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چکیده

ح رت علی بن حسین بن علی  ،معروف باه علیاکبار

فرزناد

امام حسین و از شاهدای کربالسات .ایان پاژوهش درصادد اسات

بااا روش توصایفی و تحلیلای بااه ایان ساالال اساسای پاساای دهاد کااه
روایاات ش ااهادت ح اارت علا ای اکبااار

در مقاتاال عاش ااورا چگون ااه

پرداختاااه شاادهاسااتر بااراین اساااب مقالاااه حاضااار بااه بازشااناخت

تاریخی ح ور تا شهادت ایشان در متاون تااریخی و مقاتال خواهاد

پرداخاااات .در مقاتا اال از ایشا ااان با اااه عنااااوان نخسا ااتین شا اااهید از

بنیهاشاام و اهاال بیات

و شاابیهترین مااردم بااه پی اامبر ا کاارم

ناام بارده شاادهاسات .امااام حساین

اکبر

بعاد از شااهادت ح ارت علای

بر بالین ایشان حاضر شد و صورت بر صورت فرزند گذاشات

و در حالی که گریه میکرد قاتلین ایشان را نفرین کرد.

کلیاوه ها امام حسین  ،ح رت علی اکبر  ،عاشورا ،مقتل.
 .1دانش آموخته سط

چهار حوزه علمیه قم ،پژوهشگر و نو یسندهAlifarsimadan98@gmail.com .
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مقدمه
یکی از مصیبتهای بزرگ و تلخ واقعه عاشورا ،شئهادت حضئرت علئی اکبئر

اسئت

بعئد از شئهادت

که غم بزرگی را برای امام حسین بر جای گذاشت تا جئایی کئه امئام
َ
َ
َ
ّ
ایشان فرمئودَ « :علئی الئدن َیا َبعئد َکال َعفا»« ،پسئرم! دیگئر پئس از تئو خئا ک بئر سئر دنیئا و زنئدگی
دنیئا» (ابنطئئاووس114 :1348 ،؛ مفیئئد .)116 /2 :1413 ،ایئئن سئئخن امئئام

نشئئان دهنئئده

تربی ئت درسئئت در خئئانواده ارزش ئی و منزلئئت بئئزرگ ایشئئان اسئئت .حضئئرت عل ئی اکبئئر
و بهتئرین الگئوی مناسئ

شبیهترین مردم به پیئامبر ا کئرم

بئرای جوانئان نسئل امئروز ی در

مسئئئائل گونئئئا گونی ماننئئئد تربیئ ئت دینئ ئی ،بصئ ئیرت و دانئئئش ،اراده و همئئئت بئئئاال ،صئئئبر و
استقامت ،حقمدار ی ،اخالو و مانند اینها است.
ای ئن جسئئتار بئئا روش توص ئیفی و تحلی ئل در منئئابع کتابخانئئهای بئئه بررس ئی و یژگ ئیهئئای
شخصیتی حضرت علی اکبر

از آغاز تا شهادت بر اسئاس منئابع معتبئر تئار یخی و متئون

مقاتئئل عاشئئورا م ئیپئئردازد و درصئئدد پاسئئخگویی بئئه سئئؤاالت ز ی ئر اسئئت :آی ئا حضئئرت عل ئی
اکبر

ازدوا کرده است آیا خوا

از اهل بیت

عازم میدان نبرد شد ،کیست مقصود از «ثقل الحدید أجهئدنی» در کئالم

حضرت علی اکبر
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041

11

حسین

انبیاء و اولیای الهی حجت اسئت اولئین فئردی کئه

چیست آیا ماجرای مکیدن زبان حضرت علی اکبر

توسط امئام

در کربال درست است

مفهوم شناسی مقتل

ّ
مقتل به معنای جای کشتن و زمینی که در آنجا کسی کشته شده باشد (محل قتئل) و

یا همان قتلگاه است (دهخدا؛ معین ،ذیل مدخل) .با توجئه بئه معنئای لغئوی ،مقتئل امئام
حسئین

بئه کتئا هئایی گفتئه مئیشئود کئه بئه شئر مئاجرای شئهادت و مصئیبت امئئام
و شئئهدای کئئربال و واقعئئئه عاشئئورا مئئیپردازنئئد .بنئئابراین مقتئئل هئئم بئئئه معنئئاى

حسئئین
ّ
محلقتل است ،هئم کتئابی کئه در بئار شئر قتئل حسئین بئن علئی

و واقعئۀ کئربال نوشئته

شده باشد .در الذریعة کتا های مقتئل کئه بئه حادثئه کئربال پرداختئهانئد ،آورده شئدهاسئت
(آقابزرگ تهرانی .)29-21 /22 :1413 ،نگارش مقتئل نو یسئی بئا انگیئز زنئده نگهداشئتن یئاد

حادثئئۀ عاشئئورا و شئئهداى ک ئربال ،از صئئدر اسئئالم تئئا کنئئون اسئئت (محئئدثی.)431 :1376 ،
بئئراین اسئئاس بخئئش مهمئئی از تئئار یخنو یسئئی در حئئوزههئئاى شئئیعی در چنئئئد سئئده اخیئ ئر،
مقتلنو یسی است (نک .جعفر یان.)38-36 :1423 ،
معرفی حضرت علی اکبر
هلف)والدت 

ت ئئار یخ والدت عل ئئی اکب ئئر

در کت ئئا ه ئئای مقات ئئل مح ئئل اخ ئئتالف اس ئئت .در مقات ئئل

الطئالبیین ،زمان والدت ایشان دوره خالفت عبمان ذکر شده اما سئال والدت نیامئده اسئت
(ابو الفر اصفهانی .)87 :1419 ،حسئام الئدین محلئی ( ،)211 /1 :1423از علمئای مشئهور
یمن که در سال  652قمری به شهادت رسید ،در کتا
علی اکبر

الحدائق الوردیة میگوید؛ حضئرت

دو سال از خالفت عبمان باقی مانده ،متولد شد .عبمئان در سئال  35قمئری

فوت کرد ،بنابراین حضرت علی اکبر

اعیان الشیعه سئال والدت ایشئان را  35یئا  41قمئرى (امئین/8 :1413 ،

 )216و مقتل مقرم ( ،)267 :1426یازدهم شعبان سال  33قمرى ثبت کردهاند.
ب)شهادت 

اینکه حضرت علی اکبر

سال  61هجری در واقعه کربال به همئراه امئام حسئین

بئه

شهادت رسید ،شک و تردیدی وجود ندارد (ابومخنف241 :1417 ،؛ مصئع 57 :1999 ،؛
مجلس ئئی997 :1389 ،؛ اب ئئوالفر اص ئئفهانی86 :1419 ،؛ مق ئئرم267 :1426 ،؛ اب ئئن رس ئئان،
ایشئئان را  18سئئال آوردهانئئد (اخط ئ

خئئوارزم34 /2 :1381 ،؛ ابئئن شهرآشئئو /4 :1379 ،

 .)119ش ئئیخ مفی ئئد ( )116 /2 :1413س ئئن را  19س ئئال و مق ئئرم ( 27 )267 :1426س ئئال بی ئئان
کردهاند .مبیر االحزان ،سن شهادت را درست و دقیق نقل نکرده و گفته سن ایشان بیشئتر از
 21سئئال اسئئت (ابننمئئا .)68 :1416 ،عالمئئه مجلسئی ( )681 :1382مئیگو یئد ،در آن وقئئت
 18سال از عمر شر یفش گذشته بود و بیست و پئن سئال نیئز گفتئهانئد ،و ّاول اصئ ّ اسئت.

در مقتلهای عاشورا

151 :1416؛ ابننما .)68 :1416 ،اما در مورد سن شهادت ایشان اختالف است .برخی سئن

بررسی تاریخی حضور و شهادت حضرت علی اکبر

متولد شد .صاح

بنئابر نقئل کتئا

الحئدائق الوردیئة سئال  33قمئری
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دلیئئل ایئئئن پراکنئئدهگئئویی و اخئئتالف نظئئر ،بخئئاطر عئئدم اطئئالع دقیئئئق و درسئئت از والدت
ایشان میباشد.
ج)مادر 

در کت ئئا

نسئ ئ ق ئئر یش ،ن ئئام م ئئادر حض ئئرت علئ ئی اکب ئئر

 ،آمن ئئه نوش ئئته ش ئئدهاس ئئت

(مصئع  )57 :1999 ،در حئئالی کئئه سئئایر مورخئئان و مقتئئلنو یسئئان نئئام مئئادر ایشئئان را لیلئئی
بنت أبی مئرة بئن عئروة ذکئر کئردهانئد (ابومخنئف241 :1417 ،؛ فرهئاد میئرزا299 /2 :1381 ،؛
شاوی358/ 4 :1386 ،؛ ابن رسان151 :1416 ،؛ ابوالفر اصفهانی.)86 :1419 ،
د)هزدوهج 

برخی از مقتل نویسان و تاریخ نگاران کئه بئه موضئوع ازدوا علئی اکبئر

پرداختئهانئد،

معتقدند حضرت ،ازدوا نکرده و نسلی از ایشئان بئاقی نمانئده اسئت (ابئوالفر اصئفهانی،
86 :1419؛ علئئوى .)281 :1422 ،برخئئی دیگئئر بئئا اسئئتناد بئئه برخئئی روای ئات و ز ی ئارات کئئه در
ادامه میآید قائلند که ایشان ازدوا کرده و صئاح

نسئل اسئت .حسئام الئدین حمیئد بئن

احمئئد محلئئی از علمئئای بنئئام یمئئن ،متوفئئای سئئال  652قمئئری از قئئائلین آن اسئئت (محلئئی،
 .)211 /1 :1423شئئاوی در کتئئا

مئئع الرک ئ الحسئئینی مئئن المدینئئة إلئئی المدینئئة (شئئاوی،

)364 /4 :1386؛ شیخ عباس قمی در کتا
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نفس المهمئوم (قمئی )285 :1379 ،گروهئی

از نویسندگان در موسوعة اإلمام الحسین ( )1167 /12 :1378این نظریه را پذیرفتهاند .حتئی
همسر ایشان را ّأمولد ذکر کردهاند.
 .1حمیری در قر اإلسناد نقل میکند ،راوی از امام رضا

پرسئید :آیئا کسئی میتوانئد

و جئئایز اسئئت بئئا ام ولئئد (کنیئئز) پئئدر خئئانمش ،ازدوا کنئئد حضئئرت در پاسئئخ فرمودنئئد:
اشکال ندارد .سپس پرسید ،از پئدرت شئنیدم کئه فرمئود امئام سئجاد

عئالوه بئر ازدوا بئا

دختر امام حسن با ام ولد (کنیز صاح فرزند) ایشان نیز ازدوا کرد امام فرمودنئد:
َ
َ
َ
َّ َ
َّ َ
ً
َ
َ َ َّ َ َ
السئالم َو أ ّم
السئالم اب َنئة ِلل َح َس ِئن َعلیئ ِه
«لی َس ه َو َهکئذاِ ،إن َمئا ت َئز ّو َ َع ِلئ ّی بئن الح َسئی ِن َعلیئ ِه
َ
َ َ
ول ِعندکم؛ اینطور که گفتی ،نیست؛ امئام سئجاد بئا دختئر
َولد ِلع ِل ِ ّی ب ِن الح َسی ِن ال َمقت ِ
امام حسن

(کنیز صاح
ازدوا کرد و با ام ولد
ِ

فرزند) برادرش علئی بئن الحسئین کئه در

کربال کشته شد ،ازدوا نمود» (حمیرى.)371-369 :1413 ،

 .2در فراز ی از ز یارت امام حسین کئه ابئوحمزه ثمئالی از امئام صئادق نقئل کئرده،
َ َ َّ
َ
َ َ
َ
آمده است ...« :ث َّم ِصر ِإلی قب ِر َع ِل ِ ّی ب ِن الح َسی ِن فه َو ِعند ِرج ِل الح َسی ِن ....ث َّم ضئع خئد َک
ک َیا َأ َبا ال َح َسن َث َال ًثا ب َأبی َأن َ
َع َلی ال َقبر َو قل َص َّلی اهلل َع َلی َ
ئت َو أ ِّمئی...؛  ...سئپس بئه طئرف
ِ ِ
ِ
ِ
قبر علی بن الحسین بگرد ،آن جنا پائین امام حسین میباشد ... .سئپس صئورت بئر
قبر بگئذار بگئو :خئدا تئو را رحمئت کنئد ای ابالحسئن ،پئدر و مئادرم فئدایت( »...ابئن قولو یئه،

241 :1356؛ مجلسئئی .)186 /98 :1413 ،و ی ئا در فئئراز ی دیگئئر از ای ئن ز ی ئارت آمئئده اسئئت:
َ
ک َو أ َّم َها ِت ئ َ
ک َو َأب َنا ِئ ئ َ
ک َو َآبا ِئ ئ َ
ک َو َأهئئل َبی ِت ئ َ
ک َو َع َلئئی ِعت َر ِت ئ َ
«َ ...صئ َّئلی اهلل َع َلی ئ َ
ک األخ َی ئ ِار؛
ِ
رحمت بفرستد خدا بر تو و بر دودمان و عترت و خاندان و پدران و فرزندان و مئادران نیئک و
َ
خو تو» (ابئن قولو یئه -239 :1356 ،مجلسئی .)186 /98 :1413 ،از عبئارات أ َبئا ال َح َس ِئن،
ک و ِعت َر ِت َ
َأب َنا ِئ َ
ک استفاده میشود که حضرت علی اکبر دارای فرزند بودهاست.
عتئئرت در لغئئت بئئه معنئئای خویشئئاوندان نزدیئئک ،خصوصئئی و ّذر یئئه اسئئت (ابئئن اثی ئر،
 .)177 /3 :1367در مجمع البحرین آمده ،ابن األعرابی میگو یئد« :اوالد و ّذر یئه مئرد ،بئدین
خئاطر عتئئرت و ذر یئئه پیئئامبر

شئئامل فرزنئئدان علئئی

و فاطمئئه

مئئیباشئئد» (طر یحئی،

 )395 /3 :1375و یا در تا العروس آمده« ،عترت :نسل مرد و خویشاوندان نزدیک اسئت»
(حس ئینی .)186 /7 :1414 ،بنئئابر تعئئاریف کت ئ لغئئت ،عتئئرت؛ اهئئل بی ئت ،اوالد و ّذر ی ئه

افراد است .پس اگر فردی ّذر یه نداشته باشئد اسئتعمال عتئرت بئرای او صئحی نیسئت؛ در

 .)364 /4 :1386ایئئن ک ئئالم داللئئت مئئیکنئئئد ک ئئه حضئئرت علئئی اکب ئئر
صئاح

ازدوا ک ئئرده و

نسئئل و فرزنئئد اسئئت .همچنئئین لفئئو أبنئئاء در زیئئارت ،داللئئت بئئر بیشئئتر از دو فرزنئئد

میکند (همان).
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ویژگیهای حضرت علی اکبر
در مقاتل برای حضرت علی اکبر

در مقتلهای عاشورا

حئئالی کئئه ایئئن عبئئارت توسئئط امئئام

صئئادر شئئده کئئه عئئارف بئئه موضئئوع اسئئت (شئئاوی،

بررسی تاریخی حضور و شهادت حضرت علی اکبر

معنای عترت

خصوصیات و و یژگیهایی برشئمردهانئد .ایشئان از

نظر جسمی به پیامبر

و به جدش علی

در نام و شجاعت و در تعصئ

بئه حئق بئه او

شئئباهت داشئئت (شئئبر )275 /1 :1419 ،البتئئه از نظئئر منطئئق ،سئئیره و مئئنش نی ئز بئئه رسئئول
خئئدا

شئئباهت داشئئت (سئئماو ی49 :1377 ،؛ شئئبر274 /1 :1419 ،؛ ام ئین/8 :1413 ،

 )216و یک ئی از بهتئئرین مئئردم بئئود (قمئئی279 :1379 ،؛ سئئماوی51 :1377 ،؛ فرهئئاد میئئرزا،
4 /2 :1381؛ شبر275 /1 :1419 ،؛ ابن طاووس.)112 :1348 ،
شئ ئیخ مفی ئ ئد ( )116 /2 :1413ایشئ ئئان را از ز یب ئئئاترین مئئئردم آن زم ئئئان دانس ئئئته و عالم ئئئه
مجلس ئی ( )681 :1382م ئیگو ی ئد ،ایشئئان در حسئئن و جمئئال و فضئئل و کمئئال عئئدیل خئئود
نداشت ،و به صورت شبیهترین مردم بود بئه رسئول خئدا

 ،و هئر گئاه اهئل مدینئه مشئتاق

لقاى آن حضرت میشدند به نزد آن امامزاده عدیم المبال میآمدند و به جمال با کمئالش
نظئر مئئیکردنئئد .مقئئرم ( )267 :1426نیئز مئیگو یئد« :کئان مئئرآة الجمئئال النبئئوی و مبئئال خلقئئه
السامی و انموذجا من منطقئه البلیئ ؛ آیینئه جمئال نبئوی و نمونئه خلقئت متعئالی و الگئوی
منطق شیوایی است» .شاعر پیامبر اکرم
و أحس ئئئن من ئ ئک ل ئئئم ت ئئئر قطعین ئ ئی
خئلئق ئئئت مئبئ ّ
ئئئئرءا مئئئئن کئئئئل عیئ ئ

در شأن و مد ایشان چنین سروده بود:
و أجم ئئئل منئ ئئک ل ئئئم تل ئئئد النسئ ئئاء
کئأنئ ئئک قئئئئد خئ ئئلقت کمئئئا تشئئئاء

1

آوردهانئد معاو یئئه در مجلسئی گفئئت :سئئزاوارترین مئئردم در ایئئن امئئر (یعنئی امئئر حکومئئت و
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خالفت) کیست حاضئرین گفتنئد :تئو .گفئت :نئه ،نزدیکتئرین مئردم بئه ایئن امئر ،علئی بئن

الحسئئین بئئئن علئئی (

) اسئئئت ،جئئدش رسئئول خئئدا

و در او شئئجاعت بنئئی هاشئئئم و

سئئخاوت بنئئی امیئئه و فخئئر ثقیئئف 2اسئئت (ابئئو الفئئر اصئئفهانی86 :1419 ،؛ شئئبر/1 :1419 ،

274؛ سماوی49 :1377 ،؛ قمی.)285 :1379 ،

أبی عبیده و خلف األحمئر گفتنئد ابیئاتی در مئد علئی بئن الحسئین األ کبئر

سئروده

شده که دو بیت آن چنین است:
لئ ئ ئئئم تئ ئ ئئئر عئیئئئئئئئن نئظئئ ئ ئئرت مبلئئ ئئئه

مئئئن محتئئئف یمشئ ئی و م ئئن ناع ئئل

 .1و بهتر از تو که چشمان من هرگز ندیده و ز یبئاتر از تئو زنئانی بئه دنیئا نیئاورده اسئت .تئو فئارغ از هئر عیئ
آفر یده شدهای که گو یی آنگونه که میخواهی آفر یده شدهای.
 .2نام یکی از قبایل عر سا کن در شهر طائف.

و نقصئی

ال یئئؤث ئئ ئئئر الئئدن ئی ئ ئ ئئئا عئلئ ئ ئئی دیئنئ ئ ئئئه

و لئ ئ ئئئا یئئب ئی ئ ئئئئع الئحئ ئئئئق بئالئبئاط ئ ئئئل

شئئما هرگئئز ماننئئد او را از جشئئن راه رفئئتن و از کفئئش ندیئئدهایئئد .بئئر دیئئن خئئود بئئر دنیئئا تئئأثیر
نمیگذارد و حق را به باطل نمیفروشد (ابو الفر اصفهانی.)86 :1419 ،
کرامت و اعجاز
در دامئئان شخص ئیتی همچئئون امئئام حس ئین

تربی ئت شئئدهانئئد .مقتئئل

عل ئی اکبئئر

نو یسئان و مورخئئان یئک معجئئزه و کرامئئت از حضئرت علئی اکبئئر

در دوران کئئودکی ایشئئان

ثبت نمودهاند که بیانگر جایگاه و شأن ایشان است .زفیر بن یحیی از کثیر بئن شئاذان نقئل
مئئیکنئئد :خئئودم شئئاهد بئئودم کئئه حضئئرت علئئی اکبئئر

در غیئئر فصئئل مناس ئ  ،از امئئام

حسین انگور طل کرد .نا گهان امام با دسئت بئه کنئاره دیئوار مسئجد زد کئه انگئور و
َ
َ
َ َ
اهلل ِألو ِل َیا ِئ ِئه أ کثئر؛ از آن چئه
موز ی از آن خار شد و به فرزند خود خورانیده و فرمودَ « :ما ِعنئد ِ
نزد خدای متعال اسئت بئه اولیئائش بیشئتر مئیرسئد» (حسئینی حئائری ،بئیتئا261 :؛ طبئرى

عط ئئاردی قوچ ئئانی69 /1 :1376 ،؛ سئئئپهر255 /4 :1427 ،؛ فره ئئاد می ئئرزا259 /2 :1381 ،؛
موسوعة اإلمام الحسین.)1419 /21 :1378 ،
تفسیر بیت حافظ در مورد حضرت علی اکبر
ً
عالمه سید محمد حسین تهرانی در کتا رو مجرد نقل میکند :معموال در تهران ،هر

ایشان قبل از منبر سوال میکند :مراد از این شعر (حافو )169 :1379 ،چیست
چ ئئئرا ک ئ ئه وع ئئئده ت ئئئو ک ئ ئ ّ
ردى داد بجئئئئا آورد
مر ی ئد پی ئر مغئئانم ز مئئن مئئرن اى ش ئیخ

مرحوم ّ
در ى گفت :جوا این سوال را در باالى منبر میدهم تا براى همه قابل اسئتفاده
باشد .ایشان در فئراز منبئر از قضئ ّیه نهئی آدم أبوالبشئر از خئوردن گنئدم و داسئتان نئان جئوین

در مقتلهای عاشورا

واعظی را که براى یک دهه براى منبر رفتن در مجلسی دعئوت مئیکردنئد ،در شئ آخئر وى
را براى همان دهه از سال دیگر نیز دعوت میکردند .در آخرین سالی که مرحئوم حئا سئ ّید
ّ
الدین د ّر ى در قید حیات بود ،یک ش از دهه ّ
محرم (ش هشتم یا نهم) جئوانی از
ضیاء

بررسی تاریخی حضور و شهادت حضرت علی اکبر

آملئ ئئئی183 :1413 ،؛ همئ ئئو243 :1427 ،؛ شئ ئئامی531 :1421 ،؛ بحران ئئئئی452 /3 :1413 ،؛
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ّ
مئدت درازاى عمئر بیئان کئرد و ّ
حتئی اینکئه آن حضئرت
را در تمئام

خوردن أمیرالمؤمنین
ً
ّ
در تمام مدت عمر ابئدا نئان گنئدم نخئورد و از نئان جئوین سئیر نشئد .و سئپس گفئت :مئراد از
شیخ در ایئن بیئت ،حضئرت آدم

اسئت کئه وعئده نخئوردن از شئجره گنئدم را در بهشئت

داد ولئئی بئئه آن وفئئا نکئرد و از امئئر خداونئئد سئئرپیچی نمئئود و گنئئدم را تنئئاول ک ئرد و مئئراد از پی ئر
ّ
مغئئان حضئئرت أمیرالمئئؤمنین اسئئت کئه در تمئئام مئئدت عمئئر نئئان گنئئدم نخئئورد ،و وعئئده
عئئدم تنئئاول از شئئجره گنئئدم را او ادا ک ئرده و بئئه اتمئئام رسئئانید .بئئا ایئئن تفسئئیر وی منبئئرش را
خاتمه داد .قبل از پایان سال ،مرحئوم ّ
در ى فئوت مئیکنئد و در سئال بعئد ،در دهئه ّ
محئرم در

آن مجلس َمدع ّوى که باید حضور داشته باشد ،نمئیتوانئد شئرکت نمایئد .درسئت در سئال
محئرم در همئان شئبی کئه ایئن جئوان سئوال را از مرحئوم ّ
بعد در دهه ّ
در ى مئیکنئد ،وى را در
خوا میبیند که مرحوم ّ
در ى بئه نئزد او آمئد و گفئت :اى جئوان! تئو در سئال قبئل در چنئین
شئئبی از مئئن معنئئی ایئن بیئت را پرس ئیدى و مئئن آنطئئور پاسئئخ گفئئتمّ .امئئا چئئون بئئدین عئئالم

آمدهام ،معنی آن ،طور دیگرى براى من منکشف شدهاست:

مراد از شیخ حضرت إبئراهیم اسئت ،مئراد از پیئر مغئان حضئرت س ّید ّ
الشئهداء ؛ و
مراد از وعده ،ذب فرزند است که حضئرت إبئراهیم بئدان امئر خداونئد وعئده وفئا دادّ ،امئا

حقیقئئت وفئئا را حضئئرت أباعبئئداهلل الحس ئین
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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أ کبر

در ک ئربال بئئه ذب ئ فرزنئئدش حضئئرت علئ ّئی

انجام داد (تهرانی.)485-428 :1429 ،

تبیین نهضت حسینی
از نقشهای مهم حضرت علی اکبر

در واقعه کربال که مقتل نویسان و تئاریخ نگئاران

به آن پرداختهاند ،تبیین نهضت حسینی در جهت روشن نمودن افکار عمئومی ،بئه اثبئات
حقانیت امام حسین

و قیام حسینی است.

ابومخنف از عقبه بن سمعان روایت کئرده ،سئحرگاه شئبی کئه امئام حسئین
ک ئام بنئئی مقاتئئل بئئه سئئر بئئرد ،بئئه مئئا دسئئتور داد آ

برگی ئر یم و سئئپس فرمئئان حرک ئت داد و مئئا

حرکت نمودیم .راوى می گو ید :هنگامی که از کام بنی مقاتل گذشتیم ،خئوا
حضرت عار

در کنئار
خفیفئی بئر

شد و سپس در حالی که جملۀ« :انا هلل و انا إلیه راجعئون ،و الحمئد هلل ر

العالمین» را بر زبان داشت از خوا

بیدار شد و آن را دو یا سه بار تکرار کرد .فرزنئدش علئی
خئئود سئئوار بئئود ،نئئزد پئئدر آمئئد و عرضئئه داشئئت :پئئدر!

بئئن حس ئین در حئئالی ک ئه بئئر اس ئ
فدایت شوم! چرا کلمۀ استرجاع إ ّنئا ِ ّ
هلل بئر ز بئان آوردى و خئدا را سئپاس گفتئی ! امئام
ِ
پاسخ فرمود:

در

ْ ُ ْ
ْ
ْ
ْ
ُ َ
َ
َاس عَل فر فقََا  :القَ َْم ُ ی ِسَی ُر ونو اْلنای َا
یَا بَ َ ِإ ِن خفق َ ِبرأ ِس خفقَ فعن ِلی فَ ِ
ُْ
ُ
ت ْس ِر ی ِإل ْ ِی ْم .فع ِل ْم ُ أ َّنا أنف ُسنا ن ِعی ْ ِإل ْینا!؛
فرزندم! اندکی به خوا رفئتم ،در خئوا اسئ سئوارى را دیئدم کئه بانئی بئرآورد و

گفت :این کاروان در حرکت اسئت و مئرگ در تعقیئ
ندا ،خبر شهادت ماست».

حضرت علی اکبر

آنهاسئت ،دانسئتم کئه ایئن

عرضه داشت« :پدر جان! خدا حادثئۀ بئدى برایتئان پئیش نیئاورد

پاداش فرزندى را عنایت کند» (ابومخنف.)176 :1417 ،
ایئئن مئئاجرا در کتئئ

دیگئئر همچئئون ،ابصئئار العئئین (س ئئماوی)61-49 :1377 ،؛ تئئاریخ

الطبئئری (طبئئری ،بئئیتئئا)417 /5 :؛ مقاتئئل الطئئالبیین (ابئئوالفر اصئئفهانی)112 :1419 ،؛ جئئالء
العی ئ ئون (مجلس ئئئی)639 :1382 ،؛ سلحشئ ئئوران طئ ئئف (س ئئئماوی)62 :1388 ،؛ مئ ئئع الرک ئ ئ
اإلمئ ئئام الشئ ئئهید (عط ئئئاردی قوچ ئئئانی )461 /1 :1376 ،نق ئئئل ش ئئئدهاس ئئئت .البت ئئئه در مقتئ ئئل
الحسین

(اخط

خوارزم )324 /1 :1381 ،و مناق

آل أبئی طالئ

(ابئن شهرآشئو ،

 )95 /4 :1379آمئئده ایئن اتفئئاق در «ثعلبیئة» رو ی داده کئئه باتوجئئه بئئه گئئزارش بیشئئتر مقتئئل
نو یسان و مورخان درست نیست.

در این واقعه دو نکته قابل تأمل اسئت .اول آنکئه خئوا

اولیئای الهئی بئه سئب

فراغئت

نفس از تمنیات و تمایالت دنیوی به حقیقت تعبیر میشود و راهگشای آینده آنها است .بئا

در مقتلهای عاشورا

الحسینی (شاوی)283 /3 :1386 ،؛ ذخیرة الدارین (حسینی حائری ،بئیتئا )261 :و مسئند

بررسی تاریخی حضور و شهادت حضرت علی اکبر

مگر ما بر حق نیستیم » .حضرت فرمود« :آرى ،سوگند به آن کئس کئه بازگشئت بنئدگان بئه
َ ََ ً َ
ّ
ئتِإذا ال ن َبئا ِلی؛
سوى اوست! ما برحقیم» .سپس جوان رعنای امام حسئین فرمئود« :یئا أب ِ
ّ
َ
نموتم ِح ِقی َن!؛ پدر! اگر قئرار اسئت بمیئر یم ،از مئرگ چئه بئا ک» .امئام حسئین بئا شئنیدن
َ ً
َ َ
ای ئن جئئوا فرمئئودَ « :ج َزا َکاهلل ِمن َولئئد خی ئ َر َمئئا َجئ َئزى َولئئدا َعن َوا ِلئ ِئد ِه؛ خداونئئد ب ئه تئئو بهتئئرین
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اینکه به واقع این حالت امام

 ،نوم و خوا

نبوده؛ بلکئه حالئت منامیئه سئالکان الئی اهلل

تعئالی اسئت کئه در حالئت بیئدار ی پئئرده از چشئمان آنهئا زدوده مئیشئود و حقئایق را آشئئکار
میبینند (آقاتهرانی .)247 :1385 ،دوم حقگرایی حضرت علی اکبر

 ،پاسئخگوی ایئن

اشتباه دوران نو مدرن 1است که امروزه گاه حق را بر نمیتابند و میگو ینئد :دوسئت نئدار یم!

آر ی بیئان آن جنئئا  ،جسئئت و جئئویی جئئدی بئئرای یئافتن حقیقئئت اسئئت .امئئام
آر ی مئئا بئئرحقیم و عل ئی اکبئئر

فرمئئود:

فرمئئود :پئئس ،از مئئرگ بئئا کی نئئدار یم ،چئئون برحئئق اسئئتوار یم

(آقاتهرانی.)247 :1385 ،
َ
َ
َ
َ
هئئمچنئئان کئئه در قئئرآن کئئریم ذی ئل آی ئه «ق ئال ی ئا ب َن ئ َّی إ ّ ِن ئی أرى ِف ئی ال َمنئئام أ ّ ِن ئی أذ َبح ئ َ
ک»؛
ِ
ِ
«[حضئرت ابئئراهیم بئه حضئئرت اسئماعیل فرمئئود ]:پسئرم! مئئن در خئوا
مئئیکئنم» (صئئافات .)112 /ایئن سئئؤال مطئئر مئیشئئود؛ چگونئئه خئئوا

دیئدم کئه تئئو را ذبئ

ابئئراهیم مئئیتوانسئئت

حجئئت باشئئد در پاسئئخ بئئه ای ئن سئئؤال گفتئئه مئئیشئئود ،خئئوا هئئاى انبی ئاء هرگئئز خئئوا

شئیطانی ،یئا مولئئود فعالی ئت قئئوه واهمئئه نیسئئت بلکئه گوشئئهاى از برنامئئه نبئئوت و وحئئی آنهئئا

است و به تعبیر دیگر ارتباط انبیاء با مصدر وحی گاهی به صئورت القئاء بئه قلئ ؛ گئاهی از

طریق دیدن فرشته وحی؛ گاهی از راه شنیدن اموا صوتی که بئه فرمئان خئدا ایجئاد شئده و
گاهی از طریق خوا

است .به این ترتی

رم نمئئیدهئئد و آنچئئه در خئئوا
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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میبینند .و گفته شده که ابراهیم

در خئوا هئاى آنهئا هیچگونئه خطئا و اشئتباهی

مئئیبیننئئد درسئئت هماننئئد چی ئزى اسئئت ک ئه در بی ئدارى

در حال بیدارى از طریئق وحئی آ گئاهی یافئت کئه بایئد

به خوابی که در زمینه «ذبئ » مئیبینئد عمئل کنئد .و گئاهی گفتئهانئد قئرائن مختلفئی کئه در

این خوا

بود ،و از جمله اینکه در سئه شئ

متئوالی عینئا تکئرار شئد ،بئراى او علئم و یقئین

ایجاد کرد که این یئک مامور یئت الهئی اسئت .بئه هئر حئال همئه ایئن تفسئیرها ممکئن اسئت

صحی باشد و منافاتی با هئم نئدارد و مخئالف ظئواهر آیئات نیئز نمئیباشئد (مکئارم:1371 ،
.)122 /19

اولین شهید کربال از خاندان اهل بیت
وقت ئئی یئ ئاران امئئئام حسئ ئین

ش ئئهید شئئئدند و کس ئئی ج ئئز خانئئئدانش یعن ئئی فرزنئئئدان
1. new modern

امیرالمؤمنین

 ،فرزندان جعفر ،فرزندان عقیل ،فرزندان حسن

نماند« ،اهل بیت

و فرزندان خئودش بئاقی

جمع شدند و باهمدیگر وداع کردند و عزم بئر جنئی کردنئد( »1فرهئاد

میرزا3 /2 :1381 ،؛ مجلسی32 /45 :1413 ،؛ قمی276 :1379 ،؛ حسینی حائری ،بیتئا:

318؛ اخط

خوارزم .)148 :1388 ،اما سؤال این است ،اولین فردی که از اهل بیئت

عازم میدان نبرد شد ،کیست در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد:
نخسئئت :اول ئین کس ئی ک ئه از خانئئدان امئئام

عقی ئل بئئود (اخط ئ

بئئه جنئئی رفئئت ،عبئئداهلل پسئئر مسئئلم بئئن

خئئوارزم31 /2 :1381 ،؛ مجلسئئی921 :1389 ،؛ همئئو32 /45 :1413 ،؛

حائری312 /2 :1418 ،؛ ابناعبم.)111 /5 :1411 ،

دوم :اولئئین شئئهید کئئربال از خانئئدان امئئام حسئئین

اکب ئئر

و اهئئل بیئئت

 ،حضئئرت علئئی

اس ئئت (ابومخن ئئف241 :1417 ،؛ ابئئئن ط ئئاووس112 :1348 ،؛ اب ئئوالفر اص ئئفهانی،

86 :1419؛ مقرم267 :1426 ،؛ مفید117 /2 :1413 ،؛ دینوری256 :1373 ،؛ طبری ،بئیتئا:
.)447 /5

حضرت علی اکبر

باشد:

 .1برخی تصری کردهانئد شئهید اول از اهئل بیئت

دوم جنئئا

 ،حضئرت علئی اکبئر

و شئهید

عبئئداهلل بئئن مسئئلم مئئیباشئئد (مفی ئد117 /2 :1413 ،؛ طبئئری ،بئئیتئئا447 /5 :؛

دینوری .)256 :1373 ،این نظر قائلین بسیار و معتبری دارد.

.)339 /98 :1413

به میدان رفتن حضرت علی اکبر
همانطور که ذکر شد اولین نفری که از خاندان اهل بیت
 .1اجتمعوا یو ّدع بعضهم بعضا و عزموا علی الحر .

عازم میدان شد؛ حضئرت

در مقتلهای عاشورا

 .2در فئئرازی از ز یئئارت حضئئرت علئئی اکبئئر  ،ایشئئان بئئه عنئئوان اولئئین مقتئئول و شئئهید
َ َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ک َیئا أ ّول ق ِتیئل ِمئئن نسئ ِئل خیئ ِر َسئ ِئلیل ِمئئن سئئالل ِة ِإبئ َئر ِاهی َم
کئئربال توصئئیف شئئده« :السئئالم علیئ
َ
الخ ِلی ئ ِل؛ سئئالم بئئر تئئو ای اولئئین مقتئئول از اوالد بهتئئرین ذر یئئه از نسئئل ابئئراهیم خلیئئل» (ابئئن
مشئئهدى487 :1419 ،؛ ابئئن طئئاووس73 /3 :1376 ،؛ شئئهید اول148 :1411 ،؛ مجلسئئی،

بررسی تاریخی حضور و شهادت حضرت علی اکبر

با استدالل به موارد ذیل به نظر میرسد ،اولین شهید کربال از خانئدان امئام حسئین

،
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علی اکبر

بود .صئاح

کتئا

مئع الرکئ الحسئینی در مئورد اعئزام ایشئان بئه میئدان نبئرد

میگو ید« :وصفی که بخواهد او را به گونهاى وصف کند که عظمئت و مقئام بلندمرتبئه او را
آشئکار سئئازد و بیئئان کنئئد ،وجئئود نئئدارد مگئئر وصئئف جئئامعی کئئه بئئا آن امئئام حسئئین

او را

توصئئیف کئئرد :پسئئری [را بئئه میئئدان مئئیفرسئئتم] کئئه شئئبیهتئئرین مئئردم از نظئئر خلئئق و خئئوی و
منطئئق بئئه رسئئول اهلل
همئئه اص ئحا
الحس ئین

اسئئت» (شئئاوی .)355 /4 :1386 ،مقتئئل لهئئوف مئیگو یئد« :چئئون

بئئه شئئهادت رس ئیده و جئئز اهئئل بی ئت امئئام

بئئه جئئاى نماندنئئد ،علئ ّئی بئئن

 -ک ئه از همئئه مئئردم ز یبئئاروىتئئر و از نظئئر اخئئالق از همئئه نیک ئوتر بئئود -از پئئدرش

کس اجازت کرد و امام وى را رخصت داد» (ابن طاووس .)113 -112 :1348 ،اما ایئن
َ
ََ َ ََ
َ َ
اجازه ،اجازه معمولی نبوده ز یرا وارد شده« :ث َم نظ َر ِإلی ِه نظ َر آ ِیس ِمنه َو أرخی َعی َنه َو َبکی ث َّئم
َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ
ً
ً
َ ً
َ َ
َ و َ َ َّ
قئا ب َرسئو ِل َ
قئا َو َ
قئا َ
ک َو ک ّنئا ِإذا
ط
ن
م
ل
خ
و
ل
خ
ئاس
الن
ه
ئب
ش
أ
م
ئال
غ
م
ه
ی
ئ
ل
ِ
قال اللهم اشهد فقئد بئرز ِإ ِ
ِ
ِ
َ
ک َک َمئا َق َطع َ
ک َن َظر َنا إ َلی ِه َف َصا َ َو َقال َیئا اب َئن َسئعد َق َط َئع اهلل َر ِح َمئ َ
اش َتق َنا إ َلی َنب ّی َ
ئت َر ِح ِمئی
ِ
ِ ِِ
َ
َ َ َّ َ
ف َتقد َم نح َو القوم؛ امام نظر نومیدانئهاى بئه فرزنئد افکنئد و چشئمان مبئارکش فئرو هشئت و
بگر یسئئت .سئئپس فرمئئود :خداونئئدا! گئئواه بئئاش ،جئئوانی بئئه جنئئی و مبئئارزت شئئتافته کئئه
شبیهترین مردم از نظر خلقت و خلق و منطق به رسول خدا

مئیباشئد .هئر گئاه اشئتیاق

ز ی ئارت پی ئامبرت را مئئیی ئافتم او را مئئینگر یسئئتم .بعئئد فر ی ئاد زد و فرمئئود :اى پسئئر سئئعد خئئدا
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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رحمت را قطع کند آن گونه که قطع رحم کردى» (همان).
شئبیهتئرین فئرد بئه

بنابر توصئیف امئام حسئین در زمئان اعئزام حضئرت علئی اکبئر
ً
َ ً
پیئامبر از لحئا خلقئا (چهئره) ،خلقئا ً (اخالقئئی) و منطقئا (نئوع صئحبت کئردن) معرفئئی
شدهاست .حتی مقاتل مینو یسند ،امام حسین

در حالی جنا

علئی اکبئر

را عئازم

میدان کرد که سر به پئایین انداختئه و چشئماش پئر از اشئک بئود و گریئه کئرد (قمئی:1379 ،
279؛ موسوعه االمام الحسین48 /4 :1378 ،؛ عطاردی قوچئانی111 /2 :1376 ،؛ بهبهئانی،
329 /4 :1418؛ سماوی51 :1377 ،؛ حسینی حائری ،بیتا.)261 :
در برخئی منئئابع آمئئده اسئئت ،امئئام حسئئین

بئئا دسئئتان مبئئارک خئئود ،لبئئاس جنئئی بئئر

فرزندش پوشانید ،به ایشان سئپر داد ،بئرایش طلئ

آمئرزش کئرد و کمربنئدی را کئه از دسئت

پدرش امیرالمومنین گرفتئه بئود و بئه کمئر ایشئان بسئته بئود ،سئفت کئرد و او را سئوار بئر اسئ

کرد (سئپهر436 /2 :1427 ،؛ موسئوعه االمئام الحسئین .)1114 /12 :1378 ،سئپس بئا پئدرش
امام حسین

و اهل حرام و همه بنئیهاشئم وداع گفئت و بئه سئوی میئدان رفئت (موسئوعه

االمام الحسین.)1114 /12 :1378 ،
نبرد حضرت علی اکبر
آن جئئوان ،بئئا افتخئئار بئئه می ئدان جنئئی رفئئت در حئئالی ک ئه ه ئیچ تئئرس و هراسئئی در دل
نداشئئت .او هیبئئت پیئامبر

 ،شئئجاعت امیرالمئئؤمنین

و دلیئرى حمئئزه و بئئزرگ منشئئی

حسین را بئا خئود داشئت .آنگئاه در میئان نیئزههئا و شمشئیرهاى دشئمنان قئرار گرفئت در
حالی کئه بئا ّ
عئزت و تصئمیم ،در حمایئت از دیئن خئدا ،رجئز مئیخوانئد (قرشئی/3 :1422 ،
.)293

در کتئئا

سئئوگ امیئئر آزادی چن ئین ترجمئئه شئئدهاسئئت :مئئن علئئی هسئئتم ،فرزنئئد حس ئین؛

نیاى گرانقدرم امیرمؤمنان است .به پروردگار کعبه سوگند کئه مئا از همگئان بئه پیئامبر خئدا
نزدیکتر یم .به خداى سوگند که پسر بیر یشه و تبار ،نمیتواند بر ما به میئل خئود حکئم برانئد
و با ستم و بیداد ما را فرمانبردار خو یش سازد (ابننما.)247 :1381 ،
در کتا های دیگر نقل میکنند ،حضرت علی ا کبئر

ّ
َّ
َ
بئالئن ِئبئئئئئئئئئئی
ئئئئئئئئئه اولئئئئئئئئئئی
نئئحئئن َو ِبئئیئئتالئلئ ِ
َاضئربئکئم َّ
ئفاحمی َعئئئئئئئئن ابئئ ئ ئئی
بئالئسئیئئئئئئئ ِ
ِ
َّ
َ
َ
اهلل ال یحکئئئئئئئئئم فینئئئئئئئئئا ابئئئئئئئئئن الئئئئئئئئئدعی
َو ِ

 .1من علیام ،پسر حسین بن علی /به پروردگار کعبه که ما به پیمبر نزدیکتئر یم /بئه خئدا پسئر بئیپئدر دربئار مئا
حکئئم نکنئئد (ابئئن نمئئا حلئئی68 :1416 ،؛ ابومخنئئف242 :1417 ،؛ طبئئئری ،بیتئئا446 /5 :؛ موسئئوعه االمئئئام
الحسین.)5 /4 :1378 ،

در مقتلهای عاشورا

خواند:
ََ
انئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئا َعلیبنالح َسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئی ِنب ِن َعلی
اط َئعئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئنکم ّ
بالرم َح ّتی َین َبنئئئئئئئئئئئئئئئئئئئی
ِ
َ
ئئئئئئئئئئئئئم ّی َع َر بئئئئئئئئئئئئئئی
ضئر َ غئئئئئئئئئئئئئئئالم ِ
هاشئ ِ

روانئه میئدان شئد و ایئن رجئز را

بررسی تاریخی حضور و شهادت حضرت علی اکبر

مقتل نو یسان برای ایشان رجزهای مختلفی ذکر کردهاند:
َ
َ
َ
َّ
َ
أ َنئئئئا َع ِلئئئئ ّی بئئئئن الح َ
ئئئئئالن ِب ِی
اهلل أولئئئئئئی ِبئ
ئئئن َع ِلئئئئی
ئ
ب
ن
ی
ئئئ
ئ
س
نحئئئئئئن َو َبیئئئئئئ ِت ِ
َِ ِ َ
َّ
1
َ
َ
اهلل ال یحکم ِفینا ابن الد ِعی
و ِ
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من علی ،پسر حسین ،بن علی هستم به کعبه سئوگند کئه مئا بئه پیئامبر

سئزاوارتر یم/

آن قئئدر بئئا نی ئزه بئئر شئئما مئئیزنم ک ئه خئئم شئئود بئئا شمش ئیر شئئما را مئئیزنم و از پئئدرم حمای ئت
میکنم /شمشیر زدن جوانی هاشمی و عربی به خدا سئوگند فرزنئد ناپئا ک (پسئرز یاد) در بئار
مئئا حکئ ئم نران ئئد (ابئئئن ط ئئاووس73 /3 :1376 ،؛ ش ئئاوی .)363 /4 :1386 ،آن جن ئئا
میدان در حالی که تشنه بود ،یکصد و بیست نفر را کشت (اخط

در

خوارزم35 /2 :؛ فرهئاد

میرزا5 /2 :1381 ،؛ شاوی.)359 /4 :1386 ،
عطش و بازگشت دوباره به میدان
یکی از موضوعات مهم و جانسوز مرتبط با حضرت علی اکبر

در واقعه کربال ،بحئث

تشنگی ایشان بود که چنان عطئش بئر حضئرت فشئار آورد کئه مجبئور شئد بئه سئمت خیمئه
برگئردد و از امئام

طلئ

آ

کنئد .مقتئل نو یسئان بئه اتفئاق ایئن مطلئ

را بئا کمئی تفئئاوت

بایکدیگر نقل کردهاند.
ابتدا کالم حضرت علی اکبر
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را در برخی از مقاتل و منابع مختلف بیان میکنیم:

اللهوف مئیگو یئد ،عطئش بئر حضئرت علئی اکبئر غالئ شئد و بئه سئمت خیمئه امئام
َ
َ َ َ
َ
ئت ال َع َطئئش قئئد ق َتل ِن ئی َو ِثقئئل ال َح ِدی ئ ِد قئئد
حس ئین برگشئئت و بئئه امئئام فرمئئودَ « :ی ئا أ َبئ ِ
و
َ َ َ
َ َ
ئاء َس ِئبیل؛ پئدر جئان ،تشئنگی مئرا کشئته ،و سئنگینی آهئن-
أج َهد ِنی ف َهل ِإلی شر َبة ِم َئن ال َم ِ
سال  -توان را از من برده ،آیا شربت آبی به هم میرسد » (ابن طاووس.)113 :1348 ،
در إبصئئار الع ئین بئئا انئئدکی تفئئاوت ای ئنگونئئه آمئئده« :ی ئا أبئئت ،العطئئش قئئد قتلن ئی ،و ثقئئل
الحدید قد أجهدنی؛ پدر جان ،تشئنگی مئرا کشئته ،و سئنگینی آهئن (سئال ) تئوان را از مئن
برده» (سماوی.)51 :1377 ،
َ
َ
َ
َ
ئتال َع َطشق َتل ِنی َو ِثقلال َح ِدیئ ِد قئد
مبیر األحزان نقل نزدیک به إبصار العین را آوردهَ « :یئا أ َب ِ
َ َ
أج َهئد ِنی؛ پئئدر جئان! تشئئنگی مئرا مئئیکشئئد و گرانئی و سئئنگینی سئال مئئرا بئه رنئ افکنئئده و
توانم را به پایان میبرد» (ابننما.)69 :1416 ،

در برخی منابع دلیل آ خواستن حضرت علیاکبر  ،عالوهبر رفع عطش و تشئنگی؛
تقو یئئت و قئئوی شئئدن در برابئئر دشئئمنان ذکئئر شئئدهاسئئت« :أتقئ ّئوى بهئئا علئئی األعئئداء» (نئئک.

اخطئ ئ

خ ئئوارزم35 /2 :1381 ،؛ ش ئئاوی359 /4 :1386 ،؛ حسئ ئینی موس ئئوى/2 :1418 ،

311؛ مجلسی.)43 /45 :1413 ،
شئئاید ایئئن سئئؤال مطئئر شئئود کئئه مقصئئود از «ثقئئل الحدیئد أجهئئدنی» در کئئالم حضئئرت
علی اکبر

چیست احتمال دارد ،مقصود از ثقل الحدید ،کثرت لشکر دشئمن و رنجئی

که از آنها برده ،باشئد ز یئرا آن حضئرت در میئان شئهداء در کثئرت حملئه امتیئاز دارد تئا آنجئا
که راوى دربار او گفته :چند بار بر لشکر حمله کرد و جمئع بسئیارى از آنهئا کشئت و شئیون
لشکر از فزونی کشتگان خود بلنئد شئد .در یکئی از تئوار یخ اسئت کئه دوازده بئار حملئه کئرد،
تعبیر از لشکر به آهن شایع و معروف است و کالم شیخ کشئی در بئار حبیئ
اسئت کئه حبیئ

بئن مظئاهر آن

از آن هفتئئاد کئس بئود کئه یئارى کردنئد و بئا کئوههئئاى آهئن برخئورد نمودنئئد

(قمی.)869 :1381 ،

کرد و او با جام لبریز از آ

گوارا تو را سیرا

خواهد ساخت و پس از آن هرگز تشئنه نخئواهی

شد» (ابننما69 :1416 ،؛ سماوی51 :1377 ،؛ ابن طاووس.)113 :1348 ،
کئئردن و مکیئئدن

در برخئئی از مقاتئئل مئئاجرای «انگشئئتر بئئه دهئئان حضئئرت علئئی اکبئئر
زبان توسط امام » را اینگونه نقل کردهاند« :یا بنئ ّی! ّ
عئز علئی ّ
محمئد ،وعلئی علئ ّی ،وعلئی

فرزندم! بر پیامبر و علی (

) و بر پدرت سخت است که آنان را بخوانی و نتواننئد جوابئت

دهنئئد و اسئئتغاثه نمئئایی و نتواننئئد کمکئت کننئئد .آن گئئاه فرمئئود :زبانئئت را بیئاور و ز بئئان او را
مکیئئد و انگشئئترش را بئئه او داد و فرمئئود :آن را در دهانئئت بگئئذار و بئئه نبئئرد دشئئمن بئئازگرد.
ّ
امی ئدوارم بئئه زودى بئئا جئئام پئئرآ جئئدت س ئیرا شئئوى .نوش ئیدنی ک ئه هیچ گئئاه بعئئد از آن

در مقتلهای عاشورا

هاتلسئانک .فأخئذ
أبیک ،أن تدعوهم فالیجیبونئک ،وتسئتغیث بهئم فالیغیبونئک ،یئا بن ّی ِ
لسانه ّ
فمصه! ودفع إلیه خاتمه وقال :خئذ هئذا الخئاتم فئی فیئک ،وارجئع إلئی قتئال ّ
عئدوک،
ً
ّ
فئئإنی أرجئئو أن التمس ئی ّ
حتئئی یسئئقیک جئئدک بکأسئئه األوفئئی شئئربة التظمئئأ بعئئدها أبئئدا!؛

بررسی تاریخی حضور و شهادت حضرت علی اکبر

امام حسین در پاسخ به طل آ توسط فرزندش ،گریه کرد و کلمئات جانسئوزی را
َ َ
َ ً َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ ً
َ
ئدا َف َیسئ ِئق َی َ
ک
بیئئان فرمئئودَ « :وا غوثئئاه َی ئا ب َن ئ َّی قا ِتئئل ق ِل ئیال فمئئا أسئئرع مئئا تلقئئی جئئدک محمئ
َ َ ً
َ
َ َ َ ً َ َ
ِبکأ ِس ِه األوفی شر َبة ال تظ َمأ َبعد َها أ َبدا؛ امئان از تنهئایی و بئییئاورى! پسئرم علئی! دلیرانئه بئه
میدان جهاد و دفئاع بئازگرد کئه بئزودى جئد گرانقئدر و بزرگئوارت ّ
محمئد را دیئدار خئواهی
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تشئئنگی نیسئئت» (اخط ئ

خئئوارزم35 /2 :1381 ،؛ حئئائری312 /2 :1418 ،؛ فرهئئاد میئئرزا،

5 /2 :1381؛ شاوی.)359 /4 :1386 ،
این سؤال مطر میشود که علت کار امام حسئین
علی اکبر
حسین

چیسئت چئرا آن حضئرت ز بئان

را مکید و انگشئترش را بئه او داد تئا بئر دهئان بگئذارد در پاسئخ گفتهانئد :امئام
زبان علی اکبئر

را در کئام گرفئت تئا بئه او بفهمانئد و بگو یئد ،کئام وى از کئام او

خشکتر است و با ایئن همئدردى او را تسئکین دهئد ،ولئی ممکئن اسئت منظئور حسئین
ایئن بئئوده کئه در ایئن دم آخئئر او را بئئه حقئئائقی آ گئئاه کنئئد کئه درجئئات معنئئوى او ارتقئئاء یابئئد،
در آخئرین دم زنئدگانی ،علئی

را در ز یئر

چنانچه در حدیث آمده است :پیغمبئر ا کئرم

بستر خود خواست و زبان در کام او نهاد و به او حقائقی آموخت که هزار هزار با

علئم بئود

(قمی.)389 :1381 ،
شهادت حضرت علی اکبر
پس از گفتوگوی علی اکبر

سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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با امام حسین

 ،ایشان دوباره برای مبارزه وارد میئدان

میشود و این رجز را میخواند:
َ َ
َ
َ
َ
َو َظ َئه َئرت ِمئن َبئع ِئد َهئئئئا َمئ َ
ئئئص ِادق
ال َحر قئئئئئد َبانتل َهئئئئئا َحقئئئئئا ِئق
َ َ
َ َ َ َ
َو ِ َ ّ َ َ
ئئئئئد ال َبئ َ
ئئئئئو ِار ق
جمئئئئئئوعکمأو تغمئ
ئئئئئئئئئار ق
ش ال نفئ ِ
اهللر ِ العئئئئئئئئئر ِ
«حقایق جنی آشکار شده و نمونههاى آن ظهور کرده است /بئه خئدا سئوگند کئه شئما
را رهئئا نخ ئئواهیم کئ ئرد تئئا شمشئ ئیرهایتان را غ ئئالف کنیئ ئد» (ن ئئک .ش ئئاوی361 /4 :1386 ،؛
ابناعئبم کئوفی115 /5 :1411 ،؛ فرهئاد میئرزا5 /2 :1381 ،؛ اخطئ

خئئوارزم35 /2 :1381 ،؛
از

ابن شهرآشو 119 /4 :1379 ،؛ بدایع نگار .)192 :1374 ،منظئور حضئرت علئی اکبئر
ّ
ئادق» ،تحقئئق کشئته شئئدن جمئئاعتی از دشئئمن درمیئدان کئارزار و جنئئی اسئئت
ظهئور « َمصئ ِ
(مجلسی.)989 :1389 ،
حضرت علی اکبئر

بعئد از بازگشئت بئه میئدان نبئرد ،بزرگتئرین قتئال و مبئارزه را بئه راه

انداخت (ابن طاووس .)113 :1348 ،تا اینکه توسط یکی از افراد دشمن از پای در آمد و بئه
شهادت رسید.

 ،سئه ضئبط مختلئف

در مقاتل و منئابع تئاریخی بئرای اسئم قاتئل حضئرت علئی اکبئر
َ
آورده شدهاست .برخی نئام او را من ِقئذ بئن م َّئرة ال َعب ِئد ّی ذکئر کئردهانئد (ابئن طئاووس:1348 ،

113؛ بئئدایع نگئئار .)192 :1374 ،برخئئی دیگئئر همچئئون نگارنئئده کتئئا

الفصئئول المهمئئة ف ئی

معرفة األئمة ،به صورت منقذ بن النعمئان العبئدی آوردهانئد (ابئن صئباغ.)845 /2 :1422 ،
برخئئی دیگئئر نیئئز نئئام او را م َّرةبنمنقئئذ بن ّ
النع َم ِانال َعبئ ِئدی ذکئئر کئئردهانئئد (ابومخنئئف:1417 ،
ِ ِ ِ
242؛ طبری ،بیتا446 /5 :؛ ابن حیون177 /3 :1419 ،؛ حسینی حائری ،بیتئا262 :؛ ابئن

35؛ شاو ی361/4 :1386 ،؛ بدایع نگئار192 :1374 ،؛ حئائری )312 /2 :1418 ،و در برخئی
مقاتل آمده اسئت ،علئی اکبئر

بئا پرتئا

تیئرى از پئاى در آمئد (ابئن طئاووس113 :1348 ،؛

ابننمئا .)69 :1416 ،حتئی بنئابر نقلئی تیئر بئه گلئوی مبئارک حضئرت هئم اصئابت کئرد (شئبر،
276 /1 :1419؛ مجلسی .)45 /45 :1413،بعد از ضربه قاتئل ،یکئی از مصئیبتهئای بئزرگ
مبئئارک حضئئرت حملئئهور شئئدند (ابئئننمئئا69 :1416 ،؛ مفیئد116 /2 :1413 ،؛ شئئامی:1421 ،
555؛ ابومخنئئف )243 :1417 ،و بئئدن مبئئارک را بئئا شمش ئیر قطعئئه قطعئئه (إر بئئا إر بئئا) کردنئئد
(بهبهانی331 /4 :1418 ،؛ اخط

خئوارزم158 ،36 /2 :1381 ،؛ حسئینی حئائری ،بئیتئا:

261؛ ح ئ ئئئائری31 /2 :1418 ،؛ فرهئ ئ ئئاد می ئ ئ ئرزا6 /2 :1381 ،؛ مقئ ئ ئئرم .)271 :1426 ،در ای ئ ئ ئن
َ َ َ َّ َ َ
السئالم َهئئذا
لحظئات بئئود کئه پئئدر بزرگئوارش ،امئئام حسئین را صئئدا زد و فرمئود ...« :علیئک
َ
َ َ
َ
َ
َج ّدی یقرؤ َک َّ
الس َال َم َو َیقول َل َ
ک َع ِّج ِلالقد َوم َعلی َنا ث َّمش َئه َقشئهقة ...؛ پئدرم سئالم بئر تئو اینئک
ِ
ِ

در مقتلهای عاشورا

عاشئورا رقئم خئورد و دشئئمن ،حضئرت علئی اکبئئر

را محاصئره کردنئد ،بئئا شمشئیر بئر جسئئم

بررسی تاریخی حضور و شهادت حضرت علی اکبر

سعد476 /1 :1414 ،؛ ابن أثیر .)74 /4 :1385 ،به نظر میرسد باتوجه بئه فئرازی از ز یئارت
َ
َ
َ ََ
ّ َ
ئان ال َعبئ ِئد ِی -ل َع َنئئه اهلل َو
حضئئرت علئئی اکبئئر  ،کئئه آمئئده« :قا ِت ِلئک مئ ّئرة بئ ِئن من ِقئ ِئذ بئ ِئن النعمئ ِ
َأخ َئزاه َو َمئن َشئر َکه ِفئی َقت ِلئ َ
ک؛ خئدا قاتئل تئو مئرة بئن منقئذ بئن نعمئان عبئدی و کسئانی را کئه
ِ
َ
همئئراه او در قتئئل تئئو شئئرکت کردنئئد و علیئئه تئئو تئئالش نمودنئئد لعنئئت کنئئد» ،نئئام قاتئئل مئ َّئرة بئ ِئن
ّ َ
ئان ال َعبئ ِئد ِی اسئئت (ابئئن مشئئهدى488 :1419 ،؛ ابئئن طئئاووس/3 :1376 ،
من ِقئ ِئذ بئ ِئن النعمئ ِ
74؛ مجلسی.)269 /98 1413 ،
برخی قائلند م َّر َة ب ِن من ِق ِذ بئا شمشئیرى بئر فئرق حضئرت علئی اکبئر زد کئه حضئرت از
آن ضربت بیطاقت گشئت و دیگئران شمشئیرها بئر او کشئیدند (اخطئ خئوارزم/2 :1381 ،
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ّ
جدم است که بر تو سالم میرساند و میفرماید هر چه زودتر نزد ما بیئا پئس فر یئادی زد بئر آورد
و مرغ روحش از قفس تن پرواز نمئود و بئه شئهادت رسئید» (ابئن طئاووس113 :1348 ،؛ فرهئاد
می ئرزا7 /2 :1381 ،؛ قم ئی281 :1379 ،؛ ابئئوالفر اصئئفهانی116 :1419 ،؛ مجلس ئی:1413 ،
.)45 /45
عزاداری بر شهادت حضرت علی اکبر
را شئئنید ،خئئود را بئئه معرکئئه رسئئاند.

هنگئئامی کئئه امئئام حسئین صئئدای علئی اکبئئر
َ َ َّ َ َ ّ
صورت بر صورت فرزند گذاشت « َوض َع خده َعلی خ ِد ِه» (ابئن طئاووس114 :1348 ،؛ قمئی،

282 :1379؛ شبر ،)276 /1 :1419 ،ناله و گر یه کرد (بدایع نگئار .)193 :1374 ،حتئی بنئا بئر

نقلی امام وقتی باالی سر حضرت علی اکبر رسید ،فر یاد زد و در حالی که بئه او نگئاه
َ َ
َ ًَ
م ئیکئئرد؛ گر ی ئه م ئیکئئرد (فرهئئاد می ئرزا .)6 /2 :1381 ،سئئپس فرمئئود« :ق َتئئل اهلل قومئئا ق َتل ئو َک َمئئا
َ
َ
َ
ّ
َأجئ َئر َأهم َع َلئئی اهلل َو َع َلئئی انت َهئئا ک حر َمئئة َّ
ئول َعلئئی الئئدن َیا َبعئئد َک ال َعفئئاء؛ خداونئئد بکشئئد
ِ
ِ ِ
ِ
الرسئ ِ

قومی را که تو را کشتند ،چه چیز آنها را بر خدا و بر در یئدن حرمئت رسئول اهلل

جئرى کئرده،

بعئئد از تئئو تفئئو بئئر دنیئئا» (ابئئن طئئاووس114 :1348 ،؛ ابومخنئئف243 :1417 ،؛ بئئدایع نگئئار،
193 :1374؛ طبئئری ،ب ئیتئئا446 /5 :؛ ابئئوالفر اصئئفهانی115 :1419 ،؛ شئئاو ی/4 :1386 ،
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361؛ س ئئماو ی274 :1388 ،؛ حسئ ئینی ح ئئائری ،بئ ئیت ئئا261 :؛ فره ئئاد میئ ئرزا6 /2 :1381 ،؛
موسئئوعه االمئئام الحس ئین584 /11 :1378 ،؛ حئئائری313 /2 :1418 ،؛ ابئئننمئئا.)69 :1416 ،
یکئی دیگئئر از صئئحنههئئای جانسئئوز کئئربال بعئئد از شئئهادت حضئئرت علئی اکبئئر

 ،مشئئاهده

ماجرای تلخ و سخت توسط اهل حرم و بانوان بود .راوى گو ید :حضئرت ز ینئ

از خیمئه

بیرون آمده و با مشاهده این صحنه فر یاد زد :اى حبیئ
بر جسد او افکند .که امام حسین

مئن .اى بئرادرزادهام و آمئد و خئود را

آمد و او را سوى زنان باز گردانید (ابئن طئاووس:1348 ،

.)115-114
شاید علت آمدن حضرت ز ین

بر سر نعش علی اکبر

الئئف) بئئه جهئئت دلئئدارى ،تسئئلی و حفئئو امئئام
امام

بر بالین فرزندش ،حضرت ز ین

به خاطر دو نکته باشد:

بئئوده اسئئت و گو ی ئا مانئئدن طئئوالنی

را نگران کرده که مبادا بر بالین نعش فرزنئدش

جان داده باشد.
بئودهاسئت .بئه مناسئبت عالقئۀ مفئرط زنئان

) به علت کثرت محبت به علی ا کبر

حئئرم بئئه او ،حضئئرت دسئئتور داد نعئئش او را بئئه خیمئئهها آوردنئئد ک ئه در دسئئترس آنهئئا باشئئد
(قمی.)393 :1381 ،
نتیجه
مقالئئه حاضئئر بئئه بازشناسئئی تئئار یخی زنئئدگی حضئئرت علئی اکبئئر

در متئئون تئئار یخی و

مقاتل پرداخته است .نتای این بازشناسی نشئان مئیدهئد کئه بئرای ایشئان خصوصئیات و
و یژگیهایی همچون شباهت بئه پیئامبر ا کئرم

 ،حسئن ،جمئال ،فضئل ،کرامئت و اعجئاز

بیان شدهاست .در ارتباط با تار یخ والدت حضرت علی اکبئر

اخئتالف نظئر وجئود دارد.

امئئا مقتئئل مقئئرم ،والدت او را ی ئازدهم شئئعبان سئئال  33هجئئرى آورده اسئئت .در بئئاره ازدوا
ایشان برخی قائل به عئدم ازدوا و برخئی قائلنئد ازدوا کئرده و صئاح
نقشهئای مهئم حضئرت علئی اکبئر

فرزنئد نیئز بئودهاسئت .از

در واقعئه کئربال ،موضئوع تبیئین نهضئت حسئینی در

جهئئت روشئئن کئئردن افکئئار عمئئومی ،بئئه اثبئئات حقانی ئت امئئام حس ئین
است .در اینکه اولین شهید کربال از خاندان اهئل بیئت

و قی ئام حس ئینی

چئه کسئی اسئت دو نظئر وجئود

دارد .بئئه نظئئر مئئیرسئئد ،بئئا تصئئر ی بیشئئتر مقتئئل نو یسئئان و فئئرازی از ز یئئارت حضئئرت علئئی
اکبئئر

 ،ایشئئان اولئئین مقتئئول و شئئهید کئئربال باشئئد .یکئی از وقئئایع تلئئخ واقعئئه کئئربال ،بحئئث

تشئنگی حضئرت علئی اکبئر

بئئود .چنئان عطئئش بئر حضئئرت فشئار آورد کئئه ایشئان مجبئئور

دلئئدار ی داده و دوبئئاره عئئازم میئئدان شئئدند .بئئه نظئئر مئئیرسئئد باتوجئئه بئئه فئئرازی از ز یئئارت
حضرت علی اکبر  ،نام قاتل ایشان م َّر َة بن من ِق ِذ بن ّ
النع َم ِان ال َعب ِئد ِی اسئت کئه بئا ضئربه
ِ
ِ
او دیگران به ایشان حمله و هجوم آوردند و بدن مبارک را با شمشیر قطعه قطعه کردند.

در مقتلهای عاشورا

شئئد بئئئه سئئمت خیمئئه برگئئردد و از امئئام

طلئئ

آ

کنئئد .حضئئرت ایشئئان را تسئئکین و

بررسی تاریخی حضور و شهادت حضرت علی اکبر

روایات و ز یارات استفاده میشود که ایشان ازدوا کئرده و صئاح

نسئل اسئت .امئا از
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منابع
_ قرآن کر یم.
_ ابن اثیر جزر ی ،مبارک بن محمد ( ،)1367النهایة فی غر ی الحدیث و األثر ،قئم ،موسسئه
مطبوعاتی اسماعیلیان.
_ ابن اثیر ،عز الدین أبو الحسن علی بن ابی الکئرم المعئروف ( ،)1385الکامئل فئی التئار یخ،
بیروت ،دار صادر.
_ ابن حیون ،نعمان بن محمد ( ،)1419شر األخبار فی فضئائل األئمئة األطهئار ،قئم ،مؤسسئة
النشر اإلسالمی.
_ ابئئن رسئئان ،فضئئیل ( ،)1416تسئئمیة مئئن قتئئل مئئع الحسئئین

 ،قئئم ،موسسئئة آل البیئئت

إلحیاء الترار.
_ ابن سعد ،محمد ( ،)1414الطبقات الکبری ،طائف _ عربستان ،مکتبة الصدیق.
_ ابئئن شهرآشئئو

مازنئئدرانی ،محمئئد بئئن علئئی ( ،)1379مناق ئ

آل أب ئی طال ئ

 ،قئئم،

عالمه.
_ ابن صباغ ،علی بن محمد ( ،)1422الفصول المهمة فی معرفة األئمئة ،قئم ،موسسئه علمئی
فرهنگی دار الحدیث.
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_ ابن طاووس ،علی بن موسی ( ،)1348اللهوف علی قتلئی الطفئوف ،ترجمئه فهئرى ،تهئران،
جهان.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ( ،)1376اإلقبال باألعمال الحسنة ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.
_ ابن قولو یه ،جعفر بن محمد ( ،)1356کامل الز یارات ،نجف اشرف ،دار المرتضو یة.
_ ابن مشهدى ،محمد بن جعفر ( ،)1419المزار الکبیر ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
_ ابن نما حلی ،جعفر بن محمد ( ،)1416مبیر األحزان ،قم ،مدرسه امام مهدى.
_ ابناعبم کوفی ،محمد بن علی ( ،)1411الفتو  ،بیروت _ لبنان ،دار األضواء.
_ ابننما ،جعفر بن محمد ( ،)1381در سوگ امیر آزادی ،قم ،نشر حاذق.
_ ابو الفر اصفهانی ،علئی بئن حسئین ( ،)1419مقاتئل الطئالبیین ،بیئروت _ لبنئان ،مؤسسئة

األعلمی للمطبوعات.

ّ
_ ابو مخنف کوفی ،لوط بن یحیی ( ،)1417وقعة الطف ،قم ،جامعه مدرسین.

_ اخط

خوارزم ،موفق بن احمد ( ،)1381مقتل الحسین

 ،قم ،أنوار الهدی.

_ امین ،محسن ( ،)1413أعیان الشیعة ،بیروت ،دار التعارف للمطبوعات.
_ آقابزرگ تهرانی ،محمدمحسن (  ،)1413الذریعئة إلئی تصئانیف الشئیعة ،بئه کوشئش احمئد
بن محمد حسینی ،بیروت  -لبنان ،داراألضواء.
_ آقاتهرانی ،مرتضی ( ،)1385یاران شیدای حسین بن علی

 ،قم ،نشر باقیات.

_ بحرانی ،سید هاشم ( ،)1413مدینة معاجز األئمئة االثنئی عشئر و دال ئئل الحجئ علئی البشئر،
قم ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة.
_ بدایع نگار ،محمد ابراهیم بن محمد مهدی ( ،)1374فی

الدموع ،قم ،هجرت.

_ بهبهانی ،محمدباقر بن عبدالکر یم ( ،)1418الدمعة الساکبة فی أحوال النبی «و» و العتئرة

الطاهرة ،منامه _ بحرین ،مکتبة العلوم العامة.
_ جعفر یان ،رسول ( ،)1423حیات فکرى و سیاسی امامان شیعه

 ،قم ،انصار یان.

_ حافو ،شمس الئدین محمئد ( ،)1379دیئوان حئافو شئیرازى ،تصئحی محمئد قزو ینئی و
قاسم غنی ،تهران ،جمهور ی.
_ حائری ،محمد بن ابی طال

( ،)1418تسلیة المجالس و زینة المجالس الموسئم ب ئ«مقتئل

الحسین علیه السالم» ،قم ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة.
بمصائ

الحسین

و أصحابه ،قم ،زمزم هدایت.

_ حسینی موسوى ،محمد بن أبی طال
الحسین

( ،)1418تسلیة المجالس و ز ینة َالمجئالس (مقتئل

) ،قم ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة.

_ حسئ ئینی زبیئ ئدی ،محمئئئد مرتض ئئی ( ،)1414ت ئئا العئئروس م ئئن جئئواهر الق ئئاموس ،بیئ ئروت،
دارالفکر.
_ حمیئ ئرى ،عب ئئد اهلل ب ئئن جعف ئئر( ،)1413ق ئئر اإلس ئئناد (ط  -الحدیبئئئة) ،قئئئم ،مؤسسئئئة آل

در مقتلهای عاشورا

_ حسینی حائری شیرازی ،عبدالمجید بن محمدرضا (بیتئا) ،ذخیئرة الئدارین فیمئا یتعلئق

بررسی تاریخی حضور و شهادت حضرت علی اکبر

_ تهرانی ،سید محمد حسین ( ،)1429رو مجرد ،مشهد ،انتشارات عالمه طباطبایی.

90

البیت

.

_ دهخدا ،علی اکبر ( ،)1377لغتنامه دهخدا ،تهران ،دانشگاه تهران.
_ دینوری ،احمد بن داود ( ،)1373األخبار الطوال ،قم ،الشر یف الرضی.
_ سپهر ،محمدتقی بن محمدعلی ( ،)1427ناسخ التوار یخ ،قم ،مدین.
_ سئئماوی ،محمئئئد ( ،)1377إبصئئار العئئین فئئی أنصئئار الحسئئین

 ،قئئئم ،مرکئئز الدراس ئئات

اإلسالمیة لممبلیة الولی الفقیة فی حرس البورة اإلسالمیة.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ( ،)1388سلحشوران طف ،قم ،انتشارات زائر.
_ شئئامی ،یوسئئف بئئن حئئاتم ( ،)1421الئئدر النظ ئیم ف ئی مناق ئ األئمئئة اللهئئامیم ،قئئم ،جامعئئه
مدرسین.
_ شاوی ،علی ( ،)1386مع الرک الحسینی من المدینة إلی المدینة ،قم ،تحسین.
_ شبر ،جواد ( ،)1419أد الطف ،بیروت _ لبنان ،دار المرتضی.
_ شهید اول ،محمد بن مکی ( ،)1411المزار ،قم ،مدرسه امام مهدى.
_ طبری ،محمد بن جریر (بیتا) ،تاریخ الطبری ،بیروت _ لبنان[ ،بینا].
_ طبرى آملی صغیر ،محمد بن جریر بن رستم ( ،)1413دالئل اإلمامة (ط  -الحدیبئة) ،قئم،
بعبت.
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_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ( ،)1427نوادر المعجزات فئی مناقئ األئمئة الهئداة علئیهم السئالم ،قئم ،دلیئل
ما.
_ طر یحی ،فخر الدین بن محمد ( ،)1375مجمع البحرین ،تهران ،مرتضوى.
_ عطئئاردی قوچئئانی ،عزیئئزاهلل ( ،)1376مسئئند اإلمئئام الشئئهید أب ئی عبئئد اهلل الحس ئین بئئن عل ئی

علیهما السالم ،تهران ،عطارد.
_ علوى ،نجم الدین ابوالحسن علی بن ابی الغنائم محمد عمرى (معروف بئه ابئن صئوفی)
( ،)1422المجدی فی أنسا الطالبیین ،قم ،مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی.
_ فرهاد میرزا قاجار ( ،)1381القمقام الزخار و الصمصام البتار ،قم ،المکتبة الحیدر یة.
_ قرش ئئی ،ب ئئاقر ش ئئر یف ( ،)1422زن ئئدگانی حض ئئرت ام ئئام حسئ ئین

محفوظی اهوازى ،قم ،بنیاد معارف اسالمی.

 ،ترجمئ ئه سئ ئید حسئ ئین

_ قمئئی ،عبئئاس ( ،)1379نفئئس المهمئئوم فئی مصئیبة سئیدنا الحسئین المظلئئوم ،قئئم ،المکتبئئة
الحیدر یة.
_ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئ ئ ئ ( ،)1381ترجم ئئه نف ئئس المهم ئئوم ،در ک ئئربال چ ئئه گذش ئئت  ،ترجمئئئه محمئئئد
باقرکمره ای ،قم ،مسجد مقدس جمکران.
_ مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ( ،)1389محن األبرار ،تهران ،آرام دل.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ( ،)1382جالء العیون ،قم ،سرور.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ( ،)1413بحار األنوار ،بیروت ،دار إحیاء الترار العربی.
_ محدثی ،جواد ( ،)1376فرهنی عاشورا ،قم ،نشر معروف.
_ محلی ،حسام الدین حمید بن احمد ( ،)1423الحدائق الوردیة فی مناق األئمئة الز یدیئة،
یمن _ صنعا ،مکتبة بدر.
_ مصع

بن عبد اهلل (1999م) ،کتا نس قر یش ،مصر ،دار المعارف.

_ معین ،محمد ( ،)1386فرهنی معین ،تهران ،زرین.
شیخ مفید.
_ مق ئئئرم ،عب ئئئدالرزاق ( ،)1426مقت ئ ئل الحسئ ئئین

 ،بی ئئئروت _ لبنئ ئئان ،مؤسس ئئئة الخرس ئئئان

للمطبوعات.
_ مکارم شیرازى ،ناصر ( ،)1371تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکت
_ موسئئوعة اإلمئئام الحسئئین

= تئئاریخ امئئام حسئئین

اإلسالمیة.

 ،گروهئئی از نویس ئئندگان (،)1378

در مقتلهای عاشورا

تهران ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر انتشارات کمک آموزشی.

بررسی تاریخی حضور و شهادت حضرت علی اکبر

_ مفی ئد ،محمئئد بئئن محمئئد ( ،)1413اإلرشئئاد ف ئی معرفئئة حج ئ اهلل علئئی العبئئاد ،قئئم ،کنگئئره
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