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«رجز» ،به عنوان یک گونه ادبی و سادهترین نوع نظم ،دارای مضامین و
کاربردهای مختلفی بوده است .رجز که در شکلهای ابتدایی خود برای راندن
یرفت ،بهتدریج جهت بیان:
یههای اخالقی به کار م 
یکیها و توص 
شتر ،بیان ن 
مفاخره ،هجو ،دشنام ،جنگ و نزاع ،فخرفروشی و آوازهای کوتاه حماسی مورد
استفاده قرار گرفت.
هدف مقاله حاضر ،کشف و وصف چگونگی تطور ذکر رجزهای شهدای
کربال به عنوان یکی از مهمترین و کمنظیرترین رجزهای مربوط به رویدادهای
تاریخ صدر اسالم در گونههای مختلف منابع تاریخی از قرن دوم تا قرن ششم
هجری با استفاده از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی است.
یافتههای این پژوهش ،نشانگر آن است که حجم این رجزها در یک

رویکرد داستانی ،بهمرور افزایش یافته است و به همین جهت ،باور به درستی
* استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،رایانامه.rmohammadi@rihu.ac.ir :
** کارشناس ارشد تاریخ تشیع ،پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگگاه و دانشگجوی دکتگری دانشگگاه
معارف ،رایانامه.adsfdsf@sdf.df :
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صدور رجزهای فراوانی که برخی منابع نقل کردهاند ،با چالشهای جدی
ییابد که بخش عمده آنها ،زبان
روبهروست .ازاینرو ،این احتمال قوت م 
حالهایی است که بعد از واقعه کربال ،از سوی برخی افراد به شکل رجز در
آمده و به رجزهای پیشین افزوده شده است.

کلیدواژگان :امام حسین

 ،شهدای کربال ،رجز ،منااب تااریخی ،سانش

زازار

تاریخی.
مقدمه

رجزها ،آوازهای کوتا حماسی هستند که در صحنههای نبرد معموالً توسط جنگجویان
ایراد میشود و حاکی از زرای ها و تمایلهای مذهبی و سیاسی آنان است .زرای های
مذهبی ،به شکل بارزی در رجزها ایراد شد و در واقعه کربال نمود یافته و همین امر،
انگیز ای شد تا از نظر کمّی در طول سد های نخستین به تعداد رجزها افزود شود.
منابعی که تا قرن ششم در ززارش از واقعه کربال به نقل رجزهای شهدای کربال توجه
کرد اند ،دارای دو رویکرد تاریخی و داستانی هستند .در رویکرد اوّل ،نگاهی کامالً تاریخی
به حوادث شد است .ازاینرو ،تقدم و تاخّر اتفاقها و پیگیری خطّ طبیعی آنها در
ززارشها مشهود است و رجزهای واقعه کربال نیز در این زونه مناب تغییر چندانی نیافته
است .کهنترین و معتبرترین این زونه مناب  ،کتابِ مقتل الحسین

نگاشته

لوطبنیحیی ازدی (م 696ق) ،معروف به ابومخنف است .قرب زمانی این شخصیت به
حادثه عاشورا ،و نقل روایت به واسطه شاهدان عینی و زا با یک یا دو واسطه ،ارزش این
مقتل را مضاعف کرد است؛ اما متأسفانه اصل کتاب به دست ما نرسید و همه یا برخی
از ززارشهای وی ،در خالل متون تاریخی دیگر مانند :تاریخ طبری ،مقاتل الطالبیین و
ارشاد مفید ،به طور مستقیم یا به واسطه شازرد وی ،یعنی هشام کلبی ،قابل مشاهد و
باعث ارزشمندی کتابهای مذکور در شناخت رجزهای عاشورایی شد است .در مقابل
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ززارشهای ابومخنف ،دستهای از مورخان با الهامزرفتن از اهرم داستان و عدم توجه
کافی به سیر طبیعی وقای و ترتیب زمانی آنها ،برخی ززارشهای نادرست را به
ززارشهای صحیح ضمیمه کرد اند که موجب سردرزمی خوانندزان شد است .در این
مناب  ،تعداد رجزهای عاشورایی نسبت به مناب نخستین ،زیادتر و با محتوایی متفاوت نقل
شد است .شاید اوّلینکسی که با این رویکرد به نقل ززارشهای عاشورا پرداخته ،ابناعثم
کوفی باشد و سپس ،در قرون بعد ،خوارزمی و ابنشهر آشوب از کسانی هستند که
بیشترین تأثیر را از ابناعثم زرفتهاند و رجزهای بسیاری را به رجزهای موجود در مناب
نخستین افزود اند.
مقاله حاضر ،رجزهای شهدای کربال را با دو رویکرد بررسی میکناد؛ نخسات ،روشان
میسازد نویسندزان تواریخ مربوط به عاشورا ،با چه رویکردهایی به ززارش واقعه عاشاورا
پرداختهاند و دوم اینکه رویکرد آنها تا چه انداز در نقل رجزهای شاهدای کاربال دخیال
بود و در دور زمانی قرون دوم تا ششم ،چه مقدار به حشم رجزها اضافه زردید است .باا
توجه به اینکه در ظرف زمانی قرن دوم تا ششم ،بیشترین تطور در کمّیت رجزها رخ داد ،
این ظرف زمانی برای بررسی حشم رجزها مورد توجه قرار زرفته است .مطالعات انشامشد
نشان میدهد که تحقیقات همهجانبهای در باب تحلیل رجزهای عاشورایی انشام نشاد و
از آنشا که اطالعاتِ رجزها بخشی از دان

تاریخ اسات ،تحلیال و زوناهشناسای رجزهاا

میتواند مورخ را در رهیافت به هویت تاریخی یک پدید راهنمایی کند و تطور یک ززار
تاریخی را روشن سازد .برای دستیابی به شیو و مقدار تطور رجزها ،مطالاب آنهاا باا دو
رویکرد تاریخی و داستانی مورد توجه قرار داد است .در رویکرد تاریخی ،رجزها به عنوان
یک مقوله تاریخی ماورد توجاه و تحلیال قارار زرفتاه اسات؛ اماا در رویکارد داساتانی،
قصهایشدن رجزها و تطور آنها در قرون متمادی و زونههای مختلف آنها ماورد توجاه
بود است .شایان ذکر است ،برای احتراز از طوالنیشدن بحث ،تنها به ابیاات اوّل رجزهاا
اشار کرد ایم و مراجعه به اصل رجزها را به عهد خوانندزان عزیز نهاد ایم.
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الف .رویکرد تاریخی به رجزهای واقعه کربال

بازخوانی و شناسایی رجزهای واقعه کربال با رویکرد تاریخی ،بیانگر نوع نگرش و روابط و
مناسبات اصحاب امام حسین

با واقعه کربالست .آشنایی با این رجزها ،عالو بر اینکه

موجب فهم و آشنایی ما با رویکردها و دیدزا های مختلف آنان به عنوان حامالن میراث
شیعی است ،تحوالت درونی این رجزها را نیز در طیّ قرون متمادی روشن میسازد .از
منظر تاریخی ،منابعی که به رجزهای کربال پرداختهاند ،عبارتاند از:
 .1تسمیة من قتل مع الحسین

من ولده وإخوته وأهل بیته وشیعته

اثر مذکور ،نگاشته فضیلبنزبیر اسدی رسان کوفی (م قرن دوم) نخستینآثار
برجایماند از تاریخ کربالست .خاندان فضیل ،از راویان و مشایخ شیعی کوفی میباشند و
کتاب او نیز مورد وثوق محدثان است 1.این کتاب ،تنها به آوردن نام شهدای کربال بسند
کرد است .به نظر میرسد ،مؤلف در صدد معرفی اجمالی شهدای کربال بود ؛ هرچند در
برخی موارد ،نام قاتالن آنها را نیز ضبط کرد و در یکی دو مورد نیز توضیحاتی کوتا
همرا با مطالبی دربار حوادث پس از شهادت امام حسین

2

آورد است .اهمیت این

رساله کوچک ،در قدمت و مسندبودن آن است .ازاینرو ،داد های آن میتواند معیار
سنش

مطالب بعد از او قرار زیرد .در این رساله کوچک ،شمار نامهای همرا امام که به

شهادت رسید اند 606 ،نفر ذکر شد است که این ،نشان از تالش وی برای دستیابی به
از سایر مناب

اسامی همه شهدا کربال میباشد .وی با اینکه تعداد شهدای کربال را بی

ذکر کرد  ،در میان آنها تنها دو رجز را نقل نمود است؛ یکی ،رجزی برای حضرت علی
اکبر

که چنین است:
أنَا عليُّبنالحسَينِبنعليّ

نَحنُ و بيتِ اللّهِ أولَى بِالنّبِي

3

شاید بتوان از میان رجزهای بنیهاشم ،اصیلترین رجز را ،رجز علی اکبر

دانسات؛

زیرا اوّالً ،کوتا است و با شرایط جنگی و زمانی ساززاری دارد و ثانیاً ،علات ایاراد چناین
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رجزی از طرف وی در مناب ذکر شد و ثالثاً ،اغلب مناب کهن تاریخیِ برجایماند  ،به آن
اشار کرد اند.

4

رجزی دیگر را نیز برای شهیدی با نام هَفهافبنمُهَنَّد نقل کرد کاه پاس از شاهادت
امام حسین

به نبرد پرداخت و به شهادت رسید .این در حالی است که در مناب بعدی،

ززارشی در مورد او وجود ندارد .متن این رجز ،چنین است:
اَنَا الهَفهَافُبنالمُهَنَّد

یا اَیُّهَا الجُندُ المُجَنَّدُ

5

شاید مختصرزویی وی میتواند دلیلی و یا حداقل شاهد موجّهی بر عدم نقل رجزهای
دیگری باشد که در مناب دیگر بهوفور به آنها اشار شد است.
 .2الطبقات الکبری

دومین منب کهنی که به واقعه کربال پرداخته ،کتاب الطبقات الکبری نوشته
محمدبنسعد (م 470ق) ،مشهور به کاتب واقدی است .وی با اینکه سنّی متعصبی است و
سعی دارد هیچزونه مطلبی را که به شکلی تعریض به صحابه و یا تابعین باشد ،ذکر نکند،
ولی در شرححال امام حسین

به طور مفصل به حادثه عاشورا پرداخته است .ابنسعد

پس از ذکر تولد ،نسب ،ویژزیها ،فضایل و مناقب سیدالشهداء

 ،واقعه عاشورا را

ززارش کرد است .وی با اینکه مفصلتر از فضیلبنزبیر به این رخداد پرداخته ،ولی با
این حال ،تنها همان رجز علی اکبر

را با یک مصرع بیشتر آورد  6و غیر از آن ،رجزی

را نقل نکرد است.
 .3أنساب األشراف

بالذری (م 435ق) ،مؤلف کتاب مذکور ،از برجستهترین تاریخنگاران اسالمی در سد
سوم و از مهمترین شازردان محمدبنسعد ،علیبنمحمد مدائنی و مصعببنعبداهلل زبیر به
شمار میرود .کتاب وی ،زرچه در موضوع انساب عرب است ،اما درج ززارشهای مهمّ
تاریخی در آن موجب شد که کتاب او ،یک منب اساسی در تاریخ اسالم دانسته شود.
بخ

مهمی از این کتاب ،به خاندان ابوطالب ،امیر مومنان

و فرزندان ایشان ،بهویژ
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اختصاص داد شد است که حدود  80صفحه از این بخ  ،به فرزندان

سیدالشهداء
حضرت علی

 ،امام حسین

و حادثه عاشورا مربوط میباشد .ازاینرو ،أنساب

األشراف یکی از مناب مهم در تاریخ عاشورا به حساب میآید .همچنین ،ززارشهای او با
وجود برخی تفاوتها ،در مشموع ،همسو و مویّد ززارشهای ابنسعد و ابومخنف است؛ اما
در نقل رجزهای شهدای کربال ،اختالف چشمگیری با ابنسعد دارد .از همین رو ،وی
ضمن نقل رجز علی اکبر

 7،رجزهای زیر را نیز برای شهدای دیگر کربال ززارش کرد

است:
ـ بدربنمغفل:
اَنا ابنُ جُعفِي وَ اَبِي الکِداعُ

وَ فِــي یَمِينِــي مُرهِـفٌ فَزاعٌ

8

ـ بشيربنعمرو:
اَليَومَ یا نَفسُ اُالقِي لِلرّحمَنِ

9

وَ اليَــومَ تُجزَینَ بِکُلِّ إحسَانٍ

ـ حبيببنمظاهر:
انَا حَبِيبٌ وَ اَبِــى مُظَاهِــــرُ

فَـارِسُ هَيجَاءَ وَ حَربٍ تُسعَرُ

10

ـ حُربنیزید ریاحي:
أضرِبُ فِي أعرَاضِهِم بِالسّيفِ

عَن خَيرِ مِن حَلّ مِنَى وَ الخَيفِ

11

ـ حویّ ،غالم ابوذر:
کَيفَ تَرَی الفُجّارُ ضَربَ االَسوَدِ

بِالسَّيـفِ صَلتا عَن بَنِي مُحمّد

12

ـ زهيربنقين:
أنـا زُهَيــرٌ وَ أنَـا ابـنُ القَيــنِ

13

أذُودُهُم بِالسَّيفِ عَــن حُسَيـنٍ

در رجزی که از حُر نقل شد  ،امام ،بهترین کسی است که در خیف و منا فرود آماد و
یا زهیربنقین خطاب به امام

 ،ایشان را به مالقاات جاد و پادر و بارادر بزرزوارشاان

بشارت میدهد؛ درحالیکه ایراد چنین رجزهایی ،با این مفاهیم بلند از این دو شهید که در
واپسین لحظات عمر به امام

ایمان آورد اند ،ممکن است ایان ساؤال را در ذهان باه

09
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وجود آورد که چگونه آنها با داشتن این زوناه عقایاد تاا مادتهاا از اماام کناار زیاری
میکرد اند؟
ـ عبداهللبنعمير کلبي:
حَسبِي بِيتِي فِي عُليَمٍ حَسبِي

اِن تُنکِـرُونِي فَاَنا ابـنُ کَلبٍ

14

ـ عبدالرّحمنبنعبداهللبنکَدَن یَزَني:
إنِّي عَلَى دِینِ حُسَينٍ وَ حَسَنٍ

إنِّي لِمَن یُنکِرُنِي اِبنُ الکَدَنِ

15

ـ عمروبنقرظه انصاری:
اَنِّى سَاَحمِــى حَوزَةَ الدِّمَارِ

قَد عَلِمَت كَتِيبَةُ االَنصَــارِ

16

ـ نافعبنهالل جملي:
وَ النّفـسُ ال یَنفَعُهَا إشفَاقُهَا

أرمِي بِهَا مُعَلِّمَاً أفوَاقُهَـــا

17

ـ یزیدبنزیادبنمهاصر:
اَشجَعُ مِن لَيثِ بَغِيــلٍ خَادِر

اَنَا یَزِیدٌ وَ اَبِى المُهَاصِــــر

18

 .4تاریخ األمم والملوک

بعد از بالذری ،طبری (م 760ق) ،از دیگر مورخانی است که ذیل حوادث سالهای 60
و  66ق به بیان اتفاقهایی پرداخته که به واقعه عاشورا منشر زردید است .توجه به تاریخ

طبری از آن جهت اهمیت دارد که بیشتر ززارشهای

از واقعه عاشورا باا واساطه هشاام

کلبی از ابومخنف نقل شد است .او ضمن آوردن برخی رجزهای سابق 19،با ذکر چند رجز
از بالذری نقل کرد که به قرار زیر هستند:

جدید دیگر ،تعداد رجزها را اندکی بی
ـ حبيببنمظاهر:
اُقسِمُ لَو کُنّا لَکــُم اَعدَادَا

اَو شَطـرَکُم وَلّيتُـمُ اَکتَـادَا

20

او همچنين ،دو رجز زیر را برای حرّبنیزید ریاحي آورده است:
21

آلَيتُ ال اُقتَلُ حَتّى اُقتَـــال

وَ لَن أصَابَ اليَومَ اِلّا مُقبِال

اِن تَعقِرُوا بِي فَانَا اِبنُ الحُرِّ

اَشجَـعُ مِن ذِی لِبَـدٍ هِزَبرٍ

22
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ـ عبداهلل و عبدالرحمن غفاری:
قَد عَلِمَت حَقّاً بَنُو غِفارِ

وَ خِنــدِفٌ بَعدَ بَنِي نَزارِ

23

ـ نافعبنهالل:
اَنَا الجَمَلِي ،اَنَا عَلَى دِینِ عَلِي
در میان رجزهای غیر بنیهاشم ،رجز ناف بنهالل بی

24

از دیگر رجزها جنبه اعتقاادی

و البتااه تاااریخی دارد .از همااین رو ،بااا کنااار هاام نهااادن رجااز وی بااا رجااز دشاامن
(مزاحمبنحریث) ،درزیری دو اندیشه علوی و عثمانی قابل رصد است که در جناگهاای
جمل و صفین نیز مشابه آن وجود دارد.
ـ یزیدبنزیادبنمهاصر:
اَنَــا ابـنُ بَهدَلَة

فُرسَانِ العَرجَلَة

25

ه .مروج الذهب ومعادن الجوهر

این کتاب ،تألیف تاریخنگار و جغرافیدان مشهور ،مسعودی (م 726ق) است که از
نوادزان صحابی معروف ،عبداهللبنمسعود (م 74ق) میباشد .او حدود هشت صفحه کتاب
خود را به بیان واقعه کربال اختصاص داد و در میان رجزهای شهدای کربال ،تنها به رجز
حضرت علی اکبر
زذشت.

ا البته با یک مصرع بیشتر ا اشار کرد است که شرح آن پی تر

26

 .6مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی (م 796ق) ،مؤلف کتاب مذکور با روایات مسند ،قیامها و کشتههای
خاندان ابوطالب را ززارش کرد و حدود  22صفحه را به مقتل امام حسین

و اهلبیتِ

او اختصاص داد است؛ اما با وجود این ،از میان شهدای بنیهاشم در واقعه عاشورا ،تنها با
دو بیت بیشتر ،همان رجز علی اکبر
کربال نقل نکرد است.

را تکرار کرد

27

و رجز دیگری را برای شهدای
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 .7شرح األخبار فی فضائل االئمة األطهار

قاضی نعمان مغربی (م 767ق) ،در این کتاب بی
سیدالشهداء

از  90روایت دربار شهادت

و واقعه عاشورا نقل کرد است .با این حال ،وی نیز همانند برخی مورخان

قبل از خود ،از میان رجزهای شهدای کربال ،تنها به رجز علی اکبر
کلمات ،اشار کرد است.

با اختالف در برخی

28

 .8اإلرشاد إلي معرفة حجج اهلل علي العباد

شاایخ مفیااد (م 267ق) بااا آنکااه بیشااترین حشاام از ایاان کتاااب را بااه شاارححااال
سیدالشهداء

و حادثه عاشورا اختصاص داد  ،اما باا وجاود ایان ،غیار از شا

رجاز از

رجزهایی که ذکرشان زذشت 29،به رجز دیگری اشار نکرد است.
 .9إعالم الوری بأعالم الهدی

طبرسی (م 928ق) نیز در کتاب مذکور حدود  20صفحه به بیان رخداد عاشورا پرداخته
است .ازرچه او تصریح نکرد که ززارش واقعه عاشورا را از شیخ مفید زرفته ،اما با بررسی
و مقایسه میان ززارش او و شیخ مفید ،بهسهولت دانسته میشاود کاه وی تماام زازارش
شیخ مفید را در این بار بهاختصار و با اندکی تغییر در برخی کلمات ،نقل کرد است 30.او
نیز تنها به نقل چهار رجز اکتفا نمود است.

31

 .11المنتظم فی تاریخ الملوک واألمم

ابوالفرج عبدالرحمنبنجوزی (م 953ق) نیز بخشی از کتاب مذکور را به بیان حادثه
عاشورا اختصاص داد است .اخبار او ،شباهتهای بسیاری به ززارشهای طبری دارد؛ ولی
با وجود این ،در باب رجزهای شهدای کربال ،به خالف طبری که چندین رجز نقل کرد ،
فقط رجز علی اکبر

را ززارش کرد است.

32

تا اینشا رجزها را از نظرزا منابعی که رویکرد تاریخی داشتند ،مارور کاردیم و بارای
بهتر نشاندادن آمارِ رجزهای مذکور در این مناب  ،توجه به جدولهای زیر الزم مینماید.
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رجزهای شهدای بنی هاشم در رویکرد تاریخی بر اساس
تعداد رجز

1

1

1

المنتظم

اعالم
الوری

االرشاد

1

1

مقاتل
شرح
االخبار الطالبیین

1

1

1

مروج
الذهب

تاریخ
طبری

1

1

انساب طبقات تسمیة من
قتل
االشراف الکبری

همانطورکه مشاهد میشود ،بدون استثنا ،همه منابعی کاه در زوناه تااریخی جاای
میزیرند ،تنها به یک رجز از رجزهای شهدای بنیهاشم اشار کرد اند که همان رجز علی
اکبر

است .بر پایه این ززارشها ،میتوان ادعا کرد که مناب کهن تااریخی ،بار رجاز

علی اکبر

نوعی اتفاق نظر دارند.
رجزهای شهدای غیر بنی هاشم در رویکرد تاریخی بر اساس
تعداد رجز

12
11

4
3
1
اعالم الوری

االرشاد

تاریخ طبری

انساب االشراف

تسمیة من قتل
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ب .رویکرد داستانی به رجزهای واقعه کربال

یکی از نتایج مهمّ این پژوه

در بازخوانی رجزها ،بررسی رواج و اوج و فرود رجزهایی

است که تطور و زسترش آنها را نمیتوان از اقبال و ادبار نگرشهای مذهبی و زا
سیاسی ،به دور دانست .این بخ

از نوشته ،متکفل بررسی شکلزیری رجزهایی است که

در دور های مختلف ساخته شد و به اصل رجزهای عاشورایی اضافه زردید است؛ اما
منابعی که از منظر داستانی به رجزهای کربال پرداختهاند ،عبارتاند از:
.1کتاب الفتوح

بر پایه ززارش ابناعثم (م 762ق) در کتاب الفتوح ،رجزهای شهدای کربال ،اعم از
بنیهاشم و غیر بنیهاشم ،به شکل بیسابقهای افزای
در مشموع ،بی

پیدا کرد است .از همین رو ،وی

از  20رجز را برای شهدای کربال ززارش کرد است .اینکه خود او این

رجزها را مکتوب کرد یا آنها را از مناب دیگری که در اختیار داشته زرفته ،به هر روی،
نشان از رویکرد داستانزونه وی دارد و دستکم این مطلب را ثابت میکند که او دقت
کافی در نقل برخی ززارشها را نداشته است .ازاینرو ،به منفردات وی باید با دید احتیاط
نگریست؛ مگر آن دسته از ززارشهایی که در مقایسه با مناب قبل و یا معاصر وی در بوته
آزمای

قرار زیرد .وی عالو بر نقل برخی رجزهای سابق 33با مقداری اختالف ،رجزهای

کامالً جدیدی را نیز نقل کرد است که در میان آنها دو رجز نسبتاً طوالنی را برای امام
حسین

آورد که یکی از آنها ،به هفد بیت ،و دیگری ،به هفت بیت میرسد .این در

حالی است که در میان مناب کهن دیگر ،رجزی از امام

قابل رصد نیست .آغاز دو رجز

مذکور ،دو بیت زیر است:
34

کَفَــرَ القَــومُ وَ قِدمــاً رَغِبُــوا

عَـــن ثَـوابِ اهللِ رَبِّ الثّقَلَينِ

أنَا ابنُ عليِّ الخَيرِ مِن آلِ هَاشِمٍ

کَفـانِي بِهَذا مَفخراً حينَ أفخَرُ

35

به نظر میرسد ،این رجزها در واق  ،زبانحالهایی بود که به نظم درآمد و حالت رجز
به خود زرفتهاند .زویا سازند این زونه رجزها ،با تکیه بر سلسلهمراتاب معناوی شاهدای
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کربال ،سعی کرد با آوردن چند رجز طوالنی از امام حسینبنعلی
رجز طوالنی ،بیشتر با شأن سیدالشهداء

 ،وانماود کناد کاه

ساززار است .ابناعاثم در الفتووح ،بارخالف

مناب کهنِ دیگر ،رجزهای متعدد دیگری نیز برای بنیهاشم نقل کرد که به نوبه خود ،از
منفردات وی به حساب میآید که در ذیل به آنها اشار میشود.
:

ـ ابوبکربنعلي

شَيخِي عَليٌّ ذُو الفِخَارِ األطوَلِ

مِن هَاشِمِ الخَيرِ الکَریِمِ المُفضِلِ

36

ـ جعفربنعقيل:
أنَا الغُـــالمُ األبطَحِيُّ الطّالِبُ
ـ جعفربنعلي

:

إنِّــي أنـَا جَعفَــرٌ ذُو المَعَالِـي
ـ عباسبنعلي

38

اِبنُ عَلِيِّ الخَيــرِ ذُو النَّـــوَالِ

:

أقسَمتُ بِاللّهِ األَعَزِّ األعظَـم
ـ عبداهللبنحسن

وَ بِالحُجُـــورِ صَـادِقاً وَ زَمزَم

39

:

إن تُنکِرُونِي فَأنَا فَرعُ الحَسَنِ
ـ عبداهللبنعلي

مِن مَعشَرٍ فِي هَاشِمٍ وَ غَالِــبٍ

37

سِبطُ النّبِيِّ المُصطَفَى وَ المُؤتَمَنِ

40

:

اَنا ابنُ ذِی النّجدَةِ وَ االِفضالِ

ذاکَ عَلِیُّ الخَيــرِ ذُو الفَعـالِ

41

ـ عبداهللبنمسلم:
اَليَومَ اَلقَی مُسلِماً وَ هُوَ اَبِـی

وَ فِتيَةً مَاتُوا عَلَی دِینِ النّبِـی

42

ـ عبدالرحمنبنعقيل:
أبِي عَقِيلٌ فَاعرِفُوا مَکَانِـــي
ـ عثمانبنعلي

مِن هَاشِمٍ وَ هَاشِمٌ إخوَانِـــي

43

:

إنِّي أنَا عُثمَانُ ذُو المَفَاخِـــرِ

شَيخِـي عَلِّيٌّ ذُو الفَعَالِ الطّاهِرِ

44
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:

ـ عليبنحسين

أنا علیُبنالحُسَينِبنعلــی

مِن عُصبَــةِ جـــدِّ أبيهِم النّبی

45

ایشان در رجزی دیگر ،اینچنين گفت:
اَلحَربُ قَد بانَت لَهـا حَقائـِق
ـ عمربنعلي

وَ ظَهَرَت مِن بَعدِهــا مَصــادِق

46

:

أضرِبُکُم وَ ال أرَى فِيکُـم زُحَر

47

ذَاكَ الشّقِيُّ بِالنّبَــيِّ مَــن کَفَـر

وی در رجزی دیگر ،اینچنين گفت:
خَلُّوا عِدَاةِ اللّهِ خَلُّوا عَن عُمَر

خَلُّوا عَنِ الَّلَيثِ العَبُوسِ المُكفَهِر

48

ـ عونبنعبداهللبنجعفر:
إن تُنـــکِرُونِي فَأَنَا ابنُ جَعفَرٍ

شَهِيــدُ صِدقٍ فِي الجِنَـانِ الزَّهرِ

49

ـ محمدبنعبداهللبنجعفر:
نَشکُو اِلي اهللِ مِنَ العُــدوانِ

فِعَـــالَ قَــومٍ فِي الرَّدیَ عَميَانِ

50

ابناعثم ،همچنين ،برای شهدای دیگر غير از بنيهاشم نيز رجزهای زیر را گزارش
کرده است:
ـ انيسبنمعقل:
أنَا اَنِيـــــسٌ وَ أنَا ابنُ مَعقَلٍ

وَ فِي یَمِينِي نَصلُ سَيفٍ مُصقَلٍ

51

ـ بریربنخضير:
اَنَا بُرَیرٌ وَ اَبِـــي خُضَيــــرٌ

لَيسَ یَرُوعُ االُســــدِ عِندَ الزّئرِ

52

ـ جنادةبنحارث:
أنَا جُنَادٌ وَ أنَا ابنُ الحَــــارِثِ
ـ حجاجبنمسروق:
اَقدِم هُدِیت هَادِیًا مَهدِیًــــا

لَســـتُ بِخَوّارٍ وَ ال بِنــــَاکِثٍ
فَــــاليَومَ تَلقَي جَدّكَ النّبِيّـــا

54

53
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شباهت فراوان در ميان برخي رجزها ،مخاطب را دچار تردید ميکند که آیا آن رجز توسط
یک نفر خوانده شده و بهاشتباه به شهيد دیگر هم نسبت داده شده؟ و یا آنکـه چنـد رجـزِ
متفاوت ،از چند نفـر اسـت؟ بـه عنـوان نمونـه ،ميـان رجزهـایي کـه بـه زهيـربـنقـين،
حجاجبنمسروق و سعيدبنعبداهلل حنفي منسوب اسـت ،آنقـدر شـباهت وجـود دارد کـه
مشخص نيست گوینده اصلي آن ،کدامیک از آنها بوده است.
ـ خالدبنعمرو:
کَيمَا تَکُونُوا فِي رِضَي الرّحمَنِ

صَبرَاً عَلَى المَوتِ بَنِي قَحطَانِ

55

ـ سعيدبنعبداهلل حنفي:
وَ شَيخُکَ الخَيرُ عَليّا ذَا النَّدی

اَقدِم حُسَين اليَوم تَلقَي اَحمَدا

56

ـ شعبةبنحنظله:
صَبــرَاً عَلَيهَا لِدُخُولِ الجَنَّةِ

صَبرَاً عَلَى األسيَافِ وَ األسِنَّةِ

57

ـ عمروبنجناده:
58

مِن عَاهَةٍ لِفَوَارِسِ األنصَــارِ

أصِفِ الخَناقَ مِنِ ابنِ هِندٍ وَ ارمِدٍ
ـ عمروبنخالد:

تَمضِينَ بّالرُّوحِ وَ بِالرّیحَـان

اَليَومَ یا نَفسُ اِلَي الرّحمَـن

59

ـ عمروبنعبداهلل مذحجي:
اَنِّي لَدَی الهَيجَاءِ غَيرُ مُخرَج

قَد عَلِمَت سَعدٌ وَ حَيٌّ مَذحِج

60

ـ عمروبنمطاع جعفي:
61

وَ فِــي یَمِينِي مُرهِفٌ قَطّاعٌ

أنَا ابنُ جُعفٍ وَ أبِي مُطـَاعُ

بالذری ،مشابه رجز اخير را در أنساب األشراف با دو بيت و یک مصرع کمتر برای
شخصي با نام بدربنمغفل گزارش کرده است.
ـ قرةبنابیقرة غفاری:

62
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قَـــــد عَلِمَـت حَقّاً بَنُو غِفارٍ

وَ خِنــدِفٌ بَعــدَ بَنِــي نِزارٍ

63

طبری نيز مشابه رجز اخير را با یک مصرع کمتر از ابناعثم و در سه بيت ،برای عبداهلل و
عبدالرحمن غفاری نقل کرده است؛ اما مشخص نکرده که کدامیک از آن دو برادر ،این
رجز را خوانده است.

64

ـ مالکبنانس:
قَد عَلِمَــت مَالِــکٌ وَ دُودَان

وَ الخِندِفِيُّونُ وَ مَن قَيسُ غَيلَانَ

65

ـ مسلمبنعوسجه:
إن تَســألُوا عَنِّي فَإنِّي ذُو لَبَدٍ
ـ هاللبنرافع بجلي:

66

مِن فَرعِ قَومٍ مِن ذُرَى بَنِي أسَدٍ

67

أنَا الغُـــالمُ التَمِيميُ البَجَلـي

68

دِینِي عَلَى دِینِ حُسَينِبنعَلِـيٍّ

ـ یحييبنسليم:
الَضرِبَنّ القَـومَ ضَرباً فَيصَالً

ضَرباً شَدِیداً فِی الغُداةِ مُعجِالً

69

ضمن آنکه در الفتوح به مآخذ این رجزها هیچزونه اشار ای نشد است؛ در مواردی نیز
رجزهایی بسیار طوالنی ذکر شد که با توجه به کوتاهی زماان واقعاه و شارایط جنگای،
ممکن است اصل صدور برخی از آن ها مورد تردید قرار زیرد .همچنین ،رجزهای عاشاورا
در مقایسه با رجزهایی که مناب از نبرد های پیشین همچون نبرد صافین نقال کارد اناد،
بسیار بیشتر است .این در حالی است که جنگ صفین ،بسیار طاوالنیتار از عاشاورا باود
است؛ هرچند ممکن است زفته شود تمام رجزهای صفین نیز نقل نشد است .یکی دیگار
از نکات قابل تأمل اینکه در میان فراوانی رجزهایی که ابناعثم ززارش کرد  ،باه جاز در
مواردی اندک ،اشار ای به رجزهای دشامنان سیدالشاهداء

نشاد اسات؛ درحاالیکاه

رجزخوانی ،بهخصوص در میان اعراب ،یک سنّتِ دوطرفه است؛ به این معنا کاه باا رجاز
خواندن یک طرفِ جنگ ،طرف دیگر او نیز به خواندن رجزی در مقابل وی اقدام میکناد
و حال آنکه کمتر میتوان در مناب به رجزی از ناحیه دشمنان امام

دست یافت .فقاط

44
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در یک مورد ،هنگامی که ناف بنهالل خود را پیرو دین علی

معرفی میکند ،شخصی

در مقابل او خود را بر دین عثمان میخوانَد .این در حالی است که مناب کهن ،رجزهایی را
که در جنگ صفین و جمل ،از دو سپا متخاصم نقل شد  ،ززارش کرد اند .زویی فقادان
رجزهای بنیهاشم در مناب  ،این احساس را به وجود آورد است که مگر میشود اصحاب
رجز خواند باشند ،ولی بنیهاشم که بر آنها فضیلت دارند ،رجزی را ایراد نکرد

امام

باشند .از همین رو ،رجزهایی با نام شهدای بنایهاشام در مناابعی چاون :الفتووح ،مقتول

خوارزمی و ابنشهر آشوب ،فراوان به چشم میخورد؛ بهطوریکه تاا قبال از ایان منااب ،
هیچکدام از این رجزها سابقهای نداشتهاند .این ورودِ بیرویه ،تا جایی پی
برای عمربنعلی
شد است.

رفته که حتای

که به اذعان مناب دستاوّل ،در کربال حضاور نداشاته 70،رجاز نقال

71

 .2األمالی

شیخ صدوق (م 786ق) در األمالی عالو بر نقل برخی رجزهاایی کاه تاا عصار او در
مناب پی

از وی آمد  72،دو رجز زیر را نیز از دو نفار زازارش کارد کاه تنهاا در روناد

فراوانسازی و افزای

حشم رجزها قابل توجیه است.

ـ عبداهللبنمسلمبنعقيل:
اَقسَمـتُ ال اُقتَــلُ اِالَّ حُرَّا
ـ قاسمبنحسن

وَ اِن رَأیتُ المَوتَ شَيئَاً مُرَّا

73

:

ال تَجزَعِي نَفسِي فَکُلُّ فَانٍ

اَليَومَ تَلقِينَ ذَرِی الجِنَــانِ

74

 .3روضة الواظین وبصیرة المتعظمین

ابنفتال نیشابوری (م 908ق) نیز در کتاب مذکور ،تنها به نقل برخی رجزهای زذشاته
پرداخته است؛ اما در راستای فراوانسازی رجزها نقشی نداشته و فقط باه نقال رجزهاای
زذشته اکتفا کرد است.

75
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 .4مقتل الحسین

این اثر ،نوشته موفقبناحمد خاوارزمی (م 968ق) اسات .وی نیاز رجزهاای فراوانای
همسو با ابناعثم نقل کرد  76که بیشتر آنها همان نقلهای ابناعثم است؛ اما در برخای
موارد نیز به رجزهای جدیدی اشار کرد که نه تنها در کتاب الفتوح وجود ندارد ،بلکاه در
هیچ منب دیگری قبل از او قابل رصد نیست.
ـ عبداهللبنحسن

:

إن تُنکِرُونِي فَأنَا ابنُ حَيدَرَه

ضَرغَامُ آجَامٍ وَ لَيثٌ قَسوَرَه

77

در این بین ،زفتنی است که تطبیق برخی از رجزها با وقای تاریخی ،مشکل به نظر
میرسد؛ به عنوان نمونه ،رجز اخیر را که خوارزمی برای عبداهللبنحسن

آورد  ،در

صورتی با ایشان ساززاری دارد که وی همچون جنگشویی به قلب سپا دشمن بزند و به
نبرد بپردازد؛ درحالیکه طبق ززارشهای تاریخی ،او اصالً در میدان جنگ برای نبردکردن
حاضر نشد است و آنچه ززارش شد  ،این است که وی خود را به امام رساند و دست
برای دفاع از سیدالشهداء

را

در مقابل شمشیر ابشربنکعب قرار داد که در نهایت ،دست

قط شد و به شهادت رسید 78.صرف نظر از مباحث اسنادی ،با توجه به اینکه رجزخوانی،
مقدمهای برای ورود به کارزار میباشد ،رجزخوانی عبداهلل در ماجرای شهادت

که به

صورت دفعی و نازهانی بود  ،ممکن است مورد تردید قرار زیرد.
ـ غالم ترکي:
اَلبَحرُ مِن طَعنِي وَ ضَربِي یَصطَلِي

وَ الجَوُّ مِن سَهمِي وَ نَبلِي یَمتَلِي

79

وی همچنين ،در ميان رجزهایي که نقل کرده ،به نبرد جواني اشاره ميکند؛ درحاليکه
نامي از او نبرده و با این حال ،رجزی را برای او و مادرش که در کربال همـراه وی بـوده،
نقل کرده که اینگونه است:
أمِيـرِی حُسَيـــنٌ وَ نِعمَ األمِيـــرُ
ـ رجز مادر آن جوان:

سُــرُورُ فُؤَادِ البَشِيــرِ النّــذِیــرِ

80
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بَالِيـــةٌ خـــاویةٌ نَحِيفَــةٌ

أنَا عَجُوزٌ فِی النِّسَاءِ ضَعِيفَةٌ

81

 .5مناقب آل ابیطالب

پس از خوارزمی ،ابنشهر آشوب (م 988ق) رجزهای فراوانی را نقل کرد که برخی از
آنان ،همان ززارشهای ابناعثم و خوارزمی است؛ 82ولی برخی دیگار ،از منفاردات خاود
اوست 83.رجزهای جدیدی که وی نقل کرد  ،به قرار زیر هستند:
ـ امام حسين

:
84

وَ الْعَـــارُ أَوْلَى مِنْ دُخُولِ النَّارِ

الْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ رُکُوبِ الْعَــارِ

آماد اسات 85.از هماین رو،

این رجز ،در دیوان منسوب به امیر مومناان

امکان دارد که ابنشهر آشوب بهاشتبا این رجز را باه سیدالشاهداء

منتساب

کرد باشد.
ـ امام حسين

:
اَحمِـــي عِيَـــاالتِ اَبِـــي

انَــا الحسيـــــنُبنعلِــيٍ
همچنين ،وی سه رجز زیر را برای حضرت عباس

86

آورده که بـه نوبـه خـود جدیـد

هستند:
87

ال اَرهَبُ المَوتَ اِذَ المَوتُ رَقَا

حَتّي اُوارَی فِـي المَصَالِيتِ لَقَا

وَ اللّهِ إن قَطَعتُـــمُ یَمِينِــي

إنِّـــي اُحامِــي أبَدَاً عَن دِینِي

یا نَفسُ ال تَخشَی مِنَ الكُفّارِ

88

وَ اَبشِرِی بــــِرَحمَةِ الجَبّارِ

89

به نظر میرسد ،سازند یا سازندزان برخی از این رجزها ،تالش داشتهاند که
لحظهلحظه وقای را با رجزها به تصویر کشند .از همین رو ،برای حضرت عباس

به

هنگام میدان رفتن ،یک رجز ،و در هنگام آب برداشتن از فرات ،یک رجز ،هنگامی که
برمیزردد و دست راست

قط میشود ،یک رجز و نیز به هنگام قط دست چپ ،رجز

دیگری را ززارش میکنند .این رویکرد ،با وجود اهداف قابل توجه مناب  ،موجب شد است
که اعتبار این دسته از رجزها مورد تردید جدی قرار زیرد.
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:

ـ قاسمبنحسن

اِنِّي اَنَا القَاسِمُ مِن نَسلِ عَلِيٍّ

نَحنُ وَ بَيتِ اهللِ اَولَي بِالنّبِي

90

صرف نظر از اصل و اعتبار رجزها ،افرادی که رجزها به آنها منتساب شاد  ،از دیگار
نکات قابل تأمل در برخی از مناب است؛ به عنوان نمونه ،ابنشهر آشوب چند رجز جدید را
برای اشخاصی آورد که تا قبل از وی ،نامی از این افراد در مناب کهن دید نشد است.
ـ قاسمبنعلي

:

یا عَصَبَةُ جارَت عَلَی نَبِيُّها

وَ كَدَّرَت مِن عَيشِها مَا قَد نَقِی

91

ـ ابراهيمبنحصين:
أَضْرِبُ مِنْکُمْ مَفْصَلًا وَ سَاقـاً

لِيُهْـــرَقَ الْيـَوْمَ دَمِـــــي إِهْرَاقاً

92

ـ ابوثمامه:
عَزَاءً لِآلِ الْمُصْطَفَـى وَ بَنَاتِهِ

عَلَى حَبْسِ خَيْرِ النَّاسِ سِبْطِ مُحَمَّدٍ

93

ـ احمد الهاشمي:
اَليَومَ اَبلُو حَسبِــي وَ دِینِـــي

بِصَــارِمٍ تَحمِــلــُهُ یَمِـيــنِـــي

94

ـ مالکبندودان:
اِلَيکُمُ مِن مَالِکِ الضِّـرغَـــامِ

ضَــــربَ فَتًي یَحمِي عَنِ الکِرَامِ

95

عدم وجود برخی رجزها در کتابهای تخصصی و دستاوّل ،اطمینان به آنها را قدری
دشوار کرد است؛ به عنوان نمونه ،بسیاری از رجزهای بنیهاشم ،بهخصوص طالبیاان ،در
مقاتل الطالبیین وجود ندارد .با آنکه کتاب مذکور به طور مشخص ،به زنادزانی و شاهادت
آنها پرداخته؛ ولی به غیر از رجز علی اکبر

به هیچکدام از رجزهای دیگری که توسط

ابناعثم و بعدها خوارزمی و ابنشهر آشوب آمد  ،اشار ای نکرد است.

41
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تا اینشا رجزها از منظر منابعی که رویکرد داستانی داشتند ،مورد بررسی قارار زرفات.
اکنون برای بهتر نشاندادن آمار رجزهای مذکور ،توجه به جدولهای زیر مناسب به نظار
میرسد.
رجزهای شهدای بنی هاشم در رویکرد داستانی بر اساس
تعداد رجز

22
16

مناقب آل ابی طالب

مقتل خوارزمی

15

3

3

روضة الواعظین

االمالی صدوق

کتاب الفتوح

رجزهای شهدای غیر بنی هاشم در رویکرد داستانی بر اساس
تعداد رجز
33
30
25

مناقب آل ابی طالب

مقتل خوارزمی

8

8

روضة الواعظین

االمالی صدوق

کتاب الفتوح
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همانطورکه مشاهد میشود ،در میان پنج منب مذکور ،ابناعثم ،خوارزمی و ابنشاهر
آشوب ،بسیار بیشتر از صدوق و ابنفتال نیشابوری رجز نقل کرد اند .شایان توجه است که
رویکرد خوارزمی و ابنشهر آشوب در نقل رجزها ،متفاوت میباشد؛ چاه اینکاه ابانشاهر
آشوب به فراخور ذکر مناقاب آل ابایطالاب ،رجزهاای بیشاتری نسابت باه خاوارزمی از
بنیهاشم ذکر کرد است؛ درحالیکه در نقل رجزهای غیر بنیهاشم ،خوارزمی از ابنشهر
آشوب سبقت زرفته است .اکنون در پایان و در قالب چند جدول ،همه منابعی که از قارن
دوم تا ششم رجزهای شهدای کربال را ززارش کرد اند ،در کنار یکدیگر ترسیم میشاوند
تا هر چه بهتر دو رویکرد تاریخی و داستانی و تأثیر آنها بر رجزهای شاهدای کاربال باه
تصویر کشید شود.

و بنی هاشم در منابع(قرن )6-2

رجزهای امام

22

16

1

15

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1
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در منابع(قرن)6-2

رجزهای اصحاب سیّد الشّهدا

33
30
25

12
8

11

8
4

3

1
کتاب
الفتوح

اعالم روضة االرشاد االمالی
مناقب آل مقتل
ابی طالب خوارزمی الوری الواعظین

تاریخ انساب تسمیة من
طبری االشراف قتل

مجموع رجزهای بنی هاشم و اصحاب سید الشهدا

در

منابع (قرن )6-2

52
49

40

11
1

4

12 13

11
5

1

1

1

1

2
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نمودارهایی که تا کنون ترسیم شد ،ناظر بر اصل رجزهایی بود که منااب از قارن دوم
تا ششم ززارش کرد اند .اکنون الزم است تا با رسم جدولی دیگر ،تعداد ابیااتِ رجزهاای
ذکرشد در مناب  ،باز شناخته شود؛ تا ضمن روشنشدن حشم و انداز رجزها ،تفاوت میان
مناب با دو رویکرد مذکور و تأثیر آن بر کوتاهی و بلندی رجزها ،هرچه بهتر قابل بررسای
باشد.
نگاهی به مجموع بدنه رجزهای منقول از منابع (قرن)6-2
(بر اساس تعداد ابیات)
154
139

135

26
17

17.5
1.5

5

22.5

7.5
2

1.5 3.5

2.5 1.5
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نتیجهگیری

هدف مقاله حاضر ،نشاندادن تفاوت دو رویکرد تاریخی و داستانی در مناب و تأثیر این
رویکردها بر ززارش رجزهای رویداد عاشورا بود .آنچه از مشموع این تحقیق به دست آمد،
تطور رجزها در رویکرد داستانی بود که میان مناب نامبُرد  ،ابناعثم و بعد از وی ،خوارزمی
و ابنشهر آشوب ،از سردمداران این نوع رویکرد به حساب میآیند و رجزهای فراوانی که
این سه نفر ززارش کرد اند ،با مناب دیگر تفاوت چشمگیری دارد و حقیقت صدور آنها را
با چال های جدی روبهرو میکند و از همین رو ،بسیاری از رجزهایی را که این دست از
مناب به شهدای کربال منسوب کرد اند ،نمیتوان از جانب شهدا دانست و به احتمال
فراوان ،بخ

عمد آنها ،زبانحالهایی بود است که بعداً توسط برخی افراد به شکل

رجز در آمد و در دور های بعد افزود شد است و دستکم با وجود برخی قراین
پی زفته ،اعتماد به صدور همه آنها در صحنه کربال ،قدری دشوار مینماید.
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پینوشتها:
 .1ن.ک :فضيلبنزبير« ،تسمية من قتل مع الحسين

» ،تصحيح حسينی جاللی ،مجله تراثنا ،سال

اوّل1041 ،ق ،ش  ،2ص 121؛ «التسميات طليعة المؤلفات فی الحضارة االسالمية» ،جاللی ،مجلـه
تراثنا ،ش  ،2ص .11
 . 2فضيلبنزبير ،پيشين ،ص  154ـ .151
 .3همان ،ص 154؛ ابنسعد ،محمد ،الطبقات الكبری ،بيروت :دار الكتب العلمية1011 ،ق ،ج ،14
ص 011؛ مفيد ،محمدبنمحمدبننعمان ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،قم :كنگره شيخ
مفيد1013 ،ق ،ج  ،2ص 141؛ ابنكثير ،البدایة والنهایة ،بيروت :دار احياء العربی1041 ،ق ،ج ،1
ص .115
 .0فضيلبنزبير ،پيشين ،ص « :154من علی ،فرزندِ حسين
كعبه قسم كه ما به پيامبر

 ،فرزندِ علی

هستم .به پروردگار

نزدیكتر هستيم».

 .5همان ،ص « :151ای لشكریانِ آمادهشده! من هفهاف ،پسرِ مُهنّد هستم».
 .1ابنسعد ،پيشين ،ج  ،14ص .011
 .1بالذری ،احمدبنیحيیبنجابر ،جمل من أنساب األشراف ،بيروت :دار الفكر1011 ،ق ،ج  ،3ص
.101
 .1همان ،ص « :191من از قبيله جُعفی هستم و پدرم كداع است .در دستم شمشيری محكم و
كوبنده است».
 .9همان ،ص « :191ای نَفس! امروز با خدای بخشنده مالقات میكنم و امروز تو از تمام نيكیهـا
بهرهمند میشوی».
 .14همان ،ص « :195من حبيبم و پدرم مظاهر است .سواركارِ ميدانِ جنگهای شعلهور هستم».
 .11همان« :در راه دفاع از بهترین كسی كه در منا و خيف فرود آمده ،آنان را با شمشير میزنم».
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 .12همان ،ص « :191چگونه میبينند فاسقانِ فاجر ،ضربه غالمِ سياهی را كه با شمشير از فرزندان
محمد دفاع میكند».
 .13همان« :من زهير فرزندِ قين هستم .با شمشيرم آنها را از حسين

دور میكنم».

 .10همان ،ص « :194اگر مرا نمیشناسيد ،من پسر [قبيله] كلب هستم و افتخار من این است كه از
دودمانِ عُلَيم میباشم».
 .15همان ،ص « :191اگر كسی مرا نمیشناسد ،من پسرِ كَدَن هستم .من بر دینِ حسين و
حسن

هستم».

 .16همان ،ص « :192جنگجویانِ انصار خوب میدانند كه من مُدافع و وفـادار نسـبت بـه پيمـانم
هستم».
 .11همان ،ص « :191تيری كه روی آن نشان گذاشتهام ،پرتاب میكنم و ترسيدن ،به جان سودی
نمیبخشد».
 .11همان« :من یزید هستم و پدرم مهاصر است .شجاعتر از شير ژیانِ خوابيده در بيشهام».
 .19طبری ،ابوجعفر محمدبنجریر ،تاریخ األمم والملوک ،بيروت :دار التراث1311 ،ق ،ج  ،5ص
 034ـ  ،001رجزهای 11 ،9 ،1 ،1 ،5 ،1 :و .13
 .24همان ،ص « :039سوگند میخورم كه اگر تعداد ما اندازه شما و یا نصف شما بود ،همگی از
مقابل ما فرار میكردید».
 .21همان ،ص « :004با خود پيمان بستهام كه تا نكشم ،كشته نشوم و امروز جز در نبردی تنبهتن
ضربت نخواهم خورد».
 .22همان ،ص « :031اگر اسبِ مرا هم پی كنيد ،بدانيد كه من فرزندِ آزادهام و شجاعتر از شير
ژیان هستم».
 .23همان ،ص « :002قبيله بنیغفار و خِندِف و بنینَزار بهخوبی دانستهاند».
 .20همان ،ص  035و « :001من جَمَلی هستم .من بر دین علی هستم».
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 .25همان ،ص « :005من فرزند بُهدله و از سلحشورانِ عَرجَله هستم».
 .21مسعودی ،علیبنالحسين ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تحقيق :اسعد داغـر ،قـم :دار الهجـرة،
1049ق ،ج  ،3ص .11
 .21ابوالفرج اصفهانی ،علیبنالحسين ،مقاتل الطالبيين ،بيروت :دار المعرفة ،بیتا ،ص .115
 .21قاضی نعمان مغربی ،ابوحنيفه نعمانبن محمد ،شرح األخبار فی فضائل االئمة األطهار

 ،قـم:

جامعه مدرسين1049 ،ق ،ج  ،3ص .153
 .29مفيد ،پيشين ،ص  141ـ  ،141رجزهای 11 ،9 ،1 ،1 :و .11

 .34گروهی از تاریخپژوهان ،مقتل جامع سيدالشهدا

 ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام

خمينی1319 ،ش ،ج  ،1ص .15
 .31طبرسی ،حسنبنفضل ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،قم :آل البيت

1011 ،ق ،ج  ،1ص 011

ـ  ،010رجزهای 11 ،9 ،1 :و .11
 .32ابن جوزی ،ابوالفرج عبدالرحمنبنعلیبنمحمد ،المنتظم فی تاریخ األمم والملوک ،بيـروت :دار
الكتب العلمية1012 ،ق ،ج  ،5ص .304
 .33ابناعثم كوفی ،ابومحمد احمدبنعلی ،الفتوح ،بيروت :دار االضـواء1011 ،ق ،ج  ،5ص  142ـ
 ،114رجزهای 13 ،12 ،14 ،9 ،1 ،1 ،1 ،5 :و .11
 .30همان ،ص « :115این قوم ،كفر ورزیده و از گذشته ،از ثواب خدای انس و جـن رویگـردان
شدهاند».
 .35همان ،ص « :111من فرزند علی

 ،پاک و از نسل هاشم هستم؛ همين افتخـار ،مـرا كفایـت

میكند».
 .31همان ،ص « :112سرور من ،علی

 ،همان صاحب افتخاراتِ بلند اسـت كـه از تبـارِ هاشـمِ

نيكویِ بزرگوارِ بافضيلت است».
 .31همان ،ص « :111من جوانِ ابطحی از آل ابیطالب و از تيرهای از بنیهاشم و غالب هستم».
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 .31همان ،ص « :113من جعفر ،صاحبِ افتخارات و شرافتها و فرزندِ علیِ نيكوكـار و صـاحبِ
بخشندگی هستم».
 .39همان ،ص « :110سوگند به خدای بزرگ و ارجمند و قسمِ راستين به حجور و زمزم!»
 .04همان ،ص « :112اگر مرا نمی شناسيد ،من فرزند حسن

همان نـوه پيـامبرِ برگزیـده امـين

هستم».
 .01همان ،ص « :113من فرزند مردی سرفراز و بخشنده هستم؛ همان علی

كه مظهر نيكـی و

نيكوكرداری است».
 .02همان ،ص « :111امروز با پدرم ،مسلم ،و جوانان دیگـری كـه در راه دیـن پيـامبر

جـان

باختند ،مالقات میكنم».
 .03همان« :پدر من ،عقيل است .پس ،جایگاه مرا نزد بنیهاشم بشناسيد .هاشـميان ،بـرادران مـن
هستند».
 .00همان ،ص « :113من ،عثمان ،صاحبِ افتخارات هستم؛ علیِ نيكوكردار ،بزرگ من است».
 .05همان ،ص « :110من علی ،فرزند حسينبنعلی

هستم؛ من از گروهى هستم كه جدّ

پدرشان ،پيامبر خداست».
 .01همان« :حقيقتهای جنگ آشكار شد و افراد جنگاور راستين ،نمایان شدند».
 .01همان ،ص « :113شما را میزنم و زُحَر را در ميـانِ شـما نمـیبيـنم؛ همـان بـدبختی كـه بـه
پيامبر

كفر ورزیده است».

 .01همان« :راه را باز كنيد ای دشمنان خدا! از سر راه عمر كنار بروید؛ از سر راه شـير تـرشرو و
خشمگين كنار بروید».
 .09همان ،ص « :112اگر مرا نمیشناسيد ،من پسر جعفر [طيار] هستم؛ آن شـهيدِ راسـتين كـه در
بهشتِ نورانی است».
 .54همان ،ص « :111از دشمنیِ قومی كه با كوری به پستی افتادهاند ،به خداوند شكایت میكنيم».
 .51همان ،ص « :141من انيس فرزندِ مَعقَل هستم و در دستم شمشيرِ تيز و بَرّاقی وجود دارد».
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 .52همان ،ص « :142من بُرَیر هستم و پدرم خُضَيراست كه از غُرِّش شيرانِ غُرّنده باكی ندارد».
 .53همان ،ص « :114من جُناده پسرِ حارث هستم؛ نه ذليل و نه پيمانشكن هستم».
 .50همان ،ص « :149جلو بيا [ای كسی كـه] از جانـبِ خـدا هـدایت شـدهای؛ هـدایتی كـه هـم
هدایتشده و هم هدایتكنندهای! امروز با جدّت پيامبر

مالقات خواهی كرد».

 .55همان ،ص « :145ای فرزندانِ قحطان! بر مرگ بردبار باشيد؛ تا در رضـایت خـدای رحمـان
جای گيرید».
 .51همان ،ص « :149جلو بيا ای حسين! امروز با جدّت ،احمد
علی

و بـا بهتـرین بزرگـت ،یعنـی

كه صاحب كرم و بخشش است ،مالقات خواهی كرد».

 .51همان ،ص « :145برای داخلشدن به بهشت ،باید در مقابل شمشيرها و نيزهها صبر كرد».
 .51همان ،ص « :114گریبانِ پسرِ هند را بر او تنگ كن و اسبسوارانِ انصار را در عمق دیـارش
بفرست».
 .59همان ،ص « :145ای نَفس! امروز به سوی خدای رحمان میروی و بـه روح و ریحـان الهـی
خواهی رسيد».
 .14همان« :قبيله سعد و مذحج میدانند كه من شيری هستم كه در هنگامِ جنگ و نبرد ،سخت
گيرم».
 .11همان ،ص « :141من از قبيله جعفی هستم و پدرم ،مطاع اسـت و در دسـتِ راسـتم ،شمشـيرِ
قطعكنندهای میباشد».
 .12بالذری ،پيشين ،ص .191
 .13ابناعثم ،پيشين ،ص « :141بهحقيقت ،قبيله غِفار و خِندِف و نَزار آگاه هستند».
 .10طبری ،پيشين ،ص .002
 .15ابناعثم ،پيشين ،ص « :141بهیقـين ،مالـ
دانستهاند».

و قبيلـه دودان و نسـل خِنـدِف و قـيس عـيالن
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 .11همان ،ص « :141اگر از حَسَب و نَسَبم بپرسيد ،من شـيری از فرزنـدان گروهـی از بنـیاسـد
هستم».
 .11وی ،همان نافعبنهالل جملی است؛ چنانكه مرحوم شوشتری در قاموس الرجال همين نـام را
ثبت كرده و متذكر شده كه هاللبننافع بجلی ،یكی از یاران ابنسعد بوده است( .تستری ،محمدتقی،
قاموس الرجال ،قم :جامعه مدرسـين ،دوم1010 ،ق ،ج  ،14ص  331و  )304همچنـين ،سـماوی
یادآوری كرده كه جملی منسوب به جمل ،تيره ای از مَذحِج است و اینكه در برخی كتابها بجلـی

آمده ،اشتباه واضح است( .سـماوی ،محمـدطاهر ،أبصـار العـين فـی أنصـار الحسـين

 ،محقـق:

محمدجعفر طبسی ،مركز الدراسات االسالمية لحرس الثورة االسالمية ،1311 ،ص  101ـ  )154از
همين رو ،به نظر میرسد كه ابناعثم بهاشتباه وی را هاللبنرافع بجلی ضبط كرده است.
 .11ابناعثم ،پيشين ،ص « :114من جوان تميمی بَجَلی هستم .پيرو دین حسينبنعلی

هستم».

 .19همان ،ص « :141دشمنان را با ضربات شدید و سخت میزنم؛ ضرباتی كه مرگِ دشمنان را به
جلو میاندازد».
 .14ابوالفرج اصفهانی ،علیبنالحسين ،پيشين ،ص 19؛ ابنعنبه ،احمدبنعلی حسينی ،عمدة الطالب
فی أنساب آل ابیطالب ،قم :انصاریان1011 ،ق ،ص .331
 .11ابناعثم ،پيشين ،ج  ،5ص  .113برخی از اشعار منسوب به او ،چنين است:
أضرِبُكُم وَ ال أرَى فِيكُم زُحَر ذَاکَ الشّقِیُّ بِالنّبَیِّ مَن كَفَر
یا زُحَرُ یا زُحَرُ بَل آنَ مِن عُمَر لَعَلَّ َ اليَومَ تَبُوءُ مِن سَقَر
شَرِّ مَكانٍ مِن حَرِیقٍ وَ سَعَر أنّ َ الجَاحِدُ یا شَرَّ البَشَر
 .12ر .ک :صدوق ،ابوجعفر محمدبنعلیبنحسينبنبابویه قمی ،األمالی ،تهران :كتابچی1311 ،ش،
مجلس  ،34ص  159ـ  ،112رجزهای 31 ،11 ،13 ،12 ،1 ،1 ،5 ،1 :و .01
 .13همان ،ص « :112سوگند خوردهام كه جز با آزادگی كشته نشوم؛ هرچند مرگ را چيز تلخی
یافتم».
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 .10همان ،ص « :113ای نفس من! جَزَع و فَزَع نكن كه هر چيزی فانی است .امروز به باالترین
درجات بهشت خواهی رسيد».
 .15ن.ک :ابنفتال ،محمد ،روضة الواعظين وبصيرة المتعظمين ،قـم :دليـل مـا1023 ،ق ،ج  ،1ص
 022ـ  ،021رجزهای 51 ،01 ،31 ،11 ،13،12 ،1 ،1 ،5 ،1 :و .52

 .11ن.ک :خوارزمی ،موفقبناحمدبنمحمد ،مقتل الحسين

 ،قم :انوار الهدی1023 ،ق ،ج  ،2ص

 13ـ  ،31رجزهای،23 ،22 ،21 ،24 ،11 ،11 ،11 ،15 ،10 ،13 ،12 ،11 ،14 ،9 ،1 ،1 ،1 ،5 :
،00 ،03 ،02 ،01 ،04 ،39 ،31 ،31 ،31 ،35 ،30 ،33 ،32 ،31 ،34 ،29 ،21 ،21 ،21 ،25 ،20
 09 ،01 ،01 ،01 ،05و .54
 .11همان ،ص « :32اگر مرا نمیشناسيد ،من پسر حيدر هستم؛ شير شجاع و قویپنجه جنگـلهـا
هستم».
 .11بالذری ،پيشين ،ص 242؛ طبری ،پيشين ،ص 051؛ ابوالفرج اصفهانی ،پيشين ،ص 111؛ مفيد،
پيشين ،ص  .114شایان ذكر است كه منابع مذكور ،به جز اإلرشاد ،از وی به «نوجوان» یاد كردهاند
و تنها مفيد صراحتاً نام او را «عبداهللبنحسن» ذكر كرده است( .همان)
 .19خوارزمی ،موفقبناحمدبنمحمد ،پيشين ،ص « :21دریـا از ضـربت شمشـير و نيـزه مـن بـه
خروش میآید و فضا از تيرهای من پُر میشود».
 .14همان ،ص « :25امير من ،حسين است و چه اميرِ خوبی است .او مایه شـادمانیِ قلـبِ پيـامبرِ
بشارتدهنده و انذاركننده است».
 .11همان ،ص « :21من پيرزنی فرتوت و ضعيف و ناتوان در ميانِ زنان هستم».
 .12ن.ک :ابنشهر آشوب ،ابوجعفر محمدبنعلـی ،مناقـب آل ابـیطالـب ،قـم :انتشـارات عالمـه،
1319ق ،ج  ،0ص  144ـ  ،114رجزهـای،20 ،23 ،22 ،21 ،24 ،13 ،11 ،14 ،9 ،1 ،1 ،1 ،5 :
،01 ،01 ،05 ،00 ،03 ،01 ،04 ،39 ،31 ،31 ،31 ،35 ،30 ،33 ،32 ،31 ،34 ،29 ،21 ،21 ،21
 55 ،50 ،53 ،54 ،09 ،01و .51
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سیر تاریخی ذکر رجزهای شهدای کربال در منابع تاریخی قرن دوم تا ششم هجری

 .13شوشتری معتقد است كه ابنشهر آشوب سخنان ضعيف بسـياری نقـل كـرده اسـت( .تسـتری،
محمدتقی ،پيشين ،ج  ،1ص  )112به همين جهت ،به گزارشهایی از وی كه منفرد است ،نمیتـوان
اعتماد كرد.
 .10ابن شهر آشوب ،پيشين ،ص  11و « :114مُردن ،بهتر از سوارشدن بر مركب ننگ است و عار،
سزاوارتر از واردشدن در آتش است».

 .15محمدی ریشهری ،محمد ،حكمتنامه امام حسين

 ،با همكاری سيد محمود طبایینژاد و

سيد روحاهلل طبایی ،مترجم :عبدالهادی مسعودی ،قم :دار الحدیث1315 ،ش ،ج  ،2ص .333
 .11ابنشهر آشوب ،پيشين ،ص « :114من حسينبـنعلـی هسـتم .از اهـل و عيـالِ پـدرم دفـاع
میكنم».
 .11همان ،ص « :141هنگامی كه مرگ رخ بنماید ،از مرگ هراسی ندارم؛ تا آنكـه در دریـایی از
مردانِ سریع و چاب

فرو روم و ناپدید شوم».

 .11همان« :به خدا سوگند كه اگر دستِ راست مرا هم قطع كنيـد ،همچنـان از دیـن خـودم دفـاع
میكنم».
 .19همان« :ای نفس! از كافران نترس؛ چراكه بشارت میدهم تو را به رحمتِ خدای جبّار».
 .94همان ،ص « :141من قاسم  ،از نسل علی

هستم .به خانه خدا سوگند كه ما بـه پيـامبر

سزاوارتر هستيم».
 .91همان ،ص « :141ای قوم [جاهلی] كه بر عليه پيامبر خود جنگيدید و زندگی خود را پـس از
روشنی و خالصی ،تيره و تار كردید!»
 .92همان ،ص « :145امروز [با شمشيرم] آنقدر مفصل و ساق شما را میزنـم تـا خـونم ریختـه
شود».
 .93همان ،ص « :140به سبب محاصره بهترینِ مـردم كـه نـوه محمـد
پيامبر

و دخترانش عزا میگيرم».

اسـت ،بـرای خانـدانِ

سال هجدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،6931شماره مسلسل 07
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 .90همان ،ص « :145امروز با شمشيری كه به دست دارم ،امتحانِ خود را در مورد دین و شرافتم،
پس میدهم».
 .95همان .ص « :140ضربتی از مال  ،شير ژیان ،به سوی شما میآید؛ ضربتِ همان جوانی كه از
اهل كرامت دفاع میكند».

