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جوامع روایي نیز بزرگاني از فلریقین را در نگلار مقتل بله

خلللود دیلللده اسلللت .مجموعللله كتلللب روایلللي بلللاعنواي

عرضالمجالس كه بله هملاي «املالي» مشل ور اسلت ،در بُعلد

تاریخ نگاري مقت مطالب م مي را دربرگرفته است كه ملا را

بهسوي واقعیتهاي مربوط به وقایع مقتلي رهنموي مليكنلد.

بررسي مقایسهاي شیوهنامة كتب امالي و محتواي آي با منلابع

تاریخي ،پرسشهاي م مي مطرح ميكنلد كله از م ل تلرین
آيها ،عل منجردبودي برخي ايادیث در این آثلار اسلت كله
در منابع دیگلر ،بلهویلهه منلابع تلاریخي ،اثلري از آي نیسلت.

بنابراین ،مقالة ياضر درهدد پاسخ به این مسئله ،بلا ت كیلد و

توجه به خصوهیات این كتب است.

كليدواژه ها :مقت نگاري ،مكتب كوفله ،ابومخنلف ،املالي
هدوق ،امالي طوسي ،امالي مجید.
 .1تاريخچه

 .1-1جايگاه امالينويسي

واژة «امالي» جمع امالء و بهمعناي تقریر مطالب م مي است كه توسط استاد بیاي و بلهوسلیلة
يافظاي یا مستمعاي آي تحریر شده است .این شیوه را ميتلواي از آغلازین رو هلاي عللو
متداول ،بهویهه دانشهاي نظري دانست .سابقة ایلن رو

در اسلال از هملاي ایلا نخسلتین

دایرشدي مكاتب و جوامع علمي بهوضلوح نمایلاي اسلت .آغلابزرگ ط رانلي 2283 .ق)

بيتا :ا )293 /3در الذریعله ،نخسلتین املالء را توسلط امیرالملومنین )) از فرملایشهلاي

رسول اكر ص) ميداند .وي معتقد است ناهر كبیر ،از امیراي عللوي يلاك در طبرسلتاي
كه به فرمایش عالمه امیني 2209 .ق) فقیه مبرزي بوده است ،از قدیميترین امالينویسلاي
شیعي است همايجا) .همننین ،از ك نترین امالينویساي عامه ،از عبدالرزاق هنعاني 322 .ق)
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نا بردهاند موتسكي .)1 :2285 ،2قاضي عبدالجبار معتزلي 525 .ق) معاهلر شلیخ مجیلد .
522ق) نیز از معدود بزرگاي اه سنت است كه كتابي بهنا املالي كله بیشلتر مسلتطرفات و
شام مبايلث اخلالق و كالملي بلوده ،بله وي منسلو( اسلت سلمعاني :2598 ،ا322 /2؛
سُبكي :2035 ،ا320 /2؛ زركلي :2083 ،ا .)51 /5اما م ترین منابع املالي در بلین شلیعه،
شام چ ار نجر از اعیاي شیعه است كه عظمت شخصیت و فاخربودي آثارشاي ،براي معرفلي
ایشاي كجایت ميكند.
اولین این شخصیتها ،ابوجعجر محمدبن عليبن يسلین ،مشل ور بله ابلنبابویله القملي و
شیخ هدوق 282 .ق) است كه آثار فراواني در علو اسالمي ،بهویهه در يلدیث از خلود

به یادگار گذاشته است؛ ازجمله عل الشرایع ،خصال ،عیوي اخبار الرضلا )) ،كملالاللدین،

التويید ،بهویهه كتا( گرايسنگ من الیحضره الجقیه و نیز امالي كه از م ترین آيهاست.
مجموعة مجالس وي در ري و چند ش ر دیگر با همین عنواي به رشتة تحریر درآمده اسلت.

عمدة مطالب امالي هدوق ،شام مبايث كالمي و تاریخي مرتبط بلا هملاي مبايلث اسلت
كه با توجه به ارتباط مبحث ،در تاریخنگاري مقت وارد شده است.
دومین دانشمند بزرگ شیعي برجسته در كتب امالي ،شیخ محمدبن نعماي ،ملقب به ابنمعلل
و مش ور به شیخ مجید است كه این لقلب از سلوي ابوعبلداا البصلري ،از علملاي نلامي عامله در
زماي شیخ ،به او داده شده است ابنادریس ،بيتا .)505 :شلیخ مجیلد بلهدلیل اینكله در دورة آل
بویه 519 -232ق) و در بغداد ميزیسته ،در طول يیات علمي خویش ،مناظرههاي اعتقادي بلا علملاي
عامه داشته و يقانیت اثنيعشري را به اثبات رسانده است .وي دربلارة قضلایاي مربلوط بله دوراي
امیرالمؤمنین و مصائب واردشده بر اه بیلت ،مطاللب مسلتدل و مبسلوطي ایلراد كلرده كله

بخشي از آي عالوهبر كتا( االرشاد في معرفه يجج ااعلي العبلاد ،االختصلاص و الجمل ،
در امالي گردآوري شده است.

پس از شیخ مجید ،شاگرد ارجمند وي ،ابوالقاسل علليبلن طلاهربن ابلي ايملد الحسلین
مش ور به سیدمرتضي و ملقب به عل ال دي 523 .ق) سومین شخصلیت برجسلتهاي اسلت

كه آراي اهولي وي در كتا( شافیه ،بیانگر عمق دید و وسعت نظر اسلت .كتلا( املالي
1. Motskee
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في التجسیر و الحدیث و االد( از آثار م

وي است كه بارها تحقیق و به طبع رسیده است.

وي در این كتا( به مبايث كالمي و ت ویل آیلات پرداختله و در برخلي از اجلزاي آي بله

مبايث مقت اشاره كرده است.

چ ارمین عال بزرگ شلیعي كله آثلار جاودانلهاي ازجملله املالي دارد ،شلیخ الطائجله،

ابوجعجر ،محمدبن الحسن الطوسي ،متولد 285ق و متوفاي  539است كه بنیايگلذار مكتلب
درسي و علمي يوزة علمیة هزارسالة نجف محسو( ميشود .استحكا مطالب وي در آثلار

فق ي و اهولي چناي است كه دو كتا( معروف ت لذیب و اإلستبصلار وي از چ لار كتلا(

معتبر شیعه شناخته ميشود .آراي هائب شیخ در مبلاني اهلولي و فق لي ،هنلوز هل بعلد از

گذشت هزار سال ،طرفداراي جدي در بین دانشوراي داشته و مطالب او را در ابعلاد تلاریخي
ميتواي در كتا( امالي دید كه بارها تحقیق و چاپ شده است.
درمجمو) ،كتب امالي ازج ت تقریر مطالب توسط شاگرداي و اخذ گزار هاي آي از
منابع دستاول نزدیل

بله زملاي رخلدادها ،از اتقلاي و اسلتحكا برخلوردار اسلت و قابل

اتكاست .به همین دلی است كه امالي شیخ هدوق ،شیخ مجید ،سیدمرتضي و شلیخ طوسلي
مطمللن نظللر قللرار گرفتللهانللد .تناسللب و تشللابه ایللن كتللب بللا آثللار اخباریللاي شللیعي در بللین
مقت نگاراي سدههاي اول تا سو  ،اع از راویاني همنوي اهبغ ابننباته مجاشلعي 35 .ق)،
جابربن عبداابن یزیلد جعجلي 238 .ق) ،اسلحاقبلن عملار اللدهني 228 .ق) و ...و نیلز
مورخاني مانند ابيمخنف ازدي 251 .ق) ،محمدبلن هشلا كلبلي 395 .ق) ،ابلنواضلن
یعقوبي 385 .ق) ،طبري امامي هايب المسترشد 223 .ق) و ابناع كوفي 225 .ق)
باعث ت ثیرات متقاب این آثار بوده است.
 .2-1امالي شيخ صدوق

ما در این بخش ،خصوهیات ،منجردات و تجلاوتهلاي بلارز املالي را بلا منلابع م ل قبل و

معاهر بررسي ميكنی  .شیوة نق هدوق در اخبار ،غالباً از استاداي يدی ي و بزرگاني است
كه جزء مستندات اخباریوي شیعي هستند و به معصو منت ي ميشوند؛ املا گلاهي نیلز ماننلد
محدثاي و مورخاي عامه ،از طریق اسناد خویش از ابنعباس ،ابوسعید خُدري و ...نق كلرده
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است .وي این روایات را در اثر م

دیگر

بهنا عل الشلرایع نیلز آورده اسلت هلدوق،

 :2285ا .)285 /2این كتا( در نو) خود ،اثري بينظیر است كه عل و اسلرار برخلي واجبلات و
محرمات را ذكر كرده است.
مبايث وي در مقت  ،ياوي روایات فراواني دربارة مسائ ش ادت يضرت فاطمه س)
است كه ازجملة آي ،يدی ي نسبتاً طوالني است كله از طریلق عملروبن المقلدا و زیلادبلن
عبداا از اما هادق )) نق كرده است .هلدوق دربلارة مقتل امیرالملؤمنین )) روایلات
متعددي آورده كه ازجمله روایتي است كه به نق از كلیني درمورد وقایع مربلوط بله مقتل
آي اما نق كرده است شیخ هدوق .)399 :2521 ،دربارة مقتل املا يسلن )) ،مطاللب
م مي از هدوق به ما رسیده است؛ مانند خبردادي پیامبر ص) از وقایع مربلوط بله شل ادت
اما يسن )) هماي :ا.)00 /3
بخش م مي از روایات هدوق در مقت نگاري ،مربوط به مقت الحسلین )) اسلت .وي
از آغاز يركت اما از مدینه به مكه ،از مكه بهسمت كربال ،وقایع مربوط بله شل ادت املا ،
اه بیت و یاراي وي ،يوادث پس از ش ادت اما  ،غلارت خیلا  ،اسلارت اهل بیلت )) و
يركت ایشاي به كوفه ،قضایاي كوفه و رخدادهاي بین مسیر كوفه تا شلا  ،بازگشلت اسلراء
از شا به مدینه و يوادثي كه در آي برهه رخ داده ،گزار هاي بسیار مستند و دقیقلي بیلاي
كرده است .هدوق در ابتداي مبايث تاریخنگاري مربوط به مقتل الحسلین )) ،علالوهبلر
خبردادي پیامبر ص) از ش ادت يسلین )) در آینلده ،از خبلردادي جمعلي از انبیلاء ،ماننلد
عیسيبن مری )) نیز روایت آورده كه مطابق با روایات وي در چند رسالة دیگلر

اسلت

شیخ هدوق ،بيتا.)522 :
وي پس از نق وقایع عاشورا و يركت اسرا به كوفه ،از قلول ابلونعی روایتلي از طریلق
معقلل  ،ياجللب ابللنزیللاد نقلل ملليكنللد كلله وي بللا دیللدي سللر امللا يسللین )) و زدي
چو(دستيا

به دندايهلاي يضلرت از روي علداوت و دشلمني ،وقتلي شخصلي بله وي

اعتراض كرد و گجت« :این مقابله در برابر هفآرایي پلدر و جلد وي) در بلدر بلا اجلداد
ماست) و سپس دستور داد كه اسراي اه بیت )) را به زنداي ببرند» طوسلي :2522 ،ا/2
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 .)259از خصوهیات م

هدوق ،تكیه بلر اسلناد اولیله اسلت؛ بله گونلهاي كله از روایلات

م مي همنوي واقدي ،هايب المغازي ،نیز ب ره برده است .وي در روایتي آورده است:

حدثنا محمدبن عمر الواقدیالبغدداییالحداظ قدا ح حددثنا ابوددالد الح دنبدن
عثمانبن زیای ت تری من کتابه قا ح حدثنا ابراهلمبن عبلداهللبن مودیبن یونسبن
ابی ادحاق ال بلای قاضی بلخ ،قا ح حدثتنی مردله بنت مودیبن یونسبدن ابدی
ادحاق و کانت عمتی ،قالتح حدثتنی صفله بنت یونسبن ابی اددحاق الممدانلده و
کانت عمتی قالتح حدثتنی صفله بنت یونسبن ابی ادحاق الممدانله و کانت عمتی
قالتح حدثتنی بمجه بنت الحارث به عبداهلل التغلبی عن خالما عبداهللبدن منصدور و
کان رضلااً لباض ولد زیدبن علی (ع) قدا ح حددثنی ابدی عدن ابلده (یاندی زیدن
الاابدین) قا (ع)ح لما حضرت مااویه الوظاه یعا ابنه یزید لانده اهلل ظالل ده بدلن
یدیه (همان.)921 ،

شیخ هدوق گاهي از قول راویاي متعدد كه يتي خصوهلیات ایشلاي را نوشلته ،مطللب
نق ميكند .م الً از قول یكي از فرزنداي زیدبن علي كه در سال 233ق بله شل ادت رسلید،
روایت كرده است كه او از اما هادق )) نق ميكند كه پدر

املا بلاقر )) از پلدر

يضرت زینالعابدین )) روایت كرده كه معاویه قب از مرگ خویش ،یزید را خواسلت و
درمورد سه نجر به او هشدار داد :یكي عبداابن عملربن خطلا( ،دیگلري عبداللهبلن زبیلر و
سومي اما يسین ))؛ آيگاه در دنبالة روایت آورده« :اما الح لن ظقد عرظدت حهده مدن
ردو اهلل و ال تواخذه بفاله ...الخبر» .این خبر كه با این دقت نق شده ،بهقدري موثق بلوده
كه منابع فراواني از عامله آي را ذكلر كلردهانلد؛ ماننلد سللمي شلافعي  :2200ا )250 /5و

ابللناثیللر 312 .ق) در الكام ل

2595؛ هللدوق ،2591 ،ا )532 /3و نیللز از آثللار مقتلللي،

خوارزمي در مقت الحسین )) هماي :ا .)215 /2قوت این نق چناي بوده كه ابناعل بلر
آي مطالبي افزوده؛ هرچند سند آي را ذكر نكرده است و از قول معاویله نوشلته اسلت« :امدا

الح لنبن علی ظأوه یا یزید ماذا اقو لك ظله ظاحذر ان ال تتارض له ...الخبر» ابلناعل ،
 ،2593ا.)253 /5
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در بررسي و نقد این خبر باید گجت :این روایت ياكي از دقت نظر معاویه به بيكجایتي
یزید در مقابله با اما يسین )) بوده است.
از خصوهیات م

دیگر هدوق ،ت كید بر نق از ائمه )) بوده است .وي در خبري بلا

اسناد خویش از اما هادق )) نق كلرده اسلت كله وقتلي خبلر يركلت املا يسلین ))
بهسمت كوفه به ابنزیاد رسید ،او يربن یزید ریايي را با هزار نجر بلهسلوي او فرسلتاد .وي
در ادامه ،از قول ير آورده است:
ظلما خرلت من منزلی متولماً نحو الح لن ،نوییت ثالثاًح یا حدر ابشدر بدا لجنده
ظالتفت ظلم ار احداً ظقلت ثكلت الحر امه یخرج الی قتدا ابدنرددو اهلل و یبشدر
بالجنه ظرهقه عند صالة الهمر ظامر الح لن (ع) ابنه ظداذن و اقدا و قدا الح دلن
ظصلی بالفریقلن لملااً ظلمدا ددلم و ثد الحدر بدن یزیدد ظقدا ح ال دال عللدك
یابنردو اهلل و رحمه اهلل و برکاته و قا الح لن (ع) و عللك ال ال  ،من انت یدا
عبداهلل ظقا ح اناالحربنیزید ظقا ح یا حر اعللنا ا لنا؟ ظقا الحرح واهلل یابنرددو اهلل
باثت لقتالكواعوذ باهلل انا احشر من قبری و ناصلتی مشدویة الی رللدی و یددی
مغلوله الی عنقی و اک علیولمیظیالنار ،یابن ردو الی این تذه ؟ ارلد الدی
حر لدك ظانك مقتو  ،ظقا الح لن (ع)ح دامضی ظما بالموت عار علدی الفتدی
(همانح ج.)939 /9

یكي از دالی قوا این نق  ،وجود خبري قریب به هماي مضموي و عبارات ،در روایات
منابع قبللي اسلت؛ ازجملله ملورخي ماننلد بلالذري نیلز در انسلا( آي را ذكلر كلرده اسلت
بالذري.)212 :2201 ،
از خصوهیات دیگر روایات وي ،ت كید بر يماسه و ايساس است .وي در نق شلیوة نبلرد
یاراي اما )) و مقت آيها ،از رجزهایشاي یلاد مليكنلد و ملينویسلد« :و بدرز مدن بادده
عبداهللبن م لمبن عقللبن ابی طال و انشأ یقو ح اق مت ال اقتل اال حدراً /و قدد ولددت
الموت شلئاً مراً //اکره ان ایعی لباناً ظرا /ان الجبان من عصی و ظراً //ظقتل منمم ثالثه ثدم
قتل» هماي.)221 :
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همننین ،از ابوعليبن زیاد همداني ،از عليبن ابراهی بن هاشل  ،از یقطینلي و از طریلق او
از یونسبن عبدالريمن ،از ابناسباط ،از عليبن سال  ،از پدر

و او از ثابت ابلنابلي هلجیه

نق ميكند كه اما زینالعابدین )) روزي به فرزند عمویش قمر بنيهاش )) نگریست و
گریه كرد و آيگاه فرمود:
ما من یو اشد علی ردو اهلل من یو احد قتل ظله حمزة بن عبددالملل اددداهلل و
ادد ردوله و باده یو موته ،قتل ظله ابن عمه لافر بن ابی طال ثم قا ح و ال یدو
کلو الح لن ازیلف علله ثالثون الف رلل یزعمون انمم من هذه االمه ،کل یتقرّب
الی اهلل عزولل بدمه و هو باهلل یذکر هم ظال یتّاهدون حتدی قتلدوه بغلداً و ظلمداً و
عدواناً ثم قا (ع)ح رحم اهلل (عمی) الاباس ظلقد اثر و ابلی و ظدی اخاه بنف ه حتی
قلات یداه ظابد لهاهلل عزولل بمما لناحلن یللر بمما م المالئكه ظدیالجنده کمدا
لجافر بن ابی طال و ان للاباس عنداهلل تبارك و تادالی منزلده یغبهده بمدا لملد
الشمدا یو القلامه (همانح ج.)373 /91

شیخ هدوق در شورانگیزترین ماجراي كربال ،یعني بازگشلت اسلب املا بله خیملههلا،
درياليكه اما در میاي گودال قتلگاه در محاهره بود ،مينویسد:
و اقبل ظرس الح لن حتی للّخ عرظه و ناصدلته بدد الح دلن و لادل یدرکض و
یصمل ظ مات بنات النبی صملله ظخرلن ظاذا الفرس بالراک ظارظن ان ح لناً (ع)
قد قتل و خرلت ا کلثو بنت الح لن واظضاة یدها علی راددما تنددب و تقدو ح
وامحمداه ،هذا ح لن بالاراء قد دل الامامه و الریاء (همانح .)931

این خبر شورانگیز را ابناعل

 :2593ا )221 /5در الجتلوح و خلوارزمي  :2210ا)21 /3

در مقت الحسین نق كردهاند .بنابراین ،بایلد اقلرار كلرد كله تلاریخنگلاري مقتل در املالي
هدوق از جامعیت و دقت نظر خاهي برخوردار است.

با این يال ،وي منجرداتي در نق اخبلار دارد كله عللت دسترسلي وي بله آيهلا و علد
ذكرشاي در سایر منابع باید بررسي شود .یكي از این عل  ،بیاي اخبار غیبي در روایلت اسلت
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كه معموالً از منظر تاریخي بله آي نگریسلته نمليشلود؛ ازجملله خبلري اسلت كله از طریلق
عليبن ايمدبن موسي الدقاق ،موسيبن عمراي نخعي ،يسلینبلن یزیلد نلوفلي از سلعیدبلن
جبیر و عبداابن عباس از پیامبر ص) دربارة مقت اما علي )) و مصائب واردشده به اهل
بیت خویش نق ميكند .تعابیري در این روایت آمده كه ياكي از اخبار غیبي پیلامبر ص)
از رخدادهاي آتي است كه در منابع قب و معاهر هدوق ،با این تعبیر وجلود نلدارد شلیخ
هدوق 00 :2591 ،ح )3 .بله هملین ج لت اسلت كله برخلي منلابع روایلي شلیعه ،همنلوي

ابراهی بن محمد جویني 129 .ق)  :2599ا 25 /3ح )212 .در فرائد السلمطین و مجلسلي
 :2593ا 213 /2ح )22 .در بحاراألنوار از وي نق ميكنند .همننین ،خبري در ماسلاة و مقتل

فاطمه س) و شنیدي نداي هلاتجي از سلوي امیرالملومنین )) آورده كله در نقل آي منجلرد
بوده و فتال نیشابوري

598 .ق) )252 :2592در روضهالواعظین از وي نق كلرده اسلت.

وي خبر دیگري نیز در ماساة اما يسن )) آورده هماي )299 :كه فقلط مجلسلي :2593
ا 258 /55ح )23 .از وي نق كرده است .در این يدیث ،شیوه ،علت شل ادت و مقتل آي

يضرت را از قول رسولاا نق ميكند .همننین ،در مقت الحسین نیز اخباري كله از شلیوة

ش ادت آي يضرت از زباي پیلامبر ص) و نزدیكلاي وي خبلر داده ،ايلادی ي منجلرداً ذكلر

مي كنند هماي 239 :ح  )2كه معموالً مجلسي  :2593ا 335 /55ح )5 .از وي نقل كلرده
است .همننین ،از طریق پدر

و از اسناد وي ،منت ي به نصربن مزاي منقلري 323 .ق)،

مؤلف كتا( وقعهالصجین و از طریق او منت ي بله میل تملار ،هلحابي خلاص امیرالملومنین
)) ،دربارة ش ادت و مقت اما يسین

) اخباري بیاي ميكند كه ير عاملي 2295 .ق)

در اثبات ال داة از طریق وي ذكر كرده است هماي 515 :ح.)35 .
در تبیین و ریشهیابي عل اهلي این انجراد باید چند دلی ذكر كرد .2 :دسلتیابي هلدوق

به منابعي كه به ما نرسیده است؛ به نحلوي كله برخلي آثلار خلود هلدوق نیلز كله در مقتل

الحسین )) وجود داشته و خود به آي تصرین كلرده اسلت ،اكنلوي در دسلترس ملا نیسلت
ن

 .هدوق ،من الیحضره الجقیه ،بيتا :مقدمه) .نق از برخي منابع خطي نیلز كله در آثلار

وي ميبینی  ،از دالی این مطلب است.
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 .3توثیق و قبول برخي از اسناد اخبار توسط وي كه معاهلراي یلا منتقلداي او آي را بیلاي
كردهاند ،ميتواند یا بهعنواي عد قبول یا توثیق تلقي شود یا نیلاوردي آي از ج لت دیگلري
باشد .كما اینكه برخي از فقرات مربوط به زیارات در كتا( المزار محمد بلن المشل دي .

 505ق) مانند زیارت نايیة مقدسه كه ابلن قولویله  231ق) در كامل الزیلارات آي را بیلاي
نكرده است ،با اینكه در منابع م مي ذكر شده است.

 .2اختالف در برخي مباني كالمي نیز ميتواند در تضعیف یلا تقویلت خبلري مبنلا قلرار
گیرد .به همین ج ت است كه م الً مباني كالمي موجود در مكتلب تلاریخنگلاري شلا كله
غالباً در بین مورخاني همنوي ابنعساكر 512 .ق) ،خلوارزمي 538 .ق) و ابلنك یلر .
115ق) باعث وجود اخباري در مقت الحسلین )) شلده اسلت كله نلوعي جبلر از آي استشلما

ميشود و در گزار هاي دیگراي كمتر دیده ميشود .به همین نسبت ،در بلین برخلي اخباریلاي
شیعي نیز بر اخباري ت كیده شده كه با مذاق و مشر( فكري راوي متناسب است.
 .5ت كید بر جنبههلاي قدوسلي و ال لي برخلي از ایلن اخبلار ،آي را از يیطلة تلاریخي و
تاریخنگاري بیروي برده و بیشتر اخباري كه وي در آي منجرد اسلت ،از ایلن بلا( اسلت؛ بله
همین دلی در منابع تاریخي معاهر و بعد از وي كمتر دیده ميشود.
یكي از اخباري كه هدوق در نق آي منجرد بوده است ،بهنحلوي كله در هلی كلدا از

منابع قب و معاهر آي -كه در با( مقت اما يسین )) نوشتهانلد -اثلري از آي نمليبینلی ،

مقت ابراهی و محملد ،فرزنلداي مسلل بلن عقیل  ،اسلت كله وي در بخلش نلوزده املالي
خویش ،آي را بهتجصی بیاي كرده است؛ اما دربارة عللت مغجلول مانلدي چنلین ملاجرایي از
نگاه متقدماي و معاهراي هدوق كه بسیار ه مح توجله بلوده ،علواملي بیلاي شلده اسلت:
اولین دلی نبود گزار هاي دقیق دربا( جزئیات ايادیث مقت  ،بهویهه مقت الحسلین ))،
با عنایت به گستردگي آي ،است؛ دومین دلی  ،نق هاي متجاوتي است كه دربلارة پیاملدها و
رخدادهاي مت خر از ش ادت اما يسین )) پیش آمده و درنتیجه ،برخي از این جزئیلات از
طریق روایات مستقی به ما نرسیده است؛ سومین دلی نیز ميتواند ناشي از تجاوتهلاي نقل
دربارة شیوة يضور اسراي اه بیت )) در كوفه و شا و همننین مسیرها و منلازل بلین راه
باشد .نكتهاي كه ه اكنوي نیز با آي مواجه بوده و برخي پرسلشهلاي اساسلي را بليپاسلخ
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گذاشته است؛ مانند آیا مسل بن عقی همراه فرزنداي خردسال خویش به كوفه آمده اسلت
این دو چگونه از هف اسرا جدا شدند آیا دخترك سهسالهاي از املا يسلین )) در شلا
ريلت كرد زینب س) چگونه به شا بازگشت و در آنجا مدفوي شلد اگلر محل تبعیلد
وي از سوي والي مدینه ،سعید بن عمرو ،مصر بوده ،چرا محلة داریاي دمشق به عنلواي محل
دفن آي يضرت معروف شده است اینها نمونههایي از پرسشها و اب لا هلایي اسلت كله
ميتواي از قراین وارده در اخبار و ايادیث امالي ،راهي بلهسلوي روشلنشلدي آي گشلود و
گزار ها و ايادیث هدوق ،بهویهه در امالي ازجملة این آثار راهگشاست.
 .3-1امالي شيخ مفيد

مطالب وي در ایلن كتلا( ،شلام  53مجللس اسلت كله بلهشلك منلاظره و سلپس توسلط

شاگردانش تقریر شده است .بیشتر مطالب این مجالس ،در اثبات فضای و مناقب اهل بیلت
)) است .طبعاً بلهدلیل ورود در مبحلث منقبلت ،هل در بلا( مقتل و ماسلاة ایشلاي و هل
اهحا( و یارانشاي ،روایات و گزار هایي را ذكر كلرده اسلت .شلیوهاي كله مجیلد اتخلاذ
كرده ،یعني القاي مبايث كالمي ،با عنایت به گزار هاي تاریخي ،ه در بین اخباریلاي از
شیعه و ه مورخاي مش وري از عامه مانند ابنخلدوي 898 .ق) و ابنك یلر دمشلقي 115 .ق)
مشاهده ميشود.
مجید  )239 :2592در مجلس  30امالي ،عمدة مطالب خویش را در با( مقتل الحسلین
)) ذكر كرده است .همننین از مقت زید ش ید 233 .ق) و محمدبلن ابليبكلر 28 .ق)
گزار هایي بیاي كرده كه خصوهیت م
دیگر

آي ها هرچند با روایات مستند ذكرشده در آثار

همنوي االرشاد و الجم ) موافق است ،بهدلی شلیوة االملالي در نوشلته هلاي وي،

اغلب با يذف اسناد هورت گرفته است.

گزار هاي مختصري كه وي دربا( مسائ منجر بله شل ادت يضلرت فاطمله ص) و
هیز آوردي براي آتش زدي در( خانة آي يضرت و سپس به اجبار بردي امیرالمؤمنین براي
بیعت و شكایت آي يضرت در كنار روضة نبوي ذكر كرده است هماي ،)50 :در كلیات با

10/6/2014 8:16:06 AM

Text [22] ed 5.indd 41

 / 42بررسي تحليلي و مقايسهاي جايگاه كتب امالي در تاريخنگاري مقتل

متن بزرگاني از مورخاي عامه مانند ابن قتیبة دینلوري  313 .ق) در االماملة و السیاسلةموافلق اسلت
دینوري :2522 ،ا)29 /2؛ ولي آيها را خیلي موجز نق كرده است.

شیخ در القاي این جملة مشل ور كالملي ،ر ي جصّلاص 219 .ق) را -كله از مجسلراي

عامه است -از كتا( ايكا القرآي وي با این واژگاي ذكر ميكند« :اي علیا كلاي محقلا فلي

قتاله الجئه الباغیه ل یخالف فیه ايد» هماي .)55 :او با همین جمله ،به برخي از گزار هلاي
مربوط به مقت آي يضرت و یارانش اشاره ميكند كه هركدا از آيها را بلهشلك مجصل

در آثار دیگر شیخ ،همنوي اإلرشاد شیخ مجید :بيتا )283 :مشاهده ميكنلی كله علالوهبلر
موافقت متن با گزار

بزرگاني از عامله ،همنلوي ابلنعسلاكر دمشلقي 512 .ق) :2522

ا )251 /2در كتا( تاریخ دمشق كمبلود اطالعلاتي را كله از آثلار مقتل نویسلاني همنلوي

ابنابي الدنیا 382 .ق) داری  ،جبراي ميكند .وي در روایت خویش چنین مينویسد:

عن الفضل بن یکلن عن حلانبن الاباس عن عثمانبن المغلره قدا ح لمدایخدلشدمر
رمضان کان املرالمؤمنلن یتاشی للله عند الح لن و ...کان االیزید علی ثالث لقدم
ظقلل له من تلك الللالی ظی ذلك ظقا ح یأتلنی امراهلل و انا خملص ،انمدا هدی لللده
اولللتان ظاصل ظی آخر الللل( ...همانح .)91

ابنابي الدنیا  88 :2522ح )82 .نیز در مقت امیرالمؤمنین )) به برخي از این گزار ها
تصرین كرده است.

شیخ برخي دیگر از مبايث مقتلي را عالوهبر اختصار در امالي در الجم  ،بهطور مجص

دربارة یاراي امیرالمؤمنین )) ،همنوي عماربن یاسر ،براءبن عاز( ،هاشل بلن عتبله مرقلال،
خزیمهبن ثابت ذوالش ادتین) ،عبادةبن هامت ،س

و ع مايبلن ينیلف و ...بیلاي مليكنلد

هماي .)52-58 :وي در اخبار مربوط به مقت الحسین )) روایاتي دارد كه معموالً در منابع
تاریخي و روایي عامه بهندرت دیده ميشود؛ ازجمله در روایتي آورده است:
حدثنا علی بن ابراهلم بن هاشم عن ابله ،عن ابنابی عملر ،عن ابان بن عثمدان ،عدن
ابی عبداهلل الصایق (ع)ح اذا کان یو القلمه لم اهلل االولدلن و االخدرین ظدی صدالد
واحد ثم امر مناییاً ظناییح غضوا ابصارکم و نك وا رؤدكم حتی تجوز ظاطمه ابنده
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محمد (ص) علیالصراط قا ح ظتغض الخالئد ابصدارهم ظتداتی ظاطمده ...ظتأخدذ
قملص الح لنبن علی عللماال ال بلدها مضمخاً بدمه و تقو ح یا رب هذا قمدلص
ولدی و قد علمت ما صن به ظلاتلما النداء من قبلاهلل عزوللح یا ظاطمه لك عندی
الرضا ظتقو ح یا رب انتصرلی من قاتله الخبر (همانح .)921

شیخ دربارة رثاي اسلماء ،دختلر عقیل و خطبلة زینلب هلغري ص) در كوفله اخبلاري
آورده است هماي)220 :؛ همننین دربارة فضای عزاي اما يسین )) و اخبلار مربلوط بله
قت وي نیز چند روایت از طریق ا سللمه ذكلر كلرده كله بلا برخلي از روایلات و گلزار هلاي
مورخاني همنوي ابناع همخواني دارد هماي :ا.)235 /2
از ايادی ي كه توسط مجید وارد شده ،چند نكتة م
.2

قاب ت م است:

برخي گزار هاي وي از زوایاي مج لول و يلقلههلاي مجقلودهاي كله در مقتل
وجود دارد ،پرده برميدارد كه نمونة آي در اخبار مقتلي اما علي )) و همننلین
برخي از یلاراي وي اسلت كله هل در املالي و برخلي از آثلار دیگلر

.3

االرشاد متبلور است.

همنلوي

مجید عالوه بر انجلراد در اخبلار یادشلده ،در برخلي گلزار هلا نیلز منجلرد اسلت؛

ازجمله خبري از طریق وراق ،ابوال لج ،يسینبن ایو( ،محمدبن غالب اهج اني،
عبدالهبن جبله و ذرین المحاربي ،از ابويمزه ثمالي كه از اهحا( اما سجاد ))
و اما باقر )) است ،از قول پیامبر ص) بیاي ميكنلد كله آي يضلرت نله نجلر از
هللحابه را كلله بیشللتر آيهللا از م للاجراي بودنللد ،بللهعنللواي ت كیللد بللر بیعللت بللا
امیرالمومنین )) برگزید و از ایشلاي خواسلت تلا بله آي يضلرت بلهعنلواي امیلر
مومناي سال دهنلد .ایلن نله نجلر ابلوبكر ،عملر ،مقلدادبلن اسلود ،ابلوذر غجلاري،
خدیجهبن یماي ،عماربن یاسر ،عبدالهبن مسعود ،بریده و نجر ن

را بیاي نميكند)

بودند و بهجز ابوبكر و عمر كه با يالتي اعتراضگونه پرسیدند« :آیا ایلن دسلتور ال لي
اسللتو و سللپس سللال دادنللد» ،بقیلله بالفاهللله اطاعللت كردنللد و پیللامبر در پایللاي
فرمودند« :دعوتك ل لذا االملر لتكونلوا شل داء اا اقملت ا تلركت شلیخ مجیلد،
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 28 :2592ح .)1 .وي همین خبر را بهشك مختصر در كتا( االرشاد بیلاي كلرده

است شیخ مجید ،بيتا.)38 :
.2

دستیابي مجید به اخبار منجرد ،عالوهبر دالیلي كه دربارة اخبار مقتلي هلدوق بیلاي
شد ،ميتواند دلیلي بر هحت گزار هاي آي نزد وي باشلد كله بلا دیلد كالملي
وارد اخبار تاریخي شده اسلت و دقلت نظلر وي دربلارة رجلال و اسلتاداي آي نیلز
مزید بر علت خواهد بود .یكي از این اخبار ،روایتي است كه بلا اسلناد خلویش از
طریق زید ش ید و از طریق وي به نق از اجلداد

از امیرالملومنین )) در ملورد

شوراي تشكی شده از سوي عمر آورده است شیخ مجید.)252 :2592 ،
 .4-1امالي سيدمرتضي

این كتا( تاكنوي با چند تحقیق منتشر شده و شام هشتاد مجلس اسلت كله در جدیلدترین

چاپ در چ ار جزء و مجلد و در مكتبلة مرعشلي قل بله چلاپ رسلیده اسلت .م ل تلرین و
اهليترین مبايث این مجالس ،مانند اسالفش ،هدوق و مجید ،شام ايتجاا با مخالجلاي و
القاي مبايث كالمي ،دربارة يقیقت وهایت است؛ اما محور م

امالي سید ،ت وی آیلات

قرآني است كه بهطور مستوفي ،مانند روایاتي كه هدوق در معانياألخبار ذكر كلرده ،وارد

شده است.

اما از موارد اخبار مقتلي كه ضلمن بیلاي ت ویل آیلات ،دربلارة مقتل امیلرالملؤمنین ))
آورده ،خبري است كه دربا( ت وی آیة چ

سورة هود ذكر كرده است:

ظی مانی من دب علله القو  ...االیه ،ای من اخبراهلل تاالی باذابه و حلو المدالك
به واهلل اعلم بمرایه ...ان دأ دائل عن الخبر الذی یرویه شریك عن عمار الدذهبی
(الدهنی) عن ابی صالح الحنفی عن املرالمؤمنلن (ع) قا ح رأیت النبی ظی المندا و
انا اشكوالله مالقلت من امتك من االوی و اللدی (همانح ج.)911 /1

وي در ادامه در ترجمة واژگاي این گلزار

آورده اسلت« :قدا ثالد کانده (ای اوی)

مصدر عوج یاوج عولا و اما اللدی ظقلل هو الخصومات و قا ثال یقا رلل الد اذا کانوا
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شدیدی الخصومه و منه قو اهلل تاالی و هو الدالخصا » هملاي) .ایلن خبلر سلید بلا برخلي
اخبار ابنابي الدنیا و ابنعساكر از نظر واژگاي و جزئیات متن ،مطابقت دارد و طبعلاً نشلاي از

ت ثیر متقاب در این زمینه است كه در امالي مجید گذشت.

همننین ،در با( بیاي منقبت ،روایتي را از مرزباني چنین ذكر ميكند:
اخبر المرزبانی قا ح حدثنا ابوعبداهلل الحكلمی قا ح حدثنا یموت بدن المدرزع قدا ح
حدثنی ابوعثمان الجاح قا ح کان منصور النملری یناظ الرشلد و یذکر هارون ظی
شاره و یریه انه من ولوه شلاته و باطنه و مرایه بذالك علی بن ابدی طالد عللده
ال ال لقو النبی (ص) انت منی بمنزله هارون من مودی (همان).

درمجمو) ،باید گجت سیدمرتضي در امالي نسبت به هدوق ،مجید و شیخالطائجه ،بسلیار

ك به مبايث مقتلي پرداخته و عالوهبر آي ،بهدلی ت وی آیلات ،بلهمناسلبت ،وارد مبايلث
كالمي و تاریخي شده است؛ ولي از يیث شكلي و همننین مطابقت با منابع متقد  ،معاهلر
و مت خر ،در سیاق كتب دیگر امالي است و ما به ج ت ترتیب زماني ،آي را مقد كردی .
 .5-1امالي شيخ طوسي

اطالعات گستردهاي كه شیخالطائجه مانند اسالف ،بهویهه هدوق ،دراختیار ما ميگذارد ،ما
را به سمت تعمق و بررسي بیشلتر ایلن اخبلار و توجله بله مسلئلة اهللي ایلن مقالله رهنملوي
ميكند.
م ترین روایات شیخ طوسي در با( مقت  ،اع از مقت امیرالملؤمنین )) و مقتل املا
يسین )) ،با ذكر رخدادهاي منجر به ش ادت يضرت فاطمه س) و يضرت اما مجتبلي

)) ،از طریق كتا( امالي وي در تاریخ بهجا مانده اسلت .از ویهگليهلاي شلیخ طوسلي در

نق روایات ،عالوهبر شیوة اخباریوي ،نقل از منلابع تلاریخي نیلز اسلت؛ بلراي م لال گلاهي
مطالبي نق كرده كه عینلاً در طبقلات ابلنسلعد 329 .ق) و تلاریخ طبلري 229 .ق) نیلز

ميبینی شیخ طوسي 393 :2522 ،ح .)255 .وي در با( مطالب مربلوط بله يضلرت زهلرا
س) ،روایاتي موافق با برخي منابع تاریخي و يدی ي عامه ذكر كرده است هملاي 358 :ح.
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 .)528شیخ طوسي در با( مصائب آي يضرت نیز روایاتي آورده است كه منابع يلدی ي و
تاریخي مانند ابنعساكر دمشقي مطابق هماي نق كردهاند هماي ،223 :ح25 .؛ ابنعسلاكر،
 239 :2280ح.)239 .
در با( مقت اما امیرالمؤمنین )) نیز روایاتي بهشك خبر ،بلا سلسللهاسلناد خلویش از
پیامبر ص) ذكر كرده است كه در یكي از این روایات ،پیامبر ص) به امیرالملؤمنین )) از
آیندة وي كه تو با ش ادت خواهد بود ،خبر داده و قاتالي وي را اهل فتنله خوانلده اسلت
شیخ طوسي 35 :2522 ،ح .)03 .همننین ،در با( وهیت اما به فرزندانش در مورد شلیوة
كجن و دفن و مح آي ،روایتي را با اسناد خویش كله از طریلق سلعد اسلكاف اسلت ،نقل

كرده كه عالوهبر امالي ،در برخي از آثار دیگر  ،ازجمله التذهیب بيتلا )293 :مليبینلی .

شیخ طوسي همننین دربارة رخلدادهاي شل ادت املا يسلن )) مطلالبي آورده كله ازجمللة آي،
وهیت وي به برادر اما يسین )) است شیخ طوسي 258 :2522 ،ح.)20 /331 .

م ترین بخش تاریخنگاري مقت شیخ طوسي ،مربوط به مقت الحسین )) اسلت .از منلابع
م

نق وي ،عالوهبر كلیني و شیخ هدوق ،اسلنادي اسلت كله شلیخ بله آي اعتملاد كلرده

است .وي در نق خبر مربوط به پیشگویي پیامبر ص) دربلارة شل ادت املا يسلین )) در
كللربال همللاي 338 :ح .)8/2592 .از وقللایع عاشللورا و يللوادث پللس از آي بللهویللهه خطبللة
يضرت زینب س) در كنار دروازة كوفه بهتجصی یاد كرده است هملاي 02 :ح .)253 .از
روایات م مي كه در بخش مربوط به روایات مقت ذكر كرده ،این روایت است:
اخبرنی ابوالح ن علی بن بال المللبی قا ح حددثنا ابوالابداس احمدد بدن الح دن
البغدایی قا ح حدثنا الح لن بن عمر المقری عن علی بن االزهر عن علی بن صدالح
المكی عن محمد بن عمر بن علی عن ابله عن لده قا ح لما نزلت علی النبدی (ص)
اذا لاء نصراهلل و الفتح ظقا لیح یا علی لقد لاء نصراهلل و الفتح ظاذا رأیدت النداس
یدخلون ظی یین اهلل اظوالاً ظ بح بحمد ربك و ادتغفره انه کان تواباً یا علدی ان اهلل
(تاالی) قد کت علی المؤمنلن الجمای ظی الفتنه من بادی کمدا کتد علدلمم لمدای
المشرکلن مای .ظقلت یا ردو اهلل و ما الفتنه التی کت عللنا ظلما الجمای؟ قا ح ظتنه
قو یشمدون ان ال اله اال اهلل و هم مخالفون ل نتی و طداعنون ظدی ییندی .ظقلدتح
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ظالی ما نقاتلمم یا ردو اهلل و هم یشمدون ان ال اله اال اهلل و انك ردو اهلل؟ ظقدا ح
علی احداثمم ظی یینمم و ظراقمم المری و ادتحاللمم یماء عترتی قدا ح ظقلدتح یدا
ردو اهلل ،انك کنت وعدتنی الشمایة ظ لاهلل تاجللما لی ظقا (ص)ح الل قد کندت
وعدتك الشمایة ظكلف صبرك اذا خضبت هذه مدن هدذا؟ و أومدی الدی رأددی و
لحلتی .الخبر (همانح  16ح.)11 .

طبعاً این خبر ،با توجه به هدر و ساقة آي و قرائن مسل تاریخي ،ناظر بله زملاي خالفلت
آي يضرت است و ازجمله اخباري اسلت كله ملتن آي بلر هلحت و قلوامش دالللت دارد.
عالوهبر اینكه شیوة برخاسته از متن این يدیث ،مؤید مشر( كالمي اثني عشریه است.
همننین ،شیخ طوسي روایات دیگري از مقت آي يضرت آورده كه در آثلار دیگلر
درا شده است؛ ازجمله این روایت كه از محمدبن بكار النقلا

القملي ،يسلینبلن محملد

الجزاري ،يسنبن عللي نحلاس ،جعجلربن محملد رملاني ،یحیلي الحملاني ،محملدبلن عبیلد
الطیاسي ،مختار التمار و سرانجا از ابيمطر كه شیخ همة ایشاي را ثقه شمرده ،آورده اسلت:
«لما ضر( ابنملج الجاسق لعنهاا ،امیرالمؤمنین )) ،قال لله الحسلن :اقتلله ،قلال :ال ولكلن
ايبسه فاذامت فاقتلوه و اذامت فادفنوني في هذا قریبا) في قبر اخوي هود )) و هالن ))»
شیخ طوسي :2235 ،ا /3ح.)33 .
توجه به این نكته ضروري است كه ايتماالً ی

واژه بهنلا «قریبلاً علن قبلر» در عبلارت

افتاده است؛ زیرا قبر آي يضرت در يدود واديالسال است كه مقبرة برخي انبیلاء ازجملله
يضرت هود )) و هالن )) است.
از روایات مقتلي دیگر شیخ طوسي دربلارة املا يسلین )) ،خبلري اسلت كله از طریلق
روایاتي همنوي محمدبن سال بن عبدالريمن زدي ،غوثبلن مبلارك خ عملي ،عملر و بلن
ثابت و پدر

ابي المقدا از سعیدبن جبیر و از طریلق وي از عبلداابلن عبلاس نقل كلرده

است:
بلنا انا راقد ظی منزلی اذ دمات صراخاً عهلماً عاللاً من بلت ا ددلمه زوج النبدی
(ص) ظخرلت یتوله بی قائدی الی منزلما و اقبدل اهدل المدینده اللمدا الرلدا و
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الن اء ،ظلما انتملت اللما قلت یدا ا المدؤمنلن ،مابالدكتصدرخلن و تغدوثلن؟ ظلدم
تجبنی ،و أقبلت علی الن وة الماشملات و قالتح یا بندات عبددالملل أددادننی و
أبكلن مای ،ظقد و اهلل قتل دلدکن و دلد شباب أهدل الجنده ،قدد واهلل قتدل ددب
ردو اهلل و ریحانته الح لن .ظقللح یا أ المؤمنلن ،و من أین عملت ذلدك؟ قالدتح
رأیت ردو اهلل (ص) ظی المنا ال اعه شاثاً مذعوراً ،ظ ألته عن شأنه ذلك ،ظقا ح
قتل ابنی الح لن وأهل بلته اللو ظدظنتمم ،و ال اعة ظرغت من یظنمم .قالتح ظقمت
حتی یخلت البلت و أنا ال أکای أن أعقل ،ظنهرت ظإذا بتربه الح لن التی أتدی بمدا
لبرئلل من کربالء ،ظقا ح إذا صارت هذه التربه یما ظقد قتل ابنك؛ و أعلانلما النبی
(ص) ،ظقا ح الالی هذه التربه ظی زلالة -قا ح ظی قارورة–ولدتكن عنددك ظدإذا
صارت یماً عبللاً ظقد قتل الح لن؛ ظرأیت القارورة األن و قد صدارت یمداً عبللداً
تفور .قا ح و أخذت ا دلمه من ذلك الد ظللخت به ولمما ،و لالت ذلك اللو
مأتماً و مناحه علی الح لن (ع) ،ظجاءت الرکبان بخبره ،و أنه قدد قتدل ظدی ذلدك
اللو  .قا عمروبن ثابتح قا أبیح ظدخلت علی أبی لافر محمد بن علی (ع) منزله،
ظ أله عن هذا الحدیث ،و ذکرت له روایه دالدبن لبلر هذا الحدیث عدن عبدداهلل
ابنعباس ،ظقا أبو لافر (ع)ح حدثنله عمربن أبی ددلمه عدن امده ا ددلمه .قدا
ابن عباسح ظی روایه دالد بن لبلر عنه قا ح ظلما کانت الللله رأیت رددو اهلل (ص)
ظی منامی اغبر ،اشاث ،ظذکرت له ذلك و دألته عن شأنه ،ظقا لیح ألم تالمی أنی
ظرغت من یظن الح لن و أصحابه .قا عمر وبن أبی المقدا ح ظحدثنی دددیر ،عدن
أبی لافر (ع)ح أن لبرئلل لاء إلی لنبی (ع) بالتربه التی یقتل عللما الح دلن (ع)،
قا أبو لافرح ظمی عندنا (همانح  391ح.)111 .

شیخ در دنبالة این روایت ،چند مؤیلد بلراي آي از ايادیلث و اخبلار دیگلر ذكلر كلرده
است؛ ازجمله از عبداابن سناي نق ميكند :روز عاشورا نزد سرور  ،اما هادق )) ،رفلت
و او را گریاي یافت  .علت را پرسید  ،يضرت فرمود :گویا غافلي كله املروز ،روز شل ادت
جدماي يسین )) است .پرسید  :آیا روزه در این روز جایز اسلت يضلرت فرملود :روزة

10/6/2014 8:16:08 AM

Text [22] ed 5.indd 48

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) 49 /

كاملي نگیر؛ بلكه از با( شباهت كه آي روز گرسنه و تشنه بودند) بعد از عصر بهقلدري از
آ( افطار كن كه همانا در این وقت ،يمله به سوي خیا يسیني شدت گرفت و گویا عال
در آي وقت عزادار بود .اما سپس گریست تا اش

بر دیدگانش جاري شد.

همايطور كه ماليظه ميشلود ،شلیخ طوسلي مبايلث مبسلوطتلري در مقتل  ،همنلوي
سلجش هدوق دارد و عالوهبر اینكه در اغلب گزار هاي خویش ،به نقل هلدوق اعتملاد
كرده ،مطالب وي در تاریخنگاري مقت بلا تملا ویهگليهلایش بلا آثلار تلاریخي و روایلي
متقد و معاهر تاریخنگاري مقت تطابق داشته و برخلي متل خراي بلهویلهه هلايباي جواملع
روایي از شیعه به آثار وي ،بهویهه امالي تكیه كردهاند.
در بررسي روایات امالي ،توجه به انجراد وي در برخي ايادیث مش ود است .این مسلئله
از دسترسي او به آثار خطي در زماي خود

يكایت دارد .ازجمله نق ميكند:

هذا حدیث ولدته بخ باض المشایخ (رحممم اهلل ) ذکر انه ولده ظی کتاب البی
غانم المالم االعرج و کان م كنه بباب الشالر  ،ولد بخله علدی ظمدر کتداب لده
حلن مات و هو ان عائشة بنت طلحة یخلت علی ظاطمه (س) ظراتما باکلدة ظقالدت
لماح بابی انت و امی  ،ماالذی یبكلك ؟ ظقالت لماح ادائلتنی عن هنة حل بما اللائر
و حفی بما ال ائر و رظ الی ال ماء اثراً و رزنت ظی االرض خبراً ان قحلف تدلم و
احلوك عدی ،لاریاً ابا الح ن ظی ال باق ،حتی اذا تقربا بالخناق ال راله الشنان و
طویاه االعالن ظلما خبا نورالدین و قبض المی االملن نلقا بفورهما و نفثاب دورهما
و ایالبفدك ظلالما لمن ملك  ،تلك انما عللة الرب االعلی للنجی االوظی . ...الخبر
(همانح  211ح.)361 .

از دیگر اخبار منجرد وي يدی ي است كه با سلسللهاسلناد خلویش از ابلويمزة ثملالي از
اما باقر )) و از طریق او از عمار یاسر دربارة ش ادت يضرت فاطمه س) نق كرده است
هماي .)255 :از همین قبی  ،خبر دیگري كه به سلمي ،همسر ابورافع ،خت شلده ،در ماسلاة

آي يضرت آورده است هماي )399 :كه محمدبن ابي طالب 29 .ق) در تسلیه المجلالس
 :2528ا )530 /2و مجلسي بيتا :ا 213 /52ح )23 .در بحلار ،آي را عینلاً از املالي نقل
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كردهاند .همننین ،يدیث مجصلي كه دربلارة مقتل امیرالملومنین )) از اهلبغبلن نباتله ،از
شیعیاي خالص يضرت ،نق كرده هماي 233 :ح  ،)202مورد اقتباس مجلسلي ا395 /53
ح )8 .در بحار و تستري 2920 .ق) بيتا :ا )05 /5در ايقاق الحق شده اسلت .در جلاي

دیگري ،شیوة نق وي از وهلیت آي يضلرت بله يسلنین )) شلیخ طوسلي258 :2522 ،

 )20/331كه عالوه بر مجلسي ،مورد اقتبلاس شلیخ عبلداا بحرانلي 23 .ق)  :2591ا/23
 383ح )3 .قرار گرفته كه مانند خبر دیگري در ش ادت اما يسن )) كه هر دو منبع فلوق
از شیخ نق كردهاند طوسي 259 :2522 ،ح ،)3ازجمله اخبار منجرد هستند.
 .2نتيجهگيري

كتب موسو به امالي كه سابقة دیرینه در بین اربا( يدیث و تاریخ فلریقین داشلته اسلت و
در بین شیعه نیز با امالي هدوق ،مجید ،سیدمرتضي و شیخالطائجه شناخته ميشود ،با توجه به
همساني با گزار هاي منابع متقد و معاهر تاریخي و يدی ي ،نقش م مي در بیاي زوایلاي
مختلف در تاریخنگاري مقت

به فراخور مقتضاي كتا() داشته است .یافتههاي مقالله را در

پنج بند ميتواي اینگونه ذكر كرد:
.2

ميتواي به شیوة نگار

مقت از منظر امالينویسي دست یافت كه با توجه به عد

ذكر سلسلة اسناد برخي از موارد ،بلا توجله بله مقتضلاي يلال كله تقریلر مطاللب
است ،از استحكا باالیي برخوردار است و خصوهیات این شلیوة نگلار

دلیل

این مدعاست.
.3

از كتللب امللالي بللا عنایللت بلله جامعیللت نق ل  ،يلقللههللاي مجقللودهاي را كلله در
گزار هاي تاریخي از مقت موجود نیست ،ميتواي بهدست آورد.

.2

همساني نگر

و نگار

این آثار و همسویي بلا گلزار هلاي دیگلر تلاریخي و

روایي و نیز اقتباس مت خراي و اعتماد بر آيهلا مليتوانلد علالوهبلر ب لرهگیلري از
مطالب این كتب ،شیوهنامهاي مناسب در بررسي و پهوهش دربارة تلاریخنگلاري
مقت باشد .
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.5

از دالی عمدة منجردبودي در نق اخبار ،دستیابي به اسنادي متقن بوده اسلت كله
ميتواند مح توجه جدي و بررسي باشد.

.5

برخي زوایاي مج ول و تاری

در مقت را ميتواي بلا اسلتجاده از قلراین موجلود

اخبار و ايادیث واردة كتب امالي ،معلو و روشن كرد.
منابع

 آغابزرگ طمرانی (9113ق) ،الذریعه ،بلروتح یاراالضواء.

 ابن ابی الدنلا ،محمد بدن عبلدد (9199ق) ،مقتل اإلملم امیل الملممیی (ع) ،بده کوشد
محمویی ،نشر ارشای.

 ابناثلر ،عزالدین (9111ق) ،الکمم فیالتمریخ ،بلروتح احلاء التراث.

 ابناعثم کوظی ،احمد (9111ق) ،الفتوح ،بلروتح یارالكت اإلدالمله.

 ابنبایویه القمی ،ابولافر محمد شلخ صدوق (9117ق) ،االمملی ،قمح مؤد ه باثت.
 ددددددددددددد (بیتا) ،عل الش ایع ،قمح مكتبة یاوری.

 ددددددددددددد (بیتا) ،کمملالدی و تمم الیعمه ،تمرانح ادالمله.

 ابنع اکر یمشقی ،هبةاهلل (9311ق) ،تمریخ دمشق ،بلروتح مؤد ه محمویی.

 بحرانی ،مالعبداهلل (9117ق) ،العوالم ،قمح نشر مدرده اإلما الممدی (ع).

 بالذری ،احمدبن یحلی (9317ق) ،انسمباألش اف ،بهکوش

محمویی ،بلروتح یارالتاارف.

 ت تری مرعشی ،دلد نوراله (بیتا) ،احقمق الحق ،قمح مكتبة مرعشی.

 لوینی ،ابراهلمبن محمد (9111ق) ،ف ائد المسطی  ،بلروتح مؤد ة محمویی.

 حر عاملی ،محمدبن ح ن (9311ق) ،اثبمت الهداة ،تمرانح یارالكت اإلدالملة.

 خوارزمی ،موظ بن احمد (9371ق) ،مقت الحسی (ع) ،نجفح تحقل دماوی.

 یینوری ،ابنقتلبه (9311ق) ،اإلمممه و السیمسه ،قمح شریف رضی.
 زرکلی ،خلرالدین ( ،) 9111األعال  ،بلروت.

 دبكی ،تاجالدین ( ،) 9111طبقمت الشمفعیه ،بهکوش

طناحی و محمد الحلو ،قاهره.

 دلمی شاظای ،یودفبن یحلی (9311ق) ،العقد الف ید ،قاهرهح مكتبة عالم الفكر.
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 دماانی ،عبدالكریمبن محمد (9111ق) ،األنسمب ،به اهتما عمر البارویی ،بلروت.
 دلدمرتضی ،علیبن طاهر ،علمالمدی (9113ق) ،االمملی ،قمح مكتبه مرعشی.

 شلخ مفلد ،محمدبن نامان (9113ق) ،االمملی ،نشر لاماه مدردلن.
 ددددددددددددد (بیتا) ،اإلرشمد ،قمح مكتبه بصلرتی.

 طودی ،محمدبن الح ن شلخاللائفه (9193ق) ،االمملی ،قمح یارالثقاظه.

 ددددددددددددد ( ،)9316التهذیب ،تمرانح یارالكت االدالمله.

 ظتا نلشابوری ،محمد ( (9311ش9113 /ق) ،روضةالواعظی  ،قمح منشدورات شدریفی
رضی.

 مجل ی ،محمدباقر ،عالمه مجل ی (بیتا) ،بحمراألنوار ،چ ،3بلروتح مؤد ه الوظا.

 موت كی ،هارولد ،مااصر ( ،)9316علو حدیث ،ترلمة شایی نفل ی ،قمح یارالحدیث.
 مودوی ،محمدبن ابیطال (9191ق) ،تسلیةالمجملس ،قمح ماارف ادالملة.
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