پژوهشی در چگونگی شهادت حضرت قاسم(ع)
چکیده

دکترمحمدسالم محسنی

قاسممم یکممی از فرزنممدان امممام حسممن مجتبممی اسممت کممه در کممربال بممه
شهادت رسید .این پژوهش چگونگی مبارزه و شهادت آن حضرت

را در منمماب کهممن بررسممی کممرده و بممه ایممن نتیجممه دسممتیافته کممه او

دومممین پس ممر ش ممهید ام ممام حس ممن در ک ممربال اس ممت .وی از نظممر ِسممنی

کوچممک بمموه و نوجمموان توصممیف شممده اسممت .قاسممم بممرای مبممارزه بمما
دشمن از امام حسین اجازه خواست ولی اممام نخسمت امتناعورزیمد

تما بما اصمرار وی مواجمه شمد و سمرانجام اجمازه داد .او در میمدان نبممرد
َ
توس م عمممر بممن سممعد ازدی بممه شممهادت رسممید .دربمماره آن حضممرت

برخی گزارشهای بیسند نیز شمهرت یافتمه اسمت ماننمد این کمه -1
َ
وی دربمماره مممر گفممت «احلممی مممن العسممل»؛  -2بممدن او زیممر سممم
اسبها پایمال شد؛  -3امام حسن تعویمیی در بمازویش بسمته بمود
که توصیه به یاری حسین می کرد و سرانجام به عروسمی او منتهمی

شممد .ایممن گزارشهمما در ایممن تحقی م مممورد بررسممی و نقممد قممرار گرفتممه
است .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی با رویکر تاریخی است.
َ
واژگانکلیدی :قاسم بن الحسن ،احلی من العسلُ ،سم اسبها.

 .1مدرس جامعة المصطفی العالمیة ،ایران ،قم ()ms.muhseni@yahoo.com
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مقدمه 

یکی از فرزندان امام حسن مجتبی که در کربال حضور داشدت و در رکداب سیدالشدهدا بده
شهادت رسید ،قاسم بود .حضرت قاسم بدا این کده ِسدن کمدی داشدت و بده احتمدال ز یداد بده

حد بلوغ نرسیده بود ،امدا شدجاعانه از عمدویش امدام حسدین حمایدت کدرده و در برابدر دشدمن

مبددارزه نمددود .گزارشددگران واقعدده عاشددورا صددحنه نبددرد و چگددونگی شددهادت او را بدده روشددنی
روایت کردهاند؛ اما در عینحال ،درباره قاسم برخی گزارشهای بیسند نیز در مندابع متدأخر
راهیافته است.
ش ددناخت درس ددت از شخص ددیت ش ددهیدان ک ددربال و چگ ددونگی مب ددارزه و ش ددهادت آن ددان،
ض ددرورت مراجع دده ب دده من ددابع معتب ددر ت دداریخی را ایج دداب می کن ددد ت ددا گزارشه ددای مس ددتند از
نقلهددای بیسددند بازشددناخته شددود و پیددروان و ُمحبددان سیدالشددهدا در آشددنایی بددا شددهیدان
کددربال و چگ ددونگی قی ددام عاشددورا از گرفت ددار آم دددن در تحریفددات و نقلهددای بیسددند ،مصددون
بمانند .این ضرورت ،درباره حضرت قاسم نیدز ایجداب می کندد تدا چگدونگی شدهادت او در
منابع اولیه بررسی و مطالعه شود.
بر این اساس ،تحقیق حاضر می کشود درباره حضرت قاسم و صحنه مبارزه و شدهادت
او در منابع پیش از قرن هفتم به بررسی و مطالعه پرداخته و گزارش مستند ارائه نماید.
ایددن پددژوهش بددا رویکددرد تدداریخی بدده مسددأله نگریسددته و بددا اسددتفاده از اسددناد تدداریخی بدده
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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توصیف و تحلیل موضوع میپردازد.
معرفیحضر قاسم(ع) 

حضرت قاسم دومین پسر امدام حسدن مجتبدی اسدت کده در کدربال بده شدهادت رسدید .بده
غیر از قاسم دو پسر دیگر امام حسن نیز در روز عاشورا شهید شدهاند؛ یکدی بده ندام ابدوبکر بدن
ُ
الحسددن کدده از قاسددم بزرگتددر بددود (فضددیل بددن زبیددر150 :1406 ،؛ طبددری )468 / 5 :1387 ،و
ُ
حدود  35سال سدن داشدت (ابدن فندد )400 /1 :1385 ،،و دیگدری عبدداهلل ندام داشدت و از
قاسم کوچکتر بود و در لحظه آخر که عمویش سیدالشهدا در میدان جنگ تنها ماندده بدود،
ُ
به دفاع از او پرداخت و به شهادت رسدید (فضدیل بدن زبیدر150 :1406 ،؛ طبدری/ 5 :1387 ،

468؛ مفید.)110 / 2 :1413 ،

اما سن حضرت قاسم بهطور دقیق معلدوم نیسدت .برخدی گفتندد او بده حدد بلدوغ نرسدیده
ُ
بود (خوارزمی ،)31 / 2 :1381 ،و برخی سن او را  16سال ذکر کردند (ابن فندد/1 :1385 ،،

 .)401بیش ددتر کس ددانی ک دده ش ددهادت آن حض ددرت را گ ددزارش دادهان ددد ،از او تعبی ددر ب دده «غ ددالم»
َّ ُ َ
کردهاندَ « :خ َر َ ُغالم َک َا َّن َو َ
جه ُه ِشقة ق َمدر» (ابدن سدعد471 / 1 :1414 ،؛ طبدری/ 5 :1387 ،
447؛ اصفهانی93 :1419 ،؛ مفیدد107 / 2 :1413 ،؛ خدوارزمی .)31 / 2 :1381 ،ایدن نشدان

میدهد که او نوجوان بوده است و همچنین آن جناب چهره بسیار زیبدا داشدته چنان کده بده
ُ
پددار مدداه تشددبیه شددده اسددت 1.مددادر قاسددم امولددد بددود (فضددیل بددن زبیددر150 :1406 ،؛ طبددری،
ُ
 )468 / 5 :1387و نرجس نام داشت (ابن فند.)342 /1 :1385 ،،
اجازهخواسرنقاسم(ع)براینبرد 


برخی نقل کردند که بعد از شهادت جمعی از جواندان اهلبیدت ،قاسدم ندزد امدام حسدین

آمد و از او اجازه خواست تا به میدان جنگ رفته و در برابدر دشدمن مبدارزه کندد .امدام حسدین

او را در آغوش گرفت و هر دو گریستند؛ اما حسین از اجدازه دادن بده قاسدم خدود داری می کدرد
که شاید به خداطر ُخردسدال بدودن او بدوده اسدت .قاسدم همچندان اصدرار میورز یدد و دسدت و
پای عمو را میبوسید تا امام به او اجازه داد و او در حالی که اشک به صورتش جاری بود ،به
حضرت قاسم در هنگام رفتن به میدان نبرد ،چنین رجز میخواند:
ََ َ
َ
ُ َّ
َ
الن ِبد ِ ّدی ال ُمصد َدطفی ال ُمددؤت َم ِن
ِسددبط
ِإن ُتدن ِدکد د د ُدرو ِنی فأ َن د ددا ف د ددر ُع ال َح َس د د ِدن
َ َ
ُ
َ ُ
َ َ 2
َهدد َدذا ال ُح َسدددی ُ
َبدید َدن أ َندداس ال ُسددقوا َصددو َب المددز ِن
دیر ال ُمد ددر َت َه ِن
د
د
س
اْل
ک
ن
ِ
ِ
اگر مرا نمیشناسید ،من فرزند حسنم؛ او که نو پیامبر برگزیده و مورد اعتماد بود.

ایدددن حسد ددین اسد ددت همانندددد اسد ددیر و گروگد ددان ،در دسدددت مردمدددی کددده بددداران رحمدددت

بر آنها نبارد!

 .1برای مطالعه بیشتر ر.ک :گروهی از تاریخپژوهان.619 / 2 :1395 ،
 .2خوارزمی . 31 / 2 :1381 ،ابن اعثم و ابن شهرآشوب این اشعار را به عبدداهلل بدن حسدن نسدبت دادهاندد (ابدن
اعثم112 / 5 :1411 ،؛ ابن شهرآشوب ،بیتا.)106 / 4 :

پژوهشی در چگونگی شهادت حضرت قاسم(ع)

سوی میدان رفت (خوارزمی.)31 / 2 :1381 ،
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صحیهورودقاسم(ع)بهمیدا نبرد 

ابیمخنف از حمید بن مسلم صحنه مبارزه حضرت قاسم را چنین گزارش می کند که

او وارد میدددان جنددگ شددد در حالی کدده نوجددوانی بددود صددورتش مثددل پددار مدداه و شمش دیرى در

دست داشت و پیراهنی پوشیده بود و نعلینی به پا داشت که بندد یکدی از آنهدا بر یدده شدده
َ
ُ
بددود و دقیقددا بنددد چد بددود .عمددر بددن سددعد بددن نفیددل ازدى 1گفددت :بدده خدددا قسددم االن بدده ایددن
نوجوان حمله می کنم و او را از پاى در میآورم .حمید بن مسلم می گو یدد او را از این کدار مندع

کردم و گفتم :سبحان اهلل از این تصمیم کده گرفتدهاى دسدتبردار و بگدذار کسدانی هسدتند کده

ایددن کددار انجددام دهنددد .او پاسددخ داد :ندده ،بدده خدددا قسددم او را نددابود مددی کنم .او حملدده کددرد و

شمشدیرى بددر سدر مبددارک قاسدم زد و سددر آن حضدرت را شددکافت (ابدن سددعد471 / 1 :1414 ،؛
طب ددری447 / 5 :1387 ،؛ تمیم ددی مغر ب ددی180-179 / 3 :1409 ،؛ اص ددفهانی93 :1419 ،؛

مفید107 / 2 :1413 ،؛ طبرسی247 :1390 ،؛ خوارزمی.)32-31 / 2 :1381 ،
چگونگیشهاد حضر قاسم(ع) 

حمیددد بددن مسددلم صددحنه شددهادت حضددرت قاسددم را چنددین روایددت می کنددد کدده وقتددی
َ
َ َ
َ
شمشدیر عمددر بددن سددعد ازدی بددر فددر ،مبددارک قاسدم وارد شددد« ،ف َوقد َدع ال ُغددال ُم ِل َوج ِهد ِده َو َصددا َ َیدا
َ َّ
ّ
َ
َّ َ َ
َّ
الصقر» ،قاسم به صورت بر زمین افتاد و صددا
السال ُم ک َما ُی َج ِلی
َع َّماه ف َجلی ال ُح َسی ُن َعلی ِه
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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زد عمدو جدان بده فردیدام بددرس! امدام حسدین وقتدی کده فر یداد بدرادرزادهاش را شددنید ،مانندد بدداز

شکارى خود را باالى سدر او رسداند و مثدل شدیر غضدبناک شمشدیر کشدید و بده قاتدل او حملده
َ
کرد ،شمشیر به دست عمر بن سدعد ازدى فدرو رفدت و او چندان فر یدادى زد کده همده لشدکر یان
صدایش را شنیدند« .و حملت خیل ْلهل الکوفه لیستنقذوا عمرا من حسین ،فاستقبلت
عمدرا بصدددورها ،فحرکدت حوافرهددا و جالدت الخیدل بفرسدانها علیده ،فوطئتده حتددی مددات».

2

َ
 .1نام این شخص را شیخ مفید «عمر بن سعد بن ُنفیل ازدی» آورده اما برخی دیگدر « َعمدرو بدن سدعید بدن ُنفیدل
َ
َ
ازدی» و « َعمرو بن سعد بن ُنفیل ازدی» نوشتند.
 .2چنان که بعدا اشاره خواهدد شدد ،ایدن بخدش از گدزارش بدرای برخدی موجدب اشدتباه شدده و ضدمیر «وطئتده» و
«مدات» را بده قاسددم ارجداع دادهانددد و در نتیجده چنددین برداشدت کردهانددد کده حضددرت قاسدم ز یددر سدم اسددبها
پایمال گردیده است.

سواران سپاه کوفه حمله کردند تا او را از دست امام حسین نجات دهند؛ امدا بدا سدینه و سدم
َ
اسبها به استقبال عمر ازدی رفته و او را زیر دست و پای اسبان لگدکوب کردند تدا ُمدردَ « .و
ُ َ
ان َج َلت ال َغ َب َر ُةَ ،ف َر َأی ُت ال ُح َسی َن َع َلیه َّ
الس َال ُم َقا ِئمدا َع َلدی َ
س الغدال ِم َو ُه َدو َیف َح ُدص ِب ِرج ِل ِده»،
أ
ر
ِ
ِ
ِ
گرد و غبار فرو نشست ،دیدم امام حسین باالى سر قاسم نشسته و قاسم پاشنۀ پا را بده زمدین
میساید و آخر ین لحظات عمر خود را طی می کند.
امددام حسد دین از اید دن پیشآمددد س ددخت ناراح ددت ش ددد و فرمددود :از رحمددت خدددا دور بدداد
قددومی کدده تددو را کشددتند و ف ددرداى قیامددت جددد تددو دشددمن آنهددا خواهددد بددود .سددپس فرمددود:
َ َ
َ َ1
َ َ َ َ َ
ََ َ َ َ َ ُ َ َ
ََ
اهلل ک ُث َدر َوا ِت ُدر ُه َو
اهلل علی ع ِّمك أن تدع َو ُه فدال ُی ِجی ُبدك أو ُی ِجی ُبدك فدال َینف ُعدكَ ،صدوت و ِ
«ع ّز َو ِ
َ َّ َ
اص ُر ُه» ،به خدا قسم چه سخت است بر عموى تدو کده او را بده کمدك بخدوانی و او دعدوت
قل ن ِ
تدو را اجابدت نکندد و یددا اجابدت کندد امددا بده حالدت سددودى نداشدته باشدد .بدده خددا قسدم ایددن

صددایی اسدت کده خونخواهدان فدراوان داشدته امدا یداورانش امددروز کدم شددهاند .امدام حسددین
قاسددم را برداشددت و بدده سددینه گرفتدده بددا خددود ُبددرد در حالی کدده پاهددای قاسددم بدده زمددین کشددیده
میشد ،تا در کنار بدن علی اکبر و سدایر کشدتگان اهلبیدت گذاشدت (ابدن سدعد/ 1 :1414 ،
472-471؛ طبدد د ددری448-447 / 5 :1387 ،؛ تمیمدد د ددی مغر بدد د ددی180-179 / 3 :1409 ،؛
اصد د ددفهانی93 :1419 ،؛ مفید د ددد108-107 / 2 :1413 ،؛ طبرسدد ددی247 :1390 ،؛ خد د ددوارزمی،
طاووس.)156-154 :1383 ،
َ َ َ
امددام حسددین آن گدداه خطدداب بدده اهددلبیتش فرمددودَ « :صددبرا َیدا َب ِندی ُع ُمد َ
دوم ِتی َصددبرا یدا أهددل
َ
َ َ
َ َ
َبی ِتی ال َرأی ُتم َه َوانا َبعد َهذا ال َیو ِم أ َبدا» ،ای عموزادگان صبر پیشده کنیدد و ای خدانوادهام آرام
و شددکیبا باشددید .بعددد از ایددن روز ،هرگددز خددواری نخواهیددد دیددد (ابددن اعددثم112 / 5 :1411 ،؛
خوارزمی.)32 / 2 :1381 ،

2

 .1در برخی منابع به جای «صوت» واژه «یوم» آمده است .در ایدن صدورت معندای جملده ایدن میشدود کده امدروز
روزی است که دشمنان بسیار و یاران اندک است.
 . 2البته در گزارش ابن اعثم به جای قاسم از عبداهلل بن حسن نامبرده شده است که باتوجه به گزارش مشدهور،
در بیان نام اشتباه رخ داده است .امدا سدید ابدن طداووس ایدن مطلدب را بعدد از شدهادت علدی اکبدر نقدل کدرده
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32-31 / 2 :1381؛ ابدددن شهرآشد ددوب ،بیتد ددا106 / 4 :؛ ابدددن نمدددای حلدددی69 :1406 ،؛ ابدددن
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نقدیبرچیدگ ارشدهگر

در بدداره چگددونگی شددهادت حضددرت قاسددم ،برخددی گزارشهددای دیگددر بددین مددردم شددهرت
یافته است که از سند معتبر برخوردار نیستند .در اینجا به اختصار به بررسی و ارزیابی آنها
پرداخته میشود.

َ
 -1جمله «ا ْحلی من العسل»

امدروزه ایددن جملده معددروف شدده اسددت کده حضددرت قاسدم در بدداره چگدونگی مددرگ فرمددود:
َ
«احلدی مددن العسدل» یعنددی مدرگ در ذائقدده مدن از عسددل شدیرینتر اسددت .حسدین بددن َحمدددان
َخصددیبی ُجنبال نددی (م )،334روایددت کددرده اسددت کدده در شددب عاشددورا وقتددی سیدالشددهدا

اصحاب و یارانش را از شهادت آنها خبر داد ،حضرت قاسم از عمویش پرسید ،آیا مدن نیدز

کددرد:

فدردا کشددته میشددوم امددام حسددین گفددت :مدرگ در نظددرت چگوندده اسددت قاسددم عددر
َ
«احلددی مددن العسددل» ،از عسددل شددیرینتر اسددت ،آن گدداه امددام حسددین فرمددود :آری کدده از عسددل
شیرینتر است و تو هم فردا کشته خواهی شد َ
(خصیبی.)204 :1419 ،
این مطلب جز در کتاب هدایة الکبری اثر َخصیبی ،در دیگدر مندابع متقددم روایدت نشدده
اسددت .امددا َخصددیبی از نظددر علمددای رجددال بدده فسدداد مددذهب مددتهم شددده اسددت (نجاشددی،

67 :1365؛ ابددن غضددائری54 :1364 ،؛ ابددن داود حلددی444 :1342 ،؛ عالمدده حلددی:1411 ،
 .)217بندابراین گدزارش او از اعتبدار برخدوردار نیسدت .در منددابع دیگدر تدا سدده یدازدهم هجددری
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گزارشی از این جملۀ منسوب به حضرت قاسم ،به چشم نمیخدورد؛ امدا بعدد از قدرن یدازدهم

در مندابع متددأخر راهیافتدده و افددرادی ماننددد سددید هاشددم بحرانددی در مدینددة المعدداجز (،)215 / 4

شددیخ عبدداس قمددی در نفددس المهمددوم (ص ،)208محمددد تقددی سددپهر در ناسددخ التددواریخ (/ 2
َ
 )362و دیگر مقتل نویسان آن را نقل کردهاند .بنابراین ،تعبیر مشهور «احلی من العسدل» ،از
نظر سند ،ضعیف بوده و در منابع معتبر نقل نشده است.
اسبها 
-2بدنقاسم(ع)زیرسم 

در برخی کتابهای متأخر روایدت شدده اسدت کده بددن حضدرت قاسدم ز یدر سدم اسدبها
است (ابن طاووس.)154 :1383 ،

پایمال شد؛ 1اما آنچه در منابع متقددم آمدده ایدن اسدت کده وقتدی قاسدم عمدویش را صددا زد،
َ
امددام حسددین بدده سددرعت خددود را بدده قاسددم رسدداند و قاتددل او را کدده عمددر بددن سددعد ازدی بددود ،بددا
شمشیر زد و دستش آویزان شد و او فریاد کشید .لشکر دشمن هجوم آوردندد تدا او را نجدادت
ُ
دهندد ولدی او ز یدر سدم اسدبها شدد (ابدن سدعد471-472 / 1 :1414 ،؛ َبددالذری/ 3 :1417 ،
406؛ طبددری448-447 / 5 :1387 ،؛ تمیمددی مغر بددی180-179 / 3 :1409 ،؛ اصددفهانی،
93 :1419؛ مفی ددد108 / 2 :1413 ،؛ طبرس ددی247 :1390 ،؛ خ ددوارزمی32 / 2 :1381 ،؛ اب ددن
نمای حلی69 :1406 ،؛ ابن طاووس.)156-154 :1383 ،

امددا در منددابع متددأخر بدده اشددتباه بدده حضددرت قاسددم نسددبت داده شددده کدده بدددنش ز یددر سددم

اسبها پایمال شدده اسدت ،در حالی کده بدر اسداس تمدامی مندابع متقددم ،قاتدل آن حضدرت

ز یددر دسددت و پددای اسددبها شددده اسددت .آنچدده موجددب برداشددت اشددتباه شددده اسددت ،ایددن
بخش ددی از گ ددزارش اس ددت« :و حمل ددت خید دل ْله ددل الکوف دده لیس ددتنقذوا عم ددرا م ددن حسد دین،

فاستقبلت عمرا بصدورها ،فحرکت حوافرها و جالت الخیل بفرسانها علیه ،فوطئته حتدی
مات» (طبری.)447 / 5 :1387 ،

2

برخی محققان گفتند احتمال میرود این مطلب نخست در بحار االنوار تصحیف شده

باشد؛ چون بعد از جمله «حتی مات» در عبارت باال ،جمله «لعنه اهلل» بدوده کده در قددیم بده

جدای دشدمن حضددرت قاسدم ،گفتده شددده کده آن نوجدوان ز یددر سدم اسدبها شددد و سدپس ایددن

سخن به دیگر کتابها راهیافته است.

3

 .1این گدزارش در بسدیاری از کتابهدای متدأخر یافدت میشدود؛ از جملده عالمده مجلسدی در بحدار االندوار (/ 45
)35؛ سید نعمت اهلل جزائری در ریا االبرار ( )226 / 1و محمد تقی سپهر ،در ناسدخ التدواریخ ()423 / 2
به نقل آن پرداختهاند.
 .2این عبارت از طبری نقل شد اما بسیاری از کتابهای دیگر نیز تعبیر نزدیک به آن را به کاربردهاند (ر.ک :ابن
ُ
سددعد471-472 / 1 :1414 ،؛ َبددالذری406 / 3 :1417 ،؛ تمیمددی مغر بددی180-179 / 3 :1409 ،؛ اصددفهانی،
93 :1419؛ مفید108 / 2 :1413 ،؛ طبرسی247 :1390 ،؛ خوارزمی32 / 2 :1381 ،؛ ابدن نمدای حلدی:1406 ،
69؛ ابن طاووس.)156-154 :1383 ،
 .3در این مسأله به منابع زیر مراجعه شود :مجلسی ،بحار االنوار ،45 ،ص ،35پانوشت1؛ هشترودی تبریزی،
محن االبرار (ترجمه مقتل بحار) ،ص936؛ محمدی ریشهری ،دانشنامه امام حسین ،7 ،ص.123-122

پژوهشی در چگونگی شهادت حضرت قاسم(ع)

صورت «لع» مینوشتند؛ اما به جای آن به اشدتباه واژه «غدالم» نوشدته شدده اسدت؛ یعندی بده
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-3تعویذوعروسیقاسم(ع) 

یکی از داستانهای بیسند که در مقتلهای متأخر نقل شده است؛ اما در منابع معتبدر

سددخنی از آن بدده میددان نیامددده ،تعو یددذ 1حضددرت قاسددم و عروسددی او اسددت .ایددن داسددتان در

کتدداب روضةالشددهداء کاشددفی و منتخددب طریحددی و سددپس برخددی دیگددر کتابهددای متددأخر بددا
طول و تفصیل گزارش شده اسدت و در اینجدا بدهطور مختصدر بده آن اشداره میشدود :هنگدامی

که حضرت قاسم اجازه میدان خواست ،امام حسین امتناعورزید .قاسدم انددوهناک سدر بدر

زانددو نهدداد تددا یددادش آمددد کدده پدددرش امددام حسددن تعو یددذی را بددر بددازوی او بسددته و گفتدده بددود کدده
هنگامی روبهرو شدن با غم و اندوه آن را گشدوده و مطدابق آن عمدل نمایدد .قاسدم تعو یدذ را بداز

کرد دیدد نوشدته اسدت ،هنگدامی کده عمو یدت حسدین را در کدربال در محاصدره دشدمن دیددی،
دست از یاریاش بر ندار و هرچه تو را از مبارزه بازداشت تو اصرار کدن .قاسدم بده محضدر عمدو

رفت و تعویذ را به آن حضرت نشدان داد .آن گداه امدام حسدین گفدت بدرادرم حسدن بده مدن نیدز

وصددیتی کددرده بددود ،پددس بایددد اول آن را انجددام دهددیم .داسددتان چنددین ادامدده مییابددد کدده امددام
حسین لباس قیمتی بر تن قاسم کرد و قبای امام حسن بر دوش او نمود و عقد دخترش را به

او بسددت و دسددتش را بدده دسددت قاسددم سددپرد (کاشددفی402-400 :1382 ،؛ طریحددی:1424 ،

367-365؛ ابن شدقم217-216 :1418 ،؛ بحرانی.)366-371 / 3 :1414 ،

ایدن داسددتان افدزون بددر آن کده سددند معتبدر ندددارد و از زمدان مالحسددین کاشدفی مطددر شددده
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است ،از نظدر محتدوا نیدز بدا شدرایط روز عاشدورا و صدحنه جندگ و قتدال سیدالشدهدا ناسدازگار

است .بسیاری از علما درباره جعلی بودن آن سدخن گفتهاندد (ر.ک :محدد

ندوری:1319 ،

64؛ قمد ددی901-900 / 1 :1390 ،؛ مطهد ددری77 / 17 :1386 ،؛ قاضد ددی طباطبد ددایی:1383 ،
.)379-376

نریجه 

بررسی و مطالعۀ چگونگی شدهادت حضدرت قاسدم در مندابع اولیده نشدان میدهدد کده او
 . 1امروزه جعلی بودن داستان عروسی حضرت قاسم برای بیشتر مردم و روضدهخوانها روشدن اسدت؛ امدا قضدیه
تعویذ آن حضرت را هنوز برخیها میخوانند ،بدون توجه به این که بخشی از داستان جعلدی عروسدی قاسدم
است.

در کربال حضور داشته و برای دفاع از عمویش سیدالشهدا شجاعانه مبارزه کرده اسدتِ .سدن
او دقیق معلوم نیست و بیشتر منابع از وی به «غالم» تعبیر کردهاند که نشان میدهد در ِسدن
نوجوانی بوده است .مادر قاسم امولد بوده و برخی نامش را نرجس ذکر کردهاند.

مطددابق برخ ددی گزارشهددا ،قاس ددم بددرای نب ددرد از عمددویش حسددین اجددازه میخواهددد؛ امددا
سیدالشددهدا از ورود او بدده می دددان جنددگ اسددتقبال نمی کنددد تددا این کدده سددرانجام بددا اصددرار
حضرت قاسدم ،امدام حسدین بده وی اجدازه میدهدد و او وارد نبدرد میشدود و سدرانجام توسدط
َ
عمر بن سعد ازدی به شهادت میرسد.
سه گزارشی که درباره حضرت قاسم امروزه بین مردم شدهرت یافتده اسدت ،بررسدی شدد و
این نتیجه به دست آمد که:
َ
 -1جمله «احلی من العسل» اگرچه به قاسم منسوب است ولی از سدند معتبدر برخدوردار
نیست؛
 -2مسأله زیر سم اسب شدن بدن قاسم ،به احتمال زیاد در اثر برداشدت اشدتباه از مدتن
گزارشهای اولیه که درباره قاتل قاسم بوده ،به وی نسبت داده شده است؛
 -3تعویذی را که گفته میشود امام حسن در بدازوی قاسدم کدرده و سدفارش نمدوده بدود تدا
عمویش حسین را یاری کند ،سند نددارد و جدزء داسدتان سداختگی عروسدی حضدرت قاسدم
پژوهشی در چگونگی شهادت حضرت قاسم(ع)

است.
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میابع 

_ ابددن اعددثم کددوفی ،محمددد بددن علددی ،)،1411( ،الفتددو  ،تحقیددق :علددی شددیری ،بیددروت :دار
االضواء.
_ ابن داود حلی ،حسن بن علی1342( ،ش) ،الرجال ،تهران :دانشگاه تهران ،چاپ اول.
_ ابددن سددعد ،محمددد ،)،1414( ،الطبقددات الکبددری (الطبقددة الخامسددة) ،تحقیددق :محمددد بددن
صامل السلمی ،طایف :مکتبة الصدیق ،چاپ اول.
_ ابددن شدددقم حسددینی مدددنی ،ضددامن ،)،1418( ،تحفددة لددب اللبدداب فددی ذکددر نسددب السددادة

االنجاب ،تحقیق :سدید مهددی رجدایی ،قدم :مکتبدة آیدة اهلل العظمدی المرعشدی النجفدی،
چاپ اول.
_ ابدن شهرآشدوب ،محمدد بدن علدی( ،بیتددا) ،المناقدب (یدا مناقدب آل ابیطالدب) ،تصددحی :
هاشم رسولی و محمد حسین آشتیانی ،قم :انتشارات عالمه.
_ ابن طاووس ،سید علی بن موسی1383( ،ش) ،لهوف (سوگنامه ساالر شدهیدان) ،ترجمده:
علیرضا رجالی تهرانی ،قم :انتشارات نبوغ ،چاپ ششم.
_ ابن غضائری ،احمد بن حسین1364( ،ش) ،الرجال ،تحقیق :محمد رضا حسینی ،قم:
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دار الحدیث ،چاپ اول.
ُ ُ
_ ابن فند ،بیهقی ،علی بن زید1385( ،ش) ،لباب اْلنساب و اْللقاب و اْلعقاب ،مقدمه:
شهاب الدین مرعشی ،تحقیق :مهدی رجدایی ،قدم :کتابخانده آیدت اهلل العظمدی مرعشدی
نجفی ،چاپ دوم.

_ ابن نمای حلی ،جعفر بن محمدُ ،)،1406( ،مثیر االحزان ،قم :مدرسه امام مهدی.
_ اصفهانی ،ابوالفر علی بن حسین ،)،1419( ،مقاتدل الطدالبیین ،تحقیدق و شدر  :احمدد
صقر ،بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات.،
_ بحرانی ،سید هاشم ،)،1414( ،مدینة معاجز االئمة االثنی عشر و دالئل الحج علی البشدر،
تصحی  :عزت اهلل موالئینیا و عباداهلل طهرانی ،قم :مؤسسدة المعدارف االسدالمیة ،چداپ
اول.

ُ
_ َبالذری ،احمد بدن یحیدی ،)،1417( ،جمدل مدن أنسداب اْلشدراف ،تحقیدق :سدهیل زکدار و
ریا

زرکلی ،بیروت :دار الفکر.

_ تمیمددی مغر بددی ،قاضددی نعمددان بددن محمددد ،)،1409( ،شددر االخبددار فددی فضددائل االئمددة

االطهار ،تحقیق :محمد حسینی جاللی ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
_ جزائددری ،سددید نعمددت اهلل ،)،1427( ،ر یددا

اْلبددرار فددی مناقددب اْلئمددة االطهددار ،بیددروت:

مؤسسة التاریخ العربی.
_ َخصددیبی ُجنبال نددی ،حسددین بددن َحمدددان ،)،1419( ،الهدایددة الکبددری ،بیددروت :مؤسسددة
البالغ.
_ خوارزمی ،موفق بدن احمدد اخطدب خدوار زم1381(،ش) ،مقتدل الحسدین ،تحقیدق :محمدد
سماوی ،قم :انوار الهدی.
_ سددپهر ،محمددد تقددی ،)،1427( ،ناسددخ التددواریخ ،ترجمدده بدده عر بددی :سددید علددی جمددال
اشرف ،قم :مدین.
_ طبرسددی ،فضددل بددن حسددن ،)،1390( ،إعددالم الددوری بددأعالم الهدددی ،تهددران :دار الکتددب
االسالمیة ،چاپ سوم.
_ طبری ،محمد بن جریر ،)،1387( ،تاریخ الطبری (تاریخ اْلمم والملوک) ،تحقیق :محمد
_ طریحی ،فخر الدین بن محمد ،)،1424( ،المنتخب فی جمع المراثی و الخطب المشدتهر

بالفخری ،تحقیق :علی نضال ،بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
_ عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،)،1411( ،رجال العالمة الحلی ،تصحی  :محمد صداد،
بحرالعلوم ،نجف :دار الذخائر ،چاپ دوم.
ُ
ُ
_ فضیل بن ُز بیر اسدی کوفی ،)،1406( ،تسمیة من قتل مدع الحسدین ،تحقیدق :محمدرضدا
حسینی جاللی ،قم :مؤسسه آل البیت.
_ قاضددی طباطبددایی ،سددید محمددد علددی1383( ،ش) ،تحقیددق در بدداره اول اربعددین حضددرت

سیدالشهداء ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
_ قمی ،شیخ عباس1390( ،ش) ،منتهی اآلمال ،تهران :مبین اندیشه.

پژوهشی در چگونگی شهادت حضرت قاسم(ع)
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_ کاشد ددفی ،مد ددال حسد ددین1382( ،ش) ،روضد ددة الشد ددهداء ،تصد ددحی  :عبد دددالرحیم عقیقد ددی
بخشایشی ،قم :دفتر نشر نوید اسالم.
_ گروهی از تاریخ پژوهان1395( ،ش) ،تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء ،زیر نظر مهدی
پیشوایی ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
_ مجلسددی ،محمددد بدداقر1389( ،ش) ،محددن اْلبددرار (مقتددل عالمدده مجلسددی) ،ترجمدده :حسددن
هشترودی تبریزی ،تحقیق :علی اکبر رنجبران تهرانی ،تهران :آرام دل.
_ مجلسی ،محمد باقر ،)،1403( ،بحدار االندوار الجامعدة لددرر أخبدار االئمدة االطهدار ،تحقیدق:
جمعی از محققان ،بیروت :دار إحیاء الترا
_ محد

العربی ،چاپ دوم.

ندوری طبرسدی ،حسدین بدن محمدد تقدی ،)،1319( ،لؤلدؤ و مرجدان ،نسدخه خطدی

مجلس شورای ملی ،فهرست شده ،4169 :شماره ثبت .64490
_ محمدددی ریشددهری ،محمددد1388( ،ش) ،دانشددنامه ام دام حسددین بددر پایدده قددرآن ،حدددیث و

تدداریخ ،همکدداران :سددید محمددود طباطبددایینژاد ،سددید رو اهلل سددیدطبایی ،قددم :سددازمان
چاپ و نشر دارالحدیث ،چاپ دوم.
_ مطه ددری ،مرتض ددی1386( ،ش) ،مجموع ددهآثار (حماس دده حس ددینی) ،17 ،ته ددران :ص دددرا،
چاپ دهم.
_ مفیددد ،محمددد بددن نعمددان ،)،1413( ،اإلرشدداد فددی معرفددة حجددج اهلل علددی العبدداد ،تحقیددق:
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400

18

مؤسسة آل البیت الحیاء الترا  ،قم :المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید.
_ نجاشددی ،احمددد بددن علددی1365( ،ش) ،رجددال النجاشددی ،قددم :مؤسسددة النشددر االسددالمی،
چاپ ششم.

