بازتاب شهادت حضرت علیاصغر در تار یخنگاری عاشورا
(با تکیه بر منابع عصر حاضر)
سینا میرشاهی

چکیده

مه ترین هدف تهاریخنگهاری عاشهورا در طهول قهرون متمهادی ،گسهترش
فرهنه

اییهار و شهههادتطلبهی بههوده اسهت .بههه بیهان دیگههر ،تهاریخنگههاری

عاشه ههورا حامه ههل جری ه هان اییه ههار و شه هههادتطلب ه هی اسه ههت .ای ه هن سه ههبک از

تاریخنگاری با اشاره به نحوه شهادت امام حسین

و فرزندان و یهاران

امههام ،بیشههترین نقههش را در ا گههاهسههازی ایهن واقعههه داشههته اسههت .یک هی از
گ ه ارشهههای مه ه در تههاریخنگههاری عاشههورا ،چگههونگی شهههادت حضههرت

علیاصغر

است .شهادت مظلومانه طفلهی شهیرخوار بهه دسهت دشهمن

در تههاریخنگههاری عاشههورا ،از غه بههارترین اتفاقههات واقعههه عاشههورا بههه شههمار
میرود .بازتاب شهادت حضرت علهیاصهغر

در تهاریخنگهاری عاشهورا از

دیرباز ،عم فاجعه عاشورا در میهان مسهلمانان و غیرمسهلمانان را نشهان

داده اسههت .یافتههههههای پههژوهش حههاکی از ان اسههت کههه مورخههان ش هیعه و
حت ه ه هی اهه ه ههل سه ه ههنت شه ه هههادت حضه ه ههرت عل ه ه هیاصه ه ههغر

را یک ه ه هی از

تک ههاندهن ههدهت ههرین اق ههدامات ب ههرای س ههرکوب واقع ههه عاش ههورا ب ههه تص ههویر
کشه هیدهان ههد و حته هی در دوره حاض ههر ،ایه هن واقع ههه در ت ههاریخنگ ههاری جدیه هد

عاشورا انعکا

فراوانی داشته است .این اثار با خوانشی علمی و مسهتند

و مستدل به شهادت حضرت علیاصغر

پرداختهاند کهه یکهی از نتهایج

 .1دانشجوی دکتری تار یخ اسالم دانشگاه شیراز ()sinamirshahii@yahoo.com
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ان در عصر حاضر ،به برگ اری ایینهایی برای ب رگداشت طفهالن حاضهر

در واقعه کربال از جمله حضرت علیاصغر

انجامیده است.

با توجه به مطاله فهوق ،ایهن پهژوهش بها دیهدی توصهیفی و تحلیلهی بهه
انعکا

شهادت حضرت علهیاصهغر

در تهاریخنگهاری عاشهورا در عصهر

حاضههر مههیپههردازد .از ایههنرو پههژوهش پههیش رو بههه ایههن پرسههش پاس ههخ
میدهد که چرا شهادت حضرت علیاصغر

قهرنهها مهورد توجهه طیفهی

وسی از نویسندگان و شاعران قرار داشته است؟

کیل دواژهها :حضه ههرت عل ه هیاصه ههغر ،شه هههادت ،ته ههاریخنگه ههاری عاشه ههورا،
عصر حاضر.

.0مقدمه
واقعئئه کئئربال بئئه علئئت اهمی ئت و گسئئتردگی فاجعئئهای کئئه بئئرای خانئئدان پی ئامبر

بئئه

همراه داشت ،باعث به وجود آمدن سبکی جدید در تئار یخنگئار ی بئا عنئوان تئار یخنگئار ی

عاشئورا شئد .ایئن سئبک از تئار یخنگئار ی بئه جزئیئات واقعئه کئربال و شئهادت تئکتئک افئئراد

حاضر در واقعه کئربال مئیپئردازد .یکئی از قسئمتهئای مهئم ایئنگونئه آثئار ،بازتئا
حضئئئرت علئئئیاصئئئغر در واقعئئئه کربالسئئئت .حضئئئرت علئئئیاصئئئغر

شئهادت

_ نئئئوازد شئئئیرخوار و

کوچکترین شهید این واقعه _ او ای ار واقعه کئربال را از ابتئدا تاریخنگئار ی عاشئورا تئا کنون
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نشان میدهد .شهادت نوزادی بیگناه در دست پدر ،ظلمئی را کئه بئه خانئدان پیئامبر

شده اسئت بئه بهتئرین شئکل نشئان مئیدهئد .شئهادت حضئرت علئیاصئغر بئه علئت ُبعئد
عاطفی و سیاسی ،از همان ابتدا موردتوجئه و تأ کیئد مورخئان ،بئهویئژه تئار یخنگئاران عاشئورا

قرارگرفتئه اسئت .در قئرون نخسئتین اسئالمی ،ابومخنئئف و ابئناعئ م کئوفی گئزارش و شئئرحی
کامئئل از شئئهادت حضئئرت عل ئیاصئئغر

را بئئه تصئئویر م ئیکشئئند کئئه توسئئط تئئار یخنگئئاران

عاشئئورا تئئا قئئرن ششئئم و هفئئتم هجئئری و قمئئری ادامئئه مییابئئد .پئئساز آن سئیدبن طئئاووس در
کتا

لهوف به این واقع غمانگیز میپردازد و پس از مدتی مقتل مهم خئوارزمی کئه اندیشئه

اهئئل سئئنت نسئئبت بئئه واقعئئه کئئربال در قئئرن پئئنجم را نشئئان مئئیدهئئد ،شئئهادت حضئئئرت

علیاصغر را نشان گزارش میکند.

شرح غمبار و داستانی شهادت حضرت علیاصئغر متعلئق بئه میئرزای کاشئفی _ عئالم و

عارف قرن نهم و اوایل قرن دهم _ که از جهئت مسئتند بئودن دارای نئواقص جئدی در مئتن و
نحوه گزارش است ،باعث دگرگونی در تاریخنگار ی عاشورا شئد کئه از آن بئهعنئوان تحر یئف

سئاز ی نئامبئرده مئیشئئود .اگرچئه ایئن کتئا

سئئبکی داسئتانی دارد و میئرزای کاشئفی سئئعی

نموده است با استفاده از عناصر داستانی و جذابیت بیشتر به آن پردازد ،این رو یکرد وی از

واقعئئه کئئربال در آثئئار دیگئئر تئئار یخنگئئاران عاشئئورا ب ئهویژه در عصئئر صئئفو یه و قاجار ی ئه راهیافتئئه
است .البته این امر نشاندهند توجه به ُبعد احساسی و عاطفی واقعه عاشورا از قرن هفتم
به بعد است.

پس از دوره قاجار یه و پهلوی ،با پیروز ی انقال

اسالمی ایران ،تار یخنگار ی عاشورا وارد

مرحلهای جدیئد شئد و بئه بیئان دیگئر ،شئاهد بازتولیئد تئار یخنگئار ی عاشئورا از لحئا موثئق
بئئودن ،در قئئرون نخسئئتین هسئئتیم؛ بئئا ای ئن تفئئاوت کئئه نگئئارش تحلیل ئی و علم ئی را در عصئئر
حاضر بر ُبعد عاطفی و احساسی غال میشود و تار یخنگاران عاشئورا بئه انعکئاس و شئرح
شئئهادت حضئئرت عل ئیاصئئغر

در ای ئن دوره م ئیپردازنئئد .از جملئئه نمودهئئای پئئرداختن و

بزرگداشت طفالن امئام حسئین

شئده اسئت .مراسئم شئیرخوارگان حسئینی کئه هئر سئاله

بازتا

شهادت حضرت علیاصغر در عصر حاضر ،پدید آمدن مراسمهایی برای تجلیل و

برگزار میشود ،انعکاسی غئمانگیئز و خئاطرهانگیئز از شئهادت حضئرت علئیاصئغر بئه شئمار

بازتاب شهادت حضرت علیاصغر در تاریخنگاری عاشورا

نیئئئئز مئئئئیپئئئئردازد (مکئئئئارم شئئئئیراز ی و صئئئئفری فروشئئئئانی .)274 :1367 ،در دورهبنئئئئدی و
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میرود .لذا این پژوهش با نگاهی به زنئدگی کوتئاه حضئرت علئیاصئغر

 ،بئه سئیر بازتئا

شئئئهادت آن حضئئئرت در منئئئابع اولیئئئه و نیئئئز تحلیئئئل انعکئئئاس شئئئهادت طفئئئل شئئئیرخوار
سیدالشهدا

در تار یخنگار ی عاشورا در عصر حاضر میپردازد.

خنگاریعاش راازابتداتاعصرحاضر
شکلگیهیتار ی 

.2ساختار
«تئئئار یخنگئئئار ی عاشئئئورا» _ کئئئه «عاشئئئورا پژوهشئئئی» نیئئئز اطئئئالق مئئئیشئئئود _ شئئئاخهای از

تار یخنگار ی است که افزون بر مطالعه و تبیین واقعه عاشورا و چرایی آن ،به دستاوردهایش
تقسیمبندی تار یخنگار ی عاشورا ،چهار مرحله از ابتدا تا عصر حاضر را میتوان متصور شد
که این دورهبندی بر پایه اطالعات و آثار ی که تئا کنون در بئاره تئار یخنگئار ی عاشئورا نگاشئته

شده ،در این پژوهش تقسیمبندی شده است.
تاریخنگار یعاشورا

.2-1دورهنگرشمستندبه

اگرچه جر یان مقتلنو یسی به پیش از شهادت امام حسین

بازمیگردد و وجئود مقتئل

بئئرای حضئئرت عل ئی

و دیگئئر بزرگئئان تئئار یخ اسئئالم ،نشئئان دهنئئد آن اسئئت؛ امئئا پئئس از

شهادت امام حسین

این عنوان برای آن حضرت توجیه علمی یافت و آثار تألیف شده

در زمین مقتل امام حسین

خاصه بهعنئوان تئار یخنگئار ی عاشئورا اطئالق شئدند .آغئاز و

شکلگیری تار یخنگار ی عاشورا در دو قرن نخستین اسالمی صورت گرفت .در این دو قرن،

تار یخنگار ی عاشورا با استفاده منابع دستاول تار یخ و همچنین حاضران در واقعه کربال از
اصالت برخوردار است و این آثار ،زمینه شئکلگیئری آثئار معئروف در دورههئای بعئد شئدند.

معروفترین تار یخنگار در دو قرن نخستین اسالمی ،ابی مخنف (لوط بن یحیی بن سئعید
بن مخنف بن سلیم الغامدی االزدی) است که مقتل الحسین و ی ،تار یخنگار ی عاشئورا را

قرنها تحت تأثیر خود قرار داده است.

تاریخنگار یعاشورا

.2-2دورهنگرشتوصیفیبه

پئس از قئرون اولیئه ،تئار یخنگئار ی عاشئورا در قئرنهئای سئوم تئا هفئتم از لحئا تعئداد آثئار
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افزایش مییابد .در این دوره ،تار یخنگار ی عاشورا ادامهدهند قرون اولیه است .مهئمتئرین

و یژگی این دوره ،نوشته شئدن آثئار بئه زبئان فارسئی اسئت و بئهگونئهای فارسئینو یسئی در بئاره
واقعه کربال و اطئالق آن بئه تئار یخنگئار ی عاشئورا صئورت گرفتئه اسئت .ازجملئه عوامئل مهئم
افزایش آثئار در مئورد امئام حسئین

 ،ظهئور دانشئمندان معئروف شئیعه و همچنئین تثبیئت

موقعیت شهرهای شیعی چئون نجئف و قئم اسئت کئه در رونئد و رشئد تئار یخنگئار ی عاشئورا

بیشترین را نقش داشتهاند .شیخ مفید _ عئالم معئروف شئیعه _ و سئید بئن طئاووس _ عئالم

قرن هفتم _ از مهمترین تار یخنگاران عاشورا در این دوره به شمار میآیند.
تاریخنگار یعاشورا

.2-3دورهنگرشداستانیوعاطفیبه

اگرچه مکت

تار یخنگار ی شام دربئار تحر یفئات ،بئهخصئو

در زمینئه عاشئورا آغئازگر

چنین نگرشی است ،اما ورود تحر یفات به این مقوله با نام میرزای کاشفی _ عئارف و عئالم

قرن نهم و دهم هجری قمری _ برجسته و پر رن

میشئود .میئرزای کاشئفی کتئا

روضة الشهدا را تئألیف کئرد ،ولئی قصئد و ی تحر یئف و تخر یئ

تأثیرگئذار

واقعئه عاشئورا نبئود؛ بلکئه بئا

زبانی داستانی و حماسی که خاسئتگاه آن در خراسئان بئوده اسئت ،قصئد داشئت بئه واقعئه
کربال بپردازد و عصر تیمور ی چنئین زمینئهای را بئرای و ی فئراهم آورد .ارادت و احتئرام قلبئی

میرزای کاشفی در جایجئای کتئا

روضئة الشئهدا مشئخص اسئت؛ امئا متأسئفانه اسئتفاده

نکئردن از منئئابع مسئتند و ز یئادهرو ی در داسئتانسئئاز ی تخیلئی ،باعئئث شئده اسئئت ایئن اثئئر

معروف ،جزو آثار تحریف کنند واقع عاشورا قرار گیرد.

پس از میرزای کاشفی ،این نوع نگرش در دوره قاجار یه بئه سئب

ناآ گئاهی نو یسئندگان و

استفاده از منابع مجهول ،باعث شد تحر یفات در واقعه عاشورا افزایش یابد؛ اگرچئه برخئی

آثار نیز با دیدی تحلیل و انتقادی و بهدوراز تحر یف به واقعه کربال پرداختهاند.
تاریخنگار یعاشورا

.2-4دورهنگرشعلمیوتحلیلیبه

پس از پیروز ی انقال

اسالمی ایران ،تار یخنگار ی عاشورا وارد مرحلهای جدید و علمی

شد که نوعی بازگشئت بئه قئرون اولیئه تئار یخنگئار ی عاشوراسئت .تعئداد آثئار علمئی در ایئن
بر تار یخنگار ی عاشورا حا کم بود ،غال

میشود .اگرچه نگاه عاطفی و احساسی در برخی

از آثار ،همچنان با تأ کید بر منابع معتبئر ادامئه دارد کئه از مشخصئههئای مهئم تئار یخنگئار ی
عاشوراست .در عصر حاضر ،تار یخنگار ی عاشورا به جزئیات با دیدی توصیفی و تحلیلئی

م ئیپئئردازد و آثئئار ب ئیشئئمار ی تئئألیف شئئده اسئئت و هرکئئدام سئئعی دارنئئد واقعئئه کئئربال را در
چارچو

علمی و تحلیلی توصیف کنند .تار یخنگئار ی عاشئورا در عصئر حاضئر ،آثئار ی بئا

عناو ینی چون مقتل السید الشهداء ،مقتئل الحسئین و همچنئین آثئار ی مئرتبط بئا واقعئه کئربال
ادامه دارد.

تاریخنگار ی عاشورا با خردمدار ی و رعایت بیطرفی علمی ،گزارشی تحلیلئی و کامئل را

از واقعئئه عاشئئورا ارائئئه مئئیکنئئد و ای ئن نگئئرش بئئا دسئئتاوردهای تاریخنگئئاران عاشئئورا در قئئرون
نخستین با روشمندی شکل گرفته است (مکارم شیراز ی و صفری فروشانی.)262:1367،

تاریخنگار ی عاشورا در عصئر حاضئر بئا توجئه و تأ کیئد بئر منئابع دسئت اول تئار یخی و آوردن

بازتاب شهادت حضرت علیاصغر در تاریخنگاری عاشورا

زمینه در عصر حاضر افزایش مییابد و نگرش علمی و تحلیلی بر نگرش عاطفی کئه قئرنهئا

11

گزارشهای این واقعه ،سئعی در شناسئایی تحر یفئات ایئن واقعئه نیئز دارد .محئدث نئور ی و
شهید مرتضی مطهری و ...از مهمترین افرادی هستند که به تحر یفئات واقعئه عاشئورا اشئاره
کردهاند .همچنین کتا

عاشورا پژوهی با رو یکردی به تحر یف شناسئی تئار یخ امئام حسئین

_ نوشئئئته صئئئحتی سئئئردرودی _ بئئئه تحر یفئئئات در برخئئئی از منئئئابع تاریخنگئئئار ی مئئئیپئئئردازد

(صحتی سردرودی.)65:1315 ،

یاصغر ازتولدتاشها
.3حضر عل 
حضرت علیاصغر

ربئئئا



فرزند امام حسین و مادرش ربا

دختر امرء القیس کلبی است.

دو فرزنئئئد داشئئئئت (رفعیئئئی پئئئئور علئئئوی .)55:1364 ،زمئئئان دقیئئئئق تولئئئد حضئئئئرت

عل ئیاصئئغر

در تئئار یخنگئئار ی عاشئئورا ذکئئر نشئئده اسئئت؛ امئئا بئئر پای ئ منئئابع معئئروف ،در

عل ئیاصئئغر

روای ئتهئئا و گئئزارشهئئای گونئئا گونی وجئئود دارد کئئه همگ ئی تأ کی ئد م ئیکننئئد

ششماهگی به شهادت رسیده است (پور امینی .)131:1312 ،دربئاره شئهادت حضئرت
هنگامی که مصیبتها و فجایع بر امام حسین

یک ئی پئئس از دیگئئری بئئه شئئهادت رس ئیدند و امئئام

و بستگان و یاران ایشان افئزایش یافئت و

رشئئادت ی ئاران وفئئادار خئئود را دیئئد ،بئئه

سمت خیمه رفت و کود شیرخوار خود را در آغوش گرفت .زمئانی کئه امئام ،طفئل تشئنه را
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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در آغوش داشت ،حرملة بن کاهل اسدی ،تیری از کمان رها کرد و حضرت علیاصغر

را

بئئه گنئئاه تشئئنگی بئئه شئئهادت رس ئاند (موسئئوی وادقئئانی .)33:1317 ،امئئام تی ئر را از گلئئوی

فرزندش بیرون کشید و او را به خواهرش حضرت ز ین

ابیمخنف ،ماجرای شهادت حضرت علیاصغر
وقتی امام حسین

داد.

را چنین روایت می کند:

دید همه جوانان و دوستانش بئه شئهادت رسئیدند ،تصئمیم

گرفت خود به میدان رود و با دشمن بجنگد .به میدان رفت و صدا زد:
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ّنَّمغیّثَّ
لَّ ِم ْ َّ
نَّ ُمو ِحدَّیَّ ْحا ََّّاهللََّّفینا؟َّه َّ
لَّ ِم ْ َّ
اهلل؟َّه َّ
بَّع ْ َّ
نَّذابََّّیَّذ ُ َّ
لَّ َِّم ْ َّ
ه َّ
نَّحر َِّمَّر ُسو ِ ََّّ ِ
ْ
فَّ ِاعان ِتنا؟َّ
اهللَّ ِ َّ
یَّیَّ ْر ُجواَّماَّ ِع ْند ِ َّ
نَّ ُمع ْ َّ
لَّ ِم ْ َّ
فَّ ِاغاث ِتنا؟َّه َّ
یَّ ْر ُجواَّاهللََّّ ِ َّ
آیئ ئا دف ئئاع کنن ئئدهای هس ئئت ک ئئه از ح ئئر یم ح ئئرم رس ئئول خ ئئدا

دف ئئاع کن ئئد آیئ ئا

خداپرس ئتی هسئئت کئئه در بئئار مئئا از خئئدا بترسئئد آی ئا دادرس ئی هسئئت کئئه بئئه امی ئد

آنچه در نزد خداست از ما دادرسی کند

امام حسین

از حضرت

حضرت علیاصغر را طل

ناولینَّولدیَّالصغیرَّح َّاودع ؛َّ

کرد و فرمود:

کودکم را به من بده که با خداحافظی کنم.
هنگامی که امام حسین

حضرت علیاصغر را در آغوش گرفئت و خواسئت او را

ببوسئئد .حرمل ئة بئئن کاهئئل اسئئدی او را هئئدف تی ئر خئئود قئئرارداد و شئئهادت حضئئرت
علیاصغر _ طفل شش ماهه _ رقم خورد و امام حسئین

بئا دو کئف دسئت خئون

حضرت علیاصغر را به آسمان پاشید( .ابیمخنف)158-151:1899 ،

باعث شد هرچه بیشتر سیمای حکومت اموی بر مئردم

شهادت حضرت علیاصغر

آشئئکار شئئود و بئئرای ش ئیعیان و مردم ئی کئئه بئئه اهئئلبی ئت ارادت م ئیورز یدنئئد ،نشئئان دهنئئد

ستمی بود که بر خاندان پیامبر روا شد .از اینرو منابع بسیاری به انعکاس و شرح شئهادت
حضرت علیاصغر

پرداختهاند که در ادامه این پژوهش به آنها اشاره میشود.

.4سیهی رانعکاسشها

یاصغر ازابتداتاعصرحاضر
عل 

حضرت علیاصغر فرزند خردسال امام حسین

تار یخ تولد و ی نامشخص است؛ اما

(محمدزاده .)227:1364 ،ابی مخنف از نخستین تئار یخنگئاران عاشئورا در قئرن اول و دوم
اسالمی است که شرحی از شهادت حضرت علیاصغر

میآورد .و ی نام قاتل را حرملئة

بن کاهئل یئا هئانی بئن ثبیئت ذکئر مئیکنئد و بئر شئیرخوارگی و نئوزادی کئود اشئاره مئیکنئد.
بیشتر منابع مورداستفاد ابیمخنف ،حاضران و شاهدان واقعه کربال هستند که بئه روایئت

وی اصالت میبخشند:

در حئئالی کئئه حسئئین

نشسئئته بئئود ،فرزنئئد کئئوچکش را نئئزدش آوردنئئد[ .طف ئئل

ش ئیرخوار ی ئا کمئئی بزرگتئئر از ش ئیرخوار] عبئئداهلل بئئن حس ئین بئئود[ .حضئئرت] او را در
دامن خو یش نشاند .در همان حال که در دامنش بود ،شخصی از بنیاسد [به نئام

حرملة بن کاهل یا هانی بن ثبیت حضرمی] تیر به سو یش پرتا کئرده ،گلئو یش

را بر یئد .حس ئین[

] خئئونش را گرفئئت و وقتئئی ک ئف دسئئتش پئئر شئئد ،خئئون را رو

زمین ر یخت و گفت :پروردگارم! ا گئر نصئرت آسئمانیات را از مئا برداشئتها  ،آن را

بازتاب شهادت حضرت علیاصغر در تاریخنگاری عاشورا

بیشئئتر منئئابع دسئئت اول بئئر شئئهادت و ی در شئئشمئئاهگی و ش ئیرخوارگی اشئئاره م ئیکننئئد
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مقدمئ ئئه خی ئ ئر قئ ئئرار بئ ئئده و انتقاممئ ئئان را از ای ئ ئن گئ ئئروه ظئ ئئالم بگی ئ ئر( .اب ه هیمخنه ههف،
)158-151:1899

پئئس از ابئئیمخنئئف ،بازتئئا

در آثئئار دیگئئر ،از جملئئه

شئئهادت حضئئرت علئئی اصئئغر

تئواریخ عمئومی راه یافئت .یکئی از ایئن منئابع معئئروف ،الفتئوح ابئن عئ م کئوفی مئورخ مشئئهور

است .وی در این کتا  ،همانند ابی مخنئف بئه نئوازد بئودن حضئرت علیاصئغر

و نئام

قاتل وی اشاره می کند که نشاندهند اصالت منابع مورد استفاده است:
بعئد از آن ،طفئل شئیرخوار خئود را کئه علیاصئغر نئام داشئت و از تشئنگی اضئئطرا

مینمود در پیش ز ین گرفت و میان هر دو صئف بئرد و آواز بئرآورد« :ا قئوم! ا گئر مئن
بهزعم شما گناهکارم ،این طفل گناهی نکرده؛ او را جرعها آ
حسین

دهید» .چون آواز

شنیدند ،یکی از آن گروه تیئر بهسئوی آن حضئرت روان کئرد .آن تیئر بئر

گلو آن طفل شیرخوار آمد و از آنسوی بر بازو حسین

رسید .آن حضرت تیر

را بیرون آورد و هم در آن ساعت آن طفل جئان بئداد .آن سئرو ر ،آن طفئل را آورد و بئه
مادرش داد و فرمود« :فرزند خود را بگیر که از حو
کوفی)733:1899 ،

کوثر سئیرا

گردیئد»( .ابهناعهی

اخبئار الطئئوال دینئئوری از جملئئه منئئابع مهئئم تئئاریخ اسئئالم بئئه شئئمار مئئیرود کئئه مئئورد توجئئه
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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ئئئندگان بعئئئئد از وی نیئئئئز قرارگرفتئئئئه اسئئئئت .دینئئئئوری در توصئئئئیف شئئئئهادت حضئئئئرت
نویسئ
ِ

علیاصغر

همانند نویسندگان پیشین ،او را کودکی شئیرخوار معرفئی می کنئد و شئهادت

در آغوش امام حسین

را تأیید مینماید:

امئئام حس ئین

تنهئئا مانئئد .مالئئک بئئن بشئئر کنئئد بئئر آن حضئئرت حملئئه کئئرد و

شمشیر بر سرش زد .ش کالهی از خز بر سر امام
سر را زخمی کرد .حسئین

بود که شمشیر آن را در یئد و

آن را از سئر افکنئد و شئ کاله دیگئر خواسئت و بئر سئر

نهاد و بر آن عمامه بست و بر زمین نشست و کئود کوچئک خئود را خواسئت و او را

در دامن نشاند .مرد از بنیاسد او را هدف تیر بلند قرارداد و در دامن پدر شهید

کرد( .دینوری)973:1838،

از جمله عوامل مهمی که نشاندهند مظلومیت امام حسین

و خاندان وی در واقعه

کربال به شمار میآید ،پرداختن نویسندگان و عالمان اهل سنت به ایئن واقعئه اسئت .یکئی
از آثار مهم در اینباره ،مقتل خوارزمی ،نوشت موفق بن احمد خئوارزمی (م561ق) اسئت کئه
اثر وی موردتوجه نویسندگان و عالمان شیعه تا عصئر حاضئر نیئز قرارگرفتئه اسئت .خئوارزمی
در مقتل خود ،شهادت حضرت علیاصغر

پیشین ،قاتل نوزاد امام حسین

در خردسالی را گزارش می کند و همانند آثار

را حرملة بن کاهل اسدی معرفی مینماید.

در خیمئه آمئد و فرمئود« :طفلئم علئی را بئه مئن
صدای زنان و ناله بلند شد و امئام بئه ِ

دهید تا با او خداحافظی کنم» .بچه را بئه ایشئان دادنئد و امئام او را بوسئید و فرمئود:
ّ
«وای بر این مردم که طرف و خصمشان جد توسئت!» در همئین حئال کئه کئود در
آغوش امام بود ،حرملة بن کاهل اسدی ،تیئری انئداخت و او را در بغئل پئدر کشئت.
حسین مشت خود را از خون او پر کرد و به آسمان پرتا
آغشته به خون را به خا

نمود و گودالی کند و طفئل

سسرد و بر او نماز خواند( .خوارزمی)151-153:1833 ،

اثر مهم دیگر دربار تاریخنگاری عاشئورا ،کتئا

لهئوف ،نوشئته سئیدبن طئاووس اسئت.

ایئئن کتئئا  ،ازجملئئه منئئابع مهئئم در بئئاره تاریخنگئئاری عاشوراسئئت .سئئید بئئن طئئاووس نیئئز

شئئئرحی غمانگیئئئز از شئئئهادت حضئئئرت علیاصئئئغر
اسدی میداند:

وقتی امام حسین

را در خردسئالی و قاتئل وی را حرملئة بئن کاهئل

دید همئه جوانئان و دوسئتانش کشئته شئدند ،تصئمیم گرفئت

خود به میدان رود و با دشمن بجنگد .به میدان آمد و صدا زد:
هلَّمنَّذابََّّیذبََّّعنَّحرمَّرسو َّاهلل؟َّهلَّمنَّموحّدَّ ْیّا َّاهللَّفینّا؟َّهّلَّمّنَّمغیّثَّ
یَّیرجوَّماَّعندَّاهللَّفَّاعانتنا؟َّ
یرجوَّاهللَّباغاثتنا؟َّهلَّمنَّمع ْ َّ
آیئ ئا دف ئئاعکنن ئئدها هس ئئت کئ ئه از ح ئئر یم ح ئئرم رس ئئول خ ئئدا

دف ئئاع کن ئئد آیئ ئا

خداپرسئئتی هسئئت ک ئه در بئئاره مئئا از خئئدا بترسئئد آی ئا دادرسئئی هسئئت ک ئه بئئه امی ئد
آنچه در نزد خداست از ما دادرسی کند آیا یاور هست که به امید آنچه در نزد

خداست ،به ما کمک کند

با شنیدن صئدا مظلومانئ امئام حسئین

امام حسین

در خیمه آمد و به ز ین
به ِ

 ،نالئه و شئیون بئانوان حئرم بلنئد شئد.
فرمود:

بازتاب شهادت حضرت علیاصغر در تاریخنگاری عاشورا

پیشینیان ،شهادت حضرت علیاصئغر

ذکئئئر می کنئئئد .وی هماننئئئد دیگئئئر
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ناولینَّولدىَّالصغیرَّح ََّّاودع َّ؛َّ

کودکم را به من بده تا با او خداحافظی کنم.
امام حسین

کود را _ که عبداهلل یا علیاصئغر نئام داشئت _ گرفئت .همئین کئه

خواسئئت او را ببوسئئد ،حرملئئة بئئن کاهئئل اسئئد او را هئئدف تی ئر قئئرارداد .آن تی ئر بئئر
حلقومش نشست و سر آن کود را از بدن جدا نمود .امام حسین

به ز ین

فرمود« :این کود را بگیر» .سسس هر دو کف دستش را به ز یر گلو کود گرفئت.
کئ ئف دس ئئتهایش پ ئئر از خ ئئون ش ئئد ،آن را بهس ئئوی آس ئئمان افکن ئئد( .اب ههنط ههاوو ،
)138-139:1833

از مناقشئئهبرانگیزتئئرین آثئئار در بئئار تاریخنگئئاری عاشئئورا ،روض ئة الشئئهداء میئئرزای کاشئئفی
است .تا کنون پژوهشهای بسیاری در بار این کتا

و هرکدام از این آثار ،نگاهی متفاوت نس

و میرزای کاشفی صورت گرفته است

بئه نویسئنده و کتئا

وی داشئتهاند .برخئی او را

اهل تشیع و برخی دیگر اهل تسنن دانستهاند .گروهی این اثر را کتابی پر از تحریف و برخئی
آن را با رویکردی داستانی و حماسی در جریان کربال نامیدهاند .میرزای کاشفی تحئت تئأثیر

شئئرایط حئئا کم بئئر اواخئئر دوره تیموریئئان ،ایئئن اث ئر را بئئا اسئئتفاده از منئئابع غیرمسئئتند بسئئیاری

نگاشئئته اسئئت؛ چنان کئئه در اواخئئر قئئرن نهئئم و اوایئئل قئئرن دهئئم ،افئئزایش ارادت و احتئئرام بئئه
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

ائمه

سب

آثار ی در این زمینه تألیف شده است.

وی در روض ئة الشئئهداء داسئئتان شئئهادت حضئئرت علیاصئئغر

اصئئلی نقئئل او بئئا دیگئئر منئئابع ،متفئئاوت بئئودن نئئام مئئادر علیاصئئغر

را م ئیآورد؛ امئئا تفئئاوت
اسئئت کئئه ایشئئان را

شهربانو معرفی می کند .وی کوشیده است با ایرانی دانستن مادر علیاصغر

مردم ایئران

خراسان دوره تیموریان را تحت تأثیر قرار دهد:
بهویژه مردم
ِ
پس رو ی به خیمه نهاد .مادرش را طلبیئد و گفئت« :ایئن طفئل شئهید را بگیئر کئه از
حو
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کوثرش سیرا

گردانیئد» .شئهربانو خئروش بئرآورد و خئواتین اهلبیئت فغئان

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

پئئس از کتئئا
کتا

ا
روض ئة الشئئهداء ،تاریخنگئئاری عاشئئورا خصوصئئا در دوره قاجاریئئه ،از ایئئن

تأثیری شگرف میپذیرد و باعث ورود تحریفاتی به تاریخنگاری عاشورا مئیشئود کئه

پرداختن به آنها از حیطه این پژوهش خار است.

.5انعکاسشها

تاریخنگاریعاش را رعصرحاضر

علیاصغر  ر
 

تاریخنگئئاری عاشئئورا در عصئئر حاضئئر و پئئس از پیئئروزی انقئئال

اسئئالمی ،وارد مرحل ئهای

جدیئئد شئئد .در ایئئن دوره ،تاریخنگئئاری عاشئئورا توسئئط محققئئان و نویسئئندگان بئئا دیئئدی
تحلیلی و علمی دنبال میشود و آثار ی پرشئمار در اینبئاره پدیئد آمدهانئد و هئر روز بئر تعئداد

آنها افزوده میگردد.

از جمله اتفاقات مهم در تاریخنگاری عاشورا در دور حاضر ،پرداختن به همئه مسئائلی

اسئئت کئئه بئئه شئئهادت امئئام حسئئین

علیاصغر

ویئئارانش منجئئر شئئده اسئئت .شئئهادت حضئئرت

نیز از همین موارد به شمار میرود و باعئث شئده اسئت انعکئاس شئهادت آن

حضرت ،برجسته تر از قبل ادامه یابد.
نگارنده در این بخش ،به سب

حضرت علیاصغر

حجم باالی آثار تألیف شده ،تنها به انعکاس شهادت

در تاریخنگاری عاشورا در برخی از آثار بهعنوان نمونه میپردازد .نام

نبئردن از برخئئی منئابع در ایئئن پئئژوهش ،دلیئئل بئئر کماهمیتئئی آن نیسئئت و کمبئئود زمئئان و نیئئز
.5-1کتابمقتلامامحسین

این کتا

از جمله آثئاری دربئار تاریخنگئاری عاشئورا در عصئر حاضئر ،بئه واقعئه کئربال و

شهادت حضرت علیاصغر

کئئربال و منئئابع آن ،در ایئئن کتئئا

علیاصغر

،تألیفپژوهشکدهباقرالعلوم

میپردازد .نویسئندگان بئه سئب

شئناختی جئامع از واقعئه

بئئا توجئئه بئئه منئئابع مهئئم و اصئئیل ،بئئه شئئهادت حضئئرت

اشاره میکنند .این مقتئل هماننئد منئابع دسئتاول تئاریخنگئاری عاشئورا بئر

شیرخوار بودن طفل و شهادت در ششماهگی تأ کید می کند .همچنین در این اثر بئه همئه
گزارشها مختلف در چگونگی شهادت حضرت علیاصغر
چئئون حسئئین

اشاره شده است:

 ،شئئهادت جوانئئان و دوسئئتانش را دیئئد ،تصئئمیم گرفئئت بئئا خئئون

خئئویش ب ئئه نبئئرد دش ئئمن بپئئردازد .ص ئئدا زد« :آیئئا کسئ ئی هسئئت ک ئئه از حئئرم رس ئئول
خئئدا

دفئئاع کنئئد آیئئا یکتاپرسئئتی هسئئت کئئه در بئئاره مئئا از خئئدا بترسئئد آیئئا

بازتاب شهادت حضرت علیاصغر در تاریخنگاری عاشورا

حجم باالی این آثار در عصر حاضر ،سب

عدم اشاره به آنهاست.
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یئئاریگئئری هسئئت کئئه بئئا ی ئاری کردن مئئا بئئه خداونئئد امیئئد داشئئته باشئئد آیئئا یئئاوری

هسئئت کئئه در یئئاری مئئا دیئئد اجئئر الهئئی بئئدوزد » صئئدای زنئئان بئئه نالئئه بلنئئد شئئد.
گفئئئت« :ک ئئود ک ئئوچکم را ب ئئده ت ئئا ب ئئا او

در خیم ئئه رف ئئت و ب ئئه زینئ ئ
ب ئئهطرف ِ

خداحافظی کنم» .او را گرفت؛ خواست او را ببوسد که حرمل ملعون تیری افکند و
بئئر گلئئوی کئئود نشسئئت و او را شئئهید کئئرد بئئه زین ئ

فرمئئود« :او را بگیئئر» .آنگئئاه بئئا

مشت خود ،خون گلوی طفل را به آسمان پاشید( .رفیعیپور علوی)853 :1835 ،

.5-2تاریخقیامومقتلجامعسیدالشهدا

این کتئا  ،از جملئه آثئار پژوهشئی در بئاره عاشوراسئت کئه بئه تاریخنگئاری ایئن واقعئه در

عصر حاضر تعلق دارد .این اثئر نیئز بئه شئهادت حضئرت علیاصئغر
اشاره می کند .نویسندگان ،درباره شهادت حضرت علیاصغر

بئر پایئه منئابع اولیئه

چنین میآورند:

ّ
بئئزرگ روز عاشئئورا و از حئئوادث مسئئلم ایئئن روز ،شئئهادت طفئئل شئئیرخوار

از مصئئائ

امام حسین است که افراد سساه عمر سعد ،با بیرحمی او را به شهادت رساندند و
جنایت نابخشودنی دیگری بر جنایاتشان افزودند( .پیشوایی)358:1837 ،

.5-3عاشوراانگیزه،شیوهوبازتاب

کتا

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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مورد بحئث ،نوشئت محمئد فاضئل اسئترآبادی دربئار واقعئه عاشئورا و بازتئا

واقعه است .نویسنده ،به شئهادت حضئرت علیاصئغر

حاضر همانند کتا

ایئن

تئوجهی ویئژه دارد .منئابع عصئر

عاشورا انگیزه ،شیوه و بازتا  ،قاتل حضرت علیاصغر

کاهل اسدی ذکر می کند:

را حرملة بن

زنان با شنیدن این سخنان با صدای بلند ناله سر دادنئد .امئام بئه خیمئه آمئد و بئه

زین

گفت« :کود کوچکم را به من ده که با او وداع کنم» .او را گرفت و سئر بئه

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

.5-4فلسفهوعواملجاودانگینهضتعاشورا

نویسنده به شهادت حضرت علیاصغر

چنین میپردازد:

یکی از اسناد محکم خباثت یزیدیان در جریان عاشورا ،کشتن و شئهادت اطفئال

است که حدود پانزده تن از شهدای کربال در این مقطع سنین بودند و کوچئکترین
آنه ئئا علیاص ئئغر
)917:1839

اس ئئت ک ئئه ش ئئهادت دلخ ئئراش و غمانگی ئئزی دارد( .بهش ههتی،

.5-5مقتلامامحسینبراساسمنابعکهن

نویسند کتا

_ مرضیه محمدزاده _ شرح شهادت حضرت علیاصغر

منابع کهن و روایتهای گونا گون در اینباره چنین نقل میکند:
ام ئئام حس ئئین

خواهرش زین

را با توجه بر
ب ئئرود ،از

در آخ ئئرین لحظ ئئات ،پ ئئیش از آن ک ئئه ب ئئه می ئئدان جنئ ئ

خواست که طفل خردسالش را به دسئت او بدهئد .امئام در حئالی

کئئه می کوش ئید کئئود شئئیرخوار تشئئنهاش را _ کئئه گر یئئه می کئئرد _ آرام کنئئد و او را بئئه

بازوهایش فشار میداد تا آرام گیرد و از او خئداحافظی کنئد .در ایئن هنگئام ،حرملئة

بن کاهل اسدی تیری به سوی او پرتا

کرد .تیر به گلئوی کئود نشسئت و خئون از

گلویش جوشید( .محمدزاده)993:1875 ،

.5-6گزارشمستندوتاریخیازحوادثروزعاشورا

علیاصغر

میپردازد:

اندوهبارتر ین حادثه عاشورا ،شهادت کود خردسال است .تمئام تئاریخنویسئان،

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

.5-7مقتلشمس

محمدجواد صاحبی در این کتا  ،گزارشهای گونا گونی در بئاره شئهادت فرزنئدان امئام

حسین آورده است .یکی از این گزارشها ،شرح شهادت کودکان امام حسین
حسین

است:

اندکی بر در خیمه نشست .در این حئال ،کئود خردسئال وی عبئداهلل

_ که مادرش ربا

نام داشت _ نزد وی آمئد .آن حضئرت او را بئه آغئوش کشئید و در

دامان خود نشانید .مردی از بنی اسد ،تیری به سوی او پرتئا

کئئود جئئای گرفئئت و وی را در خئئون کشئئید .حسئئین

کئرد کئه بئر گلئوی آن

دسئئت خئئویش را در ز یئئر

بازتاب شهادت حضرت علیاصغر در تاریخنگاری عاشورا

نویسئئئئنده هماننئئئئد دیگئئئئر نویسئئئئندگان عاشئئئئوراپئئئئژوه ،بئئئئه مئئئئاجرای شئئئئهادت حضئئئئرت
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گلوی طفل گرفت و خون او را به آسمان پاشید( .صاحبی)985:1898،

.5-8عاشوراحماسهجاویدان
علی اصغر را به سوی سساه عمر بن سئعد آورد کئه بئه مئردم

بعید نیست که امام

زمئان خئود و نسئلهای آینئئده بفهمانئد حکومئت طئئاغوتی امئوی ،انسئانها را مسئئخ
کرده و از هو یئت انسئانی و انسئانیت دور سئاخته اسئت؛ تئا آنجئا کئه بئه جئای دادن
آ

به کود تشنهل

دانشنامهامامحسین

.5-9

 ،گلویش را با تیر دریدند( .شفیعی مازندرانی)91:1831 ،



این اثر ،پژوهشی جامع از واقعه کربالست که نویسئندگان آن ،بئرای جمئعآوری و تحلیئل

واقعه کربال ،تالش فراوانی داشتهاند .یکی از قسمتهای مهم کتا

و گزارشهای شهادت حضرت علی اصغر

است:

برخی منابع ،از فرزند دیگری برای امام حسین

مذکور ،انعکاس شئرح

به نام علی اصغر یاد کردهاند که

در کربال به شهادت رسید .گفتنی است برخی مصادر نیز نام وی را عبداهلل گزارش

کردهاند و بعید نیست عالوه بئر علئی اکبئر ،دو فرزنئد دیگئر امئام _ یکئی بئه نئام علئی

اص ئئغر و دیگ ئئری ب ئئه ن ئئام عب ئئداهلل _ در عاش ئئورا ش ئئهید ش ئئده باش ئئند( .ریش هههری،
)859-855:1833

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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.6تحلیلوبهرسیانعکاسشها

یاصغر رعصرحاضر
حضر عل 

شئئهادت مظلومان ئ حضئئرت علئئی اصئئغر

در تئئار یخنگئئار ی عاشئئورا انعکئئاس فئئراوان

داشته است .منابع دست اول تار یخی و مقاتل تألیف شده ،هر یک تصویری غمبار از ایئن

واقعه ترسیم کردهاند .منابع بعدی نیز تحت تأثیر این منابع ،به واقعه کربال بئهویژه شئهادت

طفل شیرخوار امام حسین

پرداختهاند .این رونئد در تئار یخنگئار ی عاشئورا ادامئه داشئته

است؛ اما عصر حاضر ،یکی از دورههای مهم در تار یخنگار ی عاشورا به شئمار میآیئد کئه از
لحا ّ
کمی و کیفی ،حجمی باال از پژوهش را به خود اختصا داده است .تئار یخنگئاران

هان عصئر
عاشورا در عصر حاضر ،بئا دیئدی تحلیلئی بئه واقعئه کئربال مئیپردازنئد .عاشئوراپژو ِ

حاضئئر بئئر اسئئاس منئئابع دسئئتاول و مقاتئئل اولی ئه ،سئئعی در گئئزارش واقعئئه کئئربال و شئئهادت
حضرت علیاصغر

دارنئد .انعکئاس شئهادت حضئرت علئیاصئغر

در تئار یخنگئار ی

عاشورا در عصر حاضر ،دارای چند و یژگی ذیل است:


یاصغر
دستاولدرشرحشهادتحضرتعل 

.6-1تأثیرپذیرازمنابع

تأ کید بر منابع دستاول و مقاتل اولیه ،در تار یخنگار ی عاشئورا در عصئر حاضئر ،فئراوان
دیئده میشئئود .در برخئی از آثئئار ،منئئابع دسئئتهبنئدی شئئدهانئئد و روایئتهئئای گونئئا گون در بئئار

شهادت حضرت علیاصغر

مورد تحلیل قرار گرفتهاند .بئر همئین اسئاس ،اگرچئه در نئام

آن حضرت و کنی و ی اختالفنظرهایی جزئی وجود دارد ،بسیار ی از منابع ،بر طفل بئودن

و نحو شهادت ایشان در ششماهگی اتفاق نظر دارند.



یاصغر
.6-2استفادهازشعربرایشرحشهادتحضرتعل 

از جمله ابزاری کئه بئرای کمئک بئه در و تأثیرگئذار ی واقعئه کئربال در عصئر حاضئر بئه کئار
میرود ،استفاده از رسانه شعر است .در باره حضرت علیاصغر

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

اشئعار گونئا گونی سئروده

حنجر آن طفل چئو گئل چئا شئد

شئئئئئئد

نالئئئئئئ آن شئئئئئئاه بئئئئئئر افئئئئئئال

(احمدی بیرجندی)50:1316،

همچنین بازتا

شهادت حضرت علیاصئغر

عصر حاضر در سرودن اشعار برای اوست:

در شئعر نئو ،جلئوهای از توجئه شئاعران

«ای غنچ نشکفت پژمرده ،بهارت کو » (شاهرخی،کاشانی)189:1833،

در برخئئئی اشئئئعار ،شئئئهادت طفئئئل شئئئیرخوار بئئئه زبئئئانی شئئئیوا و سئئئاده بئئئه تصئئئویر کشئئئیده

شده است:

علئئیاصئئغر ،علئئیاصئئغر

بخئئوا

ز غئئم خئئون شئئد دل مئئادر

گلئئئئئئئئئئئئم الال گلئئئئئئئئئئئئم الال

ای اصئئئئغر بابئئئئا

ای نوگئئئئل زهئئئئرا

بخئئئئوا

بخئئئئوا

ای غنچ ئ پئئر پئئر

(کاظمی)10:1316،

بازتاب شهادت حضرت علیاصغر در تاریخنگاری عاشورا

ای فلک آن تیر چو جست از کمان

کئئرد لئئ ِ تشئئنه ،زخئئون اللئئهرنئئ
کئئئرد چئئئه بئئئا کئئئود شئئئیرینزبئئئان
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جهگیهی
نتی 
شهادت و ای ار ،از جمله و یژگیهای مهم و اساسی شیعیان در طول تار یخ بوده بئه شئمار

میآیئئد .شئئهادت سیدالشئئهدا

و اصئئحا

و فرزنئئدان ایشئئان از وقئئایع تلئئخ و گئئزارشهئئای

غئئمبئئار در حئئوزه تئئار یخنو یس ئی اسئئت و باعئئث شئئد مقتئئلنو یس ئی (تاریخنگئئار ی عاشئئورا) بئئه
عنوانی خا

برای شرح شهادت امام حسین

و فرزندان و اصحا

این آثار ،به شرح و چگونگی شهادت هر یک از افئراد سئساه امئام حسئین
یکی از این گزارشها ،شرح و چگونگی شهادت حضرت علیاصغر
عل ئیاصئئغر _ طفئئل شئئشماه ئ امئئام حس ئین

ایشان تبدیل شود.
پرداختئهانئد کئه

است.

_ در واقع ئ کئئربال بئئه دسئئت گمراهئئان،

مظلومانه به شهادت رسید .شهادت آن حضرت نشاندهند بیرحمی و گمراهئی افئرادی
است که امئام حسئین

و فرزنئد ایشئان را بئه شئهادت رسئاندند .از ایئنرو در تئار یخنگئار ی

عاشورا که در قرون نخستین اسالمی ،بهخصئو
بئئئه شئئئرح شئئئهادت حضئئئرت علئئئیاصئئئغر

در قئرن اول هجئری قمئری شئکل گرفئت،

پرداختئئئه شئئئد .منئئئابع دسئئئتاول تئئئار یخی و

مقتلنگاران اولیه ،با توجه به نزدیکی به واقعه کربال ،تصویری مستند از چگونگی شئهادت

آن حضرت در آثار خود ذکر کردند که این نوع نگاه ،سالها امتداد مییابد .در عصر حاضر،

به سب

پئرداختن بئه واقعئ کئربال بئا دیئدی تحلیلئی دربئار شئهادت امئام حسئین
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فروان ئی بئئا نئئام مقتئئل ی ئا عنئئوانی نزدی ئک بئئه آن نگئئارش یافتئئه اسئئت کئئه همگ ئی ای ئن آثئئار بئئه

شهادت طفل شئیرخوار امئام حسئین
حضئرت علئیاصئئغر

پرداختئهانئد .از مهئمتئرین مواردانعکئاس شئهادت

 ،برپئایی مراسئئمی بئئا نئام «شئیرخوارگان حسئینی» اسئت کئئه باعئئث

آ گاهیبخشی جهان نسبت به حضرت علیاصغر

شده است.

در ایئن پئئژوهش ،سئعی شئده اسئت بئئا دیئدی توصئیفی _ تحلیلئی بئه انعکئئاس و بازتئئا

شهادت حضرت علیاصغر
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 ،آثئار

از ابتدا تا عصر حاضر پرداخته شود؛ زیئرا پئرداختن بئه ایئن

موضئئوع در عصئئر حاضئئر ،یک ئی از رسئئالتهئئای مهئئم تاریخنگئئاری اسئئت و شئئرح شئئهادت

حضئرت علئیاصئئغر
نشان میدهد.

روحیئ ای ئئار و از خئئود گذشئئتی امئام حسئین

و خانئئدان ایشئئان را

م ابع
 -ابنطاووس ،علئی بئن موسئی (1310ش) ،اللهئوف علئی قتلئی الطفئوف ،در رواق چشئمهای

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

 -ابیمخنف ،لوط بن یحیی (1310ش) ،نخستین گزارش مستند از نهضئت عاشئورا؛ ترجمئه

وقعة الطف ،ترجمه :جواد سلیمانی ،تصحیح :محمدهادی یوسفی غروی ،قم ،مؤسسئه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی .

 احمدی بیرجندی ،احمد (1316ش) ،سرو خونین و نو گل پرپر :سوگ سرودههایی بئرای دوشهید کربال جنا علیاکبر و علیاصغر

 ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.

 اسئئترآبادی ،محمئئئد فاضئئل (1361ش) ،عاشئئورا انگیئئزه ،شئئیوه و بازتئئا  ،قئئئم ،انتشئئئاراتشیعهشناسی.

 بهشئتی ،ابوالفضئئل (1317ش) ،فلسئئفه و عوامئئل جئاودانگی نهضئئت عاشئئورا ،قئئم ،بوسئئتانکتا .

 پور امینی ،محمدباقر (1311ش) ،چهرهها در حماسه کربال ،قم ،بوستان کتا .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .

 -خوارزمی ،موفق بن احمد (1311ش) ،شرح غم حسین

 ،ترجمه تحقیقئی بخئش اصئلی

مقتل خوارزمی ،ترجمه :مصطفی صادقی ،قم ،نشر مسجد جمکران.

 دینوری ،ابوحنیفه (1313ش) ،اخبار الطوال ،ترجمه :محمود مهئدوی دامغئانی ،تهئران،نشر نی.

 -رفیعی پئور علئوی ،افتخئار سئادات (1314ش) ،مقتئل امئام حسئین

حئئدیث پژوهشئئکده بئئاقرالعلوم

 ،گردآورنئده :گئروه

 ،ترجمئئه :جئئواد محئئدثی ،تهئئران ،سئئازمان تبلیغئئات

اسالمی ،شرکت چاپ و نشر بینالملل.

 -رفیعی پور علوی ،افتخار سادات (1364ش) ،اصحا امام حسین

بازتاب شهادت حضرت علیاصغر در تاریخنگاری عاشورا

 -پیشئئئوایی ،مهئئئدی (1362ش) ،ت ئئاریخ قی ئئام و مقت ئئل ج ئئامع سیدالش ئئهدا ،قئئئم ،انتشئئئارات
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 ،قم،پیام هادی.

 -زرگری ،نژاد (1363ش) ،نهضت امام حسین و قیام کربال ،تهران ،انتشارات سمت.

 -شاهرخی ،محمود؛ عباس مشئفق کاشئانی (1311ش) ،تجلئی عشئق در حماسئه عاشئورا؛

سرودههایی عاشورایی از شاعران گذشته و معاصر ،تهران ،انتشارات اسوه.

 شفیعی مازندرانی ،محمد (1311ش) ،عاشورا ،حماسه جاویدان ،تهران ،مشعر. صئئحتی سئئردرودی ،محمئئد (1315ش) ،عاشئئورا ،پژوهئئی بئئا رویکئئردی بئئه تحر یفشناسئئیتاریخ امام حسین

 ،قم ،خادم الرضا.

 غالمعلئئئی ،احمئئئد (1361ش) ،گ ئئزارش مس ئئتند و ت ئئاریخی از ح ئئوادث روز عاش ئئورا ،تهئئئران،سازمان اوقاف و امور خیریه.

 -فتاحی ،حمید (1360ش) ،الگوهای زندگی در مقتل حسینی ،قم ،میرفتاح قم.

 کاشفی ،حسین بن علی (1360ش) ،روضئة الشئهدا ،تصئحیح :حسئن ذوالفقئاری و علئیتسنیمی ،تهران ،معین.

 کاظمی ،اقدس (1316ش) ،طفل صغیر کربال ،قم ،نشر م لث عشق. کئئئوفی ،ابئئئن اعئئئ م (1372ش) ،الفت ئئوح ،ترجمئئئه :محمئئئد بئئئن احمئئئد مسئئئتوفی هئئئروی،تصحیح :غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران ،انتشارات آموزش انقال

 -محمئئئدزاده ،مرضئئئیه (1364ش) ،مقت ئئل ام ئئام حس ئئین

امیرکبیر.

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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اسالمی.

ب ئئر اس ئئاس مت ئئون که ئئن ،تهئئئران،

 -محمدی ریشهری ،محمد (1311ش) ،دانشنامه امام حسین

بئر پایئه قئرآن ،حئدیث و

تاریخ ،قم ،دار الحدیث.

 -مکئئئئارم شئئئئیرازی ،ناصئئئئر؛ نعمئئئئت اهلل صئئئئفری فروشئئئئانی (1367ش) ،نقئئئش شئ ئئیعیان در

شاخههای تاریخنگاری ،قم ،امام علی بن ابیطال .

 -موسوی وادقانی ،احمد (1317ش) ،یاران کوچک حسین

 ،تهران ،انتشارات قدیانی.

