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  ینقد و بررس زانیدر مکوفی  اعثمابن الفتوح  ییعاشورا اتیروا
  

  کاظم رحمان ستایشمحمددکتر 
  یار و عضو هیئت علمی دانشگاه قماستاد

  محسن رفعت
  )پردیس قم(دانشجوي کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

  
  
  

  :چکیده
که ابن اعثم کوفی در حدود  الفتوحاین مقاله، جستاري است در مورد مقتل الحسین کتاب 

ــ روایـی از هجمـۀ    نیـز همچـون سـایر کتـب تـاریخی      الفتـوح . قرن چهـارم آن را نوشـته اسـت   
که ما را در بعضی از مطالب مربوط به جریان عاشـورا  نمانده، چنانتحریفات عاشورایی مصون 

لـذا در ایـن بررسـی سـعی شـده، پـس از ارزیـابی شخصـیت مؤلـف و          . دهـد در تردید قرار می
ــ  هـاي تحریفـی اشـاره و مطالـب تـاریخی     توضیحاتی در مورد کتاب او، به برخی از این هجمه

  .روایی آن مورد کند و کاش قرار گیرد
 :هااژهکلیدو

  .، تحریفات، روایات، عاشورا)ع(، ابن اعثم، امام حسینالفتوح 
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  مقدمه
یـت دارد،  قول، فعل و تقریر امام معصـوم حج  ،از آن جهت که بر اساس مبانی شیعه

العـاده  و زندگانی ائمه به طور خاص، فـوق  و در مورد شخصیت تحریف در دین عموماً
ترین مسائلی است کـه پـس از هـر واقعـه و     تحریف از مهم. فرین و شکننده استخطرآ
اي از زمان به جریان عاشورا که در برهه تاریخ ازپس . امکان بروز و ظهور دارد ،رخداد

عظیم، چه در بنان و  ۀنقل اخبار و ذکر رخدادها و وقایع آن حادث حجم فراوانی از افتاد،
ان عظیم بود که کمتر چن عاشورا ۀچراکه حادث ؛چه در بیان به گفتار و نوشتار تبدیل شد

نیده و در مورد آن به بحث و حکومت اسالمی آن را ش ةشد که در گسترکسی پیدا می
که پـاالیش و   ،انبوهی از اخبار و روایت ،حادثهآن لذا، پس از . گو ننشسته باشدوگفت

بـه   .وارد کتـب تـاریخی حـدیثی شـد     ،ها به تدریج کار سهل و آسـانی نبـود  آالیش آن
در . ن  بـا قاطعیــت سـخن گفـت    تـوا عاشورا نمـی  است که در  مورد حادثۀ سببهمین 
عاشـورا و   کـه گـویی حادثـۀ    1ها نگاشته شـده ها گفته شده و کتابقدر سخنآن واقع، 

است، و  ها در هم تنیده شده و از بین رفتهالي این نگارشبهدر ال )ع(نهضت امام حسین
چنـان  ، نـاهمگون  عاشورا تاکنون، دو جبهۀۀ است که از ابتداي حادثسبب ن ابد این هم

ۀ این دو جبه .اند که از بین بردن این تضاد بسیار ناممکن استبا هم در تضاد قرار گرفته
بیشـتر   ۀبـراي مطالعـ  (.براي کار خود دالیـل مختلفـی دارنـد    ،ستیزز و تحریفساتحریف

ون غـرض  ها هم بـد البته برخی از آن) 115ـ 60ش، ص1385صحتی سردرودي،  :ك.ر
تحریـف بـه    ،بـه طـور خالصـه اینکـه     امـا  ؛اندوارد این جبهه شده ،و یا به طور ناخواسته

راه مبـارزه بـا آن   تنهـا  خان و نویسندگان قـرار گرفتـه اسـت و    راحتی در ساز و کار مور
 ،در ایـن مقـال بـه دنبـال آن هسـتیم     و یکی از اهدافی که . ر، تحقیق و بررسی استتذکّ

  .همین مهم است
 روبـه با مجموعه مقـاتلی اصـلی رو  د در نظر داشت که در حال حاضر بای ،هر حالبه 

بررسی در  2.ها را از آغاز تا پایان، حدود چهل مقتل دانستتوان تعداد آنهستیم که می
                                                             

عاشـوراپژوهی بـا   نوشـتۀ محمـد اسـفندیاري و     ،)ع(کتابشناسی عاشـورا و امـام حسـین   : ك.براي مطالعۀ بیشتر، ر. 1
 .آقاي صحتی سردرودي ، تألیف)ع(شناسی تاریخ امام حسینرویکردي به تحریف

 :اند ازگیرد که عبارترا در بر می...گفتنی است این چهل مقتل عالوه بر کتب تاریخی دسته اول، کتب مناقب و. 2
، مقتــل )در الطبقـات الکبـري  )(ق230م(، مقتــل ابـن سـعد  )مسـتخرج از تـاریخ طبـري   )(ق157م(مقتـل ابومخنـف  

در )(ق284م(، یعقـوبی )در االخبـار الطـوال  )(ق281م(نـوري ، ابوحنیفـه دی )در انساب االشـراف )(ق279م(بالذري
ــاریخ الیعقــوبی  ــري)ت ــاریخ الطبــري      )(ق310م(، طب ــم غیــر از آن در ت ــو مخنــف و ه ــن اعــثم  )هــم از اب ، اب

، )در مـروج الــذهب )(ق346م(، مســعودي)الکبـري  الهدایـۀ در )(ق334م(، خصــیبی)در الفتـوح )(ق314م(کـوفی 
در )(ق363م(، قاضی نعمـان )در المعجم الکبیر)(ق360م(، طبرانی)لطالبییندر مقاتل ا)(ق356م(ابوالفرج اصفهانی

، شـیخ  )در االمـالی )(ق381م(، شـیخ صـدوق  )در کامل الزیـارات )(ق368م(، جعفر بن محمد قمی)شهاب االخبار



69 
 

داراي  به لحـاظ سـندي  خوریم که یا ها به مطالبی برمی، در شماري از آنمتن این مقاتل
امـام   هـر جهـت، بـا قیـام عاشـورا و انگیـزة       حـاظ محتـوا از  و بـه ل  و یا متنـاً  است مشکل
کـوفی   اعـثم است کـه ابـن    الفتوح ،یکی از این کتب تاریخی. در تنافی است )ع(حسین

  . استنوشته در حدود قرن چهارم هجري آن را 
این کتاب ارزشمند و قسمتی از  مؤلفجستاري است در مورد  ،آیدآنچه در پی می

، پـس از آن در  )ع(بال، عاشورا، سخنان و نهضت امام حسـین کر ةتحریفات آن در حوز
قلی به بررسـی  مورد رویدادهاي غیر واقعی با دالیل قرآنی، حدیثی، شواهد تاریخی و ع

برخی احادیث منسـوب و روایـات منقـول از جانـب امـام       به عالوه،. ایمو کاوش نشسته
عاشورا و کربال در این کتاب وارد شده، به شکلی که نهضـت امـام    ةدر حوز )ع(حسین
ل دهد، تنـزّ گر روایات وارده از ائمه نشان میکه دیاز مرتبت اصلی خود چنان )ع(حسین

  .ایمبارة آن پرداختهها به بحث و نقد درلذا در پی بررسی آن .یافته است
  
  ی کوف اعثمابن  اتتألیفشخصیت و . 1

وي بـه  . اسـت ) م 926= (هجـري  314 وفیمتـ  ،کـوفی  اعـثم بن علی  احمد محمدابو
الع دقیق از عدم اط .شودشناخته می 4 و 3ن مورخ شیعی در قرو شاعر و عنوان محدث،

زندگانی وي به حدي است که حتی در نام و نسب وي اختالف  زادگاه و تاریخ تولد و
که لقـب   را اعثمچنین لفظ هم .اندبرخی نامش را احمد و برخی نیز محمد آورده ،کرده

، 2تـا، ج کاتـب چلپـی، بـی   (.انـد کـار بـرده  ه بـ  اعـثم خود ابن  ةدربار گاهی ،پدر او بوده

                                                                                                                                         
در روضــه )(ق508م(، ابــن فتــال نیشــابوري)در تجــارب االمــم)(ق421م(، مســکویه)در االرشــاد)(ق413م(مفیــد

در )(ق571م(، ابـن عسـاکر  )در مقتـل الحسـین  )(ق568م(، خـوارزمی )در االحتجاج)(ق548م(طبرسی، )الواعظین
در المنتظم فی )(ق597م(، ابوالفرج جوزي)طالبدر مناقب آل ابی)(ق588م(، ابن شهرآشوب)تاریخ مدینه دمشق

، )در مثیـر االحـزان  ()ق645م(، ابن نمـاي حلـی  )در الکامل فی التاریخ)(ق630م(، ابن اثیر)تاریخ االمم و الملوك
، ابـن  )در درر السـمط فـی معـالی خبـر السـبط     )(ق658م(، ابن االبار)الخواص تذکرةدر )(ق654م(سبط بن جوزي

ــوف)(ق664م(طــاووس ــایی)در الله ــایی)(ق675م(، به ــی)در کامــل به ــف )(ق693م(، اربل ــۀدر کش ــن )الغم ، اب
در الفصـول  )(ق784م(، ابـن صـباغ  )النهایـۀ و  یۀالبدادر )(ق774م(، ابن کثیر)در فرائد السمطین)(ق722م(المفاخر
، )در بحار االنوار)(ق1110م(، عالمه مجلسی)الشهدا روضۀدر )(ق910م(کاشفی سبزواري)االئمۀفی معرفۀ  المهمۀ

ــی ــرن(بحران ــین )(12م ق ــوالم للحس ــدي  )در الع ــل دربن ــا فاض ــال آق ــهاده )(ق1285م(، م ــرار الش ــپهر )در اس ، س
، شــیخ عبــاس  )در قمقــام زخّــار )(ق1305م(، فرهــاد میــرزا قاجــار  )ریخدر ناســخ التــوا )(ق1297م(کاشــانی

این مقاتل، ). در مقتل الحسین)(ق1391م(و مقرم) المصدور و منتهی االمال نفثۀدر نفس المهموم، )(ق1359م(قمی
شود، که به طور جداگانه و توسط محققان به چاپ در کتب تاریخی یافت می) ع(یا در البالي ترجمۀ امام حسین

البتـه مقاتـل فرعـی    . انـد اختصـاص داده ) ع(رسیده و یا مؤلفین عنوان اصلی کتاب خود را به عاشورا و امام حسین
 .  تواند جزء منابع اصلی قرار گیردتوان نام برد، ولی براي پژوهش پژوهندگان مقاتل ذکر شده میدیگري را نیز می
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 :ك.، ربیشـــتر ۀبـــراي مطالعـــو  220، ص3جق، 1357آقـــابزرگ تهرانـــی، / 1237ص
 )13ش، ص1374مستوفی هروي، 

اولین شخصی است که در خصوص شخصیت ابـن   ،یاقوت حموي در بین محققان،
  کاتـب چلپـی،  (کشـف الظنـون  بعد از او حـاجی خلیفـه در    مطلبی ارائه داده است، اعثم

ــا، جبــی  ــیخ آ، شــ)1237، ص2ت ــی در ق ــابزرگ تهران ، )220، ص3ق، ج1357(هالذریع
معجـم  ان مطـالبی بـا اسـتفاده از    دیگر و )1151، ص1تا، جبی(ۀناملغتدر  عالمه دهخدا

ش،  1374مسـتوفی هـروي،    :ك.ر(.انـد آوردههمـراه بـا اسـتنباط شخصـی خـود       ،دبااال
  )14ص

خ مـور  ،اعـثم نویسد که ابـن  می دیباال ۀمعرفریب الی رشاد االاال یاقوت حموي در
بر نظر مرحوم محمد  بنا .آیدو نزد اهل حدیث ضعیف به شمار می ،مذهبشیعی است و

یکی از شاید  آورده، شیعیان و سپس ضعفا ةوي را در زمر ،پروین گنابادي اینکه یاقوت
، بـه نقـل از   17ص ،همـان (.اسـت  اعـثم ابـن   ةهـاي قضـاوت منفـی حمـوي دربـار     انگیزه

  )9محمد پروین گنابادي، ص ۀبرگزیده مشترك یاقوت حموي، ترجم
 و زیـدي  امـامی،  تشـیع انتسـاب   نگاهی به کتـاب وي،  است، تشیعهم به متّ ،اعثمابن 

مطالـب مثبـت زیـادي     ،خلفـاي نخسـت   ةزیـرا دربـار   ،کندرد میدربارة او اسماعیلی را 
 عراقی او بـاز  تشیعواقعیات شیعیان را نیز نقل کرده و این مسئله به  ،در عین حال ،آورده

خر أنیز باید مت اعثمابن  .است تشیع اصل بر ،راویان و اخباریان کوفی ةدربارو  گردد،می
شـد   و رفـت  و )ع(باشد، نگاهی بـه مسـائل تولـد امـام حسـین      تشیعاز این نوع خاص از 

نشـان   هـا، و چگـونگی ایـن نقـل    )ع(دادن جبرئیل از شهادت امام حسین فرشتگان و خبر
نقـل   را آن مطالـب  ،بدون تغییر در لحـن  دهد که وي از مآخذ شیعی استفاده کرده ومی

  )130، ص1ج ش،1386جعفریان، (.رده استک
  :ده استکرتألیف  ،کتاب در تاریخ سه اعثمابن 

  .شید استکه شامل تاریخ فتوحات اسالم تا ایام هارون الرّ ،الفتوح ـ
  .دست نیست که امروز اثري از آن در المألوفکتاب ـ 

ــ  ــاب ـ ــاریخکت ــأمون   ، الت ــا عصــر م ــاز ت شــامل رویــدادهاي خالفــت عباســی از آغ
  )429، ص1ج ق،1420یاقوت حموي،( .)هجري218متوفی (عباسی

کند و البته به نام او ذکر میدو کتاب  ،وياز کوتاه  یپس از ذکر شرح حال ،یاقوت
هـارون و دوم   زمـان ابـوبکر تـا    خست تاریخ او ازبرد، نوي نامی نمی المألوفاز کتاب 

او کتـاب  ) جـا همـان (.کتاب تاریخ مشتمل بر حوادث زمان هارون تا پایان دوران مقتـدر 
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از  ،کتـاب ایـن  کـه   هـارون دانسـته در حـالی    ةآغاز خالفت ابوبکر تا دوراول وي را از 
  )131، ص1ج ش،1386جعفریان، (.شودشامل می خالفت ابوبکر تا خالفت معتصم را

  
  الفتوحهاي ویژگی. 2
متـون تـاریخ   تـرین  و مهـم از معتبرتـرین   در کنار دیگر منابع تـاریخی، یکـی   الفتوح 

در اوایـل قـرن چهـارم     و کـه بـه زبـان عربـی     الفتوحاصل کتاب  .رودبه شمار میاسالم 
براي تاریخ قدیم عرب و اسالم از زمان رحلت حضرت رسول  هجري نوشته شده است،

به خصوص در مورد آنچه مربوط است به عراق  )ق193م(تا زمان خالفت هارون الرشید
نفوذ وگسـترش   ا وهاي اعراب با خزرهو فتح خراسان و ارمنستان و آذربایجان و جنگ

  .روم شرقی منبع مهم و قابل اعتمادي است اسالم در ایران و
تـرین شـرح پیشـرفت سـپاهیان عـرب در قلمـرو       جـامع  ،بـالذري  فتوح البلدان گرچه

تفصیل بیشتري در خصوص وضع اعراب در ، الفتوحدر کتاب  اعثمابن  ساسانیان است،
 :ك.ر.(دهداختیار خواننده قرار می در خراسان به خصوص در ارمنستان و بالد مفتوحه،

) 354ــ  351، ص6ج/ 318 ــ 305، ص4ج/ 342ـ316ص  ،2جق، 1411کوفی،  اعثمابن 
 یاعـثم گـام  ر حالی کـه ابـن   د، دپردازبیشتر به شرح فتوحات میبالذري  ،عالوه بر این

 ق،1411همان،  :ك.ر.(کندحوادث داخلی عراق توجه بیشتري میگذارد و به فراتر می
 دید تاریخی وي را فراتـر از بـالذري و   این امر،) 343ـ 342، ص2ج/ به بعد 72ص ،1ج

عصر وخان همدیگر مور ایـران  دانشنامه اسالم وکه در  به طوري .بردم او میحتی متقد 
 کـه طبـري نقـل کـرده اسـت،     هاي مدائنی چنانبا روایت اعثمروایت ابن  ۀمقایس«: آمده

براي تعییین صـحت روایـاتی کـه     ،اي مفید استنه تنها وسیله اعثمدهد که ابن نشان می
کتـاب   افزاید که فقـط در ها میآن بلکه خود نیز بعضی تفاصیل مهم بر طبري آمده، در

کتـاب  تصـنیف   و تـألیف در  اعـثم ارزش کار ابـن   .ها دست یافتتوان به آنمی الفتوح
ثان ثقـه از جملـه   خـان و محـد  در این است که وي عالوه بـر روایـت اقـوال مور    الفتوح

هـاي خـویش را بـه    دریافـت  هـا و ابن کلبـی تمـامی شـنیده    ابومخنف و واقدي، مدائنی،
جریانات تاریخی دوران بعد  در نتیجه، صورت روایت تاریخی مسلسلی درآورده است،

» .گیـرد نواخت در اختیار خواننده قـرار مـی  به صورتی یک )ص(از رحلت حضرت رسول
  )12صش، 1374مستوفی هروي، (

هـاي مورخـان ویژگـی خاصـی     اعثم نسبت بـه دیگـر نوشـته   البته این نوع نوشتن ابن 
توجـه   بـه جزئیـات  خـان  دارد، و آن این است که وي در کتاب خود بیشتر از دیگر مور
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که اختصاص  یدر برخی مطالب] که خواهد آمدچنان[ اعثمناگفته نماند ابن . کرده است
  .متن و محتوا قابل نقد است ،سند رظاز ندارد،  به خود او

نمایـد  دارد و در وهلۀ نخسـت، چنـین مـی    اتفتوحنام  اعثمابن  الفتوحگرچه کتاب 
هـا باشـد، امـا بـا دقـت و      ، موضـوع آن، فـتح سـرزمین   که مانند دیگر آثار مذکور فتوح

در عصـر   هـا کـه شـامل فـتح سـرزمین    شود که این کتاب عـالوه بـر آن  مطالعه معلوم می
اخبـار  ، تاریخ طبريهایی چون شود، همچون کتاباولیه و اندکی پس از آن می خلفاي
نقـل   درکـه   نیـز هسـت  نـوعی تـاریخ عمـومی اسـالم     ، ابن اثیر و غیر اینها کامل، الطوال

  )193صش، 1381غالمی دهقی، (.داردمیاهتمام  ،جزئیات
برخی از کسانی که مرتد نامیده دهد که نشان می اخباري وجود دارد ،در این کتاب

حاضـر بـه پرداخـت     ،یـت و اهـل ب  )ع(کسانی بودند که به دفاع از حق امـام علـی   ،شدند
بـه همـین دلیـل     )130ص ،1جش، 1386جعفریان، . (اندهزکات به حکومت ابوبکر نشد

 .دهنـد جلـوه مـی   گونـه، را داسـتان  آن پذیرنـد و این کتـاب را نمـی   ،است که مستشرقان
 Z V  Togan. Koroci بـه نقـل از   15صش، 1374مسـتوفی هـروي،    :ك.ر(اوراست

Czond Anch.III.47( نویسددر مورد کتاب وي می:   
حات و شرح حـال زنـدگی   فتو ةکه تاریخی است داستان گونه دربار الفتوحکتاب «

  )15، صهمان(».تا زمان یزید بن معاویه بر اساس نظر شیعیان نخستین خلفا
از قـرن ششـم تکمیـل     ةمتن فارسی به جـا مانـد   ۀوسیله ب نیز عربیهایی از متن بخش
مـوردي   .نیسـت مشتمل بر تمامی متن اصـلی   ،که متن موجود رسدبه نظر می .شده است

اتــان (.در مــتن حاضـر نیامـده اسـت    ،را نقـل کـرده   س آنواز ایـن کتـاب کـه ابــن طـاو    
  )562صش، 1371کلبرگ، 

قــان قــرن ششــم در از محقّ ،بــن احمــد مســتوفی هــروي محمــدایــن کتــاب توســط 
حیـث ادبـی از    هجـري ترجمـه شـده کـه از     596حـدود سـال   در )نزدیک تایباد(پوشیج

ایـن در   .شـود شـامل مـی   را )ع(تنها تا وقایع امام حسین اهمیت واالیی برخوردار است و
تـا آخـر    شـود و شـروع مـی   )ص(پس از پیامبردوران حالی است که متن عربی کتاب از 

ایــن ترجمــه در حــال حاضــر، توســط غالمرضــا  .(گیــرددر بــر مــیخالفــت مســتعین را 
بـه دسـت شـرکت انتشـارات علمـی و       1372طباطبایی مجد تصـحیح شـده کـه درسـال     

 .هجري در بمبئی چاپ سنگی شده است 1300این ترجمه به سال  .)فرهنگی  چاپ شد
 .تقی سـپهر واقـع شـده اسـت    و محمد حبیب السیرخواندمیر در  ةاین کتاب مورد استفاد

   )303، ص1ج ش،1366، خرمشاهی(



73 
 

کشـف  کـه  چنان هاي دیگري هم در کتب مختلف شناخته شده،به نام الفتوحکتاب 
 هالذریعـ  ،»فتوحـات الشّـام  «عنـوان   از آن بـا ) 1237، ص2تـا، ج کاتب چلپی، بی(الظنون

غفـاري  (تـاریخ نگارسـتان   و، الفتـوح بـه نـام    )220، ص3ق، ج1357آقابزرگ تهرانی، (
  .برندنام می »تاریخ فتوح« از آن به عنوان) 5صق، 1404کاشانی، 

  
  اعثمنگاري ابن روش تاریخ. 3

) در برابر دو روش روایی و تحلیلـی (در تدوین کتاب، روش ترکیبی اعثمروش ابن 
خ به جـاي ذکـر روایـات    نگاري آن است که مورمراد از روش ترکیبی در تاریخ. ستا

مختلف و اسانید یک واقعه، از راه مقایسه و ترکیـب و ایجـاد سـازگاري میـان روایـات      
ش، 1381غالمـی دهقـی،   (.مذکور را طـی یـک روایـت توضـیح دهـد      ۀگوناگون، واقع

  )193ص
هشـام   ،زهـري  واقـدي،  بن مـزاحم،  نصر شعبی، ،هاي آشنا در منابع ويبرخی از نام

  :نویسداین اسناد می ذکروي پس از  .دهستن کلبی
آوري کـردم  ها جمعروایات این افراد را با وجود اختالفات موجود در آن ۀمن هم«

 ش،1386جعفریـان،  (».با مضمونی واحد ترتیـب دادم  ها یک روایت راو از مجموع آن
  )149ـ147، ص2کوفی، ج اعثم، به نقل از ابن 129ص ،1ج

کـه روش ابـن   ا اینروش تصریح کرده است، ب خود به این مؤلف، ،که گذشتچنان
  .در عین حال از ذکر منابع اثر خود غافل نمانده است ،روش ترکیبی است اعثم،

 ،هـا ن را در هـم آمیختـه و از مجمـوع آن   کند که احادیث راویـا گرچه او تأکید می
کار  باز هم منبع ،خوشبختانه در مورد حوادث مهمارش تاریخی فراهم آورده است، گز

غالمـی دهقـی،   (.شـود ، نـام مـدائنی بیشـتر آورده مـی    این میـان  کند و درخود را یاد می
  )193صش، 1381

در سـند بـاال کـه از     ،آن یکی از منابع او آثار ابومخنـف بـوده و افـزون بـر     ،شبههبی
مطـالبی از   ،سـند مسـتقل خـود    در برخـی از مـوارد هـم بـا     ،طریق کلبی از وي یاد کرده

، 4، بـه نقـل از الفتـوح، ج   131، ص1ج ش،1386جعفریـان،  (.مخنف نقل کرده استابو
آغـاز خالفـت عباسـیان     مربوط به جنگ امویان و عباسیان و در اخبار اعثمابن  )322ص

، 8کـوفی، ج اعـثم  ، بـه نقـل از ابـن    جـا همـان (مدائنی آورده مطالبی را از به طور مرتب،
ــري و ) 218، 207، 205، 202، 196، 195، 192، 190ص ــورد دیگ ــد ،در م ــن  از احم ب

  )212، ص8ج ق،1411کوفی،  اعثمابن (.آورده است هایینقل )بالذري( یحیی
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نشان  بدان سان که به طبري منسوب شده، ،با احادیث مدائنی اعثمتاریخ ابن  ۀمقایس
اخبـار   نسـبت بـه احادیـث یـاد شـده در      مفیدنه تنها دقت و نظارتی  اعثمدهد که ابن می

 الفتـوح کرده که تنهـا در کتـاب    نیز یاد بلکه جزئیات مهمی را داشته، الملوك الرسل و
  )16صش، 1374مستوفی هروي، (.توان یافتوي می
جهـت فـرق    دواز  ،خـان زمـان  سـایر مور  ابن جریر طبـري و  نویسی او باتاریخ ةشیو

نکه استناد او بیشتر به روایات شیعه است و دیگر آنکه وقایع تاریخی را بـه  آیکی  دارد،
  ثان سـنی مـذهب او را تضـعیف    بعضـی محـد   ،از ایـن رو  .صورت داسـتان نوشـته اسـت   

   )303، ص1جش، 1366، خرمشاهی(.اندکرده
  
  کربال ۀو واقع اعثمابن  .4

 .سـایر شهرهاسـت   ةافزون بـر اخبـار آن دربـار    حوادث عراق، ةدربار الفتوحمطالب 
 ۀاز مآخذ دست اول حماسست که کربال ةدربارکتاب یک جلد از چاپ هشت جلدي 

از خـوارزمی آمـده    مقتل الحسـین تغییر در  یهمین متن با اندک شود،کربال محسوب می
 اعـثم ابـن  تـوان گفـت کـه    به همین دلیـل مـی  ) 131، ص1ج ش،1386جعفریان، (.است

گـزارش   ،نگاري عراق است که پس از طبريکسوتان مکتب تاریخکوفی یکی از پیش
150مجموعـه گـزارش او بـیش از     .دهـد عاشـورا بـه دسـت مـی     ۀلی از حادثبسیار مفص 

به  تمایالت شیعی دارد وگرایشات و  اعثمابن  ،ذکر شد قبالً طور کههمان .استصفحه 
   .عاشورا را ارائه کرده است ۀترین گزارش تاریخی از حادث طرفانهبی ،رسدنظر می

هـاي  هـل سـنت بسـنده نکـرده و برخـی روایـت      هاي اروایتتنها به  ،بر همین اساس
را واالتـر از  شیعی را نیز آورده است و همین بـه کتـابش اعتبـار بیشـتري بخشـیده و آن      

 .هاي ابن سعد و ابن عسـاکر و دیگـر دگراندیشـان قـرار داده اسـت     جایگاه مقتل نگاشته
  )33صش، 1385صحتی سردرودي، (

 منبـع و مرجعـی   ،در بیشـتر مـوارد   که این کتاب،درخواهیم یافت  الفتوحبا دقت در 
ـ     ،از مآخذ خود سخنی به میـان نیـاورده   نویسنده ندارد و ص در دیگـر  امـا بـا کمـی تفح
به  اعثمراویان ابن . را در سایر منابع یافتکتاب ز اخبار توان بسیاري امی منابع، مآخذ و

راوي خـود را  و  گویـد وي همه جا از قـول خـویش سـخن مـی     .روشنی مشخص نیستند
 اعـثم شود که منظور خود ابـن  دیده می »قال«و کلمه اسر کتاب  در سرتا کند وذکر نمی

چراکـه  ؛ از مقتـل ابومخنـف اسـتفاده کـرده باشـد      اعـثم ابـن   رسـد بـه نظـر مـی    .باشدمی
 تـوان گفـت  نمی البته و با طبري و روایات ابومخنف سازگاري دارد گزارشات او عمدتاً

 زیسـته و ها در یک دوران مـی نزیرا آ ،گزارش کربال را از طبري گرفته است ،اعثمابن 
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در سـال   اعـثم ابـن   و 310طبـري در سـال   (اند وفات یافته فاصلۀ زمانیسال  پنجحدود  با
  .)هجري 314

که خـط   شوداعثم پیرامون عاشورا دیده میروایاتی در گزارش ابن ، طرف دیگراز 
قیـام را بـه   اهداف آن حضـرت از ایـن    کند ورا ترسیم می )ع(قیام امام حسین روشنی از

ــی  ــه تصــویر م ــراي.(کشــاندخــوبی ب ــه، ر ب ــن  :ك.نمون ــوفی،  اعــثماب ، 5ق، ج1411ک
 ،سفانهأرسد ابومخنف این روایات را گزارش کرده است ولی مته نظر میو ب )22ـ21ص

 ةیـا وابسـتگان بـه امویـان ایـن روایـات را کـه افشـاکنند         و ،ها چشم پوشیدهطبري از آن
   .انداز تاریخ او حذف کرده ،بوده شانحکومترانه مزو و ماهیت فاسد
گـاه الفـاظ و عبـارات     ل و در چهارچوب مقتل ابومخنف اسـت و مفص وي گزارش

هـایی بـا آن   هـا و کمبودهـا و تفـاوت   ن اسـت، امـا در برخـی مـوارد افـزوده     ها یکساآن
  )167ـ 166ش، ص1386  حسینی،.(ددار

ابع خود را ذکر نکـرده، بـه همـین دلیـل     من اعثمابن اشاره کردیم،  طور که قبالًهمان
معلوم نیست مطالب خود را از متن دیگران فراهم کرده است یا روایت راویان؛ اما آنچه 

آید ایـن اسـت کـه وي    ابومخنف به دست می مقتلبا  الفتوحمطالب  ۀاز بررسی و مقایس
روایـت از  آنکـه بدانـد آن   گویان نقـل کـرده بـی   ان قصههمان روایت ابومخنف را از زب

 مقتـل در بعضـی مـوارد بـا     الفتوحالبته ناگفته نماند که ) 167همان، ص(.ابومخنف است
تـوانیم بـه آن دسترسـی داشـته     ابومخنف یعنی مقتلی که ما امروزه در تـاریخ طبـري مـی   

  .یکی است ،باشیم
  
  الفتوحمطالب غیر واقعی و تحریفی  .5

قابـل نقـد   هایی نقل شـده کـه   خوابویژه به و مطالب ،عناوین ،اعثمدر گزارش ابن 
کند، و ما را در قبول آن موارد مردد می، هاي دیگر وجود ندارددر گزارشاست و گاه 

  :شودبرخی موارد ذیالً بررسی می
  به سرزمین کربال ) ع(ورود حضرت علی ۀواقع. 1ـ 5

مـاجراي کشـته    ،پس از رسیدن به کربال )ع(حضرت علیآمده که  الفتوحدر کتاب 
افزون بر ایـن مطلـب، حضـرت     .دهندرا براي ابن عباس توضیح می )ع(شدن امام حسین

  را بـراي او نقـل    )ع(هـا بـر حسـین   عبـور حضـرت عیسـی، حواریـون و گریـۀ آن     جریان 
هر زمـانی دیـدي ایـن    «: فرمایندعطاي چند عدد سرگین آهو به او میکنند و پس از امی

حضـرت   ،، عالوه بر ایـن »بدان که حسین کشته شده ،آمدندها به رنگ خون درسرگین
فرماینـد، فرشـتگان پـس از    مورد خواب خود در همان سـرزمین مـی  براي ابن عباس در 
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سین توست که در بینی، خون حدلداري و تسلیت به من گفتند این جوي خون را که می
کننـد  قطعـه مـی  را در همین سـرزمین قطعـه    شود و بدان که حسینتاین محل ریخته می

ــ  504ش، ص 1374مستوفی هروي، / 553ـ550، ص2ق، ج1411کوفی،  اعثمابن (»...و
507(  

  بررسی و نقد
  :بررسی سندي .الف

کتـاب در   عـالوه بـر ایـن    ،یبررسـ  با کمی فحص وتوانیم میرا  یاین روایت تاریخ
 امـالی عالمه مجلسی که او هـم از   )170، ص58جق، 1403مجلسی، (االنوار بحارکتاب 
صـدوق بـه   شـیخ   یمالاد این روایت در نس .بیابیم ،نقل کرده )695ص  ق،1417(صدوق

  :باشدیشرح ذیل م
»اثنا محمد بن حدحمد بن یحیى بن زکریـا  احدثنا : ، قال)رضی اهللا عنه(نانیحمد الس
لی حدثنا ع: حدثنا تمیم بن بهلول، قال: ثنا بکر بن عبداهللا بن حبیب، قالحد: ان، قالالقطّ

  ».:..بن عاصم، عن الحسین بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن ابن عباس
  
  تعبیر رجالیون در مورد حال روایی رواتـ 

 مجهـول مـن مشـایخ الصـدوق،     :راوي روایت یعنی محمد بن احمد سـنانی  نفر اول،
جواهري،  /23، ص16، جق1412ی، موسوي خوی(یا علیهعنه فی کتبه مترضّ وایۀالرّاکثر 
  )495صق، 1417

  )50ق، ص1417جواهري، (مجهول :احمد بن یحیی زکریا القطان
  )91صهمان، (مجهول :بکر بن عبداهللا بن حبیب مزنی

  )94صهمان، (مجهول :نعیم بن بهلول
  )400ص ،همان(لم تثبت وثاقته انه جلیل اال :علی بن عاصم

  )171صهمان، (مجهول :نحسین بن عبدالرحم
  )480صهمان، (قهموثّ علی وروي فی تفسیر القمی عن  :مجاهد

 در افراد این سند قابـل مالحظـه اسـت،   ولی آنچه  ،نیاز به معرفی نداردنیز  عباس ابن
گونـه سـندها   رجـالیون بـه ایـن    ،بـه همـین دلیـل    .روات اسـت  تن ازچهار مجهول بودن 

روایـت  بر نظر رجالیون ایـن   لذا ما هم بنا .دانندرا مالك اعتبار نمی آن اعتنایی ندارند و
  .کنیماعتبار خارج می ةاز دایر را

  :نقد محتوایی .ب
، اطهار ۀآن هم نقد روایات مربوط به زندگانی ائم ،گرچه نقد کردن از جهت محتوا

چرا در این روایـت  توان گفت، یدر نقد این روایت تاریخی م کار بسیار مشکلی است،
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آن هــم مربـوط بــه خــون حضــرت   یروایتــة آهوسـت، آیــا  سـخن از ســرگین و پشــکر 
را  )ع(، با این لفظ عنوان در شأن امام است؟ یعنی شأن امـام در سرزمین کربال )ع(حسین

آن هـم تربـت امـام کـه طبـق       ،شد به جاي سـرگین، از خـاك  آورد؟ آیا نمیپایین نمی
ایـن واقعـه در    روایات متعدد از قداست خاصی برخوردار اسـت، اسـتفاده شـود؟ ضـمناً    

که اکثـر اقـوال خـود را از    (خوارزمی مقتل الحسینالحدید و یا ابن ابی البالغۀ نهجشرح 
ابن  :ك.ر(.تر و نه به این کیفیت نقل شده استاي معقولبه گونه )گرفته است اعثمابن 

  )264، ص1جق، 1418خوارزمی، / 170ـ169، ص3، جق1378ابی الحدید، 
  
  مدینه یزید به ۀپیش از رسیدن نام) ع(حسین خواب امام. 2ـ 5

 :وقتی ولید، ابن زبیر و امام را براي بیعت خواست، آن حضرت بـه ابـن زبیـر گفـت    
اش شـعله  گون شده بود و آتـش از خانـه  ژمن دیشب در خواب دیدم که منبر معاویه وا«

کنم زمان آن رسیده اسـت  کشید، من آن را به مرگ او تعبیر کردم و اکنون فکر میمی
کـوفی،   اعـثم ابـن  (».از ما بیعت بگیرد ،که دیگران آگاه شونداز اینخواهد پیش و او می

 الحسـین  مقتـل این خواب در  )823ش، ص1374مستوفی هروي، / 12، ص5جق، 1411
 .گرفتـه اسـت   اعـثم ابـن   الفتـوح را از  آن ،خوارزمی نیز آمـده کـه بـه تصـریح نویسـنده     

  )264، ص1جق، 1418خوارزمی، (
  
  حرکت از مدینههنگام به خواب امام  .3ـ 5
رسول  ،صبح گریه کرد، هنگام فجر بعد از آنکه به زیارت قبر جدش رفت و تا ماما

   :اهللا را در خواب دید
گـاه  آن .انـد در خواب دید که گروهـی از فرشـتگان، اطـراف رسـول اهللا را گرفتـه     «

 یـا  حبیبی: اش چسباند و بین دو چشمان او را بوسید و گفترا به سینه حسین ،رسول اهللا
گویی تو را بـه زودي در سـرزمین کـربال در میـان گروهـی از امـتم بـه خـون          )ع(حسین

 ،ورزنداز آب دادن به تو دریغ میاي و بینم، در حالی که تو تشنهآغشته و سر بریده می
 حبیبـی  ندارنـد،  مقـامی هـا نـزد خداونـد هـیچ     آن .شـفاعتم را دارنـد   امیـد  اما با این حال

داري  اتیتو در بهشت درجـ . و منتظر تو هستند ندابرادرت نزد من مادر و پدر و !محسین
مرا نیازي به برگشـت بـه دنیـا    : گفت )ع(حسین .مگر با شهادت شوينایل نمیکه به آن 

بایـد بـه دنیـا برگـردي تـا      : رسول اهللا فرمود. نیست، دوست دارم در کنار تو منزل گزینم
. د براي تـو نوشـته بـه دسـت آوري    را که خداون عظیمی شود و ثواب روزي توشهادت 

کرد و چنـان   نقلاز خواب بیدار شد، خواب خود را براي خاندان خود  )ع(وقتی حسین
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 اعـثم ابـن  (».پـا شـد کـه در شـرق و غـرب عـالم نبـود       رماتمی در بنی هاشم و اهل بیت ب
  )831ش، ص1374مستوفی هروي، / 19، ص5ق، ج1411کوفی، 

 اعثمدر منابع قبل از ابن این مورد ، ممکن نیستهایی غیر تحقق چنین خواب گرچه
 اعـثم این خواب در منابع بعد از او به نقـل از ابـن    الزم است ذکر شود که .وجود ندارد

ؤال است که چرا جاي س )271ـ270، ص1جق، 1418خوارزمی، : ك.ر(.نقل شده است
شـین بـه ایـن    ریخی پیخورد، ولی در کتـب تـا  به چشم می الفتوحها بیشتر در این خواب

گـون  شـود کتـاب افسـانه   مـی نویسی سـبب ن شود و آیا این نوع تاریخصورت یافت نمی
  تلقی شود؟

  
  در شب عاشورا) ع(خواب امام حسین. 4ـ 5

 :فرمودنـد را در خواب دیـد کـه بـه او     )ع(مادر و برادرش حسن پدر، جد، )ع(حسین
به خـدا آن  : به خواهرش گفت )ع(گاه حسینآیی، آنتو به زودي نزد ما می !حسین اي«

/ 97، ص5ج ق،1411کــوفی،  اعــثمابــن (».کــار نزدیــک اســت و شــکی در آن نیســت 
  )900ش، ص1374مستوفی هروي، 

شود که از ذکر اعثم، به وفور مشاهده میهاي ابن ها در گزارشاز این دست خواب
، 4، جق1385ابـن اثیـر،    :ك.ر(هـاي دیگـر  گـزارش  در .پوشیمها چشم میبرخی از آن

ــه  176و  167، ص8جق، 1407ابـــن کثیـــر، / 748، ص5ج ق،1410ذهبـــی،/ 56ص کـ
ق، 1387طبـري،  (ابومخنـف  از جملـه روایـت   .)ها شبیه همدیگر اسـت این خواب تقریباً

 ،این خواب .معقول و قابل پذیرش است چند خواب نقل شده که کامالً 1)416، ص5ج
  )55ق، ص1417ابن طاووس، (.نیز در لهوف سید بن طاووس نقل شده است عیناً

  
  تمجید از عمر و خیرخواهی و درخواست دعا از ابن عمر. 5 ـ 5

: فرماینـد به سمت کوفه خطاب به ابن عمـر مـی   امام به هنگام خروج، این مطلب که
 حتمـاً  ،اگر پدرت زنـده بـود  «و » شنومتو را می سخننصیحتم کن،  ،اگر من بر خطایم«

اهـل بیـت    ۀو اندیشـ ر با تفکّ) 26، ص5ق، ج1411کوفی،  اعثمابن (2».کردمرا یاري می

                                                             
نقل شـده، بلکـه    الفتوحموجود است اما نه به این شکل که در ] باال[و منابع دیگر  تاریخ طبريالبته این خواب در . 1

علـیهم  (برند و حرفی از حضرت امیر، حضرت زهرا و امام حسنامام حسین در خواب خود، فقط از پیامبر نام می
 .نیست) السالم

جدي، یا ابن قام من دونی قیامه بین یدي ادرك زمانی لنصرنی کنصرته جدي و اباك عمر بن الخطاب ان الو  .2
وسع العذر، و لکن ال تترکن لی الدعاء فی دبر انت فی ان کان الخروج معی مما یصعب علیک و یثقل فاف! عمر
 .مورلى ما تؤول االالهم حتى تعلم  بالبیعۀ، و اجلس عن القوم و ال تعجل صالةکل 
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در برخـی منـابع بعـد از او     و. ناهمسوسـت  و روایـی  سازش ندارد و با مسلمات تـاریخی 
ده اعـثم نقـل شـ   به تصریح از ابـن  ) 280، ص1ج ق،1418(خوارزمی مقتل الحسینچون 
  .است
، شـناخته  دبه این وصف که همیشه دسـتگیر اهـل بیـت باشـ    عمر ال اینجاست که ؤس
یـن  ها و عملکردهاي اهـل بیـت در جـاي جـاي زنـدگی پربرکـت خـود ا       گفته و نشده،

  .کندرویداد حقیقتاً جعلی را نفی می
  
  وصیت امام به محمد بن حنفیه. 6ـ 5

گاه حرکـت از مدینـه، در   در سـحر  )ع(وگوي محمد بن حنفیه با امـام  حسـین  گفت
وگـو در  شـده اسـت؛ ولـی در ذیـل ایـن گفـت      نقـل  به طور مشابه  تقریباً ،هاهمۀ روایت

مطلبی آمده است که در منابع دیگر قبل از ایـن کتـاب وجـود نـدارد،      اعثمگزارش ابن 
اي برادر تو باید در مدینه بمـانی و  «: امام در پایان این صحبت، به محمد بن حنفیه گفت

 )ع(آن حسـین پـس از   .چشم من باشی تا هیچ چیز از کارهاي اینان از من پوشـیده نمانـد  
، 5ق، ج1411کــوفی،  اعــثمابــن (».اي نوشــتنامــهدوات و بیاضــی خواســت و وصــیت

انـی لـم اخـرج اشـرا وال بطـرا وال      « :بن حنفیه و این سخن امـام  وصیت به محمد) 21ص
 اعـثم فقط در گزارش ابـن  » ...جدي امۀظالما وال مفسدا بل انما ارید طلب االصالح فی 

آمده، یا این سخنان و پیشنهاد ابن حنفیه بـه امـام و دسـتور مانـدن او در مدینـه فقـط در       
 مقتـل هاي دیگـر همچـون   ر گزارشوجود دارد و از قرن هفتم به بعد د اعثمابن  الفتوح

ــوارزمی ــ 271، ص1جق، 1411(خـ ــب، )273ــ ــوب  مناقـ ــن شهرآشـ ، 3، جق1376(ابـ
ــن طــاووس  لهــوف ،)240ص ــ39ق، ص1417(ســید ب ــر االحــزان، )40ـ ــاي  مثی ــن نم اب

نقـل شـده    ...و) 323و  179ــ  176، صش1365(بحرانـی  العوالم، )39صق، 1406(حلی
                                                                                                     .                                                                                                                            است

این وصیت از چند جهت قابل تردیـد اسـت و بعیـد نیسـت کـه ایـن قسـمت توسـط         
اند، جعل شده باشـد تـا   ها که خلف کیسانیه بودهیعنی کیسانیه یا عباسی هواداران مختار

و  ..طبق ایـن وصـیت، جانشـین امـام بداننـد      بن حنفیه را ثابت کنند و او را امامت محمد
صـالح فـی   نما اریـد طلـب اال  اانی لم اخرج اشرا وال بطرا وال ظالما وال مفسدا بل « ۀجمل
سـیر  انهى عن المنکر و ان آمر بالمعروف و ارید ا) مصلى اهللا علیه و سل(محمد جدي امۀ

الخلفـاء   سـیرة طالب و بیابی علی بن ا سیرةو ) مصلى اهللا علیه و سل(محمدجدي  بسیرة
هـر چنـد   ) 21، ص5ق، ج1411کـوفی،   اعـثم ابن (»...الراشدین المهدیین رضی اهللا عنهم

ن را بـه  توان آ، نمیبن حنفیه آمده محمداما چون ضمن وصیت به  ،محتواي خوبی دارد
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از ظاهر سخن پیداست که آن حضرت به قصد قیام در برابر  امام نسبت داد، به خصوص
که خارج شدن وي از مدینه به قصـد پنـاه بـردن بـه      ، در حالیهه خارج شدیزید از مدین

درستی انتساب این سخن به امام نیز قابل تردید اسـت؛ البتـه محتـواي     ،بنابراین .کعبه بود
و حـرکتش از مکـه بـه سـوي      )ع(قیـام امـام حسـین   هدف با  سخن صحیح است و کامالً

  )179صش، 1386حسینی، (.خوانی داردعراق هم
  
  اصطالح الخلفاء الراشدون. 7ـ 5

پیشنهاد کرد که از شهري به شهر دیگـر بـرو،    )ع(محمد بن حنفیه به حضرت حسین
کـه بتـوانی مردمـان را بـه بیعـت خـویش       نمایندگان خود را به سوي مردم فرست، چنان

 ...اگر مردم با تو بیعت کنند و تو را متابعـت نماینـد، خداونـد را شـکرگزاري و    . خوانی
فاقمـت  « :داردمحمـد بـه امـام عرضـه مـی     در ادامه  )832ش، ص1374مستوفی هروي، (

اشدون من بعده حتی یتوفّاك اهللا و هو عنـک راض  والخلفاء الر )ص(فیهم بما یقوم النبی
، 5ق، ج 1411کـوفی،  اعـثم ابـن  (»خیـک ابیـک و  اوالمؤمنون کذلک کمـا رضـوا عـن    

ومخنـف، دینـوري، بـالذري، یعقـوبی و یـا      اب مـثالً  الفتـوح در منابع قبل و بعد از ) 20ص
خلفاي «به عالوه که اصطالح  ،شودعبارتی شبیه به این دیده نمی این عبارت و یا ،طبري
هـم   الفتوح ۀقابل توجه اینکه این عبارت در ترجم. در زمان امام رایج نبوده است» راشد

د نظـر  ورکـه مـ  آن ی اسـت ایـن اصـطالح بـه معنـی امـروزي      البتـه گفتنـ  . موجود نیسـت 
در  )ع(ابوبکر، عمر، عثمان و امام علی ،یعنی خلفاي اربعه ،شیعی و سنی است دانشمندان

روایتی نقل شده که  )ص(البته از پیامبر، است بدین شکل و معنا رواج نداشته روزگار آن
الخلفاء الراشدین المهدیین فتمسکوا بها و عضـوا علیهـا    سنۀفعلیکم بسنتی و «: فرمایدمی

ــذ ــی، (»...بالنواج ــی / 45، ص1جق، 1349دارم ــه، ب ــن ماج ــااب ــذي، / 16، ص1ج ،ت ترم
دیـدگاه   ازبـا بررسـی کامـل     )97ــ  96، ص1تا، جنیشابوري، بی/ 150، ص4ق، ج1403
ناظر به اهل بیـت   ،در این روایت» الخلفاء الراشدون«منظور از توان فهمید که می ،شیعی

ــامبر ــه خلفــاي پــس از ایشــان  )ص(پی ــوبکر، عمــر و عثمــان (اســت ن ، گرچــه برخــی )اب
و امکـان صـحت   ایـن روایـت   ، معالم المدرستینهمچون عالمه عسکري در  ،دانشمندان

 ،علمـاي اهـل سـنت    ،دیگـر  از سـوي  )233، ص2ق، ج1410.(شـمارند می دآن را مردو
ــی  هم ــحیح م ــذي آن را ص ــون ترم ــدچ ــه ) 150، ص4ق، ج1403(.خوان ــرب ــه  تعبی عالم

کسانی که بـه هـدایت پیـامبر راه    : باید گفت )330، ص6ج؛ 32، ص5جق، 1387(امینی
گـویی بـه آن   ماننـد و از پاسـخ  ترین قضایا و مسائل شرعی درمـی اند و در کوچکنیافته

ک علـی لهلـ   ال لـو « وکننـد،  ال مـی ؤس )ع(منانؤشوند و از اهل آن یعنی امیر معاجز می



81 
 

، 6ج ؛66 و 64، ص4ج ؛97، ص3جق، 1387امینـی،   :ك.ر(راننـد بر زبان مـی  »...عمر و
، پیـرو  راشد و مهدي دانست، آیا ایشـان توان آیا ایشان را می...) و 101، 94، 93، 81ص
حتی  ؟ک به چنین افرادي صحیح استتمس ،آیا از لحاظ عقلی، و پیامبرشان بودند ةسیر

بایـد   اجتهاد و در پی آن دچار خطا و اشتباه شده باشند؟ بنـابراین  ،اگر به قول اهل سنت
مـاي شـیعه از نقـل آن    چـه عل ، گرانـد که پیامبر بـه کـار بـرده    را این اصطالحگفت اگر 

ه را در کتب شیعه یافت، ناظر به اهل بیـت اسـت و نـ    توان آناند و نمیخودداري کرده
 ،به هـر حـال  . اندخود برداشت کردهخلفاي راشدي که منظور اهل سنت است و به نفع 

خلفاي اربعه است نـه آنکـه    به معنايآید، که از سیاق برمیچنان، الفتوحاین عبارت در 
این عبارت نیز جزء همـان تحریفـات روایـی از امـام     از نظر ما، لذا . استنظر شیعیان  مد

  1.ستدر جریان عاشورا )ع(حسین
  
  2شعبانخروج امام از مدینه در سوم . 8 ـ 5

، 3جق، 1397بـالذري،  (انسـاب االشـراف  همچـون   ،حرکت امـام در منـابعی دیگـر   
چنـین  و هـم ) 381، ص5جق، 1387طبري، (از قول ابومخنف طبري تاریخو یا ) 160ص

و ورودش بـه مکـه در    ،رجـب  28در ) 158، ص8جق، 1407ابن کثیر، (هو النهای البدایۀ
 ایـن خـروج سـوم شـعبان دانسـته شـده، کـه        الفتـوح ؛ اما در سوم شعبان ذکر شده است

، خلـط  همکه که در سوم شعبان بود ورود امام بهزمان این مطلب را با  اعثم،ابن  احتماالً
 ضـمناً . صـورت گرفتـه اسـت    الفتـوح نویسـان  که این سهو از جانب نسـخه کرده، و یا این

، 1ج ق،1418.(در مقتل خود آورده اسـت  اعثم،به نقل از ابن  ،این مطلب را ،خوارزمی
  )273ص

  
  3ریزي هانی براي قتل ابن زیادامهبرن. 9ـ 5

ابوحنیفـه  (.عور نسـبت داده شـده اسـت   ابه شریک بن  ،هادر دیگر گزارش این کار،
ــوري،  ــري، / 234، صش1368دین ــر، /  363، ص5جق، 1387طب ــن اثی ، 4، جق1385اب

ریـزي بـه   هم این برنامـه  الفتوح ۀالبته در ترجمکه ) 153، ص8ج ق،1407، همو/ 26ص
قتی شریک از ابن زیـاد هـر چیـزي    و«: به عالوه، در ترجمه آمده. است منسوبشریک 

پرسد تا مسلم براي قتل ابن زیاد پا پیش نهد، هانی او را به دلیل وجود زنان و اطفـال  می
                                                             

راه با نقد تاریخی و امـروزي بررسـی   انشاءاهللا در مقالی دیگر، این روایت و اصطالح مذکور را به طور کامل، هم .1
 .خواهیم کرد

 .836ش، ص1374مستوفی هروي، / 22ـ 21، ص5ق، ج1411ابن اعثم کوفی، : ك.ر. 2

 .850ـ  849ش، ص1374مستوفی هروي، / 46ـ 45، ص5ق، ج1411ابن اعثم کوفی، . 3
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کـه در منـابع دیگـر و یـا خـود       در حـالی . »کنـد م منصـرف مـی  وي، از این اقدا ۀدر خان
مانع از اقدام مسـلم بـراي قتـل ابـن      )ص(عدم تمایل مسلم به خاطر حدیث پیامبر، وحالفت

بـه عـالوه ایـن     ،البته در برخـی منـابع   )850ـ849ش، ص1374مستوفی هروي، .(زیاد شد
  .یم، نیز نقل شده استآورمیدلیل، روایتی که در ذیل 

  
  1)ع(به امام علی» یمان قید الفتکاال«انتساب حدیث  .10ـ 5

ابوحنیفـه دینـوري،   (.روایـت در منـابع دیگـر، از رسـول اهللا روایـت شـده اسـت        این
ابـن  / 102صتا، اصفهانی، بی/ 9، ص2جق، 1410ابن قتیبه دینوري،/ 235، صش1368
بــه عــالوه در کــافی بــه ســند شــیخ کلینــی  و از قــول امــام  ) 27، ص4، جق1385اثیــر، 
ابـن  / 385، ص7کلینـی، ج (».الفتـک ان االسـالم قیـد   «: به نقل از پیـامبر آمـده   )ع(صادق

منـان بـه نقـل از    ؤابـن اثیـر از امیرم   الکامـل البته در ) 364، ص3، جق1376شهرآشوب، 
سـلم ان االیمـان قیـد    ] آله[فحدیث حدثه علی عن النبی صلی اهللا علیه و ...«: پیامبر آمده

  .ابن اثیر بدین شکل نقل کرده است که تنها،) 27، ص4ج ،ق1385(»...الفتک
  
  2آگاه شدن امام از قتل مسلم، قبل از حرکت از مکه .11ـ 5

پیش از حرکت به سوي عراق از کسـی کـه از    خبر شهادت مسلم را در مکه و، امام
طبـق منـابع   ، اما ه استدخود را آغاز کراز آن حرکت  پس، شنید و آوردخبر میکوفه 
عبیـداهللا   علیـه به سمت عـراق، در کوفـه   مسلم در همان روز حرکت امام از مکه  دیگر،

/ 160، ص3جق، 1397بــالذري، (.بــه شــهادت رســیدنیــز قیــام کــرد و فــرداي آن روز 
ابـن کثیـر،   / 60، ص3، جق1409مسعودي، / 243ـ 242، صش1368ابوحنیفه دینوري، 

ــر از  / 158، ص8جق، 1407 ــابع غی ــامی من ــوال تم ــار الط ــلم را  االخب ــهادت مس   ، روز ش
ن اسـت مورخـان و ابـن    گرچـه ممکـ  )انـد نوشته» هیوم التروی«حرکت امام در زمان با هم

  .دنه باشها دچار اشتباه و خلط شداعثم نیز در بیان اسامی روزها و سال
 

  3دیدار فرزدق با امام در شقوق .12ـ 5
 )365، ص3جم، 1995حمـوي،  ()محلـی نزدیـک عـراق   (امـام را در شـقوق   ،فرزدق

ابـن اثیـر،   / 453، ص5جق، 1410واقـدي، / 245، صش1368ابوحنیفـه دینـوري،   (4.دید
                                                             

 .43، ص5ق، ج1411ابن اعثم کوفی،. 1

 .867ـ866ش، ص1374مستوفی هروي، / 65ـ 64، ص5، جهمان. 2

 873ش، ص1374مستوفی هروي، / 71، ص5ق، ج1411ابن اعثم کوفی، . 3

 .با فرزدق در صفاح، محلی نزدیک مکه آمده است )ع(بن علی هاي دیگر، دیدار حسیندر روایت. 4
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و خبر شـهادت مسـلم را بـه او داد و آن حضـرت بـراي او طلـب        )40، ص4، جق1385
 ،فـرزدق در منـزل بعـدي   . را خواند» ...ن تکن الدنیا لنفیسها« و فرزدق شعر ،رحمت کرد

و  د خوانـد وخـ  را براي پسر عموي» عرف البطحاء وطئتهتهذا الذي «، شعر معروف خود
، 5ق، ج1411کـوفی،   اعـثم ابـن  (.سـروده اسـت   )ع(حسـین امـام  گفت کـه آن را بـراي   

از  ،امام قبل از حرکت از مکـه در حالی که ) 873ش، ص1374مستوفی هروي، / 71ص
در زمـان هشـام بـن     ،هـا بعـد  شهادت مسلم باخبر شده بود و فرزدق نیز این شعر را سـال 

بـراي   /108، ص9جق، 1407ابـن کثیـر،   (.سـروده اسـت   )ع(عبدالملک براي امام سـجاد 
) 132ــ  112، صش1386شـهیدي،   :ك.ر ،سند و بررسی ایـن شـعر   ةبیشتر دربار مطالعۀ

نقل کـرده،   الفتوحاربلی نیز دیدار فرزدق با امام در شقوق و شعر وي را از  کشف الغمه
 الفتـوح د که این جریان و این قصیده را در سـن نوجـوانی در   نکمیکه وي تصریح چرا

  )255، ص2ق، ج1405(.ه استمطلب را از آن نقل کردخوانده و 
  
  فرود اختیاري در کربال. 13ـ 5

راه را بـر امـام بسـت و بـه      ،»عذیب الهجانـات « ۀدر منطق حرّ ،اعثمطبق گزارش ابن 
 ق،1387طبـري،  / 171، ص3جق، 1397بـالذري،  (.دستور ابن زیاد مانع حرکت او شـد 

هـا را  زهیر بن قین از او خواست که آن )173، ص8جق، 1407ابن کثیر، / 404، ص5ج
اللهم انـی اعـوذ   «: امام با شنیدن نام کربال فرمود. به سوي کربال، کنار شط فرات بفرستد

ت؟ سـ یـا نـام اینجـا کربال   آ«: وقتی امام به کربال رسید، پرسـید » بک من الکرب و البالء
فرود آییـد اینجـا جـاي انـدوه و بالسـت، اینجـا       «: گاه به یارانش فرمودآن .آري: گفتند

کـوفی،   اعـثم ابـن  (».ریختن خون ماسـت  پی کردن شتران و جاي منزل کردن کاروان و
  )81، ص5ق، ج1411

 :شـود در اصل خبر تنـاقض دیـده مـی    ها تفاوت دارد وبا دیگر گزارشگزارش این 
دهد که نع حرکت امام شود، چطور اجازه میدهد که مار دستور میزیاد به حوقتی ابن 

  امام تا کربال برود؟
س از آن پو  اعثمابن  مقتلفقط در  ،خبر منزل کردن اختیاري آن حضرت در کربال

حسـینی،  (.هـاي داسـتانی اسـت   تانی آمـده و یکـی از مشخصـات گـزارش    در مقاتل داس
نقـل   اعـثم عین عبارات ابـن   طاووس نیز دقیقاًسید بن  لهوفالبته در ) 175صش، 1386

 شـیخ صـدوق   امـالی و  اعثمابن  الفتوحبه جز  )49ق، ص1417ابن طاووس، (.شده است
و یـا منـابع معتبـر پـس از     هاي دیگر که قبل از قرن پـنجم  در روایت )218صق، 1417(

در کربال را صادر کـرده   توقفدستور  ،نگاشته شده، این مطلب که امام خود پنجمقرن 



84 
 

 .ه استبلکه در همه تصریح شده است که حر مانع حرکت امام شد ،وجود ندارد ،باشد
ق، 1387طبـري، / 251، صش1368ابوحنیفه دینوري، / 169، ص3ج ق،1397بالذري، (

وه به عال) 181ص، 8جق، 1407ابن کثیر، / 51، ص4، جق1385ابن اثیر، / 408، ص5ج
  .شودنمی دیدهدر منابع قبلی  دارد،وجود سوز و گدازي که در این منابع 

  
کـه لشـکر   در هفت نوبت به سوي کربال و این فرستادن نیرو از طرف ابن زیاد. 14ـ 5

  .هزار نفر بودند 24کوفه 
کرمـه  ان الـف فـارس بعـد    ابن سعد فی  عمر لىافخرج « :عبارت بدین صورت است

ار عمر بن سـعد فـی   لف فارس، فصابجر فی اتبعه بحجار بن اعطاه و حباه، و اابن زیاد و 
  )92ـ 90، ص5ق، ج1411کوفی،  اعثمابن (».لفا ما بین فارس و راجلااثنین و عشرین 

در صورتی که در دیگر منـابع تعـداد نیرویـی کـه ابـن زیـاد بـه جنـگ بـا حضـرت           
 واقـدي، (و البته در چهار نوبت فرستاد، حدود چهار هزار نفر نوشته شده است )ع(حسین
ــالذري، / 464، ص1و ج 128، ص5جق، 1410 ــه / 178، ص3جق، 1397بـــ ابوحنیفـــ

، 5جق، 1387طبـــري، / 243، ص2تـــا، جیعقـــوبی، بـــی/ 253، صش1368دینـــوري، 
ــر،  / 409ص ــن اثیـ ــر،  / 52، ص4، جق1385ابـ ــن کثیـ ، 8و ج 232، ص6جق، 1407ابـ
کـه در منـابع بعـدي بـه     کثـرت نیـرو چنـان   گویی در و شاید بتوان گفت اغراق) 169ص

کتب معتبـر و   آغاز شد و دستاویزي شد براي الفتوحوضوح قابل مشاهده است، ابتدا از 
، گرچـه همیشـه امکـان تصـحیف واژه و     ...و الشـهدا  روضـۀ چون دسته اول تحریفی هم

  : در جایی دیگر می نویسد اعثمو البته ابن  ؛وجود داردنیز نویسان اشتباه نسخه
صحاب الحسین فخرجوا من باب خندقهم، و هم یومئذ اثنان و ثالثون فارسا افوثب «

کـوفی،   اعـثم ابـن  (» لفا ال یزیدون و ال ینقصوناربعون راجال، و القوم اثنان و عشرون او 
بـاال در   ۀبا گفتـ »  ال یزیدون و ال ینقصون«که باز این عبارت که ) 101، ص5ق، ج1411

. هزار نفر نقل شده است 22 ،تعداد سپاه مقابل ،در این عبارت به عالوه که. تناقض است
بیست هزار نفر بودند ولـی ابـن    ،بن سعد نیز نقل شده است که ابتدا سپاه عمر لهوفدر 

سـربازانی بـراي او فرسـتاد تـا در نهایـت بـه بیسـت هـزار نفـر           ،زیاد تا روز ششم محـرم 
  )52ق، ص1417ابن طاووس، ( .رسیدند

  
  1در شب نهم محرم دشمناز سپاه  ،یاران از طرف امامرخصت . 15ـ 5

                                                             
 99ـ 98، ص5ق، ج1411ابن اعثم کوفی، . 1
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ـ  ،هاي دیگرمنابع و گزارش در د بیشـتر و  این رخصت براي یک شب عبادت و تهج
 .تـر باشـد  تـر و منطقـی  رسـد عاقالنـه  در شب دهم ذکر شده که به نظر مـی  آمادگی بهتر

ابـن  / 256ــ  255، صش1368 ،ابوحنیفـه دینـوري  / 417ـ 416، ص5جق، 1387طبري، (
، 5، جق1420مقریــــــزي، / 74، ص2ق، ج1357  رازي،/ 57، ص4، جق1385اثیــــــر، 

  )337، ص5جق، 1412ابن جوزي، / 364ص
  
  1چاه در کربال حفر. 16ـ 5

و  )ع(کـه حسـین   هبـه مـن خبـر رسـید    اما بعد، « :نامه نوشت ،ابن زیاد براي عمر سعد
جلـوي کـار   پس از وقوف بـر نامـه،    دارند،ند و از آن آب برمیاکنده هاییچاهیاران او 

عثمـان  که که ایشان بودند ؛ چرااي از آب فرات به او برسدرا بگیر و نگذار قطره حسین
ایـن قضـیه نیـز واقعیـت نـدارد و      ) جاهمان(».را آب ندادند پس تو هم به ایشان آب نده

ا بـ ) 195، ص2تـا، ج سـپهر، بـی  (ناسـخ التـواریخ  و بعـدها در   اعـثم فقط در گزارش ابـن  
یاران از آن سـیراب شـدند و دوبـاره     ۀکه امام چاهی کند و هماست آمده تفصیل بیشتر 

پایه و اساس، نیز بدون شک این جریان بی) 177صش، 1386حسینی، (.چاه خشک شد
در منابع دیگر آمده بدون اینکه  ،سال 250اي پس از حدود اینکه حادثه .ساختگی است

  .ل داردمباشد، گفته شود، جاي تردید و تأ
  
  هاشمعبداهللا بن مسلم اولین شهید بنی. 17ـ 5

عبـداهللا بـن مسـلم و پـس از      ،هاشم به میدان رفتابن اعثم، اولین فردي را که از بنی
هاشم را دوازده داند و مجموع شهداي بنیبن عقیل میآن جعفر بن عقیل و عبدالرحمن 

هـاي دیگـر، اولـین    روایـت در  )110، ص5ق، ج1411کـوفی،  اعـثم ابن (.کندنفر یاد می
ــی ــمشــهید بن ــر ،هاش ــی اکب ــی  )ع(عل ــداد شــهداي بن ــا 19،هاشــمو تع ــده  22 ت ذکــر ش

/ 447ــ 446، ص5جق، 1387طبـري،  / 257ــ 256، صش1368ابوحنیفه دینوري، (.است
ــر،  ــن اثی ــر،/ 74، ص4، جق1385اب ــن کثی گفتنــی اســت کــه  ) 185، ص8جق، 1407  اب

نقل شـده اسـت نـه بـه عنـوان       )ع(پس از علی اکبر شهادت عبداهللا بن مسلم در این منابع
در نقل خود دچار اشتباه شـده   اعثماولین نفر، که شاید در این مورد نیز بتوان گفت ابن 

ترتیب این دو نفـر را بـه هـم زده     ،نویسان به اشتباهاست، گرچه باز بعید نیست که نسخه
نفر را نـام   23به ترتیب نبرد، اده و سوار و چهل پی 32تعداد یاران امام را  اعثمباشند، ابن 

تـاریخ  مخنـف در  که با گـزارش ابو )116ـ101، ص5ق، ج1411 کوفی، اعثمابن (بردمی
                                                             

  .893ش، ص1374مستوفی هروي، / 92ـ 91، ص5، جهمان. 1
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مرحـوم   يالشـهدا  روضـۀ البتـه در   )422، ص5جق، 1387  طبـري، (.همسان اسـت  طبري
کـه بعیـد    لین شهید بنی هاشم معرفی شـده اسـت  کاشفی نیز عبداهللا بن مسلم به عنوان او
خوارزمی نیز ایـن نقـل را    .نقل کرده باشد الفتوحنیست مرحوم کاشفی این روایت را از 

  )37، ص2جق، 1418خوارزمی،   /683صش، 1384کاشفی، (.گرفته است اعثماز ابن 
  
  )عبداهللا رضیع)(ع(جریان حضرت علی اصغر. 18ـ 5

طـور  ایـن  )رضـیع  عبـداهللا ()ع(حضرت علی اصغر به شهادت رسیدن ةدربار اعثمابن 
  :دهدشرح می

سـال   23نفر دومی بـا او نبـود مگـر پسـر او علـی کـه درآن وقـت         ،حسین تنها ماند«
کـه بـه او    پسر دیگري  که شیرخواره بـود داشـت،   عالوه بر او،. وي مریض بود .داشت

آن طفل را به من دهید تا بـا او وداع   حسین به سمت خیمه رفت و گفت .گفتندعلی می
واي  اي پسـرکم،  :گفت وکرد  بوسیدن او حسین شروع به .دادند بچه را به او پسر .کنم

در همین حین بود کـه   .جنگندچنین دراین  )ص(ت محمد مصطفیبر این قوم که با جد
حسـین   .شهید کـرد  او را در جا تیري از جانب دشمن بر گلوي این طفل جاي گرفت و

را  ري حفر کرد و بر او نماز خواند و اوبا نوك شمشیر خود قب از اسب خود پیاده شد و
  )115، ص5ق، ج1411کوفی،  اعثمابن (.دفن کرد

 نقـل شـده و   )448، ص5جق، 1387(طبـري کـه در  نقلی صحیح اسـت چرا  این نقل،
، ش1368ابوحنیفـه دینــوري،  / 471، ص1جق، 1410واقــدي،(چنـین در منــابع اولیـه  هـم 
بــه همــین  )186، ص8جق، 1407ابــن کثیــر، / 75، ص4، جق1385ابــن اثیــر، / 258ص

مکتـوب از   ست کـه در مقاتـل  ا این در خور توجه است،شود ولی آنچه شکل دیده می
 ، به شکلی دیگر کـه این خبري مرحوم کاشفی، الشهدا روضۀهمچون ، قرن هفتم به بعد

 ،خبـر  )756ـ753صش، 1384کاشفی، .(موجود است، نقل شده است الفتوح ۀدر ترجم
 الفتـوح  ۀکه در ترجمـ  شده نقل )ق 654 م(سبط بن جوزي 1الخواص تذکرةاولین بار در 

 ۀکه ترجمـ  وجود داردنیز این احتمال  .شده استو نقل توسط هروي مستوفی برگردان 
، و یـا  نوشته شـده باشـد   الخواص تذکرةاز روي  ،موجود بودهبا نسخ متعددي که  الفتوح
زمـان رواج   و خبـر مشـهوري کـه در آن    ،العات خـود نویسان با توجه به میزان اطنسخه

پـس از   الفتـوح  ۀدر ترجمـ  جعلـی  این خبـر ترجمه افزوده باشند،  ۀداشته، آن را در نسخ
رسـد ایـن نقـل در    به نظر می ،، با این حالذکر شد در باال که عربی آن نقل شدهخبري 

 صـورت بـه ایـن    الفتـوح خبـر در ترجمـه    صـل ، اوجود نداشته است الفتوحاصلی  ۀنسخ
  :است
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از تشـنگی اضـطراب    اصـغر نـام داشـت و   که علی طفل شیرخوار خود را بعد ازآن،«
اي قوم اگر من به زعم  :آوردرفته میان هردو صف برد و آواز برنمود در پیش زین گمی

چـون آواز حسـین    .اي آب دهیـد جرعـه  این طفـل گنـاهی نکـرده او را    شما گناهکارم،
آن تیـر بـر گلـوي آن     .تیري به سوي آن حضرت روان کرد ،یکی از آن گروه ،شنیدند

تیـر را بیـرون    ،آن حضـرت  .بازوي حسـین رسـید   از آن سوي بر طفل شیرخواره آمد و
به مـادرش   آن طفل را آورد و ،آن سرور .آن طفل جان بداد ،آورد و هم در آن ساعت

توفی هـروي،  مسـ (».بگیر فرزند خود را که از حوض کوثر سیراب گردیـد  :و فرمود داد
  )908صش، 1374

 الخواص تذکرةچون عبارت سبط بن جوزي در هم دقیقاً ،این عبارت از لحاظ محتوا
در  آنهمین بس کـه   ،ذکر شد که قبالً طورهمان علت ضعیف بودن خبر، ةدربار. است

ایـن روایـت   بررسـی محتـوایی    در .شـود و در منابع پیشین دیـده نمـی  قرن هفتم پیدا شد 
کـه  لکرد ائمه در طـول زنـدگانی، گـواهی بـر جعلـی بـودن آن اسـت؛ چرا       تاریخی، عم

خواسـتی  نه، منقادانه و ملتمسانه درذلیال دادند و از کسیمیهیچگاه تن به ذلّت ن )ع(ائمه
و روایـات   قرآنکه گفتارهاي چنان ،ت نفس خود را زیر پاي گذارندعزّ کهکردند مین

  :کندو سیرة ایشان داللت بر همین مطلب می
»ینَونؤْملْملو هولرَسلزَّةُ والْع لَّهت از آن خدا و از آن پیامبر او و از و عزّ :)8: منافقون(»ل

  .آن مؤمنان است
الموت  :یوم قتل )ع(نشأا و ،فی ذلّ حیاة موت فی عز خیر من: )ع(مام الحسینقال اال«

 مجلسـی، (»هـذا جـاري   مـا هـذا و  واهللا  ولى من دخول النـار اوالعار  خیر من رکوب العار
  )192، ص44ج ق،1403
ذالل اال الـى المـؤمن کـل شـئ     افوض  ن اهللا تبارك وتعالىا :)ع(مام الصادقاالقال «
  )63، ص5ج، ق1388کلینی، (».نفسه
مجلسـی،  (».مـن الـذل حمـر الـنعم     مـا یسـرنی بنصـیبی    :)ع(مام زیـن العابـدین  االقال «

  )100، ص46ج ق،1403
ابـن شـعبه حرانـی،    (».هـل البیـت  ا من أقر بالذل طائعا فلـیس منـا   :)ص(رسول اهللاقال «

  )58ق، ص1394
 ،لـۀ والذّ لۀالسبین  عی قد رکز بین اثنتینعی ابن الدال إن الدا: )ع(الحسین قال االمام«

نوف ا طهرت، وو  حجور طابت ، وو المؤمنون رسوله أبى اهللا ذلک وی، الذّلۀُمنّا وهیهات 
ابـن ابـی الحدیـد،    (».علـى مصـارع الکـرام    اللّئـام  طاعـۀ ؤثر من أن ن ،بیۀانفوس  ، وحمیۀ
در  بیشـتر  ۀبراي مطالعـ  /171ق، ص1394ابن شعبه حرانی،  /250ـ249، ص3ج ،ق1378
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ـ 982، ص2تا، کتاب الذله، جمحمدي ري شهري، بی :ك.زمینه روایتی از این دست، ر
 )1964و  1955، ص3ج ،ةالعزو کتاب  984

مـردم را  نه فقـط   )ع(نشان از آن دارد که ائمه معصومین ،و روایاتتمامی این آیات 
در ایـن مسـیر    ند، که خود نیزاهکردت نفس و کرامت خود نهی میاز زیر پاگذاشتن عزّ

آید که مؤمن حتی حال، از این روایات برمی به هر. اندپیشوا و راهبر متمسک امت بوده
خداوند نیز اختیار خوار کـردن خـود را بـه او     دهد وگاه تن به ذلت نمیاگر بمیرد، هیچ

  .نداده است
  
   )ع(اصابت تیرهاي متعدد به بدن شریف امام حسین. 19ـ 5

 آب نوشـیدن بـاز   را از او« :خـوانیم اعـثم مـی  ابـن   الفتـوح در بخشی از مقتل الحسین 
آمده  الفتوح ۀالبته در ترجم. »بود ی به ابوالجنوب جعفیفردي از دشمن که مکنّ ،داشتند

 مقتل الحسـین در ) 911ص ش،1374مستوفی هروي،(.که نام وي ابوالحنوق جعفی است
ق، 1418(.ده، ابوالحتوف جعفی آمده استاعثم نقل کراز ابن  خوارزمی هم که صریحاً

تیري به سمت آن حضرت روانـه داشـت کـه بـه پیشـانی آن حضـرت        )39ـ 38، ص2ج
این در حالی بود که خـون   بیرون آورد و حسین آن تیر را از پیشانی خود برخورد کرد،
تـو شـاهدي کـه ایـن قـوم       ،خداونـدا « :حسین گفـت  .محاسنش جاري بود از صورت و

 ،بـر روي زمـین   خدایا ایشان را نـابود کـن و   .کنندات چه میعصیانگر با بنده سرکش و
 غضبناك برسپس مانند یک شیر  ».ابد آنان را نیامرز تا و احدي از ایشان را باقی مگذار

  )118، ص5ق، ج1411کوفی، اعثمابن (.آنان حمله برد
در مقاتـل وجـود    1)770ــ 678صش، 1384کاشـفی،  : ك.براي نمونـه ر (گزارشاتی

تیري  .تیرهایی خورد ،در روز عاشورا از طرف دشمن )ع(دارد مبنی بر اینکه امام حسین
بـاز   و بیـرون کشـید  را  او تیـر  تیري به سـر او خـورد و   .و او باز جنگید به قلب او خورد

جنـگ را از سـر    برخاسـت و  او بـاز  و تیر به بـدن او اصـابت کـرد    هفتاد حدود .جنگید
ممکن است تیـري بـه    طورچ گنجد،عقل نمی ۀل در حیطأمت یاین اخبار با اندک .گرفت

 و فرد از ضربت تیر هیچ احساسی نداشته باشـد و  ،درآورده شود و پیشانی برخورد کند،
ثم حمـل علـیهم کاللیـث    « :در این نقل هم در آخر آورده .دوباره جنگ را از سر بگیرد

دشـمن   سـمت شیر بـه   چونانمانند شیر غضبناك یعنی دوباره سرحال شد و  ،»المغضب

                                                             
سـاز بسـیاري از تحریفـات و    ه یادکرد این کتاب بدین جهـت بـود کـه ایـن منبـع دسـته اول تحریفـی، سـبب        البت.  1

 .گزارشات تحریفی شد تا دیگر منابع ثانویه از این کتاب جهت بگیرند و مطالب آن را خود نقل کنند
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 بایـد بـه طـور صـحیح و     د ونـ مـل دار أجـاي ت  خبرهایی که آمده، و اهنقل ،ور شدحمله
  .گردندکامل بررسی 

  
  بابیبن الضّ خرشبۀماجراي مربوط به سر بریدن حضرت به دست  .20ـ 5

وي ابـرص   بابی فـرود آمـد،  بن الضّ خرشبۀنصر بن «: خوانیممی الفتوحدر بخشی از 
خواست کـه سـر از    محاسن حضرت را گرفت، با پاي خود لگدي به حضرت زد، بود،

تـو را در  تـو آن سـگ ابرصـی هسـتی کـه مـن        :حسین فرمود .تن آن حضرت جدا کند
کنـی؟ سـپس شمشـیر را بـه     مرا بـه سـگ تشـبیه مـی     !سر فاطمهپاي  :گفت .خواب دیدم

                 :خواندکه این شعر را می در حالی گلوي حسین گذاشت و
  نفسی تعلم                  علما یقینا لیس فیه مرغم اقتلک الیوم و

 1من تکلمخیر  اباك ان                         تاثم محال و الال  و 

به مردي که نـام او خـولی بـن    و عمر سعد خشمگین شد  .شمشیر نبرید ،هر چه کرد
خولی به سمت حسین رفت و سر  .خالص کن حسین را برو و :گفت ،صبحی بودایزید 

مسـتوفی  / 119، ص5ق، ج1411کـوفی،  اعثمابن (».مبارك حضرت را از بدن جدا کرد
  )911ش، ص1374هروي، 

سـخنی بـه میـان نیامـده      الفتـوح در هیچ یک از منابع جـز  بابی بن الضّ خرشبۀ ةدربار
روایـات و   ،در مورد نام کسی که سر مبارك امام حسـین را از تـن جـدا کـرد    اما  ،است

  :اخبار مختلف و گوناگون است
صبحی از اسب فرود آمد که سرش اخولی بن یزید « :گویددینوري در این مورد می

برادرش شبل بن یزید پایین آمد و سر آن حضـرت   .به لرزه درافتاددستش  را جدا کند،
  )258، صش1368(»...را به برادرش خولی داد را برید و آن

دچـار لـرز   ببـرد کـه    خواسـت سـرش را   )خـولی بـن یزیـد   (او...« :آمده الکاملو در 
 گاه خود پیاده شد و سـرش آن .بازوي تو را خرد کند خداوند :سنان به او گفت .گردید

  )78، ص4، جق1385ابن اثیر، (».را برید و به خولی داد
سـپس   سنان بن انس با نیزه بـر او زد و « :چنین آوردهاین ،مروج الذهبمسعودي در 

 ،ابـن سـعد   طبقـات در ) 63، ص3، جق1409مسـعودي،  (».فرود آمـد و سـرش را بریـد   
او را به قتـل رسـاند و خـولی     ،سنان بن انس«: گویدایتی شبیه به این نقل آمده که میرو

 ناسـخ التـواریخ  چنـین در  هـم ) 475، ص1جق، 1410واقـدي، (».سر او را بریـد  ،بن یزید
 ،به عنوان کسی که سر مبارك امام را از تن جدا کـرده  »شمر بن ذي الجوشن«از  ،سپهر

                                                             
 جهنم مثواي غدا و ان             سوف اندم         اقتلک الیوم و       :اضافه شده نیزاین بیت  الفتوح ۀدر ترجم. 1
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 ،در ایـن حـال  « :نقـل کـرده   صورتبدین ابومخنف ) 306، ص6تا، جبی(.د شده استای
سپس به خـولی بـن    اي او را به زمین انداخت،سنان بن انس بن عمرو نخعی با ضربه نیزه

کار را انجام دهد که لرزه بـه   خواست ایناو می سر او را جدا کن، :یزید اصبحی گفت
هایت را شکسته و دستانت را قطع کند وخدا باز :سنان بن انس به او گفت اندامش افتاد،

 چـه قـبالً  اگر ؛به خولی بن یزید سپرد سر او را جدا کرد و ه وحسین رفت و خود به سوي
  1)116، صش1377جودکی، (».شمشیرهاي زیادي خورده بود ،به بدن حسین

اما اینکه چه  ،که سر مبارك در نهایت به خولی تحویل داده شد، شکی نیستدر این
کتـب تـاریخی   بیشـتر   با تشـتت آرا مـواجهیم، ولـی ظـاهراً     ،کسی سر را از تن جدا کرد

ب بریدن سر را نیز بـه  برخی کتدر و اینکه  ؛که دیدیم بر سنان بن انس اتفاق دارندچنان
باشـد کـه چنـین     اند، شاید به دلیل تحویـل گـرفتن سـر توسـط خـولی     خولی نسبت داده

  .خلطی صورت گرفته است
  
  )ع(از کشته شدن امام حسین پسجریان وزیدن باد سرخ  .21ـ 5

 ...هـا و انگشـتر ایشـان و   و غـارت لبـاس   )ع(بعد از کشته شدن امـام حسـین   اعثمابن 
  :نقل کردهگونه اینروایت خود را 

پدید آمد کـه مـردم یکـدیگر     سیاه در آسمان در همین حین بود که غباري سرخ و«
عذاب خداوند است و در همین لحظه عذاب نازل  ۀگمان بردند که مقدم دیدند،را نمی

بعد از آن اسب حسـین   اینکه آن غبار و ظلمت و تاریکی از هم باز شد،تا  2.خواهد شد
که شیهه  موي پیشانی سر خود را در خون حسین مالید و در حالی ،دویدر طرف میبه ه
 شنیدند و صداي او را )ع(که اهل بیت حسین هنگامی .زنان دوید ۀبه طرف خیم زد،می

شـمر بـن ذي    که از جریان با خبر شـدند، ها هم زاري کردند چون آن به او نظر کردند،
هاي این زنان لباس حمله کنید و :به قوم خود گفت زنان نزدیک شد و ۀالجوشن به خیم

اي کـه  و حتی گوشـواره  دزدیدند، اي هر چه در خیمه بودحمله با هم قوم او .را بگیرید
و  ج شـدند در گوش ام کلثوم بود را هم به زور از گوش او درآوردنـد و از خیمـه خـار   

  )120ـ119، ص5ق، ج1411کوفی،  اعثمابن (»...و خیمه را به آتش کشیدند
وزیـدن  (ایـن نکتـه  ، مرحوم کاشفی، الشهدا روضۀمچون ه ريخّأدر منابع ثانویه و مت

ش، 1384کاشـفی،  (.ده اسـت ، تصـریح کـر  نقـل کـرده   اعـثم را که از ابن ...) باد سرخ و
گریسـتن   سـیاه در آسـمان،   ظهور گرد و غبار سـرخ و  ، یعنیگونه حوادثاین) 773ص

                                                             
  .است تاریخ طبرياین کتاب برگرفته از روایات ابومخنف در . 1
 .وجود دارد) 300ص(بحرانی العوالمو ) 75ص(سید بن طاووس لهوفشبیه به این عبارت نیز در  .2
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تابیــدن شـعاع خــونین بــر روي   پدیــدار شــدن سـتارگان در روز،  ،)ع(آسـمان بــر حسـین  
دیدن خـون   روز تاریکی آسمان،هفت  ها،بیرون آمدن خون تازه از زیر سنگ دیوارها،

شدن خون از سرازیر  خون باریدن از آسمان، برخورد ستارگان به یکدیگر، در آسمان،
باریدن از گوشـت شـتري    آتش خونین شدن دیوارهاي بیت المقدس، ماره،دیوار داراال

اساسـی   شود بر روي چـه اصـل و  که در مقاتل به فراوانی دیده می...و شودکه کشته می
 ،از آنکه در منابع شیعی دیده شود پیشها که آندر مورد این روایات باید گفت  است؟

 ــ 196ص، 9ق، ج1408(کسـانی چـون هیثمـی    خـورد، ه چشـم مـی  در منابع اهل سنت ب
ابـن  ، )172، ص8جق، 1414واقدي، (ابن سعد، )283، ص1جق، 1368(ابن حنبل ،)200

ایـن روایـات را نقـل     )18ـ 15، ص5جق، 1410(ذهبی و )376ـ353ص ق،1414(عساکر
  .اندکرده

 با وجود ،ذهبی یعنی ابن عساکر و ،خان مشهور شامیآن مور دو تن از ،در این میان
حاکمـان امـوي را زیـر     که عمـدتاً  حسینالمقتل  ةدربار قابل توجه هاي مستند وگزارش

از آن  نکـرده و  ي از آن مطالـب ذکـر  سـازد، آنـان را رسـوا مـی    ةو چهـر  بـرد مـی ال ؤس
 گونه امور غریب و حوادث غیـر طبیعـی و  ولی روایات فراوانی در مورد این ،اندگذشته
ـ   اگـر واقعـاً   .انـد کـرده هم ردیف العاده به دنبال خارق ب بـه ایـن مسـائل    بـه دور از تعص

شده که چندان تمایل و گرایشی بـه ائمـه    خان یادمور ،پذیر استچگونه توجیه ،بنگریم
ي و دشمنان اهل بیت را مراعـات  جانب حاکمان امو بیشتر نداشته و )ع(نیز امام حسین و

 ند؟باشـ  نشان دادهها بدانتمایل بیشتري گونه روایات پرداخته و به ثبت این ،نداردهکمی
آیـا   ال ببـرد؟ ؤشیعه و اعتقادات آنان را زیـر سـ   ةتواند چهرآیا ذکر غرایب یاد شده نمی

را تحت الشعاع این مسائل  )ع(عاشورا و هدف قیام حسین ۀواقع اندخان نخواستهآن مور
اندیشیدند با مـرگ فرزنـد   در جواب مردمی که می )ص(یامبرآیا این سخن پ قرار دهند؟

سـتارگان و   :سنی ثبت نشده است که فرمود در منابع شیعه و ابراهیم کسوف پدید آمد،
ق، 1410بخـاري، .(کننـد یا خسـوف نمـی   کواکب به خاطر مرگ هیچ احدي کسوف و

  )24، ص2ج
طلوع نکردن  ستارگان، ها در منابع اسالمی یعنی به هم خوردنگونه گزارشایننقل 

ان مسلمانان و به خصوص شـیعه را در نظـر مردمـ   ، ...باریدن خون از آسمان و خورشید،
و ایـن سـؤال را    نمایـد؟ مینعاري از عقل معرفی  وی خراف فکر،افرادي کوته سایر ادیان
امـروز دیگـر از نظـام هسـتی اثـري       ،اگر چنین حوادثی رخ داده بـود که  کندایجاد نمی

چرا قبـل   ،رخ داد )ع(ینکه اگر این معجزات الهی پس از شهادت امام حسینا نیز و! نبود
 هـاي خـود را از حضـرت ابـا    خداونـد کمـک   یا هنگام شـهادت ایشـان چنـین نشـد و     و



92 
 

کـه   امام سر به آسمان بلنـد نکـرد   اصغر شهید شد،آیا وقتی علی دریغ فرمود؟ )ع(عبداهللا
اي بـراي آخـرت مـا    ذخیرهرا ها این مصیبت ،اياز ما بازداشته خدایا اگر کمک خود را

بـا   )ع(و نیز اگر کسی با گفتن خبر شهادت حسین) 67، ص2ق، ج1377مفید، (قرار بده
 او و ،رحمـی چرا قاتالن او که با چنین بـی  ،شودشعاع ستارگان کور می ۀشادي به وسیل

  چنین نشدند؟ یارانش را کشته و با اسب بر او تاختند،
حوادثی طبیعی  بینیم؟گونه حوادث طبیعی را قبل از آن در تاریخ اسالم نمیچرا این

ترین حامی اسالم در کـارزار  بزرگ ،عموي پیامبر ،مربوط به شهادت و مثله شدن حمزه
در  )ع(شدن سینه و پاره پاره شـدن جگـرش، و یـا شـهادت علـی     ریده چنین دو هماحد 

گـذاریم کـه   خواننـدگان مـی   ةرا به عهددر هر حال قضاوت ؟ ...محراب و امام حسن و
ــه (.خــود بیندیشــند و قضــاوت کننــد  ــراي مطالعــه بیشــتر در ایــن زمین ــدان، : ك.، رب قائ

  )76، ص1جش، 1374
  
  1)ع(حسیناحترامی به علی بن بی .22ـ 5

اي شکنانهچنین نقل حرمت ،)ع(گزارش پس از شهادت امام حسین ۀدر ارائ اعثمابن 
جهت تشخیص رسـیدن بـه حـد     )ع(که در مجلس ابن زیاد از امام سجاد را آورده است

 الرسـائل السیاسـیه  بلوغ کشف عورت کردند، چنین نقلی را جـاحظ ادیـب معـروف در    
ــن اثیــر در   )421ق، ص1423(  الحدیــد، و ابــن ابــی )82، ص4ق، ج1385( الکامــلاب
شـیخنا  «ش ابوعثمان جاحظ با عنـوان  انیز به تبع شیخ اعتقادي) 236ص ،15ج ق،1378(

رسد جاحظ نخستین کسی است به نظر می. اندنقل کرده نهج البالغهدر شرح  »ابوعثمان
هـاي نزدیـک بـه     که این مطلب را آورده و شاید دیگران از او گرفتـه باشـند، و در نقـل   

 هفترض الطاعامام معصوم مآیا آمد نیز قابل قبول نبود،  مقتل امام نیامده است که اگر می
دیگر سـن امـام   مسئلۀ ! آشکاري کنار خواهد آمد؟و خواري حرمتی  گاه با چنین بیهیچ

) )ع(امـام بـاقر  (سال داشت و نیز صـاحب فرزنـد   24عاشورا  است که در واقعۀ )ع(سجاد
بیمـاري حضـرت    ،چگونه این امر امکان دارد؟ حتی اگر کسی از این ملحدانپس بود، 

مواضع دیگـري، در کوفـه و   را بهانه کنند و توجیه این روایت جعلی بدانند، آیا امام در 
چنان کوبنده سخن راندند و به رسواگري بنی امیـه و آل زیـاد و یزیـدیان و    شام، که آن

ي بر ایشان غالب حرمتی بیمار بیمار نبودند که در این بی ،دفاع از حریم آل اهللا پرداختند
؟ در مجلسـی کـه ایـن    !ندباشـ  را نداشـته از خـود  که توان دفـع هتـاکی   مده باشد، چنانآ

زیـد بـن ارقـم و عبـداهللا بـن عفیـف       (خدادو صحابی رسول  ،اند اختهداستان را برایش س

                                                             
 123، ص5ق، ج1411ابن اعثم کوفی، . 1
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بن مرجانه به سـر مبـارك   اهللا احترامی لفظی یا یدي عبید روز نسبت به بی طی دو )ازدي
ـ لب از ـ اگر بودهاند، چگونه در این هتاکی راض کردهتاع ،امام شهیدان به خروش آمده

چگونـه اسـت کـه حتـی     . اند؟ این روایت جعلی به هیچ روي توجیه نـدارد  نداشتهلب بر
 ،الحدید که گاه با ریزبینی تاریخی به نقد برخی وقایع پرداختهابن ابی نهج البالغۀشارح 

  1!در چنین مواردي سکوت اختیار کرده است؟
  

  گیرينتیجه
د بعضـی  گونـه بیـان کـر   توان ایـن اعثم را به صورت خالصه میویژگی گزارش ابن 

و شاید بتوان گفـت ایـن نکتـه    با گزارش روایات ابومخنف یکی است،  ي اوهاگزارش
به عالوه وي در بیان مطالب به جزئیات وقـایع اهتمـام خاصـی دارد،    . قوت او باشد نقطۀ

 صحیح است، باید به طور دقیق و کامـل بررسـی شـود،    ولی اینکه این جزئیات آیا تماماً
برخی از حوادث، ما را براي رسیدن به مطالـب بیشـتر در   نقل او در  البته این اهتمام ویژة

  .کندتر میهاي گوناگون پرتالشاریخ و روایتت
 ،فـردي اسـت  هـاي منحصـربه  در نـوع خـود داراي ویژگـی   طور کـه  همان الفتوحاما 

  :داردنیز نقص عمده  وي پنج هايگزارش
هـاي دیگـر آمـده،    هـایی کـه در گـزارش   از این رو بر نقـل  .سند آن معلوم نیست. 1
بر عمق  )ع(حسین متا زمان قیام اما اعثمزمانی ابن  ۀچنین فاصلتوان اعتماد کرد، همنمی

  مواجـه  مشـکل  بـا   ،ی را کـه فقـط در ایـن مقتـل آمـده     افزاید و اعتماد بر مطالبتردید می
ماننـد   ،به طور قطع اشـتباه اسـت   اعثمبرخی از مطالب اختصاصی گزارش ابن . سازدمی

هذا الذي تعـرف  « شعر مطلع شدن امام از شهادت مسلم در مکه و این مطلب که فرزدق
ش، 1374مسـتوفی هــروي،  / 71، ص5جق، 1411کـوفی،   اعـثم ابـن  (»...البطحـاء وطئتـه  

  . ...و را براي امام سروده است )873ص
بـه خـوبی    ،از او نقل کـرده  اعثمیا کسی که ابن  اعثمنگرش عقیدتی سیاسی ابن  .2

جاندن حرکت امـام در ایـن قالـب،    تمجید از خالفت خلفاي راشدین و گن. نمایان است
و ایـن   )21، ص5جق، 1411کـوفی،  اعـثم ابـن  (حنفیـه محمد بن چنین وصیت امام به هم

ن او را از اخبـار مدینـه آگـاه سـازند، ایـ      کهخواهد طلب که امام از او و ابن عباس میم
  .ساخته شده باشدتوسط عباسیان یا کیسانیان  هاگزارشکند که این حدس را تقویت می

                                                             
  ابـن   روایـات  شناسـی  آسـیب : ك.الحدیـد، ر عاشـورایی ابـن ابـی   شناسی روایات براي مطالعۀ بیشتر دربارة آسیب. 1

، علی اکبر فراتـی، مجلـۀ علـوم حـدیث، در دسـت چـاپ،       نهج البالغه شرحدر  )ع(حسیندربارة امام  الحدیدابی
 .54 ةشمار
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اشتباهات تاریخی روشنی که در این گزارش وجود دارد، گویاي آن است که او . 3
ست کـه  این ا ،دقت در نقل وقایععدم منظور از  .دقت نداشته استبرخی موارد نقل در 

  .وي در نقل گزارشات خود به راحتی دچار اشتباه شده است
ها را ، باور کردن آنیاؤو ر سیاق داستانی این گزارش و وجود چند مورد خواب .4

  )183صش، 1386حسینی، (.سازددشوار می
و کتـب   مقاتـل منشأ اثـري شـد بـراي    ، الفتوحمطالب مربوط به جریان عاشورا در . 5

 ،بینـیم هـاي پـس از آن مـی   تاریخی بعد از آن؛ چراکه منبع اصلی مطالبی کـه در کتـاب  
  .کوفی است اعثمابن  همین اثر
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