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این مقاله جستاری است دربارۀ مقتل الحسین کتاب أنساب االشراف که ابوجعفر احمد بنن یحین
بالذری در حدود قرن سوم آن را نوشته است .مقتل الحسین موجود در این کتناب اججمهنه مقا نل
برجایمانده و قدیم است که البته همچون سایر کتب اریخ و روای اج هجمۀ حریفات عاشورای
مصون نمانده ،چنانکه ما را در بعض اج مطالب مربوط به جریان عاشورا در ردید قنرار من دهند .بنا
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کامل نقل شده ،ضمن اینکه متن خال اج آشفتگ نیست؛ بهطوریکه در برخ موارد بنا وقنایم مسنه
اریخ ناساجگار بوده و گاه شأن امام معصوم خدشهدار شده و پایه و اساسن بنرای نقنل عهمنای
شیع در قرنهای بعد شده است .در این بررس  ،کوشیده شده پس اج ارجیناب شخصنیت مفلنف و
وضیحا چند دربارۀ کتاب وی ،به برخ اج این هجمههای حریف  ،اشاره و مطالب اریخ و روای
آن مورد کاوش قرار گیرد.
کلیدواژهها :أنساب االشراف ،بالذری ،مقتل الحسین ،روایات عاشورای  ،حریفات
* استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه حضرت معصومه ،نویسندۀ مسئولmohsenrafaat@gmail.com /
** استادیار دانشگاه قمKr.setayesh@gmail.com /

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 7:59 +0330 on Sunday October 21st 2018

صفحه 39ـ۸۴

۴4

دو تصهنامه حدیثپژوه  ،سال نه  ،شماره هفده  ،بهار و ابستان 139۶

مقدمه

تحریف از مهمترین مسائلی است که پس از هر واقعه و رخدداد ،اماداب ودروز و رهدور
دارد .در تاریخ عاشورا که در ورههای از زماب وه جریاب افتاد ،پس از آب نید سدیه همدو

گسترۀ حاومت اسالمی آب را شنیده و دروارۀ آب وه وحث و گفدتوگدو ننشسدته واشدد.
ازاینرو ،پس از حادثۀ عاشورا انبوهی از اخبار و روایت وارد کتب تاریخی حددییی شدد
که پاالیش و آالیش آبها وهتدریج کار سهه و آسانی نبود .تردیدی نیست که انگی ههدای
سیاسی و اجتماعی فراوانی ورای تحریف این واقعه از همداب آاداز وجدود داشدته کده از
مهمترین آبها حاکمیت استبدادی مخوف ح ب اموی ور سرزمینهدای اسدالمی ،آبهدم
وهمدتی نسبتاً طوالنی ووده است .وه همین سبب است که دروارۀ حادثۀ عاشورا نمدیتدواب

وا قاطعیت سخن گفت وه این دلیه که آنقدر کتابها نگاشته شده ۱کده گدویی عاشدورا و
نهضت اما حسین الوهالی این نگار ها درهم تنیده شده و از میداب رفتده اسدت؛ و
دلیلش آب است که از اوتدای حادثۀ عاشورا تاکنوب ،دو جبهۀ ناهمگوب همچنداب وداهم در
تضاد قرار گرفتهاند که جداشدب از همدیگر را میتواب نداممان دانسدت .ایدن دو جبهدۀ
تحریفساز و تحریفستی ورای عملارد خود دالیه مختلفی دارند(.ورای مطالعدۀ ویشدتر
نک :صحتی سردرودی ، ۱۸۳۱ ،ص06د )۱۱۱البته ورخی از آبها هم ودوب ادر یدا
وهطور ناخواسته وارد این جبهه شدهاند؛ اما وهطور خالصه ایناده تحریدف ودهراحتدی در
سازوکار مورخاب و نویسندگاب قرار گرفته اسدت و راه مبدارزه ودا آب ،تدوکر و تحقید و
وررسی است .یای از اهدافی که ما در این مقاله وهدنبال آنیم ،همین مهم است .وههرحدال
واید در نظر داشت که در حال حاضر ،وا ممموعده مقداتلی اصدلی پدیش رو هسدتیم کده
میتواب تعداد آبها را از آااز تا پایاب ،حدود چهه مقتده دانسدت ۲.وقتدی در مدتن ایدن
مقاته قرار میگیریم ،در شماری از آبها وه مطالبی ورمیخوریم که یا وهلحاظ سدند دارای
مشاه است و یا از نظدر مدتن و محتدوا از هدر جهدت ،ودا قیدا عاشدورا و انگید ۀ امدا
حسین در تنافی است .یای از این کتب تاریخی أنساب االشراف اسدت کده ودالذری
در قرب سو همری آب را نوشته است .درودارۀ روایدات عاشدورایی ودالذری ودهصدورت
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مستقه چنین پژوهشی صورت نگرفته ،اما درودارۀ کتداب الفتدو اودن اعدیم کوفی(ندک:

رحمددابسددتایش ) ۱۸۳۱ ،یددا روایددات مروددوم ودده امددا حسددین در شددر اوددن
اویالحدید(نک :فراتی ) ۱۸۳۳ ،یا کتب متأخر مانندد روضد الشدهدا(ندک :گدوهری و

موردوررسی قرار نگرفته است.
آنچه در پی میآید ،جستاری است دروارۀ مرلف ایدن کتداب ارزشدمند و قسدمتی از
تحریفات آب در حوزۀ کروال ،عاشدورا ،سدخناب و نهضدت امدا حسدین .پدس از آب
درخصوص رویدادهای ایرواقعی وا دالیه قرآنی ،حدییی ،شدواهد تداریخی و عقلدی وده
وررسی و کاو نشستهایم .وهعالوه کده ورخدی احادیدث منسدوب و روایدات منقدول از
جانب اما حسین در حوزۀ عاشورا و کروال در این کتاب وارد شدده ،ودهشدالی کده
نهضت اما حسین از مرتبت اصلی خود چنابکده دیگدر روایدات وارده از ائمده
نشاب میدهد ،تن ل یافته است .ازاینرو در پی وررسی آبها وده وحدث و نقدد درودارۀ آب
پرداختهایم.
 .۱بالذری ،شخصیت و تألیفات

أووجعفر(اووالحسن) أحمدد ودن یحیدن ودن جداور ودن داوود وغددادی ،مدور ،،شداعر و
تراجمشناس معروفی که دو کتاب مشهور فتو البلداب و أنساب االشدراف از آبِ اوسدت.
سال والدت او مشخص نیست؛ اما در وغدداد متولدد و رشدد یافدت .شدر حدالنویسداب
معاصر

نی شر احوال روشنی از او وهدست ندادهاند .وا خلفای عصر

یعنی متوکده

و مستعین و معت مراوده داشت .وی از کسانی است که از فارسی وه عرودی ترجمده دارد؛
کتاب عهد اردشیر ورگرداب اوست .وی وده سدال ۲1۱ق درگوشدت( .سدمعانی۱۸۳۲ ،ق،
ج ،۱ص0؛ زرکلی ، ۱۱۳6 ،ج ،۱ص۲01؛ قمی ،ویتا ،ج ،۲ص )۱۸یاقوت مشایخی ورای
وی نا میورد که واتوجهوه مشایخ وی وهنظر میرسد والذری داندش خدود را از محددثاب
شامی و عراقی گرفته است(.حموی۱1۱1 ،ق ،ج ،۲ص )۱۸6ازآنماییکه جد او یدا خدود

او والذر ۸خورده و ویمار شده وود ،وی را والذری نامیده وودند(.اونندیم ،ودیتدا ،ص۱۲۱؛
ذهبددی۱1۱۸،ق ،ج ،۱۸ص۱0۸؛ زرکلددی ، ۱۱۳6 ،ج ،۱ص۲01؛ وددالذری۱۸۱1 ،ق ،ج،۲
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ص1؛ همو ، ۱۱۳۳ ،ج ،۱ص )۱۱اما شاید وتواب گفت ن دیای وه خلفای عباسدی ،سدبب
گرایشهای عباسی در وی شده و شاهد آب این است که از امویاب ،تنها عیماب و عمر ون
عبدددالع ی را خلیفدده نامیددده اسددت(.والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۲ص ۲1۳ ،۲۲0و 16۸؛ ج،۱

محمد ون سعد کاتب واقدى و علن ون محمد مدائنن ،در واب فتوحات ،مصعب زویدرى،
اووعبید قاسم ون سال نحدوى و مفسدر ،در امدور عشدر و خدراج کسدب معرفدت کدرد.
(اونعساکر۱1۱۱ ،ق ،ج ،0ص)11
والذری ویشتر دوراب زندگی خود را در عراق گوراند .ولی عالوهور استفاده از ممالس
درس و رگانی چوب محمد ون سعد کاتب واقدی در عراق ،وه شهرهای انطاکیه ،حمدص،
شا  ،حلب و ...سفر کرده و از محضر اساتید این شهرها نید وهدره جسدته اسدت .وی در
زماب مأموب ،خلیفۀ عباسی ،وهدستگاه حاومتی راه یافت و وه شغه دیوانی و کتاوت که در
آب زماب در وین نویسندگاب و دویراب ایرانی رایدج و مدوروثی ودود پرداخدت .در سدتایش
مأموب و مستعین اشعاری سدروده و واآناده در دورۀ معتصدم و واثد ودا  ،ندامی از وی
نیست ،در زماب متوکه ،او یای از ندیماب متوکه وود؛ ولی پس از مرگ معتد و ودا روی
کار آمدب معتمد عباسی در سال ۲۱0ق ،والذری از دروار کناره گرفت و دچدار تنگدسدتن
شد(.حموی۱1۱1 ،ق ،ج ،۲ص )۱۸1در سال ۲۱0ق ،فقر او را ور آب داشت تا وه عبیددا
ون یحین ون خاقاب ،وزیر معتمد ،پناه ورد .وی در اواخر دورۀ معتمد(اونعساکر۱1۱۱ ،ق،
ج ،0ص1۱؛ اونکییر۱1۲۲ ،ق ،ج ،۱۱ص0۱؛ ذهبی۱1۱6 ،ق ،ج ،۲6ص )۲۱6یا در اوایه
دورۀ معتضدددد(والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۲ص )0در حددددود سدددال ۲1۱ق از دنیدددا رفددت.
(اوددنعسدداکر۱1۱۱ ،ق ،ج ،0ص1۱؛ عسددقالنی۱۸۱6 ،ق ،ج ،۱ص۸۲۸؛ ذهبددی۱1۱۸ ،ق،
ج ،۱۸ص۱0۲؛ زرکلی ، ۱۱۳6 ،ج ،۱ص)۲01

در معرفی کتابهای والذری نا دیگر أنساب االشراف را چنین گفتهاند :کتاب القراود
و تاریخ االشراف کده وده أنسداب االشدراف معدروف شدده اسدت(.زرکلی ، ۱۱۳6 ،ج،۱
ص )۲01ورخی دیگر آثار او را چنین نا وردهاند .۱ :البلداب الابیر(که آب را کامده نادرد)؛
 .۲البلداب الصغیر یا فتو البلداب؛  .۸جمه نسب االشراف(أنسداب االشدراف یدا االخبدار
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واالنساب یا تاریخ االشراف)؛  .1کتاب عهد اردشیر که وه شعر ترجمه کرده ،زیرا یادی از
مترجماب فارسی وه عروی وود؛  .۱کتداب االخبدار(.اودننددیم ،ودیتدا ،ص۱۲0؛ ودالذری،
 ، ۱۱۳۳ص)۳

انساب عرب ،کتاب انساب دانسته شده و وداب سبب که اخبار و حدواد را ویداب کدرده،
کتاون تاریخن انگاشته شده است .این اثر وراساس نسب نگار یافتده ،امدا از نظدر ارائدۀ
مواد تاریخی ،در وسیاری از موارد ،از طبری نید اخبدار ویشدتری را عرضده کدرده اسدت.
ازآنماکه وی کوشیده تا شر حال افراد ورجسته را ارائه دهد ،موادی را وهدسدت داده کده
هم در حوزۀ تاریخ است و هم شر حدال .ایدن امتیدازی اسدت کده ایدن اثدر ودر سدایر
کتابهای تاریخی دارد .طبعاً از داشتن نظمی منطقی ویوهدره اسدت .ودرای میدال ،درودارۀ
امویاب ن دیک وه  ۸1۳۸روایت وهدست داده ،درحالیکه ممموعه روایدات طبدری درودارۀ
این خانداب  0۸۳نقه است؛ وهعبارتی یکسو کتاب أنساب االشراف ،اخبار امویاب است.
والذری در این کتاب تنها وه نسبشناسی عرب نمیپردازد ،ولاه تداریخ عدربهدا را نید
وازگو میکند .او وحث انساب را وا ویاب نسب عدنانیها آااز کرده است .اوتدا از ونیهاشم
و پس از آب از ونیعبدشمس که حمم ویشتری ودهخدود اختصداص داده و پدس از تمدا
کردب اخبار قریش ،وه دیگر قبایده پرداختده اسدت(.جعفریاب ، ۱۸۳۲ ،ص۱10دد)۱11
مرلف پس از ذکر تاریخ نو و فرزندانش ،نیاکاب پیامبر اسدال  را ورشدمرده(ودالذری،
۱۸۱1ق ،ج ،۱ص۸د )۱۱و وه سیرۀ ایشاب پرداخته است(.هماب ،ج ،۱ص۱۲د )۱۱1اخبدار
دورۀ خالفت علی ون اویطالب پس از سیرۀ محمد و رگتدرین وخدش کتداب را
تشایه میدهد(.هماب ،ج ،۲ص۳۱د )۱6۱در ذکر فرزندداب الیداس ودن مضدر ،وده رو
پیشین خود ،وه یادکرد اخبار و انساب ادامه مندهد تا وده نسدب قبیلدۀ ثقیدف و اخبدار و
انساب ورخن رجال این قبیله منرسد و ازجمله فصه و رگن را وده حمداج ودن یوسدف
اختصاص مندهد(هماب ،ج ،۱۸ص)۸۱۲؛ اما کتاب در همین موضع راهراً وهسبب وفات
مرلف ،پایاب منپویرد و حتن انساب قبایه قیسن نید کامده یداد نشدده اسدت .از حیدث
تسلسه تاریخن ،ذکر خلیفه مهدى عباسی وا ذکر عنواب خاصن وراى او ،واپسدین مرحلدۀ
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مشهورترین اثر وهجایمانده از والذری ،أنساب االشراف» است که وهدلیه وهتصویرکشیدب
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کتاب است.
والذری در تنظیم مطالب کتاب خود ،از روشی وهدره جسدته کده کتداب او را متمدای
ساخته است :ویاب حواد در زندگینامهنویسن از ویژگیهدایی اسدت کده ودالذری ودداب

منشود ،این حواد فقط وه حیات فرد موردنظر محدود منشود .ولن ودالذرى حدواد
را مستقالً ویاب کرده و درحقیقت کتاون تداریخن اسدت نده یدک کتداب نسدبشناسدن و
زندگینامهنویسن .ورای میال ،در وحث ی ید ون معاویه ،دو فصه جداگانه وه قیدا حسدین
ون علن و عبدا ون زویر اختصاص داده اسدت(.همداب ،ج ،۱ص۲۱۱دد )۸۱۱گفتندی
است رو والذرى در أنساب االشراف مانند شدیوۀ محددثاب اسدت و همانندد ورخدن از
معاصراب ،اسناد و روایات را وهصورت متوازب در هم آمیخته است .گاه ودا الفداظ خداص
محدثاب ،همچوب «حدثنن» و «أخبرنن» و گاه وا اشاره صریح وه منبع ،مانند «قال المددائنن»
(هماب ،ج ،۱ص ۱۳6 ،16و ۲۲۱؛ ج ،۲ص ۱00 ،۱۱۱ ،۸۱و )...یا «قال الواقددى»(همداب،
ج ،۱ص ۱6۸ ،۱66 ،۱1 ،۳۱ ،1۱ ،۱۳و )...وه نقه خبر منپردازد.
ناتۀ دیگر ایناه گرچه والذرى وه همو شدهرت پیددا کدرده(عسدقالنی۱۸۱6 ،ق ،ج،۱
ص )۸۲۸وا وررسن کتاب أنساب االشراف روشن منشود که مورخن مسدتقه ودوده و در
نوشتههاى خود ،ونطرفن را حفظ کرده و هموى وه کسن نداشدته اسدت .ترتیدب کتداب
والذری وراساس سالشمار یا وراساس توالن و ترتیب حاکمداب و خلفدا نیسدت؛ رو او
مختص وه خود اوست که وین تاریخ و زندگینامهنویسن و ادب و نسبشناسدن ،ودا ذکدر
نسب وهطور خالصه ،آااز و انما زندگن حاکم را ویاب منکند؛ امدا ودالذرى حدواد را
نی ویاب کرده است .ناتۀ مهم در نگاشتۀ والذری ،تارار در نوشتههاى اوست؛ ودهویدژه در
پایاب کتاب أنساب االشراف وهدلیه ایناه مراجعه وه اول کتاب وراى او دشوار ووده ،وسدیار
مشهود است .در زمینۀ عاشورا نی روایت دیدار اما  وا فرزدق را در چهار متن تقریبداً
مشاوه و وا سه سند متفاوت نقه کرده است(والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص۱01دد)۱0۱؛ البتده
ممان است مقصود او ویاب اختالفات نقهها ووده است.
نقه اشعار مناسب وا وقایع تاریخن ،سنتن رایج در تاریخنگارى مسلماناب ووده اسدت.
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اهمیت داده است .تفاوت أنساب االشراف وا کتابهاى مشاوه مانند طبقات اودنسدعد و...
این است که هرچند در آب کتابها عالوهور شخصیتها ،ورخن حواد تاریخن نی ویداب
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والذرى نی وه پیروى از آبد و شاید ودین سبب که خود شاعر نی وودهد اهتما ویژهاى وه
جمع اشعار مناسب وا وقایع تاریخن از شدعرا و و رگداب داشدته اسدت چنددابکده کمتدر
واقعهاى در أنساب االشراف هست که والذرى پارهاى از اشعار مشهور را در آب واب ذکدر

ورخن اخبار خاص تاریخن موردنظر شیعه مانند یور

وه ویت فاطمه زهدرا(همداب،

ج ،۱ص )۱۳0در جریاب ویعتستاندب وراى اوووار(هماب ،ج ،۱ص )۱1۱یدا واقعدۀ اددیر
خددم(همدداب ،ج ،۲ص )۱6۳و روایددات وسددیار در فضددائه امیرالمددرمنین(همدداب ،ج،۲
ص۳1د )۱۱1یا ذکر مفصه مطاعن عیماب(هماب ،ج ،۱ص )۱۱۲است که در وحدثهداى
کالمن وعد ،مورد استناد عالمانن چوب شریف مرتضن از شیعۀ امامیه قدرار گرفتده اسدت.
(شددریف مرتضددی۱1۱6 ،ق ،ج ،۸ص۲1۲ ،۲1۱ ،۲16 ،۱۱1؛ ج ،1ص،۲61 ،۱11 ،۱۱1
 ۸۱1 ،۸۸0 ،۸۸1 ،۸۸۸ ،۲۱6و )...ازاینرو والذری را واید ازجمله مورخدانی دانسدت کده
اختالفات را ویاب میکند .لوا کسانی که گرایشهای حدییی داشتند ،وهسبب پرهی شداب از
اخبار اختالفی وه او اقبالی ناردهاند و وهدلیه مطالب منحصروهفردی که دارد ،مورداستفادۀ
عالماب شیعی قرار گرفته است.
وهنظر میرسد والذرى پس از جمعآورى مواد گوناگوب ،در سالهاى پایانن عمر خود
وه نگار

أنساب االشراف وهصورتن که اینک در دست داریدم ،پرداختده اسدت .ناتمدا

ماندب کتاب نی این حدس را تأیید من کند و وههرحال ،وهیقین نگار قسمت اعظدم آب
پس از آثار دیگر صورت گرفتده اسدت؛ زیدرا وى در چندد جداى أنسداب االشدراف،
وهصراحت از کتاب دیگر خود در واب «ولداب» یاد منکندد(نک :ودالذری۱۸۱1 ،ق ،ج،۱6
ص۱۳؛ ج ،۱۸ص۲10 ،۲۸۸د ۲11و  )۸1۳که شاید مقصود فتو البلداب موجود واشد.
 .۳زمانۀ تألیف أنساب االشراف

رشد والذری وهمانند اونسعد ،صاحب الطبقات الابری ،در وغداد که مرک علدم و شدعر و
ادب وود ،سبب شد در شعر و ادب و تاریخ و حدیث وه درجات واالیی ورسدد؛ از همدین
رو در زمرۀ ن دیااب خلفایی چوب متوکه ،مستعین و معت قرار گرفت(.ودالذری، ۱۱۳۳ ،
ص0د1؛ قمی ،ویتا ،ج ،۲ص )۱۸سفرهای او وه کشورهای مختلف او را هم وه کمدال و
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نارده واشد(.هماب ،ج ،۱ص۸۱۱؛ ج ،۳ص ۸1۲و)...
یای دیگر از ویژگیهای کتاب والذری آب اسدت کده واتوجدهوده قددمت آب ،حداوى
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پختگی رساند و هم روایات ویشماری را از شیو ،متعدد شنید و نقده کدرد و چندابکده
گوشت ،همین امر سبب شد وی نگاه متعصبانه وه موهب شدیعه و سدنی نداشدته واشدد.
ازاینرو ،وی روایاتی نقه کرده است که چندداب خوشدایند علمدای اهده سدنت نیسدت.

علمای شیعی است؛ چراکه وی هرچه ور او روایت شده ،وا سند و ودوب پردهپوشدی ذکدر
کرده و هیچ لحن گ ندهای هم ندارد(.محمودی )۱۸10 ،دو اثدر تداریخی ودالذری یعندی
أنساب االشراف و فتو البلداب که وه دست ما رسیده ،وهسبب صحت و صداقت تاریخی
و ذهن نقاد والذری ،قبول عامه یافته است .وااینحال رویارد عیمانی که در استادِ والذری
یعنی اونسعد تبلور یافته وود ،در والذری ودین شاه صورت نگرفت ،ولاه وهعادس ،وی
نهتنها رویارد گ ینشی وه روایات نداشته که نقده اخدتالف روایدات سدبب شدده چندین
نگاهی وه والذری تقویت یاود.
 .۴بالذری و واقعۀ کربال

مملد سو کتاب والذری وه اما حسن ،اما حسین و محمد ون حنفیه اختصاص
دارد .مقته الحسین هشتمین واب وخش اما حسین است .در چهار وخدش اولیده،
سیرۀ اما را از والدت تا صلح اما حسن ذکر کرده و پس از آب وه شر سفر اما وده
ماه و سدسس کدروال پرداختده اسدت .وی مطدالبش را از ورخدی شدیعیاب کوفده ودا امدا
حسین از زماب صلح اما حسن وه این سو ،ودوب آناه در ویشتر مدوارد مسدتندی
ارائه دهد ،وا تعبیر «قالوا» آااز میکند .در مدواردی هدم سدند نقده مدیکندد؛ ازجملده از
اوومخنف(والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص )۲61 ،۱۱0هییم ودن عددی(همداب ،ج ،۸ص،)۲۱۸
هشا کلبی(هماب ،ج ،۸ص )۲61و عوان ون الحام(هماب ،ج ،۸ص )۲۱۳یا وا تعبیر «قال
العتبی»(هماب ،ج ،۸ص« ،)۱۱0حدثنی وعض الطالبیین»(.هماب ،ج ،۸ص )۲60در مدواردی
هم از آثار عمر ون شُبَّه(هماب ،ج ،۸ص ۲۱1 ،۲۱۱ ،۲6۱و  )۲۲1مور ،و نویسندۀ کتداب
تاریخ المدین المنورة ،مطالبی نقه کرده که نشاب میدهد او نی دراینواره نوشتهای داشدته
است .البته گاهی وا صیغۀ تمدریض «رُوِیَ» گد ار
ص)۱0۲

خدود را نقده مدیکندد(.هماب ،ج،۸

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 7:59 +0330 on Sunday October 21st 2018

روایات وه آتش کشاندب ویت حضدرت زهدرا(ودالذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۱ص )۱۳0یدا
حدیث ادیر(هماب ،ج ،۲ص )۱6۳از آب جمله اسدت .انصداف ودالذری مدورد تحسدین
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اخبار والذری تفاوتهایی وا اخبار دیگراب دارد و این نشداب مدیدهدد کده از مصدادر
متنوعی استفاده کرده است؛ این اخبار در مقایسه وا آنچه در مناوع دیگدر آمدده ،مدیتواندد
روشنگر ورخی از ناات ج ئی در واقعۀ عاشورا واشد .وههرروی ،کتاب ودالذری یادی از

اوومخنف استفاده کرده واشد؛ چراکه گ ارشات او عمدتاً ودا طبدری و روایدات اوومخندف
سازگاری دارد و گرچه وی در یای دو مورد از اوومخنف نا ورده ،تما اسناد روایدت او
را حوف و در ورخی موارد ،مطالب را وهاختصار و در ورخدی مدوارد ،مطدالبی اضدافه ودر
مطالب وی آورده و االب آبها را وا ذکر سند روایت کدرده اسدت؛ درحدالیکده مطالدب
اوومخنف را ودوب ذکر سند آورده است(».حسینی ، ۱۸۳0 ،ص )0۸چارچوب گد ار
والذری ور آب است که اوتدا موضع اما حسین را دروارۀ صلح ورادر اما حسن
وا معاویه گ ار کرده ،سسس وه نامهنگاریهای اما  وا اهه عدراق اشداره و در ادامده،
خروج اما از ماه وهسمت کوفه و درنهایت ،مقته امدا و یدارانش را گد ار مدیکندد.
نامنظمی منقوالت والذری نی در وخش پایانی گ ار

او نی ازجمله ویژگیهدای خداص

مقته الحسین والذری است؛ چراکه او پس از شر ورود اههویت وده مدینده ،ممددداً
وه توضیح و وسط و نحوۀ قته اما  توسط قاتالب ایشاب یا حضدور اهده ویدت در
شا و مالقات وا ی یدد مدیپدردازد(.والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص۲۱۳دد )۲۲6ودرای نمونده
ماجرای ضروتزدب اونزیاد یا ی ید ور لباب مبارک اما  را در سده موضدع نقده کدرده
اسدت(.هماب ،ج ،۸ص ۲۱1 ،۲61و  )۲۲۲پددس از شدر مدداجرا و ذکدر شددهدای همددراه
اما  ،دوواره وه نامۀ کوفیاب اشاره میکند .ناتۀ قاوهتوجه این است که والذری پدس از
گ ار روایات ورود اهه ویت وه مدینه ،دیگر روایاتی که وهصورت تادرار آبهدا را
نقه کرده ،همه را وهصورت سند کامه آورده و این گویای یدک ناتده اسدت و آب ایناده
احتماالً گ ار اوتدایی اود که یا وهصورت مرسه یا وا تعبیر «قالوا» آمده استد منقدوالت
اوومخنف است؛ چراکه دقیقاً این منقوالت در تاریخ طبری وهنقهاز اوومخندف ذکدر شدده
است .ولی روایات مسند والذری که پس از آب آااز میشود ،روایاتی است که اختالفدات
روایی منقوالت طبری را ویاب میکند.
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مناوع مهم کروالست که وهنوعی وا روایت اوومخنف ،اودنسدعد و دیندوری توافد دارد و
مطالب آبها وهرام اختالفاتی که دارند ،مرید یادیگرند« .وهنظر میرسد والذری از مقتده
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تمامی گ ار

او حدود هشتاد صفحه را در ور گرفته است .وهنظر مدیرسدد گد ار

والذری وسیار متعادلتر از اونسعد نوشته شدده؛ چراکده رداهراً دیددگاه او درودارۀ شدیعه
منصفانهتر و عادالنهتر است .از همین روی ،علمای اهه سنت پس از او وه گ ارشدات او

الفصول المختارة والجمه شیخ مفید و مناقب اون شهرآشوب و کتب دیگر عالماب شیعی
ثاوت کرد.
عد تأثیرپویری والذری از استاد خویش یعنی اونسعد کاتب واقددی درخدور توجده
است .اونسعد کوشیده فضای قیا و حرکت اما حسین را وارونده جلدوه دهدد؛ امدا
والذری که شاگرد او ووده(نک :واقدی۱16۱ ،ق ،ص )۱0از وی تأثیر زیادی نگرفته اسدت
و این سالمت ذوق او را در روایدتکدردب مطالدب تداریخی مدیرسداند(.نک :ودالذری،
 ، ۱۱۳۳ج ،۱ص)۱
 .۵روایات غیرواقعی و تحریفی أنساب االشراف

این وخش نیازمند وررسی دروارۀ اسناد و متونی است که والذری در واقعدۀ عاشدورا از آب
وهره جسته است؛ ازایدن رو پدس از کاوشدی مختصدر در اسدناد ،مدتن روایدات ودالذری
موردوررسی قرار میگیرد.
۵ـ .۱نکاتی دربارۀ اسناد
وخشی که والذری وه نا اما حسین نامگواری کرده ،در وردارندۀ  ۳۱روایت یاد وهتدر

وگوییمد فقره است که از فقرۀ نهم(موضع اما  دروارۀ صلح وا معاویه) وهوعد ،ویشتر وده
آااز قیا مرووم میشود .گ ار او وهصورت معدنعن یدا نقدهودهنقده ارائده نمدیشدود.
ویستوهشت مورد آب وا تعبیر «قالوا» ،نوزده مورد وا «حدثنی» ،نُه مورد وا «حددثنا» ،یدازده
مورد وا «قالَ  +صاحب کتاب» ،سه مورد وا «یقال» ،یک مورد وا «قال وعضهم» ،یدک مدورد
وا «راوی» و یک مورد وا گ ار موردنظر ،یک مورد ودا «رُوِیَ» ،یدک مدورد ودا «رَوی» و
پنج مورد وا اشعار مرثیهسرایاب آااز شده است .وهنظر میرسدد تعبیدر «قدالوا» مرودوم وده
اتفاق نظر دروارۀ گ ارشی است که ارائه میدهد .وههرحال ،این تعبیر صدحت گد ار را
ثاوت نمیکند« .حدثنی» وه نقه روایت ورای شخص والذری اشاره دارد و «حدثنا» وه نقده
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رابت نارده و روی خوشی نشاب ندادهاند؛ امدا ودرعاس وهدرۀ علمدای شدیعی از کتداب
والذری فراواب ووده است .این مدعا را میتواب وراساس مصدریاوی مطالب کتب االرشداد،
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روایت استاد ورای تنی چند مرووم است« .قال وَعضُهُم» نی مورد اختالفی است که ورخدی
از مورخاب یا راویاب در آب اتفاقنظر داشتهاند .مانند این مورد در مقتده الحسدین کده
مینویسد ...« :و قال وعضهم :اسم اون قرر الوی کاب مع عمر ون سدعد علدی .واالول [أبّ
۵ـ .۲متن
۵ـ۲ـ .۱ارسال هدایا از سوی معاویه برای امام حسین

والذری از هدایایی سخن گفته که معاویه ساالنه ورای اما  ارسال میکرده اسدت .وی
مینویسد« :معاویه از حسین هیچ چی ی که وهعنواب صله وهدیه ورای او مدیفرسدتاد،
قطع نارد .هر سال ه اره ار درهم و هدیه و صله از هر نوعی ورای او ارسال مدیکدرد».
(هماب ،ج ،۸ص )۱۱۱همچنین پیش از این آورده« :معاویه از آنچه اما  در نامهای وده
او نوشته است ،شاایت کرد ،مرد وه او پیشنهاد دادند که نامهای ونویس که سراسر عیدب
او و پدر واشد .معاویه در پاسخ گفت :چنین نمیوینم که دروغ گویم و کسی چوب من
هیچ کسی را وه واطه عیب نمیگیرد(». ...هماب) اوالً یا معاویه چنین فعلدی از او سدر زده
یا گفتاری را وه زواب آورده که ودوب شک صرفاً ورای راهرسازی ن د مرد ووده اسدت یدا
والذری این دست روایات را ورای دفاع از شخصیت معاویه نقه کرده است؛ ثانیاً گد ار
نخستین که وهشاه مرسه و ودوب راوی نقه شده ،گویا در صدد اثبات آب است که چوب
معاویه در جریاب صلح اما حسن وه حاومت رسید ،وهعندواب جبدراب آنچده از امدا
حسن و اما حسین فوت شد ،ساالنه هدایایی ورای اما حسین ارسال میکرد
و این در حالی است کده ودالذری پدیش از ایدن خبدری گد ار کدرده اسدت کده امدا
حسین خطاب وه ورخی از شیعیانش فرمود« :صلحی ووده است و ویعتی که مدن از آب
ناخشنود وود  .پس تا هنگامی که این مرد زنده است ،منتظر واشید؛ و چنانچه او مُدرد ،مدا
و شما خواهیم دید که چه کندیم! » (همداب ،ج ،۸ص )۱۱6ودالذری در موضدعی دیگدر،
خطاب وه ونوجعده که خواستار آمدب اما  وه کوفه وودند ،آورده ...« :تا این مدرد زندده
است ،وه پنهاب شوید و عقایدتاب را کتماب کنید و از راهرشدب در انظار وسرهی ید .چنانچه
ورای او پیشامدی ر ،داد و من زنده وود  ،نظر را وده شدما خدواهم نوشدت ،ابشدااا »
(هماب ،ج ،۸ص۱۱۱د )۱۱۲البته سخن اول اما  گویای این مطلب اسدت کده صدلح،
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ناخوشایندترین انتخاوی وود که در وراور اما حسن قرار داشت و اما وهدلیده مصدالح
اسال دست وه چنین اقدامی زد .وههرحال ،تعبیراتدی کده از امدا در جریداب صدلح امدا
حسن و در دوراب امامت خویش وجود دارد ،نشابدهندۀ آب است که اما هیچگاه نده

واشد(.کشی۱16۱ ،ق ،ص،۱6۱

 )۱10ذکر این ناته خالی از لطدف نیسدت کده «ایدن

صلح ورای اما حسن و اما حسین وه یک اندازه ناخوشایند وود ،ولی ناخوشدایند
وودب کاری وهمعنای ناخشنود وودب از انما آب نیست؛ چراکه رضایت دادب وه این صدلح
وهلحاظ امیدواری وه نتایج مترتب ور آب ،امر دیگدری ودود(».شداوی و طبسدی، ۱۸۳0 ،
ج ،۱ص۲۱۱د )۲۲6همچنین رضایت وه آب ورای اما حسن یا اما حسین ،یا هدر
کدا از دیگر اماماب اهه ویت تفداوتی نمدیکندد(.ورای مطالعدۀ ویشدتر ندک :کلیندی،
۱۸۳۳ق ،ج ،۳ص۱60 ،۸۸6؛ عیاشی۱۸۳6 ،ق ،ج ،۱ص)۲۱۳
۵ـ۲ـ .۲مصادرۀ اموال کاروان یمنی در تنعیم

والذری مینویسد« :حسین در تنعیم وه کاروانی ورخورد که از یمن میآمد و وحیر ودن
ریساب حمیری آب را ورای ی ید ون معاویه فرستاده وود .وحیر کارگ ار ی ید در یمدن ودود.
کارواب وار وَرس 1و جامه داشت .فرستادگاب وحیر آب را ورای ی ید میوردندد .حسدین
کارواب را گرفت و وا خود ورد و وه شترداراب گفدت" :شدما را اجبدار نمدیکدنم ،هدر کده

دوست دارد وا ما جانب عراق گیرد و کرایه و دستم د

را وه تمامه میدهیم و وا او نیاو

رفتار میکنیم ،و آناه نخواهد همصحبت و همراه ما واشد ،وازگردد و کرایه و اجدرتش را
تا همین جا وه اندازۀ راهی که پیموده ،وستاند ".آنگاه ح کسانی که در تنعیم از وی جددا
شدند ،پرداخت و کسانی را که وا وی رفتند ،عطا داد و جامده پوشداند(».ودالذری،۱۸۱1 ،
ج ،۸ص )۱01وهنظر میرسد اولین کسی که مصادرۀ اموال ی ید را مدعی شدده ،ودالذری
است .روایتی شبیه وه این روایت نی گد ار شدده اسدت و آب ایناده امدا حسدین
کاروانی که اموالی را از یمن وهسوی معاویه میوردند در مدینه مصادره و میداب خاندداب و
دوستانش تقسیم کرده ،اما معاویه وا و رگواری از خطای اما  درگوشدته اسدت .ناقده

این روایت تا جایی که جستوجو شد ،تنها اون اویالحدید است که در شر نهجالبالاده
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آب را نقه کرده است .وی مینویسد« :اموالن را از یمن وراى معاویه منوردندد ،چدوب وده
مدینه رسید ،اما حسین آب اموال را گرفت و میاب افراد اهه ویت و واوستگاب خویش
تقسیم کرد و وراى معاویه چنین نوشت :از حسین ون علن وه معاوی ودن اودنسدفیاب :امدا

وه آب نیاز داشتم ،آب را گرفتم ،والسال  .معاویه وراى او چنین نوشت :از پیشگاه ونده خددا
معاویه امیرالمرمنین وه حسین ون علن ،سال ور تو ،اما وعد ،نامهات وه من رسید که نوشته
وودى کاروانن که وراى من از یمن اموال و حله و عنبر و عطر منآورده است تدا نخسدت
در گنمینههاى دمش وگوار و سسس پس از سیراب وودب فرزنداب پدر وه ایشاب وددهم،
از کنار تو گوشته است و تو وه آبها نیاز داشتهاى و گرفتهاى ،تو که خود آبها را وده مدن
نسبت مندهن ،س اوار وه گرفتن آب نبودهاى که والن وه مال س اوارتر است و خدود وایدد
از عهدۀ آب ویروب آید .و وه خدا سوگند اگر این کار را رها منکردى تا آب اموال پیش من
ورسد ،در مورد نصیب تو از آب وخه نمنورزید  ،ولن اى ورادرزاده گماب منکنم کده تدو
را در سر جو

و خروشن است و دوست دار این جو

و خرو

وه روزگار خدود

واشد که وههرحال قدر تو را منشناسم و از آب منگور  ،ولن وه خدا سوگند ودیم آب دار
که وه کسن گرفتار شوى که تو را وه اندازۀ دوشیدب ناقهاى مهلت ندهد .پدایین نامده هدم
این اشعار را نوشت :اى حسین ون علن این کار که کردى سرانما پسندیده نددارد ،ایدن
که اموالن را ودوب آناه وه آب فرماب داده شده واشن وگیرى ،کدارى اسدت کده از حسدین
همراه شتاب ووده است ،ما این مسئله را روا دانستیم و خشمگین نشدیم و هر کدارى کده
حسین انما دهد ،تحمه منکنیم ...ولن ویم آب دار که سرانما گرفتار کسن شدوى کده
ن د او شمشیر ور هر چی پیشن گیدرد ».اودن اودیالحدیدد در پایداب نقده اشدعار ،درودارۀ
و رگواری معاویه مینویسد« :و هوه سع صدر و فراس صادق »(اون اویالحدید۱۸1۳ ،ق،
ج ،۱۳ص)16۱
روایت مصادرۀ اموال ی ید در کتب تاریخی یدا حددییی ویشدتر ودهچشدم مدیخدورد.
(دینددوری ، ۱۸0۳ ،ص۲1۱؛ طبددری۱۸۳1 ،ق ،ج ،۱ص۸۳۱؛ اوددناثیددر۱۸۳۱ ،ق ،ج،1
ص16؛ اونکییر۱1۲۲ ،ق ،ج ،۳ص۱00؛ اونطاووس ، ۱۸1۳ ،ص0۱؛ اوننما۱160 ،ق،
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وعد ،کاروانن که از یمن وراى تو مال و حله و عنبر و عطدر مدنآورد تدا در گنمیندههداى
دمش وگوارى و پس از سیراب وودب فرزنداب پدرت وه آناب دهن از اینما گوشدت ،مدن
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ص1۲؛ مملسی۱16۸ ،ق ،ج ،11ص )۸01روایت دو در کتب اهه سنت موجود نیست؛
اما در شیعه تنها عالماب معاصر ،عالمه وحرالعلو  ،شیخ علی کورانی و واقر شریف قرشدی
آب را نقدده و نقددد کددردهاند(.وحیدددوهبهانی ،وددیتددا ،ج ،1ص11؛ کددورانی۱1۲۱ ،ق ،ج،۸

این کار ،هم خود را در معر

تهمت قرار داده و زواب مخالفداب را وده تشدنیع و مالمدت

خود دراز گرداند و هم مرتاب فعه قبدیح راه ندی و گردندهگیدری شدود(.نک :ضدیایی،
 ، ۱۸۳1ص )۳۸طبری نی چنین ماجرایی را گ ار کرده است .سند وی از ایدن قدرار
است« :قال اوومخنف :حدثنن الحار ون کعب الوالبن ،عن عقب ون سدمعاب(». ...طبدری،
۱۸۳1ق ،ج ،۱ص )۸۳۱در کتب رجالی شخصی وه نا حار ون کعب وه عندواب اسدتاد
حدییی اوومخنف وجود ندارد(.البته شخصی وا این نا کده در دوراب جداهلی مدیزیسدته
وجددود دارد .نددک :عسددقالنی۱1۱۱ ،ق [الددف] ،ج ،۱ص0۳0؛ زرکلددی ، ۱۱۳6 ،ج،۲
ص )۱۱1عقب ون سمعاب نی از اصحاب و همراهاب امدا در واقعدۀ عاشوراسدت کده در
کتب شیعی وه نیادی از وی یداد کدردهاندد(.امین۱16۸ ،ق ،ج ،۱ص )0۱۱ازایدنرو ،ایدن
روایت وهدلیه جهالت حار ون کعب ضعیف وهشمار میآید و از لحاظ سند قاوهاعتنا و
اعتماد نیست.
عالمه وحرالعلو دروارۀ متن این روایت معتقد اسدت کده مقدا امدا  واالتدر از آب
است که چنین اعمال پست و قبیحی را انما دهد(.وحیدد وهبهدانی ،ودیتدا ،ج ،1ص)11
واقر شریف قرشی هر دو روایت را میپویرد و ور آب است که اما  وا مصادرۀ امدوال و
کارواب اجازه نداد که اموال آب ورای سفرههای شراب و پشتیبانی از سدتم و وددرفتاری ودا
مرد خرج شود .پیش از آب اما  چنین کاری را در دوراب معاویه انمدا داد .امدا 
حاومت ی ید و معاویه را ایرمشروع میدانست و میدید که اموال مسلماناب در راه فساد
اخالق و نشر لودگی خرج میشود .ازاینرو الز وود آب اموال را مصدادره کندد و در راه
فقرا و نیازمنداب وه مصرف ورساند .این کار چه مانع شرعی و یا اجتمداعی دارد! (قرشدی،
۱۸۱1ق ،ج ،۲ص )۲۸۲سید ون طاووس ضمن نقه خود از اموال وه هدیه تعبیر میکند و
مینویسد« :اما هدیه را گرفت؛ چراکه ادارۀ امور مسلماناب وهدست او وود(».اونطداووس،
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 ، ۱۸1۳ص )0۱مرید این نظر را ورسها یا روناس و خضابهایی دانستهاند کده پدس
از شهادت اما از اردوگاه وی اارت شد .دینوری ماجرای تنعیم را یاد کرده ،او ودهجدای
ورس ،از روناس و حنا سخن گفته است(.دینوری ، ۱۸0۳ ،ص )۲1۱وی پس از ایناه

اارت روناس و حنا سخن گفته ،دینوری است .طبری اما مینویسد« :کسانی وه رناسهدا
و حلهها و شترها روى آوردند و همه را اارت کردندد(».طبدری۱۸۳1 ،ق ،ج ،۱ص)1۱۸
اما نگفته که این روناسها و حلهها هماب اموالی است که اما مصادره کرده وود.
نویسندۀ کتاب موسوع الیورة الحسینیه(سماوی۱1۲۲ ،ق) معتقد است« :توقیف اموال

ی ید توسط اما روایتی صحیح است و این کار در موقعیتی که امدا  ودا ی یدد ویعدت
نارده و درحقیقت ورای مبارزۀ آشاار وا وی آماده شده ،رفتاری طبیعی و درسدت اسدت؛
چه عاقالنه نمینماید که حسین حاومت ور امدت را ودرای ی یدد جدای نداندد ولدی
حقوق و اموالی وده ندا حاومدت را ودرای او وسدویرد(».لمند الحددیث ، ۱۸۳6 ،ج،۱
ص )۱1ضمن ایناه نباید از نظر دور داشت که «معاویه پس از ویعت گرفتن ودرای ی یدد،
درحقیقت یای از وندهای مهم صلحنامه را زیر پا گوارده وود ،لدوا پدس از مدرگش هدیچ
حقی ورای ی ید وجود نداشت که اما  قائه وه آب واشد ،عالوهور ایناه ی ید ودرخالف
پدر

که در کفر و فحشا پنهابکار وود و راهر اسالمی خود را حفظ میکرد ،همدهگونده

فحشا را وه راهر کشانده وود و شمشیر ور ضد اسال از رو وسته وود کده امدا  نید در
نامهای خطاب وه معاویه وه آب اشاره میکند(».ندک :فراتدی ، ۱۸۳۳ ،ص )۱11ونداوراین
چوب حاکم اما حسین است ،اما قصد توجه دادب و توکر این ناته اسدت کده هدیچ
نوع مشروعیتی ورای حاومت ی ید وجود ندارد .این ناداتی اسدت کده پویرنددگاب ایدن
روایت متوکر شدهاند .اما ناتۀ مهم دیگر آناه ور فر

پویر

روایت مصادرۀ امدوال در

زماب معاویه ،فعه اما سبب میشد تا اما ناقض ویعتید هرچندد ناخوشاینددد محسدوب
میشد که وا معاویه وسته وود(.نک :والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص۱۱6و )۱۱۲لوا اما هیچگاه
خود را در معر

این اتها قرار نمیداد.

اما روایت مصادرۀ اموال ی ید :گرچه دالیه و توجیهاتی که علمای معاصر چدوب وداقر
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وه نحوۀ شهادت اما  اشاره میکند ،مینویسد« :آنگاه مرد آب روناس و خضابهدا را
وه اارت وردند و آنچه در خیمهها وود نی اارت شد(».هماب ،ص )۲۱۳تنها کسدی کده از
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شریف قرشی و دیگراب ورای پویر

این روایت اقامه ناردهاند ،وهنظر صحیح و وا عقده

سلیم قاوهپویر است ،اما سرالی واقی میماند و آب ایناه نباید از این ناته اافه وود کده
اما در آااز حرکت خود وهسمت کوفه در صورت مصادره اموال ودا مشداالتی روودهرو

است(.حموی ، ۱۱۱۱ ،ج ،۲ص ۱)1درصورتیکه اموال کارواب یمدن مصدادره مدیشدد،
صاحباب کارواب ،این رخداد را والفاصله وه عمرو ودن سدعید ودن عداص ،کدارگ ار ماده،
گ ار میدادند و آبها وهسرعت ،اقدا اما را شور علیه حاومت ی ید قلمدداد و ودا
ادامۀ حرکت اما مخالفت میکردند و همین امر ورای ی ید دستاوی ی مدیشدد ودر ایناده
اما قصد ویعتکردب ندارد؛ ثانیاً اموال وسیار یک کدارواب ،تعدداد نیدروی ویشدتری ودرای
نگهداری و حمه آب میطلبد که این از عهدۀ نیروی اندک امدا کده قصدد مسدافرت وده
شهری دوردست داشت ،خارج وود؛ ثالیاً پیشفرضی دروارۀ ایدن واقعده وجدود دارد و آب
ایناه این فعه اما  یک اقدا شورشی ووده اسدت؛ یعندی امدا را متعدر و آادازگر
جنگ معرفی کرده است .وا این پیشفر

 ،دو احتمال وهوجود خواهد آمد :احتمدال اول

ایناه اگر اموال کارواب یمنی توسط اما مصادره شود ،این کارواب دستخالی وه یمن وداز
خواهند گشت و این اقدا اما  را مریدی ورای شورشی خواندب ایشاب در نظر گرفتده
و این خبر را در یمن منتشر خواهند کرد .اما اما  وههیچوجده خواسدتار و راضدی وده
اشاعۀ چنین تفاری دروارۀ خودشاب نبودند و احتمال دو ایناه اما ودوب مصادرۀ امدوال
وا ایشاب تا عراق همراه گردد؛ چراکه ایشاب قصد سفر وه شا داشته و طبیعتداً ودا امدا تدا
سرزمین عراق همسفر خواهند وود .مرید این مطلب سخن شیخ مفید است که مینویسد:
« ...در آنما قافلهاى دید که از یمن منآمدند ،پس شترانن از آنداب ودراى وارهداى خدود و
همراهانش کرایه کرد و وه صاحباب شتر فرمود :هرکه از شما میخواهدد ودا مدا وده عدراق
ویاید ما کرایه او را میدهیم و در زماب همراه وودنش وه او نیان کنیم ،و هرکه میخواهدد
در راه از ما جدا شود ،وه هر اندازه که همراه ما واشد ،کرایۀ آب اندازه راه او را منپردازیم،
پس گروهن از آناب وا آب حضرت وده راه افتادندد و گروهدن دیگدر از رفدتن خدوددارى
کردند(».مفید۱1۱۸ ،ق ،ج ،۲ص )0۳اجاره و کرایهکردب شترها شاید وه این منظدور ودوده

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 7:59 +0330 on Sunday October 21st 2018

میشد:
اوالً فاصلۀ تنعیم تا ماهد وناور آب زمابد فاصلۀ دوفرسدخی و وده قدولی چهارفرسدخی

روایات عاشورای أنساب االشراف بالذری در میزان نقد و بررس

55

که اما  در مسیری از راه ،آبها را وا خود همراه کند و وه تبیدین و روشدنگری درودارۀ
حرکت خود وهسمت عراق وسردازد و انتخاب را ور عهدۀ خود آبها ونهد که یا ودا امدا در
این حرکت ،سهیم و همراه شوند یا وه مسیر خود ودرای پدیشکشدی هددایا ادامده دهندد.

۵ـ۲ـ .۳دیدار امام با عون بن عبداهلل بن جعدة بن هبیرة در ذات عرق

والذری در وخشی آورده است« :گویند :عوب ون عبدا ون جعدة ون هبیرة در ذات عدرق
وا حسین دیدار کرد و نامۀ پدر را که در آب خواستار وازگشت اما وود ،وه او داد و
خطراتی که در پیش راه دارد ،متوکر شد ،اما نسدویرفت و نسسدندید(».ودالذری۱۸۱1 ،ق،
ج ،۸ص۱0۱د )۱00ناتۀ قاوهورداشت از این روایت آب است که چوب عوب و پددر

در

ماه وود ،وه ذات عرق رفت تا وه اما ملح شود؛ اما وهنظر میرسد نا عوب ودن عبددا
ون جعده وه جای عوب ون عبدا ون جعفر تصحیف شده که این اشتباه از سوی راوی یا
والذری صورت گرفته است .دالیلی را میتواب ورای چنین مدعایی اقامه کرد:
اوالً چنین خبری را تنها والذری نقه کرده اسدت و ودا جسدتوجدویی کده صدورت
گرفت ،اینچنین خبری در دیگر کتب تاریخی و حدییی شیعه و اهه سنت وجود نددارد؛
ثانیاً دو پسر از پسراب عبدا ون جعفر ون اویطالب یعنی عوب و محمد ،وعد از ایناده
اما از ماه خارج شد ،وه وی ملح شدند(طبری۱۸۳1 ،ق ،ج ،۱ص۸۳1؛ مفید۱1۱۸ ،ق،
ج ،۲ص0۱؛ اوناثیر۱۸۳۱ ،ق ،ج ،1ص16؛ اونکییر۱1۲۲ ،ق ،ج ،۳ص)۱01؛ ثالیداً محده
زندگی ونیجعدة ون هبیره مخ ومی در کوفه ثبدت شدده اسدت .ایشداب ازجملده کسدانی
هستند که پس از شهادت اما حسن در من ل سلیماب ون صرد اجتماع کردندد و طدی
نامهای ضمن عر

تسلیت و تع یت وه اما حسین ،خواستار قددو امدا وده کوفده

شدند(.والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص۱۱۱؛ دینوری ، ۱۸0۳ ،ص۲۲۱؛ یعقووی ،ویتدا ،ج،۲
ص)۲۲۳
۵ـ۲ـ۴ـ حصین بن اسامه رئیس شرطۀ کوفه

والذری معتقد است« :عبیدا پس از آگاهی ور آمدب حسین از ماه وه کوفه ،حصدین
ون اسامه ،رئیس شرطها

را فرستاد تا آناه در قادسیه فرود آمد و سساه را میاب قادسیه تا
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واتوجهوه آنچه گفته شد ،وهنظر میرسد این نظر نسبتوه دیدگاههایی که از دیده گوشدت،
معقوالنهتر و پویرفتهتر خواهد وود.
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خفّاب و میاب قادسیه ،قطقطانه و لعلع سازمابدهی کرد(».ودالذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص)۱00
این در حالی است که نامی از حصین ون اسامه ،در هیچ منبع تاریخی یدا رجدالی وجدود
ندارد و وا مراجعه وه مصادر دیگر روایی و تاریخی ،حصین ون نمیدر تصدحیح مدیشدود.

(طبری۱۸۳1 ،ق ،ج ،۱ص )۸۱1که وهنظر میرسد وهدلیه تشاوه خدط« ،نمیدر» وده «تمدیم»
تبدیه شده که در آب تصحیف صورت گرفته واشد.
۵ـ۲ـ .۵عثمانیبودن زهیر بن قین

والذری دروارۀ وی مینویسد« :گویند :زهیدر ودن قدین وملدی در ماده ودود .وی عیمدانی
وود.آنگاه وا شتاب از ماه وازگشت ،راه ،او و حسین را وه هم ملح کرد .زهیدر ودا او
هم مسیر وود ،اما در کنار او من ل نمیگ ید ،حسین در گوشهای و زهیر در گوشدهای
خیمه میزدند .حسین پی او فرستاد ،دیلم دختر عمرو او را امر کرد که وه حسدین
پاسخ دهد ،اما او امتناع کرد .همسر

گفت :پناه ور خدا ،فرزند دختر رسول خددا وده

دنبالت فرستاده و تو لبیاش نمیگویی! زهیر وه خیمۀ حسین رفت و وازگشت و وده
همسر گفت :تو مطلقه هستی ،ن د خویشانت رو که من دوست نددار از مدن وده تدو
چی ی ج خیر ورسد .سسس خطاب وه یارانش گفت :هرکدا از شما دوست دارد ودا مدن
ویاید وگرنه این آخرین دیدار است و سسس همراه حسین شدد(».ودالذری۱۸۱1 ،ق ،ج،۸
ص۱01د)۱0۳
«ایناه زهیر پیش از پیوستن وه سساه اما عیمانی وود ،شهرت یافته اسدت .عیمدانی یدا
متمایهشده وه عیماب در آب روزگار اصطالحی سیاسی وود .معنای این اصدطال  ،حدداقه
تأیید کامه ونیامیه در ادعای مظلومیت عیماب ون عفاب و دشمنی وا علی وه این سدبب
وود ،و مرتبۀ واالتر شرکت در یک یا چند جنگ ضد علی زیدر پدرچم خدوبخدواهی
عیماب وود ،میه جندگ جمده و صدفین(».ودرای مطالعدۀ ویشدتر ندک :شداوی و طبسدی،
 ، ۱۸۳0ج ،۸ص۲61د )۲6۳وهنظر میرسد کهنترین مناوع تاریخی که وه عیمدانیودودب
زهیر ون قین اشاره کرده ،أنساب االشراف والذری است .والذری در کتاب خود و طبدری
نی وهنقهاز اوومخنف در کتاوش آب را روایت کدردهاندد .ایشداب رج خدوانی حبیدب ودن
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مظاهر ،زهیر و ع رة ون قیس را نقه کردهاند که ودین قرار است:
«حبیب ون مظاهر وه آبها گفت :وه خدا قومن که فردا وه پیشگاه خدا روندد و فرزندد
پیغمبر او را وا کساب و خانداب وى و وندگاب سحرخی و ذکرگوى این شدهر را کشدته

ع ره از خدا وترس که من نیکخواه توا  ،تو را وه خدا ازجمله کسانن مبا

که گمراهاب

را وراى کشتن نفوس پاک کمک منکنند .گفت :اى زهیر تو وه ن د ما از شیعیاب مرد ایدن
خانداب نبودى ،ولاه دوستدار عیماب وودى .گفت :اینما وودنم را دلیه این نمنگیرى کده
از آبها هستم ،وه خدا هرگ وه وى نامهاى ننوشتم و هرگ کسن را وه سوى او نفرسدتاد
و هرگ وعده یارى خویش را وه او نداد ولن راه ،من و او را وه هم رسانید و چوب او را
دید پیغمبر خدا و من لت حسین ن د او را وه یاد آورد و فهمید که از دشدمناب او و
ح ب شما چه ورایش پیش میآید و چنین دید که یاریا کنم و در ح ب او واشدم و
وراى حفظ ح خدا و ح پیغمبر که شما وه تبداهن دادهایدد مددافع و فددایی او واشدم».
(والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص۱۳1؛ طبری۱۸۳1 ،ق ،ج ،۱ص1۱0د )1۱1طبدری و دیگدراب
نی وه مانند والذری ناخشنودی زهیر از همرهی و همسفری وا امدا را نقده کدرده اسدت.
(هماب ،ج ،۱ص۸۱0؛ دینوری ، ۱۸0۳ ،ص۲10؛ مفید۱1۱۸ ،ق ،ج ،۲ص1۲؛ اونفتدال،
 ، ۱۸1۱ج ،۱ص۱1۳؛ اوددنطدداووس ، ۱۸1۳ ،ص 1۲؛ اوددننمددا۱160 ،ق ،ص10؛
حسینی موسدوی۱1۱۳ ،ق ،ج ،۲ص۲۸1؛ وحراندی۱1۱۸ ،ق ،ج ،۱1ص )۲۲۲ودرای نقدد
عیمانیوودب زهیر توجه وه ناات زیر ضروری است:
اولایناه در عد اعتماد وه روایت والذری همین وس که از عبدارت «گویندد» اسدتفاده
کرده است .چنانچه فر وگیریم که زهیر ون قین پس از انما مراسم حج ونا وه روایدت
والذری وا شتاب از ماه وازگشت و در حرکت جدیّت نشاب داد و وه هیچ چید تدوجهی
نداشت ،اختالف زمانی ور اختالف ماانی تأثیری نمیکند و همچناب وه قوّت خدود وداقی
میماند؛ زیرا اما وهحسب متوب تاریخی هنگا ویدروبشددب از ماده ودا شدتاب حرکدت
میکرد و وه چی ی توجهی نداشت .ازاینرو ،وهاحتمال قوی ،نخستین من لگاهی کده امدا
وا زهیر یک جا جمع شد ،خود «زرود» وود .نه وه این دلیه که زهیر از جمعشدب ودا امدا
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در من لگاههای پیش از زرود خودداری میکرد ،ولاه وه این دلیه که ایدن من لگداه اولدین
جایی وود که آب دو میتوانستند وههم ورسند؛ یعنی زرود نخستین من لگاهی وود که زهیدر
وهسبب شتاوی که داشت ،میتوانست در آنما اما را ویاود.

جغرافیایی راست نمیآید؛ زیرا زهیر ودن قدین ،پدس از انمدا مراسدم حدج از ماده وداز
میگشت و اگر فر کنیم که او والفاصله پدس از پایداب مراسدم حرکدت کدرده ،تداریخ
حرکتش سی دهم ذیحمه ووده است؛ وه این ترتیب میاب زماب ویدروب آمددب وی و امدا
حسین حداقه پنج روز اختالف است .اگر چنین واشد ،چگونه این وخدش از روایدت
که وهحسب راهر ،حاکی از حرکت آناب همراه اما حسین اسدت مدیتواندد درسدت
واشد« :ما همراه زهیر ون قین وملی ،از ماه همراه حسین حرکت میکردیم(».طبدری،
۱۸۳1ق ،ج ،۱ص )۸۱0مرید این مطلب گفتار طبری وهنقهاز دو مدرد اسددی(عبدا ودن
سلیم و مورى ون مشعه) است« :آب دو گفتند :پس از مراسم حج همۀ همت ما ایدن ودود
که در راه وه حسین وسیوندیم تا وبینیم کار

وه کمدا مدیکشدد .مدا ودا شدتراب خدود

وهسرعت رفتیم تا در زرود وه او پیوستیم(».هماب ،ج ،۱ص)۸۱1
دو ایناه ورخالف نقه طبری و والذری و دینوری که میگویند« :زهیدر از دیددار ودا
اما خودداری کرد» ،ورخی دیگر از مورخاب داستاب دیدار اما  وا زهیر را وددوب آناده
وه موضوع خودداری وی از رفتن ن د آب حضرت اشارهای کرده واشند ،نقه کردهاند .اودن
اعیم کوفی از معاصراب والذری ،طبری و دینوری یا دیگراب ،داستاب حضور او در کروال یا
دیدار ودا امدا  را وددوب هدیچ ذکدری از عیمدانیودودب یدا خدودداری زهیدر نقده
میکنند(.اونسعد۱1۱1 ،ق ،خامس  ،۱ص1۳۱؛ اودن اعدیم کدوفی۱1۱۱ ،ق ،ج ،۱ص۳6؛
مفید۱1۱۸ ،ق ،ج ،۲ص)1۲
سو ایناه تاریخ در چارچوب زندگانی زهیدر ودن قدین ،از زوداب خدود او ،حادثده را
رویدادی یا سخنی که دالّ ور عیمانیوودنش نقه نارده است؛ درحالیکه دیگدراب کده وده
عیمانیوودب مشهور وودند ،از خالل آرا ،مواضع و شرکت در یدک یدا چندد جندگ ضدد
علی شناخته شده وودند.
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گفتنی است روایت من لگاههای راه که طبری آب را از مردی از ونیف اره نقه میکندد،
گوشته از ضعف سند ،وهدلیه ناشناختهودودب فد اری ،محتدوای آب ودا حقدای تداریخی و
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تأمه در گفتار ع رة ون قیس و پاسخی کده زهیدر وده او داد ،وندا وده روایدت طبدری،
وهخووی روشن میسازد که زهیر ون قین هیچگاه عیمانی نبدوده اسدت؛ چراکده زهیدر در
پاسخ وه ع ره که گوشتۀ او را متهم وه عیمانیوودب کرد ،گفت« :آیا از موضع کنونیا پدی

هدایت کرد و از پیرواب و یاراب اهه این خانداب شد  .یا عبارتی ازایندسدت .ولاده ایدن
سخن او که میگوید «آیا از موضع کنونیا پی نمیوری که من از آبهایم» ،عیمدانیودودب
او را چه در گوشته و چه حال وهطور مطل نفی میکند .اما سداوت عد ره پدس از ایدن
پاسخ ،کاشف از دست کشیدب وی از این تهمت عیمانیوودب زهیر است.
چهار ایناه اندک تأملی در گفتههای زهیر و سدخن همسدر و موضدع وی نشداب
میدهد که زهیر و همسر ح ّ اهه ویت را میشناختند و قلب آب دو از دوستیشاب
همچناب آواد وود .میه این سخن زهیر وه همسر د طب روایت سید ون طاووسد آهنگ
همراهی وا حسین را دار تا جدانم را در راهدش فددا کدنم و ودا روحدم او را حفدظ
کنم(».اونطاووس ، ۱۸1۳ ،ص )1۲و همسر

در پاسخ میگوید« :خداوند یار و یداور

تو واشد و ورایت خیر گرداند .از تو میخواهم که در قیامت ن د جدد از مدن شدفاعت
کنی ».یا این سخن زهیر وه همسر طب روایت دینوری «من جاب خود را مهیا ساختها
تا وا حسین کشته شو (».دینوری ، ۱۸0۳ ،ص )۲11و سخن او خطاب وده یدارانش
که «هرکس از شما دوستدار شهادت است وماند ».و نقه روایت سلماب فارسی ورای آنداب
که از این قرار است ...« :هرکه میخواهد وه من ملح شود ویاید وگرنه این آخرین عهدد
من و شما خواهد وود .من حدیین وراى شما نقه منکنم :ما وه جنگ ولنمر [قفقداز] رفتده
وودیم آب را گشودیم و انایم وسیار روودیم .سلماب فارسن در آب جنگ وا ما وود ،او وه مدا
گفت ،آیا از این پیروزی که خدایتاب نصیبتاب کرده خوشحالید! گفتیم :آری ،گفت :آنگداه
که جواناب آل محمد را وههنگا جنگیدب در رکاب آناب دیدار کردید ،وسیار خوشدحالتدر
واشید وا این انایمی که وهدست آوردهاید و من شما را وه خداوند میسدسار (». ...طبدری،
۱۸۳1ق ،ج ،۱ص۸۱0؛ مفید۱1۱۸ ،ق ،ج ،۲ص 0)1۸این سخناب زهیر جای تأمه ویشدتر

دارد« :من جاب خود را مهیا ساختها تا وا حسین کشته شدو »« ،هدرکس از شدما کده
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نمیوری که من از آبهایم! » یعنی نظر و گرایش و نسبت من وه اهه ویدت اسدت .ودرای
میال نگفت :درست است ،همابطور که میگویی مدن عیمدانی ودود  ،امدا خداوندد مدرا
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دوستدار شهادت است وماند» و گفتار همسر

«از تو میخواهم که در قیامت ند د جدد

حسین از من شفاعت کنی» و سخن زهیر وه یارانش «هرکدامتاب کده دوسدت دارد ودا
من ویاید وگرنه این آخرین دیدار است» تمامی مدوارد یادشدده نشداب مدیدهدد کده ایدن

پنمم ایناه در رج ی که زهیر ورای پیش از آااز جنگ خواندده اسدت ،مدیتوانسدت
عیمانیوودب خود را وه ر ،سساه شا واشدد و مدیتوانسدت در قالدب نصدیحت و اتمدا
حمت عیمانی وودب خود را عنواب کند و وگوید کسدی چدوب مدن وده سدساه پسدر پیدامبر
پیوست ،شما هم میتوانید از موضع خود وازگردید .اما در تما رج های وی ایدن چندین
سخنی از او نقه نشده است ،ولاه رج های او رو سرشار از والیت و محبتش وده امدا
علی و اهه ویت را نشاب میدهد(.مفید۱1۱۸ ،ق ،ج ،۲ص)۱6۱
۵ـ۲ـ۶ـ پیوستن انس بن حرث کاهلی در قصر بنی مقاتل

والذری مینویسد« :پس از ایناه انس ون حر کاهلی که همانند اون حدرّ از کوفده آمدده
وود ،گفتار حسین وا عبیدا ون حر جعفی [و امتناع او از یاری حسدین ]را شدنید،
از ن د اون حرّ ویروب و وه ن د حسین رفت و سال داد و گفت :وه خدا سوگند ،من از
کوفه خارج نشد مگر ایناه از جنگ وا تو یا جنگ در رکاب تو ناخشنود وود  .اما ایندک
خداوند یاری تو را در قلب من افانده و مرا وده همرهدی ودا تدو تحریدک کدرده اسدت.
حسین وه او فرمود :وه راه راست هدایت شوی و محفوظ واشی ،ودا مدا خدارج شدو».
(والذری۱۸۱11 ،ق ،ج ،۸ص )۱1۱گفتۀ والذری وا آنچه ورخی از مورخاب نقه کدردهاندد،
در تعار است .از زواب انس روایتی وهنقهاز پیامبر روایدت شدده کده فرمودندد« :إب
اونی هوا یقته وأر

من أر

العراق ،فمن أدرکه فلینصره قال :فخرج أنس ون الحدار

إلن کدروالا فقتده مدع الحسدین»(اودنعسداکر۱1۱۱ ،ق ،ج ،۱1ص۲۲1؛ همدو۱1۱1 ،ق،
ص۸11ددد۸1۱؛ اوددناثیددر۱16۱ ،ق ،ج ،۱ص1۱1 ،۱10؛ همددو۱1۲۲ ،ق ،ج ،۳ص۱۱۱؛
عسددقالنی۱1۱۱ ،ق [الددف] ،ج ،۱ص۲16؛ مقری د ی۱1۲6 ،ق ،ج ،۱۲ص۲16؛ صددالحن
شدددامن۱1۱1 ،ق ،ج ،۱۱ص1۱؛ اودددن شهرآشدددوب۱۸1۱ ،ق ،ج ،۱ص۱16؛ مملسدددی،
۱16۸ق ،ج ،۱۳ص )۱1۱ایناه انس ون حار وه کروال رفت و همراه حسدین کشدته

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 7:59 +0330 on Sunday October 21st 2018

خانداب و رگوار ،آگاه وودند که در این سفر حسدین همدراه اهده ویدت و یدارانش وده
شهادت میرسد(.ورای مطالعۀ ویشتر نک :شاوی و طبسی ، ۱۸۳0 ،ج ،۸ص۲۱۸د)۲۱۱
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شد ،وا عبارت والذری ناسازگار است .واقر شریف قرشی مینویسد« :انس ودا حسدین
از ماه همراه شد درحالیکه پیرمدردی کهنسدال ودود۱۸۱1(»...ق ،ج ،۸ص )۲۸1امدا وی
هیچ دلیه و سند تاریخی ذکر نمیکند .اما آنچه از کتب تراجم و تاریخی گوشدت و نید

عراق دید ،او را یاری کرد و همدراه ودا او وده شدهادت رسدید ،وی هنگدا فدرود آمددب
حسین در کروال همراه کسانی که سعادت نصیبشداب گردیدد ،شدبانه وده آب حضدرت
پیوست(».ویتا ،ص )۱۱اوناثیر او را در زمرۀ کوفیاب دانسته است(۱16۱ق ،ج ،۱ص)۱10
که میتواب از سخن او ورداشت کرد که وی در عراق یا ن دیای آب وه امدا ملحد شدد».
(شاوی و طبسی ، ۱۸۳0 ،ج ،۸ص۲۳6د)۲۳۲
۵ـ۲ـ۷ـ ذلتپذیری امام در مقابل سپاه ابنزیاد

والذری در مقته خویش ،در دو موضع وه جریاب ذلتپویری اما  پرداخته اسدت .وی
وه سند خویش نقه کرده که «اونزیاد از وصره تا شدا را تحدت کنتدرل خدود درآورد کده
هیچکسی نه وارد و نه خارج شود .حسین آهنگ شا و دیدار ی ید ون معاویده کدرد.
سساه اونزیاد وا او ورخورد کرد و وه کروال رسید .عمر ون سعد ون اودیوقداص ،شدمر ودن
ذیالموشن و حصین ون نمیر وهسوی او گروهی [جهت تسدلیم] فرسدتادند .حسدین
ایشاب را قسم داد که او را وه سوی ی یدد ورندد تدا دسدت در دسدت او دهدد؛ امدا ایشداب
نسویرفتند مگر ایناه وه حادم اودنزیداد تدن در دهدد(».ودالذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص)۱1۸
والذری در وخشی دیگر مینویسد« :گویند :حسین و عمر ون سعد در مقاوه هم صف
وستند ،حسین گفت :چند انتخاب را از من وسویرید ،وازگشدت وده همداب مادانی کده
آمد  ،یا دست در دست ی ید وگوار که او پسرعموی مدن اسدت و نظدر او را در مدورد
خود جویا شو و یا مرا وه مرزی از مرزهای مسلماناب سیر دهید تا من نید مانندد آبهدا
واشم و حقوق و تاالیفن همانند آبهدا داشدته واشدم .گفتده مدیشدود او از عمدر چید ی
نخواست مگر ایناه تنها وه مدینه ورود .عمر ون سعد درخواست حسین را در نامدهای
وه اونزیاد نگاشت .چوب اونزیاد ارادۀ پاسخ کرد ،شمر ون ذیالموشن کالودی گفدت :وده
خدا اگر از دیار تو ورود و دست در دستت ننهاده واشد ،قوّت و عد ت از آب وى واشدد و
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واور کتب تاریخی آب است که انس پس از خروج اما  از ماده در عدراق یدا وده گداه
ن ول اما در ماه وه ایشاب پیوست .سماوی در ایدن وداره مدینویسدد« :و چدوب او را در
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ضعف و ناتوانن از آب تو .این را مسویر که مایۀ ضعف است .واید او و یارانش وده حادم
تو تسلیم شوند که اگر عقووت منکنن ،اختیار عقووت وا تو واشد و اگدر مدنوخشدن ،وده
اختیار تو واشد ،وه خدا شنیدها که حسین و عمر سعد میاب دو اردوگاه مننشینند و ویشتر

شدند آبها را وه مسالمت پیش من وفرستد و اگر نسویرفتند وا آبها ومنگد ،اگدر جنگیدد،
شنوا و مطیع او واشد و اگر اوا کرد تو ومنگ که ساالر قومن و گردب او را ود ب و سدر
را پیش من وفرست(».هماب ،ج ،۸ص۱۳۲؛ نی نک :ج ،۸ص)۲۲۱
اوالً وهنظر میرسد گ ار

والذری واتوجهوه ترتیب زمانی که وی وداب ملتد اسدت،

مرووم وه روز ششم وه وعد از محرّ واشد؛ چراکه پیش از این ،شمر ودن ذیالموشدن وده
سرزمین کروال رسیده وود .ازاینروی ،راهراً صحت گ ار او خدشهدار است .گد ار

والذری که در دو موضع وداب پرداخته ،یک مرتبه وا سند صحیح 1و یک مرتبه ودوب سدند
و وا تعبیر «قالوا» که در پویر آب نمیتواب وداب تایه کرد ،آورده است.
ثانیاً ذلتپویری اما  وا مقا عصمت و اسوۀ ع تمنددی ایشداب در تضداد اسدت؛
چنابکه در آیات و روایات ،ور ع ت ،عد استرحا و ذلتناپدویری مدرمن تأکیدد شدده
است؛ وه هماب ساب که در ناوهیدگی و مومت ذلتپویری مرمن روایات ویشماری نقه
شده است ،این مهم وهحدی است که هیچیک از ائمده اطهدار در زنددگانی خدویش،
هیچگاه منقادانه و ذلیالنه شخصیت خود را محتاج وه دیگری و در حد واالتر یعندی ونددۀ
دیگراب معرفی ناردند .اما  اسوۀ ادب و کرامدت انسدانی اسدت ،سدخن وده درشدتی
نمیگوید و وه دور از آداب انسانی رفتار نمیکند و ندهتنهدا در مید اب دیدن ،کامدهتدرین
مصداق ایماب وه اسال و تخل وه ح دانسته میشود ،ولاه در می اب انسانیت نید جد از
سر رحمت ،مردانگی ،فداکاری ،راستی ،وردواری و ع ت نفس سخنی نمیگوید و اقدامی
نمیکند .لوا هرگاه روایتی وا منش انسانی و شخصیت اسدالمی معصدو  در تعدار
واشد ،فاقد اعتبار شناخته میشود .رکاکت معنا در نقد متن حدیث یعندی نامناسدبودودب
معنا وا جایگاه و شأب اما معصو (.ورای مطالعدۀ ویشدتر در ایدن زمینده ندک :نفیسدی،
 ،۱۸۳6ص)۲۳؛ هرگونه ضعف ،کاستی و نارسایی در لفظ یا معنای حددیث در سدطحی
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شب سخن منکنند .اونزیاد گفت :چه خوب گفتن ،رأى تو درست اسدت .ودا ایدن نامده
وهسوی اونسعد ویروب شو که وه حسین و یارانش وگوید وه حام من تسلیم شدوند ،اگدر
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که آب را از همسدانی ودا گفتدار معصدوماب خدارج سدازد(. ...نصدیری ،ص )010روایدت
موردوحث ،دارای رکاکت معنوی است؛ ودین معنا که در جایی است کده مفداد و مددالیه
موردنظر در روایات وهدلیه سستی و موهوبوودب وه گفتدار معصدوماب شدباهت نرسداند.

۱۸۳1ق ،ج ،۱ص1۲۱؛ اوددنجددوزی۱1۱۲ ،ق ،ج ،۱ص۸۸۱؛ اوددنکییددر۱1۲۲ ،ق ،ج،۳
ص )۱1۱که وا ذلتپویری اما ناسازگار خواهد وود.
۵ـ۲ـ۸ـ درخواست کمک از طایفۀ بنیاسد

روایتی از والذری نقه شده است که «حبیب ون مظهّر از اما اجازه خواست ن د طایفدهای
از ونیاسد که در اطراف کروال زنددگی مدیکردندد ودرود و از آبهدا کمدک وخواهدد ،آب
حضرت وه او اجازه داد و او ن د ونیاسد رفت و گفت :من شدما را وده شدرافت و ثدواب
آخرت میخوانم ،من شما را وه یاری فرزند دختر پیامبرتاب دعوت میکنم که مظلو واقع
شده است ،کوفیاب او را دعوت کردند تا یاریا

کنند ،اما اکنوب او را خدوار کدردهاندد و

نیرو جمع کردهاند تا او را واشند ،آنگاه هفتاد نفر از ونیاسد وه حبیب پاسخ میبدت دادندد
و وا او حرکت کردند .مردی وه نا جبل ون عمرو از هماب مرد وه عمر ون سعد خبدر داد
و او گروهی را همراه أزرق ون حر صیداوی فرستاد تا کسی وه یاری حسین ندرود
و حبیب تنها ن د اما ورگشت(».ودالذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص )۱۳6ودا وررسدی در مقاتده
الحسین این روایت در دیگر مناوع ج الفتو ذکر نشده ،اون اعیم وهشداه مفصدهتدر
این مطلب را ذکر کرده است؛ البته خوارزمی در مقته خویش وهنقهاز الفتو  ،این مطلدب
را وا اندک تفاوتی نقه کرده است(.خوارزمی ،ویتا ،ج ،۱ص )۸1۱در الفتو چندین آمدده
که عمر ون سعد در تاریای شب ،چهار ه ار نفر ورای مقاوله وا همراهداب حبیدب فرسدتاد
که در ن دیک فرات واهم وهشدت جنگیدند و ونیاسد چوب این درگیری شدید را وه خود
دیدند ،همه فرار کردندد و وده خاندههایشداب وازگشدتند(.اون اعدیم کدوفی۱1۱۱ ،ق ،ج،۱
ص۱6د )۱۱اوالً اونسعد دورتادور سساه اما را محاصره کرده وود و طبیعتداً ودرای حبیدب
ون مظاهر این امااب وجود نداشته که وه ویروب از این منطقه رفته و از ونیاسد دعدوت وده
همراهی کند؛ ثانیاً اگر اما قصد کمکخدواهی داشدت ،پدیش از ورود وده منطقدۀ کدروال
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(همابجا) گوشته از این موضوع ،والذری خود در وخشی مینویسد« :وا ال أعطی ویدی
إعطاا الوّلیه و ال أفدرّ فدرار العبیدد»(ودالذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص۱۳۳؛ نید ندک :طبدری،
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میتوانست وه محلۀ ونیاسد و اهه ااضریه رفته و درخواست خویش را ارهار کندد ،امدا
چنین امری محق نشد؛ ثالیاً اگر ونیاسد قصد همراهی وا اما را داشتند ،نباید هیچ مدانعی
ور سر آبها قرار میگرفت ،وهعالوه پس از شهادت اما که آبها ورای دفن شهدا وه کروال
۵ـ۲ـ۹ـ بازگشت فراس بن جعدة بن هبیرة

والذری ذیه داستاب تقاضای کمک از ونیاسد این جریاب را نقه کرده اسدت« :فدراس ودن
جعدة ون هبیره [نوۀ ا ّ هانی خواهر حضرت علی ]در کروال همراه حسدین ودود و
اما فار نمیکرد او مخالفت کند ،اما وقتی سختی کار را دید ،ترسید و اما وده او اجدازۀ
وازگشت داد و او شبانه ورگشت(».والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص)۱۳6
اوالً در هیچ کتاب تاریخی یا رجالی نیامده که جعدة ون هبیره فرزندی وه ندا فدراس
داشته است؛ چراکه در کتب رجالی و تاریخی آمده که وی دو فرزند مشهور داشته :یادی
یحیی است که روایتی از اما حسین دارد(رازی۱16۱ ،ق ،ص )۲۸6و از راویاب ادیر
است(طبری آملی۱1۱۱ ،ق ،ص )۱06و دیگری عبدا است کده قهنددر ۳و وخدشهدای

وسیاری از خراساب را گشود .گفته میشود او فرزندی وه نا عمدر هدم داشدته اسدت(.اون
اویالحدیدد۱۸1۳ ،ق ،ج ،۱۳ص۸6۳؛ نمدازی شداهرودی۱1۱۲ ،ق ،ج ،۲ص ۱۸۱و ج،۳
ص)۱۱۸
ثانیاً اگر فر

شود که جعدة ون هبیره مخ ومی فرزندی وه نا فدراس داشدته و او در

هنگا سختی از اما  دست کشیده ،این امری وسیار وعید است ،زیرا جعدة ودن هبیدره
پسر ا ّ هانی دختر اووطالب است و جعده پسرعمۀ اما  میشود .وناوراین فرزندد او ودا
اما  خویشاوندی ن دیک دارد .ازاینگوشته در تاریخ آمده ازجمله خدود ودالذری کده
ونیجعدة از اهه معرفت نسبتوه اهه ویت و از شدیعیانش وودندد(.والذری۱۸۱1 ،ق ،ج،۸
ص )۱۱۱همچنین جعده و فرزنددانش وده شدماعت ،قددرت و نیرومنددی در جندگ و
کارهای دشوار شهره وودند و هیچ موضعگیری سستی از آبها دیده نشد و هیچگاه تدرس
از دشمن آناب را زووب نارد .پایمردی جعده در جنگ مشهور وود ،وهطوریکده عتبد ودن
اویسفیاب وه وی میگوید« :این پایمردی در جنگ را از دایدیات یعندی علدی داری و
جعده میگویدد :اگدر تدو نید دایدی ایدی مانندد دایدی مدن داشدتی ،پددرت را فرامدو
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میکردی(».کشی۱16۱ ،ق ،ص ،0۸نمازی شداهرودی۱1۱۲ ،ق ،ج ،۲ص )۱۸۱مدیتدواب
تصور کرد که فرزندی از فرزنداب جعده چنین از معرکه وترسد و خود و شرافت خدویش
را ور صفحۀ تاریخ در معر ودنامی قرار داده در ساعت سختی از مردی کده وده او نیداز

ون علی واشد(.شاوی و طبسی ، ۱۸۳0 ،ج ،1ص۱61د )۱60اما جای تأسف اسدت
که ورخی پژوهشگراب ودوب زحمت مناقشه در ایدن ادعدا ،نقده ودالذری را از مسدلمات
تاریخ دانستهاند(.قرشی۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص)۱1۱
ثالیاً ور فر

ایناه جعده فرزندی وه نا فراس داشدته ،ودهاحتمدال فدراواب ،وازگشدت

فراس در شب عاشورا ووده؛ چراکه اما در آب شب وه یدارانش اجدازه داد هدرکس قصدد
وازگشت دارد ،ورود(.والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص)۱۳۱
۵ـ۲ـ۱۱ـ رخصت امام در شب عاشورا مبنی بر ترک سپاه با استفاده از تـاریکی
شب

والذری سخنی از اما  در شب عاشورا خطاب وه یاراب خویش را نقه کرده که وددین
شر است« :حسین وه خانداب و همراهانش پیشنهاد کرد کده ودا اسدتفاده از تداریای
شب پراکنده شوند و فرمود :ایناب مرا میجویند و اینک یافتهاند .ور من واضدح اسدت کده
آب نامههایی که ورای من فرستاده شد ج فریب و تقرب جستن وه پسر معاویه ودهوسدیلۀ
من نبوده است(». ...همابجا) دروارۀ این سخن اما واید گفت که چنانچه عبدارت پایدانی
وهراستی از اما واشد ،مقصود آب حضرت از منافقانی همچوب حمار ون اومر ،شدبث ودن
روعی ،ع رة ون قیس و مانند آبهاست(.ورای مطالعدۀ ویشدتر ندک :طبدری۱۸۳1 ،ق ،ج،۱
ص )1۱6چوب در این میاب کسانی نی صدادقانه و مخلصدانه نامده نوشدته وودندد و از آب
جمله شماری از یاراب وی وودند .ولی ویشتر کوفیانی کده وده ایشداب نامده نوشدته وودندد،
دل هایشاب وا اما وود ،ولی سستی و ضعف روحی چنداب ودر آنداب چیدره شدده ودود کده
شمشیرهایشاب ور روی حضرت کشیده وود .یاراب واوفای اما  پس از این سخن امدا
یکوهیک و یاصدا گفتند« :وه خدا قسم ،ما از تدو جددا نمدیشدویم و جداب خدویش را
فدایتاب کنیم .ما وا سر و دست و سینه ،تو را حفظ میکنیم و آنگاه که کشته شویم ،وریفۀ
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دارد و از خویشاوند ن دیای که دشمناب از همه سو او را محاصره کردهاند دست واشد!
تا چه رسد وه این که این نیازمند فرزند رسول خدا و پسردایی پددر یعندی حسدین
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خویش را انما داده و وده پایداب رسداندهایدم(».همداب ،ج ،۱ص1۱۱؛ اودن شهرآشدوب،
۱۸1۱ق ،ج ،1ص۱۱؛ اودددنجدددوزی۱1۱۲ ،ق ،ج ،۱ص۸۸۳؛ اودددنکییدددر۱1۲۲ ،ق ،ج،۳
ص)۱10
۵ـ۲ـ .۱۱رویدادهای غیرطبیعی پس از شهادت امام

در کتاب والذری نی چوب اونسعد ،چهار روایت را مبنیور ایناده پدس از شدهادت امدا
حسین رویدادهایی ایرطبیعی اتفاق افتاده ،نقه کرده که از این قرار است:
 .۱اویحصین گوید :چوب حسین کشته شد دو یا سه ماه ،از نماز صدبح تدا طلدوع
۱6

خورشید دیوارها گویا وا خوب آاشته وود.
۱۱
 .۲سالم قاص گوید :روزهایی که حسین کشته شد ور ما واراب خوب میوارید.
 .۸محمد ون سیرین گوید :رنگی خونین در آفاق آسماب تنهدا ودههنگدا کشدتهشددب
۱۲

حسین دیده شد.
 .1اویقبیه گوید :آسماب وهگاه قته حسین تاریک شدد تدا ایناده سدتارههدا دیدده
۱۸

شدند.

الف .از میاب این چهار حدیث ،تنها حدیث سو دارای سند صحیح است که مدتن آب
نی قاوهتوجیه است؛ چراکه اوالً میتواب آب را صرفاً خیدالپدردازی راوی دانسدت کده ودا
تمییه واقعه این جریاب را ودین شاه تفسیر کرده است و ثانیاً این امااب وجدود دارد کده
وههنگا شهادت اما  هوا اوری و کمی تیره و نیلگوب شده واشد که این احتمال از نظر
عقلی کمی ناموجه است؛ چراکه اگر روز عاشدورا در اواخدر مهرمداه روی داده واشدد(در
اینواره نک :زمانی قمشهای ) ۱۸۳۸ ،وارانیشددب آبوهدوا در ایدن تداریخ واتوجدهوده
ویژگی جغرافیایی کشور عراق کمی وعید است.
ب .ناتۀ کلی که توکر وداب ضروری است ایناه این نوع روایت کده در منداوع دیگدر
وهعنواب کرامت یافت میشود(لمن الحدیث ، ۱۸۳6 ،ج ،۱ص1۸0؛ حسدینی مرعشدی،
ویتدا ،ج ،۱۱ص ) 11۱گویدای آب اسدت کده سدرخی در آسدماب رداهر نبدود تدا ایناده
حسین کشته شد .مدتزماب سرخی آسماب در روایت قید نشده ،موقعیت ماانی ایدن
سرخی مشخص نشده ،ضمن ایناه اگر چنین حوادثی در تمدا عدالم ر ،داده واشدد ،در
دیگر کتب ایرمسلماناب مانند یهودیاب و مسیحیاب ،در دیگر کشورها میوایست قید شدده
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واشد ،حالآناه تنها راویاب مسلماب وه این رویدادها پرداخته و میپردازند.
ج) .سرالی که هماینک فراروی ماست ،این است که وا فر قبول پیددایش تغییراتدی
در آسماب در روزها یا ماههای پس از شهادت اما حسین آیا مدیتدواب پدویرفت کده

پویرفت که این سرخی ،قبه از شهادت آب حضرت وجود نداشته! در ایدن صدورت آیدا
واید مدعی وروز امری خارق عادت در تمامی این چند سال پس از شهادت آب حضدرت
شویم! و آیا میتواب اثبات کرد قوانین طبیعدی و فی یادی قبده از شدهادت آب حضدرت
اقتضای چنین امری را نداشته است! وا تأمه در روایات اهه ویت و اصحاب ایشداب،
نمیتواب تصریحی ور استمرار سرخی تا عصر حاضر یافت .جد ایناده وعضدی روایدات
مطل اند و مقید وه زماب خاصی نیستند؛ اما در تعاویر ورخی از راویاب و مرلفاب اهه سدنت
همچوب اونسعد ،والذری و طبرانی یا اون سیرین ،خطیدب وغددادی و ...مدیتدواب چندین
تصریحی یافت .ودینترتیب نمیتواب دلیه قطعی از روایات تاریخی ودرای اثبدات چندین
امر خارق عادتی در طول قربهای یادشده ارائه داد؛ و گ ار های یادشده چید ی فراتدر
از حدس و رن وهدست نمیدهد .اما در صورت قبول ،این روایات چنین قاوهتوجیدهاندد
که آنچه در دورههای وعد در اف آسماب پدیده آمدد ،شددت سدرخی ودههنگدا طلدوع و
اروب وود که ناشی از شهادت اما حسین ووده است؛ گرچه وجود اصه سدرخی در
ادوار پیش از شهادت نفی نشود .از اینماست که اونکییر دمشقی ایدن روایدات را آثداری
اریب میداند که منشأ آبها را مبالغۀ شیعیاب از روز عاشدورا معرفدی مدیکندد کده همده
اکاذیب و احادیث موضوعه است(.اونکییر۱1۲۲ ،ق ،ج ،۳ص )۲6۱تنها توجیده و تبیدین
ودوی که دروارۀ سرخی آسماب میتواب کرد ،این است که پدس از قتده امدا حسدین
چوب رنگ سر ،نمادی از خوب است و چوب قیا حسینی آمیخته وا اییدار خدوب ودوده و
این خوب همواره زنده است ،خورشید و ندور آب ودههنگدا طلدوع و ادروب ،خدوبنمدا
میشده است و هنوز نی ادامه دارد .البته این صرفاً توجیه وگرنه توجیه دلیده ودر رخدداد
نخواهد وود.
د .تمامی این روایات دروارۀ سر ،وودب آسماب تا چند ماه ،یا خوبواریدب یدا سدرخی

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 7:59 +0330 on Sunday October 21st 2018

هنوز هم سرخی اف وههنگا طلوع و اروب خورشید ،ناشی از حُ ب و گریدۀ آسدماب و
خورشید ور شهادت اما حسین است! و در صورت طر چنین ادعایی ،آیا میتدواب

۶۸

دو تصهنامه حدیثپژوه  ،سال نه  ،شماره هفده  ،بهار و ابستان 139۶

آسماب در طلوع و اروب و ایناه این سرخی در چده موقعیدت مادانی صدورت گرفتده،
ساکت مانده است .اگر در تما کرۀ زمین صورت پویرفته شود ،دیگر منداوع د چده منداوع
اسالمی و چه مناوعی که وا اسال هماهنگ نیستند د اعم از مناوع جغرافیایی یا تاریخی یدا

منطقهای که راوی در آب زندگی کرده ر ،نموده ،این اتفاق واید در میاب مدرد آب منطقده
آنقدر شهره شده واشد که وه حدّ تواتر رسیده و سینهوهسینه نقه شده واشدد؛ چراکده ایدن
رویداد از اهمیت وس ایی ورخوردار است و در زمین این رویداد ودیوددیه ودوده و شداید
وتواب ادعا کرد تا وه امروز این رویداد منحصروهفرد ووده و رخداد ممددد آب وسدیار وعیدد
وهنظر میرسد .ودوب تردید ،گریستن آسماب و زمین دلیه ور خوبواریدب آب نخواهد ودود،
میتواب توجیهی که ور مبنای روایت دیگری ارائده داد ،آب اسدت کده در عدالم معندا ایدن
رویداد ر ،داده که البته هرکسی قدرت دیدب این واقعه را نخواهد داشت .روایت از ایدن
قرار است« :شنیدیم اما صادق منفرمودندد :هنگدامن کده حسدین ودن علدن وده
شهادت رسیدند ،آسمابهاى هفتگانه و طبقات هفتگانۀ زمین و آنچده در آبهدا و میداب
آبها وود و تما موجودات و جنبندگاب ور روى آبها و وهشت و دوز ،و وداالخره کلیدۀ
اشیائن که پروردگار ما آبها را آفریده و موجودات مرئن و نامرئن ،همگی ور آب حضرت
گریستند(».اون قولویه ، ۱۸۱0 ،ص )۳6ناگفته نماند تنداقض در ورخدی ازایدن روایدات
مشهود است .در ورخی ازاین روایات آمده که سرخی آسماب تا یک سال صورت گرفتده
و در ورخی دیگر این سرخی را تا چهه روز دانستهاندد .در ورخدی ،سدرخی مرودوم وده
طلوع و اروب ووده و در دیگر روایات سرخی تمامی ساعات روز را فرا گرفته اسدت .از
سویی دیگر وعید نیست راویداب گریسدتن آسدماب و زمدین در ویداب امدا معصدو را ودا
درنظرداشتن عم فاجعۀ عاشورا دلیه ور خوبواریدب یا سدرخی آب دانسدته و عبداراتی را
الوهالی روایات درج کردهاند و این انما نگرفته مگدر ودهسدبب تدأثیری کده روات و یدا
روایات اهه سنت ور ایشاب داشته است.
۵ـ۲ـ۱۲ـ بهخاکسپردن سر حضرت در دمشق

در گ ار

والذری آمده که سر حسین در دیواری در دمش یا در دیوار قصر یدا ایدر
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از آب دفن شد و گروهی میگویند« :در قصر گودالی عمی افاندند و آب را دفن کردندد».
(والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص )۲۱1والذری در موضعی دیگر وهنقهاز کلبی آورده است کده
ی ید سر حسین را وه مدینه فرسدتاد ،سدسس وده چدووی نصدب کردندد و وده دمشد

ص۱01؛ اون شهرآشوب۱۸1۱ ،ق ،ج ،1ص11؛ اونطاووس ، ۱۸1۳ ،ص۱۱۱؛ اوننمدا،
۱160ق ،ص۱60؛ وحرانددی۱1۱۸ ،ق ،ج ،۱1ص۸۲1؛ حسددینی موسددوی۱1۱۳ ،ق ،ج،۲
ص1۱۱؛ مملسی۱16۸ ،ق ،ج ،1۱ص ۱1۱و ج ،۱۳ص۸۸1؛ اون اعدیم کدوفی۱۸11 ،
(قول محمد ون احمد مستوفی هروی) ،ص۱۱0؛ سدبط ودن جدوزی۱1۱۳ ،ق ،ص۲۸۳؛
نویری۱1۲۸ ،ق ،ج ،۲6ص110د)1۳۱
کسانی دیگر دروارۀ ایناه سر امدا در دمشد وده خداک سدسرده شدده نظدر دادهاندد.
اونعساکر مینویسد « :سر در انبارهای سال ماندد تدا آناده سدلیماب ودن عبددالملک وده
حاومت رسید .او وهدنبال آب فرستاد و چوب ن د او آوردند خشک شده وود و اسدتخوانی
سفید واقی مانده وود .سسس آب را دروب سدبدی قدرار داد ،آب را خوشدبو کدرد و رویدش
پارچه نهاد و در قبرستاب مسلماناب دفن کرد .وه گاه حاومت عمدر ودن عبددالع ی دنبدال
انباردار فرستاد که سر حسین را ن د من وفرست ،او نوشت و سلیماب آب را گرفدت و
دروب سبدی نهاد و ور آب نماز خواند و دفنش کدرد و ایدن سدخن ند د او درسدت آمدد.

هنگامی که مسودّه ۱1وارد شدند ،از جای سر پرسیدند پس آب را نبش کردندد و ورداشدتند
و خدا میدانند که پس از آب ،چه کردند(.اونعساکر۱1۱۱ ،ق ،ج ،0۱ص)۱0۱
اونجوزی از قول اون اویالدنیا نوشته است که آناب در گنمینۀ ی ید سر حسدین را
دیدند و آب را کفن کردند و در دمش کنار وداب الفدرادیس دفدن کردندد(».اودنجدوزی،
۱1۱۲ق ،ج ،۱ص )۸11ورخی دیگر مانند اوننما نقه دفدن در وداب الفدرادیس را متدوکر
شدهاند(.اونحبداب۱۸۱۸ ،ق ،ج ،۸ص0۱؛ اودنجدوزی۱1۱۲ ،ق ،ج ،۱ص۸11؛ اودننمدا،
۱160ق ،ص۱60د۱61؛ اونکییر۱1۲۲ ،ق ،ج ،۳ص )۲61سبط ودن جدوزی ایدن قدول را
وهعنواب قول سو در توکرة الخواص نقه کرده و قول چهار را این میداندد کده سدر در
مسمد رقّه ور ساحه فرات در شهر دفن شده است« ...چوب سر حسین را وه حضدور
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وازگردانده شد(.هماب ،ج ،۸ص )۲۱۱این دیدگاه وا دیدگاه مشهور ،یعندی الحداق سدر وده
ودب نی همخدوانی ندارد(.شدریف مرتضدی۱16۱ ،ق ،ج ،۸ص۱۸6؛ صددوق، ۱۸10 ،
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ی ید ون معاویه آوردند گفت :من آب را وه جای سر عیماب ن د آل معیط خدواهم فرسدتاد،
آبها در رقّه ساونت داشتند .او فرستاد و آناب سر را در یای از سراهایشاب دفدن کردندد،
سسس آب سرا در داخه مسمد جامع قرار گرفت .گوید و اکنوب در کندار سددره موجدود

ذهبی نی وهنقهاز اووامیه کالعی نوشته است« :از اووکرب شنید که گفت :من در میداب
کسانی وود که وه ولید ون ی ید در دمش حمله کردند .سبدی ورداشتم و گفتم ودینیدازی
من در این است .آنگاه اسبم را سوار شد و از دروازۀ توما ویروب رفدتم .چدوب آب را وداز
کرد  ،سری را در آب دید که ور آب نوشته وود :این سر حسین ون علی است .پس ودا
شمشیر گودالی کند و آب را دفن کرد (».ذهبی۱1۱۸ ،ق ،ج ،۸ص )۸۱0واتوجهوه آنچده
گوشت ،دروارۀ ایناه سر در دمش وه خاک سسرده شده ،اقوال گونهگوب و وه شدر زیدر
است .۱ :دمش در یای از دیوارهایش؛  .۲داراالمارۀ دمش ؛  .۸گورستاب دمش ؛  .1وداب
الفرادیس دمش ؛  .۱مسمد رقّه؛  .0ن دیک دروازۀ توما.
اما واتوجهوه آنچه گوشت ،این دیدگاهها وا قدول مشدهور و صدحیح ناسدازگار اسدت.
اگرچه ورخی از اقوال این دیدگاه ،قدمت نسبتاً مناسبی دارد ،اف وب ور آناه وراسداس ایدن
دیدگاه ،در محه دفن سر در دمش  ،اختالف است و تا ده قول در ایدن وداره گفتده شدده
است(نویری۱1۲۸ ،ق ،ج ،۲6ص۲۱۱د )۸66وا اقوال دیگر نی  ،وهویژه قول دفن در کدروال
که آب نی قدمت داردد و مبتنیور ورخی از روایات است د ناهمگوب و ناهمسو مدیواشدد.
عالمه مملسی نی دفن سر در نمف را نی مبتنیور روایات وسیار ذکر کرده که قاوه توجه
است(.مملسی۱16۸ ،ق ،ج ،1۱ص)۱1۳
دروارۀ دفن سر در نمف واید گفت که اگرچه ورخی از روایدات ،قدول وده دفدن سدر
اما  در کنار(یا پدایین) قبدر امیرالمدرمنین را تأییدد مدیکندد(کلینی۱۸۳۳ ،ق ،ج،1
ص۱1۱؛ اوددن قولویدده ، ۱۸۱0 ،ص۳۸؛ اوددنطدداووس۱۸0۳ ،ق ،ص۱۲د د۱0؛ طوسددی،
 ، ۱۸0۱ج ،0ص۸۱د۸0؛ اودن شهرآشدوب۱۸1۱ ،ق ،ج ،1ص )۳۱و نید زیدارت امدا
حسین ن د سر امیرالمدرمنین وارد شدده اسدت(اون مشدهدی۱1۱۱ ،ق ،ص،)۲۱1
روایات یادشده در مرئی و منظر علما و فقهای شیعه ووده است و هیچیک وه مضدموب آب
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پایبند نشده و وه آب اعتماد ناردهاند؛ زیرا اف وب ور آناه اسناد آبها تما نبوده و رجال آب
معروف و مشهور نیستند(نک :موسوی مقدر ۱۸۱۱ ،ق ،ص۸0۸؛ ق ویندی۱1۱۱ ،ق ،ج،۱
ص ،)1۸۱مضموب آبها دروارۀ محه دفنِ سر نی وا یادیگر همخدوانی نددارد؛ چندابکده

خبدر موجدود در طوسدی ، ۱۸0۱ ،ج ،0ص۸۱دد()۸0یدا جُدر)ف) دانسدتهانددد(.ق وینی،
۱1۱۱ق ،ج ،۱ص )1۸۲همچنین ورخی از آبها همانند روایت یونس ودن رَبیداب از امدا
صادق ،افد وب ودر آناده امدر اریبدی را ویداب مدیکندد ،ودر وقدای سدر در کندار قبدر
امیرالمرمنین داللت نمیکند ،ولاه میتواب از راهر آب چنین استفاده کدرد کده پدس از
دفن ،سر وه ودب در کروال ملح شده اسدت(.هماب ،ج ،۱ص )1۸۸ازایدنرو اندیشدمنداب
شیعه تنها دیدگاه نخست ،یعنی «الحاق سر وه ودب» را پویرفته و وده آب اعتمداد کدردهاندد.
وناوراین ،اگرچه درواره دیدگاه الحاق سر وه ودب ،هیچ خبدری از امامداب معصدو  وارد
نشده ،اما این دیدگاه در طول قروب متمادی شهرت خاصی داشته و مورداعتمداد و عمده
علمای شیعه ووده است .این امر حاکی از آب است که دیدگاه یادشده در قربهدای اولیده،
از مسلّمات اعتقادی و تاریخی شیعه ووده است تا جایی که در آب زمابد ودوب توجده وده
آناه در آینده این قول موردتردید قرار خواهد گرفتد ضرورت دانسته نشدده مسدتند وده
قول معصو یا گ ار های معتبر تاریخی شود .ورایناساس ،دیدگاه یادشده قاودهاعتندا و
پویر

است(».رنمبر ، ۱۸۳۱ ،ص)۳۳

۵ـ۲ـ۱۳ـ صدهزار نفر منتظر قدوم امام در کوفه

چنابکه پیش از این گوشت ،والذری پس از گ ار

خود ،وا از سرگیری شدر حرکدت

اما روایات مسنَدی ذکر میکند .یای از اسنادی که مورداستناد والذری واقع شدده ،سدند
زیر است:
«حدثنا سعید ون سلیماب ،حدثنا عباد ون العدوا  ،عدن حصدین» .روایدت حصدین ودن

عبدالرحمن ۱۱یای از روایتهایی اسدت کده هدمقطدار ودا روایدت اوومخندف و روایدت
اوومعشر دروارۀ اخبار عاشورا وجود دارد ،اما اخبار وی دارای کموکاستهایی اسدت کده
در مقایسه وا روایت اوومخنف ،وسیار کلیتر و اختصار و اجمدال آب در مدواردی مشدهود
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ورخی از آبها محه دفن سر را «ذکوات»(= تسههای سفید یا سر()،همانند روایت کلیندی،
۱۸۳۳ق ،ج ،1ص ۱1۱و اون قولویه ، ۱۸۱0 ،ص )۳۸و ورخی دیگر« ،جدوف»(همانندد
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است که نیاز وه دقت ویشتری دارد .یای از کسانی که در کنار گ ار

اوومخنفد وهمانندد

طبرید وه روایت حصین ون عبدالرحمن نظر داشته ،ودالذری اسدت .از حصدین روایدت
شده است که «کوفیاب وه حسین نامه نوشتند که ما همراه توایم و همراه مدا صدده ار

کردند ،همده ه ار نفر ثبدت شدده اسدت(.دینوری ، ۱۸0۳ ،ص۲۸۱؛ طبدری۱۸۳1 ،ق،
ج ،۱ص۸0۳؛ مفیدد۱1۱۸ ،ق ،ج ،۲ص1۱؛ اودنفتدال ، ۱۸1۱ ،ج ،۱ص۱1۸؛ اودناثیددر،
۱۸۳۱ق ،ج ،1ص۸6؛ اوننما۱160 ،ق ،ص۸۲؛ اودنکییدر۱1۲۲ ،ق ،ج ،۳ص ۱۱۲و )...در
شمار تعداد ویعتکنندگاب وا مسلم وه اختالف سخن گفتدهاندد کده کمتدرین آب را دوازده
ه ار(طبری۱۸۳1 ،ق ،ج ،۱ص۸1۳؛ مسدعودی۱16۱ ،ق ،ج ،۸ص۱1؛ اودن شهرآشدوب،
۱۸1۱ق ،ج ،1ص )۱۱و ویشترین آب را چهه ه ار تن(اوننما۱160 ،ق ،ص )۲0نوشتهاند.
اونسعد نی در طبقات خود ،وه صده ار نفر را معتقد است(اونسعد۱1۱1 ،ق ،خامسد ،۱
ص1۱۳؛ همو ،ویتا ،ص )01که البته ودوب شک نشاب مدیدهدد وی از روایدت حصدین
استفاده کرده است ،ودین دلیه که ادامۀ گ ار

حصین که در کتاب والذری نقه شدده در

گ ار اونسعد د که ودوب سند نقه کرده د نی وهچشم مدیخدورد .ودهعدالوه ،در شدهر
تازهتأسیسی مانند کوفه که در آب زماب کمتر از نیمقرب از عمر خود گورانده ،وعیدد اسدت
که صده ار نفر ویعتکننده وجود داشته واشد.
۵ـ۲ـ۱۴ـ رفتن مسلم به خانۀ هانی

در روایت حصین آمده که مسلِم پس از ورود وده کوفده وده خاندۀ هدانی رفدت(.والذری،
۱۸۱1ق ،ج ،۸ص )۲۲1این در حالی است که در دیگر گ ار ها ورود مسدلم وده خاندۀ
هانی پس از ورود اونزیاد وه کوفه روایت شده است .و در روایت طبری آمده مسلم پس
از واخبرشدب از ورود اونزیاد وه کوفه ،از خانۀ مختار وه خانۀ هانی تغییر مااب داد(.هماب،
ج ،۲ص1۱؛ دینددوری ، ۱۸0۳ ،ص ۲۸۸و ۲۸0؛ همددو۱1۱6 ،ق ،ج ،۲ص۳؛ طبددری،
۱۸۳1ق ،ج ،۱ص ۸0۲و)...
۵ـ۲ـ۱۵ـ عدم حضور نعمان بن بشیر در کوفه

در این روایت ،از نعماب ون وشیر یاد نشده و سیاق آب وهگونهای است که گویی مسلم وده
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نفر هستیم که وی مسلم را وه کوفده فرسدتاد(».ودالذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص )۲۲1ایدن در
حالی است که در وسیاری از گ ار های وهجامانده ،شمار کسدانی کده ودا مسدلِم ویعدت
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کوفه وارد شده(والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص )۲۲1اونزیاد در آب هنگدا ودر کوفده مسدلط
ووده است(.نک :حسینی ، ۱۸۳0 ،ص)۳۱
۵ـ۲ـ۱۶ـ حضور عمر بن سعد در کربال پیش از رسیدن امام

ون سعد در کروال راه را ور او وستند و او آبها را وه اسال و خدا سوگند داد که او را رهدا
کنند تا ن د ی ید ورود .عمر ون سعد ،شمر و حصین ون تمیم تنها گدردبنهدادب وده حادم
اونزیداد را از او پویرفتندد(. ...ودالذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص )۲۲1عدالوهودر ذلدتپدویری
اما  که پیش از این وداب پرداخته شد ،راهر روایت آب است که اونسعد ،شدمر و
اون تمیم پیش از ورود اما  وه کروال ،در کروال حضور داشتهاند ،اما وراسداس روایدات
دیگر ،عمر ون سعد یک روز پس از ورود اما وه کروال یعنی سو محر (طبری۱۸۳1 ،ق،
ج ،۱ص 16۱و 1۱6؛ مقدسددی ،وددنتددا ،ج ،0ص۱6؛ اوددنکییددر۱1۲۲ ،ق ،ج ،۳ص۱11؛
مقری ی۱1۲6 ،ق ،ج ،۱ص )۸01و شمر روز نهم محر وه کروال آمدده اسدت(.اونسدعد،
۱1۱1ق ،خامس  ،۱ص100؛ اونجوزی۱1۱۲ ،ق ،ج ،۱ص۸۸1؛ اودناثیدر۱۸۳۱ ،ق ،ج،1
ص)۱0
۵ـ۲ـ۱۷ـ شمار یاران امام حسین

وناور روایت حصین ،شمار یاراب امدا حسدین ودیش از صدد تدن ودودهاندد .ودالذری
مینویسد« :سعد ون عبیدة راوی حصین گوید :حسین وا فرستادۀ اونزیاد سخن گفت
و من وه او که جبهاى از حلهها وه تن کرده وود مینگریستم ،چوب از او [رفدتن ودهسدوی
ی ید را] نسویرفتند ،وه طرف صف خویش وازگشت ،دیدمشاب که صد کس یدا قریدب وده
یاصد کس وودند ،پنج کدس از صدلب علدن ،شدان ده کدس از وندیهاشدم ،یادن از
وننسلیم و یان از وننکنانه هردو واوستۀ وننهاشم(».والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص)۲۲0
پیش از وررسی ،یادآوری این ناته ضروری است که میاب ایناه گفته شود «یاراب امدا
حسین وهطور کلی» و میاب ایناه گفته شود «یاراب امدا حسدین در روز عاشدورا»
واید تفاوت قائه شد ،و نی میاب ایناه وگوییم «شدهیداب قیدا حسدینی» و ایناده وگدوییم
«شهیداب طفّ» تفاوت وجود دارد؛ زیرا دایرۀ «یاراب اما  وهطور کلی» از «یاراب وی در
روز عاشورا» وسیعتر است .در میاب عمو یاراب آب حضرت کسانی وودند که در وصره یا
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کوفه یا زندابهای اونزیاد و پدر

کشته شدند و کسدانی هدم وودندد کده نتوانسدتند آب

حضرت را یاری دهند ،مانند طرمّا (».ودالذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص۱1۲؛ طبدری۱۸۳1 ،ق،
ج ،۱ص )160همچنین مقصود از «شهیداب نهضت حسینی» از «شهیداب طفّ» گستردهتدر

گروهی دیگر مانند مسلم ون عقیه»(دیندوری ، ۱۸0۳ ،ص۲11؛ طبدری۱۸۳1 ،ق ،ج،۱
ص ،)۸۱1عبدا ون یقطر(والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص ،)۱0۳قیس ودن مصدهّر صدیداوی
(طبدددری۱۸۳1 ،ق ،ج ،۱ص ،)16۱هدددانی ودددن عروه(طبدددری۱۸۳1 ،ق ،ج ،۱ص۸۱1؛
مسعودی۱16۱ ،ق ،ج ،۸ص۱۱د )06و عبداالعلی ون ی ید کلبدی»(طبدری۱۸۳1 ،ق ،ج،۱
ص )۸16در کوفه وه شهادت رسیدند.
الز است یادآوری شدود کده دایدرۀ «یداراب امدا در روز طدفّ» از «شدهیداب طدفّ»
گستردهتر است؛ زیرا شماری از یداراب حضدرت کده در رکداوش در روز عاشدورا جهداد
کردند ،در آب روز وه شهادت نرسیدند ،مانند حسن مینّدی(اونسدعد۱1۱1 ،ق ،خامسد ،۱
ص11۱؛ قاضی نعماب۱16۱ ،ق ،ج ،۸ص )۱۱0و دیگراب .مورخاب درودارۀ شدمار یداراب
اما در روز طفّ وهشدت وا یادیگر اختالف دارند .میاب شمار یاراب اما و شدمار شدهدا
خلط شده است؛ زیرا ورخی از مورخاب ورای میال شمار یاراب اما را از ممموعۀ سرهای
شریفی که وهوسیلۀ قبایه ن د اونزیاد ورده شد ،استنتاج کردهاند(.ورای مطالعۀ مفصده ایدن
اختالفات نک :شاوی و طبسی ، ۱۸۳0 ،ج ،1ص۱۱۱د )۲66از شصت تدن ثبدتشدده
(دمیری۱1۲1 ،ق ،ج ،۱ص )۱۲تا ششصد پیاده و سوار(مسدعودی۱16۱ ،ق ،ج ،۸ص)0۱
که وررسی مفصه آب ممالی دیگر میطلبد .اما ضمن متفرد وودب والذری در این گ ار ،
ویشتر مناوع تاریخی و حدییی تعداد سساه اما  1۲ شهید اعال شده است .اونسدعد در
الطبقات الابری(۱1۱1ق ،خامس  ،۱ص ،)11۱ودالذری در أنسداب االشدراف (۱۸۱1ق،

ج ،۸ص ،)۱۳1دینوری در االخبار الطّوال ۱0،طبری در تاریخ طبری [وهنقدهاز اوومخندف]
(۱۸۳1ق ،ج ،۱ص ،)1۲۲اون اعیم در الفتو (۱1۱۱ق ،ج ،۱ص ،)۱6۱خصیبی در الهدای

الابری(۱1۱۱ق ،ص ،)۲6۲شیخ مفید در االرشاد(۱1۱۸ق ،ج ،۲ص ،)۱۱طبری آملدی در
دالئه االمام (۱1۱۸ق ،ص ،)۱1۳اونفتدال در روضد الدواعظین( ، ۱۸1۱ج ،۱ص)۱۳1
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طبرسی در إعال الوری(۱۸۱6ق ،ص )۲16و تاج الموالید(۱1۲۲ق ،ص ،)۳0اون جدوزى
در المنتظم(۱1۱۲ق ،ج ،۱ص ،)۸۸۳اوناثیر در الاامده(۱۸۳۱ق ،ج ،1ص ،)۱۱ندویری در
نهای االرب(۱1۲۸ق ،ج ،۲6ص ،)1۸۳اونکییر در البدای والنهای (۱1۲۲ق ،ج ،۳ص،)۱1۳

ملت شدهاند.
نتیجهگیری

 .۱والذری مقته الحسین از کتاب أنساب االشراف خود را در نیمۀ دو قرب سدو وده

نگار درآورده است .روایت والذری از قیا اما حسین روایتی است همانند روایت
اوومخنف و البته گرچه در یای دو مورد از اوومخنف نا ورده ،تمدا اسدناد روایدات او را
حوف و در ورخی موارد ،مطالب را وهاختصار ویاب کدرده و در ورخدی مدوارد ،اضدافه ودر
مطالب وی آورده و االب آبها را وا ذکر سند روایت کرده است .تعبیر «قالوا» در گ ار
والذری فراواب است که وهنظر میرسد روایاتی که این تعبیر در آب دیده میشدود ،گرچده
وه راهر مرسه واشد ،این احتمال وجود دارد که هماب منقوالت اوومخنف اسدت؛ گرچده
این ناته از وررسی و توجه وه این دست روایات ممانعدت نمدیکندد .ونداوراین در کتداب
والذری ،مطالبی ایر از روایات طبری وجود دارد که نمیتواند از مقتده اوومخندف واشدد؛
زیرا والذری مطالب مرووم وه اوومخنف را ودوب سند و وا تعبیر «قالوا» و مطالدب اضدافی
را وا سند روایت کرده است و اسناد نی نشداب مدیدهدد کده ایدن مطالدب وده اوومخندف
نمیرسد.
 .۲والذری واایناه ازجمله شاگرداب اونسعد صاحب الطبقات الابری اسدت ،رویادرد
اونسعد در او چنداب تأثیری نداشته اسدت؛ گرچده ورخدی روایدات او ودهمانندد گد ار
اونسعد است .واایناه مقته او از قدیمیترین مناوعی است که دروارۀ قیا عاشدورا وجدود
دارد و وا ویطرفی و ودوب تعصب گ ار خود را ارائه کرده ،چنابکه علمدای شدیعی وده
کتاب او وه جهت نقه روایات منصفانۀ تاریخید ورخالف ورخی علمای اههسدنتد روی
خو نشاب دادهاند ،وههرحال ورخی نقههای خود خالی از نقص نبدوده ،محده تأمده و
نیاز وه دقت ویشتری دارد .مواردی مانند مصادرۀ اموال کارواب کارواب یمنی توسدط امدا ،
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عیمانیوودب زهیر ون قین ،ترس و فرار فراس ون جعدة ون هبیدرة کده ودالذری نخسدتین
کسی است که این مطالب را نقه کرده و سببساز نقه دیگر مناوع نی شده است .موردی
دیگر که در کتاب والذری نقه شده ،رخداد حواد ایرطبیعی پدس از شدهادت امدا در

قیا عاشورا نظر داشته ،روایات وی که در کتب رجالی اهه سنت وه اختالم شهره است،
از اشتباه و اجمال خالی نیست و همین امر سبب شده روایاتی مشاوک و نیاز وه نقدد در
کتاب وی نقه شود .اطالعات اجمالی ،کلی و وسیار مختصر حصین از واقعۀ عاشورا کده
گاه کامالً اشتباه است ،نشاب میدهد که وی نارر وقایع نبوده است ،چنابکه طب روایدت
حصین در آااز ورخی اسناد خود تعبیر «ولغنا أب الحسین »آورده که نشاب از اطالعات
اجمالی و جستهگریختهای از این واقعه دارد .وناوراین نمیتواب وه روایات و مطالدب ایدن
راوی استناد کرد و ج طبری و والذری ،مور ،دیگری وه روایات او توجه نشاب ندداده و
احتماالً طبری تنها وه این دلیه که این روایت ،سند داشته آب را در کتداب خدود گنماندده
است.
پینوشتها:
 .۱ورای مطالعۀ ویشتر نک :اسفندیاری۱۸۳1 ،

و صحتی سردرودی. ۱۸۳۱ ،

 .۲گفتنی است این چهه مقته عالوهور کتب تاریخی دستهاول ،کتب مناقب و ...را در ودر مدیگیدرد .ودرای
مطالعۀ ویشتر در زمینۀ اسامی این مقاته ،نک :رحمابستایش و رفعت. ۱۸۳۱ ،
 .۸والذر یا والدر نا میوهای است که وه هسدتۀ خرمدای هنددی مشداوهت دارد و مغد او شدیرین واشدد و
پوست او سیاه وود و ورو سورا،ها وود همچنابکه ور پوست وادا و در آب سورا،ها ور شبه عسده چید ی
واشد که چوب ور اندا زنند ،ریش گرداند(.نک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیه واژۀ والدر)
 .1ورس گیاهن وهشاه کنمد زردرنگ است که وا آب رنگ را زرد منکنند و از آب زعفراب پدید مدنآیدد.
و البته تنها در یمن یافت میشود(.نک :زویدی۱1۱1 ،ق ،ج ،۱ص)۸6
 .۱تنعیم در سرزمین ویروب از حر است .سبب این نامگواری آب است کده در سدمت راسدت ایدن محده
کوهی وه نا نعیم و در سمت چپ آب کوهی وه نا ناعم است .دشت را نعماب میگویند و مایاب از محده
تنعیم مُحرِ میشوند.
 .0در ارشاد وهجای سلماب واهلی ،سلماب فارسی و وهجای جواناب آل محمد ،سید جواناب آل محمدد آمدده
است .وهگماب قوی ،شیخ مفید این روایت را از طبری نقه کرده است؛ چراکه دو متن تقریباً وهطدور کامده

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 7:59 +0330 on Sunday October 21st 2018

قالب چهار روایت است.
 .۸والذری وه روایات مُسنَد حصین ون عبدالرحمن اووهویه کدوفی راوی واواسدطه از

روایات عاشورای أنساب االشراف بالذری در میزان نقد و بررس

77

وا یادیگر مطاوقت دارد .شاید آنچه در نسخههای جدید تاریخ طبری دیده میشود ،ور ایدن اسداس اسدت
که سلماب فارسی را وه سلماب واهلی تغییر داده و شباب را وهجای سید شباب نوشتهاندد .در مییدر اححد اب

است« :سسس سید جواناب خانداب محمد را دید(».اوناثیر۱۸۳۱ ،ق ،ج ،1ص)1۲
 .1رجالیاب اههسنت تمامی افراد داخه سند را توثی کردهاند ،وناوراین سدند صدحیح محسدوب مدیشدود:
«حدثنا سعدویه(سعید ودن سدلیماب(ذهبی۱1۱۸ ،ق ،ج ،۱6ص1۳۱دد1۳۲؛ عسدقالنی۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج،۱
ص ،)۸۱۱حدثنا عباد ون العوا (ذهبی ،ویتا ،ج ،۱ص۲0۱دد۲0۲؛ عسدقالنی۱161 ،ق ،ج ،۱ص۳0؛ همدو،
۱1۱۱ق [ب] ،ج ،۱ص ،)10۳حدددثنی حضددین(اونعسدداکر۱1۱۱ ،ق ،ج ،۱1ص۸۱6؛ عسددقالنی۱1۱۱ ،ق
[ب] ،ج ،۱ص )۲۲۱و حدثنی هالل ون إساف(یساف)(همو۱161 ،ق ،ج ،۱۱ص10؛ همدو۱1۱۱ ،ق [ب]،
ج ،۲ص)۲11
 .۳قهندر در اصه وهمعنای قلعهای است که در وسط مدینه قرار دارد ،اما وه اهه خراساب و مداورااالنهر نید
گفته میشود(.نک :حموی ، ۱۱۳۳ ،ج ،1ص)1۱۱
 .۱منقوالت کسانی مانند والذری آوی ۀ ورخی علمای شیعی در قروب وعد شد کده نگداه همدهجانبده وده آب
ضروری است(.نک :قاضی نعماب۱16۱ ،ق ،ج ،۸ص ۱01 ،۱00 ،۱0۱و ۱16د۱۳۱؛ اون قولویده، ۱۸۱0 ،
ص1۱د11؛ صدوق ، ۱۸10 ،ص۱0۱د)۱0۲
 .۱6والذری ،۱۸۱1 ،ج ،۸ص ۲6۱و  :۲۲0حدثنا سعید ون سدلیماب(ذهبی۱1۱۸ ،ق ،ج ،۱6ص1۳۱دد1۳۲؛
عسقالنی۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج ،۱ص )۸۱۱حدثنا عباد ون العوا (ذهبی ،ویتا ،ج ،۱ص۲0۱دد۲0۲؛ عسدقالنی،
۱161ق ،ج ،۱ص۳0؛ همددو۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج ،۱ص )10۳عددن أوددی حصددین(اونعسدداکر۱1۱۱ ،ق ،ج،۱1
ص۸۱6؛ عسقالنی۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج ،۱ص )۲۲۱قال : ...:رجالیاب اههسدنت تمدامی افدراد داخده سدند را
توثی کردهاند ،اما ناتهای که توکر آب ضروری است این اسدت کده در سدندی کده پدیش از ایدن درودارۀ
ذلتپویری اما در مقاوه سساه اونزیاد [حدثنا سعدویه (سعید ون سلیماب) ،حدثنا عباد ودن العدوا  ،حددثنی
حضین ،حدثنی هالل ون إساف (یساف)] گوشت ،دقیقاً شبیه این سدند اسدت ودا کمدی تصدحیف کده در
راوی آخر حضین روی داده است که در سند حاضر اویحصین آمده است[ ،وناور وررسی در دیگدر کتدب
حدییی اهه سنت مراد حصین ون عبدالرحمن اووهویه کدوفی اسدت] اضدافه ودر ایدن ،هدالل ودن إسداف
(یساف) نی در آب ذکر نشده که نشاب میدهد در سند موردوحث افتادگی ر ،داده و ازاینرو نمیتدواب وده
این سند اتاا کرد .گفتنی است اونعساکر عبارتی ذیه چنین سندی ذکر کدرده کده گویدای تنداقضگدویی

است ،وی مینویسد ...« :أنبأنا سعید ون سلیماب عن عباد ون العوا عن حصدین قدال" :أدرکدت ذاک حدین
مقته الحسین" قال :فحدثنی سعد ون عبیدة ،قال :فرأیت الحسین وعلیه جب ودرود ،ورمداه رجده یقدال لده:
عمرو ون خالد الطهوی وسهم فنظرت إلن السهم معلقا ومبته»(اونعسداکر۱1۱۱ ،ق ،ج ،۱1ص۲۲۱؛ همدو،
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(اوننما۱160 ،ق ،ص )11و روض الواعظین(اونفتدال ، ۱۸1۱ ،ج ،۱ص )۱1۳آمدده« :سدلماب رضدی ا
عنه وه ما گفت که مقصود سلماب فارسی است ».اوناثیر در الاامه نی ایدن مطلدب را تأییدد کدرده و گفتده
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۱1۱1ق ،ص )۸۲1ایدن خبدر در دیگددر منداوع نید وجددود دارد(ذهبدی۱1۱۸ ،ق ،ج ،۸ص۸۱۱؛ اودنکییددر،
۱1۲۲ق ،ج ،۳ص۱16؛ ذهبی۱1۱6 ،ق ،ج ،۱ص )۱1اما چند ناته در آب گفتنی است ،یای ایناه حصدین

اطالعات اجمالی ،کلی و وسیار مختصر حصین از واقعۀ عاشورا که گاه کامالً اشتباه است ،نشداب مدیدهدد
که وی نارر وقایع نبوده است؛ چنابکه طب روایت حصین در آاداز ورخدی اسدناد خدود تعبیدر «ولغندا أب
الحسین(»...طبری۱۸۳1 ،ق ،ج ،۱ص )۸۱۱آورده که نشاب از اطالعات اجمالی و جسدتهگریختدهای از
این واقعه دارد .وناوراین نمیتواب وه روایات و مطالب این راوی استناد کرد و ج طبری و ودالذری ،مدور،
دیگری وه روایات او توجه نشاب نداده و احتماالً طبری تنها وه این دلیه که این روایت ،سدند داشدته آب را
در کتاب خود گنمانده است.
 .۱۱وددالذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص« :۲6۱و حدددثنی عمددر وددن ش دبّ (ذهبی۱1۱۸ ،ق ،ج ،۱۲ص۸0۱ددد۸1۲؛
عسقالنی۱161 ،ق ،ج ،1ص161د161؛ همو۱1۱۱ ،ق ،ج ،۱ص ،)1۱۱عن موسدن ودن إسماعیه(اووسدلم
منقری که دروارۀ صدوق و ثقه وودب وی وحث است)(ذهبی۱۸۳۲ ،ق ،ج ،1ص۲66؛ عسدقالنی۱161 ،ق،
ج ،۱6ص ۲۱0د ۲۱۳؛ همددو۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج ،۲ص ،)۲۲6عددن حمدداد وددن سددلم (ذهبی ،وددیتددا ،ج،۱
ص۲6۲؛ عسقالنی۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج ،۱ص ،)۲۸۳عن سالم القاص(ندا او تنهدا در کتداب ودالذری آمدده
است ،البته نا او در طبقات اونسعد نی آمده که سند آب وا متن شبیه وه همین متن از این قرار اسدت :قدال:
أخبرنا سلیماب ون حرب و موسن ون إسماعیه ،قاال :حدثنا حماد ون سلم  .قال :حدثنا سلیم القداص؛ قدال:
مطرنا دما یو قته الحسین) قال : ...:وناوراین روایت قاوه استناد نخواهد وود.
 .۱۲وددالذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص« :۲6۱حدددثنی عمددر وددن شددب (ذهبی۱1۱۸ ،ق ،ج ،۱۲ص۸0۱ددد۸1۲؛
عسددقالنی۱161 ،ق ،ج ،1ص161ددد161؛ همددو۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج ،۱ص ،)1۱۱عددن عفدداب(ون مسددلم:
ذهبی ،ویتا ،ج ،۱ص۸1۱؛ همو ۱۸۳۲،ق ،ج ،۸ص۳۱دد ،)۳۲عدن حمداد ودن سدلم (همدو ،ودیتدا ،ج،۱
ص۲6۲؛ عسقالنی۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج ،۱ص )۲۸۳عن هشا (ون حساب :ذهبی ،ودیتدا ،ج ،۱ص۱0۸دد۱01؛
همددو۱1۱۸ ،ق ،ج ،0ص۸۱۱د د۸0۸؛ عسددقالنی۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج ،۲ص ،)۲00عددن محمددد وددن سددیرین
(عسقالنی۱161 ،ق ،ج ،۱ص۱۱6د۱۱۲؛ همدو۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج ،۲ص )۳۱قدال ....:تنهدا سدند صدحیح و
قاوه استناد این سند است که البته متن آب قاوه توجیه است.
 .۱۸والذری۱۸۱1 ،ق ،ج ،۸ص« :۲6۱حدثنا عمرو(عمرو ون محمد ون وایدر ودن سداوور :مد ی۱160 ،ق،
ج ،۲۲ص۲۱۸د )۲۱۳عن [عبدا ] اون وهب(ون مسدلم القرشدی :عسدقالنی۱161 ،ق ،ج ،0ص0۱؛ همدو،
۱1۱۱ق [ب] ،ج ،۱ص ،)۱1۱عن [عبدا ] اون لهیع (صدوق و ثقه اما وی دچار تخلیط شده است .همدو،
۱161ق ،ج ،۱ص۸۲1د۸۸۱؛ همو۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج ،۱ص ،)۱۲0عن أویقبیه(حیی ودن هدانب ودن ناضدر:
همو۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج ،۱ص( )۲۱۸قال) . ...:چوب مشخص نیست دقیقاً این روایت که یای از نداقالب آب
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ون عبدالرحمن خود شاهد کشتهشدب اما ووده ،پس نقه از سعد ون عبیده ویمعناست .وهعالوه سدعد ودن
عبیده در هیچ منبع دیگری د تا جایی کده وررسدی شددد از عاشدورا خبدری نقده نادرده اسدت .همچندین
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اون لهیع است ،پس از تخلیط او ووده یا پیش از آب ،ازاینرو روایت در هالهای از اوها واقی خواهد ماند.
 .۱1اونکییر مینویسد :مسودّه یعنی اونعباس(.ر.ک :اونکییر۱1۲۲ ،ق ،ج ،۳ص)۲61

میاب چند راوی مشترک است :الف .حصدین ودن عبددالرحمن سدلمی اووهدویه کدوفی؛ ب .حصدین ودن
عبدالرحمن حارثی کوفی؛ ج .حصین ون عبدالرحمن نخعی کوفی اخومسلم ون عبدالرحمن؛ د .حصین ون
عبدالرحمن جعفی کوفی؛ ه  .حصین ون عبدالرحمن ون عمرو ون سعد ون معاذ انصاری اشدهلی :حصدین
وددن عبدددالرحمن هاشددمی(نک :ذهبددی۱1۱۸ ،ق ،ج ،۱ص1۲۲ددد1۲1؛ عسددقالنی۱1۱۱ ،ق [ب] ،ج،۱
ص۲۲۱د۲۲۲؛ همو۱161 ،ق ،ج ،۲ص۸۲۳د۸۸۱؛ شافعی۱161 ،ق ،ص۲۳؛ البته در میاب تمیی این اسدامی
میاب رجالیاب اختالف است ).که وهاحتمال قوی حصین ون عبدالرحمن سدلمی اووهدویه کدوفی مدوردنظر
است؛ چوب در التاریخ الابیر وخاری تصریح شده است که اووعوانه از حصدین ودن عبددالرحمن اووهدویه
کوفی روایت میکرده و در گ ار حصین ون عبدالرحمن از عاشورا که در کتاب تاریخ طبدری نید قاوده

مصدریاوی است ،اووعوانه یای از دو راوی حصین است(ر.ک :طبدری۱۸۳1 ،ق ،ج ،۱ص ،)۸۱۱در تداریخ
وخاری آمده که او از اعمش و رگتر و تقریبا همسنّ اوراهیم نخعی ووده و در  ۱۸یا  1۸سالگی در گوشدته
است(.وخاری ،ویتا ،ج ،۸ص1د۳؛ سمعانی۱۸۳۲ ،ق ،ج ،۱ص )۱۳۳وهعالوه ایناه وی دچار فراموشی شد
و تعبیر «اختلط» را ویشتر رجالیاب اههسنت در مورد او وه کار وردهاند(.ذهبی۱1۱۸ ،ق ،ج ،۱ص)1۲۲
 .۱0دینوری ، ۱۸0۳ ،ص :۲۱0مشتمه ور  ۸۲سدوارکار و  16پیدادهنظدا  ،کسدانی کده تعدداد را  1۲نفدر
دانستهاند کمیت سواره و پیاده را همین تعداد ورشمردهاند ،گفتنی است راهراً آنچه از متن تدواریخ و کتدب
حدییی وهنظر میرسد این تعداد وا احتساب افراد هاشمی است که وه  1۲نفر رسیده است ،البته خصدیبی از
این قاعده مستیناست؛ چوب گویی وی وا عبارتی مبهم عالوهور  1۲نفر ،همده نفر از فرزندداب عبددالمطلب
را در زمرۀ یاراب اما دانسته است(.نک :خصیبی۱1۱۱ ،ق ،ص )۲6۲اما طبری آملدی  ۲۳نفدر را از خاندداب
هاشمی و وقیه را از دیگر مردماب میداند(.طبری آملی۱1۱۸ ،ق ،ص )۱1۳اما وهنظدر مدیرسدد واتوجدهوده
اسامی شهدای کروال چنین سخنی صحیح نیست و میوایست یاراب هاشمی را مازاد ودر  1۲نفدر یدار امدا
دانست.

منابع
 .۱اون اویالحدید ،ع الدین عبدالحمید ون هب ا  ،شر نهجالبالاه ،تحقی محمد اووالفضه اوراهیم ،الطبعد
االولی ،مصر :دار احیاا الاتب العروی ۱۸1۳ ،ق.
 .۲اوناثیر ،ع الدین اووالحسن علی ون اوی الار  ،أسد الغاو فن معرف الصحاو  ،ویروت :دارالفار۱16۱ ،ق.
 .۸دددددددد  ،الاامه فی التاریخ ،ویروت :دار صادر۱۸۳۱ ،ق.
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 .۱۱در پینوشت نقد رویدادهای ایر طبیعی پس از شهادت اما حسین دروارۀ حصین اندک توضیحی
داده شد ،ویف اییم که در کتب رجالی توضیح چندانی در مورد وی نیامده است .نا حصین ون عبددالرحمن
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 .1اون أعیم کوفی ،اوومحمد احمد ون علی ،الفتو  ،تحقی علی شیری ،چ ،۱ویروت :داراالضواا۱1۱۱ ،ق.
 .۱دددددددد  ،ترجمده الفتدو  ،ترجمدۀ محمدد ودن احمدد مسدتوفی هدروی ،تصدحیح االمرضدا محمدد

عطا و مصطفن عبدالقادر عطا ،ویروت :دارالاتب العلمی ۱1۱۲ ،ق.
 .1اون حباب ،محمد أووحاتم التمیمی البستی ،الیقدات ،الطبعد االولدن ،حیددرآواد :مملدس دائدرةالمعدارف
العیمانی  ،مرسس الاتب الیقافی ۱۸۱۸ ،ق.
 .۳اونسعد ،محمد ون منیع الهاشمی البصری ،ترجم االمدا الحسدین مدن طبقدات اودنسدعد ،تحقید
عبدالع ی الطباطبائی ،الطبع االولن ،الهدف لالعال والنشر ،ویتا.
 .۱دددددددد  ،الطبقات الابرى ،تحقی محمد ون صامه السلمن ،الطبع االولدن ،الطدائف :ماتبد الصددی ،
۱1۱1ق.
 .۱6اون شهرآشوب مازندرانن ،محمد ودن علدن ،مناقدب آل اودیطالدب ،چ ،۱قدم :انتشدارات عالمده،
۱۸1۱ق.
 .۱۱اونطاووس ،سید عبدالاریم ،فرح الغری ،تحقی سید تحسین آل شبیب موسوی ،ویجا :مرک الغددیر
للدراسات االسالمی ۱۸0۳ ،ق.
 .۱۲اونطاووس ،علن ون موسن ،اللهوف علن قتلن الطفوف ،ترجمۀ احمدد فهدرى زنمدانن ،چ ،۱تهدراب:
انتشارات جهاب. ۱۸1۳ ،
 .۱۸اونعساکر ،اووالقاسم علی ون حسن ،تاریخ مدیند دمشد  ،تحقید علدی شدیری ،ویدروت :دارالفادر،
۱1۱۱ق.
 .۱1دددددددددد  ،ترجم االما الحسین ،تحقی الشیخ محمدواقر المحمودی ،الطبع الیانی  ،قدم :مممدع
إحیاا الیقاف االسالمی ۱1۱1 ،ق.
 .۱۱اونفتال نیشاوورى ،محمد ون احمد ،روض الواعظین و وصیرة المتعظدین ،چ ،۱قدم :انتشدارات رضدن،
. ۱۸1۱
 .۱0اون قولویه ،جعفر ون محمد ،کامه ال یارات ،تحقی عبدالحسین امینن ،نمف :دارالمرتضوی . ۱۸۱0 ،
 .۱1اونکییر دمشقی ،أووالفداا إسماعیه ،البدای والنهای  ،الطبع السادس  ،ویروت :دارالمعرف ۱1۲۲ ،ق.
 .۱۳اون مشهدی ،محمد ون جعفر ،الم ار الابیر ،تحقی جواد قیومی اصفهانی ،قم :نشر القیو ۱1۱۱ ،ق.
 .۱۱اونندیم ،محمد ون اوی یعقوب ،فهرست اون الندیم ،تحقی رضا تمدد ،ویجا :وینا ،ویتا.

 .۲6اوننما ،جعفر ون محمد ،مییر االح اب ،تحقی مدرسد االمدا المهددى ،چ ،۸قدم :مدرسد االمدا
المهدى۱160 ،ق.
 .۲۱اسفندیاری ،محمد ،کتاوشناسی عاشورا و اما حسین ،قم :انتشارات صحیفۀ خرد. ۱۸۳1 ،
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ممدطباطبایی ،چ ،۲تهراب :انتشارات علمی وفرهنگی. ۱۸11 ،
 .0اون جوزى ،أووالفرج عبدالرحمن ون علن ،المنتظم فن تاریخ االمم والملوک ،تحقید محمدد عبددالقادر
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 .۲۲امین حسینی عاملی ،سید محسن ،أعیاب الشیع  ،تحقی سید حسدن امدین ،الطبعد الخامسد  ،ویدروت:
دارالتعارف۱16۸ ،ق.

 .۲1وخاری ،اسماعیه ،التاریخ الابیر ،ترکیا :الماتب االسالمی  ،ویتا.
 .۲۱والذرى ،أووالحسن أحمد ون یحین ،أنساب االشراف ،تحقی محمددواقر المحمدودی ،الطبعد االولدن،
ویروت :دارالتعارف للمطبوعات۱۸۱1 ،ق.
 .۲0ددددددد  ،فتو البلداب ،ویروت :دار و ماتب الهالل. ۱۱۳۳ ،
 .۲1جعفریاب ،رسول ،مناوع تاریخ اسال  ،قم :انتشارات انصاریاب. ۱۸۳۲ ،
 .۲۳لمن الحدیث فی معهد واقر العلو  ،موسوع شهادة المعصومین ،الطبع االولن ،قدم :انتشدارات
نور السماد. ۱۸۳6 ،
 .۲۱حسینن موسوى ،محمد ون أویطالب ،تسلی المُمالس و زین المَمالس ،الطبعد االولدی ،قدم :مرسسد
المعارف االسالمی ۱1۱۳ ،ق.
 .۸6حسینی مرعشی تستری ،سید نورا  ،شر إحقاق الح و إزهاق الباطده ،تعلید سدید شدهابالددین
مرعشی نمفی ،قم :منشورات ماتب آیتا العظمن مرعشی نمفی ،ویتا.
 .۸۱حسینی ،سید عبدا  ،معرفی و نقد مناوع عاشورا ،چ ،۱قم :نشر پژوهشگاه علدو و فرهندگ اسدالمی،
. ۱۸۳0
 .۸۲حموى ،شهابالدین اووعبدا یاقوت ون عبدا  ،معمدم االدوداا ،الطبعد االولدی ،ویدروت :دارالغدرب
االسالمی۱1۱1 ،ق
 .۸۸ددددددد  ،معمم البلداب ،الطبع الیانی  ،ویروت :دار صادر. ۱۱۱۱ ،
 .۸1خصیبی ،حسین ون حمداب ،الهدای الابری ،ویروت :البالغ۱1۱۱ ،ق.
 .۸۱خوارزمی ،موف ون احمد خطیب ،مقته الحسین ،تحقی محمد سماوی ،قم :انوار الهدی ،ویتا.
 .۸0دویراب ،حایمه و علی تسنیمی« ،کاشفی و نقد و وررسی روض الشدهداا» ،پدژوهشهدای ادودی ،سدال
پنمم  ،۱شمارۀ  ،۲6تاوستاب .۱۸۳1
 .۸1دمیرى ،کمالالدین ،حیاة الحیواب الابرى ،الطبع الیانی  ،ویروت :دارالاتب العلمی ۱1۲1 ،ق.
 .۸۳دینورى ،اووحنیفه احمد ون داود ،االخبار الطّوال ،تحقی عبدالمنعم عامر مراجعده جمدالالددین شدیال،
قم :منشورات الرضن. ۱۸0۳ ،
 .۸۱دینوری ،أوومحمد عبدا ون مسلم ون قتیب  ،االمام والسیاسد  ،تحقید علدی شدیری ،الطبعد االولدن،
ویروت :داراالضواا۱1۱6 ،ق.
 .16ذهبی ،شمس الدین محمد ون احمد ،تاریخ االسال و دفیات المشداهیر واالعدال  ،تحقید عبدالسّدال
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 .۲۸وحرانی اصفهانی ،عبدا ون نورالدین ،عوالم العلو والمعارف واالحوال من االیات واالخبار واالقدوال،
الطبع االولی ،قم :مرسس االما المهدی۱1۱۸ ،ق.
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قدمری ،الطّبع االولی ،ویروت :دارالاتاب العروی۱1۱6 ،ق.
 .1۱ددددددددد  ،توکرة الحفاظ ،ویروت :دار إحیاا الترا العروی ،ویتا.

دارالمعرف ۱۸۳۲ ،ق.
 .11رازى علن ون محمد خ از ،کفای االثر فی النصّ علن االئم االثنی عشر ،تحقید عبدداللطیف حسدینن
کوهکمرى ،قم :انتشارات ویدار۱16۱ ،ق.
 .1۱رحمابستایش ،محمدکارم و محسن رفعت« ،روایات عاشورایی الفتو اون أعیم کوفی در می اب نقدد
و وررسی» ،دوفصلنامۀ حدیثپژوهی ،شمارۀ  ،۸وهار و تاوستاب .۱۸۳۱
 .10رنمبر ،محسن« ،پژوهشی دروارۀ فرجا و محه دفدن سدر مطهدر امدا حسدین و سدرهای دیگدر
شهدا» ،تاریخ در آینه پژوهش ،سال هفتم ،شمارۀ  ،۲تاوستاب .۱۸۳۱
 .11زویدی ،محمد مرتضن ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقی علن هاللن و سدیرى علدن ،الطبعد
االولی ،ویروت :دارالفار۱1۱1 ،ق.
 .1۳زرکلی ،خیرالدین ،االعال  ،الطبع الخامس  ،ویروت :دارالعلم للمالیین. ۱۱۳6 ،
 .1۱زمانی قمشهای ،علی« ،پژوهشی دروارۀ تاریخ شمسی عاشدورا» ،تداریخ در آیندۀ پدژوهش ،شدمارۀ ،۲
تاوستاب .۱۸۳۸
 .۱6سبط ون جوزى ،شمسالدین اووالمظفّر یوسف ون ق أوالی ،توکرة الخواص ،قم :منشورات الشدریف
الرضی۱1۱۳ ،ق.
 .۱۱سماوی ،محمد نعم  ،موسوع الیورة الحسینیه ،ویروت :دارالمرتضی۱1۲۲ ،ق.
 .۱۲ددددددد ،و محمدجعفر طبسی ،اوصار العین فی أنصار الحسین ،قم :مرک الدراسات االسدالمی لممیلیده
الولی الفقیه فی حرص الیورة االسالمی  ،ویتا.
 .۱۸سمعانن ،أووسعید عبدالاریم ون محمد ون منصور ،االنساب ،تحقی عبدالرحمن ودن یحیدن المعلمدن
الیمانن ،الطبع الیانی  ،حیدرآواد :مملس دائرةالمعارف العیمانی ۱۸۳۲ ،ق.
 .۱1شافعی ،اون کیال ،الاواکب النیرات ،تحقی حمدی عبد الممید السلفی ،الطبع الیانید  ،ویدروت :ماتبد
النهض العروی ۱161 ،ق.
 .۱۱شاوی ،علی ،و نممالدین طبسی ،مع الرکب الحسینی ،الطبع الیانی  ،قم :مطبع التحسین. ۱۸۳0 ،
 .۱0شریف المرتضن ،رسائه الشریف المرتضی ،تقدیم :سید أحمد حسینی ،قم :دارالقرآب الاریم۱16۱ ،ق.
 .۱1دددددددددددددد  ،الشافی فی االمام  ،الطبع الیانی  ،قم :مرسس اسماعیلیاب۱1۱6 ،ق.
 .۱۳صالحن شامن ،محمد ون یوسف ،سبه الهدى والرشاد فن سیرة خیر العباد ،تحقی عدادل احمدد عبدد
الموجود و علن محمد معو  ،الطبع االولن ،ویروت :دارالاتب العلمی ۱1۱1 ،ق.

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 7:59 +0330 on Sunday October 21st 2018

 .1۲ددددددددد  ،سیر أعال النبالا ،تحقی شعیب االرنروم ،چ ،1ویروت :مرسس الرسال ۱1۱۸ ،ق.
 .1۸ددددددددد  ،می اب االعتدال فی نقد الرجال ،تحقید علدی محمدد البمداوی ،الطبعد االولدن ،ویدروت:

روایات عاشورای أنساب االشراف بالذری در میزان نقد و بررس
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 .۱۱صحتی سردرودی ،محمد ،عاشوراپژوهی وا رویاردی وه تحریفشناسی تاریخ امدا حسدین ،چ،۲
قم :انتشارات خاد الرضا. ۱۸۳۱ ،

 .0۲ددددددد  ،تاج الموالید ،ویروت :دار القارى۱1۲۲ ،ق.
 .0۸طوسی ،اووجعفر محمد ون حسن ،تهویب االحاا  ،تحقی حسن موسوی خرساب ،تهدراب :دارالاتدب
االسالمی . ۱۸0۱ ،
 .01ضیایی ،عبدالحمید ،جامعهشناسی تحریفات عاشورا ،تهراب :انتشارات ققنوس. ۱۸۳1 ،

 .0۱طبرى آملن ،محمد ون جریر ون رستم ،المسترشد فی إمام علدی ودن أودیطالدب ،تحقید احمدد
محمودى ،الطبع االولی ،قم :مطبع کوشانسور ۱1۱۱ ،ق.
 .00ددددددددددد  ،دالئه االمام  ،تحقی قسم الدراسات االسالمی مرسس البعی  ،الطبع االولی ،قدم :مطبعد
البعی ۱1۱۸ ،ق.
 .01طبری ،اووجعفر محمد ون جریر ،تاریخ الطبری(المعدروف وتداریخ االمدم والملدوک) ،تحقید محمدد
اووالفضه اوراهیم ،الطبع الیانی  ،ویروت :دارالترا ۱۸۳1 ،ق.
 .0۳عسقالنی ،احمد ون علی ون حمر ،االصاو  ،تحقی عادل أحمد عبد الموجود ،علدی محمدد معدو
ویروت :دارالاتب العلمی ۱1۱۱ ،ق [الف].

،

 .0۱دددددددد  ،تقریب التهویب ،تحقی مصطفن عبدالقادر عطا ،الطبع الیانید  ،ویدروت :دارالاتدب العلمید ،
۱1۱۱ق [ب].
 .16دددددددد  ،تهویب التهویب ،الطبع االولی ،ویروت :دارالفار۱161 ،ق.
 .1۱دددددددد  ،لساب المی اب ،الطبع الیانی  ،ویروت :مرسس االعلمی للمطبوعات۱۸۱6 ،ق.
 .1۲عیاشن ،محمد ون مسعود ،تفسیر العیاشی ،تحقی سید هاشم رسولن محالتن ،الطبعد االولدی ،تهدراب:
المطبع العلمی ۱۸۳6 ،ق.
 .1۸فراتی ،علیاکبر« ،آسیبشناسی روایات شر نهجالبالاه اودن اودیالحدیدد درودارۀ امدا حسدین،»
فصلنامه علو حدیث ،شمارۀ  ،۱1زمستاب .۱۸۳۳

 .11قاضی نعماب ،اون محمد مغرون ،شر االخبار فی فضدائه االئمد االطهدار ،تحقید محمدحسدین
حسینن جاللن ،قم :جامعۀ مدرسین۱16۱ ،ق.
 .1۱قرشی ،واقر شریف ،حیاة االما الحسین ،قم :مدرسه علمیه ایروانی۱۸۱1 ،ق.

 .10ق وینی ،فضه علی ،االما الحسین و أصحاوه ،تحقی احمد الحسینی ،قم :نشدر محمدود شدریعت
المهدوی۱1۱۱ ،ق.
 .11قمی ،عباس ،الانی وااللقاب ،تقدیم :محمد هادی االمینی ،تهراب :ماتب الصدر ،ویتا.
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 .06صدوق ،اووجعفر محمد ون علن اون واوویه ،االمالی ،چ ،0تهراب :انتشارات کتاوچی. ۱۸10 ،
 .0۱طبرسن ،فضه ون حسن ،إعال الورى وأعال الهدی ،چ ،۸تهراب :اسالمیه۱۸۱6،ق.

۸۴

دو تصهنامه حدیثپژوه  ،سال نه  ،شماره هفده  ،بهار و ابستان 139۶

 .1۳کشن ،محمد ون عمر ،رجال الاشی(،إختیار معرف الرجال) ،تحقی حسن مصطفوى ،الطبعد االولدی،
مشهد :مرسسه نشر دانشگاه مشهد۱16۱ ،ق.

۱۸۳۳ق.
 .۳۱گوهری ،مصطفی و دیگراب ،روض الشهداا از روایدات ممعدول تدا تأثیرگدواری ،تداریخ و فرهندگ،
 ،۳0وهار و تاوستاب.۱۸۱6
 .۳۲مملسی ،محمدواقر ،وحاراالنوار المامع لعلو االئم االطهار ،الطبع الیالی  ،ویدروت :دار إحیداا التدرا
العروی۱16۸ ،ق.
 .۳۸محمودی ،محمدواقر« ،گفتگو وا آیدتا محمددواقر محمدودی» ،فصدلنامۀ علدو حددیث ،شدمارۀ ،1
تاوستاب .۱۸10
 .۳1م ی ،جمالالدین أون الحماج یوسف ،تهویب الامال فی أسماا الرجال ،تحقی وشار عدواد معدروف،
الطبع الراوع  ،ویروت :مرسس الرسال ۱160 ،ق.
 .۳۱مسعودی ،أووالحسن علن ون الحسین ون علن ،مروج الوهب و معادب الموهر ،تحقی اسعد داار ،قدم:
دار الهمرة۱16۱ ،ق.
 .۳0مفید ،محمد ون محمد ون نعماب عابری وغدادی ،االرشاد فی معرفد حمدج ا علدی العبداد ،تحقید
مرسس آل البیت ،الطبع االولی ،قم :کنگرۀ شیخ مفید۱1۱۸ ،ق.

 .۳1مقدسن ،مطهر ون طاهر ،البدا والتاریخ ،ویجا :ماتب الیقاف الدینی  ،ونتا.
 .۳۳مقری ى ،تقنالدین أحمد ون علن ،إمتاع االسماع وما للنبن مدن االحدوال واالمدوال والحفددة والمتداع،
تحقی محمد عبدالحمید النمیسن ،الطبع االولن ،ویروت :دارالاتب العلمی ۱1۲6 ،ق.
 .۳۱موسوی مقر  ،سید عبدالرزاق ،مقته الحسین ،ویروت :دارالاتاب۱۸۱۱ ،ق.
 .۱6نصیری ،علی ،رو شناسی نقد احادیث ،قم :انتشارات وحی و خرد. ۱۸۱6 ،

 .۱۱نفیسی ،شادی« ،معیارهای نقد متن در ارزیاوی حدیث» ،مقاالت و وررسیها ،دفتر  ،16زمستاب .۱۸۳6
 .۱۲نمازی شاهرودی ،علی ،مستدرکات علم رجال الحدیث ،ویجا :وینا۱1۱۲ ،ق.
 .۱۸نویرى ،شهابالدین ،نهای االرب فی فنوب االدب ،الطبع االولی ،قداهرة :دارالاتدب والوثدائ القومید ،
۱1۲۸ق.
 .۱1واقدی ،محمد ون عمر ،المغازى ،تحقی مارسدب جونس ،الطبعد الیالید  ،ویدروت :مرسسد االعلمدن،
۱16۱ق.
 .۱۱وحید وهبهانی ،محمدواقر ون محمداکمه ،الفوائد الرجالی  ،ویجا :وینا ،ویتا.
 .۱0یعقوون ،احمد ون أون یعقوب ون جعفر ون وهب واضح ،تاریخ الیعقوون ،ویروت :دار صادر ،ویتا.
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 .1۱کورانی عاملی ،علی ،جواهر التاریخ ،الطبع االولن ،قم :دارالهدى للطباع والنشر۱1۲۱ ،ق.
 .۳6کلینی ،اووجعفر محمد ون یعقوب ،الاافی ،تحقید علدیاکبدر الغفداری ،تهدراب :دارالاتدب االسدالمی ،

