علی اصغر

سرباز کوچک و فدایی امام حسین
دکتر سید حسن قر یشی کر ین

چکیده

واقعه کهربال ،نمهاد ظله امهوی و مظلومیهت خانهدان پیهامبر

بهه شهمار

میرود .در این واقعۀ اسفناک ،مظلومیت کودکان کربال ،تصهویری مجه ا

و غمناک ایجاد کرده است .یکی از ایهن مصهیبتههای جانکهاه ،شههادت
کودک خردسال امام حسین

اسهت کهه در اخهرین سهاعات نبهرد ،در روز

عاشورا توسط سپاه عمرسعد هدف تیر قرار گرفت و به شهادت رسید.

مقالۀ پیش رو ،به ج ئیات زندگانی ایهن کهودک خردسهال کهه در هالههای

از ابهههام قههرار دارد میپههردازد .نگارنههده درصههدد برامههده کههه بههه بههازخوانی
پرونده غه انگیه ایهن کهودک خردسهال کهه غالبها در عه اداریهها بها شهکلی

تحریفامی به ان اشاره میشهود بپهردازد تها حقیقهت ،از تحریهف و خرافهه

بازشههناخته شههود .در ایههن نوشههتار سههعی شههده اسههت بهها اسههتناد بههه منههاب
قههدیمی ،معتبههر و قابههل ّاتکههای شههیعه و اهههل تسههنن هشههت قههرن نخسههت
اسههالم _ کههه گ ه ارش و مههتن واقعههه را بههه درسههتی نقههل و ثبههت نمودهانههد _

بدون تحلیهل وبرداشهت از واقعهه ،تصهویری روشهن از ج ئیهات زنهدگی ان

حضههرت همچههون نههام ،تولههد ،سههن ،چگههونگی شهههادت و مکههان دفههن او

ارائههه گههردد تهها ضههمن ا گههاهی دادن خواننههده بههه مههتن واقعههه ،بههه همههۀ
پرسشهای گ ارشهای مربوط به ان پاسخ دهد.

کیل دواژهها :امههام حس هین
مناب شیعه و سنی.

 ،عل هی اصههغر ،عبههداه ،کههودک خردسههال،

 .1عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ()shquorishi@gmail.com
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مقدمه
بئئا نگئئاهی بئئه شخصئئیت و نئئام و نشئئان شئئهدای کئئربال در منئئابع مختلئئف ،اعئئم از منئئابع

تاریخی ،مقاتل و کتا های انسا

نشئان افئراد از نظئم و
و رجال ،درمییابیم که ثبت نئام و
ِ

قاعدهای ثابت و مشخص پیروی نکرده است؛ به این معنا که گئاه افئراد بئا نئام پئدر ،گئاه بئا
نام مادر و گاه تنها با مشخصات تیره و تبار معرفی شدهاند؛ چه بسا بتوان گفت که نئام یئک

شهید در یک اثر تاریخی و روایی یا رجالی ،بئه چنئد شئکل ثبئت شئده و همئین امئر موجئ
تکرار نام و نشان یک نفر گردیده است.

نکتئئه بئئا اهمیئئت دیگئئر ،اخئئتالف گزارشهئئایی اسئئت کئئه دربئئاره تعئئداد و مشخصئئات

شهدای بنیهاشئم ،بئهویژه آن تعئداد از فرزنئدان امیرالمئؤمنین علئی

سیدالشهداء

 ،امئام مجتبئی

و

و حتی جعفر و مسلم بن عقیئل کئه گفتئه شئده اسئت در کئربال بئه شئهادت

رسیدهانئد ،وجئود دارد .ا گرچئه در منئابع اصئلی در ایئن بئا  ،اخئتالف گئزارشهئای انئدکی
وجود دارد ،اما این اختالف در آثار روایی ،رجالی و مقاتئل بعئدی افئزایش پیئدا کئرده و نئام و
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نشئئان برخئئی از بنئئیهاشئئم در شئئمار شئئهدای کئئربال آمئئده اسئئت کئئه نئئهتنهئئا در کئئربال حضئئور
ّ
نداشئتهانئئد ،بلکئئه در اصئ ِئل وجئود آنئئان نیئئز تردیئئد ،جئئدی اسئت؛ بئئرای م ئئال ،از ابئئراهیم بئئن
حسین در منابع متأخر به عنوان پسر امام حسین و شهید کربال یاد شئده اسئت؛ امئا ایئن
ّ
نام نه در شمار شهدای کربال در مقتل ابی مخنف و منابع تاریخی متقئدم دیئده میشئود و نئه
در کتا هئای انسئا  ،نئئام و نشئان چنئین پسئئری بئرای امئام حسئین

ثبئت شئده اسئئت.

همچنئئین در زیئئارتنامئئههئئای شئئهدای کئئربال ،از جملئئه در زیئئارت ناحیئئه مقدسئئه و زیئئارت

رجبیه نیز اتفاق نظری دربار تعئداد و نئام و نشئان شئهدای کئربال دیئده نمیشئود .در زیئارت
رجبیه با اسامی خا

و در زیارت ناحیه نیز با اسامی و نام و نشان متفاوتی روبهرو هستیم.

در ایئئن نوشئئتار کوش ئش شئئده اسئئت بئئا اسئئتفاده از گئئزارشهئئای موجئئود در منئئابع اصئئلی،
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دسئئت اول و قابئئل اعتمئئاد ،تصئئویری روشئئن از زنئئدگانی کئئود خردسئئال امئئام حس ئین

همچئئون نئئام ،تولئئد ،نحئئوه شئئهادت ،قاتئئل و مئئدفن او ضئئبط و ارائئئه ش ئود؛ از ایئئنرو پئئس از
کوششی فراوان در میان منابع  23گان شیعه و اهل تسنن در هشت سد نخست اسالم ،با
استخرا گزارشهئا از البئهالی تئاریخ ،آنهئا بئا روشئی علمئی تطبیئق داده شئده و در معئر

نگاه خوانندگان قرار گرفته است.
 ،با این کیفیت و بئا اسئتفاده از

تحقیق و پژوهش در بار زندگانی کود خردسال امام
ّ
منئئابع معتبئئر فئئریقین در هشئئت سئئده نخسئئت اسئئالم بئئه صئئورت روشئئمند تئئا کنئئون سئئابقه
ّ
نداشته است؛ ا گرچه به صورت پراکنده و غیرعلمی و با تکیه بر منابع مختلط از متقئدمان
ّ
و متأخران و غیرمعتبر ،در اینباره مقاالت و کتا هایی نگاشئته شئده اسئت .ایئن پئژوهش
برآن است که تنهئا از منئابع قابئل اسئتناد ،دربئار ایئن موضئوع کئاوش نمئوده و از منئابعی کئه

قابلیت ارجاع و استناد ندارند ،به شدت پرهیز شود.

م ابعپژوهش
دربئاره واقعئئه کئئربال ،اخبئئار فراوانئئی در دسئئترس اسئئت و میتئئوان از آنهئئا بهئئره بئئرد .از سئئوی

دیگئئر ،آمیختئئه شئئدن اخبئئار سئئره و ناسئئره و بئئه عبئئارتی قابئئل اسئئتناد و غیئئر قابئئل اسئئتناد ،در

روایت تاریخی کربال ،در طول تاریخ و درگذر زمان چندان باال گرفته که نوشتن و سخن گفتن

را سخت دشوار می کند .به همین سب

از میان کتئ

تئاریخی ،روایئی ،رجئالی ،انسئا

و

مقاتل موجود _ که میتوان با اعتماد کلی به آنها به بررسی رویدادکربالپرداخت _  23مورد از

منابع فریقین وجود دارد که قابل توجه است؛ هشت مورد از آنها مربوط به قرن سوم و چهارم

 .1محمد بن سعد بن منیع ُزهری (م  230ق) ،کتا
ُ
 .2احمد بن یحیی جابر بالذری (م 276ق) ،کتا انسا االشراف.

الطبقات الکبری.

 .3ابوحنیفه احمد بن داوود دینوری (م  212یا  260ق) ،کتا
 .4ابوجعفر محمد بن جریر طبری (م  310ق) ،کتا

االخبار الطوال.

تاریخ الرسل واالمم و الملو .
الفتوح.

 .5ابومحمد احمد بن اع م کوفی (م  314ق) ،کتا
ُ
 .6ابوالفر علی بن حسین اموی اصفهانی (م  356ق) ،کتا
ُ
 .7ابن فندق بیهقی (م  565ق) ،کتا ل االنسا .

مقاتل الطالبیین.

 .1ابوالم یئئئئئد موفئئئئئق بئئئئئن احمئئئئئد بئئئئئن ابئئئئئی سئئئئئعید خئئئئئوارزمی مکئئئئئی (م  561ق)،

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

سنت
الف)آثارمورخاناهل 

علی اصغر

است که آثار نگاشته شده در قرون بعد ،برگرفته از این مآخذند .آنها عبارتاند از:
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کتا

مقتل الحسین.

 .6عزالدین ابوالحسن علی بن ابی الکرام معروف به ابن اثیر (م  630ق) ،کتا

الکامئل

فی التاریخ.

 .10یوسئف بئن ِقئ ُئز غلئی بئن عبئئداهلل بغئدادی معئروف بئئه سئبط ابئن جئئوزی (م  654ق)،

کتا

تذکر الخوا

.

 .11شئئئئئمس الئئئئئدین محمئئئئئد بئئئئئن احمئئئئئد بئئئئئن ع مئئئئئان ذهبئئئئئی (م  741ق) ،کتئئئئئا

س ُیر اعالم النبالء.

 .12ابوالفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی (م  774ق) ،کتا

البدایة والنهایة.

شیعیمذهب

ب)آثارمورخان

 .1ابئن واضئئح احمئئد بئئن ابئی یعقئئو

بئئن جعفئئر معئروف بئئه یعقئئوبی (م  262ق) ،کتئئا

تاریخ یعقوبی.

 .2ابوالحسئئن علئئی بئئن حسئئین بئئن علئئی مسئئعودی (م  364ق) ،کتئئا

مئئرو الئئذه

و

معادن الجواهر.

 .3محمئئدبن محمئئدبن نعمئئان معئئروف بئئه شئئیخ مفیئئد (م  413ق) ،کتئئا

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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االرشئئادفی

معرفة حجج اهلل علی العباد.

 .4ابوالحسین یحیی بن حسئین بئن اسئماعیل شئجری ( 476-412یئا  466ق) ،کتئا

االمالی الخمیسیه.

 .5ابومنصور احمد بن علی بن ابی طال طبرسی (م  461ق) ،کتا االحتجا .
برسی (م  541ق) ،کتا ِاعالم الوری بِأعالم ُالهدی.
 .6امین االسالم فضل بن حسن ط ِ
 .7ابوعبداهلل محمد بن علی بن شهرآشو (م  511ق) ،کتا مناق آل ابی طال .
ّ
 .1جعفئئر بئئن محمئئد بئئن جعفئئربن ابئئی البقئئاء هب ئة اهلل بئئن نمئئا مشئئهور بئئه ابئئن نمئئا حلئئی

(م 645ق) ،م یر االحزان.

ّ
 .6حمیئئد بئئن احمئئد بئئن محمئئد محلئئی (م652ق) ،کتئئا

االئمة الزیدیة.

الحئئدائق الوردی ئة فئئی مناق ئ

 .10علئئی بئئن موسئئئی بئئن جعفئئئربن طئئاووس معئئئروف بئئه سئ ّئئید بئئن طئئئاووس (م664ق)،
الملهوف علی قتلی الطفوف.

 .11علی بن عسیی ِا ِربلی (م  662ق) ،کتا

همسرانوفهزندانامامحسی

کشف الغمة فی معرفة االئمه.



ضئرور ی اسئت پئیش از بررسئی و تبیئین زوایئئای مختلئف زنئدگانی کئود خردسئال امئئام
حسین

به همسران و فرزندان آن حضرت اشارهای اجمالی داشته باشیم.

در منئئابع کهئئن و معتبئئر ،همسئئران امئئام حس ئین

پئئنج نفرنئئد و اوالد آن حضئئرت را بئئه

اختالف نقل کردهاند:

 .1شئئهربانو دختئئر یزگئئرد سئئوم ،آخئئرین پادشئئاه ساسئئانی (مفیئئد )135/2 :1414 ،و امئئام

سجاد فرزند اوست.
 .2لیلئئی دختئئر ابئ ُ
ئوم ّر بئئن عئئروه ،نئئوه مسئئعود ثقفئئی صئئحابی رسئئول خئئدا

و مئئادرش

میمونه دختر ابوسفیان بود (یعقوبی246/2 :1376 ،؛ طبئری446/5 :1312 ،؛ ابئن سئعد،
 .)362/6 :1405از تاریخ ازدوا امام حسین

با او اطالعی در دست نیست و علئی اکبئر

213 :1660؛ اصفهانی ،بیتا.)51 :
 .4ربا

علئئئی

دختئر امئرؤالقیس نصئرانی بئود کئه در زمئان خالفئت عمئر اسئالم آورد و حضئرت

از دختئئئر او بئئئرای پسئئئرش امئئئام حسئئئین

خواسئئئتگاری کئئئرد (همئئئو475/1 :؛

اصفهانی ،بئیتئا56 :؛ بئالذری136/2 :1666 ،؛ ابئن حئزم اندلسئی .)257 :1312 ،حاصئل

این ازدوا  ،پسری به نام عبداهلل (علی اصغر) و دختری به نام سئکینه بئود (همئو362/6 :؛

علی اصغر

حاصئل ایئن ازدوا  ،دختئئری بئه نئام فاطمئئه بئود (همئو؛ ابئئنحبیئ 66 :1361 ،؛ ابئنقتیبئئه،

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

فرزند اوست.
ُ
 .3ا ّ ِم اسئئئحاق دختئئئر طلحئئئه ،پئئئدرش طلحئئئه بئئئن عبیئئئداهلل از اصئئئحا مشئئئهور پیئئئامبر
و مادرش جریاء ،دختر قسامه بن حنظله بود (ابئن سئعد214/3 :1405 ،؛ زبیئری،
اکرم
ُ
 .)212 :1653ا ّ ِم اسحاق نخست با امام حسن ازدوا کرد (همو362 /6:؛ همئو.)57 :
امام حسن پیش از شئهادت ،بئه بئرادرش سئفارش کئرده بئود کئه بئا ایئن بئانو ازدوا کنئد.
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همو؛ مفید135/2 :1414 ،؛ زبیری.)56 :1653 ،
ُ
 .5برخی منابع ،زنی از قبیله قضاعه را نیز در شمار همسران امام نام بردهاند که برای وی
پسری به نام جعفر به دنیا آورد .جعفر در خردسالی از دنیا رفت (زبیری56 :1653 ،؛ مفید،

135/2 :1414؛ ابن فندق346/1 :1410 ،؛ سبط بن جوزی ،بیتا.)246 :

فهزندانآنحضر 
 .1شیخ مفید تعداد اوالد آن حضرت را شئش نفئر ،چهئار پسئر و دو دختئر دانسئته اسئت؛

علئئی بئئن الحسئئین اال کبئئر ،علئئی بئئن الحسئئین االصئئغر ،جعفئئر ،عبئئداهلل ،سئئکینه و فاطمئئه
(مفید.)135/2 :1414 ،

 .2ابئئن شئئئهر آشئئئو مازنئئئدرانی (م511ق) و کمئئئالالئئئدین محمئئئد بئئئن طلحئئئه شئئئافعی
ُ
(م652ق) فرزندان آن حضرت را نه نفر نئام بئردهانئد؛ علئی اکبئر ،علئی اوسئط ،علئی اصئغر،
محمئئد ،عبئئداهلل ،جعفئئر ،زین ئ  ،سئئکینه و فاطمئئه (مازنئئدرانی ،بئئیتئئا77/4 :؛ ابئئنطلحئئه
شافعی ،بیتا73 :؛ سبط بن جوزی ،بیتا.)277 :

 .3عالمه ّنسابه ابوالحسن علی بئن زیئد بیهقئی معئروف بئه ابئنفنئدق (م565ق) تعئداد

فرزنئئدان را ده نفئئر مئئینویسئئد؛ علئئی اکبئئر ،علئئی اصئئغر ،عبئئداهلل ،جعفئئر ،ابئئراهیم ،محمئئد،
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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فاطمه ،سکینه ،زین

و ام کل وم .وی در ادامه میافزاید« :از فرزندانش ،جز زین العابدین،

فاطمه ،سکینه و رقیه باقی نماندند» (ابن فندق 346/1 :1410 ،و .)355
نیئز در منئابع ،اخئتالف نظئر وجئود

چنانکه مالحظه شئد ،دربئاره تعئداد فرزنئدان امئام
دارد و ّ
مورخان افزون بر اختالف در تعداد ،اسامی را نیز متفاوت ذکر کردهاند.

نامکو کخر سال
منابع تاریخی ،نام این کود خردسال را متفاوت نقل نمودهاند؛ در برخی از آنها (بدون
ذکئر نئئام) از عنئئاوینی همچئون «صئئبی ،صئئغیر ،طفئل ،رضئئیع ،غئئالم ،ابئن و ولئئدی الرضئئیع»
استفاده شده است؛ در برخی منابع «عبداهلل» ذکر کردهانئد و برخئی دیگئر «علئی اصئغر» نئام

برده شده است .برخی دیگر از مورخان ،عالوه بئر علئی اکبئر

 ،بئرای حضئرت دو فرزنئد بئه

نامهئای عبئداهلل و علئی اصئغر ذکئر نمئودهانئد کئه در عاشئورا شئهید شئدند؛ یعنئی اینهئا را دو
فرزند جداگانه دانستهاند.

خالصه این که در این زمینه ،مورخان چهارگروه شدهاند:

 .1عدهای بدون ذکر نام ،از این فرزند یادکردهاند.
 .2گروهی او را عبداهلل گفتهاند.

 .3گروهی او را علی یا علی اصغر نامیدهاند.

 .4عئئئدهای نیئئئئز قائلانئئئد کئئئئه ایئئئن دو ،دو فرزنئئئئد جئئئئدا از هئئئم ،بئئئئه نئئئامهئئئئای عبئئئئداهلل و

علیاصغر هستند.
گروهاول

مورخان و مقتلنویسان شیعه و سنی که از این فرزند ،تصئریح بئه نئام خاصئی نکئردهانئد،
بلکئئه بئئا تعئئابیری همچئئون صئئبی ،صئئغیر ،طفئئل ،رضئئیع ،ابئئن و غئئالم از او یئئاد کئئردهانئئد،

عبارتاند از:

ّ
الف) مورخان اهل سنت

 .1محمد بن سعد بن منیع ُزهری (م230ق) در کتا
کودکی از فرزندان حسین

؛َّ(ابن سعدَّ)593/1 :1535 ،

علی اصغر

بَّ ِمنَّ ِصبیانََّّ ُ
ی
اْلس ْ َّ
ص ِ َّ
ِ

طبقات میگوید:

.

بَّل ُ ََّّصغیر؛َّ(دینوری ،بیتاَّ)953 :
فدعاَّ ِبص ِ َّ

کود خردسالش را طلبید.

 .3ابئئو جعفئئر محمئئد بئئن جریئئر طبئئری (م310ق) در کتئئا

تئئاریخ االمئئم و الملئئو کئئه اکثئئر

روایات مقتل ابیمخنف را همراه با ذکر دقیق اسناد آن نقل نموده است:
ا
الف) آنجا که از زبان ّ
عمار ُدهنی نقل نموده میگوید« :ابنا ل ُه؛ پسر حسین ».
) در جایی که از ز بان ابی مخنف نقل میکند میگوید« :ص ّب ٍّ ّی؛ کود ».
و در ادامه میافزاید« :این کود را عبداهلل بن حسین پنداشتهاند».

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

 .2ابوحنیفه احمد بن داوود دینوری (م260 /212ق) در کتا

اخبار الطوال میگوید:

11

) زمانی که از زبئان هشئام بئن محمئد کلبئی نقئل روایئت مئیکنئد ،عبئارت «عبئداهلل بئن
حسین بن علی» را آورده است.

در واقع طبری در دو نقل از ابیمخنف و عمار ُدهنئی تصئریح بئه نئامی خئا

نمئیکنئد،

ولی در نقل هشام بن محمد کلبی از این فرزند به نام «عبئداهلل بئن حسئین» یئاد شئده اسئت

(طبری342 /4 :1406 ،و .)332/3

گفتنی است طبری گزارشهای واقعه عاشورا را از زبان هشام بن محمد بن سائ

کلبی

کئئئه شئئئا گرد ابئئئیمخنئئئف بئئئوده اسئئئت ،بئئئا تعئئئابیری هماننئئئد «قئئئال هشئئئام بئئئن محمئئئد عئئئن
ُ
حدثت عن هشام عئن ابئیمخنئف» نقئل
ابیمخنف» یا «قال هشام قال ابیمخنف» و یا «

خود مقتل هشام نیز بسیار بهره برده و برخئی گئزارشهئا را کئه
میکند .افزون بر این ،طبری از ِ

هشام از غیر ابیمخنئف نقئل کئرده ،آورده اسئت .در حقیقئت ،هشئام همئه کتئا

یئا بیشئتر

روایات ابی مخنف را با اضافاتی که از طرق دیگر داشته ،به صورت کتابی تئدوین و تنظئیم
کرده ،آنگاه یک قرن بعد ،طبری از آن بهر کامل برده است.
همچنین طبری نقلهئای مهمئی از امئام بئاقر

بئه روایئت ّ
عمئار ُدهنئی دارد کئه وی گئاه

خبری را از این طریق نقل کرده و سسس به گفت خود ،مفصلتر از آن را از طریئق ابئیمخنئف

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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نقل میکند.
ُ
 .1ابوالفر علی بن حسین اموی اصفهانی ( 356 - 214ق) در کتا مقاتئل الطئالبیین
زمئئانی کئئه از محمئئد بئئن حسئئین اشئئنانی از عبئئاد بئئن یعقئئو از ُمئ ّ
ئورع بئئن سئئویید بئئن قئئیس
ُ
نقئل مئئیکنئد ،مئئیگویئدِ « :ا ُبنئ ُئه ّ
الصئ ُ
ئغیر؛ پسئر خردسئئالش» .امئا وقتئئی از احمئد بئئن شئئبی از
احمد بن حرث از مدائنی از ابی مخنف از سلیمان بئن ابئی راشئد از حمیئد بئن مسئلم نقئل
ُ ُ
ُ
ئئالم؛ حسئئئین کئئئودکی از پسئئئرانش را خواسئئئت»...
مئئئیکنئئئد ،مئئئیگویئئئد« :دعئئئا الحسئئئین ِبغئ ٍّ
(اصفهانی ،بیتا.)60 :
 .2ابوالمظفر یوسف بن ِق ُزغلی بن عبداهلل مشهور به سبط بئن جئوزی (654-511ق) در
کتا

تذکر الخوا

میگوید« :طفل؛ کود » (ابنجوزی ،بیتا.)263 :

 .3شئئئئئمس الئئئئئدین محمئئئئئد بئئئئئن احمئئئئئد بئئئئئن ع مئئئئئان ذهبئئئئئی (م741ق) در کتئئئئئا
ابنئئئئئا لئ ُ
ِس ئ ئئی ُر اع ئ ئئالم الن ئ ئئبالء مئئئئئیگویئئئئئد « :ا
ئئئئه ای ِلالمئئئئئام ُ
الحسئئئئئی ِن ؛ پسئئئئئر حسئئئئئین »
ِ

(ذهبی 302 /3 :1401 ،و .)306
ب) مورخان شیعی

 .1ابن واضح احمد بن ابی یعقو
ُ

تاریخ یعقوبی میگوید:

بن جعفر (م262ق) در کتا

ّب...؛َّ(یعقههوبی،
ّاع َّ...اذَّات ُّاهََّّسّ ََّّفوقّ ََّّ ِفََّّحل ِ َّ
ّکَّالسّ َّ
مولّودَّقّّدَّ ُو ِلدلّ ََّّفَّ ِتلّ ِ َّ
ّقَّالصّ ِ

ِ

َّ)955 /9 :1897

ک ئئودکی ک ئئه در هم ئئان س ئئاعت متول ئئد ش ئئده ب ئئود ...تی ئئری آم ئئد و در گل ئئوی ک ئئود
نشست. ...

 .2ابوالحسئئن علئئی بئئن حسئئین بئئن علئئی مسئئعودی (م346ق) در کتئئا
ا
معادن الجوهر» میگویدِ « :ابنا ل ُه؛ پسر حسین » (مسعودی.)70 /3 :1161 ،
ّ
ّ .3
سیدرضئئئی الئئئدین علئئئی بئئئن موسئئئی بئئئن جعفرحلئئئی معئئئروف بئئئه سئ ّئئیدبن طئئئاووس
(م664ق) در کتئئا لهئئوف م ئیگویئئد« :ولئ ِئدی ّ
الصئ ِئغیر؛ کئئود خردسئئالم» (ابئئن طئئاووس،
مئئرو الئئذه

و

.)157 :1312

گفتنئئئی اسئئئئت سئ ّئئئید بئئئن طئئئئاووس در کتئئئئا

زیارتنامهای را برای سیدالشهدا

االقب ئئال االعمئئئال در اعمئئئئال روز عاشئئئئورا،

نقل می کند .در آن زیارتنامئه ،در دو مئورد نئام دو تئن

زیارتنامه آمده است:

بیتاَّ)995 :

درود خدا بر شما و بر آنها و بر علی اصغر

درد آمد.

؛ همان کسی که دلها [در سئوگ او] بئه

همچنین ّ
سید در زیارت ناحیه مقدسهای که نام بیش از هشتاد و دو نفر از شهدای کربال

در آن ذکر شده و آن را در کتا

اقبال خویش آورده میگوید:

اهللَّبّ َّ ُ
الطفّّلَّالر ِضّّی َّ،اْل ِرم ّ ََّّالصّّر ی َّ ُ
اْلتشّ ِّح ِ ََّّدمّّاَّ،
ّیِ َّ،
ّنَّاْلسّ ِْ
السّّالمَّعّّلَّعبّ ِّد ِ َّ ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ّلَّ
کاه ِ َّ
نَّ َّ
جرَّا ِبی ِ ََّّلع َّ
فَّالسَّما ِ ؛َّاْلذبو ِ ََّّ ِبالس ِ ََّّ ِفََّّ ِح َِّ
اْلصع ِ َّدَّد ُم ُ ََّّ ِ َّ
رامی ِ ََّّحرملَّ ََّّبّنََّّ ِ
اهللَّ ِ
الس ِدیََّّ َّوَّذوی ِ ؛َّ(ابن طاو  ،بیتاَّ)599 :

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

ُ

ّی َّوعّّلَّولّ ِّد ََّّعّّلََّّالصّّغ َِّرَّالّ ِّذیَّف ِجعّ َّ ِب ّ ِ ؛َّ(ابههن طههاوو ،
صّّلََّّاهللَّعلیّّکََّّوعلّ ِ

علی اصغر

از شئهدای کئربال ذکئر شئئده کئه یکئی از آنهئئا حضئرت علئی اصئئغر

اسئت .در فئرازی از ایئئن

11

سالم بئر عبئداهلل پسئر حسئین

 ،کئود شئیرخوار ،تیرخئورده ،بئه زمئین افتئاده ،بئه

خون غلطیده که خونش به سوی آسمان باال رفت و در آغوش پدرش بئه وسئیله تیئر
ذبح شد .تیرانداز به او و پژمرده کنندهاش حرملة بن کاهئل اسئدی از رحمئت الهئی
دور باد!

همانگونه که مالحظئه شئد در زیئارت عاشئورا از ایئن فرزنئد ،بئا نئام «علئی اصئغر

» و در

زیارت ناحیه مقدسه ،با نام «عبداهلل رضیع» یاد شده است .با توجه به آن که هئر دو زیئارت
در االقبئئال االعمئئال موجئئود اسئئت ،احتمئئال دارد ایئئئن دو نفئئر ،دو فرزنئئد جداگانئئه باشئئئند و
علیاصغر غیر از عبداهلل رضیع باشد.

 .4ابوریحان بیرونی (متولد 362ق) در کتا

آثار الباقیه میگوید:

در روز عاشورا خداوند متعال به امئام حسئین

بیتا)9/913 :

نئوزاد پسئری عطئا فرمئود( .بیرونهی،

گروهدوم

مورخان و مقتلنویسان شیعه و سنی که نام این فرزند را «عبداهلل» گفتهاند عبارتاند از:

ّ
الف) مورخان اهل سنت

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

18

ُ
 .1احمد بن یحیی بالذری (م276ق) در کتئا

انسئا االشئراف مئیگویئد« :عبئداهلل بئن

حسین » (بالذری.)407 /3 :1405 ،
ّ
 .2حمیئد بئن احمئد بئئن محمئد محلئی (م652ق) در کتئئا

الحئدائق الوردیئة فئی مناقئ

االئمة الزیدیة میگوید:

کئئودکی کئئه بئئه هنگئئام ظهئئر روز دهئئم محئئرم بئئه دنیئئا آمئئد ...و او را عبئئداهلل نئئام نهئئاد.

ّ
(محلی ،بیتا)138 :

 .3ابوالحسن ّ
عزالدین علی بن محمد شیبانی معئروف بئه ابئن اثیئر (م630ق) در کتئا

الکامل فی التاریخ ،عبارتش مانند محمد بن جریر طبری از هشام بن محمد کلبی است که
از این فرزند با نام «عبداهلل بن حسین» یاد کرده است (ابن اثیر 570/2 :1401 ،و .)511
 .4ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (774-710ق) در کتا

البدایة والنهایة میگوید:

ولد ِهََّّ َِّا ُس ُ ََّّع ُبداهلل؛َّ(ابن کثیرَّ)135/3 :1533 ،
بَّص ِغ َّ
ص ِ َّ
یرَّ ِمنَّا ِ
کود خرسالی از فرزندانش به نام عبداهلل.

ب) مورخان شیعی

 .1ابوعبئئداهلل محمئئد بئئن محمئئدبن نعمئئان معئئروف بئئه شئئیخ مفیئئد ( 413-336ق) در

کتا

ارشاد میگوید:

ُ
ْ
اْلسیََّّ َّوَّ ُه َّوَّ ِطفل؛َّ(مفیدَّ)133/9 :1515 ،
تَّ ِبابن َّعبداهللَّبنَّ
فا ِ َّ
فرزندش عبداهلل بن الحسین

را که خردسال بود ،برایش آوردند.

 .2فضیل بن زبیر اسدی ّرسان کوفی _ از اصحا

امام باقر و امام صئادق

تسمیة من قتل مع الحسین من ولده واخوته و اهل بیته و شیعته میگوید:

_ در کتئا

بئئرای حس ئئین در هنگ ئئام جنئ ئ  ،آن فرزن ئئد بئئئه دنی ئئا آم ئئد ...و او را عبئ ئداهلل نامی ئئد.

(ابنزبیر)153 :1535 ،

 .3ابوالحسین یحیی بن حسین بن اسماعیل شجری ( 466 / 476-412ق) در کتئا
امالی الخمیسیه میگوید« :عبداهلل بن حسین » (االمالی للشجری.)171/1 :
ّ
ّ
ُ
 .4نجئئم الئئدین جعفئئر بئئن محمئئد حلئئی معئئروف بئئه ابئئن نمئئا حلئئی (م 645ق) در کتئئا
علی اصغر

م یر االحزان مینویسد:

فرزندش عبداهلل را که خردسال بود خواست.

 .5ابومنصئئئور احمئئئد بئئئن علئئئی بئئئن ابئئئیطالئئئ

آورده است:

طبرسئئئی (م461ق) در کتئئئا

احتج ئئا

الطفل؛َّ(طبرسیَّ)131/9 :1833 ،
الرضاعَّ ِا ُس ُ ََّّع ُبد ِ َّ
ناولو نَّذلکَّ ِ
اهللِ َّ...
وابنَّآخ َُّرَّ ِفََّّ ِ

و پسر دیگری به نام عبئداهلل کئه شئیرخوار بئود ...آن کئود را بئه مئن بدهیئد ،تئا بئا او
خداحافظی کنم.

 .6تعبیر امین االسالم فضل بن حسئن طبرسئی (م541ق) در کتئا

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

اهللَّ َّوَّ ُهوََّّ ِطفل؛َّ(ابن نماَّ)93 :1857 ،
بد ِ َّ
دعاَّ ِبابن ِ ََّّع ِ
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اعئالم الئوری بئاعالم

الهدی ،همچون ارشاد شیخ مفید است (طبرسی ،بیتا 466 /1 :و .)471

گروهسوم

مورخان و مقتل نویسان شیعه و ّ
سنی که نام این فرزند را «علی» یئا «علئی اصئغر» گئزارش

کردهاند ،عبارتاند از:

 .1ابومحمد احمد بن اع م کوفی (م حدود  314ق) در کتا

الفتوح» مینویسد:

ول َّابنَّآخرَّیقا َّل َّعلََّّفَّالرضاع؛َّ(ابن اعی کوفی ،بیتاَّ)181 /5 :

و برای او فرزندی دیگر بود که به او ّ
علی میگفتند و شیرخوار بود.

 .2ابوالم ّیئد موفئق بئئن احمئد بئئن ابئی سئئعید خئوارزمی مکئئی مشئهور بئئه اخطئ

(م561ق) در کتا

مقتل الحسین نوشته است:

خئئوارزم

ُ
فلَّح ََّّا ُوََّّ ِدع ُ ؛َّ(خوارزمی ،بیتاَّ)89 /9 :
الط َّ
ناولو نَّع ِلیاََّّ ِ
ِ

علی کود خردسال را به من بدهید تا با او خداحافظی کنم.

 .3صئئفی الئئدین محمئئد بئئن تئئا الئئدین در االصئئیلی فئئی انسئئا الطئئالبین (ابئئن طقطقئئی

حسئئنی1411 ،ق ،)143 :عالمئئه اربلئئی (م662ق) در کشئئف الغمئة فئئی معرفئة االئمئئه (اربلئئی،
بیتا )250 /2 :و ابن شهرآشو

(م511ق) در مناقئ

آل ابئیطالئ

 )106در فهرست شهدای کربال اینگونه گزارش کردهاند:

(مازنئدرانی ،بئیتئا/4 :

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

ُ
وعلَّالصغ ِرََّّاصابَّ ََّّس ُ ََّّ ِبکربال ََّفات.
ُ َّ
واین صراحت در نام علی اصغر

دارد.

گروهچهارم

برخئئئی مورخئئئان معتقدنئئئد در کئئئربال و در روز عاشئئئورا عئئئالوه بئئئر علئئئیاکبئئئر

دیگئئئر از فرزنئئئدان امئئئام حسئئئین

 ،دو طفئئئل

بئئئه نئئئامهئئئای علئئئیاصئئئغر و عبئئئداهلل نیئئئز بئئئه شئئئهادت

رسئئئیدهانئئئد .البتئئئه برخئئئی همچئئئون ابئئئن زبیئئئر ،یعقئئئوبی و ابوریحئئئان بیرونئئئی بئئئاور دارنئئئد
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کئئه یکئئی از ایئئن دو طفئئل در همئئان روز عاشئئورا بئئه دنیئئا آمئئد و در همئئان روز نیئئز بئئه شئئهادت
ّ
رسئئئید (یعقئئئوبی245 /2 :1376 ،؛ محلئئئی ،بئئئیتئئئا103 :؛ ابئئئن زبیئئئر150 :1406 ،؛ بیرونئئئی،
بیتا.)211/2 :

محمئئد بئئن طلحئئه شئئافعی دمشئئقی (م654ق) در کتئئا

مطال ئ

ّالس ئ ول فئئی مناق ئ

آل

الرسول ،علی اصغر و عبداهلل را دو فرزند جداگانه میدانئد کئه هئر دو در روز عاشئورا و در کئربال
به شهادت رسیدهاند .وی میگوید:

علَّالصغ ِرََّّجا ُهََّّس ََّّوََّّ ُه َّوَّ ِطفل؛َّ(ابن طلحه شافعی ،بیتاَّ)98 :
اماَّ ُ َّ
به علی اصغر که خردسال بود ،تیری رسید.

سسس میافزاید:

ُ
لَّم ََّّا ِبی ِ ََّّش ِ یدا؛َّ(همو)َّ
اهللََّّ_َّایضاََّّ_َّق ِت َّ
و ِقیلََّّ ِانََّّعبد ِ

همچنین گفته شده که عبداهلل نیز با پدرش به شهادت رسید.

همچنئئئین پیشتئئئر اشئئئاره شئئئد کئئئه سئ ّئئید ابئئئن طئئئاووس در کتئئئا
زیارتنامه روز عاشورا برای امام حسین
همو در همان کتا

االقب ئئال االعم ئئال ،در

از این فرزند به «علی اصغر» تعبیر نموده است و

در زیارت ناحیه مقدسه ،او را «عبداهلل رضیع» مینامئد (ابئن طئاووس،

بیتا .)275 ،577 :از اینرو استنباط میشود که این دو طفئل ،دو نفئر جداگانئهانئد و علئی
اصغر ،غیر از عبداهلل رضیع است.

نسبکو ک

امئئام حس ئین

تئئزویج کئئرد (بئئالذری1666 ،م415 /2 :؛ اصئئفهانی ،بئئیتئئا16 :؛ ابئئنکثیئئر،

.)226 /1 :1401
ربئئا

کئئه بئئه همسئئری امئئام حس ئین

درآمئئد ،نئئزد آن حضئئرت منزلتئئی عظئئیم یافئئت

و مئئئورد عالقئئئه شئئئدید ایشئئئان واقئئئع شئئئد .ایئئئن دو بیئئئت از امئئئام حسئئئین
شده است:
ُ
ا
ُ ّ
ئئئئئئئئئر ِان ِنئئئئئئئئئئی ال ِحئئئئئئئئئئ ُّ دارا
لعمئ

در بئئئار او نقئئئل

ت ُکئئئئئئئون بهئئئئئئئا سئئئئئئئکین ُة و ُّ
الربئئئئئئئا ُ
ِ
ِ

علی اصغر

قبیله قضاعه شد و پس از مسئلمانی ،سئه دختئر خئود را بئه امئام علئی

 ،امئام حسئن

و

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

پئدر بزرگئوار ایشئان حضئئرت ّ
سیدالشئهدا اباعبئداهلل الحسئین و مئادرش ُر بئا  ،دختئئر
مرء القیس بن ُعدی بن اوس بن جابر بن کع بئن علئیام بئن جنئا بئن کلئ بئودِ .ا ُ
ِا ُ
مئرء
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
القیس در زمان خلیفه دوم به مدینه آمد و مسلمان شد .وی از همئان ابتئدا امیئر مسئلمانان
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ُ ُ
ّ
ُ
ولئئئئیس ِلعا ِتئئئئ ٍّ ِعنئئئئدی ِعتئئئئا
ا ِح ُّب ُهمئئئئئئئا و ابئئئئئئئذل ُجئئئئئئئل مئئئئئئئالی
ربئئا هم ئراه بئئا زین ئ کبئئری و سئئایر بئئانوان اهئئل بی ئت بئئه اسئئارت بئئرده شئئد و در
1

مجلس ابن زیاد ،سر مطهر امام حسین

را از میان طشت برداشت و بغل نمود و بوسید و

آهی کشید؛ آنگاه این شعر را خواند:
ُّ
واحسئئئینا ولسئ ُ
ُ
ئئئئئئئئئئئداء
ئئئئئئئئئئئنة االعئ
ئئئت انسئئئی ُحسئئئئینا
اقصئئئئئئئئئئئئد ُته ا ِسئ
ِ
ا
2
غئئئئئئئئئئئئاد ُ
السئئئئئقی الغیئئئئئث بعئئئئئده کئئئئئربالء
ئئئئئئئئئئئر یعا
روه ِبکئئئئئئئئئئئئرب ِ
الء صئ ِ
او با سرودن همین دو بیت ،راه بسیاری از تحریفهئا را بسئت و گفئت کئه امئام در راه

خدا به شهادت رسید و با شمشیر ،او را پاره پاره کردند .نه بدنش را به خا سئسردند ،نئه بئر
او نماز خواندند و نه احترام کردند.

هنگئئامی کئئه اسئئرا بئئه مدینئئه بازگشئئتند ،عئئدهای از اشئئراف قئئریش و حتئئی یزیئئئد از وی

خواستگاری کردند ،ولی نسذیرفت و گفت:
لَّ ْ
َحواَّبعدَّرسو َّاهلل
اَتذَّ َّ
پس از رسول خدا

؛َّ(ابن جوزی ،بیتا955 :؛ ابناثیرَّ)597/9 :1533 ،

خویشاوندی قبول نمیکنم.

وی یک سال در کمال سئختی و نئاراحتی زنئدگی کئرد و سئرانجام از شئدت حئزن و انئدوه

درگذشت (ابناثیر ،همان.)206 /11 :
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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س کو ک
هیچیک از منابع کهن و قابل استناد همچون تاریخ طبئری ،اخبئار الطئوال دینئوری ،مقاتئل

الطالبیین اصفهانی ،ارشاد شیخ مفید ،تذکر الخوا

ابن جوزی و ...درباره سن این کود

خردسال ،اظهئار نظئری نکئردهانئد و تنهئا بئه عنئاوینی هماننئد «صئبی»« ،صئغیر»« ،طفئل» و
 .1به جانت قسم! من خانهای را دوست دارم که سیکنه و ربا در آن باشند .آن دو را دوست دارم و تمام مالم را
برای آنها خر میکنم و هیچ سرزنش کنندهای حق سرزنش و درشتی ندارد (اصفهانی ،بیتا16 :؛ ابنجوزی،
بیتا265 :؛ ابنقتیبه214 :1373 ،؛ ابناثیر206 /11 :؛ طبری.)461 /5 :
 .2وای حسئین! مئئن حسئئین را هرگئئز فرامئئوش نخئئواهم کئئرد .آیئا نیئئزههئئای دشئئمن او را نشئئانه رفئئت دشئئمنان بئئا او
نیرن کردند و او را در حئالی کئه روی زمئین افتئاده بئود رهئا کردنئد ،بعئد از او بئاران ،زمئین کئربال را سئیرا نکنئد
(ابنجوزی ،بی تا.)233 :

«رضیع» اکتفا نمودهاند؛ امابرخی مورخان بیاناتی دارند که ذکر آنها خالی از فایده نیست:
 .1فضیل بن زبیر اسدی ّرسان کوفی (زنده تا عصر امام صادق ) ،ابن واضئح یعقئوبی
_ مئ ّ
ئورخ و جغرافئئیدان شئئهیر شئئیعی (م  262ق) _ و ابوریحئئان بیرونئئی _ صئئاح

آثئئار الباقیئئه

(متولد 362ق) _ بر این باورند که این طفل در روز عاشورا به دنیا آمده است (کوفی اسدی،
1406ق150 :؛ یعقوبی ،بیتا245 /2 :؛ بیرونی ،بیتا.)211 /2 :

 .2محمد بئن سئعد (م230ق) از پسئری سئه سئاله بئرای امئام حسئین
آورده که ُعقبة بن بشر اسدی او را با تیری شهید کرد (ابنسعد1401 ،ق.)112 :
 .3خواجه نصیر الدین طوسی (672 - 561ق) در کتا
فرزند دیگر امام حسئین

سئخن بئه میئان

نقد المحصل مینویسد:

کئه هفئت سئال داشئت و نئام او علئی بئود در روز عاشئورا

شهید شد( .طوسی ،بیتا)197 :

 .4ابئئوعلی بلعمئئی _ از ّ
مورخئئان ق ئرن چهئئارم _ در ذیئئل گئئزارش چگئئونگی شئئهادت طفئئل

شیرخوار ،او را یکساله دانسته است (بلعمی.)710 /4 :1377 ،

 .5شئئمس الئئدین محمئئد بئئن احمئئد بئئن ع مئئان ذهبئئی (م  741ق) _ از عالمئئان بسئئیار
مشئهور و پرکئار اهئئل ّ
سئنت در قئرن هشئئتم _ نیئز از شئهادت طفلئئی سئه سئاله یئئاد کئرده اسئئت
 .6کسائی مروزی _ از شعرای عهد سامانی و غزنوی و نخستین شئاعر پارسئیگئوی اشئعار
آن پنجماهه کود  ،باری چه کرد و یحک کز پای تا به تار  ،مجروح شئد مفاجئاه.

(صاحبکاری)157 :1897 ،

چنان که مالحظه شد ،در منابع کهن دربئاره سئن ایئن طفئل گزارشئی ارائئه نشئده اسئت و

آنچه امروزه در منابر و محافل روضهخئوانی شئهرت پیئدا کئرده کئه وی در شئ

دهئم رجئ

سال شصت هجری قمری در مدینه منوره 11 ،روز پئیش از حرکئت کئاروان امئام حسئین

بئئه سئئوی مکئئه و سئئسس بئئه کئئربال ،دیئئده بئئه جهئئان گشئئود و او را شئئش ماهئئه مئئیداننئئد ،هئئیچ

مدر معتبری ندارد .البته ایئن نکتئه نیئز قابئل تأمئل اسئت کئه در برخئی از منئابع ،همچئون

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

مذهبی (م364ق) _ در بیتی ،از طفلی پنج ماهه یاد کرده است:

علی اصغر

(ذهبی.)302 /3 :1413 ،
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الفتوح ابن اع م و مطال الس ول ابن طلحه شئافعی ذکئر شئده اسئت کئه امئام حسئین

بئر

ا
پیکر طفل خود نماز خواند (ابئن اعئ م ،بئیتئا131 /5 :؛ ابئن طلحئه ،بئیتئا .)73 :قاعئدتا بئر

طفلی که سن او واجئد شئرایط خوانئدن نمئاز میئت اسئت ،نمئاز خوانئده مئیشئود .پئس سئن
طفلی که امام

بر پیکر او نماز خوانده است ،باید کمتر از شش سال نباشد.

همانگونه که صاح

کتا

ّ
سیدالشئهدا
ارزشئمند تحقیقئی در بئاره اولئین اربعئین حضئرت

_ از علمای معاصر _ در اینباره میگوید:
از نماز خواندن امام

بر آن طفلی که تیر خورده ،ظاهر میشود که علئی اصئغر

چنئئانکئئه گفتئئه شئئد ،شئئش سئئال داشئئته و ظئئاهر نمئئاز خوانئئدن امئئام
نیسئت و اسئتحبا

است و به کمتر از طفل شش ساله نماز واجئ

در وجئئو

نمئاز بئر طفلئی

که شش سال نداشته باشد هم معلوم نیست .اگرچه بعضیها فتوا بئه اسئتحبا

دادهانئئد ،ولئئی تحقیئئق علمئئی آن اسئئت کئئه مئئورد اشئئکال بئئوده ،مگئئر بئئه رجئئاء و
ّ
مطلوبیت خوانده شود( .قاضی طباطبایی)853 :1838 ،

چگونگیشها

کو ک

نحوه شهادت این کود  ،در منابع کهن به دو صورت نقل شده است:
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 .1شهادت در کنار خیمهها ،به هنگام وداع؛

 .2شهادت در مقابل لشکر دشمن ،پس از طل

آ

برای وی.

الف)منابعاهلتسنن

 .1محمد بن سعد بن منیع ُزهری (م230ق) میگوید:
حسین نشسته بود و باالپوش خ ِز تیره رنگئی بئر تئن داشئت و از چئپ و راسئتش ،تیئر
مئئیبار یئئد .پسئئری سئئه سئئاله ،پئئیش رو یئئش بئئود کئئه ُعقبئة بئئن ِبشئئر اسئئدی ،تیئئری بئئه
سویش انداخت و او را کشت.
همچن ئئین ک ئئودکی از فرزن ئئدان حسئ ئین

دو ی ئئد ت ئئا بیای ئئد و در دام ئئان او بنش ئئیند.

مردی تیری به سوی او انداخت که به گودی گلویش رسید و او را کشئت( .ابهن سهعد،

)593 /1 :1535

ُ
 .2احمد بن یحیی جئابر بئالذری (م230ق) ،شئبیه عبئارات شئیخ مفیئدرا نقئل می کنئد
(بالذری.)407 /3 :1405 ،

 .3ابوجعفر محمد بن جریر طبری (م310ق) به نقل از ابومخنف میگوید:
سئئلیمان بئئن ابئئی راشئئد ،از حمیئئد بئئن مسئئلم بئئرایم نقئئل کئئرد کئئه وقتئئی حس ئین
او را در دامنش نشئاند .ایئن

نشست ،یکی از کودکانش را برایش آوردند .حسین
کود را عبداهلل بن حسین پنداشئتهانئدُ .عقبئة بئن بشئیر اسئدی گفتئه اسئت :امئام
باقر

به من فرمود« :مئا از شئما بنئی اسئد ،خئونی طلئ

دار یئم» .گفئتم« :خئدایت

رحمت کند ،ای ابوجعفر! گناه من در این میان چیست ماجرا چیست » فرمود:
«یکی از کودکان حسین

را برایش آوردند؛ در دامنش نشسته بود که یکی از شئما

خئئونش را

_ ای بنئئیاسئئد _ تیئئری بئئه سئئویش انئئداخت و او را ذبئئح کئئرد .حس ئین
ئف دو دسئئتش از آن خئئون ُپئئر شئئد ،آن را بئئر زمئئین ریخئئت و
گرفئئت و هنگئئامی کئئه کئ ِ
سسس گفت" :ای خدا! اگر یاری آسمانیات را از مئا در یئ کئردی ،آن را بئرای جئای

بهتری قرار ده و انتقام مئا را از ایئن سئتمپیشئگان بگیئر"»( .طبهری1537 ،ق 859 /5 :و

)889 /8

همچنین طبری به نقل از ّ
عمار ُدهنی از امام باقر

_ که در دامنش بود _ اصابت کرد .حسین

خون را

از [چهر ] او پا میکرد و میگفت« :خدایا! میان مئا و مردمئی کئه دعوتمئان کردنئد

 .4ابوحنیفه احمد بن داوود دینوری (م260 / 212ق) میگوید:
حسین

تنها ماند .مالک بن ِبشر ِکندی به او حمله ُبرد و با شمشیر ،بر سرش زد

حسئین

آن لبئئاس را انئداخت و کالهئئی خواسئت .آن را بئئه سئر نهئئاد و عمامئئهای

ئاله لبئئاس خئئز او را پئئاره کئئرد و شمشئئیر بئئه سئئرش رسئئید و آن را زخمئئی کئئرد.
کئئه کئ ِ

بست و نشست .سسس کود خردسالش را طلبید و در دامانش نشاند که مردی از
ُ
بنئیاسئد ،آن کئود را در همئان جئایی کئه بئود بئا تیئری بلنئد زد و کشئت( .دینههوری،

)953 :1753

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

تا یاریمان دهند ،اما ما را کشتند حکم فرما»( .همو)978 /5 :

علی اصغر

تیری آمد و به پسر حسین

نقل میکند:
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 .5ابومحمد احمد بن اع م کوفی (م حدود 314ق) میگوید:
و بئئئرای او فرزنئ ئئدی دیگئ ئئر بئ ئئود کئ ئئه بئ ئئه او علئ ئئی مئ ئئیگفتنئ ئئد و شئ ئئیرخوار بئ ئئود .پئ ئئس
جل ئئوی ب ئئا

حسئ ئین

خیم ئئه آم ئئد و گف ئئت« :آن طف ئئل را بدهی ئئد ت ئئا ب ئئا او وداع

کئئنم» .پ ئئس آن ک ئئود را بئئه دس ئئت او دادن ئئد .خواسئئت ت ئئا او را ببوس ئئد ،در ح ئئالی
ّ
دشمن
که میگفت« :ای فرزندم! وای بر این گروه ،در آن وقتی که جدم محمد
آنه ئئا باش ئئد!» نا گ ئئاه تی ئئری آم ئئد و در گل ئئوی آن طف ئئل خ ئئورد و او را کشئئئت .س ئئسس
حسین

از اس

خود پایین آمد و با غالف شمشیر خود برای او قبری حفر کئرد و

آن طفل را به خونش آغشته نمود و بر او نماز خواند ،آن گئاه دفئنش نمئود( .ابهن اعهی

کوفی ،بیتا)181 /5 :

 .6ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ّ
ایو

شئامی طبرانئی (360-260ق) ،شئبیه عبئارات

شیخ مفید را نقل میکند (طبرانی ،بیتا.)103 /3 :
ُ
 .7ابوالفر علی بن حسین اموی اصفهانی (356 - 214ق) به نقل از ُمو ّرع بئن سئویید
بن قیس میگوید:

یکئ ئئی از حاضئ ئئران در کنئ ئئار حس ئ ئین

برایم ئئئان گفئ ئئت :همئ ئئراه حس ئ ئین

خردسالش هم بود که تیری آمد و در گلویش نشست .حسین
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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پسئ ئئر

خون را از گلوی او

و گودی زیر گلویش میگرفت و به سوی آسمان میپاشئید و از آن چیئزی [بئه زمئین]
بازنمیگشت .حسین

میگفت« :خدایا! نزد تو ،از بچئه شئتر [صئالح

] کمتئر

نباشد»( .اصفهانی ،بیتا)73 :

همچنین وی میگوید:
عبئئداهلل بئئن حسئین در روزی کئئه کشئئته شئئد ،خردسئئال بئئود .تیئئری آمئئد و او را در
ُ
همئان دامئئان پئئدرش ذبئح کئئرد .احمئئد بئن شئئبی از احمئئد بئن حئئرث از مئئدائنی از
ابومخنئئف از سئئلیمان بئئن ابئئی راشئئد از ُحمیئئد بئئن مسئئلم بئئرایم نقئئل کئئرد کئئه گفئئت:
حسین

کودکی [از پسرانش] را خواست .او را در دامانش نشاند که ُعقبة بن ِبشر

تیری به سوی او انداخت و او را ذبح کرد( .همو)73 :

 .1ابوالم ّید موفق بن احمد بن ابی سعید خوارزمی مکی (م  561ق) میگوید:

حسین

هنگامی که با فاجعه [از دست دادن] خاندان و فرزنئدانش رو بئه رو شئد

و جز او و زنان و کودکان و فرزند بیمارش کسئی نمانئد ،نئدا داد« :آیئا مئدافعی هسئت
که از حرم پیامبر

خدا دفاع کند آیا یکتاپرستی هست که در حئق مئا ،از خئدا

بهراسد آیا فریادرسی هست که به امید خئدا ،بئه داد مئا برسئد آیئا یئاوری هسئت
که به خاطر پاداش خدا به مئا کمئک کنئد » صئدای زنئان بئه گر یئه و نالئه بلنئد شئد.
حسین

در خیمه آمد و گفت« :علی ،کود خردسال را به من بدهیئد
به جلوی ِ
او را مئیبوسئید و مئیگفئت:

تا با او خداحافظی کنم» .کود را به او دادند .امام
ّ
ئرف دعوایشئئان ،جئد توسئئت!» همئان هنگئئام کئه کئئود در
«وای بئر ایئئن مئردم کئئه ط ِ
دامان حسین

کاهل اسئدی ،تیئری بئه سئوی او پرتئا کئرد و او را
بود ،حرملة بن ِ

در دامان ایشان ذبئح نمئود .حسئین

ئف دسئتش پئر
خئون او را گرفئت تئا آن کئه ک ِ

شد .سسس آن را به سوی آسمان پاشید و گفت« :خدایا! اگر یاریات را از مئا در یئ
گردانی ،آن را در جای بهتر برای ما قرار بده» .سسس حسین

از اسبش فرود آمد و

با دسئته شمشئیرش ،چالئهای بئرای او کنئد و او را بئه خئون آمیختئه کئرد [و بئه خئا
سسرد] و بر او درود فرستاد( .خوارزمی ،بیتا)89 /9 :

 .6ابوالمظفر یوسف بن ِق ُزغلی بن عبداهلل مشهور به سبط بن جئوزی (654-511ق) بئه

میان من و شما [داوری کند] ،ای مردم! برای چه خئونم را حئالل مئیشئمرید » ...
همچنین حسین

به سوی یکی از کودکانش که از تشنگی میگریست ،رفت .او

را بر سر دست گرفت و گفت« :ای قوم! اگر بر من رحم نمیکنید ،بر این کود رحم
کنیئئد» .در ایئئن حئئال ،مئئردی از آنئئان ،تیئئری بئئه سئئوی او انئئداخت و ذبحئئش کئئرد.
حسین

میگریست و میگفت« :خدایا! میان ما و گروهی که ما را دعوت کردنئد

تئئا مئئا را یئئاری دهنئئد ،امئئا مئئا را کشئئتند داوری کئئن» .در ایئئن هنگئئام از آسئئمان نئئدا

میرسید« :او را واگذار ای حسئین! کئه او را در بهشئت شئیر مئیدهنئد»( .ابهنجهوزی،

بیتا 958 :و )999

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

وقتی حسین دید آنها بر کشتن او پافشئاری مئیکننئد ،قرآنئی را گرفئت و آن را بئاز
ّ
فرسئتاد خئدا،
کرد و بر سرش نهئاد و نئدا داد« :کتئا خئدا و نیئز جئدم محمئد

علی اصغر

نقل از هشام بن محمد کلبی (شا گرد ابیمخنف و راوی مقتل وی) میگوید:
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 .10محمد بن طلحه شافعی دمشقی (م654ق) میگوید:
حسین
حسین

فرزندی خردسال داشت کئه از سئوی دشئمنان تیئری آمئد و او را کشئت.
خون کود را به بدن او مالید و با شمشیر خود ،گودالی برایش کنئد و بئر

او نماز خواند و او را به خا سسرد و این شعر را خوانئد« :ایئن قئوم ،خیانئت کردنئد و
پیشتر نیز از پاداش خداوند _ که پروردگار ِانس و ّ
جن است _ روی گرداندند» ... .و
ُ
به علی اصئغر نیئز _ کئه خردسئال بئود _ تیئری رسئید و او را کشئت کئه بئه هنگئام نقئل
اشعار [حسین

] پس از کشته شئدنش ذکئرش گذشئت .همچنئین گفتئه شئد کئه

عبداهلل نیز با پدرش کشته شد و به شهادت رسید( .ابنطلحه شافعی ،بیتا)98 :

 .11ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (774-710ق) به نقل از ابیمخنف میگوید:
حسین

در خیمهاش نشست ،کود خردسئالی از فرزنئدانش بئه نئام
درماند و بر ِ

عبئ ئئداهلل را بئ ئئرایش آوردنئ ئئد .او را در دامئ ئئانش نشئ ئئاند و بئ ئئه بوسئ ئئیدن و بوییئ ئئدن او و
خئداحافظی بئئا او مشئئغول بئود و بئئه خئئانوادهاش وص ّئیت مئئیکئئرد؛ کئه در ایئئن حئئال،
مردی از بنیاسد به نام پسر آتئشافئروز ،تیئری بئه سئوی او انئداخت و آن پسئر را ذبئح
ک ئئرد .حسئ ئین

خ ئئون را در دس ئئتش گرف ئئت ب ئئه س ئئوی آس ئئمان پاش ئئید و گف ئئت:

یاری آسمانیات را از ما دری داشئتی ،آن را بئرای جئای بهتئری قئرار
«پروردگارا! اگر ِ
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

ده و انتقام ما را از این ستمکاران بگیر»( .ابن کثیر)135/3 :1533 ،

ب)منابعشیعی

 .1ابن واضح احمد بن ابییعقو
یئئاران حس ئین
حسئین

بن جعفر معروف به یعقوبی (م262ق) میگوید:

یئئک بئئه یئئک ،گئئام پئئیش نهادنئئد _ و شئئهید شئئدند _ تئئا ایئئن کئئه

تنهئئا مانئئدو هئئیچیئئک از _ مئئردان _ خئئانواده و فرزنئئدان و نزدیکئئانش بئئا او

نماند .او بر باالی اسبش بود .کودکی را کئه همئان سئاعت متولئد شئده بئود ،بئرایش
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آوردنئئد .حسئئین در گوشئئش اذان گفئئت و ک ئام او را برمئئیداشئئت کئئه تیئئری آمئئد و در

گلئئوی کئئود نشسئئت و ذبحئئش کئئرد .حس ئین

تیئئر را از گلئئوی او بیئئرون کشئئید و

خئئونش را بئئه بئئدن او مالیئئد و گفئئت« :بئئه خئئدا سئئوگند! تئئو نئئزد خئئدا ،از شئئتر صئئالح،

گرامیتر و محمد

نیز نزد خدا از صالح گرامئیتئر اسئت» .سئسس آمئد و او را کنئار

فرزندان و برادرزادگانش نهاد( .یعقوبی)955/9 :1897 ،

 .2ابوریحان بیرونی می گوید:
در روز عاشورا خداوند متعال نوزاد پسری به امام حسین
بئئر اس ئ

امام

عطئا فرمئود .امئام سئوار

بئئود کئئه آن مولئئود را آوردنئئد تئئا حضئئرت در گئئوش او اذان و اقامئئه بگو یئئد.

در گوش او اذان و اقامه گفت و کئام او بئا آ

دهئان مبئار خئود برداشئت و

خم شد که او را ببوسد .ناگاه تیری آمد او را ذبح نمود .امام فرمود« :تو از ناقه صالح
اکرم هستی و محمد

از صالح گرامیتر است»( .بیرونی)913/9 :

 .3ابوعبئئداهلل محمئئد بئئن محمئئد بئئن نعمئئان بغئئدادی معئئروف بئئه شئئیخ مفیئئد (-336
413ق) میگوید:
حسئین

جلئئوی خیمئئه نشسئئت ،فرزنئئدش عبئئداهلل بئئن حسئئین را _ کئئه خردسئئال

بئئود _ بئئرایش آوردنئئد؛ امئئام

او را در دامئئانش نشئئاند ،مئئردی از بنئئی اسئئد ،او را بئئا
ئف دسئئتش
خئئون او را گرفئئت و هنگئئامی کئئه کئ ِ

تیئئری زد و ذبحئئش کئئرد ،حس ئین

ئاری آسئئمانیات
پئئر شئئد ،آن را بئئر زمئئین ریخئئت ،سئئسس گفئئت :پروردگئئارا! ا گئئر یئ ِ

را از مئئا در ی ئ داشئئتی ،آن را بئئرای جئئای بهتئئری قئئرار بئئده و انتقئئام مئئا را از ایئئن مئئردم
)133/9 :1518

هنگامی که یاران و نزدیکان حسین

ّ
کشته شدند او یکه و تنهئا مانئد و کسئی جئز

پسئرش علئئی ز یئن العابئئدین و پسئری دیگئئر بئه نئئام عبئداهلل _ کئئه شئیرخوار بئئود _ بئئا او
در خیمئئه آمئد و گفئئت« :آن کئود را بئئه مئئن بدهیئد تئئا بئئا او
نبئود .حسئئین بئه جلئئوی ِ

خداحافظی کنم» .آن کود را به او دادند .کود را میبوسید و میگفت« :پسرکم!
وای بئئر ایئئن مئئردم کئئه طئئرف دعوایشئئان محمئئد

اسئئت» .گفتئئه شئئده در همئئین

حال ،تیری آمد و بر گودی گلوی کود نشست و او را کشت .حسئین

از اسئبش

فئئرود آمئئد و بئئا قبضئ شمشئئیرش ،گئئودالی کنئئد و کئئود را بئئا خئئون آغشئئتهاش در آن
دفن کرد( .طبرسی)131/9 :1833 ،

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

 .4ابومنصور احمد بن علی بن ابیطال

طبرسی (461ق) میگوید:

علی اصغر

سئئتمکار بگیئئر .سئئسس آن کئئود را آورد و کنئئار تشئئنگان خدانئئدان قئئرار داد( .مفیههد،
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 .5ابوالحسین یحیی بن حسین بن اسماعیل شجری (466 / 476 - 412ق) به نقئل از
زید بن علی بن الحسین و یحیی بن ّامطویل و عبداهلل بئن شئریک عئامری و غیئر ایشئان
در یادکرد نامهای کشته شدگان کربال میگوید:

عبداهلل بن حسین که مادرش ربا  ،دختر امرؤالقیس بئن عئدی بئن اوس بئن جئابر
بن کع

بن حکیم کلبی بود را حرملة بن کاهل اسدی و البی کشت .او در هنگئام

نبئئرد _ در روز عاشئئورا _ بئئه دنیئئا آمئئد .وی را نئئزد امئئام حس ئین

_ کئئه نشسئئته بئئود _

او را گرفت و در دامانش نشاند و کامش را با آ

دهان خود برگرفت

آوردند .امام

و او را «عبداهلل» نامید که در این میان ،حرملة بن کاهئل او را بئا تیئری زد و گلئویش را
شئئکافت .حس ئین

خئئونش را گرفئئت و آن را جمئئع کئئرد و بئئه آسئئمان پاشئئید کئئه

قطرهای از آن خون ،به زمین باز نگشت.
ُ
فضیل مئیگو یئد :ابئوو رد بئرایم گفئت کئه شئنیده اسئت امئام بئاقر
قطرهای از آن خون به زمین میافتاد ،عذا

مئیفرمئود« :ا گئر

نئازل مئیشئد» .ایئن همئانی اسئت کئه

شئئاعر ،در بئئارهاش گفتئئه اسئئت ...« :و خئئونی دیگئئر _ عبئئداهلل شئئیرخوار _ نئئزد قبیلئئه
بنیاسد ،به شمار و یاد است» (شجری ،بیتا)191 :

برسی (م541ق) میگوید:
 .6امین االسالم فضل بن حسن ط ِ
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 ...حس ئین

رو ب ئهروی خیمئئه نشسئئت .پسئئرش عبئئداهلل بئئن حسئئین را از چئئادر

آوردند که کود بود .حسین

او را بر دامان نهاد؛ مردی از خاندان اسئد تیئری بئه

سئئوی او رهئئا کئئرد و گلئئویش را در یئئد و او را کشئئت .حسئئین کئئف دسئئتش را از خئئون

کود پر کرد و به زمین ریخت و گفت« :پروردگارا! اگر یاری دادن به ما را از آسئمان

بازداشئئتی ،کئئاری کئئن کئئه فرجئئام نیکئئی پئئیش آیئئد و انتقئئام مئئا را از ایئئن سئئتمکاران

بگیر» .سسس او را بر دو در کنار کشتگان خاندانش نهاد( .طبرسی ،بیتا)555/1 :

 .7ابوجعفر رشیدالدین محمد بن علی بن شئهر آشئو

مازنئدرانی (م511ق) ،هماننئد

عبارت ابوالفر اصفهانی را نقل می کند (مازندرانی ،بیتا.)106 /4 :
ّ
ّ
ُ
 .1نجمالدین جعفر بن محمد حلی (م645ق) مشهور به ابننما حلی به نقئل از حمیئد
بن مسلم میگوید:

وقت ئی حس ئین

دیئئد کئئه از خانئئدان و یئئارانش ،جئئز انئئدکی بئئاقی نمانئئده اسئئت،

برخاسئئت و نئئدا داد« :آیئئا کسئئی هسئئت کئئه از حئئرم پیئامبر

خئئدا دفئئاع کنئئد آیئئا

یکتاپرسئتی هسئئت آیئئا فریادرسئئی هسئئت آیئا یئئاوری هسئئت » صئئدای مئئردم بئئه
در خیمئه آمئد و فرزنئدش عبئداهلل را _ کئه خردسئال
گریه بلند شد .سسس بئه جلئوی ِ

بود _ خواست .او را آوردند تا با او خداحافظی کنئد کئه مئردی از بنئیاسئد ،تیئری بئه
سئئوی او انئئداخت کئئه در گلئئویش نشسئئت و او را ذبئئح کئئرد .حس ئین

خئئون او را بئئا

کف دو دستش گرفت و آن را به سوی آسمان پاشید و آن گاه گفت« :پروردگارا! ا گئر
یاری آسمانی است را از ما دری داشتی ،آن را برای جای بهتری قرار ده و انتقام مئا

را از این ستمکاران بگیر» .امام باقر

_ درباره آن خون _ فرمئود« :از آن خئون ،یئک

قطره هم به زمین باز نگشت» .سسس حسین

قرار داد( .ابن ُنما حلی)93 :1857 ،

او را برد و کنار کشتگان خاندانش

ّ
ّ .6
سیدرضئئی الئئئدین علئئئی بئئئن موسئئئی بئئئن جعفئئئر حلئئئی مشئئئهور بئئئه سئ ّئئید بئئئن طئئئاووس

(م664ق) میگوید:

هنگامی که امام حسین

شهادت جوانئان و محبوبئانش را دیئد ،تصئمیم گرفئت

خود به میدان برود و ندا داد« :آیا مدافعی هست کئه از حئرم پیئامبر خئدا

دفئاع

خاطر خدا ،به داد ما برسد آیا یاریدهندهای هست که به خاطر خدا ،ما را یئاری
ز ین ئ

فرمئئود« :کئئود خردسئئالم را بئئه مئئن بئئده تئئا بئئا او خئئداحافظی کئئنم» .او را

گرفت و میخواست ببوسد که حرملئة بئن کاهئل ،تیئری بئه سئوی او انئداخت کئه در

گلئویش نشسئت و او را ذبئح کئرد .امئام بئه ز ینئ
کف دسئتانش را ز یئر خئون [گلئوی او] گرفئت تئا ُپئر شئدند .خئون را بئه سئوی آسئمان

فرمئود« :او را بگیئر» .سئئسس

پاشید و فرمود« :آنچه بر من وارد میشود ،برایم آسان است؛ چون بر خئدا پوشئیده

نیست و در پیش دید اوست» .امام باقر

[در بئاره آن خئون] فرمئوده اسئت« :از آن

خون ،یک قطره هم به زمین بازنگشت»( .ابن طاوو )153 :1835 ،

ّ
 .10حمید بن احمد بن محمد محلی (م  652ق) شبیه عبارات شیخ مفید را نقل کرده

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

در خیمئئه آمئئد و بئئه
دهئئد » پئئس صئئدای زنئئان بئئه نالئئه برخاسئئت .امئئام بئئه جلئئوی ِ

علی اصغر

کند آیا یکتاپرستی هست که درباره ما از خدا بترسئد آیئا دادرسئی هسئت کئه بئه
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ّ

است (محلی ،بیتا.)138 :

وقایعپسازشها
الف) امام حسین

کو ک
پس از شهادت کود خود ،جمالتی به زبان آورد؛ از جمله:

 .1خئئدایا! کئئود مئئن از بچئئه ناقئئه صئئالح ،نئئزد تئئو کمتئئر نیسئئت( .اصئئفهانی ،بئئیتئئا60 :؛

یعقوبی)245 /2 :1376 ،

 .2خدایا! اگر یاری آسمانیات را از مابازداشتهای ،آن را برای بهتر از دنیا قئرارده و انتقئام

مئئارا از ایئئن ظالم ئان بگیئئر( .طبئئری 342 /4 :1406 ،و 332 /3؛ خئئوارزمی ،ب ئیتئئا37/2 :؛
ّ
طبرسی ،بیتا466 /1 :؛ ابننما حلی)70 :1366 ،
 .3خدایا! بین ما و بین قومی که دعوتمئان کردنئد تئا یئاریمئان کننئد ،ولئی مئا را کشئتند،

حکم کن (طبری :همان؛ ابنجوزی ،بیتا 263 :و )227
) امام حسین

پس از شهادت طفل ،دست مبار خویش را زیر گلئوی وی گرفئت

و هنگامی که پر شئد ،خونهئا را روی زمئین ر یخئت (طبئری :همئان؛ مفیئد101 /2 :1413 ،؛

طبرسی :همان).

) امام حسین
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پس از شهادت طفل ،دست مبار خویش را زیر گلوی وی گرفئت و

هنگئئامی کئئه پئئر شئئد ،خونهئئا را بئئه آسئئمان پاش ئید( .اصئئفهانی :همئئان؛ خئئوارزمی :همئئان؛
ابننما حلی :همان؛ ابنکثیر116 /1 :1401 ،؛ ابنطاووس)161 :1315 ،
د) امام حسین

پس از شهادت طفل ،بدن او را باخون گلویش رنگین کئرد و بئه همئان

صئئورت او را دفئئن نمئئود( .خئئوارزمی :هم ئان؛ ابئئناع ئ م کئئوفی131 /5 :؛ یعقئئوبی /2 :1376
245؛ طبرسی)101/2 :1310 ،
هئ) امئام حسئین

پئس از شئهادت طفئل ،صئدایی از آسئمان شئنید کئه می گفئت« :ای

حسین! فرزند خود را واگذار که برای او دایهای در بهشت است»( .ابنجوزی :همان)

قاتلکو ک
در این کئئه نئئام قاتئئل کئئود امئئام حسئین

چئئه کسئئی بئئوده ،بئئین مورخئان اخئئتالف نظئئر

وجود دارد:

 .1برخئئی همچئئون خئئوارزمی ،شئئجری و سئ ّئید بئئن طئئاووس ،قاتئئل او را حرمل ئة بئئن کاهئئل

اسدی میدانند.

 .2برخئئی دیگئئر از مورخ ئان همچئئون ابئئوالفر اصئئفهانی (در نقلئئی) ،او را عقب ئة بئئن بشئئر

معرفی کردهاند.

 .3عئئدهای دیگئئر همچئئون شئئیخ مفیئئد ،بئئالذری ،طبرانئئی ،طبئئری ،ابوحنیفئئه دینئئوری،
ّ
ّ
سبط بن جوزی ،ابن کثیر ،امین االسالم طبرسی ،ابن نما حلی و محلی ،میگویند« :مردی
از بنیاسد».

 .4گروهئئی نیئئز هماننئئد ابئئنسئئعد ،ابئئن اع ئ م ،ابئئوالفر اصئئفهانی ،ابئئن طلحئئه شئئافعی،

ابنواضع یعقوبی ،ابوریحان بیرونی ،ابومنصور طبرسی و ابن شهر آشو  ،سکوت کردهاند و

اشاره به نام خاصی ننمودهاند.

1

مدف کو ک
در منئئابع کهئئن و معتبئئری کئئه کیفیئئت و چگئئونگی شئئهادت ایئئن کئئود را در روز عاشئئورا
بیئئان کئئردهانئئد ،سئئخنی از چگئئونگی و محئئل دقیئئق دفئئن بئئه میئئان نیامئئده اسئئت .برخئئی

ّ
(مفید133/9 :1518 ،؛ ابن نمها حلهی93 :1857 ،؛ یعقهوبی955/9 :1897 ،؛ طبرسهی ،بهیتها/1 :
ّ
555؛ بالذری539/8 :1535 ،؛ طبرانی ،بیتا138/8 :؛ محلی ،بیتا138 :؛ زبیری)57 :1535 ،

گروهی دیگر تصریح میکنند:
پس از شهادت طفئل ،امئام حسئین

از اسئبش فئرود آمئد و بئا قبضئ شمشئیرش،

گئئودالی کنئئد و کئئود را بئئا خئئونش آغشئئته نمئئود و بئئر او نمئئاز خوانئئد و دفئئنش کئئرد.

(ابهههناعه ههی  ،بهههیته هها181 /5 :؛ ابهههن طلحه ههه ،بهههیته هها98 :؛ طبرسهههی131 /9 :1833 ،؛ خه ههوارزمی،

بیتا)89/9 ،

 .1برای آ گاهی دقیق از منابع نقلهای مذکور ،بحث «چگونگی شهادت طفل» را مالحظه فرمایید.

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

پس از شهادت ،امام حسین

آن کود را آورد و کنئار کشئتگان خانئدانش نهئاد.

علی اصغر

مورخان میگویند:
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بئئئئا ایئئئئئن تفئئئئاوت کئئئئئه صئئئئاح

احتجئ ئئا و خئئئئئوارزمی ،بئئئئه خوانئئئئئدن نمئئئئاز بئئئئئر طفئئئئئل

اشارهای ننمودهاند.

بنابر این بسیاری از مواردی که امروزه مشهور است و در منئابر بئه آنهئا پرداختئه میشئود،
صحت ندارند و هیچ یک از علمای انسا و ّ
مورخان سئدههای نخسئت اسئالم بئه چنئین
نکاتی اشاره نکردهاند؛ موارد از این قبیل:

 .1امام حسین پس از شهادت این طفل ،او را به پشت خیمهها برد و دفن کرد.
ّ
 .2این کئئئئئئه برخئئئئئئی از مورخئئئئئئان متئئئئئئأخر قائلانئئئئئئد وی روی سئئئئئئینه امئئئئئئام حسئئئئئئین
دفن شده است.

 .3این کئئه مئئیگوینئئد :صئئدای ربئئا

بئئه گوشئئش رسئئید کئئه قئئدری صئئبر کئئن تئئا بئئا فرزنئئدم

خداحافظی کنم.
ربا

در خیمئه آمئد و سئسس برگشئت؛ چئون
 .4یا این که امام پس از شهادت طفل ،چندبار تئا ِ
در خیمه منتظر بود ،ولی امام خجالت می کشید وارد خیمه شود.
ِ

شاید چیزی که امروز در زبان مردم مشهور اسئت کئه «وی بئر روی سئین پئدر دفئن شئده»،
ریشهاش در ّ
قصهای باشد کئه صئاح کتئا منتهئی اآلمئال نقئل کئرده کئه جمعئی از ّزوار در

کئئربال از عئئالم بزرگئئوار مرحئئوم سئ ّئید مرتضئئی کشئئمیری از قبئئر شئئاهزاده علئئیاصئئغر پرسئئیدند.

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

ایشان پس از گریئه پاسئخ داد :نمئیدانئم ،صئبح بیاییئد تئا پاسئخ قئانع کننئدهای پیئدا کئنم.
ش ئ در خئئوا  ،حضئئرت س ّیدالشئئهدا را دیئئدم؛ فرمئئود« :آقئئای کشئئمیری! چئئرا جئئوا
زائران مرا ندادی » عر

کردم :یا اباعبداهلل! مئن چئه بگئویم قبئر آن عزیئز را نمئیدانسئتم.

فرمود« :بدان و به آنها بگو :قبر عزیزم روی سین من است» .گرچه خود شیخ عباس قمی
ا
در ادامئ ایئئن ّ
قصئئه مئئیفرمایئئد :قئئبال بیئئان کئئردیم کئئه آن حضئئرت بئئدن کئئود خئئود را پشئئت
بیئرون
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خیمهها دفن نمود و از خبر ابوخلیق استفاده شد کئه بئدن مطهئر شئاهزاده را از خئا
ا
آوردند ،ظاهرا امام سجاد بدن شریف آن کود را دفن نموده باشد (قمی.)406 /1 :
پس از ذکر مطال

یادشده میتوان نتیجئه گرفئت کئه مئدفن کئود امئام

یئا در همئان

جایی است که آن حضئرت پئس از شئهادت طفئل ،او را دفئن کئرده و امئروزه بئر کسئی آشئکار

نیست؛ یا بنابر نقل کسانی که گفتهاند :امئام او را در کنئار سئایر کشئتگان از خانئدانش نهئاد،

ا
بعدا توسط امام سجاد

در کنار سایر شهیدان ،درقسمت پایین پا دفن شده است.

همئئانگونئئه کئئه شئئیخ مفیئئد (413-336ق) در اینبئئاره می گویئئد ،تعئئداد کسئئانی کئئه از

خاندان امام حسین

در کربال به شهادت رسیدند ،با احتسا

خود امام

 ،هجده نفئر

بودند که عبارتاند از:

 .1عبئئئاس .2 ،عبئئئداهلل .3 ،جعفئئئر .4 ،ع مئئئان (فرزنئئئدان حضئئئرت علئئئی از همسئئئرش

امالبنئئین) .5 .عبئئداهلل .6 ،ابئئوبکر (پسئئران حضئئرت عل ئی

از مئئادری بئئه نئئام لیلئئی دختئئر

مسعود ثقفئی) .7 .علئی اکبئر .1 ،عبئداهلل (پسئران امئام حسئین

 .11عبداهلل (فرزندان امام حسن

) .6 .قاسئم .10 ،ابئوبکر،

) .12 .محمد .13 ،عون (فرزنئدان عبئداهلل بئن جعفئر بئن

ابئئیطال ئ ) .14 .عبئئداهلل .15 ،جعفئئر .16 ،عبئئدالرحمن (پسئئران عقیئئل بئئن ابئئیطال ئ ).

 .17محمد بن ابی سعید بن عقیل بن ابی طال .
شیخ مفید در ادامه میگوید:

تمام این افراد در ز یئر پئای قبئر امئام

دفئن شئدند ،جئز عبئاس بئن علئی

غاضریه ،یعنی همان جایی که کشته شده بود ،دفن شد.

کئه در

وی افزوده است:
در نزدیکی امام

دفن گشتند .مئا بئه طئور دقیئق و تفصئیل محئل دفئن هئر کئدام از

دفن شدهاند.

از کلمئئات بزرگئئان و روایئئات ،آنچئئئه محتمئئل بسئئیار قئئوی اسئئئت ،ایئئن اسئئت کئئه امئئئام

زینالعابدین

طفل شیرخوار را در روز دفن اجساد در پئایین پئای امئام حسئین

دفن پدر بزرگوار خود ،دفن کرد.

هنگئام

نتیجهگیهی
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در منابع اولی معتبر و قابل استنادی کئه نهضئت عاشئورا را گئزارش کئردهانئد ،گفتئه شئده

است که در آخرین ساعات نبرد روز عاشورا ،طفلی از امام حسین

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

آنان را نمیدانیم ،اما شئکی نئداریم کئه آنئان در همئان کئربال و در گئرد مرقئد امئام

علی اصغر

اما اصحا

امام حسین _ رحمه اهلل علیهم _ که همئراه آن حضئرت کشئته شئدند،

که در آغوش وی بود،

هدف تیر دشمن قرار گرفته و به شهادت رسید؛ اما دربار این که نام این طفئل چئه بئوده ،در
بین ّ
مورخان و مقتلنویسان اختالف است .برخی او را «عبداهلل» نامیدهانئد و عئدهای دیگئر
به نئامی خئا تصئریح نکئردهانئد .گروهئی نیئز او را «علئی» یئا «علئیاصئغر» گفتئهانئد .البتئه
گفتنی است برخی ّ
مورخان این دو نفر را دو فرزند جداگانه به نامهای عبئداهلل و علئیاصئغر

گزارش کردهاند .افزون بر اختالف در نام این فرزند خردسال ،در اینباره کئه سئن و سئال وی
چقدر بوده و مکان دقیق دفن او کجاست ،منابع اولیه گزارشی ارائه نکردهاند .همچنین در
اینباره که در برخی مقاتل آمئده یئا بعضئی از وعئا و روضئهخوانئان مئیگوینئد «طفئل شئش

ماهه» یا این که پس از شهادت او «امام حسین

وی را به پشت خیمهها برد و دفن کرد» و

یا این که معروف است «ایئن طفئل روی سئین امئام حسئین

نخست اسالم سخنی به میان نیامده است.
قرن
ِ

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

91

قئرار دارد» ،در منئابع هشئت

م ابع
 -ابئئئناثیئئئر ،عزالئئئدین ابوالحسئئئن علئئئی بئئئن کئئئرم شئئئیبانی (1401ق1616 /م) ،الکامئئل ف ئئی

التاریخ ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی.

 -ابناع م کوفی ،ابومحمد احمد (بیتا) ،الفتوح ،بیروت ،دارالندو الجدیده.

 -ابنجوزی ،شمس الدین ابوالمظفر یوسف بن قز غلی بن عبداهلل بغدادی (بیتا) ،تئذکر

الخوا  ،تهران ،نشر مکت نینوی الحدی ه.
 ابنحبی  ،محمد (1361ق1642 /م)ّ ،المعبر ،به کوشش :ایلزه لیشتن اشنتر ،حیدرآباد
کن ،بینا.

 ابنحزم اندلسی ،علی بن احمد (1312ق) ،جمهر انسا العر  ،قاهره ،دارالمعارف. -ابنسعد (کات

 -ابئئنشئئهر آشئئو

واقدی) ،محمد (1405ق) ،الطبقات الکبری ،بیروت ،دارصادر.

مازنئئدرانی ،ابئئوجعفر رشئئیدالدین محمئئد بئئن علئئی (بئئیتئئا) ،مناق ئ

آل

ابیطال  ،قم ،نشر عالمه.

 ابنطاووس ،رضیالدین ّسیدعلی (1312ش) ،لهوف ،قم ،نشر بلوغ.
( ___________________________________ -بیتئا) ،االقبئال االعمئال الحسئنه ،قئم ،نشئر مکتئ

الطالبین ،قم ،نشر کتابخانه آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی.

 ابئنطلحئه شئئافعی ،کمئال الئئدین محمئد (بئیتئئا) ،مطالئ السئ ول فئئی مناقئ آل الرسئئول،نجف ،نشر دارالکت

التجاریه.

 ابئئنفنئئدق ،ابوالحسئئن علئئی بئئن زیئئد (1410ق) ،لبئئا االنسئئا و االلقئئا و االعقئئا  ،قئئم،کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.

 -ابنقتیبه ،عبداهلل بن مسلم (1660م) ،المعارف ،به کوشش :ثروت عکاشه ،قاهره ،بی نا.

 ابئئنکثیئئر دمشئئقی ،عمادالئئدین اسئئماعیل بئئن عمئئر (1401ق) ،البدای ئة و النهای ئة ،بیئئروت،دارالکت

العلمیه و دارالفکر االسالمی.

سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا

 -ابنطقطقی حسنی ،صفی الدین محمد بئن تئا الئدین (1411ق) ،االصئیلی فئی انسئا

علی اصغر

اعالم اسالمی.
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ّ
ُ
 ابئئننمئئا حلئئی ،نجئئم الئئدین محمئئد بئئن جعف ئر (1366ق1650 /م) ،م یراالحئئزان ،نجئئفاشرف ،منشورات المطبعة الحیدریه.

 ابئوالفر اصئفهانی ،علئی بئن حسئین بئن محمئئد (بئی تئا) ،مقاتئل الطئالبیین ،بغئداد ،نشئئردارالعربیه.

 اربلئئئی ،علئئئی بئئئن عیسئئئی (بئئئیتئئئا) ،کش ئئف الغمئ ئة فئئی معرفئ ئة االئم ئئه ،بیئئئروت ،دارلکتئئئاالسالمی ،بی تا.

 اسئئدی کئئئوفی ،فضئئیل بئئئن زبیئئئر (1406ق)« ،تسئئمیة مئئئن قتئئئل مئئع الحسئئئین» ،تحقیئئئق:سیدمحمدرضا حسینی جاللی ،مجله تراثنا ،س ،1ش.2

 بالذری ،احمد بن یحیی بن جابر (1405ق) ،انسا االشراف ،بیروت ،دارالفکر. بلعمئئی ،ابئئوعلی محمئئد بئئن محمئئد (1377ش) ،تئئاریخنامئئه طبئئری ،تهئئران ،انتشئئاراتسروش.

 -بیرونی ،ابور یحان (بیتا) ،اآلثار الباقیه ،چاپ اروپا.

 خوارزمی ،حسین (بیتا) ،مقتل الحسین ،قم ،دارا نوار الهدی. -دینوری ،ابوحنیفه احمد بن داوود (بیتا) ،االخبار الطوال ،قم ،نشر شریف مرتضی.

 ذهبئئی ،محمئئد بئئن احمئئد (1406 -1401ق) ،سئئیر اعئئالم النئئبالء ،بیئئروت ،چئئاپ شئئعیسال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

ارن وط و دیگران.

 -زبیری ،مصع

بن عبداهلل (1653م) ،نس قر یش ،قاهره ،چاپ لوی پروونسال.

 -طبرانی ،سلیمان بن احمد بن ایو

(بیتا) ،معجم الکبیر ،بغداد ،نشر دارالعربیه.

 طبرسئئی ،ابئئوعلی فضئئل بئئن حسئئن (بئئیتئئا) ،اعئئالم الئئوری بئئأعالم الهئئدی ،نشئئر مؤسسئئه آلالبیت ِالحیاء التراث.

 طبرسی ،ابیمنصور احمد بن علی بن ابیطال98

(1310ش) ،االحتجا  ،نشر اسوه.

 -طبری ،محمد بن جریر (1406ق) ،تاریخ االمم و الملو  ،بیروت ،نشر مؤسسة االعلمی.

 طوسی ،خواجه نصیرالدین (بیتا) ،نقد المحصل ،نشر مصر. قاضئئئی طباطبئئئایی ،سئئئ ّیدمحمدعلی (1313ش) ،تحقیئ ئق در ب ئئاره اول اربع ئئین حض ئئرتس ّیدالشهداء  ،تهران ،انتشارات وزارت فرهن و ارشاد اسالمی.

ّ
 محلی ،حمیئد بئن احمئد بئن محمئد (بئیتئا) ،الحئدائق الوردیئة فئی مناقئ االئمئة الزیدیئة،صنعاء ،نشر جامع النهرین.

 مسئعودی ،علئی بئن الحسئئین (1177-1161م) ،مئرو الئئذه و معئادن الجئئوهر ،پئئاریس،چاپ باربیه دومنارو پاوه دو کورتی.

 مفید ،محمئد بئن محمئد بئن نعمئان (1414ق) ،االرشئاد فئی معرفئة حجئج اهلل علئی العبئاد،بیروت ،بی تا.

 -یعقوبی ،احمد بن اسحاق (1376ق1660 /م) ،تاریخ یعقوبی ،بیروت ،دارصادر.

علی اصغر
سرباز کوچک و فدایی امام حسین ا
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