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مقدمه
از قرو ن نخست ،منابع متعدد و قابل اتکایی به دست ما رسئیده کئه بئه گئزارش نهضئت

عاشورا پرداختهاند .این منابع را میتوان به دو دسته مستقل و مشتمل تقسیم کرد؛ منئابعی
که ویژ گزارشدهی نهضت عاشورا و حماسهسازان این واقعه بینظیرند و منئابعی کئه تنهئا
بخش و فصلهایی از آنها ،درباره قیام امام حسین

است .این منابع از اعتبار ی یکسان

برخوردار نیسئتند ،امئا همئه آنهئا قابلیئت ارجئاع و اسئتناد را دارنئد و بئه وسئیله پئژوهشهئای

تاریخی روشمند ،قابل بررسی و پذیرشاند (محمدی ریشهری .)61-52/1 :1430 ،از قرن
هشتم به بعد ،به سب

استیالی ویران گر و فرهن سوز مغوالن بر قلمرو حکومت اسالمی و

نابودی بخش بزرگی از میراث علمی مسلمانان و به ویژه شیعه که از جملئه ،برخئی از منئابع

معتبئئر تئئاریخ عاشئئورا بئئود و اعتمئئاد و بهره گیئئئری بسئئیاری از مورخئئان ایئئن مقطئئع از منئئئابع

ضعیف و غیر قابل اعتماد ،آثار مقطع یاد شده ،از اعتبئار چنئدانی برخئوردار نیسئتند و تنهئا
اخبار و گزارشهای نقئل شئده از منئابع کهئن و معتبئر در آثئار یئاد شئده ،قابئل اعتنئا و اعتمئاد
است (رنجبر.)17 :1316 ،

در عین حال ،برخی از متون معتبر متقئدم ،نقئش برجسئتهتری در معرفئی طفئل شئیرخوار

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

تئاریخی موجئود دربئاره
اطالعئات
ِ
امام حسین داشتهاند که در ادامه پژوهش ،بئه ترتیئ ِ
ِ
مؤلفان آنها ،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

ُ
میة من ُ ق ِتل مع ُ
الحسین بن
نخستین مقتل موجود مستقل درباره عاشورا ،کتابی به نام تس
عل ّئی ِمئئن ُولئده و إخوتئئه و أهلئئه و شئیعته» اثئئر قلمئئی«فضئئیل بئن عمئئر رسئئانی زیئئدی» یکئئی از
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برخئئوردار اسئئت .مرحئئوم رسئئانی در گئئردآوری اسئئامی عمئئوم شئئهیدان جانبئئاز کئئربال کوشئئیده

َ
َ
لی
ل َم َعالح َسْی ْب  َع 
.0ت ْس َمیة َم ْ ق ِت 

م ْ  ْولدهو ْإخَوتهو ْأهلهو َ
شیعته
ِ

رجئئال معئئروف نیمئئه اول سئئده دوم هجئئری اسئئت کئئه از منزلئئت و اعتبئئار و وثاقئئت دینئئی نیئئز
اسئئت و در ایئئن تئئالش ،بئئه هئئر منبئئع و مأخئئذ کتبئئی و شئئفاهی کئئه دسترسئئی داشئئته سئئر زده و
کتا

مزبور را تحریر و از خود بئه یادگئار گذاشئته اسئت .ایئن کتئا

اسامی انصار و یاران باوفا و جانباز اباعبداهللالحسین

در حجئم کوچئک خئود،

در بئر دارد کئه در هئیچ جئای دیگئر

بئئه ایئئن صئئورت و کیفیئئت ،گئئردآوری نشئئده اسئئت .نویسئئنده کتئئا  ،طفئئل شئئیرخوار امئئام
حسین

را این گونه میشناساند:
عبداهللبنالحسین
بن کع

بن حکیم کلبی است .او را حرمله کئاهلی اسئدی والبئی بئا تیئر کشئت .او

بئئه هنگئئام جن ئ
حسین
آ

 :مادرش ربا

دختر إمرؤالقیس بن عدی بن أوس بئن جئابر

کئئردن ،متولئئد گردیئئده بئئود؛ پئئس از والدت ،او را بئئه محضئئر امئئام

آوردند .امام

در حالی که نشسته بود ،آن نوزاد را به آغوش کشید و با

دهان خود ،دهان او را باز فرمئود و او را عبئداهلل نامیئد .در همئین هنگئام بئود کئه

حرملئه کئاهلی تیئئری افکنئد .ایئئن تیئر گلوگئاه او را در یئئد .حسئین

بئئا دسئت خئئود

جلوی خون را گرفئت و جمئع نمئود و بئه سئوی آسئمان پاشئید .از آن خئون ،قطئرهای

هم به زمین بازنگشت .فضیل گوید :ابوالورد از قول امام باقر
ا گ ئئر قط ئئرهای از آن ب ئئه زم ئئین میرس ئئید ،ع ئئذا

بخشایشی)93-17 :1897 ،

به مئن روایئت کئرد:

اله ئئی ن ئئازل می گش ئئت( .عقیق ههی

مقتلالحسی ابومخ ف
 .2
ابومخنئئئف ،لئئئوط بئئئن یحیئئئی از شئئئا گردان شئئئاخص امئئئام صئئئادق

اسئئئت کئئئه کتئئئا

موجود بوده و طبری در تاریخ مشهور خود ،هرجئا بئه مسئئله کئربال اشئاره می کنئد ،همئه را بئه
مقتئئل ابیمخنئئف ارجئئاع میدهئئد .مجموعئئه روایئئات ابومخنئئف کئئه در تئئاریخ طبئئری دیئئده
میشئود 126 ،روایئت اسئئت کئه حئدود  110روایئئت بئه خئود ابیمخنئئف میرسئد و مربئوط بئئه
قضایای کربالست (سنگری.)23 :1317،

پئئئئس از بئئئئازخوانی کتا هئئئئای موسئئئئوم بئئئئه مقتئ ئئل ابیمخنئئئف ،آنهئئئئا را غیئئئئر قابئئئئل اعتمئئئئاد

دانسته و مینویسد:

کتئا مقتئل ابیمخنئئف در میئان منئابعی کئئه در مئورد تئاریخ کئئربال نوشئته شئئدهاند

مطرح است؛ ولئی بایئد مواظئ

ضئعف و نقصهئای آن بئود .کتئا کئاملی نبئوده،

ولی بخشهایی از کتا که از تاریخ طبری گرفته شده است قابئل اعتمئاد اسئت؛

در مقاتل و منابع

در حئئال حاضئئر ،کتا هئئایی بئئا عنئئوان مقتئئل ابیمخنئئف وجئئود دارنئئد .دکتئئر سئئنگری

بازشناسی طفل شیرخوار امام حسین

مقتلالحسئین او بعئدها بئه مقتئل ابیمخنئف معئروف شئد .ایئن مقتئل تئا قئرن چهئارم هجئری
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طب ئئری ه ئئم م ئئیت ئئوان نمون ئئهه ئئایی از ض ئئعف را مش ئئاهده نم ئئود.

گرچ ئئه در کت ئئا

(سنگری)13-19 :1839،

نویسنده تاریخ طبری ،به نقل از ابومخنف مینویسد:
سلیمانبنابیراشد ،از حمیدبنمسلم برایم نقل کرد که «وقتی حسین
یکی از کودکانش را برایش آوردند .حسین

نشست

او را در دامانش نشاند .ایئن کئود را

عبداهللبنحسئئین پنداشئئتهاند ».عقب ئة بئئن بشئئیر اسئئدی گفتئئه اسئئت :روزی امئئام
باقر

به مئن فرمئود« :ای قبیلئه بنیاسئد! مئا در گئردن شئما خئونی دار یئم» .عئر

کردم« :ای اباجعفر! خداوند رحم نماید! آن خون کدام است » فرمود« :روز عاشورا
کودکی را در حجئر جئدم حسئین
ذبئئح کئئرد .امئئام

قئرار دادنئد ،یکئی از شئما تیئری انئداخت و او را

خئئون را در دو کئئف خئئود گرفئئت و آن را بئئه زمئئین پاشئئید .سئئسس

فرمود :ای پرورشدهند مئن! ا گئر منئع نمئودهای یئاری مئرا از آسئمان ،پئس قئرار بئده

این مصیبت را برای ثوابی که بهتر است و انتقام بکش برای ما از این ستمکاران».

(ابومخنف و طبری)198-191 :1855 ،

.3الطبقا الکبیر

محمد بن سعد بن منیع ُزهری (م230ق) ،مشهور به «ابن سعد» و نیز «کات

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

کتا

الطبقات الکبیر ،شرح حال امام حسین

او در بخش نخست ،نس

را در دو بخئش و بئه تفصئیل آورده اسئت.

و تولد و ویژگیها و فضئایل و مناقئ

دوم به مقتلنویسی و گزارش قیام امام حسین
در این هنگام حسئین

واقدی» در

را گئزارش کئرده و در بخئش

پرداخته است .و ی مینویسد:

در حئالی کئه جبئه خئز خاکسئتری پوشئیده بئود در مقابئل

خیمه خود نشسته بود و تیرها بر چپ و راست او فرو میبارید و پسر سه سئالهای
از او کنارش بود .عقبة بن بشر اسدی تیری بر او زد و کئود را کشئت( .کاته واقهدی،
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 :1513الخامسه )593/1

.4تاریخ عق بی
احمئئد بئئن ابئئی یعقئئو  ،معئئروف بئئه یعقئئوبی (214ق) در تئئاریخ خئئود معئئروف بئئه تئئاریخ

یعقئئوبی ،جریئئئان قیئئئام امئئئام حسئئئین

را بئئئه صئئئورت بسئئئیار مختصئئئر و توصئئئیفی گئئئزارش

کرده است .گزارش وی با این که بسیار کوتاه اسئت ،بئا روایئت ابومخنئف همخئوانی زیئادی

دارد؛ از ایئئنرو محتمئئل اسئئت کئئه وی بئئر اسئئاس مقتئئل ابومخنئئف ،گئئزارش توصئئیفی خئئود را

سئامان داده باشئئد (حسئئینی .)72 :1316،یعقئئوبی در بئاره طفئئل شئئیرخوار امئئام حسئئین
چنین مینویسد:

سسس مردان یکی یکی خود را تقدیم نمودند و شهید شدند تا این که حضئرت
تنها ماند؛ هیچ کس از اهل و فرزندان و نزدیکان ،با ایشان نبودند .امام

بر اس

خئئود سئئوار و پئئس از کمئئی اسئئتراحت کئئه تئئازه از میئئدان بازگشئئته بئئود ،دو بئئاره عئئازم
میئئدان شئئد .کئئودکی کئئه در همئئان سئئاعت متولئئد شئئده بئئود ،نئئزد آن حضئئرت

آوردند .امام در گوش فرزنئد خئود ،اذان و اقامئه گفئت و کئام او را برداشئت؛ در همئان

هنگام تیری به حلق آن طفئل اصئابت کئرد و او را بئه شئهادت رسئانید .امئام

آن

تیر را از حلق طفل بیرون کشید و کود را به خون آغشته سئاخت و گفئت :بئه خئدا

سئوگند تئو گرامیتئر از ناقئئه صئالح در پیشئگاه خئدای تعئئالی هسئتی و جئد تئو رسئئول
خدا

نئزد خئدا گرامیتئر از صئالح ،پیئامبر خداسئت .سئسس پیکئر او را آورد و در

.5الفت ح
ابومحمد احمد بن اع م کوفی (م حدود 314ق) ،از مورخان مشئهور قئرن سئوم اسئت کئه
در کتا

الفتئوح خود ،اخبار مسلمانان را پئس از رحلئت پیئامبر خئدا

تئا دوران خالفئت

عباسی در نیمه قرن سوم هجری آورده و در این میان ،بخشی قابل توجه (در حدود یکنهم
امام حسین

چنین مینویسد:

برای او فرزند دیگئری بئود کئه بئه او علئی می گفتنئد و شئیرخوار بئود .پئس حسئین

جلوی با

خیمه آمد و گفت :آن طفل را بدهید تا با او وداع کنم .سسس آن کود

را بئئه دسئئت او دادنئئد .پئئس خواسئئت تئئا او را ببوسئئد ،در حئئالی کئئه می گفئئت :ای
فرزندم! وای بر این گروه ،در آن وقتی که جدم پیغمبر خدا

دشئمن آنهئا باشئد.

در مقاتل و منابع

کتا ) را به گزارش نهضئت حسئینی ،اختصئا

داده اسئت .او در معرفئی طفئل شئیرخوار

بازشناسی طفل شیرخوار امام حسین

کنار اجساد پسران و برادرزادگانش نهاد( .یعقوبی)139-131/9 :1891 ،
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پس ناگاه تیری آمد و در گلوی آن طفل خورد و او را کشت .پس حسین

از اس

خئئود پئئایین آمئئد و بئئا غئئالف شمشئئیر خئئود ،بئئرای او قبئئری حفئئر کئئرد و آن طفئئل را بئئه
خونش آغشته نمود و برای او نماز خواند و دفنش نمود( .ابناعی کوفی)115/5 ،

.6مقاتلالطالبیی 

ُ
ابوالفر علی بن حسین اموی اصفهانی (م356ق) ،از مورخان پرکار قئرن چهئارم اسئت

که کتا

مقاتل الطالبیین را در سئال 313ق نوشئته و در آن بئیش از دویسئت کشئته خانئدان

ابوطال

را در سه قرن نخست هجری ،نام برده و احوالشان را شرح داده است .ابوالفر بئه

کشتگان طالبی نهضت عاشورا _ کئه بئیش از بیسئت تئن هسئتند _ نیئز پرداختئه و سئسس بئا
تفصئئیل بئئه شئئرح حئئال سئئرور شئئهیدان ،امئئام حسئئین

و گوشئئههایی از قیئئام ایشئئان و نیئئز

اسارت خاندان ایشان روی آورده است (محمئدی ریشئهری .)64/1 :1430 ،او در معرفئی
طفل شهید کربال مینویسد:
نام مادرش«ربا » دختر امئر القئیس بئن عئدی ...و بئه عقیئده ابئن عبئده ،ر بئا
دختر حارثه خواهرزاده اوسبنحارثه بوده است ...و عبداهللبنالحسئین

در روز

اصابت کرد و او را سر برید .از حمیدبنمسلم نقل است که امئام حسئین

طفلئی

شئئهادت ،کئئودکی خردسئئال بئئود و همچنئئان کئئه در دامئئان پئئدر نشسئئته بئئود تیئئری
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

را خواند و بئر زانئوانش نشئاند؛ ناگهئان عقبةبنبشئر بئا پرتئا

تیئری او را ذبئح کئرد .از

یکی از شاهدان کربال نقل است که گفت :همراه حسین

کود خردسالش بئود

که ناگاه تیری آمده و گلویش را برید؛ در این حال حسئین

خئون را از گلئو و گئردن

کئئود گرفتئئه و آنچنئئان بئئه آسئئمان پئئرت می کئئرد کئئه چیئئزی از آن بازنمی گشئئت و
عرضئئه میداشئئت :خئئدایا! ایئئن طفئئل نئئزد تئئئو از بچئئه ناقئئه صئئالح کمتئئر نیسئئت.

(اصفهانی)51-53 :9339 ،
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.7مقتلالحسی

بهروا شیخصدوق

ابئئوجعفر محمئئد بئئن علئئی بئئن الحسئئین بئئن موسئئی بئئن بابویئئه قمئئی ،مشئئهور بئئه «شئئیخ
صدوق» و «ابنبابویه» (م311ق) تا جایی مئورد قبئول علمئای شئیعه قئرار گرفتئه کئه روایئات

مرسل او در حکم مسند دانسته شده است .همچنئین روایئات کتئابش مئن ال یحضئره الفقیئه

یکی از کتئ

اربعئه شئیعه _ بئه اجمئاع علمئای شئیعه _ در شئمار روایئات صئحیح گنجانئده

شئئده اسئئت .شئئیخ صئئدوق نزدیئئک بئئه  250کتئئا
چهئئئارده کتئئئا

نوشئئته اسئئت کئئه در حئئال حاضئئر ،فقئئط

و رسئئئاله از او بئئئه جئئئا مانئئئده و منتشئئئر شئئئده اسئئئت .در میئئئان کتا هئئئای

منتشرنشد شیخ صدوق ،کتابی به نام مقتل الحسین هسئت کئه ایشئان در ضئمن برخئی از
آثئئار منتشرشئئدهاش از ایئئن کتئئا

103/1؛ همو.)522 :1367 ،

نئئام بئئرده و بئئه آن ارجئئاع داده اسئئت (صئئئدوق:1377 ،
بئئه روایئئت شئئیخ صئئدوق ،بئئا تحقیئئق و

مقتئئل شئئیخ صئئدوق ،بئئا عنئئوان مقتئئل الحسئئین
ا
ترجمه صحتی سردرودی ،اخیرا بازنویسئی و نشئر یافتئه اسئت (نئک :صئدوق .)1311 ،ایئن

کتئا

حئئاوی دویسئئت و انئدی حئئدیث و روایئئت اسئت کئئه همگئئی از طریئق شئئیخ صئئدوق

روایئئت شئئده و بیشئئتر آنهئئا از میئئان آثئئار منتشئئر شئئد شئئیخ صئئدوق و انئئدکی نیئئز از میئئان آثئئار
کسانی که از شیخ صدوق ،حدیث نقل کردهاند گردآوری شده است (صئحتی سئردرودی،
 .)34 :1315این مقتل دارای مزیتهای مهمی است که نزدیکئی کتئا  ،از لحئا زمئانی

است که از پیشوایان دینی و چهارده معصئوم

بئه ویئژه امئام سئجاد ،امئام صئادق و امئام

مطال
رضا

این مقتل _ که حدود نود درصد آن را تشکیل میدهد _ از احادیث و اخبار مئأثوری
نقل شده است (همو.)367 :

در این مقتل ،نام امام چهارم

 ،علیبنالحسیناال کبر (صدوق )263 :1311 ،یا علی

بن الحسئین اسئت (همئو 172 ،156 ،116 ،66 ،41 ،37 :و .)...همچنئین در روایئت خئرو
(همو. )126 :

ََ ْ
َ
ْ .7
اهللعلیال ِعبا 
فیم ْعرفةح َج ِج
اإلرشا

ابوعبئئداهلل محمئئد بئئن محمئئد بئئن نعمئئان بغئئدادی (م413ق) مشئئهور بئئه شئئیخ مفیئئد ،از

درخشئئئانترین چهرههئئئای شئئئیعه از آغئئئاز تئئئا کنون اسئئئت و کتا هئئئای او از مآخئئئذ اصئئئلی

در مقاتل و منابع

کاروان حسینی از مدینه ،نام یکی از فرزندان امام حسین

« ،علیاصغر» ذکئر شئده اسئت

بازشناسی طفل شیرخوار امام حسین

به عصر عصمت و زمان حضور امامان معصوم

از مهمترین آنهاست .دیگر آن که عمده
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مهئم و مشئهور او

دانشهایی چون کالم و عقاید ،فقه ،حدیث ،تئاریخ و سئیره اسئت .کتئا
ُ
ئج اهلل علئی ال ِعبئاد ،زندگینامئه همئه امامئان شئیعه را در بئر دارد .حئدود
اإلرشاد فی معرفئة حج ِ
یک هفتم از االرشاد ،به زندگانی امام حسئین و نهضئت عاشئورا اختصئا یافتئه اسئت
(محمدی ریشهری .)71-70/1 :1430 ،شیخ مفید در مقتل طفل شیرخوار مینویسد:
پس از شهادت حضرت قاسم ،حضرت امام حسین

برابر خرگاه همایونی خود

نشسته بود .فرزند خردسالش به نام عبداهلل را آوردنئد و در دامئن او گذاردنئد .مئردی
از بنیاسئئد آن طفئئل را هئئدف تیئئر سئئتم قئئرار داد و او را بئئه پئئدران نئئامدارش ملحئئق
ساخت .امام حسین

دست مبارکش را زیر گلئوی آن طفئل می گرفئت و چئون از

خون پا آن نوباوه پر میشد ،به طرف آسمان میپاشید و میفرمود :پروردگارا! اگر
در نصرت و یئاری آسئمانی را بئه سئوی مئا بسئتهای ،ایئن قربئانی را بئه جئای بهتئرین
تقدیمها از ما بپذیر و داد ما را از این گروه ستمگر بگیر! (مفید)559 :1833 ،

بأعیمالهدی
ِ
.1إعیمالَ ری

برسئی (م541ق) ،مفسئر ،مئتکلم ،ادیئ  ،شئاعر و مئورخ
امین االسالم فضلبنحسئن ط ِ

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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بزرگ امامیه در قرن ششم هجری است .وی با تکیه بئر اندوختئههای تئاریخی خئود ،کتئا
ُ
بأعالم الهدی را در شئرح حئال اهئل بیئت نگاشئت و بئه ویئژه در زنئدگی امئام
إعالم الوری
ِ
حسین با تفصیلی در خور تحسین ،به شرح نهضت عاشورا همت گماشئت (محمئدی
ریشهری .)75/1 :1430 ،او در شرح حال طفل شهید کربال چنین مینویسد:
پس از قتل قاسم بن الحسئن ،حسئین

جلئوی خیمئهها نشسئت .پئس فرزنئدش

عبداهلل را که طفلی بود آوردند و در دامان حضرت نشسته بود که مئردی از بنیاسئد
تیئئری رهئئا کئئرد و آن طفئئل را کشئئت .پئئس حسئئین

خونهئئای او را در دسئئتش پئئر

می کرد و بر زمین میریخت .سسس فرمود« :پروردگئارا! ا گئر نصئرتی را کئه در آسئمان
نزد توست از ما جلوگیری نمودی ،پس قرار ده آن را بئرای مئا ،بهتئر از آنچئه اسئت و

انتقئام مئا را از ایئن گئئروه سئتمکار بگیئر!» سئسس جسئئد کئود را در کنئار کشئئتگان از
خاندان گذاشت( .طبرسی)555/1 ،1895 ،

.01تاریخالموالیداالئمةووفیاتهم
البغئدادی (م567ق)،

این کتا اثر شیخ ابی محمد عبداهلل بئن النصئر ابئن الخشئا
ادی  ،زبانشناس ،آموزگارّ ،
مفسر حدیث و شاعر عربی عراقی در سده ششم هجری است
و در چهارده بخش بئه معرفئی زنئدگی اهئل بیئت
حسین

پرداختئه اسئت .او در شئرح حئال امئام

مینویسد:

برای حسین

 ،شش پسر و سه دختر بود .از پسران ،علیاکبر که با پئدرش شئهید

شئئد و علئئی (امئئام زینالعابئئدین
شهید شد و جعفر و زین

) و علیاصئئغر و محمئئد و عبئئداهلل کئئه بئئا پئئدرش

و سکینه و فاطمه( .بغدادی)91 :1535 ،

مقتلالحسی خوارزمی
 .00
ابوالم یئئئد موفقبناحمئئئدبنابی سئئئعد خئئئوارزمی مکئئئی (م561ق) مشئئئهور بئئئه اخطئئئ

خوارزم ،از عالمئان حنفئی و معتزلئی و جانشئین زمخشئری در مناصئ

شئرعی خئوارزم بئوده

است .خوارزمی ،سخنوری بلی  ،محدثی شهیر ،فقیهی خبیر و در علوم گونا گونی از جملئه

سیره ،تاریخ و اد  ،چیرهدست بود .او تألیفات فراوانئی دارد و بئه دلیئل عالقئهاش بئه اهئل
در فضایل امیرالمؤمنان

علی

و مادرش فاطمه بنت اسد ،فاطمه زهرا

خئئئوارزمی در مقت ئئل الحس ئئین ،ابتئئئدا فضئئئایل پیئئئامبر

فصلی جداگانئه ،بئه فضئایل امئام حسئین
حسین

 ،حضئئئرت خدیجئئئه

و نیز امام حسئن

و پئس از آن تئا پایئان کتئا

را آورده و سئسس در
بئه احئواالت امئام

از تولد تا امامئت و نیئز نهضئت ایشئان و وقئایع پئس از شئهادت امئام
حسئین

پرداختئه

طفل شهید امام چنین مینگارد:

بئه در خیمئئه آمئد و فرمئئود« :علئی ،طفلئئم را بیاور یئد تئئا بئا او خئئداحافظی

کنم!» پس کودکش را گرفت و او را میبوسید و میفرمود« :وای بر این قوم ،هنگئامی
ّ
دشئمن آنهئا باشئد!» پئس در همئان هنگئام حرملئهبن کاهل
که جد تئو ،محمئد
اسدی ،تیری بئر کئود کئه در آغئوش او بئود زد؛ پئس او را ذبئح کئرد ،در حالی کئه در

آغوش پدر بود .سسس حسین

دستانش را از خون او پئر کئرده و بئه طئرف آسئمان

در مقاتل و منابع

است (محمدی ریشهری .)76/1 :1430 ،وی در با

 ،امئئئام

بازشناسی طفل شیرخوار امام حسین

بیت

 ،چندین کتا

و امام حسین

نوشت.
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میپاشید و می گفت« :خداوندا! اگر یاریات را از ما بازداشتی ،پس آن را به آنچه
که برایمان بهتر است قرار بده!» پس حسین

از اس

خود پایین آمد و با غئالف

شمشیر قبری کند و آن طفل را بئه خئون خئود آغشئته نمئود [و او را دفئن نمئود] و بئر او
درود فرستاد( .اخط خوارزم)89/9 :1598 ،

ابیطالب
.02م اقبآل 
ابئئوجعفر رشئئیدالدین محمئئدبنعلیبنشئئهر آشئئو

مازنئئدرانی (م511ق) ،از عالمئئان

بزرگ شیعه در قئرن ششئم اسئت .او بئه فقئه ،کئالم ،کتا شناسئی ،تفسئیر ،حئدیث و تئاریخ

آ گاه بود و رجالشناسان ،او را رجالشناسی ثقه و شئاعری بلیئ خواندهانئد .بئه دلیئل انکئار
برخئئی کئئژروان نسئئبت بئئه فضئئایل امیئئر مؤمنئئان ،ابنشئئهر آشئئو  ،مناق ئ

فرزندان ایشان را با تکیه اصلی بر کت
از مناق

پیامبر

ایشئئان و همسئئر و

اهل سنت ،گرد آورد و در آغاز کتا

را گزارش کرد .وی در این کتا  ،زندگینامه و مناق

را نیز با تفصیلی متناس

با حجم کتا

امام حسئین

خود آورده و تعدادی از سئخنان گهربئار امئام

هم نقل کرده است (محمدی ریشهری .)10-76/1 :1430 ،ابنشهر آشئو
شیرخوار امام حسین

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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حسین

خود نیز بخشی

مقتئل کئود

را

را چنین مینگارد:
(پس از شهادت علیاکبر) تنها ماند و در دامئانش علیاصئغر بئود .پئس

تیئئری بئئه سئئوی کئئود رهئئا شئئد و بئئه گلئئوی او رسئئید .پئئس حسئئین

آن خئئون را از

نح ئئرش می گرف ئئت و ب ئئه ط ئئرف آس ئئمان میپاش ئئید و چی ئئزی از آن بازنمی گش ئئت و
می گفت« :پروردگارا! این کود
)113/5 :1519

بر تو از شئتر صئالح کمتئر نیسئت!» (ابنشههر اشهوب،

.03مثیر ْ
األح ان َ وم یرسب ِلاألشجان
ّ
ُ
نجم الدین جعفر بن محمد ِحلی (م645ق) مشئهور بئه ابئننمئا ،در خانئدانی بئزرگ و در

روزگار زرین حوزه حله پرورش یافت .او از علمئای قئرن هفئتم و یکئی از اسئاتید عالمئه حلئی
اسئئت .کتئئا ُم یئ ُئر األحئئزان و ُمنیئ ُئر ُسئ ُئب ِل األشئئجان شئئامل مقدمئئهای در فضئئائل اهئئل بیئئت
پیئئامبر و فضئئیلت ذکئئر مصئئائ آن بزرگئئواران و گریئئه بئئر آنهئئا و دارای سئئه مقصئئد اسئئت.

مقصد اول ،گزیدهای از زندگینامه امام حسین
حادثه کربال از حرکت امام

و سیر تحوالت تاریخی در بهوجود آمدن

از مدینه تا ورود به کربال است .مقصد دوم ،وقئایع روز عاشئورا

اسئت .مقصئد سئوم ،داسئتان

تا شهادت امام و آغاز اسارت اهل بیئت آن حضئرت
ُ
اسیران تئا بازگشئت آنئان بئه مدینئه را در بئر دارد .ابئن نمئا فرزنئد خردسئال امئام حسئین

چنین میشناساند:

آن حض ئئرت

را

ب ئئه س ئئراپرده ب ئئانوان و ش ئئیرزنان نزدی ئئک ش ئئد و فرزن ئئد خردس ئئالش

«عبداهلل» را خواست تا برای آخرینبار او را ببیند و مورد لطف و مهئر پدرانئهاش قئرار
دهئئد و او را وداع کنئئد .کئئود محبئئو

آن حضئئرت را آوردنئئد و حسئئین

او را در

آغوش گرفت تا هم پدر ،کود خردسال خود را نیک بنگئرد و هئم کئود  ،توشئهای

از پئئدر گرانمایئئهاش را برگیئئرد کئئه ب ئه نا گئئاه عنصئئر تبهکئئاری از بنیاسئئد ،گلوگئئاه آن
کود معصوم را در آغوش پدر ،هدف تیر بیداد قرار داد و گئوش تئا گئوش او را بر یئد و
درید .خون سرازیر شد و حسین

کف دستها را زیر گلوی آن خردسئال شئهید

گرفت تا از خون ،لبریز گردید و آن گاه خونها را به سوی آسمان فشاند و رو به بارگاه
خئئدا گفئئت« :پروردگئئارا! ا گئئر در ایئئن سئئرای زودگئئذر و فناپئئذیر بئئر اسئئاس حکمئئت و
را در سرای جاودانه ،نصی
خودکامه بستان!» امام بئاقر

و روزی ما ساز! و داد ما و رهروان ما را از این بیدادگران
فرمئود« :از خئون گلئوی کئود شئهیدش کئه آن را بئه

سوی آسمان پاشید قطرهای به سوی زمین بازنیامد و آن حضرت

پیکر بیجان

او را به سوی سراپرده شهیدان راه حق و عدالت برد و او را نیز در میان پیکرهئای بئه

خون خفته یاران و عزیزان جای داد»( .ابننما)951 :1833 ،

ابوعبداهلل محمدبنجعفر مشهدی (م610ق) ،از عالمان و محدثان و از مشئایخ اجئازه در
قرن ششم هجری اسئت .شئهید اول (م716ق) بئه کتا هئای او طریئق داشئته و شئیخ حئر

عئئاملی (م1107ق) او را سئئتوده و وی را فاضئئل ،محئئدث و صئئدوق نامیئئده اسئئت .سئئید بئئن

طئئاووس نیئئز در کتئئ

ادعیئئه و زیئئارات خئئود ،از او بهئئره گرفتئئه و بئئر او اعتمئئاد کئئرده اسئئت.

در مقاتل و منابع

.04الم ارالکبیر

بازشناسی طفل شیرخوار امام حسین

مصلحت ،یاری و پیروزی ظاهری از سوی آسمان را از ما دری داشتهای بهتر از آن
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مشهدی در کتا

و اهلبیت

المزارالکبیر ،زیارت پیامبر

را به ترتی  ،ذکر کرده و در

میئان آنهئا ،فضئایل برخئی مسئاجد و اعمئال برخئی ماههئا را آورده اسئت .در «زیئارت ناحیئئه
مقدسئئه» و «زیئئارت ناحیئئه دوم» مئئذکور در ایئئن کتئئا  ،بئئه طفئئل شئئهید امئئام حسئئین

نیئئز

سالم داده شده است (ابنمشهدی 411 :1371 ،و .)461

َ.05مطا ِلب َ
آل َالرس ل
السؤولفیَم ِاقب ِ 



محمد بن طلحه دمشقی (م652ق) ،شافعیمذه و از دانشوران شایسئته اهئل سئنت
نوشئئته و در آن دربئئاره
اسئئت .او کتئئابی بئئا عنئئوان مطا ِل ئ ُ الس ئ ول فئئی منا ِق ئ ِآل ّالرسئئول

شئئهادت امئئام حسئئین

مطال ئ

ارزشئئمندی بیئئان داشئئته و مخالفئئان و قئئاتالن ایشئئان را

بخششناپذیر و محروم از شفاعت و اصحا

امام حسین

آتش میشمارد .ابنطلحه در یادکرد فرزندان

چنین مینویسد:
او را ده فرزنئئد پسئئر و دختئئر بئئود :شئئش پسئئر و چهئئار دختئئر .پسئئرها :علئئی اکبئئر ،علئئی
اوسئئط _ کئئه همئئان امئئام ز یئئن العابئئدین

اسئئت و در بئئا

مر بئئوط بئئه او ،ذکئئرش

میآیئئد _ علیاصئئغر ،محمئئد ،عبئئداهلل و جعفئئر هسئئتند .علیاکبئئر کئئه پئئیش روی
پدرش جنگید تا به شهادت رسید .علیاصغر در حالی که طفلی بیش نبود تیئری
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

آمد و او را به قتل رساند ...و گفته شده که عبداهلل هم با پدرش ،حسئین
شده است( .نصیبی ،بیتا)959-955 :

َ
َ
َ
کرِخصائصاألئمة
واص ِم َ األمةفی ِذ 

ذک َرةالخ
.06ت ِ
ُ
ئوزی
ابئئوالمظفر یوس ئف بئئن ِقزغلئئی بئئن عبئئداهلل (م654ق) ،سئئبط (نئئوه) ابئئوالفر ابنجئ ِ
مشئئئهور اسئئئت .او ابتئئئدا حنبلئئئی بئئئود و سئئئسس حنفئئئی گشئئئت؛ امئئئا بئئئه دلیئئئل عالقئئئهاش بئئئه

اهلبیئت
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شئهید

 ،شئرح حئال بسئیاری از آنئان را بئه نگئارش درآورد .سئبط ابئنجئوزی افئزون بئر

گزارش احوال و مناق

شخصی امام حسین

 ،به نهضت کربال پرداخته و از آغاز تا انجام

آن و حتئئئی وقئئئایع پئئئس از شئئئهادت سئئئید الشئئئهدا و همچنئئئین برخئئئی مراثئئئی را دربئئئاره امئئئام
حسین

_ هر چند بئه شئیوه داسئتانی و بئدون ذکئر سئند _ نیئز نقئل کئرده اسئت (محمئدی

ریشئئهری .)14/1 :1430 ،وی بئئه نقئئل از هشئئام بئئن محمئئد ،مقتئئل طفئئل شئئهید عاشئئورا را
چنین مینویسد:
حسئئین

بئئه سئئوی یکئئی از اطفئئالش رفئئت کئئه از تشئئنگی می گریسئئت؛ او را بئئر سئئر

دست گرفت و گفت« :ای قوم! اگر بر من رحم نمی کنید بر این کود رحئم کنیئد!»
در ایئن حئئال مئئردی از آنئئان ،تیئئری بئئه سئئوی او انئئداخت و ذبحئئش کئئرد .حسئئین
می گریسئت و می گفئئت« :خئئدایا! میئئان مئا و گروهئئی کئئه مئئا را دعئوت کردنئئد تئئا مئئا را
یاری دهند ،اما ما را کشتند ،داوری کن!» در این هنگئام ،نئدایی از آسئمان رسئید:
«او را واگذار ،ای حسین! که برای او ،شئیردهندهای در بهشئت اسئت!» (ابنجهوزی،

)155/9 :1595

َ
.07اللهو علیقتلیالطفو 
سید رضیالدین علی بن موسی بن جعفر حلی (م664ق) مشهور به سید بئن طئاووس،
از عالمان و عارفان مشهور شیعه است که شخصیتی علمی ،اجتماعی ،ادبئی و نیئز عئارف
ُّ
و متقی داشته و کتا اللهئوف علئی قتلئی ّالطفئوف یئا الملهئوف علئی قتلئی ّالطفئوف را دربئاره
و مقتل ایشان ،ویژه زائران امام حسئین

تاریخی خود را نیئز در ایئن زمینئه بئه آن افئزوده اسئت (محمئدی ریشئهری-15/1 :1430 ،

 .)16مقتل طفل شیرخوار امام حسین
حسئئین

در ملهوف به این شرح است:

بئئه در خیمئئه نزدیئئک شئئد و بئئه زینئ

فرمئئود :فرزنئئد خردسئئال مئئرا بئئه

دست من بده تا برای آخرین بار او را ببینم! کود را به روی دست گرفت و همئین

که خواست کود را ببوسد حرملة بن کاهل اسدی تیری پرتا

فرمئئود« :او را بگیئئر!»

سسس کف دستانش را زیر خون گرفت تا پر شدند .خون را به سوی آسمان پاشئید
و فرمئئود «:آنچئئه مصئئیبت وارده را بئئر مئئن آسئئان می کنئئد ایئئن اسئئت کئئه خداونئئد
میبیند ».امام باقر

فرموده است« :از آن خون ،یک قطره به روی زمین نیفتاد».

گونهای دیگئر نیئز روایئت شئده کئه بئه عقئل نزدیئکتر اسئت؛ چئرا کئه آن زمئان ،وقئت
وداع با طفل نبئود؛ چئون سئخت بئه جنئ

و کشئتار مشئغول بودنئد؛ در ایئن هنگئام

در مقاتل و منابع

کئود رسئئید و گئوش تئئا گئوش او را بر یئئد .امئام

بئئه زینئ

نمود کئه بئه گلئوی

بازشناسی طفل شیرخوار امام حسین

امام حسین

نوشئته و داشئتهها و آ گاهیهئای
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خواهرش زین
روز اسئئت ک ئئه آ

نئوزاد را بیئرون آورد و فرمئود :برادرجئان! ایئن فرزنئد توسئت ،سئه
نخ ئئورده ،ب ئئرایش جرع ئئهای آ

درخواس ئئت ک ئئن! ام ئئام او را روی

دسئئت گرفئئت و فرمئئود :ای مئئردم! شئئما شئئیعیان و اهئئل بیئئتم را کشئئتید و فقئئط ایئئن
کود باقی مانئده کئه تشئنگی جگئرش را میسئوزاند .او را بئا جرعئهای آ

سئیرا

کنید! در این زمان ،فردی تیری بئه سئوی کئود پرتئا کئرد و او را شئهید کئرد .پئس
امام

آنان را نفرین کرد؛ چنان که مختار و دیگران بر سرشان آوردند( .ابنطاوو ،

)187-185 :1873

َ
ْ
َ
َ .07کشفالغملةفیَم ْعرِف ِ ةاألئملة

ابوالحسن علی بن عیسی بئن ابئیالفتح اربلئی (م662ق) ،از عالمئان و ادیبئان عئراق در

قئرن هفئتم اسئت کئه مئورد سئتایش عالمئان شئیعه و اهئل سئنت قئرار گرفتئه و عالمئان بزرگئئی
مانند ابوعبداهلل عالمه حلی و برادرش رضیالدین اربلی نزد او شا گردی کردهاند (محمدی
ریشهری .)11/1 :1430 ،ک ُشف ا ُلغ ّمة فی معرف ِة ّ
األئمة کتابی در شرح حال ،فضئایل و
ِ
معجزات چهارده معصوم است که نویسنده ،آن را با انگیزه روشن کردن حقانیئت آنئان
بر دشمنان اهل بیت و مقابله با غلوکنندگان ائمه

 ،نگاشته و در تألیف خئود ،اسئتفاده

از منابع اهل سنت را بر منابع شیعی مقدم داشته است .اربلی برای امام حسئین
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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شئش

فرزند ذکور میشمارد:
علیاکبر ،علیاوسط که همان زینالعابئدین اسئت و در بئا

دیگئر بئه آن خئواهیم

پرداخت؛ علیاصغر ،محمد ،عبداهلل ،جعفر .علیاکبئر در کنئار پئدرش جنگیئد تئا

به شهادت رسید؛ اما علیاصغر ،طفلی بود که تیری به او خورد و او را کشت .کسی

گفته که عبداهلل نیز با پدرش ،حسین

شهید شد( .اربلی)539-531/1 :1591 ،

.01األصیلیفیأنسابالطالبی 
این کتا  ،اثر صفیالدین ابوعبداهلل محمدبنعلی حسئنی ،معئروف بئه ابنطقطقئی یئا

طالبیئئان نگاشئئته شئئده اسئئت.

قطقئئا (م 706ق) و از آثئئار ی مهئئم اسئئت کئئه در انسئئا
ابن ِط ِ
ابئئنطقطقئئی از علمئئا ،مورخئئان و نس شناسئئان امام ّیئه در روزگئئار خئئود ،از خانئئدان نقابئئت و

خود نقی

ّ
حله ،کربال و نجف بوده است .وی اعقا
امام حسین

امام حسین

را چنین مینویسد:

 ،پنج فرزند داشئت :علئی (ز یئن العابئدین) ،علیاکبئر کئه در واقعئه

طف به شهادت رسید و علیاصغر که بئا اصئابت تیئر در کئربال بئه شئهادت رسئید و
عب ئئداهلل ک ئئه ب ئئا پ ئئدرش در ک ئئربال ش ئئهید ش ئئد و جعف ئئر ک ئئه م ئئادرش از قض ئئاعه ب ئئود.

(ابنطقطقی)158 :1513 ،

بحثوبهرسی
به ادعای برخئی مقتلنویسئان ،در منئابع تئاریخی ،نئام علیاصئغری کئه طفئل شئیرخواره

باشد مذکور نیست؛ بلکه در جملهای از آنها ،تعبیر به طفلی شئیرخوار شئده و ذکئری از اسئم
او بئه میئان نیامئده و در جملئهای از آنهئا ،بئئه عبئداهلل تعبیئر شئده؛ ولکئن در بسئیاری از کتئ

متئئأخرین ،بئئه علیاصئئغر تعبیئئر گردی ئده اسئئت (کاشئئانی .)466 /1 :1314 ،ایئئن در حئئالی
اسئئت کئئه مورخئئان مشئئهوری ماننئئد ابناع ئ م کئئوفی (م.حئئدود 314ق) در کتئئا

الفتئئوح و

خوارزمی در مقتل الحسین و ابن طقطقی در االصیلی فی انسئا الطئالبیین و عالمئه اربلئی در
کشف الغمة فی معرفة االئمه ،طفل شیرخوار امام حسین

را «علی» دانستهاند و نام او را در

(م567ق) نام یکی از فرزندان امام حسین
126؛ ابنخشئئئا

را «علیاصئغر» دانسئتهاند (صئدوق:1311 ،

بغئئئدادی )21 :1406 ،و ابنشئئئهر آشئئئو

(م511ق) نئئئام طفئئئل شئئئیرخوار

اباعبداهلل را «علیاصغر» نگاشته است (ابنشهر آشو .)111/4 :1412 ،
همچنین سید بن طاووس در کتا

نقل مینماید که نام علیاصغر نیز در فرازی از آن آمده است:
ُ

ّذیَّف ِج ْع ّ ََّّ ِب ّ ِ ؛َّ(ابنطههاوو ،
ّی ْ ََّّ َّوَّعّّلَّولّ ِّد َّعّّلَّالَّ ْصّّغ ِرََّّالّ َّ
صّّلَّاهللَّعلیّّکَّ َّوَّعلّ ِ
َّ)91/8 :1895

درود خدا بر تو و بر ایشان (شهیدان) و بر فرزندت علیاصغر؛ همان کسی کئه دلهئا

در سوگ او به درد آمد.

از سوی دیگر ،بر پایه برخی از گزارشها ،امام حسین

شش پسر داشته که دو تن از آنان

در مقاتل و منابع

را برای سیدالشهدا

االقبال االعمال در اعمئال روز عاشئورا زیارتنامئهای

بازشناسی طفل شیرخوار امام حسین

ئمار شئئهدای کئئربال ،گئئزارش نمودهانئئد .شئئیخ صئئدوق و پئئس از او ،ابنخشئئا
شئ ِ

بغئئدادی
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عبداهلل و علیاصغر ،نام داشتهاند .در «زیئارت ناحیئه مقدسئه» کئه نئام بئیش از هشئتاد و دو
نفر از شهدای کربال در آن ذکر شده است چنین میخوانیم:
ُ
ّلَّالرضّّی َّ،اْل ِرم ّ ََّّالصّّر ی ُ َّ،
السّ ُ َّ
اْلتشّ ِّح ِ ََّّدمّ َّّاَّ،
الطفّ ِ َّ
ّیَِّ َّ،
ّالمَّعّّلَّعبّ ِّد ِ
اهللَّبّ ِّنَّاْلسّ ِْ
ِ
ِ
ِ
اهللَّ ُ
ُ
اْلصع ِ َّدَّد ُم ُ ََّّ ِ َّ
ّلَّ
کاه َّ
رامیّ ََّّحرملّ َّبّنَّ ِ
جرََّّأبی ِ َّ،لعّنََّّ ُ َّ ِ
فالسما ِ َّ،اْلذبو ِ ََّّ ِبالس ِ ََّّفَّ ِح ِ
األسَّ ِدیََّّوََّّذوی ِ َّ؛َّ(ابنمشهدیَّ)533 :1893 ،
سالم بئر عبئداهلل پسئر حسئین

 ،کئود شئیرخوار ،تیرخئورده ،بئه زمئین افتئاده ،بئه

خون غلطیده ،که خونش به سمت آسمان باال رفت و در دامان پدرش ،با تیئر ذبئح
شد؛ خدا لعنت کند ،حرملهبن کاهل اسدی و همراهانش را که به او تیر زدند!

همچنین در «زیارت ناحیه دوم» آمده است:

ْ
غیرَّ؛َّ(ابنمشهدیَّ)573 :1893 ،
بیرَّ،ألس ُ َّ
ألس ُ َّ
المَّعلََّّالرضی ِ ََّّالص ِ
المَّعلَّع ِلََّّالک ِ
سالم بر علی بزرگ! سالم بر شیرخواره کوچک!

با توجه به مطالئ
فرزنئئد ام ئام

فئوق ،میتئوان احتمئال داد ( همئانطئور کئه ابنطلحئه گفتئه _ ایئن دو

 ،هئئر دو در روز عاشئئورا شئئهید شئئدهاند؛ بئئا ایئئن تفئئاوت کئئه یکئئی شئئیرخواره و

دیگئئری چنئئد سئئاله بئئوده اسئئت .پئئس شئئاید بتئئوان گفئئت گزارشهئئایی کئئه کلمئئه «رضئئیع»

(شیرخواره) در آنها به کار رفته یا تصریح می کنند که «فرزندی از امام
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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که در روز عاشورا به

دنیا آمئده بئود ،روی دسئت پئدر ،تیئر خئورد و شئهید شئد» بئه شئهادت یکئی از ایئن فرزنئدان،

اشاره دارند؛ اما گزارشهایی که به شهادت فرزند سه ساله امام حسین

اشاره کردهاند یا

تعبیرهای مشابه و نزدیک به آن دارند ،مربوط به شهادت فرزند دیگری از ایشئاناند .بئا ایئن

همئئه بایئئد گفئئت تشئئابه بسئئیاری از گزارشهئئا دربئاره نئئام کئئود  ،نئئام مئئادرش و نئئام قئئاتلش و

همچنین عدم تصریح اکثر منابع به شهادت دو فرزند خردسال امام حسئین

در صئحنه

عاشئئورا ،ایئئن فرضئئیه را از حئئد یئئک احتمئئال ،فراتئئر نمیبئئرد (محمئئدی ریشئئهری:1360 ،

.)656-651

شهید قاضی طباطبایی در باره مدفن طفل شهید اباعبداهلل

مینویسد:

این جریان که بر سر زبانهاست و برخئی منبریهئا آنرا نقئل می کننئد کئه حضئرت

سجاد

 ،علیاصغر

را در موقع دفن بر رو سئینه حضئرت سیدالشئهداء

گذاشئئت و آنطئئور دفئئن فرمئئود ،سئئند صئئحیحی نئئدارد؛ و عئئالوه بئئر آن از نظئئر حکئئم
فقهی نیز اشکال بر آن وارد است؛ زیرا در آدا دفن ّمیت آمئده اسئت کئه جنئازه را
در قبر به طرف راست میخواباننئد کئه صئورتش بئه طئرف قبلئه باشئد و ماننئد حئال
احتضئئار نمیخواباننئئد کئئه سئئینه بئئه طئئرف آسئئمان باشئئد تئئا جنئئازه طفئئل رو آن
گذاشته شود .البته ممکن است گفتئه شئود :امئام سئجاد
حسین

در مقابئل سئینه امئام

در زمین به طرف قبله گذاشت؛ ا گرچه چنین چیزی ممکن است ،امئا

مدر و دلیلی بر این گونه دفنشدن علیاصغر نداریم .شاید مقصود این باشد که
شئئهادت علیاصئئغر بئئه قئئدری بئئر امئئام حسئئین
مقدس حضرت

سئئخت بئئوده اسئئت کئئه قل ئ

را سوزانده است و گویا علیاصغر به روی سینه پدر دفن شئده

اسئت .این گونئه تفسئئیر ،نئوعی مجئازگویی اسئئت .بنئابر ایئن ،سئئخن مشئهور همئئان
است که تاریخنویسان گفتهاند :شهدای کربال از جمله علیاصئغر در ز یئر پئای امئام
حسین

بر این استدالل ،نقدی جدی وارد است و آن ،توجه نکردن بئه طئرق کشئف حقیقئت در

عاشئئورا و عاشئئوراییان اسئئت؛ چئئرا کئئه منئئابع و مئئدار رویئئدادهای عاشئئورا ،بئئه اسئئناد

تاریخی منحصر نیست؛ بلکئه افئزون بئر اسئناد تئاریخی ،میتئوان در عرصئههای دیگئری بئه

منابع متقن دست یافت .گستره منابع نهضت عاشورا را میتوان همچنین شامل روایات و

زیئئئئارات در منئئئئابع حئئئئدی ی ،اشئئئئعار شئئئئئاعران و مرثیئئئئههای آنئئئئان ،گفتئئئئههای دشئئئئئمنان
اهلبیت

و اعتراف آنها ،شیوع و اشتهار ،نقلهای سینه به سینه و ...دانست.

از جملئئه منئئابع معرفتشناسئئی عاشئئورا ،منئئابع روایئئی و حئئدی ی هسئئتند .بئئر پایئئه برخئئی

نام و یاد امام علی

و شیعیان آن حضرت بود _ امام حسین

برای زنده نگه داشتن یاد

و آرمان اصیل اسالمی پدر بزرگوارش ،تمام فرزندان پسر خود را « علی» مینامید:

ُ
داَّ ِم ْ ُ ْ ََّّ ِإلََّّع ِلَّیَّاَّ؛َّ(کلینیَّ)17/5 :1539 ،
س ََّّأح َّ
نَّ َّلَّأ َِّ
ىلَّ ِمائ ََّّأل ْحب ْب ُ ََّّأ ْ َّ
ل ْ َّوَّ ُو ِلدََّّ ِ َّ

اگر صد پسئر نیئز بئرای مئن متولئد شئود ،دوسئت دارم همئه را علئی نام گئذاری کئنم و

در مقاتل و منابع

مستندات تاریخی و روایی ،در زمان بنیامیئه _ کئه تمئام تئالش حکومئت در جهئت حئذف

بازشناسی طفل شیرخوار امام حسین

بئئا

مدفوناند( .قاضی طباطبایی)75 :1838 ،
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حتی حاضر نیستم یکی از آنها را جز علی ،به اسم دیگری بنامم.

همچنئئین اربئئا
کئئئه ترتیئئئ

مقاتئئل روایئئت نمودهانئئد کئئه عبیئئداهلل بئئن زیئئاد ،در آن مجلئئس کئئذایی

داده بئئئود ،از امئئئام سئئئجاد

پرسئئئید :تئئئو کیسئئئتی امئئئام فرمئئئود :مئئئن علئئئیبن

الحسئئین هسئئتم .ابنزیئئاد گفئئت :مگئئر خئئدا علیبنالحسئئین را نکشئئت امئئام

فرمئئود:

مئئن بئئرادری داشئئتم کئئه علئئی نئئام داشئئت و مئئردم او را [در کئئربال] کشئئتند( »...ابنطئئاووس،
.)163-162 :1360

از ایئئن روایئئات نتیجئئه می گیئئریم پسئئران امئئام حسئئین

کئئه روز عاشئئورا در کئئربال بودنئئد

همگی «علی» نام داشتند و اگئر پسئری از ایشئان ،نئام دیگئری چئون عبئداهلل داشئت بئاز او را

«علی» صدا می کردند .از اینرو میتوان چنین برداشت نمود که «علیبنالحسیناالصغر»
در واقع همان «عبداهللبنالحسین» است که در مقاتل و منابع ،با عنوان «عبداهللالرضیع» یا

«الطفلالرضیع» نیز از او یاد میشود.

درباره مدفن علیاصغر ،دو قول تاریخی وجود دارد:

قول اول آن است که اباعبداهلل الحسین

از اس

خویش پیاده شد و گودالی بئرای آن

طفل با غالف شمشیر ،حفر نمئود و او را همچنئان بئه خئون آغشئته ،دفئن کئرد .بئا اسئتناد بئه
ایئن قئول تئاریخی ،نمیتئوان خبئری قطعئی از محئئل دفئن علیاصئغر بئه دسئت آورد .بئر ایئئن
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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تمئام بئدنهای شئهدا را بئه غیئر از بئدن قطعئهقطعئه شئد اباالفضئل

اساس امام حسئین

العباس ،به خیمهها آورد و در کنار یکئدیگر نهئاد؛ ولئی هیچ کئدام را دفئن نکئرد و فقئط بئدن

خونآلود علیاصئغر را (کنئار خیمئه یئا پشئت خیمئه) دفئن نمئود .شئاید ایئن اهتمئام و توجئه
خا

حضرت

نسبت به علیاصغر ،به این دلیل بوده است که جسم کوچئک و رنجئور

او ،پس از شهادت پدر ،مورد بیاحترامی سساه دشمن قرار نگیئرد و شئاید بئه آن جهئت بئوده

است که آن حضرت  ،از بازگرداندن طفل شیرخوار خود به مادرش ربا  ،شرم داشئت و
ا
این منافاتی بئا عصئمت ایشئان نئدارد؛ طبیعتئا وقتئی پئدری انجئام دادن کئاری را بئه عهئده
می گیئئرد ،امئئا بئئه سئئب

نبئئودن امکانئئات یئئا یئئاری نکئئردن دیگئئران یئئا سئئفا کی و بیرحمئئی

دشمنان در انجام دادن آن نا کام میمانئد ،بئه طئور طبیعئی حالئت شئرمندگی از کسئانی کئه

منتظر انجام دادن آن کار یا وعده بودهانئد ،بئه وی دسئت میدهئد؛ بئه ویئژه اگئر آن شئخص
دریای کماالت انسانی و اقیانوس احساسات پا

و لطیف پدرانه باشد که در این صورت،

احسئئاس مسئئئولیت بیشئئتر وی ،ایئئن حالئئت را در وی تشئئدید می کنئئد (ویجئئویی:1365 ،

 .)75/2در همینبئئئئاره برخئئئئی علمئئئئای شئئئئیعه معتقدنئئئئد مصئئئئیبت شئئئئهادت حضئئئئرت

علیاصغر

از بزرگترین مصائ

است که اگر پیغمبر مرسئل بئه ماننئدش مبئتال میشئد و

او را جئئز ایئئن ،مصئئیبت دیگئئر نمیرسئئید ،در جاللئئت شئئأن و بلنئئدی مقئئام صئئبر او کفایئئت

می کرد (همو.)461 /1 :

قول دوم درباره مدفن علیاصغر آن است که امام حسئین

 ،جنئازه طفئل را آورد و کنئار

بدن دیگر شهدا قرار داد .برخی بئه اسئتناد ایئن قئول و اعتقئاد شئیعه مبنئی بئر «دفئن اجسئاد
مطهئئر شئئهدای کئئربال ،توسئئط امئئام سئئجاد
بزرگوارش دانستهاند.

بئئئه نظئئئر میرسئئئد در بئئئا

» ،مئئدفن علیاصئئغر را پئئایین پئئای مبئئار پئئدر

مئئئدفن و علئئئت شئئئهادت علیاصئئئغر ،معرفتهئئئای حسئئئی و

استداللی به تنهایی برای دسئتیابی بئه معئارف و اثبئات حقئایق ،کئافی نیسئت؛ بلکئه بایئد

«شئئهود عارفانئئه و مکاشئئفات» نیئئز بئئه اینهئئا ضئئمیمه شئئود تئئا زمینئئه دسئئتیابی بئئه معئئارف و

مئئئورد شئئئهود قئئئرار گیئئئرد (بهشئئئتی .)35 :1364 ،ایئئئن مکاشئئئفات ،گونئئئا گون هسئئئتند و بئئئه
نحوههئئای مختلئئف انجئئام میپذیرنئئد .از جمل ئ مهمتئئرین آنهئئا تشئئرف بئئه محضئئر امامئئان

معصوم

در خوا

یا بیداری ،در عصر غیبت است .این گونه منبئع بئا احئراز حئق بئودن

مکاشفه برای خود شئخص ،معتبئر اسئت و اگئر بئرای شخصئیتهای برجسئتهای همچئون

مجلسئی ،محمئئدباقر مجلسئئی ،شئئیخ بهئئایی ،شئهید اول و شئئهید ثئئانی ،عالمئئه حلئئی ،مئئال

مهدی و مال احمد نراقی و ام الهم رخ دهد ،به سادگی نمیتئوان آنهئا را انکئار نمئود .ممکئن
است بزرگانی خبرهایی درباره عاشورا ذکر کئرده باشئند ،در حئالی کئه آن خبرهئا نیئز سئندی

ندارند؛ چه بسا مستند اینگونه اخبار ،شهودات و مکاشفات آنها باشند و آنان بدون آن که
بخواهند این امر را افشا کننئد ،تنهئا خبئر را نقئل کئرده باشئند .بزرگئانی کئه بئه وثاقئت ،دقئت

در مقاتل و منابع

شیخ مفید ،سید بحرالعلئوم ،سئیدبنطاووس ،میردامئاد ،صئدرالمتألهین ،مئال محمئدتقی

بازشناسی طفل شیرخوار امام حسین

حقایق فراهم آید و یافتهها و شناخته شدهها دیده شوند و واقعیت معلوم ،به طور حضوری
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نظر ،فرهیختگی ،پارسایی و صدق شهرهاند ،به ندرت گئاه اخبئاری میدهنئد کئه در منئابع
موجود نیست؛ چهبسا منشأ نقل آنها همئین مکاشئفات باشئد و در واقئع آنهئا بئه راه شئهود و

مکاشفه ،استناد جسته و از راه ارتباط با حضرات معصومین

به این اخبار ویئژه دسئت

یافتهاند (حسینزاده .)113-112 :1365 ،برای م ال ،در خئاطرات بازمانئده از عئارف بئاهلل و

عاشق دلسوخته اهلبیت

 ،حا شیخ جعفر آقا مجتهدی چنئین نقئل اسئت کئه او

بئئه افتخئئار زیئئارت و رؤیئئت حضئئرت علیاصئئغر

نای ئل گردیئئده بئئود؛ در حالی کئئه ایشئئان را

طفلی در آغوش مادر (حضرت ربا ) ،دیده بود (سفید آبیان 166 :1314 ،و .)232

خبر دادن از محل دفن حضرت علیاصغر ،نتیجه یکی دیگر از این مکاشفات منتس
به آیتاهلل سید مرتضی کشمیری است .ماجرا از این قرار است که جمعئی از ّزوار در کئربال

خئئدمت عئئالم بزرگئئوار مرحئئوم سئ ّئید مرتضئئی کشئئمیری رسئئیدند و از مکئئان قبئئر حضئئرت

علیاصغر پرسیدند .ایشان پس از گری زیاد پاسخ داد :نمیدانم؛ صبح بیایید شاید پاسخ
قئئانع کننئئدهای بئئرای شئئما بیئئابم .شئئئ

شرفیا

شد .حضرت

در عئئالم رؤیئئا خئئدمت حضئئرت سیدالشئئئهدا

فرمود :سید مرتضی! چرا جئوا

زائئران را نئدادی ! عئر

ای أباعبداهلل! من چه بگویم ! قبر آن عزیز را نمئیدانسئتم .سیدالشئهدا

کئرد:

فرمئود :بئدان! و

به آنها بگو پیکر عزیزم ،روی سینه من است (شیخ الرئیس و مهدیپور.)263 :1313 ،
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در باره علت شهادت طفل شئیرخوار اباعبئداهلل ،بسئیاری بئر ایئن عقیدهانئد کئه حضئرت

علیاصئئغر

اختیئئار شئئهادت نمئئود و خئئود را فئئدای امئئام حسئئین

کئئرد .مبنئئای ایئئن
و اختیئار

استدالل آن است که در آموزههای شئیعی ،اطفئال نیئز دارای روح بئزرگ و انتخئا
ّ
وجدانی هستند و از جملئه ادلئه شئرعیه بئر ایئن ادعئا ،حئج کودکئان و اسئتحبا شئرعی آن
ا
صرف عمل ّ
تعبدی و شباهت به ُح ّجا نیست .مستح است به
است که یقینا از با
ِ

اطفال _ گرچه طفل یکروزه باشد _ احرام بپوشانند و ّ
ولی او نیت کند و او را طواف دهد ،به
11

جای او نماز بخواند ،با خود به عرفات و مشعر و منا ببرد ،قربانی کند و تمام مناسک حج را
ا
انجام دهد؛ زیرا روح طفل و نفس مستعد او حقیقتا حج می کند و لبیک می گوید و به فوز
ُ
حئرم و حج کننئده میرسئد؛ یعنئی در نفئس او همئان آثئار حئج شئخص
و درجات شخص م ِ
حاجی ،باالستعداد و بالقوه موجود میشود (حسینی تهرانی.)61 :1427 ،

برخی گفتهاند که امام حسین
جنازه طفل شیرخوار ،واج

بر جنازه علی اصغر نمئاز خوانئد و چئون «نمئاز میئت بئر

نیست» احتمال دادهاند کئه سئن کئود اباعبئداهلل در هنگئام

شهادت ،حدود شش سال یا بیشتر بوده است (سئلیمانی بروجئردی .)16 :1316 ،ایئن در
بئر فرزنئئدش

حئالی اسئت کئه «صئلی علیئه» میتوانئد بئه معنئای درود فرسئتادن حضئرت
باشئئد و نیئئز میتوانئئد بئئه مصئئداق آیئئه قرآنئئی واس ئت ِع ُینوا ب ّ
الص ئبر و ّ
الص ئلو ِ  ،نشئئان از یئئاری
ِ
ِ
جستن از نماز ،برای کس آرامش و تحمل شهادت آن طفل صغیر باشد.

نتیجهگیهی

در آنچئئه گذش ئت ،اهئئم اسئئناد معتبئئر ،در بئئاره طفئئل شئئهید امئئام حسئئین

بازخوانی شد و این نتیجه به دست آمد که عبداهلل رضیع ،ملق
شیرخوار شهید امام حسین

در عاشئئورا،

به علیاصغر ،تنهئا طفئل

در عاشوراست .در بیان علل اختالف منابع و مقاتل در بئاره

تبارشناسی و اخبار شهادت علیاصغر ،چنین به نظر میرسد که برخی تفاوتها ،ناشئی از
اختالف در قرائت راویان از متون منبع است و احتمال این که بعدها در حاشیه نسخههای

خطی ،جمالتی نوشته و سسس داخل متن شده باشد بعید نیست و چنانکه تئاریخ نشئان
در بئئا

عاشئئورا و عاشئئوراییان ،از دیگئئر علئئل اخئئتالف در اخبئئار حضئئرت علیاصئئغر

بئئه

شمار مئیرود .بئرای شئناخت اخبئار صئحیح ایئن طفئل شئهید عاشئورایی ،عئالوه بئر اسئناد
تئئاریخی ،بایئئد بئئه روایئئات و زیئئارات در منئئابع حئئدی ی ،اشئئعار شئئاعران و مرثیئئههای آنئئان،

گفتئئئههای دشئئئمنان اهئئئل بیئئئت

و اعتئئئراف آنهئئئا ،شئئئیوع و اشئئئتهار ،شئئئهود عارفانئئئه و

در مقاتل و منابع

مکاشفات ،نقلهای سینه به سینه و ...نیز توجه کرد.

بازشناسی طفل شیرخوار امام حسین

میدهد ،بارها چنین کارهایی شده است .همچنین توجه نکردن به طرق کشف حقیقئت
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م ابع
 ابئئئن اعئئئ م کئئئوفی ،احمئئئد بئئئن اعئئئ م (1411ق) ،الفتئئوح ،تحقیئئئق :علئئئی شئئئیری ،بیئئئروت،داراالضواء ،چاپ اول.

ذک ُر الخوا ّ ِمئن ّ
األمئة فئی ِذکئر ِ خصئائص األئمئة،
 -ابنجوزی ،یوسفبنقراوغلی ( ،)1426ت ِ

قم ،المجمع العالمی الهل بیت

 -ابنخشئئئا

.

بغئئئدادی ،عبداهللبننصئئئر (1406ق) ،ت ئئاریخ الموالی ئئد االئمئ ئة و وفی ئئاتهم ،قئئئم،

کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.

 ابنشهر آشو  ،محمدبنعلی (1412ق) ،مناق آل ابیطال  ،بیروت ،داراالضواء.ُّ
ُ
 ابنطئئئاووس ،علئئئیبنموسئئئی (1360ق) ،ألله ئئوف عل ئئی قتل ئ ِئی ّالطف ئئوف ،ترجمئئئه :مهئئئدیرمضانی ،مشهد ،جوان یاوران.
ُ
ُ
باألعمال الحسن ِة فیما ُ یعمل م ّ ار فی ّالسن ِة،
علیبنموسی (1376ش) ،اإلقبال
 ابنطاووس ،ِ
تصحیح :جواد قیومی اصفهانی ،قم ،مرکز النشر التابع لمرکز االعالم االسالمی.

 ابنطقطقئئی ،محمئئدبنعلی (1411ق) ،االصئئیلی فئئی انسئئا الطالبیین ،محقئئق :مهئئدیرجایی ،قم ،کتابخانه عمومی آیتاهلل مرعشی نجفی.

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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ابنمشهدی ،محمدبنجعفر (1371ش) ،المزار الکبیر ،تحقیق :جواد قیومی اصئفهانی،
 قم ،مؤسسه النشر االسالمی.

 ابننمئئا ،جعفئئر بئئن محمئئد (1310ش) ،در سئئوگ امیئئر آزادی (ترجمئئه م یراالحئئزان) ،ترجمئئه:علی کرمی ،قم ،نشر حاذق.

 ابومخنئئئئئف ،لئئئئئوطبنیحیی؛ طبئئئئئری ،محمئئئئئدبنجریر؛ غفئئئئئاری ،حسئئئئئن (1364ش)،مقتلالحسین

 -اخط

 ،قم ،حسن غفاری.

خوارزم ،موفقبناحمد (1423ق) ،مقتلالحسین

للخوارزمی ،قم ،انوار الهدی.

 اصئئئفهانی ،ابئئئوالفر علیبنالحسئئئین (2007م) ،مقاتلالط ئئالبیین ،بیئئئروت ،دارالکتئئئالعلمیه.

 اربلی ،علیبنعیسی (1421ق) ،ک ُشف ُالغ ّمة فی معرف ِة ّاألئمة ،قم ،الشریف الرضی.
ِ

 بهشتی ،محمد (1364ش) ،آرای دانشئمندان مسئلمان در تعلئیم و تربیئت و مبئانی آن؛ جلئدپنجم :فیض کاشانی ،تهران ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 حسینزاده ،محمئد (1365ش)« ،تحلیلئی بئر مبئانی معرفئت شئناختی مطالعئه نهضئتعاشورا» ،معرفت کالمی ،ش.2

 حسئئینی تهرانئئی ،سئئید محمدحسئئین (1427ق) ،روح مجئئرد ،مشئئهد ،انتشئئارات عالمئئهطباطبایی ،چاپ نهم.

 رنجبر ،محسن (1316ش)« ،سیری در مقتلنویسی و تاریخنگاری عاشورا از آغاز تا عصرحاضر( ،»)2تاریخ اسالم در آینه پژوهش ،ش،15

.60-53

 -سفید آبیان ،حمید ( ،)1314اللهای از ملکوت ،قم ،مؤلف.

 -سئئئئئلیمانی بروجئئئئئردی ،علئئئئئی (1316ش) ،تحقیقئ ئئی جئ ئئامع پیرامئ ئئون سئ ئئه طفئ ئئل ش ئ ئئهید

در کربال (علیاصغر ،عبداهلل رضیع ،علی رضیع) ،قم ،دارالتفسیر.

سیدالشهداء

 -سنگری ،محمدرضا (1317ش) ،عاشورانگاران :پژوهش و تحقیق در منئابع ،مقاتئل و مآخئذ

عاشورایی ،تهران ،خورشید یاران.

 شئئیخ الئئرئیس ،عبئئاس؛ علیاکبئئر مهئئدیپور (1313ش) ،شئئاهکار آفئئرینش :مقتئئل شئئیخ صحتی سردرودی ،محمد (1315ش) ،عاشورا پژوهی با رویکردی به تحر یفشناسی تاریخامام حسین

 ،قم ،انتشارات خادم الرضا

.

 صئئدوق ،محمئئد بئئن علئئی (1377ش) ،الخصئئال ،ترجمئئه :محمئئدباقر کمئئرهای ،تهئئران،کتابچی.

 صدوق ،محمد بن علی (1367ش) ،من ال یحضره الفقیه ،ترجمه و شرح :علی غفئاری،تهران ،صدوق.

ّ
 طبرسی ،احمدبنعلی ( ،)1403اإلح ِتجا ُ علی أه ِلاللجا  ،تصحیح :موسئوی خرسئان،مشهد ،نشر المرتضی.
 طبرسی ،فضلبئنحسئن (1376ش) ،إع ُئأعالم الهئدی ،قئم ،مؤسسئه آلالبیئت
ئالم الئوری ب
ِ

در مقاتل و منابع

 -صدوق ،محمد بن علی (1311ش) ،مقتلالحسین ،تهران ،نشر هستینما.

بازشناسی طفل شیرخوار امام حسین

الرئیس ،قم ،عصر ظهور.
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الحیاء التراث.
 -طبری آملی ،محمدبنجریر (1313ش) ،دالئل االمامه ،قم ،دارالذخائر.

 طبری ،محمدبنجریربنرستم (1413ق) ،دالئل االمامه ،قم ،مؤسسة البع ه. عقیقی بخشایشی ،عبئدالرحیم (1376ش) ،سئه مقتئل گو یئا در حماسئه عاشئورا ،قئم ،دفتئرنشر نوید اسالم.

 قاضئئئی طباطبئئئایی ،سئئئید محمئئئدعلی (1313ش) ،تحقیئئق در بئئاره اول اربعئئین حضئئرتسیدالشهدا

 -کات ئ

 ،تهران ،وزارت ارشاد.

واقئئدی ،محمدبنسئئعد (1410ق) ،الطبقئئات الکبئئری ،تحقیئئق :محمئئد عبئئدالقادر

عطا ،بیروت ،دارالکت

العلمیه ،چاپ اول.

 کاشانی ،حبی اهللبنعلی مدد (1314ش) ،تذکر الشهداء ،تهران ،شمس الضحی. -کلینئئی ،محمئئدبئئنیعقئئو

(1407ق) ،الکئئافی ،تحقی ئق و تصئئحیح :علیاکبئئر غفئئاری و

محمد آخوندی ،تهران ،دارالکت

اإلسالمیه ،چاپ چهارم.

 -محمدی ریشهری ،محمد (1360ش) ،گزیده شهادتنامه امئام حسئین

 ،قئم ،مؤسسئه

علمی فرهنگی دارالحدیث.

 -محمئدی ریشئهری ،محمئئد (1430ق) ،دانشنامئه امئام حسئین

بئئر پایئ قئرآن ،حئئدیث و
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تاریخ (  ،)1قم ،دارالحدیث.

ُ
ئج اهلل علئیال ِعبئاد،
 -مفید ،محمد بن محمئد بئن نعمئان (1310ش) ،اإلرشئاد فئی معرفئة حج ِ

ترجمه و شرح :ساعدی خراسانی ،تصحیح :محمدباقر بهبودی ،تهران ،اسالمیه.
 نصئئیبی ،محمئئد بئئن طلحئئه (بیتئئا) ،مطا ِلئ ُ السئ ول فئئی منا ِقئ ِآل ّالرسئئول  ،بیئئروت،مؤسسة البالغ.

 ویجویی ،عباس (1365ش) ،حکمتهای عاشئورایی بئا تأ کیئد بئر دیئدگاه حضئرت آیئت اهلل11

العظمی جوادی آملی ،تهران ،سبحان.

 -یعقوبی ،احمد بن ابی یعقو

(1371ش) ،تاریخ یعقوبی ،ترجمئه :محمئد ابئراهیم آیتئی،

تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ ششم.

