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تحلیلی بر روایات عاشورایی قمقام زخار و صمصام بتار
دکتر محسن رفعت

چکیده

بازتما مقتمل الحسممین(ع) در کتما قمقممام زخمار و صمصممام ّبتمار بمما

وج ممود مش ممابهتهایی ک ممه ب مما دیگ ممر گزارشه ممای عاش ممورایی دارد،
دارای تفاوتهممایی بمما دیگممر مقتلهمما اسممت کممه وا کمماوی و بممازخوانی

آن را ضممروری میسممازد .از آنجمما کممه قمقممام زخممار از سمموی چهممرهای
سیاسی در عهد قاجار نگارش شمده اسمت ،ممیتوانمد منشم اثمر بمرای

جامعمه علممی و عممومی تلقمی شمود .اخبمار منفمرد ایمن کتما دربماره
عاش ممورا ،در برخ ممی م مموارد ب مما وق ممای حتم ممی و گزارشهممای تمماریخی

ناسممازگار اسممت و در مممواردی مممیتوانممد اساسممی بممرای سممخن علمممای
شمیعی و یما س ّمنی در قرنهمای بعمد شمده اسمت .در ایمن مقالمه تمالش
میشود بما روش کتابخانمهای و رویکمردی تحلیلمی ،پم

از ارزیمابی

شخصممیت نویسممنده و توضممیحاتی دربمماره کتمما وی ،گزارشهممای

قابممل تمموجهی کممه نخسممتین بممار در ایممن کتمما آمممده اسممت ،وا کمماوی
شوند.
ّ
کلیدواژهها :فرهادمیرزا ،معتمد الدوله ،قمقام زخار و صمصام بتمار،

امام حسین(ع) ،روایات عاشورایی ،تحریف.

 .1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه

()mohsenrafaat@gmail.com

1

مقدمه 

نهضددت عاشددورا و قیددام امددام حسددین(ع) واقعیتددی انکارناپددذیر در رأس هویتبخشددی و
اص د ددالت دادن ب د دده فرهن د ددگ امامی د دده اس د ددت .ص د ددرفنظر از مراجع د دده ب د دده روای د ددات ص د ددری
معصددومان(ع) در بدداره ایددن واقعدده ،عظمددت و سددترگی ایددن رو یددداد مهددم را میتددوان بددا تحلیددل
زمیند ددهها ،چگد ددونگی ،چراید ددی و پیامد دددهای وقد ددوع آن بررسد ددی کد ددرد و از آن مشد ددق گرفد ددت.
انگیزههدای فدردی ،سیاسدی و اجتمداعی فدراوان بددرای تحر یدف حادثده عاشدورا از ابتددای ایددن
نهضت ،سبب ورود انبوهی از اخبار و روایت در کتب تاریخی و حدیثی شد که پاالیش آنهدا
آسان نبود .از ایدن اسدباب مهدم میتدوان بده اسدتقرار حاکمیدت اسدتبدادی و جعلدی امدوی بدر
سرزمینهای اسالمی بدرای مددتی طدوالنی اشداره کدرد؛ حداکمیتی کده بدرای اسدتقرار و اسدتمرار
نظام خود ،احادیث نبوی را جعل و وقایع تاریخی را تحریف کرد(.ابنابیالحدیدد،1378 ،
48 :11د)110

یکددی از وقددایع تدداریخی کدده از ابددزار تدددلیس و تحر یددف حاکمیدت بنیامیدده در امددان نبددوده،

قیام امام حسین(ع) است که تالشهای فراوانی شدد تدا ایدن قیدام کدمرندگ و امدام(ع) نداحق
جلوه کنند.

ورود احادید ددث صد ددحی آمیختد دده بد دده سد ددقیم و نقلقولهد ددا و نگاشد ددتههای متعد ددار

و

متناقض که گویی نهضت عاشورا البهالی اینها تنیده و مخفی شدده ،سدبب میشدود نتدوان
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با قاطعیت در مدورد آن سدخن گفدت(.برای مطالعده بیشدتر ر.ک :صدحتیسدردرودی:1386 ،

 23د)124همددین امددر سددبب شددده کدده از ابتدددای واقعده کددربال تددا کنددون ،دو حددوزه متضدداد جبهدده
تحریف کننددده و مخددالف تحر یددف در برابددر هددم قددرار گیرنددد ،تددا جددایی کدده جدددا شدددن آنهددا از

همدیگر ناممکن مینماید؛ دو جبههای که برای عملکرد خود دالیل مختلفی دارندد(.ر.ک:

صحتی سردرودی60 :1386 ،د)115

هدف این مقاله ،تحقیق جوانب مواجهه با نهضدت عاشدورا و بررسدی راهیدابی تحر یدف

در سد ددازوکار مورخد ددان ،بد ددا محور ید ددت مطالعد دده مد ددوردی روایدددات عاشد ددورایی فرهد دداد مید ددرزا در
کتاب قمقام زخار است .باید اذعان کرد که در حال حاضر در متن شدماری از مقاتدل اصدلی
کدده فددراروی مددا قددرار دارنددد د د کدده میتددوان تعددداد آنهددا را از آغدداز تددا پایددان ،حدددود چهددل مقتددل

دانسددت1دد د مبدداحثی وجددود دارد کدده یددا از حیددث سددند مددورد خدشدده و تأملانددد یددا از جهددت
مد ددتن و داللد ددت بد ددا قید ددام و انگید ددزه امد ددام حسد ددین(ع) منافد ددات دارندددد .یکد ددی از اید ددن کتد ددب
تدداریخی د د روایددی ،قمقددام ّ
زخددار و صمصددام ّبتددار نوشددته فرهدداد میددرزا از رجددال سیاسددی عصددر
قاجار است .آنچه در پی میآید جستاری اسدت در بداره قسدمتی از تحریفدات ایدن کتداب در
حددوزه احادیددث کدده در مددورد امددام حسددین(ع) ثبددت شددده اسددت ،.ضددمن آنکدده رو یدددادهای
تدداریخی آن را بددا سددنجههایی چددون دالیددل قرآنددی ،حدددیثی ،شددواهد تدداریخی و عقلددی نقددد و
بررسی کردهایم.
پددیش از ایددن تحقیددق ،در بددارة روایددات کتدداب ،یعنددی روایددات عاشددورایی کتدداب قمقددام

ّ
زخد ددار بد ددا مختصد ددات و شد ددرایط مد ددذکور ،مقالد دده ید ددا کتد ددابی تد دددوین نشد ددده اسد ددت .امد ددا بد دده
صورت عمومی مقالده قمقدام زخدار در تدار یخ واقعده کدربال از عبددالرفیع رحیمدی در کتداب مداه
تداریخ و جغرافیدا سدال  1383شمسددی اشداره کدرد کده صددرفا بده معرفدی کتداب و فصددلهای آن
پرداخته است.
.1فرهادمییزا،شخصیتوتألیفا



قاج ددار متول ددد جم ددادی االول  1233هج ددری و پ دددرش عب دداس مید درزا مت ددوفی  1249ولیعه ددد
فتحعلی شاه میباشد (.آقابزرگ طهراندی171/17 :1403 ،؛ امدین عداملی)397/8 :1403 ،
وی ادیبی است فاضل و مورخ کامل ،جامع فنون بسیار ،از فحول فضدال و ادبدای ندامی عهدد
ناصر الدین شاه قاجدار کده در تداریخ و جغرافیدا و حسداب و نجدوم و هیئدت و هندسده و لغدت
[زبان] انگلیسی و فنون دیگر آثار بسیاری دارد که تماما طبدع شدده و حداکی از تبحدر و کثدرت
وی هسددتند(مدرس 331/5 :1369 ،دد  .)332از عنفددوان جددوانی عالقددهای وافددر بدده کسددب
مهارت و دانش داشت و همین امر باعث آن گردیدد تدا بده مدورخی کامدل و دانشدوری بدزرگ در
دورهی ناصرالدین شاه قاجار مبدل شود .پس از مرگ پددر و در دوران حکومدت محمدشداه،
 . 1گفتنی است این چهل مقتدل عدالوه بدر کتدب تداریخی دسدته اول ،کتدب مناقدب و مانندد آن را در برمی گیدرد؛
برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک :رحمانستایش.81 :1389،

ّ
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وی مددأمور حفاظددت از مرزهددای فددارس و عددرا ،شددد و بددا کدداردانی و مدددیریت منطقددی ،نظمددی
کامل در آن مناطق برقرار کرد .در لرستان و نواحی دیگدر نیدز گروهدی از سرکشدان را براندداخت.
در سالهای  1252و  1255در غیاب محمدشاه نایب السلطنه بود .در سال  1257حکمدران
فددارس شددد .در سددال  1290کدده ناصددرالدین شدداه عددازم فرنددگ بددود او را بدده نیابددت سددلطنت در
تهران گذاشت( .معتمد الدولة :1391 ،مقدمه )1 ،وی در غیاب ناصرالدین شاه بدا علمدای
بددزرگ تهددران مث ددل حدداجی مالعل ددی کنددی بد دا دسددتیاری مددأمورین روسددیه توطئددهای بددر ضددد
سپهسداالر ترتیدب داد و موفددق شدد کده شدداه را بده عددزل سپهسداالر وادار کندد ولددی خدود او مددتهم
شد که با انگلیسیها مربوط است بده همدین جهدت مدورد بدیمهدری شداه قدرار گرفدت .پدس از
چندی اجازه گرفدت کده بده مکده سدفر کندد .پدس از بازگشدت بده حکومدت فدارس رسدید .او در
سن هفتاد و دو سالگی در سال  1298هجری بقعه مبارکهی کداظمین را تعمیدر و منداره هدا را
ّ
مطلد ددی کد ددرد و عمد ددرش بد دده همد ددین خد دددمت اسد ددالمی و تد ددألیف کتد دداب قمقد ددام بد دده پاید ددان
رسید(مدرس .)332/5 :1369،یک سال بعد از مدرگش ،جندازهاش را از تهدران بده کداظمین
منتقل کردند و در مقبرهی مخصوص به مقبرهی فرهادیه در باب شرقی کاظمیده کده معدروف
به باب المراد است مدفون گردید.

1

فرهاد میرزا پس از طال کاری بقعهی کاظمین به تدألیف کتداب قمقدام ّ
زخدار پرداخدت کده

شامل شدر زنددگی و مقتدل حضدرت سیدالشهداسدت کده محصدول دیندی ،ادبدی و تداریخی
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عصر قاجار محسوب میشود 2.کتابهای دیگری از وی بر جای مانده اسدت .جدام جدم در

جغرافیددا 3،زنبیددل کدده بدده س ددبک کشددکول نوشددته شددده 4،کنددز الحسدداب کدده شددر خالصددة

الحساب شیخ بهایی است ،نصاب انگلیسی ،منشآت و هدایة السبیل 5کده شدر یکدی از

مسافرتهای اوست.

6

( . 1آقابزرگ طهرانی171/17 :1403 ،؛ مدرس)332/5 :1369 ،
( . 2معتمد الدولة :1391 ،مقدمه)1 ،
 . 3آقابزرگ طهرانی)24/5 :1403 ،
( . 4همان)5/1 ،
( . 5آقابزرگ طهرانی189/12 :1403 ،؛ )150/18
( . 6معتمدالدولة »1391 ،مقدمه)1 ،

ّ
تاریخنگاریفرهادمییزا 

ویژگیهایقمقا زخاروروش

.2

کتاب فرهاد میرزا یکی از مقتلهای فارسی است که به دلیل نقل از منابع معتبر و دقدت
در نقددل مددورد توجدده خادمددان امددام حسددین (ع) بددوده ،کتدداب قمقددام زخددار وصمصددام بتددار در
احواالت حضرت مولی الکدونین ابدیعبدداهلل الحسدین (ع) اسدت .امدا در میدان پژوهشدگران
کمی مهجور مانده است ،شاید یکی از دالیل کمتوجهی به این کتداب انتسداب نویسدنده بده
خاندان قاجار است .فرهداد میدرزا در مقدمده ضدمن اشداره بده اینکده از جدوانی آرزوی نگدارش
«کتد ددابی خد ددالی از حشد ددو و زواید ددد در احد ددوال خجسد ددتهمد ددآل آن حضد ددرت مد ددن الد ددوالدة إلد ددی
الشددهادة 1»...داشددته ،بدده سددتایش پروردگددار و ذکددر منقبددت پیددامبر (ص) ،امیرمؤمنددان (ع) و
سایر ائمه (ع) و بیان شمهای از معرفدت بده علدم تداریخ پرداختده اسدت .فرهداد میدرزا در وجده
تسددمیه کتدداب بدده قمقددام زخددار و صمصددام ّبتددار مددینویسددد« :ایددن کتدداب را کدده شددناوران ّ
لجدده
معرفت را بحدری اسدت زاخدر و دالوران عرصدهی محبدت را سدیفی اسدت بداتر ،قمقدام ّ
زخدار و
2
صمصام ّبتار نام نهادم که لفظ با معنا و اسم با ّ
مسمی مطابق باشد».

درباره انگیزه نگارش فرهاد میرزا خود نوشدته اسدت در سدفری در یدایی کشدتی وی مدابین

قبرس و رودس دچار طوفانی شدید میشود و اموا متالطم دریا سبب ناامیدی از بازگشدت

ن ددذرش ف ددراهم نش ددد ت ددا اینک دده پ ددس از ب دده دس ددت دادن فرص ددتی ش ددروع بد ده نگ ددارش کت دداب

ّ
ّ
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به وطن میشود ،وی مینویسد« :حالی دست توسل به دامن اهل بیت عصدمت و طهدارت

میکند(همان).
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زده اعاد نذر نمودم که اگر از دهر فرصتی و در عمر مهلتی باشد ایدن خددمت را بده پایدان آرم
و از آن جوهر تابناك یعنی تربت پاك حضرت امام شهید غر یب صدلواة اهلل و سدالمه علیده بده
در یا ر یختم همان گاه در یا آرام یافته و امدوا از ثدوران و هیجدان بیفتداد و لطیفده و جدر ین بهدم
بر ی طیبة پدیدار آمد و در ضمان عنایت حضرت بار یتعالی بده عافیدت و سدالمت بده وطدن
رسیدم»(معتمدالدولة )16 :1391،به خاطر دغدغهها و مشاغل فراوان فرصتی جهدت ادای

( . 1همان)5 ،
( . 2همان)9 ،

میتوان کتاب را بده ایدن محورهدا تقسدیم نمدود :امو یدان و مسدائل مر بدوط بده معاو یده و امدام
حسن (ع) ،جلوگیری از سدالطین بندیامیده از نشدر فضدائل اهدلبیدت ،پدرداختن بده احادیدث
جعلی ،یزید و حکومت وی ،حرکت امدام حسدین (ع) بده سدمت کوفده ،آثدار شدهادت امدام و
اهدلبیددت و مندداظرات ایشددان بددا دشددمن ،شدهادت برخددی از شددیعیان در دفدداع از امددام حسددین
(ع) و عاقبت برخی از قاتالن ،ذکر نامهنگاریهای متعدد با یزیدیان از طدرف ابدن زبیدر و ابدن
عباس ،دعوت توابین ،قیام مختار ،عباسیان و رفتار آنها با مرقد امام حسین (ع).

مؤلف قصدایدی را در مدورد امدام حسدین(ع) از سدید حمیدری ،فدرزد ،،سدلیمان بدن قبده،

نجاشددی ،هن ددد بن ددت ز ی ددد االنص دداریه ،طرم ددا ب ددن ع دددی ،عبیددداهلل بددن حددر و رجزهددایی از

اصددحاب حضددرت در کددربال ذکددر مددیکنددد(همان 575 ،د د  .)605او در نقددل مطالددب تدداریخی

مقلد صرف نبوده و اهتمام داشته که برخی از نقلهای تاریخی را محققانه پاسدخ گو یدد و یدا
در مددوارد تعددار اقددوال بدده شددهرت یددا اصد ّ روایددات نقددل تمسددک جو یددد(همان ،ص ،233
 )445 ،365 ،363 ،342 ،331 ،330 ،323 ،313 ،285 ،249. ،240 ،236و ید د د د د د د د ددا در

مواردی به تحلیل وقایع تاریخی پرداخته(همان ،ص  463 ،441 ،352 ،348د  )464یا در

مورد تاریخ والدت امام حسدین (ع) کده پدس از کندار هدم قدرار دادن اقدوال مختلدف تداریخ آخدر
ماه ربیع اْلول را برمیگزیند(همان ،ص 32؛ یا توضی در مورد «لقد وطیء الحسنان و ش ّدق

سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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عطفددای» :ص  39د د  )40و یددا در بددارهی حضددور ّام کلثددوم در کددربال ،وی را دختددر حضددرت زهددرا
(س) ندانسته ،بلکه او را از زن امیرمؤمنان (ع) یعنی ّام سعید دختدر عدروة بدن مسدعود ثقفدی

معرفی میکند(همان ،ص  387د  .)389از مطالب مبسوط کتاب فرهاد میرزا پدرداختن بده
قیام توابین و قیام مختار است(همان ،ص  529د  .)559ذکر رفتار عباسیان بده و یدژه جر یدان
ویرانی کربال به دست متوکل عباسی از دیگر مطالب کتاب است(همان ،ص .)560

از دیگدر ویژگدیهددای کتداب قمقددام اسدتفاده فدراوان و مسددتمر از کتدابهددای معتبدر و منددابع
اهل سنت و شیعه است که این امر بر غنای کتداب افدزوده و نویسدنده بددون ح ّ
دب و بغدض و
دخل و تصرف عین عبدارات مندابع را گداه بده مدتن عر بدی و البتده بددون ترجمده مختصدر نقدل
کدددرده اسدددت 1.مندددابعی مانندددد الکافی(،همدددان )201 ،30 ،تهدددذیب اْلحکام(،همدددان)30 ،
 . 1ال بته در منبع این تحقیق از نسخهای استفاده شده که ترجمهی اشعار و عبارات نیز اضافه گردیده است.

االرشاد(،همان )32 ،29 ،لهوف(،همان )32 ،شر نهج البالغة ابدن ابدیالحدیدد(،همان،
 )70 ،13العق ددد الفر ی ددد اب ددن عب ددد ر ب دده(،همان )31 ،13 ،تددذکرة الخددواص 1،علددل الشددرائع،
(همان)30 ،اْلمالی صدو(،همان ،ص )31و . ...

فرهاد میرزا در جای جای کتاب و در معرفی کتابهدا و شدناخت مؤلفدان بده چندد طر یدق

ارادت خود را به زعمای بزرگ شیعه نشان میدهدد ،مانندد اینکده گداه بده روش آندان یدا گفتدار

آنددان تأسددی مددیکنددد و یددا بیشددترین توضددی را در شددر حددال آنددان در بدداب کتددابشناسددی بدده

دست میدهد.

نویسنده با تبحر خاصی که در ادبیات داشته ،در سرتاسر کتاب از امثله ،اشعار و ضرب

المثلهای عربی و فارسی بهره برده است .هدمچندین از دیگدر ویژگدیهدای کتداب را مدیتدوان
بی ددان و توض ددی و تص ددحی اس ددامی ،رج ددال ،ام دداکن ،لغ ددات ،مش ددکالت و امث ددال اس ددت و
نویسنده کوشیده به قدر کافی اطالعات الزم را در اختیار خواننده قرار دهدد(برای مطالعدهی
بیشتر ر.ک :رحیمی.)1383،
.3فرهادمییزاوواقعهکیبال 

ارادت و عالقهی بیشمار فرهداد میدرزا بده خانددان اهدلبیدت سدبب نشدده تدا او بده مانندد

در این زمینه را فراموش نکدرده و بدا تحلیدلهدای متعددد نسدبت بده مندابع هدر گزارشدی ،سدعی

خود را بر ارائهی مطلبی معقول و متناسب با اخبدار معتبدر و معتمدد مصدروف داشدته اسدت.

گرچه نگاه وی به عاشورا فراتاریخی و فراطبیعی است و جنبهی اصالحی آن را در نظر خدود
مجسم کرده ،اما روایدات مدورد توجده او نیدز همچدون محددثان قدرن چهدارم و پدنجم وابسدته بده

عقاید آنها شکل گرفته است .رویکردی که به واقعهی عاشورا نیز داشته رویکردی عاقال نده

و در خور تمجید است ،گویا وی تشیع خدود را برخاسدته از معقدولنگراندی مانندد شدیخ مفیدد
و ...گرفته و به هر مطلبی که حاکی مناقب و فضائل است نگاهی نقدآمیز داشدته اسدت .بدا

ایدن حددال کتدداب وی ،از مدواردی مشددکوک تحریفددی هدمچددون منددابع پیشدین مصددون نیسددت.
 . 1همان ،77 ،در موضعی نام کتاب را «تذکرة خواص ّ
اْلمة» ذکر کرده است118 :

ّ
ّ
تحلیلی بر روایات عاشورایی قمقام زخار و صمصام بتار

کسانی مثل کاشفی ،دربندی و  ...به نقدل اخبدار بحدثبرانگیدز بپدردازد؛ وی جاندب تحقیدق
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دتن غیرطبیعددی بدده عاشددورا از سددوی فرهدداد میددرزا ماننددد دیگددر مورخددان و محدددثان
بعددد نگریسد ِ

شدیعی سدبب شددده اخبداری غیرمعقدول را بدده نقدل از دیگددر مندابع در اثدر خددود گدرد آورد و علددی
رغم دیدگاه نقادش از نقد آن روی گرداند.

تمسک به روش ابن اعثم و نقل مطالبی بسدیار از او سدبب شدده نگدارش بده سدبک ز بدان
ّ
حال در حد تقریبا قابل توجهی در اثر او نمود داشدته باشدد(.همان[ 325 ،درخواسدت علدی
اکبر مبنی بدر تشدنه شددن و طلدب آب از امدام حسدین (ع)]) گرچده فرهداد میدرزا در مدواردی بده
فضائل و مناقب اهلبیت اشاراتی جزئی دارد ،اما بدا توجده بده روحیدهی سیاسدتمداراندهی
نویسنده میتوان سبک نوشتاری او را با دیگر شیعیانی که با اندیشهی ایجاد احسداس شدور
و عاطفه به تألیف مقاتل مشغول شدند جدا ساخت ،زیرا د چنان که در مقدمه متدذکر شدده
د وی با هدف اوال ذخیرهای برای آخرت خدویش و ثانیدا بدرای تجمیدع اقدوال مختلدف در ایدن
زمینه به نگارش کتاب پرداخته است .به هدر حدال بدا توجده بده مطالدب پایدانی کتداب و نقدل
احددادیثی در فضددیلت و ثددواب گر یدده و مرثیددهخددوانی و نیددز اشددعار عر بددی و فارسددی جانسددوز از
شدداعرانی ماننددد دعبددل یددا دوازدهبنددد محتشددم کاشددانی ،وصددال شددیرازی و (...همددان 560 ،دد
)605رویکدرد کلدی او را تددا حددودی عاطفدهگرایاندده دانسدت ،امددا منبدعگرایدی مؤلددف بدر اسدداس
منابع متقدم مانند االرشاد و تذکرة الخدواص را نبایدد از یداد بدرد .یعندی گرچده وی بدا تکیده بده
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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این رویکرد کتاب خویش را سامان داد ،اما این رویکرد با توجه به چندین مندابعی رخ نمدوده
نه منابع متأخر که این رویکرد در آنها حاکم اسدت ،بلکده وی بدا توجده سدیر تداریخی م ّ
ددو ن
معتبر و البته معقوالنه این رویکرد را برای خود برگزیده است.
ّ
.4مطالبغیرواقعیوتحیهفیقمقا زخار 
1ـسپردنودیعههایامامتبهفاطمهبنتالحسین(ع) 

فرهدداد میددرزا در موضددعی مددینویسددد ...« :ابددیجعفددر (ع) گفددت :چددون حسددین (ع) را آن
حادثده پددیش آمددد و بیددرون خواسددت شددد بدده جندگ ،دختددر خددویش را بخوانددد ،دختددر بددزرگتددر
فاطمدده بنددت الحسددین بددود .صددحیفه بدده وی سددپرد و وصددیت ظدداهر کددرد و وصدیت پوشددیده،
وصیت ظاهر وداع بود و تسلیم صحیفه و وصیت پوشیده آن بدود کده صدحیفه بده علدی ز یدن

العابددین دهددد ،امددا بدده وقددت خددویش ،ا گددر علددی را چیددزی بایددد کدده بینددد هددم در پددیش فاطمدده
مددیکنددد و از پددیش فاطمدده بیددرون نبددرد تددا آن گدداه کدده او از دسددت دشددمن بیددرون رود ،آنگدداه بددا
دست خویشتن گیرد ،چون علی زین العابدین از دست بنیامیه بیرون آمدد آن صدحیفه بده
دست گرفت و اکنون ما داریم و از کل علدوم از ماضدی و مسدتقبل تدا قیامدت چده خواهدد بدود،
خبددر دار یددم و مخددزون و محددروس اسددت پددیش مددا و هرگددز بدده دسددت نااهددل و ندداجنس آلددوده
نگردد»(همان)339،
 1دد نویس ددنده ایددن روای ددت را از کت دداب بصددائر الدرجات(صددفار 148/1 :1404،و نیددز ر.ک:
کلین ددی1 ،303 : 6 ،291/1 :1388 ،؛ ص دددو64 :1404 ،،؛ طبرس ددی257 :1390،؛ اب ددن
شهرآشددوب 172/4 :1379،و )...نقددل کددرده ،سددند ایددن روایددت شددبیه سددند کلینددی در کددافی
اسد ددت کد دده بد ددا پد ددنج طر ید ددق بد دده دسد ددت مد ددا رسد ددیده و بند ددابر ضد ددعف منصد ددور بد ددن ید ددونس
واقفی(،حل د د د ددی259 :1417،؛ خ د د د ددویی )353/18 :1372،محم د د د ددد ب د د د ددن جمه د د د ددور(ابن
غض د ددائری92 :1364،؛ نجاش د ددی)337 :1365،و ابوالجارود(کشدد دی495/2 :1363،؛ اب د ددن
غض د ددائری61 :1364،؛ نجاشد د دی170 :1365،؛ خ د ددویی )76/21 :1372 ،راوی اول روای د ددت
ضعیف است.
سجاد (ع) سپرد ،از این رو نیدازی بده واسدطهگدری کسدی مانندد فاطمده نبدوده اسدت .بدر فدر
وجود واسطه حضرت زینب (س) اولی به واسدطهگدری خواهدد بدود نده فاطمده کده بندابر آنچده
گذشت در سنین نوجوانی به سر میبرده است .البته مسعودی در اثبدات الوصدیة در روایتدی
حضرت زینب (س) را وصی امام دانسدته است(،مسدعودی )272 :1426،در کدافی روایدات
دیگری مبنی بر واسطهگری ام سلمه نسبت به سپردن ودائدع امامدت امدام علدی (ع) بده امدام
حس ددن (ع) وجدددود دارد(کلیندددی 3 ،297/1 :1388،و 4؛ مس ددعودی )167 :1426،کددده بدددا
روایات دیگر که داللت بر بدون واسدطه بدودن آن دارد متعدار

اسدت( .کلیندی ،پیشدین،

 ،1ص  1 ،297و  )2روایتددی کدده وصددیت امددام حسددین (ع) بدده حضددرت زینددب (س) را بدده
جهت تقیه و حفظ امام سدجاد (ع) از قتدل توصدیف کرده(مسدعودی )272 :1426،نیدز قابدل
پذیرش نخواهد بود ،چرا که بدون تردیدد ایدن وصدایا در خفدا و نهدان صدورت گرفتده ،بندابراین

ّ
ّ
تحلیلی بر روایات عاشورایی قمقام زخار و صمصام بتار

2د د طبددق روایددات دیگددر امددام حسددین (ع) ودیعددههددای امامددت را بدده طددور مسددتقیم بدده امددام
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دلیلی برای تقیه وجود ندارد.
 3د روایتددی صدحی السددند در کدافی کدده بدا سدده طر یددق بده دسددت مدا رسددیده داللدت بددر ایددن
نکتده دارد کده امددام حسدین (ع) وصددایای امامدت را پددیش از حرکدت بدده سدمت عددرا ،بده امددام
سجاد (ع) سپرد .در ایدن روایدت آمدده اسدت کده امدام بداقر (ع) فرمدود :چدون امدام حسدین (ع)
کشته شد ،محمد بن حنفیه ،شخصی را نزد علی بن حسین فرستاد که تقاضدا کندد بدا او در
خلوت سخن گو ید سپس [در خلوت] به آن حضرت چنین گفت :پسر بدرادرم! مدیداندی کده
رسدول خدددا (ص) وصدیت و امامدت را پددس از خددود بده امیدر المددؤمنین (ع) و بعدد از او بدده امددام
حسددن (ع) و بعددد از او بدده امددام حس دین (ع) واگذاشددت و پدددر شددما کشددته شددد و وص دیت هددم
نکرد ،و من عموى شما و با پدر شما از یك ر یشهام و زاده علی (ع) هسدتم .مدن بدا ایدن س ّدن و
سبقتی که بر شدما دارم از شدما کده جوانیدد بده امامدت سدزاوارترم ،پدس بدا مدن در امدر وصدیت و
امامت منازعه و مجادلده مکدن .علدی بدن حسدین (ع) بده او فرمدود :اى عمدو از خددا پدروا کدن و
چیزى را که حق ندارى ادعا مکن .من تدو را موعظده مدیکدنم کده مبدادا از جداهالن باشدی ،اى
عمو! همانا پدرم (ص) پیش از آنکه رهسپار عرا ،شود به من وصیت فرمود و ساعتی پدیش
از شددهادتش نسددبت بدده آن بددا مددن عهددد کددرد و ای دن سددال رسددول خدددا (ص) اسددت نددزد مددن،
متعر

این امدر مشدو کده مدیترسدم عمدرت کوتداه و حالدت پر یشدان شدود 1»...روایتدی دیگدر بدا

محتوای سپردن ودائع امامت به امام سجاد (ع) موجود است.
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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2

2ـفرزندیسقطشدهبرایامامحسین(ع)بهناممحسن 

فرهاد میرزا میگوید« :یاقوت حمدوی در معجدم البلددان آورده کده در فر بدی حلدب ،کدوهی
جوشن نام بدود کده معددن مدس داشدت ،از آن روز کده پردگیدان عصدمت و طهدارت را از آن جدا
عبور افتاد ،آن کان تباه گشت ،چه ،زنی از امام حمدل داشدت و در دامندهی کدوه ،بدار نهداد ،از
پیشهوران نان و آب خواست ،مضایقت کردند و دشنام دادندد .بدیشدان نفدرین کدرد ،سدپس
از آن کددوه ،کددس سددود ندیددد .جانددب قبلددی آن کددوه مددزاری معددروف بدده مشددهد السددقط و مشددهد
 . 1کلینی ،پیشین ،1 ،ص  5 ،348و نیز ،ر.ک :صفار ،پیشین ،1 ،ص .502
 . 2کلینی ،پیشین ،1 ،ص  298د .5 ،299

ّ
الدکة باشد و آن سقط را نام محسن بن حسین (ع) بود».

1

1د د همددان طددور کدده مؤلددف نگاشددته نخسددتین قائددل ایددن مطلددب یدداقوت حمددوی در معجددم
البلدان است 2،اما در منابع کهن فرزندی به ندام محسدن بدرای امدام حسدین (ع) ثبدت نشدده
است .شیخ عباس قمی نیز بدان صحه گذاشته و از سدفر بده شدام و ز یدارت آن مکدان سدخن
گفته 3و مینویسد« :صاحب نسمة ّ
السحر از ابن ّ
طی نقدل کدرده کده در تدار یخ حلدب گفتده کده
ّ
سیف الدولة تعمیر کرد مشهدى را که خار حلب است به سبب آن که شدبی دیدد ندورى را
در آن مکان هنگامی که در یکی از مناظر خود در حلب بود ،پدس چدون صدب شدد سدوار شدد
به آنجا رفدت و امدر کدرد آنجدا را حفدر کردندد ،پدس یافدت سدنگی را کده بدر آن نوشدته بدود کده ایدن
ّ
محسن بدن حسدین بدن علدی بدن ابدی طالدب اسدت ،پدس جمدع کدرد علدو ّیین و سدادات را و از

ایشان سؤال کرد .بعضی از ایشان گفتند که چون اهل بیت را اسیر کردند ا ّیدام یز یدد از حلدب
عبددور مددیدادنددد یکددی از زنهدداى امددام حس دین (ع) سددقط کددرد ّ
بچدده خددود را ،پددس تعمی در کددرد

ّ
سیف الدوله آن را» 4مورخان در تعداد فرزندان امام حسین (ع) شش فرزند و برخی ده فرزندد
را ذکر کرده اند .شیخ مفید اوالد آن حضرت را این گونه نوشته «علی بدن حسدین اکبدر ،علدی

بن حسین اصغر ،جعفدر بدن حسدین ،عبدداهلل بدن حسدین ،سدکینه و فاطمده» 5حسدن محمدد
عنوان اوالد امام حسین (ع) ذکر کرده اسدت 6.سدایر مورخدان نیدز تقر یبدا همدین اسدامی را ذکدر
کردهاند اما نامی از محسن نبردهاند .علی بن عیسدی اربلدی اوالد آن حضدرت را ده عددد ذکدر
کرده است 7.امدا در بدین اسدامی مدذکور ندام محسدن یافدت نمدیشدود .بعیدد نیسدت کده علدت
عدم ذکر نام محسن در بین اوالد آن حضرت به علت سدقط شددن ایدن فرزندد بعدد از جر یدان
 . 1معتمدالدولة ،پیشین ،ص .409
 . 2حموی ،معجم البلدان ،2 ،ص .186
 . 3قمی ،نفس المهموم ،ص 612 ،391؛ همو ،منتهی اآلمال ،2 ،ص .965
 . 4همو ،منتهی اآلمال ،2 ،ص .966
 . 5مفید ،اإلرشاد ،2 ،ص .135
 . 6قمی ،تاریخ قم ،ص .196
 . 7اریلی ،پیشین ،2 ،ص .38

ّ
ّ
تحلیلی بر روایات عاشورایی قمقام زخار و صمصام بتار

قمی نیز در تار یخ قم علی اکبر ،علی اصغر ،جعفدر ،عبدداهلل ،سدکینه و فاطمده و محمدد را بده
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عاشورا باشد ،از این رو مورخان چندان توجهی به ذکر نام این طفل نداشتهاند.
 2د امدا در ایدنبداره نکداتی نیداز بده توجده اسدت :بدر فدر

کده فاصدلهی روز عاشدورا تدا سددقط

محسن حدود یک ماه باشد ،از این رو انعقداد نطفده یدا بایدد در مسدیر راه صدورت گرفتده باشدد

که این امر از امام بعید است ،یدا بایدد در مکده و یدا بایدد در مدینده انجدام پذیرفتده باشدد کده در
این صورت سفر زنی باردار با مشقات و سختیهایی که در آن زمان همراه بوده اندکی موجه

به نظر نمیرسد .دیگر این که هر زن بدارداری کده وقدایع تلدخ و سدنگین عاشدورا را دیدده باشدد
بدون تردید فرزند سقط خواهد کرد ،از این رو بعید است که این زن باردار د که نده اسدمی از او

موجدود اسددت و نده گفتدداری بدیش از آنچدده گذشددت د بددا دیددن آن فجددایع و سدختیهددا توانسددته
فرزنددد خددود را نگدده دارد ،مگددر آن کدده گفتدده شددود تقدددیر خداونددد بددر آن بددود کدده ایددن طفددل در روز
عاشورا از دنیا نرود.
3د بر فر

صحت خبری که در منابع متقدم وجود ندارد ،احتماال ایدن زن بداردار همسدر

یکی از اصحاب امام بوده است و چون فرزند او منتسب به روز عاشورا بدوده ،او را فرزندد امدام
خواندهاند .به همین خداطر از روی سدنگنوشدتهای کده فدردی آن را دیدده ،نمدیتدوان فرزنددی
برای امام دانست.
سالهاپسازدفن 
3ـانتقالسرامامحسین(ع)بهعسقالنوقاهره ،
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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مؤلف قمقام ّ
زخار به نقدل از مقر یدزی کده گو یدا ایدن قدول را پذیرفتده ،مدینویسدد« :چدون سدر

مقدس را از ضری عسقالن به درآوردندد ،هندوز بددان خدون تدازه بدود ،و بدوی مشدک اذفدر از آن
فائ بو ،استاد مکنون با طایفدهای از خددم و حشدم بدا شدرائط احتدرام سدر را آورده و در کدافری
بنهادند ،سپس به سرداب قصر زمرد حمل داده و در قبة الدیلم به باب دهلیز الخدمة دفدن
کردنددد ،عددادت چنددان بددود کدده هددرکس بدددان جددای رفتددی ،در برابددر آن مشددهد زمددین خدددمت
بوسددیده بگذشددتی و چددون روز عاشددورا برآمدددی ،بدده مراسددم عددزا و اقامددت نمودندددی و شددتران و
گاون و گوسپندان بکشتندی »...

1

گزارشها متفاوت است .برخی از گدزارشهدا حداکی از آن اسدت کده گروهدی از

در این باره
 . 1معتمدالدولة ،پیشین ،ص .450

َ
اهل َعسقالن نزد یز ید بودند و از و ی درخواست کردند تا سدر ندزد آندان دفدن شدود و یز یدد سدر را
به آنان داده ،آنان آن را در شهرشان دفن کرده و بر آن بارگاهی سداختند و ایدن در زمدان عضدد
الدولده صدورت گرفددت 1.امدا بددر اسداس گدزارش دیگددری ،شخصدی در عصددر خالفدت مستنصددر
بداهلل د یکدی از خلفدای فداطمی د و وزارت بدددر جمدالی در خدواب دیدد کده سدر امدام در عسددقالن
است و در خواب برایش محل آن مشخص شدد .او آنجدا را ندبش کدرد و بددر جمدالی بارگداهی
برای آن ساخت 2.انتقال سدر بده ایدن شدهرها بده سدبب عددم قددمت آن و اخدتالف در زمدان و
سبب دفن سر در عسقالن و بهطور کلی مخالفدت آن بدا اقدوال دیگدر و نیدز عددم وجدود قدراین و
دان معاصدر نیدز ایدن
شواهدی در تأیید آن ،غیرمعتبر و مدردود اسدت ،چنان کده برخدی از محقق ِ
قدول را بدا دالیلدی ّرد کردهاندد 3.نظدرات مختلفدی در ایدنبداره داده شدده کده نیدازی بده طددر آن
نیست 4.در نقد و ّرد این قول ،باید گفت که به نظدر میرسدد خلفدای فداطمی چندین ادعدایی

طر کردند تدا ادعدای خدود مبندی بدر انتسابشدان بده فرزنددان فاطمده را تدرو یج کنندد ،چنان کده
برخ دی از مورخددان اهلسددنت نی دز بدده ای دن نکتدده اشدداره کردهانددد 5.بدده عددالوه چنددان کدده پیشددتر
مفصل گذشت این گزارشها با گزارش مشهور و متقدمتر سازگاری ندارد.
3ـمطالبتحریفیدیگر 

ِ .2اخبددار امددام علددی (ع) از واقعددهی کددربال و جسددد امددام حسددین (ع) بددر روی اسددتخوان

 . 1محمد بن علی عمرانی ،اإلنباء فی أخبار الخلفاء ( ،تحقیق :قاسم سامرایی ،قاهره :دار اآلفا ،العربیة1421 ،
 ،)،ص .54
 . 2نویری ،پیشین ،20 ،ص .300
 . 3قاضی طباطبایی ،پیشین ،ص  316به بعد.
 . 4حموی ،معجم البلدان ،5 ،ص 142؛ سبط بن جوزی ،پیشین ،ص 209؛ ابن نما ،مثیر اْلحزان ،ص 107؛
نویری ،پیشین ،20 ،ص 300؛ صفدی ،پیشین ،12 ،ص .264
 . 5ابدن کثیددر ،پیشدین ،8 ،ص 161؛ قاضددی طباطبدایی ،پیشددین ،ص  306بده بعددد؛ بدرای مطالعددهی بیشددتر در
زمینهی ابین اقوال ر.ک :رنجبر" ،پژوهشي درباره فرجام و محل دفن سر مطهر امام حسین(ع) و سدرها دیگدر
شهدا" ،پیشین  ،ص  86د .87
 . 6معتمد الدولة ،پیشین ،ص .57
 . 7حمویی ،پیشین ،2 ،ص .171

ّ
ّ
تحلیلی بر روایات عاشورایی قمقام زخار و صمصام بتار

 .1تأویل «کهیعص» به امام حسین (ع) و قاتالنش 6:موجود در فرائد السمطین

7
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شتر 1:موجود در شر اْلخبار قاضی نعمدان :وی روایدت را بدر روی اسدتخوان االغ بده
تصویر کشیده است.

2

 .3هند همسر یزید و پیش از او همسر امام حسین (ع) 3:موجود در بحار اْلنوار

4

 .4خواب امام به هنگام حرکت از مدینه 5:موجود در الفتو ابن اعثم
 .5وصد ّدیت امددام حسددین (ع) بدده محمددد بددن حنفیدده و اصددال طلبددی امددام 7:موجددود در
6

الفتو ابن اعثم کوفی
ّ .6ام سلمه و شیشهی تربت امام حسین (ع) و علدم بده جزئیدات شدهادت 9:موجدود در
8

الهدایة الکبری خصیبی
 .7نوحهسرایی ّ
جنیان در عزای حسین بن علی (ع) 11:به بخش مربوط به این موضوع
10

موضوع مراجعه شود.

 .8تبدددیل عم ددرهی تمتددع ب دده عمددرهی مف ددرده 12فرهدداد میددرزا در موضددعی دیگددر روایتددی
مخالف آن دارد که تبیین میکند امام در ماه ذیحجه قصد گزاردن حج نداشدته و
از ابتدا به قصد عمره به مکه وارد شد 13:موجود در اإلرشاد شیخ مفید

1

سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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 . 1همددان ،ص  70؛ در منددابع دیگددر ماننددد شددر اْلخبددار کدده گو یددا در بددارهی ایددن گددزارش ،نخسددتین منبددع اسددت،
استخوان االغ را ذکر کرده است.
 . 2قاضی نعمان ،شر اْلخبار ،3 ،ص .138
 . 3همان ،ص  160د [ 165تحت عندوان :عشدق یز یدد بده زن عبدداهلل بدن سدالم] فرهداد میدرزا بخشدی را از اإلمامدة و
السیاسة نقل کرده است.
 . 4مجلسی ،بحار اْلنوار ،45 ،ص .143
 . 5همان ،ص .197
 . 6ابن اعثم کوفی ،الفتو  5 ،ص  ،19همو ،ترجمهی الفتو  ،ص . 831
 . 7همان ،ص .199
 .8ابن اعثم کوفی ،الفتو  ،5 ،ص .21
 . 9همان ،ص  200د .201
 . 10خصیبی ،پیشین ،ص  202د .204
 . 11همان ،ص  372 ،201د .377
 . 12همان ،ص .202
 . 13همان ،ص .240

 .9مالقات گروهی از مالئکه و ّ
جنیان با امام حسین (ع) در مدینه 2:موجدود در الهدایدة
الکبری خصیبی

3

 .11مسددلم خواسددتار معافیددت از سددفارت و فددالاندیشددی وی (بدده فددال بددد گددرفتن ادامددهی
مسیر 4:موجود در اْلخبار الطوال دینوری

5

 .11یزید بن مسعود نهشلی و مردم بصره 6:به بخش مثیر اْلحزان مراجعه شود.

 .12مصادرهی اموال کاروان یمنی در تنعیم 7:موجود در أنساب اْلشراف بالذری
 .13نوحددهی ّ
جنیددان بددر امددام حسددین (ع) (حدددیث ششددم معجددم کبیددر طبرانددی بدده نقددل از
َ
َ
َ ُ َ
ُّ َ
الشد َدهد ِاء َبعد ِددی *
دین فددان َه ِم ِلی ِب َجهددد * ف َمددن یب ِکددی َعلددی
عمددرو بددن ثابددت :أال یددا عد
َ
ََ
َُ ُ ُ
دك عبدد 9:موجدود در المعجدم الکبیدر
علی َرهط تقوده ُم ال َم َنایا * ِإلدی ُم َت َج ِّبدر ِفدی ِمل ِ
8

طبرانی

10

 .14عثمانی بودن زهیر بن قین 11:موجود در أنساب اْلشراف بالذری
 .15پیوسددتن حد ّدر بدده سددپاه امددام بدده خدداطر ندددا دادن سدده بدداره هدداتف 13:موجددود در روضددة
12

الشهداء

14

ّ
ّ
تحلیلی بر روایات عاشورایی قمقام زخار و صمصام بتار

 . 1همو ،اإلرشاد ،2 ،ص .67
 . 2همان ،ص .203
 . 3خصیبی ،پیشین ،ص  206د .207
 . 4همان ،ص .209
 . 5دینوری ،اْلخبار الطوال ،ص .230
 . 6همان ،ص  212د .213
 . 7همان ،ص .246
 . 8بالذری ،أنساب اْلشراف ،3 ،ص .164
 . 9همان ،ص .373 ،252
 . 10طبرانی ،المعجم الکبیر ،3 ،ص .122
 . 11همان ،ص .253
 . 12بالذری ،أنساب اْلشراف ،3 ،ص  167د .168
 . 13همان . 256 ،شبیه به این مطلب در مقتل کاشفی گذشت که پیوستن حر به سدپاه امدام بده خداطر خدواب
پدر وی بود.
 . 14همان ،ص .278
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 .16تردیددد فرزنددد امددام حسددین (ع) بددرای پیشددروی و ادامددهی نهضددت 1:موجددود در تدداریخ
طبری

2

 .17کندن چاه در کربال توسط امام برای رفع تشنگی 3:موجود در الفتو ابن اعثم کوفی

4

 .18درخواست کمک از طایفهی بنیاسد 5:موجود در أنساب اْلشراف بالذری
ّ
8
 .19ذلتپذیری امام با پیشنهاد پذیرش یکی از مفاد سهگانه 7:موجود در تاریخ طبری
6

 .21درخواسدت امدام بددرای بده تددأخیر اندداختن یدک روزهی جنددگ 9:موجدود در الطبقددات
الکبری ابن سعد

10

 .21مخیر ساختن امام میان پیروزی بر دشمن یدا شدهادت 11:بده بخدش روضدة الشدهداء
مراجعه شود.

 .22مددخواهی امام با عبارت «أما من مغیث یغیثنا و  12:»...به بخش الفتدو مراجعده
شود.

 .23اغرا ،در کشتن دشمنان توسط سپاه امام حسین (ع)ّ 13:
حر بن یز یدد :چهدل نفدر،

14

 . 1همان ،ص .266

 . 2تاریخ الطبری ،5 ،ص  407د .408
 . 3همان ،ص .273

 . 4این اعثم کوفی ،الفتو  ،5 ،ص  91د  ،92همو ،ترجمه الفتو  ،ص .893
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400

 . 5همان ،ص .274

 . 10ابن سعد ،الطبقات الکبرى ،خامسة  ،1ص 466؛ همو ،ترجمة اإلمام الحسین (ع) من طبقات ابن سعد،
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 . 11همان ،ص  .298این مطلب در أسرار الشهادة با عنوان نزول صحیفهای از آسمان پدس از اسدتغاثهی امدام

 . 6بالذری ،أنساب اْلشراف ،3 ،ص .180
 . 7همان ،ص  275د .276

 . 8طبری ،تاریخ الطبری ،5 ،ص .427 ،413 ،392 ،389
 . 9همان ،ص .279
ص .70

آمده است.

 . 12همان ،ص .337 ،299
 . 13همان ،ص .307
 . 14همان ،ص .307

زهیر بن قین :صد و بیست نفدر 1،اندیس بدن معقدل :بیسدت و چهدار نفدر 2،ابدراهیم بدن
حصدین :هشددتاد و چهددار نفدر 3،علددی اکبددر (ع) :دویسددت نفدر 4،قاسددم بددن حسددن (ع):
سی و پنج تن 5،عباس بن علدی (ع) :هشدتاد نفدر 6:بده بخدش مر بدوط بده امدالی شدیخ
صدو ،مراجعه شود.

 .24زیارتی با محتوای روز عاشورا به نام ناحیهی مقدسه 7:به بخش بحار اْلنوار مراجعه
شود.

 .25مکیدددن ز بددان و انگشددتر امددام حسددین (ع) توسددط علددی اکبددر (ع) 8:موجددود در بحددار
اْلنوار

9

 .26توصددیفی از حضددرت عبدداس (ع) و قمددر بنددیهاشددم خواندددن او 10:موجددود در مقاتددل
الطالبیین

11

 .27آمدددن امددام بدده بددالین حضددرت عبدداس (ع) و عبددارت «اآلن إنکسددر ظهددری و انقطددع
رجائی» 12:به بخش الفتو مراجعه شود.
 .28نوح ددهس ددرایی ّام البن ددین در بقی ددع و گریس ددتن م ددروان بددن حک ددم 13:موجددود در مقات ددل
الطالبیین

14

ّ
ّ
تحلیلی بر روایات عاشورایی قمقام زخار و صمصام بتار

 . 1همان ،ص .308
 . 2همان ،ص .320
 . 3همان ،ص .320
 . 4همان ،ص .325
 . 5همان ،ص .328
 . 6همان ،ص .335
 . 7همان ،ص .323 ،313
 . 8همان ،ص .324
 . 9همان ،45 ،ص .43
 . 10همان ،ص .333
 . 11اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص .90
 . 12همان ،ص .334
 . 13همان ،ص .335
 . 14اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص .90
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 .29سیاه شدن چهرهی حرملة بن کاهل 1:موجود در تذکرة الخواص

2

 .31وداع امددام حسددین (ع) بددا اهددل خیددام بدده سددبک ز بددان حددال 3:موجددود در المنتخددب
طریحی

4

 .31درخواست آوردن پیراهنی کهنه برای امام 5:فرهاد میدرزا ایدن مطلدب را از قدول شدیخ
مفید و ابن اثیر نقل کرده در حالی که با مراجعه بده ایدن مندابع چندین گزارشدی یافدت
نمیشود 6:موجود در المنتخب طریحی

7

 .32نددامبددردار شدددن «عبددداهلل رضددیع [شددیرخواره]» بدده «علددی اصددغر» و طلددب آب بددرای
سیراب ساختن کودک : 8:به بخش الفتو مراجعه شود

 .33حفر قبری برای کودک شیرخواره : 9:به بخش الفتو مراجعه شود.

 .34سپردن ودائع امامت به فاطمه بنت الحسین (ع) 10:موجود در ناسخ التواریخ
ّ
 .35اصددابت تیددر محدددد مسددموم سدده شددعبه بدده قلددب امددام و جمددالت گفتدده شددده از ز بددان
11

ایشان 12:موجود در مثیر اْلحزان ابن نما

13

 .36زدن دوازده ضربه به بدن امام و جدا سداختن سدر ایشدان توسدط سدنان بدن اندس 14در

بحددار اْلنددوار همددین روایددت بدده شددمر نسددبت داده شددده کدده گذشددت :موجددود در بحددار
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 . 1همان ،ص .336
 . 2سبط بن جوزی ،پیشین ،ص .253
ّ
علیکن ّمنی ّ
السالم]
 . 3همان ،ص [ .338با عباراتی مانند یا سکینة یا فاطمه یا زینب یا ام کلثوم
 . 4المنتخب طریحی ،ص.440
 . 5همان ،ص .342
 . 6مفید ،اإلرشاد ،2 ،ص 111؛ ابن اثیر ،الکامل ،4 ،ص .77
 . 7دربندی ،پیشین ،3 ،ص .8
 . 8معتمد الدولة ،پیشین ،ص .342
 . 9همان ،ص .343
 . 10همان ،ص .339
 . 11همان ،2 ،ص .362
 . 12همان ،ص  346د .348
 . 13ابن نما ،مثیر اْلحزان ،ص .73
 . 14همان ،ص .348

اْلنوار

1

 .37وزیدن باد سرخ پس از کشته شددن امدام حسدین (ع) 2:موجدود در الطبقدات الکبدری
ابن سعد

3

 .38تیره و تار شددن آسدمان و قابدل رؤ یدت بدودن سدتارگان در روز 4:بده بخدشهدای متعددد
روایات غیر طبیعی پس از شهادت امام مراجعه شود.

 .39بریده شدن گوش ام کلثوم 5:موجود در مناقب ابن شهرآشوب

6

 .41خددط و نشددان حجددا بددن یوسددف بددرای قاتددل امددام حسددین (ع) 7:موجددود در المعجددم
الکبیر طبرانی

8

 .41بریدن سر امام از قفا 9:موجود در مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب

10

 .42بیتابی و جزع و فزع امام سجاد (ع) در مصیبت از دسدت دادن پددر و آرام کردنشدان
توسط حضرت زینب (س) 11:موجود در بحار اْلنوار

12

 .43دف ددن ب دددن ام ددام و دیگ ددر اصدددحاب در روز ی ددازدهم توس ددط بن ددی اس ددد 13:موجدددود در
الطبقات الکبری ابن سعد

14

 . 1همان ،45 ،ص .56
 . 3ابن سعد ،الطبقات الکبدرى ،خامسدة  ،1ص  505د 509؛ همدو ،ترجمدة اإلمدام الحسدین (ع) مدن طبقدات ابدن
سعد ،ص  89د .91

 . 4همان ،ص .351

 . 5همان ،ص .353

 . 6همان ،4 ،ص .112
 . 7همان ،ص .355

 . 8طبرانی ،المعجم الکبیر ،3 ،ص  111د 112؛ همو ،مقتل الحسین بن علی بن ابیطالب (ع) ،ص .52
 . 9همان ،ص .356

 . 10ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب(ع) ،4 ،ص .113
 . 11همان ،ص .357

 . 12مجلسی ،بحار اْلنوار ،45 ،ص  179د .184
 . 13همان ،ص .359

 . 14ر.ک :به بخش الطبقات الکبری ابن سعد.

ّ
ّ
تحلیلی بر روایات عاشورایی قمقام زخار و صمصام بتار

 . 2همان ،ص .350

37

 .44شنیده شدن صدای هاتفی از آسدمان در مدینده 1:بده بخدش مر بدوط بده حدواد غیدر
طبیعی مراجعه شود.
 .45فرار دو پسر جعفر ّ
طیار یا طفالن مسلم از اردوگاه ابن زیاد 2:موجود در مقتل الحسین
الحسین (ع) خوارزمی

3

 .46بیسدت و یددک نفددر شددهدای اهدلبیددت 4:بدده بخددش المعجدم الکبیددر طبرانددی 5مراجعدده
شود.

 .47جوشش خدون تدازه از ز یدر سدنگ بیدت المقددس 6:بده بخدش مر بدوط بده حدواد غیدر
طبیعی مراجعه شود.

 .48حک شدن اشعاری خونین رنگ بر روی دیوارها به صورت خودنوشت 7:موجدود در
المعجم الکبیر طبرانی

8

 .49باریدن خون تازه از آسمان 9:به بخش مربوط به حواد غیر طبیعی مراجعه شود.

 .51سدرخرندگ بدودن آفدا ،آسددمان 10:بده بخدش مر بدوط بدده حدواد غیدر طبیعدی مراجعدده
شود.

 .51گریستن خونین آسمان بر شهادت امام حسین (ع) 11:بده بخدش مر بدوط بده حدواد
غیر طبیعی مراجعه شود.

سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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 . 1همان ،ص .360

 . 2همان ،ص  360د .361

 . 3خوارزمی ،مقتل الحسین (ع) ،2 ،ص  54د .58
 . 4همان ،ص .364

 . 5طبرانی ،المعجم الکبیر ،3 ،ص 119؛ همو ،مقتل الحسین بن علی بن ابیطالب (ع) ،ص .39

 . 6همان ،ص  366د .367
 . 7همان ،ص .404 ،367

 . 8طبرانی ،المعجم الکبیر ،3 ،ص .123
 . 9همان.

 . 10همان ،ص .368
 . 11همان ،ص .369

 .52روایددت میددثم و علددم او بدده جزئیددات شددهادت امددام حسددین (ع) 1:موجددود در اْلمددالی
صدو،

2

 .53پدیدددار شدددن خورشددید بددر روی دیوارهددا بدده صددورت ملحفددههددای رنگددین 3:بدده بخددش
مربوط به حواد

غیر طبیعی مراجعه شود.

 .54نوحدهی جنیدان بدر امدام حسدین (ع) :مسد الرسدول جبینده  4:...بده بخدش المعجددم
الکبیر طبرانی مراجعه شود.

 .55شنیده شدن صددای مندادی در آسدمان« :ای قداتالن ظدالم حسدین! شدما را بشدارت
به عذاب 5:...موجود در الفتو ابن اعثم کوفی

6

 .56سوار شدن زنان و کودکان بر شتران بیجهاز 7:موجود در لهوف ابن طاووس

8

 .57پوش ددیده ش دددن زن ددان اه ددلبی ددت توس ددط زن ددی از کوفی ددان : 9:موج ددود در له ددوف اب ددن
طاووس

10

 .58سوراخ شدن ران ابن زیاد 11:به بخش روضة الشهداء مراجعه شود.

 .59تالوت آیهای از قرآن توسط سر بدی بددن امدام حسدین (ع) بدر روی نیدزه : 12:موجدود در
اإلرشاد شیخ مفید

13

 . 2همان ،ص  126د .128
 . 3همان ،ص .371

 . 4همان ،ص .373
 . 5همان ،ص .375

 . 6ابن اعثم کوفی ،الفتو  ،5 ،ص .134
 . 7همان ،ص .389 ،377

 . 8ابن طاووس ،اللهوف ،ص  142د .143
 . 9همان ،ص .377

 . 10ابن طاووس ،اللهوف ،ص .144
 . 11همان ،ص .391

 . 12همان ،ص .473 ،410 ،404 ،396
 . 13مفید ،اإلرشاد ،2 ،ص .117

ّ
ّ
تحلیلی بر روایات عاشورایی قمقام زخار و صمصام بتار

 . 1همان ،ص .371

39

 .61غل جامعه بر بدن امام سجاد (ع) 1:موجود در أسرار الشهادة

2

 .61اظه ددار پش ددیمانی یز ی ددد ب ددر قت ددل ام ددام حس ددین (ع) 3:موج ددود در الطبق ددات الکب ددری
ابن سعد

4

 .62اشعار موجود بر روی سنگهای کنیسههدا پدیش از بعثدت پیدامبر بدا مضدمون خبدر از
شهادت امام حسین (ع) 5:موجود در المعجم الکبیر طبرانی

6

 .63داستان راهب قنسرین 7:موجود در مناقب آل ابی طالب(ع)

8

 .64روایت فردی در مورد مردی که به کعبه پنداه بدرده و از افدرادی بدود کده سدر امدام حسدین

(ع) را با پنجداه نفدر بدرای یز یدد بردندد کده در طدی مسدیر مکاشدفهای بده او دسدت داد و

پیامبر (ص) برای او طلب مغفرت نکرد 9:به بخش الهدایة الکبدری و شدر اْلخبدار
مراجعه شود.

 .65طددی منددازل مختلددف از کوفدده تددا دمشددق [بدده نقددل از کامددل بهددایی و مقتددل منسددوب بدده
ابومخنف]

10

 .66خدواهش و تحو یددل انددکی پددول بدده شخصدی از سددوی ام کلثددوم تدا سددرها را پیشدداپیش
ببرند 11:موجود در مناقب ابن شهرآشوب

1

 . 1همان ،ص .415 ،410 ،403
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 . 2همان ،3 ،ص .273

 . 3همان ،ص .421 ،412 ،404

 . 4ابن سعد ،الطبقات الکبرى ،خامسة  ،1ص 486؛ همو ،ترجمة اإلمام الحسین (ع) من طبقدات ابدن سدعد،
ص .82

 . 5همان ،ص .405

 . 6طبرانی ،المعجم الکبیر ،3 ،ص .124
 . 7همان.

 . 8همان ،4 ،ص .60
 . 9همان ،ص .406

 . 10همان ،ص  407د .410
 . 11همان ،ص .410

 .67رقددص و پددایکددوبی شددهر شددام بدده مناسددبت ورود کدداروان اهددلبیددت 2:موجددود در کامددل
بهایی

3

 .68هدایت یافتن یزید و معاویه در مشاجرهی حضدرت زیندب (س) و یز یدد 4:موجدود در
تاریخ طبری

5

 .69مش دداجرهی قیص ددر روم ب ددا یز ی ددد و احت ددرام ب دده س ددم االغ حض ددرت عیس ددی[ 6چنانک دده
گذشت در مندابع پیشدین مشداجرهی سدفیر روم ذکدر شدده نده قیصدر] :موجدود در مثیدر
اْلحزان ابن نما

7

 .71خطبهی امام سجاد (ع) در مسجد دمشق 8:موجود در الفتو ابن اعثم کوفی

 .71خواب سکینه در کاخ یزید 10:موجود در أسرار الشهادة دربندی

9

11

 .72درخواست یزید از علی بن حسین (ع) و عمر بدن حسدن (ع) مبندی بدر کشدتی گدرفتن
با پسرش خالد 12:به بخش تاریخ طبری مراجعه شود.

 .73درخواست امام سجاد (ع) از یزید بر گذاردن سرپرستی بدرای اهدلبیدت از فاصدلهی
شام تا مدینه 13:موجود در لهوف ابن طاووس

1

 . 2همان ،ص .412

 . 3همان ،ص .636
 . 4همان ،ص .423

 . 5طبری ،تاریخ الطبر  ،5 ،ص  461د .462
 . 6همان ،ص .424

 . 7همان ،ص  103د .104
 . 8همان ،ص .427

 . 9ابن اعثم کوفی ،الفتو  ،5 ،ص  132د .133

 . 10همان ،ص  430د .431

 . 11همان ،3 ،ص 627؛ جزائری ،اْلنوار النعمانیة ،3 ،ص  178د .179
 . 12همان ،ص .499 ،433
 . 13همان.

ّ
ّ
تحلیلی بر روایات عاشورایی قمقام زخار و صمصام بتار

 . 1ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابی طالب (ع) ،4 ،ص .60
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 .74بشیر حامل خبر شهادت امام حسین (ع) به اهل مدینه 2:موجود در مثیر اْلحزان

3

 .75حضور فاطمه بنت علی در کربال 4:به بخش تاریخ طبری مراجعه شود.

 .76کددور شدددن شدداهد قتددل امددام توسددط پیددامبر (ص) 5:بدده بخددش شددر اْلخبددار مراجعدده
شود.

 .77خاکستر یا مبدل به آتش شدن طالی دختر امدام حسدین (ع) 6:بده بخدش مر بدوط بده
حواد غیر طبیعی مراجعه شود.

 .78سوختن دستها و صورتهای زندان بده خداطر زعفدرانهدای ر بدوده شدده از خیمدهی
امام 7:به بخش مربوط به حواد غیر طبیعی مراجعه شود.

 .79استفادهی زنان از ورسهای ربوده شده از خیمهی حسین (ع) و مبتال به برص 8:به
به بخش مربوط به حواد غیر طبیعی مراجعه شود.

 .81حضور امام باقر (ع) در کربال و بیسدت و سده سداله بدودن امدام سدجاد (ع) 9:موجدود در
اْلخبار الطوال دینوری

10

نریجه 

 1د قمقدام ّ
زخدار و صمصدام ّبتددار یکدی از مندابع جدامعی اسدت کدده بدا توجده بده وضدع بغددرنج

شیعه نسبت به نگاشتن مقاتل امام حسین (ع) در قرن دهم تا چهاردهم توسط فرهاد میدرزا
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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یکددی از تأثیرگددذاران مهددم در سلسددلهی قاجار یدده بدده تحر یددر در آمددد .اسددتفادهی فرهدداد میددرزا از
 . 1ابن طاووس ،اللهوف ،ص  194د .195

 . 2همان ،ص .435
 . 3ابن نما ،مثیر اْلحزان ،ص .112
 . 4همان ،ص .439
 . 5همان ،ص .469
 . 6همان.
 . 7همان.
 . 8همان.
 . 9همان ،ص .494
 . 10ر.ک :بخش دینوری و اختالفات نقلهای مربوط به آن.

منابع کهن و جدامع شدیعی مانندد اإلرشداد و لهدوف سدبب شدده اسدت کتداب قمقدام ّ
زخدار بده
عنوان کتابی تاریخی و تا حدی تحلیلی جلوه پیدا کندد تدا کتدابی کده در زمدرهی مناقدب قدرار
گیدرد ،گرچدده در مددواردی بدده فضددائل و مناقددب اهددلبیددت اشدداراتی جزئددی دارد ،امددا بددا توجدده بدده
روحیهی سیاستمدارانهی نویسنده میتدوان سدبک نوشدتاری او را بدا دیگدر شدیعیانی کده بدا
اندیشهی ایجاد احساس شور و عاطفه به تألیف مقاتل مشدغول شددند جددا سداخت ،ز یدرا د
چنان که در مقدمه متذکر شده د وی با هدف اوال ذخیرهای برای آخرت خدویش و ثانیدا بدرای
تجمیع اقوال مختلف در این زمینه به نگارش کتاب پرداخته است.
2د حشو و زائدات بیشمار در تاریخ شهادت امدام حسدین (ع) و نبدود منبعدی جدامع و بده
دور از اخبار غیر معتمد و بدون سند سبب شده تا اهتمام فرهاد میدرزا را بده نگاشدتن کتدابی
ّ
اینچنین وادار سازد .در دسترس بودن منابع متعدد و عالقهی بیحد نویسدنده انگیدزهی او
را در تددألیف ایددن اثددر دوچندددان سدداخته اسددت .ارادت و عالقددهی بددیشددمار وی بدده خاندددان
اه ددلبی ددت س ددبب نش ددده ت ددا او مانن ددد کس ددانی مث ددل کاش ددفی ،دربن دددی و  ...ب دده نق ددل اخب ددار
بحثبرانگیز بپردازد و جانب تحقیق در این زمینه را فراموش نکرده و با تحلیلهای متعددد
نسددبت بدده منددابع هددر گزارشددی ،سددعی خددود را بددر ارائددهی مطلبددی معقددول و متناسددب بددا اخبددار
3د گرچه نگداه وی بده عاشدورا فراتداریخی و فراطبیعدی اسدت و جنبدهی اصدالحی آن را در
نظدر خددود مجسدم کددرده ،امدا روایددات مددورد توجده او نیددز همچدون محدددثان قدرن چهددارم و پددنجم
وابسددته بدده عقایددد آنهددا شددکل گرفتدده اسددت .رویکددردی کدده بدده واقعددهی عاشددورا نیددز داشددته
رویکردی عاقالنه و در خور تمجید است ،گو یدا وی تشدیع خدود را برخاسدته از معقدولنگراندی
ماننددد شددیخ مفیددد و  ...گرفتدده و بدده هددر مطلبددی کدده حدداکی مناقددب و فضددائل اسددت نگدداهی
نقدآمیز داشته است .بدا ایدن حدال کتداب وی ،از مدواردی مشدکوک تحریفدی هدمچدون مندابع
پیشین مصون نیست .بعد نگریستن غیرطبیعی به عاشورا از سوی فرهداد میدرزا مانندد دیگدر
مورخان و محدثان شیعی سبب شده اخباری غیرمعقول را به نقل از دیگر منابع در اثر خدود
گرد آورد و علی رغم دیدگاه نقادش از نقد آن روی گرداند.
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_ ابن غضائری ،احمد بن حسین واسطی بغدادی ( ،)1364الرجال ،تحقیق :محمدد رضدا
حسینی ،قم :دار الحدیث.
_ ابنشهرآشوب مازندرانی ،محمدبنعلی(،)1379مناقب آل ابیطالب(ع) ،قم :عالمه.
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ابناعثم کوفی در میزان نقد و بررسی» ،حدیثپژوهی ،شماره.3
_ رحیمددی ،عبدددالرفیع ( ،)1383قمقددام ّ
زخددار در تدداریخ واقعددهی کددربال ،کتدداب مدداه تدداریخ و
جغرافیا ،اردیبهشت.
_ صدددو ،،علددی بددن حس دین بددن بابو ی ده ( )1404اإلمامددة و التبصددرة مددن الحی درة ،تحقیددق :و
چاپ :قم :مدرسه امام مهدى(عج).

_ ص ددفار ،محم ددد ب ددن حس ددن ،)1404( ،بص ددائر ال دددرجات ف ددی فض ددائل آل ّ
محمدددد (ص)،
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_ عمرانی ،محمد بدن علدی ( ،)1421اإلنبداء فدی أخبدار الخلفداء( ،تحقیدق :قاسدم سدامرایی،

قاهره :دار اآلفا ،العربیة.
_ قمی ،حسن بن محمدد بدن حسدن( .)1361تداریخ قدم .ترجمده :حسدن بدن علدی بدن حسدن
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_ قمی ،عباس ( ،)1379منتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل علیهم السالم ،قم :دلیل.
_ د د د د د د د د د ( ،)1421نفددس المهمددوم فددی مصددیبة سددیدنا الحسددین المظلددوم .نجددف :المکتبددة
الحیدریة.
_ کشد د ددی ،محمد د دددبنعمد د ددر(،)1363رجد د ددالالکشد د ددی ،تحقید د ددق :مهدد دددى رجد د ددایی ،قد د ددم:
مؤسسةآلالبیت.
_ کلینددی ،محمددد بددن یعقددوب ( ،)1388الکددافی ،تحقیددق :علددی اکبددر غفدداری ،تهددران :دار
الکتب اإلسالمیة.
_ م دددرس ،می ددرزا محم ددد عل ددی( ،)1369ریحان ددة االدب ف ددی ت ددراجم المع ددروفین بالکنی ددة و
اللقب .تهران :خیام.
_ مسعودى ،علیبنحسین(،)1426اثبات الوصیة .قم :انصاریان.
_ معتمددد الدول ددة ،ح دداجی فره دداد می ددرزا (.)1391قمقددام ّ
زخددار و صمصددام ّبتددار ،تلخددیص:
_ مفیددد ،محمدددبنمحمدددبننعمددانعکبددریبغدددادی (،)1413االرشدداد ،تحقیددق مؤسسددة آل
البیت ،قم :کنگر شیخ مفید.
_ نجاشی ،احمد بن علی( ،)1365رجدال النجاشدی .قدم :مؤسسدة النشدر االسدالمی التابعده
لجامعة المدرسین.
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غالمحسین انصاری ،تهران :شرکت چاپ و نشر بین الملل.
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