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چکیده

حادث کربال ،نماد ظلم ام ی و مظل می ،خانتدان پیتامبر

است ،،در

ای واقع اسفناک ،مظل می ،ک دکان کتربال ،تصت یری مجتزا و غمنتاک

ایجتتاد کتترده استت ،یکتتی از ای ت مصتتیب،هتتای جانکتتاه ،شتتهاد ک ت دک

خردسال امام حسی

اس ،ک در آخری ساعا نبترد ،در روز عاشت را

ت سط سپاه عمر سعد هدف تیر قرار گرفت و ب شهاد رستید مقالت ای

ک پیش روی دارید درباره جزئیا زنتدگانی ایت کت دک خردستال است،
ک در هال ای از ابهام میباشد نگارنده درصتدد برآمتده تتا بت بتازخ انی

پرونده غمانگیتز ایت کت دک خردستال کت غالبتا در عتزاداریهتا بتا شتکلی
تحریفآمیز ب آن اشاره میش د بپتردازد ،تتا حقیقت ،از تحریتف و خرافت

باز شناخت ش د در ای ن شتار ستعی شتده بتا استتناد بت منتاب قتدیمی،
معتبتتر و قاب ت اتکتتای شتتیع و اه ت تستتن هشتت ،قتترن اول استتالم ،ک ت

گزارش و مت واقع را ب درستی نق و ثب ،نم دهانتد ،بتدون تحلیت و

برداش ،از واقع  ،تص یر روشنی از جزئیا زنتدگی آن حضتر همچت ن

نام ،ت لد ،س  ،چگ نگی شهاد و مکان دفت او ارائت گتردد ،تتا بت انتد

ضتتم آ گ تتاهی دادن خ انن تتده بت ت م تتت واقعت ت  ،بت ت همت ت پرس تتشهای
گزارشهای مرب ط ب آن پاش دهد
واژگانکلیدی :امام حسی

شهاد  ،مناب شیع و سنی

 ،علی اصغر ،عبتدا ،،کت دک خردستال،

 .1عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور shquorishi@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری تاریخ اسالم abomahdi1379@yahoo.com
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مقدمه
بتتا نگتتاهی بتته شخصتتیت و نتتام و نشتتان شتتهدای کتتربال در منتتابع مختلتتف ،اعتتم از منتتابع

تاریخی ،مقاتل ،کتابهای انساب و رجتال در متییتابیم کته ثبتت نتام و نشتان افتراد از نظتم و

قاعدهای ثابت و مشخص پیروی نکرده است ،به این معنی که گتاه افتراد بتا نتام پتدر ،گتاه بتا

نام مادر و گاه صترفا بتا مشخصتات تیتره و تبتار معرفتی شتدهانتد ،چته بستا بتتوان گفتت کته نتام

یتتک شتتهید در یتتک اثتتر تتتاریخی و روایتتی یتتا رجتتالی ،بتته چنتتد شتتکل ثبتتت شتتده و همتتین امتتر

موج

تکرار نام و نشان یک نفر شده است.

نکتتته بتتا اهمیتتت دیگتتر؛ اختتتالف گزارشهتتایی استتت کتته در بتتاب تعتتداد و مشخصتتات

شهدای بنیهاشم ،خاصه آن تعتداد از فرزنتدان امیرالمتؤمنین علتی
سیدالشهداء

و امتام مجتبتی

و

و حتی جعفر بن عقیل و مستلم بتن عقیتل کته گفتته شتده استت در کتربال بته

شهادت رسیدهانتد ،وجتود دارد .گرچته در منتابع اصتلی در ایتن بتاب ،اختتالف گتزارشهتای
اندکی وجود دارد ،اما این اختالف در آثار روایی و رجالی و مقاتل بعدی افزایش پیتدا کترده و
نام و نشان برخی از بنیهاشم در شمار شهدای کربال آمتده استت کته نته تنهتا در کتربال حضتور
ّ
نداشتتهانتتد ،بلکتته در اصتل وجتتود آنتتان ،نیتتز تردیتد ،جتتدی استتت؛ بترای مثتتال ،از ابتتراهیم بتتن
حسین در منابع متأخر به عنوان پسر امام حسین و شهید کتربال یتاد شتده استت ،امتا ایتن
ّ
نام در شمار شهدای کربال در مقتل ابی مخنف و منابع تاریخی متقدم به چشم نمیخورد و
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نه در کتابهای انساب ،نام و نشان چنتین پستری بترای امتام حستین

ثبتت شتده استت.

همچنتتین در ز یتتارت نامتتههتتای شتتهدای کتتربال ،از جملتته در ز یتتارت ناحیتته مقدستته و ز یتتارت
رجبیه نیز اتفاق نظری در باب تعداد و نتام و نشتان شتهدای کتربال دیتده نمیشتود ،در ز یتارت
رجبیت تته بت تتا است تتامی خاصت تتی و در ز یت تتارت ناحیت تته نیت تتز بت تتا است تتامی و نت تتام و نشت تتان متفت تتاوتی
روبهرو هستیم.
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ما در ایتن نوشتتار کوشتیدهایتم بتا استتفاده از گتزارشهتای موجتود در منتابع اصتلی و دستت
اول وقابتتل اعتمتتاد ،تصتتویری روشتتن از زنتتدگانی کتتودک خردستتال امتتام حستتین

همچتتون؛

نام ،تولد ،نحوه شهادت ،قاتل ومتدفن اوضتبط و ارائته دهتیم .لتذا پتس از کوششتی فتراوان در
میان منابع  23گانه شیعه و اهل تستنن درهشتت ستده نخستت استالم ،ابتتدا گزارشهتا را از

البتتهالی تتتاریخ استتتخرا نمتتوده و ستتپس آنهتتا را بتتا روشتتی علمتتی تطبیتتق داده و در معتترض
نگ تتاه خوانن تتدگان ق تترار م تتیده تتیم .تحقی تتق و پ تتژوهش در زمینتتۀ زن تتدگانی ک تتودک خردس تتال
ّ
امام  ،با این کیفیت و با استفاده از منابع معتبر فریقین در هشت سده نخست استالم بته
صتورت روشتمند تتا کنتون ستابقه نتدارد ،گرچته بته صتورت پراکنتده و غیتر علمتی و بتا تکیته بتتر
ّ
منتتابع مختتتلط از متقتتدمین و مت تأ ّخرین و غیرمعتبتتر ،درایتتن زمینتته مقتتاالت و کتتتابهتتایی
نگاشتتته شتتده استتت .ایتتن تحقیتتق بتترآن استتت کتته فقتتط از منتتابع قابتتل استتتناد ،پیرامتتون ایتتن
موضوع کاوش نموده و از منابعی که قابلیت ارجاع و استناد ندارند به شدت پرهیزشود.

منابع و مصادرتحقیق
از آنجا که اخبار فراوانی درباره واقعه کربال در اختیار ماست و میتوان و باید از آنهتا بهتره
ببتریم و از ستتوی دیگرآمیختته شتتدن اخبتتار ستره وناستتره و بته عبتتارتی قابتتل استتناد و غیتتر قابتتل
استتتناد ،درروایتتت تتتاریخی کتتربال ،طتتی تتتاریخ ،درگتتذر زمتتان چنتتدان بتتاال گرفتتته کتته نوشتتتن
وسخن گفتن راسخت دشوار می کنتد ،لتذا بته همتین ستب

از میتان کتت

تتاریخی ،روایتی،

رج ت تتالی ،انس ت تتاب و مقات ت تتل موجودک ت تته میت ت تتوان ب ت تتا اعتمت تتاد کلت تتی ب ت تته آنهت تتا بت تته بررس ت تتی
رو یتتدادکربالپرداخت؛ بیستتت و ستته متتورد از منتتابع فتتریقین وجتتود دارد کتته قابتتل توجتته استتت؛
از این مآخذ گرفتهاند و آنها عبارتاند از:

ّ
الف) ّ
مورخان اهل سنت

 .3ابوحنیفه احمد بن داوود دینوری (م  282یا  290ق) ،کتاب االخبار الطوال.

 .4ابوجعفر محمد بن جریر طبری (م  310ق) ،کتاب تاریخ الرسل واالمم و الملوک.
 .5ابومحمد احمد بن اعثم کوفی (م  314ق) ،کتاب الفتو .
ُ
 .6ابوالفر علی بن حسین ا َّموی اصفهانی (م  356ق) ،کتاب مقاتل الطالبین.

در منابع فریقین

 .1محمد بن سعد بن منیع ُزهری (م  230ق) ،کتاب طبقات الکبری.
ُ
 .2احمد بن یحیی جابر بالذری (م  279ق) ،کتاب انساب االشراف.

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

هشت مورد آنها مربوط به قرن سوم وچهارم است که در قرون بعد آنچه نگاشته شده نوعتا
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ُ
 .7ابن فندق بیهقی (م  565ق) ،کتاب ل

االنساب.

 .8ابوالمو یتتد موفتتق بتتن احمتتد بتتن ابتی ستتعید ختتوارزمی مکتتی (م  568ق) ،کتتتاب مقتتتل
الحسین.

 .9عزالدین ابوالحسن علی بن ابی الکرام معروف به ابن اثیر (م  630ق) ،کتاب الکامل
فی التاریخ.

 .11یوستتف بتتن قت ُتز غلتتی بتتن عبتتداهلل بغتتدادی معتتروف بتته ستتبط بتتن جتتوزی (م  654ق)،
کتاب تذکره الخواص.

 .11ش تتمس التتتدین محمتتتد ب تتن احمتتتد بتتتن عثم تتان ذهبتتتی (م  748ق) ،کتتتتاب َّسیتت ُتر
اعالم النبالء.

 .12ابوالفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی (م  774ق) ،کتاب البدایه والنهایه.

ب) مورخان شیعی مذهب
 .1ابتتن واضت احمتتد بتتن ابتتی یعقتتوب بتتن جعفتتر معتتروف بتته یعقتتوبی (م  292ق) ،کتتتاب
تاریخ یعقوبی.

 .2ابوالحستتن علتتی بتتن حستتین بتتن علتتی مستتعودی (م  364ق) ،کتتتاب متترو التتذه

و

معادن الجواهر.

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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 .3محمتتدبن محمتتدبن نعمتتان معتتروف بتته شتتیخ مفیتتد (م  413ق) ،کتتتاب االرشتتادفی
معرفه حجج اهلل علی العباد.

 .4ابوالحسین یحیتی بتن حستین بتن استماعیل شتجری ( 479-412یتا  499ق) ،کتتاب
االمالی الخمیسیه.

 .5ابومنصور احمد بن علی بن ابی طال

طبرسی (م  461ق) ،کتاب االحتجا .

 .6ام ت تتین االس ت تتالم فض ت تتل ب ت تتن حس ت تتن َّطبرس ت تتی (م  548ق) ،کت ت تتاب اع ت تتالم ال ت تتوری
َّ
بأعالم ُ
الهدی.
 .7ابوعبداهلل محمد بن علی بن شهرآشوب (م  588ق) ،کتاب مناق آل ابی طال .
ّ
 .8جعفتربن محمتد بتتن جعفتربن ابتتی البقتاء هبته اهلل بتتن نمامشتهوربه «ابتتن نمتا حلتتی»(م

 645ق) ،مثیراالحزان.

ّ
 .9حمید بن احمد بتن محمتد محلتی (م  652ق) ،کتتاب الحتدائق الوردیته فتی مناقت
االئمه الزیدیه.

 .11علتتی بتتن موستتی بتتن جعفتتربن طتتاووس معتتروف بتته ست ّتیدبن طتتاووس (م  664ق)،
الملهوف علی قتلی الطفوف.

 .11علی بن عسیی اربلی (م  692ق) ،کتاب «کشف الغمه فی معرفه االئمه».

همسران و فرزندان امام حسین
گفتن تتی اس تتت ض تترورت دارد قب تتل از بررس تتی و تبی تتین زوایتتای مختل تتف زنتتدگانی ک تتودک
خردستتال امتتام حستتین

 ،اشتتارهای اجمتتالی بتته شتتناخت همستتران و فرزنتتدان آن حضتترت

داشته باشیم.
در منابع کهن و معتبر ،همسران امام حسین

پتنج نفتر متیباشتند و اوالد آن حضترت را

به اختالف نقل کردهاند:
 .1شهربانو دختتر یزگترد ستوم ،آخترین پادشتاه ساستانی (مفیتد 1414 ،ق )2/135 :و امتام
و متتادرش

میمون ت تته دخت ت تتر ابوس ت تتفیان ب ت تتود (یعق ت تتوبی 1379 ،ق2/246 :؛ طب ت تتری 1382 ،ق:
5/446؛ ابت تتن ست تتعد 1405 ،ق ،)6/392 :از تت تتاریخ ازدوا امت تتام حست تتین

بت تتا او

اطالعی در دست نیست ،علی اکبر فرزند اوست.

و مادرش جریاء ،دختر قسامه بن حنظله بود( .ابن ستعد 1405 ،ق:
پیامبر اکرم
ُ
3/214؛ زبیت تتری 1953 ،م )282 :ا ّم است تتحاق نخست تتت بت تتا امت تتام حست تتن ازدوا

کتترد( .همتتان6/392 :؛ همتتان )57 :امتتام حستتن

پتتیش از شتتهادت ،بتته بتترادرش

ستتفارش کتترده بتتود کتته بتتا ایتتن بتتانو ازدوا کنتتد ،حاصتتل ایتتن ازدوا دختتتری بتته نتتام
فاطم تته ب تتود( .هم تتان ج تتا؛ اب تتن حبیت ت  1361 ،ق66 :؛ اب تتن قتیب تته 1960 ،ق213 :؛

در منابع فریقین

ُ
 .3ا ّم استت تتحاق دختتت تتر طلحت ت تته ،پتت تتدرش طلحتت تته بت ت تتن عبیتت تتداهلل از اصتت تتحاب مشتت تتهور

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

سجاد فرزند اوست.
 .2لیلتتی دختتتر ابت ُ
توم ّره بتتن عتتروه ،نتتوه مستتعود ثقفتتی صتتحابی رستتول ختتدا
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اصفهانی ،بیتا)51 :
 .4ر بتتاب دختتتر امتترلالقیس نصترانی بتتود کتته در زمتتان خالفتتت عمتتر استتالم آورد و حضتترت
علتتتی

از دختت تتر او بت تترای پست تترش امتتتام حست تتین

خواستتتتگاری کتتترد( .همتتتان:

8/475؛ اص تتفهانی ،ب تتیت تتا59 :؛ ب تتالذری 1996 ،م2/139 :؛ اب تتن ح تتزم اندلس تتی،
 )257 :1382حاصتل ایتن ازدوا پستتری بته نتتام عبتداهلل (علتی اصتتغر) و دختتری بتته
ن تتام س تتکینه ب تتود( .هم تتان6/392 :؛ هم تتانج تتا؛ مفی تتد 1414 ،ق2/135 :؛ زبی تتری،
 1953م)59 :

ُ
 .5برختی منتتابع زنتتی از قبیلتته قضتتاعه را نیتتز در شتتمار همستتران امتتام نتتام بتتردهانتتد کتته بتترای

وی پستتری بتته نتتام جعفتتر بتته دنیتتا آورد ،جعفتتر در خردستتالی از دنیتتا رفتتت( .زبیتتری،
 1953م59 :؛ مفیتتتد 1414 ،ق2/135 :؛ ابت تتن فنتتتدق 1410 ،ق1/349 :؛ ستتتبط بتتتن
جوزی ،بیتا)249 :

فرزندان آن حضرت
 .1شیخ مفید تعداد اوالد آن حضرت را شش نفر ،چهار پسر و دو دختر دانسته؛ علی بتن

الحستتین اال کبتتر ،علتتی بتتن الحستتین االصتتغر ،جعفتتر ،عبتتداهلل ،ستتکینه و فاطمتته.

(مفید 1414 ،ق)2/135 :
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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 .2ابن شهر آشوب مازندرانی (متوفای  588ق) و کمال الدین محمد بن طلحه شتافعی
(متوفای  652ق) فرزندان آن حضرت را ُنه نفر نام بردهاند؛ علتی اکبتر ،علتی اوستط،
علتی اصتغر ،محمتد ،عبتتداهلل ،جعفتر ،زینت  ،ستکینه و فاطمتته( .مازنتدرانی ،بتیتتتا:
4/77؛ ابن طلحه شافعی ،بیتا73 :؛ سبط بن جوزی ،بیتا)277 :
 .3عالمه ّنسابه ابوالحسن علی بتن ز یتد بیهقتی معتروف بته ابتن فنتدق (متوفتای  565ق)
تعداد فرزندان را ده نفر مینویسد؛ علی اکبتر ،علتی اصتغر ،عبتداهلل ،جعفتر ،ابتراهیم،

محمتتد ،فاطمتته ،ستتکینه ،زین ت

و ام کلثتتوم .وی در ادامتته متتیافزایتتد :از فرزنتتدانش،

جتتزء ز یتتن العابتتدین ،فاطمتته ،ستتکینه و رقیتته بتتاقی نماندن تد( .ابتتن فنتتدق 1410 ،ق:
 355و )1/349

نیز اختتالف نظتر وجتود

همانطور که مالحظه شد ،در منابع درباره تعداد فرزندان امام
دارد و ّ
مورخین عالوه بر اختالف در تعداد ،اسامی را هم متفاوت ذکر نمودهاند.

نام کودک خردسال
منتتابع تتتاریخی نتتام ایتتن کتتودک خردستتال را متفتتاوت ذکتتر کتتردهانتتد؛ در برختتی منتتابع از او

(بتتدون ذکتتر نتتام) از عنتتاوینی همچتتون؛ «صتتبی ،صتتغیر ،طفتتل ،رضتتیع ،غتتالم ،ابتتن و ولتتدی

الرضتیع» استتفاده شتتده استت ،در برختی منتتابع «عبتداهلل» ذکتتر کتردهانتد و برختتی دیگتر «علتتی

اصتتغر» ذکتتر شتتده استتت و برختتی دیگتتر از متتورخین عتتالوه بتتر علتتی اکبتتر

 ،دو فرزنتتد بتترای

حضرت ذکر نمودهاند به نامهای عبداهلل و علی اصتغر کته در عاشتورا شتهید شتدهانتد ،یعنتی

اینها را دو فرزند جداگانه دانستهاند.

خالصه این که در این زمینه مورخین چهارگروه شدهاند:
 .1عد بدون ذکر نام ،از این فرزند یادکردهاند.
 .2گروهی او را عبداهلل گفتهاند.

 .3گروهی او را علی یا علی اصغر نامیدهاند.

 .4و عتتدهای هتتم قائلانتتد کتته ایتتن دو ،دو فرزنتتد جتتدا از هتتم هستتتند ،بتته نتتامهتتای عبتتداهلل
گروهاول

مورخت تتان و مقتلنویس ت تان شت تتیعه و ست تتنی کت تته از ایت تتن فرزنت تتد ،تصت تتری بت تته نت تتام خاصت تتی

نکتتردهانتتد ،بلکتته بتتا تعتتابیری همچتتون؛ صتتبی ،صتتغیر ،طفتتل ،رضتتیع ،ابتتن و غتتالم از او یتتاد
ّ
الف) مورخان اهل سنت

 .1محمد بن سعد بن منیع ُزهری (متوفای  230ق) در کتاب «طبقات» میگو یتدَّ :صتب ّی
م تتن ص تتبیان ُ
الحست تین ؛ ک تتودکی از فرزن تتدان حس تتین ( .اب تتن س تتعد 1405 ،ق:
)1/470
 .2ابوحنیف تته احم تتد ب تتن داوود دین تتوری (م  282ی تتا  290ق) در کت تتاب «اخب تتار الط تتوال»

در منابع فریقین

کردهاندعبارتند از:

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

و علیاصغر.
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َّ
َّ َّ
مت تتیگو یت تتد :فت تتدعا ب َّصت تتب ّی لت ت ُته َّصت تتغیر؛ کت تتودک خردست تتالش را طلبیت تتد( .دینت تتوری،
بیتا)258 :
 .3ابو جعفر محمتد بتن جر یتر طبتری (متوفتای  310ق) در کتتاب «تتاریخ االمتم و الملتوک»
که اکثر روایات مقتل ابی مخنف را همراه با ذکر دقیق اسناد آن نقل نموده است:
َّ
الف) آنجا که از زبان ّ
عمار ُدهنی نقل نموده میگوید :ابنا ل ُه؛ پسر حسین .

ب) در جایی که از زبان ابی مخنف نقل میکند میگویدَّ :ص ّب ّی؛ کودک.
و در ادامه میافزاید :این کودک را عبداهلل بن حسین پنداشتهاند.

) و زمتانی کته از ز بتتان هشتام بتن محمتتد کلبتی نقتل روایتتت متیکنتد عبتتارت «عبتداهلل بتتن
حسین بن علی» را آورده است.

در واقع طبری در دو نقتل از ابتی مخنتف و عمتار ُدهنتی تصتری بته نتام خاصتی نمتیکنتد،

ولی در نقل هشام بتن محمتد کلبتی از ایتن فرزنتد بنتام «عبتداهلل بتن حستین» یتاد کترده استت.
(طبری 1409 ،هت .ق 4/342 :و )3/332
گفتنی است که طبری گتزارشهتای واقعته عاشتورا را از ز بتان هشتام بتن محمتد بتن ستائ
کلبی که شاگرد ابی مخنف بوده نقل میکند با تعابیری همانند «قال هشام بن محمتد عتن
ابی مخنف» یتا «قتال هشتام قتال ابتی مخنتف» و یتا «ح ُ
تدثت عتن هشتام عتن ابتی مخنتف».
افزون بر این ،طبری از خود مقتل هشام نیز بهره بسیار بترده و برختی گتزارشهتا را کته هشتام از
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

غیر ابی مخنف نقل کرده ،آورده است ،در حقیقت ،هشام همه کتاب یا بیشتر روایات ابی
مخنف را با اضافاتی که از طرق دیگر داشته ،به صورت کتابی تدوین و تنظیم کترده ،آن گتاه
یک قرن بعد ،طبری از آن بهره کامل برده است.
همچنین طبری نقلهای مهمی از امام باقر

بته روایتت « ّ
عمتار ُدهنتی» دارد کته وی گتاه

خبری را از این طریق نقل کترده و بعتد بته گفتته ختود ،مفصتلتتر از آن را از طر یتق ابتی مخنتف
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نقل میکند.

ُ
 .1ابتتتوالفر علتتتی بتتتن حستتتین ا َّمتتتوی اصتتتفهانی ( 284تتتتا  356ق) در کتتتتاب «مقاتتتتل
الطتتالبین» زمتتانی کتته از محمتتد بتتن حستتین َّاشتتنانی از عب تاد بتتن یعقتتوب از ُمت َّّ
تورع بتتن
ُ ُ َّّ
الص ُ
غیر؛ پسر خردسالش .اما وقتی کته از
سویید بن قیس نقل میکند ،میگوید :ابنه

ُ
احمتتد بتتن شتتبی از احمتتد بتتن َّحتتر از متتدائنی از ابتتی مخنتتف از ستتلیمان بتتن ابتتی
َّ َّ ُ َّ ُ ُ
ین بغتالم؛ حستین کتودکی
راشد از حمید بن مسلم نقل میکند ،میگوید :دعا الحس
از پسرانش را خواست ( . ...اصفهانی ،بیتا)90 :
 .2ابوالمظفریوسف بن ق ُزغلی بن عبداهلل مشهور به ستبط بتن جتوزی ( 654-581ق) در
کتاب «تذکره الخواص» میگوید :طفل؛ کودک( .ابن جوزی ،بیتا)263 ،

 .3شمس الدین محمد بتن احمتد بتن عثمتان ذهبتی (م  748ق) در کتتاب «س َّتی ُر اعتالم
النتتبالء» متتیگو یتتد :ابنتتا َّلت ُته َّای لالمتتام ُ
الح َّستتین ؛ پستتر حستتین ( .ذهبتتی:1401 ،
 309و )3/302
ب) مورخان شیعی

 .1ابتتن واض ت احمتتد بتتن ابتتی یعقتتوب بتتن جعفتتر (م  292ق) در کتتتاب «تتتاریخ یعقتتوبی»
َّ َّ
َّ َّ
َّّ
َّ
الساعة  ...اذ َّا ُ
الصتب ّی...؛
تاه َّسهم ف َّوق َّع فی َّحلتق
میگوید :مولود قد ُولدل ُه فی تلک
کودکی که در همان ساعت متولتد شتده بتود  ...تیتری آمتد و در گلتوی کتودک نشستت
( . ...یعقوبی 1379 ،ق)2/245 :
و

)157 :1382

شایان ذکر است کته س ّتید بتن طتاووس در کتتاب «االقبتال االعمتال» در اعمتال روز عاشتورا
تتتن از شتتهدای کتتربال ذکتتر شتتده استتت ،کتته یکتتی از آنهتتا حضتترت علتتی اصتتغر
فرازی از این زیارت نامه آمده است:
ََ

ََ

َ

َ

َ

َ

َ

استتت ،در

ُ

َ
َ َ
کُعببیلُُالصببغ ُِرُاَّب ِبَیُف ِج َعب ُ ِبب ِبه؛ُ(ابت طتتاووس،
بی ُ َوعببیلُ َوَّ ِبد َ ُ
صبیلُُاَّللُعل ب ُُوعلب ِ
ب تاُ)275 :
درود خدا بر شما و بر آنها و بر علی اصغر

 ،همان کسی کته دلهتا (در ستوگ او)

در منابع فریقین

زیارتنامتهای را بترای سیدالشتهدا

نقتل متینمایتد ،در آن ز یتارت نامته ،در دو متورد نتام دو

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

 .2ابوالحسن علی بن حسین بن علی مستعودی (م  346ق) در کتتاب «مترو التذه
َّ
معادن الجوهر» میگوید :ا َّبنا ل ُه؛ پسر حسین ( .مسعودی)3/70 :1861،
ّ
ّ .3
سیدرضی الدین علی بن موسی بتن جعفرحلتی معتروف بته س ّتیدبن طتاووس (م 664
َّ َّ َّ َّّ
الصتتغ َّیر؛ کتتودک خردستتالم( .ابتتن طتتاووس،
ق) در کتتتاب «لهتتوف» متتیگو یتتد :ولتتدی
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به درد آمد.

همچنین ّ
سید در زیارت ناحیه مقدسهای که نام بیش از هشتاد و دو نفر از شهدای کربال
در آن ذکر شده و در کتاب اقبال خویش آن را آورده میگوید:

ً
َ
ُ َ
ُ
بیُُ،ا َِّطف ب ُا ََّر ِض ب عَ ُ،
اْل َتشب ِبح ِ ُُ َد َمبباُ،
اْلرم ب ِ ُُاَّصببر یعُ
اَّس ب مُ َعببیلُ َعلب ِبد ِ ُ
اَّللُب ب ِ ُُاْل َسب ِ
َ َ
َ
ََ
ُ َ َ ُ
ماء؛ُ َا َْل ُ
کاهب ِ ُُ
یهَُّ َع َ ُُ ُ ُ
جرُا ِب ِ ُ
َب ِوحُُ ِبا ََّسه ِ ُُ ِیفُُ ِح ُِ
رام ِ ُهُ َح َرمل ُهُبب َ ُُ ِ
اَّللُ ِ
اْل َصع ِ ُدُد ُم ُهُ ِیفُُاَّس ِ
َ
َ
ویه؛ُ(اب طاوس ،ب تاُ)577 :
ال َس ِدیُ ُ َ ُوُذ ِ
ستتالم بتتر عبتتداهلل پستتر حستتین

 ،کتتودک شتتیرخوار ،تیرختتورده ،بتته زمتتین افتتتاده،

به خون غلطیده ،که خونش به سوی آسمان باال رفت و در آغوش پدرش به وسیله
تیر ذب شد ،تیرانداز به او و پژمرده کنندهاش ،حرملته بتن کاهتل استدی از رحمتت
الهی دور باد!

همانگونه که مالحظته شتد در ز یتارت عاشتورا بته نتام «علتی اصتغر

» و در ز یتارت ناحیته

مقدستته ،بتته نتتام «عبتتداهلل رضتتیع» از ایتتن فرزنتتد یتتاد شتتد .بتتا توجتته بتته آن کتته هتتر دو ز یتتارت در
«االقبتتال االعم تتال» موج تتود اس تتت ،احتم تتال دارد ایتتن دو نفتتر ،دو فرزنتتد جداگانتته باشتتند و
علیاصغر غیر از عبداهلل رضیع باشد.
 .4ابوریحتتان بیرونتتی (متولتتد  362ق) درکتتتاب «آثتتار الباقیتته» متتیگو یتتد :روز عاشتتورا نتتوزاد
پسری خداوند متعال به امام حسین

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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عطا فرمود( .بیرونی ،بیتا)2/218 :

گروهدوم

مورخان و مقتلنویسان شیعه وسنی که نام این فرزند را «عبداهلل» گفتهاند عبارتاند از:
ّ
الف) مورخان اهل سنت

ُ
 .1احمد بن یحیتی َّبتالذری (م  279ق) در کتتاب «انستاب االشتراف» متیگو یتد :عبتداهلل
بن حسین ( .بالذری 1405 ،ق)3/407 :
ّ
 .2حمیدبن احمد بن محمد محلی (م  652ق) در کتاب «الحدائق الوردیه فی مناقت

االئمه الزیدیه» میگوید :کودکی که هنگام ظهر روز دهم محترم بته دنیتا آمتد  ...و او را
ّ
عبداهلل نام نهاد ( . ...محلی ،بیتا)103 :

 .3ابوالحسن ّ
عزالدین علی بن محمد شیبانی معروف بته ابتن اثیتر (م  630ق) در کتتاب

«الکامل فی التاریخ» عبارتش مثل محمد بن جریر طبری از هشام بن محمتد کلبتی
است که از این فرزند بنام «عبداهلل بن حسین» یتاد کترده استت( .ابتن اثیتر 1408 ،ق:
 581و )2/570

 .4ابوالفتتداء استتماعیل بتتن عمتتر بتتن کثیتتر ( 774-710ق) در کتتتاب «البدایتته والنهایتته»
َّ
ُ
میگویدَّ :صب ّی َّصغیر من اوالده اس ُتم ُه َّعبتداهلل؛ کتودک خرستالی از فرزنتدانش بته نتام
عبداهلل ( . ...ابن کثیر 1408 ،ق)8/186 :
ب) مورخان شیعی

 .1ابوعبتتداهلل محمتتد بتتن محمتتدبن نعمتتان معتتروف بتته شتتیخ مفیتتد ( 413-336ق) در
َّ ُ
کتاب «ارشاد» میگوید :فات َّی بابنه عبداهلل بن الحسین َّو ُه َّو طفل؛ فرزنتدش عبتداهلل
بن الحسین را که خردسال بود ،برایش آوردند( . ...مفید 1414 ،ق)2/108 ،
 .2فضیل بن زبیر اسدی ّرسان کوفی _ از اصحاب امام باقر و امتام صتادق _ در کتتاب
«تسمیه من قتل مع الحسین متن ولتده واخوتته و اهلبیتته و شتیعته» متیگو یتد :بترای

حسین در هنگام جن  ،آن فرزند به دنیا آمد ...و او را عبداهلل نامید ( . ...ابن زبیر،
 .3ابوالحسین یحیی بن حسین بن استماعیل شتجری ( 479-412یتا  499ق) درکتتاب

«امالی الخمیسیه» میگوید :عبداهلل بن حسین ( .االمالی للشجری)1/171 :
ّ
ّ
 .4نجتتم التتدین جعفتتر بتتن محمتتد حلتتی معتتروف بتته ابتتن ُنمتتا حلتتی (م  645ق) در کتتتاب
«مثیتتر االحتتزان» متتیگو یتتدَّ :دعتتا بابنتته َّعبتتداهلل َّو ُهت َّتو طفتتل؛ و فرزنتتدش عبتتداهلل را کتته

بنام عبداهلل که شیرخوار بود  ...آن کودک را به من بدهید ،تا بتا او ختداحافظی کتنم.
(طبرسی 1380 ،ش)2/101 :

در منابع فریقین

خردسال بود خواست( .ابن نما 1369 ،ق)70 :
 .5ابومنصتتوراحمد بتتن علتتی بتتن ابتتیطالتت َّطبرستتی (م  461ق) درکتتتاب «احتجتتا »
سم ُه َّع ُبداهلل  ...ناولونی ذلتک ّ
میگوید :وابن َّآخ ُر فی الرضاع ا ُ
الطفتل؛ و پستر دیگتری

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

 1406ق)150 :
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 .6امتتین االستتالم فضتتل بتتن حستتن َّطبرستتی (م  548ق) در کتتتاب «اعتتالم التتوری بت َّ
تاعالم
الهدی» ،تعبیرش مثل ارشاد شیخ مفید است( .طبرسی ،بیتا 478 :و )1/466

گروهسوم

مورختتان و مقتلنویستان شتتیعه و ست ّتنی کتته نتتام ایتتن فرزنتتد را «علتتی یتتا علتتی اصتتغر» گتتزارش

کردهاند عبارتاند از:
 .1ابومحمد احمد بن اعثم کوفی (م حدود  314ق) درکتاب «الفتو » میگوید :وله ابتن

آختر یقتال لته علت ّتی فتی الرضتاع؛ و بترای او فرزنتتدی دیگتر بتود کته بتته او عل ّتی متیگفتنتتد

وشیرخوار بود( .ابن اعثم کوفی ،بیتا)5/131 :
َّ
ابوالمؤید موفق بن احمد بن ابی سعید ختوارزمی مکتی مشتهور بته ا َّ
ّ
خطت ختوارزم (م
.2
ُ
َّ َّّ ّ َّ ّ َّ
حتتتی ا ُو ّد َّعت ُته؛
 568ق) در کتتتاب «مقتتتل الحستتین» متتیگو یتتد :نتتاولونی علیتتا الطفتتل
علی کودک خردسال را بته متن بدهیتد ،تتا بتا او ختداحافظی کتنم( .ختوارزمی ،بتیتتا:
)2/37
 .3صفی الدین محمد بن تا الدین در «االصتیلی فتی انستاب الطتالبین»(ابتن طقطقتی

حست تتنی 1418 ،ق ،)143 :عالمت تته اربلت تتی در «کشت تتف الغمت تته فت تتی معرفت تته االئمت تته»

(م692ق) (اربل تتی ،ب تتیت تتا )2/250 :واب تتن شهرآش تتوب در «مناقت ت
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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آل اب تتیطالت ت »

(م588ق) (مازنتتدرانی ،بتتیتتتا )4/109 :درلیستتت شتتهدای کتتربال ایتتن گونتته گتتزارش
ُ َّ َّ َّ َّ ُ َّ ُ َّ
ّ
هم بکربالء فمات.
وعلی االصغر اصابه س
نمودهاند:
و این صراحت در نام علی اصغر

دارد.

گروهچهارم

برخت تتی از مورخ ت تان معتقدنت تتد کت تته در کت تتربال و در روز عاشت تتورا عت تتالوه بت تتر علت تتیاکبت تتر فرزنت تتد
امت تتام حست تتین

 ،دو طفت تتل دیگت تتر از فرزنت تتدان ایشت تتان بنت تتامهت تتای علت تتیاصت تتغر و عبت تتداهلل

هت تتم بت تته شت تتهادت رست تتیدهانت تتد .البتت تته برخت تتی همچت تتون؛ ابت تتن زبیت تتر ،یعقت تتوبی وابوریحت تتان
بیرونتتی معتقدندکتته یکتتی از ایتتن دو طفتتل درهمتتان روز عاشتتورا بتته دنیتتا آمتتد و در همتتان روز
ّ
هم ،به شهادت رسید( .یعقوبی 1379 ،ق2/245 :؛ محلی ،بیتا103 :؛ ابن زبیتر1406 ،ق:

150؛ بیرونی ،بیتا)2/218 :
محمد بن طلحه شافعی دمشتقی (م  654ق) درکتتاب «مطالت

ّ
الستؤول فتی مناقت

آل

الرسول» ،علی اصغر و عبداهلل را دو فرزند جداگانه میداند که هر دو در روز عاشتورا و در کتربال
به شهادت رسیدهاند.
وی میگوید:

َ
ُ َ َ
صغ ُرُ َ
جاء ُ ُهُ َسه ُُ َ ُوُ ُه َ ُوُ ِطف ؛ ُ
اماُعیلُُال ِ

به علی اصغر که خردسال بود ،تیری رسید.

سپس میافزاید:

ً
َ َ
َ ً ُ َ ََ َ َ
یهُش ِه دا؛ُ(اب طلح شافعی ،ب تاُ)73 :
یضاُ_ُق ِت ُُم ُعُا ِب ِ ُ
اَّلل ُ_ُا ُ
َوق ُُ ِانُُ َع َلد ِ ُ

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

همچنتتین قتتبال اشتتاره شتتد کتته ست ّتید ابتتن طتتاووس درکتتتاب «االقبتتال االعمتتال» ،بحتتث

زیارتنامه روز عاشورا برای امام حسین

از این فرزند تعبیتر بته «علتی اصتغر» نمتوده استت

و همتتو در همتتان کتتتاب در بحتتث ز یتتارت ناحیتته مقدستته از ایتتن فرزنتتد بتته عنتتوان «عبتتداهلل

رضت تتیع» یت تتاد مت تتیکنت تتد( .ابت تتن طت تتاووس ،بت تتیتت تتا )275 ،577 ،لت تتذا بت تتا توجت تته بت تته ایت تتن دو
رضیع است.

نسب کودک

مسلمانان قبیله قضاعه شد و پس از مسلمانی ،سه دختر خود را به امام علی ،امام حسن و
امتتام حستتین
)8/229

تتتزویج کتترد( .بتتالذری 1996 ،م2/415 :؛ اصتتفهانی ،بتتیتتتا89 :؛ ابتتن کثیتتر:

ر بتتاب کتته بتته همستتری امتتام حس تتین

درآمتتد ،نتتزد آن حضتترت منزلتتتی عظتتیم یافتتت

در منابع فریقین

پتتدر بزرگتتوار ایشتتان حضتترت ّ
سیدالشتتهداء ،اباعبتتداهلل الحستتین و مادرشتتان « ُر بتتاب»
َّ
َّ
َّ
ُ َّ
مرء القیس بن ُعدی بن اوس بن جابر بن کع بن علیام بن جناب بن کل » بتود.
دختر «ا
امت ُ
ترء القتتیس در زمتتان خلیفتته دوم بتته مدینتته آمتتد و مستتلمان شتتد ،وی از همتتان ابتتتداء امیتتر

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

تعبیر ،استنباط این است که این دو طفل ،دو نفر جداگانهانتد .و علتی اصتغر غیتر از عبتداهلل
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و متتورد عالقتته شتتدید آن حضتترت واقتتع شتتد ،ایتتن دو بیتتت از امتتام حستتین

شده است:
َّ
َّّ
َّ ُ
ل َّعم ت ت ت ت ت ت ت ت ُتر َّک انن ت ت ت ت ت ت ت تتی الحت ت ت ت ت ت ت ت ت ُّ دارا
َّّ
ُ ُ
ُ
اح ُّب ُهمت ت ت ت ت تتا َّو ابت ت ت ت ت تتذل ُجت ت ت ت ت تتل مت ت ت ت ت تتالی

در حتتق او نقتتل

الربتت ت ت ت ت ُ
َّت ُکتت ت ت ت تتون ب َّهتت ت ت ت تتا َّستت ت ت ت تتک َّین ُه َّو ُّ
تاب
َّو َّلت ت ت ت ت َّ
تیس لعاتت ت ت ت ت عنتت ت ت تتدی عتتت ت ت تتاب

بتته جانتتت قستتم! متتن خانتتهای را دوستتت دارم کتته ستتیکنه و ر بتتاب در آن باشتتند ،آن دو را
دوست دارم و تمام مالم را برای آنها خر میکنم و هتیچ سترزنش کننتدهای حتق سترزنش و
درشتتتی نتتدارد( .اصتتفهانی ،بتتیتتتا89 :؛ ابتتن جتتوزی ،بتتیتتتا265 :؛ ابتتن قتیبتته214 :1373 ،؛
ابناثیر11/209 :؛ طبری)5/468 :
«ر بتتاب» همتتراه زین ت

کبتتری

و ستتایر بتتانوان اهلبیتتت

بتته استتارت بتترده شتتد و در

مجلس ابن زیاد ،سر مطهر امام حسین

را از میان طشت برداشت و بغتل نمتود و بوستید و

آهی کشید؛ آنگاه این شعر را خواند:
َّ
ُ َّ
ُ
تت انست ت ت تتی ُح َّست ت ت تتینا
واح َّست ت ت تتینا َّولست ت ت ت
َّ ُ َّ
روه بکت ت ت ت ت ت ت ت ت َّتربالء َّصت ت ت ت ت ت ت ت تتر یعا
غت ت ت ت ت ت ت ت تتاد

َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ
اق َّص ت ت ت ت ت ت ت ت تتد ُته اس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ّتن ُه االع ت ت ت ت ت ت ت ت تتداء
َّ
َّ
الست ت ت ت تتقی الغیت ت ت ت تتث بعت ت ت ت تتده کت ت ت ت تتربالء

وای حستتین! متتن حستتین را هرگتتز فرامتتوش نختتواهم کتترد ،آیتتا نیتتزههتتای دشتتمن او را نشتتانه
رفت؛ دشمنان با او نیرن
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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کردند و او را در حالی که روی زمین افتتاده بتود رهتا کردنتد ،بعتد از

او باران ،زمین کربال را سیراب نکند( .ابن جوزی ،بیتا)233:
او با سرودن همین دو بیت ،راه بسیاری از تحریفهتا را بستت و گفتت :کته امتام

در راه

خدا به شهادت رسید و با شمشیر او راپاره پاره کردند ،نه بدنش را به خاک سپردند ،نته بتر او
نماز خواندند و نه احترام کردنتد .هنگتامی کته استراء بته مدینته بازگشتتند ،عتدهای از اشتراف
قریش و حتی یزید از وی خواستگاری کردند ،ولی نپذیرفت و گفت:
ً
لُاتَُْحواُُبعدُرسولُاَّلل
بعد از رسول خدا

؛ُ(اب ج زی ،ب تا265 :؛ اب اثیر 1408 ،قُ)2 /579 :

خویشاوندی قبول نمیکنم.

وی یتک ستال در کمتال ستختی و نتاراحتی زنتدگی کترد و سترانجام از شتدت حتزن و انتدوه
درگذشت( .ابن اثیر ،همان)11/209:

سن کودک
در بتتاره ستتن ایتتن کتتودک خردستتال ،هتتیچ کتتدام از منتتابع کهتتن و قابتتل استتتناد همچتتون؛
ت تتاریخ طب تتری ،اخب تتار الط تتوال دین تتوری ،مقات تتل الط تتالبین اصتتفهانی ،ارش تتاد شتتیخ مفی تتد،
تذکره الخواص ابن جتوزی و  ...اظهتار نظتری نکتردهانتد و تنهتا بته عنتاوینی هماننتد؛ صتبی،
صغیر ،طفل و رضیع اکتفاء نمودهاند ،امابرخی ازمورخین بیاناتی دارند که ذکتر آنهتا ختالی
از فائده نیست:

 .1فضتتیل بتتن زبیتتر استتدی ّرستتان کتتوفی _ زنتتده تتتا عصتتر امتتام صتتادق
یعقت ت تتوبی مت ت ت ّ
تورخ وجغرافت ت تتی دان شت ت تتهیر شت ت تتیعی (م  292ق) و ابوریحت ت تتان بیرونت ت تتی
_ و ابتتن واض ت

صتتاح

آثتتار الباقیتته (متولتتد  )362بتتر ایتتن باورنتتد کتته ایتتن طفتتل در روز عاشتتورا بتته

دنیتتا آمتتده استتت( .کتتوفی استتدی 1406 ،ق150 :؛ یعقتتوبی ،بتتیتتتا2/245 :؛ بیرونتتی،
بیتا)2/218 :
 .2برخی دیگر از مورخان مانند محمد بن سعد (م  230ق) از پسری سه ستاله بترای امتام
حستین ستخن بته میتان آورده؛ کته ُعقبته بتن بشتر استدی او را بتا تیتری شتهید کترد.
(ابن سعد 1408 ،ق)182 :
فرزنتتد دیگتتر امتتام حستتین

کتته هفتتت ستتال داشتتت و نتتام او علتتی متتیباشتتد در روز

عاشورا شهید شده است( .طوسی ،بیتا)179 :
 .4ابوعلی بلعمی از ّ
مورخان قرن چهارم ،ذیل گزارش چگونگی شهادت طفل شیرخوار،
او را یکساله دانسته است( .بلعمی)4/710 :1377 ،

(ذهبی 1413 ،ق)3/302 :
 .6کستتتائی متتتروزی از شتتتعرای عهتتتد ست تتامانی و غزنتتتوی ونخستتتتین شتتتاعر پارستتتیگتتتوی
اشعار مذهبی (م  394ق) در بیتی از طفلی 5 ،ماهته یتاد کترده استت :آن پتنج ماهته

در منابع فریقین

 .5شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی (م  748ق) از عالمان بسیار مشتهور
و پرکتتار اهتتل ست ّتنت در قتترن هشتتتم نیتتز از شتتهادت طفلتتی ستته ستتاله یتتاد کتترده استتت.

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

 .3خواجتته نصتتیر التتدین طوستتی ( 672 _ 598ق) در کتتتاب نقتتد المحصتتل متتینویستتد:
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کودک ،باری چه کرد و یحک کز پای تا به تارک ،مجرو شد مفاجاه (صتاحبکاری،
)169 :1379
همانگونه که مالحظه شد در منابع کهن درباره سن این طفتل گزارشتی ارائته نشتده استت
و آنچه امروزه در منابر و محافل روضهخوانی شهرت پیتدا کترده کته وی در شت

دهتم رجت

س تتال شصت تت هج تتری قم تتری در مدین تته من تتوره ،هیج تتده روز قب تتل از حرک تتت ک تتاروان ام تتام
حسین

به سوی مکه و سپس به کربال ،دیده به جهتان گشتود و آن را سترانجام شتش ماهته

متیداننتد هتتیچ متدرک معتبتتری نتدارد .البتته ایتتن نکتته نیتتز قابتل تأمتل استتت کته در برختتی از
منابع همچون الفتو ابن اعثم و مطال
حستتین

السؤول ابن طلحه شافعی ذکر شده است که امتام

بتتر پیکتتر طفتتل ختتود بعتتد از شتتهادت نمتتاز خواندنتتد( .ابتتن اعتتثم ،بتتیتتتا5/131 :؛

ابنطلحه ،بیتا )73 :قاعتدتا بتر طفلتی کته ستن او واجتد شترایط خوانتدن نمتاز میتت استت،
برآن نماز خوانتده استت ،بایتد ستن او کمتتر از

نماز خوانده میشود ،پس آن طفلی که امام
شش سال نباشد.

کت تتاب ارزش تتمند «تحقیق تتی در ب تتاره اول تتین اربع تتین حض تترت

هم تتانگون تته ک تته ص تتاح
ّ
سیدالشهداء» ازعلمای معاصر ،دراین زمینه میگوید :از نماز خوانتدن امتام
که تیر خورده ،ظاهر میشود که علی اصغر
نمتاز خوانتدن امتتام
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

74

بتر آن طفلتی

چنانکه گفتته شتد شتش ستال داشتته و ظتاهر

در وجتوب استتت و بته کمتتتر از طفتل شتتش ستاله نمتتاز واجت

نیستتت و

استحباب نماز بر طفلی کته شتش ستال نداشتته باشتد هتم معلتوم نیستت ،اگرچته بعضتیها
فتوا به استحباب دادهاند ،ولی تحقیق علمی آن است که مورد اشکال بتوده ،مگتر بته رجتاء
ّ
مطلوبیت خوانده شود( .قاضی طباطبایی 1383 ،ش)368 :
و

چگونگی شهادت کودک
ش تتایان ذک تتر اس تتت ک تته نح تتوه ش تتهادت ای تتن ک تتودک ،در منتتابع کهتتن ب تته دو صتتورت نق تتل
شده است:
 .1شهادت در کنار خیمهها ،هنگام وداع.

 .2شهادت در مقابل لشکر دشمن ،پس از طل

آب برای وی.

الف)منابعاهلتسنن

 .1محمد بن ستعد بتن منیتع ُزهتری (م  230ق) متیگو یتد :حستین نشستته بتود و بتاالپوش
َّخز تیره رنگی بر تن داشت و از چپ و راستش ،تیر میبارید ،پسری سه ساله ،پتیش

َّ
رو یتتش بتتود کتته ُعقبتته بتتن بشتتر استتدی ،تیتتری بتته ستتویش انتتداخت و او را کشتتت . ...
همچنین کتودکی از فرزنتدان حستین

دو یتد تتا بیایتد و در دامتان او بنشتیند ،متردی

تیتتری بتته ستتوی او انتتداخت کتته بتته گتتودی گلتتویش رستتید و او را کشتتت( .ابتتن ستتعد،
)1/470 :1405

ُ
 .2احمد بن یحیی جابر بالذری (م  230ق) :شبیه عبارات شتیخ مفیتدرا نقتل می کنتد.
(بالذری 1405 ،ق)3/407 :

 .3ابوجعفر محمد بن جریر طبری (م  310ق) به نقل از ابومخنف میگو یتد :ستلیمان بتن

نشستت ،یکتی از

ابی راشتد ،از حمیتد بتن مستلم بترایم نقتل کترد کته وقتتی حستین

او را در دامتنش نشتاند ،ایتن کتودک را عبتداهلل

کودکانش را برایش آوردنتد ،حستین
بن حسین پنداشتهاندُ .عقبه بن بشیر اسدی گفته است :امام باقر
متتا ازشتتما بنتتی استتد ،ختتونی طل ت

دار یتتم .گفتتتم :گنتتاه متتن در ایتتن میتتان چیستتت!
فرمتتود :یکتتی از

را بتترایش آوردنتتد ،در دامتتنش نشستتته بتتود کتته یکتتی از شتتما _ ای

بنتیاستد _ تیتری بته ستویش انتتداخت و او را ذبت کترد ،حستین
هنگامی که کف دو دستش از آن خونُ ،پر شد ،آن را بر زمین ریخت و ستپس گفتت:

ختونش را گرفتتت و

ای خدا! اگر یاری آسمانیات را از ما در یتغ کتردی ،آن را بترای جتای بهتتری قترار ده و

حستتین

-کتته در دامتتنش ب تود  -اصتتابت کتترد ،حستتین

ختتون را از  -چهتتره  -او

پتاک متیکترد و متیگفتتت :ختدایا! میتان متا و مردمتی کتته دعوتمتان کردنتد تتا یتاریمتتان
دهند ،اما ما را کشتند حکم بران( .همان)4/293 :

در منابع فریقین

انتق تتام متتتا را از ایتتتن س تتتم پیشتتتگان بگیتتتر( .طبتتتری 1409 ،ق 4/342 :و )3/332
همچنین طبری به نقل از ّ
عمار ُدهنی از امام باقر نقل میکند :تیری آمد و به پستر

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

ختتدایت رحمتتت کنتتد ،ای ابتتوجعفر؟ متتاجرا چیستتت؟ حستتین
کودکتتان حستتین

به متن فرمتود:
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 .4ابوحنیفه احمد بن داوود دینوری (م  282یا  290ق) میگوید :حستین تنهتا مانتد،
مالک بن بشر کندی به او حمله ُبرد و با شمشیر ،بر سترش زد کته کتاله لبتاس َّختز او را
پ تتاره ک تترد و شمش تتیر ب تته س تترش رس تتید و آن را زخم تتی ک تترد ،حس تتین

آن لب تتاس را

انتداخت و کالهتتی خواستتت ،آن را بتته ستتر نهتاد و عمامتتهای بستتت و نشستتت ،ستتپس
کودک خردسالش را طلبید و در دامتانش نشتاند ،کته متردی از بنتی استد ،آن کتودک را
ُ
در همان جایی که بود با تیری بلند زد و کشت( .دینوری)258 :1960 ،
 .5ابومحمد احمد بن اعثم کوفی (م حدود  314ق) میگوید :و برای او فرزندی دیگر بتود

جلتتوی بتتاب خیمتته آمتتد و

کتته بتته او علتتی متتیگفتنتتد و شتتیرخوار بتتود ،پتتس حستتین

گفت :آن طفل را بدهید تا با او وداع کتنم ،پتس آن کتودک را بته دستت او دادنتد ،پتس
خواستتت تتتا او را ببوستتد در حتتالی کتته متتیگفتتت :ای فرزنتتدم! وای بتتر ایتتن گتتروه ،در آن
ّ
دشتمن آنهتتا باشتد ،پتتس نا گتاه تیتتری آمتد و در گلتتوی آن
وقتتی کتته جتدم محمتتد
طفتتل ختتورد و او را کشتتت ،ستتپس حستتین

از اس ت

ختتود پتتایین آمتتد و بتتا غتتالف

شمشیر خود بترای او قبتری حفتر کترد و آن طفتل را بته ختونش آغشتته نمتود و بتر او نمتاز
خواند ،دفنش نمود( .ابن اعثم کوفی ،بیتا)5/131 :
 .6ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ای ّتوب شتامی َّط َّبرانتی ( 360-260ق) :شتبیه عبتارات
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

شیخ مفید را نقل میکند( .طبرانی ،بیتا)3/103 :
ُ
 .7ابوالفر علی بن حسین ا َّموی اصفهانی ( 284تا  356ق) به نقل از ُم َّتو ّرع بتن ستویید
ب تتن ق تتیس م تتیگو ی تتد :یک تتی از حاض تتران در کن تتار حس تتین
حستتین

پستتر خردستتالش هتتم بتتود کتته تیتتری آمتتدودرگلویش نشستتت ،حستتین

ختتون را از گلتتوی او وگتتودی زیرگلتتویش متتیگرفتتت و بتته ستتوی آستتمان متتیپاشتتید و از
چیزی _ به زمین _ باز نمیگشت ،حسین
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برایم تتان گف تتت :هم تتراه

صال

میگفت :ختدایا! نتزد تتو ،از بچته شتتر _

_ کمتر نباشد( .اصفهانی ،بیتا )90 :همچنین وی متیگو یتد :عبتداهلل بتن

حستتین  ،روزی کتته کشتتته شتتد ،خردستتال بتتود ،تیتتری آمتتد و او را در همتتان دامتتان
ُ
پتتدرش ذب ت کتترد .احمتتد بتتن شت َّتبی از احمتتد بتتن َّحتتر از متتدائنی از ابومخنتتف از
سلیمان بن ابی راشد از ُحمید بن مسلم برایم نقل کرد که گفتت :حستین کتودکی

_ از پسترانش _ را خواستتت او را در دامتانش نشتتاند کتته ُعقبته بتتن بشتتر تیتری بتته ستتوی او
انداخت و او را ذب کرد( .همان)90 :
ّ
ابوالمؤیتتد موف تتق ب تتن احم تتد ب تتن اب تتی س تتعید خ تتوارزمی مکتتی (م  568ق) متتیگو ی تتد:
.8
حستتین

هنگتتامی کتته بتتا فاجعتته _ از دستتت دادن _ خانتتدان و فرزنتتدانش رو بتته رو-

شد و جز او و زنان و کودکان و فرزند بیمارش کسی نماند ،ندا داد «آیا مدافعی هستت
که از حرم پیامبر

خدا دفاع کنتد؟ آیتا یکتاپرستتی هستت کته در حتق متا ،از ختدا

بهراسد؟ آیا فریادرسی هست که به امید خدا ،به داد ما برسد؟ آیا یتاوری هستت کته
بتته ختتاطر پتتاداش ختتدا بتته متتا کمتتک کنتتد؟» .صتتدای زنتتان بتته گر یتته و نالتته بلنتتد شتتد،
حسین

به جلوی در خیمه آمد و گفت« :علی ،کتودک خردستال را بته متن بدهیتد

تا با او خداحافظی کتنم» .کتودک را بته او دادنتد ،امتام
ّ
وای بر این مردم که طرف دعوایشان ،جد توست .همتان هنگتام کته کتودک در دامتان
او را متیبوستید و متیگفتت:

حسین

بود ،حرمله بن کاهل اسدی ،تیری به سوی او پرتتاب کترد و او را در دامتان

ایشان ذب کرد ،حسین

خون او را گرفت تا آن که کف دستش پتر شتد ،ستپس آن

را به سوی آستمان پاشتید و گفتت :ختدایا ا گتر یتاریات را از متا در یتغ گردانتی ،آن را در
ج تتای بهت تتر ب تترای م تتا ق تترار ب تتده .س تتپس حس تتین
َّ
شمشیرش ،چالهای برای او کند و او را به خون آمیختته کترد _ و بته ختاک ستپرد _ و بتر

او درود فرستاد( .خوارزمی ،بیتا)2/37 :
 .9ابوالمظفر یوسف بن ق ُزغلی بن عبداهلل مشهور به سبط بن جتوزی ( 654-581ق) بته

نقتتل از هشتتام بتتن محمتتد کلبتتی (شتتاگرد ابتتی مخنتتف و راوی مقتتتل وی) متتیگو یتتد:

میتتان متتن و شتتما _ داوری کنتتد _ ای متتردم بتترای چتته ختتونم را حتتالل متتیشتتمرید؟ ...
همچنین حسین

به سوی یکی از کودکانش کته از تشتنگی متیگریستت ،رفتت .او

را بر سر دست گرفت و گفت :ای قوم! اگر بر متن رحتم نمتیکنیتد ،بتر ایتن کتودک رحتم
کنی تتد .در ای تتن ح تتال ،م تتردی از آن تتان ،تی تتری ب تته س تتوی او ان تتداخت و ذبح تتش ک تترد،

در منابع فریقین

وقتی حسین دید که آنها بتر کشتتن او پافشتاری متیکننتد ،قرآنتی را گرفتت و آن را
ّ
باز کرد و بر سرش نهتاد و نتدا داد :کتتاب ختدا و نیتز جتدم محمتد
فرستتاده ختدا،

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

از استتبش فتترود آم تتد و بتتا دس تتته
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حسین

میگریست و متیگفتت :ختدایا! میتان متا و گروهتی کته متا را دعتوت کردنتد

تتتا متتا را یتتاری دهنتتد ،امتتا متتا را کشتتتند داوری کتتن .در ایتتن هنگتتام از آستتمان ،نتتدا
میرسید :او را واگذار _ ای حسین _ که او را در بهشتت شتیر متیدهنتد( .ابتن جتوزی،
بیتا 263 :و )227
 .11محم تتد ب تتن طلح تته ش تتافعی دمشتتتقی (م  654ق) م تتیگو ی تتد :حس تتین

فرزنتتتدی
ختتون

خردستتال داشتتت کتته از ستتوی دشتتمنان تیتتری آمتتد و او را کشتتت ،حستتین
َّ
کودک را به بدن او مالید و با شمشیر خود ،گتودالی بترایش کنتد و بتر او نمتاز خوانتد و او
را به خاک سپرد و این شعر را خواند :ایتن قتوم ،خیانتت کردنتدوپیشتتر نیتز از پتاداش
خداوند _ که پروردگار انس و ّ
جن است _ روی گرداندند  . ...و به علی اصغر نیز _ کته
ُ
خردسال بود _ تیری رسید و او را کشت که بته هنگتام نقتل اشتعار _ حستین _ پتس
از کشته شدنش ذکرش گذشت .همچنین گفته شد کته عبتداهلل نیتز بتا پتدرش کشتته
شد و به شهادت رسید( .ابن طلحه شافعی ،بیتا)73 :

 .11ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر ( 774-710ق) به نقل از ابی مخنف متیگو یتد:
حستین

درمانتد و بتر در خیمتهاش نشستت ،کتودک خردستالی از فرزنتدانش بته نتام

عبت تتداهلل را بت تترایش آوردنت تتد .او را در دامت تتانش نشت تتاند و بت تته بوست تتیدن و بوییت تتدن او و
ختتداحافظی بتتا او مشتتغول بتتود و بتته ختتانوادهاش وصت ّتیت متتیکتترد؛ کتته در ایتتن حتتال،
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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مردی از بنی اسد بنام «پسر آتتش افتروز» ،تیتری بته ستوی او انتداخت و آن پستر را ذبت
کرد ،حسین

خون را در دستش گرفت به سوی آستمان پاشتید و گفتت :پروردگتارا!

اگر یاری آسمانیات را از ما دریغ داشتی ،آن را برای جای بهتری قترار ده و انتقتام متا
را از این ستمکاران بگیرد( .ابن کثیر 1408 ،ق)8/186 :

ب) منابع شیعی
 .1ابن واض احمد بن ابتی یعقتوب بتن جعفتر معتروف بته یعقتوبی (م  292ق) متیگو یتد:
یتتاران حس تتین

حستتین

ی تتک بتته ی تتک ،گ تتام پتتیش نهادنتتد _ و شتتهید شتتدند _ تتتا ایتتن کتته

تنهتتا مانتتدو هتتیچ یتتک از _ متتردان _ ختتانواده وفرزنتتدان و نزدیکتتانش بتتا او

نمانتد ،او بتر بتاالی استبش بتود ،کتودکی را کتته همتان ستاعت متولتد شتده بتود ،بتترایش
آوردند ،حسین در گوشش اذان گفت وکام او را بر متیداشتت کته تیتری آمتد ودرگلتوی
کودک نشست و ذبحش کرد .حسین

تیر را از گلوی او بیرون کشتید و ختونش را بته

ب تتدن او مالی تتد و گف تتت :ب تته خ تتدا س تتوگند! ت تتو ن تتزد خ تتدا ،از ش تتتر صتتال  ،گرام تتیت تتر و
محمتتد

نیتتز نتتزد ختتدا از صتتال گرامتتیتتتر استتت .ستتپس آمتتد و او را کنتتار فرزنتتدان و

برادرزادگانش نهاد( .یعقوبی 1379 ،ق)2/245 :
 .2ابوریحان بیرونی ( 362متولد) می گوید :در روز عاشورا نوزاد پسری ،خداوند متعال به
امام حسین

عطا فرمود ،امام سوار بر است

در گوشه او اذان و اقامه بگوید ،امتام

بتود کته آن مولتود را آوردنتد تتا حضترت

در گتوش او اذان و اقامته گفتت و کتام او بتا آب

دهان مبارک خود برداشت و خم شد که او را ببوسد ،ناگاه تیری آمد او را ذب نمتود.
امتتام فرمتتود :تتتو از ناقتته صتتال ا کتترم هستتتی و محمتتد

از ص تال گرامتتی تراستتت.

(ابوریحان)2/218 :
 .3ابوعبداهلل محمدبن محمدبن نعمان بغدادی معروف به شیخ مفیتد (413-336ق)
متتتیگو یتتتد :حستتتین

جلتتتوی خیمت تته نشستتتت ،فرزنتتتدش عبتتتداهلل بتتتن حستتتین را

اسد ،او را با تیری زد و ذبحش کترد ،حستین

ختون او را گرفتت و هنگتامی کته کتف

دستش پر شد ،آن را بر زمین ریخت ،سپس گفت :پروردگتارا! ا گتر یتاری آستمانیات
را از متتا در یتتغ داشتتتی ،آن را بتترای جتتای بهتتتری قتترار بتتده و انتقتتام متتا را از ایتتن متتردم
ستتتمکار بگیتتر .ستتپس آن کتتودک را آورد و کنتتار تشتتنگان خدانتتدان قتترار داد( .مفیتتد،
 .4ابومنصتور احمتتد بتتن علتتی بتتن ابیطالت طبرستی ( 461هتت .ق) متتیگو یتتد :هنگتتامی کتته
ّ
یاران و نزدیکان حسین کشته شتدند او یکته و تنهتا مانتد و کستی جتز پسترش علتی
ز یتن العابتدین و پستری دیگتتر بنتام عبتداهلل _ کتته شتیرخوار بتود _ بتتا او نبتود ،حستین بتته
جلوی در خیمه آمد و گفت «آن کودک را به من بدهید تا با او ختداحافظی کتنم» ،آن
کتتودک را بتته او دادنتتد ،کتتودک را متتیبوستتید و متتیگفتتت :پستترکم! وای بتتر ایتتن متتردم کتته

در منابع فریقین

1413ق)2 /108 :

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

_ کتته خردستتال بتتود _ بتترایش آوردنتتد؛ امتتام

او را در دامتتانش نشتتاند ،متتردی از بنتتی
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طرف دعوایشان ،محمد

است .گفته شده در همین حال ،تیری آمد و بر گتودی
از اس تتبش ف تترود آم تتد و ب تتا قبض تته

گل تتوی ک تتودک نشس تتت و او را کش تتت ،حس تتین
َّ
شمشتیرش ،گتتودالی کنتتد و کتتودک را بتتا ختون آغشتتتهاش ،در آن دفتتن کتترد( .طبرستتی،
 1380ش)2/101 :
 .5ابوالحسین یحیی بن حسین بن اسماعیل شجری ( 479 - 412یا  499ق) به نقل از
زید بن علی بن الحسین و یحیی بن ّام طویل و عبداهلل بن شریک عتامری و غیتر
ایشتتان در یتتادکرد نتتامه تای کشتتته شتتدگان کتتربال متتیگو یتتد ... :عبتتداهلل بتتن حستتین کتته
متتادرش ر بتتاب ،دختتتر امتترلالقیس بتتن َّعتتدی بتتن اوس بتتن جتتابر بتتن کعت بتتن حکتتیم

َّ
کلبتتی بتتود ،او را حرملتته بتتن کاهتتل استتدی و البتتی کشتتت ،او در هنگتتام نبتترد _ در روز
عاشورا _ به دنیا آمد ،وی را نزد امام حسین

_ که نشسته بود _ آوردنتد ،امتام

او

را گرفتتت و در دامتتانش نشتتاند و کتتامش را بتتا آب دهتتان ختتود برگرفتتت و او را «عبتتداهلل»
نامیتتد ک تته در ای تتن میتتان ،حرمل تته ب تتن کاه تتل او را بتتا تیتتری زد و گلتتویش را شتتکافت،
حستین ختتونش را گرفتتت و آن را جمتتع نمتتود و بته آستتمان پاشتتید کتته قطتترهای از آن
ختتون ،بتته زمتتین بتتاز نگشتتتُ .فضتتیل متتیگو یتتد :ابت َّ
توو رد بتترایم گفتتت کتته شتتنیده ،امتتام
باقر

میفرمود :اگر قطرهای از آن خون به زمین میافتاد ،عذاب نازل میشتد .ایتن

همانی است که شاعر ،در بارهاش گفته است ... :و خونی دیگر _ عبداهلل شتیرخوار _
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

نزد قبیله بنی اسد ،به شمار و یاد است (شجری ،بیتا)171 :
 .6امین االسالم فضل بتن حستن َّطبرستی (م  548ق) متیگو یتد ... :حستین

رو بتروی

خیم تته نشس تتت ،پس تترش عب تتداهلل ب تتن حس تتین را از چ تتادر آوردن تتد ک تته ک تتودک ب تتود،

حستتین

او را بتتر دامتتان نهتتاد؛ متتردی از خانتتدان استتد تیتتری بتته ستتوی او رهتتا کتترد و

گلویش را درید و او را کشت ،حسین کتف دستتش را از ختون کتودک پرکترد و بته زمتین
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ریخت و گفت :پروردگارا! اگر یاری دادن به ما را از آسمان بازداشتی ،کاری کتن ،کته
فرجام نیکی پیش آید و انتقام ما را از این ستمکاران بگیتر .ستپس او را بتر دو در کنتار
کشتگان خاندانش نهاد( .طبرسی ،بیتا)1/466 :
 .7ابوجعفر رشیدالدین محمد بن علی بن شهر آشتوب مازنتدرانی (م  588ق) :هماننتد

عبارت ابوالفر اصفهانی نقل می کند( .مازندرانی ،بیتا)4/109 :
ّ
ّ
ُ
 .8نجتتم التتدین جعفتتر بتتن محمتتد حلتتی (م  645ق) مشتتهور بتته ابتتن نمتتا حلتتی بتته نقتتل از
حمید بن مسلم میگوید :وقتی حستین

دیتد کته از خانتدان و یتارانش ،جتز انتدکی

ختدا

باقی نمانده است ،برخاست و ندا داد :آیا کستی هستت کته از حترم پیتامبر

دفاع کند؟ آیا یکتاپرستی هست؟ آیا فریادرسی هست؟ آیا یاوری هستت؟ صتدای
متتردم بتته گر یتته بلنتتد شتتد ،ستتپس بتته جلتتوی در خیمتته آمتتد و فرزنتتدش عبتتداهلل را _ کتته
خردسال بود _ خواست .او را آوردند تا با او ختداحافظی کنتد کته متردی از بنتی استد،
تیری به سوی او انداخت که در گلویش نشستت و او را ذبت کترد ،حستین

ختون او

را با کف دو دستش گرفت و آن را بته ستوی آستمان پاشتید و آن گتاه گفتت :پروردگتارا!
اگر یاری آسمانی است را از ما دریغ داشتی ،آن را برای جای بهتتری قترار ده و انتقتام
ما را از این ستمکاران بگیر .امتام بتاقر

_ در بتاره آن ختون _ فرمتود :از آن ختون ،یتک
او را بترد و کنتار کشتتگان خانتدانش

قطره هم به زمین باز نگشتت .ستپس حستین
ُ
قرار داد( .ابن نما حلی 1369 ،ق)70 :
ّ
ّ .9
سیدرض تتی ال تتدین عل تتی ب تتن موس تتی ب تتن جعف تتر حل تتی مشتتهور ب تته ست ّتید ب تتن ط تتاووس
را دیتتد ،تصتتمیم گرفتتت کتته ختتود بتته میتتدان برودونتتداداد :آیتتا متتدافعی هستتت کتته از
حرم پیامبر خدا

 ،دفاع کند؟ آیا یکتاپرستی هست که درباره ما از خدا بترستد؟

آیتتا دادرستتی هستتت کتته بتته ختتاطر ختتدا ،بتته داد متتا برستتد؟ آیتتا یتتاریدهنتتدهای هستتت
کتته بتته ختتاطر ختتدا ،متتا را یتتاری دهتتد؟ پتتس صتتدای زنتتان بتته نالتته برخاستتت .امتتام
بتتتا او خت تتداحافظی کت تتنم ،او را گرفت تتت .ومت تتی خواستتتت او را ببوستتتد کتتته حرملتتته بتتتن
کاهل ،تیری به سوی او انتداخت کته در گلتویش نشستت و او را ذبت کترد ،امتام

بته

فرمود :او را بگیر؟ ستپس ،کتف دستتانش را ز یتر ختون _ گلتوی او _ گرفتت تتا

زین
ُپر شدند ،ختون را بته ستوی آستمان پاشتید و فرمتود :آنچته بتر متن وارد متیشتود ،بترایم
آستتان استتت ،چتتون بتتر ختتدا پوشتتیده نیستتت و در پتتیش دیتتد اوستتت .امتتام بتتاقر

_

در منابع فریقین

بتته جلتتوی در خیمتته آمتتد و بتته زین ت

فرمتتود :کتتودک خردستتالم را بتته متتن بتتده تتتا

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

(م664ق) متتیگو یتتد :هنگتتامی کتته امتتام حستتین

شتتهادت جوانتتان و محبوبتتانش
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درباره آن خون _ فرموده استت :از آن ختون ،یتک قطتره هتم بته زمتین بازنگشتت( .ابتن
طاووس)168 :1385 ،
ّ
 .11حمید بتن احمتد بتن محمتد محلتی (م  652ق) :شتبیه عبتارات شتیخ مفیتد را نقتل
ّ
میکند( .محلی ،بیتا)103 :

وقایع بعد از شهادت کودک
الف) امام حسین

بعد از شهادت کودک خود ،جمالتی به زبان آوردهانداز جمله:

 .1ختتدایا! کتتودک متتن از بچتته ناق ته صتتال  ،نتتزد تتتو کمتتتر نیستتت( .اصتتفهانی ،بتتیتتتا90:؛
یعقوبی 1379 ،ق)2/245:
 .2خدایا اگر یاری آسمانیات را از مابازداشته ای ،آن را بترای بهتتر از دنیتا قترارده و انتقتام
متتارا از ایتتن ظتتالمین بگیتتر( .طبتتری 1409،ق 4/342:و 3/332؛ ختتوارزمی ،بتتیتتتا2/37:؛
ّ
طبرسی ،بیتا1/466 :؛ ابن نما حلی 1369،ق)70:
 .3خدایا! حکم کن بین ما و بین قتومی کته دعوتمتان کردنتدتا یتاری متان کننتد ،ولتی متا را
کشتند (طبری :همان؛ ابن جوزی ،بیتا 263 :و )227
ب) امام حسین

بعداز شهادت طفل ،دستت مبتارک ختویش راز یتر گلتوی وی گرفتته و

هنگتتامی کتته پرشتتد ،خونهتتارا روی زمتتین ریختتت (طب تری :همتتان؛ مفیتتد 1413،ق2/108:؛
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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طبرسی :همان)
) امام حسین

بعداز شتهادت طفتل ،دستت مبتارک ختویش راز یتر گلتوی وی گرفتته و

هنگامی که پرشد ،خونهارا به آسمان پاشید (اصفهانی :همان؛ ختوارزمی :همتان؛ ابتن نمتا
حلی :همان؛ ابن کثیر 1408،ق8/186 :؛ ّ
سید بن طاووس 1385،ق)168:
د) امام حسین

بعد از شهادت طفل ،بدن او را باخون گلویش رنگین نمود و بته همتان

ص تتورت او را دف تتن ک تترد( .خ تتوارزمی :هم تتان؛ اب تتن اع تتثم ک تتوفی5/131:؛ یعق تتوبی  1379ق:
2/245؛ طبرسی)1380:101،2،
ذ) امتتام حستتین

پتتس از شتتهادت طفتتل ،صتتدایی از آستتمان شتتنید کتته می گفتتت :ای

حسین! فرزندخودراواگذارکه برای اودایه ای در بهشت است( .ابن جوزی :همان)

قاتل کودک
در این که نام قاتل کودک امام حسین

چه کسی بوده است؟

میان مورخین اختالف نظراست:

 .1برخی قاتل او را حرمله بن کاهل اسدی متیداننتد همچتون؛ ختوارزمی ،شتجری ،س ّتید
بن طاووس.

 .2برخی دیگر از مورخین عقبه بن بشر گفتهاند همچون؛ ابوالفر اصفهانی (در نقلی).

 .3عدهای دیگر میگویند «مردی از بنیاسد» ،همچتون؛ شتیخ مفیتد ،بتالذری ،طبرانتی،

طبری ،ابوحنیفه دینوری ،ستبط بتن جتوزی ،ابتن کثیتر ،امتین االستالم طبرستی ،ابتن
ّ
ّ
نما حلی و محلی.

 .4و گروهی هم سکوت کردهاند و اشاره بته نتام خاصتی ننمتودهانتد .همچتون؛ ابتن ستعد،

ابتتن اعتتثم ،ابتتوالفر اصتتفهانی ،ابتتن طلحتته شتتافعی ،ابتتن واضتتع یعقتتوبی ،ابوریحتتان
بیرونی ،ابومنصور طبرسی و ابن شهر آشوب .الزم به یادآوری استت کته بترای آ گتاهی

دقیق از منابع نقلهای مذکور ،بحث «چگونگی شهادت طفل» را مالحظه فرمائید

در منابع کهن و معتبری که کیفیت و چگونگی شهادت این کودک را در روز عاشتورا بیتان
نمتتودهانتتد ،ستتخنی از چگتتونگی و محتتل دقیتتق دفتتن بتته میتتان نیامتتده استتت .شتتیخ مفیتتد در
ّ
ارشتتاد ،ابتتن ُنمتتا حلتتی در مثیراالحتتزان ،امتتین االستتالم طبرستتی دراعتتالم التتوری ،بتتالذری در
ّ
انساب ،طبرانی درالمعجم ،محلی درالحتدائق الوردیته و زبیتری در نست

قتریش متیگوینتد:

 ،103زبیری 1406 ،ق)59 :
اب تتن اعتتتثم ک تتوفی ( 3143ق) در الفتتتتو  ،ابتتتن طلح تته شتتتافعی (م  654ق) در مطالت ت

ّ
السوول ،احمد بن علتی بتن ابتیطالت

طبرستی (متوفتای  461ق) دراالحتجتا و ختوارزمی

در منابع فریقین

« ...پتتس از شتتهادت ،امتتام حستتین آن کتتودک را آورد و کنتتار کشتتتگان خانتتدانش نهتتاد».
ّ
(مفی ت تتد 1413 ،ق2/108 :؛ اب ت تتن نم ت تتا حل ت تتی 1369 ،ق70 :؛ یعق ت تتوبی 1379 ،ق2/245 :؛
ّ
طبرسی ،بیتا1/466 :؛ بالذری 1405 ،ق3/407 :؛ طبرانی ،بتیتتا3/103 :؛ محلتی ،بتیتتا:

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

مدفن کودک
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(متوف تتای  568ق) در مقت تتل الحس تتین؛ تص تتری م تتیکنن تتد :پ تتس از ش تتهادت طف تتل ،ام تتام
َّ
حسین از اسبش فرود آمد و با قبضه شمشیرش ،گودالی کند و کودک را با خونش آغشتته
نمتتود و بتتر او نمتتاز خوانتتد و دفتتنش کتترد( .ابتتن اعتتثم ،بتتیتتتا5/131 :؛ ابتتن طلحتته ،بتتیتتتا73 :؛
طبرسی 1380 ،ش2/101 :؛ خوارزمی ،بیتا )2/32 ،بتا ایتن تفتاوت کته صتاح

احتجتا و

خوارزمی ،اشارهای به خواندن نماز بر طفل ننمودهاند.
پس آنچه امروز مشهور است که:
 .1امام حسین بعد از شهادت این طفل ،او را به پشت خیمهها بردو دفن کرد.
 .2و یتتا این کتته برختتی ازمتتورخین ّ
متاخرقائلنتتد کتته وی روی ستتینه امتتام حستتین دفتتن
شده است.

 .3یااین کتته متتیگویندصتتدای ر بتتاب بتته گوشتتش رستتید کتته قتتدری صتتبر کتتن تتتا بتتا فرزنتتدم
خداحافظی کنم.

 .4یا این کته امتام بعتد ازشتهادت طفتل ،چنتد بتار تتا در خیمته آمدوستپس برگشتت؛ چتون

رباب در خیمه منتظر بود ،ولی امام خجالت می کشید وارد خیمه گردد.
ّ
صحت ندارد و هتیچ یتک از علمتای انستاب و ّ
مورختان ستدههای نخستت استالم چنتین
چیزی نگفتهاند.
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

ش تتاید ای تتن چی تتزی ک تته ام تتروز در الس تتنۀ م تتردم مش تتهور استتت «ک تته وی بتتر روی ستتینه پ تتدر
دف تتن ش تتده» ،ریش تتهاش در ّ
قص تتهای باش تتدکه ص تتاح کت تتاب منته تتی اآلم تتال از مت تتاخرین
از علماء نقل کرده که« :جمعی از ّزوار در کتربال از عتالم بزرگتوار مرحتوم س ّتید مرتضتی کشتمیری

از قبر شاهزاده علیاصغر پرسیدند ،ایشان پس از گریه پاسخ دادند نمتیدانتم ،صتب بیاییتد
ت ت تتا پاس ت تتخ ق ت تتانع کنن ت تتدهای پی ت تتدا ک ت تتنم ،شت ت ت در خ ت تتواب حضت تترت ّ
سیدالش ت تتهداء را
دید ،فرمودند« :آقای کشمیری ،چترا جتواب زائترین مترا نتدادی؟» عترض کتردم :یتا اباعبتداهلل!
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متن چتته بگتویم ،قبتتر آن عز یتز را نمتتیدانستتتم ،فرمودنتد« :بتتدان و بته آنهتتا بگتو قبتتر عز یتتزم روی
سینه من است».

گرچتته ختتود شتتیخ عبتتاس قمتتی در ادامتته ایتتن ّ
قصتته متتیفرمایتتد :قتتبال بیتتان کتتردیم کتته آن

حضرت بدن کودک خود را پشت خیمهها دفن نمود و از خبر ابوخلیق استفاده شد که بتدن

مطهر شاهزاده را از خاک بیرون آوردند ،ظاهرا امام ستجاد

بتدن شتریف آن کتودک را دفتن

نموده باشد( .شیخ عباس قمی)1/406 :
حال پس از ذکر مطال
مدفن کودک امام

فوق الذکر میتوان چنین نتیجه گرفت:
یادرهمان جایی است که امام بعد از شهادت طفل ،اورا دفتن کترده

وامروزه بر کسی آشکار نیست ،ویابنابرنقل کستانی کته گفتهانتدامام اورا درکنتا ستایر کشتتگان
از خاندانش نهاد ،بعداتوسط امام سجاد

درکنار سایر شتهیدان ،درقستمت پتایین پتادفن

شده است.
همتان گونتته کته شتتیخ مفیتد ( 413-336ق) در ایتتن زمینته می گو یتتد؛ تعتداد کستتانی کتته از
در کربال به شهادت رسیدند ،با احتساب خود امام

خاندان امام حسین

 ،هجتده نفتر

بودند که عبارتاند از:
 .1عب تتاس .2 ،عب تتداهلل .3 ،جعف تتر .4 ،عثم تتان (فرزن تتدان حض تترت عل تتی از همس تترش ام
البنین) .5 .عبداهلل .6 ،ابوبکر (پسران حضرت علی

از مادری به نام لیلی دختر مستعود

ثقفی) .7 .علی اکبر .8 ،عبداهلل (پسران امام حسین

) .9 .قاسم .10 ،ابوبکر .11 ،عبداهلل

) .12 .محمد .13 ،عون (فرزندان عبداهلل بن جعفر بتن ابتیطالت ).

(فرزندان امام حسن

ابیسعید بن عقیل بن ابی طال .
شتتیخ مفیتتد در ادامتته گو یتتد :تمتتام ایتتن افتتراد در ز یتتر پتتای قبتتر امتتام
عبتتاس بتتن علتتی

دفتتن شتتدند ،جتتز

کتته در غاضتتریه یعنتتی همتتان جتتایی کتته کشتتته شتتده بتتود ،دفتتن شتتد.

شتتیخ مفیتتد افتتزوده استتت کتته :امتتا اصتتحاب امتتام حستتین _ رحمتة اهلل علتتیهم _ کتته همتتراه آن
هر کدام از آنتان را نمتیدانتیم ،امتا شتکی نتداریم کته آنتان در همتان کتربال ودرگترد مرقتدامام
دفن شدهاند.
همان گونه که بیان شد از کلمات بزرگان و روایتات آنچته محتمتل بستیار قتوی استت ایتن
که امام زین العابدین

طفل شیرخوار را در روز دفن اجساد در پتایین پتای امتام حستین

هنگام دفن پدر بزرگوار خود ،دفن نمود.

در منابع فریقین

حضرت کشته شدنددر نزدیکی امام

دفن گشتند ،ما به طتور دقیتق و تفصتیل محتل دفتن

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

 .14عبتتداهلل .15 ،جعفتتر .16 ،عبتتدالرحمن (پستتران عقیتتل بتتن ابتتیطال ت ) .17 .محمتتد بتتن
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نتیجهگیری
همانگونه که گذشت در منابع اولیه ،معتبر و قابل استنادی که نهضت عاشورا را گزارش
کتتردهانتتد ،گفتتته شتتده در آختترین ستتاعات نبتترد روز عاشتتورا ،طفلتتی از امتتام حستتین

کتته در

آغتوش وی بتتود ،هتتدف تیتتر دشتتمن قترار گرفتتته و بتته شتتهادت رستتید ،حتال نتتام ایتتن طفتتل چتته
کستتی بتتوده استتت؟ در بتتین ّ
مورختتان و مقتلنویس تان اختتتالف استتت ،برختتی او را «عبتتداهلل»
نامیتتدهانتتد و عتتدهای دیگتتر بتته استتم خاصتتی تصتتری نکتتردهانتتد ،و گروهتتی هتتم او را «علتتی یتتا
علیاصغر» گفتهاند .البته الزم به یادآوری است که برخی از ّ
مورخین این دو نفر را ،دو فرزنتد
جداگانه به نامهای عبداهلل و علیاصتغر گتزارش کتردهانتد .پتس از اختتالف در نتام ایتن فرزنتد
خردسال ،در این که سن و سال وی چقدر بوده است و مکان دقیق دفن او کجاست ،منتابع
اولیتته گتتزارش نکتتردهانتتد .این کتته در برختتی مقاتتتل آمتتده و یتتا بعضتتی از وعتتاظ و روضتته خوانتتان
میگویند «طفل  6ماهه» و یا این که بعد از شهادت او «امام حسین وی را به پشت خیمههتا
برد و دفن کرد» و یا این که معروف است «این طفل روی سینه امام حستین

قترار دارد» .در

منابع هشت قرن اول اسالم در این زمینه گزارشی نشده و سخنی به میان نیامده است.
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منابع
 -ابتتن اثیتتر ،عزالتتدین ابوالحستتن علتتی بتتن کتترم شتتیبانی ( 1408ق 1989 /م) .الکامتتل فتتی

التاریخ ،بیروت :داراحیاء الترا

العربی.

 ابن اعثم کوفی ،ابومحمد احمد (بی تا) .الفتو  ،بیروت :دارالندوه الجدیده. -ابن جوزی ،شمس الدین ابوالمظفر یوسف بن قز غلی بن عبداهلل بغدادی (بی تا) .تتذکره

الخواص ،تهران :نشر مکت

نینوی الحدیثه.

 ابتتتن حبی ت ت  ،محمت تتد ( 1361ق 1942 /م)ّ .المعبتتتر ،بتتته کوشتتتش ایلتتتزه لیشتتتتن اشتتتنتر،

حیدرآباد کن :بینا.
 ابن حزم اندلسی ،علی بن احمد ( 1382ق) .جمهره انساب العرب ،قاهره :دارالمعارف. -ابن سعد (کات

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

 -ابن شهر آشوب مازندرانی ،ابوجعفر رشتیدالدین محمتد بتن علتی (بتی تتا) .مناقت

آل ابتی

طال  ،قم :نشر عالمه.

 ابن طاوس ،رضی الدین ّسیدعلی (1382ش) .لهوف ،قم :نشر بلوغ.
 ابتتن طتتاوس ،رضتتی التتدین ست ّتیدعلی (بتتی تتتا) .االقبتتال االعمتتال الحستتنه ،قتتم :نشتتر مکتت -ابن طقطقی حسنی ،صفی الدین محمد بن تا التدین ( 1418ق) .االصتیلی فتی انستاب

الطالبین ،قم :نشر کتابخانه آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی.
 -ابن طلحته شتافعی ،کمتال التدین محمتد (بتی تتا) .مطالت

التجاریه.

 -ابتتن فنتتدق ،ابوالحستتن علتتی بتتن ز یتتد (1410ق) .لبتتاب االنستتاب و االلقتتاب و االعقتتاب ،قتتم:

در منابع فریقین

نجف :نشر دارالکت

الستؤول فتی مناقت آل الرستول،

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

اعالم اسالمی.

 -ابن قتیبه ،عبداهلل بن مسلم ( 1960م) .المعارف ،به کوشش ثروت عکاشه ،قاهره :بینا.
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کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.
 ابتتن کثیتتر دمشتتقی ،عمادالتتدین استتماعیل بتتن عمتتر ( 1408ق) .البدایتته و النهایتته ،بیتتروت:دارالکت

العلمیه و دارالفکر االسالمی.

ّ
ُ
 ابتتن نمتتا حلتتی ،نجتتم التتدین محمتتد بتتن جعفتتر ( 1369ق 1950 /م) .مثیراالحتتزان ،نجتتفاشرف :منشورات المطبعه الحیدریه.
 ابتتوالفر اصتتفهانی ،علتتی بتتن حستتین بتتن محمتتد (بتتی تتتا) .مقاتتتل الطتتالبین ،بغتتداد :نشتتردارالعربیه.
 اربل تتی ،عل تتی ب تتن عیس تتی (ب تتی ت تتا) .کش تتف الغم تته ف تتی معرف تته االئم تته ،بیتتروت :دارلکتت تاالسالمی ،بیتا.
 اس تتدی ک تتوفی ،فض تتیل ب تتن زبی تتر ( 1406ق)« .تس تتمیه م تتن قت تتل م تتع الحس تتین» ،تحقی تتقسیدمحمدرضا حسینی جاللی ،مجله تراثنا ،س ،1ش .2
 بالذری ،احمد بن یحیی بن جابر ( 1405ق) .انساب االشراف ،بیروت ،نشر دارالفکر. بلعمتتی ،اب تتوعلی محم تتد بتتن محم تتد ( 1377ش) .تاریخنام تته طبتتری ،تهتتران :انتشتتاراتسروش.
 بیرونی ،ابوریحان (بی تا) .اآلثار الباقیه ،چاپ اروپا. خوارزمی ،حسین (بی تا) .مقتل الحسین ،قم :نشر دارا نوار الهدی. دینوری ،ابوحنیفه احمد بن داوود (بی تا) .االخبار الطوال ،قم :نشر شریف مرتضی. ذهبتتی ،محمتتد بتتن احمتتد ( 1409 -1401ق) .ستتیر اعتتالم النتتبالء ،بیتتروت :چتتاپ شتتعیارنؤوط و دیگران.
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 -زبیری ،مصع

بن عبداهلل ( 1953م) .نس قریش ،قاهره :چاپ لوی پروونسال.

 طبرانی ،سلیمان بن احمد بن ایوب (بی تا) .معجم الکبیر ،بغداد :نشر دارالعربیه. طبرستتی ،ابتتوعلی فضتتل بتتن حستتن (بتتی تتتا) .اعتتالم التتوری بتتأعالم الهتتدی ،نشتتر مؤسستته آلالبیت الحیاء الترا .
 -طبرسی ،ابی منصور احمد بن علی بن ابیطال
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( 1380ش) .االحتجا  ،نشر اسوه.

 طبری ،محمد بن جریر ( 1409ق) .تاریخ االمم و الملوک ،بیروت :نشر مؤسسه اعلمی. طوسی ،خواجه نصیرالدین (بی تا) .نقد المحصل ،نشر مصر. قاض تتی طباطب تتایی ،س ت ّتیدمحمدعلی ( 1383ش) .تحقی تتق در ب تتاره اول اربع تتین حض تترتّ
سیدالشهداء

 ،تهران :انتشارات وزارت فرهن

و ارشاد اسالمی.

ّ
 -محلتی ،حمیتد بتن احمتد بتن محمتد (بتی تتا) .الحتدائق الوردیته فتی مناقت

االئمته الزیدیته،

صنعاء :نشر جامع النهرین.
 -مستعودی ،علتتی بتتن الحستین ( 1877-1861م) .متترو التتذه

و معتادن الجتتوهر ،پتتاریس:

چاپ باربیه دومنارو پاوه دو کورتی.
 مفید ،محمتد بتن محمتد بتن نعمتان ( 1414ق) .االرشتاد فتی معرفته حجتج اهلل علتی العبتاد،بیروت :بیتا.
 -یعقوبی ،احمد بن اسحاق ( 1379ق 1960 /م) .تاریخ یعقوبی ،بیروت :دارصادر.
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