
 24 یاالسالم ، دانشنامهالسالم = موسوعة اإلمام الحسین علیهعلیه نیتاريخ امام حس

 ، واقعه عاشورا و مباحث مرتبط با آن است.علیه السالم نیامام حس یزندگ رامونیپ یجلد

شده و مباحث  تیموضوع تنها در مقدمه رعا نیاست، اما ا یفارس - یاگرچه عنوان و زبان کتاب، عرب 

 ق،یتحق نیقابل استفاده خواهد بود. هدف از ا شتریمحققان ب یاست؛ لذا برا شدهمتن کتاب ترجمه ن

تاکنون درباره واقعه عاشورا در کتب و مقاتل  میبندی همه مطالبی است که از قدگردآوری و دسته

طور آسانی و بهادبا، محققان و خطبا بتوانند به سندگان،ینو ب،یترت نیمختلف آمده است؛ تا به ا

 .از آن استفاده کنند وبمطل

تا جلد  یشده که در جلد اول پس از مقدمه ناشر و عالمه جعفر فیتأل بیترتنیجلد بد 24در  کتاب

و خروج مختار ذکر شده  نیتواب امیششم به واقعه عاشورا پرداخته شده است. در جلد هفتم و هشتم ق

و  لیو عق علیه السالم نیامام حسن و امام حس ن،یرالمؤمنیاز جلد نهم تا چهاردهم اوالد اماست. 

علیه  نیاصحاب امام حس یهایژگیاند. از جلد پانزدهم تا هفدهم وشده یمعرف لیمسلم بن عق

که در منابع مختلف در  یشده است. پس از آن تا جلد آخر کتاب اختصاصات و مطالب انیب السالم

 .و ارائه شده است یحضرت آمده، گردآوررابطه با آن

عاشورا و علل حوادث و  خیشده است: محور اّول: بررسی تار میتقس ریکتاب به سه محور ز نیا

خالفت  ه،یتا هالکت معاو علیه السالم نیمحور شامل دوره امامت امام حس نیآن است. ا امدهاییپ

هجرت از مکه به کربال و حادثه عاشورا، مقتل  نه،یبا وی و خروج از مد عتیامام از بو خودداری  دیزی

به  علیهم السالم تیبو حوادث پس از عاشورا تا بازگشت اهل علیه السالم الشهدا دیشهدا و س اداتس

« عقوبت قاتالن و خونخواهی مختار از آنان»محور، فصلی با عنوان  نیباشد. در انتهای امی نهیمد

 .گنجانده شده است

 

، علیهم السالم تیبو شامل اهل هاستتیدوم: گردآوری اطالعات در مورد احوال شخص محور

 .همراه بودند شانیواقعه عاشورا با ا انیباشد که در جرو زنانی می علیه السالم دالشهدایاصحاب س
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 دالشهدایس رهیو س لیاز والدت تا زمان حادثه عاشورا، فضا علیه السالم نیامام حس اتیسوم: ح محور

مربوط به شهادت  ایحضرت و که در مورد آن  ردیگیرا در بر م ثییو احاد اتیآ نیو همچن علیه السالم

 .است شانیا

 

، رفع شبهات حول علیه السالم نیچون فلسفه شهادت امام حس یمطالب زیجلد از کتاب ن نیآخر در

 علیه السالم نیامام حس ارتیز لتیاستشفا به تربت و فض ،ییسراو نوحه هیشهادت آن حضرت، گر

 .مطرح شده است

 1جلد 

ت معاویه جهت خالفت یزید، عکس العمل امام حسین در زمان معاویه و زمان یزید، هجرت ااقدام

 از موضوعات این مجلد است. ، و شهادت حضرت مسلم شهرهای عراقامام و فرستادن سفیر به طرف 
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