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 صدوق در میزان نقد یخشروایات عاشورایی مقتل 

 *رفعتمحسن 

 [21/10/69؛ تاریخ پذیرش: 21/12/69تاریخ دریافت: ]

 چکیده
مانده و قدیمی  شیخ صدوق از جمله مقاتل برجای األمالیود در کتاب مقتل الحسین موج

است. برخی روایاا  موجاود در ایان  نگاشته شدهشیعی است که در حدود قرن چهارم 
شد که در قرن دهم به بعد رواج  ای یانهغالکتاب از جمله روایاتی است که دستاویز کتب 

 صادوق. شایخ گذاشتود تأثیر شگرفی پس از خ یها سدهپیدا کرد و بر افکار شیعه در 
پنج روایت مفّصل را در پنج مجلس نقل کارده کاه الهتاه در قالاب یال مقتال جاام  

اماا لحان ، بر اساس حدیث سامان یافته صدوق  شیخرغم اینکه گزارش  علی. گنجد ینم
. شاود میاستفاده « زبان حال»لحنی است که در ، کوفی اعثم ابنروایا  وی مانند لحن 

باه  ،شاهاهت نزدیکای دارد اعاثم ابننیز به گازارش  صدوق شیخ روایت ، ه بر لحنعالو
 خوانانی قصاه های قصاههر دو گازارش برمماده از که  شود میطوری که چنین برداشت 
راویاان قارار  روایتگاریتدریج به شکل روایت در  اند که به بودهاست که در عراق شهره 

روز عاشاورا  ( وع) ینحس امام بارهوایا  او درررسید.  صدوق  شیخگرفت و در نتیجه به 
گااه با وقای  مسلم تاریخی ناساازگار باوده و  دارد، بعضا   یمتن های یمشفتگضمن اینکه 

 یها هجمهبه برخی از این  کوشد یمشده است. این بررسی  دار خدشهن امام معصوم شأ
 .را بکاودو مطالب تاریخی و روایی من کند تحریفی اشاره 

 
 .تحریفا ، روایا  عاشورایی، ع() ینالحسمقتل صدوق،  یخ ش، األمالی ها: اژهیدوکل

 
                                                                    

 mohsenrafaat@gmail.com قم (س)دانشگاه حضرت معصومه  گروه قرآن و حدیث، استادیار *
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 مقدمه
حسسدی ا  ت وارد کتسست تسساری ااپسسا اح حاد سسه را سسورا انزسسوبا اح اوزسسار و روایسس 

 بسان  تسهه انگنزسود  تردیسدن نت ست کسه      سس   و آسسان   د که پسایی  و آییس  آن سا    
ه اح بمسان آاساح وجسود دا سته     ستاسا و اجتمارا فراوانسا رسران تیریسی ایسق واقعس     

 بسسان تقسسسرحمحاکمتست اسسستزدادن م سسو  حسسهب امسون رسسر    آن سسا یقتسسر م سسمکسه اح  
اسسست کسسه  دلتسس رسسوده اسسست  رسسه بمسستق  ،طسسوینا ن سسزتاًآن بسسم رسسه مسسدتا  ،اسسسیما

 بسسا کتساب قسدر   آن   چسون رسا قاطعتسست سس ق گ ست    تسوان  انمس حاد سه را سورا    رساره در
گسسویا را سسورا و  کسسه (2031، سسسردرودن  اصسسیت؛ 2031، : اسسس یدیارن کنسس) سسده نگا سسته 
، بسم تیتسده  سده و اح متسان رفتسه      در بسا  نگسارش ایسق   نی ( یرسه ع) تقح   امامن ضت 

، دو جز سه نسابمگون   اسست کسه اح ارتسدان حاد سه را سورا تساکیون       سسزت و ایق ردیق 
 تسوان  امس اح بمسدیگر را  آن سا   سدن  کسه جدا  انسد  گرفتسه چیان را بسم در تضساد قسرار    بم
رسران رمککسرد وسود     سستته  یسی تیرو  سساح  یسی تیرایسق دو جز سه     اممکق دان ست ن

 آن سسارروسسا اح  الزتسسه  (221-91: 2031، سسسردرودن  اصسسیت:  کنسس) دییسس  م تک سسا دارنسسد
امسا ویصسه اییکسه تیریسی      انسد   سده یسا ناوواسسته وارد ایسق جز سه     بم ردون ارض 

ه و راه مزسسارحه رسسا آن راحتسسا در سسساح و کسسار موروسسان و نوی سسیدگان قسسرار گرفتسس   رسسه
رایسد در نرسر دا ست کسه در حسا  حا سر        ،تیقتق و رررسا است  رسه بسر حسا    ، تذکر

را اح آاساح تسا    آن سا تعسداد   تسوان  امس ما را مجموره مقاتکا اصسکا پست  رو ب ستتم کسه     
  1 دان تحدود چ   مقت  ، پایان

کسه یسا    ووریم امره مطالزا رر آن ادر  مارن اح  گتریم اممتق ایق مقات  که قرار  در
 ( درع) تقح س   امسام  ۀتسه انگرا قتام را سورا و  آن  نیتوامیا متق و  داردمشک  آن  سید

در مجسالا   صسدو    تخ س است که  لااألما روایا  ی اتارتیافا است  یکا اح ایق کتت 
  ه اسست رعدبا ره صورت کتساب درآمسد   و کردهنق  آن را متعدد و در   ربان م تکی 

در  صسدو   تخ  س ق متا اح تیری سات کتساب    رارهج تارن است در آید امآنچه در پا 
 سده اسست     (  زست ع) تقح س  امام رارهروایاتا که در قالت پیج روایت م ص  در ۀحوح

، در نگسارش مقتس  وسوی     صدو   تخ روش  ۀدررار مق آنکه پا اح مقدماتا چید 
و رقکا ره رررسسا    وابد تاری ا، حدی ا، رویدادبان اترواقعا را دیی  قرآنا رارهدر

  یما نش تهو کاوش 
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 ع() ینالحسو مقتل  صدوق یخ ش .1
 وسورد  امس چشم  ره (ع) تقالی مقت  ا رن را نام  صدو   تخ در متان ف رست آ ار 

لت ات  اح ایق کتساب نسام رسرده    اما وود او  مق رروا تأ، که امروحه در دسترس نت ت
آورده نتسه   امسالا کسه ون در   امقتکس   (93: 2091، بمسو و نتسه:   ؛1/163: 2120، صسدو  ) است

( ع) تقح س   امسام وود پیج مجکا وود را ره  امالادر  صدو   تخ دروور توجه است  
 روح جمعسه او  میسرم  ، 11مجکسا  نسد اح:  ا ایق مجسالا رزسارت  ، داده است اوتصاص

 )بمسان:  پسیجم میسرم    سیزه  سهروح ، 13مجکا  (یثحد 6 نحاو :200-219: 2019، )صدو 
 12 نحاو :211-206)بمان:  روح جمعه بشتم میرم، 13مجکا  ،(یثحد 6 نحاو :200-203
 و (یث م صس  حسد  2 نحساو  :291-211 بمسان: )میسرم  روح  یزه ن م  ام اس مجکا ،(یثحد

( یثحد 1 نحاو، 293-291 بمان:)میرم دبم  ،روح را ورا ،یکم روح یکشیزهو مجکا سا
رروا احادیسث رسه   ، است  در ایق متاناح راحگشت اح وراسان ایراد  ده  پا 093 سا 

 نکاتره ایق  توان امم م ایق مقت   بان یژگاوره بمتق میرور اح   معصوم اتصا  ندارند
اح احادیث  دبد اممطالت ایق مقت  که حدود نود درصد آن را تشکت   رتشترا اره کرد: 

 ( وعصساد  )   مامسا ، ع(سسجاد )   امسام ویژه  ره ،(ع) انمعصومو اوزار مأ ورن است که اح 
اوزار و احادیث ایق مقت  ره صورت م تید و را  زت  ۀبم ده است   ( نق عر ا )  امام

راویان نق   ده است  ایق مقت  اح لیاظ حمانا ره رصر رصمت و  ۀسک کدقتق اسیاد و 
دیگسر   ۀواسطپدر و دو سه  ۀواسطگاه ره ، نهدیک است)ع( حمان حضور امامان معصوم 

  (093-091: 2031، صیتا سردرودن) درس امره معصوم 
، صسدو   تخ  س اسست  در حرسان    ابس و ای اامیً دییکاح را ورا  صدو   تخ قرائت 

، ج ان آوسرت ، و ررش با ، آسمانروح رستاوته، پریان، فر تگان، پتوسته س ق اح ودا
در   اسست  نجسار ا بای نانزتا و اولتا، ایمان و ارتقادا، اوزار اتز، و ال ام اوح، معجهه
قسدرت و حکومست دیسده    ، ا سرن اح دنتسا  ، گیس  و مجمس    نبسا  ا ارتجه  ونقرائت 

رککسه  ، انقیب و حتسا ن ضست نت ست   ، حماسه،   را ورا در ایق قرائت م تید ود انم
 تق،بمچیس حور رسر امسام تیمتس   سده اسست        فاجعه و مصستزت رهرگسا اسست کسه رسه     

ق رمسان مرکومتست و   ، ب را سد امسام رست  اح آنکسه ق رمسان قتسام و انقسی      ، نگاه ایق در
 معصومتت است 
 ۀصزغدا ته را د  نو ماد کاه رن  واکاح آن تشترروقایع و حوادث ، در ایق نگرش
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 نو او را رسرا  حنیسد  امشیدگان امام نته دم اح دیق که کدارد و رجتت ایی او دیی اودای
طزتعت و رادت  ناوقایع تا آنجا ماور اررو! کشید ام «الکّه اقررةً إل»ودا و ره اصطیح 

 تسوان  امایق قرائت را در سه میور   نماید ام نا اسطورهامیً ، کمیقویت اه گابکاست 
دبیسده و   کسان مرکومتست ت »  0، « س ادت »  1، «امتیاع و فسرار اح رتعست  »  2رد: کویصه 

ه ایق بسر  ک« آفریق یماناو  کییده مجذوببمراه را معصومتت و صمتمتت ، ر   نرتدار
و وح پتسدا   و در بمه جا ره تشه( بمع) تقح   امامردار و گ تار کاح رفتار و ، سه میور

  (093 بمان:) تاس
را ورا در قالت روایت را سید موجود  ۀواقع رحا اح قتام امام و  ام، سادر مجکا 

  ح سق و او اح کتاب  رمر رغدادن میمد رق ایق روایت را اح حافظ  صدو    تخاست  
سزتعا قا ا رکسخ و او   موسا رق  لکّه رزتدا رق  اررابتم و او اح  ت ترن حیاد رق  ر مان   رق
بمدانتسه و او اح   اسسیا   ارسا   رسق   یونا ص ته دوتر  اش رمهمری ه و او اح  اش رمهاح 

 ر ستع کسه   میصسور  رسق   لکّسه  رزداتغکزا و او اح دایا وود لکّه رزدا رق  حارث ر جه دوتر 
 اح( ع) راقر امام نق  اح  ره( ع) صاد اح امام ، روده رکا  حید رقاح فرحندان  یکا(  تر بم)

 سسالم  رمر رسق   میمد رق  حافظ  (212-211 :2019، صدو ) کید ما روایت( ع) سجاد  امام
که در کتت ووی  اح ون روایات متعسددن نقس    ) صدو   تخ یکا اح  توخ  جعارا  رغدادن

، ؛ بمو031 :2063، ؛ بمو111، 116، 121، 111، 001، 000، 109، 211، 210، 69، 11، 91 کرده: بمان:
: 2061، ؛ بمسسسو93، 91، 1/13؛ 132، 2/203: 2013، ؛ بمسسسو091، 011، 010، 112، 211، 2/02: 2091

کتت رجالا  تعا و سسیّا تو تسق    در (101، 11، 99، 91: 2110، ؛ بمو116، 103، 101، 2/111
، ر سقینا حجسر   ارسق ؛ 0/912 :2031، بمسو ؛ 29/33: 2120، ؛ ذبزا111: 2111، طوسا)  ده است

اما ، موجود نت ت حیاد ت ترن رق  ر مان   رق  ح قکتت  تعه ناما اح  در  ([1/011 :2061
دادن احادیث دیگسران رسه وسود مستّ م      سیّت او را ره جع  حدیث و ن زت  اب رجالتان 

 گویسا   (62: 2111، جمسا ؛ ر110-2/111: 2031، ؛ ذبزا1/111: 2061، ر قیناحجر  ارق) اند کرده
است  در سید ایق  ووانده ماون داران مقت  یا کتارا روده که ایق روایت را اح رون آن 

 کسدام  بست  راون رعدن اسست و نسام    ۀرمّ آن اروایت سه حن وجود دارد که بر کدام اح 
رسران گسهارش    فقس  رران رجالتان آ یا نت ت  رروا رجالتان  تعا نام ایق سه ن سر را  

 انسد  نکسرده رسران ایشسان ذکسر     ان مش صهو  اند کردهصدو  در متان روات نق   روایت
  (21/011 :2126، ؛  و ترن3/131 :2121، نماحن)
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 تسریق  رسهر   توان ، ماا اره ووابد  د با ردانرام نقایصا که در ر   رعدن  رکا
ایسق   که در، چرار تارن اح وقایع تاری ا دان ت ندادن نقص متیا ایق روایت را تو تح

کوفتان ره امام س یا رسه   بان نامهفرستادن م کم ره کوفه و ، روایت اح رفتق امام ره مکه
رتسان رسه    ۀنیسو متان نتامده است  حرکت امام را اح مدییه ره طر  کوفه روایت کسرده و  

گویا امام م تقتم اح مدییه ، حذ  ایق وقایع را اوتصار نامتد توان نمااست که  ان گونه
وسود   ۀوانواد ۀبمایق س ر  در( ع) ح تق  امام  (210: 2039، ح ستیا ) ه استره ررا  رفت

اما ، ایشان رودند را( ع) ح ق امام کم چ ار ن ر اح فرحندان  را را وود بمراه کرد و دست
  (211: 2019، )صدو  یاد  ده است اح دوترش و قاسم پ ر ررادرش فق در ایق روایت 

رروسا قاسم را د مطکزا که در قرن دبم جکسوه   است ایق ق مت میشأ داستان میتم 
ره احتمسا   سعتی داسستان رروسسا     ، را توجه ره ایق س ق و (012تا:  ، راکا  ا) کید ما

اح بمرابسا م سکم و سس رش رسه     ، ریوه رر ایسق ، قاسم اح قرن چ ارم مطرح روده است
لکّسه  رزدافرحنسدش   رساره در ولسا  (211: 2039، )ح ستیا  کوفه و حتا   ادت  یادن نشده

  (291، 219، 211: 2019، صدو ) س ق گ ته  ده است
وقسایعا مانیسد   ، کوفا  زابت ر تار دارد ار م ارقاح را ورا ره  صدو   تخ روایت 

ن  ستتق   م سکم  رسق   لکّسه  رزدا ،(211 )بمان: اوتتارن در کرری فرود ،(212 بمان:) با وواب
اح آن است که ناق  روایت اح مقات  در  بمه حاکا     و( 216 ؛291 بمان:) با م ریا  تد 

تسوان   مسا گرفتسه   که طزق رررسا صسورت چرا، است اده کرده ار م ارقدسترس مانید کتاب 
را رر پایه روایتا دان ت که رسه حرسان حسا  رتشستر      ال توحار م کوفا در کتاب  مقت  ارق

ل اظ که حتا گساه  ردون سید را تغتترات ر تار در ا بایا قا ؛ روایت  زابت دارد تا حران
روایت مقت  ووی  را رسر پایسه    ار م ارقکه  دبد مااست نشان  تر نهدیکره نق  ره معیا 

 سزابت   ارس م  ارسق نته ره گسهارش   صدو   تخ حران حا  سامان ر شتده است  گهارش 
قسوت  ایسق فسرض را   ، حوادث مذکور که در بسر دو کتساب یکسا اسست    ، نهدیکا دارد

 صسدو     ستخ لیق روایت که چیتق نتتجه گرفت  توان ماه ک رو است ایقاح ر شد   ما
: 2122، کوفا ار م ارق؛ 290، 291 بمان:)  ود مااست اده « حران حا »بمان لییا است که در 

 ۀمطالعس دیگرن کسه رسا    ا کا   (2036، رفعت و  ی ستا  رحمان:  ک، نتشترر  مطالعه؛ رران 1/221
ره طسورن  ، ستا رروا وزربا گویا آ  تهو  گادریافت پراکید توان ماروایات صدو  

ایسق روایست مدیسد چیستق       دریافست  تسوان  نمابمابیگا و تواحن مطالت را ، که ان جام
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را  ( راع) تقح : سپا یهید دستور داد حنان ( گ تع) ارکفاطمه دوتر »ادرایا است: 
یشسان  با چ سره ندا ست تسا    نه اح سرما و گرما جکسوگتر کجا دادند  اامام رتمار در حندان

ه وون تساحه حیسرش رسود و    کررندا تید جه آن االمقدس سیگ پوست گذا ت و در رتت
( ع) تقالی س   رسق   ارکس رنگتق تا  نمردم وور تد را رر دیواربا سرخ دیدید مانید پتوبا

در حسالا   یسق ا  (293-291 )بمسان:  «کرری ررگردانسد حنان رترون  د و سر ح تق را ره  را
وسوابا   وسون  رساره و روایت پ تق آن در یادح ارقمجکا  رهرااست که روایت پتشتق در

  مق اییکه وود روایت دچار ا طراب است ، قتامت است ( درع) تقح   امام
که ن  ستتق رسار در    صدو  تخ  آن روده است که میقویت  کو   ایق پژوب  رر
کتساب  گرنه روایات ذی  که در ایسق  گرفته را ره نقد رگترد وروایات تاری ا  تعه جان 

مطالزا مانید ا عار موجسود   ؛نقد دارد و در کتت پت  اح او نتاح ره رررسا  ود امدیده 
  امسام پست  اح رع ست پتسامزر رسا مضسمون وزسر اح  س ادت         بسا  ت هکی نبا سی رر رون 

فسرود   ((؛211-0/210) تسر الکز  المعجما در طزران ( )ن  تتق ناق :202: 2019 )صدو : ع() تقح 
 یهید ریاحا  رق  حرّ (؛31و  1/32: 2122، اکوف  ار م ارق؛ 211: 2019، صدو ) کرریاوتتارن در 

 رسق  لکّه رزدا(؛ 211-1/212: 2122، اکوف  ار م ارق؛ 216: 2019، صدو )امام ن  تتق   تد سپاه 
یسافتق یهیسد و معاویسه در     بسدایت  و 2(291: 2019، صدو )با م  ارین  تتق   تد  م کم 

  4 (291: بمان) یهید و 3س() ییتححضرت  ۀمشاجر

 مطالب غیرواقعی و تحریفی األمالی .2
 ع() ینحس  امامروایت میثم و علم او به جزئیات شهادت  .1. 2

 : نوی د ام 11مجکا در روایتا در  صدو  تخ  
کید: ره وسدا ایسق امّست پ سر پتغمزسر وسود را در        اممت م تمار نق   مکتة اح جزکّة

ن ودا ایق روح را روح ررکت گترند، ایق کسار  سدنا   دبم میرم رکشید و د میا
اسسست و در رکسسم وداونسسد متعسسا  گذ سسته، مسسق آن را اح س ار سسا کسسه مسسوییم   

داده کسه بمسه چتسه رسر آن      وزسر دانم و ره مق  اممق نموده،  ( رهع) ترالمدمیتقام
حضرت رگریید تا وحشتان رتاران و مابتان دریسا و پرنسدگان بسوا و وور ستد و     

ن بسا  فر سته  ۀبمس ارگان و آسسمان و حمستق و مدمیسان انسا و جسقّ و      مساه و سست  
با و ر وان و مالک و حامین ررش رسر او رگرییسد و آسسمان واک ستر و      آسمان
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چیانچسه رسر    ،اسست  ( واجتع) تقح وون گرید، سپا فرمود: لعیت رر قاتین 
 مشرکان واجت است که را ودا معزودان دیگرن قرار دبید و چیانچه رر ی سود و 

و مجوس واجت است، جزکه گوید: گ ستم: ان متس م! چطسور مسردم روحن      انصار
که ح تق کشته  ود روح ررکت گترند؟ مت م گری ت و گ ت: ره گمان حسدیث  

حجّسه   نذاو را در  ۀتورس آدم را پذیرفته را آنکه ودا  ۀتورمجعولا که آن روح ودا 
رآورده رسا آنکسه وسدا    پذیرفته و گمان کیید آن روح ودا یونا را اح  کم مابا ر

قعده اح  کم مابا رسرآورده و گمسان کییسد آن روحن اسست کسه       نذیونا را در 
حجسه رسر    نذکشتا نوح در آن روح رر جودن استوار  ده را اییکه روح بجسدبم  

اسسرائت    جودن استوار  ده و گمان کیید روحن است که ودا دریا را رسران ریسا  
 تقح س وده، سپا گ ت: ان جزکه! رسدان کسه   ایو  ر ه در   ر ررتع کافته را اییک

رکا روح قتامت ستد   تدان است و یاران  یک درجسه رسر  س تدان دیگسر       رق 
دارند، چون رتیا وور تد مانید وون تاحه سرخ  سده رسدان کسه آقایست ح ستق      
کشته  ده، جزکه گوید: روحن رتسرون  سدم و دیسدم آفتساب رسر دیواربسا چسون        

ون کسردم و گری ستم و گ ستم رسه وسدا آقسان مسا        ن حر رانا است،  ست با پارچه
  (213-219: 2019 )صدو :  د ( کشتهع) تقح 

ت  فضس ، (111: 2010، طوسسا ) یاادر  احمد رق رق  تق ح رجالا ک انا مانید  حا    2
و  سسعد   رق رمر احنت ت  ناما  مش ص (210: 2010، ؛ طوسا01، 22: 2011، ررقا)الرسّان  

نت ت  ایق حدیث اح نرسر سسید نتسه مشستم  رسر       رجالا موجودکتت  مکتة نته در جزکّة
رجسالا   نبسا  کتساب در  مسهاحم   رسق  نصر ،بمچیتق  است تةمک  جزکةافرادن مج و  م   

، نرسد  ارسق ؛ 3/193: 2012، ؛ راحن1/011 :2123، رقتکا) اسیّ و (113-111: 2091، نجا ا) تعه 
است کسه اح افسراد  سعتی روایست      متّ م (131-20/130 :2121، ؛ وطتت رغدادن1/01 :2116

نقس  کسرده    سسعد   رق رمرکه در ایق روایت نته اح  چیان  (292: 2039، )ح تیا کرده است
اسست یسا    وقساص  ا ارس   رسق  سعداست که بویت ون مج و  مانده که آیا ون رمر پ ر 

   ص دیگرن که ناما  زته ره او دا ته است 
ت، حیرا معیان حدیث ایق است که مت م یق حدیث اح نرر متق نته پذیرفتیا نت ا   1

 ود و رعد مردم ایق روح را روح ررکت قرار  امدان ته که امام در روح دبم میرم کشته  ام
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کیید، حتا مضمون ایق احادیث را  امراره احادی ا جع    یقادان ته که در  امدبید و  ام
رر و ع ایق احادیث  دان ته است، یعیا پت  اح اییکه ایق احادیث و ع  ود یا حتا ام

تصمتم گرفته  ود، او آگابا دا ته که در آییده چیتق حدی ا جع  ووابد  د! جالست  
کید، ره ایق صورت که  اماییجا است که راون اح حران او تاریخ دقتق ایق وقایع را نته رتان 

دن  س  حجه، رتسرون  نذودا رر آدم در  ۀتورایق وقایع در روح را ورا ات ا  نت تاده، رککه 
حجه  نذقعده، نش تق کشتا نوح رر کوه جودن در بجدبم  نذیونا اح  کم مابا در 

بان دقتقا  یختاراألو  ات ا  افتاده است؛ نق  چیتق  اسرائت  اح دریا در ررتع اریو گذ تق 
رررسا در رران حواد ا ر تار دور، اتررکما و م الی روش قرآن است؛ چون در قرآن 

تی سا   امسا   (292-291بمسان:  ) ق و حتا تقریزا رتسان نشسده اسست   ن تاریخ دقتا حاد هبت  
توان درراره رکم مت م ره حوادث آییده دا ت، آن است که گ ته  ود ون  امتوجت ا که 

است  الزته نزاید میکر مقام وای و  گرفته (ع) ارکبان جهئا را اح حضرت  اآگابتمام ایق 
وقایع ره ایق  ک  جهئا کما دور  ، اما نق (  دع) ارکن ون نهد حضرت سرّ صاحت

 اح ذبق است و الزته نزاید میکر امکان آن  د 
ا حضرت نوح رر کوه جسودن  کشت ( نش تقعصاد  )  امامروایتا دیگر اح  رر ریا   0

در ایسق روایست ایسق     کسه  (1/311: 2122، طوسسا )است رخ داده  قعده نذپیجم و در رت ت
 ت اس  دهمیطزق  حجّه نذات ا  در بجدبم 

 سعد  بن عمرسلونی قبل أن تفقدونی و  .2. 2
 : آورد ام نزاته  رق  اصزغدر روایتا اح قو   صدو   تخ 

فرمسود اح مسق رپرسستد     امس ووانسد و   امس  ( وطزهع) ترالمدمیتقامدر ایق متان که 
 رسق  سسعد جه اییکه وزر دبم  سما را رسدان،        پت  اح آنکه مرا اح دست ردبتد

ت و گ ت: ان امترالمدمیتق! ره مق رگسو چیسد ر سته مسو در     واس وقاص ره پا اار 
سر و ری  مق است؟ فرمود: ره ودا سسدالا اح مسق کسردن کسه دوسستم رسسو        

رد  در سر و ریس  تسو   مق وزر داده که مرا اح آن ووابا پرس  ک ( رهص) ودا
ن اسست کسه   ا گوسالها نزا د جه آنکه در رُی   تطانا نش ته و در وانه تو موی

در آن روح ررارسرش رسر سسر دسست راه      سعد  رق رمرکشد،  امرحندم را ح تق ف
  (200: 2019)صدو ،  رفت ام
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 ا چید  رورن است:تایق روایت ذکر نکا رارهدر
 ویدتس   در متان موروان می  اوتی  اسست: السی    سعد  رق رمر  سا  ویدت 2

حجسر   ؛ ارسق 3/11: 2111، تسر ک  ارسق ؛ 0/2221: 2116واقدن، )آن الوداع یا اندکا پت  اح  در حجة
در سسا    وطساب   رسق  رمسر ا او ره بیگساما کسه   نوجوان  ب ؛(1/126الی:  2121ر قینا، 

؛ 1/10: 2031طزسرن،  )نوحده بجرن، پدرش را رران لشکرکشا رسه  سام و رسرا  فرسستاد     
  در سسا  مسر   ویدت  ج  و ؛(11/10 :2121ر اکر،  ارق؛ 1/126الی:  2121حجر ر قینا،  ارق

السی:   2121حجسر ر سقینا،    ؛ ارق11/10: 2121ر اکر،  ارق؛ 21/11: 2119مهن، )وطاب   رق رمر
الوداع رسدانتم  ون در حمسانا کسه حضسرت      صورتا که او را مولود سا  حجة در ،(1/126

سسا  دا سته؛ اگسر ون را متولسد پست  اح سسا         01تا  19کرده  اما ووان ( وطزهع) رکا
که ون قدرت رر بمرابا پدرش را در فتح  ام و رسرا  دا سته،   نوحده ردانتم ره طورن 

یزساً  تقرووانیسد، ویدت او   امس « ال ّسقّ  حسدیث »که کتت تاری ا او را در ایق حمان  چیان
الوداع یا کما قز  اح آن ووابد  د  اگر ون را مولسود سسا     مصاد  را بمان سا  حجة

؛ 1/261: 2031طزسرن،  )کشسته  سد   در آن  وطساب   رسق  رمر، یعیا بمان سالا که     ب 10
؛ 0/2211: 2121، رزسدالزر  ارسق ؛ 230: 2661، ؛ دییسورن 1/011: 2116، ؛ م عودن1/216تا:  ایعقورا، ر
     ب 11تسسا  09سسسا   در ،(9/212: 2111، ؛ مقریسسهن9/291: 2121؛ ذبزسسا، 212: 2123طقطقسسا، 

در آن  سسعد   رسق  رمسر »که  ساله روده را د  در ایق صورت رزارت روایت 21تا  20راید 
 21-20یسا   01-19معیا است و ک ا رسا سسقّ    ار« رفت امروح رراررش رر سر دست راه 

رفتق دارد  اگر رزسارت روایست    رود، چراکه وود قدرت راه انمرر سر دست پدرش راه 
را یسک تسا   ( ع)ن حکومست حضسرت رکسا    با سا را صیتح فرض کیتم راید سقّ او در 

     ب 10رعسد اح   سسعد   رسق  رمسر یق در حالا است کسه سسا  ویدت   چ ار سا  ردانتم  ا
 گهارش نشده است 

 وقاص اار  رق سعد آن ااک ر  یزاًتقرنق   ده است که  با کتابایق روایت در دیگر   1
، ؛ مجک سا 016: 2111، ؛ حکزسا 11: 2019، یسه قولو )ارسق اند  ( دان تهع)حضرت رکا را وطاب 

کتت ره جسان   اررو  (21/210: 2120، ؛ ریرانا2/213: 2111، رن؛ جهائ11/119؛ 11/211: 2110
: 2061، ؛ طزرسسا 2/001: 2120، م تسد )انسد   کسرده است اده « رج »اح تعزتر  وقاص اار  رق سعد
: 2110، ؛ مجک سسا111: 2631، ؛ حکسسا2/192: 2110، ؛ طزرسسسا1/196: 2016،   رآ سسوب ارسسق؛ 211
بم ره نق  اح  الیدید اار ارق  (21/210: 2120، یرانا؛ ر11/113؛ 013، 12/020؛ 01/161؛ 21/211
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پسدر   ( راع) حضسرت رکسا   مق نق  ایق روایت م اطت کیم ا،  ق   بی  ارق الغارات
  (1/139: 2013، الیدید اار )ارق معرفا کرده است« ان ع  انا  رق  سیان»

 ع() ینحس  اماممدارا با باره سفارش معاویه به یزید در .3. 2
ن وگسو  گ ست  رساره در، ع(سسجاد )   اماموود ره نق  اح  ام اسدر مجکا  و صد تخ  

 : گوید ا( مع) تقح   امام معاویه را یهید راجع ره
و اح گو ست   ( داردصوسدا ) رکا را دانا که چه ن زتا را رسو   رق  تق ح اما 

دانم که مردم ررا  او را رر تو رشسورانید و دسست اح او    امو وون ون را د، مق 
رند و  ایع  کیید اگر ره او دسست یسافتا حسق او را رشسیاس و مقسام او را      رردا

مکسق رسا اییکسه مسا رسا او       اش مداوسذه یت کسق و  ( رراصودا )ن زت ره رسو  
)صسدو ،  بمدم و وسوی  ب ستتم مزسادا رسه او رسدن کیسا و اح تسو رسدن رتیسد          

2019: 212)  

یافتا رسه او   ( دستع) تقح اگر ره  کید امدر ایق گهارش معاویه ره یهید س ارش 
 ۀتزرئس در  صسدو    تخ س حیرا را ما وویشاوندن نهدیکا دارد  لیسق گسهارش   ، نتکا کق

 امسام  ( وع)حضرت رکاکه فق  رران ره دست آوردن قدرت را  ان یهمعاو ؛معاویه است
رو دلتکا ندارد کسه     اح ایقنماند رید ن( پاعح ق )  امامو ره پتمان  را  تد( جیگعح ق ) 

  امسام در حالا که م زّت سسکطیت یهیسد و نتسه  س ادت     ، را تزرئه کید ( اوعسجاد )  امام
است  نالکزر  الطزقاتدر  سعد ارق زته رزارت  تقاًدقست  ایق لیق ا او ( وودع) تقح 
  (11 تا: ار، ؛ بمو2/112وام ة  :2121، سعد )ارق

 امسام  ۀواسسط رسا   ( کسه عصساد  )   امامایق روایت آن است که گویا  رارهدیگر در ۀنکت
 نوگسو  گ ست ایسق روایست اسست در مجکسا      ( گهار گرعسجاد )  امامقو   ( احع) راقر 

که در ر س   ، چرامعاویه و یهید حضور دا ته و ره کم و کتی جریان واقی روده است
معاویه یهید را پت  وسود نشساند و رسا او  سروع رسه      »ارتدایا ایق روایت آمده است که 

اسست کسه راویسان رزساراتا را در     آن ید چیتق لییسا گویسان   ردون ترد  «کرد وگو گ ت
  اند کردهروایت داو  
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 حاکم مدینه سفیان یاب  بن عتبة .1. 2
سسس تان، رمسسون یهیسسد، قاصسسد ون و حسساکم   اارسس  رسسق  رتزسسةریسسا رسسر ایسسق گسسهارش، 

رود کسه رعسد اح آمسدن او، مسروان، حساکم سسارق مدییسه فسرار کسرد و پسا            جدید مدییه
رتعت رسا یهیسد وسوددارن کسرد، رتزسه رسران یهیسد نو ست          ( احع) تقح   اماماح اییکه 

پسذیرد و نسه ویفست تسو را  یهیسسد در      امس رتعست تسسو را   ( نسه ع) ارکس  رسق   تق ح س کسه  
 امسام نوی سد سسر او را رسا پاسسخ نامسه رسرایم ر رسست  وقتسا ایسق وزسر رسه             امجواب 

  امسام ادامسه وسواب   رود  در  ا( مس صوسدا ) رسد  زانه رسران وداع نسهد قزسر رسسو       ام 
 سسزته وسسوارا اسسست کسسه    کسسه (212: 2019صسسدو ، )کیسسد  امسسنقسس   ( راع) تقح سس
ایسق ت ساوت    رسا  (302: 2011؛ بمسو،  1/26: 2122، اکسوف   ارس م  )ارسق کسرده  نقس    ارس م  ارق

 س یا اح رتزه نت ت  ار م ارقکه در گهارش 
در ایسق   ،تساری ا میسارع   ۀبمس طزق  ،رتزه رر مدییه اییکه گرن اوال رارهدیگر در ۀنکت
وام ة : 2121، سعد ارق؛ 011-011، 1/211: 2061، ریذرن)روده والا مدییه  رتزه  تد رقولبیگام 

؛ رتزسه  نسه  (011-1/003: 2031، طزسرن ؛ 1/112تسا:   ارس ، ؛ یعقورا113-111: 2093، ؛ دییورن2/110
مسروان   و (0/119 :2031، تسر ا  )ارسق رسود   مسرده  11 یسا  10سا  پت  در  با مدتکه رتزه چرا
وام سة  : 2121، سسعد  ارسق )دبسد   امس رککه ره ولتد پتشی اد قت  امسام را  کید،  انمتی ا فرار  نه
: 2093، ؛ دییورن1/112تا:  ار، ؛ یعقورا011، 1/211: 2061، ؛ ریذرن19-11 تا: ار، ؛ بمو2/111-110

کّمات تساری ا  که جهء م س را چیتق مطکزا  ریاررایق،  (011، 1/003: 2031، ؛ طزرن111-113
حیرا تمام رمر  سریی وسود را در مدییسه    ، داد ( ن زتعصاد  )  امامره  توان انماست 

  چیتق مطکزا را نا ا اح ا تزاه ن ّاخ دان ست  توان انم، ریوه رر ایق  سپرن کرده است
که مروان فرار کرد و رتزه رران یهید نامه نو ست کسه    کید امحیرا ره ایق مطکت تصریح 

 نت ت را تو رتعت کید  ( حا رع) قتح   امام

 وداع مگاهنبوسیدن ناف امام و  عمر  بن للّه عبدا .1. 2
 چیتق آمده است:  ام اسدر ر شا اح مجکا 

اح حرکت او مطکع  د و  تاران دنزسا  آن حضسرت رفست و در     رمر  رقلکّه رزدا
ان پ ر رسو  ودا! قصسد سس ر رسه    »یکا اح میاح  ره آن حضرت رستد و گ ت: 

 « ررگسسرد رسسه حسسرم جسسدّت  آرام رسساش»گ سست:  « رسسرا »فرمسسود:  « کجسسا دارن؟
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ان ارارزدالکّسسه! آنجسا کسسه رسسو  وسسدا   »گ ست:   رمسسر ارسق یرفت  ( نپسسذع) تقح س 
سسه رسار رسر آن     رمسر  ارسق ح تق نا  وود را رتان کرد و  « روستد ره مق ریما ام

سس ر کشسته    سپارم که تسو در ایسق   امتو را ره ودا »روسه حد و گری ت و گ ت: 
  (210: 2019)صدو ، « ووابا  د

؛ 2/111وام سة   :2121، سسعد  ارسق ) در میارع دیگر ذکر  ده رمر  رق لکّه رزدادیدار امام را 
چیتق کت تتسا کسه در    اما (1/1: 2121، ؛ ذبزا3/291: 2111، ترک  ارق؛ 1/10: 2122، اکوف  ار م ارق

جسه در کتست   ، و حدی ا متقسدم نتامسده   صدو  آمده در بت  یک اح میارع تاری ا امالا
؛ 11/020: 2110، مجک ا)اند  کردهنق   صدو   تخ  امالاحدی ا قرن یاحدبم ره رعد که اح 

آنچه در میارع روایا آمده حاکا اح  ،ریوه ره  (21/291: 2120، ؛ ریرانا2/266: 2111، جهائرن
 ن( جسا ع) تقح س   امسام صورت و دسستان و چشسمان    ( ررص) تامزرپ ۀروسآن است که 

، یسه قولو ارسق ؛ 2/131وام ة : 2121، سعد )ارق و س یا اح روسه رر نا  ایشان نت ت گرفته ام
  (101، 211، 211: 2019، ؛ صدو 11، 12: 2019

 با امام یزید  بن حرّمالقات  .1. 2
   مس یً رتق آن را یافست  توان انمرروا وقایع ره صورتا رتان  ده که در کتت دیگر 

 آمده است:  یهید ریاحا  رق حرّیدار دراره در
چون اح میه  ررآمسدم کسه    حرّ گ ت  یهید را را بهار سوار جکو او فرستاد  رق حر

  ن حسر! مسژده ر شست گتسر    ا  کسه ا  سیتدم  ی، سسه رسار نسدا   ( رومع) تقح ررارر 
رسه جیس  حاده پتغمزسر      گ تم مادر ره رهان حسرّ نشستید    ک ا را ندیدم  ررگشتم

  تد( رسس ع) تقح س مژده ر شت دارد؟! حرّ بیگام نماح ظ سر رسه    چگونه  رود ام
بسر دو   ( رسا ع) تقح س پ رش دستور گ تق اذان و اقامسه را داد و   ( رهع) تقح 

و گ ست:   ج ست گروه نماح ظ ر را وواند و چسون سسیم نمساح داد، حسرّ پست       
 و»: ( فرمسود ع) تقح س  « و ررکاتسه لکّسه  و رحمة الکّه ا رسو   ارقال یم رکتک یا »

حسرّ  »فرمود:  « یهیدم  رق حرّمق »گ ت:  « ان ریده ودا؟  ت تاکتو   رکتک ال یم
مرا ره جی  تسو فرسستادند و رسه وسدا     »گ ت:  « ره جی  ما آمدن یا ره یارن ما؟

ررم که اح قزر رترون رتایم و پایم رسه مسون سسرم ر سته را سد و دسستم رسه         امپیاه 
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ص(! کجسا  وسدا ) ان حاده رسسو     حنسد گردنم و مرا رسه رو در آتس  ج سیم اندا   
   (211: 2019)صدو ، « کشید امرون؟ ررگرد ره حرم جدّت حیرا تو را  ام

رسه   امسام   2 اسست:  تسر  معقوینسه که  اند کردهدیگر ایق میقات را ره  ککا رتان  میارع
 رسه فرحنسدش؛   نه( 1/112: 2031، طزرن)داد دستور گ تق اذان را  اجع   م رو   رق  حجاج

 ۀاقامس امام را حرّ پست  اح   یاآ یا  0 ن ا حرّ در میارع دیگر ذکر نشده است؛ یثحد  1
م تصر قرائت کرد و ره حرّ فرمود که را سپاه  نا وطزهچراکه ارتدا ، نماح صورت گرفت

 اما  ()بمان  واندرکه حرّ پذیرفته را سپاه امام نماح ، یا را سپاه وودش وواند امامام نماح 
 ؛کید امو وود را معرفا  رود امو سپا پت   وواند امحرّ ارتدا نماح را در ایق روایت 

امام ره سسمت   مانع پتشرون، رککه مأمور رود حرّ دستور نزرد را امام داده نشده رود ره  1
، صسدو  ) رزرنسد  حیاد رق  لکّه تدارزنهد امام، ایشان را  نشدن اح سپاهکوفه  ود و  مق جدا

2019 :111)  

 حنفی حرّ  بن  للّه یداعبت امام با مالقا .1. 2
 آورده است:  صدو  تخ  

«  ایسق وتمسه اح کت ست؟   »ان رر پسا دیسد  فرمسود:     تمهوقطقطانته  ( درع) تقح 
:  کسه او پتغسام داد   ( رسه ع) تقح س «  جع سا[ ] احی س  حسرّ  رق  لکّه تدارزاح »گ تید: 

ن ن مسسرد! تسسو گی کسسار و وطاکسسارن و رسسه راسسستا وداونسسد ردانچسسه کسسرد     ا»
کید، اگر در ایق بیگام، ره وسدا تورسه نکیسا و مسرا یسارن نکیسا،        ام ات مداوذه

الکَّسه! اگسر    ان پ سر رسسو   »گ ست:  «  جدّم در پتشگاه وداونسد  س تع تسو نزا سد    
ات کیم، او  کا را م که جانم قررانت کسیم، ولسا ایسق اسسزم را تقسدیمت       یارن

ریسافتم و بسر کسه    کیم که ره ودا بر وقت سوارش  سدم بسر چسه را وواسستم د    
او رون گردانتسد   ( احع) تقح س «  قصد مرا کرده اح او نجات یسافتم، او را ررگتسر  

ما را نتاحن ره تو و اسست تسو نت ست و مسق سستمکاران را رسه کمسک        »و فرمود: 
وود نپذیرم، ولا رگریه، نه را ما راش و نه رر ما کسه بسر کسه فریساد و  ستون مسا       

سسسپا «  ای  رسه رون در دوحخ انسداحد  وانسدان را رشسیود و اجارست نکیسد وسد     
    (211-211)بمان: روانه  د 
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 گهارش نته در میارع دیگر ره  ک  دیگرن راحگو  ده است  یقا
صورت گرفته  مقات  اریدر قصر  حرّ رق  لکّه تدارز ( راع) تقح   امامم تصر  یدارد  2
: 2122، اکسوف   ارس م  ارسق ؛ 1/111: 2031، ؛ طزرن191: 2093، ؛ دییورن0/211: 2061، ریذرن)است 

 نه در میه  قطقطانته  و (1/32: 2120، ؛ م تد1/10
ر تار کریمانه و رهرگوارانه رسوده و او را گیابکسار و    حرّ رق  لکّه تدارزامام را  رفتار  1

نسه اییکسه رسدون     ،میقات را او رسوده  ررانرککه پتغام ارتدایا امام ، وطاکار معرفا نکرده
 در کتت در ایق راره چیتق آمده است:   ر واند گیابکارپتغام او را مقدمه بمراه را 

وارد  د و سیم گ ت و نش ت و او را دروت کسرد  لکّه )ع( ره نهد رزتدا تقح 
 حرّ بمان گ ته را رران ون تکسرار کسرد     ود  اما ارق که در کار قتام را ون بمراه

ک انا کسه رسا مسا     ءو جه، اح ودا رترس کیا ااگر یارن ما نم»)ع( گ ت:  تقح 
ره وسدا بسر کسه رانس  مسا را رشسیود و یاریمسان نکیسد، رسه            مزاش کیید اپتکار م

  (1/32: 2120؛ م تد، 1/111: 2031)طزرن، « بیکت افتد

در      ولکّسه  رزتدا اح سسون که در ایق جریان ذکر  ده مانید دادن اسست   تاتاجهئ  0
ذبیسا   بسان  فرض ت پچیتق جهئتاتا را ردی ا است  ود   انمدیگر یافت  نبا گهارش

 در ایق روایت داو   ده است 

 ع() ینحس  امامآوردن آب از سوی  ی( براع) ینحس بن  ی علفرستادن  .1. 2
رسا سسا سسوار و     ( راع) ارکس آمده است که ح تق پ رش  صدو   تخ در گهارش 

آن  ۀدبید نشانیت ایق روا تا س  (219: 2019، صدو ) رت ت پتاده رران آوردن آب فرستاد
وی  دیگسر  ، اما ایق مطکست رسر  است که دستور امام در  ت را ورا ات ا  افتاده است

و الزتسه   روانه کسرد رران آوردن آب  ( راعرزاس )روایات مش ور است که امام حضرت 
: 2016، راحن ؛1/121: 2031، ؛ طزسرن 0/232: 2061، رسیذرن )رسوده  ایق قضته در  ت بشستم  

  ت را ورا نه  ،(1/11

 ع() ینحس  امامسپاه  به دستن دشمنان شد هاغراق در کشت .1. 2
رسا  ،  سدند  ( کشسته ع) تقح   امامدر ایق گهارش اح تعداد ک انا که ره دست یاران 
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اارا  فراوان یاد  ده است  تا قرن چ ارم بجرن در بت  یک اح میارع را سورا اح ایسق   
: 2019، )صسدو   امسالا چ ارم ره رعد در روایست   اما اح قرن، مطالت س یا ره متان نتامده

  رآ سوب   ارسق  میاقست  و( 233-2/239: 2011، نتشسارورن فتا  ) تقالوارر رو ة ،(291-290
رسا   تست ر  ابس   ده ره دسست جوانسان    افراد کشته تعداد (221-1/211: 2016،   رآ سوب  )ارق

ون ن م ره رعد ره اوج نکته در قر یقا  (211: 2039، ح تیا) اارا  رتشترن نق   ده است
  رسد اموود 
ن سر را رسه    11است که ایشسان   ( آمدهعاکزر ) ره دست رکا  دگان کشتهتعداد  رارهدر

  اح انسد  کشسته بسر کسدام سسه ن سر      م کم  رق لکّه رزداو  ح ق  رق  قاسمقت  رسانده است  
دیگر  ( وعرزاس )حضرت ، جع ر  رق لکّه رزداجی  یا   ادت فرحندان رقت  و ، حضور

یادن نشده است  در تعداد ک انا که رسه دسست یساران     ت ( بع) حضرت رکافرحندان 
 02 مرسابر  رسق   تت حز، ن ر 26 قتق  تر رقحب، ن ر 23آمده است که حرّ ، امام کشته  دند

 23 اکسابک   انسا   رق  مالک، ن ر 01 وضتر  یر رقرر، ن ر 11 نا ار  رروة  رق لکّه رزدا، ن ر
ب ست یسا بشست     وبست   رق  وبتن ر و  20 حجاج  رق  بی ، ن ر 6 م اصر  یاد رقح، ن ر

گویسا کسا   ررد،  انماح دیگر یاران او بت  ناما  و( 290-291: 2019، صدو )کشتید ن ر را 
 دیگرن را ون نزوده است 

اگسر رسه صسورت ت متیسا     ، دهکسر  ذکسر در ایق روایت  صدو  تخ  ایق تعدادن که 
بر یک ن ر اح سپاه د سمق در یسک دقتقسه رسه طسو        یعیا چیانچه کشتق، ح اب  ود

رسه  اح سپاه یهیسد   ن ر 111قت  رر  مارن که اریم  ده حدود چ ار سارت  ریا، رتیجامد
دیگر ره طور متوسس  و طزسق    ن ر 92اگر حمان ررده است که  ،اح سپاه امام ن ر 22 دست

، ا رسه قتس  ررسسانید   ر ن سر  11کسدام  بر ، گهارش کرده ن ر 22آن آمارن که روایت رران 
روح  در روح یسا کمتسر   یک نتم ۀحوصککه ردون تردید اح   ود امکشته  ن ر 2111حدود 

نت ت  الزته ایسق تعسداد    یرپذ امکانرا ورا وارج روده و حتا اح نرر رقکا و ررفا بم 
فتیا گرچه اح نرر رقکا و ررفا پذیر، نته رتشتر ووابد  د   رآ وب ارق میاقتکه در 

با ووی  قادر رود در توجت ا رران آن ذکر کرد که امام را قدرت ای توان ام نت ت اما
نترون ایق افراد تأ ترن ایجاد کید که یک ان ان رسادن چیستق قسدرتا ندا سته و رونسد      
رادن جی  و پتکار را تیت تأ تر قرار دبد  اما راید در نرر دا ت که اگسر امسام چیستق    

ر تارن اح افسراد سسپاه     د امسزت گذا ت،  امی  تأ تر و تیولا را در روند طزتعا ج
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 سساح  سسزت مقار  اح رویارویا را افراد ر تار قدرتمید سپاه امام سرراح حنید و ایق رونسد  
تسا نتسرون سسپاه     انجامتسد  امجی  ره استراحت رتشتر  کم دستیا   د امتعطتکا جی  

 دن ایق افراد قدرتمیسد   ، رران کشتهریوه اح تک ات رتشتر جکوگترن  ود  ره و ،واکاون
قدرت امام قرار دا ستید   ۀتطرسکه ایشان در ، چراتوجت ا در نرر گرفت توان انمدیگر 

را ردبسد  در بسر     دنشسان   د، مگر اییکه امام اذن کشته اممیت ا  کامیًو امکان قتکشان 
رارث ووابد  د جریان اح روند طزتعا وسود وسارج  سود و     بایا چیتق گهارش ،حا 

 پتکار ائمه را نته اتررقییا فرض کید جی  و 

 یا اشعارشان (ع) ینحس  اماماشتباه در نقل اسامی یاران  .11. 2
ایق کتاب اح ک انا نام ررده  ده که در بت  گهارش دیگرن اح یاران  در الی 

 رق  وبتیا  حجاج  رق  بی ، انا  رق  مالک، م   اند نشده (  مردهع) تقح   امام
که ره دست امام م کمان  ده رود  وبت رعد اح جی  س تا استر ا نصران  وبت 
ووابد که ررگسردد،   امکید و امام اح او  ام ود  مادرش ره سون د مق حمکه  ام

ن دیگسر ایسق   بسا  گهارش در  (291-292بمان: ) چراکه ج اد رر حنان تککتی نت ت
مادرش  ر او است نه بم وبت امّتر ککزا نق   ده که رم  رق لکّه رزداداستان، درراره 

، اکسوف   ار م ارق؛ 123: 2121؛ اروم یی، 1/116: 2031طزرن، ؛ 261، 0/261: 2061، ریذرن)
نما  ؛ ارق1/212: 2016،   رآ وب ارق؛ 1/91: 2031، ترا  ارق؛ 1/212: 2120؛ م تد، 1/211: 2122
ا تزاه نسام او را   هیان رگو قصهاحتما  دارد  و (3/231: 2111، ترک  ارق؛ 11: 2119حکا، 
را نته مادرش معرفا کرده را ید  بمچیتق، احتما   وبت امگ ته و  وبت  رق  وبت
 ۀتغتتریافتس  حجاج  رق  بی ا و کابک  مالک  رق  انا ۀتغتتریافت انا  رق  مالکدارد 
 را د  نافع  رق  بی 
رجسهن کسه    رسران م سا   ؛ نام و ا عار یاران امام نته ا تزاباتا صورت گرفتسه  در  ب
 عرن است کسه در   بمان (291: 2019، )صدو  نق  کرده ت رق  رق  م کم  رق لکّه رزدارران 
، طزسرن ؛ 201: 2121، اروم یسی ) ن زت داده  ده است ت رق  رق  م کمدیگر ره  بان یتروا

: 2120، ؛ م تد0/13: 2116، ؛ م عودن219 تا: ار، ؛ اص  انا1/11: 2122، اکوف  ار م ارق؛ 1/011: 2031
  (1/00: 2031، ترا  ارق؛ 1/13

 در ر شا چیتق آمده است: 
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بسا در   تمسه وپشست  آتس  سسوحان ]  ه اح لشکر رمر سعد آمد و ر جویریه  اار  ارق
آتس    ۀمسژد  !ان ح ستق و ان یساران ح ستق   » :نگاه کرد و گ ست داو  وید [ 

 :گ تیسد  « کت ت ایسق مسرد؟  » :)ع( فرمود تقح  « گترید که در دنتا ردان  تافتتد
اسسز  رم   « !رچشسان را رسذاب آتس  در دنتسا     ره او !ودایا» :گ ت « یریهجو ارق»

  رسق   تمنسام تمس  ه مرد دیگرن ر حاند رردا ت و او را در بمان آت  انداوت و سو
ان ح ستق و  » :کشستد فریساد  سسعد رتسرون آمسد و      رق رمر سپاهفهارن اح  حصتق

وسدا  ه رس حنسد،   اابا مسوج مس  آب فرات را رزتیتد که چون  سکم مس   !یاران ح تق
ایسق  » :)ع( فرمسود  تقح س  « جان دبتد تارا اچشتد تا اح ر وابد اح آن ن نا قطره

او و پسدرش اح ابس    » :فرمسود  « اسست  حصستق   رسق   تمتمس » :گ تید « مرد کت ت؟
تشسیگا او را گکسوگتر    « بیک گردانامروح او را اح تشیگا  !ودایا  دوحخ را ید

 سسپاه مسرد دیگسرن اح     با ورد  د افتاد و حیر سم استحمتق ه کرد تا اح اسز  ر
 رسق   تقان ح س » :پت  آمسد و گ ست   نکید  ا عث  رق نام میمده سعد ر  رق رمر

 :فرمسود  « ودا چه حرمتا دارن کسه دیگسران ندارنسد؟    تو اح طر  رسو  فاطمه! 
  «رِمْرانَ رَکَسا الْعسالَمِتقَ   آدَمَ وَ نُوحاً وَ آ َ إِرْرابِتمَ وَ آ َ ااصْطَ لکّه إِنَّ ا :یهاح ایق آ»

بزسر اح وانسدان   ااست و رترت ر تمارراب ( اح آ صودا میمد )ه ر» :سپا فرمود
 کیسدن   تاقس   رسق   ا عث  رق میمد» :گ تید « ایق مرد کت ت؟» :فرمود « میمدند

 کا سعث یس    رسق  میمده ر !ودایا» :آسمان رردا ت و گ ته ح تق سر ر « است
ه رخ داد و اح لشسکر رس   نا رر او رار سه  « یهش نگرداناووارن رده که برگه ره

کیارن رفت تا وود را وارسد و ودا کژدما رسر او م سک  کسرد و او را گهیسد و     
  (211: 2019)صدو ،  العوره جان داد شو مک

که در کسرری حضسور    حصتق رق  تم تمیا جویریه  اار  ارقک ا ره نام  ،در میارع دیگر
در تاریخ طزرن مطکزسا آمسده     وجود ندارد، و حادث  ده را ددا ته را د و چیتق رر ا

، اییکه ن ریق م تجاب  سده را سد   رارهاما در، که امام فردن را که یاوه گ ت ن ریق کرد
میقسو  اح   رزسارت   (111: 2121، ؛ اروم یی111-1/110: 2031، طزرن) استمطکزا ذکر نشده 

اسست     سمر رخ داده  رساره ق روایت دراست که ریاررای جویریه اار ارق ۀجمکطزرن  زته 
، ؛ طزسرن 0/262: 2061، رسیذرن )اسست  نتسه آمسده    حسوحه  ارسق  رساره  زته چیتق رویدادن در
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گهارش  ،ریا رر تشاره اسما ید ا  (1/99: 2031، ترا  ارق؛ 1/211: 2120، ؛ م تد1/101-102 :2121
استان اولا مررسو   و د صدو  تخ  اما گهارش ، چیتق اح او نام ررده است صدو   تخ 

 انسد  دا تهبر دو حاد ه ریا ره  زابت اندکا که  رسد امکه ره نرر  ستا با وید ره ح ر 
 در یک حاد ه گهارش  ده است 

 رمسر یکا اح فرماندبان سپاه  تمتم رق  تق حصحصتق،  رق  تم تممیتم  است مراد اح 
نچه دیگر میارع گسهارش  چیا، ون گهارش نشده رارهدر نا واقعهاما چیتق ، را د سعد  رق
در حالا که گهارش صسدو  مررسو  رسه    ، نته پتکار کرده مرابر رق  تت حزاو را  دبید ام

؛ 1/106: 2031، طزسسرن؛ 0/261: 2061، رسسیذرن) سسستا لیرسسات پسست  اح نزسسرد روح را سسورا
آورده رسرای    صسدو   تخ  س ک ا که رویدادن  زته رسه آنچسه    اما  (101: 2121، اروم یی
 کرسه وسدا یس   است که ره امام گ ت  احدن حصتق  ارا  رق  لکّه تدارزیا لکّه فتاده رزداات ا  ا

 :نرمتر اتا اح تشیگ چشا انمقطره اح آن 
 « وسدایا او را اح تشسیگا رکس  و برگسه او را نسز       »)ع( گ ت:  تقح  گوید
رسه    ره ودا رعدبا بیگاما که رتمار رسود رتسادت  کسردم   »گوید:  م کم  رق تدحم

و   سد  اتا  کم  پسر مس   وورد اکه جه او ودایا نت ت دیدم  آب م ودایا
، امسا  کسرد  او قسا مس    سد  اتا  سکم  پسر مس    وورد اآنگاه راح آب م  کرد اقا م

  (1/121: 2031)طزرن، « و چیتق رود تا جان داد  د استراب نم

که کتت تاری ا تا حمان قت  م کم و دادن امان رسه   نکید  ا عث  رق میمد تق،بمچی
، طزسرن ؛ 0/111: 2061، ؛ رسیذرن 2/192وام سة  : 2121، سسعد  ارق) اند گ تهاو  رارهس یانا در او

اسست  اح   نکسرده پا اح مقت  م کم دیگر نقشا ای سا   (3/216: 2111، ترک  ارق؛ 1/062 :2031
، صورت گرفته لیرهکه مر  ایق سه ن ر در بمان   ود املیق روایت چیتق مش ص 

 حقشسان رعدبا در  آن ارا ن ریق کرده و رروا اح  آن اکه امام  اند رودهاما ک انا در کرری 
  (1/121: 2031، طزرن) م تجاب  ده است

آن ت ست،  ( نعصاد  )  اماملیق ، لیق روایت دبد امم م دیگرن که نشان  ۀنکت  ج
 جُسیً تقِ رَالْیُ َ اإِلَ رَعَثَ»مانید:  ،ا  اص رزارتا ره کار ررده  ده است رارهاست که در

قَامَ إِلَتهِ رَجُ ٌ  وَ» یا (211: 2019، )صدو  «فَارِسقَائِدُهُ فِا أَرْرَعَةِ آلَا ِ  سَعْدٍ  رْقُ  رُمَرُیقَا ُ لَهُ 
رسران افسراد   « لَسهُ  یقَسا ُ رَجُ ٌ »تعزتر یعیا  یقا  (219)بمان:  «الْزَجَکِا الْقَتق ِ ترُ رْقُ حُبَ لَهُ یقَا ُ
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افسراد مشس ورن    قستق   تر رسق حبو  سعد  رق رمردر حالا که  رود، اممعرو  ره کار اتر
اسست  ایق تعزتر رران افراد دیگسرن رسه کسار رسرده  سده       الزته  (219: 2039، ح تیا) رودند

  (213، 211، 210: 2019، صدو )

 یادز ابنبه دست  انس  بن  سنانزدن  . گردن11. 2
     حیاد آورد و  عرن سرودلکّه سیان سر ح تق را نهد رزتدا: »گوید ام صدو   تخ 

چسرا او   !پدر و مادر اح نررر تر مردم است او  دان تا اماگر  !رر تو نوا :گ تلکّه تدارز
 ارروس   (290 )بمسان:  « تافتا؟ دستور داد گردن او را حدند و روح  ره دوحخ شتکرا 

او ه کس چرا ،فرسستاد  انسا   رسق   سیان ندستگتر نم تار رراروایات حاکا اح آن است که 
او را ویسران   ۀوانس   رصره گری ته و پیساه رسرده رسود   ه او ر  ( دا تع) تقح ن قت  ادرا

ره بمراه او  م تار  (0/001: 2113، وکدون ارق؛ 1/110: 2031، ترا  ارق؛ 9/91: 2031، طزرن) ردندک
که  در نقکا نما ارق  (3/161: 2111، ترک  )ارق داح رهرگان کرری را ره قت  رسان ر تارن دیگر

 : نوی د ام ود،  انمپت  اح او چیتق س یا دیده 
سسپا سسیان اح     اش را ویران کرد ]م تار[ وانه، انا ره رصره گری ت  رق  سیان

رصره ره سمت قادسته حرکت کرد  جاسوسانا رر او گمارده  ده رودنسد کسه رسه    
م تسسار وزسسر دادنسسد و م تسسار او را در متسسان رُسسذَیت و قادسسسته دسسستگتر کسسرد و  

گشتان  را ریدرید ررید و دست و پابای  را قطع کرد و دیگسا اح رواسق، دا    ان
، طاووس ارق؛ 11: 2119؛ بمو، 211: 2129حکا، نما  ارق) کرد و او را در آن انداوت

  (11/011: 2110؛ مجک ا، 211: 2013

 ع() ینحس  امامشده به بدن ی واردها زخمتعداد  .12. 2
 د و ستصد  ( کشتهع) ارک رق  تق ح »: نوی د ا( مع)راقر   امامقو   اح صدو   تخ 

ه بمسه در جکسو   کو رت ت و چید حوم نتهه و  مشتر و تتر در او یافتید و روایت  ده 
، نتشسارورن فتسا   :  ک، نس و نتسه  291: 2019، )صسدو   «داد انمس تی  رود چون پشت ره د مق 

2011: 2/236)  

کسه اوتیفسا اسست     تسر رک ارسق ه روات روایت بمسه جس  ، ال ید ایق نق  صیتح در  2
؛ 219، 20: 2122، احکس  ؛211، 211، 213، 221: 2091، ؛ نجا سا 011: 2111، اطوس : کن) اند مو ق
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 امسام کسه رسر رسدن     یابسا  حوسم در  سمارش   ااسرا    (031، 266، 11: 2011حکسا،   داوود ارق
 امامس در روایتسا دیگسر کسه رسه      صدو  تخ  چراکه ، ستا بویدا،  ده ( واردع) تقح  
طمطراقسا را  کید، چیستق کت تست پر   ام  ادت امام را رتان  ۀنیو، داده ( ن زتعصاد  ) 

رو ایسق     اح ایسق رککه   ادت را را رروورد تترن ره گکوگاه امام ویصسه کسرده  ، ررنتافته
 توان امتوجت ا که  تی ا  (290: 2019، صدو ) دکررا چیتق کت تتا جمع  توان انمتعداد را 

وارد  سده رسر امسام حمسانا      نبسا  حوم تتق در نرر گرفت آن است که رران روایت ن 
: 2031، طزسرن ) سد  صورت گرفت که دستور تاوتق رر پتکربان  س دان کسرری صسادر    

بمتق سزت  د  و (1/31: 2031، ترا  ارق؛ 1/220: 2120، ؛ م تد0/91: 2116، ؛ م عودن1/111-111
 دیگر وارد  ود رر پتکربان امام و   دان   مارن ار نبا حوم

 ابسر ک س   یا که ره امام وارد  د روایتا نقس  کسرده کسه   با  ررتطزرن نته درراره 
اح بر سسو  کید  سپا  امرا سرحن   آن اکه  مر  گذا ت اره دیگرن وامکشتق امام را 

 حسا  سسیگتق  سد و در    و  انه حدند کسه  ررتا ره کی دست چپ   ره او حمکه رردند
« حمکه ررد و نتهه در او فرو ررد کسه رت تساد   ان ع  انا  رق  اندر ایق حا  سی افتادن رود 

دبد بر ک سا وسود را در  سأن مزسارحه رسا       امیق نق  نشان ا  (110-1/111: 2031)طزرن، 
دید چه رسد ره اییکه رتواند رر امام  ررت حند  ایق نق  وقتا در کیار روایست   انمامام 

رسق   تق وقتسا ح س  »گترد که فرمسود:   ام قرار( عصاد  )  امامدیگر طزرن و     میقو  اح 
؛ 1/110)بمسان:  «  سررت  مشستر رسر او رسود     01 ررت نتسهه و   00، )ع( کشته  د ارک 

کید که نق  صسدو  رایسد رسا تسوجت ا      ام تر مطمئقیق استدی  را ا( 0/91: 2116، م عودن
 سده  که رتان  د بمراه  ود  چیتق روایتا در دیگسر کتست رسه ا سکا  گونساگون نقس        

 ،(0/291: 2116حتسون مغررسا،    ارسق ) تر مشس  رره  11 رره نتهه و  00است: قا ا نعمان: 
، 9/116: 2033ککتیسا،  )  سرره  مشستر و نتسهه و کمسان     90ع(: ) راقر ککتیا ره نق  اح امام 

حتسون مغررسا،    ارسق ) جراحست  11ع(: سسجاد )   امسام ره نق  اح  درائم ایسیم صاحت ،(6ح
 تر مشسس  سرره  11و نتسسهه   سرره  00ع(: صسساد  )  امسام امسساما اح  نطزسر  ،(1/211: 2031

انسد   را ذکسر کسرده    سرره  10و نتسهه    سرره  00طساووس:   تد رسق  س و( 213: 2120طزرن، )
ریسا رسه    کسه  (2/236: 2011فتا  نتشارورن، ) تقالوارررو ة  جه (201-216: 2013، طاووس )ارق

یزساً  تقرمیارع تعداد ایق  سررات را   صدو  نق  کرده، تماما  تخ تشاره کام  حدیث اح 
  اند دا تهرتان  تر معقوینه زته ره بم و 
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حوم م ساحتا رست  اح    011، مررع در نرر رگتریم متر اسانتبر حوم را یک  اگر  1
و ردن ان ان برچید تیومید را سد سسه متسر مررسع وسسعت       گترد اممررع را در رر سه متر

 قسدر م ساحت دا سته را سد     ن ان ایسق ن ردن اندارد چه رسد ره اییکه فق  ق مت جکو
  (292: 2039، ح تیا)

 ع() ینحس  امامرخدادهای غیرطبیعی پس از شهادت  .13. 2
 المقدس ی بیتها سنگشدن خون زیر  یجار .الف
 : نوی د ام وود 01مجکا در یکا اح روایات  صدو  تخ  

رسا امسام    را (ع) تقح س : سپا یهید دستور داد حنسان  ( گ تع) ارکفاطمه دوتر 
یشسان  با چ سره رتمار در حندانا جا دادند که اح سرما و گرما جکوگترن ندا ت تا 

المقدس سیگا ررندا تید، جه آنکه وون تساحه حیسرش    پوست گذا ت و در رتت
  رسق   ارکس د مانید پتوبان رنگتق تا دم وور تد را رر دیواربا سرخ دیدنرود و مر

)صسدو ،  رسه کسرری ررگردانسد     ( راع) قتح حنان رترون  د و سر  ( راع) تقح 
2019 :291-293)  

رَحِمَهُ  مَاجِتکَوَیهِ ا رَکِ  رْقُ مُیَمَّدُحَدَّ َیِا رِذَلِکَ »ایق روایت ره  رح حیر است:  سید  2
رَسقْ   مُسهَاحِمٍ   قِرْ  نَصْرِرَقْ  الْکوفِا ا رَکِ  رْقِ  مُیَمَّدِرَقْ  الْقَاسِمِ  اأَرِ  رْقِ مُیَمَّدِرَقْ رَمِّهِ لکّه ا

  «ارَکِ  رِیْتِ  فَاطِمَةَرَقْ  کعْتٍ  رْقِ  الْیَارِثِرَقِ  ییْتا  رْقِ  لُو ِ
اما وویا ، نت ت ،ماجتکویه ا رک  رق میمد ،صدو   تخ س یا اح حا  رجالا استاد 

؛ گرفتسه  صسدو    تخ را اح ماجتکویه دلت  رر تر ّا  اگردش  صدو   تخ اک ار روایت 
: 2120، وویا) روایات ر تارن را نق  کرده است صدو   تخ   ص در کتت چون ایق 

 و حا  رجالا رمون ماجتکویه موجسود و مشس ص نت ست    کعت  رق  حارث نام  (21/11
ایرتقاد و  سعتی ووانسده  سده     دت فاسد کوفا نته ره ا رک  رق میمد  (21/161 بمان:)

-111: 2091، نجا سا )مسهاحم    رسق  نصر هراردر  (110: 2122، ؛ حکا001: 2091، نجا ا) است
: 2121، رغسدادن   تست وط؛ 1/01 :2116، نرسد  ارسق ؛ 3/193: 2012، ؛ راحن1/011 :2123، ؛ رقتکا113
و  سسیّت   ابس  در میسارع   ییتسا   رق  لو تماما روایاتا که اح اروم یی  اح (20/130-131

طزتعا پا اح   ادت روداد اتر رارهکه در یارتم انمبت  روایتا را ،  تعه موجود است
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روایسات   ۀبمس  یزساً تقر، نق   ده را د  طزرن که در تاریخ وسود  یتا( رواع) تقح   امام
امسا  ، هکردرا وجود اییکه ون در ایق حمتیه روایات اندکا را نق  ، اروم یی را نق  کرده

   ود انمچیتق روایتا را ایق مضمون ره سید اروم یی دیده ، در تاریخ ون
دچار آ  تگا و پراکیدگا در مستق   صدو   تخ ر ان رروا روایات روایت  یقا  1
 ،(ع) تقح   امامیعیا فاطمه دوتر  ،راون روایت یاگو آ  تهایق نکته یا نا ا اح   است
سست کسه ایسق روایست را اح فاطمسه      یا متأ ر اح ا طراب در س ق راویان رعسدن ا  است
دو رویسداد جسدا اح بسم اسست کسه       رارهچراکه روایت در، اند کرده ( نق ع) تقالی  ریت

 ررقرار نت ت  آن اپشت سر بم رتان  ده و پتوستگا و ان جام متان 
 ود که تسا حمسان حضسور ابس  رتست کسه اسستر         امایق روایت چیتق رردا ت  اح  0

دا ستید جسارن رسود، یسا مسردم       اررمس  امتان رودند، وون تساحه اح حیسر بسر سسیگا کسه      
دند، ره میض انتقسا  اسسرا رسه مدییسه و الیسا  سسر       دی اموور تد را رر دیواربا سرخ 

ی شان، نرام اترطزتعا ایق   ر ره حالت رادن راحگشست  رسدون    رمزارک امام ره ردن 
 سد، انسدک ت ساوتا     امس  سام گ تسه    اصسطیحاً المقدس را حکومت یهید، که  تردید رتت

 سد، امسا    امس المقدس را  سام    دارد  حیرا صیتح است که میاطق تیت ن وذ یهید رتت
کسرد، رککسه حکومست او در دمشسق رسوده کسه رسا         انمس یهید در ایسق میطقسه حکمرانسا    

توان اقامه کرد که اسسرا در  سام و ایسق     امدارد  ریاررایق، چه دلتکا  فاصکهالمقدس  رتت
توان دریافت  اح طرفسا تمسام    انمالمقدسا رت تد که ارتزا  رتق ایق دو را  ات ا  در رتت

العساده   ری رخ داده؛ چرا ایق دو رویداد یا دیگر ات اقاتا که وسار  فجایع در سرحمتق کر
رسسد رسران یسافتق ارتزسا  ایسق جریسان        امس است، در ایق سرحمتق واقع نشده! ره نرسر  

تسوان رسران ایسق قطعسه کسه       انمس کسرد  بمچیستق،    مطرحتوان بت  دلت  و توجت ا  انم
دریافست تسا رتسوان آن را     معیسایا میاسست  « مردم وور تد را رر دیواربسا سسرخ دیدنسد   »

 توجته کرد 
رسا امسام    ( راع) تقح یهید دستور داد حنان : »ووانتم امر شا اح ایق روایت  در  1

 یشسان با چ سره ندا ست تسا    نه اح سسرما و گرمسا جکسوگتر   کس جا دادنسد   ارتمار در حندان
چیستق   ال تسوح در   رتان  ده است نایق مطکت در میارع ره نیو دیگر  «گذا ت پوست

تدارک دید و آن ا روحبایا را در آن ساکق رودند  نا وانهاسرا[ ] یشانایهید رران »مده: آ
 در  (1/200: 2122کسوفا،   ارس م  ارسق ) «کردند ام یاسرا ( نوحهع) تقح و رر  گری تید امو 
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دبیسد و   نجداگانه جا نا وانهگ ت تا حنان را در یهید[ آنگاه ]»تاریخ طزرن آمده است: 
پسا اح آن رسه    نته را آن ا در بمان وانه رود  ح تق  رق  ارکررادر ان ، ییدکلواحم بمراه 

رسه   یسان گو نوحسه و  کیسان  یسه گره کس ا نماند کوانه یهید رفتید و اح حنان واندان معاویه 
و یهیسد رسه چا ست و  سام      ( گرفتیسد ع) تقح  نپتشواح ان نتامده را د  سه روح رها

 وزسر  رسسد  امس نرسر   رسه   (1/191: 2031، )طزسرن  «ع() تقح  رق  ا رک رامگر نش ت،  انم
یا دارالیجارةان است که در قسرن ب ستم کامس  ر سایا      ورارهصدو  پایه و اساس وزر 

  (911: 2030، طزرن) ردان س ق معتقد روده است

پیش از بعثت پیامبر با مضممون خبمر از    ها یسهکن یها سنگموجود بر روی  اشعار .ب
 ع() ینحس  امامشهادت 

داوسس    بسسان روم حمکسسه رسسردیم  تقسسسرحمخ ریوسسسکتم نقسس   سسده رسسه  اح  سستو
در آن رتسست  سسعرن یسسافتتم کسسه نو سسته    بسسان آنسسان  سسدیم ت سسهکیان اح  ت سسهکی

آیسسا گروبسسا کسسه ح سستق را کشسستید در روح ح سساب امتسسد  سس ارت اح    »رسسود: 
پرسسستدیم اح چسسه سسسالا ایسسق مطکسست رسسر ایسسق کیت سسه       «جسسدّش را دارنسسد؟! 

د سسسا  پسست  اح اییکسسه پتامزرتسسان مزعسسوث  سسود   نو سسته  سسده؟ گ تیسسد: ستصسس 
  (202: 2019)صدو ، 

  تخ س  امسالا روایت در معجم طزرانا اح اروسعتد تغکزسا نقس   سده کسه در      تقبم   2
: 2111، ر سقینا حجر  ارق)اند  وواندهالیدیث ارو عتت تغکزا آمده و ون را میکر ،صدو 

 ووانسده اما صدو  ، داران وطان ر تار یمان، او را رق  ییتا   (1/11: ب 2121، ؛ بمو6/11
 امسام   (1/026: ب 2121، ؛ بمسو 22/191: 2111، ر سقینا حجسر   ارسق ؛ 3/019: 2120، ذبزا) است

 رو حدیث  عتی تکقا ووابد  د    اح ایقنته مج و  است سکتم اری
ویسژه در حمسان    رسه  ( وع) تقح س   امسام پت  اح قت  ، ایق ماجرا صیت دا ت اگر   1

راید ایق وزر در متان م کمانان انتشسار   د،  امبیگاما که امام متولد  یعیا ،(ص) تامزرپ
حا  آنکه نه در متان ی ودیان و م تیتان و نه در متان م کمانان چیتق وزسرن  یافت،  ام

رسق   ییتسا   ۀواسطرواج ندا ته است  ایق وزر در کتت دیگر نته وجود دارد که بمه را 
  (112: 2030، ؛ طزرن آمکا202: 2019، صدو ) نق   ده است یمان 

WWW.ATHAREBARTAR.COM



 سال سوم، شماره دهمپژوهی،  / شیعه 131

 

 ع() ینحس  امامجنّیان بر  ۀنوح .ج
جیّتان  ۀنوحبم ر پتامزر گوید:  سکمه ام»: نوی د ام  ارت  رق رمروصدو  ره نق  اح 

[ ( کسه ع) تقح س  س ادت   ت ]را اح بیگاما که پتامزر رحکت فرمود نشیتده رودم مگر 
« الشُّس َدَاءِ رَعْسدِن   اا رَکَس کفَمَقْ یزْ*  َمِکِا رِجَ ْدٍ رَتقُ فَانْچیتق سرود: أی یا  آن ایکا اح 
  (206: 2019، )صدو 
تسوان   امس متمونه و ام سکمه رودند ، سکماحنانا مانید ام  آن اکه راویان را  یاتاروا   2

رسه دلتس    ، انسد  کسرده جیتان  ۀنوحکه ایق افراد ادران  یتدن اییر ا  چیتق توجته کرد: چه
چسرا جیتسان   ماند ایق است که  امکه راقا  نا م ئکهاما ، اند دا تهرا آن ا  ارتزاطا روده که

  نکردندو در بمان سرحمتق کرری چیتق  ندمشغو   د یاسرا نوحهدر مکه یا مدییه ره 
العاده و  گ ت چه روده که راویسان    ت که نتاح را ورا ره حوادث وار دان یدرا  1

بسم  سیتده    نا نوحسه   اگسر  انسد  کردهرا نق  ک یا صاحت کتزا ایق مجموره روایات اند
روده اسست    آن ارشیوند که امکان ارتزا  را جیّتان رران  توان تید امافرادن  فق   ده ام

راید موجود را د که ره حد   مارن ارروایات ، جیّتان فراگتر روده ۀنوحردون تردید اگر 
را ابدافا  صرفاًادن واص روده و افر آن اتواتر رستده و نه اییکه چید روایتا که راویان 

پاسسخ داد کسه    پرسس  راید ره ایسق   ،واص ره نق  ایق روایات پرداوته را ید  بمچیتق
چیتق روات یسا مدل سانا   در چت ت که سزت  ده  با ان انجیّتان را  یاسرا نوحهت اوت 

که بسر   فجتع روده قدر آنرا ورا  ۀحاد گونه روایات ابتمام ورحند  در اییکه  ره نق  ایق
که اح ت سزتح وداونسد   را  نا جیزیدهفرد داران رواطی ان انا را ره گریه وا دا ته و بر 

ا رسران  رروس  یاسسرا  داسستان امسا  ، تردیسدن نت ست   5نت ت ره تأ ر انداوتسه  گردان نرو
کسه رسا قسدرت مساورایا در      یاریسد  امس افسرادن در  فق دادن وقایعا که حقتقت  را  نشان

م م ن ضت را ورا را  ۀحاد  تقتاًحق، ندارد سرابا داستانا ره ایق ند و بت  ارتزاطا ارتزا 
 آن درمانید  ۀترالتا افراد اح ف م ابدا   دبد امتیت تأ تر اوزارن اح ایق دست قرار 

 نتیجه
اسست   ره رویداد را ورا نگابا اترطزتعا و مساورایا   صدو  تخ  نگاه روایات   2

و  با ، آسمانروح رستاوته، پریان، فر تگان، پتوسته س ق اح ودا، صدو   تخ در حران 
 نانزتسا و اولتسا  ، ایمان و ارتقساد ا، اوزار اتز، و ال ام اوح، معجهه، ج ان آورت، ررش
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 امسام رسه  کو سد   مسا   رروی  قرائت رسسما و رایسج امسروحیق کسه     است نجار ابای
در ایق قرائت مدار و ربزر ستاسا نگاه کید  را ورا  ستاست اریوان ان ان ( رهع) تقح  

 تس  ( تیمع) تقح س   امسام اجزسار رسر     رگا اسست کسه رسه   رککه مصتزت ره، حماسه نت ت
 است   ده
صدو   امالا اصکار تارن اح وقایع تاری ا را راید یکا اح نقایص  ندادن تو تح  1

 بسان  نامسه فرستادن م کم ره کوفه و ، چراکه در ایق روایت اح رفتق امام ره مکه، دان ت
امام س یا ره متان نتامده است  حرکت امام را اح مدییه ره کوفه روایت کسرده  کوفتان ره 

 حذ  ایق وقایع را اوتصار نامتد  توان نمااست که  ان گونهرتان ره  ۀنیوو 
امسا لیسق   ، رر اسساس حسدیث سسامان یافتسه     صدو   تخ رام اییکه گهارش  رکا  0

   ود مااست اده « ان حا حر»لییا است که در ار م،  ارقروایات ون مانید لیق 
 ، زابت نهدیکا دارد ار م ارقنته ره گهارش  صدو   تخ روایت ، ریوه رر لیق  1

 ووانسانا  قصسه  بسان  قصسه بر دو گهارش ررآمده اح   ود ماره طورن که چیتق رردا ت 
کسرده رسود   پتسدا  ر ل سان مسردم رواج   د بسا  داسستان و  انسد  رسوده است که در ررا   س ره  

 صسدو     ستخ و در نتتجسه رسه   در آمسده  ه  سک  روایست در افسواه روات    تدریج رس  ره که
 است  رستده
و اح نرر متیا دچار آ  تگا است که رروسا اح   ،ال ید   االت روایات ون  عتی1
و الزته م ص  اسست   ( می وبعصاد  )  امامکه ره  ام اسمجکا  نت ت  پذیر توجته آن ا

در ایق حدیث گیجانده  ده رسیوه رسر  سعی    و رتشتر حوادث تاری ا اح ارتدا تا انت ا 
میتمس    اسست  بمابیگا را تاریخ م کّم و روایسات دیگسر   ناو  ابم واننا دچارسیدن 
ایق روایت اح صورت   ابا که متان مردم رسه صسورت سستیه رسه سستیه رواج      که است 
صسورت   وات دچار حذ  و ا افه  سده و رسدیق  ره مرور حمان و در ا ر ا تزاه ر ،دا ته

مگر اییکه ، داد ( ن زتعصاد  )  امامایق روایت را ره  توان انمه که در نتتجه  درت کتا
 ککتت مطالت آن را که را دیگر میارع بم ان است رپذیریم  تر متعاد را نگابا 

وود سزت  د احادی ا در  ۀحماناح فضا و  یه،قولو ارقره مانید  صدو ، تخ  تأ تر   9
نق  کید که میشأ تیو  روحا  تعه اح فضسان ر سته    کتت وود  زت یا در مجالا وود

تعا و چه روام  تعا را تیست تسأ تر    و ایق ناگهیر چه رالمان ، ره فضان راح وود رود
 ۀحمانس  مسذبزا   تاساسچیتق گ ت که نزاید و قان  توان ام ،ره رزارت دیگردبد   امقرار 
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رسوام رسران ربسایا اح    ، پت  اح ون را اح نرر دور دا ت که سزت  د رالمان و رتشستر 
آن بم در مرکه تجمع  ،که رر  تعه تیمت   ده رود نا ساله، و قان و فشار چیدر ت رق

 اوسواب  میقزتترا ا،  تکتفضره  دست ، ررا و ره طور ککا ، یعیا رغداد ، تعه و سیا
 رعد رر جان ماند  با قرنو  با سا حنید که ا رش  بایا گرن ی ت ریا  افرا و 

اسست   آنگویان  ود،  امات روایات ون که را دیگر میارع تطزتق داده رروا رزار  1
امکان توجتسه ا ستزابات نت ست      ، و رعضاًدچار ا تزاه  ده آن ادر رتان  صدو  تخ  که 

 یابسا  حومدر  مار  یا( ع) تقح   اماماران ره دست ید مق   دگان کشتهون در تعداد 
 رسد امره اارا  س ق گ ته و ره نرر  ،( گذا تع) تقح   امامکه د مق رر تق  ریی 

 است که در قرون دبم ره رعد ره اوج وود رستد  یابا اارا  گذار یهپاروایات ون 

  ها نوشت پی
 ۀمطالعس گترد، رران      را در رر ما واو ، کتت میاقت  مقت  ریوه رر کتت تاری ا دستایق چ     1

  2036، و رفعت ی ستا  رحماناساما ایق مقات ، نک :  رارهرتشتر در
  1/221 :2122 ا،کوف  ار م ارق ؛نق   ده است ار م ارق ال توحبر سه روایت اوتر ن  تتق مرتزه در   2

صدو  مطالت مقت  الی تق وسود را   امالاکه در اص  اح  رو ة الواررتقن دیگر مانید با نق   در 3
 ؛ن زت داده  ده است ،( استع) تقح   امامکه دوتر  ،گرفته ایق مشاجره ره ووابر ناق  ایق روایت

  2/261: 2011ارورن،  : فتا  نتشکن
  191-1/192 :2031، تاریخ األمم والمکوکق ناق  آن طزرن در تن  ت  4
ست نه اییکه ایق ا درک و  عور آن ا وامو انا ا اح  با ان ان نکردن اسراء توجه سوره 21 یهآ  طزق 5

 اند  ر ره ارجیزیدگان اح ادراک و  عور 
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 جامعه مدرستق 
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WWW.ATHAREBARTAR.COM



 سال سوم، شماره دهمپژوهی،  / شیعه 111

 

  المعرفة رتروت: دار والی ایة، ةیالزدا(  2111) إسمارت  أروال داء، رتک   ارق
: مدرسسة  قم، رج() ندالم   مامیاتیقتق: مدرسة ، م تر األحهان(  2119) میمد  رق جع ر، حکا نما  رقا

  رج() نالم د  مامیا

م: قس ، ریمکس تیقتق: فارس ح ون ، فا  رح ال ار ذوب الیضار(  2129) میمد  رق جع ر، حکا نما  رقا
  سیمایمدس ة الیشر ا

قم: جامعسه  ن، ارو  اوس ی نتیقتق: میمدباد، الطیّوقعة (  2121)تا یی  رق  لو ا، کوف  اروم یی
 مدرستق 

 قم: صیت ه ورد  ع(،) قتح  یاسا را ورا و امام  کتاب(  2031ن، میمد )اس یدیار

  المعرفة ستد احمد صقر، رتروت: دار :، تیقتقمقات  الطالزتتق ( تا ار) قتالی   رق  ااص  انا، رک
 ، قم: مدس ة المعار  ایسیمتة مدییة معاجه األئمة ای یا رشر(  2120) مانتسک  رق  با م دتسریرانا، 

مصط ون، ت ران:  ح ق، تیقتق: میمد رق ح ق طوسا، رجا  الزرقا(  2011رقا، احمد رق میمد )ر
 دانشگاه ت ران 

   التعار رتروت: دار، المیمودن راقر میمد :تیقتق ن اب األ را ،أ(  2061)تا یی  رق أحمد، نریذر
رتروت: مدس ة التساریخ  ، ئمة األط ارریاض األررار فا میاقت األ(  2111)لکّه رزدا  رق لکّه ا نعمةن، جهائر

 العررا 

 قم: پژوبشگاه رکوم و فربی  اسیما ، معرفا و نقد میارع را ورا(  2039)لکّه رزدا ستد، ح تیا

 قم: ال ادن ، الی ون() انیهیتزرتیقتق: فارس ، تقریت المعار (  2111) نجم  رق ا تقا، حکز

 ریرالعکوم، الیجی: دار الذوائر  میمدصاد ، تیقتق: لیکارجا  العیمة ا(  2122) وسیی  رق  ح قحکا، 
 تاب الکزیانا کال رتروت: دار، الصد ن ج الیقّ و کشی (  2631) وسیی  رق  ح قا، حک

  الکتت العکمتة داررتروت: ، خ رغدادیارت(  2121)ا رک  رق احمد، نوطتت رغداد
  نا را :جا ار، ثیالید رجا معجم (  2120) اروالقاسم ستد، وویا
قم: ، رزدالمیعم رامر مراجعه جما  الدیق  تا  :تیقتق، األوزار الطّوا (  2093) داود  رق احمد ، ندییور

  االر 

  ال تئة المصریة العامة لککتاب :قابرة،  روت رکا ة :تیقتق، المعار (  2661) زةتقت  رقلکّه رزدا، دییورن
رتروت: ، الزجاون میمد رکا: تیقتق، الرجا  نقد فا  ایرتدا متهان(  2031) میمد  قیالد  ما، ذبزا

 المعرفة  دار

تیقتسق: رزدال ّسیم    تاریخ ایسیم و وفتسات المشسابتر واألرسیم،   (  2121) میمد  قیالد  ما، ذبزا
 الکتاب العررا  رتروت: دار، قدمرن

 س ة الرسالة دتروت: مر، األرندو  تیقتق:  عتت، ستر اریم الیزیء ( 2120) میمد  قیالد  ما، ذبزا

  ت ران: سروشا، اروالقاسم امام :تیقتق، تجارب األمم(  2016) هیم کوارق ن، راح
 الع مانتة ریتدر المعار  دائرة مجکا مطزعة، الجرح والتعدی (  2012) حاتم  اأر  رق  رزدالرحمق، راحن

 العررا  التراث إحتاء رتروت: دار، ال ید قکالد آراد
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در  اکسوف   أرس م   ارسق ال توح  یارا ورا یاتروا(  »2036) می ق، رفعت ؛میمدکاظم،  یستا  رحمان
  229-16، ص0ش، اپژوب ثیحد ، در: «انقد و رررس تهانم

  سیمایمدس ة الیشر اقم: ، قاموس الرجا (  2126) میمدتقا،  و ترن
 ع(،) قتح  امام ا تاریخ یاس ییتیررا وراپژوبا را رویکردن ره (  2031) میمد، صیتا سردرودن

 قم: وادم الر ا 
  قتمدرسقم: جامعه ن، اکزر ا ار اتیقتق: رک، ال صا (  2091)ا رکرق  میمد، صدو 

 ت ران: کتارچا ، األمالا(  2019)ا رکرق  میمد، صدو 

 ت ران: ج ان ن، یجورد نم دتیقتق:  ع(،الر ا ) أوزار  ونتر(  2013)ا رکرق  میمد، صدو 

 ت ران: اسیمتة ن، زر ا ارکا اتیقتق: رک، الیعمة  تمامو  قیالد  کما (  2061)ا رکرق  میمد، صدو 
 قم: جامعه مدرستق ا، ح تی با متیقتق: ، التوحتد(  2063)ا رکرق  میمد، صدو 

  اقم: دفتر انتشارات اسیمن، ا ار زرکا اتیقتق: رک، معانا األوزار(  2110)ا رکرق  میمد، صدو 
قسم: دفتسر انتشسارات    ن، ا سار  اکزر ارکتیقتق:  مق ی ییضره ال قته،(  2120) ارکرق  میمد، صدو 

 اسیما 

دار إحتاء ، رتروت: حمدن رزدالمجتد ال ک ا :تیقتق، المعجم الکزتر(  تا ارطزرانا، سکتمان رق احمد )
 ا التراث العرر

نشسر  : مشس د ، ورسانتیقتق: میمدراقر ، ایحتجاج رکا أب  الکجاج(  2110)ا رک  رق احمدا، طزرس
 مرتضا 

 ت ران: اسیمتة ، إریم الورن رأریم ال دن(  2061) ح ق  رق  فض ا، طزرس
قم: ، سیمتة مدس ة الزع ةیتیقتق: ق م الدراسات ا، دیئ  ایمامة(  2120) ریجررق  میمد، آمکا نطزر

 مطزعة الزع ة 

 ت ران: مرتضون ،  درن قهوییاتیقتق: اکزر ص، کام  ر ایا(  2030)ا رک  رق  ح ق ، طزرن

، روال ض  اررابتما میمد :تیقتق، (کتاریخ األمم والمکو) نالطزر تاریخ(  2031) ریجر  رق میمد، طزرن
  التراث رتروت: دار

 رزسدالقادر  :تیقتسق ، فا اآلداب ال کطانتة والسدو  ایسسیمتة   نال  ر(  2123)ا رک  رق میمد ،اطقطق
  اکم العررالق رتروت: دار، مایو میمد

 قم: مدس ة الیشر ایسیما ا، اص  ان اجواد قتوم، رجا  الطوسا(  2010) ح ق  رق میمدا، طوس
 رتروت: مدس ة فقه الشتعة ، مصزاح المت جّد و سیح المتعزّد(  2122) ح ق  رق میمد ،طوسا
األصو  یاب ف رست کتت الشتعة و أصول م و أسماء المصیّ تق و أص(  2111) ح ق  رق میمد ،طوسا
 قم: مکتزة المیقق الطزاطزائا ا، تیقتق: رزدالعهیه الطزاطزائ ال  رست لکطوسا(،)

  مکتزة الی ضة العررتةرتروت: ، ال امرائا اصزیتیقتق:  ،الکشی الی تث(  2111) سز ، رجما

 أمستق  ارزدالمعط: تیقتق، العکمتة تتکال دار رتروت:،  ع اء العقتکا(  2123) رمرو  رق میمد، رقتکا
 قکعجا 
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  ار قم: ، رو ة الواررتق و رصترة المتعرتق  (2011) احمد  رق ن، میمدنتشارور فتا 

 تصیتح: اروالی ق  عرانا، ت ران: اسیمته  رو ة الش داء،(  تا ارکا  ا سزهوارن، میح تق )
 سیمتة یت االکت ت ران: دار، تیقتق: رکا اکزر الغ ارن، الکافا(  2033) عقوبی  رق میمد، ککتیا

 إحتاء التراث العررا  رتروت: دار، ریار األنوار الجامعة لعکوم األئمة األط ار(  2110) راقر میمد، مجک ا

، معسرو   رسواد  رشار: تیقتق، ت ذیت الکما  فا أسماء الرجا (  2119)رق رزدالرحمق  وسیی ، مهن
 الرسالة  رتروت: مدس ة

  ال جرة قم: دار، اسعد داار :تیقتق، و معادن الجوبر الذبت مروج(  2116) قتح   رق ا رک ، م عودن
  تخ م تد  ۀکیگرقم: ، ع() تتالز  آ : مدس ة تیقتق، ایر اد(  2120) میمد  رق میمد، م تد
الکتت  داررتروت: ا، رزدالیمتد الیمت  میمد :تیقتق، إمتاع األسماع(  2111)ا رک  رق أحمد، نمقریه

  العکمتة

 قم: مدس ة الیشر ایسیما ، االیجا رجا  (  2091)ا رک  قر احمد، نجا ا
  نا ار: جا ار، م تدرکات رکم رجا  الیدیث(  2121) رکا،  ابرودن ننماح

  ارتروت: مدس ة األرکم، مارسدن جونا :تیقتق، المغاحن(  2116) رمر  رق میمد، واقدن
 ر صاد روت: داررت، عقوراتتاریخ ال(  تا ار) عقوبی  اأر  رق ا، احمدیعقور
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