آشنای با حدود صد رویه ىعل مشهور:
كه در منابع دسته اول و كتن موجود نيست و در قرون أخيره در م اتل ضعيف و پر غلط راه يافته است به همراه ذكر كتبي كاه
اين روضههای جعلي را ذكر كردهاند( :برای توضيح بيشتر نگاه كنيد به م تل جامع سيّد ا شتداء ،گروهي از تاريخ پژوهان تّات
اشراف استاد متدی پيشوائي و كتاب جريان شناسي تاريخي قرائت ها و رويكردهای عاشورا از صفويه تا مشروطه ،نوشته اساتاد
تاريخ مّسن رنجبر)
 -1گزارش ناپذیرفتن هیفیّت خروج امام حسین  به همراه خاندانش از مدينه با موكب مجلّل و با شوكت و با چتال مّمال
حرير و ديباج همانند حاكمان و پادشاهان (أسرار ا شتادة يا اكسير ا عباادات فاي اسارار ا شاتادات ،فاضال دربنادی( 1285ياا
 ) 1286ج2ص)629-627
 -2گزارش افسانهای و خیال آمار لشكر عمر سعد با غ بر يک ميليون و شش صد هزار نفر و در جای ديگر  461هزار
نفر و كشته شدن  331هزار نفر از ونان به دست امام حسين و  25هزار نفر به دست حضرت عباس (به جز مجروحان) و 25
هزار نفر به دست ديگر ،بني هاشم و جان سا م بردن تنتا  81هزار نفر از ونان! (أسرار ا شاتادة ياا اكساير ا عباادات فاي اسارار
ا شتادات ،فاضل دربندی( 1285يا  ) 1286ج 3ص 43و ج 2ص()545دربندی ،اسرار ا شتادة ،ص ( ،345چاا قاديم) ايان
ن ل در چاا جديد اين اثر ،حذف شده است)
فاضل دربندی در ج 3ص  39تعداد كشتههای دشمن به دست امام حسين  را به  411هزار نفر و تعداد سپاه عمر سعد را به
 511هزار نفر رسانده است (ج  ،3مجل

سيزدهم ،ص . )39اما شريف كاشاني كشته شدن بيسات و پانج هازار نفار باه دسات

حضرت عباس را به ن ل از ابنعصفور وورده است (تذكرة ا شتداء ،ص )243
ومار  71111نفری برای سپاه عمر سعد (ا منتخب في جمع ا مراثي و ا خطاب ياا فخاریّ ،فخرا ادين طريّاي ، 1185ص 37و
)281
كشته شدن  11111نفر از سپاه عمر سعد به دست امام حسين  كه چون تعداد شكريان بسيار بود ،اين تعداد كشته در ساپاه
ونان شكاف ايجاد نكرد (ا منتخب في جمع ا مراثي و ا خطب يا فخریّ ،فخرا دين طريّي ، 1185ص)451
 77 -3یا  72ساعت بودن روز عاشورا (أسرار ا شتادة ياا اكساير ا عباادات فاي اسارار ا شاتادات ،فاضال دربنادی( 1285ياا
 ) 1286ج3ص)41
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 -4پیوستن ده هزار نفر از شامیان به فرماندهي عامر بن طُفَيل به ابن زياد! (روضة ا شتداء ،كاشفي  ، 911ص)223
 -5حضور سپاه هزار نفری شامیان در كربال به فرماندهي شمعان (شمعون) بن م اتل (مُّر ا لوب في مصائب ا ّساين  و
أهل بيته ،مّمد متدی نراقي ،مؤ ّف جامع ا سعادات 1219 ،يا  ، 1211ص)118
 -6حضور چهار صد نفر از مفت های كه فتوا به قتل امام حسين داده بودند در كربال ،از جمله ظفار بان ملجام ،و اناداختن
عصا به سوی امام به جای استفاده از نيزه و شمشير (تذكرة ا شتداء ،مالحبيب اهلل شريف كاشاني ( ) 1341ص)281-279
 -7هشته شدن  1557نفر به دست امام حسین  ( منتتي اآلمال ص ( ) 897مناقب ابن شتر وشوب ج4ص(( )114-119نف
ا متموم ص)354
كشته شدن  1611نفر به دست امام حسين در روز عاشورا (نورا عين في مشتد ا ّسين كه به دروغ به ابواسّا اسافرايني
( 417يا  ) 418نسبت داده شده است ،ص)67
كشته شدن  11111نفر از سپاه دشمن به دست امام حسين ( تظلّم ا زهراء ،سيد رضي بن نبي قزويني (زنده در  ) 1134ص218
به ن ل از منتخب طريّي ص)463
كشته شدن بيش از  3111نفر از سپاه عمر بن سعد توسط امام حسين  و يارانش (م تل جعلي منسوب به أبي مخنف ص55
)88كشته شدن  1511نفر در حملة نخست امام حسين?! (م تل جعلي منسوب به أبي مخنف  ،ص )86
ا امام حسينعليه ا سالم از ب وب تا به خيمه رسيد ،چتارصد كا
ص )433و كشتن چتارصد نفر ديگر پ

را افكناد (كماالا ادين حساين كاشافي ،روضاة ا شاتداء،

از شتادت حضرت قاسم (مال حبيباهلل شريف كاشاني ،تذكرة ا شتداء ،ص )252

ا كشتن  12111يا  15111نفر از سپاه عمر سعد توسط امام تا جايي كه خون ركاب اسابش را فراگرفات! (ماال حبياباهلل
شريف كاشاني ،تذكرة ا شتداء ،ص  )215و در گزارش ديگر ،هالكت  21111و به روايت ديگر 24111 ،نفر به دست امام
در حا ت جراحت (همان ،ص  )324ونيز كشته شدن  111111نفر از سپاه عمر سعد با گفتن «موتوا اعداء اهلل» از سوی امام
! (همان ،ص )215
ا كشته شدن  181نفر به دست جعفربن علي (مال حبيباهلل شريف كاشاني ،تذكرة ا شتداء ،ص )242
ا كشته شدن  751نفر به دست ابوا اسم و  811نفر به دست احمد دو فرزند امام حسنعليها سالم! (سايدمّمدمتدی تنكاابني،
رياض ا مصائب ،ص)454
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ا ارائه ومار كشتههای دشمن از  31111تا  311111نفر ! (مال حبيباهلل شريف كاشاني ،تذكرة ا شتداء ،ص )354
گزارش صحیح :بنابر گزارش منابع كتن به ويژه گونه نخست ،شمار كشتههای شكر عمر سعد 88 ،نفر بوده اسات (مّماد بان
سعد ،ترجمة االمام ا ّسين و م تله (من ا سم غير ا مطبوع من كتاب طب ات ا كبيار) تّ ياق سايد عبادا عزيز طباطباائي ص،75
بالذری ،جمل من انساب االشراف ج 3ص ،411طبری ،تاريخ االمم و ا ملوک ج 4ص ،348مساعودی ،ماروّج ا اذهب و معاادن
ا جواهر ج 3ص )73
همچنين در گزارش ابومخنف در چند مورد ،شمار كشته شدگان به دست اصّاب امام حسين  انادک گازارش شاده اسات
(طبری ، 311 ،تاريخ االمم و ا ملوک ج 4ص)318،332،336

 -8مبالغه و افسانه باف در قدرت سپاهیان عمر سعد:
ا جريان يزيد ابطّي« :او به مبارزت در همة شام و عرا مشتور بود و به جرأت و شجاعت در واليت مصار و روم معاروف و
مذكور سپاه عمر سعد چون او را در م ابل امام حسين ديدند از شادی نعره بركشيدند و اطفال و عورات اهل بيت از اين
حال واقف شده ،بترسيدند!» (كمالا دين حسين كاشفي ،روضة ا شتداء ،ص )432
ا « نصربن كعب نخعي سوارِ تمام بود از رؤسای كوفه و از سرداران عرب و او را برابار صاد ساوار دانساتندی » (هماان ،ص
)355
ا به روايتي مردی كه با هزار مرد او را برابر ميدانستند ،بر قاسم حمله كرد ،قاسم او را متلت نداده به ضربتي از ماركبش فارو
انداخت ،پ

ديگر ،ك

جرأت مبارزتش نكرد (همان ،ص  / 415فخرا دين طريّي ،ا منتخب في جمع ا ماواثي و ا خطاب ،ص

 / 366مال حبيباهلل شريف كاشاني ،تذكرة ا شتداء ،ص )177
1911زخم تير ،نيزه و شمشير بر بدن امامعليها سالم (عليبن عبدا باقي زنگنه ،مجا

ا شتداء ،ص ،132و مّمد ابراهيم نواب

تتراني ،فيض ا دموع ،ص )215
حضور هاشم بن عتبه مرقال (پسر عموی عمر بن ساعد) با یک نیزه هجده ذرع (حادود  9متار) در روز عاشاورا در كاربال و نبارد
افسانهای وی با سمعان (شمعان) بن م اتل و ديگران و زدن شمشير بر فر سمعان كه تا به خانة زين دو نيم شد! (مُّر ا لاوب
في مصائب ا ّسين  و أهل بيته ،مّمد متدی نراقي ،مؤ ّاف جاامع ا ساعادات 1219 ،ياا 1211

ص()118،119روضاة

ا شتداء كاشفي ص )375در حا ي كه بر اساس گزارشتای معتبر تاريخي ،هاشم از اصّاب خاصّ أميرا مؤمنين  و در جنگ
صفّين پرچم دار ون حضرت بود و با سپاهيان معاويه جنگيد تا شتيد شد (نصر بن مزاحم من ری ،وقعة صفين ،تّ ياق عبدا ساالم
مّمد هارون ص ). )193،353وی در جنگ با سپاهيان معاويه ،شتيد شد (همان ،ص )353
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 -5نام بردن از افرادی به عنوان یاران امام حسین  یا افراد عمر سعد كه در هيک منبع معتبری نام ونان يافات نمايشاود از
جمله :عبداهلل بن ش يق ،اسّا بن ما ک اشتر ،كثير بن يّيي انصاری ،مارد بن صُدَيف تغلباي و افساانه مباارزه او باا حضارت
عباس ،غالمي به نام مبارک ،مسعود هاشمي و
(أسرار ا شتادة يا اكسير ا عبادات في اسرار ا شتادات ،فاضل دربندی( 1285يا  ) 1286ج 2ص 275و  284و  291و  499و
 299و ) 298
 -17ذهر برخ از نامهای ىعل از قبيل زُهير بن حسان اسدی ،سامر ،حجر حجّار ،حماد بن ان  ،وَقّاص بان ما اک ،شُارَيح بان
عُبيد ،قَي

بن منبّه ،هاشم بن عتباة باه عناوان اساامي افارادی در دو ساپاه اماام حساين و عمار ساعد (روضاة ا شاتداء،

كاشفي ، 911ص)283،314
 -11حضور زعفر ىنّ زاهد در هربال و اعالم ياری به امام حسين  و نپذيرفتن حضرت (روضة ا شتداء ،كاشفي431 ، 911
و ( )432مُّر ا لوب في مصائب ا ّسين  و أهل بيته ،مّمد متدی نراقي ،مؤ ّف جاامع ا ساعادات 1219 ،ياا ، 1211
ص)152
كاشفي نوشته است[ :امام حسين  هنگام ديدن زعفر زاهد گفت] :تو چه كسي ای نيكبخت كه در چناين وقتاي بار مظلوماان
بيچاره و غريبان وواره ،سالم ميكني (روضة ا شتداء )431
 -12افسانه شفا یافتن دختر یهودی هور و عليل با چكيدن خون بال از يک مرغ كه من ار خود را در كربال به خون اماام حساين
وغشته كرده و تا مدينه پرواز كرده بود (روضة ا شتداء ،كاشفي( )449-447 ، 911بّار انناوار ج 45ص  193-191بادون
ذكر سند)
(تظلّم ا زهراء من اهرا دماء ول ا عباء ،سيد رضي بن نبيّ قزويني ،بعاد از ( )235-233 ، 1134مُّار ا لاوب فاي مصاائب
ا ّسين  و أهل بيته ،مّمد متدی نراقي ،مؤ ّف جامع ا سعادات 1219 ،يا  ، 1211ص( )118ناسخ ا تواريخ مّماد ت اي
سپتر كاشاني  ، 1297ج 6ص )378،379
 -13حضور لیال در هربال و خارج شدن وی از خيمه با پا و سر برهنه هنگام شتادت علي اكبر( ،معا ي ا سابطين ،مّماد متادی
حائری مازندراني  ، 1385ج 1ص  )255در صورتي كه هيک سند تاريخي قديمي درباره حضور او در كربال وجود ندارد
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از ونجايي كه هيک گزارش معتبر تاريخي درباره همراهي يال ،مادر حضرت علي اكبر ،با كااروان اماام حساين  در كاربال و
حتي حضور او در مدينه وجود ندارد ،به نظر ميرسد وی در زمان قيام امام  در قياد حياات نباوده اسات (جرياان شناساي
تاريخي قرائت ها و رويكردهای عاشورا از صفويه تا مشروطه ،دكتر مّسن رنجبر ص)247
هيک يک از منابع معتبر و كتن تاريخي ،سخني از حضور يال (مادر حضرت علي اكبار) و شاتربانو (همسار اماام حساين ع ) در
كربال به ميان نياورده اند حتي هيک قرينه و شاهد تاريخي در دست نيست كه نشان دهد اين دو نفر در زمان واقعه كاربال در قياد
حيات بودهاند
 -14حضور شهربانو در هربال :ابن فُندُ بيت ي 565

نيز در باب اننساب مينويسد « :گفته شاده هماناا شاتربانو ماادر

زين ا عابدين در هنگام وضع حمل ايشان از دنيا رفت و برای زين ا عابدين دايهای بود كه او را پرورش داد و قيل :إنّ
شتربانو أمّ ز ين ا عابدين عليه ا سالم ماتت في ا طلق بعد والدته ،و ازين ا عابادين علياه ا ساالم خاصاة حاضانة ربّتاه ( بااب
االنساب ج1ص 351و  )352بر اساس گزارش مسعودی ، 346در «إثبات ا وصية ص »171نيز شتربانو ،سا تا پيش در زماان
وضع حمل ،در مدينه از دنيا رفت
ابن شتر اشوب در مناقب ج4ص 121به واسطه اعتماد به گزارشتای جعلاي منساوب باه أبومخناف در اداماه گازارش كاه از
ابومخنف درباره توزيع سرها به ميان وورده ،افزوده است« :شتربانويه خود را در فرات غر كرد» در حا ي كه چنين مطلباي در
گزارش ابومخنف كه طبری و بالذری ون را ن ل كرده اند وجود ندارد (بالذری ،انساب االشاراف ج 3ص( )412طباری ،تااريخ
االمم و ا ملوک ج 5ص )468
 -15افسانه شیرین خانم 2هنیز شهربانو(روضة ا شتداء ،كاشفي)462-459 ، 911
1

یکی از افسانهها تخیّلی كاشفی در كتاب قصّه پرداز «روضة الشهداء» افسانه شیرین خانم میباشد كه بدین شرح است ... :در خدمت شهربانو كنیزكى بود به غایرت زیبرا رو ،و او را

شیرین گفتند ،،در لطافت شیرین زبان بود و در مالحت لیلى دوران.

دو شکر چون عقیق آب داده

دو گیسو چون كمند تاب داده

پیش شهربانو آمد و آغاز گریستن كرد و سبب گریه او آن بود كه شهربانو را در آن روز كه به مدینه آوردند .صد كنیزك با او بود آن شب كه به شرف زفاف امام حسین «علیه السرالم»
مشرّف گشت .پنجاه كنیزك را آزاد كرد و چون حضرت امام زین العابدین «علیه السالم» متولّد شد چهل كنیزك دیگر را خظ آزاد ،داده با و ،ده كنیزك ماند .در میانه ایشان شیرین بره
حسن یکتا و به جمال بىهمتا بود .روز ،شیرین به خانه درآمد و شهربانو با امام حسین «علیه السالم» نشسته بود آن حضرت در شیرین نگریست و به مطایبه گفت :ا ،شهربانو ،شیرین
عجب رو ،برافروختها ،دارد؟ شهربانو گمان برد كه امام حسین «علیه السالم» را میلى به و ،پدید آمده گفت :یا بن رسول اللّه او را به تو بخشیدم .حضررت امرام دریافرت كره او چره
گمان برده است فى الحال گفت من هم او را آزاد كردم .شهربانو برجست و سر عیبه جامه خود بگشاد و خلعتى نفیس قیمتى در شیرین پوشانید امام حسین «علیه السالم» فرمود :كه ترو
چندین كنیزك آزاد كرد ،و هیچ كدام را مثل این جامه نپوشانید،؟
شهربانو گفت :ا ،سیّد آنها آزاد كرده من بودند و شیرین آزاد كرده تو پس باید میان ایشان فرقى باشد .امام حسین «علیه السالم» او را دعا گفت و شیرین همچنان در مالزمرت شرهربانو
مىبود تا در این شب كه در پا ،كوه منزل گرفتند .شیرین در حال شهربانو نگریست كه جامه فراخور حال خود نپوشیده بود ،به یادش آمد از آن جامه مرصّع كره در نظرر امرام حسرین
«علیه السالم» بدو پوشانیده بود گریه بر و ،غلبه كرد و از شهربانو اجازت طلبید كه بدان قریه برود ،غرضش آنکه اندك پیرایه كه با و ،مانده بود بفروشد و از بها ،آن از جامههائى كه
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 -16بریدن سر مطهّر امام حسین از قفا :يكي از مسائلي كه درباره چگونگي شتيد كاردن اماام حساين  مطارم اسات،
بريدن سر امام  از قفاست اگر چه گزارشي در اين باره در منابع او يه نيست ،اما در منابع قرن ششام باه بعاد ،ايان مطلاب
تصريّاً يا تلويّاً بيان شده است (م تل ا ّسين خوارزمي ج2ص( )42مناقب ابن شتر وشوب ج 4ص  122و  ( )182توف سيد
ابن طاووس ص( )181بّار اننوار ج45ص()174كامل بتائي ،عماد ا دين طبری ج 2ص )287
 -17اینكه شمر سر امام  را از قفا برید ،چون حضرت به شمر گفت كه شمشير جای بوسيدن پيامبر را نخواهد برياد ،و چاون
شمر هر رگ و استخواني را از سر حضرت قطع ميكرد ،امام ميگفت « :وا جادّاه ،وا اباا اساماه

) (معاا ي ا سابطين ،مّماد

متدی حائری مازندراني  ، 1385ج 2ص ( )24م تل جعلي منسوب به ابومخنف ص( )93اكسير ا عبادات ،دربندی ج 3ص )73
( فيض ا دموع ص ( )219تذكرة ا شتداء ص)341

در آنجا مىبافند بخرد و برا ،شهربانو بیاورد ،امّا چون شیرین دستور ،خواست شهربانو گفت تو آزاد ،و كسى تو را نگه ندارد و با اسیر ،نمىگیرد هر جا كره دلرت مرىخواهرد بررو.
شیرین برخاست و به كوه باال رفته بر در حصار آمد در بسته بودند و پاسى از شب گذشته بود در را فرو كوفت .عزیز بن هارون واقعه دیده بود و در پس حصار آمده انتظار مىبرد .آواز
داد كه ا ،كوبنده در شیرین توئى؟ گفت آر ،در حال در بگشاد و برو سالم كرد و او را به سرا ،خود برده به تعظیم تمام به نشاند شیرین از عزیز پرسید كره نرام مررا چگونره دانسرتى؟
گفت :اول شب به خواب شدم موسى و هارون على نبیّنا و «علیهما السالم» را به خواب دیدم سرها برهنه و آب از دیده ریزان و آه زنان ،اثر تعزیت در ایشان پیدا و عالمرت مصریبت از
صفحه حال ایشان هویدا ،گفتم :ا ،سیّدان بنى اسرائیل و برگزیدگان ربّ جلیل شما را چه رسیده است و سر و پا ،شما چون مصیبتزدگان برهنه از سبب چیسرت؟ و ایرن آه و نالره و
گریه شما از برا ،كیست؟ گفتند تو ندانستها ،كه سبط پیغمبر آخر الزّمان محمّد مصطفى «صلى اللّه علیه و آله» به ظلم بکشتند و اكنون سر او و شهدا را با أهل بیتش به شام مرىبرنرد و
امشب در زیر این كوه فرود آمدهاند ،من گفتم شما محمد (ص) را مىشناسید؟ و بدو اعتقاد دارید؟ ایشان گفتند :ا ،عزیز چگونه نشناسیم او پیغمبر به حرق اسرت و حرق سربحانه از مرا
درباره او پیمان فرا گرفته و ما به و ،گرویده و ایمان آوردهایم هر كه به او نگرود و او را راستگو نداند .جا ،او دوزخ باشد .و ما همه پیغمبران از آن كس بیرزار باشریم .مرن گفرتم مررا
نشانها ،پیدا كنید و عالمتى بنمائید كه یقین من بیفزاید و در این كار در فتحى بر من بگشاید ،گفتند :برخیز و برو تا به در قلعه و چون آنجا رسى كنیزكى شیرین نام كره آزاد كررده امرام
حسین «علیه السالم» است پیش دروازه خواهد رسید و حلقه به در خواهد زد نام او شیرین است متابعت و ،كن كه او زوجه تو خواهد بود و به دین اسالم درآ .،و نزد سر امام حسرین
«علیه السالم» رو و سر آن سرور را از ما سالم برسان كه جواب خواهى شنید .پس من از خواب درآمدم و فى الحال برخاسته و به در قلعه آمدم و تو در فرو كوفتى بدین واقعه دانسرتم
كه نام تو شیرین است .چون مرا گفتند كه تو حالل من خواهى بود رضا مىدهى زوجه من باشى؟ گفت روا باشد به شرط آنکه مسلمان شو ،و شهربانو اجازت فرماید :شیرین بازگشرت
و به خدمت شهربانو آمده تمام قصّه به عرض رسانید شهربانو از این قضیه متحیّر شده با بنات و اخمات امام حسین «علیه السالم» بازگفت گفت ،همه متعجّب گشتند .امّا چون خورشرید
جهان آرا ،موسىوار باید بیضا از سر كوه طلوع نموده معموره عالم را روشن گردانید.

از طرف كوه شرق گشت هویدا

رایت بیضا نمود چون كف موسى

عزیز بیامد و هزار درم رشوت به موكّالن داد تا دستور ،دادند كه خدمت اهل بیت بجا ،آرد .پس چون دستور ،یافته درآمد و برا ،هر یك از خرواتین حجررات عصرمت و طهرارت
جامه قیمتى بیاورد ،و دو هزار دینار پیش امام زین العابدین «علیه السالم» نهاده ،بر دست و ،به شرف اسالم معزّز گشت ،و نزد سر امام آمده و گفت :ا ،سیّد و سرور! سرالم موسرى و
هارون «علیهما السالم» به شما آوردهام از سر امام حسین «علیه السالم» آواز حزین آمد كه سالم خدا ،بر ایشان باد! عزیز گفت :ا ،سیّد خدمتى بفرما ،كه مررا رضرا ،حرقّ سربحانه
حاصل آید .حضرت امام فرمود كه آنچه الیق بود بجا ،آورد .،چون اسالم قبول كرد ،خدا و رسول از تو خوشنود شدند ،و چون در حق اهل بیت من احسران نمرود ،جردّ و پردر و
برادرم از تو راضى گشتند و چون سالم دو پیغمبر به من آورد ،رضا ،من دریافتى ،و روز قیامت در میان اهل بیت من محشور خواهى شد .آنگه شهربانو شیرین را گفت اگر رضا ،دل
من مىخواهى عزیز را به شوهر ،قبول كن پس او را به عقد عزیز درآوردند و جمیع اهل قلعه مسلمان شدند.
خورشید عالمتاب گشت ( .روضة الشهداء ،الکاشفی ،ص)261:
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سایه اهل نبى چون بر سر ایشان فتاد

در زمان هرر ذرّها،

 -18بریدن شمر سر امام را از قفا ،چرا هه از امام حسین  شنید هه ىدّش او را به سگ تشبیه هرده اسات و چاون شامر هار
عضوی را از سر امام  قطع ميكرد ،امام ميگفت :وامّمداه ،واعلياه ،واحسناه (م تل جعلي منسوب به أبي مخنف)
 -15نشستن شمر بر سینه امام حسین  و گفت و گوی حضرت با او در اين باره كه ويا شفاعت جدّش بتتر اسات ياا دريافات
جايزه از يزيد و پاسخ شمر كه دريافت جايزه ،طلب وب كردن امام از او و پاسخ او كه به خدا سوگند ،وب نمينوشاي تاا اينكاه
ذره ذره مرگ را بچشي (م تل جعلي منسوب به أبي مخنف) (ناورا عين فاي مشاتد ا ّساين كاه باه دروغ باه ابواساّا
اسفرايني ( 417يا  ) 418نسبت داده شده است ،ص( )51ناسخ ا تواريخ مّمد ت ي سپتر كاشاني  ، 1297ج 6ص)293
 -27هشتن امام حسین در سجده نماز به دست شمر (روضة ا شتداء كاشفي ص)438
 -21بستن پاهای امام سجاد  به زیر شكم شتر هنگام بردن ايشان به كوفه كه سبب مجروم شادن پاهاای ايشاان شاد (فايض
ا دموع ص( )219اشک خونين در سوگ امام حسين  ص ()491تذكرة ا شتداء ص)362
 -22افسانه ساربان امام و جنايت او نسبت به بدن مطتّر حضرت در شب يازدهم مّرم (خالصه اين افساانهساازی از ايان
قرار است كه ساربان امام حسين  در شب يازدهم برای رسيدن به بند شلوار امام يا كمربند از جن

طاالی حضارت اقادام

كرد و امام دست راست خود را روی ون قرار داد و ساربان ون را قطع نمود و امام دست چا را روی ون قارار داد و سااربان
ونرا قطع نمود و ا بته سازنده اين داستان دقت نداشته كه استعمال طال برای مرد حرام است ) (معا ي ا سابطين ،مّماد متادی
حائری مازندراني  ، 1385ج2ص( )36-35ناسخ ا تاواريخ مّماد ت اي ساپتر كاشااني  ، 1297ج6ص( )435-434أسارار
ا شتادة يا اكسير ا عبادات في اسرار ا شتادات ،فاضال دربنادی( 1285ياا  ) 1286ج3ص 157و ( )162ا منتخاب فاي جماع
ا مراثي و ا خطب يا فخریّ ،فخرا دين طريّي ، 1185ص ( )92-91بّار اننوار ج ،45ص)317 :
 -23افسانه قیام دختری به نام «درّة الصدف» در حلب به انگيزه خونخواهي امام حسين و بازپ گياری سارهای شاتدا و
وزاد كردن اسرا از چنگال مأموران يزيد هنگام بردن اسرا و سرها به شام (أسرار ا شتادة يا اكسير ا عبادات في اسرار ا شاتادات،
فاضل دربندی( 1285يا  ) 1286ج 3مجل

 28ص)451-445

 -24انتساب تعبیر « الظلیمةَ ا ظليمةَ مِن أمّةٍ قَتَلَت ابن بنت نبيّتا» به اسب امام حسين  از زبان امام باقر ( م تل ا ّسين،
م رّم ص( ) 283عالمه مجلسي اين داستان ر ا از بعض مؤ فاات أصاّاب ن ال كارده و خطااب ون از خداوناد باه موساي 
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ميباشد بّار اننوار ج 44ص ( )318سيد هاشم بّراني  ، 1117اين عبارت را از م تل جعلي منسوب به أبي مخنف در كتاب
مدينة معاجر ج3ص 141ن ل كرده است)
 -25انتساب یک نیایش به امام حسين  در هنگام شتادت (م تل ا ّسين ،م رّم ص  283به ن ل از اسرار ا شاتادة و ريااض
ا مصائب)
 -26انتساب ىمله «اسقون شربة من الما ف د نشفت كبدی من ا ظمأ» و جمله « هل من ناصر ينصار ذريّاة االطتاار» باه اماام
حسين ( ا منتخب في جمع ا مراثي و ا خطب يا فخریّ ،فخرا دين طريّي ، 1185ص( )452تظلّم ا زهراء من اهرا دماء ول
ا عباء ،سيد رضي بن نبيّ قزويني ،بعد از ، 1134ص ص )216،219در حا ي كه در منابع معتبر ن ل نشده است
 -27انتساب برخ از گفتهها به امام حسین از قبیل :عبارت«یا ولدی أمّا انت فقد استرحتَ من همّ الدّنیا و غمّتا و شادائدها
و صرت ا ى روم و ريّان و قد ب ى أبوک و ما اسرع ا لّّو بک» درباره حضرت علي اكبار (م تال جعلاي منساوب باه أباي
مخنف) (ا دمعة ا ساكبة في أحوال ا نبيّ و ا عترة ا طاهرة ،مّمد باقر بتبتاني  ، 1285ج4ص( )331منتخب طريّاي ص()438
(اكسير ا عبادات في اسرار ا شتادات ج 2ص()644كبريت االحمر في شرائط ا منبر ص)186 ،111
 -28شش ماهه بودن طفل شیرخوار امام  و اينكه وی سه روز وب نخورده بود و وقتي تير به او خورد گاوش تاا گوشاش
بريده شد (م تل جعلي منسوب به أبي مخنف)
درباره سنّ طفل امام حسین  در منابع ههن  4قول موىود است:

اول :یک روزه (فضيل بن زبير رسان  ،زنده تا عصر امام صاد ع ،تسمية من قتل مع ا ّسين ع ،فصالنامه تراثناا ش2،1416
ص ( )151يع وبي  ، 284تاريخ ا يع وبي ،ج 2ص )245
دوم :سه ساله (ابن سعد  ، 231تاريخ يع وبي ص )182او از پسری سه سا ه برای امام حسين ع سخن ميگويد كه ع بة بن بشر
اسدی ،با تيری او را شتيد كرد (ذهبي ،سير أعالم ا نبالء ج 4ص)153
سوم :یک ساله (بَلعمي ،قرن  ،4تاريخ نامه طبری ج 4ص )711
چهارم :پنج ماهه ( كسائي مروزی ، 394 ،او در يک بيت از سوگنامهای كه برای شتدای كربال ساروده ،از طفلاي پانج ماهاه
يادكرده است:
ون پنج ماهه كودک ،باری چه كرد و ويّک

كز پای تا به تارک ،مجروم شد مفاجا (دبيح اهلل صاحبكاری ،سيری در مرثياه

عاشورايي ص)169
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در برابر گزارش منابع كتن درباره سن ون طفل شيرخوار ،ن لي است كه حاكي از شش ماهه بودن ون كودک است ايان ن ال در
دو قرن اخير ،چنان معروف شده كه امروزه در همه منابر و مّافل روضهخواني ،يگانه قو ي است كه ن ل ميشود بر اين اسااس
در سالهای اخير ،برخي شش ماه پيش از عاشورای سال 61

يعني ده رجب را تاريخ تو اد او دانساته و ايان روز را بارای او

جشن ميالد ميگيرند اين امر تا اينجا پيش رفته است كه سا روز اين والدت ،در برخي از ت ويمهای مذهبي هم ثبت ميشود! در
حا ي كه اين قول هيک مدرک معتبری ندارد و تنتا مأخذ ون گزارشي است كه در م تل مّرّف منسوب به ابومخنف وماده و باه
تدريج به برخي از منابع متأخر و معاصر راه يافته است (م تل جامع سيد ا شتداء ج 2ص  554و )555
 -25طلب هردن آب برای طفل شیرخوار توسط امام حسین  و اىابت عل اهبر (ا دمعة ا ساكبة فاي أحاوال ا نبايّ و ا عتارة
ا طاهرة ،مّمد باقر بتبتاني  ، 1285ج4ص)331
 -37انتساب ىمله «شیر در پستان مادر وی خشكیده ،او را ىرعه آب دهید» به امام حسين  درباره طفل شيرخوار و اينكاه
طفل يادشده پ

از تير خوردن ،به روی پدر نگاه كرده و پ

از تبسّمي ،به شتادت رسيد (مُّر ا لوب في مصاائب ا ّساين

 و أهل بيته ،مّمد متدی نراقي ،مؤ ّف جامع ا سعادات 1219 ،يا 1211

ص( )149ناساخ ا تاواريخ مّماد ت اي ساپتر

كاشاني  ، 1297ج6ص )285
 -31پاره هردن بند قنداق توسط طفل شيرخوار و خود را از گتواره به زمين انداختن ،هنگام شنيدن صدای ياری خواستن اماام
حسين ع (تذكرة ا شتداء ،مالحبيب اهلل شريف كاشاني ( ) 1341ص )221
 -32فریاد و ناله شیری در كنار بدن مطتّر امام حسين  و اينكه ون شير أميرا مؤمنين باوده اسات ( م تال ا ّساين ،م ارّم
ص( )319-318ا منتخب في جمع ا مراثي و ا خطب يا فخریّ ،فخرا دين طريّي ، 1185ص( )323 -322بّاار انناوار ج45
ص  194به ن ل از منتخب طريّي بدون تصريح)
مرحوم شيخ عباس قمي مينويسد :ن ل است كه روزى از ايّام مّرم در خانه جناب وقاسيد ابراهيم صاحب ضوابط مجلساى برپاا
بود[ ،وخوند] مالحسن يزدى ( )1245نيز حاضر بود و پتلوى سيد نشسته بود پ

يكى از ذاكرين در منبر ،قصه ومدن شير را بر

سر اجساد شتدا بيان كرد و اين كه ون شير اميرا مؤمنين بوده كه به هيأت اسد به قتلگاه حاضر شده بود چون ذاكر از منبر فرود
ومد ،وخوند او را نزد خويش طلبيد و با وى فرمود :اين خبر را كه بر باالى منبر خواندى دروغ است اميرا مؤمنين علياه ا ساالم
به صورت شير درنمىويد و بعد از اين ،چنين خبرى را باالى منبر ذكر مكن و از گفته امروز هم توبه كن ون ذاكر صايغه توباه
جارى ساخت و جناب سيدابراهيم استماع مىفرمود و در اين باب چيزى تكلم نفرمود (فوائد ا رضويه ،ج  ،1ص ) 222
41

 -33افسانه یاری هردن قیس سلطان هند هه گرفتار شیر گرسنهای شده بود توسط امام حسيین  در روز عاشيورا( ،شاريف
كاشاني ،تذكر ا شتداء ص)325
 -34افسانه عروس حضرت قاسم (روضة ا شتداء ،كاشفي  911ص( )322-321ا منتخب فاي جماع ا مراثاي و ا خطاب ياا
فخریّ ،فخرا دين طريّي ، 1185ص ( )367-365اكسير ا عبادات ،فاضل دربندی ج 2ص ( )386-384مّر ا لوب ،نراقاي
ص( )131-126تذكرة ا شتداء ،نالحبيب اهلل كاشاني ص)175-173
مرحوم شیخ عباس قمّ

مينويسد :مخفى نماند كه قصه دامادى جناب قاسم  در كربال و تزويج او فاطمه بنت ا ّساين را

صّت ندارد چه ونكه در كتب معتبره به نظر نرسيده و به عالوه ونكه حضرت حسين  را دو دختر بوده ،چناانكاه در كتاب
معتبره ذكر شده ،يكى سكينه كه شيخ طبرسى فرموده :سيدا شتداء او را تزويج عبدا لّه كرده و پيش از ونكه زفاف حاصل شاود،
عبدا لّه شتيد گرديد و ديگر فاطمه كه زوجه حسن مثنى بوده كه در كربال ،حاضر بود (منتتى االمال ،ج  ،1ص )458
عروس

قاسم از تحریفات «رویة الشهدا » :شتيد مطتری مينويسد :مىگويند :در همان گرماگرم روز عاشورا كه مىدانيم مجاال نمااز

خواندن هم نبود و امام نماز خوف خواند ،امام فرمود حجله عروسى راه بياندازيد ،من ماىخاواهم عروساى قاسام را باا يكاى از
دخترهايم ،الاقل شبيتش هم شده ،در اينجا ببينم (حاال قاسم يک بچه سايزده ساا ه اسات ) چارا وخار ورزو دارم ،ورزو را كاه
نمىتوانم به گور ببرم شما را به خدا ببينيد ،يک حرفى است كه اگر به زن دهاتى بگويى ،به او برمىخورد گاهى از يک افاراد
خيلى سطح پايين [مىشنويم كه] من ورزو دارم عروسى پسرم را ببينم ،عروسى دخترم را ببينم حااال در ياک چناين گرمااگرم
زدوخورد كه مجال نماز خواندن نيست ،مىگويند حضرت فرمود كه من در همين جا مىخواهم دخترم را براى پسر بارادرم ع اد
كنم و يک شكل عروسى هم شده است در اينجا راه بياندازم يكى از چيزهايى كه از تعزيه خوانىهاى قديم ما هرگز جدا نمىشد،
عروسى قاسم بود ،قاسم نوكدخدا ،يعنى نوداماد ،قاسم نوداماد درصورتى كه اين قضيه در هيک كتابى از كتابتاى تاريخى معتبار
وجود ندارد .اين مرد عا م ،حاجى نورى ،مىگويد :اول كسى كه اين [قضيه] را در كتابش نوشته است ،مالحسين كاشفى بوده در
كتابى به نام «روضة ا شتداء» و اصل قضيه دروغ و صددرصد دروغ است سبّان ا لَّه!
گفت:

ب

كه ببستند بر او برگ و ساز

گر تو ببينى نشناسيش باز

اگر سيدا شتدا  بيايد و ببيند (او در عا م معنا كه مىبيند ،اگر در عا م ظاهر هم بيايد ببيند) چه مىبيند مىبيند ما باراى او
اصّاب و يارانى ذكر كردهايم كه او اصلًا يک چنين اصّاب و يارانى نداشته است (حماسه حسيني ج 1ص )77
آیت ا

فایل لنكران  :سؤال  :2181در مورد تعزيه و روضههايى كه باه ناام ازدواج حضارت قاسام  در كاربال خواناده

مىشود ،چه مىفرماييد جواب :ونچه در مورد عروسى حضرت قاسم مطرم شده يا مىشود صّيح نيست و اثرى از اين قضيه در
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كتب معتبره وجود ندارد مضافا بر اينكه حضرت قاسم به سنّ ازدواج نرسيده بود بلى ،در كتاب منتخب مرحوم طريّى چيزهايى
كه مناسب ازدواج ون حضرت است ن ل شده ،و ى ظاهرا اين مطا ب نادرست را بعد از ون مرحوم ،افراد مغرض ياا ناادان باه ون
كتاب اضافه كردهاند و مرحوم طريّى برتر از ون است كه اين مطا ب را كه مناسبتى با واقعة عاشاورا نادارد ،در كتااب خاود
بنويسد در عين حال ونچه در كتاب طريّى ومده به اين نّو كه بعضى در مراسم تعزيهدارى و بصورت خرافى پياده ماىكنناد،
نمىباشد (جامع ا مسائل (فارسى  -فاضل) ،ج ،1ص)584 :
آیت ا

صاف گلپایگان  :ويا ماجرای دامادی حضرت قاسم بن ا ّسن  در واقعه عاشاورا اعتباار تااريخي دارد

لطف ا

جواب :اين موضوع گرچه در بعض كتب ن ل شده ،و ي صّّت ون معلوم نيست ،و او ي و أحوط ،ترک ن ل ون در مجا
بايد در مجا

مذهبي ،از مطا ب معتبره و م اتل دارای اعتبار ،مانند نف

اسات

ا متموم استفاده كرد (معارف دين ،صافي گلپايگااني

ص)435
آیت ا

شیخ ىواد تبریزی :ويا واقعا در كربال عروسى حضرت قاسم عليه ا سّالم انجام شد ويا امام حسن عليه ا سّاالم هام باه

امام حسين عليه ا سّالم در اين باره وصيت كرده بودند ويا امام حسين عليه ا سّالم دختر خود را در كربال به ع د حضرت قاسام
عليه ا سّالم در ووردند
بسمه تعا ى مصائب زيادى بر سيد ا شتداء و اهل بيت و فرزندانش سالم ا لّه عليتم در واقعة كربال وارد شده اسات و مصاائبى
هم بعد از واقعة كربال بر اهل بيت سالم ا لّه عليتم وارد شده كه ن ل ونتا مشتور و معتبر است و نسبت به عروسى قاسام ن لاى
وجود دارد ،كن به مّكمى وقايع ديگر نيست ،و ا لّه ا عا م (استفتاءات جديد (تبريزى) ،ج ،2ص)448 :
 -35افسانه عروس

حضرت قاسم و هیفیّت نبرد افسانهای وی با دشمن

(مُّر ا لوب في مصائب ا ّسين  و أهال بيتاه ،مّماد

متدی نراقي ،مؤ ّف جامع ا سعادات 1219 ،يا  ، 1211ص)131-126
 -36نقل گفت و گوی امام حسین  با سكینه درباره شتادت حضرت علي اكبر و امر كردن سكينه به صبر و انتساب همه اينتا
به وثار شيخ مفيد (ا دَّمعةُ ا ساكبَة ،مّمد باقر بتبتاني  1285ج4ص )332در حا ي كه در وثار شيخ مفيد چنين مطلبي نيست
 -37ىمله منسوب به سكینه در هنگام دیدن اسب امام حسین :یا ىَوادَ اب هَلْ سُقِ َ اب

اطتار(ع) ،مطترى ،ج17مجموعهوثار،ص 118:و  193و ج 25ص)397
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امْ قُتِلَ عَطْشانا (سايرى در سايره ائماه

 -38رفتن امام حسین  با اسبشان هنار شریعه فرات و تعارف هردن وب به يكديگر (منتتي اآلمال ج 2ص( )899-898نفا
ا متموم ص( )355م تل جعلي منسوب به ابواسّا اسفرايني  417يا  ، 418با نام نورا عين في مشتد ا ّسين  ص)48،49
(تظلّم ا زهراء من اهرا دماء ول ا عباء ،سيد رضي بن نبيّ قزويني ،بعد از  ، 1134ص( )217ناسخ ا تواريخ مّماد ت اي ساپتر
كاشاني  ، 1297ج6ص )289
 -35نحوه وداع امام با زنان أهل بيت ع (منتتي اآلمال ج 2ص( )888-887نف

ا متموم ص)346

 -47گزارش وداع دوم امام حسین ( منتتي اآلمال ج 2ص 911 -899اين گازارش برگرفتاه از گازارش مجلساي اسات
م ايسه شود با :مّمدباقر مجلسي ،جالء ا عيون ص 374و نيز م ايسه شود با :واعظ كاشافي ،روضاة ا شاتداء ص ( )433نفا
ا متموم ص)355
 -41نسبت دادن دو ىمله « إنّ الحیاةَ عقیدةٌ و ىِهاد» و « إن هان دین محمد لم یستقم إال بقتل یيا سيیوف خيذین » باه اماام
حسين:
جمله اول در واقع مصراع دوم از بيت ذيل بوده است كه به غلط به امام نسبت داده شده است:
قف دون رأيک في ا ّياة مجاهداً

اين بيت ،به شاعر معاصر احمد شوقي (1932م) منساوب ماي

إنّ ا ّياةَ ع يدةٌ و جِتاد

باشد
اما جمله دوم از شيخ مّسن بن مّمد حُويزی حائری ( ) 1315معروف به «ابوا َّبّ حاويزی» اسات كاه ون را از زباان اماام
حسين  گفته است (حويزی حائری ،ديوان أبي ا ّبّ ص)161
 -42افزودن عبارت «ما رأیتُ االّ ىمیالً» به سخنان حضرت زینب در پاسخ ايشان به ابن زياد ،هنگامي كه ابن زياد باه ايشاان
گفت :ديدی كه خداوند با اهل بيت تو چه كرد

در حا ي كه اين تعبير در گزارش گونه نخست از منابع نيست

در عبارات طبری ،شيخ صدو و شيخ مفيد و فتّال و طبرسي و ابن كثير و

عبارت «ما رأيت اال جميال» وجاود نادارد و ايان

عبارت از حضرت زينب نميباشد و احتماالً او ين بار توسط ابن أعثم كوفي كه شخصي قصّاص و وضّاع باوده ،در باين ساخنان
حضرت زينب اضافه شده است عبارت صّيح حضرت زينب اين بوده است:
محمد بن ىریر طبری (  317ق) :قال :فكيف رايت صنع اهلل باهل بيتک! قا ت :كتب عليتم ا تل ،فبرزوا ا ى مضاجعتم ،و سيجمع اهلل
بينک و بينتم ،فتّاجون ا يه ،و تخاصمون عنده ،قال :فغضب ابن زياد و استشاط ( تاريخا طبری،ج،5ص)457:
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عبارت شیخ صدوق (381ق) :قَالَ [ابْنُ زِيَاد] كَيْفَ رَأَيْتِ صُنْعَ ا لَّهِ بِكُمْ أَهْلَ ا ْبَيْتِ قَا َتْ كَتَبَ إِ َايْتِمُ ا ْ َتْالَ فَبَارَزُوا إِ َاى مَضَااجِعِتِمْ وَ
سَيَجْمَعُ ا لَّهُ بَيْنَکَ وَ بَيْنَتُمْ فَتَتََّاكَمُونَ عِنْدَهُ فَغَضِبَ ابْنُ زِيَاد (أما ي صدو ص )165
عبارت شیخ مفید (413ق) :فَ َالَ ابْنُ زِيَادٍ كَيْفَ رَأَيْتِ فِعْلَ ا لَّهِ بِأَهْلِ بَيْتِکِ قَا َتْ كَتَبَ ا لَّهُ عَلَيْتِمُ ا ْ َتْلَ فَبَرَزُوا إِ َى مَضَاجِعِتِمْ وَ سَيَجْمَعُ
ا لَّهُ بَيْنَکَ وَ بَيْنَتُمْ فَتَُّاجُّونَ إِ َيْهِ وَ تَخْتَصِمُونَ عِنْدَهُ فَغَضِبَ ابْنُ زِيَاد (اإلرشاد ،ا مفيد ،ج،2ص)115:
عبارت فتّال نیشابوری (578ق) :قال[ابْنُ زِيَاد] كيف رأيت صنع اهلل بكم أهل ا بيت قا ت :كتب عليتم ا تل فبرزوا إ اى مضااجعتم و
سيجمع اهلل بينک و بينتم فيتّاكمون عنده فغضب ابن زياد (روضة ا واعظين ،فتال ا نيشابوری ،ج،1ص)431:
عبارت طبرس

 : )548( :ف ال ابن زياد :كيف رأيت فعل ا لّه بأهل بيتک قا ت :كتب ا لّاه علايتم ا تال فبارزوا إ اى مضااجعتم ،و

سيجمع ا لّه بينک و بينتم فتّاجّون إ يه و تختصمون عنده فغضب ابن زياد ( إعالم ا ورى ،ا طبرسي ،ج،1ص)472:
ابن هثیر (774ق) :قال :كيف رأيت صنع اهلل بأهل بيتكم ف ا ت :كتب عليتم ا تل فبرزوا إ اى مضااجعتم ،و سايجمع اهلل بيناک و
بينتم فيّاجونک إ ى اهلل فغضب ابن زياد و استشاط (ا بدايةوا نتاية،ج،8ص)193:

عبارت اشتباه چنین است:

فقال ابن زياد :كيف رأيت صنع اللّه بأخيك و أهل بيتك؟ فقالت زينب رضي اللّه عنهاا :ما رأیت إال ىمیال ،

هؤالء القوم كتب اللّه عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم ،و سيجمع اللّه بينك و بينهم يا ابن زيااد ،فتحااجو و تخاصامو  ،فااظرر لمان الفلا يومئا !

ثكلتك أمك يا ابن مرجاظة! قال :فغضب ابن زياد من ذلك( .الفتوح ،ابن أعثم 413ق ،ج،5ص( )111:خوارزمي  ، 568م تل ا ّساين ع
ج 1،346خوارزمي حنفي و اشعری بوده ،امّا متمايل به تشيّع و اهل بيت  .بيشتر اين كتاب با سلسله سند بيا شاده و بيشاتر
مطالب آ از الفتوح ابن اعثم است و او شخصي قصّاص و وضّاع بوده اسات ( ).اللهاو ،،ابان طااو 663ق ،ص( )161:مقتال
الحسين(ع) ،المقرم 1431ق،ص( )431:ظفس المهموم ،الشيخ عبا
از مرحوم سيد ابن طاوو

القمي ،ص 471:ايشا هر دو ظقل را آورده و ظقل اشاتباه را

آورده است) ( بحار األظوار ،المجلسي ،ج،35ص 115:به ظقل از سيد ابن طاوو )

توییح درباره الفتوح نوشته ابن أعثم( ) 314هه ىمله «ما رأیت اال ىمیال» را به سخنان حضرت زینب ایافه هرده است  :سابك
تاريخ ظگاری ابن اعثم ماظند يعقوبي و دينوری ،بدو طرح سند و تركيبي است .و در برخي موارد قصّه پردازی و داستا سرائي
است از اين رو گزارشهای او را درباره واقعه عاشورا بايد با احتياط و مقابله و مقايسه با اخبار ابومخناف در طباری و ارشااد
شيخ مفيد و گزارشهای مورّخاظي چو بالذری و دينوری ،بررسي و در صورت عدم تعارض و تخالف ،به آ اعتنا كرد .جرياا
شناسي تاريخي قرائت ها و رويكردهای عاشورا از صفويه تا مشروطه  ،استاد بزرگ تاريخ دكتر محسن رظجبر ص)144
توییح درباره «لهوف» نوشته مرحوم « سید ابن طاووس : »سيد ابن طاووس بنابر ادعای خودشان در نگارش و تدوين اين
أثر – با ساختار و ويژگيهای ويژه خود -گوی سب ت را از ديگران ربوده اند و چنان كه خودشان گفتهاند ،هيکك
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در نگاارش

چنين كتابي بر ايشان سب ت نگرفته است

(اسفندياری ،كتاب شناسي تاريخ يامام حسين ع ص  81به ن ل از سيد ابن طاووس  ،االجازات كشف طر ا مفازات فيماا

يخصني من االجازات ص )65اما اخبار و گزارشها و شيوه گزينش و چينش مطا بش ،شباهتهای بسياری با «مثير انحزان» ابن نما حلي
دارد ،چندان كه به ي ين ميتوان گفت كه يكي از ديگری گرفته است داوری درباره اينكه كدام يک از ديگری گرفته اسات ،در
بدو امر ،وسان به نظر نميرسد ،اما برخي قرائن حاكي از ون است كه ابن طاووس از ابن نما گرفته است يكي از مؤيدات ادعای
ياد شده ون است كه ابن طاووس ،توف را در دوره جواني خويش نگاشته است و به طور طبيعي وی در اين زماان ،بضااعت و
احاطه علمي چنداني نداشته است تا چنين اثری را سامان دهد از اين رو مّتمل است كتابي همانند مثير انحازان در دساترس او
بوده و او با بترهگيری از ساختار و مطا ب و اخبار ون اثر خود را نگاشته است افزون بر اين ،ميتوان ايان ادعاا را باا بررساي
وم ايسه اجما ي گزارشهای اين دو اثر ،از نظر مّتوا و نوع چينش مطا ب ،ت ويت كرد ،چرا كه گزارشهای ابن نما ،مفصل تر و
از نظر عبارات و تعابير به گزارشهای كتن پايبند تر است اما گزارشهای ابنطاووس در بساياری ماوارد مختصار و ن ال باه
معناست و برخي از عبارات ،تعابير خودِ نويسنده است (جريان شناسي تاريخي قرائت هاا و رويكردهاای عاشاورا از صافويه تاا
مشروطه ،استاد بزرگ تاريخ ،دكتر مّسن رنجبر با اندكي تصرّف)
عارف هامل حضرت ایت ا

شیخ عزیز ا

خوشوقت كتاب توف را دارای اشكاالت متعددی ميدانستند فلذا ون را تأئيد نمي

فرمودند يكبار از ايشان پرسيدم علت اشكال شما به توف ويا مطارم كاردن زياارت اسارا در روز اربعاين مايباشاد ايشاان
فرمودند :هم اين و هم موارد ديگر
مقتل ىامع سید الشهدا نيز وقتي ماجرای فو را ذكر ميكند عبارت «ما رأيت اال جميال» را به حضرت زينب نسبت نمي دهد
در اين م تل ومده است :ابن زياد پرسيد :رفتار خدا را با خاندانت چگونه ديدی زينب فرمود :ونتا كشته شدن برايشان م در شده
بود ،پ

به سوی ورامگاههای خود رفتند به زودی خدا شما و ونان را جماع خواهاد كارد و وناان در پيشاگاه خادا احتجااج و

دادخواهي ميكنند (م تل جامع سيد ا شتداء ج 2ص )58
 -43بر روی دست قرار دادن بدن امام حسین  توسط حضرت زينب و نسبت دادن جملاه «اله تقبّل منّيا هيذا القربيان:

خداوندا اين قرباني را از ما قبول كن» به حضرت زينب هنگام عبور اسرا از كنار اجساد شتيدان (م تل ا ّسين ،م رّم () 1391
ص 322به ن ل از كبريت أحمر ،مّمد باقر ويتي قائيني ج 3ص  13عن ا طراز ا مذهب) (مستدرک عوا م ا علوم ،عبداهلل بّراناي
قرن، 12ج، 11ص 958:به ن ل از م تل ا ّسين م رّم( ) 1391موسوعة كربالء ،بيب بيضون،معاصار ،ج،2ص 259:باه ن ال از
م تل ا ّسين م رّم) 1391
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 -44نسبت دادن سخن « لیتن هنتُ قبل هذا الیوم عمیا

ای كاش قبل از اين روز كور مي شدم» به حضارت زيناب هنگاام

روبرو شدن با جنازه حضرت علي اكبر (معا ي ا سبطين ،مّمد متدی حائری مازنادراني  ، 1385ج 1ص  ( )252م تال جعلاي
منسوب به أبي مخنف) (بّار اننوار ،ا مجلسي ،ج،45ص 116:به ن ل از سيد ابن طاووس)
 -45خاموش شدن زنگ ها هنگام تكلّم زینب  به عنوان هرامت :مرحوم شيخ عباس قمي مينويساد :چاون ماردم ديدناد كاه
جناب زينب ،سالم ا لّه عليتا ،اشاره به سكوت كرده خواست تكلم نمايد ،سكوت اختيار كردند و از رفتن توقف نمودند ،تا گوش
دهند چه مىفرمايد و چون مردم از رفتن باز ايستادند ،الجرم زنگها از صدا افتاد و اما بيانات وارده بعضى از اهل خبر كه اين
را يكى از كرامات جناب زينب شمردهاند ،از اجتتادات است و از براى جال ت قدر ون مخدره مّتاج به ن ل اين كرامتها نيست
(منتتي اآلمال ج 1ص )494
 -46تلّ زینببیّه :در منابع كتن ،سخني از تلّ زينبيّه در مياان نيسات
ونچه در برخي از منابع ومده« ،مُسنّاة» به معنای سيل بناد اسات در ايان
منابع مي خوانيم كه هنگامي كه امام حسين  تشنه شد ،روی سيل بند
رفت و وهنگ فرات كرد ،اما هيک سند معتبری حاكي از حضاور حضارت
زينب روی اين سيل بند در هنگام قطع سر امام دردست نيست
 -47گودی قتلگاه :درباره گودی قتلگاه نياز در هايک ياک از مناابع
معتبر كتن ،حتي منابع عصر صفويه تا قاجاريه ،مطلبي يافت نمي شود باه
نظر ميرسد «تلّ زينبيبه» و «گودی قتلگاه» از موضوعاتي است كه در دوران پتلوی توسط خطبا و واعظان هنگام ذكر مصائب
شتادت امام حسين  بر سر زبانتا افتاده و به تدريج شترت يافته است (م تل جامع سيد ا شتداء ج 2ص  558و )559
 -48الشام الشام الشام ،شكي نيست در اينكه در شام به خاندان أهل بيت بسيار سخت گذشت اما روايتي كه ميگوياد از اماام
سجاد پرسيدند :در كجا به شما سختتر گذشت و ايشان سه بار فرمودند :ا شام ا شام ا شام ،در كتب معتبر موجود نمايباشاد و
تنتا در تعداد اندكي از منابع معاصر يافت شد( :سيرى در سيره ائمه اطتار(ع) ،مطترى ،ج،26ص( )591:فرهنگ عاشاورا ،جاواد
مّدثى ،ص 241:به نفل از عنوان ا كالم فشاركي)
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 -45گزارش بازگشت امام حسین  از راه هربال به مدینه ،هنگام شنيدن خبر كشته شدن مسلم و هاني ،و پناه بردن حضرت به
قبر جدّش پيامبر و گريه كردن ايشان در ونجا ( م تل جعلي منسوب به أبي مخنف ص ،39نوشته شده در قرون أخير) در حا ي كه
هيک سند تاريخي اين مطلب را تأييد نميكند
 -57سوار شدن امام بر هفت اسب و فرود ومدن از ونتا به سبب توقف و نرفتن ونتا به سوی كربال ( ،م تل جعلي منسوب به أبي
مخنف ص 48و  ،49نوشته شده در قرون أخير) در حا ي كه به اين صورت در هيک م تلي نيامده است
 -51حكایت مسلم ىصّاص (گک كار) و ىریان نان و خرما و گردو دادن هوفیان به هودهان أهل بيت  و فريااد زدن أم كلثاوم
كه صدقه بر ما حرام است و اينكه حضرت زينب با ديدن سر برادر پيشاني خود را به چوبه مّمل كوبياد و خاون جااری شاد
(م تل ا ّسين ،م رّم به ن ل از اسرار ا شتادة ،فاضل دربندی و تظلّم ا زهراء ،رضي ا دين نبيّ قزويني) (منتتي اآلمال ص – 936
 938ا بته نويسنده در پايان درستي اين ن ل را نپذيرفته است) (نفا

ا متماوم ص( )411- 399بّاار انناوار ج ،45ص114 :

متأسّفانه عالمه مجلسي هنگام ن ل از كتاب ضعيف منتخب طريّي مينويسد :رَأَيْتُ فِي بَعْضِ ا ْكُتُابِ ا ْمُعْتَبَارَة ) (ناورا عين فاي
مشتد ا ّسين كه به دروغ به ابواسّا اسفرايني ( 417يا  ) 418نسبت داده شاده اسات،ص( )55،56تظلّام ا زهاراء مان
اهرا دماء ول ا عباء ،سيد رضي بن نبيّ قزويني ،بعد از  ، 1134ص 249و ( )251ناسخ ا تواريخ مّماد ت اي ساپتر كاشااني
 ، 1297ج 6ص )311
شیخ عباس قم

مينويسد :ذكر مّامل و هودج در غير خبر مسلم جصاص نيست و اين خبر را گرچه عالمه مجلساى ن ال كارده،

يكن مأخذ ون منتخب طريّى و كتاب نورا عين است كه حالِ هر دو كتاب بر اهل فن پوشيده نيست و نسابت باه شكساتن سار
جناب زينب ،سالم ا لّه عليتا ،اشعار معروفه نيز بعيد است از ون مخدره كه ع يله هاشميين و عا مه غيار معلماه و رضايعه ثادى
نبوت و صاحب م ام رضا و تسليم است ونچه در م اتل معتبر معلوم مىشود ،حمل ايشان بر شتران بوده كه جتاز ايشان ،پالس و
روپوش نداشته ،بلكه در ورود ايشان به كوفه موافق روايت حذ م بن ستير كه شيخان :شيخ مفيد و شيخ طوسى ،ن ل كردهاند ،به
حا تى بوده كه مّصور ميان شكريان بودهاند چون خوف فتنه و شورش مردم كوفه باوده ،چاه در كوفاه شايعه بسايار باوده و
زنهايى كه خارج شتر ومده بودند ،گريبان چاک زده و موها پريشان كرده بودند (منتتي اآلمال ج 1ص )493
او ين كتابي كه اين روايت جعلي را ن ل كرده است م تل جعلي منسوب به اسفرايني است قاضي طباطبائي اين كتاب را از كتاب
بسيار ضعيف و غير قابل اعتماد و مجعو ه و ضعيفه و مجتول ا مؤ ف دانسته است (قاضاي طباطباائي ،تّ ياق دربااره أربعاين
حضرت سيد ا شتداء ص  61و )221
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داستان جعلي فو دو اشكال محتوا

نيز دارد اول اينكه :انچه كه بر سادات حرام است زكات واجب غير سيد مي باشاد ناه هار

نوع صدقهای دوم اينكه :بر اساس كتنترين و معتبرترين ن ل تاريخي كاه أبومخناف راوی ون اسات ،سار اماام را هماان روز
عاشورا به حميد بن مسلم ازدی و خو ي بن يزيد سپردند تا ون را به كوفه نزد عبيداهلل ببرند فلذا هنگام ورود اسرا به كوفه ،سار
امام همراه ونتا نبوده است كه حضرت زينب با ديدن ون سر خود را به مّمل بكوبد
داستان ساختگ هوبیدن سر به دیوار توسط امام سجاد :يكي ديگر از روايات جعلي كه در هيک يک از منابع رواياي يافات
نمي شود ،عبارت جعلي ذيل مي باشد:
وقتي امام سجاد شنيد كه سر امام حسين در دامن ون كنيز زيبا افتاد تمام قامت برخاست و سر به ديوار اتاا كوبياد و
بيني اش شكست و سرش شكافته شد و خون از بيني و سرش به سينه اش سرازير شد و از اندوه افتاده و بي هوش شد.
(قال ا راوی :ما سمع علي بن ا ّسين عليه ا سّالم س وط ا رأس في حجر ا جارية ا ّسناء ،قام على طو اه و نطاح جادار ا بيات
بوجته فكسر أنفه و شجّ رأسه و سال دمه على صدره ،و خرّ مغشيا عليه من شدة ا ّزن و ا بكاء).
چنانچه گفته شد اين عبارت جعلي در هيک يک از كتب روايي و م اتل معتبر ذكر نشده و حاجي نوری ونارا از برخاي از م اتال
غير معتبر متأخرين در كتاب دارا سالم ج ،2ص 179ذكر كرده است متاسفانه مرحوم حاجي نوری شخصي ساده وم و زود باور
بود و به هر روايت جعلي و غير مستندی اعتماد مي كردند رحمة اهلل عليه
الزم به ذكر است كه امام حسين و امام سجاد قبل از روز عاشورا حضرت زيناب را از اعماال فاو نتاي كارده و
دعوت به ورامش نمودند و بعيد است كه حضرت زينب دستور امام را اطاعت نكرده باشد مرحوم سيد ابان طااووس در
كتاب « توف» مينويسد كه حضرت أبي عبداهلل  هنگام ورود كاروان به كربال به خواهران و دختاران خاود فرمودناد كاه:
هنگامي كه من كشته شدم برای من گريبان چاک نزنيد و بر صورتتايتان طمه و خدشه نزنيد عین عبارت لهوف :يَاا أُخْتَااهْ يَاا أُمَّ
كُلْثُومٍ وَ أَنْتِ يَا زَيْنَبُ وَ أَنْتِ يَا فَاطِمَةُ وَ أَنْتِ يَا رَبَابُ انْظُرْنَ إِذَا أَنَا قُتِلْتُ فَلَا تَشْقُقْنَ عَلَ َّ ىَیْباً وَ لَا تَخْمِشْنَ عَلَي َّ وَىْهياً وَ َاا تَ ُلْانَ
هُجْراً ای خواهرم أم كلثوم و تو يا زينب و و تو يا فاطمه و تو يا رباب هنگامي كه من كشته شادم ،گريباان پااره نكنياد و بار
صورتتايتان خدشه وارد نسازيد و سخن قبيح بر زبان نياوريد ( توف ،ابن طاووس ص )89
مورّخ بزرگ محمد بن ىریر طبری ( )311نوشته :ابومخنف از حارث بن كعب و ابو ا ضّاک از على بن حسين ن ل كرده كه گفتاه
است :شبى كه صبّگاه ون پدرم كشته شد نشسته بودم ،عمهام زينب پيشم بود و از من پرستاری مىكرد پدرم در خيمه خويش
بود ،غالم ابو ذر غفارى پيش ايشان بود و شمشيرش را درست مىكرد پدرم شعرى مىخواند به اين مضمون:
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یا دهر أف لک من خلیل

هم لک باالشراق و األصیل  . ..من صاحب او طالب قتیل

و انما األمر ال الجلیل

و هل ح سالک السبیل

و الدهر ال یقنع بالبدیل

«اى روزگار اف باد بر تو كه دوست بدى هستي در هر صبح و شام همراهان و طا بان بسياری داری كه كشته مي شوند روزگار
كسي را عوض كسي نمىپذيرد كار به دست خداى جليل است و هر زندهاى به سوی مرگ پيش مىرود »
اين اشعار را دو سه بار خواند تا م صود و منظور ايشان را دانستم و بغض گلويم را گرفت ،اما اشكم را نگتداشاتم و خااموش
ماندم و بدانستم كه بال نازل شده ،عمهام نيز ونچه را من شنيده بودم شنيد ،او زن بود و زنان رقت قلاب دارناد و مساتعدّ زاری
هستند او نتوانست خويشتن داری نمايد و برخاست و در حا ي كه باسش كشيده ميشد و سر و رويش بااز باود ،پايش ايشاان
رفت و فرياد زد« :واوياله! اى باقيمانده سلف و پناهگاه خلف! كاش ون روز كه فاطمه مادرم يا على پدرم يا حسن برادرم مارد،
زندگيم به سر رسيده بود » علي بن ا ّسين گويد :حسين عليه ا سالم بدو نگريست و گفت« :خاواهركم ،شايطان بردباارى تارا
نبرد » زينب گفت« :اى ابو عبد اهلل! پدر و مادرم فدايت ،در انتظار كشته شدنى جانم فادايت » و ساخن در گلاويش ماناد و
چشمانش پر از اشک شد حسين گفت« :اگر مرغ قطا را شبانه در وشيانهاش به حال خود ميگذاشتند ميخوابيد » زيناب گفات:
«واى بر من! ويا ترا مجبور بر كاری خواهند كرد! اين ،قلب مرا بيشتر داغدار مىكند و بر جانم سختتار اسات » و باه چهيره

خویش زد و گریبان خویش را گرفت و آنرا بدرید و بیهوش به زمين افتاد حسين باالی سار زيناب رفات و وب بار صاورت او
ريخت و گفت « :اتق ا و تعزى بعزا ا خواهركم! از خدا بترس و از خادا تسالى خاواه و بادان كاه زمينياان ماىميرناد و
وسمانيان نمىمانند ،همه چيز تلف شدنى است به جز ذات خدايى كه زمين را به قدرت خويش وفريده و خلق را برمىانگيازد كاه
باز مىويند و او خود يكتاست پدرم بتتر از من بود ،مادرم بتتر از من بود ،برادرم بتتر از من بود ،م تاداى مان و ونتاا و هماه
مسلمانان ،پيامبر خدا است » علي بن ا ّسين گويد :با اين سخنان و امثال ون وى را تسلى داد و گفات« :خاواهركم! اناى اقسام
عليک فابرى قسمي ،ال تش ى على جيبا ،و ال تخمشى على وجتا ،و ال تدعى على با ويل و ا ثبور إذا انا هلكات قسمت م دهم و

قسم مرا رعایت هن هه بر من گریبان ندرى و چهره نخراش و ویل نگوی و مرگ نخواه » علي بن ا ّسين گويد :ونگاه وى را
بياورد و پيش من نشانيد و پيش ياران خاويش رفات (تااريخا طباری،ج،5ص( )421ا بدايةوا نتاياة ،ابان أثيار ج،8ص( )177:
تاريخا يع وبى،ج،2ص ( )244:ا فتوم،ج،5ص( )84:م اتلا طا بيين،ص( )113:ا كامل ،ابن أثير 631

ج4ص( )58م تال جاامع

سيد ا شتداء ج1ص)729
امام صاد  كه توسط منصور دواني ي مسموم شده بودند ،در حال احتضار فرمودند :كسي بار صاورت خاود طماه نزناد و
گريبان چاک نكند ،هيک زني نيست كه گريبانش را چاک بزند مگر در جتنم برای او گودا ي كنده مي شود هر چاه بيشاتر چااک
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زند ون گودال عمي تر خواهد شد

اينكه لَا یُلْطَمَنَّ عَلَ

َّ خَدٌّ وَ َا يُشَ َّنَ عَلَيَ جَيْبٌ فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ تَشُقُّ جَيْبَتَا إِ َّا صُادِعَ َتَاا فِاي جَتَانَّمَ

صَدْعٌ كُلَّمَا زَادَتْ زِيدَتْ (دعائم االسالم ج1ص 226و بّار اننوار ج79ص ،111بدون ذكر سند)
ابن مسعود از پيغمبرأكرم ص ن ل كرده است كه :نيست از ما كسي كه بر صورتش خدشه بزد و گريبان چاک نماياد َايْ َ مِنَّاا
مَنْ ضَرَبَ ا ْخُدُودَ وَ شَقَ ا ْجُيُوبَ (بّار اننوار ج 79ص () ،93مسكّن ا فؤاد ص)118
ا بته يک روايت ضعيف ا سند وجود دارد مبني بر اينكه زنان اسير شده در كربال ،از شدت مصيبت گريباان چااک كردناد و بار
صورتتايشان خدشه وارد كردند كن اين روايت ربطي به شكستن سر حضرت زينب يا اماام ساجاد نادارد ون روايات
عبارت است از :مَُّمَّدُ بْنُ ا َّْسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَُّمَّدِ بْنِ دَاوُدَ ا ْ ُمِّيِّ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مَُّمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِياهِ جَعْفَارِ بْانِ
عِيسَى عَنْ خَا ِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ :سَأَ ْتُ أَبَا عَبْدِ ا لَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أَخِياهِ أَوْ
عَلَى قَرِيبٍ َهُ فَ َالَ َا بَأْسَ بِشَقِّ ا ْجُيُوبِ قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ -وَ َا يَشُقَّ ا ْوَا ِدُ عَلَاى وَ َادِهِ وَ َاا زَوْجٌ عَلَاى
امْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ ا ْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِتَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ وَا ِدٌ عَلَى وَ َدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ وَ َا صَلَاةَ َتُمَا حَتَّاى يُكَفِّارَا أَوْ
يَتُوبَا مِنْ ذَ ِکَ فَإِذَا خَدَشَتِ ا ْمَرْأَةُ وَجْتَتَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ ا شَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِايَامُ شَاتْرَيْنِ مُتَتَاابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَاامُ
سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ فِي ا ْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ وَ فِي ا نَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ وَ َا شَيْءَ فِي ا لَّطْمِ عَلَى ا ْخُدُودِ سِوَى ا ِاسْتِغْفَارِ وَ ا تَّوْبَةِ وَ لَقَدْ
شَقَقْنَ الْجُیُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِیَّاتُ عَلَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِ ٍّ  -وَ عَلَ مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُ الْجُیُوبُ.

يعني :در كربال زنان و دختران به خاطر مصيبت حسين بن علي به صورتتايشان طمه زدند و بر مثل چنين مصيبتي بار صاورتتا
طمه زده ميشود و گريبانتا چاک ميگردد (تتذيب انحكام ،شيخ طوسي ج8ص ( )325وسائل ا شيعة ،ج ،22ص)412 :
علت یعف سند :يكي از روات اين روايت «خا د بن سدير» مي باشد كه نزد علمای رجال مجتول ا تويّة ميباشد ذا طبق مبنای
تمام ف تا اين روايت ضعيف مي باشد ا بته در سند اين روايت «مّمد بن عيسي» هم وجود دارد كه برخي مانند شيخ طوساي و
صدو او را هم تضعيف نمودهاند اما حق اين است كه او ث ه بوده است چنانچه كشي و نجاشاي و عالماه حلاي باه ون تصاريح
نموده اند اما همان «خا د بن سدير» روايت را ضعيفه كرده است
عبارت صاحب ىواهر :مع ا طعن في سنده و ال جابر (جواهر ا كالم في شرم شرائع اإلسالم ،ج ،4ص)368 :
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عبارت شهید ثان  :نعم ،طريق ا رواية ضعيف ،فإن خا د بن سدير غير موثّق  ،و قد قال ا صدو  :إن كتابه موضوع ،و فاي طري اه
أيضا مّمد بن عيسى ،و هو ضعيف (بله ،سند اين روايت ضعيف است چرا كه خا د بن سدير غير موثّق ميباشد و شيخ صدو 3
درباره او گفته است« :او كتابي را از خود وضع نموده است» و در سند روايت« ،مّمد بن عيسي» مي باشد كه ضاعيف اسات
(مسا ک انفتام ،ج ،11ص )27
عبارت سید تق طباطبای

 ،قمّي :و ا ّديث ضعيف بخا د (حديث فو بواسطه وجود خا د در سند ،ضعيف ميباشد (ا غاية ا صوى

في ا تعليق على ا عروة ا وث ى  -كتاب ا صوم ،ص) 437 :
 -52گزارش توهین آمیز از برخ

سپاهیان عمر سعد به آزار و اذیت و زدن زنان اهل بیت و باي هاوش شادن بعضاي از وناان پا

شتادت امام حسين ( بّاراننوار ج 45ص ( )61،61زنگنه ،مجا

از

ا شتداء ص( )137،138اسرار ا شتادات ج 3ص )131

( فيض ا دموع ص211ف )212
 -53بیان ویعیّت ىسمان اسرای اهل بیت هنگام حمل به هوفه :رأيت افخاذهم تشخب دماً (نورا عين في مشاتد ا ّساين
كه به دروغ به ابواسّا اسفرايني ( 417يا  ) 418نسبت داده شده است ،ص)55
 -54آمدن گروه از فرشتگان و نیز ىنّیان مؤمن نزد امام حسين  برای ياری ،هنگام خروج از مدينه و نپذيرفتن امام ،كاه
هيک مستند تاريخي ندارد (نورا عين في مشتد ا ّسين كه به دروغ به ابواسّا اسفرايني ( 417يا  ) 418نسبت داده شده
است ،ص)26-25
 -55گزارشهای نادرست و محرّف از ىریان قیام مسلم در هوفه ،از جمله عدم اقدام مسلم به ترور ابن زياد در خانه هاني (پ
از پيشنتاد اين امر توسط هاني) به اين علت كه يک منادی ،او را از اين كار بازداشته است و كشاته شادن  1111نفار از ساپاه
 1811نفری ابن زياد توسط مسلم در درگيری كوفه پيش از دستگيری مسلم (نورا عين في مشتد ا ّسين كه به دروغ باه
ابواسّا اسفرايني ( 417يا  ) 418نسبت داده شده است ،ص 33و )41-37
 -56دستگیری مسلم بن عقیل در هوفه به این شیوه هه گودال هنده شد و او در گودال افتاد ،سپ
زياد بردند (م تل جعلي منسوب به ابي مخنف ص )35

7

مراد شیخ صدوق «خالد بن عبداهلل بن سدیر» است نه خالد بن سدیر لذا این قسمت از كالم شهید ثانی اشکال دارد.

51

او را كتاف بساته نازد ابان

 -57قیام مسلم بن عقیل در هوفه و نیز شهادت دو نوىوان وی (روضة ا شتداء ،كاشفي  911ص)314-271
 -58درخواست سكینه از پدرش امام حسین  هنگام وداع ،كه از اسب پياده شاود و او را همانناد يتيماان ناوازش كناد كاه
حضرت پذيرفت و او را در ميان خيمهگاه و ميدان در وغوش نشاند و نوازش كرد( ،تذكرة ا شتداء ،مالحبيب اهلل شريف كاشااني
( ) 1341ص  )311در حا ي كه اين داستان در هيک يک از منابع قديمي نيامده است
 -55دادن یک رشته مروارید از سوی امام حسين  به يكي از شكريان دشمن ،به اين سبب كاه هنگاام بيارون ومادنش از
خانه ،دختر ون دشمن به او گفته بود كه از اين سفر بارايش ساوغات بيااورد (تاذكرة ا شاتداء ،مالحبياب اهلل شاريف كاشااني
( ) 1341ص)325
 -67خودداری اسب امام حسین از راه رفتن ،هنگام سوار شدن امام بر ون ،و حركت با اين شرط كه حضرت در قيامت بر او
سوار شده ،امت گناهكار را شفاعت كند (تذكرة ا شتداء ،مالحبيب اهلل شريف كاشاني ( ) 1341ص )312
 -61پراهنده شدن سپاه امام حسین  در شب عاشورا و ماندن تنتا خويشاوندان و خاصان حضرت (ناسخ ا تواريخ مّمد ت ي
سپتر كاشاني  ، 1297ج6ص )237در حا ي كه چنين ادعايي با هيک يک از مستندات تاريخي ،سازگار نيست
 -62گزارش افسانهای طِرِمّاح بن عدی از بازگشت سر امام به تن و ديدن پيغمبر در قتلگااه و (ناساخ ا تاواريخ مّماد ت اي
سپتر كاشاني  ، 1297ج6ص( )299تظلّم ا زهراء من اهرا دمااء ول ا عبااء ،سايد رضاي بان نبايّ قزويناي ،بعاد از ، 1134
ص ( )227م تل جعلي منسوب به أبي مخنف ص )72با اينكه طِرِمّام در كربال حضاور نداشات و تنتاا در مياناه راه باا اماام
ديداری داشت و پيش از ونكه خود را به كربال برساند ،خبر شتادت امام را شنيد و برگشت
 -63عبارت پردازیهای ابن أعثم هوف و نقل خوارزم از او :اگر چه ابن اعثم پيرو مذهب اهل سانت باوده اسات اماا عباارت
پردازيتايش در ن ل گزارشهای تاريخ عاشورا ،با باورهای اعت ادی شيعه همسويي بيشتری دارد برای نموناه :زمااني كاه وناان
فراخواندن و يدبن عتبة (حسين  و ابن زبير را به منظور بيعت ستاني برای يزيد) و واكنش امام  را گازارش كاردهاناد،
نكاتي را افزون بر گزارش ابومخنف ووردهاند كه با ذو و باورهای شيعه همسوتر است (ا فتوم ابن اعثم ص،19 ،17 ،14-12
 ()21م تل ا ّسين خوارزمي ج1ص 269-265و )285-281
 -64همچنین گزارش التماس دعای امام حسین  از ابن عمر كه در هر نماز او را دعا كند (ا فتوم ابن اعثم ص)12
 -65یا توصیف چگونگ عبادت امام حسین  و يارانش ( تم دویّ كدویّ ا نّل)
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 -66و یا سخن ابن زبیر خطاب به امام حسین  هنگامي كه حاكم مدينه ،امام  و عبداهلل بن زبير را بارای بيعات ساتاندن
كنند

فراخواند (فدايت شوم ای پسر رسول خدا ،ميترسم ونان تو را حب

) در حاا ي كاه اوالً چناين تعبيرهاايي در گازارش

ابومخنف وجود ندارد و ثانياً رابطه خصمانه عبداهلل با اهل بيت ع انتساب چنين گفتهای را به او درباره امام ردّ ميكند
 -67ناپدید شدن آب چاه هه امام حسین  در هربال حفر هرد .خوارزمي مينويسد :فأضر ا عطاش با ّساين و بمان معاه،
فأخذ ا ّسين عليه ا سّالم فأسا ،و جاء ا ى وراء خيمة ا نساء فخطا على انرض تسع عشرة خطوة نّو ا بلاة ،ثامّ احتفار هنا اک
فنبعت ه هناک عين من ا ماء ا عذب ،فشرب ا ّسين و شرب ا ناس بأجمعتم ،و مألوا أس يتتم ،ثم غارت ا عين فلم يار تاا أثار
(خوارزمي  ، 568م تل ا ّسين  ج 1ص )346
 -68گزارشهای درباره دسترس سپاه امام  به آب از راه هندن چاه (در روزهای پيش از عاشورا) ابن أعثم مينويسد :ثم
إن ابن زياد كتب إ ى عمر بن سعد :أما بعد ف د بلغني أن ا ّسين يشرب ا ماء هو و أوالده و قد حفروا اآلباار و نصابوا انعاالم،
فانظر إذا ورد عليک كتابي هذا فامنعتم من حفر اآلبار ما استطعت و ضيق عليتم و ال تدعتم يشربوا من ماء ا فرات قطرة واحادة
(ابن أعثم كوفي ،ا فتوم ج5ص( )91م تل ا ّسين ،خوارزمي ج 1ص )346
 -65یا سیراب شدن سپاه امام  در روز عاشورا به شیوهای معجزه آسا و خار ا عاده (دالئل االمامة ،مّمد بن جرير بن رستم
طبری ص)188

 -77تأهید افراط

بر تشنگ

امام  و خاندان و یارانش و قصّه پردازی در این باره :موضاوع عطاش و تشانگي

شديد امام حسين و ياران و خاندانش در روز عاشورا از مسلمات تاريخ عاشوراستو افزون بر گزارش هاای معتبار و كتان
تاريخي در اين باره داليل و شواهد ذيل نيز اين ادعا را به روشني اثبات ميكنند:
نخست :امام  و يارانش در حال جنگ در هوای نسبتاً گرم سرزمين كاربال در ساال  61هجاری كاه بار اسااس مّاسابات
ت ويمي-نجومي ،عاشورای ون سال مصادف با  21يا  21متر ماه بوده است -تّرک و فعا يت بسيار داشتهاند كه اين امر ،سابب
تعريق و از دست رفتن وب بدن شده است افزون بر اين ،جراحات و زخم هايي كه بر بدن ياران امام  تا پيش از شتادتشاان
وارد و سبب خونريزی ميشد ،تشنگي را تشديد ميكرد
دوم :به سبب اشتغال سپاه امام به نبرد ،از صبح عاشورا و اينكه ون روز ،با حمله و جنگ و درگيری رقم خورده باود و هار چاه
ميگذشت ،حل ه مّاصره تنگ تر ميشد ،ديگر مجال و امكاني برای برای دساتيابي باه اب نباود از ايان رو وقتاي در وخارين
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ّظاتِ اين نبرد خونين ،امام حسين  و حتي حضرت عباس وخرين تالش را برای دستيابي به وب ميكنند ،اين كوشش ع ايم
ميماند
اما به هر روی نميتوان انكار كرد ،تا صبح عاشورا ،وب در سپاه امام  هر چند اندک و به صورت جيارهبنادی ،در حاد رفاع
تشنگي ،موجود بوده است امكان ندارد ياران و خاندان امام  به ويژه زنان و كودكان ،در برابر بيوبي و تشنگي ،بيش از دو
شبانهروز م اومت كرده باشند ا بته اگرچه بر اساس منابع كتن ،تنتا يکبار گزارش شده است كه حضرت عباس به همراه پنجاه
نفر ،مأمور ووردن وب از شريعه فرات شدند و در ون يک بار ،تنتا بيست مشک وب ووردناد (ا فتاوم ،ابان أعاثم ج 5ص)92
(انخبار ا طوال ص )255با توجه به جمعيت حداقل صدنفری ياران و خاندان امام  اين ميزان وب به طور قطع تاا روز دهام
بسيار ناچيز بوده است از اين رو مّتمل است سپاه امام ع چند بار ديگر نيز موفق به ووردن وب شده باشند ،چناانكاه گازارش
شيخ صدو حاكي از وب ووردن علي اكبر به همراه پنجاه نفر در شب عاشوراست (االما ي ،مجل

سيام،ص)321

بنابراين واكنش و بيتابي در برابر تشنگي ،به ويژه بيتابي زنان و كودكان امام  ونچنان كه مورد تأكيد برخي نگاشتههاای
قرون أخير است و برای ون حساب جداگانه باز كرده و حتي در مواردی ،افسانهها ساختهاند ،تا جايي كه گويا همه ابعاد مصايبت
و جانسوزی واقعه عاشورا ،در تشنگي امام و به ويژه خاندانش منّصر ميشود در منابع معتبرِ مت دم منعك

نشده اسات

همچنين برخي از گزارشهايي كه حاكي از ا تماس و ذ يالنه وب خواستن امام حسين اسات ،باا اصال عازت طلباي و عادم
پذيرش هرگونه ذ ت و ننگ و عار در سيره امام حسين منافات دارد
برخ از این گزارشهای ساختگ هه در منابع ههن و معتبر وىود ندارد ،بدین قرارند:

 گفتگوی امام  با سپاه دشمن ،پيش از نبرد:بچشانيد تا فردا بر شما خصمي نكنم

به عيال و اطفال من كه از تشانگي ،جگرشاان كبااب اسات ،م اداری وب

(كاشفي ،روضة ا شتداء ص)431

 سخن منسوب به امام حسين :ای شمر جگرم سوخت ،قطره وبي به كامم رسان ،ون گاه به كار خاود پارداز ون حارام زادهگفت :هيتات هيتات واهلل ماتذو شربة من ا ماء حتي تذو ا موت غصة بعد غصة و جرعة بعد جرعة (دربندی ،اكسير ا عبادات،
ج3ص ()72شريف كاشاني ،تذكرة ا شتداء ص336و )337
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 امام حسين  خطاب به حضرت عباس :اذا غدوتَ ا ي ا جتاد ،فاطلب تؤالء االطفال قلايالً مان ا مااء (ا منتخاب طريّايج2ص ()316مجلسي ،بّار اننوار ج45ص()41رياض ا مصائب ص 442و )443
 توصيف حضرت عباس از تشنگي امام حسين و خاندانش ،خطاب به عمر سعد :هم عطاشي قد احر ا ظمأ قلوبتم فاس وه شربةمن ا ماء ،الن اطفا ه و عيا ه وصلوا ا ي ا تالک (ا منتخب طريّي ج2ص)316
 گفت و گوی امام حسين  با حضرت عباس :واشدّ ما علينا ،عطش ا نسوان و االطفال و نيز سخن حضرت عباس :ويلكامذرية رسول اهلل عطشا ،و اعظم االشياء عطش ا ّسين  و عطش اهل بيته و اطفا ه (رياض ا مصائب ص)439
 فسمع ا ّسين  االطفال و هم ينادون ا عطش ا عطش! فذكر (عباس) عطش ا ّسين ع و عيا ه و اطفا ه فرماي ا مااء مانيده ،و قال واهلل الاشربه و اخي ا ّسين ع و عيا ه و اطفا ه عطاشاي (ا منتخاب طريّاي ص ()316بّاار انناوار ج 45ص ()41
رياض ا مصائب ص()443ناسخ ا تواريخ ،سپتر ج6ص( )278،279ا دمعة ا سااكبة ج4ص )322همچناين برخاي از نويساندگان
م اتل ،شاخ و برگتای بيشتری به اين جريان داده و تا توانستهاند بر تّريف اين گزارش افزودهاند (اكسير ا شتادات فاي اسارار
ا عبادات ،دربندی ج2ص 496به بعد)
 در برخي روايات ومده است كه بار ديگر امام  خود را به ب وب فرات رسانيد و كفي وب برداشته ،خواست بياشاامد ،ازتشنگي اطفال و عورات برانديشيده ،ون وب را ريخت (روضة ا شتداء ،كاشفي ص)435
 مّروميت سه روزه طفل شيرخوار امام از وب (م تل ا ّسين منسوب به ابومخنف ص()83نورا عين في مشتد ا ّسين منسوببه ابواسّا اسفرايني ص )46يا اما من أحد يأتينا بشربة من ا ماء تذا ا طفل ،فانه اليطيق ا ظمأ (ا منتخب طريّي ص)431
 -توصيف تشنگي امام حسين  از زبان خداوند خطاب به حضرت ودم:

حتي يّول ا عطش بيناه و باين ا ساماء كا ادخان

(بّار اننوار ج ،44ص)245 :
 -و به رواي تي حرارت وفتاب در ون حال ،به خواهش ابلي

هفتاد برابر شده بود و بر زخمتايش تابيده ،موجب زيادتي سوزش و

عطش او شده بود (تذكرة ا شتداء ص)327
 -مكا مه سر امام ع با راهب دير :انا ا ذی من ا ماء مُنعت

(مّمد رفيع گومرودی تبريزی ،اشک خونين در سوگ امام حساين

ع ،ترجمه ذريعة ا نجاة ص )419يا :انا عطشان كربالء ،انا ظمئآن كربال (سيد هاشم بجراني ،مدينة معااجز االئماة االثناي عشار
ع)(دالئل ا ّجج علي ا بشر ج4ص( )129اشک خونين در سوگ امام حسين ع ص)419
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 انتساب اين مطلب به امام سجاد كه بر روی قبر پدرش نوشت :هذا قبر ا ّسين بان علاي بان اب طا اب ع ا اذی قتلاوهعطشانا غريبا (همان ص)334
 -و سار ا اسم ا ي ا ّسين ع و قال :يا عماه ا عطش ا عطش ادركني بشربة من ا مااء

(نتطخاب طريّاي ج 2ص()366مديناة

معاجز االئمة ج3ص( )371ا دمعة ا ساكبة ج 4ص )316
 نسبت دادن اين قول به خداوند خطاب به حضرت موسي درباره تشنگي اهل بيت امام حسين :صغيرهم يُميته ا عطش وكبيرهم جلده مُنكَمِش (بّار اننوار ج 44ص ( )318مرحوم مجلسي در سند اين داساتان ماينويساد :أقاول وجادت فاي بعاض
مؤ فات ا معاصرين

قَالَ وَ حُكِيَ أَنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ )

 -71نسبت دادن اظهار حزن و گریههای بسیار و در مواردی ذلیالنه به امام  و خاندانش:
در برخي از منابع كتن و متأخّر ،خبرهايي درباره گريه امام حسين  در روز عاشورا ،از جمله هنگام به ميدان رفتن علي اكبر
يا شتادت حضرت عباس گزارش شده است ،اما نسبت دادن گريه های بسيار به حضرت بر اساس اخبارِ مجعول ،با هدف تشاديد
بُعد احساسي و عاطفي روايت عاشورا و در نتيجه گرياندن و اشک گرفتن از مخاطبان و مستمعان ،از ن لها و نسبتهای ناروای
منابع تاريخ عاشورا در م طع ياد شده [صفويه و قاجاريه] از ديگر ويژگيتای ديگار وثااری اسات كاه بار رويكارد تراژياک و
حزن برانگيز اين حادثه تأكيد كرده اند يكي از نويسندگان عصر قاجار ،كتابي با نام امواج ا بكاء درباره شمار جاهاايي كاه اماام
حسين  در روز عاشورا گريه كرده است ،نگاشته است ،يا مرحوم شوشتری ( ) 1313شش جايي را كاه اماام حساين ع در
روز عاشورا گريسته است ،گزارش كرده كه چتار مورد ون ،برگرفته از منابع غير معتبر است افزون بر اين ،منابع اين دوران به
گزارش های ديگری نيز در اين باره (از جمله گريه امام حسين ع هنگام امتناع عمرسعد از دادن وب ،يا هنگاام شاتادت حضارت
قاسم) پرداختهاند
برخي از اين گزارشهای ساختگي چنين هستند:
 مادر و خواهرانش [علي اكبر] در ركاب و عنانش وويختند و به جای وب ،خون از ديده مي ريختند (روضة ا شتداء ،كاشافي 911ص)419
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 فطأطأ [ا ّسين  ]رأسه ا ي االرض و بكي حتي بلّ ازياقه (منتخب طريّي ج 2ص  )316چون امام حسين ع ايان ساخن(امتناع عمر سعد از وب دادن) را شنيد ،سر به زير انداخت و گويا از زنان و دخترانش خجا ت ميكشيد و شروع كرد به گريستن
و اين قدر گريست كه گريبانش تر شد (تذكرة ا شتداء ص)257
 -هفت بار صيّه زدن امام ع پ

از شتادت حضرت علي اكبر ،ونچنان كه تا چتار فرسخ شنيده مي شد (همان ص )212و نياز

حضرت چنان زارزار به وواز بلند گريست كه قدسيان مأل أعلي به گريه ومدند و چنان نا هها از دل بركشيد كاه ساكّان صاوامع
ملكوت برخود رزيدند (همان)
 هنگام شتادت حضرت قاسم :ثم ان ا ّسين بكي بكاء شديداً و جعلت ابنة عمه تبكي و جميع من كان مانتم طماوا ا خادود وش ّوا ا جيوب و نادوا با ويل و ا ثبور و عظائم االمور (منتخب طريّي ص()366مدينة معاجز االئمة االثني عشر ،و دالئل ا ّجاج
علي ا بشر ،بّراني ج 3ص )371
 هنگ ام اجازه گرفتن حضرت عباس برای رفتن به ميدان :فبكي ا ّسين بكاء شديداً حتي ابتلّت ّيته ا مباركة با دموع (منتخابطريّي ج 2ص ()315،316بّاار انناوار ،مجلساي ج 45ص ( )41اكساير ا عباادات دربنادی ،ج 2ص ()496تاذكرة ا شاتداء
ص )254،255و هنگام ديدن جنازه بيرمق برادرش چنان گريست كه مخا فان به گريه درومدند و حتي به روايتاي ،غاش كارد
(همان ص 271و  )271در حا ي كه بر اساس گزارش شيخ مفيد ،كتنترين گزارش معتبر ،از ومدن امام ع بر با ين حضرت عباس
سخني به ميان نيامده و ونچه گزارش شده ،ون است كه امام حسين ع با حضرت عباس در حا ي كه در طلب وب بودند ،باا ساپاه
دشمن درگير شدند و ونان مانع از دسترسي امام ع و حضرت عباس به وب شدند سپ
ارتباط او را با امام ع قطع كردند پ

سپاه دشمن ،حضرت عباس را مّاصره و

از اين ،حضرت عباس ون قدر به تنتايي جنگيد تا شاتيد شاد (شايخ مفياد االرشااد ج2

ص)119
 -امام  پ

از شتادت علي اصغر چنان وهي از دل بركشيد كه زمين كربال بر خود رزيد (تذكرة ا شتداء ص )222

 اهل بيت چون امام را تنتا ديدند ،وه ساوزناک از جگار گارم بركشايدند و از يتيماي فرزنادان و غريباي و بايكساي ايشاانبرانديشيدند ،خود از گريه نگاه نتوانستند داشت (روضة ا شتداء ص)427
 -72نسبت دادن تعابیر ذلیالنه و حت توهین آمیز ی از ىمله ،یتیم  ،تنهای  ،بیچارگ  ،آوارگ  ،طوالن شدن رنج در قاليب
گزارشهای مجعول ،به امام  و خاندانش.
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برخي از اين گزارشها چنين هستند:
-پ

حرم مطتر امام حسن  و اوالد امجاد ون حضرت بيامدند و امام  فرزندان را در پيش خود جاای داد و بوساه بار

روی ايشان مينتاد و روی بر سينه ايشان ميما يد و از دل پرخون خود زارزار مينا يد و ميگفت :ای جگرگوشگان مان ،جاانم
برای شما ميسوزد كه هنوز وقت يتيمي شما نيست ودرد غريبي عالوه حزن يتيمي شده ،ندانم كه چه گويم و غم شما را باه كاه
گويم (روضة ا شتداء ص)341
 سفارش امام  به امام سجاد  :چون به مدينه رسي دوستان را سالم من برسان و بگو پدرم چنين فرمود :هرگاه به رناجغربت مبتال شويد ،از غريبي من ياد وريد و چون كشتهای بينيد ،از حلق به ناحق بريده من فراماوش مكنياد ،و چاون وب خاوش
خوريد ،از بِ تشنه و جگر تفتيده من برانديشيد (روضة ا شتداء ص 434و به اختصار و مشابه ون گرمارودی تبريازی ،اشاک
خونين در سوگ امام حسين ع ص( )293و اين سخن به صورت «شيعتي متما شربتم ماء عذب فاذكروني» به شعر كشاده شاده
است)
 در خواست حضرت زينب از امام  كه ونان را به حرم جدشان بازگرداند و پاسخ مجعول منساوب باه اماام مبناي باراينكه اگر امكان داشت خود را در اين متلكه نميانداخت و واكنش بي صبرانه و ذ يالنه منسوب به حضرت زينب در برابر اين
سخنان و پيراهن خود را دريدن و مو پريشان كردن و به صورت زدن ،كه چون امام  چنين واكانش را از وی دياد ،فرماود:
دختر مرتضي ساكت باش كه گريههای طوالني خواهي داشت (دربندی ،اكسير ا عبادات في اسرار ا شتادات ج 3ص )65
 خطاب حضرت قاسم به عمر سعد درباره غريب گذاشتن خاندان امام ( ای عمر سعد) دعوی مسلماني ميكني و حال ونكاهفرزندان پيغمبر  در اين صّرا از اندوه و غم و بسياری ا م ،حيران و از بيچارگي سرگردانند (تذكرة ا شتداء ص)177
 امام حسين  خطاب به حضرت قاسم :يا و دی ،اتمشي برجلک ا ي ا موت قال و كيف يا عمّ ،و انت باين انعاداء وحياداًغريباً فريداً (اكسير عبادات ج 2ص)385
 سخن منسوب به امام حسين  خطاب به امام سجاد  :يا و دی انت خليفتي علي هؤالء ا عيال و االطفال ،فانتم غربااءمخذ ون قد شملتتم ا ذ ة و ا يتم و و شماتة االعداء و نوائب ا زمان ،سكّتتم اذا صرخوا ،و ونستم اذا استوحشوا ،و سلّ خاواطرهم
بلين ا كالم يا و دی ،بلّغ شيعتي عني ا سالم ،ف ل تم :إن أبي مات غريباً ،فاندبوه و مضي شتيدا فابكوه (ا دمعاة ا سااكبة ج4
ص )353 ،352
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 -73مبالغه و داستان پردازی درباره نحوه مبارزه شهدای هربال:
ا توصيف چگونگي نبرد بُرَيْر بن خُضَيْر :بعد جنگي درپيوست كه فلک دوّار ،حيران و مريخ خنجرگذار ،انگشت تّيّار باه دنادان
بماند:
(كمالا دين حسين كاشفي ،روضة ا شتداء ،ص)361
ا توصيف نبرد وهببن عبداهلل كلبي« :اما جوان چون شير ژيان يا ببر بيان ،يا اژدهای دمان ،با تيغ وبدار و نيزة جان شكار ،صاع ه
كردار ،به معركة كارزار درومد و به سنانِ نيزه ،مبارزی را كه در ميدان بود ،از پشت مركب در ربود» (همان ،ص )365
ا «وهب بن عبداهلل چون پلنگ درنده و نتنگ دمنده ،خويش را بار صافوف كوفياان افكناد و از يماين و شامال قتاال مايداد»
( سانا ملک سپتر ،ناسخ ا تواريخ ،ج  ،6ص )253
ا حمادبن ان

به ميدان در ومده ،اسب ميتاخت و وای نصرت برميافراخت و به تيغ مبارزت ،سر دشمنان از تن جدا ميساخت

و ونان را به چوگان نصرت ،چون گوی ميباخت و بنای صبر و قرار از دل اشرار برميانداخت (كمالا دين حسين كاشفي ،روضة
ا شتداء ،ص )368
ا توصيف نبرد غالم تركي« :ون ترک عذاری

در ميان دو صف بايستاد و شمشيری چون شعلة بر درخشاان و مانناد شاتاب

ثاقب شيطان سوز ِوتشفشان ،در روی ون سپاهِ رو سياه بجنبانيده ،مبارز طلبيد» (همان ،ص )385
ا توصيف چگونگي نبرد وشجاعت حضرت قاسم« :شمر روی به سپاه خود كرد كه اين سوار را ميشناسيد قاسمبن حسن اسات
كه در روز رزم اگر شمشيرِ ا ماس فعلِ زمرّد فام ببيند ،ون را ب عل خوبان طراز پنداشته به بوسه كاری ون ،ميال كناد و اگار
تاب و پيک كمند به نظر وی در ويد ،ون را حل ة چين ز ف ماه رُخان خطا انگاشته ،به دست و بازو به ون رغبت نماياد » (هماان،
ص )414
ا توصيف شتادت حضرت علياكبر از زبان شتربانو« :دريغ از ون نتال چمن شادماني كه طراوت بتار جوانيِ او به صدمت بااد
خزانِ اجل ،پژمرده شد و افسوس از ون جمال زيبا كه هنوز حالوت حيات چاشني ذو نيافته ،چون غنچه از شاوكت خاار فناا و
فوات ،در پرده شد» (كمالا دين حسين كاشفي ،روضة ا شتداء ،ص )423
ا توصيف به ميدان رفتن حضرت عباس« :ع باس روی هوا را از تراكم غبار چون شب تار گردانياد و صاّن زماين را طرياد و
جوالن چون عرصة گلستان ،منور و مزين ساخت» (همان ،ص )416
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ا توصيف نبرد امام حسين« ون سرور چون شير غُرّان با تيغ بُرّان در ميان ايشان افتاده ،اركان زمين را به صدای رعدوساای
«أنا ابنرسول اهلل» در تز زل ميوورد و شعاع تيغ بر نمای صاع ه زدايش ،چشم اهل خصم را خيره و رخساار اميادش را تياره
ميكرد و غباری كه ميان زمين و وسمان برخاسته بود ،به باران خون فرو مينشاند و نزاع جان ناپاک مخا ف را كه در بدن تياره
واقع شده بود ،به حكم شمشير قاطع ،فيصل ميداد» (همان ،ص )435
ا صفوان (يكي از سپاهيان عمر سعد) در غضب شد و نيزهای حوا ة سينة حرّ كرد ،حرّ نيزه بر نيزة او افكنده ،به مردانگاي نيازة او
را پاره پاره ساخت! و در همان گرمي ،سنان نيزه بر سينهاش زد ،چنانكه يک گَز از پشتش درومد !پ
صدر زين درربود ،بر سر دست وورد

وی را به همان نيازه از

ونگاه بر زمين زد ،چنانچه استخوانهای او ريزه ريزه شد! (كمالا ادين حساين ،كاشافي،

روضة ا شتداء ،ص  349ا )351
ا در توصيف نبرد حُر« :حُرّ به هر جانب كه درتاختي ،از كشته پشته ساختي و به هر طرف كاه روی نتاادی ،مَارد و مركاب بار
روی هم فتادی»..
به نيزه صخره را سوراخ ميكرد
«پ

به پيكان موی را صد شاخ ميكرد

(كمالا دين حسين كاشفي ،روضة ا شتداء ،ص )351

حر تيغ وب دار را بركشيد و هر خاكساری را كه بر فر ميزد ،تا سينه ميشكافت و هر كاه را بار مياان مايزد ،دو نايم

ميكرد» (همان ،ص )351
ا گزارش جعلي و اغرا وميز از كيفيت نبرد زهير (همان ص  355ا « )358زهير به يک طعان نيازه ،او را باه صاّرای عادم
فرستاد»...
ا «زهيربن حسان ازدی به مّاربة سامر ازدی شتافته ،نيزه بر دهنش زد كه از پ ِ سرش بيرون ومد!» (خواند مير ،حبيب ا ساير،
ج ،2ص )53
ا « از سپاه شام مبارزی قي

نام در برابر هالل بن نافع ومده ،هنوز دويست قدم دور بود كه هالل تيری در بّر كمان پيوساته و

به شست درست كشيده و حوا ة سينة او كرد قي  ،سپر در سركشيد و خواست ون تير را رد كند ،اما تير چنان به ضرب ومد كه
سپر را بشكافت و به سينه رسيده ،روان از پشتش گذاره كرد و تا سوفار در زمين غر شد!» (كمالا دين حسين كاشفي ،روضة
ا شتداء ،ص )372
ا «ووردهاند كه هالل هشتاد تير داشت و به هريكي ازون ،يكي از دشمنان را هالک كرد » (همان ص )372
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ا در توصيف كيفيتِ نبرد وهببن عبداهلل « :و هر كه به مصاف وهب ومد ،گاهي به نيزه از پشت مركب ميرباود و گااهي باه
تيغِ بي دريغ از هالكت به روی او مي گشود تا بسياری مبارزان را بر خاک تيره انداخت و از كشتهها در ساحتِ ناديده ،پشتههاا
ساخت» (همان ،ص )364
ا «قاسم ضربتي بر ميانش (ارز ) زد كه چون خيارِ تر به دو نيم شد» (كمالا دين حسين كاشفي ،روضةا شتداء ،ص ).418
ا زدن نيزه بر سينة طار بن شبيب (شخصيت خيا ي در سپاه دشمن) توسط علياكبر كه به اندازة دو وجب از ون ،از پشت طار
در ومد! و سپ

گدكوب كردن جسدش طوری كه تمام اعضای بدن او شكسته شد! (هماان ،ص  421و ماال حبياباهلل شاريف

كاشاني ،تذكرة ا شتداء ،ص )215
ا گرفتن گردن طلّه پسر طار توسط علي اكبر و پيچاندن ون به طوری كه خُرد و درهم شكست (كمالا دين حساين كاشافي،
روضةا شتداء ،ص  422و مال حبيباهلل شريف كاشاني ،همان ،ص )215
ا تيغ زدن بر سرِ مصراع بن غا ب (شخصيت خيا ي ديگر در سپاه عمر سعد) توسط علياكبر به طوری كه تا روی زين به دو نيم
شد ( كمالا دين حسين كاشفي ،همان ،ص )422
ا «امام اين بگفت و از روی فرزانگي ،نعرهای از جگر بركشيد كه زَهرة برخي از شكريان وب گشت و تميم سراسيمه شاده
دستش از كار فرومانده ،و امام تيغي بر گردن تميم بن قّطبه زد كه سرش  51قدم دور افتاد!» (همان ،ص )432
ا «امام تيغي بر كمرش (يزيد ابطّي) زد كه چون خيارِ تر به دو نيم شد (همان ،ص )432
ا «امام حسين به چنان تيغي سرِ ياغيان چون برگ خزان بر زمين ميريخت تا سه صف شكر را بردريده ،راه را بار خاود
گشاده ،ساخت » (همان ،ص)433
ا «قاسم در دريای حرب ،غوطه خورده قريب سي پياده و پنجاه سوار بيفكند!» (كمالا دين حساين كاشافي ،روضةا شاتداء ،ص
 )419كشته شدن  821نفر توسط قاسم (مال حبيباهلل ،شريف كاشاني ،تذكرة ا شتداء ،ص )252
ا  151كشته توسط شخصي خيا ي به نام پيروزان (كمالا دين حسين كاشفي ،همان ،ص )396
ا «به يک بار م دار پانزده هزار ناك

تيرها بر كمان نتاده ،از شست رها كردند و قضا را يكي بر ون حضرت امامعليها ساالم و

مركب وی نيامد! (كمالاا دين حسين كاشفي ،همان ،ص  431ا )431
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كشته شدن  181سوار از سپاه دشمن توسط حضرت عباس با دست چ در حا ي كه دست راستش قطع شده باود! (هماان ،ص
 / 59مال حبيباهلل شريف كاشاني ،تذكرة ا شتداء ،ص  )249يا كشتن حر بن يزيد (ابومخنف ،هماان ص  )78و احمادبن حسان
(ابومخنف ،همان ،ص ،)81
 -74توصیفات اغراق آمیز و دور از واقعیّت برای شكل و شمایل خاندان امام :

برای نمونه ،تعابير ،توصيفات و تشبيتات عجيب و غريب از قد و قامت و زيبايي چتره و سيما و موهای برخاي از بناي هاشام و
حتي برخي از اصّاب امام  از قبيل وصف كردن حضرت علي اكبر با عبارات ذيل« :رویِ چاون وفتااب و گيساوی چاون
مشک ناب» (روضة ا شتداء ص ،419تذكرة ا شتداء ص« )211قامتي چون سروِ روان و طلعتي افروخته تار از گالِ ارغاوان»
(روضة ا شتداء ص ،421مّر ا لوب ،نراقي ص)142
« حل ه گيسویِ مشكين بر رویِ رنگين افكنده و ون شاهزاده چتار گيسویِ تافته بافته مجعّدِ معنبرِ مسلسال معطار داشاته ،دو از
پيش و دو از پ

ميانداخته» (روضة ا شتداء ص ،421مّر ا لوب ،تذكرة ا شتداء ص)199

متّيّر شدن شكر عمر سعد از جمال و زيبايي حضرت قاسم تا جايي كه برخي از ونان از جنگ با وی منصارف شادند (تاذكرة
ا شتداء ص)177
پ

ون شاهزاده (حضرت قاسم) در ميان ميدان جوالن ميكرد و مبارز ميطلبيد شكريان در جماا ش مّاو و حياران ماندناد و

كسي به مبارزتش نميومد يكي گفت :اگر تيغ بر من زند ،دست به سويش دراز نكنم ،و ديگری ميگفت اگر هازار شمشاير بار
من زند ،د م گواهي نميدهد كه او را به زخمي تالفي كنم (تذكرة ا شتداء ص)177
 -75سخن منسوب به امام سجاد  هنگام آمدن به هربال برای دفن امام  ای پادرم ای اباعباداهلل ای كااش
حاضر بودی و مرا اسير و ذ يل مي ديدی يا ابتاه يا أباعبداهلل ،يتاک كنات حاضارا وتراناي اسايرا ذ ايال (اكساير ا عباادات ج3
ص )226و هنگام دفن بدن حضرت عباس :يا عماه ،يتک تنظر حال ا ّرم و ا بنات و هنّ ينادين

وا غربتااه (اكساير ا عباادات

ج 3ص )226در حا ي كه بر اساس منابع معتبر و كتن تاريخي قوم بني اسد شتدای كربال را دفن كردند (تاريخ ا ملوک و االمم
ج 4ص ( )348االرشاد ج 2ص )114
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 -76انتساب سخن

به پیامبر خطاب به امام حسین« :یا ولدی (بُنَ ّ) قتلوك ،أتراهم ما عرفوك و من شرب الما منعيوك »

(فخرا دين طريّي ،ا منتخب في جمع ا مواثي و ا خطب ،ج ،1ص  ،91و ج  ،2ص  / 482مجلسي ،بّاراالنوار ،ج  ،45ص 196
 /عبداهلل بّراني ،عوا م ا علوم و ا معارف و االحوال من اآليات و االخبار و االقوال االمام ا ّسينعليها ساالم) ،ج  ،17ص 422
 /اسفرايني ،نور ا عين ،ص  / 71قزويني ،تظلم ا زهراءسالماهللعليتاا ،ص  / 227سايدمّمدمتدی تنكاابني ،ريااض ا مصاائب،
ص / 483سان ا ملاک ساپتر ،ناساخ ا تاواريخ ،ص  299و مّمادرفيع گرمارودی تبريازی ،اشاک خاونين در ساوگ اماا م
حسينعليها سالم ،ترجمه :ذريعة ا نجاة ،ص 326و )328
 -77انتساب سخن

به امام حسین هنگام دیدن بدن مجروح حضرت قاسم «:یا بُنَ ّ ،قتلوك الكفارُ هانّهم ماعرفوك و العرفوا مَن

ىدُّك و ابوك » (سيدهاشم بّراني ،مدينة معاجزاالئمة االثني عشر و دالئل ا ّجج علاي ا بشار ،ج ،3ص  / 371سايدمّمدمتدی
تنكابني ،رياض ا مصائب ،ص 447و مال حبيباهلل شريف كاشاني ،تذكرة ا شتداء ،ص )184
 -78تولید نام و ابداع صفات تخیّل برای ابزار و ادوات سپاه امام حسین :
ا زره داودی ،خَفْتان زر وكنده بر روی ون (اسب) فرو كشيده ،نيزة خطّي و سپر مكي (كمالا دين حسين كاشفي ،روضة ا شتداء،
ص )364
ا زره داودی ،پيراهن سفيد مص ول ،تيغ يماني ،نيزة رومي( ،همان ،ص )413
ا قبای خز مصری ،عمامة رسول خداصلياهللعليهوو ه ،سپر حمزة سيدا شتداء و ذوا ف ار شاه واليت (همان ،ص  428ا )429
ا خِنْگ تازی نژاد ،خود عادی چون افسر كيان ،نيزهای چون مار ارقم ،كمان بلند ،تير خَدَنگ ،شمشير يماني به زهر وب داده ،سپر
مكي (همان ،ص )375
ا تيغي چون ذوا ف ار زبانهدار و نيزهای چون مار ارقم (همان ،ص )378
ا در توصيف اسب و تجتيزات جنگي هاشمبنعتبة بن ابيوقاص « :بر مركبي كوه پيكر سوار ،خُودی فاوالدی بار سار نتااده و
سپری مدور در كتف دروورده و تيغ يماني جوهردار چون بر المع ،حمايل كرده و نيزة هجده زرعاي در دسات گرفتاه و سااير
اسباب حرب را بر خود وراسته كا بر ا المع و ا بدر ا ساطع» (مال مّمد متدی نراقي ،مّر ا لوب ،ص )118
ا ادهم ،نام اسب عون بن عليعليها سالم (كمالا دين حسين كاشفي ،روضة ا شتداء ،ص )413
ا ع اب ،نام اسب حضرت علي اكبر (همان ،ص  419ا )421
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ا نام و توصيف اسب امام حسين :ذوالجناح ،نام اسب امام حسينعليها سالم (همان ،ص ( )429تذكرة ا شتداء ،مالحبيب اهلل
كاشاني ص 312 ،271و  )325اينكه در مّافل و مجا

كنوني معروف شده كه نام اسب امام حسين ع ذوا جنام بوده اسات،

مستند به سند كتني نيست تنتا يكي از سيره نويسان اوايل قرن پنجم به نام ابوسعيد واعظ خرگوشاي ( ) 416در گازارش باه
ن ل از ابن عباس ،نام اسب پيامبر ص را ذوا جنام دانسته است (خرگوشي ،شرف ا نبي ص ص )359گويا نخستين نگاشتهای كه
نام اسب امام حسين ع را ذو ا جنام عنوان كرده ،كاشفي در روضة ا شتداست (م تل جامع سيد ا شتداء ج 2ص 563و )564
 -75انداختن أهل بیت خود را از شتران ،هنگام گذشتن از كنار اجساد شتدا (زنگنه ،مجا

ا شتداء ص( )144اكسير ا عبادات

ج 3ص( )272تذكرة ا شتداء ص)366
 -87زبان حال ذلیالنه و مرثیه ب اساس زنان أهل بیت بر بالین امام  (تظلّم ا زهراء ،سيد رضي بان نباي قزويناي (زناده در
 ) 1134ص( )223 ، 218مّر ا لوب ،نراقي ص)114،115
 -81باق

ماندن ىنازه حضرت عباس در مّلّ شتادتش به علت كثرت جراحات پيكر او ،تا جايي كه امام حسين  نتوانست او

را به مّل جنازههای شتدای ديگر ببرد (ا دَّمعةُ ا ساكبَة ،مّمد باقر بتبتاني  1285ج 4ص )324در حا ي كه چنين مطلباي در
هيک يک از منابع معتبر نيامده است
 -82امتناع حضرت عباس از اینكه امام حسین  او را به خیمهگاه ببرد ،چرا كه به ساكينه دختار اماام وعاده ووردن وب داده
است ،اما نتوانسته به ون عمل كند (أسرار ا شتادة يا اكسير ا عبادات في اسرار ا شتادات ،فاضل دربندی( 1285يا ) 1286
 -83افتادن دستهای بریده و مشک پاره حضرت عباس بر خاك و بوسه امام بر دستهای بریده (تاذكرة ا شاتداء ،مالحبياب اهلل
شريف كاشاني ( ) 1341ص)271
 -84نشان دادن سپر خونین حضرت عباس به مادرش أم بنين توسط حضرت زينب و باي هاوش شادن وی در مديناه (تاذكرة
ا شتداء ،مالحبيب اهلل شريف كاشاني ( ) 1341ص )443
 -85سخنان امام حسین  پس از شهادت حضرت عباس و طلب وب برای طفل شيرخوار و اجابات حضارت علاي اكبار بارای
ووردن وب( ،ا دَّمعةُ ا ساكبَة ،مّمد باقر بتبتاني  1285ج4ص )327در حا ي كه مسلّم است علي اكبر پيش از حضرت عبااس
شتيد شده بود
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 -86تعداد مأموران شریعه فرات :چتار هزار مرد ،مأمور منع وب فرات كه دو هزار ك  ،سرِ راه بر وی (حضرت عباس)
گرفتنااد (همااان ،ص  / 416ابومخنااف ،م تاال ا ّسااين? ،ص  / 54قزوينااي ،تظلّاام ا زهااراء ماان إهاارا ا اادماء ،ص / 217
سيدمّمدمتدی تنكابني ،رياض ا مصائب ،ص  / 439مّمدابراهيم نوابتتراني ،فيض ا دموع ،ص  / 158مال حبيباهلل ،شاريف
كاشاني ،تذكرةا شتداء ،ص  246و  )258ا بته در تذكرة ا شتداء ده هزار نفر نيز گزارش شده است
اين در حا ي است كه بر اساس منابع معتبر كتن ،تنتا پانصد نفر ،مأمور حراست از شريعة فرات و منع وب بودند (طبری ،تااريخ
االمم و ا ملوک ،ج  ،4ص  / 312شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص  86و ابنشتر اشوب ،مناقب ولابيطا ب ،ج ،4ص )116
ا پانصد سوار و پياده پيش ومده ،عباس را تيرباران كردند (كمالا دين حسين كاشفي ،روضة ا شتداء ،ص )417
 -87گزارش غیر معتبر چگونگ به میدان رفتن و نبرد حضرت عبّاس (منتتي اآلمال ج 2ص( )885-882نف

ا متموم ص336

 337به ن ل از بّار ج45ص 41به ن ل از بعض تأ يفات أصّاب (منتخب طريّي به ن ل از روضة ا شتداء) (ا منتخب في جمعا مراثي و ا خطب يا فخریّ ،فخرا دين طريّي ، 1185ص 317-315و  413به اختصار) (ا دمعة ا سااكبة فاي أحاوال ا نبايّ و
ا عترة ا طاهرة ،مّمد باقر بتبتاني  ، 1285ج4ص 322و )323

ماىرای صحیح شهادت حضرت عبّاس:
ارشاد شیخ مفید (413ق)  :حسين  بر شتر وب كش خود سوار شده و پيشاپيش ون حضرت بارادر بزرگاوارش اباو ا فضال
حركت مىكرد و بجانب فرات رهسپار شدند شكر پسر سعد سر راه بر ونتا گرفتند و در ميان ونتا مردى از بنى دارم بود شاكر
را مخاطب ساخته گفت واى بر شما ميان حسين و وب فرات ،حائل شويد و نگذاريد دسترساى باآب پيادا كناد حساين  از
پارس كردن اين سگ دارمى ناراحت شده فرمود پروردگارا او را تشنه بدار وى متأثر شده شخص حسينى ع را هدف تيار قارار
داد و تيرى بدهان مباركش زد حسين ع تير را بيرون كشيده و دستش را زير دهانه زخم گرفته چون پار از خاون ميشاد بطارف
وسمان مىپاشي د و ميگفت پروردگارا از كار ناپسندى كه با فرزند دختر پيامبرت انجام ميدهند بدرگاه تو مينا م ونگاه در حاا ى
كه تشنگى بشدت بر وى دست يافته بود بمّل خود بازگشت همانوقت شكر اطراف ابو ا فضل ع را احاطه كارده و مياان او و
برادر عا يم امش حائل گرديدند و او به تنتائى با ونان نبرد ميكرد و باالخره پ

از جراحتتاى بسيار و ضعف عجيبى كه بجنااب

او عارض شده بود بدست زيد بن ورقاء حنفى و حكيم بن طفيل سنسنى شربت شتادت نوشيد صلوات ا لَّه عليه « »1حسين ع با
ناتوانى و تشنگى شديد بخيام طاهرات مراجعت كرد (اإلرشاد لمفيد ج 2ص )119
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لهوف سید ابن طاووس (664ق) :راوى گفت :تشنگى حسين بنتايت سختى رسيد پ

بر فراز سدّ وب بر ومد تا داخل فرات شود و

برادرش عبّاس نيز پيشاپيش ون حضرت بود سربازان ابن سعد جلوگيرى نمودند و مردى از قبيله دارم تيرى بسوى حسين پرتاب
نمود تير بزير چانه ون حضرت جاى گرفت حسين تير را بيرون كشيد و هر دو دست بزير خون گرفت تا كفتايش پار خاون شاد
سپ

خون را بآسمان پاشيد و عرض كرد بار ا تا شكايت رفتارى را كه با فرزند دختر پيغمبرت مىشود باه پيشاگاه تاو ميكانم

سپ

سربازان ،عبّاس را از حسين جدا كردند و گرداگردش را گرفتند تا ونكه شتيدش نمودند قدّس ا لَّاه روحاه ،حساين علياه

ا سّالم بر كشته شدن برادرش سخت گريست شاعر عرب در اين باره اشعارى دارد كه مضمونش چنين است :از مردمان بگرياه
سزاوارتر كسى است كز ماتمش حسين بدشت بال گريست
او را برادر و بعلى شاه دين پسر عبّاس غر خون كه بر او ما سوا گريست
بنمود با حسين مواساة و تشنه داد جان در رهش كه عرش بر اين ماجرا گريست
راوى گفت :سپ

حسين عليه ا سّالم مردم را بجنگ تن به تن دعوت كرد هر ك

را كه بميدانش مىومد ماىكشات تاا ونكاه

كشتار بزرگى نمود او مىكشت و شعرى بدين مضمون ميفرمود:كشته شدن به ز زندگانى ننگين

ننگ هم از وتاش خاداى

نكوتر
خبرنگارى كه ونجا بوده گفته است :بخدا قسم هرگز كسى نديدم كه دشمن گرد او را احاطه نموده و فرزندان و خاندان و يارانش
كشته شده باشند دالورتر از حسين باشد مردان ميدان جنگ باو حمله ميكردند همين كه او شمشير بدست

مقتل ىامع سید الشهدا

 :بعد از اينكه ياران امام كشته شدند و اهل حرم نياز شديد به وب داشاتند و تشانگي اماام

حسين ع شدت يافته بود ،امام و برادرش عباس ع درصدد تتيه وب برومدند و باهم وارد ميدان جنگ شدند و باه سامت فارات
حركت كردند (االرشاد ،شيخ مفيد ج2ص )119عباس ع همچنان پيشاپيش حسين ع حركت ميكرد و ميجنگيد و به هر سو كاه
حسين ميرفت ،او نيز به همان سو ميرفت (انخبار ا طوال ،أبوحنيفه دينَوَری ص )381در ايان هنگاام اماام حساين  روی
سيل بند [ا مسناة] فرات رفته ،به سمت فرات روانه شد و سپاهيان عمر بن سعد از حركت او جلوگيری كردند مردی از بني دارِم
گفت :و ای بر شما ،ميان او و وب حائل و مانع شويد و نگذاريد او به وب دسترسي پيدا كند حسين بن علي ع [ مارد دارماي را
نفرين كرد و] گفت :خداوندا تشنه اش گردان ون مرد خشمگين شد و تيری رها كرد كه بر گلاوی حضارت اصاابت كارد اماام
66

حسين ع تير را بيرون وورد ،ون گاه دستهايش را [زير گلو] گرفت و پر از خون شد و ون را پاشيد ،ونگاه گفت « :خادايا ،باه
درگاهت شكايت ميكنم از ونچه با پسر دختر پيامبرت ميكنند» ونگاه در حا ي كه عطش او شادت يافتاه باود ،باه جايگااهش
بازگشت در اين حال شكر دشمن ،عباس ع را از هر طرف مّاصره ،و او را از حسين ع جدا كردند عباس ع به تنتايي با وناان
جنگيد (ارشاد شيخ مفيد ج 2ص  )119او در حا ي كه حمله ميكرد اين رجز را ميخواند:

حضارت عبااس ع در حاا ي كاه

برای ووردن وب عازم شده بود ،اين گونه رجز ميخواند
ون گاه حمله برد و دشمن را متفر كرد (ابن شتر وشوب ،مناقب ول ابي طا ب ج4ص)117
در اين هنگام زيد بن ورقاء جُتني ،پشت درخت نخلي كمين كرد حُكيم بن طُفيل سِنبِسي نيز او را ياری كرد حُكيم ضاربتي بار
دست راست عباس ع وارد كرد عباس شمشير را به دست چ گرفت و به ونان حمله كرده اين رجز را ميخواند
عباس ع ون در جنگيد كه بي حال و ناتوان شد در اين هنگام حُكيم بن طُفيل طائي پشت نخلي كمين كرد و ضربتي بر دست چ
او وارد كرد عباس اين رجز را خواند پ

ون ملعون (حُكيم بن طُفيل) جلو ومد و او را باا عماودی وهناين باه قتال رسااند

(مناقب ابن شتروشوب ج 4ص )117
چون امام حسين ع عباس را در كنار فرات بر زمين ديد ،به سبب كشته شدن عباس به شدت گرياه كارد و فرماود :اآلن انكسار
ظتری و قلّت حيلتي اكنون كمرم شكست و رشته تدبيرم گسسته شد (م تل ا ّسين خوارزمي ج 2ص )31
(مقتل ىامع سید الشهدا با انده تلخیص ج 1ص)843-838

طبق گزارش های فوق حضرت عباس در حمله قبل از شهادت ،هیچگاه به شریعه فرات نرسید هه قصد نوشيیدن هنيد و یياد
عطش امام بیفتد و آب را روی آب بریزد و مَشک خود را پر نكرد هه تیر به آن اصابت نماید.

ماىرای نادرست شهادت حضرت عبّاس:
هتاب قصّه پرداز رویة الشهدا نوشته هاشف (517ق) :شتادت عباس بن على (ع) :امّا عباس بن على كه علمدار شاكر
امام حسين «عليه ا سالم» بود چون احوال برادران بر ون منوال مشاهده نمود ،سيل اندوه از ديده مّنت ديده بگشود
ويا برادران و عزيزان كجا شدند

در دشت كربال همه از هم جدا شدند
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پ

علم برداشته پيش امام حسين «عليه ا سالم» وورد و بر باالى سر مباركش بر پاى كرد و گفت اى برادر! علمادارى ماا باه

قيامت افتاد عنايتى نما و اجازتى فرماى ،امام حسين (ع) به گريست و گفت :اى برادر نشانه شكر من تو بودى همين كه تاو بار
وى همه جمعيتتا به تفرقه مبدّل گردد عباس «عليه ا سالم» گفت :اى پسر رسول خداى! جان من فداى تو بااد د ام از دنياا باه
تنگ ومده و وئينه سينه از غبار وزار اغيار ،زنگ گرفته مىخواهم كه داد خويشان از ستمكاران بستانم و به تيغ انت ام بعضاى از
مدبّران كوفه و منكران شام را بيجان گردانم
امام «عليه ا سالم» فرمود :كه چون مراد تو اين است بايد كه به ميدان روى و اوّل بر اين قوم حجّت گيرى و ونچه با تاو گاويم
بازگوئى و اگر نشنوند پ

از ون وغاز حرب كنى پ

كلمهاى چند باا او گفات و إجاازت داد عبّااس  مباارزى نامادار و

شجاعى به غايت عا ىم دار بود جارأت و قاوّت از حيادر كارّار مياراث داشات و پيوساته در معاارک م اتلاه رايات نصارت
برمىافراشت در اين مّل بر مركب تيزپاى وهن خاى ،رعد صداى ،بر نماى ،سوار شده با تيغ مصرى و سپر مكّى و خود رومى
روى به ميدان نتاد
برقى گرفته در گفت و ابرى به پيش روى

ماهى نتاده بر سر و چرخى به زير ران

روى هوا را از تراكم غبار چون شب تار گردانيد و صّن زمين را از طريد و جوالن ،چون عرصه گلستان منوّر و مزيّن سااخت
و چون به ميان جنگ جاى رسيد ،عنان مركب باز كشيد و گفت اى قوم اين سيّد و سرور و من! فرزند ستوده پيغمبر «صلى ا لّاه
عليه ا ى يوم ا مّشر» مىگويد :كه برادران و خويشان و ياران و هواداران مرا كشتيد و خون پاكاان و چنادين بزرگاان ديان از
صّابه و تابعين بر خاک هالک ريختيد اكنون ما را چندان وب دهيد كه اطفال و عورات بنوشند و تشنگى ايشاان كمتار شاود و
مرا بگذاريد تا برخيزم و اين باقى اطفال كه مانده ،بر گرفته به طرف روم يا به بالد هند روم و جزيره عرب و واليت حجااز باه
شما گذارم و شرط مىكنم كه من فرداى قيامت بر شما خصمى نكنم و فعل شما را با خداى حوا ه نمايم ،تاا او هار چاه خواهاد
كند عبّاس اين پيغام جگرسوز أدا كرد ،غلغله از سپاه پسر زياد برومد جمعى خاموش شدند قومى دشنام وغااز كردناد و بعضاى
پشيمانى مىخوردند و گروهى زار زار مىگريستند امّا شمر ذى ا جوشن و شبث ربعى و حجر بن انحجار هر سه پيش ومدناد و
گفتند اى پسر ابو تراب! با برادرت بگوى كه اگر همه روى زمين وب فروگيرد و در تصرّف ما باشد يک قطاره از ون باه شاما
ندهيم مگر وقتى كه با يزيد بيعت كنيد و مطيع و من اد پسر زياد شويد ،عبّاس پريشان نفرين كرده بازگشت و نازد اماام حساين
ومده ونچه شنوده بود به ذروه عرض رسانيد امام «عليه ا سالم» سر مبارک پيش افكنده وب در ديده بگردانيد ،كه ناگاه از خيمه
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فغان و صداى ا عطش به مّيط وسمان رسيد
در ربود و روى به آب فرات نهاد

عبّاس خروش و زارى اهل بیت شنیده ب طاقت گشت و مشك و دو مطهره بر گرفته نیيزه

و گفت :مىروم تا وبى بر وى كار بازورم يا در درياى خون غرقه گردم و از تشنه بودن و تشانه

ديدن و افغان تشنگان شنيدن ،بازرهم
در بّر مّيط غوطه خواهم خوردن

يا غرقه شدن يا گترى ووردن

اين كار مخاطره است ،خواهم كردن

يا روى بدان سرخ كنم يا گردن

راوى گويد :كه چتار هزار مرد بر وب فرات موكّل بودند دو هزار كا

سار راه بار وى گرفتناد عبااس گفات :اى قاوم شاما

مسلمانيد يا كافر گفتند ما مسلمانيم عبّاس فرمود كه در مسلمانى كجا روا باشد كه سگ و خوک و دد و دام و چرنده و پرناده
همه از اين وب مىخورند و شما فرزندان مصطفى و جگرگوشگان فاطماه زهارا (س) را مّاروم ماىساازيد و از ايان وب مناع
مىكنيد از تشنگى قيامت انديشه نمائيد و از خجا ت و ندامت ون روز ياد وريد حاال شما اوقات بر ب وب مىگذرانيد و از حال
تشنگان صّراى كربال خبر نداريد
تو را كه درد نباشد ز حال ما چه تفاوت

تو سوز تشنه چه دانى كه بر كنار فراتى

چون نگتبانان فرات اين كلمات را شنيدند پانصد سوار و پياده پيش ومده ،عبّاس را تير باران كردند سپر عبّاس روى در كشيده
و نيزه بر گوش اسب نتده بر ايشان حمله كرد و هشتاد ك

را از پاى دروورد و باقى را بر گردانيده ،متفرّ ساخت و تا رسيدن

سواران اسب خود را در وب افكنده در اين مّل سواران در رسيده وهنگ حرب كردند عبّاس بانگ بر مركب زده از وب بيرون
ومد و رجزخوانان بر ايشان حمله كرد و ترجمه بعضى از رجز او اين است
بيشه خسرو حجازى
سر مىبازم مگر بيابم

عبّاس علاى اسات شاير غاازى

وورده به زير ران و در دست

وب يمنى و باد تازى

نزديک خداى سر فرازى

بر ول نبى سپه كشيدن

غافل مشويد از ونكه نبود

از

كارى است كه نيست كار بازى

بيتوده سخن بدين درازى

مردمان از خوف نيزه و بيم شمشير او در رميدند و او ديگر باره اسب در راند و بار ديگر هزار سوار بر وى حمله ووردند عباس
نيزه در وب افكند و تيغ بركشيد و از وب

بيرون رانده حمله كرد و به هر سوى كه روى ووردى مردم برميدندى ،تا وقت هه ليب

آب از ایشان بستد پس فرود آمد و مشک پرآب هرده خواست هه از آب خورد ،از تشنگ حضرت امام حسین «ع» و زنان و هودهان اهل بیت

(ع) یاد هرد و آب ناچشیده سوار شد و مشک به دوش راست هشید سوار و پياده سر راه بر وى گرفتند و او با ايشان حرب در پيوست
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ناگاه نوفل بن ازر بىخبر خود را به عبّاس رسانيد و او به ديگرى مشغول باود ون مادبّر حرباهاى حوا اه عبااس كارد دسات
راستش از بدن جدا شد و عباس اينجا رجزى مىخواند كه يک بيتش اين است
نحمينّ صابرا عن دينى

و ا لّه و قطعتم يمينى

اگر كاست دشمن ز من دست راست

و ترجمه رجز او اين است:
زنم تيغ و ننديشم از مرگ هيک

كه بىوب برگشتن من ،خطاست

ز دين و ز مرديم چيزى نكاست
اگر وب يابم وگرنه كنون

سر انادر سار

وب كردن رواست
پ

عبّاس از روى مردانگى مشک را بر دوش چ كشيد دست چپش نيز بينداختند مشک را به دندان بر دوش هشید و به ركاب

دشمن را از پتلوى خود

دور مىكرد ،ناگاه تیرى بر مشک آمد و سوراخ شد

وبتا بريخت زبان حال عبّاس مىگفت وياا چاه حكمات

است كه وبى به حلق ما تشنگان نمىرسد و منادى غيبى ندا مىكرد كه شربتتاى بتشت براى شما وماده كردهاند حيف باشد كه
ب بدين وب تر كنيد كه گفتهاند
به وب شور جتان ،تر مكن ب همّت
بر اين مضيق فنا ،دل منه ،كه جاى دگر
پ

كه شربت تو متيّاست از شراب طتور
براى عشرت تو بركشيدهاند قصور

عبّاس از ون دو زخم منكب از اسب درافتاد و گفت :یا اخا أدرك اخاك! اى برادر ،برادرت را درياب وواز او به گوش اماام

حسين رسيد ،دانست كه به نزديک جدّ و پدر مىرود وهى از ون امام مظلوم برومد كه زمين كربال از هيبت و سطوت باه ارزه
درومد
پير گردون زين مصيبت جامه جان چاک زد
قامت گردون دو تا شد چتره مه شد سياه

خسرو أنجم كاله سرورى بر خاک زد
بر اين وتش مگر بر قبّه افالک زد

در بيشتر تواريخ مذكور است ،كه امام حسين «ع» بعد از شتادت عبّاس فرمود كه «اآلن انكسر ظترى» اين زمان پشت من باه
شكست «و قلّت حيلتى» و اندک شد چاره من
راوى گويد :كه مّمد ان

برفت ون ماه و من بيچاره گشتم

ز كوى خوشد ى وواره گشتم

در پيش امام حسين ايستاده بود چون وواز عباس شنود و گريه امام مظلوم مشاهده نمود ،پياده روى

بدان موضع نتاد كه عبّاس افتاده بود چون بدانجا رسيد او را ديد در ميان خاک و خون جان داده و از زندان فنا روى به گلستان
ب ا نتاده خود را بر روى او انداخت و شيون در گرفت جمعى سوار و پياده كه ونجا حاضر بودند به يک بار برو حمله نمودناد و
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ذرّه ذرّه گوشت اعضاى او را به سر نيزهها ربودند «او هم به شتيدان دگر ملّق شد» ( روضة ا شاتداء ،ا كاشافي ،ص– 416:
)419
نتیجه :ونچه در منابع صّيح و معتبر ومده اين است كه حضرت عبّاس به همراه امام حساين  بارای ووردن وب باه فارات
رفتند و ماجرای اينكه حضرت عباس به فرات رسيد و خواست وب بنوشد و ياد عطش برادر افتاد و ننوشيد و پر كردن مشک و
گرفتن مشک به دو دندان و تير خوردن به مشک در منابع معتبر ذكر نشده است و منشأ ون داستان پردازی كتااب قصاه پارداز
روضة ا شتدای كاشفي است
مقتل ىامع سید الشهدا در ن د ماجرای دروغين مينويسد :برخي منابع متأخّر ،گزارشهای ديگری نيز ووردهاند كه هم
راويان ونتا ناشناخته هستند و هم دال ت و مّتوای ونتا مخدوش و غير قابل اعتماد است ،از جمله خبری است كه عالمه مجلسي
ون را ن ل كرده و از ون چنين تعبير كرده است« :در برخي از تأ يفات اصّاب ما چنين ومده است » با بررسي و م ايسهای كاه
صورت گرفت ،روشن شد كه عالمه مجلسي ،خبر ياد شده را به احتمال قوی از منتخب فخر ا دين طريّي( ) 1185با تلخيص و
اقتباس ،ن ل كرده است اما درباره منبع ن ل طريّي بايد گفت كه به نظر ميرسد يكي از منابع وی (اگر نگاوئيم تنتاا منباع) در
ن ل گزارش ياد شده ،كتاب روضة ا شتداء مال حسين كاشفي ( ) 911است و به احتمال قویّ ،طريّ
كتاب گرفته و با تعريب و اندكي تغيير ون را وورده است از ون پ
بار احساسي و عاطفي اش ،به مّافل و مجا

اين گازارش را از ايان

گزارش ياد شده به سبب بعد حزن انگيز و گرياه وور ون و

روضه خواني و به بسياری از م تلهای معاصر راه يافته است اگر چه ايان خبار

مّتوای روضه ی مشتور امروزی را دربر دارد كه حضرت عباس ع چون به وب دست يافت ،خواست وب بنوشد ،اما ياد تشنگي
برادرش حسين ع و اهل بيت او افتاد و نيز حضرت حامل مشک وب بود كه چون دو دستش قطع شد ،مشک را به دندان گرفت،
اما اين گزارش با تمام مشتور بودن و جا افتادن ون به عنوان بخش متماي از گازارش مصايبت شاتادت حضارت عبااس ع در
مجا

عزاداری ( چنان كه مّ ق بّار در تعلي ه ای متذكر شده است) افزون بر اينكه بدون سند معتبر است ،از نظر مّتاوا نياز

اشكاالت و نارساييهايي دارد

عبارت عالمه مجلس

در بحاراألنوار :أقول و في بعض تأ يفات أصّابنا أن ا عباس ما رأى وحدته ع أتى أخاه و قال

يا أخي هل من رخصة فبكى ا ّسين ع بكاء شديدا ثم قال يا أَخِي أَنْتَ صَاحِبُ ِوَائِي وَ إِذَا مَضَيْتَ تَفَرَّ َ عَسْكَرِی فَ َالَ ا ْعَبَّاسُ قَادْ
ضَا َ صَدْرِی وَ سَئِمْتُ مِنَ ا َّْيَاةِ وَ أُرِيدُ أَنْ أَطْلُبَ ثَأْرِی مِنْ هَؤُ َاءِ ا ْمُنَافِ ِينَ  .فَ َالَ ا ُّْسَيْنُ ع فَاطْلُبْ ِتَؤُ َاءِ ا ْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ ا ْمَاءِ
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فذهب ا عباس و وعظتم و حذرهم فلم ينفعتم فرجع إ ى أخيه فأخبره فسمع انطفال ينادون ا عطش ا عطش فركاب فرساه و أخاذ
رمّه و ا ربة و قصد نّو ا فرات فأحاط به أربعة والف ممن كانوا موكلين با فرات و رموه با نبال فكشفتم و قتل منتم على ماا
روی ثمانين رجال حتى دخل ا ماء فلما أراد أن يشرب غرفة من ا ماء ذكر عطش ا ّسين و أهل بيته فرمى ا ماء و ماأل ا رباة و
حملتا على كتفه انيمن و توجه نّو ا خيمة ف طعوا عليه ا طريق و أحاطوا به من كل جانب فّاربتم حتى ضربه نوفل انزر على
يده ا يمنى ف طعتا فّمل ا ربة على كتفه انيسر فضربه نوفل ف طع يده ا يسرى من ا زند فّمل ا ربة بأسنانه فجاءه ستم فأصاب
ا ربة و أريق ماؤها ثم جاءه ستم وخر فأصاب صدره فان لب عن فرسه و صام إ ى أخيه ا ّسين أدركناي فلماا أتااه روه صاريعا
فبكى و حمله إ ى ا خيمة ثم قا وا و ما قتل ا عباس قال ا ّسين ع ا ْآنَ انْكَسَرَ ظَتْرِی وَ قَلَّتْ حِيلَتِي ( بّار اننوار ج 45ص )41

اشكاالت موىود در نقل عالمه مجلس

كه از منتخب طريّي و او از روضة ا شتداء كاشفي ن ل كرده است:

عالمه مجلسي در وغاز گزارش ،از قول امام حسين ع در پاسخ درخواست حضرت عباس برای ميدان رفتن ،ن ل شاده اسات كاه
امام فرمود :تو پرچم دار من هستي ،اگر تو بروی ،سپاه من پراكنده مي شود» ناقل چنين خباری توجاه نداشاته اسات كاه هماه
گزارشهای تاريخي بر اين نكته اتفا دارند كه زمان به ميدان رفتن بنيهاشم و از جمله حضرت عباس ع پ
و شتادت تمام ياران امام حسين ع (به جز سُويد بن عمرو كه پ

از به ميدان رفتن

از شتادت امام شتيد شد) بوده است ،بناابراين از يااران (غيار

هاشمي) امام ،كسي بای نمانده بود كه با شتادت حضرت عباس پراكنده شود
نكته ديگر اينكه در پايان گزارش ومده است كه امام حسين ع جنازه حضرت عباس را به خيمهگاه برد ،كاه ايان مطلاب نياز باا
گزارش شيخ مفيد درباره مّل دفن وی و نيز با واقعيّت موجود ،منافات دارد شيخ مفيد مينويسد :قبيله بني اسد ،عباس بن علي
ع را در همان جا كه كشته شد ،سر راه غاضريّه ،همان جا كه هم اكناون قبار اوسات ،دفان كردناد (شايخ مفياد ،ارشااد ج 2ص
( )114،126نگاه كنيد به م تل جامع سيد ا شتداء ج 1ص)845

 -88رویه طفل شیر خوار امام حسین :
رویه صحیح :حسين بر اسبش سوار بود كه نوزادی كه در همان ّظه به دنيا ومده بود نزد وی وورده شد ،پا

در گاوش

وی اذان گفت و او را در دامان خود قرار داد و با وب دهان خود ،كام او را برداشت و او را عبداهلل ناميد ناگاه حرملةبان كاهال
تيری به او زد و او را كشت حسين تير را از گلويش خارج كرد و او را به خونش وغشته كرد و فرمود :به خدا سوگند ،تاو
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گراميتر از ناقه [صا ح ]نزد خدا هستي ،و مّمد نزد خدا از صا ح گرامي تر و عزيزتر است سپ

حسين ومد و او را

كنار جنازههای فرزندان و برادرزادگانش گذاشت (يع وبي ،متوفای بعد از  ، 292تاريخ يع وبي ج2ص )245پ

حساين خاون

او را گرفت و به وسمان پرتاب كرد و قطرهای از ون بر زمين نريخت امام باقر ع فرماود :اگار قطارهای از ون خاون بار زماين
ميريخت ،عذاب نازل مي شد (ابوا فرج اصفتاني  ، 356م اتل ا طا بيين ص)91
ارشاد شیخ مفید (413ق) :پ

از شتادت قاسم ،ون حضرت بر در خيمه نشست ،و فرزندش عبد ا لَّه بن حسين كه طفلاي باود را

نزد ايشان ووردند ،ون حضرت او را در دامان خود نشانيد ،مردى از بنى اسد تيرى بسوى او پرتاب كرد كه ون بچاه را بكشات،
حسين عليه ا سّالم خون ون كودک را در دست خود گرفت و چون دستش پر شاد ون را بار زماين ريخات ،4ساپ
پروردگارا اگر يارى را از سمت وسمان از ما جلوگيرى كردى پ
مردم ستمكار بگير ،سپ

گفات :باار

ون را قرار ده براى ونچه بتتر اسات ،و انت اام ماا را از ايان

ون كودک را برداشته وورد در كنار كشتگان ديگر از خاندان خويش نتاد (شايخ مفياد  ،413االرشااد

ج 2ص  118و )135
لهوف سید ابن طاووس (664ق) [ :پ

از شتادت قاسم امام حسين تصميم گرفت كه خود به ميدان رود پ

نزديک خيمه وماد

و فرمود] فرزند خردسال مرا بدست من بده تا براى وخرين بار او را به بينم كودک را بروى دست گرفت و هماين كاه خواسات
كودكش را ببوسد حرملة بن كاهل اسدى تيرى پر تابش نمود كه بگلوى كودک رسيد و گوش تا گوش او را بريد حساين علياه
ا سّالم بزينب فرمود :بگير كودک را سپ
خون را بسوى وسمان پرتاب نمود سپ

هر دو كف دست را بزير خون گلوى كودک گرفت و چون كفتايش پار از خاون شاد
فرمود :ونچه مصيبت وارده را بر من وسان ميكند اين است كه خداوند مىبيند ،امام باقر

عليه ا سّالم فرمود :از ون خون يک قطره بر وى زمين نيفتاد (سيد بن طاوس  ، 664ا ملتاوف علاي قتلاي ا طفاوف ص-168
)169
مقاتل

هه داستان شهادت طفل شیر خوار را نظیر حكایت فوق نقل هيرده انيد عبارتنيد از( :طباری  ، 311تااريخ االمام و ا ملاوک

ج5ص 448و ( )389ابوا فرج عبدا رحمن بن جوزی  ، 597ا منتظم في تاريخ ا ملوک و االمم ج 5ص( )341سبط ابن ا جاوزی
 ، 654تذكرة ا خواص ج 2ص  ()164ابن كثير  ، 774ا بداية و ا نتاية ج 8ص( )214طبرسي  ، 548إعاالم ا اوری باأعالم
ا تدی ص( )243ابن نما  ، 645مثير انحزان ص( )71ابن فتال نيشابوری  ،518روضة ا واعظين ج 1ص ( )188ا در ا نظيم في
مناقب انئمة ا لتاميم ،شامي ،يوسف بن حاتم قرن  ،7ص)556
2

صحیح این است كه خون را به آسمان پاشید.
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م اتلي كه همانند داستان فو حكايت كرده ،با اين تفاوت كه ماجرای تير خوردن را به هنگام وداع امام ع با او حكايت كرده اند
كه با حكايت فو قابل جمع است ،اين م اتل عبارتند از( :ابن اعثم كوفي ، 314ا فتوم ج5ص( )115خاوارزمي  ، 568م تال
ا ّسين ع ج 2ص ( )37طبرسي قرن  ،6االحتجاج ج 2ص )111

رویه اشتباه( :با وجودی كه تنتا يک نفر ماجرای طفل شيرخوار را اينگونه ن ل كرده است اما همين ن ل در بين مردم شترت يافته
است و ون چنين است ):حسين  متوجه كودكي شد كه از تشنگي ميگريست حضرت او را در برابر ساپاه روی دسات بلناد
كرد و فرمود :ای قوم ،اگر بر من رحم نميكنيد ،بر اين طفل رحم كنيد پ
انداخت و او را كشت پ

مردی از شكر عمر سعد تيری به سوی اين كاودک

حسين  گريست و گفت :خدايا بين ما و قومي كه ما را دعوت كردند تا ياریمان كنند ،اما ما را

كشتند ،حكم كن ون گاه ندايي از وسمان بلند شد كه ای حسين ،او را رها كن ،چرا كه برای او شير دهنادهای در بتشات اسات
(تنتا مستند قابل توجّه برای اين حكايت كتاب «تذكرة ا خواص» نوشته سبط ابن ا جوزی ( )654ميباشد كاه ايان مااجرا را از
هشام بن مّمد كلبي (شاگرد أبومخنف) ن ل كرده است
پژوهشگر و استاد بزرگ تاريخ دكتر مّسن رنجبر مينويسد :تنتا در يكي از منابع متأخر ،گزارشي به ن ل از هشاام (شااگرد و
راوی اخبار ابومخنف) درباره درخواست وب كردنِ امام  از دشمن برای طفل شيرخوار ،ن ل شده است (سبط ابان ا جاوزی،
تذكرة ا خواص من االمة بذكر خصائص انئمة ج 2ص  )164كه چون گزارش يادشده از يک سو در من والت طباری ،اباوا فرج
اصفتاني و شيخ مفيد نيامده ،و از سوی ديگر م تل هشام موجود نيست تا صّت يا س م ادعای سبط ابان ا جاوزی ثابات شاود،
نميتوان اطمينان پيدا كرد كه گزارش مزبور از من والت م تل هشام است ،بر اين اساس ،نمي توان به اين گزارش چندان اعتمااد
كرد (جريان شناسي تاريخي قرائتها و رويكردهای عاشورا از صفويه تا مشروطه ،مّسن رنجبر ص)175
 -85نام طفل شیرخوار :نام طفل شيرخوار امام حسين  ،عباداهلل باوده اسات (طبرساي االحتجااج ج 2ص  )111و عباارت
«ا سالم عليک يا أباعبداهلل» از همين نام گرفته شده است يعني سالم بر تو ای پدر عبداهلل
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برخي از منابع كتن از اين طفل تنتا به عنوان صبيّ اكتفا كردهاند (ابن سعد ،ترجمة ا ّسين و م تلاه ،فصالنامه تراثناا ش 11ص
 ،)182چنانكه امام باقرع نيز از اين طفل ،با همين عنوان ياد كردهاند (تاريخ انمم و ا ملوک ،طبری ج5ص )448برخي از منابع
هم او را صغير خواندهاند (م اتل ا طا بيين،ص()91مطا ب ا سؤول ج 2ص ( )66توف ص )168اما فضيل بان زبيار (از اصاّاب
امام باقر و امام صاد ع) او را عبداهلل ضبط كرده است ابومخنف در خبری كه از حميدبن مسلم ن ل كرده ،انتساب اين نام را به
ون طفل ،گفته برخي دانسته است( ،تاريخ االمم و ا ملوک ج5ص )448اما خود در جای ديگر او را عبداهلل دانسته اسات (هماان
ص ) 468مورخان و رجاال شناساان بعادی همانناد مّماد بان حبياب بغادادی (ا مّبّار ص ،)491باالذری (أنسااب انشاراف
ج3ص ،)417ابونصر بخاری (سر ا سلسلة ا علوية ص ، )31ابوا فرج اصفتاني (م اتال ا طاا بيين ص ، )91-89طبراناي (ا معجام
ا كبيرج3ص ، )113قاضي نعمان مصری (شارم االخباار ج3ص ،)177بلعماي (تااريخ ناماه طباری ج 4ص  ، )711شايخ مفياد
(اإلرشادج 2ص 118و ( )135االختصاص ص ،)83و به پياروی از او طبرساي (إعاالم ا اوريص )243و شايخ طوساي (رجاال
ا طوسي ص ، )112به صراحت نام او را عبداهلل نوشته اند
بسياری از منابع متأخر نيز ،اين طفل را با همين نام ياد كردهاند نخستين مورخي كه از ون طفل شيرخوار با نام علاي يااد كارده
است ،ابن أعثم كوفي در كتاب ا فتوم است كه او را «عليٌّ في ا رضاع» خوانده است خوارزمي نيز كه بسياری از مطا ب م تال
خود را از ابن أعثم گرفته ،از او با عنوان «عليًّ ا طفل» (بدون وصف أصغر) يادكرده اسات (خاوارزمي ،م تال ا ّساين ج 2ص
( )37م تل جامع سيد ا شتداء ج 2ص)551
 -57تیر سه شعبه :از مورخام مت دم ،ابوحنيفه دينوری تنتا كسي است كه ضمن گزارش شتادت اين طفل ،ويژگي تيری را كه باه
او اصابت كرده  ،نوشته است او مينويسد:

فرماه رجل من بني اسد و هو في حجر ا ّسين بِمِش ص ف تله« ،در حاا ي كاه ون

طفل در وغوش حسين بود ،شخصي از بني اسد تيری باريک و بلند پرتاب كرد و ون طفل را كشت (انخبار ا طوال ص)381
اما تعبير تير سه شعبه كه اكنون در منابر و مجا

روضه خواني مرسوم است ،تنتا در برخي م تلهای معاصر وماده اسات كاه

اعتباری ندارند  ،مانند( :تذكرة ا شتداء ،مالحبيب اهلل كاشاني ص( )218كبريت احمر في شارائط ا منبار ،مّماد بااقر خراسااني
قائني بيرجندی ص)126
 -51مَلَك

به نام فُطرُس :در كتاب شريف كامل ا زيارات نوشته ابن قو ويه قمي ( ) 367ومده است :مّمّد بن جعفر قريشى رزّاز

كوفى مىگويد :از دائىام مّمّد بن ا ّسين بن ابى ا خطّاب گفت :موسى بن سعدان حنّااط از عباد ا لَّاه بان قاسام حضارمى ،از
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ابراهيم بن شعيب ميثمى ن ل كرد كه گفت :شنيدم امام صاد عليه ا سّالم فرمودند :هنگامى كه حسين بان علاى عليتماا ا سّاالم
متو ّد شدند حق تعا ى به جبرئيل امر فرمود كه در ضمن هزار فرشته ديگر به زمين فرود ويد و از طرف خدا و خودش به رساول
خدا صلّى ا لَّه عليه و و ه و سلّم تتنيت بگويد حضرت فرمودند :مّل فرود ومدن جبرئيل جزيرهاى بود در ميان درياائى و در ون
جزيره فرشتهاى مىزيست بنام فطرس كه از جمله عرش مّسوب مىشد و حق تعا ى او را بر انجام كارى مبعوث نماود و چاون
وى در بجا ووردن ون سستى نمود با ش شكسته شد و او در ون جزيره افتاد و مدت ششصد سال خداوند را عبادت ماىكارد تاا
حضرت حسين بن على عليتما ا سّالم متو د شدند به هر صورت فطرس به جبرئيل عرضه داشت :اراده كجا دارى جبرئيل فرمود:
خداوند متعال بر حضرت مّمّد صلّى ا لَّه عليه و و ه و سلّم نعمتى عنايت فرموده و من را براى گفتن تتنيت از جاناب خاودش و
خودم به نزد ون جناب فرستاده اكنون مّضر مبارک ون حضرت مىروم فطرس عرضه داشت :اى جبرئيل من را باا خاودت ببار
شايد حضرت رسول خدا صلّى ا لَّه عليه و و ه و سلّم براى من دعاء فرمايد حضرت فرمودند :جبرئيل فطارس را باا خاود بارد و
هنگامى كه به مكان رسول خدا صلّى ا لَّه عليه و و ه و سلّم رسيد فطرس را بيرون گذارد و خاودش مّضار مباارک ون جنااب
مشرّف گرديد و از ناحيه خدا و خود به حضرتش تتنيت گفت و سپ

حال فطرس را گزارش داد حضرت رسول خدا صلّى ا لَّاه

عليه و و ه و سلّم فرمودند :اى جبرئيل او را داخل كن جبرئيل او را داخل نمود و وى حال خود را براى ون جناب باازگو نماود
پيامبر اكرم صلّى ا لَّه عليه و و ه و سلّم برايش دعاء نموده و فرمودند :بال شكسته خودت را باه ايان مو اود بكاش و باه جااى
خودت برگردد حضرت فرمودند :فطرس بال شكستهاش را به حضرت امام حسين عليه ا سّالم كشيد و سا م شد و به هوا پارواز
كرد و گفت :اى رسول خدا صلّى ا لَّه عليه و و ه و سلّم :اين حتمى است كه امّت شما عن ريب اين مو ود را خواهند كشات و در
م ابل ح ّى كه اين مو و د بر من دارد ملتزم هستم هر زائرى كه او را زياارت كناد ،زياارتش را باه ون حضارت رساانده و هار
سالمكننده اى كه به حضرتش سالم كند ،سالمش را به مّضرش ابالغ نموده و هر كسى كه به جناابش تتنيات گوياد ون را باه
حضورش عرضه نمايم اين بگفت و به وسمان پرواز كرد (كامال ا زياارات ص ( )66مّماد بان حسان صافار  ، 291بصاائر
ا درجات في فضائل ول مّمد صلى اهلل عليتم ،ج ،1ص ( ) 68 :صدو  ، 381انما ي ص)137
عارف كامل حضرت ويت اهلل شيخ عزيز اهلل خوشوقت كه به ح ائق هستي و ماوراء ا طبيعة دست پيادا كارده بودناد و از أحاوال
مالئكه و جنبيان و أروام ود ميان مطلع بودند ،داستان فطرس مَلَک را ردّ فرموده و ونرا غير صّيح ميدانساتند و مايفرمودناد:
فرشتگان از خطا و غزش معصوم هستند و هيچگاه از ايشان معصيت يا كوتاهي سر نمي زند
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عالوه بر سندی را كه مرحوم ابن قو ويه ارائه كرده است به شدت ضعيف ميباشد و ون چنين
الرَّزَّازُ الْكُوفِ

في

ُّ امامي ث ه جليل

قَالَ حَدَّثَنِ خَالِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِ

ا ّديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِ

ِّ كذاب غال

الْخَطَّابِ امامي ث ه

واقفي عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شُعَیْبٍ الْمِیثَمِ

است :حَدَّثَنِ مُحَمَّدُ بْنُ ىَعْفَرٍ الْقُرَشِي ُّ

جليل قَالَ حَدَّثَنِ مُوسَ

بْنُ سَعْدَانَ الْحَنَّاطُ ضعيف

ِّ مجتول قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ( ....كامل ا زيارات

ص )66
 -52شرط حضرت زینب با عبدا

بن ىعفر در هنگام ازدواج كه در هنگام سفر برادر خود را همراهي كند :هايک ياک از مناابع

معتبر تاريخي ،چنين مطلبي را گزارش نكردهاند ،اما در برخي از وثار معاصران همانند «وفيات انئمه ص »444نوشته گروهي از
خطبای بّرين و قطيف ،به اين نكته اشاره شده است (م تل جامع ج 2ص )518
 -53علت هه برای هربال نرفتن «عبدا

بن ىعفر» و «محمد بن حنفیه» و «ابن عباس» ذهر هرده اند:

اگرچه عللي نظير بيماری و نابينايي و مأموريت و

ذكر شده است اما علت صّيح كربال نرفتن اين دو تن ايان باود كاه ونتاا

هنوز واجب االطاعة بودن امام و تكامل روحي و معنوی ايشان را ون طور كاه شايعيان صاد درصاد ،قباول دارناد ،بااور
نداشتند ذا امام حسين را نصيّت كردند كه به كربال نرود!
عبدا

بن ىعفر امام حسين را نصيّت كرد و برای ايشان نوشت:

من از كاری كه وهنگ ون را داری بر تو بيمناكم و ميترسم خود و خاندانت در ون به هالكت برسيد اگر تو امروز هالک شوی،
نور زمين خاموش خواهد شد ،زيرا تو پرچم هدايت يافتگان و اميرمؤمناني در رفتن شتاب مكن ،زيرا من خاود باه دنباال ناماه
عازم ديدار شما هستم وا سالم (طبری  ، 311تاريخ االمم و ا ملوک ج 5ص )388-387
اما علت عدم حضور محمد بن حنفیه در كربال اين بود كه بواسطه نوشته امام حسين  دانست كه ايشاان باه فاتح و پياروزی و
حكومت دست نخواهد يافت فلذا با امام  همراه نشد
حمزة بن حمران از امام صاد  پرسيد كه علت تخلّف مّمد بن حنفيه از همراهي با امام حسين چه بود حضرت فرمودند :ای
حمزه در اين باره با تو سخني ميگويم ،اما ديگر در اين باره سؤال مپرس امام حسين ع وقتي عازم عرا شد ،كاغذی خواست و
بر ون نوشت :بسم اهلل ا رحمن ا رحيم از حسين بن علي به بني هاشم هر ك
گرداند به فتح دست نمييابد وا سالم
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از شما به من بپيوندد شتيد مي شود و هر كه روی

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نُومٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَّْيَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِاي عَبْادِ ا لَّاهِ ع قَاالَ :ذَكَرْنَاا خُارُوجَ
ا ُّْسَيْنِ وَ تَخَلُّفَ ابْنِ ا َّْنَفِيَّةِ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ ا لَّهِ يَا حَمْزَةُ إِنِّي سَأُحَدِّثُکَ فِي هَذَا ا َّْدِيثِ وَ َا تَسْأَلْ عَنْهُ بَعْدَ مَجْلِسِنَا هَاذَا إِنَّ
ا ُّْسَيْنَ َمَّا فَصَلَ مُتَوَجِّتاً دَعَا بِ ِرْطَاسٍ وَ كَتَبَ بِسْمِ ا لَّهِ ا رَّحْمَنِ ا رَّحِيمِ مِنَ ا ُّْسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ إِ َى بَنِي هَاشِمٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَانْ أ ّاق
[ َِّقَ] بِي مِنْكُمْ اسْتُشْتِدَ مَعِي وَ مَنْ تَخَلَّفَ َمْ يَبْلُغِ ا ْفَتْحَ وَ ا سَّلَامُ (بصائر ا درجات في فضائل ول مّمد صلى اهلل عليتم ،مّمد بن
حسن صفار  ، 291ج ،1ص)482 :
از ن ل اقوال مختلف و ن د ونتا نتايتاً مينويسد :در مجموع مي توان نتيجه گرفات كاه فرضايه

در م تل جامع سيد ا شتداء پ

چتارم به واقعيت نزديكتر است ،يعني ابن حنفيه اگرچه حركت امام را مشروع مي دانسات ،خاود روحياه خطار پاذيری و تفكار
ان البي نداشت و چون امام او را مكلف به همراهي با خود نكرد ،در مدينه ماند تا اطالعات مدينه را به امام گزارش كند به هر
حال همراه نشدن مّمد با برادرش حسين ع ومّروم ماندنش از جتادف سلب توفي ي از او بود (م تل جاامع سايد ا شاتداء ج2
ص  532و )533
در كافي روايتي وجود دارد كه بيان ميكند مّمد بن حنفيه بعد از امام حسين ،حضرت سجاد را به عناوان اماام قباول
نداشت و ايشان را از خود باالتر نمي دانست ا بته بعداً توبه كرد ،اما همين مسأ ه ،ضعف اعت ادی او را ميرساند
نظر عارف كامل حضرت آیت ا

خوشوقت درباره عبداهلل بن جعفر و مّمد بن حنفيه همين بود و ايشان نيز عملكرد ون دو را ن د

مي فرمودند ایشان درباره ابن عباس (يكي از صّابه و مفسران صدر اسالم كه در كربال شركت نداشت) ميفرمودند :ابن عبااس
زماني كه از جانب أميرا مؤمنين حاک بصره بود بيت ا مال ونجا را برداشت و به مدينه رفت أميرا مؤمنين فرمودند كه بيت ا مال
را برگردان ،اما او گفت حق من بيشتر از اينتاست

مذمّت های أمیرالمؤمنین  از ابن عباس (مفسّر قرون ) در نهج البالغه:
ابن عباس از ياران أميرا مؤمنين در جنگ جمل ،صفين و نتروان بود اما عاقبت به خير نشد:
 -1بدرفتاری ابن عباس با بن

(امروز) جايگاه ابلي

تمیم( :نامه هجدهم) از نامههاى امام  به «عبد ا لّه ابن عباس» فرماندار «بصره» :بدان «بصاره»

است و مّل كشت زار فتنه ،با اهل ون با نيكاى رفتاار كان ،و گاره وحشات و تارس از حكومات را از

قلوبشان بگشاى (تا به راه ويند و احساس امنيت كنند) بدرفتارى تو با «بنى تميم» و خشونتت با ونتا را به من گزارش دادهاند،
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طائفه «بنى تميم» همانتا هستند كه هر گاه مردى نيرومند از دست دادهاند ،نيرومند ديگرى در ميانشان چشم گشوده اسات ،و در
نبرد و مبارزه در جاهليت و در اسالم كسى از ونان پيشى نگرفته است ،به عالوه ونتا با ما پيوند خويشاوندى نزدياک و قرابات
دارند كه ما نزد خدا بوسيله صله رحم و پيوند با ونان مأجوريم و با قطع ون مؤاخذيم اى ابو ا عبااس مادارا كان -امياد اسات
خداوند -در مورد ونچه بر زبان و دستت از خير و شر جارى شده تو را بيامرزد چرا كه هر دو در اين رفتار شريكيم ،و سعى كن
كه حسن ظن من نسبت به تو پايدار بماند ،و نظرم در باره تو دگرگون نشود و ا سالم (( )18و من كتاب ه ( عليها ساالم ))
(إ ى عبد اهلل ابن عباس و هو عامله على ا بصرة) وَ اعْلَمْ أَنَّ ا ْبَصْرَةَ مَتْبِطُ إِبْلِي َ وَ مَغْرِسُ ا ْفِتَنِ فََّادِثْ أَهْلَتَاا بِا ْإِحْسَاانِ إِ َايْتِمْ وَ
احْلُلْ عُ ْدَةَ ا ْخَوْفِ عَنْ قُلُوبِتِمْ وَ قَدْ بَلَغَنِي تَنَمُّرُکَ ِبَنِي تَمِيمٍ وَ غِلْظَتُک عَلَيْتِمْ (ترجمهگوياوشرمفشردهاىبرنتجا بالغه ،ج  3ص
 ،29مكارم شيرازی) (ترجمهوشرمنتجا بالغه(فيضاالسالم) ،ج 5ص)869
 -2نصیحت امام به ابن عباس برای دوری از دنیا( :نامه هفتاد و دوم) از نامههاى امام عليه ا سالم به عبد ا لّه بن عباس :اما بعد،
تو بر اجل و سر ومدت پيشى نمىگيرى و از ونچه روزى تو نيست قسمت تو نمىگردد بدان دنيا دو روز است روزى بسود تو،
و روزى بزيانت ،دنيا خانه متغير و پر تّو ى است ونچه از منافع قسمت تو است بسراغ تو مىويد هر چند ضعيف باشى و ونچه
هم بر زيان تو است گريبانت را مىگيرد هر چند قوى باشى ،و قدرت دفع ون را نخواهى داشت  -72و من كتاب ه ع إ ى عباد
اهلل بن ا عباس [رضي اهلل عنه] أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّکَ َسْتَ بِسَابِقٍ أَجَلَکَ وَ َا مَرْزُو ٍ مَا َيْ َ َکَ وَ اعْلَمْ بِأَنَّ ا دَّهْرَ يَوْمَانِ يَوْمٌ َکَ وَ يَوْمٌ
عَلَيْااکَ وَ أَنَّ ا اادُّنْيَا دَارُ دُوَلٍ فَمَااا كَااانَ مِنْتَااا َااکَ أَتَاااکَ عَلَااى ضَااعْفِکَ وَ مَااا كَااانَ مِنْتَااا عَلَيْااکَ َاامْ تَدْفَعْااهُ بِ ُوَّتِااکَ
(ترجمهگوياوشرمفشردهاىبرنتجا بالغه ،مكارم شيرازی ،ج 3ص( )213فيض االسالم ،ص )1175
 -3دزدیدن بیت المال بصره توسط ابن عباس( :نامه چتلم) از نامههاى امام  به يكى از فرماندارانش [ابن عباس] :اماا بعاد در
باره تو بمن جريانى گزارش شده است ،كه اگر انجام داده باشى پروردگارت را بخشام ووردهاى امامات را عصايان كاردهاى ،و
امانت (فرماندارى) خود را برسوائى كشيدهاى بمن خبر رسيده كه تو زمينتاى وباد را ويران كردهاى و ونچه توانستهاى تصااحب
نمودهاى 5و از بيت ا مال كه زير دستت بوده است بخيانت خوردهاى فورا حساب خويش را برايم بفرست ،و بادان كاه حسااب
خداوند از حساب مردم سختتر است و ا سالم (ترجمهگوياوشرمفشردهاىبرنتجا بالغه ،مكارم شيرازی ،ج  3ص)111
5

معنا عبارت «جَرَّدتَ األرضَ» این است كه زمین را لخت و لیسیده كرد و ظاهر آن را نمایان ساختی و مراد از این عبارت در اینجا این است كه تو تمام اموال بیت المال را سرقت كرد .
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( )9ا كتاب ( )41و من كتاب ه عليه ا سّالم إ ى بعض عما ه :أَمَّا بَعْدُ فَ َدْ بَلَغَنِي عَنْکَ أَمْرٌ -إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَ َدْ أَسْخَطْتَ رَبَّکَ-
وَ عَصَيْتَ إِمَامَکَ وَ أَخْزَيْتَ أَمَانَتَکَ -بَلَغَنِي أَنَّکَ جَرَّدْتَ ا ْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَّْتَ قَدَمَيْکَ -وَ أَكَلْتَ مَا تَّْتَ يَدَيْکَ فَارْفَعْ إِ َايَّ
حِسَابَکَ -وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ ا لَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ ا نَّاسِ
أقول :ن له ا سَّيِّد رحمه اهلل كما ذكرنا من دون إيعاز إ ى ا مكتوب إ يه ،و كن ابن عبد ربه ،و ا بالذری صرَّحوا بأنَّه عبد ا لَّه بان
عبَّاس ،ابن عمّه و ا وا ي على ا بصرة من قِبَله ( مكاتيب انئمة(ع) ،ا ميانجي ،ج،2ص)129:
ىواب ابن عباس به امام :ونچه به تو خبر دادهاند باطل است :أما بعد فإن ا ذی بلغک (عني) باطل ،و أناا ماا تّات يادی أضابط و
أحفظ فال تصد عليّ انظناء رحمک ا لّه و ا سالم
ىواب امام به ابن عباس :همانا تو را رها نميكنم تا م دار جزيههايي كه جمع كردهای را بگوئي و بگوئي با ون چه كردهای أما بعد
فإنه ال يسعني تركک حتى تعلمني ما أخذت من ا جزية و من أين أخذته و فيما وضعت ما أنف ت منه [ ]4فاتق ا لّه فيما ائتمنتک
عليه و استرعيتک حفظه ،فإن ا متاع بما أنت رازی منه قليل [ ]1و تباعة ذ ک شاديدة و ا ساالم (أنسااب انشاراف ،ا ابالذری
،ج،2ص)171:
ىواب ابن عباس به امام :اگر من تمام ونچه روی زمين است را بردارم از عمل تو بتتر است كه برای بدست ووردن حكومت خاون
مسلمين را ريختي :أما بعد ف د فتمت تعظيمک علي مرزأة ما بلغک أني رزأته من أهل هذه ا بالد ،و و ا لّه نن أ ى ا لّه بما فاي
بطن هذه انرض من ع يانتا و جينتا ،و بطالع ما على ظترها أحبّ إ يّ من أن أ اه و قد سفكت دماء انمة ننال بذ ک ا ملک و
اإلمارة فابعث إ ى عملک من أحببت
 -4ىواب امام به ابن عباس وقت

او به مكه رسید( :نامه چتل و يكم) از نامههاى امام  به يكى از فرماندارانش [ابن عباس]:

اما بعد من تو را شريک در امانتم (حكومت و زمامدارى) قرار دادم و تو را صاحب اسرار خود ساختم مان از مياان خانادان و
خويشاوندانم مطمئنتر از تو نيافتم بخاطر مواسات ،يارى و اداء امانتى كه در تو سراغ داشتم اما تو همين كه ديدى زمان

بر پسر

عَمّت [ابن عباس پسر عموی حضرت بود] سخت گرفته ،و دشمن در نبرد مّكم ايستاده ،امانت در ميان مردم خاوار و باىم ادار
شده ،و اين امت اختيار را از دست داده و حمايت كنندهاى نمىيابد عتد و پيمانت را نسبت بپسر عمت دگرگون ساختى ،و همراه
ديگران مفارقت جستى ،با كسانى كه دست از ياريش كشيدند همصدا شدى و با خائنان ،نسبت باو خيانت ورزيدى نه پسر عمت
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را يارى كردى و نه حق امانت را ادا نمودى گويا تو جتاد خود را به خاطر خدا انجام ندادهاى ،گويا حجات و بيناهاى از طارف
پروردگارت دريافت نداشتهاى ،و گويا تو با اين امت براى تجاوز و غصب دنيايشان حيله و نيرنک بكار مىبردى و م صدت اين
بود كه اينتا را بفريبى و غنائمشان را در اختيارگيرى ،پ

ون گاه كه امكان تشديد خيانت به امت را پيدا كردى تسريع نماودى،

با عجله به جان بيت ا مال ونتا افتادى ،و ونچه در قدرت داشتى از اموا شان كه براى زنان بيوه و ايتامشاان نگتادارى ماىشاد
ربودى همانند گرگ گرسنهاى كه گوسفند زخمى و استخوان شكستهاى را بربايد سپ

ونرا بساوى حجااز [مكاه] باا ساينهاى

گشاده و دل خوش حمل نمودى بى ونكه در اين كار احساس گناه كنى ،بى پدر باد دشمنت گويا ميراث پدر و مادرت را بسرعت
بخانه خود حمل مىكردى« ،سبّان ا لّه» ويا به معاد ايمان ندارى از بررسى دقيق حساب در روز قيامت نمىترسى اى كسى كاه
در پيش ما از خردمندان بشمار مىومدى چگونه خوردنى و وشاميدنى را در دهان فرو ماىبارى در حاا ى كاه ماىداناى حارام
مىخورى ،و حرام مىوشامى چگونه با اموال ايتام و مساكين و مؤمنان و مجاهدان راه خدا ،كنيز مىخارى و زناان را بتمسارى
مىگيرى (در حا ى كه مىدانى) اين اموال را خداوند بآنان اختصاص داده ،و بوسيله ون مجاهدين ،بالد اسالم را نگتدارى و حفظ
مىنمايد از خدا بترس و اموال اينتا را بسويشان بازگردان كه اگر اين كار را نكنى و خداوند بمان امكاان دهاد وظيفاهام را در
برابر خدا درباره تو انجام خواهم داد ،و با اين شمشيرم كه هيچك

را با ون نزدم مگر اين كه داخل دوزخ شد بر تو خواهم زد

به خدا سوگند اگر حسن و حسين اين كار را كرده بودند هيک پشتيبانى و هواخواهى از ناحيه من دريافت نمىكردناد و در اراده
من اثر نمىگذاردند ،تا ون گاه كه حق را از ونتا بستانم ،و ستمتاى ناروائى را كه انجام دادهاناد دور ساازم ،باه خداونادى كاه
پروردگار جتانيان است سوگند اگر (فرضا) ونچه تو گرفتهاى براى من حالل بود ،خوشاايندم نباود كاه ونارا مياراث باراى بااز
ماندگانم بگذارم بنا بر اين دست نگه دار و انديشه نما فكر كن به مرحله وخر زندگى رسيدهاى ،در زير خاكتا پنتان شادهاى و
اعما ت بتو عرضه شده ،در جائى كه ستمگر با صداى بلند نداى حسرت را مىدهاد ،و كساى كاه عمار خاود را ضاايع سااخته
درخواست بازگشت مىكند «و ى راه فرار و چاره مسدود است» ( -41و من كتاب ه ( علياها ساالم ) إ اى بعاض عما اه [در
نسخه خطي سال  469ومده و هو عبداهلل ابن عباس] أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي كُنْتُ أَشْرَكْتُکَ فِي أَمَانَتِي وَ جَعَلْتُاکَ شِاعَارِی وَ بِطَاانَتِي وَ َامْ
يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي أَوْثَقَ مِنْکَ فِي نَفْسِاي ِمُوَاسَااتِي وَ مُاوَازَرَتِي وَ أَدَاءِ ا ْأَمَانَاةِ إِ َايَّ فَلَمَّاا رَأَيْاتَ ا زَّمَاانَ عَلَاى ابْانِ عَمِّاک
(ترجمهگوياوشرمفشردهاىبرنتجا بالغه ،مكارم شيرازی  ،ج  3ص( )115فيض االسالم ج3ص)958
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ىواب ابن عباس به امام : حقّ من از بيت ا مال بيشتر از ونچيزی است كه بردهام

أما بعد ف د بلغني كتابک تعظم علي إصاابة

ا مال ا ذی أصبته من مال ا بصرة ،و عمری إنّ ح ي في بيت ا مال نعظم مما أخذت منه و ا سالم
ىواب امام به ابن عباس :از عجيب ترين چيزها اين است كه نفست تو را فريفته و خيال كردهای كه حق تو از بيت ا مال بيشاتر
از ديگر مسلمين است أما بعد فإن من أعجب ا عجب تزيين نفسک ک أن ک في بيت ا مال من ا ّاق اكثار مماا رجال مان
ا مسلمين ،و د أفلّت إن كان ادّعاؤک ما ال يكون و تمنيک ا باطل ينجيک من اإلثم ،عمرک ا لّه إنک ننت ا ساعيد إذا! و قاد
بلغني أنک اتخذت مكة وطنا ،و صيّرتتا عطنا ،و اشتريت مو دات ا مدينة و ا طائف ،تتخيرهن على عيناک و تعطاي فايتن ماال
غيرک ،و ا لّه ما أحب أن يكون ا ذی أخذت من أموا تم ي حالال أدعه ميراثا فكيف ال أتعجب من اغتباطک بأكله حراما!!! فضحّ
رويدا فكأنّک قد بلغت ا مدى ،حيث ينادى ا مغتر با ّسرة ،و يتمنّى ا مفرط ا توبة ،و ا ظا م ا رجعة ،وَ التَ حِينَ مَناصٍ و ا سالم
( أنساب انشراف ،ا بالذری ،ج،2ص)176:

هتب منبع

هه ماىرای سرقت ابن عباس را ذهر هرده اند به ترتیب تاریخ وفات مؤلف بدین شرحند:

أنساب األشراف ،ا بالذری ، 279ج،2ص :171:او مي نويسد :برخي از مردم خيال كرده اند كه عبداهلل بن عباس پيوساته در بصاره
بود تا اينكه امام حسن با معاويه صلح نمود اما اين مطلب ثابت نيست و ونچه ثابت است اين است كه ابن عبااس ،هنگاامي كاه
أميرا مؤمنين علي  كشته شد ،از حجاز نامهای به امام حسن نوشت
تاریخالیعقوب

(بعد از ، ) 292ج،2ص 215:ا بته در اين كتاب ومده است كه ابن عبااس توباه كارد و تماام ياا اكثار اماوال را

بازگرداند (نامه  22نتج ا بالغة ،از همين عبارات گرفته شده است با تلخيص و حاذف) (وقعةصافين ،نصار بان مازاحم من اری
، 217ص)117:
تاریخ األمم و الملوك ،ا طبری، 311 ،ج،5ص )143:طبری به ن ل از ابوزيد مي نويسد :ابوعبيده تصور كرده است كه ابن عباس تا
زمان شتادت امام علي  در بصره بود و صلح امام حسن با معاويه را نيز مشاهده كرد و بعدا به مكه هجرت نمود اما صاّيح
اين است كه ونكه شاهد صلح امام حسن با معاويه بود ،عبيداهلل بن عباس بود نه عباداهلل ابان عبااس (تااريخ انمام و ا ملاوک،
ا طبری ،ج،5ص)143:
رىال الكش

(نيمه اول قرن )4ص 61
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تذهرة الخواص ،سبط ابن ا جوزی، 654ص 141:عذاب وىدان ابن عباس از یاری نكردن امام حسین :سبط ابن ا جاوزی ماينويساد:
ابواراكه گفته است كه ابن عباس پشيمان شد و عذرخواهي كرد و علي پذيرفت و گفته شده به كوفه بازگشت اماا صاّيح ايان
است كه ابن عباس پيوسته در مكه بود تا اينكه علي ع در همان سال به شتادت رسيد و هنگامي كه حساين ع كشاته شاد ،ابان
عباس پيوسته گريه كرد تا اينكه بينائيش از بين رفت ا صّيح انه م يزل م يما بمكة حتى استشتد علي (ع) في هذه ا سنة و ما
قتل ا ّسين (ع) م يزل ابن عباس يبكي عليه حتى ذهب بصره (تذكرة ا خواص ،سبط ابن ا جوزی ،ص)141:
نهج البالغة ،سيد رضي 416

(نامه  41و ( ) 41مرحوم رضي اين عبارات نتج ا بالغه را عينااً از كتااب «أنسااب انشاراف»

گرفته است اما در برخي از خطبهها ،نام «ابن عباس» را حذف نموده و به جای ون نوشته بعض كارگزاران)
مكاتیب األ مة(ع) ،ا ميانجي ،معاصر ،ج،2ص129:
ادعای دروغین ابن عباس در تفسیر قرآن :كشي در كتاب رجا ش با سند صّيح از امام باقر ن ال ماي
كند كه فرمودند :مردی نزد پدرم ومد و گفت :همانا فالني يعني عبداهلل بن عباس اعت اد دارد كه تمام وياتي را كه در قرون نازل
شده است مي داند كه در چه روزی و درباره چه كسي نازل شده است پدرم (امام سجاد) فرمود :از او بپرس ايه وَ مَنْ كانَ فِي
هذِهِ أَعْمى فَتُوَ فِي ا ْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا  درباره چه كسي نازل شده است و ويه وَ ال يَنْفَعُكُمْ نُصِّْي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَاحَ
َكُمْ  درباهر چه كسي نازل شده است و ويه يا أَيُّتَا ا َّذِينَ ومَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا  درباره چه كساي ناازل شاده
است پ

ون مرد نزد ابن عباس رفت و پرسيد ابن عباس گفت :دوست دارم مرا با كسي كه تو را به اين پرسش امر كرده است،

مواجه كني تا از او بپرسم اما تو از او بپرس عرش چيست و چه زماني خلق شده است و چگونه است ون مرد نزد پادرم وماد،
پ

ماجر ا را گفت پردم گفت :ايا پاسخ ويات را به تو نداد گفت :نه پدرم گفت :اما من جواب ونتا را ماي دهام اماا وياه اول

(كسي كه در اين دنيا كور باشد در وخرت هم كور خواهد بود و گمراه خواهد بود) و ويه دوم (نصيّت من باه ايشاان نفاع نماي
دهد اگر اراده نصيّت نمايم) درباره پدر او نازل شده است و سومي درباره من و پدرم نازل شده اسات

(رجاال ا كشاي- ،

إختيار معرفة ا رجال ،نيمه اول قرن، 4ص( )53 :اإلختصاص،شيخ مفيد ، 413ص)72 :
در تفسير علي بن ابراهيم قمي ومده دو ويه اول درباره او و پدرش نازل شده است (تفسير ا مي ،علي بن ابراهيم قماي ،قارن ،3
ج ،2ص)23 :
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مرحوم شيخ حرّ عامل در وسائل ا شيعه مي نويسد :اين روايت صريح است در انكار ادعای ابن عبااس (وساائل ا شايعة ،ج،27
ص)193 :
برتر دانستن خود از امام معصوم :كشي در رجا ش ن ل كرده است كه مّمد بن مساعود از جعفار بان احماد بان اياوب از
حمدان بن سليمان ابوا خير از ابو مّمد عبداهلل بن مّمد ا يماني از مّمد بن حسين بي أباي طا اب كاوفي از پادرش جساين از
طاوس ن ل كرده است كه :ما سر سفره ابن عباس نشسته بوديم و مّمد بن حنفيه نيز حاضر بود پا

ملخاي وماد و مّماد بان

حنفيه او را گرفت و گفت ايا مي دانيد اين ن طههای سياه روی بال اين ملخ چيست گفتند :خداوند عا متر است پ

مّمد گفت:

پدرم علي گفت :با پيامبر بوديم كه ايشان پرسيد :يا علي ويا ميداني اين ن طههای سياه بر بال ملاخ چيسات پادرم گفات :اهلل و
پيامبر فرمود :بر وری بال او نوشته شده است :من اهلل ،خداوند عا ميان هستم ،ملاخ را خلاق نماودهام باه

رسو ش عا مترند پ

عنوان سپاهي از سپاهيانم كه هر كه را بخواهم اصابت مي كند ابن عباس گفت :ايان قاوم (اماام حسان و اماام حساين و زيان
ا عابدين) چه حا ي دارند بر ما تفاخر مي كنند و مي گويند كه از ما عا مترند پ
مگر ونكسي كه مرا به دنيا وورد پ
مسجد ا ّرام بودند پ

سخنان ون دو به امام حسن رسيد ،پ

مّمد بن حنفيه گفت :ب هدنيا نياورد ونتا را

باه دنباال ون دو فرساتاد در حاا ي كاه ون دو در

به ون دو گفتند :ونچه را كه گفتيد به من رسيد اما تو ای ابن عباس به من بگو ويه فَلَبِئْ َ ا ْمَاوْ ى وَ

َبِئْ َ ا ْعَشِيرُ درباره پدر من نازل شده يا درباره پدر تو سپ

ويات كثيری را تالوت فرمودند و گفتند :قسم به خادا اگار ون

[مصلّتي] كه ما ميدانيم نبود ،از عاقبت امرت وگاهت ميكردم و به زودی وگاه خواهي شد تو با اين كالمت در بادنت ن اص
وارد كردی و گرگرا از نسل خودت قرار دادی و اگر به من اجازه داده شده بود مي گفاتم دربااره تاو چيازی را كاه مارا انكاار
ميكردند (رجال ا كشي  -إختيار معرفة ا رجال ،ص)56 :
علت هوری ابن عباس انكار والیت عل  :امام صاد (ع) فرمود :در اين ميان كه پدرم (امام باقر) نشساته باود،
چند تن هم نزد او بودند ،بدون انتظار چنان خنديد كه دو چشمش پر از اشک شد و سپ

فرمود :مىدانيد چه چيزی مرا به خنده

وورد فرمود :گفتند :نه ،فرمود :ابن عباس گمان كرده كه در زمره كسانى است كه گفتهاند« :رَبُّنَا ا لَّهُ ثُمَّ اسْتَ امُوا» «پروردگاار
ما خدا است و سپ

بر ون است امت كردند» من به او گفتم :تو فرشته ها را ديدى اى پسر عباس كه به تو خبار دهناد در دنياا و

وخرت دوست تو هستند و تو از بيم و اندوه وسودهاى در جواب گفت :خداى تبارک و تعا ى فرماياد « :إنماا ا مؤمناون إخاوةٌ:
84

همانا مؤمنان همه برادرند» پ

همه امت در ون داخلند ،من خنديدم و گفتم :اى ابن عباس راست گفتى

تو را به خادا وياا در

حكم خدا جل ذكره اختالفى هست گفت :نه ،گفتم :بگو بدانم ،چه حكمي ميكني در باره مردى كه باا شمشايرِ خاود انگشاتان
مردى را انداخته و رفته و مرد ديگر ومده و كفِ ون انگشت بريده را انداخته و او را نزد تو ووردند و تو قاضى هستى ،در بااره
او چه حكم ميكنى  ،در جواب گفت :به ون كه دست او را از مک انداخته مىگويم :ديه كف او را بده و به ون كه دساتش برياده
شده مىگويم :با او به هر چه خواهى نسبت به ديه كف تنتا (بدون انگشتان) مصا ّه كن و او را نزد دو عادل بارم ،باراى ونكاه
بواسطه نبودن انگشت ن صان ديه اصلى را معين كنند و به ون كه دست را انداخته برگردانند) من گفتم :اخاتالف در حكام خادا
وارد شد و گفته اول خود را ن ض كردى خدا نخواسته در ميان خل ش موجبِ حدّى پديد شود كه تفسير و حكم معينى در زماين
نداشته باشد بايد ونكه كف را بريده قصاص كرد و كف او را بريد و ديه انگشتان را به او رد كرد حكم خدا در شبى كاه امار او
نازل شد چنين است و اگر پ

از ونكه ون را از رسول خدا (ص) شنيدى انكار كنى خدا تو را به دوزخ برد ،چنانچه تو را كاور

كرد ،روزى كه واليت على (ع) و حكم ا تى را بر او منكر شدى ابن عباس :به همين جتت چشمم كور شد (اين كالم اعتراف او
است براى حضرت باقر و بعضى ون را حمل بر انكار كردهاند -از مجلسى ره) امام باقر :تو از كجا اين را مىدانى (ابن عباس):
به خدا چشم من كور نشد مگ ر از سيلى پَرِ فرشته ،فرمود :من خنديدم و او را در ون روز به حال رها كردم چاون دچاار سساتى
ع ل بود و سپ

به او برخوردم و گفتم :اى پسر عباس ،هيک گاه چون ديروز به راستى سخن نكردى ،گفتى كاه :علاى بان اباى

طا ب (ع) به تو فرموده است :شب قدر در هر سا ى هست و در ون شب امور سال نازل مىشود و ون امور پا
(ص) وا يانى دارد ،تو گفتى :ونتا كيانند ،و او فرمود :من و يازده ك

از رساول خادا

از صلب من كه همه امام و مّدث هستند ،تو گفتاى :باه

رأى من شب قدر نباشد جز با رسول خدا (ص) و ون فرشته كه با على (ع) حديث مىكرد بر تو عيان شد و به تو گفت :اى عباد
اهلل دروغ مىگوئى ،ونچه را على (ع) باز گويد من به دو چشم خود ديدم -و ى او به چشم خود نديده و اى باا دل دريافتاه و باا
گوش شنيده -سپ

با پرش به تو سيلى زد و تو كور شدى ابن عباس گفت :ما در هر چه اختالف داريم حكمش با خادا اسات،

من گفتم :حكم خدا موافق حكم كسى است كه در يک موضوع دو رأى مختلف دارد جواب گفت :نه ،من گفتم :در اينجاا اسات
كه خود هالک شدى و ديگران را هالک كردى (ا كافي ج 1ص ( )247برخي كوری ابن عباس را در زمان ابن زبير دانسته اناد)
( در سند روايت فو «ا ّسن بن ا عباس بن ا ّريش» وجود دارد كه درباره ون ومده است :امامي ضعرف جداً فلذا اين روايات،
ضعيف ا سند مي باشد)
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(از ونجائي كه سال فوت ابن عباس 68

و سال ميالد امام باقر 57 

بوده است فلذا امام باقر در هنگام صاّبت باا ابان

عباس حداكثر يازده سا ه بوده اند )
آیت ا

خو

بعد از ن ل روايات فو و جرم در سند ونتا مي نويسند« :و ا متّصل مما ذكرنا أن عبد اهلل بن عباس كاان جليال

ا در مدافعا عن أمير ا مؤمنين و ا ّسنين ع كما ذكره ا عالمة و ابن داود » (معجمرجالا ّديث ،خوئي ج  11 :ص  ) 239 :اما
كالم ايشان ظاهراً صّيح نميباشد و از روايات فو نميتوان به اين راحتي عبور نمود
ابن عباس امام حسین  را نصیحت م هند! ابن عباس در مالقات امام حسين در مكه از ايشان خواست كاه از رفاتن باه
كوفه صرف نظر كرده ،رهسپار يمن شود ،يا دست كم زنان و كودكان را با خود نبرد (م تل جامع سيد ا شتداء ج 2ص )537به
ن ل از (انخبار ا طوال ،دينوری ص )361و ( بَالذُری ،أنساب انشراف ج 3ص 373و  )374و ( طبری ،تاريخ انمام و ا ملاوک
ج 5ص  383و  )384و ( مسعودی ،مُروج ا ذهب ج 3ص 64و  )65و ( ابن مسكويه رازی ،تجارب انمام ج 2ص  )58و (ابان
أعثم ،ا فتوم ج 5ص)66
اگر ابن عباس مقام عصمت و مقام علم و معنوی امام حسین  را به درست م شناخت هیچ گاه به خود اىازه نمي داد تيا
امام را نصیحت نماید.
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