـا ِ
َّیف َاتَّ َقا َ ِ
حتَّ َ
دلَـک.
ل ا ْلکو َ ِ ِلی ْ
ح َم َ
َ
وَطََ ْتهُ ا ْلَْی ُ
ل َأ ْد ُ
ِ ِم َعهُ َأ ْد ُ
ل َ
ْکر وَ َ
ِتَ ْن ِقذُوهُ َ ِ
ل ا ْل َعِ ِ
ْ
ت ا ْل ُغبْرَ ةُ َ َ
خ ا ْلغ َ
َقا َ
حـٌُ
ُـا ِم وَ دُـوَ ی ْف َ
ل وَ ا ْن َ
الَ ِ
رَأیتُ ا ْل ُ
حَِینَ َقاَِمـا عَ لَـ رَأ ِ
ل بُعْاا لِ َقوْ ٍم َقتَلُـوک وَ مَـنْ َْوْ ـ ُمهُ ْم یـوْ َم ا ْل ِقیامَـ ِ ِیـک
حَِینُ یقُو ُ
ِب ِر ْ
الَی ِه وَ ا ْل ُ
َ
َ
َ
ل عَزَّ وَ اللَّ ِه عَ لَ عَ مِّک أنْ تَـاْعُوَ هُ َ َ
ایبُـک
ااُّک وَ أبُوک عُ َّم َقا َ
َ
ایبُـک أوْ ی ِ
ـا ی ِ
ل ا ْلغ َ
َ َا ی ْن َفعُک وَوْ تُهُ َ
ُـا َم
حمَـ َ
د َذا یوْ م وَ اللَّ ِه کعُـرَ وَاتِـرُ هُ وَ َقـ َّ
اوـرُ هُ عُـ َّم َ
ل نَ ِ
 8شیخ م ید ،االرشاد ،ترجم محمدباقر ساعدی خراسانی ،ص 467 – 429
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ل وَ لَمَّـا َ
ل بَیتِـ ِهَ .قـا َ
حَِـینُ
عَ لَ وَ ا ِْر ِه َ
رَأی ا ْل ُ
حتَّ َأ ْل َقاهُ بَینَ ا ْل َق ْتلَـ ِمـنْ َأ ْدـ ِ
اتِـ ِه وَ نَـااَی َ
َوَار َ
ل ِمـنْ َذاب
دـ ْ
م
حبَّتِ ِه عَزَ َم عَ لَ لِ َقا ِء ا ْل َقوْ ِم ِب ُم ْه َ
ع ِ ْتیانِ ِه وَ َأ ِ
ِ
ُوَحـ ٍا یَْ ـافُ اللَّـ َه ِینَـا َ
ل اللَّ ِه َ
یـَ
دـ ْ
د ْ
رَم رَ ُ
یذُبُّ عَنْ َ
ل ِمـنْ ُم ِغ ٍ
ل ِمـنْ م ِّ
ِو ِ
ح ِ
او اللَّ َه ِب َِّ َ
غاعَتِنَا َ
ع ْنـ َا اللَّـ ِه ِـ ِِعَانَتِنَـا َارْ تَ َفع ْ
َـت
د ْ
اـو مَـا ِ
ین یرْ ُ
یرْ ُ
ل ِمنْ ُم ِع ٍ
ل
َأوْ وَاتُ النَِِّا ِء ِبا ْلع َِوی ِ

ترجم  :راوی گ ت :جوانی ب سوی میدان نبرد بیرون آمد ک صورتش گویی پاره ماه
بود و مش و جنگ شد اب فضیل ازدی با شمشتیر چنتان بتر فترقش زد کت سترش را
شکافت جوان ب صور ب زمی افتاد و فریاد زد :عمو جان ب دادم بر !.امام حسی
مانند باز شکاری خود را ب میدان رساند و مچون شیر خشم ی حم ور شد و شمشیری
بر اب فضیل زد ک او دست خود را سپر نمود و از مرفق جدا شد اب فضیل چنان فریتاد
م لشکر شنیدند مردم کوف برای نجاتش حرکت کردند و درنتیجت بتدنش زیتر

زد ک

سم اسب ا ماند و ب

الکت رسید راوی گ ت :گردوغبار کارزار فرونشستت دیتدم امتام

حسی

بر بالی آن جوان ایستاده و جوان از شدّ درد پای بر زمی میستاید و امتام

حسی

میگوید :از رحمت خدا دور باد گرو ی ک تو را کشتتند جتدّ و پتدر در روز

قیامت از آنان کی رخواست خوا ند نمود پس فرمود :ب خدا قسم بر عمویت دشوار استت
ک تو او را ب یاری خود بخوانی و او دعو تو را اجابت نکند یا اجابت کند ولی ب حا تو
سودی نبخشد ب خدا قسم امروز روزی است ک برای عمویت کین جو فراوان است و یاور
اندک
سپس نعش جوان را ب سین چسبانید و با خود آورد و در میان کشت ان ختانوادهاش
گذاشت راوی گ ت :حسی

ک دید جوانان و دوستانش م کشت شده و روی زمتی

افتادهاند ،تصمیم گرفت ک خود ب جنگ دشم برود و خوندلش را نثار دوست کند صدا
زد :آیا کسی ست ک از حرم رسو خدا دفاع کند؟ آیا خداپرستی ست ک درباره متا از
خداوند بترسد؟ آیا فریادرسی ست ک ب امید پاداش خداوندی ب داد ما برسد؟ آیا یاوری
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ست ک ب امید آنچ نزد خداست ما را یاری کند؟ زنان حرم وقتی صدای آن حضر را
شنیدند ،صدای خود ب گری و شیون ب ند کردند

8

مقتتل ختوارزمی :در ایت زمتتان ،عبتداهلل بت حست

و بت روایتتی قاستم بت

الحس

پیش آمد ،او پسری کوچک بود ک نوز بت ست ب توغ نرستیده بتود چتون

حسی

او را دید دست ب گردن یکدی ر انداختند و گریستند تا حالت غتش بت آنتان

دست داد سپس آن نوجوان اجازه نبرد خواست ،اما عمتویش از اجتازه دادن بت او ط تره
رفت آن نوجوان آنقدر دست و پای امام را بوسید و اصرار کترد تتا اجتازه گرفتت او بت
میدان میرفت درحالیک اشکش سرازیر بود و میگ ت :اگر مرا نمیشناسید بدانید مت از
شاخ درخت حسنم او ک نوه پیامبر برگزیده و مورد اعتماد بود ای حسی

است ک

مانند اسیری در دست مردم گرفتارشده است کاش ای مردم از بارش ابر ا سیراب نشوند
او ک گویی صورتش پارهای از ماه بود حم را آغازید گ ت اند باوجود س اندکش 32 ،ن ر
را از پای درآورد
حُمید ب مس م گوید :در لشکر اب سعد بودم و ای نوجوان را متیدیتدم پیترا

و

ش واری بر ت داشت و ک ش ایی ک بند یکی از آن ا پاره شده بود یادم ست بند لن
راست بود عمرو ب سعد ازدی گ ت :م ب او حم میکنم
گ تم :سبحان ال َّ ! میخوا ی چ کنی؟ گ تم :اگر ای نوجوان مترا بزنتد جتوابش را
نمید م می عده ک اطرافش را مانند صیاد گرفت اند برای او بس است
او گ ت :م باید ب او حم کنم و چنی کرد طولی نکشید ک سر آن نوجوان را بتا
شمشیر زد و او ب صور زمی خورد و فریاد زد:ای عمو!

 8سید ب طاوو ،.لهوف ،ص 882
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حسی

مچون باز شکاری ب سویش دوید ،صف دشم را شکافت و مچون شتیر

حم کرد شمشیری را حوال عمرو کرد ک دستش را پیش آورد و آن را از آرنج قطع کرد
سپس امام او را ر ا کرد لشکریان کوف حم بردند تا نجاتش د ند اما استبان او را زیتر
سم ،پایما کردند و او کشت شد ن امیک امام بر سر غالم رسید او پا ایش را بر زمی
میکشید فرمود :بر عمویت سخت است ک او را بخوانی و نتواند جوابت را بد د یا جوابت
را بد د ولی فایده نداشت باشد از رحمت خدا دور باد گرو ی ک تتو را کشتتند و وای بتر
قات ت آن اه او را حمل کرد و ب سین اش
منتهی االما  :قاسم ب الحس
حضر سیّدالشهداء

میکشید 8

ب عزم جهاد قدم ب سوی معرکت نهتاد ،چتون

نظرش بر فرزند برادر افتاد ک جان گرامی بر کف دستت نهتاده،

آ نگ میدان کرده ،بیتوانی پیش شد و دست ب گردن قاسم درآورد و او را در برکشتید و
ر دو ت چندان ب ریستند ک روایت واردشده حتّی غُشِی ع یدهِما ،پتس قاستم بت زبتان
ابتها و ضراعت اجاز مبارز ط بید ،حضر مضایق فرمود ،پس قاسم گریست و دست
و پای عمّ خود را چندان بوسید تا اذن حاصل نمود ،پس جناب قاسم

بت میتدان آمتد

درحالیک اشکش ب صور جاری بود و میفرمود:
شعر :اِنْ تُنْکرُونی فانا اْب ُ اْلحس ِ سِبدطِ النّبِیِّ الْمُصدط ی اْلمؤ تم ِ
ذا حُسید ٌ کاالْسیِر اْلمُرْته ِ بی اُنا ٍ.ال سُقُوا صودب الْمزنِ
پس کارزار سختی نمود و ب آن صِ ر س ّ و خرد سالی ،ستیوپتنج تت را بت درک
فرستاد حُمیدد ب مس م گ ت ک م در میان لشکر عمر سعد بودم پسری دیدم ب میتدان
آمده گویا صورتش پاره ماه است و پیرا

و ازاری در برداشت و نعد ینی در پا داشتت کت

بند یکی از آن ا گسیخت شده بود و م فراموش نمیکنم ک بند نع ی چپش بود ،عمرو
 8مصط ی صادقی ،شرح غم حسی
مسجد مقد .جمکران

 ،ترجمت تحقیقتی مقتتل ختوارزمی  261ق ،ج  ،8ص  ،69 – 61قتم:
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ب سعد ازدی گ ت :ب خدا سوگند ک م بر ایت پستر حم ت متیکتنم و او را بت قتتل
میرسانم ،گ تم :سُبحان ال ّ ! ای چ اراده است ک نمودهای؟ ای جماعتت کت دور او را
احاط کردهاند از برای ک ایت امر او بس است دی ر ترا چ الزم است ک خود را در خون
او شریک کنی؟ گ ت :ب خدا قسم ک از ای اندیش برن ردم ،پس اسب بران یختت و رو
برن ردانید تا آن اهک شمشیری بتر فترق آن مظ توم زد و ستر او را شتکافت پتس قاستم
ب صور بر روی زمی افتاد و فریاد برداشت ک یا عمّاه! چون صتدای قاستم بت گتوش
حضر امام حسی

رسید تعجیل کرد مانند عقابی ک از ب ندی ب زیر آید صف تا را

شکافت و مانند شیر غضبناک حم بر لشکر کرد تا ب عمرو قاتل جناب قاسم رسید ،پتس
تی ی حوال آن م عون نمود ،عمرو دست خود را پیشداد حضر دست او را از مرفق جتدا
کرد پس آن م عون صیح عظیمی زد لشکر کوف جنبش کردند و حم آوردنتد تتا م تر
عمرو را از چنگ امام

بربایند می ک

جوم آوردند بدن او پاما سُمّ ستوران گشتت

و کشت شد پس چون گردوغبار معرک فرونشست
دیدند امام

باالی سر قاسم است و آن جوان در حا جان کندن است و پای بت

زمی میساید و عزم پرواز ب اع ْی ع ّییّ دارد و حضر میفرماید :سوگند ب خدای کت
دشوار است بر عمّ تو ک او را بخوانی و اجابت نتواند و اگر اجابت کند اعانت نتوانتد و اگتر
اعانت کند ترا سودی نبخشد ،دور باشند از رحمت خدا جماعتی ک ترا کشتند دذا یوْ م و
ناورُ هُ
ل
اللّ ِه کعُر واتِرُ هُ و ق ّ
ِ

آن اه قاسم را از خاک برداشت و در برکشید و سین او را ب سین خود

شهادتنام امام حسی

چسبانید 8

 :از کتاب تاریخ طبری ب نقل از حمید ب مست م :جتوانی

ب سان پاره ماه ،شمشیر ب دست ب سوی ما آمد او پیرا

و باالپوش و ک ش ایی داشت

ک بند یک لن اش پاره شده بود و از یاد نبردهام ک لن

چپ آن بود

 8شیخ عبا .قمی ،منتهی االما  ،ج  ،8ص 176 – 173

شماره  ،39پاییز  ،8391ویژه تاریخ اسالم

11

عمرو ب سعد ب نُ َیل اَزددی ب م گ ت؛ ب خدا سوگند بر او حم ت متیبترم بت او
گ تم :سبحاناهلل و از آن حم چ قصدی داری؟ کشت شدن آن ا ب دست می کسانی
ک گرداگرد آن ا را گرفت اند برای تو بس است
گ ت ب خدا سوگند ب او حم خوا م برد آن اه بر او حم بترد و بازن شتت تتا بتا
شمشیر بر سرش زد آن جوان با صور بر زمی افتاد و فریاد برآورد :عمو جان!
حسی

مانند باز شکاری ن ا ی انداخت و مانند شیر شرزه ب عمرو یورش برد و

او را با شمشیر زد او ساعد دستش را ج وی آن گرفت اما از آرنج قطع شد فریادی کشید
و از امام کناره گرفت سواران کوف یورش آوردند تا عمرو را از دست حسی

بر انند،

اما عمو در ج وی سین مرکب ا قرار گرفت و سواران با استب بتر روی او رفتنتد و وی را
ل دما کردند تا مرد
غبار [نبرد] ک فرونشست ،حسی
از درد ب زمی میکشید حسی

بر باالی سر جوان ایستاده بود و او پا ایش را
فرمود :از رحمت خدابت دور بتاد گرو تی کت تتو را

کشتند و کسانی ک طرف دعوایشان در روز قیامت جدّ توست
سپس فرمود« :ب خدا سوگند بر عمویت گران میآید ک او را بختوانی و پاستخت را
ند د یا پاسخت را بد د و سودی نداشت باشد ،صدایی ک ب ختدا ستوگند جنایتکتاران و
تجاوزگران بر آن فراوان و یاورانش اندکاند» سپس او را برد و گویی میبینم ک پا تای
آن جوان بر زمی کشیده میشود و حسی

مقتل جامع سیدالشهداء

 :در ای

نوجوانی نابالغ بود وقتیک امام حسی

سین اش را بر سین خود نهاده است

ن ام قاسم ب حس ب میدان رفت درحالیک
چشمش ب فرزند برادر افتتاد ،او را در آغتوش

گرفت و ر دو گریستند قاسم اجازه نبرد خواست ولی عمتویش امتام حستی
 8محمد محمدی ریشهری ،شهادتنام امام حسی

8

 ،ج  ،5ص 587 – 586

بت او
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اجازه نداد آن نوجوان بار ا دست و پای عمویش را بوسید و از او اجازه نبترد خواستت تتا
اینک حسی ب او اجازه داد و او درحالیک اشک ایش بر گون ایش جاری بود ب میدان
رفت و چنی رجز میخواند:
اِنْ تُـنکرونی فـَأنَا فَرْعُ الحَسـن

سِبْط النّبی المصطفی و الْمُؤتَمَن

«اگر مرا نمیشناسید م فرزند حسنم ،آن نوه پیامبر برگزیتده و امتی ایت حستی
است ک مانند اسیر گروگان میان مردمی است ک
حُمَید ب مس م میگوید :جوانی از یاران حسی
پاره ماه بود شمشیر ب دست و پیرا

رگز مباد از آب گوارا سیراب شوند»
ب سوی ما آمد ک چهرهاش ماننتد

و ش وار ب ت و یک ج ت ک ش ب پا داشت ک بند

یکی از ک ش ایش پاره بود و فراموش نمیکنم ک بند ک ش پای چپش بود عمرو ب سعد
ب ُن َیل َازددی ب م گ ت :ب خدا ستوگند کت بتر او ختوا م تاختت گ تتم :ستبحان ال ّت !
میخوا ی چ کنی؟ ای م لشکر ک ب دور او ح ق زدهانتد بترای کشتت او کتافی استت
گ ت :ب خدا سوگند ب او حم خوا م کرد آن اه بت او حم ت بترد و ستر او را بتا شمشتیر
شکافت و آن نوجوان ب رو بر زمی افتاد و گ ت:ای عمو جان ب فریادم بر ،.حسی چتون
باز شکاری ب سوی او رفت و مانند شیر خشم ی حم کرد و با شمشیر ب عمترو ضترب ای
وارد کرد و او دست خود را سپر قرار داد ک از مرفق قطع شد او فریتادی زد و ختود را کنتار
کشید گرو ی از کوفیان یورش بردند تا او را نجا د ند؛ ولی او را زیر گرفتنتد و زیتر سُتم
اسبان ل دما کردند تا آنک جان داد ∗ گردوغبار ک فرونشست دیدم حسی بتاالی ستر آن
نوجوان است و او پای خود را ب زمی میکوبد و حسی میگوید :از رحمت ختدا دور باشتند
مردمی ک تو را کشتند و خصم آنان درباره تو در روز قیامت جدّ توست سپس گ ت :ب خدا
سوگند ،بر عمویت بسیار گران است ک او را بخوانی و جوابت ند د ،یا جوابت د د ولی تو را
∗ برخی در ترجم مت  ،دچار اشتباه شده و ای مط ب را درباره قاسم ب حس
گ تیم قاتل او زیر سُم اسبان ل دما شد ،ن قاسم
ک اَ اُّ َ
ک وَ مَن َْ وْ ُمهُم یوْ َم ال ِقیا َم ِی َ
 8بُ ْعاا لِقَوْ ٍم َقتَلُو َ
ک (شتیخ م یتد ،االرشتاد ،ج  ،5ص 801؛
سید اب طاوو ،.الم هوف ع ی قت ی الط وف ،ص )861
گ ت اند؛ ولی مانطتور کت
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سودی نبخشد ب خدا سوگند ،ای صدایی است ک ختونخوا تان آن بستیار ویتارانش کتم
است آن اه حسی او را برداشت و م گویا می االن میبینم ک حسی سین بر ستین او
نهاده و ب سوی خیم ا میبرد و پا ای آن نوجوان بر زمی کشیده میشود

5

حاج مهدی رسولی

قطع او  :ای قدر سنگ میزنند برای عزیتز دلتش نتاز دانت ستنگ بت صتورتش
میخورد ،ب پیشانیاش میخورد م لشکردارند با م مسابق مید ند ،یکتی متیگویتد
چی شده؟ چرا ل مید ی؟ میگوید برو کنار ،میگوید برای چی؟ میگوید م ر نمیبینی
ای م جمعیت دورش ریختند ،برای ای بچ  ،بس است ،اگر یک ضرب ب ای بچ بزند،
کارش تمام است یهو صدا زد :بهت گ تم برو کنار ،م نمیدانستم ای پسر حس استت،
صورتم را ن اه؛ چی شده؟ میبینی ،جای تیغ جنگ جمل است روی صورتم ،باید عوضش
را از ای سیزدهسال دربیاورم ر کی توی جنگ جمل یک ضرب از ای سیزدهسال خورده
بود ،جمع شدند عمو دارد ن اه میکند
(ای قسمت از روض  ،در کتب موردبررسی ای پژو ش یافت نشد)
قطع دوم :می خوا م ب ویم امام حسی رفت ،دوید طرف میدان ،دید صتدایش دارد
میآید ،از ای طرف یهو صدا زد عمو نیا ،چرا؟ عمو په ویم زیر ای مرکب ا ،آمد پیتدایش
کرد ،از زیر سم اسب ا بیرونش آورد ،دید ناز دان نمیتواند ن س بکشد ،دیدی ن س تنگ
بیاید چی میشود؟ ی پا را باز میکند ،جمع میکند وقتی ب ش کترد پا تا روی زمتی
کشیده میشد
ک َـا ی ْن َفعُـ َ
ایبُـ َ
ایبُ َ
هللا عَ لَ عَ ِّم َ
هللا َکعُـرَ
ک وَ ـوْ ت وَ ِ
 8عَ َّز وَ ِ
ک َاوْ ی ِ
ک َانْ تَ ْاعُوهُ َا ی ِ
َاورُوهُ (شیخ م ید ،االرشاد ،ص  )801در الم هوف ،ب جای «صَو ٌ»« ،یتومٌ» آمتده استت
وَ اتِرُوهُ وَ َق َّ
لن ِ
هللا ) (الم هوف ع ی قت ی الط وف ،ص )861
(دذا یوم وَ ِ
 5مقتل جامع ج  ،8ص 130 – 151

نقد و بررسی روضههای مداحان معروف ایرانی در محرم سال  8448هجری قمری...

38

(ای قسمت از روض  ،در کتب موردبررسی ای پژو ش یافت نشد)
قطع سوم :وقتی او را آوردند توی دار الحرب ،ایت دختربچت تا دورش را گرفتنتد،
عزیز حرم بود ،یکی یکدان ٴ◌ خیم ا بود ،او را آوردند کنار ع تیاکبتر ،روی زمتی او را
خواباندند ،توی خیم

م ذکر واحسنا گرفتند ،عم زینب توی صورتش میزد و میگ تت

واحسنا واحسنا واحسنا ،رقی گری میکند ،دختر ا گری میکنند ،ای قتدر زیتر ایت پتای
اسب ا ل دما شد؛ اما میخوا م ب ویم قاسم یکچند لحظ بیشتر ن ذشتت متانکت
سر را ب ل کرد ،جان ب جانآفری تس یم کردی
(ای قسمت از روض  ،در کتب موردبررسی ای پژو ش یافت نشد)
قطع چهارم :یک جم

م ب ویم ،جان م یک جم ب ویم ،آمتد تتا ابتیعبتداهلل

خواست از زمی ب ندش کند آخ عمو ،جان عمو؟ گ ت عمو آرام ب م ک  ،عمو آرام ب نتدم
ک وقتی آمد گ ت عمو ،عمو ،گ ت جان عمو؟ گ ت یکبار ب ما بابا ن تی ،گ ت :عمو
صدا زدم ،بابام بیاید
(کل روض حاج مهدی رسولی ب صور داستتانسترایی اجراشتده استت و در کتتب
موردبررسی ای پژو ش یافت نشد و قاب یت تطبیق و بررسی را ندارد)
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نتیجهگیری

ای نوشتار بر آن بود ک گوش ای از بروز تحری ا در مجالس مداحان را ب تصتویر
بکشد و مطالب مستند تاریخ عاشورا را از کتب معتبر ،ارائ د د
مس ماً پرداخت ب موضوعا ای چنینی باعآ میشود ک

م گتزارش تا و مطالتب

اصیل تاریخ عاشورا از گزند تحریف مصون بماند و م موجب ارتقاء سطح ع می متداحان
نسبت ب تاریخ عاشورا میشود؛ زیرا یکی از ع ت ای ن وذ تحری ا ب روض ا و مطالب
عاشورایی ،عدم آگا ی مداحان از وقایع ناب و معتبر تاریخ عاشورا است
حا ب صور آماری ب آنچ ای دو مداح ارائ دادهاند ،میپردازیم؛
 -کل قطعا روض ایی ک با موضوع قاسم بت الحست

 ،آقتای مطیعتی اجترا

کرده؛  1قطع میباشد
 -کل قطعا روض ایی ک با موضوع قاسم بت الحست

 ،آقتای رستولی اجترا

کرده؛  4قطع میباشد
 روض ایی ک آقتای مطیعتی اجترا کردنتد و در متتون منتابع متورد استتناد ایتپایاننام  ،وجود دارد؛  1قطع میباشد
 روض ایی ک آقای رسولی اجرا کردند ولتی در متتون منتابع متورد استتناد ایتپایاننام یافت نشد؛  4قطع میباشد
 -در نتیج

مة روض ایی ک آقای مطیعی با موضوع قاسم ب الحست

 ،اجترا

کردند مستند ب منابع تاریخی است و مة روض ایی ک آقای رسولی با موضتوع قاستم
ب الحس

 ،اجرا کردند غیر مستند میباشد
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 5الصحی السجادی  ،الجامع لالمام ع ی ب الحسی
االمام المهدی  8488 ،ق
 3اب ابی الحدید ،عزالدی عبدالحمید ب محمد ،شرح نهجالبالغ  ،تحقیق محمتد ابوال ضتل ابترا یم ،دارالکتتب
العربی  ،بیتا
 4اب ابی طی ور ،بالغا النساء ،قم ،انتشارا شریف رضی
 2اب اثیر ،عزالدی ابوالحس ع ی ب ابی الکرم الشیبانی ،الکامل فی التاریخ ،تحقیق :ابی ال داء عبداهلل القاضی،
دوم ،بیرو  ،دارالکتب الع می  8482 ،ق
 ،موسس آ البیت  ،قم 8406 ،ق
 6اب رسان فضیل بی زبیر ،تسیم م قتل مع الحسی
 7اب سعد ،ترجمة االمام الحسی و مقت م القسم غیرالمطبوع م کتاب الطبقا الکبیر /البت ستعد؛ تحقیتق
الحیا التراث 8992 ،م =  8486ق.
السید عبدالعزیز الطباطبائی ،بیرو  ،موسس آ البیت
 1اب شهرآشوب مازندرانی ،ابوجع ر محمد ب ع ی ،مناقب آ ابیطالب ،تحقیق یوسف بقتاعی ،او  ،بیترو  ،دار
االضواء 8458 ،ق
 9ا ب طاوو ،.سید رضی الدی ع ی ب موسی ب جع ر ،الم هوف ع ی قت ی الط وف ،تحقیق فار .تبریزیتان،
او  ،داراالسوه 8484 ،ق
 80اب کثیر الدمشقی ،ابوال داء اسماعیل ،البدای و النهای  ،بیرو  ،داراالحیاء التراث العربی 8483 ،ق
 88اب ماکوال ،ع ی ب بة اهلل ،االکما فی رفع االرتیاب ،دارالکتب الع می  ،بیرو  8488 ،ق
 85اب منظور ،لسان العرب ،تصتحیح حستی محمتد عبتدالو اب و محمتد الصتادق العبیتدی ،او  ،بیترو  ،دار
احیاءالتراث العربی 8486 ،ق
 83اب ندیم ،محمد ب اسحاق ،ال هرست ،دارالمعرفة ،بیرو  ،بی تا
 84بع بکی ،روحی ،مترجم ،محمد مقد ،.فر نگ عربی -فارسی المورد ،امیرکبیر ،چاپ چهارم ،تهران 8398 ،ش
 82پورجوادی ،نصراهلل ،فص نام نشر دانش ،سا د م ،ش 93
 86پیشوایی ،مهدی ،گرو ی از تاریخپژو ان ،تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا  ،انتشارا موسس آموزشی
و پژو شی امام خمینی ،قم 8398 ،ش
 87التمیمی ،القاضی النعمان ب محمّد ،المحقق :السید محمّد الحسینی الجاللی ،شترح االخبتار ،الناشتر مؤسست
النشر اإلسالمی ،بیجا ،بی تا
 81دینوری ،احمد ب داود ،االخبارالطوا  ،تحقیق عصام محمد الحاج ع ی ،دار الکتب الع می  ،بیرو  8458 ،ق
 89اص هانی ،ابوال رج ع ی ب الحسی  ،مقاتل الطالبیی  ،دوم ،نجف ،مکتب الحیدری  8312 ،ق
 50بالذری ،احمد ب یحیی بت جتابر ،انستاب االشتراف ،تحقیتق ستهیل ذکتار و ریتا زرک تی ،او  ،بیترو
دارال کر 8487،ق
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شماره  ،39پاییز  ،8391ویژه تاریخ اسالم

 58جبران مسعود ،الرائد ،فر نگ ال بایی عربی ت فارستی ،ترجمتةرضتا انزابتی نتژاد( ،مشتهد :مؤسست چتاپ و
انتشارا آستان قد .رضوی 8376 ،ش) ،چاپ دوّم
 55حسینی رک آبادی ،سید مهدی ،آیین بی غبار ،مهر دلدار ،قم 8394 ،ش
 53عالم ح ی ،خالصة االقوا فی معرفة الرجا  ،موسس نشر ال قا ة 8487 ،ق
 ،تحقیق محمد سماوی ،قم ،مکتب م ید
 54خوارزمی ،ابوالموید موفق ب احمد مکی ،مقتل الحسی
 52خوانساری ،محمدباقر ،روضا الجنا فی احوا الع ماء و السادا  .اسماعی یان قم  8390ش
 56دوانی ،ع ی ،مجموع مقاال کن ره شیخ م ید 8378 ،ش
 57د خدا ،ل تنام  ،انتشارا دانش اه تهران8377 ،
بر پای منابع معتبر /با مکاری سید محمود طباطبایی
 51محمد محمدی ریشهری ،شهاد نام امام حسی
نژاد ،سید روحاهلل سیدطباطبایی؛ ترجم مهدی مهریزی ،عبدالهادی مسعودی ،محمد مرادی؛ تحقیتق گتروه ستیره
ن اری پژو شکده ع وم و معارف حدیآ ،قم :موسس ع می فر ن ی دارالحدیآ ،سازمان چاپ و نشر 8398 ،ش
 59ساعدی ،محمدباقر ،ترجم ارشاد شیخ م ید ،مصحح :بهبودی ،محمدباقر ،کتابفروشی اسالمی  ،تهران 8376 ،ش
 ،تحقیتق:
 30سبط اب جوزی ،یوسف ب فرغ ی ب عبداهلل ،تذکره الخواص م االم بذکر خصائص االئم
حسی تقی زاده ،او  ،مرکز الطباع والنشر ل جمع العالمی ال ل البیت  8456 ،ق
 38سمعانی ،عبدالکریم ب محمد ،االنساب ،مصحح :عبدالرحم مع می ،مطبعة مج س دائترةالمعتارف العثمانیت ،
حیدرآباد ند 8315 ،ق 8965 ،م
 35صائب ،عبدالحمید ،معجم مورخی الشیع  ،موسس دائرةالمعارف ال ق االسالمی ،قم 8454 ،ق
 ،ترجم تحقیقی بخش اص ی مقتل خوارزمی ،قم:
 ،شرح غم حسی
 33صادقی ،مصط ی ،مقتل الحسی
مسجد مقد .جمکران
 34صالحی نجفآبادی ،نعمتاهلل ،ن ا ی ب حماس حسینی ،انتشارا کویر ،تهران 8379 ،ش
 32طبرانی ،س یمان ب احمد ،المعجم الکبیر ،محقق :س ی ،حمدی عبدالمجید و عبدالهادی ،ریتا عبتداهلل ،دار
احیاء التراث العربی دار الصمیعی ،ریا  8402 ،ق
 36طبری ،ابوجع ر محمد ب جریر ،تاریخ االمم و الم وک ،تحقیق :گرو ی از ع متاء ،بیترو  ،موسست االع متی
ل مطبوعا  ،بی تا
 37طبرسی ،امی االسالم فضل ب حس  ،إعالم الوری ،یک ج د ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران ،بی تا
 31طوسی ،ابوجع ر ،محمد ب حس ب ع ی ،رجا الطوسی ،تحقیتق محمدصتادق آ بحرالع توم ،او  ،نجتف،
مکتب الحیدری  8318 ،ق
 39عقیقی بخشایشی ،عبدالرحیم ،فقهای نامدار شیع  ،قم کتابخان عمومی حضر آی اهلل العظمی مرعشی نج ی
 8375ش
 40ق طی ،ابوالحس  ،ع ی ب یوسف ،انباء الرواة ع ی انباء النحاة ،محقق :محمد ابوال ضل ابرا یم ،دارال کر العربی
قا ره و موسس الکتب الثقافی بیرو  8406 ،ق
 48قمی ،شیخ عبا ،.منتهی اآلما  ،تحقیق ناصر باقری بید ندی ،قم ،انتشارا دلیل 8379 ،ش
 45قندوزی ،س یمان ب ابرا یم ،ینابیع الموده لذوی القربی ،سازمان اوقاف و امور خیری و داراالسوه ،قم 8455 ،ق
 43مامقانی ،عبداهلل ،تنقیح المقا فی ع م الرجا  ،ج  ،5نجف 8320 ،ق
 44مج سی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،دوم ،بیرو  ،موسس الوفاء 8403 ،ق
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 42مح ی ،حمید ب احمد ،الحدائق الوردی  ،مصحح :محطوری ،مرتضی ب زید ،مکتبة بدر ،صنعا (یم ) 8453 ،ق
 46مزینانی ،محمدصادق ،روایت عاشورا و روایی زبان حا  ،پ اه حوزه ،شماره 569
 47اب اعثم ،محمد ب احمد مستوفی روی ،ترجم ال توح ،مصحح غالمرضا طباطبایی مجد ،انتشتارا ع متی
فر ن ی کتابخان تخصصی تاریخ اسالم ،بی تا
 41مسکوی  ،احمد ب محمد ،تحقیق ابوالقاسم امامی ،تجارب االمم ،دار سروش ل طباعة و النشر ،تهران 8379 ،ش
 49معی  ،محمد ،فر نگ فارسی ،تهران :نشر سی گل 8315 - ،ش
 20شیخ م ید ،اإلختصاص ،یک ج د ،انتشارا کن ره جهانی شیخ م ید قم 8483 ،ق
 28نجاشی ،احمد ب ع ی ،رجا النجاشی 5 ،ج د ،انتشارا جامع مدرسی قم 8407 ،ق
 25نساجی زواره ،اسماعیل ،شیخ م ید سند افتخار مکتب تشیع ،در .ایی از مکتب اسالم ،دی  ،8318سا ،45
شماره  ،80قم 8318 ،ش
 23نشا  ،صادق ،ترجم االخبار الطوا  ،دینوری ،ابوحنی احمد ب داود - ،ترجم تهران ،بنیاد فر نگ ایران8346 ،
 24یوس ی غروی ،محمد ادی ،وقع الطف ،لوط ب یحیی االزدی ال امدی الکوفی (ابتی مخنتف)؛ تحقیتق قتم:
 8457 ،ق = .8312
مجمع جهانی ا لبیت
 22یعقوب ،امیل بدیع ،موسوعة امثا العرب ،دارالجیل ،بی تا
 26یعقوبی ،احمد ب اسحاق ،تاریخ یعقوبی ،مترجم :آیتی ،محمد ابترا یم ،شترکت انتشتارا ع متی و فر ن تی،
تهران 8378 ،ش

