نایافتهها دربارۀ حضرت علی اصغر
سید حسن فاطمی(موحد)

چکیده

از جمل ههه معض ههالتی ک ههه دام ههان واقعه هۀ به ه ر عاش ههورا را گرفت ههه ،س ههخنان
بیپایه و اسا
غیرمتخص

دربارۀ ان است .توجه زیاد به واقعهۀ عاشهورا ،ورود افهراد

در بیان وقای  ،پر گفتن و پر نوشتن ،صهرفا نگهاه ح نامیه

داشهتن بسهیاری از نههاقالن و ...زمینهۀ تحریفههات فههراوان در ایهن عرصههه را
پدید اورده است.

واقعۀ جان گداز شهادت حضرت علهی اصهغر

بهه دلیهل ح نزاتهر بهودن

نسبت به بسیاری از حوادث عاشورا ،ناراستیهایی را متوجهه ان سهاخته

است .این نوشتار می کوشد پارهای تحریفات دربارۀ این شههید گرانقهدر
را نشان دهد؛ ناراستیهایی که به صورت مکتوب ثبت شدهاند.

کیلدواژهها :امام حسین


 ،حضرت علی اصغر

 ،تحریف ،عاشورا.

 .1پژوهشگر مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث (.)hassanfatemi@yahoo.com
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مقدمه
برخئئئی گئئئزارشهئئئا دو فرزنئئئد خردسئئئال بئئئه نامهئئئای عبئئئداهلل و علئئئی اصئئئغر را بئئئرای امئئئام

حسین

ذکئر کردهانئد؛ بئا ایئن تفئاوت کئه عبئداهلل را چنئد سئاله و علئی اصئغر را شئیرخواره

دانستهاند .احتمال بیشتر آن است که آنها دو نفر بودهاند که در کربال به شهادت رسیدهاند؛

اما گزارشئگران خلئط کردهانئد و بئا ایئن تصئور کئه یئک نفئر بودهانئد ،و یژگیهئای یکئی را بئرای

دیگری ذکر کردهاند (نک :محمدی ریشئهری .)33 /7 :1362 ،بنئابر ایئن هرگئاه در منئابع

سخن از «عبداهلل رضیع» باشد ،مراد حضرت علی اصغر

است .از سوی دیگر ،برخی بئر

ایئن باورنئئد کئه ایئن دو در واقئئع یئک نفرنئئد ،امئا دیگئئران بئئه اشئتباه ایئن دو نئام را بئئرای دو نفئئر
پنداشتهاند (نک :دربندی.)617/2 :1420 ،

نظئئر بئئه سئئوزنا کی و دلخئئراش بئئودن شئئهادت طفئئل حضئئرت سیدالشئئهدا

 ،در مراسئئم

مرثی ئهخوانی و کتا هئئای روضئئه ،از آن فئئراوان ی ئاد میشئئود و گئئاه بئئه آن واقعئئه ،شئئاخ و بئئرگ

میدهنئئد و ناراسئئتیهایی را بئئر ای ئن مئئاجرا میافزاینئئد .ای ئن ناراسئئتیها نئئهتنهئئا بئئه صئئورت

شئفاهی ،بلکئه در کتا هئا نیئز نشئر یافتهانئد کئه الزم اسئئت کتا هئا و مراسئم مرثیئه ،از ایئن
تحر یفات ،پیراسته شوند .تحریفات و ناراسئتیها در بئار واقعئ ارزشئمند عاشئورا بئه قئدری

فراواناند که بعید است در دیگر موضوعات اسالمی ،بتوان در این سطح سخنان نادرست

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

را نشان داد.

نگارنده کوشیده است در حد توان ،این گونه تحر یفها در بار رخداد جانسوز حضرت

علی اصغر
کتا

را که در کتا ها راه یافته ،بنمایاند .به این منظور ،ابتدا عبارت آن بخئش از

که شامل سئخنی نادرسئت در بئار آن حضئرت اسئت ،مئیآور یم و اگئر عبئارت عربئی

باشد ،ترجم آن میآید و سسس به موارد نادرست اشاره می کنیم.
در این نوشتار ،مال
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نادرستی مطلبی در مورد شیرخوار سیدالشهدا

منابع حدی ی و تار یخی در پیش از قرن دهم هجری نیامده باشد.

مقتلالحسی

آن است که در

ومصه اهلبیتهواصحابهفیکهبیء

ابومخنئئف (م151ق) از مورخئئان مئئورد وثئئوق و از
لئئوط بئئن یحیئئی بئئن سئئعید معئئروف بئئه ِ

اصحا

امام صادق

است که مذه

او به درستی معلوم نیست؛ اما احتمال تشیع او

قویتر است .ابومخنف کتابی ارزنده در بار قیئام و شئهادت امئام حسئین

نگاشئت؛ امئا

متأسفانه متن کامل آن به ما نرسیده است .این اثر در اختیار برخئی مورخئان پیشئین بئوده و

مطال

آن را در آثارشان نقل کردهاند؛ اما نسخههای مقتلی که به نام ابو مخنف بئه دسئت

ما رسیده و به مقتل ابومخنف شهرت دارد ،با یکدیگر اختالف بسیار دارنئد و معلئوم نیسئت
نسئئخ خطئئی آن توسئئط چئئه کسئئی و از کجئئا یافئئت شئئده اسئئت .از ایئئنرو صئئاح نظئئران،

انتسا

آن را به ابومخنف صحیح ندانستهاند.

در این مقتل دربار علی اصغر
ثَّأقبّّلَّ[اْلسّ ْیَّ

1

میخوانیم:
ام کلثّّومَّوَّقّّا َّهلّّاَّ:یّاَّأختّّاهَّأوصّیکَّبولّّدیَّاألصّّغرَّخی ّراَّ،
]َّإىلَّ َّ

فإن َّطفلَّصغیرَّوَّل َّمنَّالعمرَّست َّأش رَّ.فقال َّلّ َّ:یّاَّأخّ َّإنَّهّذاَّالطفّلَّلّ َّثال ثّ َّ

أیامَّماَّشربَّاملا َّ،فاطل َّل َّشرب َّمنَّاملا َّ.فأخذَّالطفلَّوَّتوج ََّنوَّالقومَّ،وَّقّا َّ:یّاَّ

قومَّقدَّقتلّمَّأخّ َّوَّأولدیَّوَّأنصّار یَّ،وَّمّاَّبّ َّغیّرَّهّذاَّالطفّلَّ،وَّهّوَّیتلظّ َّعطشّاَّ

فاسقوهشرب َّمنَّاملا َّ.
َّ
فبینمّّاَّهّّوَّ ْیّاطهب َّإذَّأتّّاهَّسّ َّمشّّومَّمّّنَّظّّالَّغشّّومَّ،فّّذب َّالطفّّلَّمّّنَّاألذنَّإىلَّ
ی َّیّتل َّالّدمَّبکفیّ َّوَّ
األذنَّ.وَّقیلَّ:إنَّالسّ َّرمّاهَّقدیّ َّالعّامر یَّ.فجعّلَّاْلسّ ْ َّ

یرم َّب َّإىلَّالسما َّوَّیقو َّ:الل َّإنَّأش د َّعلَّهّؤل َّالقّومَّ،فّإم َّنّذرواَّألَّیترکّواَّ

امام حسئین

بئه سئوی امکل ئوم رفئت و بئه او فرمئود« :تئو را بئه فرزنئد شئش ماهئهام

سفارش میکنم که با او به نیکئی رفتئار شئود» .امکل ئوم عئر

طفل سه روز است آ

نخورده؛ قدر ی آ

کئرد« :ای بئرادر! ایئن

برای او بخواه» .امام

بچئه را گرفئت و

به طئرف دشئمن حرکئت کئرد و فرمئود« :ای قئوم! بئرادر و فرزنئدان و یئارانم را کشئتید و
تنها این طفل باقی مانده است و او از تشنگی ل های خشکش را به هم مئیزنئد.

به او قدر ی آ

بدهید».

 .1آقایان حسن غفئاری و ّ
محمئد هئادی یوسئفی غئروی اخبئار ابومخنئف در تئاریخ طبئری را گئردآوری کردهانئد و بئه
ترتی با عنوان مقتل الحسین و وقعة الطف ،به چاپ رساندهاند.

نایافتهها دربارۀ حضرت علی اصغر

أحداَّمّنَّذر یّ َّنبیّکَّ.ثَّرجّ َّبالطفّلَّمّذبوحاَّ،وَّدمّ َّ جیّر یَّعّلَّصّدرهَّ،فألقّاهَّإىلَّ
اْلیم َّوَّبک َّعلی ؛َّ(ابومخنفَّ)183 - 197 :1893 ،
ام کلثومَّ،فوضع َّفَّ َّْ
َّ
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در میان سخنان آن حضرت ،تیری شوم به دست ستمگری به گلوی بچه اصابت
کرد و گردن او را از گوش تا گوش بر ید .گفتئه شئده اسئت کئه قدیمئه عئامری آن تیئر را
پرتا

کرد .امام حسئین

خونهئا را در دسئتانش می گرفئت و بئه سئمت آسئمان

میپاشئید و میفرمئئود« :پروردگئئارا! شئئاهد بئئاش؛ آنئئان نئئذر کردهانئئد کئئه هئیچکئئدام از
ذر یئ پی ئامبرت را بئئاقی نگذارنئئد» .سئئسس طفئ ِئل سئئربر یده را برگردانئئد ،در حئئالی کئئه

خ ئئون او ب ئئر سئ ئینهاش ج ئئار ی ب ئئود .او را ن ئئزد ام کل ئئوم آورد و در خیم ئئه گذاش ئئت و
بر او گر یست.

یها
ناراست 

_ آوردن بچه توسط ام کل وم .کسی که بچه را برای امام حسین

آورد ،حضئرت ز ینئ

بود (نئک :ابنطئاووس ،بیتئا )60 :نئه ام کل ئوم .براسئاس تحقیئق نگارنئده« ،ام کل ئوم» کنیئ

حضرت ز ین

نیست.

1

_ سفارش به خوشرفتار ی با کود .
_ شش ماهه بودن طفل.
_ سئئه روز آ

نخئئوردن نئئوزاد .گفتنئئی اسئئت آ

بستند ،اما گاهی اصحا
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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میآوردند 3و اغل

2

را سئئه روز بئئر اصئئحا

به دشئمن حملئه می کردنئد و بئا گشئودن راه ،آ

ام ئام حس ئین

را بئه خیمئهها

آن را به اطفال میدادهاند و حتی آنها را مقدم میداشتهاند .اگر نوزاد در

 .1نک :مقالهی «ام کل وم در کربال» چاپ شده در مجله پیام زن ،ش  ،167بهمن .1314
 .2شئئش ماهئئه بئئودن طفئئل ،نئئهتنهئئا در هئئیچ منبئئع معتبئئری نیامئئده؛ بلکئئه در نسئئخه خطئئیای از کتئئا مقتئئل
الحسین منسو به ابومخنف نیز که در کتا خانه ّ
تخصصی حدیث (قم /دار الحدیث) ،موجود است
این جمله به چشم نمیخورد .البته گزارشی از «یکسئاله بئودن» وی ،در تئاریخ بلعمئی آمئده اسئت (محمئدی
ریشئهری ،33 /7 :1362 ،پئئاورقی) .طبئق برخئئی گزارشهئئا ،وی در روز عاشئورا بئئه دنیئئا آمئد (نئک :یعقئئوبی،
بیتا.)245/2 :
 .3برای نمونه ،در االخبار الطوال آمده است« :هنگامی که تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد ،به بئرادرش
ّ
عباس بن علی _ که مادرش از قبیله بنی عامر بن صعصعه بود _ فرمان داد با سئی سئوار و بیسئت پیئاده کئه
هئئر کئئدام ،مشئئک آبئئی هئئم داشئئته باشئئند ،ب ئه سئئوی آ بئئرود و بئئا کسئئانی کئئه میئئان آنئئان و آ  ،مئئانع شئئدهانئئد،
بجنگندّ .
نافع بن ِهالل ،پیشاپیش آنان بود .به شریع فرات نزدیک شدند
عباس به سوی آ  ،روانه شد و ِ
کئه عمئرو بئئن ح ّجئا  ،آنئئان را بازداشئتّ .
عبئئاس و همراهئانش بئا او درگیئئر شئدند و آنئئان را از شئریعه راندنئئد و
ُ
پیادگئئان [لشئئکر] حسئئین  ،بئئه درون آ رفتنئئد و مشئئکهئئای خئئود را پئئر کردنئئدّ .
عبئئاس  ،میئئان یئئارانش


روز عاشورا به دنیا آمده باشد ،نادرستی این سخن ،روشنتر خواهد شد.
امئئئام

غیئئئر از نئئئوزاد شئئئیرخوار؛ زیئئئرا امئئئام

_ شئئئهید شئئئدن همئئئ فرزنئئئدان و اصئئئحا
ز ینالعابدین  ،امام باقر و حسن م ّنی زنده ماندند.
_ ل های خشکیده را از تشنگی بر هم زدن.
_ قاتل بودن قدیمه عامری.

_ نذر دشمنان که هم ذر ی پیامبر

را نابود کنند.

_ تکرار پاشیدن خون به طرف آسمان .طبق منابع کهن ،یکبار این کار انجام شد.
_ گذاشتن بچه نزد ام کل وم.

روضةالشهداء
کمالالدین حسین بن علی واعظ کاشئفی (م610ق) بالیئا و مصئائ

آدم

تئئئا پیئئئامبر اسئئئالم

نگاشئئئته و در ادامئئئه ،مصئئئائ

اهئئئلبیئئئت

انبیئا را از حضئرت

را آورده اسئئئت.

بیشترین توجه نویسنده به واقع عاشوراست .شیعه یا سنی بودن کاشفی به درستی معلوم
نیسئئئت .وی در صئئئورت تسئئئنن ،بئئئه مئئئذه

اهلبیت

ابوحنیفئئئه معتقئئئد بئئئوده و در زمئئئر شئئئیفتگان

به شمار میرفته است؛ اما تشیع او قویتر است .کاشئفی روضئةالشئهدا را بئرای

قرائت در مجالس سوگواری ،در اواخر عمر نگاشت.

قرائت روضة الشهداء در مجالس سوگواری به قدری شایع شد که به مصئیبت اباعبئداهلل

نخواند .توجه نکردن کاشفی به نقلهای معتبر و از سوی دیگر ،روا این کتا  ،سب
بسیاری از مطال

تاریخی مربوط به عاشورا راه یابد.
نادرست در متون
ِ

وی در بار علی اصغر

شد

اینگونه نوشته است:

گفتند« :ای سید و سرور! زمان ستمگر بر ما خوار ی می کند و علی اصغر از تشنگی
زار ی می کند و شیر در پستان مادرش خشک شده و آن طفل شیرخواره به هال کت
نزدیئک گشئئته اسئئت» .امئئام حسئین

فرمئئود« :او را نئئزد مئئن آر یئد» .ز ینئ

ایستادگی کرد و از پیادگان ،دفاع نمود تا آ را به لشکر حسین

رساندند (دینوری.)255 :1371 ،

او را

نایافتهها دربارۀ حضرت علی اصغر

الحسین

«روضه» و به گویند آن «روضهخئوان» اطئالق گردیئد؛ هئر چنئد روضئةالشئهداء را
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برداشت و نزد امام حسین

آورد .امام مظلوم او را فراستده ،در پیش قربوس ز ین

گرفت و نزدیک سساه مخالف رفته ،بر رو ی دست آورده ،آواز داد کئه« :ای قئوم! ا گئر
به زعم شما من گناه کردهام ،این طفل بار ی هیچ گنئاهی نئدارد .و ی را یئک جرعئه
آ

دهید که از غایت تشنگی ،شیر در پستان مادرش نمانده».

آن جفاکاران سنگیندل گفتند« :محال است که بیحکم پسر ز یاد یک قطئره آ
به تو و فرزندان تو دهئیم» .و نئامردی از قبیلئ ازد کئه او را حرملئة بئن کاهئل گفتنئدی،
تیری کشیده ،به سوی امام حسین

انداخت .آن تیئر بئر حلئق علئی اصئغر آمئد و

گذاره شده در بازو ی امام حسین نشست .امام

آن تیر را از حلق آن معصومزاد

بینظی ئر بی ئرون کش ئید و خئئونی کئئه از حلئئق او میر یخئئت بئئه دامئئن پئئا می کئئرد و
نمی گذاشئئت کئئه قطئئرهای بئئر زم ئین چکئئد .پئئس رو ی بئئه خیمئئه نهئئاده ،مئئادرش را
طلبید و گفت« :بگیر این طفل شهید را کئه از حئو

کئوثرش سئیرا

گردانیدنئد».

شهربانو خروش برآورد و خواتین اهلبیت فغان برکشیدند و امام حسین نیز بر حال
آن طفل گر یه میفرمود( .کاشفی ،بیتا)859 :

یها
ناراست 

_ زار ی علی اصغر
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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از تشنگی.

_ خشکیده شدن شیر مادر طفل در پستان.
_ نزدیک شدن طفل به مرگ.
_ سخن امام

با دشمن که شیر در پستان مادر باقی نمانده.

_ سخن دشمنان که بدون دستور ابنز یاد قطرهای آ

نمیدهند.

_ حرمله از بنی اسد بود نه از قبیل ازد.
_ رد شدن تیر از حلق علی اصغر
_ پا

و نشستن بر بازو ی امام

.

کردن خون گلوی علی اصغر با دامن لباس تا به زمین نرسد.

1

_ دادن طفل به مادر بچه (امام بچه را به خواهر خود داد).

 .1در حدیث آمده است که وقتی امام خون گلوی علی اصغر را در دست گرفئت و بئه سئمت آسئمان پاشئید،
قطرهای از آن به زمین نرسید ،نه اینکه امام نگذاشت آن خون به زمین برسد.

_ سیرا

شدن علی اصغر

_ شهربانو مادر علی اصغر
_ گر ی امام

.

کوثر.

از حو
1

بر بچه پس از شهادتش.

2

الم تخبللطه حی

فخرالدین بن ّ
محمد علی بن احمد طریحئی (م1015ق) در بیسئت مجلئس _ بئه تعئداد

روزها و ش های ده اول محرم _ مطال

مربوط به اهلبیت

آورد کئئه بخئئئش عمئئدهای از آن مربئئئوط بئئئه تئئاریخ امئئئام حسئئئین

را در کتا

المنتخ

گرد

اسئئت .در ایئئئن کتئئئا ،

مبالغهها و نقلهای بئیاساسئی اسئت کئه در کتا هئای پئیش از آن یافئت نمئیشئود .بنئابر
این ،منقوالت آن تا در منابع معتبر دیده نشود قابل اعتماد نیست .شیخ آقابزرگ تهرانی بئا

مقابلئ نسئئخههئئای متعئئدد از المنتخئ  ،اختالفئئاتی میئئان آنهئئا دیئئده اسئئت (نئک :تهرانئئی،
بیتا )420 /22 :که حکایت از تصرف در آن دارد.
طریحی دربار علی اصغر

عبداهللَّبنَّاْلس ْیَّ

چنین نوشته است:
َّوهوَّالطفلَّالّذیَّقتّلَّفَّحجّرَّابیّ َّ...یبکّ َّوَّیقّو َّ:قتّلَّاهللَّ

قوماَّقتلو َّیاَّبنَّ،مّاَّأجّرأه َّعّلَّانُتّا َّحرمّ َّالرسّو !َّعّلَّالّدنیاَّبعّد َّالعفّا؛َّ
(طریحیَّ)83 :1893 ،
ی َّ،فلمّّاَّنظّّرَّ
َّتّّدافع َّالرجّّا َّعّّلَّأصّّحابَّاْلس ّ ْ َّ
رویَّأن ّ َّملّّاَّقتّّلَّالعبّّا
فینصرنا؟َّأماَّمنَّخائ َّمنَّالنارَّفیّذبَّعنّا؟َّأمّاَّمّنَّأحّدَّیأتینّاَّبشّرب َّمّنَّمّا َّهلّذاَّ

الطفل؟َّفان َّلَّیطیقَّالظمأَّ.

فق ّّامَّالیّ ّ َّول ّّدهَّاأل کب ّّرَّ،وَّک ّّانَّلّ ّ َّم ّّنَّالعم ّّرَّس ّّبع َّعش ّّرَّس ّّن َّ،فق ّّا َّ:أن ّّاَّآتیّ ّکََّّ

بامل ّّا َّیّ ّاَّسّ ّیدیَّ.فق ّّا

َّ:امّ ّ

َّب ّّار َّاهللَّفیّ ّکَّ.ق ّّا َّ:فأخ ّّذَّالرک ّّوةَّبیّ ّدهَّ،ثََّّ

اقّّتح َّالشّّر یع َّوَّمَّّلَّالرکّّوةَّ،وَّأقبّّلَِّبّّاََّنّّوَّأبی ّ َّ،فقّّا َّ:ی ّاَّأب ّ َّاملّّا َّملّّنَّطل ّ ََّّ،
ی ََّّ
اسّ ّّقَّأخ ّ ّ َّ،وَّانَّب ّ ّ َّش َّفصّ ّّب َّعّ ّّلَّفّ ّّانَّواهللَّعطشّ ّّانَّ.فبک ّ ّ َّاْلس ّ ّ ْ َّ
 .1ظئئاهر عبئئارت آن اسئئت کئئه میخواهئئد مئئادر علئئی اصئئغر را شئئهربانو معرفئئی کنئئد؛ امئئا بئئا توجئئه بئئه منئئابع معتبئئر،
صحت چنین چیزی بعید است .احتمال بیشتر آن است که مادر او ربا باشد.
ا
 .2عادتا در این هنگام ،گریهای ممکن است صورت گرفته باشد ،اما در تاریخ نیامده است.

نایافتهها دربارۀ حضرت علی اصغر

ییرنّا؟َّأمّاَّمّنَّمغیّثَّیغیثنّا؟َّأمّاَّمّنَّطالّ َّحّقَّ
میّرَّ ج َّ
ذلکَّنادیَّ:یّاَّقّومَّ،أمّاَّمّنَّ ج َّ
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وَّأخّّذَّولّّدهَّالطفّّلَّ،وَّأجلس ّ َّعّّلَّفخّّذهَّ،وَّأخّّذَّالرکّّوةَّوَّقر ِبّّاَّاىلَّفی ّ َّ،فلمّّاَّهّّ َََّّّ
الطفّّلَّأنَّیشّّربَّأتّّاهَّس ّ َّمسّّمومَّ،فوق ّ َّفَّحلّّقَّالطفّّلَّ،فذحب ّ َّقبّّلَّأنَّیشّّربََّّ
ی َّوَّرم ّ َّالرکّّوةَّمّّنَّی ّدهَّوَّنظّّرَّبطرف ّ َّاىلَّالسّّما ََّّ
مّّنَّاملّّا َّش ّیئاَّ.فبک ّ َّاْلس ّ ْ َّ
وَّقّا َّ:الل ّ َّانّ َّالشّاهدَّعّلَّقّّومَّقتلّواَّاشّب َّ ْ
اْللّّقَّبنبیّکَّوَّحبیبّکَّوَّرسّّولک؛َّ
(هموَّ)589 - 581 :

عبداهلل بن حسین

همان طفلی است کئه در دامئان پئدرش بئه شئهادت رسئید.

 ...امئام

گر یئان فرمئود« :پسئئرم! خداونئد قاتال نئت را بکشئئد .بئرای هتئک حرمئئت

رسول

چقدر جری شدهاند! دنیا پس از تو و یران باد».

روایئ ئت ش ئئده ک ئئه پ ئئس از ش ئئهادت حض ئئرت عب ئئاس
حملئئهور شئئدند .امئئام

امئئام حس ئین

جنگ ئئاوران ب ئئه اص ئئحا

کئئه ای ئن صئئحنه را دی ئد ،نئئدا داد« :ای

قوم! آیا پناه دهندهای نیست که به ما پنئاه دهئد آیئا یئاور ی نیسئت کئه مئا را یئار ی
دهد آیا حقطلبی نیست که ما را یئار ی دهئد آیئا ترسئان از آتئش نیسئت کئه از مئا
دفاع کند آیا کسی نیست که قدر ی آ
را ندارد».

برای این بچه بیئاورد او طاقئت تشئنگی

فرزند بزرگترش که هفده سال داشت ،نزد امام رفت و عر
1

آ را برای شئما مئیآورم» .امئام

کرد« :آقای من! مئن

فرمئود« :خداونئد بئه تئو برکئت دهئد؛ بئرو» .راو ی

آبراه رود حملئه بئرد و مشئک را پئر از آ
گو ید :مشکی را به دست گرفت و به سمت ِ
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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کئئرد .آن را نئئزد پئئدر آورد و گفئئت« :ای پئئدر! ایئئئن آ

بئئرای کس ئی اسئئت کئئه بئئرایش

درخواست شد .آن را به برادرم بنوشان .اگر چیزی از آن باقی ماند بئر مئن بر یئز؛ ز یئرا
بئئه خئئدا سئئوگند تشئئنهام» .حس ئین

گر یسئئت و طفلئئش را گرفئئت و بئئر ران پئئایش

نشاند و مشک را نزدیک دهان بچه آورد ،اما همین که بچه خواست از آ

بخورد،

تیری سمی به حلق او نشست و پیش از آن که آبی بنوشد او را ذبح کرد .حسین

گر یسئئئئئئت و مشئ ئ ئئک را انئ ئ ئئداخت و گوشئئ ئ ئ چشئ ئ ئئمی بئ ئ ئئه آسئ ئ ئئمان انئ ئ ئئداخت و
فرمود« :پروردگئارا! تئو شئاهدی کئه گروهئی شئبیهترین مخلئوق بئه پیئامبر و حبیئ

رسولت را کشتند.

 .1مراد علی اکبر است؛ زیرا در همین کتا
رسید ،هفده سال داشت.

و

در صفحه  31آمده است که علی اکبر که همراه پدر به شهادت

یها
ناراست 

_ گفئئئتن جملئئئ «قتئئئل اهلل قومئئئا قتلئئئو  »...پئئئس از شئئئهادت طفئئئل .امئئئام حسئئئین
ایئئن جملئئه را پئئس از شئئهادت علئئی اکبئئر
بیتا 340 /4 :و.)...

_ شهادت علی اصغر
_آ

فرمئئود (ن ئک :اصئئفهانی76 :1315 ،؛ طبئئری،

پیش از علی اکبر

.

خواستن برای علی اصغر پیش از شهادت علی اکبر.

_ تمام ماجرای آ

آوردن علی اکبر برای برادرش.

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

خاصی از قبیل نداشتن نظم و ترتی  ،استفاد زیاد از اخبار عامه ،نهایت اختصار ،نهایت
اطنا

و نبود اشعار فارسی و عربی شئورانگیز دارنئد ،اقئدام بئه تئدوین محئرق القلئو کئرد تئا

خالی از این اشکاالت باشد .نویسنده ،مطال

را در بیست مجلس تنظیم کئرده اسئت .او

نوشته است:
عل ئی اصئئغر پئئس از تی ئر خئئوردن ،بئئه رو ی پئئدر نگر یسئئت و تبسئئمی کئئرد و سئئسس بئئه
شهادت رسید( .محمدی ریشهری ،85 /9 :1879 ،به نقل از نراقی)135 :1833 ،

_ نگاه علی اصغر به رو ی پدر پس از تیر خوردن.
_ تبسم علی اصغر پیش از شهادت.

اکسیرالعبا ا فیاسرارالشها ا 
مالآقا بن عابد شیروانی حائری معروف به فاضل دربندی (م 1215ق) در این کتئا

کئه

به اسرار الشئهاده شئهرت دارد ،بئه تفصئیل ،بئه تبیئین واقعئ عاشئورا پرداختئه اسئت .مبنئای
ضئئئعیف و

خئئئا او در نقئئئل حئئئوادث تئئئاریخی ،سئئئب ِ پرهیئئئز نکئئئردنش از نقئئئل مطالئئئ
بیاساس شده است .در چاپهای قدیم ایئن کتئا  ،خئالف واقعهئا زیئادتر اسئت ،امئا در

نایافتهها دربارۀ حضرت علی اصغر

یها
ناراست 
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متنی که با تحقیق ّ
محمد جمعهباری و عباس مالعطیه چاپ شده ،بسئیاری از گفتئههای
در بئئار امئئام حسئئین

تئئا هنگئئام

سئئخیف حئئذف شئئدهانئئد .ایئئن اثئئر ،مفصئئلتئئرین کتئئا
تئئألیف آن اسئئت؛ ّامئئا بنئئا بئئه تصئئریح خئئود نویسئئنده ،آن را در هیجئئده مئئاه نوشئئته اسئئت
(دربندی .)633 /3 :1420 ،از کتابی بئه ایئن گسئتردگی و بئا ایئن سئرعت در تئألیف و بئا آن
امکانات اند  ،نمیتوان انتظار دقت در نقل حوادث تاریخی داشت.
از جمله نادرستیهای این کتا  ،در بار علی اصغر
إنَّهّّذاَّالنّّورَّاملنیّرَّملّّاَّس ّ َّاسّّتغاث َّابیّ

است:

َّقطّ َّالقمّّا َّوَّالّ َّنفسّ َّوَّبکّ َّوَّض ّ َّ

َّوَّتلبیّّ َّلحّّرامَّالشّّ ادةَّفَّحضّّن َّوَّفّّو َّ
مش ّیراَّبّّذلکَّاىلَّاجابتّّ َّدعّّوةَّابیّّ
اْلیمّ َّوَّرفعّنَّالصّوتَّبالبکّا َّوَّ
یَّالنسوانَّفَّ َّْ
یدی َّ...ان َّارتفع َّالعج َّوَّالضج َّب ْ َّ
اْلیامَّوَّسأ َّالصّدیق َّالصّغر یَّاعّنَّز ینّ َّعّنَّسّب َّاْلالّ َّ
رج َّالمام َّاىلََّنوَّ َّْ
فأخبرت َّمبّاَّصّن َّالطفّلَّبعّدَّاسّتغاثت َّوَّاستنصّارهَّ...قّا َّالسّیدَّ:وَّرویَّمّنَّطر یّقَّ

آخّّرَّوَّه ّ َّأقّّربَّاىلَّالعقّّلَّ،انَّاْلّّا َّمّّاَّکّّانَّوق ّ َّتودی ّ َّالصّّبَّلشّّتغاهل َّبّّاْلربَّ
یَّ،هّذاَّولّد َّلّ َّثال ثّ َّ
والقتلَّو إمناَّکان َّاخت َّاخذتَّالصبَّوقال َّ:یاَّأخ َّیاَّحسّ ْ َّ
ایامَّماَّذا َّاملا َّفاطل َّل َّمنَّالنا َّشرب َّما َّ...

عنََّحیدَّبنَّمسل َّقا َّ:کن َّفَّعسکرَّابنَّز یادَّ_َّلعن َّاهللَّ_َّفنظرتَّاىلَّالطفّلَّالّذیَّ
اْلیم َّامّراةَّقّدَّکسّف َّالشّمسَّمبحیاهّاَّ
ی َّوَّاذاَّقدَّخرج َّمنَّ َّْ
قتلَّعلَّیدَّاْلس ْ َّ

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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وهّ َّتعثّّرَّفَّاذیاهلّاَّتقّ َّتّارهَّوَّتقّّومَّاخّر یَّوَّهّ َّتنّادیَّ:واَّولّّداهَّ،واَّقتّیالهَّ،واَّم جّ َّ
قلباهَّ،فبکّ َّلسّجع اَّبنّوَّامیّ َّ،حّ َّأتّ َّاىلَّالطفّلَّالّذبی َّوَّسّقط َّعلیّ َّتندبّ َّ
یَّکّانَّحینئّذَّیعّ َّالقّومَّفّردَّمّنَّ
طو یالَّ،فخرج َّخلف اَّبناتَّکّاللؤلؤَّاملنثّورَّوَّاْلسّ ْ َّ

خیف َّ(خَّ َّ:منَّحین )َّاىلَّتلّکَّالمّرأةَّوَّجعّلَّیسّترَّع ّاَّیغط ّاَّوَّیتلطّ َِّبّاَّحّ َّ
ام کلث ّّومَّ،وَّالبن ّّاتَّفاطمّ ّ َّ
اْلیمّ ّ َّ.فقلّ ّ َّملّّنَّح ّّوىلَّ:م ّّنَّه ّّذه؟َّفقّّالواَّ َّ:
ردهّّاَّاىلَّ َّْ

الصّّغر یَّ،وَّسّّکین َّ،وَّرقی ّ َّ،فل ّ َّاملّّکَّنفس َّّمّّنَّکثّّرةَّالبکّّا َّ،وخرج ّ َّفّّاراَّعّّلَّ
ی َّملاَّمیضَّبالطفلََّنوَّالنسا َّوَّ
وج َّ.وَّفَّمقتلَّیرویَّعنَّالشعبَّ:هوَّأنَّاْلس ْ َّ
یَّیبکّ َّ،فلمّاَّسعّ َّالنسّا َّبکائّ َّخّرجنَّالیّ َّ،فوجّدنَّ
هوَّ ْمض َّبدمائّ َّوَّاْلسّ ْ َّ
الطفّّلَّعّّلَّصّّدرهَّوَّهّّوَّمیّ َّ،فلمّّاَّرأینّ َّعّّلَّتلّّکَّاْلّّا َّتصّّارخنَّوَّأعلّّنَّالبکّّا َّ

ام کلثومَّالطفلَّوَّضمت َّاىلَّصدرهاَّوَّجعل ََّنرهَّعنّدََّنرهّاَّوَّأسّبل َّ
علی َّ،فأخذتَّ َّ
علی َّعبرهتّاَّ،ثَّنّادتَّ:واَّممّداهَّ،واَّعلیّاهَّ،مّاذاَّلقینّاَّبعّدکماَّمّنَّاألعّدا ؟!َّواَّهلفّاهَّ

علَّطفلَّخضّ َّبدمائّ َّ،واَّأسّفاهَّعّلَّرضّی َّفطّ َّبسّ امَّاألعّدا َّ،واَّحسّرتاهَّعّلَّ
اْلفنَّوَّاألحشا ؛َّ(هموَّ)511 - 535 /9 :
قر ی َّ ج

هنگامی که این نور روشئنگر (علئی اصئغر

) کمئکخواهی پئدر خئو یش را شئنید،

قنداقئه را پئئاره کئرد و بئئا بیئرون افکنئئدن خئئود (از گهئواره) و گر یئه و ضئجه ،بئئه اجابئئت
دعئوت پئئدرش اشئئاره کئئرد و بئئرای احئئرام شئئهادت در دامئئان پئئدر و بئئاالی دسئئتانش،
اعالم آمادگی نمود... .
ناله و ضج زنان در خیمه بئاال گرفئت و صئدای گر یئ آنهئا بلنئد شئد .امئام بئه سئوی
خیمهها باز گشت و از صدیق صغرا یعنی ز ین  ،از دلیل آن پرسید .او رفتار طفئل
بعد از کمکخواهی امام

را یادآور شد... .

سید [بن طاووس] گو ید :بئه گونئهای دیگئر کئه بئه عقئل نزدیئکتر اسئت ،ایئن قضئیه
نقل شده است .هنگام خداحافظی با بچه برای مشغول شئدن بئه جنئ  ،خئواهر

امام

بچه را گرفت و گفت« :ای برادرم! ای حسین! این بچه فرزنئد توسئت؛ سئه

روز است که آبی نچشیده؛ از دشمنان برای او قدر ی آ

بخواه» ...

از حمید بن مسلم نقل شده :در لشکر ابنز یاد بودم .بچهای را دیئدم کئه بئر دسئتان
حسین
بر نئور آفتئا

کشته شده است .در این هنگام زنی از خیمه بیئرون آمئد کئه نئور رو یئش
غلبئه کئرده بئود و پئایش در دامئن لباسئش میپیچیئد و افتئان و خیئزان

میرفت و ندا میداد« :ای فرزندم! ای کشته! ای مای حیات دل من!» .بنیامیه از
سخن فصیح او بئه گر یئه افتادنئد تئا این کئه بئه طفئل ذبئح شئده رسئید و خئود را بئر او
بیرون آمدند ،ولی امام حسین

کئه در حئال موعظئ دشئمنان بئود ،سئراغ آن بئانو

رفت؛ او را پوشاند و با مهربانی به خیمه بازگرداند.

به اطرافیانم گفتم :این بانو کیست گفتند :ام کل وم است و دختئران عبارتانئد از
فاطمئ صئغرا و سئکینه و رقیئه .نتوانسئتم از شئدت گر یئه ،خئود را کنتئرل کئنم و از آن

صحنه گر یختم.

مقتل ئی از شئئعبی چن ئین روای ئت می کنئئد :هنگئئامی کئئه امئئام حس ئین

بچئئه را بئئه

سئمت زنئئان بئئرد ،در حئئالی کئئه خونآلئئود بئه خئئون طفئئل بئئود و می گر یسئئت ،زنئئان بئئا

شنیدن صدای گر ی او بیرون آمدند و مرد بچه را بر سینهاش دیدند .با دیدن ایئن

نایافتهها دربارۀ حضرت علی اصغر

افکند و مدتی طوالنی زار ی کئرد .دختئران ماننئد مروار یئدهای پراکنئده بئه دنبئال او
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صحنه به شدت و با صدای بلنئد گر یسئتند .ام کل ئوم بچئه را گرفئت و بئر سئینهاش
چسباند .گردن بچه را بر گئردن خئود چسئباند و اشئک دیئدگانش بئر او جئار ی شئد.
سسس ندا داد« :وا محمداه! وا علیاه! بعد از شما از این دشمنان چه دیدیم ! وای
از طفل آلوده به خونش! وای بر شئیرخوارهای کئه بئا تیئر دشئمنان از شئیر گرفتئه شئد!
واحسرتاه بر مجروح شدن دیدهها و دلها!»

یها
ناراست 

_ در یدن قنداقه و خود را بر زمین افکندن برای یار ی پدر و آماده شدن برای شهادت.
_ ناله و ضج زنان با دیدن اعالم آمادگی علی اصغر
_ پرس و جوی امام حسین

از علت ضج زنان.

برای یار ی پدر.

_ یافت نشدن آنچه از سید بن طاووس نقل شده ،در الملهوف.

_ دادن بچه به امام از سوی خواهر حضرت و گفئتن این کئه و ی سئه روز آ
دشمن آ

بخواه.

_ یافت نشدن سخن حمید بن مسلم.

1

_ ضج زنان با دیدن جناز بچه بر سین امام
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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نچشئیده و از

.
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 .1در م یر األحزان سخن ُحمید بن مسلم اینگونه نقل شده است :وقتی حسین دید کئه از خانئدان و یئارانش،
جز اندکی باقی نمانده است ،برخاست و ندا داد« :آیا کسی هست کئه از حئرم پیئامبر خئدا دفئاع کنئد آیئا
یکتاپرستی هست آیا فریادرسی هست آیا یاوری هست » صدای مردم به گریه بلند شد .سسس به جلوی
در خیمه آمد و فرزندش عبداهلل را که خردسال بئود خواسئت .او را آوردنئد تئا بئا او خئداحافظی کنئد کئه مئردی از
ِ
ئف دو
بنی اسد ،تیری به سوی او انداخت که در گلئویش نشسئت و او را ذبئح کئرد .حسئین  ،خئون [او] را بئا ک ِ
دسئئتش گرفئئت و آن را بئئه سئئوی آسئئمان پاشئئید و آن گئئاه گفئئت« :پروردگئئارا! ا گئئر یئئاری آسئئمانیات را از مئئا در ی ئ
داشتی ،آن را برای جای بهتری قرار ده و انتقام ما را از این ستمکاران ،بگیر».
امام باقر [در بار آن خون] فرمود« :از آن خون ،یک قطره هم به زمین بازنگشت».
سئئسس حسئئین  ،او را ُبئئرد و در کنئئار کشئئتگان خانئئدانش قئئرار داد( .حلئئی ،70 :1366 ،بئئه نقئئل از محمئئدی
ریشهری)41 /7 :1362 ،
 .2ضئئج زنئئان مربئئوط بئئه پئئیش از شئئهادت علئئی اصئئغر اسئئت .هنگئئامی کئئه حسئئین  ،شئئهادت جوانئئان و
محبوبانش را دید ،تصمیم گرفت خود به میدان برود و ندا داد« :آیا مدافعی هست که از حئرم پیئامبر خئدا
دفاع کند آیا یکتاپرستی هست که در باره ما از خدا بترسد آیا دادرسی هسئت کئه بئه خئاطر خئدا ،بئه داد مئا
برسد آیا یاری دهندهای هست که به خاطر خدا ،ما را یاری دهد »


_ رفتار و سخن ام کل وم.

والعترةالطاهرة

الدمعةالساکبةفیاحوالال بی

محمئئئد بئئئاقر بئئئن عبئئئدالکریم بهبهئئئانی (م1215ق) زنئئئدگانی ائمئئئه
نگاشته است که مجلدات چهارم و پنجم به امام حسین

و عاشورا اختصئا

دلیل نقل نویسنده از کتا هایی ضعیف همچون مقتئل منسئو

طریحی و تظلم الزهراء ،پارهای مطال
در این کتا

را در چنئئئد جلئئئد
دارد .بئه

بئه ابومخنئف ،منتخئ

غیرقابل اعتماد در آن یافت میشود.
میخوانیم:

در بار علی اصغر

إمّّاَّ(سّّکین )َّانکبّّ َّعّّلَّجسّّدهَّالشّّر ی َّ(جسّّدَّالمّّامَّاْلس ّ ْیَّ

ش قاتَّح ََّّغیشَّعلیاَّ.قال َّسکین َّ:فسمعت َّفَّغشو تَّیقو َّ...َّ:

)َّوَّشّّ ق َّ

لیتک َّفَّیومَّعاشوراَّجیعاََّّتنظرو نََّّ/کی َّأستس َّلطفلَّفأبواَّأنَّیرَحو نَّ
یََّّ/یّاَّلّرز َّومصّابَّهّدََّّأرکّانَّاْلجّون؛َّ(بهبههانی،
وسقوهَّس َّبغّ َّعّوضَّاملّا َّاملعّ ْ َّ

َّ)895 /5 :1537

سکینه خود را بر بدن شر یف امام حسین

انئداخت و نالئههایی بلنئد سئرداد تئا

این کئئه از هئئوش رفئئت .سئئکینه گفئئت« :هنگئئام بیهوش ئی از حضئئرت شئئنیدم کئئه
فرمود :کاش هم شما در روز عاشورا بودیئد و مئرا میدیدیئد کئه چگونئه بئرای بچئهام
آ

خواستم ،اما از رحم به من خوددار ی ورز یدند .اما به جای آ گوارا با تیر سئتم

ناراستی

_ ابیات از زبان امام حسین

.

شیعتی ما إن شربتم ر ی عذ

فاذکرونی

در مصباح کفعمی آمده است که جسد امام

برای سکینه تنها این بیت را فرمود:
أو سمعتئئم بغر ی

أو شهئید فانئدبونی

1

ُ
فرمود« :کود خردسالم را به من

در خیمه آمد و به زین
صدای زنان ،به ناله برخاست .امام به جلوی ِ
بده تا با او خداحافظی کنم»( .ابنطاووس ،بیتا)60 :
 .1ای شیعیان من ،هرگاه آ گوارا نوشیدید از من یاد کنید .یا چیزی در مورد شخص غر ی
بر من گر یه کنید( .کفعمی)741 :1403 ،

یا شئهید شئنیدید،

نایافتهها دربارۀ حضرت علی اصغر

به او خون دادند .این حادث جانسوز و طاقتفرسا ،کوههای مکه را خرا

کرد».
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ع وانالکیم
مئئال محمئئدباقر فشئئارکی (م1315ق) از مراجئئع تقلیئئدی بئئود کئئه در مئئاه مبئئار رمضئئان

دعاهئئای هئئر روز ایئئن مئئاه را محئئور سئئخنرانی خئئود قئئرار مئئیداد و در پایئئان هئئر مجلئئس ،ذکئئر
عنئوان عنئوان الکئالم،
مصیبت میکرد .سسس این سخنرانیها را به رشته تحریئر درآورد و بئا
ِ
به چاپ رسید .در پایان آن ،دو عشریه به قلم وی چاپ شده که هر کدام شامل ده مجلس
در فضیلت و مصائ
از جمله مطال

اباعبداهلل

است .بنای نویسنده عدم ذکر مأخذ است.

نادرست این کتا  ،در بار علی اصغر

است:

کوفی ئان بیوفئئا طفئئل ش ئیرخوار را در دامئئن پئئدر شئئهید مینماینئئد ،بلکئئه مقتصئئای
بعض آنچه مذکور است ،سر او را پیش رو ی مادر او میبرنئد و سئر او را بئر نیئز جفئا

میزنند و او را شهر به شهر می گردانند( .فشارکی ،بیتا)55 :

این طفل با گلوی تیرخورده ،بئا قنداقئ پئر از خئون بئه دسئت مئادر آمئده .مئادر علئی
اصغر گمان نمیکرد طفل او را تیئر زده باشئند و بئا خئود چنئین گمئان مئیکئرد کئه اثئر
خون بدن امام است .آه آه ،چون نیک نظر نمود دید که گلوی طفل او از پیکئان تیئر
شکافته به نحوی که از عق
گو یئا م ئئل امشئ
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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سر برآورده( .همو)935 :

یئازدهم محئئرم) بعئد از خئئوردن آ  ،شئیر در پسئئتان آمئئده.

پسئئتانها را س ئئر دس ئئت گرف ئئت همئ ئی گفئئت« :ن ئئور دیئ ئده! علئ ئی اص ئئغر! کج ئئایی
پستانهای من پر از شیر است»( .همو)261 :

او را دفن کردند .دیگر قنداقه او را بیرون آوردند و

او (علی اصغر) را کشتند .امام

سئئر او را بر یدنئئد .پنئئاه میبئئر یم بئئه خئئدا ا گئئر ایئن فقئئره واقئئع شئئده باشئئد .ایئن ظلمهئئا

ناشی نمیشود ،اال از کمال شقاوت( .همو)326 :

یها
ناراست 

_ بر یدن سر علی اصغر در مقابل مادر.
_ سر نوزاد را بر نیزه ،شهر به شهر گرداندن.

1

 .1در خصو گرداندن سر علی اصغر شهر به شهر در تاریخ نیامده مگر از خبرهایی که آمده تمام سرهای شهدا
را در شهرها گرداندند ،گرداندن سر وی نیز استفاده شود.

_ پنداشتن مادر به این که خون بدن فرزندش ،از امام حسین

است.

_ از پشت سر بیرون زدن تیر.
_ این حدس که ش

یازدهم شیر در پستان مادر علئی اصئغر آمئده ،بئر پایئ بیشئیر بئودن

آن ،در روزهای قبل است که مدرکی ندارد.

_ پستانها را سر دست گرفتن و آن سخن را گفتن.
_ بیرون کشیدن بدن علی اصغر

از ز یر خا

از سوی دشمنان و بر یدن سر او.

معالیالسبطی فیاحوالالسبطی االمامی الحس والحسی
محمد مهئدی حئائری مازنئدرانی (م1315ق) ایئن کتئا

امام حسین



را در شئرح حئال امئام حسئن و

نگاشته ،اما بیش از نود در صد آن بئه امئام حسئین

اختصئا

دارد .او

در نقل اخبار ،گاه به منبع اشاره میکند که در میان آنها مصادر ضعیف به چشم میخئورد؛

مانند مدینة المعاجز ،روضة الشهداء ،اسرار الشهادات ،ناسخ التئواریخ ،تظلئم الزهئراء ،منتخئ

طریحی و. ...

وی در مورد علی اصغر

مطلبی را از روض کافی اینگونه نقل کرده است:

رویَّثق َّاإلسالمَّالکلینَّفَّکتابَّالروضة مة الکةافیَّ:أنَّالمکیّ َّالشّاعرَّدخّلَّعّلَّ
ی َّ.فلمّّاَّأنشّّدَّکمی ّ َّ
َّ:ی ّاَّکمی ّ َّأنشّّدنَّفَّجّّدیَّاْلس ّ ْ َّ
َّفقّّا
الصّّاد
ی َّبک َّاإلمام َّبکا ََّّشدیداََّّوَّبک َّالنسّوةَّوَّأهّلَّحر یّ َّ
أبیاتاََّّفَّمصیب َّاْلس ْ َّ
السترَّمنَّحجراتَّاْلرمَّ،وَّفَّیدهاَّطفلَّصغیرَّرضی َّ،فوضعت َّفَّحجرَّاإلمّامَّ،فاشّتدَّ
حینئذَّبکا َّاإلمام

َّفَّغای َّالشتدادَّوَّعالَّصّوت َّالشّر ی َّوَّعلّ َّأصّواتَّالنسّا َّ

الطاهراتَّخل َّاألستارَّمنَّاْلجراتَّ.

وَّمعلومَّانَّالنسا َّالطاهراتَّماَّکانَّمقصودهنَّمنَّانفاذهنَّذلّکَّالرضّی َّاىلَّحضّرةَّ
یَّوَّالبا کیّّات؛َّ
یَّلیشّّتدَّبّّذلکَّالرق ّ َّفَّالبّّا ک ْ َّ
المّّام َّالَّتشّّبیاَّبرض ّی َّاْلس ّ ْ َّ
(مازندرانی حائریَّ)951 - 953 /1 :1855 ،

ثقة االسالم کلینی در کتا روض ۀ ک ف ی روایئت کئرده اسئت :کمیئت شئاعر بئر امئام

ص ئئادق

وارد ش ئئد .آن حض ئئرت ب ئئه او فرم ئئود« :ای کمیئ ئت! در ب ئئار ج ئئدم ام ئئام

نایافتهها دربارۀ حضرت علی اصغر

وَّصحنَّفَّحجراهتنَّ.فبینمّاَّاإلمّامَّفَّالبکّا َّوَّالنحیّ َّاذَّخرجّ َّجار یّ َّمّنَّخلّ َّ
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حسین

برایم بخوان» .هنگامی که کمیت ابیاتی را در مصیبت امام حسین

خواند ،امام صادق

به شدت گر یست و بانوان و اهل حئرم نیئز گر یسئتند و فر یئاد

در ح ئئالی ک ئئه ام ئئام

ب ئئا ص ئئدای بلن ئئد گر یئ ئه می ک ئئرد ،کنیئ ئزی از پش ئئت پ ئئرده ،از

گر ی آنها در حجرههایشان بلند شد.
حجرههای حرم خار شد ،در حالی که کودکی شیرخوار در دست داشت .بچه را
در دامئان امئام

گذاشئت .در ایئن هنگئام گر یئ امئام

بئه بئاالتر ین حئد رسئید و

ص ئئدای مب ئئار حض ئئرت بلن ئئد ش ئئد و ص ئئدای ب ئئانوان پ ئئاکیزه از پش ئئت پردههئ ئا از
حجرهها به گر یه بلند شد.

روشن است که زنان پاکدامن تنها بدین دلیل ،بچ شیرخوار را نزد امام صادق
ّ
فرسئئتادند کئئه شئئباهت بئئه ش ئیرخوار امئئام حس ئین داشئئته باشئئد و رقئئت قل ئ
مردان و زنان گر یه کننده ،بیشتر شود.

ناراستی

_ آنچه از روضه کافی نقل شده.

م هاجالدم 
ش ئیخ علئئی قرنئئی گلسایگئئانی (م1377ش) ،کتئئا
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

نگاشته ،اما بخش عمدهای از آن را بئه عاشئورا و حئوادث قبئل و بعئد از آن اختصئا

داده

اسئئت و مئئیتئئوان آن را در زمئئر مقاتئئل بئئه شئئمار آورد .کتئئا  ،آمیختئئهای از فارسئئی و عربئئی

است .نقلهایی نادرست در باره علی اصغر

و حرمله _ قاتل او _ به چشم میخورد:

طفل صغیر دیگری که اسم او عبداهلل و مادرش اماسحاق بنت طلحة بن عبیداهلل
تمیمی بوده ،از حضرت سیدالشهداء
در ش
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منهئئا الئئدموع را در بیئئان امئئور دینئئی

در روز عاشورا شئهید شئده کئه آن آقئازاده

عاشورا به دنیا آمده است( .قرنی گلپایگانی)888 :1857 ،

یَّوَّ
ملاَّاتَّحبرملّ َّوَّایقّنَّبالقتّلَّقّا َّللمختّارَّ:اذاَّقتلتّنَّفّاخبرتَّمبّاَّفعلّ َّفَّاْلسّ ْ َّ

احر َّقلبکَّفقا َّعلی َّلعائنَّاهللَّ:یاَّامیّرَّ،کّانَّمعّ َّثّال َّسّ امَّمسّمومَّذیَّثّال َّ
ی َّوَّبالثانیّ َّم ّّاَّ
شّع َّفبواحّّدةَّم ّّاَّاخرقّ ََّنّرَّعّّلَّالصّّغرَّعّّلَّیّدیَّاْلسّ ْ َّ
یَّرف ّ َّالثّّوبَّلیسّّم َّالّّدمَّعّّنَّوج ّ َّوَّبالثالث ّ َّم ّّاَّ
ی َّح ّ ْ َّ
اخرق ّ َّقل ّ َّاْلس ّ ْ َّ

اخرق ََّنرَّعبداهللَّبنَّاْلس ْیَّ

1

َّوَّهوَّفَّحجرَّعم َّاْلس ْیَّ

؛َّ(هموَّ)511 :

هنگئامی کئه حرملئئه را نئزد مختئئار آوردنئد و حرملئئه یقئین کئئرد کئه کشئئته میشئود ،بئئه

مختار گفت« :حال که بناست مرا بکشی ،آنچه با حسین کردم برایت می گویم تا
مسئموم سئهشئعبه همئراه داشئتم .بئا یکئی از آنهئا
قلبت را بسوزانم .ای امیر! سه تیر
ِ

گلوی علی اصغر را که بر دستان حسین بود ،در یدم .با تیر دوم هنگامی که حسین
لباسش را باال برد تا خون را از صورتش پا کند ،قلبش را در یدم .با تیر سوم گلئوی
عبداهلل بن حسن را وقتی که در دامان عمو یش حسین بود ،در یدم».

یها
ناراست 

_ تکئئرار پاشئئئیدن خئئئون بئئئه طئئئرف آسئئئمان (فعلهئئئای ماضئئئی اسئئئتمرار ی «مئئئیگرفئئئت»،

«میشد»« ،میپاشید» و «میفرمودند» حکایت از تکرار این عمل دارد).
_ به دنیا آمدن نوزاد در ش

عاشورا (در منابع ،روز عاشورا آمده است).

_ سخن گفتن حرمله با مختار پیش از کشته شدن.

َمصه الحسی

2



شیخ عبدالوها

کاشی (م1417ق) از منبریهای برجسته و از تحصئیل کردگان نجئف

اشئئرف بئئود کئئه خطیبئئانی را پئئرورش داد .و ی چنئئد کتئئا

عاشورا نگاشت؛ مأسا الحسین

در بئئار امئئام حسئئین

بین السائل والمجی  ،الطر یق إلی منبر الحسین

در کتئئا

مصئئرع الحسئئین

دیده میشود:

دسئئتکئئم در بئئاره حضئئرت علئئی اصئئغر

لنیئل

 ،ناراسئئتیهایی

توج ََّّب ََّنوَّالقومَّیطل َّل َّاملا َّفقا َّ:یاَّقومَّلقدَّقتلمَّصحبَّوَّاهلَّبی َّوَّلَّیبّقَّىلَّ
اللبَّمنَّثدییَّام َّ...
سویَّهذاَّالطفلَّالرضی َّفاسقوهَّفلقدَّج َّ ْ َّ

اختل َّالعسکرَّفیماَّبی

ََّف

َّمنَّقا َّ:اسقوهَّوَّم

َّمنَّقا َّ:ل تسقوهَّ.فقا َّعمّرَّ

 .1ظاهرا «الحسن» درست است ،اما سب اشتباه چاپی« ،الحسین» در شده است.
 .2در تاریخ آمده است که حرمله به دست مختار کشته شد؛ اما از سخن گفتن حرمله با او سخنی نیست (نک:
طوسی ،231 :1414 ،ح423؛ اربلی ،بیتا324 /2 :؛ ابنشهرآشو .)276 /3 :1376 ،

نایافتهها دربارۀ حضرت علی اصغر

سعاد الدار ین ،محاضرات فی المجالس الحسینیة و مصرع الحسین

.

و واقع ئ
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بّّنَّسّّعدَّْلرمل ّ َّبّّنَّکاهّّلَّالسّّدیَّلعن ّ َّاهللَّ:اقط ّ َّنّّعاعَّالقّّومَّفرمّّاهَّحرمل ّ َّبس ّ ََّّ

فََّنرهَّ...

ثَّعادَّاىلَّاملخمیَّفاستقبلت َّسکین َّوَّقال َّ:لعلکَّسقی َّاخ َّاملا َّوَّجئتنّاَّببقیتّ ؟َّ
فقا َّهلاَّ:خذیَّاخا َّمذبوحا؛َّ(کاشیَّ)131 - 133 :1533 ،

امام حسین

بچ شیرخوارهاش را به طرف دشمن بئرد تئا از آنهئا آ

بخواهئد .رو

به آنها فرمود« :بهجز این بچ شیرخوار ،بقی یئاران و اهئل بیئتم را کشئتید .بئه او آ
دهید .شیر در پستانهای مادرش خشکیده»... .
میئان لشئئکر دشئئمن اخئئتالف افتئئاد .برخ ئی گفتنئئد :بئئه او آ
گفتند :آ

دهیئد .بعض ئی دیگئئر

ندهید .عمر بن سعد به حرملة بن کاهل اسدی _ لعنت خدا بر او باد _

گفئئت« :نئئزاع را تمئئام کئئن» .حرملئئه تیئئری بئئه سئئوی گلئئوی بچئئه پرتئئا کئئرد و او را
ذبح نمود... .
سسس به خیمه گاه باز گشت .سکینه به استقبال حضرت آمد و گفئت« :شئاید بئه
بئئرادرم آ

بئئه او فرمئئود« :بئئرادر ذبئئح

دادی و بقی ئهاش را بئئرای مئئا آوردهای» .امئئام

شدهات را بگیر».

یها
ناراست 

_ تنها بچ شیرخوار باقی ماندن .امام سجاد
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

_ سخن امام

و امام باقر

که شیر در پستان مادر خشکیده.

_ اختالف افتادن در میان لشکر عمر سعد برای آ

_ تیر انداختن حرمله به دستور مستقیم عمر سعد.

و ...باقی ماندند.

دادن.

آمدن سکینه پس از شهادت علی اصغر.
_ به استقبال حضرت ِ
_ صحبت سکینه با امام

در باره آ

دادن به برادرش و بقی آ

را به خیمه آوردن.

_ دادن فرزند ذبح شده به سکینه.
018

نتیجهگیهی

به هرآنچه در بار واقع عاشورا از جمله حضرت علی اصئغر

گفتئه و نوشئته میشئود،

نمیتوان اعتماد کرد .عامئل اصئلی بئرای راه یئافتن تحریفئات بسئیار در بئار حادثئ عاشئورا،

ورود غیرمتخصصان و گاه غیرمتعهدان در این عرصه است .کسانی که هدفی جز گریاندن
شنونده ندارند .واقع عاشورا در عین حال که اهمیت واال و ویژه برخوردار است؛ چه بسا در
میان موضوعات اسالمی ،بیشترین تحریفات را به همراه داشته باشد.

یکی از راهها بئرای شناسئایی ناراسئتیهای گفتئه شئده در بئار حضئرت علئی اصئغر

،

آثئار پئیش از قئرن دهئم هجئری اسئت .آنچئه در ایئن کتا هئا نیامئده،
جستوجو از آنها در ِ

قابل اعتماد نیست .این بدان معنا نیست که بئه هئر آنچئه در آثئار آن دوران آمئده ،میتئوان

اعتمئئاد کئئرد؛ بلکئئه بایئئد معیارهئئا در پئئذیرش خبرهئئای تئئاریخی را در نظئئر گرفئئت؛ هرچنئئد

سخت گیریها در دانش فقه ،در این عرصه جایگاهی ندارد.

نایافتهها دربارۀ حضرت علی اصغر
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م ابع
 ابن شهر آشئو  ،محمئد بئن علئی (1376ق) ،مناقئ آل ابئی طالئ  ،تحقیئق :لجنئة مئنأساتذ النجف األشرف ،نجف ،المطبعة الحیدریة.

 ابنطاووس ،علی بن موسی(بیتا) ،الملهوف علئی قتلئی الطفئوف ،بئه کوشئش :عبئدالزهراع مان محمد ،بیجا ،بینا.

 -ابو ِمخنئف ،لئوط بئن یحیئی (1371ش) ،مقتئل الحسئین و مصئرع اهئل بیتئه و اصئحابه فئی

کربالء ،قم ،انتشارات شریف رضی ،چاپ سوم.

 -اربلی ،علی بن عیسی (بیتا) ،کشف الغمة فی معرفة االئمة ،بیروت ،داراالضواء.

 اصفهانی ،ابوالفر (1315ق) ،مقاتل الطالبیین ،نجف ،المکتبة الحیدریة ،چاپ دوم. -بهبهئئانی ،محمئئدباقر (1406ق) ،الدمعئئة السئئاکبة فئئی احئئوال النبئئی

بیروت ،مؤسسة االعلمی للمطبوعات ،چاپ اول.

و العتئئر الطئئاهر ،

 تهرانی ،آقابزرگ (بیتا) ،الذریعة الی تصانیف الشیعة ،بیروت ،دار االضواء. -حلی ،ابننما (1366ق) ،م یر االحزان ،نجف ،المطبعة الحیدریة.

 دربندی ،مال آقا ( 1420ق) ،اکسیر العبادات فی اسئرار الشئهادات ،تحقیئق :محمئد جمعئهسال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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بادی و عباس مالعطیه جمری ،قم ،دار ذوی القربی ،چاپ اول.

 _______________ (1362ش) ،انئ ئئوار السئ ئئعاد (ترجمئ ئئه اسئ ئئرار الشئ ئئهاد ) ،ترجمئئئئه :حسئئئئینشریعتمدار تبریزی ،قم ،طوبای محبت ،چاپ اول.

 دینوری ،ابوحنیفه احمد بن داوود (1371ش) ،االخبار الطئوال ،ترجمئه :محمئود مهئدویدامغانی ،تهران ،نشر نی.

 -طبری ،محمد بن جریر (بیتا) ،تاریخ الطبری ،بیروت ،مؤسسة االعلمی.

 طریحئئی نجفئئی ،فخرالئئدین (1371ش) ،المنتخ ئ للطریحئئی ،قئئم ،الشئئریف الرضئئی،چاپ دوم.

 طوسی ،محمد بن حسئن (1414ق) ،االمئالی ،تحقیئق :مؤسسئة البع ئة ،قئم ،دار ال قافئة،چاپ اول.

 فاطمی ،سید حسن (1314ش)« ،ام کل وم در کربال» ،مجله پیام زن ،ش.167 -فشارکی ،محمدباقر (بیتا) ،عنوان الکالم ،تهران ،کتا فروشی اسالمیه.

 قرنئئی گلسایگئئانی ،علئئی (1346ش) ،منهئئا الئئدموع ،مؤسسئئه مطبوعئئاتی دیئئن و دانئئش،چاپ سوم.

 کاشفی ،مالحسین واعظ (بیتا) ،روضة الشهداء ،تهران ،کتا فروشی اسالمیه. -کاشی ،عبدالوها

(1401ق) ،مصرع الحسین

 ،بیروت ،دارالزهرا ،چاپ چهارم.

 کفعمی ،ابراهیم (1403ق) ،المصئباح (جنئة األمئان الواقیئة وجنئة االیمئان الباقیئة) ،بیئروت،مؤسسة االعلمی ،چاپ سوم.

 مازندرانی حائری ،محمد مهدی (1356ق) ،معالی السبطین فی احوال السبطین االمامینالحسن و الحسین

 ،تبریز ،مکتبة القرشی.

 -محمدی ریشهری ،محمئد (1362ش) ،دانئشنامئه امئام حسئین

بئر پایئه قئرآن حئدیث و

تئئاریخ ،بئئا همکئئاری سئئید محمئئود طباطبئئایینئئژاد و سئئید روح اهلل سئئیدطبایی ،ترجمئئه:
عبدالهادی مسعودی ،قم ،دارالحدیث ،چاپ ششم.

 -نراقی ،مهدی بن ابیذر (1311ش) ،محرق القلو فئی مصئائ

الحسئین

قم ،سرور.

 -وزارت آمئئوزش و پئئرورش (1311ش) ،تئئاریخ امئئام حسئئین

و اهئل بیتئه،

 ،موسئئوعة االمئئام الحسئئین

 -یعقوبی ،احمد بن ابی یعقو

(بیتا) ،تاریخ الیعقوبی ،بیروت ،دار صادر.
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