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چکیده

ــد.  ــد می کن ــیار تأکی ــته بس ــم گذش ــا و ام ــت انبی ــان سرگذش ــه و بی ــل قص ــر نق ــم ب ــرآن کری ق

بهــره وری از ایــن ظرفیــت بخصــوص در تألیــف و تحلیــل حــوادث تاریخــی از جملــه در قیــام امــام 

حســین؟ع؟، امــری الزم و ضــروری اســت. مــا حســین کاشــفی از معــدود افــرادی اســت کــه هنــگام 

بیــان وقایــع قیــام امــام حســین؟ع؟ از آیــات بســیاری بهــره جســته و در ایــن بــاره بســیار ماهرانــه 

و بــا ظرافــت خاصــی، ضمــن اســتناد بــه آیاتــی از قــرآن، درصــدد تحلیــل و بررســی قیــام عاشــورا 

برآمــده اســت. شــاید بتــوان ادعــا کــرد در میــان مقتــل نویســان، کســی بــه انــدازه کاشــفی - کــه از 

علمــای اهــل ســنت اســت- این گونــه بــه مقتــل نــگاری روی نیــاورده و در مــواردی هنــگام تطبیــق و 

بیــان شــأن نــزول آیــات، دیدگاهــی را برگزیــده کــه مطابــق دیــدگاه شــیعیان اســت. نوشــته ی حاضر 

بــه کیفیــت و روش کاشــفی در بررســی و تحلیــل وقایــع عاشــورا بــا اســتناد بــه آیــات پرداختــه و در 

پــی پاســخ بــه چرایــی و چگونگــی اســتناد کاشــفی بــه آیــات اســت. در پرتــو بررســی کــه صــورت 

گرفــت ایــن نتیجــه بدســت آمــد کــه انتخــاب نــوع آیــات و تحلیــل و بررســی کــه کاشــفی در مــورد 

ــورد بحــق  ــی کاشــفی در م ــادات درون ــکار و اعتق ــده ی اف ــو کنن ــی بازگ ــه نوع ــات انجــام داده، ب آی

بــودن قیــام عاشــورا، عــدم مشــروعیت بخشــی و طعنــه زدن بــه حکومــت بنــی امیــه و لــزوم احتــرام 

و اکــرام اهــل بیــت؟ع؟ اســت و هــدف کاشــفی از ضمیمــه کــردن آیــات بــه گزارش هــای تاریخــی، 

تفســیر، توضیــح و تأییــد یــا نقــد و بررســی یــک گــزارش اســت 
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مقدمه

 قــرآن کریــم، کتــاب هدایــت و زندگــی اســت. در ایــن کتــاب الهــی، قصــص، پنــد و اندرزهــای 

بســیار فراوانــی وجــود دارد کــه بهتریــن نقشــه راه بــرای کســانی اســت کــه خواهــان رســیدن بــه 

مقصــود هســتند. نــوع بهــره وری و اســتفاده از آیــات قــرآن کریــم در ابــاغ و رســاندن ایــن پیام هــا 

بایــد بــا ظرافــت و دقــت بســیار زیــادی طــرح و بررســی شــود. از جملــه کســانی کــه در ایــن رابطــه 

ــت  ــن شــیوه نهای ــل الحســین، از ای ــاب مقت ــان کت ــل بی ــوده و توانســته ذی ــق ب ــدازه ای موف ــا ان ت

ــه از  ــت. او ک ــفی« اس ــین کاش ــا حس ــد، »م ــام ده ــی انج ــت خاص ــت و ظراف ــا دق ــتفاده را ب اس

جملــه متبحرتریــن دانشــمندان ســنی مذهــب قــرن نهــم هجــری )گوهــری فخرآبــاد، 13۹۹: ۶۷( بــه 

ــان جامعــه ی شــیعه »روضــة الشــهدا«ی  شــمار مــی رود دارای تألیفــات متعــددی اســت کــه در می

او کــه دربــاره ی واقعــه ی کرباســت، بســیار مشــهور و معــروف اســت. ایــن کتــاب بــه دلیــل آن کــه 

ــف در  ــای مختل ــه دیدیگاه ه ــه ای ک ــه واقع ــن ب ــی پرداخت ــت و از طرف ــیعه نیس ــنده ی آن ش نویس

میــان مذاهــب اســامی در رابطــه بــا آن وجــود دارد، بســیار حائــز اهمیــت بــوده و بــه همیــن دلیــل 

تاکنــون شــرح، تفســیرها و نقدهــای متفاوتــی در مــورد آن بــه رشــته ی تحریــر در آمــده اســت.

ــق  ــه ای و تطبی ــه کتابخان ــتفاده از روش مطالع ــا اس ــت، ب ــدد اس ــه در ص ــن مقال ــنده ی ای نویس

اســنادی، چگونگــی اســتناد بــه آیــات قــرآن کریــم توســط نویســنده در کتــاب را مــورد واکاوی قــرار 

دهــد. از آن جــا کــه تحلیــل و بررســی تمــام آیــات مــورد اســتفاده ی کاشــفی در ایــن مقالــه امــکان 

ــا  ــوده ی ــل تاریخــی ب ــه شــده کــه دارای تحلی ــات پرداخت ــن آی ــه بخشــی از مهم تری ــا ب ــدارد، تنه ن

کاشــفی ذیــل آن هــا دیدگاهــی را مطــرح کــرده کــه نیازمنــد بررســی اســت. 

بیان مسئله

ــام  ــاره قی ــن مقتل هــا درب ــن و تأییرگذارتری ــی از مهم تری روضــة الشــهدای کاشــفی، بی شــک یک

عاشــورا اســت کــه در طــول تاریــخ بــه رشــته ی تحریــر درآمــده اســت. هــر چنــد نویســنده بــه بیــان 

برخــی مورخــان و اســتناد برخــی از نوشــته هــای وی، شــیعه نبــوده و پیــرو مذهــب اهــل تســنن 

اســت، ولــی در ایــن کتــاب ســعی کــرده رعایــت انصــاف را داشــته و مطالــب تاریخــی را بــا اســتفاده 

ــه ی عاشــورا  ــان واقع ــه بی ــه ب ــاب ک ــن کت ــه ی ای ــه در ادام ــن ک ــد. ای ــان کن ــات بی ــات و روای از آی

پرداختــه، ابتائــات انبیــا آورده شــده، خــود بیان گــر قداســت و بــه حــق بــودن واقعــه ی عاشــورا از 

طــرف مــورخ ســنی مذهــب می باشــد. همچنیــن اســتناد بــه آیاتــی در مــورد شــخص پیامبــر؟ص؟ و 

اهــل بیــت ؟ع؟، و بیــان ویژگی هــای خــاص منحصــر بــه فــرد ایشــان کــه از طــرف خداونــد اعطــا 
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ــوارد  ــن م ــد در ای ــازد هرچن ــرح می س ــنده را مط ــیعه گری نویس ــادات ش ــی از اعتق ــده، رگه های ش

خالــی از خطــا و لغــزش نبــوده ولــی ســعی کــرده برخــی از اعتقــادات درونــی خــود را در قالــب مقتــل 

نویســی بــا اســتفاده از آیــات و روایــات بیــان نمایــد. بــه همیــن دلیــل روضــة الشــهداء را می تــوان 

ــی در  ــردی ســنی مذهــب اســت، ول ــه گرچــه نویســنده ی آن ف ــه حســاب آورد ک ــی ب جــزو مقاتل

رعایــت انصــاف کوشــش کــرده و در ایــن زمینــه نیــز موفقیت هایــی داشــته اســت.

ــف  ــب دســته بندی های مختل ــی نویســنده را در قال ــتنادات قرآن ــه ســعی شــده اس ــن مقال در ای

ــش  ــنده و گرای ــزه ی نویس ــیده ایم انگی ــی کوش ــیوه تطبیق ــا ش ــوارد ب ــی م ــم و در بعض ــرح کنی مط

او بــه دیگــر مورخــان و مفســران اســامی را تبییــن نمــوده و از ایــن بررســی تطبیقــی بــه کیفیــت 

مقتــل نویســی و همچنیــن برخــی از گرایشــات اعتقــادی نویســنده دســت یابیــم.

پیشینه پژوهش

بــا بررســی های انجــام شــده مشــخص گردیــد در مــورد ایــن موضــوع تحقیقــی صــورت نگرفتــه، 

هــر چنــد در مــورد شــخص کاشــفی و آیــار وی تحقیقــات متعــددی انجــام شــده اســت، از جملــه:

کتــاب »زمانــه، زندگــی، و کارنامــه مــال حســین کاشــفی« )گوهــری فخــر آبــاد: 13۹۹(: در ایــن کتــاب 

ــة  ــوص روض ــات او و بخص ــی تألیف ــا بررس ــفی ب ــین کاش ــا حس ــات م ــه و دوران حی زندگی نام

الشــهداء نــگارش شــده ولــی بــه بررســی تطبیقــی آیــات اســتفاده شــده در روضــة الشــهداء پرداختــه 

نشــده اســت.

ــفی« )  ــهداء کاش ــة الش ــورایی در روض ــرد عاش ــای متف ــا و گزاره ه ــد روایت انگاره ه ــی و نق ــه »بررس مقال

ــل  ــه کاشــفی نق ــردی ک ــر گزارش هــای تاریخــی متف ــن ای ــران، 13۹8(: در ای محســن رفعــت و دیگ

ــه کــه در ســایر  ــه نشــده اســت، همان گون ــات پرداخت ــه آی ــه امــا ب ــرار گرفت کــرده مــورد بررســی ق

ــات مــورد اســتفاده کاشــفی اشــاره ای نشــده اســت. ــه آی ــز ب ــع نی مناب

مقالــه »واکاوی اندیشــه سیاســی – مذهبــی مالحســین واعــظ کاشــفی )910-820ق.(« )علــی امینــی زاده 

و محمدعلــی رنجبــر، 13۹۶(: در ایــن مقالــه نیــز اندیشــه های سیاســی کاشــفی مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه و هــر چنــد نــوع نــگاه کاشــفی بــه خافــت خلفــای راشــیدین و بنــی امیــه نیــز بــه همــان 

دیــدگاه سیاســی بــاز می گــردد، امــا در عمــل از آیــات مــورد اســتناد کاشــفی هیــچ اســتفاده ای در 

تحلیــل ایــن دو حکومــت نشــده اســت.

ضرورت پژوهش

نــوع و کیفیــت تلفیــق آیــات بــا گزارش هــای تاریخــی و همچنیــن کیفیــت اســتفاده از آیــات در 
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بیــان باورهــای درونــی و اعتقــادی کاشــفی بــه عنــوان یــک مــورخ ســنی مذهــب، گویــای اهمیــت 

و ضــرورت انجــام ایــن تحقیــق بــرای ارائــه ی یــک الگــوی مناســِب نــگارش اســت و هــدف از انجــام 

ایــن تحقیــق بیــان کاربــردی بــودن و تأییرگــذاری ایــن شــیوه در نــوع نــگارش متــون اســت. 

استنادات قرآنی مقتل کاشفی

نویســنده در نــگارش ایــن کتــاب ســعی کــرده بــا اســتنادات قرآنــی واقعــه ی عاشــورا را تبییــن 

ــوان تقســیم کــرد: ــار عن ــب چه ــوان در قال ــد کــه ایــن مهــم را می ت کن

واقعه عاشورا تداوم حرکت انبیا

مــا حســین کاشــفی در ابتــدای کتــاب در بیــان واقعــه ی عاشــورا ســعی کــرده داســتان ابتــای 

ــم و برخــی  ــرآن کری ــات ق ــا اســتفاده از آی ــع ب ــد و در واق ــب را تبییــن کن ــه مصائ ــی ب ــای اله انبی

روایــات - کــه تعــدادی از آن خبــر واحــد اســت و در جــای دیگــری نمی تــوان آن را یافــت - ســعی 

در تحلیــل و تفســیر ایــن واقعــه دارد.

کاشــفی ســیر تاریخــی روضــة الشــهداء را از بیــان و شــرح زندگــی پیامبــران بــا اســتناد بــه آیــات 

قــرآن شــروع کــرده اســت. وی ابتــدا داســتان هبــوط آدم و حــوا از بهشــت )بقــره: ؛ کاشــفی، 1382: 

ــن  ــه در راه دی ــختی هایی ک ــوح؟ع؟ و س ــرت ن ــه ي حض ــان قص ــه بی ــپس ب ــرده؛ س ــر ک 28( را ذک

کشــید پرداختــه و در نهایــت بــه مغلــوب بــودن خــود اعتــراف می کنــد و از خداونــد طلــب یــاری 

می نمایــد )قمــر: 1۰؛کاشــفی: 3۶(. طــرح داســتان حضــرت ابراهیــم؟ع؟ و امتحان هــای ســخت او از 

جملــه بریــدن ســر فرزنــد، داخــل شــدن در آتــش و دوری از وسوســه های شــیطان، بهتریــن مقدمــه 

بــرای طــرح مقتــل الحســین اســت )صافــات: 1۰2 و 1۰۶؛ انبیــاء: ۶۹. کاشــفی، : 41 و 4۵ و 4۶(. نــوع 

مصیبت هایــی کــه یوســف پیامبــر؟ع؟ متحمــل شــد، ماننــد طــرد شــدن از میــان بــرادران و تبعیــد 

اجبــاری و نیــز غــم و اندوهــی کــه حضــرت یعقــوب؟ع؟ در فــراق یوســف کشــید و از فــرط گریــه منجــر 

بــه ســفید شــدن چشــمانش شــد، نیــز ایــن گونــه القــا می کنــد کــه کاروان حســینی بــه بخشــی از 

ایــن مصائــب گرفتــار می شــوند )یوســف: 3 و 1۵ و 84؛ انبیــاء: 82؛ کاشــفی، 1382: ۵3 و ۶۰ و ۶۶ و 

۷۹(. در نهایــت، کاشــفی بــه بیــان خاتــم االنبیــا بــودن پیامبــر اســام؟ص؟ اشــاره کــرده و بــا اســتناد به 

آیاتــی از قــرآن، درصــدد طبیعــی جلــوه دادن رحلــت ایشــان و بیــان پایــان همــه ی انسان هاســت 

کــه بایــد از دنیــا برونــد )احــزاب: 4۰؛ الرحمــن: 2۶؛ زمــر: 4۰؛ انبیــاء: 34؛ ســجده: 11؛انبيــاء: 34؛ آل 

عمــران: 18۰؛ کاشــفی، 1382: 12۵ و 12۶(.
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عدم مشروعیت حکومت بنی امیه

دومیــن موضــوع مهــم در مقتــل کاشــفی، بیــان عــدم مشــروعیت حکومــت بنــی امیــه اســت. 

ایــن موضــوع بــا توجــه بــه ســنی مذهــب بــودن نویســنده،  و احتــرام خاصــی کــه بــرای خلفــای 

ــد  ــه بتوان ــرای آن ک ــنده ب ــود. نویس ــوردار می ش ــژه ای برخ ــت وی ــت از اهمی ــل اس ــه قائ ــه گان س

عقایــد خــود را نســبت بــه بنــی امیــه اظهــار دارد، در ضمــن روایاتــی کــه در تفســیر برخــی آیــات 

آمــده، نظــر خــود را بیــان داشــته اســت بــه گونــه ای کــه در بیــان صلــح امــام حســن ؟ع؟ در جــواب 

ــود:  ــام حســن فرم ــود می نویســد: »ام ــرده ب ــراض ک ــح حضــرت اعت ــه صل ــه ب ــه شــخصی ک وی ب

خــداى تعالــى ملــك بنــى اميــه را بــه رســول »صلــوات اهّلل و ســامه عليــه« نشــان داد. ديــد ايشــان 

ــر آن حضــرت دشــوار آمــد  ــاال مى رونــد يكــى بعــد از ديگــرى، ايــن معنــى ب ــر وى ب را كــه بــه منب

خــداى تعالــى ســوره ی »ِإّنــا َأْعَطْينــاَك  اْلَكْوَیــَر«1 بــه وى فرســتاد، يعنــى تــو را جویــى عطــا كرديــم 

در بهشــت كــه آن را »كویــر« گوينــد: و ديگــر ســوره ی »ِإّنــا َأْنَزْلنــاهُ  ِفــي َلْيَلــةِ  اْلَقــْدِر«2 نــازل گردانيــد 

و فرمــود كــه ليلــة القــدر بهتــر اســت از هــزار مــاه، و مــراد بــه ألــف شــهر ملــك بنــى اميــه اســت.« 

ــفی، 1382: 228-22۷( )کاش

ــی بــن  ــه از گزارشــی اســت کــه توســط برخــی چــون عل در ظاهــر ایــن ادعــای کاشــفی برگرفت

ــل  ــن عســاکر )۵۷1ق( و ســیوطی )۹11ق( ذی ــدادی )4۶3ق(، اب ــب بغ ــی )32۹ق(، خطی ــم قم ابراهی

تفســیر ســوره ی قــدر این گونــه بیــان شــده اســت: پیامبــر؟ص؟ در خــواب دیــد بنــی امیــه بــر منبــر 

ــن مــدت  ــرد: ای ــه وی وحــی ک ــد ب ــه همیــن جهــت ناراحــت شــد. خداون آن حضــرت هســتند، ب

حکومتــی اســت کــه آن هــا دارنــد. در ایــن هنــگام ســوره قــدر نــازل شــد و بیــان کــرد شــب قــدر 

بهتــر از هــزار ماهــی اســت کــه بنــی امیــه حکومــت می کننــد )قمــی، 138۷، ج2: ؛ خطیــب بغــدادی، 

ــا، ج۶: 3۷1(. ــی ت ــن عســاکر، 141۵، ۵۷: ؛ ســیوطی، ب 141۷، ج8: 2۷۵؛ اب

فضائل اهل بیت ؟ع؟

مــا حســین کاشــفی در خــال مقتــل نویســی، بــه ســوره  ها و آیاتــی از قــرآن کریــم اشــاره دارد 

ــه صــورت  ــی ب ــه در جای ــن زمین ــت ؟ع؟ می باشــد. در ای ــزول آن در خصــوص اهــل بی ــه شــأن ن ک

مســتقیم نظــر خــود را در مــورد اهــل بیــت بیــان کــرده و در برخــی مواقــع نیــز بــا موضوعــی بــه 

صــورت غیــر مســتقیم مواضــع مربــوط بــه اهــل بیــت را تأییــد کــرده اســت. در ادامــه بــه برخــی از 

ــاره می شــود: ــات اش ــن آی ای

.1 سوره کوثر:1
2. سوره قدر:1
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1-3. آیه تطهیر

آیــه ي تطهیــر از جملــه مهم تریــن آیاتــی اســت کــه بــرای ایبــات عصمــت و بزرگــی اهــل بیــت 

ــه ی  ــه آی ــان گزارشــی ب ــن بی ــاب خــود ضم ــه آن اســتناد شــده اســت. کاشــفی در دو جــای کت ب

ــد می نویســد:  ــان می کن ــر بی ــه از همســر پیامب ــی ک ــرده اســت. کاشــفی در روایت ــر اســتناد ک تطهی

»و از عایشــه بــه صحــت رســیده کــه گفــت: بیــرون رفــت پیغمبــر؟ص؟ و بــر وی کســایی بــود از پشــم. 

ــى و  ــاى داد؛ عل ــز ج ــد، او را ني ــين بيام ــا درآورد و حس ــر آن كس ــد، وی را در زی ــش آم ــن پی حس

فاطمــه بيامدنــد، ايشــان را نيــز در آن كســا درآورد پــس جبرئيــل آمــد و آیــه ی تطهیــر1 را آورد کــه 

بیان گــر آن اســت کــه جــز ايــن نيســت كــه خــدا مى خواهــد ببــرد از شــما رجــس را اى اهــل بيــت 

و پاكيــزه گردانــد شــما را پاكيــزه گردانيدنــى و در شــأن ايــن چهــار كــس فرمــود كــه: »أنــا حــرب لمــن 

حاربكــم و ســلم لمــن ســالمكم«2 ملخــص ایــن معنــی آن اســت کــه مــن حــرب کنــم بــا کســی کــه 

بــا ایشــان حــرب کنــد و صلــح دارم بــا کســی کــه بــا ایشــان صلــح دارد« ) کاشــفی، 1382، 1۵8(.

در جــای دیگــر نیــز کاشــفی گزارشــی ایــن چنینــی را نقــل کــرده اســت:  »خواجــه ابــو نصــر محمــد 

ــانى  ــب آن كس ــه مناق ــوده ك ــل آورده و فرم ــن نق ــاب همي ــل الخط ــّره« در فص ــّدس س ــا »ق پارس

َمــا ُیِریــُد اهلُل  كــه پــاره اى از پيغمبــر ؟ص؟ باشــند و خــداى تعالــى دربــاره ي ايشــان فرمــوده باشــد »ِإنَّ

َرُکــْم َتْطِهیــرًا« كــى بــه پايــان رســد. كان دريــا را كنــاره  ْجــَس َأْهــَل اْلَبیــِت َو ُیَطهِّ ِلُیْذِهــَب َعْنُکــُم الرِّ

چــون پيــدا نيســت« ) کاشــفی، 1382، 2۵1(.

میــان شــیعه و اهــل ســنت در تعییــن مصادیــق »اهــل بیــت« اختــاف نظــر وجــود دارد، شــیعه 

بــر اســاس گزارش هــای روایــی و تاریخــی بــر ایــن بــاور اســت: ایــن آیــه در شــأن پنــج تــن آل عبــا 

نــازل شــده اســت )قمــی، 138۷، ج2: 1۹3؛ فــرات کوفــی، 141۰، 332؛ شــیخ مفیــد، 1424، 41۰؛ شــیخ 

ــی  ــز بزرگان ــی و تاریخــی اهــل ســنت نی ــع روای ــه در مناب ــه ک طوســی، 14۰۹، ج8: 33۹(؛ همان گون

همچــون ابــن ابــی شــیبه )23۵ق( و مســلم نیشــابوری )2۶1ق( همیــن مطلــب را از عایشــه )ابــن 

ــذی  ــون ترم ــر چ ــیاری دیگ ــا، ۷: 13۰( و بس ــی ت ــابوري، ب ــلم نیش ــیبه، 14۰۹، ج۷: ۵۰1؛ مس ــی ش اب

ــد  ــل کردن ــلمه نق ــابوری )4۵ق( از ام س ــم نیش ــی )3۶۰ق( و حاک ــی )31۰ق(، طبران )2۷۹ق(، دوالب

ــی  ــا در برخ ــی، 14۰۷: 14۹(. ام ــا، ج2: 41۶؛ دوالب ــی ت ــابوری، ب ــم نیش ــزی، 14۰3، ج۵: 3۰؛ حاک )ترم

منابــع تفســیری اهــل ســنت هماننــد جصــاص )2۷۰ق(، ابــن ابــی حاتــم )32۷ق(، یعلبــی )42۷ق(، 

واحــدی نیشــابوری )4۶8ق(، ســمعانی )48۹ق( و نســفی )۵3۷ق( تصریــح شــده اســت: ایــن آیــه 

َرُکْم َتْطِهیرًا«)احزاب: 33( ْجَس َأْهَل اْلَبیِت َو ُیَطهِّ َما ُیِریُد اهلُل ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ 1. »ِإنَّ
2. کشف الغمه: 297
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در مــورد همســران پیامبــر نــازل شــده و مــراد از اهــل بیــت، همــان ازواج نبــی هســتند )جصــاص، 

141۵، ج3: 4۷1؛ ابــن ابــی حاتــم رازی، ج۹: 3132؛ یعلبــی، 1422، ج8: 3۶؛ واحــدی نیشــابوری، 1388، 

23۹؛ ســمعانی، 1418، ج2: 444 و ج4: 28۰؛ نفســی، بــی تــا، 3: 3۰۵(. از همیــن روی ابوالفــرج)42۵ق( 

نیــز ذیــل ایــن آیــه تصریــح دارد: مــراد از اهــل رجــل، همــان همســر اوســت )راغــب اصفهانــی، 

.)۹۶ :142۶

ــا در تعییــن  ــق نظــر مشــهور،1 کاشــفی از علمــای اهــل ســنت اســت،2 ام ــه طب ــا وجــود آن ک ب

مصادیــق »اهــل بیــت« گزارشــی کــه مطابــق بــاور و اعتقــاد شــیعه و برخــی راویــان اهــل ســنت 

اســت را برگزیــده و آن گزارشــی کــه همســران پیامبــر را مصــداق »اهــل بیــت« می داننــد، نپذیرفتــه 

اســت.

2-3. آیه اکمال دین

از منظــر کاشــفی آیــه ی اکمــال دیــن در عرفــات و در حجــة الــوداع نــازل شــده اســت. هــر چنــد 

ــز گــزارش کــرده اســت.  ــازل شــده نی ــر خــم ن ــه در غدی ــر آن کــه ایــن آی ــی ب گــزارش دیگــری مبن

ــوداع ادا  ــة ال ــه آن حضــرت حّج ــح دارد: »در ســال دهــم از هجــرت ك ــاره تصری ــن ب کاشــفی در ای

ْكَمْلــُت  َلُكــْم  ِديَنُكــْم«؛ امــروز  فرمــود، در روز عرفــه، در ســاحت عرفــات ايــن آيــه فــرود آمــد. »َاْلَيــْوَم  َأ

1 . در مقابــل نظــر مشــهور، برخــی کاشــفی را شــیعه دانســته و ادلــه ای بــرای مدعــای خــود از جملــه ایــن مــوارد 
ــت  ــواده ی او اجــازه ی روای ــی اســت. ب( خان ــدش عل ــدر و فرزن ــام پ ــف( نامــش حســین، ن ــد، ال ــان کردن را بی
داشــته  و نــام آن هــا در سلســله ســند کتــاب صحیفــۀ الرضــا آورده شــده اســت. ج( وی متولــد ســبزوار، شــهری 
کــه بــه عنــوان یکــی از شــهرهای شیعه نشــین مطــرح بــوده اســت می باشــد )رومیــر، 1380: 143(. د( کاشــفی در 
مــورد اهــل بیــت آثــار مهمــی از جملــه فتوت نامــه سلطانی)کاشــفی، 13۵0: 136( و روضــۀ الشــهدا را در مناقــب 
خانــواده ی رســالت و اهــل بيــت پیامبــر؟ع؟ تألیــف کــرده اســت. همیــن مــوارد باعــث شــده برخــی چــون قاضــی 
نــوراهلل شوشــتری در »مجالــس المؤمنیــن« تصریــح بــه تشــیع وی کنــد )شوشــتری، 136۵، ج1: ۵48(. برخــی دیگــر 
ــا حســین  ــوان »موالن ــا عن ــه، از کاشــفی ب ــان دولــت صفوی ــوداق منشــی قزوینــی، از منشــیان و دیوانی چــون ب
شــیعه کاشــفی« یــاد کــرده اســت )منشــی قزوینــی، 1379: 113(. برخــی دیگــر کاشــفی را ســنی تفضیلــی و متشــیع 

ــر اول و دوم، 17۵- 178(. ــان، 1387: دفت ــته اند )جعفری دانس
2 . برخــی بــرای اثبــات ســنی بــودن کاشــفی بــه ادلــه ای اســتناد کرده انــد از جملــه الــف( ســکونت در هــرات کــه 
ســنی نشــین بودنــد. ب( ارتبــاط روحانــي و باطنــي کاشــفی بــا پیــر طریقــت نقشــبندیه ســعدالدين كاشــغري و 
نزدیکــی بــا اميــر علي شــير نوائــي )يــك ســّني متعّصــب حنفــي(. ج( گــزارش فخرالدیــن علــی کاشــفی )939ق( 
مبنــی بــر مازمــت همیشــگی پــدرش بــا جامــی و داخــل شــدن در فرقــه ی صوفیانــه ی ســنی مذهــب نقشــبندیه 
ــنت از  ــل س ــار اه ــا آث ــفی ب ــگارش کاش ــبک ن ــابهت س ــفی، 136۵، ج1: 2۵2(. د( مش ــطه ی او. )کاش ــه واس ب
ــه  ــ ( معرفــی کــردن مذهــب حنفــی ب ــدی، 1389، ج2: 186(. ه ــه« ) افن ــه »جواهرالتفســیر« و »مواهــب علی جمل
عنــوان مذهــب برتــر )کاشــفی، 1379: 84(. و( داشــتن مواضــع ضــد شــیعی شــاگردان و عاقه منــدان کاشــفی. 
ــه  ــز کاشــفی ب ــگاه احترام آمی ــد.( ز( ن ــه بع ــی، 1383:148 ب ــر اول و دوم، 17۵- 178. نظام ــان، 1387:دفت ) جعفری
ــراوان از روایت هــای مخصــوص اهــل ســنت  ــه و علمــای اهــل ســنت و اســتفاده ی ف خلفــای راشــدین، صحاب
در آثــارش از جملــه ادلــه ای اســت کــه بــرای اثبــات ســنی بــودن کاشــفی بــدان اســتناد شــده اســت ) کاشــفی، 

.)294 :1362
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ــْم  ِنْعَمِتــي«؛ و نعمت هــاى خــود را بــر  ديــن شــما را بــراى شــما كامــل گردانيــدم، »َو َأْتَمْمــُت  َعَلْيُك

شــما تمــام ســاختم« )مائــده: 3(. پیامبــر؟ص؟ از مضمــون ایــن آیــه دریافــت کــه زمــان رحلــت وی 

فــرا رســیده اســت، لــذا در خطبــه ای کــه خوانــد فرمــود: مناســک و احــکام حــج را از مــن فراگيريــد، 

شــاید ســال دیگــر در میــان شــما نباشــم« )کاشــفی، 1382: 243 و 244(. 

در مــورد آیــه ی اکمــال دیــن در منابــع کهــن، دو دیــدگاه مشــهور شــیعی و ســنی طــرح شــده 

اســت؛ بــر اســاس گــزارش طیالســی )2۰4ق(، حمیــدی )21۹ق(، ابــن حنبــل )241ق(، بخــاری )2۵۶ق(، 

مســلم نیشــابوری )2۶1ق(، ترمــذی )2۷۹ق(، نســائی )3۰3ق( و بیهقــی )4۵8ق( کــه از بــزرگان اهــل 

ســنت هســتند، آیــه اکمــال دیــن، جمعــه و روز عرفــه نــازل شــد )طیالســی، بــی تــا: 3۵3؛ حمیــدی، 

ــا، ج1: 28 و 3۹؛ بخــاری، 14۰1، ج8: 13۷ و138. مســلم نیشــابوری،  ــی ت ــل، ب ــن حنب 14۰۹، ج1: 1۹؛ اب

بــی تــا، ج8: 238 و 23۹؛ ترمــذی، 14۰3، ج4: 31۶؛ نســائی، 1411، ج8: 114؛ بیهقــی، بــی تــا، ج3: 181 

و ج۵: 118(. در مقابــل، در منابــع معتبــر شــیعی تصریــح شــده اســت: آیــه اکمــال دیــن در هجدهــم 

ذی الحجــه )شــیخ صــدوق، 141۷: ۵۰؛ شــیخ مفیــد، 1414، 3۷؛ فتــال نیشــابوری، بــی تــا: 3۵۰؛ ابــن 

مغازلــی، 142۶: 3۷( و روز پنــج شــنبه )ابــن ســلیمان کوفــی، 1414، ج2: 434. طبــری، بــی تــا، 4۶8(، 

در غدیــر خــم )مغربــی، بــی تــا، ج1: 1۰۵؛ ابــن بطریــق، 14۰۷: 1۰۶( و هنــگام بازگشــت پیامبــر؟ص؟ از 

حجــة الــوداع نــازل شــد )شــیخ صــدوق، 141۷: ۵۰. کلینــی، 13۶3، ج8: 2۷. شــیخ مفیــد، 1414، 3۷(. 

ــرح  ــر؟ص؟ را مط ــه پیامب ــم و خطب ــر خ ــتان غدی ــفی داس ــه کاش ــم آن ک ــت علی رغ ــر اس ــه ذک الزم ب

می کنــد، امــا ســخنی از نــزول ایــن آیــه بــه میــان نیــاورده است)کاشــفی، 1382، 243 و 244(. 

آن چــه از فحــوای گــزارش کاشــفی در مــورد ایــن آیــه بــر می آیــد ایــن اســت کــه اواًل تصریــح 

دارد ایــن آیــه مربــوط بــه حجــه الــوداع پیامبــر اســت و تأکیــد بــر بیــان ایــن آیــه در مقتــل نویســی، 

خــود حائــز اهمیــت اســت و یانیــًا ســعی کــرده در مــورد تفســیر آیــه کــه اکثــر مورخــان و مفســران 

ــه  ــاورد و فقــط ب ــان نی ــه می ــد، ســخنی ب ــی ؟ع؟ می دانن ــه جانشــینی حضــرت عل ــوط ب شــیعه مرب

رحلــت پیامبــر اشــاره کنــد.

3-3. تطبیق لؤلؤ و مرجان 

یکــی دیگــر از آیاتــی کــه کاشــفی بــدان اســتناد کــرده ، آیــه 22 ســوره ی الرحمــن اســت. وی در 

ــود و  ــر؟ص؟ نشســته ب ــده: روزى پیامب ــار آم ــف اخب ــار و لطاي ــف آی ــاره می نویســد: در صحاي ــن ب ای

ــر ُدّر و  ــه پ ــم ك ــار خواجــه را عــدن گوي ــا كن ــم ت ــد. »ندان ــار آن حضــرت بودن حســن و حســين کن

مرجــان بــود يــا آن را چمــن خوانــم كــه پــر گل و ريحــان بــود. اگــر عــدن گويــم پــر دّر و مرجــان 

ــُؤ َو َاْلَمْرجــاُن« )الرحمــن: 22( مــراد حســن و حســين اند. اگــر چمــن  ْؤُل ــا َاللُّ ــُرُج ِمْنُهَم رواســت »َيْخ
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ــا« ) کاشــفی، 1382: ۵2(. ــاى مــن الدني ــرگل و ريحــان سزاســت »همــا ريحانت ــم پ خوان

ــه توصیــف  ــا ظرافــت و نهایــت دقــت، ضمــن اســتفاده از برخــی آیــات و روایــت، ب کاشــفی ب

امــام حســن و ســید الشــهدا؟ع؟ پرداختــه اســت. لؤلــؤ و مرجــان بــر گرفتــه از آیــه قــرآن اســت و 

قمــی )32۹ق(، فــرات کوفــی )3۵2ق(، یعالبــی )42۷ق(، طبرســی )۵48ق(، حســکانی )قــرن پنجــم( 

ــا  ــُرُج ِمْنُهَم ــان  … َيْخ ــِن َيْلَتِقي ْي ــَرَج اْلَبْحَر ــد: »َم ــه گفته ان ــن آی ــل ای ــق )۶۰۰ق( در تأوی ــن بطری و اب

ْؤُلــُؤ َو اْلَمْرجــاُن« )الرحمــن: 1۹ و 22( مــراد از دو دریــا حضــرت علــی؟ع؟ و فاطمــه؟اهس؟ اســت و مــراد  اللُّ

ــی، 141۰: 4۵۹ و  ــرات کوف ــی، 138۷، ج2: 344؛ ف ــتند )قم ــین هس ــن و حس ــان حس ــؤ و مرج از لؤل

4۶۰. یعلبــی، 1422، ج۹: 182؛ ابــن بطریــق، 141۷، 212؛ منــاوی، 141۵، ج2: 1۰2(. نکتــه ی دیگــر آن کــه 

ــی  ــان ف ــا ریحانت ــین هم ــن و الحس ــر؟ص؟: »الحس ــهور پیامب ــث مش ــری از حدی ــا بهره گی ــفی ب کاش

الجنــة« )ســمعانی، 14۰8، ج3: 4۷۶؛ اربلــی، 1381، ج2: 2۷2(، از امــام حســن و حســین؟ع؟ بــه ریحانــه 

توصیــف کــرده اســت و کاشــفی در ایــن گــزارش، هــم از آیــه اســتفاده کــرده و هــم از لفــظ »ریحانــه« 

کــه پیامبــر؟ص؟ در مــورد حســنین بــکار بردنــد.

در گــزارش دیگــری کاشــفی بــاز مصــداق» لؤلــؤ و مرجــان« را امــام حســن؟ع؟ و ســید الشــهدا ؟ع؟ 

ــاره می گویــد: »کتــاب روح االرواح تصریــح دارد: عجــب سّريســت كــه معــدن  دانســته و در ایــن ب

فتــّوت بــا بضعــۀ نبــّوت قريــن شــد و دو ُدّر شــاهوار پديــد آمــد كــه يخــرج منهمــا الّلؤلــؤ و المرجــان 

أعنــى حســنين هــر يكــى ميــراث پــدرى برداشــتند پــدِر بزرگ تــر، حضــرت مصطفــى؟ص؟ بــود بــه ایــر 

زهــر از عالــم رحلــت فرمــود و پــدر ديگــر كــه علــى مرتضــى؟ع؟ بــود، بــه ضــرب تيــغ توّجــه بــه ســفر 

آخــرت نمــود؛ حســن؟ع؟ هــم كــه فرزنــد بزرگ تــر بــود بــه اّتفــاق حضــرت رســول ؟ص؟ شــربت زهــر 

چشــيد. حســين؟ع؟ فرزنــد ديگــر ُكهتــر بــود بــه موافقــت مرتضــى ألــم زخــم تيــغ كشــيد« )کاشــفی، 

.)134 ،1382

در ایــن گــزارش نیــز لؤلــؤ و مرجــان بــه دو فرزنــد حضــرت علــی؟ع؟ تطبیق داده شــده و کاشــفی در 

این جــا در مــورد شــهادت و از دنیــا رفتــن آن هــا نیــز بــه زیبایــی تشــبیهی میــان رحلــت پیامبــر؟ص؟ 

و امــام حســن؟ع؟ و نیــز شــهادت حضــرت علــی؟ع؟ بــا امام حســین؟ع؟ انجــام داده اســت.

اســتناد کاشــفی بــه ایــن آیــات و نــوع تفســیری کــه بیــان می کنــد گویــای محبــت او بــه اهــل 

بیــت؟ع؟ و تــاش بــرای معرفــی آن هــا بــه جامعــه ی اســامی بــا اســتناد بــه آیــات قرآنــی بــوده 

اســت.
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واقعه کربال

کاشــفی هنــگام بیــان حــوادث قیــام امــام حســین؟ع؟ در مــوارد متعــددی گزارش هایــی را نقــل 

کــرده کــه در آن، آیاتــی از قــرآن را مــورد تمســک قــرار داده و در اینجــا مــواردی از آن طــرح و بررســی 

می شــود:

1-4. تفال به قرآن

کاشــفی گزارشــی را این گونــه نقــل کــرده اســت: هنگامــی کــه نامــه  مســلم بــه امــام حســین؟ع؟ 

در مــورد بیعــت بیســت هــزار نفــری کوفیــان بــا مســلم  بــن عقیــل، بــه امــام رســید، آن حضــرت 

قصــد رفتــن بــه کوفــه را کــرد. در ایــن میــان شــماری از صحابــه و فرزنــدان آن هــا، بــا ایــن حرکــت 

امــام موافــق نبــوده و نــزد وی رفتــه و وی را از انجــام ایــن ســفر برحــذر کردنــد. عبداهّلل بــن عبــاس 

از جملــه کســانی بــود کــه بــا رفتــن امــام بــه کوفــه مخالفــت کــرد، از همیــن روی نــزد امــام رفــت 

و از عهــد شــکنی مــردم کوفــه و این کــه آن هــا پــدر آن حضــرت را بــه شــهادت رســانده و بــرادرش 

را زخمــی و خیمــه اش را غــارت کردنــد ســخن گفــت؛ امــا امــام همچنــان بــر رفتــن بــه کوفــه اصــرار 

داشــت. در ایــن موقــع ابــن عبــاس گفــت: هنــوز والــی یزیــد در کوفــه اســت؛ اگــر مــردم کوفــه وی 

را از شــهر اخــراج و حکومــت را بــه دســت گرفتنــد، راهــی آن جــا شــو و اگــر چنیــن نکردنــد مــرو کــه 

بایــد بــا لشــکر یزیــد وارد جنــگ شــوی. امــام؟ع؟ در پاســخ ابــن عبــاس فرمــود: در ایــن ســخنت 

اندیشــه کــرده و فــردا پاســخ تــو را خواهــم داد. بعــد از رفتــن ابــن عبــاس، امــام حســین؟ع؟ بــرای 

ــْوَن  مــا ُتَوفَّ ــْوِت َو ِإنَّ ــُة َاْلَم ــٍس ذاِئَق رفتــن بــه کوفــه از قــرآن فــال گشــود و ایــن آیــه آمــد: »ُكلُّ َنْف

ُأُجوَرُكــْم َيــْوَم َاْلِقياَمــِة« )آل عمــران: 18۵( پــس امــام در پاســخ ابــن عبــاس گفــت: سرنوشــت خــود 

را بــه تقدیــر الهــی ســپردم و چــاره ای جــز رفتــن نــدارم )کاشــفی، 1382، 313(.

ایــن گــزارش کاشــفی از دو جهــت قابــل تأمــل اســت، زیــرا در منابــع کهــن کــه توســط ابومخنــف 

ــه  ــده، این گون ــل ش ــر )۶3۰ق( نق ــن ایی ــوزی )۵۹۷ق( و اب ــن ج ــم )314ق(، اب ــن اعث )1۵۷ق(، اب

تصریــح شــده اســت: وقتــی امــام حســین؟ع؟ پاســخ ابــن عبــاس را داد، ســخن از »اســتخیر اهّلل« بــه 

میــان آورد )ابومخنــف، 13۶4: ۶4؛ ابــن اعثــم، 1411، ج۵: ۶۵ و ۶۶؛ ابــن جــوزی، 1412، ج۵: 328؛ ابــن 

اییــر، 138۶، ج4: 3۷(، امــا تــا جایــی کــه بررســی شــد ایــن گــزارش کاشــفی کــه امــام بــه قــرآن 

تفــأل زد و آیــه ی »ُكلُّ َنْفــٍس ذاِئَقــُة اْلَمــْوِت« آمــد، در جایــی از منابــع کهــن و معتبــر یافــت نشــد و 

مشــخص نیســت کاشــفی بــا اســتناد بــه کــدام منبــع ایــن گــزارش را این گونــه نقــل کــرده اســت.

2-4. قرآن خواندن سر امام حسین؟ع؟

داســتان ســر مبــارک امــام حســین؟ع؟ یکــی از مهم تریــن موضوعــات کرباســت و قــرآن خوانــدن 



100

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

ســر آن حضــرت بــر نیــزه، در همیــن رابطــه قابــل بررســی اســت. کاشــفی در مــورد قــرآن خوانــدن 

ــه نقــل کــرده اســت: »در شــواهد از زيــد بــن ارقــم نقــل كــرده، كــه  ســر امــام گزارشــی را این گون

ــود  ــه خ ــه ي خان ــن در غرف ــد، م ــه مى گردانيدن ــاى كوف ــين؟ع؟ را در كوچه ه ــام حس ــر ام ــون س چ

بــودم؛ چــون در برابــر مــن رســيد از ســر وى شــنيدم كــه مى خوانــد، »َأْم َحِســْبَت َأنَّ َأْصحــاَب َاْلَكْهــِف 

ِقيــِم كاُنــوا ِمــْن آياِتنــا َعَجبــًا« )کهــف: ۹( از هيبــت ايــن حــال، مــو بــر اعضــاى مــن برخاســت،  َو َالرَّ

ــر« )  ــر اســت و عجيب ت ــو عجب ت ــر ت ــن رســول اهّلل، ام ــا ب ــن سريســت ي ــه و اهّلل اي ــردم ك ــدا ك ن

کاشــفی، 1382، 4۵4( و همیــن گــزارش توســط شــیخ مفیــد )413ق(، ابــن حاتــم )۶۶4ق( و اربلــی 

)۶۹3ق( نقــل شــده اســت )شــیخ مفیــد، 1413، ج2: 11۷ و 118؛ ابــن حاتــم، بــی تــا، ۵۶1؛ اربلــی، 1381، 

ج2: 2۷۹(. 

بــر خــاف گــزارش بــاال کــه ســر امــام آیــه را در کوفــه خوانــد، برخــی چــون ابــن عســاکر )۵۷1ق(، 

قطــب راونــدی )۵۷3ق(، ابــن حاتــم )۶۶4ق( و صالحــی شــامی )۹42ق( بــه نقــل از منهــال  بــن عمرو، 

محــل ایــن واقعــه را شــام معرفــی کــرده و تصریــح دارنــد: مــردی جلــوی ســر امام حســین؟ع؟ ســوره 

ِقيــِم كاُنــوا ِمــْن  کهــف را می خوانــد و هنگامــی کــه بــه آیــه ی »َأْم َحِســْبَت َأنَّ َأْصحــاَب َاْلَكْهــِف َو َالرَّ

آياِتنــا َعَجبــًا« )کهــف: ۹( رســید، ســر حســین؟ع؟ بــه اذن خــدا و بــا زبــان فصیــح گفــت: داســتان 

کشــتن و حمــل ســر مــن از داســتان اصحــاب کهــف شــگفت انگیز تر اســت )ابــن عســاکر، 141۵، ج۶:  

3۷۰؛ راونــدی، 14۰۹، ج2: ۵۷۷؛ ابــن حاتــم، بــی تــا، ۵۶۵؛ صالحــی شــامی، 1414، ج11: ۷۶(.

امــا برخــی چــون ابــن ســلیمان کوفــی )ح 3۰۰ق( بــه نقــل از منهــال بــن عمــرو بــر ایــن بــاور 

ــوا  ِقيــِم كاُن ــِف َو َالرَّ اســت کــه ســر امــام حســین؟ع؟ در دمشــق آیــه »َأْم َحِســْبَت َأنَّ َأْصحــاَب َاْلَكْه

ِمــْن آياِتنــا َعَجبــًا« )کهــف: ۹( را خوانــد )ابــن ســلیمان کوفــی، 1412، ج2: 2۶۷( و برخــی دیگــر چــون 

ابــن حمــزه طوســی )۵۶۰ق( بــه نقــل از منهــال  بــن عمــرو گــزارش کردنــد: ســر حســین روی نیــزه، 

ســوره ی کهــف را بــا زبانــی فصیــح  خوانــد و هنگامــی کــه بــه آیــه »َأْم َحِســْبَت َأنَّ َأْصحــاَب َاْلَكْهــِف َو 

ِقيــِم كاُنــوا ِمــْن آياِتنــا َعَجبــًا« رســید)کهف: ۹(، مــردی گفــت: ایــن عمــل از ســر تــو بســیار عجیــب  َالرَّ

اســت  ای فرزنــد رســول خــدا )ابــن حمــزه طوســی، 1412: 334(.

ــید،  ــه رس ــه کوف ــام ب ــر ام ــی س ــد: وقت ــان می کن ــود بی ــاب خ ــر از کت ــای دیگ ــفی در ج  کاش

شــخصی شــنید کــه ســر امــام آیــه ی »َو ال َتْحَســَبنَّ َاهلَل غاِفــاًل َعّمــا َيْعَمــُل َالّظاِلُمــوَن« )ابراهیــم: 42( 

را تــاوت می کنــد )کاشــفی، 1382: 4۵4( یــا آن کــه کاشــفی بــه نقــل از یحیــی حرانــی کــه یهــودی 

بــود گــزارش می کنــد: وقتــی یحیــی ســر امــام حســین؟ع؟ را دیــد، متوجــه تــکان خــوردن لب هــای 

ِذيــَن َظَلُمــوا َأيَّ ُمْنَقَلــٍب  آن حضــرت شــد؛ پــس نزدیــک رفــت و شــنید کــه می گویــد: »َو َســَيْعَلُم َالَّ
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َيْنَقِلُبــوَن« )شــعراء: 22۷(. هنگامــی کــه یحیــی متوجــه شــد، ســر، متعلــق بــه امام حســین؟ع؟ اســت، 

مســلمان شــد و صلــه  و هدایایــی زیــادی را بــه امــام ســجاد؟ع؟ دادنــد )کاشــفی، 1382: 4۵۷(. امــا 

تــا جایــی کــه بررســی شــد ایــن دو گــزارش در مــورد قرائــت دو آیــه توســط ســر امــام حســین؟ع؟، 

ــی و دادن  ــی حران ــه مســلمان شــدن یحی ــر آن ک ــزون ب ــت نشــد، اف ــر یاف ــن و معتب ــع که در مناب

صلــه بــه امــام ســجاد؟ع؟ کــه در قیــد و بنــد و اســارت بــود، نــه در منابــع نقــل شــده و نــه بــا عقــل 

ســازگاری دارد.

3-4. توصیف اصحاب

ــم  ــرآن کری ــات ق ــی از آی ــفی، برخ ــل کاش ــا در مقت ــه ی کرب ــی واقع ــزارش تاریخ ــوای گ در فح

در مــورد اصحــاب و یــاران امــام حســین ؟ع؟ بیــان شــده کــه بعضــی از آن هــا بــه قلــم نویســنده 

ــر  ــهادت زهی ــان ش ــنده در بی ــه نویس ــه ای ک ــه گون ــت. ب ــهدای کرباس ــادت های ش ــای رش در رس

ــزی آشــامد،  ــی زد چنان چــه کســی چی ــر هــم م ــان ب ــر ده ــن حســان اســدی می نویســد: »زهی ب

آن گــه نفســی زد و طوطــی روحــش بــه شکرســتان یرزقــون فرحیــن پــرواز نمــود )کاشــفی، 1382: 

ــه  ــا روى ب ــود زيب ــى ب ــی می نویســد: »او جوان ــداهّلل کلب ــن عب ــن در وصــف وهــب ب 3۵8(. همچنی

ــد ســنبل تر و مشــك ســياه، نقشــبند قــدرت  ــا رخســاره ای چــون مــاه، و مــوى مانن نيكــو خــوى، ب

َرُكــْم  َفَأْحَســَن  ُصَوَرُكــْم «1 نقــش روى او بركشــيده و بــر لــوح »ِفــي َأْحَســنِ  َتْقِويــٍم «2  بــه قلــم »َو َصوَّ

ــه ی  ــد از محارب ــد: بع ــان می کن ــد و پســرش بی ــن خال ــرو ب ــرده«. و در شــهادت عم چهره گشــایى ك

ْنهــاُر«3 شــد  بســيار و قتــل جمعــى از فّســاق فّجــار، متوّجــه ريــاض »َجّنــاٍت  َتْجــِري ِمــْن  َتْحِتَهــا اْلَ

)همــان: 2۶۷( و همچنیــن در شــهادت هــال بــن نافــع او را بــه بهشــت وعــده می دهــد )همــان: 

.)3۷2

ــام حســین  ــاران ام ــر شــهادت ی ــل نویســی خــود در ذک ــا حســین کاشــفی در مقت ــع م در واق

ســعی کــرده بــا تمثیل هــای مختلــف قرآنــی و اســتفاده از آیــات، روح حماســه، جهــاد و حــق طلبــی 

ایــن واقعــه ی عظیــم را مطــرح کنــد و از طرفــی گرایش هــای اعتقــادی خــود مبنــی بــر الهــی بــودن 

ایــن حرکــت عظیــم را تبییــن نمایــد.

1. غافر:40
2. تین: 4

3. ابراهیم: 14
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نتیجه گیری

ــر  ــای کاشــفی ذک ــت گزارش ه ــا محوری ــه ب ــن مقال ــه در مت ــی ک ــوع گزارش های از بررســی مجم

ــد:  ــکات بدســت می آی ــن ن شــد، ای

1. کاشــفی در نــگارش مقتــل الحســین، در مــوارد مختلــف از آیــات قــرآن اســتفاده کــرده و ایــن، 

ــات  ــد آی ــرد می توان ــف، ف ــوارد مختل ــه در م ــرا ک ــت، چ ــگارش اس ــوع ن ــن ن ــی از تأییرگذارتری یک

قطعــی الصــدور را ضمیمــه گزارش هــای تاریخــی ظنــی الصــدور کــرده و بــا تلفیــق ایــن دو گــزارش، 

یــک حقیقــت و روح واحــد تاریخــی را بدســت آورد.

ــه  ــی از حضــرت آدم؟ع؟ شــروع و ب ــل حــوادث و قصــص قرآن ــه نق ــگاه تاریخــی کاشــفی ب 2. ن

رحلــت پیامبــر اســام؟ص؟ ختــم می گــردد. در ایــن رابطــه کاشــفی در برخــی مــوارد نــوع و تحلیــل و 

تفســیر خاصــی از آیــات ارائــه داده کــه بــه نظــر در نــوع خــود کــم نظیــر و از یــک عالــم ســنی کــم 

ــد. ــی را برگزین ــای تاریخ ــه گزارش ه ــه این گون ــت ک ــع اس توق

ــوان دیــدگاه  ــوع انتخــاب آیــه و گزارشــی کــه کاشــفی انتخــاب کــرده، می ت ــه ن ــا توجــه ب 3. ب

او را نســبت بــه برخــی وقایــع تاریخــی بدســت آورد، از جملــه در مــورد نــزول آیــه ی اکمــال دیــن 

در عرفــه و انتخــاب ایــن گــزارش، گویــای آن اســت کــه کاشــفی در مــورد غدیــر خــم، بــه دیــدگاه 

شــیعه بــاوری نــدارد و بــه نوعــی خواهــان مشــروعیت بخشــی بــه خلفــای اهــل ســنت اســت؛ از 

ــراد از  ــه م ــا این ک ــرده، ی ــان ک ــر بی ــه ي تطهی ــق آی ــورد مصادی ــه در م ــا تفســیری ک ــر ب ســوی دیگ

لؤلــؤ و مرجــان امــام حســن ؟ع؟ و امــام حســین ؟ع؟ هســتند، می تــوان نــوع عاقــه و محبتــی کــه 

بــه اهــل بیــت پیامبــر؟ص؟ دارد را بدســت آورد؛ یــا در مــورد تفســیر و تأویلــی کــه بــرای آیــه ی ســوره 

قــدر بیــان کــرده و این کــه بنــی امیــه مطــرود پیامبــر؟ص؟ بودنــد، گویــای آن اســت کــه کاشــفی بــه 

ــن و  ــورد لع ــه م ــد ک ــتمگرانی می دان ــا را س ــد و آن ه ــروعیت نمی بخش ــه مش ــی امی ــت بن حکوم

نفریــن قــرار گرفتنــد.

4. کاشــفی در بیــان رشــادت های اصحــاب امــام حســین ؟ع؟ در واقعــه ی عاشــورا، از برخــی آیــات 

قــرآن کریــم در توصیــف ایشــان بهــره بــرده کــه ایــن امــر بیان گــر قداســت ایــن واقعــه ی مهــم و 

تمامــی شــرکت کننــدگان در کنــار امــام حســین ؟ع؟ در نظــر وی بــه عنــوان یــک فقیــه و مــورخ اهــل 

ســنت اســت.
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پی نوشت

برخی از آیات استفاده شده در روضة الشهداء و موارد استفاده از آن

مورد استفادهسوره وشماره آیهآیه
شماره صفحه در 

روضة الشهداء

۵20تولد امام زمان)عج(حمد:1َاْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ َاْلعاَلِميَن

ُيخاِدُعوَن  اهللَ  َو ُهَو 
خاِدُعُهْم 

262گفتگوی ابن عباس با امام حسین؟ع؟بقره:9

28هبوط حضرت آدمبقره:3۵ِاْهِبُطوا ِمْنه

ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن ِه َوِإنَّ ا ِللَّ 2۵2دستگیری امام حسین در مدینهبقره: 1۵6ِإنَّ

ِذيَن  ُيْنِفُقوَن  َأْمواَلُهْم   و َالَّ
ا َو  هاِر ِسرًّ ْيِل  َو النَّ ِباللَّ

َعالِنَيًة
197نزول در مورد حضرت علی؟ع؟بقره: 274

ا 243تولد امام حسین؟ع؟آل عمران:8َفَهْب  ِلي ِمْن  َلُدْنَك  َوِليًّ

ــُد ِبَنْصــِرهِ  َمــْن    َو اهللُ  ُيَؤيِّ
َيشــاُء

20۵شان حضرت علی؟ع؟آل عمران: 13

ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلُل 267توصیف مسلم بن عقیلآل عمران:31َفاتَّ

َتها  يَّ ي ُأِعيُذها ِبَك  َو ُذرِّ ِإنِّ
ِجيِم  ْيطاِن  الرَّ ِمَن  الشَّ

167ازدواج حضرت علی با حضرت زهرا)س(آل عمران:36

ِإنَّ  اهللَ  َيــْرُزُق  َمــْن  َيشــاُء 
ِبَغْيــِر ِحســاٍب 

173طعام بهشتی برای حضرت فاطمه)س(آل عمران:37

اِء  رَّ ِذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّ الَّ
اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ  رَّ َوالضَّ
اِس َواهلُل  َواْلَعاِفيَن َعِن النَّ

ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن

2۵0حلم و صبر امام حسین؟ع؟آل عمران:134

اِبِريَن 346سخن امام حسین؟ع؟آل عمران:146َواهلُل ُيِحبُّ الصَّ

126حتمی بودن مرگآل عمران:180ُكلُّ َنْفٍس ذاِئَقُة َاْلَمْوِت

126 و 184 و 2۵1آل عمران:18۵ُكلُّ  َنْفٍس  ذاِئَقةُ  اْلَمْوِت 

ْبراِر 240وصیت امام حسن؟ع؟آل عمران:198َو ما ِعْنَد اهللِ  َخْيٌر ِلْلَ

ــْيطاِن  كاَن   ِإنَّ  َكْيــَد الشَّ
ــًا َضِعيف

231کید زناننساء:76

َأْيَنما َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم  
اْلَمْوُت 

321سخن حضرت علی اکبرنساء: 78
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نساء: 79َكفى  ِباهللِ  َشِهيدًا
هنگام  علی؟ع؟  حضرت  حال  زبان 

شهادت
21۵

َيْفَعُل َاهلُل ما َيشاُء و 
يحكم ما يريد

41حضرت ابراهیم؟ع؟مائده:1

ْكَمْلُت  َلُكْم  ِديَنُكْم  َو  َاْلَيْوَم  َأ
َأْتَمْمُت  َعَلْيُكْم  ِنْعَمِتي

126 و 130نزول آیه در عرفاتمائده:3

ُدوِر 494مجازات قاتان کربامائده:7و َاهللَ  َعِليٌم  ِبذاِت  الصُّ

267توصیف مسلم بن عقیلمائده:۵4ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهلِل

َع  َبْيَنُكْم  12۵بی اعتباری دنیاانعام:94َلَقْد َتَقطَّ

20۵انفال:19َفَقْد جاَءُكُم  اْلَفْتحُ 

توبه: 9یْرَزُقوَن  َفِرِحيَن 
شهادت  و  اکبر  علی  حضرت  سخن 

زهیربن قین
321 و 3۵8

اَر َواْلُمَناِفِقيَن 267توصیف مسلم بن عقیلتوبه:73َجاِهِد اْلُكفَّ

َو اهللُ  َيْدُعوا ِإلى  داِر 
الِم  السَّ

173شهادت حضرت فاطمه)س(یونس:2۵

َنْحُن  َنُقصُّ  َعَلْيَك  َأْحَسَن  
اْلَقَصِص 

۵3داستان یوسف نبی؟ع؟یوسف:3

َو َأْجَمُعوا َأْن  َيْجَعُلوهُ  ِفي 
َغياَبِت  اْلُجبِّ 

60داستان یوسف؟ع؟یوسف: 1۵

231کید زنانیوسف: 28ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم

ْت  َعْيناهُ  ِمَن   َو اْبَيضَّ
اْلُحْزِن 

66حضرت یعقوب در فراق یوسفیوسف: 84

َجّناٍت  َتْجِري ِمْن  َتْحِتَها 
ْنهاُر اْلَ

267شهادت عمروبن خالد و فرزندشابراهیم: 14

َو ال َتْحَسَبنَّ  اهللَ  غاِفاًل َعّما 
َيْعَملُ  الّظاِلُموَن

4۵4قرآن خواندن سر امام حسین؟ع؟ابراهیم: 42

267توصیف مسلم بن عقیلحجر:94َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكيَن

ِذي َأْسرى  482خطبه امام سجاد؟ع؟اسراء:1ُسْبحاَن  الَّ

ْد ْيِل  َفَتَهجَّ 91نماز شباسراء:79َو ِمَن  اللَّ

ُقــلْ  جــاَء اْلَحــقُّ  َو َزَهــَق  
ــلَ  كاَن   ــلُ  ِإنَّ  اْلباِط اْلباِط

ــًا َزُهوق
۵19آیه هک شده بر بازوی امام زمان)عج(اسراء:81
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َأْم  َحِسْبَت  َأنَّ  َأْصحاَب  
ِقيِم  كاُنوا ِمْن   اْلَكْهِف  َو الرَّ

آياِتنا َعَجبًا
4۵4قرآن خواند سر امام حسین؟ع؟کهف: 9

ا  َفَهْب  ِلي ِمْن  َلُدْنَك  َوِليًّ
َيِرُثِني

80امتحان حضرت زکریا و یحییمریم: 6

ُه كاَن صاِدَق َاْلَوْعِد ۵4حضرت ابراهیم؟ع؟مریم: ۵4ِإنَّ

رَّ َو َأْخفى ُه َيْعَلُم َالسِّ ۵20امام زمان)عج(طه:7َفِإنَّ

َو ما َجَعْلنا ِلَبَشٍر ِمْن 
َقْبِلَك َاْلُخْلَد َأ َفِإْن  ِمتَّ  

َفُهُم  اْلخاِلُدوَن 
12۵ و 126بی اعتباری دنیاانبیاء:34

َبْردًا َو َسالمًا  يا ناُر ُكوِني 
َعلى ِإْبراِهيَم

انبیاء:69
حضرت ابراهیم؟ع؟ و دستور العمل امام 

حسن عسکری؟ع؟
41 و ۵19

رُّ ِنيَ  الضُّ ي َمسَّ 79حضرت ایوب؟ع؟انبیاء:83َأنِّ

ْنيا َو اْلِخَرةَ  ذِلَك   َخِسَر الدُّ
ُهَو اْلُخْسراُن  اْلُمِبيُن

242جزای قاتل امام حسن؟ع؟حج: 11

34۵خطبه امام حسین خطاب به کوفیاننور: 40ُظُلماٌت  َبْعُضها َفْوَق  َبْعٍض

َو ِإذا خاَطَبُهُم  اْلجاِهُلوَن  
قاُلوا َسالمًا

99سفارش پیامبر به مدارا با مخافانفرقان:63

44۵گریه برای قیامتشعراء: 88َيْوَم  ال َيْنَفُع  مالٌ  َو ال َبُنوَن

ِذيَن  َظَلُموا َأيَّ   َو َسَيْعَلُم  الَّ
ُمْنَقَلٍب  َيْنَقِلُبوَن 

4۵7قرأن خواندن سر امام حسین؟ع؟شعراء:227

ِذيَن  َظَلُموا َأيَّ   َو َسَيْعَلُم  الَّ
ُمْنَقَلٍب  َيْنَقِلُبوَن 

478سخن امام سجاد؟ع؟ به یزیدشعراء: 227

ُب   َفَخَرجَ  ِمْنها خاِئفًا َيَتَرقَّ
ِني ِمَن  اْلَقْوِم   قالَ  َربِّ  َنجِّ

الّظاِلِميَن 
2۵7خروج امام حسین از مدینهقصص:21

َمْدَيَن   ِتْلقاَء  هَ   َتَوجَّ َلّما  َو 
ي َأْن  َيْهِدَيِني  قالَ  َعسى َربِّ

ِبيِل  َسواَء السَّ
2۵8ورود به مکهقصص: 22

320سخن حضرت علی اکبرقصص: 88ُكلُّ  َشيْ ٍء هاِلٌك  ِإاّل َوْجَهُه

ِت  َو  ُيْخِرجُ  اْلَحيَّ  ِمَن  اْلَميِّ
َت  ِمَن  اْلَحيِّ  ُيْخِرجُ  اْلَميِّ

378سخن سمعانروم: 19

126بی اعتباری دنیا و مرگسجده: 11ُقلْ  َيَتَوّفاُكْم  َمَلُك  اْلَمْوِت 
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ما ُيِريُد اهللُ  ِلُيْذِهَب   ِإنَّ
ْجَس  َأْهلَ  اْلَبْيِت   َعْنُكُم  الرِّ

َرُكْم  َتْطِهيرًا َو ُيَطهِّ
احزاب: 33

و  بیت  اهل  جایگاه  و  کساء  حدیث 

سخن امام سجاد با پیرمرد شامی

و   2۵1 و   1۵8

4۵۵ و 471

َو لِكْن َرُسوَل َاهلِل َو خاَتَم 
َن ِبيِّ َالنَّ

12۵حضرت محمد؟ص؟احزاب: 40

َب  اْلُمناِفِقيَن  َو  ُيَعذِّ
اْلُمناِفقاِت 

478سخن ام کلثوم به یزیداحزاب: 73

ِإاّل  ئُ   يِّ السَّ اْلَمْكُر  َيِحيُق   ال 
ِبَأْهِلِه

234زخم خوردن امام حسن؟ع؟فاطر: 43

46حضرت ابراهیم؟ع؟صافات:102يا َأَبِت ِاْفَعْل ما ُتْؤَمُر

106حضرت ابراهیم؟ع؟صافات: 106ِإنَّ هذا َلُهَو َاْلَبالُء َاْلُمِبيُن

َو ِإنَّ  َلهُ  ِعْنَدنا َلُزْلفى َو 
ُحْسَن  َمآٍب 

240وصیت امام حسن؟ع؟ص: 2۵

َحةً  َلُهُم   َجّناِت  َعْدٍن  ُمَفتَّ
ْبواُب  اْلَ

ص:۵0
امام  با  اکبر  علی  حضرت  سخن 

حسین؟ع؟
423

4۵حضرت ابراهیمص:87َو ِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي

ى الّصاِبُروَن   ما ُيَوفَّ ِإنَّ
َأْجَرُهْم  ِبَغْيِر ِحساٍب 

326پیشگویی حضرت علیزمر:10

۵۵داستان یوسف نبی؟ع؟زمر:38َحْسِبيَ  اهللُ  َو ِنْعَم  اْلَوِكيلُ 

ُتوَن ُهْم َميِّ ٌت َو ِإنَّ َك َميِّ 12۵بی اعتباری دنیازمر: 40ِإنَّ

َرُكْم  َفَأْحَسَن  ُصَوَرُكْم 362شهادت وهب بن عبداهللغافر: 40َو َصوَّ

ُقلْ  ال َأْسَئُلُكْم  َعَلْيهِ  َأْجرًا 
ةَ  ِفي اْلُقْربى ِإالَّ اْلَمَودَّ

472سخن امام سجاد؟ع؟ با پیرمرد شامیشوری: 23

وِم  َطعاُم   قُّ ِإنَّ  َشَجَرةَ  الزَّ
ِثيِم  اْلَ

108جزای کفاردخان: 43

94سفارش پیامبر اسام به صبراحقاف: 3۵َفاْصِبْر َكما َصَبَر ُأوُلوا اْلَعْزِم 

ِتي َتْبِغي 3۵9بعد از شهادت زهیربن قینحجرات: 49َفقاِتُلوا الَّ

َك  َك َفِإنَّ َواْصِبْر ِلُحْكِم َربِّ
ِبَأْعُيِنَنا

268توصیف مسلم بن عقیلطور:48

189تولد حضرت علی؟ع؟نجم: 3َو ما َيْنِطُق  َعنِ  اْلَهوى

َمُه َشِديُد اْلُقَوى 482خطبه امام سجاد؟ع؟نجم: ۵َعلَّ

َفكاَن  قاَب  َقْوَسْينِ  َأْو 
َأْدنى 

482خطبه امام سجاد؟ع؟نجم: 9
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َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما 
َأْوَحى

482خطبه امام سجاد؟ع؟نجم:10

ي َمْغُلوٌب  َفاْنَتِصْر هُ  َأنِّ 36شکوه ی حضرت نوح؟ع؟قمر: 10َربَّ

ْؤُلُؤ َو  َيْخُرجُ  ِمْنُهَما اللُّ
اْلَمْرجاُن 

۵2 و 134تفسیر به امام حسن و امام حسین؟ع؟الرحمن: 23

12۵بی اعتباری دنیاالرحمن: 26ُكلُّ َمْن َعَلْيها فاٍن

478سخن ام کلثوم به یزیدمنافقون: 1ِإنَّ  اْلُمناِفِقيَن  َلكاِذُبوَن

عاَم  َعلى  َو ُيْطِعُموَن  الطَّ
هِ  ِمْسِكينًا َو َيِتيمًا َو  ُحبِّ

َأِسيرًا
198انفاق حضرت علی؟ع؟انسان: 3

َس  ْبحِ  ِإذا َتَنفَّ 21۵شهادت حضرت علی؟ع؟تکویر: 18َو الصُّ

ِك فجر: 28ِاْرِجِعي ِإلى  َربِّ
سخن  و  فاطمه)س(  حضرت  شهادت 

هال بن نافع و غام ترک

و   373 و   184

386

َوَلْلِخَرُة َخْيٌر َلَك ِمَن 
وَلى اْلُ

129خبر از رحلت پیامبر؟ص؟ضحی

362شهادت وهب بن عبداهللتین:4ِفي َأْحَسنِ  َتْقِويٍم

227حکومت بنی امیهقدر: 1ِإّنا َأْنَزْلناهُ  ِفي َلْيَلةِ  اْلَقْدِر

228بنی امیه بر فراز منبر پیامبر؟ص؟کوثر: 1ِإّنا َأْعَطْيناَك  اْلَكْوَثَر

129نزول در عرفه و خبر رحلت پیامبر؟ص؟نصر: 1ِإذا جاَء َنْصُر اهللِ 
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ــاء 	  ــروت: دار احی ــور، بی ــن عاش ــی محمدب ــق، اب ــرآن، تحقی ــیر الق ــن تفس ــان ع ــف و البی ــی)1422(، الکش یعلب

ــی. ــراث العرب الت
جصاص، احمد)141۵(، احکام القرآن، تحقیق عبدالسام محمد علی شاهین، بیروت: دار الکتب العلمّیة.	 
جعفریــان، رســول)138۷(، مــا حســین واعــظ کاشــفی و کتــاب روضــة الشــهداء، مقــاالت تاریخی)دفتــر اول و 	 

دوم(، تهــران: دلیــل مــا.
حاکــم نیشــابوری، ابوعبداهّلل)بــی تــا(، المســتدرک علــی الصحیحیــن، تحقیــق یوســف عبدالرحمــن، بیــروت: دار 	 

المعرفــة.
حمیدی، عبداهّلل)14۰۹(، مسند حمیدی، تحقیق حبیب الرحمن اعظمی، بیروت: دار الکتب العلمیة. 	 
ــروت: دار 	  ــادر، بی ــی عبدالق ــق مصطف ــة الســالم، تحقی ــداد او مدین ــخ بغ ــدادی، احمــد)141۷(، تاری ــب بغ خطی

ــة. الکتــب العلمّی
ــدار 	  ــت: ال ــن، کوی ــارک حس ــعد مب ــق س ــة، تحقی ــرة النبوی ــة الطاه ــد)14۰۷(، الذری ــن احم ــد ب ــی، محم دوالب

ــلفیة. الس
راغب اصفهانی)142۶(، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بی جا: طلیعه النور.	 
راونــدی، قطــب الدیــن)14۰۹(، الخرائــج و الجرائــح، تحقیــق موسســة اإلمــام المهــدی، قــم: موسســة اإلمــام 	 

المهــدی.
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پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

رفعــت، محســن و دیگــران )13۹8(، »بررســی و نقــد روایت انگاره هــا و گزاره هــای متفــرد عاشــورایی در روضــه 	 
الشــهداء کاشــفی«، شــیعه پژوهــی، پاییــز و زمســتان 13۹8، شــماره 1۷.

رویمــر، هانــس روبــرت)138۰(، ایــران در راه عصــر جدیــد: تاریــخ ایــران از 1350 تــا 1750، مترجــم آذر آهنچــی، 	 
تهــران: دانشــگاه تهــران.

سمعانی، عبدالکریم)14۰8ق(، االنساب، بیروت: دار الجنان.	 
سمعانی، منصور)1418(، تفسیر سمعانی، تحقیق یاسربن ابراهیم و غنیم بن عباس، الریاض: دار الوطن.	 
سیوطی، جال الدین)بی تا(، الدر المنثور فی التفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة.	 
شوشتري، نوراهّلل)13۶۵(، مجالس المؤمنين، تهران: انتشارات اسامیه.	 
شیخ صدوق، محمد)141۷(، االمالی، قم: موسسة البعثة.	 
شــیخ طوســی، محمــد)14۰۹(، التبیــان فــی تفســیر القــرآن، تحقیــق احمــد حبیــب قصیــر عاملــی، بــی جــا: 	 

مکتــب االعــام االســامی.
شیخ مفید، محمد)1424(، تفسیر القرآن المجید، المستخرج، محمدعلی ایازی، قم: بوستان کتاب.	 
ــاد، تحقیــق عــادل 	  ــر العب صالحــی شــامی، محمدبــن یوســف)1414ق(، ســبل الهــدی و الرشــاد فــی ســیره خی

ــة. ــروت: دارالکتــب العلمی احمــد، بی
طیالسی، سلیمان بن داود)بی تا(، مسند ابی داود الطیالسی، بیروت: دار المعرفة.	 
فتال نیشابوری)بی تا(، محمد، روضةالواعظین، قم: منشورات الرضی.	 
فــرات کوفــی)141۰(، تفســیر فــرات کوفــی، تحقیــق، محمدکاظــم، طهــران، : موسســة الطبــع و النشــر التابعــة 	 

لــوزارة الثقافــة.
قمی، علی ابراهیم)138۷(، تفسیر قمی، تعلیق، طیب الموسوی الجزائری، مطبعة النجف: بی جا. 	 
ــگ 	  ــاد فرهن ــران: بنی ــوب؛ ته ــر محج ــام محمدجعف ــه اهتم ــلطانی، ب ــه س ــین)13۵۰(، فتوت نام ــفی، حس کاش

ــران. ای
------------------------)13۶2(، الرســالۀ العلیــۀ فــی االحادیــث النبویــۀ )شــرح چهــل حدیــث نبــوی(، مصحــح جــال 	 

الدیــن محــدث، تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
-----------------------)13۷۹(، جواهر التفسیر، تحقیق جواد عباسی  تهران: دفتر نشر میراث مکتوب.	 
-----------------------)1382(، روضة الشهداء، قم: دفتر نشر نويد اسام.	 
ــاد 	  ــران: بنی ــان، ته ــر معینی ــح علی اصغ ــه تصحی ــات، ب ــن الحی ــی)13۶۵(، رشــحات عی ــن عل کاشــفی، فخرالدی

نیکــوکاری نوریانــی.
کلینی، محمدبن یعقوب)13۶3(، اصول الکافی، تعلیق علی اکبر غفاری، بی جا: دارالکتب االسامیة.	 
گوهــری فخرآبــاد، مصطفــی)13۹۹ش(، زمانــه، زندگــی، و کارنامــه مــال حســین کاشــفی، قم:پژوهشــگاه علــوم 	 

و فرهنــگ اســامی.
مسلم نیشابوری، )بی تا(، صحیح مسلم، بیروت:دار الفکر. 	 
ــق محمــد حســینی 	  ــار، تحقی ــل االئمــة االطه ــی فضائ ــار ف ــا(، شــرح االخب ــی ت ــن محمد)ب ــان ب ــی، نعم مغرب

ــم: موسســة النشــر االســامی. ــی، ق جال
ــر، 	  ــیر النذی ــث البش ــن احادی ــر م ــع الصغی ــرح الجام ــر، ش ــض القدی ــرووف)141۵ق(، فی ــد عبدال ــاوی، محم من

ــة. ــب العلمی ــروت:دار الکت ــام، بی ــد عبدالس ــح احم تصحی
ــراث 	  ــز نشــر می ــران: مرک ــژاد، ته ــرام ن ــار، تصحیــح محســن به ــوداق)13۷۹(، جواهــر االخب ــی، ب منشــی قزوین

ــوب. مکت
نسائی، احمدبن شعیب)1411(، السنن الکبری، تحقیق عبدالغفار سلیمان، بیروت:دار الکتب العلمیة. 	 
نظامی باخرزی، عبدالواسع بن جمال الدین)1383(، مقامات جامی، تهران:نشر نی.	 
نفسی، عبداهّلل)بی تا(، مدارک التنزیل و حقائق التاویل، بی جا:بی نا.	 
واحدی نیشابوری)1388(، علی بن احمد، اسباب نزول الیات، قاهره: موسسة الحلبی و شرکاه.	 


