
 
 
 
 
 

 اصغر یعل حضرت بارۀدر ها  یافتهنا
 1فاطمی)موحد( حسن سید

 دهیچک
 سهههخنان گرفتهههه، را عاشهههورا بههه ر ۀ واقعههه دامهههان کهههه یمعضهههالتجملهههه  از
 افهراد ورود عاشهورا،ۀ واقعه به ادیز توجه است. انۀ دربار اسا  و هیپا یب
  یهام ح ن نگهاه صهرفا   نوشتن، پر و گفتن پر  ،یوقا انیب در رمتخص یغ

 را عرصههه نیهها در فههراوان فههاتیتحرۀ نههیزم و... ننههاقال از یاریبسهه داشهتن  
 است. اورده دیپد

 بهودن زاتهر ح ن لیهدل بهه اصهغر یعله حضرت شهادت گداز جانۀ واقع
 سهاخته ان متوجهه را ییها یناراست عاشورا، حوادث از یاریبس به نسبت
 قهدر گران دیشهه نیا بارۀدر فاتیتحر یا پاره کوشد یم ارنوشت نیا است.

 اند. شده ثبت مکتوب صورت به که ییها یناراست ؛دهد نشان را
 .عاشورا ف،یتحر ،اصغر یعل حضرت ،حسین امام :هاکیلدواژه

                                                     
 (.hassanfatemi@yahoo.com) دارالحدیث فرهنگی علمی سسهؤم پژوهشگر. 1
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مقدمه
 امئئئام یبئئئرا را اصئئئغر یعلئئئ و عبئئئداهلل یهئئئا نام بئئئه خردسئئئال فرزنئئئد دو هئئئا گئئئزارش یبرخئئئ

 ارهرخویشئ را اصئغر یعلئ و سئاله چنئد را عبئداهلل کئه تفئاوت نیئا بئا انئد؛ کرده ذکئر نیحس
 ؛ندا هدیرس شهادت به کربال در که اند بوده نفر دو آنها که است آن شتریب احتمال اند. دانسته

 یبئرا را یکئی یهئا یژگیو انئد، بوده نفئر کیئ کئه تصئور نیئا بئا و انئد کرده خلئط گزارشئگران اما
 منئابع در هرگئاه نیئا بنئابر .(33 /7: 1362 ،شئهری محمدی ری ک:)ن اند کرده ذکر یگرید

 بئر یبرخ ،گرید یسو از است. اصغر یعل حضرت مراد ،باشد «عیرض عبداهلل» از سخن
 نفئئر دو یبئئرا را نئام دو نیئئا اشئتباه بئئه گئئرانید امئا ،نفرنئئد کیئ واقئئع در دو نیئئا کئه باورنئئد نیئا

 .(2/617: 1420 دربندی، ک:)ن اند پنداشته
ک بئئه نظئئر  راسئئمم در ،دالشئئهدایس حضئئرت طفئئل شئئهادت بئئودن دلخئئراش و یسئئوزنا

 بئئرگ و شئئاخ ،واقعئئه آن بئئه گئئاه و شئئود یم ادیئئ فئئراوان آن از روضئئه، یهئئا کتا  و یخوان هیئئمرث
 صئئورت بئئه تنهئئا نئئه ها یناراسئئت نیئئا نئئد.یافزا یم مئئاجرا نیئئا بئئر را ییها یناراسئئت و دهنئئد یم

 نیئئا از ،هیئمرث مراسئم و هئا کتا  اسئئت الزم کئه انئد افتهی نشئر زیئئن هئا کتا  در بلکئه ،یشئفاه
 قئدری بئه عاشئورا ارزشئمند  واقعئ بئار در ها ناراسئتی و تحریفات شوند. راستهیپ فات،یتحر

 نادرست سخنان سطح این در بتوان ،اسالمی موضوعات دیگر در است بعید که اند فراوان
 داد. نشان را

 حضرت سوز جان رخداد بار در ها فیتحر گونه نیا ،توان حد در است دهیکوش نگارنده
 از بخئش آن عبارت ابتدا ،منظور نیا به اند.یبنما افته،ی راه ها کتا  در که را اصغر علی

گئر و میآور یمئ اسئت، حضئرت آن بئار در نادرسئت یسئخن شامل که کتا   یعربئ عبئارت ا
 م.یکن یم اشاره نادرست موارد به سسس و دیآ یم آن  ترجم ،باشد
 در که است آن هدادالشیس  رخواریش مورد در یمطلب ینادرست مال  نوشتار، نیا در
 باشد. امدهین هجری دهم قرن از شیپ در یخیتار و ی یحد منابع

کهبیءفیاصحابهوبیتهاهلمصه والحسی مقتل
ئئف بئئه معئئروف سئئعید بئئن یحیئئی بئئن لئئوط  از و وثئئوق مئئورد مورخئئان از ق(151)م ابوِمخن 
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 او تشیع الاحتم اما ؛نیست معلوم درستی به او مذه  که است صادق امام اصحا 
 امئا نگاشئت؛ حسئین امئام شئهادت و قیئام بار در ارزنده یکتاب ابومخنف است. تر قوی

 و بئوده پیشئین مورخئان برخئی اختیار در اثر این است. نرسیده ما به آن کامل متن متأسفانه
دسئت  بئه مخنف ابو نام به که مقتلی های نسخه اما اند؛ کرده نقل آثارشان در را آن مطال 

 نیسئت معلئوم و دارنئد بسیار اختالف یکدیگر با دارد، شهرت ابومخنف مقتل به و دهرسی ما
 نظئئران، صئئاح رو  از ایئئن .اسئئت شئئده یافئئت کجئئا از و کسئئی چئئه توسئئط آن خطئئینسئئخ  
 1اند. ندانسته صحیح ابومخنف به را آن انتسا 

 خوانیم: می اصغر علی  دربار مقتل این در
َّرا،یّّخَّاألصّّغرَّیبولّّدَّکیأوصَّّّأختّّاهَّایَّّّهلّّا:َّقّّا َّوَّکلثّّومَّامَّإىلَّ[ْیَّ]اْلسَّّّأقبّّلَّث
َّثالثّ َّلّ َّالطفّلَّهّذاَّإنَّ أخَّّایَّّلّ :َّفقال َّأش ر.َّست َّالعمرَّمنَّل َّوَّریصغَّطفلَّفإن 
َّایَّّقّا :َّوَّالقوم،ََّنوَّتوج  َّوَّالطفلَّفأخذَّاملا .َّمنَّشرب َّل َّفاطل َّاملا ،َّشربَّماَّامیأ

َّعطشّاَّ تلظّیَّهّوَّوَّالطفّل،َّذاهَّّریّغَّبّ َّمّاَّوَّ،یأنصّارَّوَّیأولدَّوَّ أخَّّقتلّمَّقدَّقوم
َّاملا .َّمنَّشرب َّفاسقوه

َّإىلَّاألذنَّمّّنَّالطفّّلَّفّّذب َّغشّّوم،َّظّّالَّمّّنَّمشّّومَّسّّ  َّأتّّاهَّإذَّاطهب ْیَّّّهّّوَّنمّّایفب
َّوَّ یّبکفَّالّدمَّتل یَّّْیَّاْلسَّّفجعّلَّ.یالعّامرَّ یّقدَّرمّاهَّالسّ  َّإنَّل:یقَّوَّاألذن.

واَّفّإم َّالقّوم،َّهّؤل َّعلَّأش د َّإنَّالل   َّقو :یَّوَّالسما َّإىلَّب َّ رمی َّترکّوایَّألَّنّذر
َّّدمّ َّوَّمّذبوحا،َّبالطفّلَّرجّ َّثَّک.یّنبَّ یّذرَّمّنَّأحدا َّإىلَّفألقّاهَّصّدره،َّعّلَّیریج
َّ(183 - 197 :1893ابومخنف، )َّ؛ یعلَّ بکَّوَّم یاْلََّّْفَّفوضع َّکلثوم،َّام

 ام ماهئه شئش فرزنئد بئه را تئو» فرمئود: او بئه و رفئت کل ئوم  ام یسئو بئه نیحسئ امام
 نیئا !بئرادر یا» کئرد: عئر  کل ئوم ام .«شئود رفتئار یکئین به وا با که کنم یم سفارش

 و گرفئت را بچئه امام .«بخواه او یبرا آ  یقدر ؛نخورده آ  است روز سه طفل
 و دیکشئت را ارانمیئ و فرزنئدان و بئرادر !قئوم یا» فرمئود: و کئرد حرکئت دشئمن طئرف به

 زنئد. یمئ هم به را خشکش یها ل  یتشنگ از او و است مانده یباق طفل نیا تنها
 .«دیبده آ  یقدر او به

                                                     
یخ  در ابومخنئف اخبئار غئروی یوسئفی هئادی محّمئد و غفئاری حسن آقایان .1  بئه وانئد  کرده گئردآوری را طبئریتئار

 اند. رسانده چاپ به ،الطف وقعة و الحسین مقتل عنوان با ترتی 
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 اصابت بچه یگلو به یستمگر دست به شوم یریت حضرت، آن سخنان انیم در
 را ریئت آن یعئامر مئهیقد کئهاسئت  شئده گفتئه د.یبر گوش تا گوش از را او گردن و کرد

 آسئمان سئمت بئه و گرفئت یم دسئتانش در را هئا خون نیحسئ امام کرد. پرتا 
 از کئئدام چیهئئ کئئه انئئد کرده نئئذر آنئئان ؛بئئاش شئئاهد !پروردگئئارا» رمئئود:ف یم و دیپاشئئ یم

 کئئه یحئئال در ،برگردانئئد را دهیسئئربر طفئئِل  سئئسس .«نگذارنئئد یبئئاق را امبرتیئئپ  یئئذر
  و گذاشئئئت مئئئهیخ در و آورد کل ئئئوم ام نئئئزد را او بئئئود. یجئئئار اش نهیسئئئ بئئئر او خئئئون

 ست.یگر او بر

هایناراست
 نئ یز حضئرت آورد، نیحس امام یبرا را بچه که یکس کل وم. ام توسط بچه آوردن _
  یئکن «کل ئوم ام» نگارنئده، قیئتحق براسئاس کل ئوم. ام نئه (60 تئا: طئاووس، بی ابن ک:)نئ بود

 1ست.ین ن یز حضرت
 .کود  با یرفتار خوش به سفارش _
 2طفل. بودن ماهه شش _
 نیحسئئ امامئئ اصئئحا  بئئر روز سئئه را آ  اسئئت گفتنئئی نئئوزاد. نخئئوردن آ  روز سئئه _

گشئودن راه کردنئد یم حملئه دشئمن به اصحا  یگاه اما ،بستند  ها مئهیخ بئه را آ  ،و بئا 
گر اند. داشته یم مقدم را آنها یحت و اند داده یم اطفال به را نآ اغل  و 3آوردند یم  در نوزاد ا

                                                     
 .1314 بهمن ،167 ش زن، پیام مجله در شده چاپ «کربال در کل وم ام» ی مقاله ک:ن .1

کتئئا  مقتئئل  تنهئئا در هئئیچ منبئئع معتبئئری نیامئئده؛ بلکئئه در نسئئخه خطئئی . شئئش ماهئئه بئئودن طفئئل، نئئه2 ای از 
کتا  الحسین که در  خانه تخّصصی حدیث )قم/ دار الحدیث(، موجود است  منسو  به ابومخنف نیز 

گزارشی از  خورد. به چشم نمیاین جمله  یخ بلعمئیوی، در « سئاله بئودن یک»البته  محمئدی آمئده اسئت ) تئار
گزارش .، پئئاورقی(33 /7: 1362 شئهری، ری ک: یعقئئوبی، نئئ)هئئا، وی در روز عاشئورا بئئه دنیئئا آمئد  طبئق برخئئی 
 .(2/245تا:  بی

 بئرادرش به شد، سخت یارانش و حسین بر تشنگی که هنگامی» است: آمده االخبار الطوال در نمونه، برای .3
عه بن عامر بنی قبیله از مادرش که_  علی بن عّباس عص   کئه پیئاده بیسئت و سئوار سئی با داد فرمان _ بود ص 

شئئک کئئدام، هئئر  انئئد، شئئده مئئانع آ ، و آنئئان میئئان کئئه کسئئانی بئئا و بئئرود آ  سئئوی هبئئ باشئئند، داشئئته هئئم آبئئی م 
 شدند نزدیک فرات  شریع به بود. آنان پیشاپیش ِهالل، بن ناِفع و شد هروان آ ، سوی به عّباس بجنگند.

ّجئا ، بئئن عمئرو کئه  و راندنئئد شئریعه از را آنئئان و شئدند درگیئئر او بئا همراهئانش و عّبئئاس بازداشئت. را آنئئان ح 
شئئک و رفتنئئد آ  درون بئئه ،حسئئین ]لشئئکر[  دگئئانپیا  یئئارانش میئئان ،عّبئئاس کردنئئد. ُپئئر را خئئود هئئای م 
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 شد. خواهد تر روشن سخن، نیا ینادرست باشد، آمده ایدن به عاشورا روز
 امئئئامزیئئئرا  ؛رخواریشئئئ نئئئوزاد از ریئئئغ امئئئام اصئئئحا  و فرزنئئئدان  همئئئ شئئئدن دیشئئئه _

 ماندند. زنده یم ّن  حسن و باقر امام ،نیالعابد نیز
 زدن. هم بر یتشنگ از را دهیخشک یها ل  _
 .یعامر مهیقد بودن قاتل _
 کنند. نابود را امبریپ  یذر  هم که دشمنان نذر _
 شد. انجام کار نیا بار کی کهن، نابعم طبق آسمان. طرف به خون دنیپاش تکرار _
 کل وم. ام نزد بچه گذاشتن _

الشهداءروضة
 حضئرت از را انبیئا مصئائ  و بالیئا ق(610)م کاشئفی واعظ علی بن حسین الدین کمال

 اسئئئت. آورده را بیئئئت اهئئئل مصئئئائ  ادامئئئه، در و نگاشئئئته اسئئئالم پیئئئامبر تئئئا آدم
 معلوم درستی به کاشفی بودن سنی یا شیعه .عاشوراست  واقع به نویسنده توجه بیشترین
 شئئئیفتگان  زمئئئر در و بئئئوده معتقئئئد ابوحنیفئئئه مئئئذه  بئئئه ،وی در صئئئورت تسئئئنن نیسئئئت.

 بئرای را الشئهدا روضئة کاشئفی است. تر قوی او تشیع اما است؛ رفته می شمار به بیت اهل
 نگاشت. عمر اواخر در سوگواری، مجالس در قرائت

  اباعبئداهلل مصئیبت به که شد شایع قدری به سوگواری جالسم در الشهداء روضة قرائت
 را الشئهداء روضئة چنئد هئر گردیئد؛ اطئالق «خئوان روضه» آن  گویند به و «روضه» الحسین

 شد سب  کتا ، این روا  ،دیگر سوی از و معتبر های نقل به کاشفینکردن  توجه د.نخوان  
 یابد. راه عاشورا به مربوط تاریخِی  متون در نادرست مطال  از بسیاری
 است: نوشته گونه این اصغر علی بار در وی

 یتشنگ از اصغر یعل و کند یم یخوار ما بر ستمگر  زمان !سرور و دیس یا» گفتند:
 هالکت به رخوارهیش طفل آن و شده خشک مادرش پستان در ریش و کند یم یزار
 را او نئئ یز .«دیئئآر مئئن نئئزد را او» فرمئئود: نیحسئئ امئئام .«اسئئت گشئئته کیئنزد

                                                                                                                           
 .(255: 1371 دینوری،) رساندند حسین لشکر به را آ  تا نمود دفاع پیادگان، از و کرد ایستادگی
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 نیز قربوس شیپ در ،فراستده را او مظلوم امام .آورد نیحس امام نزد و برداشت
گئر !قئوم یا» :کئه داد آواز آورده، دست یرو بر ،رفته مخالف سساه کینزد و گرفت  ا

 جرعئه کیئ را یو .نئدارد یگنئاه چیه یبار طفل نیا ،ام کرده گناه من شما زعم به
 .«نمانده مادرش پستان در ریش ،یگتشن تیغا از که دیده آ 
کاران آن  آ  هقطئر کی ادیز پسر حکم یب که است محال» گفتند: دل نیسنگ جفا
 ،یگفتنئد کاهئل بئن حرملئة را او کئه ازد  لئیقب از ینئامرد و «.میدهئ تو فرزندان و تو به
 و آمئد اصئغر یعلئ حلئق بئر ریئت آن انداخت. نیحس امام یسو به ،دهیکش یریت

  زاد معصوم آن حلق از را ریت آن امام نشست. نیحس امام یبازو در شده گذاره
 و کئئرد یم پئئا  دامئئن بئئه خئئتیر یم او حلئئق از کئئه یخئئون و دیکشئئ رونیئئب ریئئنظ یب

 را مئئادرش ،نهئئاده مئئهیخ بئئه یرو پئئس چکئئد. نیزمئئ بئئر یا قطئئره کئئه گذاشئئت ینم
 .«دنئدینگردا را یسئ کئوثرش حئو  از کئه را دیشه طفل نیا ریبگ» گفت: و دیطلب

 حال بر زین نیحس امام و دندیبرکش فغان تیب اهل نیخوات و برآورد خروش شهربانو
 (859تا:  )کاشفی، بی فرمود. یم هیگر طفل آن

هایناراست
 .یتشنگ از اصغر یعل یزار _
 پستان. در طفل مادر ریش شدن دهیخشک _
 مرگ. به طفل شدن کینزد _
 نمانده. یباق مادر نپستا در ریش که دشمن با امام سخن _
 دهند. ینم آ  یا قطره ادیز ابن دستور بدون که دشمنان سخن _
 ازد.  لیقب از نه بود اسد یبن از حرمله _
 .امام یبازو بر نشستن و اصغر یعل حلق از ریت شدن رد _
 1نرسد. نیزم به تا لباس دامن با اصغر یعل یگلو خون کردن پا  _
 داد(. خود خواهر به را بچه مام)ا بچه مادر به طفل دادن _

                                                     
 پاشئید، آسئمان سئمت بئه و گرفئت دست در را اصغر علی گلوی خون امام وقتی کهاست  آمده حدیث در .1

 برسد. زمین به خون آن نگذاشت امام که این نه ،نرسید زمین به آن از ای قطره
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 کوثر. حو  از اصغر یعل شدن را یس _
 1.اصغر یعل مادر شهربانو _
 2شهادتش. از پس بچه بر امام  یگر _

یح للطهالم تخب
 تعئداد بئه _ مجلئس بیسئت در ق(1015)م طریحئی احمد بن علی محّمد بن فخرالدین

 گرد المنتخ  کتا  در را بیت اهل به مربوط مطال  _ محرم اول  ده های ش  و روزها
یخ بئئئه مربئئئوط آن از ای عمئئده بخئئئش کئئه آورد  کتئئئا ، ایئئئن در اسئئت. حسئئئین امئئئام تئئار

 بنئابر شئود. نمئی یافئت آن از پئیش هئای کتا  در کئه اسئت اساسئی بئی های نقل و ها مبالغه
 بئا هرانیت آقابزرگ شیخ نیست. اعتماد قابل نشود دیده معتبر منابع در تا آن منقوالت این،
تهرانئئی،  ک:)نئئ اسئئت دیئئده آنهئئا میئئان اختالفئئاتی ،المنتخئئ  از متعئئدد هئئای نسئئخه  مقابلئئ

 دارد. آن در تصرف از حکایت که (420 /22 تا: بی
 است: نوشته چنین اصغر علی  دربار طریحی

َّاهللَّقتّلَّقّو :یَّوَّ بکّیَّ ...یّابَّحجّرَّفَّقتّلَّیالّذَّالطفلَّوهوَّْیَّاْلسَّبنَّعبداهلل
َّ؛العفّاَّبعّد َّایالّدنَّعّلَّالرسّو !َّحرمّ َّانُتّا َّعّلَّأجّرأه َّمّاَّ،بنَّایَّقتلو َّقوما

َّ(83 :1893طریحی، )
و َّنظّّرَّفلمّّاَّ،ْیَّاْلسَّّّأصّّحابَّعّّلَّالرجّّا َّتّّدافع َّالعبّّا َّقتّّلَّملّّاَّأنّّ َّیر

ََّّمّنَّأمّاَّقّوم،َّایَّّ:ینادَّذلک ََّّریّمج َّحّقَّطالّ َّمّنَّأمّاَّثنّا؟یغیَّثیّمغَّمّنَّأمّاَّرنّا؟ییج
َّهلّذاَّمّا َّمّنَّبشّرب َّنّایأتیَّأحّدَّمّنَّأمّاَّعنّا؟َّذبیّفَّالنارَّمنَّخائ َّمنَّأماَّنصرنا؟یف

َّالظمأ.َّقیطیَّلَّفان َّالطفل؟
کبّّّر،َّولّّّدهَّ یّّّالَّفقّّّام ّّّاَّفقّّّا :َّسّّّن ،َّعشّّّرَّسّّّبع َّالعمّّّرَّمّّّنَّلّّّ َّکّّّانَّوَّاأل ََّّکیّّّآتَّأن
َّّّّباملّّّا  ّّّار َّامّّّ َّ:فقّّّا َّ.یدیسَّّّّای ّّّفَّاهللَّب ّّّا :َّک.ی ّّّوةَّفأخّّّذَّق ّّّبَّالرک ََّّثَّده،ی
ّّتح  ّّلَّوَّالرکّّوة،َّمَّّلَّوَّع یالشّّرَّاق ّّأبََّنّّوَِّبّّاَّأقب ّّا :فَّ ،ی َّّّق ّّا َّأبّّ َّای ّّنَّامل ََّّطلّّ ،َّمل
ّّّّ َّانَّوَّ، أخَّّّّّاسّّّّق ََّّْیَّاْلسَّّّّّ فبکَّّّّّعطشّّّّان.َّواهللَّفّّّّانَّعّّّّلَّفصّّّّب  َّ شَّب

                                                     
 معتبئئر، منئئابع بئئه توجئئه بئئا امئئا ؛کنئئد معرفئئی شئئهربانو را اصئئغر علئئی مئئادر خواهئئد می کئئه اسئئت آن عبئئارت ظئئاهر .1

 باشد. ربا  او مادر که است آن بیشتر احتمال است. بعید چیزی چنین صحت

 .است نیامده تاریخ در اما ،باشد گرفته صورت است ممکن ای گریه ،هنگام این در عادتاا  .2
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ِبّّاَّوَّالرکّّوةَّأخّّذَّوَّفخّّذه،َّعّّلَّأجلسّّ َّوَّالطفّّل،َّولّّدهَّأخّّذَّو ََّّفلمّّاَّ ،یّّفَّاىلَّقر ََّّهّّ  
ّّاهَّشّّربیَّأنَّالطفّّل ََّّشّّربیَّأنَّقبّّلَّفذحبّّ َّالطفّّل،َّحلّّقَّفَّفوقّّ َّمسّّموم،َّسّّ  َّأت
ّّا َّمّّن .یشَّّّامل ّّوةَّ رمَّّّوَّْیَّسّّاْلَّ فبکَّّّئا  ّّ َّنظّّرَّوَّدهیَّّّمّّنَّالرک ََّّالسّّما َّاىلَّبطرف
َّ؛رسّّولکَّوَّبّکیحبَّوَّکیّبنبَّاْْللّّقَّاشّب َّقتلّواَّقّّومَّعّلَّالشّاهدَّانّّ َّالل ّ َّقّا :َّو
َّ(589 - 581 و:هم)

. دیرسئ شئهادت بئه پئدرش دامئان در کئه است یطفل همان نیحس بن عبداهلل
 حرمئئت هتئک یابئر بکشئئد. را قاتالنئت خداونئد !پسئئرم» فرمئود: انیئگر امئام ...

 .«باد رانیو تو از پس ایدن اند! شده یجر چقدر رسول
  اصئئئحا  بئئئه جنگئئئاوران عبئئئاس حضئئئرت شئئئهادت از پئئئس کئئئه شئئئده تیئئئروا

  یا» داد: نئئدا د،یئئد را صئئحنه نیئئا کئئه امئئام شئئدند. ور حملئئه نیحسئئ امئئام
 یاریئ را مئا کئه سئتین یاوریئ ایئآ دهئد  پنئاه ما به که ستین یا دهنده پناه ایآ !قوم

 مئا از کئه سئتین آتئش از ترسئان ایئآ دهئد  یاریئ را ما که ستین یطلب حق ایآ دهد 
 یتشئنگ طاقئت او اورد یئب بچه نیا یبرا آ  یقدر که ستین یکس ایآ کند  دفاع

 .«ندارد را
 مئن !من یآقا» کرد: عر  و رفت امام نزد داشت، سال هفده که 1ترش بزرگ فرزند
 یراو .«بئرو دهئد؛ برکئت تئو بئه خداونئد» مئود:فر امئام .«آورم یمئ شئما یبرا را آ 
 آ  از پئر را مشئک و بئرد حملئه رود آبراِه  سمت به و گرفت دست به را یمشک د:یگو

 شیبئئئرا کئئه اسئئت یکسئئ یبئئرا آ  نیئئئا !پئئدر یا» گفئئت: و آورد پئئدر نئئزد را آن کئئرد.
گر بنوشان. برادرم به را آن شد. درخواست  رایئز ز؛یئبر مئن بئر ماند یباق آن از یزیچ ا

 شیپئئا ران بئئر و گرفئئت را طفلئئش و سئئتیگر نیحسئئ .«ام تشئئنه سئئوگند خئئدا بئئه
 ،بخورد آ  از خواست بچه که نیهم اما ،آورد بچه دهان کینزد را مشک و نشاند

 نیحس کرد. ذبح را او بنوشد یآب که آن از شیپ و نشست او حلق به یسم یریت
  و ختانئئئئئئئدا آسئئئئئئئمان بئئئئئئئه یچشئئئئئئئم  گوشئئئئئئئ و انئئئئئئئداخت را مشئئئئئئئک و سئئئئئئتیگر

 و  یئحب و امبریئپ بئه مخلئوق ترین هیشئب یگروهئ کئه یشئاهد تئو !پروردگئارا» فرمود:
 کشتند. را رسولت

                                                     
کبر علی مراد .1 کبر علی که است آمده 31 صفحه در کتا  همین در زیرا ؛است ا  شهادت به پدر همراه که ا

 داشت. سال هفده ،رسید
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هایناراست
  حسئئئین امئئئام طفئئئل. شئئئهادت از پئئئس «قتلئئئو ... قومئئئا اهلل قتئئئل»  جملئئئ گفئئئتن _
کبئئر علئئی شئئهادت از پئئس را جملئئه ایئئن  طبئئری،؛ 76 :1315اصئئفهانی،  ک:)نئئ فرمئئود ا
 .(.و.. 340 /4 تا: بی
کبر یعل از شیپ اصغر یعل شهادت _  .ا
کبر. یعل شهادت از شیپ اصغر یعل یبرا خواستن آ  _  ا
کبر یعل آوردن آ  یماجرا تمام _  برادرش. یبرا ا

القلوبمحهق
که دیئد ق(1206 )م نراقی مالمهدی  هئایایراد مصئائ ، هئای کتا  از هرکئدام هنگامی 

یاد  اداستف ترتی ، و نظم نداشتن قبیل از خاصی  نهایت اختصار، نهایت عامه، اخبار از ز
 تئا کئرد القلئو  محئرق تئدوین بئه اقئدام ،دارنئد شئورانگیز عربی و فارسی اشعار نبود و اطنا 
 او اسئت. کئرده تنظیم مجلس بیست در را مطال  نویسنده، باشد. اشکاالت این از خالی
 است: نوشته

 بئئه سئئسس و کئئرد یتبسئئم و سئئتینگر پئئدر یرو بئئه خئئوردن، ریئئت از پئئس اصئئغر یعلئئ
 (135 :1833نراقی، به نقل از  ،85 /9: 1879شهری،  )محمدی ری د.یرس شهادت

هایناراست
 خوردن. ریت از پس پدر یرو به اصغر یعل نگاه _
 شهادت. از شیپ اصغر یعل تبسم _

الشها ا اسراریفالعبا ا ریاکس
 کئه کتئا  این در ق(1215 )م دیدربن فاضل به معروف حائری شیروانی عابد بن مالآقا

 مبنئای اسئت. پرداختئه عاشئورا  واقعئ تبیئین بئه ،تفصئیل بئه دارد، شئهرت الشئهاده اسرار به
 و ضئئئعیف مطالئئئ  نقئئئل ازنکئئئردنش  پرهیئئئز سئئئبِ   تئئئاریخی، حئئئوادث نقئئئل در او خئئئا 

یئادتر هئا واقع خئالف کتئا ، ایئن قدیم های چاپ در است. شده اساس بی  در امئا اسئت، ز
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 های گفتئه از بسئیاری شده، چاپ مالعطیه عباس و باری جمعه محّمد تحقیق با که متنی
 هنگئئام تئئا حسئئین امئئام  بئئار در کتئئا  تئئرین مفصئئل اثئئر، ایئئن .نئئدا شئئده حئئذف سئئخیف
 اسئئت نوشئئته مئئاه هیجئئده در را آن نویسئئنده، خئئود تصئئریح بئئه بنئئا اّمئئا اسئئت؛ آن تئئألیف

 آن بئا و تئألیف در سئرعت ایئن بئا و دگیگسئتر ایئن بئه کتابی از .(633 /3: 1420)دربندی، 
  داشت. تاریخی حوادث نقل در دقت انتظار توان نمی اند ، امکانات

 است: اصغر علی  بار در کتا ، این های نادرستی جمله از
َّضّّ َّوَّ بکَّّّوَّنفسّّ َّالّّ َّوَّالقمّّا َّقطّّ َّ یّّابَّاسّّتغاث َّسّّ َّملّّاَّریّّاملنَّالنّّورَّهّّذاَّإن
َّفّّّو َّوَّحضّّّن َّفَّالشّّّ ادةَّلحّّرامَّ یّّّتلبَّوَّ یّّّابَّدعّّوةَّاجابتّّّ َّاىلَّبّّّذلکَّرایمشّّ
َّوَّبالبکّا َّالصّوتَّرفعّنَّوَّمّ یاْلََّّْفَّالنسوانَّْیَّبَّالضج َّوَّالعج َّارتفع َّان َّ ...یدی

َّاْلالّ َّسّب َّعّنَّنّ یزَّاعّنَّیالصّغرَّق یالصّدَّسأ َّوَّامیاْلَََّّْنوَّاىلَّالمامَّرج 
وَّوَّد:یالسَّّقّا َّاستنصّاره...َّوَّاسّتغاثت َّبعّدَّالطفّلَّصّن َّمبّاَّفأخبرت  َّقیّطرَّنمَّّیر
ّّتودَّوقّّ َّکّّانَّمّّاَّاْلّّا َّانَّالعقّّل،َّاىلَّأقّّربَّ هَّّّوَّآخّّر ّّاْلربَّلشّّتغاهل َّالصّّبَّ ی َّب

إمناَّوالقتل َّثالثّ َّلّ َّولّد َّهّذاَّ،ْیَّحسَّّایَّ أخَّایَّوقال :َّالصبَّاخذتَّاخت َّکان َّو
َّما ...َّشرب َّالنا َّمنَّل َّفاطل َّاملا َّذا َّماَّامیا

َّیالّذَّالطفّلَّاىلَّفنظرتَّ_َّاهللَّلعن َّ_َّادیزَّابنَّعسکرَّفَّکن َّقا :َّمسل َّبنَّدیَحَّعن
َّاهّایمبحَّالشّمسَّکسّف َّقّدَّامّراةَّم یاْلََّّْمنَّخرج َّقدَّاذاَّوَّْیَّاْلسَّدیَّعلَّقتل
َّم جّّ َّواَّاله،یقتَّّواَّولّّداه،َّواَّ:یتنّادَّ هَّّّوَّیاخّرَّتقّّومَّوَّتّارهَّتقّّ َّاهلّایاذَّفَّتعثّّرَّ وهّ

َّتندبّ َّ یّعلَّسّقط َّوَّ یالّذبَّالطفّلَّاىلَّأتّ َّحّ َّ ،یّامَّبنّوَّلسّجع اَّفبکّ َّقلباه،
َّمّنَّفّردَّالقّومَّعّ یَّنئّذیحَّکّانَّْیَّاْلسَّّوَّاملنثّورَّکّاللؤلؤَّبناتَّخلف اَّفخرج َّال،یطو
َّحّ َِّبّاَّتلطّ یَّوَّغط  ّایَّع ّاَّسّتریَّجعّلَّوَّالمّرأةَّتلّکَّاىلَّن (یحَّمنَّ :َّ)خَّف یخ

َّفاطمّّّ َّالبنّّّاتَّوَّکلثّّّوم،َّامَّفقّّّالوا:َّهّّّذه؟َّمّّّنَّ:حّّّوىلَّملّّّنَّفقلّّّ َّمّّّ .یاْلََّّْاىلَّردهّّّا
َّعّّلَّفّّاراَّوخرجّّ َّالبکّّا ،َّکثّّرةَّمّّنَّنفسَّّّاملّّکَّفلّّ َّ ،یّّرقَّوَّن ،یسّّکَّوَّ،یالصّّغر
ویَّمقتلَّفَّوَّ. وج  َّوَّالنسا ََّنوَّبالطفلَّمیضَّملاَّْیَّاْلسَّأنَّهوَّ:الشعبَّعنَّیر
َّفوجّدنَّ ،یّالَّخّرجنَّبکائّ َّالنسّا َّسعّ َّفلمّاَّ، بکّیَّْیَّاْلسَّّوَّبدمائّ َّْمض َّهو

َّالبکّّا َّأعلّّنَّوَّتصّّارخنَّاْلّّا َّتلّّکَّعّّلَّنّّ یرأَّفلمّّاَّ ،یّّمَّهّّوَّوَّصّّدرهَّعّّلَّالطفّّل
َّأسّبل َّوََّنرهّاَّعنّدََّنرهَّجعل َّوَّصدرهاَّاىلَّضمت َّوَّالطفلَّکلثومَّامَّذتفأخَّ ،یعل
َّهلفّاهَّواَّاألعّدا ؟!َّمّنَّبعّدکماَّنّایلقَّمّاذاَّاه،یّعلَّواَّممّداه،َّواَّنّادت:َّثَّعبرهتّا،َّ یعل
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َّعّلَّحسّرتاهَّواَّاألعّدا ،َّبسّ امَّفطّ َّ یرضَّّعّلَّأسّفاهَّواَّبدمائّ ،َّخضّ َّطفلَّعل
فنَّ یقر َّ(511 - 535 /9 و:هم)َّ؛األحشا َّوَّاْلج

 ،دیشئن را شیخئو پئدر یخواه کمئک (اصئغر ی)علئ روشئنگر نور نیا که یهنگام
 اجابئئت بئئه ضئجه، و هیئئگر و گهئواره( )از خئئود افکنئئدن رونیئب بئئا و کئرد پئئاره را قنداقئه
 دسئئتانش، یبئئاال و پئئدر دامئئان در شئئهادت احئئرام یبئئرا و کئئرد اشئئاره پئئدرش دعئوت
 ...نمود.  یآمادگ اعالم
 یسئو بئه امئام شئد. بلنئد آنهئا  یئگر یصئدا و گرفئت بئاال مهیخ در زنان  ضج و ناله
 طفئل رفتار او د.یپرس آن لیدل از ،ن یز یعنی صغرا  قیصد از و گشت باز ها مهیخ

 .... شد ادآوری را امام یخواه کمک از بعد
 هیقضئ نیئا اسئت، تر کیئنزد عقئل بئه کئه گئرید یا گونئه بئه د:یگو[ طاووس بن] دیس

 خئواهر جنئ ، بئه شئدن مشغول یبرا بچه با یخداحافظ مهنگا است. شده نقل
 سئه توسئت؛ فرزنئد بچه نیا !نیحس یا !برادرم یا» گفت: و گرفت را بچه امام
 ...« بخواه آ  یقدر او یبرا دشمنان از ده؛ینچش یآب که است روز
 دسئتان بئر کئه دمیئد را یا بچه بودم. ادیز ابن لشکر در شده: نقل مسلم بن دیحم از

 شیئرو نئور کئه آمئد رونیئب مهیخ از یزن هنگام نیا در است. شده کشته نیحس
 زانیئخ و افتئان و دیئچیپ یم لباسئش دامئن در شیپئا و بئود کئرده غلبئه آفتئا  نئور بر
 از هیام یبن .!«من دل اتیح  یما یا !کشته یا !فرزندم یا» داد: یم ندا و رفت یم

 او بئر را خئود و دیرسئ شئده ذبئح طفئل بئه کئه این تئا افتادنئد هیئگر بئه او حیفص سخن
کنئده یدهایئمروار ماننئد دختئران کئرد. یزار یطوالن یمدت و افکند  او دنبئال بئه پرا

 بئانو آن سئراغ بئود، دشئمنان  موعظئ حئال در کئه نیحس امام یول ،آمدند رونیب
 بازگرداند. مهیخ به یمهربان با و پوشاند را او رفت؛

 از نئدا عبارت دختئران و است کل وم ام فتند:گ ست یک بانو نیا گفتم: انمیاطراف به
 آن از و کئنم کنتئرل را خئود ه،یئگر شئدت از نتوانسئتم ه.یئرق و نهیسئک و صئغرا  فاطمئ

 ختم.یگر صحنه
 بئئه را بچئئه نیحسئئ امئئام کئئه یهنگئئام کنئئد: یم تیئئروا نیچنئئ یشئئعب از یمقتلئئ

 بئئا نزنئئا سئئت،یگر یم و بئئود طفئئل خئئون بئه آلئئود خون کئئه یحئئال در ،بئئرد زنئئان سئمت
 نیئا دنید با دند.ید اش نهیس بر را بچه  مرد و آمدند رونیب او  یگر یصدا دنیشن
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 اش نهیسئ بئر و گرفئت را بچئه کل ئوم ام سئتند.یگر بلنئد یصدا با و شدت به صحنه
 شئد. یجئار او بئر دگانشیئد اشئک و چسئباند خئود گئردن بر را بچه گردن چسباند.

 یوا م !یدید چه دشمنان نیا از شما از بعد !اهیعل وا !محمداه وا» داد: ندا سسس
 !شئد گرفتئه ریشئ از دشئمنان ریئت بئا کئه یا رخوارهیشئ بر یوا !خونش به آلوده طفل از

 !«ها دل و ها دهید شدن مجروح بر واحسرتاه

هایناراست
 شهادت. برای شدن آماده و پدر یاری یبرا افکندن نیزم بر را خود و قنداقه دنیدر _
 پدر. یاری یبرا اصغر یعل یآمادگ اعالم دنید با نزنا  ضج و ناله _
 زنان.  ضج علت از نیحس امام یجو و پرس _
 .الملهوف در شده، نقل طاووس بن دیس از چه آن نشدن افتی _
 از و دهینچشئ آ  روز سئه یو کئه این گفئتن و حضرت خواهر یسو از امام به بچه دادن _

 بخواه. آ  دشمن
 1مسلم. نب دیحم سخن نشدن افتی _
 2.امام  نیس بر بچه  جناز دنید با زنان  ضج _

                                                     
ید سخن م یر األحزان در .1  یئارانش، و خانئدان از کئه دید حسین وقتی است: شده نقل گونه این مسلم بن ُحم 

 آیئا کنئد  دفئاع خئدا پیئامبر حئرم از کئه هست کسی آیا» داد: ندا و برخاست است، نمانده باقی اندکی جز
 جلوی به سسس شد. بلند گریه به مردم صدای «هست  یاوری آیا هست  فریادرسی آیا هست  یکتاپرستی

 از مئردی کئه کنئد خئداحافظی او بئا تئا آوردنئد را او خواسئت. بئود خردسال که را عبداهلل فرزندش و آمد خیمه درِ 
 دو کئِف  بئا را ]او[ خئون ،حسئین کئرد. ذبئح را او و نشسئت گلئویش در که انداخت او سوی به تیری اسد، بنی

گئئر پروردگئئارا!» گفئئت: گئئاه آن و پاشئئید آسئئمان سئئوی بئئه را آن و گرفئئت دسئئتش یئئ  مئئا از را ات آسئئمانی یئئاری ا  در
 «.بگیر ستمکاران، این از را ما انتقام و ده قرار بهتری جای برای را آن داشتی،

 «.بازنگشت زمین به هم قطره یک خون، آن از» فرمود: [ خون آن  بار ]در باقر امام
از محمئئدی  نقئئل بئئه ،70: 1366حلئئی، ) داد. قئئرار خانئئدانش کشئئتگان کنئئاردر  و ُبئئرد را او ،حسئئین سئئسس

 (41 /7: 1362شهری،  ری

 و جوانئئئان شئئئهادت ،حسئئئین کئئه هنگئئئامی اسئئئت. اصئئغر علئئئی شئئئهادت از پئئئیش بئئه مربئئئوط زنئئئان  ضئئج .2
 خئدا پیئامبر حئرم از که هست مدافعی آیا» داد: ندا و برود میدان به خود گرفت تصمیم دید، را محبوبانش

 مئا داد بئه ،خئدا خئاطر بئه کئه هسئت دادرسی آیا بترسد  خدا از ما باره در که هست یکتاپرستی آیا کند   دفاع
 «دهد  یاری را ما خدا، خاطر به که هست ای دهنده یاری آیا برسد 
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 کل وم. ام سخن و رفتار _

الطاهرةالعترةوال بیاحوالفیالساکبةالدمعة
 جلئئئد چنئئئد در را ائمئئئه زنئئئدگانی ق(1215)م بهبهئئئانی عبئئئدالکریم بئئئن بئئئاقر محمئئئد

 بئه دارد.  اختصئا عاشورا و حسین امام به پنجم و چهارم مجلدات که است نگاشته
 منتخئ  ابومخنئف، بئه منسئو  مقتئل چونهم ضعیف ییها کتا  از نویسنده نقل دلیل

 شود. می یافت آن در اعتماد غیرقابل مطال  ای پاره ،الزهراء تظلم و طریحی
 خوانیم: می اصغر علی  بار در کتا  این در

ّّا ّّ َّن (ی)سّّّکَّإم  ّّّرَّجسّّدهَّعّّّلَّانکب  َّ شّّّ قَّوَّ(ْیَّاْلسَّّّالمّّّامَّ)جسّّدَّ یالش 
ََّّش قات َّ...َّقو :یَّغشوتَّفَّفسمعت َّن :یسکَّقال َّا.یعلَّغیشَّح  

َّرَحونیَّأنَّفأبواَّلطفلَّأستس َّ یک/ََّّتنظرونَّعا َّیجَّعاشوراَّومیَّفَّتک یل
ز َّایّ/ََّّْیَّاملعَّّاملّا َّعّوضَّ بغَّّس  َّوسقوه ََّّومصّابَّلّر )بهبههانی، ؛َّاْلجّونَّأرکّانَّهّد 
1537 :5/ 895)َّ
 تئا سئرداد بلنئد ییها نالئه و انئداخت نیحس امام فیشر بدن بر را خود نهیسک
 کئئه دمیشئئن حضئئرت از یهوشئئ یب هنگئئام» گفئئت: نهیسئئک رفئئت. هئئوش از کئئه این

 ام بچئه یبئرا چگونئه کئه دیئدید یم مئرا و دیئبود عاشورا روز در شما  هم کاش فرمود:
 سئتم ریت با گوارا آ  یجا به اما دند.یورز یخوددار من به رحم از اما ،خواستم آ 
 .«کرد خرا  را مکه یها کوه ،فرسا طاقت و سوز جان  حادث نیا دادند. نخو او به

یناراست
 .نیحس امام زبان از اتیاب _

 فرمود: را تیب نیا تنها نهیسک یبرا امام جسد که است آمده یکفعم مصباح در
 1یدبونئفان دیئشه أو  یبغر مئئسمعت أو یفاذکرون عذ  یر شربتم إن ما یعتیش

                                                                                                                           
 من به را ُخردسالم کود » فرمود: زین  به و آمد خیمه درِ  جلوی به امام برخاست. ناله به زنان، صدای

 (60 تا: طاووس، بی ابن) «.کنم خداحافظی او با تا بده

 د،یدیشئن دیشئه ای  یغر شخص مورد در یزیچ ای. دیکن ادی من از دیدینوش گوارا آ  هرگاه من، انیعیش یا. 1
 (741: 1403)کفعمی،  د.یکن هیگر من بر
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الکیمع وان
 رمضئئان مبئئار  مئئاه در کئئه بئئود تقلیئئدی مراجئئع از ق(1315)م فشئئارکی محمئئدباقر مئئال

 ذکئئر مجلئئس، هئئر پایئئان در و داد مئئی قئئرار خئئود سئئخنرانی محئئور را مئئاه ایئئن روز هئئر دعاهئئای
 ،الکئالم عنئوان عنئواِن  بئا و درآورد تحریئر رشته به را ها سخنرانی این سسس کرد. می مصیبت

 مجلس ده شامل کدام هر که شده چاپ وی قلم به عشریه دو ن،آ پایان در رسید. چاپ به
 است. مأخذ ذکر عدم نویسنده بنای است. اباعبداهلل مصائ  و فضیلت در

 است: اصغر علی  بار در کتا ، این نادرست مطال  جمله از
 یمقتصئئا بلکئئه ،نئئدینما یم دیشئئه پئئدر دامئئن در را رخواریشئئ طفئئل وفئئا یب انیئئکوف

 جفئا  زیئن بئر را او سئر و برنئد یم او مادر یرو شیپ را او سر ،است رمذکو چه آن بعض
 (55تا:  )فشارکی، بی گردانند. یم شهر به شهر را او و زنند یم
 یعلئ مئادر آمئده. مئادر دسئت بئه خئون از پئر  قنداقئ بئا ،رخوردهیت یگلو با طفل نیا

 اثئر کئه کئرد یمئ گمئان نیچنئ خئود بئا و باشئند زده ریئت را او طفل کرد ینم گمان اصغر
 ریئت کئانیپ از او طفل یگلو که دید نمود نظر کین چون آه، آه است. امام بدن خون

 (935)همو:  برآورده. سر عق  از که ینحو به شکافته
 آمئئده. پسئئتان در ریشئ آ ، خئئوردن از بعئد محئئرم( ازدهمیئ )شئئ  امشئ  م ئئل ایئگو

  ییکجئئئا !اصئئئغر یعلئئئ !دهیئئئد نئئئور» گفئئئت: یهمئئئ گرفئئئت دسئئئت سئئئر را ها پسئئئتان
 (261)همو:  .«است ریش از پر من یها پستان

 و آوردند رونیب را او قنداقه گرید کردند. دفن را او امام کشتند. را اصغر( ی)عل او
گئئر خئئدا بئئه میبئئر یم پنئئاه دنئئد.یبر را او سئئر  هئئا ظلم نیئئا .باشئئد شئئده واقئئع فقئئره نیئئا ا
 (326)همو:  شقاوت. کمال از اال ،شود ینم یناش

هایناراست
 مادر. مقابل در اصغر یعل سر دنیبر _
 1گرداندن. شهر به شهر زه،ین بر را نوزاد سر _

                                                     
 شهدا سرهای تمام آمده که خبرهایی از مگر نیامده تاریخ در شهر به شهر اصغر علی سر گرداندن خصو  در .1

 شود. استفاده نیز وی سر گرداندن گرداندند، شهرها در را
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 است. نیحس امام از فرزندش، بدن خون که این به مادر پنداشتن _
 ر.یت زدن رونیب سر پشت از _
 بئودن ریشئ یب  یئپا بئر آمئده، اصئغر یعلئ مادر پستان در ریش ازدهمی ش  که حدس نیا _
 ندارد. یمدرک که است قبل یاروزه در آن،
 گفتن. را سخن آن و گرفتن دست سر را ها پستان _
 او. سر دنیبر و دشمنان یسو از خا  ریز از اصغر یعل بدن دنیکش رونیب _

الحسی والحس االمامی السبطی احوالفی یالسبطیمعال
 و حسئن امامئ حئال شئرح در را کتئا  ایئن ق(1315)م مازنئدرانی حئائری مهئدی محمد

 او دارد. اختصئا  حسئین امئام بئه آن صد در نود از بیش اما نگاشته، حسین امام
 خئورد؛ می چشم به ضعیف مصادر آنها میان در که کند می اشاره منبع به گاه اخبار، نقل در

یخ ناسخ ،الشهادات اسرار ،الشهداء روضة ،المعاجز مدینة مانند  منتخئ  ،الزهئراء تظلئم ،التئوار
 . و... طریحی
 است: کرده نقل گونه این کافی  روض از را مطلبی اصغر علی مورد دروی 

و َّعّلَّدخّلَّالشّاعرَّ یّالمکَّأنَّ:یالکةاف مة  الروضة َّکتابَّفَّنیالکلَّاإلسالمَّثق َّیر
َّّّ:فقّّا َّالصّّاد  ّّکمَّای ّّکمَّأنشّّدَّفلمّّاَّ.ْیَّاْلسَّّّیجّّدَّفَّأنشّّدنَّ ی َّ ی

ََّّاإلمامَّ بکَّْیَّاْلسَّب یمصَّفَّاتا َّیأب َّ یّحرَّأهّلَّوَّالنسّوةَّبک َّوَّا َّدیشدَّبکا  
.َّفَّصحنَّو َّخلّ َّمّنَّ یّجارَّخرجّ َّاذَّ یّالنحَّوَّالبکّا َّفَّاإلمّامَّنمّایفبَّحجراهتن 

َّفاشّتدَّاإلمّام،َّحجرَّفَّفوضعت َّ ،یرضَّریصغَّطفلَّدهایَّفَّوَّاْلرم،َّحجراتَّمنَّالستر
َّالنسّا َّأصّواتَّعلّ َّوَّ یالشّرَّصّوت َّعالَّوَّالشتدادَّ یغاَّفَّاإلمامَّبکا َّنئذیح

َّاْلجرات.َّمنَّاألستارَّخل َّتالطاهرا
َّحضّرةَّاىلَّ یالرضَّّذلّکَّانفاذهنَّمنَّمقصودهنَّکانَّماَّالطاهراتَّالنسا َّانَّمعلومَّو

کَّفَّالرقّّ َّبّّذلکَّشّّتدیلَّْیَّاْلسَّّّ یبرضَّّّایتشّّبَّالَّالمّّام کَّوَّْیَّالبّّا َّ؛اتیّّّالبا
َّ(951 - 953 /1: 1855)مازندرانی حائری، 

 امئام بئر شئاعر تیئکم اسئت: کئرده تیئروا یک ف ۀ روض  کتا  در ینیکل االسالم ثقة
 امئئئام جئئئدم  دربئئئار !تیئئئکم یا» فرمئئئود: او بئئئه حضئئئرت آن شئئئد. وارد صئئئادق
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 نیحس امام بتیمص در را یاتیاب تیکم که یهنگام .«بخوان میبرا نیحس
 ادیئفر و سئتندیگر زیئن حئرم اهل و بانوان و ستیگر شدت به صادق امام خواند،

 شد. بلند شانیها حجره در آنها  یگر
 از پئئئرده، پشئئئت از یزیئئئکن کئئئرد، یم هیئئئگر بلنئئئد یصئئئدا بئئئا امئئئام کئئئه یحئئئال در

 را بچه داشت. دست در رخواریش یکودک که یحال در ،شد خار  حرم یها حجره
 و دیرسئ حئد نیبئاالتر بئه امئام  یئگر هنگئام نیئا در گذاشئت. امئام دامئان در

ک بئئئانوان یصئئئدا و شئئئد بلنئئئد حضئئئرت مبئئئار  یصئئئدا  از اهئئئ پرده پشئئئت از زهیپئئئا
 شد. بلند هیگر به ها حجره
کدامن زنان که است روشن  صادق امام نزد را رخواریش  بچ ل،یدل نیبد تنها پا

 قلئئ  رّقئئت و باشئئد داشئئته نیحسئئ امئئام  رخواریشئئ بئئه شئئباهت کئئه فرسئئتادند
 شود. شتریب کننده، هیگر زنان و مردان

یناراست
 شده. نقل یکاف روضه از چه آن _

الدم  م هاج
 دینئئی امئئور بیئئان در را الئئدموع منهئئا  کتئئا  ش(،1377)م گئئانییگلسا قرنئئی لئئیع خیشئئ

 داده اختصئا  آناز  بعئد و قبئل حئوادث و عاشئورا بئه را آن از ای عمده بخش اما ،نگاشته
 عربئئی و فارسئئی از ای آمیختئئه ،کتئئا  آورد. شئئمار بئئه مقاتئئل  زمئئر در را آن تئئوان مئئی و اسئئت
 خورد: می چشم به _ او قاتل _ حرمله و اصغر یعل بارهدر نادرست هایی نقل است.

 داهللیعب بن طلحة بنت اسحاق ام مادرش و عبداهلل او اسم که یگرید ریصغ طفل
 آقئازاده آن کئه شئده دیشئه عاشورا روز در دالشهداءیس حضرت از ،بوده یمیتم
گلپایگانی،  .است آمده ایدن به عاشورا ش  در  (888: 1857)قرنی 
َّوَّْیَّاْلسَّّفَّفعلّ َّمبّاَّفّاخبرتَّقتلتّنَّاذاَّللمختّار:َّقّا َّبالقتّلَّقّنیاَّوَّ حبرملَّّاتَّملا

َّثّال َّیذَّمسّمومَّسّ امَّثّال َّ معَّّکّانَّر،یّامَّایَّاهلل:َّلعائنَّ یعلَّفقا َّقلبکَّاحر 
َّم ّّاَّ یّّبالثانَّوَّْیَّاْلسَّّّیدیَّّعّّلَّالصّّغرَّعّّلََّنّرَّاخرقّّ َّم ّّاَّفبواحّّدةَّشّع 
َّم ّّاَّبالثالثّّ َّوَّوج ّّ َّعّّنَّالّّدمَّسّّم یلَّالثّّوبَّرفّّ َّْیَّحَّّّْیَّاْلسَّّّقلّّ َّاخرقّّ 
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َّ(511)همو: َّ؛ْیَّاْلسَّعم َّحجرَّفَّهوَّو1َّْیَّاْلسَّبنَّعبداهللََّنرَّاخرق 
 بئئه شئود، یم کشئئته کئه کئئرد نیقئی حرملئئه و آوردنئد مختئئار نئزد را حرملئئه کئه یهنگئام
 تا گویم می برایت کردم نیحس با چه آن ،یبکش مرا بناست که حال» گفت: مختار
 آنهئا از یکئی بئا داشئتم. همئراه شئعبه سئه مسئموِم  ریت سه !ریام یا بسوزانم. را قلبت

 نیحس که یهنگام دوم ریت با دم.یدر بود، نیحس دستان بر که را اصغر یعل یگلو
 یگلئو سوم ریت با دم.یدر را قلبش کند، پا  صورتش از را خون تا برد باال را لباسش
 .«دمیدر بود، نیحس شیعمو دامان در که یوقت را حسن بن عبداهلل

هایناراست
 ،«گرفئئئت یمئئئ» یاسئئئتمرار یماضئئئ یهئئئا )فعل آسئئئمان طئئئرف بئئئه خئئئون دنیپاشئئئ تکئئرار _

 دارد(. عمل نیا تکرار از تیحکا «فرمودند یم» و «دیپاش یم» ،«شد یم»
 (.است آمده عاشورا روز ،منابع )در عاشورا ش در  نوزاد آمدن ایدن به _
 2شدن. کشته از شیپ مختار با حرمله گفتن سخن _

 یالحسَمصه 
 نجئف کردگان تحصئیل از و برجسته های منبری از ق(1417)م کاشی عبدالوها  شیخ
  واقعئئ و حسئئین امئئام  بئئار در کتئئا  چنئئد یو داد. پئئرورش را خطیبئئانی کئئه بئئود اشئئرف
 لیئلن نیالحس منبر إلی قیالطر ، یوالمج السائل نیب نیالحس مأسا  ؛نگاشت عاشورا
 .نیالحس مصرع و الحسینیة المجالس فی محاضرات ،نیالدار سعاد 
 هایی ناراسئئتی ،اصئئغر علئئی حضئئرت بئئارهدر کئئم  دسئئت الحسئئین مصئئرع کتئئا  در
 شود: می دیده

َّ َّىلَّبّقیَّلَّوَّ یبَّاهلَّوَّصحبَّقتلمَّلقدَّقومَّایَّفقا :َّاملا َّل َّطل یَّالقومََّنوَّب َّتوج    
َّ.ام ..َّییثدَّمنَّاللْبََّّج َّفلقدَّفاسقوهَّ یالرضَّالطفلَّهذاَّیسو

تسقوه.َّقا :َّمنَّم  َّوَّاسقوهَّقا :َّمنََّف  َّ  یبَّمایفَّالعسکرَّاختل  َّعمّرَّفقا َّل
                                                     

 .است شدهدر  « الحسین» ،چاپی اشتباهسب   اما ،است درست «الحسن» ظاهرا .1

 ک:ن) نیست سخنی او با حرمله گفتن سخن از اما ؛شد کشته مختار دست به حرمله که است آمده تاریخ در .2
 .(276 /3: 1376شهرآشو ،  ابن ؛324 /2تا:  اربلی، بی ؛423ح ،231: 1414 طوسی،
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ّّنَّْلرملّّ َّسّّعدَّبّّن ََّّبسّّ  َّحرملّّ َّفرمّّاهَّالقّّومَّنّّعاعَّاقطّّ َّاهلل:َّلعنّّ َّیالسّّدَّکاهّّلَّب
ََّنره...َّف
َّتّ ؟یببقَّجئتنّاَّوَّاملا َّ اخَّ یسقَّلعلکَّقال :َّوَّن یسکَّفاستقبلت َّمیاملخَّاىلَّعادَّث

َّ(131 - 133: 1533)کاشی، ؛َّمذبوحاَّخا اَّیخذَّهلا:َّفقا 
 رو بخواهئد. آ  آنهئا از تئا بئرد دشمن طرف به را اش رخوارهیش  بچ نیحس امام
 آ  او بئه د.یکشئت را تمیئب اهئل و ارانیئ  یبق رخوار،یش  بچ نیا جز به» فرمود: آنها به
 ...«. دهیخشک مادرش یها پستان در ریش د.یده
 گئئرید یبعضئئ د.یئئده آ  او بئئه گفتنئئد: یبرخئئ .افتئئاد اخئئتالف دشئئمن لشئئکر انیئئم

 _ باد او بر خدا لعنت _ یاسد کاهل بن حرملة به سعد بن عمر د.ینده آ  گفتند:
  را او و کئئئرد پرتئئئا  بچئئه یگلئئئو یسئئئو بئئه یریئئئت حرملئئئه .«کئئن تمئئئام را نئئئزاع» گفئئت:

 .... نمود ذبح
 بئه دیشئا» گفئت: و آمد حضرت استقبال به نهیسک گشت. باز گاه مهیخ به سسس
 ذبئئح بئئرادر» فرمئئود: او بئئه امئئام .«یا آورده مئئا یبئئرا را اش هیئئبق و یداد آ  بئئرادرم
 .«ریبگ را ات شده

هایناراست
 ماندند. یباق و... باقر امام و سجاد امام ماندن. یباق رخواریش  بچ تنها _
 ده.یخشک مادر پستان در ریش که امام سخن _
 دادن. آ  یبرا سعد رعم لشکر انیم در افتادن اختالف _
 سعد. عمر میمستق دستور به حرمله انداختن ریت _
 اصغر. یعل شهادت از پس نهیسک آمدِن  حضرت استقبال به _
 آوردن. مهیخ به را آ   یبق و برادرش به دادن آ  بارهدر امام با نهیسک صحبت _
 نه.یسک به شده ذبح فرزند دادن _

گیهینتیجه
 شئود، می نوشئته و گفتئه اصئغر علی حضرت جمله از عاشورا  واقع بار در چه آنهر به
 عاشئورا،  حادثئ بئار در بسئیار تحریفئات یئافتن راه بئرای اصئلی عامئل کرد. اعتماد توان نمی
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 گریاندنجز  یهدف که کسانی است. عرصه این در غیرمتعهدان گاه و غیرمتخصصان ورود
 در بسا چه ؛است برخوردار ویژه و واال اهمیت که حال عین در عاشورا  واقع .ندارند شنونده

 باشد. داشته همراهبه  را تحریفات بیشترین اسالمی، موضوعات میان
 ،اصئغر علئی حضئرت  بئار در شئده گفتئه یها ناراسئتی شناسئایی بئرای ها راه از کیی

 نیامئده، هئا کتا  ایئن در چئه آن اسئت. هجئری دهئم قئرن از پئیش آثئارِ  در آنها از جوو جست
 تئوان می آمئده، دوران آن آثئار در چئه آن هئر بئه که نیست معنا بدان این نیست. تماداع قابل

 هرچنئئد گرفئئت؛ نظئئر در را تئئاریخی خبرهئئای پئئذیرش در معیارهئئا بایئئد بلکئئه کئئرد؛ اعتمئئاد
 ندارد. جایگاهی عرصه این در فقه، دانش در ها گیری سخت
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م ابع
، تحقیئق: لجنئة مئن ی طالئ مناقئ  آل ابئق(، 1376ابن شهر آشئو ، محمئد بئن علئی ) -

یة.  أساتذ  النجف األشرف، نجف، المطبعة الحیدر
کوشئشالملهوف علئی قتلئی الطفئوف ،تا( طاووس، علی بن موسی)بی ابن - عبئدالزهرا  :، بئه 

 .نا جا، بی ، بیع مان محمد
ئف - مقتئل الحسئین و مصئرع اهئل بیتئه و اصئحابه فئی  ،ش(1371) لئوط بئن یحیئی ،ابو ِمخن 

 شارات شریف رضی، چاپ سوم.انتقم، ، کربالء
 ، بیروت، داراالضواء.کشف الغمة فی معرفة االئمة، تا( )بی اربلی، علی بن عیسی -
یة، چاپ دوم.مقاتل الطالبیینق(، 1315اصفهانی، ابوالفر  ) -  ، نجف، المکتبة الحیدر
کبة فئئی احئئوال النبئئیق(، 1406بهبهئئانی، محمئئدباقر ) - ، و العتئئر  الطئئاهر  الدمعئئة السئئا

 ، مؤسسة االعلمی للمطبوعات، چاپ اول.بیروت
یعة الی تصانیف الشیعة ،تا( )بی تهرانی، آقابزرگ -  ، بیروت، دار االضواء.الذر
یة.م یر االحزانق(، 1366نما ) حلی، ابن -  ، نجف، المطبعة الحیدر
، تحقیئق: محمئد جمعئه اکسیر العبادات فی اسئرار الشئهاداتق(،  1420دربندی، مال آقا ) -

 مالعطیه جمری، قم، دار ذوی القربی، چاپ اول.بادی و عباس 
، ترجمئئئئه: حسئئئئین  (ترجمئئئئه اسئئئئرار الشئئئئهاد)  انئئئئوار السئئئئعادش(، 1362) _______________ -

 شریعتمدار تبریزی، قم، طوبای محبت، چاپ اول.
، ترجمئه: محمئود مهئدوی االخبار الطئوالش(، 1371دینوری، ابوحنیفه احمد بن داوود ) -

 ی.دامغانی، تهران، نشر ن

یخ الطبری ،تا( )بی طبری، محمد بن جریر -  ، بیروت، مؤسسة االعلمی.تار
، قئئم، الشئئریف الرضئئی، المنتخئئ  للطریحئئیش(، 1371طریحئئی نجفئئی، فخرالئئدین ) -

 چاپ دوم.
، تحقیئق: مؤسسئة البع ئة، قئم، دار ال قافئة، االمئالیق(، 1414طوسی، محمد بن حسئن ) -

 چاپ اول.
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کربالکل و ام»ش(، 1314فاطمی، سید حسن ) -  .167، شپیام زن، مجله «م در 
کتا عنوان الکالم ،تا( )بی فشارکی، محمدباقر -  فروشی اسالمیه. ، تهران، 
گلسایگئئانی، علئئی ) - ، مؤسسئئه مطبوعئئاتی دیئئن و دانئئش، منهئئا  الئئدموعش(، 1346قرنئئی 

 چاپ سوم.
کتا روضة الشهداء(، تا بیکاشفی، مالحسین واعظ ) -  فروشی اسالمیه. ، تهران، 
صرع الحسینق(، 1401بدالوها  )کاشی، ع -  ، بیروت، دارالزهرا، چاپ چهارم.م 
، بیئروت، المصئباح )جنئة األمئان الواقیئة وجنئة االیمئان الباقیئة(ق(، 1403کفعمی، ابراهیم ) -

 مؤسسة االعلمی، چاپ سوم.
معالی السبطین فی احوال السبطین االمامین ق(، 1356مازندرانی حائری، محمد مهدی ) -

 ، تبریز، مکتبة القرشی.ینالحسن و الحس
بئر پایئه قئرآن حئدیث و  نامئه امئام حسئین دانئشش(، 1362شهری، محمئد ) محمدی ری -

یخ نئئژاد و سئئید روح اهلل سئئیدطبایی، ترجمئئه:  ، بئئا همکئئاری سئئید محمئئود طباطبئئاییتئئار
 عبدالهادی مسعودی، قم، دارالحدیث، چاپ ششم.

، و اهئل بیتئه مصئائ  الحسئین محرق القلو  فئیش(، 1311ذر ) نراقی، مهدی بن ابی -
 قم، سرور.

یخ امئئام حسئئینش(، 1311وزارت آمئئوزش و پئئرورش ) -  ، موسئئوعة االمئئام الحسئئینتئئار
 ، پژوهش و تدوین: اعظم قادرسهی، تهران، وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول.(13 )
یخ الیعقوبی، تا( )بی یعقوبی، احمد بن ابی یعقو  -  ، بیروت، دار صادر.تار

 




