ّ
تجلی رویدا دهای شگفت پس از شهادت امام حسین
ّ
اهل سنت

در منابع

__________________________سید محسن موسوی  _1میثم خلیلی __________________________2

چکحده

ن
ً انننتااب فخ -ن مه ا ً كنترابف نخااب مه اب م م ن منپا نمِنش ا ب گنمًاابون ا
مگ ساب ن م م مگا نااذمبهابنتنع هاب نت اي نتن ت ا ن ارنگدی ابنگ ادنرابت ننتنه ب ابننعاارن
ّ
یدنتنتحنلن نگظىنت بنكنگدفرنتنگن ارنتن ابنن
ًلبون ضدگنش ك تربف نشاده نًبگن :نتغ
تنپدفبنن نهنگن ضدگكنًشبه منتنگلمن دمًابگنًخ ناقنمِن ِ نً اب کن ضادگكنعارنمًادن
خا مكنگينگارهاابیینمِنمیا ن اانم تنشااي ن نمه ياابونعارنتي ا ت نمهانب ن اارنمیا نتراابف ن
ن من
شايعن منمگ سب ن م م مگ كنً تنمگ ُنع نت ف نمِنِی بییهب نر بونمًبون ا
عرنگيبفرن ن ت ن نپژتهرن بيدن رنعبن تینتنو ي -نتحن ن نگد ت نش منمهعكنعبن
ّ
نمهمنهنعنعرنگلمنمهنب نمی ن نم تنخب مه اب منپد مخ ارن
مه يب منم ِنًنبع نً دنتب فخ
ًا شاان نفبه اارهااب نپاژتهرن ااب نمِنمی ا نً نااننمهاعن اارن نتنو ا قنمتيبراابگنپ ا نمِن
ّ
كنمهمنهنعك مع ب نًخ ني نمِن نم تنشايعن منگلمن د م مگ ن رن ن
ش ب گنمعبا مهلل
طنلنتب فخنه چنهبعلر م نر منمِنابشن منتنر بون ضدگنگ مش رنمهعنتننمی نخان ن اب نمِن
ن مهع ن
نتنبا گ نًر عنتم منبدنمهمنب ع
اظيعنر بو مًبون
ّ
كنش ب گكنمهمنهنعكنابشن مكن دع ن
کلیدواژه ها :مًبون

_____________________
 .1استادخار گروه علوم قرآن و حدخث دانشگاه واػندرانsm.musavi55@gmail.com ،

 . 2دانشسوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و وعارف قرآن  -آول
meysam.khalili1370@g mail.co m

58

شهارۀ  1بهار 1931

 .1طرح وسأله

در برظی اػ کتاگهای وناقئد و سئحرهنوشئتهئای اهئل ّ
سئنت ،قسئهتی اػ کتئاگ ،حئه

نوادگان رسول ظدا

اظتصاص خافتئه اسئت و در آنهئا حئه ػنئدگیناوئه هئر خئک اػ آنهئا اػ
پرداظتهاند .اػ وهنترین احعاد ػنئدگی حسئحن بئن علئی

کئه وئورد

ضهله اوام حسحن
ّ
توضه اهل س ّنت قرار گرفته ،قحئام ظئونحن حرئرت اسئت کئه در کتئاگهئای تئارخصی و
وقتلی اهل ّ
سنت ،حه توضئح و شئرح ایئن قحئام اػ آغئاػ تئا حئوادک پئس اػ آن پرداظتئه شئده
است .هر طند اک ر قرخد حه ّاتفاق علهئای اهئل ّ
سئنت حئه قحئام حرئرت حئه دخئدت انصئاف
ّ
وعرفئئی وئئیکننئئد ،ولئئی در ایئئن وحئئان
نگرخسئئته و ایئئن نهرئئت را اححئئا گر سئ ّئنت نجئئوی

وی توان افرادی را خافت که قحام حررت را پیهانشکنی در برابر ظلحفج برحق خعنی ،یگخئد و
کاری بیهوده و ظالف ّ
ّ
وعرفی کرده و سعی ویکنند داوئن یگخئد بئن وعا خئه
سنت پیاوجر
را اػ گنئئاه ناحصشئئودنی قتئئل سئئجط رسئئول ظئئدا
<;<) .هئئر طنئئد پاسئئز هئئای وصتل ئ

تجرجئئه نهاخنئئد(ابن ظلئئدون،;=@=،ح;:

و وسئئتدلی حئئه نظئئرات وئئغکور و واننئئد آن داده شئئده

اسئت ،ولئی وئیتئوان در احط ئ ال نظرخئاتی اػ ایئن دسئت ،کئه الهئئی بئودن قحئام حرئرت را زیئئر
س ال وی برنئد؛ حئه حعئد دخگئری اػ قحئام نگرخسئت؛ توضئح بیشئتر ایئنکئه حئا ضسئت و ضئو در
رواخئات وئورد قجئول اهئئل ّ
سئنت اػ سئوی بگرگئئانی واننئد :ابئن سئعد واقئئدیّ ،
وحهئد بئن ضریئئر
طجئئری ،شئئئهس الئئئدین عهجئئئی ،ابئئئن حسئئر عسئئئقالنی و ...کئئئه در وئئئغهد ظئئئود اسئئئتوار و
بیئئانگر

وتعصئد هسئئتند ،رواخئئاتی را وئی تئئوان خافئئت کئه پئئس اػ شئئهادت اوئام حسئئحن
حئئوادک شئئگرف واننئئد توحیئئر و تحئ ّئول در نظئئن ضهئئان ،سرنوشئئت شئئوم هتا کئئان حئئه وقئئام
حررت و نوحه و گرخئج ػوئحن و آسئهان در سئو حرئرت اسئت و اثجئات کئرد کئه حئوادثی
غحر عادی و بی ساحقه پئس اػ وقئود خئک قحئام ،حکاخئت اػ عظهئت آن قحئام و الهئی بئودن آن
دارد.
عکر این نکته نحز ضر ری است که افئرادی واننئد ابئن ک حئر ،اػ شئا گردان ابئن تحهحئه ،کئه
در وغهد ظود حسحار وتعصد هسئتند ،حئه صئحت ایئن حئوادک و فتنئههئا و حالهئایی کئه
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گردخئئد ،اعتئئراف وئئیکننئئد(ابن ک حئئر ،بئئیتئئا ،ح.)<;C :B
گریجئئانگحئئر قئئاتالن حرئئرت
پرداظتن حه این حعد اػ قحام حررت اػ ونئاحع وئورد اعتهئاد اهئل ّ
سئنت کئه در ثاحئت نهئودن
ّ
الهئی بئئودن قحئئام حرئئرت ،تئا حئئد زخئئادی و ئ ثر اسئئت ،تئا کنون حئئهصئئورت وسئئتقل صئئورت

نگرفته و وی تواند احعاد ضدخدی اػ قحام حررت و زیجاییهای آن را نشان دهد.
 . 2سرنوشت قاتالن اباعجداهلل

و ربایندگان لجاسهای حضرت و هتا کان به

وقام اوام حسحن
ضئئاهالن حئئه وقئئام اواوئئت و هتئئک حروئئت کننئئدگان حئئه سئئاحت قدسئئی سئئحد و سئئاالر
شهحدان

اػ غارت لجاس های حررت و تاظتن اسد بر حدن وجارک حرئرت ،ورئاخقه

نکردند .هر کدام اػ این افراد حعئد اػ انسئام ایئن اعهئال فسحئع ،حئه عئغاگهئای وتعئددی در
دنحئئا گرفتئئار آودنئئد و ّ
الجتئئه عئئغاگ آظئئرت شئئدخدتر اسئئت .در اداوئئه حئئه قسئئهتهئئایی اػ

کحفرهئای دنحئوی هتئئک حروئتکننئدگان حئئه حرئرت ،اػ ونئاحع تئئارخصی اهئل ّ
سئنت اشئئاره
ویشود.
 . 0.2سرنوشت غارتکنندگان لجاسهای حضرت
س اه غارتگر ابن سعد ،پس اػ شئهادت اوئام حسئحن

بئراى غئارت لجاسهئا و سئالح

اوام هسوم آ ردند .ظئوارػوی در ایئن ػوحنئه وئینوخسئد «:شئهر بئن عی السوشئن دواػده ضئرحه
شهشحر بر آن حررت ػد و س س سر اوام

را ضدا کرد .پس اػ آن اسود بئن حنظلئه پئیش

آوئد و شهشئئحر آن حرئئرت را برداشئت و ضعونئئه حرئئروی پیئراهنش را برداشئئت و پوشئئحد و
پئئیس شئئد و ووهئئاخش رخصئئت .شئئلوار آن حرئئرت را حححئئر بئئن عهئئرو السروئئی برداشئئت و
ػوحنگحر شد .عهاوه اش را ضابر بئن یگخئد اػدی برداشئت و بئر سئر گغاشئت و ضئغام گرفئت.
والک بن نسر کندی زره او را برداشت و دیوانه شد( ».ظوارػوی;=BB ،؛ح<.)=@ :
طجری در تارخصش وینگارد « :حهحئد بئن وسئلن گوخئد :و طئون حسئحن

حئا سئه طهئار

کس حهاند ،ضاوج زیری ظواست کئه ظئوش حافئت بئود و شئفاف و خهنئی ،کئه آن را حدرخئده و
پئاره کئئرد کئئه اػ او در نحارنئئد .خک ئ ی اػ خئئارانش گفئئت :بهتئئر اسئئت ضاو ئج زیئئر کوتئئاهی زیئئر آن
ّ
بپوشی .گفت « :در ایئن ضاوئه وئغلت اسئت کئه پوشئحدن آن شاخسئته وئن نحسئت ».و طئون
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کشئئته شئئد ،ححئئر بئئن کعئئئد بیاوئئد و آن را در آ رد و وی را برهنئئه واگغاشئئتّ ».
وحهئئد بئئئن
عجئدالرحهن گوخئد « :در ػوسئئتان دسئتهئای ححئئر بئن کعئد آگ وئئیرخصئت و در تاحسئئتان
ظشک ویشد ،گویی طوگ بود( ».طجری ،;=?<،ح.)<== :A
ظئوارػوی نحئز ایئن وطلئد را در وقتئل ظئود اػ ّ
وحهئئد بئن عجئدالرحهن نقئل کئرده؛ حئا ایئئن
تفاوت که در وقتل ظوارػوی شیء حه غئارت بئرده شئده «سئرا یل» (شئلوار) حرئرت وعرفئی
شده است( .ظوارػوی،;=BB ،ح<)=A :
نقل عغاگهای نامبرده شده برای رحاخندگان لجاسهای حررت در تئوارخز وعتجئر اهئل

ّ
سئنت ،حئئا کی اػ ایئن وطلئئد اسئت کئئه ضهالئت ح ئه وقئام اوئئام و بئیاحتراوئئی حئه سئئاحت
حررت ،عواقد ضجرانناپئغیری را حئه دنجئال دارد کئه قسئهت کئوطکی اػ ایئن عئغاگهئا در
ّ
وحقئئق وئئیشئئود و بیهئئاری هئئای العئئالح ضسئئهی و روحئئی اػ ضهلئئه آنهاسئئتّ .
الجتئئه
دنحئا

ّ
تعئئغخد دنحئئوی وقدوئئه ای بئئرای عئئغاگ بئئگر قحاوئئت و ضئئاودانگی در آتئئش ،حئئه ضهئئت
ارتکا گ این اعهال ناضوانوردانه است.
 . 2.2سرنوشت تازندگان اسب بر حدن مجارک حضرت
در «وقاتل الحسئحن» شئحعه ایئن وطلئد حئه تئواتر نقئل شئده اسئت کئه حئه دسئتور عهئر بئن
سئئعد پئئس اػ شئئهادت اوئئام حسئئحن

بئئر حئئئدن اخشئئان اسئئد تاػانئئده شئئد و ایئئن عهئئئل

ناضوانوردانه توسط ده نفر که داوطلد شده بودند ،صورت گرفت که ههج این افراد پئس اػ
ارتکاگ ایئن عهئل حئه حالهئایی دطئار شئدند( حئه عنئوان نهونئه :وفحئد )?=C :;=C<،و اػ اهئل
ّ
سنت نحز طجری در تارخز ظود اػ قول ابی وصن آ رده است «:حهحد بن وسئلن گوخئد :عهئر
بن سعد در وحان خئاران ظئود نئدا داد :طئه کسئی داوطلئد وئیشئود حئا اسئد بئر حسئحن
حتاػد؟ ده کس داوطلئد شئدند .اػ ضهلئه اسئحاق بئن ححئوت حرئروی _ ههئان کئه ر پئوش
حسحن

را ربود و حعدها پیسی گرفت  -و اظنس بن ورثد که بیاودند و حئا اسئجان ظئوخش

را لگئئدکوگ کردنئئد ،طنئئدان کئئه پشئت و سئئحنه او را در هئئن شکسئئتند .حهحئئد
حسئحن
ّ
گوخئئد :شئئنحدم کئئه وئئدتی پئئس اػ آن وقتئئی أظئئنس بئئن ورثئئد در ضنگئئی اخسئئتاده بئئود ،تحئئری
ناشناس حه او ظورد که قلجش حشکافت و ضان داد(».طجری ،;=?<،ح.)<=@ :A
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 . 3.2کور شدن دشنا دهنده حه حضرت
ضسارت حه وقام رفحع وعصوم بیتردخد عواقد سوجی را حهههراه ظواهئد داشئت کئه
در دنحا و آظرت فرد ضسارتکننده حا آن ر برو ظواهد شد .در توارخز اهل ّ
سئنت نقئل شئده
توهحن کردند حه حالهایی وجتال شدند .اػ ضهله:
که افرادی که حه اوام حسحن
ابئئن سئئعد واقئئدی در «طجقئئات» آ ردهّ « :
وحهئئد بئئن عجئئداهلل انصئئاری و عجئئدالهل ک بئئن

عهحر و ابوعاور عقدی اػ گفتج ّقرة بن ظالد ،اػ ابورضاء برای وا نقل کئرد کئه وئیگفتئه اسئت:
علی را دشنام ودهحد ،ای وای بر ون اػ تحرهایی که در نجرد ضهل انداظتن و س اس ظئدای
را که هحرکدام حه هدف نصورد .ههو ویگفته است :ههسئاخهای اػ قجحلئه حلهئحسن داشئتحن.
اػ کوفه آود و گفت :دخدخد این تجهکار پسئر تجهکئار حسئحن بئن علئی

را طگونئه ظداونئد

ّ
کشت؟ ههاندم که این سصن را برزحان راند ،وردوک طشنهئاخش دو لکئه سئ ید انئداظت
و نور طشنهاخش اػ وحان رفت و کور شد(».ابن سعد;>;: ،ق ،ح?.);;B :
 . 4.2دخده شدن آتش در چهره ابن زخاد

ابئن سئعد در طجقئئات اشئاره وئئی کنئد حئئه سئند ظئود اػ فرئئل بئن دکئئحن و او اػ والئک بئئن
اسئهاعحل و عجئداهلل بئن حئئرگ ،اػ عجئدالهلک کئردوس ،اػ پئرده دار ابئئن زخئاد نقئل کئرده کئئه
ویگفته است « :هنگاوی کئه ابئن زخئاد حسئحن

را کشئته بئود ،ههئراه او وارد کئاد شئدم.

آتشی بر طهره اش ضهحد که حئا آسئتحن ظئود طهئره اش را پوشئاند و گفئت :ایئن ووضئود را حئه
کسی وگو» (ههان،ح?.);;B :
. 5.2سرنوشت سنان بن انس
حاػ هن ّ
وحهد بن سعد حئه سئند ظئود اػ علئی بئن وئ داجنی ،اػ حئنش بئن حئارک ،اػ گفتئج
پیروردی اػ قجحله نصع نقل کرده که ویگفته است « :حساح بن یوس

ثقفی گفت :هر کس

کار شاخسته ای انسام داده است برظحزد ،گروهی برظاستند و کارهای ظود را گفتند .در این
هنگام سنان بن انس برظ است و گفت :ون قاتل حسحن

هستن .حساح گفت :آری کار

نحکو و پسندخده است .طون سنان حه ظانه اش حاػگشت زحئانش حنئد آوئد و دیوانئه شئد ،آن -
طنان که در ضای ظود وی ظورد و قرای حاضت ویکرد(ههان ،ح?.);;C :
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 .3تغحیرات و ّ
تحولهای زوحنی و آسهانی پس از شهادت اوام حسحن
ّ
عظهت وصحجت سر ر و ساالر شهحدان حه حدی بود که آسهان و ػوحن نوحئهظئوان
شده و نظن عالن پس اػ شهادت ضانسوػش حه هن رخصته شد .گزارشهئای تئارخصی در ایئن
ػوحنئه حکاخئئت اػ وقئئود حئئوادثی دارد کئئه هئئحرگونئه سئئاحقه تئئارخصی قجئئل اػ عاشئئورا نداشئئته
اسئئت و هئئحرگئئاه در تئئارخز تکئئرار نشئئده و اػ ایئئن پئئس نصواهئئد شئئد؛ و ایئئن ظئئود نشئئانگئئر
عظهت وصحجت وارده است .ضاللالدین سحوطی ،پس اػ اشاره اضهالی حئه شئهادت اوئام
حسحن

حه حوادک پس اػ شئهادت اشئاره کئرده اسئت« :آن گئاه کئه حسئحن

حئه قتئل

رسئحد ،نئور ظورشئئحد حئه وئدت هفئئت ر ػ بئر روی دیوارهئا ههشئئون ولحفئههای رنگئحن بئئود و
سئتارگان حئئه خکئدخگر برظئئورد وی کردنئد ،و قتئئل حسئحن

در ر ػ عاشئئورا اتفئاق افتئئاد و در

این ر ػ ،ظورشحد دطار کسوف شئد و آفئاق آسئهان حئه وئدت شئش وئاه پئس اػ قتئل او سئرد
رنئگ بئود و سئ س ایئن سئرظی پئس اػ آن ،ههشنئان در آسئهان دخئده ویشئد ،در حئالی ک ئه
پئیش اػ قتئئل حسئئحن

طنئحن طحئئزی در آسئئهان دخئده نهیشئئد(».سئئحوطی;>;; ،ق :ص

.)<:A

در اداوه حه نقل برظی اػ این حوادک حهصورت ّ
وسزا پرداظته ویشود.

 . 0.3خون حارخدن آسمان

گزارشهای تارخصی زخادی اػ اهل ّ
سنت پیراوون حئارش ظئون اػ آسئهان پئس اػ شئهادت
اوئئام حسئئحن

نقئئل شئئده اسئئت و ایئئن نقئئل حئئارش اػ حئئالد وصتلئئ

اسئئالوی و اػ افئئراد

گونا گون نقل شده و در تارخز ثجت گردخده است .حهعنوان وثال در ونئاحع وصتلئ اػ نرئرة
األػدخئه نقئل گردخئده اسئت کئه « :ول ّهئا أن هق متئ وئل ه
الح وسئحن بئن علئی _ علحههئا ّ
السئالم _ وو وطئ وئر مت
و
ا
ّه و
ه
و
فأصج وح هت وو کل شئیء لنئا ووئ هن ودوئا» (ابئن سئعد;>;:،ق ،ح?;;C :؛ وئزی;>:: ،ق،
السهاء
ح@>== :؛ عهجئئی;>;= ،ق ،ح==;=- =;< :؛ ابئئن ّ
حجئئان ،بئئیتئئا ،ح?>BA :؛ ابئئن عسئئا کر،
?;CCم ،ح>; )<<B- <<A :هنگئئاوی کئئه حسئئحن بئئن علئئی

شئئهحد شئئد ،آسئئهان ظئئون

حارخد و وا هنطنان وی دخدخن که تهام اشحا و اسجاگ وا وهلو اػ ظون است.

صئئاحد «تئئغکرة الصئئواص» حئئه نقئئل اػ «هئئالل بئئن عکئئوان» آ رده اسئئت کئئه ّ « :لهئئا قتئئل
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ّ
الحسئحن وک نئا شئهرین أو ثال ث ئث کأنهئا لطصئت الححطئان حالئئدم وئن صئال ة الفسئر ؤلئئی
و
ا
الئدم» (سئجط بئن
غروگ الشهس ،قال و ظرضنا فی سفر فهطرنا وطرا حقی أثره فی ثحاحنا وثل م
کشئئته شئئد ،دو وئئاه خئئا سئئه وئئاه
ضئئوػی;>;B ،ق.)<>@ :ترضهئئه :هنگئئاوی کئئه حسئئحن
واندخن .ححا ظانه هئا واننئد آن بئود کئه اػ نهئاػ صئج تئا غئروگ ظورشئحد ،حئا ظئون آغشئته
شده حاشند و گقت :برای سفر ظارح شدخن بئر وئا حئارانی حارخئد کئه اثئر آن بئر لجئاس وئا واننئد
ظون بود.
ابن سحرین نحز این واقعه را گزارش نهوده و این ووضود شئگفتآ ر را وصئتص خححئی بئن
ػکرخا و اوام حسحن وعرفی نهوده است.
ّ
و و
«لن تجک السهاء علی أحد حعد خححی بن ػکرخئا ؤال علئی الحسئحن بئن علئی

» (عهجئی،

=;>;ق ،ح==;< :؛ ابن عسا کر;CC? ،م ح>;)<<@- <<? :ترضهه :آسئهان بئر هئحرکسئی ضئز
خححی بن ػکرخا و حسحن بن علی

گرخه نکرده است.

کاتد واقد ی نحز حه سند ظود اػ سئلحهان بئن حئرگ و ووسئی بئن اسئهاعحل اػ حهئاد بئن
سئلهه اػ سئلحن رواخئت کئئرده اسئت :ر ػی کئه حسئئحن

کشئته شئد بئر وئئا حئاران ظئون فئئرو

حارخد ( .ابن سعد ،;=A> ،ح?);;C :
صاحد «فراجد السهطحن» اػ ّام سالن  -ظالئه ضعفئر بئن سئلحهان  -نقئل وئیکنئد کئه حئاران
ظون در شهرهای حصره ،کوفه ،شئام و ظراسئان گئزارش شئده اسئت( .ضئوخنی،;=AB ،ح<:
@@;)
گزارش این حارش در شهرهای گونا گون ،نشان اػ وسعت ونئاطقی اسئت کئه ایئن حادثئه
رد داده اسئئت .هئئن طنئئحن نقئئل فئئراوان ایئئن حادثئئه حئئا الفئئا گونئئا گون و وحتئئوای خکسئئان،
نشاندهندت صحت وقود این حادثه نزد علهای اهل ّ
سنت است.
 . 2.3سرخ شدن آسمان
در کتاگ های تارخصی و وقاتل الحسحن این وطلد بیان شده است کئه آسئهان پئس اػ
سردرنگ شد و در برظی نقلها پدخئدار گشئتن ایئن سئرظی ،
شهادت حسحن بن علی
پس اػ تارخکی طند ر ػ دنحئا عنئوان شئده اسئت .اػ ضهلئه اػ علئی بئن ّ
وحهئد وئداجنی و او اػ
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علی بن ودرک ،اػ گفتج پدر بگر اسود بن قحس نقل شده است که«:أحهئرت آفئاق السئهاء
و
ّ
ّ
حستث أشئهر ،نئری علئک فئی آفئاق السئهاء کأنهئا الئدم .قئال فحئدثت
حعد قتل الحسحن
ه
ه
ّ
ضئدی أبئو أوئی قئال :أم واهلل ؤن و
حغلک شرخکا ،فقال لی :ون و
أنت مو ون األسود؟ قلت :هئو
کئان
و
ا
لصدوق الحدخث ،عظئحن األوانئث ،وکروئا مللرئح » (ابئن سئعد ،;=A>،ح?;<: :؛ سئجط بئن
ضئئئئئئئئئوػی;>;B،ق<>@ :؛ وئئئئئئئئئزی;>:: ،ق ،ح@>=< :؛ عهجئئئئئئئئئی;>:A ،ق،ح?;? :؛ ابئئئئئئئئئن

عسئئئا کر;CC?،م ،ح>;<<A :؛ عهجئئئی;>;= ،ق ،ح= )=;< :ترجمههه پهنئئئج آسئئئهان پئئئس اػ
شهادت اوام حسئحن

سئرد رنئگ شئده بئود کئه وئا آن را شئجحه ظئون در آسئهان وشئاهده

ویکر دخن .علی بئن ّ
وحهئد وئداجنی اػ وی سئ ال کئرد :طئه نسئجتی حئا اسئود داری؟ گفئت :او
ّ
ضئئئد وئئئادری وئئئن اسئئئت .گفئئئت :حئئئه ظئئئدا سئئئوگند کئئئه او راسئئئتگو و اوانئئئتداری بئئئگر و
وحههاننواػ بود.

ههشنحن اػ ّ
وحهد بن سحرین نقل شده کئه سئرظی آسئهان حعئد اػ سئه ر ػ تئارخکی دنحئا

حئئه وضئئود آوئئئد( .سئئجط بئئئن ضئئوػی;>;B،ق <@> :؛ و حئئئا انئئدکی اظئئئتالف در ورئئهون :ابئئئن
سئئئئعد ،;=A>،ح?;<: :؛ عهجئئئئی،;>:>،ح==;< :؛ عهجئئئئی ،;>:A ،ح?;? :؛ ابئئئئن عسئئئئا کر،
?;CCم ،ح>;)<<B :
در رواختئی ونئدرح در تئغکرة الصئواص پدخئدار شئدن ایئن سئرظی دلحئل بئر بگرگئی ضناخئئت
صورت گرفته وعرفی شده است( .سجط بن ضوػی;>;B ،ق)<@> :
هحثهی پس اػ نقل رواخات وجنی بر سرد شدن آسهان پئس اػ شئهادت اوئام حسئحن
وینوخسد«:این رواخات صحح االسناد هستند( ».هحثهی ،بیتا ،ح);C@ :C
 . 3.3جاری شدن خون تازه زیر سنگها
ّ
وصحجت سئحد الشئهداء حئه حئدی عظئحن بئود کئه حئه گئزارش ونئاحع وسئتند تئارخصی
ّ
ّ
حتی سنگها و اشحای بی ضان نحز برای حررت ظون گرخه کردند .در برظی نقلها وحئل
رؤخت این ضرخان ،سرػوحن بیتالهقدس ّ
وعرفی گردخده است و در برظئی نقئلهئا اشئاره حئه

وکان ظاصی نشئده اسئت .در ایئن ػوحنئه شئواهدی وحکئن اػ اهئل ّ
سئنت وضئود دارد کئه اػ
طرق گونا کون نقل شدهاند.
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ا و
ه و
اػ ّام ححان نقل شده است « :وی و
الحسئحن أظل وهئت علحنئا ثال ثئا و لئن وخ وه ّوئس وأحئد موئن
ئوم قتئل
ه و ّو
ا
و
ئحجا وف وس وع ولئ هئه علئئی ووضه مئه ّؤال احتئ وئر وق و ولئئن هخ وق ّولئئد وح و
س أصئئحد
ئد
ئ
ق
اله
ئت
ئ
بجح
ئر
س
هن شئ
م
ػعفئرا من م
م
م
ه ا
تحته دوا عحیطا» (وئزی;>:: ،ق ،ح@>=> :؛ ابئن عسئا کر;CC? ،م ،ح>; .)<<C :ترضهئه :ر ػ
شئهادت اوئئام حسئحن

آسئئهان سئه شئئجانهر ػ تارخئک شئئد و هئر کئئس دسئت حئئه ػعفئئران

ویػد دستش ویسوظت و زیر هر سنگی در بیتالهقدس ظون تاػه دخده ویشد.
اػ هػهئری نحئز نقئل شئئده کئه در ضئواگ عجئئدالهلک وئروان کئه پرسئئحده بئود :نشئانج کشئئته
شدن حسحن

طئه بئود؟ گفئت :در آن ر ػ هئحر سئنگی را برنداشئتند ،وگئر اخنکئه زیئر آن

ظون تاػه خافت ویشئد( .ابئن سئعد :;=A>،ح? ،ص ;;C؛ حئالعری;=C>،ق :ح; ،ص ;?<؛
ضوخنی :;=AB،ح< ،ص <@;)
ههشنحن نقل شده است که عجدالهلک شصصئی را نئزد پسئر رأس السئالوت فرسئتاد تئا
در عالن دخده شده اسئت خئا نئه؟ او

اػ وی بپرسد که آخا نشانهای اػ کشته شدن حسحن
ّ
در پاسز گفت « :وا کشئ یووجئغ حسئر ؤال وضئد تحتئه دم عجئحط» ( عهجئی;>:A ،ق:ح?،

ص @;؛ ابئئئن عسئئئا کر;CC? ،م :ح>; ،صئئئئص .)<=:- <<Cترضهئئئه :هئئئئحر سئئئنگی اػ ػوئئئئحن
برداشته نشد وگر اخنکه ظون تاػه دخده ویشد.
. 4.3گرفتن خورشحد
ئئد پئئس اػ شئئئهادت اوئئئام حسئئحن
خکئئی اػ رظئئئدادهای عسحئ م

در ر ػ عاشئئئورا ،بئئئر ػ

کسئئوف (گرفتگئئئی ظورشئئحد) اسئئئت ،کئئه ووضئئئد تحرگئئی عسحئئئد آسئئهان و حتئئئی رؤخئئئت
ستارگان شد .این رظداد را بیهقی و دخگران نقل کردهاندّ « :لها هق مت وئل ه
الحسئحن بئن علئی
و
و
و
ه و
ّ
و
واک ه
ه
ئد منصئ النهئار ف ّلننئا أنهئا هئی» (بیهقئی :;>;> ،ح=،
ک مسف مت
الشهس کسفج وحئد مت الک م
ص ==A؛ وئئئئزی;>:: ،ق :ح@ ،ص ==>؛ ابئئئئن عسئئئئا کر;CC? ،م :ح>; ،ص)<<Bترضهئئئئه:

حئه شئهادت رسئحد ،ظورشئحد گرفئت و آنقئدر تارخئک شئد
هنگاوی که حسحن بن علئی
ّ
که هنگام ظهر ستارههای آسهان ظاهر گردخدند .اػ این اتفئاق طنئحن پنداشئتحن کئه قحاوئت
برپا شده است.
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 . 5.3تارخک شدن دنحا

این واقعه حه نقل اػ برظی شاهدان در کتد اهل ّ
سنت نقل شئده ،حئا ایئن تفئاوت کئه در
وورد ّاول حادثج فر رخصتن ظاک سرد اػ آسهان نحز بر آن ضهحهه گردخده است.
ظل

بن ظلحفه اػ پدرش نقل وی کند که گفت  « :لها قتئل الحسئحن اسئودت السئهاء

 ،وظهئرت الکواکئد نهئئارا حتئی رأخئت السئئوػاء عنئد العصئ ر وسئئقط التئراگ األحهئر» (وئئزی،
;>::ق :ح@ ،صئئص;=> >=<-؛ عسئئئقالنی;>:> ،ق :ح< ،ص ?=:؛ ابئئن عسئئئا کر;CC? ،م:
ح>; ،ص @<<).ترضهئه :ػوئانی کئئه حسئحن

حئئه شئهادت رسئحد ،آنقئئدر آسئهان تارخئئک

شد که هنگام ظهر ستارههای آسهان ظاهر شدند؛ تا ضایی کئه سئتاره ضئوػا در عصئر دخئده
شده و ظاک سرد اػ آسهان فرو رخصت.
ههشنئئحن علئئئی بئئن وسئئئهر اػ ضئئئدهاش نقئئل وئئئی کنئئد کئئئه وئئئیگفئئت «:هنگئئئاوی کئئئه
حسئحن

حئه شئهادت رسئئحد ،وئن دظتئری نوضئوان بئئودم ،آسئهان طنئد شئجانه ر ػ درنئئگ

نهود کئه گوخئا لصتئه ظئون بئود( ».وئزی;>:: ،ق :ح@ ،ص <=>؛ ابئن عسئا کر;CC? ،م :ح>;،
ص @<<) ابئئوحکر هحثهئئی سئئند ایئئن رواخئئات را صئئحح وئئی دانئئد ( .هحثهئئی ،بئئیتئئئا :ح،C
ص.);CA
 .6.3سرخی آفتاب و برخورد ستارگان آسمان حا خکدخگر
و

عحسئئی بئئئن حئئارک کنئئئدى سئئئرد شئئدن آفتئئئاگ پئئئس اػ شئئهادت اوئئئام حسئئئحن
هئن طنئحن تالقئئی سئتارگان آسئهان حئئا خکئدخگر را رؤخئئت و نقئل کئرده اسئئتّ .
وورظئانی واننئئد

عهجئئی ،وئئزی و ابئئن عسئئا کر در کتئئد ظئئود ایئئن حادثئئه را فقئئ ط اػ عحسئئی بئئن حئئارک نقئئل
نهودهاند« :لها قتل الحسئحن وک نئا سئجعث أخئام ؤعا صئلحنا فنظرنئا ؤلئی الشئهس علئی أطئراف
ا
الححطان کأنها الهالح الهعصفرة ،ونظرنا ؤلی الکواکد خرئرگ حعرئها حعرئا ( ».وئزی،
;>::ق :ح@ ،صئئئئص <=> >==-؛ عهجئئئئئی;>:A ،ق :ح? ،ص ?;؛ ابئئئئئن عسئئئئئا کر;CC? ،م:
ح>; ،ص  )<<Aهنگاويکه حسحن بن علی

کشته شد ،تا هفئت ر ػ ،هئر گئاه کئه نهئاػ

عصر را وی ظواندخن ،ويدخدخن آفتابی که بر دیوارهئاى ظانئههئا وئیتابیئد حئه قئدر ی قروئز بئود
کئه گوخئئا طادرهئئای سئرد اسئئت کئئه بئئر آن کشئحدهانئئد ،و و ئیدخئدخن کئئه برظ ئی اػ سئئتارگان
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ههدخگر را ویػدند (حا خکدخگر برظورد ویکردند).
 . 7.3خا کستر شدن گحاه ورس

1

در وناحع تارخصی و در بیان ر خدادهای پس اػ شهادت اوام حسحن

حئه ایئن ووضئود

اشاره شده که گحاه رس خا اس رک پئس اػ شئهادت حرئرت تجئدیل حئه ظا کسئتر شئد .حئه -
عنوان وثال در وناحعی وانند :وعسن الکجحئر طجرانئی و طجقئات ابئن سئعد اػ وئادربگر پئدری
وو
ابن عحینه نقل شده است « :لقئد رأخئت الئورس عئاد وروئادا و لقئد رأخئت اللحئن کئأن فحئه النئار
حئحن قتئل الحسئحن

» ( طجرانئی1444 ،ق :ح ،3ص 129؛ ابئن سئئعد :1374،ح ،5ص 124؛

عسئئئقالنی1444 ،ق :ح ،2ص 345؛ وئئئزی1444 ،ق :ح ،6ص 435؛ عهجئئئی1444 ،ق :ح ،5ص
گحاه رس را دخدم که تجدیل حه ظا کستر شد
 .)16ترضهه :هنگام شهادت اوام حسحن
و در گوشئتهئئا آتئش وئئیدخئئدخن .هئن طنئئحن اػ یگخئد بئئن ابئئی زخئاد گئئزارش شئده کئئه در سئ ّئن
ولی أرحع عشئرة سئنث و

طهارده سالگی این حادثه را رؤخت نهوده است « :قتل الحسحن
و
صئار الئئورس الئغی فئئی عسئئکرهن روئادا» ( عسئئقالنی1444 ،ق :ح ،2ص 345؛ وئئزی1444 ،ق:
ح ،6صئئئص 435- 434؛ عهجئئئئی1413 ،ق :ح ،3ص 313؛ ابئئئئن عسئئئئا کر1995 ،م :ح ،14ص
234؛ عهجی1447 ،ق :ح ،5ص .) 15ترضهه :ون طهارده ساله بودم که حسئحن بئن علئی
حه شهادت رسحد گحاه رس در بین لشکر حه ظا کستر تجدیل شد.
 . 4تلخ شدن گوشت و خار ج شدن آتش از شتر غنحهت گرفته شده از اوام
پس اػ حه شهادت رسحدن اوام حسحن
اوام حسحن
حسحن

 ،عالوه بر غئارت لجئاسهئا و اشئحای حئا ارػش

 ،غارت ظحههها و در نهاخت حه غنحهئت گ رفتئه شئدن شئتری اػ لشئکر اوئام
و عح آن نحز اشاره گردخده است .در برظی نقئلهئا آوئده کئه گوشئت ایئن شئتر،

پس اػ عح و طجز شئدن ،تلئز و غحئر قابئل اسئتفاده شئده بئود و در ضئایی نحئز فئوران آتئش اػ
س ر شتر گزارش شده است.
_____________________

 .1رس که حه فارسی «اس رک » نام دارد ،گحاهی است زرد رنگ و در رنگ کردن پارطه و وو اػ دیرحاػ وصرف
ویشده است( .ابن ظل
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و
و ْ
ا
اػ ضهحل بن هو ّرة نقل شده است « :أ وص هابوا مؤ محال مفی وع ْسک مر ال هح وس ْح من
و
ْ و ْ ْو و
و
ه
وو وط وج هص و
وهئئا وقئ وئال وف وص و
ئئار ْت موثئئل ال وعلق مئئن ف وهئئا ْاس وئئت وط هاعوا أ ْن هخ مسئئحووا مو ْن وهئئا شئ ْئحجا( ».عسئئقالنی،
وی ْو وم هقت وئل وف ون وح هر و
وهئا
م

> :;>:ح< ،ص @=:؛ وئئئزی;>:: ،ق :ح@ ،صئئئص ?=> >=@-؛ عهجئئئئی;>:A ،ق :ح? ،ص
@;؛ ابئن عسئا کر :;CC? ،ح>; ،ص ;=<).ترضهئه :شئترى اػ لشئکرگاه حسئحن بئن عل ئی

را

در ر ػ شئئهادت او غئئارت گرفتنئئد ،و سئئ س او را نحئئر کئئرده و طئئجز نهودنئئد ،راوى گوخئئد:
گوشت او آن طنان تلز شد که آنان نتوانستند اػ آن گوشت استفاده کنند.در ضئایی دخگئر،
تلئئز شئئدن گوشئئت شئئتر غنحهئئت گرفتئئه شئئده اػ سئئفحان بئئن عحینئئه نحئئز نقئئل شئئده اسئئت.
(ضوخنی :;=AB ،ح< ،ص ?@;) طجرانی اسئناد ایئن رواخئات را صئحح وئیدانئد( .طجرانئی،
>;>:ق :ح= ،ص ;<;).
ر مق ی یگل از ابی حاید الطح ن آمدى است « :کنت فی ظزاعئث فسئاؤوا حشئً وئن ترکئث
الحسئحن فقحئل لهئئن  :ننحئر أو نجحئئع فنقسئن ؟ قئئالوا  :انحئروا  ،قئئال  :فسعئل علئئی ضفنئث فلهئئا
وضئعت فئئارت نئئارا ( ».عسئئقالنی;>:> ،ق :ح<،ص ?=:؛ عهجئئی;>;= ،ق :ح= ،ص =;=؛
وئئئزی;>::،ق :ح@ ،صئئئص>=> >=?-؛ عهجئئئی;>:A ،ق :ح? ،ص ?;).ترضهئئئه :در قجحلئئئه
ط اول شئده بئود و حئه آن قجحلئه آ رده

ظزاعه بودم ،اػ ضهله طحزهایی که اػ اوام حسحن

بودند ،خک شتر بود .وردم آن قجحله گفتند :این شتر را نحر کنحن و خئا وعاولئه نهئایین؟ کسئی
که شتر را آ رده بود گفت :وی ظواهن آن را نحر کنحد.
حهحئئد گفئئت :سئئئ ر را بئئراى نحئئر کئئئردن آن ححئئوان آوئئاده سئئئاظتن ،ههئئحن کئئه شئئئتر را
ظواحانحده و س ر را حه ػوحن گغاشتن و آواده کشتن آن بئودخن ،نا گهئان آتشئی اػ آن سئ ر واننئد
آگ فوران کرد!
طجرانئئی و ابئئوحکر هحثهئئی سئئند ایئئن رواخئئات تئئارخصی را نحئئز صئئحح عنئئوان وئئیکننئئد.
(طجرانی;>:> ،ق :ح= ،ص ;<;؛ هحثهی ،بیتا :ح ،Cص .);@C
 . 5ظهور دست خونحن و نوشتن وطلب با قلن آهنحن
سئر وطهئئر
وشئاهده و گئزارش ایئئن حادثئه شئئگفت ،پئس اػ ر ػ عاشئئورا و فرسئتاده شئئدن م

اوام حسحن

برای یگخد بوده که ووضد وحشت و فرار اطرافحان شده است .این واقعئه را
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اػ اهل ّ
سنت ،تنها ضوخنی شافعی در دو رواخت حا خک ورهون اػ ابن ابئی لهحعئه و او اػ أبئی
حعئث برأسئه ؤلئی یگخئد بئن وعا خئث و
قجحل نقل کرده اسئتّ «:لهئا قتئل الحسئحن بئن علئی
ّ

ّ
ختححون حالرأس فحها بینهن فصرضت علحهن کئ
ا
ا
ّ
و
سطرا محدم :أترضوا ّأوث قتلت حسحنا شئفاعث ضئده یئوم الحسئاگ» (ضئوخنی :;=AB،ح< ،ص
کشته شد ،سئرش را نئزد یگخئد بئن وعا خئه فرسئتادند،
 );@Aترضهه :هنگاوی که حسحن
وئن الحئاجط وعهئا قلئن وئن حدخئد فکتئد

حا سر(وجارک) بین ظودشان حئه تفئرخ و عئحش و نئوش وشئوول بودنئد .سئ س دسئتی بئر روی
دیوار ظاهر شد درحالی کئه ههئراه آن قلهئی آهنئحن بئود و ضهلئث زیئر را حئا ظئون نوشئت « :آخئا
ّ
ّاوتی که حسحن را کشتند شفاعت ضدش را در ر ػ حساگ اوحد دارند؟».
 . 6نوحه جنحان بر سحد الشهدا
در کتد وصتل شحعه و اهل ّ
سنت نقل شده است که پس اػ شهادت احاعجئداهلل
ضنحان بر اخشان گرخئه کردنئد و نوحئه سئ ر دادنئد و اشئعاری اػ ضنحئان در رثئای سئر ر و سئاالر
شئهحدان

شئنحده شئده کئه در وتئون تئئارخصی ثجئت گردخئده اسئت .ابئن سئعد واقئئدی در

طجقئئات الکجئئری نقئئل کئئرده « :وسئئلن بئئن ابئئراهحن و ووسئئی اسئئهاعحل ههگئئی اػ حهئئاد بئئن
سئلهه ،اػ عهئار بئن ابئی عهئئار ،اػ ّام سئلهه بئرای وئا نقئل کردنئئد کئه وئیفروئوده اسئت :ظئئود
شنحدم پرخان بر حسحن ووخهگئری وئیکردنئد( ».ابئن سئعد;>;:ق :ح? ،ص  .);;Bسئجط
ّ ّ
ه
السئن ؤال فئی
سئهعت نئواح
بن ضوػی نحز اػ ػهری حکاخت کرده که اػ ّام سلهه شنحده «:وئا
اللحلئث ّالتئی قتئئل فحهئا الحسئئحن سئهعت قئئاجال خقئول» ترضهئئه :نوحئههئئای ّ
ضئن را ضئئز در
شجی که در آن حسحن بن علی

کشته شد نشنحدم .شنحدم که گوخندهای ویگفت:

أال خا عحن فاظتلفی حسهد و ون یجکی علی الشئهداء حعئدی علئی رهئط تقئودهن الهناخئا
ؤلی وتسجر فی ثوگ عجد» (سجط بئن ضئوػی ;>;B ،ق :ص <><) هئنطنئحن اػ «شئعجی» نقئل
ا
شده «:سهع أهل الکوفث قاجال خقول فی اللحئل» ترضهئه :اهئل کوفئه شئنحدند کئه گوخنئدهای در
شد ویگفت:
ا
أحکی قتحال حکرحالء وررح السسئئئئئئئئن حئئئئئئئالئئئئئدواء
أحئئئکی قتحئئئل الطواة ظلها حوحر ضرم سوی الئئئئئوفاء
71

شهارۀ  1بهار 1931

ا
أحکی قتحال حکی علحه ون سا کن األرو و السهاء

هتئئئئ ک أهلئئئئئوه و استحلئئئئئئئوا وئئا ّ
حرم اهلل فی اإلواء

ّ
خئئئئا حئئئأبی ضسهه الهعری ؤال ون الدین و الححئئئئاء
ّ
کئئئئئئل الئئئئرػاخئئئئئئئئا لهئئئئئئئئا عئئئئ زاء و وا لغا الرػء ون عزاء
(ههان ،ص <><)

سر وجارک حضرت
 .7گزارش های تاریخی از کراوات ِ

اواوئت ضاخگئاه یئئژهای دارد و اوئام ،حئه اوئئر ظئدا دظئل و تصئ ّئرف در عئالن دارد .آشئئکار
شدن هر نود اور ظارقالعادهای حه اور ظدا ّ
حتی پس اػ شهادت این انسئان کاوئل و اوئام بئر

ّ
حق ضای هحرگونه ّ
تعسجی ندارد .شاخد حا آشکار شدن این کراوات عدهای راه سئعادت را
حازخاحند .گزارشهای تارخصی اهل ّ
سئنت ایئن نکتئه را حکاخئت وئیکنئد کئه پئس اػ آنکئه در

سئر وجئارک احاعجئداهلل
ر ػ عاشورا اشقحا م

را اػ حئدن ضئدا نهودنئد ،کراوئاتی وشئاهده شئده

اسئت .ایئئن کراوئئات ووضئد شئئگفتی شئئاهدان و نئاظران وئئاضرا و هئئن طنئحن حاعئئث اسئئالم

آ ردن دو تن اػ غحر وسلهانان گردخده است.
 . 0.7ساطع شدن نور از سر مجارک حضرت

در تنور خانه خولی

این واقعه بوسحله ههسر ظولی بن یگخئد گئزارش و در تئارخز ثجئت شئده اسئت و اػ ونئاحع
اهل ّ
سنت ،طجئری در تئارخز ظئود آن را نقئل کئرده اسئت .وی وئینوخسئد :حهحئد بئن وسئلن
کشته شد ،ههان ر ػ که سر او را ههراه ظولی بن یگخد و حهحئد
گوخد :ههحن که حسحن
ّ
در قصئر را
بن وسلن اػدی سوی ابن زخاد فرست ادند ،ظولی حا سر بیاود و آهنگ قصر کرد ،اوا م
حسئته خافئت و حئه ظانئه رفئت و سئر را زیئئر طشئتی نهئاد .وی را دو ػن بئود خکئی اػ حنئی اسئئد و
شئد ػن حرئروی بئود.
دخگری اػ حرروحان دظتر والک بن عقرگ ،حئه نئام نئوار .آن شئد ،م

هشام گوخد :پدرم حه نقئل اػ نئوار دظتئر والئک وئیگفئت « :ظئولی سئر حسئحن

را آ رد و در

ظانه زیر الوکی نهاد ،آن گاه حه اطاق آود و حئه حسئتر ظئوخش رفئت .گفئتهش :طئه ظجئر؟ طئه
سر حسحن
داری؟ گفت :بینحاػی ر ػگاران براخت آ ردهام ،اخنک م

حا تو در ظانئه اسئت.

گوخد :گفتهش وای بر تو! هرگز حا تو در خک اطاق نهیوانن .گوخئد :اػ حسئترم برظاسئتن و روی
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ظانئه رفئتن .ظئئولی ػن اسئدی را ظواسئت و پئئیش بئرد و وئئن نشسئته بئودم و نگئئاه وئیکئئردم.
گوخئد :حئئه ظئئدا نئئوری را وئئی دخئدم کئئه طئئون سئئتون اػ آسئئهان حئه سئئهت حئئاال وئئی درظشئئحد و
پرندگانی س ید دخئدم کئه در اطئراف آن حئه پئرواػ بودنئد( .طجئری :;=?< ،ح ،Aصئص @=< -
.)<=A
 . 2.7قرآن تال وت کردن سر مجارک حضرت
ّ
اینکه سر وطهر اوام حسحن بر سر نحزه قرآن تالوت نهوده ،اػ وسلهات تئارخز اسئت
که هن علهای شحعه و هن علهای اهل سنت آن را حه سند صحح نقل کردهاند.
و
السئهطحن حئه نقئل سئلهث بئن کهحئل
ابن عسا کر دوشئقی در تئارخصش و ضئوخنی در فراجئد
وئئئینوخسئئئند« :رأخئئئ ت رأس الحسئئئحن بئئئن علئئئی رضئئئی اهلل عنههئئئا علئئئی القنئئئاة وهئئئو خقئئئول
ْ
َ َ َ ْ َ
اهلل َو ُه َو َّ
حک ُه ُم ُ
السم ُحع ال َعل ُحم » (حقئره;=A ،؛ ابئن عسئا کر :;CC?،ح<< ،صئص _;;A
فس ح ک ف
;;B؛ ضوخنی :;=AB ،ح< ،ص  .);A:ترضهه :سر حسحن بن علی _ ظدا اػ آن دو راضی حاد _ را
بر نحزه دخدم در حالی که ویگفت « :و ظداوند تو را اػ شر و آسحد آنها نگه وئیدارد و ظئدا
شنوا و داناست ».هن طنحن در نقلی دخگر ابن عسئا کر اػ «ونهئال بئن عهئرو» نقئل وئیکنئد کئه
ویگفت «:أنا واهلل رأخت رأس الحسحن بن علی حئحن حهئل و أنئا حدوشئق بئین خئدی الئرأس
َ
َ َ
َ ُ
اب ْال َک ْهاف َو َّ
رضل خقرأ سورة الکه حتی حلو قوله تعالی أ ْ َحس ْاج َت أ َّن أ ْص َاح َ
الارقحم کاانوا
م ْن َآخات َنا َع َج ًجا (که  ) C ،قال فأنطق اهلل الئرأس حلسئان عرگ فقئال أعسئد وئن أصئحاگ
الکهئئئ

قتلئئئی وحهئئئل» (ابئئئن عسئئئا کر;CC? ،م :ح ،@:ص  .)=A:- =@Cترضهئئئه :حئئئه ظئئئدا

سوگند ،ون سر حسحن بئن علئی را هنگئاوی کئه وی بردنئد ،دخئدم .وئن در دوشئق بئودم و
َ
ضلوی سر ،وردی سئوره کهئ را قراجئت وی کئرد تئا حئه ایئن سئصن ظئدای تعئالی رسئحد .أ ْ
َ ُ
َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ
اب الک ْهف َو َّالرقحم کانوا م ْن َآخات َنا َع َج ًجا آنگئاه ظداونئد سئر را حئه سئصن در
حسجت أن أصح
آ رد و حئئا شئئحوایی تهئئام فروئئود :شئئگفت تر اػ وئئاضرای اصئئحاگ که ئ  ،کشئئتن و بئئردن وئئن
است.
تفئئاوت نقئئل در آخئئئات تئئالوت شئئئده توسئئط ح رئئئرت ،حئئه اصئئئل ووضئئود ظدشئئئه وارد
سر وطهر حرئرت طنئدین ورتجئه رد داده حاشئد
نهیکند .زیرا وهکن است این تالوتها اػ م
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و توسط افراد وصتل

شنحده شده حاشد.

 .3.7اسال آوردن راهب مسححی حهواسطۀ سر مجارک حضرت
سئجط بئئن ضئئوػی حئئه سئئند ظئئود اػ ابئئو ّ
وحهئئد عجئئدالهلک بئئن هشئئام النحئئوی الجصئئری
رواخت کرده :ابن زخاد ،سر حسحن
پیاوجر

ّ
ّ
دظترحشگئان اػ نسئل
پسئرحشگان و
را ههراه حا ػنئان و

شئتر بئی ضهئاػ و سئر و رو حئاػ ،حئه اسئارت
که سصت در حندشان کرده بود ،سوار بر م

فرستاد .سر حسحن

را نحئز ههراهشئان حئه سئوى یگخئد بئن وعا خئه ،روانئه کئرد و هئر گئاه در

سئر نحئئزه
ونزلئی فئرود وئی آودنئد ،سئر را اػ صئندوق وصصئوص آن بیئرون وئیآ ردنئد و آن را بئر م

وئئی کردنئئد و ههئئه شئئد تئئا هنگئئام حرکئئت ،اػ آن ،وحافظئئت وئئیکردنئئد و سئئ س آن را حئئه
صندوق ،حاػ ویگرداندند و حرکت ویکردند.
آنان ،در خکی اػ ونزلها که مد ْیر راهجی در آن بود ،فرود آودند و سئر را وطئابق روش ظئود،
سر نحزه کردند و نگهجانان ،وطابق شحوه ظود ،اػ آن نگهجانی کردند و
بیرون آ ردند و آن را بر م

ضاخگئاه سئر وجئارک اوئام حسئحن
نحزه را حه مدیر ،تکحه دادند .نحههشد ،راهد ،نورى اػ
م

،

ردست آسهان دخد .اػ حاالى مدیر حه آن قوم ،رو کرد و گفت :شها کحسئتحد؟ گفتنئد :وئا
تا د
م
سر حسئحن بئن علئی بئن ابئی
سر کحست؟ گفتند :م
خاران ابن زخاد هستحن .راهد گفت :این ،م

ط الئد ،پسئئر فاطهئه ،دظتئئر پیئاوجر ظئئدا

 .راهئد وسئئححی گفئت :پیاوجرتئئان؟! گفتنئئد:

آرى .راهئئد گفئئت :قئئوم حئئدى هسئئتحد! اگئئر وسئئح

 ،فرػنئئدى داشئئت ،او را بئئر حئئاالى

طشهانهان ضاى وئیدادخئن .سئ س گفئت :آخئا ووافقحئد کئارى کنئحن؟ گفتنئد :طئه کئارى؟
گفئئت :ده هئئزار دخنئئار ،نئئزد وئئن اسئئت .آن را وئئی گحرخئئد و در عئئوو اوشئئد ،سئئر را حئئه وئئن
وی دهحد و آن را هنگام حرکت ،اػ ون پس ویگحرخد .گفتند :براى وئا زخئانی نئدارد .سئر را حئه
او دادند و دخنارها را داد و سر را گرفت و آن را شست و ظوشبو کرد و ر بروی ظود قرار داد و
ههه شد را حه گرخه نشست .و صئجحگاه گفئت :اى سئر! وئن اظتحئاردار ضئز ظئود نحسئتن و
ون گواهی وی دهن که ظدایی ضز ظداوند نحست و گواهی ویدهئن کئه ّ
وحهئد  ،پیئاوجر
ظداسئت .آن گئاه راهئد ،اػ مدیئر (عجادتگئئاه) و راه و عقحئده اى کئه در آن بئود ،ظئارح شئئد و
ظادم اهل بیت

گردخد( .سجط بن ضوػی;>;B ،ق :ص)<=A
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 . 4.7مسلمان شدن یهودی حا دخد ن کرامتی از سر مجارک احاعجداهلل
ظئئوارػوی دروقتئئل الحسئئحن آ رده اسئئت :هنگئئاوی کئئه سئئر اوئئام حسئئحن

را حئئه شئئام

ویبرد ند ،شد بر آنان در آود .آنان ،بر وردى یهئودى فئرود آودنئد و طئون شئراگ نوشئحدند و
وسئت شئئدند ،گفتنئد :سئئر حسئحن

 ،نئئزد واسئت .او حئئه آنئان گفئئت :آن را حئه وئئن نشئئان

حدهحد .آنان ،سر را در صندوقی حه او نشئان دادنئد کئه اػ آن تئا آسئهان  ،نئور بئر وئیظاسئت.
یهودى حه شگفت آود و اػ آنان ظواست که آن را حئه او اوانئت دهنئد  .آنئان نحئز آن را اوانئت
ّ
دادند .یهودى ،هنگئاوی کئه سئر را حئه آن حئال دخئد ،حئه آن گفئت :شئفاعت وئرا نئزد ضئدت
حکئئن .ظئئدا سئئر را حئئه زحئئان در آ رد و گفئئت :شئئفاعت وئئن  ،فقئئط بئئراى وعتقئئدان حئئه دیئئن
وحهئئد اسئئت و تئئو ّ
ّ
وحهئئدى نحسئئتی .یهئئودى ،نزدخکئئانش را مگئئرد آ رد و س ئ س سئئر را
گرفت و در تشتی نهاد و گالگ بئر آن رخصئت و کئافور و هوشئک و عنجئر بئر آن نهئاد .آنگئاه حئه
فرػنئدان و نزدخکئانش گفئت :ایئن ،سئر فرػنئد دظتئر ّ
وحهئد اسئت .سئ س گفئت  :آه کئه
ّ
ضدت ّ
وحهد را نحافتن تا حه دست او اسالم بیا رم! و آه که تو را ػنئده نحئافتن تئا حئه دسئت تئو

وسلهان شوم و براخت حسنگن! اگر اکنون وسئلهان شئوم ،ر ػ قحاوئت ،شئفاعتن را وئی کنئی؟
ظدا ،سر را حه سصن در آ رد و آن ،حا زحئانی شئحوا گفئت  « :اگئر اسئالم بیئا رى  ،وئن شئفحع تئو
ظواهن بود» این را سه حار گفت و ظاووش شئد .وئرد یهئودى و نزدخکئانش ،وسئلهان شئدند.
(ظوارػوی:;=BB ،ح<،ص <);:
ظهور این کراوات حه اور ظدا که ووضد اسالم آ ردن وسئححی و یهئو دی گشئت ،نشئان
اػ رحهت واسعج اوام دارد کئه ّ
حتئی پئس اػ شئهادت نحئز اػ هئداخت حشئر حئه سئوی سئعادت
درخو نهی رػد.
 .8نتحجه :

; .سرنوشت شوم ّ
وسججان قتل حررت حسحن و غارتگران لجاسهئای حرئرت و
هتا کئئان حئئه وقئئام حرئئرت ،کئئه در وتئئون تئئارخصی و وقتلئئی اهئئل سئ ّئنت نقئئل شئئده اسئئت،
نشئئاندهنئئدت عهئئئق فسئئاخعی اسئئت کئئئه دشئئهنان ورتکئئد شئئئدهانئئد و در سئئزای اعهئئئال
ناشاخستی بود که در ضهت کسد بهئای انئدک دنحئا انسئام دادنئد و نئه تنهئا آن را حئهدسئت
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نحا ردنئئئئد ،حلکئئئئه آظئئئئرت ظئئئئوخش را نحئئئئز راخگئئئئان فروظتنئئئئد و عئئئئغاگهئئئئای دنحئئئئوی نحئئئئز
گریجانگحرشان شد.

< .در ونئئاحع تئئارخصی اهئئل ّ
سئئنت بئئرا ی وقئئاخع پئئس اػ شئئهادت اوئئام حسئئحن

 ،اوئئور

ظارقالعاده ای گزارش شده است و هر انسان حقحقتضو را حه فکر فرو ویبئرد تئا قحئام اوئام
را اوری عادی فرو نکند حلکه آن را واقعه ای عظحن حداند کئه ػوئحن و آسئهان را

حسحن

سوگوار ساظته است.
=  .نقئئل نوحئئه سئئرایی ،عئئزاداری و گرخئئه و ػاری وسئئلهانان و و ونئئان طواخئئ م ضئئن ،در
وصئئحجتهئئای اوئئام حسئئحن _ ظصوصئئا در کتئئد اهئئل ّ
سئئنت  -حاعئئث بیئئدار شئئئدن
روحهای ظفتج حشر شده است.
> .وسهود وطالد بیان شده نشاندهندت عظهت وصحجت عاشئورا و شئهادت سئر ر و
ساالر شهحدان و خئاران حاوفاخشئان اسئت .حئوادک و وقئاخع عکئر شئده  ،هئحر سئاحقه تئارخصی
قجل اػ عاشورا نداشته و فقط پس اػ شهادت حررت این حئوادک ظئارقالعئاده نقئل شئده
توضه نقئل حئه د ر اػ ّ
است .نکته ضالد ّ
تعصئد حسئحاری اػ ایئن وقئاخع بوسئحله علهئای اهئل

سنت است .در عکر برظی اػ این وقاخع ،اهل ّ
ّ
سنت ّ
وتفردند و شئحعحان ایئن حئوادک را نقئل
نکئردهانئئد .ویتئئوان اهتهئام ظئئاص را خئئان و و لفئان اهئئل سئ ّئنت حئه ایئئن ححئئث را اػ سئئویی

ناشئی اػ وحسئوس و عحئان و انکارناپئغیر بئودن ایئن حئوادک  ،و اػ سئوی دخگئر ضاخگئاه رفحئع
اوام حسئحن

در وحئان گروه هئای غحرشئحعی ،دانسئت .ههئحن ضاخگئاه رفحئع حاعئث شئده

است حا وضود ایئن کئه لعئن ظلفئا حئا وجئانی اعتقئادی حسئحاری اػ عالهئان غحرشئحعی سئاػگار
نحست ،حه لعن قاتالن حسحن بن علی

و اػ ضهله یگخد بن وعا خه بپرداػند

ونابع :
.1
.2
.3
.4
.5

قرآن کرخن ،ترضهه ناصر وکارم شحراػی.
حجان ،ا بوحاتن ّ
وحهد بن ّ
ابن ّ
حجان( ،بیتا) .الثقات .ححدرآحاد :بینا.
ابن ظلدون ،عجدالرحهن بن ّ
وحهد;=@=( ،ش) .تاریخ احن خلدون .تهران :بینا.
ابن ظل تجریزیّ ،
وحهد حسحن;=@<( ،ش) .برهان قاطع .بی ضا :اوحرکجحر.
ابن سعد واقدیّ ،
وحهد بن سعد;>;:( ،ق) .طجقات الكجری .بیروت :دارالکتد العلهحه.
شهارۀ  1بهار 1931

75

.6
.7
.8
.9
.11
.11
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ابئن عسئا کر دوشئقی ،أبئی القاسئن علئئی بئن الحسئحن بئن هجئث اهلل بئن عجئئداهلل;CC? ( .م).
تاریخ ودخن ة دوشق و ذکر فضلها و تسهح ة ون حلها ون األوایل .بیروت :دارالفکر.
ابن ک حر ،اسهاعحل بن عهر ( .بیتا) .الجداخ ة و النهاخ ة .بیروت :دارالفکر.
حالعری ،احهد بن خححی;=C>( .ق) ،أنساب األشراف .بیروت :و سسج األعلهی.
بیهقی ،احهد بن حسحن;>;>( .ق) ،سنن الكجری .وکه وکروه :وکتجث دارالجاػ.
ضئوخنی ال حهئوجی ،ابئراهحن بئن ّ
وحهئد ،);=AB( .فرا ود السوهطحن فوی وناقوب الهرتضوی و
 .تهران :دا ود.
الجتول و السجطحن و األ هة ون ذرختهن
 .قن :وسسد وقدس ضهکران.
ظوارػوی ،وحهود بن عهر .);=BB( ،وقتل الحسحن
عهجئی ،شئهس الئدین ّ
وحهئد بئن احهئد;>:A ( ،ق) .تواریخ اؤلسوالم و وفحوات الهشواهحر و
األعالم .بیروت :دارالکتد العربی.
سئ ئئجط بئ ئئن ض ئ ئئوػی ،یوس ئ ئ ب ئ ئئن غزاوغلئ ئئی (;>;Bق) .تو ووذکرة الخ و وووار حو ووذکر خص و ووا
 .قن :ونشورات شرخ رضی.
األ هۀ
سحوطی ،ضالل الدین عجدالرحهن;>;;( ،ق) .تاریخ الخلفاء .قن :نشر رضی.
طجرانی ،سلحهان بن احهد بن أیوگ;>:>( ،ق) .وعجن الكجحر .ووصل :وکتجث الزهراء.
طجئریّ ،
وحهئئد بئن ضریئئر;=?<( ،ش) .توواریخ األوون و الهلوووک .ترضهئه ابوالقاسئئن پاخنئئده.
بیضا :بی نا.
عسقالنی ،احهد بن علی بن حسر;>:>( ،ق) ،تهذخب التهذخب .بیروت :دارالفکر.
ّ
ابوالحس ئئاح;>::( .ق) .ته ووذخب الكه ووال .بی ئئروت:
وئئزی ،یوسئ ئ ب ئئن ػک ئئی عج ئئدالرحهن
و سسث الرسالث.
هحثهئی ،علئئی بئئن ابئئی حکئر( .بئئیتئئا) .وجهووع الاوا ود و ونجووع الفوا وود .بیئئروت :دارالکتئئد
العلهحث.
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