نکتههایی از معارف حسینی
علی اکبر
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محمد محمدی ری شهری ،دانشنامه امام حسین
علی ا کبر

 ،نخستین فرزند پسر امئام حسئین

ّ
بئود .علئت نامیئده شئدن او بئه «علئی

ّ
بئئزرگتئئر» ،ایئن بئئود کئه امئئام حسئین بئئه دلی ئل شئئدت عالقئئها کئه بئئه نئئام پئئدر بزرگئئوارش
داشت ،نام سه فرزند پسر خود را «علی» گذاشت .از این روّ ،اولی به «علی بزرگتئر» و دومئی
به «علی میانه» و سومی به «علی کوچکتر» معروف شدند.

ّ 2
3
بنا به نقلی ،علی ا کبر ،در یازدهم شعبان سال سی و سوم هجر  ،متولد شد .کنیئه او
4
ابو الحسن ،و مادرش لیلی دختر ابو ُم ّرة بن ُعروة بن مسعود ثقفی است.
گفتنی است مادر لیال ،یعنی مادر بزرگ علی ا کبر ،میمونه دختر ابو سفیان بئوده اسئت و

به همین جهت ،بر پایه گزارشی ،معاو یه ،او را شایستهترین فرد بئرا خالفئت مئیدانسئت و

او را چنین توصیف کرد:

اسئت.

شایستهتر ین فرد برا این کار (خالفت) ،علئی بئن الحسئین بئن علئی
ّ
است و دلیر بنیهاشم ،سخاوت بنی ام ّیه و فخر ثقیف
جدش پیامبر خدا
 .1محمد محمدی ری شهری ،دانشنامه امام حسین  ،1 ،ص.315
 .2این نقل ،مربوط به مقتل الحسین ُمق ّرم است و در منابع کهن و معتبر یافت نشد.
ّ
الطالبیین ،در زمان خالفت عثمان به دنیا آمده است.
 .3بنا بر نقل السرائر و َمقاتل
 .4نک :ص ،273همسران /لیال.

را دارد.

1

البته این سخن معاو یئه ،در واقئع ،یئک موضئعگیر سیاسئی ،بئه منظئور نفئی خالفئت از
خاندان رسالت است ،نه اینکه واقعا او خالفت را ّ
حق علی ا کبر میدانسته است.
همچنین پیشنهاد امان به علی ا کبر در جر یان عاشورا را به خاطر انتسابش به ابوسئفیان

از جهت مادر ،میتوان یک حرکت سیاسی با هدف جدا کردن علی ا کبر از امام حسین
ارز یابی کرد که با این پاسخ قاطع و  ،رو به رو شد:

بئئه خئئدا سئئوگند ،خو یشئئاوند پی ئامبر خئئدا
است!

2

ّ
برخی گفتهاند ایشان ،از جد بزرگوارش امام علی

 ،بئئرا مراعئئات ک ئردن ،سئئزامندتر

 ،حدیث نقل کرده که ظئاهرا اشئتباه

اسئئئئت .گفتنئئئئی اسئئئئت شئئئئمار از بزرگئئئئان ،ماننئئئئد شئئئئیخ طوسئئئئی و شئئئئیخ مفیئئئئد ،امئئئئام
3
ز ینالعابدین را بزرگترین فرزنئد امئام حسئین دانسئتهانئد؛ ولئی ایئن نظر ّیئه ،خئالف
ّ
رأ مشئئهور سئیرهنو یسئئان و نسئ شناسئئان اسئئت .4محقئئق شوشئئتر  ،در ّرد ایئن نظر ّیئه ،بئئا
اشاره به سخن شیخ طوسی در این باره میگو ید:
پیش از شیخ طوسی در الرجال ،شیخ مفید در اإلرشاد است که این علئی (شئهید
ّ
ّ
کربال) را به «اصغر» توصیف کرده است و احمد بن طئاووس و عالمئه حلئی هئم از او
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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پیرو کردهاند؛ همچنین ،علی بن طاووس و ابن داوود.

مامقانی 5میگو ید:
 .1نک :ص ،325ح.130
 .2نک ،7 :ص ،7بخش هشتم ،فصل چهارم ،علی اکبر .
 .3در ّسر السلسلة العلویة آمده است« :اصحا ما نمیپذیرند که کشته شده ،علی بزرگتر باشد و ایئن ،صئحیح
است».
 .4در لباب األنساب میخوانیم «:بیشتر علما بر این قول هستند که کشته شده در کربال ،علی بزرگتئر (علئیاکبئر)
است».
ّ
 .5گفتنی است عالمه محمدتقی شوشئتر  ،کتئا خئود قاامو الرجاا را در نقئد کتئا تنقای المقاا مامقئانی،
نگاشته است.

ّ
ّ
عالمه حلی ،منکر این نظر اإلرشاد در توصیف علی به «اصئغر» شئده؛ چئرا کئه زبیئر
ّ
ُ
بن بکار ،ابن قتیبه ،طبر  ،ابن ابئی زهئره ،دینئور و بئالذر و ُمزنئی و عمئر و ابئو
ّ
ّ
مؤلئئف الزواجئئر ،از اهئئل سئ ّئنت ،و ابئئن ّ
همئئام ،مؤلئئف األنئئوار و ابئئو الفضئئل
الفئئر و
ّ
صئئابونی مؤلئئف الفئئاخر ،از ش ئیعیان ،او را بئئه «ا کبئئر» توص ئیف ک ئردهانئئد .مئئیگئئو یم:
همین طور اسئت نظئر ُمصئع بئن زبیئر در کتئا نسئ قئر یش و ابئو مخنئف بنئا بئر
روایت طبر و مسعود ؛ بلکه سیرهنو یسان ،در این ،اختالفی ندارند .من پیش از
ّ
شیخ مفید ،جئز علئی بئن احمئد کئوفی مؤلئف االسئتغاثة ،کسئی را نمئیشناسئم کئه
قائل به ایئن نظئر باشئد و نظئر کئوفی هئم اعتبئار نئدارد؛ چئون نوشئتهاش مخئدوش

است ،همان گونه که در جا خود ،آن را دانستی.

ظئئاهر ،ای ئن اسئئت ک ئه آنچئئه باعئئث شئئده ک ئه ش ئیخ مفی ئد و ش ئیخ طوسئئی ،ای ئن نظئئر را

انتخا

کنند ،وجود خبر صحیحی است که در آن آمده که واج

است امام ،پسر بزرگتر

را جانشین خود قئرار دهئد .بئه همئین جهئت هئم بئود کئه جمعئی در بئاره عبئد اهلل افطئح ،بئه
اشتباه افتادهاند؛ ز یرا او پسر بزرگ امام صادق بود؛ ّاما مقصود خبر یاد شده ،ایئن اسئت
که پسر بزرگتر ،وقتئی جانشئین مئیشئود کئه نئاتوانی و مشئکلی نداشئته باشئد؛ ولئی عبئد اهلل

افطح مشکل داشت ،همان گونه که شرط جانشینی پسر بزرگتر ،مربئوط بئه زمئان مئرگ پئدر

است ،و امام حسین در زمان شهادتش پسر بزرگتر از امام ز ین العابدین نداشت.
ّ
بنا بر این ،کسی جز او نبود و مراد حدیث هم ،پسر بزرگ امام بودن است .پس این که عالمه
ّ
حلئئی ،خبئئر را بئئا جانشئین شئئدن امیئر مؤمنئئان ،نقئئض کئرده و گفتئئه کئه ایشئئان ،پسئئر کوچ ئک
را جانشین قرار نداده بود.
ّامئا آنچئه در اإلقبئال ،بئه نقئل از مختصئر المنتخئ

در ز یئارتهئا عاشئورا آمئده کئه« :و
[سالم] بر پسر تو علی اصغر که مصیبت او ،بر تو وارد شد» ،اشکالش این اسئت کئه ّاوال ایئن

ز یارت ،منسو

به امام معصوم نیسئت و چئه بسئا کئه برخئی علمئا آن را گفتئه باشئند .ثانیئا

ظاهرا کلمه «اصغر» ،حاشیها بوده که از رو اجتهاد ،از نظر شیخ مفیئد و شئیخ طوسئی و
ّ
ّ
ابن طاووس و عالمه حلی گرفته شده و به متن ،افزوده شده است.

نکتههایی از معارف حسینی

پدرش بوده ،نقض نابهجایی است؛ چرا که پدر ایشان ،امام نبوده و به عالوه ،پئدرش هئم او
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ابو الفر  ،در مقاتل الطالب ّیین خود ،نقل کرده که یز یئد بئه امئام ز یئن العابئدین

گفئت:

ُ
نامئئت چیسئئت؟ ایشئئان بئئه او پاسئئخ داد« :علئئی» .یز یئد گفئئت :مگئئر علئئی را خئئدا نکشئئت؟
ُ
فرمود« :برادر بزرگتر به نام علی داشتم که شما او را کشتید» .این خبر را نس ُ قئر یش هئم
نقل کرده؛ ّاما به جا یز ید ،ابن ز یاد آورده است.

اگئئر چئئه در ایئن کئه چئئه کسئئی علئئی ا کبئئر اسئئت ،اخئئتالف هسئئتّ ،امئئا در ایئن ،اختالفئئی

نیست که علی ا کبر و علی اصغر ،دو اسم برا علی ا کبر و امام ز ین العابدین

هسئتند و

 ،عبئد اهلل بئوده اسئت .کمئال

همین طئور ،اختالفئی نیسئت کئه نئام کئودک شئیرخوار امئام
الدین بن ابی طلحه ،از عالمان اهل ّ
سنت ،حرف شگفتی زده که این علی را «ا کبر» ،امئام
ز ین العابدین را «علئی اوسئط» و کئودک شئیرخوار را «علئی اصئغر» ّ
معرفئی کئرده اسئت ،و
شئیعی در ّ
معرفئی کئودک شئیرخوار بئه «علئی اصئغر» .او گفتئه

همانند اوست ابن شهرآشو
ّ
است« :حسین یکه و تنها ماند ،در حالی که علی اصغر ،در دامانش بود».
همین طور ،مشهور است که علی ا کبرّ ،اولین شهید اهل بیت بئوده و طبئر و ابئو الفئر ،
به این مطل  ،تصر یح کردهاند و در «ز یارت ناحیه» هم آمده است .ابن شهرآشئو  ،او را از

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

بیستمین شهید اهل بیت ،دانسته است.
در باره ّ
سن علی ا کبر در هنگام شهادت در کئربال ،اخئتالف نظئر وجئود دارد و تئا بیسئت و
1
هشئئت سئئال هئئم گئئزارش شئئده اسئئت؛ ل ئیکن بنئئا بئئر نظر ّی ئه مشئئهور ک ئه و بئئزرگتئئر از امئئام

هنگئام واقعئئه

ز یئنالعابئئدین بئوده اسئئت و بئا عنایئت بئه ایئن کئه امئئام ز یئن العابئئدین
عاشورا ،بیست و سه سال داشته ،باید ّ
سن علی ا کبر ،بیش از این باشئد و لئذا گئزارشهئا

مبنئئی بئئر «والدت و در زمئئان خالفئئت عثمئئان» و  25سئئاله بئئودن و در وقئئت شئئهادت»،
درباره سن ایشان ،واقعبینانهتر به نظر میرسد.
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ّ
ّ
سن مورد اشاره ،عبارتاند از :الئف) در زمئان خالفئت عثمئان متولئد شئد؛
 .1در گزارشها یاد شده ،به ترتی
ّ
) دو سئئال مانئئده بئئه پایئئان خالفئئت عثمئئان متولئئد شئئد؛ ) در وقئئت شئئهادت 25 ،سئئاله بئئود؛ د) در وقئئت
شهادت ،دوازده ساله بود؛ هئ ) در وقت شهادت ،بیش از ده سال داشت.

معرفی کتاب

به سیما محمد

دکتر محمد حسین مردانی نوکنده

به سیرت پیمبر

نوشته دکتر محمدرضا سنگری ،انتشارات نویئد شئیراز،
چاپ اول.1336 ،
کتئئا

بئئه سئئیما محمئئد

بئئه سئئیرت پیمبئئر

ارزشئئمند بئئه قلئئم اسئئتاد فرزانئئه جنئئا

،اثئئری

دکتئئر محمئئد رضئئا

سئئنگری در توصئئیف حضئئرت علئئی اکبئئر

اسئئت کئئه بئئا

قلمی زیبا و ادبی به رشته تحریر درآمده است.

در ابتئئدای ایئئن کتئئا  ،بئئه شئئکلی مختصئئر بئئه روزشئئمار

زندگانی حضرت علی اکبر

اشئاره شئده اسئت و در ادامئه ،در قسئمتهایی کوچئک و در

بخشهایی مستقل به جنبههایی از ابعاد حضرت علی اکبر
قسمتهایی از مطال

میپردازد.

این اثر گرانسنگ را در ذیل مرور میکنیم:

تو چیستی علی ،تو کیستی اکبر؟ که خوبی و زیبایی و رسایی در ازل عطشناک رو یئت وجئودی

بود که در او خالصه شود ،در او نماینده شود و تو را دید و رخصت حضور و ظهور در تو یافت.

آیئا قیامئت کئئه بر پئا شئود ،بئئه پئاس «نخسئتین» بودنئئت در ظهئر عاشئورا و اولئئین بودنئت در میئئدان

رفتن ،نخستین قدم نخواهی بود که محشر به پئا کنئد و محشئر را بئه صئدای اسئتوار گامهئایش آذیئن
بندد؟

