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محسن رفعت

بازتاب مقتل الحسین

در األخبارالطوال با وجوود ماواب

هوایی کو بوا

گزارشهای عاشوورایی تواریخ طبو ی دارد ،دارای تفواو هوایی بوا ن و دیگو
مقتلها اس

ک واکاوی و بازخوانی ن را ضو وری مویسوازد .ایون مقتول کو

اخباری منف د درباره عاشورا در ن یاف

مویشوود ،در ب خوی مووارد بوا وقوای

حتمی و گزارشهای تاریخی ناسازگار اس
خدش پذی در باره شأ امام معصوم

و در مواردی دیگ  ،گوزارشهوایی

و خاندا ایاوا در ن وجوود دارد کو

اساسی ب ای سخن علمای شیعی و یا سنّی در ق های بعد شده اسو  .در ایون
مقال تالش میشود با روش کتابخان ای و رویک دی تحلیلی و انتقادی ،پس از
ارزیابی شخصی

نویسنده و توضویحاتی دربواره کتواب وی ،گوزارشهوایی کو

نخستین بار در این کتاب نمده اس  ،واکاوی شوند.

کلیدواژگان :األخبارالطوال ،مقتل الحسین

 ،عاشورا ،تحریف عاشورا ،دینوری.

 .1استتد ی ر و عضتته یئتت علمتتی گتتهوع علتتهآ تتهد و تت یث انشتته ع ضتتهص مه تتهم
(.)mohsenrafaat@gmail.com
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.1مقدمهوپیشینهپژوهش 

یکی از راههای اطمینان به درستی یک گزارش تاریخی ،نزدیکی زماانی نن گازارش باه
رخداد است .دوری زمانی و دخالت حلقههای واسطه در نقا هاو واه اه ،مجموعاهای از
ذهنیتهای غیو واه ی ،دروغها و تحویفها را در گزارش وارد میکند .البته این به شوطی
است که عناصو دیگوی مانند راستگوییِ گزارشگو وجود داشته باشد .در تااریخ ساا از
واه ه بزرگ عاشورا ،فواوانی نق اخبار و بیان رخدادها و وهایع نن حادثه ،به گفتار و نوشتار
تبدی شد؛ چوا که حادثه عاشورا چنان بزرگ بود که کمتو کسی سیدا مایشاد در گساتوه
حکومت اسالمی درباره نن به بحث و گفتوگو نپوداخته باشد.
بنابواین ،سا از حادثه عاشورا انبوهی از اخبار و روایتها وارد کتاا هاای تااریخی و
حدیثی شدند که ساالیش ننها کار سه و نسانی نباود .تودیادی نیسات کاه انگیازههاای
سیاسی و اجتماعی فواوانی بوای تحویف این واه ه از ابتدا وجود داشته است که مهمتوین
ننها ،حکومت استبدادی امویان بو سوزمینهای اسالمی بوده است .به همین ساب اسات
که درباره حادثه عاشورا نمیتوان به طور هط ی سخن گفت و به تمام منابع اساتناد کاود؛
زیوا کتا هایی نوشته شده است 2که عاشورا و نهضت امام حسین

درالبهالی نگاارش

ننها درهم تنیده شده و از میان رفته است.
از ابتدای حادثه عاشورا تاکنون ،دو جبهه ناهمگون همچنان با هم در تضاد هوار دارند و
جدا شدن ننها از یکدیگو را مایتاوان نااممکن دانسات .ایان دو جبهاه تحویافسااز و
تحویفستیز بوای عملکود خود دالی مختلفی دارند 1.البته بوخی از ننها بدون غوض و یا
به طور ناخواسته وارد این جبهه شدهاند ،اما به هو حال بوای یافتن حقاای گازارشهاای
تاریخی ،ضووری است این گووه از کتا های متقدم نقد و تحلی شوند ،که یکی از اهداف
این سژوهش ،همین امو است.
 .1ر.ک :صحدیسه رو ی ،ع شهراپژو ی ،ص32ت.131
 .3ر.ک :م  ،ص06ت.111
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به هو حال ،در حال حاضو با مجموعهای از مقات اصلی روبهرو هستیم کاه مایتاوان
ت داد ننها را از نغاز تا سایان ،حدود چه مقت دانست 2.بورسی متن بوخی از این مقاتا ،
گزارشهایی را نشان می دهند که یا از جهت سند دچار خدشه هستند و یا از جهت متن و
به لحاظ محتوا نقدهایی به ننها وارد است.
یکی از این کتا های تاریخی ،األخبارالطوال نوشاته دیناوری اسات .ننداه در اداماه
می نید جستاری درباره نویسنده این کتا ارزشمند و هسمتی از گزارشهای غیوواه ی نن
درباره هیام عاشورا ،سخنان و نهضت امام حسین

است که رویدادهای غیوواه ای را باا

دالی هوننی ،حدیثی ،شواهد تاریخی و عقلی بورسی میکند .همچنین این مقاله ،بوخای
از روایتهای داخ کتا که نهضت امام حسین

رااز موتبت اصلی نن تنزّل میدهناد،

نقد و بورسی مینماید.
سیش از این ،درباره تحویف روایتهای عاشورایی به صورت مجزا و در هالا کتاا و
مقاله ،تحقیقاتی انجام شده است که میتوان به مقالههاای جناا صاحتی ساودرودی و
کتا م وفی و نقد منابع عاشورا نوشته سید عبداهلل حسینی اشاره کود کاه توضایحاتی در

اینباره داشتهاند .هم چنین ،مقاله هایی مانند روایتهای عاشورایی الفتوح اباناعاثمکاوفی
درمیزان نقد و بورسی1؛ روایت های عاشورایی مقات الطالبیین ابوالفوج اصفهانی در میازان
نقدوبورسی9؛ روایتهای عاشورایی أنسا األشواف بالذری 2در میازان نقاد و بورسای باا
رویکود مشابهی نسبت به بوخی از منابع عاشورا به چاپ رسیده است.
 .1بهای مط له بیشده ر زمین ی اس می این مق تل ،ر.ک :ر م سد یش ،روای ص ع شهرایی الفدهح ابنأعثم
کهفی ر میزا نق و بهرسی ،ص.11
 .3محم ک ظم ر م سد یش ،و محسن رفه روای

بهرسی ،وف لن م
 .2مه ،روای

ی ع شهرایی الفدهح ابن اعثم کهفی رمیتزا نقت و

یثپژو ی ،ش ،2به روت بسد 1211
ی ع شهرایی مق تلالط لبیین ابهالفهج اصفه نی ر میزا نق وبهرسی ،ف لن م علهآ یث،

ش ،60ت بسد .1211
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با این حال ،مقالههای باال به نقد روایتهای موجود در کتا های موبوط سوداختاهاناد.
وجه تمایز مقاله حاضو با ننها در این اسات کاه ایان مقالاه مایکوشاد روایاتانگاارههاا
وگزارههای متفود عاشورایی در اخبارالطوال را بورسی و تحلی نماید .اضافه بونن ،مقاتا
نیازمند واکاوی تکتک روایتها به صورت جزیی هستند.
.2شخصیتوگرایشهایفکریومذهبیدینوری 

ابوحنیفه احمد بن داود بن وَنَند دینورى (د111 .ق) نویسانده األخباارالطوال در نخساتین
دهه هون سوم هجوى در دینور ،واهع در استان کومانشاه متولد شد و در خانوادهاى ایوانای
سوورش یافت 1.بیشتو سژوهشگوان ،زندگانی وی را در همین تاریخ بیان میکنند 9اما احمد
امین (د2979 .ق) بیست سال اول سده سوم هجوی را زمان والدت او میداند.

1

او بیشتو عمو خویش را در دینور سپوى کود .دینوری بوای تحصی بیشتو به شهوهای
کوفه و بصوه رفت و از محضو بزرگان نن زمان به ویژه ابنسکّیت (د111 .ق) ادی بزرگ
شی ه استفاده کود و در دانش نحو ،لغت ،هندسه ،حسا  ،منط  ،فلسفه و هیئت باه مقاام
بلندی دست یافت 5.دینوری به صداهت و ثقه بودن در روایت م اووف اسات 6.ذهبای (د.
711ق) در این باره مینویسد:
او بسیار راستگو ،دایره علمیاش وسیع ،كریم و توانمند بوده است.

 .1مه ،روای ص ع شهرایی أنس ب األشهافبالذری رمیزا نق وبهرسی ،ف لن م
به روت بسد .1210
 .3کح ل  ،مهجمالمؤلفین ،ج ،1ص.311
 .2ر.ک :ینهری ،مق م األخب رالطهال ،ص«و».
 .1امین ،ضحیاإلسالآ ،ج ،1ص.160
 .1ابنن یم ،الفههس  ،ص10؛ مهی ،مهجم األ ب ء ،ج ،1ص.311
 .0ابنن یم ،الفههس ،ص.10
 .6ذ بی ،سیهأعالآالنبالء ،ج ،12ص.133

7

ت یث پژو تی ،ش،10
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همچنین ،در جای دیگوی مینویسد:
او مورد اطمینان ،برجسته در ادب و صاحب فنون بسیار بود.

1

دینوری به سال 195ق به اصفهان رفت و مشغول ستارهشناسا و محاسابات فلکا
شد 1.درباره مقام ادبی وی را با جاحظ هیاس میکنند 9.گوایش مذهبی ،وی حنفی ماذه
بود 1و بوخی دیگو ،گوایشهای شی ی دینوری را دلیلی بو تشیع او مایدانناد 5.بوخای باو
شی ه بودن وی اصوار دارند 6اما نگاهی گذرا به کتا تاریخی األخبارالطوال ،عامّی باودن
وی را نشان میدهد.
درباره تاریخ وفات دینوری مینویسند که وی در جمادی االولای ساال111ه.ق وفاات
نموده است 7.بوخی هم سالهای3،1121،112و22132ها.ق را تاریخ وفاات دیناوری بیاان
میکنند ،اما سخن مشهور ،سال 111هجوی است .حدود بیسات کتاا در موضاوعهاای
مختلف به او نسبت داده میشود 22.مشهورتوین اثو او در زمینه تاریخ ،األخبارالطوال است.
 .1مه ،ت ریخ اإلسالآ ،ج ،31ص.16
 . 3مهی ،مهجماأل ب ء ،ج ،1ص.311

 .2م .
 .1بغ ا ی،

یةاله رفین ،ج ،1ص.13

 .1طههانی ،الذریهة ،ج ،1ص.221
 .0بهای مط له سخن مخدلف رب رع شیه به

ینهری ،ر.ک :تفضتلی ،زنت گ نی و دثت رعلمی ابه نیفت

ینهری ،ص.1
 .6ابناثیه ،الك مل ،ج ،6ص161؛ ابنکثیه ،الب ایةوالنه یة ،ج ،11ص63؛ ذ بی ،ت ریخاإلسالآ ،ج ،31ص16؛
مه ،سیهأعالآالنتبالء ،ج ،12ص133؛ صتف ی ،التهافی ب لهفیت ص ،ج ،0ص322؛ زرکلتی ،األعتالآ ،ج،1
ص.132
.1

جیخلیف  ،کشف الظنه  ،ج ،1ص.161

 .1بغ ا ی ،ایض حالمكنه  ،ج ،1ص12؛ مه،
 .16طههانی ،الذریهة ،ج ،3ص.163
 .11ینهری ،مق م األخب رالطهال ،ص«ط».

یةاله رفین ،ج ،1ص.13
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نثار دیگو وی عبارتند از :النبات ،األنواء ،الف

ة ،القبلة و الزّوال ،الکسوف ،حسا الادور،

الوصایا ،البحث فی حسا الهند ،الجبو و المق بلة ،نوادر الجباو ،کتاا الجماع و التفویا ،
الش و و الش واء ،تفسیو القونن و اصالح المنط  .عنوان این کتا ها نشان دهنده تبحو وی
2

در علوم مختلف است.



.3دینوریومقتلالحسین

دینوری حدود ده درصد کتا خود را به هیام امام حسین

اختصاص داده است .گازارش

وی توصیفی محسو میشود .او متن بسیاری از سخنانی را که در کوبال ردّ و بدل شاده
است ،مانند خطبههای امام حسین

و یاران ایشان را درج نکوده است .همچنین حاواد

کوفه و شام را بسیار مختصو و کوتاه بیان کوده اسات .در روزگاار دیناورى باه خصاوص
هنگاااام حکومااات متوکّا ا (د117.ق) نسااابت باااه علویاااان و زا اااوان موهاااد اماااام
حسین

سختگیوى م کودند 1.بنابواین تا حدودى بایاد عاذر دیناورى را در تلخای

نسب فاج ه کوبال موجّه دانست.

9

منبع دینوری به طور دهی مشخ

نیست ،ولی در استخوانبندی کلی با ننده طبوی

(د922.ق) از مقت ابومخنف (د257.ق) روایت میکند ،مطابقت دارد 1و در بوخی موارد نیز
با روایت ابومخنف (د257.ق) تفاوتهایی دارد 5.دینوری سند خویش را بیان نکاوده اسات
 .1ر.ک :ابنن یم ،الفههس ،ص10؛ صف ی ،الهافیب لهفی ص ،ج ،0ص321؛ فطی ،إنبت عالتهوا ،،ج ،1ص60؛
زرکلی ،األعالآ ،ج ،1ص132؛ کح ل  ،مهجمالمؤلفین ،ج ،1ص311؛ بغ ا ی،

یةاله رفین ،ج ،1ص.13

 . 3طبهی ،تت ریخالطبتهی ،ج ،1ص111؛ ابتنجتهزی ،المنتدظم ،ج ،11ص326؛ ابتناثیته ،الك متل ،ج،6
ص.11
 .2ینهری ،تهجم األخب رالطهال ،ص.261
 .1بهای مط له بیشده ،ر.ک :سینی ،مههفی و نق من بع ع شهرا ،ص.01
 .1ر.ک :ینهری ،األخب رالطهال ،ص 311 ،311 ،312 ،310 ،311 ،312و. ...
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تا منبع او روشن باشد و این بو شیوایی و راحتی کالم او تا اندازهای میافزاید ولی این امو،
اشکالهای عمدهای دارد.

2

روایتهای بالذری (د173.ق) و دینوری از منابع متقدم به شمار میروند و نسابت باه
تاریخ طبوی (د922.ق) و تاریخ ی قوبی (د111.ق) هدیمیتو هستند و نکتههایی دارند که
در روایتهای دیگو وجود ندارد .همچنین ،مطاالبی را کاه طباوی (د922.ق) از ابومخناف
(د257.ق) روایت کوده است ،بدون تفاوت مهمی در این دو کتا و در ارشاد شایخ مفیاد
(د129.ق) و مقات الطالبیین ابوالفوج (م956ق) مشاهده میشاود .بناابواین ،باا اطمیناان
میتوان گفت که روایتهای طبوی (د922.ق) تا ابومخنف (د257.ق) متواتو است.
در أنسا األشواف و األخبارالطوال مطالبی غیو از روایتهای طبوی (د922.ق) وجود
دارد که نمیتواند از مقت ابومخنف (د257.ق) باشد؛ زیوا بالذری (د173.ق) مطال موبوط
به ابومخنف (د257.ق) را بدون سند و این مطال اضافی را با سند روایات کاوده اسات و
اسناد نشان میدهند که این مطال به ابومخنف (د257.ق) نمیرسد.

1

گفتنی است در گزارشهای األخبارالطوال ،گاه نکتههایی تازه یافت مایشاود کاه در
منابع دیگو نیست .مقایسه گزارش وی با ننده در منابع سیشین نمده است ،نشان میدهاد
که مضامین اخبار بسیار مشتوک است ،اما ت ابیو و عباراتی که وی به کار میبود ،در منابع
دیگو نیامده است .بوای نمونه میتوان به چگونگی نوردن ن از فوات به وسیله عباس بن
علی

 ،9شهادت وی 1و درخواست ن از سوی امام

 .1مالک ظمی ،گهن

ینق و روش ی لته رض راخب رع شهرا ،ص.112

 .3ر.ک :سینی ،مههفی و نق من بع ع شهرا ،ص.61
 .2ینهری ،األخب رالطهال ،ص.311
 .1م  ،ص.316
 .1م  ،ص.311

 5اشاره کود .این در حالی اسات
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که در مقت ابومخنف (د257.ق) به چنین رویدادهایی هیچ اشارهای نشده است .به همین
دلی باید این کتا را از منابع دست اول عاشورا دانست.

س ی این سژوهش بو نن است ،گزارشهایی از دینوری را کاه باوای نخساتین باار در
روایتهای تاریخی جای گوفتهاند ،مانند سه وصیت مسلم به عمو بن س د ،ارسال نیاوو از
سوی فوستاده محمد بن اش ث و عموبنس د بوای باخبو ساختن امام

از شهادت مسالم

و وصیت او ،2مصادره اموال یزید در تن یم ،1بویدن سو حضوت به دسات شاب بان یزیاد
بوادر خولی 9وگویستن یزید بوای امام حسین

 1را نقد و بورسی نماید.

.4مطالبغیرواقعیاألخبارالطوال 
4ـ.1مسلمخواستارمعافیتازسفارتوفالاندیشیوی 

دینوری در این باره مینویسد:
مسلم از راه مدینه رفت كه با خاندان خود دیدار كند و سپس
قبیله قی

دو راننمپا از

برداشت و حركت كرد .شبى راه را گم كردنپد و وپون صپبد شپد در

بیابان سرگردان ماندند ،تشنگى و گرما بر ایشپان سپتت شپد .آن دو راننمپا در
افتادند و یاراى راه رفتن نداشتند و به مسلم گفتند از این سوى برو و راه خود را
تغییر مده ،شاید تو نجات پیدا كنى .مسلم و نمرانپان  ،آن دو را رنپا كردنپد و
در حالى كه ننوز رمقى داشتند خود را بهرانى رساندند و كنار آبپى رسپیدند و
مسلم كنار نمان آب ماند و نمراه فرستادهاى از ساكنان آن محل كپه او را اجیپر
كرد نامهاى براى امام حسین
 .1ر.ک :م  ،ص.311
 .3م  ،ص.311
 .2م  ،ص.311
 .1م  ،ص.306

نوشت و خبر خود و دو راننما و ستتینایى را

71

سالنوزدهم،شمارههفتادوششم،زمستان7931

كه دیده بود به اطالع رساند و گفت از این راه فال بد زده است و استدعا كرد او
دیگرى را روانه كند و نوشت كپه او در نمپان صپحراى

را معاف فرماید و ك

رسپاند

حربث مقیم خواند بود .فرستاده به مكه رفت و نامه را به امام حسین

كه آن را خواند و براى مسلم در پاسخ نوشت :خیال مىكپنم تپرم مپانع تپو از
انجام كارى شده است كه ترا براى آن فرستادم ،اكنون نم براى اجراى دسپتورى
كه به تو دادهام حركت كن و من تو را معاف نمىدارم ،والسالم.

1

مقت دینوری نخستین مقت در دست رس است که این جویان را به این شک باازگو
کوده است .طبوی (د922.ق) و شیخ مفید (د129.ق) نوشتهاند که مسالمبانعقیا در راه
حوکت به سوی کوفه ،شخصی را نزد امام حسین

فوستاد و از نن حضوت خواست کاه

وی را از سفارت کوفه م اف بدارد ،اما امام با نامهای درخواسات او را رد کاود و خواساتار
ادامه حوکت به کوفه شد 1.بنا به روایت االرشاد ،نامه مسلم به امام ،به وسایله هایا بان
مصهو صیداوی (د62.ق) بوده شد .متن نامه بدین مضمون است:
اما بعد ،من از مدینه با دو راننما به كوفه رنسسار شدم ،آن دو از راه كنپاره
گرفتند و راه را گم كردند و تشنگى بر ایشان ستت شپد و ویپ ى نگتشپت كپه
جان سسردند و ما رفتیم تا به آب رسپیدیم و وپون بپه آب رسپیدیم جپ رمقپى
متتصر براى ما نمانده بود و این آب در جایى از دره خبت است 3و نام
میباشد و من این راه را به واسطه این جریانات به فال بد گرفتم .پ

مضیق

اگر ممكن

 .1م  ،ص.326
 .3طبهی ،ت ریخالطبتهی ،ج ،1ص211؛ مفیت  ،اإلرشت  ،ج ،3ص21تت 16و نیتز ،ر.ک :ابهمخنتفکتهفی،
و هةالطف ،ص16؛ ابنکثیه ،الب ایةوالنه یة ،ج ،1ص.113
 .2تنه بطن خب وا ی په امن ای اس
ج ،3ص.212

ک

هالی م ین ر طهف مك اس  .ر.ک :مهی ،مهجمالبلت ا ،
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است مرا از رفتن بدین راه معتور و معاف بدار و دیگرى را بفرست ،و السّالم.

در ساسخ او نوشت:

امام حسین

اما بعد من میترسم كه وی ى تو را وادار بر استعفا از رفتن بدین راه نكپرده
است مگر ترم ،پ

بدان رانى كه تو را فرسپتادهام بپرو وو اندیشپنام مبپاش

والسّالم.

هنگامیکه مسلم نامه حضوت

را خواند ،گفت:

من بر خود بیمنام نیستم وو ترسى از رفتن ندارم و رنسسار كوفه شد

طبوی (د922.ق) درباره نامه امام

1

مینویسد:

اما بعد ،بیم آن دارم كه نامهاى را كه درباره معافیت از سفر نوشته بودى از
روى ترم نوشته باشى .به رانى كه تو را فرستادهام روان شو و السالم.

سخن مسلم ،ساسخ چنین شبههای را میدهد .طبوی (د922.ق) در ادامه مینویسد:
مسلم به كسى كه نامه را خواند گفت :این وی ى نیسپت كپه از آن بپر جپان
خوی

بترسم.

2

در مقت دینوری بوخالف االرشاد شیخ مفید 9این عبارت بیان نشده است .باهو شویف
هوشی م تقد است که بنابو روایت االرشاد ،مسلم از تنگه خبت بوای امام نامه نوشات .باو
اساس گزارش حموی ،خبت میان مکه و مدینه واهع شده است 1.روایت دینوری به محا
کتابت نامه تصویح نکوده است اما نوشته است که مسلم ،دو راهنما را در یثو اجیو کاود.
ننها به سوی عواق بیوون رفتند و راه را گم کودند و مودند .بناابواین ،باو اسااس گازارش

 .1مفی  ،اإلرش  ،ج ،3ص21ت.16
 .3طبهی ،ت ریخالطبهی ،ج ،1ص.211
 .2مفی  ،اإلرش  ،ج ،3ص16ت.11
 .1مهی ،مهجمالبل ا  ،ج ،3ص.212
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دینوری طبی ی است که این حادثه میان مدینه و عواق روی داده باشد ناه میاان مکاه و
مدینه ،اما بو اساس گزارش االرشاد ،این حادثه در میان راه مکه و مدینه رخ داده است.
اگو فوض کنیم ،میان یثو و عواق جایی که حماوی از نن ناام نباوده اسات ،وجاود
داشته باشد ،رفت و نمد از ننجا تا مکاه ،بایش از ده روز طاول مایکشاد .در حاالی کاه
مس ودی ،زمان مسافوت مسلم از مکه تا کوفه را ت یین میکند و گزارش میدهد کاه روز
سانزدهم رمضان از مکه حوکت کود و در روز سنج شوال به کوفه رسید 2که مجموع مادت
مسافوتش بیست روز میشود و این بسیار کوتاهتو از مدّتی اسات کاه مساافو از مکاه باه
مدینه و سپا کوفه میرود .اگو مدت سفو فوستاده مسلم از ایان مکاان و بازگشات او را
استثنا کنیم ،مدت سفو او از مکه تا کوفه کمتو از ده روز میشود و سیمودن چنین مسافتی
در این مدت محال است.
توسو خواندن مسلم با سیوه عملی وی تناهض دارد؛ زیوا وی در هنگام حمله گووههای
کوفی ،بی نن که کسی او را یاری دهد و یا سشتیبانی کناد ،یاک تناه باا ننهاا باه مقابلاه
سوداخت .وی شمار زیاادی از دشامن را کشات و ننهاا را وحشاتزده و بیمنااک سااخت.
هنگامی هم که او را اسیو کودند و به نزد ابنزیاد بودند ،اثاوی از ذلّات و شکسات در وی
دیده نشده است.

1

4ـ.2امتناعمسلمازقتلابنزیاددرخانههانیبهدلیلترس 

دینوری سا از بیان جویان طوح نقشه بوای هت ابانزیااد از ساوی شاویکباناعاور
مینویسد:
عبید اهلل برخاست و بیرون رفت و در این ننگام مسلم از پستو بیرون آمپد و

 .1مسهه ی ،مهوجالذ ب ،ج ،2ص.11
 .3بالذری ،أنس باألشهاف ،ج ،3ص11؛ طبهی ،ت ریخالطبهی ،ج ،1ص261؛ ابناعثم ،الفدهح ،ج ،1ص11؛
اصفه نی ،مق تلالط لبیین ،ص161؛ ابناثیه ،الك مل ،ج ،1ص.23
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شریك به او گفت :آیا آنچه تو را از كشتن او بپاز داشپت ،ویپ ز جپ تپرم و
سستی بود؟ مسلم گفت :نه .دو وی مانع من شد ،نتسپت ایپنكپه نپانى خپوش
نمىداشت عبیداهلل در خانه او كشته شود .دیگر ایپن سپتن رسپول خپدا

كپه

فرموده است ایمان موجب خوددارى از غافلگیر كشتن اسپت و مپنمن كسپى را
غافلگیر نمىكند و ناگهان نمىكشد.

1

ابنهتیبه دینوری در باره ساسخ مسلم به شویک مینویسد:
عبیداهلل بیرون آمد و دیگرز كارز نكرد ،وز از شپجاعتپرین مردمپان

سس

بود ،اما لغ ید.

2

این گزارش ،تنها در کتا دینوری به این صورت بیان شدهاست .در حالی که در منابع
دیگو ،سخن شویک به این صاورت کاه« باه مسالم گفات :چاه چیاز تاو را از کشاتنش
بازداشت؟» 9و به شک عاهالنهتو بیان میشود .ابنکثیو نیز در الب ایتة و النه یتة دربااره
موضوع توس مسلم مینویسد:
شریك فریاد برآورد :مرا سیراب كنید .مسپلم از كشپتن ابپنزیپاد ترسپید...
سس

شریك گفت :مرا سیرابم كنید .مسلم از قتل ابپنزیپاد نپرام بپه دل داد و

ترسید.

4

4ـ.3قیاموشهادتمسلمدرسومذیحجّه 

دینوری درباره شهادت مسلم مینویسد:

 .1ینهری ،األخب رالطهال ،ص.321
 .3ینهری ،اإلم مةوالسی سة ،ج ،3ص.1
 .2طبهی ،ت ریخالطبهی ،ج ،1ص202؛ اصفه نی ،مق تلالطت لبیین ،ص163؛ ابتناعتثمکتهفی ،الفدتهح ،ج،1
ص12؛ رازی ،تج رباألمم ،ج ،3ص11؛ ابناثیه ،الك مل ،ج ،1ص36؛ ابننم  ،مثیهاأل زا  ،ص.21
 .1ابنکثیه ،الب ایةوالنه یة ،ج ،1ص.112
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كشته شدن مسلمبنعقیل روز سهشنبه سوم ذىحجّه سال شصت نجپرت كپه
نمان سال مرگ معاویه است ،اتفاق افتاده است.

امام

1

خبو شهادت مسلم را در مکه و سیش از حوکت به سوی عواق از کسی که از

کوفه خبو نورده بود ،شنید و سا از نن ،حوکت خود را نغاز نمود .بواسااس مناابع دیگاو،
مسلم در همان روز حوکت امام

از مکه به سمت عواق ،در کوفه ضد عبیداهلل هیام کود

و فودای نن روز به شهادت رسید .تمامی منابع به جز األخبارالطوال ،روز شهادت مسالم را
همزمان با حوکت امام

در روز توویه میدانند.

1

شیخ مفید خووج مسلم را روز سهشنبه ،هشتم و شاهادت وی را روز چهارشانبه ،نهام
ذىحجّه ثبت نموده است ،9اما دینورى ،عاشاورا را جم اه ما داناد 1،بناابواین ساهشانبه
نم تواند سوم ذىحجّه باشد .بلکه هشتم نن است؛ زیوا مااه محاوم ساال  62هجاوی از
چهارشنبه شووع میشود  .به همین دلی  ،احتمال تصحیف یا اشتباه از ساوی دیناوری یاا
نسّاخ کتا وی وجود دارد .شاید که ثال را به جای ثمان ثبت کودهاناد و وهاوع چناین
اموی محال نیست .افزون بو این مطال  ،سخن امام
نقض سخن دینوری است .در این نامه امام

در نامه دوم به کوفیان ،دلیلی بو

میفومایند:

من روز سهشنبه ،نشت روز گتشته از ذز حجه در روز ترویپه از مكپه بپه
سوز شما در حركت شدم.

5

 .1ینهری ،األخب رالطهال ،ص.313
 .3بالذری ،أنس باألشهاف ،ج ،2ص106؛ ینهری ،األخب رالطهال ،ص313ت312؛ طبهی ،تت ریخالطبتهی،
ج ،1ص211؛ ابهمخنفکهفی ،و هةالطف ،ص111؛ مسهه ی ،مهوجالذ ب ،ج ،2ص06؛ ابنجهزی ،المندظم،
ج ،1ص231؛ ابنکثیه ،الب ایةوالنه یة ،ج ،1ص.111
 .2مفی  ،اإلرش  ،ج ،3ص.00
 .1ینهری ،األخب رالطهال ،ص.310
 .1طبهی ،صاریخالطبهی ،ج ،1ص211؛ مفی  ،اإلرش  ،ج ،3ص66؛ ابنکثیه ،الب ایةوالنه یة ،ج ،1ص101؛
ابننم  ،مثیهاأل زا  ،ص12؛ مجلسی ،بح راألنهار ،ج ،11ص201؛ بحهانی ،عهالمالهلهآ ،ج ،16ص.336
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گذشته از این ،چند روایت از امام صادق
حسینبنعلی

در این زمینه وجود دارد که میفومایند:

عمره گتارد و در روز ترویه به سمت عراق رفت.

4ـ.4ممانعتابنعباسازرفتنامام

بهعراقوپاسخامام

1



دینوری در این باره مینویسد:

ابنعبام گفت :آیا به جایى میروى كه امیر خود را بیرون كرده و سرزمین-

ناى خود را به تصرف خوی

در آوردهاند؟ اگر ونین كردهاند برو ولى اگپر تپو

را بهسوى خود دعوت كردهاند ،ولى امیرشان نمانجپا اسپت و كپارگ اران او از
ایشان خراج مىگیرند نمانا تو را براى جنگ كپردن فپرا خوانپدهانپد و در امپان
نیستم كه تو را رنا نكنند و از یارى تو دست برندارند .نمونپان كپه آن كپار را
نسبت به پدر و برادرت كردند .حسین
اندیشید.

فرمپود :دربپاره آنچپه گفتپى خپوانم

2

روشن است که عبارت اندیشیدن درباره سخن ابنعباس به م ناای ساذیوفتن نیسات؛
زیوا امام

بو اساس نامه مسلم ،تصمیم هط ی خود را گوفته بود و امو دیگوی مانع رفتن

او نبود .در تاریخ طبوی (د922.ق) این سخن به عنوان نخستین گفتوگوی ابنعباس باا
امام

نمده است ،اما ساسخ امام

به شکلی که دینوری بیان میکند ،نیست 9.بواساس

گزارش طبوی (د922.ق) میتوان دریافت که این گفاتوگاو در روزهاای سایاانی حضاور
امام

در مکه انجام شده است ،اما متن دینوری که شبیه متن طباوی (د922.ق) اسات

 .1کلینی ،الك فی ،ج ،1ص ،121ح1؛ طهسی ،تهذیباأل ك آ ،ج ،1ص ،120ح103؛ طهستی ،اإلسدب ت ر،
ج ،3ص ،236ح ،1106ص ،231ح.1102
 .3ینهری ،األخب رالطهال ،ص.312
 .2طبهی ،ت ریخالطبهی ،ج ،1ص212؛ و ر.ک :ابناثیه ،الك مل ،ج ،1ص26؛ ابنکثیته ،الب ایةوالنه یتة ،ج،1
ص.106
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موبوط به نخستین گفتوگویی است که ابنعباس در مکه با امام

داشته اسات 2.بناابو

گزارش طبوی (د922.ق) امام در ساسخ ابنعباس میفوماید:
از خداوند طلب خیر واستتاره میكنم و درباره آینده میاندیشم.
بهکربالدراولمحرّم 

4ـ.5ورودامام

دینوری در این باره مینویسد:
دستور داد بارنا را نمانجپا فپرود آوردنپد و آن روز

آنگاه امام حسین

وهارشنبه اول محرم سال شصت و یكم نجرت بود و آن حضپرت روز دنپم كپه
عاشورا بود شهید شد.

2

این در حالی است که بیشتو منابع ،روز ورود به کوبال را سانجشانبه ،دوم محاوّم ثبات
کودهاند 9.دینوری از میان متقدّمان ،تنها کسی است که اول محوم را به عناوان روز ورود
ثبت کوده است.
4ـ.6ممانعتازبرداشتنآبوپُرکردنمشکهادرشامگاههفتم 

دینوری درباره بستن شوی ه فوات مینویسد:
وپ

از رسیدن نامپهاز از ابپنزیپاد بپه عمپربپنسپعد عمپربپنسپعد بپه

عمروبن حجاج فرمان داد كه با پانصد سوار به كنار شریعه فرات برود و مپانع از
آن شود كه امام حسین

و یاران

آب بردارند و این سه روز پی

از شهادت

آن حضرت بود و یاران امام حسین لب تشنه ماندنپد .گوینپد وپون تشپنگى بپر
 .1ش وی ،ب ک روا

سینی از م ین ت م ین  ،ج ،3ص.360

 .3ینهری ،األخب رالطهال ،ص.312
 .2طبهی ،ت ریخالطبهی ،ج ،1ص161؛ ابناعتثمکتهفی ،الفدتهح ،ج ،1ص12؛ مفیت ،اإلرشت  ،ج ،3ص11؛

فدتت لنیشتت بهری ،روضتتةالهاعظین ،ص33؛ طبهستتی ،إعتتالآالتتهری ،ص321؛ ابتتنشههدشتتهب ،من تتب
دلابیط لب

 ،ج ،1ص16؛ ابنجهزی ،المندظم ،ج ،1ص220؛ ابننم  ،مثیهاأل زا  ،ص11؛ ابنطت وو،،

اللّههف ،ص16؛ اربلی ،کشفالغمة ،ج ،3ص16؛ ابنکثیه ،الب ایةوالنه یة ،ج ،1ص.161
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حسین

ستت شد به برادر خود عبامبپنعلپى

و یاران

كپه مپادرش از

قبیله بنىعامربنصعصعه بود فرمان داد نمراه سى سوار و بیست پیپاده نپر یپك
مشكى بردارند و بروند آب بیاورند و با نر ك
كنند .عبام

به سوى آب رفت و پیشاپی

كپه مپانع ایشپان شپود جنپگ
آنان ،نافعبننالل حركت مىكپرد

تا ن دیك شریعه رسیدند .عمروبنحجاج از ایشان جلوگیرى كرد ،ولى عبام
با نمرانان خود با آنان جنپگ كپرد و آنهپا را كنپار زد و پیادگپان یپاران امپام
حسین

مشكنا را از آب پر كردند و عبام با یاران خود به حمایت از ایشان

پرداخت و آنان آب را به لشكر امام حسین

رساندند.

1

این مطل در دیگو کتا های تاریخی باه اشاکال گونااگون بیاان مایشاود .طباوی
(د922.ق) در این باره مینویسد:
گوید :وقتى تشنگى بر حسین
طالب برادر خوی

را پی

و یاران

ستت شد ،عبامبنعلىبنابپى-

خواند و با سى سوار و بیست پیاده فرسپتاد و بیسپت

مشك نمرانشان كرد كه شبانگاه برفتند و ن دیك آب رسیدند و نافع بپن نپالل
جملى با پروم پیشاپی

مىرفت .عمروبنحجاج زبیدى گفت« :كیستى بگو براى

وه آمدهاى؟» گفت« :آمدهایم از این آب كه مپا را از آن بداشپتهانپد بنوشپیم».
گفت« :بنوش ،گوارایت باد» گفت« :نه ،تا حسپین و ایپن گپروه از یپاران
مىبینى تشنهاند یك قطره نتپوانم نوشپید ».گویپد :پپ

كپه

از آن كسپان نمپودار

شدند .عمرو گفت« :نه ،به خدا رانى براى آب دادن اینپان نیسپت مپا را ایپنجپا
گتاشتهاند كه آب را از آنها منپع كنپیم ».گویپد :و وپون یپاران نپافع ن دیپك
رسیدند به پیادگان گفت« :مشكنا را پر كنید» پیادگان نجوم بردند و مشكنپا

 .1ینهری ،األخب رالطهال ،ص.311
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پی

را پر كردند .عمروبنحجاج و یاران

دویدند .عبامبنعلىبنابپىطالپب و
بازگشپتند،

نافعبننالل به آنها حمله بردند و پسشان زدند كه بپه جپاى خپوی

آنگاه گفتند« :برویم ».اما رانشان را گرفتند .عمرو بن حجاج سوى آنهپا آمپد و
درگیرى اندكى شد ،یكى از یاران عمروبنحجاج ،كه از طایفه صداء بپود ،زخپم
زده بود ،مىپنداشت وی ى نیست اما پ

خورد ،نافعبننالل زخم

از آن بپدتر

شد و از نمان زخم بمرد .گوید :یاران حسین با مشكنا بیامدنپد و آب را پپی
وى بردند.

1

بالذری (د173.ق) در این باره مینویسد:
عمروبنحجاج و یاران

با عبام و نافعبننالل درگیر شپدند ،آنپان را پپ

زدند و مشكنایشان را پر كردند و گفته مپیشپود :بپه آنپان اجپازه پپر كپردن
با اندكی آب بازگشتند.

مشكنا ندادند ،پ

2

همچنین ،ابناعثم در این باره مینویسد:
گرونی جنگیدند و گرونی دیگر مشكنا را پر كردند تا آنكه نمه پر شپد.
گرونی از یاران عمرو كشته شدند ،در حالی كه از یاران حسپین
كشته نشد .سس

آن گروه به اردوگاه خوی

كه با وز بودند از مشكنا نوشیدند.

بازگشتند و امام حسین

نپی كپ
و آنها

3

در توجمه الفتوح نوشته مستوفی هووی در هون هفتم هجوی نمده است:
اصحاب حسین

جمعى به جنگ پی

آمدند و برخپى مشپكنپا پپر آب

مىكردند .تا آنكه بتوردند و مشكنپا را پپر آب كپرده ببردنپد و بپه سپالمت
 .1طبهی ،ت ریخالطبهی ،ج ،1ص 113؛ رازی ،تج رب األمم ،ج ،3ص.66
 .3بالذری ،أنس باألشهاف ،ج ،2ص.111
 .2ابناعثمکهفی ،الفدهح ،ج ،1ص.13
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بازگشتند .از ایشان نی ك

كشته نشد و از متابعپان عمپرو ونپد نفپرى كشپته

شدند .پ  ،یاران حسین از آن مشكنا آب خوردند و بیاسودند.

1

این خبو در منابع کهن شی ی ،بیان نشده است .وهوع این خبو ممکن است اما وهوع نن
با سوسشهایی روبهرو است که درستی نن را اندکی خدشهدار میکند:
نخست :مبارزه س سوار و بیست سیاده و سیووزی ایشان ،به ایان م ناا کاه بتوانناد از
شوی ه ن بوگیوند ،در مقاب سانصد سوار دشمن که تنها وظیفه نگهبانی از شوی ه را دارند،
اندکی دور از ذهن است .با این حال ،امکان بوداشتن ن ب ید نیست؛ چوا که میتاوان باا
روشی نظامی در این امو سیووز شد .گفتنی است خبوی در مقات الطالبیین شابیه باه خباو
دینوری وجود دارد که م قوالنهتو به نظو میرسد؛ چوا که توضیحات نن با تاکتیاکهاای
نظامی همسو است.
دوم :در أخبار الطوال نمده است که این سنجاه نفو وظیفاه داشاتند ،هاو یاک مشاک
بودارند و ن بیاورند و با هو کا که مانع ایشان شود جنگ کنند؛ ی نی سنجاه مشاک باه
همواه ننان بوده است .از طوفی در کتا طبوی (د922.ق) نمده است کاه بیسات مشاک
همواهشان کود .چون یاران نافع نزدیک رسیدند به سیادگان گفت :مشکهاا را ساو کنیاد.
سیادگان هجوم بودند و مشکها را سو کودند .بنابواین ،وظیفه سو کاودن سنجااه مشاک باا
سیادگان بوده است.
تناهضهایی در گزارشهای طبوی (د922.ق) و دینوری دیده میشود .افزون بو ایان،
بو فوض که با روشی نظامی ،بیست نفو سیاده بخواهند مشکهاا را باه ساوعت ساو از ن
کنند و هم زمان سی سوار در مقاب سانصد سوار دشمن مبارزه کنند .امکان این امو ب ید به
نظو میرسد؛ چون از کتا های تاریخی این مطل بو مینید که این سانصد ساوار ،دور تاا
دور شوی ه را گوفته بودند .بنابواین ،ایان بیسات سیااده بایاد از میاان سانصاد ساوار عباور
 .1مه ،تهجم الفدهح ،ص.111

11

سالنوزدهم،شمارههفتادوششم،زمستان7931

میکودند و در همان حال ،مشکها را سو میکودند و همزمان ،سای ساوار ساپاه اماام باا
سانصد سوار دشمن درگیو میشدند .سا از این ،بواساس گزارش طبوی (د922.ق) یک نفو
از سپاه دشمن کشته شد و بواساس گزارش ابناعثم ،تنها گووهی از ساپاه دشامن کشاته
شدند و از این سنجاه نفو ،کسی نسی ندید .از سوی دیگو ،بنابو گزارش طبوی (د922.ق)
تنها حضوت عباس

و نافعبنهالل با این سانصد تن درگیو شادند و بقیاه مشاغول ساو

نمودن مشکها شدند .به نظو میرسد این تحلی دور از ذهن است.
سوم :بواساس گزارش اول بالذری (د173.ق) بوخی از افواد ،مشکهای خویش را ساو
کودند و بنابو گزارش دوم او ،به ننان اجازه سو کودن مشکها را ندادند .سا با انادکی ن
بازگشتند .بو اساس سخن متوجم الفتوح ،بوخی از ننها ن نوشیدند و سپا باه بوداشاتن
ن همّت نمودند .در حالی که طبوی (د922.ق) نورده است که نافعبنهالل در ساساخ باه
سخن عمووبنحجاج که گفته بود هوچه خواستی ن بنوش .گوارایت باد! گفت« :ناه ،تاا
حسین و این گووه از یارانش که م بین تشنهاند ،یک هطاوه نخاواهم نوشاید» .ایان دو
سخن با یکدیگو ناهمگون و متفاوت هستند و نمیتوان ننها را هط ی دانست .به عبارتی،
ت ارض در گزارشها سب تودید خواهد شد و نمیتوان ننها را هط ی دانست.
چهارم :بنابو سخن طبوی (د922.ق) این جویان در ش ؛ ی نی در شامگاه هفتم و ش
هشتم محوّم رخ داده است .در واهع از ورود به کوبال تا شامگاه روز هفتم در سپاه امام
ن بوده است و چون ن در سپاه امام

به انتها رسید ،امام

به حضاوت عبااس

دستور حمله به شوی ه فوات را داد .این گزارشها ناسازگار و مت ارض این است که کمای
ن به سپاه امام
مشخ

رسید و اینکه این ن تا چه زمانی در سپاه امام بوده است در مناابع

نگودیده است .به هوحال ،باید دید تشنه بودن امام

 ،اه بیت و یاران ایشاان

در روز عاشورا از چه زمانی شدّت گوفته است .از سویی دیگو ،دو خبو درباره ش عاشورا و
روز عاشورا وجود دارد .خبو اول ،مکالمهای میان امام
خبو نمده است:

و حضوت زین

است ،در این
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به او نگاه كرده فرمود :خپوانرم ،شپیطان شپكیبایی را از دسپتت

حسین

نرباید و اشك وشمان

را گرفت و فرمود :اگر مرغ قطا را در آشیانهاش به حال

خود مىگتاردند ،آسوده مىخوابید .زینب فرمود :اى واى! بر حال من ،آیا تو بپه
ناوارى خود را به مرگ سسردى (و تن بدان دادهاى)؟ این بیشپتر دل مپرا ریپ
كند ،و بر من ستتتر است ،واین ستن را گفت سس

مشپت بپه صپورت زد و

دست به گریبان برده وام زد و بیهوش بر زمین افتاد .حسپین

برخاسپت آب

به صورت خوانر پاشید و به او فرمود :آرام باش اى خپوانر! پرنی كپارى پیشپه
كن و به آن شكیبایی كه خدا بهرهات سازد بردبارى كن.

از این عبارت مشخ
نکته با تشنگی امام

میشود ،ش عاشورا ن در خیمه امام

1

بوده است اماا ایان

و اه بیت که تا ظهو عاشورا ادامه دارد و در منابع مختلاف ثبات

شده است ،سازگار نیست .همچنین با تحلیلی که سیش از این ،درباره وجود ن تا روز هفتم
ارا ه شد ت ارض دارد .حتی اگو بو فوض در شامگاه هفتم ،اندکی ن باا حملاه باه فاوات
اندوخته شد ،نهایت امو تا روز هشتم بوای ت داد هفتاد و دو نفو و تمامی اها بیات کاافی
بوده است .بنابواین تا روز عاشورا همه در تشنگی به سو بودهاند.
به نظو میرسد ،روایتی که امام

به صورت حضوت زین

دارد؛ چون نمیتوان وجود ن را تا ش عاشورا در خیمه امام

ن ساشید ،جای تأم
تصور کود .اگو بخواهیم

ن را تنها تا شامگاه نهم در خیمه تصور کنیم ،امام و یارانش ،یاک نایم روز در تشانگی
بودهاند که این در حالت م مول هاب تحم است و نیازی به این نیسات کاه گفتاه شاود
امام

 ،فوزندان و یارانش به حالت تشنگی نن هم با اغواهای کاه مناابع متاأخو تصاویو

 .1طبهی ،ت ریخالطبهی ،ج ،1ص136؛ رازی ،تج رباألمم ،ج ،3ص60؛ مفی  ،اإلرش  ،ج ،3ص12تت11؛

ابنشههدشهب ،من بدلابیط لب

 ،ج ،1ص11؛ طبهسی ،إعالآ الهری ،ص321؛ ایناثیه ،الك متل ،ج،1

ص11؛ بحهانی ،عهالمالهلهآ ،ج ،16ص.310
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کودهاند 2به شهادت رسیدهاند .از این رو ،اخبار واکاوی شده ،نیازمند دهت و تأم بیشاتوی
است و باید در م وض ساسخگویی به این نقد هوار گیوند.
خبو دومی که در اخبار الطّوال دینوری موجود است ،درخواست ن از ساوی اماام
است .دینوری در این باره مینویسد:
امام حسین

ستت تشنه بود قدح آبى خواست و وون آن را به دنان خود

ن دیك ساخت حصینبننمیر تیرى بر آن حضرت زد كه به دنان
از آشامیدن شد و امام

قپدح را رنپا فرمپود .حسپین

خورد و مپانع

وپون دیپد قپوم از

ن دیك شدن به او خوددارى مىكنند برخاست و پیاده بسوى فرات حركت فرمود
كه میان او و آب مانع شدند و به جاى نتست خود برگشت.

در این خبو مشخ

نمیشود ،درخواست امام

2

از سپاه دشمن بوده یا از اه خیمه

خود بوده است .بواساس ظاهو عبارت ،به نظو میرسد دیناوری هماین را در نظاو داشاته
است و درخواست امام
خیمه امام

از اه خیمه خود بوده است .در اینصورت ن تا روز عاشورا در

بوده است که این خبو با اخبار بسیاری از مناابع ت اارض دارد؛ چاوا کاه در

صورت وجود ن تا روز عاشورا ،وهتی حضوت علیاکبو

از م وکه سیکار به ساوی سادر

خویش میرود و در خواست ن میکند؛ چوا امام او را سیوا نمیکنند9؟
 .1طهیحی ،المندخب ،ج ،3ص121؛ ربنت ی ،أستهار الشته ،،ج ،2ص63؛ بهبهت نی ،ال مهةالست کبة ،ج،1
ص211؛ مجلسی ،بح راألنهار ،ج ،11ص.261
 .3ینهری ،األخب رالطهال ،ص 311و ر.ک :طبهی ،ت ریخالطبهی ،ج ،1ص111؛ کدهمه وی امغت نی ذیتل
تهجم این خبه مینهیس « :این مقدل ک ینهرى نهشد اس

ر مهار مده

مق تل شیهی تف وص ار بهاى اطالع بیشده ب ی ب ارش شیخ مفی

ب یهه مق تتل ا تل ستن و

رگذشد  112جهى مهاجهت کته »

ر.ک :ینهری ،تهجم األخب رالطهال ،ص.261
 .2مغهبی ،شهحاألخب ر ،ج ،2ص112؛ ابناعثمکتهفی ،الفدتهح ،ج ،1ص111؛ صت و ،،األمت لی ،ص103؛

ابنفد لنیش بهری ،روضةالهاعظین ،ج ،1ص111؛ ابنشههدشتهب ،من تبدلأبتیط لتب
ابننم  ،مثیهاأل زا  ،ص01؛ مجلسی ،بح راألنهار ،ج ،11ص.231

 ،ج ،1ص161؛
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از این رو بهتو نن است که گفته شاود خباو دیناوری خاالف ظااهو عباارت اسات و
درخواست ن را باید درخواست از سپاه دشمن دانست .در این صورت باید گفت کاه ب یاد
است امام

چنین درخواستی داشته باشند؛ زیوا در م وکه جنگ و با حال وخیم اماام

فوصتی بوای درخواست نبوده است .این بحث نیاز باه نکااتی تکمیلای دربااره عطاش و
تشنگی امام

و یارانش در عاشورا دارد که در ادامه به نن میسودازیم.

 .2نخست بحث تشنگی سپاه امام

در کوبال اسات .چناان کاه سایشتاو گذشات،

روایت هایی وجود دارد که وجود ن را در ش عاشورا ثابات مایکناد .شایخ صادوق (د.
912ق) در األمالی ،مسئله عدم مضیقه ن را در صبح روز عاشورا باا صاواحت بیشاتوى
مطوح م کند .در این گزارش نمده است:
امام به اصحاب خود فرمود :برخی ید و آب بنوشید كه آخرین آذوقه شپما از
دنیاست .وضو بگیرید و غسل كنید و لبامناز خود را با آن بشویید تا كفنناز
شما باشد .آنگاه امام نماز صبد را با آنان به جماعت خواند.

1

عبارت «یَکُنْ نخِوَ زَادِکُمْ» و گزارشهای موبوط به روز عاشورا نشان میدهند که سا
از اتمام ذخیوه ن  ،دیگو دسترسی به ن میسو نشد و امام

و یاران و خاندانش در نن

گومای طاهتفوسای جنگ ،عالوه بو مبارزه سنگین ،با تشنگی شدید دسات باه گویباان
بودند .همچنین ،نوره کشیدن اصحا در ش عاشورا از مسا لی است کاه در کتاا هاای
تاریخی و روایی مطوح شده است و بدون تودید بوای اساتفاده از ایان مااده ،نیااز باه ن
است .مگو این که توجیهاتی بدون اساس مطوح کود.

1

 .1ص و ،،األم لی ،ص116؛ مجلسی ،ب راألنهار ،ج ،11ص210ت.216
 .3بالذری ،أنس باألشهاف ،ج ،2ص116؛ طبتهی ،تت ریخالطبتهی ،ج ،1ص132؛ ابتناثیته ،الك متل ،ج،1
ص06؛ مجلسی ،بح راألنهار ،ج ،11ص.1
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شیخ صدوق در ادامه گزارش خود ،سخن از ریشخند یکی از لشکویان عموبنس د به
نام تمیمبنحصین خزاری به میان نورده که گفت:
از حسین! و از یاران حسین! آیا به فرات نمینگرید كه وگونه نمانند شكم
مار میدرخشد .به خداوند سوگند! از آن قطپرهاز نتوانیپد آشپامید تپا آن كپه
مرگ را دریابید.

1

ح ّو در روز عاشاورا در هنگاام نصایحت باه کوفیاان ،نناان را باه جهات ممان ات از
دست رسی امام و یارانش به ن فوات توبیخ کود 1.همچنین ،گزارش تالش امام

بوای

به دست نوردن ن  ،ممان ت شمو از نن ،ریشخناد نن حضاوت از ساوی شامو و نفاوین
بو او در بوخی منابع نمده است.

امام

9

 .1چنان چه طوح شود که سپاه امام

در صاورت نباود ن  ،امکاان نوشایدن شایو

شتوها را داشتند و تشنگی سپاه ،اموی بیم نا است .باید گفت که این امو که بخواهیم باا
طوح مدت زمان شیودهی شتو ،اص تشنگی را رد کنیم ،سخنی منطقی نخواهد بود؛ چاوا
که ابتدا باید وجود شتوان 1شیوده ثابت شود و بیشتو موک های ننان اس بوده است .به
فوض نن که چند شتو میان ننها باشد و بپذیویم که بوخی از شتوها شایوده بودناد و شایو
میتواند جایگزین ن باشد .شیو اندک به چه کار مینید؟
نکته دیگو این است که بوای این که انسان دچار تشنگی شود ،نیاز نیست از چند روز
هب  ،به ن دسترسی نداشته باشد .بلکه با توجه به نوع جنگ نن دوره که تن به تن و با

 .1م .
 .3بالذری ،أنس باألشهاف ،ج ،2ص111؛ طبهی ،ت ریخالطبهی ،ج ،1ص131؛ ابنکثیه ،الب ایةوالنه یة ،ج،1
ص.116
 .2اصفه نی ،مق تلالط لبیین ،ص116؛ مجلسی ،بح راألنهار ،ج ،11ص.11
 .1منظهر از شدها  ،شدهانی اس ک ام آ دنه را ب صهرص کهای ای از ک روا یمنی گهف .
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شمشیو بوده است ،نن هم در هوای گوم و ممان ت دشمن از دسترسی به ن  ،انسان باه
شدت با تشنگی مواجه خواهد شد.
 .9در این بخش ،روایت دینوری را به طور کام نفی نکودیم و تنها به ت اارضهاای
موجود در این گزارش اشاره کودیم .نکته مهم این است کاه زماان محاصاوه و هطاع راه
ارتباط با ن  ،از هفتم محوم بوده است .در این مدت و در ش عاشورا ،این امکاان باوای
عدهای از اصحا وجود داشته است که به ن دسترسی سیدا کنند و ننها را به خیماههاا
بوسانند .از این رو در روز هفتم ،هشتم و نهم محوم محدودیت بوده است ،اما به دلیا نن
که جنگ نغاز نشده بود ،امکان تهیه ن وجود داشت .هوچند منابع ،این موضاوع را بیاان
نمیکنند .روز عاشورا به دلی ش لهور شدن نتش جنگ ،فوصتی بوای تهیه ن نبود و اگو
اندکی ن یافت میشد ،نن را بوای زنان و کودکان اختصاص میدادند و در ظهو عاشاورا،
دیگو نبی در خیمهها هم یافت نمیشاد .بناابواین ،تشانگی در روز عاشاورا و در بحبوحاه
جنگ هط ی بوده است.
سا نمیتوان ادعا کود که امام

و یارانش ،ده یا هفت و یا حتی سه شابانهروز ،باه

طور کام بدون ن بودهاند .سا از صبح عاشورا است که مشک بینبی شدت مییاباد و
نن شوایط طاهت فوسا ،حواد تلخی را به وجود مینورد .این امو که نیا غذا موجود بود یا
نه؟ و نیا فوصت سختن غذا بود یا خیو؟ موضوعی غیو از ن است .بو فاوض ایان کاه باا
تشنگی زیاد بتوان غذا خورد اما تحم گوسنگی ،نسانتو از تحم تشنگی است .بو اساس
این مطل  ،چون تشنگی و تحم نن ،بسیار سخت و طاهتفوسا بوده است ،در روایتها و
اخبار عاشورا ،سخنی از گوسنگی به میان نیامده است.
 .1روایتی دیگو در توجمه الفتوح ابناعثم (د921.ق) بیان شده است که نشان دهناده
حفو چاه در کوبال است .در توجمه مستوفی هووی (د .هون )6از الفتوح در این بااره نماده
است:
امیرالمنمنین حسین

تبرى برگرفت و از آن جانب كه خیمه زنپان بپود از
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سوى قبله نوزده گام برفت .پ  ،زمین را بكند .وشمه آب ظپانر شپد .آبپى بپه
غایت خوشگوار و شیرین .اصحاب را فرمود تا آب بتوردند و مشكنا پپر آب
كردند و بازگشتند .بعد از آن آب را زمین فرو خپورد و غایپب شپد و دیگپر آن
وشمه را ندیدند .وون این خبر به عبیداهلل زیاد رسید ،نامپهاى بنوشپت بپه عمپر
سعد بدین منوال :امّا بعد ،به من ونان رسانیدهاند كه حسین

و یاران او واهنا

فرو بردهاند و آب برمىدارند .از این رو ایشان را نی فروماندگى نیسپت .وپون
بر مضمون نامه وقوف یابى ،باید كه حسینبنعلى

و یاران او را از كندن واه

منع كنى و نگتارى كه پیرامن آب گردند .وون ایشان عثمان را آب ندادنپد ،تپو
نی ایشان را آب مده و مگتار كه یك قطره آب از فرات بچشند .وون این نامپه
به عمر رسید ،كار بر حسینبنعلى
بر آب فرات افتد.

تنگ گرفت و نگتاشت كه وشپم ایشپان

1

در نسخه اصلی الفتوح ،تنها نامه ابنزیاد بیان شده است و سخنی از اینکه نیا این امو
صورت گوفت؟ نیست 1.خوارزمی در مقت خویش ،این امو را از الفتوح و نه توجمه نن بیان
کوده است 9.همچنین در کتا ابنشهونشو (د511 .ق) این جویاان باه عناوان م جازه
امام

بیان شده است.

1

اگو این روایت را بپذیویم باید تشنگی شادید اماام

و کودکاان را در روز عاشاورا

توجیه کنیم؛ چوا که بوخی مانند موحوم مقاوم (د2932.ق) نوردهاناد کاه کودکاان جگاو
سوخته در هفتم و روز عاشورا ،شکمهای خود را روی زمین نمناک میساییدند تا شااید از

 .1ابناعثمکهفی ،تهجم الفدهح ،ص.112
 .3مه ،الفدهح ،ج ،1ص.11
 .2خهارزمی ،مقدل الحسین

 ،ج ،1ص.210

 .1ابنشههدشهب ،من بدلأبیط لب

 ،ج ،1ص.16
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این راه از شدت تشنگی و سوز عطش خود اندکی بکاهند 2.از این رو ،چوا امام

وهتی با

این صحنه مواجه شد ،چنین م جزهای انجام نداد؟ سا یا باید روایت حفو چاه را سذیوفت و
یا ساییدن شکمها به زمین نمناک را؟
انجام چنین اموی را میتوان بوای امام

نیووی خارق ال اده به حسا نورد ،اماا باه

نظو میرسد این امو ،ساخته ذهن کسانی است که بوای امام

م جزهساازی مایکنناد.

این ماجوا واه یت ندارد و فقط در گزارش ابنأعثم و ب دها در ناساخ التاواریخ باا تفصای
بیشتو نمده است 1.در ناسخ التواریخ نمده است که امام

چاهی کند و همه یااران از نن

سیوا شدند و دوباره چاه خشک شد 9اینکه حادثه ای ساا از حادود  152ساال ،بادون
این که کسی دیگو ،نن را در کتا خود بیان کند ،جای تأمّ دارد .نکته مهم دیگو این که
بو فوض سذیوش این که ن در حد چهار یا سنج متو عم زمین وجود داشته باشد ،صورتی
را فوض کنید که ت داد محدودی با خانواده در محاصاوه شادید و ساخت دشامن باشاند،
دشمنی که از بو گوفتن ن از نهو جلوگیوی میکند ،به طور طبی ی از حفو چااه ممان ات
خواهد نمود.
 .5بو فوض که مطوح شود محوم سال شصت و یک هجاوی در مهاو مااه ساال 53
شمسی روی داده است 1و درجه حاوارت نن در حادی نباوده اسات کاه مسائله تشانگی
امام

و یارانش ،بزرگنمایی شود .در ساساخ مایتاوان گفات کاه اگاو هصاد از طاوح

چنین مطلبی ،انتقال این مفهوم است که تشنگی و عطاش در کاوبال نباوده اسات .بایاد
دهت کود که حتی در نقطهای با دماای بسایار م تادل ،اگاو جم ای در محاصاوه شادید
دشمن و در م وکه جنگ باشند ،اما به هیچ نبی دسترسی نداشاته باشاند ،بادون تودیاد
 .1مقهآ ،مقدلالحسین

 ،ص362ت.361

 .3سپهه ،ن سخالدهاریخ ،ج ،3ص.111
 .2سینی ،مههفیونق من بعع شهرا ،ص.166
 .1زم نی مش ای،تحقیقی رتهیینروزع شهرا ،ص11ت.03
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تشنگی و عطش ننها را به زانو درخواهاد نورد .اگاو حضاور اطفاال و کودکاان خودساال
را به این جمع اضافه کنیم با بهانه گیوی اطفاال ،بادون شاک ایان اماو شادیدتو خواهاد
شد.
4ـ7ـجانسالمبهدربردنعمرفرزندامامحسین



دینوری در این باره مینویسد:
از نمه یاران امام حسین

و فرزندان

و برادرزادگان

فقپ دو پسپر او

على اصغر كه در سنین بلوغ بود و عمر كه وهار ساله بود زنپده ماندنپد و جپان
سالم بردند.

1

در روایت ابومخنف (د257.ق) نامی از عموبنحسین
وجود دارد که عمو فوزند امام حسن

وجود نادارد ،اماا احتماال نن

مواد باشد؛ زیوا در بوخی گزارشها این ناام بیاان

شده است 1.البته بوخی مانند دکتو مهدوی دامغانی چون در میان فوزندان امام حسین
نامی از عمو ندیدهاند ،م تقدند که «چون بزرگان علماى شی

چون شیخ مفید (د129.ق)

و شیخ طبوس (د511.ق) و مجلس (د2222.ق) میان سسوان حضوت امام حساین

از

عمو نام نبودهاند ،سا چنین به نظو میرسد که این داستان سااخته و سوداختاه طوفاداران
بن امیه است 9».اما به نظو میرسد ،دینوری در این زمینه ،بنا بو تشابهی که بوای وی به
وجود نمده است ،نسبت به این نام با تشابه میان فوزندان امام حسن

گوفتار اشتباه شده

است.

 .1ینهری ،األخب رالطهال ،ص.311
 .3ر.ک :ابنسه  ،الطبقت صالكبتهى ،خ مستة ،1ص330؛ یهقتهبی ،تت ریخالیهقتهب ،،ج ،3ص331؛ طبتهی،
ت ریخالطبهی ،ج ،1ص101 ،103؛ اصفه نی ،مق تلالط لبیین ،ص111؛ ابنکثیه ،الب ایةوالنه یة ،ج ،1ص.111
 .2ینهری ،تهجم األخب رالطهال ،ص.266
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.5نتیجه 

 .2دینوری از عالمان بزرگ نخستین دهه هون سوم هجوى و از ایوانیانی است که کتاابی
تاریخی را با عنوان األخبارالطوال سامان داده است .گزارش دینوری از واه ه کوبال ،یکی از
هدیمیتوین گزارش های در این موضوع موجود است .روایت دینوری بدون بیان سند و در
بوخی موارد ،شبیه روایت ابومخنف (د257.ق) است اما گزارش او دارای جزییاتی است که
در دیگو گزارشها و به ویژه گزارش ابومخنف (د257.ق) نن را نمییابیم .از این رو ،مقت
او دارای اهمیت است.
 .1گزارش دینوری از هیام امام

مختصو است .منبع وی مشاخ

نیسات ولای در

سیکوه کلی با ننده طبوی (د922.ق) از مقت ابومخناف (د257.ق) روایات کاوده اسات،
مطابقت دارد .روایتهای دینوری بدون سند بیان شده است و ایان باو شایوایی و راحتای
کالم او تا اندازهای افزوده است ولای خاود از اشاکالهاای عمادهای اسات کاه بورسای
روایتهای او را از دیدگاه علم رجال با مشک روبهرو میسازد.
 .9طبی ی است ،کسی که اخبار و روایتهایی را بدون سند و بو اساس توصیف گزارش
میکند ،از اشتباه لفظی یا م نوی مصون نخواهد ماند .دینوری مشمول این هاعده است .از
این رو ،روایت هایی دارد که به لحاظ عقلی یا علمی و یا از دیدگاه شی ه باید بورسی شوند.
نمونه هایی مانند درخواست مسلم بوای م اف شدن از سفارت ،دوستی هانی با شویک بن
اعور ،منزلت شویک در بین شی یان ،هیام و شهادت مسلم در ساوم ذیحجّاه ،ساو کاودن
مشکها در شامگاه هفتم ،درخواست ن از سوی امام

در کشاکش جنگ از این گاووه

هستند.

 .1نکته مهم در روایتهای مقت الحسین

دینوری این است که وی مانند ابنس د

(د192.ق) و بالذری (د173.ق) روایتهایی را بیان نمیکند که نشان دهنده نن هستند که
به سب شهادت امام

اتفاق هایی خارق ال اده در عالم طبی ت رخ داد .رویدادهایی کاه
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کسانی چون ابنس د (د192.ق) و ابنعساکو (د572.ق) کاه نسابت باه شای ه رویکاودی
مت صّبانه دارند ،بارها در کتا های خویش بو ننها تأکید کودهاند.
این امو نشان میدهد ،رویکود دینوری که در سواسو کتا وی مشهود است ،در ایان
مورد نیز اعمال شده است و دینوری نسبت به بیان نن بیمی بوده است .نکته مهمتو این
که گزارش او جان دارانه نیست .اخباری به او رسیده است اما او وظیفه خود را در حدّ ناه
میداند و نه ناهد .بنابواین ،دیدگاههای دینی خود را در بوخورد با روایاتهاای عاشاورایی
داخ نمیکند.
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