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تاریخ دریافت98/4/20 :

چکیده

مبههارزه امهها حسههین

تاریخ پذیرش98/8/19 :

بهها سههتمگران و واقعههه عاشههورا ،از مه تههرین

رویههدادهای تههاری شههیعه اس هت کههه سههب زنههده نگاهداشههتن اسههال

شد؛ اما تاری عاشورا نیز مانند بسیاری از تهواری دیگهر از تحریهف و

تصههحیف مص ههون نمان ههده اس ههت .یک ههی از گزارههههایی کههه در طههول

تههاری  ،تغییههر پیههدا کههرده ،جریههان لبهها

در زمههان

امهها حسههین

شهادت است .با این که بعضی از محققان بهه اختالفهات نقلههای

گههزاره یادشههده پرداختهانههد ،امهها ایههن مس ه له تههاکنون در یههک مقالههه
مسهههتقل بهصهههورت کامهههل وا کهههاوی نشهههده اسهههت .کیفیهههت لبههها
اباعبداهلل

در برخی منابع ،بههویژه په

از عصهر صهفوی ،نسهبت

بههه مصههادر اولیههه واقعههه ،متف ههاوت گههزارش شههده اسههت .بنههابراین،
بررسی آن برای صیانت از تاری روز عاشورا ضرورت دارد.
نوشتار حاضر در سه بخش به جریان لبا

از قرن ده و پ

در منابع متقد  ،پیش

از آن پرداختهه و تبیهین کیفیهت لبها

 .1دانشجوی ارشد کالم امامیه در دانشگاه قرآن و حدیث (.)feyz1313@chmail.ir

امها

و

1

ارائه الگو برای چگونگی نقد مقاتل از فواید آن است.
کلیاوه ها :سیره اما حسین

در روز عاشورا ،وقایع روز عاشهورا،

نق ههد مقات ههل ،روض هههخوانی عص ههر ص ههفوی ،مقت ههلخوانی ،ت ههاری و

سیره ،فقهالحدیث تاریخی.
مقدمه

تتتاریخ تشتتیع ،همتتواره فتتراز و فرودهتتایی داشتتته کتته تتتأثیر بعضتتی از گزارههتتای آن بستتیار

پررن ت تر از گزارههتتای دیگتتر استتت .یکتتی از پراهمیتتتترین بر هتتای تتتاریخ شتتیعه ،مبتتارزه

اباعبداهلل الحستین بتا حکومتت ستتمگر یز یتد و رقمختوردن واقعته عاشوراستت .واقعتهای
ک تته بن تتا ب تتر س تتخنان بس تتیاری از اسالمشناس تتان و حت تتی مستشتترقان ،ا گتتر ّاتفتتا نمیافتتتاد،
دیتتن اس تتالم ب تتهیقین از می تتان میرف تتت ی تتا ب تتیخاص تتیت متتیشتتد .همچنتتین ،روز عاشتتورا،
س تتب

بی تتداری مس تتلمانان و وق تتوع قیامه تتای ایش تتان در مب تتارزه ب تتا حکوم تتت مس تتتکبران و

بدعتگزاران شد.

وقتتایع نگاشتتته شتتده در کتابهتتای تتتاریخی ،همیشتته در معتترض تصتتحیف یتتا تحر یتتف

بتوده و کمتتر پتیش میآیتتد کته یتک واقعتته مهتم و بتزر  ،دستتخوش کوچتتکتترین تغییتری قتترار
نگرفتتته باشتتد .تتتاریخ روز عاشتتورا نیتتز از وضتتعیت یادشتتده مصتتون نمانتتده و متأستتفانه برختتی
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گزارههتای آن در طتول زمتان بته تصتحیف یتا تحر یتف دچتار شتده یتا بته صتورتی کته در مصتتادر
اولیتته آمتتده ،نقتتل نشتتده استتت .جر یتتان لبتتاس اباعبتتداهلل الحستتین

در روز عاشتتورا یکتتی

مواردی است که در طول تتاریخ گتاهی دچتار تغییتر شتده استت .از ایتنرو ،وا کتاوی نقلهتای
مختلف آن به سب حفاظت از تاریخ دقیق روز عاشتورا و ارائته مضتمون معتبتر در بتاره گتزاره
یادشده ضرورت داردّ .
مشخص کردن مضامین معتبر در تتاریخ روز عاشتورا بتا هتدف این کته

نویست تتندگان مقاتت تتل و روضت تتهخوانها فقت تتط آن را نقت تتل کننتتتد ،ضتتترورت بررستتتی گزارههت تتای
تغییریافتتته از جملتته جامتته حضتترت را بیشتتتر می کنتتد .ا گتتر چتته اختالفتتات میتتان نقلهتتای

نویستتندگان در بتتاره جر یتتان لبتتاس امتتام حستتین

توستتط برختتی از محققتتان ،وا کتتاوی شتتده

(گروهتت تتی از نویست ت تتندگان446-458/4 :1380 ،؛ قزوینت ت تتی303-299 :1415 ،؛ جتت تتواهری،
 ،)1397ولی تاکنون در یک مقاله مستقل به صورت کامل به آن پرداخته نشده است.

لبتتاس امتتام حستتین

در زمتتان شتتهادت در مصتتادر اولی ت ناقتتل ایتتن واقعتته و همچنتتین

بسیاری از منابع قبل از قرن دهم ،تقریبا به یک صتورت تصتویر شتده و در کتابهتای پتس از
ّ
قرن دهم ،گتاهی از اوقتات بتا تفتاوت جتدی نستبت بته آن ،ثبتت شتده استت .در ایتن مقالته،
درباره متون منتابعی بحتث میشتود کته بتا مصتادر متقتدم اختتالف دارد؛ بتهویژه بته اختتالف
ّ
جتتدی و بستتیاری از متتتونی کتته اختتتالف جزئتتی دارد یتتا مشتتابه متتتن کتتتاب دیگتتری استتت نیتتز
اشاره می گردد .برای آ گاهی از کیفیت نقلها در طول تتاریخ بته صتورت دقیتق ،متتن برختی
منابع قرون مختلف با وجود تشابه یادشده ،آورده میشود.
ایتتن نگاشتتته بتتا هتتدف وا کتتاوی نقلهتتای مختلتتف در بتتاره چگتتونگی لبتتاس حضتترت در
هنگتام شتهادت ،نوشتتته شتده و تبیتتین کیفیتت لبتاس امتتام و ّ
معرفتی منتتابع و مقتاتلی کتته
وقتتایع کتتربال را نقتتل کردهانتتد از فوایتتد آن بتته شتتمار متتیرود .همچنتتین ،آ گتتاهی از امکتتان نقتتل
متفاوت یک گزاره در طول تاریخ و نیز ارائه الگو برای چگونگی نقد مقاتل از دیگتر فوایتد ایتن
مقاله است.

یادشده میپردازد که مربوط به قرن دوم تا پنجم و یک منبع از قرن ششم است .پرداختن بته
نقلهای کتابهای قرن ششم تا دهم و منتابع قترن دهتم بته بعتد نیتز ،بخشهتای دوم و ستوم
این نگاشته را تشکیل میدهد.
.1لباسامامحسی

ه گامشها

 رمصا ر ّاولیه

عبارت است از .1 :مقتل ابومخنف؛  .2انساب االشراف؛  .3تاریخ طبتری؛  .4المعجتم الکبیتر؛
 .5اإلرشاد؛  .6مقتل الحسین خوارزمی .پن کتاب ّاول به ترتی مر بتوط بته قترن دو ،سته،

ّ
متق تتدم محس تتوب میش تتوند .کت تتاب مقت تتل

چه تتار ،چه تتار و پ تتن اس تتت ک تته هم تته از کتت ت
ّ
الحسین خوارزمی (م )568به علت نقل از کتابهای پیشین ختود بتا راوی و متتن کمتی
متفاوت به این بخش منتقل شده ،وگرنه از نظر قدمت ،تنها ،پن کتاب ابتدایی ،مناست

در هنگام شهادت

منتتابع ّاولیتته موجتتود کتته جر یتتان لبتتاس امتتام حستتین

هنگتتام شتتهادت را مطتترح کتترده،

بررسی نقلهای مختلف جریان لباس امام حسین

بررستتی مصتتادر اولیتته ناقتتل متتاجرا بتترای دستتتیابی بتته ابعتتاد دقیتتق آن و بتته جهتتت مقایستته
مطال منابع بعدی با آن ،اهمیت دارد .به همین دلیل ،بخش ّاول مقالته حاضتر بته منتابع
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این بخشاند.
منابع یادشده به ترتی

ّ
تتاریخ وفتات نویستندگانش _ کته در هتر عنتوان ذکتر شتده _ مرتت

شده است .روایتهای کتابهتای متورد بحتث ،بیتان شتده و بتر استاس آن در بتاره مضتامین
کتابهای بعدی داوری میشود.
.1-1مقتلهلحسین

هبومخنف(م157ق)

مقتتتل ابومخنتتف یکتتی از قتتدیمیترین منتتابع موجتتود در بتتاره گتتزاره متتورد بحتتث و وقتتایع روز
عاشوراستتت کتته بخشهتتایی از آن ،توستتط طبتتری و بتتالذری نقتتل شتتده استتت .ابومخنتتف
داستان مربوط به جامه اباعبداهلل

را این گونه گزارش می کند:

َ
َ
َ
َ
ََ
اىْ
بانْ ُمسا ِالمْقاا ْْ...:لمااْ َب ِقا َ ْ
یراشادْ َعاانْ ُح َْمیا ِ ْدْ ِ ْ
بانْأب ْ
مانْ ُ ْ
قاا ْْأبو ِم َخنا َ ْ:حادَنىْ ُسا ْالی ُ ْ
ُ َ
َ ُ ََ
َ َ
عْفی َهاْ َالب َصرْ َیْماانىْْ َمحقا ْْ
لْ َمحققةَْْی َلم ُ ْ
سین ْفىَْالَ ِ ْةْ َرهطْْأوْ َأرب َعةْْ َدعاْ ِب َسراوی ْ
ا ُلح َ ْ
ُ َ َ َ
َ
َ َ َ َ
َ
َ
ََ
کْ
ستْت َحتهْ ُتبانااْ،قاا ْْ:ذ ِلا َ ْ
أصحابهْ:لوْل ِب ْ
بعضْ
کیالْ َْیسل َبهْ،فقا ْْلهْ ُ ْ
ک َث ُ ْهْ ِْل ْ
فف َز َرهْ َ ْوْ َْن ْ
ِ
َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ ََ ُ َ ََ َ
لْب ُْحرْبنْ ْکعبْف َسل َبهْإیْاهْف َت َْر ْکهْ
لْأقب ْ
وبْ َمذلةْْ َ ْوْالَْی َنبغىْلىْأنْ ُألب َسهْ.قا ْْ:فلماْق ِت ْ
َ ُْ
َ
َ ََ
ُ
ُ
بانْ َع ُ
باد َالرحمانْأیْ َیا َ ْدیْ
ادْ ِ ْ
بانْ ُش َ ْاعیبْ َعانْ َمح َم ِ ْ
مروْ ُ ْ
َمج َرداْ.قا ْْأبو ِم َخن ْ:ف َحدَنىْ َع ُ ْ
َ َ
َ
َ َ
َ
اانْ ْکأن ُهمااْعااودْ؛ْ
الصای ْ َ ْییبسا ِ ْ
نضا ِ ْ
حارْ ِ ْ
ب ِْ
احانْالماا َ ْْ َ ْوْ ِفاىْ ِ
الشاتا ِ َْْْی ِ
بانْ ْکعاابْکانتااْفاىْ ِ
(طبریْ)345/4 :1403 ،
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ابومخنتف گو یتد :ستلیمان بتتن ابیراشتد از حمیتد بتن مستتلم مترا حتدیث کترد کتته او

گفتتت :هنگتتامی کتته حستتین

بتتا ستته یتتا چهتتار گتتروه تنهتتا مانتتد ،شتتلوار یمتتانی

محکمش را _ که چشم را خیره می کرد _ خواست .آن را پاره پاره و رشته رشته کترد

کت تته [کست تتی] آن را درنیت تتاورد .یکت تتی از اصت تتحابش گفت تتت :کت تتاش ز یت تتر آن شت تتلوارک
میپوشیدی! فرمود :آن ،لباس خواری استت و بترای متن شایستته نیستت کته آن را
بپوشم[ .حمید] گفتت :پتس ،زمتانی کته [امتام حستین] کشتته شتد ،بحتر بتن کعت

جلو آمد و آن لباس را از تن امام درآورد و او را برهنته رهتا کترد .ابومخنتف گو یتد:
عمرو بن شتعی از ّ
محمتد بتن عب ّ
تدالرحمان بترایم نقتل کترد کته دو دستت بحتر بتن
ّ
کع در زمستان آب ترشح می کرد و در تابستان خشک میشد ،گتویی کته چتوب
بود.

با ّ
توجه به این روایت ،امام

پیشبینی می کردند که پس از شتهادت ،لباسشتان را نیتز

بربایندّ ،اما از آنجا که شلوارک را لباس خواری میدانستند ،برهنگتی همتراه بتا لبتاس ستاتر
عورت را بر دیدهشدن با شلوارک تترجیح میدادنتد .عتالوه بتر آن ،رؤ یتت امتام

بتا شتلوارک

میتوانست در آینده مجوز ی برای چنتین پوششتی محستوب شتود کته حضترت بتدان راضتی
نبودند.
مضامین مورد اشاره در عبارت «ابومخنف» شامل موارد زیر است:

 .1تنهتا مانتدن حضترت در میتان سته یتا چهتار نفتر یتا سته یتا چهتار گتروه ،بتا ّ
توجته بته کلمتته

« َرهط» که هر دو معنا را شامل میشود.
 .2طل

شلوار یمانی چشمنواز.

 .3پاره کردن شلوار به جهت طمعنکردن کسی به آن.
ّ .4رد درخواست یکی از اصحاب برای پوشیدن شلوارک به جهت ذلیالنهبودن آن.
در ادامه به رباینده لباس و بالیی که سرش میآید به دلیل بیارتباطی به موضوع اصلی
پرداخته نخواهد شد.
بالذری در کتاب خود ،چنین مینویسد:
ىْالُح َسای ُنْ
لمااْ َب ِقا َ ْ
ْ)202/3 :1959

زمانی که حسین

َ َ َ

َ

َ َ ُ َ َ

لْمحشاوةْف ِل َبساها؛ْ(بههالیری،
اةْنفاارْْأوْ َأرب َعاةْْدعااْ َب َسااراوی ْ
ْفاىَْالَ ِ ْ

در میان سته یتا چهتار نفتر بتاقی مانتد ،شتلوار فراگیتری را طلت

کرد؛ پس آن را پوشید.

متن ،حضرت در میان سه یا چهار نفتر از یتاران ختود تنهتا مانتده بودنتد نته سته یتا چهتار گتروه.
بنابراین کلمه « َرهط» در گزارش «ابومخنف» باید به «نفر» معنا شود که کاربردش نیتز در ز بتان
عرب ،فراوان است.
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.1-3تاریخطبری،طبری(م310ق)

طبری ،روایتی را از امام باقر

در هنگام شهادت

متتن فتو  ،قیتد توضتیحی « َم ُ
حش َّتوة» یتا «فراگیتتر» را بترای شتلوار بته همتراه دارد .بنتا بتر ایتتن

بررسی نقلهای مختلف جریان لباس امام حسین

.1-2هنسابهألشرهف،بالذری(م278ق)

میآورد:

َ ََ
َ ََ
ََ
َ
مادْبانْجناابْالمصیصاىْقاا ْْ َحادَناْ
یحییْالضار یرْقاا ْْ َحادَناْأح ُ ْ
َحدَنىْ َ ْزکر یا ُ ْْبنْ ْ
َ
َ ُ
َ ََ
خالدْبنْ َ ْیز یدْ ْ َ
ی َجعفار ْ
لاتْ ِِلب ْ
ارْالدهنىْقاا ْْق ُ ْ
اللْالقسر یْقا ْْ َحدَناْ َعم ُْ
بد ِ ْ
ُْ
بنْع ِ
ِ
َ
َُ َ
َ
َ
ن ْ
أصاحابْا ُلح َسای ِ ْ
ُْ
لْ
ن ْ َحتىْ ْکأنْىْ َح َض ُرتهْقا ْ ْْ...فق ِت ْ
سی ِ ْ
قتلْا ُلح َ ْ
َح ِدَنىْ َ ْم ْ
ُُ
َ ََ ُ
ْکل ُهمَ ْ...أم َْرْ ِ ِبح َب َرةْْف َشققهاَْ َ ْمْ ِل َبسها؛ْ(طبریْ )293/4 :1403 ،
ّ
عمتتار دهنتتی گفتتت :بتته ابتتوجعفر عتترض کتتردم :مقتتتل حستتین را بتترایم بگتتو
به گونهای که گویا در آن حاضر بودم .فرمود ... :همه یاران حسین
 ...دستور آوردن حبره را داد .پس آن را شکافت ،سپس پوشید.

کشتته شتدند

«ح َب َرة» پارچتهای یمنتی و راهراه استت (ابتناثیتر .)328/1 :1364 ،در روایتت یادشتده بته

این کته همتته اصتتحاب امتتام حستین

شتتهید شتتده بودنتتد تصتریح شتتده و وجتته جمتتع آن بتتا

باقیماندن سه یتا چهتار نفتر از یتاران ایشتان در متتن ابومخنتف ایتن استت کته گتاهی در لستان
ُ
عتترف و عتترب بتته عمتتوم افتتراد ،اطتتال کتتل شتتده استتت .بنتتابراین ،روایتتت امتتام بتتاقر نیتتز
اختالفی با متن ابومخنف ندارد ،جز آن که مختصرتر است.

ابن کثیر (م ) 774نیز حدیث طبری را نقل کرده است( .ابنکثیر)214/8 :1408 ،

.1-4هلمعجمهلکبیر،طبرهنی(م360ق)

طبرانی در کتاب خویش ،جریان لباس را با سند خود روایت می کند:
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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ََ
َََ َ ُ ُ َ ُ َ َ
ُ
بانْ
بانْإساماعیلْالطا ِلقاانىْ َحادَناْ ُج َْر یارْ َعانْاِ ِ ْ
العز یزَْنااْإساحا ْْ ُ ْ
بنْعبد
ىْ ْ
حدَناْعل ْ
َ
َ
َ
َ
نْ َأحا َ ْْ ِبالقتالْاِ ئتاونىَْوباااْْ
اللْ َعناهْحای َ ْ
ىْ ُ ْ
بانْ َعلاىْ َرضا َ ْ
نْ ُ ْ
یلیلاىْقاا ْْقاا ْْ ُح َسای ُ ْ
أب ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
حتَْیابیْ ُ
بْفی ِ ْهْ َأحدْْ َ
کْلباا ُ ْْ َمانْ
لْلاهْتباانْْفقاا ْْالْ،ذلا َ ْ
الأجردْفقی ْ
أجعل ْهْت ْ
ال َ ْیرغ ُ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََ َ َ ََ َ
ُ
ابهْفلماْأنْق ِتالْ َج َاردوه؛ْ(طبرانهی،
ُض ِر َبتْ َع ْلی ِ ْهْالذلةْفأخ ْذَْوباْْف َمزقهْف َج َعلهْت َ ْ
حتَْی ِ
بیتاْ)117/3 :
 ...حسین بن علی _ که خدا از او راضی باشد _ زمانی کته [نزدیکتی] کشتهشتدن را

حتتس کتترد ،فرمتتود :لباستتی بتترایم بیاور یتتد کتته کستتی در آن رغبتتت نکنتتد؛ آن را ز یتتر
لباسهایم قرار دهم [و] برهنه نشوم .به او گفته شد :شلوارک؟! پس فرمود :نه! آن،
ّ
لباس کسی است که [ ُمهر] ذلت بر او زده شده است .پتس لباستی را گرفتت و پتاره

کرد و آن را زیر لباسهایش قرار داد .زمانی که کشته شد ،او را برهنه کردند.

مضمون این روایت تقریبا با روایت «ابومخنف» مشتترک استت بتا ایتن تفتاوت جزئتی کته

در روایت طبرانی اشاره نشتده کته لبتاس پتاره شتده ،شتلوار بتوده یتا خیتر .همچنتین در روایتت
طبرانتتی امتتام

از ابتتتدا لباستتی را میخواهنتتد کتته بتته آن رغبتتت نشتتود ،در حتتالی کتته در نقتتل

ابومخنف ،شلوار چشتمنوازی میخواهنتد و ستپس آن را پتاره می کننتد تتا بتدان طمتع نشتود.
ذکر موارد جزئی یادشده از این جهت اهمیت دارد که روشن می کند ناقالن مصتادر مت ّ
تأخرتر
کدام نقل را در کتابهای خویش ثبت کردهاند.
مقایسه نقل طبرانی با ابومخنف نشتان میدهتد هتر دو ،یتک رو یتداد را گتزارش می کننتد؛
زیرا گزارههایی مانند طل لباس ،پیشنهاد شلوارک و ّرد آن ،پاره کردن و پوشیدن لبتاس در
هر دو مشترک است.
هر دو نقل را با هم میتوان جمع کرد ،به این صورت که حضرت ،لباسی را خواستند که
بته آن رغبتت نشتود ،امتتا بترای ایشتان تنهتتا یتک لبتاس چشتمنواز آوردنتتد .حضترت هتم لبتتاس
چشمنواز را پاره کردند تا کسی در آن طمع نورزد؛ زیرا در متن طبرانتی گفتته نشتده کته امتام
لباستتی را کتته بتته آن رغبتتت نمیشتتود پتتاره کردنتتد ،بلکتته تنهتتا بتته صتتورت مطلتتق گفتتته شتتده
لباسی که به آن رغبت نمیشود ،لباس چشمنواز و شلوارک ،و امام

ضتمن رد شتلوارک از

دو لباس دیگر استفاده کرده باشند.
هی،می (م ) 807پس از نقل روایت طبرانی ،راویان سند مذکور را نیز ثقه دانسته است
(هی،م تتی .)193/9 :1408 ،نق تتل اب تتن ع تتدیم (م ) 660نیتتز مش تتابه روای تتت طبران تتی اس تتت.
(عقیلی)2617/6 :1408 ،
مرحوم شیخ مفید درباره کیفیت لباس اباعبداهلل

این گونه مینویسد:

َ ََ َُ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َ
ََ َ َ
لْ َْی َماِْن َیاةْْ
اوی ْ
ن ْدعااْ ِبسار ِْ
کْالُح َسایْ ُ ْ
ْ...لمْْ َ ْیب ِ ْْ َم َع ُ ْهْ ِإ ْالَْال َ ْةْ َنفرْْأوْْأر َب َعةْْ ْفل َماْ َرأىْذ ِلا َ ْ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َن َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
اه؛ْ(مفیهد:1414 ،
ادْقت ِل ِ ْ
کىْْ ْالْیسالُهاْبع ْ
عْ ِْفیهاْالبص ْرْففز رهاَْ ْمْل ِبسهاْ ْوْ ِإ ماْفز رهاْ ِْل ْ
ْیلم ْ
ْ)111/2
 ...جتتز ستته یتتا چهتتار نفتتر ،کستتی بتتا حضتترت بتتاقی نمانتتد .هنگتتامی ک ته حستتین

چنین دید ،شلواری یمنی خواست که چشمنواز بود .سپس آن را پاره کرد و آن گتاه

در هنگام شهادت

.1-5هإلرشاد،شیخمفیا(م413ق)

بررسی نقلهای مختلف جریان لباس امام حسین

لباستتی را پتتاره کردنتتد .همچنتتین ممکتتن استتت بتترای حضتترت ،چنتتد لبتتاس آورده باشتتند؛
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ّ
پوشید و علت این که آن را پاره کرد ،تنها این بود که کسی پس از کشتهشدنش ،آن
را از تنش درنیاورد.

شیخ تنها به بحث شلوارک و ذلیالنهبودنش ،نپرداخته و نقل ایشان در بقیه موارد مانند
نقل ابومخنف است .بنابراین ،نکتهای را نمیافزاید .با ایتن حتال ،برختی از شتیعیان ،متتن
مرحتوم شتتیخ مفیتتد را در کتابهتتای ختتویش ثبتتت کردهانتتد .نقلهتتای بعضتتی از نویستتندگان
قتترون دیگتتر ،نظیتتر طبرستتی (م ) 548در إعتتالم التتوری (طبرستتی ،)468/1 :1417 ،شتتامی
ّ
عاملی (م ) 664در ّالدّر ا ّلنظتیم (شتامی عتاملی ،بیتتا ،)558 :ابتننمتای حلتی (م) 680
ّ
در م،ی تتر األح تتزان (حل تتی ،)56 :1369 ،ش تتیخ ح ت ّتر ع تتاملی (م ) 1104در اثب تتات اله تتداة (ح ت ّتر
ع تتاملی 43/4 :1425 ،و  ،)51ست ّتید محس تتن ام تتین (م ) 1284در ل تتواع األش تتنان (ام تتین،
بیت تتا ،)142 :جزای تتری (م ) 1350در ان تتوار ّالنعمانی تتة (جزای تتری )184/3 :1429 ،بتتا ان تتدکی
اختالف ،مشابه نقل شیخ مفید است.
.1-6مقتلهلحسین

خوهرزمی(م568ق)

خوارزمی در کتاب خود به جریان جامه اباعبداهلل الحسین

اشاره می کند:

َ ُ َ
َ
َ
َ
ََ َ
بانْ
جارْ ُ ْ
سااع ْةْق ِتالْ،فجاا َ ْْأب ُْ
اعْ
لْ َت َلم ُ ْ
سینْ َساراوی ْ
تْ َعلىْا ُلح َ ْ
بنْ َعمارْ:رأی ْ
قا ْْ ُعبی َداللْ ِ ْ
َ َ
َ
َ َ
ْکعبْف َسل َب ُ ْهْ َ ْوْ َت َْر ْک ُ ْهْ َمج َْرداْ؛ْ(خوارزمیْْ)43/2 :1423 ،

سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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عبیتتداهلل بتتن ّ
عمتتار می گو یتتد :دیتتدم شتتلوار حستتین

میدرخشد .پس ابجر بن کع

هنگتتامی کتته کشتتته شتتد،

آمد ،آن را کند و ایشان را برهنه رها کرد.

درخشتتش شتتلوار ،نشتتان چشتتمنوازبودن آن استتت .در ایتتن نقتتل نیتتز بتته ص تورت کامتتل بتته

جریان لباس ،پرداخته نشده است .وی در جتای دیگتری از کتتاب ختود بته صتورت مرستل،
میکند:
چنین روایت 

َ َ َ َ
َ
ُ
َ
لْلاهْ:لامْ
انْالناارْ،فقیا ْ
جلینْ َ ْوْ ُه َ ْوْأعمىْ َْیقو َْ ْ:ر بْیْ ِنجناىْ ِم َ ْ
ىْ َر َجلْْ ِبالَْْی َ ْدینْ َ ْوْالْ ِر ْ
ُر ِو َ ْ
َ
ُ
َ
َ َ
ُ
َ
کْ ُع َ
نْ
الْالُح َسای َ ْ
قات ْ
ناتْفای َمنْ
نْالنار؟ْقا ْْ:إنْىْ ْک ُ ْ
جاةْ ِ ْم َ ْ
أنتْ َتسأ ْْالن ْ
قوبةْْ َ ْوْ َ ْ
َتب ِ ْْ َع ْلی َ ْ
َ
ََ ُ َ َ ُ َ
َ
َ
عادْمااْ
کْ َب َ ْ
کةْْ َح َس َنةْ َ ْوْذلا َ ْ
لْ َ ْوِْْت ْ
تْ َع ْلی ِ ْهْ َسراوی ْ
لْرأی ْ
بنْ َعلى ْفىْ ْک َربال ْ،فلماْق ِت ْ
َْ
َ ََ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ
أقادرْ
التکاةْفلامْ ِ ْ
عَْْی َد ُ ْهْال ُْیمنىْ َ ْوْ َو َض َعهاْ َعلىْ ِْ
کةْف َرف َ ْ
الت ْ
أردتْأنْانت ِز ْعْ ِْ
َسل َب ُ ْهْالنا ْف ُ ْ
ُ َ
َ َ ََََ َ
َ ََ
َ
ََ
کةْفلمْ
الت ْ
عْ ِشمالهْ َ ْوْ َو َض َعهاْ َعلىْ ِْ
ک ِ ْةْفرف ْ
الت ْ
نتزاعْ ِْ
دتْاِ ْ
عتْ َْیمی َنهْ َ َْ ،مْأ َر ُ ْ
َعلىْ َد ِفعهاْفق َط ُ ْ

ُ َ َ
َ
َ َ َ ُ ِشا َ ُ َ َ
ازعْ َ
فاتْ َ ْوْ
عتْ ِز ِلزلاةْْف ِخ ُ ْ
لْف َس ِام ْ
الساراوی ِ ْ
ماتْ ِب َن ِ ْ
امْه َم ُ ْ
عاتْ مالهْ َْ،
أقدرْ َعلىْ َد ِفعهاْفقط ْ
ِ
َ َ
َ َ ُ َ َ َ مُ
ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ َ
ََ ُ َ َ
َ
الْ ْوَْ
ْأقب ْ
أنْالنباىْ حماداْ
تْکا ْ
نْالقتلاىْفرأیا ْ
متْبی ْ
ومْفن ْ
ىْالن ْ
اللْع ْل ْ
ت ْرکتهْفألقىْ ْ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
فاطمةْ ْوْقالتْ:یااْ
سین ْفق َبل ُ ْ
فاط َمةْ َ ْوْا َلح َسن ْفأخذواْرأ َ ْْا ُلح َ ْ
تهْ ِ
َم َعهْعلىْ َ ْوْ ِ
َ َ
َُ َ ََ َ َ ُ
َ َ
َ
ُ ََ
ىْ ،
أشاارْإلا َ ْ
یْهاذاْالناا ِئمْ َ ْوْ ْ
اعْ َیا َ ْد َ ْ
کْق َتل ُه ُ ْمْاللْ َ ْوْ ْکأنهَْْیقاو ْْ:ذ َبحناىْ ِشامرْْ َ ْوْق َط َ ْ
ىْقتلو ْ
ب ْن ْ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
هتْ َ ْوْ
کْالنارْ،فانت َُ ْ
کْ َ ْوْأدخ ْل ْ
جلیکْ َ ْوْأعمىْ َب َص َْر ْ
کْ َ ْوْ ِر ْ
اللَْْی ْدی ْ
عْ ْ
فاط َم ْةْقط ْ
فقالتْ ِ
ََ
ُ
أناْالأبص ُْرْ َ ْ ُ َ َ َ
عائهاْإالْْالنار؛ْ(همو) ْ
شیئاَْْ ْمْ َسقطتَْْیدایْ َ ْوْ ِرجالیْ ِمنْىْفلمْ َ ْیب ِ ْْ ِمنْد ِ
ِ
روایت شده است مردی بدون دست و پا در حالی که نابینا بود می گفت :پروردگار

من! مرا از آتش نجات بتده! بته او گفتته شتد :عقتوبتی نیستت کته بتر تتو فترود نیامتده

باشد ،آن وقت تو نجات از آتش را میخواهی؟ گفت :من از زمره کسانی بودم که با

حستتین بتتن علتتی

در کتتربال جنگیتتد .زمتتانی کتته کشتتته شتتد ،دیتتدم بتتر او شتتلوار و

کمربند نیکویی استت و ایتن مر بتوط بته بعتد از زمتانی استت کته او را غتارت کردنتد.

پتتس ،خواستتتم کتته کمربنتتد را بتتردارم کتته [امتتام] دستتت راستتتش را بلنتتد کتترد و روی

کمربند گذاشت .من نتوانستم آن را پس بزنم .سپس دست راستش را قطع کتردم.

آن گتتاه اراده کتتردم کمربنتتد را بتتردارم کتته دستتت چتتپش را بلنتتد کتترد و روی کمربنتتد

قصد برداشتن کمربند را کردم که صدای زلزله شنیدم .ترسیدم و آن را تترک کتردم.

خداوند بر من خوابی القا کرد که بین کشتگان خوابیدم .خواب دیدم گویا پیامبر،
حضرت محمد
سر حسین

جلو آمد و همراهش ،علی و فاطمه و حستن

بودنتد .پتس

را گرفتند .فاطمه آن را بوسید و فرمود :پسرم! تو را کشتند ،خدا آنان

را بکشتتد! و [حستتین] گتتویی می گفتتت :شتتمر ،متترا ذبتتح کتترد و دو دستتتم را ایتتن کتته

خواب است ،قطع کرد و به من اشاره کرد .فاطمته

فرمتود :خداونتد ،دو دستت و

حالی کته چیتزی را نمیدیتدم ،ستپس ،دو دستت و دو پتایم از بتدنم جتدا شتد ،پتس
چیزی از دعایش نمانده مگر آتش.

بنتا بتر ایتن نقتل ،امتام

پتتس از شتهادت نیتز شتلواری بته پتتا داشتته کته البتته بتا نقلهتتای

پیشین متفاوت است و از اینرو اعتبار کمتری دارد .با این حال ،اگر کسی حدیث یادشده
را هتتم نقتتل کنتتد ،مطلتتوب استتت؛ ز یتترا در عصتتر حاضتتر ،متأستتفانه نقتتل مطالت

بتتیمنبتتع یتتا

در هنگام شهادت

دو پایت را قطع کند و چشمت را نابینا سازد و تتو را وارد آتتش کنتد .بیتدار شتدم در

بررسی نقلهای مختلف جریان لباس امام حسین

گذاشتتت و متتن نتوانستتتم آن را پتتس بتتزنم .پتتس دستتت چتتپش را قطتتع کتتردم .ستتپس
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برگرفتتته از منتتابع متت ّ
تأخر ،کتتم نیستتت و بایتتد نقتتل از منتتابع و مقاتتتل معتبتتر _ ا گتتر چتته روایتتت
ضعیف _ مرسوم و فرهن سازی شود ،مگر این که واقعهای به صورت یقینی مردود باشد.

کتابهای المجالس العاشوریة (آل درویش )424 :1428 ،و شرح احقا الحتق (مرعشتی

نجفی ،بیتا )521 /11 :نمونههایی از ناقالن روایت دوم خوارزمی است.

محورهتتای گفتتته شتتده در نقلهتتای مصتتادر متقتتدم ،محتتدود بتته متتوارد ز یتتر استتت .طبتتق
روایت ابومخنف ،بالذری ،طبری ،االرشاد و روایت ّاول خوارزمی:

 .1طل شلوار یمانی فراگیر و درخشان که چشم را خیره می کترد؛  .2پتاره کردن لبتاس بته
جهتتت رغبتتت کتتردن کستتی بتته آن و پوشتتیدنش در ز یتتر لباسهتتا؛ ّ .3رد پیشتتنهاد پوشتتیدن

شلوارک به سب

ذلیالنهبودن آن.

بنتا بتر روایتتت طبرانتی .1 :درخواستت لباستی کته هتیچ کتتس بته آن رغبتت نکنتتد تتا در ز یتتر
لباسها قرار گیترد؛ ّ .2رد پیشتنهاد پوشتیدن شتلوارک بته دلیتل ذلیال نتهبتودنش؛  .3پتاره کردن
لباس و پوشیدنش .بنابراین نقل طبرانی با نقل پیشین تفاوتی ندارد.

مطابق روایت دوم خوارزمی .1 :دیدهشدن مردی بی دست و پا و نابینا .2 ،نقتل داستتان

او توسط خودش و این که او پتس از شتهادت امتام

در حتالی کته حضترت ،شتلواری بته تتن

داشتند ،قصد سرقت کمربند ایشتان را داشتته استت؛  .3مانعشتدن امتام
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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و قطتع دستتان

حض تترت توس تتط ج تتانی؛  .4ب تته خ تتوابرفتن ج تتانی و آم تتدن اهلبی تتت
ّ
حضرت زهترا بتا ستر مقتدس امتام حستین و فهمیتدن این کته چته کستی دستتان ایشتان را

قط تتع ک تترده اس تتت؛  .6نف تترین حض تترت فاطم تته زه تترا
نابیناشدنش.

؛  .5گف تتتوگوی

ب تتر جتتانی و ب تتی دستتت و پاش تتدن و

بقیتته منتتابعی کتته در ادامتته میآیتتد ،نستتبت بتته مجمتتوع متتوارد روایتتات یادشتتده ،ستتنجیده
ّ
شده و اختالفاتش با آن یا نواقصش نسبت به آن بیان میشود .هر چند ،ایراد جدی به نقل
ناقص وارد نیست؛ چرا که میتواند بر اثر اختصتار باشتد ،ولتی بترای تکمیتل بحتث ،توضتیح

داده میشود.

.2لباسامامحسی

ه گامشها

 رم ابعقهنششمتا هم

بیشتتتر منتتابعی کتته قبتتل از قتترن دهتتم ،رو یتتداد مر بتتوط بتته لبتتاس امتتام حستتین

هنگتتام

شهادت را مطرح کرده ،اختالف چشم گیری با مصادر اولیه ندارد .منابع یادشده بته ترتیت
ّ
تتتاریخ وفتتات نویستتندگانش _ کتته بتته آن بعتتد از عنتتوان اشتتاره میشتتود _ مرتت شتتده و از کتت
فریقین است.
.2-1هألمالیهلشجریة،هبنشجری(م542ق)

مرحوم ابن شجری به داستان لباس امام حسین

اینچنین اشاره می کند:

َ َ ُ َ
َ
ُ
لْ ِح َبرةْف َشقهَْ َ ْمْل ِب َسه؛ْ(ابنشجری ،بیتاْ )162/1 :
َ َ ْمْ َدعاْ َبسراوی ْ

سپس شلواری یمانی خواست ،پس آن را پاره کرد ،آن گاه پوشید.

ّ
وی از قضیه شلوارک و علت پاره کردن شلوار ،صحبتی نکرده است.
.2-2تاریخماینةدمشق،هبنعساکر(م571ق)

ابن عستاکر بتا ّ
اتصتال ستند ختود بته طالقتانی _ یکتی از راو یتان ستند طبرانتی _ روایتت او را

نقل می کند:

 ...حسین بن علی

زمتانی کته [نزدیتک بتودن] کشتهشتدن را حتس کترد ،فرمتود:

بر او زده شده است؛ پس ،لباسی را گرفت و پاره کرد ،آن گاه آن را ز یتر لباسهتایش
قرار داد؛ زمانی که کشته شد ،آن لباس را از تنش بیرون آوردند.

این نقل با نقل طبرانی تفاوتی ندارد.

در هنگام شهادت

لباسی برایم بیاورید که در آن رغبت نشود؛ آن را زیر لباسهتایم قترار دهتم تتا برهنته
ّ
نشوم .پس به او گفته شد :شلوارک؟! فرمود :آن ،لباس کسی است که [ ُمهر] ذلتت

بررسی نقلهای مختلف جریان لباس امام حسین

َ
أبوالقاسمْبنْ ُح َ
َ
امْ
أبوالقاس ِ ْ
بابةْأناْ
بْبنْالبناْأناْأبوالغنائمْبنْال َمأمونْأناْ
أخب َرناْأبوغا ِل ُ ْ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
بنْ
بنْإسماعیلْالطا ِلقانىْ َس َن ْةْخم ْوْ ِعشر ینْ َأنبأناْ ُج َْر یرْ َعنْاِ ِ ْ
َالبغویْ َأنبأناْإسحا ْْ ُ ْ
ََ
َ َ
َ
َ
َ
أجعل ُ ْهْ
بْفی ِ ْهْ
نْ َأح َ ْْ ِبالقتلْاِ بغونىَْوباْْال ُ ْیرغ ُ ْ
بنْ َعلىْحی َ ْ
نْ ُ ْ
سی ُ ْ
یلیلىْقا ْْقا ْْا ُلح َ ْ
أب ْ
َ ُ َ ُ َ ََ
َُ َ َ َ ُ َ َ
َ
َ َ ََ
کْلبا ْْمنْض ِربتْع ْلی ِ ْهْالذلةْفأخ ْذْ
لْلهْتبانْْفقا ْْذا ْ
حتَْیابیْ َحتىْالأجردْفقی ْ
ت َْ
ََ
ََ ُ َ
َ َ َ َ َ َ َ
ُ
اللْع ْلیهْ َ ْوْ ِرضوانه؛ْ(ابهن عسها کر،
لواتْ ِ ْ
لْ ُج ِر َ ْدْ َص ُ ْ
حتَْی ِابهْفلماْق ِت ْ
َوباْْفخ َرقهْف َج َعلهْت َ ْ
221/14 :1415؛ هموْ )340 -324 :1414 ،
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هبیطالب
.2-3مناقبآل 

ابن شهر آشوب در مناق

هبنشهرآشوب(م588ق)

واقعه را چنین مینگارد:

ُ َ
َ
َ
بْفیاهْ َألب َساهْغیا َْرَْیاابیْالْ ُأج َار ُ ْدْف ِاانْىْ َمقتاو ْْ َمسالوبْ،
َ َ ْمْقا ْْ:اِ ئتونىْ ِب َثوبْْال ُ ْیرغ ُ ْ
َ
َ
َ
َ ُ
وهْ َب َشئْْ َ
دونْ
عْ ِمنهْ َ ْ
أوس ُ ْ
الذمةْ َ َْ،مْ َأت ُ ْ
وهْ ِب ُتبانْْفأبیْأنْ َْی َلب َسهْ َ ْوْقا ْْ:هذاْ ِلبا ُ ْْ ِ ْ
ف َأت ُ ْ
أهلْ ِ
ََ
َ ُ
َ
السراویلْ َ ْوْفو ْْالتبانْفل ِب َسه؛ْ(ابن شهر آشوبْ )257/3 :1376 ،
سپس فرمود :برایم لباسی غیر از این لباسم بیاورید که در آن رغبت نشود و بپوشم
تا برهنه نشوم؛ چرا کته متن بتی شتک ،مقتتول و برهنته ختواهم شتد .پتس ،شتلوارکی
برای ایشان آوردند ،ولی از پوشیدنش خودداری کرد و فرمتود :ایتن لبتاس اهتل ّ
ذمته
است .سپس برای ایشان ،چیزی را آوردند که بزر تر از آن بود؛ کوچکتر از شلوار و
بزر تر از شلوارک ،پس ،آن را پوشید.

تعلیل امام در این روایت درباره نپذیرفتن شلوارک ،اختصا داشتن این لبتاس بته
ّ
ّ
ّ
مذلت؛ البته به نظر میرسد « ّ
اهل ّ
ذمة» تصحیف «ذلة» یا «مذلة» باشتد.
ذمه است نه اهل
ّ
ضمن این که اهل ّ
ذمه بر اساس آیه  29سوره توبه ،اهل مذلت هستند و از ایتن جهتت ،نقتل

ّ
ابن شهر آشوب ،میتوانتد نقتل بته معنتا باشتد .از ایتنرو اختتالف قابتل ذکتر و جتدی بته شتمار

نمیآید.
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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اختالف دیگر نقل ایشتان بتا مصتادر ّاولیته هتم ایتن استت کته در آن بترای امتام

لباستی

کوچکتر از شتلوار و بزر تتر از شتلوارک میآورنتد .آورده شتدن شتلوارک در حتالی کته در منتابع
متقدم ،تنها صحبت از پیشنهاد آن بود از دیگر اختالفات است ،هتر چنتد ایتن اختتالف در
تعبیتتر استتت و جتتدی نیستتت؛ ز یتترا عتترب ،گتتاهی بتته پیشتتنهادکردن چیتتزی ،عرضتته کردن آن
می گوید.
.2-4هلکاملفیهلتاریخ،هبنهثیر(م630ق)

ابن اثیر در تاریخ خود ،واقعه را این گونه نقل می کند:

ُ َ َ َ
َ
َ
َ ََ
َ َ
ک َث ُ ْهْ ِل َئالْْ َْیسل َبهْ،فقا ْْلهْ
لْفف َز َرهْ َ ْوَْْن ْ
سین ْفىَْالَةْْأوْ َأرب َعةْْ َدعاْ ِب َسراوی ْ
ىْالُح َ ْ
لماْ َب ِق َ ْ
َ
َ
ُ ُ َ َ َ َ
َ َ
وبْ َم َذلةْْ َ ْوْالَْی َنبغىْ[لى]ْأنْ ُ
ألب َسه؛ْ(ابن
ک َْ ُ ْ
حتْ ُالتبانْ،قا ْْ:ذ ِْل ْ
ستْت َ ْ
بعضهمْ:لوْل ِب ْ

اثیرْ)177/4 :1386 ،

هنگامی که حسین

با سه یا چهار نفتر مانتد ،شتلواری خواستت ،پتس آن را پتاره

پاره و رشته رشته کرد که [کسی] آن را درنیاورد .یکی از اصحابش گفت :کتاش ز یتر

آن شتتلوارک میپوشتتیدی! فرمتتود :آن ،لبتتاس ختتواری استتت و بتترای متتن شایستتته
نیست که آن را بپوشم.

نقتتل ایشتتان ،شتتبیه بتته نقتتل ابومخنتتف استتت ،بتتا ایتتن تفتتاوت کتته صتتفات شتتلوار ،نظیتتر
یمانیبودن و محکمبودن را ذکر نکرده است.
.2-5کفایةهلطالب،گنجیشافعی(م658ق)

شافعی با سند ّمتصل به طبرانی ماجرا را چنین نقل می کند:

 ...ابن ابیلیلی می گوید :حستین بتن علتی

زمتانی کته [نزدیکتی] کشتهشتدن را

حتتس کتترد ،فرمتتود :لباستتی بتترایم بیاور یتتد کتته کستتی در آن رغبتتت نکنتتد؛ آن را ز یتتر
لباسهایم قرار دهم؛ برهنه نشوم .به او گفته شد :شلوارک؟! فرمود :نته ،آن ،لبتاس
ّ
کسی است که [ ُمهر] ذلت بر او زده شده است .پتس ،لباستی را گرفتت و پتاره کترد،
آن را زیر لباسهایش قرار داد .زمانی که کشته شد ،آن لباس را درآوردند.

.2-6هللهوف،سیابنطاوس(م)664

سید بن طاوس درباره جریان لباس اباعبداهلل

مینویسد:

ُ
َ
َُ َ
َ
َ
حتَْیابیْ ِل َئالْْ َأج َر ُ ْدْ
أجعل ُ ْهْت َ ْ
بْفی ِ ْهْ
سین ْ:إبغواْلىَْوباْْال ُ ْیرغ ُ ْ
قا ْْالرْاویْ َ ْوْقا ْْا ُلح َ ْ
ََ
َ َ
َ
َ ََََ َ ََ َ َ َ
ُ
الذلةْفأخ ْذَْوباْْخلقاْْفخ َرقاهْ َ ْوْ
ىْ ِب ُتبانْْفقا ْْالْ،ذا َ ْ
ِمنهْفأ ِت َ ْ
کْلبا ُ ْْ َمنْض ِر َبتْع ْلی ِ ْهْ ِ
َ
ََ ُ َ
َ َ
است َ
دوهْ ِمن ُ ْهْ َُ َ ْمْ َ
لْ ِمنْ ِح َبرةْْ
ن ْ ِب َسراوی ْ
سی ُ ْ
دعىْالُح َ ْ
ل ْ َج َر ُ ْ
حتَْی ِابهْفلماْق ِت ْ
َج َعلهْت َ ْ

در هنگام شهادت

نقل او ،مشابه نقل طبرانی است.

بررسی نقلهای مختلف جریان لباس امام حسین

ُ ُ
َ َ ُ
َ
حافظْ َ َبح َلبَ ْ،
َ
حماودْبانْفاذشااهْ،أخ َب َرنااْ
أخب َرنااْم ُ ْ
یز یادْ ْوْ
ابانْأب ْ
أخب َرناْ ُ ْ
أخب َرناْی
وس ْْال ِ
ُ َ
ََ
ََ
ُ
بانْ َع ُ
باد َ
بانْاِ ساماعیلْ،
العزیزَ ْ،حادَناْاساحا ْْ ُ ْ
لاىْ ُ ْ
أبوالقاسمْالط َبرانىَ ْ،حدَناْ َع ُ ْ
ْ
اإلمامْ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
نْأح ْْ ِبالقتلْاِ ئتونىَْوباْْ
بنْعلى ْحی َ ْ
ینْ ُ ْ
بی ِلیلىْقا ْْح َس ُ ْ
ابنْ ْا ْ
یرْعنْ ِ ْ
َحدَناْج َر ُْ
َُ َ َ َ
َ َ
ََ َ
َ
کْلباا ُ ْْ َمانْ
لْلهْ ُالتبانْْفقا ْْالْ،ذل َ ْ
حتَْیابیْالأجردْفقی ْ
أجعل ُ ْهْت َ ْ
بْفی ِ ْهْ َأحدْْ
ال َ ْیرغ ُ ْ
ََ
َ
َ َ َ َ
ُ
َ َ ََ َ
اباهْفلمااْأنْق ِتالْ َجا َردوه؛ْ(گنجهی
ُض ِر َبتْ َع ْلی ِ ْهْالذلةْفأخ ْذَْوباْْفخرقهْف َج َعلهْت َ ْ
حاتَْی ِ
شافعی ،بیتاْ )434 :
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َ
َ
َ َ
ََ
ُ ََ ُ
فف َر َزهاْ َ ْوْل ِب َسهاْ َ ْوْإنماْف َر َزهاْل َئالْْ َْیسل ُُهاْفلماْق ِتال
ُ
کْالُح َسین ْ َمج َردا؛ْ(ابن طاو  ،بیتاْ)124-123 :
َت َر َ ْ

َ
َ
َ
اهْاللْ َ ْوْ
حارْبانْکعابْل َع َن ُ ْ
ْ َسال َُهاْب ُْ

راوی میگوید :حسین

فرمود :برای من لباستی بیاور یتد کته در آن رغبتت نشتود؛

آن را ز یتر لباستم قترار دهتم تتا از تتتنم درآورده نشتود .شتلوارکی آوردنتد .فرمتود :نتته ،آن
ّ
لباس کسی است که بتر او [ ُمهتر] ذلتت ختورده استت .پتس لباستی کهنته را گرفتت،
پاره کرد و زیر لباسش قرار داد .زمانی که کشته شد ،آن را از تنش درآوردند .سپس،
ّ
حسین شلواری از حبره خواست ،پس آن را چا ک زد و پوشتید و علتت این کته
آن را چا ک زد ،این بود که [کسی] از تنش درنیاورد .پس ،زمانی که کشته شد ،بحر
بتتن کعت

_ کتته ختتدا او را لعنتتت کنتتد _ آن را غتتارت کتترد و حستتین

را برهنتته رهتتا

ساخت.

ایشتان بتتین دو نقتل قتتول مصتادر اولیتته جمتع کترده ،به گونتهای کتته ظتاهر آن ایتتن استت کتته
امتتام

دو لبتتاس را پتتاره کردنتتد :شتتلوارک و لباستتی دیگتتر .روشتتن استتت کتته مرحتتوم ستتید ،دو

روایت را در کنار هم آورده است .البته همان گونه که گفته شد احتمتال این کته حضترت ،دو
لباس را پتاره کترده باشتند ،منتفتی نیستت؛ بته همتین دلیتل ،نقتل او از ایتن جهتت ،اختتالف
جدی محسوب نمیشود .ابن طاوس مانند ابن شهر آشتوب بته پیشتنهاد پوشتیدن شتلوارک
در روایت ابومخنف اشاره نمی کند.
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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اختالف دیگر این است که ابتن طتاوس بترای «لبتاس» صتفت «کهنته» را ذکتر می کنتد کته
در منتتابع متقت ّتدم موجتتود نیستتت .البتتته ممکتتن استتت صتتفت کهنتته از عبتتارت « َثوبتتا ال ُی َرغت ُ
فیه؛ لباسی که به آن رغبت نمیشود» برداشت شود ،ولی این گونه نیست که هتر لباستی کته
نسبت به آن طمع نمیشود ،کهنه باشد؛ زیرا ممکن است نو باشد ،ولی جنستش نتامرغوب
باشتد .بتتا ّ
توجتته بتته دقتت ستتید در نقتتل حتتدیث ،احتمتتال متیرود در نستتخهای کتته نتتزد ایشتتان
بوده ،چنین صفتی وجود داشته ،هر چند با استناد به منتابع در اختیتار نگارنتده ،بتا مصتادر
ّاولیه متفاوت است.
عب تتداهلل بحران تتی (م ) 110در ع تتوالم (بحران تتی ،)297 :1407 ،مج تتدی (م.ق تترن ) 10در

تست تتلیة المجت تتالس (مجت تتدی ،بیتت تتا )324/2 :و عالمت تته مجلست تتی (م ) 1111در بحت تتاراألنوار

(مجلسی )54/45 :1403 ،نقل ابن طاووس را آوردهاند .شیخ ّ
عبتاس قمتی (م ) 1359در

نفسالمهمتتوم (قمتتی ،بیتتتا )329-328 :نقلهتتای شتتیخ مفیتتد ،ابومخنتتف و ابتتن طتتاوس را
ثبت کرده است .نقل سماوی (م ) 1370در ابصارالعین (ستماوی )36 :1419 ،نیتز نزدیتک

ب تته روای تتت له تتوف اس تتت ،غی تتر از این ک تته ب تته پارهش تتدن و ز یتتر لب تتاس ق تتراردادن لب تتاس کهن تته

نمیپردازد.

.2-7تهذیبهلکمال،مزی(م742ق)

مزی به قضیه لباس اباعبداهلل

این گونه اشاره می کند:

َ َ ُ َ
َ
ُ
لْ ِح َبرةْف َشقهاَْ َ ْمْل ِب َسها؛ْ(مزی ،بیتاْ )428 :
َ َ ْمْ َأم َْرْ ِبسراوی ْ

سپس به آوردن شلواری از جنس حبره فرمان داد ،پس آن را پاره کرد و پوشید.

به نظر میرسد متن او برگرفته از روایت امام باقر

باشد.

اختالفتات جتدی کتته در منتابع یادشتتده بتا مصتتادر متقتدم یافتتت شتد بتتدین شترح استتت:

 .1تغییر شلوار به لباسی که کوچکتر از شلوار و بزر تر از شلوارک است .2 .ذکتر قیتد «کهنته»

.3لباسامامحسی

ه گامشها

 رم ابعقهن همتازمانمعاصر

منابعی که جریان لباس حضرت را در محدوده زمتانی متورد اشتاره ،نقتل کردهانتد ،گتاه بتا
تغییراتی نسبت به مصتادر اولیته و حتتی منتابع بختش دوم ،متع ّترض آن شتدهاند .منقتوالت

منابع در این بخش نیز مانند بخش دوم عرضه میشود.

طریحی جریان لباس را به این صورت ثبت کرده است:

َ
َ َ ُ َ
أصاحابْالُح َساینْ ُْک ُل ُهامْوْ َ
ىْ َْی َ
ثْ
ساتغی ُ ْ
تفاانواْ َ ْوْأبیادواْ َ ْوْلامْ َ ْیبا ِ ْْ َأحادَ ْ،ب ِقا َ ْ
ُْ
الْ
أنهْلمااْق ِت ْ
َ
َ
َ
َ
اهْاِ ئتیناىْ ِب َثااوبْْ َعتی ا ْ،
ختا ِ ْ
فالُْیغااا ُ ْْ َ ْوْأیقا َ ْ
انْ ِبااال َموتْفااأتىْإلااىْنحا ِْاوْالخی َمااةْ َ ْوْقااا ْْ ِِل ِ
َُ َ
َ
َ َ ََ
َ َ
أصاواتْ
ُْ
ارتفعتْ
حتْ َِْیابیِ ْ،ل َئالْْ ُأج َر ُ ْدْ ِمنهْبعدْ،ف
أجعل ُ ْهْت َ ْ
نْالقومْ،
بْ َأحدْْفی ِ ْهْ ِم ْ
ال َ ْیرغ ُ ْ
َ َ
َ
َ
َ َ َ
ُ
َ
الن َ
حاتْ
أطرافاهْ َ ْوْ َج َعلاهْت َ ْ
البکا ْ َ ْوْالنحیابْ َ َْ،
سوةْ ِب ُْ
امْأو ِتاىْ ِبثاوبْْفخ َرقاهْ َ ْوْ َمزقاهْ ِمانْ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ادْإلیاهْرجالْْ
الْع َم ْ
بْ ِمناهْ.فلمااْق ِت ْ
لهْ ِسروا ْْجدیدْْفخرقهْأیضاْْ ِلئالْْْیسل ُ ْ
انْ ْ
َی ِابهْ ْوْک َ ْ

در هنگام شهادت

.3-1هلمنتخب،طریحی(م1085ق)

بررسی نقلهای مختلف جریان لباس امام حسین

برای لباس.
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َ َ
َ
ُ
نهْ َ ْوْ َت َْر ْکهْ ُعر یاناْْ َمج َرداْ؛ْ(طریحی ،بیتاْ)439 :
ف َسل َُ ُهماْ ِم ُ ْ

زمتتانی کتته همتته اصتتحاب حستتین
نماند[ ،امام

کشتتته شتتدند و از میتتان رفتنتتد و کستتی بتتاقی

] همچنان یاری میطلبید ،ولی کسی به یتاریاش نمیشتتافت و

به مر یقین کرد .پس به طرف خیمه آمد و به خواهرش فرمتود :لبتاس کهنتهای بته
من بده که کسی از این قوم به آن رغبت نکند؛ آن را زیر لباسهایم قرار دهم تا بعد
از ایتن ،از تتنم بیترون آورده نشتتود .صتداهای زنتان بته گر یتته و نالته بلنتد شتد .ستتپس
لباسی آورده شد .آن را از کنارههایش پارهپاره و رشتهرشته کرد و در زیر لباسهایش
قرار داد و شلوار نویی داشت که آن را نیز پاره کرد تا از تنش بیترون نشتود .زمتانی کته
کشته شد ،مردی قصد او کرد و هر دو را از تنش بیرون آورد و او را عریان و برهنه رها
کرد.

ّاولین اختتالف آن ایتن استت کته بتر ختالف منتابع قترن دوم تتا پتنجم ،حرکتت امتام
ستتمت خیمتته و طل ت

بته

لبتتاس از ختتواهرش را گتتزارش میدهتتد .اضتتافاتی ماننتتد شتتیون زنتتان،

پارهشتتدن لبتتاس از اطتتراف و صتتفت «جدیتتد» یتتا «نتتو» بتترای شتتلوار هتتم در نقتتل طریحتتی دیتتده
میشود .ممکن است نوبودن لبتاس از چشتمنوازبودن شتلوار در عبتارت ابومخنتف برداشتت
شده باشد ،ولی اینطور نیست که هر لباس چشمنوازی ،نو باشد.
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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دربنتتدی (م ) 1285در إکس تتیر العبتتادات (دربن تتدی )8/3 :1415 ،عبتتارات طریحتتی و
مناق

را نقل می کند .بهبهانی (م ) 1285نیز ناقتل متتن طریحتی استت (بهبهتانی:1409 ،

.)337/4
.3-2ماینةهلمعاجز،بحرهنی(م1107یا1109ق)

ایشان ،عالوه بر نقل متن طریحی (بحرانی ،بیتا ،67/4 :ح )42روایت دوم خوارزمی را
البته به گونه دیگری میآورد که ترجمهاش به صورت خالصهشده چنین است:

ّ
ّ
روایت شده از یوسف بن یحیی از پدرش از جدش که گفت :دیدم مردی را در مکه
ّ
بتته شتتدت ستتیاه و دارای بتتدن و خلقتتتی ژولیتتده کتته نتتدا میدهتتد :ای متتردم! متترا بتته
فرزنتتدان ّ
راهنمتتایی کنیتتد .یکتتی از ایشتتان پرستتید :چتته میختتواهی؟
محمتتد
گفتتت :متتن فال نتتی پستتر فال نتتی هستتتم .گفتتت :دروغ می گتتویی! فال نتتی بتتدنی ستتالم و

صورتی درخشنده داشت و تو بسیار سیاه بتا بتدنی ژولیتده هستتی .گفتت :بته حتق
محمد

که من بیشک ،فالنیام ... .بدانید که من شتربان حستین

بتودم.

وقتی که به یکی از منازل رسیدیم برای حاجتی رفت ،در حالی که همراهش بودم،

پس کمربند لباسش را دیدم که پادشاه فارس به او هدیه کرده بود ... .زمانی که آن
قتوم بته کتربال رفتنتد و شتد آنچته شتد ... ،نزدیتک او شتدم ،در حتالی کته بتا خونهتا
رنگین شده بود ... .دستم را به طرف کمربند بردم و قصتد کتردم بنتدش را بتاز کتنم
که دستش را بلند کرد و با آن بته دستتم زد ... .خنجتری را کته همتراهم بتود ،ختار
کرده و انگشتانش را قطع کردم کته گروهتی را دیتدم کته از ستمت فترات میآینتد... .
ّ
بین کشتگان افتادم و عقلم از شدت ترس از کار افتتاد ... .پتس ستر [حستین] را در
دست پیامبر

[خطتاب بته امتام حستین] فرمتود ... :چته

دیدم ... .پیامبر

کسی انگشتانت را قطع کرده است؟ حسین
پیغمبر

فرمود :کسی کته کنتارم استت... .

فرمود ... :خداوند ،رنگت را تغییر دهد! پس بلند شدم ،در حالی که

به این حالت بودم( .بحرانی ،بیتا)70-67/4 :

طوالنیتر بتتودن ،داستتتانی کتته جتتانی از همراهتتیاش بتتا اباعبتتداهلل
می کند ،سخن گفتن پیامبر

بتا امتام حستین

و دیتتدن کمربنتتد نقتتل

و بالیتی کته ستر جتانی میآیتد ،از جملته

ایتتن تفتتاوتهاستتت .ستتخن گفتن از قطتتع انگشتتتان در ایتتن روایتتت در حتتالی کتته در روایتتت
خوارزمی از قطع دست صحبت شده ،تفاوت فاحش به شمار نمیآید؛ زیرا به هتر دوی آن،
قطتتع دستتت گفتتته میشتتود .مستتعودی (معاصتتر) در کتتتاب أالستترار الفاطمیتتة

(مستتعودی،

در هنگام شهادت

 )349 :1420روایت مذکور را از بحرانی نقل کرده است.
.3-3طوفانهلبکاء،جوهری(م.پسهز1240یا1253ق)

جوهری به جریان لباس ،این گونه اشاره می کند:
پتتس جامتته کهنتتهای از کنیتتزان طلبیتتد و چنتتد موضتتع آن را چتتون گریبتتان طاقتتت
اهلبیت درید و آن جامه کهنه را در زیرجامههایی که غیرت حلههای بهشت بود

پوشتید .زینت

پرستید :ای ستردار اهلبیتتت! ستب

بررسی نقلهای مختلف جریان لباس امام حسین

نقت تتل ایشت تتان تفاوتهت تتای بست تتیاری بت تتا روایت تتت خت تتوارزمی دارد .ستتتند مرستتتل داشت تتتن،

پوشتیدن ایتن جامته کهنتته
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چیست؟ آن جناب گریست و فرمود :ای خواهر!
از برون کردن این جامه حیا خواهد کرد

از تتتنم جامتته ن تتو شتتمر چتتو بی تترون آرد

دفتتع گرمتتای بیابتتان بتتال خواهتتد کتترد

این کهن جامه به قدری که تواند ز تنم

(جوهری1392 ،ش،

)555

متتتن ایشتتان نی تز اختالفتتات ز یتتادی نستتبت بتته متتتون مصتتادر متقتتدم دارد .طل ت

جامتته

«کهنه» از «کنیزان» در مصادر اولیه وجود ندارد .همچنین ،گفتوگوی حضرت زین

با

امام

و گریستن آن حضرت ،نقلهایی است که ظاهرا بیسابقه است.

.3-4ناسخهلتوهریخ،سپهر(م1297ق)

مرحوم سپهر درباره قضیه لباس حضرت مینویسد:

ُ َ
َُ ُ َ
ُ
َ
حاتْ
اهْت َ ْ
ابْفیا ِهْ،أجعل ْ
خت ِ ْهْ ِز َینب ْاِ ئتیناىْ ِب َثاوبْْ َعتیا ْال ُ ْیرغ ُ ْ
َ َ ْمْقا ْْالُح َس ُ ْ
ین ْ ِال ِ
َ َ
ََ َ َ َ
َ ََُُ َ َ
اهلْ
نْهذاْلبا ُ ْْ ِ ْ
حضرتْل ُ ْهَْوباْْ َ ْوْکانْضیقاْ،فقا ْْ:الْ،اِ َ ْ
عدْقتلىْفا
َِْیابیِ ْ،لئالْْأجر ْدْب ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
عْمنْهذاْ،فا َ
تهْلهْفف َار زهْب َی ِادهْ ِلکاىْ َ
الذ َمةْ،اِ ئتینىْب َثوبْْفضفاضْْا َ
الی َ
اعْ
طم ُ ْ
حض َر ُ ْ
وس ُ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ُ تَ
َ
َیابه؛ْ(سپهرْ )442/2 :1427 ،
فیهْاحدْ،فل ِبس ْهْ ْ
ِْ
حتْ ِ

سپس حسین

سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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به خواهرش زین

فرمود :لباستی کهنته بترایم بیتاور کته بته آن

رغبت نشود ،آن را زیر لباسم قرار دهم تا پس از کشته شدنم ،برهنه نشوم[ .زین ]
لباسی تن را بترای او حاضتر کترد .فرمتود :نته ،ایتن لبتاس اهتل ّ
ذمته استت .لبتاس
گشادی که بزر تر از این باشد بیاور[ .زین ] آن را برایش حاضر نمود[ .امام] آن را
با دستش پاره کرد تا کسی در آن طمع نکند .پس ،آن را زیر لباسهایش پوشید.

ایشان خواهر امام حسین

را که قبال در عبارت طریحی آمده بود ،حضترت زینت

دانستته کته ماننتد آن در مصتتادر اولیته جتایی نتدارد .دستتتورات اباعبتداهلل
و گشتاد توستط حضترت زینت

آوردن جامه و آوردهشدن لبتاس تنت
ّ
نقل ایشان با کتابهای متقدم است.

بته ایشتان بتترای

از دیگتر اختالفتات

.3-5هشکروهنبرهمیرکاروهن،شوشتری(م1303ق)وشهرستانی(م1315ق)

کتاب اشک روان ترجمه الخصائص الحسینیة

نوشته مرحتوم شوشتتری و ترجمهشتده

توستتط مرحتتوم شهرستتتانی استتت .شوشتتتری داستتتان مر بتتوط بتته جامتته امتتام حستتین

را

اینطور روایت کرده است:

نمود ،اما جامه کهنته ،نته از بترای عیتد و زینتت ،بلکته از بترای

گاهی ازخواهر طل

آن کته چتتون او را شتتهید نماینتتد و لباسهتتای نتتو را ببرنتتد ،طمتتع در ایتتن جامتته کهنتته
جامه کهنه آورد و حضرت ،چند

نکنند و بدنش عریان نماند .خواهرش زین

موضع آن را پاره نمود و خونهای حضرت ،آن جامه را رنگتین کترد ... .متع ذلتک،
اسحا بن حویه آن را بیرون آورد و بدن شریفش را عریان بر روی ختا ک گذاشتت.
آه! (شوشتری)62-61 :1374 ،

و رنگینشتتدن لبتتاس از ختتون امتتام

آوردن جامتته کهنتته توستتط حضتترت زین ت
ّ
منابع متقدم موجود نیست.

در

مرحت تتوم شهرست تتتانی در ابتت تتدای کتت تتاب ،چنت تتد ویژگت تتی بت تترای حضت تترت اباعبت تتداهلل
برمیشمرد که چهاردهمین ویژگی ،چنین است:
پیتراهن قهرمتان توحیتد حضترت ابتراهیم

حضرت زهرا

پیراهن حضرت ابراهیم خلیل

مرحتتوم بیرجنتتدی درحتتواد

روز دهتتم جمتتادی االولتتی نوشتتته« :درچنتتین روز ی
را به دخترش زین

عطتا کردنتتد و فرمتود :دختتترم! هنگتتامی کته بتترادرت حستتین

کبری

ایتن پیتتراهن را از تتتو

مطالبه کند ،بدان که فقط یک ساعت مهمان توست ،سپس به دست اوالد زنا به
سختترین حالی کشته میشود»( .همو)385 :

این که اهلبیت

وار پیراهن حضرت ابراهیم

 ،232 /1 :1363ح ،)5ولی گفتوگوی حضرت زهرا

با حضرت زین

درباره لباس

.3-6معالیهلسبطین،مازنارهنی(زهد 1300ق)

مرحوم مازندرانی از زبان اباعبداهلل

مینویسد:

َ
َُ َ
َ
َ ُ َُ َ َ َ
ُ َ
عادْقتلاىْ
حتَِْْیابیِ ْ،لئالْْأجار ْدْب ْ
أجعل ُ ْهْت َ ْ
بْفی ِ ْهْا َحدْ،
اخ َیة!ْاِ ئتینىْ ِب َثوبْْ َعتی ْال ُ ْیرغ ُ ْ
َ
فإنىْ َمقتو ْْ َمسلوبْ؛ْ(مازندرانیْ )448 :1425 ،

خواهرم! لباسی کهنه به من بده که کسی به آن رغبت نکنتد؛ آن را ز یتر لباسهتایم

در هنگام شهادت

در منابع حدی،ی یافت نشد.

بودهاند در روایات آمده (کلینی،

بررسی نقلهای مختلف جریان لباس امام حسین

امتام حستین

وار

بتود ،چنتانکته
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قتترار دهتتم تتتا بعتتد از کشتهشتتدنم برهنتته نشتتوم؛ چتترا کتته بتتدون شتتک کشتتته شتتده
غارتزده هستم.

ایشان نقل لهوف و ابصارالعین را نیز میآورد (همو) .خطاب حضرت به ختواهرش و قیتد
ّ
«کهنه» از جمله اختالفات نقل ایشان با متن مصادر متقدم است.
.3-7مقتلمقرم،مقرم(م1391ق)

مقرم عالوه بر نقل روایت دوم خوارزمی ّ
مرحوم ّ
(مقرم ،بیتا )247 :درباره داستان لبتاس

اباعبداهلل

چنین می گوید:
درخواست کرد جامهای که هیچ کس در آن رغبتی نداشته باشد ،میخواستت آن
را ز یتتر جامتتههایش بپوشتتد تتتا پتتس از شتتهادت ،بتتدنش را برهنتته نگذارنتتد ... .چتتون
امتتام درخواستتت چنتتین جامتتهای کتترد ،زیرجامتته کوتتتاهی بتترایش آوردنتتد ،آن را
ّ
نپتتذیرفت و فرمتتود :ایتتن لبتتاس ذلتتت استتت ،آن را نمیپوشتتم! آن گتتاه یتتک پیتتراهن
کهنهای برداشت و چند جای آن را پاره کرد و زیر لباسهایش پوشید و درخواست
کرد شلوار سیاهرنگی برایش آوردند ،آن را نیز شکافت و زیر لباسهتایش پوشتید تتا
آن را نربایند و بدنش را بدون ساتر برهنه نگذارند( .همو)230 :

نقل ایشان مانند ّ
سید بن طاوس دارای قید کهنه است.
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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.3-8ساالرشهیاهن،شیخهالسالمی(م1390ش)

ایشان پس از نقل روایت ابن شهر آشوب و شیخ مفید چنین مینویسد:
روایت شده که حضرت زهرا پیراهن ابراهیم خلیل ّالرحمن را به زین
َ َ
َ
َ ُ َّ ُ َ ُ
ُ
تیف َ
َ
داد و فرمود« :اذا َط َل َب ُه م َ
اخوک ُ
قتتل
ک ستاعة ثتم ی
الح َسین فتاعلمی ّان ُته ض
نک
َ ّ
َبأشتد األحتوال ب َیتد اوالد ّالزنتا؛ زمتانی کته بترادرت حستین آن را از تتو درخواستتت
نمتتود بتتدان کتته او تنهتتا ستتاعتی مهمتتان توستتت ،ستتپس بتته بتتدترین وجتته بتته دستتت
زنازادگان کشته خواهد شد»( .شی اإلسالمی)286-285 :1415 ،

همانگونه که قبال گفته شد ،چنین روایتی در منابع حدی،ی یافت نشد .روایت یادشتده
را هتتم ایشتتان و هتتم مرحتتوم شوشتتتری از کتتتاب مرحتتوم بیرجنتتدی بتته نتتام وقتتایع ّالشتتهور و ّ
االیتتام

گرفتهاند که ظاهرا تنها منبع آن است.
.3-9قصهکربال،نظریمنفرد(زهد 1326ش)

آقای نظری منفرد این گونه به داستان جامه اباعبداهلل

میپردازد:

آن گاه فرمود :لباسی برای من آرید که کسی در آن طمع نکند تا آن را زیر لباسهایم
بپوشم که از بدنم بیرون نیاورند .پس لباس کوتاهی را بترای او آوردنتد .آن حضترت
ّ
فرمود :نه ،این لباس اهل ذلت است؛ آن گاه لباسی کهنه را گرفته و آن را پاره نمود
و در بر کرد .پس ،سروالی را از حبتره طلت

نمتود و آن را چتا ک زد و پوشتید و چنتین

کرد که آن را بیرون نیاورند( .نظری)365 :1388 ،

ایشان همانطور که خود ذکر کرده ،روایت را از کتاب لهوف نقل کرده است.

اختالفتتات منتتابع یادشتتده در بختتش ستتوم بتتا منتتابع متقتتدم بتته جتتز روایتتت دوم ختتوارزمی:

 .1حرکتتت ام تتام
حضتترت زین ت

بتته س تتمت خیمتته و طلت ت

لب تتاس کهنتته از ختتواهر ختتود و در نقتتل دیگتتر

؛  .2اضتتافاتی ماننتتد شتتیون زنتتان ،پارهشتتدن لبتتاس از اطتتراف و صتتفت

امام حسین

و دستور به ایشان برای آو ردن لباس گشاد و آورده

و گریستتتن آن حضتترت؛  .5آوردهشتتدن لبتتاس تن ت

بتتا امتتام
و ّرد آن از جان

زین ت
زین

ش تتدن آن؛  .6وص تتیت حض تترت زه تترا ب تته حض تترت زینت ت
ستتاعتی قبتتل از شتتهادتش ،پیتتراهن حضتترت ابتتراهیم
 .7رنگینشدن لباس از خون اباعبداهلل

.

توس تط حضتترت

در بتتاره این کتته اباعب تتداهلل

را از ایشتتان مطالبتته خواهتتد کتترد؛

اختالفات تنها منبع ناقل روایت دوم خوارزمی که به صورت دیگتری آن را نقتل می کنتد:

همراهت تتیاش بت تتا امت تتام حست تتین

 .4گفتوگوی رسول خدا
سیاهشدن او.

نتیجه

جر یان لباس امام حسین

و دیت تتدن کمربنت تتد ارزشت تتمند ایشت تتان تعر یت تتف می کنت تتد؛

بتا ستر مبتارک اباعبتداهلل

؛  .5نفترین پیتامبر

بتر جتانی و

در هنگام شهادت

 .1ست تتند مرست تتل داشت تتتن؛  .2طت تتوالنیتر بت تتودن؛  .3داست تتتانی کت تته جت تتانی از شت تتتربانبودن و

بررسی نقلهای مختلف جریان لباس امام حسین

«جدی تتد» ی تتا «ن تتو» ب تترای ش تتلوار؛  .3طلت ت

جام تته کهن تته از کنی تتزان؛  .4گف تتتوگوی حض تترت
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ّ
در مصتادر ّاولیته ناقتل آن بته سته صتورت کلتی روایتت شتده

است:

ال تتف) بن تتا ب تتر مقت تتل ابومخن تتف ،ت تتاریخ طب تتری ،انس تتاب األش تتراف ،اإلرش تتاد و روای تتت ّاول

ختوارزمی .1 :درخواستت شتتلوار یمتانی سرتاستتری و درخشتان و چشتمنواز تتتا حضترت ،پتتس از
شتهادت ،برهنتته نشتوند؛  .2پتتاره کردن آن بته جهتتت رغبتتنکردن کستتی بته آن و پوشتتیدنش؛
ّ
ّ .3رد پیشنهاد پوشیدن شلوارک به علت ذلیالنهبودنش.
ب) بنتتا بتتر روایتتت طبرانتتی .1 :طل ت جامتتهای کتته کستتی بتته آن طمتتع نمی کنتتد تتتا در ز یتتر
لباسها قرار گیرد که امام پس از شهادت ،برهنه نشوند؛ ّ .2رد پیشنهاد پوشیدن شلوارک بته
ّ
ذلیالنهبودنش؛  .3پاره کردن لباس و پوشیدنش بنا بر جستتوجوی صتورت گرفتته در

علت
منابع.
مط تتابق روای تتت دوم خ تتوارزمی .1 :دیدهش تتدن م تتردی نابینتتا و فاقتتد دس تتت و پتتا؛  .2نق تتل
داستان او ّتوسط خودش مبنی بر این که در حالی که امتام پتس از شتهادتش ،شتلواری بته
بتا دستتان ختود ،متتانع

تتن داشتت ،قصتد سترقت کمربنتتد ایشتان را داشتته استت؛  .2امتتام
س تترقت میشتتتوند و جتتتانی ،دس تتتان ایشتتتان را می ُبتت َترد؛  .3ب تته ختتتوابرفتن جتتتانی و آمتتتدن
ّ
اهلبیتتت ؛  .4صتتحبت کردن حضتترت فاطمتته زهتترا بتتا ستتر مقتتدس اباعبتتداهلل و
فهمیدن این که جانی ،همان فردی است که در خواب است؛  .5نفرین حضرت زهرا
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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بتر

جانی و نابیناشدن و بی دست و پاشدن او.

اختالفات نقلهای منابع قرن ششم تا دهم نسبت به روایات مصادر ّاولیه به جز روایتت

دوم خ تتوارزمی (ن تتواقص گزارهه تتای ای تتن من تتابع نس تتبت ب تته منتتابع متق تتدم گفتتته نمیش تتود):
 .1تغییر یتتافتن شتتلوار بتته لباستتی کتته کوچتتکتتتر از شتتلوار و بزر تتر از شتتلوارک استتت (مناق ت )؛
 .2ذکر صفت «کهنه» برای لباس (لهوف ،العوالم ،تسلیة المجالس ،بحاراألنوار ،نفس المهموم

و إبصارالعین که با کمی اختالف ،مشابه نقل لهوف است .اکسیرالعبادات مربوط به قرن ،13
مطال

» را نقل کرده است).

سایر منابعی که در قرن ششم تا دهم یا مشابه مصادر ّاولیته جر یتان جامته را نقتل کردهانتد
یا تنها به بعضتی از گزارههتای آن اشتاره نمودهانتد :مشتابه اإلرشتاد :إعتالم التوری ،ال ّتدّر ّالنظتیم،

م،یر األحزان .مشابه المعجم الکبیتر :تتاریخ مدینتة دمشتق ،کفایتة ّالطالت  ،مجمتع ّالزوائتد ،بغیتة

ّالطل  .مشابه مقتتل ابیمخنتف :الکامتل فتی ّالتتاریخ .مشتابه تتاریخ طبتری :األمتالی ّالشتجریة،
تهذی

الکمال.

ّ
اختالفتتات منتتابع قتترن دهتتم تتتا زمتتان معاصتتر بتتا روایتتات منتتابع متقتتدم بتته جتتز روایتتت دوم

خوارزمی .1 :حرکت کردن امام

به طرف خیمه و درخواست لباس کهنه از ختواهر ختود یتا

در نقل دیگتر ،حضترت زینت

(اشتک روان)؛  .2اضافهشتدن مطتالبی ماننتد شتیون زنتان،

پارهشدن لباس از اطراف و قید «جدید» یا «نو» برای شلوار در میان روایت (موارد یک تا سته:
المنتخ  ،اکسیرالعباداتّ ،الدمعة ّالساکبة ،مدینة المعاجز)؛  .3طل جامه کهنه از کنیزان؛
(متورد  3و  :4طوفتان البکتا )؛

 .4گفتوگو کردن امام با حضرت زین و گریستن امتام
و ّرد آن از طرف امام حسین و دستتور بته
 .5آوردن لباسی تن توسط حضرت زین
ایش تتان ب تترای آوردن لب تتاس گش تتاد و آورده ش تتدن آن (ناس تتخ ّالت تتواریخ)  .6وص تتیت حض تترت
زهتترا

بتته حضتترت زین ت

حضرت ابراهیم

را از ایشان درخواست می کند؛  .7رنگینشدن لباس از خون پاک امام

(مورد  6و  :7اشک روان).

منابع پس از قرن دهم که متن آن مشابه اإلرشاد شتیخ مفیتد استت :اثبتات الهتداة ،لتواع
األشنان ،انوار ّالنعمانیة.

اختالفات تنها منبع ناقل روایت دوم خوارزمی (مدینة المعاجز) که در آن به گونهای دیگر
آمتتده استتت .1 :ستتند مرستتل داشتتتن بتتر ختتالف نقتتل ختتوارزمی کتته بتتیستتند بتتود؛  .2طتتوالنیتر
بتودن؛ ّ .3
قصتتهای کته جتتانی از شتتتربانبودن و همراهتیاش بتتا اباعبتداهلل و دیتتدن کمربنتتد
ارزشتتمند ایشتتان نقتتل می کنتتد؛  .4گفتتتوگوی رستتول ختتدا
بر جانی و سیاهشدن او.
تتتاریخی

جتتداولی کتته پتتس از کتابنامتته میآیتتد ،محتو یتتات ستته بختتش مقالتته را بتته ترتیت
ّ
بیان می کند .به علت محدودیت مکانی جدول ،منابعی که میآید ،کتابهای شاخصتی

است که هر کدام در عنوان یک فصل آمده بود و دستیابی به منابع مشتابه در متتن یتا نتیجته
ّ
مقاله امکانپذیر است .مقایسه محتوای منابع قرن پنجم تا زمان معاصر بتا مصتادر متقتدم،
اختالفات آن را نیز روشن می کند ،هر چند تنها به اختالفات جدی پرداخته شده است.

در هنگام شهادت

 .5نفرین پیامبر

بتتا ستتر مبتتارک اباعبتتداهلل

؛

بررسی نقلهای مختلف جریان لباس امام حسین

حسین

در بتتاره این کتته امتتام

ستتاعتی پتتیش از شتتهادت ،پیتتراهن
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م ابع

ّ ّ
عزالدین ( ،) 1386الکامل فی ّالتاریخ ،بیروت ،دار صادر.
_ ابن اثیر،
_ ابن أثیر ،مجدالدین (1364ش)ّ ،النهایة فی غر یت الحتدیث و األ ثتر ،تحقیتق :طتاهر أحمتد
زاو ی ،محمود محمد طناحی ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ چهارم.
_ ابن شجری ،هبةاهلل بن علی (بیتا) ،األمالی ّالشجریة ،نرمافزار مکتبة ّ
الشاملة ،بیجا.
_ ابن شهر آشوبّ ،
 ،تحقیتق :گروهتی از
محمد بن علی ( ،) 1376مناقت آل ابیطالت
اساتید نجف اشرف ،نجف ،المکتبة الحیدریة.
ّ
_ ابن طاوس ،علی بن موسی( ،بیتا) ،اللهوف علی قتلی ّالطفوف ،تهران ،نشر جهان.
_ ابن عساکر ،علی بن حسن ( ،) 1415تاریخ مدینة دمشق ،تحقیق :علی شیری ،بیتروت،
دارالفکر.
_ ابتتن عستتاکر ،علتتی بتتن حستتن ( ،) 1414ترجمتتة اإلمتتام الحس تین
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 ،تحقیتتقّ :
محمتتدباقر

محمودی ،قم ،مجمع احیای فرهن اسالمی ،چاپ دوم.
_ ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ( ،) 1408البدایة و ّالنهایة ،تحقیتق :علتی شتیری ،لبنتان :دار
احیا ّ
الترا العربی ،چاپ اول.
ّ
حلی ،جعفر بن ّ
محمتد ( ،) 1369م،یتر األحتزان و منیتر ستبل األشتجان ،نجتف،
_ ابن نمای
المطبعة الحیدریة.
_ امینّ ،
سید محسن (بیتا) ،لواع األشنان فی مقتل اإلمام الحسین

 ،بیروت ،داراألمیر.

_ آل درو یت تتش ،عبت تتداهلل ب ت تتن حت تتا حست تتن ( ،) 1428المج ت تتالس العاشت تتور یة فتت تی الم ت تتآتم
ّ
الحسینیة  ،قم ،اهل الذکر ،چاپ ّاول.

و دالئل الحج علی البشر،

_ بحرانی ،سید هاشم (بیتا) ،مدینة معاجز االئمة اثنی عشر
تحقیقّ :
عزت اهلل موالیینیتا ،کتریم فتارس حستون ،عبتداهلل طهرانتی ،قتم ،مؤسسته معتارف

اسالمی.
_ بحرانی ،عبداهلل بن نوراهلل ( ،) 1407عوالم العلوم و المعارف و األحوال من اآلیات و األخبتار
و األقوال ،تحقیق :مدرسة اإلمام المهدی قم ،مدرسة اإلمام المهدی  ،چاپ ّاول.

_ بالذری ،احمد بن یحیی (1959م) ،أنساب األشراف ،تحقیقّ :
محمد حبی
ّ
معهد المخطوطات بجامعة الدول العربیة باإلشتراک مع دارالمعارف.
_ بهبهتتانیّ ،
محمتتدباقر بتتن عبتتدالکریم (ّ ،) 1409الدمعتتة ّالستتاکبة فتتی احتتوال ّالنبتتی و العتتترة
ّالطاهرة  ،تحقیق :حسین اعلمی ،بیروت ،مؤسسة األعلمی.
اهلل ،قتاهره،

_ جزایریّ ،
سید نعمت اهلل ( ،) 1429األنوار ّالنعمانیة ،بیروت ،دارالقاری.
_ جتتواهری ،ست ّتید ّ
محمدحستتن ( ،) 1394آیتتا امتتام حستتین را در کتتربال عر یتتان کردنتتد؟!،
سید ّ
یادداشتهای ّ
محمدحسن جواهری.http://javahery.blogfa.com :
_ جتتوهریّ ،
محمتتدابراهیم (1392ش) ،طوفتتان البکتتا فتتی مقاتتتل ّالشتتهدا  ،تحقیتتق :عبتتداهلل
قربانپور ،قم ،طوبای ّ
محبت ،چاپ دوم.
_ حائری مازندرانی ،مهتدی ( ،) 1425معتالی ّالستبطین فتی احتوال الحستن و الحستین
قم ،صبح صاد  ،چاپ ّاول.

،

محمتد بتن حستن ( ،) 1425اثبتات الهتداة ّ
حر عاملیّ ،
_ ّ
بالنصتو
ّ
عال الدین اعلمی ،بیروت ،مؤسسة األعلمی.
ّ
_ خوارزمی ،موفق بن احمد ( ،) 1423مقتل الحسین  ،قم ،انوار الهدی.
_ دربندیّ ،مال آقا بن عابد ( ،) 1415إکسیر العبادات فی اسرار ّالشتهادات ،تحقیتقّ :
محمتد
عباس ّمالعطیة الجمتری ،بحترین ،شترکة المصتطفی للختدمات ّ
جمعه بادیّ ،
ال،قافیتة،

و المعجتزات ،تحقیتق:

انتشارات اسالمی.
_ شوش تتتری ،جعف تتر (1374ش) ،اشت تک روان ب تتر امیت تر کت تاروان = دم تتع الع تتین عل تتی خص تتائص
الحسین (ترجمه الخصائص الحستینیة ) ،تحقیتقّ :
محمدحستین شهرستتانی ،قتم،

دارالکتاب.

در هنگام شهادت

_ سپهر کاشانیّ ،
محمدتقی ( ،) 1427ناسخ ّالتواریخ ،تحقیق :علی اشرف ،قم ،مدین.
محمتتد ( ،) 1419إبصتتارالعین فتتی انصتتار الحستتین  ،تحقیتتقّ :
_ ستتماویّ ،
محمتتدجعفر
ّ
الدراسات اإلسالمیة لمم،لیة ّ
ولی الفقیه ،چاپ ّاول.
طبسی ،قم ،مرکز
َّ
_ شتتامی عتتاملی ،یوستتف بتتن حتتاتم (بیتتتا) ،أل ُت ّ ُ
تدّر َ ّالنظ تیم فتتی َمناق ت األئمتتة اللهتتامیم ،قتتم،
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_ شیخ االسالمیّ ،
سید حسین ( ،) 1415ساالر شهیدان ،قم ،داوری.
_ طبران تتی ،س تتلیمان ب تتن احم تتد (بیت تتا) ،المعج تتم الکبی تتر ،تحقیتتق :حمتتدی عبدالمجیت تد
سلفی ،بیروت ،دار احیا الترا

العربی ،چاپ دوم.

_ طبرستتی ،فضتتل بتتن حستتن ( ،) 1417إعتتالم التتوری ب تأعالم الهتتدی ،تحقیتتق :مؤسستتة آل
البیت  ،قم ،مؤسسة آل البیت  ،چاپ ّاول.
_ طبتتریّ ،
محمتتد بتتن جر یتتر ( ،) 1403تتتاریخ الطبتتری ،تحقیتتق :تعتتدادی از علمتتا ،بیتتروت،
مؤسسة األعلمی ،چاپ چهارم.
_ طریحتی ،فخرالت ّتدین بتتن ّ
محمتد (بیتتتا) ،المنتخت فتی جمتع المراثتی و الخطت  ،تحقیتق:
نضال علی ،بیروت ،مؤسسة األعلمی.

_ عقیلی ،عمر بتن احمتد ( ،) 1408بغیتة ّالطلت فتی تتاریخ الحلت  ،تحقیتق :ستهیل زکتار،
بیروت ،مؤسسة البالغ.
_ قزوینتتی ،فضتتل علتتی ( ،) 1415اإلمتتام حستتین

و اصتتحابه ،تحقیتتق :احمتتد حستتینی

اشکوری ،قم ،محمود شریعت مهدوی.
عباس بن ّ
_ قمیّ ،
محمدرضا (بیتا) ،نفس المهموم فی مصیبة ّ
سیدنا الحسین المظلوم
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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،

قم ،المکتبة الحیدریة.
_ کلینتتیّ ،
محمتتد بتتن یعقتتوب (1363ش) ،الکتتافی ،تحقیتتق :علتتی ا کبتتر غفتتار ی ،تهتتران،
دارالکت

اإلسالمیة ،چاپ پنجم.

_ گروهتتتی از نویستتتندگان (1380ش) ،تتتتاریخ امتتتام حستتتین

 ،تهتتتران ،ستتتازمان پتتتژوهش و

برنامهریزی آموزشی ،دفتر انتشارات کمکآموزشی.
_ گنجی شافعیّ ،
ّ
،
علی بن ابیطال
محمد بن یوسف (بیتا) ،کفایة ّالطال فی مناق
تحقیقّ :
محمدهادی امینی ،تهران ،دار احیا ترا اهل البیت .
_ مجدیّ ،
محمد بن ابیطال (بیتتا) ،تستلیة المجتالس و زینتة المجتالس ،تحقیتق :فتارس
حسون کریم ،قم ،مؤسسه معارف اسالمی.
محم تتد ب تتاقر ب تتن ّ
_ مجلس تتیّ ،
محم تتدتقی ( ،) 1403بح تتاراألنوار الجامع تتة ل تتدرر اخب تتار ائم تتة
األطهار  ،بیروتّ ،
مؤسسة الوفا  ،چاپ دوم.

ّ
_ مرعش تتی نجف تتی ،ش تتهابالدین (بیت تتا) ،ش تترح احق تتا الح تتق و ازه تتا الباط تتل ،تحقی تتق:
ّ
شتتهابالدین مرعشتتی نجفتتی و ست ّتید ابتتراهیم میتتانجی ،قتتم ،انتشتتارات کتابخان ته آیتتة اهلل
العظمی مرعشی نجفی.
الکمال ،بیجا.

_ مزی ،یوسف بن زکی (بیتا) ،تهذی
_ مسعودیّ ،
محمد فاضل ( ،) 1420األسرار الفاطمیة
ّ
مؤسسه زائر.

 ،تحقیقّ :
سید عادل علتوی ،قتم،

محمد بتن ّ
_ مفیدّ ،
محمتد بتن نعمتان ( ،) 1414اإلرشتاد ،تحقیتق :مؤسسته آلالبیتت
بیروت ،دارالمفید ،چاپ دوم.
_ مق ت ت ّترم ،عب ت ت ّ
تدالر ّزا (بیت ت تتا) مقت ت تتل الحس ت تتین

،

 ،برگرفت ت تته از مرک ت تتز مطالع ت تتات ش ت تتیعه:

 ،www.shiitecenter.comبیجا.
_ نظری منفرد ،علی (1388ش)ّ ،قصه کربال ،قمُ ،سرور ،چاپ پانزدهم.
_ هی،متتی ،علتتی بتتن ابیبکتتر ( ،) 1408مجمتتع ّالزوائ تد و منبتتع الفوائتتد ،لبنتتان ،دارالکتتت
مصادرمتقام
سال

وفات

157

نام کتاب

ّ
نام مؤلف

مقتل
ابومخنف به
نقل از طبری

ابومخنف

محتویات

انساب
االشراف
تاریخ طبری

بالذری

درخواست شلوار فراگیر و پوشیدن آن.

طبری

360

المعجم الکبیر

طبرانی

413

اإلرشاد

شیخ مفید

دستور آوردن حبره و شکافتن و پوشیدن آن.
ّ
 .1پیشنهاد پوشیدن شلوارک توسط اصحاب .2 .رد آن
بتته دلیتتل ذلیالنتتهبودنش  .3پتتاره کردن لبتتاس و قتترار دادن
آن در زیر لباسها
 .1درخواستتتت شتتتتلوار یمتتتتانی چشتتتتمنواز  .2پتتتتاره کردن و

278
310

در هنگام شهادت

 .1خواستتتتن شتتتلوار یمتتتانی محکتتتم و چشتتتمنواز ّتوستتتط
امتتتتام  .2پتتتتاره کردنش تتتتتا کستتتتی آن را از تتتتتن شتتتتریف
حضرت درنیاورد .3 .پیشنهاد پوشیدن شلوارک توسط
اصتتتتتتتتحاب و ّرد آن از جانتتتتتتتت امتتتتتتتتام بتتتتتتتته دلیتتتتتتتتل
ذلیالنهبودنش.
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سال

وفات

568

نام کتاب

مقتل
الحسین

ّ
نام مؤلف

خوارزمی

محتویات

پوشیدن آن تا کسی آن را از تتن شتریف حضترت ،بیترون
نیاورد.
ّ
روایت اول :درخشش شلوار امام پس از شهادت.
روایت دوم .1 :دیدهشدن مردی نابینا و بدون دست و پتا
 .2نقل داستان او توسط خودش بته این کته امتام پتس
از شتتهادت ،شتتتلواری بتتته پتتتا داشتتتتند و او قصتتتد ستتترقت
کمربند ایشان را داشتته استت .2 .مانعشتدن امتام بتا
دستانشتتتان از دزدی کمربنتتتد و قطتتتع دستتتتان حضتتترت
توستتتتتط جتتتتتانی .3 .بتتتتته ختتتتتوابرفتن جتتتتتانی و آمتتتتتدن
ّ
اهلبیت  .3گفتوگوی حضرت زهرا با ستر مقتدس
امتتام حستتین و فهمیتتتدن این کتته چتتته کستتی دستتتتان
ایشتتان را قطتتع کتترده استتت .4 .نفتترین حضتترت فاطمتته
زهرا بر جتانی کته بیتان باشتد از بتی دستت و پاشتدن و
نابینا شدن او به همراه وعده عذاب آتش.

منابعقرنششمتادهم
سال

وفات

سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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542

571

588

نام کتاب

األمالی ّ
الشجریة
تاریخ مدینة
دمشق
مناق
ابیطال

آل

ّ
نام مؤلف

ابن شجری

شلوار یمانی خواستن و پاره کردن و پوشیدن آن.

ابن عسا کر

مشابه نقل «طبرانی» با سند ّمتصل به راویان او.

ابن شهر آشوب

658

الکامل فی
ّ
التاریخ
کفایة ّ
الطال

گنجی شافعی

664

ّ
اللهوف

ّ
سید بن طاوس

630

742

تهذی

الکمال

محتویات

ابن اثیر

ّمزی

 .1دستور امام به آوردن لباسی که بته آن رغبتت نشتود
تا برهنه نشوند چرا که مقتول و مسلوب خواهنتد شتد.2 .
آوردهشدن شتلوارک بترای ایشتان .3 .آوردهشتدن لباستی
که کوچکتر از شلوار و بزر تر از شلوارک است.
مشتابه نقتتل «ابومخنتف» منهتتای عتدم ذکتتر یمتتانیبودن و
محکمبودن شلوار.
مشابه نقل طبرانی با سند جدید
نقتتل عبتتتارات ابومخنتتتف و طبرانتتتی در کنتتتار هتتتم بتتتا ایتتتن
تفاوت که لباسی را کته حضترت ،زیتر لباسهایشتان قترار
میدهند ،کهنه دانسته شده است.
نقل روایت طبری

منابعپسهزقرندهمتازمانمعاصر
سال

 1107یا
1109

مدینة المعاجز

بحرانی

درگذشته
پس از
 1240یا
1253

طوفان البکا

جوهری

1297

ناسخ ّ
التواریخ

سپهر

1303

اشک روان بر
امیر کاروان

شوشتری و
شهرستانی
(مترجم کتاب
مرحوم

1085

 .1آمتتدن امتتام بتته طتترف خیمتته و درخواستتت لبتتاس
کهنهای که کسی به آن طمع نکند از خواهرشتان تتا آن را
زیتتتتتر لباسهایشتتتتتان قتتتتترار دهنتتتتتد و برهنتتتتته نشتتتتتوند.2 .
بلندشتتتتتدن صتتتتتدای زنتتتتتان بتتتتته گریتتتتته و نالتتتتته بلنتتتتتد .3
آوردهشتتتتتتتتدن لبتتتتتتتتاس و پتتتتتتتتاره کردن آن از اطتتتتتتتترافش و
گذاشتهشدنش در زیر لباسهتا  .4پارهشتدن یتک شتلوار
نو تا از تن شریف حضرت بیرون نشود.
نقتتتل روایتتتت دوم ختتتوارزمی بتتتا ایتتتن اختالفتتتات  .1ستتتند
مرستتتل داشتتتتن بتتتر ختتتالف نقتتتل «ختتتوارزمی» کتتته ستتتند
نداشتتت .2 .طتتوالنیتر بتتودن .3 .داستتتانی کتته جتتانی از
شتتتربانبودن و همراهتتیاش بتتا امتتام حستتین و دیتتدن
کمربند ارزشمند ایشان تعریف می کند .4 .گفتتوگوی
رستتتول ختتتدا بتتتا ستتتر مبتتتارک اباعبتتتداهلل .5 .نفتتترین
پیامبر بر جانی و سیاهشدن او.
 .1طلتتت جامتتته کهنتتته از کنیتتتزان و پوشتتتیدن آن در زیتتتر
از ستتتتتب
لباسهتتتتا .2 .پرستتتتش حضتتتتترت زینتتتت
پوشیدن جامه کهنه .3 .پاسخ اباعبتداهلل بته این کته
وقتی شمر لباسهایم را بیرون آورد ،این جامه کهنه بتاقی
بماند.
تتتتا بتتته آن
 .1طلتتت جامتتته کهنتتته از حضتتترت ز ینتتت
رغبت نشود و حضترت بتا پوشتیدن آن در زیتر لباسهتا،
برهنه نشوند .2 .آوردهشدن لبتاس تنت بترای امتام .
ّ .2رد آن به دلیل این که لباس اهتل ّ
ذمته استت و دستتور
بترای آوردن لبتاس گشتتاد.
دوبتاره بته حضترت زینت
 .3آوردهشدن ،پارهشتدن و پوشتیدن آن در زیتر لباسهتا
تا کسی به آن طمع نکند.

 .1نقتتتل روایتتتتی بتتتی منبتتتع معتبتتتر از حضتتترت زهتتترا
دربتتاره لبتتاس حضتترت
خطتتاب بتته حضتترت زین ت
ابراهیم کته امتام ستاعتی قبتل از شهادتشتان آن را
طلتتت می کننتتتتد .2 .طلتتت لبتتتتاس کهنتتته از حضتتتترت

بررسی نقلهای مختلف جریان لباس امام حسین

منتخ
طریحی

طریحی

وفات

در هنگام شهادت

نام کتاب

ّ
نام مؤلف

محتویات
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سال

وفات
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52

نام کتاب

ّ
نام مؤلف

شوشتری)

زاده
1300

معالی
ّ
السبطین

مازندرانی

1391

مقتل ّ
مقرم

ّ
مقرم

1390ش

ساالر شهیدان

شیخ االسالمی

زاده
1326

ّ
قصه کربال

نظری منفرد

محتویات

و پتتاره کردنش تتتا کستتی بتته آن رغبتتت نکنتتد و
ز ین ت
بدن شریفشان عریتان نمانتد .3 .رنگینشتدن لبتاس بته
دلیل آغشتگی به خون امام .
دستور امام به خواهرش درباره این که لباس کهنهای
به ایشان بدهد تا در زیر لباسهتا بپوشتند چترا کته بتدون
شک ،غارت میشوند.
نقل ایشان مشابه گزارش لهوف است.
نقتتتل روایتتتت وصتتتیت حضتتترت زهتتترا بتتته حضتتترت
درباره لباس حضرت ابراهیم
زین
روایت ایشان مشابه نقل لهوف است.

