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 ؛«َیْنُصُرنی ناِصر   َهْل ِمْن »تأملی بر روایت 
 سیر شکل گیری، واکاوی معنا و لفظ

  1محمدرضا شاهرودی
  2محمد فراهانی 

 

 چکیده
از مردمان زمانه « یاری خواستن»، مانده از امام حسین)ع(جایهای بهیکی از پیام روایی، ـ بر اساس منابع تاریخی

اما برخی در صحت انتساب این  .اندیاد کرده« ْنُصُرِنییَهْل ِمْن َناِصٍر »است که عالمان اخیر از آن با عبارت خویش 
ر یکی از منابع اند. نظر به اینکه مقوم حدیث بودن، ثبت آن د)ع( تردید کرده و آن را موضوع خوانده پیام به امام

توان ای که میاین مضمون در بسیاری از منابع فریقین، به ثبت رسیده ـ به گونه نیزحدیثی متقدم یا مشهور نیست و 
در آن ظن به صدور را که معیار اصلی صحت خبر است، دریافت ـ حکم به روایت بودن جمله مذکور با ضوابط 

أ َما ِمن ُمغِیٍث ُیغِیُثَنا ِلَوجِه »نماید. این معنا را ابن اعثم، ابن طاووس و اربلی، با عباراتی نظیر: علمی، منطقی می
ٍد َیَخاُف اللَه فِیَنا؟!...»، «الله؟!... و سرانجام مازندرانی و « هوِل الل  ُس ِم َر ُذبُّ َعن َحَر یأ َما ذابٌّ »، «َهل ِمن ُمَوحِّ

اِهَرِة اْلَبتوِل یَناِصٍر  َهْل ِمْن »زنجانی به صورت:  َة الطَّ یَّ روایت کرده و در سده اخیر، عالمان فراوانی با پیروی « نُصُر ُذرِّ
سنت نیز و  آیاتبرخی این روایت با عرضه به اند. ، نقل کرده«ْنُصُرِنییَهْل ِمْن َناِصٍر »از طریحی آن را به صورت 

خواهی امیرالمؤمنین)ع( برای اثبات کمک چنینهمبرای تقویت اسالم،  فعلی رسول خدا )ص( در یاری خواستن
چنین در سنجش این شود. همخالفت بالفصل خود یا تقویت حکومت اسالمی در دوران زمامداری، تأیید می

اوی یابیم تضادی بین این دو وجود ندارد؛ زیرا عقل مستقل به واسطه اینکه این روایت، حروایت با دلیل عقل درمی
 گذارد.یکی از مصادیق عدل، یعنی استنصار برای دین خداست، بر آن صحه می

 .امام حسین)ع(، عاشورا، کربال، استنصار، نقد حدیث واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1
سرشتی است های پاکای فرهنگ ساز و دارای تأثیر گسترده بر انسان( حادثهعی امام حسین )عاشورا

در لفظ و محتوای  دقتلذا  ؛اندبرتر برای ایجاد تحول در زندگی و جامعه خویشکه به دنبال الگویی 
 روایاِت ، دیگرسوی ر برخوردار گشته است. از ای در میان اهل علم و تفکروایات بیانگر آن از اهمیت ویژه

های از تمدن جای ماندهههای بآشنایی ما با آن است، همانند تمامی نشانه منبعحکایتگر این جریان که تنها 
های ناهمگون با ذات ناب خود گردیده که این مهم، بشری به مرور زمان دستخوش برخی از پیرایه

واسطه آن بتوان هویت حقیقی قیام هاست تا بهبرانگیزاننده محققان روایات عاشورایی برای زدودن این پیرایه
ها در منابع یابیم که برخی از آنمیامام حسین )ع( را دریافت. در مسیر جستجوی مآخذ این سخنان در

یا راویان عین  ،گونه منابع یادی نرفته است؛ در صورت نخستاصیل وجود دارد و از برخی دیگر در این
اند )نقل به لفظ(، یا مفهوم آن را برگرفته و واژگان خویش را جانشین سخنان آن سخنان حضرت را نقل کرده

در حالی است که در صورت دوم، ممکن است مضمون روایتی که در  اند )نقل به معنا(؛ اینحضرت کرده
 .1منابع وجود ندارد با دیگر عمومات و اطالقات ادله شرعی یا عقلی قابل تأیید باشد

لیکن برای برخی  ،در این میان، تکلیف سخنان دارای منابع معتبر و مستند به راویان موثق معلوم است
ای باید اندیشید؛ چه توان یافت، چارهاند و سند معتبری برای آن نمیاز روایات که شهرت عمومی پیدا کرده

 توان از روایِت اند. از این میان میای از محققان مورد نقد جدی واقع شدهاینکه اینگونه سخنان از جانب پاره
رد که به دلیل عدم برخورداری از ثبت لفظ آن در منابع معتبر، مورد مناقشه قرار یاد ک «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »

های نقل به معنا و نقد مضمون گرفته است؛ لذا جا دارد در پژوهشی مستقل به این روایت، سیر نقل، گونه
 الحدیث پرداخت.آن با لحاظ ابزارهای کارآمد مذکور در دانش نقد

توان ساختگی مسانید معروف و منسوب به امام حسین )ع( را نمی همه سخنان غیر روایت شده در
ها را تأیید میدارد که معنای آندانست چه اینکه پیرامون موضوع و مفهوم آنها روایات مستند دیگری وجود 

 هشود که در این روایات، نقل به معنا رخ داده است. از این گونکند و با دقت در منابع روایی دانسته می
 َهْل ِمْن »آید که جمله هایی به دست میامام حسین )ع( در منابع عاشورایی نمونه هنقل به معنا شد سخنان

 هاست.پر بسامدترین آن «َیْنُصُرنی ناِصرٍ 
؛ ای یافت نشددرباره بررسی سندی و متنی سخنان نقل به معنا شده امام حسین )ع( کتاب یا مقاله

پردازد. به تحلیل برخی از سخنان آن حضرت می «حماسه حسینی»لیکن استاد شهید مطهری در کتاب 
تحریف »، نوشته عبدالرحیم موگهی؛ «نهضت حسینی و رسالت مبلغان دینی»نین در مقاالتی چون: چهم

، «عاشورا بازخوانی چند حدیث مشهور درباره»و « شناسی تاریخ امام حسین )ع( با رویکردی کتابشناسانه
، از سید محمد موسوی؛ به تحلیل «های مجعول و مشهورنقل»اثر محمد صحتی سردرودی و مقاله 

انتقادی برخی از سخنان امام حسین )ع( پرداخته شده است. اگرچه این آثار برخی از روایات مورد انتقاد از 

                                                           
. اطالق عنوان روایت بر این گونه سخنان، با وجود عدم ثبت آن در منابع معتبر حدیثی )همچون جوامع حدیثی متقدم و 1

های اخیر است؛ چه بسا بتوان این تعبیر را با ن دینی در دههمتأخر فریقین( تلقی روایت شدن از آن توسط برخی از دانشمندا
 تعبیر روایت موضوع تنظیر کرد.



 
 

    293  محمدرضا شاهرودی /...«یْنُصُرنیَ  ناِصر   ِمْن  َهْل » تیروا بر یتأمل

گونه نقد متنی و سندی جمله حدیثلیکن به صورت جامع به  ؛اندسیدالشهداء )ع( را مورد بررسی قرار داده
در این مقاله به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که: آیا  ،اند، به همین جهتنپرداخته «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »
 هتوان آن را در زمریا از منظر نقد متنی و سندی می از جمله احادیث ساختگی است «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »

تواند به سخنان امام حسین )ع( به حساب آورد؟ اهمیت پژوهش پیرامون روایی بودن این مفهوم می
)ع( و پایان بخشیدن به شبهه مشعر ضعف  اختالفات جدی دانشمندان معاصر در صدور این مطلب از امام

 بودن استنصار امام یا خالف حکمت و سیاست بودن آن باز گردد.
 

 «َیْنُصُرنی ناِصر   َهْل ِمْن »منتقدان و موافقان  -2
در بین آثاری که درباره سخنان امام حسین )ع( تدوین و تألیف شده، نظرات متفاوتی پیرامون جمله 
مذکور بیان شده و برخی به خاطر شهرت این جمله، به آن اعتماد کرده و در آثار خود به عنوان روایتی از آن 

ای نیز به صرف نیافتن نقل لفظی آن در متون روایی، از آن به عنوان حدیثی اند و عدهحضرت نقل کرده
 اند.جعلی یاد کرده

 
 منتقدان -2-1

ای ، در زمره احادیث جعلی است و عده«َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن » برخی پژوهشگران بر این باورند که
اند. در این میان، بیش از همه محمد صحتی سردرودی، دادهآن را ساخته و پرداخته و به امام )ع( نسبت 

ای با نسبت به مضمون این جمله، انتقاد و در مقاالت مختلفی نسبت به آن تشکیک کرده است. او در مقاله
برای این سخن بسیار »گوید: ( می471، ص1376استناد به سخن نویسنده فرهنگ عاشورا )محدثی، 

شود، سند و مدرکی یافته نشد. معنا و مفهوم سخن، چنان )ع( نسبت داده می نمشهور نیز که به امام حسی
اند. اما )ع( ساخته و پرداخته خوانان برای گریاندن مردم، آن را از زبان امام حسیننماید که روضهمی

 1«ه استشود نیز در منابع مستند و قابل قبول یافته نشدمعنایی که در توجیه آن نقل میسخنان مشابه و هم
ساز در های تحریف(. وی در مقاله دیگر خود، ذیل بررسی کتاب129، ص1381)صحتی سردرودی، 

را به عنوان  «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »پردازد، نقل جمله واقعه عاشورا، وقتی به کتاب منتخب طریحی می
 بار با تکرار از زبان امام چندین طـریحی این سخن را»نویسد: و می است تحریفات این کتاب ذکر نموده

و مأخذ آن را نیافته و آن را در کتابی که قابل استناد  ایم مستندما هرچه گشته اما)ع( آورده است،  حسین
)صحتی  «نیست ، بعیدنباشد بیش شـعاری« َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »که  این ایم؛ احتمالباشد هرگز ندیده

                                                           
کند با متن منبع مورد استناد او تفاوت زیادی دارد، به همین جهت در . آنچه صحتی سردرودی به نقل از جواد محدثی نقل می1

شهرت یافته « َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »جمله که به صورت  این»آوریم: این قسمت متن منقول از کتاب فرهنگ عاشورا را می
)محدثی، « های دیگری نقل شده است...است، در منابع تاریخی دقیقًا به همین صورت نیست و با اندك تفاوتی یا با عبارت

و تنها در نقل  شود جناب آقای جواد محدثی در مضمون این سخن ورود نکرده(. همانطور که مالحظه می471، ص1376
 لفظی آن در منابع تاریخی مناقشه کرده است.
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گفته به همراه مقاالتی دیگر در آن (. او در کتاب عاشوراپژوهی که مقاالت پیش43، ص1383، سردرودی
 .(429، ص1385داند )همو، گونه اخبار را ساختگی میگرد آمده است، این

ـ  کتابشناسی توصیفی»از دیگر منتقدان به این روایت، محمد آالندوزی است که مقاله او تحت عنوان 
شناسی تاریخ امام حسین )ع( با تحریف» دو سال قبل از مقاله« های عاشوراتحریفانتقادی پیرامون 

از صحتی سردرودی نوشته شده و عجیب این که متن هر دو مقاله عینًا با تمام  «رویکردی کتابشناسانه
: )ن.ک 1آن را به چاپ رسانده تفاوت دارند!ای که عبارات، مثل هم است و فقط در عنوان مقاله و مجله

 . (165، ص1381آالندوزی، 
دی، این درومنتقد دیگر این سخن، سید محمد موسوی است که او نیز یک سال بعد از صحتی سر

 .(131، ص1382)ن.ک: موسوی،  کم و کاست، تکرار کرده استسخن او را بی
 
 2موافقان و ناقالن -2-2

با این تعبیر و عباراتی همسو با آن، توسط عالمان و مؤلفان و  «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »روایت 
ه و سرانجام به معاصران منتهی مینویسندگانی که از بازه زمانی متقدمان، آغاز و به دوره متأخران کشید

 شود، نقل شده است که برخی از ایشان با لحاظ سابقه زمانی عبارتند از: 
ِه َأ َما ِمْن َذابٍّ یِغ یُ ٍث یَأ َما ِمْن ُمِغ »ق( در کتاب الفتوح به صورت  314. ( ابن اعثم کوفی )م1 ُثَنا ِلَوْجِه اللَّ

هیَ   (. 101، ص5تا، ج؟ )ابن اعثم، بی«ُذبُّ َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَّ
ِه  َی َك َداعِ یَلبَّ »...َو ُقْل: »ق(؛ در کامل الزیارات با عبارات:  368. ( ابن قولویه )م2 َسْبعًا َو « َك یَلبَّ اللَّ

َو  یَو َبَصرِ  یَو َسْمِع  یِعْنَد اْسِتْنَصاِرَك َفَقْد َأَجاَبَك َقْلبِ  یِعْنَد اْسِتَغاَثِتَك َو ِلَسانِ  یِجْبَك َبَدنِ یِإْن َکاَن َلْم »ُقْل: 
ْسلِ  َی َو َهَوا ییَرأْ   .(230، ص1356)ابن قولویه قمی،  3...««میَعَلی التَّ

ه یصاح عل ثم  »در کتاب مقتل الحسین با عبارات ق(  568. )م یخوارزم یمکموفق بن احمد ( 3
ِه  ُثَنایِغ یُ  ٍث یَأ َما ِمْن ُمِغ السالم:   (. 12، ص2، ج1423)خوارزمی،  ؟«...عالیتَ ِلَوْجِه اللَّ

ا َرَأی اْلُحَس »ق(؛ در کتاب لهوف به نحو:  66۴ .)م ( سید بن طاووس4 اِنِه َو یُن )ع( َمَصاِرَع ِفتْ یَلمَّ
ِتِه َعَزَم َعَلی ِلَقاِء اْلَقْوِم ِبُمْهَجِتِه َو َناَدی َهْل ِمْن َذابٍّ  ِه )ص(یَ َأِحبَّ ٍد  ُذبُّ َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَّ َخاُف یَ َهْل ِمْن ُمَوحِّ

َه فِ  َه ِبِإَغاَثِتَنا َهْل ِمْن ُمِع یَ ٍث یَنا َهْل ِمْن ُمِغ یاللَّ ِه فِ ْرُجو َما عِ یَ ٍن یْرُجو اللَّ )سید بن طاوس،  ؟«ِإَعاَنِتَنا... یْنَد اللَّ
 (. 116، ص1348

                                                           
. نگارندگان مقاله با جستجو در فضای سایبر به این نکته دست یافتند که آالندوز نام عامیانه محله القلندیس است و 1
غه به تبریز القلندیس، دهی کوچک و جزء بخش اسکو شهرستان تبریز در بیست هزار گزی شمال اسکو در مسیر شوسه مرا»

(. با توجه با مطالب پیش گفته احتمال 41، ص4، ج1330)رزم آرا، « است. این ده جزء قصبه سردرود محسوب شده است
 ی باشد.دوردارد محمد آالندوزی همان محمد صحتی سرد

موافقان شده است؛ زیرا سیاق نقل و دیگر تلقی « َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »این روایت با تعبیر خاص  . در این مقاله از ناقالن2
شود از آن چنین برداشتی را داشت؛ چه اینکه ایشان در صورت امارات حکایتی جز موافقت این ناقالن ندارد و به وضوح می

 اند.کردهمخالفت از یادکرد این سخن استنکاف می
 دهد.تو جواب میاما قلب و گوش و چشمم به نداد، . اگر بدن و زبانم به استغاثه و استنصار تو در کربال جواب 3
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 َب َر َض »با تعبیرات: « معرفة األئمة یکشف الغمة ف»ق(، در کتاب  678. ( علی بن عیسی اربلی )م5
هِ  ُثَنایِغ یُ  ث  یَأ َما ُمِغ  :صاَح  َو  هِ تِ یَ حلی لِ َع  هِ دِ یَ بِ  ُن یَس الُح  ه ُذبُّ یَ  َأ َما َذابٌّ  و ِلَوْجِه اللَّ  )اربلی، ؟«َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَّ

 (. 50، ص2، ج1381
، با «مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول»در کتاب ق(  652. نصیبی شافعی )ممحمد بن طلحه ( 6
هِ  ُثَنایِغ یُ  ث  یَو صاَح: َأ َما ُمِغ  »...تعبیر:   .(26۴، ص1۴19)نصیبی،  «...ِلَوْجِه اللَّ
ا َرَأی »: به صورت «ُمثیُر األْحزان َو ُمنیُر ُسُبِل األشجان»ق( در کتاب  68۰. )م ( ابن نما حلی7 َفَلمَّ
ُه َلْم  (ع)ُن یاْلُحَس  ِه َهْل یَرِتِه َو َأْصَحاِبِه ِإالَّ اْلَقلِ یْبَق ِمْن َعِش یَأنَّ ُل َفَقاَم َو َناَدی َهْل ِمْن َذابٍّ َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَّ

ٍد َهْل مِ   .(7۰، ص1۴۰6)ابن نما،  ؟«ٍن یٍث َهْل ِمْن ُمِع یْن ُمِغ ِمْن ُمَوحِّ
: با عبارت: «)ع( الفصول المهمة فی معرفة االئمة»در کتاب  1ق( 885. )م ( ابن صباغ مالکی8

هیَعْن َحَر  ُذبُّ یَ َأ َما ِمْن َذابٍّ  )ع(: یُن َس الُح  صاَح »  .(288، ص1۴22)ابن صباغ،  ؟«)ص( ِم َرُسوِل اللَّ
تسلیة المجالس و زینة »)متوفای نیمه دوم قرن دهم( در کتاب  طالب حائریابی( محمد بن 9

ِه  ُثَنایِغ یُ  ٍث یَأ َما ِمْن ُمِغ : المُ السَّ  هِ یلَ َع  صاَح  ثم  » : با تعبیر 2«)ع(مقتل الحسین »موسوم به  «المجالس ِلَوْجِه اللَّ
 .(279، ص2، ج1418حائری، ) ؟«...عالیتَ 

(؛ با 327 -314صص، 1414)شوشتری،  «ةالخصائص الحسینی»( شیخ جعفر شوشتری در کتاب 10
 ذکر هفت استنصار از امام )ع( به نقل از عالمان پیشین.

قال: »به صورت:  «وسیلة الدارین فی انصار الحسین )ع(»( سید ابراهیم موسوی زنجانی در کتاب 11
 .(102، ص1395)زنجانی، ...« هِ أصحابِ  أسماءَ  َر کَ و ذَ  ْنُصُرنیَهْل ِمْن ناِصٍر یَ 

، 1تا، ج)مطهری، بی «ْنُصُرنییَ َهْل ِمْن ناِصٍر »( استاد مطهری در حماسه حسینی با تعبیر: 12
 .(375ص

نگار معاصر لفان مقتلؤهای اخیر و مهای تألیف شده در دههعالوه بر دو منبع فوق در تمامی موسوعه
 کنیم.ها صرف نظر میضبط آمده است که جهت رعایت اختصار از ذکر آننیز این جمله با همین 

 «َیْنُصُرنی ناِصر   َهْل ِمْن »سیر نقل به معنا در روایت  -3
در حدیث است و قاطبه « نقل به معنا»پژوهان، های رایج و مورد قبول جمهور حدیثیکی از پدیده

                                                           
مذهب آن بدون تعصب به نقل زندگینامه آثار مورد توجه علمای فریقین است که مؤلف مالکی از «فصول المهمةال»کتاب . 1

اهل بیت )ع( پرداخته است. این کتاب معتبر تاریخی مورد استناد عالمه مجلسی، عالمه امینی، سید شرف الدین عاملی، 
( و همین امر، نشانه اعتبار و ارزش این 163، ص1382مه عسکری و دیگر علمای شیعه قرار گرفته است )عبدالمحمدی، عال

 اثر است.
سید النجیب ». این کتاب از آثار قرن دهم است که عالمه مجلسی به آن اعتماد کرده و نویسنده آن را با عباراتی چون: 2

 ( یاد کرده است.40، ص1، ج1404)مجلسی، « سادة االفاضل المتأخرین»( و 21، ص1، ج1404)مجلسی، « العالم
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و بیشتر ایشان خبری را که در آن نقل به معنا شده، دارای حجیت و  1محدثان بنا بر دالیلی آن را جایز شمرده
اکثر مواردی که  .(1394، ص1394پاکتچی، /482-479صص، 1378اند )میرزای قمی، معتبر دانسته

اند، در پی مقارنه یک متن حدیثی با متن حدیثی دیگر در یک اثر محدثان به نقل به معنا در آن حکم کرده
رچه این امر شامل روایاتی نیز میگ ،آن( یا در دو اثر )از یک مؤلف یا دو مؤلف( است)ولی در دو بخش 

)مامقانی،  به دست نگارندگان حدیث رسیده استکه قبل از ثبت در منابع حدیثی، با نقل شفاهی  شود
 حسین )ع( تا مرحله تبدیل آن به یک روایت مشهور،نقل به معنا در سخنان امام .(252، ص3، ج1421

نگارانی دیده میر در آثار تاریخاست. این قسم از سخنان، بیشتنگرشی نو است که این مقاله بدان پرداخته
اند؛ مثل ابوالفرج اصفهانی که روایت ابومخنف را از عاشورا را به صورتی ترکیبی روایت کرده هشود که واقع

روایاتی از جابر جعفی با هم ترکیب کرده  مدائنی با روایت عمار دهنی و مزاحم و ابوالحسن طریق نصر بن
های عاشورایی را با تغییرات لفظی به صورت اعثم کوفی که روایت( و ابن76، ص1386ک: حسینی، .)ر

 .(117، ص1396نقل به معنا آورده است )رفعت، 
 ُثَنایِغ یُ  ٍث یِغ َأ َما ِمْن مُ »حسین )ع( در فتوح ابن اعثم با عبارت  با تفحص در منابع، یاری خواستن امام

ِه َأ َما ِمْن َذابٍّ  ه ُذبُّ یَ ِلَوْجِه اللَّ ( و در لهوف سید بن 101، ص5تا، ج)ابن اعثم، بی «َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَّ
ٍد »طاووس به صورت:  َه فِ  َخاُف یَ َهْل ِمْن ُمَوحِّ َه ِبِإَغاَثِتَنا َهْل ِمْن ُمِع  ْرُجویَ  ٍث یَهْل ِمْن ُمِغ  َنایاللَّ َما  ْرُجویَ  ٍن یاللَّ

ِه فِ  َهْل ِمْن »( آمده، این روایت را طریحی با عبارت: 116، ص1348)سید ابن طاوس،  «...ِإَعاَنِتَنا یِعْنَد اللَّ
آثار که در  (379، ص1424ک: طریحی، .)ر در منتخب خود آورده است «األطهاَر  ةَ یَّ رِّ الذُّ  ُر نُص یَ  رٍ ناِص 

َة یَ َهْل ِمْن َناِصٍر »شود و با اندکی تفاوت، با عبارات دیگری از قرون متأخر با همین ضبط روایت می یَّ ْنُصُر ُذرِّ
اِهَرِة اْلَبتوِل  )زنجانی،  «الدارین وسیلة»( و 447، ص1425)مازندرانی،  «السبطین معالی»، در «الطَّ

 ( روایت شده است. 320، ص2، ج1395
اعثم کوفی و ابوالفرج اصفهانی مخنف، ابنه آثار نخستین گزارشگران عاشورا، مثل ابیبا عنایت ب

شود این روایت که در صدور صحیح آن از مقام شامخ امام حسین )ع( شواهدی یافت شده دانسته می
نگاران متأخر یا نگاری دچار نقل به معنا شده و در سده اخیر در آثار مقتلاست، از ابتدای مقتل

، شهرت دوچندانی پیدا کرده است «ْنُصُرِنییَهْل ِمْن َناِصٍر »ها، به صورت روایت کنندگان آثار آننظیمت
ظاهرًا روایت  .(375، ص1تا، جبیمطهری،  /24، ص1395تهرانی،  /135، ص1384)امینی گلستانی، 

مزایای بالغی که آن را از ایجاز قصِر ای از ابن اعثم، در قالب نقل به معنا شده کنونی آن، به دلیل وجود پاره
 2.کند، برای اهل منبر و مخاطبان آنها تأثیرگذارتر بوده استممتازی برخوردار می

                                                           
: سخن شما را کرد عرضامام صادق )ع(  بهتوان به روایتی اشاره کرد که محمد بن مسلم در این باب می ،طور نمونه. به1

: (51، ص1، ج1362، )کلینی« ِإْن ُکْنَت ُتِریُد َمَعاِنیُه َفاَل َبْأس»فرمود: امام )ع( کاهم. افزایم یا از آن میشنوم و بر آن میمی
 .اگر نظر به معنای حدیث داری، منعی در میان نیست»
 نیفخرالداند همچون: شیخ توان به مذاق بزرگانی از دانش که به بالغت و خطابت شهره. نشستن این تعبیر را می2

ان، معاصر( و در میان 327 -314، صص1414(، شیخ جعفر شوشتری )شوشتری، 379، ص1424طریحی)ر.ک: طریحی، 
، 1تا، ج( و شهید مطهری )مطهری، بی05/11/1384مقام رهبری )بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه محرم، 

 برای صیرورت سخن به این تعبیر دانست.( که بالغت سخنشان برای همگان روشن است، دلیل و مدرکی 375ص
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یابی  -4  «َیْنُصُرنی ناِصر   َهْل ِمْن »نقد و ارز
هایی وضع شده که برخی از برای نقد و بررسی متون روایی، توسط پژوهشگران علوم حدیث، سنجه

های نقد حدیث شامل مربوط به انتساب احادیث است و بعضی درباره نقد متن؛ از این حیث روشها آن
( که در این بخش جمله 67، ص1385شود )سلیمانی، محور( مینقد بیرونی و نقد درونی )داللی یا متن

 دهیم.را بر همین مبانی مورد ارزیابی قرار می «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »
 
 «َیْنُصُرنی ناِصر   َهْل ِمْن »نقد منابع حاوی روایت -4-1

از  فانشان، در منابع متقدم و متأخر که هویت تاریخی داشته و مؤل  «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »جمله 
 :گری نقل شده استیهای داند، با اندك تفاوتی با عبارتعالمان روشمند بوده

به  «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »توان اولین ناقل مضمون جمله میق( را  314. ( ابن اعثم کوفی )م1
ِه َأ َما ِمْن َذابٍّ  ُثَنایِغ یُ  ٍث یَأ َما ِمْن ُمِغ »صورت  ه ُذبُّ یَ ِلَوْجِه اللَّ ، 5تا، ج)ابن اعثم، بی «َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَّ

شیعیان کوفه داشته، یاد شده است. خی که گرایش شیعی، بسان ( دانست که از او به عنوان مور  101ص
کتاب او مشتمل بر اخباری دقیق پیرامون حادثه عاشوراست که صحت مرویات آن با مقایسه با اخبار 

عالوه بر این امر، امور  .(19-18صص، 1386شود )جعفریان، مذکور در کتب معتبر آن عصر، اثبات می
را در زمره مهمترین و  «الفتوح»ج است، کتاب دیگری که بررسی آن از حیطه موضوعی این مقاله خار

 (. 83، ص1389رفعت،  و ستایشمعتبرترین متون تاریخ اسالم قرار داده است )ن.ک: رحمان
امام حسین )ع( اشاره « استنصار»ق( نیز طی روایتی از امام صادق )ع( به  368. ( ابن قولویه )م2

َو ُقْل »...ای حضرت ابا عبدالله )ع( است، آمده است: هکند؛ در این حدیث که نقل یکی از زیارتنامهمی
ِه َلبَّ  َی َك َداعِ یَلبَّ  َفَقْد  -ِعْنَد اْسِتْنَصاِرَك  یِعْنَد اْسِتَغاَثِتَك َو ِلَسانِ  یِجْبَك َبَدنِ یُ ِإْن َکاَن َلْم  -َك َسْبعًا َو ُقْل یاللَّ

ْسلِ  یَو َهَوا ییَو َرأْ  یَو َبَصرِ  یَو َسْمِع  یَأَجاَبَك َقْلبِ  (. 230، ص1356)ابن قولویه قمی،  1«...میَعَلی التَّ
 َهْل ِمْن »در زیارت منقول از ابن قولویه، دلیل معتبری بر صحت سندی جمله « استنصار»وجود مضمون 

نا أصحابِ  قاِت ن ثِ مِ »گوید: ای است که نجاشی درباره او میاست؛ چه اینکه او از راویان ثقه «َیْنُصُرنی ناِصرٍ 
ی نیز از او به عنوان ثقه یاد می( و شیخ طوس123، ص1407)نجاشی، « قهالفِ  َو  ِث یدالَح  یم فِه ئِ ال  أِج  َو 

 (.109، صتاکند )طوسی، بی
، روایت مورد بحث را با «مقتل الحسین»در کتاب ق(  568. )م یخوارزم یموفق بن احمد مک( 3

ِه  ُثَنایِغ یُ  ٍث یِمْن ُمِغ َأ َما : المُ السَّ هِ یلَ َع  صاَح »عبارت  ، 2، ج1423)خوارزمی،  نقل کرده است «...ِلَوْجِه اللَّ
 «فتوِح ال»قدمت این کتاب و تقدم صد ساله از لهوف و نقل روایی و مستند از منابعی کهن چون (. 12ص

، 1368امینی، ک: .عالمان شیعه )ر ،ابن اعثم، آن را در زمره آثار معتبر قرار داده است و به همین جهت
( از آن به 729، ص1۴26سیوطی،  /332، ص3، ج1۴2۴ک: قفطی، .)ر ( و اهل سنت259، ص8ج

 (. 8، ص1388اند )صادقی، نیکی یاد کرده

                                                           
 دهد.. اگر بدن و زبانم به استغاثه و استنصار تو در کربال جواب نداد، اما قلب و گوش و چشمم به تو جواب می1
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امام حسین )ع( در کتاب لهوف است و « استغاثه»ق(؛ از دیگر ناقالن  66۴ .)م ( سید بن طاووس4
ا َرَأی اْلُحَس »را چنین روایت کرده است:  «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »مفهوم عبارت  اِنِه َو یُن )ع( َمَصاِرَع ِفتْ یَلمَّ

ِتِه َعَزَم َعَلی ِلَقاِء اْلَقْوِم ِبُمْهَجِتِه َو َناَدی َهْل ِمْن َذابٍّ  ٍد یَ َأِحبَّ ِه )ص( َهْل ِمْن ُمَوحِّ َخاُف یَ ُذبُّ َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَّ
َه فِ  َه ِبِإَغاَثِتَنا َهْل ِمْن ُمِع یَ ٍث یِغ َنا َهْل ِمْن مُ یاللَّ ِه فِ یَ ٍن یْرُجو اللَّ )سید بن طاوس،  «ِإَعاَنِتَنا... یْرُجو َما ِعْنَد اللَّ

(. اگر چه سید ابن طاوس این روایت را به صورت مرسل نقل کرده است، لیکن مرویات او 116، ص1348
اند که نشانه میزان وثاقت سید بن او را تمجید کرده عصر و بعد از او قرار گرفته ومورد اعتماد محدثان هم

قمی،  /13، ص1، ج1404مجلسی،  /231-230صص، 1430ک: حلی، .طاووس نزد ایشان است )ر
 (.542، ص1، ج1385
مضمون جمله مورد « معرفة األئمة یکشف الغمة ف»ق(، در کتاب  678. ( علی بن عیسی اربلی )م5

ِه  ُثَنایِغ یُ  ث  یَأ َما ُمِغ  :صاَح  َو  هِ تِ حیَ لی لِ َع  هِ دِ یَ بِ  یُن َس الُح  َب َر َض »بحث این مقاله را با عبارات:  َأ َما  وِلَوْجِه اللَّ
ه ُذبُّ یَ  َذابٌّ  ( آورده است. او به جهت رعایت اعتدال در 50، ص2، ج1381 )اربلی، «َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَّ

چنانکه فضل بن روزبهان، از علمای شافعی اهل سنت نقل روایات، مورد توجه علمای فریقین قرار گرفت؛ 
، 1381 )اربلی، 1«...قِل ی النَّ فِ  ُن مُو أالَم  ُد َم عتَ الُم  َو ُه  ُو  هُ اُر آثَ  ُر ِذ بتَ ال یَ  َو  هُ اُر بَ ُغ  قُّ َش ال یُ  ...»نویسد: درباره او می

سعی او در نقل روایات چراکه تمام ، اندر و بعد از اربلی نیز او را ستودهعص(. علمای امامیه هم4، ص1ج
معتبر بوده است. عالمه امینی کتاب او را بهترین کتاب درباره تاریخ اهل بیت )ع( دانسته و آن را دلیل قاطع 

( و همچنین احمد 345، ص10، ج1368شمارد )امینی، بر مهارت او در حدیث و ثبات در مذهب بر می
 (.248، ص1، ج1419سبحانی، بن منیع حلی در وصف کتاب او شعری سروده است )ن.ک: 

امام حسین )ع( توسط شیخ جعفر « استنصار»ترین ذکر استناد در خصوص مضمون جمله ( جامع6
نویسد: امام )ع( هفت مرتبه (؛ او می327 -314ص، ص1414شوشتری صورت گرفته است )شوشتری، 

نًا َعَلی ِلَقاِء یَباِذاًل فِ َمْن َکاَن ». مرتبه اول در مسجد الحرام فرمودند: 1اند: طلب یاری کرده َنا ُمْهَجَتُه َو ُمَوطِّ
ِه َنْفَسُه َفلْ  . مرتبه دوم هنگام خروج از مکه، خطاب به 2؛ (61، ص13۴8)سید بن طاوس،  2«ْرَحْل َمَعَنایَ اللَّ

َه »عبدالله بن عمر:  ِق اللَّ ْحَمِن َو اَل َتَدَعنَّ ُنْصَرتِ یاتَّ . 3(؛ 31ص، 13۴8سید بن طاوس، ) 3«یا َأَبا َعْبِد الرَّ
َه َعزَّ َو َجلَّ آِخُذَك ِبَما َأْنَت »...مرتبه سوم در راه مکه به کربال به عبیدالله بن حر جعفی خطاب کردند:  ِإنَّ اللَّ

ِه َتَباَرَك َو َتَعاَلی فِ  . 4(؛ 154، ص1400)صدوق،  4«...یَفَتْنُصَرنِ  َساَعِتَك َهِذه یَصاِنع  ِإْن َلْم َتُتْب ِإَلی اللَّ
ِه َو »...ای از مردم بصره طلب یاری نموده و چنین مرقوم کردند: مرتبه چهارم با نامه أَنا َأْدُعوُکْم ِإَلی ِکَتاِب اللَّ

ِة َنبِ  شاد...یَأْهِدُکْم َسبِ  یُعوا َأْمرِ یْن َتْسَمُعوا َقْوِلی َو ُتِط إِه...، َو یُسنَّ . 5 (؛357ص ،5، ج1387)طبری،  5«َل الرَّ
 یَّ ُکُتُبُکْم َو َقِدَمْت َعلَ  یَو َقْد َأَتْتنِ »...ای از بزرگان کوفه طلب یاری نموده و نوشتند: مرتبه پنجم طی نامه

                                                           
 شود، در حالی که او مورد اعتماد و امین در نقل است.نشیند و آثار او به دست فراموشی سپرده نمی. غباری بر او نمی 1
 کس حاضر است جان خود را در راه خداوند متعال فدا کند با ما بیاید.. هر 2
 . تقوای الهی پیشه کن و دست از یاری ما برمدار!3
 کند.ات میای مؤاخذهبه آنچه کرده خدای عز و جل ،. اگر در این موقع توبه نکنی و مرا یاری نکنی4
دعوت مرا اجابت کنید و از امر من اطاعت نمایید، شما را به راه رشد و ... اگر خوانمیم. شما را به سوی خدا و پیامبرش فرا 5

 کنم... .صالح هدایت می
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ُکْم اَل َتْخُذُلونِّ یُرُسُلُکْم ِببَ  ُکم َو ُرْشَدکم...یِببَ  َوَفیُتم ِلی ، َفاْن یَعِتُکْم َأنَّ اعثم، )ابن 1«َعِتُکْم َفَقد إسَتوَفیُتم َحظَّ
. مرتبه ششم خطاب به لشکر دشمن بود که یک بار هنگام مواجهه با سپاه حر 6(؛ 81، ص5، ج1۴11

ُمونیُکُتُبُکْم، َو َقِدَمْت َعَلیَّ ُرُسُلُکْم ِببَ  یَقْد َأَتْتن»...فرمودند:  ُکْم ال ُتَسلِّ َتَمْمُتْم  ، َفاْن یَو ال َتْخُذُلون   یَعِتُکْم َأنَّ
( و بار دیگر، ششم محرم به عمر سعد 403، ص5، ج1387)طبری،  2«ُبوا ُرْشَدکم...یَعِتُکْم ُتصیبَ  یَّ َعلَ 

. مرتبه هفتم 7(؛ 92، ص5، ج1۴11)ابن اعثم، 3...«یَفاتُرك َهُؤاَلِء َو ُکْن َمِع »...چنین خطاب نمودند: 
اینجا نزدیک ما و گفت: حبیب ابن مظاهر نزد آن حضرت آمده  ،وقتی که امام )ع( در کربال محاصره شد

ها را دعوت به یاری شما کنم؟ ها بروم و آنفرمایید نزد آنکنند، آیا اجازه میای از بنی اسد زندگی میطایفه
واسطه حبیب ابن ( و بدین طریق به90ص، 5، ج1۴11ابن اعثم، ) 4«ب!یا َحبیَقد أِذنُت َلَك »امام فرمود: 

 اسد طلب یاری نمودند.مظاهر از بنی
آمده است که برخی از  «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »در قریب به اتفاق منابع معتبر متأخر نیزمضمون جمله 

 ها عبارتند از: آن
: 5ق( 652. ، نوشته محمد بن طلحه نصیبی شافعی )م«مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول»کتاب  .1

هِ  ُثَنایِغ یُ  ث  یَو صاَح: َأ َما ُمِغ  »...  .(26۴، ص1۴19)نصیبی، ...« ِلَوْجِه اللَّ
ا َرَأی اْلُحَس »: 6ق( 68۰. ، اثر ابن نما حلی)م«ُمثیُر األْحزان َو ُمنیُر ُسُبِل األشجان»کتاب  .2 ُه  (ع)ُن یَفَلمَّ َأنَّ

دٍ ُل َفَقاَم َو َناَدی َهْل ِمْن َذابٍّ یَرِتِه َو َأْصَحاِبِه ِإالَّ اْلَقلِ یْبَق ِمْن َعِش یَلْم  ِه َهْل ِمْن ُمَوحِّ )ابن  «...َعْن َحَرِم َرُسوِل اللَّ
 .(7۰، ص1۴۰6نما، 

 یُن َس الُح  صاَح »ق(:  885. )م تألیف ابن صباغ مالکی «(ع) الفصول المهمة فی معرفة االئمة»کتاب  .3
ه یَعْن َحَر  ُذبُّ یَ َأ َما ِمْن َذابٍّ  )ع(:  (288، ص1۴22)ابن صباغ،  «)ص(ِم َرُسوِل اللَّ

از محمد بن ابی 1«مقتل الحسین علیه السالم»م به وموس «تسلیة المجالس و زینة المجالس» کتاب .4
ِه تَ  ُثَنایِغ یُ  ٍث ی: َأ َما ِمْن ُمِغ المُ السَّ  یهِ لَ َع  صاَح  ثم  »)متوفای نیمه دوم قرن دهم(:  طالب حائری عالیِلَوْجِه اللَّ

 .(279، ص2، ج1418)حائری،  «...
                                                           

کنید. اگر شما به بیعت خود وفا های شما را به من رساندند که مرا رها نمیهای شما به من رسید، فرستادگان شما بیعت. نامه1
 اید...بهره و هدایت خود را یافته ،کنید

مانید، اگر به کنید و از یاریم باز نمیشما به من رسید و فرستادگانتان با بیعت شما پیش من آمدند که مرا تسلیم نمی های. نامه2
 یابید.بیعت خویش عمل کنید رشاد می

 . دست از این گروه بردار و با من باش... .3
نفره از سپاه عمر سعد مواجه  400ر بین راه با لشگری نفر از بنی اسد به یاری امام )ع( شتافتند، اما د 90. بعد از این دعوت، 4

 (.90، ص5، ج1411شده و شکست خوردند )ن.ک: ابن اعثم، 
. اگرچه نویسنده مطالب السؤول، سنی شافعی است، لیکن کتاب او مورد اعتماد علمای شیعه بوده چنانکه شیخ حر عاملی 5

به نیکی یاد میستاید و کفعمی از او با عنوان عالمه بزرگ زمان خودش میدر آثارش از این کتاب بهره برده و عالمه حلی او را 
 (.129، ص1382کند )عبدالمحمدی، 

عالمه مجلسی، منتهی اآلمال شیخ عباس قمی و دیگر منابع مرتبط بعد از خود است که  «بحار االنوار». این کتاب از منابع 6
، 1395)طباطبایی و موسوی،  دیآیممنابع قابل پژوهش به حساب  به جهت موافقت با غالب منقوالت ابومخنف، از جمله

 (.17ص
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، منابع این سخن «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »شناختی پیشین پیرامون عبارت منبع هایبا توجه به بررسی
باشند و اعالم برخوردار از اصول و قواعد علمی می و دارای ارزش تاریخی و راویان آن از دانشمندان متقدم

توان منقوالت شوند و بدون حجت و ادله نمیقابلیت استناد دارند و معتبر محسوب می ،به همین جهت
 «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »آنان را مردود دانست و اساسا ادعای منتقدان، مبنی بر مستند نبودن معنا و مضمون 

سخنان مشابه و هم»و این ادعا که (، ادعایی مخدوش و قابل رد است 129، ص1381)صحتی سردرودی، 
( نشانه همو، همانجا« )مستند و قابل قبول یافته نشده استشود نیز در منابع معنایی که در توجیه آن نقل می

؛ زیرا بنا بر آنچه بیان شد در منابع معتبر قرن چهارم و قرون ستعدم پژوهش کافی، در منابِع واقعه عاشورا
 بعد، مضمون این سخن مکرر آمده است.

 «َیْنُصُرنی ناِصر   َهْل ِمْن »نقد درونی)داللی یا متن محور(  -4-2
این بخش از سخن ما محتوای عبارت مورد بحث را با مهمترین معیارهای مطرح در دانش نقددر 

ترین مدارکی است که در صورت موافقت دهیم. کتاب، سنت و عقل، اصلیالحدیث مورد سنجش قرار می
 . دانستخبر صحیح  آن راتوان می ت با آن،یروامحتوای 
 

 عرضه به قرآن -4-2-1
 نه تنهایابیم که این خبر میبه قرآن کریم، در «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »با عرضه مضمون عبارت 

 ر:ی، نظد مضمون آن استِی  ؤآیاتی از کتاب خدا م بلکه تعارضی با قرآن ندارد،
 ی الف(

َ
ِذ ی  ا أ َه یَها الَّ ای اهل ایمان، شما اگر : »(7 /47 )محمد: ْنُصْرُکْم...یَ َن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اللَّ

  .2« خدا هم شما را یاری کند... ،خدا را یاری کنید )یعنی دین و پیغمبر خدا را(
ُه َمْن یَ ...لَ  ب( البته خدا او  ،... و هر که خدا را یاری کند : »(40 /22 )حج: ْنُصُره...یَ ْنُصَرنَّ اللَّ

  3که به بیان امیرالمؤمنین )ع( این یاری طلبیدن برای آزمون و پاداش الهی است «را یاری خواهد کرد..
 . (267، ص1414)سید رضی، 

                                                                                                                                                    
« سید النجیب العالم». این کتاب از آثار قرن دهم است که عالمه مجلسی به آن اعتماد کرده و نویسنده آن را با عباراتی چون: 1

 د کرده است.( یا40، ص1، ج1404)مجلسی، « سادة االفاضل المتأخرین»( و 21، ص1، ج1404)مجلسی، 
هَ ». فیض کاشانی عبارت  2 َه َیْنُصْرُکْم...آیه  را در« ِإْن َتْنُصُروا اللَّ ِذیَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اللَّ ِإْن »...( به 7/ 47)محمد: یا َأیَها الَّ

 کند.( تفسیر می22، ص1415)فیض کاشانی، ...« هِ ولِ ُس َر  یَّ ِص َو  َو  هُ ولَ ُس َر  َو  هُ ینَ دِ َتْنُصُروا 
ْت َأْقداَمُکْم َو َقاَل َتَعاَلی َمْن َذا الَّ .»3 َه یْنُصْرُکْم َو یَثبِّ ُه ُسْبَحاَنُه ِإْن َتْنُصُروا اللَّ َه َقْرضًا َحَسناً َفَقْد َقاَل اللَّ َفیضاِعَفُه َلُه َو  ِذی یْقِرُض اللَّ

؛ َفَلْم یْسَتْنِصْرُکْم ِمْن ُذلٍّ َو َلْم یْستَ  ْرِض َو ُهَو اْلَعِزیُز َلُه َأْجر  َکِریم 
َ
َماَواِت َو اأْل ، اْسَتْنَصَرُکْم َو َلُه ُجُنوُد السَّ ْقِرْضُکْم ِمْن ُقلٍّ

 هایقدم و گرداندمی پیروز را شما کنید، یاری را خدا اگر» :فرمود سبحان خدای (.267، ص1414)سید رضی، « اْلَحِکیُم...
 بی پاداش او برای و فرماید، عطا برابر چند خداوند تا دهد؟ نیکو قرض خدا به که کیست: »فرمود و «داردمی استوار را شما

 در باشد،نمی کمبود برای شما از گرفتن قرض و نیست، ناتوانی جهت به شما از یاری درخواست «دهد؟ قرار نقصی و عیب
 «.است حکیم و نیرومند خدا و اوست اختیار در زمین و آسمان لشکرهای»  :که خواسته یاری شما از که حالی
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 یج( 
َ
ِذ ی  ا أ ِه َکما قاَل عِ یَها الَّ ْنصاَر اللَّ

َ
ْنصاِر یی  َم ِلْلَحواِر یَسی اْبُن َمْر یَن آَمُنوا ُکوُنوا أ

َ
ِإَلی  یَن َمْن أ

ِه قاَل اْلَحواِر  ِه َفآَمَنْت طاِئَفٌة ِمْن َبنِ وَن ی  اللَّ ْنصاُر اللَّ
َ
 یِإْسرائِ  یَنْحُن أ

َ
ِذ یَّ َل َو َکَفَرْت طاِئَفٌة َفأ َن آَمُنوا یْدَنا الَّ

ْصَبُحوا ظاِهرِ  َعلی
َ
ِهْم َفأ ای اهل ایمان، شما هم یاران خدا باشید چنان که » :(1۴ /61 )صف: َن یَعُدوِّ

مرا برای خدا یاری کند؟ آنها گفتند: ما یاران خداییم. پس )با آن کیست  عیسی بن مریم به حواریین گفت:
ای کافر شدند، ما هم آنان را که ایمان ای از بنی اسرائیل به او ایمان آوردند و طایفههمه معجزات( طایفه

 .«د و منصور گردانیدیم تا بر دشمنشان ظفر یافتندآوردند مؤیَّ 
َحسَّ عِ  د(

َ
ا أ ْنصاِر  سییَفَلمَّ

َ
ِه قاَل اْلَحواِر  یِمْنُهُم اْلُکْفَر قاَل َمْن أ ا ی  ِإَلی اللَّ ِه آَمنَّ ْنصاُر اللَّ

َ
وَن َنْحُن أ

ا ُمْسِلُموَن  نَّ
َ
ِه َو اْشَهْد ِبأ پس چون عیسی به یقین دریافت که قوم ایمان : »(52 /3)آل عمران: ِباللَّ

ون  نخواهند آورد، گفت: کیست که با من دین خدا را یاری )شاگردان خاص او( گفتند: ما یاریکند؟ حواری 
 .«ایم و گواهی ده که ما تسلیم فرمان اوییمکنندگان دین خداییم، به خدا ایمان آورده

 َهْل ِمْن »د دیگری بر مفهوم و مضمون جمله مؤی  ن ییاز حوار سی)ع(یدرخواست کمِک حضرت ع
پیغمبر اولوا العزم از امت، در راه دین خدا، دال بر جواز این امر « استنصارِ »است؛ چه اینکه « َیْنُصُرنی ناِصرٍ 

هِ  یَمْن َأْنصارِ »است. طبرسی  ن کافران کمك کنند با کمك یه ایست که مرا علی. ک1»را به معانی « ِإَلی اللَّ
به خدا مقرب نی که مردم را یاران من در راه به پا داشتن دی ندستی. ک3اران من در راه خدا و ی ندستی. ک2الهی؛

که مضمون کند ( تفسیر می756، ص2، ج1372)طبرسی، « گرداندیل میسازد و به ثواب او نایم
بعد از موافقت دارد. نکته حائز اهمیت اینکه در آیه مذکور،  امام حسین )ع( با آن کامالً « استنصار»
هالَ » دیحضرت عیسی )ع( ق« استنصار» « استغاثه»آمده است و در روایت مورد بحث نیز در کنار  «ی اللَّ

َه یَ »( و 12، ص2، ج1423خوارزمی،  /101، ص5تا، ج)ابن اعثم، بی «هالل   جهِ َو لِ »امام قیود:  َخاُف اللَّ
( آمده که نشانه مطابقت و موافقت کامل این سخن با نص قرآن 116ص ،1348)سید بن طاوس،  «َنایفِ 

 کریم از جهت غایت استنصار است. 

 عرضه به سنت-4-2-2
نظیر این  که یابیمبه سنت قولی و فعلی پیامبر )ص( در می «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »با عرضه روایت 

استنصار را پیامبر خاتم )ص( برای دعوت به اسالم، در بیعت عقبه و بیعت شجره )یا رضوان( )ن.ک: 
ا»اند؛ چنانکه طبری می نویسد: ( و استنصار از مردم طائف انجام داده203، ص3، ج1417طباطبایی،   َلمَّ

ه َرُسوُل  اْنَتَهی ن م مِ هُ لَ  اءَ ا َج َم م بِ هُ َم لَّ کَ  َو  هِ اللَّ  لَی م اِ اُه َع َد ... فَ َثِقیٍف ن مِ  رٍ َف نَ  ِإَلی َعَمَد  ِف ائِ ی الطَّ لَ )ص( اِ اللَّ
و امیرالمؤمنین  (344، ص2، ج1387)طبری،  «هِ ومِ ن قَ مِ  هُ َف الَ ن َخ لی مَ َع  هُ َع مَ  امُ یَ القِ  ، َو سالِم ااِل  لَی َع  هِ تِ صَر نُ 

مردم اطراف ابوبکر را گرفته بودند، که حالیول اکرم )ص( و جمع آوری قرآن، در)ع( پس از رحلت رس
: خود فرا نخواندم یارید که شما را به ییامت نگویروز ق ام تاخطاب به آنها فرمودند: این قرآن را آورده

( و بنا 582، ص1405، یس الهاللیم بن قی)سل 1«...یَلْم َأْدُعُکْم ِإَلی ُنْصَرتِ  یاَمِة ِإنِّ یْوَم اْلقِ یِلَئالَّ َتُقوُلوا »...

                                                           
 . تا که در روز قیامت نگویید شما را به یاری خویش نخواندم و حقم را به یاد شما نیاوردم...1
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ها همراه حضرت زهرا )س( و حسنین مقابل درب خانه تمامی مهاجرین و انصار رفته بر نقل سلمان، شب
 (. 580، صهمان) 1ها یاری خواستندو از آن

با توجه به استشهاد عالمانی چون عالمه حلی و صاحب جواهر به روایت  ،عالوه بر روایات پیش گفته
َی َص  یَّ بِ النَّ  نَّ اِ »ابن عباس که  هُ  ل  َی َص  هُ نَّ اَ »و  «َقْیُنَقاع نِی بَ  ودِ هُ یَ بِ  اَن َع ستَ اِ  هِ آلِ  َو  یهِ لَ َع  الل  هُ  ل   انَ َع ستَ اِ  هِ آلِ  َو  یهِ لَ َع  الل 

( در 346، ص21، ج1404صاحب الجواهر، / 72، ص14، ج1412)حلی، « رٍب لی َح َع  ةِ یَّ مَ أُ  بِن  اِن فَو َص بِ 
تأیید می «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »مضمون عبارت در جنگ با کافران،  رهیو غ جواز استنصار از اهل ذمه

شود؛ زیرا چنین عملی از جانب رسول اکرم )ص(، حضرت امیر )ع(، حضرت زهرا )س( و حسنین )ع(، 
 برای هدایت امت و اتمام حجت بر ایشان است.« استنصار»صادر شده و دلیلی تام بر جواز 

 
 به عقل عرضه-4-2-3

شناسی و عرضه متن روایت به کتاب و سنت بیان شد، به اجمال پیشتر با واکاوی آنچه در مباحث منبع
 از یبرخ ولی ؛گونه تعارضی با معیارهای مذکور ندارد، هیچ«َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »دریافتیم که روایت 

(. 429، ص1385)صحتی سردرودی، اند شدهمنتقدان، مدعِی تعارض عقلی این سخن با شأن امام )ع( 
در پاسخ به ایشان باید گفت که مراد از عقل هر چه باشد، منافی استنصار امام معصوم )ع( از مردم برای 

ترین نگرش اما با توجه به نهایی ،دشتر نداریبیاری دین خدا نیست. گرچه فرصت مقاله اقتضای بسط بحث 
و انقسام آن در دو بخش عقل عملی و عقل نظری و در دیگر تقسیم، به عقل به عنوان یکی از منابع شناخت 

یک از ادراکات خود در تعارض با یابیم که عقل در هیچانقسام آن به عقل مستقل و عقل غیر مستقل، در می
ها برای یاری دین خدا و نه رسیدن به یک امتیاز شخصی، نیست. از استنصار و کمک خواستن از انسان

کند آنچه امر الهی بدان تعلق تجلی ممتاز امام حسین )ع( در امامت و عبودیت ایشان اقتضا می ،دیگر سو
یافته است، اگرچه به زعم برخی منافی عزت باشد، انجام دهد؛ چه اینکه عزت و ذلت در اطاعت از خدای 

 2ویه ادامه دادندمتعال است و به همین جهت ایشان، بعد از امام حسن )ع( ده سال به پیمان صلح با معا
ا ی»(، با اینکه مسلمین آن را منافی عزت دانسته و امام مجتبی )ع( را 31، ص2ج، 1413)ن.ک: مفید، 

 (. 308، ص1404)حرانی،  3کردندخطاب می« نینؤمِ الُم  لَّ ِذ مُ 
کند؛ فلذا آن عالوه بر آنچه بیان شد تحریک عواطف در نهضت امام حسین )ع( نقش مهمی را ایفا می

، 1423خوارزمی، حضرت با وجود علم امامت و اطالع از تمام وقایع، با طلب آب برای فرزند شیرخواره )

                                                           
یُل َحَمَل َعِلی )ع( َفاِطَمَة )س( َعَلی ِحَماٍر َو َأَخَذ ِبیَدی اْبَنیِه اْلَحَسِن . »...1 ا َأْن َکاَن اللَّ )ع( َفَلْم یَدْع َو اْلُحَسیِن  َقاَل َسْلَماُن َفَلمَّ

ُه  َرُهْم َحقَّ ْنَصاِر ِإالَّ َأَتاُه ِفی َمْنِزِلِه َفَذکَّ
َ
)سلیم بن قیس « َو َدَعاُهْم ِإَلی ُنْصَرِته...َأَحدًا ِمْن َأْهِل َبْدٍر ِمَن اْلُمَهاِجِریَن َو اَل ِمَن اأْل

 (582، ص1405، الهاللی
ْمَناُه َثاِبَتًة َو َطاَعُتُه ِلَجِمیِع اْلَخْلِق اَلِزَمًة َو ِإْن َلْم یْدُع ِإَلی َنْفِسِه )ع( َفَکاَنْت ِإَماَمُة اْلُحَسیِن )ع( َبْعَد . »2 ِتی  َوَفاِة َأِخیِه ِبَما َقدَّ ِقیِة الَّ ِللتَّ

یَة ْبِن َأِبی ُسْفیاَن َفاْلَتَزَم اْلَو   (.31، ص2، ج1413)مفید، « َفاَء ِبَها...َکاَن َعَلیَها َو اْلُهْدَنِة اْلَحاِصَلِة َبیَنُه َو َبیَن ُمَعاِو
اِدُق )ع(: 3 یَة ».... َقاَل َأُبو َجْعَفٍر َقاَل ِلی الصَّ ْمَر ِلُمَعاِو

َ
َم اأْل اُس َعَلیِه َسلَّ ا ُطِعَن َو اْخَتَلَف النَّ اْعَلْم َأنَّ اْلَحَسَن ْبَن َعِلی )ع( َلمَّ

اَلمُ  یَعُة َعَلیَك السَّ َمْت َعَلیِه الشِّ  (.308، ص1404)حرانی، ...« یا ُمِذلَّ اْلُمْؤِمِنین َفَسلَّ
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، 2، ج1423خوارزمی،  /1231، ص1348)سید ابن طاووس،  ، گریستن بر بالین شهدا(37، ص2ج
 4، پاشیدن خون خود 3(23، ص45، ج1404ره )مجلسی، ه، صورت نهادن بر چهره غالم سیاه چ(312ص

، مکالمه جانسوز (37، ص2، ج1423خوارزمی، ) 5( و طفل رضیع به آسمان109، ص2، ج1413مفید، )
)سید ابن  7(، پوشیدن لباس کهنه زیر لباِس قتال109، ص4تا، ج)ابن شهرآشوب، بی 6با دخترانشان

را در سراسر نهضت خود به کار بستند. تقاضای یاری  ک عواطفیتحر ، و...،(123، ص1348طاووس، 
 :بوده استعمل به دستور الهی و تحریک عواطف، برای نیل اهداف زیر  هتوسط امام )ع( در حیط

های امیه را بر همگان آشکار و زمینه، اوج مظلومیت خود و قساوت و ناجوانمردی بنی«استنصار». با 1 
 سقوط آنان را فراهم نماید.

امت نگویند اگر ما را به یاری خوانده و حق خود را متذکر شده یحجت بر امت تمام شود تا در روز ق. 2
با  10،و جمعیتی از بنی اسد 9«حر بن یزید ریاحی»، کما اینکه برخی چون:  8کردیمبودی تو را یاری می

                                                           
اَس  اْقَتَطُعوا ُثمَّ . »1 ی َجاِنٍب  ُکلِّ  ِمْن  ِبهِ  َأَحاُطوا َو  َعْنهُ  اْلَعبَّ َس  َقَتُلوهُ  َحتَّ هُ  َقدَّ )سید « َشِدیداً  ُبَکاءً  ِلَقْتِلهِ  (ع) اْلُحَسْیُن  َفَبَکی ُروَحهُ  اللَّ

 (.118، ص1348ابن طاووس، 
 َی ِش ُغ  تیَّ َح  اِن یَ بِک یَ  الَ َع َج  ، َو هُ َق نَ اعتَ  یُن َس الُح  یهِ إلَ  َر َظ ا نَ مَّ لَ ، فَ  اْلُحُلم َیْبُلِغ  َلْم  َصِغیر  ُغالم   ُهَو  َو  اْلَحَسن ْبُن  اْلَقاِسُم ... َج َر َخ  مَّ ثُ ». 2
 (.31، ص2، ج1423)خوارزمی،  «اَم یِه لَ َع 
ْف َبیَنُه َو َبیَن  یُن َس الُح  یهِ لَ َع  َف قَ َو فَ  َل تِ قُ  تیَّ َح  َل اتَ قَ  مَّ ثُ . »3 ْبَراِر َو َعرِّ

َ
ُهمَّ َبیْض َوْجَهُه َو َطیْب ِریَحُه َو اْحُشْرُه َمَع اأْل )ع( و قال اللَّ

دٍ  ٍد َو آِل ُمَحمَّ  (.23، ص45، ج1404)مجلسی، « ُمَحمَّ
ْهَم  (ع) اْلُحَسْیُن  َفاْنَتَزعَ  َحَنِکهِ  ِفي َفَأْثَبَتهُ  ِبَسْهٍم  َرَماهُ  َو . »4 ْت  َحَنِکهِ  َتْحَت  َیَدهُ  َبَسَط  َو  السَّ ِم  َراَحَتاهُ  َفاْمَتََلَ )مفید، « ِبه َفَرَمی ِبالدَّ

 (.109، ص2، ج1413
اً  َناِوُلوِني :َفَقاَل .... 5 ْفَل  اْبِنَي  َعِلی  ی الطِّ َعهُ  َحتَّ ِبي َفَناَوُلوهُ  ُأَودِّ ْیل   یقول الصَّ َك  َکاَن  ِإَذا اْلَقْوِم  ِلَهُؤاَلءِ  َو د   َجدُّ  َخْصَمُهم اْلُمْصَطَفی ُمَحمَّ

ُله َفَجَعَل  ی، َحْجِره ِفي هُ َح بَ َذ ی فَ األسدِ  ِل اِه الکَ  بَن  ةَ لَ رمَ اه َح مَ إذ َر  َحْجِره ِفي یُّ بِ الصَّ  َفَبْیَنا ُیَقبِّ ی هُ مَ دَ  اْلُحَسْیُن  َفَتَلقَّ ْت  َحتَّ هُ  اْمَتََلَ ، َکفُّ
َماء َنْحَو  ِبه َرَمی ُثمَّ   (.37، ص2، ج1423)خوارزمی، « ...السَّ
اَل  ـ  ِمْنِك َاْلُبَکاُء ِإَذا َاْلَحَماُم َدَهاِني / َفاْعَلِمي ُسَکْیَنةُ  َیا َسَیُطوُل َبْعِدي»: اَل قَ  َو  هِ درِ َص  ا إلَی هَ مَّ َض فَ  صیُح تَ  ةُ کینَ ت َس انَ کَ  َو . »6

وُح ِفي ُجْثَماِني / ُتْحِرِقي َقْلِبي ِبَدْمِعِك َحْسَرةً  ي َالرُّ ِذي ـ  َما َداَم ِمنِّ ْسَواِن  /َو ِإَذا ُقِتْلُت َفَأْنِت َأْوَلی ِبالَّ )ابن « َتْأِتیَنُه َیا َخْیَرَة َالنِّ
 (.109، ص4تا، جشهرآشوب، بی

بًا اَل یْرَغُب ِفیِه َأْجَعْلُه َتْحَت ِثیاِبی ». َقاَل اْلُحَسیُن )ع(: 7 َد ِمْنهاْبُغوا ِلی َثْو  (.123، ص1348)سید ابن طاووس، ...« ِلَئالَّ ُأَجرَّ
ِلَئالَّ »...خود از آن ها فرمودند. « استنصار». همین دلیل عقلی را امیرالمؤمنین )ع( در احتجاج خود خطاب به مردم در علت 8

ی َلْم َأْدُعُکْم ِإَلی ُنْصَرِتی  (.582، ص1405، یم بن قیس الهاللی)ن.ک: سل...« َتُقوُلوا یْوَم اْلِقیاَمِة ِإنِّ
 دِ زیِ یَ  بِن  رِّ الُح إذا بِ  َو  اللهِ  ِل سُو َر  ِم َر ن َح َع  بُّ ُذ یَ  ابٍّ ا ذَ أ مَ  اللهِ  جهِ َو ا لِ نَ ثُ غیِ یُ  ٍث غیِ ا مُ أ مَ  اَح َص  َو  هِ تِ حیَ لَ  لَی َع  هِ دِ یَ بِ  یُن َس الُح  َب َر َض . »...9

 َأْن  َفُمْرِني َك زبِ ی ِح ا اآلن فِ أنَ  َو  یَك لَ َع  َج َر ن َخ مَ  َل أوَّ  نُت کُ  ِی إن   اللهِ  ِل سوُ َر  ا ابَن یَ  اَل قَ  َو  یهِ إلَ  هِ ِس َر َف بِ  َل د أقبَ قَ  هُ کَر ذِ  مَ دَّ َق ی تَ ِذ الَّ  یِّ اِح یَ الرِّ 
ُکوَن  َل  َأ  (.50، ص2، ج1381)اربلی، ...« َك تِ صَر ی نُ فِ  ٍل قتُو مَ   َأوَّ

 ی أن أسیَر لِ  ُن أذَ ی أ و تَ ِن  مِ  رِب الُق بِ  دٍ نی أَس بَ  ِمن َحيٌّ ا نَ : ههُ اَل َق فَ  یِّ لِ َع  بِن  یِن َس الُح  إلَی  األسدِی  رِ ظاهِ مُ  بُن  ُب بیِ َح  َل أقبَ  َو  . »10
 تیَّ َح  راً نکَ مُ  یِل اللَّ  وِف ی َج فِ  رِ ظاِه مُ  بُن  بیُب َح  َج َر َخ : فَ اَل ! قَ بیَب ا َح یَ  َك لَ  نُت د أذُ : قَ یُن َس الُح  هُ لَ  اَل َق ... فَ َك تِ صَر نُ  م إلَی وُه م أدُع یِه إلَ 

َی َص  اللهِ  ِل سوُ َر  نِت بِ  ابِن  ةِ صَر نُ  م إلَی وکُ م أدُع کُ یتُ : ...أتَ اَل َق ... فَ وِم الَق  َك أولئِ  إلَی  اَر َص  َم َس  َو  یهِ لَ َع  اللهُ  ل   َع مَ  یِّ الِح  جاُل رِ  ُر بادِ تُ  مَّ ... ثُ ل 
 (.90، ص5، ج1411)ابن اعثم، « ی...دِ األَس  رِ ظاِه مُ  بِن  بیِب َح 
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نجفی )ن.ک:  امام )ع( هدایت شدند و در شمار شهدای کربال قرار گرفتند. «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »ندای 
 (.43-40صص، 1388یزدی، 

 گیرینتیجه
همه سخنان منسوب به اولیای دین از جمله امام حسین )ع( را که لفظ آن در مسانید معتبر مشاهده  -1

ها در روایات مستند دیگری شود، از گونه احادیث ساختگی نیست؛ چه اینکه مضمون برخی از آننمی
سخنان امام حسین )ع( در منابع عاشورایی  هکند. از این گونها را تأیید میمعنای آن کامالً وجود دارد که 

 هاست.پر بسامدترین آن «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »هایی در دست است که نمونه
اند را نقل کرده «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »بسیاری از منابع تاریخی ـ روایی معتبر، مضمون جمله  -2

ا نَ ثُ غیِ یُ  غیٍث ن مُ ا مِ مَ أَ »توان اولین ناقل مضمون این جمله به صورت ق( را می314لکن ابن اعثم کوفی )م
ق( به عنوان دومین عالم برجسته در طبقه متقدمان  368. سان که ابن قولویه )مدانست؛ آن ؟«...اللهِ  جهِ َو لِ 

 کند.امام حسین )ع( اشاره می« استنصار»روایتی از امام صادق )ع( به  نیز طی
سید بن  «لهوف»و در  «أما من مغیث یغیثنا لوجه الله!»ابن اعثم با عبارت  «فتوحال»این روایت در  -3

حسین )ع( را با آمده؛ طریحی، یاری خواستن امام «هل من موحد یخاف الله فینا!...»طاووس به صورت: 
ریناصر  من هل»عبارت  در منتخب خود آورده و با اندکی تفاوت، این مضمون در  «ة األطهارینصر الذ 

اِهَرِة اْلَبتوِل یَ َهْل ِمْن َناِصٍر »، با عبارات «الدارینوسیلة»و  «السبطینمعالی» َة الطَّ یَّ ، روایت شده «ْنُصُر ُذرِّ
 است. 
اعثم کوفی و ابوالفرج اصفهانی مخنف، ابننخستین گزارشگران عاشورا، مثل ابیبا عنایت به آثار  -4

نگاری، به عبارات گوناگون نقل شده و در سده اخیر در آثار شود این روایت، از ابتدای مقتلدانسته می
، شهرت دوچندانی «یْنُصُرنِ یَ َهْل ِمْن َناِصٍر »ها، به صورت جمله کنندگان آثار آننگاران یا تنظیممتأخر مقتل

 پیدا کرده است.
، دارای هویت تاریخی و آورندگان آن از عالمان سرشناس «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »منابع عبارت  -5

توان منقوالت آنان را مردود قابلیت استناد دارند و بدون حجت و ادله نمی ،باشند و به همین جهتمی
، با عنایت به «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »نی بر مستند نبودن معنا و مضمون دانست و اساسًا ادعای منتقدان مب

 اساس است.های نقدالحدیثی، بیای از آموزهپاره
که تعارضی کنیم، عالوه بر اینبه قرآن کریم مشاهده می «َیْنُصُرنی ناِصرٍ  َهْل ِمْن »با عرضه جمله  -6

َه یَ  »...آیاتی چون: شود میان آن و کتاب خدا دیده نمی منبع اقتباس تعبیر فوق ...« ْنُصْرُکْم ِإْن َتْنُصُروا اللَّ
یابیم، نظیر این عمل )استنصار( را پیامبر خاتم )ص( برای است و با عرضه این روایت به سنت در می

س از چنین سنت فعلی امیرالمؤمنین )ع( پاند؛ همدعوت به اسالم، در بیعت عقبه و شجره انجام داده
خانه  در برابررحلت رسول اکرم )ص(، در حضور شبانه همراه با حضرت زهرا )س( و حسنین )ع( 

برای هدایت امت و اتمام حجت « استنصار»ها، دلیلی تام بر جواز مهاجران و انصار و یاری خواستن از آن
 بر ایشان است.

و عبودیت  امور مرتبط با امامت در اطاعت دربرمبنای نگرش شیعی، ویژگی ممتاز امام حسین )ع(  -7
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نماید آنچه را امر الهی بدان تعلق یافته، اگرچه به زعم برخی منافی عزت خاص ایشان است؛ لذا معقول می
، عالوه بر امتثال امر الهی، اوج مظلومیت خود و قساوت و «استنصار»باشد، انجام دهد و بدینوسیله با 

 های سقوط آنان را فراهم نماید.ر و زمینهامیه را بر همگان آشکاناجوانمردی بنی
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