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چکیده

مقتل الحسین موجود در کتاب األمالی شیخ صدوق از جمله مقاتل برجایمانده و قدیمی
شیعی است که در حدود قرن چهارم نگاشته شده است .برخی روایاا موجاود در ایان
کتاب از جمله روایاتی است که دستاویز کتب غالیانهای شد که در قرن دهم به بعد رواج
پیدا کرد و بر افکار شیعه در سدههای پس از خود تأثیر شگرفی گذاشت .شایخ صادوق
مفصل را در پنج مجلس نقل کارده کاه الهتاه در قالاب یال مقتال جاام
پنج روایت ّ
نمیگنجد .علیرغم اینکه گزارش شیخ صدوق بر اساس حدیث سامان یافته ،اماا لحان
روایا وی مانند لحن ابناعثم کوفی ،لحنی است که در «زبان حال» استفاده میشاود.
عالوه بر لحن ،روایت شیخ صدوق نیز به گازارش ابناعاثم شاهاهت نزدیکای دارد ،باه
طوری که چنین برداشت میشود که هر دو گازارش برمماده از قصاههای قصاهخوانانی
است که در عراق شهره بودهاند که بهتدریج به شکل روایت در روایتگاری راویاان قارار
گرفت و در نتیجه به شیخ صدوق رسید .روایا او درباره امام حسین (ع) و روز عاشاورا
ضمن اینکه مشفتگیهای متنی دارد ،بعضا با وقای مسلم تاریخی ناساازگار باوده و گااه
شأن امام معصوم خدشهدار شده است .این بررسی میکوشد به برخی از این هجمههای
تحریفی اشاره کند و مطالب تاریخی و روایی من را بکاود.
کلیدواژهها :األمالی ،شیخ صدوق ،مقتل الحسین (ع) ،روایا عاشورایی ،تحریفا .

* استادیار گروه قرآن و حدیث ،دانشگاه حضرت معصومه (س) قم mohsenrafaat@gmail.com
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مقدمه
پسسا اح حاد سسه را سسورا انزسسوبا اح اوزسسار و روای سات وارد کتسست تسساری احسسدی ا
د که پسایی و آییس آن سا سس و آسسان نزسود تردیسدن نت ست کسه انگتسههبسان
ستاسا و اجتمارا فراوانسا رسران تیریسی ایسق واقعسه اح بمسان آاساح وجسود دا سته
کسه اح م سسمتسسریق آن سسا حاکمتست اسسستزدادن م سسو حسسهب امسون رسسر سسسرحمتقبسسان
اسسسیما ،آن بسسم رسسه مسسدتا ن سسزتاً طسسوینا ،رسسوده اسسست رسسه بمسستق دلتس اسسست کسسه
دررساره حاد سه را سورا نمساتسوان رسا قاطعتسست سس ق گ ست چسون آنقسدر کتساببسسا
نگا سسته سسده (ن سک  :اس س یدیارن2031 ،؛ صسسیتا سسسردرودن )2031 ،کسسه گسسویا را سسورا و
ن ضت امام ح تق (ع) یرسهین ایسق نگسارشبسا در بسم تیتسده سده و اح متسان رفتسه،
و ایق ردیق سسزت اسست کسه اح ارتسدان حاد سه را سورا تساکیون ،دو جز سه نسابمگون
بمچیان را بسم در تضساد قسرار گرفتسهانسد کسه جدا سدن آن سا اح بمسدیگر را مساتسوان
ناممکق دان ست ایسق دو جز سه تیریسی سساح و تیریسی سستته رسران رمککسرد وسود
دیی س م تک سسا دارنسسد (ن سک  :صسسیتا سسسردرودن )221- 91 :2031 ،الزتسسه رروسسا اح آن سسا
بم ردون ارض یسا ناوواسسته وارد ایسق جز سه سدهانسد امسا ویصسه اییکسه تیریسی
رسسهراحتسسا در سسساح و کسسار موروسسان و نوی سسیدگان قسسرار گرفتسسه و راه مزسسارحه رسسا آن
تذکر ،تیقتق و رررسا است رسه بسر حسا  ،رایسد در نرسر دا ست کسه در حسا حا سر
ما را مجموره مقاتکا اصسکا پست رو ب ستتم کسه مساتسوان تعسداد آن سا را اح آاساح تسا
1
پایان ،حدود چ مقت دان ت
در متق ایق مقات که قرار ماگتریم در مارن اح آن ا ره مطالزا ررماووریم کسه یسا
سید آن مشک دارد یا متق و میتوان آن را قتام را سورا و انگتسهۀ امسام ح ستق (ع) در
تیافا است یکا اح ایق کتت تاری اروایا األمالا است که ستخ صسدو در مجسالا
متعدد و در ربان م تکی آن را نق کرده و رعدبا ره صورت کتساب درآمسده اسست
آنچه در پا ما آید ج تارن است درراره ق متا اح تیری سات کتساب ستخ صسدو در
حوحۀ روایاتا که در قالت پیج روایت م ص درراره امامح ستق (ع) زست سده اسست
مق آنکه پا اح مقدماتا چید دررارۀ روش تخ صدو در نگسارش مقتس وسوی ،
درراره رویدادبان اترواقعا را دیی قرآنا ،حدی ا ،وابد تاری ا و رقکا ره رررسسا
و کاوش نش تهایم
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 .1شیخ صدوق و مقتل الحسین (ع)
در متان ف رست آ ار تخ صدو ا رن را نام مقت الی تق (ع) ره چشم مساوسورد
که امروحه در دسترس نت ت ،اما وود او مق رروا تألت ات اح ایق کتساب نسام رسرده
است (صسدو 163/1 :2120 ،؛ و نتسه :بمسو )93 :2091 ،مقتکسا کسه ون در امسالا آورده نتسه
دروور توجه است تخ صدو در امالا وود پیج مجکا وود را ره امسام ح ستق (ع)
اوتصاص داده است ،ایق مجسالا رزسارت انسد اح :مجکسا  ،11روح جمعسه او میسرم
(صدو  :200- 219 :2019 ،حاون  6حدیث) مجکا  ،13روح سه سیزه پسیجم میسرم (بمسان:
 :203- 200حاون  6حدیث) ،مجکا  ،13روح جمعه بشتم میرم (بمان :211- 206 :حاون 12
حدیث) ،مجکا سا ام روح یزه ن م میسرم (بمسان :291- 211 :حساون  2حسدیث م صس ) و
مجکا سا ویکم روح یکشیزه ،روح را ورا ،دبم میرم (بمان ،293- 291 :حاون  1حدیث)
سا  093پا اح راحگشت اح وراسان ایراد ده است در ایق متان ،رروا احادیسث رسه
معصوم اتصا ندارند ره بمتق میرور اح ویژگابان م م ایق مقت ماتوان ره ایق نکات
ا اره کرد :رتشتر مطالت ایق مقت که حدود نود درصد آن را تشکت مادبد اح احادیث
و اوزار مأ ورن است که اح معصومان (ع) ،رهویژه امسام سسجاد (ع) ،امسام صساد (ع) و
امام ر ا (ع) نق ده است بمۀ اوزار و احادیث ایق مقت ره صورت م تید و را زت
دقتق اسیاد و سک کۀ راویان نق ده است ایق مقت اح لیاظ حمانا ره رصر رصمت و
حمان حضور امامان معصوم (ع) نهدیک است ،گاه ره واسطۀ پدر و دو سه واسطۀ دیگسر
ره معصوم مارسد (صیتا سردرودن)093- 091 :2031 ،
قرائت تخ صدو اح را ورا کامیً دییا و ایبسا اسست در حرسان ستخ صسدو ،
پتوسته س ق اح ودا ،فر تگان ،پریان ،روح رستاوته ،آسمانبا و ررش ،ج ان آوسرت،
معجهه ،وحا و ال ام ،اوزار اتزا ،ایمان و ارتقاد ،انزتا و اولتان ایبا جسارن اسست در
قرائت ون جه ا ارتبسان گیس و مجمس  ،ا سرن اح دنتسا ،قسدرت و حکومست دیسده
نما ود را ورا در ایق قرائت م تید ،حماسه ،انقیب و حتسا ن ضست نت ست ،رککسه
فاجعه و مصستزت رهرگسا اسست کسه رسه حور رسر امسام تیمتس سده اسست بمچیستق،
در ایق نگاه ،امسام رست اح آنکسه ق رمسان قتسام و انقسیب را سد ،ق رمسان مرکومتست و
معصومتت است
در ایق نگرش ،وقایع و حوادث رتشتر اح آنکه رن واکا و مادن دا ته را د صزغۀ
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ودایا و دییا دارد و رجتت اییکه کشیدگان امام نته دم اح دیق ماحنیسد و او را رسران
ودا و ره اصطیح «قررةً إلا الکّه» ماکشید! رروا وقایع تا آنجا ماوران طزتعت و رادت
است که گابا میقویت ،کامیً اسطورهان مانماید ایق قرائت را در سه میور ماتسوان
ویصه کرد« 2 :امتیاع و فسرار اح رتعست» « 1 ،س ادت»« 0 ،مرکومتست تکساندبیسده و
 ،بمراه را معصومتت و صمتمتت مجذوبکییده و ایمانآفریق» که ایق بسر
رتدارنر
سه میور ،اح رفتار و کردار و گ تار امام ح تق (ع) بمتشه و در بمه جا رهو وح پتسدا
است (بمان)093 :
در مجکا سا ام ،رحا اح قتام امام و واقعۀ را ورا در قالت روایت را سید موجود
است تخ صدو ایق روایت را اح حافظ میمد رق رمر رغدادن و او اح کتاب ح سق
رق ر مان رق حیاد ت ترن و او اح اررابتم رق رزتدالکّه رق موسا سزتعا قا ا رکسخ و او
اح رمهاش مری ه و او اح رمهاش ص ته دوتر یونا رسق ارسا اسسیا بمدانتسه و او اح
ر جه دوتر حارث رق رزدالکّه تغکزا و او اح دایا وود رزدالکّسه رسق میصسور کسه ر ستع
(بم تر) یکا اح فرحندان حید رق رکا روده ،اح امام صاد (ع) ره نق اح امام راقر (ع) اح
امام سجاد (ع) روایت ماکید (صدو  )212- 211 :2019 ،حافظ میمد رق رمر رسق سسالم
رغدادن جعارا یکا اح توخ تخ صدو (که در کتت ووی اح ون روایات متعسددن نقس

کرده :بمان111 ،116 ،121 ،111 ،001 ،000 ،109 ،211 ،210 ،69 ،11 ،91 :؛ بمو031 :2063 ،؛ بمو،
091 ،011 ،010 ،112 ،211 ،02/2 :2091؛ بمسسسو132 ،203/2 :2013 ،؛ 93 ،91 ،13/1؛ بمسسسو:2061 ،

116 ،103 ،101 ،111/2؛ بمو )101 ،11 ،99 ،91 :2110 ،در کتت رجالا تعا و سسیّا تو تسق
ده است (طوسا111 :2111 ،؛ ذبزا33/29 :2120 ،؛ بمسو912/0 :2031 ،؛ ارسق حجسر ر سقینا،
 )]011/1 :2061در کتت تعه ناما اح ح ق رق ر مان رق حیاد ت ترن موجود نت ت ،اما
رجالتان اب سیّت او را ره جع حدیث و ن زت دادن احادیث دیگسران رسه وسود مستّ م
کرده اند (ارق حجر ر قینا111/1 :2061 ،؛ ذبزا110- 111/2 :2031 ،؛ رجمسا )62 :2111 ،گویسا
ون داران مقت یا کتارا روده که ایق روایت را اح رون آن ماووانده است در سید ایق
روایت سه حن وجود دارد که بر کدام اح آن ا رمّۀ راون رعدن اسست و نسام بست کسدام
رران رجالتان آ یا نت ت رروا رجالتان تعا نام ایق سه ن سر را فقس رسران گسهارش
روایت صدو در متان روات نق کرده اند و مش صه ان رسران ایشسان ذکسر نکسردهانسد

(نماحن131/3 :2121 ،؛ و ترن)011/21 :2126 ،
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رعدن ردانبا ا اره ووابد د ،ماتوان رسهر تسریق
رکارام نقایصا که در ر
نقص متیا ایق روایت را تو تحندادن ر تارن اح وقایع تاری ا دان ت ،چراکه در ایسق
روایت اح رفتق امام ره مکه ،فرستادن م کم ره کوفه و نامهبان کوفتان ره امام س یا رسه
متان نتامده است حرکت امام را اح مدییه ره طر کوفه روایت کسرده و نیسوۀ رتسان رسه
گونه ان است که نماتوان حذ ایق وقایع را اوتصار نامتد ،گویا امام م تقتم اح مدییه
ره ررا رفته است (ح ستیا )210 :2039 ،امام ح تق (ع) در ایق س ر بمۀ وانوادۀ وسود
را را وود بمراه کرد و دستکم چ ار ن ر اح فرحندان امام ح ق (ع) را ایشان رودند ،اما
در ایق روایت فق اح دوترش و قاسم پ ر ررادرش یاد ده است (صدو )211 :2019 ،
میتم است ایق ق مت میشأ داستان رروسا قاسم را د مطکزا که در قرن دبم جکسوه
ماکید (کا ا ،راتا )012 :و را توجه ره ایق س ق ،ره احتمسا سعتی داسستان رروسسا
قاسم اح قرن چ ارم مطرح روده است ،ریوه رر ایسق ،اح بمرابسا م سکم و سس رش رسه
کوفه و حتا ادت یادن نشده (ح ستیا )211 :2039 ،ولسا دررساره فرحنسدش رزدالکّسه
س ق گ ته ده است (صدو )291 ،219 ،211 :2019 ،
روایت تخ صدو اح را ورا ره ارق ار م کوفا زابت ر تار دارد ،وقسایعا مانیسد
وواببا (بمان ،)212 :فرود اوتتارن در کرری (بمان ،)211 :رزدالکّسه رسق م سکم ن ستتق
تد ریابا م (بمان291 :؛  )216و بمه حاکا اح آن است که ناق روایت اح مقات در
دسترس مانید کتاب ارقار م است اده کرده ،چراکه طزق رررسا صسورتگرفتسه مساتسوان
مقت ارقار م کوفا در کتاب ال توح را رر پایه روایتا دان ت که رسه حرسان حسا رتشستر
زابت دارد تا حران قا ؛ روایتبایا ردون سید را تغتترات ر تار در ال اظ که حتا گساه
ره نق ره معیا نهدیکتر است نشان ما دبد که ارقار م روایت مقت ووی را رسر پایسه
حران حا سامان ر شتده است گهارش تخ صدو نته ره گسهارش ارسقارس م سزابت
نهدیکا دارد ،حوادث مذکور که در بسر دو کتساب یکسا اسست ،ایسق فسرض را قسوت
ما ر شد اح ایقرو است که ماتوان چیتق نتتجه گرفت که لیق روایت ستخ صسدو
بمان لییا است که در «حران حا » است اده ما ود (بمان290 ،291 :؛ ارقار م کوفا:2122 ،
221/1؛ رران مطالعه رتشتر ،نک  :رحمان ستای و رفعت )2036 ،ا کا دیگرن کسه رسا مطالعسۀ
روایات صدو ماتوان دریافت پراکیدگا و آ ته گویا رروا وزربا است ،ره طسورن
که ان جام ،بمابیگا و تواحن مطالت را نماتسوان دریافست ایسق روایست مدیسد چیستق
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ادرایا است« :فاطمه دوتر رکا (ع) گ ت  :سپا یهید دستور داد حنان ح تق (ع) را را
امام رتمار در حندانا جا دادند که اح سرما و گرما جکسوگترن ندا ست تسا چ سرهبایشسان
پوست گذا ت و در رتتالمقدس سیگا ررندا تید جه آنکه وون تساحه حیسرش رسود و
مردم وور تد را رر دیواربا سرخ دیدید مانید پتوبان رنگتق تا رکسا رسق الی ستق (ع)
را حنان رترون د و سر ح تق را ره کرری ررگردانسد» (بمسان )293- 291 :ایسق در حسالا
است که روایت پتشتق درراره مجکا ارق حیاد و روایت پ تق آن دررساره وسونوسوابا
امام ح تق (ع) در قتامت است ،مق اییکه وود روایت دچار ا طراب است
ایق پژوب رر آن روده است که میقویت تخ صدو که ن ستتق رسار در
کو
روایات تاری ا تعه جان گرفته را ره نقد رگترد وگرنه روایات ذی که در ایسق کتساب
دیده ما ود در کتت پت اح او نتاح ره رررسا و نقد دارد؛ مطالزا مانید ا عار موجسود
رر رون سی بان کیت هبسا پست اح رع ست پتسامزر رسا مضسمون وزسر اح س ادت امسام
ح تق (ع) (صدو ( )202 :2019 :ن تتق ناق  :طزرانا در المعجم الکزتسر ())211- 210/0؛ فسرود
اوتتارن در کرری (صدو 211 :2019 ،؛ ارقار م کوفا 32/1 :2122 ،و )31؛ حرّ رق یهید ریاحا
ن تتق تد سپاه امام (صدو 216 :2019 ،؛ ارقار م کوفا)211- 212/1 :2122 ،؛ رزدالکّه رسق
م کم ن تتق تد ریابا م (صدو  2)291 :2019 ،و بسدایتیسافتق یهیسد و معاویسه در
4
3
مشاجرۀ حضرت حییت (س) و یهید (بمان)291 :
 .2مطالب غیرواقعی و تحریفی األمالی
 .1 .2روایت میثم و علم او به جزئیات شهادت امام حسین (ع)
تخ صدو در روایتا در مجکا  11مانوی د:

جزکّة مکتة اح مت م تمار نق ماکید :ره وسدا ایسق امّست پ سر پتغمزسر وسود را در
دبم میرم رکشید و د میان ودا ایق روح را روح ررکت گترند ،ایق کسار سدنا

اسسست و در رکسسم وداونسسد متعسسا گذ سسته ،مسسق آن را اح س ار سسا کسسه مسسوییم

امترالمدمیتق (ع) ره مق نموده ،ما دانم و ره مق وزسر داده کسه بمسه چتسه رسر آن
حضرت رگریید تا وحشتان رتاران و مابتان دریسا و پرنسدگان بسوا و وور ستد و

مساه و سستارگان و آسسمان و حمستق و مدمیسان انسا و جسقّ و بمسۀ فر ستهبسان

آسمان با و ر وان و مالک و حامین ررش رسر او رگرییسد و آسسمان واک ستر و
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وون گرید ،سپا فرمود :لعیت رر قاتین ح تق (ع) واجت اسست ،چیانچسه رسر

مشرکان واجت است که را ودا معزودان دیگرن قرار دبید و چیانچه رر ی سود و

نصارا و مجوس واجت است ،جزکه گوید :گ ستم :ان متس م! چطسور مسردم روحن
که ح تق کشته ود روح ررکت گترند؟ مت م گری ت و گ ت :ره گمان حسدیث

مجعولا که آن روح ودا تورۀ آدم را پذیرفته را آنکه ودا تورسۀ او را در ذنحجّسه
پذیرفته و گمان کیید آن روح ودا یونا را اح کم مابا ررآورده رسا آنکسه وسدا

یونا را در ذنقعده اح کم مابا رسرآورده و گمسان کییسد آن روحن اسست کسه
کشتا نوح در آن روح رر جودن استوار ده را اییکه روح بجسدبم ذنحجسه رسر
جودن استوار ده و گمان کیید روحن است که ودا دریا را رسران ریسااسسرائت
کافته را اییکه در

ر ررتعایو روده ،سپا گ ت :ان جزکه! رسدان کسه ح ستق

رق رکا روح قتامت ستد

تدان است و یاران

یک درجسه رسر س تدان دیگسر

دارند ،چون رتیا وور تد مانید وون تاحه سرخ سده رسدان کسه آقایست ح ستق

کشته ده ،جزکه گوید :روحن رتسرون سدم و دیسدم آفتساب رسر دیواربسا چسون

پارچه بان حر رانا است ،ست ون کسردم و گری ستم و گ ستم رسه وسدا آقسان مسا

ح تق (ع) کشته د (صدو )213- 219 :2019 :

 2حا رجالا ک انا مانید ح تق رق احمد رق ادریا (طوسسا ،)111 :2010 ،فضست
الرسّان (ررقا01 ،22 :2011 ،؛ طوسا )210 :2010 ،مش ص نت ت ناما اح رمر رق سسعد و
جزکّة مکتة نته در کتت رجالا موجود نت ت ایق حدیث اح نرسر سسید نتسه مشستم رسر
افرادن مج و م جزکة مکتة است بمچیتق ،نصر رسق مسهاحم در کتساببسان رجسالا
تعه (نجا ا )113- 111 :2091 ،و سیّا (رقتکا011/1 :2123 ،؛ راحن193/3 :2012 ،؛ ارسق رسدن،
01/1 :2116؛ وطتت رغدادن )131- 130/20 :2121 ،متّ م است کسه اح افسراد سعتی روایست
کرده است (ح تیا )292 :2039 ،چیانکه در ایق روایت نته اح رمر رق سسعد نقس کسرده
است که بویت ون مج و مانده که آیا ون رمر پ ر سعد رسق ارسا وقساص اسست یسا
ص دیگرن که ناما زته ره او دا ته است
 1ا یق حدیث اح نرر متق نته پذیرفتیا نت ت ،حیرا معیان حدیث ایق است که مت م
ما دان ته که امام در روح دبم میرم کشته ما ود و رعد مردم ایق روح را روح ررکت قرار
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مادبید و مادان ته که در ایق راره احادی ا جع ماکیید ،حتا مضمون ایق احادیث را
ما دان ته است ،یعیا پت اح اییکه ایق احادیث و ع ود یا حتا رر و ع ایق احادیث
تصمتم گرفته ود ،او آگابا دا ته که در آییده چیتق حدی ا جع ووابد د! جالست
اییجا است که راون اح حران او تاریخ دقتق ایق وقایع را نته رتان ماکید ،ره ایق صورت که
ایق وقایع در روح را ورا ات ا نت تاده ،رککه تورۀ ودا رر آدم در ذنحجه ،رتسرون سدن
یونا اح کم مابا در ذنقعده ،نش تق کشتا نوح رر کوه جودن در بجدبم ذنحجه
و گذ تق ریااسرائت اح دریا در ررتعاألو ات ا افتاده است؛ نق چیتق تاریخبان دقتقا
رران حواد ا ر تار دور ،اتررکما و م الی روش قرآن است؛ چون در قرآن در رررسا
بت حاد ه ان تاریخ دقتق و حتا تقریزا رتسان نشسده اسست (بمسان )292- 291 :امسا تی سا
توجت ا که ما توان درراره رکم مت م ره حوادث آییده دا ت ،آن است که گ ته ود ون
تمام ایق آگابابان جهئا را اح حضرت رکا (ع) گرفته است الزته نزاید میکر مقام وای و
صاحتسرّن ون نهد حضرت رکا (ع) د ،اما نق وقایع ره ایق ک جهئا کما دور
اح ذبق است و الزته نزاید میکر امکان آن د
 0ریا رر روایتا دیگر اح امام صاد (ع) نش تق کشتا حضرت نوح رر کوه جسودن
در رت توپیجم ذنقعده رخ داده است (طوسسا )311/1 :2122 ،کسه در ایسق روایست ایسق
ات ا در بجدبم ذنحجّه میطزق ده است
 .2 .2سلونی قبل أن تفقدونی و عمر بن سعد
تخ صدو در روایتا اح قو اصزغ رق نزاته ماآورد:

در ایق متان که امترالمدمیتق (ع) وطزه مسا ووانسد و مسافرمسود اح مسق رپرسستد
پت

اح آنکه مرا اح دست ردبتد

جه اییکه وزر دبم سما را رسدان ،سسعد رسق

اراوقاص ره پا واست و گ ت :ان امترالمدمیتق! ره مق رگسو چیسد ر سته مسو در
سر و ری

مق است؟ فرمود :ره ودا سسدالا اح مسق کسردن کسه دوسستم رسسو

ودا (ص) ره مق وزر داده که مرا اح آن ووابا پرس

موی ا نزا د جه آنکه در رُی

کرد در سر و ریس

تسو

تطانا نش ته و در وانه تو گوسالهان اسست کسه

ح تق فرحندم را ما کشد ،رمر رق سعد در آن روح ررارسرش رسر سسر دسست راه

مارفت (صدو )200 :2019 ،

روایات عاشورایی مقتل شیخ صدوق در میزان نقد 121 /

درراره ایق روایت ذکر نکاتا چید رورن است:
 2سا ویدت رمر رق سعد در متان موروان می اوتی اسست :السی ویدتس
در حجة الوداع یا اندکا پت اح آن (واقدن2221/0 :2116 ،؛ ارسقک تسر11/3 :2111 ،؛ ارسقحجسر
ر قینا 2121 ،الی)126/1 :؛ ب نوجوانا او ره بیگساما کسه رمسر رسق وطساب در سسا
نوحده بجرن ،پدرش را رران لشکرکشا رسه سام و رسرا فرسستاد (طزسرن10/1 :2031 ،؛
ارق حجر ر قینا 2121 ،الی126/1 :؛ ارقر اکر)10/11 :2121 ،؛ و ج ویدت در سسا مسر
رمر رق وطاب (مهن11/21 :2119 ،؛ ارقر اکر10/11 :2121 ،؛ ارقحجسر ر سقینا 2121 ،السی:
 ،)126/1در صورتا که او را مولود سا حجةالوداع رسدانتم ون در حمسانا کسه حضسرت
رکا (ع) وطزهووانا ماکرده  19تا  01سسا دا سته؛ اگسر ون را متولسد پست اح سسا
نوحده ردانتم ره طورن که ون قدرت رر بمرابا پدرش را در فتح ام و رسرا دا سته،
چیان که کتت تاری ا او را در ایق حمان «حسدیث ال ّسقّ» مساووانیسد ،ویدت او تقریزساً
مصاد را بمان سا حجة الوداع یا کما قز اح آن ووابد د اگر ون را مولسود سسا
 10ب  ،یعیا بمان سالا که رمر رسق وطساب در آن کشسته سد (طزسرن261/1 :2031 ،؛
یعقورا ،راتا216/1 :؛ م عودن011/1 :2116 ،؛ دییسورن230 :2661 ،؛ ارسق رزسدالزر2211/0 :2121 ،؛

طقطقسسا212 :2123 ،؛ ذبزسسا291/9 :2121 ،؛ مقریسسهن ،)212/9 :2111 ،در سسسا  09تسسا  11ب
راید  20تا  21ساله روده را د در ایق صورت رزارت روایت که «رمسر رسق سسعد در آن
روح رراررش رر سر دست راه مارفت» رامعیا است و ک ا رسا سسقّ  01-19یسا 21-20
رر سر دست پدرش راه نما رود ،چراکه وود قدرت راهرفتق دارد اگر رزسارت روایست
را صیتح فرض کیتم راید سقّ او در سا بان حکومست حضسرت رکسا (ع) را یسک تسا
چ ار سا ردانتم ایق در حالا است کسه سسا ویدت رمسر رسق سسعد رعسد اح  10ب
گهارش نشده است
 1ایق روایت در دیگر کتاببا نق ده است که تقریزاً اک ر آن ا سعد رق اراوقاص
را وطاب حضرت رکا (ع) دان ته اند (ارسق قولویسه11 :2019 ،؛ حکزسا016 :2111 ،؛ مجک سا،
211/11 :2110؛ 119/11؛ جهائرن213/2 :2111 ،؛ ریرانا )210/21 :2120 ،رروا کتت ره جسان
سعد رق ارا وقاص اح تعزتر «رج » است اده کسردهانسد (م تسد001/2 :2120 ،؛ طزرسسا:2061 ،

211؛ ارسسق رآ سسوب196/1 :2016 ،؛ طزرسسسا192/2 :2110 ،؛ حکسسا111 :2631 ،؛ مجک سسا:2110 ،

211/21؛ 161/01؛ 013 ،020/12؛ 113/11؛ ریرانا )210/21 :2120 ،ارقاراالیدید بم ره نق اح
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الغارات ارق بی ق ا ،مق نق ایق روایت م اطت کیم حضسرت رکسا (ع) را پسدر
«سیان رق انا ن عا» معرفا کرده است (ارقاراالیدید)139/1 :2013 ،
 .3 .2سفارش معاویه به یزید درباره مدارا با امام حسین (ع)
تخ صدو در مجکا ساام وود ره نق اح امام سسجاد (ع) ،دررساره گ ستوگسون
معاویه را یهید راجع ره امام ح تق (ع) ماگوید:

اما ح تق رق رکا را دانا که چه ن زتا را رسو وسدا (ص) دارد و اح گو ست
و وون ون را د ،مق ما دانم که مردم ررا او را رر تو رشسورانید و دسست اح او

رردارند و ایع

کیید اگر ره او دسست یسافتا حسق او را رشسیاس و مقسام او را

بمدم و وسوی

ب ستتم مزسادا رسه او رسدن کیسا و اح تسو رسدن رتیسد (صسدو ،

ن زت ره رسو ودا (ص) ررایت کسق و مداوسذهاش مکسق رسا اییکسه مسا رسا او

)212 :2019

در ایق گهارش معاویه ره یهید س ارش ماکید اگر ره ح تق (ع) دست یافتا رسه او
نتکا کق ،حیرا را ما وویشاوندن نهدیکا دارد لیسق گسهارش ستخ صسدو در تزرئسۀ
معاویه است؛ معاویه ان که فق رران ره دست آوردن قدرت را حضرت رکا(ع) و امسام
ح ق (ع) جیگتد و ره پتمان را امام ح ق (ع) پانرید نماند اح ایقرو دلتکا ندارد کسه
امام سجاد (ع) او را تزرئه کید ،در حالا که م زّت سسکطیت یهیسد و نتسه س ادت امسام
ح تق (ع) وود او است ایق لیق دقتقاً زته رزارت ارقسعد در الطزقات الکزرن است

(ارقسعد :2121 ،وام ة 112/2؛ بمو ،راتا)11 :

نکتۀ دیگر درراره ایق روایت آن است که گویا امام صساد (ع) کسه رسا واسسطۀ امسام
راقر (ع) اح قو امام سجاد (ع) گهار گر ایسق روایست اسست در مجکسا گ ستوگسون
معاویه و یهید حضور دا ته و ره کم و کتی جریان واقی روده است ،چراکه در ر س
ارتدایا ایق روایت آمده است که «معاویه یهید را پت وسود نشساند و رسا او سروع رسه
گ ت وگو کرد» ردون تردید چیتق لییسا گویسان آن اسست کسه راویسان رزساراتا را در
روایت داو کردهاند
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 .1 .2عتبة بن ابیسفیان حاکم مدینه
ریسسا رسسر ایسسق گسسهارش ،رتزسسة رسسق ار ساس س تان ،رمسسون یهیسسد ،قاصسسد ون و حسساکم
جدید مدییه رود کسه رعسد اح آمسدن او ،مسروان ،حساکم سسارق مدییسه فسرار کسرد و پسا
اح اییکه امام ح تق (ع) اح رتعت رسا یهیسد وسوددارن کسرد ،رتزسه رسران یهیسد نو ست
کسه ح ستق رسق رکسا (ع) نسه رتعست تسسو را مساپسذیرد و نسه ویفست تسو را یهیسسد در
جواب ما نوی سد سسر او را رسا پاسسخ نامسه رسرایم ر رسست وقتسا ایسق وزسر رسه امسام
ما رسد زانه رسران وداع نسهد قزسر رسسو وسدا (ص) مسارود در ادامسه وسواب امسام
ح سستق (ع) را نقسس مسساکیسسد ( صسسدو  )212 : 2019 ،کسسه سسزته وسسوارا اسسست کسسه
ارق ارس م نقس کسرده (ارسق ارس م کسوف ا  26/ 1 : 2122 ،؛ بمسو )302 : 2011 ،رسا ایسق ت ساوت
که در گهارش ارقار م س یا اح رتزه نت ت
نکتۀ دیگر درراره والا گرن رتزه رر مدییه اییکه ،طزق بمسۀ میسارع تساری ا ،در ایسق
بیگام ولتد رق رتزه والا مدییه روده (ریذرن011- 011 ،211/1 :2061 ،؛ ارقسعد :2121 ،وام ة
110/2؛ دییورن113- 111 :2093 ،؛ یعقورا ،رساتسا112/1 :؛ طزسرن )011- 003/1 :2031 ،نسه رتزسه؛
چراکه رتزه مدتبا پت در سا  10یسا  11مسرده رسود (ارسقا تسر )119/0 :2031 ،و مسروان
نهتی ا فرار نما کید ،رککه ره ولتد پتشی اد قت امسام را مسادبسد (ارسقسسعد :2121 ،وام سة
110- 111/2؛ بمو ،راتا19- 11 :؛ ریذرن011 ،211/1 :2061 ،؛ یعقورا ،راتا112/1 :؛ دییورن:2093 ،

113- 111؛ طزرن )011 ،003/1 :2031 ،ریاررایق ،چیتق مطکزا را که جهء م سکّمات تساری ا
است نماتوان ره امام صاد (ع) ن زت داد ،حیرا تمام رمر سریی وسود را در مدییسه
سپرن کرده است ریوه رر ایق ،نماتوان چیتق مطکزا را نا ا اح ا تزاه ن ّاخ دان ست
حیرا ره ایق مطکت تصریح ماکید که مروان فرار کرد و رتزه رران یهید نامه نو ست کسه
امام ح تق (ع) حا ر نت ت را تو رتعت کید
 .1 .2عبداللّه بن عمر و بوسیدن ناف امام هنگام وداع
در ر شا اح مجکا ساام چیتق آمده است:

رزدالکّه رق رمر اح حرکت او مطکع د و تاران دنزسا آن حضسرت رفست و در
یکا اح میاح ره آن حضرت رستد و گ ت« :ان پ ر رسو ودا! قصسد سس ر رسه

کجسسا دارن؟» فرمسسود« :رسسرا » گ سست« :آرام رسساش ررگسسرد رسسه حسسرم ج سدّت»
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ح ستق (ع) نپسسذیرفت ارسقرمسسر گ ست« :ان ارارزدالکّسسه! آنجسا کسسه رسسو وسسدا

ماروستد ره مق ریما» ح تق نا

وود را رتان کرد و ارسقرمسر سسه رسار رسر آن

روسه حد و گری ت و گ ت« :تو را ره ودا ماسپارم که تسو در ایسق سس ر کشسته
ووابا د» (صدو )210 :2019 ،

دیدار امام را رزدالکّه رق رمر در میارع دیگر ذکر ده (ارسقسسعد :2121 ،وام سة 111/2؛

ارق ار م کوفا10/1 :2122 ،؛ ارقک تر291/3 :2111 ،؛ ذبزا )1/1 :2121 ،اما چیتق کت تتسا کسه در
امالا صدو آمده در بت یک اح میارع تاری ا و حدی ا متقسدم نتامسده ،جسه در کتست
حدی ا قرن یاحدبم ره رعد که اح امالا تخ صدو نق کردهاند (مجک ا020/11 :2110 ،؛
جهائرن266/2 :2111 ،؛ ریرانا )291/21 :2120 ،رهریوه ،آنچه در میارع روایا آمده حاکا اح
آن است که روسۀ پتامزر (ص) رر صورت و دسستان و چشسمان امسام ح ستق (ع) جسان
ما گرفته و س یا اح روسه رر نا ایشان نت ت (ارقسعد :2121 ،وام ة 131/2؛ ارسققولویسه،

11 ،12 :2019؛ صدو )101 ،211 ،211 :2019 ،

 .1 .2مالقات حرّ بن یزید با امام
رروا وقایع ره صورتا رتان ده که در کتت دیگر نماتوان رتق آن را یافست مس ً
ی
درراره دیدار حرّ رق یهید ریاحا آمده است:

حر رق یهید را را بهار سوار جکو او فرستاد حرّ گ ت چون اح میه ررآمسدم کسه

ررارر ح تق (ع) روم ،سسه رسار نسدایا سیتدم کسه ان حسر! مسژده ر شست گتسر
ررگشتم ک ا را ندیدم گ تم مادر ره رهان حسرّ نشستید رسه جیس

حاده پتغمزسر

مارود چگونه مژده ر شت دارد؟! حرّ بیگام نماح ظ سر رسه ح ستق (ع) رسستد

ح تق (ع) ره پ رش دستور گ تق اذان و اقامسه را داد و ح ستق (ع) رسا بسر دو
گروه نماح ظ ر را وواند و چسون سسیم نمساح داد ،حسرّ پست

ج ست و گ ست:

«ال یم رکتک یا ارق رسو الکّه و رحمة الکّسه و ررکاتسه» ح ستق (ع) فرمسود« :و

رکتک ال یم تو کت تا ان ریده ودا؟» گ ت« :مق حرّ رق یهیدم» فرمود« :حسرّ

ره جی

ما آمدن یا ره یارن ما؟» گ ت« :مرا ره جی

تسو فرسستادند و رسه وسدا

پیاه ما ررم که اح قزر رترون رتایم و پایم رسه مسون سسرم ر سته را سد و دسستم رسه
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گردنم و مرا رسه رو در آتس

ج سیم انداحنسد ان حاده رسسو وسدا (ص)! کجسا

مارون؟ ررگرد ره حرم جدّت حیرا تو را ماکشید» (صدو )211 :2019 ،

میارع دیگر ایق میقات را ره ککا رتان کردهاند که معقوینسهتسر اسست 2 :امسام رسه
حجاج رق م رو جع ا دستور گ تق اذان را داد (طزرن )112/1 :2031 ،نه رسه فرحنسدش؛
 1حدیث ن ا حرّ در میارع دیگر ذکر نشده است؛  0آ یایا امام را حرّ پست اح اقامسۀ
نماح صورت گرفت ،چراکه ارتدا وطزه ان م تصر قرائت کرد و ره حرّ فرمود که را سپاه
امام نماح ماوواند یا را سپاه وودش ،که حرّ پذیرفته را سپاه امام نماح ر واند (بمان) اما
در ایق روایت حرّ ارتدا نماح را ماوواند و سپا پت مارود و وود را معرفا ماکید؛
 1ره حرّ دستور نزرد را امام داده نشده رود ،رککه مأمور رود مانع پتشرون امام ره سسمت
کوفه ود و مق جدانشدن اح سپاه امام ،ایشان را نهد رزتدالکّه رق حیاد رزرنسد (صسدو ،
)111 :2019

 .1 .2مالقات امام با عبیداللّه بن حرّ حنفی
تخ صدو آورده است:

ح تق (ع) در قطقطانته وتمه ان رر پسا دیسد فرمسود« :ایسق وتمسه اح کت ست؟»

گ تید« :اح رزتدالکّه رق حسرّ حی سا [جع سا]» ح ستق (ع) رسه او پتغسام داد کسه:

«ان مسسرد! تسسو گی کسسار و وطاکسسارن و رسسه راسسستا وداونسسد ردانچسسه کسسردن

مداوذهات ما کید ،اگر در ایق بیگام ،ره وسدا تورسه نکیسا و مسرا یسارن نکیسا،
جدّم در پتشگاه وداونسد س تع تسو نزا سد» گ ست« :ان پ سر رسسو الکَّسه! اگسر

یارن ات کیم ،او کا را م که جانم قررانت کسیم ،ولسا ایسق اسسزم را تقسدیمت
کیم که ره ودا بر وقت سوارش سدم بسر چسه را وواسستم دریسافتم و بسر کسه

قصد مرا کرده اح او نجات یسافتم ،او را ررگتسر» ح ستق (ع) اح او رون گردانتسد

و فرمود « :ما را نتاحن ره تو و اسست تسو نت ست و مسق سستمکاران را رسه کمسک
وود نپذیرم ،ولا رگریه ،نه را ما راش و نه رر ما کسه بسر کسه فریساد و ستون مسا

وانسدان را رشسیود و اجارست نکیسد وسدای

روانه د (بمان)211- 211 :

رسه رون در دوحخ انسداحد» سسسپا
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ایق گهارش نته در میارع دیگر ره ک دیگرن راحگو ده است
 2دیدار م تصر امام ح تق (ع) را رزتدالکّه رق حرّ در قصر ریامقات صورت گرفته
است (ریذرن211/0 :2061 ،؛ دییورن191 :2093 ،؛ طزرن111/1 :2031 ،؛ ارسقارس م کسوفا:2122 ،
10/1؛ م تد )32/1 :2120 ،و نه در میه قطقطانته
 1رفتار امام را رزتدالکّه رق حرّ ر تار کریمانه و رهرگوارانه رسوده و او را گیابکسار و
وطاکار معرفا نکرده ،رککه پتغام ارتدایا امام رران میقات را او رسوده ،نسه اییکسه رسدون
مقدمه بمراه را پتغام او را گیابکار ر واند در کتت در ایق راره چیتق آمده است:

ح تق (ع) ره نهد رزتدالکّه وارد د و سیم گ ت و نش ت و او را دروت کسرد
که در کار قتام را ون بمراه ود اما ارق حرّ بمان گ ته را رران ون تکسرار کسرد

ح تق (ع) گ ت« :اگر یارن ما نماکیا ،اح ودا رترس و جهء ک انا کسه رسا مسا
پتکار ماکیید مزاش ره وسدا بسر کسه رانس

مسا را رشسیود و یاریمسان نکیسد ،رسه

بیکت افتد» (طزرن111/1 :2031 ،؛ م تد)32/1 :2120 ،

 0جهئتاتا که در ایق جریان ذکر ده مانید دادن اسست اح سسون رزتدالکّسه و در
گهارشبان دیگر یافت نما ود ردی ا است چیتق جهئتاتا را پت فرضبسان ذبیسا
در ایق روایت داو ده است
 .1 .2فرستادن علی بن حسین (ع) برای آوردن آب از سوی امام حسین (ع)
در گهارش تخ صدو آمده است که ح تق پ رش رکسا (ع) را رسا سسا سسوار و
رت ت پتاده رران آوردن آب فرستاد (صدو  )219 :2019 ،ستا ایق روایت نشاندبیدۀ آن
است که دستور امام در ت را ورا ات ا افتاده است ،اما ایق مطکست رسروی دیگسر
روایات مش ور است که امام حضرت رزاس (ع) را رران آوردن آب روانه کسرد و الزتسه
ایق قضته در ت بشستم رسوده (رسیذرن232/0 :2061 ،؛ طزسرن121/1 :2031 ،؛ راحن:2016 ،
 ،)11/1نه ت را ورا
 .1 .2اغراق در کشتهشدن دشمنان به دست سپاه امام حسین (ع)
در ایق گهارش اح تعداد ک انا که ره دست یاران امام ح تق (ع) کشسته سدند ،رسا
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اارا فراوان یاد ده است تا قرن چ ارم بجرن در بت یک اح میارع را سورا اح ایسق
مطالت س یا ره متان نتامده ،اما اح قرن چ ارم ره رعد در روایست امسالا (صسدو :2019 ،
 ،)290- 291رو ة الواررتق (فتا نتشسارورن )233- 239/2 :2011 ،و میاقست ارسق رآ سوب
(ارق رآ سوب )221- 211/1 :2016 ،تعداد افراد کشته ده ره دسست جوانسان ابس رتست رسا
اارا رتشترن نق ده است (ح تیا )211 :2039 ،ایق نکته در قرون ن م ره رعد ره اوج
وود مارسد
درراره تعداد کشته دگان ره دست رکااکزر (ع) آمده است که ایشسان  11ن سر را رسه
قت رسانده است قاسم رق ح ق و رزدالکّه رق م کم بسر کسدام سسه ن سر کشستهانسد اح
حضور ،جی یا ادت فرحندان رقت و رزدالکّه رق جع ر ،حضرت رزاس (ع) و دیگر
فرحندان حضرت رکا (ع) بت یادن نشده است در تعداد ک انا که رسه دسست یساران
امام کشته دند ،آمده است که حرّ  23ن ر ،حبتر رق قتق  26ن ر ،حزتت رسق مرسابر 02
ن ر ،رزدالکّه رق رروة ا ارن  11ن ر ،رریر رق وضتر  01ن ر ،مالک رق انسا کسابکا 23
ن ر ،حیاد رق م اصر  6ن ر ،بی رق حجاج  20ن ر و وبت رق وبست ب ست یسا بشست
ن ر را کشتید (صدو  )290- 291 :2019 ،و اح دیگر یاران او بت ناما نماررد ،گویسا کسا
دیگرن را ون نزوده است
ایق تعدادن که تخ صدو در ایق روایت ذکسر کسرده ،اگسر رسه صسورت ت متیسا
ح اب ود ،یعیا چیانچه کشتق بر یک ن ر اح سپاه د سمق در یسک دقتقسه رسه طسو
رتیجامد ،ریا رر مارن که اریم ده حدود چ ار سارت قت  111ن ر اح سپاه یهیسد رسه
دست  22ن ر اح سپاه امام ،حمان ررده است که اگر  92ن ر دیگر ره طور متوسس و طزسق
آمارن که روایت رران آن  22ن ر گهارش کرده ،بر کسدام  11ن سر را رسه قتس ررسسانید،
حدود  2111ن ر کشته ما ود که ردون تردید اح حوصکۀ یک نتمروح یسا کمتسر در روح
را ورا وارج روده و حتا اح نرر رقکا و ررفا بم امکانپذیر نت ت الزته ایسق تعسداد
که در میاقت ارق رآ وب نته رتشتر ووابد د ،گرچه اح نرر رقکا و ررفا پذیرفتیا
نت ت اما ماتوان توجت ا رران آن ذکر کرد که امام را قدرت ایبا ووی قادر رود در
نترون ایق افراد تأ ترن ایجاد کید که یک ان ان رسادن چیستق قسدرتا ندا سته و رونسد
رادن جی و پتکار را تیت تأ تر قرار دبد اما راید در نرر دا ت که اگسر امسام چیستق
تأ تر و تیولا را در روند طزتعا جی ماگذا ت ،سزت ما د ر تارن اح افسراد سسپاه
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مقار اح رویارویا را افراد ر تار قدرتمید سپاه امام سرراح حنید و ایق رونسد سسزتسساح
تعطتکا جی ما د یا دستکم جی ره استراحت رتشتر ماانجامتسد تسا نتسرون سسپاه
واکاون ،و اح تک ات رتشتر جکوگترن ود رهریوه ،رران کشته دن ایق افراد قدرتمیسد
دیگر نماتوان توجت ا در نرر گرفت ،چراکه ایشان در ستطرۀ قدرت امام قرار دا ستید
و امکان قتکشان کامیً میت ا ما د ،مگر اییکه امام اذن کشته دنشسان را ردبسد در بسر
حا  ،چیتق گهارشبایا رارث ووابد د جریان اح روند طزتعا وسود وسارج سود و
جی و پتکار ائمه را نته اتررقییا فرض کید
 .11 .2اشتباه در نقل اسامی یاران امام حسین (ع) یا اشعارشان
الی در ایق کتاب اح ک انا نام ررده ده که در بت گهارش دیگرن اح یاران
امام ح تق (ع ) مرده نشده اند  ،م مالک رق انا  ،بی رق حجاج یا وبت رق
وبت نصرانا که ره دست امام م کمان ده رود وبت رعد اح جی س تا استر
ما ود مادرش ره سون د مق حمکه م ا کید و امام اح او ما ووابد که ررگسردد،
چراکه ج اد رر حنان تککتی نت ت ( بمان )291- 292 :در گهارش بسا ن دیگسر ایسق
داستان ،درراره رزدالکّه رق رم تر ککزا نق ده که امّ وبت بم ر او است نه مادرش
( ریذرن  261 ، 261/ 0 : 2061 ،؛ طزرن 116/ 1 : 2031 ،؛ اروم یی 123 : 2121 ،؛ ارق ار م کسوف ا ،

 211/ 1 : 2122؛ م تد 212/ 1 : 2120 ،؛ ارق ا تر 91/ 1 : 2031 ،؛ ارق رآ وب  212/ 1 : 2016 ،؛ ارق نما

حکا 11 : 2119 ،؛ ارق ک تر  )231/ 3 : 2111 ،و احتما دارد قصه گو یان ره ا تزاه نسام او را
وبت رق وبت گ ته و ام وبت را نته مادرش معرفا کرده را ید بمچیتق ،احتما
دارد مالک رق انا تغتتریافتۀ انا رق مالک کابک ا و بی رق حجاج تغتتریافتسۀ
بی رق نافع را د
ب در نام و ا عار یاران امام نته ا تزاباتا صورت گرفتسه؛ رسران م سا رجسهن کسه
رران رزدالکّه رق م کم رق رقت نق کرده (صدو  )291 :2019 ،بمان عرن است کسه در
روایتبان دیگر ره م کم رق رقت ن زت داده ده است (اروم یسی201 :2121 ،؛ طزسرن،

011/1 :2031؛ ارقار م کوفا11/1 :2122 ،؛ اص انا ،راتا219 :؛ م عودن13/0 :2116 ،؛ م تد:2120 ،
13/1؛ ارقا تر)00/1 :2031 ،

در ر شا چیتق آمده است:
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ارق ارا جویریه اح لشکر رمر سعد آمد و ره آتس

سسوحان [پشست وتمسهبسا در

داو وید ] نگاه کرد و گ ست« :ان ح ستق و ان یساران ح ستق! مسژدۀ آتس

گترید که در دنتا ردان تافتتد» ح تق (ع) فرمود« :کت ت ایسق مسرد؟» گ تیسد:

«ارق جویریه» گ ت« :ودایا! ره او رسذاب آتس
رردا ت و او را در بمان آت

در دنتسا را رچشسان!» اسسز

رم

انداوت و سوحاند مرد دیگرن ره نسام تمستم رسق

حصتق فهارن اح سپاه رمر رق سسعد رتسرون آمسد و فریساد کشستد« :ان ح ستق و

یاران ح تق! آب فرات را رزتیتد که چون سکم مسابا مسوج مساحنسد ،رسه وسدا

قطرهان اح آن ن وابد چشتد تا اح راتارا جان دبتد» ح ستق (ع) فرمسود« :ایسق

مرد کت ت؟» گ تید« :تمستم رسق حصستق اسست» فرمسود« :او و پسدرش اح ابس

دوحخ را ید ودایا! امروح او را اح تشیگا بیک گردان» تشسیگا او را گکسوگتر

کرد تا اح اسز

ره حمتق افتاد و حیر سم استبا ورد د مسرد دیگسرن اح سسپاه

رمر رق سعد ره نام میمد رق ا عث کیدن پت
فاطمه! تو اح طر

آمسد و گ ست« :ان ح ستق رسق

رسو ودا چه حرمتا دارن کسه دیگسران ندارنسد؟» فرمسود:

«اح ایق آیه :إِنَّ الکّه اصْطَ ا آدَمَ وَ نُوحاً وَ آ َ إِرْرابِتمَ وَ آ َ رِمْرانَ رَکَسا الْعسالَمِتقَ»

سپا فرمود« :ره ودا میمد (ص) اح آ اررابتم است و رترت رابزسر اح وانسدان

میمدند» فرمود« :ایق مرد کت ت؟» گ تید« :میمد رق ا عث رسق قستا کیسدن

است» ح تق سر ره آسمان رردا ت و گ ت« :ودایا! ره میمد رسق ا سعث یسک
ووارن رده که برگه رهیهش نگردانا» رر او رار سهان رخ داد و اح لشسکر رسه

کیارن رفت تا وود را وارسد و ودا کژدما رسر او م سک کسرد و او را گهیسد و

مکشو العوره جان داد (صدو )211 :2019 ،

در میارع دیگر ،ک ا ره نام ارق اراجویریه یا تمتم رق حصتق که در کسرری حضسور
دا ته را د و چیتق رر او حادث ده را د ،وجود ندارد در تاریخ طزرن مطکزسا آمسده
که امام فردن را که یاوه گ ت ن ریق کرد ،اما درراره اییکه ن ریق م تجاب سده را سد،
مطکزا ذکر نشده است (طزرن111- 110/1 :2031 ،؛ اروم یی )111 :2121 ،رزسارت میقسو اح
طزرن زته جمکۀ ارق اراجویریه است که ریاررایق روایت دررساره سمر رخ داده اسست
زته چیتق رویدادن دررساره ارسقحسوحه نتسه آمسده اسست (رسیذرن262/0 :2061 ،؛ طزسرن،
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102- 101/1 :2121؛ م تد211/1 :2120 ،؛ ارقا تر )99/1 :2031 ،اید ریا رر تشاره اسما ،گهارش
تخ صدو چیتق اح او نام ررده است ،اما گهارش تخ صدو و داستان اولا مررسو
ره ح ر وید با است که ره نرر مارسد بر دو حاد ه ریا ره زابت اندکا که دا تهانسد
در یک حاد ه گهارش ده است
میتم است مراد اح تمتم رق حصتق ،حصتق رق تمتم یکا اح فرماندبان سپاه رمسر
رق سعد را د ،اما چیتق واقعه ان درراره ون گهارش نشده ،چیانچه دیگر میارع گسهارش
ما دبید او را حزتت رق مرابر نته پتکار کرده ،در حالا که گهارش صسدو مررسو رسه
لیرسسات پسست اح نزسسرد روح را سسورا اسسست (رسسیذرن261/0 :2061 ،؛ طزسسرن106/1 :2031 ،؛
اروم یی )101 :2121 ،اما ک ا که رویدادن زته رسه آنچسه ستخ صسدو آورده رسرای
ات ا افتاده رزدالکّه یا رزتدالکّه رق ارا حصتق احدن است که ره امام گ ت رسه وسدا یسک
قطره اح آن نماچشا تا اح تشیگا رمترن:
گوید ح تق (ع) گ ت « :وسدایا او را اح تشسیگا رکس

و برگسه او را نسز

حمتد رق م کم گوید« :ره ودا رعدبا بیگاما که رتمار رسود رتسادت
ودایا که جه او ودایا نت ت دیدم

آب ماوورد تا کم

قا ما کرد آنگاه راح آب ماوورد تا سکم

»

کسردم رسه

پسر مسا سد و

پسر مسا سد و قسا مساکسرد ،امسا

ستراب نما د و چیتق رود تا جان داد» (طزرن)121/1 :2031 ،

بمچیتق ،میمد رق ا عث کیدن که کتت تاری ا تا حمان قت م کم و دادن امان رسه
او س یانا درراره او گ ته اند (ارقسسعد :2121 ،وام سة 192/2؛ رسیذرن111/0 :2061 ،؛ طزسرن،
062/1 :2031؛ ارقک تر )216/3 :2111 ،پا اح مقت م کم دیگر نقشا ای سا نکسرده اسست اح
لیق روایت چیتق مش ص ما ود که مر ایق سه ن ر در بمان لیره صورت گرفته،
اما ک انا در کرری روده اند که امام آن ا را ن ریق کرده و رروا اح آن ا رعدبا در حقشسان
م تجاب ده است (طزرن)121/1 :2031 ،
ج نکتۀ م م دیگرن که نشان ما دبد لیق روایت ،لیق امام صاد (ع) نت ست ،آن
است که درراره ا اص رزارتا ره کار ررده ده است ،مانید« :رَعَثَ إِلَا الْیُ َتقِ رَجُسیً
یقَا ُ لَهُ رُمَرُ رْقُ سَعْدٍ قَائِدُهُ فِا أَرْرَعَةِ آلَا ِ فَارِس» (صدو  )211 :2019 ،یا «وَ قَامَ إِلَتهِ رَجُ ٌ
یقَا ُ لَهُ حُبَترُ رْقُ الْقَتق ِ الْزَجَکِا» (بمان )219 :ایق تعزتر یعیا «رَجُ ٌ یقَسا ُ لَسهُ» رسران افسراد
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اترمعرو ره کار مارود ،در حالا که رمر رق سعد و حبتر رسق قستق افسراد مشس ورن
رودند (ح تیا )219 :2039 ،الزته ایق تعزتر رران افراد دیگسرن رسه کسار رسرده سده اسست

(صدو )213 ،211 ،210 :2019 ،

 .11 .2گردنزدن سنان بن انس به دست ابنزیاد
تخ صدو ما گوید« :سیان سر ح تق را نهد رزتدالکّه حیاد آورد و عرن سرود
رزتدالکّه گ ت :وان رر تو! اگر ما دان تا او ر تر مردم است اح نرر پدر و مادر! چسرا او
را کشت ا؟ دستور داد گردن او را حدند و روح ره دوحخ تافت» (بمسان )290 :رروسا
روایات حاکا اح آن است که م تار رران دستگترن سیان رسق انسا فرسستاد ،چراکسه او
ادران قت ح تق (ع) دا ت او ره رصره گری ته و پیساه رسرده رسود وانسۀ او را ویسران
کردند (طزرن91/9 :2031 ،؛ ارقا تر110/1 :2031 ،؛ ارقوکدون )001/0 :2113 ،م تار ره بمراه او
ر تارن دیگر اح رهرگان کرری را ره قت رساند (ارقک تر )161/3 :2111 ،ارقنما در نقکا که
پت اح او چیتق س یا دیده نما ود ،مانوی د:

سیان رق انا ره رصره گری ت[ ،م تار] وانهاش را ویران کرد سسپا سسیان اح
رصره ره سمت قادسته حرکت کرد جاسوسانا رر او گمارده ده رودنسد کسه رسه

م تسسار وزسسر دادنسسد و م تسسار او را در متسسان رُ سذَیت و قادسسسته دسسستگتر کسسرد و

انگشتان

را ریدرید ررید و دست و پابای

را قطع کرد و دیگسا اح رواسق ،دا

کرد و او را در آن انداوت (ارقنما حکا211 :2129 ،؛ بمو11 :2119 ،؛ ارقطاووس،

211 :2013؛ مجک ا)011/11 :2110 ،

 .12 .2تعداد زخمهای واردشده به بدن امام حسین (ع)
تخ صدو اح قو امام راقر (ع) مانوی د« :ح تق رق رکا (ع) کشته د و ستصد
و رت ت و چید حوم نتهه و مشتر و تتر در او یافتید و روایت ده که بمسه در جکسو
تی رود چون پشت ره د مق نمساداد» (صسدو  291 :2019 ،و نتسه ،نسک  :فتسا نتشسارورن،

)236/2 :2011

 2در ایق نق صیتحال ید ،روات روایت بمسه جسه ارسقرکتسر کسه اوتیفسا اسست
مو ق اند (نک  :طوسا011 :2111 ،؛ نجا سا211 ،211 ،213 ،221 :2091 ،؛ حکسا219 ،20 :2122 ،؛
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ارق داوود حکسا )031 ،266 ،11 :2011 ،ااسرا در سمارش حوسمبسایا کسه رسر رسدن امسام
ح تق (ع) وارد ده ،بویدا است ،چراکه تخ صدو در روایتسا دیگسر کسه رسه امسام
صاد (ع) ن زت داده ،نیوۀ ادت امام را رتان ماکید ،چیستق کت تست پرطمطراقسا را
ررنتافته ،رککه ادت را را رروورد تترن ره گکوگاه امام ویصسه کسرده اح ایسقرو ایسق
تعداد را نماتوان را چیتق کت تتا جمع کرد (صدو  )290 :2019 ،تی ا توجت ا که ماتوان
رران روایت ن تتق در نرر گرفت آن است که حومبسان وارد سده رسر امسام حمسانا
صورت گرفت که دستور تاوتق رر پتکربان س دان کسرری صسادر سد (طزسرن:2031 ،
111- 111/1؛ م عودن91/0 :2116 ،؛ م تد220/1 :2120 ،؛ ارقا تر )31/1 :2031 ،و بمتق سزت د
حومبان را مارن رر پتکربان امام و دان دیگر وارد ود
طزرن نته درراره ررتبا یا که ره امام وارد د روایتا نقس کسرده کسه بسر ک سا
کشتق امام را ره دیگرن واما گذا ت که مر آن ا را سرحن ماکید سپا اح بر سسو
ره او حمکه رردند ررتا ره کی دست چپ و انه حدند کسه سسیگتق سد و در حسا
افتادن رود در ایق حا سیان رق انا ن عا حمکه ررد و نتهه در او فرو ررد کسه رت تساد»
(طزرن )110- 111/1 :2031 ،ایق نق نشان ما دبد بر ک سا وسود را در سأن مزسارحه رسا
امام نما دید چه رسد ره اییکه رتواند رر امام ررت حند ایق نق وقتا در کیار روایست
دیگر طزرن و میقو اح امام صاد (ع) قرار ما گترد که فرمسود« :وقتسا ح ستق رسق
رکا (ع) کشته د 00 ،ررت نتسهه و  01سررت مشستر رسر او رسود» (بمسان110/1 :؛
م عودن )91/0 :2116 ،ایق استدی را مطمئقتر ماکید که نق صسدو رایسد رسا تسوجت ا
که رتان د بمراه ود چیتق روایتا در دیگسر کتست رسه ا سکا گونساگون نقس سده
است :قا ا نعمان 00 :رره نتهه و  11رره مشستر (ارسقحتسون مغررسا،)291/0 :2116 ،
ککتیا ره نق اح امام راقر (ع) 90 :سرره مشستر و نتسهه و کمسان (ککتیسا،116/9 :2033 ،
ح ،)6صاحت درائم ایسیم ره نق اح امسام سسجاد (ع) 11 :جراحست (ارسقحتسون مغررسا،
 ،)211/1 :2031طزسرن امسساما اح امسام صسساد (ع) 00 :سرره نتسسهه و  11سرره مشستر
(طزرن )213 :2120 ،و ستد رسق طساووس 00 :سرره نتسهه و  10سرره را ذکسر کسردهانسد
(ارق طاووس )201- 216 :2013 ،جه رو ة الواررتق (فتا نتشارورن )236/2 :2011 ،کسه ریسا رسه
تشاره کام حدیث اح تخ صدو نق کرده ،تماما میارع تعداد ایق سررات را تقریزساً
زته ره بم و معقوینهتر رتان دا تهاند

روایات عاشورایی مقتل شیخ صدوق در میزان نقد 133 /

 1اگر بر حوم را یک سانتامتر مررع در نرر رگتریم 011 ،حوم م ساحتا رست اح
سه مترمررع را در رر ماگترد و ردن ان ان برچید تیومید را سد سسه متسر مررسع وسسعت
ندارد چه رسد ره اییکه فق ق مت جکون ردن ان ان ایسققسدر م ساحت دا سته را سد

(ح تیا)292 :2039 ،

 .13 .2رخدادهای غیرطبیعی پس از شهادت امام حسین (ع)
الف .جاریشدن خون زیر سنگهای بیتالمقدس
تخ صدو در یکا اح روایات مجکا  01وود مانوی د:

فاطمه دوتر رکا (ع) گ ت :سپا یهید دستور داد حنسان ح ستق (ع) را رسا امسام
رتمار در حندانا جا دادند که اح سرما و گرما جکوگترن ندا ت تا چ سرهبایشسان
پوست گذا ت و در رتتالمقدس سیگا ررندا تید ،جه آنکه وون تساحه حیسرش

رود و مر دم وور تد را رر دیواربا سرخ دیدند مانید پتوبان رنگتق تا رکسا رسق

ح تق (ع) را حنان رترون د و سر ح تق (ع) را رسه کسرری ررگردانسد (صسدو ،

)293- 291 :2019

 2سید ایق روایت ره رح حیر است« :حَدَّ َیِا رِذَلِکَ مُیَمَّدُ رْقُ رَکِا مَاجِتکَوَیهِ رَحِمَهُ
الکّه رَقْ رَمِّهِ مُیَمَّدِ رْقِ أَرِا الْقَاسِمِ رَقْ مُیَمَّدِ رْقِ رَکِا الْکوفِا رَقْ نَصْرِ رْقِ مُسهَاحِمٍ رَسقْ
لُو ِ رْقِ ییْتا رَقِ الْیَارِثِ رْقِ کعْتٍ رَقْ فَاطِمَةَ رِیْتِ رَکِا»
س یا اح حا رجالا استاد تخ صدو  ،میمد رق رکا ماجتکویه ،نت ت ،اما وویا
اک ار روایت تخ صدو را اح ماجتکویه دلت رر تر ّا اگردش تخ صسدو گرفتسه؛
ص در کتت تخ صدو روایات ر تارن را نق کرده است (وویا:2120 ،
چون ایق
 )11/21نام حارث رق کعت و حا رجالا رمون ماجتکویه موجسود و مشس ص نت ست
(بمان )161/21 :میمد رق رکا کوفا نته ره دت فاسدایرتقاد و سعتی ووانسده سده
است (نجا ا001 :2091 ،؛ حکا )110 :2122 ،درراره نصر رسق مسهاحم (نجا سا- 111 :2091 ،
113؛ رقتکا011/1 :2123 ،؛ راحن193/3 :2012 ،؛ ارسقرسدن01/1 :2116 ،؛ وطتست رغسدادن:2121 ،

 )131- 130/20اح تماما روایاتا که اح اروم یی لو رق ییتسا در میسارع ابس سسیّت و
تعه موجود است ،بت روایتا را نما یارتم که درراره روداد اترطزتعا پا اح ادت
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امام ح تق (ع) روایتا نق ده را د طزرن که در تاریخ وسود ،تقریزساً بمسۀ روایسات
اروم یی را نق کرده ،را وجود اییکه ون در ایق حمتیه روایات اندکا را نق کرده ،امسا
در تاریخ ون ،چیتق روایتا را ایق مضمون ره سید اروم یی دیده نما ود
 1ایق روایت ر ان رروا روایات تخ صدو دچار آ تگا و پراکیدگا در مستق
است ایق نکته یا نا ا اح آ تهگویا راون روایت ،یعیا فاطمه دوتر امام ح تق (ع)،
است یا متأ ر اح ا طراب در س ق راویان رعسدن اسست کسه ایسق روایست را اح فاطمسه
ریتالی تق (ع) نق کرده اند ،چراکه روایت درراره دو رویسداد جسدا اح بسم اسست کسه
پشت سر بم رتان ده و پتوستگا و ان جام متان آن ا ررقرار نت ت
 0اح ایق روایت چیتق رردا ت ما ود که تسا حمسان حضسور ابس رتست کسه اسستر
امتان رودند ،وون تساحه اح حیسر بسر سسیگا کسه ررمسادا ستید جسارن رسود ،یسا مسردم
وور تد را رر دیواربا سرخ ما دیدند ،ره میض انتقسا اسسرا رسه مدییسه و الیسا سسر
مزارک امام ره ردن ر ی شان ،نرام اترطزتعا ایق ر ره حالت رادن راحگشست رسدون
تردید رتت المقدس را حکومت یهید ،که اصسطیحاً سام گ تسه مسا سد ،انسدک ت ساوتا
دارد حیرا صیتح است که میاطق تیت ن وذ یهید رتت المقدس را سام مسا سد ،امسا
یهید در ایسق میطقسه حکمرانسا نمسا کسرد ،رککسه حکومست او در دمشسق رسوده کسه رسا
رتت المقدس فاصکه دارد ریاررایق ،چه دلتکا ماتوان اقامه کرد که اسسرا در سام و ایسق
ات ا در رتت المقدسا رت تد که ارتزا رتق ایق دو را نماتوان دریافت اح طرفسا تمسام
فجایع در سرحمتق کر ری رخ داده؛ چرا ایق دو رویداد یا دیگر ات اقاتا که وسار العساده
است ،در ایق سرحمتق واقع نشده! ره نرسر مسارسسد رسران یسافتق ارتزسا ایسق جریسان
نماتوان بت دلت و توجت ا مطرح کسرد بمچیستق ،نمساتسوان رسران ایسق قطعسه کسه
«مردم وور تد را رر دیواربسا سسرخ دیدنسد» معیسایا میاسست دریافست تسا رتسوان آن را
توجته کرد
 1در ر شا اح ایق روایت ماووانتم« :یهید دستور داد حنان ح تق (ع) را رسا امسام
رتمار در حندانا جا دادنسد کسه اح سسرما و گرمسا جکسوگترن ندا ست تسا چ سرهبایشسان
پوست گذا ت» ایق مطکت در میارع ره نیو دیگرن رتان ده است در ال تسوح چیستق
آمده« :یهید رران ایشان [اسرا] وانه ان تدارک دید و آن ا روحبایا را در آن ساکق رودند
و ما گری تید و رر ح تق (ع) نوحهسرایا ماکردند» (ارسقارس م کسوفا )200/1 :2122 ،در
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تاریخ طزرن آمده است« :آنگاه [یهید] گ ت تا حنان را در وانهان جداگانه جان دبیسد و
لواحم بمراه کیید ،ررادر ان رکا رق ح تق نته را آن ا در بمان وانه رود پسا اح آن رسه
وانه یهید رفتید و اح حنان واندان معاویه کا نماند کسه گریسهکیسان و نوحسهگویسان رسه
پتشواح ان نتامده را د سه روح رهان ح تق (ع) گرفتیسد و یهیسد رسه چا ست و سام
نما نش ت ،مگر را رکا رق ح تق (ع)» (طزسرن )191/1 :2031 ،رسه نرسر مسارسسد وزسر
صدو پایه و اساس وزر وراره یا دارالیجارةان است که در قسرن ب ستم کامس ر سایا
ردان س ق معتقد روده است (طزرن)911 :2030 ،
ب .اشعار موجود بر روی سنگهای کنیسهها پیش از بعثت پیامبر با مضممون خبمر از
شهادت امام حسین (ع)

اح سستوخ ریوسسسکتم نقسس

سسده رسسه سسسرحمتقبسسان روم حمکسسه رسسردیم داوسس

کیت سسهان اح کیت سسهبسسان آنسسان سسدیم در آن رتسست سسعرن یسسافتتم کسسه نو سسته

رسسود« :آیسسا گروبسسا کسسه ح سستق را کشسستید در روح ح سساب امتسسد سس ارت اح
جسسدّش را دارنسسد؟!» پرسسستدیم اح چسسه سسسالا ایسسق مطکسست رسسر ایسسق کیت سسه
نو سسته سسده؟ گ تیسسد :ستص سد سسسا پسست

(صدو )202 :2019 ،

اح اییکسسه پتامزرتسسان مزعسسوث سسود

سده کسه در امسالا ستخ

 2بمتق روایت در معجم طزرانا اح اروسعتد تغکزسا نقس
صدو  ،ارو عتت تغکزا آمده و ون را میکرالیدیث وواندهاند (ارقحجر ر سقینا:2111 ،
11/6؛ بمو 2121 ،ب )11/1 :ییتا رق یمان ،او را داران وطان ر تار ،اما صدو ووانسده
است (ذبزا019/3 :2120 ،؛ ارسق حجسر ر سقینا191/22 :2111 ،؛ بمسو 2121 ،ب )026/1 :امسام
ریاسکتم نته مج و است اح ایقرو حدیث عتی تکقا ووابد د
 1اگر ایق ماجرا صیت دا ت ،پت اح قت امسام ح ستق (ع) و رسهویسژه در حمسان
پتامزر (ص) ،یعیا بیگاما که امام متولد ما د ،راید ایق وزر در متان م کمانان انتشسار
ما یافت ،حا آنکه نه در متان ی ودیان و م تیتان و نه در متان م کمانان چیتق وزسرن
رواج ندا ته است ایق وزر در کتت دیگر نته وجود دارد که بمه را واسطۀ ییتسا رسق
ده است (صدو 202 :2019 ،؛ طزرن آمکا)112 :2030 ،
یمان نق
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ج .نوحۀ جنّیان بر امام حسین (ع)

صدو ره نق اح رمرو رق ارت مانوی د« :امسکمه بم ر پتامزر گوید :نوحۀ جیّتان
را اح بیگاما که پتامزر رحکت فرمود نشیتده رودم مگر ت [ س ادت ح ستق (ع) کسه]
یکا اح آن ا چیتق سرود :أی یا رَتقُ فَانْ َمِکِا رِجَ ْدٍ * فَمَقْ یزْکا رَکَسا الشُّس َدَاءِ رَعْسدِن»

(صدو )206 :2019 ،

 2روایاتا را که راویان آن ا حنانا مانید ام سکما ،متمونه و ام سکمه رودند مساتسوان
چیتق توجته کرد :چهر ا اییکه ایق افراد ادران یتدن نوحۀ جیتان کسردهانسد ،رسه دلتس
ارتزاطا روده که را آن ا دا ته اند ،اما م ئکه ان که راقا ماماند ایق است که چسرا جیتسان
در مکه یا مدییه ره نوحهسرایا مشغو دند و در بمان سرحمتق کرری چیتق نکردند
 1راید دان ت که نتاح را ورا ره حوادث وار العاده و گ ت چه روده که راویسان
یا صاحت کتزا ایق مجموره روایات اندک را نق کردهانسد اگسر نوحسهان بسم سیتده
ما ده فق افرادن ماتوان تید رشیوند که امکان ارتزا را جیّتان رران آن ا روده اسست
ردون تردید اگر نوحۀ جیّتان فراگتر روده ،روایات را مارن راید موجود را د که ره حد
تواتر رستده و نه اییکه چید روایتا که راویان آن ا افرادن واص روده و صرفاً را ابدافا
واص ره نق ایق روایات پرداوته را ید بمچیتق ،راید ره ایسق پرسس پاسسخ داد کسه
ت اوت نوحه سرایا جیّتان را ان انبا در چت ت که سزت ده چیتق روات یسا مدل سانا
ره نق ایقگونه روایات ابتمام ورحند در اییکه حاد ۀ را ورا آن قدر فجتع روده که بسر
فرد داران رواطی ان انا را ره گریه وا دا ته و بر جیزیدهان را که اح ت سزتح وداونسد
رون گردان نت ت ره تأ ر انداوتسه 5تردیسدن نت ست ،امسا داسستان سسرایا رروسا رسران
نشاندادن وقایعا که حقتقت را فق افسرادن درمسا یاریسد کسه رسا قسدرت مساورایا در
ارتزا اند و بت ارتزاطا ره ایق داستانسرابا ندارد ،حقتقتاً حاد ۀ م م ن ضت را ورا را
تیت تأ تر اوزارن اح ایق دست قرار مادبد تا افراد اح ف م ابدا رالتۀ آن درمانید
نتیجه
 2نگاه روایات تخ صدو ره رویداد را ورا نگابا اترطزتعا و مساورایا اسست
در حران تخ صدو  ،پتوسته س ق اح ودا ،فر تگان ،پریان ،روح رستاوته ،آسمانبا و
ررش ،ج ان آورت ،معجهه ،وحا و ال ام ،اوزار اتزا ،ایمان و ارتقساد ،انزتسا و اولتسان
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ایبا جارن است رروی قرائت رسسما و رایسج امسروحیق کسه مساکو سد رسه امسام
ح تق (ع) ره ریوان ان انا ستاستمدار و ربزر ستاسا نگاه کید را ورا در ایق قرائت
حماسه نت ت ،رککه مصتزت رهرگا اسست کسه رسهاجزسار رسر امسام ح ستق (ع) تیمتس
ده است
 1تو تحندادن ر تارن اح وقایع تاری ا را راید یکا اح نقایص اصکا امالا صدو
دان ت ،چراکه در ایق روایت اح رفتق امام ره مکه ،فرستادن م کم ره کوفه و نامسهبسان
کوفتان ره امام س یا ره متان نتامده است حرکت امام را اح مدییه ره کوفه روایت کسرده
و نیوۀ رتان ره گونهان است که نماتوان حذ ایق وقایع را اوتصار نامتد
 0رکارام اییکه گهارش تخ صدو رر اسساس حسدیث سسامان یافتسه ،امسا لیسق
روایات ون مانید لیق ارقار م ،لییا است که در «حران حا » است اده ما ود
 1ریوه رر لیق ،روایت تخ صدو نته ره گهارش ارقار م زابت نهدیکا دارد،
ره طورن که چیتق رردا ت ما ود بر دو گهارش ررآمده اح قصسهبسان قصسهووانسانا
است که در ررا س ره رسودهانسد و داسستانبسا در ل سان مسردم رواج پتسدا کسرده رسود
که رهتدریج رسه سک روایست در افسواه روات در آمسده و در نتتجسه رسه ستخ صسدو
رستده است
 1االت روایات ون عتیال ید ،و اح نرر متیا دچار آ تگا است که رروسا اح
آن ا توجتهپذیر نت ت مجکا سا ام که ره امام صاد (ع) می وب و الزته م ص اسست
و رتشتر حوادث تاری ا اح ارتدا تا انت ا در ایق حدیث گیجانده ده رسیوه رسر سعی
سیدن دچار نابم وانا و نابمابیگا را تاریخ م کّم و روایسات دیگسر اسست میتمس
است که ایق روایت اح صورت ابا که متان مردم رسه صسورت سستیه رسه سستیه رواج
دا ته ،ره مرور حمان و در ا ر ا تزاه ر وات دچار حذ و ا افه سده و رسدیقصسورت
کتارت ده که در نتتجه نماتوان ایق روایت را ره امام صاد (ع) ن زت داد ،مگر اییکه
را نگابا متعاد تر ککتت مطالت آن را که را دیگر میارع بم ان است رپذیریم
 9تأ تر تخ صدو  ،ره مانید ارق قولویه ،اح فضا و حمانۀ وود سزت د احادی ا در
کتت وود زت یا در مجالا وود نق کید که میشأ تیو روحا تعه اح فضسان ر سته
ره فضان راح وود رود ،و ایق ناگهیر چه رالمان تعا و چه روام تعا را تیست تسأ تر
قرار ما دبد ره رزارت دیگر ،ماتوان چیتق گ ت که نزاید و قان ستاسامسذبزا حمانسۀ
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پت اح ون را اح نرر دور دا ت که سزت د رالمان و رتشستر ،رسوام رسران ربسایا اح
رق ر ت ،و قان و فشار چیدساله ان که رر تعه تیمت ده رود ،آن بم در مرکه تجمع
تعه و سیا ،یعیا رغداد ،و ره طور ککا ررا  ،دست ره فضتکتترا ا ،میقزتوسوابا
و افرا یا ت ری گرنبایا حنید که ا رش سا با و قرنبا رعد رر جان ماند
 1رروا رزارات روایات ون که را دیگر میارع تطزتق داده ما ود ،گویان آن اسست
که تخ صدو در رتان آن ا دچار ا تزاه ده ،و رعضاً امکان توجتسه ا ستزابات نت ست
ون در تعداد کشته دگان د مق ره دست یاران امام ح تق (ع) یا در مار حومبسایا
که د مق رر تق ریی امام ح تق (ع) گذا ت ،ره اارا س ق گ ته و ره نرر مارسد
روایات ون پایهگذار اارا بایا است که در قرون دبم ره رعد ره اوج وود رستد
پینوشتها
1
2
3

4
5

را در رر ماگترد ،رران مطالعسۀ

ایق چ مقت ریوه رر کتت تاری ا دست او  ،کتت میاقت و
رتشتر درراره اساما ایق مقات  ،نک  :رحمان ستای و رفعت2036 ،
بر سه روایت اوتر ن تتق مرتزه در ال توح ارقار م نق ده است؛ ارقار م کوفا221/1 :2122 ،
در نق بان دیگر مانید رو ة الواررتق که در اص اح امالا صدو مطالت مقت الی تق وسود را
گرفته ایق مشاجره ره ووابر ناق ایق روایت ،که دوتر امام ح تق (ع) است ،ن زت داده ده است؛
نک  :فتا نتشارورن261/2 :2011 ،
ن تتق ناق آن طزرن در تاریخ األمم والمکوک191- 192/1 :2031 ،
طزق آیه  21سوره اسراء توجهنکردن ان انبا نا ا اح وامو ا درک و عور آن ا است نه اییکه ایق
جیزیدگان اح ادراک و عور رار رهاند
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منابع

قرآن کریم

ارق أرا الیدید ،رهالدّیق رق بزةالکّه ( )2013رح ن ج الزیاة ،تیقتق :میمّد اروال ض اررابتم ،مصر :
دار احتاء الکتت العررتة
ارق ا تر ،رهالدیق أروالی ق ( )2031الکام فا التاریخ ،رتروت :دار صادر
ارق أر م کوفا ،احمد رق رکا ( )2011ترجمه ال توح ،ترجمه :میمسد رسق احمسد م ستوفا بسرون،
تصیتح :ایمر ا میمد مجد طزاطزایا ،ت ران :رکت انتشارات رکما و فربیگا
ارق أر م کوفا ،احمد رق رکا ( )2122ال توح ،تیقتق :رکا ترن ،رتروت :دار األ واء
ارق حجر ر قینا ،أحمد رق رکا ( )2061ل ان المتهان ،رتروت :مدس ة األرکما
ارق حجر ر قینا ،أحمد رق رکا ( )2111ت ذیت الت ذیت ،رتروت :دار ال کر
ارق حجر ر قینا ،أحمد رق رکا ( 2121الی) ایصارة ،تیقتق :راد أحمد رزدالموجود ،رکا میمد
معوض ،رتروت :دار الکتت العکمتة
ارق حجر ر قینا ،أحمد رق رکا ( 2121ب) تقریت الت سذیت ،تیقتسق :مصسط ا رزسدالقادر رطسا،
رتروت :دار الکتت العکمتة
ارق حتون مغررا ،نعمان رق میمد ( )2031درائم ایسیم ،تیقتسق :آصسی فتضسا ،قسم :مدس سة آ
الزتت (ع)
ارق حتون مغررا ،نعمان رق میمد ( )2116رح األوزار ،تیقتق :میمدح تق ح تیا جیلسا ،قسم:
جامعه مدرستق
ارق وکدون ،رزدالرحمق رق میمد ( )2113تاریخ ارق وکدون ( دیوان المزتدأ وال زر فا تاریخ العرب
والزررر و مق راصربم مق ذون الشأن األکزر) ،تیقتق :وکت یادة ،رتروت :دار ال کر
ارق داود حکا ،ح ق رق رکا ( )2011الرجا (رجا ارقداود) ،ت ران :دانشگاه ت ران
ارق سعد ،میمد ( )2121الطزقات الکزرن ،تیقتق :میمد رق صام ال کما ،الطائی :مکتزة الصدیق
ارق سعد ،میمد (راتا) ترجمة ایمام الی تق (ع) مق طزقات ارق سعد ،تیقتق :رزدالعهیه الطزاطزائا،
راجا :ال د
ارق رآ وب ،میمد رق رکا ( )2016میاقت آ اراطالت (ع) ،قم :ریمه
ارق طاووس ،رکا رق موسا ( )2013الک و رکا قتکا الط و  ،ترجمه :احمد ف رن حنجانا ،ت ران:
ج ان
ارق رزدالزر ،یوسی رق رزدالکّه ( )2121ایستتعاب فا معرفة األصیاب ،تیقتق :رکا میمد الزجاون،
رتروت :دار الجت
ارق ردن ،أرو أحمد رزدالکّه ( )2116الکام  ،تیقتق :ییتا م تار اهاون ،رتروت :دار ال کر
ارق ر اکر ،رکا رق ح ق ( )2121تاریخ مدییة دمشق ،رکا ترن ،رتروت :دار ال کر
ارق قولویه ،جع ر رق میمد ( )2019کام الهیارات ،تیقتق :رزدالی تق امتیا ،الیجی :دار المرتضویة
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ارق ک تر ،أروال داء إسمارت ( )2111الزدایة والی ایة ،رتروت :دار المعرفة
ارق نما حکا ،جع ر رق میمد ( )2119م تر األحهان ،تیقتق :مدرسة ایمام الم دن (رج) ،قم :مدرسسة
ایمام الم دن (رج)
ارق نما حکا ،جع ر رق میمد ( )2129ذوب الیضار فا رح ال ار ،تیقتق :فارس ح ون کسریم ،قسم:
مدس ة الیشر ایسیما
اروم یی کوفا ،لو رق ییتا ( )2121وقعة الطیّ ،تیقتق :میمدبادن یوس ا ارون ،قم :جامعسه
مدرستق
اس یدیارن ،میمد ( )2031کتاب یاسا را ورا و امام ح تق (ع) ،قم :صیت ه ورد
اص انا ،رکا رق الی تق (راتا) مقات الطالزتتق ،تیقتق :ستد احمد صقر ،رتروت :دار المعرفة
ریرانا ،ستد با م رق سکتمان ( )2120مدییة معاجه األئمة ای یا رشر ،قم :مدس ة المعار ایسیمتة
ررقا ،احمد رق میمد ( )2011رجا الزرقا ،تیقتق :میمد رق ح ق طوسا ،ح ق مصط ون ،ت ران:
دانشگاه ت ران
ریذرن ،أحمد رق ییتا ( )2061أن اب األ را  ،تیقتق :میمد راقر المیمودن ،رتروت :دار التعار
جهائرن ،نعمة الکّه رق رزدالکّه ( )2111ریاض األررار فا میاقت األئمة األط ار ،رتروت :مدس ة التساریخ
العررا
ح تیا ،ستد رزدالکّه ( )2039معرفا و نقد میارع را ورا ،قم :پژوبشگاه رکوم و فربی اسیما
حکزا ،تقا رق نجم ( )2111تقریت المعار  ،تیقتق :فارس تزریهیان (الی ون) ،قم :ال ادن
حکا ،ح ق رق یوسی ( )2122رجا العیمة الیکا ،تیقتق :میمدصاد ریرالعکوم ،الیجی :دار الذوائر
حکا ،ح ق رق یوسی ( )2631ن ج الیقّ و کشی الصد  ،رتروت :دار الکتاب الکزیانا
وطتت رغدادن ،احمد رق رکا ( )2121تاریخ رغداد ،رتروت :دار الکتت العکمتة
وویا ،ستد اروالقاسم ( )2120معجم رجا الیدیث ،راجا :رانا
دییورن ،احمد رق داود ( )2093األوزار الطّوا  ،تیقتق :رزدالمیعم رامر مراجعه جما الدیق تا  ،قم:
الر ا
دییورن ،رزدالکّه رق قتتزة ( )2661المعار  ،تیقتق :روت رکا ة ،قابرة :ال تئة المصریة العامة لککتاب
ذبزا ،ماالدیق میمد ( )2031متهان ایرتدا فا نقد الرجا  ،تیقتق :رکا میمد الزجاون ،رتروت:
دار المعرفة
ذبزا ،ما الدیق میمد ( )2121تاریخ ایسیم و وفتسات المشسابتر واألرسیم ،تیقتسق :رزدال ّسیم
قدمرن ،رتروت :دار الکتاب العررا
ذبزا ،ماالدیق میمد ( )2120ستر اریم الیزیء ،تیقتق :عتت األرندو  ،رتروت :مدس ة الرسالة
راحن ،ارق م کویه ( )2016تجارب األمم ،تیقتق :اروالقاسم اماما ،ت ران :سروش
راحن ،رزدالرحمق رق أرا حاتم ( )2012الجرح والتعدی  ،مطزعة مجکا دائرة المعار الع مانتة ریتدر
آراد الدکق ال ید ،رتروت :دار إحتاء التراث العررا
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رحمان ستای  ،میمدکاظم؛ رفعت ،می ق (« )2036روایات را ورایا ال توح ارسق أرس م کسوفا در
متهان نقد و رررسا» ،در :حدیثپژوبا ،ش ،0ص229- 16
و ترن ،میمدتقا ( )2126قاموس الرجا  ،قم :مدس ة الیشر ایسیما
صیتا سردرودن ،میمد ( )2031را وراپژوبا را رویکردن ره تیریی یاسا تاریخ امامح تق (ع)،
قم :وادم الر ا
صدو  ،میمد رق رکا ( )2091ال صا  ،تیقتق :رکااکزر ا ارن ،قم :جامعه مدرستق
صدو  ،میمد رق رکا ( )2019األمالا ،ت ران :کتارچا
صدو  ،میمد رق رکا ( )2013رتون أوزار الر ا (ع) ،تیقتق :م دن یجوردن ،ت ران :ج ان
صدو  ،میمد رق رکا ( )2061کما الدیق و تمام الیعمة ،تیقتق :رکااکزر ا ارن ،ت ران :اسیمتة
صدو  ،میمد رق رکا ( )2063التوحتد ،تیقتق :با م ح تیا ،قم :جامعه مدرستق
صدو  ،میمد رق رکا ( )2110معانا األوزار ،تیقتق :رکااکزر ا ارن ،قم :دفتر انتشارات اسیما
صدو  ،میمد رق رکا ( )2120مق ی ییضره ال قته ،تیقتق :رکااکزر ا سارن ،قسم :دفتسر انتشسارات
اسیما
طزرانا ،سکتمان رق احمد (راتا) المعجم الکزتر ،تیقتق :حمدن رزدالمجتد ال ک ا ،رتروت :دار إحتاء
التراث العررا
طزرسا ،احمد رق رکا ( )2110ایحتجاج رکا أب الکجاج ،تیقتق :میمدراقر ورسان ،مشس د :نشسر
مرتضا
طزرسا ،فض رق ح ق ( )2061إریم الورن رأریم ال دن ،ت ران :اسیمتة
طزرن آمکا ،میمد رق جریر ( )2120دیئ ایمامة ،تیقتق :ق م الدراسات ایسیمتة مدس ة الزع ة ،قم:
مطزعة الزع ة
طزرن ،ح ق رق رکا ( )2030کام ر ایا ،تیقتق :اکزر ص درن قهوییا ،ت ران :مرتضون
طزرن ،میمد رق جریر ( )2031تاریخ الطزرن (تاریخ األمم والمکوک) ،تیقتق :میمد اروال ض اررابتم،
رتروت :دار التراث
طقطقا ،میمد رق رکا ( )2123ال رن فا اآلداب ال کطانتة والسدو ایسسیمتة ،تیقتسق :رزسدالقادر
میمد مایو ،رتروت :دار القکم العررا
طوسا ،میمد رق ح ق ( )2010رجا الطوسا ،جواد قتوما اص انا ،قم :مدس ة الیشر ایسیما
طوسا ،میمد رق ح ق ( )2122مصزاح المت جّد و سیح المتعزّد ،رتروت :مدس ة فقه الشتعة
طوسا ،میمد رق ح ق ( )2111ف رست کتت الشتعة و أصول م و أسماء المصیّ تق و أصیاب األصو
(ال رست لکطوسا) ،تیقتق :رزدالعهیه الطزاطزائا ،قم :مکتزة المیقق الطزاطزائا
رجما ،سز ( )2111الکشی الی تث ،تیقتق :صزیا ال امرائا ،رتروت :مکتزة الی ضة العررتة
رقتکا ،میمد رق رمرو ( )2123ع اء العقتکا ،رتروت :دار الکتت العکمتة ،تیقتق :رزدالمعطا أمستق
قکعجا
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فتا نتشارورن ،میمد رق احمد ( )2011رو ة الواررتق و رصترة المتعرتق ،قم :ر ا
کا ا سزهوارن ،میح تق (راتا) رو ة الش داء ،تصیتح :اروالی ق عرانا ،ت ران :اسیمته
ککتیا ،میمد رق یعقوب ( )2033الکافا ،تیقتق :رکا اکزر الغ ارن ،ت ران :دار الکتت ایسیمتة
مجک ا ،میمد راقر ( )2110ریار األنوار الجامعة لعکوم األئمة األط ار ،رتروت :دار إحتاء التراث العررا
مهن ،یوسی رق رزدالرحمق ( )2119ت ذیت الکما فا أسماء الرجا  ،تیقتق :رشار رسواد معسرو ،
رتروت :مدس ة الرسالة
م عودن ،رکا رق ح تق ( )2116مروج الذبت و معادن الجوبر ،تیقتق :اسعد داار ،قم :دار ال جرة
م تد ،میمد رق میمد ( )2120ایر اد ،تیقتق :مدس ة آ الزتت (ع) ،قم :کیگرۀ تخ م تد
مقریهن ،أحمد رق رکا ( )2111إمتاع األسماع ،تیقتق :میمد رزدالیمتد الیمت ا ،رتروت :دار الکتت
العکمتة
نجا ا ،احمد رق رکا ( )2091رجا الیجا ا ،قم :مدس ة الیشر ایسیما
نماحن ابرودن ،رکا ( )2121م تدرکات رکم رجا الیدیث ،راجا :رانا
واقدن ،میمد رق رمر ( )2116المغاحن ،تیقتق :مارسدن جونا ،رتروت :مدس ة األرکما
یعقورا ،احمد رق أرا یعقوب (راتا) تاریخ التعقورا ،رتروت :دار صادر

