بررسی نقش حضرت علی ا کبر
در حادثه کربال با تأ کید بر حقانیت قیام
دکتر محسن حیدرنیا

زهرا گرامی

چکیده
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1
2

برره تبیررین

نقش برجسته ایشان در حادثه برر کربال بر مدار موضوع حق ،پرداخته

شررده اسررت .ا گرچرره علرری ا کبررر

فرزنررد ارشررد امررام حسررین

از نقررش

مهمی در جایجای این حادثه برخوردار است ،امرا گرویی دغدغره اصرلی

او حقطلبی است .او ،ویتی خود و خانواده ارجمند و دوسرتان خرود را در

آستانه مر حتمی میبیند ،تنها با طرح یرک سرؤال عمیرق ،متفکرانره و
هوشمندانه از یهرمان اصلی کربال یعنی پردر و امرامش ،حسرین

 ،همره

نقش اساسی خود را به عنوان یک جوان حقجو بره نمرایش مریگرذارد و

آن س ررؤال مه ررم و بنی ررادین ای ررن اس ررت ک رره «ای پ رردر ،آی ررا م ررا ب رررحقیم »

نویسنده مقاله بر این براور اسرت کره فهرم کلمره حرق مریتوانرد کلیرد و رمرر

شرر ررناخت شخصرر رریت حضرر رررت علر ر رری ا کبرر ررر و بلکرر رره شرر ررناخت دیگر ر ررر

شخصیتهای این حادثه عظیم باشد.
واژگا کلی ّ :
حق ،علی ا کبر  ،کربال ،امام حسین .

 .1استادیار و عضو هیئت علمی گروه تار یخ و تمدن ملل اسئالمی ،دانشئگاه آراد اسئالمی یادگارامئام (شئهر ر ی)،
تهران ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری تار یخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام (شهر ر ی) ،تهران ،ایران.

مقدمه
درک حقیقئت حادثئه کئربال و فهئم ژرفئای احئواالت و انگیزههئا و رفتارهئای قهرمانئان ایئن

واقعه بزرگ ،بسیار دشوار است .اما این بدان معنا نیست که نتوان تصویر و فهمی درست از
این حادثه و کنشهای عجی

و غیئر معمئول شخصئیتهای درگیئر در آن ،فراچنئگ آورد.

یکی از بهترین و صحیحترین راهها در این با  ،توسل به برخی از مفئاهیم بنیئادینی اسئت

که بتوان بئر اسئاس آنهئا مبئانی و معئاییر محکمئی بئرای تفسئیر ایئن حادثئه اسئتثنایی تئاریخ

اسالم به دست داد .مفاهیمی چون عدالت ،انسانیت ،آزادی ،کمال و ...که در ایئن میئان
به باور نگارنده این سطور ،مفهوم بنیادین « ّ
حق» از اهمیت زیادی برخوردار است .مفهومی

که به خوبی میتواند به مثابه تکیهگاهی برای غور و تأمل در ابعاد مختلف ایئن حادثئه و بئه

عنوان کلیدواژه تفسیر راستین نهضت امام حسین و تبیین کننده نئوع رفتئار فداکارانئه و
ایثارگرانه ایشان و یاران بزرگوارش ،به شمار آید .راستی ّ
سر این همه بیبا کی و آرامش در برابر
هجئئوم سئئیل مئئرگ و همئئه عئئواملش از تی ئ و تیئئر و نیئئزه در چیسئئت؟ چطئئور حسئئین

در

هولنا ک ،چیزی جز زیبایی نمیبیند! و چگونه است کئه علئی اکبئر

بئا

وانفسئئای ظهئئر عاشئئورا بئئا طمأنینئئه بئئه نمئئاز برمئئیخیئئزد؟! و چطئئور زینئ

مکاره و مصای

در میئئان انبئئوهی از

دلی فارغ بال و ذهنی آرام و قلبی مطمئن به نبرد در میان انبوه دشمن میپئردازد؟ آیئا کلمئه
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حق از چنان نیرویی برخوردار است که موجد چنین رفتارهایی غیر معمول باشد؟
آری ،حق و حقیقت ،چنین نیروی دارد و این موضوعی است که حسین

و اصحا

و اقوام و فرزندانش در صحنه عمل در کربال به منصه ظهور رسانده و قدرت خیره کننده حق
و حقپرستی را نشان دادند و در این بین ،علی اکبر
است؛ زیرا او این معنا را در قال

حقیقتا نقئش برجسئتهای ایفئا کئرده

پرسشی روشن آشکار میسازد و از پدر میخواهد پاسخی

صریح دهد .او بئا طئرح ایئن پرسئش ،در واقئع مخاطبئان مکتئ
بنیادین و اساسی در این معرکه مرگ و زندگی ّ
تنبه میدهد.

عاشئورایی را بئه موضئوعی

بنابراین پرسش اصلی مقاله این است که نسبت موضوع بنیادین حق با حادثه کئربال از

یکسو و از سوی دیگر با علی اکبر چگونه است؟ و چگونه میتوان مفهئوم حئق را بئه عنئوان

معیاری اساسی و اصلی برای تبیئین و تحلیئل حادثئه کئربال و درک رفتئار و شخصئیت علئی
اکبر

به کار بست؟

روشتحقیق
از آنجا کئه اسئاس تحلیئل شخصئیت علئی اکبئر

در ایئن مقالئه بئر حئول محئور حئق و

حقطلبی است ،نخست به بررسی این مفهوم در آیات قرآن پرداخته و سپس با استفاده از
منابع و مستندات تاریخی به روند تاریخی شکلگیری شخصیت علی اکبر

و سئرانجام

به نقش ایشان در کربال و تحلیل سخنان ایشان ،بئهویئژه از منظئر موضئوع حئق توجئه خواهئد

شد .بنئابراین عمئدهترین روش مئا در تبیئین شخصئیت و نقئش ایشئان در کئربال ،توصئیف و
تحلیل دادههای تاریخی با محوریت موضوع حق است .همین محوریت است که جهت

و هئئدف تحقیئئق را نیئئز روشئئن مئئیسئئازد و مقالئئه را از تکئئرار مکئئررات در بئئاره حضئئرت علئئی
اکبر

مصون داشته و میتواند برای مخاطبان متضمن نکاتی نوین و سودمند باشد.

قرار میگیرند:

الف) در باره حق؛

) در باره زندگانی و شخصیت علی اکبر
در کربال؛

د) اشعاری که در باره علی اکبر

سرودهاند؛

هئ ) تحلیل شخصیت علی اکبر

.

.9حقواهمی ب یا ی آ 
موضئئوع حئئق بنیئئادیترین موضئئوع بشئئر اسئئت کئئه از دیربئئاز ،هئئیچگئئاه اهمیئئت خئئود را از
دست نداده است؛ بلکه در اجتماعات امروزی بیش از پیش اهمیت یافتئه و روز بئه روز بئه
دامنه و وسعت آن افزوده شده و ساحات بیشماری را درنوردیده است .از همینروست که

امئئروز نئئهتنهئئا از حقئئوق بشئئر سئئخن مئئیرود ،حقئئوق حیوانئئات و حقئئوق طبیعئئت نیئئز مطئئرح

در حادثه کربال با تأکید بر حقانیت قیام

) در باره نقش علی اکبر

؛

بررسی نقش حضرت علی اکبر

به منظور رعایت نظم منطقی مقاله ،مطال

مورد نظر در پنج قسئمت مجئزا مئورد بحئث
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میشود؛ همان چیزی که در روایات اسالمی نیز فراوان به چشم میخورد.
.1-1حقدرقرآ 

در قرآن بیش از سیصد بار کلمه « ّ
حق» به شکلهای مختلف به کار رفته است .اهمیت

این موضوع در قرآن از حیث شمار باالی استفاده از این واژه نیست ،بلکه بئه نئوع کئاربرد آن
بسته است که حق را به عنوان محوری مهم در فهئم قئرآن بئه عنئوان کتئا

توحیئد بئه شئمار

آورده و درست از همینروست که حق از صفات مهم خداوند بوده و بلکه در آیئات زیئادی،

خداوند را همان حق دانسته است 1.درست در همئان حئال ،خلقئت زمئین و آسئمان را نیئز

حق دانسته 2و بدینسان کلمه حق بر خالق و مخلوق اطالق شده است.

در قرآن کریم ،کلمه حق بر دیگئر امئور مهئم و اساسئی نیئز اطئالق شئده اسئت .از جملئه در

مورد ارسال رسوالن الهی و نزول روح القدس به سوی ایشان 3.در همئین راسئتا قتئل رسئوالن
الهی را تعبیر غیر حق میکند 4و نزول آیات قرآن و کت

آسئمانی 5،عئذا

ظالمئان 6،ثئوا

صالحان 7،وزن در قیامت 8وقصص انبیئا  ،9همئه و همئه حقانئد .بنئابراین حئق ،کلمئهای
بنیادین و فراگیر بئه شئمار مئیرود کئه مئیتئوان بئر اسئاس آن ،جهئانبینئی توحیئدی اسئالم را
تفسیر و تبیین کرد.

در قاموس لغات قرآن ،در برابر واژه حق چنین آمده است:
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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اصل حق یعنی مطابقت و موافقت و حق به معنای ایجاد کننده شئی اسئت ،بئه
سب
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

آنچه مقتضای حکمت باشئد و از همئینروسئت کئه در مئورد خداونئد گفتئه

ُ ُ ُ ُ ُ ْ
ُْ
ّ
اهلل ر ّبک ُم الح ّق (یونس)32 /؛ قل إی و ر ّبی أن ُه لح ّق (یونس.)53 /
فذلکم
ْ
ّ
ْ
ّ
ْ
ّ
ُهو الذی خلق السموات و األرض بالحق (انعام.)73/
ْ
ُْ ّ ُ ُ ُ ُْ ُ
وح القدس من ّر ّبك بالح ّق (نحل.)102 /
قل نزله ر
ْ
ْ
ّ
وق ْتل ُه ُم األنبیا بغ ْیر حق (آل عمران.)111/
ْ
ْ
ّ ْ ْ
إنا أنزلنا إل ْیك الکتا بالح ّق (نسا .)105/
ُک ٌّّل ک ّذ ُّ
الر ُسل فح ّق وعید (ق.)14/
ٌّ
إ ّن و ْعد اهلل ح ّق (یونس.)55/
ْ
ْ ُ
والو ْز ُن ی ْومئذ الح ّق (اعراف.)1/
ْ
ْ ُ
إ ّن هذا ل ُهو القص ُص الح ّق (آل عمران.)62/

شده که هو الحق و حق نیز به معنای شی ای ایجاد شده است ،به حس

آنچه

مقتضئای حکمئئت باشئئد .همچنئئین بئئه معنئئای اعتقئئاد بئئه هئئر چیئئزی کئئه مطئئابق و
مقتضئئی بئئا ذات خئئود آن چیئئز اسئئت .از همینروسئئت کئئه مئئیگو یئئد بعئئث و حشئئر و
ثوا و عقا و بهشت و جهنم حق است .و نیز به معنای فعل و قولی که در وقئت
خود واج

باشد و یا احکامی که به مقتضای حئال خئود واجئ

الفاظ القرآن ،ذیل واژه حق)

باشئند( .مفرردات

بنابراین حق به معنای هر چیزی است که درست و از اتقان و استحکام برخوردار باشئد.
از ایئئنرو کلمئئه مناسئ در تقابئئل بئئا کلمئئه حئئق ،چیئئزی جئئز باطئئل نیسئئت .عئئر بئئه پارچئئه
ّ
ّ
محکم «ثو محقق» و نیز به شتری که بئه تئازگی اسئتحققاق حمئل بئار یافتئه باشئد «حقئه»
میگوید (معجم مقاییس اللغة ،ذیل واژه حق).
حتی مفاهیم مهمی چون عدالت و ظلم ،روشنایی و ظلمت ،زیبئایی و زشئتی ،بئا همئه
وسعت معنایی خود میتوانند در جنبه مثبت با کلمه حق و در جنبه منفی با کلمه مقابئل
عدل و ظلم یا زیبئایی و زشئتی را ادراک کئرد .وقتئی مئیگئوییم ظلمئی واقئع شئده ،یعنئی امئر
حقی ضایع شده است .بنابراین مفاهیمی چون عدالت و ظلم تنها در پی درک و فهم حق
قابل تشخیصاند .از همینرو در تعریف عدل گفتهاند« :العدل اعطا کل ذی حق حقه».
مینماید 1.قرآن کریم ،از تلبیس حق به باطل و کتمان حق با وجود آ گئاهی بئه شئدت نهئی
مئئیفرمای ئد 2و بئئه اهئئل کتئئا تأ کیئئد مئئیکنئئد کئئه در دیئئن خئئود بئئه نئئاحق غلئ ّئو نکنیئئد 3.بئئه
هئئر قاضئئی نیئئز دسئئتور میدهئئد حکئئم بئئه حئئق کنئئد ،اگئئر چئئه نبئئی خئئدا باشئئد 4.همچنئئین
خداونئئئئئد کراهئئئئئت داشئئئئئتن نسئئئئئبت بئئئئئه حئئئئئق را از نشئئئئئانههای افئئئئئراد بئئئئئیایمئئئئئان و کئئئئئافر
.1
.2
.3
.4

ْ
ْ
ل ُیح ّق الح ّق و ُی ْبطل الباطل (انفال.)1 /
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
لم تلب ُسون الح ّق بالباطل وتک ُت ُمون الح ّق وأن ُت ْم ت ْعل ُمون (آل عمران.)71/
ْ
ُْ
ْ
ُ
یا أ ْهل الکتا ال تغلوا في دینک ْم غ ْیر الح ّق (مائده.)77 /
ْ
اح ُکم ب ْین ّ
یا د ُاو ُد  ...ف ْ
الناس بالح ّق (ص.)26/

در حادثه کربال با تأکید بر حقانیت قیام

از سئویی خداونئد وعئده داده اسئت کئه حئئق را آشئکار و محقئق مئیسئازد و باطئل را محئئو

بررسی نقش حضرت علی اکبر

حق ،یعنئی باطئل توجیئه شئوند .اساسئا مگئر مئیتئوان بئدون معرفئت حئق ،مفئاهیمی چئون
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میداند 1.جال

است که قتل _ که از محرمات مؤکد الهی است _ در جایی مانند قصاص

ممکئئن اسئئت بئئه صئئورت حئئق درآیئئد 2و یئئا وقتئئی گروهئئی از هئئدایت الهئئی سئئر بئئاز مئئیزننئئد،
ضاللت و عذا

برایشان حق میگردد 3.حتی یکی از صفات روز قیامت «الحاقه» 4است؛

بئدین معنئا کئئه در ایئن روز ،حقیقئئت و کنئه همئه چیئئز آشئکار مئئیشئود .بئه راسئئتی ایئن همئئه
دامنه و سیالیت و شمول برای یک کلمه ،مطلبی قابل تأمل است.
میگذارد؟
سختیهاتأثیر 

.2-1چگونهحقدرتحمل

چنان کئه گذشئت ،حئق در قئرآن از اهمیتئی بنیئادین و کلیئدی برخئوردار اسئت .بنئئابراین
دغدغه اصلی مؤمنان و سالکان طریق الهی و همه انبیا و اوصیا ،آ گاهی و اشئعار بئه حئق و
تمسک به آن بوده است .هنگامی که ایئن معنئا بئرای ایشئان مهیئا مئیشئد ،مئیتوانسئتهاند
هرگونه سختی و فشار سنگین را با جان و دل بپذیرند .در فرهنگ اسالمی تأ ّمل در بسئیاری
از ملکات اخالقی اسالمی ماننئد صئبر ،توکئل و ...و مفئاهیمی چئون امربئه معئروف و نهئی از
منکر و جهاد و شهادت ،خود تالی تلو مفهوم گوهرین و عالی حقاند .آیا بئه کسئی کئه در راه
غیر حق کشته شده باشد ،مئیتئوان عنئوان باشئکوه شئهید را اعطئا کئرد و آیئا کسئی کئه در راه
باطئل گئام مئئینهئد ،مئئیتوانئد بئئه صئفاتی چئئون صئبر جمیئئل آراسئته شئئود؟ جالئ
هنگام ورود کاروان امام حسین

آن کئئه در

به کربال ،ایشان در اولین سخنان خود به روشئنی بئه ایئن

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

موضوع اشاره کرده و میفرماید:
االَّتددرو َّاىلَّاحلددقَّالیعمددلَّب د َّوَّاىلَّالبسطددلَّالَّیت ددسه َّع د َّلیرغددبَّال دؤمنَّفَّلقددسءَّر ب د َّ
حمقس(َّ.مؤسس البالغَّ)183 :1515 ،

عجی

است که امام

می فرماید در شرایطی که به حق عمل نمیشود و از باطل نهی

نمئیگئردد ،عرصئه زنئدگی بئر انسئان واقعئی و مئؤمن راسئتین تنئگ مئیشئود و میئل بئه مئرگ و
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.1
.2
.3
.4

ْ ُ ْ
ولک ّن أ کثرک ْم للح ّق کار ُهون (زخرف.)71 /
ّ ُ ّ ْ
ّ
ُُْ ّْ
اهلل إال بالح ّق (اسرا .)33 /
النفس التي حرم
وال تقتلوا
ْ ُ ّ ُ
ّ
فر یقا هد وفر یقا حق علیهم الضاللة (اعراف.)30 /
ْ ُّ
ْ ُّ ْ ُّ
الحاقة ما الحاقة وما أ ْدراك ما الحاقة (حاقه .)3 - 1 /

مالقات الهی در او پیدا شده و مرگ را عین حق میداند .اینجاست که فلسفه شهادت بئر
اساس حق قابل توجیه است .امام حسین
سأمضی و ما بئالموت علئی الفتئی

در جایی دیگر نیز میفرماید:

اذا مئئئا نئئئوی حقئئئا و جاهئئئد مسئئئلما

یعنی در مسیر راه ،برای جوانمردی که در دل و نیتش حق باشد و چونان مسلمانی جهاد

کند ،مرگ چیزی نیست(.همئو .)137 :در اینجئا نیئز میئان پئذیرش و آسئان گئرفتن مئرگ بئا
ّ
حق ،رابطهای معقول مطرح میشود.

.2زندگانیعلیاکبر 
.1-2مرور برزن گانیایشا 

علئئی اکبئئر

بزرگتئئر ین فرزنئئد امئئام حسئئین

اس ئت کئئه در یئئازدهم شئئعبان سئئال 34

هجری به روزگار خالفت عثمان در مدینه متولد شد (مقرم ،بی تا .)267 :مئادر او لیالسئت
کئه از مئادرش میمونئه بئئه بنئیامیئئه و از پئدرش ابئئومره بئه خانئئدان بنئیثقیئئف مئیرسئئد .علئئی
کردهاند .در معرکئه کئربال همچئون عبئاس از نزدیکئان و خاصئان امئام بئه شئمار مئیرفئت و در
همئئه مخئئاطر ایئئن حادثئئه در کنئئار پئئدر حاضئئر بئئود .در بئئاره سئئن و سئئال او در هنگئئام شئئهادت
اختالف نظر است و عمر ایشان را از  11تا  27سئال ذکئر کردهانئد .نیئز در بئاره این کئه او علئی
ابوالحسئئن بئئوده و مئئعالوصئئف نسئئلی از او نمانئئده اسئئت(زرکلی)277/4 :1330 ،؛ هئئر چنئئد
بئئه اعتبئئار همئئین کنیئئه و نیئئز بئئه اعتبئئار ایئئن کئئه در زیارتنامئئهاش بئئه عتئئرت او اشئئاره شئئده،
شئاید زمئئانی دارای فرزنئئدی نیئئز بئوده ،امئئا از آن فرزنئئد ،نسئئلی بئاقی نمانئئده اسئئت (طبرسئئی،
.)345 :1330
.2-2علیاکبریاعلیاصغر؟

در باره این که «اکبر» لق

امام زیئن العابئدین بئوده یئا لقئ

در حادثه کربال با تأکید بر حقانیت قیام

اکبئئر اسئئت یئئا علئئی اصئئغر ،مورخئئان و عالمئئان شئئیعه اخئئتالف زیئئادی داشئئتهاند .کنیئئه او

بررسی نقش حضرت علی اکبر

اکبئئر

شئئباهتی عجیئئ

بئئه پیئئامبر خئئدا

داشئئت .او را بئئه عنئئوان محئئدث نیئئز ذکئئر
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علئی اکبئر شئهید ،اخئتالف

زیادی میان محققان و مورخان و عالمان شیعه وجود داشته است .برخی از علمای مشهور

شئئیعه چئئئون شئئیخ مفیئئئد ( ،)135/2 :1413محئئئدث قمئئی ( ،)135 :1361شئئئیخ صئئئدوق
(بئئیتئئا ،)306/2 :طبرسئئی ( ،)11 :1422ابئئنشهرآشئئو

( )255و مجلسئئی در بحئئاراالنوار

(  ،)45بر این باورند که علی مقتول به کربال فرزند لیال ،همان علی اصغر بوده و علی اکبر،

به عنوان امام چهارم به

امام سجاد ،فرزند شهربانو است که پس از شهادت امام حسین

امامت شیعیان رسید .اما برخی چون ابوالفر اصفهانی و بهویژه ابنادریس حلی صاح
کتا فقهی السرائر ،ضمن ذکر این اختالف ،وجئه اول را باطئل دانسئته و بئا ّرد قئول مفیئد و

پیروانش تأ کید دارد که علی مقتول ،همان علی اکبر ،فرزنئد ارشئد امئام حسئین

اسئت و

زیئئن العابئئدین همئئان علئئی اصئئغر اسئئت (ابئئنادریئئس .)654/1 :1410 ،ابئئنادریئئس بحئئث
درباره علی اکبر را در با

از زیارت امام حسین

زیارت امام حسین

مطرح کرده و توصیه میکند زائر بایئد پئس

 ،به زیارت فرزندش علی اکبر بپردازد .آنگاه اطالعئات بسئیار مهئم

و جالبی در باره آن حضرت میآورد؛ از جمله تأ کید بئر این کئه اربئا
همئئین علئی مقتئئول مئیداننئئد نئه لقئ

لقئ

شهید از آل ابیطال

در روز عاشوراست.

نس شئناس ،اکبئر را

زیئن العابئئدین و نیئز تصئئریح دارد کئه او اولئئین

همچنین ابنادریس به نقد نظر شخی مفید مئیپئردازد و قئول او را مبنئی بئر این کئه علئی

مقتول به طف ،ابنالثقفیه یا همان علی اصغر است و علی اکبر همان زیئن العابئدین پسئر
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

شاه زنان شهربانو دختر یزدگرد است ،با اقوال نس شناسان برجسته در تعارض مئیدانئد و
تأ کید میکند که در این باره باید بئه قئول نس شناسئان و اصئحا

زبیئئر بئئن بکئئار در کتئئا
صاح
کتئئا

کتا

لبا

انسئئا

سئیر و تئواریخ همچئون

و ابئئوالفر اصئئفهانی در مقاتئئل الطئئالبیین و بئئالذری و مزنئئی

اخبار الخلفا رجوع کرد؛ چنان کئه العمئری النسئا  ،ایئن موضئوع را در

المجئئدی تحقیئئق کئئرده اسئئت(ابن ادریئئس1410 ،ق .)654/1 :ابئئن ادریئئس بئئه ایئئن

اسناد بسنده نکرده و اسناد دیگری در اثبئات نظئر خئود مبنئی بئر اطئالق لقئ
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اکبئر بئر علئی

المقتول به کربال ارائه کرده که در این مختصر جای ذکر آنها نیست .اما وی در پایئان بحئث

خود به نکتهای بسیار جال

اشاره میکند و آن این که اگر لق

اصغر را بئه امئام سئجاد

بدهیم نقصانی بر امامت او وارد نمئیشئود؛ چنان کئه علئی بئن ابئیطالئ

فرزند ابوطال

نیئز کوچئکتئرین

بوده و نقصانی در امامت ایشان نیست .صغیر بودن زین العابدین نیئز مئانع

از فرزنئئددار بئئودن او نبئئوده اسئئت؛ چئئرا کئئه ایشئئان در حادثئئه کئئربال ،بیسئئت و سئئه سئئاله بئئوده و
فرزندش محمد باقر ،سه سال و چند ماه داشته است.

گویی ابن ادریس میخواهد بگوید اصرار کسانی مثئل شئیخ مفیئد و پیئروانش بئه این کئه

زیئئنالعابئئدین علئئی اکبئئر اسئئت ،شئئاید از ایئئن رو بئئوده کئئه گمئئان مئئیکردهانئئد صئئغارت امئئام
سجاد

بر امامت او نقصی وارد میکند و از اینرو کوشیدهاند علی مقتول به کربال را علئی

اصغر بدانند .بدینسان ابنادریس تالش دارد به این بحث خاتمه دهد .شئاید هئیچکئدام

از محققان ،علما و مورخان قئدیم بئه انئدازه وی ایئن بحئث را بئه ایئن تفصئیل مطئرح نکئرده

باش ئند .محققئئان مشئئهور جدیئئد همچئئون سئئید محسئئن امئئین در لئئواعج االشئئجان و عالمئئه

زرکلی در االعالم قاموس تراجم ،به لق

«اکبر» برای علئی مقتئول بئه کئربال تصئریح کردهانئد

(امین163 :1331 ،؛ زرکلی.)277/4 :
میراثها شخصیتیخان انی

.3-2

 ،بیئئان داشئئت کئئه انتقئئال

امری ثابت شده است .این انتقال کیفیات روحی و روانی ،تقریبا پا بئه پئای انتقئال ژنتیئک

کمیات مادی و جسمی پیش میرود .به دیگر سخن ،همان طور کئه فرزنئدان از نظئر چهئره و

انئدام ،شئئباهتهای زیئئادی بئئه والئدین خئئود پیئئدا مئئیکننئد ،از نظئئر خلقیئئات و رفتارهئئا نیئئز

نیز مانند شخصیت عباس نمیتوان از این موضوع غافل شد.
ابنسعد روایتی از نبئرد علئی بئن الحسئین

دارد کئه در آن بئه وی لقئ

اکبئر داده ،نئه

اصغر و هم این که نام مادر او را به جای لیال ،آمنه آورده است .به هر روی او در این روایت به
مردی شامی اشئاره دارد کئه بئه جهئت قرابتئی کئه علئی اکبئر بئا یزیئد داشئته ،خواسئتار امئان
دادن به اوست و علی اکبر وی را به سختی و با این جمئالت روشئن پاسئخ مئیدهئد« :آ گئاه

باش! به خدا قسم که خویشاوندی با رسول خدا شایستهتر است از دوسئتی بئا ابوسئفیان» و

آنگاه به آن شامی حمله کرد و اینچنین رجز خواند:

در حادثه کربال با تأکید بر حقانیت قیام

مانندگیهای بسیاری را از ایشان به ارث میبرند .بنابراین در تحلیل شخصیت علئی اکبئر

بررسی نقش حضرت علی اکبر

نگارنئئده پیشتئئر در مقالئئهای در بئئاره حضئئرت ابوالفضئئل
ُ
خصلتهای روحی و خلقی و روی هم رفته ویژگیهئای شخصئیتی از والئدین بئه فرزنئدان،
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من علی پسر حسین پسر علی هستم .ما و خانه خدا سزاوارتریم به نبی اسالم تا بئه
شمر و عمر سعد و عبیداهلل حرامزاده.

1

در اینجا علی اکبر به صراحت تفاوت آشکار میان دو خاندان را بیان کرده و از اینکئه او

را به خاندان ابوسفیان نسبت دهند ،ابراز تنفر میکند .بئا ایئن حئال ،سئخن معاویئه در بئاره

علی اکبر _ که آن را ابوالفر اصفهانی نقل می کند _ مبنی بر این که علی اکبر ،شئجاعت را

از بنیهاشئئم و سئئخاوت را از بنئئیامیئئه و زیبئئایی را از بنئئیثقیئئف بئئه ارث بئئرده ،قابئئل تأمئئل
است .انتسا

این سخن به معاویة بن ابوسفیان ،جای سخن دارد؛ اما صئرف نظئر از ایئن

که علی اکبر زیبایی خود را از بنیثقیف گرفته یا از بنیهاشم ،نکته مهم این است کئه جئد

پدری مادر ایشان ،لیلی بنت ابئیمئره ،صئحابی محتئرم رسئول اهلل ،عئروة بئن مسئعود ثقفئی

اهل طایف است که در روز حدیبیه ،نماینئده قئریش و از کفئار بئود؛ ولئی در سئال نهئم ایمئان

آورد و قئئئوم لجئئئو خئئئود طئئئایف را بئئئه اسئئئالم خوانئئئد و توسئئئط ایشئئئان بئئئه شئئئهادت رسئئئید.

پیامبر

در باره وی فرموده است:

مث ئل عئئروه مثئئل صئئاح

یاسئئین اسئئت کئئه قئئوم خئئود را بئئه خئئدا خوانئئد ،ولئئی او را

کشتند( .حرانی)538 :1895 ،

بنا براین نمیتئوان وجئود چنئین صئحابی گئرانسئنگی را در سلسئله نسئ

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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اکبر ،امری کماهمیت به شمار آورد.

مئادری علئی

شبیهترینمردمبهرسولخ ا

.4-2

علی اکبر

بسیار زیباروی و در عین حئال شئبیه نبئی اکئرم اسئالم

مقرم در باره زیبایی او آورده است:

و احسئئن منئئئک لئئئم تئئر قئئئط عینئئئی

بئود .عبئدالرزاق

و اجمئئئئل منئئئئک لئئئئم تلئئئئد النسئئئئا
(مقرم ،بی تا)267 :

 .1دعا رجل من أهل الشام .علی بن حسین األ کبر و أمه .آمنة بنئت أبئی مئرة بئن عئروة بئن مسئعود الثقفئی .و أمهئا
بنئئت أبئئی سئئفیان بئئن حئئر فقئئال :إن لئئك بئئأمیر المئئؤمنین قرابئئة و رحمئئا ف ئ ن شئئئت أمنئئاك و امئئض حیئئث مئئا
أحببت فقال :أما و اهلل لقرابة رسول اهلل کانت أولی أن ترعی من قرابة أبی سفیان .ثم کر علیه و هو یقول :أنا
علی بن حسین بن علی نحن و بیت اهلل أولی بالنبی من شمر و عمر و ابن الدعی (ابن سعد.)471/5 :1410 ،

اما آنچه در مورد شخصیت علی اکبر مورد اتفاق است ،شباهت بیش از حد وی از نظر

جسمی و اخالقی و صوت و لحن سخن گفتن ،به رسول گرامی اسالم
که امام حسین

در آخرین لحظاتی که علی اکبر

است؛ تئا جئایی

به میدان نبرد میرفت ،فرمود:

اهلمَّاشهدَّعیلَّهوالءَّفقدَّبرزَّالیمَّاشب َّال س َّبرسولکَّحممدَّخلقسَّوَّخلقسَّوَّم طقدسَّوَّ

ک سَّاذاَّاشتق سَّاىلَّروی َّنبیکَّنظرنسَّالی َّ.

عین همین عبارت را بسئیاری دیگئر از منئابع قئدیم و جدیئد ،نیئز آوردهانئد (مقئرم ،بئیتئا:

263؛ فتال نیشابوری.)303 :1366 ،
ایئئن همئئه شئئباهت بئئه پیئئامبر

 ،علئئی اکبئئر

را در کئئانون توجئئه خئئاص و عئئام قئئرار

میداده و به طور طبیعی اقوام و دوستان و همه مردم ،احترامی خاص بئرای او قائئل بودهانئد
تا جایی که خود امام حسین

می فرماید:

هر گاه دلمان برای دیدار نبی خدا به تنگ میآمد به علی اکبر مینگریستیم.

.5-2علیاکبرمح ّ ث

که آن را در عصر خالفت عثمان میداند ،تصریح میکند:
این علی اکبر

از جدش علی بن ابیطال

و از عایشه احادیثی ذکر کرده اسئت

که چون قصدم در این موضع چیز دیگری است ،از آوردن این احادیث اکراه دارم.

در میئئان دیگئئر مورخئئان و نس شناس ئان ،کمتئئر کسئئی بئئه ایئئن ویژگئئی ایشئئان اشئئاره کئئرده

است .اما همین مقدار هم که ابوالفر نقل میکند ،نشانگر آن است که ایشئان سئخنانی از

امیرمؤمنان و عایشه و دیگر اشخاص برجسته و سرشئناس نقئل مئیکئرده و از آنجئا کئه مئورد

احت ئرام بئئوده و بئئه امانئئتداری او اعتمئئاد داشئئتهاند ،بئئه روایئئات و احادیئئث منقئئول او توجئئه

کردهاند.
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.3کهبیوعلیاکبر 
عمده مورخان و مقتلنویسان ،روایتهای مربوط به علی اکبر

در حادثه کربال با تأکید بر حقانیت قیام

(اصفهانی)58 :1835 ،

بررسی نقش حضرت علی اکبر

ابوالفر اصفهانی صاح

مقاتل الطالبیین ،در بیانی کوتاه در با

زمان والدت ایشئان

را در صحنههای کربال

از ثعلبیه که در چند منزلی نزدیک کوفه بوده است ،پوشش دادهاند .تقریبئا از ایئن منئزل بئه
بعئئد اسئئت کئئه علئئی اکبئئر

در چنئئد صئئحنه مهئئم مطئئرح مئئیشئئود .در ایئئن چنئئد صئئحنه،

سخنانی میان ایشان و پدر گرامیاش رفته که مورد توجه مقتلنویسان و مورخان واقع شده و
هرکدام از این سخنان میتواننئد بئه عنئوان سئندی راسئتین در بازشناسئی شخصئیت علئی
اکبر

و نقش مهم ایشان در این حادثه و نیز حقطلبی وی به شمار آیند.

اکنون به تک تک این صحنهها بر اساس مدارک مستند تاریخی پرداخته میشود.
.1-3خوابامامحسین

ومباحثهعلیاکبر

باایشا 

ابن اعئثم کئوفی کئه سئیر حرکئت امئام حسئین را منئزل بئه منئزل بیئان مئیکنئد ،از منزلگئاه
خزیمیه به بعد چنین گوید:
از آنجا برفتند تا به منزل ثعلبیئه 1فئرود آمدنئد .گرمگئاه روز حسئین بئن علئی سئر بئه
بئالین نهئئاد و سئئاعتی میاسئئود .بعئئد از آن بیئدار شئئد و در غایئئت اضئئطرا

اشئئک از

دیده جاری کرد .علی اکبر _ پسر آن حضرت _ پرسید« :ای پدر ،جان من به فئدای
تو باد! هرگز مباد که چشم تو بگرید؛ گریه از چیست؟» فرمود« :خوا

دیدم سواری

بیامئئد و بئئه نئئزدک مئئا ایسئئتاد و گفئئت :ای حسئئین! شئئما در رفئئتن بئئه جان ئ
شئئتا مئئیکنیئئد و مئئرگ بئئه عق ئ

شئئما مئئیتئئازد و بئئه تعجیئئل مئئیآیئئد تئئا شئئما را بئئه
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بهشت برد .پس دانستم که اجل مئا نزدیئک رسئیده اسئت» .علئی اکبئر گفئت« :ای
پئدر ،نئه مئا بئر حقئیم؟» امیرالمئؤمنین حسئئین

فرمئود« :بلئی مئا بئرحقیم و حئق بئئا

ماسئئت» .علئئی اکبئئر گفئئت« :ای پئئدر ،چئئون مئئا بئئر حقئئیم از مئئرگ بئئاک نباشئئد».
امیرالمئئؤمنین حسئئین _ رضئئی اهلل عنئئه _ فرمئئود« :ای پسئئر ،خئئوشدل کئئردی مئئرا،

خدای تعالی جزای تو خیر کناد»( .کوفی)398 :1892 ،

طبری نیز عین همین مطل
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عئئراق

را بیان میکنئد ،جئز ایئن کئه محئل خئوا

دیئدن امئام را در

قصر بنی مقاتل دانسته که یک منزل بعد از ثعلبیه و نزدیکتر به کوفه بوده است .این مئور
نامی ،مباحثه و محاجه حقطلبانه علی اکبر با امام حسین

را چنین آورده است:

 .1ثعلبیه میان شقوق و خز یمیه قرار داشت .در معجم البلدان یاقوت ،نامی از ثعلبیه نیامده است.

چون امام از خوا

بیئدار شئدند ،در اثئر خئوابی کئه دیئده بودنئد ،دو یئا سئه بئار کلمئه

اسئئترجاع و تحمیئئد یعنئئی «انئئا هلل و انئئا الیئئه راجعئئون» و «الحمئئدهلل» را تکئئرار کردنئئد.
علئئی اکبئئر مئئیپرسئئد کئئه چئئرا ایئئن کلمئئات را تکئئرار مئئیکننئئد؟ امئئام وقتئئی خئئوا را
تعر یئئف مئئیکننئئد ،علئئی اکبئئر روی بئئه ایشئئان کئئرده و فرمئئود :یئئا ابتئئا! ال اراک سئئو ،
ا لسنا علی الحق؟ قال :بلی والذی الیه مرجع العبئاد .قئال :یئا ابئت! اذا ال نبئالی و
نمئئوت محقئئین .فقئئال جئئزاک اهلل مئئن ولئئد خیئئر مئئا جئئزی ولئئدا عئئن والئئده( .طبررری،
 539/5 :1839و )533

جال

است کئه علئی اکبئر بالفاصئله پئس از پاسئخ پئدر مئیفرمایئد« :پئس در صئورتی کئه

برحق باشیم ،ما را از مرگ چئه بئا ک کئه مئیمیئریم در حئالی کئه بئرحقیم؟» در ایئن فئراز زیبئا،

علی اکبر مرگ برحئق را مطئرح مئیکنئد؛ مئرگ برحئق کئه ناشئی از کشئته شئدن برسئبیل حئق

است ،نهتنها مکروه و دشئوار نیسئت کئه عئین حیئات اسئت و از همئینروسئت کئه مئیتوانئد

شهادت دهد؛ شهادت به حقایقی مهم که انسانهای شریف و بزرگی چون حسئین و علئی
شئئرافت انسئئانی ،فضئئایل اخالقئئی ،دفئئاع از مظلومئئان ،آزادی و آزادگئئی ،مبئئارزه بئئا ظالمئئان و

بررسی نقش حضرت علی اکبر

هر جوان سرشار از امیدها و آرزوهایی برای زندگی آینده خئو یش اسئت؛ امئا علئی اکبئر بئه

در حادثه کربال با تأکید بر حقانیت قیام

اکبر به همراه همه خانواده میتوانند به راحتی هستی خود را فدای آن کنند؛ حقایقی چون

فاسدان و تبیین صئحیح و دقیئق آموزههئای دینئی .از ایئنرو وقتئی امئام واکئنش زیبئای پسئر

جئئوان و برومنئئدش را در اسئئتقبال از مئئرگ در راه حئئق مئئیبینئئد ،خشئئنود میشئئود و بئئرای او
بهترین دعایی را میکند که هر پدر ممکن است در حق فرزند خود نماید.

همئراه پئئدر قئدم در راهئئی نهئئاده اسئت کئئه ادامئئه آن چیئزی جئئز مئئرگ نیسئت .راسئئتی در ایئئن
شئئرایط ،تنهئئا مایئئه آرامئئش و یگانئئه مستمسئئک توجیئئه کننئئده بئئرای پئئذیرش چنئئین مرگئئی
زودرس ،چه چیزی جئز دفئاع از حئق مئیتوانئد باشئد؟ بئیحکمئت نیسئت کئه بئر سئر چنئین
مرگهایی تا شهادت نهادهاند تا شکوه ایثار و فداکاری همیشه زنده بماند.
.2-3مذاکرهمحرمانهامامحسین

باعمرسع وحضورعلیاکبر

دراینمذاکره

بئه نظئر مئیرسئد در جریئان حادثئه کئربال و بئهویئژه هئر چئه روز عاشئورا نزدیئکتر مئیشئئده و
خطرهئا و سئئختیها شئئدت مئئییافتئئه ،علئئی اکبئئر و عبئئاس بئئه عنئئوان دو یئئار معتمئئد ایشئئان،
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پیوسئئته همئئراه امئئام حسئئین بودنئئد و در آن هنگامئئههای پرغوغئئا و هولنئئا ک ،چشئئم از پئئدر
برنمئئیداشئئتند و هئئر لحظئئه مترصئئد فرمئئان و دسئئتور امئئام بودنئئد .ایئئن موضئئوع خئئود مبئ ّئین

شخصئئیت ممتئئئاز علئئئی اکبئئئر و عبئئئاس بئئن علئئئی
هنگامی که ش

در میئئئان یئئئاران آن حضئئئرت اسئئئت.

تاسوعا فرا رسید و وقئوع جنئگ حتمئی شئد ،اهئل خیئام شئروع بئه نوحئه و

نالئئه کردنئئد .امئئام بئئه علئئی اکبئئر و عبئئاس دسئئتور داد اهئئل خیئئام را آرام کننئئد (ابنطئئاووس،
.)132 :1310

همئئان گونئئه کئئه ایئئن دو بزرگئئوار ،در ایجئئاد امیئئد و آرامئئش خئئانواده نقش ئی مهئئم برعهئئده

داشتند ،از حیث مذاکره با دشمن نیز در مواقع حساس از خواص امام حسین

نمونه آن ،ماجرای مهم مذاکره محرمانه امام با ابن سعد است .ابناعثم گوید:

بودند که

عمر سعد با صدو بیست سوار کنار فرات آمد ،در حئالی کئه همئراه امئام ،عئدهای از
یئئاران ایشئئان حضئئور داشئئتند .امئئام حسئئین

بئئرای تأثیرگئئذار ی بیشئئتر و انجئئام

صحبت خصوصی با عمر سعد به یاران خود فرمود دورتئر بایسئتند ،بئه گونئهای کئه
فقط عباس و علی اکبر با ایشان باقی ماندند .از آن طرف همراهان عمر سعد دورتر
ایستادند و فقط پسرش حفص و غالم او باقی ماندند( .کوفی)975 :1892 ،

در ایئئن جلسئئه محرمانئئه و خئئاص ،امئئام حسئئین

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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عمئئر سئئعد را نصئئیحتها کئئرد؛ امئئا

تأثیری در وی نداشت .امام فرمود:

خئئدای تعئئالی تئئو را هئئال ک کنئئد و روز محشئئر نیئئامرزد .امیئئد دارم کئئه بئئه فضئئل بئئاری
تعالی ،از گندم عراق نخوری( .همو)975 :

دو حادثئئه فئئوق ،میئئزان اهمیئئت نقئئش علئئی اکبئئر را در آن حئئوادث خطرنئئا ک و نیئئز میئئزان

اعتماد امام به ایشان را به خوبی نشان میدهد.
.3-3بهمی ا رفتنعلیاکبر

وسخنا امام

در ایئنکئه بئه میئدان رفئتن علئی اکبئئر

دربارهایشا

پئیش از شئهادت عبئاس

بئوده یئا پئئس از آن،

اخئئتالف نظئئر اسئئت .دینئئوری و برخئئی دیگئئر ،شئئهادت ایشئئان را پئئیش از شئئهادت عبئئاس و
ّ
بئئرادرانش مئئیداننئئد (دینئئوری303 :1366 ،؛ ابنطئئاووس .)151 :1310 ،بئئه هئئر روی ،مس ئلم

است که به میئدان رفئتن ایشئان بعئد از شئهادت اصئحا
اصحا

امئام حسئین بئوده اسئت؛ گئویی

و یاران اجازه نمیدادند فرزند امام زودتر به میدان شئهادت بئرود .از سئویی بئه نظئر

میرسد علی اکبر همواره در این مهلکه در کنار پدر بوده و دوست داشته تا آخرین لحظات
در کنار ایشان و مایه آرامش آن حضرت باشد؛ اما بعد از ظهئر عاشئورا دیگئر کسئی جئز زنئان و

کودکئان و خئانواده امئئام مظلئوم ،بئاقی نمانئئده بئود .در ایئنجئئا بئود کئه علئئی اکبئر اذن میئئدان

شئئهادت گرفئئت و امئئام اجئئازه فرمئئود .ایئئن صئئحنه ،یکئئی از سئئوزنا کتئئرین صئئحنههای ایئئن
میدان بزرگ مبارزه و شهادت بود .امام حسئین

در ایئن هنگئام سئخنی مهئم ایئراد فرمئود

که به خوبی نمایانگر میزان قدر و ارزش علی اکبر درنزد ایشان است:
اللهمَّاشهدَّعیلَّهوالءَّفقدَّبرزَّالیمَّاشب َّال س َّبرسولکَّحممدَّخلقسَّوَّخلقسَّوَّم طقسَّ

وَّک ددسَّاذاَّاشددتق سَّاىلَّرو ی د؛َّنبیددکَّنظرنددسَّالی د َّفددسمُمَّبرکددستَّاالرَّ،وَّفددرههمَّتفر یقددسَّوَّ
مزههمَّمتز یقسَّوَّاجعلَّهلمَّطرایقَّهدًاََّّوَّال ترَّ،الدوالهَّعدُمَّابدداَّ.فدسهمًَّعوندسَّلی صدرنسَّ

ثَّعدددواَّعلی ددسَّیقستلونددسَّثَّتددمَّهول د َّتعددسىل َّ ا َّاهللَّاصددطفَّآًمَّوَّنوحددسَّوَّآَّ:ابددراهیَّوَّآَّ:

دقت در سخنان فئوق بئه خئوبی نشئان مئیدهئد کئه چگونئه امئام بئا بیئان مئوجز و محکئم

خود ،میان قرآن و پیامبر و فرزندش علی اکبر پیوند زده و در حالی که چنین فرزنئد عزیئزی را
بئئه قربانگئئاه مئئیفرسئئتد ،چگونئئه آن قئئاتالن بئئی رحئئم و بئئی مئئروت را مئئورد نفئئرین خئئود قئئرار
.4-3رجزاولعلیاکبر



پس از شهادت یاران امام حسین

و ظاهرا در ابتدای بعد از ظهر عاشئورا ،اولئین کسئی

که از خانواده امام به میدان رفت علی اکبر

بود .اکثر مورخان ،رجزی را کئه علئی اکبئر بئه

هنگام رفتن به میدان خواند آوردهاند .اما ابن شهر آشو

به وجه بهتر و کاملتری آن را نقل

کرده است .رجز متضمن مسائل بسیار مهمی است که تفاوتهای شخصیتی علی ا کبر را

با دشمنان متبلور میسازد:

انئئئا علئئئی بئئئن الحسئئئین بئئئن علئئئی
نحئئئئن و بیئئئئت اهلل اولئئئئی بئئئئالنبی

مئئئئئن عصئئئئئبه جئئئئئد ابئئئئئیهم النبئئئئئی

و اهلل ال یحکئئئئم فینئئئئا ابئئئئن الئئئئدعی

در حادثه کربال با تأکید بر حقانیت قیام

میدهد.

بررسی نقش حضرت علی اکبر

عمرا َّعیلَّالعسلی (َّ .مقرم ،بیتاَّ)257 :

11

اضربکم بالسیف احمی عئن ابئی

اطعئئئئئنکم بئئئئئالرمح حتئئئئئی ینثنئئئئئی

طعئئن غئئالم هاشئئمی علئئوی

در انسا االشراف با تأ کید بر لق

1

(ابن شهر آشو  ،بی تا)103/4 :

علی به اکبر و اینکه مادرش زنی از بنی ثقیف بوده،

رجز علی اکبر را چنین آورده است:
انئئا علئئی بئئن الحسئئین بئئن علئئی

انئئئئئئئا و بیئئئئئئئت اهلل اولئئئئئئئی بئئئئئئئالنبی

من شئمر و شئبث و ابئن الئدعی

(بالذری)362/3 :1417 ،

مسعودی نیز شبیه به همین را نقل میکند:
نحئئئئئن و بیئئئئئت اهلل اولئئئئئی بئئئئئالنبی
انئئا علئئی بئئن الحسئئین بئئن علئئی
ّ
تاهلل ال یحکم فینا ابن الئدعی

(مسعودی ،بی تا)71/3:

چنانکه پیشتر گفته شد ،برخی از مورخان نیز مانند ابنسعد این رجز را در پاسئخ علئی
اکبر به امان دادن مردی شامی دانستهاند که میخواسته با طرح خویشئاوندی سئببی علئی
اکبر با ابوسفیان ،وی را از این مهلکه برهاند (ابن سعد)471/5 :1410 ،و
در ایئئن رجئئز ،علئئی اکبئئر
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

اشارهای مهم دارد و با تصریح به این که من فرزند حسین بن علی هستم و اینکه مئا از گئروه
و خاندان نبی خدا هستیم و مقابل ما ابن دعی و حئرامزادهای قئرار گرفتئه اسئت ،در واقئع بئه
خوبی دلیل حقانیت مبارزه و شمشیر کشیدن و نیزه زدن را بیان کرده و در یک کالم ،وجهی
منطقی برای کشتن و کشته شدن را مطرح مئیسئازد؛ گئویی همئان اسئتداللی را مئیآورد کئه
امام حسین

11

بئئه ویژگیهئئا ی شخصئئیتی خئئود و تمئئایز بئئارز بئئا دشئئمنان

در پاسخ به نامه یزید داد تا وجهئی منطقئی و دلیلئی بئه حئق را بئرای بیعئت

 .1منم علی ،پور حسین ،پور علی ،از تبار ی که جدشان رسول خداست .ماییم که به خانه خدا قسئم نسئبت بئه
پیئامبر سئئزاوارتر یم و بئئه خئئدا قسئئم کئئه چونئئان حئئرامزادهای نم ئیتوانئئد بئئر مئئا حکئئم برانئئد .پئئس در حمای ئت پئئدرم
شمشیر بر شما می زنم و چنان نیزه را میان شما به کار میبرم تا کج شود .و این ضربهای است از جئوانی از تبئار
هاشم و علی.

نکردن با یزید و شروع نهضت کربال نمایان سازد؛ آنجا که فرمود:
اهيسَّاالمیر!َّانسَّاهلَّبیتَّال بو َّوَّمعد َّالرسسل؛َّوَّخمتل َّالم ئک؛َّوَّمهبطَّالوح َّوَّب دسَّ

فددتاَّاهللَّوَّب دسَّی د َّوَّیز ی ددَّرج دلَّفسس دقَّشددسربَّاْلم درَّ،هست دلَّال د ف َّالحترم د؛َّمعل دنَّ
بسلفسدقَّوَّم د يَّال َّیبددسیعَّم ل د َّولددیکنَّنصددباَّوَّتصددبحو َّوَّن ظددرَّوَّت ظددرو َّ ّای ددسَّاحد ّدقََّّ

بسْلمف؛َّوَّالبیع؛(َّ.طبری293/8 :1533 ،؛ خوارزمی ،بیتا135/1 :؛ ابن اعثمَّ )329 :1892 ،

امئئام

در ایئئن عبئئارت بسئئیار مهئئم تصئئریح دارد کئئه گذشئئت زمئئان نشئئان خواهئئد داد

کئدامیک از مئئا نسئئبت بئئه بیعئئت و خالفئئت بئئرحقیم .در ایئئن جئئا نیئئز ایشئئان ،منشئئأ حقیقئئی
درگیری میان دو تبئار فئوق را حئق و باطئل مئیدانئد؛ تبئاری کئه از بیئت رسئول خداسئت و در

محیط وحی و معرفت بالیده ،به دنبال حق است و تباری که از قتل نفئس محرمئه و افعئال

زشت واهمه ندارد ،باطل را میطلبد ،گرچه روزی چند آن را به حق تلبیس نماید ،بی خبر
از آنکه گذشئت زمئان ،پئرده از حقیقئت برمئیدارد و حئق را از باطئل جئدا مئیکنئد؛ زیئرا ایئن
اراده و سنت الهی است که حق را آشکار میسازد و باطل را محو میکند.
یکی از سنتهای عر
چنان که در میان اعرا

وواکنشتن او

جاهلی ،حمایت بئیچئون و چئرا از قئوم و قبیلئه خئو یش اسئت؛
جاهلی همواره ایئن سئخن مشئهور بئود کئه« :انصئر اخئا ک ظالمئا أو

مظلوما» .بر همین اساس میبینیم در کربال عدهای به سب

خویشئاوندی بئا مئادر عبئاس و

حسئئین امئئان دهنئئد و بئئه زعئئم خئئود ،آنئئان را از مئئرگ برهاننئئد؛ گئئویی هئئیچ درکئئی از عاطفئئه،

عشق ،معرفت و حقطلبی که میان خانواده حسین

مو مئیزد ،نداشئتند .امئا واکئنش

علی اکبر نیز ماننئد عبئاس بئه ایئن امئان ،بسئیار تنئد و باشئکوه بئود و در رجئزی حماسئی ،بئه
خوبی مرزهای متفاوت حق و باطئل میئان دو خانئدان و تبئار را کئه در دو سئوی صئف مبئارزه
ایستادهاند ،روشن میکند و اندک شکی را در این باره باقی نمیگذارد.
ابن سعد در طبقات خود عین داستان را آورده است:
ْ
ْ
1
 .ل ُیح ّق الح ّق و ُی ْبطل الباطل (انفال.)1 /

در حادثه کربال با تأکید بر حقانیت قیام

عئئدهای نیئئز بئئه دلیئئل خویشئئاوندی بئئا مئئادر عل ئی اکبئئر ،کوشئئیدند بئئه ایئئن دو یئئار وفئئادار امئئام

بررسی نقش حضرت علی اکبر

.5-3اما داد بهعلیاکبر

1

11

دیلَّب َدنََّّحسدیَّال کبدرَّوَّأمد َّآم د؛َّب دتَّأبَّمدر َّبدنَّعدرو َّبدنَّ
ًعسَّرجلَّمنَّأهدلَّالشدسمَّع َ َّ

مسعوًَّال قفَّوَّأمهسَّب تَّأبَّسفیس َّبنَّحربَّفقسَّ :إ َّلکَّبأمیرَّالؤم یَّهراب؛َّوَّرْحدسَّ
فّن َّشئتَّأم س کَّوَّام

َّحیثَّمسَّأحببتَّفقسَّ :أمسَّوَّاهللَّلقراب؛َّرسدوَّ:اهلل

أوىلَّأ َّترع َّمنَّهراب؛َّأبَّسفیس َّ.ثَّکرَّعلی َّوَّهوَّیقوَّ :

أناا ا ا عا ا اای باا ا ا حساا ا انی باا ا ا ع ا ا اای

َّکسندتَّ

حناا ا ا ا ا ا و بیاا ا ا ا ا ات اهلل أوىل با ا ا ا ا ا ا ی

ماا ا مشاا ا و عماا ا و اباا ا ا ا ا ا عی

(ابن سعد)471/5 :1410 ،

به نظر میرسد رجز مشهور اول علی اکبر پس از این امان بوده باشد .هر چند در بسئیاری
از منابع ،به این موضوع اشارهای نشده است .باری ،علی اکبر در پاسئخ آن مئرد شئامی ،بئه

خانئئه خئئدا قسئئم مئئیخئئورد کئئه رعایئئت خویشئئاوندی بئئا رسئئول خئئدا

سئئزاوارتر از رعایئئت

خویشئاوندی بئئا ابوسئئفیان اسئت و بئئا هجئئومی کئه بئئه امئئان دهنئده مئئیبئئرد ،ایئن رجئئز زیبئئا را

میسراید که «منم علی پسر حسین پسر علی! به کعبه قسم که ما سزاوارتریم بئه نبئی خئدا تئا
به شمر و عمر وعبیداهلل حرامزاده».
.6-3حمالتشجاعانهایشا بهدشمن،غلبهتشنگیودعا حسین

از جملئئئه مئئئوارد مئئئورد اتفئئئاق منئئئابع در بئئئاره علئئئی اکبئئئر

درحقو 

شئئئجاعت وی و اسئئئتقامت و

پایداری و تکرار حمالت به دشمن است؛ تا جایی که تعداد کسئانی را کئه بئه دسئت ایشئان
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

11

کشته شدند را از چند نفر تا پنجاه و چهار نفر (فتال نیشابوری )303 :1366 ،و حتی تا عدد

مبالغه آمیز صد و بیست نفر نیز ذکر کردهاند (کئوفی .)307 :1372 ،امئا آنچئه مسئلم اسئت

این که علی اکبر ،در اثر تکرار حمالت و کثرت جنگ ،به تشنگی بسیار شدیدی دچار شد،
تا جایی که نزد پدر آمد و آ

طلبید .امام فرمود« :امیدوارم شئ

رسول خدا تو را با جرعه آبی کامئل سئیرا

نکنئی ،مگئر آنکئه جئدت

نمایئد و پئس از آن تشئنه نشئوی» (کئوفی:1372 ،

307؛ فتال نیشابوری303 :1366 ،؛ مجلسئی .)47/45 :1364 ،در ایئن هنگئام علئی اکبئر

مرگ را نزدیک میبیند ،اما باز در راه حقی که با تمام وجود آن را دریافته است ،با احساسی

سرشار از عزتمندی و غرور به سویش میرود؛ مرگی که برحق است و موج
خداست سبط نبی اکرم ،یعنی پدر بزرگوارش ،وعده نوشیدن آ

دیئدار بئا رسئول

از جدش رسول خدا را به

او داده است .او که حسین ،جهاد او ،راه او و مرگ در این راه را حق میداند ،این وعده امام
را نیئئز بئئرای لقئئای رسئئول اهلل

حئئق مئئیدانسئئت و شئئتابان بئئه میئئدان رفئئت و بئئا رجزهئئایی

دیگئئر ،او شئئکوه جئئوانی حئئقجئئو و حقیقئئتطل ئ

را در آخئئرین لحظئئات حیئئات خئئود بئئه

نمایش گذارد.
.8-3آخرینرجزعلیاکبر

وقتی علی اکبر



بئرای آخئرین بئار بئا پئدر خئداحافظی کئرد و بئا وعئده سئیرا

شئدن بئه

دست جدش رسول خئدا بئرای چنئدمین بئار وارد نبئرد شئد ،رجئزی خوانئد و بئه نحئوی زیبئا

موضوع حق را به باز هم برای آخرین بار و از زاویهای دیگر مطرح کرد:
الحئئئئر

قئئئئد بانئئئئت لهئئئئا حقئئئئائق

و ظهئئئئئرت مئئئئئن بعئئئئئدها مصئئئئئادق

واهلل ر

العئئئئئئئئئئئئئئرش النفئئئئئئئئئئئئئئارق

جمئئئئئئئئوعکم او تغمئئئئئئئئد البئئئئئئئئوارق
(ابن شهر آشو  ،بی تا)103/4 :

مهمئی اشئئاره مئیکنئئد و آن ایئئنکئه میئئدانهای سئخت و از جملئئه جنئئگ اسئت کئئه موجئ

مئئیشئئود مرزهئئای ملئئبس شئئده حئئق و باطئئل از یکئئدیگر تمیئئز شئئوند .در ایئئن آوردگئئاه مئئرگ و

زندگی است که جوهر انسانها ظاهر میگردد و حقیقت هر کس و میزان وفاداری و معرفئت

و شئئجاعتش جلئئوهگئئر مئئیشئئود .در ایئئن جاسئئت کئئه مئئردان حقیقئئی تئئا آخئئرین قطئئره خئئون

همینروست که علی اکبئر بئه ر

عئرش قسئم مئیخئورد کئه از جمئع شئما دشئمنان بئا همئه

کثرتشان ،تا زمانی که شمشیرها در نیام فرو نرفته باشند ،پس نمیکشد.
.9-3تکهتکهش ایشا بهدستدشمن

همه کسانی که درباره علی اکبر مطلبئی نوشئتهاند ،در ایئن کئه وی بئا نیئزه مئرة بئن منقئذ

عبئئدی مجئئروح شئئد و از اس ئ

بئئر زمئئین افتئئاد و نیئئز ایئئن کئئه بعئئد از افتئئادن از اس ئ  ،مئئورد

محاصره دشمن قرار گرفته و بدن شریفش تکهتکه شده ،اتفاق نظر دارند (دینئوری:1366 ،

303؛ ابن جوزی340/5 :1412 ،؛ ابن شهر آشئو  ،بئیتئا103/4 :؛ طبرسئی.)345 :1330 ،

در حادثه کربال با تأکید بر حقانیت قیام

پایئئئداری کئئئرده و بئئئر حقیقئئئت راهئئئی کئئئه برگزیدهانئئئد ،بئئئا خئئئون خئئئود گئئئواهی مئئئیدهنئئئد .از

بررسی نقش حضرت علی اکبر

علئی اکبئر در ایئن فئئراز مهئم و در ایئن مرحلئئه آخئر از حیئات ظئاهری خئئود ،بئه نکتئه بسئئیار

11

در ایئئئن صحنههاسئئئت کئئئه انسئئئان بئئئه فکئئئر فئئئرو مئئئیرود کئئئه حئئئق تئئئا چئئئه میئئئزان ارزش دارد
چنئئئین انسئئئانهئئئای شئئئریفی ایئئئنگونئئئه در راه آن ،طعمئئئه تیئئئ و معئئئروض نیزههئئئا شئئئوند و
بدنهای پا کشان قطعه قطعه گردد؛ در اینجاست که ّ
سر و فلسئفه ایئن همئه توجئه قئرآن بئه
حق ،روشن میشود.
.11-3سخنا ودعا ها امامحسین

امام حسین

پسازشهادتعلیاکبر



با مشاهده این صحن رقتبار و هولنا ک فرمود:
عیلَّالدنیسَّبعدکَّالعفس(َّ.ابن شهرآشو  ،بی تاَّ)137 /5 :

در المنتظم نیز این صحنه چنین روایت شده که امام فرمود:
هتلَّاهللَّهومسَّهتلوکَّیسَّبنَّعیلَّالدنیسَّبعدکَّالعفس(َّ.ابن جوزیَّ)853/5 :1512 ،

اینکه امام خطا

به نعش فرزندش میفرماید« :بعد از تو خا ک بر سئر ایئن دنیئا» یئا ایئن

تعبیر که «خدا بکشد قومی که تو را کشتند» ،ناشی از عظمت جایگئاه علئی اکبئر در نئزد پئدر

است .در همین هنگامه بود که زین

در حالی که فریاد میزد« :یا اخاه! یا ابن اخاه» ،خود

را به ایشان رساند و روی علی اکبر افتاد (همو؛ طبرسی.)346 :1330 ،

برخی از شعرا زبان حال حسین را در این لحظات چنین وصف کردهانئد کئه خطئا

نعش تکه تکه شده فرزندش میفرماید:
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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یئئئئا کوکبئئئئا مئئئئا کئئئئان اقصئئئئر عمئئئئره
(راغ

و کئئئذالک عمئئئر کواکئئئ

االسئئئحار

بئه

1

اصفهانی1372 ،ش 265/4 :ذیل واژه موت)

.4برخیاشعار ربارهعلیاکبر 
شئئئاعران بسئئئیاری علئئئی اکبئئئر

را مئئئدح کئئئرده و در رثئئئای ایشئئئان سئئئخنهایی عئئئالی

گفتهانئئئد کئئئه ایئئئن خئئئود نشئئئان از عظمئئئت شخصئئئیت ایئئئن جئئئوان برومنئئئد شئئئهید در کئئئربال
دارد .مقرم _ از محققان معاصئر _ در مقتئل الحسئین خئود بسئیاری از ایئن مراثئی و مئدایح را

آورده است .از قدما ابوالفر اصفهانی و ابن ادریس اشعاری را از ابوعبیده و خلئف االحمئر
 .1ای ستاره! آه که چه کم بود عمرت ،به سان عمر ستارگان سحرگاهان!

چنین نقل کردهاند:
چشمی را نخواهی یافت که مثل او را دیده باشد؛ اگرچه صاح
پوشند کفش یا حیوان صاح

آن چشم بهسان

نعل (گورخر) همه جا را ز یئر پئای نهئاده باشئد .بئه

جئئای گوشئئت مئئیجوشئئد تئئا پختئئه شئئود ،امئئا چئئون پختئئه شئئد ،بئئر خورنئئده ،خشئئم
نمیگیرد .هنگامی که آتش بئر او شئعله کشئد ،او نیئز از شئرف ذاتئی خئود آن آتئش را

برمیافروزد ،تا جایی کئه شئیر ژ یئان و هئر زنئده بئیلیاقئت از دیئدن آن آتئش درمانئده
میشود .و مراد من از این فرد ،همان مرد سئخاوتپیشئه و صئاح نئام ،علئی اکبئر
فرزند لیالست؛ پسر دختری صاح

خیر و برکت زمین و آسمان؛ همو که دنیا را به

جای آخرت برنگزیند و حق را به باطل نفروشد.

1

از جمله مسائل مهم که در اشعار مربوط به توصیف علیاکبر بایئد مئورد توجئه قئرار گیئرد،
این است که به نظر میرسد ایشان وارث تمامی صفات عالی و مکارم اخالقی بلندی بوده

که هر کدام را از یکی از اجداد کرام خود به ارث برده است.
فی بأس حمزه فئی شئجاعه حیئدر

بأبئئئا الحسئئئین و فئئئی مهابئئئه احمئئئد

خالئئئئق

وبلیئئئئئئ نطئئئئئئق کئئئئئئالنبی محمئئئئئئد

و تئئئراه فئئئی خلئئئق و طیئئئ

(مقرم ،بیتا)261 :

صورت و اخالق و بالغت نطق پیامبر

معرفی شده است.

 .1قیلت فی علی بن الحسین األ کبر ،المقتول بکربال:
لئ ئ ئ ئئم ت ئ ئ ئئئر عئ ئ ئ ئئین نظئ ئ ئ ئئرت مثلئ ئ ئ ئئه

یغلئ ئ ئ ئئی ن ئ ئ ئ ئ اللحئ ئ ئ ئئم حتئ ئ ئ ئئی إذا
ک ئ ئ ئ ئ ئئان إذا ش ئ ئ ئ ئ ئئبت ل ئ ئ ئ ئ ئئه ن ئ ئ ئ ئ ئئاره

کیمئئ ئ ئ ئئا یراهئ ئ ئ ئ ئئا بئئ ئ ئ ئئائس مرمئ ئ ئ ئ ئئل

أعن ئئی اب ئئن لیل ئئی ذا الس ئئدا والن ئئدا
ال ی ئ ئ ئ ئئؤثر ال ئ ئ ئ ئئدنیا عل ئ ئ ئ ئئی دین ئ ئ ئ ئئه

مئ ئئن محتئ ئئف یمشئ ئئی وال ناعئ ئئل

انضئ ئئج ل ئ ئئم یغ ئ ئئل عل ئ ئئی اآل ک ئ ئئل
یوق ئ ئ ئ ئ ئئدها بالش ئ ئ ئ ئ ئئرف القاب ئ ئ ئ ئ ئئل

أو فئئ ئ ئئرد حئ ئ ئ ئئی لئئ ئ ئئیس باآلهئ ئ ئ ئئل

أعنی ابن بنت الحس

الفاضل

وال یبیئ ئ ئ ئ ئئع الحئ ئ ئ ئ ئئق بالباطئ ئ ئ ئ ئئل

(ابن ادریس :1420 ،با زیارت؛ اصفهانی)53 :1315 ،

در حادثه کربال با تأکید بر حقانیت قیام

در این مدیحه نیئز علئی اکبئر وارث صئولت حمئزه و شئجاعت علئی و حسئین و هیبئت و

بررسی نقش حضرت علی اکبر

ورث الصئئئئفات الغئئئئر و هئئئئی تراثئئئئه

مئئئن کئئئل غطریئئئف و شئئئهم اصئئئید

19

یجهگیهی
.5نه 
از آنچه گفته شد به خئوبی مئیتئوان شخصئیت اثرگئذار علئی اکبئر

را در صئحنههای

مهئئم و حسئئاس کئئربال مالحظئئه کئئرد .بئئی تردیئئد ایفئئای چنئئین نقشئئی از ایشئئان ،نمئئیتوانئئد بئئا
تربیئئت خئئانوادگی ،حس ئ

و نسئ

و افکئئار و شخصئئیتش بیارتبئئاط باشئئد؛ چنئئانکئئه او در

اشعار و رجزهای خود این موضوع را به روشنی مطرح مینماید.

نکتئه مهئم و اساسئئی کئه بایئئد در تحلیئل نقئش و شخصئئیت علئی اکبئئر

در کئربال بئئدان

توجه داشت ،این است که ایشان جزئی از کل این داستان مبارزه حق و باطئل اسئت .او در
میدانی پای نهاده که به معنای حقیقی ،صحنه تقابل حق و باطل است .امئام حسئین

با شخصیت نورانی خود ،میدانی استثنایی در تاریخ مبارزات حق و باطل برپئا سئاخته کئه
در این میدان ،نهتنها خود ،بلکه اصئحا  ،یئاران ،خویشئان ،فرزنئدان و خئانوادهاش نیئز در
کسوت حقطلبی در کنار او ،آن مصیبتهای گران را تحمئل مئیکننئد .امئام حسئین

هر مناسبتی که با لشکر مقابل خود ،سخن میگفت ،بر این مطل
جهئئت گیئئری علئئی اکبئئر

در

مهم صحه میگذارد.

نیئئز نمئئیتوانئئد خئئار از چئئارچوبی باشئئد کئئه پئئدر و امئئام وی

اساس آن را ترسیم کرده است؛ چنان که از بررسی سخنان علی اکبر در صحنههایی که ذکر

آنها رفت ،به خوبی فهمیده میشود ایشان بیش از هئر کئس دیگئری از یئاران و خانئدان امئام
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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حسین

به موضوع مهم حق تنبه میدهد.

م ابع
 ابنجوزی ،ابوالفر عبدالرحمن بن علی (1412ق) ،المنتظم ،تحقیق :عبئدالقادر عطئا،بیروت ،دارالکت

العلمیه.

 -ابنسعد ،محمد بن سئعد کاتئ

واقئدی (1372ش) ،الطبقئات الکبئری .ترجمئه محمئود

مهدوی دامغانی .تهران :انتشارات فرهنگ و اندیشه.

 ابنطئئئئاووس ،علئئئئئی بئئئئن موسئئئئئی (1310ش) ،اللهئ ئئوف علئ ئئی قتلئ ئئی الطفئ ئئوف ،ترجمئئئئئه:میرابوطالبی ،تصحیح :فارس تبریزیان ،قم ،نشر ما.

 -ابنقتیبئئه ،ابومحمئئد بئئن عبئئداهلل بئئن مسئئلم دینئئوری (1410ق) ،االمامئئة و السیاسئئة (تئئاریخ

الخلفا ) ،تحقیق :علی شیری ،بیروت ،داراالضوا  ،چاپ اول.

 اربلئی ،علئی بئن عیسئی (بیتئا) ،کشئف الغمئة فئی معرفئة االئمئة ،ترجمئه و شئرح :علئی بئئنحسین زوارهای ،تصحیح :ابراهیم میانجی ،تهران ،انتشارات اسالمیه.

تحقیئئق :محمئئدهادی یوسئئفی غئئروی ،قئئم ،مؤسسئئه آموزشئئی و پژوهشئئی امئئام خمینئئی،

چاپ دوم.

 -اصئئئئفهانی ،ابئئئئوالفر علئئئئی بئئئئن الحسئئئئین (1315ق) ،مقاتئ ئئل الطئ ئئالبیین (فرزنئ ئئدان آل

الحیدریة و مطبعتها ،چاپ دوم.

 -امین ،سید محسن عاملی (1331ق) ،لواعج االشجان .صیدا.

 بئئالذری ،احمئئدبن یحیئئی بئئن جئئابر (1417ق) ،انسئئا االشئئراف ،تحقیئئق :سئئهیل زکئئار،ریاض ،بینا.

 حرانی ،ابنشعبه (1376ش) ،تحف العقول ،ترجمه :پرویز اتابکی ،تهران ،فرزانفر. -حلئئئئی ،ابنادریئئئئس محمئئئئد بئئئئن احمئئئئد (1410ق) ،السئ ئئرائر الحئ ئئاوی لتحر یئ ئئر لفتئ ئئاوی و

المستطرفات  ،تصئحیح :حسئن بئن احمئد موسئوی و ابئن مسئیح ،قئم ،انتشئارات جامعئه

مدرسین.

در حادثه کربال با تأکید بر حقانیت قیام

ابیطال )  ،تحقیق و تقدیم و إشراف :کاظم المظفئر ،نجئف اشئرف ،منشئورات المکتبئة

بررسی نقش حضرت علی اکبر

 -ازدی کوفی ،ابومخنف لوط بن یحیی (1310ق) ،وقعة الطئف ،ترجمئه :جئواد سئلیمانی،
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 -خئئوارزمی ،موفئئق الئئدین بئئن احمئئد مکئئی (بیتئئا) ،مقتئئل الحسئئین

 ،تحقیئئق :محمئئد

سباوی ،قم ،انتشارات مکتبة المفید.

 دینوری ،احمد بن داود (1371ش) ،االخبئار الطئوال ،ترجمئه :محمئود مهئدوی دامغئانی،تهران ،نشر نی ،چاپ چهارم.

 زرکلی ،خیرالدین (بیتا) ،االعالم قاموس تراجم ،بیروت ،دارالعلم للمالئین ،چاپ نهم. صئئدوق ،محمئئد بئئن علئئی (بیتئئا) ،الخصئئال ،ترجمئئه :مرتضئئی مئئدرس گیالنئئی ،تهئئران،سازمان چاپ و انتشارات چاویدان.

 طبرسئئی ،فضئئل بئئن حسئئن (1330ش) ،اعئئالم الئئوری (زنئئدگانی چهئئارده معصئئوم) ،ترجمئئه:عزیزاهلل عطاردی قوچانی ،تهران ،اسالمیه.

 -طبرسی ،فضل بن حسن (1422ق) ،تا الموالید ،بیروت ،دارالقاری.

 طبئئری ،ابئئوجعفر محمئئد بئئن جریئئر (1317ق) ،تئئاریخ االمئئم و الملئئوک ،تحقیئئق :محمئئدابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دار التراث ،چاپ دوم.

 طبئئری ،محمئئدبن جریئئر (1375ش) ،تئئاریخ طبئئری ،ترجمئئه :ابوالقاسئئم پاینئئده ،تهئئران،اساطیر ،چاپ پنجم.
 ّفتال نیشابوری ،محمد بن حسن (1366ش) ،روضة الئواعظین ،ترجمه :محمئود مهئدویسال سوم ،شماره ،9بهار 7991

دامغانی ،تهران ،نشر نی.

 قمئئی ،ابنقولویئئه (1377ش) ،کامئئل الز یئئارات ،ترجمئئه :سئئید محمئئدجواد ذهنئئی ،تهئئران،پیام حق.

 قمی ،حسن بن محمد بن حسن (1361ش) ،تاریخ قم ،ترجمه :حسن بن علی بن حسنعبدالملک قمی ،تحقیق :سید جاللالدین تهرانی ،تهران ،انتشارات توس.

 کوفی ،ابناعثم (1372ش) ،الفتوح ،ترجمه :محمد بن احمئد مسئتوفی هئروی ،تحقیئق:81

غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران ،انتشارات آموزش انقال

اسالمی.

 -مجلسی ،محمدباقر (1364ش) ،بحاراالنوار ،تهران ،اسالمیه.

 مسعودی ،ابوالحسن علی بن الحسین (بیتا) ،مرو الذه  ،بیروت :دارالفکر. -مفیئئد ،محمئئد بئئن محمئئد (1413ق) ،االرشئئاد ،تصئئحیح :موسسئئه آل البیئئت

 ،قئئم،

کنگره شیخ مفید.
 مقرم ،عبدالرزاق (بیتا) ،مقتل الحسین ،بیروت ،مؤسسة الخرسان للمطبوعات. -یعقئئوبی ،احمئئد بئئن ابئئی یعقئئو

بئئن واضئئح (بیتئئا) ،تئئاریخ یعقئئوبی ،بیئئروت ،داربیئئروت

للطباعة و النشر.

بررسی نقش حضرت علی اکبر
در حادثه کربال با تأکید بر حقانیت قیام

81

