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  اخبار عاشورا يها بیآس یشناسگونه

رضا مؤدبسید 
  30/6/1392: تاریخ دریافت                                                                             

علی مالکاظمی
  16/10/1392: تاریخ پذیرش                                                                 

  چکیده  

ـ ه و ناسـره در روا شدن اخبـار سـرّ   ختهیبه علت آم ـ اظهـار نظـر در ا  کـربال،  یخیتـار  تی  نی

خصوصاً کـه در طـول   گشته؛ يدر مورد آن ضرور قیتحق زیسخت دشوار شده و نخصوص 

 نیرخدادها بـوده و بـد   ریاز سا تريآن جد خیو نگارش تار میآن حادثه عظبه  تیعناخ،یتار

 ياثر خیاز آن توار ياریاز بس ،وجود نیبا ا.باره نوشته شده است نیادر  يجهت آثار متعدد

  .اند دهیگرد بیدچار آس يموجود است بر اثر عوامل متعددهم که  ییو آنها ستین

اخبـار و   رامـون یآن است که با مطالعه روشـمند پ شود،یمقاله دنبال م نیکه در ا یهدف

ـ اخبار و روا نیتاکنون اکه  ییها بیحادثه عاشورا، آس یخیتار اتیروا منـابع   انیـ را در م اتی

اخبار  نیا هیالزم جهت تنز يکارها و راهییفرا گرفته، شناسا) منابع هفت قرن نخست(یاصل

  .شود یمعرفدرست از حادثه عاشورا  خیتار کیارائه  يبرا اتیو روا

 يدر اخبار عاشورا، برا یو متن يمصدر يها بیمقاله ضمن ذکر آس نیجهت در ا نیبد

آن از نظر محدثان پرداخته  یبیآس يها و شناخت گونه لیبه تحل ذکر شده و يا نمونهکیهر 

  .شده است

  

  واژگان کلیدي

  .ثینقد حد ،یشناس بی، عاشورا، مقتل، آس)ع(نیامام حس

                                                


moadab_r113@yahoo.com                                گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم استاد


karbala6161@yahoo.com)    نویسنده مسئول(دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم 
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  طرح مسئله

. نقش محوري واقعه عاشورا در هویت بخشی به فرهنگ تشیع حقیقی انکارناپذیر است

منابع پر تعدادي که به روایت و تحلیل این و )ع(فراوانی روایات مأثور از اهل بیت

هاي علویان که در طول تاریخ  نهضت. مؤید این ادعاست ،اند مانند پرداخته حادثه بی

تشیع با الهام از این قیام خونین به وقوع پیوست از نمودهاي دیگر این نقش محوري 

.است

پیرایه و  بیبنابراین یکی از مهمترین وظایف اندیشمندان دینی، معرفی چهره 

خالص نهضت عاشورا و زدودن تحریفات و انحرافات از این نهضت و انقالب 

هاي موهن،  اصالحگر است، چرا که گزارش آن واقعه عظیم از جعل و تحریف و پیرایه

از این رو ضرورت بررسی و نقد اخباري که در این زمینه به دست . مصون نمانده است

  .شود ورا آشکار میشناسی عاش رسیده است، براي واقع

هایی که محدث نوري در کتاب لؤلؤ و مرجان و استاد شهید مطهري  به رغم تالش

ها و خرافات از چهره تابناك قیام عاشورا  در کتاب حماسه حسینی در زدودن آسیب

اند، هنوز این سوال باقی است که آیا همه اخبار ضعیف و برخی ساختگی در این  نموده

هاي نهضت  شناسی و نقد گزارش توان به آسیب ت؟ چگونه میخصوص، معلوم شده اس

  هایی در بر گرفته است؟ عاشورا پرداخت؟ اخبار عاشورا را چه آسیب

هاي صحیح و  هدف نگاشتن این سطور آن است که ضمن بکارگیري از روش

مبنایی، این اخبار و روایات از لحاظ سند و متن مورد بررسی قرار گرفته و انواع 

ي موجود در آنها معرفی گردد، تا بواسطه آنها اخبار سره را از ناسره تشخیص ها آسیب

  .داد

شود با تکیه بر مباحث تبارشناسی اخبار و نیز معیارهاي  در این مقاله کوشش می

ها بر چند خبر پرداخته  سازي آن هاي اخبار عاشورا و پیاده شناسی آسیب نقد متن به گونه

توان دریافت که در یک تقسیم بندي  بار و روایات تاریخی میبا مطالعه پیرامون اخ. شود

کند و یا به عبارت دیگر انواع  که آن اخبار و روایات را تهدید میهایی کلی انواع آسیب
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هاي  د، به دو دسته آسیبنبه آن اخبار و روایات وارد شو ندتوان هایی که می آسیب

  .دنشو صدوري و متنی تقسیم می

گردد که به پایه و اساس صدور خبر  هایی اطالق می به آسیبهاي صدوري  آسیب

گردد و با تبارشناسی خبر ارتباط تنگاتنگ دارد که البته خود به دو دسته  بازمی

اي رجالی نقده(هاي مربوط به راوي خبر  هاي مربوط به منابع و مصادر و آسیب آسیب

نگی نقل الفاظ، هاي متنی نیز مربوط به چگو آسیب. گردد تقسیم می) و سندي

باشد که البته آنها نیز خود به دو  ها و معانی متن خبر می اصطالحات، مفاهیم وگزاره

اکنون در ادامه به هریک از این نقدها پرداخته و . گردد دسته لفظی و معنایی تقسیم می

هایی ذکر اي را از باب مثال اشاره نموده و براي آن از اخبار عاشورا مثال نمونه

  .ییمنما می

هاي صدوري اخبار عاشورا آسیب. 1

شود که ناظر به تبارشناسی اخبار  هایی اطالق می هاي صدوري به آن دسته آسیب آسیب

تواند محققان را به سوي بررسی منابع  باشد، حال این تبار شناسی ضمن آنکه می می

اخبار یا  تواند به تحلیل و بررسی راویان اولیه اخبار یا مصادر آن رهنمون گردد، می

  .طرق آنها در نقل، مربوط گردد

  سندي و رجالیشناسی اخبار عاشورا بر مبناي مطالعات  آسیب. 1-1

برند که زمینه  هاي تاریخی عاشورا از ضعف سندي و رجالی رنج می برخی از گزارش

نماید، چون هر متنی که توسط سند ضعیف نقل شده،  تحقیق متنی را بیشتر می

  : شود باشد که به تعدادي از آنها اشاره میتواند نادرست  نمی

اي را از لسان فاطمه صغري که در کوفه ایراد شده نقل  ابن طاووس خطبه )الف

پدرم از جدم روایت کرد : زید بن موسی گفت«: نموده که در شروع خطبه آورده است

، ق1417ابن طاووس، (» ...فاطمه صغري پس از آنکه وارد کوفه شد فرمود: که فرمود

  ).149ص
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در نادرستی گزارش یاد شده باید اشاره کرد که زید بن موسی مورد تأیید نبوده و 

که به او ) ع(زید بن موسی کاظم: بدین جهت نمازي در مستدرك علم الرجال گفته

او در مدینه قیام کرد و دست به : گوید در مورد او می) ره(شود؛ صدوق زیدالنار گفته می

اش فرستاد که او را دستگیر کنند و چون  پس مأمون در پیسوزي و قتل گشود،  آتش

ببرید و حضرت او را نصیحت کرد و ) ع(نزد وي آوردند گفت او را نزد ابوالحسن

  ).360، ص7ق، ج1409؛ خویی، 486، ص3تا، ج نمازي شاهرودي، بی(هشدار داد 

از علی بن نسابه از مشایخش نقل کرده ) ع(همچنین شیخ صدوق از امام رضا

ابن بابویه، (کرده و از زیدیه بود  نشینی میاست که زید بن موسی با منتصر هم

اند که کسی او را توثیق  ؛ برخی از محققان معاصر هم اشاره کرده)4، ص3ش، ج1381

  .نکرده و تمجید ننموده است

طبري در داستان مشورت یزید با سرجون نصرانی درباره تعیین جانشین  )ب

حسین : زید، سرجون مسیحی غالم معاویه را فراخواند و گفتی«: نویسد نعمان می

ام که  گیرد و شنیده رهسپار کوفه شده و مسلم بن عقیل از کوفیان براي او بیعت می

نعمان در امر مقابله با حرکت مسلم ناتوان است و حتی درباره او سخنان ناخوشایندي 

، 5ق، ج1387طبري، (» نظر تو چیست؟ چه کسی را بر کوفه بگمارم؟. ام شنیده

  ).356ص

نکته قابل توجه در خبرِ طبري آن است که او بطور مرسل از عوانه بن حکم نقل 

او . کرده است امیه خبر جعل می روایت کرده و عوانه تمایالت عثمانی داشته و براي بنی

اخباري مشهور کوفه بوده که گویند پدرش غالمی خیاط و مادرش کنیز بود، وي از 

عبداهللا بن معتز نیز از . هاي بسیار نقل کرده و احادیث وي نادر است وایتتابعان ر

امیه  حسین بن علیل غزي نقل کرده است که عوانه بن حکم عثمانی بوده و براي بنی

).449، ص4ق، ج1383ابن جوزي، (کرد  جعل خبر می
1

  

ن وي و باز داشت) ع(محمد بن حنفیه هنگامی که در مکّه از تغییر اراده حسین )ج

برخی از . از رفتن به عراق نومید شد، از پیوستن پسرانش به حضرت نیز جلوگیري کرد

در مکّه به اطالع او رساند ) ع(وي ضمن دیدار با حسین... «: اند مورخین چنین نوشته

محمد نیز . نظرش را نپذیرفت) ع(که امروز نظرش بر خروج نیست، ولی حسین
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کدام را با آن حضرت نفرستاد؛ طوري که  پسرانش را از رفتن بازداشت و هیچ

آیا پسرانت را از رفتن به جایی که من در آن : از محمد ناراحت شد و گفت) ع(حسین

  ).65، ص9م، ج1957ذهبی، (» داري؟ شوم باز می کشته می

در نقد روایت یاد شده باید گفت که روایت مذهبی، مرسل ذکر شده و در سند آن 

سلسله روایت وجود دارد که او را به سستی دین متهم نیز بیش از یک مجهول در 

کنند و آن محمد بن عبدالباقی بزار می
2

دیگرانی نیز در سند هستند که . باشد می 

حدیثشان قوي نیست مانند ابن فهم
3

ضمن آنکه در سند نام محمد بن عمر واقدي  

قدي وا: گوید اش می شیخ مفید در الجمل درباره. هست که او تضعیف شده است

  ).54ق، ص1414مفید، (بیزار بود ) ع(عثمانی مذهب و از امیرالمومنین علی

دیدم که چادر  به خدا سوگند می: حمید بن مسلم گفت«: نویسد شیخ مفید می )د

رسیدیم که در شدت ) ع(دارند تا به علی بن الحسین از سر زنان و فرزندش برمی

آیا این بیمار : همراه شمر بودند گفتندبیماري روي فرشی افتاده بود، گروهی اوباش که 

کشند؟ این طفل را بیماري او بس است  سبحان اهللا آیا اطفال را می: را بکشیم؟ من گفتم

، 2ق، ج1414مفید، (» آنقدر اصرار کردم که آنان را از کشتن او منصرف کردمو

).112ص

یب توان گفت که با توجه به تضعیف و تکذ در نادرستی خبر یاد شده، می

باشد؛  شخصیت راوي آن، یعنی حمید بن مسلم، حدیث از صحت الزم برخوردار نمی

زیرا حمید بن مسلم در روز عاشورا در لشگر عمر بن سعد حضور دارد و از مجموعه 

در اثبات این . آید که در نزد فرماندهان لشگر یزید شناخته شده بود اخبار او چنین برمی

) ع(یزید به فرمان عمر بن سعد، سر حضرت امام حسینمدعا اینکه او همراه خولی بن 

را نزد ابن زیاد بردند و از طرفی اخباري که نشانگر نقش مثبت اوست، از خود او نقل 

  .شده و الزم است در آن تأمل نماییم

مؤید دیگر، خبري است که نشان از خباثت ذات حمید بن مسلم دارد و آن 

در حالی که ) ع(دختر علی) س(عاشورا زینب عصر«: گزارشی است که  در خبري آمده

کاش آسمان بر زمین : گفت خورد بیرون آمد و می هایش در گوش تکان می گوشواره

کنی؟ اینجا بود  کشند و تو نظاره می را می) ع(اي ابن سعد آیا حسین.... شد  خراب می
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، 5ج ق،1387طبري، (» ...هاي ابن سعد جاري شد و از زینب روي برگرداند که اشک

  ).113، ص2ق، ج1414؛ مفید، 335ص

هاي  در نقد خبر یاد شده و استبعاد چنین گزارشی باید پرسید که او گوشواره

نشین و با  و بانویی محترم و پرده) ع(چگونه دیده است؟ او دختر علیرا ) س(زینب

حجاب بوده و این نیز پیش از آن که حجاب زنان را غارت کنند بوده است، زیرا حمله 

  .ه خیام بعد از شهادت حضرت بوده است و این خبر قبل از شهادت حضرت استب

  منبع خبراخبار عاشورا بر مبناي شناسی  آسیب. 1-2

مورخ و .هاي کشف وقایع تاریخی به کارگیري اسلوب نقلی است یکی از اسلوب

کوشند وقایع را از طریق منابع نخستین همانگونه که اتفاق  محقق در این شیوه می

ورزد و  مورخ در این شیوه بیشتر به طریق روایت اهتمام می. اند معرفی کنند افتاده

کوشد تا هر واقعه تاریخی، توسط راویان مورد اطمینان یا از طریق آثار و شواهد  می

  .معتبر ثبت شود

علم تاریخ در این معنی یعنی علم به وقایع و حوادث «: نویسد استاد مطهري می

ها که در میان  ها، سیره نامه ها، فتح نامه و احوال گذشتگان، زندگی سپري شده و اوضاع

علم تاریخ در این معنی اوالً جزئی . شود از این مقوله است همه ملل تألیف شده و می

یعنی علم به یک سلسله امور شخصی و فردي است نه علم به کلیات، ثانیاً علم نقلی 

  ).59، ص1390مطهري، (» ها ه شدنهاست ن است نه عقلی، ثالثاً علم به بودن

مورخ در این شیوه فقط به جرح و تعدیل در اسناد بر جاي مانده از واقعه 

را  )ع(پردازد، بنابراین شیوه او مانند شیوه محدثانی است که اعتبار حدیث معصوم می

دانند که  کنند و روایت صحیح را روایتی می فقط در گروه اعتبار سندي آن جستجو می

با این تفاوت که محدث در صدد نقل . آن امامی عادل و برخوردار از اتصال باشدراوي 

  .از منابع معتبر است تاریخیاست ولی مورخ در صدد حوادث  )ع(کالم معصوم

بردند که تنها شیوه تاریخی نقلی براي پی  با پیشرفت دانش بشري محققان پی

عد صدوري حدیث باید به بردن به واقعیت حوادث کافی نیست؛ بلکه عالوه بر ب
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هاي مضمونی و قرائن دیگر نیز اهتمام ورزید و از همین روي پی بردند که باید  قرینه

  .عالوه بر اثبات صدوري حوادث، به اصول و قواعد حاکم بر آنها نیز توجه داشت

توان گفت که الزم است تا ذکر برخی اخبار در منابع تاریخی  بنا بر این مقدمه، می

اما این روش شرط الزم و کافی براي . وجه به عنوان منبع آن بررسی نمودرا با ت

هاي نقد  قضاوت در مورد یک خبر تاریخی نخواهد بود و توجه به دیگر قرائن و مالك

  .)187ش، ص1374ایزدپناه، (باشد  نیز الزم می

  بررسی اخبار ابو مخنف .1- 1-2

از مقتل نگاري درباره عاشورا روبه از اواخر قرن سوم هجري تا عصر حاضر با جریانی 

: ها داراي دو خصوصیت مشترك هستند این کتاب. رو هستیم که صورت داستانی دارد

ها داراي منبع مشخص مکتوب یا شفاهی نیست و اگر هم  نخست این که مطالب آن

گویی  ها با عناصر قصه و داستان باشد نقل به معناست،  دوم این که این گزارش

ل، اغراق، تصویرگري، بسط دادن، جهت دهی به حوادث و وارد شدن به تخی: همچون

قصه گویان در همه جوامع، حوادث تاریخی را به مرور زمان با . جزئیات همراه است

  .شود کنند و گاه این حوادث به افسانه منتهی می اي از تخیل و اغراق روبه رو می هاله

و هرچه از زمان واقعه دورتر  این مطلب درباره واقعه عاشورا نیز صادق است

. کند هاي بیشتري پیدا می هاي داستانی از واقعه عاشورا افزوده شویم گزارش می

مشهورترین روایت از واقعه عاشورا مقتل ابومخنف است که قصه گویان آن را در 

خواندند و به مرور زمان مطالب و روایات دیگري توسط اینان که معموالً  محافل می

شده  ها بودند، به آن افزوده و مطالب نیز نقل به معنی ارائه می رها و محلهواعظان شه

هایی از آن فراموش یا جابه جا و  خورده یا بخش است و گاه نظم مطالب به هم می

  .شده است اشتباه روایت می

هایی از  هاي بسیاري عبور کرده و بخش مخنف از صافی ذهنقتل ابودر نتیجه م

هاي جدیدي به دست آورده و گاه رنگ خاصی گرفته  و بخش خود را از دست داده

  . هاي بسیاري باهم دارند هاي داستانی گاه تفاوت است؛ از این رو گزارش
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اند،  هاي داستانی از منابع معتبر عاشورا شناخته شده متأسفانه تعدادي از این گزارش

موجود از واقعه  هاي داستانی از گزارشیکی . در حالی که کامالً غیر معتبر هستند

  .عاشورا، گزارش ابن اعثم در الفتوح است

بررسی اخبار ابن اعثم کوفی. 2- 1-2

، گزارش ابن اعثم )ع(ها از واقعه قیام امام حسین ترین گزارش ترین و مفصل یکی از مهم

این گزارش، مفصل و در چارچوب مقتل ابومخنف . در الفتوح است) ق314م(کوفی 

ها و  عبارات آنها نیز یکسان است اما در برخی موارد افزودهاست و گاه الفاظ و 

ابن اعثم منابع خود را ذکر نکرده، به همین دلیل . هایی با آن دارد کمبودها و تفاوت

  .رده است یا روایت راویانمعلوم نیست مطالب خود را از متن دیگران فراهم ک

آید این  نف به دست میاما آنچه از بررسی و مقایسه مطالب فتوح با مقتل ابومخ

است که وي همان روایت ابومخنف را از زبان قصه گویان نقل کرده بی آنکه بداند آن 

گون  گزارش ابن اعثم کامالً داستانی و در برخی موارد افسانه. روایت از ابومخنف است

رود؛ زیرا داستان سرایان در  ترین نقطه ضعف گزارش او به شمار می است و این بزرگ

  . خ اسالم به جعل و تحریف متهم هستند و گفتارشان نیز خالی از دقت استتاری

  وجود اخبار جعلی و تحریف شده. 2-1- 1-2

هاي دیگر وجود ندارد و این  هایی نقل شده که در گزارش در گزارش ابن اعثم خواب

هایی که در گزارش ابن  خواب. همه خواب، خود گویاي داستانی بودن کتاب اوست

  :ه و در منابع قبل از او نیست عبارتند ازاعثم آمد

یزید به مردم شام که براي تهنیت و تعزیت پیش او آمده : خواب یزید) الف

بر شما بشارت باد که ! اي مردم شام. ما یاران حق و یاوران دین هستیم: بودند، گفت

حق همیشه نزد شما است، به زودي بین من و مردم عراق جنگی صورت خواهد 

ن در خواب دیدم که بین من و آنها نهري از خون تازه جاري است و من هر م. گرفت

کاري کردم نتوانستم از آن بگذرم تا این که عبیداهللا بن زیاد آمد و پیش روي من از آن 

  .کردم گذشت و من به او نگاه می
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مردم شام اعالم آمادگی کردند که یزید هرجا خواست آنها را بفرستد، سپس یزید 

: سیار نیکویی براي معاویه برشمرد، ناگهان از آخر مجلس صدایی بلند شد کهاوصاف ب

این . به خدا هرگز معاویه چنین اوصافی نداشت! گویی اي دشمن خدا دروغ می«

اوست، نه اوصاف تو و ) ع(و اهل بیت) ص(اوصاف و اخالق مخصوص رسول اهللا

ابن اعثم کوفی، . (را نیافتند ، آن گاه مردم پریشان شدند و هرچه گشتند آن مرد»معاویه

  ).5ق، ص1419

الزم به ذکر است که این خواب در منابع اصلی اخبار و روایات عاشورا موجود 

  .نیست

ابن اعثم کوفی در بخشی دیگر از کتابش چنین : )ع(خواب امام حسین) ب

را در خواب دید که به او ) ع(حسین؛ جد، پدر، مادر و برادرش حسن«: نویسد می

به : گاه حسین به خواهرش گفتآن. آیی تو به زودي نزد ما می! ناي حسی: تندگف می

ق، 1419ابن اعثم کوفی، (نزدیک است و شکی در آن نیست ) شهادت(خدا آن کار 

  ).175ص

کند که در هیچ یک از منابع  نقل می) ع(وي چندین خواب دیگر نیز از امام حسین

  .معتبر عاشورا وجود ندارد

اخبار متناقض و سیاسی وجود. 2-2- 1-2

هاي ابن اعثم داراي مطالبی متناقض و در مواردي غیر قابل باور است که  گزارش

بود، اندکی پذیرفتنی  اگر گزارش او نقلی می. توان به سادگی از کنار آنها گذشت نمی

هایی موجود است و معموالً گزارش  نمود؛ چون روایات متعارض در چنین کتاب می

کنند؛ اما  آوري می تناقض روایات چندان توجه ندارند و فقط آنها را جمعگران نقلی به 

ها و مطالب  تناقض. پذیر نیست بنابراین، تناقض در آن توجیه. گزارش او توصیفی است

  :غیر قابل باور در گزارش ابن اعثم به قرار ذیل هستند
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  شورش بنی عدي) الف

بیر از مدینه، طرفداران او از جمله عبداهللا ولید، حاکم مدینه، بعد از رفتن عبداهللا بن ز«

عشیره بنی عدي؛ یعنی خاندان عمر نزد عبداهللا . بن مطیع و تعدادي دیگر را زندانی کرد

زندانی شدن عبداهللا بن مطیع، پسر عموي خلیفه دوم اعتراض بن زبیر رفتند و بر

: ولید گفت. کرد او آنها را از برپا کردن فتنه نهی، و به ولید سخت اعتراض. کردند

اي براي یزید  زندانی شدن ابن مطیع به دستور یزید است و از عبداهللا خواست تا نامه

اي بنویسد تا از یزید  بنویسد و از او بخواهد که او را آزاد کند و خود نیز قول داد نامه

عبداهللا بن عمر پذیرفت؛ اما بنی عدي قبول نکردند و پس از حمله به . دستوري برسد

).21ق، ص1419ابن اعثم کوفی، (» دان، وي را آزاد کردندزن

، عبداهللا بن عمر در مدینه )ع(طبق این سخن بعد از خروج ابن زبیر و امام حسین

بوده، در حالی که نقل مشهور تاریخ آن است که هنگام ورود امام به مکّه، عبداهللا بن 

طبري، (باشد  موید این مطلب میآید  عمر در مکّه بوده است و آنچه از منابع بدست می

، 237ق، ص1383، ابن جوزي، 160، ص8ق، ج1407، ابن کثیر، 343، ص5ق، ج1387

).79، ص31تا، ج ، ابن عساکر، بی142، ص4ق، ج1410ابن سعد، 

  از قتل مسلم، قبل از حرکت) ع(آگاه شدن امام حسین) ب 

مکّه و پیش از حرکت به خبر شهادت مسلم را در ) ع(امام حسین«: ابن اعثم می نویسد

ابن اعثم (» سوي عراق از کسی که از کوفه آمده بود، شنید و بعد از آن حرکت کرد

).109ق، ص1419کوفی، 

این در حالی است که طبق نقل مشهور و صحیح منابع، مسلم در همان روز 

  .حرکت امام از مکّه، قیام کرد و فرداي آن روز به شهادت رسید

  )ع(به امام نامه والی مدینه) ج

اي  سعید بن عاص، حاکم مدینه؛ به دست پسرش یحیی، نامه: در فتوح آمده است که

ق، 1419ابن اعثم کوفی، (براي امام فرستاد و او را از رفتن به عراق بر حذر داشت 

).125ص
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ها پیش مرده بود و پسرش  این گزارش نیز کامالً اشتباه است؛ زیرا سعید مدت

  .ود، برادرش یحیی بن سعید را با آن نامه نزد امام فرستادعمرو که والی مکّه ب

  حفر چاه در کربال) د

به من خبر رسیده که حسین : ابن زیاد براي عمر سعد نوشت«: در فتوح آمده است که

» اي از آب فرات به او برسد چاه کنده است، پس جلوي کار او را بگیر و نگذار قطره

).159ق، ص1419ابن اعثم کوفی، (

نیز واقعیت ندارد و فقط در گزارش ابن اعثم و بعدها در ) کندن چاه(ین قضیه ا

امام چاهی کند و «: در ناسخ التواریخ آمده که. ناسخ التواریخ با تفصیل بیشتر آمده است

). 195ش، ص1374ایزدپناه، (» همه یاران از آن سیراب شدند و دوباره چاه خشک شد

هاي قصه  یاري از مسائل دیگر، محصول خیال پردازيبی تردید این داستان نیز مثل بس

  .گویان است

اشاره به خلفاي راشدون) ح

براي مثال در این گزارش . هاي ابن اعثم کامالً رنگ کالمی دارد باید گفت که گزارش

پیشنهاد کرد که از شهري به شهر دیگر ) ع(آمده است که محمد بن حنفیه به امام حسین

در . را به سوي مردم بفرستد، اگر مردم او را پذیرفتند چه خوب برود و نمایندگان خود

و الخلفاء ) ص(فَاقمت فیهم بِما یقوم النبی«: گوید ادامه آمده است که ابن حنفیه می

  .»الراشدونَ المهدیون من بعده حتی یتوفاك اهللا

 هاي دیگر موجود نیست، در حالی که سخنان ابن حنفیه اما این قسمت در روایت

که » خلفاي راشدون«همچنین اصطالح . ها با کمترین تفاوت آمده است در همه روایت

در زمان حسین بن ) 34و30، صق1419ابن اعثم کوفی، (دوبار در این قسمت آمده 

  .رایج نبوده است، زیرا یک اصطالح کالمی متأخّر است) ع(علی

نف، ابن سعد، هاي قبل از ابن اعثم همچون گزارش ابومخ از طرفی در گزارش

بعید . دینوري، بالذري، واقدي، ابو معشر، یعقوبی و طبري نیز این تعبیر نقل نشده است
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اند،  و محمد بن حنفیه که حوادث بعد از سقیفه را شاهد بوده) ع(است که امام حسین

  .بدانند» راشد«و یا دو خلیفه اول را ) ع(خلفاي قبل از حضرت علی

  فیهبه محمد حن) ع(وصیت امام) و

در سحرگاه حرکت از مدینه، آمده که ) ع(آنچه در گفتگوي محمد حنفیه با امام حسین

ها تقریباً به طور مشابه نقل شده است، ولی در ذیل این گفتگو در  در همه روایت

امام . گزارش ابن اعثم مطلبی آمده است که در منابع دیگر قبل از این کتاب وجود ندارد

تو باید در مدینه بمانی و ! اي برادر: حمد بن حنفیه گفتدر پایان این صحبت، به م

) ع(چشم من باشی تا هیچ چیز از کارهاي ایشان از من پوشیده نماند، پس از آن حسین

  ).230، صق1419ابن اعثم کوفی، (اي نوشت  دوات و بیاضی خواست و وصیت نامه

اخرج اشراً و ال انی لم «: که فرمود) ع(وصیت به محمد حنفیه و این سخن امام

فقط در گزارش . »....بطراً وال ظالماً وال مفسداً بل انما ارید طلب االصالح فی امۀ جدي

ابن اعثم آمده، با اینکه سخنان و پیشنهاد محمد حنفیه به امام در همه منابع پیش گفته به 

صورت یکسان نقل شده است؛ این وصیت امام به ابن حنفیه و دستور ماندن او در 

هاي دیگر  دینه فقط در فتوح ابن اعثم وجود دارد و از قرن هفتم به بعد در گزارشم

همچون مقتل خوارزمی، مناقب ابن شهر آشوب، لهوف سید بن طاووس، مثیر االحزان 

.ابن نما و کشف الغمه اربلی نقل شده است

این وصیت از چند جهت قابل تردید است و بعید نیست که این قسمت توسط 

اند، جعل شده باشد تا  ها که خلف کیسان بوده ان مختار؛ یعنی کیسانیه یا عباسیهوادر

عنوان . امامت محمد بن حنفیه را ثابت کنند واو را طبق این وصیت، جانشین امام بدانند

انی لم اخرج «دهد که این فکر شیعی نیست و جمله  نیز نشان می» خلفاء الراشدین«

هرچند » ...فی االرض بل ارید طلب االصالح فی امۀ جدي اشراً وال بطراً و ال مفسداً

توان آن را به  محتواي خوبی دارد؛ اما چون ضمن وصیت به محمد بن حنفیه آمده، نمی

به قصد ) ع(امام نسبت داد، به خصوص اینکه از ظاهر سخن پیداست که آن حضرت

ي از مدینه به قصد قیام در برابر یزید از مدینه خارج شد، در حالی که خارج شدن و

  .پناه بردن به کعبه بوده است
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بنابراین درستی انتساب این سخن به امام نیز قابل تردید است؛ البته محتواي سخن 

خوانی  و حرکتش از مکه به سوي عراق هم) ع(صحیح است و کامال با قیام امام حسین

  .دارد

  بررسی اخبار مسعودي. 3- 1-2

هاي  یگر مصادر جز در موارد خاص، همواره نقلمسعودي بر خالف د» اخبار«کتاب 

همه از اهل کوفه ) ع(قاتالن امام حسین«: نویسد مورد اطمینان دارد، مانند آن چه می

عمر بن سعد به تعدادي از «: نویسد همچنین می. »بودند و اهل شامی در میان آنها نبود

د و فرداي آن روز قومی از را لگدمال سم ستوران کنن) ع(یارانش دستور داد تا پیکر امام

، 3م، ج1970، مسعودي(» و یارانش را به خاك سپردند) ع(غاضریه از بنی اسد پیکر امام

  ).64ص

ولی باید گفت که با توجه به اختالف اقوال در باب کوفی و شامی بودن قاتالن 

حضرت، اطمینان خبر مسعودي با توجه به شخصیت قابل اعتماد وي و خصوصیات او 

طرفی و عدم  در نقل اخبار، امري قابل قبول است؛ زیرا مسعودي ضمن رعایت بی

و علویان و ) ع(البیت به اهل  داوري در نقل حوادث، گرایش قوي گرایش خاص و پیش

دهد و مکرراً از زبان خود یا قول دیگران مثل  نشان می) ع(ائمه شیعه بویژه حضرت امیر

مسعودي، (ابن عباس و سعد ابی وقاص فضائل و مناقب حضرت را نگاشته است 

  ).430و436و425، ص2، جم1970

) 81و21، ص2، جم1970مسعودي، (اشاره دارد ) ع(وي مکرر به وصیت امام علی

و یا امیرالمؤمنین ) 256و250و238و139، صم1970مسعودي، (السالم  و یا کلمه علیه 

یا هر دو را با هم تصریح کرده است ) 136، ص4؛ ج416، ص2، جم1970مسعودي، (

  ).245و234، صم1970مسعودي، (

و ائمه شیعه درصدد ) ع(وي مکرر در مقابل منکران فضائل و مناقب علی

.از طرفی مسعودي شیعی امامی است. یی به شبهات آنان برآمده استگوپاسخ
4
او همان  

را بطور خالصه در ضمن دوران ) ع(طور که در گذشته اشاره شد، قیام امام حسین

  .خالفت یزید آورده است
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در کتاب مروج الذهب واقعه قیام حضرت را تحت عنوان موضوعی واحد به نام 

به تصویر کشیده که یکی از » السالم یطالب علیهذکر مقتل حسین بن علی بن اب«

توان به نظرات نویسنده آن  باشد که می می) ع(معتبرترین اسناد تاریخی قیام امام حسین

  .اعتماد کرد و از اخبار ناصحیح عاري است

او چون قصد نگارش تاریخ عمومی را داشته، از شرح جزئیات حوادث خودداري 

توان اعالن  با این توضیحات می. هاي تاریخی اوست شکرده و این همان حسن پژوه

البته چنین پذیرشی از اخبار مسعودي بدان معنا . باشد کرد که خبر فوق، قابل اعتماد می

توسط مسعودي نقل شده، ) ع(نیست که هرچه از مطالب تاریخی راجع به امام حسین

  .توان آن را نپذیرفت ، میقابل نقد نیست، بلکه اگر قرائن و شواهد دال بر نقض آن باشد

  متنی اخبار عاشوراهاي  آسیب. 2

شود که ناظر به الفاظ، جمالت و  هایی اطالق می هاي متنی به آن دسته آسیب آسیب

ها یا الفاظ به کار  به عبارت دیگر در این نوع از آسیب. باشد محتواي اخبار عاشورا می

باشد و  موارد تصحیف در متون میرفته در اخبار از آسیب برخوردار شده که در غالب 

یا محتواي جمالت بکار رفته در اخبار در معرض آسیب جدي مثل نقل به معناي 

  . گردد قرار گرفته که خود به انواع مختلفی تقسیم می... فراوان و 

  متنی ـ لفظی اخبار عاشورا هاي آسیب. 2-1

خورد، مسئله  به چشم میهاي این نوع نقد که در اخبار عاشورا معموالً  یکی از گونه

باشد که تشخیص و تصحیح آن نیاز به مطالعه دقیق و تسلط و احاطه به  تصحیف می

  :شود هایی از آن اشاره می متون هم سطح هر روایتی دارد که به نمونه

آنگاه «: نویسد دینوري در جریان سیر حرکت امام بعد از منزل زباله می )الف

در آنجا مردي از بنی عکرمه با او دیدار . رفت تا آنکه به بطن العقیق رسید) حضرت(

» ...کرد و خبر داد که ابن زیاد در کمین او میان قادسیه تا عذیب را لشکر چیده است 

  ).248ش، ص1368دینوري، (
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در این روایت تصحیف اتفاق افتاده و محل وادي عقبه به اشتباه به  باید گفت که

؛ زیرا طبق بررسی سیر )212، ص5، ج1385طبسی، (وادي العقیق تصحیف شده است 

گیري حرکت امام توسط دینوري در اخبار الطول بعد از  پی ،)ع(حرکت امام حسین

درست باشد، بدان معنی منزل زباله، منزل وادي عقیق ذکر گردیده و اگر وادي عقیق 

است که حضرت پس از منزل زباله سوي مکّه بازگشتند زیرا وادي عقیق به مکّه 

نزدیکتر است و این در حالی است که حضرت سمت عراق در حال حرکت بودند و از 

طرفی هیچ یک از مورخین منزل بعد از زباله را در سیر حرکت حضرت بطن عقیق ذکر 

؛ 303، ص5ق، ج1387طبري، (اند  طن العقبه را ذکر نمودهنکرده است، بلکه همگی ب

  ).205ق، ص1414مفید، 

شنبه، سه روز گذشته از ذي  مسلم بن عقیل در روز سه«: نویسد دینوري می )ب

دینوري، (» الحجه سال شصت، یعنی سالی که معاویه در آن سال مرد، به شهادت رسید

  ).242ش، ص1368

رسد که عبارت فوق دچار تصحیف شده، زیرا  میدر خصوص این خبر نیز به نظر 

شنبه هشتم ذي الحجه سال شصت،  روز سه) ع(مشهور و صحیح این است که حضرت

  .مکّه را به سوي عراق ترك کردند

در  )ع(حسینترین دلیل این مطلب، سخن امام  گذشته از شهرت تاریخی، قوي

شنبه، هشت روز  من روز سه«: نویسند نامه دوم به مردم کوفه است که در آن چنین می

، 3ق، ج1387طبري، (» گذشته از ذي الحجه از مکه به سوي شما حرکت کردم

روز ) ع(امام حسین«: گوید نقل شده که می )ع(روایت نیز از امام صادقدو ). 301ص

  ).535، ص4تا، ج کلینی، بی(» ترویه از مکه بیرون رفتند

اشتباه است و به نظر » سه روز گذشته«بنابراین قول دینوري در خصوص عبارت

بوده ) ثمان(تصحیفی از ) ثالث(رسد که به جاي سه، باید هشت باشد یعنی اینکه  می

  .باشد که وقوع چنین امري ممکن است
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  متنی ـ معنایی اخبار عاشوراهاي  آسیب. 2-2

تغییر محتوا هاي زیادي دارد که مربوط به  هاي متنی غیرمرتبط با تغییر الفاظ، گونه آسیب

باشد و چه بسا به خاطر نقل معنی عمدي یا سهوي، موضوعی متفاوت نقل شده  می

  :است که ارزیابی آنها با معیارهاي فقه الحدیث مانند موارد ذیل ممکن است

  مخالفت برخی اخبار عاشورا با عقل سلیم. 1- 2-2

ر ارزیابی عقل، قوه شخیص درست و نادرست و وسیله سنجش صحیح از سقیم و معیا

انسان از اقوال و افعال خود و دیگران است و همچون چراغی روشن در مسیر حیات 

قرآن کریم ضمن آیات مبارکش بارها انسان را . بشر قرار دارد تا راه را از چاه تمییز دهد

.خواند به تعقل و تفکر فرا می
5

  

نقل ) ع(روایات متعددي نیز در ستایش از عقل و تحریک به تفکر از معصومان

 )ع(به عنوان نمونه امام صادق. شده که داللت بر اهمیت موضوع عقل و تفکر دارد

  ).24، ح1تا، ج کلینی، بی(» الْعقْلُ دلیلُ الْمؤْمنِ«: فرمودند

هاي تحریف در مسئله عاشورا،  هاي رویارویی با نمونه بر این اساس، یکی از شیوه

گونه که آیا طرح و نقل هر حادثه، تألی فاسد  بدین. تمسک به عقل در مقام ثبوت است

عقلی دارد یا خیر؟ بحث از این دیدگاه در همه حوادث تاریخی کاربرد قوي و مفید 

در ادامه . توان بسیاري از اقوال تاریخی را تحلیل کرد دارد، زیرا با میزان و معیار عقل می

عقل سلیم مخالف است هاي از تحریفات معنوي اخبار عاشورا که با  به ذکر نمونه

  :پردازیم می

مردي از کوفیان مرا پنهان : گفت) ع(علی بن الحسین«: نویسد ابن سعد می )الف

شد،  کرد و مقدم مرا گرامی داشت و در خدمت من بود، او هرگاه خارج یا داخل می

اگر کسی اهل نیکی و وفاداري باشد تنها همین مرد : کرد تا اینکه با خودم گفتم گریه می

را پیدا کند و ) ع(است تا اینکه منادي ابن زیاد ندا داد که هر کس علی بن الحسین

به خدا سوگند آن مرد نزد من آمد و در حالی که . بیاورد، سیصد هزار درهم جایزه دارد

آنگاه مرا دست بسته برد و به . ترسم می: گفت می گریست، دستم را به گردنم بست و  می

  ).212، ص5ق، ج1410ابن سعد، (» درهم را گرفتآنها تحویل داد و سیصد 
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در نقد مطلب یاد شده باید گفت که عقل سلیم از پذیرش چنین خبري خودداري 

کند که امام تنها به فکر خویش بوده و به  نماید زیرا این خبر چنین وانمود می می

نزد آن ها، خواهران و فرزندان کوچک و دیگر اسیران توجه ندارند؛ زیرا  مشکالت عمه

ساالر قافله بوده و ) ع(عالوه بر آنکه امام. مرد احساس امنیت و آسایش داشته است

شده و به خاطر اهمیتی که  بدون شک از سوي نگهبانان ابن زیاد به شدت محافظت می

اي از چشم آنان دور نبود، بنابراین با عقل سازگار نیست که کسی توانسته  داشتند، لحظه

  .ن را بگیرد و از قافله پنهان سازدباشد به راحتی ایشا

اطالع است و  کند که از نیت فرد بی از طرفی این روایت امام را شخصی وانمود می

کند، در حالی که کوفیان پیشینه دغل و فریب  چطور حضرت به آن فرد کوفی اعتماد می

  .و نیرنگ دارند

ناقلش ابن سعد باشد و تنها  همچنین باید توجه داشت که این روایت مرسل می

ضمن از ظاهر روایت در . است و هیچ مورخی از اهل سنت و شیعه آن را نقل نکرده

آید که امام یک روز یا بیشتر در منزل مرد سپري کرده است، در حالی که ترتیب  برمی

حضور کاروان در کوفه بطور کلی با این روایت مخالف است، زیرا وقایع مربوط به 

صورت گرفت و ورود آنها به زندان زیاد در همان روز ورود به کوفه دیدار آنها با ابن 

در این صورت چطور امکان دارد آن مرد توانسته باشد امام را . در همان روز آغاز شد

  .پنهان کرده باشد

  )ع(مخالفت برخی اخبار با احادیث و سیره قطعی معصومان. 2- 2-2

پس از قرآن کریم معیار سنجش احادیث یا اخبار ) ع(احادیث و سیره قطعی معصومان

: نقل کرده است که فرمود) ع(سدیر بن حکیم صیرفی از امام صادق. باشد مشکوك می

و ). 89، ص18ق، ج1403حرعاملی، (» )ص(ال تصدق علینا اال ما وافق اهللا و سنته نبیه«

به خدا سوگند خداوند براي کسی «: مودنیز از آن حضرت نقل شده است که فر

اختیاري در پیروي از غیر ما قرار نداده است، همانا چیزي که موافق ماست مخالف 

دشمنان ماست و چیزي که در گفتار و رفتار موافق دشمنان ماست از ما نیست و ما از 

  ). 85، ص 18ق، ج1403حرعاملی، (» آنها نیستیم
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احادیث و اخبار عاشورا سازگاري یا عدم  هاي مهم در بررسی از جمله روش

باشد؛ چنانچه خبري با احادث معتبر و  سازگاري آنها با اخبار مأثور، معتبر و مقبول می

مقبول ساگازي نداشته و در تضاد باشد حتی در صورت استفاده درست و صحیح، مورد 

  . پذیرش نخواهد بود

آمدند، پیراهنش ) ع(ام حسینآنگاه که براي غارت خی«: نویسد سید بن طاووس می

را اسحاق بن حویه حضرمی برداشت و چون آن را پوشید به پیسی مبتال شد و همه 

شلوارهایش را بحر بن کعب تیمی ملعون برداشت که براي ... موهاي بدنش ریخت، 

اش را اخنس بن مرثد بن علقمه حضرمی برداشت و همین  گیر شد، عمامه مدتی زمین

ن شد، انگشترش را بجدل بن سلیم کلبی برداشت و انگشتان او را که بر سر بست کود

  ).372ق، ص1405؛ قمی، 114ق، ص1417ابن طاووس، (» ...با انگشتري قطع کرد

در نقد و نادرستی گزارش پیش باید گفت که در برخی از اخبار و روایات که در 

نکه صدوق در امالی منابع اصلی اخبار عاشورا ذکر گردیده، خالف آن آمده است مانند آ

پرسیدم که انگشتري ) ع(کند که از امام صادق محمد بن مسلم نقل می«: فرمایند خود می

ام در میان اشیاء به غارت شده به یغما  به چه کسی رسید و شنیده) ع(حضرت حسین

 )ع(چنان نیست، بلکه حضرت آن را به پسرش امام سجاد: فرمود) ع(رفته است؟ امام

نگشترش را در انگشت او کرد و کار امامت را به او واگذار کرد، همچنان سپرد و خود ا

و او  )ع(سنبه امام ح )ع(به حضرت امیر واگذار و حضرت امیر) ص(که رسول خدا

  .)ع(به امام حسین

پس آن انگشتري بعد از پدر پدر من، به پدرم رسید و او نیز به من سپرد و اینک 

ابن (خوانم  کنم و با آن نماز می آن را در انگشتم مینزد من است و من هر جمعه 

  ).208ش، ص1381بابویه، 

  مخالفت برخی اخبار عاشورا با  مؤیدات مسلم تاریخی. 3- 2-2

هایی از آن  محتواي برخی از اخبار عاشورا با مسلمات تاریخی سازگار نیست که نمونه

  :چنین است
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سعد به نام اشعث بن قیس یکی از لشگریان عمر: نویسد شیخ صدوق می) الف

داري که دیگران ) ص(اي حسین، تو کدام حرمت را از سوي پیامبر: کندي آمد و گفت

آدم و نُوحاً و آلَ إِبراهیم و آلَ عمرانَ  إِنَّ اللَّه اصطَفی«این آیه : فرمود) ع(ندارند؟ امام

از خاندان ابراهیم است و ) ص(محمدهمانا : و افزود) 33:آل عمران(» ...علَی الْعالَمینَ

  .گر از خاندان محمدند عترت هدایت

امام سر به آسمان . محمد بن اشعث: این مرد کیست؟ گفتند: فرمود) ع(سپس امام

پروردگارا در همین روز خواري و ذلت را به محمد بن اشعث : بلند نمودند و فرمودند

در این هنگام محمد احساس . داننشان ده و از امروز به بعد هرگز او را عزیز مگر

ناراحتی کرد و براي خالی کردن معده از لشگر بیرون رفت و خداوند کژدمی را بر او 

  ).124ش، ص1381ابن بابویه، (» چیره ساخت و او را گزید و او با عورت آشکار مرد

سازد؛  رسد که مؤیدات تاریخی عدم صحت این خبر را روشن می ولی به نظر می

  :زیرا

او همان کسی است که فرماندهی . محمدبن اشعث پس از عاشورا زنده بود -1

نیروهاي ابن زیاد را در رویارویی با عبداهللا بن عفیف ازدي و جماعت ازد که از وي 

ق، 1417؛ ابن طاووس، 93تا، ص ابن نماي حلی، بی(کردند بر عهده داشت  دفاع می

  ).72ص

زنده بوده و از چنگش گریخت و به محمد ابن اشعث تا پس از قیام مختار  -2

ابن اثیر، (مصعب بن زبیر پیوست و در جنگ میان سپاه مصعب و مختار کشته شد 

  ).469، ص5ق، ج1387؛ طبري، 306ش، ص1368؛ دینوري، 382، ص4م، ج1965

همراه  )ع(فراس بن جعده بن هبیره فخرومی با حسین«: نویسد بالذري می )ب

شود، اما چون دشواري کار را دید، ترسید و  امام مخالفت نمیپنداشت که با  او می. بود

  ).388، ص3تا، ج بالذري، بی(» به او اجازه بازگشت داد و او شبانه بازگشت )ع(حسین

در نقد این خبر باید گفت که در هیچ یک از کتب تاریخی و رجالی نیامده که 

است که او دو فرزند داشته  جعده بن هبیره مخزومی فرزندي به نام فراس داشته و آمده

دارد و از راویان غدیر است، دیگري عبداهللا که  )ع(یکی یحیی که روایتی از امام حسین
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، 2تا، ج نمازي شاهرودي، بی(هاي بسیاري از خراسان را گشود  قهندر و بخش

  .)121ص

گویند پسر دیگري هم به نام عمر داشته و اگر فرض کنیم آن طور که بالذري گفته 

 )ع(جعده بن هبیره مخزومی فرزندي به نام فراس داشته و در هنگام سختی از امام

چنین امري بسار بعید است؛ زیرا جعده بن هبیره پسر ام هانی دختر دست کشیده باشد،

شود، بنابراین فرزند او با امام خویشاوندي  می )ع(ابوطالب است و جعده پسر عمه امام

کند، بنی جعده از اهل معرفت نسبت به  خود بالذري نقل مینزدیک دارد، تا آنجا که 

  ).366، ص3تا، ج بالذري، بی(اهل بیت و از شیعیانشان بودند 

همچنین جعده و فرزندانش به شجاعت، قدرت و نیرومندي در جنگ و کارهاي 

گیري سستی از آنها دیده نشده و هیچ گاه ترس از  دشوار شهرت داشتند و هیچ موضع

پایمردي جعده در جنگ مشهور است؛ بطوري که عتبه . ن را زبون نکرده استدشمن آنا

داري و  )ع(ات علی این پایمردي در جنگ را از دایی: گوید بن ابن سفیان به وي می

» کردي اي مانند دایی من داشتی، پدرت را فراموش می اگر تو نیز دایی«: گوید جعده می

  ).43، ص4ق، ج1409ویی، ؛ خ130، ص2تا، ج نمازي شاهرودي، بی(

  ) ع(مخالفت برخی اخبار با مقام و منزلت امام معصوم. 4- 2-2

برخی از احادیث و اخبار عاشورا، با مقام امامت سازگاري ندارد و پذیرفتن آنها ممکن 

کنند براي  می نیست؛ زیرا در طول تاریخ همواره مغرضانی بوده و هستند که تالش 

بشر نسبت به معارف اولیه اسالمی از جمله امامت، با جلوگیري از اشتیاق و عطش 

تفسیرهاي غلط، افکار و عقاید خرافی را به دین انتساب دهند که بیشترین آنها در این 

زمینه از ناحیه یهود و سپس بواسطه مسیحیت صلیبی و سالطین اموي و مروانی و 

ه مقام و منزلت امام عباسی رخ داده است که از جمله آنها تحریف حقایق ناب مربوط ب

  .باشد ایشان می )ع(معصوم و اهل بیت

نمایند که نظر هر مخاطبی را با خواندن آن  ایشان در این جهت اخباري را نقل می

نسبت به امام خاندان پاك و مطهر آنان و جایگاه بلند آن در اصول اعتقادي تشیع 

ارد اخباري هست که با کمی در میان اخبار عاشورا نیز در برخی مو. کند دار می خدشه
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توان دریافت، پذیرش آن اخبار منجر به کاسته شدن از منزلت واالي خاندان  تأمل می

 شود؛ مانند آنکه طبري در جریان سخنرانی امام اهل بیت عصمت و طهارت می

  :نویسد پیش از نبرد می )ع(حسین

با صداي بلند  خواهران حضرت فریاد برآوردند و گریه سر دادند، دخترانش هم«

آرامشان : حضرت برادرش عباس و پسرش علی را فرستاد و به آن دو فرمود. گریستند

چون براي ساکت کردن . کنید که به جانم سوگند پس از این بسیار خواهند گریست

حضرت : گوید راوي می! خداوند ابن عباس را خیر دهد: زنان رفتند، حضرت فرمود

ه زنان گفت؛ چرا که ابن عباس از قبل، وي را از همراه این جمله را هنگام شنیدن گری

  ).65، ص5ق، ج1387طبري، (» بردن زنان به کربال، نهی کرده بود

صحیح نیست؛ زیرا از خبر  )ع(مالحظه شود که چنین پنداري در خصوص امام

در لحظه فریاد و گریه خواهران و دختران، از  )ع(آید که گویی امام طبري چنین بر می

آورد که از وي خواست زنان  همراه آوردن زنان پشیمان شده و ابن عباس را به یاد می

جز حق و  )ع(را با خود نبرد؛ ولی چنین گمانی درست نیست چرا که امام معصوم

کند که زنان  آن حضرت به برادرش محمد بن حنفیه تصریح می. دهد صواب انجام نمی

به من فرموده است رسول «: آنجا که فرمود. برد میرا براي امتثال امر خداوند و رسولش 

  ).27ق، ص1417ابن طاووس، (» خوهد آنها را اسیر ببیند که خداوند می) ص(خدا

باشد  بنابراین این خبر با شأن و منزلت حضرت که حجت خداوند بر زمین می

قُ عنِ و َما ینط«: فرماید او فرزند همان پیغمبري است که خداوند می. سازگار نیست

  ).3:نجم(» الْهوي

  نقش ارباب  مقاتل در تحریف وقایع عاشورا.  5- 2-2

یکی از مشکالتی که در تاریخ نگاري وجود دارد این است که مؤلفان کتب تاریخی 

از آنجا که مجبور ... رسمی و حکومتی همانند طبري، ابن عساکر، ابن حمدان خصیبی و

قدرت را داشته باشند، لذا د نقل وقایع مربوط به اند مالحظه حاکمان و اربابان  بوده

حادثه کربال، به بیان همه مطالب نپرداخته و براي حفظ جایگاه خود عموماً تحریفاتی را 

  .اندایجاد یا برخی مطالب را حذف کرده
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از این روي اگر بخواهیم به دنبال مطالبی باشیم که در حقایق را بطور واقعی و 

بایست به  ز موضع صحیح به حادثه کربال نگریسته باشد، میباشد و ا خوب نوشته

هایی مراجعه شود که حالت رسمی و حکومتی نداشته و مؤلفان آنها افراد  کتاب

بنابراین اگر کسی اخبار عاشورا را در آینه مکتب خلفا بررسی . مشهوري نبوده باشند

ر، الکامل ابن اثیر، تاریخ مدینه هایی چون البدایه و النهایه ابن کثی نماید و آن را در کتاب

آمیز  دمشق ابن عساکر مطالعه کند، برداشت او از حماسه حسینی بسیار نارسا و تحریف

  ).94ش، ص1385صحتی سردرودي، (خواهد بود 

هایی از گزارش تاریخ طبري که همسو با اهداف و امیال و  به عنوان مثال، به نمونه

  :شود ره میباشد، اشا هاي حاکمان وقت می سیاست

کند، پس از آنکه سر امام  طبري از ابی مخنف از حمید بن مسلم نقل می )الف

هاي آن  را در مقابل ابن زیاد در کوفه نهادند، او با چوب دستی خود بر دندان )ع(حسین

به خدا «: حضرت کوبید؛ در این میان زید بن ارقم برخاست و ضمن اعتراض گفت

اگر پیر و خرفت : زد و ابن زیاد گفت ر این دو لب بوسه میدیدم که ب را می) ص(پیامبر

، 2ق، ج1414؛ مفید، 334، ص5ق، ج1387طبري، (» زدم نشده بودي گردنت را می

  ).119ص

رك حضرت ابن زیاد با چوب دستی بر سر مبا«: و در روایتی دیگر می نویسد

و بر، به خدا بارها فریاد زد که چوبت را به یکس» برزه اسلمیابو«زد و از آن میان  می

؛ 347، ص5ق، ج1387طبري، (» زد بر دهان او بوسه می) ص(دیدم که دهان پیامبر

  ).213، ص3تا، ج بالذري، بی

این در حالی است که وي مشابه این حادثه را در مورد مجلس یزید نیز نقل کرده 

ب یزید و رفتار اما اوالً فقط به ذکر یک روایت اکتفا نموده و ثانیاً بیشتر به بیان مناق

ها  یزید دستور داد هرچه از زن«: گوید پردازد و می می) ع(مسالمت آمیز وي با اهل بیت

و یا اینکه هنگامی که هند، همسر یزید از جریان » اند، دو برابر به آنها بدهند گرفته

و نخبه قریش فغان ) ص(بر پسر پیامبر«: آگاهی یافت، به وي گفت) ع(اسارت اهل بیت

طبري، (» یاه بپوش که ابن زیاد شتاب کرد و او را کشت، که خدایش بکشدکن و س

  ).347و345، ص5ق، ج1387



51    اخبار عاشورا يها بیآس یشناسهگون

هاي غیرشیعی بسیار است و نقل اینگونه  قابل ذکر است که اینگونه اخبار در تاریخ

ارتباط با دیدگاه سیاسی طبري نیست؛ زیرا  اخبار و روایات به ویژه در تاریخ طبري بی

دیدگاه خود همیشه سعی در مراعات سلطه حاکم داشته و اوضاع زمانه نیز که وي بنا به 

تاثیر نبوده  گیري او بی کرد در این موضع تفکرات جانبدارانه از امویان را اقتضاء می

  .است

طبري روایتی را با سلسله سند هشام بن محمد کلبی از عبداهللا بن یزید بن  )ب

چشم یزید «: کند که جرشی حمیري نقل می ربیعه روح زنباع الجذامی از پدرش غاز بن

شدم، خدا پسر  از اطاعت شما بی کشتن حسین هم خشنود می: آلود شد و گفت اشک

بخشیدمش، خدا حسین را  به خدا اگر کار وي به دست من بود می. سمیه را لعنت کند

  ).3070، ص7ق، ج1387طبري، (» رحمت کند

ینگونه اقدامات از سوي یزید تنها براي تظاهر رود که ا البته این احتمال نیز می

به نظر . باشد، اما در هر صورت نقل اینگونه اخبار از سوي طبري جاي تأمل دارد

اي بود که بر  رسد که هدف طبري در گزارش یاد شده، تطهیر یزید از آن فاجعه می

عوام فریبانه  جهان اسالم وارد کرده بود، زیرا دالیل متعددي وجود دارد که بر اقدامات

  :داللت دارد، مانند) ع(و در عین حال خائنانه او نسبت به اهل بیت

آیا یزید همان کسی نبود که به عمرو بن سعید، دستور داد از شام به بهانه به  -1

را دستگیر ) ع(بیایند و مأموریت داد که حضرتجاي آوردن حج با گروهی به مکه 

  .بکشندکرده و نزد یزید برند وگرنه او را 

اي «: گفت) ع(توان نادیده گرفت که به امام سجاد آیا این سخن یزید را می -2

با من خویشاوندي خود را برید و حق مرا نایده گرفت و در ، پدرت )ع(پسر حسین

ق، 1414مفید، (» چنان کرد که دیديسلطنت من به نزاع با من برخاست، پس خدا با او 

  .)125، ص2ج

ابن حمدان خصیبی و ابن العربی و ابن تیمیه در باب عاشورا و نقد در مورد اخبار 

هاي  هاي نقد و روش آنها نیز مطالب، نکات و دقائقی است که تفصیل آن در کتاب گونه

  ).1390مالکاظمی، : ك.ر(حل تعارض در اخبار عاشورا آمده است 
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  نتیجه گیري

تحقیق و بررسی اخبار و  با توجه به جایگاه رفیع حادثه عاشورا در فرهنگ تشیع،

روایات بی شماري که در طول تاریخ اسالم به این حادثه اختصاص داده شده است، 

شناسی اخبار و  باشد و با توجه به هدف ارزشمندي که در بررسی آسیب ضروري می

پیرایه و منزه حادثه عاشورا به جهان شود و آن معرفی چهره بی دنبال میروایات عاشورا 

  : شود عبارت است از ، نتایجی که از این پژوهش حاصل میاسالم بود

هاي صدوري و متنی  مربوط به اخبار عاشورا به دو گروه آسیب هاي آسیب. 1

  . شود تقسیم می

گردد که به پایه و اساس صدور  هایی اطالق می هاي صدوري به آسیب آسیب. 2

که البته خود به دو دسته گردد و با تبارشناسی خبر ارتباط تنگاتنگ دارد  خبر بازمی

هاي  آسیب(هاي مربوط به راویان اخبار  هاي مربوط به منابع اخبار و آسیب آسیب

  .گردد تقسیم می) رجالی و سندي

  . گردد هاي متنی به دو دسته لفظی و معنایی تقسیم می آسیب. 3

هاي متنی ـ لفظی در حیطه اخبار عاشورا که معموالً در بررسی دقیق و  آسیب. 4

  . خورد، مسئله تصحیف است تطبیقی منابع عاشورا به چشم می

مخالفت برخی اخبار با : هاي متنی ـ معنایی اخبار عاشورا نیز عبارتند از آسیب. 5

، مخالفت با مؤیدات مسلم )ع(عقل سلیم، مخالفت با احادیث و سیره قطعی معصومین

سیاسی ارباب مقاتل در  گیري و موضع) ع(تاریخی، مخالفت با مقام و منزلت معصومین

  .تحریف اخبار عاشورا

اند،  بخشی از اخبار عاشورا که دستخوش تحریف قرار گرفتهباید توجه داشت . 6

به علت دخالت مسائل عقیدتی، فکري و سیاسی ارباب مقاتل مثل طبري و یا دیگر 

  . مورخان در نقل و روایت آنها بوده است

  

  

  



53    اخبار عاشورا يها بیآس یشناسهگون

  ها    یادداشت

                                                
طبري داستان فوق را در جاي دیگر از عمار دهنی از ابی جعفر نیز نقل کرده است، ولی این . 1

شود و بلکـه آنچـه او نقـل کـرده بـا ایـن        عبارت یا عباراتی با این مفهوم در آن دیده نمی

).293، ص5ق، ج1387طبري، (در تعارض است  عبارت

).25، ص20م، ج1957ذهبی، : ك.ر(وي ابوبکر، محمد بن عبدالباقی بزاز است .2

، 13م، ج1957ذهبـی،  : ك.ر(او قوي نیسـت  : دار قطنی گوید. وي حسین بن فهم فقیه است.3

).93، ص8تا، ج ؛ خطیب بغدادي، بی427ص

اسـماء االئمـه القطعیـه مـن      البیان فـی «: اي وي است، ماننده شاهد این مدعا، عناوین کتاب. 4

.»االستبصار فی االمامه و غیره«و» الشیعه

  )43:عنکبوت –12:نحل –24:روم: (ك.ر.5

  کتابنامه

  .میقرآن کر

  .دار صادر: روتیب ،خیالتار یالکامل ف، )م1965(أبوالحسن نیعزالد ر،یاث ابن

  .دارالعلم: روتیب ،الفتوح، )ق1419(نیعزالد ،یاعثم کوف ابن

  .نما ینشر هست: ، تهران)ع(نیمقتل الحس، )ش1381(یمحمد بن عل ه،یبابو ابن

  .هیدریالح ۀمنشورات المطبع: ، نجفالخواص تذکرة، )ق1383(يجوز ابن

  ).ع(تیآل الب: قم ،ریالطبقات الکب، )ق1410(عیسعد، محمد بن من ابن

دارالمطبعـه  : ، نجـف الطفـوف  یقتلـ  یاللهوف عل، )ق1417(القاسمابو نیالدیطاووس، رض ابن

  .هیدریالح

  .دارالفکر: روتی، بدمشق نهیمد خیتار، )تا یب(عساکر، ابوالقاسم ابن

  .دارالفکر: روتیب ،ۀیو النها ۀیالبدا، )ق1407(بن عمر لیاسماع ر،یکث ابن

  .يمهدنشر امام : ، قماالحزان ریمث، )تایب(نیالد نجم ،یحل ينما ابن

، شـهادت  دیخورشـ ،»یشناسـ  عاشورا در پرتو انسان یشناس فیتحر«، )ش1374(عباس زدپناه،یا

  ).ع(نیدانشگاه امام حس :تهران



13، پیاپی1392و زمستان زییمطالعات قرآن و حدیث، سال هفتم، شمارة اول، پا یپژوهش یدوفصلنامه علم  54

  .هیمعهد المخطوطات العرب: ، مصرانسباب االشراف، )تایب(ییحیاحمد بن  ،يبالذر

  .یالتراث العرب ءایحالدارا: روتیب ،عهیوسائل الش، )ق1403(حسن محمدبن ،یحرعامل

  .دارالفکر: روتی، ببغداد خیتار، )تایب(حافظ ابوبکر ،يبغداد بیخط

  .دارالعلم: روتی، بالرواةطبقات  لیو تفص ثیمعجم رجال الحد، )ق1409(ابوالقاسم ،ییخو

  .یمنشورات الرض: ، قماألخبار الطوال، )ش1368(احمدبن داود ،ينورید

ـ ، بو االعـالم  ریالمشـاه  اتیـ االسـالم و وف  خیتـار ، )م1957(محمـد  نیالد شمس ،یذهب : روتی

  .یدارالکتاب العرب

  ).ع(خادم الرضا: تهران ،یعاشورا پژوه، )ش1385(محمد ،يسردرود یصحت

  .دارالتراث: روتی، باألمم و الملوك خیتار، )ق1387(ریمحمدبن جر ،يطبر

ـ  نهیمن المد ینیمع الرکب الحس، )1385(محمدجواد ،یطبس نیالحسـ ترجمـه عبد  ،نـه یالمد یال

  .تیزمزم هدا: قم نش،یب

  .رتیانتشارات بص: ، قمنفس المهموم، )ق1405(عباس خیش ،یقم

  .دارالعلم: روتیب ،یکاف، )تایب(عقوبیمحمدبن  ،ینیکل

ـ ، بمـروج الـذهب و معـادن الجـوهر    ، )م1970(ابوالحسن ،يمسعود منشـورات الجامعـۀ   : روتی

  .هیاللبنان

  .صدرا: ، تهرانمجموعه آثار، )1390(یمرتض ،يمطهر

  ).ع(تیآل الب: ، قماالرشاد، )ق1414(يمحمدبن نعمان عکبر د،یمف

: ، تهـران حل تعارض در اخبـار عاشـورا   يها نقد و روش يها گونه، )ش1390(یعل ،یمالکاظم

  ).ع(دانشگاه امام صادق

.شفق: ، تهرانمستدرکات علم رجال،)تایب(یعل ،يشاهرود ينماز


