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«مقتل الحسین علیه السالم»ابومخنف و بررسی اسنادی و محتوایی اثر او 
 1قاسم بستانی
 2حنان علویان

 چکیده
تریک اخبار ووا) ونخاخووا)ن اوو ) ای    وو   ی  ابووم نف ووط بوومح بووک  ازوور  توو  ا  ب   وو  

گ   ار ف  است. نام ای بو  سوبت توابزط رثواا نربومح بو  تو ای  تودات ناّدثا) احاد ث ت
بوربق  ازوام نف واا ی ... اسوت.  مچ وزک  ن ائل   مچم)   گ  مل  صویزک  یااهو  

ب  نخاد تم   ناافل  _تلز  اب قم  _ نق ل ابا زکتریک رثاا ابم نف ط   ت  ا  نهم است 
 تلم  ن قدنا) ی ن أخ ا) بمده است. 

 ا  نف لط   شمد تقیه ب  نه ف  شفصزت ابم نف ط ا    ب    تقش ن دا ایک نقاب
 بووووو  نقوووووم ب وووووزاا نهمووووو   _ایوووووک اثووووو  توووووار ف  ب وووووزاا نهوووووم دا ابهووووواد ن یوووووای  ر) 

 براسووو  شووومد توووا  _توووریک حووومادخ توووار ف  صووودا اسوووقم دااد  دا بیوووا)  تووو  ا   م وووا 
 وو   وو  بی وو    _اب ووقم تلزوو   _ نق وول ابا ووزکات بوواا ابووم نف ووط ی نزوول ار ش تلموو  اثوو  ای 

گ دد.   ریشک 
نق ل    نا ما نق ل ابا زک   اس اد_تلز  اب قم  _ نق ل ابا زکأبم نف ط   ها: کلید واژه
 . ابا زک

 درآمد
ب    شد)  ک شفص  ب  ب  ن گ ی  گلااش حمادخ ی یاا ه   س ت نق ل نخ      ه   

گووریه ن  وو  شووده اسووت   ا  وواه  یوو ه بوو  ا  دا ن ووابا اسووقن  د  ووا  ااد ی ا  نمضوومتات  اسووت 
بوو ده اسووت  ن وول نق وول تموو  بووک  بی وو ریک تم وو  تووار ا ن ووااا) ی ناوودثا) اا بوو  خوومد  لووت 

دا ایوک بویک  ...ی _تلزو  اب وقم  _خطاب  نق ل ت موا) بوک تیوا)  نق ول تلو  بوک ابور  ابوت 

 دان زاا ی تضم  زئت تلم  دان  اه شهزد  م ا) ا ما .  1.
 .   واهنی نداس دان  اه پیام نخا ب دا انام خمز دان  اه شهزد  م ا) ا ما  ااشد تلمم ا ر) ی حد ث   ااش اسب. 2

(نویسنده مسئول).
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وورد:توجه:جوحس;شدگ<ن::_علصه:=لسالم::_=ین:بین:هصچ:ووضوعی:به:=جد=زه:شه<دت:=و<م:حسصن:
:جگرف :زه:=سخ.قر=ر

:ب<ره:=و<م:حسصن: که:در =ج;د،:=و;روزه:در:دس;زرب::جوش;زه:ش;ده:_علصه:=لس;الم::_بیشزر:وق<تلی:
::_علص;ه:=لس;;الم::_:وقز;ل:=لحس;صن=ز:=ص;;ذغ:ب;ن:جذ<ت;ه،::عذ;د=هلل:وقز;ل:=ب;یجصس;زشد؛:آث;<ری:و<جش;د: =ز
:بن:یزحد:جعف;ی،: وقز;ل:=ب;ی:=ز:وحه;د:ب;ن:حس;ن:طوس;ی،::_علص;ه:=لس;الم::_:وقز;ل:=لحس;صنج<بر

:جصر:بن:_علصه:=لسالم::_:هللعذد= :وز=حن.::=ز
:=ی;;ن:زوصش;;ه:وقز;;ل:=ب;;و:وخش;;ف:=س;;خ.:=ز:ویژگی زترین:آث;;<ر:در :ب;;<ر ::=ز ک;;ه:ذی;;ل::_ه;;<ی:=ی;;ن:=ث;;ر

::63حو=دث:س<ل: حخ:=لطذریدر جق;ل:س;شد:ب;ه:رو :وح;دث<ن:و:وقذولص;خ::_=سخ::ثذخ:شده::ت<ر
بررس;;ی:=بع;;<د:و;;زن:آن:=س;;خ.:ب;;<:تحلص;;ل:س;;شد:وقز;;ل:ب;;ه:رو :وح;;دث<ن:و:جص;;ز:تحلص;;ل:و;;زن:ب;;ه:

:=ههصخ:=ین:=ثر:پرد=خزه:خو=هد:شد.:

 مختصری در باره ابو مخنف
ف: شَّ وف;<ت::3ة:بن:غ<ود:=زدی:=سخ.::.:بن:سعد:وش<……=و:لوط:بن:ححصی:بن:سعصد:بن:ِوخ 

::4 ،357=و:ر=: گفزه370ح<:پیش:=ز ::5=جد.: ،:
:«:وخشف:بن:سلصن»جد:=عالی:=و: ج;<وش::و::6=س;خ:_صلی:=هلل:علصه:و:آل;ه::_صح<بی:پی<وذر

:وص;;<ن:ص;;ح<بی<ن:ش;;صعه:ذک;;ر:ش;;ده:=س;;خ. برخ;;ی::8=ج;;د.:برخ;;ی:=و:ر=:ش;;صعی:و;; هج:د=جس;;زه:7در
:=و:ر=:س;;شی:و;; هج:و;;ی :جص;;ز ک;;ه:ه;;صچ:ح;;ک:ب;;ر=ی:=ی;;ن:=ب;;ر=ز:عقص;;ده:=دل;;ه::9د=جش;;د؛:دحگ;;ر ه;;ر:چش;;د:

:=و::ک;;ه:وهن:10=ج;;د.:وی:آث;;<ر:وزع;;ددی:د=رد:وش<س;;ذی:ر=:=ر=خ;;ه:جکرده =ب;;و::وقز;;ل:=لحس;;صنت;;رین:=ث;;ر
:وخشف:=سخ.:

                                                          :
 .::159،:ص=لرج<ل؛:39،:ص30،:جق<ووب:=لرج<ل؛:35،:ص6،:ج=لطذق<ت:=لکذری.:3

:أعالم:=لشذال>.:4 حعه؛:301،:ص7،:جسصر  .:145،:ص5،:ج=العالم؛:331،:ص3،:ج=ل ر

 .::439،:ص3،:جوصز=ن:=العزد=ل.:5

 .::35،:ص6،:ج=لطذق<ت:=لکذری.:6

خهه.:7  .::93،:صفشون:=السالم=لشصعه:و:؛:399،:ص=لفصول:=لهههه:فی:وعرفه:=ال

حخ:=بن:وعصن؛:583،:ص9،:ج303،:ص7،:جسصرأعالم:=لشذال>.:8 ،:=العالم؛:381،:ص7،:ج=لجرر:و:=لزعدیل؛:130،:ص3،:جت<ر
جق;د:؛:357،:ص=لرج;<ل؛:133،:صخالص;ه:=الق;و=ل؛:318،:صوع<لن:=لعله;<>؛:310،:صرج<ل:=لشج<شی؛:145،:ص5ج

؛:566،:ص3،:جطر=خ;;;ف:=لهق;;;<ل؛:186،:ص3،:ج=خ;;;د:=لرج<لص;;;ه=لفو؛:33،:ص1،:جج;;;<وع:=ل;;;رو=ة؛:75،:ص4،:ج=لرج;;;<ل
حعه؛:340،:ص35،:جوعجن:=لرج<ل  .353،:ص3،:ج=عص<ن:=لشصعه؛:331،:ص3،:ج=ل ر

:=الجو=ر؛:73،:صکت<ب:=الربعصن؛:347،:ص3،:جشرر:جهج:=لذالغه.:9  .15،:ص3،:جبح<ر

،:8،:جوعج;;;ن:=له;;;ؤلفصن؛:305،:=ب;;;ن:ج;;;دحن،:ص=لفهرس;;;خ؛:343،:ص35،:جوعج;;;ن:=لرج;;;<ل؛:310،:صرج;;;<ل:=لشج<ش;;;ی.:10
 .134،:صدر=س<ت:فی:علن:=لدر=حة؛:93،:ص=لشصعه:و:فشون:=السالم،:104،:طوسی،:ص=لفهرسخ؛:357ص
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:علیه:السالم::الحسین:مقتل
:ت;;رین:آث;;<ر:در:خص;;وص:=و;;<م:حس;;صن::=ب;;و:وخش;;ف:ص;;<حج:حک;;ی:=ز:وش;;هورترین:و:ق;;دحهی

ک;;رده:=س;;خ.:شخص;;صخ:_علص;;ه:=لس;;الم::_ ک;;ه:ب;;ه:رو :وح;;ّدث<ن:آن:ر=:جق;;ل: ه<ی:وهه;;ی::=س;;خ:
: :=بوحشصفه:دحشوری:در :=لط;و=لجظصر =ج;د:و::=ز:آن:ت; ثصر:پ یرفزه:12،=الرش;<د:و:ش;صخ:وفص;د:در:11=خذ;<ر

کردهبرخ;;;ی:ب;;; :=حش;;;<ن:پی;;;روی: کهز;;;ری،:=ز پ;;; یری: :13=ج;;;د؛:=ز:جهل;;;ه:=ی;;;ن:=ف;;;ر=د::=ب;;;ن:=ع;;;سن:<:ت ثصر
: ::14_علص;;ه:=لس;;الم::_:وقز;;ل:=لحس;;صنخ;;و=رزوی:در :=لله;;وف:ف;;ی:قزل;;ی:=لطف;;وفو:=ب;;ن:ط;;<ووب:در

ک;;رده:15هس;;زشد. :=و:پی;;روی: کهز;;ری:=ز :ب;;<:=تک;;<ی: =ی;;ن:وقز;;ل:در:ض;;هن::16=ج;;د.:=ف;;ر=د:دحگ;;ری:جص;;ز
حخ:=لطذری :وس;شد:ذک;ر:ش;ده:=س;خ:و:وذش;<ی:تحقص;ق::ب;ه:عش;و=ن:ق;دحهی:ت<ر ترین:وشذ;ع:و:ب;ه:ط;ور

:=ین:وق<له:جقل:طذری:=سخ.:
 مقتل منسوب به ابو مخنف

ک;ه:وشس;وب:ب;ه:=ب;و:وخش;ف: حخ:طذ;ری،:وقزل;ی:وج;ود:د=رد: :ت<ر عالوه:بر:وقزل:=بو:وخشف:در
حخ:طذری:ب<ش;د.: :ت<ر =سخ:و:چه:بس<:شهرت:وحزو=ی:آن:به:ور=تج:بیش:=ز:وقزل:=بو:وخشف:در

ب;وط:ب;ه:س;<ل:جسخه و:ش;صخ::17ب;ه:بع;د:=س;خ:3100ه;<ی::ه<ی:خطی:=ین:وقزل:وجع;ول:غ<لذ;ً<:ور
:وعرفی:=بو:وخشف:و:=ثر:وشسوب:به:=حش<ن:وی :گوحد::عذ<ب:قهی:پس:=ز

ک;;ه: حخ:و:س;;صره:د=رد...،:=ّو;;<: :ه;;<ی:بس;;ص<ری:در:زوصش;;ه:کت<ب:=ب;;و:وخش;;فب;;د=ن: ت;;<ر
:و;<:=س;;خ،:=ث;;ر:=و:جصس;خ:و:جوحس;; ک;;ه:ب;ه:ج;;<م:=و:در:=خزص;;<ر شده:آن:ج<وش;;خص:وقزل;ی:

::18=سخ.
:جظ;;ر:وش;<بهی:د=رد. ::19وحس;ن:=و;صن:جص;ز:=ظه;<ر :=ی;ن:=ث;;ر :=ی;;ن:خط<ه;<ی:ف<حش;ی:در ع;الوه:ب;ر

:آجه<:=ش<ره:وی که:به:برخی:=ز :شود.:وجود:د=رد:
                                                          :

:=لطو=ل.:11  .:179،:136،:131،:130،:ص=الخذ<ر

 .:311-13،:ص=الرش<د.:12

 .....66،:65،:45،:38،:37،:35،:31،:33،:ص5،:ج=لفزور.:13

 ......::133،:399،:397،:396،:ص1،:جوقزل:=لحسصن.:14

 .....49،:44،:41،:35،:34،:33،:ص=للهوف:فی:قزلی:=لطفوف.:15

؛:74،:صوق<ت;;;ل:=لط;;;<لذصین؛:386،:ص8،:ج=لذد=ح;;;ه:و:=لشه<ح;;;ه؛:69،:65،:صترجه;;;ه:=الو;;;<م:=لحس;;;صن)ع(.:=ب;;;ن:س;;;عد،:16
 .:381،:صروضة:=لو=عظصن؛:139،:ص=الو<لی

 .:53-50،:صوخشف:وقزل:=لحسصن)ع(:ألبی.:وقفه:عشدکت<ب::17

 .::355،:ص3،:ج=لکشی:و:=اللق<ب.:18

 .::634،:ص4،:=عص<ن:=لشصعه.:19
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 الف. خطاهای رجالی، ماجند: 
کت<ب:سشدی:به:چشن:وی3 :=بزد=ی: ::(:جقل:=بو:وخشف:=ز:هش<م:بن:وحهد::در ک;ه:در خ;ورد:

:ه کلذی:جق;ل:رو=ح;خ:ویآن:=بو:وخشف:=ز ک;ه:هش;<م::20کش;د:ش<م:بن:وحهد:بن:س<خج: در:ح;<لی:
گرد:=بو:وخشف:=سخ :=بو:وخشف:=خ :حدحد:وی:21ش< کشد:و:عکس:آن:ت;<:ب;ه:ح;<ل::و:ههو=ره:=ز

:در:وش<بع:علهی:دحده:جشده:=سخ.
کلصش;;;ی:1 ک;;;ه:=ب;;;و:وخش;;;ف)م:22(:جق;;;ل:رو=ح;;;خ:=ب;;;و:وخش;;;ف:=ز: : (:ب;;;ر:357ب;;;<:توج;;;ه:ب;;;ه:=ی;;;ن:

:ح;;;ک:ق;;;رن:د=رد،:جهی=ی::کلصش;;;ی:تق;;;ّدم:زو;;;<جی کلصش;;;ی)م:ب;;;یش:=ز  (::319تو=ج;;;د:=ب;;;و:وخش;;;ف:=ز:
کرده:ب<شد. :رو=حخ:

است: ب. خطاهای محتوایی، از جهله در این مقتل آمده   
ک;;ربال:رس;;صد:=س;;ج:=و:وزوّق;;ف:ش;;د:و:ب;;<:وج;;ود::_علص;;ه:=لس;;الم::_(:حس;;صن:3 ک;;ه:ب;;ه: هشگ;;<وی:

ک;رد: ک;د=م:=ز:سعی:و:تال :فر=و=ن،:=ز:ج<ی:خود:حرکخ:جک;رد:و:هف;خ:=س;ج:ع;وه: ول;ی:ه;صچ:
گفزش;د...:ج<ی:خود:تک<ن:جخوردجد.:آن :=س;ج:پی;<ده:ش;دجد:و: ::23گ<ه:=حش<ن:=ز چش;صن:خذ;ری:در

:وشفرد:=سخ. :جقل:=ین:خذر :وش<بع:دحده:جشده:و:وقزل:وورد:بحد:در
=ز:وکه:ب;ه:ودحش;ه:پ;س:=ز:ش;شصدن:خذ;ر:ش;ه<دت::_علصه:=لسالم::_(:خذر:خروج:=و<م:حسصن:1

::24وسلن:بن:عقصل.
:=و;<م:حس;صن:(:رو=حخ:ولح3 :=ر=خ;ه:ش;ده:=ز در:ش; ن:=و::_علص;ه:=لس;الم::_ق:ش;دن:ح;ر::تص;ویر

:آوده:=سخ:: :=ین:=ثر :جصسخ.:در
کش;;زه::هشگ;;<وی:_علص;;ه:=لس;;الم::_حس;;صن:=و;;<م: ک;;ه:دح;;د:ته;;<م:ح;;<ر=ن:و:=ص;;ح<بش:
کس;ی:جصس;خ::شده ح;<د:ب;ر:آورد:آح;<: کرد:آجگ;<ه:فر گرحه: =جد:به:سخزی:و:بلشد:شروع:به:

کس;;ی :=ی;;ن:هشگ;;<م:=ی;;ن::ک;;ه:ب;;ه:د=د:و;;<:برس;;د:آح;;<: که;;ک:و;;<:بی<ح;;د.:در ک;;ه:ب;;ه: جصس;;خ:
گ =شخ. گو :حر:رسصد:و:بر:=و:=ثر: :25سخن:به:

گ;ز=ر :وی :ب;ه:=و;<م:ر=: که:جحوه:ولحق:شدن:ح;ر :به:صر=حخ:ب<:س<یر:=خذ<ری: کش;د::=ین:خذر
                                                          :

کربال>.:20  .::5،:صوقزل:=لحسصن:و:وصرع:=هل:بیزه:و:=صح<به:فی:

:=عالم:=لشذال>.:21  .:310،:ص30،:جسصر

کربال>.:22  .::31،:صوقزل:=لحسصن:و:وصرع:=هل:بیزه:و:=صح<به:فی:

 .:75.:هه<ن،:ص23

 .::63.:هه<ن،:ص24

 .::337.:هه<ن،:ص25
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:تع;;<ره:=س;;خ. :آغ;;<ز:درگص;;ری:ب;;ه:=و;;<م:حس;;صن::26در :در:س;;<یر:رو=ح;;<ت:ح;;ر:د=وطلذ<ج;;ه:و:پ;;یش:=ز
:یوجدد.پ:وی:_علصه:=لسالم::_

:وطل;;ج:آب:=ز:ش;;هر،:ش;;هر::_علص;;ه:=لس;;الم::_(:توص;;صف:جح;;وه:ش;;هصد:ش;;دن:=و;;<م:حس;;صن:4
:گوحد::به:=و:وی

که:ورگ:ر=:جرعه:جرعه:ب<:شکشجه:و:=جدوه:بشوشی.: :=ز:آب:جخو=هی:خورد:ت<:=ین:
ک;;;;ه:روپ;;;و :ر=:=ز:ص;;;;ورت:خ;;;ود:ب;;;;رد=رد.::_علص;;;;ه:=لس;;;الم::_آجگ;;;<ه:=و;;;<م: :ش;;;;هر:ر=:قس;;;ن:د=د:

:روپو :ر=:برد=شخ ک;ور:=س;خ:و:پ;وز:س;گ:د=رد:و::_علصه:=لسالم::_و:=و<م::شهر که:=و:پیسی: دحد:
گف;خ::ج;دم:رس;ول:خ;د=: گ;<ه: گف;خ.::_ص;لی:=هلل:علص;ه:و:آل;ه::_وویی:و<جش;د:خوک;<ن.:آن: ر=س;خ:

گفخ::ح<:عل;ی:=ی;ن: که:جدم:به:پدرم: گفخ::ششصدم: گفزه:بود:وی: گفخ::جدت:چه: :به:=و: شهر
ک;ور:=س;خ:وی ک;ه:پ;یس:و: کس;ی: :ت;و:ر=: چش;صن:خذ;ری:در:ه;صچ:ح;ک:=ز:وش;<بع:و=رد::27کش;د...:پس;ر

:جشده:=سخ.
حیف در جام شخصیت صج. ت  

ک;ه:وط;<بق:س;<یر:وش;<بع: :=سخ.:ب;ه:عش;و=ن:جهوج;ه:در:خذ;ری: :بسص<ر :=ین:=ثر وو=رد:تصحصف:در
در:وقز;ل:و;ورد:بح;د:ج;<م::28کش;د،:=ب;ن:ح;وزه:ر=:جف;رین:وی:_علصه:=لس;الم::_و=رد:شده،:=ب<عذد=هلل:

کلذی:تح :29رحف:ح<فزه:=سخ.=بن:حوزه:به:جذصره:

 مقتل اصلی ابو مخنف 
=ث;;ر:=ص;;لی:=ب;;و:وخش;;ف:د=ر=ی:=وزص;;<ز=ت:وزع;;دد:س;;شدی:و::_علص;;ه:=لس;;الم::_وقز;;ل:=لحس;;صن:

:بر:=س<ب:جقل:طذری:پرد=خزه:وی :=د=وه:به:بررسی:=ین:=ثر :شود.::وزشی:فر=و=جی:=سخ.:در
:بررسی:مقتل:ابو:مخنف

:ب;;ر:تفک;;ر::وقز;;ل:=ب;;و:وخش;;ف:وجهوع;;ه گ;; =ر ش;;صعی:=س;;خ.:=وزص;;<ز=ت:وقز;;ل::=ی:وه;;ن:و:ت;;<ثصر:
کل;ی:=ی;ن:=ث;ر:ر=:وی : گ ش;زه:پشه;<ن:جذ;ود.:ب;ه:ط;ور :د=جش;هشد=ن: ت;و=ن:ب;ه:دو:ص;ورت::=بووخشف:ب;ر

:=د=وه:به:تحلصل:وزشی:وقزل:=بو:وخشف:خو=هصن:پرد=خخ. کرد::وزشی:و:سشدی.:در :بررسی:
                                                          :

:=لطو=ل؛:113،:صلی=الو<.:26  .:99،:ص=الرش<د؛:303،:ص5،:ج=لفزور؛:153،:ص=خذ<ر

کربال>.:27  346-345،:صوقزل:=لحسصن:و:وصرع:=هل:بیزه:و:=صح<به:فی:

حخ:=لطذری.:28  461،:ص3،:ج=العالم:=لوری:ب<عالم:=لهدی؛:96،:ص5،:ج=لفزور؛:301،:ص1،:ج=الرش<د؛:318،:ص4،:جت<ر

کربال>وقزل:=لحسصن:و:وصرع:=هل:بیزه:و:.:29  .:300،:ص=صح<به:فی:
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 ( تحلیل متنی مقتل ابو مخنف1
=ز:خ;ود:و;ورد:وق<حس;ه:ق;ر=ر:د=د.:ب;ه:هه;صن::تو=ن:آن:ر=:ب<:آث<ر:پیش:به:سذج:تقدم:=ین:=ثر،:جهی

:و;;و=زی:خ;;ود:و;;ورد:بررس;;ی:ق;;ر=ر:و;;ی دهصن.::دلص;;ل،:وقز;;ل:=ب;;و:وخش;;ف:ر=:=ز:وج;;وه:وخزل;;ف:ب;;<:آث;;<ر
:وو=زی،:وجهوعه :آث<ر :=ز ::وشظور که:در قرن:=ول:هجری:در:خصوص:و=قعه:ع<ش;ور=::5ه<یی:=سخ:

رون:وزش;;ی:جص;;ز:و;;ورد:=جد.:ع;;الوه:ب;;ر:رو :وق<حس;;ه،:وقز;;ل:=ب;;و:وخش;;ف:ب;;ه:ص;;ورت:د:جوش;;زه:ش;;ده
گرفزه:=سخ. : :بررسی:قر=ر

 مقاحسه با آثار موازی 
:وو=زی :ترجه;ه:=و;<م:=لحس;صن:::وقزل:=بو:وخشف:ب<:آث<ر ::_علص;ه:=لس;الم::_آن،:جظص;ر ،:بخش;ی:=ز

:=و<م:ب<قر:368=بن:سعد:)م:=لطذق<تکت<ب: :دهشی:=ز ::_علصه:=لسالم::_ (،:رو=حخ:عه<ر حخ:در ت;<ر
:=لط;و=ل (،:334=ب;ن:=ع;سن:)م:=لفزور،:=لطذری  (،:=الو<و;ة:و:181=ب;و:حشصف;ه:دحش;وری:)م:=الخذ;<ر

گرفز;ه:311=لسص<سة:=بن:قزصذه:)م :ب;ه:بررس;ی:: (:وورد:وق<حسه:ق;ر=ر: :=ی;ن:بخ;ش:بیش;زر =س;خ.:در
:وزون:وو=زی:پرد=خزه:وی:ویژگی ::ه<ی:وشفی:وزد=ول:در شود:و:خ<لی:بودن:وقز;ل:=ب;و:وخش;ف:=ز

:=:=ین:ویژگی :بر :برتری:=ین:=ثر :قر=ن:خود:=سخ.:ه<:ح<کی:=ز
کلی جگری  جگری و جزخی تسلط بر دو جنبه   

:=بو:وخشف،:وی :گوحد::طذری:هشگ<م:رو=حخ:و=قعه:ع<شور=:=ز
::30رو=حخ:=بو:وخشف:جسذخ:به:رو=حخ:عه<ر:دهشی:رو=حزی:ت<م:و:ته<م:=سخ.

:خو=هصن:رسصد.:::ب<:وط<لعه:دقصق:وقزل:=بو:وخشف،:به:=ین:جزصجه
کلص;;<ت:و=قع;;ه:ر=:ب;;<:=س;;زحک<م::=ب;و:وخش;;ف:ب;;<:جق;;ل:وفص;;ل:رو=ح;;<ت:و: رع<ح;خ:ترتص;;ج:زو;;<جی،:

کرده:=سخ.:جقل:رو=ح<ت:رسصدن:خذر:ورگ:وع<وحه:ت<:حرکخ:=و<م:به:سوی:عر= ، ج<و;ه::31ترسصن:
کوفص;<ن...:ت;<:ب;ه:ش;ه<دت:رس;صدن:=و;<م:حس;صن: ،:ب;ه:ط;ور:وز;و=لی:و:_علص;ه:=لس;الم::_ج<وه:جگ<ری:

ک;;ه:هه;;ص:32وفص;;ل:جق;;ل:ش;;ده:=س;;خ. :جق;;ل:=ی;;ن:رو :ت;;<:=جزه;;<:=د=و;;ه:د=رد: ن:تفص;;صل:و:ت;;و=لی:در
:رو=ح;خ:وق;<حع: که:=ی;ن:عهلک;رد:در :به:وحدت:ووضوعی:=ثر:شده:=سخ؛:هر:چشد: رو=ح<ت،:وشجر

:ش<م:ب<:ضعف:ههر=ه:=سخ.:
:به:خوبی:و;شعکس:ش;ده کلی،:جزخص<ت:جصز :=شر=ف:به:وذ<حد: جگ;ری:=و::=جد.:جزخ;ی:عالوه:بر

                                                          :
حخ:=لطذری.:30  .:160،:ص4،:جت<ر

 ،374-194،:ص4.:هه<ن،:ج31

 .:186-160،:ص4.:هه<ن،:ج32
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:ب;;ه:=حج;;<د:تص;;<ویر:وشفص;;ل:در:ذه;;ن:وخ<ط;;ج:جهی ن:جهوج;;ه،:ب;;ه:هشگ;;<م:ب;;ه:عش;;و=:33ش;;ود؛:وشج;;ر
کلص;<ت:ب;ه:خ;وبی:ترس;صن:و:جزخص;<ت:=رزش;هشدی::_علصه:=لسالم::_رو=حخ:وقزل:ق<سن:بن:حسن:

:کشد::=جد.:=و:جقل:وی:=ر=خه:شده
گویی:چهره که: = :پ<ره:و<ه:بود،:شهشصری:به:دسخ:د=شخ:و::پسری:سوی:و<:آود:

که:بشد:حکی:=ز:آن:پ<ره: بود.:ه;ر:چ;ه:ر=:پیر=هن:و:تشذ<ن:به:تن:د=شخ:و:جعلصشی:به:پ<،:
کشن،:=ین:ر=:فر=وو :جهی که:بشد:چح:بود.:فر=وو : ::34کشن:

: :ق<سن:بن:حسن:ب<:ه;دف:ش;رر:و=قع;ه:ب;وده:=س;خ.:ب;ه:هه;صن:عل;خ،:تص;ویر توصصف:ظ<هر
:کشد.::وشسجهی:در:ذهن:وخ<طج:=حج<د:وی

کل;;ی :ب;;<:وق<ت;;ل:وع<ص;;ر:خ;;ود،:=ههص;;خ: ::جگ;;ری:و:جزخ;;ی:ب;;<:وق<حس;;ه:=ی;;ن:=ث;;ر :جگ;;ری:بج;;<:بهز;;ر
:وقز;ل:=ب;ن:س;عد:جزخ;یشود:تذصین:وی :ش;ود::=ی:دح;ده:وی:جگ;ری:بیه<رگوج;ه:؛:ب;ه:عش;و=ن:جهوج;ه،:در

ب;;;;وط:ب;;;;ه:توص;;;;صف: :ک;;;;ه:برآو;;;;ده:=ز:رو :طذق;;;;<ت:جگ;;;;<ری:ب;;;;وده:=س;;;;خ.:=ی;;;;ن:و;;;;و=رد:غ<لذ;;;;ً<:ور
کصفص;;خ:و;;وی:س;;ر:و:خض;;<ب:آن، ::36توص;;صف:ج;;وع:پوش;;< ،:35جزخص;;<تی:جظص;;ر:ذک;;ر: :ج;;وع:=جگش;;زر

ک;;;ن:ح;;;<:ک;;;ه:=ی;;;ن:تف<ص;;;:38رج;;;گ:و:ج;;;وع:عه<و;;;ه:=س;;;خ:37و:جق;;;ش:آن :صل:جس;;;ذخ:ب;;;ه:ش;;;هرت:ف;;;رد:
ح<د:وی :شوجد.:ز

:ترجهه:=و<م:حسصن: ::_علصه:=لسالم::_چشصن:رو=لی:در جصز:وشعکس:شده:=سخ.:=ب;ن:س;عد:در
ک;;ردن:=و;;<م:=خزص;;<ص: وقز;;ل:خ;;ود:هصج;;ده:رو=ح;;خ:ر=:تشه;;<:ب;;ه:پوش;;صدن:لذ;;<ب:خ;;ز:و:خض;;<ب:

=:بر=ی:شرر:ح;و=دث:=و<:به:هشگ<م:جقل:وق<حع:وربوط:به:ظهر:ع<شو=ر،:تشه<:جه:رو=حخ:ر:39دهد،:وی
:40دهد.:ظهر:ع<شور=:=خزص<ص:وی

ورزی  عدم غرض  
:ب;;;ه:ش;;;ه<ر:وی حخ:ح;;;ک:خ;;;ط:قرو;;;ز :جق;;;ل:ت;;;<ر :ت;;;دوین::غ;;;ره:ورزی:در :آح;;;د.:=ی;;;ن:=و;;;ر:پ;;;یش:=ز

حخ،:در:=س;;الم:و;;ورد:توج;;ه:ب;;وده:=س;;خ.:آجه;;<:وی ک;;ه:تشه;;<:وی:رس;;هی:ت;;<ر :تو=جش;;د:دس;;خ::د=جس;;زشد:
                                                          :

 .::333،:ص=لخو=رج:و:=لشصعة.:33

حخ:=لطذری.:34  .::334،:ص4،:جت<ر

 .:311،:ص5؛:ج133،:ص3؛:ج439،:431،:3،:جطذق<ت:=لکذری.:35

 .::334،:ص4.:هه<ن،:ج36

 .:376،:ص4؛:ج110،:133،:343،:30،:ص3ج:؛474،:473،:473،:ص3.:هه<ن،:ج37

 .:176،:333،:ص4؛:ج103،:19،:ص3؛:ج455،:451،:ص3.:هه<ن،:ج38

 .::44:-:43)ع(،:صترجهه:=الو<م:=لحسصن.:39

 .:75:-:71.:هه<ن،:ص40
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:بزجش;;;;د. حخ:ب;;;;ه:هه;;;;صن:عل;;;;خ،:ط:41ب;;;;ه:تض;;;;عصف:ح;;;;<:تقوح;;;;خ:ح;;;;ک:خذ;;;;ر :=بز;;;;د=ی:ت;;;;<ر :ذ;;;;ری:در
:گوحد::خود:وی

:آجچه:آورده که:بش<ی:ون:در کت<ب:و<:بد=جد: گفزه:بیششده: ح;<ن::=م:و: =م،:بش;<:ب;ر:ق;ول:ر=و
:42بوده:=سخ،:جه:حجخ:عقول:و:=سزشذ<ط:جفوب...

:=ث;ر:خ;ود: :=عزذ;<ر :وزقدوصن،:بر:خالف:طذری:هشگ<م:جقل،:ب;<:=لق;<ی:جظ;ر:شخص;ی:=ز برخی:=ز
ک;ه:فق;ط::کششد؛:به:عشو=ن:وس<ل،:کن:وی کرده:=سخ: :آغ<ز:جقل:و=قعه:ع<شور=:تصرحح: =بن:سعد:در

ک;;د=م:ر=وی::ح<ص;;ل:س;;خن:ر=:جق;;ل:وی : ک;;د=م:وطل;;ج:=ز کش;;د: ک;;ه:وش;;خص: کش;;د؛:ب;;دون:=ی;;ن:
گز=ر :ر=:قطع:وی:43=سخ. : رج;ع:=لح;دحد:»کش;د:و:ب;<:عذ;<رت::ضهشً<:هشگ<م:جقل:خذر:هفخ:ب<ر

::44دهد.:گز=ر :خود:ر=:=د=وه:وی«:=لی:=وله که:=ب;ن:س;عد:ورتذ;ً<:ب;ه:قطع:خذر:حک<حخ:=ز =ین:د=رد:
:عقصده:وی :پرد=زد.::=بر=ز

:و;;;زن:جص;;;ز:غ;;;ره:ورزی:وج;;;ود:د=رد.:=و:بی;;;<ن:وی ک;;;ه:خ;;;روج:=و;;;<م::ع;;;الوه:ب;;;ر:س;;;شد،:در :کش;;;د:
::_علص;;;ه:=لس;;;الم::_حس;;;صن: ک;;;<واًل ک;;;شش:حکوو;;;خ:وق;;;خ: :=ش;;;زذ<ه:ب;;;ود:و:پی<و;;;د:آن:ب;;;دیهی:و:و=
ح;<د:ب;:45=سخ.:طذصعی: :رو=ح;خ:ورود:عذص;د:=هلل:ب;ن:ز کوف;ه:ب;<:عذ;<رت:ههچش;صن:در کوف;ه،:و;ردم: ه:

ک;;ه:بی;;<ن:توص;;صف:ش;;ده«:فله;;<:رأت;;ه:=لس;;فله» ::=جد: :گ;;ر:س;;<حه:=فکش;;دن:تحلص;;ل:=ب;;ن:س;;عد:ب;;ر:س;;ر
:و;;;زن:درج،:توض;;;صح:و:س;;;وگصری::46وقز;;;ل:=س;;;خ. :در:وق<ب;;;ل،:رو=ح;;;خ:=ب;;;و:وخش;;;ف،:وس;;;شد:و:در

:شود.::دحده:جهی
 عدم افساجه سرایی

:=فس;;<جه:س;;ر=یی:وج;;و گ;;ز=ر :=ب;;و:وخش;;ف:=ث;;ری:=ز د:ج;;د=رد.:در:وق<حس;;ه:ب;;<:برخ;;ی:=ز:در:سر=س;;ر:
: ش;ود؛:ب;ه:عش;و=ن:وس;<ل،:دو:: (:=ین:حقصق;خ:آش;ک<ر:وی334=بن:=عسن):=لفزوروزون:وو=زی:جظصر

:=ین:رو=ح<ت:بررسی:وی :شوجد.::وورد:=ز
:=بن:عذ<ب:آورده:=سخ::3 :.:به:جقل:=ز

گروهی:=ز:فرشزگ<ن:جزد:پی;<وذر:دح;دم؛:در:ح;<لی: که:جذرخصل:ر=:ب<: :بودم(: )جزد:پی<وذر
                                                          :

حخ:عشد:=لعرب.:41  .:10،:ص3،:ججش<>ة:علن:=لز<ر

حخ:=لطذری.:42  .::5،:ص3،:جت<ر

 .:53،:صترجهه:=الو<م:=لحسصن.:43

 .:91،:83،:83،:80،:73،:64،:55.:هه<ن،:ص44

 .:57.:هه<ن،:ص45

 .:65.:هه<ن،:ص46
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گسزر=جصده:بودجد:و:=جدوهش< :بر:=و;<م:حس;صن::ه:ب<لک :_علص;ه:=لس;الم::_ه<ی:خود:ر=:
:47کردجد...:گرحه:وی

حک:س<له:شد،:دو=زده:فرشزه:حکی:به:ص;ورت:ش;صر:و:حک;ی::_علصه:=لسالم::_.:وقزی:حسصن:1
گ<و:و:دحگری:به:صورت:دیو:و:چه<روی:به:ص;ورت:فرزج;د:آدم:و:هش;خ :ب;ه::به:صورت: ت;<ی:دحگ;ر

::=شک<ل:و:صورت :ج;<زل:ش;دجد:و:خذ;ر::_ه<ی:آجه<:س;رخ:رج;گ:ب;ود::که:چهره:_ه<ی:دحگر ب;ر:پی;<وذر
:د=دجد...:_علصه:=لسالم::_شه<دت:حسصن: گفزشد:و:خذر :48ر=:به:=و:

:رو=ح;خ:=و:فرش;زگ<ن:ب;ه::ق<لج:=ین:سخن:قص;ه ی;ر=:در س;ر=یی:و:وحز;و=ی:آن:=فس;<جه:=س;خ؛:ز
ک:صورت:حصو=ج<ت:وحشی:و:=هلی:ترسصن:شده ه:وعل;وم:جصس;خ:ر=وی:چگوج;ه:=جد.:عالوه:بر:=ین:

:پی;;;<وذر: ک;;;ه:وجهوع;;;ه:حصو=ج;;;<ت:در:حض;;;ور فرش;;;زه::_ص;;;لی:=هلل:علص;;;ه:و:آل;;;ه::_فههص;;;ده:=س;;;خ:
ک;;رده،:=ی;;ن:پرس;;ش: ک;;ه:=ب;;ن:عذ;;<ب:=دع;;<ی:رکح;;خ:جذرخص;;ل:ر=: گز=رش;;ی: هس;;زشد :ههچش;;صن:در:

ک;ه:آح;<:=ب;ن:عذ;<ب:و=قع;ً<:تو=ج;<یی:دح;دن:فرش;زه:وح;ی:و:س;<یر:فرش;زگ<ن:ر=:د=رد ::وطرر:وی ش;ود:
:جشده:=سخ.::چشصن:رو=ح<تی:در:وقزل:=بو:وخشف:دحده::جظصر:

گزارش های قطعی عدم وجود معارض در   
:آث;<ری:و<جش;د: :=رس<ل:ج<وه:یزحد:ب;ه:=س;ز<جد=ر:ودحش;ه:در :=لط;و=لب<:وق<حسه:خذر :=ب;و:=الخذ;<ر ،:=ث;ر

:عه<ر:دهشی،:بی حخ::حشصفه:دحشوری:و:رو=حخ:طذری:=ز دقزی:جگ<رجده:در:جقل:=خذ<ر:وع;<ره:ت;<ر
:=رس<ل:ج<وه:یزحد:به:ولصد:ب;ن:عزذ;ه:=س;ز<جد=ر:ودحش;ه:و:س;<یر:قطعی:ق< بل:والحظه:=سخ.:در:خذر

:=د=و;ه:ب;ه::جظصر:جعه<ن:ب;ن:بش;صر:و;و=ردی:والحظ;ه:وی:=سز<جد=ر=ن:وهن:بالد:=سالوی،: ک;ه:در ش;ود:
:بررسی:آجه<:پرد=خزه:خو=هد:شد::

ح;;د:ب;;ه:=س;;ز<جد=ر:ودحش;;ه:وی :یز :رو=ح;;خ:دس;;زور ک;;ه:=ز:عذ;;د=هلل:=ب;;و:وخش;;ف:در :ب;;ن:عه;;ر،:گوح;;د:
:و:=و<م:حسصن: بیر :49بیعخ:بگصرد.:_علصه:=لسالم::_عذد=هلل:بن:ز

:رو=حخ:=بو:حشصفه:دحشوری:)م3 :=ب;و:وخش;ف:=س;خ،:181.:در :=ث;ر  (:غ<ل;ج:رو=ح;خ:برگرفز;ه:=ز
ح;;د:ب;;ه:ولص;;د:ب;;ن:عزذ;;ه:دس;;زور: :رو=ح;;خ:=ب;;و:حشصف;;ه،:یز ک;;ه:در ول;;ی:جکت;;ه:ق<ب;;ل:والحظ;;ه:آن:=س;;خ:

:ج:وی :عذد:=لرحهن:بن:=بو:بکر :بیع;خ:بگص;رد.دهد:=ز ک;ه:عذ;د:=ل;رحهن::50صز =ی;ن:در:ح;<لی:=س;خ:
ح;;د:و:تذ;;دیل:خالف;;خ:ب;;ه:س;;لطشخ:ب;;ود::_ب;;ن:=ب;;و:بک;;ر: :ف;;وت::_ک;;ه:وخ;;<لف:ج<جش;;صشی:یز پ;;یش:=ز

                                                          :
حخ:=لطذری.:47  .::313،:ص4،:جت<ر

 .::314،:ص4.:هه<ن،:ج48

 .:151-150،:ص4.:هه<ن،:ج49

:=لطو=ل.:50  .:177،:ص=الخذ<ر
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:51وع<وحه:=ز:دجص<:رفزه:بود.
:3.:رو=ح;;;;خ:عه;;;;<ر:دهش;;;;ی:) 1 گ;;;;رفزن:بیع;;;;خ:=ز : :(::=حش;;;;<ن:جح;;;;وه:=رس;;;;<ل:ج<و;;;;ه:و:دس;;;;زور

ده;د.:رو=ح;خ:عه;<ر:دهش;ی:ب;ه:=ی;ن::ه:ر=:ش;رر:جهیو:جق;ش:بش;ی:=وص;:_علص;ه:=لس;الم::_=و<م:حس;صن:
:صورت:=سخ::

گفزن::قزل:حسصن: : گ;ویی:خ;ود::_علصه:=لسالم::_به:=بوجعفر ک;ه: ر=:چش<ن:به:ون:بگ;و:
:بوده کسی:ر=:به::ح<ضر گفخ::وع<وحه:ٌورد:و:ولصد:بن:عزذه:و=لی:ودحشه:بود.:پس: =م.:

:=و:بیع;;خ:بگص;;رد.:آن:ح:_علص;;ه:=لس;;الم::_س;;وی:حس;;صن: علص;;ه::_ض;;رت:فرس;;ز<د:ت;;<:=ز
ک;رد.:آن:_=لسالم: ک;ن:و:وهل;خ:ب;ده.:ولص;د:قذ;ول: گ;<ه:=حش;<ن:ب;ه::گفخ::ب;<:و;ن:و;د=ر=:

کوفص<ن:بر=ی:=و:آود.:ج<:ج<وه:وکه:رفخ:و:در:آن :52ه<ی:
:ر=:جقل:جکرده کی:=ز:=ههصخ:جد=دن:به:=ین:خذر:=سخ.::هصچ:حک:=ین:خذر که:=ین:ح< :=جد:

 دقت در ضبط اسامی
: ک;ه:ج;<م:عه;ر:ب;ن:س;عد،:عه;رو:ب;ن:133)م=بن:قزصذه::=الو<وة:و:=لسص<سةدر  (:وش;<هده:ش;ده:

که:عهرو:بن:سعصد:=شد :)م:53سعصد:ضذط:شده:=سخ؛ :=و;ر=ی:=و;وی:70در:ح<لی:  (:حکی:=ز
کن:وک;;ه:در:ح;;دود:س;;<ل: ک;;ه:ح;;< :=ب;;و:وخش;;ف::دقزی:چش;;صن:بی:54 ،:ب;;ود.60=س;;خ: :=ث;;ر ه;;<یی:در

:شود.::جهی::دحده
:(:تحلیل:درون:متنی2

:ویژگیب<:بررسی:وزن:وقزل:=بو:وخشف:بر ::ه<:و:تو=ج<یی:خی:=ز ه<ی:=ین:=ثر:وورد:والحظ;ه:ق;ر=ر
کشش;ده:آن:=س;خ.::گصرجد.:=ین:ویژگی:وی کششده:جوع:بی<ن:=بو:وخشف:و:عو=ول:وشسجن: ه<:تذصین:

:=ین:بخش:=غلج:به:د=شزه :شود.::ه<ی:وقزل:=ش<ره:وی:در
 بیان غیر داستاجی

:بی;;;<ن:ح;;;و=دث،:و=ق;;;ع در:وق<حس;;;ه:وقز;;;ل::55گر=:و:غصرد=س;;;ز<جی:=س;;;خ.:زب;;;<ن:=ب;;;و:وخش;;;ف:در
حخ:=لطذریوجعول:=بو:وخشف:و:وقزل:ووجود:در: تو=ن:والحظ;ه::سر=یی:ر=:وی:،:عشصر:د=سز<نت<ر

                                                          :
 .::331-333،:ص3،:ج=العالم.:51

حخ:=لطذری.:52  .:158-157،:ص4،:جت<ر

 .:4،:ص1،:ج=الو<وه:و:=لسص<سه.:53

 .:78،:ص5،:جم=العال.:54

 .::334-333،:ص=لخو=رج:و:=لشصعه.:55
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: :رو=ح<ت:=بو:وخشف:در حخ:=لطذریکرد.:بسص<ری:=ز شود،:ول;ی::،:در:وقزل:وجعول:جصز:دحده:ویت<ر
کرده:=سخ.: کردن:عش<صر:د=سز<جی،:وزن:ر=:ج =ب: :ج<عل:ب<:=ض<فه:

ک;ه:در:آن:جوحس;شده:بخش;ی:=ز:و=قعص;خ:ر=::بی<ن:د=سز<جی:جحوه :بی<ن:=س;خ: ک;ه:خص;<ل::_=ی:=ز
ده;د:و:ه;ر:ح;ک::کشد.:سرس:به:آن:بعدی:فلسفی:ح<:حز;ی:=دب;ی:وی:=جزخ<ب:وی:_=جگصزتر:=سخ:

ک<ر:وی گزحشش:ر=:در:ج<ی:خود:به: :=ین:=بع<د:وورد: ::56برد؛:=ز
:ب<ود=د:ع<شور=:وورد:وق<حسه :وی:به:عشو=ن:جهوجه،:شرر:=وض<ع:وصد=ن:جشگ:در :گصرد::قر=ر

:ب<و;;د=د:روز:ع<ش;;ور=،:پ;;یش:=ز:ظه;;ر:تشه;;<:ر=ه:چص;;ره:ش;;دن:ب;;ر:س;;ر<ه:=و;;<م:حس;;صن: :در
ک;<ر:س;ر<ه:دش;هن:ر=::سوز=جدن:خصهه:_علصه:=لسالم::_ که:ظ<هرً=:=ین:عهلک;رد: ه<:بود:

:=ین:=حو=ل:ب<:جصزه،:خصه;ه:=و;<م:حس;صن::تر:وی:سخخ :_علص;ه:=لس;الم::_کرد.:شهر:در
:وی که:=ین:ر=:هدف:قر=ر ش;ود.::ک<ر:وشجر:به:ترس<جدن:زج<ن:خ<جد=ن:پی;<وذر:وی:دهد:

کرد:ت;<:خصه;ه:=و;<م:حس;صن: :تق<ض<ی:آتش: ر=:بس;وز=جد.::_علص;ه:=لس;الم::_سرس:شهر
کردج;;د:و: :=ف;;ر=د:و<جش;;د:ش;;ذد:ب;;ن:ربع;;ی،:ب;;ه:ش;;هر:=عز;;ر=ه: :=ی;;ن:هشگ;;<م:برخ;;ی:=ز در

ک;;ه:زج;;<ن:ر=:وی ک;;<رت:ب;;ه:ج;;<یی:رس;;صده: ::گفزش;;د:: :=ز ترس;;<جی.:ب;;<:=ی;;ن:س;;خن:ش;;هر
::57شود.:دن:خصهه:وشصرف:ویسوز=ج

ک;ه:در:وقز;ل:وجع;ول:آو;ده،:د=س;ز<جی:ش;دن:=ی;ن:رو=ح;خ:ر=: ب<:وق<حسه:=ین:سخش<ن:ب;<:آجچ;ه:
:ق;ول:=ب;و:وخش;ف:جق;ل:وی:وی کرد.:ج<عل:=ز ک;ه:ش;هر:قص;د:د=رد:خصه;ه:=و;<م::تو=ن:والحظه: کش;د:

ک;;:_علص;;ه:=لس;;الم::_حس;;صن: :بی;;<ن:=ی;;ن:رو=ح;;خ:=س;;زف<ده: ک;;ه:=و:در رده،:ر=:بس;;وز=جد،:=و;;<:تف<ص;;صلی:
:=ین:رو=حخ:آوده:=سخ: :ب<عد:شده:تف<صصل:رو=حخ:=فز=حش:پید=:بکشد.:در

:ح<ر=جش:وی :=ز :=ی;ن::شهر خو=هد:به:=و:آتش:بدهش;د:ت;<:خصه;ه:ظ<له;<ن:ر=:بس;وز=جد.:در
::ب;;;ه:=و:حهل;;;ه:وی:_علص;;;ه:=لس;;;الم::_هشگ;;;<م:ح;;;<ر=ن:=و;;;<م: کشش;;;د:و:=و:ر=:=ز:خصه;;;ه:دور

ح<د:زد::و=ی:برتو:=ی::کششد.:آن:وی خو=هی:خصهه:رس;ول:=هلل:ر=::شهرو:آح<:ویگ<ه:=و<م:فر
گفخ::آری.:=و<م:آن گفخ::خد=وجد=،:ب;ر=ی:ت;و:س;خخ:جصس;خ::آتش:بزجی.:شهر: گ<ه:

:=ی;ن:هشگ;<م:ش;هر:خش;هگصن:ش;د:و: :ر=:در:روز:قص<وخ:در:آتش:بیفکشی.:در که:شهر
:58دسزور:حهله:د=د:و:دو:سر<ه:ب<:حکدحگر:درگصر:شدجد.

:ب;;ه:د=س;;ز<جی ک;;ه:در:وقز;;ل:وجع;;ول:وشج;;ر ش;;دن:رو=ح;;خ:=ب;;و:وخش;;ف:ش;;ده:=س;;خ،::جک;;<تی:
                                                          :

 .::303،:ص=الدب:و:فشوجه.:56

حخ:=لطذری.:57  .::334،:ص4،:جت<ر

کربال>.:58  .303-300،:صوقزل:=لحسصن:و:وصرع:=هل:بیزه:و:=صح<به:فی:
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کردن:=و<م:حسصن:ههر=ه:ب<:ب;زرگ::عذ<رت =جد:=ز::خط<ب:شدن:=هل:بیخ:ب<:عشو=ن:ظ<له<ن،:دع<:
:به:وزن. کردن:حک:پیک<ر :رو=ح;خ،::59جه<یی،:=ض<فه: گرفزن:بی<ن:ت;<رحخی:=ز که:ب<: وض<ف:بر:=ین:

:بین:رفزه:=سخ؛:وو=ردی:و<جشد:: :جک<ت:وفصد:رو=حخ:=بو:وخشف:=ز بی;<ن:جش;دن:ش;دت:برخی:=ز
کتصک :ت< ک;;ه:چگوج;;ه:ب;;<:س;;وز=جدن::جش;;گ،:=ش;;<ره:جک;;ردن:ب;;ه:برخ;;ی:=ز :=ی;;ن: ه;;<ی:جشگ;;ی،:جظص;;ر

کوفص;;<ن:ب;;ه:=ه;;ل:بی;;خ:جهی:خصه;;ه :رو=ح;;خ:وجع;;ول:ب;;<:عذ;;<رت::ه<:ب;;<ز:ه;;ن:دس;;خ: رس;;د.:=و;;<:در
کتص;ک:جشگ;ی:«:دعوهن:ف<جهن:لن:حصلو=:=لصکن» :جزصج;ه:ت< بح;د:فصص;له:د=ده:ش;ده:=س;خ:و:در

:ن:و<جده:=سخ.:=ز:دحد:خو=جشده:پشه<
 ذکر جزخیات مفید

 جزخیات غیرمستقین و روشنگر، ماجند:
:ج<و;ه:=ول:3 گز=ر :=بو:وخش;ف:در:خص;وص:=رس;<ل:دو:ج<و;ه:توس;ط:یزح;د:ب;ه:ولص;د::در ک;ه::_.:

:ج<و;;ه:دوم::_وفص;;ل:=س;;خ: ح;;ه:و:در کوچ;;ک:ب;;ود:)ک ج;;ه::_خذ;;ر:و;;رگ:وع<و گ;;و :و;;و : :ک;;ه:و<جش;;د:
کص;;;د:ب;;;ر:بیع;;;خ:_أذن:ف;;; ره(: =: :و;;;ر:دس;;;زور :د=ن:برجس;;;زه:ودحش;;;ه:ثذ;;;خ:ش;;;ده:=س;;;خ.:=ی;;;ن:گصری:=ز

:بیع;;خ:رو=ح;;خ:بی;;<ن ک;;ه:ج<و;;ه:=ول:ب;;ر=ی:=ب;;الغ:عه;;ووی:و:ج<و;;ه:دوم:دس;;زور :=ی;;ن:=س;;خ: ::گر گصری:=ز
که:به:طور:غصر:وسزقصن،:فوری:و:سری:ب;ودن:بیع;خ :ر=::ورد=ن:برجسزه:=سخ: ب;ور :=ف;ر=د:وز گصری:=ز

:کشد.::تذصین:وی
گ;;ز=ر :و;;زن:ج<و;;ه1 کوفص;;<ن::=ی;;ن:وز;;ون:وع;;ر:.: گروهه<ی: ه;;<ی:ووج;;ود:در::ف:جه;;خ:فک;;ری:

:هجری:=سخ.::63کوفه:س<ل:
:=ل;ف(:ج<و;;ه:=ول::جوحس;;شده:آن:تع;;د=دی:=ز:ش;;صعص<ن:ب;;ه:س;;رکردگی:س;;لصه<ن:ب;;ن:ص;;رد:و:چش;;د:
کوف;;ه: :=ی;;ن:ج<و;;ه:ط;;والجی:=خ;;الص:ش;;صعص<ن: ت;;ن:دحگ;;ر:=ز:جهل;;ه:حذص;;ج:ب;;ن:وظ;;<هر:=س;;خ.:در

::60شود.:والحظه:وی
کصدی:جسذخ:به:ج<وه: که:جشذه:ت  گفزهب(:ج<وه:دوم: کوفه: :=جد:::=ول:د=رد:و:در:آن:شصعص<ن:

=ز:شصعص<ن:و;ؤون:و:وس;له<ن:=و،:=و;<:بع;د::و;ردم::_علصه:=لسالم::_به:حسصن:بن:علی:
:تو=جد:و:دل:ب<:کسی:جز:تو:جد=رجد،:بشز<ب،:بشز<ب،:درود:بر:تو:ب<د. :=جزظ<ر :61در

:وزف;<وت:=س;خ.: ک;<واًل کوفه:=سخ.:وزن:=ین:ج<و;ه: که:=ز:سوی:=شر=ف: :=ی;ن:ج(:ج<وه:سوم: در
                                                          :

 .:هه<ن.:59

حخ:=لطذری.:60  .:161-163،:ص4،:جت<ر

 .:161،:ص4.:هه<ن،:ج61
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:ج<وه:خود:وی:ج<وه:تهلق:جوحسشدگ<ن:دحده:وی :گوحشد:::شود.:آجه<:در
گ;ر:خ;و=هی::ه<:رسصده:و:چ<ه:=و<:بعد،:ههه:ج<:سر:سذز:شده:و:وصوه ه<:پر:آب:شده،:=

که:سر<ه:تو:آو<ده:=سخ:و:سالم:بر:تو:ب<د.: :بی<:
:=ر=دت:روح<جی:جوحسشدگ<ن::والحظه:وی :=دبی:و:خ<لی:=ز که:بی<ن:ج<وه:بسص<ر :62=سخ.شود:

:غصر:وسزقصن:وی:=بو:وخشف:ب<:جقل:وزن:ج<وه که:=و<م:حس;صن::ه<،:به:خو=جشده:به:طور جه<ح<جد:
:ج<و;ه:=و;<م:حس;صن:بی;<ن:_علصه:=لسالم::_ :=ی;ن::به:ج<وه:دوم:پ<سخ:د=ده:=سخ.:قر=ین:ووج;ود:در گ;ر

:=جد:=ز::=ور:هسزشد.:=ین:قر=ین:عذ<رت
ک;;ه::.:=رس;;<ل:پ<س;;خ:ج<و;;ه:ب;;ه:دس;;خ:س;;عصد:ب;;ن:عذ;;د=هلل:حشف;;ی:و:3 ه;;<جی:ب;;ن:ه;;<جی:س;;ذصعی:
:ه<ی:ج<وه:دوم:بودجد.::پیک
:ج<وه:خود:وی1 کوفص<ن.:=و<م:در ک<رگصری:=لف<ظ:وش<به:وزن:ج<وه:=رس<لی:توسط: جوحس;د:::.:به:

:=ل;;;ی:=له;;;ل:و;;;ن:=له;;;ؤوشصن::_علص;;;ه:=لس;;;الم::_بس;;;ن:=هلل:=ل;;;رحهن:=ل;;;رحصن:و;;;ن:حس;;;صن:ب;;;ن:عل;;;ی:»
:وش;;;<به:و;;;زن:ج<و;;;ه:دوم:=س;;;خ:و:ح;;;«:و:=لهس;;;لهصن ک;;;<واًل کی:=ز:=ض;;;طر=ر:و:=ص;;;ر=ر:ش;;;صعص<ن:ک;;;ه: >:
:کوفه:=سخ.:

کننده اثر  جزخیات مسنجن 
کوفص<ن:در:حضور:وسلن،:سخش<ن:ع;<بس:ب;ن:ش;ذصج: =بووخشف:به:هشگ<م:توصصف:وحفل:

کری:ر=:جقل:وی کش<ر:حک;دحگر،::ش< :روز:ع<شور=:در: کوفه:و:در :د=دن:سخش<ن:ع<بس:در: کشد.:ب<:قر=ر
ک;;ه:س;;ص< :بی;;<ن:ه;ر:دو:عذ;;<رت:ب;;ه:ح;;ک:جح;;و:ک:خو=جش;ده:=ی;;ن:جکت;;ه:ر=:ب;;ه:وض;;ور:والحظ;ه:وی ش;;د:

:دو:وزن:وذّصن:ور=م:ع<بس:بن:شذصج:هسزشد.: :=سخ:و:هر
کوفه:وی :گوحد::=ین:تش<به:سص< ،:ع<ول:=جسج<م:=ثر:=سخ.:ع<بس:در:

ک;<ر:دحگ;;ر=ن:خذ;ر:جه;ی : د=جن:در:دل:چ;ه:د=رج;;د:و:=ز::دهن:و:جه;;ی:=و;<:بع;د،:و;;ن:ت;و:ر=:=ز
ک;;ه:درب;;<رة:آن:تص;;هصن:دهن.:ب;;ه:خ;;:ج<ج;;ج:آجه;;<:وع;;ده:فریذش;;ده:جه;;ی د=:=ز:چص;;زی:

کشص;د،:وی:=م:سخن:وی:گرفزه پ; یرم،:هه;ر=ه:ش;ه<:ب;<:دش;هشز<ن::کشنو:وقز;ی:دع;وت:
:=ز:شه<:دف<ع:وی:وی ک<ر:جز::جشگن:و:ب<:شهشصر :=ین: کشن:ت<:به:پیشگ<ه:خد=:روم:و:=ز

::63خو=هن.:ثو=ب:خد=:چصزی:جهی
:خط<ب:به:=و<م:حسصن: :ع<شور :حد::فرو<:وی:_علصه:=لسالم::_و:در:روز

                                                          :
 .:هه<ن.:62

 .::164،:ص4.:هه<ن،:ج63
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یزت;;;;ر:و: کس;;;;ی:ر=:عز :جزدح;;;;ک:و:دور: =ی:=ب;;;;و:عذ;;;;د:=هلل،:ب;;;;ه:خ;;;;د=:ب;;;;ر:پش;;;;خ:زو;;;;صن:=ز
گ;;ر:وی:وحذ;;وب :ت;;و:ج;;د=رم.:= :=ز یزت;;ر:=ز:ج;;<جن:و:خ;;وجن:ظل;;ن:و::تر تو=جس;;زن:ب;;<:چص;;زی:عز

:ت;;و:ب;;رد=رم،:بروی :ت;;و،:ش;;ه<دت::کش;;زه:ش;;دن:ر=:=ز د=ش;;زن.:=ی:=ب;;و:عذ;;د:=هلل،:درود:ب;;ر
که:بر:هد=حخ:تو:و:پدرت:هسزن.:وی ::64دهن:

:=ی;;ن:ص;; در:و:ذی;;ل:بی<ج;;<ت:جق;;ل:ش;;ده:=ز:ع;;<بس:ب;;<:حک;;دحگر:ههخ;;و=جی:د=رد:و:وخ<ط;;ج:=ز
ح<فخ:وی :کشد.::طریق:=حس<ب:ع<بس:ر=:در

:تحلیل:سند:مقتل:ابو:مخنف
:تحلص;;ل:س;;شد:وقز;;ل:=ب;;و:وخش;;ف:ب;;یش:=ز:تحلص;;ل:و;;زن،:و;;ورد:توج;;ه:=ه;;ل:ف;;ن:ب;;وده:=س;;خ.:

:ح;;ک:= :آجه;;<:رو :وس;;زقلی:ب;;ه:هه;;صن:دلص;;ل،:آث;;<ر:وزع;;ددی:ح;;ول:آن:ف;;ر=هن:آو;;ده:=س;;خ:و:ه;;ر :ز
گرفزه :پ;;یش: :ت;;و=ن:ب;;ه:آث;;<ری:جظص;;ر:::=ج;;د؛:=ز:جهل;;ه:آجه;;<:وی:ر=:ب;;ر=ی:بررس;;ی:ؤس;;ش<د:=ب;;و:وخش;;ف:در

:،:=ث;;;;ر:حس;;;;صن:غف;;;;<ری:وقز;;;;ل:=لحس;;;;صن،:=ث;;;;ر:وحه;;;;د:ه;;;;<دی:یوس;;;;فی:غ;;;;روی:و:وقع;;;;ة:=لط;;;;ف
:=د=و;;;;ه:ب;;;;ه:تحلص;;;;ل:=س;;;;ش<د:وقز;;;;ل:=ب;;;;و:وخش;;;;ف:بر=س;;;;<ب:وعص;;;;<ر:وح;;;;دث<ن: ک;;;;رد.:در :=ش;;;;<ره:

:خو=هصن:پرد=خخ.:
 رجال ضعیف

:=و:به:حک:طریق:دو:خذر:جقل:شده:=سخ.3 که:=ز : =و،:ع;<وی:و; هج:و::65.:عقذه:بن:=بی:عصز=ر
کوفه:و:ضعصف: ::66=سخ.:=ز:=ه<لی:

کوفص;<ن،:=رس;<ل:ج<و;ه:ب;ه:=و;<م:حس;صن:1 ک;ه:خذ;ر:=جزه;<ع: :.:حج<ج:ب;ن:عل;ی:ب;<رقی:هه;د=جی:
ب;ن:بش;ر:هه;د=جی:جق;ل:ه;<جی:ر=:=ز:وحه;د:::و:خطذ;ه:عذص;د:=هلل:پ;س:=ز:دس;زگصری:_علصه:=لس;الم::_

::68به:وجهول:بودن:=ین:فرد:تصرحح:شده:=س;خ:67کشد.:وی و:وجه;ول:ب;ودن:ف;رد،:=و:ر=:د=خ;ل:در
:کشد.::رج<ل:ضعصف:وی

وی:=خذ;<ر:ولح;ق:ش;دن:یزح;د::70=جد.:که:=و:ر=:وجهول:=لح<ل:شهرده:69.:فضصل:بن:خدحج3
                                                          :

 .::338-337،:ص4<ن،:ج.:هه64

 .:306-305،:304،:ص4.:هه<ن،:ج65

 .303،:ص=لوض<عون:و:=ح<دحسهن؛:68،:ص33،:جق<ووب:=لرج<ل.:66

حخ:=لطذری.:67  .:175،:163،:ص4،:جت<ر

 .::364،:ص3،:ج=لجرر:و:=لزعدیل؛:463،:ص3،:جوصز=ن:=العزد=ل.:68

حخ:=لطذری.:69  .::340-339،:313-310،:ص4،:جت<ر

 .:71ص:،7،:ج=لجرر:و:=لزعدیل.:70
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ح<د:به:=و<م:حسصن :بر=بر:=و<م:حسصن::71بن:ز کوفص<ن:در ر=::_علص;ه:=لس;الم::_و:شرر:آر=حش:سص<سی:
کرده:=سخ. :72رو=حخ:

:74ج<م:=و:در:فهرسخ:وج<هصل:=سخ.:73.:جهر:)جهصر(:بن:وعله،4
:ب;;ن:ص;;<لح:ب;;ن:حذص;;ج:ب;;ن:زهص;;ر:عذس;;ی،5 ک;;رده:و::75.:جض;;ر :=و:رو=ح;;خ: تشه;;<:=ب;;و:وخش;;ف:=ز

:=بو:زهصر:عذس;ی:ب;<:عش;و=ن:جض;ر:ب;ن:ص;<لح::76=جد.:رج<لص<ن:=و:ر=:وجهول:خو=جده :فو=صل:=ثر،:=ز در
ک :ویح<د:شده:=سخ: :::77شود.:ه:ب<:توجه:به:قر=ین،:حکی:بودن:شخصصخ:آجه<:آشک<ر

کلذ;;;ی)م6 ی;;;ق:ذی;;;ل::78 (350.:=ب;;;و:جش;;;<ب:ححص;;;ی:ب;;;ن:=ب;;;ی:ِحّص;;;ه:ود=ع;;;ی: :ک;;;ه:=ز:س;;;ه:طر
:کشد::جقل:وی

کوف;ه، :ورسل،:=خذ<ر:س;رکوب:ش;ور :وس;لن:ب;ن:عقص;ل:در: گ;ز=ر :عذص;د=هلل::79=لف(:به:طور
ح;;د، ح;;:80ب;ه:یز <د)ههو(:حض;;ور:عذ;;د=هلل:ب;;ن:عهص;;ر:تهدح;;د:ش;;دن:عه;;ر:س;;عد:توس;;ط:عذص;;د=هلل:ب;;ن:ز

:روز:ع<ش;;ور=:=س;;خ. :=و:=م:وه;;ج:در ک;;ه:=ی;;ن:=س;;ن:در:سلس;;له:رو=ح;;خ::81کلذ;;ی:و:ههس;;ر ه;;ر:چش;;د:
کرده که:=و:ههسر:=م:وهج:=سخ.:عذد=هلل:بن:عهصر:بدون:لقج:آوده:و:وحقق<ن:تصرحح: :::82=جد:

رد:ب(:ب<:دو:و=سطه::=ز:ع;دی:ب;ن:حرول;ه،:=ز:عذ;د=هلل:ب;ن:س;لصن:و:و; ری:ب;ن:وش;هعل،:دو:و;
بی;;;ر:و:=و;;;<م: ک;;;ه:وک<له;;ه:ز :وق;;<حع: :84والق;;<ت:ب;;;<:ف;;;رزد ،:83،:_علص;;ه:=لس;;;الم::_=س;;دی:ح<ض;;;ر:در

ک;;<رو=ن:=ب;;<:عذ;;د:=هلل::86س;;خش<ن:=و;;<م:در:ش;;ه<دت:وس;;لن:85والق;;<ت:ب;;<:دو:و;;رد:=س;;دی، :و:توق;;ف:
                                                          :

حخ:=لطذری.:71  .::339،:ص4،:جت<ر

 .::340-339،:313،:ص4.:هه<ن،:ج72

 .::338:-339،:334-333،:171،:164،:ص4.:هه<ن،:ج73

 .:173،:ص4،:جوصز=ن:=العزد=ل.:74

حخ:=لطذری.:75  .::348،:330،:333،:ص4،:جت<ر

 .:477،:ص8،:جوصز=ن:=العزد=ل.:76

حخ:=لطذری.:77  .::330،:ص4؛:566،:ص3،:جت<ر

،:316-314،:334،:333-331،:301،:303،:300،:199،:190،:189-188،:186-185،:177-176ص،:4.:هه;;;;;;;;;;;;;;<ن،:ج78
316-317:. 

 .:177-176،:ص4.:هه<ن،:ج79

 .::334،:ص4.:هه<ن،:ج80

 .:317-316،:ص4.:هه<ن،:ج81

 .::448،:ص30،:جق<ووب:=لرج<ل.:82

حخ:=لطذری.:83  .:189-188،:ص4،:جت<ر

 .::190،:ص4.:هه<ن،:ج84

 .::199،:ص4.:هه<ن،:ج85

 .::300،:ص4.:هه<ن،:ج86
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:ر=:در:سرزوصن:عر= :جقل:وی:_علصه:=لسالم::_ ::87کشد.:توسط:حر
:و=قع;ه :ب;ن::ج(:ه<جی:ب;ن:ثذص;خ:حض;روی،:=ز:ح<ض;ر=ن:در ب;ود:و:رو=ح;خ:والق;<ت:=و;<م:ب;<:عه;ر

::88کشد.:سعد:ر=:جقل:وی
که:پیوسزن:حر:به:=و<م:ر=:جقل:وی ::89کشد.:د(:عدی:بن:حروله:

کلذ;ی:ر=:ص;دو :ش;ش<خزه =جد؛:ه;ر:چش;د::عله<ی:علن:رج<ل:=بو:جش;<ب:ححص;ی:ب;ن:=ب;ی:حص;ه:
گ<هی:به:ج<م:ثق<ت:تدلصس:وی ک;ه:آجه;:90کرد.:که: <:طریق:=ین:رو=ح;<ت:ض;عصف:=س;خ؛:ه;ر:چش;د:

:و=رد:شده :91=جد.:ب<:=خزالف:=جدکی:در:وش<بع:دحگر
که:به:سذج:ج<شش<ب:بودن:فرد،:طری;ق:وجه;ول:ش;ش<خزه::92.:حکی:=ز:دوسز<ن:=بو:وخشف7

ک;;<هلی:رو=ح;;خ:وی:وی :=ب;;و:خ<ل;;د: ک;;ه:ج;;<م::ش;;ود.:=ی;;ن:ش;;خص:=ز :کش;;د.:=ی;;ن:=وک;;<ن:وج;;ود:د=رد:
ک;;<بلی:تص;;حصف:ش;;ده: ک;;<هلی:ب;;ه: : گ;;ر:چش;;صن:=و;;ری:ص;;حخ::=ی;;ن:ش;;خص:=ز :د=ش;;زه:ب<ش;;د.:=

:ح;;<ر=ن:وق;;ّرب:عل;;ی:ب;;ن:=لحس;;صن: ک;;<بلی:=ز :_علص;;ه:=لس;;الم::_ب<ش;;د،:ظ;;<هرً=:=و:ورد=ن،:=ب;;و:خ<ل;;د:
::93خو=هد:بود.

:رسصدن:خذر:شه<دت:=و;<م:حس;صن:8 ر=:ب;ه:وحه;د::_علص;ه:=لس;الم::_.:هش<م:بن:ولصد،:ورساًل
::94کشد.:بن:حشفصه:جقل:وی

کشزه:شدن:=بن:حوزه:ر=:جقل:9 که:جحوه: :95کشد.:وی.:شخصی:به:ج<م:سوحد:
:96.:=بو:علی:=جص<ری،30
::97.:ث<بخ:بن:هذصره،33
:98.:حسن:)ح<:حسصن(:بن:عقذة:ورد=دی،31

                                                          :
 .::301-303،:ص4.:هه<ن،:ج87

 .::333-331،:ص4.:هه<ن،:ج88

 .::316-314،:ص4.:هه<ن،:ج89

 .::339،:ص9،:ج=لجرر:و:=لزعدیل؛:398،:ص4،:ج=لضعف<>:=لکذصر؛:146،:ص3،:جوعجن:=لرج<ل:و:=لحدحد.:90

حخ؛:303،:ص1،:ج=الرش<د.:91  .:65،:ص4،:ج=لک<ول:فی:=لز<ر

حخ:=لطذری.:92  .::313،:ص4،:جت<ر

 .:187،:صخالصة:=القو=ل.:93

حخ:=لطذری.:94  .::197،:ص4،:جت<ر

 .::318،:ص4.:هه<ن،:ج95

 .::303-300،:ص4.:هه<ن،:ج96

 .::330،:ص4.:هه<ن،:ج97

 .::331-333،:171،:ص4.:هه<ن،:ج98
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:بن:عذد:=لرحهن:بن:زهصر:خسعهی،33 :::99.:زهصر
:ب;;ن:عذ;;د:حغ;;وث:ب;;<رقی34 :رو=ح;;خ:خ;;ود:=و;;<م:ر=:در:چش;;د:ق;;دوی::100.:حج;;<ج:ب;;ن:عه;;<ر ک;;ه:در

:کشد.::گود=ل:قزلگ<ه:توصصف:وی
ی:101.:حسصن:=بو:جعفر،35 :=بن:حوزه:ر=:رو=حخ:ویرو=حخ:جفر :کشد.::ن:=و<م:بر
:102.:وحهد:بن:قصس،36
:ح;<ر=ن:=و;<م:حس;صن::_وی:=ز:طرو<ر:بن:عدی::103.:جهصل:بن:ورثد،37 :_علص;ه:=لس;الم::_ک;ه:=ز
:جهص;;;ل:ب;;;;ن:ورث;;;;د:جزخص;;;<ت:والق;;;;<ت:طرو;;;;<ر:ب;;;<:=و;;;;<م:حس;;;;صن::104کش;;;;د.:رو=ح;;;;خ:وی:_=س;;;خ:

:=ین:رو=حخ:=ش;<ره:وی:ر=:جقل:وی:_علصه:=لسالم::_ ک;ه:طرو;<ر:در:والق;<ت:ب;<:=و;<م::کشد.:=و:در کش;د:
گ =ش;;زن:وز;;<ع:تج;;<ری:خ;;ود:ب;;ه:وی::ب;;ه:=و:وع;;ده:وی:_علص;;ه:=لس;;الم::_حس;;صن: ک;;ه:پ;;س:=ز: ده;;د:

کربال:وی :105رسد،:خ<جد=ن:=هل:بیخ:به:شه<دت:رسصده:بودجد.:ولحق:شود.:وقزی:طرو<ر:به:
:برخ;ی:=ز:وش;<بع:ب;ه:ص;ورت:د:106.:دلهن:بشخ:عهرو،38 حل;ن:ج<م:دلهن:ههسر:زهصر:بن:ق;صن:در

:ح<ر=ن:=و<م:حسصن::107بشخ:عهرو:ضذط:شده:=سخ. :=ز :و=قع;ه::_علصه:=لسالم::_زهصر ک;ه:در =سخ:
کش;;زه:ش;;د. :ب;;ن:=وب: گ;;ز=ر :جح;;وه::108ع<ش;;ور=:ب;;ه:دس;;خ:عذ;;د:=هلل:ش;;عذی:و:وه;;<جر :=و: ههس;;ر

:به:=و<م:حسصن: :109کشد.:ر=:ب<:جزخص<تی:وفصد:جقل:وی:_علصه:=لسالم::_ولحق:شدن:زهصر
ی:بیش;زر:رو=ح;<ت:خ;ود:ر=:)ح;دود:ج;ه:رو=ح;خ(:=ز:ُحهص;د:ب;ن:و:110.:سلصه<ن:بن:=بی:ر=ش;د،39

که:=ز:شخصصخ:وسلن:جقل:وی آح;د.:ع;الوه:ب;ر::ه<ی:وهن:در:جقل:و=قعه:ع<شور=:ب;ه:ش;ه<ر:وی:کشد:
عذ;;د:=هلل:ب;;ن:س;;لصن:و:و;; ری:ب;;ن::111ُحهص;;د:ب;;ن:وس;;لن،:=ز:عذ;;د:=ل;;رحهن:ب;;ن:عذص;;د:=ب;;ی:=لکش;;ود،

                                                          :
 .::346-340،:ص4.:هه<ن،:ج99

 .::345،:ص4.:هه<ن،:ج100

 .::317،:ص4.:هه<ن،:ج101

 .::338-335،:197،:ص4.:هه<ن،:ج102

 .:307:،306.:هه<ن،:ص103

 .::431،:ص3،:ججقد=لرج<ل.:104

حخ:=لطذری.:105  .::307،:ص4،:جت<ر

 199-198،:ص4.:هه<ن،:ج106

:=الحز=ن.:107 :=الجو=ر؛:31،:صوسصر  .::44،:ص=للهوف:فی:قزلی:=لطفوف؛:373،:ص44،:جبح<ر

حخ:=لطذری.:108  .::336،:ص4،:جت<ر

 .::199-198،:ص4.:هه<ن،:ج109

،:349،:348-347،:345-344،:341-343،:340:،335-334،:316،:334،:331-333،:177،:ص4.:هه;;;;;;;;;;;;;;;<ن،:ج110
350:،357:. 

حخ:=لطذری.:111  .::357،:ص4،:جت<ر
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که:=ی:113و:عذد:=هلل:بن:ح<زم:112وشهعل:=سدی کرده: :و=قع;ه:رو=حخ: ن:=فر=د:ب;ه:س;ذج:حض;ور:در
:114=ز:=ههصخ:بسص<ری:برخورد=رجد.

:ب;;زرگش:عه;;<ره:ب;;ن:عقذ;;ه::115.:س;;عصد:ب;;ن:و;;در ،10 :پ;;در :و=قع;;ه:دس;;زگصری:و::_=و:=ز ک;;ه:در
:د=شخ: ک;ه:در:س;شد:=ب;و::116کشد.:جقل:وی:_شه<دت:وسلن:بن:عقصل،:حضور الزم:ب;ه:ذک;ر:=س;خ:

که:ظ<هر=ً: درسخ:آن:س;عصد:ب;ن:و;در :ع;ن::وخشف،:سعصد:بن:ودر :بن:عه<رة:بن:عقذه:آوده:
:عه<رة:بن:عقذه:=سخ.:

:=صح<ب:علی::117.:عذد=لرحهن:بن:ُجشدب13 ::_علصه:=لسالم::_=ز کشش;دگ<ن:در و:=ز:ش;رکخ:
=حش;;<ن:ب;;ه:دو::118=ج;;د.:جش;;گ:ص;;فصن:=س;;خ.:برخ;;ی:=ز:د=جش;;هشد=ن:=و:ر=:در:رج;;<ل:ش;;صخ:ج;;<م:برده

کرده :=جد:::طریق:جقل:رو=حخ:
:ر=:ورساًل:3 کعج:بن:ج<بر :119کشد.:رو=حخ:وی:.:خذر:جد=وخ:
:بن:سعد،:خو=ب:دحدن:حسصن:بن:علی:1 علص;ه:=لس;الم::_.:رو=حخ:عدم:پ یر :شروط:عهر

:بشی:وق<تل،:_ ::121رو=ح;خ:ش;روط:=و;<م:ب;ر=ی:پ; یر :ص;لح120در:وسصر:قصر و:جزخص;<ت:خ;روج:=ز
ک;;رده:=س;;خ. :رو=ح;;خ:خ;;روج:=ز:ودحش;;ه،::122ودحش;;ه:ب;;ه:س;;وی:وک;;ه:ر=:=ز:عقذ;;ه:ب;;ن:س;;هع<ن:أخ;; : در

یذ;;<یی:=ش;;< ک;;ه:=و;;<م:حس;;صن::ره:ویعقذ;;ه:ب;;ه:ز :ر=ه:ج;;<ده:=ص;;لی:ودحش;;ه::_علص;;ه:=لس;;الم::_کش;;د: :=ز
:بیر=ه;;ه:حرک;;;خ:جک;;رد. بی;;;ر:=ز ک;;رد:و:و<جش;;;د:عذ;;د=هلل:ب;;ن:ز ::123ر=:ت;;ر : :عقذ;;ه:غ;;;الم:رب;;<ب،:ههس;;;ر

::124=سخ.:_علصه:=لسالم::_=و<م:حسصن: :رو=حخ:عدم:پ یر :شروط:عهر:بن:سعد:وز کر وی:در
:وق;;;;<حع:ع<ش;;;;ور=:=ط;;;;الع:دقصق;;;;ی::وی ک;;;;ه:=ز ::_علص;;;;ه:=لس;;;;الم::_د=رد:و:و;;;;الزم:=و;;;;<م:حس;;;;صن:ش;;;;ود:

: :=و:وص;;;لحخ:=جدحش;;;ی:ح;;;<:تغصی;;;ر کشون:=ز :زو;;;<ن:خ;;;روج:ودحش;;;ه:ت;;;<:روز:ش;;;ه<دت:=و:ب;;;ودم:و:ت;;;< =ز
                                                          :

 .:301-303،:300،:199،:190،:189-188،:ص4.:هه<ن،:ج112

 .:177،:ص4.:هه<ن،:ج113

 .::341،:ص=لخو=رج:و:=لشصعه.:114

حخ:=لطذری.:115  .:183-181،:ص4،:جت<ر

 .:183،:181،:ص4.:هه<ن،:ج116

 .:330،:333،:309-308،:160،:ص4.:هه<ن،:ج117

 .:45،:ص3،:ججقد:=لرج<ل.:118

حخ:=لطذری.:119  .::330،:ص4،:جت<ر

 .::309-308،:ص4.:هه<ن،:ج120

 .::333،:ص4.:هه<ن،:ج121

 .:160،:ص4.:هه<ن،:ج122

 .::هه<ن.123

:.::347،:ص4.:هه<ن،:ج124
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::125ووضعی:جدحدم.
=و:=ز:طری;ق:ض;ح< :ب;ن:عذ;د=هلل:ُوش;رقی:)ج;<م:روس;ز<یی::126.:عذد=هلل:بن:ع<صن:ف<خشی،11

:حه;;ن(:جق;;ل:رو=ح;;خ:وی ::در و::_علص;;ه:=لس;;الم::_=ذن:=ب;;<:عذ;;د:=هلل:کش;;د.:=و:در:ظه;;ر:ع<ش;;ور=:پ;;س:=ز
ز=ر:وی ک;<ر کشش;د،::گری;زد.:س;و=ر=ن:س;ر<ه:عه;ر:س;عد:=و:ر=:تعقص;ج:وی:برد=شزن:حک:=سج:=ز:وص<ن:

:ب;ن:ق;صن،:=ز:آش;ش<ح<ن:=و: :وص<ن:سر<هص<ن:عهر:سعد،:عذ;د:=هلل:ش;عذی:ق<ت;ل:زهص;ر که:در :آجج<: =و<:=ز
:127بود،:تو=جسخ:زجده:به<جد.

:ح;<ر=ن:حس;صن::128ی،.:علی:ب;ن:حشظل;ه:ب;ن:أس;عد:ش;ذ<و13 ::_علص;ه:=لس;الم::_=ز ک;ه:در =س;خ:
یذ;<یی:به;ره:ب;رد:و:پ;س:=ز: :آح;<ت:قرآج;ی،:ب;ه:ز وصد=ن:جذرد:ب<:سر<ه:عهر:سعد:در:رجز:خو=جی:خود:=ز

:به:شه<دت:رسصد. ح<رت:ج<حصه:و:رجذصه:ج<م:=و:آو;ده:=س;خ.:129پیک<ر :ز کثص;ر:ب;ن:عذ;د:=هلل::130در
که: کرده: =ی:بر=ی:=و:وش<هده:جش;د.:ب;<:توج;ه::ترجههشعذی:=ین:رو=حخ:ر=:=ز:علی:بن:حشظله:جقل:

:131برده:حکی:=ز:خوحش<وجد=ن:حشظله:بن:=سعد:=سخ.:به:رو=حخ:=بو:وخشف،:ج<م
: ک;ه:ر=وی:و=قع;ه:حک;ی:=ز:ش;هد=ی:ع<ش;ور=:ش;هرده:ش;ده:=س;خ،:در ههچشصن:ب<:توجه:ب;ه:=ی;ن:

کرد.: :=ین:رو=حخ:ح<:ؤسش<د:آن:ب<حد:ت ول:
ُکلص;;ج:هه;;د=جی،14 :ب;;ن:132.:ُوعّل;;ی:ب;;ن: ج;;وف،:=ب;;و:=ل;;ود= :هه;;د=جی:جق;;ل:رو=ح;;خ::=و:=ز:جذ;;ر

ب;;ه::_علص;;ه:=لس;الم::_ج;;<م:=و:در:فهرس;خ:ح;;<ر=ن:عل;ی::133ک;رده:=س;خ.:=ب;;و:=ل;ود= ،:ص;;دو :=س;خ.
::134خورد.:چشن:وی ب<:توجه:به:رو=ح;خ:=ب;و:وخش;ف،:=ب;و:=ل;ود= :در:لش;کر:عه;ر:ب;ن:س;عد:حض;ور

:ب;;<:س;;ر<ه:حس;;صن: =ن:ر=:=ز:جش;;گ:ب;;<:=جزج;;<ر:د=ش;;زه:و:دحگ;;ر:_علص;;ه:=لس;;الم::_د=ش;;زه،:ول;;ی:=ز:پیک;;<ر
:135جهود.:=حش<ن:وشصرف:وی

:غ;;;الم:عذ;;;د:=ل;;;رحهن:ب;;;ن:عذدرب;;;ه:جق;;;ل:وی15 ک;;;ه:=ز ::136کش;;;د.:.:ف;;;ردی:ب;;;ه:ج;;;<م:=ب;;;و:ص;;;<لح:
                                                          :

 .::333،:ص4.:هه<ن،:ج125

 .::339،:313-313،:339،:338دوخذر،::337،:ص4.:هه<ن،:ج126

حخ:=لطذری؛:95،:ص3،:جوع<لن:=لهدرسزصن.:127  .::338،:ص4،:جت<ر

حخ:=لطذری.:128  .::314-313،:ص4،:جت<ر

 .::317،:ص4.:هه<ن،:ج129

 .:313،:ص7،:جوعجن:=لرج<ل.:130

حخ:=لطذری.:131  .313،:ص4،:جت<ر

 .:169-167،:ص4.:هه<ن،:ج132

 .:53،:صوصز=ن:=العزد=ل؛:584،:ص4،:جوعجن:=لرج<ل.:133

 .::399،:ص1،:ججقد:=لرج<ل.:134

حخ:=لطذری.:135  .::333،:ص4،:جت<ر

 .::313،:ص4.:هه<ن،:ج136
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:غالم:عذد:=لرحهن:و:=بو:ص<لح:هر:دو:ج<شش<ب:هسزشد.:
ک;ردن:حس;صن:16 ک;ه:رو=ح;خ:جص;صحخ: :قذصله:بش;ی:ل;وذ=ن: ر=:جق;ل::_علص;ه:=لس;الم::_.:فردی:=ز

::_علص;ه:=لس;الم::_حکی:=ز:عهوز=دگ<ن:=و;<م:کشد.:=ین:جصصحخ:توسط::وی :آن:=ز =جج;<م:ش;ده:و:در
که:به:عر= :جرود.:=و<م:وی :::137خو=هد:
:138.:عذ<ب:جدلی.17

کلی:بر=ی:آجه<:ح<فخ:جشد:ح<:جزد:رج<لص;<ن،:ج<وش;<ن:ذک;ر:جش;ده::=فر=د:ب<ال،:ح<:ترجهه : =ی:به:طور
آجه;<:ر=:ج;زو:رج;<ل::و:وجهول:هسزشد.:به:هر:ح<ل،:وجهول:بودن:فرد،:به:خصوص:جزد:رج<لص;<ن،

:س<زد.::ضعصف:وی
که:وص<ن:تعد=دی:رج;ل:وجه;ول:و:ثق;ه:وش;زر :=س;خ:و:دقصق;ً<:18 .:وحهد:بن:عذد=لرحهن:

کصسخ.: که: :وعلوم:جشد:
:ح;;<ر=ن:=و;;;<م:س;;ج<د،:ب;;;<قر:و:ص;;<د ::139.:عقذ;;ه:ب;;;ن:بش;;صر:=س;;;دی.19 :_:=لس;;;الم:علصهن:_=و:=ز
:=و<م:ب;<قر::_علصه:=لسالم::_=و:رو=حخ:وقزل:شصرخو=ره:=و<م:حسصن::140=سخ. :_علص;ه:=لس;الم::_ر=:=ز

:کشد.:تصرححی:به:ثقه:بودجش:جشده:=سخ.::جقل:وی
 رجال موثق 

:=جد:=ز::رج<ل:توثصق:شده:عذ<رت
:،:=ب;و:وخش;ف:رفز;<ر:س;ر<ه:عه;ر:س;عد:ب;<:ب;دن:وذ;<ر :حس;صن::_علصه:=لسالم::_.:=و<م:ص<د :3

:=حش<ن:جقل:وی:_علصه:=لسالم::_ :141کشد.:ر=:=ز
کرده:143توثص;;ق:ش;;ده:=س;;خ،:142.:=ب;;و:=لهخ;;<ر :ر=س;;ذی1 ک;;ه::ه;;ر:چش;;د:برخ;;ی:تص;;رحح: :=ج;;د:

:ثقه:=سخ. :جقل:=ز:عهر :144=بو:=لهخ<ر :در
:و;;رد=ن:و;;ورد::_علص;;ه:=لس;;الم::_ک;;ه:=ز:=ص;;ح<ب:=و;;<م:حس;;صن::145.:=ب;;و:س;;عصد:عقصص;;ی3 و:=ز

                                                          :
 .::303،:ص4.:هه<ن،:ج137

 .:175،:167،:ص4.:هه<ن،:ج138

 .::341،:ص4.:هه<ن،:ج139

:وعرف;;ه:=لرج;;<ل.:140 وس;;زدرک<ت:عل;;ن:؛:105،:ص3،:ججق;;د:=لرج;;<ل؛:365،:ص33،:جوعج;;ن:=لرج;;<ل؛:459،:ص1،:ج=خزص;;<ر
 .:146،:ص5،:ج=لرج<ل

حخ:=لطذری.:141  .::346،:ص4،:جت<ر

 .:163-161،:ص4.:هه<ن،:ج142

 .::379،:ص6،:جته حج:=لزه حج.:143

حخ:=السالم؛:58،:ص4،:جوصز=ن:=العزد=ل.:144  .:81،:ص7،:جت<ر

حخ:=لطذری.:145  .::189،:ص4،:جت<ر
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:::146و:ع<دل:=سخ.:_علصه:=لسالم::_وثو :علی:
:ب;;ن:ث<ب;;خ:ب;;ن:ص;;فصه:و:و;;ورد:وث;;و .:147.:=ب;;و:حه;;زه:ثه;;<لی4 ::148دحش;;<ر ق<س;;ن:ب;;ن:بخص;;خ:=و:=ز

ح<جه:زدن:بر:لج ه;ر:چش;د:ب;ر=ی::149کش;د؛:ر=:جق;ل:وی:_علص;ه:=لس;الم::_ه<ی:=و;<م:حس;صن::رو=حخ:ت<ز
:=ی:وش<هده:جشده:=سخ.::ق<سن:بن:بخصخ:ترجهه

کرحه;;ه:س;;دی:)م5 :بش;;ی:ف;;ز=ره:317.:=س;;ه<عصل:ب;;ن:عذ;;د=لرحهن:ب;;ن:=ب;;ی: ک;;ه:=ز:و;;ردی:=ز :) 
:ثق<ت:و:وفسر=ن:قرآن:=سخ.:جقل:وی :150کشد.:سدی:=ز

:بن:ح حفه:ط<یی،.:ج6 ::_علصه:=لسالم::_وی:به:ههر=ه:علی::151عفر در:جشگ:ص;فصن:حض;ور
ک;;رد؛ :ثق;;<ت:و=رد: ک;;ه:برخ;;ی:ج;;<م:=و:ر=:در:فهرس;;خ::152د=ش;;خ.:=ب;;ن:حذ;;<ن:ج;;<م:=و:ر=:در ه;;ر:چش;;د:

:::153=جد.:وج<هصل:آورده
:ه<یی:جظص;;ر:عذ;;د=هلل::=و:=ز:شخص;;صخ:155ک;;ه:توثص;;ق:ش;;ده:=س;;خ.:154.:ح;;<رث:ب;;ن:ُحص;;صره7

و:عذ;;د=هلل:ب;;ن:ش;;رحک::156کش;;د:جق;;ل:وی:_آح;;د::ز:ووثق;;<ن:ب;;ه:ش;;ه<ر:ویک;;ه:=:_ب;;ن:ش;;رحک:ع;;<وری:
:=و;;;<م:س;;;ج<د: :ته;;;<م:ج;;;<قالن:=ی;;;ن:سلس;;;له:س;;;شد:و;;;ورد:و;;;در::157._علص;;;ه:=لس;;;الم::_ع;;;<وری:جص;;;ز:=ز

گرفزه : :=جد.::قر=ر
کعج:و=لذی،8 کع;ج:=زدی:ح;<د::158.:ح<رث:بن: کتج:رج;<ل:ش;صعه:ب;<:ج;<م:ح;ر:ب;ن: =ز:وی:در:
:ح<ر=ن:علی:بن:حس;صن::کرده که:=ز :ح;<رث:تحرح;ف:ش;ده::159=س;خ._:علص;ه:=لس;الم::_=جد: =حزه;<اًل

:=ف;;ر=دی:جظص;;ر،:غ;;الم:رب;;<ب :=ز و::161_علص;;ه:=لس;;الم::_=و;;<م:س;;ج<د::160ح;;ر:=س;;خ.:وی:ج<ق;;ل:=خذ;;<ر
                                                          :

 .:108،:ص3،:ججقد:=لرج<ل؛:374،:ص33،:جق<ووب:=لرج<ل؛:331،:ص3،:جج<وع:=لرو=ة.:146

حخ:=لطذری.:147  .356:-355،:ص4،:جت<ر

 .::335،:صرج<ل:=لشج<شی.:148

حخ:=لطذری.:149  356:-355،:ص4،:جت<ر

 .:97،:ص3،:جتقرحج:=لزه حج.:150

حخ:=لطذری.:151  .::183،:ص4،:جت<ر

 .::305،:ص4،:ج=لسق<ت.:152

 .::333،:ص1،:جلس<ن:=لهصز=ن؛:476،:ص1،:ج=لجرر:و:=لزعدیل.:153

حخ:=لطذری.:154  .:337،:334،:ص4،:جت<ر

:وعرفه:=لرج<ل.:155  .:370،:ص=خزص<ر

 .:113،:ص5،:جته حج:=لزه حج.:156

حخ:=لطذری.:157  .::337،:ص4،:جت<ر

 .::353،:339:-338،:193،:189،:187،:ص4.:هه<ن،:ج158

 .378،:ص5،:جوعجن:=لرج<ل.:159

حخ:=لطذری.:160  .::333،:189،:ص4،:جت<ر

 .::193،:ص4.:هه<ن،:ج161
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:=حش;;;<ن::162=س;;;خ.:_علص;;;ه:=لس;;;الم::_ف<طه;;;ه:دخز;;;ر:عل;;;ی: ک;;;ه:چش;;;د:جق;;;ل:=ز :الزم:ب;;;ه:ذک;;;ر:=س;;;خ:
=ب;;;و:وخش;;;ف::ک;;;ه:در:جهل;;;ه:رو=ح;;;خ:163ش;;;ود:دح;;;ده:وی«:ق;;;<ل:=ب;;;و:وخش;;;ف»ب;;;دون:ذک;;;ر:عذ;;;<رت:

:وح<سذه:جشد.:
کوفی9 :بن:عذد:=هلل:بن:سلصن:=زدی: :165=سخ.:که:ثقه::164.:صقعج:بن:زهصر
گفزه:شده:=سخ.:166.:=بو:عسه<ن:ُجهدی30 :167وردی:ز=هد،:وزقی:و:ثقه:
ک;ه:=ز:د=جش;هشد=ن:ف<ض;ل:و::168 (367.:عذد:=لرحهن:بن:شرحح:بن:عذص;د:=هلل:وع;<فری)م33

::169ثقه:قرن:=ول:هجری:بود.
ج;د:=و:=بوجحصف;ه:وع;روف:ب;ه::170 (،336ف;ه:وه;ج:ب;ن:عذ;د=هلل:ُس;و=خی)م.:عون:=ب;و:ُجحص31

::171=س;;;خ:_علص;;;ه:=لس;;;الم::_وه;;;ج:=لخص;;;ر:ص;;;ح<بی:و:=ز:والزو;;;<ن:عل;;;ی: :ت<بع;;;<ن:و:=ز =و:در:ش;;;ه<ر
کوفه:=سخ. که:طذری،:ج<م:عون:ر=:ب<:تصحصف،:ع;وف::172د=جشهشد=ن:ح<ذ : الزم:به:ذکر:=سخ:

کرده:=سخ.: :ذکر:
::173بن:هش<م:وخزووی:.:عهرو:بن:عذد:=لرحهن:بن:ح<رث33 که:ج;<وش:در:وص;<ن:ثق;<ت:ذک;ر

:174شده:=سخ.
:175.:ق<سن:بن:عذ;د:=ل;رحهن:ش;<وی:=ب;و:عذ;د=لرحهن:دوش;قی:و;ولی:آل:=ب;ی:ح;رب:=و;وی34

::176=سخ.:که:توثصق:شده:
:=ه;<لی::177.:عذد:=لهلک:جوفل:ب;ن:وس;<حق:ب;ن:عذ;د=هلل:ب;ن:وخرو;ه:ع;<وری:قرش;ی،35 وی:=ز

                                                          :
 .::353،:ص4.:هه<ن،:ج162

حخ:=لطذری.:163  .::354،:ص4،:جت<ر

:.:351،:345،:316،:186،:185:-183،:174،:165،:ص4.:هه<ن،:ج164
:=الجو=ر:؛79،:ص6،:ج=لسق<ت.:165  .:63،:ص41،:جبح<ر

حخ:=لطذری.:166  .:165،:ص4،:جت<ر

 .:150:-149،:ص6،:جته حج:=لزه حج.:167

حخ:=لطذری.:168  .::174،:ص4،:جت<ر

 .:573،:ص3،:جتقرحج:=لزه حج.:169

حخ:=لطذری.:170  .:186،:185:-183،:ص4،:جت<ر

 .:191،:ص1،:جتقرحج:=لزه حج.:171

 .:103،:صوسشد:=بوحشصفه؛:370،:ص=لهش<هصر.:172

حخ:=لطذری.:173  .:186،:ص4،:جت<ر

 .::435،:ص7،:جته حج:=لزه حج.:174

حخ:=لطذری.:175  .::351،:ص4،:جت<ر

 .:190،:ص8،:جته حج:=لزه حج.:176

حخ:=لطذری.:177  .::153،:ص4،:جت<ر
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:بر:خ;روج:=ز:ودحش;ه:و:جح;وه:دخ;ول:=و;<م:حس;صن::_علصه:=لسالم::_ودحشه:=سخ:و:خذر:عزم:حسصن:
کرده:=سخ.:_علصه:=لسالم::_ :ب;ن::178در:وسجد:جذی:ر=:جقل: بی;ر =ی;ن:خذ;ر:در:وش;<بع:دحگ;ر:توس;ط:ز

:جقل:شده:=سخ. :=بو:سعصد:وقذری:جصز :=ز ::180=و:جزد:رج<لص<ن:وقذول:=سخ.:179بک<ر
:بن:خ<لد،36 :و:181.:عهر ب;ه::182آح;د.:یشخصی:به:=ین:ج<م:=ز:شهد=ی:و=قعه:ع<شور=:به:ش;ه<ر

تو=ن:=ین:شخص:ر=:ج<ق;ل:خذ;ر:د=جس;خ.:=ز:س;ویی:دحگ;ر،:ب;<:توج;ه:ب;ه:جق;ل:=ی;ن::ههصن:دلصل:جهی
حد:بن:علی:ب;ه:جظ;ر:وی :ز ک;ه:وی::فرد:=ز عه;رو:ب;ن:خ<ل;د،:=ب;و:خ<ل;د:قرش;ی:و;ولی:بش;ی:ه<ش;ن:»آح;د:

:«:کوفی که:بیش:=ز کرده:=س;خ.:97=سخ: حد:بن:علی:رو=حخ: ::183رو=حخ:ر=:=ز:ز عه;رو:ب;ن:خ<ل;د:=ز
:184=سخ.:رد=ن:وورد:وثو :شش<خزه:شده:جهله:و
کعج:ر=:=ز:وحه;د:ب;ن:عذ;د=لرحهن:305.:عهرو:بن:شعصج:)م37  (،:وی:سرجوشخ:بحر:بن:

:بزرگ<ن:ت<بعی:و:=ز:فقه<ی:ودحشه:و:صدو :بود.:185کشد.:رو=حخ:وی :186عهرو:بن:شعصج:=ز
گ;;ر=حش::187.:عط;;<>:ب;;ن:س;;<خج،38 :=بز;;د=:ع;;<وی:و;; هج:ب;;وده:و:س;;رس:ب;;ه:و;; هج:تش;;صع: در

:علی:بن:حس;صن::پید=:جهود. ک;رد.:بیش;زر:د=جش;هشد=ن:=و:ر=:ثق;ه::_علص;ه:=لس;الم::_=ز =خ; :ح;دحد:
:پ<ح<ن:عهر:دچ<ر:خلط:و:تغصیر:شد.:د=جسزه  :188=جد.:وی:در

:و:بر=در :علقه;ه:رو=ح;خ:جهی39 :پدر کوفی:ثقه:=سخ.:=ز :بن:و=خل: کش;د:و:قلص;ل::.:عذد=لجذ<ر
::189=لحدحد:=سخ.

:و=قع;ه10 :=ز:ح<ض;ر=ن:در :ب;ن:و=خ;ل:=س;خ.::.:وسرو :بن:و=خ;ل:جص;ز ع<ش;ور=:و:ب;ر=در:عذ;د:=لجذ;<ر
گروه;ی:=ز:حض;رووت:و:=س;لن:ج;زد:پی;;<وذر: ::190=س;الم:آوردج;;د:_ص;لی:=هلل:علص;ه:و:آل;ه::_وی:ب;<: و:در

ک;ه:ب;<:دح;دن: کش;د: کس;ج:ج;<یزه: :ع<شور=:قص;د:د=ش;خ:ب;<:جش;<ن:د=دن:رش;<دت:=ز:عذص;د:=هلل: روز
                                                          :

 .::153،:ص4.:هه<ن،:ج178

حخ:ودحشه:دوشق؛:344،:ص3،:جشرر:=الخذ<ر.:179  .::104،:ص34،:جت<ر

 .:613،:ص3،:جتقرحج:=لزه حج.:180

حخ:=لط.:181  .::300،:ص4،:جذریت<ر

حخ:=لطذری؛:35،:ص34،:جوعجن:=لرج<ل.:182  .::340،:ص4،:جت<ر

 .::300،:ص34،:جوعجن:=لرج<ل.:183

:وعرفه:=لرج<ل.:184  .:498،:ص1،:ج=خزص<ر

حخ:=لطذری.:185  .::345،:ص4،:جت<ر

 .:737،:84،:ص3،:جته حج:=لزه حج.:186

حخ:=لطذری.:187  .::318،:ص4،:جت<ر

 .::359،:ص4،:جوعجن:=لرج<ل.:188

 .30،:ص6،:ج=لجرر:و:=لزعدیل؛:331،:ص6،:ج=لکذری:=لطذق<ت.:189

 .:53،:ص30،:جق<ووب:=لرج<ل.:190
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کشصد. ک<ر: :=ین: ::191ع<قذخ:شوم:عذد=هلل:بن:حوزه:دسخ:=ز ج<قل:ع<قذ;خ::زل:=بو:وخشفوق=و:در
:صح<به،:وورد:توثصق:=هل:سشخ:هسزشد.::192عذد=هلل:بن:حوزه:=سخ. :وعهواًل

ک;;وفی:194ووث;;ق:=س;;خ.:193.:عه;;رو:ب;;ن:و;;ره:جهل;;ی13 : :جق;;ل::=و:حک;;ی:=ز:چه;;<ر ک;;ه:در =ی:=س;;خ:
:::195تو=ن:ح<فخ.:رو=حخ:=و:=خزالف:و:=شک<لی:جهی

کردج;;;;د:196 (،344.:وج<ل;;;;د:ب;;;;ن:س;;;;عصد:)م11 ه:دحگ;;;;ری:=ز:و:دس;;;;ز:197برخ;;;;ی:=و:ر=:توثص;;;;ق:
ش;;<حد:عل;;خ:=ی;;ن:=خ;;زالف:جظ;;ر:ر=:بز;;و=ن:در:ش;;صعه:ب;;ودن::198=ج;;د.:رج<لص;;<ن:=و:ر=:ض;;عصف:خو=جده

:به:=ین:جکته:=ش<ره که:دسخ:به:تضعصف:=و:زدجد:جصز :199کردجد.:وج<لد:ح<فخ.:رج<لص<جی:
:=زدی13 ::201ثقه:شش<خزه:شده:=سخ.:200.:صقعج:بن:زهصر
ر=حصل:شعذی)م14 :بن:شَّ :د=جشهشد=ن:ث:202 (330.:ع<ور :::203قه:و:ف<ضل:قرن:=ول:=سخ.=ز
:بزرگ<ن:ع;رب:و:ثق;ه:=س;خ.:204.:ححصی:بن:ه<جی:بن:عروه15 =ی;ن:ش;خص:فرزج;د:ه;<جی::205=ز

:ح;<ر=ن:=و;<م:حس;صن: که:فرزجد:ه;<جی:=ز علص;ه::_بن:عروه،:پش<ه:دهشده:وسلن:بن:عقصل:جصسخ؛:چر=:
:روز:ع<شور=:به:شه<دت:وی:_=لسالم: ز:خ;و=جی:تو=جد:ج<قل:رج;:رسد.:به:ههصن:دلصل:جهی:بوده:و:در

:::206ج<فع:بن:هالل:ب<شد.
کرده:=سخ.::208وی:=ز:ثق<ت:=سخ.:207.:یوسف:بن:یزحد،16 :=و:به:دو:طریق:جقل:رو=حخ:

                                                          :
 .:403،:ص7،:جوسزدرک<ت:علن:=لرج<ل.:191

حخ:=لطذری.:192  .::318،:ص4،:جت<ر

 .::313،:ص4.:هه<ن،:ج193

 .:386،:ص1،:جوعرفه:=لسق<ت.:194

 .:157:-156،:ص6،:ج=لجرر:و:=لزعدیل.:195

حخ:=لطذری.:196  .:350:،333،:307،:171،:ص4،:جت<ر

 .:438،:ص3،:جوصز=ن:=العزد=ل؛:349،:ص7،:جته حج:=لزه حج.:197

 .:30،:ص3،:ج=لهجروحصن؛:37،:ص30،:جته حج:=لزه حج؛:303،:ص1،:جته حج:=لکه<ل.:198

 .:438،:ص3،:جوصز=ن:=العزد=ل.:199

حخ:=لطذری.:200  .::333،:صت<ر

:=الجو=ر؛:79،:ص6،:ج=لسق<ت.:201  .:63،:شرر:ص41،:جبح<ر

حخ:=لطذری.:202  .::307،:ص4،:جت<ر

 .::463،:ص3،:جتقرحج:=لزه حج.:203

حخ:=لطذری.:204  .::333،:ص4،:جت<ر

 .::533،:ص4،:ج=الجس<ب.:205

 .::84،:ص33،:جق<ووب:=لرج<ل.:206

حخ:=لطذری.:207  .:318،:175،:ص4،:جت<ر

 .::135،:ص9،:ج=لجرر:و:=لزعدیل؛:377،:ص33،:جته حج:=لزه حج.:208
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کوفه:ر=:=ز:عذد=هلل:بن:ح<زم:جقل:وی :209کشد.:=لف(:رو=حخ:=جقالب:وسلن:بن:عقصل:در:
:ب;;ن:=ب;;و:=خ;;شس:جق;;ل: ح;;د:ب;;ن:وعق;;ل:=ز:طری;;ق:عفص;;ف:ب;;ن:زهص;;ر :ب;;<:یز ی;;ر :ب(:رو=ح;;خ:وذ<هل;;ه:بر

:::210.شده:=سخ
::211 (375.:یوجس:)یوسف(:بن:=بی:=سح< :)م17 ک;ه:=ز:وش;<هصر:و:د=جش;هشد=ن:ب;ه:ش;ه<ر

ک;<هش:و:=ف;ز=حش:و:برخ;ی:=و:ر=:ثق;ه:و::212آحد.:وی برخی:جقل:=و:ر=:ههر=ه:ب<:غفلخ،:سهل:=جگ<ری،:
:=ز:عص;وب:ف;و :=ل; کر:وی آح;د:=و:ر=:ب;ه:دلص;ل:تش;صع:ب;ه:=ی;ن:=ته<و;<ت::ب;ه:جظ;ر:وی:213د=جش;د.:به:دور

ک;;رده: :=الو;;<ره:توس;;ط:وس;;لن:و:وزف;;ر :ش;;دن:=ی;;ن:ب<:و;;زهن: ش;;شد.:وی:ج<ق;;ل:=خذ;;<ر:وح<ص;;ره:د=ر
::214وح<صره:=سخ.

 جتیجه
ک;ه:در:خص;وص:قص;<م:ع<ش;ور=:جگ<ش;زه:ش;ده: وقزل:=بو:وخشف:=ز:جهله:=ولصن:آث;<ری:=س;خ:
=سخ.:=ین:=ثر:د=ر=ی:=وزص<زه;<ی:وزع;ددی:=ز:جهل;ه:وج;ود:س;شد:ر=وح;<ن:و:وحز;و=یی:جزدح;ک:ب;ه:

ک;;ه:و;;ور :ب;;ه:لح;;<ظ:وحز;;و=،:و=قعص;;خ:و:حقصق;;خ: گرفز;;ه:=س;;خ.:=ی;;ن:=ث;;ر : د:توج;;ه:د=جش;;هشد=ن:ق;;ر=ر
:د=ر=ی:هفز;<د: ک;اًل :پ<یذش;د:ب;وده:و:ب;ه:لح;<ظ:س;شد: جسذخ:ب;ه:=ق;ر=ن:خ;ود:ب;ه:=ص;ول:عله;ی:بیش;زر
که:ح<زده:سشد:آن:=ز:طر :صحصح:ح<:وعزذ;ر:و:و;<بقی:ض;عصف:هس;زشد.:=لذز;ه: سشد:وسزقل:بوده:

<:وقز;ی:ق;ر=ین:و:ش;و=هدی:خ;<رجی:ب;ر:ص;ّحخ:ه<ی:آجه<،:ت:=ین:ضعف:=سش<د،:به:وعش<ی:رد:وزن
کشد،:جصسخ.: :ح<:=حزه<ل:صّحخ:آجه<:داللخ:

:و=قع;;;;ه،:د=ر=ی:=رز :ت;;;;<رحخی: ح;;;;<ن:در :ر=و :ههچش;;;;صن:س;;;;ی:رو=ح;;;;خ:آن:ب;;;;ه:س;;;;ذج:حض;;;;ور
کهز;ر:ق<ب;ل: کربال:جگ<ش;زه:ش;ده:چش;صن:عهلک;ردی: :ب<ره:و=قعه: که:در :وق<تلی: خ<ص:هسزشد.:در

:والحظه:=سخ.:

 کتابنامه

=حهد:=بوحشصفه:دحشوری،:تحقصق::عذد=لهشعن:ع<ور،:ق;<هره::د=ر=حص;<>:=لکت;ج:،:=الخذ<ر=لطو=ل _
                                                          :

حخ:=لطذری.:209  .:175،:ص4،:جت<ر

 .::318،:ص4.:هه<ن،:ج210

 .:197،:176:-:175،:ص4.:هه<ن،:ج211

 .:166،:ص=لهش<هصر.:212

 .::381،:ص33،:جته حج:=لزه حج.:213

حخ:=لطذری.:214  .:176:-:175،:ص4،:جت<ر
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 م.:3960=لعربی،:چ<،:=ول،:

:وعرفة:=لرج<ل _ کشی،:تحقصق::وهدی:رج<یی،:قن::ووسسه:آل:=لذصخ،:=خزص<ر  .::3404،:وحهد:

:=لعربی،:بی=الدب:و:فشوجه _ :=لدین،:د=ر=لفکر  ج<.::ت<،:بی:،:=سه<عصل:عز

 م.:3993قصق::ووسسه:آل:=لذصخ،:بیروت::د=ر=لهفصد،:چ<،:دوم،:،:وحهد:وفصد،:تح=إلرش<د _

،:ش;;;ه<ب:=ل;;;دین:=ب;;;ن:حج;;;ر،:تحقص;;;ق::عل;;;ی:وحه;;;د:وع;;;وه،:بی;;;روت::د=ر=لکت;;;ج:=الص;;;<بة _
  .:3435=لعلهصة،:چ<،:=ول،:

،:=ب;;وعلی:طذرس;;ی،:تحقص;;ق::ووسس;;ه:آل:=لذص;;خ،:ق;;ن::ووسس;;ه:آل:=ع;;الم:=ل;;وری:ب;;<عالم:=له;;دی _
  .:3437=لذصخ،:چ<،:=ول،:

رکلی،:بیروت::د=ر=لعلن:للهالیین،:چ<،:پشجن،:=العالم _  م.:3980،:خصر=لدین:ز

 ت<.::،:وحسن:=وصن،:تحقصق::حسن:=وصن،:بیروت::د=ر=لزع<رف:للهطذوع<ت،:بیأعص<ن:=لشصعة _

،:وحه;;د:ص;;دو ،:تحقص;;ق::=لدر=س;;<ت:=الس;;الوصه،:ق;;ن::=لدر=س;;<ت:=الس;;الوصه،:چ;;<،:=الو;;<لی _
  .:3437=ول،:

=بن:قزصذ;ه،:تحقص;ق::ط;ه:وحه;د:=لزحش;ی،:ق;<هره::ووسس;ه:=لحلذ;ی،:،:عذد=هلل:=الو<وة:و:=لسص<سة _
 ت<.::بی

:=لذ;<رودی،:لذش;<ن::د=ر=لجش;<ن،:چ;<،:=الجس<ب _ ،:عذد=لکرحن:سهع<جی،:تحقص;ق::عذ;د=هلل:عه;ر
 م.:3998=ول،:

:=ألجو=ر _  م.:3983،:وحهد:ب<قر:وجلسی،:بیروت::ووسسه:=لوف<>،:چ<،:دوم،:بح<ر

کث=لذد=حة:و:=لشه<حة _ ب;ی،:،:=سه<عصل:=بن: صر،:تحقصق::علی:شصری،:بیروت::د=ر=حص<>:=لز;ر=ث:عر
 م.:3998چ<،:=ول،:

حخ:=بن:وعصن _  ت<.::،:ححصی:=بن:وعصن،:تحقصق::عذد=هلل:=حهد:حسن،:بیروت::د=ر=لقلن،:بیت<ر

حخ:=السالم _ ،:شهس:=لدین:ذهذی،:تحقصق::عه;ر:عذد=لس;الم:ت;دوری،:بی;روت::د=ر=لکت;<ب:ت<ر
  .:3407=لعربی،:چ<،:=ول،:

حخ:= _ ،:وحه;;;د:طذ;;ری،:تحقص;;;ق::جهع;;ی:=ز:د=جش;;;هشد=ن،:بی;;روت::ووسس;;;ة:الو;;;ن:و:=لهل;;و ت;;<ر
 م.:3983=العلهی،:چ<،:چه<رم،:

حخ:ودحشة:دوشق _ کر،:تحقصق::علی:شصری،:لذش<ن::د=ر=لفکر،:ت<ر   .:3435،:علی:=بن:عس<

،:وحه;;د:ب;;ن:س;;عد،:تحقص;;ق::عذ;;د=لعزیز:طذ<طذ;;<یی،:_علص;;ه:=لس;;الم::_:ترجه;;ة:=الو;;<م:=لحس;;صن _
 .:3435ل:=لذصخ،:چ<،:=ول،:قن::ووسسه:آ

،:شه<ب:=لدین:=بن:حجر،:تحقصق::وصطفی:عذد=لق<در:عط<،:لذش;<ن،:چ;<،:تقرحج:=لزه حج _
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  .:3435دوم،:

  .:3404،:شه<ب:=لدین:=بن:حجر،:لذش<ن::د=ر=لفکر،:چ<،:=ول،:ته حج:=لزه حج _

،:جه;;<ل:=ل;;دین:و;;زی،:تحقص;;ق::بش;;<ر:ع;;و=د،:بی;;روت::=لرس;;<له،:چ;;<،:س;;وم،:ته;; حج:=لکه;;<ل _
 م.:3988

  .:3393،:وحهد:=بن:حذ<ن،:هشد::ووسسه:=لکتج:=لسق<فصه،:چ<،:=ول،:=لسق<ت _

کت<بخ<جه:آحخ:=هلل:ورعشی،:ج<وع:=لرو=ة _   .:3403،:وحهد:علی:=ردبیلی،:قن::

 م.:3951،:عذد=لرحهن:ر=زی،:بیروت::د=ر=حص<>:=لزر=ث:=لعربی،:چ<،:=ول،:=لجرر:و:=لزعدیل _

ج;;<،:ووسس;;ه:جش;;ر:فق<ه;;خ،::ق::ج;;و=د:قص;;ووی،:بی،:عالو;;ه:حس;;ن:حل;;ی،:تحقص;;خالص;;ة:=ألق;;و=ل _
  .:3437چ<،:=ول،:

،:یولص;;;وب:ووله;;;<وزن،:ترجه;;;ه:و:تحقص;;;ق::عذ;;;د:=ل;;;رحهن:ب;;;دوی،:وص;;;ر::=لخ;;;و=رج:و:=لش;;;صعة _
 م.:3988د=ر=لجصل،:چ<،:پشجن،:

کذ;ر:غف;<ری،:ته;ر=ن::ج<وع;ه:=الو;<م:=لص;<د :علص;ه:=لس;الم:در=س<ت:فی:علن:=لدر=ح;ة _ ،:_،:عل;ی:=
  .:3369چ<،:=ول،:

حعة=ل _   .:3983،:وحهد:وحسن:آق<:بزرگ:طهر=جی،:بیروت::د=ر=الضو=>،:چ<،:سوم،: ر

  .:3436،:=حهد:جج<شی،:تحقصق::ج<وعه:=لهدرسصن،:قن،:چ<،:پشجن،:رج<ل:=لشج<شی _

ح;;ه،:=لرج;<ل _ :=لعل;;وم،:وطذع;;ه:=لحصدر ،:حس;;ن:ب;;ن:د=ود:حل;;ی،:تحقص;;ق::وحه;;د:ص;;<د :آل:بح;;ر
3391:.  

:أعالم:=لشذال> _ تحقصق::شعصج:=الرجووط،:بیروت::ووسسه:=لرس;<له،::،:شهس:=لدین:ذهذی،سصر
 م.:3993چ<،:جهن،:

 ت<.::،:جعه<ن:وغربی،:تحقصق::وحهد:حسصشی،:قن::ووسسه:جه<عة:ودرسصن،:بیشرر:=الخذ<ر _

:شرر:جهج:=لذالغه _ ،:عذد:=لحهص;د:=ب;ن:=ب;ی:=لحدح;د،:تحقص;ق::وحه;د:=ب;و:=لفض;ل:=ب;ر=هصن،:د=ر
 م.:3959=حص<>:=لکتج:=لعربیه،:چ<،:=ول،:

 ت<.::ج<،:بی:،:سصد:حسن:صدر،:بی=لشصعة:و:فشون:=السالم _

،:وحه;;د:عقصل;;ی،:وحق;;ق::عذ;د:=لهعط;;ی:=و;;صن:قلعچ;;ی،:بی;;روت::د=ر=لکت;;ج:=لض;عف<>:=لکذص;;ر _
  .:3438=لعلهصه،:چ<،:دوم،:

 ت<.::،:وحهد:بن:سعد،:بیروت::د=رص<در،:بی=لطذق<ت:=لکذری _

کت<بخ<ج;;;ه:آح;;;خ:=هلل::،:عل;;;ی:بروج;;;ردی،:تحقص;;;ق::س;;;صد:وه;;;دی:رج;;;<یی،:ق;;;ن:طر=خ;;;ف:=لهق;;;<ل _
  .:3430ورعشی:ججفی،:چ<،:=ول،:
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  .:3433،:=حهد:=بن:=عسن،:تحقصق::علی:شصری،:بیروت::د=ر=الضو=>،:چ<،:=ول،:=لفزور _

خهة _ ،:عذد:=لحسصن:شرف:=لدین:ووسوی،:ووسسه:بعس;ه،:چ;<،:=لفصول:=لهههة:فی:ت لصف:=ال
 ت<.::=ول،:بی

::حس;;;صن:بحر=لعل;;;وم،:ته;;;ر=ن::وکتذ;;;ه:،:وحه;;;د:وه;;;دی:بحر=لعل;;;وم،:تحقص;;;ق=لفو=خ;;;د:=لرج<لص;;;ة _
 .:3363=لص<د ،:چ<،:=ول،:

 ج<.::ت<،:بی:،:=بن:جدحن:وحهد،:تحقصق::رض<:تجدد،:بی=لفهرسخ _

:فق<هه،:چ<،:=ول،:=لفهرسخ _  :: .3437،:وحهد:طوسی،:تحقصق::جو=د:قصووی،:جشر

  .:3439،:وحهد:تقی:تسزری،:قن::وؤسسه:جشر:=سالوی،:چ<،:=ول،:ق<ووب:=لرج<ل _

حخ:=لک<ول:فی _ :=لدین:=بن:=ثصر،:بیروت::د=رص<در،:=لز<ر  م.:3966،:عز

  .:3438،:وحهد:ط<هر:قهی:شصر=زی،:تحقصق::وهدی:رج<یی،:چ<،:=ول،:کت<ب:=الربعصن _

 ت<.::،:عذ<ب:قهی،:تحقصق::وحهد:ه<دی:=وصشی،:تهر=ن::وکتذه:=لصدر،:بی=لکشی:و:=اللق<ب _

 م.:3973هی،:چ<،:دوم،:،:شه<ب:=لدین:بن:حجر،:بیروت::ووسسه:=العللس<ن:=لهصز=ن _

:=لهدی،:چ<،:=ول،:=للهوف:فی:قزلی:=لطفوف _   .:3437،:علی:بن:ط<ووب،:قن::=جو=ر

حه،:وسصر=الحز=ن _ :بن:جه<،:ججف::وطذعه:=لحصدر  ::م.3950،:جعفر

:=لذ<ز،:بی=لهجروحصن _  ::ت<.:،:وحهد:بن:حذ<ن،:تحقصق::وحهود:=بر=هصن:ز=حد،:وکه::د=ر

 :.3435هرودی،:تهر=ن::فرزجد:وولف،:چ<،:=ول،:،:علی:جه<زی:ش<وسزدرک<ت:علن:=لرج<ل _

ح;;<ه::وکتذ;;ه:=لک;;وثر،:وس;شد:=بوحشصف;;ه _ ح;;<بی،:ر ،:=ب;;و:جع;;صن:=ص;;فه<جی،:تحقص;;ق::جظ;ر:وحه;;د:ف<ر
 م.:3994چ<،:=ول،:

،:وحه;;د:ب;;ن:حذ;;<ن،:تحقص;;ق::و;;رزو :عل;;ی:=ب;;ر=هصن،:د=ر=لوف;;<>،:چ;;<،:وش;;<هصر:عله;;<>:=الوص;;<ر _
  .:3433=ول،:

 ج<.::ت<،:بی:ر:آشوب،:بی،:وحهد:علی:بن:شهوع<لن:=لعله<> _

  .:3430،:ورتضی:عسکری،:بیروت::ووسسة:=لشعه<ن،:وع<لن:=لهدرسزصن _

 ،:وحهد:حص<ة:=جص<ری،:بی:ت<،:بی:ج<.:وعجن:=لرج<ل:و:=لحدحد _

:=حص<>:=لزر=ث:=لعربی،:بیوعجن:=لهؤلفصن _ کح<له،:لذش<ن::د=ر  ت<.::،:عهر:رض<:

 م.:3991ج<،::،:=بو:=لق<سن:خویی،:چ<،:پشجن،:بیوعجن:رج<ل:=لحدحد _

 : .3405،:=حهد:عجلی،:وکتذة:=لد=ر،:چ<،:=ول،:وعرفة:=لسق<ت _

ک<ظن:وظف;ر،:جج;ف::وشش;ور=ت:=لهکتذ;ة:وق<تل:=لط<لذصین _ ،:علی:=بو=لفرج:=صفه<جی،:تحقصق::
حه،:چ<،:دوم،:  م.:3965=لحصدر
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ک;;ربال> _ ،:ل;;وط:ب;;ن:ححص;;ی:=ب;;و:وخش;;ف،:ق;;ن::وقز;;ل:=لحس;;صن:و:وص;;رع:=ه;;ل:بیز;;ه:و:=ص;;ح<به:ف;;ی:
 ت<.::رضی،:چ<،:دوم،:بیوششور=ت:=ل

 ت<.::،:=بو:=لهؤحد:خو=رزوی،:وحهد:سه<وی،:قن::وکتذة:=لهفصد،:بیوقزل:=لحسصن _

،:ش;هس:=ل;دین:ذهذ;ی،:تحقص;ق::وحه;د:عل;ی:بج;<وی،:بی;روت::د=ر=لهعرف;ه،:وصز=ن:=العز;د=ل _
 م.:3963چ<،:=ول،:

حخ:عشد:=لعرب _  .:1005،:،:عذد:=لعزیز:دوری،:ورکز:در=س<ت:=لوحده:=لعربیهجش<>ة:علن:=لز<ر

  .3438،:وصطفی:تفرشی،:قن::ووسسه:آل:=لذصخ:الحص<>:=لزر=ث،:چ<،:=ول،:جقد:=لرج<ل _

،:عذ;;د:=لحس;;صن:=وصش;;ی،:تحقص;;ق::ر=و;;ی:ی;;وزبکی،:=لغ;;دیر،:چ;;<،:=ول،:=لوض;;<عون:و:=ح;;<دحسهن _
3410:.  

کت;;<ب::وقز;;ل:=لحس;;صن:» _ ،:ه;;<دی:جذ;;<ر:س;;لوم،:«وخش;;ف:ألب;;ی::_علص;;ه:=لس;;الم::_وقف;;ة:عش;;د:
 .:6،:شه<ره3399ن،:جه<دی:=لس<جی،:،:س<ل:هفز=لذالغ




