
 

ری می باشد و تأثیر شگرفی  اول هج  ۀاز رویدادهای مهم تاریخی در سد  قیام امام حسین )ع( یکی

عاشورا   عۀاسالمی داشته است. لذا واق طلب در قلمرو خواه و عدالتهای آزادیگیری جنبشدر شکل

توج نویسندگان در طول سدههمیشه مورد  و  بوده است.  ه مؤلفان    هایجلوه  از یکی  های گذشته 

کتاب  .  آمد پیش (  ع) حسین امام  شهادت از بعد  که  بود  ای العادهخارق حوادث عاشورا،   مهم رویداد

  حوادث   که به واقعه عاشورا پرداخته است. او بهالشهدا از مالحسین کاشفی یکی از آثاری است  روضه

ای که اینجا مطرح  در کتاب خود پرداخته است. مسئله  عاشورا،  از  بعد  طبیعی  العادهخارق  و  گانه  نُه

به روش توصیفی و تحلیلی با تکیه  این پژوهش    میزان صحت و اهمیت این رویدادها است.  ،گرددمی

بررسی اخبار، اسناد و روایاتی پرداخته شده که    ت. در این اثر به ای انجام شده اسمنابع کتابخانه  به

طور متواتر هالعاده ذکر کرده تا بتواند روایاتی که بالشهداء به عنوان حوادث خارقی روضهنویسنده

اند را مشخص نماید.  ایاتی که با اهداف خاصی بیان شدهدسته از رو  اند و همچنین آنگزارش شده

  اختصاص  و  تأیید  قابل  کتاب،  این  در  مندرج   موارد  از  برخی  که  دارد  آن  از  نشان پژوهش    هاییافته

دارد و از طرفی برخی از روایاتی که در این    فراگیر  حالت  نیز  سنت  اهل  میان  در   و  نداشته  شیعیان  به

 . کتاب گزارش شده، در منابع تاریخی نیامده و از جعلیاتی است که کاشفی در کتاب خود آورده است

 :  پژوهش اهداف 

  کاشفی   الشهداء مالحسینروضه  کتاب   درواقعه عاشورا    از   بعد   طبیعی   ۀ العادهخارق  حوادث .بررسی  1

 . سنی و شیعه  معتبر  منابعبا  ها و میزان انطباق آن

 الشهدا در منابع اسالمی. کتاب روضه  العاده.بررسی میزان اهمیت حوادث خارق2

   :پژوهش سواالت

الشهدا از مالحسین کاشفی تا چد حد با  العاده طبیعی بعد از عاشورا در کتاب روضهخارق.حوادث  1

 منابع معتبر شیعه و سنتی منطبق است؟ 
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 از رویداد عاشورا   و بررسی رخدادهای خارق العاده پسنقد 

 حجت عبادی عسکری، اردشیراسدبیگی، محمدحسین رجبی دوانی 

 

 مقدمه

  در   مظلومیت   و   آزادگی   شهادت،   شجاعت،   گوناگون   هایجلوه  که   است   اسالم   صدر   وقایع   ترین مهم  از   عاشورا   تردید، بی

  فرهنگی، سیاسی، اعتقادی، هایجلوه. زد رقم را آن انسانی و دینی   وظیفۀ اساس بر( ع)   حسین امام  و است متبلور آن

  گوناگون   زوایای  به  پرداختن  و  برخوردار بوده  ممتازی  وجاهت  از   آن،  آثار   و  اهداف  و   عظیم  رویداد  این  اخالقی   و  اجتماعی

  واقعۀ  پیرامون  که  مقاتل  های کتاب  جمله   از.  دساز   شفاف  بزرگ،   رخداد  این   پیرامون  را   بیشتری   حقایق  تواند می  آن

  مشهور  سبزواری  علی  بن  حسین   الدین کمال  الشهداء روضه  یافت،   بسیاری  شهرت  تشیع   تاریخ   در   و  گردید   تألیف  عاشورا

  مرگ   از   پیش   سال   دو   که است  تیموری   یدوره  اواخر  نویسندگان   و  واعظان   از  ،(ق  910  –840) کاشفی  حسین   مال  به

  انبیاء  برخی   پیرامون  مقتلی  الشهداء، روضه.  گردید  محسوب  وی   از   بعد   خوانیروضه  و  تعزیه  مهم   منابع   از   و   نگاشت  را   آن

  عاشورا   از   بعد  رُخدادهای  به  آن  دهم  و فصل  شده  تنظیم  فصل  ده  در  که  است(  ع)  حسین  امام  خصوصاً  شیعه  امامان  و

  و  مذهب  حنفی  را  وی   بعضاً  و   اندنموده  انتقاد   آن  مطالب   صحّت   و  محتوا  از  شدّت هب  نویسندگان  برخی .  است  پرداخته

  اعتنا   قابل  و  مخدوش  برخی  و  بررسی  قابل   بعضاً  فرازمینی،   حوادث  به  الشهداءروضه  پرداختن.  نداکرده  ذکر  شیعه  برخی

  و   گریاندن  و  گریستن  ثواب  و  عواطف  انگیختن   بر  و  احساسات  توصیف  جنبۀ  و بیشتر  نیست  سازگار   واقعیات   با  و  نبوده

 بر  حاضر،  پژوهش  تدوین.  دهد  قرار   الشعاعتحت  را  عاشورا  ی  حادثه   رویکردهای  سایر  تواندمی  امر  این   که  دارد  را  تباکی

  روش،   لحاظ  به  و  شده  تدوین  و  تنظیم  الشهداءروضه  در  مندرج  یگانه  نُه  العادۀخارق  موارد  اعتبارِ  و  فراوانی  اساس

  معیّن  را  اشتراک و افتراق موارد  و داده   قرار  بررسی  مورد را  ها داده  مضمون کوشد می  نویسنده و  است  تحلیلی  توصیفی 

 .نماید تفکیک یکدیگر از را مخدوش  و معتبر  و نکات 

  زمینه  در   ولی  است   گرفته   صورت   بسیاری   های پژوهش  آن  از   بعد   رویدادهای   و (  ع)  حسین   امام   شهادت   عاشورا،   پیرامون

  امام  شهادت   از   پس  شگفت  رخدادهای »  مقاله در    است،  داده   رخ (  ع)  حسین  امام   شهادت   از   بعد  که   عادتی  خرق  موارد

  حسین   امام  شهادت  از  پس  شگفت   رویدادهای  تجلی با عنوان »  یامقاله  و (  1388)جباری  محمدرضا  نوشتۀ  ،«(ع )  حسین

به رشته تحریر در آمده است که در این    (1395)خلیلی میثم   و  موسوی  محسن   نوشتۀ  سنت،  اهل  منابع  در  السالمعلیه

  آن   رو،  پیش  پژوهش  امتیاز.  العاده پس از عاشورا  رویکرد تطبیقی اتخاذ نشده استآثار در بررسی رویدادهای خارق

  براساس   عاشورا  از   بعد   ی العادهخارق  رُخدادهای   که   است  نموده   تالش   تاریخی   منابع  و  شواهد  ارائه  با   نگارنده   که   است

  موارد   این  در   سنی   و  شیعه  منابع  اساس   بر  که   کیفی   و  کمی   نتایج   به  و  دهد   قرار   واکاوی  مورد  را  الشهداء روضه  متن

لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی و    .ندارد  سابقه  مذکور،  هایپژوهش  در  موازنه  و  معیار  این  که  بپردازد  شده،  اشاره

ها در  ای در صدد واکاوی و بررسی صحت و سقم این رویدادها و اعتبار آنهای منابع کتابخانهتحلیلی و با تکیه بر داده

 باشد. منابع معتبر مذهبی می
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 العاده بعد از عاشورا در کتاب روضه الشهداء رویدادهای خارق.1

  رویداد   پنج  و   شصت  تا   بعضاً  که   نموده  ذکر  عاشورا،  از رُخداد  بعد  را   عادت   خرق   حوادثی  سنت،   اهل  و  شیعی   معتبر  منابع

  از  که  منبع  چهار  و چهل  اساس  بر الشهداء، روضه  در کاشفی ( .  30-1: 1380 طاوس،  ابن سید)اند کرده ضبط  و  ثبت  را

  و  شیعه   منابع  در  هاآن  از   برخی  که  است  شده  یادآور  را   گانه  نُه  حوادثی  ،(20:  1374  جعفریان،)نموده   استفاده  هاآن

  واقعۀ  تواندمی  که   است  جهت   آن   از   مسئله   این   به   پرداختن  اهمیت.  است  تأمل   قابل  و   شده  واقع   تأکید   مورد   سنّت،   اهل

  رُخداد   به  هاآن  نگاه  و  تاریخ   پژوهشگران  برای  و   ببخشد  دیگر  ایجلوه  را  یارانش   و(  ع)   حسین  امام   شهادت   و  عاشورا

  از   بعد  العادهخارق  و  طبیعی  حوادث  تحلیل  و  توجیه  پیرامون.  باشد  داشته  تاریخی  رویداد  یک   از  فراتر  پیامدی   عاشورا،

  جستجوی   و   تحقیق  با  مسئله،  این  در   مؤثر  عوامل  و  اساسی  حل  راه   ولی  شده،   داده   گوناگونی  هایپاسخ  ،(ع )  امام   شهادت 

 . گرددمی هموارتر ها، آن تحلیل و هاداده  تطبیق و سنّی و  شیعه  تاریخی هاینوشته و  روایات در  بیشتر

 جهان تاریکی   و  سرخ غبار آمدن پدید .1.1

  بردند  گمان   و  دیدندنمى  را   یکدیگر  مردم  چنانچه  شد،  تاریک   جهان  آمده   پدید  سُرخ  غبارى  ، (ع)  حسین   امام   قتل  مقارن 

  عبارت .  (440-439:  1382  کاشفى، ) شد  منجلى   عالم   گشته  مرتفع   غبار   ساعتى   از   بعد   امّا.  است  خداوند   عذاب   مقدّمه   که

 موضوع،  اصل   در   که  است  آن  و مهم   آمده  ازدیاد   و  اختالف  اندکی   با  سنت   اهل  و   شیعی  منابع   از  بسیاری   در  فوق

  مطرح   را   جهان   تاریکی   و   سرخ   غبار   آمدن   پدید   موضوع  که  شیعی   منبع   ترین است. قدیمی  نگرفته   صورت   تشکیکی 

  به  الشهداء   روضه   در  کاشفی   و (   119  /5  :1411  اعثم،   ابن )است  ق   سوم   و   دوم  قرن   شیعه  مورخ   کوفی   اعثم   ابن   کرده،

  عبارت   همین  نیز  طاوس  ابن  کاشفی،  از  پیش  شیعی  نویسندگان  میان  در(.  439:  1382  کاشفى،) است  نموده  استناد   آن

  کرده   ضبط   را   فوق  عبارت  کاشفی،   معاصر  سنت   اهل  نویسندۀ  خواندمیر  و(  127:  1348  ،طاوسابن)کرده است  ثبت  را

  نقل   را   کاشفی   گفتار   عین  ق،  دهم   قرن   از   بعد   شیعه   نویسندگان  اتفاق   به   قریب  اکثر   و(  2/56:  1380  خواندمیر،)است

  این   بارنخستین  ،(ق  چهارم  یسده)طبرانی    سنت،  اهل متقدّم  منابع  میان  در(.  327/  2:  1418  ،حائرى  کرکى)اندنموده

  افزوده  آن  به   را   دیگر  حوادثی  ظهور  حتی   و   نداشته  تردیدی  رُخداد،   اصل   در   و  نموده   نقل  قیس  بن  قیس   از   را  موضوع

  کردیم  گمان  که چنانآن  شدند،  دیده   روز   نیمه  در  ستارگان  و   گرفت  خورشید  ، (ع)  حسین  امام  شهادت  از  بعد: »است

  اصل   بعد،   هایسده  در  سنت  اهل  و  شیعی  منابع  از  بسیاری  وی،  از  بعد(.  114/  3:  1404  طبرانی،«)است  شده  بپا  قیامت

 ؛567:  1420  شامی،   ؛337/ 3:  تابی  بیهقی،   ؛102/  2:  1423  خوارزمی،)اندداده قرار تأیید  مورد   و   برگزیده  را   او  گزارش

  خورشید   گرفتگی  همچون  مواردی(.  265/  1:  1415  مناوی،  ؛197/  9:  1408  هیثمی،  ؛212/  3:  1376   آشوب،  شهر  ابن

: 1413مزّی،    ؛226/  14:  1415  عساکر،  ابن)  عاشورا  عصر  در  جوزا  ستارۀ  رؤیت(  77:  1356  قولویه،  ابن)  روز   سه  در

:  1409  تستری، ؛305/  ،2: 1404 عسقالنی،  جرابن ؛242/ 12: 1420 مقریزی، ؛2637/ 6:  1408 العدیم، ابن ؛432/

  در   کثیر ابن  اما   ند،اافزوده  طبرانی  گزارش   به   بعضاً  را (  153/:  1403  مجلسی، )  عاشورا  غروب   در   خسوف  ،(402/  19

  اشاره   روز  در  ستارگان  شدن   ظاهر  و  کسوف  به  النهایه  و  البدایه  در  و  خورشید  کسوف  ذکر  به  فقط  خود،  قرآن  تفسیر

 (. 219 /8: 1408 کثیر، ابن ؛154/ 4: 1412 کثیر، ابن)است نموده
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 حجت عبادی عسکری، اردشیراسدبیگی، محمدحسین رجبی دوانی 

  و  است   داده  رُخ   نیز(  ص)   اکرم   رسول   فرزند  ابراهیم،  مرگ  روز   در   گرفتگی   خورشید   که   است  آمده   تاریخی  منابع  در

  کسی   حیات   و  مرگ  دلیل  به  خورشید   که   فرمود(  ص )  اکرم   پیامبر .  نمودند  تلقّی   ابراهیم  مرگ  علت   به  امررا   این  مردم

  روشن  ، (ص) پیامبر  فرمایش این (. 36: 1424 موصلی،  ؛ 452/ 1: 1417 بالذری، ؛173/  8: 1418 سعد،  ابن)!گیردنمی

  تا   ابتدا  از  را  خود  طبیعی  مسیر  و  آید  پیش  کسی  حیات  و  مرگ  علت  به  تواندنمی  الزاماً  طبیعی  حوادث  که  نمایدمی

  شهادت  از  بعد  حوادث  به  موضوع،  این  دانستن  علیرغم  اسالم،  تاریخ  نامدار  مورخان  چرا  کهاین.  نمایدمی  طی  خلقت  پایان

  دفاع   آن  از   ق   هشتم  قرن  بزرگ  محدثان   و  علما  از  حنفی   زرندی  همچون  و  گذاشته  صحّه  و   پرداخته(  ع)  حسین  امام

  همانند   که  متعال  خداوند  و  دانست   انسان  غضبِ  و   خشم  نمادهای  از   یکی  را   چهره  سرخی  توانمی  که  آنجا  از: »نموده

  این و نمود ظاهر افق سرخی و غبار با کشتند، را( ع ) علی  بن حسین که  کسانی بر را غضبش  پس نیست، جسم انسان

  حادثۀ  چنین  که  نمود  استنباط  توانمی  و   است  اهمیت  حائز  ،(222:  1377  زرندی،)باشدمی  جنایت   عظمت   بر  دلیل

  ،بوده  اسالم   صدر   تاریخ   در   عطفی  نقطۀۀ   و   ندارد   دیگر  رویداد   هیچ   با   مشابهتی   که   عظیم   واقعۀ  این  دلیل   به   فرازمینی

   ممکن باشد.

 یافتند  تازه خون آن  زیر  داشتندمی  بر المقدسبیت  حوالی  در  را کلوخی  و  سنگ هر عاشورا روز در.2.1

  کاشفی،) یافتند  تازه   خون  آن   زیر  در  برداشتند،   المقدسبیت   حوالى   در   که  کلوخى  و   سنگى  هر(  ع )حسین  امام  قتل   روز  در

  سرزمین   در  کلوخ  و   سنگ   زیر  در   خون   مشاهدۀ   داد،   رُخ   عاشورا  از   پس  که  عادت  خرق  موارد  از  یکی(.  445:  1382

  به سنی  و  شیعه  آثار  در   توجهی  قابل   و  مستند  و  متعدد   روایات   زمینه،   این در . است دیگر مناطق  برخی  و  المقدسبیت

  ابن  شیعی،  منابع  میان  در .  گرددمی  رویداد  این  وقوع  به  اطیمنان  حصول  موجب  و  بوده  انگیزحیرت  که  خوردمی  چشم

  که   سنت   اهل   منبع   ترینقدیمی  گویا   و(  232:  1417  صدوق،)است   کرده   ضبط   و   ثبت   را  موضوع  این   بار   نخستین   بابویه

  نسخه   از   که   الحسین االمام  ترجمه   کتاب در   و   است   ق   سوم  و   دوم   قرن  در   سعد   ابن   طبقات   نموده،   مطرح   را   موضوع  این

  چنین   آن  شدۀ  چاپ   ینسخه   در   اگرچه  .(91:  تابی  سعد،  ابن)کرده است  اشاره  حادثه  این   به  شده،  برداشت  آن  خطی

  به  شود،می  محسوب  سنت  اهل  متقدمین  جمله  از  و  بوده  سعد  ابن  معاصرین  از  حدوداً  که طبرانی  ولی  نیست،  موضوعی

  از   کدامیک   که   کرد   سوال  مروان  بن  عبدالملک: »که  کندمی   نقل   زُهری  قول   از  طبرانی.  است  کرده   اشاره   حادثه   این

  المقدس  بیت  در  که   سنگی هر گفتم  من  و  بود چه ( ع)  علی  بن  حسین شهادت  عالمت  که  بگوید من  به  تواند می  شما 

  از(.  119/  3:  1404  طبرانی،)«بماند  روایت  این   تو  و  من  بین   گفت  و عبدالملک  بود  تازه  خون   آن  ازیر  ،شدمی  برداشته

  ثانویه  و  اولیه  منابع  از  بسیاری   در  که    العادهخارق  رُخداد  این  ثبت  پیرامون  تاریخی  هایگزارش   و   بسیار  روایات  مضمون

  اند، گذاشته  صحّه  و  کرده  نقل  سنت  اهل  و  شیعی  منابع  از   بسیاری  را  کاشفی  گزارش  اوالً  که  آیدمی  بر  است،  آمده  اسالم

  است؛   نبوده(  ع)  حسین  امام   شهادت   مختص   و   داده   رخ   عاشورا،   از   پیش   و  بوده   سابقه  به  مسبوق   اتفاقی  چنین   ثانیاً

  دربارۀ (  ع)  باقر   امام   از (  ق  135-105:  حک )عبدالملک   بن  هشام   که   است   آمده   تاریخی   مستندات   برخی   در   چنانچه

  طلوع  تا (  ع)علی  قتل  شب در : »فرمود  حضرت   آن   پرسید،(  ع)علی  امام   شهادت   از   مختلف  نواحی   مردم   آگاهی   چگونگی

  برادر  هارون  قتل  شب  در  وضعیت  این  و  یافتند  تازه  خون  آن  زیر  اینکه  جز  ،نشد  برداشته  زمین  روی  از  سنگی  هیچ  فجر،
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  شب  و آسمان به( ع) عیسی  حضرت رفتن باال شب در  و صفا حمون بن شمعون و نون  بن یوشع و(  ع) موسی حضرت

  شد   دگرگون  خشم  از  هشام  چهرۀ  سخنان،  این   شنیدن  با«.  است  پیوسته  وقوع  به  نیز(  ع)  علی  بن  حسین  قتل  از  پس

  مجلسی،   ؛76:  1356  قولویه،  ابن)  نکند   بازگو  کسی  برای  را  روایت   این  است  زنده  او  تا  که  گرفت  پیمان(   ع)  باقر  امام   از  و

  ابن)  اندنکرده(  ع)باقر    امام  سخن  به  ایاشاره  و  کرده  نقل  اختصار   به  را  الذکر  فوق  روایت  برخی.  (204/  45:  1403

: 1413  مزّی، )  اند گفته  زهری  قول   از   عبدالملک  ولیدبن  مجلس   در   دیگر،   منابعی   را  موضوع  این .  (637  /1:  1422  صباغ، 

  ذکر  بدون  تاریخی  منابع . برخی (43/ 1:  1417 طبرسی، ؛ 305/ 2: 1404 عسقالنی،  ؛3/314: 1413 ذهبی،  ؛ 434/ 6

  تازه   خون(  ع)حسین   امام   شهادت   روز   در   سنگی   هر  زیر  که  اندنوشته  مطلق   روایت  صورت به  المقدس، بیت  نام

  ابن  ؛220:  1377  حنفی،  زرندی   ؛336:  1416طاووس،ابن   ؛192:  تابی  نیشابوری،   فتال   ؛146:  1414   مفید، )یافتند 

  .(16/ 5: 1407 ذهبی، ؛219/ 8: 1408  کثیر،ابن 434/ 6: 1413 مزّی،  ؛229- 230/ 14: 1415 عساکر،

  حنفی،   زرندی)  یافتند   تازه   خون (  ع)  حسین   امام  شهادت   روز   در   سنگی  هر   زیر  شام   سرزمین  در   که   اندنوشته  منابعی   در

  نیز(  ع)  علی   بنت   فاطمه   از   و (  337:  1416  طاووس،  ابن  ؛145:  1356،  طبری   ؛113/  3:  1404  طبرانی،  ؛149:  1377

  صدوق،)  یافتند  تازه  خون  سنگی  هر  زیر  شام،  در(  ع)  سجاد  امام  و  بیت  اهل  زنان  نمودن  محبوس  هنگام  که  شده  نقل

  نشد   متوقف  زمین   از  خون  جوشش»  ، نیست  منابع  سایر  در   که   است   آمده  مطلبی   مسعودی  از   گزارشی  در  .(232:  1417

  آن  قاتلین  از  را(  ع)  حسین  امام  خون  انتقام  و  کشت  را  نفر  هزار  هفتادو    کرد  قیام  ثقفی  ابوعبید  بن  مختار  اینکه  تا

(  ع)  پیامبر  یحیی  خون  توقف  مورد  در  جوزی  ابن  را  روایت  سیاق  این  که(  168:  1426  مسعودی،)« گرفت(  ع)  حضرت

  و   الفاظ   با   حادثه   این   فراوان  نقل   (.7/   5:  1407  جوزی،  ابن)است  نموده   نقل   اسرائیلیبنی  هزار   هفتاد  از   او  انتقام   و

 .باشد موضوع صحّت  دهندۀ نشان  حدودی تا تواندمی سنت،  اهل و شیعی  منابع در  یکسان  محتوای

   بود روییده( ص ) پیامبر زمان در  که درختی  هایبرگ شدن پژمرده  و تازه خون شدن جاری.3.1

  نموده   نقل  1  مَعبد  امّ  یخواهرزاده  هند  که  آورده(  83-82:  1431  جامی،)  جامی  النبوهشواهد  کتاب  از  کاشفی   را  روایتی

  مضمضه   و  شست   به   را  خود   مبارک   دست  دو  هر  و  طلبید،   آب   شد  بیدار   چون  و   کرد  خواب  من   خیمه  در (  ص )  رسول: »

  درختى   موضع،   آن  از  کهدیدیم  کردیم،   بامداد  چون  ریخت،  بود،  خیمه  طرف  یک   بر  که  بنى  خار  در  را  مضمضه  آب  و  کرد

  گرسنه  اگر   شیر،  طعم  چون  او   طعم  و  عنبر   بوى  چون  آن   بوى  که  بزرگ  بس  آورده  بار   هامیوه  و  است   رُسته  بزرگ

  و   گاو  و   شتر  هر  و   پیوستى  صحّت  به  خوردى   بیمار  اگر  و   گشتى  سیرآب  کردى  تناول  تشنه  اگر  و  شدى،  سیر  بخورى

  براى  هابادیه  همه  از.  بودیم  نهاده  نام  مبارکه  ی  شجره  را  آن  ما  و   شدى  بسیار  وى  شیر  بخوردى،  آن  برگ  که  گوسفند

  و   ریخته  آن  هاىمیوه  درآمدیم،   بامداد  روز  یک .  گرفتندمى  فرا  آن  میوه  از  و  آوردندمى  ما  سوى  به  بیماران  شفاى

  امّا  داد مى میوه آن  از  بعد و  رسید (  ص )  رسالت حضرت  وفات  خبر ناگاه  و کردیم  بسیار   فزع.  بود شده  زرد آن هاىبرگ

 
  می   آب   را  مسافران  و  نشست مى  خود  خیمه  کنار   در   و  بوده   طینت  وپاک   نشین   بادیه  بانویى   وی  که   است   آمده  تاریخ   در   معبد   ام  شخصیت  مورد   در   -  1

: 1404    طبرانی،    ؛  188:   1414  بحرانی،  ؛  85:    1412،  طوسی  حمزه  ابن    ؛   9/   3:  تابی  نیشابوری،  حاکم ) داشتمی   ارزانى   ها آن  به   خوراکى   هم  گاهى   داد،

 . ( 1958/  ،4:   1412 البر، عبد ابن   ؛  48/  4
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 از رویداد عاشورا   و بررسی رخدادهای خارق العاده پسنقد 

 حجت عبادی عسکری، اردشیراسدبیگی، محمدحسین رجبی دوانی 

  است   آورده   بار   خار   همه  وى   شاخ   تا   بیخ   از  که   دیدیم  آمدیم  بامداد   روزى  گذشت،   سال  سى  واقعه   ین ا  از  چون  و  اندک

  از  امّا نداد،  میوه  دیگر درخت آن  از بعد . رسید( ع) علی   امیرالمؤمنین  حضرت قتل  خبر  ناگاه ریخته   فرو آن  هاىمیوه و

  هاى برگ  و   بود  شده   روان  خالص  خون  آن   ساق   از   بار   یک  تا .  یافتندمى  شفا  آن   از   بیماران  و   گرفتیم مى  نفع   وى  برگ

  درخت   زیر   از   زارى  و  نوحه  آواز   درآمد  شب   چون.  است  شده   واقع   عظیم   حادثه  نوبت  این  آه   گفتیم  گشته،  پژمرده  وى

  به( ع)  حسین امام  مقتل  خبر ناگاه بودیم،  محزون  و مغموم و ملول  ما  آنکه  میان در   دیدیم،نمى را  کسى  و  شنیدیم مى

  را   روایت   این   اصل( .  446-  445:  1382  کاشفی،) نمودیم  قیام  مصیبت   به  و   کردیم  جزع  و   بگریستیم   بسیار   رسید،   ما

  که   نمود   حاصل   اطمینان  روایت   به  توان می  و   اندنموده  نقل   مضمون   همین   به   سنت  اهل  و   شیعی   منابع  از   بسیاری 

  خوارزمی، ؛190 /4:  1413 بحرانی، ؛109: 1423 قمی، ،234 ،1: 1412 زمخشری،) است  آمده پیش رویدادی چنین

 ؛131:  1420  شامی،  ؛41  /18:  1403  مجلسی،  ؛106/  3  و   106/  1:  1376  آشوب،  شهر  ابن  ؛113-114/  2:  1423

  این   سیاق  مورخان،   برخی.  (114  :1417  خزایی،   دعبل   ؛2648-  2650/  6:  1408  عدیم،   ابن  ؛498:  1407  بحرانی،

  هجرت مسیر  در(  ص )  خدا رسول  که  اند افزوده آن روایت انتهای  و ابتدای  در  و  نموده نقل دیگری  مضمون  به را  حادثه

  شد   فراوانی   شیر   دارای   معبد،   ام   شیر بی  و   الغر  گوسفند   حضرت،   آن  مبارک   قدوم  برکت  به  و   رسید  او   خیمۀ  به  مدینه   به

  آن   وضوی  آب  برکت  به  بود  خیمه  کنار  در  که  ایعوسجه  درخت  سپس .  شدند  سیراب  و   نوشیده  حاضران  همه  که

  هایش شاخه  و  قوی  اشریشه   ،ریخت  خارهایش  کرد،  رشد  و  گرفت  ایتازه  جان  ریخت،  درخت  آن  پای  به  که  حضرت

  برگزیدند،   درخت  آن  برای  را  مبارکه  نام  نواحی،  آن  مردم  و  یافت  خوشبو  و  بزرگ  هایمیوه  و  سبز  هایبرگ  و  شد  فراوان

  چندین  و   شد   پژمرده   درخت  این (  ع)  علی   شهادت   و (  ص)   پیامبر   رحلت   از   بعد   اینکه   تا   گذشت   منوال   بدین   زیادی   مدت 

  که   ایخونابه  همچون  ایگونهبه  نیز  آن  هایبرگ  و  شده  جاری  تازه  خون  درخت،  ساقه  از  شد   مشاهده   روزی   بعد،   سال

  است  داده  رخ  عظیمی  امر  حتماً  که   گفتندمی   خود  ناحیه، با  رو، مردم  این  از!  است  شده  خونین  است،  جاری  گوشت  از

  به(  ع)  حسین   شهادت   خبر   که  بودیم  تاببی  همچنان   ما .  شنیدند  درخت  سوی  از  ایناله  صدای  شب،  اوایل  در  ناگاه  و

  ؛ 147-146/  1:  1409راوندی،    ؛114-2/111:  1423خوارزمی،  )رفت   میان   از  و  شد  خشک  درخت  و  رسید  دستمان

 (. 235-233/ 45: 1403 مجلسی، 

  ؛ 35/  1  ؛35/  1:  تابی  ،حنبلی  عماد  ابن)  اندکرده  ثبت  را  جریان  این  خالصه  طورهب  و  اختالف  اندکی  با  مورخان  برخی

  و  شیعی  تاریخی هاینوشته برخی جریان،  این  تأیید . در(430-429: 1428 طریحی،  ؛112: 1412 طوسی،  حمزۀ ابن

  شعرای  مشاهیر از ـ خزاعی علی بن دعبل مدینه، در» :گوید می  انصاری محمد بن عبداهلل  که اندنموده نقل سنت، اهل

  مادر   سپس   و   جد   و   پدر  طریق   از   خبر،  تأیید  در   او   و   کردم   بازگو   برایش   را  خبر  این   و   مالقت  را   ق   سوم   و  دوم   قرن

  ؛113/:  1423، خوارزمی) است   خورده   نیز  اش میوه  از (  ع)   علی   امام   عصر   در  و  دیده   را   درخت آن   او   که   کرد  نقل   جدش

  ؛ 109:  1423  قمی،   ؛112:  1412  طوسی،  حمزه  ابن  ؛2649/    6  ؛2649/  6:  1408  عدیم،  ابن  ؛497:  1407  بحرانی،

  ، (ع)  حسین   امام   شهادت   روز   در   نبات   و   گیاه   خشکیدن   مورد   در(.  1/479:  1427و کورانی،    189  / 4:  1413  بحرانی،

  من: »گویدمی   زیاد  ابی  بن  یزید .  باشد  وی  مطلب  بر  تأییدی   تواندمی  که  شده  نقل  کاشفی   روایت  با  همسو  روایتی
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عسقالنی،  )شد   تبدیل   خاکستر  به  لشکر   بین  در   ورس  گیاه  و   رسید   شهادت  به  علی  بن  حسین   که   بودم   ساله   چهارده 

  این   در  کاشفی  روایت  مضمون  و  مفاد  از  (.313  /3:   1413ذهبی،  ؛  435  –  434/  6:  1413  مزّی،  ؛305  ،2:   1404

  افتاده   اتفاق   الذکر   فوق   یحادثه   که  آید می  بر   چنین  اسالم،  تاریخ  مورخان  از  بسیاری  تأیید  به  توجه  با   العاده، خارق  حادثه

 است. گردیده   نقل دیگری مضامین به روایت  شکل چه اگر است

  خون شدن  جاری و  موصل نزدیکی در  سنگی برروی (  حسین )ع امام  سرِمبارک از خون  قطره  چکیدن - 4

  سال هر عاشورای در آن از تازه

  را به   کسى   رسیدند،   موصل  نزدیک  به  ره   اثناى   در   لشکر  این  چون   که،   اند کرده  نقل : »است  چنین   الشهداء   روضه  متن

  به   و   کنى  نثار   ما   بر  تا   ساز  مهیّا   زر   و   سیم   اى طبقه  و   آى  بیرون  ما   استقبال   به  و   بیاراى   را   شهر   که فرستادند   موصل   امیر

  و  اقربا   و   برادران  و   فرزندان  و   على  بن  حسین   سر  که   کنى،  افتخار   و  مباهات   خود  اقران  تمام  بر  تو  منزل  به  ما   آمدن

  را  شهر   اهل  بود   موصل  حاکم   که   عمادالدوله   امیر   آوریم مى  نیز   را   او   عیال   و   اهل   و  داریم،   همراه  او  هواداران   و   دوستان 

  همداستان   قضیّت  این  در   و  ندهید  در  تن  سخن  بدین  که  زنهار  قوم  اى:  گفت  و  آورده  میان  در  را  صورت  کرده  جمع

  ما  شهر   به  شما  آمدن   گفتند  و  باز فرستادند   ایشان  پیش  کرده،  راست  علوفه  و  نزل  کرده  اتّفاق  همه   موصلیان  نباشید، 

(   ع) حسین   امام   سر   موضع  آن   در  و  آوردند   فرود   آنجا   در را   ایشان  بود   منزلى  شهر  فرسخى  یک  در پس.  نیست  مصلحت

  تازه   خون  سنگ  آن   از  عاشورا  روز  سال  هر  شد،   چکیده  آن  بر   امام  مبارک  سر   از   خون  اىقطره  و  بودند   نهاده  سنگى  بر  را

  زمان   تا   بودمى  همچنین   و   نمودندى   قیام   مصیبت،   مراسم  به  و   شدندى   جمع   آنجا  جوانب  و   اطراف   از   مردمان   دمیدى،   بر

  امّا   نداد،   نشان  کسى  سنگ   آن  از  دیگر  و  برداشتند   مقام  آن  از   را  سنگ   آن  تا   گفت   به  او  مروان   عبدالملک   حکومت

  تعزیت   شرایط  رفته  آنجا  مردم   درآید   که  محرّم  ماه  سال  هر  و   اندنهاده  نام  نقطه  مشهد  را  آن  و   اندساخته  آنجا   در  گنبدى

 (. 458: 1382 کاشفی، ) آورند مى بجا

  از  را  منازلی   بردند،  می  شام  به  را   شهداء  سرهای   و  بیت  اهل  زیاد،   ابن  لشکر  که   هنگامی   است   آمده  تاریخی   روایات   در  

  ابن  مأموران   و(  180:  1367  مخنف،   ابو)است   برده  نام   ترتیب   به   را  منازل   این   مخنف،   ابی   که  نمودند   طی  شام   تا  کربال

   راه  مسیر  در(.  183–180:  1367  مخنف،   ابی)کردند می  حرکت  بیراهه  از  قبایل  برخی  از  بودن  بیمناک  دلیل  به  زیاد،

  نامیده  الحسین رأس  موضع  بعدها   بود،  شده   رؤیت   جا   آن  در (  ع)  امام  مبارک  سرِ   خونِ  اثر   و  کردند   توقف   که   منزلی   هر

  دیدندمى  مردم  گذاشتند، مى  را   مطهّر   سرِ   که  منازل   از   بعضى  شده،   ذکر   معتبری  منابع    در  حتی   . (365:  1426  مقرم،)شد

 مقرّم،  ؛218/  3:  1376  شهر آشوب،  ابن  ؛145:  1356  طبری، )نوشتمى  را  سطوری  خون  با  و  شد  ظاهر  قلم  یک   که

  و  راه  اثنای  در(  ع)  امام  مطهر   سرِ  حامالن(.  80  /11:  1414  الشامی،  صالحی  ؛199/  9:  1408  هیثمی،  ؛364:  1426

  برپا   عزاداری مراسم  آن،  محل   در بعدها  و  چکید   آن  از  خون  ایقطره و  نهادند  بزرگ  سنگی  روی  بر  را آن  موصل،  حوالی

  دیگری   جای   به  آنجا   از  را   سنگ  آن  داد   دستور  او  و  بود  جا   به  حکم   مروان  بن  عبدالملک  زمان   تا  مراسم  این   و  کردند می

  مقرّم، )  گردید  الحسین  مشهد   و  النقطه   مشهد  به  مشهور  و  ساختند  گنبدی  سنگ   جای  در  و  شد  محو  آن  اثر  لذا  ،ببرند

  عاملی،  کورانی   ؛372/  2:  1427  بیضون،  لبیب   ؛44:  تابی  تنکابنی،  ؛389-288:  1421  عباس،   قمی،  ؛364:  1426
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 حجت عبادی عسکری، اردشیراسدبیگی، محمدحسین رجبی دوانی 

  بعضاً  و  آمده  شده  یاد  منابع  در  فوق  گزارش  (.53:    1414  عثمان،  هاشم  ؛611-608:  1427  خرسان،  ؛81/  4:  ق1427

  اصیل  مستندات  از شام  تا کربال  از اُسرا حرکت جریان اوالً  رویداد،   این مورد  در . است گردیده نقل  کاشفی   گزارش  عین

  گوناگون،   منازل   از  عبور  و  مسیر  این   در(  ع)  امام  خونین   سرِ  حمل   ثانیاً .  ندارد  وجود  آن   در  تردیدی  و  است  تاریخی 

  بعید   آن  از   خون   چکیدن   و   شام  تا   کربال مسیر  منازل   و هاگاهتوقف  در ( ع)  امام   سرِ  گرفتن   قرار  ثالثاً.  است  داده  رُخ   قطعاً 

  بیت  اهل   به  مردم  ارادت  از   ناشی   شود، می نامیده  متبرکه  مشاهد  که   ها مکان  این  تیمّن   و   تبرّک  به   مردم  ارادت   و  نیست

- 65)  عبدالملک  حکومت  شروع  تا   سال  هر  که   افزاید می  خود  گزارش   ی ادامه  در   کاشفی   اینکه .  گرددمی  محسوب(  ع)

  منقطع  وخون   منتقل  دیگر  جای  به  سنگ  وی،   دستور  ه ب  و   شدمی  جاری   تازه   خون  عاشورا  روز   در   مکان  این   از (  ق  86

  نماید می  نمایان  را(  ع)  بیت  اهل  به  امویان  عداوت   که  نمود  توجیه  گونهاین  را  آن  توانمی  و  است  تأمل  قابل  گردید،

 . بود خواهد انگیز بر ابهام  همچنان متوالی سال چندین  در  خون  جوشش ولی

 او ران و  لباس کردن سوراخ و زیاد  ابن لباس روی بر( ع) حسین امام  خونِ چکیدن -5

  مبارک   سر  سعد  عمربن  که  است  این  دارد تاریخی  حجیّت  و  آمده  سنت  اهل  و  شیعه  معتبر  منابع  بیشتر  در   که گزارشی

  چون  و  گردانیدند   بازار  و   کوچه  در  و  آوردند  کوفه  به   را  شهداء  سرهای.  فرستاد  زیاد  ابن  نزد  کوفه  به  را(  ع)حسین   امام

  به  بود  دستش  در   که  چوبدستى  با   و  نهاد   خود   زانوى  روى  بر  را   آن   بردند،  زیاد   ابن  نزد  به  را (  ع)  اباعبداهلل   مبارک   سر

:  گفت  زیاد  ابن  به   داشت  حضور  مجلس  در  که(  ص )پیامبر    صحابه  از  ارقم  ابن  زید  کرد،مى   اشاره  (ع)امام   دندان  و  لب

  هالب  این (  ع )  پیامبر  که  دیدم   من   نیست،   خدائى   او  جز  که   خدائى  به  سوگند   بردار،   دندان  و  لب   این   از   را  چوبدستى»

  ابو)«زدم می   را  گردنت  اى،شده  عقلبى   و  پیر  که  است  این  نه  اگر  بگریاند،  را  چشمهایت  خدا:  گفت  زیاد  ابن  «.بوسیدمی  را

 ،45:  1403  مجلسی،    ؛114  /2:  1414  مفید،  ؛349  /4:  تابی  طبری،  ؛  471/  1:  1417  طبرسی،  ؛204:  1367  مخنف،

 (.  21/ 2 تا،بی اثیر، ابن ؛366/ 41: 1415  عساکر،ابن ؛260: 1960 دینوری، ؛241 / 16 تا،بی عینی، ؛118

  ثبت  سنت   اهل   و  شیعه  معتبر   منابع   در   که  است  افزوده  گزارش   ادامۀ  در  را  مطلبی  فوق،  مطلب  بر  افزون  الشهداء روضه

:  1384  بیرجندی،؛  59-2/58:  1380  میر،   خواند)است   آمده  وی،  از   بعد   و  معاصر   نویسندگان   برخی   کُتُب   در   فقط   و   نشده

  المفاخر  ابو: »گویدمی  کاشفی .  اندنموده  نقل  وی   از  که  ( 60-59/  3:  1427  سپهر،  ؛366-365:  1381قمى،    ؛483-484

  پیراهن   و جبّه  و قبا  و  افتاد وى  قباى  بر خون اىقطره نهاد،  خود  ران  بر را ( ع ) حسین  امام  سر  زیاد   ابن چون که  آورده

  روى   بر  کرده  سوراخ  را  تخت  و  رخت   و  آمد  بیرون  دیگر  طرف  از   و  رسید  وى   ران  گوشت  به  کرده  سوراخ  را  وى  زارا  و

  گشت   ظاهر  عظیم،    او  زخم   از  و  نشد،  به  کردند  عالج  چند   هر  بماند  او  ران  در  سوراخ  آن  و  شد  غایب  و  رسید  زمین

  آن  کریه  رایحه   آن وجود با  و بستى  سوراخ  آن  بر مشک  نافه  پیوسته   و نبودى  آن  شنیدن  تحمّل  را  شامّه  هیچ  که چنان

  ترینقدیمی(.  445-444:  1382  کاشفى،)رسید   قتل  به  تا   بودمى  مبتال  بال  همین   به  و آمدى   غالب  مشک   بوى  بر  زخم

  توسط   ق  ششم  قرن   در  که  است  کوفی  اعثم   ابن  الفتوح   کتاب   ترجمۀ  کرده،  اشاره  مطلب  این  به  کاشفی  از  قبل  که  کتابی 

  مطلب   این   به  اعثم   ابن  کتاب   متن   در   که(  914:  1372اعثم،    ابن)است   گرفته  صورت  هروى  مستوفى   احمد   محمدبن

  ! باشد  افزوده  را  مطلب  این  است  ممکن   و یا  نموده  استفاده  ای نسخه  چه  از   آن  مترجم  نیست  معلوم  و  است   نشده  اشاره
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  صحیح   و  اعتماد   قابل  و  آمده  سنت  اهل  و  شیعی  منابع  بیشتر  در  گزارش  این  اصل  که  است  این  اهمیت  حائز  ینکته

  در  زیادی  مطالب  وی   از که (  ق ششم  قرن )رازی   ابوالمفاخر   الشهداء   مقتل  کتاب   از   را   آن  پایانی بخش  کاشفی   اما   است،

 . (32 /22: تابی تهرانی،)رسدمی نظرهب نادرست  و نیست  اعتنا  قابل  که  است افزوده بدان  نموده نقل  الشهداء روضه

 روم  بالد در سنگی  شیر چشمِ دو از عاشورا روز در آب  شدن جاری -6

.  است  بوده  روم  بالد   در  سنگی  شیر  چشمان  از  آب  شدن  جاری  نموده،  مطرح  کاشفی  که  ایالعادهخارق  حوادث  از   یکی

  سال   هر.  اندتراشیده  سنگ   از  که  است  شیرى  صورت   کوهى  در  روم  بالد  از   بعضى  در: »است  چنین  الشهداء  روضه  متن

  گردند  مجتمع  آنجا  حوالى  در  مردم  و  رود مى  آب  این  شب   تا  شود  روان  آب  چشمه  دو  شیر  چشم  دو  هر  از  عاشورا  روز

  در  فوق،   گزارش  .(459: 1382 کاشفى، )«برند ها خانه به تبرّک رسم  به  و بخورند  آب  آن از و بدارند  بیت  اهل  تعزیت و

-نموده  بازگو  را   آن  کاشفی   از  نقل   به  معاصر   قرون   در   شیعی   نویسندگان  از  اندکی   ولی  نشده  ذکر  سنت  اهل  منابع

  که   است   آمده   متعددی   روایات   در (.  382:  تابی  میرجهانی،  طباطبایی    ؛486:  1384  بیرجندی،  ؛ 44:  تابی  تنکابنی، )اند

  این   فراوانی.  گریستند(  ع )  امام  شدن  کشته  بر  طبیعت  عناصر  دیگر  و  آسمان  و  زمین(  ع)حسین   امام   شهادت   از  پس

  نقل   و  گذاردنمی   باقی   رخداد  این  اصل   در  تردید  برای  جایی  که   است  ایگونهبه  سنت،  اهل  و   شیعه  میان   در  روایات

: 1415  عساکر،  ابن)«ع»  زکریا  بن  یحیی  و(  ع )علی    بن  حسین  اندگریسته  تن  دو  بر  تنها  زمین  و  آسمان  که  اندنموده

  روان  و  گریستن  جریان،  این   نقل  از   کاشفی  منظور   اگر  اما(.  6/31:  تابی  سیوطی،  ؛312  ،3:  1413  ؛ ذهبی، 225/  14

  عاشورا،   مصیبت  بر  زمین  و  آسمان   گریستن   مورد  در  که  نمود   اذعان   توانمی  باشد،  سنگی  شیر   چشمان   از   اشک  شدن

  2  تا،بی  صدوق،  ؛55/  6:  1365  طوسی، )  نموده  اشاره  مطلب  این  به  کاشفی،  از   پیش  و  متقدم  شیعی  منابع  از  بسیاری

  گریستن  برخی   و(  167: 1426  مسعودی،)گریست   آسمان   روز  چهارده  اند نوشته  حتی   و( 81:  1356  قولویه، ابن  ؛595/

/  1  ؛269  / 1:  1427  االبرار،  ریاض  ؛164/  11:  1409  تستری،  ؛218/  45:  1403مجلسی،  )اند    نموده   ذکر  نیز   را   و حوش

   شده   اشاره   ها آن  گریستن  به   هم  سنت   اهل   منابع  در  که( 86/  4:  1376آشوب،    شهر  ابن  ؛26:  1348  طاوس،  ابن  ؛269

  کاشفی،   ادعای  مورد   شاید  ولی (  152/  4  تا، بی  بغوی،  ؛160/  25:  1415  طبری،  ؛101/  3:    1422  قندوزی، )  است

  که  رسدمی  بنظر  چنین  .نوشیدندمی  را  آن  مردم   کرده  ذکر   که  است  روان  آب  ریزش  بلکه  نبوده،  سنگی   شیر  گریستن

  توان نمی  و  نیست  موجود  االن  که  داشته  اختیار  در  دیگری  سند   یا   و   نموده  نقل   اعثم   ابن  ی ترجمه  از   یا  را  فوق  مطلب  وی

 دانست.  قبول   قابل و مستند  را  وی از  منقول مطلب

 

  

 غریوآسمان و  زمین لرزش - 7

.  است  آسمان   فریاد   و  غریو  و   زمین لرزش  داده،  رُخ(  ع)  حسین   امام  شهادت  از  بعد  کاشفی   نقل  به  که  شگفتی   حوادث  از

  از   غریو  و  درآمد  لرزه  به  زمین   افتاد   کربال  زمین   بر(  ع)  حسین   امام   چون  که  هست  روایتى: »است  چنین   روضه   متن

  ایجاز   به   را  موضوع  این  که  است   شیعی  ی نویسنده  ترینقدیمی  مخنف  ابو(.  438-437:  1382  کاشفی، )«برآمد  آسمان 
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 حجت عبادی عسکری، اردشیراسدبیگی، محمدحسین رجبی دوانی 

( 264: 1356 قولویه، ابن)  نموده نقل تفصیل به را آن قولویه ابن وی، از بعد و( 147: 1367 مخنف، ابی) نموده روایت

  اکرم   پیامبر   برای  جبرئیل  مفصل،  روایتی  حَسب   بر  .باشد  گرفته   وام  را  فوق   مطلب   ایشان   از   کاشفی   که  رودمی  احتمال  و

  کنار   در   امّتت   از   نیکانى   و  تو  بیت   اهل  و   فرزندان از  جماعتى  با  ، «(ع» حسین  امام  به  اشاره)  سبط   این: »آورد  خبر (  ص )

  آن   در  که   روزى   هرگاه   است،   بهشت   هاى زمین  از   کربالء.  شودمى  کشته   ، گویندمى  کربال  آن   به  که   سرزمینى   در   فرات 

  و  تو  خاطر  به   غضب  جهت  به   نمایند  احاطه   را   او   کفر  اهل   لشکر  و   برسد  فرا   شوندمى  کشته  بیتش   اهل   و  تو  سبط 

  انجام   عترتت  و  ذرّیه   به  نسبت  که  کردارى   نمودن   تقبیح   و   حرمتت   هتک   شمردن   بزرگ  منظور  به  و   محمّد  اى   فرزندانت

  را   اهلشان   هاآسمان  و   گردد متالطم  دریاها   امواج  و   شود  زیاد   جنبششان   و  اضطراب   و  کشیده  هاکوه و  بلرزد   زمین  شده،

  که   خواهندمى  اذن  تعالى  حق  از  آنکه   مگر  ماندنمى  باقى  چیزى   هاآسمان  و  دریاها   و  هاکوه  و  زمین  از  و  بریزند،  هم  به

...  کنند  یارى  و  نصرت  را  هستند  خالیق  بر  تو  از  بعد  خدا  هاىحجّت  و  بوده  مظلومین  و  مستضعفین  که  را  تو  اهل

  عالمان   از   قندوزی (.  182:  1419  بغدادی،  ؛33:  تابی  تنکابنی،  ؛264:  1356  قولویه،  ابن  ؛59/  28:  1403  مجلسی،«)

 3:  1422  قندوزی،)   نموده  اشاره  زمین  لرزش   به  فقط  موجز  نحوی  به  ق،  سیزدهم  قرن  در  مذهب  حنفی  سنت  اهل

  زمین  و  وزید   عظیم  بادى  کردند،   شهید   را   حضرت   آن  چون   که   اندنوشته  اختصار   به   هم  شیعه  مورخان  و برخی(  84/

 (.  16: 1416  نما،  ابن حلی، ؛364: 1407 بحرانی، ؛690: 1382 مجلسی،)بلرزید

  شود می  استناد  هاآن  به عموماً  که( ع) امام  شهادت از  بعد  العادهخارق  و  فرازمینی   حوادث  پذیرش   معیارهای   از   یکی  اگر

.  نیست  برخوردار  برتری  جایگاه   از  روایت  این  باشد،   سنت  اهل  و  شیعه   تاریخی   و  روایی   کتب  طُرُق  از   منقول  روایات   کثرت

  این   من  و   گذشت  در  قولویه  ابن: »  گویدمی   و   افزوده  وی  الزیاره   کامل  کتاب  به  قولویه  ابن  شاگرد   را  مطلب   این  اوالً

  ابن)« امکرده  مؤخر  را  برخی  و  مقدّم  را  اىپاره  نموده،  حذف  را  بعضى  و  اضافه  را  الفاظ  برخى.  افزودم  او  کتاب  به  را  مطلب

  حدودی   تا   را  روایت  بودن  مخدوش   تواند می  افزوده،   مطالبی  گوید می  صریحاً   که  مطلب  همین   . (260:  1356  قولویه،

  بخشی   در   و   گردید   ذکر  باال  سطور   در   و   نموده   نقل  قولویه  ابن   از  مجلسی  که   مفصّلی  روایت  مضمون  ثانیاً .  نماید  روشن

.  است تردید  قابل آن پذیرش  و! نیست عظیم رستاخیز عالئم به شباهتبی شده، ذکر آسمان غریو  و زمین لرزش آن از

  در   کاشانی  اهلل حبیب  القلوب،محرق  در  نراقی   فاضل  همچون  ق،  چهاردهم   تا  دوازده  یسده   از  شیعه  متأخر  نویسندگان 

  مطلب   عیناً   نیز   انوارالشهاده  در   یزدی   حسن   و   االحزانمُهیج  در   حائری  یزدی   الخلود، جنات  در   مدرسی   الشهداء، تذکره

 نمود. اعتنا  روایت این به شودنمی و اندنکرده ارائه آن  پیرامون  تبیینی و توضیح هیچگونه و اند  نموده نقل  را کاشفی 

 

 و اندام وی  چشمان  بر ای  پرنده بال و  پر از( ع)  حسین  امام خون چکیدن با  یهودی دختر یافتن شفا -8

فردی یهودی،  »  الشهداء به تفصیل گزارشی را ارائه نموده که مضمون آن به اختصار این است:روضه  جریان،پیرامون این  

دائماً تسلی  کرده و پدر وی او را دختری فلج و نابینا به نام جمیله داشت که در بوستانی نواحی شهر مدینه زندگی می

ای ناالن را در پای درختی شنید و خود را به پای  پرنده، دخترش صدای  داد. یکی از روزها که پدرش نزد وی نبودمی

 شفا یافت. و  و دیگر اعضایش چکید وى  چشم گرم از بال پرنده در  خون اىدرخت رسانید و از قضا، قطره
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  مبتال   و   معلول   که   تو  دختر  آن  منم   پدر   اى   ابنتک « .  أنا  أبتاه   »یا  :گفت  آمده  پدر   نزد  آمد و دختر  باز  پدرش از شهر

جریان را از دخترش پرسش نمود. دختر جریان را بازگو نمود و    کیفیّت  زمانى  از  بعد  و   شد  بیهوش  شادى  از  پدر  بود.

  گوید پرنده می  اظهار داشت مرغی خونین بال از کربال آمده و بدن خونینش را آغشته به خون امام حسین )ع(  نموده و

  و  بیت   أهل  تمام   فرد یهودى پس از شنیدن این سخنان، با  . آید  پدید   برکت  و   خیر  برسد   آن   از  اى قطره  که  هر جا

  و  شرح  به را غریب  حکایت این  پرسیدند،مى وى  از اسالم سبب چون و درآمد،   اسالم دایره  به خود خویشان  و متعلّقان

تفصیل بیشتری نقل  . جریان فوق را اندکی از کُتُب شیعه بعد از کاشفی  با  (449-447:  1382  کاشفی،)گفت  مى  بسط

  45:  1363مجلسی،  )نموده و افزوده اند که پانصد نفر دیگر از یهودیان مدینه نیز با شنیدن این جریان مسلمان شدند

 .  (193-191: 1403  مجلسی،  ؛308: 1426 مقرّم،  ؛ 76 -74/: 1414 بحرانی،  ؛493: 1407 ؛ بحرانی،193–192/

  خون  قضیّه گوید: » شفی در ابتدای این جریان می نموده، وجاهتی ندارد. اوالً کابیان این موضوع که کاشفی آن را مطرح  

.  سرایی برای مُرغان باشده داستان تواند دلیلی برای توجیلی گویی وی نمیاست«. این کُ  بسیار   کربال  در  مرغان  آلودگى 

تواند و جاهت معتبرو  ، نمیاندبه تفصیل این گفتگو را نوشتهسخن گفتن پرنده با دختر یهودی که در منابع فوق  ثانیاً  

ها به مدینه و رساندن این خبر در  ( و رفتن آنه شدن بال پرندگان به خون امام )ع تاریخی داشته باشد. ثالثاً آغشت 

ن جریان فرد یهودی به این روایت، در کتب معتبر پیش از  بسیاری از منابع شیعی و اهل سنت نقل شده ولی افزود

ای  است که منابع پیش از کاشفی اشارهاقل آن  ر چنین رخدادی اتفاق افتاده باشد، حدقرن نهم ق موجود نیست. اگ

 ادثه از سوی کاشفی نامعتبر است.حتی موجز به آن کرده باشند که اینچنین نیست. لذا طرح این ح

و خبر شهادت امام )ع(    رفت  مدینه  به  و  آغشته(  ع)  حسین  امام  خون  به  را  خود  پر  و  بال  که  ایپرنده  .9.3

 را رساند  

الشهداء و با شرحی مختلف و منفصل از یکدیگر،  نقل  تی موزون  و فاخر در دو بخش روضهفوق را کاشفی با ادبیا  حادثۀ

  سرخ  را   خود   پروبال   غلطیده (   ع)حسین   امام   خون  در   و   درآمد  هوا  از   سفید   کبوترى  الحال   فى   ساعت،   آن   در »   نماید: می

  خون   وى  پروبال  از  قطرهقطره  و  پریدمى(  ص)   رسول  روضه   گرداگرد   مدینه  به  پران  پران   گرفت،  در  پرواز  و  ساخت

  واقعه  خبر  روز  چند  از  بعد تا. نمودندمى تأمّالت عقده  آن حل  در  و  بودند حیران صورت  آن  در  مدینه  اهل و چکید، مى

  سر   به  اعالم   جهت   بسته،  خود  شکسته   پروبال  بر  کربال  شهید   حال  مرغ، نامۀ   آن  که   دانستند .  رسید(  ع)  حسین   امام

 .(447: 1382 کاشفی،) «بود آمده أنام  سیّد روضه

دیگر روضه   را   او  نمود  کوفه  عزیمت  آمده  بیرون  منوره  مدینه  از(  ع)  حسین  امام  چون: »گویداء میالشهددر بخش 

  المؤمنین ام خانه در  برد همراه خود با  که نتوانست بود شده  عارض  را  او که  رنجورى جهت به و ساله هفت بود دخترى

  امام  که   ساعت   آن   در   تا نمود مى  پدر  حال   تفحص   دائم   و   بودمى  خانه  آن  در   دختر  آن  و بگذاشت  عنها اللّهرضى سلمهامّ

  بر   و  رسید  مدینه  به  تا  رفتمى  کنان  پرواز  مالیده  )ع(حسین   خون  در  را  خود  پروبال  و  بیامد  کالغى  کردند  شهید  را

  و  کرد   دست  افتاد   آلودهخون  کالغ  آن   بر  نظرش  و   درآمد  باغچه   به  خانه   از (  ع)حسین  دختر   و   نشست   سلمه ام  دیوار

  این   سبب   کردند   سوال  او   از!  معیناه  وا!  واحسیناه!  أبتاه  وا   که  برآورد  فریاد   و  درکشید   مبارک  فرق   از   عصمت   مقنعه 
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 از رویداد عاشورا   و بررسی رخدادهای خارق العاده پسنقد 

 حجت عبادی عسکری، اردشیراسدبیگی، محمدحسین رجبی دوانی 

  خبر   صاحب  که  نگرید  آلودخون  کالغ  بدین  گفت  و  کرد  دیوار  آن  بر  اشارت   )ع(  حسین  دختر  چیست  افغان  و  خروش

برخی بعد   را کاشفی  گزارش اول . بخش(37: 1382 کاشفی،) «است رفته   فرو خون غرقاب در  امروز که بود نوح کشتى

کاشفی را با اندکی اختالف    و بخش دوم نوشتۀ   (74-72/   4:  1414  ، بحرانی،191/  49:  1403  مجلسی، )اندآورده  از وی 

  رابه   خود  و  آمد   سیاهى کالغ  شد،  شهید(  ع) امام  که  هنگامی: »اندروایت کرده(   ع )صادق  و از طریق امام  قول مفضّل  از

  حسین  امام  دختر صغری  فاطمۀ  خانۀ  دیوار  سر  بر طیبه  مدینه  در و  کرد  پرواز  مدینه بسوی و  آغشته  حضرت  آن خون

  1:  1427  جزائری،  ؛470-469  /2:  1418  حائری،  کرکی)   داد  وی  به  را  (ع)  حسین  امام  شهادت  خبر  و  نشست(   ع)

   منابع   و برخی   ندارد   وجود  متقدم   منابع  در  الذکر و منقول از مفضّل،  فوق  . روایت(2647/  6:  1408  عدیم، ابن  ؛254/

: 1427  جزایری،  ؛171/   45:  1403  مجلسی،    ؛2/105:  1423  خوارزمی، )اند  آورده  اندک  اختالفی   با   سنت،   اهل   و  شیعی 

   .(24 / 70: 1415 عساکر،  ابن ؛384: تابی ،شبلنجی  ؛2/163: 1400 شافعی،   ؛490/ 17 :1407 بحرانی، ؛ 1/254

  پرنده  نوع اوالً. است ذکر  قابل  نکاتی آمده، دیگر  منابع در  و  نوشته کاشفی   که   یکدیگر مشابه و فوق  واقعۀ  دو پیرامون

  را (  ع)  امام   فرزند   نام   کاشفی   ثانیاً.  ثبت شده است  کالغ  و  سفید   ای  پرنده   کبوتر،  سفید،   و مرغی   با اختالف ذکر شده 

  است،   یافته   شهرت   صغری  فاطمۀ   نام   به  دیگر   منابع   در   حادثه   این   شرح  در   که (  ع)  امام  از   فرزندی   داشتن   و  نیاورده 

   .ثابت نشده است مدینه  در  وی  ماندن فرزندی،  چنین بودن صورت  در  ثالثاً. است تردید  محل

  )ع( را   حسین  امام   همسر  اسحاقام  دختر  فاطمه   برخی  داشته،  صغری  فاطمۀ  نام  به  )ع( دختری  امام  که  این  مورد  در

  چنین  وجود  بعضاً  ،(582/ 1:  1421  اربلی،  ؛213:  تابی  قتیبه،  ابن)اندنکرده  ثبت  صغری را   فاطمۀ   از   نامی  و  اند نموده  ذکر

  مدینه   در  و در مجلس یزید حضور داشته و  خوانده  خطبه  کوفه  و حتی در  بوده  کربال  که در  نموده   تأیید  را   فرزندی

و حتی ابن   (135و    69  /  2:  1423  ؛ خوارزمی، 110/  45:   1403  مجلسی،   ،149:  1348  طاووس،  ابن)است     نمانده

ن واقعه را نقل و نامی از فاطمۀ صغری آورده، اظهار داشته که بودن فاطمۀ صُغری در مدینه ثابت نشده  عساکر که ای

  کربال  به  مدینه  از  خود  همراه   به  را  )ع(، فرزندانش  امام  که   این  است  مسلّم  آنچه  ( و24  /  70:  1415  عساکر،  )ابناست

  تـاریخی  مـنابع   از   نیست. هیچکدام   و معتبر   مستند   صغری  فاطمه   به  )ع( توسط کالغارسال پیام شهادت امام    برده و

حسین    امـام   اصـوالً   و   اندنداده  ارائه  مدینه   در  ( ع)حسین    امام   دختر  اقامت   بر   مبنی  گزارشی  روایی  کتب   نیز  و   معتبر

  همراه  به  و  آمـده  در  مـجتبی )ع(  امام  فرزند  مثنی  حسن  عـقد  بـه  که  داشته  فـاطمه  نـام  بـه  دختر  یک   تنها(  ع)

  صغری از کتب اهل سنت همچون خوارزمی و ابن عساکر شهرت   و ذکر نام فاطمۀ  است  داشته  حضور  کربال  در  شوهرش

توان به هر دو بخش  و نمی  (684  :  1385  طباطبایی،  قاضی)است   شده  نـقل  هاآن  از  امامیه  کـتب  بـعضی  در  یافته که

 نمود. گزارش کاشفی اعتنا 

 گیرینتیجه

  عظمت   تجلّی  از  نمادی  تواندمی  شده،  ذکر  تاریخی  منابع  از  بسیاری  در  که  العادهخارق  و  طبیعی  حوادث  از  برخی  ذکر

 پیرامون تاریخی منابع در متعدد روایات  فراوانی  .باشد اسالم تاریخ  در  عاشورا و ( ع) حسین امام شهادت رفیع جایگاه و

  در  آن  تأیید  و  حوادث  این   ذکر  در  سنت  اهل  و  شیعیان  که  است  آن  از  حاکی  عاشورا،  رُخداد  از  بعد  فرازمینی  حوادث
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  که  است  مطلب   این  بیانگر  آن،  از   بعد   حوادث  ذکر  و(  ع)   حسین  امام   شهادت   عاشورا،   حادثۀ  .همداستانند  موارد،  برخی

  کاشفی   که   متعددی   موارد  .گیرد  قرار   اهتمام  و  ارزیابی   مورد   فریقین،   بین   اختالفات   از   فراتر   تواند می   مهم   رویداد  این

  است  نبوده  سابقه  به  مسبوق  عمدتاً  ق، 61  سال  عاشورای  رویداد   از  پیش  اند،نموده  مطرح   اسالم   نامدار  مورخان  دیگر  و

  برای   مبنایی  که  الشهداءروضه   کتاب  .نماید  تبیین  را  او  قیام  و(  ع)  حسین  امام   شهادت  معنادار  تمایز  تواندمی  امر  این  که

  شود، می  عاشورا  رویداد  در  تاریخی  تأسی  آن  به  نیز  تاکنون  و متأسفانه  گرفت  قرار  ق  نهم  قرن  از  بعد  عزاداری  و  تعزیت

  از   برخی.  است  تأمل  قابل  این  و  نشده  نگاشته  وی  از  قبل   اسالم  منابع  از  هیچیک   در  که  نموده  مطرح  را  مواردی  بعضاً

  گونههیچ  بدون   سنت،  اهل  و  شیعی   متأخر  و  متقدم   منابع  از   بسیاری  در  نموده،  نقل  کاشفی   که   العادهخارق  حوادث

.  است  بوده مؤثر  بعد،  به  ق   نهم   قرن   از   وی   مطالب  مقبولیت  در  این  که    شده   گزارش  آن،   سُقم  و   صحت  در   تحلیلی 

  .دارد  خود  مطالب  بودن  موجّه  در  سعی  زیبا،  و  خاص  ادبیات  با  و  شده  متذکر  منبع  ذکر  بدون   را   بسیاری  مواردی  کاشفی

ن گونه حوادث از  رغم همسویی منابع اهل سنت در ذکر این رویدادها، نباید از نظر دور داشت که بیشتر راویان ایعلی

دد که شاید  گر اند و این امر متبادر به ذهن می اند که در کینه و عداوت نسبت به اهل بیت )ع( شهرهشام و بصره بوده

شاید  ر شامی در میان مورخان اهل سنت،  اند. ابن عساکه ای ناموجه و خرافی ترسیم نمودهاعتقادات شیعه چهر  برای

رخی رویدادها از جمله  روایت( در پردازش قیام عاشورا دارد و در نقل کمّی و کیفی ب   401بیشترین سهم را  )حدود  

سعد،  ذهبی، ابنت همچون  گزار بوده است و دیگر مورخان نامدار اهل سنتأثیرالعاده در منابع بعدی  بسیار  حوادث خارق

. که مسببان اصلی این  ..  البر، هیثمی و دیگران، با نقل این رویدادها، هرگز به نکوهش یزید و ابن زیاد وبدابن  طبری،

منفی    تواند جنبۀالعاده میاینگونه حوادث خارقر بیش از حدّ  نش  اند. رویج و تشویق وعظیم نپرداخته  آلود ورویداد حُزن

 الشعاع قرار دهد.عاشورا را تحت در بر داشته باشد و اصل رویداد 
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  مجد،  طباطبائى  غالمرضا  تحقیق  هروى،  مستوفى   احمد  بن   محمد  ترجمه   الفتوح،  (.1372. )احمد  محمد   ابو  اعثم،   ابن

 .اسالمى  انقالب آموزش انتشارات  :تهران

 . والتوزیع والنشر للطباعۀ  الفکر دارقم:    عبداهلل، الرحمن عبد بن محمد   تحقیق زادالمسیر،  (.1407علی. ) جوزی، ابن

  للطباعۀ  أنصاریان  مؤسسۀقم:    علوان،  رضا  نبیل  تحقیق  المناقب، فی  الثاقب  (.1412علی. )  بن  محمد  طوسی،  حمزه  ابن

   والنشر.
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 از رویداد عاشورا   و بررسی رخدادهای خارق العاده پسنقد 

 حجت عبادی عسکری، اردشیراسدبیگی، محمدحسین رجبی دوانی 

  الحیدریه،   مطبعۀ  نشرنجف:    االشرف،  النجف  اساتذه  من  لجنۀ  تحقیق  طالب،ابی  آل  مناقب(.  1376آشوب. )  شهر  ابن

 . االشرف النجف

 .ما  دلیل انتشارات  قم: ، ابوطالبى میر  ابوالحسن مترجم  لهوف،  (. 1380الدین. )رضی طاوس، ابن

 . جهان انتشارات  تهران: ، الطفوف قتلى  على اللهوف(. 1348الدین. )رضی طاوس، ابن

 األمر.  صاحب  مؤسسۀ قم:  والفتن،  المالحم (.1411الدین. )رضی طاوس، ابن

 الجیل.داربیروت:  بجاوی،  محمد علی   تحقیق االستیعاب،(. 1412البر. )عبد ابن

  مؤسسۀ بیروت:    زکار،   سهیل  تحقیق   حلب،  تاریخ   فی  الطلب  بغیۀ   (.1408).  الحلبی  العقیلی  أحمد  بن  عمر  عدیم،  ابن

 بیروت. البالغ،

 الفکر.داربیروت:  دمشق،  مدینه تاریخ (.1415عساکر. ) ابن

 . العربی التراث إحیاء داربیروت:  ذهب، من أخبار  فی   الذهب شذرات تا(.. )بی عبدالحی حنبلی،  عماد ابن

 .دارالمعارفقاهره:  عکاشه،  ثروت تحقیق المعارف،تا(. . )بیقتیبه ابن

 .دارالمرتضویۀنجف:  ، الزیارات کامل (.1356. )  محمد بن  جعفر قولویه، ابن

 . العربی التراث  احیاء  دار بیروت:  النهایه،  و البدایه (. 1408. )عماد الدین  کثیر، ابن

 التوزیع. و  النشر و للطباعۀ  دارالمعرفۀ بیروت:  العظیم،  القرآن تفسیر(. 1412. )عماد الدین  کثیر، ابن

 . الرضی شریف انتشارات قم:   کربال، فی  اصحابه و بیته اهل مصرع و  الحسینمقتل  (.1367یحی. ) بن لوط  مخنف، ابی

 .رضی  انتشاراتقم:   األئمۀ، معرفۀ  فی   الغمۀکشف (.1421عیسی. )  بن علی ،اربلى

 .امیر انتشارات قم:  ، (ع) مهدی امام مدرسه تحقیق العلوم،  عوالم(. 1365اهلل. )عبد بحرانی،

  المعارف  مؤسسۀ  انتشارات قم:    البشر،   على  الحجج  دالئل  و  عشر  االثنی  االئمه   معاجز  مدینۀ   (.1414هاشم. )  بحرانی،

 .اإلسالمیۀ

 نا.: بیعراق شؤونها، و  اإلمامۀ فی التحقیق  (.1419یف. )عبداللط بغدادی،

 . المعرفۀ داربیروت:  العک،  الرحمن عبد خالد  تحقیق تا(. . )بیالبغوی تفسیر بغوی،

 نور  انتشارات   قم:   گازاری،  ربانی   علی   تحقیق  السالم،   علیهم  بیت  اهل  مناقب   و   فضائل  (.1384اللطیف. )عبد  بیرجندی،

 گستر. 

 . دارالفکربیروت:   الکبری، السنن تا(.بکر. )بی ابو بیهقی، 

 . مرعشی مکتبۀ  ، قم:الباطل ازهاق و  الحق احقاق (.1909اهلل. )نور قاضى   تستری،

 . عالمه ناشرقم:   درگاهی، حسین ترجمه االطایب،  مطائب فی  المصائب اکلیل  تا(.. )بیسلیمان بن محمد  تنکابنی،

   .االضواء دار بیروت:  الذریعه، تا(.بزرگ. )بی آقا  تهرانی،

 .العربى التاریخ مؤسسۀ بیروت:  األطهار، األئمۀ مناقب فی   األبرارریاض (.1427اهلل. ) نعمت جزایری،

  .علم  نشر تهران:  صفوی،  دولت طلوع تا آغاز از ایران  در  تشیع تاریخ (.1386رسول. )  جعفریان،

   نا.: بیجابی  المرعشلی،  عبدالرحمن یوسف تحقیق المستدرک،   تا(.. )بیعبداهلل  بن محمد نیشابوری، حاکم 

 .اإلسالمی النشر مؤسسۀ قم:   کریم،  حسون فارس   تحقیق النضار، ذوب (.1416. )نما ابن حلی،

 . ما دلیل نشر قم:   سقط، أم  مولود السبط  المحسن  (.1427مهدی. ) محمد خرسان،

 . الهدی انوار انتشاراتقم:   الحسین، مقتل  (.1423احمد. ) بن موفق  خوارزمی،
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 . خیام انتشارات . تهران:السیرحبیب تاریخ(. 1380الدین. ) همام  بن الدینغیاث میر، خواند

)علی  ابو   ، خزائی  دعبل   االعلمی   مؤسسۀبیروت:    االعلمی،   حسین   ضیاء  تحقیق  الخزاعی،  دعبل   دیوان  (.1417. 

 . للمطبوعات

   ی.العرب الکتب احیاء  دارقم:    الطوال، اخبار(. 1960. ) داوود بن احمد  حنیفه  ابو دینوری،

 .العربی الکتاب  داربیروت:   تدمُری، اهلل عبد عمر  تحقیق  االسالم، تاریخ (.1407الدین. )شمس ذهبی، 

 .الرساله موسسه بیروت:  االسد،  حسین  تحقیق  النبالء، اعالم سیر(. 1413الدین. )شمس ذهبی، 

 . (ع)  مهدی االمام مؤسسهقم:   الجرایح، و الخرائج (.1409. )الدینقطب راوندی،

   نا.: بیجابی ، العطیۀ أحمد بن تحقیق ماجد الرسول، آل  فضل معرفۀ  إلى  الوصول معارج  تا(.. )بیشافعی زرندی

)عمر  بن  محمود  زمخشری،   األعلمی   مؤسسۀ  بیروت:  مهنا،  األمیر  عبد  تحقیق  األخبار،  ونصوص  األبرارربیع  (.1412. 

 . للمطبوعات

   . مَدیَن نشرقم:  ،( ع) الحسین الشهداء  سید   اإلمام حیاۀ )  التواریخ ناسخ (. 1427. )محمدعلی بن محمدتقی سپهر،

 . دارالمعرفهبیروت:  ،المنثور دُرّ  تا(. . )بیالدینجالل سیوطی،

  ذریتهم  من   األئمۀ  و  السبطین  و   البتول  و   المرتضى   فضائل  فی  السمطین  فرائد  (.1400. ) سعدالدین  بن  ابراهیم   شافعی،

 . المحمود مؤسسۀبیروت:  ،  السالم علیهم 

 .مدرسین جامعه  انتشارات قم:   االئمه، مناقب فی النظیم  الدر(. 1420. )یوسف الدین جمال شامی، 

  انتشارات قم:    ،   سلم  و  آله  و   علیه  اهلل  صلى   المختار  النبی   بیت  آل  مناقب   فی   األبصار  نور  تا(.. )بیحسن  بن  مؤمن  شبلنجی،

   .رضی

  ناشر  قم:  اردستانی،  فدوی حامد  تحقیق  السالم،   علیه  للحسین البکاء  کتاب   تا(.. )بیحسن  محمد  میرجهانی،   طباطبایی

  .کوثر  نسیم

 . والتوزیع النشر و للطباعۀ  دارالفکربیروت:  المیس، خلیل  تحقیق البیان،  جامع  (.1415. )جریر ابن طبری،

 . االعلمی مؤسسه . بیروت:الملوک و الرسل  تاریختا(. . )بیجریر ابن طبری،

 . القدسی  مکتبۀ قاهره:   العقبى، ذخائر (.1356. )اهلل عبد بن احمد  طبری،

 .لبنان  :بیروت الطریحی، المنتخب  (.1428. )فخرالدین  طریحی،

 . اإلسالمیۀ دارلکتب تهران:  األحکام، تهذیب (.1365. )حسن بن محمد   طوسی،

  .دارالفکر ، بیروت: التهذیب تهذیب  (.1404حجر. ) ابن عسقالنی،

 الرضی. شریف منشوراتقم:   الواعظین،  روضه  تا(.حسن. )بی بن  محمد نیشابوری، فتال

  ارشاد   و   فرهنگ   وزارت  ، تهران:الشهداء  سید   حضرت  اربعین  اولین   دربارۀ  تحقیق   (.1385علی. )محمد  طباطبایی،   قاضی 

 .اسالمی

  حزن   به  یتجدد  فیما  المصدور  نفثۀ  یلیه  و  المظلوم   الحسین  سیدنا  مصیبۀ  فی  المهموم  نفس   (.1421. )عباس  قمی،

 .الحیدریۀ المکتبۀ  نجف: ،  العاشور

 . هجرت :قم  ،(  السجوم دمع ) شعرانی  ابوالحسن ترجمه المهموم، نفس (.1381. )عباس قمی،

)الحسن  بن  محمد   قمی،   للطباعۀ  الحدیث   دار قم:    ، الناطقی  أوسط   علی   تحقیق   الفرید،   والدر   النضید  العقد   (.1381. 

 .والنشر

 .اسوه انتشاراتقم:   ،القربى لذو المودۀ ینابیع (.1422. ) ابراهیم بن سلیمان  قندوزی،
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 حجت عبادی عسکری، اردشیراسدبیگی، محمدحسین رجبی دوانی 

 . اسالم نوید انتشارات . قم:  الشهداء روضۀ (.1382. )حسین سبزواری، کاشفی 

 .اإلسالمیۀ المعارف مؤسسۀقم:  ،المجالس زینۀ و المجالس  تسلیۀ  (.1418. )محمد  ، حائری کرکی 

 .الهدی  دار  نشرقم:  التاریخ،  جواهر (.1427. )علی عاملی،  کورانی

 .سرور انتشارات قم:  ، العیون جالء  (.1382باقر. ) مجلسی، محمد

 .الوفاء مؤسسهبیروت:  ،االنوار بحار (.1403باقر. ) محمدمجلسی، 

 .انصاریان ناشر ، قم:  طالب أبى بن على  لإلمام   الوصیۀ إثبات (.1426. )حسین بن على  مسعودی،

 .صدرا  انتشاراتتهران:  حسینی،  حماسه (.1390) .مرتضی مطهری،

 . معاصر فرهنگ انتشارات تهران:  ایران، گیاهان  های نام فرهنگ (.1375. )اهللولی مظفریان، 

 . والتوزیع والنشر للطباعۀ   دارالمفید  بیروت: الغفاری، أکبر علی االختصاص،   (.1414محمد بن محمدبن نعمان. ) مفید، 

   التوزیع و النشر و للطباعۀ   دارالمفیدبیروت:   اإلرشاد، (.1414محمد بن محمدبن نعمان. ) مفید، 

 . للمطبوعات  الخرسان مؤسسۀبیروت:  السالم،  علیه الحسین مقتل(. 1426. )الرزاق عبد   مقرم،

بیروت:    ،  بیضون  علی   محمد  منشورات  النمیسی،   الحمید   عبد   محمد   تحقیق  االسماع،   امتاع  (.1420. )الدینتقی  مقریزی،

 .العلمیۀ الکتب  دار

  دارالکتب بیرت:     السالم،  عبد   أحمد  تصحیح   تحقیق  ،الصغیر  الجامع  شرح  القدیرفیض  (.1415. )محمد  الدینزین  مناوی،

 . العلمیۀ

 .العلمیۀ دارالکتب. بیروت: الزوائد مجمع  (.1408احمد. )  هیثمی،

  القاهره   مکتبۀبیروت:    والزندقۀ،  البدع  اهل  على  الرد  فی  المحرقه  الصواعق  (.1385حجر. )  بن  احمد  الملکی،  هیثمی

 . سلیمان یوسف علی لصاحبها 

 مقاالت:

  مجله   علمیه،  حوزه  اسالمی  تبلیغات   دفتر   الشهداء،  روضۀ  کتاب   و   کاشفی  واعظ  مالحسین  (.1374رسول. )  جعفریان، 

 . 10-23، صص33 شماره ، پژوهش آینه


