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Abstract 

The martyrdom epic [maqtal] of Al-Hossein (A.S) in Tabari’s (133 AH / 311 

CE) book of “History” is one of the remaining and old martyrdom epics related to the 

third and fourth AH centuries. This book, like other historical and narrational books, 

has not been safe from the onslaught of thought-provoking reports, and some of its 

contents are questionable on various topics, including the movement of Ashura. 

Tabari’s report concerning the Ashura uprising is based on the narration of Abu 

Mikhnaf which is currently regarded as the oldest remained martyrdom epic. But at 

the same time, Tabari’s report suffers from textual confusion, so that in some cases it 

is inconsistent with certain historical events, or the dignity of the Infallible is 

damaged from the Shiite point of view. Of course, in the following centuries, some 

Shiite scholars have also cited this book. In the present article, after analyzing the 

various aspects of the questionable narrations, a preferred view is presented, which 

has considerable advantages over the opinions presented in this field. Findings of the 

article indicate that some of Tabari’s reports are in support of the Umayyad 

movement and sometimes some of them are considered against the Umayyad 

movement, which indicates his trustworthiness in the Ashura report from the 

narrators, and on the other hand, quoting conflicting or contradictory narrations 

provides the possibility to criticize this approach and method. The narrations of the 

humiliation of Imam Hossein (A.S), the captivity of the two children of Abdullah Ibn 

Jafar and their martyrdom after Ashura, the state of undress of Ali Ibn Hossein (A.S), 

and Yazid’s expression of remorse for killing the Imam are among the narrations that 

can be criticized and analyzed. This article criticizes these narrations with an 

analytical-critical approach and its findings can be used in Ashura studies.  

Keywords: History of Tabari, Martyrdom Epi of Al-Hossein (A.S), Ashura 

Narrations, Distortions. 
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بررسیانتقادیروایاتعاشوراییتاریخطبریبررسیانتقادیروایاتعاشوراییتاریخطبری

(()بازۀزمانیعاشورابهبعد)بازۀزمانیعاشورابهبعد
  شیستا محمدکاظم رحمان **محسن رفعت

چکیده
مانده و قدیمی مربوط به قـرن سـوم  ق( از جمله مقاتل برجای ه ـ 705موجود در کتاب تاریخ طبری ) مقتل الحسین

های قابل تأمل مصون نمانـده و برخـی   ند سایر کتب تاریخی و روایی از هجم  گزارشچهارم است. این کتاب نیز مان و
از مطالب آن در موضوعات مختلف، از جمله دربارۀ جریان عاشورا مـورد تردیـد اسـت. طبـری، گزارشـی کـه از قیـام 

وجود است؛ امـا در عـین ترین مقتل م  عاشورا ترسیم نموده، برخاسته از روایت ابومخنف بوده که در حال حاضر قدیمی
طوری که در برخی موارد با وقایع مسـلم تـاریخی ناسـازگار بـوده و یـا از نگـاه  برد به  های متنی رن  می  حال از آشفتگی

های بعد برخـی از علمـای شـیعه بـه ایـن کتـاب نیـز اسـتناد   شیعی شأن معصوم دچار خدشه شده است. البته در قرن
شـود  ای عرضه می پس از تحلیل وجوه مختلف پیرامون روایات محل مناقشه، دیدگاه برگزیدهرو  اند. در مقاله پیشع  کرده

دهـد برخـی از   ها نشـان می  شده در ایـن عرصـه را داراسـت. یافتـه نظرات ارائه به   ای نسبت  های قابل مالحظه که مزّیت
دهنده امانـت   شود که این نشـان  ان تلقی میها علیه این جری روایات طبری در حمایت از جریان اموی و گاه برخی از آن

وی در گزارش عاشورا از راویان عاشورایی است و از طر  دیگر نقل روایات متعارض یـا متنـاقز زمینـه را بـرای نقـد 
جعفـر و  بـن  ، اسـارت دو فرزنـد عبداللـه حسـین   پذیری امـام  رویکرد و روش او را فراهم کرده است. روایات ذّلت

رسـاندن امـام از جملـه  ، اظهـار نـدامت یزیـد از قتلالحسـین   بن   س از عاشورا، کشف عورت از علی شهادتشان پ
انتقـادی بـه نقـد ایـن روایـات پرداختـه و  روایاتی است که قابل نقد و تحلیل است. این مقاله بـا رویکـردی تحلیلـی ـ 

 قرار گیرد.برداری  تواند در مطالعات عاشوراپژوهی مورد بهره های آن می یافته
 ، روایات عاشورایی، تحریفات.تاریخ طبری، مقتل الحسین واژگان کلیدی: 

                                                                 
 :50/05/0777و تاریخ تأیید:  16/56/0777. تاریخ دریافت. 

، قـم، ایـران؛ )نویسـندۀ مسـئول(؛ ÷**. استادیار و عضو هیـأت علمـی گـروه علـوم قـرآن و حـدیث دانشـگاه حضـرت معصـومه 
((mohsenrafaat@hmu.ac.ir. 

استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه . ( قم، قم، ایران؛kr.setayesh@gmail.com.) 
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مقدمه
ترین مسائلی است که پـس از هـر واقعـه و رخـداد، امکـان بـروز و ظهـور دارد. بـا   تحریف از مهم

فت کـه گذشت زمانی کوتاه از حادثه عاشورا، انبوهی از اخبار و روایات به کتب حدیثی و تاریخی راه یا
هـای   تدری  کار سهل وآسانی نبود. البته تردیدی نیست که از همان آغـاز انگیزه ها به پاتیش وآتیش آن

هـای مختلـف  سیاسی و اجتماعی فراوانی برای تحریف عامدانه و یا غیرعامدانه این واقعـه توسـط گروه
از این نهضت شده و حتـی جامعه وجود داشته است که سبب تردید در مفاد حوادث تاریخی قبل و بعد 

شود. بدیهی است که تضـعیف و تحریـف حقیقـت ایـن   مانع اظهار نظر قطعی محققان در مورد آن می
وسیله عامدان و جاهالن بوده که گاه در ساختاری منسجم و گاه در بستری عمومی شکل گرفته  واقعه، به
م تنیـده و بـه اسـتهالک گرویـده اسـت ها دره تی این نگارش ای که این نهضت، در تبه  گونه است؛ به
(. به همین جهت و نیز با توجه به رویارویی دو جبهـه نـاهمگون 010ـ  17: 0780سردرودی،   )صحتی
ستیز در عرص  مواجهه با این رویداد و ارائه و ابراز دتیل مختلـف بـرای عملکـرد   ساز وتحریف  تحریف

شـناختی از ایـن واقعـه و بررسـی   (، تحلیـل تاریخ0، 00ـ    65خود )برای مطالعه بیشتر، ر.ک: همـان، 
 یابد.   الحدیثی روایات مرتبط با این رویداد ضرورت می فقه

تعصب عرص  تاریخ و احادیث، معرفی چهـرۀ سـره و خـاله نهضـت   یکی از وظایف محققان بی 
حادثـ  تـاریخی از ایـن ، همانند هر   ها و تحریفات است؛ چراکه این واقعه  عاشورا و پیراستن آن از طعن

تـوان   ها مصون نمانده است. در حال حاضر ما با مجموعه مقاتلی اصلی پیش رو هسـتیم کـه می  آسیب
که در بخشـی از متـون ایـن مقاتـل روایـاتی  (0)ها را از آغاز تا پایان، حدود چهل مقتل دانست تعداد آن
هـا بـا قیـام عاشـورا و  توای برخـی از آنشود که از جهت سند یا متن دارای اشکال بوده که مح یافت می

باشـد.  می« تـاریخ اممـم و الملـوک»در تنافی است. یکی از این کتب تـاریخی  حسین   انگیزۀ امام
ترین کتب تاریخی کهـن بـوده و رویـداد عاشـورا   ق( آن را به رشت  تحریر درآورده و از مهم705طبری )

ق( گزارش شده است. از آنجا که طبری در نـزد 003ومخنف )ترین راویان یعنی اب  نقل از یکی از مهم به
و   است و روایات وی همواره مورد اسـتناد یـا نقـد محققـان تـاریخ   سّنت دارای جایگاه ویژه  شیعه و اهل

هـای خاصـی در آن گـرد آمـده و حتـی   پژوهان قرار گرفته و روایات این کتابع متقدم کـه گزارش  حدیث
دهـد   عه، برگرفته از آن است و از طرفی اهمیت واقعه عظیم عاشورا، نشـان میهای شی  بخشی از گزارش

باشد، پـس تزم و ضـروری اسـت ایـن  از اهمیت بسزایی برخوردار می حسین   که دقت در قیام امام
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 در معرض بررسی و واکاوی دقیقی گیرد. کتاب و روایات آن
و دیگر مورخان و محدثان متقـدم و متـأخر  پرسش این است که با ایجاد ارتباط میان روایات طبری

تواند معرکه آراء قرار گیرد؟ آیا اسـناد روایـات محـل بحـث، قابلیـت انتسـاب بـه   از او، چه روایاتی می
 گران و یا بازیگران آن را دارد؟  گزارش

این نوشتار، دربارۀ مؤلف کتاب مزبور و بررسـی محتـوای آن در حـوزۀ کـربال، عاشـورا، سـخنان و 
پرداخته است. هد  این پژوهش، نقد محتوای مذکور با دتیل قرآنی، حدیثی و  حسین   ت امامنهض

را از مرتبـت  حسـین  شواهد تاریخی و عقلی بوده و از آنجا که برخی از ایـن روایـات نهضـت امـام 
 اصلی خود تنّزل داده بحث و نقد آن تزم است.

کنـد؛ چراکـه روایـات   فعل معصوم را گـزارش می مراد از روایات در این پژوهش، مواردی است که
پژوهان بـوده و بـه همـین   تاریخی که در حقیقت حاکی از فعل معصوم است کمتر مورد توجـه حـدیث

علت با اصول نقد حدیثی، مورد تحقیق و بررسی قـرار نگرفتـه اسـت. غالبـا برخـورد مورخـان بـا ایـن 
هـای سـندی و متنـی و اصـول  که تزم است بـا مالک پژوهانه بوده  های تاریخ  صورت سبک روایات، به

ارزیابی حدیث مورد نقد روایی قرار گیرند. از آنجایی که مسئله واقعه عاشورا اهمیت خاصی در تـاریخ 
ای   سازان بوده است، لذا ارزیابی روایات این واقعه نیز اهمیت ویـژه تشیع دارد در معرض دستبرد حدیث

 یابد.   می
کادمیک تاکنون انجام نپذیرفته است. مناسب است صو این موضوع به رت جامع و با اصول تحقیق آ

و یا    که در یک پژوهش علمی، این روایات در مقاتل مختلف چه مقاتلی که مورخان به نگارش در آورده
 اند، بررسی شوند.  محدثان تحریر کرده

الب کتـاب و مقالـه تحقیقـاتی صورت مجزا و در ق دربارۀ بازشناسی تحریفات روایات عاشورایی به
از « معرفـی و نقـد منـابع عاشـورا»و کتاب « سردرودی  صحتی »توان به مقاتت   ارائه شده است که می

شـهری   ری  از محمدی « بر پای  منابع معتبر حسین   نامه امام  شهادت»سیدعبدالله حسینی اشاره کرد. 
بـه « قیام جاویـد»الله جودکی در کتاب  است. حجت   صورت کلی اشاره داشته نیز به نقد برخی وقایع به

روش »تــوان بــه مقالــه   هــای طبــری از منقــوتت ابومخنــف پرداختــه و همچنــین می  مجمــوع گزارش
از جالل محمودی که در نشریه مطالعات «    و حدیث(  جریر طبری )پیوند تاریخ   نگاری محمد بن  تاریخ

شناسانه به تـاریخ طبـری دارد، اشـاره کـرد. امـا   نگاهی روش تقریبی مذاهب اسالمی به چاپ رسیده و
باشد که این مقاله به مقتل موجـود در تـاریخ   صورت جزئی می تک روایات به  مقاتل نیازمند واکاوی تک
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تالش این پژوهش برآن است که منقـوتتی  اختصاص یافته است. (1)طبری در بازۀ زمانی عاشورا به بعد
بار در روایات تاریخی جای گرفتـه اسـت؛ زیـرا ایـن روایـات موجـود در  نخستین از طبری نقد شود که

تاریخ طبری، در کتب پیش از او نیز نقل شده و نیاز به نقـد و تحلیـل دارد. مطـالبی ماننـد ممانعـت از 
؛ نخستین گویندۀ آن: دینوری، 0/001 : 0783ها در شامگاه هفتم )طبری،   برداشتن آب و ُپرکردن مشک

قـین )طبـری،   بـن    بودن زهیـر ( عثمـانی10: 0773: جهت نقد این روایت: ر.ک: رفعت، 0768:100
: بـرای نقـد ایـن روایـت، 068ـ  7/063: 0737؛ نخستین گویندۀ آن: بـالذری، 003ـ  0/006: 0783

کـه طبـری در  به نام ابـوبکر حسین   ( و فرزندی برای امام06: 0776ستایش،   و رحمان  ر.ک: رفعت 
: 0780اثیـر،  ؛ ابن0/008 : 0783طبـری، دانسـته ) حسـین   وضع کشاکش جنگ، او را فرزند امامم
: 0/068 : 0783طبـری، خوانـد )  می حسـن  در ذکر اسامی شهدای کربال او را فرزند امـام  ( و0/30 

   هـای امـام  ابـوالفرج وی را از نـواده (.37تـا،   ؛ همـو، بی0/035: 0000سـعد،  نخستین گوینده آن: ابن
 (. 71تا،   داند )اصفهانی، بی  می حسین

گریطبریهایکتابوروشروایتویژگیالف.
هجری قمری  110سّنت در سال  یزید طبری، موّرخ و مفّسر بزرگ اهل  بن   جریر    أبوجعفر محمد بن

او را از ثقـات  وفـات یافـت. 705در آمل طبرستان متولد شد و بعدها در بغداد ساکن گشت و در سـال 
طبـری   ق( دربارۀ675أثیر )  (. ابن0/070تا،   خلکان، بی  ؛ ابن7/077: 0781اند )ذهبی،  مورخان دانسته

(. او 0/187تا،   خلیفة، بی  ؛ حاجی7/167: 0780اثیر،   )ابن« أبوجعفر أوثق من نقل التاریخ»گوید:  می
ده و در اکثر علوم زمان خـویش بـه خصـوص از مشاهیر علمای قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجرت بو

 (.6/1000 : 0000)حمـوی،  تنظیر اس  حدیث، فقه، تفسیر، اخبار و لغت دارای تخصه و تبّحری کم
و نیـز « اخـتال  الفقهـاء»تب فقهی وی به جز کفقهی طبری فراموش شده و از   البته در گذر زمان جنب

؛ کحالـة، 6/67: 1555)زرکلـی، جـای نمانـده اسـت  اثری بر« تهذیب اآلثار»فقهی     تاب حدیثی ـ ک
 (.7/003تا،   بی

( تـاریخ 0/070تـا،   خلکان، بی  ابنداند. )  صّح کتب میأثبت و أق( تاریخ طبری را 680خلکان )  ابن
هـای کتـاب از حیـث تفصـیل و   وی از همان ابتدا مقبولیت عام یافت. چنین مقبولیتی مربوط به ویژگی

هـای   کتابمؤلفـان سّنت است. این مقبولیت سـبب شـد تـا   بودن آن از نظر جامع  اهل استناد و متعادل
ای از آن را   هـای آن تکیـه کـرده و خالصـه  کثیـر بـر نقل  اثیر و ابن  مسکویه و ابن ابنمانند  تاریخی بعدی
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ــد ــر،   ؛ ابنو... 015، 01، 77، 70، 0/75 : 0737رازی، ) بیاورن ــه، 0780اثی  0/7؛ 00، 00، 07: مقدم
و... بــرای مطالعــه  0/158؛ 0/70؛ 175، 7/110؛ 077، 078، 070 ،1/035: 0011کثیــر،   و...؛ ابن

 (.007: 0781ر.ک: جعفریان،  بیشتر
 و سپس به ذکر قلم و آثار آن و نیز سرگذشت حضـرت آدمشده تاریخ طبری با حدوث زمان آغاز 

عصر پیامبران را نقل کرده تـا بـه بعثـت پیـامبر   هم و اخبار پیامبران پرداخته است. وی زندگی پادشاهان
( تاریخ طبری بر اساس سنوات هجری مرتـب شـده و از  178ـ  1/0و0: 0783طبری، رسد ) اسالم می

گیرد. هر سال حوادث مربوط به آن نقل شـده و بـر   هجری را در بر می 751 سال نخست هجری تا سال
 اساس ترتیب وقوع آمده است.

 ها داوری کنـد گـرد یژگی طبری این است که روایات مختلف را بدون این که در مورد آنترین و  مهم
های تاریخی، صحیح و یـا سـقیم از خطـر   آورده است و این امر سبب شده بسیاری از روایات و گزارش

تـرین   (. مهم000ـ  0/007 ؛ 7/076بـرای نمونـه ر.ک: همـان، دست ما برسد ) نابودی حفظ گردد و به
وزیـادکردن نقـل  طور کامل، بـدون اظهـارنظر و کـم گی طبری این است که متن روایات و اسناد را بهویژ

ی، ؛ بـرای مطالعـه بیشـتر ر.ک: حسـین035ـ  0/703همـو، و این از نقاط قـوت کتـاب اسـت ) نموده
 (.30 و 37: 0786

تدا سند را آورده و شود. او اب  طور عمده در قالب حدیث عرضه می روایات موجود در تاریخ طبری به
کند. طبری در نگارش تاریخ خود به شیوۀ محـّدثان از روش روایـی سـود   پس از آن متن خبر را نقل می

جـا   جسته و با پرهیز از هرگونه نقد و تحلیل، تمامی روایات مختلف و گاه ُمتباین دربارۀ یک واقعه را یک
(. او بـا درج سلسـله اسـناد هـر 000ــ  0/007 ؛ 7/076: 0783ر.ک: طبـری، گردآوری کرده اسـت )

رویداد، آن را از زمان شخه اول یا شاهد ماجرا ذکر کرده، ضـمن آنکـه ارزش روایـات نیـز در نـزد او 
تر باشـد، اعتبـار   نظر وی هر چه سند یک رویداد به زمان وقـوع نزدیـک وابسته به سندهای آن است و به

 ( 007ـ  008: 07835سزگین، روایت هم بیشتر است. )
ق(، تصویری روشن و منطبق بر حقیقت در دست نیسـت. البتـه 705از منابع مورد استفادۀ طبری )

ظاهر بیشـتر از احتمـاتت دیگـر تصـور  بـهصـورت شـفاهی در دسـت بـوده،  اینکه مواد و منابع وی به
منـابع مکتـوب  تنها مواد خود را از روایات شفاهی و یـا توان چنین ادعا کرد که طبری نه  اما می شود؛ می

هایی که در اختیار داشـته،   عصرش از نوشته  نویسان و محدثان هم  پراکنده نگرفته، بلکه مانند دیگر تاریخ
: 0783بـرای نمونـه ر.ک: طبـری، ) اسـت هـا یـاد کـرده با این تفـاوت کـه بـه نـدرت از آن بهره جسته
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چنـان بـر سـّنت   دۀ کتـاب هم( و تنها با ذکر نویسن070، 770، 077، 070، 00/077؛0/787؛7/730
حفظ سلسله اسناد پافشاری کرده و در مواردی که منبع خبر وی شـفاهی بـوده موضـوع را بـه منبـع اول 

 (.37: 0780خضری، ) مستند ساخته است

طبریومقتلالحسین
آورده اسـت. نخسـت روایـت عّمـار دهنـی  حسـین   طبری در تاریخ خود سه روایت از قیام امام

ــین ) ق( و077) ــت حص ــد از آن روای ــت )070بع ــتباه اس ــر اش ــر و پ ــیار مختص ــه بس ــتق( ک    و   رفع
ق( بـا ذکـر تمـام 156( و در پایان روایت ابومخنف به روایت هشـام )30ـ  30: 0776ستایش،   رحمان

هـا   (. روش وی در هر سه مورد نقلی است که گزارش055و  0/708 : 0783طبری، ) کند ذکر می اسناد
ق( را تشکیل 705ترین بخش روایت طبری )  ق( مهم003روایت کرده است. مقتل ابومخنف ) را با سند

آبادی،   حاجی  ؛ صـالحی070: 0738؛ رجـایی، 008: 0787ابومخنف ر.ک: حمـود،  بارۀ)در دهد  می
تنها مطالبی است که از  ،ابومخنف در تاریخ طبری (. مطالب نقل شده از مقتل الحسین01: 0788

خـاطر مفقودشـدن  باقی مانده و احتمات در اصل کتاب ابومخنف اخبار دیگری هم بوده که به این مقتل
   سـائب   بـن محمـد بـن   وی تمام روایات ابومخنف را به روایت هشـام آن، امروزه در دسترس ما نیست.

چنـد   کردن     ضافهرسد که ابومخنف این روایات را نوشته بوده و هشام با ا  نظر می روایت کرده و به (7)کلبی
مقتـل ابومخنـف را در تـاریخ خـود  ،روایت، آن را ترتیبی نو بخشیده، آنگاه طبری از روی نوشت  هشـام

 156یـا  150کند، در حالی که هشام در سـال   طور مستقیم از هشام نقل می نوشته است؛ زیرا طبری به
؛ 7/077: 0781ذهبـی، هجری ) 705و طبری( 7/750: 0781؛ ذهبی، 058تا،   ندیم، بی  )ابنهجری 

طور شفاهی و مسـتقیم از  بنابراین ممکن نیست که طبری به .( فوت کرده است0/070 ،تا  خلکان، بی  ابن
حمـوی، هجـری بـدرود حیـات گفتـه، ) 003هشام روایت کرده باشد و از آنجا که ابومخنف در سـال 

شام نیز بعید است کـه مطالـب را ( ه1/178: 1555؛ کتبی، 3/751: 0007؛ ذهبی، 0/1101 : 0000
از ابومخنف شنیده باشد؛ چراکه گزارشی بـر معّمربـودن وی در دسـت نیسـت تـا تـاریخ وتدت وی را 

حسـن  بـن   البته روایات موجود در کافی حاکی از آن است که کلبـی بـر عبداللـه ؛تر دانست    بسیار پیش
دهد که هشام روایـت موجـود   این نشان می شود... و  ( وارد میق008) صادق ( و سپس امام ق000)

حسن و امام نقل کرده است. ایـن  بن   یا پیش از آن از عبدالله هجری 001در کافی را به احتمال در سال 
زنده بوده، قولش بر اساس سماع هجری  001سال پس از  00احتمال نیز وجود دارد که ابومخنف که تا 
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رو  توان در این مـورد بـه قطعیـت سـخن گفـت. ازایـن  تمال نمیصورت گرفته باشد. با وجود این دو اح
ها نقـل  توان هشام شیخ اجازۀ طبری تلّقی کرد. همچون شیخ کلینی که بسیاری از اساتیدی که از آن  می

ها ارتباط داشـته و نقـل  طور مستقیم با آن در حقیقت مشایخ اجازۀ اویند و نه استادی که به کردهحدیث 
نسبت دیگـر  ترین نقل به  (. نقل طبری کامل67ـ  68: 0788زرین:   و قربانی  معار  )حدیث کرده باشد 

باشـد؛  جا نگذاشـتهچیزی از آن  احتمال دارد کهاند و   مورخان و نویسندگانی که از ابومخنف نقل کرده
کند   میدر حوادث مربوط به شام که ابومخنف کمتر به آن پرداخته، طبری چند روایت از هشام نقل  زیرا

در ارشـاد شـیخ  همچنین(. 068ـ  063، 0/067  : 0783طبری، بدون اینکه به ابومخنف اسناد دهد )
مـزاحم   بـن ق( که مقتل ابومخنـف بـه روایـت نصـر706ق( و مقاتل الطالبیین اصفهانی )007مفید )

ــیش از روایــت هشــام نیســت ،ق( اســت110ق( و مــدائنی )101) ــزی ب ــد، ) چی ؛ 1/71: 0007مفی
اگـر مطلبـی اضـافه بـر آن داشـته  و( 000، 057، 051، 77، 78، 70، 71، 88، 80تـا،  بی هانی،اصف

( عّمـار دهنـی ق153ق(، واقـدی )035باشد، سند آن به کسـانی غیـر از ابومخنـف ماننـد ابومعشـر )
، 770، 787، 707، 0/703 : 0783طبـری، ) رسـد  ق( می070عبـدالرحمان ) بن   ق( و حصین077)

 (.055 و 777، 777، 771، 770
یکـی دربـارۀ  ؛ذکر شـده اسـت حسین   سعد دربارۀ امام  در تاریخ طبری سه روایت از طبقات ابن

؛ طبـری، 0/078: 0000سـعد،   ابنشود )  سخن رأس الجالوت است که پسر پیامبری در کربال کشته می
ردم تا مرا نکشند دسـت از است که فرمود: این م حسین   دیگری دربارۀ سخن امام ؛(0/777: 0783

ها را از پارچ  حـیز زنـان خـوارتر  دارند و بعد از من کسی بر آنان مسلط خواهد شد که آن  سرم بر نمی
اولین سری  ( و سوم اینکه سر حسین0/770 : 0783؛ طبری، 008 و 0/070: 0000سعد،   ابنکند )

رسـد طبـری بـه   نظـر می بـه .(0/770  :0783؛ طبـری، 0/087: 0000سـعد،   ابنبود که بر نیزه رفت )
بسا  ؛از گزارش آن دربارۀ عاشورا استفاده نکرده است اماسعد دسترسی داشته،  هایی از طبقات ابن  بخش

( 007ـ  0/076: خامسة0000سعد،   ر.ک: ابنسعد فاقد سند است )  تک روایات ابن  به این دلیل که تک
، 0/770 : 0783طبری، که در چند مورد از ابومعشر نقل قول کرده ) چنان     نقل اسناد، هم و تقید طبری به

لذا گزارش کامل و دقیق او را نقـل  ؛( سبب شده تا تمامی روایات خود را مستند ثبت نماید055، 777
اینکـه شـاید عامـل توان بـدان افـزود،   رسد و می  نظر می تر به  ای دیگر که صحیح  نکرده است. البته نکته

بـن   محمـد بـن   سعد ـ که از دو طریق حارث  های ابن  نبودن همه گزارش دلیل در دسترس به مطلب فوق،
، 0/06: 0000سـعد،   بـر جـای مانـده، )ابنق( 187) فهـم بـن   محمد بن   و حسینق( 181) اسامه  ابی 



 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 14-9 :، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 زمانی عاشورا به بعد( )بازۀ بررسی انتقادی روایات عاشورایی تاریخ طبری

 محسن رفعت 
 محمد کاظم رحمان ستایش

 
16 

 مقدمه محقق( ـ برای طبری بوده است.
متفاوتی را از ابومعشـر، واقـدی و  های مختلف و  روایت حسین طبری در خصوص روز قتل امام

دهـد   دانـد، تـرجیح می  دیگران نقل کرده و در نهایت قول واقدی که شهادت امـام را در روز عاشـورا می
دهد که طبری روایات فراوان و مختلفی را دربـارۀ واقعـ    این مطلب نشان می .(0/770 : 0783طبری، )

سـعد و ابومعشـر فاقـد سـند   ابن، گفته شد، چون روایت واقدیکه  چنان     عاشورا در اختیار داشته است، 
( و 787، 707، 0/703 همـان، ق( )077ها توجه کرده و با اینکه روایت عمار ) بوده، طبری کمتر به آن

سعد اهمیـت و ارزش نـدارد؛ امـا چـون دارای   واقدی و ابن، ق( به اندازۀ روایت ابومعشر070حصین )
نکتـ  جالـب اینکـه طبـری در برخـی  .(30: 0786، )حسـینی کرده است طور کامل نقل سند است به

امـا »نویسـد:   تربودن گزارش ابومخنف نسبت به روایت عّمـار دهنـی اشـاره کـرده و می  قضایا به کامل
که گذشت، ذکر  چنان     تر از خبر عّماردهنی از ابوجعفر   تر و جامع  صورت کامل ابومخنف که داستان را به

 .(0/700 : 0783طبری، « )کرده است

روایاتقابلنقددرتاریخطبریب.
بررسی دربارۀ متون و حتی برخی از اسنادی است که طبری در واقع  عاشورا از آن بهره  بهاین بخش 

گیـرد.   رو پس از جستجوی مختصر در اسناد، متن روایات وی مورد بررسی قـرار می جسته است؛ ازاین
ساز نقل مورخان و محدثان پـس از او   عاشورا زمینهربارۀ های طبری د  گاه گزارشنکت  قابل توجه اینکه، 

  واسـط بـه نیـز دیگـران و شده است. از آنجایی که طبری حلقه ارتباط میان ما و مقتل ابومخنـف اسـت
شـده از غیـر ابومخنـف در  هـای نقـل  های او به مقتل ابومخنف اعتماد کرده و یـا حتـی گزارش  گزارش

هـا   بـه ایـن نـوع گزارشاو سبب شده که در آثار پس از طبری تأثیرگذار باشد. پس تزم است  های  کتاب
 شرح ذیل است:  به طبری ها  . گزارشبیشتر توجه شود و بررسی علمی گردد

ت .1
ّ
 گانه  پذیری امام با پیشنهاد پذیرش یکی از مفاد سه  ذل

ق در چهار موضع متفاوت نقل کرده اسـت. مضمون از چهار طری  چهار روایت هم بارهطبری در این 
گـزارش سـوم وی از طریـق  ،گزارش دوم از طریق حصـین ،گزارش نخست طبری از طریق عمار دهنی

 شرح زیر است:  روایات به   ابومخنف و گزارش چهارم بدون سند است. این
روان شد  نسعد سوی حسی بن   گوید: پس عمر [نقل از ابوجعفر به  عّمار دهنی»]روایت اول: 

ه کـجـا  ه از همـانکـی از سه چیز را بپذیر: یا مرا بگـذار کگفت: ی به اوو چون پیش وی رسید، حسین 
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. گویـد: عمـر ایـن را قبـول انه شومیا بگذار سوی مرزها رو ؛رومبه پیش یزید کیا بگذار  ؛ام بازگردم آمده
ست در دست من نهد. حسین گفت: نوشت: نه، هیچ حرمتی نیست، مگر اینکه د به اورد اما عبیدالله ک

  .(0/787: 0783)طبری، « به خدا هرگز چنین نخواهد شد...
زیاد گفته بـود از واقصـه تـا راه شـام و تـا راه   یسا  گوید: ابن بن   حصین از قول هالل»روایت دوم: 

یان را دیـد سی برود. حسین آمد و از چیزی خبر نداشت تا بدوکسی بیاید و کبصره را ببندند و نگذارند 
توانیم داخل یا خارج شـویم.  ه نمیکدانیم جز این ه گفتند: نه، به خدا چیزی نمیکرد کها پرسش  و از آن

ه فرود آمد و به کربال سواران به او رسیدند کگوید: پس به طر  راه شام روان شد، به طر  یزید، اما در 
نمیر را سوی وی فرسـتاده بـود،  بن   مر و حصینسعد و ش  زیاد، ابن شان داد. گوید: ابن  خدا و اسالم قسم

ه دست در دست وی نهـد. گفتنـد: که او را پیش امیرمؤمنان ببرند کحسین به خدا و اسالم قسمشان داد 
 (.0/771 )همان، « زیاد شوی  نه، باید تسلیم ابن
ل روایـت زهیـر و دیگـر اهـ بـن   سعید و صقعب   بن ابومخنف گوید: اما آنچه مجالد»روایت سوم: 

ی از سه چیز را از من بپذیریـد: یـا بـه که چنین گفت: یکاند این است  اند و جمع راویان بر آن رفته گفته
ار فیمـا بـین، کـه در کـنهم  معاویه می   یا دست در دست یزید بن ؛گردم ام بازمی ه از آن آمدهکجا  همان

ی از مردم مرز که یکخواهید بفرستید  یه مکرأی خویش را بگوید یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان 
 (.0/007 )همان، « ها داشته باشم الیفی همانند آنکباشم و حقوق و ت

یزید ریـاحی پـس از تردیـد در پیوسـتن بـه سـپاه امـام در    بن در روز عاشورا، حر»روایت چهارم: 
ی؟ گفت: بـه خـدا، بلـه نک خدایت قرین صالح بدارد با این مرد جنگ میگوید:   سعد می  محاّجه با ابن

ه بـه شـما گفـت رضـایت کی از سه چیز کها بیفتد. گفت: به ی  م سرها بریزد و دستکه دست کجنگی 
 «دادم امـا امیـر تـو ایـن را نپـذیرفت ار با من بود رضـایت مـیکسعد گفت: به خدا اگر   دهید؟ ابن نمی

 ( 0/013)همان، 
و 7/037 : 0737نقـل شـده اسـت )بـالذری،  سـّنت  شبیه این روایات در کتب متعدد تـاریخی اهل

ــوری، 081 ــفهانی، بی1/00 : 0005؛ دین ــا،   ؛ اص ــر،   ؛ ابن000ت ــاکر،   ؛ ابن0/00 : 0780اثی : 0000عس
( نکته قابل ذکر اینکه این روایت در کتب شـیعی 1/30  : 0000؛ عسقالنی، 711 ،تا  ؛ همو، بی00/115 

نیشـابوری، عالمـه مجلسـی و    فتال  طبرسی،    بن حسن  ید، فضلمف   شود، کسانی مانند شیخ  نیز دیده می
 ؛ فتـال176: 0775؛ طبرسـی، 1/83: 0007انـد )مفیـد،   عالمه بحرانی روایت را شبیه به هم نقل کرده

روایات موجود در  .(03/105: 0007؛ بحرانی، 00/787: 0057؛ مجلسی، 0/081: 0730نیشابوری،   
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  گردد. ارائه میشرح ذیل  بهسندی و متنی بوده که  اشکاتتتاریخ طبری دارای 

 نقد سندیالف( 
؛ 0/757: 0058)هیثمـی،  الضـریر  یحیی   بن بودن زکریا مجهول علت به، روایت اول از عمار دهنی

؛ 0/603: 0781یزیـد )ذهبـی،    بن ( و ضعف خالد078، 05/016؛130ـ  3/130؛ 006، 03، 0/15
 (0)رسد.  میق( 070) عبدالرحمان بن   ضعیف است. سند دوم به حصین ( سند058: 0053عجمی،   ابن

 نیـزسعید نیز در آن وجود دارد، فردی  بن   طریق ابومخنف رسیده و نام مجالد در سند روایت سوم که از
که در کتب رجالی نامی از وی موجود نیست. اما برخی روایـات ایـن  است أزدی  زهیر بن   نام صقعب به

های مشـهور حـدیثی   رسد شخصیت  نظر می خ طبری و أنساب امشرا  و... وجود دارد که بهدو در تاری
رسد. اما شگفت اسـت کـه در کتـب رجـالی نـامی از   اند که در این دو کتاب روایاتی به این دو می  بوده

قـول  ایشان وجود ندارد. این احتمال وجود دارد که راویان دیگـر یـا خـود طبـری عبـارت ابتـدایی را از
ابومخنف نقل کرده باشند. طبری این روایت را از چهار طریق نقل کرده گویـا مصـّر بـه ایـن اسـت کـه 

  عـدی» روایت قطعا صحیح بوده و نیز امام قصد سازش و مذاکره داشته است. راوی روایت چهـارم نیـز
عـدی مشـخه  است که ابومخنف با واسط  ابوجناب کلبی از او نقل کرده که البته هویـت«حرمله بن 

نقل از طبری  کثیر به  نیست. تزم به ذکر است که وی تنها در تاریخ طبری روایت دارد و کسانی مانند ابن
 .(031، 068، 8/066: 0011کثیر،   اند )ابن  روایات او را در کتب خود نقل کرده

 ب( نقد متنی
و آشـکاری اسـت کـه در تضاد کامل  حسین   این چهار روایت با شخصیت حماسی و غیور امام

نـرفتن ظلـم و عـزت و...  این روایات با روایات دیگری که از امام مبنی بـر زیـر بـار انکارشدنی نیست.
ما را بـر سـر دوراه شگفتا! زنازاده پسر زنازاده! »ویژه روایت مشهور ایشان:  صادر شده سازگاری ندارد. به

شی از ما، خـدا و پیـامبر او و جملـه مؤمنـان و من  قرار داده و چه دور است پست [تسلیم]  مرگ و خواری
ه مـا کـمردم سربلند این را نپذیرند   های غیرتمند و آزاده  و طبع [ه ما را در خود پروردهک]ی کهای پا  دامان

: 0016)مسـعودی، «  جانبازی رادمردان ترجیح دهـیم [افتخار]فرمانبرداری از فرومایگان را بر  [ذّلت]
؛ مجلسـی، 030: 0050، حّرانـی، 105ـ  7/107: 0738الحدیـد،   ابی  ؛ ابن00 :0056نما،   ؛ ابن066

؛ برای مطالعه بیشتر روایات عزت و نفی ذّلت صادر شده از ائمـ  معصـومان: ر.ک: 87، 00/7: 0057
یـا ایـن سـخن  .(0760و7/0700وکتاب العّزة، 780و1/781الذلة،   کتاب : 0006شهری،   ری  محمدی
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و شرافت بهتر است از زندگانی با ذّلت و خواری، در روز شهادتش چنـین فرمـود:   عّزتبا   مرگامام که 
ه کـخـدا قسـم    شدن در جهنم سـزاوارتر اسـت، بـه    مرگ از ننگ و خواری بهتر است، و ننگ از داخل»

شهرآشـوب،   ؛ ابن88: 0058)حلـوانی، « خواری جاری نخواهد شد و مرگ باعزت جاری خواهد شـد
ــی، 68//0: 0737 ــی، 1/71: 0780؛ اربل ــی، 0، ح 00/071: 0057؛ مجلس ، 03/63: 0007؛ بحران

چنین در مقاتل دیگر از جمله کتاب طبری آمده که امام در صبح عاشورا پس از خطب  پـیش از   هم .(68
نه دست خواری به شما خواهم داد و نه ماننـد »شروع جنگ و اتمام حجت بر سپاه مقابل چنین فرمود: 

؛ 1/78: 0007؛ مفیـد، 0/010 : 0783؛ طبـری، 7/088 : 0737)بـالذری، « فرار خواهم نمود بندگان
: 0056نمـا،   ؛ ابن0/68: 0737شهرآشـوب،   ؛ ابن101: 0775؛ طبرسـی، 0/777 : 0001جوزی،   ابن
  .(8/037 : 0011کثیر،   ؛ ابن00

حسـین   سمعان غـالم ربـاب همسـر امـام بن   عقبةبا روایت  مزبور چهار روایت
در تعـارض  (0)

است. وی از مدینه تا کربال همـراه امـام بـوده و از او در هـیچ حـالتی جـدا نشـده و بـا سـوگند جاللـه 
شـته شـد از او جـدا کوقتی  .ه به عراقکه رفتم و از مکهمراه حسین بودم با وی از مدینه به م»گوید:  می

شـدنش  شـتهکدر عراق و در اردوگاه تـا بـه روز  ه و در راه وکسان در مدینه و مکنشدم و از سخنان وی با 
ه دسـت در کـاند نبود و نگفته بود  گویند و پنداشته به خدا آنچه مردم می .ه نشنیده باشمکلمه نبود ک کی

ه گفت: بگذاریـد در زمـین کبل ؛ی از مرزهای مسلمانان فرستندکمعاویه نهد یا او را به ی بن   دست یزید
: 0017؛ نـویری، 000ـ  0/007 : 0783)طبـری، « شـدک جـا مـیکسـان بـه کار کـفراخ بروم تا ببیـنم 

هر چهار روایت مذکور بـا روایـت  .(110: 0008جوزی،  بن   ؛ سبط0/00 : 0780اثیر،   ؛ ابن15/017 
کنـد تـا ناقـد   سمعان را طبری نقل کرده است. لذا طبری خود را صرفا ناقل روایـت معرفـی می   بن عقبة

 روایت.
سـعد خصوصـی ذکـر شـده و سـپس    بن ظر که در برخی از این روایات، دیدار امام با عمراز این من

سـازد، از   سـعد را تقویـت می  دست ابن جعل این دست روایات به  پیشنهادهای امام منتشر گشته، گمان
م  این جهت که پس از واقع  عاشورا، خواسته خود را مجبور نشان دهد، که در اجرای فرمان این زیاد ه

( و خـود را از آتـش 0/77 : 0780اثیـر،   ؛ ابن0/063 : 0783زیاد بیندازد )طبری،  فاجعه را به گردن ابن
 انتقام قیام توابین و مختار در امان دارد.

شـدن امـام     شتهکه هنگـام کـحضـرمی   ثبیت بـن   طبری در جایی دیگر گزارش کرده است که هـانی
بـن   انصـاری را پـیش عمـر   قرظـه بن   عمرو حسین»ست: حضور داشته بود روایت کرده ا حسین
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سعد بـا حـدود بیسـت سـوار   ه امشب میان اردوگاه من و اردوگاه خودت مرا ببین. عمربنکسعد فرستاد  
بیامد، حسین نیز با همانند آن بیامد و چون به هم رسیدند حسین بـه یـاران خـویش گفـت دور شـوند. 

ه صـدا و سخنشـان را کـهـا دور شـدیم چنـدان  چنـین گفـت. از آنسعد نیـز بـا یـاران خـویش   عمربن
دام بـا یارانشـان سـوی کـشنیدیم. سخن گفتند و طول دادند تا پاسی از شب گذشت. پس از آن هر  نمی

ه کـردنـد، پنداشـتند ک  سان دربارۀ آنچه میانشان رفته بـود بـه پنـدار سـخنکاردوگاه خویش بازگشتند و 
گـذاریم. عمـر  جـای مـی معاویه بیا و دو اردو را به   بن بود: با من پیش یزید سعد گفته بن   حسین به عمر

گفته بود:  سازم. : من آن را برایت میفرماید ]امام[ می نند.ک ام را ویران می گفته بود: در این صورت خانه
ویـد: و عمـر گ دهـم. : از اموال خودم در حجاز بهتر از آن به تو میگوید ]امام[ می گیرند. م را میکامال

گفتنـد و  ه چیزی شنیده باشند یا دانسـته باشـند چنـین مـیکآن سان بیکگوید:  این را خوش نداشته بود.
روایتی که طبری ناقل آن است، حاوی عبارتی است  .(0/007 : 0783)طبری،  «میانشان رواج یافته بود

ا قال لعمر بن سعع:  ارعرم ىعع  ظنا یظّنونه ان حسین»گردد:   که سرانجام آن به حدس و گمان منتهی می
تـدری  چنـین  ایـن مطلـب گویـای آن اسـت کـه بـه مـرور و بـه «رینکال  یزی: بن ىعاویه و ن:ع العس

پـذیری امـام از آن پدیـد   طور فراوان پر و بال داده شده تا در نهایت روایت ساختگی ذلت وگویی به  گفت
سعد به امام   هم است؛ چرا که این سخن را باید ابنآمده باشد. از سوی دیگر معنای این جمل  امام نیز مب

گفته باشد نه اینکه امام به وی چنین گفته باشد. افزون بر این راوی این روایت خود به پندار مردم اذعـان 
زدند. طبـری نیـز   سعد صرفا گمان و پندار مردم بود که بدان دامن می   بن وگوی امام و عمر کرده که گفت

سـمعان اشـاره کـرده اسـت    بـن پذیری امام را نقل کرده و پس از آن به روایت عقبة  ذلت در ادامه روایت
پـذیری بـاوری نـدارد و آن را سـاختگی   ( گویا خود طبـری نیـز بـه روایـت ذلت000 و 0/007 )همان، 

کنـد ولـی   داند؛ زیرا روش وی چنین است که چنانچه به روایتـی نظـر نداشـته باشـد، آن را نقـل می  می
گویـد؛ چـون روش   آورد، اما خود سخنی در مورد آن نمی  روایتی که ناقز آن است را نیز پس از آن می

 وی صرفا حدیثی است.
های مختلفـی   صـورت شـروط مـذکور به( 0دارای خدشه است؛ زیرا، روایت مذکور  ،نتیجهپس در 

 یزید از جانـب حسـینثبت شده، گاهی یک شرط و گاهی دو یا سه شرط و حتی در روایتی بیعت با 
رسد. یعنی به همان فردی کـه   نمی حسینامام سلسل  این روایات و اسناد آن به ( 1مطرح شده است.

گردد، لذا در ابتـدای کـاری ایـن روایـت   چنین شرایطی را خواسته، به فرض اینکه خواسته باشد، برنمی
رش شـده و معـدود منـابع شـیعی نیـز سّنت گزا  این روایت ابتدا در منابع اهل (7منکر و ضعیف است.



 

 

   Journal of Comparative Hadith Sciences, , Spring and Summer 0202, 8(21), P: 14-9  
A Critical Study of Ashura Narrations of Tabari’s History (Period: Ashura Onwards) 

Muhsin Rafa’t 
Muhammad Kazim Rahmansetayesh 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 
22 

وگوی  شود، گفت  که از منابع فهمیده می چنان     ( 0 اند.  شرط سوم یعنی بیعت با یزید را به اتفاق ذکر نکرده
تـوان گفـت کـه شـرایط   صورت سّری بوده است. با این حال چگونه می سعد به  و عمربن حسین   امام
اگر امام راضی به بیعت بـا ( 0 است؟ دادهگانه را   این پیشنهاد سه چه بوده و چگونه و چرا حسین   امام

اگـر او بـه ( 6 عتبه حاکم مدینه چنـین نکـرد؟!   بن یزید بود، چرا در همان ابتدای کار در داراإلماره ولید
ید[ آیا با این شرط]یعنی دیدار با یز( 3 ای داشت؟  بیعت با یزید راضی بود، پس قیام او چه معنا و انگیزه

 کنند کـه حسـین  تری از یزید نسبت به عبیدالله نشان داده و چنین القا نمی  اند چهرۀ محبوب  نخواسته
از چهرۀ مصلح و با عطوفت یزید بر خال  عبیداللـه انتظـار بخشـش و عفـو داشـته اسـت؟ )قائـدان، 

0730 :30).  

 عبیده   بن شمار یاران امام در نقل سعد  .2

عبیده گـزارش کـرده اسـت. وی یـاران    بن نقل از سعد عبدالرحمان را به ن ب  طبری روایتی از حصین
هاشـم،   شانزده نفـر از بنی طالب  ابی بن   صد نفر دانسته که پن  نفر از نسب علی  کبه ی کامام را نزدی

: 0783ری، طبـاند )  زیاد بوده بن   هاشم و پسر عمر  نانه هردو وابسته بنیک ی از بنیکسلیم و ی  ی از بنیکی
در جایی دیگر از قول ابومخنف هجده نفر از خاندان و شصت تـن از یـاران امـام را گـزارش  .(0/777 

  .(065ـ  0/007همان، کرده است )
اوت: این روایت با روایات مشهور که تعداد یاران اصلی امام را هفتـاد و دو نفـر و فرزنـدان از نسـل 

: 0768؛ دینـوری، 7/083 : 0737؛ بـالذری، 0/030: 0000د، سـع  ابنداند )  را هجده تن می ÷فاطمه
: 0007؛ مفیـد، 151: 0007؛ خصـیبی، 0/050 : 0000کوفی،    اعثم  ؛ ابن0/011: 0783؛ طبری، 106

؛ همــو، 105: 0775؛ طبرســی، 0/080: 0730نیشــابوری،   ؛ فتــال038: 0007آملــی،    ؛ طبــری1/70
عبیده، یاران    بن اسازگار است. ضمن اینکه مراد در نقل سعد( ن0/778 : 0001جوزی،   ؛ ابن86: 0011

  .(37: 0776ستایش،   و رحمان   ر.ک: رفعتاصلی امام است یا خیر! )
کـوفی، اند )  بیش از ایـن تعـداد در واقعـ  کـربال حضـور داشـته علی   عالوه از نسب امام ثانیا: به

  .(0/068: 0783 ، طبری،0/030: خامسة، 0000سعد،   ؛ ابن005: 0050

 جعفر و شهادتشان پس از عاشورا بن   اسارت دو فرزند عبدالله .3

جعفـر یـا  بـن   [ از آن عبداللـهحسـین   بیـت امـام  ]اسرای اهل دو پسر از آنها»نویسد:   طبری می
را آورد هایشان را زد و سرهایشان   گردن و آن مرد طی پناهنده شدند ی از مردمع کجعفر، رفتند و به ی ابی  ابن
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طبـری، « )ردنـدکاش را ویران  آنگاه گفت خانه ؛خواست گردنش را بزند زیاد می  ابن زیاد نهاد.  و نزد ابن
 .(8/030 : 0011کثیر،  ؛ ابن0/777 : 0783

عبیده نقل شده، در منابع دیگر تـا جـایی  بن   نقل از سعد عبدالرحمان به بن   این روایت که از حصین
جعفر یعنی عون و  بن   فرزندان عبدالله بارۀکثیر یافت نشد. در  گرفت، جز کتاب ابنکه مورد بررسی قرار 

ـ بر این متفقند که در همـان روز عاشـورا،    ویژه طبری در روایت دیگری محمد، منابع شیعی و سّنی ـ به
ثعلبة بـود محمـد  بن   لهال  تیم  نهشل که از بنی بن   طائی، عون را به شهادت رساند و عامر   قطبة بن   عبدالله

؛ 067، 0/003: 0783؛ طبــری، 7/155: 0737؛ بــالذری، 0/033: 0000ســعد،   ابنرا شــهید کــرد )
: 0737شهرآشـوب،   ؛ ابن103: 0775؛ طبرسـی، 1/053: 0007؛ مفیـد، 76ـ  70تـا،   اصـفهانی، بی

بنـابراین  .(00، 70، 00/75: 0056؛ مجلسـی، 03: 0056نما،   ؛ ابن0/30 : 0780اثیر،   ؛ ابن0/056
 حسـین   جعفر جزء اسیران نبوده و در همان روز عاشورا همراه با امام بن   عون و محمد پسران عبدالله

 اند.  به شهادت رسیده

 یک روایت در مورد حوادث غیرطبیعی پس از شهادت امام .4

ه از هنگام طلوع کنمود  شته شد تا دو سه ماه چنان میکوقتی حسین »نقل از حصین گوید:  طبری به
  .(0/777: 0783طبری، ) «آفتاب تا برآمدن روز، دیوارها به خون آلوده بود

عبارت دیگر، روایـت  است. به«حصین» طبری تنها یک واسطه را مابین خود و این روایت آورده و او
کن رو پذیرش روایت نـامم است، ازاین« حصین» او مسند نیست و اگر هم مسند بود چون راوی روایت

 است.
هـا را  شود که روایات حصین و دیگر روایاتی که طبـری آن  از دقت در روایات این مطلب فهمیده می

را ایفـا « بـاب النـوادر»نقل کرده، گویا همچون روایاتی است که وی چندان بدان اعتماد نـدارد و نقـش
ن بر این، در روایت آمـده: افزو توان بدان اعتنایی نمود.  کند که در زمرۀ احادیث ضعیف است و نمی  می

بعید نیست راوی روایت و کسی که این واقعـه را « ...نمود شته شد تا دو سه ماه چنان میکوقتی حسین »
مشاهده کرده و برای دیگران بازگو نموده بر اساس خیال یا آنچه از خود در ذهن خـود پرورانـده بـه ایـن 

کردنـد و یـا حـداقل در   ایـن روایـات را نقـل میتصورات دست یافته است. اگر جمع کثیری از راویـان 
انـد،   رغم اینکه بسیار کم دست روایات علی روایت ابومخنف چنین سخنانی بود، پذیرفتنی بود، ولی این

در برخی کتب دیگـر نقـل شـده اسـت کـه  مزبور شبیه روایت ها نیز ضعیف و کذاب هستند. راویان آن
تناقضـات و تعارضـات  .(33: 0706قولویـه،   ابنانـد )  فسـیر کردهتری ت  مدت کوتـاه آلودبودن را به  خون
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 شود.  ها می موجود در این دست روایات سبب عدم پذیرش آن
شناسان و دیگر عالمان به   دانان، زمین  وقتی واقع  مهمی در عالم طبیعت رخ دهد، جغرافیهمچنین 

این رویداد در میان این عالمان مطـرح نشـده  که   تکاپو خواهند افتاد تا از علت آن باخبر شوند، حال آن
مرتبـه   های روزگار است که تنهـا یک  اگر این وقایع در جهان مادی رخ داده باشد، چون از شگفتی است.

در این دنیا روی داده، باید حوادث روزهای پس از شهادت امام به تواتر برای مـا نقـل شـده باشـد و نـه 
بردار است. البته نکته قابل توجه آن است که عـدم تـواتر دلیـل بـر   هها خدش توسط چند راوی که سند آن

ناپذیر است. البتـه بـدیهی   ها خدشه عدم تحقق این رخدادها نیست؛ چه بسا اخبار آحادی که تحقق آن
گاه سـاختن و پـرداختن بـه فلسـفه عاشـورا و  توانست اعراب را به است، ذکر این قبیل روایات می جای آ

و انگیزۀ این قیام الهی به آن مسائل مشغول نماید و این همان مطلبی است  حسین   امتبیین نهضت ام
های طبری   کردند. از گزارش  طور مرموزانه دنبال می که حکام اموی و عباسی و مورخان وابسته به آنان به

 ،ه یا رخ نـدادهشود؛ اما اینکه وقایع غیر طبیعی از اساس رخ داد  تحقق برخی امور غیر طبیعی ثابت نمی
گنجد؛ زیرا روایـات متعـددی از فـریقین کـه بـه شـهرت هـم   بحث دیگری است که در این مجال نمی

کند؛ اما در نحوه جزئیـات و چگـونگی آن نیازمنـد بررسـی بیشـتر   رسیده، اصل این تحقق را اثبات می
 است.

  الحسین بن   علی ]کشف عورت از[و  بی احترامی .5

آور است چـه رسـد بـه پـذیرفتن آن! ابتـدا   گفتن آن شرمبه هم را نقل کرده که طبری دو روایت شبیه 
 دهیم.  نقل آن پرداخته و سپس کیفیت آن را مورد مداقه قرار می به

حسـین  بـن   زیـاد در علـی بن   سعید گوید: وقتی عبیدالله بن   ابومخنف از قول مجالد»روایت اول: 
رسند، رسـیده؟ گویـد: آزار او را پـس زد و  ه مردان میکه چیزی نگریست، به نگهبانی گفت: ببین این ب

حسین به او گفت: اگر میان تو و ایـن زنـان قرابتـی  بن   گفت: ببرید و گردنش را بزنید. علی ؛گفت: آری
« زیاد گفت: خـودت و او را همراهشـان فرسـتاد  ابن ؛ه محافظشان باشدکها بفرست  ی را با آنکهست ی

 .(0/003 : 0783طبری، )
زیاد   مسلم گوید که وقتی ابن بن   نقل از حمید راشد به  ابی بن   ابومخنف از قول سلیمان»روایت دوم: 

: وای برتو، بنگرید آیا بالغ شده؟ ه شدگفت، داد او عورتدستور به کشف ، سجاد   پس از گفتگو با امام
گفـت: او را  .را دیـد و گفـت: بلـه بـالغ اسـتاحمری او    معاذ بن   بینم، گوید: مّری به خدا او را مرد می

اش در او آویخت و گفت:  سپاری؟ و زینب عمه ی میکحسین گفت: پس این زنان را به  بن   ش، علیکب
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ای؟...  جـای نهـاده سی از مـا بـهکای، مگر  های ما سیر نشده  زیاد! از ما دست بدار، مگر از خون  ای ابن
ه خـوش دارد کدانم  ست و گفت: شگفتا از خویشاوندی، به خدا میزیاد لختی در او و کسانش نگری  ابن

 و 003: 0همـان، « )شم، پسر را واگذارید، با زنانـت همـراه بـاشکشم او را نیز با وی بک اگر پسر را می
008). 

 نقد سندی
سّنت تضعیف شده و او را در   ق( است که در کتب رجالی اهل007سعید )   بن روایت اول از مجالد

( و معتقدند کـه چـه بسـیار 0/1130 : 0000؛ حموی، 7/078: 0781ذهبی، دانند )  ، قوی نمیحدیث
ق( نیـز از شـیعه در مـورد او 780نـدیم )  (. ابن003: 0007المبـرد،   ابناحادیثی که رفـع کـرده اسـت )

عه (. البتـه برخـی او را توثیـق و شـی057تـا،   نـدیم، بی  ابنگوید: وی نزد محـدثان ضـعیف اسـت )  می
 (. 685: 0011بالحق،    ناطقاند )  اند و ارادت او را در محبت خاندان پیامبر متذکر شده  خوانده

راشد نقل شده است. نام وی در کتـب رجـالی موجـود نیسـت.   ابی بن   واسط  سلیمان روایت دوم به
انـد   یـت نقـل کردهتنها طبری و کسانی مانند بالذری و ابوالفرج اصفهانی از او با واسـط  ابومخنـف روا

 (.و... 76، 70، 70، 77، 71، 07 ،تا  ؛ اصفهانی، بی1/30: 0737بالذری، )
اجمالی که در روایت اول بود در روایت دوم برطر  شده، اما همچنان با مشکالتی روبروست. این 

لبش دقیقـا شـبیه اثیر چون مطـا  ( و ابن8/077 : 0011کثیر،   ابننقل از طبری آورده ) کثیر به  روایت را ابن
اعثم کوفی نیز بـه همـین   ابن .(0/81 : 0780اثیر،   ابنرسد از او نقل کرده است )  نظر می طبری است، به

. (0/017 : 0000کـوفی،    اعـثم  ابننقـل کـرده اسـت )« الفتـوح»روایت را شبیه طبری در کتـاب  ،شکل
؛ خوارزمی، 1/81: 0737رازی، )اند   کردهمسکویه و خوارزمی این جریان را نقل   کسانی دیگر مانند ابن

هـا شـبیه روایـت اول اسـت،  یکـی از آن کـه بالذری دو روایت در این مـورد نقـل کـرده .(1/08 ،تا  بی
ای نکـرده   زیاد مبنی بر کشف ازار اشـاره  دستور ابن دیگر خود، به   در روایت ؛(7/158 : 0737بالذری، )

بالذری ـ یعنی نبود وجود دستور مبنی بـر کشـف ازار از امـام  ( که شبیه نقل دوم7/156همان، است )
؛ 007تـا،   ؛ اصـفهانی، بی1/08تـا،   ر.ک: خوارزمی، بیشود. )  در برخی منابع دیگر دیده می سجاد

؛ 061: 0708طــاووس،   ؛ ابن1/80: 0737؛ رازی، 0/700 : 0001جــوزی،   ؛ ابن1/006: 0007مفیــد، 
 ( 101: 0775، ؛ طبرسی07: 0056نما،   ابن
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 نقد متنی
در آن روزهـا  سـجاد  که اگر بدان باورمنـد باشـیم کـه امام نکت  مورد توجه آن اضطراب در متن:

پس این زنان را به چه »زیاد که فرمود:   بیمار یا کودک یا هر دو بوده باشند، دیگر درخواست ایشان از ابن
کسـی بـود کـه  سـجاد  توجیه کرد که مراد امام  توان  معنا خواهد بود. گرچه می  بی« سپاری؟ سی میک

زیاد خود نگهبانـانی   شود که یزید یا ابن  بتواند از پس زحمات و مشکالت سفر برآید، اما پاسخ داده می
طور کامل گویا  دادند که تا مدینه همراه آنان باشند. نکته دیگر اینکه این روایت به  بر کاروان اسرا قرار می

دسـتور او  را داد، کسـی به حسـین بـن   زیاد دسـتور قتـل علـی  ا به متن آن، وقتی ابننیست؛ چراکه بن
شدن تصـمیم  توجهی نکرد و سریعا دستور همراهی با خویشان خودش را به او داد. روایت، دلیل عوض

 زیاد را بیان نکرده است، بنابراین این خبر دارای اضطراب متنی است.  ابن
مسـلم: نکتـ  مهـم دیگـر اینکـه    بـن با روایت دیگر حمیدتعارض لف( اتعارض با دیگر روایات: 

بـا روایـت دیگـر کـه از راوی همـین روایـت  احترامـی بـه امـام سـجاد  زیاد و بی  روایت مجلس ابن
مسلم از خبرنگاران سـپاه دشـمن بـوده کـه  بن   نقل شده متعارض است. حمید« مسلم بن   حمید»یعنی

 حسـین   ها پـس از شـهادت امـام  داده است. وی در جریـان غـارت خیمـهاخباری را از روز عاشورا 
بـن   ه بر بسـتر افتـاده بـود و بیمـار بـود، شـمرکعلی رسیدیم  بن   نزد علی اصغر پسر حسین»گوید:   می

شـیم؟ گویـد: گفـتم: سـبحان اللـه، کگفتند: چرا ایـن را ن ه میکالجوشن و پیادگان همراه او را دیدم   ذی 
؛ 0/000 : 0783؛ طبـری، 0/085: 0000سـعد،   ابن« )اسـت کودکـشـیم؟ ایـن ک هـم مـی ان راکودک

ـــوفی،  اعثم  ابن ـــر،   ؛ ابن701: 0730ک ـــر،   ابن   ؛0/37: 0780اثی ـــی، 8/088: 0011کثی : 0005؛ ذهب
[ را نقـل سـجاد   ]یعنی کشف عورت! از امـام ( شبیه این جریان در دیگر کتبی که روایت اول6/750 

 ؛ حسـینی1/07تـا،   ؛ خوارزمی، بی105: 0775؛ طبرسی، 1/007: 0007مفید، ند وجود دارد )ا  نکرده
تـوان بـه   بنـابراین می .(03/756: 0007؛ بحرانی، 00/60: 0057؛ مجلسی، 1/710: 0008موسوی،   

 ها بـه  در جریان غارت خیمـه« حمید»بیشتر اعتماد کرد. توضیح دیگر اینکه « مسلم بن   حمید»روایت 
زیاد همچنان اصرار دارد که از ایشان باید کشف ازار شود! به عالوه اگـر   بودن امام پی برده، اما ابن کودک

: 0000 سـعد،   ؛ ابن08 ،تـا  زبیری، بیاند )  پذیرفته 78یا  73بنابر قول مشهور که وتدت امام را در سال 
]کلینـی سـال  0/066: 0788، ؛ کلینـی7/065 : 0057؛ مسـعودی، 7/006 : 0737؛ بالذری، 0/067

؛ 1/073: 0007ساله دانسته است[؛ مفید،  03و سّن ایشان را در زمان شهادت  70 وفات ایشان را سال
نقل از کتاب موالید  ]به 06/8: 0057؛ مجلسی، 1/37: 0780؛ اربلی، 0/030: 0737شهرآشوب،  ابن
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اند،   مانطور کـه برخـی چنـین متـذکر شـدهوچهار ساله بدانیم ه ( در آن زمان امام را بیستأهل البیت[
ــعد،   ابن) ــری، 0/067: 0000س ــی، 00/675: 0783؛ طب ــف ازار 7/000 : 0057؛ مغرب ــت کش ( روای

 معنا خواهد بود.  بی
ب( تعارض با روایت قتل دیگر کودکان: شاید پرسش شود اگر امام سیزده ساله دانسته گردد و گفتار 

، صحیح فرض شود، پس کسـانی ماننـد قاسـم، «کشیم؟ کان را میمگر کود»مسلم که گفت:    بن حمید
که به شهادت رسیدند، چگونه با این روایت سـازگاری دارد؟  حسن   از فرزندان امام   عبدالله و ابوبکر

در بحبوحه و کشاکش پیکار و نبرد بوده، اما  حسین   شود: کشتن کودکان امام  در پاسخ چنین گفته می
هنگامی چنین سخنی را گفت که جنگ به اتمام رسـیده و سـپاه دشـمن مشـغول جمـع مسلم  بن   حمید

کشی بـه   امیه در واقعه عاشورا برجای گذاشتند، کودک  غنایم و گرفتن اسیر هستند؛ بنابراین سنتی که بنی
را بـه قتـل برسـاند، امـا در جنـگ و « کودکان اسیر» هنگام اسارت است و عرب را رسم بر این نبوده که

زیاد از قسـاوت نهایـت بهـره را بـرای خـود   کشی بنابر قساوت عرب بوده که سپاه ابن  نگام  آن، کودکه
امیه نسـبت بـه   در عدم پاسداری بنی رضا   را به شهادت رساند. امام حسن   اندوختند و پسران امام

بودند اما    محّرمحرمت و شرافت ماه محّرم فرمودند که اهل جاهلیت اهل حفظ و پاسداشت حرمت ماه 
: 0738؛ همـو، 018: 0736صدوق، امیه تا حد امکان حرمت این ماه و خاندان پیامبر را شکستند )  بنی

0/177.) 
های   خاطر پاسـخ بـه   زیاد مبنی بـر قتـل امـام، صـرفا   در حقیقت بر فرض صّحت روایت دستور ابن

زیـاد را بـا آیـاتی از   های ابن  مجلس امام پرسـشدار امام بود نه بلوغ ایشان؛ چون در این  کوبنده و طعنه
زیـاد غضـبناک   بردن فعل و دسـتگاه حکـومتی بـود کـه ابن ای زیر سوال  گونه فرمود که به  قرآن پاسخ می

 تصمیم به چنین دستوری گرفت.
شیعه بر اساس رویکرد خویش معتقد است جـز وحـی تشـریعی، نقد براساس علم کالم شیعی: 

؛ 0/036: 0788کلینـی، وجود دارد، برای ائمه نیـز در جریـان اسـت ) برای پیامبرتمامی شؤونی که 
رو بنا بر روایتی کـه در برخـی از  ازاین ؛(050ـ  0/783؛ 0/136: 0003؛ طباطبایی، 000 ،تا  طوسی، بی

کتابهای از شیعه نقل شده و بر این بنا استوار است که اگر کسی به عـورت امـام نگـاه افکنـد دیـدگانش 
توان اعتماد نمود؛ چرا که طبق روایت چون   نابینا خواهد شد؛ بر این اساس به روایت کشف عورت نمی

کشف ازار صورت گرفت، کسی که مرتکب این عمل شد، بنا به شواهد نابینـا نشـد. پـس ایـن روایـت 
 مبرتاریخی قابل اعتنا نیست. این روایت در حقیقت دو شکل دارد: یکی مربوط به جریان غسـل پیـا
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کسی جز تو نباید مرا غسل »سفارش اکید فرمودند:  بنا به شکل اول به امیرمؤمنان است که ایشان
شوند، پیامبر   امام چون دلیل این امر را جویا می« دهد، اگر کسی جز تو مرا غسل دهد، نابینا خواهد شد

عورت من نگـاه افکنـد کـور جبرئیل از پروردگار مرا حدیث کرد که هر کس جز تو به »دهند:   پاسخ می
؛ علـوی، 1/037: 0761؛ صـدوق، 1/007: 0057؛ مغربی، 088: 0056الرضا،    اإلمام« )شود...  می

؛ 1/70: 0780نبـاطی،   ؛ عاملی656، 006: 0015طاووس،  ؛ ابن665: 0000؛ طوسی، 001: 0018
ــاملی،  ــی، 0/705: 0010حّرع ــی، 007: 0738؛ بحران ، 000، 076، 003، 11/071: 0057؛مجلس

، 101/.01: 0055خویی،   ؛ هاشـمی1/073: 0058؛ نوری، 750، 751، ص 38؛ ج70/070؛ 000
را غسل دادم،  رسول خدا»فرمودند:  شکل دوم این روایات آن است که امیرمؤمنان .(107، 107

جبرئیل]و یـا  در حالی که تنها بودم و ایشان در لباس خود بود. قصد کردم که جام  او را بیرون بیاورم که
 «ای[ فرمود: یـا علـی! بـرادرت را عریـان نکـن... و مـن از روی لبـاس ایشـان را غسـل دادم  فریادزننده

؛ 11/006: 0057؛ مجلســــی، 657، 157، 10: 0015طــــاووس،   ؛ ابن1/030: 0050هاللــــی، )
تر   رسد شکل دوم این دست روایات صحیح نظر می به؛ (155، 077، 1/078: 0058؛ نوری، 38/750

از روی  رو غسل پیـامبر شود، ازاین  عورت محسوب می و امام است؛ چرا که تمامی بدن پیامبر
: 0057عاملی،  ؛ حّر 10/071: 0056کاشانی،   فیز  ؛ 0/068: 0053طوسی، لباس انجام شده است )

ینجاست کـه اما نکته ا .که جبرئیل این تذکر را به امام فرمود ( چنان11/000: 0057؛ مجلسی، 1/068
عـورت  کردن بدن دقیقا مشخه نشده؛ چراکه برخی برآنند مراد از اینکه بدن پیـامبر محدودۀ عریان

]تا حـد پاهـا[ پوشـانده  هایی است که از شکم به پایین  است و یا خصوصا عورت ایشان، منظور قسمت
 .ی خدشه استدارا(. پس بر اساس رویکرد شیعی این روایت نیز 1/077: 0058نوری، شود )  می

ق(، ادیـب معـرو  در الرسـائل 100چنین نقلی را کسانی دیگر مانند جـاحظ )نقد دیگر ناقالن: 
ق( نیز به تبع شیخع اعتقادیش ابوعثمان جاحظ 606الحدید )  ابی ( و ابن010: 0017جاحظ، السیاسیة )

اند. حتـی   ( نقل کرده00/176: 0738الحدید،   ابی  ابنالبالغة )  نه   در شرح « شیخنا ابوعثمان»با عنوان 
اگر کسی از این افراد، بیماری حضرت را بهانه کنند، بایـد بـرای سـخنرانی و رسـواگری امـام تـوجیهی 

حرمتی بیماری بر وی غالب آمده  راند که در این بی  دست و پا کنند که چگونه فرد بیمار چنین سخن می
البالغـه  نه  ؟ محـل شـگفتی اسـت کـه حتـی شـارح باشـد!  که توان دفع هتاکی را نداشته باشد، چنان

الحدید که گاه با ریزبینی تاریخی به نقد برخی وقایع پرداخته در چنین مـواردی سـکوت اختیـار   ابی  ابن
الحدیـد ر.ک: فراتـی،   ابی  عاشـورایی ابن   شناسـی روایـات  آسیب ۀ)برای مطالع  بیشتر دربارکرده است 
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 .(81تا،   ؛ همو، بی0/086: 0000سعد،   ابن؛ 0788

 حسین   گریستن و اظهار ندامت یزید بر قتل امام .6

عبیـده آورده اسـت کـه هنگـامی کـه سـر   بـن نقل از سعد نقل از یکی از غالمان معاویه به طبری به
گفت: اگر میان او  گریست و می ه میکحسین را نزد یزید آوردند آن را پیش روی خویش نهاد، او را دیدم 

  در موضعی دیگر آورده چون زحر .(0/777 : 0783)طبری،  ردک یشاوندی بود، چنین نمیو حسین خو
چشـم  ؛قیس و دیگر یارانش با سر امام و دیگر شهدا به نزد یزید رفتند و زحر به رجزخوانی پرداخت بن 

شـدم، خـدا پسـر سـمیه را  شتن حسین نیز خشنود مـیک آلود شد و گفت: از اطاعت شما بی کیزید اش
طبـری، نـد )کبخشیدمش، خـدا حسـین را رحمـت  دست من بود می ار وی بهکند، به خدا اگر کنت لع

 (.065ـ  0/007  : 0783
گریستن یزید در منابع شیعی نقل نشده، آنچه که بدان توجـه داده شـده، آن اسـت کـه یزیـد انـدک 

شـما خشـنود  شـتن حسـین هـم از فرمـانبرداریکبـدون »زمانی سر خود را فرود آورد و سپس گفـت: 
ـــودم... ـــد، « )ب ؛ 00/075: 0057؛ مجلســـی، 1/001: 0008موســـوی،   ؛ حسینی1/008: 0007مفی
سـعد،   ابنسّنت مطلبی مشابه گزارش طبـری وجـود دارد )  .( در منابع اهلو.. 03/075: 0007بحرانی، 

: 0780یـر، اث  ؛ ابن165: 0768؛ دینـوری، 7/107 : 0737؛ بـالذری، 81تا،   ؛ همو، بی0/086: 0000
. گفتنی است در کتاب بالذری سـخنی از (0/700 : 0001جوزی،   ؛ ابن8/070 : 0011کثیر،   ؛ ابن0/87

ها سعی داشت که خود را قاتل امـام ندانـد و ایـن   . یزید با ظاهرنماییگریستن یزید به میان نیامده است
ظاهرنمایی در امخبار الطوال بیشـتر  (. این1/01 : 0005دینوری،  ؛همانزیاد نسبت دهد )  فعل را به ابن

و  کنـد کنـد و سـخن خـود را نقـز می  پلیدی خود را بیشتر آشکار می ،یزید در ادامه (6)مشهود است.
بردارتـر و  افتیم و آنان نافرمانکبودند ش   ه بر ما عزیزکسرهای مردانی را »سپس به این بیت تمثل جست: 

توان گریستن یزید را در دو نتیجـه   می ،( طبق دو گزارش طبری165: 0768دینوری، « )بودند   ارترکستم
 هنگام رجزخوانی زحـر هنگام آوردن رأس مبارک امام و دیگری گریستن به خالصه کرد: یکی گریستن به

ای است که رأس مبـارک   گونه قیس در حضور رأس مبارک امام و دیگر شهدا. سیاق روایت نخست به  بن
اما سیاق روایت دوم و بنابر آنچه از روایات  ؛گرید  شود و وی می  مقابل یزید گذارده میتنهایی در  به   امام 

بیـت تظـاهر بـه   و اهل سـجاد   ای است که یزیـد در مقابـل امـام  گونه شود، به  قبل و بعد برداشت می
ی گریستن نمود. روایت نخست محکوم به جعل است؛ چرا که روایات دیگری مبنی بر سـرودن اشـعار

شدن سر امام در  مشهور با مضمون الحاد و کفر )لیت اشیاخی ببدر شهدوا...( بالفاصله پس از گذاشته
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کـوفی،   اعثم  ابنپیش روی او وجود دارد، ضمن اینکه با چوب به لبان مبارک امام ضرباتی وارد سـاخت )
کـوفی،   اعثم  ؛ ابن6/01تـا،   ؛ مقدسی، بی0/300: 0738؛ بلعمی، 007تا،   ؛ اصفهانی، بی0/017: 0000

قابـل توجـه اینکـه خـود طبـری نیـز از اشـعار یزیـد و  .(150، 8/071: 0011کثیر،   ؛ ابن700: 0730
امـا سـیاق روایـت دوم  ؛(0/775: 0783طبری، ضربات چوب بر لبان امام نیز روایت نقل کرده است )

بیت و بـرای خـوش   راکه وی در میان اهلتوان آن را توجیه به تظاهر یزید نمود؛ چ  ای است که می  گونه به
انـد کـه سـرودن   ای نقـل کرده  گونه دادن خود چنین تظاهری کرد، اما برخی منابع روایات خود را به جلوه

بیت صورت پذیرفته است   اشعار و وارد ساختن ضرباتی با چوب بر لبان مبارک امام در حضور امام اهل
تـا،   ؛ مقدسـی، بی700: 0730کوفی،    اعثم  ؛ ابن300ـ  0/300 :0738؛ بلعمی، 007 ،تا اصفهانی، بی)
 توان اصل توجیه گریستن یزید را نیز نپذیرفت.  ( بنابر نقل این منابع نیز می6/00

عتبه  بن   کند، شواهدی از قبیل: دستور یزید به ولید  اما شواهد روایی و تاریخی دیگر نیز آن را رد می
؛ دینـوری، 751ـ  755، 0/000 : 0737؛ بـالذری، 0/007: 0000عد، سـ  ابن، )بـرای کشـتن امـام

تـرور امـام در موسـم  .(705ـ  0/778: 0783؛ طبـری، 1/100تا،   ؛ یعقوبی، بی118ـ  113: 0768
؛ بـالذری، 0/075 : 0050اندلسی، های یزید در مورد قتل امام )  نامه ،(00/77: 0057مجلسی، ح  )
: 0001جـوزی،   ؛ ابن1/86 : 0737؛ رازی، 0/087 : 0783طبـری، زیاد )  اعترا  ابن ،(7/065 : 0737

 ÷به گردن یزیـد انـداختن شـهادت امـام از سـوی حضـرت زینـب ،(8/107 : 0011کثیر،   ؛ ابن6/07 
: 0057؛ مجلسـی، 1/788: 0008موسوی،   ؛ حسینی1/758: 0057؛ طبرسی، 70تا،   طیفور، بی  ابن)

تــا،   ؛ مقدســی، بی1/108  تــا،   یعقــوبی، بیعبــاس )  ابن و (00/735: 0007؛ بحرانــی، 008، 00/077
 پـس از شـهادتش ( و رضایت یزید به قتـل امـام1/100تا،   یعقوبی، بییزید، ) بن   ( و معاویة0/070
تـوان ایـن   به عالوه بر فرض وجود ظاهرنمایی توسـط یزیـد، می .(165، 60: 0008جوزی،  بن   سبط)

شـدن اوضـاع و بـیم یزیـد از زوال     دگرگون، ه سـه عامـل دانسـت: دروغگـویی یزیـدنکته را بازگشت ب
ها درج   های تاریخ و زندگینامه  حکومتش و بعید نیست که شماری از مزدوران، چنین روایاتی را در کتاب

ایـان سـعد در پ  کرده باشند تا بدین وسیله یزید را پاک و تبرئه کنند، بگذریم از اینکـه کسـانی چـون ابن
 (.76تا،   ؛ همو، بی0/007: 0000سعد،   ابنفرستد )  مقتلش بر امام و پدر و برادر ایشان درود می

 و یزید ÷زینب   یافتن یزید و معاویه در مشاجرۀ حضرت هدایت .7

حضـور  بارۀدر علی  از فاطمه دختر امام (3)کعب بن   نقل از ابومخنف و با واسطه حارث طبری به
روی بود، برخاست و گفت: ای امیرمؤمنـان،   ه سرخکی از مردم شام کی»... د گوید:اسرا در مجلس یزی
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ه ایـن کـه لرزیدم و ترسیدم و پنداشـتم کروی بودم منظور داشت   یزهکه دختری پاکاین را به من بده، مرا 
و  ها رواست و جامه خواهرم زینب را گرفتم. خـواهرم زینـب از مـن بزرگتـر بـود و خردمنـدتر ار بر آنک

ه این نه حق تو است و نـه حـق او. کردی که چنین نخواهد شد. گفت: دروغ گفتی و پستی کدانست  می
نم، زینـب گفـت: ک ار حق من است و اگر بخواهم میکیزید خشمگینانه گفت: دروغ گفتی به خدا این 

دینی جز دیـن مـا  رد؛ مگر از کیش ما برون شوی و بهکهرگز به خدا! خدا این حق را به تو نداده و نتوانی 
ه از دین بـرون شـد، کنی! آنک بگروی. گوید: یزید از خشم به هیجان آمد و گفت: با من چنین سخن می

پدرت بود و برادرت. زینب گفت: تو و پدرت و جّدت به دین خدا و دین پدرم و دین بـرادرم و جـد مـن 
گویی و  ی، به ناحق دشنام میگویی گفت: تو امیر مقتدر هدایت یافتید. گفت: ای دشمن خدا دروغ می

شرمگین شد و خاموش شد، پس از آن شامی  یزید گوید: به خدا گویی .گویی با قدرت خویش زور می
ه خـدا مـرگ محتومـت کرد و گفت: ای امیرمؤمنان این دختر را به من بده، یزید گفت: دور شو کرار کت

 .(061ـ  0/060  : 0783)طبری، « دهد
در واقعـ   علـی   حضور فاطمه دختر امـام بارۀرا باید لحا  کرد. یکی در در این روایت چند نکته

کربالست. در منابع هیچ خبری مبنی بر حضور او در کربال و واقع  عاشـورا و همراهـی بـا امـام وجـود 
اند اما این واقعه دلیل بر حضـور   نسبت داده ندارد. کسانی هستند که این قضیه را به دختر امیرمؤمنان

رو  ایـن کنـد، همـین روایـت اسـت؛ از  ر کربال نیست؛ چراکه تنها روایتی که حضـور او را ثابـت میاو د
مجلسـی و  کثیـر، عالمه  جـوزی، ابن  ، شـیخ صـدوق، ابنیطبـر ،نیازمند بررسی بیشتر است. بـالذری

ل های گونـاگون نقـ صـورت بحرانی با اختال  در نقلی که در منقوتت خـود دارنـد، ایـن روایـت را به
جـوزی،  ؛ ابن063: 0736؛ صدوق، 061ـ  0/060 : 0783؛ طبری، 7/106: 0737بالذری، اند )  کرده

ضمن آنکه در منقوتت ایشـان  ؛(03/776: 0007؛ بحرانی، 8/070 : 0011کثیر،   ؛ ابن0/707 : 0001
 لـیع  شهرآشـوب بـرای امـام  طبرسی و ابن، معرفی شده است. شیخ مفید علی   فاطمه دختر امام

ــمرده ــه برش ــام فاطم ــه ن ــدی ب ــادر او را   فرزن ــد  امّ »اند و م ــد )  خوانده« ول ــد، ان ؛ 0/700: 0007مفی
   همچنین نقل اسـت کـه فاطمـه دختـر امـام .(157: 0775؛ طبرسی، 7/700: 0737شهرآشوب،   ابن

: 0057؛ مجلسـی، 067: 0007حمیری، را درک کرد ) صادق  عمری طوتنی داشت که امام علی
01/056).  

جامـ   فاطمه دختر حسین»ق( وجود دارد که 063در مقابل روایت دیگری در مقتل خوارزمی )
   ( و مراد از خواهر، سکینه دختر امام35ـ  1/67تا،   خوارزمی، بی« )اش زینب را گرفت... خواهر و عمه
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 است و آن مطالب با این روایت قابل جمع است. حسین
مـّزی، « )شـان  زیبـارویی از دختران»عنوان  ن نام، خودداری کرده و تنها بـهدیگر اینکه برخی از آورد

( یا 8/073 : 0011کثیر،   ابن« )زیبارویی از دخترانش»( یا 1/750: 0050؛ عسقالنی، 6/017: 0056
اند و سپس همـان موضـع حضـرت   ( بسنده کرده705ـ  7/757: 0007ذهبی، « )ای از آنان  دختربچه»

 اند.  هرا آورد ÷زینب
نسـبت داده اسـت  ÷ابوالفرج اصفهانی تنهـا کسـی اسـت کـه ایـن مـاجرا را بـه حضـرت زینـب

زیاد اشتباه گرفته و آنچـه   رسد روات، این خبر را با خبر مجلس ابن  نظر می ( که به015 ،تا اصفهانی، بی)
کـوفی،   اعثم  ابن؛ 0/008: 0783؛ طبری، 0/085، 0/067: 0000سعد،   ابنزیاد رخ داد )  در مجلس ابن

اثیـر،   ؛ ابن0/700: 0001جـوزی،   ؛ ابن1/81: 0737؛ رازی، 0/307: 0738؛ بلعمی، 0/017: 0000
( را به مجلس یزید نیز تعمیم دادند، این سـخن بـه ایـن دلیـل 8/070: 0011کثیر،   ؛ ابن0/81: 0780

 زیاد مشهورتر است.  است که چون نقل مجلس ابن
   ؛ فتـال1/010 : 0007مفیـد، در کتـب دیگـری آمـده اسـت ) حسـین   روایت فاطمه دختـر امـام

: 0056نمـــا،   ؛ ابن705، ص1 : 0057؛ همـــو، 100: 0775؛ طبرســـی، 0/070 : 0730نیشـــابوری، 
ق( همچنــین مــراد از کنیــز را هــم فاطمــه و هــم 660طــاووس ) ابن .(03/076: 0007؛بحرانــی، 055

دلیل اسارت فرزنـدان پیغمبـر سـرزنش  مرد شامی یزید را بهنوشته و در پایان آورده که  ÷حضرت زینب
البته آنچه مرد شامی گفته از شخصیت و منش امـوی شـامیان بـه دور  .(083: 0708طاووس،   ابنکرد )
 عالوه در دیگر منابع نیز چنین سخنی از او وجود ندارد. به .است

ای یزیـد! آیـا   زرگتـر از سـکینه بـود، گفـت:فاطمه دختر حسین که ب»اند:     اثیر آورده  برخی مانند ابن
مـن هـم نسـبت بـه چنـین امـری  !ای دختـر بـرادرم  بایـد اسـیر باشـند؟ گفـت: دختران رسول خدا

ام! آنچـه بـه تـو  حلقه نگذاشتند. یزیـد گفـت: بـرادرزاده کفاطمه گفت: به خدا برای ما ی .ناخوشایندم
ی شامی به یزید گفـت: ایـن را بـه مـن بـبخش! یعنـی مرد .اند ه از تو گرفتهکدهم بیشتر از آن است  می

. (0/86 : 0780اثیـر،   )ابن «فاطمه را، که فاطمه جام  خواهرش زینب را که بزرگتـر از او بـود را گرفـت
 حسـین   اثیر نیز شبیه روایتی دیگر از طبری است که فاطمـه را دختـر امـام  قسمت ابتدایی روایت ابن

: 0783را نیـاورده اسـت )طبـری،  ÷ای مشاجرۀ یزید و حضرت زینـبمعرفی کرده است و تنها ماجر
 0/060 .) 

رو قسـمت دوم  رسد این گزینش طبری از دو روایتی است که بـا هـم مشـابه بـوده، ازایـن  نظر می به
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نسبت به درخواست مـرد شـامی اسـت را از روایـت حـذ  کـرده  ÷روایت که واکنش حضرت زینب
که طبری بنا به تشابه اسمی میان دو فاطمه، یکی را برگزیده و همـین امـر دهد   است. این نکته نتیجه می

سبب شده دیگر مورخان و محدثان به تقلید از روایت طبری، روایت او را در کتب خود ثبـت کننـد. در 
نقل از فاطمـه  گوید، به  رفتاری مرد شامی در همراهی اسیران به مدینه سخن می  موضعی دیگر که از نیک

 .(067  ـ    0/061 آورد... )همـان،   میان می سخن از هدیه زیورهایشان به مرد شامی به علی   مامدختر ا
بدون تردید این سهو یا از راوی است و یا از خود طبری! تشابهی کـه طبـری بـرای خـود درسـت کـرده، 

ن روایت با معرفی کند. از سوی دیگر ای ÷سبب شده در این جایگاه نیز فاطمه را خواهر حضرت زینب
وارد شـده  حسین  شماری که در مورد غارت خیمه و زیورآتت دخترکان و زنان خیم  امام   روایات بی

هـا را  تواند قابل پذیرش باشد. اگر گفته شود یزید عوض آن  نمی مزبور رو روایت در تعارض است؛ ازاین
شـده  شده و یا هبه مه مجلسی اموال غارتنقل عال بیت داد، نیز پذیرفتنی نیست؛ چراکه بنا به به زنان اهل

حیـا و   چـه بی»ام کلثوم نیز سخنی دارد که در ازای هدایا فرمود:  .پذیرفته نشد یزیدبیت از سوی   به اهل
: 0057)مجلسـی، « دهـی کشـی و عوضشـان را بـه مـن می  بیتم را می  چشم و رویی؟ بـرادر و اهـل  بی

بیت هیچ زیورآتتی نداشتند که بخواهنـد بـه مـرد نیکورفتـار هبـه  (. بنابراین زنان اهل073  ـ    00/076
بنـد و  ، روپـوش، گردن÷بازگرداند، دوک حضـرت زهـرا سجاد   کنند. اما تنها چیزی که یزید به امام

پیراهن ایشان بوده اما در ازای بقی  اموال غارت شده، دویست دینار نیز داد که امام آن را میان تهیدسـتان 
(. البته 1/008: 0008موسوی،   ؛ حسینی056: 0056نما،   ؛ ابن070: 0708طاووس،   د )ابنتقسیم نمو

بیت غارت شده بود به ایشان بازگردانده شد که البته یافتن وسائل غارت شـده   چه بسا وسائلی که از اهل
 رسد.  نظر می در میان انبوه سربازان اندکی مشکل و بعید به

لواعظین نیز نقل شده، تنها با این تفاوت کـه پـس از درخواسـت مـرد روایت مورد بحث در روضة ا
گیرد و خواهرش از او دفاع کـرده و بـا یزیـد بـه   پیراهن خواهر خود را می شامی، فاطمه دختر حسین

آورد و از خواهری سخن گفته کـه   فتال در روایتش، سخنی از حضرت زینب نمی پردازد. ابن  مشاجره می
: 0730نیشابوری،   ن پیشین خود در مورد حضرت سکینه، او را منظور داشته است )فتالبنا به قرینه سخ

 (.071و  0/070
افزون بر روایات حضـور او در مجلـس  (8)در کربال حسین   اما در مورد حضور فاطمه دختر امام

ل و ق( نیـز وجـود دارد کـه از جریـان غـارت خلخـال و امـوا780یزید، روایتی مسند از شیخ صدوق )
: 0013؛ جزائـری، 00/81: 0057؛ مجلسـی، 060: 0736صدوق، نداشتن چادر پرده برداشته است )
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 (.03/765: 0007؛ بحرانی، 0/170
اگر رسم و قرار بر این بوده که یزید با ظاهرنمایی و ریاکاری بر اسرای خود رّقت نشان داده و تـرّحم 

 ÷البته جسارت و شجاعت حضرت زینب .ستمورد ا رسد اندکی بی  نظر می شدنش به کند، خشمگین
ـ    ـ چون بنـا بـر ظاهرنمـایی بـوده   اما با کالم ایشان ؛دستگاه حکومت سبب شد یزید خشمگین گردد به

بایست خود را از حالت رّقت و ترّحم خارج کرده باشد؛ چرا که دقیقا پیش از همین روایت طبـری،   نمی
 گریستن و رّقت یزید را نقل کرده است.

سخن گفتـه باشـد،  دست پیامبر یافتن یزید و پدرش معاویه به از هدایت ÷اینکه حضرت زینب
رغم جسـارت بـه خانـدان  علـی ÷توان بـاور داشـت حضـرت زینـب  آیا می رسد.  نظر می کمی بعید به

ی که چـون سـخن از هبـ  یزیـد بـه مـرد شـام چنان     یافته بداند؛ هم  خاندان ابوسفیان را هدایت پیامبر
های خود بـه   یزید با جسارت« مگر اینکه از دین ما خارج شوی»... فرماید:  شود، حضرت به او می  می

از دین خدا برون شده بود و با واقع  طّف خروج خود را از دیـن قطعـی    احکام شرعی اسالم پیش از این
گرنه چون یزیـد فاطمـه را باید ساخته پرداخته جاعالن دانست، و ÷کرد؛ بنابراین، گفتار حضرت زینب

را به مرد شامی نبخشید، باید او را همچنان مقّید به احکام دینی دانست و این با دیگر عملکردهـای وی 
 و آنچه تاریخ گزارش کرده در تنافی آشکاری است.

امیـه و   یزید است، اما ظاهرا همـه اهـل دربـار خانـدان بنی ÷البته اگرچه مخاطب حضرت زینب
رو نیاز است که سخن  ازاین ؛برخی از سران برخی بالد دیگر در مجلس وی حضور دارند مروان و یا  بنی

های گوناگون حاضر در مجلس را در برگیرد، ضمن رسوایی حکومت یزیـد، اهـدافی  ایشان، همه طیف
شـدن     بیـت، یـادآوری مـاجرای آزاد  بخشی حاضران در مجلس، یاد از مناقب خاندان اهل  مانند معرفت

 ان یزید در فتح مکه و... را از نظر نباید دور داشت.خاند

  سجاد  حضور یزید بر سر غذا منوط به حضور امام  .8

نشسـت مگـر  آورده است که یزید به چاشت و شام نمی سجاد  برخورد یزید با امام  بارۀطبری در
موضـوع زمـانی (. بر فرض صّحت، این 0/061 : 0783طبری، خواند ) حسین را پیش می بن   ه علیکآن

بود که کف  معادله عوض شد و اوضاع به زیان یزید تغییر کرد. او برای حفظ ظـاهر و از روی سیاسـت و 
کـه روایـات  (. امـا در پنهـان و در واقـع چنان6/175: 0786شاوی، از ترس فتنه اقدام به این کار کرد )

؛ 60: 0053؛ راونـدی، 035: 0016مسعودی، برآمد ) سجاد تصریح دارند، بارها در صدد قتل امام 
ــی،  ــوب،   ؛ ابن1/701: 0050قم ــاکر،   ؛ ابن0/037: 0737شهرآش ــاملی، 67/007: 0000عس ؛ حّرع
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رو  گوی با امام نیز از نیات پلیدش برداشـت. ازایـن  و  ( و قصد ترورش را داشت و در گفت0/38: 0010
نقل و ثبـت ایـن روایـات  اند؛ لذا بـه  بوده دنبال تطهیر سیمای یزید رسد گویا مورخان مزدور به  نظر می به

 همت گماشتند.

 هدیۀ یزید به زنان و دختران در عوض اشیای غارت شده .9

ینه بود، گفـت: که بزرگتر از سکچون به نزد یزید رسیدند... فاطمه دختر حسین »نویسد:   طبری می
ه از کدهم بیشتر از آن است  تو میآنچه به  !ام حلقه نگذاشتند. یزید گفت: برادرزاده کبه خدا برای ما ی»

هـا هـر چـه  از آن کاند و هر یـ ه از تو چه گرفتهکاز زنان فرستاد  کسی پیش هر یکاند.... یزید  تو گرفته
مشـابه  .(8/076 : 0011کثیـر،   ابن؛ 0/060 : 0783طبری، « )گفت، به هر مقدار بود دو برابر آن را داد

: 0780اثیـر،   ؛ ابن0/087: خامسـة0000سـعد،   ابنه اسـت )نقـل شـد نیـز این روایت در منابع دیگـر
 (. در مورد این دست روایات باید گفت: 0/86 

که معدن حماسه و غیرت و صـاحبان  بیت  صّحت این روایات محّل مناقشه است؛ زیرا شأن اهل
هاد چیـزی عّزت و سربلندی هستند، باتتر و واتتـر از آن اسـت کـه از مـردی خبیـث و بـدرفتار و بـدن  

 تواند مورد اعتماد قرار گیرد. رو این گزارش نمی دریافت کنند. ازاین
شـدۀ   بیت جنب  مادی نداشـت، بلکـه در میـان چیزهـای غارت  ها، تقاضای اهل  به فرض پذیرش آن

تعلق داشت که با هیچ چیز قابـل تعـویز  ÷ویژه آنچه به حضرت زهرا بیت بود، به  مواریث خاص اهل
با ایـن حـال  .(1/008: 0008موسوی،   ؛ حسینی056: 0056نما،   ؛ ابن070: 0708اووس، ط ابننبود )

ها به امـام داد کـه  پس از اینکه وسایل را بازگرداندند، یزید دویست دینار مازاد بر آن»نویسد:   نما می  ابن
پـذیرش برخـی از البته بر فرض صّحت و پذیرش این روایـت، ها را میان فقرا تقسیم نمود؛  امام هم  آن

 (.056: 0056نما،   ابن) «هدایا از روی اجبار از ناحیه یزید امر بعیدی نیست
بیت چنین اموری را نقل کرده باشند و مقصود ایشان جهت مانـدگاری   ممکن است برخی زنان اهل

 در تاریخ کربال بیان عمق فاجعه و جنایتی بود که در کربال اتفاق افتاد.
هـایی بـه   باشد، حق دارد آن را مطالبه کند و هیچ عیبی هم ندارد. اما چیزهرکس مالش غصب شده 

این نقل افزوده شده که پذیرش آن را جای تأمل کرده است. در اینجا اهدا  سیاسی فاسدی است که از 
 .(115ـ  6/107: 0786شاوی، توان چشم پوشید )  ها نمی آن

داده باشـند کـه  بیـت  ـ بـه اهل   یا دیگر امـور شیایی ـ یا جهت راحتی سفر وأشاید از سوی یزید 
انـد و ایـن روایـات را   جـا زده بیت  خاطر طلب و درخواست اهل مزدورانی در این بین این هدایا را به
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ها آنچه را دادند گرفتند یا نـه! تنهـا بـه ایـن  اند، اما مهم این است که در این روایات نیامده که آن  ساخته
 «.رابر آن را داد.بسنده شده که دو ب

نتیجه
هایی که از واقع  عاشورا بـر جـای مانـده، مقتـل الحسـین موجـود در   ترین گزارش  یکی از مهم .0

تاریخ طبری است. طبری در تاریخ خود سه روایت از قیام امام آورده است، روایت نخست وی از عمار 
ز آن حصین است که بسـیار روایت دیگر وی ا .دهنی است که حال رجالی روات دیگر آن ضعیف است

بـا ذکـر تمـام اسـناد. روایـت  مختصر و پر اشتباه بوده و در پایان روایـت ابومخنـف بـه روایـت هشـام
 خود گرد آورده است. ابومخنف عمدۀ روایاتی است که طبری در مقتل الحسین

ه و بسـت  توان روایت ابومخنف را ـ که طبری طریقی برای رسیدن به گـزارش اوسـت ـ چشم  نمی .1
بدون تحلیل پذیرفت؛ چون برخی از روایات آن نیز عالوه بر اشکال سندی، دچار اشکاتت مهم متنـی 

رسد. اختالفـات و تناقضـات  نظر می تر به هایی غیر از گزارش ابومخنف چالشی است. وضعیت گزارش
اختالفات حاکم ها نیست. در مجموع وجود  نیازکننده از تحقیق علمی در آن ها بی موجود در این گزارش

نـه صـرفا  ؛دهد که روش طبری جمع روایات اسـت  های ُدهنی، حصین و ابومخنف نشان می بر گزارش
 نقل روایاتی که درجهت منافع امویان باشد.

نزدیکی ابومخنف به عاشورا و نیز گزینش وی در اساتیدی کـه عاشـورا را بـرای وی بـه تصـویر  .7
وایتی متقّدم و قابل توّجه در میان عالمان شـیعی و سـّنی تلّقـی اند، سبب شده روایت او همواره ر  کشیده

حّدی که بنـابر رویکـرد  های حدیثی ـ تاریخی مصون نمانده به  گردد. با این حال روایت او نیز از چالش
معصوم را در مواردی تنّزل نموده و یا خواسته یا ناخواسته قیام را تحـت تـأثیر   شیعی، مرتبت و شأن امام 

طلبـد، بسـا کـه برخـی جـاعالن، روایـاتی بـه نـام  های اموی قرار داده که توّجـه بیشـتری را می  هخواست
 و برساخته باشند.   ابومخنف جا زده

این نکته نیازمند توجه است که روش طبری ـ حداقل در روایات عاشورایی ـ صرفا نقـل و بیـان  .0
توان گفت آمیختـه   البته می .قد رخدادها نیستدنبال ن رو خود به اخبار ـ حتی سره و ناسره ـ است، ازاین

  تواند شک و شـبه  هایی غیر از ابومخنف می کردن اخبار متناقز و یا متعارض خصوصا در گزارش نقل
 هر خواننده را بیشتر کند.

تـوان ارتبـاط دقیقـی میـان   با کنار هم قراردادن روایات مختلف و گاه متنـاقز و متعـارض، می .0



 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 14-9 :، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 زمانی عاشورا به بعد( )بازۀ بررسی انتقادی روایات عاشورایی تاریخ طبری

 محسن رفعت 
 محمد کاظم رحمان ستایش

 
36 

گر مورخـان و محـّدثان شـیعی جسـت. بـدیهی اسـت روایـات طبـری بـا رویکـرد روایات طبری و دی
رو   ازایـن .هسـتند مآبانه نگاشته شده، فارغ از این کـه امـام و خانـدانش از خانـدان رسـول اللـه  سّنی

  تواند دچار خطا گردد و یا تصمیمی عجوتنه اّتخاذ کند.  می حسین   شخصیتی مانند امام
در  حسـین   ه این روایات قابل تأّمل که مربوط به بازۀ زمانی حضور امـامدر این پژوهش نیز ب .6

گانه،   پذیری امام با پیشنهاد یکی از مفـاد سـه  موارد زیر از این دست است: ذّلتکربالست، اشاره شد و 
، الحسـین بـن   کشف عورت از علی، جعفر و شهادتشان پس از عاشورا بن   اسارت دو فرزند عبدالله

با یزیـد و... از جملـه روایـاتی اسـت کـه بـا  ÷زینب   ت یافتن یزید و معاویه در مشاجرۀ حضرتهدای
 رو پذیرش آن غیرممکن خواهد بود. شواهد عقلی، تاریخی و روایی سازگاری ندارد، ازاین

نوشت:پی
گفتنی اسـت ایـن چهـل مقتـل عـالوه بـر متـون روایـی دسـته اول، کتـب مناقـب و... را در  (0)

ــرد  برمی ــهگی ــرای مطالعــ  بیشــتر در زمین ــن مقاتــل، ر.ک: رحمان  ، ب ســتایش،   ی اســامی ای
0787:80. 

ای دیگر با این عنوان در بازۀ زمانی پـیش از عاشـورا نگاشـته شـده کـه در دو فصـلنامه   مقاله (1)
 هایی در قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی به چاپ خواهد رسید.  پژوهشی رهیافت  علمی 

الکوفی. وی از دانـاترین مـردم   الکلبی  بشر بن   السائب بن   محمد   النصر  أبی بن   أبوالمنذر هشام (7)
های او عبارتنـد  وفات یافت. برخی از کتابجری ه 156یا  150به علم انساب بود و به سال 

و... « جمهـرة انسـاب»، «تغلـب  اخبـار بنی»، «اخبار مسـیلمه کـذاب»، «اخبار قریش»از: 
 700 ،0/710: 0057؛ طهرانـی، 605و  0/037 ،تا  خلیفة، بی  ؛ حاجی058 ،تا  ندیم، بی  )ابن

   گفتنـی اسـت وی روایـاتی از امـام .(17/076: 0731؛ خـویی، 7/008 ،تا  ؛ قمی، بی705و
: 0053؛ طوســی، 006، 6/110 ؛0/707: 0788نقــل کــرده اســت. )کلینــی،  صــادق

0/115). 
عبـدالرحمان میـان  بن   ه است. نام حصیندر کتب رجالی توضیح چندانی در مورد وی نیامد (0)

  سلمی ابوهذیل کـوفی؛ ب: حصـین  بن عبدالرحمان   چند راوی مشترک است: الف: حصین
بـن   اخومسـلم  کـوفی   نخعـی    عبـدالرحمان بـن   کـوفی؛ ج: حصـین   حارثی  عبدالرحمان  بن 

  عمرو بن   عبدالرحمان بن   کوفی، هـ: حصین  جعفی    عبدالرحمان بن   عبدالرحمان؛ د: حصین 
: 0007هاشـمی )ذهبـی،   عبـدالرحمان  بـن   اشـهلی؛ ز: حصـین  معـاذ انصـاری  بن   سعد بن 
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(. البتـه در 111ـ  0/110: 0000؛ همـو، 770ـ  1/718: 0050؛ عسـقالنی، 010ـ0/011
   رحمانعبدال بن   میان تمییز این اسامی میان رجالیان اختال  است که به احتمال قوی حصین

الکبیر بخاری تصریح شده اسـت کـه   کوفی مورد نظر است؛ چون در التاریخ   ابوهذیل   سلمی
بـن   کرده و در گـزارش حصـین  عبدالرحمان ابوهذیل کوفی روایت می ابوعوانه از حصین بن 

طبری نیز قابل مصدریابی است. ابوعوانـه یکـی از   عبدالرحمان از عاشورا که در کتاب تاریخ  
(. در تـاریخ بخـاری آمـده کـه او از 0/770 : 0783باشد )ر.ک: طبری،  و راوی حصین مید

سالگی در گذشته است  37یا  77سّن ابراهیم نخعی بوده و در سّن   اعمش بزرگتر و تقریبا هم
عالوه اینکه وی دچار فراموشـی شـد و  (. به0/088: 0781؛ سمعانی، 8ـ7/3تا:   )بخاری، بی

 (.0/011: 0007اند )ذهبی،   کار برده سنت دربارۀ او به  ا بیشتر رجالیان اهلر« اختلط»تعبیر 
 0070ربیعی،   ی بیشتر، در مورد شخصیت و روایات او، ر.ک: کریم  برای مطالعه (0)
ــر  (6) ــدا اگ ــه خ ــده: ب ــری آم ــاریخ طب ــدر ت ــیک ــود م ــن ب ــت م ــه دس ــیدمش....  ار وی ب بخش

 (065ـ0/007 )
دانـد. )طوسـی،   می× سـجاد    ، وی را از اصحاب امـامطوسی بدون بیان توصیف رجالی  شیخ (3)

0737 :001) 
شـمار آورده کـه در کـربال  به حسـین    قاضی نعمان او را به همراه سکینه از دختران امـام (8)

 (7/077: 0057اند )مغربی،   حضور داشته
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 ش.0730رهنگی، ف طباطبایی، شرکت انتشارات علمی و
 ق.0000اعثم کوفی، احمد بن علی، الفتوح، تحقیق: علی شیری، بیروت: دارامضواء،  ابن .0
مصطفی  و ، تحقیق محمدکجوزی، أبوالفرج عبدالرحمن، المنتظم فی تاریخ اممم و الملو ابن  .0

 ق.0001تب العلمیة، کعطا، بیروت: دارال عبدالقادر
أنباء أبناء الزمان، تحقیق: احسـان عبـاس، لبنـان:  عیان وان، أحمد بن محمد، وفیات امکخل ابن .6

 تا. دارالثقافة، بی
تبة الصدیق، کبری، تحقیق: محمد بن صامل السلمی، الطائف: مکسعد، محمد، الطبقات ال ابن .3

 ق.0000
سعد، تحقیق: عبدالعزیز الطباطبائی،  من طبقات ابن اإلمام الحسین سعد، محمد، ترجمة ابن .8

 .تا الهد ، بی
 ق.0737، قم: عالمه، طالب ، محمد بن علی، مناقب آل ابی شهرآشوب ابن   .7

 ق.0015المناقب، تحقیق: قیس عطار، مشهد: تاسوعا،  و طاووس، سید، طر  من امنباء ابن .05
طاووس، سید، اللهو  علی قتلی الطفو ، ترجمـه: احمـدفهری زنجـانی، تهـران: جهـان،  ابن .00

  ش.0708
 تا. تبة بصیرتی، بیکطاهر، بالغات النساء، قم: م ابی طیفور، ابوالفضل بن ابن .01
  ق.0050الفرید، بیروت: دارالکتب العلمیة،  عبدربه، احمد بن محمد، العقد ابن .07
العربیة،  النهضة تبةکشف الحثیث، تحقیق: صبحی السامرائی، بیروت: مکعجمی، سبط، ال ابن .00

 ق.0053
ر، کـة دمشـق، علـی شـیری، بیـروت: دارالف، تاریخ مدینـ عساکر، ابوالقاسم علی بن حسن ابن .00



 

 

   Journal of Comparative Hadith Sciences, , Spring and Summer 0202, 8(21), P: 14-9  
A Critical Study of Ashura Narrations of Tabari’s History (Period: Ashura Onwards) 

Muhsin Rafa’t 
Muhammad Kazim Rahmansetayesh 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 
11 

 ق.0000
اإلمـام  ، تـاریخ مدینـة دمشـق، علـی شـیری، ترجمـة عساکر، ابوالقاسم علـی بـن حسـن ابن  .06

 ق.0000اإلسالمیة،  محمودی، قم: مجمع إحیاء الثقافة ، تحقیق: محمدباقرالحسین
ــر ابن .03 ــه، جعف ــی، قولوی ــین امین ــق: عبدالحس ــارات، تحقی ــل الزی ــد، کام ــن محم ــف:  ب نج

 ش.0706دارالمرتضویة، 
 ق.0011النهایة، بیروت: دارالمعرفة،  و إسماعیل، البدایة دمشقی، أبوالفداء کثیر ابن .08
تـب العلمیـة، ک، بحرالدم، تحقیق: روحیةعبدالرحمن السویفی، بیـروت: دارال مبرد، یوسف ابن .07

 ق.0007
 ، بی جا، بی نا.تا یعقوب، الفهرست، تحقیق: رضاتجدد، بی ندیم، محمد بن ابی  ابن .15
قـم:  ،  اإلمـام المهـدی )عـ (  امحزان، تحقیـق: مدرسـة حلی، جعفر بن محمد، مثیر نما ابن .10

 ق.0056،  اإلمام المهدی )ع (  مدرسة
رسـولی محالتـی،   هاشـم شف الغمة فی معرفة امئمة، تحقیق: سیدکاربلی، علی بن عیسی،  .11

 ق.0780هاشمی،  تبریز: بنی
احمدصـقر، بیـروت:  بن الحسین، مقاتـل الطـالبیین، تحقیـق: سـید اصفهانی، ابوالفرج علی .17

 دارالمعرفة، بی تا.
، مشـهد: آل البیـت ، تحقیـق: مؤسسـة، الفقه المنسوب إلی اإلمـام الرضـاامام رضا .10

 ق. ، 0056مؤسسة آل البیت
 ق.0007اتمام المهدی، ة ، عوالم العلوم، قم: موسس بحرانی اصفهانی، عبدالله .10
فرهنـگ  نشـر رسولی محالتی، تهران: دفتر  د هاشم، اإلنصا ، تحقیق: سیدهاشمبحرانی، سی .16

  ق.0738،  اسالمی
 تا. اإلسالمیة، بی تبةکیا: المکبخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، تر .13
رم ضیاء العمـری، بیـروت: کالتاریخ، تحقیق: ا و ، المعرفة بسوی، أبویوسف یعقوب بن سفیان .18

 ق.0050الرسالة،  مؤسسة
، أنسـاب امشـرا ، تحقیـق: محمـدباقرمحمودی، بیـروت:  ، أحمد بن یحیی بن جابر بالذری .17

 ق.0773دارالتعار ، 
 ش.0738البرز،  روشن، تهران: سروش و ، ابوعلی، تاریخنامه طبری، تحقیق: محمد بلعمی .75
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 ق.0017هالل، ة مکتب و جاحظ، عمرو بن بحر، الرسائل السیاسیة، بیروت: دار  .70
التاریخ العربی،  امطهار، بیروت: مؤسسة ری، نعمت الله، ریاض امبرارفی مناقب امئمةجزائ  .71

 ق.0013
 ش.0781جعفریان، رسول، منابع تاریخ اسالم، قم: انصاریان،  .77
 تا. إحیاء التراث العربی، بی حاجی خلیفة، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، بیروت: دار .70
آل الرسـول، قـم: جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم: شعبة، تحـف العقـول عـن  ، ابن حرانی .70

 ق.0050
 ق.0010، بیروت: اعلمی،  حرعاملی، محمد بن حسن، إثبات الهداة .76
 ق.0057حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم: مؤسسةآل البیت،  .73
 ق.0787، السنةالثانیة، 7 ، البالغ، العدد«ابومخنف»حسین حمود، هادی،  .78
نقد منابع عاشورا، قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،  معرفی وعبدالله،  حسینی، سید .77

 ش.0786
جـالس، قـم: مؤسسـة ، تسـلیة الُمجـالس و زینـة طالـب حسینی موسوی، محمـد بـن ابی .05  الم 

 ق.0008المعار  اإلسالمیة، 
 ، نزهة الناظروتنبیه الخاطر، تحقیـق: قـم: مدرسـة حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر .00

 ق.0058م المهدی، اإلما
  ق.0000،  حموی، شهاب الدین یاقوت، معجم امدباء، بیروت: دارالغرب اإلسالمی .01
 ق. ،0007نشر: قم: مؤسسة آل البیت حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب اإلسناد، تحقیق و .07
 ق.0007خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبری، بیروت: البالغ،  .00
نگاری طبـری  بررسی تطبیقی روش تاریخ مقایسه و»تاره، احمدرضا، کرامتی، س خضری، سید .00

 .0780 زمستان و ، پاییز6 و 0ۀ تاریخ تمدن، دانشگاه آزاداسالمی مشهد، شمار ، فقه و«اثیر ابن و
، تحقیـق: محمدشـجاع طالـب طبرانی، ابوالقاسم سلیمان، مقتل الحسین بن علی بـن ابی .06

 ق.0001الله، کویت: داراموراد،  ضیف
 تا. الهدی، بی سماوی، قم: انوار ، تحقیق: محمدی، موفق بن احمد، مقتل الحسینخوارزم .03
السیاسة، تحقیق: علی شیری، بیـروت:  و ، اإلمامة دینوری، أبومحمدعبدالله بن مسلم بن قتیبة .08

 ق.0005دارامضواء، 
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ضـی، قـم: الر، دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود، امخبار الّطـوال، تحقیـق: عبـدالمنعم عـامر .07
 ش.0768

ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، تاریخ اإلسالم، تحقیـق: عبدالّسـالم تـدمری، بیـروت:  .05
 ق.0005دارالکتاب العربی، 

سیراعالم النـبالء، تحقیـق: شـعیب امرنـؤوط، بیـروت:  ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، .00
 ق.0007الرسالة،  موسسة

الرجـال، تحقیـق: علـی محمـد  ل فی نقدمیزان اتعتدا الدین محمد بن احمد، ذهبی، شمس  .01
 ق.0781بجاوی، بیروت: دارالمعرفة، 

 ش.0737ویه، تجارب اممم، تحقیق: ابوالقاسم امامی، تهران: سروش، کرازی، ابوعلی مس .07
 ق.0053الدین، الدعوات، قم: مدرسه امام مهدی )ع (،  راوندی، قطب .00
مشـرقی لواقعـةالطف فـی تـاریخ ربیعی، حسن کریم، مروّیات عقبة بن سمعان و الّضحاک ال .00

 .050آل البیت، ش الطبری، مجله تراثنا، مؤسسة
ۀ هـا، شـمار ، مقـاتت و بررسـی«جایگاه ابومخنف در تاریخ نگاری اسالم»رجایی، عبدالله،  .06
 .0738 ، تابستان60
أعـثم کـوفی  رحمان ستایش، محمدکاظم و رفعـت، محسـن، روایـات عاشـورایی الفتـوح ابن .03

 .0787 تابستان و ، بهار7رسی، دوفصلنامه حدیث پژوهی، شمارۀ و بر درمیزان نقد
، محمدکاظم، روایات عاشورایی أنسـاب امشـرا  در میـزان  رفعت، محسن و رحمان ستایش .08

 .0776 ، بهار و تابستان03نقد و بررسی، دوفصلنام  حدیث پژوهی، شمارۀ 
ل لـوی، قـاهره: زبیری، مصعب بـن عبداللـه، نسـب قـریش، تصـحیح: اواریسـت پرووانسـا .07

 تا. دارالمعار ، بی
،  رة الخـواص، قـم: الرضـیک، شمس الدین ابوالمظّفریوسف بن قزأوغلی، تـذ سبط بن جوزی .65

 ق.0008
 ش.0785های عربی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی،  سزگین، فؤاد، تاریخ نگارش .60
یحیـی المعلمـی، ریم بن محمد، امنساب، تحقیق: عبدالرحمن بـن کسمعانی، أبوسعیدعبدال .61

 ق.0781المعار  العثمانیة،  حیدرآباد: مجلس دائرة
الدراسـات اإلسـالمیة،  الـدین، مـع الرکـب الحسـینی، قـم: مرکـز شاوی، علی و طبسی، نجم .67
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 ش.0786
نگـری و  ، تاریخ«پژوهشی درهویت تاریخی مقتل ابومخنف»صالحی حاجی آبادی، ابراهیم،  .60

 .0788، زمستان81، پیاپی0زدهم، دوره ی جدید، شمارۀ نگاری دانشگاه الزهراء، سال نو تاریخ
 امـام صحتی سردرودی، محمد، عاشـورا پژوهـی بـا رویکـردی بـه تحریـف شناسـی تـاریخ .60

 ش.0780، قم: خادم الرضا، حسین
 ش.0736بن بابویه، اممالی، تهران: کتابچی،   محمد بن علی صدوق، ابوجعفر .66
برغفـاری، قـم: جامعـه ک، تحقیق: علی ا ه، الخصالبن بابوی  محمد بن علی صدوق، ابوجعفر  .63

 ش.0761،  مدرسین
تجـوردی،   ، تحقیق: مهـدیالرضا بن بابویه، عیون أخبار  محمد بن علی صدوق، ابوجعفر .68

 ق.0738تهران: جهان، 
 طبرانی، ابوالقاسم سلیمان، المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی عبدالمجید السلفی، بیـروت: دار .67

 تا. عربی، بیإحیاء التراث ال
اإلحتجاج علی أهـل اللجـاج، تحقیـق: محمدباقرخرسـان، مشـهد:  طبرسی، احمد بن علی، .35

  ق.0057نشرمرتضی، 
  ق.0775طبرسی، فضل بن حسن، إعالم الوری بأعالم الهدی، تهران: اسالمیة،  .30
  ق.0011تاج الموالید، بیروت: دارالقاری،  طبرسی، فضل بن حسن،  .31
 الطبـری )تـاریخ اممـم و الملـوک(، تحقیـق: محمـد ریر، تاریخ طبری، ابوجعفرمحمد بن ج .37

 ق.0783ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دارالتراث، 
 ق.0000طوسی، محمد بن حسن، اممالی، تحقیق: مؤسسةالبعثة، قم: دارالثقافة،  .30
قیـومی اصـفهانی، قـم: مؤسسـة  طوسی، محمد بن حسن، اممالی، رجـال الطوسـی، جـواد  .30

 ش.0737النشراتسالمی، 
ام، تحقیق: حسن موسوی خرسـان، تهـران: کطوسی، محمد بن حسن، اممالی، تهذیب امح  .36

  ق.0053تب اإلسالمیة، کدارال
ــالی، .33 ــن، امم ــن حس ــد ب ــی، محم ــدالعزیز طوس ــق: عب ــت، تحقی ــم:  الفهرس ــائی، ق طباطب

 ق.0015مکتبةالمحقق الطباطبائی، 
قیم، تحقیـق: میخائیـل رمضـان، ، الصـراط المسـت عاملی نباطی، علی بن محمـد بـن یـونس .38
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 ق.0780تبة الحیدریة، کالنجف: الم
 عبـدالموجود، علـی محمـد عسقالنی، أحمد بن علی بن حجر، اتصابة، تحقیق: عادل أحمد .37

 ق.0000تب العلمیة، کمعوض، بیروت: دارال
تـاب العتیـق(، تحقیـق: حسـین موسـوی کعلوی، محمد بن علـی بـن حسـین، المناقـب )ال .85

 ق.0018دلیل ما، بروجردی، قم: 
 .0730،  المتعظین، قم: رضی بصیرة الواعظین و فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضة .80
درشـرح  حسـین امـام الحدیـددربارۀ ی ابی فراتی، علی اکبـر، آسـیب شناسـی روایـات ابن .81

 .0788، زمستان00البالغه، علوم حدیث، ش نه  
تابخانـه امـام أمیرالمـؤمنین کاصـفهان: اشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی، الوافی، کفیز   .87

  ق. ،0056علی
 ، خورشـیدحسـین امـام قائدان، اصغر، بررسی تحریف نگاری مکتب شام وتحریـف قیـام .80

 ش.0730شهادت، چاپ و صحافی مهر، 
،  ، تحقیـق: طیـب موسـوی جزائـری، قـم: دارالکتـاب تفسـیر القمـی قمی، علی بـن ابـراهیم،  .80

 ق.0050
الذیل علیها، تحقیق: علـی محمـد بـن یعـوض اللـه،  ، فوات الوفیات وکتبی، محمد بن شاکر .86

 م.1555تب العلمیة، کعادل أحمد عبدالموجود، بیروت: دارال
 ق.0008اإلمامیة، بیروت: الغدیر،  و بین أهل السنة کثیری، سیدمحمد، السلفیة .83
 حسـینی ، تحقیـق: سیدمحمدرضـا«من قتل مـع الحسـین تسمیة»کوفی، فضیل بن زبیر،  .88

 .ق0050 ربیع امول و جاللی، تراثنا، محرم، صفر
التـراث  الجامعة لعلـوم امئمـة امطهـار، بیـروت: دارإحیـاء مجلسی، محمدباقر، بحارامنوار .87

 ق.0057العربی، 
 ق.0006چاپ: قم: دارالحدیث،  محمدی نیک ری شهری، محمد، میزان الحکمة، تحقیق و .75
 عـواد ب الکمال فی أسماء الرجال، تحقیق: بشـار، تهذی الحجاج یوسف الدین أبی مّزی، جمال .70

 ق.0056الرسالة،  معرو ، بیروت: مؤسسة
 معادن الجوهر، تحقیق: اسعد مسعودی، أبوالحسن علی بن الحسین بن علی، مروج الذهب و .71

 ق.0057داغر، قم: دارالهجرة، 



 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 14-9 :، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 زمانی عاشورا به بعد( )بازۀ بررسی انتقادی روایات عاشورایی تاریخ طبری

 محسن رفعت 
 محمد کاظم رحمان ستایش
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  ق.0016مسعودی، علی بن حسین، اثبات الوصیة، قم: انصاریان،  .77
کـافی، علـوم حـدیث، سـال  ربـانی زریـن، رضـا، مشـایخ اجـازه در اسـنادمعار ، مجید، ق .70

 .0788 اإلسالم کلینی، بهار المللی بزرگداشت ثقة بین ۀ، ویژه کنگر00چهاردهم، شمارۀ 
ــار .70 ــة امطه ــائل امئم ــارفی فض ــرح امخب ــد، ش ــن محم ــان ب ــی، نعم ــق: مغرب ، تحقی

  ق.0057حسینی جاللی، قم: جامعه مدرسین،  محمدحسین
شـیخ مفیـد،  ۀ، قـم: کنگـرالبیـت د، محمد بن نعمـان، اإلرشـاد، تحقیـق: مؤسسـة آلمفی .76

 ق.0007
 الدینیة، بی تا. الثقافة التاریخ، مکتبة و بن طاهر، البدء مقدسی، مطهر .73
طالب، تحقیق: عبدالله بن حمود  ناطق بالحق، یحیی بن حسین، تیسیر المطالب فی أمالی ابی .78

 ق.0011الثقافیة،  عزی، صنعاء: مؤسسة زید بن علی
چـاپ: قـم:  ، تحقیـق و نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل .77

 ق. ،0058البیت مؤسسة آل
تـب و الوثـائق القومیـة، ک، قـاهرة: دارال ، نهایـة امرب فـی فنـون امدب الدین ، شهاب نویری .055

 ق.0017
  ح نهـ  البالغـة، تحقیـق: ابـراهیمهاشمی خویی، میرزاحبیب الله، منهاج البراعـة فـی شـر  .050

  ق.0055اإلسالمیة،  میانجی، تهران: مکتبة
تاب سلیم بن قیس الهاللی، تحقیق: محمدانصـاری زنجـانی، قـم: کهاللی، سلیم بن قیس،  .051

  ق.0050مکتبة الهادی، 
تب العلمیـة، کمنبع الفوائد، بیروت: دارال و ر، مجمع الزوائدکب هیثمی، نورالدین علی بن ابی .057

 ق.0058
، تاریخ الیعقـوبی، بیـروت: دارصـادر،  یعقوب بن جعفر بن وهب واضح یعقوبی، احمد بن أبی .0

 تا. بی
  


