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  * )الشهداءروضۀ بررسی علل ورود اخبار ضعیف تاریخی به کتاب ( 

  

دانشگاه تهران يدانشجوي دوره دکتر/ مصطفی گوهري
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دانشیار دانشگاه تهران/ دکتر محمدعلی کاظم بیگی
2

  

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد/ دکتر عبدالرحیم قنوات
3

  

  چکیده

هـاي   آثار سـده  نیرگذارتریتأثیکی از ) ق 910. د(مالحسین واعظ کاشفی  فیتأل الشهداء ضۀروکتاب 

اخیر پیرامون واقعه کربالست که به سبب اشاعه اخبار مجعول در تألیفات تاریخی و باور عمومی مـورد  

را از اسباب اصلی رواج اخبار کذب و ضعیف تاریخی درباره واقعه کـربال   آنانتقاد قرار گرفته است و 

مربوط به واقعه کـربال از  ي ها فیتحرو  ها دروغمسئله پژوهش حاضر این است که آیا تمام . اند دانسته

این کتاب نشأت گرفته است یا پیش از این کتاب نیز وجود داشته است؟ در صورت منفی بودن پاسـخ،  

روضـۀ  کـه   دهـد  یمـ دالیل ورود چنین اخباري به کتاب چه بوده است؟ یافته هاي این پژوهش نشـان  

یاري از ایـن دسـت اطالعـات    سرچشمه همه اخبار مجعول مربوط به واقعه کربال نیست و بس الشهداء

مقاله حاضر به بررسی اخبار ضـعیف تـاریخی و چگـونگی ورود    . مأخوذ از منابع پیش از کاشفی است

  . و نیز علل چند سده رواج این کتاب در جوامع سنی و شیعی اختصاص دارد روضۀ الشهداء آنها در
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ـ   771(مالحسین واعظ کاشفی یکی از دانشوران و وعاظ بزرگ ایران در اواخر دوره تیمـوري  

وي در حدود دهه چهل سده نهم هجري قمري در شهر سبزوار دیده به جهـان  . است) ق 913

ق  860آنگاه در سـال  . گرفت فرات مقدماتی را در همان شهر و سپس نیشابور تحصیال. گشود

مدت کوتاهی را در مشهد اقامت گزید تا آن که با دیدن یـک رؤیـا بـراي مالقـات سـعدالدین      

. در همـان شـهر اقامـت گزیـد    ) ق 910(عازم هرات شد و تا پایان عمـر  ) ق 860.د(کاشغري 

ایره گسترده اي از معلومات بود؛ ویژگیهایی که موجب کاشفی واعظی خوش صدا و متبحر با د

جلسـات وعـظ و سـخنرانی    . به او شد) ق 911ـ   873. حک(توجه دربار سلطان حسین بایقرا 

وي در نوشتن نیز دستی توانا داشت و آثار . منظم و پر رونق او براي سالها در هرات برقرار بود

از خود به یادگار گذاشت که تعدادشان را ) غریبهشرعی، ادبی، دقیقه و (متعددي در انواع علوم 

.اند برشمردهتا حدود چهل اثر 
1

  

است که بـراي چنـدین سـده     روضۀ الشهداءیکی از آثار مهم و البته جنجالی کاشفی کتاب 

در مـورد ایـن    هـا  يداور. کتب مذهبی در شرق جهان اسالم بوده اسـت  نیرگذارتریتأثیکی از 

.کتاب متضاد است
2

را از عوامل اصلی ورود جعل و تحریف در ادبیـات مربـوط بـه     برخی آن 

).88ـ   87/ 1مطهـري،  ( انـد  دادهواقعه کربال دانسته و از این رو مورد نکوهش قـرار  
3

متقـابالً    

، با تأکید بـر نقـش آن   روضۀ الشهداءعده اي دیگر، به رغم پذیرش وجود جعلیات تاریخی در 

، آن را از عوامل موفقیت صفویان و سیاسـت مـذهبی   در گسترش تشیع در فضاي مساعد ایران

شیع در ایران تأکید کرده بر نقش و اهمیت آن در گسترش ت در حالی که شیبی. اند دانستهایشان 

امانت به رغـم سـتایش، ایـن کتـاب را بـه سـبب       . جعفریان و ع. ، عده اي چون ر)327(است 

                                                          
؛ 345/ 4، حبیـب السـیر  ؛ خوانـدمیر،   268، 93،مجـالس النفـائس  نـوایی،  . ك.براي آگاهی بیشتر از شـرح حـال کاشـفی، ر   . 1

پیوند سیاسـت و فرهنـگ در عصـر زوال تیموریـان و ظهـور      ، فرهانی، 607/ 2، رشحات عین الحیاتفخرالدین علی کاشفی، 

Yousofi, kâshifÎ, EI2,4/ 704 ؛349ـ  314، صفویان – 705.  

، کتاب ماه دین، »روضۀ الشهداء«پژوهش هاي بسیاري صورت گرفته است؛ از جمله بابک رشنوزاده،  روضۀ الشهداءدرباره . 2

روضـۀ  کاشـفی و نقـد و بررسـی    «؛ حکیمه دبیران، علی تسنیمی، 46ـ   45، ص 103و  102ش ، 1385فروردین و اردیبهشت 

، »منابع تحریف گسـتر در حادثـه عاشـورا   «؛ حسن فاطمی، 42ـ   25، ص )20( 5، 1387، تابستان پژوهش هاي ادبی، »الشهداء

  .75ـ  53، ص 18، ش 1383، تابستان کتاب هاي اسالمی

به منابع  روضۀ الشهداءمطهري گرچه براي ادعاي خود سند و مدرکی ارائه نکرده است ولی به باور او مردم پیش از تالیف . 3

  )!87/ 1مطهري، (اصلی مراجعه می کردند 
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 ,Amanat؛ 35جعفریان، ( دانند یم) historical novel(وان یک رمان تاریخیوجود جعلیات فرا

 هـا  نامـه  مختارو  ها نامهکتب قهرمانی مانند ابومسلم  ریتأث تحتجعفریان تألیف کتاب را ). 261

). 326و نیـز شـیبی،    35جعفریـان،  (جاي این آثار را گرفته است  بعداً، هرچند که خود داند یم

سـتانی موجـود در کتـاب را بررسـی کـرده      اي محققانه عناصـر دا  ي مقالهدرپایان  مرتضی نیک

به عقیده وي، توجه کاشفی به جزئیات حوادث و استفاده از عنصر تخیل و غلـو در ایـن   . است

و ظواهر افراد از عناصـر درامـاتیکی اسـت کـه در      ها خصلت، خوي و ها مکانموارد، توصیف 

، 31پایـان،   نیـک (اسـت  تجسم بهتر و نزدیکی بیشتر خواننده با ماجرا نقش موثري ایفـا کـرده   

35 .(  

او خود تصریح کرده اسـت کـه   . را باید از آخرین آثار کاشفی محسوب کرد الشهداء وضۀر

)37کاشـفی،  (آن را در کهولت 
1
بـه   ،)ق 910(ق، یعنـی دو سـال پـیش از وفـاتش      908و در  

ـ   36همـو،  (نوشت » و الدین عبداهللا المشتهر بسید میرزا لملۀو ا لۀمرشد الدو«دستور و تشویق 

از شجره نسبی کـه کاشـفی در پایـان    . که همسر مریم بیگم دختر سلطان حسین بایقرا بود) 37

). 538همـو،  (که این سـید عبـداهللا میـرزا از سـادات حسـنی بـود        شود یمکتاب آورده، معلوم 

در . حدس زد که در دیوان و دربار منصـب خاصـی نداشـت    توان یمهمچنین از سکوت منابع 

 الزمـان  عیبدمره فرماندهان صاحب نام سپاه نیز نبود، هرچند که در کارنامه او نبردي ناموفق با ز

در پی شکست در این لشکرکشـی،  . خورد یممیرزا، فرزند یاغی سلطان حسین بایقرا، به چشم 

اگرچه سید عبداهللا میـرزا پـس از مـرگ سـلطان از     ). ق 906(ناگزیر به اردوي سلطان پیوست 

عیان حکومت بود، ولی فشار زنان دربار، به ویژه همسرش، او را وادار بـه اطاعـت از   جمله مد

سید عبداهللا میرزا اندکی قبل از . میرزا کرد که جانشین سلطان حسین بایقرا شده بود الزمان عیبد

میـرزا   الزمان عیبداز شهر گریخت و ابتدا در مشهد به نیروهاي ) ق 912(حمله ازبکان به هرات 

/ 4خواندمیر، ) (ق 913( دت، آنگاه به سبزوار رفت و سرانجام در جنگ با ازبکان کشته شپیوس

  ).387، 249ـ  248

                                                          
شده در مقاله حاضر تمام ارجاعات به چاپ محمد روشن است و از چاپ شعرانی تنها براي استفاده از نظرات وي استفاده . 1

  .است که در جاي خود تذکر داده شده است
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امانت آن . کتاب چندان آشکار نیست فیتألهدف سید عبداهللا میرزا از تشویق کاشفی براي 

به دست گیري قـدرت   احتماالًکردن جایگاه سید در دستگاه حکومت تیموري و  تر مستحکمرا 

بـا وجـود ایـن،    ). Amanat, 256 _ 257( تاز طریق اظهار انقیاد نسبت به صفویان دانسـته اسـ  

حمله ازبکان را همزمان با  الوقوع بیقرنباید فراموش شود که در آن هنگام بزرگان هرات خطر 

از این . ندکرد یماعالن تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران در غرب توسط شاه اسماعیل تجربه 

) پس از مرگ سـلطان حسـین بـایقرا   (روي، براي ایشان باز کردن جاي پایی در تحوالت آینده 

ابـزاري مناسـب    روضۀ الشهداءبراي این منظور، کتاب . راهبردي منطقی باشد توانست یمخود 

علـو نسـب در   «بود، به ویژه آن که ذکر وابستگی سید عبداهللا میـرزا بـه خانـدان شـاهی و نیـز      

، ضـمن تقویـت موقعیـت سـید در میـان شـاهزادگان       )37کاشـفی،  (در خطبـه کتـاب   » ادتسی

 _ Amanat, 256(توجه صفویان را به سید عبـداهللا میـرزا معطـوف کنـد      توانست یمتیموري، 

ي شیعی در آن زمان و ارتقاي جایگاه اجتمـاعی سـادات را   ها شیگراشاید بتوان افزایش ). 257

  . میرزا به حمایت از کاشفی مؤثر دانست سید عبداهللا قیتشو درنیز 

  

  محتواي کتاب

مستلزم آشنایی با انگیزه، هدف و روش کاشفی در تـألیف آن   روضۀ الشهداء آشنایی با محتواي

وي خود تصریح کـرده اسـت کـه بـر آن بـود کتـابی جـامع در        . است که احتماالً چندگانه بود

بر سبیل توضـیح و  » سایر ارباب ابتال و احوال آل عباحاالت اهل بال از انبیا و اصفیا و شهدا و «

با وجود این، بارزترین انگیزه کاشفی را باید فقـدان کتـابی   ). 37کاشفی، (تفصیل مسطور سازد 

] مقتـل شـهدا  [هر کتابی که در ایـن بـاب   «: کرده است حخود در این باره تصری. مشابه دانست

سـت امـا از سـمت جامعیـت فضـایل سـبطین و       اگرچه به زیور حکایت شهدا حالی ا اند نوشته

، فیتـأل در جایی نیـز مقصـد اصـلی خـود را از     ). 36همو، (» تفاصیل احوال ایشان خالی است

از سـوي دیگـر، بـا توجـه بـه      ). 221همـو،  (اعالم کرده اسـت  » ذکر احوال شهداي اهل بیت«

، دور ...)، 135 ،66، 36ـ   35همـو،  ) (ع(تأکیداتش بر ثواب گریستن بر مصـیبت امـام حسـین    

) ع(نیست تصور کنیم که نگاهی به فراهم آوردن کتابی در خور مجالس سوگواري امام حسـین  
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کاشفی خود از برپایی . شد یمنیز داشت که ظاهراً در اواخر عصر تیموریان به یک سنت تبدیل 

تـاب  از شعري در ک). 36همو، (در ماه محرم سخن گفته است ) ع(مراسم عزاداري امام حسین 

راي امـام حسـین     روضـۀ الشـهداء  که به وقـت تـألیف    دیآ یمنیز چنین بر  در ) ع(، عـزاداري ـب

  :نخستین دهه ماه محرم اگر نه متداول که شناخته شده بود

)87همو، (الیق بود در این دهه از ما گریستن               بر عترت نبی معلی گریستن  
   

مرقـوم شـده تفصـیل    ] واقعه کربال[در اغلب رسایل که داستان این مقتل «به نوشته کاشفی 

و  انـد  کـرده این مبارزان و کیفیت مبارزات ایشان مذکور نیست و به مجرد نامی و شعري اکتفـا  

این کمینه تفحص و تصفح بسیار کرده تا تفاصیل آن واقعه را بـه طریـق خیـر الکـالم در ایـن      

  ).372همو، (» نموداوراق ایراد 

نه یک کتاب مقتـل کـه حاصـل سـالها تجربـه برگـزاري مجـالس وعـظ و          روضۀ الشهداء

عزاداري و آشنایی شخصی کاشفی با ظرایف و دقـایق چنـین مجالسـی بـود کـه رونقشـان بـا        

براي بهره گیـري کاشـفی از   . ي حاکم رابطه مستقیم داشتها شیگراشناخت جامعه و نیازها و 

به عنـوان نمونـه شـرح واقعـه رحلـت      . و تجربیات نشانه هاي متعدد وجود دارد ها یآگاهاین 

به خامه او با صفحاتی موعظه در باره گریز ناپذیري از مـرگ و بـی اعتبـاري دنیـا     ) ص(پیامبر 

همچنین در فصـول  . )143ـ   141همو، (مناسب یک کتاب تاریخی نیست  طبعاًهمراه است که 

بزرگان اهـل بیـت بـه تناسـب موضـوع، مکـرر بـه واقعـه کـربال          مربوط به انبیاء سلف و سایر 

که این شیوه گریز زدن، خاص واعظان و روضه خوانان است، هر چنـد کـه مرحـوم     پردازد یم

کتـاب  ). 22، روضـۀ الشـهداء  شعرانی، پاورقی ( داند یمشعرانی، خود کاشفی را مبدع این شیوه 

و مؤلف، خواننده خـود را طـرف خطـاب     دریگ یمنیز در بسیاري موارد حالت خطابی به خود 

در مخاطب نیـز   ریتأث يبرااستفاده از روایات ضعیف . که خاص چنین آثاري است دهد یمقرار 

بـه گفتـه مرحـوم    . خـورد  یمـ که خاص کتب اخالقی و وعظ است، مکرر در کتاب بـه چشـم   

تنبیهـی صـحیح   روش واعظان است که اگر خبر ضعیف مشتمل بر پنـد و  «شعرانی، این شیوه، 

باشد و آن پند را نیکو در دل جاي دهد از نقل آن خبر ضعیف باك ندارنـد و چـون مسـتمعان    

  ). 19همو، (» شود ینمموجب تدلیس  دانند یم ااین رسم ر
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تنهـا دربـاره امـام     وضـۀ الشـهداء  ر. تیک نگاه صوفیانه اس) ع(نگاه کاشفی به امام حسین 

مصائبی است که بر انبیاي سلف و اهـل بیـت وارد آمـده     نیست بلکه درباره بالیا و) ع(حسین 

در واقع آنچه دربـاره انبیـاي سـلف و پیـامبر     . که رویداد کربال مصداق اتم ابتال و امتحان است

در اثر کاشفی آمده، مقدمـه اي  ) ع(و امام حسن ) س(و فاطمه ) ع(و حضرت علی ) ص(اکرم 

ایـن بیـت را    تـوان  یمـ . در کـربال ) ع(م حسین است براي بحث اصلی کتاب، یعنی ابتالئات اما

  :دانست روضۀ الشهداءبازگو کننده پیام و اندیشه اصلی کتاب 

  )33همو، ( دهند یماست          جام بال بیشترش  تر مقربهر که در این بزم          

. هاي متعدد از زندگی بزرگان دین اسـتناد کـرده اسـت    فی براي اثبات این نظر به نمونهکاش

جهت فزونی عشق به معبود یکـی از   اش شکنجهتقاضاي حالج از خداوند براي افزایش درد و 

در ایـن کتـاب بـیش از هـر     ) ع(چهره امام حسین ). 291ـ   290همو، (مستندات کاشفی است 

بـر اسـاس پـیش آگـاهی از      که باید) 328شیبی، (ممتحن است ) صوفی( مؤمنچیز چهره یک 

نقش او تنها تحمـل  ). 277به عنوان نمونه، (سرنوشت محتوم خویش مسیر شهادت را طی کند 

به درجـاتی   تواند یم» شهادت«این راه است که با رسیدن به انجام آن یعنی  و مصائب ها یسخت

  ).همانجا(که خداوند براي او در عالم آخرت در نظر گرفته، نایل شود 

مشتمل بر ده باب و یک خاتمـه اسـت و از لحـاظ حجـم و      الشهداء ضۀروتنظیم،  از منظر

شـامل  ) باب اول تـا ششـم  (نیمه نخست کتاب : آن را به دو بخش تقسیم کرد توان یمموضوع 

، حضـرت  )ع(، امام علی )ص(یی است که بر انبیاي سلف، حضرت رسول ها یسختابتالئات و 

بـه  ) الشـهداء  ضۀروچهار باب پایانی (نیمه دوم . است وارد شده) ع(و امام حسن ) س(فاطمه 

خاتمـه کتـاب نیـز در انسـاب سـادات      . و واقعه کربال اختصاص دارد) ع(زندگانی امام حسین 

  .است

  

  منابع روضۀ الشهداء

. در آثار متأخر دینی مسـتلزم نقـد آن اسـت    الشهداء ضۀروآشنایی با جایگاه و نیز تأثیر دیرپاي 

پیش از هر سخن باید توجه داشت که کاشفی بر خالف بسیاري از معاصرین خـود، در مـوارد   
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. گاه با نـام مؤلـف و گـاه بـا عنـوان کتـاب      : کند یمپرشماري به دو شکل به منبع خود تصریح 

بـه هـر روي نبایـد    . توجیه کندو این شاید فارسی نویسی او را  اند یفارسبسیاري از منابع وي 

و مخاطبان این آثار  شد یمفراموش کرد که در قلمرو تیموریان اکثر کتب به زبان فارسی نوشته 

عامه مردم بودند؛ چنان که سبب اشتهار برخی از این آثار و اقبـال عمـومی از آنهـا نیـز      معموالً

  .فارسی بودنشان است

گرچـه شـاید   . بهره گرفته اسـت ) اثر 68(متعددي از منابع  الشهداء ضۀرو فیتألکاشفی در 

به طور قطع نتوان درباره این موضوع که استفاده کاشـفی از منـابعی کـه در کتـاب از آنهـا یـاد       

دریافت که  توان یممستقیم یا مع الواسطه بوده است، اظهار نظر کرد اما از برخی شواهد  کند یم

مراجعه کرده است و اگر از منبعی به صورت غیـر   ماًیمستقکاشفی به احتمال زیاد به منابع خود 

مـوارد چنـدي در ایـن بـاره وجـود      . مستقیم استفاده کرده است به این موضوع تذکر داده است

» آورده که ابـن عبـدالبرّ از حسـن بصـري نقـل کـرده       مرآت الجنانامام یافعی در کتاب «: دارد

خود از انس بن  مسند مام احمد حنبل درآورده که ا مرآت الجنانامام یافعی در «، )35کاشفی، (

در «، )213همو، (» امام مستغفري نقل کرده دالیلاز  شواهددر «، )52همو، (» کند یممالک نقل 

بنابراین بعید ). 478همو، (» روایت کرده ربیع االبرارآورده که زمخشري در کتاب  شواهد النبوة

  .ارجاع دهد بدان ماًیمستقه برده باشد اما که کاشفی از منبعی غیر مستقیم بهر رسد یمبه نظر 

 بـرد  یمبه آسانی ممکن نیست؛ زیرا گاه از کتابی نام  روضۀ الشهداءشناخت برخی از منابع 

در بررسی کنونی، در مواردي اینچنین، قرائنـی هماننـد   . که عنوان مشترك آثار چند مؤلف است

مالك تشخیص و معرفی قرار  الشهداء روضۀمحتوا، محیط جغرافیایی، قرابت زمانی و زبانی به 

که ذکري از آنها در  کند یمافزون بر آن در مواردي کاشفی از مؤلفین یا آثاري نقل  .تگرفته اس

 رو این به سبب گمنام بودن این آثار و مؤلفان و یا قصور کاشفی د شود ینمها یافت  کتابشناسی

مکان تشخیص موضوع دسته اخیر، بخش با توجه به عدم ا. ذکر کامل اسامی و عناوین آنهاست

منابع کاشفی را که از بابـت تنـوع   . به آنها اختصاص داده شده است) ناشناخته(» منابع مجهول«

دسته جاي داد که در جدول زیر اسـامی و تعـداد دفعـات نقـل      8در  توان یمچشمگیر هستند، 

  .کاشفی از هر یک از آنها به همراه توضیحی درباره برخی از آنها ارائه شده است
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اب عنوان کت  ردیف

  مؤلفیا 

تعداد   توضیحات  موضوع

  منقوالت

  اسباب النزول  1

  واحدي 

  

علـی   فیتـأل کتابی در شأن نزول آیات قران کریم   تفسیر

، مفسـر و  )ق 468د (بن احمد واحدي نیشـابوري  

  .ادیب شافعی

1  

  بحر الحقایق  2

  

 بحر الحقائق و المعانی فـی تفسـیر السـبع المثـانی      تفسیر

/ 1بغـدادي،  ) (ق 654د (نجـم الـدین دایـه     فیتأل

461.(  

1  

  تفسیر ثعلبی  3

  

ابواسـحاق   فیتأل الکشف و البیان فی تفسیر القرآن  تفسیر

  )ق 427د (احمد بن محمد نیشابوري 

1  

 سوره ریتفس  4

  اده ز امام یوسف

مراد محمد بن ابی بکر الـواعظ المعـروف    احتماالً  تفسیر

بامام زاده الجـونی رکـن االسـالم الحنفـی المفتـی      

  ).98/ 2همو، (است ) ق 573د (ببخاري 

1  

کبیر امام تفسیر   5

  بخاري اسماعیل

مراد اسماعیل بن محمـد بخـاري معـروف     احتماالً  تفسیر

  ).210/ 1همو، (است ) ق 434د (به مستملی 

2  

  تفسیر نسفی  6

  

معروف بـه تفسـیر    مدارك التنزیل و حقائق التاویل  تفسیر

عبداهللا بن احمـد معـروف بـه حـافظ      فیتألنسفی 

  )ق 710د (الدین نسفی 

2  

  الستین الجامع  7

  

تاج الـدین   فیتألتفسیري فارسی بر سوره یوسف   تفسیر

  )سده ششم هجري(احمد بن محمد طوسی 

1  



103                             از روایات مجعول تا تأثیرگذاري روضۀ الشهداء              90 بهار و تابستان

ابومحمد حسـین بـن مسـعود معـروف بـه       فیتأل  تفسیر  معالم التنزیل  8

  )ق 510د (الفراء البغوي 

1  

  .در منابع چیزي درباره آن یافت نشد  حدیث  حاکم خثعمی  9

  

1  

روضۀ   10

  الواعظین

  

  

محمد بن علی بن احمد الفارسـی معـروف    فیتأل  حدیث

کـه کاشـفی بـه    ) ق 508 تمقـ (به فتّال نیشابوري 

کاشـفی،  (ن را به شیخ مفید اسناد داده اسـت  غلط آ

169.(  

3  

  ترمذي سنن  11

  

ترمذي یکـی از کتـب صـحاح سـته      جامعیا  سنن  حدیث

 279د (ابوعیسی محمد بن عیسی بن سـوره   فیتأل

  )ق

5  

  نسائی سنن  12

  

احمـد   عبـدالرحمان  ابو فیتألیکی از صحاح سته   حدیث

  )ق 303د (بن شعیب نسائی 

1  

  امام سیر   13

اسماعیل 

  خوارزمی

  2  .در منابع چیزي درباره آن یافت نشد  حدیث

  طبري سیر کبیر  14

  

باشـد   تـاریخ الرسـل و الملـوك   شاید مراد همـان    حدیث

  ).30جعفریان، (

1  

  بخاريصحیح   15

  

از صـحاح سـته اهـل سـنت،      الصـحیح، الجامع یا   حدیث

 256د (ابوعبداهللا محمد بن اسماعیل بخاري  فیتأل

  )ق

1  

  مسلم صحیح  16

  

ابوالحسین مسلم بن حجـاج   فیتألاز صحاح سته   حدیث

  )ق 261د (قشیري نیشابوري 

1  
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  صحیفه رضویه  17

  

در ) ع(اي از احادیث منقول از امام رضا  مجموعه  حدیث

االمـام   صـحیفۀ موضوعات مختلف کـه بـا عنـوان    

  .به چاپ رسیده است علیه السالمالرضا 

3  

  عیون اخبار  18

  )ع(الرضا  

شـیخ   فیتأل) ع(کتابی اختصاصی درباره امام رضا   حدیث

  )ق 381د (صدوق 

8  

فردوس   19

  االخبار

  

ابوشـجاع   فیتـأل  الخطـاب فردوس االخبار بمأثور   حدیث

) ق 509د (بن شهردار الهمـدانی الـدیلمی    یۀشیرو

  ).1254/ 2حاجی خلیفه، (

1  

 احمد بنمسند   20

  حنبل

  

یکی از مسانید مهـم حـدیثی اهـل سـنت حـاوي        حدیث

احمد بن حنبـل   فیتألمتجاوز از سی هزار حدیث 

  )ق 241د (

1  

  تاریخ و  ابن عنبه  21

  انساب

 ةعمـد عالم نسب شناس صاحب آثـاري همچـون   

الطالب فی انساب آل ابـی طالـب، بحـر االنسـاب،     

، التحفۀ الجاللیۀ فـی  یۀالفصول الفخرالتاریخ الکبیر، 

  انساب الطالبیۀ

1  

 ابوحنیفه تاریخ  22

  دینوري

  تاریخ و

  انساب

ابوحنیفـه احمـد    فیتأل االخبار الطوالمراد  احتماالً

  .است) ق 282د (بن داوود دینوري 

1  

  تاریخ و  تاریخ بناکتی  23

  انساب

 اولی االلباب فی معرفۀ التواریخ و االنسـاب  روضۀ

فخرالدین ابوسلیمان داوود بـن تـاج الـدین     فیتأل

  )ق 730د (ابوالفضل بناکتی 

  

1  

24  

  

  تاریخ طبري

  

  تاریخ و

  انساب

محمـد بـن جریـر     فیتـأل  تاریخ الرسل و الملوك

  )ق 310د (طبري 

1  
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  تاریخ العالم  25

  

  تاریخ و

  انساب

  1  از آثار گمنام و ضعیف دوره تیموري احتماالً

  الفتوح  26

  

  تاریخ و

  انساب

نیمـه اول  (نوشته ابومحمد احمد بـن اعـثم کـوفی    

از کتــاب هــاي مشــهور در ) قــرن چهــارم هجــري

  موضوع فتوح

2  

27  

  

  شرف الدین

  عبیداهللا نسابه 

  تاریخ و

  انساب

  1   .در منابع چیزي درباره آن یافت نشد

28    

  مرآت الجنان

  تاریخ و

  انساب

ابومحمـد   فیتـأل ، الیقظـان  ةو عبـر مرآت الجنـان  

کتـابی تـاریخی   ) ق 768د (عبداهللا بن اسعد یافعی 

حـاجی  (که به شیوه سالشـمار تنظـیم شـده اسـت     

  ).1647/ 2خلیفه، 

3  

  ابن موالید  29

  خشاب 

  تاریخ و

  انساب

احمد بن عبـداهللا النحـوي    فیتأل موالید اهل البیت

ــاب   ــن خشّ ــه اب ــروف ب ــو، ) (ق 567د (مع / 2هم

1894.(  

2  

  ندافی نسابه  30

  

  تاریخ و

  انساب

  1  .در منابع چیزي درباره آن یافت نشد

ترجمه   31

  المستقصی

سیره 

  )ص(پیامبر

ابـوبکر عبـد السـالم بـن      فیتـأل  المستقصیکتاب 

و ترجمـه  ) قرن ششـم (محمد فردوسی اندرسفائی 

ــوارزمی   ــدین خ ــال ال ــت ) ق 845د (آن از کم اس

  )111/ 22آقابزرگ، (

1  

سیره   درج الدرر  32

  )ص(پیامبر

امیـر سـید    فیتـأل  درج الدرر فی میالد سید البشر

د (اصیل الدین عبـداهللا حسـینی دشـتکی شـیرازي     

  ). 470ـ  469/ 1بغدادي، ) (ق 883

1  
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سیره   دالیل النبوة  33

  )ص(پیامبر

ابوالشیخ اصفهانی یـاد   دالئلکاشفی از آن با عنوان 

ابـونعیم   ةدالئـل النبـو   احتمـاالً ). 158ص ( کند یم

  .مراد است) ق 430د (اصفهانی 

1  

  زالل الصفا  34

  

سیره 

  )ص(پیامبر

 فیتـأل به فارسـی   زالل الصفا فی احوال المصطفی

) ق 525د (ابــوالفتح محمــد بــن احمــد الکرمــانی 

  )86/ 2بغدادي، (

1  

 محمد بنسیره   35

  اسحاق

سیره 

  )ص(پیامبر

د (ابـن هشـام    فیتـأل  یـۀ النبـو  ةالسیرمراد  احتماالً

  .است) ق 218

1  

سیره   ةشواهد النبو  36

  )ص(پیامبر

  37  )ق 898د (عبد الرحمان جامی  فیتأل

سیره   ةمعارج النبو  37

  )ص(پیامبر

معـین الـدین    فیتـأل  ةفی مدارج النبو ةمعارج النبو

حـاجی  ) (ق 909یـا   907د (محمد مسکین فراهی 

  ).1723/ 2خلیفه، 

1  

  مناقب و  اآلل  38

زندگینامه 

  امام دوازده

اســت  )ق 370د (کتــاب متعلــق بــه ابــن خالویــه 

که کاشفی به اشتباه آن را به ابـن  ) 1396/ 2همو، (

  ).176کاشفی، (بابویه قمی نسبت داده است 

1  

  مناقب و  اعالم الوري  39

زندگینامه 

  امام دوازده

ابوعلی فضل بـن   فیتأل اعالم الوري باعالم الهدي

، فقیه و محـدث بـزرگ   )ق 548د (حسن طبرسی 

  .امامی

  

1  

40  

  

ة بشار

  المصطفی

  

  مناقب و

زندگینامه 

  امام دوازده

عمــاد  فیتـأل  المرتضـی  لشــیعۀبشـارة المصـطفی   

  )ق 525د (الدین طبري 

  

  

2  
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41  

  

  ضۀرو

  االحباب 

  

  مناقب و

زندگینامه 

  امام دوازده

 االحباب فی سیرة النبی و اآلل و االصـحاب  ضۀرو

جمــال الــدین عطــاء اهللا دشــتکی شــیرازي  فیتــأل

  ) ق 927د (معروف به جمال حسینی 

1  

  مناقب و  کنز الغرائب  42

زندگینامه 

  امام دوازده

 882که در سـال   کنز الغرائب فی قصص العجایب

ق توسط نجم الـدین قاسـم بـن محمـد مـذمکینی      

  ).1034/ 2استوري، (نوشته شده است 

13  

  مطالب السؤول  43

  

  مناقب و

زندگینامه 

  امام دوازده

کمـال   فیتأل مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول

  ) ق 652د (الدین محمد بن طلحه شافعی 

1  

  ابن مناقب  44

  مردویه 

  

  مناقب و

زندگینامه 

  امام دوازده

ابوبکر احمـد   فیتأل) ع(کتابی در مناقب امام علی 

ــفهانی     ــه اص ــن مردوی ــی ب ــن موس ) ق 410د (ب

  ).322/ 22آقابزرگ، (

1  

مناقب   45

  خوارزمی

  مناقب و

زندگینامه 

  امام دوازده

ابوالمؤیـد   فیتـأل ) ع(کتابی در مناقب امـام علـی   

صـاحب  ) ق 568د (المکی الحنفی  دموفق بن احم

  ) ع( مقتل الحسین

2  

  نظم درر  46

  السمطین 

  

  مناقب و

زندگینامه 

  ماما دوازده

ــطفی و     ــائل المص ــی فض ــمطین ف ــم درر الس نظ

محمـد بـن    فیتـأل  المرتضی و البتـول و السـبطین  

  ).125/ 8همو، (ق  747یوسف زرندي در 

  

1  

  مقتل الشهداء  47

    ابوالمفاخر 

ــرن ششــم    مقاتل ــاي ق ــاخر رازي، از شــعرا و ادب ابوالمف

  )86دولتشاه سمرقندي، (هجري 

   

19  

امام  مقتل  48

  اسماعیل

  1  .در منابع چیزي درباره آن یافت نشد  مقاتل
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  خوارزمیمقتل   49

  

ابوالمؤیـد موفـق بـن احمـد      فیتـأل  مقتل الحسین  مقاتل

  )ق 568د (المکی الحنفی 

28  

  1  . در منابع چیزي درباره آن یافت نشد  مقاتل  دینوريمقتل   50

  اخالق و  روح االرواح  51

  تصوف

ــاالً ــراد  احتم ــأل االرواحروح م ــر حســین  فیت امی

/ 1حاجی خلیفه، (است ) ق 718د (غوري دهلوي 

915.(  

3  

  اخالق و  شرح تعرّف  52

  تصوف

 کالباذي التعرف لمذهب التصوفعده اي به کتاب 

؛ از جمله خود کالبـاذي  اند نوشتهشرح ) ق 384د (

و اسماعیل بن محمد بخاري معروف بـه مسـتملی   

) ق 481د (انصـاري  و خواجه عبـداهللا  ) ق 434د (

  ).717/ 1بغدادي، (

1  

  اخالق و  الخطاب فصل   53

  تصوف

خواجــه  فیتــأل فصــل الخطــاب لوصــل االحبــاب

  )ق 822د (محمد پارسا 

2  

مصابیح   54

  القلوب

  اخالق و

  تصوف

 فیتـأل از کتب مشهور فارسـی در موضـوع وعـظ    

ــه شــیعی    ــن حســین معــروف ب ــوعلی حســن ب اب

  ).1703ـ  1702/ 2حاجی خلیفه، (سبزواري است 

2  

  اخالق و  زهرة الریاض  55

  تصوف

تـاج   فیتـأل القلوب المراض  نزهۀو  زهرة الریاض

: یعـۀ الذردر (االسالم سلیمان بن داوود الستیسـینی  

؛ آقـــابزرگ، 962/ 2حـــاجی خلیفـــه، ) (الســـبیتی

3/160.(  

1  

  حسامابن   56

  

یکی از شاعران شیعی عصر تیموري که با سرودن   ادبیات

ماجراي افسـانه اي آمـدن امـام     خاوران نامهمثنوي 

به شرق و جنـگ بـا کفـار را بـه تصـویر      ) ع(علی 

  .کشید

2  
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  نقد منابع

اي  صـبغه  ذاتـاً این کتـاب ـ کـه     فیتألوي براي . قابل مالحظه است روضۀ الشهداءتنوع منابع 

تاریخی دارد ـ از اغلب دسته هاي آثار اسالمی اعم از تاریخ، تفسیر، حدیث، تصوف، ادبیات و  

استفاده کرده است و در نتیجه حاصل کار اثري جذاب و خواندنی پیرامون این واقعه از کـار  ... 

آن استفاده از منابع متنوع براي تألیف این اثر تـاریخی و نیـز گونـاگونی مطالـب     . درآمده است

  ابن یمین  57

  

فخرالدین محمود بن یمین الدین محمـد طغرائـی،     ادبیات

  ).ق 769یا  765یا  763د (شاعر شیعی خراسانی 

1  

  1  )ق 792د (شمس الدین محمد شیرازي   ادبیات  حافظ  58

  3  .است) ق 525د (مراد حکیم سنایی   ادبیات  حکیم الهی  59

  ادبیات  شاه قاسم انوار  60

  

، مرید طریقـت صـفویه   )ق 837د (شاه قاسم انوار 

  )ق 830د (و شاگرد شیخ صدرالدین اردبیلی 

1  

  ادبیات  شیخ اوحدي  61

  

 738د (مراد رکن الدین اوحدي مراغه اي  احتماالً

  .، شاعر متصوف سده هشتم، است)ق

1  

  2  )ق 627د (شیخ فریدالدین عطار نیشابوري   ادبیات  عطار  62

  ادبیات  مثنوي معنوي  63

  

  2  )ق 672د (اثر ماندگار جالل الدین محمد بلخی 

  1    نامعلوم  تکمله  64

  امام رضی  65

  بخاري 

  نامعلوم

  

  1  

  1    نامعلوم  االسالم ضۀرو  66

  1    نامعلوم  زمخشري  67

   1               نامعلوم  مبکیات  68
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که مستلزم استفاده از مطالب متنوع در  گردد یمبیش از هر چیز به اشتغال کاشفی به واعظی باز 

  .وعظ و سخنرانی است

در یــک . از لحــاظ وثاقــت و اعتبــار البتــه در یــک ســطح نیســتند روضــۀ الشــهداءمنــابع 

در مـورد  . دآنها را به دو دسته منابع کهن و منابع معاصر کتاب تقسـیم کـر   توان یمبندي  تقسیم

، )ع( اخبارالرضـا عیـون   ،ترمـذي سـنن  بخاري،  صحیحصحت و اعتبار منابع کهن وي همچون 

خوارزمی با توجـه بـه شـهرت و شـناخته بـودن ایـن آثـار و         )ع(مقتل الحسین  وتاریخ طبري 

نیست، ولـی ارزش و اعتبـار منـابع معاصـر او در مظـان       مؤلفان آنها ضرورتی به شرح و بحث

از اعتبـار کـافی    االحبـاب  روضـۀ و  شواهد النبوةدر حالی که شماري از آنها مانند . تردید است

برخوردارند ولی شماري از آنها جزء آثار گمنام و کم اهمیت این دوره است و برخی از اخبـار  

 کنز الغرایبراه یافته است؛ منابعی همچون  شهداءروضۀ التاریخی ضعیف از طریق این آثار به 

ر موثـق و ضـعیف موجـود در    این در حالی است که برخی از مطالب کم اعتبار، غی. مبکیاتو 

مستند بوده و منشأ آنها معلوم نیست، مانند مرگ تخیلـی جعـده، همسـر امـام حسـن      کتاب غیر

،)ع(
1
هزار زخم برداشتن امـام   22، )114کاشفی، (هالك شدن تمامی لشکر دشمن تا سال بعد  

با وجود این و بـه رغـم کثـرت روایـات غیـر موثـق و       ). 98همو، (در میدان جنگ ) ع(حسین 

دست به جعل و تحریـف تـاریخ    عمداًکاشفی  هک دینما یم، دور روضۀ الشهداءدر  العاده خارق

از همـین  . زده باشد؛ زیرا در بسیاري از این گونه موارد به منبع مستفاد خود تصریح کرده است

روي، ضعیف یا جعلی بودن خبر، متوجه منبع آن است؛ موضوعی که کاشفی در برخـی مـوارد   

وهب بن عبداهللا  به عنوان نمونه، وي روایت مربوط به کشته شدن همسر. کند یمبه آن تصریح 

کـه   سدینو یمدر مورد کیفیت انتقال اسراي کربال به کوفه ). 393، همو( داند یمکلبی را ضعیف 

کـه سـر و    انـد  نوشتهو آن که در بعضی کتب «سوار کردند و به کوفه بردند  ها محملآنها را بر 

همـو،  (» پاي برهنه بر شتران بی جهاز نشانده بردند قولی ضعیف اسـت و بـه صـحت نرسـیده    

بدیهی است که اگر هدف کاشفی تنها گریاندن مردم بود نباید از نقل چنـین روایتـی پـر    ). 485

                                                          
کاشـفی،  (» افکند و بعد از آن هیچ کس از او نشـان نـداد  ) جزیره فیل(او را در ربود و بدان جزیره . باد غبارآمیز ظاهر شد«. 1

264.(  
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در کـربال  ) ع(همچنین درباره حضور یا عدم حضور عمر بـن علـی   . زد یمسوز و گداز سرباز 

در مورد رحلت حضرت خدیجه و فرستاده شـدن  ). 441همو، (نظر مخالف را نیز آورده است 

و اگر ایـن بـه صـحت رسـد ارسـال کفـن او از بهشـت یکـی از         «: سدینو یمبهشت  کفن او از

که وي تنها یک ناقل صرف نبـود   دهد یمنشان  ها نمونهاین ). 121همو، (» خصائص وي است

  .زد یم، سر باز پنداشته یم تو از پذیرش روایاتی که به عقیده خود نادرس

 تـوان  یمبه عنوان نمونه . کم نیست اءروضۀ الشهدبه هر روي، روایات جعلی و ضعیف در 

قبل در نبرد صـفین بـه    سالهاکه ) 405ـ   402همو، (به شهادت هاشم بن عتبه در کربال نام برد 

به بیماري ابن زیاد در نتیجه چکیدن قطره اي  توان یماز این دست روایات . شهادت رسیده بود

، دشمنی امام )431ـ   430همو، (، عروسی قاسم )487همو، (بر بدن او ) ع(از خون امام حسین 

 هـا  دروغنمونه هاي دیگر این . اشاره کرد) 288ـ   286همو، (با یزید بر سر یک زن ) ع(حسین 

هالك شدن تمـامی لشـکر یزیـد یـک     ، )264همو، ) (ع(مرگ تخیلی جعده، همسر امام حسن 

در کـربال  ) ع(هزار زخم بـر امـام حسـین     22، وارد شدن )114همو، (سال پس از واقعه کربال 

به اهل بیت در مدینه به وسیله کـالغ  ) ع(و ماجراي انتقال خبر شهادت امام حسین ) 98همو، (

، ذکـر  سـازد  یمـ ار روایتی دیگر که ضعف اطالعات تاریخی کاشفی را آشک. هستند) 52همو، (

همـو،  (اسـت  ) ع(محدوده بین افریقیه مغرب تا سمرقند به عنوان قلمرو حکومـت امـام علـی    

217!(  

از منظر تاریخنگاري سابقه همه تحریفات و اطالعات غیر موثق در باره واقعه کربال بـه اثـر   

بـه عنـوان   . ه بودندبه کتابها راه یافت روضۀ الشهداءبسیاري از آنها پیش از . گردد ینمکاشفی باز 

تعـدادي دیگـر نیـز پـس از     ). 431همـو،  (آمـده بـود    مقتل ابوالمفاخرنمونه عروسی قاسم در 

هزار نفري عمر بن سعد در  120در مقاتل متأخر مطرح گردید که نمونه آن سپاه  الشهداء روضۀ

) 360 همـو، (هزار نفر ذکر شده اسـت   22تعداد آنها  روضۀ الشهداءکربالست، حال آن که در 

.که در مقایسه با آمار قبلی، با واقعیت فاصله چندانی ندارد
 

  

تنهـا در  . کاشفی در استفاده از منابع خود تا حد زیادي جانب امانت را رعایت کـرده اسـت  

و آن هم در ماجراي شـهادت   خورد یمیک نمونه از حذف عمدي به چشم  شواهد النبوةمورد 
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نـامی از معاویـه    کنـد  یمـ نقـل   شـواهد النبـوة   را را ازکاشفی که این ماج. است) ع(امام حسن 

این در حالی اسـت کـه   ). 261ـ   260همو، ( کند یمو او را از شرکت در قتل امام تبرئه  برد ینم

ایـن مسـئله   ). 346جـامی،  (معاویه مسئول شهادت امـام معرفـی شـده اسـت      ،شواهد النبوة در

؛ چیـزي کـه در   گـردد  یمبه اندیشه کاشفی در مورد پرهیز از بیان اختالفات صحابه باز  احتماالً

رعایـت شـده    کـامالً در مورد معاویه ایـن مسـئله    مخصوصاًو  خورد یمسراسر کتاب به چشم 

 کنـد  یمـ و بیشتر از او با عنوان حـاکم شـام یـاد     کند یمکاشفی از معاویه کمتر با نام یاد . است

) و معاویـه ) ع(امام علی (تا خاطره تلخ رویارویی دو تن از صحابه ) 263، 250، 248کاشفی، (

همچنین هنگامی که به ماجراي مانع شدن عده اي از بـه خـاك سـپردن    . را به فراموشی بسپارد

از سـردمداران ایـن    کنـد  یمدر روضه پیامبر و سپس تیرباران پیکر ایشان اشاره ) ع(امام حسن 

پـی بـرد کـه     تـوان  یمـ از این مـوارد  ). 262همو، ( برد ینمنام ) عایشهو در رأس آنها (حرکت 

به هیچ عنوان در پی مطرح کردن مباحـث اختالفـی و تقسـیم     ءروضۀ الشهدا فیتألکاشفی در 

خوانندگان خود به دو جبهه موافق و مخالف نبوده است، بلکه هدف ارائه کتابی بوده است کـه  

ایـن اتفـاق افتـاد کـه آن را از روي      هـم  عمـالً گیـرد و   مقبول هر دو جناح شیعه و سنی قـرار 

 تـوان  یمـ ي مختلـف  هـا  زبـان ي مکـرر آن بـه   هـا  صیتلخمنظوم و ترجمه و  الشهداهاي ضۀرو

  .دریافت

در بسیاري موارد فارسی است و مؤلفـان ایـن آثـار گـاه خـود واعـظ        روضۀ الشهداءمنابع 

شماري از این مؤلفان معاصر کاشفی . مانند حسن شیعی سبزواري و مال مسکین فراهی اند بوده

) ق 927. د(دشـتکی   عطاءاهللا، امیر )ق 898. د(همچون جامی  اند ستهیز یمو در هرات  اند بوده

بـه دلیـل در    توانـد  یماستفاده کاشفی از منابع فارسی ). ق 909یا  907. د(و مال مسکین فراهی 

ن این آثار باشد و یا از آن جهت باشد که تلفیق آنها در یک کتـاب فارسـی بسـیار    دسترس بود

مؤلف، ترجمه منظوم بیشتر رجزهاي  مثالًساده تر از ترجمه عبارات عربی بوده است؛ چنان که 

افزون آن که مطالب چنین آثاري، بـه  . ابوالمفاخر رازي آورده است مقتلموجود در کتاب را از 

  .ي تألیف کتابی مناسب مجالس وعظ مفیدتر بوده استسبب سنخیت، برا

  کاربرد شعر را در این کتاب به فراوانی. نکته دیگر استفاده فراوان کاشفی از ادبیات است
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سـروده خـود    احتمـاالً بعضی از این اشعار مأخوذ از دیگران اسـت و برخـی نیـز    . دید توان یم

کاشفی هم از اشعار اساتید سخن اسـتفاده کـرده اسـت و هـم از     ). 271، 87 مثالً(کاشفی است 

). ق 875د (و ابـن حسـام خوسـفی    ) ق 837د (معاصرین خویش؛ یعنی اشعار شاه قاسم انوار 

کاربرد فراوان شعر چه در این کتاب و چه در دیگر آثـار وي نشـانه تسـلط عمیـق او بـه ادب      

عـوام ـ در جهـت     بر مخصوصاًـ   رگذاریتأثوان ابزاري فارسی است که موجب شده از آن به عن

  .اقناع خواننده و برانگیختن احساسات آنها بهره برد

مقتـل  دشـتکی،   روضـۀ االحبـاب  جـامی،   شواهد النبوة، روضۀ الشهداءپرکاربردترین منابع 

 لنبوةا شواهداز بین این آثار دو کتاب . ابوالمفاخر رازي است مقتل الشهداءخوارزمی و  الحسین

  .معاصر کاشفی اند روضۀ االحباب و

جمـال الـدین عطـاءاهللا     فیتـأل  روضۀ االحباب فی سـیرة النبـی و اآلل و االصـحاب   کتاب 

ق به پایان رسـیده   903کتاب در . است) ق 927. د(دشتکی شیرازي معروف به جمال حسینی 

فخرالـدین علـی،    ظاهراً. است و به زبان فارسی است و یک بار در لکهنو به چاپ رسیده است

» اسـتاد «فرزند مالحسین واعظ کاشفی، با این شخص مرتبط بوده است چرا که از وي با عنوان 

 روضـۀ الشـهداء  در  روضۀ االحبـاب  آنچه که از). 48فخرالدین علی کاشفی، ( کند یمخود یاد 

عقیـده  بـه  . است) ع(نقل شده است ـ جز در یک مورد ـ درباره فضائل و مناقب حضرت علی   

پذیرفتـه اسـت    ریتـأث  کتـاب امانت، کاشفی چه در عنوان و چه در ساختار کتاب خـود از ایـن   

)Amanat, 259.(       

بـار نقـل در    37جامی است که با  شواهد النبوة ،روضۀ الشهداء از دیگر منابع پرکاربرد در 

به اقتضاي طبیعت این کتاب که مربـوط بـه   . کتاب، جایگاه اول را به خود اختصاص داده است

معجزات و شواهد نبوت پیامبر و سایر بزرگان دین است اکثر آنچه از آن نقل شده مربـوط بـه   

  . معجزات، کرامات و فضائل امامان شیعه است

 مقتل الحسینکتاب . کاشفی در بخش مربوط به واقعه کربالست خوارزمی منبع اصلیمقتل 

 ایـن کتـاب پـیش از   . دیآ یمیکی از مهمترین منابع حادثه کربال به شمار ) ق 568د (خوارزمی 

کاشفی از این کتاب و مؤلف آن با تعبیرهاي مختلفی . شده است فیتألسید بن طاووس  لهوف
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و گـاه بـا تعبیـر    ) 313کاشـفی،  ( نامـد  یمـ  »خـوارزمی مقتـل نوراالئمـه   «گاه آن را . کند یمیاد 

» ابوالمؤید«و گاه نیز تنها به ذکر ...) و  477، 132همو، ( کند یماز آن یاد » نوراالئمه خوارزمی«

موفق بن احمد بن محمد ابوالمؤید المکی العالمـه  «نام کامل مؤلف ). 486همو، ( کند یمبسنده 

را نیز به پایـان نـام او   » خوارزمی«حاجی خلیفه لقب  ).327/ 39ذهبی، (است » خطیب خوارزم

وي شـاگرد زمخشـري بـود و عربـی را نـزد وي      ). 815/ 1حـاجی خلیفـه،   (اضافه کرده است 

ضـمن آنکـه   . براي او یاد نشـده اسـت  » نوراالئمه«در منابع از لقب ). 333/ 7زرکلی، (آموخت 

را  )ع( مقتـل الحسـین  ین کتـاب  گرچه بزرگان شیعه همچون عبدالحسین امینی و میرحامد حس

ولی در منـابع از ایـن    ،)301/ 16؛ میرحامد حسین، 538/ 4امینی، ( اند دانستهجزء تألیفات وي 

در مقایسـه  ). 333/ 7؛ زرکلـی،  327/ 39؛ ذهبی، 1837/ 2حاجی خلیفه، (کتاب یاد نشده است 

مـورد نقـل    28از . خـورد  یمـ منقوالت کاشفی از این مقتل با اصل کتاب اختالفاتی بـه چشـم   

خودکشی ذوالجناح بعـد از شـهادت   : خوارزمی وجود نداردمقتل مورد در  4کاشفی دست کم 

، )462همـو،  ) (ع(، آمدن لشکر جن بـراي یـاري امـام حسـین     )472کاشفی، ) (ع(امام حسین 

و سـخن  ) 519همـو،  (آوردن سرهاي شهدا در اربعین به کربال و دفن آنها در کنار ابدان شـهدا  

ایـن مسـئله را یـا بایـد بـه      ). 393همـو،  (در وهب بن عبداهللا کلبی بعد از شهادت فرزنـدش  ما

خـوارزمی بـر    مقتـل حساب سهل انگاري کاشفی گذاشت یا نقصان نسخه هاي فعلی که کتاب 

به عقیده نگارنده هـر دوي ایـن احتمـاالت ضـعیف اسـت و      . اساس آنها به چاپ رسیده است

گرچـه  . خـوارزمی اسـت   )ع(مقتـل الحسـین   دست متـرجم کتـاب   این روایات ساخته  احتماالً

دانسته نیست که آیا این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است یا خیر، ولی از برخی منقـوالت  

از جملـه آن کـه   . از ترجمه آن استفاده کرده است احتماالًکه کاشفی  دیآ یمکاشفی از کتاب بر 

و در یک ) 451، 401ـ   400همو، ( کند یمب نقل کاشفی ترجمه بعضی از رجزها را از این کتا

آورد یمـ  مقتـل نوراالئمـه  که ترجمه رجز شاهزاده علی اکبـر را از   کند یممورد تصریح 
1
و نیـز   

ـ   259همـو، چـاپ شـعرانی،    (به هنگام رسیدن به کربال ) ع(اشعاري از زبان حال امام حسین 

                                                          
  ).451کاشفی، (» ...ترجمه بعضی از آن در مقتل نوراالئمه خوارزمی بر این منوال است«. 1
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260(
1

)ع(ام حسین و نقلی از خوارزمی در تحریض بر گریستن بر ام 
 2

با توجه به این مـوارد  . 

احتمال داد که کاشفی از ترجمه کتاب استفاده کرده است و مترجم چیزهـایی بـر مـتن     توان یم

  .اصلی افزوده است

 مقتـل الشـهداء و  نام اصـلی کتـاب،   . ابوالمفاخر هم یکی از منابع اصلی کاشفی است مقتل

وي از شـیعیان امـامی   . تألیف ابوالمفاخر رازي است که از شعرا و ادباي قرن ششم بوده اسـت 

دولتشاه سمرقندي شرح حال او را در باب دوم کتـاب خـود آورده   ). 36جعفریان، (بوده است 

بـوده اسـت و   ) ق 595(به نوشته آقابزرگ وي معاصر خاقـانی  ). 86دولتشاه سمرقندي، (است 

بخش عمده اي از منقوالت کاشـفی از  ). 509/ 9آقابزرگ، (ی با وي داشته است یها ينگارنامه 

ـ   413، 408، 375 مـثالً ( دهد یمتشکیل ) ع(این مقتل را ترجمه رجزهاي اصحاب امام حسین 

منظوم نبوده است؛ چرا که کاشفی حکایـات   تماماًاین کتاب  رسد یمبه نظر ). 424ـ   423، 414

ماجراي عروسی قاسم در این کتاب  ظاهراً). 529، 525همو، (رده است منثوري نیز از آن نقل ک

از ایـن  ) ع(ابیاتی که کاشفی در ترجمه رجزهـاي قاسـم بـن حسـن      رنیز آمده است چرا که د

.کتاب آورده است چنین معنایی وجود دارد
3

  

  

  روضۀ الشهداء يرگذاریتأث

آثار مذهبی بـه زبـان فارسـی در منطقـه شـرقی       نیرگذارتریتأثیکی از  روضۀ الشهداءبی گمان 

محدوده جغرافیـایی تحـت نفـوذ    . براي چندین سده بوده است) از هند تا عثمانی(جهان اسالم 

ي هـا  زبـان به  مؤلفي متعددي که تنها اندکی پس از وفات ها صیتلخاین کتاب را از ترجمه و 

؛ 926/ 1حـاجی خلیفـه،    ؛227/ 7آقـابزرگ،  (دریافـت   تـوان  یمـ مختلف صورت گرفته است 

  ).912ـ  909/ 2؛ استوري، 252/ 2بغدادي، 

در ایـران و  . دیـد  تـوان  یم» روضه خوان«ي این کتاب را در پیدایی اصطالح رگذاریتأثاوج 

کـه بـه معنـاي     گفتند یم» روضه خوان«را ) ع(عراق مرثیه خوانان مراسم سوگواري امام حسین 

                                                          
  ).351همو، (روشن، ذکري از نوراالئمه نیست  در چاپ. 1

  ).477همو، (» ...نوراالئمه خوارزمی آورده که اي مشتاقان اهل بیت بگریید و اي محبان خاندان ناله و زاري کنید«. 2

  ).431همو، (دامادي        عزم ترتیب راه خواهم کرد  )؟(با لباس و اساس. 3
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بود؛ زیرا معموالً بر منابر شـرح واقعـه کـربال را از روي ایـن کتـاب       روضۀ الشهداء خوانندگان

تنها کتابی بود که  روضۀ الشهداءبه نوشته خوانساري ). 294/ 11آقابزرگ، (براي مردم خواندند 

و در منبـر عـین آن را    کردنـد  یمـ اهل منبر و وعاظ براي بیان مصائب اهل بیت به آن مراجعـه  

البتـه  ). 230/ 3خوانسـاري،  (که قادر به تقریر بهتـر از آن نیسـتند    تنددانس یم؛ زیرا خواندند یم

شیخ جعفر شوشتري، یکی از وعاظ صـاحب  . کردند یمکار بودند چنین  ی که تازهکسان معموالً

.نام عصر قاجاریه، خود در بیان آغاز کار خویش به این موضوع تصریح کرده اسـت 
1
آنگـاه در   

بنابراین اصطالح . افزودند یمبیشتر، از دانسته هاي خود بر آن  و پس از بروز قابلیت زمانطول 

. شواهدي نیز براي ایـن مسـئله وجـود دارد   . رفت یمدر مورد تازه کاران به کار » روضه خوان«

وي نخسـت قـاري   : سـد ینو یم) سده یازدهم(آقابزرگ در شرح حال محمد بن حسین تبریزي 

همچنین در شرح حال یکـی از  ). 221/ 9آقابزرگ، (بود، آنگاه کارش ترقی کرد  روضۀ الشهداء

/ 9همو، (بود » روضۀ الشهداءقاري «که وي در ایام عاشورا  سدینو یمشعرا به نام کاظم تبریزي 

900.(  

بلکـه بـه نظـر     آمـد  یمـ این کتاب نه تنها منبع روضه خوانان براي واقعه عاشورا به حساب 

در ذهـن و اندیشـه    هـا  قـرن بسیاري از آنچه که درباره پیامبران سلف و اهل بیت براي  رسد یم

دلیل آن هم واضح است؛ موضوع کتـاب  . ایرانیان نقش بسته است برگرفته از همین کتاب باشد

از واقعه کربالست و نیمه نخست آن به اخبار انبیاي سلف و اهـل بیـت اختصـاص     تر عامبسی 

خوانان و مردم باسوادي که براي مطالعه واقعه کـربال بـه سـراغ ایـن کتـاب       روضه عتاًیطب. دارد

در ) ع(افتـادن حضـرت آدم    ن، حکایـاتی چـو  کردنـد  یمـ از این حکایات نیز استفاده  رفتند یم

و مـاجراي پیرمـرد نابینـا و    ) 268ـ   267همـو،  (ماجراي فطرس ملک ) 43کاشفی، (سراندیب 

ـ   239همـو،  (دریافت که آن حضرت مـددکارش بـود   ) ع(فقیري که تنها پس از شهادت علی 

درست است که برخی از این مطالب در کتب دیگر هم آمده است، ولی به سبب شهرت ). 240

  و بازگویی مطالب مربوط به انبیا و اولیاي آن بر منابر، بیشتر روضۀ الشهداءو در دسترس بودن 

                                                          
مـی زیسـته    لشـهداء روضـۀ ا تالیف  ازگرچه باید توجه داشت وي چند سده بعد  .297ـ   296/ 2، دارالسالممحدث نوري، .1

  .است و سخن او نمی تواند مبنایی براي دوره هاي قبل باشد
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  .در خاطره عوام باقی مانده است

 رسـد  یمـ چنین بـه نظـر   . فراتر از محدوده باور و برداشتهاي عامه بود اءروضۀ الشهدتأثیر 

) شـبیه (برخی از مراسم آئینی مربوط به کربال نیز متأثر از این کتاب باشد، به عنوان نمونه تعزیه 

کاشفی قتل عام شامیان توسط تیمـور را انتقـام از آنهـا بـه واسـطه شـرکت داشـتن        . امیر تیمور

درست اسـت کـه تیمـور بـا     ). 105همو، (معرفی کرده است ) ع(مام حسین نیاکانشان در قتل ا

دمشق را گشود ولی با توجه به این که اهل منبر بـر اسـاس   ) ع(شعار انتقام خواهی امام حسین 

، دور نیست که آنچه بـه  کردند یم بازگوتأکید کاشفی بر انگیزه مذکور و نه تواریخ، فتح شام را 

 روضۀ الشـهداء ناشی از  شد یمر تیمور تا چند دهه قبل در ایران برگزار عنوان شبیه یا تعزیه امی

از این روي جاي تعجب نیست که برخی از محققان، این کتاب را از ). 66شعرانی، (بوده باشد 

عوامل هموار کننده پیروزي نهضت صفویه و یا دست کم یکی از عوامل اصلی گسترش تشـیع  

  ).327شیبی، (یش مستعد تغییر مذهب شده بود در ایران به شمار آورند که از پ

قطع نظر از اظهارات غیـر مسـتند امـا محتمـل     . اسباب خود را داشت الشهداء ضۀرورواج 

، بایـد بـه   هـا  تـوده درباره استفاده تبلیغاتی حکومت صفویه از آن براي تـرویج تشـیع در میـان    

 عـالوه بـر نثـر سـاده و روان    . ویژگیهاي خود کتاب براي جلب اقبال عمومی نیز توجه داشـت 

الشهداء ضۀرو
1
زدگی کتب دینی بـه دور   ـ که از سبک متکلفانه کتب تاریخی این دوره و عربی 

در واقع همان روایات . است ـ جامعیت مطالب آن نیز در این تأثیرگذاري بسیار مؤثر بوده است 

، عتـاً یطب؛ چـرا کـه   ضعیف و مجعول کتاب در اینجا نقشی مهم در مقبولیت عام آن داشته است

ویژگی که در آثار تاریخی مربـوط بـه کـربال    . کرد یماین روایات نیاز مجالس تعزیه را برآورده 

در کمتر اثر مشابهی این همه حکایت و ماجرا با چنین نظم و ترتیب نیکویی در . شود ینمدیده 

... ادبـی، تفسـیري و   در واقع کاشفی به مدد منابع مختلف تـاریخی،  . کنار هم چیده شده است

از حادثه کربال به دست ) راي مخاطبان آن روزگارانب( گزارشی ساده، جذاب و البته باور کردنی

                                                          
پس آدم به هواي محبت از فضاي بهشت به تنگناي دنیا آمد و از ساحل سـالمت رو بـه گـرداب    «: به عنوان نمونه متن زیر. 1

گلزار نعمت را به خارستان نقمـت مبـدل سـاخت و از ذروه محبـت بـه      . فرح متوجه گلخن ترح شدمالمت نهاد و از گلشن 

قـدم از  . از مرتبه قربت رو به بادیه غربت آورد و درکات کلفت را بر درجات انس و الفت اختیـار کـرد  . حضیض محنت افتاد

  ).42کاشفی، (» امی با یکدیگر راست نیایدصومعه شادکامی بیرون نهاده، ساکن غمکده بدنامی شد؛ زیرا که عشق و نیکن
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توجـه  . مورد اقبال خواننده و شنونده عامی قـرار نگیـرد   توانست ینمچنین گزارشی . داده است

ـ افزا یمـ ي افراد در روز عاشورا بر جـذابیت کتـاب   ها یقهرمانمؤلف به جزئیات و شرح  در . دی

جنـگ یـاران   . شود یمشیوه روایتی کتاب، دو بعد حماسه و مرثیه با قوت و قدرت تمام نمایان 

، ریتم و فضـاي  ها صحنهو توصیف  ها یخوانامام با دشمنان و شرح جزئیات آن عالوه بر رجز 

و در کنـار آن بـه دلیـل ماهیـت      آورد یمـ حاکم بر ماجرا، حماسه و احساسـی حماسـی پدیـد    

اجرایی که در حال تکوین است و مظلومیت مردان حقی که به دسـت ظالمـان جبـار در رنـج     م

ي عمیق بـر خواننـده   ریتأثو  زدیآم یمهستند، رنج و الم و مرثیه را با شجاعت و حماسه در هم 

  ).37نیک پایان، ( گذارد یمبرجا 

  

  جمع بندي

اي  به سبب جامعیت مطالب و نثر شیوایش براي چندین سده جایگاه ویژه روضۀ الشهداءکتاب 

این کتاب به سبب احتـرام نهـادن   . در میان دوستداران اهل بیت از شیعه و سنی پیدا کرده است

ي اختالفـی، مـورد   هـا  بحـث به اعتقادات هر دو جناح شیعه و سنی و پرهیـز از مطـرح کـردن    

و هـم سـنیان؛    انـد  بـوده ا مخاطبان این کتاب هم شـیعیان  پذیرش هر دو گروه قرار گرفت و لذ

  .کند یمي مختلف این موضوع را تأیید ها زباننسخه هاي متعدد کتاب و ترجمه آن به 

وجود مطالب مجعول و مشکوك در کتاب، امري غیر قابل انکار است؛ این موضـوع دالیـل   

بسـیاري از  . و غیـر معـروف اسـت   از منابع ناموثق  مؤلفمهمترین عامل استفاده : متعددي دارد

عامـل دیگـر، نیـاز    . پیش از آن در برخی از منابع آمده بود روضۀ الشهداءاطالعات مجعول در 

جامعه آن روز به کتاب مناسبی درباره واقعه کربال بود؛ چـرا کـه بـه سـبب برگـزاري مجـالس       

ن فارسی پیرامون واقعه در آن زمان به کتابی جامع، ساده و روان به زبا) ع(عزاداري امام حسین 

کربال نیاز بود؛ به همین سبب کاشفی سعی کرد از همه اطالعات موجود استفاده و ایـن نیـاز را   

زبان فارسی، جامعیت، تنوع  .برآورده کند؛ همین، سبب ورود اخبار ضعیف در کتاب شده است

او را کتابی  راث منابع و مطالبی که حاصل سالها تجربه کاشفی در وعظ و شناخت مخاطبین بود،
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. مستند اما احساس برانگیز و جذاب کرد که قابل فهم و مطلوب طبقات مختلف اجتماعی شـد 

  .را به کتابی تأثیرگذار تبدیل کرد الشهداء روضۀ ها یژگیوهمین 
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