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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 ششموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 زمستان

 

  یاحیر یزید بن حر در اصالت مقبره یخیتار یجستار

 

 21/5/2971 :ییدتأ یختار           52/25/2971 :یافتدر یختار

 1 یآباد یحاج یصالح یمابراه 

 2 سرپرست سادات یدابراهیمس

 3 یرضا رمضان
 یپدووه  و بدازاوان   یازمندد مربوط به واقعه عاشورا، ن یدادهایمجموعه رو

مقبدره حدر    یخیدرباره اصالت تار یاست. مقاله حاضر با محور قرار دادن پرسش

از  ی. براد پدردازد  یم ینهزم یندر ا یدگاهدو د یه.ق( به بررس۱۶)یاحیر یزیدبن 

حر پس از  یفهکه طا ندباور ینبر ا یخیتار یها گزارش یمحققان، مستند به برا

معدرو    یشدان که بده عندوان مقبدره ا    یحادثه عاشورا، جسد مطهر او را در مکان

ه. ق( و ۰۳۹)یلشداه اسدماع   یلهقبر بده وسد   یناست، به ااک سپردند و از نب  ا

. در کنندد  یمد  یداد اود  یادعا ین گواه درستحر به عنوا یارتز یمردم برا یرهس

 یگدر باورند که جسد مطهر حر به همدراه د  ینا رب یگرد یبرا یدگاه،د ینمقابل ا

 یدن به ااک سپرده شده است. ا ینیو در روضه حس یدسته جمع یشهدا در قبر

است که به استناد منابع کهن  یدهرس یجهنت ینبه ا یلیتحل-یفیمقاله با روش توص

                                              

 مسجججج    یسجججج  لن  اسججججان دانشجججج  ل لجججج    ا   جججج ن  یختجججج   یدکتجججج  یدانشجججج  . 1
(salehi.ebrahim114@gmail.com). 
 .(sarparastsadat@gmail.com) یدانش  ل عامه طب طب ئ ی  است د. 2
 .(ramazanireza19@yahoo.com) یاهلل ل وج د یتدانش  ل آ یع م ی تعض  ه. 3
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شهدا، به ااک سپرده شده  یگرو همراه د ینیدر روضه حس یزیدو معتبر، حر بن 

 است.

 

 .یصفو یلکربال، شاه اسماع یعاشورا، شهدا یزید،کربال، حر بن  :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

دست آوردن حقیقتت    های مشهور تاریخی برای به نقد و بررسی برخی از باورها و گزارش

های تاریخی برای روشن شدن حقایق و اصالح برخی  پژوهشچنین   امری الزم است. هم

وسیله عوام  افراد ناآگاه و یتا ماانتدان رد داده استت  برتیار      های تاریخی که به از تحریف

  تتاریخی از رختدادهای تتاریخی    -ضروری هرتند. با این شیوه می توان به دفاع عقالنی

هب پرداختت. برآینتد چنتین    های موجتود در شتریات و متذ    سیاسی و حتی گزاره-مذهبی

اجتماعی کربال و رختدادهای آن و پتژوهش پیرامتون آن     -نگاهی به کلیت تاریخ سیاسی

دار حادثته بتزر     موجب شد در این مقاله درباره اصالت مقبره حتر  ییتی از شتهدای نتام    

 عاشورا پرسش نماییم. 

یر عمر است که از لشه.ق( ییی از شهدای بزر  عاشورای حرینی۱2حر بن یزید)

  حتر ملحق شد. روز عاشورا ه.ق( جدا گردید و به سپاه حضرت سید الشهدا۱۱بن ساد)

شتد   هرگاه عرصته بتر ییتی تنت  متی     . نگی سخت کرده. ق( ج۱2)بن قین همراه زهیر

شتافت تا او را از مارکه نجات دهد. مدتی این گونه مبارزه کردنتد   دیگری به یاری او می

 2.رساندند شهادت و به ندحر را محاصره کرد  وه پیاده نظامگر پیش از ظهر  که تا این

برخی بر این باورند که قبیله حر که در همان نزدییی بودند  پس از رفتن ابتن ستاد     

وارد کربال شدند و جنازه حر را با خود حمل کردند و در میان فالی به خاک سپردند. نبش 

                                              

، 4ج ،ت  یخ ا طبج ی  ،طب ی .232و  231،ص و  ۀ ا طفال مخ ف،  .141ص ،مقتل ا حسین . ال  مخ ف،1
 .333ص
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ودن جنازه حر و  سیره مردم در زیارت حر  وسیله شاه اسماعیل صفوی  سالم ب همان قبر به

در مقابل  عده ای بر  2ترین دالیل کرانی است که میان فالی را مقبره حر می دانند. مهم

این باورند که حر  مانند دیگر شهدا در حائر حرینی و در قبتری دستته جماتی بته ختاک      

 5سپرده شده است.

تحلیلی درصدد بررسی اصتالت  -صیفیاین مقاله با تییه بر منابع فریقین و با روش تو

جا  که گزارش انتقتا    تاریخی بارگاه منروب به حر بن یزید ریاحی در کربال است و از آن

هتای متتأخران و مااصتران رواا یافتته استت        جرد مطهر حر به میان کنونی  در کتتاب 

شتود.   انتد  بررستی متی    های متأخرانی که برای اولین بار  این مطلب را بیتان کترده   کتاب

گردند؛ زیترا در برختی از ایتن     های مااصران نیز بررسی می چنین در این تحقیق کتاب هم

 فالی حر   دالیلی بیان شده است.   ها برای اثبات حقانیت مقبره کتاب

ابومخنتف    مقتل الحرتین در این جا  بیان این نیته الزم است که ریشه برخی از آثار 

  اعالم الوری و التدر النظتیم  چنین  منبع  ست. هما   ّه یۀا ب ایۀ و او  ا ک مل فی ا ت  یخ

استت. بتا ایتن     مثیر االحزانکتاب الملهوف شیخ مفید است و ییی از منابع الرشاد اکتاب 

شود به سبب ارزش تاتدد منتابع    ها ارجاع داده می که به برخی از این کتاب حا   دلیل این

های فریقین آمده استت و اگتر ربتری از     که برخی از مطالب در کتاب است و تأکید بر این

   گویای قوت مطلب است.ارشاددهد و یا ربرسی از  ابومخنف گزارش می

نظران مااصر یا متأخر و یتا   ن شود آن است که دیدگاه صاحبنیته دیگری که باید بیا

های کهن تتاریخی و   دیدگاه متقدمان در صورتی قابل قبو  است که مطابق با متن کتاب

                                              

،  صجه کج لا  . نظ ی م فج د،  141، صف ه گ ع ش  ا؛ مح ثی، 141، ص1، جم تهی االم  .  .ک:  می، 1
، مقتجل ا حسجین  . ا مقج ن،  301، ص1، جتحفۀ ا    م فی ش ح خطبۀ ا م   مپ و  ی. آ  لح  ا    ن، 141ص
 .121، ص2،جحسینزن گ نی ام ن . عم د ا  ین، 411ص

، اعان ا   ی لج عان ا هج ی  . طب سی، 114، ص2، جاال ش د فی م  فۀ ح ج اهلل ع ی ا  ب د. شیخ مفی ، 2
 .211ص
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متادد باشد. در بحث تاریخ و برای استخراا مطالب تاریخی  نیته مهم منابای است که به 

ابل استناد و ماتبر است که به منابع شود و رأی صاحب نظران در صورتی ق آنها استناد می

کهن و ماتبر مرتند باشد و در غیر این صورت اعتباری ندارد. در واقع  صاحب نظر حجیت 

که تاریخ اعتبار خود را از صاحب  کند  نه این و اعتبار کالم خود را از تاریخ کهن کرب می

 دست آورد. نظران به

 دیدگاه اول. 2

بر این باورند که حر جدای از دیگر شهدا به خاک سپرده شد و های متأخر  بریاری از کتاب

برتگانش  وی را به محل فالی که مشهور به مقبره حر است  بردند و دفن کردند و فاصله 

هتتق( را  79۹آن حدود یک میل تا کربال است. کرانی که داستان شاه اسماعیل صتفوی) 

 2اند  این سخن را قبو  دارند. گزارش کرده

اس  مقبره منروب به حر بن یزید در فاصله نه کیلومتری غرب کتربال واقتع   براین اس

وسیله بنی تمیم در میان فالی به خاک ستپرده شتده استت. در     شده است و جنازه اش به

ق  شاه اسماعیل صفوی در فتح بغداد  گنبدی بر مزار او بنا کرد. او اولین کرتی  721سا  

ق مرقد منروب به حتر   2952چنین در سا   د. همبود که به ساختن مرقد حر اهتمام ورزی

م برق به ناحیه حر 27۱9ق دوباره بازسازی گردید و در سا  299۹بازسازی شد و در سا  

  5برده شد.

                                              
 ،یا قمج ؛ 230، ص1، جت قیح ا مق   فی ع م ا  ج  ؛ ا م مق نی، 233، ص3، جاالن ا  ا   م نیۀ. ا  زائ ی، 1

؛ ع جی  201، ص3، جدایج   ا م ج  ت تشجی    ؛ 141، ص2، جسفی ۀ ا بحج   ؛  ا قمی، 214ص، نفس ا مهم ن

ف ه جگ  ؛ جج اد،  131ص ،نیانص   ا حسج  یف نیالص   ا   ،یا سم و؛ 111، ص ج   ح   ا حسیندخیل، 

 .233، ص اه م ی ام کن زی  تی و سی حتی د  ع اق؛ مق س، 141، صع ش  ا

 .233، ص اه م ی ام کن زی  تی و سی حتی د  ع اق. مق س، 2
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ق بته فرمتان عضتد الدولته     99۹برخی ماتقدند که اولین بنای آستانه حر حدود ستا   

یل صتفوی تجدیتد بنتا    به دستور شتاه استماع   721ه.ق( ساخته شد و در سا  995دیلمی)

او است  سه دلیل   داران انتقا  جرد حر به جایی که امروزه منروب به مقبره ررف 2گردید.

 کنند که در ادامه بررسی می شود. برای خود بیان می

 وسیله بنی تمیم . دلیل اول: انتقال جنازه به2-1

که امتروزه بته   وقتی عمربن ساد  کربال را ترک کرد  بنی تمیم جرد حر را به میانی 

جتا    مشهور است این میان جایی بود که قبیله حتر در آن  5نام او است بردند و دفن کردند.

 نزهۀه.ق( به نقل از حمداهلل مرتوفی در  2999سید جافر بحرالالوم  )د. 9سیونت داشتند.

 نویرد:  در این باره می القلوب
 4پشت کربال قبر حر، جد هجدهم من هست.

چنتین    هتم 2الد و نوادگان از قبور اجداد خود  ارالع بیشتری دارنتد. واضح است که او 

 نویرد:  مرحوم مقرم در این باره می
قبیله حر ریاحی، جسد او را به جایی که االن قبر اوست بردند و گفتهه دهد     

مادرش در کربال حاضر بود و هنگامی که دید ددمن با اجساد چه می کند، حر را 

 6ن کرد.به جای فعلی برد و دف

                                              

؛ ایجن  201، ص3له نقل دای   ا م   ت تشی ، ج  304ص ، تی ل ت شه عتب ت ع   س  گ ن،یاز ن  یجم . 1

عتب ت ع  یج ت  ، از هم ن کت ب لی ن ش ل است؛   ئ ان، 13، ص 1مط ب د  آد س مذک   نب د، ل که د  ج
 .143، صع اق

 .141، صف ه گ ع ش  ا؛ مح ثی، 141، ص1، جم تهی االم  .  .ک:  می، 2

 پ و  ی.141 ی م ف د،  صه ک لا، ص. نظ3

 .301، ص1، جتحفۀ ا    م فی ش ح خطبۀ ا م   م. آ  لح  ا    ن، 4

 .121، ص2، جزن گ نی ام ن حسین. عم د ا  ین، 1

 .411، صمقتل ا حسین. ا مق ن، 3
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وسیله  ترین دلیل تاریخی محل دفن حر بن یزید  انتقا  جنازه حر به مهم بررسی دلیل اول:

 شود. که این نظر در منابع پیش از قرن ششم یافت نمی قومش به میان فالی بود  در حالی

ق  به دستور عضد الدوله 99۹ممین است کری ادعا کند  بنای این آستانه  حدود سا  

از این رو مقبره فالی  ریشه در تاریخ دارد اما باید توجه کنیم که  2شده است دیلمی ساخته

  نوشته حمتداهلل بتن   القلوب نزهۀمرتند این مدعا  ضایف و غیر قابل استناد است. کتاب 

هایی است که انتقا  جرد حربن یزیتد را پذیرفتته    از کتاب 5ه.ق ( 92۹اتابک مرتوفی )د.

گتردد و در آن برختی از    یخ این کتاب بته قترن هشتتم بتاز متی     جا  که تار است  اما از آن

توان به آن استناد  های تاریخی به عنوان یک حقیقت تاریخی ضبط شده است  نمی اشتباه

که عضدالدوله دیلمی دستور بازسازی مقبره حتر را داده   و اعتماد نمود. در نتیجه اثبات این

 .است  نیازمند سندی در منابع ماتبر و کهن است

 وسیله شاه اسماعیل . دلیل دوم: نبش قبر به2-2

شاه اسماعیل صفوی بغتداد را ترترف کترد  بترای زیتارت قبتر حضترت        که  هنگامی

ز مردم شنید که به جناب حر ران می زنند. پتس  او ابه کربال مشرف شد.  سیدالشهدا

بود روزی  ندانم جرد حر رو گردید. حر روبه بدن تازه با و کرد نبش قبر نزد قبر حر رفت و

آن پارچته  قرد تبرک   به . شاهبود پارچه ای برته شده پیشانی او  بربود و  که شهید شده

بته ستر حتر    روز عاشورا ضربتی های سیره و تاریخ بیان شده بود  رد؛ زیرا در کتابرا باز ک

به همان حالت  او این پارچه را بر سر او برت و حرینخون جاری شد  امام که  خورد

و قبر  آن پارچه را باز کرد  خون از همان موضع سر بیرون جهید که شاه هنگامیدفن شد. 

هنگامی که دوباره بتاز  خون قطع شد. و  همان پارچه برتند پر از خون شد. سپس سر را با

کردند  خون جاری شد و هر چه تالش کردند به غیر آن دستما   خون سرش را بند آورد 

                                              

؛   ئ ان،  304، ص ل ت شه عتب ت ع  ی ت؛  .ک جم ی از ن یس  گ ن، 13، ص1، جدای   ا م   ت تشی . 1
 .143، صعتب ت ع  ی ت ع اق

 .211، ص3، جا ذ ی ۀ ا ی تص نیف ا شی ۀ.  .ک: آغ  لز گ طه انی، 2
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بتر   یقبه و بارگتاه  شاه دستور داد برای مردم مشخص گردید و پس مقام حرد. ممین نش

  2ردند.و خادمی بر آن گما ندآن قبر بنا کرد

بنابراین  عمل شاه اسماعیل دلیل مهم و ماتبری برای اثبات انتقا  جنازه حر به میان 

ین بتار در ستده   فالی است. با این حا   این دلیل قابل تأمل است؛ زیرا این امر بترای اولت  

پاسخ به ایتن شتبهه کته    در ه.ق( 2225)د. سید نامت اهلل جزائریوسیله  دوازده هجری به

وی را مرتد فطری ایرتاد   برخی از خواص شیاه و علما به این سبب که حر مقابل امام

کنند  بیتان گردیتده استت. مرحتوم      کنند  زیارت او را ترک نموده اند و حر را لان می قلمداد می

 کند.  نماید و سپس داستان باال را مطرح می زائری دالیلی علیه این مطلب بیان میج

کند که جماعتی از ثقات برای من حدیث کردند  وقتی شتاه   جزائری در ابتدا  بیان می

در این عبارت به صراحت بیان شتده استت  او نتبش      5اسماعیل بر بغداد سیطره پیدا کرد.

کند و مرتتند او ستخن باضتی از     ا از کتاب و منبای نقل نمیوسیله شاه اسماعیل ر قبر به

 افراد است که نزد وی ثقه بودند. با این حا  به این مطلب نمی توان اعتماد کرد  زیرا:

 9به برخی منابع بی اعتبار  مانند مقتل ابی مخنفاالنوار النامانیه . سید جزائری در کتاب 2  

 1.کند ررماح بن عدی و قره بیرت اسب سوار را نقل مینماید و داستان مجروح شدن  استناد می

                                              

ت قیح ؛ ا م مق نی، 301و 301، ص1، جتحفۀ ا    م؛آ  لح  ا    ن، 233، ص3، جاالن ا  ا   م نیۀ. جزائ ی، 1
الصج    ؛ سجم وی،  141، ص2، جسجفی ه ا بحج    ؛ا قمی، 214، صنفس ا مهم ن؛ ا قمی، 230، ص1، جا مق  
 . 201، ص3، جدای   ا م   ت تشی ؛ 141، صف ه گ ع ش  ا؛مح ثی، 131، صا  ین

 .231، ص3، جاالن ا  ا   م نیۀ. جزائ ی، 2

ام  مقت ی که د  اختی   م ست، نجه از ال مخ جف   » ن یس  : . م ح ن شیخ عب س  می  اج  له این مقتل می3
خی ی که لت ان ل  آن اعتم د نم د، و ه  کس لخ اه  این حقیقت ل ایش  وشن ش د، ل یج   است و نه از م  

 .ک: ا قمجی،   «این مقتل  ا ل  آنچه طب ی از ال مخ ف نقل ک دل مط لقت ده  ت  این ام  ل ایش واضح گ دد
ن یس  ل م  د ای از  . مفصل این لحث د  مق  ه111، صنفس ا مهم ن؛ ا قمی، 141، ص1، جا ک ی و اال ق ب

ل  سی   ا  گ فته است،  . ک: ص  حی ح جی آل دی،  پژوهشی د  ه یجت تج  یخی مقتجل الجی مخ جف،      
 .13 -11، ص 4، ش 1311، زمست ن فص   مه ت  یخ ن  ی و ت  یخ ن   ی

 .213، ص3،جاالن ا  ا   م نیۀ. جزائ ی، 4
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آورد. هر چند این افراد ممیتن استت بترای     . جزائری نامی از این ثقات به میان نمی5

 وی اعتبار داشته باشند  اثبات اعتبار داشتن آنان برای دیگران  قابل اثبات نیرت.

اسماعیل دستما  را از  کند که وقتی شاه . جزائری ضمن بیان این داستان ترریح می9

سر حر باز کرد  قبر پر از خون شد. حا  این پرسش مطرح است کته بتر استاس گتزارش     

های شدید به شهادت رسید. به رور  ماتبر تاریخ  حر در کربال مجروح شد و باد از جراحت

شد  چگونه پس از گذشت  ها باید خون بریاری از بدن وی خارا می ربیای با این جراحت

سا  از حادثه کربال  وقتی شاه اسماعیل  دستما  را از سر حر باز می کند  قبر  12۹حدود 

 پر از خون می شود؟ 

این موضوع از آن جهت که خارا از قوانین ربیای است  به دالیلی علمی نیاز دارد. به 

وسیله شاه استماعیل بترای اولتین بتار در قترن دوازدهتم و        هر حا   گزارش نبش قبر به

های ماتبر و غیر ماتبر دیگری  ه مرحوم جزائری بیان گردیده است. سپس در کتابوسیل به

 به عنوان اصلی مرلم پنداشته شده است.

جزائری در قرن دوازدهم بر این باور است که شاه اسماعیل  دستما  را از سر حر بتاز  

 جدا کرد کند که ابن ساد سر از تن شهدای کربال که بزرگان قدما ترریح می کرد. در حالی

جدا کردن ستر از تتن حتر بته عنتوان       2و سرها را بین قبایل حاضر در کربال تقریم نمود.

ملحق شده بود  افتخار و  سرداری نظامی که از لشیر عمر بن ساد به سپاه امام حرین

آمد. بنابراین در صورت ترجیح و اعتمتاد بته متتون تتاریخی  ستخن       امتیازی به شمار می

اره قطع سرهای شهدا  بر نقل مرحوم جزائری در قرن دوازدهتم تترجیح   بزرگان متقدم درب

 دارد. بنابراین  حر سر در بدن نداشت تا شاه اسماعیل دستما  از سر او باز کند.
                                              

االخبج    ؛  ا ج ی   ی،  211، صفو  جۀ ا طج  ؛ ال مخ جف،  233و 232، صمقتل ا حسین.  .ک: ال مخ ف، 1
اعجان  ؛ طب سجی،  113، ص2، جاال شج د ؛ شیخ مفی ، 341، ص4، جت  یخ طب ی؛ طب ی، 211، صا ط ا 
، 4، جم   جب آ  الجی ط  جب   ؛ الجن شجه  آشج ب،    41، ص2، جمقتل ا حسین؛ ا خ ا زمی، 211، صا   ی

؛ الجن  110، صی  ت جی ا طفج ت  ا م ه ت ع ج ؛ الن ط ووس، 14، صمثی  االحزان؛ الن نم  ا ح ی، 112ص
 .233،، ص1ج ،ۀو ا  ه ی ۀا ب ای ،الن کثی ؛  11و  10، ص4، جا ک مل فی ا ت  یخاالثی ، 
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 . دلیل سوم: شهرت و عمل مردم2-3 

بر اساس دیدگاه عرف  مدفن حر بن یزید با فاصله ای زیاد از قبتر دیگتر شتهدا قترار     

 نویرد: امین در این باره میدارد. عالمه 
بنی تمیم حر بن یزید ریاحی را حمل کرد  و در حدود یه  میهل فاههله ا     

به خاک سپردند، دیخ مفید این مطلب را  -جا  که قبر فعلی اوست آن هم –حسین 

بیان نکرد ] بلکه خالف آن را بیان کرد [ اما ادتهار این مطلهب و ممهل مهرد  ]    

 1فعلی[ بدون مستند و دلیل نمی تواند بادد.برای  یارت حر در مکان 

 نویرند: برخی دیگر در این باره می
 2در خارج کربال قبر حر بن یزید است که دیعیان آن را  یارت می کنند.

 کند: گیرد و ترریح می به محدث نوری خرده می آ  بحر الالومچنین    هم
ظهاهر ا  مااتهل    مجب ا  محدث نوری در لولو و مرجان است که بیان کرد :

و اخبار  یارات این است که دهدای کربال در حائر حسینی دفن دد  انهد، گویها   

الالوب، حمداهلل مستوفی بیهان کهرد     نزهةمحدث نوری اطالع ندارند که هاحب 

  3خارج ا  کربالست. یزیدکه قبر جدش حربن 

 نویرد:  مرحوم مرتوفی در این باره می
کربالست اول کسی بود کهه در کهربال دههید    حربن یزید که قبرش خارج ا  

   4دد.

جا دارای نظتری شتاو و    قبل از بررسی این دلیل باید گفت که مرحوم مرتوفی در این

متفاوت است و حر را اولین کری می داند که جانش را فدای امام حرتین کترد امتا ایتن     

                                              
 .431، ص2، جاعی ن ا شی ۀ. االمین، 1

 .301، )ص1ج تحفۀ ا    م،. آ  لح  ا    ن، 2

 هم ن.. 3

 .134، صنزهۀ ا ق  ب. مست فی  زوی ی، 4
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ه ای از مطلب برخالف گزارش مورخان بزر  است که ماتقدند  حتر باتد از شتهادت عتد    

 2به شهادت رسید.یاران امام حرین

توان گفت که بحث مرحوم عالمته امتین از    در پاسخ این دلیل می بررسی دلیل سوم:

مباحث مهم در فقه و اصو  است که با عنوان سیره مطرح می شود. اگر مراد عالمه امین 

صتورتی ستیره   در »از سیره  همان سیره متشرعه باشد  مطلب ایشان نادرست است؛ زیترا  

تتوان بته    متشرعه  حجیت دارد که به زمان ماروم مترل شود و تنها در این صورت متی 

مردم باشد  ایتن ستیره در صتورتی قابتل      اما اگر مراد همان سیره 5«این سیره استناد کرد

کته تتا    اعتنا است که نرل باد از نرل ادامه پیدا کرده باشد تا به قرن او  برسد. حتا  آن 

ررسی شد  موضوع جدا دفن شدن حر  چندین قرن پس از حادثه کربال در منابع  جایی که ب

شود و سرایت آن به قرن های قبل و استمرار آن تا نیمه دوم قرن او   امری  مشاهده می

 ناممین است.

ه.ق(   515ه.ق(  دینتوری )د. 229هتایی ماننتد آثتار ابومخنتف  )د.     افزون بر آن  کتاب

ه.ق(   211ه.ق(  ربرسی )د. 129ه.ق(  شیخ مفید )د. 9۱1دی )د.ه.ق(  مراو92۹ربری )د.

ه.ق( کته پتیش از قترن ششتم نوشتته       2۱1ه.ق( و خوارزمی )د.  221)د. ابن شهر آشوب

کنند پس از رفتن ابن ساد  اهتل غاضتریه شتهدا را بته جتز حضترت        اند  ترریح می شده

 9در قبری دسته جمای به خاک سپردند.و علی بن حرینعباس

                                              

؛ شجیخ مفیج ،   333-332، ص4، جت  یخ طبج ی ؛ طب ی، 140-131، صا حسینمقتل .  .ک: ال مخ ف، 1
؛ 100-11، ص4ج م   جب، ؛ الجن شجه  آشج ب،    241، صاعجان ا ج  ی  ؛ طب سی، 102، ص2، جاال ش د

 .11، ص4، جا ک مل فی ا ت  یخ؛ الن االثی ، 12-10، ص2، جمقتل ا حسینخ ا زمی، 

 .111، پ و  ی ص2، جمصب ح ا فق هۀ.  .ک: ا خ ئی، 2

، االخبج   ا طج ا   ؛ دی ج  ی،  230، صو  جۀ ا طجف  ؛ ال مخ جف،  202، صمقتل ا حسین.  .ک: ال مخ ف، 3
، اال شج د ؛ شجیخ مفیج ،   33، ص3، جم وج ا ذهب؛ مس  دی، 341، ص4، جت  یخ طب ی؛ طب ی، 230ص
مقتجل  ؛ خج ا زمی،  112، ص4، ج، م   جب ؛ الن شه  آشج ب 211، صاعان ا   ی؛ طب سی، 114، ص2ج

 .44، ص2، جا حسین
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 نویرد:  چنین  مرحوم جزائری در قرن دوازدهم درباره به زیارت قبر حر بن یزید می مه
دیخ مفید گزارش کرد  است: . . . ما د  نداریم اههحاب امها  حسهین در    

حائط]حسینی[ دفن دد  اند، به جز حضرت مباس که در محلی کهه بهه دههادت    

د مهی نویسهند[ مهن    رسید، دفن ددند. . . ]سپس جرایزی در ناد کال  دهیخ مفیه  

گویم: دیخ مفید نا  حر را ترک کرد ؛  یرا او ا  دهداست و حائط نیز محهیط   می

به او نمی بادد،  یرا او در حدود یه  فرسهخ یها بیشهتر ا  آن، بهه دور ا  قبهر       

حسین به خاک سپرد  دد  است. . . برخی ا  خواص دیعه و ملماء  یارت حر بن 

 1کنند. یزید را ترک می

 اه دوم و دالیل مخالفان انتقال جنازهدیدگ. 3

 نویرد:  مرحوم محدث نوری در این باره می. 2
دهدا در حائر حسینی دفن ددند، مگر حضرت مباس کهه در محهل دههادت    

دفن دد اما برای مدفن حربن یزید تا کنون غیر ا  سیر  مسهتمر  دهیعه دلیلهی و    

تل و اخبار  یارت ظهاهر  ها ماا مؤیدی یافت نشد  است. بلکه بر مکس، ا  کتاب

می دود که حر با سایر اهحاب دفن دد  است. هر چند دهید اول در کتاب خهود  

می نویسد که مستحب است  ائر، اما  حسین، حضرت مبهاس و حهربن یزیهد را    

جا  معهروف    یارت کند و این هریح است که در آن مصر قبر حربن یزید در آن

 2براین برای ما همین مادار کافی است.و نزد دهید اول معتبر بود  است. بنا

 نویرد:  ه.ق( در این باره می 229. ابو مخنف  )د. 5
 ی  رو  بعد ا  مادورا، اهل غاضریه ا  بنهی اسهد، حسهین و اههحاب  را     

                                              

 .233، ص3، جاالن ا  ا   م نیۀ. جزائ ی، 1

 ، ذیل م دل ح .114، صدای   ا م   ت اع می؛  .ک 103و102و م ج ن، ص ؤ ؤ. ن  ی طب سی،  2
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 1دفن کردند.

 نویرد:  ه.ق( در این باره می 515دینوری )د. . 9
را جمه  کهرد  و بهه    بعد ا  رفتن ابن سعد، اهل غاضریه اجساد] مطهر دهدا[ 

 2خاک سپردند.

 9کند. ه.ق(  مطلب ابو مخنف را بیان می 92۹. ربری )د. 1

 نویرد:  ه.ق( در این باره می 9۱1. مراودی )د. 2
حسین و اهحاب  را یه  رو    -قومی ا  ماضر بن بنی اسد -اهل ماضریه

 4بعد ا  قتل به خاک سپردند.

 نویرد:  ه.ق( در این باره می 129. شیخ مفید )د. ۱
هنگامی که ابن سعد ا  کربال خارج دد، قومی ا  بنی اسهد کهه در غاضهریه    

ساکن بودند، ] به کربال [ نزد ]اجساد[ حسین و اههحاب  آمهد ، بهر آنهها نمها       

گذارد ، و حسین را در جای فعلی که قبر] مطهرش است[ دفن کردنهد، فر نهدش   

حسین اهغر، را نزد دو پای] اما [ دفن کرد ، و برای دفن دهداء ا  اههل   ملی بن

 -که در اطراف آن حضرت مبار   کرد  و به دهادت رسهیدند -بیت و اهحاب  

حفر  ای ایجاد کرد ، و تما  آن] اجساد مطهر را[ جم  آوری کرد  و همه را ] در 

ملی را در جایی که به ی  قبر دسته جمعی[ با هم به خاک سپردند اما مباس بن 

 5به خاک سپردند. -قبر فعلی ایشان -دهادت رسید، در را  غاضریه

                                              

 .230، صو  ۀ ا طف؛ ال مخ ف، 202، صمقتل ا حسین.  .ک ال مخ ف، 1

 .230، صاالخب   ا ط ا . دی   ی، 2

 .341، ص4، جت  یخ طب ی. طب ی، 3

 .33، )ص3، جم وج ا ذهب . مس  دی،4

 .114، ص2، جاال ش د. شیخ مفی ، 1
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 2کند. ه.ق( همان مطلب شیخ مفید را بیان می 211. مرحوم ربرسی )د. 9

 نویرد:  ه.ق( در این باره می 221)د.  ابن شهر آشوب. 1
] و اجسهاد   ابن سعد بر جنا   های سپا  خود نما  گذارد، و آنها را دفن کرد،

اهل غاضریه ا  بنی اسد، ی  رو  »... سید الشهداء و اهحاب  را رها کرد[ ولی

   2بعد ا  دهادت اهحاب اما  حسین، اجساد] مطهر[ آنها را به خاک سپردند.

 نویرد:  ه.ق( در این باره می 2۱1. خوارزمی )د. 7
شهته  ممر بن سعد رو  مادهورا را تها فهردای آن رو  در کهربال مانهد، و ک     

های ا  سپا  خود را جم  آوری کرد ، بر آنها نما  گذارد  و دفنشان کرد، اما  دد 

حسین و اهل بیت و اهحاب  را ] به همان حال در کربال[ رها کرد، اهل غاضریه 

ا  بنی اسد، به قصد] کفن و دفن آمدند[ و اهحاب حسین را کفن کرد ، بر آنهها  

 3نما  گزارد  و آنها را دفن کردند.

 1کند. ه.ق( مطلب ابومخنف و ربری را بیان می ۱9۹. ابن اثیر )د. 2۹

 نویرد:  ه.ق( در این باره می ۱12)د. ابن نما حلی . 22
هنگامی که مرد ] لشکر ابن سعد[ ا  کربال خارج ددند، گروهی ا  بنی اسهد  

که در غاضریه ساکن بودند، ] به کربال آمد [ و بر اجساد نبوی نمها  گهذارد  و   

 5ها را در آن خاک پاک دفن کردند.آن

 ۱کند. ه.ق(  شبیه متن ابن نما را بیان می ۱۱1. سید بن راووس )د.25

                                              

 .211، صاعان ا   ی. طب سی، 1

 .112، ص4، جم   ب. الن شه  آش ب، 2

 .44، ص2، جمقتل ا حسین. خ ا زمی، 3

 .10، ص4، جک مل ا . الن االثی ،4

 .11، صاالحزان. الن نم ، مثی  1

 .110ص ،ا م ه ت. الن ط ووس، 3
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 نویرد:  ه.ق( در این باره می ۱۱1. ابن حاتم )د.29
هنگامی که ابن سعد ا  کربال بیرون رفت، قومی ا  بنی اسد که در غاضهریه  

گذادهته و حسهین را در   ساکن بودند، خارج دد  و بر حسین و اههحاب  نمها    

جای فعلی به خاک سپردند، ملی بن حسهین اههغر، را نهزد دو پهای آن حضهرت      

کسانی که همهرا  آن   -سپاری کرد ، و برای دهدای ا  اهل بیت و اهحاب  خاک

قبری حفر کرد  و همه آنها را در یه  مکهان دفهن     -حضرت به دهادت رسیدند

 -در را  غاضهریه  -ه دههادت رسهید  کردند، اما مباس بن ملی را در مکانی که ب

  1همان قبر فعلی ایشان، خاک کردند.

 5کند. ه.ق(  مطلب ربری را بیان می 991. ابن کثیر )د. 29

شود که جز جرد  کنند  مشخص می با تأمل در نوع واژه هایی که این بزرگان بیان می

اجراد مطهر دیگر شهدا  و حضرت علی بن حرین   حضرت عباسامام حرین

گونه که مشاهده شد  در هیچ یتک از منتابع بتاال  دربتاره      در یک محل دفن شدند. همان

دهنتد.   انتقا  جرد حر بن یزید به میانی که مشهور به قبتر ایشتان استت  گتزارش نمتی     

بنابراین  این امر که بنی تمیم یا مادر حر  جنازه حر را به میان فالی انتقا  داده اند  فاقد 

 اصالت تاریخی است.

 در پایان بیان چند نیته الزم است:

کند و گویای این است که قبر حر  ه.ق( مطلبی را بیان می 91۱نیته او : شهید او  )د.

  بحثی پیرامتون زیتارات بیتان    لمزارابن یزید  جدای از دیگر قبور است. ایشان در ابتدای 

 کند و در ادامه می نویرند:  می
کهرد، بهه  یهارت فر نهدش ملهی بهن       و هنگامی که سید الشهداء را  یارت 

                                              

 .111ص ،میا    ا  ظالن ح تم، . 1

 .233، ص1، جا ب ایۀ و ا  ه یۀ. الن کثی ، 2
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برود، سپس دیگهر دههداء و    -که به نظر هحیح تر همان ملی اکبر است -حسین

 1مباس و حر بن یزید را  یارت نماید.

گتر آن استت کته در زمتان شتهید او   حضترت علتی بتن          ظاهر این عبارت  بیتان  

بنتابراین   و حر بن یزید دارای قبوری جداگانه بتوده انتد.    و حضرت عباس حرین

کند که باید زیارت شوند. حا  ممین است  برختی ایتن    شهید او  نام آنها را جدا بیان می

مطلب را مرتند سخن خود قرار دهند که حر بن یزید در جایی جداگانه بته ختاک ستپرده    

 شده است. 

که از این عبارت مشخص می شتود در زمتان شتهید     در پاسخ باید اشاره کرد  او  آن

شتد. دوم   حبیب بن مظاهر هنوز به وجود نیامده بود و مانند قبتر حتر بیتان نمتی    او   قبر 

کند که قبر حر در کجا وجود دارد. بلیته ظتاهر عبتارت     که عبارت شهید او  بیان نمی این

این است که در زمان شهید او   قبر حر نزدیک دیگر قبور بوده است. هر چند این ظهتور  

کته شتهید او     کند. سوم این بر اثبات قبر فالی حر نمی قابل خدشه است  اما هیچ داللتی

  بزرگتانی   کند. افزون بتر آن  براساس فرهن  زمانه و شهرت مردم  این مطلب را بیان می

کنند که شهدا در قبری دسته جمای به خاک سپرده شدند.  پیش از شهید او   ترریح می

 د:نویر هر چند شیخ عباس قمی ضمن بیان کالم شهید او  می
ظاهر کال ] دهید اول[، بلکه هریح است که در مصر دیخ دهید، قبر حر بن 

جا  معروف و نزد آن دیخ جلیل بهه ههفت امتبهار موههوف بهود  و       یزید در آن

  2همین قدر در این ماا  ما را کافی است.

در نگاه ما  هر چند در زمان شهید او   قبر حر مشهور بوده استت  ایتن مطلتب هتیچ     

های کهن  منبای ترریح کند کته   که برخالف نص کتاب کند. مگر آن ثبات نمیچیزی را ا

                                              

 .11، ص2ج ،یۀا   وس ا ش عاو ،   یشه. 1

 .141، ص1، جم تهی اآلم  .  می، 2
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پیش از شهید او   قبری به نام حر شهرت پیتدا کترده بتود و شتهید او  بتر زیتارت آن       

 کرد. سفارش می

 نویرد:  ه.ق( در این باره می 7۹2نیته دوم: مرحوم کفامی )د.
و هانی بن مرو  و مسهلم   بعد ا  دو رکعت نما   یارت مادورا، حر بن یزید

  1بن مایل را  یارت نماید.

شود  حر بن یزیتد در عرتر ایشتان دارای     از ظاهر عبارت مرحوم کفامی مشخص می

گونه که در ادامه مطلب شهید او  بیان شد  این مطلب  قبری جداگانه بوده است  اما همان

تواند با منابع موجود مقابله نماید. افتزون بتر آن  ایتن مطلتب در      قابل استناد نیرت و نمی

 قرن دهم بیان شده است. 

دستت   به هر حا   تنها چیزی که از متن عماد الدین ربری  شهید او  و کفامتی بته  

آید این است که در عرر آنها  حر بن یزید دارای مقبره ای بوده است که متورد توجته    می

مین دلیل در میان شهدای کربال  نام حر و زیارت وی و چند تن شیایان قرار داشت. به ه

دیگر که جداگانه دفن شده بودند  بیان شده است  اما سخن آن بزرگان دلیلی نمتی شتود   

کته تتاریخ    که حر در جایی دیگر و به دور از شهدای کربال دفن شده باشد. افتزون بتر آن  

و    حضرت عباسجز امام حرینکهن و ماتبر ترریح دارد  تمام شهدای کربال به 

 در یک مقبره دفن شدند.علی بن حرین

 گیری نتیجه. 4

شود که دالیتل ستخن    با تأمل در دیدگاه و دالیل ماتقدان انتقا  جنازه حر  مشخص می

های  که در میان کتاب او   مخدوش است و در اثبات مدعای خود نارسا است. افزون برآن

شود که گویای انتقا  جرد مطهر حر به میان  فی یافت نمیکهن  منبع ماتبر یا حتی ضای

                                              

 .101، صیمصب ح ا کف م ،یا کف م. 1
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تاریخ   بومخنفا مقتلهای کهن و ماتبر مانند  که برخی از کتاب فالی باشد.  عالوه بر این

 اعتالم التوری  و  مثیر االحزانابن راووس  الملهوف شیخ مفید   رشاد  اربری و مراودی

وسیله اهل غاضریه در یک میتان بته ختاک ستپرده      کنند که شهدای کربال به ترریح می

 شدند.

ها و عدم بیان دلیلی محیم از سوی ماتقدان به  بنابراین با تأمل در گزارش این کتاب 

اند  می توان بته ایتن    انتقا  جرد مطهر حر و مخدوش بودن سه دلیلی که آنها بیان کرده

حر بن یزید در روضه حرینی و همراه دیگر شهدا است. ربق دالیلتی  نتیجه رسید که قبر 

که بیان شد مقبره فالی متالق به حر بن یزید نیرت  امتا ایتن میتان بته عنتوان نمتاد و       

صورت قبر آن بزر  مرد  مورد احترام قرار دارد و احراسات و تاربات مرتبط با این امتر   

 های تاریخی شوند. نباید مانع از پژوهش
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