
 
 
 
 
 

 عاشورا ینگار خیرتا در اصغر یعل حضرت شهادت بازتاب
 (حاضر عصر منابع بر هیتک با)

 1یرشاهیم نایس
 دهیچک

 گسهترش ،یمتمهاد قهرون طهول در عاشهورا ینگهار خیتهار هدف نیتر مه 
 ینگههار خیتهار ،گههرید  انیهب  بههه .اسهت بههوده یطلبه شهههادت و یهاریا فرهنه 
 از سههههبک نیهههها. اسههههت یطلبهههه شهههههادت و یههههاریا انیههههجر حامههههل عاشههههورا

 ارانیه و فرزندان و نیحس امام شهادت نحوه به ارهاش با ینگار خیتار
گههاه در را نقههش نیشههتریب ،امههام  از یکههی .اسههت داشههته واقعههه نیهها یسههاز ا

 حضههرت شهههادت یچگههونگ ،عاشههورا ینگههار خیتههار در مههه  یههها گهه ارش
 دشهمن دسهت بهه رخواریشه یطفله مظلومانه شهادت .است اصغر یعل
بههه شههمار  عاشههورا واقعههه اتفاقههات نیبههارتر غهه  از ،عاشههورا ینگههار خیتههار در
 از عاشهورا ینگهار خیتهار در اصهغر یعله حضرت شهادت بازتاب . رود می

 نشهانرا  رمسهلمانانیغ و مسهلمانان انیهم در عاشورا فاجعه عم  دیرباز،
ک پههژوهش یههها افتهههی .اسههت داده  و عهیشهه مورخههانکههه  اسههت ان از یحهها
 از یکههههههی را اصههههههغر یعلهههههه حضههههههرت شهههههههادت سههههههنت اهههههههل یحتهههههه

 ریتصهههو بهههه عاشهههورا واقعهههه سهههرکوب بهههرای اقهههدامات نیتهههر دهنهههده تکهههان
 دیهههجد ینگهههار خیتهههار در واقعهههه نیههها ،حاضهههر دوره در یحتههه و انهههد دهیکشههه

 مسهتند و یعلم یخوانش با اثار نیا .است داشته یفراوان انعکا  عاشورا
 جینتها از یکهی کهه اند پرداخته اصغر یعل حضرت شهادت به مستدل و

                                                     
 (sinamirshahii@yahoo.com) رازیش دانشگاه اسالم خیتار یدکتر یدانشجو. 1



ماره
، ش

سوم
سال 

01
ان 

ست
، تاب

093
1

 

 

 

11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاضهر طفهالن ب رگداشت یبرا ییها نییا یبرگ ار به ،حاضر عصر در ان
 .استانجامیده  اصغر یعل حضرت جمله از کربال واقعه در
 بهه یلهیتحل و یفیتوصه یدیهد بها پهژوهش نیها ،فهوق مطاله  به توجه با

 عصهر در عاشهورا ینگهار خیتهار در اصهغر یعله حضرت شهادت انعکا 
 پاسهههخ پرسهههش نیههها بههههپهههیش رو  پهههژوهش  رو نیهههااز  .پهههردازد یمههه حاضهههر

 یفهیط توجهه مهورد هها قهرن اصغر یعل حضرت شهادت چرا که دهد می
 است؟ داشته قرار شاعران و سندگانینو از  یوس

  عاشههههورا، ینگههههار خیتههههار شهههههادت، اصههههغر، یعلهههه حضههههرت :هاکیل    دواژه
 .حاضر عصر

مقدمه.0
  بئئه رامبیئئپ خانئئدان یبئئرا کئئه یا فاجعئئه یگسئئتردگ و تیئئاهم علئئت بئئه کئئربال واقعئئه

 ینگئار خیتئار عنئوان بئا ینگئار خیتئار در دیجد یسبک آمدن وجود به باعث ،داشت همراه
 افئئراد تئک تئک شئهادت و کئربال واقعئه اتیئجزئ بئه ینگئار خیتئار از سئبک نیئا .شئد عاشئورا
 شئهادت بازتئا  ،آثئار گونئه نیئا مهئم یهئا قسئمت از یکئی .پئردازد یمئ کئربال واقعه در حاضر

 و رخواریشئئئ نئئئوازد_  اصئئئغر یعلئئئ حضئئئرت .کربالسئئئت اقعئئئهو در اصئئئغر یعلئئئ حضئئئرت
یخ ابتئدا از را کئربال واقعه  اریا او _  واقعه نیا دیشه نیتر کوچک کنون عاشئورا ینگئار تار  تئا
 امبریئپ خانئدان بئه کئه را یظلمئ ،پدر دست در گناه یب ینوزاد شهادت .دهد یم نشان
 عئدبُ  علئت بئه اصئغر یلئع حضئرت شئهادت .دهئد یمئ نشئان شئکل نیبهتئر بئه اسئت شده
ک و موردتوجئه ابتدا همان از ،یاسیس و یعاطف  عاشئورا نگئاران خیتئار ویئژه بئه ،مورخئان دیئتأ

 یشئئرح و گئزارش یکئوف اعئ م ابئن و ابومخنئئف ،یاسئالم نینخسئت قئرون در .اسئت قرارگرفتئه
 نگئئاران خیتئئار توسئئط کئئه کشئئند یمئئ ریتصئئو بئئه را اصئئغر یعلئئ حضئئرت شئئهادت از کامئئل

 در طئئاووس دبنیسئئ آن از پئئس. ابئئدی یم ادامئئه یقمئئر و یهجئئر هفئئتم و ششئئم قئئرن تئئا عاشئئورا
 شئهیاند کئه یخئوارزم مهم مقتل یمدت از پس و پردازد یم زیانگ غم  واقع نیا به لهوف کتا 
 حضئئئرت شئئهادت، دهئئد یمئئ نشئئان را پئئنجم قئئرن در کئئربال واقعئئه بئئه نسئئبت سئئنت اهئئل

 .کند یم گزارش نشان را اصغر یعل
 و عئالم_  یکاشئف یرزایئم بئه متعلئق اصئغر یعل حضرت شهادت یداستان و غمبار شرح
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 و مئتن در یجئد نئواقص یدارا بئودن مسئتند جهئت از که_  دهم قرن لیاوا و نهم قرن عارف
 فیئتحر عنئوان بئه آن از کئه شئد عاشورا ینگار تاریخ در یدگرگون باعث ،است گزارش نحوه
گرچئه .شئئود یمئ بئرده نئام یسئاز  یسئئع یکاشئف یرزایئم و دارد یداسئتان یکسئئب کتئا  نیئا ا

 از وی کردیرو نیا ،پردازد آن به شتریب تیجذاب و یداستان عناصر از استفاده با است نموده
 افتئئهی راه هیئئقاجار و هیصئئفو عصئئر در ویژه هبئئ عاشئئورا نگئئاران خیتئئار گئئرید آثئئار در کئئربال واقعئئه
 هفتم قرن از عاشورا واقعه یعاطف و یاحساس عدبُ  به توجه  دهند نشانامر  نیا البته .است

 .است بعد به
 وارد عاشورا ینگار خیتار ران،یا یاسالم انقال  یروزیپ با ،یپهلو و هیقاجار دوره از پس
 موثئق لحئا  از عاشئورا ینگئار خیتئار دیئبازتولشئاهد  ،گئرید انیئب بئه و شئد دیئجد یا مرحله
 عصئئر در را یعلمئئ و یلئئیتحل نگئئارش کئئه تفئئاوت نیئئا بئئا هسئئتیم؛ نینخسئئت قئئرون در بئئودن،
 شئرح و انعکئاس بئه عاشئورا نگاران خیتار و شود یم غال  یاحساس و یعاطف عدبُ  بر حاضر

 و پئئرداختن ینمودهئئاجملئئه  از .پردازنئئد یمئئ دوره نیئئا در اصئئغر یعلئئ حضئئرت شئئهادت
 و لیتجل یبرا ییها مراسم آمدن دیپد ،حاضر عصر در اصغر یعل حضرت شهادت بازتا 

 سئاله هئر کئه ینیحسئ رخوارگانیشئ مراسئم .اسئت شئده نیحسئ امئام طفالن بزرگداشت
بئه شئمار  اصئغر یعلئ حضئرت شئهادت از زیئانگ خئاطره و زیئانگ غئم یانعکاس ،شود یم برگزار
 بازتئا  ریسئبئه  ،اصئغر یعلئ حضئرت کوتئاه یزنئدگ بهبا نگاهی  پژوهش نیا لذا .رود می

طفئئئل شئئئیرخوار  شئئئهادت نعکئئئاسا لیئئئتحل نیئئئز  و هیئئئاول منئئئابع در حضئئئرتآن  شئئئهادت
 .پردازد یم حاضر عصر در عاشورا ینگار خیتار در سیدالشهدا

حاضرعصرتاابتداازعاش راینگارخیتاریهیگشکلساختار.2
 ازای  شئئئاخه_  شئئئود مئئئی اطئئئالق زیئئئن «یپژوهشئئئ عاشئئئورا» کئئئه_  «عاشئئئورا ینگئئئار خیتئئئار»
 یشدستاوردها به ،آن ییچرا و عاشورا قعهوا نییتب و مطالعه بر افزون که است ینگار خیتار

 و یبنئئئئد دوره در. (274: 1367 ،یفروشئئئئان یصئئئئفر و یرازیشئئئئ مکئئئئارم) پئئئئردازد یمئئئئ نیئئئئز
 شد متصور توان یم را حاضر عصر تا ابتدا از مرحله چهار ،عاشورا ینگار خیتار یبند میتقس
کنون که یآثار و اطالعات هیپا بر یبند دوره نیا که  نگاشئته عاشئورا ینگئار خیتئار بئارهدر تئا
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 .است شده یبند میتقس پژوهش نیا در ،شده
عاشوراینگارتاریخبهمستندنگرشدوره.1-2

گرچه  مقتئل وجئود و گردد یمازب نیحس امام شهادت از پیش به یسینو مقتل انیجر ا
 از پئئس امئئا ؛اسئئت آن  دهنئئد نشئئان ،اسئئالم خیتئئار بزرگئئان گئئرید و یعلئئ حضئئرت یبئئرا

 شده فیتأل آثار و افتی یعلم هیتوج آن حضرت یبرا عنوان نیا نیحس امام شهادت
 و آغئاز. شئدند اطئالق عاشئورا ینگئار خیتئار عنئوان به خاصه نیحس امام مقتل  نیزم در

 ،قرن دو نیا در .گرفت صورت یاسالم نینخست قرن دو در عاشورا ینگار خیتار یریگ شکل
 از کربال واقعه در حاضران نیهمچن و خیتار اول دست منابع استفاده با عاشورا ینگار خیتار

 .شئدند بعئد یهئا دوره در معئروف آثئار یریئگ شئکل نهیزم ،آثار نیا و است برخوردار اصالت
 دیسئع بن ییحی بن لوط) مخنف یاب ،یاسالم نینخست قرن دو در نگار خیتار نیتر معروف

 را عاشئورا ینگار خیتار ،یو نیالحس مقتل که است ی(االزد یالغامد میسل بن مخنف بن
  .است داده قرار خود ریتأث تحت ها قرن

عاشوراینگارتاریخبهیفیتوصنگرشدوره.2-2
 آثئار تعئداد لحئا  از هفئتم تئا سئوم یهئا قئرن در عاشئورا ینگئار خیتئار ،هیئاول قئرون از پئس

 نیتئر مهئم .است هیاول قرون  دهند ادامه عاشورا ینگار خیتار ،دوره نیا در .ابدی یم شیافزا
 بئارهدر یسئینو یفارسئ یا گونئه بئه و اسئت یفارسئ زبئان بئه آثئار شئدن نوشته ،دوره نیا یژگیو

 مهئم عوامئل ازجملئه .اسئت گرفتئه صئورت عاشئورا ینگئار خیتئار بئه آن اطئالق و کربال واقعه
 تیئتثب نیهمچنئ و عهیشئ معئروف دانشئمندان ظهئور ،نیحسئ امئام مئورد در آثئار شیافزا

 عاشئورا ینگئار خیتئار رشئد و رونئد در کئه اسئت قئم و نجئف چئون یعیش یشهرها تیموقع
 عئالم_  طئاووس بئن دیسئ و_  عهیشئ معئروف عئالم_  دیمف خیش. اند داشته نقش را نیشتریب

 .ندیآ یم شمار به دوره نیا در عاشورا نگاران خیتار نیتر مهم از_  هفتم قرن
شوراعاینگارتاریخبهیعاطفویداستاننگرشدوره.3-2

گرچه  آغئازگر عاشئورا نئهیزم در خصئو  هبئ ،فئاتیتحر دربئار  شام ینگار خیتار مکت  ا
 عئالم و عئارف_  یکاشف یرزایم نام با مقوله نیا به فاتیتحر ورود اما ،است ینگرش نیچن
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 رگئذاریتأث کتئا  یکاشئف یرزایئم .شئود یم رن  پر و برجسته_  یقمر یهجر دهم و نهم قرن
 بئا بلکئه ؛نبئود عاشئورا واقعئه  یئتخر و فیئتحر یو قصئد یولئ کئرد، فیتئأل را الشهدا ةروض
 واقعئه بئه داشئت قصئد ،اسئت بئوده خراسئان در آن خاسئتگاه که یحماس و یداستان یزبان

 یقلبئ احتئرام و ارادت .آورد فئراهم یو یبئرا را یا نئهیزم نیچنئ یموریت عصر و بپردازد کربال
 اسئتفاده متأسئفانه امئا ؛اسئت مشئخص االشئهد ةروضئ کتئا  یجئا یجا در یکاشف یرزایم

 اثئئر نیئا اسئئت شئده باعئئث ،یلئیتخ یسئئاز داسئتان در یرو  هادیئئز و مسئتند منئئابع ازنکئردن 
 .ردیگ قرارکنند  واقع  عاشورا  تحریف آثار جزو ،معروف
گئاهنا سئب  بئه هیقاجار دوره در نگرش نوع نیا ،یکاشف یرزایم از پس  و سئندگانینو یآ

گرچئه ؛ابدی شیافزا عاشورا واقعه در فاتیتحر شد باعث ،جهولم منابع از استفاده  یبرخئ ا
 .اند پرداخته کربال واقعه به فیتحر دوراز به و یانتقاد و لیتحل یدید با نیز آثار
عاشوراینگارتاریخبهیلیتحلویعلمنگرشدوره.4-2

 یعلم و دیجد یا مرحله وارد عاشورا ینگار خیتار ،رانیا یاسالم انقال  یروزیپ از پس
 نیئا در یعلمئ آثئار تعئداد .عاشوراسئت ینگئار خیتئار هیئاول قئرون بئه بازگشئت ینوع که شد
 هئا قئرن کئه یعاطف نگرش بر یلیتحل و یعلم نگرش و ابدی یم شیافزا حاضر عصر در نهیزم
کم عاشورا ینگار خیتار بر گرچه .شود یم غال  ،بود حا  یبرخ در یاحساس و یعاطف نگاه ا
ک با همچنان ،آثار از  ینگئار خیتئار مهئم یهئا  همشخصئ از کئه دارد ادامئه معتبئر منابع بر دیتأ

 یلئیتحل و یفیتوص یدید با اتیجزئ به عاشورا ینگار خیتار ،حاضر عصر در. عاشوراست
 در را کئئربال واقعئئه دارنئئد یسئئع هرکئئدام و اسئئت شئئده فیتئئأل یشئئمار یبئئ آثئئار و پئئردازد یمئئ

 بئا یآثئار ،حاضئر عصئر در عاشئورا ینگئار خیتار .کنند فیتوص یلیتحل و یعلم چارچو 
 کئربال واقعئه بئا مئرتبط یآثئار نیهمچنئ و نیالحسئ مقتئل ،الشهداء دیالس مقتل چون ینیواعن

 .دارد ادامه
 را کامئل و یلئیتحل یگزارش ،یعلم یطرف یب تیرعا و یخردمدار با عاشورا ینگار تاریخ

 قئئرون در عاشئئورا اننگئئار تاریخ یدسئئتاوردها بئئا نگئئرش نیئئا و کنئئد مئئی ارائئئه عاشئئورا واقعئئه از
 .(262:1367،یفروشان یصفرو  یرازیش مکارم) است گرفته شکل یروشمند با نینخست
ک و توجئه بئا حاضئر عصئر در عاشورا ینگار تاریخ  آوردن و یخیتئار اول دسئت منئابع بئر دیئتأ
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 و ینئور محئدث .دارد زیئن واقعئه نیئا فئاتیتحر ییشناسئا در یسئع ،واقعه نیا یها گزارش
 اشئاره عاشئورا واقعئه فئاتیتحر به که هستند یافراد نیتر مهم از ...و یمطهر یمرتض دیشه

  نیحسئ امئام خیتئار یشناسئ فیتحر به یکردیرو با یپژوه عاشورا کتا  نیهمچن .اند کرده
یخ منئئئابع از یبرخئئئ در فئئئاتیتحر بئئئه _ یسئئئردرود یصئئئحت نوشئئئته_   پئئئردازد مئئئی ینگئئئار تار
 .(65:1315 ،یدسردرو یصحت)

شها  تاتولدازاصغریعلحضر .3
 .استکلبی  سیالق امرء دختر ربا  مادرش و نیحس امام فرزند اصغر یعل حضرت

 حضئئئئرت تولئئئد قیئئئئدق زمئئئان .(55:1364 ،یعلئئئو پئئئئور یئئئیرفع) داشئئئئت فرزنئئئد دو ربئئئا 
 در ،معئئروف منئئابع  یئئپا بئئر امئئا ؛اسئئت نشئئده ذکئئر عاشئئورا ینگئئار خیتئئار در اصئئغر یعلئئ

 حضئرت شئهادت دربئاره .(131:1312 ،ینیام پور) است دهیرس شهادت به یماهگ شش
گون یهئئا گئئزارش و هئئا تیئئروا اصئئغر یعلئئ ک یهمگئئ کئئه دارد وجئئود یگونئئا  کننئئد یمئئ دیئئتأ

 و افئتی شیافئزا شانیا ارانی و بستگان و نیحس امام بر عیفجا و ها بتیمص که  یهنگام
 بئئه، دیئئد را خئئود وفئئادار ارانیئئ رشئئادت امئئام و دندیرسئئ شئئهادت بئئه یگئئرید از پئئس یکئئی

 را تشئنه طفئل ،امئام کئه یزمئان .گرفت آغوش در را خود رخواریش کود  و رفت مهیخ سمت
را  اصغر یعل حضرت وکرد  رها کمان از یریت ،یاسد کاهل بن ةحرمل ،داشت آغوش در
 یگلئئو از را ریئئت امئئام .(33:1317 ،یوادقئئان یموسئئو) ندارسئئ شئئهادت بئئه یتشئئنگ گنئئاه بئئه

 .داد ن یز حضرت شخواهر بهاو را  و دیکش رونیب فرزندش
 کند: را چنین روایت می اصغر مخنف، ماجرای شهادت حضرت علی ابی

 میتصئم ،دندیرسئ شئهادت بئه دوستانش و جوانان همه دید نیحس امام یوقت
 :زد صدا و رفت دانیم به. بجنگد دشمن با و رود دانیم به خود گرفت
ْلَّ ََّّْنَّمََِّّه  َّی ََّّذاب   ْنََُّّذب ُ ِمََّّع  ر  ُسوِ ََّّح  ْلََّّاهلِل؟َّر  دَِّمْنََّّه  ح ِ ََّّْحاُ َّی ََُّّمو  ْلََّّنا؟یفَّاهلل  َّثیُّمغَِّمّْنََّّه 
ََّّْرُجوای َّ ِتنا؟َِّفََّّاهلل  ْلََِّّاغاث  اهلِلََّّماَّْرُجوای ََّّْیَُّمعَِّمْنََّّه  ِتنا؟َِّفََِّّعْند  َِّاعان 
 ایئئئآ کنئئئد  دفئئئاع خئئئدا رسئئئول حئئئرم میحئئئر از کئئئه هسئئئت یا کننئئئده دفئئئاع ایئئئآ

 دیئئام بئئه کئئه هسئئت یدادرسئئ ایئئآ بترسئئد  خئئدا از مئئا بئئار در کئئه هسئئت یتخداپرسئئ
 کند  یدادرس ما از خداست نزد در چه آن
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 و فرمود: کرد طل  را اصغر یعل حضرت حضرت از نیحس امام
َّ؛اودع َّح َّریالصغَّیولدَّنیناول

 .کنم یخداحافظ با که بده من به را کودکم
که   را او خواسئت و گرفئت آغوش در را اصغر یعل حضرت نیحس امامهنگامی 

 حضئئرت شئئهادت و قئئرارداد خئئود ریئئت هئئدف را او یاسئئد کاهئئل بئئن ةحرملئئ .ببوسئئد
 خئون دسئت کئف دو بئا نیحسئ امام و خورد رقم_  هماه شش طفل_  اصغر یعل

 (158-151:1899 مخنف، یاب) .دیپاش آسمانبه  را اصغر یعل حضرت

 مئردم بر یامو حکومت یمایس شتریب هرچه شد باعث اصغر یعل حضرت شهادت
  دهنئئد نشئئان ،دنئئدیورز یمئئ ارادت تیئئب اهئئل بئئه کئئه یمردمئئ و انیعیشئئ یبئئرا و شئئود آشئئکار
 شئهادت شرح و انعکاس به بسیاری منابع رو از این. شد روا امبریپ خاندان بر که بود یستم

 .شود می اشاره هاآن به پژوهش نیا ادامه در که اند پرداختهاصغر یعل حضرت

حاضرعصرتاابتداازاصغریعلشها  انعکاس ریهیس.4
 اما ؛است نامشخص یو تولد خیتار نیحس امام خردسال فرزند اصغر یعل حضرت

 کننئئد یمئئ اشئئاره یرخوارگیشئئ و یمئئاهگ شئئش در یو شئئهادت بئئر اول  دسئئت منئئابع شئئتریب
 دوم و اول رنقئ در عاشئورا نگئاران خیتئار نینخست از مخنف یاب .(227:1364 محمدزاده،)

 ةحرملئ را قاتل نام یو .آورد یم اصغر یعل حضرت شهادت از یشرح که است یاسالم
 .کنئد یمئ اشئاره کئود  ینئوزاد و یرخوارگیشئ بئر و کنئد یمئ ذکئر تیئثب بئن یهئان ایئ کاهئل بن
 تیئروا بئه که هستند کربال واقعه شاهدان و حاضران ،مخنف یاب  مورداستفاد منابع شتریب

 :دنبخش یم اصالت وی
 طفئئئل] .آوردنئئئد نئئئزدش را شکوچکئئئ فرزنئئئد ،بئئئود نشسئئئته  نیحسئئئ کئئئه  یحئئئال در
 در را او [ ]حضئئرت .بئئود نیحسئئ بئئن عبئئداهلل رخوار[یشئئ از تئئر بزرگ مئئیک ایئئ رخواریشئئ

 نئام ]به سدا بنی از شخصی ،بود دامنش در هک حال همان در .نشاند شیخو دامن
 شیگلئو ،ردهکئ پرتا  شیسو به ر یت [ حضرمی تیثب بن هانی ای اهلک بن ةحرمل

 رو  را خئئون ،شئئد پئئر دسئئتش فکئئ وقتئئی و گرفئئت را خئئونش [ ن]یحسئئ .دیئئبر را
گئر !پروردگارم :گفت و ختیر نیزم  را آن ،ا  برداشئته مئا از را ات آسئمانی نصئرت ا
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  مخنههههف، یابهههه). ریئئئئبگ ظئئئئالم گئئئئروه نیئئئئا از را انتقاممئئئئان و بئئئئده قئئئئرار ریئئئئخ مقدمئئئئه
151:1899-158) 

 جملئئه از ،دیگئئر آثئئار در اصئئغر علئئی حضئئرت شئئهادت بازتئئا  ،مخنئئف ابئئی از پئئس
 مشئئهور مئورخ کئوفی عئ م ابئن الفتئوح ،معئئروف منئابعایئن  از یکئی یافئت. راه عمئومی تئواریخ
 نئام و اصئغر علی حضئرت بئودن نئوازد بئه مخنئف ابی همانند ،کتا  این در وی است.
 :است استفاده ردمو منابع اصالت  دهند نشان که کند می اشاره وی قاتل

 اضئئطرا  تشئنگی از و داشئت نئام اصئغر علی هکئئ را خئود رخواریشئ طفئل آن، از بعئد
گئر !قئوم ا » بئرآورد: آواز و بئرد صئف دو هر انیم و گرفت نیز شیپ در نمود می  مئن ا
 آواز چون .«دیده آ  ا  جرعه را او ؛ردهکن گناهی طفل نیا ارم،کگناه شما زعم به

 بئر ریئت آن رد.کئ روان حضئرت آن یسئو به ر یئت گروه آن از ییک دند،یشن نیحس
 ریت حضرت آن د.یرس نیحس بازو  بر یسو آن از و آمد رخواریش طفل آن گلو 

 بئه و آورد را طفئل آن ،رسئرو   آن بئداد. جئان طفل آن ساعت آن در هم و آورد رونیب را
 اعهی  )ابهن .«دیئگرد را یسئ وثرک حو  از هک ریبگ را خود فرزند» :فرمود و داد مادرش
 (733:1899 کوفی،

 توجئئه مئئورد کئئه رود بئئه شئئمار مئئی اسئئالم تئئاریخ مهئئم منئئابع جملئئه از دینئئوری الطئئوال اخبئار
 حضئئئئرت شئئئئهادت توصئئئئیف در دینئئئئوری اسئئئئت. قرارگرفتئئئئه نیئئئئز وی از بعئئئئد نویسئئئئندگاِن 

 شئهادت و کنئد یم معرفئی شئیرخوار کودکی را او پیشین، نویسندگان همانند اصغر علی
 نماید: یم دییتأ را حسین امام وشآغ در

 و ردکئئئ حملئئه حضئئئرت آن بئئر نئئئد ک بشئئر بئئن کمالئئئ .مانئئد تنهئئئا نیحسئئ امئئام
 و دیئدر را آن ریشمش هک بود امام سر بر خز از یکاله ش  .زد سرش بر ر یشمش

 سئر بئر و خواسئت گئرید کاله شئ  و نئدکاف سئر از را آن نیحسئ .ردک زخمی را سر
 را او و خواسئت را خئود کوچئک  ودکئ و نشست نیزم بر و بست عمامه آن بر و نهاد
 دیشه پدر دامن در و قرارداد بلند ر یت هدف را او اسد بنی از مرد  .نشاند دامن در
 (973:1838)دینوری، رد.ک

 واقعه در وی خاندان و حسین امام مظلومیت  دهند نشان که مهمی عواملجمله  از
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 یکئی اسئت. واقعئهایئن  به سنت اهل عالمان و سندگاننوی پرداختنآید،  به شمار می کربال
 کئه اسئت ق(561)م خئوارزمی احمد بن موفق  نوشت ،خوارزمی مقتل باره، این در مهم آثار از
 خئوارزمی اسئت. قرارگرفتئه نیئز حاضئر عصئر تا شیعه عالمان و نویسندگان موردتوجه وی اثر
 آثار همانند و کند یم ارشگز را خردسالی در اصغر علی حضرت شهادت ،خود مقتل در

 .نماید یم معرفی اسدی کاهل بن ةحرمل را حسین امام نوزاد قاتل ،پیشین

 مئن بئه را علئی طفلئم»: فرمئود و آمئد خیمئه درِ  بئه امئام و شد بلند ناله و زنان صدای
: فرمئود و بوسئید را او امئام و دادنئد ایشئان بئه را بچه «.کنم یخداحافظاو  با تا دهید

 در کئود  کئه حئال همئین در !«توسئت جّد  خصمشان و طرف که مردم ینا بر وای»
. کشئت پئدر بغئل در را او و انئداخت تیئری، اسدی کاهل بن ةحرمل بود، امام آغوش
 طفئل و کند گودالی و نمود پرتا  آسمان به و کرد پر او خون از را خود تشم حسین
 (151-153:1833، زمی)خوار. خواند نماز او بر و سسرد خا  به را خون به آغشته

 .اسئت طئاووس سئیدبن نوشئته ،لهئوف کتئا  ،عاشئورا نگاری تاریخ دربار  دیگر مهم اثر
یخ بئئارهدر مهئئم منئئابع ازجملئئه ،کتئئا  ایئئن  نیئئز طئئاووس بئئن سئئید عاشوراسئئت. نگئئاری تار

 دیگئئئر هماننئئئد وی .کنئئئد یم ذکئئئر اصئئئغر علی حضئئئرت شئئئهادت از زیئئئانگ غم شئئئرحی
 کاهئل بئن ةحرملئ را وی قاتئل و خردسئالی در را اصئغر علی حضرت شهادت ،پیشینیان

 داند: می اسدی
 گرفئت میتصئم شئدند، شئتهک دوسئتانش و جوانئان همئه دید نیحس امام وقتی
 زد: صدا و آمد دانیم به .بجنگد دشمن با و ودر دانیم به خود
ََّّمنَّهل َّیَّذاب  ّدَّمنَّهلَّ؟اهللَّرسو َّحرمَّعنَّذب  َّثیّمغَّمّنَّهّلَّنّا؟یفَّاهللَّا ْیَّّموح 
َّ؟اعانتناَّفَّاهللَّعندَّماَّرجویَّْیَّمعَّمنَّهلَّباغاثتنا؟َّاهللَّرجوی
 ایئئئآ نئئئد ک دفئئئاع خئئئدا رسئئئول حئئئرم میحئئئر از هکئئئ هسئئئت ا  ننئئئدهک دفئئئاع ایئئئآ

 دیئئام بئئه هکئئ هسئئت دادرسئئی ایئئآ بترسئئد  خئئدا از مئئا بئئارهدر هکئئ هسئئت خداپرسئئتی
 نزد در چه نآ دیام به هک هست اور ی ایآ ند ک دادرسی ما از خداست نزد در چه آن

 ند ک کمک ما به خداست،
 .شئد بلنئد حئرم بئانوان ونیشئ و نالئه ،نیحسئ امئام  مظلومانئ صئدا  دنیشن با

 فرمود: ن یز به و آمد مهیخ درِ  به نیحس امام
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غَّولدىَّنیناول ََّّریالص  ع َّح   َّ؛َّاود 
 نم.ک خداحافظی او با تا بده من به را مکودک

 هکئ نیهمئ .گرفئت _ داشئت نئام اصئغر علی ای عبداهلل هک_  را  ودک نیحس امام
 بئئر ریئئت آن .قئئرارداد ریئئت هئئدف را او اسئئد  اهئئلک بئئن حرملئئة ببوسئئد، را او خواسئئت
 ن یز به نیحس امام نمود. جدا بدن از را  ودک آن سر و نشست حلقومش

 .گرفئت  ودک گلو  ریز به را دستش فک دو هر سسس «.ریبگ را  ودک نیا» فرمود:
 طهههاوو ، بهههنا). نئئئدکاف آسئئئمان یسئئئو به را آن شئئئد، خئئئون از پئئئر شیها دسئئئت فکئئئ

139:1833-138) 

یخ  بئئاردر آثئئار تئئرین برانگیز مناقشئئه از  کاشئئفی میئئرزای الشئئهداء ةروضئئ ،عاشئئورا نگئئاری تار
کنون .است  است گرفته صورت کاشفی میرزای و کتا این  بار در بسیاری یها پژوهش تا

او را  برخئی .اند داشئته وی کتئا  و نویسئنده بئه نس  متفاوت ینگاه ،آثار این از هرکدام و
 برخئی و تحریف از پر کتابی را اثر این گروهی اند. دانسته تسنن دیگر اهل برخی و تشیعاهل 

 ریتئأث تحئت کاشفی میرزای .ندا هدینام کربال جریان در حماسی و داستانی رویکردی با را آن
کم بئئر اواخئئر  یئئان دورهشئئرایط حئئا ر را بئئا اسئئتفاده از منئئابع غیرمسئئتند بسئئیاری ایئئن اثئئ ،تیمور

 بئئه احتئئرام و ارادتافئئزایش  ،دهئئم قئئرن اوایئئل و نهئئم قئئرن اواخئئر درکئئه  چنان ؛اسئئتنگاشئئته 
 است. شده تألیف زمینه این در یآثارسب   ائمه

 تفئئاوتامئئا  ؛آورد یمئئ را اصئئغر علی حضئئرت شئئهادت داسئئتان الشئئهداء ةروضئئ در وی
کئئه ایشئئان را  اسئئت اصئئغر علی مئئادر نئئامبئئودن  تفئئاوتم ،بعمنئئا دیگئئر بئئانقئئل او  اصئئلی

 ایئران مردم اصغر علی مادرایرانی دانستن  با کوشیده است وی کند. شهربانو معرفی می
یان دوره خراساِن مردم  ویژه به  :دهد قرار ریتأث تحت را تیمور

 از کئه بگیئر را شئهید طفئل ایئن» :گفئت و طلبیئد را مادرش .نهاد خیمه به یرو پس
 فغئان تیئب اهل خئواتین و بئرآورد خئروش شئهربانو «.گردانیئد سیرا  کوثرش حو 

 (515: 1873 )کاشفی،. فرمود یم گریه مظلوم طفل آن حال بر نیز حسین و برکشیدند

یئئه دوره در خصوصئئاا  عاشئئورا نگئئاری تاریخ ،الشئئهداء ةروضئئ کتئئا  از پئئس  ایئئن از ،قاجار
 کئه شئود مئی عاشورا نگاری تاریخبه  تحریفاتید ورو باعث و پذیرد می شگرف تأثیری کتا 
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 است. خار  پژوهش این حیطه از آنها به پرداختن

حاضرعصر رعاش رانگاریتاریخ راصغرعلیشها  انعکاس.5
 ای همرحلئئ وارد ،اسئئالمی انقئئال  پیئئروزی از و پئئس حاضئئر عصئئر در عاشئئورا نگئئاری تاریخ
 دیئئدی بئئا نویسئئندگان و محققئئان توسئئط عاشئئورا نگئئاری تاریخ ،دوره ایئئن در .شئئد جدیئئد

 تعئداد بئر روز هئر و انئد آمده پدیئد بئاره این در شئمار پر یآثار و شود می دنبال علمی و تحلیلی
 د.گرد می افزوده آنها
 مسئائلی همئه به پرداختن ،حاضر  دور در عاشورا نگاری تاریخ در مهم اتفاقات جمله از

یئئار حسئئین امئئام شئئهادت بئئه کئئه اسئئت  حضئئرت شئئهادت .اسئئت شئئدهمنجئئر  انشو
آن  شئهادت انعکئاس اسئت شئده باعئث و رود به شمار می موارد همین زا نیز اصغر علی

 یابد. ادامه قبل از تر برجسته ،حضرت
 شهادت انعکاس به تنها ،شده تألیف آثار باالی حجم سب  به ،بخش این در نگارنده

نام  .پردازد می نمونه عنوان به آثار از برخی در عاشورا نگاری تاریخ در اصغر علی حضرت
 نیئئز و زمئئانکمبئئود  و نیسئئت آن اهمیتئئی کمدلیئئل بئئر  ،در ایئئن پئئژوهش بعامنئئنبئردن از برخئئی 

 ست.سب  عدم اشاره به آنها ،حاضر عصر در آثار این باالی حجم
وهشکدهتألیف،حسیناماممقتلکتاب.1-5 باقرالعلومپژ

 و کئربال واقعئه بئه ،حاضئر عصئر در عاشئورا نگئاری تاریخ ر دربئا آثئاری جمله از کتا  این
 واقعئه از جئامع یشئناخت سئب  بئه نویسئندگان .پردازد می اصغر علی حضرت شهادت

 حضئئرت شئئهادت بئئه ،اصئئیل و مهئئم منئئابع بئئه توجئئه بئئا کتئئا  ایئئن در ،آن منئئابع و کئئربال
یخ اول دسئت منئابع هماننئد مقتئل این کنند. می اشاره اصغر علی  بئر عاشئورا نگئاری تئار

کید ماهگی شش در شهادت و طفل بودن شیرخوار  همئه بئه اثر این در همچنین کند. می تأ
 است: شده  اشاره اصغر علی حضرت شهادت چگونگی در مختلف ها گزارش

 خئئون بئئا گرفئئت تصئئمیم ،دیئئد را دوسئئتانش و جوانئئان شئئهادت، حسئئین چئئون
 رسئئئول حئئئرم از کئئئه هسئئئت یکسئئئ آیئئئا»: زد صئئئدا. بپئئئردازد دشئئئمن نبئئئرد بئئئه خئئئویش

 آیئئئا  بترسئئد خئئئدا از مئئا دربئئئاره کئئه هسئئت یکتاپرسئئئتی آیئئا  کنئئئد دفئئاع خئئدا
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 یئئاوری آیئئا  باشئئد داشئئته امیئئد خداونئئد بئئه مئئا کردن ارییئئ بئئا کئئه هسئئت گئئری یئئاری
. شئئد بلنئئد نالئئه بئئه زنئئان صئئدای«  بئئدوزد الهئئی اجئئر  دیئئد مئئا یئئاری در کئئه هسئئت

ینئئئ  بئئئه و رفئئئت خیمئئئه درِ  طرف بئئئه  او بئئئا تئئئا بئئئده را کئئئوچکم کئئئود » :گفئئئت ز
 و افکند تیری ملعون  حرمل که ببوسد را او خواست؛ گرفت را او. «کنم خداحافظی

ینئئ  بئئه کئئرد شئئهید را او و نشسئئت کئئود  گلئئوی بئئر  بئئا گئئاه آن. «بگیئئر را او»: فرمئئود ز
 (853: 1835 ،علوی پور رفیعی). پاشید آسمان به را طفل گلوی خون ،خود مشت

سیدالشهداجامعمقتلوقیامتاریخ.2-5
یخ بئه کئه عاشوراسئت بئارهدر پژوهشئی آثئار جملئه ازکتئا ،  این  در ایئن واقعئه نگئاری تار
 اولیئه منئابع پایئه بئر اصئغر علی حضئرت شئهادت بئه نیئز اثئر این .دارد تعلق حاضر عصر
 :آورند می چنین اصغر علی حضرت شهادتدرباره  ،نویسندگان .کند می اشاره

 شئئیرخوار طفئئل شئئهادت ،روز ایئئن ممسئئلّ  حئئوادث از و عاشئئورا روز بئئزرگ  مصئئائ از
 و رساندند شهادت به را او یرحم یب با، سعد عمر سساه افراد که است حسین امام

 (358:1837 )پیشوایی،. افزودند جنایاتشان بر دیگری نابخشودنی جنایت

بازتابوشیوهانگیزه،عاشورا.3-5
 ایئن بازتئا  و عاشئورا واقعئه دربئار  اسئترآبادی فاضئل مئدمح  نوشئتمورد بحئث،  کتا 

 عصئر منئابع .دارد ویئژهی تئوجه اصئغر علی حضئرت شئهادت به ،نویسنده .است هواقع
 بن ةحرمل را اصغر علی حضرت قاتل، بازتا  و شیوه انگیزه، عاشورا کتا  همانند حاضر
 :کند می ذکر اسدی کاهل

 بئه و آمئد خیمئه بئه امئام .دادنئد سر ناله لندب صدای با سخنان این شنیدن با زنان
ین   بئه سئر و گرفت را او «.کنم وداعاو  باکه  ده من به را کوچکم کود »: گفت ز

گهان ؛ببوسد که کرد نزدیک او  را او که زد او گلوی به تیری اسدی کاهل بن ةحرمل نا
 (579:1871 ،)استرابادی .کرد ذبح

عاشورانهضتجاودانگیعواملوفلسفه.4-5
 :پردازد میچنین  اصغر علی حضرت شهادت به نویسنده

 اطفئال شئهادت و کشتن، عاشورا جریان در یزیدیان خباثت محکم اسناد از یکی
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 ترین کوچئک و بودند سنین مقطع این در کربال شهدای از تن پانزده حدود که است
 ،)بهشهههتی. دارد یانگیئئئز غم و خئئئراش دل شئئئهادت کئئئه اسئئئت اصئئئغر علی آنهئئئا

917:1839) 

کهنمنابعاساسبرحسیناماممقتل.5-5
 بر توجه با را اصغر علی حضرت شهادت شرح_  محمدزاده مرضیه _ کتا   نویسند

گون یها تیروا و کهن منابع  : کند چنین نقل می باره این در گونا
 از ،بئئئرود جنئئئ  میئئئدان بئئئه کئئئه آن از پئئئیش ،لحظئئئات آخئئئرین در حسئئئین امئئئام

ین  خواهرش  یحئال در امئام .بدهئد او دسئت به را خردسالش طفل که واستخ ز
یئئه کئئه_  را اش تشئئنه شئئیرخوار کئئود  دیکوشئئ یم کئئه   بئئه را او و کنئئد آرام_  کئئرد یم گر

 ةحرملئ ،هنگئام ایئن در .کنئد خئداحافظی او از و گیرد آرام تا داد یم فشار بازوهایش
 از خئونو  نشسئت کئود  گلئوی به تیر .کرد پرتا  او یسو  به تیری اسدی کاهل بن

 (993:1875 محمدزاده،). جوشید گلویش

یخیومستندگزارش.6-5 وزحوادثازتار عاشورار
 حضئئئئرت شئئئئهادت مئئئئاجرای بئئئئه ،پئئئئژوه عاشئئئئورا نویسئئئئندگان دیگئئئئر هماننئئئئد نویسئئئئنده

 :پردازد می اصغر علی
یخ تمئام. است خردسال کود  شهادت ،عاشورا حادثه نیبارتر اندوه  ،نویسئان تئار

 سیدالشئهدا لحظئات تنهئاترین در کئه اند کرده بازگو را کودکی شهادت اجرایم
 (79:1871 )غالمعلی،. داد جان امام آغوش در نشست گلویش بر که تیری با

شمسمقتل.7-5
گونی یها گزارش ،کتا  این در صاحبی محمدجواد  امئام فرزنئدان شئهادت بئارهدر گونا

 :است حسین امام کودکان شهادت شرح ،ها گزارشاین  از کیی است. آورده حسین
  عبئداهلل وی خردسئال کئود  ،حئال این در .نشست خیمه رد بر اندکی حسین

 در و کشئید آغئوش بئه را او حضئرت آن .آمئد وی نزد_  داشت نام ربا  مادرش که_ 
 آن گلئویبئر  کئه کئرد پرتئا  او سویه ب تیری ،اسد بنی از مردی .نشانید خود دامان
یئئر دررا  خئئویش دسئئت حسئئین .کشئئید خئئون در را وی و فئئتگر جئئای کئئود   ز
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 (985:1898)صاحبی،. پاشید آسمان به را او خون و گرفت طفل گلوی

جاویدانحماسهعاشورا.8-5
 مئردم بئهکئه  آورد سئعد بن عمر سساه سوی به را اصغر علی امام که نیست بعید
 مسئئخ را ها انسئان ،امئوی طئئاغوتی حکومئت بفهمانئد آینئئده یها نسئل و خئود زمئان
 دادن جئایه بئ کئه جئا آن تئا ؛اسئت سئاخته دور انسئانیت و انسئانی هویئت از و کرده
یدند تیر با را گلویش ل ، تشنه کود  به آ   (91:1831 مازندرانی، )شفیعی. در

حسینامامنامهدانش.9-5
 حلیئلت و آوری جمئع بئرای ،آن نویسئندگان که کربالست واقعه از جامع یپژوهش ،اثر این
 شئرح انعکاسکتا  مذکور،  مهم یها قسمت از یکی .اند داشته فراوانی تالش ،کربال واقعه

 :است اصغر علی حضرت شهادت یها گزارش و
 که اند کرده یاد اصغر علی نام به حسین امام برای دیگری فرزنداز  ،منابع برخی

 گزارش عبداهلل را وی نام نیز مصادر برخی است گفتنی .رسید شهادت به کربال در
کبئر علئی بئر عالوه نیست بعید و اند کرده  علئی نئام بئه یکئی_  امئام دیگئر فرزنئد دو ،ا

 شههههری، )ری باشئئئند. شئئئده شئئئهید عاشئئئورا در _ عبئئئداهلل نئئئام بئئئه دیگئئئری و اصئئئغر
855:1833-859) 

حاضرعصر راصغریعلحضر شها  انعکاسیبهرسولیتحل.6
فئئراوان  انعکئئاس عاشئئورا ینگئئار خیتئئار در علئئی اصئئغر حضئئرت  مظلومانئئ شئئهادت

 نیئا از بار غم یریتصو یک هر ،شده فیتأل مقاتل و یخیتار اول  دست منابع .است داشته
 شئهادت ویژه بئه کربال واقعه به ،منابع نیا ریتأث تحتنیز  یبعد منابع .اند کرده میترس واقعه
 داشئته ادامئه عاشئورا ینگئار خیتئار در رونئد نیا .اند پرداخته نیحس امام رخواریش طفل
 از کئه آیئد به شئمار می عاشورا ینگار خیتار در مهم یها دوره از یکی ،حاضر عصر اما ؛است
 اننگئار خیتئار .است داده اختصا  خود به را پژوهش از باال یحجم ،یفیک و یکّم  لحا 
 عصئر هاِن عاشئوراپژو. پردازنئد یمئ کئربال واقعئه بئه یلئیتحل یدیئد بئا ،حاضر عصر در عاشورا
 شئئهادت و کئئربال واقعئئه گئئزارش در یسئئع ،هیئئاول مقاتئئل و اول دسئئت منئئابع اسئئاس بئئر حاضئئر

 ینگئار خیتئار در اصئغر یعلئ حضئرت شئهادت انعکئاس. دارنئد اصغر یعل حضرت
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 :است لیذ یژگیو چند یدارا ،حاضر عصر در عاشورا
پذیتأث.1-6 اصغریعلحضرتشهادتشرحدراولدستمنابعازریر

 فئراوان ،حاضئر عصئر در عاشئورا ینگار خیتاردر  ،هیاول مقاتل و اول دست منابع بر دیکتأ
گون یهئئا تیئئروا و نئئدا شئئده یبنئد  هدسئئت منئئابع ،آثئئار از یبرخئئ درشئئود.  دیئده می   بئئاردر گونئئا
گرچئه ،اسئاس نیهمئ بئر ند.ا گرفته قرار لیتحل مورد اصغر یعل حضرت شهادت  نئام در ا

 بئودن طفل بر ،منابع از یاریبس ،دارد وجود یجزئ یینظرها الفاخت یو  یکن و حضرتآن 
 .دارند نظر  اتفاقماهگی  در شش شانیا شهادت  نحو و

اصغریعلحضرتشهادتشرحیبراشعرازاستفاده.2-6
کئار  بئه حاضئر عصئر در کئربال واقعئه یرگئذاریتأث و در  بئه کمئک بئرای کئه ابزاریجمله  از
گونی اشئعار اصغر علی حضرت بارهدر .است شعر نهرسا از استفاده رود، می  سئروده گونئا

 :دارد شعرا نزد در ایشان اهمیت از نشان که است شده
 خئئئئئئئدن  تیئئئئئئئر ز شئئئئئئئوم حرملئئئئئئئه

 
 رنئئ  اللئئه زخئئون، تشئئنه  لئئِ   کئئرد 

 کمان از جست چو تیر آن فلک ای 
 

 زبئئئان شئئئیرین کئئئود  بئئئا چئئئه کئئئرد 
 شئد چئا  گئل چئو طفل آن حنجر 

 
 شئئئئئئد افئئئئئئال  بئئئئئئر شئئئئئئاه آن  نالئئئئئئ 

 (50:1316بیرجندی، )احمدی 
 شئاعران توجئه از یا جلئوه ،نئو شئعر در اصئغر علی حضرت شهادت بازتا  همچنین

 ست:وا برای اشعار سرودن در حاضر عصر
 (189:1833)شاهرخی،کاشانی، « کو بهارت ،پژمرده  نشکفت  غنچ ای»

 کشئئئیده  تصئئئویر بئئئه سئئئاده و شئئئیوا زبئئئانی بئئئه شئئئیرخوار طفئئئل شئئئهادتبرخئئئی اشئئئعار،  در
 شده است:

 اصئئغر علئئی اصئئغر، علئئی
 

 پئئر پئئر  غنچئئ ای بخئئوا  
 مئئادر دل شئئد خئئون غئئم ز 

 
 الال گلئئئئئئئئئئئئم الال گلئئئئئئئئئئئئم 

 بابئئئئا اصئئئئغر ای بخئئئئوا  
 

 ازهئئئئر نوگئئئئل ای بخئئئئوا  
 (10:1316)کاظمی، 
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گیهیجهینت
 بئه شئمار بوده خیتار طول در انیعیش یاساس و مهم یها یژگیوجمله  از ، اریا و شهادت

 یهئئا گئئزارش و تلئئخ عیوقئئا از شئئانیا فرزنئئدان و اصئئحا  و دالشئئهدایس شئئهادت آیئئد. می
  بئئه (عاشئئورا ینگئئار تاریخ) یسئئینو مقتئئل شئئد باعئئث و اسئئت یسئئینو خیتئئار حئئوزه در بئئار غئئم

 .شود لیتبد شانیا اصحا  و فرزندان و نیحس امام شهادت شرح یبرا خا  یعنوان
کئه  انئد پرداختئه نیحسئ امئام سئساه افئراد از کیهر شهادت یچگونگ و شرح به ،آثار نیا
 .است اصغر یعل حضرت شهادت یچگونگ و شرح ،ها گزارش نیا از یکی

 ،گمراهئئان دسئئت بئئه کئئربال  واقعئئ در_  نیحسئئ امئئام  ماهئئ شئئش طفئئل_  اصئئغر یعلئئ
 یافئراد یگمراهئ و یرحم یب  دهند نشان حضرتآن  شهادت .دیرس شهادت بهمظلومانه 

 ینگئار خیتئار در رو از ایئن. رسئاندند شئهادت بئه را شئانیا فرزنئد و نیحسئ امئام که است
 ،گرفئت شئکل یقمئر یهجئر  اول قئرن در خصئو  هب ،یاسالم نینخست قرون در که عاشورا

 و یخیتئئئار اول دسئئئت منئئئابع .شئئئد پرداختئئئه اصئئئغر یعلئئئ حضئئئرت شئئئهادت شئئئرح بئئئه
شئهادت  یچگونگ از مستند یریتصو ،کربال واقعه به یکینزد به توجه با ،هیاول نگاران مقتل

 ،حاضر عصر در .ابدی می امتداد ها سال ،نگاه نوع نیا که کردند ذکر خود آثار در حضرتآن 
 آثئار ،نیحسئ امئام شئهادت دربئار  یلئیتحل یدیئد بئا کئربال  واقعئ بئه پئرداختن سب  به

 بئئه آثئئار نیئئا یهمگئئ کئئه اسئئت  افتئئهی نگئئارش آن بئئه کیئئنزد یعنئئوان ایئئ مقتئئل نئئام بئئا یفروانئئ
 شئهادت انعکئاسموارد نیتئر مهئم از. انئد پرداختئه نیحسئ امئام رخواریشئ طفل شهادت
 باعئئث کئئه اسئت «ینیحسئئ رخوارگانیشئئ» بئئا نئام یمراسئئم برپئایی ،اصئئغر یعلئئ حضئرت

گاه  .است شده اصغر یعل حضرت بهنسبت  جهان یبخش یآ
 بازتئئا  و انعکئئاس بئه یلئئیتحل _ یفیتوصئ یدیئئد بئئا اسئت دهشئئ یسئع ،پئئژوهش نیئا در

ایئن  بئه پئرداختن ؛ زیئراپرداخته شود حاضر عصر تا ابتدا از اصغر یعل حضرت شهادت
 شئئهادت شئئرح و اسئئت نگئئاری تاریخ مهئئم یهئئا رسئئالت از یکئئی ،حاضئئر عصئئر در موضئئوع
 را ایشئئان خانئئدان و نیحسئئ امئام یگذشئئت خئئود از و  ئئاریا  یئروح اصئئغر یعلئئ حضئرت

 .دهد یم نشان
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م ابع
های  اللهئوف علئی قتلئی الطفئوف، در رواق چشئمش(، 1310لئی بئن موسئی )طاووس، ع ابن -

کرمی، قم، حاذق.اشکبار  ، ترجمه و نگارش: علی 

گزارش مستند از نهضئت عاشئورا؛ ترجمئه ش(، 1310مخنف، لوط بن یحیی ) ابی - نخستین 
هادی یوسفی غروی، قم، مؤسسئه  ، ترجمه: جواد سلیمانی، تصحیح: محمدوقعة الطف
 .ژوهشی امام خمینیآموزشی و پ

گل پرپر: سوگ سرودهش(، 1316احمدی بیرجندی، احمد ) - هایی بئرای دو  سرو خونین و نو 
کربال جنا  علی کبر و علی شهید   های اسالمی. ، مشهد، بنیاد پژوهشاصغر ا

، قئئئم، انتشئئئارات عاشئئئورا انگیئئزه، شئئئیوه و بازتئئا ش(، 1361اسئئترآبادی، محمئئئد فاضئئل ) -
 شناسی. شیعه

، قئئم، بوسئئتان فلسئئفه و عوامئئل جئاودانگی نهضئئت عاشئئوراش(، 1317بوالفضئئل )بهشئتی، ا -
 کتا .

کربال چهرهش(، 1311پور امینی، محمدباقر ) - کتا .ها در حماسه   ، قم، بوستان 
یخ قیئئئام و مقتئئئل جئئئامع سیدالشئئئهداش(، 1362پیشئئئوایی، مهئئئدی ) - ، قئئئم، انتشئئئارات تئئئار

 .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
، ترجمه تحقیقئی بخئش اصئلی شرح غم حسینش(، 1311فق بن احمد )خوارزمی، مو -

 ، ترجمه: مصطفی صادقی، قم، نشر مسجد جمکران.مقتل خوارزمی
، ترجمه: محمود مهئدوی دامغئانی، تهئران، اخبار الطوالش(، 1313دینوری، ابوحنیفه ) -

 نشر نی.
گردآورنئمقتئل امئام حسئینش(، 1314رفیعی پئور علئوی، افتخئار سئادات ) - گئروه ،  ده: 

، ترجمئئه: جئئواد محئئدثی، تهئئران، سئئازمان تبلیغئئات حئئدیث پژوهشئئکده بئئاقرالعلوم
 الملل. اسالمی، شرکت چاپ و نشر بین

 ، قم،پیام هادی.اصحا  امام حسینش(، 1364رفیعی پور علوی، افتخار سادات ) -
کربالش(، 1363زرگری، نژاد ) -  ، تهران، انتشارات سمت.نهضت امام حسین و قیام 
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کاشئانی )شاهر - تجلئی عشئق در حماسئه عاشئورا؛ ش(، 1311خی، محمود؛ عباس مشئفق 
 ، تهران، انتشارات اسوه.هایی عاشورایی از شاعران گذشته و معاصر سروده

 ، تهران، مشعر.عاشورا، حماسه جاویدانش(، 1311شفیعی مازندرانی، محمد ) -
یکئئردی بئئه تحرش(، 1315صئئحتی سئئردرودی، محمئئد ) - شناسئئی  یفعاشئئورا، پژوهئئی بئئا رو

یخ امام حسین  ، قم، خادم الرضا.تار
، تهئئئران، گئئئزارش مسئئئتند و تئئئاریخی از حئئئوادث روز عاشئئئوراش(، 1361غالمعلئئئی، احمئئئد ) -

 سازمان اوقاف و امور خیریه.
 ، قم، میرفتاح قم.الگوهای زندگی در مقتل حسینیش(، 1360فتاحی، حمید ) -
حسئن ذوالفقئاری و علئی ، تصئحیح: روضئة الشئهداش(، 1360کاشفی، حسین بن علی ) -

 تسنیمی، تهران، معین.
کربالش(، 1316کاظمی، اقدس ) -  ، قم، نشر م لث عشق.طفل صغیر 
، ترجمئئئه: محمئئئد بئئئن احمئئئد مسئئئتوفی هئئئروی، الفتئئئوحش(، 1372کئئئوفی، ابئئئن اعئئئ م ) -

 تصحیح: غالمرضا طباطبایی مجد، تهران، انتشارات آموزش انقال  اسالمی.
کهئئئن امئئئام حسئئئین مقتئئئلش(، 1364محمئئئدزاده، مرضئئئیه ) - ، تهئئئران، بئئئر اسئئئاس متئئئون 

 امیرکبیر.
بئر پایئه قئرآن، حئدیث و  نامه امام حسین دانشش(، 1311شهری، محمد ) محمدی ری -

یخ،  قم، دار الحدیث. تار
نقئئئئش شئئئئیعیان در ش(، 1367مکئئئئارم شئئئئیرازی، ناصئئئئر؛ نعمئئئئت اهلل صئئئئفری فروشئئئئانی ) -

 طال . ، قم، امام علی بن ابینگاری های تاریخ شاخه
 ، تهران، انتشارات قدیانی.یاران کوچک حسینش(، 1317وسوی وادقانی، احمد )م -


