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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوم، شماره هجدهمسال 

 07، شماره مسلسل 6931 تابستان

 

 یقرن دوم تا ششم هجر یخیکربال در منابع تار یشهدا یذکر رجزها یخیتار یرس

 

 66/8/56: ییدتأ یختار  42/6/59 :یافتدر یختار

 * یرمضان محمد 

 ** فر یمحمد محمد

و  ینمضام ینوع نظم، دارا ترینو ساده یگونه ادب یک، به عنوان «رجز»

راندن  یخود برا ییابتدا یها بوده است. رجز که در شکل یمختلف یکاربردها

: یانجهت ب یجتدر به رفت،یبه کار م یاخالق هاییهو توص هایکین یانشتر، ب

مورد  یحماس کوتاه یو آوازها ی، هجو، دشنام، جنگ و نزاع، فخرفروش مفاخره

 استفاده قرار گرفت.

 یشهدا یتطور ذکر رجزها یمقاله حاضر، کشف و وصف چگونگ هدف

 یدادهایمربوط به رو یرجزها یرتریننظ و کم ینتر از مهم یکیکربال به عنوان 

از قرن دوم تا قرن ششم  یخیرمختلف منابع تا هایصدر اسالم در گونه یختار

 است.  یلیو تحل یبا استفاده از روش مطالعات اسناد یهجر

 یکرجزها در  ینپژوهش، نشانگر آن است که حجم ا ینا هاییافته

 یجهت، باور به درست یناست و به هم یافته یشمرور افزا به ی،داستان یکردرو

                                              

 .rmohammadi@rihu.ac.ir :یانامهپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، را یخگروه تار یاراستاد *

دانشگگاه   یدکتگر  یپژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگگاه و دانشگجو   یع،تش یخکارشناس ارشد تار **
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 یجد های چالش با اند،منابع نقل کرده یکه برخ یفراوان یصدور رجزها

 بانها، ز که بخش عمده آن یابدیاحتمال قوت م ینا رو، ینروست. ازا روبه

افراد به شکل رجز در  یبرخ یاست که بعد از واقعه کربال، از سو ییها حال

 افزوده شده است. یشینپ یآمده و به رجزها

 

سانش  زازار     یخی،کربال، رجز، منااب  تاار   ی، شهداینامام حس: کلیدواژگان

 .یخیتار

 مقدمه

جویان  توسط جنگ های نبرد معموالً رجزها، آوازهای کوتا  حماسی هستند که در صحنه

 های مذهبی و سیاسی آنان است. زرای  های و تمایل ها شود و حاکی از زرای  می ایراد

 ر،ام در واقعه کربال نمود یافته و همین و به شکل بارزی در رجزها ایراد شد  ،مذهبی

افزود  شود.  ها ی نخستین به تعداد رجزها ی در طول سد ای شد  تا از نظر کمّ انگیز 

کربال به نقل رجزهای شهدای کربال توجه  همنابعی که تا قرن ششم در ززارش از واقع

تاریخی  نگاهی کامالً ،لدارای دو رویکرد تاریخی و داستانی هستند. در رویکرد اوّ ،اند کرد 

ها در  طبیعی آن و پیگیری خطّ ها تقدم و تاخّر اتفاق رو، است. ازاین به حوادث شد 

ی واقعه کربال نیز در این زونه مناب  تغییر چندانی نیافته ها مشهود است و رجز ها ززارش

نگاشته  مقتل الحسینترین و معتبرترین این زونه مناب ، کتابِ  کهناست. 

ابومخنف است. قرب زمانی این شخصیت به ق(، معروف به 696یحیی ازدی )م  بن لوط

حادثه عاشورا، و نقل روایت به واسطه شاهدان عینی و زا  با یک یا دو واسطه، ارزش این 

فانه اصل کتاب به دست ما نرسید  و همه یا برخی اما متأس مقتل را مضاعف کرد  است؛

و  قاتل الطالبیینم، تاریخ طبری: های وی، در خالل متون تاریخی دیگر مانند از ززارش

به طور مستقیم یا به واسطه شازرد وی، یعنی هشام کلبی، قابل مشاهد  و ، ارشاد مفید

مقابل  های مذکور در شناخت رجزهای عاشورایی شد  است. در باعث ارزشمندی کتاب
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زرفتن از اهرم داستان و عدم توجه  از مورخان با الهامای  ی ابومخنف، دستهها ززارش

ی نادرست را به ها ها، برخی ززارش طبیعی وقای  و ترتیب زمانی آن ه سیربکافی 

که موجب سردرزمی خوانندزان شد  است. در این اند  ی صحیح ضمیمه کرد ها ززارش

زیادتر و با محتوایی متفاوت نقل  ،تعداد رجزهای عاشورایی نسبت به مناب  نخستین ،مناب 

اعثم  ، ابنهی عاشورا پرداختها رویکرد به نقل ززارشکسی که با این اوّلینشد  است. شاید 

شهر آشوب از کسانی هستند که  در قرون بعد، خوارزمی و ابن ،کوفی باشد و سپس

ی را به رجزهای موجود در مناب  بسیاراند و رجزهای  اعثم زرفته بیشترین تأثیر را از ابن

  اند. نخستین افزود 

روشان   ،نخسات  ؛کناد  می با دو رویکرد بررسی رجزهای شهدای کربال را ،حاضر همقال

عاشاورا   هنویسندزان تواریخ مربوط به عاشورا، با چه رویکردهایی به ززارش واقعسازد می

تا چه انداز  در نقل رجزهای شاهدای کاربال دخیال    ها  آن و دوم اینکه رویکرد اند پرداخته

جزها اضافه زردید است. باا  چه مقدار به حشم ر ،زمانی قرون دوم تا ششم  بود  و در دور

، رخ داد یت رجزها بیشترین تطور در کمّ ،توجه به اینکه در ظرف زمانی قرن دوم تا ششم

شد   سی حشم رجزها مورد توجه قرار زرفته است. مطالعات انشامراین ظرف زمانی برای بر

شاد  و  در باب تحلیل رجزهای عاشورایی انشام نای  جانبه دهد که تحقیقات همه می نشان

 شناسای رجزهاا   بخشی از دان  تاریخ اسات، تحلیال و زوناه    ها رجز نشا که اطالعاتِآاز 

و تطور یک ززار   کند راهنمایی رهیافت به هویت تاریخی یک پدید در  مورخ را تواند می

باا دو  هاا   آن مقدار تطور رجزها، مطالاب    وشیوتاریخی را روشن سازد. برای دستیابی به 

رویکرد تاریخی، رجزها به عنوان رویکرد تاریخی و داستانی مورد توجه قرار داد  است. در 

یک مقوله تاریخی ماورد توجاه و تحلیال قارار زرفتاه اسات؛ اماا در رویکارد داساتانی،          

ماورد توجاه   ها  آن ی مختلفها در قرون متمادی و زونهها  آن و تطور شدن رجزها  ای قصه

ل رجزهاا  تنها به ابیاات اوّ  ،شدن بحث برای احتراز از طوالنی ،ذکر است شایان بود  است.

 ایم. ایم و مراجعه به اصل رجزها را به عهد  خوانندزان عزیز نهاد  اشار  کرد 
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 الف. رویکرد تاریخی به رجزهای واقعه کربال

 روابط ونوع نگرش و  رجزهای واقعه کربال با رویکرد تاریخی، بیانگر شناسایی و بازخوانی

عالو  بر اینکه  ،با واقعه کربالست. آشنایی با این رجزها امام حسین اصحاب مناسبات

 میراث حامالن عنوان به آنان مختلف های دیدزا  و رویکردها ما با آشنایی و موجب فهم

سازد. از  قرون متمادی روشن می طیّ است، تحوالت درونی این رجزها را نیز در شیعی

 ند از: ا عبارت ،اند نابعی که به رجزهای کربال پرداختهم، تاریخی منظر

 من ولده وإخوته وأهل بیته وشیعته تسمیة من قتل مع الحسین. 1

آثار  زبیر اسدی رسان کوفی )م قرن دوم( نخستین بن نگاشته فضیل ،اثر مذکور

باشند و  می از راویان و مشایخ شیعی کوفی ،ماند  از تاریخ کربالست. خاندان فضیل برجای

تنها به آوردن نام شهدای کربال بسند   ،این کتاب 1.کتاب او نیز مورد وثوق محدثان است

در  ؛ هرچندلف در صدد معرفی اجمالی شهدای کربال بود ؤم ،رسد می کرد  است. به نظر

 2را نیز ضبط کرد  و در یکی دو مورد نیز توضیحاتی کوتا ها  آن نام قاتالن ،برخی موارد

آورد  است. اهمیت این  مطالبی دربار  حوادث پس از شهادت امام حسین همرا  با

تواند معیار  می ی آنها داد  ،رو ازاین .در قدمت و مسندبودن آن است ،کوچک هرسال

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

نشان از تالش وی برای دستیابی به  ،است که ایننفر ذکر شد   606اند،  شهادت رسید 

باشد. وی با اینکه تعداد شهدای کربال را بی  از سایر مناب   می اسامی همه شهدا کربال

رجزی برای حضرت علی  ل نمود  است؛ یکی،تنها دو رجز را نقها  آن در میان ،ذکر کرد 

 که چنین است:  اکبر

 3 بِالنّبِي أولَى اللّهِ بيتِ و نَحنُ         عليّ بن الحسَينِ بن عليُّ أنَا    

؛ دانسات  ترین رجز را، رجز علی اکبر اصیل ،شمها شاید بتوان از میان رجزهای بنی

علات ایاراد چناین     ،کوتا  است و با شرایط جنگی و زمانی ساززاری دارد و ثانیاً ،الًاوّ زیرا
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به آن  ،ماند یبرجا ناب  کهن تاریخیِاغلب م، رجزی از طرف وی در مناب  ذکر شد  و ثالثاً

 4.اند اشار  کرد 

شاهادت   مُهَنَّد نقل کرد  کاه پاس از   بن رجزی دیگر را نیز برای شهیدی با نام هَفهاف

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

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

 5المُهَنَّد بن اَنَا الهَفهَافُ                   یا اَیُّهَا الجُندُ المُجَنَّدُ    

تواند دلیلی و یا حداقل شاهد موجّهی بر عدم نقل رجزهای  می شاید مختصرزویی وی

 ها اشار  شد  است. وفور به آن بهدیگری باشد که در مناب  دیگر 

 . الطبقات الکبری2

نوشته  الطبقات الکبریکتاب  ،منب  کهنی که به واقعه کربال پرداختهدومین 

ی متعصبی است و مشهور به کاتب واقدی است. وی با اینکه سنّ ،(ق470 سعد )م بن محمد

 ،ذکر نکند ،تعریض به صحابه و یا تابعین باشد شکلیزونه مطلبی را که به  سعی دارد هیچ

سعد  ل به حادثه عاشورا پرداخته است. ابنمفص به طورحال امام حسین ولی در شرح

واقعه عاشورا را  ،ء، فضایل و مناقب سیدالشهداها پس از ذکر تولد، نسب، ویژزی

ولی با  ،زبیر به این رخداد پرداخته بن تر از فضیل ززارش کرد  است. وی با اینکه مفصل

رجزی  ،و غیر از آن 6را با یک مصرع بیشتر آورد  تنها همان رجز علی اکبر ،این حال

 را نقل نکرد  است. 

 . أنساب األشراف3

نگاران اسالمی در سد   ترین تاریخ از برجسته ،لف کتاب مذکورؤم ،(ق435 بالذری )م

ه عبداهلل زبیر ب بن مصعب و محمد مدائنی بن سعد، علی ترین شازردان محمدبن سوم و از مهم

 ی مهمّها عرب است، اما درج ززارشزرچه در موضوع انساب  ،رود. کتاب وی می شمار

د. دانسته شودر تاریخ اسالم اساسی یک منب   او، موجب شد  که کتاب در آن تاریخی

ویژ   به ،و فرزندان ایشان امیر مومنان ،به خاندان ابوطالب ،بخ  مهمی از این کتاب
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 به فرزندان ،بخ  این صفحه از 80اختصاص داد  شد  است که حدود  ءسیدالشهدا

أنساب  ،رو ازاین .باشد مربوط می عاشورا هو حادث ، امام حسینحضرت علی

با ی او ها ززارش ،آید. همچنین می یکی از مناب  مهم در تاریخ عاشورا به حساب األشراف

اما  ؛سعد و ابومخنف است ی ابنها همسو و مویّد ززارش ،، در مشموعها برخی تفاوت وجود

وی  ،سعد دارد. از همین رو اختالف چشمگیری با ابن ،در نقل رجزهای شهدای کربال

رجزهای زیر را نیز برای شهدای دیگر کربال ززارش کرد   7،ضمن نقل رجز علی اکبر

 است: 

  :مغفل بن بدرـ 

 8فٌ فَزاعٌـي مُرهِــي یَمِينِــوَ فِ                اَبِي الکِداعُ اَنا ابنُ جُعفِي وَ    

 :عمرو بن بشيرـ 

  نِحمَلرّي لِالقِاُ  فسُیا نَ  ومَليَاَ     
 

9انٍإحسَ لِّکُبِ ینَجزَتُ ومَــاليَ وَ
 

 :مظاهر بن حبيبـ 

 10ارِسُ هَيجَاءَ وَ حَربٍ تُسعَرُـفَ              رُــــمُظَاهِ  ىــانَا حَبِيبٌ وَ اَبِ          

 :یزید ریاحي بن حُرـ 

 11 يفِالخَ ى وَنَمِ  لّحَ  نمِ يرِخَ  نعَ       يفِالسّم بِهِاضِي أعرَفِ بُأضرِ    

 :غالم ابوذر ،حویّـ 

 12فِ صَلتا عَن بَنِي مُحمّدـبِالسَّي           کَيفَ تَرَی الفُجّارُ ضَربَ االَسوَدِ         

  :قين بن زهيرـ 

  نِــيالقَ نُـا ابـأنَ وَ رٌــيهَا زُـأن     
 

13 نٍـيسَحُن ــعَ يفِالسَّم بِهُودُأذُ    
 

فرود آماد  و   ، بهترین کسی است که در خیف و مناامام ،ر نقل شد در رجزی که از حُ

ایشان را به مالقاات جاد و پادر و بارادر بزرزوارشاان       ،قین خطاب به امام بن یا زهیر

در که از این دو شهید  با این مفاهیم بلند ،که ایراد چنین رجزهایی درحالی ؛دهد می بشارت

را در ذهان باه    الؤ، ممکن است ایان سا  اند ایمان آورد  به امام عمر لحظاتواپسین 
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 زیاری  هاا از اماام کناار     با داشتن این زوناه عقایاد تاا مادت    ها  آن وجود آورد که چگونه

 اند؟ کرد  می

 :عمير کلبي بن عبداهللـ 

 14فِي عُليَمٍ حَسبِي حَسبِي بِيتِي                 نُ کَلبٍـرُونِي فَاَنا ابـاِن تُنکِ         

 :ن یَزَنيکَدَ بن عبداهلل بن عبدالرّحمنـ 

  نِدَالکَ بنُاِ  ينِرُنکِیُ  نمَلِ  يإنِّ  
 

15 نٍسَحَ وَ ينٍسَحُ ینِى دِلَي عَإنِّ
 

 :انصاری هقرظ بن عمروـ 

 ارِــنصَاالَ ةُيبَتِت كَمَلِد عَقَ   
 

16ارِمَدِّال  ةَوزَحَ  ىــحمِاَى سَنِّاَ 
 

 :هالل جملي بن نافعـ 

 اـــهَاقُأفوَ اًمَلِّعَا مُهَبِ  يأرمِ    
 

17اهَاقُا إشفَهَعُنفَال یَ سُـفالنّ وَ     
 

 :مهاصر بن زیاد بن یزیدـ 

 18لٍ خَادِرــاَشجَعُ مِن لَيثِ بَغِي                  رــــالمُهَاصِ  اَنَا یَزِیدٌ وَ اَبِى  

 مم والملوکتاریخ األ .4

 60ی ها نی است که ذیل حوادث سالااز دیگر مورخ ،(ق760 بالذری، طبری )مبعد از 

تاریخ د  است. توجه به زردی منشر عاشورا هی پرداخته که به واقعهای ق به بیان اتفاق 66و 

هشاام   هباا واساط   عاشورا هی  از واقعها از آن جهت اهمیت دارد که بیشتر ززارش طبری

با ذکر چند رجز  19،او ضمن آوردن برخی رجزهای سابقد  است. شکلبی از ابومخنف نقل 

 جدید دیگر، تعداد رجزها را اندکی بی  از بالذری نقل کرد  که به قرار زیر هستند:
 :مظاهر بن حبيبـ 

 20ادَاـمُ اَکتَـرَکُم وَلّيتُـاَو شَط               م اَعدَادَاــُاُقسِمُ لَو کُنّا لَک        

 یزید ریاحي آورده است: بن دو رجز زیر را برای حرّ ،او همچنين

 21وَ لَن أصَابَ اليَومَ اِلّا مُقبِال              الـــحَتّى اُقتَ  ال اُقتَلُ  آلَيتُ       

 22برٍزَهِ دٍـبَلِ ین ذِمِ عُـشجَاَ           فَانَا اِبنُ الحُرِّ  تَعقِرُوا بِي  اِن              
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 :عبدالرحمن غفاریعبداهلل و ـ 

 23دِفٌ بَعدَ بَنِي نَزارِــوَ خِن                    قَد عَلِمَت حَقّاً بَنُو غِفارِ

 :هالل بن نافعـ 

 24، اَنَا عَلَى دِینِ عَلِي اَنَا الجَمَلِي

اعتقاادی   ههالل بی  از دیگر رجزها جنب بن رجز ناف  ،شمها در میان رجزهای غیر بنی

. از همااین رو، بااا کنااار هاام نهااادن رجااز وی بااا رجااز دشاامن   و البتااه تاااریخی دارد

ی هاا  علوی و عثمانی قابل رصد است که در جناگ  هدرزیری دو اندیش ،حریث( بن )مزاحم

 جمل و صفین نیز مشابه آن وجود دارد. 

 :مهاصر بن زیاد بن یزیدـ 

 25فُرسَانِ العَرجَلَة    نُ بَهدَلَة             ـا ابــاَنَ

 مروج الذهب ومعادن الجوهر  .ه

است که از  (ق726 دان مشهور، مسعودی )م و جغرافی نگارتاریخلیف أت ،این کتاب

باشد. او حدود هشت صفحه کتاب  می (ق74مسعود )م  بن عبداهلل صحابی معروف، نوادزان

رجز تنها به ، کربال اختصاص داد  و در میان رجزهای شهدای کربال هبیان واقع خود را به

تر  اشار  کرد  است که شرح آن پی  ا البته با یک مصرع بیشترا حضرت علی اکبر

 26زذشت.

 مقاتل الطالبیین  .6

ی ها ها و کشته لف کتاب مذکور با روایات مسند، قیامؤم ،(ق796 )م ابوالفرج اصفهانی

 تِبی و اهل صفحه را به مقتل امام حسین 22خاندان ابوطالب را ززارش کرد  و حدود 

تنها با  ،عاشورا هشم در واقعها از میان شهدای بنی ،این وجود با اما ؛او اختصاص داد  است

و رجز دیگری را برای شهدای  27را تکرار کرد  دو بیت بیشتر، همان رجز علی اکبر

 کربال نقل نکرد  است.
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  طهارخبار فی فضائل االئمة األشرح األ .7

شهادت   روایت دربار 90در این کتاب بی  از  ،(ق767 )م قاضی نعمان مغربی

وی نیز همانند برخی مورخان  ،عاشورا نقل کرد  است. با این حال هو واقع ءسیدالشهدا

با اختالف در برخی  تنها به رجز علی اکبر ،قبل از خود، از میان رجزهای شهدای کربال

  28اشار  کرد  است. ،کلمات

 العباد علي اهلل حجج معرفة إلي اإلرشاد .8

حااال  ( بااا آنکااه بیشااترین حشاام از ایاان کتاااب را بااه شاارح ق267 شاایخ مفیااد )م

غیار از شا  رجاز از     ،ایان  وجاود  اما باا  ،عاشورا اختصاص داد  هو حادث ءسیدالشهدا

 به رجز دیگری اشار  نکرد  است.  29رجزهایی که ذکرشان زذشت،

 عالم الهدی أعالم الوری بإ .9

صفحه به بیان رخداد عاشورا پرداخته  20حدود  کتاب مذکور( نیز در ق928 طبرسی )م

اما با بررسی ، عاشورا را از شیخ مفید زرفته هاست. ازرچه او تصریح نکرد  که ززارش واقع

شاود کاه وی تماام زازارش      می سهولت دانسته و مقایسه میان ززارش او و شیخ مفید، به

او  30نقل کرد  است. ،تغییر در برخی کلماتاختصار و با اندکی  شیخ مفید را در این بار  به

  31.د  استنمونیز تنها به نقل چهار رجز اکتفا 

 مم المنتظم فی تاریخ الملوک واأل .11

 ه( نیز بخشی از کتاب مذکور را به بیان حادثق953 جوزی )م بن ابوالفرج عبدالرحمن

ولی  ؛ی طبری داردها به ززارش بسیاریی ها شباهت ،عاشورا اختصاص داد  است. اخبار او

به خالف طبری که چندین رجز نقل کرد ،  ،در باب رجزهای شهدای کربال ،این وجود با

  32را ززارش کرد  است. رجز علی اکبر فقط

 یو بارا  یمداشتند، مارور کارد   یخیتار یکردکه رو یرجزها را از نظرزا  منابع ینشاتا ا

 .نماید یالزم م یرز یها اب ، توجه به جدولمن ینمذکور در ا یدادن آمارِ رجزها بهتر نشان
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شرح 
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اعالم  االرشاد
 الوری

 المنتظم

 رجزهای شهدای بنی هاشم در رویکرد تاریخی بر اساس

 تعداد رجز

 تااریخی جاای   همنابعی کاه در زونا   ههم ،بدون استثنا ،شود می طورکه مشاهد  همان

که همان رجز علی اند  شم اشار  کرد ها تنها به یک رجز از رجزهای شهدای بنی ،زیرند می

بار رجاز    ،کهن تااریخی توان ادعا کرد که مناب   ها، می این ززارش هاست. بر پای اکبر

 وعی اتفاق نظر دارند. ن علی اکبر

1 

11 
12 

4 
3 

 اعالم الوری االرشاد تاریخ طبری انساب االشراف تسمیة من قتل

رجزهای شهدای غیر بنی هاشم در رویکرد تاریخی بر اساس 

 تعداد رجز
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 به رجزهای واقعه کربال داستانی رویکرد ب.

 یفرود رجزهای و بررسی رواج و اوج ،رجزها بازخوانی در پژوه  این مهمّ نتایج از یکی

های مذهبی و زا   توان از اقبال و ادبار نگرش ها را نمی نآاست که تطور و زسترش 

است که  یزیری رجزهای متکفل بررسی شکل ،نوشته به دور دانست. این بخ  از ،سیاسی

 ؛ امااست زردید و به اصل رجزهای عاشورایی اضافه  شد  های مختلف ساخته در دور 

 :ند ازا عبارت ،اند منابعی که از منظر داستانی به رجزهای کربال پرداخته

 .کتاب الفتوح 1

اعم از  ،رجزهای شهدای کربال، الفتوح ( در کتابق762 )م اعثم ززارش ابن هبر پای

افزای  پیدا کرد  است. از همین رو، وی ای  سابقه بی شکلبه  ،شمها شم و غیر بنیها بنی

اینکه خود او این رجز را برای شهدای کربال ززارش کرد  است.  20در مشموع، بی  از 

 ،به هر روی ،در اختیار داشته زرفتهرا از مناب  دیگری که ها  آن رجزها را مکتوب کرد  یا

کند که او دقت  می کم این مطلب را ثابت وی دارد و دست هزون نشان از رویکرد داستان

احتیاط   با دید باید به منفردات وی، رو ازاین است. را نداشته ها کافی در نقل برخی ززارش

 هو یا معاصر وی در بوت با مناب  قبل هیی که در مقایسها مگر آن دسته از ززارش ؛نگریست

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

طوالنی را برای امام  دو رجز نسبتاًها  آن را نیز نقل کرد  است که در میان کامالً جدیدی

این در رسد.  می به هفت بیت ،و دیگری ،به هفد  بیتها،  آن آورد  که یکی از حسین

قابل رصد نیست. آغاز دو رجز  رجزی از امام ،حالی است که در میان مناب  کهن دیگر

 دو بیت زیر است: ،مذکور

 34وابِ اهللِ رَبِّ الثّقَلَينِـن ثَـــعَ         واــاً رَغِبُــومُ وَ قِدمــرَ القَــکَفَ

 35رُأفخَ حينَ اًفخرذا مَهَي بِانِـفکَ         مٍاشِهَ لِآ  نمِ يرِالخَ ليِّع ا ابنُأنَ

یی بود  که به نظم درآمد  و حالت رجز ها حال زبان ،این رجزها در واق  ،رسد می به نظر

مراتاب معناوی شاهدای     با تکیه بر سلسله ،زویا سازند  این زونه رجزها اند. به خود زرفته
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وانماود کناد کاه     ،علی بن کربال، سعی کرد  با آوردن چند رجز طوالنی از امام حسین

بارخالف  ، الفتووح اعاثم در   ساززار است. ابن ءبیشتر با شأن سیدالشهدا ،رجز طوالنی

از  ،خود هشم نقل کرد  که به نوبها ی متعدد دیگری نیز برای بنیها مناب  کهنِ دیگر، رجز

 شود. می اشار ها  آن آید که در ذیل به می منفردات وی به حساب

 :علي بن ابوبکرـ 

 لِاألطوَ ارِخَو الفِذُ  ليٌّعَ  ييخِشَ
 

36لِفضِالمُ مِریِالکَ يرِالخَ مِاشِن هَمِ
 

 :عقيل بن جعفرـ 

  بُالِالطّ يُّحِاألبطَ المُـــا الغُأنَ
 

  37بٍــالِغَ وَ مٍاشِي هَفِ رٍعشَن مَمِ

 :علي بن جعفرـ 

38وَالِـــرِ ذُو النَّــعَلِيِّ الخَياِبنُ                    يـالِعَو المَذُ رٌــعفَا جَـَي أنــإنِّ
 

 :علي بن عباسـ 

  39ممزَزَ وَ قاًادِـصَ ورِـــجُالحُبِ وَ           مـاألعظَ زِّعَاألَ هِاللّبِ  متُأقسَ

 :حسن بن عبداهللـ 

40نِمَؤتَالمُ ى وَفَصطَالمُ يِّبِالنّ بطُسِ  نِسَالحَ رعُا فَأنَي فَونِرُنکِإن تُ
 

 :علي بن عبداهللـ 

 41الِـرِ ذُو الفَعــاَنا ابنُ ذِی النّجدَةِ وَ االِفضالِ             ذاکَ عَلِیُّ الخَي        

 :مسلم بن عبداهللـ 

 42یـی              وَ فِتيَةً مَاتُوا عَلَی دِینِ النّبِـاَليَومَ اَلقَی مُسلِماً وَ هُوَ اَبِ         

 :عقيل بن عبدالرحمنـ 

  يـــانِکَوا مَفُاعرِفَ يلٌقِي عَأبِ   
 

43 يـــانِإخوَ مٌاشِهَ وَ مٍاشِن هَمِ
 

 :علي بن عثمانـ 

 رِـــاخِفَو المَذُ  انُثمَا عُي أنَإنِّ  
 

44رِاهِالطّ الِعَو الفَذُ يٌّلِّي عَـيخِشَ  
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 :حسين بن عليـ 

  45النّبی أبيهِم دِّـــج ةِــعُصبَ مِن           یــعل بن الحُسَينِ بن علیُ أنا          

 چنين گفت: این ،دیگر یایشان در رجز

 46 ادِقــمَص اــبَعدِه مِن ظَهَرَت وَ            قـِحَقائ اـلَه بانَت قَد اَلحَربُ          

 :علي بن عمرـ 

47رـفَن کَــمَ يِّــبَالنّبِ يُّقِالشّ اكَذَ   رحَم زُـيکُى فِال أرَ م وَکُبُأضرِ    
 

 چنين گفت: این ،دیگر یرجزوی در 

48رهِكفَالمُ وسِبُالعَ يثِلَالَّ نِوا عَلُّخَ  رمَن عُوا عَلُّخَ  اللّهِ اةِدَوا عِلُّخَ      
 

  :جعفر بن عبداهلل بن عونـ 

 رٍعفَجَ ا ابنُنَأَي فَونِرُکِـــنإن تُ    
 

49هرِالزَّ انِـنَي الجِفِ دقٍصِ دُــيهِشَ 
 

 :جعفر بن عبداهلل بن محمدـ 

 50ومٍ فِي الرَّدیَ عَميَانِــالَ قَـــفِعَ           دوانِــنَشکُو اِلي اهللِ مِنَ العُ          

شم نيز رجزهای زیر را گزارش ها برای شهدای دیگر غير از بني ،همچنين ،اعثم ابن

  :کرده است

 :معقل بن انيسـ 

 لٍعقَمَ  ا ابنُأنَ وَ  سٌـــــياَنِا أنَ    
 

51لٍصقَمُ يفٍسَ صلُي نَينِمِي یَفِ وَ  
 

 :خضير بن بریرـ 

  52دِ عِندَ الزّئرِــــلَيسَ یَرُوعُ االُس             رٌــــي خُضَيـــاَنَا بُرَیرٌ وَ اَبِ         

  :حارث بن جنادةـ 

  53ثٍاکِــــَنال بِ وَ ارٍوّخَبِ تُـــسلَ   ثِارِــــالحَ ا ابنُأنَ وَ ادٌنَجُا أنَ  

 :مسروق بن حجاجـ 
 54اـــاليَومَ تَلقَي جَدّكَ النّبِيّــــفَ           اــــاَقدِم هُدِیت هَادِیًا مَهدِیً            
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کند که آیا آن رجز توسط  مي مخاطب را دچار تردید ،شباهت فراوان در ميان برخي رجزها

 و یا آنکـه چنـد رجـزِ    ؟اشتباه به شهيد دیگر هم نسبت داده شده یک نفر خوانده شده و به

 ،قـين  بـن  ميـان رجزهـایي کـه بـه زهيـر      ،بـه عنـوان نمونـه    ؟از چند نفـر اسـت   ،متفاوت

قـدر شـباهت وجـود دارد کـه      آن ،اسـت  منسوب عبداهلل حنفي بن مسروق و سعيد بن حجاج

 بوده است.ها  آن یک از کدام ،اصلي آن همشخص نيست گویند

 :عمرو بن خالدـ 

 انِحطَي قَنِبَ وتِى المَلَعَ اًبرَصَ
 

  55نِحمَالرّ  يضَي رِوا فِونُکُا تَيمَکَ 

 :عبداهلل حنفي بن سعيدـ 

 56وَ شَيخُکَ الخَيرُ عَليّا ذَا النَّدی             اَقدِم حُسَين اليَوم تَلقَي اَحمَدا       

 حنظله: بن شعبةـ 

 ةِنَّاألسِ وَ  افِاألسيَ  ىلَعَ اًبرَصَ
 
57ةِنَّالجَ ولِخُدُلِا يهَلَعَ اًرَــبصَ  

 

 :جناده بن مروـ ع

 دٍارمِ وَ ندٍهِ ابنِ نِمِ ناقَالخَ فِأصِ
 
 58ارِــاألنصَ سِارِوَفَلِ ةٍاهَن عَمِ

 :خالد بن عمروـ 

 59انـتَمضِينَ بّالرُّوحِ وَ بِالرّیحَ                نـاَليَومَ یا نَفسُ اِلَي الرّحمَ        

 :عبداهلل مذحجي بن عمروـ 

 60اَنِّي لَدَی الهَيجَاءِ غَيرُ مُخرَج               قَد عَلِمَت سَعدٌ وَ حَيٌّ مَذحِج       

 :مطاع جعفي بن عمروـ 

61 اعٌطّقَ فٌرهِي مُينِمِي یَــفِ وَ      اعُـَطمُ  يأبِ وَ عفٍجُ ا ابنُأنَ
 

با دو بيت و یک مصرع کمتر برای  أنساب األشرافمشابه رجز اخير را در  ،بالذری

 62مغفل گزارش کرده است. بن شخصي با نام بدر

 :قرة غفاری ابی بن قرةـ 
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63ي نِزارٍــدَ بَنِــدِفٌ بَعــوَ خِن               ت حَقّاً بَنُو غِفارٍـد عَلِمَـــــقَ     
 

برای عبداهلل و  ،اعثم و در سه بيت طبری نيز مشابه رجز اخير را با یک مصرع کمتر از ابن

این  ،یک از آن دو برادر عبدالرحمن غفاری نقل کرده است؛ اما مشخص نکرده که کدام

 64رجز را خوانده است.

  :انس بن مالکـ 

 انودَدُ وَ کٌــالِت مَــمَلِد عَقَ
 

65نَايلَغَ يسُن قَمَ وَ ونُيُّفِندِالخِ وَ
 

 :عوسجه بن مسلمـ 

 دٍبَو لَذُ  يإنِّي فَنِّوا عَألُــسإن تَ    
 

66دٍي أسَنِى بَرَن ذُمِ ومٍقَ رعِن فَمِ
 

 67:رافع بجلي بن هاللـ 

 يـالتَمِيميُ البَجَل  المُـــا الغُأنَ 
 

68 يٍّـلِعَ بن ينِسَحُ ینِى دِلَي عَینِدِ 
 

 :سليم بن یحييـ 

 69الغُداةِ مُعجِالًومَ ضَرباً فَيصَالً            ضَرباً شَدِیداً فِی ـالَضرِبَنّ القَ      

ای نشد  است؛ در مواردی نیز  زونه اشار  به مآخذ این رجزها هیچ الفتوح ضمن آنکه در

رجزهایی بسیار طوالنی ذکر شد  که با توجه به کوتاهی زماان واقعاه و شارایط جنگای،     

ها مورد تردید قرار زیرد. همچنین، رجزهای عاشاورا   ممکن است اصل صدور برخی از آن

اناد،   های پیشین همچون نبرد صافین نقال کارد     مقایسه با رجزهایی که مناب  از نبرددر 

تار از عاشاورا باود      بسیار بیشتر است. این در حالی است که جنگ صفین، بسیار طاوالنی 

است؛ هرچند ممکن است زفته شود تمام رجزهای صفین نیز نقل نشد  است. یکی دیگار  

اعثم ززارش کرد ، باه جاز در    فراوانی رجزهایی که ابن از نکات قابل تأمل اینکه در میان

کاه   نشاد  اسات؛ درحاالی    ای به رجزهای دشامنان سیدالشاهداء   مواردی اندک، اشار 

به این معنا کاه باا رجاز     ؛است هطرفدو تِیک سنّ ،خصوص در میان اعراب به رجزخوانی،

کناد   می وی اقدام خواندن یک طرفِ جنگ، طرف دیگر او نیز به خواندن رجزی در مقابل

ست یافت. فقاط  د دشمنان امام هتوان در مناب  به رجزی از ناحی می و حال آنکه کمتر
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کند، شخصی  می معرفی هالل خود را پیرو دین علی بن هنگامی که ناف  ،در یک مورد

رجزهایی را  ،د. این در حالی است که مناب  کهنخوانَ می در مقابل او خود را بر دین عثمان

زویی فقادان   اند. ززارش کرد  ،از دو سپا  متخاصم نقل شد  در جنگ صفین و جمل،که 

شود اصحاب  می این احساس را به وجود آورد  است که مگر ،شم در مناب ها رجزهای بنی

فضیلت دارند، رجزی را ایراد نکرد  ها  آن شم که برها ولی بنی ،رجز خواند  باشند امام

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

که تاا قبال از ایان منااب ،      یطور به ؛خورد می فراوان به چشم ،شهر آشوب خوارزمی و ابن

تا جایی پی  رفته که حتای   ،رویه بی این ورودِ اند. نداشتهای  کدام از این رجزها سابقه هیچ

رجاز نقال    70در کربال حضاور نداشاته،   ،لاوّ ب  دستکه به اذعان منا علی بن برای عمر

 71.شد  است

 مالیاأل .2

عالو  بر نقل برخی رجزهاایی کاه تاا عصار او در      مالیألا ( درق786 )م شیخ صدوق

کاه تنهاا در روناد    دو رجز زیر را نیز از دو نفار زازارش کارد      72،مد آ پی  از ویمناب  

  است. ها قابل توجیه سازی و افزای  حشم رجز فراوان

 :عقيل بن مسلم بن عبداهللـ 

 73وَ اِن رَأیتُ المَوتَ شَيئَاً مُرَّا                حُرَّا لُ اِالَّــتُ ال اُقتَـاَقسَم       

 :حسن بن قاسمـ 

 74انِــاَليَومَ تَلقِينَ ذَرِی الجِنَ                 ال تَجزَعِي نَفسِي فَکُلُّ فَانٍ       

   وبصیرة المتعظمینروضة الواظین . 3

ق( نیز در کتاب مذکور، تنها به نقل برخی رجزهای زذشاته  908فتال نیشابوری )م  ابن

باه نقال رجزهاای     فقطنقشی نداشته و  سازی رجزها پرداخته است؛ اما در راستای فراوان

 75زذشته اکتفا کرد  است.
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 . مقتل الحسین4

اسات. وی نیاز رجزهاای فراوانای     ( ق968 احمد خاوارزمی )م  بن موفق هنوشت ،این اثر

اما در برخای   ؛اعثم است ی ابنها همان نقلها  آن که بیشتر 76اعثم نقل کرد  همسو با ابن

بلکاه در   ،وجود ندارد الفتوحموارد نیز به رجزهای جدیدی اشار  کرد  که نه تنها در کتاب 

 هیچ منب  دیگری قبل از او قابل رصد نیست. 

 :حسن بن عبداهللـ 

  هرَيدَحَ ا ابنُأنَي فَونِرُنکِإن تُ
 

77 هرَسوَقَ يثٌلَ وَ امٍآجَ  امُرغَضَ
 

 مشکل به نظر ،است که تطبیق برخی از رجزها با وقای  تاریخی زفتنی ،در این بین

در  ،آورد  حسن بن به عنوان نمونه، رجز اخیر را که خوارزمی برای عبداهلل ؛رسد می

صورتی با ایشان ساززاری دارد که وی همچون جنگشویی به قلب سپا  دشمن بزند و به 

در میدان جنگ برای نبردکردن  او اصالً ،تاریخی های که طبق ززارش درحالی ؛نبرد بپردازد

این است که وی خود را به امام رساند و دست  را  ،حاضر نشد  است و آنچه ززارش شد 

دست   ،کعب قرار داد که در نهایت بن در مقابل شمشیر ابشر ءشهدابرای دفاع از سیدال

 ،صرف نظر از مباحث اسنادی، با توجه به اینکه رجزخوانی 78قط  شد و به شهادت رسید.

باشد، رجزخوانی عبداهلل در ماجرای شهادت  که به  می برای ورود به کارزارای  مقدمه

 تردید قرار زیرد.ممکن است مورد  ،صورت دفعی و نازهانی بود 

 غالم ترکي:ـ 

  يلِصطَي یَربِضَ وَ  يعنِطَ  نمِ حرُلبَاَ
 

79 يلِمتَي یَبلِنَ ي وَهمِن سَمِ وُّالجَ وَ
 

که  درحالي ؛کند مي به نبرد جواني اشاره ،در ميان رجزهایي که نقل کرده ،وی همچنين

 ،رجزی را برای او و مادرش که در کربال همـراه وی بـوده   ،نامي از او نبرده و با این حال

 گونه است: نقل کرده که این

 رُـــياألمِ عمَنِ وَ  نٌـــيسَحُ  یرِـيأمِ  
 

80رِــیذِــالنّ رِــيشِالبَ ادِؤَفُ ورُرُــسُ    
 

 رجز مادر آن جوان: ـ 
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 ةٌيفَعِضَ ءِاسَی النِّفِ وزٌجُا عَأنَ
 

81ةٌــيفَحِنَ اویةٌـــخ ةٌـــيالِبَ
 

  طالب . مناقب آل ابی5

( رجزهای فراوانی را نقل کرد  که برخی از ق988شهر آشوب )م  پس از خوارزمی، ابن

از منفاردات خاود    ،ولی برخی دیگار  82؛اعثم و خوارزمی است ی ابنها همان ززارش ،آنان

 به قرار زیر هستند:  ،رجزهای جدیدی که وی نقل کرد  83اوست.

 : امام حسينـ 

 84ارُ أَوْلَى مِنْ دُخُولِ النَّارِـــوَ الْعَ          ارِــالْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ رُکُوبِ الْعَ  
از هماین رو،   85آماد  اسات.   در دیوان منسوب به امیر مومناان  ،این رجز

منتساب   ءاشتبا  این رجز را باه سیدالشاهدا   شهر آشوب به امکان دارد که ابن

 کرد  باشد. 

 : حسينامام ـ 

  86يـــاالتِ اَبِـــي عِيَـــاَحمِ                  يٍــعلِ بن نُـــــا الحسيــانَ         

آورده که بـه نوبـه خـود جدیـد      وی سه رجز زیر را برای حضرت عباس ،همچنين

 هستند:

 87المَصَالِيتِ لَقَاي ـحَتّي اُوارَی فِ                 ال اَرهَبُ المَوتَ اِذَ المَوتُ رَقَا

 88 يینِن دِعَ اًدَي أبَــحامِي اُـــإنِّ          يــينِمِیَ مُـــعتُطَقَ  إن اللّهِ وَ
 89رَحمَةِ الجَبّارِــــِیا نَفسُ ال تَخشَی مِنَ الكُفّارِ                وَ اَبشِرِی ب

اند که  تالش داشته ،سازند  یا سازندزان برخی از این رجزها ،رسد می به نظر

به  وقای  را با رجزها به تصویر کشند. از همین رو، برای حضرت عباس هلحظ لحظه

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

رجز  ،به هنگام قط  دست چپ نیز یک رجز و ،شود می زردد و دست راست  قط  میبر

موجب شد  است  ،اهداف قابل توجه مناب  با وجود ،رویکرد کنند. این می دیگری را ززارش

 که اعتبار این دسته از رجزها مورد تردید جدی قرار زیرد. 
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 : حسن بن قاسمـ 

 90نَحنُ وَ بَيتِ اهللِ اَولَي بِالنّبِي                 اِنِّي اَنَا القَاسِمُ مِن نَسلِ عَلِيٍّ         

از دیگار  ، منتساب شاد   ها  آن رجزها، افرادی که رجزها بهصرف نظر از اصل و اعتبار 

شهر آشوب چند رجز جدید را  ابن ،به عنوان نمونه ؛مل در برخی از مناب  استأنکات قابل ت

 نامی از این افراد در مناب  کهن دید  نشد  است. ،برای اشخاصی آورد  که تا قبل از وی

 :علي بن قاسمـ 

  91عَلَی نَبِيُّها              وَ كَدَّرَت مِن عَيشِها مَا قَد نَقِی یا عَصَبَةُ جارَت         

 حصين: بن ابراهيمـ 

 اًـأَضْرِبُ مِنْکُمْ مَفْصَلًا وَ سَاق
 

92ي إِهْرَاقاًـــــوْمَ دَمِـَرَقَ الْيـــلِيُهْ 
 

 ابوثمامه: ـ 

  وَ بَنَاتِهِ  ىـالْمُصْطَفَ  عَزَاءً لِآلِ            
 

93حَبْسِ خَيْرِ النَّاسِ سِبْطِ مُحَمَّدٍعَلَى 
 

 احمد الهاشمي: ـ 

 94يـــنِــيـهُ یَمِــُلــارِمٍ تَحمِــبِصَ          يـــي وَ دِینِــاَليَومَ اَبلُو حَسبِ         

 دودان:  بن مالکـ 

 95عَنِ الکِرَامِربَ فَتًي یَحمِي ــــضَ          امِـــرغَـاِلَيکُمُ مِن مَالِکِ الضِّ         

را قدری ها  آن اطمینان به ،لاوّ ی تخصصی و دستها عدم وجود برخی رجزها در کتاب

در  ،خصوص طالبیاان  به ،شمها بسیاری از رجزهای بنی ،به عنوان نمونه ؛دشوار کرد  است

 به زنادزانی و شاهادت   ،با آنکه کتاب مذکور به طور مشخص .وجود ندارد مقاتل الطالبیین

کدام از رجزهای دیگری که توسط  به هیچ ولی به غیر از رجز علی اکبر ؛پرداختهها  آن

 نکرد  است. ای  شهر آشوب آمد ، اشار  اعثم و بعدها خوارزمی و ابن ابن



 یقرن دوم تا ششم هجر یخیکربال در منابع تار یشهدا یذکر رجزها یخیتار یرس 41 

 .مورد بررسی قارار زرفات   ،تا اینشا رجزها از منظر منابعی که رویکرد داستانی داشتند

 ی زیر مناسب به نظار ها توجه به جدول ،مذکور دادن آمار رجزهای اکنون برای بهتر نشان

  .رسد می

 

15 

3 3 

16 

22 

 مناقب آل ابی طالب مقتل خوارزمی روضة الواعظین االمالی صدوق کتاب الفتوح

رجزهای شهدای بنی هاشم در رویکرد داستانی بر اساس 

 تعداد رجز

25 

8 8 

33 
30 

 مناقب آل ابی طالب مقتل خوارزمی روضة الواعظین االمالی صدوق کتاب الفتوح

رجزهای شهدای غیر بنی هاشم در رویکرد داستانی بر اساس 

 تعداد رجز
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شاهر   اعثم، خوارزمی و ابن ابن ،در میان پنج منب  مذکور ،شود می طورکه مشاهد  همان

است که  شایان توجه اند. فتال نیشابوری رجز نقل کرد  بسیار بیشتر از صدوق و ابن ،آشوب

شاهر   چاه اینکاه ابان    ؛باشد می متفاوت ،شهر آشوب در نقل رجزها رویکرد خوارزمی و ابن

رجزهاای بیشاتری نسابت باه خاوارزمی از       ،طالاب  آشوب به فراخور ذکر مناقاب آل ابای  

شهر  خوارزمی از ابن ،شمها که در نقل رجزهای غیر بنی درحالی است؛ شم ذکر کرد ها بنی

از قارن  منابعی که  ههم ،آشوب سبقت زرفته است. اکنون در پایان و در قالب چند جدول

شاوند   می در کنار یکدیگر ترسیماند،  دوم تا ششم رجزهای شهدای کربال را ززارش کرد 

بر رجزهای شاهدای کاربال باه    ها  آن تا هر چه بهتر دو رویکرد تاریخی و داستانی و تأثیر

 تصویر کشید  شود.
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 (6-2قرن )و بنی هاشم در منابع رجزهای امام
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 االشراف

تاریخ 
 طبری
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روضة  االرشاد االمالی
 الواعظین

اعالم 
 الوری

مقتل 
 خوارزمی

مناقب آل 
 ابی طالب

 (6-2قرن)در منابع رجزهای اصحاب سیّد الشّهدا
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در مجموع رجزهای بنی هاشم و اصحاب سید الشهدا 

 (6-2قرن )منابع  
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ناظر بر اصل رجزهایی بود که منااب  از قارن دوم    ،نمودارهایی که تا کنون ترسیم شد

 رجزهاای  تعداد ابیااتِ  ،اکنون الزم است تا با رسم جدولی دیگر اند. تا ششم ززارش کرد 

شدن حشم و انداز  رجزها، تفاوت میان  تا ضمن روشن ؛باز شناخته شود  ،در منابذکرشد  

دی رجزها، هرچه بهتر قابل بررسای  مناب  با دو رویکرد مذکور و تأثیر آن بر کوتاهی و بلن

 باشد. 
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 گیری نتیجه

ثیر این أدادن تفاوت دو رویکرد تاریخی و داستانی در مناب  و ت نشان ،هدف مقاله حاضر

 ،رویکردها بر ززارش رجزهای رویداد عاشورا بود. آنچه از مشموع این تحقیق به دست آمد

اعثم و بعد از وی، خوارزمی  ابن رد ،بُ ناممناب  تطور رجزها در رویکرد داستانی بود که میان 

که  آیند و رجزهای فراوانی می از سردمداران این نوع رویکرد به حساب ،شهر آشوب و ابن

را ها  آن با مناب  دیگر تفاوت چشمگیری دارد و حقیقت صدوراند،  این سه نفر ززارش کرد 

که این دست از  را از رجزهاییبسیاری  کند و از همین رو، می رو ی جدی روبهها با چال 

از جانب شهدا دانست و به احتمال  توان اند، نمی مناب  به شهدای کربال منسوب کرد 

توسط برخی افراد به شکل  اً یی بود  است که بعدها حال زبانها،    آنبخ  عمد ،فراوان

ن کم با وجود برخی قرای ی بعد افزود  شد  است و دستها رجز در آمد  و در دور 

 نماید.  می قدری دشوار ،در صحنه کربالها  ه آناعتماد به صدور هم ،زفته پی 
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 :ها نوشت پی
                                              

، تصحيح حسينی جاللی، مجله تراثنا، سال «تسمية من قتل مع الحسين»، زبير بن فضيل. ن.ک: 1

، جاللی، مجلـه  «التسميات طليعة المؤلفات فی الحضارة االسالمية»؛ 121، ص 2ق، ش 1041اوّل، 

 .11، ص 2تراثنا، ش 

 .151ـ  154پيشين، ص زبير،  بن . فضيل 2

، 14ج  ق،1011بيروت: دار الكتب العلمية، ، الطبقات الكبریسعد، محمد،  ؛ ابن154همان، ص . 3

، قم: كنگره شيخ فی معرفة حجج اهلل علی العباد اإلرشادنعمان،  بن محمد بن ؛ مفيد، محمد011ص 

، 1ق، ج 1041، بيروت: دار احياء العربی، البدایة والنهایةكثير،  ؛ ابن141، ص 2ج ق، 1013مفيد، 

 . 115ص 

به پروردگار  .هستم فرزندِ علی، فرزندِ حسين ،من علی: »154زبير، پيشين، ص  بن فضيل. 0

 «نزدیكتر هستيم. كعبه قسم كه ما به پيامبر

 .«پسرِ مُهنّد هستم ،من هفهاف !شده ای لشكریانِ آماده» :151همان، ص . 5
 . 011، ص 14سعد، پيشين، ج  . ابن1

، ص 3ج  ق،1011، بيروت: دار الفكر، جمل من أنساب األشرافجابر،  بن یحيی بن بالذری، احمد. 1

101 . 

كداع است. در دستم شمشيری محكم و  معفی هستم و پدراز قبيله جُمن » :191همان، ص . 1

 .«كوبنده است

هـا   كنم و امروز تو از تمام نيكی امروز با خدای بخشنده مالقات می !فسای نَ: »191همان، ص . 9

 .«شوی مند می بهره

 .«ور هستم های شعله سواركارِ ميدانِ جنگ .و پدرم مظاهر است ممن حبيب: »195. همان، ص 14

 .«زنم آنان را با شمشير می، و خيف فرود آمده ادر راه دفاع از بهترین كسی كه در من» ن:هما. 11
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از فرزندان ضربه غالمِ سياهی را كه با شمشير  ،بينند فاسقانِ فاجر چگونه می: »191همان، ص . 12

 «كند. دفاع می محمد
 .«كنم دور می ها را از حسين با شمشيرم آن .من زهير فرزندِ قين هستم»همان: . 13

ین است كه از ا من و افتخارهستم كلب  ]قبيله[ شناسيد، من پسر اگر مرا نمی: »194همان، ص . 10

 «باشم. میدودمانِ عُلَيم 

و  من بر دینِ حسين .ن هستمدَمن پسرِ كَ ،شناسد اگر كسی مرا نمی: »191همان، ص . 15

 «هستم. حسن

دانند كه من مُدافع و وفـادار نسـبت بـه پيمـانم      جنگجویانِ انصار خوب می: »192همان، ص  .16

 .«هستم

كنم و ترسيدن، به جان سودی  پرتاب می ،ام گذاشتهتيری كه روی آن نشان : »191همان، ص . 11

 «بخشد. نمی
 .«ام تر از شير ژیانِ خوابيده در بيشه شجاع .و پدرم مهاصر استهستم یزید  من: ». همان11

 ص ،5 جق، 1311، بيروت: دار التراث، تاریخ األمم والملوکجریر،  بن . طبری، ابوجعفر محمد19

 .13و  11 ،9، 1، 1، 5، 1، رجزهای: 001ـ  034
خورم كه اگر تعداد ما اندازه شما و یا نصف شما بود، همگی از  سوگند می: »039، ص همان. 24

 .«كردید مقابل ما فرار می

تن  به ام كه تا نكشم، كشته نشوم و امروز جز در نبردی تن با خود پيمان بسته: »004همان، ص . 21

 .«ضربت نخواهم خورد

تر از شير  ام و شجاع مرا هم پی كنيد، بدانيد كه من فرزندِ آزادهاگر اسبِ : »031همان، ص . 22

 «ژیان هستم.

 .«اند خوبی دانسته زار بهنَ ف و بنیندِغفار و خِ قبيله بنی: »002همان، ص . 23
 «هستم. من بر دین علی . لی هستممَمن جَ: »001و  035همان، ص . 20
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 «سلحشورانِ عَرجَله هستم.از و هدله من فرزند بُ: »005همان، ص . 25
، تحقيق: اسعد داغـر، قـم: دار الهجـرة،    مروج الذهب ومعادن الجوهرالحسين،  بن مسعودی، علی. 21

  .11، ص 3ق، ج 1049

 .115، ص تا ، بيروت: دار المعرفة، بیمقاتل الطالبيينالحسين،  بن ابوالفرج اصفهانی، علی. 21

، قـم:  محمد، شرح األخبار فی فضائل االئمة األطهار بن نعمان. قاضی نعمان مغربی، ابوحنيفه 21

 .153، ص 3 جق، 1049جامعه مدرسين، 

 .11و  11، 9، 1، 1، رجزهای: 141ـ  141ص مفيد، پيشين، . 29

، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام مقتل جامع سيدالشهداپژوهان،  . گروهی از تاریخ34

 .15، ص 1ش، ج 1319خمينی، 

 011، ص 1 جق، 1011، ، قم: آل البيتإعالم الوری بأعالم الهدیفضل،  بن . طبرسی، حسن31

 .11و  11، 9، 1، رجزهای: 010ـ 

، بيـروت: دار  المنتظم فی تاریخ األمم والملوکمحمد،  بن علی بن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن . ابن32

 .304، ص 5 ، جق1012الكتب العلمية، 

ـ   142، ص 5 ج ق،1011علی، الفتوح، بيروت: دار االضـواء،   محمد احمدبناعثم كوفی، ابو . ابن33

 .11و  13، 12 ،14، 9، 1، 1، 1، 5، رجزهای: 114

گـردان   و از گذشته، از ثواب خدای انس و جـن روی  كفر ورزیده ،این قوم: »115، ص . همان30

 .« اند شده

مـرا كفایـت    ،همين افتخـار  ؛از نسل هاشم هستمو  پاک ،من فرزند علی: »111. همان، ص 35

 .« كند می

از تبـارِ هاشـمِ    كـه  صاحب افتخاراتِ بلند اسـت همان  ،علین، م سرور: »112ص  ،همان .31

 «است. نيكویِ بزرگوارِ بافضيلت

 .«هاشم و غالب هستم ای از بنی طالب و از تيره من جوانِ ابطحی از آل ابی: »111، ص همان. 31
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فرزندِ علیِ نيكوكـار و صـاحبِ    و ها صاحبِ افتخارات و شرافت ،من جعفر: »113همان، ص . 31

 «هستم. بخشندگی

 !«و زمزم سوگند به خدای بزرگ و ارجمند و قسمِ راستين به حجور: »110همان، ص . 39

 امـين  هپيـامبرِ برگزیـد   همان نـوه  شناسيد، من فرزند حسن اگر مرا نمی: »112همان، ص . 04

 .«هستم

مظهر نيكـی و  كه  فرزند مردی سرفراز و بخشنده هستم؛ همان علیمن : »113همان، ص . 01

 «است. نيكوكرداری

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

 .«كنم باختند، مالقات می

ران مـن  بـراد  ،هاشـميان  بشناسيد. هاشم جایگاه مرا نزد بنی ،پس .عقيل است من، پدر»همان: . 03

 .«هستند

 .«است ، بزرگ منصاحبِ افتخارات هستم؛ علیِ نيكوكردار ،عثمان ،من: »113همان، ص . 00

 ؛ من از گروهى هستم كه جدّهستم علی بن من علی، فرزند حسين: »110همان، ص . 05

 .« ستخداپيامبر  ،پدرشان

 .«نمایان شدند ،های جنگ آشكار شد و افراد جنگاور راستين حقيقت»همان: . 01
بيـنم؛ همـان بـدبختی كـه بـه       ر را در ميـانِ شـما نمـی   حَزنم و زُ شما را می: »113همان، ص . 01

 .«كفر ورزیده است پيامبر

رو و  از سر راه عمر كنار بروید؛ از سر راه شـير تـرش   !راه را باز كنيد ای دشمنان خدا»همان: . 01

 .«رویدبخشمگين كنار 

هستم؛ آن شـهيدِ راسـتين كـه در     [طيار]، من پسر جعفر  شناسيد اگر مرا نمی: »112همان، ص . 09

 .«بهشتِ نورانی است

 .« كنيم به خداوند شكایت می، اند از دشمنیِ قومی كه با كوری به پستی افتاده: »111همان، ص . 54

 .«دارد من انيس فرزندِ مَعقَل هستم و در دستم شمشيرِ تيز و بَرّاقی وجود: »141، ص همان. 51
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 .«من بُرَیر هستم و پدرم خُضَيراست كه از غُرِّش شيرانِ غُرّنده باكی ندارد: »142همان، ص . 52
 .«شكن هستم ناده پسرِ حارث هستم؛ نه ذليل و نه پيمانمن جُ: »114همان، ص . 53

هـدایتی كـه هـم     ؛ای از جانـبِ خـدا هـدایت شـده     [ای كسی كـه ]جلو بيا : »149همان، ص . 50

 .«مالقات خواهی كرد امروز با جدّت پيامبر! ای كننده شده و هم هدایت هدایت

بر مرگ بردبار باشيد؛ تا در رضـایت خـدای رحمـان     !ای فرزندانِ قحطان: »145همان، ص . 55

 .«جای گيرید

و بـا بهتـرین بزرگـت، یعنـی      جلو بيا ای حسين! امروز با جدّت، احمد: »149. همان، ص 51

 «كه صاحب كرم و بخشش است، مالقات خواهی كرد. علی

 .«ها صبر كرد در مقابل شمشيرها و نيزهشدن به بهشت، باید  برای داخل: »145همان، ص . 51

سوارانِ انصار را در عمق دیـارش   گریبانِ پسرِ هند را بر او تنگ كن و اسب: »114همان، ص . 51

 .« بفرست

روی و بـه روح و ریحـان الهـی     امروز به سوی خدای رحمان می !فسای نَ: »145همان، ص . 59

 «خواهی رسيد.

، سخت  دانند كه من شيری هستم كه در هنگامِ جنگ و نبرد قبيله سعد و مذحج می: »همان. 14

 .«گيرم

شمشـيرِ   ،مطاع اسـت و در دسـتِ راسـتم    ،من از قبيله جعفی هستم و پدرم: »141همان، ص . 11

 .« باشد ای می كننده قطع

 .191. بالذری، پيشين، ص 12

 .«فار و خِندِف و نَزار آگاه هستندقبيله غِ ،حقيقت به: »141اعثم، پيشين، ص  ابن. 13

 . 002. طبری، پيشين، ص 10

ف و قـيس عـيالن   نـدِ و نسـل خِ  مالـ  و قبيلـه دودان   ،یقـين  به: »141اعثم، پيشين، ص  ابن. 15

 .«اند دانسته
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 اسـد  من شـيری از فرزنـدان گروهـی از بنـی     بم بپرسيد،سَو نَ بسَاگر از حَ: »141همان، ص . 11

 «هستم.

همين نـام را   قاموس الرجالكه مرحوم شوشتری در  هالل جملی است؛ چنان بن . وی، همان نافع11

سعد بوده است. )تستری، محمدتقی،  نافع بجلی، یكی از یاران ابن بن ثبت كرده و متذكر شده كه هالل

( همچنـين، سـماوی   304و  331، ص 14ق، ج 1010جامعه مدرسـين، دوم،  ، قم: قاموس الرجال

ها بجلـی   ای از مَذحِج است و اینكه در برخی كتاب یادآوری كرده كه جملی منسوب به جمل، تيره

، محقـق:  أبصـار العـين فـی أنصـار الحسـين     آمده، اشتباه واضح است. )سـماوی، محمـدطاهر،   

( از 154ـ   101، ص 1311مية لحرس الثورة االسالمية، محمدجعفر طبسی، مركز الدراسات االسال

 رافع بجلی ضبط كرده است.  بن اشتباه وی را هالل اعثم به رسد كه ابن همين رو، به نظر می

 «هستم. علی بن دین حسين . پيروهستم تميمی بَجَلی من جوان: »114اعثم، پيشين، ص  ابن. 11

دشمنان را به  ضرباتی كه مرگِ ؛زنم سخت میدشمنان را با ضربات شدید و : »141، ص همان. 19

 .«اندازد جلو می

عمدة الطالب علی حسينی،  بن عنبه، احمد ابن؛ 19، ص الحسين، پيشين بن ابوالفرج اصفهانی، علی .14

 .331ق، ص 1011، قم: انصاریان، طالب فی أنساب آل ابی

 برخی از اشعار منسوب به او، چنين است:  .113، ص 5 ، جپيشين اعثم، ابن .11

 رفَن كَمَ یِّبَالنّبِ یُّقِالشّ اکَذَ رحَم زُيكُى فِال أرَ م وَكُبُأضرِ

 رقَن سَمِ وءُبُتَ ومَاليَ  َلَّعَلَ رمَن عُمِ ل آنَبَ رُحَیا زُ رُحَیا زُ

 رشَالبَ رَّیا شَ دُاحِالجَ  َأنّ رعَسَ وَ یقٍرِن حَمِ كانٍمَ رِّشَ

 ،ش1311، تهران: كتابچی، األمالی بابویه قمی، بن حسين بن علی بن صدوق، ابوجعفر محمد. ر. ک: 12

 .01و   31، 11، 13، 12، 1، 1، 5، 1رجزهای: ، 112ـ  159، ص 34مجلس 

مرگ را چيز تلخی  هرچندام كه جز با آزادگی كشته نشوم؛  سوگند خورده: »112همان، ص . 13

 .«یافتم
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به باالترین امروز  .ع نكن كه هر چيزی فانی استزَع و فَزَجَ ن!م ای نفس» :113همان، ص . 10

 .«رسيددرجات بهشت خواهی 
، ص 1ج ق، 1023، قـم: دليـل مـا،    روضة الواعظين وبصيرة المتعظمينفتال، محمد،  ابن . ن.ک:15

 .52و  51، 01، 31، 11، 13،12، 1، 1، 5، 1، رجزهای: 021ـ  022

، ص 2ج  ،ق1023، قم: انوار الهدی، مقتل الحسينمحمد،  بن احمد بن خوارزمی، موفق. ن.ک: 11

، 23، 22، 21، 24، 11، 11، 11، 15، 10، 13، 12، 11، 14، 9، 1، 1، 1، 5، رجزهای: 31ـ   13

20 ،25 ،21 ،21 ،21 ،29 ،34 ،31 ،32 ،33 ،30 ،35 ،31 ،31 ،31 ،39 ،04 ،01 ،02 ،03 ،00 ،

 .54و  09، 01، 01، 01، 05
 هـا  پنجه جنگـل  شناسيد، من پسر حيدر هستم؛ شير شجاع و قوی اگر مرا نمی: »32همان، ص . 11

 «هستم.

مفيد، ؛ 111پيشين، ص ابوالفرج اصفهانی، ؛ 051پيشين، ص طبری، ؛ 242بالذری، پيشين، ص . 11

اند  یاد كرده« جواننو»، از وی به اإلرشاد. شایان ذكر است كه منابع مذكور، به جز 114پيشين، ص 

 ذكر كرده است. )همان( « حسن بن عبداهلل»و تنها مفيد صراحتاً نام او را 

مـن بـه    هدریـا از ضـربت شمشـير و نيـز    : »21محمد، پيشين، ص  بن احمد بن خوارزمی، موفق. 19

 .«شود ر میآید و فضا از تيرهای من پُ خروش می

است و چه اميرِ خوبی است. او مایه شـادمانیِ قلـبِ پيـامبرِ     حسين ،امير من: »25همان، ص . 14

 .«دهنده و انذاركننده است بشارت

 .«من پيرزنی فرتوت و ضعيف و ناتوان در ميانِ زنان هستم: »21همان، ص . 11

طالـب، قـم: انتشـارات عالمـه،      علـی، مناقـب آل ابـی    بن شهر آشوب، ابوجعفر محمد ابن. ن.ک: 12

، 20، 23، 22، 21، 24، 13، 11، 14، 9، 1، 1، 1، 5، رجزهـای:  114ـ   144، ص 0ج  ق،1319

21 ،21 ،21 ،29 ،34 ،31 ،32 ،33 ،30 ،35 ،31 ،31 ،31، 39 ،04 ،01 ،03 ،00 ،05 ،01 ،01 ،

 .51و  55، 50، 53، 54، 09، 01
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تسـتری،  ) .شهر آشوب سخنان ضعيف بسـياری نقـل كـرده اسـت     شوشتری معتقد است كه ابن. 13

تـوان   منفرد است، نمی هایی از وی كه به گزارش ،به همين جهت (112، ص 1محمدتقی، پيشين، ج 

  اعتماد كرد.

 ،بهتر از سوارشدن بر مركب ننگ است و عار ،مُردن: »114و  11پيشين، ص شهر آشوب،  ابن. 10

 .«سزاوارتر از واردشدن در آتش است

نژاد و  ، با همكاری سيد محمود طباییحسيننامه امام  حكمتشهری، محمد،  محمدی ری. 15

 . 333، ص 2ش، ج 1315اهلل طبایی، مترجم: عبدالهادی مسعودی، قم: دار الحدیث،  سيد روح
 دفـاع از اهـل و عيـالِ پـدرم     .علـی هسـتم   بـن  من حسين: »114شهر آشوب، پيشين، ص  ابن. 11

 .«كنم می

بنماید، از مرگ هراسی ندارم؛ تا آنكـه در دریـایی از    هنگامی كه مرگ رخ: »141، ص همان. 11

 .«مردانِ سریع و چاب  فرو روم و ناپدید شوم

، همچنـان از دیـن خـودم دفـاع     نيـد قطع كهم به خدا سوگند كه اگر دستِ راست مرا »همان:  .11

  .«كنم می

 .«جبّاردهم تو را به رحمتِ خدای  بشارت میچراكه  ؛از كافران نترس !ای نفس»همان: . 19

 خدا سوگند كه ما بـه پيـامبر   ههستم. به خان ، از نسل علی من قاسم: »141، ص همان. 94

 .«سزاوارتر هستيم

ای قوم ]جاهلی[ كه بر عليه پيامبر خود جنگيدید و زندگی خود را پـس از  : »141. همان، ص 91

 « روشنی و خالصی، تيره و تار كردید!

ریختـه   خـونم زنـم تـا    مفصل و ساق شما را میقدر  آن [با شمشيرم] امروز: »145، ص همان. 92

  .«شود

ـ بهترینِ مـردم كـه نـوه مح   ه محاصر به سبب: »140، ص همان. 93 بـرای خانـدانِ   ، اسـت  دم

 .«گيرم و دخترانش عزا می پيامبر
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،  ، امتحانِ خود را در مورد دین و شرافتمدارمبه دست  ی كهشمشيربا امروز : »145، ص همان. 90

 .«دهم میپس 

جوانی كه از همان ضربتِ  ؛آید ضربتی از مال ، شير ژیان، به سوی شما می: »140ص همان. . 95

 .« كند اهل كرامت دفاع می


