نقد و بررسی رخدادهای خارق العاده پس از رویداد عاشورا با تکیه بر کتاب روضه-
الشهداء مالحسین کاشفی
چکیده
قیام امام حسین (ع) یکی از رویدادهای مهم تاریخی در سدهی اول هجری می باشد و تأثیر شگرفی در شکلگیری
جنبشهای آزادیخواه و عدالتطلب در قلمرو اسالمی داشته است .لذا واقعهی عاشورا همیشه مورد توجه مؤلفان و
نویسندگان در طول سدههای گذشته بوده است .یکی از جلوههای رویداد مهم عاشورا ،حوادث خارقالعادهای بود که
بعد از شهادت امام حسین( ع ) پیش آمد .کتاب روضهالشهدا از مالحسین کاشفی یکی از آثاری است که به واقعه
عاشورا پرداخته است .او به حوادث نُه گانه و خارقالعادهی طبیعی بعد از عاشورا ،در کتاب خود پرداخته است.
مسئلهای که اینجا مطرح میگردد میزان صحت و اهمیت این رویدادها است .این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی
با تکیه به منابع کتابخانهای انجام شده است .در این اثر به بررسی اخبار ،اسناد و روایاتی پرداخته شده که نویسندهی
روضهالشهداء به عنوان حوادث خارقالعاده ذکر کرده تا بتواند روایاتی که بهطور متواتر گزارش شدهاند و همچنین آن
دسته از روایاتی که با اهداف خاصی بیان شدهاند را مشخص نماید .یافتههای پژوهش نشان از آن دارد که برخی از
موارد مندرج در این کتاب ،قابل تأیید و اختصاص به شیعیان نداشته و در میان اهل سنت نیز حالت فراگیر دارد و از
طرفی برخی از روایاتی که در این کتاب گزارش شده ،در منابع تاریخی نیامده و از جعلیاتی است که کاشفی در
کتاب خود آورده است.
اهداف پژوهش:
.1بررسی حوادث خارقالعادهی طبیعی بعد از واقعه عاشورا در کتاب روضهالشهداء مالحسین کاشفی و میزان انطباق
آنها با منابع معتبر شیعه و سنی.
.2بررسی میزان اهمیت حوادث خارقالعاده کتاب روضهالشهدا در منابع اسالمی.
سواالت پژوهش:
.1حوادث خارقالعاده طبیعی بعد از عاشورا در کتاب روضهالشهدا از مالحسین کاشفی تا چد حد با منابع معتبر شیعه
و سنتی منطبق است؟
.2در منابع اسالمی چه اشارهای به حوادث خارقالعاده طبیعی بعد از واقعه عاشورا شده است؟
کلیدواژهها :عاشورا ،روضهالشهدا ،مالحسین کاشفی ،حوادث خارقالعاده.

مقدمه
بیتردید ،عاشورا از مهم ترین وقایع صدر اسالم است که جلوههای گوناگون شجاعت ،شهادت ،آزادگی و مظلومیت در
آن متبلور است و امام حسین (ع) بر اساس وظیفهی دینی و انسانی آن را رقم زد .جلوه های اعتقادی ،سیاسی،
فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی این رویداد عظیم و اهداف و آثار آن ،از وجاهت ممتازی برخوردار بوده و پرداختن به
زوایای گوناگون آن میتواند حقایق بیشتری را پیرامون این رخداد بزرگ ،شفاف نماید .از جمله کتابهای مقاتل که
پیرامون واقعهی عاشورا تألیف گردید و در تاریخ تشیع شهرت بسیاری یافت ،روضهالشهداء کمالالدین حسین بن
علی سبزواری مشهور به مال حسین کاشفی ( ۹1۰ –۸۴۰ق) ،از واعظان و نویسندگان اواخر دورهی تیموری است که
دو سال پیش از مرگ آن را نگاشت و از منابع مهم تعزیه و روضهخوانی بعد از وی محسوب گردید .روضة الشهداء،
مقتلی پیرامون برخی انبیاء و امامان شیعه خصوصاً امام حسین (ع) است که در ده فصل تنظیم شده و فصل دهم
آن به رُخدادهای بعد از عاشورا پرداخته است .برخی نویسندگان بشدّت از محتوا و صحّت مطالب آن انتقاد نمودهاند و
بعضاً وی را حنفی مذهب و برخی شیعه ذکر نمودهاند .پرداختن روضهالشهداء به حوادث فرا زمینی ،بعضاً قابل
بررسی و برخی مخدوش و قابل اعتنا نبوده و با واقعیات سازگار نیست و بیشتر جنبهی توصیف احساسات و بر
انگیختن عواطف و ثواب گریستن و گریاندن و تباکی را دارد که این امر می تواند سایر رویکردهای حادثه ی عاشورا
را تحتالشعاع قرار دهد .تدوین پژوهش حاضر ،بر اساس فراوانی و اعتبار موارد خارقالعادهی نُه گانه ی مندرج در
روضهالشهداء تنظیم و تدوین شده و به لحاظ روش ،توصیفی تحلیلی است و نویسنده میکوشد مضمون دادهها را
مورد بررسی قرار داده و موارد افتراق و اشتراک را معیّن و نکات معتبر و مخدوش را از یکدیگر تفکیک نماید.
پیرامون عاشورا ،شهادت امام حسین (ع) و رویدادهای بعد از آن پژوهشهای بسیاری صورت گرفته است ولی در
زمینهی موارد خرق عادتی که بعد از شهادت امام حسین (ع) رخ داده است ،دو مقالهی رخدادهای شگفت پس از
شهادت امام حسین (ع) ،نوشتهی محمدرضا جباری( )13۸۸و مقالهای با عنوان «تجلی رویدادهای شگفت پس از
شهادت امام حسین علیهالسالم در منابع اهل سنت ،نوشتهی محسن موسوی و میثم خلیلی( )13۹5به رشته تحریر
در آمده است که در این آثار در بررسی رویدادهای خارق العاده پس از عاشورا رویکرد تطبیقی اتخاذ نشده است.
امتیاز پژوهش پیش رو ،آن است که نگارنده با ارائه شواهد و منابع تاریخی تالش نموده است که رُخدادهای خارق
العاده ی بعد از عاشورا براساس متن روضهالشهداء را مورد واکاوی قرار دهد و به نتایج کمی و کیفی که بر اساس
منابع شیعه و سنی در این موارد اشاره شده ،بپردازد که این معیار و موازنه در پژوهشهای مذکور ،سابقه ندارد .لذا
پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای در صدد واکاوی و بررسی صحت و
سقم این رویدادها و اعتبار آنها در منابع معتبر مذهبی میباشد.

نتیجهگیری
ذکر برخی از حوادث طبیعی و خارقالعاده که در بسیاری از منابع تاریخی ذکر شده ،میتواند نمادی از تجلّی عظمت
و جایگاه رفیع شهادت امام حسین (ع) و عاشورا در تاریخ اسالم باشد .فراوانی روایات متعدد در منابع تاریخی
پیرامون حوادث فرازمینی بعد از رُخداد عاشورا ،حاکی از آن است که شیعیان و اهل سنت در ذکر این حوادث و
تأیید آن در برخی موارد ،همداستانند .حادثهی عاشورا ،شهادت امام حسین (ع) و ذکر حوادث بعد از آن ،بیانگر این
مطلب است که این رویداد مهم میتواند فراتر از اختالفات بین فریقین ،مورد ارزیابی و اهتمام قرار گیرد .موارد
متعددی که کاشفی و دیگر مورخان نامدار اسالم مطرح نمودهاند ،پیش از رویداد عاشورای سال  61ق ،عمدتاً
مسبوق به سابقه نبوده است که این امر میتواند تمایز معنادار شهادت امام حسین (ع) و قیام او را تبیین نماید.
کتاب روضهالشهداء که مبنایی برای تعزیت و عزاداری بعد از قرن نهم ق قرار گرفت و متأسفانه تاکنون نیز به آن
تأسی تاریخی در رویداد عاشورا میشود ،بعضاً مواردی را مطرح نموده که در هیچیک از منابع اسالم قبل از وی
نگاشته نشده و این قابل تأمل است .برخی از حوادث خارقالعاده که کاشفی نقل نموده ،در بسیاری از منابع متقدم و
متأخر شیعی و اهل سنت ،بدون هیچگونه تحلیلی در صحت و سُقم آن ،گزارش شده که این در مقبولیت مطالب
وی از قرن نهم ق به بعد ،مؤثر بوده است .کاشفی مواردی بسیاری را بدون ذکر منبع متذکر شده و با ادبیات خاص و
زیبا ،سعی در موجّه بودن مطالب خود دارد .علی رغم همسویی منابع اهل سنت در ذکر این رویدادها ،نباید از نظر
دور داشت که بیشتر راویان این گونه حوادث از شام و بصره بودهاند که در کینه و عداوت نسبت به اهل بیت (ع)
شهره اند و این امر متبادر به ذهن میگردد که شاید برای اعتقادات شیعه چهره ای ناموجه و خرافی ترسیم نمودهاند.
ابن عساکر شامی در میان مورخان اهل سنت ،شاید بیشترین سهم را (حدود  ۴۰1روایت) در پردازش قیام عاشورا
دارد و در نقل کمّی و کیفی برخی رویدادها از جمله حوادث خارقالعاده در منابع بعدی بسیار تأثیرگزار بوده است و
دیگر مورخان نامدار اهل سنت همچون ذهبی ،ابن سعد ،طبری ،ابن عبدالبر ،هیثمی و دیگران ،با نقل این رویدادها،
هرگز به نکوهش یزید و ابن زیاد و ..که مسببان اصلی این رویداد حُزن آلود و عظیم نپرداختهاند .رویج و تشویق ونشر
بیش از حدّ اینگونه حوادث خارقالعاده میتواند جنبهی منفی در بر داشته باشد و اصل رویداد عاشورا را تحتالشعاع
قرار دهد.
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علیهم السالم  ،بیروت :مؤسسة المحمود.
شامی ،جمال الدین یوسف .)1۴2۰( .الدر النظیم فی مناقب االئمه ،قم :انتشارات جامعه مدرسین.
شبلنجی ،مؤمن بن حسن( .بیتا) .نور األبصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صلى اهلل علیه و آله و سلم  ،قم:
انتشارات رضی.
طباطبایی میرجهانی ،محمد حسن( .بیتا) .کتاب البکاء للحسین علیه السالم ،تحقیق حامد فدوی اردستانی ،قم:
ناشر نسیم کوثر.
طبری ،ابن جریر .)1۴15( .جامع البیان ،تحقیق خلیل المیس ،بیروت :دارالفکر للطباعة و النشر والتوزیع.
طبری ،ابن جریر( .بیتا) .تاریخ الرسل و الملوک .بیروت :مؤسسه االعلمی.

طبری ،احمد بن عبد اهلل .)1356( .ذخائر العقبى ،قاهره :مکتبة القدسی.
طریحی ،فخرالدین .)1۴2۸( .المنتخب الطریحی ،بیروت :لبنان.
طوسی ،محمد بن حسن .)1365( .تهذیب األحکام ،تهران :دارلکتب اإلسالمیة.
عسقالنی ،ابن حجر .)1۴۰۴( .تهذیب التهذیب ،بیروت :دارالفکر.
فتال نیشابوری ،محمد بن حسن( .بیتا) .روضه الواعظین ،قم :منشورات شریف الرضی.
قاضی طباطبایی ،محمدعلی .)13۸5( .تحقیق دربارة اولین اربعین حضرت سید الشهداء ،تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
قمی ،عباس .)1۴21( .نفس المهموم فی مصیبة سیدنا الحسین المظلوم و یلیه نفثة المصدور فیما یتجدد به حزن
العاشور  ،نجف :المکتبة الحیدریة.
قمی ،عباس .)13۸1( .نفس المهموم ،ترجمه ابوالحسن شعرانی (دمع السجوم ) ،قم :هجرت.
قمی ،محمد بن الحسن .)13۸1( .العقد النضید والدر الفرید ،تحقیق علی أوسط الناطقی ،قم :دار الحدیث للطباعة
والنشر.
قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم .)1۴22( .ینابیع المودة لذو القربى ،قم :انتشارات اسوه.
کاشفی سبزواری ،حسین .)13۸2( .روضة الشهداء .قم :انتشارات نوید اسالم.
کرکی حائری  ،محمد .)1۴1۸( .تسلیة المجالس و زینة المجالس ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة.
کورانی عاملی ،علی .)1۴27( .جواهر التاریخ ،قم :نشر دار الهدی.
مجلسی ،محمد باقر .)13۸2( .جالء العیون ،قم :انتشارات سرور.
مجلسی ،محمد باقر .)1۴۰3( .بحار االنوار ،بیروت :مؤسسه الوفاء.
مسعودی ،على بن حسین .)1۴26( .إثبات الوصیة لإلمام على بن أبى طالب ،قم :ناشر انصاریان.
مطهری ،مرتضی .)13۹۰( .حماسه حسینی ،تهران :انتشارات صدرا.
مظفریان ،ولیاهلل .)1375( .فرهنگ نامهای گیاهان ایران ،تهران :انتشارات فرهنگ معاصر.
مفید ،محمد بن محمدبن نعمان .)1۴1۴( .االختصاص ،علی أکبر الغفاری ،بیروت :دارالمفید للطباعة والنشر والتوزیع.
مفید ،محمد بن محمدبن نعمان .)1۴1۴( .اإلرشاد ،بیروت :دارالمفید للطباعة و النشر و التوزیع
مقرم ،عبدالرزاق .)1۴26( .مقتل الحسین علیه السالم ،بیروت :مؤسسة الخرسان للمطبوعات.
مقریزی ،تقیالدین .)1۴2۰( .امتاع االسماع ،تحقیق محمد عبد الحمید النمیسی ،منشورات محمد علی بیضون ،
بیروت :دارالکتب العلمیة.
مناوی ،زینالدین محمد .)1۴15( .فیضالقدیر شرح الجامع الصغیر ،تحقیق تصحیح أحمد عبد السالم ،بیرت:
دارالکتب العلمیة.
هیثمی ،احمد .)1۴۰۸( .مجمع الزوائد .بیروت :دارالکتب العلمیة.

هیثمی الملکی ،احمد بن حجر .)13۸5( .الصواعق المحرقه فی الرد على اهل البدع والزندقة ،بیروت :مکتبة القاهره
لصاحبها علی یوسف سلیمان.

